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NOTE
In the note to the first part of the Tamil Lexicon, it was announced that the
introduction and the apparatus of reference would be issued with the last part of the
first volume.

In the meantime, there has been a demand for the earlier publication

of the apparatus of reference, in response to which, a tentative list of abbreviations
together with other necessary items of the apparatus of reference is herewith issued
with this, the second part of the lexicon which contains words beginning with
,*,e.and es.

ethe

An addenda relating to words not included in the parts issued,

with a list of all items of errata, will be issued with the last part.

Key
Abbrev.
Abl.
Abst.
Acceg.

to the abbreviations

Abbreviation

used

in the

E.
e.g.
Ed.

Ablative

Lexicon
East
for example

Ad}.

Abstract
According
Adjective
Adjectival

(Erot.)
Esp.

Adv.

Especially

Adverb

Euphem.

Adv.

Euphernistically

Affirm.
(Akap.)

Adverbtal
Affirmative
Akapporu]

Expl.
Expr.

luxpletive
Expression

(Alch.)

Alchemy

Fem.

Feminine

Appel.
Arab.

Appellative
Arabic

(Fig.)

Figurative

fig.

figuratively

(Arch.)
(Arith.)

Architecture

(Astrol.)

Astrology

(Astron.)

Astronomy

Astron.
AUX.

Astronomical

(Bot.)

Botany
Brahui

Ad).

Arithmetic

Brazilian

(Buddh.)

Buddhistic Philosophy

Bur.

Burmese

டி
CN.

Century
Chetti Nadu usage

Caus.

Ft.
Fut.
G.
Gen.

Ce.
Chr,
Cir,
Cm.
Cm.
Co.
Coll.

Heb.
Hon.

Hebrew
Honorific

Causative
Compare
Chingleput

Id.
1.6.
Imp.

same (Lat. Idem)

Chingleput usage
Christian usage

Imit.

| Lm pers.

Greek

That 15

Imperative
Imitative of the sound

About (Lat. Circum)

ind.

Impersonal
indeclinable

Coimbatore
Coimbatore usage

(Insc.)

Inscription

Instr.

Instrumental

Coorgee

tne.

Interjection

Dat.

Dative
or

after the
mark¢

(70101
Genitive
Generally

Grammar

Cony.
Corr.
Ct.
C7.

(Dram.)

French
French India usage
Friday
Foot-note
Future tense

(Gram.)

Colloquial
Conjunctional
Conjunction
Corruptive
Chittoor
Chittoor usage

Demons.
Dial.
Dist.
Dist. fr. °

finite verb

German

Collective

Colloq.
Conj.

|

Erotics

Genlly,
Ger.
Gr.

Brahman usage

Cf.
Cg.

E.

fin. 2),
Fr.
| by. In.
| Fr,

auxiliary

Bra.
Brah.
Braz.

Demenstr

(Engin.)

Edition
Eng ineering

Demonstrative
Dialectal
District

Distinet from
Drama

English
A

inter. orinterrog.
| andr,

Interrogative

Intransitive

| (J.)

Jaffna usage
Jaina Philosophy

|K

Kanarese
Katar usage
Kodaikkanal usage
[பாயின்

| (Jaina.)
Katar

Kodat.
Kur.
Lat,

Legal
Lit.
Loc.
Loc.

(Log.)
1. cl.
1. 81.

Laun
Legal term
Literally
Locative
Local usage
Logic

large climber
large shrub

|, ம.

large tree

M.

Malayalam
Madras usage
Madura usage
Malay language
Masculine
Mathematics
Medicine
Marathi
Mimamsa Philosophy.
Misleading

Madr.
Madu.

hee

Malay, after<..
asc,

(Math,

(Med.)
Mhr.

(Mimamsa.)
Misl.

ய
|,

Mod.

Modern usage

Mon.
Mr.

Monday

Ms.

Manuscript

Madura

Muham.

Muhammadan usage

(Mus.)

Music
inedium climber
medium shrub
medium tree
Mythology

m. cl.
m. sh.
m. tr.

Myth.
ஸி,
NA.
N.E.
N.W.
71,
Nat. chettt

neut.

North
North Arcot
North-East
North-West
nour
Nattukkottai Chetti usage
Nauticai
Nautical usage
negative
neutral

North.
Nurs.

Northern usage
Nursery usage

Onom.

Onomatopocetic

(Naut:)

Naut,

neg.

Pulaiya

Pulaiya usage
Purapporul

(Purap.)
0. 7,

which see (Lat. quod vide)

RC.

Roman Catholic usage
Ramnad
Ramnad usage
Reduplication
Reference
Relative
Rhetoric

Rd.
Rd.
Redupl.
Ref.
Rel.

(Rhet.)
S.
SA.

South
South Arcot
South-East
South-West

| 9.E.
S.W.
(Saiva.)
(Sankhya)

Saiva Philosophy
Sankhya Philosophy
Saturday
Singular
Sinhalese

Sat.

Sing.
Sinh.

Skt.

Sanskrit

Sm.
Sm.

Salem
Salem usage
Southern usage
Suffix

| South

.. Sunday

Synonym

small climber
small shrub
small tree

Opp.

Opposed

Opt.

Optative

Telugu
Termination
Thursday
Tibetan
Tinnevelly usage
Tanjore usage
Tanjore

p. n.

proper noun

Tinnevelly

Paraphrase
Paravar usage

Trichinopoly
Trichinopoly usage
transitive
Tulu
Tuesday

Paraphr.
Parav.
Pd.
மிர்,

Pudukkottai
Pudukkottai usage
particle
person

part.

pers.
Phil.

Philosophy
Prakrit
Plural
Poetic

Pkt.
Pi.

(Poet.)
Pond.
Port.
pple.
pref. prep.

Pondicherry usage
Portuguese
participle
prefix

1 Tu.
Tues.

U.
151.
9,
(Vaisn.)

Urdu

l ats or | aisn...

Vaishnava usage

Var.
701.

Variant
Verbal

edly
Viz.
Voc.
[ 3,

Villi caste usage

pron.adj.

preposition
prohably
pronoun
pronominal adjective

(Pros.)

Prosody

W.
Wed.

Prow.

Provincial usage

(Yoga.)

prob.

pron.

bes

usually
verb
Vaisnava Philosophy

naniely
Vocative
Vulgar
West

. Wednesday

Yoga Philosophy

111

I
Abbreviations of Authorities cited
A. Dj. Achart. Quinze
Dans L’Inde.

Cents

Plantes

imprimerie Des

Missions

-

Pondichery, 1905.

A. Mootootamby Pillay. The EnglishEnglish-Tamil Dictionary.

The
Navalar
Press,
Second Edition.

A, Butterworth.

Methodist

Some Madras Trees.

Btrangeres,

Publishing

Jafina, 1911,
Howse,

Madras,

191].
Castes

and

Tribes

of S.

India,

by

The Government Press, Madras, 1909.

Classified Glossary
by C. Sivaramaiya.

The Progressive Press, Madras, 1908.

H. Drury. The Useful Plants of India.

Witham H. Alien & Co.,
Second Edition.

Epigraphica Carnatika

Mysore Government Publication.

Edgar Thurston. - Castes and Tribes

The Government Press, Madras, 1909

Edgar Thurston.
College of Engineering Manual

London, 1873.

of Southern India.

Johann Philip Fabricius and Christian

Breithanpt.

1909,

A Malabar and English

Dictionary.
Gazetteer

. . . District:

Hobson

Jobson.

Madras Government Publications.

A

Glossary

of

Colloquial Anglo-Indian Words and

John Murray, Albemarle Street, London,
|
1903.

Phrases and of Kindred Terms by

C. H.

Yule

and

A.

C.

Burnell.

Edited by William Crooke, B.A.

(1.1.2)
(I. P.)

Inscription of the Madras Presidency.

Madras Government Publications.

Five

Basel Mission
Book
and Tract
Depository, Mangalore, 1908. Second

use

Hundred

Indian Plants.

in Medicine

and the

Their

Arts;

tn

Edition.

Canarese.

(K.R.)

K.

Ranga

Achari.

A

Manual

of

The Government Press, Madras, 1916.

Elementary Botany for India.

A. W. Lushington. Vernacular List
of Trees, Shrubs, and Woody Climbers in the Madras Presidency.
டிடி

Manual of ..

. District

ManuScript list of Medical terms

Do.

do.

Madras Government

List of Medical

1915,

Publications.

term$ in use in the

Madras Presidency, received from the

Personal

Assistant to the Surgeon-

General, Madras.

IV

(11. 10)

(3)

Manual of the Administration
Madras Presidency.

of the

Madras Government Publications.

G.U.

of

The

Pope.

A

Hand-book

the

ordinary dialect of the Tamil Language.

(R.)

Dr. Rottler. A Dictionary of the
Tamil and English Languages, 1834

(R. F.)

Robert

Fischer’s

Ms.

Collection

Clarendon

Press,

Oxford,

1905.

Seventh Edition.

of

Revenue Térms in use in S. India.

(Rd. M.)

Ramnad Manual

(8. 1. 1)

South

(T. A. S.)

Indian

(1.8)

T. Raja Ram Rao, Dewan, Ramnad.

...

Madras Government Publications.

...

Travancore Government Publications.

Inscriptions

Travancore Archeological Series

(T.A.S.H.O.P.)

...

Travancore Archeological
Huzur Office Plate, ~

Series,

Tamil Bible. The Holy Bible containing the Old and New Testaments by
British and Foreign Bible Society,

Do.

do.

S. P. C. ந Press, Madras, 1909 .

Madras Auxiliary.

The Tamils Eighteen Hundred Years

Higginbotham & Co., Madras, 1904.

Ago by V. Kanakasabhai.

(W.)

M. Winslow.

A Comprehensive
Tamil

American’ Mission

Press, Madras,

1862.

and English Dictionary.

(W.G.)

The

Wilson’s Glossary

...

W.H. Allen & Co., London, 1855.
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' Transliteration Table
எ

௦

&
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ட்

ங்

ஐ

ai

ச்

ஒ

0:

ஞ்

9
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[ட்

ஒள
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ண

k
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ந
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17
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குறியீடுகள்
Signs
*

சொல்லின் தலைப்பிலுள்ள இந்த உடுக்குறி, தமிழல் | ௮

ors

சொல்

saiiain al

HOH

SHYT!

சல*தோ வருவசைக் குறிப்பது.

*

so marked

is

= denotes ‘equivalent with’, ‘the same as’,
‘equal to’.

placed before a word denotes
word

that the|

either

wholly

or

partly non-Tamil in its origin.
4

இது சொல்லின் விற்பத்ெயைக குறிப்பது.
வ

e

த்

‘

i

ட்

ட

.

(Mus.)

vo

அதுதுரிதம்

௦

துரிதம்.

இலகு

|

< denotes ‘from’; i.e. derived from.

81
+

ர

இது

நி$லமொழியோடு

இது சமம் அல்லத விவாம் குறிப்பது.

சொடாாஈதுவரும்

ட ௫௫

ட

்

புலுசம்.

seus

மொழி

(Pros.)

யைக்குறிப்பது.

+ denotes ‘and’; 1.e. compounded with what

செ

follows viz. a word or a sufhx.

நிரை.

சோ.

V

விவரக் குறிப்பு
Explanatory Note

சொல்்லயத்து மேலிடமாகக்காட்டப்படும் |, 3 .

marked with different numbers. Thus:—
இடை!
.. ஈ,
துடை”. ... மீற, பம்,

ழேதலிய எண்கள் ௮வ்வச்சொல்லின் விற்பத்திவிசற்பம்

இடை

கச்
,
கச் ருறிப்பன.
1,2...
cates

that

&c. placed over a title word indithe

word

so

marked

ts distinct

etymologically from other words, following or
preceding

it, spelled in the same manner, but

இடை
இடை"

3

1: 4 இடை...

71, 6188.
n. Corr, of ஏடை.

,2,...13 இலக்கங்கள், வினைகள் முச்சாலக்
களிலும் வேறுப.டுவழங்குத$ல VI அட்டவணைப்படி
குறிப்பன

Figures 1, 2... . 13 ina verb indicates the
distinctive conjugation according to Table VI.

vi

VI
வினைகள் முக்காலங்களிலும் வேதுபட்டு வழவ்குதலைக்காட்டும் வாய்பாடு
Table of the classification of Tamil

Root

verbs according to their coniugation

PRESENT TENSE

Past TENSE

| செய்

செய்றேன்

செய்தேன்

ப)

அத)

வெட

மடடம

செல்லு!

கெல்றம்நேள்!

சொன்னேள்...

செல்தகேள்!

Gant

4. அறி

அறிறேன்

அறிக்சேன்

அறிவேன்

அறிய

6. ஆக்கு

அக்குறேன்

oS Cenex

456 Cer

ஆச்ச

6. தடு

ஈடுகிறேன்

7. உண்

உண்டுறேன்

உண்ணு |

ஈட்டேன்

டடம

FUTURE TRNSE

செய்வேன்

._ நடகேன

உண்பேன்

INFINITIVE

செய்ய

ட

உண்ணுறேன்)

“என

ள் ண்லுகேள் |

ண்ண

க)

த

அமை

ச

வ

a Saar |

கேட்டேன்:

கேட்டேன்

கேட்பேன் ,

கேட்க

14. சல்

சற்ன்

கற்தேன்

சத்பேன்

spe

1]. இர்

சர்ச்சேள்

சர்த்தேன்

நர்ப்பேன்

தர்க்க

19. சட

ஈடக்றேன்

நடந்தேன்

சடப்பேன்

5டக்ச

கேளு

13. தா, சா, சாண் முதலிய முதனிலைஇரியும்வினைகள்.

தறிப்பு :--அசராதியுள் வரும் வினைச்சொற்களின்

ஆங்கலெவுச்சாரணைக்குப்பிறகு
இவ்விலக்சங்களின்டடி. வாய்பாட்டு விகற் பங்கள் அறியத்தக்கன.

இடட்பட்டிருக்கும்

.. திருவாலவாயுடையார் இருவிளையா

திருவாலவா,

. . திருவாவடுதுறைஃ$கோவை

இருவானைச்.

Sade.
திருவிருத்,

... இருவானைக்காப்புசாணம்
... இருவிசைப்பா
... இருவிருத்தம்

திருவிளை.

. . திருவிளையாடற்புராணம்

கருவேல் சத.

அதன்!

(பர ஞ்

சோதிமுனிவர் இயற்றியது]
... திருவேங்கடசதசம்
.. நாலாயிரதிய்யப்பிரபர்தம்
அமலனாதிபிரான்

இயற்.

இயற்பா

இசாமலுச.
கண்ணிநுண்.

திருக்குறுர்.

நீல.

.. ரீதிவெண்பா
.. கீர்நிறக்குறிச்சாஸ்திரம்
.. நீலகேசி

நெடுநல்.
நேம.

.. நெடுகல்லாடை
.. கேமுநர்தம்

COE.
ப.
பஞ்ச. திருப்பு.
பஞ்சதா்.

+ DEL_ Fw

நீர்திறச்.

டற்புராணம்

இருவாவடு. சோ. .

8ீதிவெண்.

பட்டினச் திருப்பா... பட்டினத்தார் திருப்பாடற்றிரட்டு
பட்டினட்.

. பட்டினப்பாலை

ues al,

.பணவிடுதாது
. பதார்த்தகுணூர்சா
மணி
. . பதினொராந்திருமுறை
.. பதிற்றுப்பத்து
பரஞ்சோதியார்பாடிய

இசாமலுச நூற்றந்தாதி
கண்ணிநறுண்டிறுத்தாம்பு
திருக் குறுந்தாண்டகம்

UsITSS.

திருச்சச்தவிருத்தம்

பரஞ்சோ. வேதா.

திருச்சர்.
தஇருகெடுந்,

திருசெடுந்தாண்டகம்

திருப்பல்.

திருப் பல்லாண்டு

ப;தினொ.
பதிற்றுப்.

ரணிய

. பரத்சாஸ்திரம்
.. பரிபாடல்
பழமொழி
.. பழமலையந்தாதி

திருப்பள்ளியெழு*சி

பரிபா.

திருப்பா.

திருப்பாவை

uy. or ழமொ.

இருமா?

Lipo.

இருவாய்.

காய்ச்.
பெரியதி.
பெரியாழ்.
பெருமாள்.

'

திருவாய்மொழி
சாய்ச்சியார் திருமொழி
பெரியதிருமொழி

பன்னிருபா.

பெரியாழ்வார் இருமொழி
பெருமாள் திருமொழி

இவா.

.. சேந்தன் இவாகரம்

தேவா.
தைலவ.

.. தேவாரம்
+ தைலவாக்கச்சுருக்கம்
தெ! ரண்டைமண்டலசச்கம்
.. தொல்காப்பியம்

தொண்டை.
தொல்.

சத

இளம்பூர.

இளம்பு ரணருரை

உல்ச

*.சசினாக்கினணியருரை

எழுத்.

எழுத் சதிகாரம்
சேனாவரையருரை

சேனா

பாகவ.

.. பன்னிருபாட்டியல்
பாகவதம்

பாடுது.

we பாடுதுறை

பாரத.
பாரதவெண்.

.. வில்லிபுத்தூராழ்வார் பாரதம்

... பெருந்தேவனார் பாரதவெண்பா
.பாலலாகடத்திரட்டு
..பிரயோகவிவேகம்'
.பிதுகலநிசண்டு

பாலவா.

பி. வி.

பீற்.
பிரபுவீங்.
பிரபோ.

பிரமோத்.
பு. வெ.
புட்ப.

புலிபூரர்.

சொல்லதிமாரம
பொருளதிகாரம்
சூத்திரவிருத்தி

சொல்.

வேதா

பு சாணம்

பரத.

திருப்பள்ளி.
திருமாலை

பஞ்சாங்கம்
.. பஞ்சரத்தினத் திருப்புசழ்
i பஞ்சதக்திரம்

.. பிரபுலிக்கலீலை
.. பிரபோதசர்திரோதயம்
.பிரமோத்தரசாண்டம்
பு ற்ப்பொருள் வெண்பாமா?ல்
உ. புட்பவிதி

புலியூரந்தாதி

புறத்.

உ புறித்இரட்டு

பூறகா.

பெரியபு.

புறகானூறு
... இருப்பூவணநாதருலா
.. பெரியவருஷாதிநூல்
எனலும்
சோதிடஏரக௫ந்தாமணி
. . பெரியபுராணம்

பெரும்.
பெருர்தொ.
பெரும்பாண்,
பேரகச்.

. . பெரும்பாணாற்றுப்படை
பேரகத்தியம்

நன்.

.. ஈற்றிணை
.. நறுந்தொகை
1s BOX GOT

.. பெருங்கதை
.. பெருர்தொகை

ஈன். மயிலை.

.. 8ீன்லூல் மயி$லராதருசை

பொருர,

ன். விருத.
ராலடி

.. பொருஈராற்றுப்படை

.. ஈன்லூல் விருத்தியுரை
.. நாலடியார்

மச்சபு.

கான். பால.
நான்மணி.
நானா.

,_ கான்சாம் பாலபாடம்

மதுரசவி:

.மச்சபுராணம்
மணிமேகலை
.. மதுகவிபதம்

.. நான்மணிக்கடிகை
... நானாசிவவாதக்கட்டளை

மதுரை.

.. மதுரைச்சாஞ்9

மதுசைத்திருப்.

. . தருவாலவாயுடையார்

பொ.
விரு த.

தொன். வி,
நம்பியகப்.

ep VERT.

ட் சொன்னூல் விளக்கம்
. காற்கவிராசகம்பியகப்பொருள்
aee
.. நல்வழி

பெரிய. வரு.

ee

.ரளவெண்பா

நிகண்டு,

ீதிரெறி.

கையெழுத்துப் பிரதியிலுள்ள
ண்டு (பெயர் தெரியவில்லை)

.. நீதிகெறிவிளக்சம்
B
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உலா

பை.
மணி.

நிக

.பைஷூகல்பம்

திருப்பணி

மால

மதுரைப். 0 மது

ரைப் பதிற்.

. மதுரைப்பதிற்றுப்பத்தர்தாதி

மருதா.

. . மருதாரர்தாதி

Lp Bev.

+. வைத்தியமலையக
ராதி

மலைபடு,
DEO Dene.
மாறனவக.

. மலைபகெடாம்

வெக்கையு.
வெண்டாப்.

.. வெங்கையுலா

..மறைசையந்தாதி

வேதா. சூ.

.. வேதாந்தசூளாமணி

+. WI Der METTW

வேதா. 5௪. கட
வேதா. தத்.
வேசாரணி,

.. வேதாந்த தசகாரியக்சட்டளை
வேதாந்த தத துவச்சட்டளை

OF

மாறன ட்

மீனாட். பிள்ளைத்.

முத்தொள்.

முது. காஞ்.
மூல்லைப்.
மூல்லையர்.
மூ. ௮.

யசோதர.
யாம்.

யாப். வி.
யாழ். றக.
QF FORE.
வ்ரத. பாகவத.

வருணகுலா.
வளளுவமா.
வாக்குண்.

.. மினாட்சியம்மைபிள்ளைச்சமிழ்
.. மூத்தொள்ளாயிரம்
... தேதிமொழிக்காஞ்சி
முல்லைப்பாட்டு.

... இருமுல்லைவாயிலந்சாதி

.. வைத்தியமூலிகைவிரிவச
ராதி
.யசோதாரசாவியம்
யாப்பருங்கலம்
ல் யாப்பருககலவிருத்தி
.. யாழப்பாணத்து மானிப்பாயகராதி
உ. வச்சணக்இிமாலை
» வரதராசயயங்கார் பாகவதம்
...வருணகுலாதித்தல் மடல்

6 விச்சரெமசோழனுலா

விசாரசர்.
விசாரசா,

.. ஸ்ரீ விசாரசக்திரோதயம்
.. ஸ்ரீ விசாரசாகரம்

விதான.
விகாயுகபு.
விருத்தாசல.

..விதானமாலை

விவிலி.

... விருத்தாசலபுராணம்
.விவிலியழூல்

விறவி. 01 விறலிவிடு. விறலிவிடுதூத
விவேகம்.
.. விவேச௫ர்தாமணியில், வேதாந்த
பாிச்சேதம்
லீமே. உள்.

வீரசோ.
வெல்கைக்ச.
வெங்கைச்கோ.

வைத, சங்.
வைராக். சத,
வைராக். தீப.
ஜாலத.

.. வைத்தியசாரசங்கிரகம்

RCau nus.

ப Pan ous

ஸ்ரீவசன.

... ்ரீசசனபூஹணம்

... வீமேசுவர உள்ளமுடையான்
6 வீரசோழியம்
. வெக்சைக்கலம்பகம்

. . இருவெல்சைசக்சோவை

.வைராக்கிெயசதகம்
. வைராக்கிய£பம்

..பிதாம்பரையர் ஜாலத்திரட்டு
சிந்தாமணி

அதிகாரம்
.. ௮ரும்பதவுரை
.. அவதாரிகை
அவையடக்கம்
... ஆருயிரப்படி
. உதாரணம்

.. வாயுசக்சை

.. விசாயகபுராணம்

. வேதாரணியபுராணம் (௮கோர
சேவர்பாடியது)

... திருவள்ளுவமாலை
வாக்குண்டாம்

'வாயுசங்.
sO rw. உலா

. . வச்சணந்திமால என்றும் வழங்கு
இற வெண்பாப்பாட்டியல்

.ப்ரவேசம்

பா.
பாயி.

.பன்னீராயிரப்படி,
உ பாடல்
பாயிரம்

புதுப். 01 புது.

. . புதுப்பதிப்பு

பெரியவாச்.

|

.. பெரியவாச்சான்பிள்ளை
னம்

மேற்.
வ்யா,

.. மேற்கோள்

வாரத்.

.. வார்த்திகம்

ஜீ,
ஸ்வா,

வ்யாக்யானம்
யரரும்பதம்

.ஸ்வாபதேச வயாக்யானம்

ல்யாச்யா

xi

Vill
அல்களை

METHOD

மேற்கோளாண்ட

OF CITING

முறை

QUOTATIONS

1. சூல், உட்பிரிவின் முதத்குறிப்பு, பாட்டு அல்லது கூத்தித்தின் எண்

..

உட்பிரிவினெண், பாட்டு அல்லது விஷயத்தின் எண்

4.)

பாட்டு அலவது விஷயத்தின் தொடரெண்

ப

44,

பாட்டெண், வரியெண்

..

a

a

.
ர்

7

ஸை
ன்

5.
6.

4,
,)

பக்கவெண், பாட்டெண்
பச்சவெண்
..

7.

,,

பெரும்பிரிவின் முதற்குறிப்பு, சிறுபிரிவின்
குறிப்பு, பாட்டு அல்லத கண்ணியெண்

லு

பெரும்பிரிவினெண் ,

எண்

நாலமட்டும்'

:

7

:

கம்பரா. நாட்டுப். 1.

..

பிரபோத. 19, 15,

உ

ஞ் Pay௫௨. பசக் ட்ப
| எ | டி அர ge oF 10.
*

அல்லது எண், | அருட்பா. 1, நெஞ்சறி. 4.
|

ன

பரிபா, 13, 14.

தேவா, 199, 6.
௮சவசா, 15.

ts

முல்வது

சிறுபிரிவின் முதற்குறிப்பு

..

| குதள், 1110.
( ௮ணீயி. 12

பாட்டு ௮ல்லது கண்ணியின் எண்
9.

|

oa

சி

ஈடு, 5, 5, 4.
Se.

'

wugienrs.

10.

நூல், வரி ௮ல்லது கண்ணியெண்

ll.
12.

4,
,,

தொகுதியெண், பச்சவெண்
ப
தொகுதியெண், பக்சவெண் பாட்டெண் '

19.

,,

14.
15.

,,

16.

722

ல | ere
ப

64.

பகி 1.

«
..

S.L 1.1, 29.
தீனிப்பா, 1, 17, 19.

பிரிவின் முதற்குறிப்பு, ௮திசாரவெண், விஷபவெண்

~

விவிலி, மார். 1], 92.

பாட்டு அல்லது சூத்திரத்தின் தொடரெண், மேற்கோசெண்
பாட்டு அல்லது சூத்திரத்தின் தொடரெண், பக்கவெண்
பிரிவின் முதற்குறிப்பு, பத்தினெண், பதிவெண், பாட்டெண்

+. மாறனல. 98, 207.
௨உடயாப். வி. 90, 400.
,, இவ், தருவாய். 1, 2, 3.

அகராதியுள்

ஆளப்பட்ட

நூல்களும் அவற்றின் பதிப்பு முதலிய
விவரங்களும்

Particulars of works quoted in the Lexicon
Note.—The method used in indicating the sub-divisions of books will be understood
by reference to the number written against each item in this list.
3

;

நூல்.

பதிப்பித்தோர்.

அசசாதி நிகண்டு

| இரு. நாசாயணையய்சார்

|

ட்ட

-

பத்ப்பித்த இடமும் காலழம்.

- | வே, இசால்கோடாலையங்சார்

| முத்திக்கருப்பபிள்ளை

. . | 1116 1,480185 1,817 ]௦பம2ாவ] 11655,

...சென்வை:

:

(விசாகப் | சேற்றூர் ரா. சுப்பிரமணியச் கவி | மதுரை: தமிழ்ச்சங்க முத்தரொசா$ல,
இயற்றி
ராயர்.
சகாப்தம், 1897. 1905
|
|

அபிதான?க்தாமணி

..

ணை
~

(ஏ. கெகாரவேது முதவியார்... | செவ்னை: வைஜயக்தி
சாலை, 1910.
கக

சைகை

4

இவகாருண்யவிலாச ௮9

யக்திரசாலை, 1911,'

அணிவிலக்சணம்
பட்கர்
யத)
*

Qe wale,

9

Mylapore, @sCrrganii@p.

அகவைசாத்திசம்

|

compen

.. | மதுரை: தமிழ்ச்சங்க முத்திராசாலை,
1921,

அககாலூறு

மேற்கோஎசண்ட

கசத

6

3

அச்யெக்திர

சைகை

9
சன்டை

Xi
re

அழுதாகரம்

க
கே. முத்துசருஷ்ண சாயு6

Manuscript

௮ருணாசலபுராணம்

யாழ்ப்பாணம்

௮ழகர்கலம்பசம்

வை.

அசை

veges.

பிள்ளை

மு.

1

ஆாபனேஜ அச்சுக்கூடம், 1904.

1

sees

9

வித்தியாரத்காகா

உடம், 1990.

௮ச்சச்

|

சடகோபராமாலுஜா
த

. | இ. செல்வகேசவராயமுதலியா?

| S.P.C.K.

Press, Vepery, 1912.

3

௮ச்ரியக்திசசாலை,

மதராஸ்: ரிப்பன்

காஞ€புரம் இராமசாமி சாயுடு

3

3

Gir:

நிரஞ்சனவிலாச அச்சியந்திர

சாலை, 1912.

3

மதுரை: தமிழ்ச்சங்க முத்திசாசாலை,

_ | இரு. சாசாயணையங்கார்

1905.

0

சென்னை: ரிப்பன் அச்சியாதிரசா?ல,

௮ஷ்டப்பிரபந்தம்

1904.

1

௮ஷ்டாதசரசஸயம்

கா. வெ. இருக்சச்சி சம்பிதாசர் ., | ஆனத

ஆரிய நிகண்டு
ஆசார்ய ஹ்ருதயம்

os
கையெழுத்துப்பிரதி
கா. வெ. இருக்கச் சம்மிதாசர் .. | 8ரஞ்சனவிலாச அச்யெர்திசாலை,

௮ச்சுககூடம்,

1911

3 or 6

1912.

ஷ்சாரச் கோவை

பாளையங்கோட்டை:

|59-ஹ

சிர்தாமணி

சவபாலு

ஹ் ஆனிம்,
ஆத்திசூடி

3
கக

ஆத்திசூடி வெண்பா
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ஆடிம்”.

இருச்கசைலாய ஞானவுலா
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1913.

த்தி (மூன்றும் பதிப்பு)

தொல்சாப்பீயப் பாயிசவிரு
த்தி (தொல்காப்பியச் சூத் |

5

பவ்குனிமி",
மதராஸ்: ரிப்பன் அச்யெச்திரசாலை,

சசகம்

தொல்சாப்பியச் சூத்திரவிரு

3

. | சென்னபட்டணம்: சைகவித்தியாத
அச்சுசஉடம்,

ரி. வை. தாமோசாம் பிள்ளை

டட (சேனுவரையருமை) ..

ட

ழை (சொல்லதிகாரம், சச்
னார்க்சினியருல.)

ஷூ

வைக

|

Madras, 1903.

இருவாலவாயுடையார் இருப்

தொண்டைமண்டல

10

6

ஷெ

6

| சென்னை: இத்தியா அ௮ச்சக்கூடம்

,

3

. | சென்னபட்டணம்: வித்தியாதுபாலன
யச்திரசாலை, சர்.
. | சென்னபட்டணம்: வித்தியாதுபாலன
யக்திரசாலை, விஜயன் Hes”,
சென்னபட்டணம் : விக்டோரியா

ஜுபிலியத்திசாலை, 565 or GR
yon

கக வைகையை

3

விசோதிஎரகு தஸ்

ஆவணிம்'.
வ

l

a

se,

ல

ப டட

XX1

£m

iii

ca

ஸு

!

கேழ்கோசாண்ட

பதிப்பித்த டடழம் காலழம். | ஒரைகயகட்

பதிப்பித்தோர்.

நூல்.

தொல்காப்பியம் (பொருள | 5, பவானந்தம் பிள்ளை

காரம், சச்சினார்ச்சினியரு
ரை 6: பேராசிரியருரை)
தொன்னூல் விளச்சம்
நல்லாப்பிள்ளை பாரதம்

Minerva Press, Madras, 1916...

]

௮ர்ச் சூசையப்பர் ௮ச்சக்கூடம்,
சென்னை, 1801.
1 சென்னை: வித்தியாரத்சாகர அச்சு

3

ப

G. Mackenzie Cobban
௮. சுந்தரசாத பிள்ளை

கூடம், 1911.

soapy

l

சென்னை: பண்டிதமித்தஇர யந்த
|

ஈளவெண்பா

af, Csr.

@Aw

நற்றிணை

பின்னத்தார்
Busi

இரியார், பி,௪.

சாலை, 1900,

srrnwexrenev| The

1911.

3

Minerva Press,

Madras,

l

௮. நாராயணசாமி: | சென்னபட்டணம்: சைவவித்தியாற |
பாலன யந்திரசாலை, இராகூசஸ்
வைகாசி.மி.
|
a
as
மஹாமஹோபாத்தியொய வே, ! சென்னை: வைஐயந்தி அச்சுக்கூடம்,
சாமிசாதையர்
1918.

ஈறுர்தொகை
நன்னூல், ந பிக்சாகளர்-

ஈன்னூல், விருத்தியுரை

சதாசிவப்பிள்ளை

9
9
ப
3

, ]சென்னபட்டணம்:வித்தியாறுபாலன
யந்திரசாலை,

சுபகிருது. மார்

கழிமி”,

நாலடியார்

| கோ, வடிவேலுசெட்டி யார்

ராலாயீர இவ்யப்சபர்தம்

சாற்கவிராச

.. | பி. இருஷ்ணமாசாறிய
கள்

சம்பியசப்பொ

முகராவலா்)

மதராஸ்: ரிப்பன் ௮ச்சியர்திரசாலை,

1909,

., | மதுரை: தமிழ்ச்சங்க முத்திராசாலைப்
பிரஸ், 1918.
|
சென்னபட்டணம்: சைவவித்தியாறு

3

பாலனயந்திரசாலை, செளமியஸு
சித்திரைமி”.
மதுரை: தமிழ்ச்சங்க முத்திராசாலை.

நான்மணிச்சடிகை
ஷே

ae

மதராஸ்:

நானா?வவாதச் சட்டளை

3

Manonmani

Vilasam

Press,

Madras, 1903.

நிகண்டு
நீதிநெறிவிஎச்சம் (குமாகுரு

கையெழுத்திலுள்ள து
இராமலிங்சசுவாமிகள்

6

9

. | சென்னை: சலாரத்காகர ஓச்சுக்கூடம்,
FUSER

பரசுவாமிகள் பிரபந்தத்

6
3

ரிப்பன் அச்சியந்திரசாலை,

1910

திரட்டு,

3

ஸ்வாமி ! மதராஸ்: கோள்டன் ஸ்டீம் பிரஸ்,
பரிதாபிஸஸ்.
lor 7 or. 16

பொ. பாண்டித்துளைத்தேவர்

ருள்
நான்காம் பாலபாடம் (ஆறு | சுவாமிராதபண்டிதர்

|

3

3

தைம்”

இரண்டாம் |

பதிப்பு)
நீதிவெண்டா

| ச. பொன்னம்பல பிள்ளை

நீர்கிறக்குறிச்சாஸ்திரம் (இர | 9, ௪. முத்தைய பிள்ளை

, [சென்னபட்டணம்: வித்தியாநுபாலன
யந்திரசாலை, கலக ஹ் ஆவணிம.

3

சென்னை: எம்பிரஸ் ஆவ் இன்டியா
௮'ச்சக்கூடம், சலி 1008, ஹேவி

ண்டாம் பதிப்பு)

எம்பி பங்குனிம்',

3

சையெழுத்தப் பிரதி
base
SoCs 58 1.
ரெடுசல்வாடை (பத்துப்பா | மஹாமஹோபாத்தியாய வே, | சென்னை: சமாஷியல் அச்சுக்கூடம்,

ட்டு, இரண்டாம் பதிப்பு)

1918,

சாமிசாதையர்

ரா. இசாசவைய௩கா?

சேமிராதம்

9.

10

மதுரை: தமிழ்ச்சங்க முத்திராசாலை, |
1903.

கணைகளை

தை கை

ச்ச ககக

கைக

ககக

ககக

கைதை சசககக

1
சை கைக

கைக

கைக ககா

கை கைக

கை கை

RXH

நூல்

பதிப்பித்தோர்.

கைடதம்

பத்ப்பித்த இடமும் காலமும்.

கா, கதிரைவேற் பிள்ளை -

சென்னை:

°
பஞ்சதந்திரம்

வித்திபாரதநககர

இருப்பாடற் | 5, அனவரதவிகாயகம்

ar ers

அச்சுக்

கூடம், 1010.

ணி

பட்டினத்தார்

Copcarerele..

1
9

வ

பிள்ளை, | மதராஸ்; ரிப்பன் அச்சுச்கூடம், 1907.

]

இிரட்டு.
எம்.எ., எல்.டி.
பட்டினப்பாலை (பத்துப் | மஹாமஹோபாத்தியாய லே. | சென்னை : கமாஹியல் அச்சுக்கூடம்,
பாட்டு, இரண்டாம் பதி | சாமிராதையர்
1915.

10

ப்ப).

பணவிடுதூது

(மாதைத்திர]

5...

மதராஸ்: ரிப்பன் அச்சியந்திரசாலை,

வேங்கட நாதர்பேரில்)
பதார்த்தகுண சிந்தாமணி .,

1903.
சூளை: கோபால வீலாச அச்சியந்திர

10

சாலை, 1907.

பதினொராம் திருமுறை

. | திருமயிலை செக்தில்வேலு முதலி | சென்னை: சலாரத்நாகரம் அச்சுக்
யார்
கூடம், சார்வரி ஆவணிமி”'.

பதிற்றுப்பத்து (இரண்டாம் | மஹாமஹோபாத்தியாய வே.|

பதிப்பு) '
பரஞ்சோதியார் பாடிய
வேதார்ணிய புராணம்

சாமிசாதையர்

சென்னபட்டணம்:

7

சமர்ஷியல்

௮ச்சுசகூடம், 1920.

ene

பரதசாஸ்.இரம்

3 or 4

வ

வீணை, வெக்கையர்

சென்னை:

1

தண்டையார்பேட்டை,

இலக்மீ

விலாஸ

1876.

பரிபாடல்

3

அச்சுக்கூடம்,

1

.ீ.|மஹாமஹஜோபாத்தியாய
வே.। சென்னை: சமாஷீயல் அச்சுக்கூடம்,
சாமிகாதையா்
1918,

பழமொழி

தி. @seasCsearru
யா

dpsed)

4

S.P.C,K. Press, Vepery, 1917..

3

பழமலையர்தாதி (இரண்டாம் | சிதம்பரம் ஈசானியமடம் இராம | புரசை: கணேச அச்சியந்திரசாலை,
பதிப்பு)
வீங்க சுவாமிகள்
லேக் கார்த்திசை:2.

பன்னிருடாட்டியல்

ரா. இராகவையங்கார்

பாகவதம்

மதுரை : சமிழ்ச்சங்க் மூத்திராசாலைப்

பிரஸ், 1901. -

ஸ்ரீபத்மசாபவிலாச

பாடுதறை

| கொ. லோசநாத முதலீயார்.

3

3

அச்சுச்கூடம்,

1908.

சென்னை:

§

மகோன்மணி

லிலாச

அச்சுக்கூடம், 1904.
பாலவாகடத்திரட்டு

1

சென்னை : ஸ்ரீபத்பகாபவிலாச அச்சுக்
கூடம், 1908.

பில்சலநிகண்டு

பிரபுலீங்க

3

மசராஸ்: ரிப்பன் அச்சியந்திரசாலை,
1917,

லீ$ல

(இரண்

9

| சென்னை : கலாரத்காகா அச்சுக்கூடம்,

டாம் பதிப்பு)

1905.

3

பிரபோத சந்திரோதயம்

பெரியகுளம், ஸ்ரீ மீனாம்பிசை ௮௪9.

(இரண்டாம் பதிப்பு)

யந்திரசாலை, பரிதாபிஷ் தை”,

பிரமோத்தர காண்டம்

சென்னை: ஸ்ரீபத்மகாபவிலாச ௮௪9

|

யந்திரசாலை, 1907.

பிரயோச விவேகம் (இரண் | சதாசிவப்பிள்ளை
டாம் ப்திப்பு)

|

தசம்பரையர் ஜாலத்திரட்டு
புட்பவிதி

2
9

| சென்னபட்டணம்: வித்தியாநபாலன

ப

யந்திரசாலை,

விசுவாவசுஷ்

மார்

கழிமி”,

ஸா

்

|

3

6

காஞ்€புரம் இராமசாமி நாயுடு .. | மதராஸ்: ரிப்பன் அ௮ச்சியந்தரசாலை, :
1906,

|

:

3

XXIII

வானை

நூல்

Xs

சாமிநாதையர்

வன
கையெழுத்துப் பிரதி

மழையைக்
ம்

சென்னை: கமர்ஷியல் அச்சுக்கூடம்,

டை

சென்னை: வைஜயந்தி அச்சுக்கூடம்,

பெருக௩்சதை

மஹாமஹோபாத்தியாய
சாமிநாதையர்

பெருந்தேவ னார் பாரத।

௮. கோபாலையர்

வெண்பா

பெருந்தொகை

2

| மே. இராசவய்யங்கார்

யந்திரசாலை,

சாதாரணஞ் கார்த்

(பத்துப்பாட்டு, இரண் |

டாம் பதிப்பு)

பேரகத்தியம்

வே.|

Press,

and 1925.

Madras,

9011

1918.

S.P.C.K. Press, Vepery, 1912..

சாமிநாதையர்

1918.

(முதற்பதி | திருமயிலை சண்முகம் பிள்ளை .. | சென்னை:

மணிமேகலை (இரண்டாம்|
பதிப்பு)
ugssal ug

ன்

10

|

மினர்வா

௮ச்சியந்திரசா

லை, 1900.

1

eee

4

ன

3

சென்னை: கமர்ஷியல் அச்சுக்கூடம்,
1918,

10

ட்பு)

| சென்னை:௨ஊ. புஷ்பரத செட்டி , சலா

தாதி

மலைபகெடாம்

6 or 9

சென்னை: கமர்ஷியல் அச்சுக்கூடம்,
1921.

மதுரைப்படிற்றுப்பத்தந்
பதிப்பு)

ப

9

மஹாமஹோபாத்தியாய வே.|
சாமிராதையர்

மதுைக்காஞ்சி (பத்துப் | மஹாம்ஹோபாத்தியாய வே.|
பாட்டு, இரண்டாம் பதி।|
சாமிகாதையர்

மருதூரர்தாதி

9௦0138
10

euasmeaio (Second| M. Jaganatham Naidu - ..| Minerva Press, Madras, 1906 . |
Edition)
|
பொருஈராற்றுப்படை (பத் | மஹாமஹோபாத்தியாய வே. | சென்னை: கமர்ஷியல்
அச்சுக்கூடம்,
பதிப்பு)

7

1924

. .[ மதுரை: தமிழ்ச்சங்கம், 1995.

சாமிநாதையர்

]

சென்னை: சமாஷியல் ௮ச்சுச்கூடம்,
1924.
Author’s

|S. Bavanandam Pillai

இரண்டாம் |

|

இிகைமி”,

பெரும்பாணாற்றுப்படை | மமாமஹோபாத்தியாய வே. | சென்னை: கமர்ஷியல்
அச்சுக்கூடம்,

ப்பு)

3 or 4

யாழ்ப்பாணத்து நல்லூர் பொன் | சென்னபட்டணம்: வித்தியாநுபாலன
னம்பல பிள்ளை

மச்சபுராணம்

3 or 4

1915,

பெரியபுராணம்

அுப்பாட்டு,

3
9

சென்னை: வெ. நா, ஜுபிலி அச்சுக்
1923,

வெண்பா

எண்,

ன

கூடம், 1804,

odds.

(இரண்டாம் பதி

ப்பு)

மற்கோஸண்ட

பதப்பித்த இடழம் காலமும்,

மஹாமஹோபாத்தியாய வே,|

ஷை. (இரண்டாம் பதிப்பு).

——

ட

vara

புறகானூறு (முதற்பதிப்பு)...

மாலை

வையை

பதிப்பித்தோர்.

புலியூரந்தாதி
புறத்திரட்டு

புறப்பொருள்

எ

(நான்காம் | சதாசிவப் பிள்ளை

ரத்நாகரம் பிரஸ்,

1891,

3

.( சென்னை: வித்தியாதுபாலன யந்திர
சாலை, சுபகருதஸ்

ஆடி.மி'.

3

(பத்துப்| மஹாமஹோபாத்தியாய வே, | சென்னை: சமர்ஷியல் அச்சுக்கூடம்,

பாட்டு, இரண்டாம் பதி|

சாமிநாதையர்

1918.

10

u

ற

மக்சி

௮னவரசவிராயகம் பிள்ளை

மதராஸ்: ரிப்பன் அச்சியத்திரசாலை,
1912,

மாறனலங்காரம்

மீனாட்சியம்மை

| திரு. சாராயணையங்கார்

பிள்ளைத்

தீமிழ் (குமரகுருபசசுவா

மிகள் பிரபந்தத்திரட்டு,

இரண்டாம் பதிப்பு) '
அண

கவ

இசாமலிங்க சுவாமிகள்

மதுரை : தமிழ்ச்சங்க முத்திராசாலை

பிரஸ், 1915.

சென்னை: கலாரத்காகர அச்சுக்கூடம்,

சுபகிருதுஷ் தை:47,

3

14
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வகை கைகைகை வ

னை

கச

நூல்.

கை

கைக

ee

ee

a

பதிப்பித்தோர்.

முச்தொள்ளாயிசம்

ea

பதிப்பித்த டுடழம் காலழம்.

is

மூதிமொழிச்சாஞ்சி

வை.

மு,

முறையைச் வட்

மதுரை: சமிழ்ச்சங்கப் பதிப்பு

9

சடசோபராமாலுஜா

சாரியார்

முல்லைப்பாட்டு

மேற்கோணண்ட

esi

9

(பத்துப் | மஹாமஹோபாத்தியாய வே, | சென்னை: சமாஷியல் அச்சுக்கூடம்,

பாட்டு, இரண்டாம் பதி।
ப பசேழ்ரகாவியம்

சாமிசாதையர்

1918.

10

. | தில்லையம்பூர் கேங்கட.ராம மயல் | சென்னை:
கா

யாப்பருங்கலக்சாரிகை

சுபாலி

அச்சுச்கூடம்,

1908.

2

. | கா. 7. கோவிந்தராஜ முதலியார்.. | வேப்பேரி: சாமகிலய

விவேகானந்த

மூத்திராகூரசா?ல, 1909.

]

யாப்பருக்கலம்விருத்தியுரை | ராவ்பஹசார் ௪, U@sarisw | Minerva Press, Madras
புடன்
பிள்ளை

யாழப்பாணத்து மானிப்பா | 106 ]87708 1001 5001819 . . | கீரா சர்ச
யகசாதி
வச்சணத்தி மாலை

11155101

3 or 15

11685,

Jafina, 1842.
சென்னை: கோமளேசவரன் பேட்டை,
சச்சிதாகந்த ௮ ச்சியந்திரசாலை,
1908.

வரதராசய்யக்க!ர்

பாசக்சம் ' கோவிர்தப்பிள்ளை,

(ரசதீற்பாகம்)

்.

இலட்சம|।

|

சென்னை: ஜீவரக்ஷாமிர்த

ஸப் பிள்ளை

மதராஸ்:

|

அச்சுக் |

கூடம், 1895.

ஷே (இரண்டாம் பாகம்) .. | முத்து நாயுடு

9

|

ரிப்பன்

]

அச்சுக்கூடம், |

1891.

வருணருலாதித்தன் மடல் .. | இல்லையம்பூர்ச் சந்திசேசா கவி|
. ராச பண்டிதர்

வாக்குண்டாம்

]

சென்னை; புரை ச, விவேசவிளச்ச
அச்சுக்கூடம், 1899.

சென்னை: பண்டிதமித்திர

3

சிதம்பரம் இராமலிங்கசுவாமிகள் | சென்னை: ஆகெலாநிதி ௮ச்சக்உடம்,,
SC rw goose,
மே. இராசலவையக்கார்
| மதுரை: தமிழ்ச் சங்கமுத்திராசாலை,

'விச்செமசோழனுலா

1914.

ஸ்ரீ விசார சச்சிரோதயம் | வெ. குப்புஸ்வாமி ராஜு
(இரண்டாம் பதிப்பு)
ஸ்ரீ விசாச சாகரம்
௮. சிவராயர்
விசானமா$லை (இரண்டாம் | சிவரிதம்பர யா

|
10

| தஞ்சை: ஸ்ரீவித்தியாவிநோதிநி
முத்திராசாலை, செளமியஞ்
சென்னை: ரிப்பன் .பிரஸ், 1914.
மதராஸ்: ரிப்பன் ௮சசயர்திரசாலை,

பதிப்பு)

6
6

1900).

விசாயக புசாணம்

ம. தி, பானுகலி யவர்கள்

l

| சென்னை: கணேச அச்சியந்திரசாலை,
1910.

விருத்தாசலபுசாணம்

| திருவேங்கட வுபாத்தியாயா்

. | சென்னை; புரசை, நற்றமிழ் விலாச

அச்சியந்திரசா$லை, 1008.
. | சேற்ழார். ரா. சுப்பிரமணியக் சவி | மதுரை: தமிழ்ச்சங்க முத்திசாசாலை,

வில்லிபுத்தூர் பாரதம்

ராயா

1907.

சா

விறலிவிடு தூது

சென்னை: சல்விவிஎச்சவச்சுச்உடம்,

விவேசரிந்தாமணியில் வே | வெ, குப்புஸ்வாமி ராஜு
தாச்த பரிச்சேதம்
வீமேசுர உள்ளமுடையான்

துர்முசிஷ் மார்சழிம்”,
ுதிஞ்சை: ஸ்ரீ வித்தியாவிரோதனி
பிரஸ், 1900.
சென்னை: க$லச்யொன ருத்திராகூர
சாலை, 1017.

வீரசோழியம்

18. வை, தாமோதரம் பிள்ளை

. | சென்னை ; சின்னையசாடார் peas
கூடம், 1805,

A

வளை

எனகக

கக

கக

ககக

க

கையக கக கை

2

1
1

விவிலிய நூல்

LS

10

யந்திர

சாலை, 100.

ennrasas

ப

அணை கக

13
10
6
3
ந்

கைள

கைக ககக

கசத

XXV
a

ee

ததவ கட

நால்,

பிப்பித்தோர்.

கை

பதிப்பித்த இடழம் காலழம்,

பகம்
எண்,

வெங்கைக் கலம்பகம் (சிவப்
பிரகாச

சுவாமிகள்

பிர

ப£தத்திரட்டு)

3

வெங்கையுலா (சிவப்பிரகாச
சுவாமிகள்

பிரபந்தத்

இரட்டு)

|

cow

வேதாந்த சூளாமணி

10

சென்னை: ரிப்பன் அச்சியந்திரசாலை,
1909.

வேதாந்த தசகாசியக்கட்
டளை

3

Manonmani Vilasam
Madras, 1903.

Press,

வேதாச்தத்தத்துவக கட்டளை
dich
Do:
வ்
வேதாரணிய
புராணம் | வேதாரணிய தேவஸ்தானம் ஹெ | சென்னபட்டணம்: ஸ்ரீலளிதா அச்சு

(அகோரதேவர்

பாடி|

யது)

ட்சொர்க்கு ௮. அப்பாக் குட் |

யந்திரசால,

டியா பிள்ளை

கார்த்திகைமி”.

l

னு

வைத்திய மலை ௮கராதி

சென்னை: ஸ்ரீபத்மசாபவிலாச ௮சசுச்

6

கூடம், 1908,

9

விரிவக | நூகாநி கேடிவ் டாக்டர் கதிர்வேல | சென்னை: வித்தியாரத்திசாகா அச்சுக்
மூதேலியார்
கூடம், 1909.

வைராச்யெ சதசம் (இிகதாம் | சதாரிவப்பிள்ளே
பதிப்பு)

பதிப்பு)

Sub

வசனபூஷணம்

(Basnn

|

3

3

ஷே

ஷீ

|

சென்னை: ஆரக்த முதிரா யரத்ராலயம்,
1908.

Vol. I—27

9

. | சென்னபட்டணம்: வித்தியாநுபாலன
யந்திரசாலை, லேக் ௫த்தி
ரைமி.

வைராக்ய

6

விளம்பிஷ் (1898)

வைத்திய சாரசங்ரெசம்
வைத்திய மூலிகை
ராதி

6,

3

இரிகள்

824

இராயிரம்

அசசன். 2, 08658; ரோமைச் சக்கரவர்த்தி. (விவிலி.
ப *இரா யிரம் ir-dyiram, n. <QrewO + gular.
116 ஈம 2,000. (தொல். எழுத். 404, உரை.)

இராவடம்' பர்வ,
566 அசோகு, (மலை.

children and women on the forehead; pavuisw
களுளோன்று, (ு.)

2 Plate of gold or. silver

&86]௨ 1766, fashioned as a leaf and worn by little girls to

n.

cover their nudity; gjmmipy. (W.)
இராவு-தல் iravu-, 5 v.tr. <gone-.
iravatam, nu. <T. rapidamu. |

ப *இராவடம்”

irdvu.| To file.

Filing ; அராவுந்தோம்ல்.

*இராவடி 18௨/1, ப. <drdvidi.

cardamom.

8. <T. rdvirekw.

1. Tewel in the shape of a bo-leaf worn by

மார். 12, 14.)

damom plant,

ரர,

*இராவிரேகு

See ஏலம். (மூ.௮.)-

1. கோ
2, Greater

566 பேரேலம். (மலை.)

*இரா வணாசன்னியாசி

iravana-canniya-

566 அராவு-,

(மய,

*இராவுத்தன்
[cf. Skt. raja-dita.|

[M.

ட்

raat.

1. <U.

1. Cavalier, horseman,

(10006; குதிரைவீரன். 2. Title of a certain
class of Tamil-speaking Muhammadans; தமீழ்
மகம்மதியரில் ஒந பிரிவினரின் பட்டப்பேயர்.

௦, 1. <Rdvana+. One who puts on the cloak
*இராவுத்தாங்கம் 1கரப(ம்/கற) உ. <id,
of religion or piety with the sinister motive of
deceiving others, as Ravana did when he went + alga. Amusement in which men or women
in the guise of a hermit to Rama’s forest abode ride in disguise through the streets at festivals;
ஒரவகைக்கோண்டாட்டம், (34.)
|
and carried away Sita; GutsGaapsarsetr.
ird-vanam,

*இராவணம்'
07718,

*இராவணம்”

Wt

iravanam,

<rdvand:

Crying, screaming; 2ipemé. (திருப்பு. 390.)
*இராவணன்"

ird-vanan,

iravaikku,

For or during night;

விள்க்த, (1.

Lamp;

இராவைக்கு

1. றால். இரா

Wl.

4இரசா(த) -

பழவரீசி.

போனகப்

indecl.

@sajég.

(5.1.1. 11,

< Qae.

Qarmasge

140.)

இசாவோன் iravon, #. <id. Moon; apg
ரன், முளைத்தன னிராவோன் (இருவாத. பு. புத்தரை. 30).

இரி.-தல் 16, 4 உங்க. 1, 1௦ be
Godas being without form; கடவுள.
varna.
இராவணன்றனை யூன்றி யருள்செய்த விராவணன் 065110ம60, ஈாம்பசம்; கேடூதல். மாறிரியச்சீறி (ய. வெ.
2,9).

(தேவா. 58, 11).

2. To retreat; to flee away, asa defeated

army; to scamper away through fear; @tge.
3. To fall
புனலொழுகப் புள்ளிரியும் (நாலடி. 212).
the
of
f
chie
and
a
Lank
of
King
na,
Rava
away, as a garment; to drop ; 10 160606; விலகு
Raksasas, whose destruction by Rama forms
தல். உத்தரியங்களு மிரிய வோவொர் (கம்பரா. ஊர்தேடு,
the subject of the Ramayana; தசக்கரீவன். 51). +. To drop, as perspiration; to ebb; as the
(தேவா. 53, 11.)
fear, dread ; abused. (Sia)
To
5,
aac.
tide;
<id.
,
1,
-pul
னபுல் iravanan
“இராவணன்”

iravanan,

m. <Rdavana.

*இராவண

+.

Water-pink, a seashore grass, Spintfex

squarrosus, from its resemblance to Ravana’s
whiskers; S hamsWdarcrar gRamad aw Yd.

(மூ. ௮.)
*இராவணனமீசை

இரி”-த்தல்

To

rout,

defeat;

iri:, 17 9.4. 005, of Qi.
தோற்றேடச்சேய்தல்,

1,

2. To

destroy, ruin; to dispel; Gabgsc. வெஞுர%ச்
காய்ந்திரிக்கும் புருவக்கருங்கண்ணியர் (€வச. 1709). 3,

ஒட்டுதல், மள்ளர்
irdvanan-mical, 1. To drive away, scare away;
குமூஉச்குரல் . . . அ௮ன்னமிரிக்கும் (கம்ப.சா. காட். 39).
௮.)
610.4, 886 இராவணன்புல். (மே.
irikki, 1. Scimitar-pod, 1. ப,
இரிக்கி
*இராவணாகாரம் iravanakavam, 1. Cid.
4442 6041142116: பேநங்கோடி வகை, (1,)
-.
trik
or-s
+@-kdrd. Frightful form, as the terr
இரிசல் irical, 2. <@q’-. 1. Break, crack;
வணா
இரா
,
வம்
வடி
்கர
பயங
;
ana
ing mien of Rav
iGoray. (J.) 2. Alienation of mind, discord;
காரமாச (தாயு. மெளன. 9).
ன ட
(].)
மனழறிவு.
<id.
nw.
,
ram
dcu
van
ira

ரம்
ாசு
*இரா வஞள
“இரிசா ov irical, 2. <Arab. irsal. Romitஒழிபி. 15.) |

+, Kind of vind; aidwraima. (urs.
(௨0௦. 566 இநசால், Muham.
|
.+
<id
1.
am,
att
van
ira
, *இராவணுாத்தம்
*இரிசியா iriciya, 2. <orsyd.

prob. hasta.

formed with:a

An ancient stringed instrument
coconut

shell; ஒருவகைச் சிறு

Cowhage.

See பூனைக்காலி, (மலை.)

இரிஞ்சி irifici,n.< @eoe®. Pointed-leaved
வீணை. (14,)
மகீழ், (மலை.)
See
.
wer
-lo
ape
|
Indrajit,
<raévani.
#1.
irdvani,
*இராவணி
200 04 8848; இராவணன்மகன். (சம்பரா. காசபா,

18).

ப

இரிஞன் irifiian, 1. <Q.

பகைவன். (திவா.)

Foe, enemy ;
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உச்சிபடுகை
*உச்சிபடுகை ucci-patukai, ».

D> FS OT ELD

See 2dé|

யிடிக்கை,
*உச்சிமல்லிகை 1001-ஐ21111221, 1.

*p €HASO ucci-vitu, m. <id.+.

1. Cessa-

tion of rain at noon; 2¢FGacomud) wan விட்

ஊசி.

game.

2. Stopping at intervals; @analG

கை, உச்சிவீடுவிடாதே இத்தையே மனோரியா நின்றது
566 ஊசி மல்லிகை, (மூ. ௮:)
*உச்சிமலை ucci-malai, n. <ae@'+. 1, (F0,9,3, 7).
*» ¢&@/Qauafl ucci-veli, n. <id.+.
Hill-top; wewwysé. 2. Steep hill; Cangagrter
566
தன்று, (17,)

255 a9, 1.

*உச்சிமாகாளி ucci-ma-kali, n.
னீமாகாளி. 75.
*உச்சிமோ -த்தல்

See 2a¢

*உச்சிவெறி

081-401) 71.

10, * வெறி.

566 உச்சிவீடு, 1.

v. tr. 4உச்சி!

ucci-m6-,

*உச்சிவேர் ௦௨-௮8, 8. <id.+. Tap-root;
+. To smell the crown of the head, especially: மூலவேர்.
of a child, from affection; 24a6s2veuGuorpgi
அன்புபாராட்டூதல். தணிப்புதல்வன்றனை . . . உச்சி
மோந்து (கோயிற்பு. வியாக்கிர. 2).

*உச்சியாட்டம் மரக,

0625;

ucciyar,

». <id.

தேவர். உச்சியார்சக் இறைவனா

Celestial
யுலகமெலாங்

சாத்தளிக்கும் (யாப். வி. 80, பக். 315).

*o ¢ Hig Sans ucci-y-itikkai, n. <id.t+.
_ A disease of the nursing mother of an infant

generally believed to be caused by her nipple
being touched by the crown of her suckling
மஹர 5 ௩௦௨0;

குழந்தையினுச்சந்தலை தாய்மார்பிற்படு

தலால் அவட்குண்டாதம் வியாதி,
உச்சியெடு-த்தல்

ugci-y-etu-,

v. intr.

See 2

சீயினி,

n. <id.+.

A kind of four-a-side game; aldrwmG ame.
Loc.

*» ¢Huai

*o €&lesfi uccini, n. <ujjayini.

*உச்சினிமாகாளி 0௦0101-18-185]1, 77. “74.
+.

56 உசீசனிமாகாளி,

*உச்சீவனம் 0௦௦1920௨௱, 7. ₹27:770414.

Restoration to life, revival, salvation;

Livelihood, means of living; empty.

1.

௨உய்கை, 2,

Collog.

*p €Pal-gmav uccivi-, 17 v. intr. <j -jiva.
1. 1௦ 560076 உ 11461110௦0; பிழைத்தல், (00104,
2. To return.to life, regain animation, obtain

a new lease ௦7 1116; மாணுபாயத்தினின்று தப்பிப்
பிழைத்தல், 3, 7௦ 6 58760; ஈடேறுதல்,

உச்சு-தல் 0௦00-, 2 9.2.

1. To pitch at a

mark; to play such a game of pitching with

areca nuts, shells or coins;

@awé&h aminpsed

<id.te@-. To part the hair in two with a wer ose. (W.) 2. To conquer in a game,
cleavage line from the crown to the forehead; come out successful in a controversy, win,
வகிர்.எடுத்தல். (J)
secure an advantage by subtlety or artifice;
*உச்சியெண்ணெய் ucci-y-enney, n. id. உபாயத்தால் வேல்லுதல். (].) 3. 7௦ 864 possess+. [M. uccenna.] Oil smeared on the crown ion of another’s property by fraud, strataof the head, especially of infants; Syppansaalctr gem, cunning, or deceit; பிறர்போநளை உபாயத்
உச்சந்தலையிவிடும எண்ணேய்.
தாற் கவரீதல், Vul. (W.)

*உச்சிரதம் ம௦௦்கர்கா, 11.
vine.

Square-staked

See பிரண்டை. (4,)

*2 ¢Aomub

uccirayam, n. <ucchraya.

உச்சுக்காட்டு-தல்

uccurk-kattu-,

ஏ. 7,

<e¢e (Onom.)+. To urge or set a dog on
a person or an object by repeating the sound

உச்சு, @&% while simultaneously pointing to
the object of attack; stems grooryaidse.
உச்சுக்கொட்டு-தல் uccu:k-kottu-, ov,
*p ¢RaIOGH ucci-vituti, n. <eee'+. 1,
See ué#afG, 1. 2. Midday recess for labourers, intr. Cid.t+. 1, 5 டுகீதக்கோட்டு.. 2 ஈ%
or for children at school; தோமீலாளிகள் பள் manifest one’s dissatisfaction or disapproval by
ளிச்சிறுவர்களின் மத்தியான விடுதலை. (19,)
smacking the lips, so as to produce an interHeight, elevation in 800181 51800102) உயர்ந்லை.
அவனுக்கு இப்போது உச்சிராயமான கிலை. (01/07.

*a ¢Aalladpans ucci-vilukai, x. <id.+. A

dangerous disease of infants, the most prominent

symptom of which is an increased depression
in the head of the infant; குழந்தைகளின் பிராண
பாயக் குறியாக உச்சி குமிகை,
*p eAalGor ucci-vinai, nm <id.t.

உச்சிக்கடன், (சேதுபு. தத்தம. 6.)

See

jectional sound like. ‘pshaw’, expressive of
contempt;

வெறும்புக்தர் காட்டூதல்,

*உச்சுவா uccuva, 1. 4உச்சி4௨லா,

0

உச்சிப்பள்ளி.

*உச்சுவாசம் ௦030, n. <ucchvasa.
Inhaling, inspiration, opp. to niccuvdcam; ipa
சை உள்வாங்தகை,

lenthusiasm;

மாக்சஎதிர்ப்பி னுசும்ப (பெருக். மகத. 13, 59).
நிசவாசமியற்றும்

பிராணலுசுவாச

உச்சுவாசம்,

3௦6

<uc-chvdsa.

n.

புகா,

*உசுவாசம்

(வேதா. சூ. 75).

1, Presence

*உசூர் மமம், ர. <U. huzir.

of a supcrior authority, as of a magistrate; Sp

2. Hall of audience, court; office of the

கம்.

or

chief magistrate

அரசியல்

administrator;

நடத்துமிடம. *
*உசூர்க்கச்சேரி uciir-k-kaccérl, 2. <id.
+. Chief revenue office ofa district; #e&etd

கச்சேரி,
உஞ்சட்டை wiicattai, 2.

566 உசீசட்டை,

Loc.
uncam,

*உஞ்சம்

Gleaning.

1. <uncha,

665 உஞ்சவித்தி, (சாஞ்சிப்பு. ஒமச். 30)
uical,

n. <eeg-.

effort;

1. Zeal,

1. 64உஞற்று-.

uharru,

2haraun. (e.)

முயற்சி, தன்னுஞற்

2. Application,

ரொழிர்திடான்

(இரகு.

3, Fault; soy. (பிங்.)

தசரத. 13),

1. Inside

ot St @ ut-kattu, 2. <eert+.

of a house, private apartments; after av
பததி, 2. A kind of necklace, worn especiaily

9 தாகக் ஏ்ர15) பரதவர்சிறுமியர் முதலியவர் குழந்
தைப்பநவத்தில் அணியு் சீறுதால.
உட்கண் t-kan, 1. 410.4. Mind’s eye,
insight, wisdom; stan. Ose@sergyo a. senr
ணேற் காணும் (தய். இயற். பெரியதிருவர். 28).
2.1 _SS@ ut-katavu, 1. <id. +. Wicket-

0௦௦1; திட்டிவாயில். கணையமசம் ஏறட்ட உட்கதவினை

யுடைய வாயிலினையும் (பெரும்பாண். 127, உரை).

முக,

*உட்கந்தாயம்
Assessment

paid to a private

௩. பயர்.
as the

party

mirdcuddr; மிராசுதாரநக்துக் கட்டம் வரி. (௦. 0.)

*உஞ்சமினி ufcayinl, m Cujayini.
உச்சயினி. (யசோதா. 2, 1)

உஞ்சல்

உஞற்ற| ு"

ag O50. _

hector;

rant,

To rebuke,

—f if,

உட்காய்வு

392

உசுவாசம்

See

[T. uyyala,

Lit.

*p | SITGMLD ut-karanam, n. <id.+.

internal organ, a term variously applied to
the mind or the heart or the conscience in

லார 05; அந்தக்காணம், புணருமுட்
32; ஊந்சல், உஞ்சனிகர் காதிற்கும் 01)11௦5001)1081
கரணமாக்கி (9, ௪. 4, 1).
(சவப். பிரபர், வெங்கையு. 78).
உட்கரு ம-கய, ஈ. 84,
Things
*உஞ்சவிருத்தி Uiica-virutti, 1. <uncha
K. uyyal.]

+.

1. Gleaning grains of rice, as a means of

1146114௦௦0: தானியங்களைப் போறுக்சிச்சேய்யுஜ் சீவ
2, Living by
னம். (காப்பு. ஒழுச்சப். 0.)

gleaning handfuls of rice, as alms, from door
to door; அரிசிப்பிச்சை யேடத்துச் சேய்யுந் சீவ
னம்.

உஞ்சில் 6௦,

௩.

580 ௩சில். (1)

உஞ்சு uficu, 2. cf. 2¢@sere.

Onom. expr.

0560 10 ௦௨1108 0௦85; நாயை யழைக்கும் ஒலித்தறி,

(J.)

contained within; that which

as. precious stones enclosed in the interior of
an anklet; உள்ளே அடங்கியிநக்தம் போநள். உட்
கருவை யுடைத்தாகிய .

€உஞ்சுக்காட்டு-.

uncu-k-kattu-,

566 உச்சுக்காட்ட-,

. i,

சாயையுஞ்சுக்

சாட்டுறான். (].)

உட்கருத்து

உச்சயினி,

uhcai, 1. 410,

(மணி. 15, 04.)
உஞநற்று-தல்

ejna=toberoused.
strive

diligently;

0855806; ஆழ்ந்தகநதது.
உட்கருவி

ut-karuvi, 2. <id.+.

See அந்தக்கரணம்.

*உட்கலகம்

Internal

(௪. சி. 2, 03.)

ut-kalakam,

n. <id.+.

In-

testine broil, civil war; அந்தசசித்திரம்,

59% உத்சயினி.

உட்கள்ளம் ut-kallam, n. <id.t.
1.
Deep-seated vice, dissimulation; acrasheen,

unarru-, 5 v. tr.

cf. Kur.

1. To attempt vigorously,
தாழாதுஞற்றுபவர்

(குறள், 620). 2. To do, perform, accomplish;

சேய்தல்,

7,

Innermost thought, real purpose, motive; 8
தரங்க நோக்கம், 2. The deeper sense of a

(w.)

முயலுதல்,

a. <id.+.

See,

(தேவா. 1991, 8.)

*உழஞு்சை

ut-karuttu,

உட்கழுத்து 4-42]0410, 2. <id.+. Front
ற்2ா( ௦1 116 0601; கழத்தின் முன்பாகம். (7.)

uncenal, 2. < Ujjayini.

*உஞ்சேனை

. . சிலம்பின் (சலப். 10, 118,

உரை).

organ.
உஞ்சுக்காட்டு-தல்

is inside, such

மறத்துறை . . . எதிர்வனகெழீஇ மஞற்றல்

2. Hidden humour or matter ina boil;

புண்ணி னுள்வீஷம்.
BL _STHIGNS ut-kankai, n. <id.+.

In-

ternal fever; argo.
உட்காய்ச்சல் ut-kayccal, n. 810.4.

1.

Internal 702௦7; உள்ளாக அடிக்குஜ் சுரம், 2, 1$நறு,

(ஞானா. 17,48). 3. Tourge, incite, spur to action ; jealousy; ஊள்ளோரீச்சல்.

தூண்டுதல்,
௨௮7).

உள்ளம் உஞற்றுகையினாலே

(சலித். 18,

Pl STWey ut-kayvu, n. <id.+.
jealousy; Guta.

Envy,
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உடல்வேலை
the main body.of the cloth white; srérgudsipid

சாயழட்டிய 'வேள்ளையுடை. (].)
at vGaky utal-vélai, n. <id.+. Body
of a werk, chiefly applied to painting or any
0116 8ார 1011; பரநம்படியான வேலை. (19,)
Qi véaomomer

utala-k-kannan,

1.

<id.+.

உடன்கூட்டத்ததிகாரி
உடற்காவல் utar-kaval, ௩. <id.+.

See

உடற்கநவி. ஒன்றானு மறாவுருவா வுடற்காவலோடும் (கம்
பரா. சாசபா. 15).

உடற்குறை utar-kurai, n. <id.+.

1655 11018 ; கவந்தம். (இவா.)

Head-

|

உடற்கூறு utar-kiru, n.<id.+. Anatomy

Indra who has eyes all over his body; 04 (16 0009; சரீரக்கூறு.
டுந்திரன், (சல்லா. 1.)
உடற்கொ மூப்பு utar-koluppu, #.<id. +.
*உடலத்தம் (1௨1-ஊர்க௱, ௩. 410.4. Dis1. Fat; adipose tissue in the body; GsaéGan
solution of the body; arerfa. (W.)
spCiy. 2. A disease which creates-aversion for
afme.
@1 aio utalam, ». <id. Body;
[000; ஒந நோய். (94.)
oases sos gints (தேவா. 5841, 7).

உடற்டி

utarci,

1.

€உடல்-.

Irritation,

*உடலவருத்தனை utala-varuttanai, ௩. ‘resentment, anger; கோபம். உடற்சிசெய்ய (வச.
-* 9ர1ச1ம், (065(100181100 றர 1௩6805 1078).
€ உடலம்
of movements of the 6004) மேய்யாற் சேய்யும்
உடற்றல் utarral, n. <eupg-. Wrath,
அபிநயம், (சிலப். 9, 16, உரை.)
utal-irunta-vitu,
உடலிருந்தவீடு

<a.e'+.

2.

of the soul while it
Emancipation

is still in the bondage of the flesh, opp. to au
லிழக்த வீடு ; சீவன்முத்தி. (ஞானவா. ஞானவிண். 30.)
உடலிலான்

பவ-18ற,

8. 410.4.

One

:

exasperation; Gugsbe orb. (sa.)
உடற்று-தல் utarru-, Jv. tr. caus. of 2re-.

1. 1௦ கிர், நாற்;
DL py

வநத்துதல்.

உண்ணின்

uf (Gper, 13). 2. To provoke, infuriate,

௨86; சினழட்டூதல். கின்லுடற்றியோர் காடே (புத
சா.4). 3. 10 push on vigorously, as a campaign
in war; porGs.sgisd. ௮மருடற்றினான் (பாரத.

who has no body, referring to Manmaten
the Indian Cupid, whose body was burnt to @rne. 50). 4. To discharge briskly, as a shower
ashes by the fiery stare of Siva; amodr. (w.)
of arrows; பிரயோகீததல். பலகோடிபாண முடற்றி
உடலிறந்தவீடு

utal-iranta-vitu, ௩. <id.

+. Emancipation of the soul after death, opp.
(0 உடலிருர்தவீடு; விதேகழத்தி, (ஞானலா. ஞான
விண். 36.)

21 gibi

utalunar, n. <eee-.

Foes;

னான் (பாரத. பதின்மூ. 24). 5. To balk, spoil,
பொக (நலக கேடுத்தல். “ஒல்லும் கரும.முடத்து
பவர் (குறள், 618).
உடழு- தல் (805, 5 v. fr, றா௦ம். உடல்-,

1௦ 6 18260 84; சினத்தல், சாலனைத் துண்டமதா

பகைவர். உடலுச ருட்ச (புறகா. 17, 36).
உடலுருக்கி utal-urukki, n. Cece’ +.
A wasting disease of childhood, Tabes mesenterica; SderrdgG. (vers)

வுடறிய சேவடியான் (தேவா. 524, 7).

Went (SrGurg. 10, 40).

ending, as in சாத்தனுடன்; மன்றம்வேற்றுமைச்
Gatd&gigy.—adj. Belonging to the same class;

® Lest utan, [K. odan, M. udan.] adv. 1.

Together ஏர்; ஓக்க, உடன்சலர்தார்ச்கு (பு. வெ. 10,
2. Altogether; ஒநசேர. உள்ளிய
றெப்பிற். 9).
முடனெய்தும் (குறள், 309). 3. Instantly,
வெல்லா
ர்.
வம்.
487.
9.
ப(&1-605)
உடலெடு-த்தல்
immediately after, at once; gtiGumpGs. sy
சாவையொரு
௨டலெடுத்தெவர்
1. See artsGuG-.
டட னுயிரு சல்? (சந்தபு. பாயி. 07).--ந்ரார், &௱ 151.
2. To become fat or

fleshy; ard Gamppad. (J.)
உடலெழுத்து utal-eluttu,
Consonant; (stoi Gujpa gi.
உடவாரம் uta-varam, m.

n. <id.+.

See உடன்வாரம்.

உரேவதப்பைச்சேர்ந்த,

உடன்மானாச்சன்.

உடன் கட்டையேறு-தல் utan-kattai-y-

éru-, v. intr. <acer+. Toascend, asa woman,

the funeral pyre of her husband; to perform
*உடற்கரி-த்தல் utar-kari-, 17 v. inér. suttee; saanargGadisd.
உடன்குற்றவா ef utan-kurra-v-ali,#.<id.
prob. aie +. Topat one’s own shoulder, as in
challenging; GansrgcOgd. (Reve. 6, 49, a.enz-)
+. Co-offender, accomplice, abettor; உட
உடற்கருவி பகர-காயார, ௩. வம்... சேம் னீநந்து குற்றஞ்சேய்தவன். (௦.0.)

Collog.

of mail, armour; Sala. (W.)

*உடன்கூட்டத்ததிகாரி யுஹ-10(12412(1-

BL DSTI] viar-kappu, ௩. <id.+. See
ஈஉடற்கநவி, இருப்புடற்காப்பினர் (இருவிளை. ஈரிபரி.
29).

ம், n. <id.t.

The head of the village

in the days of Cola administration;
assembly

Garytareopgid Simo seasp vai. (5.1.1. 11,88)

*.
உடன்கூட்டாளி ப௨-மய(8]1, ஈ. 416.

Collog. 1. Co-partner, participator, associate;
கூட்டுப்பங்காளி. 2. 21216110௦5, 00010௨1101, 111600)

equal in status, age or ஈ8ா£ ; உடனோத்தவன்.

Co-

உடன்கூட்டு யய-120((ய), ஐ. <id.+.

ற81(1 6511

; பங்காளியாயீநக்கை.

உடன்கேடன்

உடனிகழ்வு
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உடன்கூட்டாளி

01௨-168)

௩. <id.t.

Sharer with another in his grief and sorrow;
கூடவே துக்கமனுபவிப்போன். உடன்சேடனாய்நின்று
நோக்கும் (ஈடு, 1, 1, 8).

சகோதரத்துவட:.

இன்றொடும் தவிர்ச்ததன்றே

யுடன்

பிறப்பு (கம்பரா. கும்பக. 1007. 2. 16501 01 ற6£5005
born 04 46 8816 றாரே (5 ; கூடப்பிறந்தவன்-ள்-ர்.
(seve. 24.)

உடன்புணர்ப்பு ய/8-றயர2றறம, 1. <id.
+. (Log.) Inseparable concomitance; awa
யம். (மணி. 27, 243, ௮ரும்.)
உடன்போக்கு
utan-pokku,

n. <id. +.

(Akap.) The going away of an unmarried
young woman with her lover to his own place
without the knowledge of her parents; GufGy
ரறியாமல் தலைவி தலைவனுடன் சேல்கை, (சம்பியகப்.

உடன்கையில் 02 -%81911, ரக, 4 கையுடன்
4 இல் றவா(. 1௫௨0181619, 85 5001 88) உடனே. 181.)
உடன்கையிலே கூவி கிடைக்குமா? Loc.
உடன்பங்கு utan-panku, n.

உடன்வந்தி utan-vantl, n. <id.
+ a-.
8உடன ர். Inseparable companion, as one’s shadow; &tL

Joint share, joint heirship; #cOGumy. (W.)
21 ssTLiig. bons utan-patikkai, n, Carer

வே வரவதூ.

5).

u@-. [T. odambadika, K.odabadike, M. udam-

1. Contract, agreebadi, Tu. odambadike.|
ment, covenant, treaty; @Uupgsu. 2. Promise,
உறுதிப்பாட,

8550180106:

அவலுக்கு ௮வன் உடன்

படிக்கை சொல்லுகிறான். (R.)

*உடனபடிக்கைக்கணக்கு utan-patikkaik-kanakku,

n. <ererupésms+.

Gu

Ledger;

ரோடூ. (௦.0.)
உடன்படு-தல் utan-patu-, v.intr. eer

+u@-.

[T. odambadu,

K. odambadu.]

To

agree, assent, consent, 8001016506, 41614; இசை

தல். (பி்.)

உடன்வந்தியான வல்வினை

உடன்வயிற்றோர்

+.

(ஈடு, 5, 8,

utan-vayirror, n. <id

Those born of the samé mother;

sGang

ரர். (சிலப். 10, 227.)
உடன் வயிறு utan-vayiru, 2. <id.+.
உடன்வயிற்றேர். பிறப்போ ரன்ன வுடன்வயிற்

ளும் (புறா. 183).

உடன்வாரம்

பர8-ரகாக௱,

n. <id.+.

Gross produce before it is divided between
[80100 ஊம் (808; மேல்வாரம் தடிவாரமாகப்

பிரிக்கப்படாத நேல். (1,4.6. i, 7)
உடன்றல்

utanral,

1.

€உடல்-.

War;

போர். (இவா.

உடன்படுத்து-தல்

utag-patuttu-,

9. 77,

See
gar

*உடன்ஜப்தி

utan-japtl,

n.

<erert.

caus. of 2Leuw@-. [T. odambaratsu.| To per- (Law)
1. Immediate seizure of property acsuade into giving consent, make one yield or 0010112 1௦ 16881 060186; நீயாயசபைக்கட்டளைப்படி
88186; டுணக்கதல். இசைந்துடன்படுத்தினான் (பாரத. போரட்பறிமுதல் சேய்கை. 2. Attachment before
judgment ;

குருகுல. 44).

உடனபாட்டுவினை

<ereru@-+.

utan-pattu-vinal,

7.

Affirmative verb, opp. to «fa

மறைவினை ; விதிவினே.

[T.
utan-patu, ௩. <id.
உடன்பாடு
1. Consent, accord, acquiescence;
odabatu.|

@amsons. (.) 2. Concord, harmony, unanimity; மனப்பொநத்தம், உடன்பா டிலாத மனைவி
தொழிலின்னா (இன்னா. 12).

உடன்பிறந்தா ர் utan-pirantar, 71. 6 உடன்

+.

Children of the same parents; கூடப்பிறந்த

கைப்பற்றுகை.

தீரீமானத்துக்த

ழன்னே

சொத்தைக்

உடனா-தல் ப8ற-8-, v.intr. 410.4.

be in company with, associate;

A. 2, 80.)

உடனாளி

auPind. (@.

utan-ali, n. <id.+.

Fe tot,

7

See audr

.

|

உடனிகழ்-தல் 0180118]-, எ. 2727, 410.4.
To happen simultaneously; egg ainualsge.

உடனிகழ்ச்சி utanikalcci, 1. <id.+.
Happening simultaneously; ஒநங்க சம்பவிக்கை.

வர். உடன்பிறந்தார் சுற்றத்தார் (வாக்குண். 90).

(ser. 297, Sams.)

உடன்பிறந்தாள் ப(8-ற்க(8], ஈ. 614. 4,
|
515167 ; கூடப்பிறந்தவள்,

உடனிகழ்ச்சியணி utanikalcci-y-ani, 7.
410.4. 566 புணர்நீலையணி. (௮ணியி. 21)
உடனிகழ்வா @or utanikalvan, n. <id.+

உடன்பிறந்தான் utan-pirantan,
+. Brother; arcu? nssascr.

உடன்பிறப்பு

1. <id.

utan-pirappu, 1, €14.4, 1.

The state of being born of the same parents;

ésip-.

Companion, comrade; gicenraistr. (Seur.)

உடனிகழ்வு

utanikalvu,

566 உடனிகம்ச்சி. (ஈன். 297.)

a.

<id. +.

401

உடைக்கல்

as the spouse of the Sun; gfwer

wera’.

உடைசன்காந்த (இசகு. திக்கு. 85).
உடைக்கல் (/8/-%-18], ௩.4 உடை”.

1160

001176) 0560 1 6102; காவிக்கல், (தைலவ. தைல.

33.)

உடையான்
eo+. Property in one’s possession, meaning
a slave when referring to human beings, and

other items of world’s goods when referring to

animals

1, 7060068060, 85

a bank of a river or the shore of a tank: கரையம்
தல். (*0,6,4,4.) 2. Tobe deranged, discumfited;

நீலையமீதல். உடைகுலைப்படுகறெ மனஸ் (ஈடு, 5, 1, 4).

உடைகுளம்

things;

உடைமைப்போநள்,

(8.

utai-mani, n.<eeu?+.

1,

போ. ஓவையடச்சம், 9ற்,)

உடைகுலைப்படு-தல் utai-kulai-p-patu-,
v. intr, (உடை- 4 குலை.

and

*உடைமணி

Waist ornament with bells worn by a child;
உடைமணிகசட்டிச் சிறுசே

தழந்தைகளின் அரையணி.

ரருட்டி. (திருக்கோ. 985).
worn by women; Guat,

2. Jewelled
(Pas. 2407.)

girdle

உடைமுள் utai-mul, 7. 6உடை”?-. 7000

utai-kuiam, n. <id.+. The

20th naksatra, whose configuration looks as if ௦7 (06 மஸ்ய/; குடைவேலின் மள்.
உடைமை ரவா], 8. [7 K. odame, M.
it were a breached tank; pom. (Sam)
1. The state of possessing, having,
உடைகொல் utaikol, n. Umbreila-thorn udama.]
090102; உடையனுந்தன்மை, அன்பீனு மார்வ முடை
babul. See உடை, 1. (மலை,
உடைசல் 018108], 1. 4உடை!-.

001260,

worthless articles; broken pieces; 20#3Cun
por, Val,
உடைஞாண்
566 உடைநாண்,

2. Possession, 000611;

utai-fian,

n.

7).

<2er3+,

பதைத்திலங்க (வ. 2940).

உடைத்தானவன்

utaittanavan,

016101,

0058565501:

ர.

உடைய

வன். 179/7.
*உடைதா Jip utai-taram, ௩. 6உடை3- 7.
daramu. [K. udu-dara. | Cord or girdle used
as an ornamental belt over the waist-cloth;
அரையிலணியும் அணிவிசேடம். உடைதாரமு மொட்
டியாணமும் (மீனாட். பிள்ளைத், ஊசற். 10).
உடைநாண்

utai-nan, n. <id.+.

Cord

worn round the waist-cloth to serve as a waistband and confine the cloth at the waist; 20
மேல் தரிக்கும் நாண், உடைகாணொடு சடிவட்டினொடு
(€வக. 2203).

3. Wealth, riches; Gadanbd.

2 co_wuvalG-gsov

utaippir-potu-,

v.tr, C2ecuy+. To cast away as worthless, as a thing thrown 114௦ ௨ 0௦801; அகலத்

ear enuownp

utaiyal-vitu-,

v. tr.

prob. eex.'-+.
To mock, ridicule, banter,
make fun of; ufarag, Gatise. Loc.

உடையவர் utaiyavar, n. 64உடைமை.
Hon. pl. 1. Master, lord; sam, 2enwe
கோயில

(பெரியபு. திருஞான.

004).

2, Siva-linga

used in private worship; ஆன்மார்த்த லிங்கம்.
3. Ramanuja, the Guru of Sri Vaisnavas; @s

மானுகர்,

(ஈடு, 10, 7, 1.)

2 GOL_WOUES utaiyavan, n. <id. [T. oda ”
yadu, M. udayavan.| 1. Owner, one who
0055658656) உரியவன். 2, Possessor of wealth;
சேல்வழள்ளவன். உடையவர்சளெனகாடி (திருப்பு.
249).

2 OL WITT utaiyar, n. <id. Hon. pl.
[,000), கள;

உடைப்பிற்போடு-தல்

உடை

மைப்போநள். உடைமை யெல்லாமும் (இருவாச, 33, .

போத்தந்த தமர் (கலித். 58),
உடுத்தபஞ்சிமேற் சடர்துடைஞாண்

உடைமை .

மை (குறள், 74).

சுவாமி, உடையார்

. .,

t

இருவிழா

வில் (5.1.1. 11) 306). 2. Title of certain castes
of cultivators; Faatsuateér பட்டப்பேயர், 3.

A village official in North and East Ceylon;
டுலங்கையில் ௨௫ கீராம உத்தியோகஸ்தன். 4, 1].
தளளுதல். HOSE உடைப்பிற்டோடு, Collog.
The rich, as those who have
goods;
2 GOL_LIL|' utaippu, 1. 4உடை!.. 1, சேல்வர். உடையார்மு னில்லார்போல்world’s
(குறள், 995),
Breach, bursting of a tank; 201m. 2. Por*2 OLUTTE TY utaiyar-calai, ர. 6 உடை
tion breached, channel cut through a ridge in a
wat+. Place where food is served in a temple;
0810: உடைந்த அறுவாய். (5.1.1, 11, 898.)
உடைப்பு" utaippu, 7. C2ex.*-.

Causing

to break; உடைக்கை,

2 OLLIGG-s5e)
<eauuy'+.

To

utaippetu-, v. intr.

be breached,

கோயிலில் அன்னசாலை.

சவயோ$கள் பதின்மரும்

உடையார்சாலையிலே உண்ணக்கடவா்

உடையான்

121988,

(54.1. 1, 198)

1. உடைமை.

],

Master, lord; சுவாமி, உடையா னல்லாதானை உடை

as ௨ (88; ! யானென (௪. போ, ௮லமையடச்சம், 9ற்.). 2, (௨.

வேள்ளத்காற் கரையமீதல், ஏரி உடைப்பெடுத் தவிட்

டதி.

உடைப்பொருள் 0181-0-0010], ஐ, உடை

Substantive noun as qualified by an aitributive;

| விசேடியம். (பி. வி. 31) உரை.)

968 உடையார், 9,

3, A caste tithe,

2 6M OL GeV untai-nil, 2. <id.+.
Bali of thread;

உண்மைஞானம்
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உண்டைழால்
gtaycran..

2.

1.

Woof, weft;

பறித்துவிடல் (பழ. 109).

(W.)

நேசவின் தறுக்கிழை.
உண்டைவிடு-தல்

+.

untai-vitu-, ஓ. 7. 414.

To strike with the fist; to cuff; ss p18.

வேப்பம். உண்ணவண்ணத்தொளி ஈஞ்சமுண்டு (தேவா.

510, 6).

ஒநவகைப் பறவை.

mandus;

உண்ணு.

உண்ணாக்குவளர்த்தி unnakku-valartti,
n. <id.tid.+. Elongation of the uvula; #9)
நாக்தவளரா்கை,
உண்ணாட்டம்

unnattam,

2. 810.

காட்

டம். ], 8687011102 ரேரபப்ரு; ஆராய்ச்சி, உண்ணாட்

2. Real pur-

ட் கொள்ளப் படுதலால் (நாலடி, 18).

0056; உட்கரத்து. (W.)
உண்ணாமு லை unna-mulai,

1. €உண்-*..

Parvati, worshipped in the shrine at Tiruரஹா விவ்; திநவண்ணுமலையி லேழந்தரளியிநக்தம்
அம்பிகை. உண்ணாமுலை யுமையாளொடு முடனாயெ
வொருவன் (சேவா. 1025, 1).
உண்ணாவரகு

unna-varaku,

n.

Coarse millet, unsuited for fodder;
உண்ணா வரகொடு கொள்வித்தின்று
கொளு).

<id.+

வேள்வரத,

(பு. வெ. 6, 26,

2. 6உண்- 4நீர்.

நிரா

விடும் (வாக்குண். 12).

உண்ணோக்கல்
சோக்கு-.

unnokkal,

1.

coon+

Meditation; swrafams.,

*உண்பலி யா-றவிர், 1. <eew-+.

Alms of

உடைதலையி லுண்பலிதே

ரம்பலவன்

food; பிச்சை.

D 8H RSS unnakku, ஈ. 410. “காக்கு. 566

unnir,

குடிக்கும் நீர், சிற்நாத ஓண்ணீரு மாடி

றத மம்ம;

உண்ணா மாமீ, ஈ. Cee? +sr. Uvula ; 2400
ணத்துள்ள சிறுநாக்த, (இவா;

1.
coro-

Species of stork, Buphus

உண்ணீர்'

உண்ணம்! மாவ, 1. 566 உடை”, (மலை)
Heat;
*உண்ணம்” மாக, n. <usna.

பாலுண்ணி,

unni-k-kokku,

> BTCRSO)STSG

<eeuesit+.

Vui.

3. “1780;

(திருவாச. 10, 2).
உண்மட்டைநார் ॥ா-றக1(81-14, 1, 6 உள்?

+.

Fibre of the inner side of the palmyra

1684 50௭; பனைமட்டையின் உட்பக்கத்து நார். (7,)
2 GSA LOGAL_ un-matai, n. <id.+. (W.) 1.
Lower opening of a sluice in a water-course;

அடிமததத்திறப்பு.

2. Offerings of fruits, betel,

cooked rice and pastries presented to village
deities inside the temples, opp. to 4ypwen;

கோயிற்தள்ளீடம் படைப்பு,

*p> GRTLOGVLD un-malam, n. <id.+.
impurity ;

மனமாசு.

Mental

(பி4்.)

உண்மாசு ॥-௱30, n. <id.+. See 20er
மலம். உண்மாசு கழுவுவது நீறு (திருவிளை. விருத்தகு.

16).

உண்மிடறு

un-mitaru,

1.

<id.+.

Inner throat, larynx; உட்கண்டம். (பிம்.)
உணமுடிச்சு un-muticcu,
n. <id. +.

A deep-seated knot, said of a treacherous design
*உண்ணாழிகை 0ார84[11:2/, ஈ. 4 உள்? 4 ஈரீரி?- to inveigle another; 2cramaé Caumpo aisha,
ka. Innermost sanctuary 01 ௨ (616: கர்ப்பக் (W.)
கீநகம். உண்ணாழிசையா ர௬ுமையாளோடு (தேவா. 509,
*உண்மூலம் un-milam, 2. <id.+. In-

3).

*உண்ணாழிகையா
unnalikaiyar, 2. <id.
+. God abiding in the Sanctum Sanctorum;
கர்ப்பக்க்நகத்தில் வாழங் கடவுள், அந்தணர்கள் மாட
கோயி லுண்ணாழிகையார் (தேவா 599, 3).

*உண்ணாழிகையுடையார்

௬ார8]118ம.-

utalyar, 2. <id.+. Servants told off for duty
in the innermost sanctuary of atemple; #fGu4
கிநகத்திற் கைங்கரியஜ் சேய்வோர். (5.1.1, ], 115.)
*உண்ணாழிகைவா ரியம்

yam, n. <id.+.

unnalikai-vari-

Managing committee of a

temple; GamGa alanrdoré son.

(I.M.P. Cg.

205.)

ternal piles: audits 2 cor TH

tpeoGpmbs.

D SRTEHLD unmai, 1. Cee’. [M. unma.] 1.
Existence, reality, opp. to Qarenw;

ocremgy.

உண்மையுமா யின்மையுமாய் (இருவாச. 38,8).

2. State

010௭2; உளதாகை, கூற்றுண்மையால் (சாலடி, 20).
3, Nature, intrinsic quality, 655606; உள்ள

seron.

+, Sincerity, honesty, probity, veracity,

(10: மேய்மமை.

(திவா.)

5. Destiny, inevita-

bility of the issue of one’s 801005)

ஊழ,

(குறள், 39, ௮தி. ௮வ.)
6. (Log.) Statement
regarding natural objects, that such an object
has such an attribute, as ‘fire burns’;

Gummer

களின் இயற்கைக் குணத்தைச் சுட்டிச்சோல்வதாகீய
சம்பவமேன்னும் பிரமாணம். (ஏ. சி. ௮ளவை, 1.)

உண்ணி மாய், ௩. <eer. [K.M. unni.]
*உண்மைஞானம் unmai-fianam, n. <@
1. One 174௦ 6815; உண்பவன். அப்ப னிரந்துண்ணி
(சனிப்பா. 1, 95, 00). 2, 08105, (108 0 0025)' een+. 1. Knowledge of (46 (ஈயார்; தத்துவஜா

$166ற 800 081116; சேந்து வகை. புலிமுகத் துண்ணி

னம்.

2, 06 ஏ150010; மேய்யான அறிவு,
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உணர்

உத்தமதானம்

6 .To feel; actramo Gpdipse.—intr. 1. To wake

(பிங்)

17011 51660; துயிலேழதல். மன்னநீ யுணர்தியென்னா

வகை யுணவு (தொல். பொ. 098),

(சம்பசா£. கும்ப. 44).

2. To get back to conscious-

ness, recover from 180210; அயர்வு நீங்குதல்,
வீழ்க்தயாந்தா லுணர்ந்தனனே (கந்தபு. அசுபேர். 19).
3. To separate; Litsd. (Im.)
+. To become
reconciled, as a husband

to his wife;

to be

reunited after a love quarrel; am dings.
ஊடலுணர்தல் (குறள், 1109).

566 உணர்ச்சி,

மாகா, 1, 4உணர்-.

உணர்?
(W.)

ocorté® unarcci, nm. <id. 1. Mind;
மனம், சிறியா ருணர்ச்சியு ளில்லை (குறள், 970). 2.
Consciousness, perception,
understanding,

knowiedge, feeling; 200rfms.

3.

உணு

10௦0-5015;

உணவுப்டோநள்,

und, 2. 410.

எண்

1. Food, sustenance;

PitiL, Qesrersan gepehere (ywer. 335).
2. Boiled rice; சோறு, (சூடா.
உணாப்பொருத்தம் una-p-poruttam, #.

<id.t.

See

உண்டிப்போநத்தம்,

(வெண்பாப்.

முதன். 7.)

*o S&L_LWTW ut-katam-ay, adv. <ut-kata
11ம௦0;

மீதுத்யாய்,

அதைப்பெற

அவன்

உத்சடமாய்

விரும்புகிறான். [37187].

*o $@) Teer Lp ut-kiramanam, n. <ut-kramand. Passing out; GasfuGutms, SoaCeng
இரம்ணம். மார],

*உத்திரா ந்தி ut?kirantt, 2.<ut-kranti. See
© sortsS unartti,n.<id. 1. $66 உணரீச்சி. உக்க்ராந்தி',
2. Recollection, remembrance; நாபகம், மறந்த
*உத்ருஷ்டம் ut-kirustam, 1. <ut-Rrsta.

மையை ஸ்மரிப்பியுங்கோள் ; உணர்த்தியற்றாரை யுணர்த்த ‘That -which

வேணுமே (ஈடு, 6, 1, 4).

சிறந்தது...

உணர் த்து-தல் ‘unarttu-,

of உணர்-

[M. upartty. |

5 v. (7/7. 0815.

1. To teach, instruct,

cause to feel or understand,

enlighten, con-

410106; அறிவித்தல். உடல நைந்தொருத்தி யுருகுமென்
றுணர்த்துமினே (இவ். திருவாய். 0, 1, 4.
2. To

978156 100 51660; துயிலேழப்புதல். ஏனல்காப்போ
ருணம்ச்திய கூஉம் (புறநா. 28).

3. To

pacify, as

the husband 15 1116; ஊடல்தீர்த்தல். உணர்த்தல்

வேண்டிய இழவோன் (தொல். பொ. 150). 4. To
put in mind of, remind, recall to mind; நீனேப்
பூட்டூதல். உணர்த்த தூட லுணர்ந்து (இவ். இருவாய். 0,

1, 8).

DPEMTLIL!

unarppu.|

4உணர்..

[M.

Regain clearness of mind;

Gas

விக்கப்படகை,

unarppu,

n.

உணர்ப்புவயின் வாரா வுடலுற்றோள்

(தொல். பொ. 150).
உணர் வு

unarvu,

#.

<id.

1,

Con-

sciousness, sense-perception; அறிவு. (இவா.)

2,

Clear discernment; ©gef'ay. (G@7.) 3. Waking
from sleep; gua fHgms.
4. Reconciliation
after a love quarrel; ஊடல்தீர்கை.

(சூடா.)

5,

Separation, cessation; ¢tfay. (Wa.) 6. Soul; ஆன்
மா, ஒருவனையே கோக்கு முணர்வு (இவ். இயற். 1, 67).
உணராமை

mfatuation, bewilderment; wwéai. (Sa:)
® GM INT unarar, n. Cid. +id.+.
Ignorant, foolish, uninformed folk; அவிவேகீகள்,.
உணரார் புரமூன்றெரிய (தேவா. 508, 9),
tenance,

மக,

eatables;

*உத்கோஷம்

n. Ceew-.

ஆகாரம்.

1. Food, sus-

உணவெனப்படுவது

நிலத்தொடு நீரே (புறநா. 18). 2, 19௦160 1106; சோறு,

ut-kosam,

superior ;

1. <ud-ghosa.

Loud roaring; Gupipipd
ain
*உத்தண்டம் ut-tantam, #.<ud-danda.

Fierceness, relentlessness, barbarity;

2.

Imperiousness,

haughtiness;

1.

உக்கிரம்.

@gomciy.

அவன் உத்தண்டமாகப் பேசுகிறான். Collog.

*உத்தண்டமணி

ய(8ா(க-றகாம்,

ஐ.

[T.

uttandamulu, .uttanda+.|. Awoman’s neck-

[&06 10806 ௦7 ௪௦16 02௨௦5; போன்மணிகளாலான
மாதர் கழத்தணிவகை. (17.)
*உத்தண்டன்

ut-tantan, .2. Cud-danda.

1. Fierce, cruel person;
டனைசெய்யு முத்தண்டனை

2éésparnaicr.,

sex

(தனிப்பா. 1, 224, 14).

2.

1120211197, 0011061160 067500; இறுமாப்புள்ளவன்.
*உத்தண்டா av uttantal, 7.

mulu.|

566 உததண்டமணி.

[T. uttanda-

(4)

*உத்தம் uttam, 2. 4உத்தமபலம்.

566 உத்தம

பலம். (மூ. ௮.)

*உத்தம்பாி uttamparl, 2. <kustumbari.
Coriander. See Gamsguoa’. (ap. gy)

*p S50FSGl uttama-cattu, 2. <ut-tamat,
A mineral poison; QajUevuTagtenr.

*உத்தமசனமம் 11௨௨-0௧,

088081, 4. 810. gy neg. +.

1. Ignorance; gSwten. 2. Lack of the power
of feeling; asremb Gr&iptao. 3. Intoxication,

உண்வு

ts excellent, eminent,

+.

(ep. ௮.)

1. 414...

Exalted birth, as that of men or of gods;

உயர்பிறப்பு,
*உத்தமதாளி
காணி.

5

uttama-tall, 77. 0,

வேஃப்பரத்தி,

“உத்தமதானம்

உத்தமா

(மூ. ௮.)

uttama-tanam,

mm.

<uf-

tama+dana. Gift of the highly praiseworthy
kind, as giving to’the meritorious from one’s
honest கர௱ரா25 ; நல்வமீயிற் சம்பாதித்ததைச் சற்

பாத்திரங்களுக்கு ஈகை, (பிங்.)

உத்தரத்திரயம்

407

உத்தமபட்சம்
*உத்தமபட்சம்

uttama-patcam, n.<id.+.

First grade, highest class, best kind; ~pshnaw.

[1165 ; 0056010165 ; அபரக்கீரியை. (வேதாரணி. மேன்
மைச். 07; சங். ௮௧.)

uttara-kanmam,

“உத்தரகன்மம்

(W.)

n. <id.

*2 SHLDLIGVLD uttama-palam, n. prob. tt- , 506 உத்தரக்கரியை, எந்தை யுத்தரகன்மங்கள் (மச்
tan phala. Cashew-tree. See G&tUom_ipé சபு. பிரகலா. பட்டா. 19).
LO uttata-kantam, 1. 474,
*» SFTSMooTL
த்ரி. (மலை.)
*உத்தமபாத்தரம்

uttama-pattiram,

ர.

<ut-tamat+.
Person or persons worthy to
receive gifts; star பெறுதற்குரிய பேரியோர்.
*உத்தமபுருடன்

uttama-purutan, 7. <id.

+. 1. Superjor person, man of sterling worth;
சிரேஷ்டன். 2. Person of integrity, good man;
நற்தணமுடையவன். 3, Man possessing beauty
and symmetry ௦1 0004;

Colloy.

தேகலட்சணழடையவன்.

+. (Gram.) First person; seirenvouSt_w.

(பி. வி. 48, உரை.)

5. The Supreme Being, God

who is possessed of all moral attributes;
வுள்.

au

506 3மமபுடன்.
"உத்தமம் uttamam, ர. Cut-tama.

1. That

Which is pre-eminent; எவற்றுள்ளும் சிறந்தது. உத்

தம குணத்தார்க்கு (தணிசைப்பு. அகச். 159).
2.
Goodness, excellence, nobility; soir.mo. (La)
“உத்தமன்

uttaman,

uw. <id.

566 உத்தம

புநடன். உத்தம ணித்த னடிய-/ மனமே நினைந்துருகி
(திருவாச. 5, 3).

உத்தமாகாணி

(லிவோ,

Hedge-twiner.

ste.

*உத்தமாங்கம் uttamankam,

+anga.

7. 04. உத்தம

566 வேலிப்பநத்தி,

(44.)

x. <ul-fama

Head, which is the chief part of ‘the

0௦0; தலை. புத்த னுத்தமாங்க
(பெரியபு. திருஞான. 908).

*உத்தமி

uttami,

முருண்டு

வீழ்கென

1.

Excellent

வ்ஹ : சிரேட்டமானவள. போதுமென்றுத்தமி யெழ
2. Chaste woman;

கற்புடையவள்.
*உத்தமை

uttamal, 1. <ut-tamd.

See ax

தமி. (உத்தரரா. சவ. 51.)
*உத்தமோத்தமம் uttamottamam, #. <ut-

tama +ut-tama.
very best;

The best among the best, the

மிகச்சிரேட்டம.

*உத்தரக்கற்கவி uttara-k-kar-kavi, n. <ut-

tara t+aosa). Ornamented entablature of stone

forming part of the lintel in a building; 5a
-நீலைக்துமேற் சிததிரம் வகுக்கப்பட்ட உத்திரம். (நெடு.
நல். 82, உரை.)

*உத்தரக்கிரியை 11௨௨-1102, ஈ. <id.
+,

*» SSTHTVLD uttara-kdlam,
Future time; os fame.

n. <id.t+.

51d uttara-kirantam, 1. 410.
00 H
*» $59

+kranta. Transit of a planetary body from
இராசீவிட்ட

one zodiacal sign to another; 4a
டூராசி கேல்லுகை.

(34)
uttara-kuru,

<id.+Ruru.

a.

One of six blissful regions of beatitude or pokapiimi, q.v., where the fruits of goad karma are
போகபூமீவகை,

enjoyed;

உத்தாகுருவி ஜெப்பத்

(சிலப். 2, 10).

தோன்றிய

“உத்தரகுருக்கள் uttara-kurukkal, 2. <id.

Inhabitants of the blissful region of beatitude
or மர் சார்பா) உந்தரகுநவிலுள்ளார். உத்தரகுருக்
கண் மேன்மையை யடக்க (பாரத. இராசசூய. 48).

uttara-kuruvam,

“po S$S7@ (HALO

See 299135. 2557

+.

(பெருங். இலாவாண.

n. <id.

மொத்த

குருவ

சும்மை

7, 141).

*உத்த ரகோசலம்

0/(818-100வ௨0, n. <id.

*808மி/ம. 1, கர௦ய்ர௨; அயோததி. (இரகு. மாலை.
2. The northern part of Kosala, the re112.)

gion occupied by the Sakhyas: GataeGaudsebr
வடபதுகி.

1. 81ம்,

லும் (தணிகைப்பு. வள்ளி. 03).

tion of Rama; prob.also because it isa later work
that has been appended to Valmiki's Rama812; இராமாயணததின் டுறுதிக்காண்டம்.

*உத்தரகுரு

“2 SSWLHALeT uttama-purusan, 8. 41ம்.
+.

+. The seventh book of the Ramayana, so
called because it relates events after the corona-

Lit. after-ceremonies, applied to tuneral

SSW
‘2 $57CHTorTT
Northern

n. <id.+.

uttara-kolarttam,
Gaara

hemisphere;

தின் வடபாதி.

*உத்தரசைவம் 0488-0120, ॥. <id.+.
Saiva

Siddhinta

regarded

philosophy

as

superior to other tantric creeds; #sgTigemsan.
,

(ச. சி. 8, 13, Fas.)

*உத்தரட்டா தி

bhadrapadd.

a. <uitara-

uttarattat!,

‘The 26th naksatra, part of the

constellations of Pegasus and Andromeda

mina-raci; 26-g,lgi BCass uw. (Fas. 387.)
*உத்த

in

goss uttarani, ॥.4மள்மீர்சாயம், மவ

spoon used for taking லர்: தீர்ததபே.டுத்தற்தரிய
சிறு கரண்டி.

|

*உத்தரத்திரயம் uttara-t-tirayam,

farat.

n.'<ut-

The three naksatrds, Viz. 28570, 258

ராடம், 5. த்தரட்டாதி.

|

408

உத்தரதாரா

uttara-tara, n. <id. tard.

*உத்தரதாரா

Lit. anorth star. 566 உத்தரமீன். உத்தரதாசாகண
மனையார் (சேதுபு. ௮லும. 7).
*உத்தரதாரை 14(878-1872]1, ௩. 410. *. 566

உத்தாமீன்.
uttara-turuvam, n. <id.
S
*»SSI(HOU
+, North pole; au. gigand. Mod.
*உத்தரதேசம் uttara-tecam, n. <id.+.
Country towards the north; an Gaaw.
*உத்தரபற்குனி uttara-parkuni, n. <id.
See

naksatra.

12th

The

+phalguni.

உத்

தரம்”.
uttara-pakam,

*உத்தரபாகம்

n.

<id.+

The latter part; Upugss.

bhaga.

Arctic

|

206; வட ச்தளபூம். 7/0.

*உத்தரபூருவம் uttara-piruvam, 1. €id.
வீடகீழக்கு,

The NE. quarter;

forming the latter part of the Védas, dist. fr.
பூர்வ மீமாஞ்சை ; பிரமசத்திர முதலீய நூல்கள்,

*உத்தாமீன் uttara-min, n. <id.+.

உத்தரபூருவ

The

star Arundhati in Ursa Major, the smaller of
the two in Mizar, the central star in the tail;

அநந்ததி நக்ஷத்திரம். ௨த்தரமீனின் கொண்கன்

(சே

திபு. துத்தம். 6).
*உத்தரவாதம் ௦((208-18(௨௱, 1. “14. 4. 1.
19616006), 16]0100ம)

bility; Gutgitiy.

எதிரீவாதம்.

2. 15650018/-

3. Security, surety; rier.

4. Indemnification, satisfaction, compensation;
eG. (w.)
*உத்தரவாதி uttara-vati, n. <id.+.
1.

Defendant, respondent;

tSsdamd. (w.)

Responsible party; GutmidGuhmactr.

*உத்தரபூமி uttara-pimi, 1». <id.+.

+.

உத்தராடம்

3. Bail,

security, surety;- பிணையாளி.
*உத்தரவாரிசு

uttara-varicu,

2.

n. <id.t.

U. waris. Reversioner; 3arpsratta.

*உத்தரவினை uttara-vinai, n.<id.+.

See

இசையைகோககியுறும் (சிவதரு. பரிகார. 89).
உத்தரக்கீரியை, உதிட்டிசன் . . . உத்தர வினைகளாற்றி
|
Answer,
1.
*உத்தரம்' 108180, n.<ut-tara.
(சேதபு. இராம. 14).
வத்தவா பெருமச
2. Written |
(பெருக். மதத. 10, 55).
மறுமோமழி.

rejoinder;

reply,

னுத்தர நாடி

statement filed by the defendant in a case;
3.

எதிர்வாதம்.

that which
which

லதை

That

follows;

which

comes

பின்நீகழவது,

is superior; மேற்பட்டது.

(உத்தரரா. திருவோலக். 4).

later;

4. That

அதுக்குத்சாமில்

5. Beam, cross-

beam in a building; aftut. (@s@se. 82, 2enz:)
6. Period of the sun’s progress towards the
north; உத்தராயணம். (விதான. குணா. 74.) 7.
8. Submarine fire;
North: வடக்க, (இவா.

ஊழிந்தி, (பில்)

*உத்தாம்”

uttaram,

n. <uttara-phalguni.

12th naksatra, part of cinka-naci

The

and

- Ranni-rdci containing Denebola or 8 Leonis;

12-ஆவது நட்சத்திரம்.

*உத்தரமடங்கல் uttara-matankal, n.<ut-

tarat+.

(Sar)

See ahampataéaf.

Submarine fire.

a

*உத்தரமத்திமபூமி uttara-mattima-pimi,

n. Cid. +. North temperate zone; ULuTsegie

சதோஷ்ணசமபூமி. (14)
*உத்தரமந்திரி uttara-mantirl, 1. 81ம்.
Prime Minister;

பிரதான மந்திரி, உத்தரமந்திரிபத

Quw Ser (1.M.P. Mr. 366).

(Astron.) Aphelion; 41s

கதியின் டுறுதியேல்லை, (17.)
*உத்தரமீ மா ஞ்சை

ruvu, M.uttaravu.|Collog. 1.Order, command;
கட்டளை.

2, ௨,

16876; அனுமதி.

3, Divine

permission such as that suggested in dreams
or revealed by inspiration; த் தய்வசம்மதம், 4,
Answer, reply; aon.
*உத்தரவுகொடு-த்தல்

intr. <id.+.

Collog.

அனுமதியளித்தல்.

uttaravu-kotu-, v.

1. To give permission ;

2, 10 18806 8௩ 0௦6; கட்டளை

கோடூத்தல். 3. Tosend away, dismiss; Guraé
கோல்லுதல்,

*உத்தரவுச்சீட்டு 11081270-0-01(1ப, 8. 410.
+. (w.)

1. Passport, permit; sqs uss mo.

2. Certificate of right, of authority;
பத்திரிகை,

*>$57GaiH

os eng

ப

uttara-veti,

1. 414. 4088,

Northern altar made for the sacreu 16;

யாகாக்

கீனி யிநக்குமீடம். தணியொருமாணியா யுத்தரவேதியி
னின்ற வொருவனை (திவ். பெரியாழ். 1, 9, 6).

*p557 Fag@nry uttara-ksanam, n.<id.+.
Next moment; 9045 நீமிஷம்.

|

*உத்தராசங்கம் uttaracankam, n. <id.+
d-sanga. Upper garment, cloth worn loosely
0187 (116 51௦0010675; மேலாடை. உத்தசாசம்சம்வைத்

uttara-mantoccam, தார் (வக. 9457).

*o SST SCSTFFLD
. a.
+ mandocc
1. Cid

*உத்தரவு uttaravu, 2. <ut-tara. [T. utta-

uttara-mimiiicai,

*pS500L_Fip uttaratcam, n. Cid. taksa.

North latitude; பூகோளத்தின் வடபாகம். (.)
1. |
*>SSITL LW uttaratam, n. Cuttardsadha.

Sitras containing a The 21st naksatra, part of tanu-rdct and masystematic investigation of the Jndnd-kdnda ந்ராம-72௦1) 21-ஆவது நக்ஷத்திரம்,
<id.+.

The

Brahma

ப

409.

உத்தரா.தி
*உத்தரா தி uttarati, n. <uttardd.

Person

from the ncrth, northerner esp. a Telugu;

a

நாட்டான். 00/07.

*உத்தராஇிகாரி uttaratikari, 2.<ut-tarat+
adhi-kadrin. Reversicner; Qyorsarainh
a.
*உத்தராபதம்

uttara-patam,

2. Cuttara+

Qug@w. ag

Northern country; ast,

pada.

சைக். 98, 298.)

*உத்தரிப்பு' uttarippu, #2. 4உத்தரி'-. Persecution, snffering, affliction; apse. Chr.
"உத்தரிப்பு் uttarippu, 7. “கத்தரி. Erection; ortproijens, Loc.
*உத்தரியம்

uttarapocanam,

11.

<ut-tarat a-posand. Sipping, at the close of a
meal, a little water with appropriate mantra;

uttariyam, 1. Cuttariya.

See

உத்தரீயம், அறுவை யுத்தரியர் தனிவிசும்பி லெறிந்தார்ச்
குர் தன்மையாலே (பெரியபு. திருஞான. 95).
*உத்தரீயம்

*உத்தராபோசனம்

போசனத்தின்

உத்தானம்

uttariyam,

1.

<uttartya.

1,

Cloth worn loosely over the shoulders, upper
varment ;

Guetow..

(swumT.

aeors.

45.)

2,

Scapular worn about the neck; மார்பிலும் முதுகி
முடிவில் மந்திரபூரீவமாக நீஈட் சொன்! லும அணியும் படங்களள்ள டுநதுணித்துண்ட, RL,

கை. (காச. இல்லற. 31.)

“உத்தரோத்தரம்

uttarottaram,

<ut-tara

*oSSTTWeMLO uttardyanam, 1. <uttard- | +ut-tara. n. Rejoinder, reply to an answer;

yana.

Period of the sun’s progress towards the

north for six months from tai;

gfwoor வடக்கு

umGomacasmowms, (w.)—adv. Higher and
higher, more and more, further and further;

முகமாகச் சேல்லும் தைழதல் ஆறுமாத காலம். (கூர்

மேன்மேலும்.

மபு. பிரமா. 4.)

*உத்தவாணி பகர், n. cf. dhdvani. A
very prickly plant with diffuse branches. See

*p SSITNTSSL uttararttam, n.<ut-tarat
ardha. Latter 811; பிற்பாதி, சின்றிமென்றதனைச
சமர்த்தித்தற்கு . .
உத்தசார்த்தமாகவின் என்பது (சிவ

கண்டங்கத்தரி.

சம. பக். 02).

566 உத்தூளனம். (39.)

*உத்தரா ஷா L_to uttarasatam, 1.< uttard-

sddhd. The 21st naksatra.

See 26601LW.,

pen -SHov uttari-, 11 v.<ut-tara. intr.

. [T. uttarintsu,

K.

சர்வ]

To reply,

answer, state arguments on behalf 04; மறுமோம்
கூறுதல். நாலுபேமுன்னிலையில் ் த்தரித்னலலைவகோ
தெரியும். (1)
2. To indemnify, compensate;

eGCais&.

(w.)

3. To bear, endure, tolerate;

சகீத்தல், ௮வனிடத்திலிருந்து என்ன லுத்தரிச்சமுடியா
gg. (W.)
4. To suffer from disease, poverty
01 826; வநந்துதல், அவன் வியாதியிலே தடத்த உத்த

Agsrer.

Loc.—tr.

To

tear apart,

as a new

0௦16 ௦1ம்; புதிய சோமன்சோடியை யிரண்டாக்க
கல். இப்புதவேஷ்டியை உத்தரித்துக்கொடு. Brah.

*உத்தா”-த்தல் 0௨ம், 77 v.tr.<ud-dkara.
1. To

resist, counteract,

withstand;

எதிரீத்து

(மூ. ௮.)

*உத்தளம்'

uttalam,

“nm.

*உத்தள ம் uttalam, n.

<ud-dhilana.

Variety of matta-

lam; மத்தளபேதம், இத்தகைய
உத்தஎமே ( (பரத, ஒழிபி. 13).

மத்தளப்பேர் ல

*o $51 Lvl uttapalam, n. Mistletoe-berry
thorn.

See @atis.

(ap. #.)

*உத்தாபனம் uttapanam, n. <ut-thapana,
Ceremony of bringing out an infant from the

lying-in room, one of cdtaca-camskaram; Suh

கதையைப் பிரசவ அறையினின்று வேளிக்கொணநம்
சடங்க. (திருவானைக். கோச்செக். 14)
*உத்தாபி -தீதல் tittapi-, 77 v.tr. <ut- -tapa.

1௦ 120016) 0406; உறுக்கப்பேசுதல். Loc.
*உத்தாமணி

காணி.

66

uttamani, n.

உத்தமா

(தைலவ. தைல. 779.)

*உத்தாரணம் 0(80808௱, ஈ, 422-42௭.

136). 2. 1௦ 18156) 114( பழ, 607௧16; எடுத்து நீறுத்து

1, ]//ம102 பற, ளக 8; எடூத்து நிறுத்துகை, 2.
Rescuing, as from a trouble; delivering; smé

தல். ப்ருதிவியை . . . உத்தரித்த பெரியோனே (ஈடு, 8,

வம் மீட்கை,

நிற்றல். நாடியுத்தரிக்ச மாட்டா சராஇபர் (பாரத. கிரைமீ.

1, 2).

*உத்தாரம்

uttaram, ”.

111. ஏகா. மம உத்த

*உத்தரி” uttari, m. நா௦். உத்தரம்'.
170156; | mo’. 1, Answer, reply; toyiCumg. Collog. 2,
3.
ததிரை, வயங்கு கொய்யுளை யுத்தரிச் சலதியும் (இரகு. Permission, leave; oping. egsrrs srg.
Command, direction, order; Ldn, arensrrté
திச்குவி. 1337.

*உத்தரிக்கும்ஸ்தலம் uttarikkum-stalam,
n. Cogsf!.+. Purgatory; மரணத்தின்பின் ஆத்
துமா சுத்தீகரிப்படையும் வேதனையுலகம். 1.0.
*உத்தரிகம் uttarikam, n. Culttartya. See
உத்தரியம், சிங்கவேற் றுரிவை யுத்தரிகம் (குற்ரு. தல.
தீக்மன்வே. 8).
Vol. I—36

குதீசாரம்பண்ணி (மிழ்கா, 920).

*உத்தாலம் (81௧0, 1. 4228874. 118ா௦௩566 நீறுவிலி, (மூ. ௮.)
168460 5ம்.
*oSs Testi! uttanam, n.<ud-dana. Oven;

அடூப்பு. (இிலா.)
உத்தானம்”

மரேவ,

#.

<wt-thdna,

Rising from the dead. resurrection:
ழகை,

மாமிசோத்தானம்.

யை ஈண்பி னுச்சியாபனஞ் செய்சே (பிரமோத். 18, 91).

07,

*உத்தியானம்

‘oS Slut oor aes Lo

uttdna-v-ekatacl, ட,

காண்ட சீவன்.

தெய்வ வுத்தியொடு (திருமுரு. 33).

1. 50015 on the

௦0% 08116 00௨: பாம்பின்படப்போறி, கேழ்ெ

இடட.

2. Yellow or tawny spots

(1.

“உத்தியோ கபுருஷன uttrydka-purusan,
n. <id.+.
Person in high office; உயர்ந்த உத்

on the skin, chiefly of women, considered as
marks of beauty; Gswe, (Sar)
*உத்து? utti, 7. <uhkti, Words, speech:

பயோதலகைன்.

Loc.

*உத்தியோகம்

பேச்சு, (பிங்.

ture,

(௪ போ. பா. ], 1)

‘p $5 CuTaEFF QING
uttiyOka-c-calukai, u. <ud-yogat+. Authority, influence, digஈர 85 ஈர் ரரி: அதிகாரபபேநமை.
“உத்தயோகசாலை 1010-0818], ஈ. 614.
+. Office, place of Business; GaroGaduyto

Laksmi embossed .upon it; SGsatujrann Cour

(1, 11. பணம்

combination;

யோசமென

கந்தவுத்தியினால்

111108,

. <ud-ypoga.

wid.

Casunmt spupgys®

(பிரபோத. 98, 9).

2. Business, em-

1. Effort, exertion;

1, Union, mix-

Gatams.

1,

The Sadasiva form of Siva; அநவுரவத்திநமேனி

of an ornament: g,uromdG steed. (We) 2. A
head-ornament of women, with the figure of |

ருத்தி யரவு (நற் 199),

uttiydna-vanam,

*உத்தியுத்தன் uttiyuttan, 2. <ud-yukta,
1. A zealous person; ஊக்கழள்ளவன். 2. (58118)

night of Karttikai, a dav of fasting; கார்தத்கை
மாசத்துச் சுஃ்கிலபக்ஷத்து ஏகாதசி,
உத்து" யம், 1. நா், உது.
1; Pendant

உத்தி” (0, ர. 0. துத்தி.

1. <tud-ydna.

₹60 ஈத்தியானம.

<id.+.

Cut-thitna+. The lith day in the bright fort-

றித்த தலையணி.

uttiyanam,

Garden, park, pleasure-garden ; spsaterio. (Baur)

(இவ். பெரியாழ். 1, 1, 8.

“உத்தானவேகாதசி

அண்ணலோடுமை'

SmasCaiend.

ing to depart;

உயிர்த்தே

*உத்தானம்? uttanam, ॥. <ul-thdpana.
3௦6 உத்தாபனம். உத்தானஞ்செப் துகந்தன ராயரே

*உத்து'

உத்பேகம்

410

உத்தானம்

(மணி. 98, 15). 2. intuitive perception of what is ployment; Gala,

fitting, tact; jag’. 3. (Gram.) Literary deyices

*உத்தியோகஸ்தன் uttiydka-stan, 2.<id.

work

+stha. Officer, ௦040181: உத்தியோகம் வகீப்பவன்.

employed by an author of a standard

who keeps in mind the rules of exegesis, 32 in
number,

viz., ssluyGse,

தொகுத்துச்சுட்டல்,

*உத்தியோகி-த்தல் முஞ்டுில், 77 9, <id.

HS SCpeare@auy,

வகுத்துக்காட்டல்,

intr.

முடித்துக்காட்

சொற்பொருள்விரித்தல்,

றுத்தல்,

முன்மொழிந்துகோடல்,

விகற்பத்தின்முட்த்தல்,

"உத்திரட்டாதி

bhidrapadd.

பின்னதுநி

உத்திரம்

தன்குறி

uttiram, w. Cut-tara.

1,

இராச, 6)

ருண்முடித்தல், ஒன்றினமுடித்தறன்னினமுடித்தல், உய்

*a Sri’ uttiram, n. <uttara-phalguni.

(ஈன். 14.)

*உத்து? utti, 2. ¢T. uddi.

566 உத்தரட்டாதி, (இவா.)

உத்தரம், 4. உத்திர நூல்க ளெல்லாம் (விராயகபு 75, 0).
3. 566 உத்தாரம்', 5. செழுர்துசிருததிரம் பரப்பி (பாரத.

வழச்சமிகவெடுத் துரைத்தல், சொல்லின்முடி வினப்பொ
தீ்துணரவைப்பு.

1. <uttara-

[17 1”. 5௦6 உத்தரத்திரயம். (விதான.கர்ப்பா.9,
உரை )

தல், எடுத்தச்சாட்டல், எடுச்தமொழியினெய்சவைத்தல்,
இன்னசல்லதிதலெனமொ.நிதல், எஞ்சியசொல்லினெய்
பிறநானமுடிஈததுசாலுடன்பதெல்,

uttirattati,

*உத்திரத்திரயம் uttira-t-tirayam, 7. <ut-

முடிஈசதுமுடிச்தல்,

உளைத்துமென்றல், உரைத்தாமென்றல், ஒருதலைதுணி

தீச்கூறல்,

effort, act with energy;

யில (கோயிலொ. 19). 7௦ 0000 006, (2126 1ஈ 0810. பாம்ச(816: தோடங்தகல். (14)

சொடர்சொழர்பு

ணர்த்தல், இரட்டுறமொழிதல், எதுவின்முடித்தல் > gu
பின்முடித்தல், மாட்டெறிர்தெழுகல், இறந்தது வீலக்கல்,

எதிரதுபோற்றல்,

put forth

மயறுதல், கைங்கர்யம் பண்ண உத்யோடுச்கும் அளவை.

டல், முடிவிடங்கூறல், தானெடுத்துமொழிதல், பிறன்
சோட்கூறல்,

To

566 உத்தரம்”.

A player on the

*உத்திராடம் uttirdtam, n. <uttardsadhd.

opposite side, corresponding to oneonone’sown

666 உதராடம்.
|
side in a game in which the players are divided |.
*உத்திராபன்னி uttirapanni, #. Sunninto two parties; விளையாட்டில் எதிரப்பக்கத்தில்
ShUMsS Fron Hsoraar. cere gen? Loc, hemp. | 566 சணல். (மூ. ௮.)
*உத்தியம் uttiyam, a. Cukthya. A sacriஉத்திரி பர்ரி, ஐ. Indian cotton-plant.
006; யாகவகை. (;இவா.)
568 பக்கி, (மூ. ௮.)
ப்

*உத்தியா பனம் uttiyapanam, #. < ud-yG-

|
|

*உத்தபகம்

uttipakam,

1.

<ud-dipaka.

pana. 1. Bringing to a conclusion, as a periodi- That which excites or inspirits; stimulant:
081 1851; மடிக்கை, லிரதோத்தியாபனம். 3, ௨1%: எழச்சியுண்டாக்குவது, சாமோத்தீபசமான பொருள்,
me

உத் பனம்

41]

*உத்தபனம்

uttipanam,

7. <ud-dipana.

Kindling, exciting, stimulating;

onpdFuysoor74

உதகநெறி
topic which is to be further defined and classi160; பின்னே வரித்துக்கூறுவதற்காகப் பேர்மாத்
திரையாற் போநளைமட்டூம் மன்னர்க் தறிப்பிடூகை,

குகை,
ப
*உத்தயம் uttiyam, 1. <ukthya. One of (வேதா. சூ. 90.)--ரறீம, About, more or less;
seven varieties of the Sdma sacrifice; spats ஏறக்குறைய. உத்தேசம் பதினாயிரம் பேர் இருச்சலாம்.
*2 6055-550 uttéci-, 77 v.tr. <id. 1,
சோமயாகங்களில் ஒன்று, (பிரபோத. 39, 14.)

உத்து-தல் யய, 3 ஈ./. 4உந்து-.
discard, throw away;

S450.

To

QurerQereeur

மத்தி யெறிந்து (sols. 64).
*உத்துங்கம் uttunkam, ர. Cuf-tuiga.

1,

Height, eminence, grandeur, loftiness; 2wtdé.
உத்துங்க மிக்க வொருதன் றவிசேறி (கந்தபு. 9௪.
475).

2. That

which

is superior,

excellent;

உயர்ந்தது. உத்துங்க துங்க னுலா (விக்ரம. உலா),

*உத்துவாதெமுகம்
n. Cud-vahitat.

(Natya.)

pe.

2. To

guess, estimate, judge at random; ws Uifbse.

*உத்தேசியம் uttéclyam, n. <ud-désya.
௦1601 1ஈ 41%; கநதியபோநள்.
*உத்பாதம் utpatam, 2. Cut-pdta. See ab
பாதம்.
*

e

92

உத்பிமரடசை
ட

utpirétcal, 1. <ut-preksd.
உ

யூ

க

.

566 உற்பிரேட்ரை.

uttuvakita-mukam,
Looking

To intend, purpose, aim at;

up with

the head thrown back, one of 14 muka-v-api718711, 0.4.) தலையண்ஸணுந்து பாரீக்கை. (௪த.)
“உத்துவாசனம் uttuvacanam, 2. <1d-

*உத்ஹாஜீனம் (பகவ,
jana.

#. <ut-sar-

Temporary suspension of recitation of

580160ம 1௦015; ஐதாதோம்ீந்திநக்கை,
ஸாஜன காலத்தை (கோயீலொ. 33).
*o $C க்ஷபண ம்

உபச்சரம உத்

utksepanam,

n.

மு

vasana. Send-off, farewell, quitting, dismissal; ksépana. (Natya.) A mode of gesticulation;
அனுப்பி விடுகை.
கூத்தின் அங்கக்கீரியைகளுள் ஈன்று, (சலப். பச். 8],

*உத்துவாசனவுண்டை ॥((1180808-4-

untai, 2. <id.+. Sweetened ball of rice-cake
served during the supper preceding césahomam, whereby the bridegroom’s relations

ft. n.)

.

*o $46 utakku, n. <udac. North; ads.
(திவா.)
*உதகக்கிரியை utaka-k-kiriyai, n.<udaka

are made to understand by the bride’s father
+.
Pouring of water with recitation of manthat the wedding festivities are over and that tras for the benefit of the manes; gitQuesres
they may now depart; siuss acer அனுப்புதற் செய்கை, (வச. 1737, உமை.)
தக் குறிப்பாகச் சேஷ ஒமத்திற்தழன் கோடூக்தம்
*உதகசாந்தி 1188-08], 1. 810.4. Puriபண்ணிசாரம். 17ஈ1817.
*உத்தாளம் (018௱, 1. 586 உத்தூளனம். ‘ficatory ceremony consisting in the person or
persons chiefly concerned bathing in or being
(இத். சிகா. விபூதி. 14.)
besprinkled with water duly consecrated accg.
*உத்தூளனம் uttilanam, 2. <ud-dhilana.

Besmearing parts of one’s body with dry sacred
ashes; விபூதியை நீரிர்குழையாது வரியின்றப் பூசு
கை. (தணிசைப்பு. இராம. 22.

*உத்தூளி-த்தல் ஈ1ய]1-, 17 6/7, 4உத்தா

எம். To besmear parts of one’s body with dry
880160 851165; விபூதியை நீரிற்குழையாது வரியின்
றிப் பூசுதல், திருரீற்றை யுத்தூளித்து (திருவாச. 0, 92).

to the
சடங்த.

‘Making over tc a deity,’ the

ritualistic formula expressing this idea, e.g.
agnaye idam na mama, meaning ‘This has been
made. over to Agni and is no longer mine’;

தேவதையை

யுத்தேசித்து அவிகோடூக்கை,

9, 05, உரை.)

(பரீபா.

.

*o $Cueib uttécam, <ud-déa. n. 1.

Intention,

object,

motive,

aim; நோக்கம்,

2,

நீராற் சேய்யுஜ் சாந்திச்

|

*உதகசுத்தி utaka-cutti, 2. <id.+.
ing-nut tree.

பர:

Clear-

5௦6 கதேற்றமாம். (தைலவ. தைல. 83.)

*உதகஞ்சிதறி

utakafi-citarl,

ச.

<id.+,

மழை. (திவா.)

*உதகஞ்செய்-தல்

*உத்தேசத்தியாகம் 0(608-1- (98180, 1. <id.t.

<ud-désat+.

மந்திர

588185;

utakafi-cey-,

v. ௪,

To pour.water into the hand of the

recipient of a gift when it is handed to him;
போநளத் தாரைவார்த்துக்கோடூத்தல்.

*உதகதாரைசெய்-தல்

v. tr. Cid.t.

0812-(8721-0
-,

566 உத்கட்சேய்-. உதசதாரைசெய்

இன்ற . . . விஷ்ணுக்சளிலொருவராய்

*உதகதானம்

(5;1,1, 11, 194).

utaka-tanam,

#. <id.+.

Gift accompanied by pouring out water;
வார்த்துக்சோடூக்குந் தானம்.

fif

நி.
*உதகநெறி utaka-neri, 2. <id.+.
Guess, conjecture, surmise, rough estimate;
wgitny. 3, (Log.) jreliminary indication of a scribed form in which a gift is to be made;
9

உதயபா்வதம்

412

உதசம்

தானஞஜ்செய்யவேண்டிய முறை. உதகறெறி தப்பா வாறு
முத்தவளிச்து (தருவாலலா. 31, 5).
*o 5&0! utakam, n. <udaka. Water; 4m.
வாசல் லுதகம் (கநதபு. திருக்கல். 70).
உதகம்் utakam, ர. 04. உகம்*.

கார்; பூமி,

(உரி. 8.)

Sef; se.

*உதஇ ப(2(1, n. <uda-dhi.
ஒருததிகாட்டுமால் (இரகு. காட்டுப். 41).

உதப்பி utappi, n. <egcy-. 1, Undigested food in the stomach of a beast; Sren?uunp
இரை. இலத்தி வாயாலோடிய துதப்பியோட (திருவா
லவா. 26, 17). 2. Ventricle of animals; mad.

*> SSUUSM GI-Sov utakam-pannu-, v. ].) 3. Saliva drivelling from the mouth,
tr. <udaka tt, 50 உதகஜ்சேய்-, (8.1.1. 11, 85.) 918161; தேறிக்கு மேச்சில். (1.)
*உதக முய்-த்தல் utakamuy-, vir. Cid. +.
See asacnogu-.

*உதககூலம் utaka-miilam, 1. prob. udakamila.
1. A common climber with many
thickened fleshy roots. 566 தண்ணீர்விட்டான்
கீழுங்த. (தைலவ. தைல. 77.) 2. 186ஈ 100; பச்சை
வேர். சாலவிருட்சோதகமூலம் (தைலவ. தைல. 85).
*உதகாணம்

uta-karanam, 7. prob. உதை”-

tkarana. Pressing, keeping down, as with
0165 (06; உதைத்து அழக்குகை, இலங்கைச் கோமானை

2 SLIamT Wes utappi-vayan, 1. Cesc
+. One who emits saliva while speaking;
௨0௭00161; எச்சில்தேற்க்கப் பேசுவோன், (1.)
உதப்பு-தல்

சுவர்க்ச 57509. 148).

® $B utaku, ». Indian beech.

See yarg.

(௫2. ௮)
*p S@loLILD utakumpam, n. <uda-kumbha.

Water-pot, water-jar; if$5iw.
2St_oor utatan, n.<2s@. Blubber-lipped

man; SHss 2S smLuyom_uaesr.

io

utati, n. <id.

(W.)

1. Blubber-lipped

4 உதம்பு-,

1,

70 50010, 160006; கடிந்துகூறுதல், (..) 2. To
reject with an exclamation of disdain, rebuff;

@zgigkdgse.

(W.)

3. To move about in

the mouth, mumble;

gs#urjse. Loc.

*> $10 utam, n. <udaka.

|

Water; 2gaib.

(சூடா.)

. .. திருவிரலா லுதசரணஞ் செய்து (தேயா. 286, 10).

*2 5401-550 utakari-, 17 v.tr. <udd-har.
To illustrate, exemplify; spap_tisnayisd.
*2 Sel enorlo utakaonam, n. <udakat
anna. \Vater and rice, food and drink; aw
சோறும், உதசான்ன முதவாத வெட்டியரை (ரிவதரு.

utappu-, 9 9.77,

உதம்பு-தீல்

utampu-,

5

1,
2.

v. tr. (W.)

To scold, reprove, rebuke; 4yisgimpise.

To frighten; umIpmsgise.
*உதயகா லம் utaya-kalam,

71, <ud-ayat.

1. The rising time of any heavenly body; fw
சந்திர நக்ஷத்திரங்கள் தோன்றும் Stew. 2, Time
of sunrise, early morning; gfwor of beau
காலம்,
2 SUSTV
utaya-kalai, n. <id.+. See
3

லை

,

-

உ

ச

உதயகாலம். (94)

*> sw Ba) utaya-kiri, n. <id.t. Eastern
mountain from behind which the sun is sup00360 (௦ 1156; சூரியன் உதிக்தம் மலை, (€வச. 9158,
உமை.)

௨௦௨ ; தடித்த உதட்டையுடையவள், 2, Purplish
mullet, Upentus macronema, having thick lips;
கடல்மீன்வகை,

*p sw Hi’ utava-kiri, n.(Mus.) An ancient
secondary melody-type of the kurinci tracts;
50: be wT sé mand. (Se.)
உதடு utatu, n.[K. odadu.] 1. Lip; amg
*உதயணன் utayanan, n. < Pkt. Udayana.
gp. (Sve. 128, 49.) 2. Brim, margin; unas
Udayana, a celebrated king of
pscuarper adatwy. (W.) 3. Edge of a <Udayana.
Vatsa and hero of the Peruri-katai; Guptigons
wound; Gari Gamis. (Ww.)
7
உதடுபி துக்கி

utatu-pitukki, 2, <e6@+

Person with protruding
asbereraicr-ar,

lower

(W.)

உதடுவெடிப்ப

lip; WS gxmrdu,
|

utatu-vetippu, ஈ. Cid. +.

1. Cracks inthe lips; ஒரீ உதட்டூநோய். (பைஷஜ.)

யின் கதாநாயகன்,

“உதயணன்க்தை (29808 -168(8, 2. <id.
+.

The

Perun-katai,

an epic written

b

Konku-vélir, cir. 10th c., recounting. the life

and exploits of Utayanan; பேநங்கதை.

2, 1876-10; உதட்டூழளி. (18.)

*உதயதா ரகை

2 Seer utan,n. Arrow-head of the shape
௦8 உறப்; மோட்டம்பு. யானை யுதணாற் கடிர்தான்

*@ SULILIGFLILISLD utaya-p-paruppatam,

(தணைமாலை. 2).

உதணம்

பவா,

n.

566 உதண், புகலும்

வடிசக்கணை யு சண மெடுத்சன (பாரத. ௫ருட். 904).

utaya-tarakai, n. <ud-aya

Morning star; afy.Gavetrat’.
4. 410.4.

566 வதயகிர்!, (இவ். சாய்ச். 14, 0.)

*2 SWLIT USL
666 உதயக்ர்',

utaya-parvatam. #.<id.+.
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உதயம்
*p. Sil utayam, n. <ud-aya.

உதவாரக்கெட்டது
*e souNdlaSert

1, Appear-

ance, becoming visible; Gsrimo. agumgswer
மறிவுக்குளவாகாவே (பிரபோத. 99, 18), 2, [1510

<id.+.

Blood-relations;

(Je)

of the sun, planets and stars, appearance of a

utara-p-pirivinar,

*உதரபந்தம்

8.

ஒநதடிப் பிறந்தார்,

utara-pantam,

1.

< id. +.

heavenly body above the horizon; நாண்மீன் Girdle or belt made of gold or silver and warn

கோள்மீன் முதலியன சீழ்த்திசை யடிவானத்துததோன்
றுகை, 3. Time of rising of a heavenly body;

06

உதக்தங்காலம்.

*உதரபந்தனம் utara-pantanam,- 1. <id.
4, 566 உதரபந்தம், இருவயித்றுதரபந்தனம் (இவ்.

பிறப்பு.

4, Birth, origin, appearance;

5, 566 உதயகீரி, உதயத்தி னெற்றிசேர்ர்த

வொண்சுடர் (£வக. 9153).

6, (Astrol.) Constel-

lation in which a planet is seen when on the
horizon, ascendant; 2gwsté.

*p SuITSO

utaya-rakam,

௩.

<id. +.

(Mus.) Melody-types appropriate to the time of
sunrise; காலைப்பண், (பரத. இராக, 09, உமை.)

*உதயராசி

utaya-raci,

௩.

<id.t.

1.

(Astrol.) Sign rising at the moment of one’s
birth; பிறக்கும்போது உதயமாயுள்ள டுராசி. ஒடை
மாசளிறனுதயரா? (கம்பரா. இருவவ. 110).

2. Sign

[15108 84 (06 (106) தற்காலத்து உதிக்தமீராசி. (8)

*p SueHorlb utaya-lakkinam, n. <id.
*,

$% உதயராச்.

*gSwot

utayan, n. <id.

Sun;

guste.

(பாரத. இந்திர. 5.)
*உதயாத்தமன Lo utayattamanam, n. <id.
+astamana,
1. Sunrise and sunset; &1&

மாலைகள்.

2, Rising and setting of the sun,

moon, or other heavenly bodies; &fw esd
நட்சத்திங்களின் தோற்ற மறைவுகள்,

*உதயாதிபன் ய82(108ய, n. <id. +adhipa.

(Astrol.)

1. Sun; gfweir, உதயாதிப னென

நின்ரர்தம் வெங்கையில் (வெங்சைக்கோ, 15).

2, The

planet which is the lord of the rising sign;
உதயராசியை ஆளும் கிரகம்.
*உதயாலை utayalai, x. Dial. var. of agw

அரைப்பட்டிகை,

(பரிபா. 4, 49,

உரை,)

அமலனாதி. 4).
*உதரம்

utaram,

n. <udara.

Stomach,

anGp!. உதரக் குளிர்க்து (பாரத.

belly, abdomen;
துருவாச. 12).
*உதராக்கினி

0181811101, 1. <id.tagnt.

Fire of hunger, lit., stomach-fire, one of uytr-t7, 0.௮4.) வயிரீத்தீயுள் ஒன்றன சாடராக்கீனி, (சூடா.)
*உதராவி utaravi, n. <ddrvi. Tree turmeric. 566 மாமஜ்சள், (மை.

*உதவகன் 018-48120, 1. <hutatvaha. 1.
Fire, 11(., 04124400-0கால) நெநப்பு, (திவா) 2,
Ceylon leadwort, as of fiery pungency. See

கோடூவேலி. (மூ. ௮.)
உதவடு-த்தல்

utavatu-, 9. 1447. ஏ உதவு: +

To do a favour, bestow a benefit; 2u

36'..

காரஜ்சேய்நல்.

ஏவல்வினை செய்திருந்தார்ச் குதவடுத்

தல் (பழ. 274).
உதவாக்கெட்டது

<id.+ got.

utavara-k-kettatu, 1.

That which is spoiled beyond

redemption ; மழற்றுங்கேட்டது. (J.)
உதவரங்கெட்டது

utavaran-kettatu,

#.

5௦6 உதவாக்கேட்டது. (1.)
உதவர lo) 6L_t_ouesr utavaran-kettavan,

n. <2ga-+go+. A person who is spoiled beyond hope of redemption; முழதுங்கேட்டவன். (1.)
உதவல்

காலை. (01/00.

*உதரக்கொதி utara-k-koti, n. Cudarat.

(16 07655;

டூக்கை.

utaval, 1. 410.

Giving;

கோ

(சூடா.)

*உகவா SHL_GOL_ utava-k-kattai, 2. <id.

Great hunger; Waus. (w.)

Worthless fellow, a person who is as
+s.iex..
udara-ga.
prob.
n.
*p STi) utarakam,
good-for-nothing as a rotten piece of wood;

Boiled rice; சோறு, (பி6)

*உதரகோமதம் utarakomatam, n. Painted-leaved tailed tick-trefoil;

yar6.
utcye

(uo tev.)

உபயோகமற்றவன். (07/07.

உதவாக்கடை 0௨18-12-1216் ௩. பர்.

Worthless fellow, low-down creature; 2uGwte
மற்றவன். 08/0.

See

உதவாக்கரை utava-k-karai, m. <id.+.
Worthless fellow, as useless as a crumbling
*உதரத்துடிப்பு utara-t-tutippu, #.<id.+. bank; suGwraupmaer. Collog.
*உதவாப்பக்ஷம் utava-p-paksam, adv.
Great hunger; U5us. (W.)
*p 5 96)6 (HLL) utara-neruppu, n. <id.+. | Zid.+. In case of failure; sadgne.

*உதரத்த
உதராக்கினி,

utara-t-ti, 1. <udarat.

உதவா ரக்கெட்டது

5௦6 உதராக்கினி, உத£கெருப்பானொந்து (திருவாலவா. |

2, 14).

‘hh.

9௦6 உதவரக்கேட்டது. (J.)

-01க௭87௨-1:-6((8(0,

|
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உதவாரங்கெட்டவன்
உதவாரங்கெட்டவன்

utavaran-ketta-

420, 1. 566 உதவாங்கேட்டவன். (7.)
2 Sai utavi, n.<esq-. [M.ttavi.]

ம்ம, 11610, ௨95151௧0௦6;

1.

சகாயம். செய்யாமற் செய்த

வுதவிச்கு (குறள், 101). 2. Gift, donation, contri04100; கோடை. உயர்ந்தவர்ச் குதவியவுதவி (சம்பரா.

உதாரணம்
gait being supposed to bring evil upon
1100561010; காலை டூழத்துநடப்பவள்,
கெடுத்தா ஞூதறுகாலி வநது.

உதறுவலி

utaru-vali, 2. Cid. +.

a herd of wild elephants; ward ACLS HISSS
FEVMLOWTET wTcoT. (Sa.)

@ Sa)'-So) utavu-, 5 v. [T. K. odavn, M.
utahu.| tr. 1. To give, contribute, as one’s
10106; கொடுத்தல்.

ஈச்சாற் றுணையு மூத்வாதார (நாலடி,

98).
2. To help, aid, assist; grease.
சம்மாட்டுதவிய ஈன்னர்க்கு (பெருங். வத்தவ.3, 11). 3. 1௦

withstand, as an invading கார;
இடத்துதவு Boer Chow

grew

தடுத்துநீற்றல்.

(Gwer, 746).

4,

To report, ‘ell, inform; Gara yise. garterwte
குதவல்வேண்டும்

(கல்லா. 40)...

கூடியதாதல்,

உதவியதேதும்

1.

To

be

பெரியோரக்

கூட்டி (சைவா. பாயி, 19). 2, [016 ௦1156: பயன்
'படூதல். இது மருந்துச் குதவும்.

கடா,

*உதறுவாதம் utaru-vatam, n. <id. + vdta.
566 உதாரணம்.

*உதாகரி-த்தல்

utakari-, 77 v. tr. <ud-a-

har. To illustrate, prove; திநஷ்டாந்தங்கூறுதல்.
*உதாசனன'

1.

Fire;

அக்கினி.

utacanan, n.<huta+ agana.

எழில்கொ

ளுதாசன

னாகமதே

(தேவா. 150, 7). 2. &2/, (46 800 ௦4 076: அக்கினி
தேவன்.

உதாசனனென்னாமம் (பாரத. காண்டவ. 4). 3,

Ceylon leadwort.
*உதாசனன”

See கோடுவேலி. (மூ. ௮.)
utacanan,

71. <ud-d-sina.

Reviler, abuser; $68 tuastr. (w.)
*உதாசனி'

utacanl,

#. <huta+ asana.

[71600 00161 ௨௦8 ; கோடியவள்.

சூர்ப்பணசைப்

பூகூளி யுதாசணி (திருப்பு. 266).

*உதாசனி”-த்தல் 01&0801-, 77 v.tr.<ud-dsina. To abuse, insult, revile; 538350. (w.)

utavu, 2. prob. esa-. Bamboo pole , *உதாசினம்
utacinam, 8. <id. Conframework for thatched buildings; temptible word ; Hour
Fwaitisans. உற்றாரை யுதா
கமீ. :[,00.
் ரன்கள் சொல்ல வேண்டாம்
(உலக.).
பவ], ஈ. 1. Ram, he-goat; qG4
*உதா சீன ம் utacinam, n. <ud-d-sina.

உதளு மப்பரும் (தொல். பொ. 002).

50660) ஆட.
Crome.

Shaking

palsy ; pBO&FaITSL.

2 SaVoFuumdor utavi-cey-yanai,
<esa+. Chief elephant who is the leader in rand. Illustration.

® Fey’
used in the
கூரைவேயுங்
உதள்

உள்ளதையுங்

660 உதறுவல'.
*உதாகரணம் utakaranam, n. <ud-d-ha1.

வேள்வி. 35).

00551016;

her

(திவா)

(Gar)

2. Goat,

3. Aries of the zodiac;
4, & (106; மரவகை,

(தொல்.

எழுத். 400, உரை.)

உதளிப்பனை ॥(3]1-ற-றவவ/, n.
5820. 566 கூந்தற்பனை,

Bastard

1.

Indifference, apathy, neutrality; afgcnyGaum
பின்மை. ஈட்பேயுதாசீனம்பகை (பன்னிருபா. 56). 2,

லோ;

இகழ்வு. 01/00,

*உதா€னேன்

utacinan,

n.

who is indifferent or neutral;

acrr. (#1. @. 4,8, Fans.)

<id.

1. One

Gurgvumf
po

2, A householder who

உதளை utalai, n. (M. utalam.] Jungle: has discharged his duties and given up all
mango, s.tr., Cerbera odollam; a1CLafams., | worldly attachment, dist. fr. easser; @e&ews

(K.R.)

கடனைழடித்து உவரீப்புப்பிறந்த கீநகஸ்தன், (கூர்மபு.

உத நிமுறிப்பான் utari-murippan, 2. cf.

உதிரமுறிப்பான்.

& ற18ற that gro:.s only in

hot and dry.places.

See dapendstss. (w.)

வருணா. 38.)

*உதாத்தம் 18180, 1. 48482/2. 1, 112076
of speech which expresses either abundance of

2 5-Hov utaru-, 5 v.[K. odaru, M.utaru.| wealth, or the greatness of thought; Cadasé
tr.

1. To shake off, throw off, shake out, as a

cloth. uw லுதறிப் படுப்பது (கம்பரா. சடல்கா. 4), 2.

னுயரீச்சியையேனும் மனத்தின் பேநமையையேனும்

மேம்படத்துக்கூறுவதாகிய ஒர் அலங்காரம்.

(தண்டி.

72.) 2. Rising accent, one of the four Veda(தாயு. ஜாரா, 0௮.) வேதஸ்வாம் நான்கனுள் ஒன்றகிய

To renounce, as the world, friends, etc.; alovas
தல்,

பேறனைத்து மணுவெனவே

யுதறித்தள்ள

570. 3).—intr. cl.T.udaru. Toshake,asone’s
hands, feet or body, through cold, fear or anger;

குளிர் பயம் மூதலியவற்றற் கைகால் நடங்கதல்.
உதறுகாலி

utaru-kali, n. <agp-+.

எடூத்தலோசை.

(திருவிளை. தடாதசை. 8.)

*உதாரகுணம் utara-kunam, n. <udarat.
Liberality, munificence; alreretrenw.

1,

*“» STIL

utaranam, n. <ud-d-harana.

Cow that kicks or twitches away its leg and does

1. Example, illustration;

not allow to.be milked;

சீர்ச் குதாரண

2msammus.

(wW.)

2.

Woman who shakes her feet in walking, such

சாண்மலரே

திநஷ்டாந்தம், அசைச்
(காரிகை, உறுப். 7).

2,

(Log.) Statement of instance, the third member

4 5

உதாரத் துவம்
of an Indian syllogism;
சோல்லி

கண்டதோநபோநளைச்

*உதிதன் utitan, n. <ud-ita.

அதுபோல் என்று எடுத்துக்காட்டிக் காண

௦௦11;

ததை நீச்சயிப்பதாகீய அனுமானம்.
See ௨தாரதணம்.
*உதா JooS utaratai,

1. <uddra-ta.

One who is

பணியால்

உதிதற்குரியாள்

தோன்றினவன்.

(வக. 99).

*o STISSHIAMD utarattuvam, n. <udaratua.

உதிரக்கலப்பு

*உதிப்பு utippu, 2. <2$)-.
1. Birth, appearance; தோற்றம். மரிப்பொ டுதிப்பு (பிரபுலிம்.

1.

மேத்தாயி. 23).

2. 7154௦0;

ஞானம்.

ஊற்றுச்செ

[,10வ117; கோடை. ஊணிலான் செய்யு முதாரதை
யும் (சிறுபஞ். 12). 2. A figure of speech.
See
உதாத்தம். (வீரசோ. அலங். 99.)
*o STOW utaram, 1. <uddra. 1. Liberality, generosity, munificence; கொடை,. உதார

நித் தடனுதிப்பை யாக்கும் (யசோதா. 1, 05).

Fagyw susiCsnax (umrg. Bo.

உதியன் யடி, ர. நாம். உதி".
the Cera dynasty; Gasser. (Sla.)

1(9, 2ா6810655;

மேம்பாட,

134).

2. Nobil-

கனமிலதா முதாரமதா

மென்னிலும் (ஞானவா. வைராச். 04). 3. (1௦6(.) 1ஈ-

dication by indirect suggestion of the excellence
or the eminence of a thing, a merit of poetic

composition;

குறிப்பில்

ஒநபோநள்

1. Liberal man,

சிறந்தவன். (34)
*உதாவணி

உதாரன்.

டங்கத்தரி.

உதாரி

armies of the Pandavas
உக;

in the Mahabharata

பழையசேரநள் ஈநவன். (பதிற்றுப். 20, பதிகம்.)

உதிர்'-தல்

Title of

utir-, 4 v. wntr. [K. udir, M.

utir, Tu. udur.]

1. To drop off, as leaves,

சீழ் விழதல். தீவளியா னற்கா யுதிர்தலு முண்டு (நாலடி,
19).

2. To crumble, fall to pieces, as cakes;

பிதிரீதல். உதிருன்ற சிற்றண்டிகொண்டு (கந்தபு; ஆற்

றுப். 27).

3. To die, used in imprecations;

ராதல், நீ £க்கிர முதிர்ந்துபோவாய்.

demolished;

துலைதல்.

(37,)

4, 7௦ 16

உதிராமதிலு முளசொல் (பு.

Qa. 6, 4).

utavani, 1. <dhdvani. A very

prickly plant with diffuse branches.

The Cera king who is said to have fed the

shaken with the wind; to drop down, as tears;

86062005 061500) கோடையாளி.
2, A person
of good address, of confidence, of manliness;
*உதாரி 01811, 1. 414. 5
மேவிய கானமே (சேதபு. தரும. 9).

+

utlyafi-ceral, 11. 6 உதியன்

சிறப்புப் fruits; to fall out, as hair; to be blasted, nipped,

படத்தோன்றுவதநாகீய கணம். (தண்டி. 20.)

*உதாரன் utaran, n.<id.

உதியஞ்சேரல்

See கண்

(மூ. ௮.)

*உதானன் utanan, 2.<tddna. A vital air
of the body, the ascending vdyu, one of taca-

21, 0.4.) தசவாயுக்களுள் ஒன்று. (பிங்)
உதி! uti, 2. prob. உதி”. 1. Goompain tree.
966 ஒதி, உதிமரச் கிளவி (தொல். எழுத். 249).

2,

Falcate trumpet flower, m. tr., Dolichandrone
falcata; wraim. (L.) 3. Metal-worker’s bellows;

aloodsirbs. (e:)

உதிர்:-த்தல் 0417-, 77
[K. wdirisu, M.utir.]
1.
fruits, as trees; to cause
numbers or succession’ to

9,7/7, 08105, ௦1 உதிர்..
To cast leaves or
to drop or fall in
shake off, beat off,

peel off, strip; to knock out, as teeth; to shed,
85 16815; வீழ்த்துதல். குயில்குடைர் திர்த்த புதுப்
பூஞ்செம்மல் (சிறுபாண். 4). 2. 1௦ 68% 10 ற16065;
பிதாரீத்நல். பிட்டையுதிர்த்தான்.
3. To shake out,
35

௨ 01௦111;

உதறுதல்,

(ஆசாரக். 37).

பலரிடை

யாடை

யுதிரார்

ப

உதிர்? utir, 2. <2S-.

1. Crumb, piece,

a §)- 55a uti-, 77 v.intr. cf. 28*-. To
swell, increase in 5126) பநத்தல். ஆள் உதித்துவிட்

fragment;

டான.

உதிர்பன்னீர் 0112-ற80010), 7. “ம்,
Dew-flower, m. tr., Guettarda speciosa; பன்னீர்

*உதி5-த்தல் 0(1-, 719, 14/7, 4141.

1. To

156 01 8றறகோ, 85 & 18861] 0௦09) உதயமாதல்.

மீளவு முதித்தனன் (பாரத. இரண்டாம். 92). 2. [௦
spring up, come into existence, arise, as

primitive elements one out of another; தோன்று

தல். உதிப்பது மீறு முண்டு (9. &. 1, 2). 3. To
commence, as a new year, an age; to be born,
as a great personage; Uimsaed. (W.)

Science, learning;
*உது' 111, 17. 4 உதி”.
உதியொரேழிரண்டுர் தந்த முனிவ (இரகு.
வித்தை,
அயலு. 19).
*உதிட்டிரன் utittiran, 2. Cyudhi-sthira.

துகள். உடைந்தன வுதிராகி (கந்தபு. சதமக.

13). 2. Straight-sedge (ம்;

முத்தக்காசு, (W.)

மாம். /,00.
உதிர்மணல் utir-manal, 2.<id.+.

Loose

damp sand; #fdsiparan wears. (W.)
*ஐ. திரக்கட்டு

utira-k-kattu, 2. <rudhira

+. (w.) 1. Stoppage of hemorrhage; @s85
தை நீறுத்துகை,
2. Suppression of the menses;
பூப்புப்படாமை,

*உதிரக்கல் 0(178-1-12], n. <id.+. Bloodstone, heliotrope; wtenPdeaims. (M. M.)

* *ஐ திரக்கலப்பு "0/122-1-%2]கறறம, ர. 410.
Yudhisthira, the eldest of the Panca-pdntavar, +, Blood relationship, consanguinity; @s38
் சம்பந்தழள்ள உறவு.
ரன.) தநமபுத்திரன். (பில்)
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உதிரக்குடோரி
*உரக்குடோரி utira-k-kutéri, 2. Indian
birthwort. 5௦6 கநடன்கீடிங்கு. (மூ. ௮.)
*உதிரங்களை-தல் utiran-kalai-, v. twtr.
<rudhirat+. To bleed, draw out blood; @s¢5w
MZsEQ. (HOT, 943 wens.)

*உ.இரச்சிக்கல் utira-c-cikkal,
Painiul

menstruation,

Aten

n. <id.+.

mysmenorrhoea;

wns

of blood formed in the uterus; aRcu Gms
(W.)

*உஇிரத்துடிப்பு utira-t-tutippu, nm. <id.
+. Painful sensation felt on seeing a near
relation in suffering; நெநங்கீய உறவினர்படந் துன்
பங்கண்டூம் உண்டாதம் மனவேதனை, (1.)
*உதிரத்தெறிப்பு utira-t-terippu, #. 410.
+@s8- Blood relationship; இரத்தசம்பந்தமான
உறவு.

காராயணத்வப்ரயுக்தமான

உதிரத்தெறிப்பாலே

(ஈடு).

*உஇிரநரம்பு utira-narampu,
Blood-vessel; @155 sy. (W.)

7. Cid. +.

*உதிரப்பாடு utira-p-patu,n. 818...

Ex-

cessive menstruation, menorrhagia; Gupiur6.
Loe.

*உதிரப்போக்கு utira-p-pokku, #.Cid.+.
Bleeding, hemorrhage; டூரத்தம் வேளிப்போகை.
Loc.
*உஇிர LibSLd utira-pantam, #. prob. rudhira-bandha. Pomegranate. See tomgiva, (w%v.)
*o Soup utiram, n.<rudhira. Blood; @s%
தம். உதிரம் உறவறியும் (£வக. 1910, உரை).

உதிரமாகாளி utiramakali, n.
vampyridae ;

பேரிய வாவல்வகை,

Vampire,

(1, 1.)

(மூ. ௮.)
*உதிரன்

உதறிமுறிப்பான். & ற1801 (481 27015 01]9 1 [௦
தாம போர ற1&௦65. $%6 விஷ்ணுக்ராந்தி. (மூ. ௮.)
உதிரல் utiral, 2. 4 உதிர்:

Flowers that

11246 [8116௩ 8௦8; உதிர்ந்த பூ. வேங்கை விரிந்த விண

ருதிரலொடு (பரிபா. 7, 12).

utira-vayu,

1.

<rudhirat,

Defective menstruation caused by flatulency;

ததகவாயு. (மூ. ௮.)
*உதிரவாழை

utiran,

Mars, being

nm. <id,

604154; சேவவாய். (பிம்.
உதிரி' ப, 1. 6உதிரி-

1. That which

[115 08 0119 86றகாகர்சம்; உதிர்ந்தது. 2. Paddy
that has fallen from the stalk; adfotcrm of
உதிரி முளைத்துப் பலபர்யந்தமாமாபோலே

(௮ஷ்டாதச. ஸ்ரீவசன. 399). 3. Small-pox, which
throws off scales; பேரியம்மைநோய்,
4, A
confectionery made of flour; t#C6. 5. Species

See Fydens. (4m. 98.)

of amaranth.
*உதிரி

utiri, 7. <rudhira.

being reddish.

o Bios

Red

banana,

See Gealaitomy.

utiri-k-kuttu, 2. <a se! +.

Aching pain incident to smallpox;

பேரீயம்மை

நோயா லுண்டாதம் நோவு.

உதிரித்தழும்பு
utiri-t-talumpu, 8. <id,
+. Pits left by smallpox; அமமைவடு,
*o BR

utici, 11. <udici.

North;

arég.

உதசித் திருத்திய திசையில் (இரகு. முடி.சூ. 84).
2 GI utu, demonstr. pron. <a". [K. udu.]
1. That which is between the near and the
11016 161016) சேய்மைக்கும் அண்மைக்தம் மத்திம

மானதைக் தறிக்கம் ஒந சுட்டூபப்பேயர்.

உதுச்சாண்

(யாப். வி. 94, பக். 950). 2, 119874 which is near the

person(s) spoken to; tperoftuwrtafii உள்ள
போநள். உது என்ன? (7,)
*உதும்பரம் ப்பாக, n. <udumbara.
1. Copper; Gaitty. (We.) 2, Red-wooded figtree. See gd. (Se@.) 3. Threshold of a
100586; வாயிற்படி, ஒன்றிய சபாடஞ் சாரு முதும்ப
ரங்

உதிரமுறிப்பான் utira-murippan, ஈ. ௦,

*உதிரவாயு

pium, as having reddish sap; வேங்னீகமரவகை.

ரீந்த நேல்,

Hd நோய்,

*o Bly aglow utira-cifai, n. <id.+. Clots

ams.

2 OS IGN

கடந்து

சென்றான்.

(17.)

4. Red-flowered

West-Indian pea-tree.

See Gadiaags’. (மூ. ௮.)

5. Madar.

(ap. 9.)

See apes.

2 OS Sov

utai-, 4 v.tr. [K. Tu. ode, M.

uta.| 1. To kick; &teut& ctihyise. gear என்னை

உதைந்தான். 1,00.* 2. To plant the foot firmly
against a post or a wall; porns emerge.
முட்டுக்கட்டை சுவரை ௨சைந்துகொண்டிருக்றெது.

உதை”-தீதல் பாகம், 17 9, 4உதை!'.. [K.
Tu. od, M. uta.| tr. 1. To kick; areot Good

utira-valai, 8. < id. +.
White-striped-leaved, banana, s. tr., Musa

றுநல், கூற்ரொன்றை யுதைத்தாய் போற்றி (தேவா, 966,

sapientum-vittaia ;

அவன் என்பேச்சை யுதைத்துத் தள்ளிவிட்டான். (17.)

வாழைவகை,

(G.-Sm. D.1,

215.)

*உதிரவிரியன்

utira-virlyan,

7..<id.t.

Blood viper; டூரத்தவிரியன். (18.)
*உதஇரவேங்கை

East-Indian

ப

அத தகநக

kino, 1. 11.) 7227008716

ர4751-

1).

2. Tospurn, reject, as ௨09106; அவமதித்தல்.

3. To discharge, as 80 கா)

சேலுத்துதல், இச்

சிலை யுதைத்தகோற் லெக்சம் (கம்பரா, கார்முச. 9).

4,

1௦ 0284, 840766) அடித்தல், அவனை ஈன்றாய் உதைத்
rer. Collog.—intr. 1. To tremble with fear,

shiver with cold, used impers.; sOnggd. seos4
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உதை
கேட்டதும் அவலுக்கு உசைச்ெத,
06 18௦0055180;

மாறுப$ேதல்.

001707,

2, 1

௮வன் சொன்னது

2 6S) unti, n. <id. [M. undi.] 1. Navel;
கோப்பூழ். உர்திமேல் சான்முகனைப் படைத்தான் (இவ்.

[K. Tu. ode, M.

பெரியதி. 5, 4-1).
2, Belly; stomach; au@g.
உந்தி யுறுபரிக்கு (இிருவாலவா. பதி.1). 3, Whirlpool ;
ந்ர்ச்சுழி, (தஇவா.) 4, River; sé. அரும்புற வுக்தி

முன்னுக்குப்பின் உசைக்றெது. (00110,

2 OS® utai, n. Caes’..
uta.|

1. Kick;

தான்.

2, Pressure of foot, asin pushing; steut

OSHIMSE.

காலினேற்று,

(W.)

ஒர் உதை உதைத்

3, 566 உதைகால்,

4, Beating, flogging; 94. Collog.

1. 094707.

உதைகால் utai-kal, n. <ees'-+.

1,

Prop, set against a slanting wall or a falling

(166) தாங்க மட்டுக்கால்,

உத்து-தல்

2. Physical deformity

மடர்தையர் (இரகு. திச்குவி. 207). 5, Small island
11 & 1961) யாற்றிடைக்குறை, குணகடற் வொர்தருக்
குரூ௨ப்புன லுந்தி (மதுரைக், 245). 6,. Water; fit.
(பிங்.)

7, 568; கடல்,

உர்தி யுலசத்தில் (9. 9, பா.

உலோகா. 1). 8. Car wheel; Gafar onder. 26

கணாலுடை யுந்திரதம் (பாரத, பதின்மூன், 12).
9,
4100161௦71 ௦1௧௦81; தேீத்சட்டூ, (பிங்) 10. A game

whereby the hind legs of an animal touch each |
other; knock-knee, as in the case of overloaded of Indian women somewhat akin to the English
donkeys ; yprbsard. 3. Kicking leg; amsd game of battledore and shuttlecock; waeft
விளையாட்டவகை. (பி6்.) 11. Body of a yal;
குங்கால். உதைகசாற் பசு (சூடா. 8, 19),

உதைகாலி

utai-kali, n. <id.+.

Cow

। யாழ்ப்பத்தல்,

Middle

(தொல்.

space,

சொல்.

pO.

(96.

399,

#.)

உரை.)

13.

12,

Height,

with kicking leg; உதையுங்குணழள்ள மாட, (அபி.

eminence; 2uiéé. (yas. @.)

சிர். பக், 788.)

உந்திச்சுழி unti-c-culi, 2.<e568+. Curve
or involution of the navel; Gamtuypdaug.

உதைகொடு-த்தல் utai-kotu-, 9, 6 உதை
+. tr. To give kicks; 25450.—intr.

1. To

உந்திடம் மரக,

ஈ. 4உந்த 4 இடம்.

set a prop, put a buttress as against a wall or Yonder place, where the person addressed is;
௨ (166) முட்டக்கோடுத்தல். 2. To push and give உவ்விடம. பொய்குன்ற வேதிய ரோதிடுமுக்திடம் (திருச்.

impulse to a swing; ஊஜ்சலை ஆட்டிக்கோள்ளுதல்.
(J-)

2 OSFOUMT utai-cuvar, n.<ees'-+. But(7655; முட்டூச்சுவர்,

உதைப்பளவு
+ ger

கோ. 999).

*உந்திநாளம்

unti-nalam,

௬, €உந்திர்.

Umbilical ௦௦0; கொப்பூழ்க்கோடி, உச்திாளத்தை
மெல்லவரிந்து ( திருவானைக். கோச்செக். 19).

utaippalavu, n. 4 உசைப்பு

]1010௦0(; கைந்நோடிப்போழது, கண்ணன்

உந்திபற-த்தல்

unti-para-, v. intr, <id.

+. To play the game of wnti, an ancient game,

உசைப்பசவுபோதுபோக்கின்றி (திப். இயற். சான்மு. 32). consisting prob. in jumping accompanied by
உசைப்பு utaippu, 2. Cees’. 1, Dashing 912102 ; குழாங்கூடிய மகளிர் உந்திவிளையாட்டாடேதல்,
against;.gTéHms, (W.)
2. Fright, alarm; உந்திபறந்தவொளியிழையார்கள் (இல். பெரியாழ்.9, 9, 11).
திகில். Collog.
உந்திபூத்தோன் ம(1-ற0(06௱, ஈ. 414.4.
2 OSL utaipu, n. <ees'.. 19௨0; கதவு, Visnu, with a lotus flower sprouting from His
03461: திநமால். (இவா.)
(பி௫.)
உந்தியில்வந்தோன் untiyil-vantdn, 1.
*உதைமானம் எ-கா, ச. “104, 7.
Backing of an abutment, buttress of an arch;

prop, support; ype.

2. Pistol-grip of a Car-

241௦ தபா; கநநாடகத் துப்பாக்கிக் கைப்பீடி,

உதோள் 146], சரீர.
எழுத். 998, உரை.) Obs.

1௦௦.

566 உதோளி. (சொல்.

உதோளி 611, ஈ. <e!. The place where
the person addressed is or the intermediate
01406; உவ்விடம். (தொல். எழுத். 159.) (005.

<id.+. Brahma, who has sprung from Visnu’s

navel-lotus; பிரமன். (பிம்.)

o BSW

SSC Srer untiyil-utitton, ஈ.

5௯ உந்தியில்வந்தோன்.

610.4.

(இவா.)

உந்து'-தல் மா(௰-, சீ ற. [14. 84] 7௪.

1,

To push out, thrust forward; தள்ளுதல், உக்திட
வெழுந்து மூழ்ெ (ஞானா. 16, 17).
2. To cast

ஜவர; வீசியேறிகல், கரிசடேர்த்தொசை . . . யள்
யே யுந்தினன் (கர்தபு. ககரழி. 23). 3. To shoot,

உந்த ஈா(8, சமி], 610, Which is near the
person addressed or which is intermediate;
உங்கேயுள்ள. உந்தவேல் (பாரத. பதினான். 913).
2 6S
untal, n. <esgs-. 1. Height;

அம்பு முதலியன பிரயோகீத்தல், சரம்கள் . . . லீம
னுந்த (பாரத. புட்ப. 104). 4, 7௦ ராங்கு) as a

உயரீச்ச். (4.)

னான் (பாரத. நிரைமீ. 80).

2. Thrumming to test the strings

01106 941; யாழீநீரம்பு தடவுகை, சாம்பு முழுஇனையுச்

தீடவித்தள்ள லுக்தல் (கூர்மபு. கண்ணன்மணம். 140).

shy, discharge, as an arrow; to fling, as a spear;
ரகா101:

சேலுத்துதல்.

அனுப்புதல்,

Gung. 24,45).

தேரினைத் தசோண

ஸுந்தி

5. To despatch, send ;

வயிசவிதன்னை யாக்கே யுந்தினன் (பிர

6. To produce, cause to appear;
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உமது
வேளிப்படூத்தல்,

உப்பளறு
உப்பட்டம் மற௨/(&0, ௩. [14. சற்ற்சஈ.]

ஸுந்தியுந்திய நூற்றிதழ்த்

சடல்வண

தாமரை (கம்பரா. களை. 121).

7. 77௦ (யா, 85 8

5[ரர்ரர 04 116 ஹச்]; யாழ்நாம்பு தேறித்தல், வாரியும்
வடித்து முந்தியு முறழ்ந்தும் (பொருஈ. 93).

8. To

turn in a lathe; to rub, as two sticks together

till they ignite; மாழுதலியன கடைதல். உந்தவே
காட்டாக்கற் றோன்றி (சி. போ. 9, 9, 2). 9. To toss,

566 அப்புக்குட்டி, (3.01)

1ம் ற்கான

5ம்) அரிக்கட்டு.

உப்பட்டி uppatti, n.

(J.)
*>11 @ uppattu, ஈ. <T. obbatlu. Cakes,
pastry; போளிப்பணிகாரம்,

885 0106; ஆயக்காய் முதலியன உரட்டூதல், கவ. 3

I uppan-taravai, 1. Cecy +
BS TENeu
2 LIL
1. To rise, flow, as water; to தரவை. Saline 8011; உவர்நீலம்.
னார். (W.)—intr.
swell, as the sea; எழம்புதல், உந்துநீர்க்கங்கை
உப்பம்பருத்தி 0080-0811, n. ௦ம். உச்
(கூரீமபு. இசாமனவ. 89).

2. To grow, enlarge, as

a (Cag.
wisdom; Gupgse. eige_ignsag
நாட்டு. 9). 3. To go, move along; Gad use.
வானுந்து

(£0026;

மாமதி

(திருக்கோ.

4. To

147).

crawl,

நகரீதல். அன்பர் . . . உந்தினர் மார்பினால்

5. To cease; நீங்குதல்.
(பெரியபு. திருரா. 358).
உர்தாத வன்போடு (பதினொ,. திருத்தொண். 19). 6, To

போநந்துநல்.

be மார்(6ம:

சம்பருத்தி.

100180 ௦01(00-ற1கா4,

m. sh.

sypium herbaceum; ugssaims.

0௦8-

(G. Sm. 0. 7, |,

226.)

2 LILIGNLOLIGLIT MT uppamaippor, n. <ecy

4 அமை”.

Salt manufacturers; dwellers
(Sa)

maritime tracts; 2c.

தானந்தோறுமுந்திடுங்கர

உப்பா

uppar,

2.

in

<id.

5௦6

௨ப்பமைப்

போர். (பிக.)

ணம் (9. சி. 4, 34, வஞா4.

உந்து” மார, 1. றாம். உந்து-. Cardamom
*> LILITLD upparam, n. <T. ubbaramu.
1051: ஏலக்காய்த்தோல், (7.)
Flatulent distention of the abdomen, tympaniஉந்து? untu, part, <e+. Variant of the 165: வயிற்றுப்போநமல். (0.0.)
*உப்பரவர் மழறகாகாகா, 1, 47, uppara.
ending 2 in rel. pple; CuwGrésal 5s urdu
உம்'மின்

(தொல். சொல்.

கூப்பெயர்க்குந்து

திரிபு,

1. A

Telugu

caste

who

are

usually

tank

and well diggers, and road-workers, and who
in ordinarily bear the title méstiri; குளமுதலிய அக

294).

உந்து” untu, 1. Onom. term used
calling 0085) பசுவை அழைக்கும் QVEFDC. (J.) ழந் தேலுங்கச்சாதியார்.
Bandicoot ;

*உந்துரு unturu, 2. Cunduru.

பேநச்சாளி. (பிம்.

2. & 08௦

௦4 182185

who deal in karu-véppilai and style themselves

ேள்பம்ச; குறவரில் ஒநவதப்பார். ,

*உப்பரிகாண்(ணு)-தல் யறறக-1805, 5.
Large 8௩௦௦. 586 பேரழங்கில். உரிதுகா றவிழ் intr. <uparit. [T. ubbarintsu, K. ubbarisu
+.] To swell, increase in quantity, as old raw
தொத் துந்தாழ் கூவிளம் (குறிஞ்சிப். 65).
உந்தாழ்

யாம்],

1.

ஊழ்-.
4 ுஉந்த

றாம்.

Your father;
உந்தை untai, #. <eor+.
உன் அப்பன். தூதர் வந்தன ருந்தை சொல்லோடு
(கம்பரா. பள்ளி. 2).

[106 1 ௦41102; அளவு மீதந்து காணுதல். 1.00.
*உப்பரிகை upparikat, #. cf. upa-karikd.

[T. uppariga, K. upparige.|

See ௨பரிகை,

1. ஆடகப்புரிசை யுப்பரிகை (மச்சபு. நைமிசா. 2).
u-p-pakkam, n. <ett+
*pSS
*உப்பல் uppal, n, Ceoy-, [T. K. Tu.
Yonder, where the person addressed is, or that
(intermediate) side; 23 7UUSS0.

(வள்ளுவமா. 21).

2. The back;

eduseCons@

gid.

emamyy

முப்பக்கங் காண்பர் (குறள், 020).

ubbu.| Distention, flatulence; eas iCugéas.
*உப்பள நீலம் uppala-nilam, 2. <ut-pala

+.

Variety of sapphire; ஒநவகை நீலரத்தினம்.

கழி.
உப்பங்கழி பறறஃம்-18]1, 1. €உப்4பு
1. Backwater; amue. 2. Salt-pan; 2cusmo.

(8. 1.1. 11) 204, 08.)

(W.)

uppalamu, M. uppalam.| 1. Salt-pans; acy
விளை நலம். (பிக.) 2. Saline land; sfSeu.
(பீங்.)
உப்பளவன் மூறவ/காக, ஈ. <id.+syer

m. <id.+.

உப்பங்காற்று uppan-karru,

Sea 016626; கடற்காற்று,
உப்பங்கோரை

முற3ப்-%0181, 1. 814.7.

y
+ gard.
® LILI@TLD uppalam, 2. <2c

[T.

A sedge that grows only by the side of salt வன். 5111-178%07; உப்) விளைப்போன்.
வாள்:

உவர்க்கமீகளிலே முளைப்பமான கோரை

வகை, (14. 31, ற, 1], 170.)

*உப்பசம்

மறக்கவ,

|

3. <T. ubbasamu.

1. Asthma; seutastaGsmi, Loc. 2. Swelling, as

௦10௦ம்; வீக்கம், வயிழ உப்பசமாயிருக்கிறது.

2 LILIADP uppalaru, 2. Cid. +.#erpy.
containing clay and sand impregnated
alkaline matters, generally found along
002515; களிமண்ணும் உப்புமணலுங் கலந்த

நீலம். (37.18.

Soil
with
the
களர்

உப்பறுகு

முறகாயில,

99:66111655, 0611010050655; இனிமை, கூடலிற் ரோன்

ர. 410. * அறுகு.

நிய வுப்பு (குறள், 1828).

Species of Bermuda-grass growing in maritime
(78018; உ வரீநிலந்துள்ள ஈரவகை யறுகு, (சங். ௮௪.)

மகளிர் விளையாட்டேவகை,

உப்பு-தல்

உப்பனாறு uppan-dru, 1. id. + Hs
Backwater, regarded as a river of salt water;

oasis

accra

உப்புச்சுமக்தல். அவன் உப்பாணிதாக்குடிரான்.
*உப்பாரக்காரன்

upparakkaran,

4௧9...

7. <h.

(சங். ௮௧.).

உப்பால் u-p-pal, 1. 4உ'-பால்.
addressed,

person

the

near

side

that

$00ப்பூறணி.

(1)

உப்புக்கட்டி uppu-k-katti, a. <id.+. 1.
Grain of salt; ஐப்புக்கல். 001100. 2. kind of
milky medicinal creeper, useful as.a remedy for
மகளார்: சிறு கட்டுக்கொடி, (மலை.)

பூசும் வேலைக்காரன்.

சுண்மைபு

mortar;

uppu-, Sav intr. [T. K. Tu.

1. To become big, as a seed; to bloat,

ubbu.

One who plasters a wall, who

upparakdra.

(இவா.)

puff up, as the abdomen by wind, from in012651100; பநச்சல். (வேதா. கு. 07, உரை.) 2. To
Sce | 156, 88 18௩ : போப்தகல்,
உப்புக்கசனை uppu-k-kacanal, 2. 8 உப்பு

uppani, 11. 4404 ஆள்-.

உப்பாணி

6. A game of women;

Gupéu vatirarar 99).

(௮சுவசா. 147.)

rubs

உப்புக்கரை .
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உப்பறுகு

1, The

உப்புக்கட்டு-தல்

(inter-

11601846) 8106; உந்தப்பக்கம், 2. Upper or further

uppu-k-kattu-,

v.<id.

+, tr. To carry a child on one’s back and
162100 ; மேலிடம், உப்பா லுயர்ந்த வுலகம் புகும் (நான் cry out merrily, ‘salt for sale’ ina game; Sus
மணி. 27). 3. Back; pgs.
2 LIT! upparu, n. <ecyt.

bow

PHO

grad aorta.

— intr.

To

Country

make a sand goal in the game of paliicatu-

stream, usu. dry except in the rainy season;

நர; பலிமாடுதம விளையாட்டுக்கு மணல்குவீத்தல்,
உப்புக்கடல் uppu-k-katal, 2.<id.+. 1.
Ring-shaped sea of salt water, one of the e/tபர்ரி, 0௮.) எழகடவி லோன்று, (பிய) 2, 116

Srey).

Tinn,

*» CLELb uppicam, 11.
uppittatu,

உப்பிட்டது

506 உப்பசம்.
7. 4 உப்பு-- இ?-.

Salt Sea, the old name for the Dead Sea;
கடல். (விவிலி. ஆதி. 14, 9.)

That which is salted and preserved, pickles;
ஊறுகாய்,

உப்பிடு-தல் முற், ௦. பர. <id.+.

To

*உப்புக்கண்டம் uppu-k-kantam, m <id.
+khanda. Piece of salted meat, or saltfish;

furnish food seasoned with தவிர) உப்பிட்ட உண
வளித்கல், உப்பிட்டவரை உள்ளளவும் நினை.

உப்பிதம்

மறக,

ர.

உப்பூட்டி & காயவைந்த ம₹மிரம் அல்லது மீன்.

*உப்புக்கந்தம் uppu-k-kantam, 2. <id.+
skandhur. Seo ஈப்புக்கொமு,

நிறம் ௦4 04006)

கூத்தின்விகற்பம். (பிங்.

உப்பில்லாப்பேச்சு மற!!18-0-10000, 1.
<ecdy+. ]ர5]ழம்ம் 0150000756; பயனற்ற சம்பா
ஷணை,
which is without salt; 2ti3doTsg.
புழுக்கல் (வச. 2984).

உப்புக்கரி-த்தல்

tree.

3, Species

(மலை.)

aussie biaparat

oda

mulli, a. <id.+.
1

See @am®.

(w.)

of sensitive:|

3. Species of stinking

swallow-wort, m. cl., Pentatropis microphylla;
கொடிவகை.

(மலை.)

v. intr.

ames. | மீதகல்.

Cae

atnondipancir.

உப்பிலி: uppili, n. 1. Tiger-stopper. See| See சரதைழளள்.

புலிதோடக்கீ,

uppu-k-kari-,

<id.+sn7-. To have an intensely saline taste;

That

உப்பிலி! மறி, ர. 414. * இலி:

aaié

uppu-k-kari-nir-

Holly-leaved

bears-breech,

(1.)

உப்புக்கல் uppu-k-kal, 1.<id. +. 1. Lump

or pinch of salt; ப்: (துணர், கறிக்கு ஓர் உப்புக்

sa CaewO. 2. Fine-grained gritstone formed
by the induration of the upper surface of the

கடற்கல். 100.
உப்பிலியன் முறிய, ஈ. €உப்புர. [%. sea bed: வகைக்
உப்புக்கழி uppu-k-kali, 1. <id.+.
See
ppaliga.| Member of a caste of salt-workers;
|
உப்பமைக்தம் சாதியான்.
அப்பங்கமி. (ட்.0.)
உப்பு' முற, n. [T. k. M. Tu. 1p t.| 1.
*உப்புக்காடுதம் uppu-k-kikitam, m. <id,
3], ௨11211: இலவணம். (குறள், 1809.) 2. Each +. Sand-paper; மரங்களை Coed Cass, 2 bajo
‘cof five kinds of salt said to be. used by ஒரவகைக் காச்தம்.
பிர்ணோப்கரக, 11௪. குறியுப்பு, வெடியுப்பு, இந்துப்பு, ஒட்
irar, a <id. +.
-k-k
uppu
ை
்கர
புக
உப்
டுப்பு, அமரியுப்பு. 3, 98](ஈ035; கவர்ப்பு. (பிக்)
saltwort, m. sh., Suaeda mudian
Indi
mon
Com
கயல்
உப்பினிற்
உவர்க்கடல்.
வதம்:
33](
0261
1.

பொறித்துள பதாகையார் (இரகு. திக்குவி. 129).

od

5,

Hora; கிரைவகை,

DLILjSGL2. uppu-k-kutti, ஐ. 410.4.
White

உப்புமாறு-தல்
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உப்புக்குட்டி
mangrove,

உப்புப்படு-தல் uppu-p-patu-, v.intr.<id.

1.

s. tr., Aricennia officinalis;

கடற்கரையிலுள்ள ஒரவகைமரம். (M. M.) 2. A
wooden vessel with a lid, for keeping salt; auny

உப்புவிளைதல். (14.)

2. To become saline; 20

'புத்தன்மையடைகதல்.

மாவை.

*உப்புப்பண்டம்

உப்புக்குத்தி uppu-k-kuttl, 1. வம்.
Kind of bird; unmaiams. (W.)
உப்புக்குறவன் uppu-k-kuravan, 2. <id.

+, Member of a division of the Kurava caste,
trafficking in salt; 2duyalhsza gméarg'wiar.

உப்புக்கூர்-த்தீல் முரய:%-1ம0-, v.intr. < id.
+. To have a saline taste; 2 ysahsae. (W.)
உப்புக்கொள்(ளு)-தல் uppu-k-kol-, v.
tr. <id.+. Sec atiysar-, 1,
உப்புக்கோடு uppu-k-kotu, 2. <id.+.

A

game eonsisting of running through a diagram
கீளித்தட்டூ

of squares marked on the ground;
விளையாட்ட, Loc.

:

உப்புச்சரக்கு uppu-c-carakku, 2. Cid.+.
521160 17160 587000 08865) உப்பிட்டபணிகாரம்.
Collog.

உப்புச்சாறு
Sea water;

uppu-c-caru, m. <id.+.

SLe& ft. Vaisn

1.

2. Nectar pro-

duced at the churning of the 008; அமிர்தம்.
உப்புச்சாறு சளறுவது எப்போதோ என்று டெக்கிற தேவ
சாதி (ஈட, 1, 5, 11).
உப்புச்சடை

uppu-c-cital,

11. <id.+.

Small balls of pastry fried and salted; acnyé
சுவையுள்£ சீடைப்பணிகாரம்,

உப்புச்சுமத்தல் uppu-c-cumattal, ர. 610.

+,

1. To form as salt by natural process;

+.

1. Carrying the winner on one’s back, as

a penalty of discomfiture in a game;

விளையாட்டில்

சுமக்கை,

வேன்றவனைத்

தோற்றவன்

@rams

முதுகிந்

2. Carrying a child on one’s back,

crying ‘salt for sale!’ in
தூக்தகை,

2௧6;

அப்புப்புத்

uppu-p-pantam, #.<id.

+. Salted (௦௦0; உப்புச்சுவையுள்ள உணவுப்பண்
டம.

உப்புப்பயிர் uppu-p-payir, 2. <id.+.
Crop ௦4 98]; உப்பளங்களின் பாத்திகளிலே கடல்
நீரைப் பாய்சீசுவதனுல் விளைந்த வுப்பு.
உப்புப்பற்று-தல் uppu-p-parru-, v. intr.

Cid. +. To become saline, as land;

2amSyg

தல்,
உப்புப்பாத்தி uppu-p-patti, n. <id.+.
Beds in salt-pans; 201 விளைதற்கடமான பாத்தி,

உப்புப்பாத்தியீலே வெள்ளிய உப்பைவிற்கும் அளவர்
(மதுரைச். 117, உரை).

உப்புப்பார்.த்தல் மற-ற-081-, v. 17. 41ம்,
+. To try seasoning, as of curry by the taste;
உரசிபார்த்கல்.
உப்புப்பால் uppu-p-pal, 1. <id.+.

Co-

lostrum, the first milk secreted in the breasts

after childbirth; rrermen?moujsrar smuFesrumed,
உப்புப்புத்தா க் கு-தல் uppuppu-t-tikku-,

v.tr. Cid. +.

566 உப்புக்கட்டூ-, 7.

உப்புப்புல் uppu-p-pul, 2. <id.+.

Grass

growing in saline soil; உவரநீலத்துண்டாதம் புல்.

(W.)

2 LILILIL}- Sov Wppu-p-pii-, v. intr. Cid.

+, 1. To form, as salt or a 18105; உப்புண்
.ng&. 2. To form, as a concretion on the

skin, from perspiration; fas gutnyturise.

3. To crumble, as masonry, because of

(w.)

weathering by a salt atmosphere; 2Uuniampr,

விற்றுப்போசல்.

2 CLyLKO)LIT H-Gav uppu-p-pori-, v. intr.

*உப்புசம் uppucam, 7. 4]. ubbasamu.
95% உப்பசம், (இங். வை.)
உப்புத்தண் ணீர் uppu-t-tannir, n. Ceuy

<id.+.

+. Salt, brackish water, opp. to seevgsoxentnr.

5011; உவாந்லம்.

*உப்புத்தரவை uppu-t-taravai, n. <id.+
dhard. Saline soil; 2aitbevb. (w.)

உப்புமா uppu-ma, 2. <id.+. 1. Salted
confection ௦11௦மட்௦ா ௫௦௨4; ஒநவசைச் சிற்றுண்டி.

*2 LIUSSON uppu-t-tarai, n.<id.+. See
உப்புத்நாவை,
*உப்புத்திராவகம்

uppu-t-tirivakam,

1.

566 அப்புப்பூ-.

உப்புமண் பறற),

ப

8. <id.+.

Saline

2. Beriberi, producing a sallow colour all over
(116 0௦0; உடம்பிற்-பூக்தம் உப்பு. (பதார்த்த. 634,
உனை.)

*p LILJLOT HSL uppu-mantam, n. <edy<id.+. Muriatic acid, Acidum hydrochloricum;
திராவகவகை.
+. Puffing of the abdomen, a disease of
| உப்புத்திரி uppu-t-tirl, 2. <id.+. Twist 0114; குழந்தைகட்கு வயிறு உப்பசத்தாலுண்டா
dipped in a preparation of salt, to serve as a கும் நோய்.
rectal injection 107 8 ம்பிய; மலங்கமீக்க ஏற்றுந்
உப்புமாறு-தல் uppu-maru-, v. Caoy+.
Sf

(w.)

tr. To cheat; atésee.

Loc.—intr.

To sell
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உப்புவாடி

உபகாரஸ்மிருதி

5810; உப்புவிற்றல். உயிருண்டாகில் உப்புமாறியுண்ண

கம்.

லாம் (௮அஷ்டாதச. ப்ரபா. பக். 71).

போத. 29, 17).

*உப்புவாடி.

uppu-vatl,

விஞ்சுமுபக்செம

முபசங்கார

நடையாய்

(பிர

1. < id. + vdti.

*உபக்கிரமி-த்தல் upa-k-kirami-, 77 v. tr.

Platfoi1m on which 5810 15 168060 மற; உப்புக்
(காட்டும் மேடை. (1, 38.)
*உப்புவாணிகன் uppu-vanikan, 2. <1d.
+. Member of a caste of salt-vendors; 20y

<id. To begin; Gammg ae. um OssterwenrCe

விற்குஞ்சாதியான், (சூடா.

*உபக்கிராமம் ப pa-k-kiramam, n.<upat.

Hamlet, dependent
(C. G.)

*உப்புவாயு 0றறம-ஏம, 9. 810. *.
gen; இலவணவாயு.

விவரிப்பதாக உபக்கிரமிக்கிறார் (ஈடு, 1, 1, 1, ஜீ.

உப்புறை-த்தல் uppurai-, உ. பச. 416.4

7

*உபகதை upa-katai, 2. <id.+hathd.

Nitro-

170ரீ.

village; arden &ésmow.

1,

Subordinate narrative, short story, episode;
கீளைக்கதை, 2, 12]16; கட்டுக்கதை. (சங். 6.)

"2 U6 1600t0 upa-karanam, 1. <upa-kara-

உறை"-.
1. To be well flavoured with salt; ats}
புச்சுவைகாணுதல். 2. 7௦ 6 046-08400760 ஏ1(ம்

na.

5810; உப்புக்கரித்தல்,

ratus; paraphernalia, as vessels at a sacrifice;

உப்பூறணி
Being

மறக்,

impregnated

௩. 41ம். * ஊழ.

with salt, as saline soil;

a tuysCaday.
2 UGUGSs5a
Ceremony among

uppetuttal,
Nattukkottai

n. < id. +.
Chettis in

which the bridegroom’s party carries to the
bride’s house a basket containing salt and nine

kinds of grain together with a palmyra scroll
for writing the marriage contract on; sm64

1. Instrument, implement, means, appa-

துணைப்போநள்கள், உகந்தபொருளோ டுபகரண மொ
ருங்குசேர்த்தி (சேதுபு. அறும். 22). 2. Instrumental

ர
08056: துணைக்காரணம். (திவா.)
*உபகரி-த்தல் upa-kari-, 77 v. intr. Cupakr. To render aid, do a kindness, confer a
benefit, bestow favour; 2daj30. Saungw ஸ்வ
ரூப வைலக்ஷண்யத்சைச் சாட்டி யுபகரித்தான் (ஈடு, 1,

1, 1).

. *உபகற்பம் upa-karpam, ௩. <upa-kaipa,

கோட்டைசீசேட்டிகளில் மாப்பிள்ளைவீட்டார் பேண்

(Saiva.) Sacred ashes taken from natural forest

வீட்டிற்கு உப்பும் நவதானீயழம் விவாகஉடன்படிக்
கையேழத லையும் எடுத்துச்சேல்லும் சடங்கு.

fire or from artificially made brick or kiln fire
and prepared according to rule, one of three

உப்பேறி uppéri, n. <id.teg-.

[M. wp-

peri.| Curry of chopped fruit or vegetables
well seasoned with salt, pepper and other
condiments and then fried in ghee or oil; <a

vipiti, q.v.; காட்டுத்தீ முதலியவற்றல் வேந்த சாம்
பலைக்கோண்டு முறைப்படியமைத்த விபூதி. (சைவச.

பொது. 183.)
*உபகாரகன

upakdrakan,

1.

<wupa-

kdraka. Assistant, friend, benefactor; egal
® LIGOLI uppai, m. Name of one of the செய்வோன். நிர்ஹேதுசமாசத்தானே யுபகாரகனானான்

வகைக்கறி,

reputed sisters of Tiruvalluvar, the author of

the Kural; திநவள்ளுவர் சகோதரீகளுள் ஒநந்தி. வய
லூற்றுக் காட்டிலுப்பை (தனிப்டா.).

(#@, 1, 1, 1).

*உபகாரச்சம்பளம்மவ:318-0-02௧ 08180,

n. <upa-kdra+. Pension; yiaGsaniggorad
*உப upa, part. <upa. A Skt. adverbial கோடூக்கப்படம் வேதனம். ரர0ரீ. —
*உபகாரம்' முவகாகா, 1. €மற்சுர்மாம. 1.
or adnominal prefix implying proximity or
subsidiariness; பசந்தி உபக்கீரகம் என்பவற்றிற் Help, assistance, opp. 0 அபசாரம்) உதவி. கல்லா
போலச் சமீபம் அப்பிரதானம் என்பவைகளைக் காட் ரொருவாக்குச் செய்த வுபகாரம் (வாக்குண். 2). 2,
டூம் ஒர வடமோமி யுபசரக்கம்,
Present, gift; (aman. (a)

*> (175)

upa-k-kirakam, ௩. பர்,

5௨(6]11(6 : கிரகத்தைச் சுற்றியோடூஜ் சிறுகீரகம். (௦.6.)

*உபக்கரமணம்
_ <upa-kramana.

ய8-1-1%1 உரக,

7.

Commencement, beginning;

தோடக்கம்,

*> UsSBsnentens upa-k-kiramanikai, ஈ.
<upa-kramanikd.

1. Preface;

முகவுரை.

2,

,
Introduction; urtufme.
*o uS@giolb upa-k-kiramam, 1. Cupakrama. Beginning, commencement; Gsm4

*> W@toL? upakaram, n. < upa-hdra.
Offering, oblation; steams, sweslefw eu
கார நல்இனார்கள் (திருவாலவா. 2, 4).
(813180) 1. <upa-kara.
*உபகாரன்

Benefactor.

See auati?, Mod.

|

*உபகாரஸ்மிருதி upakaira-smiruti,
<id.+. Remembrance of a kind act, gratitude

for a benefit received; Cadpscrdupos, au
காரஸ்மிருதியினாலே ஆழ்வானைச்

(இவ். இிருப்பல். 7).

கொண்டாடுடருர்கள்

*உபகாரி upakiri, 1. <tipa-kirin. Benefactor, generous person, one who is obliging;
உதவிசேய்வோன். (பிங்.)
*உபடுருதம்

upakirutam,

n.

<upa-krta.

Assistance, help, ௨1௦; உகவி. (௪௨. ௮௧.)
*உபஇருதி upakiruti, 1. Cupa-krtt. See
உபகீநதம். (44,)
*உபகுஞ்சிகை upakuiicikal, nm. <tupaSee apeheraw.
1. Black cumin.
kuncika.
அதிமதிரமுபகுஞ்சிகை (தைலவ. தைல. 00). 2. கோ08௱௦௱ கார். 56% ஏலம். (மூ. ௮.)
*உபகுரு

upa-kuru, 71. Cupa-guru.

Assis-

tant teacher; assistant to the guru; உநவியுபாத்
swtwt, (W.)

upakullam, 2. cf. upakulyd.

*உபகுல்லம்

Dried ginger; #435. (ap. H.)

1081011121,

*உபகுல்லியை

a.

<upa-

kulyd. Long pepper. 506 திப்பிலி. (மலை;)
See
*உபகுலியம் upakuliyam, 2. <id.
உபகுல்லியை.
*உபகேசி

(மூ. ௮.)
Nap-

n. <upa-kesi.

upakeéci,

pinnai,a wife of Krsna. See stferest. உபகேசி
தோண்மணந்தான் (வள்ளுவம.. 21; Cader, Gene.
|

5, உமை.

yay.

original elements;

படுகையால் (A. தி. 1, 32, சிவாக.).

sgarS) yurmensu
2. Summarizing,

up, resume;

பூடிக்கை. உபசங்காரஈடை

யாய் (பிரபோத. 22, 17).

3. Mantra for prevent-

summing

ing a particular missile from harming; அஸ்தி

ரத்தைத் தடூக்தம் மந்திரம். பிரமன் மெய்த்தவப் படை

யை விலக்குதற் குபசங்கார கானறிகலென் (வா. பாச
வத. பாீட்ித். சனன. 10).

*> WIFbSTOMLD

upacantanam,

2. <upa-

Fastening, tacking, affixing, as dn

san-dhaina.

Gatbams.

வெங்கணை . . . உபசந்தானம்

புரியருமறையு மீந்தான் (கூர்மபு. இராமனவ. 21).
*உபசந்தி

upa-canti,

#. <upa-san-dhi.

Period of time just before sunrise or sunset;
சந்திக்கச் சற்று மந்தினகாலம்.

சந்தி உபசந்திகளின்

பேதத்தையறிந்து (சைவச: பொது. 70, உரை).
*உபசம்மாரம்

887-478.

upa-cammaram, 1. Cupa-

566 2பசங்காரம், 1. (சி. சி. ௮ளவை. 19,

சிவாக்.)
*> LIFLDSILD

2, (Astrol.)

The 3rd, 6th, 10th and 11th signs

from the ascendant; 24uweddéars gies 3,-6, 10,

upa-camanam,

வளர்ச்சி, உபசயாபசயங்கள் உடம்பின்சன்மைகள்.

*> UFTHSSLDO upacarkkam, n. Cupg-sarga.
கையாதிமிடைந்து நின்றதனைப் பெய

See 2ua fa,

ரிட்டதுபசர்க்கம் (பி. வி. 45).
upacaranal, #.

*உபசாணை

<upd-carana.

Act of civility, courteous behaviour, respect;
sug. Collog.

- *> UEM-SSw upacari-, 17 v. tr. <upa-car.
1, To wait upon with respect, show veneration ;
anfuT6Caiise. -2. To show courtesy to, receive

and wait on with marks of polite attention,
treat with நெரி) மரியாதைகாட்டூதல். குமாரன்
றன்னை முற்கொடுபாதலம்போ யுபசரித்த பின்னர்

(சே

தபு. விதூம. 110).

*2 LIF(hSSLD
sarga.

upacarukkam,

.

<upa-

Skt. adverbial and adnominal prefix.

as அப, உப;
யயம்.

பேயர் வினைகளுக்கு முன்வசம் அவ்வி

*உபசன்னத். துவம் 1080801811, 1.
<upa-sanna-tva. Seeking refuge in a guru

1.

<upa-

கேட்கவேண்டியவற்றைக் கேட்கை. €டன்றனது விதி
வதுபசன்னத்துவமாம் (வேதா. சூ. 18).

*உபசாகை

upa-cakai,

1.

<upa-sakha.

1. Smaller branch of a tree, secondary or subaxillary branch;

கீளையைச்சேர்ந்த கீளை. (சி. ச. 1,

2, 5060171210) உட்பிரிவு,

14. Pans.)

“உபசா நீதம் upa-cantam, 1. Cupa-sdanta.

1. Caimness, tranquillity, peacefulness;
வமைதி,

உபசாந்த

(திருப்பு. 773).

இத்தகுருகுலபவ

Leer

பாண்டவர்க்கு

2. Mitigation, alleviation;

தணி

கை, வியாதி உபசாநதமாயிற்று,

*உபசாந்தி upa-canti, 1. Cupa-santi. See
உபகசாந்தம். தொடர்ப்பாலனயாவையு மகலநீத்துபசாந்தி
யளித்திடும் (சேதுபு. கோடி£. 8).

*உபசாரக்கை 0378-16-12], 71. <upacara+. (Natya.) Gesture with both hands in
which the hollow of both palms are brought
close face to face-and are held together on the
| breast implying polite submission to the words
of 61௦65; டரண்டுகைகளையுங்தவித்து மார்போட
ணைத்து உபசாரமாகக்காட்ட்ம் இணைக்கை வகை,

உபசாரச்சை . . . குட்ங்சையிரண்டுங்
Samana. Tranquillity, calmness, 06806 ; அமைதி.
மனவுபசமனார்த்தஞ் சனசராசன் கதையை நீருபிக்கிறார் தல் (பரத. பாவ. 54).
(ஞானவா. சனகசா. உரை, oar).

3. Growth;

(விதான. மசபி. 3.)

11-௮ம் இடங்கள்.

so as to have 0065 0௦1145 ௦168160; சரணடைந்து

1. Cupa*உபசங்காரம் upa-cankaram,
sam-hdra. 1. End, destruction, reduction to

arrow;

உபசாரகன்

422

உபகாரி

*உபசாரகன்

கூப்பிமார்பிருத்

upacarakan, n. <upacdara-

1. ka. Courteous person, one who behaves res*2 UIFWULD upacayam, n. <upa-caya.
Abundance, excess; gs’. (LS. வி. 44, உரை.) 0601101147; மரியாதை சேய்வோன். (சம். ௮௪.)

உபதேசகாண்டம்

423

உபசாரங்கேள்-தல்

*உபசாரங்கேள்[ட்]-த[
ட]ல் ர௨030௩ந்kél-, v. tr. <upa-cdra+.
விசாரித்தல். ],0௦.

17௦ 0000௦16; துக்கம்

*உபசா ரஞ்சொ ல்(லு)-தல்

upacaran-

col-, v.intr.<id.+. 1. To express compliments,
0837 16306018; முகமன்கூறுதல்.

2. To condole;

துக்கம் விசாரித்தல். Loc.

காயத்திரிசெவியா வுபத்தானத்தின் ரொழில்முடிக்க (கூர்
மபு. நித்தியகன். 0).

upattiravam, n. <upa-dra-

*உபத்திரவம்

1. Tyranuy, oppression, violence; @6&

va.

கண், ௮சசன் குடிகளை உபத்திரவம் செய்தான். 2,
Calamity, as epidemic, famine; affliction, tri-

bulation, suffering of mind or body;

துன்பம்.

பசியுபத்திரவம், வியாதியுபத்திரவம், மனோபத்திரவம். 3,

*உபசாரபத்திரம் 1॥ழ8038-08((10௧௦, 1. "3/1; தோந்தரவு, ஆடையாபரணம் வேணுமென்று

<id.+ patra. Complimentary address, on a மனைவி உபத்திரவஞ்செய்கிறாள். (01/00.
formal occasion, as in welcoming a person or
*உபதமிசம் upatamicam, n.<upa-daméa.

bidding him farewell; ஒருவரை உபசரிக்க ands
துக்கோடுக்தம் uss fos. Mod.
*® LIFTTLD

Civility,

upacdram,

2. <upa-cdra.

politeness, urbanity,

guest, affability; wfwrmgs.
pliment;

psncramisons.

attention to a

2. Salutation, com(w.)

3. Figurative

application. 566 உபசாரவடக்கு. (பி. வி. 48.)
Commendation expressed only by way

உபசாரமாத்திரமாகச்

[௦1 0வி1(7;
வார்த்தை.

4.
of

சோல்லப்பேறும்

Loc.

*> UFTTQFOTLD

1.

upacara-vacanam,

1. Relish, anything eaten with food to whet
2.
the 8றற 6116; உணவின் உபகரணம். ரந,
Primary syphilis, chancre; GwéafsemGpmus.

(பைஷுூ.)
n.cf. patakd-dru-

"2 UST கம் முலற,
Palmyra-palm.

ma.

See veer.

(ap. ௮.)

*உபதாது upa-tatu, n. <upa-dhatu. Any
one of seven minerals, inferior to tdtu, viz.
சுவாணமாட்சிகம், தாரமாட்சிகம், துத்தம், காஞ்சியம்,

1. ரீதி, சிந்தூரம், சிலாசத்து; போன் முதலிய எழ தாதுக்க
ளைப்போலத் தோற்றழடைய

டுமீந்த ஏழ உலோகங்

<id.+. Courteous discourse, complimentary கள். (சங, ௮௧.)
address; முகமன்வாரீத்தை.
*உபதாளம் upa-talam, a. < upa-tala.
<id.
71.
upacara-valakku,
ரவழக்கு
“உபசா
(Mus.) Secondary time-measures, five in
Figurative application of the attribute of பயம, 412. ஆதிதாளம், பார்வ திலோசனம், குடுக்சம்,
+.
one object upon another; secondary meaning; சிங்கநந்தம், இரிமாத்திரை; ஐந்து சிறுதாளங்கள், (பரத.
ஒன்றன்தன்மையை மற்றேன்றன்மே லேற்றிக்கூறு தாள. 3.)

வது, (குறள், 78, உரை.)
*o WUT Ter upacdran, n. <ad.

566

உப

சாரகன். (17.)

*உபசாறி upacari, n. <upacdrin.
சாரகன்.

See au

(17,)

*உபசாரிகம் upacarikam, 1. <aupacdrika.
966 உபசாரவழக்கு. ஆளினையேயரு:சென்பதுபோல

*உபதானம்'

மகக,

௩. “மற்மீசீச்ார.

566 உபாதானகாரணம். அவையிதற்கே யுபதானமாகும்
(பாரத. இராச. 4). .

*o LISTesto® upatanam, n. <upa-dhana.
1. Pillow, cushion ; தலையணை. (இவா.) 2. 1௦10

31100: அஸ்திவாரம். (14.)
*உபதிசை

upa-tical, n.<upa-disd.. Inter-

வுபசாரிகம் (வேதா. சூ. 120).
*உபசீவனம் upa-clvanam, n.<upa-jivana.

mediate point of the compass; Garand s'eng.

Kind of supernatural voice heard at night and
supposed to foretell the future; டாவிற் கேட்தம்

+. (Saiva.) Art of communicating toa disciple

*உபதிருஷ்டா upatirusta, n. <upa-dras1, Depending upon others, living subject to td. nom. sing. of upa-drastr. Priest, as the
2. Means of conductor of ceremonies; WGsréactr. (aus.
others; பிறரைச் சார்ந்துவாழ்கை,
1176110௦௦4, 805௨06; சீவனத்திற்கு உரியபோதள். 2362, உரை.)
*o LIGSFSCN upatéca-kalai, n. <upa-desa
*உபசுருதி upa-curuti, 1. <upa-sruti.
ஆகாயவாணி.

போகேலென்ன வுபசுருதி சொல்லிவை

யெலாம் (அறப். சத. 02).
*உபத்தம்

rative

11.)

organ;

upattam, 7. <upa-stha.

ஜன்மேந்திரயம்.

2. Pudendum muliebre;

(மச்சபு.

1. Gene-

பிசமமு.

பேண்தறி, (பிங்.)

*உபத்த ரனம் upattanam, m7. < upa-stnana,

Hymns recited at the close of cantiyd-vanta7187, சந்தியாவந்தன மடிவிற் செய்யும் மந்திரத்துதி,

the basic truths of religion;
பூறை. (ச. ச. அளவை.

wssdguGuTsey

13, சவாக்.)

“உபதேசகாண்டம்

upatéca-kantam,

1.

<id.+.
A Tamil poetic version by Konériyappa-mudaliyar of the last kénda of the Sivarahasyakhanda

of the

Skanda-purdna,

an.

மோம் ஸ்காந்தபுராணத்தின் ஒர பததியினின்று கோ

னேரியப்பழதலியார் மோமீபேயரீத்துப்பாடிய தமிழ்
நூல்,

உபதேசப்பஃரறொடை

உபபத்தி

424

*உபதேசப்பஃரொடை
upatéca-p-pakrotai, ». <id.t+. A Saiva Siddhinta treatise

2150; அனுமானவுறுப்புக்கள் &ந்தனுள் நான்காவது.

(மணி. 29, 02.)

*2_ LIBILIOS LD upa-nayanam, n. <upa-naya-

by Tatcinamiirtti-técikar, one cf pantdra-catHiram, q.v.; scFepipiss GaFafuddw op ude

na. 1, Initiatory ceremony intended to qualify

டாரசாத்தீரம்,

the boys of the three twice-born castes among

*உபதேசம்

0108160811, 2. <upa-désa.

1.

Spiritual instruction, teaching of doctrine;

st

னபோதனை.

(9. போ. 3, 6, 9]. பச். 76.)

2. Initi-

ation into the mysteries of religion, by com-

the Hindus for commencement of the study of
the. Védas, accompanied by the investiture with

the sacred thread, one of cétaca-camskaram,

(திருவானைக், கோச்

பூணூல்தரிக்தஞ் சடங்த.

0.)

munication of the mantras;
(விதான. ஈல்வினை. 15.)

wp sGrmuGsaw.

செங், 14) 2. Spectacles, lit. supplementary
eyes or 16]ஐ (௦ 415100; மூக்குக்கண்ணாடி. (01/07.

*உபதேசரத்தினமாலை

upatéca-rattina-

*உபதயி-த்தல் புகஷ-, 77 v. intr. <upa-

108181, 71. <id.+.

A poetical treatise in Tamil

by Manavala-ma-munikal, 15th c. explaining
the Vaisn. traditions’and describing the lives

naya. To perform the ceremony of investing
16 580160 (1880; பூணூற்கடங்தசேய்தல். (விதான.
மைதா. 95.)

and teachings of the long lineage of Vaisn.

மீரரர)48; மணவாளமாழ்னீகளியற்றிய ஒந வைணவ

சோரநாயகன்.

*உபதேசவெண்பா

upateca-venpa,

11.

<id.+. ASaiva Siddhanta treatise by Ampalaone

of pantdra-cdttiram,

q.v.;

அம்பலவாணதேசிகரீயற்றிய ஒந பண்டார சாத்திரம்,

*உபதேசி'-த்தல்
1. To

teach

instruction;

(௨0604,

17 9. 77.410.

spiritual truths, give religious
Gurgss®.

2. To -initiate

தேசஜ்சேய்தல், உபதேரத்த சித்தியை (திருவிளை. அட்

advice;

3. To influence in private, give secret

Q@séFuots Oarngs

அவனுக்கு உபதேரித்துவிட்டாள்.
*உபதே௫?

upatécl,

71.

AMISH.

1.

16020101, 168062; போதிப்போன்.
2. Recipient 01 5றர்ரரரமக] 1051700100) உபதேசிக்கப்பே

றுபவன். (ச. போ. 7, 9, இந்.)

-

*உபதேசியா T upatéciyar, 1. <upa-desika.
Catechist; 2uGumsat. Chr.

அறவுபதை,

பொருளுபதை, இன்பவுபதை, அ௮ச்சவுபதை; அமைச்சர்

பூதலியோரை நீயமீப்பதற்குழன் அரசர் சேய்யுக் சோ
தனை, (குறள், 501, உரை.)

<upa-naksatra.

upa-natcattiram,

2.

Secondary star, minor con-

stellation; guSssror passa. (FH. 95.)
*உபததி upa-nati, 2.<upa-nadi. Tributary,

stream, affluent; Gutwss Grassi a¥ipio apy.

*PLIGWLD

upanayam,

n. <upa-naya.

(Log.) Statement bringing the invariably con-

உட

.

e

TTLO@RTLO

= upa-nitkiramanam,

after its birth; பிறந்த நான்காமாதத்திற் பிள்ளையை
முதன்முதல் வேளிக்கோணநந் சடங்கு.

(திருவானைக்.

கோச்செங். 39.)
*உபநிட்டானம்

upanittanam,

n. <upa-

nis-thand, 566 உபறட்கீராமணம், (சர்தபு. மார்ச். 190.) *உபறிடத்து மாவர்(2((ய, ௩. 566 உபநீட
தம், (கநதபு. சூரனமைச். 197.)
*உப'நிடதம் upanitatam, n. <upa-ni-sad.

றவ

philosophical writings forming

௦7 (66 17606;

(பிங்)

2, 7608:

வேதத்தின் நகானகாண்டம்.

வேதம்,

உபநிடத மொருரான்கும்

(கலிங். கடவுள். 5).

*உபறிடம் upanitam, 1. 414.

566 உபநீட

தம், 1. (குற்றா. தல. குறும்பலா. 0.)
“உபறிதி upa-nitl, 2.<upa-ni-dht. (Law.)

Test of Sealed deposit entrusted

the character and honesty of a minister or any

*உபநட்சத்திரம்

° இ

1. Upanisad,

<upa-desin,

officer of State in four ways, viz.

உபநிட்

n. Cupd-nis-krdmana. Ceremony of taking a
child out for the first time in the fourth month

அவள்

(0017ரர்.

*> Lign® upatai, n. <upa-dha.

*

into

the mvsteries of ceremonious religion by communicating appropriate mantras; மந்திரோப
cof. 29).

<upat.

n.

Paramour, illicit partner of a married woman;

சம்பிரதாய நூல்.

vana-técikar,

upa-nayakan,

“உபநாயகன்

றவ;

to

a responsible

ட]
6
ல
அடைக்க
முத்திரையிட்டு

தக்கவனிடத்தில்

ம்

௨௮௦

௦

மாகவைக்தம் போநள்.
*உப நியா FLD upaniyacam, n. <upa-nyasa.
Address, speech, lecture; Lisamaw.

*உபப்பிரும்மணம்
n. Cupa-bymhana.
which

dilate

on

கர80,

முறம்

Itihasas,
the meaning

etc.

Puranas,

Védas;

of the

வேதப்போரளை விவரிக்தம் டுதிகாச புராணதிகள்.
*உபபத்தி
Reason,

upapatti,

1. <wupa-patti.

justification;

Sw.

என்ன?

Brah.

வதற்கு உபபத்தி

gouge
2.

1.
Gene

Property,

comitant middle term into relation with the

wealth; opens’. gacr euugSusraae.

minor, the fourth member of an Indian syllo-

3. Argument advanced for the establishment

Brah.

உபபத்திரம்
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of a ற0ற05/(101, றா௦௦1; சோல்லும்
ஸ்தாபிக்கும்போநட்டூக்

விஷயத்தை|

காட்டும் யுக்தி. சச்தொனந்த

மூபபத்தியகமுஞ் €வனுமாய் (பிரபோத, 99, 17).

*உபபத்திரம்

upa-pattiram,

2.

<upa-

ற்ச/ர.
& 5(10016; இலைக்காம்பரகேயுள சிறிய
@w, (C.G.)
*உபபதி

upa-pati,

78. <upa-pati.

Illicit

partner of a married woman, paramour;
நாயகன்.

Gang

*p LILIGVLD upa-palam, n.Cupa-bala,

Auxi-

liary, allied army;
*உபபாதகம்

ka.

goraisd.

Brah.

108-08188௨0, 11. <upa-pdta-

Sia less heinous than pancama-pdtakam;

crime of a second 0681௦6;

சீறுபாககம். (சிவதரு.

una. 34.)

*> LILITOULD

upa-pavam,

n. <upa-pipa.

5௦6 ௨ப்பாதகம். (சூத. ஞான. 7, 91)

“உபபுராணம் முஉறயரக, 1. 4மற்ர-ற்பrdna.

Secondary or minor Puranas which are

18 in number, 912. சனற்குமாரம், காரசிங்கம், நந்தி,
துருவாசம்,
. சிவதருமம், நாரதீயம், காபிலம், மானவம்,
ஒளசனம்,

வாடட்டலைங்கம்,

வாருணம்,

காளிகம், சாம்

பேசம், ௮ங்கிரம், செளாரம், பராசாம், மாரீசம், பார்க்க
வம் (கூர்மபு. இந்திரத், 10.) : பிரமாண்டம் [௦ ௮ங்கரம்

(பிங்.); மசாபுராணங்கட்த

அடத்துமதிக்கப்பேறுஜ்

சிறுபுராணங்கள்.

*உபம் மகா,

1. <ubha.

75௦; டூண்டு,

முன்னான்கி னவிலந்த மொருகழஞ்சா மற்றையுபம் (தை
லவ. தைல.

109).

*உபமலம்

upa-malam,

71,

<upa-mala.

Mental impurity, inward depravity;

மனமாசு.

(பிங்.)

*உபமேயோபமாலங்காரம் upaméydpa-

malankaéram, n. <id. +. upa-maé +.
(Poet.)
A figure of speech in which the upa-manam
and wpa-méyam are compared to each other;
reciprocal

comparison,

0621011101 1806;

upamanniyan,

7.

566

உபமன்னியு. (சோயிற்பு. வியாச். 24.)
*உபமன்னியு upamanniyu, #. < Upaman-

A Saivite rsi, the reputed author of the

Upamanyu-bhakta-vildsa, a Skt. work relating
the stories of the 63 Saiva saints; ஒந சைவரிஷ்.

as

உபமான

of the moon

to a

உபமேயங்கள் ஒன்றற்த

ஒன்று உபமேய உபமானங்களாகவரம் அணி. (அணியி.

3)

*2 LIGOLD upamai, 2. <upa-md. Comparison, similarity. See உவமை.
*உபயகர்ப்போட்டம் upaya-karppottam,
n. Cubhaya+ garbha+. Double conception of
rain by the clouds, supposed to take place if
clouds appear without rain on the last day of

the month of Mdrkali;

மார்கமீமாதத்துக் கடைசி

நாளிற் துர்கொண்டூ மழைபேய்யாதுற்ற்தம் மேகம்,

“2 euwigéall upaya-kavi, n. <id.+.
Poet
whe has attainments enabling him to compose

verses with equal facility in two languages, as
for example, in Sanskrit and Tamil; @guitmay

களிற் கவிபாட வல்லவன்.

உபயசவிப்புலவன் (இவா.

1, கட்டுரை).

*> LUWGvLo upaya-kulam, n. <id.+hula.
The two ancestral lines, paternal and mater181; தாய்தந்தை மரபுகள். உபயகுல தீபதுங்க (திருப்பு.

198).

ப

*a uugGCargssiwer upaya-kuldttaman,
n. Cid. tid. +ut-tama. One of noble extraction
on his paternal as well as maternal sides; gnu

வழி தந்தைவம்களால்

உயர்ந்தவன். உபயகுலோத்தம

னபயன் (கலிஈ. கடவுள். 9).

*உபயகோமுக

*உபமன்னியன்

yu.

உபயமாதம்

upaya-k6-muki,

n. <id.

+. Cow in the act of calving, as having two
faces, or heads towards both ways, considered
as a fit object of gift for the acquirement of

merit;

ஈனும்போது கன்றின்ழகம் வேளியே உதய

மாகியுள்ள பசு.
தேவர்கள்பி. 22).

உபயகோமுகியை

மீந்தோர் (கா?க,

* LIWFLOWWSLD upaya-cammatam, n. 410.
Acceptance by both parties in a dispute;
1. Standard of comparison, recognition of like- +.
ness; resemblance; 2am. 2. (Log.) Analogy, டுநதிறத்தா ரனுமதி.
*உபமானம்

upamanam,

71. Cupa-mana.

௦றற. 1௦ உபமேயம்; ஒர பிரமாணம். (அணியி. 1.)
*2 iLotest
7H) SiLd upamana-rakitam, 2.
<id.trahita.
That which
comparable: உவமையற்றது,

is matchless, in-

upayattirar, 2. <ubhayatra.

Both parties; @gémserHD. Collog.
*உபயம் upayam, 1. <ubhaya.

1. Two;

டூரண்டூ. (இவா.) 2. Gift to a temple or a monas-

*p 1118) upamiti, ஈ. <upa-miti.

Know-

ledge of things derived from analogy; 2uut
னப்பிரமாணத்தினுல் வரும் அறிவு. (தர்க்கபா. 80.)

(80; கோயில்முதலியவற்றிற்கக் கொடுக்கும் தநமம்.
(9.1.1. 111, 209.)

*> LIWILOTSLD upaya-matam, ௩. <id.+.

Cupa-méeya.

(Astrol.) The four months in which the sun is

which is compared, subject of compa-

in the common signs, viz. gel, yriunh,
மார்சழி, பங்குனி, 0016500012 to June-July,

*உபமேயம்

That

*உபயத்திரர்

upameyam,

72.

[1500 ; உவமிக்கப்பட்ட போநள். (அணியி. 1.)
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உபயர்
(மூ)

intr. <upa-yogat+.

Two persons;

to account; tur Ose.

உபயராசிமாகங்கள்,

March-April;

॥. <id.

மஜக,

*உபயர்

*உபயோகப்படு-தல் ௨08-ற-ற84ய-, v.

and

December-January

September-October,

உபரிசார்

இருவர். புதல்வரு முபய ரானா (வேசாரணியபு. கோலர்

*உபயோகம்'

To be serviceable, turned
2. <upa-yoga.

upayokam,

1. Use, fitness, suitableness; asa¥.

சல. 31.

2. Thing

*உபயராசி முஷகா380், 1. id. +rasi. 1. useful for a given purpose; 2ga?Gurger.
,
தாங்டி யுபயோகர் சன்னை (சைவச. பொது, 259).
(Astrol.) The four common signs of the Zodiac,
712. மிதுனம், சன்னி, தனுசு, “ero as distinguished

from the moveable and fixed signs;

என்னும் இரவகைக்கும ஏற்ற டூராசி.

5) உமை)

சரம் ஸ்தீரம

(விதான. மரபி.

2. Heap of grain comprising mél-

varam, i.¢., share of the government or land-

lord.

and

the

ie.,

kil-varam,

(0. 6)

866 உடைவாரம்.

celtivator,

share of the

பிரதிவாதிகள். 2. Opponents in a controversy,
upholders of opposite sides ina debate; 5544
வாதஜ் சேய்யு மிநதிறத்தாதம். ஈதுபயலவாதிகள் சம்மதம்
(தாயு. எங்கு. 8).

*உபயவிபூதி upaya-vipiti, m <id.+.
(Vaisn.) Eternal bliss and worldly happiness;
(ஈட, 6, 1, 8)

லீலாவிபூதி நித்தியவிபூத்கள்,
*உபயவேதாந்தம் upaya-vetantam,

the Tamil

7.

Philosophy of both the Sanskrit and

scriptures;

arGumgf

வேதங்களின்முடிவு. Vadisi.
carivar, n. <id.t.

GperGumg

A distinguishing title of

reverence of such a Vaisn. sage or learned man,

as master of Upaya-véténtam; auwGasipsh
களிலுந்தேர்ந்த வைஷ்ணவரக்க வழங்கும் ஒந பட்டப்
Guwit. Vaisn.

*உபயவோசை

உதயாதி காலினுமேழுகோளுமுறவுபயோ

௭ யோகம்,

upaydki, ர. <upa-yogin.
*உபயோகி!'
|
Usetul, helpful person; 2gajyuarer.
“உபயோகு"-த்தல் upayoki-, 77v. tre< upa-

To use, apply or employ, as words;

yoga.

upaya-v-dcai, n. <id.+.

Imitative, reiterated sound, aS vUuL, SLL ;
ஈரடூக்கோவி. (இவா.)

*உபயாங்கம் மஷூர் கற, 1. <id.+ aziga.

<upa-rasa.

n.

upa-racam,

"> WTF
உபதாது,

31).

தாரார்மணியுபரசங்களையும்

(தைலவ.

*உபரஞ்சிப்பி-த்தல் upa-raficippi-, 77 v.fr.
To cause 1௦ 160106) சந்தோஷிக்கச்

<upa-raiyj.

Snonr eure Audége Geurw (A. @. 2,

29, ஞானட்.).

*உபரதம் uparatam, n. cf. upa-rasa. Saltpetre ; வேடியுப்பு, (மூ. ௯.)

uparati,

*உபரதி

<upa-ratr.

mm.

வாக்.)

2. (Advaita.) Renunciation of worldly

attachments, one of camati-catka-campattu,
ர. பற்றேழ்கை, (விசாரசர். 345.)

*உபராகம் uparakam, n. <upa-raga.
Eclipse of the sun or of the ௩௦௦0; கீரகணம்.

வாத்தியம், (சலப். 9, 14, உரை.)

*» cit ®SlD uparacitam, 1.
sesban. 52 சிற்றகத்தி, (மூ. ௮:)

q-siddha.

(Log.)

Fault

of

appealing

to

a

middle term that is not accepted by either
party to ௨ 0001704659 ; ஏதுப்போலிவகை, (மணி.
29, 193.)

.

*» LWT SSLD upayattam, 1. <id.+artha.

டுநபோரள். (14.)

*2 LILITTSSLO upayarttam, n.<id.+. See

உபயாத்தம்.

*உபயானுகம் upayanukam, n. <id.+
7114-௪௭, 5௦6 உபயாங்கம். (சிலப். 9, 14, அரும்.)

1.

Cessation from action; GawGemfms. dsSenr
யென்றது இந்திரியங்களுடைய உபசதியே (9. 9. 9, 4,

as singing; Sstgidgu நீநத்தத்துக்கும் வாசிக்கும் 91).
n. <id.+

பாயி.

2, 00%-5வி(; கல்லுப்பு. (மூ. ௮.)

ஒது பானுவெண்மதி

upayacittam,

1.

Secondary mineral, as red chalk, bitumen, etc.;

Musical instrument adapted to dancing as well

*» 1WuTFASH

ts

யோகித்கல், Colloq.

Gabse.

0 ஷ2-161க0(8-

*உபயவேதாந்தா சாரியர்

*உபயோகம்” upa-yokam, 1. < yilpa-yoga.
(Astrol.) Conjunction in which the seven major
planets are found distributed over the ascendquo
ant and the next three houses; @vaidorss
9, 8, 4-ம் இடங்களிலும் ஏழ கீரசங்களும் நீற்பதாகிய

கமாம் (வீமே. உள். 319).

*உபயவாதிகள் upaya-vatikal, a. <id.+.
1. (Law.) Plaintiff and defendant; வடிக்கீன் வாதி

810.4,

|

புபராகத்தில் (சேதுபு. சேதுபல.

*உபரி upari, adv. <upari.

Common

1. On, upon,

above; மேல். உபரி யெழுகின்ற சீயம் (பாரத. பதின்

மூ. 89).

2, 14௦16; அதிகமாய்.

n. prob. upa-karika.
*» uitlen& uparikai,

குன்றகேர்

Upper storey; மேல்மாடம்,
குபரிகை (திருவிளை. ஈசரப். 92).
*உபரிசரர் upari-carar,

பளிச்

1. <uparit cara.

Sojourners in the air, those who move above
[ற 16 கர்) ஆகாய சஜ்சாரிகள்,

ஜொடு புகுதர (பாரத. பதினாறு. 90).
ச்

ரீ

உபரிசாரென வுர

உபரிசாதம்
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* uitlg7Stp upari-curatam, n. <id.+.
Coitus muliere super, virum decumbonte;
விசேடம். (கொச்சோ. 0, 47.)

2 LIQM@STLO” upavanam, #. Climbing nettle.

#15

See vdsat+.

இசலியிசலி யுபரித லீலையுற்று (திருப்பு.

|

497).

*உபரிபாகம்
bhaga. Vedanta,

upari-pakam, ர. <upari+,
the crown of the Védas;

*உபலக்கணம்

upalakkanam,

2.

upa-latcanam,

*உபலட்சணம்

n.

*உபவீதம்

“உபவீ 'இ

1.

303).

குபவசியாய்

® Lieulp upavam, #.

(சைவச.

Gulancha.

upavitam,

1.

2. Wearing the sacred

upaviti,

2.

<upa-vitin.

See

|

*உபவேட்டிதம்

upa-véttitam,

n. <upa-

véstita. (Natya.) A gesture by the fingers in
dancing; oSpwaimas. (Fas. 1257, oes.)
*உபவேதம் upa-vétam, n. <upd-véda.
to the Védas, of which four are enumerated,

912., ஆயுர்வேதம், தனுர்வேதம், காந்தர்வவேதம், W155

வேதம்;

v. intr.
ஆயிர

நான்கவேதங்களையடுத்து

மதீக்கப்பேறும்

ஆயுர்வேதம் முதலிய நான்குவேதங்கள்,

(திருக்காளத்.

பு. 29, 38.)

*உபறியாவி ‘upariyavi, n. ch. paribhavya.

See

See Gamer.

Arabian costume.

*> LiawSL

upastam,

பொது, உபந்தம்,
|
*உபஸ்தானம்

See &%

தில். (மூ. ௮)
*p» Walestio' upa-vanam, 4. <upa-vana.

7. <upa-vita.

Secondary Védas, class of writings subordinate

ப

lodhra. Gum ௦1 17000-8றற16 (166; விளாம்பிசின்,

அன்றைச்

See 2ucnS power. (QuAwy.

பக். 81.)

*உபலோ, த்தம் upa-lottiram, n. <upa-

உபவாசி,

2,

*உபவேட்டனம் முகா6(கரக௱, 8. நால்,
upa-vestana. (Natya.) A mode of gesticulation;
கூத்தின் அங்கக்கீரியைகளுள் ஒன்று, (சுத்தா; சிலப்.

யும் ஸ்ரீபாஞ்சராத்ரப்ரசாரமாக வ்யவஸ்தைபண்ணி (சோ
யிலொ. 54). 2. Cleansing, purifying; gruemw

மாண் டுபவத்து (உத்தரரா. இராவணன்பிற. 26).
*உபவசி? upavaci, n. <upa-vasin.

upavirunkanam,

உபவீதம், 9, opp. 1௦ பிசா£ீனாவீதி.

உத்ஸவங்களையும் உபலாளனங்களை

உபவாசஜ்சேய்தல்.

One

thread in the usual manner over the left
shoulder and under the right arm, opp. to Waa
FeoSso; இடத்தோளிலிநந்து வலப்பக்கமாய்ப் பூ
ணூலணிகை,.

*உபலாலனை 16-181808], n. <upa-ldlana.

1௦ 1854)

77 v. intr.

upavacl, 2. <upa-vasin.

085068; பூணூல். (பிங்)

க்கு ஈற்வானையொழிய ப்ருதக்ஸ்திதியாதல் உபலம்பமா
தல் இல்லாமையாலே (ஈடு, 1, 1, 0).

<upa-vas.

upavaci-,

Sacred thread worn by men of the twice-born

*o LIGVLDLIiO upalampam, n. <upa-lambha.
Perception, recognition; Gsrpyims. gaan றன

77

*உபவாசி..த்தல்

திருமலைச். சூசனம்.)

மாய் (தாயு. சிற்சுகோ. 9).

மரகாக௦்,

வாச முஞற்றியக்கால் (சேதபு. பல£. 19).

<upa-brmhana.

01650614. 1000; இலட்சியத்தைப் பக்கவுதவியைக்
கோண்டூ உணர்ந்தும் லட்சணம்.
*உபலம் upalam, n. <upa-la. 1. Stone,
“7008; கல். (சூடா.), 2. Small stone; Fmad.
(பிங்) 3. Crystal; uafiigs. uedow sag aoue

*உபவசி'-த்தல்

[*85॥, 251102; உண்ணு விரதம். இதன் புனலாடி yu

*உபவிருங்கணம்

mark which helps the recognition of a thing,
as the branch of a tree is pointed out to enable
one to see through it a constellation or the

(மூ. ௮)

1. <tpa-vasa.

மதத்சவுடலதனா லற்ற வுபவாசி யொளித்துண்பானென்
றுணர்தல் (உபி. 10).

2, 5600000877 0 165961 (18]

சேய்கை, (இவா.)

07.

who observes ௨ 125; பட்டினி நோன்பிநப்பவன்.

01 0010601604 ஈம) 1) ஒநமோமி ஒமிந்த தன்னீனத்

Fondling, caressing; கோண்டாடகை,
*> LisvTorento upa-ldlanam, n. <id.

ரகக,

“உபவாச”

<id.

1, Implying something that has not been made
explicit by expressing another thing associated

366 உபலாலனை,

யிநக்தும் விரதசாலம். 2, 1,4; தபசுகாலம்.

<id. To fast; 2uamegCabsd. ஓங்கும் இரிதி
wauyuanhsCs (wee. qeresSt. 28).
-

<upa-

666 உபலட்சணம். (9. போ. 5, 1, சற்.)

தையுங் குறிப்பது.

1. Time for religious fasts; ucigefum

*உபவாசம்

வேதாந்தம், உபரிபாசப்பொருள் (பதினொ. திருராவுக். 1). |

laksana.

566 காத்சோறீ, (மூ. ௮)
*உபவாசகாலம் upavaca-kalam, n.<wpa-

*o uiMSLo uparitam, n. <uparitaka.
உபரீசுரதம்.

உபா

Xx

sthana.

Worshipping

(ap. 9.)

. <upa-stha.

See

|
upastanam,

”.

<upa-

accompanied by reci-

tation of mantras, a particular part of sandhya;

மந்திரத்தோடு வழீப$கை. Brah.
உபா upd, ௩, Tooth-brush
Grove, flower-garden; Garé. 965 werner Ce@pi
௨௧. (1,)
ராளி லுபவனத் தொருவனாய் (ஞானா. உற்பத்தி. 31),
54

tree.

See

428

உபாக்கியொனம்

*உபாக்கயொனம் upakkivanam, n. <upaEpisode, short story introduced into
khydna.

2 1002 006; கீளைக்கதை. ஈளோபாக்கியானம்.

௩. <updgama.

upakamam,

*> LITSWLD

1. Secondary Agamas, said to be 207

(Saiva.)

1 றயட்ள : ழூலாகமங்களின் வமீத்தோன்றிய சைவ

2. The

(சைவச. பொது. 930, உரை.)

அகமங்கள்.

*> LITSTULoupakarmam, n. < upd-karman.

Ceremony performed once a vear before commencing to recite the Véda when the sacred

thread is நமர் 00௧௯௦; சிராவணச்சடங்கு. Brah.
*உபாங்கதாளம் upanka-talam, 2. <updnigat. (Mus.) Variety of time- measure ; தாள
(பரத. தாள. 4, உரை.)

n.

<updiga.

நியாயம்,

புராணம்,

ப்

*

யி

மிருதி;

வேதாங்கங்களுக்து

2.

ளி

=.

உபாத்தியா
upattiyayl, 2. <upadhyayi.
See 2umsS wtuiet. Loc.
*உபாத்தினி upattini, n. <upddhyaydani.
586 ௨பாத்தியாயனி,

*o LITS TON ST TER Lo upatana-karanam, n.

2. A

gmmtyginy.

member;

upattiyayanl, n. Cupd-

பிப்பவள்.

1. pot

class of writings, supplementary to the Védangas, of which four are enumerated, 112. மீமாஞ்
சை,

*உபாத்தியாயனி

<upd-dana +.

upankam,

or

limb

Minor

2. ReTeacher, schoolmaster; amuvGGuner.
[121005 ₹606000; ஆசாரியன். அவளுபாத்தியாயன்
(பிரபோத. 11, 5).

dhydydni. Lady teacher, schoolmistress; ug

பழைய ஏரிபாட்டில் &ந்தாவது புஸ்தகம். கோ.

*உபாங்கம்

*உபாத்தியாயம் upattiyayam, m <id.
Frofession of conducting religious ceétémonies;
YGités5 Cotte. Brah.
*உபாத்தியாயன் upattiydyan, n. <id. 1.

Deuteronomy;

Tamil name for the Book of

வகை,

உபாயக்காரன்

Material cause, as clay fora

முதற்காரணம்.

*உபாதானம் upatanam,
உபாதானகாரணம்.

566

n. Cupa- dana. 1.
மின்

உலகமேருபாதான

றெனினின்ற (ஞானா. 14, 9).

2. Dole of uncooked

1106: அரிசிப்பிச்சை.

௮ங்கமாயுள்ள சாத்திரங்கள். (௪.8.8, 14, மறைஞா.)
*உபாதி! upati, n. <upd-dhi.
1. Dues;
3, Kind of drum; தோற்கரவிவகை, (பப், 3, 27,
ட்ட உபாதிகளும் இழித்து விட்ட
உரை.) 4. Subsidiary musical instrument; ué கடமை, எப்பேர்ப்ப
கவாத்திபம். தார்கிண்டு வண்டுபாங்கங்கூட (இரகு. அளவுக்கு (5.17. 11, 118). 2. (Log.) Special cause
காட்டுப். 54). 5. 566 உபாங்கதாளம். அங்க முபாக்க ofa general 6760) சாத்தியத்திலே வியாபித்துச் சாத
னத்தில் வியாபகமில்லாதது. (தர்ச்சபா. 18.) 3. நறமாதிடுகோர் ப௩்கமுடன் (ப்ரத. தாள. 4),
pearance, phantom; மாயையா லுண்டாகுந் தோற்
*> LINmISITSLO upanka-rakam, 1. <id.t+. றம், இந்திரியவுபாதியால் (பிரபோத. 39, 30).
(Mus.) A melody-type; @staams. Loc,
*o LTB upiti, a. cf. badha. 1. Torment,
*உபாசகன் upacakan, n. <updsaka.
1.
உச்சியிற் சாலவுபாதி பரிதாக

Worshipper,

80௦66;

உபாசனை

சேய்வோன்.

விழைவா லுபாசக ராக (விகாயகபு. 83, 107).

dhist layman, opp. to Was;
லறத்தோன்.

2. Bud-

சீல வுபாசகர் செங்லைறு

நீரும் (மணி.

Buddhist woman of the laity; Gumgsfa @&
(மணி. 98, 12. அரும்.)

*உபாசனம்

upacanam, 7. <upasana,

See

உபாசனை,
*உபாசனை

upacanal, n. <updsand.

Wor-

911; வமீபாட, இருவேருகு முபாசனை (விகாயகபு, 89,

67).

*உபாசி-த்தல்

To

worship;

upaci-,

MHL ER

(கோயகபு பதி. 3)

மாகும் (பட்டினத். இருப்பா, திருத்தில்லை.
8).

6856, 811௦00:

77

9, 77, <upds.

பேருணவு உபாதிஎய யுண்

உம்பரால் வரு முபாதி காப்பன் (மச்சபு. பிருகுவி. 49),

*உபாதி5-த்தல் upati-, 77 v. tr. <id.
cause

distress;

to afflict,

உபத்திரவஜ்சேய்தல், (].)
*உபா தேயம்

torment,

upatéyam,

To

torture;

n. <upd-déya.

That which is worthy of acceptance or adop(100; ஏற்றுக்கோள்ளக்கக்கது, குருவசனம் எப்போ
தும் உபாசேயமானத.

*உபாம்சு ॥ர8ற௦0, 8. “2...

860115:

tion of a mantra in a hushed low voice so as to
be heard by the reciter 21006; தனதுசேவிகேட்க

கயந்துபா சித்த வாறும் வாய்க்குட் செக க்கை, ிவமர்திரத்தை வாசசமாசத்தான்

*உபாஞ்சு upaficu, ௩. <upamdu.
உபாம்சு. (சைவச. பொது. 159, உரை.)

உபாம்சுவாகத்தான்
See

மானசமாசத்தான்

. . . ஜபிப்பது

(சி. 9. 8, 28, சவொச்..
*உபாயக்காரன் upaya-k-karan, ». Cupd-

*o Lime5 upatti, n.<upadhydya, Teacher; ya+.

gutésutuscr. (Ie.)

வியாதி,

2. Dis-

பெளத்தரில் டூல் டாக்கும். 3, Hindrance, 0051100110; இடையூறு,

28, 12).
*உபாசகை upacakai, n. Fem. of eumeaar.
ணம்

agony, pang; வேதனை,

Artful person, schemer, contriver; sf

$F. Loc.

429

உபாய நிட்டை

*உபாய (நிட்டை upaya-nittal, 1. <id.+.
Fixing on an easy method of attaining spiritual
tranquillity; caf Sm FFFSwomruyo anfuSoyrcorp
bhond. CuoCent a umd
co

yemisg Banari (A.A.

*உபாய 'நிட்டைவெண்பா upaya-nittalvenpa, #. <id.+. A Saiva Siddhanta treatise
by Ampalavana-técikar, one of pantdra-céttiTam, 0.4.) பண்டாரசாத்திரங்களுள் அம்பலவாண
ரியற்றியநூல்.
|
*உபாயம் upayam, n.<updya.
1. That
by which a person realizes his aim; means, stra-

tagem, artifice; sae. wry GUMmMsBer anyprgat

2. Means

of overcoming

an

enemy, one of caturvitopayam, q.v.; gatasfu
நான்கு உபாயங்கள். (பிர்.) 3, 1௦மா; நான்த. அம்பு
பாயமாம்படி

யட்டி

(தைலவ.

தைல.

94,

12).

4,

511௨110655 ; சோற்பம். உபாயமாய்க்கொடுத்தான்.
*உபாயனம்

Present

upéntiran,

*உபேந்திரன்
Visnu

time,

one

at

who,

2. <upéndra.

upayanam,

to a superior;

.

<wupdyana.

Stanféms.

werargys

யெ லுபாயன மென்று கொடுத்தனர் (யசோதர. 9, 5).

*2 LITWIAMAIMHLILD

7000 261 110116 ௦4 104௨); டுந்திரனுக்குத்தம்பியாக
அவதரித்த திநமால். முச்சகமளந்த வுபேர்தின் (தணி

upaya-svaripam,

201 பிரகா, 8.
*உபேந்திராசிரியர் ரே!
<id.t+d-cdrya. The author of the Cinéntira14/1; சினேந்திரமாலை யியற்றியவர்.
*உபோதம் 1ழ6(௨௱, 8. 4மற்0சீசரச. Wild
spinach. 566 பேய்ப்பசளை. (மலை.)
*உபோ DST, தம் uporkatam, n. <upddghata. Introduction; preface; wumufmo. (Qsre.
பாயி. விருத். பக். 10.)

1. ConDip um, part. [K. M. um.]
nective particle implying (a) simple connecபாண்டியலும்; எண்ணும்மை;

tion, as in Gere

(ந) 628110, 8510 மறப்பினு மோத்துச் கொளலாகும்;

TH tocmMujiosm;

(c) speciality whether of su-

periority or inferiority, as in @2a@ மருளுங்
குன்றம் 0 புலையனும் விரும்பாத யாக்கை; சிறப்பும்
emo;

(d) uncertainty,

2. வெல்வான்;

Kwapomo;

85 10 அவன் வெல்லினும்

(e) something

under-

<updyat+. (Vaisn.) Nature of the path to
final bliss, which is of five kinds, viz. s@w,

51000, 85 1 சாத்தலும் வந்தான்; எச்சவும்மை;

ஞான,

முற்றும்மை;

பக்தி, பிரபத்தி,

artha-pancakam;

௮சாரியாபிமானம்,

006

07

மோட்சத்தைப்பேறும் வழியின்

தன்மை. (௮ஷ்டாதச. பக். 25.)
*உபாலம்பனம்

‘lambhana.

a

as

incarnated

கைப்பு. விடை. 18),

9) 8, மறைஞா. ௮வ.,.

(காலடி, 119).

உிம்பா

(7)

universality, 85 1. தமிழ்காட்டு மூவேந்தரும் வச்தார்;
(த)

declaration

of a conviction,

25 1) ஆணுமன்று பெண்ணுமன்று 11161) 5068121028
of ahermaphrodite; தேரிந்லையும்மை; (%) 18 ௨0-

upalampanam,

n. <upd-

dition to, as in wngywomS ny which signifies that

Reproach, reproof; pss dma. #68)

milk is not only food, but also medicine; ஆக்க
வும்மை, (சன். 425.) 2. Ending of (a) 3rd pers.

சோபாலம்பனம் (சைடச.).
*உபானம்'

மரண,

8. €1ற்தீ-ஈரர்.

of shoes, wooden 880815;

மிதியடி,

10

உபானபதத்

தொடு கடக்கும் (சிவதரு. சுவர்க்க. 142).

*உபானம்” மறகற, 1. €2த்தாச. (Arch.)
First moulding above the plinth in the structure of towers, etc., forming the base above the
lowest of a series of rows or layers intended
to produce an ornamental effect, pedestal; கோ
புரத்தின் அடிச்சித்திரவரை. (7.4.5. 1, 180.)
*உபானவரி ய8&-ர௨1, ௬. 566 உபானம்”,

(W.)

sing. of all genders and of the impers. pl. of

verbs of the present as well as the future tense;
பலா்பாலோமிந்த படர்க்கை நீகழ்கால எதிர்கால மற்று
விகுதி; (6) 1ற. ற].; ஏவற்பன்மைவிததி; (௦) 0.
auxiliary; ஒந வியங்கோள்துணைவிகுதி. பழுது
வகையியற்றவும்

(பிரபோத.

10, 16).) (8) 11ம். ர],

0016. எதிரீகாலப்பேயரேச்சவிகுதி.

(6) *%1. நகர்.

வினையேச்சவிததி,

சடக்கலுமாகசே

1101081102 1107601806 0௦00116006; விரைவுப்போ

நளைக்காட்ட்ம்

(கவீத். 39, 34). 3. A poetic expletive; at gang
நிலை. காமச்கடன்மன்னு முண்டே (கு.தள், 1164).
2 nt t_O-Sev um-kittu-, v. intr. See

*உபுக்கு -sov upukku-, 5 vsintr. [T. ubuku, | உம்கோட்டூ-. (01/0.
உம்கொட்டு-தல் 0௭-%0110-, v. intr. [T.
U. ubuk.] To swell, overflow; Cuggse. (w.);
*> Pu A-sSe upetci-, 17 v. tr. <upeks. ikottu.| 1. To respond by ejaculating um as
To neglect, disregard, overlook, ignore; புறக் in listening to a story that is (010; உம்மொலி
கணித்தல். பரமபதத்தை உபேட்ித்துவந்து (குருபரம். யிட்டூப் பிறர் கூறுவதைக் கேட்டல். 2. To -say
‘yea’, agree without questioning; sing ae.
169, பன்னீ).
உம்பர் பாழா, 6௨'. ஐ. 1. Elevated spot,
*உபேட்சை upétcai, n. <upeksd. Disregard, neglect, indifference;

புறக்கணிப்பு. மே

தகு மறைவிரோத மேவுழா லுபேட்சை (சூத. சருவவே
snk. 6).

நர்ச றி௧௦6; மேலிடம். மாடத்தாம்பர் (ஞானா. 9, 0).
2, 11ல், னகரம்)

உயர்ச்சி. (இிலா.)

3, Sky,

. . . கதிர்பாப்பு
ப்ரறகரமார; ஆகாயம். உம்பருச்சியிற்

உம்பர்கோன்
கடவுள்
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(இருவிளை.

தண்ணீர்.

99),

4,

Celestial

௭0118, றக20156; தேவலோகம், உம்பர்ச் டெந்துண்
ண (நாலடி, 97), 5. [M. umbar.] Celestials,
immortals, ௪௦05; தேவர், ஒலிகடல்சூ முலகாளு
மூம்பர்தாமே (திவ். பெரிய). 7, 8, 10). 6. Brahmans; umicuart. (w.)—adv.
1. Yonder, on

the farther 5106 ௦1; அப்புறம். ஆறைங்காத கம் மச

ஞட் Boum (Peri. 10, 42).

மேலே.

2. Overhead, aloft;

யான்வருந்தி யும்பரிழைத்த நூல்வலயம் (பெரி

யபு. கோச்செங். 5).

2 wuTC Setar umpar-kin, 1. 4கம்பர் 4.
[M. «wmbarkon.|] Indra, the lord of the celes(1815; டந்திரன். உம்பாசோனு முலகேழும் வந்தீண்டி.
வணங்கும் (திவ். பெரியதி. 5, 4, 5).

"2 WLIITT

umparar,

n.<id.

Celestials:

தேவர். உம்பரார்க்கு. மூரைப்பருர் தகைய ரானார் (£வச.
1678).

உம்பரான்!

umpar-an,

உம்பரான்?

umparan,

2. 410.

அன் 5மரீ,

Person in high state, one in exalted position;
உயரீநீலையி லிநப்பவன். உவப்பி னும்பரான் (கந்தபு.
மாயைப். 38).

*உம்பருலகு

umpar-ulaku,

.

<id.+.

கற்போர் . . .

உம்பல்! றவ, 2. prob. 2!

1. Descend-

உம்பருலகாள்வர் (திருவாலலா. பயன்மு. 5).
வழ்த்தோன்றல்.

Loc.

> LOLDBIGTW umman-kay, n. <ommer+.
Seedless palmyra fruit; கொட்டையில்லாப் பனங்

காய். (/.)
*உமமச்சு' ummaccu, 2. <T. ommattsu.
See aidan.

|

*உம்மச்சு” ummaccu,
mattsu.

Wire-drawer’s

#. prob. T. kamplate;

awtfuSpasauo

FLLLDO.

உம்மணா

5A

ummana-mifici, n. <aw

Ger
+ 0+e
apes. 1. One who is unable to
speak freely; one who hesitates in speaking;
தாராளமாகப் GussCstunsacr. Vul. 2. Sullen,

sulky person; aharadders passorcr.

Vul.

Followers, ௨011678015;

Mu-

*2 lodHI ummattu, x. <Arab. ummat.
பின்பற்றுபவர்கள்.

ham.
உம்மா ண்டி பாரா

ர1, 71. 4 ஊமாண்டி. Bug-

bear; wdaremyg. Nurs. (j.)

*p FLD ummicam, n. <T. ommation.
Groove in the framework of a jewel in which

510165 876 60 6 56; இரத்தினம் பதிக்க அமைத்த

World of the gods; தேவலோகம்.

8111;

உம்பிளிக்கை umpilikkai, n. [T. umbalika, K. umbalige, Tu. umboli.] See eibuem'.

1. <id. + gear’.

Cow of the celestial ௨௦110; காமதேனு. (3)

உமண்

நகைக்க்ட்டடம், [,00,

நல்லிசைச் சென்றோ ரும்பல்

உம்மெனல் um-m-enal, n. 1. Utterance
of an interj. sound sm expressive of assent,
21186, 01 (1221; உடன்பாடூ சினம் முதலியவற்றின்

(மலைபடு. 510). 2. Family, tribe; 3. (Se) 3,
Male of the elephant or of the goat; wir wi ஒலிக்குறிப்பு. 2. Onom. expr. denoting the
களின் ஆண். (திவா.) 4, Elephant; யானை, யானைச்
sound of bubbling streams, pattering of rain,
கமரரும்பல் (வள்ளுவமா. 90).
5, Rising in view, murmuring of the wind; ஒரீ அனுகரணவோசை.
becoming visible;

எழச்சி.

51161 211; வலிமை. (திவா.)

(பில்)

6, Power,

உம்மென்றெழு மருவித்திரள் (தேவா. 944, 3),

2 1DeMLo' ummai, 1. 6௨ம். The part. 1;

See

உம்மேனீடைசீசோல். உம்மை யெட்டே (சன். 435).
உம்மை? மரற], ஐ. €கம்-மை. 1, Birth

2 oliatio’ umpalam, n. [T. umbalamu,
K. umbali.] Land granted rent-free for the

061005 (௦ (116 நாகர் 006); முற்பிறப்பு. உம்மை

உம்பல்”
குமிழ்.

பாறவ,

».

Coomb

teak.

(மலை.)

performance of services; wtafwSenb. Loc.
உம்பளம்: umpalam, 11. <ecuers.

pan;

உப்பளம்.

Salt

உம்பளச் தழீஇய வுயாமண னெடுங்

கோட்டு (மணி. 91, 97).

். உம்பன் umpan, #. (@uwur. Pre-eminent
06108; உயர்ந்தோன். உம்பரீச ரம்பன். (ஞானா. பாயி.

74).
2 1005) umpi, n.< eer +09. suff. He who was
born after you, your younger brother: 2c
தம்பி, உம்பியெம்பியென்ற (இல்.

உம்பிடிக்கோல்

பெரியடி

umpiti-k-kdl,

3, 8, 1).

1.

A

standard measuring rod used for measuring
lands; நிலவளவு கோல்வகை. Rd.

வினைவர் துருத்த லொழியாது

Life beyond

(மணி.

20,

32),

the grave, existence after the

present life; wugimu.

ewan

Quam

Sipai@ene (sree, 58).

உம்மைத்தொகை
<2uwew'+.

2,

(Gram.)

Arusg

ummai-t-tokai,

1.

An elliptical compound

in which the conj. part. © is understood, as

இராப்பகல்;, உம் என்பது

தோக்க

தோகை,

(ஈன்.

903, உளை.)

உமட்டியார் umattiyar, 1. ரர. ௦1 உமணர்,
Women of (0௨ பரச 08516; உமணசாதிப்பேண்
மக்கள். உமட்டியரீன்ற . . . புதல்வரொடு (ஜறெபாண்,
00).

்

உமண் பாகா, 7. 04. உமணன். 106 0254௨ 01

5811-14%675; உப்பமைப்போர்சாதி. (ஈன். 310, மயிலை.)

சி

உமண்பகடு

43]

உமண்பகடு

uman-pakatu,

1. <ewee +.

180%-0% 0ரரர108 521/1; உப்புவாணிகரது ழட்டை
சுமந்துசேல்லும் எநது. (தொல். பொ. 18, உரை.)
உமண்த்தி umanatti, 1. *Fem. of ew

ணன், 1.

\Voman of the caste of salt-makers;

உமணப்பேண்.

(7)

உமணன்

ர

பார81121, 7. நா௦ம். உவர்மண்ணன்.

1. Member of the ancient caste of salt-makers:
உப்பமைக்தம்

சாதியான்.

(இவா.)

2.

Dealer

in

881/1) உப்புவாணிகன். பல்லெருத் துமணர் பதிபோகு
நெடுநெறி (பெரும்பாண். 03).
உமதது

umataki,

2. cf,

hemp. See soma. (w%.)
உமர்! மாரக, ». <2.

awe.

Sunn-

உமிச்சிரங்கு
the Civa-p-pirakacam and seven other treatises
of the 14 Cittanta-Caftiram besides several other
works like Koyir-purdnam, 13th c., one of four

சந்தான குரவநள் ஒருவர்,

Cantana-kuravar, q.v.;
*உமாமசேச்சுரம்

<id. +.

umasmakéccuram,

2.

A religious observance in honour of

umd-makécuvaran; 25 altg.0, ewmoCséer Quer

மொரு தவலிரதம் (பிரமோத். உமாம. 17),
*உமாமகேசன்

uma-makecan,

1. <id.+,

.
566 உமாமகேசுவரன்.
“உமா மகேசுவரன் uma-makécuvaran, 1.
<id.+. Siva, the great lord whose consort is
சிவன்,

3:

£61811015; உம்மவர். உமர் கூறுநிதிகொணா்ந்து (திருச்

உமி! மார், ௪. prob. aul'.. [T. umaka, K.
ummi, M. Tu. umi.] பிய, நெல்லுச் குமியுண்டு

கோ. 908).

(நாலடி, 221).

உமர்? umar, n.

Your friends and

1. Clay receptacle for

grain; 4%. Loc. 2. A term of contempt; @s
ழச்சிச்சோல். 701.
உமரி யாவர், 7. prob. eal. [M. wmari.|
1. Marsh-samphire,s. sh., Salicornia brachiata;

ப
1, To

உமி*த்தல் uml-, // v. intr. Cod.

become chaff; ussts&. (w.) 2. To become
insipid, spoiled; smuogiae. சோறு உமித்துப்போ
(W.)

யிற்று.

உமி53-த்தல் umi-,

1,

11 v. intr. cf, உலவி:

1௦ 115060, 600106 5006; கோப்புளங்கோள்ளுதல்.

ஒந பூண்ட. (மலை.
2. Species of glasswort,
m. sh., Arthrocnemum indicum; umertayort.

உள்ளடி யுமித்துமித் சழன்ற (களா. அரசி. 939).

(L.)

decay, deteriorate; to lose soundness, as timber

3. Snail; paeng. (w.)
*உபரிக்காசு

umari-k-kdcu,

ந.

வம்.

2 Lon) d& ong umari-k-kirai, 2.<id. +. Seablite, m. sh., Suaeda maritima; Gamfdustor,

(L.)
@ Lov umal, 2. Long bag made of palmyra
(J.)

2 1N6vGLD umalakam, 1.

Orpiment; sf

ato. (W.)
2 {69GL_LD umatkatam, 1. Darbha grass.
See SR.

(wev.) —

*உமறுப்புலவர்

<U.

timar+.

A Muhammadan Tamil poet patron-

ized

a Mussalman

by

pairon

of learning

Citakkati, author of the Cird-p-purdnam, 17th

0: சீறப்புராணம் பாடிய ழஹமமதியப்புலவர்.

*உமா

uma, n. <umd.

Crabs-eye.

See

தன்றி. (மூ. ௮.)
உமா தரி umataci, 2. cf. 2ws@. Sunn-hemp.
666 சணல்.

(மலை.)

*உமாபட்சி

॥ா8-றகர0், 2.

0378015610; பறவைவகை. :(14.)
*உமாபதி

uma-pati,

Species of
,
Siva

whose consort is Uma; fair. (a-)
*உமாபதிசிவாசாரியர்

கோருக, 1. <id.+.

/ v. tr. ch உமிழ்:

[7

பா&-0௨11-0118-

A Saiva Acarya, authos of

umi-,

3. 1௦ 500%; உறிஞ்சுதல். முலை யுமிந்து குடிச்ச. (7,)
2.
umi-k-karappan,
உமிக்கரப்பான்
<ew+.
Kind of small eruption over the
head and body, esp. in children; Suytmparg,
வநம் கரப்பான்வகை,. (1.)

» G6) umi-k-kari, n.<id.+. [M. amiBurnt rice-husk;

உமி எரிந்ததனுலாகிய

கரி. (01/07.

» AéatbSo umi-k-kantal, n. <id.+.

Fire of rice-husks; 2dula) லுண்டாதம் தழல்.
உண்ட வயிற்றி லுமிக்காந்த லிட்டதே (தமிழ்கா. 997).

am

Point

umi-k-kir, 1. <id-+.

of the rice-husk; 2wWipég. Loc.
உமிச்சட்டி

Ves-

umi-c-catil, a. Cid. +.

sel containing rice-husks in which fire is kept
21116:

1, <umdt+.

(19.,)

umiyy, M.umi, Tu. ubbi.] 1. Ta gargle; Gamiu
ரித்தல், நீராடும்போது . . . நீந்தா ருமியார் (ஆசாரக்.
15). 3. 7௦81; துப்புதல். (சனிப்பா. |, 25, 45.)

k-kari.|
umaru-p-pulavar,

வீட்டுமரங்கள் உக்க யுமித்துப்போயின.

உமி*-தல்

Cowry used 85 money; uevSann. (W.)

leaves, or of rushes; S¢VUemu,

அம்தல்.

2/ To

கணப்புச்சட்டி.

|

(.)

உமிச்சாம்பல் ॥ய!-0-8றக்], 1. <id.+.

Ashes obtained from the burning of rice-husks;
உமி எரிந்துண்டாதம் சாம்பல்.
உமிச்சிரங்கு

Loc.

umi-c-ciranku,

A superficial, troublesome kind
நமைச்சீரங்த. (].)

.

<id.+.

of itch, prurigo;

432

உமித்தவிடு
உமித்தவிடு யாட்-(-(811(ய, %. 430.4. நரக
mixed with fine or broken husks
coarse bran; 2Wa&evps sal6. (j.)

for feed,

உய்-த்தல்
A candidate for an office or position;
gGudehiuaer. Muham.

upalew

*உமேதுவார்ப்பட்டாளம் uinétu-var-p-

» WSO5HE umi-t-tékku, n. Coomb teak, pattalam, n. <id.+. Volunteer corps; mocus&
லாச்சேனை,

(774௦8 470072. பெநங்தமீழ். (1.)

*> Apeld uni nakam, n. <ed+. Finger
and

toe nails that

are very thin like husk;

மேல்ஸலிய நகம். (17)

உமை"-தீதல் umai-, 717 v. intr. To itch;
தினவுதின்னுதல்,

(வக. 9017).

உமிமூக்கு

umi-mikku,

n. <ew+.

See

உமிக்கூர்.

உமியல் புடவ],2. Sweet-flag. 566 வசம்பு.

(மலை)

உமிபுண்ணி

€உமிர்.

7,

umi-y-unnl,

6௮! (10%; தவிட்டண்ணி.
உமிரி மாம்ர், ௩.

(மலை.)

See ef.

*உமிலிக்ஷாரம் umili-ksaram, ௩. Vegeta016 581;

க்ஷ£ரவகை.

(பதார்த்த, 1118.)

உமிவு umivu, ர, <2.
கை.

of 5178; பார்வதி, ஒளிரீறணிர்து வுமையோடும் வெள்
ளைவிடைமேல் (தேவா. 1171, 9).

*உமைகரததி

kara+.

71).
1, 7௦ 50]; துப்புதல். Collog.

(தஇிவா.)

3. To

2. To gargle;

vomit,

reject

[7010 ௨0) 0487012126ம் 5100௨011; சத்திபண்ணுதல்.
௦

(Ser)

4. To

emit,

as

rays

of

light;

to

discharge, as arrows; to send forth, as sparks;
to yield, as fragrance; to reveal, as news;

CaatiuGsasd. eororssigydyCacm« (Pas.
2149)—intr. To be satiated; தேவிட்டூதல்,

(திவா.)

|

உமிழ்நீர்

umil-nir, 11. 6 உமிழ்.

581178) வாயூறுநீர்,
உமிழ்நீர்பெருக்கி
<id.+.

Ceylon leadwort;

wumtegduGeir கையிலிநந்து

*உமைமகன் யாக!- ஈக, ௩. <id.+.
| Virabhadra, son of Parvati; efuugé'chr. (We)

*உமையவட்பெற்றோன்

perron, x.<id. +. Himalaya, father of Parvati;

இமவான். (பிம்.)

*உமையவள்

umalyaval,

Par-

யவள். உமையாள் கணவா (திருவாச. 99, 1).
உய-தல் ஸூ, 49. ௪. [14 wy.]

1176) 1௦ 508/5, றக176 வத;

சீவித்தல். உண்ணா

முதும் மறந்துய்வனோ (தேவா. 5, 1). 3. To be relieved, as from (70ம்16; நீங்குதல். தாவலுய்யுமோ
(பதித்றுப். 41, 17). 4. To escape, as from danger;

உய்*-த்தல் ர, 17 9.47, 0805. ௦4 உய்!.. 1,

Spittle,

umil-nir-perukki,

1,

வியோமரூபர்

(சதாசிவ.

உய்த்ச

உய்யச்சேய்தல்.

881981100)

60506

29).

2. To

drive

away,

dispel 85 கோ10655; நீக்குதல். பல்விளச் கிருளின்

Gan6Gaiad.

401711) உமீழப்படவது.

லுய்ப்ப தறிவு (குறள், 429).

Siva,

umétu-pannu-,

v.

intr. <U. umméd+. To serve as an unpaid
probationer in expectation of permanent efnatbunvard Carouge.

1. To

வறுங்கடும் புய்தல்வேண்டி (புறா. 181). 2, 10 %%
58960, 16ம66760; ஈடேறுதல். இனைத்தனைப்பொ

1௦

2. <umesa.

See ae

தப்புதல். சார்புடைய ராயினு முய்யார் (குறள், 900),

2. Anything ejected from the mouth as spittle,

ployment;

<id.

*2 COLT on umaiyal, n. <id.

றுன்னற வுயக்கும் (இருக்கோ. 175).

026 1௦0: சிவன்.
*உமேதுபண்ணு-தல்

m

vati; uTiags. கொடியினொல்கயெ தசுப்புடை யுமைய

உமிழ்வு umilvu, 2. Cid. 1. Spitting; gic
புகை. உமிழ்வோ டிருபுலனுஞ் சோரார் (ஆசாரக். 38)

*o GioFesr umécan,

umaiyavat-

வள் (கந்தபு. தவங்காண். 8),

ப

கோப்பளித்தல்.

The Ganges, supposed to flow from

வநவதாகீய கங்கை, (பில்)

உமிழ்-தல் umil-, 4 9. ௦4. உமி*.. []8. மாஜி]
7.

umai-kara-nati, n. <id.+

the hand of Parvati;

Spitting; gid

உமிவும் . . . புணரார் பெரியா ரகத்து (ஆசார.

ப

*உமை? பாகர், 1. 6-ம். 18ல், consort

உமிநீர் மராம்-றரீ, %. 4 உமி”*. $றரர(16) 58]1va; வாயூறுநீர்.

உமைத்துழிச் சொறியப் பெற்றாம்

உய்5-தீதல்
1. To

direct,

uy-,

17 v.tr. [K. M. uy]
Cagusgise.

guide;

sexderun

2, 7௦ discharge, let

fly, asan arrow ; ஆயுதம் பிரயோகித்தல். ௮ம்புய்க்கும்
போர் (கம்பரா. மாரீச. 180). 3. 1௦ 860, despatch;

அனுப்புதல்.

பட்டிமை யோலை யுய்ப்பான் (திருவிளை.

மெய்ச்கா. 18). 4, 1௦ 000000(, 1680, 01601; நடத்
துதல். உய்த்திடு மிச்சை செய்தி (9. 9. 1, 62, கிசம்ப.).
5. To carry; கோண்டூபோதல். வேட்டுவருய்த்தன

Can@aer (#as. 425).

6. To enjoy, experience;

*o Gin grain? umétu-var, ௩. <id.+ war. அனுபவித்தல், காதல காத லறியாமை யுய்க்ற்பின்
1, Unpaid probationer who works in ex- (குறள், 440). 7, 1௦ 2146) நாகர; கொடுத்தல்.
pectation of being provided with a permanent மீளியாளர்க்கு மிசவுய்த்தன்று (பு. வெ. 3, 9, கொளு). 8.
ரோற109 0604; சம்பளமின்றி வேலைபழகுவோன். 2, To make known, tell, reveal; aPalsae. wai
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உய்கதியால்

9. To rule;

வழி யசசற குய்த்தார்க்கு (€வச. 1407).

ஆணைசேலுத்துதல்.

ஞால

முழுது

முய்த்திடு

மகவு

(பாரத. சம்பவ. 1).

> WeSwra uykatiyal, 2. 5௦6 உய்தடி. (].)
உய்கை uykai, n. <ew'-. 1. Salvation,

2. Escape from hard-

deliverance; #Gigisme.

உயர்
of Tirukkatavir,
native

12th c.; சைவசித்தாந்த

சாத்தீரங்களுள் தீரக்களிற்றுப்படியா ரீயற்றியவர்.

*உய்யானம் பரக, 1. < Pali. upydna.
<ud-yana. Park, pleasure garden. 566 உத்
த்யானம்.

உய்யானத்திடை

யுணர்ந்தோர்

செல்லார்.

(மணி. 8, 52).

ship, relief from distress; Siarub jens. 2Wons
பொருளா வொருவர்க்கு மோருதவி செய்கை யிலனேல்

உய்வனவு uyvanavu, ௩. <ew'.. (j.) 1,
Flourishing, reviving, as a tree;

(தந்தபு. காம. 47).

Living, subsistence, maintenance;
Attaining eternal bliss; Gummo.

உய்த்தலில்பொருண்மை

uyttal-il-po-

runmiai, ॥. 6 உய்”: *. (12௦6.) 106 06111 04 transparency of sense achieved by a careful choice
of unambiguous simple words, a merit of poetic
composition; Fd w Gurgen Gscfaraes Yoo
மாறு எரிய சோல்லுடைமையாகீய தணம, (சண்டி.

21.)

உய்த்தறி-தல் uyttari-, v.fr. Cid. +.

See

உய்த்துணர்-. இப்பொருள் உய்த்தறியத்தக்கது.

உய்த்துணர்-தல் (யாக, 8.17. 410.
+. Toknow by careful investigation; ஆராய்ந்
உய்த்துணர்ர்தவ ௬ரைத்த (சூளா. சீய. 37).

தறதல்.

uyttunarvu, 2. <id.+.

உயத்துணர்வு

1:

Knowledge obtained by study, keen research
and observation; ஆராய்ந்துணநம் அறிவு. உய்த்து
2. Wisணர் வில்லெனி னில்லாகும் (நீதிநெறி. 5).

உய்த்துணர் வென்னு

ஜானம்.

dom;

மொளி (தில்.

இயற். 8, 94).

உய்த் துணரவைப்பு uyttunara-vaippu, 12.
(Gram.)

<id.+.

A literary method consisting

in the use in exposition of such expressions as

would stimulate thought or further enquiry,

one of 32 ufti, q.v.; ஒரி உத்தி. (ஈன். 14)

ஈடேற்றம,

2. Remedy,

நீஙதகை.

(மணி. 25, 5).

expiation;

utaro.
3.

(புறநா. 94, உரை.).

> WiLneeray uy-manal, 7. Black sand; 4%

மணல்.

uyya-k-kontan, 1.

Cowl.+. Saviour: 22ealsesbsigsarer.
உய்யக்கொண்டான்? ஸரயி,

“சரிம்ட காசம் கம்ற6.

(மூ.௮.]

2. பேய.

உய்வு uyvu, 1. <ew'-. 1, Escaping from
08020) உயிர்தப்புகை. எரியாற் சுடப்படிலு முய்
வுண்டாம் (குறள், 890).

3. See

(இவ் திருவாய். 4, 3, 11).

மற்றின்மை தேறி

செய்சக்ஈன்றி

as, 2. உய்வில்லை
(குறள், 110),
உயக்கம்

2, 666 உய்தி, 1. உய்வுபாய
மகற்கு
Suffer-

4 உயங்கு..

71,

uyakkam,

கொன்ற

ing, distress, trouble; apse. cewe@n quéssg

(மணி. 7, 00).

உயங்கு-தல்

uyanku-, 3 v.intr.

1. To

suffer, to be in distress, to be pained in body
or mind; வநந்துதல்.

உயங்குவள் ௪டந்த சிழத்தியை

(தொல். பொ. 140). 2. To grow thin, become
emaciated; Gutse. உயங்குசாய்சிறுபுறம் (௮௧௧.
19).
3. To be flexible, 8108; துவளுதல்.
உயங்கு செங்கழுகீர் (திருவாத. பு. மண்சுமந்த. 4).

2 wid uyatti, 2. A mineral ற0150௩) வேள்
ளைப்பாஷாணம்.

(18.)

தலும் (சந்தபு. பாயி. 63).

2. To be high, elevated,

tall, lofty; 2crarswige.
grow,

increase,

expand;

2.

566 எரமைழல்லை,

566 கொய்யா.

*உய்யவந்ததேவநாயனார்

(மூ. ௮.)

யர௨-௩௨(8-

téva-nayanar, 2.<ew'.+. 1. The author of the
Tiru-v-untiydr, native of Tiruviyalir, 12th c.;
சைவசிக்காந்தசாத்திரங்களுள தீநவுந்தியா ரியற்றியவர்.
2. The author of Tiru-k-kalirru-p-patiyar,

3, To

we.

autor

செல்லுயாச்

வளர்தல்,

Go.ywoo. 4, To be excellent, exalted, eminent,
உயாச்சவாக

dignified, superior; மேன்மையுறு$ல்.

5. To vanish,

குதவிய வுதவி (சம்பரா. Caer. 35).

(14.)

உய்யக்கொண்டான்!

1.

(குறிஞ்சிப். 100).

air; tomove toward the meridian, as a heavenly
body: மேலழதல். வடபுவி தாழ்ந்து தென்பா லுயர்

செய்தி சொன்றோக் குய்தி யில்வென (புறா. 34).
8102;

உய்விட மறியே மா

1. Salvation, deliver-

சார்பறுத் துய்தியும்

atonement,

கயா, 21406 01 167026) 506160; பிழைக்குமிடம்.

2 wit'-Bav uyar-, 4 v.intr. [M. uyar.] 1,
To rise, as water; to ascend, as a body in the

(10: கிளைக்தம் வேலிக்கொமபு. (].)
ance;

4உய்வு * இடம்.

Live hedge

உய்தடி uy-tati, 2. <ed'-+.

உய்தி ஸ்ர, ஈ. 410.

1.

uyvitam,

உய்விடம்

disappear, to be removed; fase.
ஓயருமற் பழியென (கலித். 129, 17).

உயர்?

ரூ,

௩. €4உயரி-.

Qlefari

Greatness,

no-

உயாமிச்ச (சலக. 478).
உயர்3-த்தல் uyar-, 77 v.tr. caus. of உயர்!

bility, renown;

உயர்ச்சி.

566 உயரத்து- . மேன்மே லுயாத்து நிறுப்பானும் (நாலடி,
248).

® wit' uyar, n,
(மலை.)

Crab’s-eye.

566 குன்றி

உயர்குடி.
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உயர்குடி

uyar-kuti,

n. Caw.

caste, noble family; மேலானவமிசம்.
உயர்குடி.

உயர்குடி <ewi+
See

ஒமுக்ச முயர்குலத்தி னன்று (சல்வ. 91).

1, Height, ele-

vation, altitude; உயரம். மண்டபத்னெளவு?ளம் . . .
உயர்ச்சி (பாரத. இசாச..8). 2. 1706116006, $0067101-

ity, moral worth, valuable trait; Guosremw.
உயர்சொல்

uyar-col,

1,

Keown. +,

Honorific expression, term of respect; 2ustsgud
ames Card,

To be in the zenith, as a con-

5161181101; உச்சமாதல். ge ®@uywid ou (பரிபா. 11, 7).

uyar-kulam, 2. id.+.

உயர்ச்சி ட௨ா௦௦, ௩. 810.

உயர்நில்[ற்]-த[
ற]ல் ஸரகா-ற1-, v. intr.

High

யுட் பிறப்பி னென்னாம் (காலடி, 109).
*உயாகுலம்

உயர்வுசிறப்பும்மை

ewiGenn ளெவி (தொல். சொல். 97.

உயர் த்தி uyartti, ௩. <euws'. Excellence,
superiority; Guermn, ewighs WpsSuerps
(சல். பாரத. இருட்டிளாரச். 83).

உயர் நிலத்தவர்

wi'-+.
பஹ;

uyar-nilattavar,

உ. 8௨

Celestials, those whose abode is on
தேவர். (சூடா.)

உயர்நிலம்

uyar-enilam,

#.

Cid.+.

1,

World of the gods, lit., the higher regions;
தேவலோகம். உயர்நில மடைந்சான் கொணா்ச்தனன்.
(உபதேசகா. உருத்திசாக்ச. 90),

ஜ் 18ம்; மேட. (பிஸ்)
building; உபரிகை.

2. Mound, hillock,

3. Upper storey in a

(W.)

உயர்நிலை uyar-nilai, n. <id.+.
2uwiibeu, i. (Se)

1. See

2, High position; Geter

உயர்த்திப்பேசு-தல்: ர2ா(11-0-060ப-, ௪. பத், உயர்ரிலேலான்றோய்மாடம் (பெரும்பாண். 992),

tr. Cewrggi-t+.
06500

0

1. To speak highly of, of a

8 11/2;

புகழந்து

கூறுதல்,

2, 70

₹8196 1116 701௦6 ௨00 50681; குரலேடூத்துப்பேசுதல்.

3. Godhead,

divine

nature;

தேய்வத்தன்மை.

அணங்குசா லுயர்நிலை தழீஇ (இருமுரு. 989).
உயர்நீலம், 8. அவன் உயர்நிலைபிலிருக்கிறான்.

4. See

உயர் நிலையோ M uyar-nilaiyor, x. Cid. +.
உயர்த் து-தல் மர2ா11ம-, 5 ஏ. fr. caus. of
உயர்'-.. [14 wyarttu.] 1. To lift up, elevate; to 666 உயரீநிலத்தவர். (பிக்.) .
build up, as a wall in building;

உயசச்சேய்தல்.

2. To raise, as price; to increase, as expenditure;

அதிகப்படுத்துதல்.

விலையை

யுயாத்தினை.

3. To

promote to higher office, exalt, ennoble; Goat
லைக்தக் கோண்டுவநதல்.

4, 7” honour, treat with

உயர் பிறப்பாளன்
<id.+.

uyar-pirappalan,

1.

Brahman; syiseorsr. (Rew. 15, 48.)

2 wiTLy uyarpu,.<id. 1. Height, loftiness,
elevation;

2umo.

(@7.)

2. Mound,

rising

புன்மையசை மிகவேயுயர்த்தி (திருவாச. 5, 10). 5. 1௦

ground, hillock; auipgaiiu. saguiCus (Gps.
275). 3. Greatness, excellence; Guerin. 4,

raise the voice, as in singing or speaking; @en3

That which is excellent; awiamergi. ewiduf

respect; to praise, magnify; aerdudbggisd. ov

யேடூத்தல். உயர்த்திப்பாடினன்.

6. To lift, hold

விரண்டு; கூடி யியக்கெய பிள்ளைப்பேசே யலுலோமன்

up, as a sceptre; to hoist, asa flag: gréapc.
2 wit & ovr uyar-tinai, n. <eum-+.
J,

உயர்மிசையவர் uyar-micalyavar, #. Cid.

(சூடா. 2, 00).

High caste, noble family; மேற்தலம், உயர்திணே Ts 566 &யர்நிலத்தவர், (சீவச. 966.):
பூமன்போல (குதுச். 224), 2. (Gram.) Nouns deஉய்ர்மொழி uyar-moli, a. <ews-+.
noting personal class of beings, including men;
gee
gods and demons, opp. to ௮ஃ்திணை; மக்கள் தே Compliment, high encomium; euigguie.
வர்நாகரேன்னுமுத்திறத்தாரைக் குறிக்தர்சோல். (சன். கூற்று, உயர்மொழிச்ளெவியு முரிய (தொல். பொ, 940).

981)

உயாவு!

uyarvu,

a. €உேயரி-

1, Lofty

height, elevation; உயரம், உயர்வசலச் திண்மை
060860 ௨756100) பவளப்புநீறுப்பாஷாணம். (37.) (Sper, 143). 2. Eminence, dignity, greatness;
உயரந்தகுளச்?ி
*உயர்ந்தவன்

uyarnta-kulacci,

#.

uvarntavan, n. Caw.

A

1,

Man of rank, man of high character; #nsGener.
2. Man of tall stature; Cpywacdr. eutsseu
குதளாஜேர் (கரதபு. மார்ச். 04).

உயர்த்தோர் ரூவா,

GufGwmt.

மாத்தர்த முள்ளத் தனைய தயர்வு (குறள்,

595). 3. Increase, as of price of commodities;
ஏற்றம். வி$ல உயர்வா யிருக்தெத.
4. Hyperbole;

உயர்வுநவிற்சீயணி, (இவா.)

@ wit@yj* uyarvu, n. cf, ewe'-. Trouble, woe,

ஈ. 410. 1, 116

great, the learned, the exalted, as in
virtue, or in austerities;

மேண்மை.

piety, in suffering, affliction; aigipid.

(fer)

2,

798.)

(wiper. 162, Cup.

Celestials; தேவர். வேள்வி வேட்டனை யுயர்ச்தோ
உயர்வுசிறப்பும்மை பர270-0112200௩குவப்ப (பதிற்றுப். 74). 3. Sages; முனிவர். (இலா) mai, n. Ceedey'+. (Gram.) The particle உம்
4. Persons born in the higher castes; அந்தணர் expressing unquestionable superiority, as in குற
பூதவிய முச்சாதியார். (தொல். பொ, 9.) §. Brab- வரு மருளும் குன்றம்; ௨யரீவுமிகுதியைக்காட்டூம் உம்
ஈ805: பார்ப்பார், (இிவா.)
| மேன்னுஜ்சோல்,

436

உயிர்க்கட்டை

UG uyir-t-tunaivan, 2. 410.
p WITH PICO
1. He who is an intimate friend; wares
+.

*உமிர்க்கட்டை uyir-k-kattai, 1, Cee
‘+.

Body; ere. (wW.)
|
ன்.
*> Qrseoortp uyir-k-kanam, Ww. <id.t+. சினேக்த

உங்கள்குலத்தனி நாதற்குயிரத்துணைவன
(சம்பரா. குசப். 25). 2. 1160௨0; கணவன்.

00615: உயிரேழத்துக்கூட்டம்.
உயிர் க்கழு uyir-k-kalu, n.<id.+.

A form

of stake for impalement designed to prolong
the

உயிர்ப்பிச்சை

agony ; கழவகை,

உயிர்ச்கமு

முன்னா

வினவா

(திருவாலவா. 88, 27).

உயிர்க்கிழவன் uyu-k-kilavan, 2. 1ம்.
Husband, considered as the lord of his wife’s

தன்னுயிர்க் கிழவனை யடைந்து (திர

1116 : கணவன்.
விளை. மலயத். 9).

God,

உயிர்க்குயிர் uyirkkuyir, 2. <id.+.

who is the soul of the soul; கடவுள், உயிர்க
குயிரா யங்கங்கே நின்றான்கோயில் (தேவா, 575, 4).

உயிர்க்கொலை

ர17-%-18012, 2. <id.+.

1. Taking of animal or human life; சீவவதை,
gale ali

பாவ. 75).

யுயிர்க்கொோலை யெண்ணுவான்

(வதர.

2. Taking of life by gradual dis-

memberment of limbs and organs; #35$saln5.
ஈற்கொலை யாகக் கொல்லவொண்ணாத,
யாசச் கொல்லவேணும் (ஈடு, 9, 9, 1.

உயிர்க்கொலை

உயிர்குடி -த்தல் uyir-kuti-, v. tr. <id.+.
To devour

life, said of bloodthirsty

demons

and malevolent deities; உயிரைப்போக்கதல், வா
னவரை யெல்லார்தின் றுயிர்குடித்து (கந்தபு. Suen.
வதை, 455).

*உயிர்ச்சூ.து 0510-0-001ம, 7. 814.-*, கோ-

bling with living animals as stakes, a term
used to denote that kind of gambling involved
in cock-fight, ram-fight, ete.: Hb Gamp முதலிய

வற்றைப் போபோநத்தியாடகை.

*உயிர்ச்சேதம்

(சங். ௮௧.)

uyir-c-cétam,

mm. <id.+.

[,033 ௦1 111/6; பிராணிகளின் அமீவு. Collog.
உயிர்த்தறுவாய் uyir-t-taruvay, 11. Cid. +.

Great
danger;

emergency,

critical juncture,

அபத்துச்சமயம்.

extreme

(W.)

*உயிர்த்தானம்' uyir-t-tanam, 2. <id.+.
sthdna. Seat of life, any vital part of the body;
உயிரீந்லை.
*உயிர்த்தானம்”

dana.

uvir-t-tanam,

#. <id.+

566 உயிர்ப்பிச்சை.

|

2.WtSS -uyir-t-ti, n. <id.+. The three

vital fires which sustain life, viz. agrrs@exf,
சாமாக்கனி, சோபாச்சினி; உயிநக்காசாரமான மன்று

வகைத் தீ, (சூடா.)
உயிர்த் துணை uylr-t-tunai, 7. <id.+.

Friend in need; ஆபத்திலுதவுபவன்-ள்.

1,

2. Inti-

mate friend, dear as life; பிராணசினேக்-தன்-தை.
ஆருயிர்த்துணேயாய் வநத (பாரத. இராச. 96),

உயிர்த் துணைவி uyir-t-tunaivi, u. Cid. +.
1. Sarasvati; asnag'. (We.) 2. Wife; wessral.

OSTQIST
*o STS gMoM

uyir-t-tintir-

A demon in the temple of

karan; x. <id.+.

the goddess Ankalammai, who brings to her the

souls of 80101065: ஒந துர்த்தேவதை. (1. 16.)
ov. intr.

uyirttelu-,

உயிர்த்தெழு-தல்

<eaui-+eagp-- 1. To-be revived, restored to
116; பூரீச்சீத்துப்போன பிராணன் வரப்பேற்றேழகல்.

(16 மகம;

2. To rise from

சேத்தவன் மீட்டூம

உயிர்பேற்றேழிதல், இயேசு மூன்றாம்காள் உயிர்த்தெழுக
தார்.
உயிர்த்தோழன் uyir-t-tdlan, 71. (உயிர.

Bosom friend, inseparable companion;

பிராண

சினேகன்.

உயிர்த்தோழி uyir-t-tohi, n. <id.+. A
woman's trusted female companion; பாங்கி. தன்
னுடைய வினனுயிர்த் தோழியால் (இவ். இயற். பெரிய
இரும. 03).

உயிர்த்தோ HOD uyir-t-torram, n. <id.
+. Genesis of life in four classes of living
organisms, viz.

.gemL#o, Cage,

anteen,

சராயுசம்) பிராணிகளின் பிறவ், (இவா.)

2 WTS (huh SHI uyir-taru-maruntu, 1.
<id.t+.

Elixir of life; Warsactéala?. (Sau)

a ut Beev uyir-nilai, x. <id.+. 1. Body,

85 (196 5684 ௦ 11/6; உடம்பு, அன்பின்வழிய துயிர்

நிலை (குறள், 80). 2. Nature of soul. See ova
ஸ்வநபம். மெய்யாமுயிர்நிலையும் (இல். தருவாய். தனி

யன்).

3, Seat of life, any vital part of the

0௦04; உயிரீதங்தம் ஸ்தானம். நீயுன துயிர்நிலை கூறாய்

(பாரத. பதினெட். 173),

4. (Ydga.)

Regulation

of breath. See பிராணயாமம். (குறள், 859, உரை.)
*உயிர்ப்பலி பூர-ற-றவி1, 2. <id.+. 1,

Sacrifice of life; éaua". 2. Warrior beheading
himself as an offering to the goddess of war,
211 801614 005100;

வீரன் தன்றலையைக் கோற்ற

வைக்கக் கொடுக்கும் பலி.

(தொல். பொ, 59, உரை.)

3. 587102 ௨ 065015 1116 ; உயிர்ப்பிச்சை. ஒருயிர்ப்
பலி நீ வழங்குகென்றாள் (பிரமோத். 9, 10).

உயிர்ப்பழி uylr-p-pali, 1. < id. +.
Guilt of murder, vengeance, divine or human,
of the foul deed of murder pursuing the murd61610 082111:

கோலைசேய்தவனைத் தோடரம் பமீ.

(W.) .

*உயிர்ப்பிச்சை uyir-p-piccal, 7. Cid.+.
Gift of life, saving one’s life; கயிரையளிக்கை,
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உயிர்ப்பிராணி

உயிர்ப்பிச்சை தரவேஹுமென்று தெய்வத்தினிடம் வேண்
டி.க்கொண்டார்.

*p WrcuQanesdl uyir-p-pirani, n-<ide+t.
A pleonasm for living creature, usu. restricted

to inferior animals; சிவசேந்து. (41/04.
உயிர் LY

1. Reani-

121101, 1807760110; உயிர்ததேழகை.

2, Revival;

சோரவுநீங்கீப் புதுப்பலம் அடைகை.

3, Breath,

ஊனி லுயிர்ப்பை யொடுக்கி

சுவாசம்.

(தேவா. 1173, 3).

சத்தியை வநவிக்கை. 1,00௦.

3. "/ஈர், வா; காற்று.

ஒல்லென வீழ்வுற முயிர்ப்பின் காவலன் (கந்தபு. திருவவ.
13). 6. $12110ஈ; முச்சு. செட்டியிர்ப்போடுற்றபிணம்
31).

17௦ 1146; .சீவிததல். இரந்து முயிர்வாழ்தல்- வேண்டின்

(குதள, 1002).

|

உயிர்வா ழ்க்கை

|

uyir-valkkat, ஐ. வம்.

|

ர
.. தயிர்விடு-தல் எம்ப, உரச. விம்
1. To lay down one’s life for a person or &
080506; ஒரவர்க்காக'அல்லது நற்காரியத்துக்காக ௨௮
ரைத் தானேவிடதல். உயிர்விவொன் 'வனச்சனல் அளர்த்

+. Invocation toa deity to து (ஞானவா. சித்தன். 24). 2, [௦ work hard; Was

0016 800 80106 1௨ 81 100]; விக்கரகத்தினுள் தேய்வ

(நீதிநெறி.

உயிர்வாழ்-தல் uyir-val-, v.intr, <id.¥.

Living; Saar.

uyirppu, 1. <e2wi-.

respiration ;

உமீரெழுத்து

7. Sweet

fragrance;

#&55.0.

உயிர்க்குமெல் லுயிர்ப்பெதிரோடி. (பாரத. குருகுல. 91).
8. Rest, 60056; இலைப்பாறுகை. நின் னுயவுகோய்ச்

பாடூபடதல். (01/04.

*உயிர்வேதனை uyir-vetanai, n. <ids¥.
Source of pain or distress, of which 12 kinds
are mentioned, viz., ௮னல், சீதம், ௮சனி, புனல்,
காற்று, ஆயுதம், கஞ்சு, விஷமருந்து, பசி, தாகம், பிணி,

முனிவருமை;ஃயிர்க்தத்துன்பம் வளைப்பவை, (இலா)

helplessness when deprived of power or energy;

உயிர டங்கு-தல் uyir-atanku-, v.intr. Cid.
+. To be ina state of unconsciousness,
in a

சேயலறவு.

swoon; to have one’s animation suspended; 1pé

குயிர்ப்பாகி (கலித். 35).
கருத

9. 51816 of being undone,

லாராய்ச்சி

விரைவுயிர்ப்

பெனா௮

கோடுங்ததல்.

(தொல். பொ. 200).
உயிர்ப்புவீங்கு-தல்

uyirppu-vinku-,

v.

intr. <euwiy+. To heave a deep sigh, fetch
௨ 0660 016211; பேரழச்சுவி$ேதல். உண்ணினைப்
போவிறின் நுயிர்ப்புவீங்கினாள் (sour. SL. 70).

ப

உயிரடை-தல்

uyir-atal-, v. intr. Cids+.

To revive, to be re-animated;
(W.)
உயிரவை

iptémaCaet
gh.

பரப-8௨), 1. 810. *. 1706 ௦110

1. 4உயி-. (சர்ம வி| 115 1116; உயிர்ததோததி. உயிரவை யொடுக்கி
91000, 11(., 182-பியபம; இரத்தம். புண்ணிடைப்பொழி | (௪. ௪. 1, 32).
யுயிர்ப்புனல்பொலிந்துவரவும் (கம்பரா. விராதன். 44).
|
உயிரளபு uyir-alapu, 1. <id.+. See auf
உயிர்ப்பொறை uylt-p-poral, a. Cid. +.) ரள பேடை. உயிரளபெழுமூன்று (ஈன். 61).
உயிர்ப்புனல்

uyir-p-punal,

Body, the support of life; 2tuty. epsgali/)

பெற்றதொ ருயிரப்பொறையும் (கம்பரா. உருக்காட். 05).

உபிர்பிழை-த்தல் uyir-pilai-, v. intr. <id.

+, 1. To live, subsist: auStampse. 2. To
survive, escape with life, live through a time
of 611; தப்பிப்பிழைத்தல்.

2 WostG)Liept. uyir-alapetai, n. <id.+.
(Gram.) A vowel which sounds with more than
its normal quantity, which fact 15 indicated in

writing by placing a short vowel of the class

uyir-po-, v. intr. Cid.+r.

after the long vowel, as in geese வேண்டும்,
one of ten cdrpelurtu, 0.4.) தனக்தரிய மாத்திரை
யின் மீக்கொலிக்கும் உயிரேழுத்து, (ஈன். 91, eens.)

1. To expire, die; சாதல். 2. To become insensible, lose consciousness, faint; aPajGuTse.

*உயிரிலங்கி uyiril-anki, ஈ. € உயிரில் 4 சளப்,
௦66 உயிரீத்தி. (சூடா.)

உயிர்போ-தல்

உயிர்போயிருந்தான் மாதோ (வச. 2190)

உயிர்மருநீ்து மும்-றகாயா(ம, ம. பயர்.
1. Elixir ௦41116: மிநத்சஜ்சிவினி. தெளிர்தவ ருயிர்
மருச்தாய், (இருவாலவா. 43, 17). 2. Food, the sus-

tainer of life; boiled

rice; சோறு, அருந்துயிர்

மருக்துமுன் னங்கையிற் சொண்டு (மணி. 25, 160),

உயிர்மெய் பூர்வ, ௩. 4140-4. Conso-

உயிருண்(ணு)-தல்

ய்£.

uyir-un-,

உ, ரச. 6௨

], 7௦ மஸ௦மா 1186, 1411; உயிரைப்போக்கு

தல். பெருக்கூற் றுயிருண்ணு மாறும் (திரிகடு. 98).

2.

To subjugate a person’s will; urmaciubs gee.
இன்பேயருளி யெனையுருகச யுயிருண்டுன்த வெம்மானே
(திருவாச. 44, 3).

உயிருதவி

uylr-utavl, 2. <id.t+.

(W.)

1,

nant-vowel—composed of a consonant and a
when life is in கோதச; ஆபத்தில் உதவுகை;
vowel—in the written character of which the Aid
one’s life; auitcarts gus
vowel animates the consonantal sound whose | 2. Aid by sacrificing
Along. .
articulation always precedes in pronunciation,
உயிரெழுத்து uyir-eluttu, m. <id. +.
one of ten carpeluttu, 0.1.) ஒற்றுழன்னும உயிர்
பின்னுமாயிணைந்து ஒலிக்தமேழத்து. ஒற்றுமுன்னாய் Vowel, a sound having life in itself or its written
வரு. முயிர்மெய் (ரன். 89).
| character; auGtGuTe தனித்தியங்கக்கூடிய எழத்து.
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உயிரைவாங்கு-தல்
உயிரைவா GI@-Hev

Cid.+.

uyirai-vanku-, v. tr. ! உரககேதனன். மறனுடை யுரசகேது வன்சா மழிச்சவா

1. To take away life; GartuCaiise.

2, 1௦ ற615600/12; துன்பப்படூத்துதல். (01/04.
உயிரொ டுங்கு-தல் uyir-otunku-, 0. intr.

<id.+.

1. To be reduced considerably, as the

animating powers 081076 06௧0;
தல்.

great

weariness

order to gain an object;
போற் சாட்டூதல். (1.)

or sickness,

in

2uités qusgidngi

உயிரொளித்தகள்ளன்

uyir-outta-kal-

lan, n. Cid. +. Cringing decciver who, when
he ts really rich and strong, pretends the contrary state; serOahabivmui மறைத்துப் பிறரை
டூரந்து ஏமாற்றுவோன். (1.)
|

*உயில் ரூபி, ௩. <E. will.

உரகடல்

Will, legal de-

claration of a person’s intentions, to take effect
after his death; waawavseru. Mod.

*o Wao uyiru, 1. <udira. cf. eudi®. Cuscuss
grass. 566 டூலாமீச்சை. (மலை,)
*உயுத்தம் uyuttam, n. <yuddha.

War,

12416; போர். தானவானவ ருயுத்தமும் (பா.ரத. பதி

Trance in YGga, wakeful sleep; யோகநிீத்திரை.
ஆலினிலையதன்மேற் பய வயோகுதயில் கொண்ட
உர-த்தல் ம78-, 17 5.474௪. 04, உரம். [M.ura.]

*உரகதம்

யாதல், உசத்துத் தரிக்கு மிகு ரணி srCor (RaciSr. 2,

3. 77௦ 060006 81700),

furious, as the wind;

usgse.

ergs srpg.

4. To become loud, as the voice; to become
harsh, as a noise; எடூப்பாதல். உசத்துப்பேரினான்.

5. To rage,
be boisterous, as the sea; Gangs

6.

ura-katam,

n. <ura-gata.

Ser-

சரீப்பம்,

உரகத வாரச் தோற்றாது (இருவிளை.

*2 J&UPSLo uraka-pantam, n. <ura-gat.
Variety of cittira-Ravi. See sraupsi. (W.)
*உரகபத்தனம் uraka-pantanam, 2. <id.
-*.

586 உரகபந்தம,

*> 7&lp urakam, 1. <ura-ga.

1. Snake,

serpent; Um. 215 மெல்லணையான் (இவ். பெரி
wap. 4, 4, 4). 2, Ringworm-root. See நாகமல்லி
கை.

(மலை.)

*உரகமல்லி
Ringworm-root.
*o 7@f

0818-0311, ௩. 419. 4௬௮11.
566 நாகமல்லிகை, (மலை.)

urakar, n. <id.

A class of de-

migods called Nagas, who are supernatural
serpents, the upper half being human in form,
one of patinen-kanam, 0.1.) நாகர்; உசசாபே
ருயிர்ப்பினான் மயக்கி (பாரத. குருகுல. 8).

*p seaucved uraka-valli, n. <id.+.

Betel

pepper; GapPtvéCamy,
*உரகன்

urakan, n. <id.

Snake, serpent;

பாம்பு. உசகன்வாய் ஈண்ட மாதவன் போல (கல்லா. 46).

pa. Adisésa, chief of the serpents; a¢Gacdr.

*o sGapS
gen urakéntiran, n. <id.+

tndra.

thick, coarse, as paper;

மூரடாதல். உரத்த சதோரி.

ளீத்தல். உரத்ச சடல்.

so.

சறிபரி. 85),

1, To become firm, hard, as the soil; Garin
2. To become

Ganigefésm

*o get Suet urakatipan, n. <id.tadhi-

பசம்பரனே (இவ். பெரியாழ். 1, 5, 1).

27).

Boisterous

(W.)

னெட்டாம். 68).

ஈஉ0
பித் 040-011,
எல்
உமயாகுதுயில
ர. <yogat+.

ura-katal, n.<eo-+:

sea, sea generally rough;

0604;

2, 1௦ 016) சாதல், (18)

feign

றும் (பாரத. நிரரைமீட். 115).

சவசக்திகுறை

p WIG) rT o-$5ev uyir-oli-, v. intr. <id.+.
To

உர்சு-தல்

To become sharp, as

566 உரகாதிபன்.

*உரங்கம் மா£ற்180, ௩. 4ரசம்-ரச.

9 ௨4:6,

Serpent; uml. esis வெங்கொடி யயர்த்த காவலன்
(பாரத. பதினான்காம். 15).

*உரங்காட்டு-தல் uran-kattu-, v. intr.
<eso'+. To show 11000685) 1௦46; அன்புபா

mmOse.

Loc.

உரஙகுத் து-தல்

a contest; to become violent, as a controversy;

ப
uran-kuttu-,

v. intr. <a

கமமையாதல், உரத்த தருச்சம். (47,) 7. 70 020006 #o'+. To pound and harden the earth around
powerful, intense, as the hot sun; மீததல். (7665 161197 561; மாத்தைச்சுற்றி மண்கேட்டித்தல்,

0.)

உரத்த சாய்ச்சல். (17,)

உரக்க 218, சர. 4௨7-.
(100014) காரலோங்க. உசச்சப் பேசு.
*உரககேதனன்

gat ketana.

100019, 015-

uraka-kétanan, n. <ura-

Duryodhana, whose banner had

உரங்கொள்(ள)-தல் uran-kol-, v. intr.

<id.+.

1. To gain force, blow strong, as the

wind; to become boisterous as the sea; to rage,
85 106; உக்கீரமாதல். சாய்ச்சல் உசங்சொண்டு சாய்
ட

உ

டி

௪

ப்

ம்

கிறது. 2. To be hardened, obdurate; கடினமா
on it the figure of a serpent; a7uéGamngq Gust தல். Gee
rh snatr_eer.
s
னுக்ய துரியோதனன். உருத்துத் தடக்தேரின்மிசை வர்
2 98-Sev uracu-, 5 v.intr. Cees. [M.
தீடித்தா லுரகசேதனன் (பாரத. 8ந்தாம். 10),
47891. ] 17௦ ரய] 892151) உராய்தல், உசசியு முரன்
*உரககே.து uraka-kétu, m. <id.+. See ௮ம் (சிலப். 9, 14, உரை),
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உரலாமணக்கு

ஊ௱ஜு; உரலின் அடிக்கிடும் மரத்துண்டு. உரலாணிய௰ிட்
டாற்போல (தொல். எழுத். 99, உரை). (].)

உரர்வு-தல்
கூடிப்பேசுமீடம்.

உரற்களத்து மட்டிலும் . . . நோக்

aon (errs. 100)
உரற்குழி urar-kuli,2.<aze+

*உரலாமணக்கு ural-Amanakku, xv. <id.
+. Species of castor-plant; gpocmrég aime. of a mortar; உரலிற் தற்றுங் கும்,

248).

urava-k-katu, ர. <eca+.

Permanent hill cultivation, dist. fr. yersar@;
மலையில் நிலையாகச்சேய்யும் விவசாயம், (0. 5, $..

பொடிந்த சோழிக்கு உரற்குழியே கைலாசம்.
உரற்குற்றி
*உரற்பெட்டி

உரவம் uravam, n. <id. Strength, force,
01655 ; வலிமை, உசவ முள்ளதொ ருழையின்னுரி
(தேவா. 344, 8).

வலியோன்.

1. Strong man‘

2. Learned man, man of know-

16026; அறிஞன். உரவ்ரு மடவரு மறிவுதெரிர் தெண்ணி

(பதிற்றுப், 11, 95).

உரவியன் மாலா, 1.41. 5100 ஈகா
வலியோன். முன்கை உரவியராயிருப்பார் (இவ். திருப்
பா. 9, வ்யா. 69).

உரவு' -$OV uravu-, 5 v. intr. 4உரம்...

70

become vigorous, get strong,; MaCugIse.

an

கள் புனலுண் டுரவாவிடில் (பாரத. பதினான். 51).

உரவு”-தல் 082407, 5 9, 1847,8 ewe. To be
in constant motion,as the sea, a river; 2eotay
தல். உரவுநீ ரமுவத் தோடுகலம் (பெரும்பாண். 350).

ரூ. <id.+.

a

urar-petti, ௩, வம்.

சோ

urar-kurri,

உரற்கட்டை, ].

333.)

உரவன் பாகா, 8. €1ம்.

1. Hollow
2. Mortar

(பதார்த்த, ‘sunk ina floor, hole in the floor for paunding
1106; குற்றுதற்கத் தரையில் அமைத்த கும். இடுப்

உரலாமணக்குக்கு . . . குன்மமும்போம்

2 goserG)

.

cular basket or earthen ring placed around the
mouth of a mortar for keeping the grain within
81௦0 ற௦0ஈ0102 11; அரிசி சிந்தாதபடி வைக்கம் உர
லின் வாய்க்கூட, [,0.
உரற்று-தல்

urarru:, 2 0. 14127. 6 உரறு-.

To

resound: to roar,-as an elephant; to roll, as
thunder: முழங்ததல். யானை யாற்றொலி யோசையும்
(Fas. 865).

2.79-SHav

uraru-, 3 v.intr.

reverberate, roar; pHHSSO.
Cugute Mou (w%meu@. 357).

To resound,

உருமுரறு கருவிய

உரன்! uran, n. cero.
1, Strength of
will, self-control; gamrmw. asQercrgyé Cg

டியான் (குறள், 24) 2. Support, prop; பற்றுக்
கோட, : ஊரன்மன் லுரனல்லன் (கலித். 68). 3.

11 எண

வேற்றி. உரனசைஇ

சென்றார் (குறள், 1203).

யுள்ளர் துணையாகச்

4. 1800016026; அறிவு.

1. Ceru'. 1. Strength, உரியதாகுர் தோழிகண் ஹுரனே (தொல். பொ. 239).
ரர0655; வலிமை. உரவுச்சினர் திருகயெ (புறா. 25,
*உரன்” பாக, 1. 612 1. நாகல்; மார்பு,
உரவு”

3).

பாகாய்,

2. Streng th of mind or will; மனோபலம்

| உரன் சிங்ககாதங் இடந்தசைய (இருவிளை. உலவாக். 177).
உரவுசான் : மனிவோர்களுச்கு
(சேதுபு. கா௫ிப.. 43). 2. Impulse, zeal; asrandas’. (Sair.)
3. [7. 17201] Increasing, heightening;
3,
உரனர் uranar, 11. உரன்.x’. Persons of
கை, உரவுச் கதிர்தெறா௨ முருப்பவி ரடீயத்து (குறிஞ்
strong will;
மனவலியுடையோர்.
உரனா . ,
Au. 45). 4, 1000; விஷம், உரவநீர்ப் பொய்சை பு$தியாற் piu (Grong. gues. 66).
சாகக் காய்ந்ததும் (இவ். தருவாய். 0, 4, 1).
உரவுநீர் uravuenir, 12. Cera

+.

1. Sea,

being water in ௦4100; கடல். உரவுரீர்ப்பரப்பிலூ
(சிலப். 4, 79).

2. River, torrent; wg.

essa

சணறீ ர௬ுரவுநீர் சேர்ந்தக்கால்: (நாலடி , 175),

uravon, n. <e2zay’, \. Strong
—
ரகா;
வலியோன். ஒருதா மாய வரவோ ரும்பல்
(புறக். 1 4). 2. Person of spirit, of enthusiasm:
oor d
யோன்; ரிசைவிடத் தொல்கா ருரவோர்
(குறள், 597). 3. Senior, elder; paGsrter. (Sa)

உரறற்கட்டை

உராய்-தல். uray-, 4 ௪, 4807. 0. உரை... [7.
சமீரா] 1௦ ஈயம், as an animal against a tree, as
two. branches together; 2feharped. (Wa)
உராய்ஞ்சு-தல் urayiicu-, 5v. intr.
அராய்.,

உரரல். ய], ௩. 4உ£வீ-

உரற்குரிய

மாக்கட்டை. 2, 31௦18 formed from
of wood; 258.

a block

*உரற்களம் 173[-128]8ாட 1.6 உரன்: -. Place
where wise men hold their debates; அறிஎர்

Running,

as a

40186) -ஒடகை., குரூ௨மயிர்ப் புரவி யுராலிற் பரி
நிமிர்ந்து (மதுரைக். 387).

உராவு"-தல் மரம, 5 4. 11/7. (ந்ற்7ச. உராய்

urar-kattai, 1. Card +. seo

(9) 1. Wooden block for a mortar;

See

<eeng-. 1.To move away, Spread; cay
2. To spread over, extend; russe. Ben

க arusigpona (பரிபா. 0, 1).

3. To move from

its place, to be dislodged; இடம் விட்டுப்பேயரீதல்.
பொன்னசும்டாடி wens gem

(fas. 37).

4. To go,

0835; சேல்லுதல். காலென்னச் சடி.து.ராய் (மதுரைச்.
125)

44]

உராவு-தல்
உராவு”-தல்

become

uravu-, 5 v. intr. Ces.

strong, to grow powerful;

*உரிசை

To

111081,

11. 67800.

Taste,

relish;

சுவை. சைப்புப் புளிப்புரிசை (சினேர். 944).

ax’ won

தல். உராவி விழுங்கப்பட்டது (ஞானவா. புசுண். 99).
உரி'-தல் ஈர-, 49, [18 uri.] intr. To peel,
as skin, bark; தோல் முதலியவை கழலுதல்.--/7,
1. To strip off, as clothes; to divest; gp
களைதல். உரிர்த கூறை யுருவத்தொடு (தேவா. 1011, 10).
2. 1௦ மஜ(196 ௦4, 1௦0; அபகரித்தல். அவன் சொத்
சையெல்லாம் உரிந்து விட்டான். (001/0.

உரி”-த்தல் மா/-, 77 ௦.77. வி. ௦4 உரி!... [7,
olutsu, IK. uricu, M. uri.|

உரிப்பொருட்டலைவன்

To slough off, as a

உரிஞ்சல் யப்ர்௦வ, ௩. 4 உரிஞ்சு-. Rubbing,
௦௨102;

உராய்கை, போர்மதக்குன் நுரிஞ்சலின் (இர

கு. தேனு. 88).

உரிஞ்சு-தல் urificu-, 50. itr. To rub
oneself: to rub, as beasts; to rub against one
311011161, 85 11665;

உராய்தல்.

(பி்.)-ச,

1. To

wear away by rubbing; to grind away, as
5௨081 : 10 807026, (ார(பாகர்6; தேய்த்தல். ஈறங்குற
டுரிஞ்சிய

டட

தேய்வை

(திருமுரு.

33).

2. To

rub

serpent its skin: to flay, excoriate: to strip off,

on, smear, anoint, as with oil, soap, aromatics;

85 0௨116; தோல் பட்டை முதலியவரிறைக் கழற்றுதல்.
உரித்திடு முழுவை வன்றோல் (சந்தபு. ததசிய. 127).

2118).

உரி*

மார. ர. 6உரி*.

[31 மும்]

1. Rind,

peel, skin stripped off; தோல். பேழ்வயிற் நரவுரி
(கம்பரா. சித்தி. 4), 2, 1381; பட்டை. உடுப்பன
மரவுரி சுழைகள்.(தணிகைப்பு. நாட். 47).
உரி! பார், ॥. 6 உரிமை.

866 உரிச்மோல். இடை

யுரியடுத்து நான்குமாம் (ஈன். 270).

2 jf

uri, n. [M. uri.]

city=3

measure;

A measure of capa-

[af]

sors,

(தொல். எழுத். 240).

efeaganren

ப

*உரி? பார், 1. 4கொத்துமுரி.

0௦1806.

50

கோத்துமல்லி. (மலை.)
உரிக்குட்டி,

urikkutti,

7.

1. Brownish

grey suckerfish, Echeneis naucrates; coder
வகை.

2. Light

suckerfish,

Echeneis

brachytera; கடல்மீன்வகை,
o> MEE uri-c-cir, n.<ed-ew+.

Foot of

three acai;

brown,

parmadSt.

(யாப். 12.)

உரிச்சொல் பா*-0-00]1, 1. €உரி4.
1,
(Gram.) One of a few indeclinables which

alwavs have the force of adjective or adverb,
one of four parts of speech in Tamil; preva
கைச் சோற்களுள் ஒன்று, (ஈன். 442.) 2. See sf
3. 3, 566 உரிச்சோற்பனு.
சோல், உரிச்சொனிகண்டு.
வல். பிங்கலமுதலர ஈல்லோருரிச்சொலின் (ஈன். 400).
உரிச்சொற்ப GYeusy uri-c-cor-panuval,
n. <id.+. Lexicon, nikantu; tsorOgre, Sw
கலமுதலான
உரிச்சொற்பனுவல்களுள் (ஈன். 459,
மயிலை.)
,
*உரிச்சொனிகண்டு

<id. t+.
Kankévar

Name

uri-c-conikantu,

of a lexicon

in venpd metre;

compiled

7.

by

amuGaut Q@uddw

வேண்பாவீனுலமைக்த ந நீகண்டூ நூல்.

உரிசூறைகொள்(ளூ)-தல் ௨-௦0121-%01-,
v.tr.ced +.

To strip off a person’s clothes

69 0706; ஆடையை அபகரித்தல். உரிசூறைகொண்டு
போனவனை (ஈடு, 7, 3, 4)
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பூசுதல்.

ஊடு

மின்னனா

உரினு-தல்

atkase.

ருரிஞ்ச

urihu-,

யாட்டினார் (£வக

5 v.antr.

To

உரிலுசன் னடுவோர் (தணிசைப்பு, HES.

497).

உரித்தகோழி
uritta-koli,
Fowl stripped of 115 [68111805;
கோழி.
| உரித்தாளி

1. உரிம.
இறகுபிடங்கிய

பர1ர்18]1, 7, 4 உரித4-்து
ger-. See

உரித்தானவன்.
உரித்தானவன் யா 8ரகக,
1. Proprietor,

Colloq.

rub;

கொள,

ள்;

1. <id.+.

சோத்துக்குரியவன்

2. Suitable, worthy person; #&Ganetr.

3. Friend;

georuer.

*உரித்திரம்

Vul,

urittiram,

#. prob.

1. Turmeric. See weheer. (w%v.)
turmeric. See wawskser. (w%v.)

உரித்து urittu, n. <ed-cow.

haridra.

2, Tree-

1, That

for which one has.a claim; afwgi. 2. Right,
proprietorship;

afew.

(Sa)

affection, tender regard;

3. Intimacy,

2nmpcy.

உரித்துள்ளவன். (01/00.

அவலுக்கு
ப

*உரித்துலுக்கன் ॥1-(-(ய1ய11:2, ௩. 4 உரி'+. றய; ஒரவகைப் பழைய கோள்ளைக்கூட்டத்
தான். (1. 18.)

உரித்துவை-த்தல் urittu-vai-, v.tr.< ef.
+
1. To disclose, reveal, make known; Ga
ளிப்படுத்திவைத்தல். கீழே உரித்துவைத்தாரிறே அவர்

கள் ஸ்வரூபத்தை (ஈடு, 5, 9, 2). 2, 1௦ 18560%16
completely; நேரோப்பாதல். இந்தப் பிள்ளை sev
பனை உரித்துவைத்திருக்கறது. (01/0.

உரிது பாம, 7. 4உரி-மை.
[612160; உரிமையானது,

724 ஏற்றிப் 15

உரிதி னின்னோ

டென்பிறப்

புண்மையின் (லப். 2, 40).

உரிப்பொருட்டலைவன்

url-p-porut-

talaivan, n. <id. +.
(Akap.) Male lover
in an erotic appropriate to the special uri-p0714] கிளவித்தலைவன். உரிப்பொருட்டலைவன் ஒரு
வனே யானவாறும் (தொல். பொ. 55, உரை).

442

உரிப்பொருள்

That distinctive erotic mood in love

(Akap.)

*p PienloS51
791 urimai-k-karan, a. <id.

<id.+.

a.

uri-p-porul,

உரிப்பொருள்

உரிமைமண்

+.

|. Heir, claimant to a property ; சோத்துக்

appropriate to each of the five tracts of land; தப் பாத்தியஸ்தன். 2, Responsible relative, naஐந்திணைகட்கு உரயனவான புணாதல், பிரிதல், டுநத். tural guardian; Gurpiiy adssbatu Garp
தல், ஊடல், டூரங்கல்களும் அவற்றின் நமீததங்களம். atest. (W.)
(ஈம்மியகப். 25.)
2 Hen0o)e1eaL_aG-dev urimai-konurimai,

உரிமை

pro-

Ownership,

1.

n.

2. That which ts

prietorship; 2fgsstaserenw.

உரித்தானது. உரியா ருரிமை யடக்கம் (காலடி,

௦6ம்;

170).

3. Claim for right of possession;

யதை.

உரிமை

மைந்தரைப்

மந்திரப்,

௮யோத்.

03).

பெறுன்றது

4. Wife;

unas

(கம்பரா.
௮ரச

மனைவ,

லுரிமையோ டப்டொழில் புகுந்து (மணி. 25, 1).

5.

Slave, 06060 08றர, ௨௦01511100; அடிமை. 6. 106
of a bondservant;

services

அடிமைத்தோடீல்.

எந்தமக் குரிமைசெய்யென (இய. பெரியதி. 2, 3, 6).

7. டுய9, ௦011281100; கடமை. உரிமைதன்னை . . .
ஆற்ற (க£தபு. பட்டாபி. 14). §, Disposition, nature,
quality; jor. (Ba7.) 9. Love, affection, tender
பிரியம்.

regard;

உரிமையோ டொருவ Cans ener

(urrg. GS. 58). 10. Privilege of intimacy,
liberty on the ground of friendship; sry
பற்றிய

சுதந்தரம்.

சட்டா:

௮வயவமாவன

ஈட்பிற்கு

உரிமையாற் செய்வன (குறள், 802, உரை).

11, 1,ம்-

ஊா(3; சுவாதீனம். மீண்டு முரிமையின் றெய்த (பாரச.

சூதி. 278).
2 enLDbSSGhF urimai-k-kaiici, ௬. 4உரி-

eo +. 1. Conjee poured into the mouth ofadying

person as the last token of love and respect; 47
கந்ததணத்திலுள்ளவனுக்குக் கடைசியாக டுனத்தார்
வார்த்தம் அன்னப்பால். (].) 2. 1”000 56716010 (46

relations of a person on the day of his death
by the members of his family; erat @aspascory)

அவர்பந்துக்களுக்தப் படைக்கும் உணவு.

(14.)

உரிமைக்கட்டு யா௱3!-.12110, ஈ. 416.4.
1. Consanguinity that allows marriage between
116 (80; விவாகத்திற்தரிய டூன்முறைச்சம்பந்தம்.
(w.) 2. Preservation of one’s rights as a re-

lative; @eréacGdur6.

(w.)

tatu-, v. intr. <id.+.

[116ஈ 01:

To

claim kinship or

பாத்தியதை கோண்டாடூதல்.

உரிமைச்சுற்றம் urimai-c-curram, n. <id.
+. Retinue of siaves; agus sser, eflenwe
சுற்றமொ டொருதனி புணர்க்க (சலப். 2, 88).
உரிமைச்சோறு யாறவ-0-06£ம) ௩. 410.
+.

566 உரிமைக்கஜ்சி.

(1)

உரிமைசெ ப்பு-தல் urimai-ceppu-, v. intr.

<id.+.

To negotiate a marriage; மணம்பேசு

தல். துறைவற்குரிமைசெப்மினர் (குறுர். 351).

உரிமைசெய்-தல் urimal-cey-, v. snér.
<id.t.
1. Todischarge one’s duties; tem
Caayyigsev. (W.) 2. To do the duties of a servant;

அடிமைத்தோம்ல் சேய்தல். எந்தமச் குரிமைசெய் யெ

னத்தரியாது (இவ். பெரியதி. 9, 3, 6). 3. 1௦ றர
0056010165; சாச்சடங்கு நடத்துதல். (4.)

*o tlanto$5S.g/Uld urimai-t-tattuvam, n.
<id.t+. (j.) 1. Right or letters of administration to the estate of a deceased person;
டுறந்தவநடைய சோத்தைக் காக்க நீதிபதியிடம்பேறும்

அதிகாரம்,

2. Right of guardianship, as of a

minor or a person of unsound mind; éurcegy
பாத்தியம்,

உரிமைப்பள்ளி பா்ளக!-ற-ரவி]11, n. <id.
+.

Queen’s apartments; opstiyo. efenwe

பள்ளியும் விரிபூஞ் சோலையும் (சிலப். 27, 19).

- உரிமைப்பாடு urimai-p-patu, n. <id. +.
Obligation, duty; 2fw aemw. (w.)

p tlootoci enter urimai-p-pillai, 2. <id.
+. Adopted child, who is entitled to the
property of the adopter; aefarnygsactr. (w.)

உரிமைக்கடன் urimai-k-katan, n. <id.

உரிமைப்பெண் urimai-p-pen, #, Cid. +.

+. (W.) 1. Obligation, as that of a son to sup-

1. Girl in the proper degree of consanguinity

2. Duties and obligations of near relations to

மையுடையவள்.

011 4/5 நவள (5; உரிமைபற்றிச்சேய்யுங் கடமை. to be taken in ராகரார்826; விவாகத்திற்குரிய முறை
(17.)

2. Girl married because

perform funeral rites and to show respect to a of her relationship to the bridegroom, opp. to
deceased person; பிரேதக்கடமை.
பெருமைப்பெண்; உரிமைபற்றி விவாகஜ் சேய்யப்

urimai-k-kaliya-

படம் பேண். (0, 7. ற. |, 94.)

Marriage within the prescribed

உரிமைபாராட்டு- Sav

*p fleanéaeowtesti
nam, #.<id.+.

degrees of consanguinity; இனத்திற்சேய்யும் விவா
கம். (94.)

2 fend stool urimai-k-kani, n.<id.+.
Inherited
(w.)

land;

urssumsur

கீடைத்தந் லம்.

1, intr. Cid.+.

urimai-parattu-,

506 உரிமைகோண்டாடு..

உரிமைமண்

urimai-man,

n.

<id.t+.

Earth thrown into the grave by near relatives

of the deceased, at a funeral; eudgufuld இனத்
தார்போடூம் மண், (.)

*உரிமைமாணகர்

<id.
+ wrem + 6s7,

urimai-manakar,

1.

Harem in a king’s palace;
வுரிமை

zanana; அந்தப்புரம். ஒன்னலர் நுழையா
மாணகர் (பெருக். உஞ்சைச். 35, 4).

» tenowit
i
urimai-y-atci, n. <id.+.
Possession or right ot possession of property
devolving on an heir;
விக்கை, (W.)

GarsSor

asssrugiu

2 FleniowLib urimai-y-itam, n. <id.+.
Wife’sapartments; வீட்டில் மனைவி வசிக்கும் பா
கம். பள்ளி.பம்பலம்

௨ரிமையிடம்

கூத்தப்பள்ளியென

இவற்றுள் நீங்கி (இறை. 91, உரை).

@ tlcoiou)sv urimai-y-il, 1. <id.+. See
உரிமைமாணகர், ஒழுகுவனண் மாதோ வுரிமையின்
மறைர்சென் (பெருக். மகத. 14, 290).
உரிமையெடு-த்தல் urimal-y-etu-, v. intr.

<id.+.

To take possession of one’s share, as

of an inheritance or of produce; uTéswamgs Gu
MISH.

(W.)

உரிமைவழி

2. <id.t.

urimai-vali,

Consanguinity, lineage; swussipmm.

1,

2. An-

பரம்பரைச்சுதந்தாம்.

068112] 1ப 61௨00;

2 tenialG-sev utimai-vitu-, v. intr.

<id.+.

உருக்கள்

445

உரிமைமாணகர்

1. To set free, manumit, as a slave;

FauTsorio goss.

(wW.)

2. To give up one’s

right; பாத்தியதையை விட்டூ விதல்.
2 fluwieauesr uriyavan, 1. 414.

566 உரியன்.

*உரு? மாயு 2. €ரறீற்ச. [1ம் மா.] 1. Form,
80806, நிதயாச; வடிவு. அற்றே தவத்திற் குரு (குறள்,
261).

2. Beauty of form, loveliness, attractive-

1653 ; வடிவழகு. உருவுடைக் கன்னியரைப் போல (1
லடி,271). 3. 15௦0; உடல், உருவினி னிறைந்து நின்று

4, 14௦; விக்கீரகம், தேவதார்ச்சனை

(௪.8.1 17.

தாம் பண்ணல்போ லுருப்பல பரப்பி (பிரபோச. 11, 12),

5. 00101: நீறம். பல்வே றுருவின் வனப்பமைசோ
தை (குறிஞூப். 109]. 6, That which appears in
௦0111௦: உரவழுள்ளது. உருவுமி ரென்னின் (9. 9.
4, 9).

7. Decorative

work

in

சென்று

செத்தின

உருக்க

குறடு (சிறுபாண், 952, உரை).

எழுர்தின . .

,

§. Repetition of a

or a lesson;

prayer, an incantation

carved

சித்திவேலை. By

with the chisel; உரியாறிசேய்த
றுளிஈள்

wood

Usvipsnm

சசய்யும் அனுசந்தானம். உருவெண்ணு மந்தியால் (இவ்.
இயற். 1, 389).

9. Music,

song,

musical

com-

0031(100; இசைப்பாட்டு, தாளத்தின் வழியுரு வெடுத்து

(௨த்தரரா.

தைவ.

25).

10. Schooner,

sloop,

571811 16856] : தோணி. ந்து உரு வரு$றத. (01/0.

11. Gold bead or other ornament strung on
either side of the marriage badge; ste முதலீய
apon Garda an. grata. Collog. 12. Em0௫௦;

கந. (W.)

*உரு*-த்தல் பாம, 77 உ.ம். 4௨௫”.

1,

To appear, come into existence; தோன்றுதல்,
உம்மை வினைவர் துருத்த லொழி யாதெலும் (மணி. 26,

32).

2. To sprout, shoot vp; முளைத்தல். (இிவா.)

3. To take shape, assume a form; 2pGailbspe.

[M. uriyan.|

1,

௮றமுருத் தளையான் (௮ரிசமய. பரகால. 91).

One who has rights, heir; உரிமையுள்ளவன்.
One who is worthy, qualified; அதிகாரி,

2,
3
3,

issue forth, flow up, well, as a உற்ற; சுரத்தல்,

உரியன் uriyan, 7. <id.

21116: உறவினன். (மிங்)
வன். (பி்.)

4+. Husband;

உரியோன் மர்6, 8. 418:

உரிவை யாரவர், n. <e?-.

der

53% உரியன்.

உரிக்கை,

உருத்துருத் சமுதூற்றிருந்து (உபதேசகா. ௮யமுக. 10).

மதகரி யுரிவை செய்தவ”

(தேவா.

578, 3).
உ௫'-த்தல் uru-, 17 v.intr. 1. To get an-

increase; ase.

நஞ்சினங்கோள்ளுதல். ஒருபக லெல்லா முருத்தெழுந்து

2. To burn, கார; அழிலுதல்.
(சலித். 39, 93).
ஆச முருப்ப தூறி (புறசா. 25, 10). 3. To become
1106, ரா2(யா6; முதிரீதல். பண்டை யூழ்வினை யுருத்

தென் (சிலப். 10, 217).—tr. 1. To be angry with;
கோபித்தல், ஒள்வாட்டானை யுருத்தெழும்சன்று (x.
2. To bear likeness to, resemble;
வெ.3,2).
ஒத்தல். நின்புக முருவின சை (பரிபா. 3, 32).

அட்டை, (பில்.
௦0

(G7)
மா) மான், சானிடை

“உர” uru, n. 4,

உருக்கங்காட்டு-தல்

intr. <e@eso+.
அன்புகாட்டூதல்,

1. Fear; அச்சம்,
2. Leech;
302).

To

urukkan-kattu-,

show

kindness,

v.

love;

உருக்கம் urukkam, 2. <@@@-. [M. uruk-

gry, to be provoked ; to exhibit signs of anger; Gu | kam.|]

உ௬” uru, n. <egஉருவுட்காகும் (தொல். சொல்.

1௦

*உரு'-த்தல் uru-, 77 v. intr. cl ரு...

1. Skin, hide, யூருவைச் சுரர் துரந்து (இவ். பெரியதி. 1, 4, 2).

066], பயம்; தோல், காரானை மீருரிவைப் போர்வை
யானை (தேவா. 18, 8). 2. Stripping, peeling off,
flaying;

4. To

pathy ;

1. Melting of heart, tenderness, sym-

wercEdipgd.

2. Compassion,

mercy,

pity: @résw. உருக்கமி லல்வசுரச் குலம் (இரகு.
மாலையீ. 113). 3. Love, as to a deity, a friend,
௦ா உள்பிம்:

அன்பு.

உருக்கத்திற்

சரத்தேந்தி

(விசா

யகபு. 75, 121).

*உருக்கல் uru-k-kal, 1. 81ம். ஈசல்.

(கரம்)

Small statue in stone of a benefactor who built
a temple; கோயில்கட்டியவநடைய ௨௩.
A
உருக்கன் urukkan, 2. <2@s@-

wasting disease, of men or of plantains;
யைவாட்டூம் நோய். (1.)

மேனி

உருக்கனடி -தீதல்

<id.+.

urukkaneati-,

v. tr.

To blight, as disease, esp. in’ plan-

(8105; கரகச்சேய்தல், (1.).
உருக்கா ஙகட்டி urukkan-katti, 1. 4 உருச்

கு3-ஆம்*-.

586 உஊகக்காங்கல்.

உருக்காங்கல்

+.

உருங்கு- தல்

344

உருக்கனடி -தீதல்

urukkan-kal, ». <id.+1d.

Overburnt brick; 2"&OGutar Gataed.
*உருக்கா ட்டி-தல்

uru-k-kattu-,

உ. 24147,

உருக்குமண் urukku-man,#.

566 உநக்து

மணல்.

2 hSGlnsav urukku-manal, 1. 4 உருச்
@-+-.

Iron ore, iron-sand; Qwwere.

(W.)

*உருக்குமணி ‘urukkumani, ௩. prob, ruk-

may sesh. [M. urukkumani-k-katila.]

Solid

globules or gold soldered together around a
ring and worn by women as ear-drops; காதணி

4உரு*.
visionary

10. கறறக ஐ 8 ]32]1ப010கர1௦, 8 ams. (W.)
object; : உநவேளியாகச் தோன்றுதல்,
*உருக்குமணி* urukkumani, 2. <Rukmini.
மாயவன்வ5 துருக்சாட்டுனெறான் (இல். காய்ச். 15, 8).
| See 2ma5an?.
உருக்குச்சாய்-த்தல் ௨ா1:124-௦-089-, v. tr.
"உருக்குமம் urukku
$உருச்கு-*

To cast or run metals in bars, or

in mass, for further use;

உலேர்கங்களை நீண்ட

கட்டியாக உநக்கதல்; (ம.)
உருக்கிவார் -த்தல்

<id:+.

urukki-var-,

v. fr.

To’cast, found, run, as a metal; ané

கீன உலோகங்களைக் கநவில்வாரீத்தல்,

உருக்கெனம் urukkinam, n. 416.4, (02

I. That which facilitates the-fusion of. metals,

as borax; உரக்தச்சாக்த,
அஜ்சனபாஷாணம்.

2. A mineral poison;

mam,

um.

<rukma.

0010; போன். (சங். ௮௪.)

*2 GS
Gu ool urukkumini, n. <Rukmini.
Name of the principal wife of Krsna; sedmrcom

பிரான் தலைமைத்தேவி,

> HSGHSSG

(பாசவத.)

ச

urukkurukku, ஐ. Variety

01 கோ; கர்ப்பூரவகை. (சலப். 14, 109, உலை.)
*உருக்குலை-தல் uru-k-kulai-,v, intr.< egy
+ .Collog.
1. To become dismembered; to

be disunited, as parts of a lock, a house; to be-

உருக்கு' -தல் மாய/2ல-, 5 v.tr. caus of eG come loose, deranged, disorganized; முன்னுந
@-. [M. urukku.] 1, To melt with sheat, as வம் அமீதல், 2. To be emaciated, as the body
09: 1110855; மேனி மேலிதல்.
metals or congealed substances;
to dissolve,

1100679, 1058; இளகிவிழிச்சேய்தல். தியிடை யுருக்கு

தன் முயன்றான் (சந்தபு. மார்ச்ச. 131). 2. To soften,
as feelings; to melt, as one’s heart : மனம் நேகீழ்த்
துதல். எம்பிரா னாமஞ்சொல்வி

யுருக்ென் (சம்பரா,

உருக்காட். 37). 3. To reduce, emaciate, as the
body: மேலியசீசேய்தல்.
அந்த வியாதி உடம்பை

உருக்சிவிட்டத. +. To destroy; opfssa. (Saur.)
(W.) 5. To afflict, distress; amsgase. (w.)

உருக்கு” urukku, 11. 6 உருக்கு. [T.ukku, kK.

உருக்குவளை .ப101160-18]81, 4. prob. 2@4

கு-ர வளை.

Instrument for polishing the pre-

clous metals; மேநகாணி, (சங். ௮௧.)

2S0510-$5
<eg@'t+.

(j.)

uru-k-kotu-, v. intr,

1. To instigate, set on; ஏவிவிடு

தல். 3. 7௦ 110116 (௦ 61] 02605; கொடுமைசேய்யத்

தூண்டூதல். 3. 17௦ 8116 ௨01106; புத்திசோல்லுதல்.
*உருக்கொ ள்(ளு)- Sav uru-k-kol-, . intr.
<eg +.
1. To take shape; ayGaGssc.

2, (W.) 2. To be conceived in the womb; smal
Anything melted, product of liquefaction; 254 gigas. (W.) 5. To attain normal devetrku, M. urukku.|

1. Steel; arcoy. (சூடா)

1ம்; ஒழங்கான வளர்ச்சியடைதல்.

கீனபோநறள். செப்புருச் சனைய (சம்பரா, கார்கா, 91).
ஆ
5
°
“leyy

QUHSQSF
ILO urukkv-karam,
022; வேண்காரம். (ம)

QHSFFOQFHSY

Cid.t+.

#5

ea pe

|

pe

a. Cid. +.

ucukku-cecenkal,

oy
urukku-c-cenkal,
5 உநக்காங்கல்.

n. |
1

4, 70-1௨

possessed, as by a spirit, for uttering oracles;
'அவேசங்சொள்ளுஜல
், ()

2 GG So uruku-, 5.0. intr. [M. uruhu.]
Y

1. To dissolve with heat; to melt, liquefy; to be

உருக்குத்தட்டார் மாய/ம0-121127, 14104. 10960; வேப்பத்தால் ஓளததல். 2. To become
ர
த் ப ம
க
tender: to melt, as the hear
to be:
kind:
t:
+. Goldsmiths: GurtiGardat. (avd. 5, 31, to commisserate: to sympathize
; to glow with.
1006; மனரேகிழ்தல். பூண்முலையார் மன மூருச (பு.
*உருக்குத்து-தல்

<ag+.

uru-k-kuttu-,

1. To cast in a mould;

உர,

2panb

வெ. 9, 41, கொளு). 3. To be emaciated; Gined
தல். அக்தசோயால்: உடம்பு உருவிட்டது.

அமைய வார்ப்படம் வார்த்தல், (செசெல். 57, உலர.)
“2 (h@GUSLo uruku-patam, ஈ. 6 உருகும். 2. To vatcinate: அம்மை குத்துதல். 1.0.
| Softness of condition, melting state; @ergeb5 fw
“உருக்குப்பிரமியம் urukku-p-piramiyam, பக்குவம், உருகுபதத்திலே வளைக்சவை (ஈடு, 1,
4, 3).
n. <&@4§-+ prameha. Gonorrhoea with disஉருங்கு-தல் பாமங்லை-, 2௪.77. 7௦ 84; உண்
012186 ௦1 010௦௦0; டரத்தப்பிரமியம், (1.)
ஆதல். ௮ரவிலுட லுயிருருங் குவணம் (பரிபா. 4, :48).

- உருச்செபி-த்தல்

445

உருட்டுமோதிரம்

*உருச்செபி-த்தல் பாம:௦-0ஜற॥-, 9. tr. <2| signs
G+.

of anger;
துப் பார்த்தல்.

To repeat mantras over and over again

8 061811) பபாய் ௦4 (1065; மந்திரத்தைத் திநம்பத்
திநம்பக் கணக்கீட்டூ அனுசந்திந்தல்,
*உரு௫'

பாமர, 2. Cruci.

இனிமை.

Pleasantness, agreeableness;
பேச்சு உருசியானது.

3

Je

அவன்

admin.

4, Wish, desire;

அவளுக்குப் படிப்பில் உரு அதிசம்.

To

relish; to be savoury, pleasant to the senses or»
17.

இக்கனி

உரு?க்றெது.

1, 1௦ taste, examine by the taste; arena

பார்த்தல்.

அவன் மாங்கனியை உருரிக்கிறான்.

0

|

00116 11 865; பேச்சால்மநட்டி வேல்லுதல். ௮வர்

களைப் பேச்சில் உருட்டிப்போட்டான்..

2. To

2. To bring

10 ரயி, 8 உர்கறபிட; அழித்துவிடதல், அசத்தியம்
die;

சாகச்சேய்தல்.

3.

To cause to

அந்தச் குழந்தை பிறந்து தாயை

| உருட்டிப்போட்டது.

>

Ts

L_19. IG

Fev urutti-vitu-, v. tv. <id.

5௦6 உநட்டிப்போடுஉருட்டி விழி-த்தல் urutti-vill-, v.ér. See

to enjoy, as happi-' 2நட்டிப்பார-.

experience, as pleasure;

அனுபவித்தல். உள்ளத்துருரித்து (திருவிளை..

ness;

urutti-p-potu-,

HOSE குடியை யுருட்டிப்போட்டது.

*உருசி:-த்தல் uruci-, 77 v.<id. intr.
11100; சவையாதல். எனக்கு

உருட்டிப்போடு-தல்

tr. <id.+. Collog. 1. To defeat
by argument,
1. Taste: gona. by a display of skill or by sophistry; to over-

taste, relish, flavour; இன்சுவை.

2. Good

கோபக்தற்தோன்றச் சுழலவிமித்

உருட்டு'-தல்

uruttu-, 5 v. tr. caus. of 2G

yorers. 11).

ள்-. []$. urugu, M. wruttu.|

*உருசிகரம் urucikaram, 1. <ruci-kara.
That which is delicious, savoury; @afsuowr

or wheel; to trundle, as a hoop; to wheel, as
a barrow; to bowl, turn about, revolve,-as a
thing ona plane; to throw, as dice; to whirl,

னது,
*உருசிகாட்டு-தல்

uruci-kattu-,

பம்

<rucit. To allure by baits or dainties, cause
one to engage in a pursuit by: giving a gratifying foretaste; @afiiysam Ope.

*உருரிகாண்(ணு)-தல்
7. 410.

மாம்-18-,

சுவையறிதல், உருண்ட பூனை.

*உருசிதட்டு- So uruci-tattu-, vintr. <id.
+. To be sweet, pleasant to the taste; சுவை
தோன்றுதல்.
+.

To

taste, examine

v. tr. <id.

or ascertain,

85 8 015008; உநளச்சேய்தல். ௮றக்கதி ராழி தறப்பட

aL (wenfl. 5,76). 2. To form as clay or other
substances into balls or globules; 2grewiaeé
சேர்தல், முருடீர்ந்துருட்டற்கு (கம்பரா, மாரீசன். 189).
. To afflict, cause pain, to vex; வரத்துதல்.

v. க ்க்துபோம்வழி யுருட்ிவானொருவனை (சூளா. முத். 9).

To get a taste, know the flavour;

*உருரிபார்-த்தல் மாமர,

1. To roll, as a ball

4. To play upon a stringed musical instrument
with pressure of fingers, as lute strings; @eng
நரம்பை வநட€தல், (கூர்மபு. கண்ணன்

147.)

5. To

overcome in athletic exercises or games;

விளை

யாட்டில் வெல்லுதல், (].) 6. To impose and
confoundas by high sounding verbiage; aLipér

லத்தால் மநட்டூதல். சடபடமென்றுருட்தெற்சோ (சாயு.
as the நின்ற. 8).

nature of a thing by tasting it; amasepaw.
உருட்டு” uruttu, ௨. 6உருட்டு-. [%, 17414,
*உருச urucu, 1. <U. ruji. Proof. See | M. uruttu.| 1. Rolling, revolving in a plane,
oa. (W.)
turning of a wheel, whirling; உநட்டூகை, உன்னை
“உருசை

011108], 71, 471401, Relish, flavour;

உநசி. BESS சதியுருசை ஈல்கும் (பதார்த்த. 601).
உருட்சி urutcl, 2.<2@erasa wheel; 29@§m4.

1, Revolving,

2. Rotundity, globula-

| nity} திரட்சி, உருட்ிக்கு 8ீட்சி.
*உருட்டா urutta, 2 <U. utd.
boast, rodomontade; டடம்பவாரீத்தை.
உருட்டா 519.58 pee.

*உருட்டால் uruttal, n.
உருட்டாலடிச்சராய்!
உருட்டித்தை FEN

€உருட்டு-4-

Vain
௮வன்

5௦6 உநட்டா. ஏன்

ஒர் உருட்டு உருட்டிவிடவா?

2. Wheel of a car;

சக்கரம். உருட்டோட வோடிய தேர் (குலோத். கோ.

212). 3. Roundness, globularity; sncé. உருட்
டான வடிவம். +4, (Arch.) Moulding; arur

வளைவு.
tion;

5, Terrifying, frightening, intimida-

வேநட்ட,

உன்னுடைய

உருட்டுக்குப் பயப்

பட மாட்டேன். 6. (Mus.) Quavering note;
ரூம் குரலிசை. 08/07...

Um

7, Ring for the fingers

or toes; மோதிரவகை, 09/07,

8. Slope; aha.

மலையுருட்டாயிருப்பதால், சாக்ெதையாக இறர்சவேண்
டும். Loc. 9, 1181ம்; ஏமாற்றுகை, பொய்யும் புரட்
urutti- t-tal-,, v. fret டும். உருட்டும் திருட்டும்.

To roll and sew a border, a kind

of hemming; gienPoud சுநட்டித்தைத்தல்,

உருட்டுப்புரட்டு

uruttu-p-purattu,

<id.+. Tricks and frauds; வள்சகச்சேயல்,

1

2 hL-OCior Sg uruttu-motiram, 1.
உருட்டிப்பார்-த்தல் மாயர்(4-ற-ற8-, ௨. (7.
<id.+. To roll the eyes and look intently with <eGeO+ 11810 ௪010-1102; மோதீரவகை, 10௦,

*உருட்டுவண்ணம்

(Pros.)

<id.+.

உருத்திராக்கம்
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உருட்டுவண்ணம்
Variety

uruttu-vannam,

of rhythm

*உருத்திரசா தனம்

/.

effected

#

<rudra+. Rudraksa beads, asa Saiva emblem:

by using short syllables in quick succession,

உநத்திராக்கம்.

as free rolling on;

வாலவா, 38, 29).

அராகந்தோடூத்துவரர் சந்தம்,

uruttira-catanam.

உவத்துபூணி வுருத்திரசாசனம் (ரு

உருட்வெண்ண மராகந்தொடுக்கும் (தொல். பொ. 544).
*உருத்திரசூத்தம் uruttira-ciittam, 9. 41ம்.
உருடை urutai, x. <2@er. Cart, bandy; | +sikta.
A Rg-védic hymn addressed to Kud| 18; உநத்திரவாப்புகழந்துகூறும் ஒர வேதமந்தீரம்,
வண்டி, உருடையூடு திரியும் (சேதுபு. முத்தீர். 42).
uruntu-pd-, v. tatr.
*உருத்திரபசுபதிநாயனார் 1112-0800:
உருண்டுபோ-தல்

To

<eage-+.

die, said in cursing or in

mentioning in a disrespectful way; சாதல்,
உருண்டை

uruntal, 7. 418.

pati-ndyanar,

n.<id.+.

saint, one of 63;

[T. und. |

A canonized Saiva

அறுபத்துமுவர் நாயன்மாநள் ஒர

வர், (பெரியபு.)

1. Ball, bowl, globe, anything round, asa pill;
*உருத்திரபஞ்சமம் பாார்ப2-றவ்கோவா,
ogden. 2. Mouthful of food in the shape of a n. <id.+. (Mus.) A melody-type; of @mraw.
ball; salarib. 3. Roundness, globularity; #7c&. . (திவா.)
uruntai-k-katti, 7.
உருண்டைக்கட்டி
4உருண்டை--. 566 உண்டைக்கட்டி.
*உருத்தரி-த்தல் uru-t-tarl-, v.inir. <ripa

To take shape, as an embryo;

+.

கோள்ளுதல்.
1.

uruttira-pimi, a. Cid.+.

Burning ground, where Siva is said to dance;
மயானம,

வடிவங்

*உருத்திரம்

uruttiram, . <rudra.

Fury, violent anger, rage;

*உருத்திரகணம் uruttira-kanam, n.< rud-

ra+.

*உருத்திரபூமி

Siva’s

attendants;

Fasamb.

2,

5௨14௨ 084701665; சிவனடியார். உருத்திரசணப் பெரு

(Poet.) Sentiment

பேநங்கோபம்.

1,
2.

of wrath or fury; Gagaté

சுவை. (சண்டி. 09.) 3. 586 உநத்திரசத்தம். கண்ணு€
ரருத்திரத்தை (சேதுபு, இராமமா. 41)
*உருத்திரமுடிச்சு

wsser. ({.M.P.)

uruttira-muticcu,

1.

*உருத்திரகணிகை uruttira-kanikai, 2. <id.+. Spiral knot of the sacred thread, esp.
<id.+. Dancing girl of a Siva temple; Far 25 (160 நர 581185) 196. 10, பிசமமுடிச்சு; பூணூல்

கோயிற்றச். உருத்திரசணிகையர் சவரிலீச (பரத. ஒழிமி.

மடிச்சின்வகை,

29, உரை,

*உருத்திரகன்னியர் uruttira-kanniyar, 1.

*உருத்திரரோ GID uruttira-rokam, n. Cid.
+. Angina pectoris, breast pang, being a

Damsels who are among Siva’s atten-

disease in the andkatam or rudra-centre one of
the dynamic nerve-plexuses in the body; wt

<id.+.

08015;

உநத்திரகணத்தைச் சேர்ந்த மகளிர்,

சாமரை

யுருத்திரசன்னிய ரிரட்ட (காஞ்ப்பு. சார்ந்தாசயப். 30).

*உருத்திரசரந்தி uruttira-kiranti, m. <id.
+granthi. Mystical circles, in ancient Hindu

physiology, of miulatdram and cuvdtittanam;
பூலாதாரமம் சுவாதிட்டானழம். (அ. நி.) '

*உருத்திரசடை uruttira-catai, n. <id.+,

jata. 5166௩ 08511. 566 திநநீற்றுப்பச்சை. (மூ. ௮.)

LIL].

(W.)

*உருத்திரவிருதயம்

uruttira-v-irutayam,

i. <Rudra-hrdaya.
Name of an Upanisad;
நூற்றெட் 6பற்டதங்களள் ஒன்று,
*உருத்திரவீணை uruttira-vinal, n. <rudra

+.

Rudra’s vina, somewhat resembling the

Aeolian harp in action; wtpaimas. (Ras. oa

uruttira-camaka- இரலீணை.)
*உருத்திரவுப்பு uruttira-v-uppu, n. <id.
namakam, n. <id.+. Name of two collections
of Védic hymns addressed 10 ]$ம078; உநத்திர +. Saltpetre; Ganguytny.
னைக்குறித்துக் கூறும் வேதமந்திரவகை,
*உருத்திரன் uruttiran, n.<rudra. 1. Siva;
*உருத்திரசருமன் uruttira-caruman, 7. சிவன். (திவா.) 2. Ruttiran, one of ékataca<id.+sarman.
Name of a dumb poet in ruttirar, q.v.; ஏகாதசநத்திரந ளோநவன். (இவா.)
Madura who acted as arbitrator on the com- 3. Agni; அக்கினிதேவன், உருத்தானென்லுசாமம்
mentaries of the Jraiyandr-akapporul, and who . .. செந்திப்பண்ணவன் நனக்குமாமால் (சத்தபு. தூம்.
was himself the compiler of the Aka-naniru; 45). 4, Attendant of Siva; FasomaGgneir. (66
டஓறையரைகப்போரளுரை கேட்டவநம் அகநானூறு Sy. s8AL. 45.) 5. Sonof Siva; சிவதமாரன். (௧௧
தோகுத்தவநமாகீய ந புலவர்,
Sy. SSAL. 45.)
*உருத்திரசன்மன் மாம((18-080௱௨ற, n,
"உருத்திராக்கம் uruttirakkam, n. <rue
*உருத்திரசமகநமகம்

5௦6 உத்த்தீரசநமன்.

draksa. 1. Rudraksa nuts, worn as sacred beads

உருப்பிடி -த்தல்
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உருவகப்படுத் து-தல்
உருமம் மாய௱க௱, 8, உரு.

*உருப்பிடி-த்தல் uru-p-piti-, v. tr. 47122
+. To takea photograph; uriotfg sae. Mod.

*உருப்பிணி uruppini, n. <Pkt. ruppint

1,

ர், 85

of the sun, of the atmosphere; sultriness, close-

ness; Gar.

(e.) 2. Noon, noon-day; sGe

<rukmini. See 2negui ow? . (Se. Sapanus.7, 10, 0.) | பகல். உருமத்திற் கதிரே (சேதுபு. இராமனருச். 918).

உருப்பு! மாழுற, 2. <eg'-.
1. Heat;

வேப்பம்.

உருமலைவா ர்

[K. urupu.]|

urumalaivari,

கன்மிசை உருப்பிறச் கனைளி | containing metal; உலோக.மணல்.

சிததென (கலித். 10, 7). 2. Anger, heated emotion;

#,

Sand

(144.)

உருமவிடுதி பாபா
&- 711014, 1. 4உருமம்*.

சினத்த, உருப்பற நிரப்பினை யாதலின் (பதிற்றுப். 50, ் 141008ரு 160659; மத்தியானத்தில் வேலைநீறுத்துகை,
16). 3. சேமி; கோடூமை. உருப்பில் சுற்றமோ (1)
டிருந்தோற் குறுகி (பெரும்பாண். 447),
*உருமா ல urumal, 2.< U. riamdal. 1. Tur-

உருப்பு” uruppu, n. cf. wru.
1110716856: மீததி. (இவா.)

Abundance,

ban; தலைப்பாகை,

அங்கவஸ்தீரம்,
*உருமா லை

*உருப்போடு-தல் யாம-0-06(0-, 9.17. 4 சீற்

2. [ஹன 01௦16, 86 க்ஷி;
urumalai,

n. <id.

See ag

+. 1. To repeat mantras a number of times;
மந்திரத்தைப் பலமுறை அனுசந்தித்தல், 2. To repeat so as to commit to memory; மனப்பாடம்

மால்.

LUT ESS.

5611; வேற்றுநக்கோள்ளுதல், வாரி வாணிகர் போலவே

*உருபு மயம், 2. cf. rapa. 1. Form, shape;
வடிவம்.

சொல்.

(தொல்.

94,

சேனா)

2. Colour;

நிறம், உருபுசஎரவண்ணம்கொண்ட (பதிற்றுப். 59, 30).
Particle such as case-endings, etc.;

3. (Gram.)

வேற்றுமை முதலியவற்றைக் காட்டம் இடைச்சோல்.
(தொல். சொல். 69.)

*உருமாறு-தல்

+.

uru-maru-,

v. intr. < ripa

1. To change one’s shape, disguise one-

யேசிலா வுருமாறினார் (திருவாத. பு. குதிரையிட்ட, 9),

2

1௦ become changed in appearance, as by

0156856; தோற்றம் Camse.
உருமி-த்தல் urumi-,

77 v. intr, eg.

To be hot, sultry, close, as the weather; Garu
மாதல். (W,)

*2(RLWWISSLO urupu-mayakkam, 1.
2 (h(Lp'- Bev urumu-, 9 v.intr. <eg'. (T.
<egyt. 1.(Gram.) Use of the ending of one urumu.| 1. To thunder, roar; aféPssd. ead

case for that of another, as the dat. ending @
for the loc. @ar in the sense of the latter:

ஒநவேற்றுமையுஈபு பிறிதோநவேற்றுமையது உநபின்
போநள்கோண்டு நீற்கை, ரிலையினாற்கு, உருபுமயச்சம்

2. Use of one ending of a

(சீவக. 1889, உரை).

case in the sense connoted by another ending
of the same case, 85 அறத்தான் வருவதே யின்பம்
(குறள், 39) 1௦1 அறத்தொடு வருவதே

யின்பம்;

oF

வேற்றுமைக்குள் ஒரநபு வேறேநநபோடூ மயங்தகை.

உரும் urum, 2.<2g’-. [T. urumu.]
மாம்ச; இடி. உருமுற்ற பாம்பின் (2வச. 97),
Fear, dread, alarm;

ட

மறுழறுத்தல்.

உருமு” மாயை, ஈ. €உரும்.
(பிற்.
உருமுக்குரல்

+

866 உதம், 7,

urumu-k-kural,

2. <a.gqp

Noise of thunder; @yGurae.

*உருமுத்துவசன் urumu-t-tuvacan, m
<id.+. Indra, who has on his banner the

symbol of lightning; @igser. egaégacer
1. மைந்தன் (பாரத.
புட்பயா. 198),
2.

அச்சம். (தொல். சொல், 305.)

pLgio' urumparam, 1. <udumbara.

Copper; Gaiy.

நக்கு (கந்தப். அசுரேர். 95). 2. 1௦ 8709], grumble;

(w.)

2 (LOLI TLO* urumparam, n. 1. Asafoetida,
s. sh., Ferula alliacea; Cummamrund. (w.) 2.
|
Serpent; umoty. (w.)
உரும்பு பாமாாறம, 11. €உருப்பு!. Ire, exas062100; கொதிப்பு, உரும்பில் கூற்றத்சன்னநின்
(பதிற்றுப். 26, 18).

உருமேறு urum-éru, n. <aguw+.

060011)

Thun-

பேரீடி, ௮ச்சொற் றத்தஞ் செவிக்குருமேரு

கச் கலங்கு மரவன்னார் (பாரத. இிரெ_. 99).
*உருமேனி uru-ménl, n.<ripat. Visible

form of God;

பாமேசுவான் உயிர்கள் தங்கண்

ணை காணும்படியேடூக்தஞ் சகளவடிவம், உருமேளி
தீரித்துக்கொண்ட தென்றலும் (9. 9, 1, 58).

“@.(hTFLD uru-racam, n.<uru+.
0101511761) பாதாசம். (மூ. ௮:)

Mercury,

உறுவ மாமாக, ஏஸ். 4௨௬௭- 7110002119,
*உருமகா லம் uruma-kalam, n. C2 pow +. 1011), கோசர்யி9;
நன்றக, புயவலியை நீயுருவ சேக்

11௦1 ஏலே;

கோடைக்காலம்,

(17.)

உருமத்துக்குவிடு-தல்
urumattukkuvitu-, v. intr. Cid. + . To cease at noon, as
from study, from labour; மத்தியானத்தில் வேலை

நீங்கவிடுதல்,

| கையா

(கம்பரா. குலமுறை, 90).

*உருவகப்படுத் து-தல் uruvaka-p-patuttu-, v. tr, <riipakat. To speak metaphorically; கவமேயத்தை உவமானத்தோடூ அபேதமாகக்
கூறுதல்,

449
To assume a form, (846 2806) வடிவுறுதல்,
Figure of speech in which the uvameyam or the 2..To become sound, to improve, to be re:
thing compared is represented as identical| formed; #ituOpe.
with the uwvamdnam or the object of comparison,
“உருவா &@-Sev uru-v-akku-, v. tr, caus.
metaphor; உவமேயத்தை ௨வமானத்துடன் அபேத ௦1 உருவ. 1, To shape, fashion, mould; உதவ
மாகக் கூறும் அண். (தண்டி... 34.)
ழடையதாகச்சேய்தல். ..2, 11௦ 1808, reform, im*உருவக- -தீதல் uruvaki-, 77 v.ér.<id. To| prove; ச்ர்ப்படத்துதல்.
speak metaphorically; உநவகப்படுத்துதல்.
உருவாஞ்சுருக்கு uruvailf-curu
kku, 1,1
*உருவங்கா ட்டி uruvan-katti, 1. <ripat. <ege-+. See உநவுசுருக்கு. Loc
*உருவகம்

uruvakam,

௩,

<ripaka.

Mirror; கண்ணடி, (பி்)
uruva-c-catakam,
*உருவச்சாதகம்

*உருவாணி! பாப -V-Anil1., Cid: + ani. Axle-

1.

bolt, linchpin; géare?, Cares gr OG வாணியின்

< riipat sddhaka. See apuerssnd. egaéeng | (௨பதேசகா. ஈவத்துரோ. 411),
கத்துக் கேற்பப் பெண்ணலங்கிடந்த பேசை (€வக. 1571).
*உருவாணி* uru-v-ani, 1. prob, rapat

1. ga-. Emaciated body, body which is all skin
Science of the shape, features and and bone only; Gud pgap_o. (].)

*உருவசாத்திரம்

<id.+.

பாமர£-08(0/80,

marks of the human body, including palmistry
*உருவாணிபற்று-தல் uru-V-ani-parru-, 9,
and physiognomy, and of the characteristic intr. <id.+. To grow lean, to be emaciated;
qualities betokened by them, one of arupattu- (மெலிவடைதல். (4)
ndlukalai, q.v.; உறுப்பமைதியால் ஏற்படூம் உயர் |
விழீவுகளைக்கூறும் நூல்.

See eat

*உருவரி uruvaci, #. CUrvasi.
ag. உருவரி யென்னும்

பேரா

ape

ஜெப்பிலா

வாய்ஈத திருநிகர் மங்கை (மச்சபு. ௮சத்தியர்பூ. 17).

*உருவம்

uruvam, n. <répa.

1. Shape,

visible form, figure; again. சோதியாய்த் தோன்று.

"உருவாரச்சக்மட்டி uru-vara-c-camatti,
A. prob. urvdrut.. A straggling shrub with
simple cblong leavesand greenish flowers, m.sh.,
Cadaba indica; வீமிச்சேடி. (மலை)
*2 hati’
uruvaram, on. <urvdru,
Mottled melon. See Gastron?. (Sm.)

*2 (Raum gio’ uru-varam, ஈ. <ripat ஆர்.

முருவமே (திருவாச. 22, 9). 2. Body; ad. 2g
[11886; பிரதிமை. 7.00.
வமு முயிரு மாசி (தேவா, 1028, 3). 3, Beauty ;
உருவி' uruvi, 7. 1. A plant growing in
4,|
அழகு. உருவப்பூணினாய் (cog. தேவிலயச். :3).
(010ம, 106; நிறம். உருவப் பல்பூத் தூ௨ய் (திரு hedges and thickets. 566 நாயுநவி. எள்ளிசதம்

Gog. 241). 5. Disguise, assumed form; வேஷம்,

படியுருவி (தைலவ. தைல. 108).

2. Honeysuckle

3. Indian
வலியி ணிலைமையான் வல்லுருவம் (குறள், 273). 6. mistletoe. See wydgugay. (W.)
Die used in gaming; கவறு, முன்னாயம் பத்துருவம் nightshade. 566 முள்ளி. (.)
பெற்றவன் மனம்போல (சவித். 180). 7. Repetition
“உருவி” uruvi, n. Curvi. The wide earth;
04 ஸரகார்க6: மந்திரவுந, நின்றிரண்டருவ மோதி பூமி. பாருருவி நீரெரிசால் (இவ். திருசெடுச். 9).
(@ws. 1289). 8. Image made of clay or fashioned
*உருவிடு-தல் uru-v-itu-, v. tr. Crapat.
of brick, idol, statue; Sag 'amw. - ). (Buddh.)

To repeat mantras; wp ssaartgsd..
உருவியழு-தீல் uruvi-y-alu, v.
கந்தங்களுளோன்று, தங்கியவுருவமோடும் (9. சி. பர.
பஞ்ச

Bodily form, one of panca- Godan, 04.

செளத. 30).
*உருவமெடு-த்தல்

uruvam-etu-,

wv. intr.

41424, To assume a form, as a deity; aan

கோள்ளுதல்.

*உருவரை

uruvarai, 2. <urvard.

soil, productive land; Gaxfciyarorseu.
உருவல் மாய8], 1. றாம். உரு௮-

Fertile

(Gus)
நாம் 01

ear-drops; காத்ணிவகை, (34)

intr.

<e@q-+. To weep and 500; விம்மீயழதல். Loc.
உருவியுப்பு uruvi-y-uppu, ௩. <egped!
+.
Medicinal salt made from Achyranthes aspera;

நாயுநவியுப்பு. (8.)

*உருவிலாளன் uru-v-il-dlan, 1. <riipa
+@e neg.+ .ger-. Kama, who has no.corpotal
body;

மன்மதன். மீன Rapes

திருவிலாஎன்

(மணி. 5, 0).

உருவிலாளி uru-v-il-ali, 2. Cid. +. See
*உருவழி -தீல் பாப--8]1-, v. intr, Cripat.
1. To become disfigured by disease, to be உநவிலாளன், உருவிலாளி படகிபொடிச்சகொகுக்

deformed; Gina Cann sd

2. To be entirely

ruined ; மழதஞ்சிதைதல்.

*உருவா-தல் மாமன, உக, ப்ர,

(திருவி. வளையல், 35).

*உருவிலி uru-veili, A. Sid. +, see உறவி
1, | wiardr, பிக்.)
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உளரகலங்கு-தல்

pills and other forms of medicine into powder;

மநந்துரைக்தஜ் சீறு கல். 100.
உரைகலங்கு-தல்

urai-kalanku-, v. intr.

உரையல்
*> GOTBWLO urai-nayam, ம. 6107. Excellence of the exposition on a work; வியாக்கி
யானத்தின் இனிமை.

¢asor' +. To be confused in 506601; பேச்சுத்தட

உரைதால்

urai-nal,

2.

<id. +

1,

மாறுதல், சிர்தைதாயோலுரைகலங்க (பாரத. புட்ப. 90).
*p MIST Fer urai-karan, n. <id.t+hara.

Commentary, as a recognized work possessing
literary merit and forming part of literature;

Commentator; 2eswré fuer. (oar. 51.)

உரையாக்ய நூல்,
2, A work on which a commentary has been written; உரைபேற்ற நால்.

உரைகோளாளன் urai-kél-alan, 71. 410.

+. He who can easily grasp

€சோால்லும் உரையை

what is taught;

எளிதிலற்யவல்லவன்,

உமை

சோளாசற்குஸாரப்பததாலே (ஈன். 31).

*உரைச்சூத்திரம் urai-c-ciittiram, n. <id.
+. Aphoristic rule composed by the commentator in the course of his commentary on a
work in order to furnish additional information;

உரையினீடையே

உரைகார

ரியற்றிய

சுத்திரப்பா,

(இலச். கொத. 95.)

உரைச்செய்யுள் ural-c-ceyyul, 8. 410.4.
Prose composition; கட்டுரை, வார்த்தெப் பொழிப்
பென்பது உரைச்செய்யுளாலும் பாச்செய்யுளாலுஞ் செய்

உரைப்பாட்டு ural-p-pattu, . <id.+.
1161011081 00௦56; கட்டூரை நடை, (லப். பதி. 60,
உரை.)

உரைப்பு யாவ்றறம, ஈ. 4உரை..
1, Rub0102; தேய்ப்பு. 2, Assaying, testing the quality
௦1 160655 ௦7 றா601008 161815; மாற்றறிய வுரைக்:
கை,
உரைப்பொ (har urai-p-porul, n, <eeos'
+. Commentary which seeks to give the real
meaning of the text; விரித்துரைக்கம் மேய்யுரை.
(திவா.)
*உரைபாடம் ural-patam, n.Cid.+. Text

யப்படும் (௪. போ. பா.).

உரைசல்

(W.)

மாவ்], 1. 64உரை'.

against, friction; asmiima.

Rubbing

Collog.

with commentary; tpevipio aemmyio. (W.)
உரைபெறுகட்டுரை

ural-peru-katturai,

உரைசு-தல் மா21௦0-, 39. 04. உரை... [7, n. <id.+. Rhetorical prose, in an epic poem;
காவியங்களில் உரைநடையி லமைந்த தோடர். (சிலப்.)
oratsu, K.ore, M.ura.] intr. 1. To rub against,
asa post; tochafe; afsase.
2. To wear . உரைமானம் ural-manam, n.<m@eoo?-+.

away by use, as a seat, as one’s feet by walking;
நேய்தல். (34.)--8, To rub hard, scour, scrape,
scratch as with the head of a nail, clean off or

waste away by rubbing; Galisae.
உரைசெய்-தல்

{M. uracey.]

tr.

ural-cey-,

1௦ 10ம்;

உரைசுதல்.

v. Cacor’ +.

To speak, talk; Gameday

uralficu-, 5 v. tr. <eenre..
ஆனையு

மானையு முதுகுரைஞ்ச

இடைடபிலிருந்து கொசுகு சசுங்குநறெது.

உரைமுடிவு

urai-mutivu,

1. <ees'+.

Decision arrived at after hearing both parties

to a suit; considered judgment; Swrupsitio7

தல். இருந்தவாற்றையுசைசெய்தான் (திருவாய். நூற்.
99)—intr. To write a commentary; alwrd
கீயானம் பண்ணுதல்.
உரைஞ்சு-தல்

[M. wramanam.| Rubbing; Gacy.

னம். உரைமுடிவு காணா னிளைமையோன்
உரைமெழுகு

(பழ. 6).

urai-meluku, 2.<aeos’-+.

Darkish kind of wax, used by goldsmiths as
well as by assayers in cash bazaars to take up

the dust falling from precious metals that
are tested on the touchstone; உரைத்தபோன்
வேள்ளிகளை ஐற்தும் மேழத.
உரையசை

urai-y-acai,

n. Ceeose+.

உரைத்தாமென்றல் uraittam-enral, ஐ. Word which has lost much of its original
$உரை*. (ரேவ.) Drawing attention toa signification and is almost an expletive as ges;
தன்னுற்றலைப் பேநம்பான்மையு மீழந்து சிறிதுபோர
subject that has already been explained, one of [ஞுணர்த்தி
வரம் இடைச்கோல். (தொல். சொல், 979,
32 utti, 04.) ஓர் உத்தி, (சன். 14.)
உரை.)
உரைத்துமென்றல்
uraittum-enral, ஈ.
உரையசைக்களெவி urai-y-acai-k-kilavi,
<id.+. (Gram.)
Hint thrown out to suggest
n. <id.+. Word used in inviting attention,
that the explanation of an item may be looked 85 கேள்
1,6. "115160 10 சேண்மியா; ஒரவனை எதிர்
for in a subsequent place, one of 32 uti, q.v.:
மகமாக்குஞ்சோல்.' (தொல். எழுத். 34)
St 26s. (sar. 14.)
உரையல் ப£]ர2], ௩. 6உமை'-. Narrating,
2 OT HEL urai-natai,n.<ees'+. Prose
relating; சோல்லுகை, சனவின் ற$லயிட் செயல்
9(316; வாச்கநடை,

(sells. 92, 57).

|

்- உன்னிப்பு
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உன்மத்தன்

3. The arrow of Kama whose dart makes one பொ. 60, உரை.) 2, 566 உன்னம், 7. உன்னகி$லயே
0௨0 00 8௦௦௦14 ௦41௦76; காமன்கணைகளுள் பைத் யுணருங்கா$ல (சிலப். 3, 18, உரை).
தியழண்டாக்தவது.

4. Action of one of

(௮.கி.)

காமனைங்கணைகளி

the five arrows of Kama;

லோன்றன் சேயல். (பிங்)

ஊமத்தை. (திவா)

See

5. Thorn-apple.

(Gan)

2, 0046181100 ; தியானம். அகத்தியான்

மனம்.

(இவா).

infatuated person; பித்தன். மனவாசசங்கடர்தானெ
னைமத்சோன்மத்தனாக்கி (இருவாச. 34, 3).

*உன்மத்தி மாறக((1, 1. ௦4. உன்மத்த.
180181 106080081௨. 566 குறிஜ்சா.
. <un-matta.
*உன்மத்து unmattu,
Thorn-apple. 566 ஊமத்தை. (மலை.)
*உன்மத்தை ॥ால!(81, 1. See ஊமத்தை,
(மலை)
n.

un-matam,

<un-mada.

Gperer

intense lust, lasciviousness; S&T.

முன்மதத்தான் (பாரத. குரு. 95).

*உன்மனி unmani, n.<un-manas. A myshe body, perceived only by
tic centre
persons o. sigh spiritual development; 2
லீடலயுள்ள ஒந யோகஸ்தானம். உன்மனிச்கு ளொ

விர்பரஞ் சோதியாம் (தாயு. பொன். 98).
56
*உன்மனை மாகக், 1.

உன்மனி.

*உன்மாதம்யா&(க௱, ௬. ₹22-8ம44. 1480ness, mania, intoxication; வேறி,
*உன்மானம் unmanam, #. <un-mdna.
Weighing, measuring; foidms, (பி. af. 23,
உரை.)

*உன்முகம் un-mukam, #. Cun-mukha.

மூன்னேக்தகை.

Raising the face, looking up;
a favourable

1.

attitude; ajgidevom

யிநக்கை, சிவசத்தி அவ்வக்சாரியங்களில் உன்முகமாத
லாயெ சங்கற்பம்: (9. போ. 5, 2, 1, ற்). 3. In-

(800655 1 & றயாய்்; ஒன்றிற் கநத்தாயிநக்கை,
(W.)

*உன்முகன்

மா-ற யர,

௩. 410.

He

that is intent on an-object; sgsamuGmtuasctr.

சூதிலே யுன்முகனா யிருச்சிறான். (14.)

*உன்முக unmuki, n. See 2cripacr. (w.)

*உன்னதம்

unnatam,

1. <un-nata.

1.

Height, elevation, loftiness; 2wis#. (@ar.)
2. Eminence; Gioctrento.
*p STONSAVSTOTLO unnata-stanam, #.
<id. +. Elevated place, high position; Gio
லான ஸ்தானம்.
"உன்னநிலை

1. (Purap.)

unna-nilal,

Theme

71. 4உன்னம்*.

of invoking an unnam

tree for omens before a battle; Gumtégipeir
உன்னமரத்தால் நிமித்தமறியும் புறத்துறை, (தொல்.

4. A small tree with golden

flowers and small leaves which, in ancient times,

was invoked for omens before warriors proceeded

(௦ நக4(16:

நிமித்தங் குறிக்கும் ஒர மாம், (தொல்.

பொ. 00, உரை.)

1. Kind

உன்னம்”: மாறக, 4. <eerg’-.

0192 ; அன்னப்பறவை வகை, (இவா.) 2. Pincers
for tearing off flesh; smadifégni apa. (W.) 3.
(Natya.) A gesture with one hand, in which the

thumb and the little finger are kept united and
the other three fingers are held upright; #gta¥s
லும் பேநவிரலும் தம்முட்கூட மற்றைழன்றுவிரல்க
ரூம் விட்டூநீமிநம் இணையாவினைக்கை, (லட். 5, 18.)
உன்னயம்

x». 0.

மாவு,

A

உன்னி.

112811560௩ நழ்றற௦1௦ஞ;
அசுவசாத்தீரநூல்களு
ளோன்று, உன்னயமுதலாம் பு£விதால் (பாரத. நாடுக.
21).

2 srestey unnal, n.<eergy’-.

நினைக்கை, (மிங்.]

1. Thinking;

2. Mind; wear, (Se)

உன்னலர் முறவிகா, %. €14. அல் ௩௦.௭

(97

2. Taking

3. 18100)

பள்ளியை யுன்னஞ் செய்த (தேவா. 947, 2).

*உனமத்தன் 00-88, 1. 410. 1480 றக,

*உன்மதம்

உனனம்'! மாறக, 8. €உன்னு!-. [M. snரசஈ.] 1. Thought, object, intention; #5éBi.

அர். Enemies, lit., those who are unmindful;

பகைவர்,
உன்னாகங்கொடி

unnakan-koti,

See பேநழசுட்டை,

Many-flowered Bindweed.
(L.)
உன்னாயங்கொடி

Elliptic-leaved

#.

unnayankoti,

௩...

1.

silverweed, |. cl., Lettsomia

elliptica; Gamgaims.

2. Bristly heart-leaved

silverweed, 1. cl., Lettsomia sefosa; Gamyaiens

உன்னி'-த்தல் unni-, 17 v. tr. CeergTo meditate, contemplate; surafsad. கழல்
வாழ்த்துமி னுன்னித்தே (இவ். திருவாய். 4, 6, 9).

உன்னி” மாற, 1. <id. That which is
fit 1௦ 6 ௬601181600 0000) தியானித்தற்தரிய போ
நள், ஞால முன்னியைச் காண்டு நாங்கூரிலே (இவ். பெ

ரியதி. 10, 1, 9).

உன்னி” unni, 2. 6உன்லு”*-. 1, 1076)
குதிரை, உன்னிவாய்ப் பொன் கறித்திட (இரகு. ஈகர.

566 அமிஜ்சீல்.
51). 2, $826-168160 8180.
(மூ. ௮.) 3. Indian lantana, |. sh., Lantana
indica; Caw aims. (L.)
உன்னிப்பு unni-ppu,
111655:

ரன்.

2. Caeref!..

1,

கவனிப்பு, அவன் உன்னிப்பாய்க்கேட்டு

2. Acuteness of mind, discernment; i

திக்கூர்மை.
. (37.)

3. மே;

ஊகிப்பு.

4, 1[7ற-

erring sign by which a place or person is

எரிசாலை

991

எரிசாலை எரி

௩.

எரியல்

A medicinal herb;

மநந்துப்பூண்டூவகை. பூவி லெரிசாலைப் பூண்டுக்கிழுப்
புவவி. . . குறையும் (பதார்த்த. 998).
என 5 erl-cutar, n. <ef'.4+.

eTMLITeVeN 4th

பெரிசுடர்பாப்பி (கந்தபு. ஈகாழி. 37).

எரிதுரும்பு eri-turumpi, m. <ed?.+. See

or
& poly.
f Loc.

௩.

<ei+. A hell of red-hot pebbles, one of
elu-narakam, q.v.; எழநாகத் தொன்று, (பிம்.)
எரிபிடாரி எ- 11871, 8. 410.4. (எ.

1, Fire

which has burst out into flames; a#aitoS daub
நேநப்பு. 2, 0881 light; மீககே வாளி, ப ருமணி

eri-paral-vattam,

1,

Enraged, furious female demon; 2&&morenaf.
2

Peevish,

fretful

woman,

spoken

ingly; எரிச்சவுடையவன்.

disparag-

எரிபுண் eri-pun, 2. €எரி'-* . Inflamed
11௦6; எரிச்சற்சிலந்தி.

எரிதூவு- தல்

erl-tiivu-, v. intr. Cafl+.

1௦ (8166 16; தீப்பற்றுதல். ஒக்க முப்புர மோங்கெரி

தூவ (தேவா. 485, 5).

எரிதைலம்

eri-tailam,

எரிபுழு

eri-pulu,

n. <af?-+.

Kind of

brownish yellow caterpillar, the touch of which

causes smarting irritation; தொட்டால் எர்ச்சலுண்
+. டாக்தம் கம்பளிப்பூச்சிவகை. (w.)

on. <a.

Medicinal oil prepared by boiling; amid&us one
எரிபு ளி எ -puli, ஐ. ஒமர்.
A hot curry
லம்.
of which buttermilk is one of the ingredients;
எரித் துவிழு-தல் erintu-vilu-, v. inér, கூட்டுக்கறிவகை, /,0௦.

<ad'.+.

1. To wax hot and burst into a

temper; pidéan smGse. 2. To talk angrily,
fall foul of; கோபமாய்ப்பேசுதல்.

எரிபூச்சி

erl-piiccl, mn. <id.+.

A flying

insect which, on contact, emits moisture that

causes a burning sensation and a discolouring
எரிதகை erl-nakai, n.<id.+. A name of the skin, usu. found on brinjal leaves; #55
of the ixora flower; Car’ Fwweut. eisens யிடை | ரீச்சேடியி லுண்டாதம்ஒஒருவகைப்பூச்ச்.
யிடு பிழைத்த ஈறுந்தார் (பரிபா. 13, 59).
எரிதரகம்

erl-narakam,

எரிபொத்த.து- தல் erl-pottu-, ஓ. 827. 4 எரி

m. <id.+.

The

hell of fire, a variety of 0611; நாக லீசேடம்.

(௪௨. ௮௧:)
எரிநாஎom eri-nal, n.<e@f+.
naksatra. See கார்த்திகை, (பிம்.)
எரிநோ வு

eri-novu,

THe third

2. <a@d'-+.

A con-

ரே[றறம, 7. €எரி*.

1. Burning;

4. Burning sensation in

எரிப்புத் தட்டம் erippu-t-tittam, 3. (எரி

நிஜா of heat in calcining medicine;

மநந்துப் புடத்தின் சூட்டளவு. (பைஷு.)
எரிப்புமா erippu-ma, n.<id.+.

911561: சேவ்வானப்போழது. (.)

எரிமணி உஊ/-றகம், ஈ. 6எரி*.
$றவாரப1த
jewel, bright gem; பிரகாசமள்ளமணி. (கூர்மீபு.
Manufacturer of gunpowder; Canugpg Cadi

ஈர, [வ er.

(06 (௦84; நேஜ்சேரிப்பு. (17.)

ப்பு.

கனையெரி பொத்தி (மணி. 2, 49).
எரிபொழு gi eri-polutu, . 4 எரி!4. [80

எரிமருத்தன் eri-maruntan, n. <edf.+.

எரிக்கை, 2. 1ய1த6ற0ர; கார்ப்புச்சுவை. 3.
ர்வில; போறமை.

To ignite, ight a flame; oppdip Ose.

(10. அட்டமூ. 2.)

(221005 0156856 01 54660; ஆட்டுநோய்வகை.
Cm. D. [1887], 249.)
எரிப்பு

+.

A variety

of mango that is pungent to the taste;

ant

புள்ள ஒநவகை மாம்பழம். Loc.
எரிப்புறம் erl-p-puram, 72. Lal.

Hell;

(Insc.)

” ering si eri-maruntu, n. <id. +.

Calcined medicinal powder; arfsaungig. (w.)
3.
2. Pungent medicine; 2@pGuter wag.
Gunpowder; Gangwogsgi. (Insc.)

eri oevit eri-malar, n. <ef+. 1. Flower

of the Indian Coral-tree; முநக்குமலர். எரிமலர்ப்
பவஎச்செல்வாய் (€வக. 002). 2. Red lotus; Cag
தாமரை. செல்வ னெரிமல௰ர்ச் சேவடியை (Fas. 2741).
எரிமுக eri-muki, 2.<id.(=agnt) + mukhi.

Marking-nut tree.

நர்கம். (14)

1.

See சேங்கோட்டை.

(தைலவ.

. எரிப்பூ _eri-p-pi, ௩. <id.+.

தைல: 01.)

எரிப்பூம்பழனம் (புறா. 249).

எரிமுலை eri-mulai, n. <a'-+. Teat of
a cow that causes it a burning sensation while

Flower that.
85 (46 06 ௦4 ராச) எரிபோலும் நீறழள்ள பூ.

ermuiG@aier

eti-patuvan, 8. <ed'.+

milking; கறக்கம்போது

Cancer, corroding tumour; பிளவை வகை, (w. )

GTHILIGSLD eri-pantam,

Flaming torch; gan‘y.

mn. <id.+.

1.

2. Burning sensation

all over the body 016 10 0156856) உடலெரிச்சல்,

(4)

எரிவேடுக்க்க்கூடிய

பசு

மலை. 100.

erie eriyal, n. <id. 1. Burning; எரிவு.
2. Shining; wisarééene. 3. That which is
burnt, as eharred food at the bottom of a vesse!

in cooking; erfspgi. (J.)

எரியவிழி - $58 eriya-vili-, v. tr. Cid. +.

(திருப்

[0100ம் ) மலம். "எருவாய் சருவாய் தனிலே
பு. 774).

566 எரிவிழ்-,
எரியாடி eri-y-ati, n. Cai+.

Siva, who

dances with flaming fire in hand; syp2v Gus
FurGvamsu
கோ. 197),

எருக்குரல்

§32

எரியவிழி-த்தல்

Far. ofwrip சென்றில்லை (இருக்

எரியூட்டு-தல்

erl-y-iittu-, v. tr, Cid. +.

எருக்கட்டு! தல் eru-k-kattu-, v. tr. 6 ௪௬

+. 1. To fold sheep, herd cattle for manure,
keep cattle poms |in a field that they might
manure it; 4er_maisse. 2. To collect dung;
சாணஜ் கோர்த்தல்.

(W.)

006; அக்கினிகாரியஞ் சேய்தல்.' கற்ராங்கெரியோம்பி

எருக்கட்டு” eru-k-kattu, n. <id.+. (W.)
1, Folding of sheep and herding of cattle for
10201076; உரத்திற்காக கீடைவைக்கை. 2, 1,2௨0 (1115
உமம; கிடைவைத்த கோல்லை.
எருக்கலகா wut § erukkala-kampoti,

(தேவா. 1, 1).

n. <K. erakalakambodi.

To set 006 (0)

தீக்கொளுத்துதல்,

இலங்கை யெரி

பூட்பெடலம் (கம்பரா...

எரியோ ம்பு-தல் eri-y-Ompu-, v. intr.
<id.+. To make offerings in the consecrated
எரியோன் எழு, 4. 414.

ததாம் the god

௦1 806; அக்கினிதேவன், ஒள்ளெரியோனு மொளித்
தான் (கம்பரா. இலங்கையெரி. 04).
erflaioar® eri-vantu, n. <ef?+.
1,

Dial. 48. ௦1 எதுகுல

amoGung’. (W.)

எருக்கழித்துக்கொடு-த்தல் ஊ॥-1-1211To confirm’a con-

tu-k-kotu-, v. intr. C<agjt+.

Spanish fly, cantharides: erPcujoor 1510 வண்டு,

tract for the sale of cattle, the vendor taking a
small quantity of straw in hand, putting some

கண்ணிலடிக்கம் வண்டு. (1.)

மாட்டூவிற்பனை
யை உறுதிப்படுத்துதல். ],00.

(சால். வி. 111.) 2. An insect which strikes cowdung on it and presenting it to the
against the eyeball causing severe smarting; 0001185687; வைக்கோலில் சாணியிட்டுக்கொடூத்து

எருக்களம் எய:12180, 1. 410.4.
er fleaugelp eri-vantam, ௩. Dial. var. of
efuss. (W.) 1. Burning sensation; féacd. set apart 107 ௨ ப 108111; எநவிடமீடம்.
2. Anger, wrath; Gam.

ereueriviGuirt
+.

எருக்கலைமஞ்சி

eri-valarppor, 2. <a

௫45

Brahmans, who keep alive the consecra-

tion ground; #Gar6. (Gar.)
—

ermhedmusesr eri-viriyan, n. <id.+. Kind

of viper, the bite of which causes burning pain;
கடித்தலினுல்

எரிச்சலையுண்டாக்தம்

இலை + prob. maungi. Madar fibre; orp

எருக்கலைமணி erukkilai- mani, n.<id.+.

Necklace worn by Parava women
பூணுங் கழத்தணிவகை,
எருக்கிலைமாலை
+.

ku.)

எரிவிழி-த்தல் eri-vill-, vir. Caf+.

To

glare at fiercely with blazing eyes; Gamfsgus
பார்த்தல். தானவனை . . . அரியுருவமா? யெரிவிழித்து

erukkilai-malai, 1. 410.

erukku, ஈ. prob. arka. [M. erik-

Yarcum,

madar,

gigantea; சேடிவகை.
(தணிகைப்பு. களவு. 274).

எருக்கு”-தல்

௭180:

111; கோல்லுதல். (திவா.

erhalaréGpi-S5e eri-vilakkuru-, v. tr.
<id.+. To punish a condemned
ஜன் by

வநத்துதல்.
hew;

m.

படி நெருக்கி

sh.,

எருக்கன்

(இவ். இயற். பெரியதிரும. 100).

compelling him to go around the town with a

பரவமகளிர்

56 எநக்கீலைமணி,

616"

விரீயன்பாம்பு

வகை.

erukkilai-maficl, n. <@

கீநார்.

ted fire by daily offering; umttumt, (Wle.)

sTMaresrLp eri-vanam, n.<ef?-+. Crema-

Site

Calotropis
முடிழ்கோக்கும்

5 ஐ. 8,

1. To

2, To harass, trouble;
(கலித், 81).

வேட்டூதல். பைம்புத லெருக்கி

3. To

cut,

(முல்லைப்.

25).

4. To 0687, 85 & ரோபா) தாக்குதல். வீதிதோ நெருக்கி

தண்டித்தல், எரிவிளச் குறுக்கு ஈம்மை (வச. 1109).

. மூரசறைந்தகா$ல (Pas, 609). 5. Tostrike, asa
bush; அடித்தல். பகுவாய் ஞமலியொடு பைம்புத லெ.

Animal or vegetable manure; am. WingQsaeu

லாலுண்டாதம்

burning lamp over his head; pem_aloréCar
gus |

ரக? (பெரும்பாண். 112).

6, 7௦ 465110):

அமீத்
எரிவு erivu, ௩. 6எரி.. 1. Burning; எரி தல். நாடுகெட வெருக்டி (பதிற்றுப். 83, 7).
7. To
கை. 2. Heat in the system; burning, as lay a burden upon; swégise. (W.) 8, 7
of the eyes, hands, feet, etc.; arpanpee. produce sound on a musical instrument of
3. Envy, jealousy; Guten. எரிவினாற் சொன்னா percussion; sT&é ஒவீயேடிச்சேய்தல். இன்னிசை
சேலும் (தேவா. 758, 9). 4, தற 26, மாக; கோபம், மூச்ச மியமச மெருச்ச (0 பருவ. சரவாண. ப, 03).
இழச்தா செரிவினா லீரத்து (இவ். பெரியாழ். 1, 9, 4).
61(hS@ Tov erukkural, n. 4 ஏருச்கு- “குசல்.
er” eru, n. [T. eruou, K. erubu.] 1, Sound produced by beating, 85 & போயா; தாக்குத
வேண்டாது (குறள், 1097).

2, 566 எநழட்டை,

ஒலி,

இன்சட்

3, ஓுதிஇ (பெரும். மகத. 26, 36).

பம்பை பெருக்கு?

See எநக்கழ்த்துக்கோடு-.

eI(mh@ Sov

eruku-,

loose motions,

have

1. To plough; eigse. 2. To thresh out grain by

Loc.

5 v.intr.<id.

used with reference

To
to

cattle; மாடு கமீதல். மாடு ஸ்ஷ்சியிருச்சிறத. 00/04.
+ prob.
எருச்சாட்டி eru-c-cattil, . <id.

சார்த்து- Land not manured during the present
year, having been enriched previously; efGaft

நீலம். (யாழ். ௮௧)

எருச்சாம்பல்

௦1 000102
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eru-c-campal,

1061;

n. <id.+.

எநழட்டைச்சாம்பல்.

Collog.
Penultimate line of a verse; ஈற்றயலடி. குட்ட
மெருத்தடி

யுடைத்து மாகும் (தொல். பொ. 498),

எருத்தம் eruttam, n.<id. 1. Neck; pag.

எருத்த மிடங்கோட்டி (வச. 1058).

2. Nape, back

௦1 (16 60%; பிடர். யானை யெருத்தம் பொலிய (ராலடி,

See stay. (aba

3. Member of kali verse.

சோ.யாப். 11), உரை.)
4, Penultimate;
(காரிகை, செய். 10, உரை.)

ஈற்றயல்.

யைச் கையா லெருத்தனா யெடுத்தவாறே (தேவா.)

or(hdgi eruttu, n.(T.arru.]
எருத்துவலிய . . . இரலை

[ரோ ௦1 24/1 46756.
444, உரை.)

beggars; Gugtoteromb. Loc.
ப
எருது எய்ய, n. [T. eddu, K. ettu, M.
erutu.| 1. Bull, ox, steer; @ruw. seCagy
மூயலும் (பதிற்றுப். 27, 13). 2. Taurus, the second
sign of the 200180; டடபராசி. (சக். ௮௪.)
எருஅகட்டி erutu-katti, n.<id.+.

1. Neck;

(கலித். 15).

2,

566 தரவு. (தொல். பொரு.

3. நிறய(10216; ஈற்றயல், எருத்தடி

எருத்துக்காளை 60((0-6-68]8], ஈ. 4 எருது
Steer; @arGamgi. (W.)

ar(hs
gi Hav eruttu-t-timil,௩. <id. +.

Hump of a bull; wreiger tparciy.

எருத்.துப்புரை eruttu-p-purai, n. <id.
Ox stall; wt GaCaryed.

சல்லிக்கட்டில்

எநத்தை

Bull-

மடக்தவோன்,

(G, Sm. D. 1, il, 54.)

எருதுகட்டு erutu-kattu, #.<id.+. Bullbaiting festival. 566 சல்லிக்கட்டு. 106.
எருதுமறி-த்தல்

erutu-mari-, ஏ. 77. 418,

4, 7௦ 004608 00, 8 உ௰ய!1); எநதுபோலிதல்.

(].)

a1(hjb erunti, n. A kind of small shell;

இப்பி. (மூ. ௮.)

தம் . . . எருக்தின் வயிற்றகத் தடக்கி (ரிறுடாண். 58),
எருப்போடு-தல்

(தொல். பொ. 428).

+,

being owned and used in shows by itinerant

oT (hb.gi eruntu, ». [M. erundu.| Bivalve

35 5(100ஈ 85 உறய1; காளைபோல் வலியவன். ம$ல

+.

எருதாண்டிமா @ erutanti-matu, n. <id.
*ண்டி*.
Trained ox, so called from its

148 ஈ3௦ 15 shell fish, as mussels, oysters; &aP@d'&. முத்

எருத்தன eruttan, 1. 4 எருது.

கழத்து.

making cattle tread over the stalks; g-uppd.

௨1061:

எருத்தடி
௭0211, 1. 4 எருத்து * அடி. (0105.)

3).

+ ap.
எருதடி -த்தல் erutati-, 0. #7. Cid.

v. intr.|

eru-k-kotu-,

எருக்கொடு-த்தல்
LEG +.

எருமைக்கடா

533

எருக்கொடு-த்தல்

Tinn.

eru-p-potu-,

9, sntr.

<agt+. 1. To manure land; anbOse. 2.
To pass excrement, as cattle; w16 arouW Opn.

GT(FLOGATLD eru-manam, *. prob. eg. +
wees. Red Indian water-lily, Nymphaea lotus
7யமம; செங்குவளை. (பிக.)
எருமன்றம்

௩. 6௭௬.

eru-manram,

Open, gathering place for cattle; மாடுகள் கூட
மீடம். ஆயர்பாடியி லெருமன்றத்து (சிலப். 17, உரைப்
பாட்டு).

எருமுட்டை eru-muttai, ந. <id. +.
Dried cowdung-cake used as fuel; apry. எரு
மூட்டை

பிட்டி

னுதிர்ந்திடும் (பட்டின்.

இருப்பா.

எருத்துப்பூட்டு eruttu-p-pittu, ௬. <id. பொது. 51).
எருமுட்டைப்பீ தா றி eru-muttal-p-pina+. First ploughing on an auspicious day,
See Gag’
when every one’s team is employed and a few ri, n. <id.+. Malabar catmint.
furrows are turned up; Bdaptata முதலில் ஏர் படக்க. (மலை.)
பூட்டி. உழகை.
(.)
எருமை எயா, ft. [T. enumu, K. emme,
1. Buffalo. GU qt
எருத்_துமாடு eruttu-matu, #. <id.+.
1. M. eruma, Tu. erme.]
2. (Purap.)
பெருமை (வக. 2102).
Bull, ox; omg.
(ser. 183, உரை.) 2, Pack- டடர்மருப்
Theme of unyielding resistance. See எநமை
bullock; Gurgtor6. Loc.
மறம், ஒருவனொருவனை யுடைபடைபுச்குக் கூழைதாம்
எருத்துவாலன் eruttu-valan, ௩. <id.+.

A bird having a long tail; bemamgycroar OF

தநவ். (4)

3,

Yama, who

rides on a buffalo; wer. oqenudlgsCsmig
Querefwe சாளை (பரிபா. 8, 60).

Ths MUTHECAY
n. <id.+.

யெ வெருமையும் (தொல். பொ. 72).

eruttu-var-kuruvi,|

5 எநத்துவாலன். (1)

எருமைக்கடா erumai-k-kata,
wot. Hebuffalo; aGorpoo.

. Cag

- எல்கை
An
(பிக்)

B85

ejaculation

of

contempt;

எல்லை

இகழ்மோழி.

எல்லிமன் elli-man, 7. <id. +.

56€ எல்

லி நாயகன்.

எல்கை எ], 8. Corr. of 2%. Collog.
- எல்லிமனை விழ. 118081, 78. <id.+. Lotus,
எல்ல ella, int. 566 எல்லா. (தொல். பொ.. fancted as the wife of the sun; smnomr. Saw
்

220, உரை,)

எல்லப்பநாவலர்

ellappa-navalar,

'பெல்லிமனைமுக்கருணை (தைலவ. தைல. 135).

8.

எல்லியறிவன் elli-y-arivan, #. <id.+.
Cock, which knows the watches of ‘the night;
கோழீச்சேவல்.

Author of the Arundcala- -purdnam and other
works

in Tamil; ayepgeviystomb psec யநூல

களையியற்றிய புலவர்.
எல்லம் ellam, ஈ. prob. T. alamu, Ginger.

எல்லிருள் 61-1-1ய], ஈ.4எல்*. 1. Darkness of night; @srafger. 2. Darkness preceding the dawn; விடியற்காலத்த்தள். 'எல்லிருள் விஞ்

See @a4. (மலை)
எல்லம்மன் வி௨ரற,
ர 1. (T. ellamma.| சையோதி (@as. 1747).
A village goddess, invoked by fishermen when in

எல்லினான்

danger and bY any one bitten by a poisonous
serpent; ஒந

n.<id.

See

aw

லோன். புயங்க முண்டுமிழ்ந்த வெல்லினா ளென (கந்சபு.
RSG oof, 223).

கிராமதேவதை. Loc.

566 எல்லம்மன்.

எல்லம்மா ellammi, n.

ellindn,

எல்லீரும் 8118-00, ».

ல

வி:

எல்லா

எல்லரி விகர், ». cf. jhallari. Kind of நீங்களும்.
எல்லீரு மென்னும் பெயர்நிலைச் Barada
பயா ; பறைவகை, . சடிசவர் பொலிக்கும் வல்வா யெல் (Qgne. Qenev. 166).

|

லரி (மலைபடு. 10).

எல்லெண் 6]-1-67), 7. 4 எல்--. 116 நமம
எல்லவரும் 611840, 4. 4எல்லாரும்.
12, representing the number of dtittar; wer
[T. ellaru, K. ellarum.| All persons; ereveor| னீரண்டூ, காட்டசைசத
்தி

நம். காமெல்லவரும் (கந்தபு. தேவாபுலம்புறு. 19),

எல்லவன் விக, 1. €எல்.

1, 80;

69).

சரீ

எல்லெனல்

யன். எல்லவன் வீழு முன்னம் (பாரத. பதினெட். 119),
2, 14௦௦0; சந்திரன். (௮௪. நி.)
எல்லா

எி5, ஈ. ௦ம். ae.

(always

யெல்லெண் (தைலவ. தைல,

el-l-enal,

2. An onom. ex-

01695100; ஒர் ஒலிக்தறிப்பு, (பிங்.)
எல்லே ௨6) 284. ௦4, எல்லா. 1, 17606, you!

in the

used in addressinga women-friend; Gamé tpetr

vocative.) 1. Here! you!; em விளிப்பேயர். (தொல்.
Qur. 220, eeos.) 2, A word used in addressing

னீலைச் சோல். எல்லே . . . தோழி

(இப். திருவாய்.

5, 3,5).
2. An ரகத் of wonder or pity; |
a woman friend; GamipdraftocdiGuut. (eu.
ஓர அதிசய வாரக்கச் சோல். ஏதிலே னரங்கற் செல்லே
2,42.)
(திவ். திருமாலை, 26)—adv. 1. Openly, clearly;
எல்லாம் ellam, n. [T..K. ella, M. ellam.]} வேரியாக. எல்லேமற் தெம்பெருமாற் சன்றிவளு மின்

1. "97016:

All, personal

முழதும்.

(இருச்கோ.

2,

951. உரை.)

as well as impersonal. s@7ser

எல்லாம் போனார்கள்; அவை எல்லாம் போ.பின.
எல்லார்

mythology;

விதா, n.<e@.

னாளோ

Devas of Hindu

(Fas. 504)

எல்லாரும் ellar-u “uM, i. iT. ellavaru.} All
்.
0875005) யாவரும்.
(பிக்)

€எல்,

7, Daytime;

மேத்துவார் (தேவா. 314, 8).

1. Sun;

பகல்.

கரியன்.
எல்

Sul ara gy (Fas. 1877). +. Darkness; @ mer.
நீரரையெல்லி யியங்கன்மினே (இறை. 80, உதா. 217).'

வேளியே. (Gas.

எல்லேலெனல் 616]-ஸவ], n. An onom.
|
6001655101; ஓர் ஒலிக்தறிப்பு. (பிங்.)
எல்லேமும் 8118-1௭, 8. 71/6 வ]: எல்லா
நாங்களும்.

எல்லேளெனல் விசி-ஞக], x. 8% எல்
லேலேனல்,

(இவா.)

areveov' ellai, n.

இரவொ டெல்லியு

3. 31104; இரவு.

2. 00;

| 659,. உசை.)

Ggart. பனிவானத் செல்லார் கண்ணும்

- எல்லி வி,1.

(வக. 2957).

[T. M. ella, K. elle.]

1.

Limit, border, boundary; வரம்பு, எல்லைச்ச
swore (Ger, 806). 2. Measure, extent; er

. (@az.)

na

(கலித்.

3, End, goal, extremity, death;
129, உரை.)

4, Distance within

எல்லிநாதன் ௨11-088, ௩. €எல்லி 4.
Moon; asa ser.
|
எல்லிதாயகன் elli-nayakan, 2. <id.+.

reach of voice; கூப்பிடூதூரம். (Slam)

566 எல்லிநாதன்.

அதற்கடுத்த வெல்லையா மீண்டு (கந்தபு. ஏமகூட. 30),

5, Speci-

fied time, period: தறுவாய். கூறிய வெல்லையில் (சம்
பரா. விபீட. 97). 6. 11806, 80௦, 1008]109; 'இடம்.

எல்லிப்பகை elli-p- pakai, ne Kid. +. 7. (Gram.)
The ablative case; eiamb வேற்று
Sun, enemy of night; gfwemr. (em. ௮௪)
“மை, எல்லை மின்னு மதுவும் பெயர்சொளும் (ஈன். 319).

எல்வை

9௦0

எல்லை
எல்லை?

வவ,

1. 6௭ல்.

1, 50;

கரீயன்.

கட்டல்.

2. To settle matters, decide, finish;

Lpig yubsgiser. (W.)
(திவா) 2, டுஷுா6; பகல். எல்லையு மிரவுக்துமி
எல்லைப்பத்திரம் ellai-p-pattiram, #.<id.
நுறந்து (கலித். 193). 3, [ஷு 01 24௦075) நாள.
Written agreement, setting forth the
(சூடா.)
+,

எல்லைக்கட்டு ௨181-1:-141(ய, ௬. 4 எல்லை ர.

(w.)

1. Boundary,

demarcation;

amuwly.

2,

Restraint; circumscription; #-6Uur6.
எல்லைக்கல் விவ-1-13], 71. 410. *. 51006
fixed up to show the boundary limits; éevaw
யறிய நீறுத்துங் கல். எல்$லக்சல்லி afdg (மினாட்.

பிள்ளைத். 33).

terms of settlement of a boundary dispute;

எல்லைவடிக்கத்தீர்த் தேழதும் பததீரம். (௪௩. ௮௧.)

எல்லைப்பிடாரி ellai-p-pitari, n.<id.+.
A female demon, believed to preside over. spots
where roads ௦6; சந்திப்பிடாரி, (14)
எல்லைமால் 6௨-38], ஈ, <id.+.

The

four boundaries of a piece 04 180; நான்

எல்லைக்கறுப்பன் ellai-k-karuppan, ஈ. கேல்லை. (0:60.
எல்லைமானம் 6!18/-ற3க௱, n. <id.+.
<id.+. The village deity, who guards the
boundary 01 (96 1111886; ஒர கீராமதேவதை.
1. Boundary, limit, circuit; எல்லை. (யாழ். ௮௪.)
எல்லைக்காவல் வ84-1-18%ய/, ௩. <id. +. 2. Measure, extent; gray. (W.)
Watch-shed, to mark the division of one field
from ஜாம்; ஊரேல்லையிற் காக்தம் வயற்காவல்.

(W.)
+.

crate GOI
(w.)

ellai-k-kurippu, #. <id.

1. மகர றக)

எல்லையடையா

staveowueorenio ellai-y-inmai, n. <id.t+.

Boundlessness, immensity, infinity; gpmaioor
மை.

(பிங்.)

எல்லையோடி 8121-4-0(1, 1. 616. *. ' 80000:

ary runner,’ a village officer usu. a Pancama,
whose testimony in case of boundary disputes
is accepted by the disputants, when he shows
எல்லைக்கேடு 616/-1%-1280) n. <id.+. (W.) the boundary line by running round it after
1. Unsuitableness in regard (௦ (106; சமயமோவ having been solemnly sworn to discharge his
வாமை. 2. Unsuitableness, inconvenience in duty as almost a divine arbitrator by being reregard to place; @LGutaa tan.
quired to go through certain awe-inspiring

எம். 2. Milestone, mile-post;
காட்டங்தறி.

algwarenud

எல்லைகட்டு-தல் 6121-8110, v. tr.<id.

+. 1. To limit, restrain, circumscribe; கட்டப்
படூத்துதல். (34.) 2. To decide differences; to

settle matters of dispute; வரையறுத்தல்,
எல்லைகட-த்தல் வி21-1818-, ஐ. பம். 414.
+. .1. To trespass; wamo.y Boge.
2. To
exceed limits, transgress; நீயாயம்றுதல். 3. 1௦
06 06:00 811 68511௦; அளவிறத்தல்.
எல்லைகுறி-த்தல் ellai-kuri-, v. intr. 4710,
+, To mark limits, set boundaries; awGun
படுத்துதல்.
எல்லைச்ச திரி 6184-௦0-௦1, ௩. 410.4 ம:
tura. A highly dexterous person; பேநஜஞ்சமர்த
தன். (ஈடு.)
எல்லைத்தகரார்

ellai-t-takarar, 2.Cid.+.

ceremonies

before the shrine of the village

0810) கீராமதேவதையின் கோயிலீன்ழன்னே சீல
சடங்தகளைச்சேய்து பிறத எல்லையைக்காட்டி வழிக்
கைத்தீர்ப்போன்,

[,0௦.

atavevGwirG- sav ellai-y-dtu-,v.intr.<id.
+. To march around the bounds of a village
or district, a religious ceremony performed by
50106 ௦4 (96 111001 56015;

எல்லையைச் சுற்றிவந

Be. (W.)
எல்லைவிருத்தி ellai-virutti, #.<id.+.
Office of protecting village boundaries, held
hereditarily and carrying with it certain emoluments; eMGCrdtveméerésin os SGurew.
(Rd. M. 331.)
எல்லோ

வி6, சம்.

An

exclamation ex-

00108௫ 015016; எல்லையைப்பற்றிய விவாதம். pressive of surprise or pity; a1 qpswalsdéae
சோல். (1.)
cu,
tari
ed
i-t.+.
er
ota ella
n. <id
எல்லோமும் ellom-um, n. 586 எல்லேழம்.
Waste land, generally on the outskirts of a
எல்லோன் வி6, ஈ. €எல். 850; சுரியன்.
911826; கீராமவோரங்களிலுள்ள கரம்புநீலம்.(0.0,)
எல்லைத்தீ 61181-1-(1, n. <id.+. The fire (பிங்.)
| எல்வளி 6]-48]1) 1. வ்,
Furious
that destroys all things at the close of an age;
ஈ100; பேநங்காற்று, எல்வளியலைச்கும் (அகா. 77).
ஊமீத்தி, (1.)
எல்லைப்படுத்து-தல் ellai-p-patuttu-, v.
எல்வை 81920, n. See dasa. அவ்வழி
tr. <id.+. 1. To settle a boundary; எல்லை ஈடச்குமெல்வை (உபதேசசா, சவெபுண்ணிய. 378).-

எலா ela, int. cf. ere. [K. eld.] Here, you!
used in addressing a person in a familiar and

friendly manner; samGorms aSoféa
விளிப்பேயர். (தொல். பொ. 920, உரை.)

om

ere! eli, n. [T. elika, K. M. Tu. eli.]
2, 1146 717/5.
ணத்தை . .

1.

எலிப்பகை நாக முயிர்ப்பக் கெடும்

(Gar, 763). 2. Bandicoot.

566 பேநச்சாளி,

. எலியிழுத்துப் போகின்ற தென் (சனிப்

எலி

வீ, ஐ.

1. Toddy;

Spurge.

See &eraf.

See Lym,

(S@7.)

எலிக்காது

aar,

3. The

(மிங்)

2,

11th naksatra.

eli-k-kitu, ௩. “எலி.

த

plant whose branches creep along the ground,
s, sh., [bomea reniformis; ato Gaal. (M.N.)

எலிக்குச்சிப்புல்

eli-k-kucci-p-pul,

n.

<id.+. Water-pink, a seashore grass, Spinifex

squarrosus;

டராவணன்மீசை

என்று

வடங்கம்

கடற்கரையிலுள்ள ஒரவகைக் கூரியபுல். (1)

eT SGOHFULS
410.1.

5

eli-k-kufica-p-pul,

எலிக்தச்சிப்புல். (1)

எலிப்பிடுக்கன் 611-0-ற1101/8ற, 2. 4 எலி
4 பிடுக்கு.
Rattlewort, species of Crotalaria;
பூட்வகை,

எலிப்புலி
பூனை,

[T. elu-

(3, 14.)

oF Oras gi1bH eli-c-cevi-t-tutti, ௩.
<id.+. Akind of shrub; ysrGams, (#00. ௮௧.)
(Astrol.)

arGuongs.

(W.)
ore S.Gi(hlolo eli-t-turumam, n. prob.
Beleric myrobalan.

85% தான்றி,

(மூ. ௮.)
எலித்துன்
hole;

eli-t-tun,

எல்தோண்டிய

போந்து.

n.<eel'+.

௨15

70௦.

eToWLILIGNS eli-p-pakai, n. <id.+.

<id.t+.

Cat;

(தனிப்பா. 1, 80, 169).

எலிப்பொந்து ell-p-pontu, n. <id.+.
Rat-hole; aaar*or. Loc.
எலிப்பொறி eli-p-porl, 11. 4184.
1.
Rat-trap;

எவியைப்பிடிக்கம்

எவிப்பிடக்கன். (1)
எலிமயிர்க்கம்பலம்

எந்திரம்.

2.

Cat;

பூனை.

eli-mayir-k-kampa-

| உரை.)

Shaw! made of rat’s fur; எலிமயி
சேய்யப்பட்ட போர்வை,
எலிமயிர்ப்போர்வை

வைத் தெழினி வாங்கினார் (£வக. 9171).
eli-y-alai, n. <id.+

Sr.

215

Little

boy;

hole; era alter. (w.)
எலியன்

போடியன்.

811781,

17,

<id.

Loc.

எலியாமணக்கு eli-y-amanakku, ஈ. <id.
+. Glaucous-leaved physic-nut.
மணத்த. (பதார்த்த. 249.)
எலியால் eli-y-al, 7. <id.t.
மணதக்த. (மூ. ௮.)

58

எலியாலங்காய் 611-3-819-189, ௩. 410. *,
Seed of the glaucous-leaved physic-nut; காட்டா
(தொல். எழுத். 405, உரை.)

ero0uI@SR eli-y-itukki, ஈ. 4184,

See எலியாமணக்கு,

எலிப்பாலை
எலியாமணக்கு,

70. 144

Wild

586 வயற்பயறு. (1,2.)
eli-p-pakam,

trap; eac Loy db போற்,

eto) G)wigyibtiesr eli-y-elumpan, . <id.
+. Weak man, he who is as weak as a rat;
அற்பசக்தியுள்ளவன். இவ்வெலியெலும்பனான சம்சாரி
(#@, 4, 9, 8).

eTeNGwiTt
te eli-y-otti, n. prob. id. +.

<id.+.

eli-p-palai, n. <id.t+.

குரக்தப்பூண்டு, (மூ. ௮)

Argemone

mexicana;

எலியோடி 611-4-6(/, ஈ. 4 எலி!
4 90-. Thin

(மூ. ௮.)

(மூ. ௮.)

ஒட்

எலியோட்டி eli-y-otti, n. prob. id. +.
Mexican poppy, s.sh.,

n.

Rat

டங்காய்ப்புல். (மூ. ௮.)

boy; சிறியபையன். /,00.
எலிப்பயறு eli-p-payaru, n.<id.+.

எலிப்பாகம்

சாட்டா

See cra°wit

எலிப்பயல் eli-p-payal, n. <id.+. Little A grass whose seeds stick to the clothes;
horse-gram.

See

lam, n.<id.+. Blanket made of rat’s fur; etad
மயிரின் செய்யப்பட்ட
கம்பளி, (சீவக. 2686,

மணக்குவிதை.

kali-druma.

#.

ஈப்புலியோ டெலிப்புலியாய் வடிவங்கொண்டு

எலியளை

kacevi, K. M. eliccevi.] 1. Pea-fruited aodder,
m.cl., Cuscuta சரிமா; கோடியாள்கூந்தல் என்ற
கடி. (மலை) 2. A plant whose branches creep
along the ground, s. sh., Ipomea reniformis;

North-west, opp. to piinai-t-ticai;

eli-p-puli,

1. n. <id.+.

(தொல். பொ. 501, உரை.)

e160 5 & one eli-t-ticai,n. <id. +.

(மூ. ௮.)

எலிமயிர்ப்போர்வைய!.ஐ8:17-ற-0 கர்,

Young

எலிச்செவி 6!-௦-௦௯7,1. 414.4,

பூட்வகை.

7782111094) வேள்ளைப்பாஷாணம். (மூ. ௮.)

ராறி

ero SGt_ty-eli-k-kutti,n.<id.+.
எலிக்தர்சு.

எலிப்பாஷாணம் eli-p-pasanam, 7.
prob. id.+. Ratsbane, white arsenic, Acidum

வாச

பா. 1, 92, 01).

[31:

எலியோடி
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எலா

See

timber on the top of a roof, ridge-pole; séipar
டிலேவைக்தம் உநட்டூமாம். (34,)

எலிவளை
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எலிவளை

eli-valai,

௩.

410.4.

561]

எலுமிச்சந்துளசி

றாம். எலுமிச்சை.

of ball.

=v

எலிப்போந்து,
எலிவா ற்பந்து eli-var-pantu, 1. A game

elu, #.

எலு” எம, 1.

[T. ஏம]
Green

who

is almost

71. 4எலும்பு.

006

emaciated

man;

a skeleton,

ரக:

ஊர்,
elumpi,

எலுமிச்சம்பழச்சோறு
la-c-cOru, 2. <id.+.

lime

Boiled rice mixed with

401௦6; எலுமீச்சம்படிச்சாறுவிட்டுப் பிசைந்த

சோறு, எலுமிச்சம்பழச் சோற்றிலே.தடித்தேன் (அருட்

Emaciated

எலுமிச்சம்பழவுப்பு 8௦1௦0௨௭-0818-9Salt of lemon; உப்புவகை.

uppu, 2. <id.+.

Hill olive with

oT guE one elumiccai, #. cf. likuca. [K.

dichotomous flowers. See amuGioctal. (ap. ௮.)
erayiniJe8 elumpili, 1. 4 எலும்பு + Bal.

Worm,

61ய400270-08-

பா, 11, அவாவறப்பு, 7).

௩. 4014.
ஐ.

60ஈ1௦0௨௭ஈ-

டைய சேண்டூ. (1ர.)

எலும்புதோன்ற மேலிந்தவள்.

எலும்பி3

பெதந்

[60001 கர் (16 *0ற0; எலுமிச்சம்படித்தைத் தலையிலு

எலும்புதோன்ற மேலிந்தவன்.

எலும்பி'

5

71.

pala-c-centu, 97. 6 எலுமிச்சை
-1-. Nosegay with a

Bear; say.

fruit that is just

6100௨,

Large basil.

எலுமிச்சம்பழச்செண்டு

being formed from the blossom; Lebar. (a)
எலும்பன்

elumiccan-tulaci,

துளசி. (1.)

566 எறிவாரிபந்து,

ergy’
(பில்.)

எவ்வரும்

iliminci, M. elumicca.| 1. Sour lime, 1. tr.,
Citrus medica. acida. eg wmo. 2. Fruit of the

or any creature that has no bones; ‘sour lime-tree; etguiéare tipi.

புழமழுதலிய எலும்பில்லாத பிராணி.
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எலும்பு எய்ம், n. [T. emmu, K. Tu. elt,

தித்தீப்பேலுமிச்சை,

(L.)

3, Sweet lime.
4. Bergamotte

orange, m. tr., Citrus aurantium hergamia;
எலறுமீச்சை வகை.

M. elumbu.| Bone. 67i@ur O_gyoueligs (SG

(1,,)

வாச. 12, 11).

ergyial eluva, n. Man-friend, always in
எலும்புக்கரி elumpu-k-kari, n. 6 எலும்பு. the 100; தோடின் முன்னீ£லைப்பேயர்: (தொல். பொ.

+.

220, உரை.)

Animal charcoal, residue of bones burnt,

செ 4711714718 : எலும்பைச்சுட்டாக்கீய கரி. (1.11.) |

எலுவல் eluval, #.

எலும்புக்கூடு elumpu-k-kitu, 7. <id.+.

௮ ரவெழுதிய கொடியுமுடையவ
பதினாரும். 28).

Skeleton; கங்காளம்.

ergiul{sCatonn
<id.+.

elumpu-k-kérai,

Hollow interior of a bone;

5.

Man-friend; தோழன்.

னெலுவலும் (பாரத.

எலுவன் 610180, 1. 566 எலுவல். (இவா)
எலுவை 00031, %.
Lady-companion;.

எலும்புத்

துவாரம். (யாழ். ௮௪.)

தோழி. உனச்கெலுவை யாகுவதெ னெண்ணம் (பாரத.

எலும்புச்சீப்பு elumpu-c-cippu, 17, <id.
+. (W.) 1. Rib; விலாவெலும்பு,
2. Comb
11806 ௦7 0௦16; தந்தச்சீப்பு.
எலும்புப்பிசகல் elumpu-p-picakal, 2.

நாடுகர. 33).

<id.+. Dislocation of a joint;

லர் முகற?

எலும்பின்போ

நத்து நீலைமாறுகை,

எலும்புருக்கி elumpurukki, n. Cid. tog
க்கு.
1, Variety of tuberculosis, causing
2. Whites,

/91/00774028; கரப்பமேகம். (தைலவ. தைல. 48.)
oT gyLoLja§ TemT Ld elumpu-viranam, n.< id.
+.

Caries and necrosis of bone; eratbenut’s

பற்றிய புண்.

eT QUID

SHLD elumpu-vikkam, n. <id.

+. Inflammation of the enveloping membrane
of bones, periostitis; எலும்பைச்சுற்றிய தசைவீக்

கம்,

What, which things; «rma, odes ser?

எவவது

ோக(ம,

சண். “1ம்.

எவ்விதம்.

How?

in

எவ்வ துறைவ துலசம்

(குதள், 420).

எலும்புமுரிவு elumpu-murivu, 1.<id.+.
Fracture of a bone; எலும்பு ஒடிகை,

great emaciation; daguGstgaims.

evi.|

எவ் ev, interrog. impers. pron.<er’. [T.

GTOUAILD evvam, 1. prob. எவ்வு-.

1. Afflic-

(100, 01511695; துன்பம். கூர்ந்தவெவ்வம்விட (புறா.

999).

2. Incurability, persistence,

disease ; SOT) DI

தீராமை.

as of a

(குறள், 1241, உலை.)

3. Inferiority, degradation, wretchedness; @af
"வரவு. இலனென்னு மெவ்வ முரையாமை மீதல் (கு.தள்,
223). 4. 5611-765060() மானம். என்க ணிடரிலும்
பெரிதா லெவ்வம் (பு. வெ.

1], பெண்பாற், 7).

5,

1)606117010655, 20116; கபடம், எவ்வ மாகவர் தெய்தி

(பெரியபு. இிருகாவு. 83).
6. Dislike, aversion;
வேறுப்பு. எவ்வந்தீர்ந்திருந்தாள் (8 வக. 874).
எவ்வரும் evvar-um, pron. <e*. Anyone;

யாநம். அங்கவை யெவ்வரும் பெறுகலர் (கந்தபு. மாயை

ய்ப். 14),

எவ்வளவு
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எவ்வளவு e-v-v-alavu, adj. Ci+d.
அளவு.
How much? எம்மட்டூ,

எவுவனம்

evvanam,

n.

<yauvana.

1௦044) இளமை, மூப்பினைக் கவர்ந்து . . . எவ்வனர்
தீனை . . . வழங்டெ (௬ல். பாரத. யயாதி. 100).
எவ்வாறு

e-v-v-aru,

adv.

<a> + ஆறு,

In what manner, how? aug

எவவு-தல் evvu-, J 9,€ ஏவு. 9,

To dis-

charge, as a missile or an arrow: Gagugige. @é
கணை மேருவைக் கால்வளைத்தெவ்வினான் (கம்பரா. ஊர்
Gg. 177).—intr. To rise, Spring மழ; எழம்பு
aa. Loc.
எவ்வெட்டு

Eight

கே,

€-v-v-ettu,

1.

1.

m2. “எட்டு

எண்ணெட்டு;

எட்டு,

தனித்தனி

எட்டூ.
எவ்வெலாம் e-v-v-elam, pron.er<+ எல்
@mo. Whatever; 2amGCademo. aa@aenecar
_தீ துறைதரு மருத்தும் (கந்தபு. சூரனா. 11).
எவ்வெவர்
e-v-v-evar, 1. எம், 4 எவர்.

Whatsoever

persons;

aaGrut.

ciQaaise

மிறைவற்கு நல்சியே (கந்தபு இருவிளை. 123),
எவ்வெவை

eV-V-eval, n.

<a@

+ எவை,

Whatsoever things; crenaiGwsnai.
எவ்வேழு

எழிற்கை
எழல்

தினர் (கம்பரா. கரன்வ. 43). 2. 5(31(10, departing;

புறப்பகை. சோதனைபுரிவாரிற் றண்ணென வெழலுற்
(en (sy. samen. 1). 3, Originating, emanatIng; உதிக்கை, அங்கதிலேயை வந்தெழலும் (கந்தபு.

இருக. 72).

எழவாங்கு-தல்

எழா நிலை

ad@enas@sacx

பெரி தளிக்கு மென்ப (ீங்குறு. 89).

எவட்சாரம்

evatcaram,

71. <yava-ksdra,

Saltpetre. See.wan’ aman. (w.)

.ஏவண் evan, adv. <a*, 1. Where; sala’
டம். எவண் படர்ச்தனளென (காஞ்ூட்பு. கழுவாய். 91).
௨11014) எப்படி, ஒன்றுபலபோல நின்றியல் பெவ
ணெனின் (ஞானா. 560, 35).

எவரும்ரய-யா, £. 410. *. Everyone, any
one; wig.
இன்னே ரெவருஞ் சவெனேயென்
நிரங்க லோடும் (ஃந்தபு. திருச்கல். 49).
எவள் வி, interrog. prow. <id.
What

woman, which woman; was.

erases! evan, interrog. pron.
suff. pers. masc.

எவன்?

<id.

<a
+ gon

அருளோனாவதை

impers.

6). . 2. Why; aer.—int.

யெவனோ

+ ev. Stable 10 6160௨0: : யானை கடீடூங் கூடம்.

எழாநிலை

(ஞானா. 46,

An exclamation of

(சூடா.)

STONEY eval, inferrog. pron.<a°. pl. of எது.
பாவை.
0

புகா௮

வினங்சடி£ற்றத்து , , , களிறு (பெ

ரங். உஞ்சைச் 38, 91).
எழா யிரம் elayiram, 1. 6 எழு ஆயிசம். 1716

number 7,000. (Qgaev. எழுத். 391, உரை.)

எழால் 88], ஈ. €எழு-.

1, Kind of bird:

புல்லூறேன்னும் பறவை. குடுமி யெழாலொடு கொண்
டுகிழச் இழிய (பதிற்றுப். 36,10). 2. Musical notes

01 (46 787; யாழேழமின்னிசை.

Cassio

எழாலை யன்னசொ

மாதரார் (கந்தபு. திருக்கல். 15).

3. The

stringed musical instrument known

யாழ். பயனுடை

யெழாற் கோடியர் தலைவ (பொரு.

+. Human voice;

படு மெழாலினோடு

மக்கள் மிடற்றிசை. சஎம்

(திருவிளை. தருமிக்கு. 76)

0655, 1800111655;
பா.

18,

28).

Imposing
மாணுழைபுல

as ydl;

1. Beauty, comeli-

அழகு. எழுதெழி லம்பலம் (பரி

2. Youth;

appearance;

இளமை.

(சூடா)

3,

GarbiaiCumeS
ay. தண்

மில்லா னெழினலம்

Height, loftiness, elevation;

(குறள், 407).
awitéé.

4,

பசட்டெ

ழின் மார்பின் (புறா. 13). 5, Bigriess, bulki1655; பருமை. எழிற்கலை புலிப்பாற் பட்டென (புறநா.
23).
6. Strength; வலி. (பிங்)
7. Colour,

colouring, paint; altemu. (w.)

8. Suspicious

circumstance; சந்தேகீக்கக்கூடிய Seve.

(J.) 9,

[11ஈ1: தறிப்பு. எழிலறியாதவன். (34) 10. Witticism,

epigram

; சாதுரிய வார்த்தை,

எழில்காட்டு-தல் ௨81-181, 9. 4474௭

ழில்4.
 7௦ 006 8௱ [/ய10௪ ௦4: துறிப்புக்காட்டு
எழில்சொல்லு-தல் elil-collu-, 9. /7. 410.

interrog. Miser. (W.)

௬௦106 0 0119; அதிசய விரக்கச் சோல்.
Which things;

4எழு-* ஆ neg.

+. To hint by words, allude to; gdtuSHCara

pron.
What, used in both numbers;
யாது,
யாவை.
வானுயர் தோற்ற மெவன்செய்யும் (குறள்,
272).— adv.
1. How, in what manner;
எவ்வண்ணம்.

முகங்

Bev. (W.)

Which man; wratetr.

ரக),

ela-nilai, 1.

எழில் 811, ஈ. 418.

ர. 19100. எம்- வை. ர், தவ்வை.

Our younger sister; on sims.

ela-vanku-, v. intr. <id.

+. 108010 ௨ 015(8006; தூரப்போதல்.
காட்டாதே எழவா? யிருக்சை (ஈடு, 4, 7, 9).

0801, 015(. 1. எழேழு; தனித்தனி ஏழ,

எவ்வை 2,

1, Enthusiasm,

6181101) கிளர்ச்சி, அமரை வேட்டுவர் செழலுறு மனத்

56).

e-v-v-elu, 71. “ஏழு
+r ay. Seven

88௨], nm. €எழு-.

எழிலி

elili,

a. 4எழு-.

பலம்:

மேகம்,

எழிலி தானல்காதாகி விடின் (குறள், 17).

எழிலிய

comely;

eliliya, adj. <ernfe.

Beautiful,

அழகுவாய்ந்த, எழிலிய செம்பொறியாகத்து

(புறநா. 05, 5).

எழிற்கை

elir-kai,

1. <id.t.

gesture of the hand in dancing;

Graceful.

omgGupé

எழுத்தடை-த்தல்

940

எழினி
தொ

ஒவ்வோன்றக ஏறியும் டுறங்கீயும் வநமாறு கூறப்படும்
மிறைக்கவிவகை,. (மாறன. 297-299.)

எழினி elini, 2. prob. erap-. cf. yavanikd.
1. யோ; இடதிரை, பொருமுசப் பளிங்சு னெ

எழுச்சி 61100], 71. 4எழு-. 1. 815102, 85001,

காட்டூற்கை,

பிண்டியும் பிணையலு

மெழிற்சையுக்

ழிற்கையும் (சிலப், 3, 19).

ழினி வீழ்த்து (மணி. 5, 8).
வீணை யொன்றினை .

2, (067, 0856) உறை.

. . எழினியை நீச

(2௨௪. 710).

elevation;

எழகை.

தண்பிறை

யெழுச்சிசண்ட

சல

நிதியெனவே (பாரத. சம்பவ. 09). 2, 518111, 85 of
2 185], 10 0000655100; புறப்பாட. ௮ரன செழுச்

3, Name of a chief noted for liberality, one of

சிக்கு (சோயிற்பு. திருவிழா,

seven Katdivallalkal, q.v.; Smcalataredysam orig

at dawn to rouse from sleep; பள்ளியேழச்சீப்

வநள ஒருவன், (புறநா. 138.)

பாட்டு, படரிருட் கழித் தெழுச்சி பாவொர்கள் (சேதுபு.
மூத்தீர்த்த. 37).
4. Origin, birth, appearance;

எழு'-தல்

610-, 4௨,

[K. el, M. elu.] intr.

41).

3. Song

sung

1. To rise, as froma seat or bed; எழந்திரத்தல், 2, உற்பத்தி, மீண்டெழுச்சி வியனிலத் இல்லையால் (சேதுபு.
To ascend, as a heavenly body; to rise by one’s
own power, as a bird; to ascend, by buoyancy,
85813110௦1 ; மேல் எழம்புதல். 3. 1௦ உற, 81156,

originate; Garargsc.
அமிழ்தெழக் கடைமின்
(கம்பரா, gael. 21). 4. To start, as from
a dwelling; Untiu@sad. எம்பெருமுதல்வ ரீ யெழு?
யால் (கநதபு. சரவண.

4).

5. To

function; தோம்

லுறுதல். காலுமெழா (திவ். பெரியாழ். 5, 3, 5). 6,
To be excited, 100560; மனங்கீளாகல், ஒள்லாட்
டானை யுருத்தெழுர்தன்று (பு. Ge. 3, 2). 7. To in-

016856, 89011 ; மீதுதல். எழு மரவக்சடற் ரானையான்

(4. @a. 7, 6).

8 To grow, increase in stature,

asa tree; to rise, as a building; to swell, as
breasts;

வளர்தல்,

எழுகிளை ம௫ழ்ந்து

சோ (ுந்தபு. திருவிளை. 78). 10, 7௦ ௨ஈ௨16 : துயிலே
மதல். அரியின் இனமெழுந்தன (சந்தபு. குமார. 89),
11. Tospread, as fame or rumour; uTayse. org

தன்மை ஈன்சனம் படியெழ (பரிபா. 15, 95),

7

06211, 0011116006; தோடங்கதல். இன்னாமை வே

ண்டி னிரலெழுச (மான்மணி. 17).
எழு: ய, 1, €எழு-. 1, ய, pillar;
தூண். (திவா.) 3. 0055-87 01 wood set to a door;

கதவை உளவாயிற்படியில் தடுக்தம் மரம். ஊடெழுப்
(பெருக்.

௨ஞ்சைக.

49, 3).

3.

Kind

௦1

68001 ; படைக்கலவகை. (இவா.)
எழுகடல்

elu-katal,

4.

ஏழு.

716

seven concentric seas of the terrestria] sphere,

912.)

உப்புக்சடல், கருப்பஞ்சாற்றுக்கடல்,

கெய்க்கடல், தயிர்ச்சடல், பாற்கடல்,

சப்தசாகரம். (கந்தபு. ௮ண்டகோச.. 90.)

ஈன்னீர்ச் கடல்;

எழுகளம் 1-18]8£ட 1.6 எழு-4.

1614: யுத்தபூமி. (ஈடு.)

கட்கடல்,

244]

எழுகுவெட்டிரும்பு eluku-vettirumpu, n,

<ecoe+.

Cold chisel. (c. £. M.)

எழுகூற்றிருக்கை

4ஏழு.

elu-kirrirukkai,

Verse in the composition of which

the numerals

of the ear, otitis, esp., Meatus auditorius ex274118) காது நோய்வகை. .7, 50 எழச்சிக்கண்
ஹேவு. (3)

one to seven occur first in the

ascending order and then in the descending
07021; ஒன்றுமுதல ஏழவரையும் எண்கள் மறையே

8. Effort, activity; tune.

எழுச்சிக்கண்ணோவு
71. <agpe@+.

elucci-k-kannévu,

Inflammation of the eyes caus-

ing sensitiveness to light, Scrofulous ophthal-

71/8

கண்கூச்சழண்டாக்தம நோய். (இங். வை. 802.) .

எழுச்சிக்கொடி 8100011206, ௩. 6104,
inflammation of the eyes causing red streaks,
acnrGepiams.

(W.)

எழுச்சிகொட்டு-தல்

elucci-kottu-,

8,

intr. <id.+. To sound the appropriate musical instruments to herald the starting, as of
an

idol or a king in procession; Youum’ Os

துரிய வாத்தியம் மடிக்ததல், வருகிராரென்று

எழுச்சி

கொட்டாதிருக்ச (இவ் இருநெடுந், 91, வ்யா. பச். 189),

எழுச்சிடாடுவான்

elucci-patuvan,

on.

<id.+. One who sings at dawn to awaken a
prince, or any great personage; #mUueret
யேழச்சீபாடூவோன். எழுச்பொடுவார்கள் பாடல்கேட்டு

(சேதுபு. முத்தீரத்த. 97).
எழுச்சிமுரசம்

elucci-muracam,

n. <id.

+.
1. Drum beaten at dawn to awaken
a king or commandant or to rouse a garrison;
பள்ளியேழச்சி ழரசம். 2. Drum beaten just before the starting of the procession of an idol;
புறப்பாட்டூழாசம்.

craps Fut

elucci-y-ilai,

௩. <id.+.

Medicinal leaf that is applied to the eyes to

cure ophthalmia; sarGapié3
fu toms 260. (w.)
எழுஞாயிறு

1, 15102

which
ர,

5, Beginning; 93. Qa qrap Quape

சியினெய்துவதெல்லாம் (€வக. 933). 6. 1ஈரிஉஊ௱௨(101

(£லக. 330).

9. To become resuscitated, return to life; auSt
பேற்றேழதல். அந்நிலை யெழும்வகை யருள்செய் தான

போக்கி

சேதுச. 52).

பா;

begins

elu-fayiru,

உதயாதித்தன்,

at sunrise and

sunset; கரியன் உதயமாம்போது

71,

<oap-

2.

Headache

continues
உண்டாகி

மிக்கும்வரையுழள்ள தலைநோய். (ஜீவாட்)

+.

till
அஸ்த

எழுத்த டை-த்தல் eluttatal-,v.intr.< ops

gt ye*-.

Toenclose the letters of a mantra

or stanza within a diagram;

மந்திரங்களின்

எழுத்ததிகாரம்

941

எழுத்.துச்சாரியை

எழத்துக்களை அவ்வவற்றிற்தரிய சக்கரங்களி னறைக் |
குட்போநந்த எழுதுதல்,
எழுத்ததிகாரம்

tadhi-kara,

1,

eluttatikdram,

(Gram.)

1. <id.

டுவக்தம்.

உனக்குப் பணங்கொடுக்க எசமான் எழுத்து

எழத்தி

வேண்டும்.

3. Membranous.

Orthography;

skull, fancied

லக்கணங கூறும் பததி,

ar(Lp55557H) eluttantati, n. <id.tantadi

(Pros.)

எழுத்து 6104(ம, 1. <agps-. [M. eluttu.]
Letter, character; guano.
2. Writing;

Concatenation

in

which

the

letter at the end of a line of verse begins the
next line; ஒருசெய்யுளில ஐரடியினற்றேடுத்து அடுத்த

அடியின்முதலேடுத்தாகவாத தோடப்பது,

written

lines

on

the

of destiny;

பிரமலிபீ. எழுத்தையழுத்து மெழுத் தறியாசே (தருமர்.

2721). 4. The linesin the palm of the hand;
கைரேகை.

இலமெனமலரா

வெழுத்துடையகங்கையின்

@ades

(பெருங். வத்தவ. 10, 107). 5, Grammar;

| ணம். எண்ணென்ப வேனையெழுசத்தென்ப(குறள், 392).
6. 160615, 5016006) 128111ச; கல்வி. எழுத்தெலு
மிமையா வுள்ளச்சண் டிறந்திட்டான் (இரகு. இரசகுவுற்.
=n. 97). 7. 5முயார்பா6; கையெழுத்து, சுந்தரமாறனென்

(யாப்.

வி,

92, பக. 154.)

எழுத்தலங்காரம்

as

intervals

eluttalankaram,

410. *. 11800 [60675; எழத்தைக்கூட்டல் குறைத் 'ஜே மருவிய வெழுத்துமிட்டான் (திருவாலவா. 4, 27).
SA மாற்றல்களால் தோன்றும் அழகு. (8)
8. Bond, written engagement; gamdc6.
எழுத்தலிசை eluttal-icai, 8. 410.4 அல்
neg.+. Sounds not reducible to writing, as a

cough, a sneeze, etc.; inarticulate sounds; erps
தோகையாகாத மற்த ஈளை முதலீயவை. எழுச்சலிசை

யினை (இலச். வி. 75).

எழுத்தறப்படி -த்தல் eluttara-p-pati-, v.
intr, <id.+ 90+. To read with clear enuncia-

tion, pronounce words distinctly; apsGarame
தேளிவாக வாசித்தல், (ா.)
எழுத்தாணி

eluttani.|
1621)

111837, 1. <id.+ dui.

[M.

1. Stylus for writing on palmyra

ஒலையிலேழதுதற்தர்ய

கநவி.

அங்கூரெழுத்

தாணி தன்சோடாக (பாரத. தற்ிறப்புப். 1). 2, Styleplant, having a style-like flower, Launca
றி111/1411/8ம) எழத்தாணிபோன்றபூவுள்ள ஒரவகைப்

ஒர் எழுத்து மில்லாமல் பணங்கொடுத்தான்.

Ing,

நர்யா6,

வெழுச்துநிலை

மொற;

சீத்தரம்.

மண்டபம்

Entry, enrolment;

(பரிபா.

Guttiud'ay.

9, 181ா(-

இன்னபலபல
19)

aps gZISS5ULIG-Sov — eluttukkakappatu-, 4. 0/7. 4 எழுத்து.

To suffer one’s fate,

23 உ ௭100: கேடுவிதயின்பயனை அநுபவிக்கவமை
தல். இவள் எழுத்துக்சகப்பட்டுக்கொண்டாள்.
எழுத்துக்காரன் eluttu-k-karan,

+. 1. Chirographer;
Writer,

scribe,

டராயசக்காரன்.
மதுவோன்.

clerk,

copyist,

amanuensis;

3, மியா, ராரா;

எழுத்துக்கிறுக்கு

உடன்படிக்கை எழதுகை.
2, Written
1801; உடன்படிக்கைப்பததீரம்.

0161%; எழதுவோன்.

குறிப்பு),

எழுத்தானததம் eluttanantam, 11. 410.-*.

(Pros.) Use of a/apetai in the name of a hero,
believed to portend evil; a fault in versification ;
பாடப்பவோன் பேயரைச்சார்த்தி எழத்தளபேழப்

பாட்வதாகிய சேய்யுட் தறறம். (யாப். வி. 96, பக். 518.)
எழுத்திடு-தல்

eluttitu-,

v. intr.

<id.+

@@-.
To put one’s signature; madamg
gd Osa.
எழுத்திட்டுத் தாருங்கோள் (ஈடு, 5, 10, 4).
எழுத்தியல் eluttiyal, 2. <id.+.

(Gram.)

Section of orthography, which treats about the
sounds of speech, and their classification, etc.;

எழத்தின33 திலக்கணத்தைக்கூறும் பகுதி,

1. Making a written agreement;

agree-

எழுத்தக்குற்றம் eluttu-k-kurram, n. <id,

2, Writer,

(19,)

சித்திரமே

eluttu-k-kirukku, 1.

எழுத்தாளன் eluttalan, ர. <id.+.
1,
501018, 5824; புலவன். மதுரை எழுத்தாளன்

(j.)

n.<id.

Gaps gion.Guiretr. 2.

<id.+.

(குறுக. 90,

10,

(j.)

பூண்டு. (பதார்த்த. 312.)

சேரதம்பூதனார்

59).

+.
வழ.

1. Orthographical error; apsS decor
2. Tault in versification due to the

use of inauspicious

16(1615)

ங் குற்றம். (யாழ். ௮௪)

நச்சேழத்துவரப் பா

எழுத்துக்கூட்டு-தல் 8000-1-16(10-, 5.
tr.<id.+.

To spell, as a word; to pronounce

in order the orthographical units of a word and
then pronounce the word as completed, dist.
fr. reading the word-unit straight off; அட்சாங்
களைத் தனித்தனியே உச£ரித்து வார்த்தையைச் சோல்

லுதல்.
எழுத்துச்சந்தி

eluttu-c-canti, m1. <id.+

எழுத்திலாவோசை eluttila-v-dcai, 8. san-dht. Coalescence of letters in the formation or combination of words;
எழத்துப்
410, இல் ௨௭, ஒசை. 5௦6 எழத்தலிசை, (இவா.) புண
ர்ச்சி.
எழுத்தின்இிழத்தி

+.
(பிக்)

eluttin-kilatti, 2. 810.

Sarasvati, the goddess of letters; sraaig.

(w.)

எழுத் ZIFF Honus

eluttu-c-cariyai,

ஈ.

<id.+.(Gram.) 1. Term used in designating a

எழுதிக்கொள்ளு-தல்

942

எழுத் துச்லை

161467 08 (06 விற்ஹ்ள், 8 கரம், காரம், சான்) எழத் |. . . கடைர்தபடி (ஈடு, 1, 9,11). 2. 7௦ (81௦ 0065
துக்களைச்சோல்லுகையிற் சேர்க்கப்படகீன்ற காரி 5]2081176 01 160610; கையேழத்துவாங்குதல்.
யைசீசோற்கள், (கன். 120, உரை.) 2, Single letter|
எழுத்துவிசேஷமாய் eluttu-vicésam-ay,
functioning as euphonic augment, as @ in se adv. <id.+. By letter; aiggzipevw’ (W.)

னேதாணி;

ஒரேழத்தாயுள்ள

சாரியை.

(ஈன். 259,

மயிலை.)
எழுத்துச்சீலை

பச;

eluttu-c-cilai, 2. <id.t+.

எழுத் துவெட்டுதல் eluttu-vettutal, 7.
<id.+. Engraving letters; a0 பாத்திரழதலிய
வற்றில் எழத்துச் சேதுக்தகை. (0.5.18.)

எழுத்துவேலை

சித்திரந்தீட்டிய Few. (w.)

eluttu-vélai, ஈ. <id.+.

oT (pS SIF & (Hh FSv0 eluttu-c-curukkam, n. 1. Writing, transcribing, copying, as an employment; @stwa.
2. Chintz-painting;
traction of words or phrases by the use of சீலைச்சித்திரத்சோமீல்.
hyphen or dots in place of the omitted letters in
எழுத்தாக eluttiici, n. Cid. tom.
See
<id.t.

1, 5

அக்கரச்சுதகம்.

(W.)

2. Con-

16 ௬10016, 85 இ-ள் 107 இதன் பொருள், ௭-று (01

என்றவாறு;

'சோல்லீனேழத்துச்

சுநங்தவதற்காக

இடையிற் சீறுகோடிட்டூ psa ngs

எழுத்துக்களை யே

மதுகை.

(யாழ். ௮௧.)

எழுத்துப்படி-தல் 804(0-0-0௨41-, 9,047.
<id.+. Tobecomesettled, asthe hand-writing ;

கையேழத்து 3௩ நீலைப்படுதல்.

எழுத்துப்பிசகு eluttu-p-picaku, #. <id.

*.

$66எழத்துப்பிழை.
எழுத் துப்பிழை eluttu-p-pilai, 2.<id.+.
Misspelling, 8110 ௦4 (06 றை; எழத்துத்தவறு,
எழுத்துப்பொருத்தம்

eluttu-p-porut-

எழத்தாணி.

மையெழுத்தூசியின் . .

. எழுத்திட்டாள்

(fas. 1767).

எழுத்தெண்ணிப்படி
-த்தல் (ளாம்.
p-pati-, v. tr. <id+eem-+.

To study a book

so carefully as to obtain a thorough grasp of its

000160(5 ; ஒன்றும்விடாது கற்றல், தொல்காப்பிய முத
லியு நூல்களை எழுத்தெண்ணிப்படித்த சுவாமிராத மூர்த்
தியா! (இலக். சொத். சரித். பச். 4).

எழுதகம் எய218௱, 1. €எழுது--. (கீர)
I, Cornice work; சீறிபவேலையினேன்று,
2,
Ornamental stone base fora pillar; sroot னடிக்
கல். 1,௦05,

எழுதக்மால் elutaka-mal, 7. € எழுதசம்*
tam, a. <id.+. 1. (Poet-) Rule of propriety
which enjoins that the word commencing a U. mal. \Vooden mould used 10-0010106 ௩௦11;
poem should consist of three, five, seven, or எழதகவேலைசேய்ய மரததாலீயன்ற கட்டளை.(0.8.31.)
nine letters including the mute consonants, and
எழுதம் 4018, ॥. 4 எழுது. 566 எழ்தகம். Loc.

not of four, six, or eight, one of ten cepyunmutan-moli-p-poruttam; 0௮. ஒநகாப்பியததின்

எழுதாக்ளெவி eluta-k-kilavi, 1. 4 எழுது-

+ gneg.t+. The Védas,as unwritten and handழன்றைந்து ஏழோன்ப தேன்னும் எழத்துக்களுள ed down 018111; வேதம். (பிக்.
எழுதாக்கேள்வி eluta-k-kelvi, ர. “id.
ஏதேனும் ஒன்றைப் பேரிறுவநவதாகிய சேய்யுண்

தோடக்கச்சேய்யுளின் மதன்மோம் ஒற்றேழததுட்பட

மழதன்மோழ்ப் போநத்த வகை, (வெண்டாப். மூதன். 1,

tid.+.

தலைப்பு. 2. (0051025001 8 ௨6 407 ௨01114,
as begins with one of the letters ascribed in
astrology to the aaksatra under which the child

எழுதாவெழுத்து eluta-v-eluttu, . <id.
tid.+. Printing type, as not written; அச்சே
மூத்து. 17/0.

985 00117)

பிறந்த நட்சததீரத்திற்கரிய எழத்துக்களி

லோன்றேடூ தோடஙகப்

பேயரீடுகை,

(w.)

எழுத்துமறைவேளை eluttu-marai-vélai,
n. 10.7.

Dusk of the evening, which blurs

written characters; wr2oGumgy.
எழுத்துவருத்தனம்

eluttu-varuttanam,

n.< id. + vardhana. See yeSta Soar. (sex.

95.)

எழுத்துவாங்கு-தல் eluttu-vanku-, ௩,
170/7, 410.4. 1. To imprint one’s lord’s name
on one’ breast, in token of becoming his slave;
அடிமையாதற்கு அறிதறியாக ஆண்டான்பேயரை மார்
பீலே யேழத்க்கோளளுசல், ,சவசாதியானது எழுத்து
வாங்கும்படியாக

வாயிற்று,

Carers

தோண்மாலையுமாய்

5ஸ எழிகாக்கிளவி, (இலா)

எழுதிக்கொடு-த்தல் eluti-k-kotu-, v. ¢r.
<id.r.

To grant in writing, to write and

deliver, as a voucher, an agreement, a contract :

எழததுழலமாக

ஆதரவுகோடுத்தல், திருக்சண்களுக்

காயிற்று அகந்யார்ஹமாக எழுதிக்கொடுத்த (ஈடு, 7, 3,3).

எழுதிக்கொள்(ஸ)-தல்
tr.

<id.+.

1. To

enrol:

eluti-k-kol-,

9,

ugaGaise.

தாக வின்னமுநீ சிலசேனை யெடுத்செழுதிச் கொள்கென்

றன் (இருவிளை. -மெய்ச்சா

5)

2. To make one

a bondslave hy registration: அடிமையாககுகல்.

இல்கொப்பனைய.. சாலே

எழுதிச்கொள்வத!

வைசசேயாதிகளை யாயிற்று (ஈ6€, 2,3,9.

அனந்த

3. 720௨16

a written submission to, petition, a great
061500: எழத்து ழலமாக வணணப்பந்சேய்கல்

எழுதிவை-த்தல்

543

எழுதிவை-த்தல் 61011-481-, 9, 77. 418.4.
To register, write anid keep for a memorandum,
write and leave behind for the use of others,

85 உ ஈ1]1) சாசனம் சேய்துவைத்தல்,
எழுதீவு 610-(19ம, ஈ, 4எழு*. The seven
continents or divisions of the.earth which accg.
to

Puranas

are

said

to exist in the

form

எழுதகரம்
எழுந்தபடி 808-௨41, ௭4௦. 4எழு- 4.
At random, in an unpremeditated manner,
as it chanced, carelessly; &evor_wung. (W.)

oT(Lpb Sov eorlp elunta-manam, adv. <id.
+.

566 எழந்தபடி. (97)

எழுந்தருள்(ஞூ)-தல் eluntarul-, v. intr.

of concentric circles with the mountain Méru as

<id.
+ y@a'-. [M. elunnarul.|

வுஞ்சத்தீவு, இலவர்தீவு, இறலித்தீவு, புட்கரத்திவு.

in

1. To come;

their centre, each being surrounded by one of வநதல். எங்குநின் நிவண்மற் றெழுந்தருளியது (பாரத...
seven ring-shaped seas, viz., நாவலந்தீவு, இறலித் நாகர, 12). 8. 1௦ 80 10110, 518ா() புறப்படூதல், தீவு, இலவரதிவு, சரவுஞ்சத்திவு, குசைத்தீவு, சேக்கர்£வு, வினதைமுன் பயந்த யானமீதெழுந்தருளிவந்து (பாரச.
புட்கரத்திவு, 85 151205, (பிங்.). சந்தபு. ஏஜா12 the GGG. 30). [Nos. 1 & 2, said of idols or holy
3. To take abode, as a deity
order thus: srant$ay, தேச்சந்திவு, குசைத்திவு, ”ர persons.]
எழுது-தல்

140:,

1. 1௦

மா(6;

08;

சித்திரமவரைதல்.

சண்ணேபோல்

5 ஈ, [14. ஸ்ஸ்] tr.

எழத்துவரைதல்,

paint,

எழுதுங்காற் கோல்காணாக்

(குறள், 1985).

801107 ; (0 000056)

2. To
3. To

write, as

டுயற்றுதல், அவன் ஒருநூல்

எழுதியுள்ளான். 4, 717௦ 1016010810, 0160651116, 85
Brahma by writing on the head; afSGuwnubs

தல. இட்டமுட னென்றலையி லின்னபடி. யென்றெழுதி
விட்டசவலும் (தனிப்பா. 1, 119, 1).

5. To produce

by art; to sculpture, as an image; utmanpgad
wor bE seu. தெய்வங் குடவரை யெழுதிய . . .
பாவை (குற். 89). — intr. To become in-

dented

by

pressure;

வர் நெற்றியு மெழுதின

89).

சிலகணை

(பாரத.

இரு

பதின்மூன்.

idol

on

consecration;

gfaifitiualg

Sov. (W.)

எழுந்தருள்படி
1. 1100655101

eluntarul-pati, #.<id.-+.

௦4 10015; சுவாமீ புறப்பாட, (,)

2. The arrival of the great; பேரியோரீவநகை.

(1)

எழுந்தருளியிரு-த்தல் eluntaruli-y-iru-,
v. mir. Cid.t. 1. To take one’s abode as
000; குடிகோண்டாளுதல்,

2. To be seated, said

to or of the great exalted personages; ofiDas
தல், இங்கு எழுந்தருளியிருக்க,

எழுந்தருளுந்திருமேனி

808யய0-

tiru-méni, #. <id.+.
5 எழந்தநளுநாயகர்,
எழுந்தருளுந்திருமேனி திருவிழா எழுந்தருளப் புக்கா
றே (51.1. 1, 127).

2.

aI(LpbS(HEhSTWUsM eluntarulu-nayakar,

Penreed-grass, Saccharum arun-

<id.t+. Festival idol of a temple carried about

எழுதுகறநாணல்

4 எழுதி4.

gipsftudsy.

an

elutukira-nanal,

21/17021/1/-98878; நாணல்வகை. (1,,)
எழுதுகொடி

Out: :

<id.+.

elutu-koti,2.

line of creeping plant drawn insandal pasteona
woman’s bosom, as an adornment;

முலைமேல்

in processions; உற்சவழர்த்தி, (W.)
எழுந்திரு-த்தல் eluntiru-, v.intr. <id.+

@q--

To tise from one’s seat; to get up;

எழதல்.

முனிவரெல்லாம் . . . வந்தபோது

எழதுந் தொய்யில். முலைமேலே எழுதுகொடியாக எழுதி ' னெழுந்திருந்து (௮ரிச். பு. விவா. 37).
(€வக. 850, உரை).
எழுத்திருப்பு eluntiruppu,
எழுதுகோல்

elutu-kdl,

1. வம்,

௩. <id. +,

1. | Rising from seat, getting up; TypaBboas. sna

Card.

Painter’s brush, pencil; #$d samt

மன்னவ

(திவா.) 2, 1108 1000; எழத்துவரையுங கோல்,
(பிரபுலிங். துதி. 16.)

வாய்த்தொழுவு சமய மெழுர்திருப்பு (அசாரச். 63).

எழுந்தேற்றம்
' 1. Pride, arrogance;

eluntérram, #.<id,tog-.
டுறுமாப்பு, (34.)

2, Rash-

‘ness, presumptuousness; SioPay. (W.) 3. Ex,
ன்
ae
No
Picture, painting on a canvas; 4Guw Gaysu | position, as of the host and the chalice in
எழுதுபடம்

elutu-patam,

11.

414.4.

Mass;

படம். (திவா.)

பலிபிடத்தில்

நற்ககணை

உயர்த்தப்படூகை.

4. Procession, as of an idol in a Hindu
எழுதுவரிக்கோலம் elutuevari-k-kolam, | 0.
n. <id. +. Adornment of the breasts, as e/utu- i| temple, or the carrying of the Eucharist or an

8011; மகளிராகத்து எழதுங்கோலம், (சிலப். 5, 229, | image by Roman Catholics; sams yncnsn,
எழுநகரம்

அரும்.)

எழுதுவரிகோலம்
<id.+.

elu-nakaram,

4எழு-.

7௦

elutu-vari-kdlam, a,

seven sacred cities of India.

56 சந்தபுரி, புவி

எழுதுவரிசோல

தன்னின் Conama_gabern

Dagprsrsgie (கந்

5௯ எழதுவரிக்கோலம்.

முழுமெயு மூதீஇ (சிலப். 5, 220).

gy. இருஈகரப். 75).
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எழுநரகம்
The

எழுதரகம் elu-narakam, 1. <id.+.

seven hells or places of torment for sinners,
Sodus, porare, அதோகதி,

(4) Kena,

viz.

ஆர்வம், பூதி, செந்து. (பிங்.)- 01 (ம) (Jaina.)

பெருங்£ழ்வட்டம்,

புசைவட்டம்,

எழுபிறப்பு elu-pirappu, 2.<id.+.

1. See

எழபவம. எழுபிறப்புக் தீயலைதீண்டா (குறள், 02). 2,
566 எழமை”. (குறள், 107, ௨சை.)
எழுபோது

பெரு

சளிற்றுவட்டம், பெருமணல்வட்டம், எரிபரல்வட்டம்,
அரிபடைவட்டம்,

ரும்

04 5007150;

610-001, 7. €எழு- 4.

உதயகாலம்.

Time

பட்டபோ தெழுபோ தறி

யாள் (இவ். திருவாய். 2, 4, 9).

(11656 876 called in skt.

@T(LpLotj-Sev elumpu-, 5 v. intr. 410
இசத்தினப்பிரபை, சருச்சராட்பிரபை, வாலுகாப்பிரபை, [M. elumbu.] See எழ.
பங்கப்பிரபை, தூமப்பிரபை, தமப்பிரபை, தமத்தமப்பிர
@T(LpLoS
Lp’ elu-matam, n. <aap+ mata.

இருள்வட்டம்.

(இவா.)

பை (வச, 9817, உரை.) ; எழவகையான

நரகங்கள்.

இனியார்புகுவா ரெழுஈரகவாசல் (இவ். இயற். 1, 87).

எழுதா 80-02, 1, <id.+.

1, Agni, the

god of tire, supposed to have seven tongues, viz.,
காளி,

சராளி, மனோசவை,

சுலோகிசை,

சு.தம்பரவ

ரணை, புலிங்கனி, விசுவரூபி; ஏழநாவையுடையதாகீய
அக்கினி. (இிலா.) 2. Ceylon leadwort. See Garb
வேலி,

kinds

of

தூற்குற்றங்காட்டல்,

எழுநிலைமா L_telu-nilai-matam,n.< oy!

Palace seven stories high} TpO45 மாளிகை,

இன்னூலாவிவிம்மு மெழுநிலை மாடஞ்சேர்ந்தும் (€வக,

2840).

n.

“ம் ர்.

an

author

எல்; நூலாசிரியநக்குரிய எழவகைக்கோள்கை. (சன்.
11.)

elu-matam, n. <id,+mada.

Seven kinds of fluid-exuding from seven parts

of the body of the male elephant when he

எழனஜூயிறு, (தைலவ. தைல. 29, உரை.)

orp fT DM) elu-niru,

of

பிறிதொடுபடாழன்றன்மதங்கொ

எழுமதம்
See

attitude

towards a certain subject, viz., ®LeruLe, ops
தல,
பிறர்தம்மசமேற்கொண்டுகளைவு, தாஅனாட்டித்த
னாதுகிறுப்பு, இருவாமாறுகோளொருதலைதுணிவு, பிதர்

(மலை.)

எழுநாயிறு elu-nayiru, mn. <ea@-+.

+

Seven

Seven

15 11ம்; கன்னமீரண்டு

மீரண்டூ கோசம்

கண்ணீரண்டூ

கரத்துவார

ஒன்று என்னும் ஏமீடத்திலீநந்து

யானைக்கத் தோன்றும் மதநீர்,
எழுமலை
elu-malai, 1. ேழு-௩.
The
Eastern Mountain from behind which the sun

Is supposed 1௦ 1156; உதயகீரி. எழுமலை விழுமல
புடைமணி யாச (சல்லா. [9).

hundred.
எழுப்பம் eluppam, n. €4எழு-. (.) 1, 81:

10௪, ஐ6((102 மர; எழகை.

2. Growth, height,

elevation; உயர்வு.

எழுப்பு '-தல் eluppu-,

5 v. tr. caus. of

எழுமான

8031,

௩.

Spurge sprout,

Boucerosia umbellata; ௨௫ பூண்டு. (9,)
எழுமா ன்புலி elumanpuli, n.
See எழ
மான். (W.)
எழுமீன் elu-min, ஈ. €எழு*. The seven

எழு:
1. To cause or help to rise; to princip
al stars of Ursa Major, Charles’s Wain;
erect, as a building; arpwoudGaiiee. 2, To
சப்தீஷமண்டலம். கைதொழு மரபி னெழுமீன் போல
awake, rouse; துயிலேழப்புதல். காளை கானேயெ (நற. 231).

முப்புவ னென்றலும் (இருவாச. 7, 6).

3. To raise

from the dead, resuscitate, restore to life; 2uS#
பேற்றேடிச்சேய்தல். மெய்க்குசனெழுப்புதலும் (௧ தபு.

திருவிளை. 79).

+ To excite, stimulate, inspire;

ஊக்க ipcim_T4550. 5. To instigate, agitate; to
inflame, asthe passions; Suspsc wor ip Gad,

6. To raise, as the voice

in speaking or sing-

ing; to call forth, as melody, from an instru-

ment; amsGuyciygr.

sage Gerapidw நாதம்

(பாரத. பதினெட். 2.0.

எழுப்பு” eluppu, 8. €எழுப்பு-. 1$005102,
waking; எழப்புகை. (3)
எழுபது elu-patu, 1. €4ஏழு பத்து, 5௨.

Beginning, as of a process or:of a period;

தோடக்கம். (3)
எழுமுடி

பெொமர்ப,

1. €எழு*்.

(83

necklace fashioned out of the crowns of seven

0011006180 11185; வேல்லப்பட்ட ஏழாசர் மடியாற்

சேய்த சேரன்மாலை. எழுமுடி கெழீஇய திருஜஞெம rs
லத்து (பதிற்றுப். 14, 11),
எழுமுரசு ப॥-௱பாக0॥, 1. €எழமு-*. நிய

beaten to announce
01 8 10070;

மாசு.

the starting of a king

அரசானது

எழுக வான்பயண

பிரயாணத்தை யறிவிக்தம்

மென்றங் செழுமுர

புவித்தார் (கோயிற்பு. இரணிய. 110).

venty.

எழுபவம்

எழுமுகனை elu-mukanai, 8. 4 எழு- 4 முனை.

elu-pavam,

n. <id.+ bhava,

The seven kinds of births, in metempsychosis,

412., சேவர், மக்கள், விலங்கு, பறவை, ஊர்வன,
வாழ்வன, தாவரம்; ஏழவகையான பிறவி, (பில்.

நீர்

எழுமுனிவர்

The seven sages.

elu-munivar,

சியம்

n. <agpt.

566 ஸப்சரிஷிகள். (சூடா)

eTapenio’ elumai, .<ag-.
Height; awtéé. (@e.)

[M. eluma.]
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or ழூமை

எழுமை”: யர், 1. 4எழு. 1. Seven suc06$5176 012115; ஏழமுறை பிறக்தம் பிறப்பு. சல்வி

யொருவற்

கெழுமையு

மேமாப்புடைத்து (குறள், 998).

Z. Seven births in transmigration; ஏழவகை
wirer pty. apeooys srerys கழுக்து மளறு

(குறள், 835).

எழுூவகையளவை

<id.+.

elu-vakai-y-alavai, #.

Seven ways of measuring, viz., dg

சளத்தல், பெய்தளத்தல், சார்த்தியளத்தல், நீட்டியளத்தல்,
தெறித்தளத்தல், தேங்கமுகந்சளத்தல், எண்ணியளத்தல்.

(தொல். எழுத். 7, உமை.)

எழுூவரைக்கூடி eluvarai-k-kiti, n. A
mineral poison; சவ்வீரபாஷாணம். (மூ. ௮.)
எழுவாய் 61-13), 11. Cagp-+. 1. Begin118, 071210, 500106 ; உற்பத்தி. எழுவா யிறுவா யிலா

தன (தேவா. 293, 5).

2, The 18;

யுத்தி லொருசிலம்பி

(கோளத்.

(Gram.)

Nominative

முதல்.

பு. கோள.

case;

எழுவா

1),

3,

முதல் வேற்றுமை,

எழுவாயுருபு இரிபில்பெயசே (ஈன். 995).

Subject; 5550.

4, (8௱.)

cron Gant eng
எள்ளல் ellal, n.<id.

(0 50011; டகழ்ச்சி. எள்எவிஎமை . . . மடனென்று

|. . . ஈகைசான்சென்ப

See wa.

The 10th naksatra.

(Ga.)

எழுவான் 208, ர. <id. The east, 2s the |
place

of sunrise,

opp.

to பூவொள்;

கிழக்குத்

திசை, எழுவான் ரொடங்டப் பவொன் மட்டும்.
எழுவு-தல்

eluvu, 5 v. 47. 0816, ௦1 எழு-,

1. 10 08156 (௦ 1196, (8150) எழிச்சேய்தல், எழுவுஞ்
ப்பு (சிலப். 15, 215). 2. To produce or call
[0104 5000; ஒசை யெழப்புதல். எழுவும்முரசு
(சூளா. கலியாண. 248).
எள்!

9,

௩.

[%.

14. ச)

0)

1,

Sesame, a plant cultivated for the oil obtained

(தொல். பொ. 969),

எள்ளளவும் el-l-alavum, adv. <ea)+.
Not even a little, not even as much as a sesamum
5660; சிறிதளவும். யானெனுமகர்தைதா னெள்எஎவு
மாறவிலை (தாயு. ஆனந்த. 9).

Scorn,

reproach;

@apdé.

eorerpur

டெல்லாம் (2வ௪. 9799),
எள்ளிடை

4 என்ஸ-

5.

ellar-patu,

எள்ளற்பாடு

el-l-itai, 2. Cea'+.

எள்ளு'-தல் ellu-, 5 v. tr.
disregard; @ayse.

உருவுகண் டெஎ்ளாமை வேண்

டும் (குறள், 667). 2. To ridicule, deride, laugh at;

டுகழ்ந்துநகைத்தல. (இலா.)
தல். எழிலிவான

3. To equal; tur

மெள்ளினன் றரூஉம் (தொல். பொ.

289, உமை).

எள்ளு” 810, ஈ.

Sesame.

எள்ளுக்கட்டை

+.

See ere’,

ellu-k-kattai, 71. 6 எள்ளு

Sesamum உரய0116; எள்ளுத்தாள். (17)

எள்ளுச்சாதம்

ellu-c-catam, ஐ. <id.+,

See என்ளோதனம்.

எள்ளுச்செவி ellu-c-cevi, #. prob. id. +.
A small plant; ¢6 146. (ea. ss.)
எள்ளஞுண்டை

6]-][- 1018], 1. 4 எள்] -. 02௨.

try balls made of sesame; எள்ளும் வேல்லழங்

கலந்து சேய்யப்படம் சிற்றுண்டி.
ஞண்டை (பதினொ. கபி. மூத். 3).

இடியவலோடெள்

எள்ளுந்தண்ணீருமிறை-த்தல்
tannirum-irai-, v. intr. <id.+.

weight =8 mustard seeds; em Fhporay.

௦1 (06 0680; பிதிநதநப்பண ஜ்சேய்தல்,

எள்? 6], 1. 4எள்ளு-.
condemnation;

pims.

Coitsa

065186),

511244);

revilers; @épuat.

1.

To

எள்கலின்றி . . . சச

னைவழிபாடுசெய்வாள் (தேவா. 1049, 10). 2, 1௦ [8சா:;
அஜ்சுதல். எண்டிசை யோரு மெள்ச (£வச. 1749). 3,

77௦ 06061761 ஏய்த்தல், ஒர்பாலகன்வர் சென்மசளை
யெள்9 (இவ். பெரியாழ். 8, 7, 4-1,
1. Tobe
bashful, to hesitate; mapa.

பழிலந்து மூரிமென்

Gna @pCuw (SigsCsn. 92). 2. To be in difficulty;
வருந்துதல்.

செங்களம்

பற்றிடின் நெள்கு

(வ். இயற். இருவிருத். 77).

எள்ளுரர்கள்சாய

Scorners,
(வச. 847).

எள்ளுப்பிண்ணாக்கு ellu-p-pinnakka, n.

elku-, 5 v. fr. 14.

டகமதல்.

To offer water

எள்ளுதர் ellunar, n. <eeres-.

_ ஸிவள் (சம்பா. ஈகா£நீ. 109).
எள்கு-தல்

6].

with sesame on sacrificial grass to the spirits

Reproach, censure,
aorenDwsqGuw

Merest

1. To ignore,

from its seed, Sesamum indicum; சேடிவகை,
எட்பகவன்ன சிறுமைத்தே (குறள், 889).
2. A

(w.)

டூள்ளிட்

trifle; crereneray,

எழுவா யெழுஞ்சனி eluvay-elufi-cani, 77.
<id.+,

Reproach, laughing

<aeres+. Oil cake of pressed sesame;
ணெயாடியெடூத்த எட்கோது,
எள்ளுருண்டை

el-]-uruntai, 7. 4 எள்! -.

566 எளளுண்டை,

எள்ளுரை

8-1-ப2], ஈ.4எள்ள-.

ந.

respectiul, disparaging, speech; @apéfujons,

இதுசச் கென்போர்ச் கெள்ளுசையாயது (மணி, 18, 10),

எள்ளோதனம் 6-1-0(88௨௱, ஈ.4 எள்! 4.

புன்மாலை

crater ella, part. <id. An adverbial
word of comparison; ஒரீ உவமவுநபு. எள்ளவிழைய
.. பயனிலையுவமம் (தொல். பொ. 999),

எண்

Cooked rice mixed with sesame powder and

ஐ;

சீத்திரான்னவகை, (சம். ௮௧.)

எள்ளோரை 81-1-002ம, ஈ. <id.t.

எள்ளோதனம். 007/07.

See

940

எளி-தல்
எளி'-தல் 8]1-, 49, ச,

4எளி-மை.

To

become feeble, low-spirited; cra? enous se.

(கந்தபு. ௮௧

பொருதிறல்வன்மைய இலனாயெளிந்தான்
சனிமுகா. 90).

எற்று
எளிவு elivu, 2. C@afi'..

graceful

accessibility,

80160658; சேளலப்பியம்.
எளுமை

உரலினோ

டிணைர்திருச்

எளிஞர் விரக, 1. 4 எனி-மை. 1106 025(14016)

the 0001; எளியவர்.

elumai, ௩. 4எளி-மை.

566 எளி

மை, (தொல். பொ. 70, உரை.)

லேத்தல் (தொல். பொ. 907).

எற்செய்வா @or er-ceyvan, n.<ae+.

Sun,

lit., day-maker; s&fwer. எற்செய்வான் மறைந்தன
Car (Revd. 7, 40).

elitaravu, ௩. <id.+.

Lowness, humility;

தாழ்மை,

poverty; stg.
எளிதா[தரு1-தல்

2,

(W.)

எற்சோறு

1.

Indigence,

er-coru, . <id.+.

An ancient

711186 0658; பழைய காலத்திலிநந்த ஒந வரி. (5.1.1.
i, 103.)

eli-ta-, v.tr. வர்,

எற்பாடு er-patu, n.<id.+. 1. Afternoon;

1௦ 2176 688114; சுலபமாகத்தநதல், தாளையேதரமறி பிற்பகல். (தொல். பொ. 8, உரை.)
கலொாதெமக்கெளிதரு சிவப்பிரகாசற்கு (வைராக். சத. 2). morning;6) காலை. (தொல். விருத். 98.)

எளிது எடு ஈ. 410.

1, That which is

62597 01 6%6001101) 07 ௦7 8001181100)
னது,

approach-

தேங்கெ வெளிவே (இவ். திருவாய். 1, 9, 1).

எளி”-த்தல் 811-, 77 9. 8. 0605, ௦ம் எளி!-. 7௦
09 0080, 015கா826; தாழ்த்திக்கூறுதல், எளித்த

எளிதரவு

simplicity,

Unaffected ease,

(வள்ளுவமா. 24.)

சுலபமா

2. That which is low,

despicable, trifling; smpgsgu.
எளிமை எற், ௩.

eIDLIFFLLGLW
<e@y+.

Body,

erpu-c-cattakam,

lit., cage

made

ஈ.

of bones;

உடல். (இறை. 1, உரை, 9.)

எற்றம் erram, n. <@op-.

1. Ease, facility, con-

2. Sunrise,

decision;

மனத்துணிபு.

Determination,

எற்றமிலாட்டியென் னே

dition of being easy to effect, or to acquire;
சுலபம். அவர்பாடிய வெளிமை (பெரியபு. திரு

முற்றா ளென்று (கலித். 144).

நாவுக்,

Basket with which water is baled by four or

275).

2,

Despicableness, meanness;

lowness of rank, of circumstances, or of character; தாழ்வு, இமையவர் தலைவனேயு மெளிமையி னே
வல் செய்யும் (கம்பரா. சூர்ப்ப, 49), 3. Poverty;

தரீத்திரம். ௮வன் மிச்ச எளிமையான நிலையி லிருக்கி
ரன். 4. //68180655; வலியின்மை. எளியள் பெண்
ணென் நிரங்காதே (சம்பரா. மிதிலைக், 68). 5. Faint-

ness, depression of spirit; தளர்வு, (பிங்)
819௨-01,

SIX persons;

errar-pattal,

@eapahom.

1,

<id. +.

(J.)

A

kind of oblong trough with a long handle, sup-

ported by three posts used to bale water in

1711881100; நீரீறைக்தங் கரவிவகை. (7.)

எற்றி-த்தல் ஊ/-, 77 ௦, 1847. ௦, ஏற்று. 1௦
(8166 01137, 1876 0010858100;

ந. 6எளி-மை-.

%.

eT DP MostLoTLo erran-maram, n.<id.+.

6,

818760; அடிமை. (௮௧. நி.)
எளியகுடி

எற்றற்பட்டை

இரங்குதல். (இிலா.)

oT /0.p)'-Sev erru-, 5 v. [M. et't’u.] tr. 1. To

Poor, destitute family; dempégsGiouw. 2, strike, cuff, hit with the fist; aage. apd
வயிற்றள் (கம்பரா, மாரீசன். 63).
காபி, 108 18 ரகா) தாழ்மைப்பட்ட கடம்பம்.
2. To kick;
எளியவன்

eliyavan, n. <id.

56% எளி

யன், 1. சிறுவிலை யெளியவ ர௬ுணவுசச்தினோன் (சம்ப

எற்று

சா. பள்ளி. 111).

எளியவிலை

eliya-vilai,

n. <id.+.

Low

1. Poor

man;

01106) தாழந்தவிலை. (7.)
எளியன்

eliyan,

#.<id.

தரித்திரன். (இிவா.) 2, Mean man; gerade ams
தவன். 3. Man ௦4 1017 0856; தாழ்ந்த வநணத்தான்.
4. Man easy of access;

சுலபமாய்

பவன். காட்சிச் கெளியன் (குறள், 980).

அடையப்படூ

எளிவா[வரு]-தல் 61-48-, v. intr. Cid. +.

1. To be easy of approach; sauntse. caflass

வெர்சைபிசான் (திருவாச. 0, 15). 2. To be obtained
ரோ]; சுலபத்திற் கீடைத்தல்,
3, 70 6 low,

undignified,

உதைத்தல். 3, To butt, as an elephants to dash
against, as the waves of the sea; மோதுதல்,

abject;

@Pamsd.

தின்றுயிர்சுமர்து தோளெளிவரும்படியிருந்த
(பாரத, சிருட் 123).

இடுசோறு

பாவியரும்

தெண்டிரை

(தேவா,

92,

2).

out, as water from a vessel;

4

To

throw

எறிதல்,

சீசெற்

go wb. 5, To cut, cleave, rend; Gan Gsd.
எற்றாமழுவும் (கலித். 85). 6. 70 18706) stab; g

துதல். (திவா.) 7.7௦ 1111; கோல்லுதல், (இவ.) 8,

To cast away, get rid ௦7; நீக்ததல். எந்துவமே பாச
மெலாம்

யாம்

(சைவச.

பாயி. 7).

0,

To

carpenter's line for marking a board;

snap,

as

a

sr& Gg

றித்தல், எற்றநால்போன்று (நைடத. சநதிரோ. 99). 10.

1௦ 18156) எழப்புதல். (இவா.)--47/7. 1. 77௦ 06856:

நீங்குதல். இடைசக்கொட்ட னெற்றா விழுமந்தரும் (குறள்,
009). 2. 1௦7661 0010088510 ; இரங்குதல், எற்றிய

காதலினாலிசைத்தாள் (தஞ்சைவா. 224).

எற்று” ராய, ௩. €ஏற்று... [1/. 87] Kicking, hitting, pushing, 81180111௪; எற்றுகை, பச்

தைச் காலால் ஒர் எற்று ஏற்றினான்.

எறிபாவாடை
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ெண்கடை (புற
எற்று" ஊரா, <a’. v. Of what sort (is it)?, | சேறித்தல், யானைவான்மருப் பெறிர்தவ
2). 17. To cause to experience; iaitalg
39,
sr.
ager
sing.;
impers.
of
a tenseless finite verb
தல், எச்சத்துளாயினு மஃதெறியாது விடாதேகாண்

மைத்து, எற்றென்னை யுற்ற துயர் (குறள், 1256)—
An exclamation of pity or wonder;

int.

sf

சய வீரக்கக்தறிப்பு,

எற்றுண்(ணு)-தல் errun-, v.intr. < எற்று-

To be tossed about; எறியப்படூதல்,
+o2e%-.
இருவினையெனுர்திரையி னெற்றுண்டு (தாயு. தேசோ.

2).

(கலித். 149).

18, To displease, irritate, insult;

line for marking a board.

மாமறுக்கப் போடூம்

உயிர்போழ்தற் கெற்றுநூல்போன் நிருந்ததுவே

நூல்.

உரச]; தெறித்தல், குறுநரம் பெறிவுற்றெழுவு . . .

1. To blow, as
யாழ் (கம்பரா, சித்திர. 98),
(16 ஏர்றம்; காற்றுவீசுதல். ஊதை யெறிய வொடிபூங்

எற்றே

erré, int.

எற்றைக்கும்

<a.

erraikkum,

See anim’. (a)
adv.

8 என்று.

[01 811 (406) 8௦: ஸர; என்றேன்றைக்கும்,
oT றே ௫ erro, int. <a.

$% எற்று”. எற்றோ

மற் றெற்றோமற் நெற்று (தனிப்பா. 1, 109, 49).

ormLG-Sa erattu-, 5 v.tr. To radiate,

0854 [0111 : வீசியிறைத்தல். சர்த்ரனுடைய-சரணங்க
அருப்பையெறட்டச்கட

(இவ். பெரியதி. 8,

5, 9, வயா.).

எறிதல்
throw,

as waves of the sea; 3rGCudsed. apy Code
முலகத்து (கந்தபு. ௮வைபுகு. 114). 3. 7000000607

dart 00, 85 8 910 01. 115 றாவ; இரையைப்பாய்ந்
4.Tokick;

eri-, 4 v. (M. evi.j dv.

cast, fling, discharge,

hurl;

3.

உதைத்தல், கழுதை எறிகிறது.
or)? eri, n. <a. [M. eri:]

1. Throw,

எற் 8102; வீச்சு. ஒர் எறியில் விழச்செய்தான்.

றைக்கு மேழேழ் பிறவிக்கும் (இவ். திருப்பா. 29).

ளானவை

2. To surge,

தேடூத்தல். எறிபருந்துயவும் (அகரா. 81).

(நைடத. சந்திரோ. 89).

rf. சீர

a

fF Cup

19,

| To finger the string of a musical instrument as

சொடியொப்பார் (கம்பரா. ஈகர்நீ. 98).

eTOHI He erru-nil, .<id. +. Carpenter's

(17.)

சொல்லுறான்.

எறிசொல்லாசச்

| சீறுதல்.

2, Kick;

உதை, 3. Blowing, as the wind; ade.
குறை மாருதத் தெறியது வளியின் (திருவாச. 8, 11). 4,
Hint, allusion, insinuation, innuendo; gPthur
கச்சோல்லுகை, ஒர் எறி எறிந்து அதற்கு வைச்சவேண்
டும். (1.)

எறி5-த்தல் eri, 17 v. intr. [M.eri.] 1. To
‘shine, to glitter; ஒளிவீசுதல். காட்டுக் கெறித்த
நிலா (4ழிற்ரா, 997). 2. To nail, fasten with
12415) ஜப; தைத்தல்,

மாண்டவெறித்த படைபோல்

(சலித், 94). 3.To suffocate, as smoke; to affect ;
தல். கல்லெறிர் தன்ன (நாலடி, 60).
உறைத்தல், வாடுச . . . நின்கண்ணி .. . சாடசடு கமழ்
cut into pieces; வேட்டூதல். எறிந்து களம்படுத்த புகை யெறித்த லானே (புறா. 6). 4, 1௦ 50ம்) பரத
வேந்துவேள் (புறநா. 19, 12). 3. To chop, as தல், உணர்வுசென் றெறித்தலானும் (€வச. 980).
2. To hack,

mutton; அறுத்தல், எறிக இற்றி (பதிற்றுப். 18, 2).

4, To shiver into pieces, smash; முறித்தல். ௪௪
வெறியாச் சிவந்துரா௮ய் (புறா. 4, 10). 5. To pick,
85 10815: பறித்தல், ஏறியார்பூங் கொன்றையினோம்

எறிகால் ஊூ44], ௩. €எறி'ஃ*்.

Violent

பேநங்காற்று, (௭7)

ஏம:

எறிகாலி ௨௦4-811, ௩ 418.4.

Cow that

(தேவா. 199, 5). 6. 17௦ 025703; அமீத்தல், குறும் 11015: உதைகாற்பசு. (34.)
பெறிந்தன்று (பு. வெ, 1, 8). 7. To beat, as a
1, Lustre,
erippu, ». <a’.
OL}
et
பறை
பற : அடித்தல், சிறுவரை நின்றே யெதிப
r; பிரகாசம், எறிப்பொழிர்தாங்
glitte
,
tness
brigh
nail;
a
as
drive,
To
8.
யினை (நாலடி, 24).
2, Hot sun;
கருச்சன் சுருக்கி (திருக்கோ. 216).
பலகையொடு
அறைதல். பொன்னெறிந்த ஈலங்களெர்
கடூலேயில். (37.)
(புறநா, 15). 9. To. sting, as a scorpion; கோ
oT றிபடு-தல் erl-patu-, v. intr. 4 ஏறி!. 1,
டூக்காற் கொட்டுதல். விடத்தே GarDesr CoCure
10, To reject, brush 17௦ 6 16]60(6ம், 088( 014; ஒதுக்கப்படூதல், எறிபட்ட
(இவ். நாய்ச். 9, 0).
aside, as 8071௦6) ஒதுக்கிவிடதல். 11, 1௦ 16846 பொருள்.
எறிபடை eri-patal, n.<id.+. Missile;
uneaten, said of part of 1000) உண்ணாமல்
நீக்கீவிடதல். என் சோற்றை யெறிகிருய்? 12. To கைவிடுபடை. ஆன்றமை யெறிபடையழுவத்து (கம்ப
drive off, scare away, as birds from corn; gv ரா. கரன்வதை. 52).
தல், ளியைச் செப்பேந்திளமுலையா ளெறி£பாப்பதம்
oT LUIS SHTU@)T eri-patta-nayanar, 1.
(தேவா. 1148, 7). 13, To throw into the shade, <id.+bhakta+.
A canonized Saiva saint,
outvie; வேல்லுதல். மின்னெறிசெஞ்சடைச் கூத்தப்
14. To rob, plunder,
பிரான் (திருக்கோ. 49).

280%, ற!11826) கோள்ளையிடதல், ௮றெறி

பறையும்

(லப். 19, 40). 15. To shower, as rain; Gums
தல், நீர் சல்குறைபடவெறிந்து (பரிபா. 20. 1). 16,
To fasten, as. a ring on an elephant’s tusk;

one of 63; அறுபத்து பூவர் நாயன்மாநள் ஒநவர்,

(பெரியபு.)

எறிபாவாடை

Cloth

waved

before

௭0-08-8182] ஐ. ஏம. *.
an

idol or

a great

person, as an act of reverence; தேய்வங்களுக்கு
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எறிமணி

ப

என்பு

மன்னும் பேரியோர் ழன்னும் வீசும் பாவாடை விநது.

exclamation expressive of contempt; efapéd#é

(கோயிலொ. 88.)

soc. (Se.) — part. Particle having the force
of whatever, whichever; og) gjdepgi ctamBOw
னப் போநதள்படம் இடைச்சோல், என்னுடைய சேலு

Gong for

eri-mani, 1. <id.+.

எறிமணி

striking the hours, also used in temples in daily

மிலர் (குறள், 430).

(Sa)

worship; Gasomrg.

எறிமுத்தூ eri-muttu, n. <id.+. Chicken
pox, varicella; F Du: gem. (W,)
எறியாயுதம் eri-y-dyutam, #. <id.+. See

எறீபடை.

எறியால் எச], ஈ. A kind of fish; Ser

and.

(FH. #5.)

என்? en, n. <wrer.
Form that the
pronoun wae takes in declension in obliquecases;

யான்

என்பது

வேற்றுமைப்படுகையில்

அடையுந் திரீபு.

என்” ஐ, நச்.
pers. sing. verb;

1, Ending of the Ist
தன்மை

யோநமையில்

வநம்

or huS ito. eri-y-itti, n. <og!-+. Javelin.

வினைவிததி: (சன். 931.)
2, Expl. ending in
nilai-mantila-dciriyappd; ait அசை, (யாப். 14,

எறியுப்பு

உரை.)

eri-y-uppu, m.<id.+.

Rock-

981) கல்லுப்பு. (மூ. ௮)

எறிவ ஈஸ், ஈ.. 416. Missiles; erPuscu sib

GT றிவல்லபம்

(கந்தபு.

வெல்லாம்

ஆயுதங்கள். படைசம்மு ளெறிவ
இருவிளை. 47).

erl-vallayam,

nm. <id.t.

Spear or lance, that is hurled, opp. to ss |
லயம்; கைவிட்டேறீயும் Hit ஆயுதம், (57.)
௭ றிவளையம்

erl-valaiyam,

என் (னு)-தல்
utter, express;

<id.+.

Discus, used as a missile; séaamuyjgo. (W.-)

சோல்லுகை,

into a ball with a streamer is tossed to and fro

say,

crerey wrSor

அூெமெல்லா

மவனென்கை

((ந்தபு.

மேடு. 20).

ரக, ௩. 419.

be; என்றுசோல்வன.
தென்ப

எறிவாற்பந்து eri-var-pantu, m. <id.t+.
Throw-ball, a boys’ game in which a cloth tied

stor) CcaTdgise.

To

Qawéinpegy (Gsne. Gene. 422).
GTOTGNS enkai, 2. <erer-.. Saying; stebrp!

என்ப!

#.

en-, 8 v.tr.

What are said to

எண்ணென்ப வேனை யெழுத்

(குறள், 892).

என்ப? enpa, part. <erer’.

An expletive;

அசைச்சோல். (தொல். சொல். 908, உரை.)
என்பது

enpatu, nm. Cerer-.

1, An exple-

between the opposing parties; Guiiiupgi afZer tive word used to express either approval or
யாட்ட. 100.
015820ா07210185(814ரோ ரர் ; நன்றுரைக்கற்கண்ணும்
எறும்பி erumpi, n. prob. @gwy.

Elephant;

டுழ்த்தற்கண்ணும் வநம் அசைநிலை, (தொல். சொல்,
280, சேன)
& நற 6102161146 word used as an
adjunct and having mere attributive force; amig

யானை. (திவா.)
எழும்பு erumpu,#.(K.irumpu, M.erumbu. |
g | துநின்ற சோல்லின்போநளை யுணர்த்தும் பிரிவில்
Ant, emmet, Formicidae. egnoyapen Spuoy
அகைநீலை, (தொல். சொல். 982, உரை.)
மசபின் . . . பலி (பற்றுப். 30, 38).
எறுழ் ஐய், ஐ.
1 Strength, might; |
என்பவன் enpavan, n. <id. See «ver
வலிமை, ச$லகவிலெறுழ்த்தோ சோச்ச?ி (தொல்.சொல். ப்ன்.
388, உரை). 2, பிம்; தண்டாயுதம், (பிக்) 3, |
எனபாபாணன் enpaparanan, 1. 4 என்பு
Pillar, post; eter. (ss. 9.) 4. A hill tree +4-bharana. Siva, who wears bones as orna-

with rod 80௭5) சேந்நீறப்பூவுடைய தறிஜ்சீநீலத்து ‘ment; fassr. (w.)
மாவகை.

காலெறுழொள்லீ (3க்குறு. 308),

எறுழ்வலி

erul-vali,

1.

Cepp+.

1,

கர் 51ர0ஜுர்; ஜ101558106; மீதுந்த வலி. இரும்
பினார் பின்னியன்ன வெறுழ்வலி முழவுத்தோளார் (வச.
785).

2. Mighty

180;

மிக்க

(௮௧. 41, உரை.)

stom en, <aaer. : Interrog. adv.
wherefore?

stérar,

€

தை (வள்ளுவமா. 8). 2. He who is said to be;
என்று சோல்லப்பட(பவன். இல்லாழ்வா னென்பான்

வலியுடையோன், ' (குறள், 41).

எறுழ்வலி யுரைத்த மாற்றம் (£வக. 1793).
எறுழம் erulam, n. <id.
566 எறுழ், 4.
எரிபுரை யெறுழம் (குறிஞ்சிப். 00),
எறுழி ரேய]!, 1. 416.
112; பன்றி, காசெ
யிற் றெறுழிவேர்தன் (இருவிளை. பன்றி. முலை. 90).
௪௦ M ere, part. See றே.

என்பான் enpan, 1. €என்-.
1, He who
5895) என்றுசோல்பவன். வள்ளுவ னென்பானோர் பே

assQsar?—inft,

Why,
An

என்பி-தீதல் enpi-, 77 v.tr. caus, of erar-.

[T. anipintsu.] To make one establish or prove,
25 ௨ 5181011604; ரசுப்படத்துதல். அதை அவன வாயி
னாலே உமக்கு என்பிப்பேன்.

(1,) '

எனபு' ரய, ஈ. 1. 80௨; எலும்பு. என்பு
சைந்துருகி (திருவாச. 4, 80).
2. 1௦09; உடம்பு.
ஆருயிர்ச் கென்போ டியைந்த தொடர்பு (குறள், 73).

எனபு' ரய

ஈ.

0028; புல். (௮௪. ரி.)

என்புதின்றி
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என்புதின்றி enpu-tinri, 8. kind of a}
510811 நிகாம்; கழதைக்குடத்திப்பூண்டு, (சக். ௮௧.)
என்புருக்கி enpurukki, n. <erery'
+ eggs
க.
See cay duped.
என்ற enra, part. <eer-. An adjectival

என்னவன்

thing, as in ‘The hare has no horns’; agGumgy
மில்லாமையைத் தேரீவிக்கம பாவம். (௫. &. ser
வை, 1, மறைஞா.)

orem
gi est a@ntn enrum-inmai, #. <id.+
566 என்றுமபாவம்.

என்றூழ்

expression signifying comparison; 47 2aoaumti)
பாடூ. வாயென்ற பவளம் (தொல். பொ. 280, உரை).
என்றவன்

enravan,

11. என்று".

யோ;

(வேதா. சூ. 35.)

ரோய்],

71, 6என்று

ஊழ்:

கோடைகாலம்.

என்றாழ் வாடுவறல்போல

1, 50; : (புறகா. 75). 2, $மஸ்116;

வேயில். என்றூழ் நின்ற

மி 5சன்னாட்டு (சிலப். 14, 121). 3, 50; கரி
69
என்றவன் மதலையேவும் (பாரத. பதினே. 102). | குன்றுகெழு

சரியன்.

| யன். எனறூழமாமலைமறையும் (குறுந். 215).

2. 566 என்பான்.
என்ரு

enra, part. <eer-.

A

என்றூழி

numerical

ஸாயி!)

ஈம். 6என்ற* -- ஊழி,

connective particle; ஒரேண்ணிடைச்சோல். ஒப்பிற் 566 என்றைக்கும். (யாழ். ௮௧.)
என்றென்றைக்கும் ஜாரா,
புகழிற் பழியி னென்று (தொல். சொல். 78).
எனறால்

enral, conj. <id.

1. If (itis)

5810 50; என்று சோல்லின். 2. 14 (1 15) 50); (அப்
படி) ஆனல்.

enral-um, con. <id.+.

1.

Though (it is said so); sterp Garcrangy.

2.

என்றாலும்

7

சடுங்காசின்றா

Though (it is so); ஆயினும். உடலு
சென்றாலும் (கம்பரா. தைல. 71).

eres Out enriya,adv. <a.
எதற்காக, (ஈட; 7, 9, 9.)
by what means;

See என்றைக்கும்.

Cid.+.

என்றைக்கும் ராவியயா, சஸ். 04.
1. (With affirmative verb.) 1 ௦டளள) எக்காலத்
2. (With negative verb.)

Even a day;

3. Even once, at any time; egur

wen. Collog.

@TULIq. என்றிய வென்னில் (ஈடு,

என்ன! enna, <@*. [M. enna.] interrog.
pron. What? wrgy.—v. Tenseless verb signi:

1. That, used

(9102 எங்கர் வலி; என்னபயன். என்னபோதித்தும்

eros! enru, <erex-. part.

as arelative part. when it ends a quotation
and connects it with the following part of the
2. In special or
sentence; என்றுசோல்லி.

என்ன (தாயு. தேசோ. 7).

என்ன?

ரோக,

ரர். 4என்-.

ந 810001

அடித் தோல சென்ன

0011ழ811500; ஓர் உவமவுரபு.

elliptical constructions, in which it 1s used as a agra னின்னைய சென்னின் (இருக்கோ. 210).
connective part. (@) between verbs, as in seas
மென்றெண்ணி

(நாலடி,

ll):

(6)

between

a

3000 8௩0 & 0௦0௦00, 85 10 பாரியென் ஜொருவனு
wes: (c) between கட 1றர். ௨00 உ ௭6ம், 85 10) தடீ
ரென்றுவந்தான்: (ழீ) between an imitative sound
ஹ் உளம்,

85 10) ஒல்லென்

றொலித்தது:

(௪) 0-

tween an abstract noun and a verb, as in ue

Qsarp usesg: (f) between words defining things
enumerated, as in S0@arern, tOrerp; alcar
பேயர் குறிப்பு டுசை பண்பு எண் என்ற போநள்பற்ற

வநம் இடைச் சோல். (தொல். சொல், 201, உரை : ஈன்.

424.)

3, An expletive; 25 சோல்லசை.

கலியா

ணத்துச்சென்று பணம் வைத்திருக்கிறேன்.

என்று? enru, n. <a. [K. endu, M. ennu.]
What day, when, what time; «133 நாள. இனறு
சொ லன்றுகொ லென்றுகொ லென்னாது (மலடி, 30).
என்று3 ராம, 1. 4௭ல். $யா); சூரியன். என்
றைத்சொட விண்ணி லெழுர்துறலால் (சர்தபு. விந்தகிரி.

4).

எனனணம் லாவக, ஈஸ். 4 என்ன!

மாயா,

aay. <aerp’+.

See

என்றைக்கும்.

GTeTDILDLITAILD entum-apavam, 4. € என்
தம். (Log.) Negation of an impossible

வண்

ee. How, in what mannér; éIaaimauns. oor
னணஞ் சென்றனன் (திருக்கோ. 231).
cTesTes gy ennatu, pron. <er.

What;

எது,

ரீ என்னது சொல்கிறாய்?

என்னதும் ennatum, adv. 4என்னது*,
Even a little; சிறீதும். என்னதா௨ங் கடிமரச் தடித
லோம்பு (புறசா. 57)

என்னர்!
37052 யாவர்.

enpar,

pron.

<e'+yyt

டு

2,431).

sTostest Quest!

Cid.

140

கருதான் (பெருங். 57

உ 11116; சிறதும். என்னருங
வாண.

suff.

௮ருச்தொடைசச் ஏத்தி மதனை யென்ன

சே யளந்தறிபவர் (இச௫ு. இக்கு. 190).
என்னர்* வா, சம. 410. * ௮ர் 1.

உ௱ஊ;

என்றும்

|

305).

1. What for? epsTemo.

2. In what way, how,

சரீர.

என்றைக்கு enraikku, adv. <id. What
ப; எந்நாள். அல்லலொழிவதென்றைக்கு (தாயு. பரா.

gio.

4,10, 11).

வரு

1,

ennavan,

1. Who? யாவன்.
எப்படிப்பட்டவன்.

interrog.

pron.

2. What kind. of

நீத்தோ ரென்னவர் தவ

சட் கேலும் (சந்தபு. இரவுஞ். 4).

Gtesten Quest? en-n-avan, 1. <ee+. One

who is mine!

sterégfwaler.

Cererace crsnsy

பூண் மார்பசஞ் சேரக்கருது (மறைசை. 94).
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என்னன்

வ

ஆனாலும். யாவரே யெனிலும்

ennan, interrog. pron. < a®. See

[465 1ம் (615 50);

என்னவன்". என்ன னெவ்விடத்தன் (இரகு. யாச. 90).
என்னாங்கு en-n-anku, adv.<aer’+. To

எனும் ரா,

என்னன

(கந்தபு. ௮சு. 5).

What

(01; எதற்கு. என்லுச் இன்னும் பெருக்சின்றத(ே (திருச்

கோ. 121).
என்னுங்காட்டில்

ல் (மணி.

conj. |

ennun-kattil,

GTS BILD en-n-um, adv. gar+.

றும் (கர்தபு. மேரு. 78).

crest Gos enné, int.<eor'. 1, 184; என்ன.

eT¢aTLILicd
2. What, an exclamation of pity, wonder or
ப்பு என்னேயெ ‘How ஐகார; ஏர
surprise; af அதிசய விரக்கக்
னேகருணை விளையாட்டிருந்தவாறு (தாயு. எங்குகிறை. பல தீர்த்தங்சட்கும்
9).
oT Cos WILD

வரவ,

௩, €என்ி 8.

adv. <id.+.

*. க11)
5 glo enaittum, n. 4 எனைத்து
arden
the whole; ipygub. சூர்ளே யெனைத்தும் பொன்

ணும்?

என்னை!

much;

666 எனை”, (குறள், 144.)

வே

என்னென்ன

உமக்கு

9/1.

என்ன,

However

enai-t-tunal,

எனைத்துணை

சண். €என்ன-

ஸாறோ&,

62).—adv.

எனைத்துள கேட்பன துன்பம் (கம்பரா. பள்ளி. 00).

சிறிதும், என்னு மிமையாள் (£வ௪. 1058).

என்னென்ன

97,

orton Sg enaittu, adv.< eter’, See crear’.

1, All;

2. Even a little;

witayo. (ener, 430, eens.)

8 11406)

எவ்வளவு. எனைப்பகை யுற்றாரும் (குறள், 207).

(#@.)

4 என்- *. 14076 a

நரன

சிறிதும். வழுவெனும் பாரேன் (லப். 16, 09).
எனை! வவ, adv. <aer.
What, why;
என்ன.
etter? enai, <e’. adj. 11; எல்லாம்.
சுட்ணெர்வெனப்படுவ, செனைப்பொருளுண்மைசகாண்

me, lit., to 097 ற1406; என்னீடத்து. என்னாங்கு வாரா
தோம்பினை (கலித். 92).

என்னுக்கு ennukku, adv.<@aex”

சக. ஏஎ.

1. Myia

ப

enai-p-pala, adj. <eren’ +.
மகார; எத்தனையோ பல. எனைப்
(திருவிளை. தீர்த்த. 11).

enaiyatum, adv. <id.+. Even

11116; சிறிதும். நினையாது கழிந்த வைக லெனைய
18102; என் பிதா, என்னைக்குக் சலத்தொடு செல்வ தூஉம் வாழலென் (௮கநா. 29).

2. My master, my lord; ster

தோ (சலித். 108).

erdesTwicuest enaiyavan,

தலைவன். deorQui@aene Quer terse (par. 262).

3. My mother; car தாய். நின்னெஞ்ச
கசெஞ்சாசப் பெறின் (கலித். 107).

என்னை”

ennai,

எனைவன்.
Quester |
எனையன் epalyap, pron. <id.

See

See steam

9

interrog. pron. <@ar'.

5௦6 என்ன.

என் னோ enno, int. <id.
என்னோரும்

pron. <@*

See என்னே.

enndrum,

n.<e°t+aw.

வன.

stéosTault epaivar,

pron.

|ever; whatever persons; wrait
| (பெருங். வத்தவ. 8, 29).
எனைவன் வவர,
1,

Persons of whatever kind; aseromwGuwrmic,

270.

<id.

| Who-

எனைவராயினும்
410,

Who,

what person; witaver.

2. க11 065015 எல்லாநம். என்னோருமறிய வெடுத்
துரைத்தன்று (பு. வெ. 9, 0, கொளு).
என ena, <eer-. part.
1. 56% என்று, 9,
(தொல். சொல். 200.) 2. A sign of comparison;
ஓநவமவுரபு. புலியெனப் பாயர்தான்.

QJ

ஏ! 6 Eighth letter and vowel of the
Tamil alphabet, the half-close front tense
unrounded vowel in Tamil; on-_mpufGripsgy,
எனவ 60806), 1. €யான். ]4106, 6]112(108]
@’ é, n. 1. Increase, abundance; Gupé
equivalent to My with a substantive supplied கம். ஏபெற்றாகும் (தொல். சொல், 305).
2, Pile,
17011 (16 00044; என்னுடையவை. எனவ சேண் row, (16, 806;
அடக்க, (தொல். சொல், 905,
மதி (புறா. 35).
உரை)
3. Looking upward; மேனேக்ககை,
எனா

818, ற்ரார். €என்-.

things enumerated,

Connective

as in சிலனெனா

of கார்நினைர் தேத்தரு மயிற்குழாம் (£வக. 87). 4, Pride,
நீரெனா; self-conceit, arrogance; @plumtny. wésapss
நாணால் (பரிபா. 7, 56). 5, 1,618 ௦4116 41% note

ஒரேண்ணிடைச் சோல். (ஈன். 498.)
எனின் enin, con. <id.

1. If (it is)

said

2.

so;

என்று

சோல்லின்.

sideration 01; என்கையால்,

In con-

அவையவை முனிகுவ

மெனினே (பொருர. 107).
எனினும்

eninum,

of the gamut usu. denoted by »; 2enpufme
யின் அக்கரம், (திவா.)
ஏ56, 4. 04, ஏவு-.

எய்யுந்தோமீல். ஏமாண்ட நெடும்புரிசை (பு. வெ, 5, 5).

00117. 6 எனின் -“ ௨ம். 1, | டகர;

Even if (it is said so); என்று சோல்லினும்,

1, $1001102, as an arrow;

அம்பு. ஏமுத லாய வெல்லாப் படைக்கலச்

2, 'சொழிலு முற்றி ( சீவக, 870).

551

வீ

ஏகத்துவம்

al‘ é, part. 1. Suffix having the force of 065106;
(௪)

0151001100,

பிரிற்லே யேகாரம்:

85 அவருள் ௮வனேசொன்னான்;

teoCn 6Cr SCu;

(c) Copulative, as

crx Gooranmo: (4) Emphasis,

as in அதிமெய்யே;

தேற்ற

வேகாரம்:

(௪) Termi-

081176 6%016176), 85 சென்னபட்டணத்திலே;

சை யேகாரம்;

ஈற்ற

2. A poetic expletive for com-

pleting the metre, as cGw QaQan@gs) Cu;

மதியேக்கநாஉ

மாசறு

இருமூ

கத்து (றுடாண். 157).

(b) Interrogative, as 6@w

கொண்டாய்; வினு வேகாரம்:

வீநம்புதல்.

ஏக்கன்போக்கன்

ékkan-pokkan,

4.

Redupl. of Gunéser. Man of no consequence,

௬௦11111655 1611௦8) ஒன்றுக்குழதவாதவன். (,)

ஏக்கிபோக்கி 6111-0612, n.<id. Woman
01 10 00086006106) ஒன்றுக்கு முதவாதவள்,
ஏக்கெறி-தல்

டுசைநீறை யேகாரம், (£ன். 489.)

ag-.

மான் (தேவா. 746, 7),

3).

(7.)

ekkeri-, v. intr. <aag-+

1. To cast away care, get rid of anxiety;

ஏ? 6 49ம். 00. 8. 1, An exclamation in- கவலை யோமீதல். 2. To be frightened; அச்சழறு
viting attention; ¢g alofég0C1y. cQusOugG i. ஏக்கெறிர் துலகெங்கு மிசைத்திட (இரகு, ஆற்று,
2, An exclamation of con-

tempt; ஒர் டுகழ்ச்சிக்குறிப்பு,
ஏள
இன

66, n.

580௨-760௨:

சாமவேதம்,

இளத்தலின் (பரிபா. 5, 02).--1/,

ஏஎ யோஒவென

ஏ௭।.

1, SEG g°, 1.

விளியேற்பிச்ச (பரிபா. 19, 61).

566 ஏ”, 2. ௭ இஸ்தொத்தன் (கலித். 02).
இரக்கக்குறிப்பு,

6018178110 ௦1 றர;

2,

3, An
ஏஎ பாவம்

ஏக்கை

61101, %

0

எச்சம்,

20056; இகழ்ச்சி. (சங. ௮௧.)
எககண்டமாய்

tkantha + gw.

Contempt,

éka-kantam-ay, adv. <éka

All together, unanimously,

914 006 10106; ஒரே குரலாய், ஏகசண்டமாய் அதனை

அவர்கள் ஒப்புக்கொள்ளுர்கள். 170,

ஏககுடும்பம் 58-11, ஈ. 4124.
@é&Llp ékkam, n. <om@-. [M. ekkam.] 1. Undivided family; பாகிகீகப்படாத சொத்துள்ள
Despondency, depression of spirits; afguiSwgi தம்பம். அவர்கள் ஏககுடும்பமாக Bs Barisan.
(Pas. 290).

பேறமையால்வநந் துக்கம், வானவ ரேச்கமுஞ் சதைய
(கந்தபு. துணைவர்வரு, 30). 2, Fear, fright, panic;
அச்சம், ஏச்சம் . . . ௮மராபதிக்குஞ்செய் மதுராபுரி

(மீனாட். பிள்ளேத. 77). 3, Craving, eager desire;
ஆசை.
ஏக்கம்பிடி-த்தல் 618481 -0111-) v. intr.
€ஏச்சம்*.

To

be

in

low

spirits;

to

lan-

8151), 0560 110௦15.) துக்கமிகுதல். மசன்செத்ததினா

லே அவளுக்கு ஏக்சம் பிடித்தது.

TES UpSSwW
spss).

&-k-kaluttam, m <a'+

1, Superciliousness,

strutting,

lit.,

ஏககுண்டலன்

éka-kuntalan, n. <id.+.

Balarama, who had ear-ring in one ear only;
ஒற்றைக்தழையை யணிந்த பலராமன்,

ஏகசக்கரவர்த் தி
<id. +.

éka-cakkaravartti,

Paramount

emperor ; தனியாணை

sovereign, - suzerain,

சேலுத்துவோன்,

ஏக்சக்கரா இிபத்தியம் éka-cakkaratipat-

tiyam, 2. <id. +. Paramount sovereignty; sa?

யரசாட்சி,
ஏக்சக்கரா இபதி éka-cakkaratipati,
<id.+. 566 ஏகசக்கரவரீத்தி,

5116101102 116 060%) தலையேடூப்பு, சாதிரண்டு மில்
லாதா னேக்கழுத்தஞ் செய்தலும் (சிறுபஞ். 5). 2. Ar022106), நாம்ம) இறுமாப்பு.
3, Sitting majes(10வ114; வீற்றிநக்கை. (சூடா.)
ஏ்க்கமுத்து é-k-kaluttu, 1. <id.+. See

சராசரி.
ஏகசமன்

ஏக்கழத்தம். மோட்டுடைப் போர்வையோ டேக்கழுத்தும்

formity, likeness, sameness; @m pai. (W.)

(ஆசாரக். 92).

ஏக்கர் க,

௩. 618,

4016) 42,500 சதுர

ஏக்கரா 612878, ௩. €1ம்.

566 ஏக்கர்,

செகீகறவு ekkaravu, ௩. €ஏச்சறு..

Desire,

பரா, மாயாசன. 89).

VPESM- Sov Ekkaru-, v. C9HG-+. intr. 1.

To suffer from weariness, to lan-

guish; டுளைத்து டுடைதல். சடைக்ச ணேக்கற (fae.

1622).

2. To

bow

before

superiors,

as one

seeking some favour at their hands; amaurd
தாழ்தல்,

éka-cakatu,

ஏக்கற்றுவ் கற்றார் (குறள், 995).--/7,

To

n. <id.+.

1. Aggregate, whole; Gunga.
éka-caman,

ஏகசமானம்
5௦6 ஏகசமன்,

(7ரவப்றர்ட)

1050; இச்சை, ஒருத்தி முலைச்செட்த வேச்கறவால் (கம்

[T. 2kdru.]

Gerad)

a.

1.

Collog.

2.| Average;

<id.+.

éka-camanam,

Uni-

n. <id.+.

(17.)

ஏக௫ிந்தை

அடிகோண்ட நிலவளவை,

n.

518-018,

௩. 44,

1,

ஒத்தமனம், தம்பதிகள் இருவரும் ஏக

சிந்தை யுள்ளவர்கள்.

2,

5121611655

of purpose,

undivided attention; ஒரே நீனைவு. சாடொது மேச
ர்தையனாய் (திவ். இருவாய். 5, 10, 11),

@ &4rLIT OULD éka-cupavam, n. <id.+. (w.)
1. Evenness of disposition in a person; ¢Gg

தன்மை.

3, Similarity of nature in different

615015 ) ஒத்த தன்மை,
ஏக த்துவம் ékattuvam, n.<eka-tva, One-

ness, unity, identity; ஒன்றுயிநக்குந் தன்மை, ஏகத்

552
(ஞானவா. தாகு; 101),
. ஏகத்தொகை

8--ட(0வ/,

ட)

பெறுவாய்

தின்பமே

முத்தி விதயமுற்

a

posi

௩. 4ச்ச்சர்,

செய்துகிற்கும் (ச. ௪.

,

ஏகதேவன

Ascetic who bears a single staff, dist. fr. A
தண்டி; ஒற்றைக்கோல் தரிக்குந் சன்னியாசி. (குர

éka-tevan,

1.

<ékat.

One Supreme God; Sap.

(w.)

புத்தன். (இவா.)
ஏகநாதன

n. <id.t+.

éka-natan,

God,

the one Lord of the universe; sahagpcvaictr.

1. 410. * சீராம,

(பிசபோத. 99, 2).

@SUUEa

TeuUsTorwip

ஏக்தாரவிரதன் éka-tara-viratan, n. (eka
One who adheres to one wife,
+darat+.

error; py guc ap.

541! 022766; சிறுபான்மை.

அவன்

ே//009.

5. 1981 ஸ்மா 15 1றரச107) 10% 1 [81

என்னை

@QeuTSw

எசதேசமாகப்

ஏசதேசமா யிருக்கையாலே

n. <id.+.

1,

really made up of different sets of words and
so conveying different meanings; நான்கடியும்

ஒரேயழத்துத்தோடரால் அமைந்துவநம் மிறைக்கவி,

(திவா)

2. A one-legged savage 0068(076;

றைக்காற் பீராணி,

ஈற்றா மதமா வேசபாதம்

ஒற்

(தொய்.

பொ 249, உமை). 3. A pose, one of nine irukkai,
q.V.; இருக்கைவகை யோன்பதனுள் ஈன்று, (லெப்.
6, 25, உரை.)

ஏகபாதர் eka-patar, n. <eha-pdda.
manifestation

of Siva with one foot;

; தாளா ஆகிய சிவழர்த்தம

பேூனான் ;

A

ஒற்றைத்

VSUTAUL bka-pavam, n. <eka
+ bhdva.
Unanimity ; ஒத்த எண்ணம்.

பசவதானர்தத்தைப்பற்ற:

குறைந்தது,

cka-patam,

Stanza of four lines all apparently alike but

ஏச*சேசம் தமிழாசவும்

நீந்தை.

éka-pattini-viratam,

n, <éka.+.
Faithful adherence to one wife,
monogamy; Japrral saw.

1.
2,

பிராயிச.ம் தற்சமம் தற்பவமாகவுவ் கூறினாம் (பி. வி. 2,
உரை). 3. Rareness, 6087060655: அநமை, ஏச
தேசமாக ௮ங்சே அத சடைக்கும். (14.) 4. 80௦08],
01176120௦6; விததியாசம். அதற்கு மிதற்கு மேக்சேசம்.
(W.) 5. Blunder, mistake, discrepancy, inconsis6. Unevenness; ai |
(21011) மாறுபாட், iW.)
மீன்மை. இத்தலம் ஏசதேசமாயிருகறத. 7. 3015௨:

éka-pattirikai, n. prob.
See GarGaré. (ot)

ஏகபத்தினிவிரதம்

எசசேசப்பட்டிருச்

ஏக்தேசம் éka-tecam, n. <éha-dééa.
016 5146; ஒரபுடை. (திருக்கோ. 70, aes)

All

Collog.

எகபத் திரிகை
id.+. Large Basil.

eka-téca-p-patu-, v.
be incorrect, as an

|

Collog.

aeuivientp éka-p-pilai, ஈ. <id.t.

ஏகதாளம் 84-80, ௩. 611.4. (Mus.)
Variety of time-measure, one of catta-tdlam,
0௮.) சத்ததாளத்தோன்று. ஏகதாளத்துச் லகுவொன்

கிறத. (11.)

Land

éka-p-piralayam, n. <id.

+. Huge flood; GugGasran.

௦௦02310115 ; ஒநத்தியையே மனைவியாக்கோள்ளும்
உறுதியுளளவன், (௪0,4, 2, 6)

200004; வேறுபடூதல். சணச்கு

éka-p-pacali, n. <id.+.

yielding one crop a year; e#GuTs Sou.

One-

51110 26ம் (3௱௦பா2) ஓத தத்தியுடைய வாத்தியம்,

ரூமே (பரத. தாள, 21)
எகதேசப்படு-தல்
To
+.
intr. <eka-dzig

See

ஏகதாதன், ஏககாயசனை மானதன் பிரவிருத்தியாலுசவும்

கோ66, (16 006-(15%660; ஒற்றைத் தந்தத்தையுடைய
ரான விநாயகர். (பிம்.)
| "ஏக்தார் éka-tar, 2. <U. ak-tdra.

1.

2. Buddha;

ஏக நாயகன் éka-nayakan, 2. <id.+.

ஏக்தத்தன் 612-020,

or character;

ஏச்சேசியாய்ப் போக்குவரவு

4, 93, இவஞா...

Total amount; ipgsGatans. (W.)
. ஏகதண்டி பகா, ௩. <id.t+dandin.

பாம். தரு. 95)

ஏகபோகம்

a BLT Qu Cost

éka-pavanal,

a.

<id.+,

Conception of oneness, as of the universe; ஒர
ஏகதேசவறிவு 6%8-(602-5 81ம், 4. <id. | மையாகப் பாவிக்கை,
்
+.
Limited knowledge; Fagenray. ஏசதேச
ஏகபிங்கலன் eka-pinkalan, mn. <id.+,
வறிவைச்
செய்தல்
ஏச்தேசப்ப.9
தீகுதியையடைய
Kubéra, having a yellow taint in one eye: wat’
ிச்தன்ற

இதி

பொருட்கேயன்றி

ஏனையதற்குர

(#9, 4, 1, lu}.

(௪.

இ. l,

1],

ப

சிலஞா.).

ஏக்தேசவுருவகம் éka-téca-y-uruvakam,
n. Cid.t. (Rhet.) Metaphor in which the

comparison Is partially expressed : s% Gutacfar
ஏகதேததை
24, உரை )

ஏகதேசி
which
area;

உதவகப்படூததும்

66160,

உரவகவண்.

nu. <eka-désin.

(தறள,

That

is to be’ found only within a limited
ஒரீடத்திநப்புடைய து

இலலைகசோசம்2 aiid,

படைநத

வற்றைக்கணணயுடைய

ஏகபிராணன்

த$போரன், (சூடா)

eka-pirdnan,

௩.

12.4.

Intimate friendship between persons,
as if they
were one; ஒரயாபோன்ற BLY. (W.)
எகபுத்திரன் eka-puttiran, m. <id.+.

Only son; eGrwasr,
SON;

SEL FM was,

aJeCuTHid

1.

2, One who has an only

tka-pokam,

n.<id.t.

1

Sole enjoymentOr possession; geraGe ofw
s
அனுபவம். 2, Single crop: ஒரபோகம்,

ei’ ékam, n. <2ka. 1. (Arith.) Unit;
ஒன்று, (sen) 2. That which is unique;
ஒப்பற்றது.

ஏச

மாசகர்

நிரைத்தவே

வீதி

3, $01/(8710685)

9998).

8102180655)

4. 1102ம் 116100;

(இிவா.)
Total,

whole;

மோத்தம்.

(Fas.

(8)

a.

6. Identity,

சேசமெனல்போல

(வேதா. சூ. 197). 7. Army consisting of eight
akkurénis; j&sGrtat? எட்டக்கோண்ட சேனை,
8. Abundance;

Uses.

sruoter

ஏசமாய்க்

1,002 0606;

தீப்பலி.

குவிந்துடெக்ெது.

ஏகம்”

880),

5.

ஏகவாசம்'

(மூ. ௮.)
@SUDUL_#FM Te ékampatcaram, n.

Kind

௦1 ப்ராவ]; உலோகவகை. .(1,)

ஏகம்பம் 88௨௱ரவ, ௩. €சக்கீராச.

Name

of a Siva shrine in Conjeevaram; காஜ்சியிலுள்ள
சிவதலம். ஏசம்பத்துறைமீசன் (தேவா. 1033, 0).
ஏகம்பன் 88ரகா, ஈ. €14. Siva, wor-

64-50,

ஈூ.€சரச். (90)

1, Solitary life, as of a hermit;
கை.

தனிமை.

வீ. (சூடா.)

enfseras

sGusn.

unity;

(9e.)

ஏகாகாரம்.
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ஏகம்

2, 96110௪ (026106; கூடியிநக்கை.
ஏீகவாசம்” க்க,
n. cf. yaksaévdsa.

Banyan.

.

தீனீமையாவீதந்க்

566 ஆல், (மூ. ௮.)

ஏகவாணை

62:॥-$ரேவ், ௬. 410.* a-jnd.

5016 0௦ஈப்ற1௦0; போதுவற

ஆளுகை,

ஏகவாணை

வெண்குடை (£வக. 141).

geairgip' éka-varam, n. <id. + vara.
| Partial fasting, such as taking only one meal:

ஒநபோது. இன்று ஏகவாரந்தான் உணவு.

ஏகவாரம்”

éka-v-dram, ஈ. 4114. + hara.

566 ஏகாவலி, ஏகவாச மிலங்கு சழுத்தினன் (பெருக்.
௪ரவாண. 2, 20).
்

ஏகவிடுகொடி

éka-vitu-koti, ஈ. <id.4-

566 ஏகாவலி, ஏசவிடுகொடி யெழிற்ரே Car aps (பெ
௫௮. உஞ்சைச். 34, 901).

ஏகவீரன் 88-48, 1. Cid. +.

Unique

shipped in the shrine at Conjeevaram; amen or incomparable warrior; தனிவீரன். (இல். திரு
புரத்தீற் கோயில் கோண்ட சிவபிரான், ஏத்தநின்ற| விருத். 18, வ்யா.)

ஏகவீரியன் éka-virivan, 1.<id.+. Vira-

வேசம்பன்றன்னை (தேவா, 1039, 7).
ஏகமாயிரு-த்தல்

ckam-ay-iru-,

v. intr.

<ekhat.
1. To be united; ஒன்றயிநத்தல்.
ானேசமாய் நின்னோடிருக்குகாளெந்தமாள் (தாயு. எங்கு

esp. 6).

2. To be abundant; S5dur ules

தல். (01/07.

ஏகரா பொக, உ. 47%,

566 ஏக்கர்,

ஏகராசி éka-raci, n.<éka+.
guotatns.

petCuntesr

Cus onRulesh

ஏகவெளி

New moon;
னெய்த

வெ

ஏகவசனம் éka-vacanam, n. <ckg+. 1.
(Gram.) Singular number; லநமை. வாருமென்

றவர்களேசவசனமுஞ்சொல்வர் (திருவேக். சத. 79),

Disrespectful term, sing. for hon. pl.;

8481, n.<id. +.

Wide,

open space; பேந்வேளி.

ஏகவேணி eka-véni, 1. 410.4, Goddess
of misfortune, wearing one lock: ஒற்றைச் சடை

யுடைய மூதேவி.

திர்க்கும் வேசராகு (கம்பரா. இராவணன்றா. 19),
ஏகலபுச்சன் ekala-puccan, 1.
Crazy
fellow; mudd wamnetr.

ஏகன்

(பிக்)

881, 1. 10.

1, 00௦ man; ஒத

வன்.
2, God, as one; கடவுள்; ஏக னசேச
னிறைவ னடிவாழ்க (திருவாச. 1, 5).
ஏகஸ்தா ய் 688581), adv. றாம். 268 sth
a

ட்ட

Jointly,

unanimously;

ஒரப்பட்டு, இரு

வரும் ஏகள் சாய் எழுதிச்சொடுச்ச உடம்பட
ிக்கை,

ஏகாக்கிரசித்தம்

2, | <ehigrat.

ekakkira-cittam,

(34,)

—n.

Mind concentrated on one object;

அவர் நீர் ஒன்றிலே ஊன்றிய

என்று பேசாது அவன் நீ என்று பேசும் அவமரியா
கைச் சோல். அவன்

bhadra; aisusdsetr, (Se)

ஏகவசனமாய்ப்பேஏனொன்.

3,|

மனம். எகாக்கிரததமெனலும்
விரதம்செடாச இடவிரதம் மிவப். பிரப், அ௮பிஹே
. 8).

ஏகாக்கிரதை ekakkiratai, 1, <ékagrati
Honesty, uprightness, truth, as singleness of |
,
Con
centration of mind; eardGe wand பதிந்
Statement; 43¢@wagerb. (w,)
திநக்கை,
எகவட்டம் éka-vattam, n. ௭14.
1 வடம்.
ஏகா
566 ஏகவடம், இனமணிப்பூணுமேகவட்டமும் (பெருக்.
இலாவாண. 5, 139).

ஏகவடம்

éka-vatam,

9. <id.t+.

Neck-

lace of a single string. See aanaicS. Qurdi@er
காசமொ ரேகவடத்தோடு (தேவா. 350, 7)

ஏீகவல்லி eka-valli, 2. <ekduali,
ஏீகாவலி. (பெரும். உஞ்சைக. 46, 211.)
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See

க்டுிரம்

ஏகாக்கீரதை,

ekakkiram,

n. <eka + agra.

ஏகாகம் ckakam, n. <2kaha.

for the deceased on the 11th 081

Ceremony
டுறந்தவர்க்குப்

பதினோராநாளிற்சேய்யுங் கீரியை, ற;ர],

ஏகாகாரம் 838020,

n. 4288 2-7.

i. Unchanging 1௦1; மாறத உரவம். சூரியன் சர்
திரனைப்போலன்றி ஏகாசாரமாய்த் தோன்றுனெர
ுன்.

554

ஏகாதி

i

மழை ஏகாகாரமாகப்பெய்தது.
aang .ekaki, n. <2kekin.

|

ékanka-namaska-

Bowing the head in

n. <ékatariga+.

ram,

The 11th

Pe of a bright or dark fortnight;

பதினோராந்

is

who

One

alone, solitary man; safes guGuTer.

'ஏகாங்கநமஸ்காரம்

ஏகாதசி 8615120/, ௩. <ekddati.

சேற்றுமுமுதும்

படி,

ஒர

ரகா;

2, Uniform

ஏகாம்பரர்

worship, as the act of a single member of the
0௦0; தலைவணங்கீச் சேய்யும் நமஸ்காரம், (௪௧. ௮௪.)
A class
ஏகாந்தி! ékanki, n. <ekargin.
FET QRalmns
of Vaisnava devotees; SFWTAYWT

ஏகாதசிவிரதம் ékataci-viratam, n. <id.
Fast in honour of Visne on the ekdtact;
+,
ஏகாதசியிற் சேய்யப்படும் பட்டினீநோன்பு,

குடூம்பமின்றித்

0௦ ரகரபிட;

person, one ற்௦ ந

Single

ந, <ekakin,

கெயில்

தனித்து வசிப்பவன்-ள்.

ஏகாசம்

n. prob, ekatamsu.

ékacam,

Loose cloth worn over the shoulders, scarf;

QUID

உத்தரீயம், Bestow wiser a@sree
மே லேகாசமா விட்டு (தேவா. 257, 9).
*ekitcaram,

எகாட்சரம்

apeet

n. < Ekaksara.

amisaqar
Gus nc
Name of an upanisad; sriG
ஒன்று,
ஏகாட்சரி

கொர்,

1.

n. <ekaksari,

Monosyllabic mantra; @GmpssrevTu ips 'm0.
2. Quatrain composed of the same consonant

in combination with various vowels, as SsSig

தோரித்திதி; ஊயிரோடும் தனீத்தும் ஒரே மேய்வநம்
மீறைக்கவி. (94,)
ஏகாட்சி 8ல்

௩, €8சர.

1. One-

eyed 061500) ஒற்றைக்கண்-ணன்-ணி.

2, Crow,

supposed to see only with one eye at a time;
காகம்.
ஏகாண்டம் கொர்ஊ, ௩. 6224 a:khanda.

[T. ekandamu.|

That which is of one piece,

001 31806 01 நகர8) முழக்கூறு, ஏசாண்டமான
தூண்,

ஏகாதசம்
(Astrol.)

The

8%85180க௱,
11th

sign from

1.

<ekadasan:
one’s canma-

lakkinam; usGeimbiio. ஏகாதசந்தன்னி
கோளுசிகரென்ன (பாரத பதினேழாம். 928).

லெச்

ஏகாத்சர் 615808, 1. €8/2888ர. 1. See
எண்வசுச்ச ளேகாதசர்சள் (தேவா.
ஏகாதசநத்திரா்.
1040, 5) 2. Kirakam in the 11th sign from

Paramount sovereignty, empire;

+ddhipatya.
soured.
கா. 2).

(Qrmwsr. une

carsugsuceimow

ஏகாஇபதி ékatipati, n. <id.+ adhi-pati.

யார். (குருபரம். ஆறா. 172.)

ஏகாங்க?

ékatipattiyam, n. <2ka

agar Sus Sui

Paramount sovereign; #éaranss..

ஏகாந்தசேவை ckanta-céval, n.<ekanta
+, The appearance of the God in a temple
in procession at midnight during some festivals ;
சில உற்சவங்களிலே டூரவில் ஏகாந்தமாக நீகழம்
100,

ஸ்வாமீ ஸேவை.

ஏகா நீதஞ்சமர் ப்பி த்தல் ékantafi-camarTo fasten an idol to its
ppi-, v. intr. <id.+.

4611016107 & றா00655101) வாகனங்களில் விக்கிர
கங்களைவைத்துக் கச்சுச்சாத்துதல்.
ஏகா BS நித்திரை ékanta-nittiral, n. <id.

1. Sweet sleep, undisturbed repose;
+,
அமைதியான தூக்கம், 2. Entire abstraction of
the ascetic, free from worldly cares; @Gamés
விசாரஜ் சிறிதுமில்லாத துறவு நீலை, (சங். ௮௧.)

GST hb SlDekantam, n.< eka+ anta. 1. Solitude, loneliness, retirement, as in the practice

of 1628; தனிமை. ஏகாந்சமினிது (சனிப்பா. 1, 112,
2, 501189 ற1806; ஒநவந

55).

டூரகசியம்.

3, 56064;
ஏகாந்தம்?

உரை.)

மீல்லாத விடம்.

௮வனுடன் உனச்சென்ன

4, Certainty;

beam.

(Gpar, 563,

5, Sole end, one only 80) நாடிய ஒரே

போதள், (அதநெறி. 18.) 6. That which is apபாஹிம்லைக்கு
propriate or fit; s§Suterg.

ஏகாந்தமான காலத்திலே (இவ். ௮மலனாதி. 9, வ்யா.),

ஏகாந்தவா & ekanta-vati, n. <ekantat.,
vadin,

(Jaina.)

Non-jain, as one who looks

at things from only one point of view;
ரல்லாத

சமயி, ஏகாந்தவாதிக

ளெண்கெட்ட

appag

வாதம்

போல் (அறநெறி. 18),

ஏகாந்தவாழ்வு ekinta-valvu, n. <id.+.

one's canma-lakkinam; usGemd_sgisnon &1 1. 510216 1146; தனிவாழ்க
்கை, 2, Monastic life,
கம், ஏகாதசர் கால்வ ருச்சரே (கம்பரா. திருவவ. 110).
life of an 850610; துறவியின் வாழ்க்கை,

ஏகாதசருத்திரர்

<ékadasat+.

8%51808-1ப((1கா,

The 11 Rudras, a class of gods,

41௪., மாதேவன், சிவன், உருத்திரன், smarar,

லோசன்,

1.

bev

ஈசானன், விசயன், வீமதேவன், பவோற்

பவன், சபாலி, செளமியன் (இவா.) ௮சன் (01 சிவன்.

(பிம்)

ஏகாம்பரநாதர்

<thimrat+.

ekampara-natar,

1.

Siva at Conjeevaram; காத்சீபுரத்

திற் கோயில்கோண்டூளள சிவபிரான்.
ஏகாம்பரர் 6138108127, 43, 418, 566 ஏகாம்

பரநாதர்,

ஏகாம்பரம்
amra.

ஏங்கு-தல்

555

ஏகாம்பரம்

றவ,

n.

<2ka +

A name for Conjeevaram, a city famous

for its Siva shrine under a 112020 1106) ஒநமா

மளித்திவ் வுலகு (நாலடி, 15). 2, To walk; sé
தல். (பிங்.) 3. To become loose; to slip off; sipgu

தல். ஈல்வளையேச (பு. வெ. 11, பெண்பாற். 12).

வின்கீழ்ச் சிவன் கோயில்கொண்டள்ள காஜ்ச்புமம்.
தொல்லுலகுபுசழ் காசியேகாம்பரம் (அறப். சத. 59).
ஏகாம்பரன ekamparan, n.<id.t+. See

(கூர்மபு. திருக்சல். 3.)

ஏகம்பன்.

11 உ 01௨௦௭0: வயிரக்குற்றங்களு ளோன்று, ஏகையு

ékai, n. <ekd.

@ons'

812], 5. <rekha.

ஏகை?

ஏகாயம் 88ர8௱, ௬. 4ஏகாசம். 58ம். 566 நீடு (லெப். 14, 181).
ஏகாசம். தோலுடையாடை யேகாயமிட்டு (தேவா. 159,
எகோத்தரவிருத்தி
4).
ஏகாயனர்

818],
their

from

Madhvas,

n. <2kat+ayana.

doctrine

Visnu

that

alone needs to be worshipped for salvation;
மாத்துவர். (ஈடு, மஹாப்ச.)
ஏகார்க்களம்

எரி,

n.

Parvati;

2m.

Streak, a fault

826/கரக-ரர்பர்், ௩,

<ehatut-tara + vurddhi. Obsequial distribution
of doles of rice during the first ten days after

quantity

death, the

given

being

increased

each day by one unit of measure; @pigaltég,
மதற்பத்துநாட்சேய்யும் ஒர சீராத்தம், ஈசர்.

ஏகோத்திஷ்டம் 61/௧0) ஈ. 4104

< id. + |

Diagram drawn up to find ud-dista. Sraddha or funeral rite performed
out inauspicious days; suptarpshg fu adam.
on the 11th day after death for the deceased
(விதான. பஞ்சாங். 28.)
exclusively, without including other ancestors;
< Rara- ' இறந்தவர்க்கப் பதினோராநாளிற் சேய்யும் ஒந சீராத்
n.
ékaravalli,
ஏகார வல்லி
valli. 1. Balsam-pear. See uta&e. (w%.) 2. தம்.
566 பழபாகல். (1.2.)
Bristly balsam-pear.
ஏகோதகம் 616(818௱, n. <id.tudaka.
argala. (Astrol.)

586 பலா. (மலை.)

]8௦% 116,

3.

S) ékalatti, n. <ekat+.

aero

See gar

Confluence of waters, union of one stream with

810116; நதி சங்கமம், (942)
லாத்தியம். (001107.
ஏகோதிட்டம் ékotittam, n. <2hodபர்
ஈ.
85108௯,
ஏகாலாத்தியம்
666 ஏகோத்திஷ்டம். (கூர்மபு. உத். 22, 81.)
Gratrika. Single light waved before an idol ரீ198.
1 மரக;
பூசையில் சுவாமிக்குழன் சுற்றும் ஒற் !
ஏகோ:9-த்தல் 626ற1-, 77 v. intr. <ekiறைச்சுடர்த் தீபம். (பரத. ஒழிபி. 41, உரை.)
bhava. [M. ehapi.] To be united; gerpud se.
ஏகாலி
ணன். (பிங்.

ékali, ». 1. Washerman; alow
2, 508; சவர்க்காரம், (மூ. ௮:)

qgeraicvel

. ஏகாவலி,

ékavalli,

1. <2ekd-vali.

€87வ],

௩. <id.

89).

Long gold

or pearl necklace of a single string ; ஒற்றைச்சா
மாலை. ஏகாவலியுஞ் சாத்தீசே (கலிங். 500, புதுப்.).
ஏகான்மவா தம் ékanma-vatam, n. <éka

முளைத்துக்கொண்டார்

68],

ஏங்கல்

See.

(81. 1, 399).

ஏகாவலி

ஏகோபித்து

(இராமா.

௩, €எங்கு-.

உயுத்த.

1. Shout,

ஆரவாரிக்கை. ஈட்டிய சமபல வீர ரேங்ச
clamour:
லால் (இரகு. இக்குவி. 251). 2. Screaming, as of
a peacock ; wulmgsre. (9a.) 3. Sound, as of

the strings of a 1046) யாழ்நாம்பினோசை.
4.

Weeping;

apm.

(பிம்)

(மில்)

5. Asthma

in

children; gusosacg age ataGpmis. Loc.
+datmant+.
qH@iG Lit -Sov énki-p-po-, v. intr. <id.
which there is only one reality, viz. the soul; |
பிரமம் ஒன்றைத்தவிர வேறேன்றுமில்லை என வாதீக் | +. Totake on, pine; aéaniyssed. srenwt
|
மிரிந்ததனால் குழந்தை ஏங்கெப்போயிந்று.
- கும்மதம். (9. போ. பா. அவைய. பச். 47.)
Monistic doctrine according to

at éki, n. <éka.

Widow,

as one who

leads a lonely life in this ௭௦0; கைம்பேண்.
(W.)
ஏபேவி-த்தல் 61ல், 17 9, tr. <eki3
. நரச. 37௦ 001106), 00216506; ஒன்றுபடதல்.
1. <ekibhava.
விறகு,
- ஏ$போாவம்

ஏங்கு-தல் énku-, 5 v. intr. [M. éngu.]

To sound, as a lute; to roar; to scream, as
௨ 008000) ஒலித்தல். குன்றினின் றேங்கு மருவி

(Gq@a@ar. 148). 2. To pine, languish; டளைத்தல்.
தாழ்க்து தளர்ந்தேங்9 (வக. 2012). 3.- 7௦ 1088 101,
yearn வரச; மனம்வாடதல். மச்சட்சென் றேங்கி

coalescence; garpiuitens. (A. A. 6, 1, (நாலடி, 130).
தல். (சூடா)
. ஞானப்)

- Union,

ஏகு” தல் 640-, Sv. intr. [T. égu, M. 2hu.]

1, 7௦ 20, 0888; போதல். தாய்த் தாய்ச்கொண் டேகு
10

1.

ர்க:

4. To weep, cry, 211, 500;

அழ.

5. To be in fear, to be panicஅஞ்சுதல்.

கேரலன்

படையை

யேங்னெர் (சந்தபு. குமபன்மன்வதை. 50).

கோக்க.

1. Abuse,

ஏச்சு 6000, 4. 4ஏசி!- [M. esani.|
insult,

calling

names;

malaj.

2. 60௦8௦0 :

பழ்ப்பு, சமர்கள் குடிச்கோ ரேச்சுக்கொ லாயிடிற்கொ
லோ

(திவ். டுபரியாழ்.

3,5,

1. 7.

eccu-k-kattu-,

To reproach pointing to one’s fault,

4ஏச்சு*.

பழ்ப்பைள் சுட்டக்காட்டிப் பேசுதல். /,00.

ஜீ;

ஏச்சுரை

பய,

m

410.

௨ரை.

௪

அடிச்சோழியரற்று...
வேண்கலம்.

Bell-metal;

n.

0௨௦,

(மூ. ௮.)

ஏசல்

06,

1. €எசு..

1, Reproaching,

1005102: இகட்கை. எசலொப்பன கோகிலப் பறவைச
எிசைத்தல் (கததபு. காட்டு. 44).
2. Slander: பம்.

மோட். (சூ.ா.]

3. Poera in which each of two

parties extols hunself and depreciates theother:
oramicuttat எசிக்கூறும் பாட்டு, இந்து சலித்து
றைக ளேசல் (திருப்பு. 198).

1,
* அறு!
ecaravu, 1. 414.
QF May
16, 100210௪; விநப்பம். தாழுற்ற வேசறவைத்
தோமியாமுன் பேசுவார். (பதினொ. ஆளு. திருவுலா.
8௨00181100)

2, 17௨156)

138).

முனி

தோத்திரம்.

சண்முகனை யேசறவு பேசிஈன்று (அவதர. பாயி. 11).
ஏசறவு* ecaravu, n. Corr. of Casa.
(W.)

Regret, compunction, penitence; gia.
ஏசறு-தல்

608105,

vu.

<ae'-+.

To be troubled, to fee! 50107;

intr.

1,

வரத்தழறுதல்,

(aor. 32.) 2. To long for, desire; ஆசைம்படதல்.
aersCsrr

aben

Caznm

கொம்பினை

(பதினொ.

ஆளு. திருவச். 45). -- 7, 1௦ blame, reproach;
பழ்த்தல். ஏசற மூரவர்சவ்வை (திவ். திருவாய். 5, 3. 1).
60810, 1. <id. +g neg.+.
எசாதவா

(0005: தேவர். (௮௧. நி.)
ஏசி 6), ஈ. நமா. சரச]

A)

கீளி, (௮௪.

18௦0;

O-5 x eci-k-kattu-, ௨. 2.4 எச...

Asst

566 வீ9சுக்காட்ட-. Loc.
JHLT usin écitivakam, n. cf. yasti-mia-

2448.

1,101001106-018101. 566 அதிமதுரம். (மலை.)

adr’ -தல் 601-, 35. 87. [7. 28ம.]

reproach,

rail

at,

பாப;

7௦ ஊ்ப56,

டுகழ்தல், ஏசவெண்

டலையிற்பலிகொள்௨திலாமையே (தேவா. 125, 0).

@G&’ écu,n.<ae'-.

(Ber.

Fault, blemish; 5o01.

ஏசு:-தல் ecu-, J v.tr. <aa-. To burl,
பகர்; சேலுத்துதல். கொல் லம்பேசி (தேவா. 380,

6).

|

ஏசு*
டூயேசு,

ம, 1. <Gr. ‘Jesoiis.
ஏசுசாமமொன்றை

Jesus.

நம்புவர். Chr,

body ;

உதயம்.

ஏட்சிதொட்

See

டெண்ண

(சினேர். காண்டடப். 9).

ஏட்சி? 46, ௩. 4ஏண். Stability, firmness;
ஸ்தீரம். ஏட்சியின்விஎச்சடு மென்றனிச் சித்தே (அருட்
பா,

V1,

அருட்பெருஞ்சோதியக.

1931).

éttikku-p-potti,

ஏட்டிக்குப்போட்டி

proach, opprobrium, calumny; utes. of
லார் தாங்கூறு மேச்சுரையுக் சகேட்டேங்க (லப். 29,
ஏசம்

heavenly

a

of

Rising

17. <eaps®.

60,

ஏட்சி!

9).

ஏச்சுக்காட்டு-தல்

1
TT.

ஏடணாத்திரயம்

596

ஏச்சு

1.

Redupl. of Guntu. {T. etikipoti.] Logomachic
retort or tit for (24; விதண்டாவாதம் அல்லது
Gaue. Colloq.
aL_@ éttu, n. <E. head. Head constable;

போலீஸ் சேவகரக்குள் தலைவன். 7107.
ஏட்டுச்சுரைக்காய் 610-0-மா2ப்-6-185-, 10.
Book-learning that is divorced
from practical wisdom; அனுபவத்தோடு கூடாத
Seaway. 2, A person with such book-learn02; அனுபவமின்ற நூலறிவுமட்டுழள்ளவ-ன்-ள.
<eOr+

1,

ஏட்டுப்படிப்பு éttu-p-patippu, 2. Cid. +.
Book-learning without practical knowledge;
உலகவனுபவமீல்லாத கல்வி.
ஏட்டுப்பொறி

ettu-p-pori,

nm, <id.+.

Seal set on a letter written on palmyra leaf;
லைப் பத்திரத்திற் பதித்த முத்திரை. ஏட்டுப்பொறி
8ீக்கி மெல்லென விரித்து (பெருங். வத்த. 10, 109),
ஏட்டுவினை 6(10-110௨/, 1. <id.+.
000

pation as writer on palmyra leaves;
லேழதுந் தோம்ல்.
வததவ. 10), 95).

ஏட்டுவினைச்

ஒலையேட்டி

சணக்கன் (பெருங்

ஏட்டை' 82, உ. ௦ம் jyestha. 1. Poverty,
necessitous state 07 0௦00011100; தரித்திரம், ஏட்
டைப் பருவத்து மிற்ப்றந்தார் செய்வன (காலடி, 358). 2,

1910001102, றத; இளைப்பு. வெண்ணிணத்த
தீடிக்சே யேட்டைப்பட்டு (€வக. 1559).

செர்

@t_@ni_* éttai, n. Corr. of ae0p. Male of
animals, as of the buffalo; gmant aloonGandetr
பேயர். (இவா.)
ஏட்டை” எவ், 1.
desire; amcuuus. (Sa)

cf.

esand.

Intense

JL_&owNl etakani, n. <a@+ geen). Rib
01 விர 1681; ஒலையீர்க்து, (தைலவ பாயி. 90.)
ஏடகம்' கற, 1. 410.4.
1. Flower:
பூ. ஏடகச்குலஞ் சேருமைச் குழலொடு (திருப்பு. 730).

2. 0000114-றவிரா.
5 தேங்கு.
Palmyra-palm. See usr. (w%v.)
qt’

étakam, n.

(திவா)

3,

Kind of cloth; ega

கைத் துகில். (சூடா.)

ஏடணுத்திரயம்
<ésanad +.

Three

étana-t-tirayam,
kinds

of

1.

attachment,

9௦1

ஏடணை
412, ௮ருத்தவேடணை, புத்தரவேடணை, உலகவேடணை,
one of 11 divisions of pura-nilai-k-karuvi, ப்ரி

ழவகையான வநப்பம,. (இருவால. கட்.)
ஏஎடணை etanal, a. <ésand.

Ardent desire;

ஆமை. ஏடணையு மேவலெழுவாயு முதனூலும் (வதர.
சிவஞானயோ.,

112).

ஏடல் வ், 1. prob. ag.
tention, thought; ama).

Meaning,

1n-

(#az.)

ஏணி

ஏடுதூக்கு-தல் 60-(01:1:0-, 9. 48௪. 414.4.
To take up and read a book of palmyra leaves,

061016 016'5 (680067; ஆசிரியரிடம் ஏட்டை எடுத்துப்
படித்தல்.
ஏடுபடு-தல் etu- atu, v. utr. <id.t+.
1. To form, as cream; Ulead opm wom Tee.

2. To spread, as moss over the surface of
வனா;

ஏடலகம் 6(818%680, x. cf. yasti-madhuka.
1. Liquorice-plant.

2. Crab’s-eye.

ஏடன்

566 அதிமதுரம்,

(மூ. ௮)

566 குன்ற,

680,

ஏடுவாரு- Hv

To pare palmyra leaves into uniform strips

51876; தோழம்

ளாக உதவுமாறு பனையோலைகளைச் Fase.

பன். ஏடர்சளை யெங்கு மாண்டுகொண்ட வியல்பறிவார |

(மணி..14, 19.)

ஏடாகூடம் எலி,
உ
([T. eddgodamu, M. edahidam.| Perverseness, conconfusion;

tradiction,

ஏடெழுது-தல்

தாறுமாறு,

காரியம்

ஏடா

ceremonies ; அக்ஷராப்பியாச௫்சேய்ய முதலீல்
எழத்த்தநதல். 2. To begin to copy a book for
learning ; to open an account; புதுப்புத்தகமேழ

தத் தோடங்ததல்,
எடை

ஏடி
யம். 410. ௦4 ஏடா. An exclamation addressed familiarly to a woman friend or
to a woman of lower status than one who
addresses her; Gate முதலிய பேண்பாலாரை
விளித்தற்கண்வநம் இடைசீசோல்,
பூவிதழ்.

(திலா)

ழில் (தேவா. 219,

(5. 8.)

ஏட்டூப்புத்தகம்.

வப்பேச்சு,

6. 1,681 018௨ ௦0%; புத்தகவித்.

of a plantain leaf cut near the base, for use asa
5, Cream; பாலன்
வாழையிலைத்துண்டு,
பாலினேடுதேன் (உத்தரரா. சந்திரகே. 71). 9,

Body; atmo.
இருப்பல். 4).
மை,

ஏடுகிலத்தி விவெதன் முன்னம் ‘Bes

10. Greatness, excellence;

Geir

2).

1],

ஏடுடைய மேலுலகோடு (தேவா. 599,

Fault, 01ம் குற்றம். (திவ். பெரியதி. 4, 1, 7,
வயா.)
ஏடுகோ -த்தல étu-kd-, v. intr. Cae

+.

Tostring together the leaves of a palmyra

~ leaf-book; பனையோலைகளினுலமைத்த புத்தக விதம்
களைக் கயிற்றிர்ற் கோத்தல்.

ஏடுகோளாளன் étu-kdl-dlan, 2.<id.+.
Accountant; saréacr. c6Csrerter Qr%erwG rex

றெண்ணி (பெருங். உஞ்சைச். 37, 158).

desire,

(சூடா.)

(திவ். திருவாம். 2,8, 8, பன்னி)

16,1).

5,

எண்பல

Haughty

பகர$தனை

words ;

(கந்தபு.

கா

௮வைபுகு.

0. (0001010695; வளைவு. (].)

கண்ணிமை. ‘| 133).

3. Book of palmyra leaves;

Ardent

மை. நெஞ்சத்தே ணிசந்து (£லக. 770).
+. Greatness, excellence; உயர்ச்சி, ஏணிலேனிருந்தேன்

மலர். ஏடமர் பொ

3. 58110)

<ésd.

2. Strength, energy; ala’ amv. எணிலான் சேகம
மும் (சிறுபஞ். 12) 3. Firmness, stability; திண்

2, 11027;

எழுதாத புத்தகத்தேட்டின் (தருமர். 2585).7. Section
plate;
ஆடை.

எல்லை.

(திவ். பெரியகி.

+. Strip of palmyra leaf for writing;

பனையோலையிதம்,

ary, limit;

edu.] _1. Petal;

11).

n.

ஏண்ள், 1. 6எண்ணு.. [M. énu.] 1. Bound-

[M.

n. <79-.

ஏய

0181,

eager longing; ஆசை.

கூடமாய்ப் போயிற்று.

ஏடு

ételutu-, v. intr. <id.+

எழுது-.
1. To write out the alphabet for a
An exclamation ad- j child on an auspicious day with appropriate

dressed familiarly to a friend or an inferior;
தோழன் தாழ்ந்தோன் டவர்களை விளித்தற்கண் வதம்
- இடைச்சோல்.

ctu-vari-, v. intr. <id.+.

for being made up into & ௦0%; புத்ததவேடக

8. 4369;

(திருவாச. 48, 4).
ML 08, பம் 414.

பாசிபடிதல்.

ஏண்கோண் 61-10, 1. Redupl. of Garenr.

Unevenness, crookedness, inconsistency; ஒழங்
கீன்மை.

எண்கோணான பேச்சு.

(].)

அஏண்டாப்பு entappu, 4. 4 எணாப்பு.
conceit, arrogance, pride; @muetcny.

5814(J.)

_ ஏணம்! ரேவா, 1. 4ஏண். []4. énam.] Firmஷே, 5011௫; நீலைபேறு, (பிங்.)
ஏரணம்?

(பிக்)

போவ,

1.

4818.

ஏணல் 08], 1. 6ஏணல்சோணல்.
லாவு.

மினா:

மான்.

0ப1481076;

(1.)

ஏணல்கோணல்

of Carcre.

Redupl.

Unevenness, irregularity, crooked-

ness; ஒழுங்கீன்மை,

ஏணாப்பு

énal-kdnal, 1.

(W.)

enappu, /. <@eo.

Haughtiness;

டுறுமாப்பு. (யாழ். ௮௧.)
ஏணி' ௭, ॥.4என்.. ௦4, சச.

1. 10ம்;

எண், ஏணிபோய €ழ்கிலைப்படலமும் (ஞானா. 54, 1).
அடக்த. அண்டத்தேணியின் பரப்பும்
ஏடுசேர்-த்தல் etu-cér-, v.intr. Cid. To 2. Tier:
make up a book of the strips of palmyra | leaves; (கந்தபு சூரன்வதை. 435). 3. [K. M. Tu. éni.] cf.
nissreni. Ladder; Jpshagal. wemr_esgr Co
பனையோலைகளை ஏடூகளாகச்சீவிப் புத்தகமாக்ததல்.

ஏணி
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றிவைத் தேணிவாங் (இவ். பெரியாழ். 4, 9, 8).

4,

சளியிரு

எல்லை,

boundary;

Limit,

யாச (புறா. 95, 1).

தேர்நீரேணி

5, Country, territory; pr.

ஏத்து'-தல் 6(00-, 29.8௩
1. To praise,
63101; துதித்தல், (திவா) 2, 7௦ 01655; வாழ்த்து
தல். பகைதவ

394).

(திவா.)

ஏணி?

மான்,

ஏதிலார்

éni,

(சூடா)

4. <éni.

2, Young

1. Deer, antelope;

deer, fawn;

ஏத்து" éttu, 2.<agg-. Praising, extolling;

wer

புகழ்கை, இழிப்பு மெடுத்தேத்தும் (நாலடி, 103).

கன்று, (இவா,)

ஏணிச்சகு

éni-c-ciku,

Millet-grass, Milium

2.

Species

of

romosum; ஒருவகைப்புல்.

(W.)
ஏணிப்படிகால்

éni-p-pati-kal, n.

See

ஏணிப்படூகால்,

ஏணிப்படுகால் 8/-ற-0840-181, 1. 6 ஏணி!

+u@-+.

Woman's jewelled girdle; மேகலை,

ஏணிப்படுகர் லிறுகிறுகத் தாளிடீஇ (பரிபா. 10, 11).

ஏணிப்பந்தம் éni-p-pantam, #.<id.+.
Beam set with a row of torches and on men’s

shoulders in night processions; Ggraf naa gi

QFAUMSS SAliq.
QooHLIL(Lp Eni-p-palu, n. <id.+.
or rung of a ladder; semPtuy. (W.)

Step

ஏணிமயக்கம் éni-mayakkam, n. <id.+.

(Purap.) Theme of the fighting of opposing
parties climbing on ladders placed against the

நூறு வாயென . . . ஏத்தினாள் (Fas.

ஏத்துவாபாசம் ettuvapacam, n. <hetu
+.

(Log.)

58 துப்போவி,

(பிரபோத. 42, 5.)

ஏத்டை 618), 1. 4எதிரிடை.

0றற0811100,

competition, rivalry; Gum. (j.)
@ 5 ORT CML. étantal, n.cf. Qgenu. (j.)

Shelf suspended by cords, rack for books;
பலகைத்தூக்கு, 2, 12/10) 81960 in a place
where water stands, cr at a ford for passengers
811102 107 உ ரர; நீரீத்துறையிற் கட்டிய பாண்.
ஏதப்பாடு éta-p-patu, 2. <aswt+.

(தொல். பொ. 089, உரை.)

ஏணிமிசைமயக்கம்
(Purap.)
kam, n.<id.+.

éni-mical-mayak56 எணிமயக்கம்.

(தொல். பொ. 08.)

éenukku-k-kin, ர.
ஏணுக்குக்கோண்
Thwarting, gainsaying,
Redupl. of கோண்.
10801120110 (816; எதிரிடையான பேச்சு. (7,)

Fault,

061601; குற்றம் உண்டாதகை, இளிவென்னு மேதப்பா
டஞ்சுபவர் (குறள், 404).

ஓதம் étam, n. cf. khéda or chéda.

1.

Suffering, affliction, distress; guru. (Sam)
Z. Fault, defect, blemish; sim. (a7) 3,
Calamity, ruin; கேடு, அரவும் உருமும் புலியும் யா

னையு மிவற்றது ஏதமுடைத்து

(இறை. 18, உமை.

@ ST étar, n.<egw.

Blameworthy per-

opposite sides of the wall of a fort; Gamma sons, evil-minded people; SGunt. (w.)
உள்ளும் புறழழள்ளார் ஏணிமீசைநீன்று போர்சேய் :
ஏதலன்

தலைக் கூறும் புறத்துறை,

1.

étalan, n. 6 எது?

| Foe, enemy;

umsacdr.

(இவ். பெரியதி. 1, 7, 4).

௮ல் neg.+.

1.

age aflargyWant acral

2, 566 ஏதிலன், 1.

ஏதலிடு-தல் 6(81-110-, 9, 1847. 0௦ம், ஏசல்,

To speak with நேர;
(W.)

போறுமையாய்ப் பேசுதல்.

ஏதன் étan, 2. Chétu.
He who is the
[11751 (8086; முலகாரணன். ஏதனை யேதமிலா விமை

ஏணை! 6£3/, ர. Cloth-cradle hung from a யோர்தொழும் வேதனை (தேவா. 471, 3).
cross piece or branch; children’s hammock;
ஏதாகுதல் 61510(81, தர01. 4௪211. 8001௦
புடைவைத்தோட்டில். ஏணைநின் றெடுத்த சைப்பிள்ளை
thing, ஐர்கர்னரே, ரள 50 111116; ஏதாவது, (7)
(அருட்பா, 41, பற்றறுத்தல், 2).
ஏதி! etl, n. Chéti. 1. Weapon; ஆயுதப்
இணை? வர், 1. 6ஏண். 1 irmness, stability;
றலை. ஏணைபெற்றிட வெனக்கருள் புரிந்த (அருட்பா, போது, மருப்பினுதி யேதிகொளுத்தி (இரகு. இக்கு.
35). 2. 50ம்; வாள். (திவா)
4], அபயறி. 1).
aSSorlo ettanam, n. prob. yatna. Loc.
1. Tool, instrument; gal. 2. Vessel, utensil;
பாத்திரம்.
ஏத்தாளன் 618180, 1. 6ஏத்த
4- ுஆள்-, See
ஏத்தாரி. (ரிலப். 20, 124, அரும்.)

ஏத்தாளி 618], 7. 410.4.
புகழ்வோன். (€வச. 1844, உரை.)

ஏத்தியலாளன்

இயல்--.

56 ஏத்தாளி,

Panegyrist ;

éttiyal-alan, 2. <id.+
(பெருங். ஈரவாண. 6, 87.)

ஏத்திரி 8004, ௩. <U. jawatri. Mace,a

50106; சாதிபத்திர்.

ஏதி? etl, 8. cf. chéda, Piece, fragment;
துண்டம், (பிக)
ஏதிலன் 6(11௧ற, 4. 6 எதஇல் neg.+.
1,

Stranger, neutral, one who does not mingle
10 010675 கரீவ15) அன்னியன். ஏதிலன்பின் ரோழி

யைநீத்து (இிருச்கோ. 230).

2, 566 ஏதலன், 1.

ஏதிலார் 8180) ௩. 418.4,

1. Others,

strangers, those who do not mingle in others’

318175) அன்னியர். ஏதிலார் பக்கமாக (கந்தபு. தவன்
சாண். 23). 2. Foes, enemies; umaait. «fe

வேதிலார் நூல் (குறள், 440).

3. Prostitutes; usd

பதையர். ஏதிலார்ப் புணர்ந்தமை (கலித். 78).
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ஏதிலாள்

ஏதிலாள்

unfamiliar

618],

1, ‘Strange,

woman; gitrofunsGuemr.

wife; ¢éan55'.

யென்ன

a. <id. +.

ஏதிலாள்வாய்

ஏந்தல்வண்ணம்

2, Co-

ஈவையிணிற்

காத்தி

(திருவிளை. வன்னியும். 49).

[திலாளன் etil-dlan, 1. 414. *. 518௩2)
அன்னியன். ஏதிலாளற் ஜெந்தனெ னெழிலே

(பு. வெ.

11, பெண்பாற். 4)

ஏதின்மை etinmal, 2.<id.+. 1. Strange-

ness, 1061800655) அன்னியம்.
2. Enmity,
181160, 81180௧1100; பகைமை. அறிவுடையா ரே

தின்மை கோடி யுறும் (குறள், 810).
a SO ctitu, #.< hét
+ @@-.
u (Akap.) State-

ஏதுங்கெட்டவன்

etun-kettavan,

ர.

4ஏது" 4 Person of no worth whatever, a good

101 001410 1611௦8: உபயோகமற்றவன், (201/0.

ஏதுநிகழ்ச்சி étu-nikalcci, n. <hétut.
The coming
of events as the concomitant fruits
of றா611015 06605; கன்மங்களாகிய காரணங்கள்
தத்தமபயனைக் கோடூத்தற்தத் தோற்றுகை, ஏதுநிகழ்ச்ச:
யெதிர்ர்துள தாதலின் (மணி. 8, 4).

a] துப்பண் ணு- தல் étu-p-pannu-, v.tntr,

<id. +.

To endeavour

to

attain

an

நாடியபோநள கீடைத்தற்து வகைசேய்தல், 70௦.

end;

ஏ௮ப்பார்-த்தல் Cti-p-par-, v. intr. Cid.

ment by the lady companion of a heroine that
the reasons for the choice of her man by her
mistress are to be found in the risks he had
taken to save her in times of imminent danger,

பார்த்தல். 7.)

௮றத் தோடூந்ரிகையில், தலைவி தலைவனை

டுலக்கணமின்றி ஏதுப்போலத் தோன்றுவது. (மணி.

and other tokens of his regard for her; Gam

மணத்தற்கு

அவன்சேய்த உதவிகளைக் காரணமாக டுட்டூரைக்கை,

+. To wait fot a suitable opportunity; stun

ஏதுப்போலி étu-p-poli, n.<id. +. (Log.)
Fallacy, fallacious middle term; aaiqég fu

29, 191.)

ஏதும் tum, n.<ag'+ew.

ஏதீடுதலைப்பாடு (தொல். பொ. 201).

ol’ ctu, pron.<a@’. 1. Which; what;
எது. உனக்கேதுவேணும்8 2, Why; dar. gaor
உன்னையப்படிப் பேசவேண்டியதேது? 3, Whence,

108; எங்கிநந்து, எப்படி. அவலுக்குப் பணமேது?
து“ பேய n. Fault, defect.
ஏ.திலாக் கற்பம் (கந்தபு. ௮வை. 13).

ஏது? ப, 1, 400.
ultimate 081156; காரணம.
(Qsre.

Qua.

168).

துணைக்காரணீம.

2.

See sau.

1. Cause, origin,
ஏதுவி னுணர்த்தலும்
Instrumental

cause;

(இலா.) 3, மிப்ராம்(176 08056, 01

the material of which a thing is made; pabara
om. (W.) 4. Wealth; Gada. gar agiaycirar
aer.(j.) 5. (Log.) Statement of reason,-the second member of an Indian syllogism; middle

(ஊா ; அறுமானவுறுப்புக்க ளைநதனுள இரண்டாவது.

6. (Rhet.) A figure of speech which brings together cause and effect and which is sub-dividcd into kdrakam and ndpakam; steer
க ஒரசேரக்கூறும் ஓர் அலங்காரம், (தண்டி. 57.) 7,

Foreboding, foreshadowing, augury;
8, 566

ssaw.

ஏதுநிகடிச்சி, ஏது முதிர்ந்த திளங்கொடிச் காத

லின் (மணி. 7, 20).

+.

etu-k-karuttan,

19, பச் 1103-

FASS HHS1

ne Cid,

See Jajsnarsar. (Qonn.

Indirect agent.

ctu-k-karutta, 2. <id.+

௦ெர் 6%0601100; எதுவும். கற்பகம் எதுச் தரும். 3,
5016 (1102; ஏதாவது, ஏதுக் தா.

ஏ துவினமுடித்தல் ctuvin-mutittal, ௬.
<hétu+. (Gram.) Subsequent exposition of
that which had not been made quite clear
previously, one of 32 wtti, q.v.; முன் காணம்
விளஙகப்பேறததோன்றைப் பின் காரணத்தால் மடிவு
செய்வதாகீய உத்தி, (ஈன். 14.)

ஏதை

(௨,

oJ .துகரப்படு-தல்

intr.<id.+kara+.

(j.)

ஏந்தல் ர்க], 1. €ஏந்து-.

1. Stretching

out the hands, as a beggar; maGupgions.

2,

Holding up, raising, supporting; stH3jms.

3,

Wide shallow 0001;
awas.)

மீன்மை.

தேக்கம்.

(தில் திருச்சர். 6,

+, Shallowness, as of a utensil; அழ

5. Irrigation tank in a flat country;

பயிர்செய்தற்காதாரமாக அமைக்கப்பட்ட ஏரி. (௦.0.)

6. A rhythm in vérse.
Qeuw. 1,eer.)

566 ஏந்திசை, (காரிகை,

7. Height, eminence;
(கம்பரா.

5,

To be favourable; 91

LoTeav. (W.)

Means;

ouwiéé.

சூர்ப்ப. 54).

8,

Dignity, greatness; Gtgsm. (Se). 9. Mound;

மே€. (சூடா.)

10. Great man, noble; Gugemw

யிற்சிறந்தோன்.

ஏந்தல்காணா (கந்தபு.

11. King;

அரசன்.

(இிலொ.)

தாரசன்வதை.

12,

of a big village; 2° Sms Samo.

étu-kara-p-patu-;

étu-karam, #.<id.+.

Poor innocent

4. cf. Cues.

person, ignoramus; Gus.

76).

5௦௦ ஏதுக்கரத்தன். (தொல். சொ. 248, உமை.)

@ Gléo
சாதனம். 1,0௦.

(16; சிறிதும், ஏது நீரிலா தழல்படு வெய்யகான் (கந்
தபு. சுரம்புகு. 22). 2, Anything, everything with-

ஏந்தற் பொற் ரோளிஞய்

ஏ.துக்கருத்தன்

1, Evena lit-

Hamlet
Loc.

13,

0 21214518 ; வாதரோகம். (இராசவைத்.)

ஏந்தல்வண்ணம் ental-vannam, n. ஏர்
s+
(Pros.) Rhythm produced by repeating
the same word for greater clearness and emphasis, as in ‘mas gy masse வரச்சண்டும்'; விளக்

900

ஏந்தானம்
கத்தின் பொநட்டும

ஏப்பிராசி

வற்புறுத்துதற்போருட்டம ஒந

ஏந்திழை

சோல்லே மிக்தவநஜ் சந்தம். (தொல். பொ. 543.)

entilai,

a. <id. + Qeoy.

1.

Beautiful ornament; அழகிய ஆபாணம். ஏந்திழை
யாட் டருசென்னும் (பு. வெ. 4, 34). 9, 31/08

+ sthana.
ஏந்தானம் éentanam, n. <abg-

beautifully decked with ஸ;615 ; பேண், ஏந்திழை

(W.) 1. Hanging shelf or rack, to set things
00; போநளைத் தாங்கமாறு தோங்கும் தட்டூப்பல

யிவளுக்கு (இவ். பெரியதி. 9, 7, 3).

கை, 2, Hands or arms extended forward or
IB து-தீல் éntu-, Fv. [M. endu-] tr. 1,
locked with another’s to carry a child, ora To stretch out the hands; matcbs. 6 57 sre
burden; g1é5gn5 ஏந்திய கை.
ஏந்தி வாங்கினேன்.
2. To receive in the hands;
ஏந்தி

811)

4. 41ம்.

கையிீலேடூத்தல். நிரை ஏந்திப் பருனான். 3, 1௦ 1௦14

Bearer, possessor,

1]

one enriched with, used in compounds, as புக
ழேர்தி; தாங்குபவன்.
ஏந்திக்கொள்்(ஞூ)-தல் 0111-1-160]-, ம. /7.
<id.t.

தல்.

றங்குதல்.

ஏந்தி நின்றான்.

3. Tolendahand;

ஏந்திசை

அங்குசபாசமேர்தி

௦6௨௯; சுமத்தல்.

maw
(1105.)

eminent,

A rhythm in verse; GaiujGortae ame.

படிச்சத்தை

+, To hold up, as an umbrella;
(சூடா.).

5. To support, as a

உத்திரத்தைத் தூண் ஏந்திநிற்கிறது.

excellent,

exalted,

of fine quality;

சிறத்தல், ஏந்தியகொள்கையாரசறின் (குறள், 899). 3.
To be abundant; Was. (Ogre. பொ. 548, உரை.)

ஏந்திசைச்செப்பல் 6(1084-0-0றறவ], 1.

ஏந்துகுழந்தை entu-kulantai, n. <a6g-

<id.+. (Pros.) ° A rhythm generally found in
venpa verse and produced by @szen following

உர] காய்ச்சீர்; வேண்சீர்வேண்டளையாற்
ஒசை, (காரிகை, செய். 1) உரை.)

அடிமை

—intr. 1. To rise high; to be elevated; stg
தல். நில னேர்திய விசும்பும் (புறநா. 2,2). 2, To be

maGarbssc.

éntical, #. 410.4 இசை.

தாங்குதல்,

to carry in the hand, as a weapon; sfgae.

1. To lift by the hands; mauth 133

2. To support by the hands;

146 மகார;

Infant in arms; ma&gipbona.

+

பிறக்தம்

(W.)

ஏந்துகொம்பன் entu-kompan, 2.<id.+.

1. Elephant with curved tusks; awry

Sb ROOFS Zicrarev Enticai-t-tullal, ஐ. கொமபையுடைய யானை. 2, 0% ஆர்ம் horns rising

<id.+. (Pros.)

abruptly and projecting forward at the points;

A rhythm found in &ali verse

and produced by #esrwene following any amé
சீர்; கலித்தளையாற் பிறக்கும் ஜரை,

நிமிர்ந்துழன்வளைந்த கோம்புள்ள மாடு,

(காரிகை, செய்.

தீ துகொம்பு

1, உரை.)

entu-kompu,

1. வம்ர்.

1. Tusk of an clephant curved upward;

wm

ஏந்திசைத்தாங்கல் cntical-t-tinkal, ர, னைக்கோம்பு,
2, Curved pole of the palan<id.+.(Pros.) A rhythm found in vafei verse quin: pole forcarrying a load ; stig Gambu. (W.)
and produced by @estwene following any கணிச்
ஏற்தெழில் 001010, 7. Cid. +. Surpassing
சீர்; ஒன்றிய வஞ்சித்தளையாற் பிறக்தம் ஒசை, (சாரி beauty; B4S அழத. பூங்குழைச்சமைந்த
வேந்தெழின்
கை, செய். 1, உரை.)

'மமைச்சண் (நெடுகல். 398).

ஏந்திசையகவல் cnticai-y-akaval, 2.<1d.
+. (Pros.) A rhythm found in wkaval verse

£ப10480100, 00104; தேக்கேறிவு. கிணமுண் டேப்ப

மா) நேரோன் றசீரியத்தளையாற் பிறக்தம் ஒசை, (காரி

ஏப்பம்பறி “தில் cppam-pari-, v.intr. Cau

ஏப்பம் éppam, 11. 01௦0. எழும்பு-. | 1/1. 217687. |

and produced by @szene following either of the மிட்டு (திருவிசை. ௧௬. பதி. 10, 6).
கை, செய். 1, உரை.)

ஏந்திரக்கல் entira-k-kal,
Millstone; திரிகைக்கல்.

ஏந்திரம்!
tram.|

ர்க,

பம்.

a. <yantrat.

(W.)

+.

n. <yantra. [M. en-

2. Sugarcane றா௦55;. கரம்பாலை.

ஏத்திரம்”

கண்கட்டுவிததை.
ஏந்திரவச்சு

entiram,’ 2, <aindra.

+.
Magic;

எப்பம்விட...

ஏப்பமெடு-த்தல் eppain-etu-, v. intr. Cid.

See atuibun-.

|

can fly; spotyafipts cravdev.

(பெருங். உஞ்சைச். 33, 08.)
ஏப்பியன் epplyan,

‘+. Axis or upright shaft about which the upper stone of a mill is turned; Sfmaway,.
18100; வேல். ஏந்திலை சுமந்து (பரிபா. 17, 9).

ீப்பமிடு-தல் eppam-itu-, v. intr. Cid. +.

to which an. arrow

1. < yantra.

ஏந்திலை 1118], 1. €ஏந்து- 4 இலை.

To belch; GsdGanse.

ஏப்பாடு e-p-patu, 1. €ஏ*- பாடு. Distance

ஏந்திரநாழில் செய்யா (வச. 2283).
Cntira-v-accu,

எப்பம்விர்-.

ஏூப்பம்விடு-தல் cppam-vitu-, v. 47. 414.

1. Hand-mill; wramrdéap sieme, (So ௨

போத. 11, 34)

5௦

Spear, |

1. ப்.

01840, 1௦௦1; பேதை. 091/0.

ஏப்பிராசி ஜக்

lebrdsi.|

Sim-

ஈ. 41. மரல் (8.

5௦0 ஏப்பியன். [௦௦

961

ஏப்புழை

ஏமா-த்தல்
ஏமந்தாசலம்
a-cala. Himalaya,

ஏப்புழை é-p-pulai, 7. <a’ +. Loop-hole
in a fort-wall for discharging arrows through;
அம்புஎய்ய HOOSSIUCU
RHF oS
ad cr Hrarai.

(வா:- இமயமலை.

(£வசக. 105, உசை.)

(பிங்.

putra.

Malabar

mountain- -ebony.

Loc.

ஏமபுட்பம்

1. 4ஏமம்.

|, Pleasure, delight;

2. Champak.

(160.

2. Distraction, perplexity; wuidat. Cacof ass

மென்னா சேமுற்று (அகநா. 09).
ரேறஃி,

roar; ஆரவாரம்,

(பிங்)

2.

1. Bustle, up-

Pleasure;

ஏம்பலோ டுறையுமாயன் (காஞ்ப்பு. சலந்தரீ. 17).

7.

506 ஆவிரை.
emapett,

கரிகடகபாஷாணம.

3. Asoka

|

ema-putpi,

எமபேதி

3.

(8. ys.)

See Garg,1.

Tanner's senna.

aafcny.

.Chemant+.

See Gumetripddn, (w%.)

See sud.

ஏமபுட்பி

7. <awy-.

cma-putpam,

1. Golden jasmine.

ஏமுற வினிதி ஜேம்பி (கம்பரா. விபீட. 114).

ஏம்பல்

566 மலை

யாத்தி, (மலை.)

01 சப்பை. 1181 வுர்101115 1501685 : உபயோகமற்றது.

இன்பம்.

ப

ஏமபத் தரம் ema-pattiram, 7. prob. héma-

ஏபபைசாப்பை 00௨1-0100, 1. Redupl.
ஏம் ரோ,

ரேகார்&வி/கர, ஈ. <id.t
the snow-covered moun-

Chema-puspi.

(தைலவ. பாயி. 94.)

A’mineral poison:

fs

(மூ. ௮.)

Pain, நீரி! ௦ ஈாளர்ம்; வநத்கம். மத்திசைதாக்5 | ஏமம்! ரோக, 2. cf. kséma.
1. Delight,
வேம்பலுற்றனம் (திருவிளை. பரிகரி. 19).
enjoyment, gratification; @eruw. (Slam) 2,
ஏீம்பலி-த்தல் ரறய!!-, 77 உ ராச. 4ஏம்பு-. Jollity, ம்ம்; களிப்பு, (பிம்)
3. Imbecility,
To feel intense ardour, to long ardently; gait madness, bewilderment; உன்மத்தம். (திவா.) 4,
கொள்ளுதல். நின்றாள் கணென். ஹேம்பலிப்பார்சட்கு cf, owe?
Perp lexity ; கலக்கம், (மிங்) - 5,

- (தேவா. 1040, 8.

|Safety;

uss.

6.

Defence,

protection,

ஏம்பு -தல் empu-, 5 v. intr. 1. To rejoice, feuard; Gta. eae qulig@ Crow ww (yer
1) 11)
to be overjoyed; Soda. warar CruCen Lis
7. Sacred ashes; 4'mifmy. (பிக்)
8,
மோசை (சந்தப. அற்ற. 33).
2. To suffer: unas: Hoarded 168506; சேமநீதி. (திவா. 9, Curtain,
தல். மத்திகை தாக்க வேம்பலுற்றனம் (இரு. பரி screens இடுத்ரை. (இவா.)
நரி. 12). ,3. 7௦ be confused in mind; மனங்
மம” ரோக, ர. யாமம்.
111201; டரா.
கலங்குநல். Loc.
|
| புறங்காட்டி லேமர்தோறு மழலாடுமே (தேவா. 905, 7).

ஏமகூடம்

¢ma-kitam,

n. <héma-kita.|

1. Name of a mountain to the north of the
Himalaya, one of asta-hula-parvatam, q.v.:
அஷ்டகுலபர்வதங்களு( ஈான்று,

34.)

Mt. Méru; மே.
க ெங்கோலா

(சரதபு. ௮ண்டகோ.. |

(இலா)

eman-kola, 1.

1. Peacock-

fish, grey, Histiophorus immaculatus ; woFe
ம்ன். 2. A sword-fish, greyish, Histiophorus
7211087718 ; ௨௩ கடல்மீன்.
ஏமசிங்டு ஈமார்!6, ர.
A prepared arse110: மீநதாரரிங்கீப்பாஷாணம். (1.)
ஏமத்தி

ematti,

1. 8 பரம.

A prepared

arsenic, so called from its being prepared in a

gold cup; ae
மத்தாரி

eee

(3

émattiri, 2. <héma-dhistara.

Purple stramony. -See
ஏமதவஞ்சம்

sa.
a
+ da+vam
ksem

பொன்னூமத்தை

éma-ta-vaficam,

(மலை.)
#.

prob.

One of six blissful re-

ions or poka-piimi, q.v., where the, fruits of

ரரி karma are enjoyed; Guraiyams,
ஏமந்தம் émantam, nv. <hémanta.

எம்ந்தநது. 2. Dew; uot. (Ne)
Qo SHH Emanta-rutu, 2. <id.+.

(We.)

1. See

1. <heman.

The

0014:

போன்.

ஏம மீத்த வியல்பின னா? (பெரும். வத்தவ. |, 99).
ஏமமணல்

cema-manal, 2. <id.+.

Gold

alluvium; Cumetricenray. (ap. 5.)
ஏமரு-தல் cmaru-, 13 v. intr
< oud! +
மருவு.

1. To be protected, to he supported;

காக்கப்புதல்,

(குறள், 448).

இடிப்பாசை யில்லாச வேமரா மன்னன்

2. 7௦:16]0106, (௦06 618100; களிப்

புறுதல். ஏமரு புவன மூன்றும் (கந்தபு. மேரு: 94).

ஏம்ல்” ரோகி, 1. 5210-௦௦௦0.

506 முதிரை.

(மலை.)

|

aloe? emal, 2. <awy-.

0, ஏமம், 3.

Con-

fusion of mind: மனக்கலக்கம். [00
ஏமவஞ்சம்

vamsa.

ema-vancam,

See @rorageb.

எமவதி

emavatl,

ஏமவெருமை
எநமைமறம.
See யமன்.

<héman+

n. <haimavati.

Che-

5௦ கடுக்காய், (மலை.)

bulic Myrobalan.
(Purap.)

1.

(SNa.)

éma-v-erumal,

2. < aww! +

Theme of unyielding-resistance. Sce
(மாறன. 79, 71, உரை.)

ஏழன் cman, 2. <yama.

months of mdrkali and tai, one of six rutu,

0௮.1 முன்பனிப்பரவம்,

ஏமம்” க,

(சங்.

God of Death.

௮5.)

ஏமா -தீதல் 6£ஃ-, 72 9. றாம். எமம்! * ஆரி.

intr. 1. Tobe protected by, guarded by; agape.

ஏய்ப்புக்காட்டு-தல்

562

ஏமாசலம்

To be beguiled; to be inveigled ; Guotato

wnp-.

ஏமாப்ப முன்னே யயற்பகை தூண்டி விடுத்து (பழ.
306). 2. 7௦ 465116; இசைப்படூதல். ௮ருச்தேமாரத
3. To be exhilarated, be
கஞ்சம் (புறசா. 101).

போதல்.

highest delight; @ariypisd. காமர்செஞ்ச மேமார்
துவப்ப (புறசா. 198, 8), 4. To be distressed;

binsacsr.

overjoyed, be in an ecstasy; to experience the

கலக்கழறுதல். புணர்ந்தோர் கசெஞ்சேமாப்ப வின்றுயி
நுறர்து (மதுரைச். 575). 5, To feel proud; to be

highly elated; சேநக்தறுதல். இரங்கு ஈமச்சம்
பலக் கூத்த னென்றென் ஜேமார்திருப்பேனை (இருவாச.

21, 7).—tr. To make 0சர்க10; நிச்சயித்தல். சன
வென மருண்ட வென்னெளஞு சேமாப்பு (பொரு. 98).
ஒயர SGVLb Emacalam, n.<heman+a-cala.

1, 1461: மகாமேரு. ஒங்கு மேமாசலமன்ன சங்கற்ப

லும் (பிரபோத. 20, 99).

ஏமாந்துபோ-தல் ௭4௱(0-06-, 5. 884.
4 ஏமா---. 1௦16 015க0ற0010160 ; ஏமாறுதல், அவன்

மோச வலையூடே யேமாறி (திருப்பு. 022).

ஏமிலாந்தி ளோயிகா(!, 1.4 ஏமிலாரது-. (1.) 1.

One who is despondent, ௦௦04௦00464 ;- திகைத்து
2. Absent-minded, forgetful person ;

மனமயக்கழூடையவன்.
ஏமிலாந்து-தல் émilantu-, v. intr. (J.) 1.
To despair, stand aghast; to be at one’s wit’s

end;

Smssgi bine.

2. To stare about, not

knowing what to do; to.be
8118260; மனந்தடூமாறுதல்.

in a fix; to be
Con-

ஏமிலாப்பு éemilappu, 71. “ ஏமிலாந்து-.

fusion, bewilderment ; மன்த்தடூமாற்றம். (யாழ். ௮௧.)

aber@arevr émin-kola,n. Flying-fish.

566 பறவைக்கோலா.
ஏழுறு-தல் émuru-,6v. intr.< ow! + உறு-.

1. To be delighted; w&gamse.

விளை

agp

ஏமார்து போனான். (01/00.
@LpT LILY THLD Emappirakam, n. <heman

யாட் டி.றுதிக்கண்ணும் (தொல். பொ.

tabhraka. Gold-coloured mica, phlogopite ;
அப்பிரகவகை. (மூ. ௮.)

தல். ஏழுற விரண்டு முளவென மொழிப (தொல், பொ.

ஏமாப்பு

safeguard;

(குறன், 126).

emappu,

Se9mS.

1, Security,

Nn. 4 ஏமா-,

எழுமையு

மேமாப்புடைத்து

3, Hauteur,

pride;

டுறுமாப்பு. ஏமாப் பிரலை விலங்கலை: (ஞானா.

49, 25).
(இவா.)

4. Object, intention, purpose; #55g).

ஏமார்!'-தல் ள4ா-, ற, 1847... 4 ஏமம் ஆரி...
To be confused, bewildered; warmsungs.

தீர

changed in nature or disposition; தன்மை

109). 3, 7௦ %6 450; வநத்தழறுதல், ஏமுறு ளெவி
(தொல். பொ. 146),

+. To be mad, insane;

துறுதல். ஏமுற்றவரிலு மேழை (குறள், 873).

2. $மறறமார், 502; வலியாகை. எச் be perplexed, bewildered;

சத்திற் சேமாப்புடைத்து (கு.தள், 119).

2. To be

147).

ஞாலந் தன்னிற்

றோன்றி

To be protected, saved;
பொருள்களை

யேமுற

பித்

5. 1௦

womsarpyised. ஏமுறு

(திருமுரு.

6.

108).

காப்படைதல், எஞ்சிய

சாடி (தஇருமுரு. 97).

7. To

be suited, be appropriate; போநத்தமறுதல். காம
மும் பொருளு மேமுறத் தழுவி (இலக். வி. 704).

ஏய்!-தல் ஜ-, 4 v.intr.

1. To be suited;

Gurgigeh. எய்ச்தபேழ்வாய் (இவ். பெரியதி. 1, 7,

aunts serQwuers Qeargan wider (#2. 49).

ஏமார்”-த்தல் émar-, v. tr. Cid. + sr’.

3).

2. To be 40; தகதல். இல்லையனுக்ளனெ றே

யாப்பழி (திருக்கோ. 374).--77, 1, 17௦ be similar to;

To strengthen, establish firmly, make secure; ஒத்தல், சேலேய் கண்ணியரும் (இவ். திருவாய். 5, 1, 8).
பலப்படூத்துதல், சலத்தாற் பொருள்செய் சேமார்த்தல்
2. To meet ; எதிர்ப்படூதல். போயினரின்னை புனத்து
(குறள், 660).
மறையினா லேயினா ரின்றியினிது (64. இம். 11).
ஏமாளி ஸரி, n.<id.+ ger-. [M. émaili.|
ஏய-த்தல் éy-, 17 v. tr. Caus. of ou'-.
ிலாத
வே
Simpleton, dunce, 1001; பேதை. செறிய
[M.é.} 1. To tell a seeming truth; Gurgpaé
மாளி (திருப்பு. 580).

,த-.
௩. 4ஏமா
ஏமாற்றம் ஊரக
of being defrauded;

Deceit, fraud; achaau.

1. State

asstgussaratms.

சோல்லுதல். பொய் குறளை யேய்ப்பார் (பழ. 77).

2,

To resemble; to be like, be similar tc; ஒத

2.

தல். அல்லிப் பாவை யாடுவனப் பேய்ப்ப (புறநா. 33..

3, Confusion of mind,

17). 3. 7௦06006176), ௦8ம், மேகம்; வள்சிக்தல்.
Colloq.

றற; மனக்கலக்கம். ஏமாற்ற மென்னைத் தவிர்
த்தாய் (இவ். பெரியாழ். 9, 7, 8).

ஏய்ப்ப ஜறரக, ற்சார். 4ஏய்!-. An adverbial
@Lot Opi'- Sev emarru-,5 v. tr. Caus. of 1010 04 0010087150 ; ஒர் உவமவுநபு, (தொல். பொ.
ஏமாறு- To hoodwink, deceive; astéssad. ws 290.)
ஏய்ப்பு éyppu, 4. <id. Deceit, fraud;

ுத்தியீன லவரை யேமாற்ற (இசாமசா, உயுத்ச. 57).

ஏமாற்று”-தல் ஊேரரம்-, v. tr. <ewio+

வசகம்.

gov-. To protect, 2420; ஏமஜ்சேய்தல். மாற்
ஏய்பபுக்காட்டு-தல் ஜறறப-%-188140-, ௪.
59).
.
4,
தேமாற்றலிலையே (பரிபா
9. €ஏய்ப்பு4.
To dupe, circumvent, deceive,

ஏமாறு-தல் Emaru-, 5 v. intr. 4 ஏமம்!

defraud ; suagescs. Caled,

568

ஏய்வு

ஏய்வு ரோம, 1. €ஏய்!-. (011ழக1500), like11655, 165641௧006; உவமை. (இவா.)
ஏய éya, part. <id. An adverbial word of
comparison; $1 2aiwayyly, (seep. 33.)
@wilp éyam, n. <heya. That which de561465 1௦ 6 ௨௨0௦60; தள்ளத்தக்கது. இத ஏயம்,
இது உபாதேயம் . .
சிவாச்.).

QI & Son @y haUSL Er-k-kala-v-uruvakam,
n.<id.+. (Purap.) Theme of metaphorically
describing the battle-field as a threshing floor;

போர்க்களத்தை ஏரீக்களமாக உநவகப்படூத்தும் புறத்
துறை, (புறகா. 909.)

ஏர்க்காணிக்கை எ-1-18ரிய2ம் 2. 410.

+.

. என்று நிச்சயித்து (௫. A. 2, 58,

@wit éyar, n. <haihaya.

Descendants of

Héhaya, one of Yddhava races; Gapapw aud
சத்தோர். ஏயர்ச்சென்று நிலத்தொடு தொடர்ந்த குலப்ப
கை (பெருங். வத்தவ. 8, 44).

ஏயர்கோன்கலிக்காமநாயனார்
kon-kalikkama-nayanar,

».

ல:

<id. +.

Name

of a canonized Saiva saint, one of 63; sgiusgi
பூவர் நாயன்மாதள் ரவர். (பெரியபு.)

ஏர்மங்கலம்

Plough tax; ata. (M. M.)

TTSHTOV Er-k-kal, ந. <id.+.

Shaft, as

of a plough or of a carriage; thill; Secenu
வண்டியிவற்றன் நுகவ் கோளுவும் உ௫ப்பு.

ஏர்க்குறிப்பு ér-k-kurippu, #. <id.+.
Daily account of ploughs at work; afa¥é
தலைக் குறிக்தம் தினசரிக் கணக்கு. (14, 3.)

ஏர்கட்டு-தல் 8-1(10-, ர, ௬௭. <id. +.
To yoke (16

01௦081;

உழபடையில்

உழடவுமாட்

டைப்பூட்டி உழந்தோடங்குதல். சல்ல அக்தியேர் சட்
டு

சேம்.

ஏயான் ரூ.3, ௩. €ஏய்!-1*ஆ 062. 176 who
ஏர்ச்சீர் ௭-௭
is too exalted ௦ 0௦ 8௩ ௨௦ ; ஒந தோம்லைச்செய்யத் ments of husbandry;

n. <id.t.
1. Imple2papCsnfgiésifu apal
தகாதவன். மாவலியை யேயானிசப்ப (இவ். பெரியதி. ], கள. ஏர்ச்சீரில்லாதவன். 2. Wealth produced
by
5, 6).
05080௫; வேளாண்மையால் வதஜ் சேல்வம்.
€ ஏழில்.

ஏயில் éyil, n.
டுசை, (ஈட, 4, 6, 2.)

ஏயெனல்

Song,

music;

é-y-enal,

n.

Onom. expr.

of

வுக்கறிப்பு. ஏயெனு மாத்திரத்து (கம்பரா. பள்ளி. 72).

ஏயே é-y-é, int. <o'+a°. An exclamation
6701655176 01 71010016; பரிகாசக் குறிப்பு. (திவா)
@m-§av ér-, 4 v. intr. To rise; orpae.
பனிக்கடல் பருக வலனேர்பு (முல்லைப். 4)--/7,

717௦ 06

like, 51011; ஒத்தல். முத்தோமுறுவலார் (இனி.காற்.3).

ஏர்? 6, 1. €எர். [7. ந, ரூ, 14. ௪]
கலப்பை,

ஏரி லுழாறு Gyan

1.

(குறள், 14).

2. Team of oxen and the plough; @§ éeucmu

01௦0209102 1 568501; பநவகாலத்துடிவு. (18.)

ஏர்த்தொழிலர் 8-(-1011181, ஈ. 418.4.

Agriculturists,

husbandmen;

2ggierGurt.

(Seau.)

ai pri ér-nali, n. <id.+.

4. Ploughing,

agriculture, as an occupation; 2a. ofay
sexy GerajalOse (Gar, 1038). 5. As much land

as can be ploughed ina day; ஒரநாளி லுடிக்கூடிய
Gow.

முன்னின்

6. Beauty; aps. s-eant

றிரப்புமோ ரேஎ ருடைத்து (குறள், 1058).

appearance,

bearing;

7. Fine

தோற்றப் போலிவு.

மன்னா னிளமையும் வனப்பு மேரும்

(வக.

1721).

Fu
8.

டுனவிரளர், ச௦௨*ம்; எழசீசி. எருமெழிலுமென்றா
(தொல் பொ. 247).

9. (000658;

நன்மை. ஏரள

வில்லா வளவினர் (இருக்கோ. 308).
QSL

ér-k-kattu,

n.

Cart.

First

ploughing; aittny6.
QI SSOLo ér-k-kalam, n. <id.+. Threshing floor; நேற்களம்.

ஏர்க்களம் பாடும் பொருஈரும்

போர்க்களம் பாடும் பொருகரும் (தொல். பொ. 91, உரை).
71

Small circu-

lar piece of wood with a hole in the centre to
recelve the cord, vata-k-kayiru, by which
ploughmen can regulate the depth of a furrow;
கலப்பையி ஜோறறுப்பு. (34)

An adverbial

ஏர்ப்ப றர8, நமர். 4ஏர்.

word of comparison;

(தொல்.

@t 2anwagy.

பொ. 990, உமை.)
யும் ஜரிணைமாடூம். எரு மிரண்டுளதாய் (தமிழ்கா. 60). 3.

Yoke of ௦0%; கழிவுமாடூ, (சூடா.)

<id. +.

mn.

ér-t-tayam,

ஏர்த்தாயம்

rapidity as uttering the sound ‘é’; eR alos

Plough;

(W.)

Lock-jaw.

ஏர்ப்பு எற, ஈ. €சரி-.

See

எரப்பு, 2.
ஏர் ப்பூட்டு er-p-puttu, 7. <ot+.

Plough-

ing for the first time in the season on an

auspicious day, begun with appropriate cere

monies; முதலுழவு.

ஏர்பு érpu, n. <ei-.
rising of a heavenly body;
ஏர்பூட்டு-தல்

Ascent, elevation;
எழச்சி, (பி.்.)

cr-pittu-, 9. intr.

Cart.

To yoke the oxen to the plough; ஏூல் மாடகட்டூ
தல், ஏர்பூட்டினல்லது (ஏரெழு. 17).
எர்மங்கலம்

6-றகர்விக௱,

ஈ.

81ம்.

Ancient song of benediction sung at the com-

mencement of ploughing;

போன்னேர்பூட்டிப்

பாடம் மங்கலப்பாடீடூ. . ஏசொடு நின்றோ சோர்மங்க
மும்: (சிலட். 10, 185).

204.

ஏர்வாரம்
ஏர்வாரம் எனகக,

n. <id.+.

எராமரம்

Share of

produce allowed for the team and agricultural

ஏரின்வானர்
éra-maram,

n.

<id. +.

See

ஏஅராப்பலகை.

implements used in cultivating the land; அர்க்
காகக் கோடூக்தம் விளைவுப்பங்கு. (14.)
று adverbial word
ஏர 08, றிறார், ஏர்...
01 ௦001௧11500 ; ஒர் உவமவுநபு. (தொல். பொ. 350,

6: al- attavanal, n. ஏரா

வீரா ளட்டவணை

+.

List of the ploughs and labourers in a

village; ஏரையும்
தறிப்பு. (3.18.)

உழவுசேய்வோரையுங்

காட்டூம

@oteatip éralam, n. [T. erdlamu (perd-

உரை.)

@7HLo érakam, n. 1. Udipiin S. Kanara, lamu), kK. hérdla, Tu. hérala.| Abundance,
sacred to Skanda, one of the six patat-vitu, plenitude, plenty; Uss'. ஏரானமாக் கோல மெழுதிய
0.1. 566 தீருவோகம். ஏரகத் துறைதலுமுரியன் (இரு சரைகளும் (இராமகா. சுர். 9).
முரு. 189). 2. Swamimalai in the Tanjore Dist.;
aotent ér-alar, #.<@¢+. Husbandmen,
sate. Mod.
agriculturists, ploughmen; 21paut.
@TbGto érankam, n. <érariga.
A kind
ஏரான எ, 1.6ஏற-.
586 ஏறன். 711.
௦4 64; மீன்வகை. (சங். ௮௪.)
@rmet®

eran-katu,

எரங்காட்,

886

n.

Loc.
ஏரடி -த்தல்

6-2ர1-)

ஐ, பாரு,

எரர்... 10

plough; 25e.

ஏரின், n. prob. ஏர்.

Large

tank,

reservoir

for

1. [K. M. eri.]

irrigation,

lake;

நாந்லை. ஏரியாம் வண்ண மியற்று மிதுவல்லால் (இவ்.
இயற். 9, 10).
2, பியாழ ௦4 ௨ மய; எநத்துத்
திமில். ஏரி நிமிர்ர்தா விடையனையும் பாராது. (1,)

ஏரண்டம்'

erantam,

n. <eranda.

1.

3.

Prominence on the nape of the neck, through

Castor-plant. See மனத்த
(பிம்.) 2, Pro- 0௦10 ய1௦6 ; கோழத்துள்ள பிடர். அவலுக்கு ஏரி முற்
ducts of the castor-plant; gword8al 55g) 2 cor நிப்போயிற்று, (17)
டாதம் போநள்கள். (தைலவ. தைல. 9%54.)

3. cf.

citraka, synonym of éranda. Picture; #537.
(பிக்)
ஏரண்டம்”

srantam,

ர.

<gandabhe-

721178, Two-headed bird. See கண்டபோண்
டம். ஏரண்ட வென்றிப்புள்ளுக் ரையாவாய் (வேதா

ஏரிக்கரைக்காட்டாமணக்கு

81:18:

rai-k-kattamanakku, n. <@f?+.
Glaucousleaved physic-nut, m.sh., Jatropha glandifera;
காட்டாமணக்குவகை. (94.)
ஏரிசா

10%, 70. (யாழ். ௮௧.)

1. Boisterous-

ness of the sea; uh கோந்தளிப்பு,
2. Un| founded rumour, canard; sat.
ஏரணம் ரேகா, 1. 10810; தநக்கநூல்.
ஏரிடும்விருத்தி er-Itum-virutti, 1.Camt.
ஏரணங் காணென்ப ரெண்ணர் (திருக்கோ. நூற்றறட்.).
ரணி. தேவல. 12).

ஏரத்தை crattai, 1. ட ஊம்; பிடரிக்காம்பு
என்னும் பூடூ. (மலை.)

ஏரம்பம்

srampam,

1. prob.

héramba.

Name of a treatise on mathematics;

9% Scns

நூல். (குறள், 392, உரை.)

@J TLOLIast erampan,11.< Heramba. Ganisa:
பிநாயகர், (இிவா.)
ஏரல்

எவ்,

@®-+ vrtti.

A long existing office in villages,

the holder of which leads ploughing with tke
appropriate ceremonies ; கீராமங்களில் முதன்முறை
யாக ஏர்பிடிக்கும் உத்தியோகம், (74, 11. 818)
ஏரிப்பாய்ச்சல் 01-0-ற8$:008], 1. Cet.
Irrigation from a tank; ஏரிநீர்ப்பாசனம்,

aMuTWsH

&i-p-paycci, n. < id. +.

151 ரஸ்; மீன்பிடிவரி. (37, 115.1.1, 287.)
1. €ஏர்-.

]1159861]

or other

013816 கார்ய! ; வரி; கீளிற்சில். (இவா)
ஏரா! எ, உ. Keel of a ship; atiuad cr
அடிப்போநந்து மாம். (7,)
ஏரா? 65, 1.

2011112810; ஏரியை மேற்பார்வையிடுஜ் சபையார்.

58 ஏராக்கள், (j.)

ஏராக்கள் 0-8],
ந, ஏர +
non-intoxicating toddy extracted from

(Insc.)

A
the

palmyra tree; WW4H5 STTTS So. (J.)

‘@PINGRMENLD

Er-Inmai,

1. €எர் 4 ஆள்.

Ploughing, tillage, agriculture; away. (j.)
ஏராப்பலகை

ஏரிவா AUIS HT T dri-variyattar, n.<id. +:
Local committee of ancient times which
functioned as a supervising body over tanks

See

ஏரிவாரியத்கார். (1, 3.2, த. 17)

ஏரிவாளை

cri-valai, n. <id.+.

A fresh-

water fish, attaining 6 ft. in length, W’allago
attu;

era- ‘P- palakai, 11. Leon +.

Keel of a ship; stu’ctr sqingio. (j.)

ஏரிவாரியம் éri-variyam, 1. <ide+.

வாளைமீன்

வகை,

ஏரின்வாணர்

| [விரின்வாழ்நர், (இிலா.)

érin-vanar,

<ar+.

See

ஏரின்வாழ்நர்

565

ஏரின்வாழ்தர்

érin-valnar,

n.

<id.+.

Agriculturists, as those who live by the
01002 ) உழவினல் ச்வனஜ்சேய்பவர், (இலா.
A Mmipeut ér-ulavar, n. <id.+. Plough1611; ஏர்கோண்டூழபவர். வில்லே ௬ுழவர் பகைகொளி
னும் (குறள, 873).

tillage,

arev' él, part.

agriculture;

1. Plough-

வேளாண்மை,

2.

A neg. imp. sing. ending,

35 10 விலக்கேல்; எதிர்மறை யேவலோநமை வீத்தி.

aev él, pple. <erefe.
If, used as an
ending in a conjunctional sense, as in esgm
யேல் ; என்றல்.
ஏல்வை

aI (Hipay cr-ulavu,n. <id.+.
ing,

doh

61987,

061100, 568500;

௩. நாம். ஏல்.

காலம்.

(உத்தாரா. சம்புவன். 0).

1, Time,

அரசாள்சின்ற வேல்வை
2,

நிஜ; நாள். (சூடா.)

Extent of land that can be ploughed by two 3, 78%; 18126 60856 018216) நீர்ந்லை. (பிக்.)
pairs of oxen in a day; ஒரநாளில் இரண்டேரைக்
alevéla, adv.<aev-. 1. Already; beforehand;
கோண்டூ உழக்கூடியநீலம், (0. 8௩. 0.], 288.)
மூன்னமே. பிரளயம் வருமென் றேலக் கோலி (ஈடு, 8,
ஏரெழுபது ér-elupatu, n. Cid.+. Name 8,7). 2. Liberally, vastly; Wa. சல்லியேலய்
of a poem by Kamban containing 70 stanzas in மைந்த பெருமை பெற்றும் (இருக்காளத. பு... 9, 8).
praise 04 (6 1௦ம் ; ஏரைப்புகழ்ந்து கம்பர்பாடிய
ஏலக்காய் 68-1-18ந, . 4872-4. Carda110 ; ஏலச்சேடியின்காய்.
ஒர் நூல்.

- ஏரோட்டு-தல்

8:6100-, v. tr. <id. +.

வலங்கூறு -தல் élan-kiru-, v.intr. < Port.

To plough; apse.
ஏரோர் ஈட 8. <id.
Ploughmen; 2
வோர், ஏரோர் களவழித் தேரோர் தோற்றிய (தொல்.

leildo+. Tocry out the bid at an auction; Sse

பொ. 76).

கப்பட்ட ஏலவிலையைப் பலாறீயக்கூவுதல்.
ஏ லங்கேள்[ட்]-த| ட]ல் élan-kél-,v. sntr.
<id.+. To bid at an auction; devaltévenn

ஏல்'[ற்]-த[ற]ல் 61-, 10 6 3 v. intr ஏற்றி அல்லது குறைத்துக்கேட்டல்,.
1. cf. Qwe-. [M. é.|
venient, 1ம்; தததல்.

To be suitable, conஏலா விடரொருவ ருற்றக்கால்

(நாலடி, 119). 2. 7௦ 048026; மாறுபடூதல். ஏலாதான்
பார்ப்பான்

(நான்மணி.

ச 10

54).

awake

from

51660; துயிலேழதல். நீ துஞ்சியேற்பிலும் (கலித்.12).

4, 1௦ [/8றற6, 0௦௦0; சம்பவித்தல். ஏற்றதை யுணர்

இலெமென்று

(பாரத,

வாரணாவத.

21).

5. To

be

ove F1_@ éla-c-cittu, n.<id.+. Periodi-

by the subscribers toa joint
cal deposit of money
co-operative association, the net collections
being auctioned away to the lowest bidder on

6801) ௦0௦85100 : ஏலங்கேட்டேடூக்தங் கூட்டச் ச்ட்டூ,

aap) § éla-niti, n.<id.+.

Chit fund

or voluntary co-operative association among
6%065511476: 1௦ 8௦010 ; மிகுதல், ஏற்கச் கொடுத்தான். | a group of persons, which receives periodical
1. To receive, welcome; orditCararan deposits of money from subscribers, and deals
—ir.
தல், (சூடா.),
2. To admit, accept, consent, with the net collection each time according to
concede; to embrace, adopt; ஒப்புக்கோள்ளு the rules of the da-c-cittu; e5 ame néou
தல். செய்வெனென் றேன்றபின் (கம்பரா. களை. 120). நாணய சங்கம். (0. 7௨. 194)
3. To stretch out the hands in supplication;
பாட்டு éla-p-pattu, 2. 64ஏலேலோ-.
ஏலப்
(ஆத்
ி
திகழ்ச்ச
to beg, 88 வா; இரத்தல். ஏற்ப
é6, 226
Se). 4. To undertake, enter upon, engage in, Boatmen’s song in which the words
and again ; கப்பற்பாட்டூ, (W.)
take charge of; GuiGaragysa. ஏன்றேனடிமை occur again
(திவ். இயற்

4, 95).

5. 1௦

1086;

அன்புகூரீதல்,

ஏற்ற துணைப்பிரிந்தார் (திணேமாலை. 100). 6. To
oppose in battle; to encounter, as a foe; arglis
தல. ஏன்றடு விறற்களம் பாடி. (இிருமுரு. 55). 7. To
bear, lift up, carry; சுமத்தல்; விறகேற்று விலைகூறி

1. Cardamom:
aevio! élam, n. <ald.
plant, |. sh., Elettaria cardamomum ; Cay.

2. Cardamom; @& altedsriwueon_..
வகை.
(திவா) 3. Unguent for perfuming the hair of
women; மயிர்ச்சாந்து. ஏலவார்குழலிமார் (இிருவாச.

யதை (அருட்பா, 1, நெஞ்சறி. 255). 8. To equal; 29. 3).
|
Glavin? élam, ௩. 1. Spikenard. See at
ஒத்தல். (தண்டி. 98.)
wav? él, n. <ae-. 1.[M.el.] Suitability, மாஜ்சி, (மலை.) 2, Mistletoe berry thorn. See
| சங்கஞ்செடி, (மலை.) 3. 5410-8000. 566 முதிரை,
appropriateness, fitness; GuTgésid. மாலை யேலு
2. (மலை.)
டைத்தாக . . . அணிந்தும் (இருவாச. 2, 114).
ஏலம் élam, n. <Port. leilao 'T Tu
‘Revival, esp. of one in swoon or in depressing
சார்ச்) உணர்ச்சி. எல்பெற்று . . . கண்ணாள் புலம்பா elamu, K. elam, M. élam.] Auction; Gumi
யிற் பலரீழன் ஏற்றும் விலை.
|
வெழுச்திருப்ப (வச. 1810).

ஏல்” 61, 4. €ஏரல்.

5% ஏரல், (14,)

ஏலரிசி ரம், 8. 6 ஏலம்.

566 எலவரிகி

566

எலரிசிமணி
ஏலரிசிமணி

கெலம்,

௩. 414 *.

Kind of necklace worn by Parava women;

ஏலவரிசி éla-v-arici, n. <id.+.

uJ

ஏலவே

Carda-

10]? 18 0௦16; இடைப்புதந்து விசாரணை சேய்தல்.

élavalukai, n. <éavaluka.

Greater Cardamom.

இசாசா செய்ததற்கு

ஏவங்கேட்பவரார? (14)

itr. 4 எவ்வம்4,

To (8071 ௨ ற61501) 5060107101

ஏவங்கேள்*[ட்]-த[ட]ல் ஊ்-1கி., v.

566 பேரேலம். (மூ.*௮.)

018-4-6, adv. <ad-+.

டுனவம்க்கணக்கு,

ஏவங்கேள்![ட்-த[ட]ல் evan-kél-, v.
intr. preb. évam+. To intermeddle when an

(87.1, 1, 121.)

110 5660; ஏலக்காயின் உள்ளீ,

Ledger account;

TOMBIGLD cvankam, 1.

வமகளிர் கழத்தணிகளு ளோன்று.

aveulaions

ஏவல்வினா

See Fa, 1.

his 18ய1(5; குற்றத்தைச்சுட்டிப்பேசிப் பம்த்தல். Loc.

ஏலா! 65, 880. ௦4. எல்லா. An exclamation
வஞ்ச 0180-08, ஈம். 420811-02,
So
of familiar address to a companion, whether
(84, 11 நன்பா 50; ஆகக்கூடி. ஏவஞ்ச இரதக்சாரியம்,
1180) 07 ர மூக:
110080) தோழன்
தோழன் தோம்யரை
தோம்
Lp மன்னீலைப்: | முடியலாம். ரந.
படூத்துஞ் சோல். (பரிபா. 8, 09; சந்தபு ௮சமுூப். 13.)
ஏலா * 68, 1. €ஏலம்'.

58% ஏலம்', 1. (மலை.)

ஏலாதான' 615180, 1. <Qwe-+ gneg.+.
Feeble, incompetent person;

ஏவதும் evatum, proi.

1, Every-

ga'+.

செய்வினையேவது மெண்ணி

thing; ஒவ்வோன்றும்.

2. What-

லாதகடந்தொறும் (கந்தபு. சுக்ொனுப. 30).
3061; எதுவும்.

இயலாதவன்.

ஏலாதான்? 61818, ர.4ஏல்-*.
Enemy;
ஏவம்! ரவா, 71, €ஏவு-.
See Jala, 6. Loc.
பகைவன். (94.)
ஏவம்” évam, n. <er@awd. Fault, blemish;
ஏலாதி elati, n. <ela+adt. Lit., ‘Carda- தற்றம். ஏவமிக்க சிந்தையோடு (தேவா. 230, 6).
mom and‘other ingredients’, name of an ancient |

didactic work by Kani-métaviyar, containing
100 stanzas and mentioning six virtues in each
stanza, one of patin-en-kil-k-kanakku, q.v.;

பதினேண்கீம்க்கணக்தக்களு ளோன்று,
ஏலா திசூரணம்

dit.

élati-ciranam, n. <éld-

A medicinal powder whose chief in-

gredrent is cardamom; ஒநவகை மநந்துப்போடி.

ஏலாதிமாத்திரை elati-mattirai, n. <id.
+.

A medicinal pill whose chief ingredient

is cardamom; Wms) WISH onT aes. (W.)
ஏலாப்பு élappu, n.<ae-.

Distress; guetr

பம். (யாழ். ௮௧.)
ஏலாபர்ணி

China-root.

elaparni,

n.

cf.

elaparnt.

566 பறங்கிச்சக்கை. (சங். ௮௧.)

ஏலாமை elamai, n.Cae-+H neg.+.

கூடாமை,

Inability, impossibility;

2.

1.

Un-

suitableness, incongruity, inconsistency ; Gump
தாமை. பூதமுலாய தீத்துவங்களெனவுரைத்தல்
டைக்கேலாமையறிக (௪. போ. ற். 1, 1).

aol) éli, n.cf. hali.

Toddy; sar

ஏலு élu, 1. cf. ew"
566 சங்கஞசசடி. (மூ. ௮:)
ஏலேலம் 6௨1, பம்.

எலேலோ

ஈண்
|

(ga. 8)

Species of Azima.
566 ஏலேலோ.

éléld, int. prob. ஏலேலன், 14106

of a Chola king. A word that occurs again

and again in songs sung by boatmen or others

while pulling or lifting together; u_gipse0 wer

தள்ளுவோர்பாடூம

ஏலப்பாட்டில் வநம் ஒநசோல்,

ஏலை 618, 4. 4874,
தைல, 59.)

See ஏலம்", 1. (தைலவ.

aJaulp’ evam, adv. <evam.

so;

@aalgsw.

Thus, exactly

Brah,

ஏவல் eval, n. <aq-.
citement; grarbms.

1, Instigation, in-

2, 601181; ஒதுகை. ஏவ

லின் முதுமொழி (பரிபா. 19, 40). 3. Command,

order, கயம்பார்டி; ஆணை.

(திவா)

4, $ 611005,

011165: பணிவிடை. ஏவன்முற்றி (௮ரிச். பு. மயான. 1).
5. Servant, attendant; saevtar. qefané Coa

லாய் (தாயு. தேசோ.1).

6, Inciting a devil against

an enemy by witchcraft; பிசாசை ஏவிவிடகை.
7. (Gram.)

Imperative finite verb; Jadal der

மற்று, (நன். 145.) 8. Poverty, want; amen.
(சூடா)
9. Propitious chirpings of a lizard;
பல்விகோட்டூகை. /,00.

ஏவல்கேள்[ட்]-த[ட]ல்
intr. <aaev+.

eval-kél-,

9,

To serve, obey orders, perform

duties assigned; to wait upon, as an attendant;
ஏவியபணி சேய்தல்.

ஏவல்கொள்(ளூ)-தல் ¢val-kol-, v. intr.
<id.+.

To get work done by others; Gado

வாங்ததல்.
ஏவல்மேவல் éval-méval, 1. Redupl. of.
awe.

Commands;

dae.

(w.)

|

Soucalent_ eval-vitai, n. <oea+. Answering a question by an imperative retort, as

when asked ‘Will you do this ?’ to say ‘Do it

yourself’;

*சாத்தா,

டது

சேய்வாயோ?

என்றவமீ

“நீகேய்' என்பதுபோன்ற வீடை. (ஈன் 3896, உரை.)
ஏவல்வினாள௨1-4108,2. 418... (uestioning with a view to give a command as ‘Had

you your dinner?’; Jao GsréadGar6 Gar gud

கேள்வி. (ஈன். 985)
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ஏவல்வினை
ஏவல்வினை
(Gram.)

னீன்றரை

éval-vinai,

௩. 410.4,

1.

Verb in the imperative mood; tpatr

ஏவும் வினை,

2. The act of com-

ஏழரையாண்டுச்சனி

prompt, urge, instigate; to conjure and set on,
35 000; தீரவநளால்.தூண்டப்படுதல். ஆவியானவர்

manding a devil by witchcraft to do harm to a | பவுலை Cualeyt. Chr.
ஏவலன் ஸவிஹ, n. <id.
Attendant,
servant; பணிவிடைசேய்வோன். ஏவலர் தொழின்
முறை யியற்ற (கந்தபு. வரைபுனை. 17).
ஏவலாள் éeval-al, 1. €14.4.

5

ஏவலன்.

ஏவற்காரப்பேய்
évar-kara-p-péy,
7.
810.4.
1.56 ஏவற்பேய்.
2. Name of a
demon that serves Kali as a messenger;
காளிக்த ஏவல் செய்யும் பேய். (11,14.)
ஏவற்காரன் évar-karan, 2. <id.+. See
ஏவலன். (யாழ். ௮௪.)

ஏவற்சிலதி evar-cilati, .<id. +.
servant

of a household;

வல்புரியும் பேண்.

Maid-

kitchen-maid;

§#Gp

பூவிலை மடந்தைய ரேவற்சிலதியா்

ஏவற்பணி 6481-0811, .<id.+. Services
commanded, often used as a compliment in
epistolary writings and in polite conversation;
(19,)

oJ வற்பணிவிடை evar-pani-vital, #2. Cid,
+.

See ஏவற்பளர்.

ஏவற்பேய் cvar-péey, 2. 4184. 1. A little
sprite or devil serving under a greater demon,

பேரியபேய்க்கு

விருந்த வடி.கள் (Fas. 3036).
ஏவு” னய, 11. €4ஏவு-. Arrow;
லேவு பூட்டி (சநதபு. சாழதக. 00).

படூதல். பகழியி னேவுண்டு (இறை. 6, 64).

THYSVS

+. (Gram.) Indirect agent who causes a thing
to be done, aS in அரசன் ஆலய சட்டினான், (1156.
fr. இயற்றுதற்கருத்தா; சேய்விக்தம் வினைழதல்,

ஏவுவான்

ஏவறை* cvarai, n.

Belching, eructation;

(].)

நாய.

<a!

யாவன்.

yamani.

566 ஓமம். (சங். ௮௧.)

éyankam,

ஏவாங்கம்

7/௦?

ஈ. cl.

பூக,

Bishop-weed seed.

1.

<id.

Master,

011604௦1: கட்டளையீடூுபவன். (பிங்.)
ஏழ் 6], 7.

566 ஏழ.

(தொல். எழுத். 388.)

ஏழ்ச்சி élcci, n.< ope. Springing forth;
manifestation; Gathmo. opehs Conard (Ba
தருவாய். 8, 2, 4).
ஏழ்பரி él-parl, 11. €ஏழர். The seven

horses yoked to the chariot of the sun; gyfwesr
|
தோற் பூட்டப்படம் சீப்தமா.
ஏழ்பரியோன் él-pariyon, 71. 814. *. 716

யைம்புழை யாழிசை கேழ்த்தன்ன (பரிபா. 8, 29),

unobserved; மறைந்து ௮ம்பேய்தற்குரிய மதிலுறுப்பு,
(பு. வெ. 0, 5, உரை.)

ஏவாகனம்

ரய,

21 ௨5 8வள 0165) வேய்ங்குழல் வகை. ஏழ்புழை

FOUGOD' é-v-arai, 1.C@'-- Retreat constructed in the battlement of a fort from where
bowmen might shoot arrows against the enemy

ஏவன்

SST évutar-karuttd, 41. 4 ஏவு-

a person by witchcraft;

தட்டிப்பிசாசு,

தூண்டிவிடப்பட்ட பேய்.

வக,

Cae

gol umwt’s

To be injured by an arrow;

+.

twtr.

00011160

சேய்யும்

ஏவற்பேய்கூளையைப் பிடுங்கும். 3, ]]௩0

ஏப்பம்.

v.

evunnu-,

ஏவுண்ணு-தல்

Soly. மாறி

sun, who drives in a chariot drawn by seven
101565; சூரியன். (சூடா)
ஏழ்புழை 0-றயிய் 1. 418 *. Reed pipe

ஊழீயரு

and urged against

ஏவா

சோல்லுதல்,

5. To speak, 889)

(பிங்)

(சிலப். 5, 517.

ஏவியவேலை.

4. To hurl; to discharge,

as an arrow; to (1708 86 & கோர்; செலுத்துதல்,

061501) ; சூனியத்தோம்ீல். 1,0௦.

ப

3. To inspire,

தூண்டிவிடதல்.

as a 061௦0;

1...

ஏழ்மை

0-2,

ஏழமைப் பிறப்புக்குஞ்

1. <id.
சேமம்

ஏவாகனம,

vn.

See Jams

(இவ். இருவாய். 4, 6, 9).

ஏழகம் 81420, 1. 48/87. cf Pkt. élaka.
Sheep, ram, goat; a8. (@u7)
ஏழரைகழி-தல் él-arai-kali-, v. intr. Coy

To pass away as Saturn after ex-

ரை.

ercising his malignant influence for seven years
and a half; கொடிய ஏழரையாண்டூச்சனீ நீங்குதல்.

(W.)
ஏழரைநாட்டுச்சனி

56

ay,

Seven;

élarai-nattu-c-cam,

1... 6 ஏழரையாட்டைச்சனி. 566 ஏமரையாண்டூச்சனீ.
Colloq.

(மூ.

௮.)

௫.

ஏவாங்கனம்

னம்.

e

evankanam,

%

(மூ. ௮.)

்

araS areal! cvilampi,1. <héma-lamba. The

31st year of the Jupiter cycle of 60 years:
SH agape.
ஏவு!-தீல வய, 5 5.47. 1. To command,
order,

direct;

கட்டளையிடூதல்.

2. To

incite,

elaral-y-antu-c-

ஏழரையாண்டுச்சனி
canl,

malign

7.

ஏழரை.

(Astrol.)

Saturn

in

his

influence for 74 years when passing

through the zodiacal sign of one’s star at birth,
the one previous and the one after; சந்திர லக்கி
னத்திலிரந்து,

12, 1, 2-ஆம்

தானங்களில்

யாண்டிரந்து பீடிக்தஜ் சனி. (4)

ஏழரை

gi-

festival,

லைம்பாலையைப் பொடிப்பொடி யாசத் தேய்த்த (கம்பரா.

a. Ceyt

cl-an-kataicl.

ஏழாங்கடைசி

Harvest

ஏளனம்

0

ஏழாங்கடைச

last of the seven processes of cultivation, the
masier going in procession |with torches and

6)

வரைக்.

as the

regarded

ஈ. (7. 28, K. M. elu, Tu, elu.

ஏழு மெ,
The

seven; ௭ என்னும எண்.

number

The seven

ஏழுதிவு 2 élu-tivu, 1. <agpt.

jrums to his house, followed by the labourers,|

where they prostrate1 themselves before him ring-shaped continents accg. to Hindu myand receive each a marakhdl of paddy, together thology. 586 எழத்வு,
with sandal paste, betel and areca-nut; 4H
ஏழுதரகம் élu-narakam, n.<id.+. See
கோண்டாட்டம,

வடைஃகாலத்த க அழடிவிலேசேய்யுங
Loe.

ஏழாங்காப்பு 2 l-an-kappu, 1. 41ம். *
Bracelets or anklets of a பிக் pattern, of
copper and stlver wire tw isted together, put on
the legs of 2 baby on the seventh day after

”
¥

எழநரகம்.
ஏழுபெண்பருவம் elu-pen-paruvam, #.
‘The seven well detined stages of a
/<id.-.
மக்தட்தரீய எழுவகைப்பநவம்.

ரூ

தழுந்தை பிறந்த ஏழாநாளில்

birth, as ap amulet:
அணியுங சாப்பு. 0,
ஏழாங்காய்விளையாட்டி

yatta,
eiris.

n.<id.+.
Gee ரா.

subterranean seven; GuGayaan arog Gy
peut.

ப் .)

silly

ஏழிசை

weakness;

notes of the diatonic scale
சைச்சளை,

உழை,

இளி,

விளரி,

எருதேறி

The

V1Z.,

குரல், அத்தம்,

தாரம்;

+.

(குறள், 879).

மேழை

ஏழைத்தன்மையோவில்லை

HDwitenw.

யேழையடனே

3. 00௨;

பேண்.

1171 2).

4, In-

(தேகா

தரவர். ஏழிசை ong & சித்தரும் (சேதபு. விதாம. 4).

ஏழில் 0-1], 8. <id.+ Qe.
1, Music, as
consisting of seven ௦165; இசை. ஏழி லியம்ப
லியம்பும்வெண் சங்செங்கும் (இருவாச. 7,8). 2. Name

of a hill which belonged to Nannan, an ancient

chief of the Tamil country; serarer atarays

தலைவனது மலை. ஈன்ன னேழினெடுவரை

(௮௧, 153).

cl-ilai-k-kilanku, 2.<id.

Tapioca, whose leaves divide at the top
See wsaterar.

ஏழிலைப்பாலை el-ilai-p-palai, n. <id.+.

Mischief perpetrated under an exterior

cloak of simplicity; GumsGutes amyé Cab

él-icai-y-elut-

Gandharvas, noted for their superb music; 5

into several forks.

ஏழுற்றவரினு

யும் தறும்..
J ழைச்சனங்கள் clat-c-canankal, n.<id.
{

Te

|

The poor; எளியோர்.

ஏழைத்தன்மை elai-t-tanmai, 2. <id.+.
1, 5816 04 120806; அறியாமையாகிய தணம்,
னழைச்சன்னையேோ லில்லை தோழி (கலித். 55, 93). 2

State of poverty; apimnbav.

ஏழைமை
பம!) 1. €ஏழை.
1. Ignorance, simplicity; swt.
(தொல். பொ.
274.) 2. Poverty; alien.
ஏழைமைகாட்டு-தல்
elaimai-kattu-,
v. intr. (ஏழைமை.

To be timid, cowariily,

effeminate ; கோழைததனமாதல்,

(w.)

ஏழையாளன் clai-y-alan, 1. <aeny +.
Poor, miserable man; sfsaer. umsQuer aul

க்கு மேழையாளனை (றன 108).
ஏழொத்து el -ottu, n. Capt.

Seven-leafed milk plant, m.tr., Alstonia schola- Variety of time-measure; Steraima.
ris; ப.ரவகை, (L.)
, 8, பதிகத்தலைப்பு:)

ஏழிலைம்பாலை 8//18/-ற-ர8]21, x. <id.+.

[M. élilampala.]

ap

intellect;

ஏழைக்குறும்பு élai-k-kurumpu, n. <eany

சத்தசுரம்,

வழஙதம் ஏடி கேடீடயிர். (திலா.
él-ical-vanar, 2. €10.-..
ஏழிசைவாணர்

+.

weak

தரததீரன். (குடா.)

seven

tukkal,2.<id.+. The seven long vowels of the
alphabet signiticative of the seven notes of
the diatonic scale; சத்தசுரஙகளீன் தறியிடாக

ஏழிலைக்கிழங்கு

of

1. Foolish,

digent person, poor wretch, helpless fellow;

திலா.)

ஏழிசையெழுத்துக்கள்

எளிமை,

தோழி (சலித். 55, 29, உரை).

ela-nat-kappu, . <id,
1. 818.7,

61-1081,

one

01.

2. Ignorance, simplicity; harmlessness; mental

See JyTHSTOY.

அறை

person;

விலா-ன்-ள.

(W.)

ஏழாநாட்காப்பு

618, 8.

ஏழை

பந்தற்கால்,

நடம்

The

n.<ap+.

seven worlds, either the celestial seven or the

elan-kay-vilai-

An indoor game.plaved by

ஏழ்நாளின்ழன்பு

(இவா.)

el-ulakam,

ஏழுலகம்

ஏழாங்கால் el-an-kal, a. <id. +. The
first post for erecting the marriage shed planted seven days before the date of the w edaing;
விவாசத்துக்த

தெரிவை, பேரிளம்பெண்; பேண்

மடத்சை, அரிவை,

௬

cit

மங்கை,

பெதும்பை,

viz., பேதை,

life,

woman's

586 எம்லைப்பாலை. பூத்த கேழி

ay ள @sT Lo élanam, n. <hélana.

1681; இகழ்ச்சி. (சூடா)

(Mus.)

(Sa.

65

Mockery,

ஏளிதம்

569

ஏளிதம் élitam, 1. 414.

56 ஏளனம். (ஏ)

ஏற்க 612, சஸ். 4ஏல்-.

9௦6 ஏற்கவே. (1.)

ஏற்புழி erpuli, adv. <id. te
suitable place; ThjUL dH. அடைசளை

In the
ஏற்புழி

யெங்கும் ஒட்கெ (சிலப். 13, 155, உரை)

ஏற்தநட-தீதல் 6116-024௨, v. intr. <id.
+. To behave properly; epnami 5.550. (W.)
ஏற்கவே

ஏற்றம்

ஏற்புழிக்கோடல்

புழி.

érkavé, adv. <id. +a.

(ரோவா.)

érpuli-k-kotal, 2. 4 ஏற்

இறறிர்கர100 ௦4 ரய 66 800 06-

Before- ‘finitions to cases where they might suitably
hand, early, in good time; முன்னமே. ஆபத்துவந்த apply, allowing of exceptions, one ‘of 32 a அத

போது ஈம்மைத் தேடித்திரியவொண்ணா தென்று
கவே கடலிடங் கொண்டவனை (ஈடு, 9, 6, 2).

ஏற்கெனவே
வே. 566 ஏற்கவே,

ஏற் போதந்து மிடங்களிற் கோள்ளுகையேன்னும் உத்தி,
(ஈன். 227, விருச்.)

érkenavé, adv. <id. toe

ஏற்போன் erpon, v. <asvமேலாம்; யாச்ப்போன். (சூடா

a ற்ப erpa, <id.

ஏற்றக்கால்

part. An adverbial word

érpatu-, v.intr. <id.+.

K. érpadu, M. elpedu.|
be

business;

engaged

1. To come into ex-

in;

to

enter

தலைப்படதல். J.)

upon,

and .lowness; greatness and smallness; 2witay
smpay. Collog.
2. Disparity, difference, dis-

or

as

agreement ; ஒவ்வாமை. Colloy.
ஏற்றக்குறைத்தல் errak-kuraittal, 2. <id.

a

3. To agree, con-

*.

sent, become a party to a contract; 2Learud

BA, (J.)
apud-. [T. erparatsu, K. érpadisu, M. elpedu1. To

create,

make,

form,

gear

establish; 2arGusraysed.

ஏற்படுத்தினவன்.

816; துலாமாத்தில் நீர்றைக்குங கம்.

construct,

ஊரை

y55

ஏற்றச்சால் 780-051], 11, 410.4,
Bucket
used for irrigation by picottah; giewtdare.

2. To persuade, prevail upon,

1101௦6; இணங்கச்சேய்தல், டட

3.

(Law.)

To

find, as guilty or not guilty; ற்ச்சயிததல்.

அல

566 ஏம்றக்தறைச்சல், 1. (811. 1, 14)
TOOSC
SI
srrak-kil, un. <id.+.
[K.

cta-kolu.|} Pole attached to a well sweep or
picottah and su pporting the bucket for drawing

ஏற்படுத் து-தல் erpatuttu-, 17. 77. Caus. of.
tu. |

€ ஏற்றம் 4

ஏற்றக்குறைச்சல் errak-kuraiccal, 71. 410.
+.
1, Superiority and inferiority; highness

0168160) உண்டாதல். அரத ஊர் அவனால் ஏற்பட்டது.
2. To

1...

Irrigation ; துலாவைத் தாங்துய கால்,

[T.

istence; to become formed; to be produced,

ரோக£-151,

Frame for supporting a sweep or picottah for

of comparison; #7 2alwayrly. (sear. 33.)—adv,
In accordance with; séauiy.
ஏற்படு-தல்

Beggar, men-

ஏற்றணை erranal, 1.< ay’ + ser. Throne,

supported by legs carved with the figure of the
100 ; சியகாதனம். ஏற்றணையி ofa (கந்தபு. இரண்,
To prepare, arrange; qussoubsgise. (w.) 5. சூரப. யுத். 29),
To ordain, appoint, assign, institute, put into

னைக் 'குர்தவாளியென் தேற்படு்தினார்கள்

Collog.

4.

ஏற்றத்தாழ்ச்சி érrat-taleci, 1. 4 ஏற்றம்,

. 08406; நியமித்தல். அவனை அச்காரியத்திற்குத் தலைவ

566 ஏற்றக்தறைச்சல், 1.

ஞச ஏற்படுத்தினார்கள்.

érpatu, n. <@ouG-.

ஏற்பாடு

k. érpadu.|

ஏற்றது crratu, 2. <@ea-.

[T. erpatu,

is Nit, proper;

1. Arrangement, method, system,

2.

That

which

is

agreeable, pleasing; Ufuotarg.

rule, established ௦05100; ஒழங்கு, அந்த எற்பாடு

சன்றாயிருக்கறது.

தததியானது.

1. That which

2. Appointment to an office;

TOOULIL_ LOOT

crrap-pattaral,

1. 4 ஏற்

நியமனம். அந்த வேலைக்கு அவனை ஏற்பாடு பண்ணி
@jer. 3, Engagement, covenant; 2rerugsong.

pot. Cultivable land surrounding a well from

4, Testament, as the Old and New Testament
in the Bible; Car.

picottah for purposes 01 1711881100; ஏற்றமிட்டி

ஏற்பு ய, ௩. $ஏல்-.

which

water can be drawn

by a sweep

or

றைக்குங கீணா்ரைச்சுட்ந்த விளைநிலம். 7,0௦.

1. Appropriateness,

ஏற்றபடி crra-patl, adv. <@e-+. 1, As
is fit, meet, becoming, proper; தக்கவாறு, 2,
As one likes : according to one’s own pleasure;

810655: போநத்தம், ஏற்புற வணிதலும் (ஈம்பியகப். 125).

2. Acceptance, reception; .ஏறிறுக்கோள்கை, வர
விநம்பியவாறு, (3)
வேற்பு.
érputai-k-katavul,
ஏற்றம் ரோக, 7. € ஏது... |, eta, M. éttam.|
a] ற்படைக்கடவுள்
Deity appropriate to the 1. Mounting, as a ladder, a horse; ascending;
n. <apyt+eer+.
ee

subject-matter dealt with in a book, dist. fr. yf
பகெடவுள்;
1, உரை.)

Vol. I—46

நூற்குரிமைபூண்டள்ள

கடவுள்.

மேல் ஏறுகை,

2, Ascent, acclivity; GG.

3.

Hoisting, asa flag; raising up: awkS gma, Osmy.

(குறள்,

யேற்றம்.
|

+, Rising, as the flowing (106; நீர்ப்

570

ஏற்றம்போடு-தல்
பேநக்த.

ஏற்றுக்கொள்(ளூ)-தல்

ஆணையாலே

யேற்றந்தொடல்சாக் கடலின்|
Taurus, a
ஏற்றியல் erriyal, n. <og’+.
(சம்பரா. wate. 141)
5. Praise, 601௦; புகடி. sign of the Zodiac; @Lumé. e@@sap Gwar
(fear.) 6. Heavy wooden rammer set toa frame டளிவச் தேற்றியல் சோ (பரிபா. 11, 4).

for pounding parched rice. 566 இடிமரம், 2. 7,
Increase, increment; qs 2Uuy. Cow a500 ஒரு

சாளைக்கு மூன்றுமாவாக (9,1.1, 11, 129).

8. Excess;

மிகுதி, ஏற்றம் செல்லுக்குறுணி எழுகாழியும் (6.1, 1,11,
70, 5).
9. Distinction, superiority, exaltation,
016611106106; மேன்மை. பத்தர்சட் கேற்ற ஈல்னீர்

(தேவா.

599, 6).

நீனைவு.

ஏற்ற நினைவுக் துணிவு மாகும் (தொல். சொல்.

337).

10. Thought, meditation;

11. Confidence,

மிலாட்டியென்

boldness; giewPaj. apm

னேமுற்றாள்

(தொல்.

சொல்,

337,

eer). 12. [T. 2tamu.| Well sweep, picottah;
ஏற்றமரம. ஏற்ற மிரண்டுள (திருமச். 2873).
ஏற்றம்போடு-தல்

<appot+.

erram-potu-,

v. intr.

1. Toset up a well sweep or picot-

ஏற்றியிறக்கு-தல்

<aog-+.

érri-y-irakku-,

உரச

To perform the ceremony of wav-

ing lights, etc., before a person to avert the evil

636) தீரஷ்டிகழிக்தங் சடங்கந்கழ்த்துதல்.
aTpiavdens érrilakkai, n. <id.+ Qos
High

கை.

58]8ர; அதிகசம்பளம்,

ஏற்திலக்கை

பெற்றுண்டெ மிடுக்கையுடைய (ஈட, 7, 4, 5).
ஏற்றிழிவு

ரோ!]ம, 1.

ஏற்று

இழிவு.

1,

Greatness and smallness; பேநமை சிறுமை.
(தொல். பொ. உரை.) 2, 11111 ௨0 0816; mountain and valley ; up and down; uneven surtace;

மேடப்ளளம். (இறை. 18, உரை.)
ஏற்று!-தல் érru-, 3 v.tr. Caus. ௦4 ஏழு.
[M. érru.] 1. To lift up, 18196, 110180; தூக்குதல்,

tah; துலாமாம் அமைத்தல்.
2. To punish or
humble one’s self by taking hold of the right ௨த்தரத்தை யேற்றினான். 2. 1௦ 10016856, 88 00106;
ear with the left hand and the left ear with the அதிகப்படுத்துதல். விலையை ஏற்தடருன். 3, 17௦ 1080,
right hand and then raise and lower the body as a cart or ship; to impose, as a responsibili4. To run over, as a wheel
many times in quick 5100655101; தோப்புக்கர ty; acs.
ணம் போடூதல்.

ஏற்றம்வற்றம்
app-.

over ௨ 06500 ; ஏறச்சேய்தல்,

[,00.

erram-varram, n. <id.+

Ebb and flow of the tides; Soler

பேநக்கும் வற்றும்,
ஏற்றமடல்

érra-matal, n. <id.t.

Ful-

ஏற்றி விட்டான்.
0௨08;
018156;

காலில் வண்டியை

5, 10 ற116 மற, 8408 ஊரு,

அடூக்ததல்.

(திவா)

மேமபடூத்துதல்,

கண்ணும் (தொல். பொ.

6, 7௦
ஏற்றற் கண்ணு

147).

2102196,
நிறுத்தற்

7. To colonize,

001216; துடியேற்றுதல், கொண்டுவந்து ஏற்றின
crum on which the well sweep or picottah is தளிச்சேரிப் பெண்டுகளுக்கும் (5,1,1,11, 201). 8. To

pivoted

and

which

is attached to a pillar

planted in (6 தாமம்; துலாமாந் தாங்தங் கால்.

(W.)

ப

found, establish; ஸ்தாபித்தல், ஈம்பெயரால் ஏற்றின

வீரசோழன் திருமடை விளாகத்தில் (S11. iii, 47). 9,
To put in, cause to enter, insert; to drivein,as a

181] ; உட்சேலுத்துதல். ஈகத்தில் ஊசியை யேற்றினான்.
lever or yard pivoted on an upright post 10. To ascribe, 10151 10௦1; ஆரோபித்தல், தன்குற்
in an irrigating machine as the well sweep or றத்தை அவன்மே லேற்றினான். 11. To export; ap
றுமத்' சேய்தல். 12, 1௦ 118/4, 8 8 1உ௱ற; சுடர்கோ
picottah; துலாமரம்.
ஏற்றமரம்

erramaram,

n. <id.+.

ஏற்றமொழி ளாக], ௩. 416.4.

Long

Praise,

1௦ ; புகழ்ச்சியுரை. (இிலா.)

ஏற்றரவு ரகரம், 1. 6ஏல்-. 00.
near ரீப்மாக; மிகக்கீட்டினகாலம்.

1, 716

2. Front, first

in place or time; முதல்.
@ Mev érral, n. <ae-.
1105;

எதிர்க்கை,

Disputation, pole-

அறுவகைச் சமயமு மேற்றல். (பெ

ருங். உஞ்சைக். 30, 243).
ஏற்றவாறு

erra-v-aru, adv. Cid.+.

Suit-

8019 ; ஏற்றபடி.

ஏற்றார் 8,
பகைவர்.

n. <id.

Foes, enemies;

ஏற்றார் மூதா ரெழினகை

வித்து (திருவாச 3, 158).
aon aC LITE

errar-pola,

யெரியின் வீழ்
adv.

<id. +.

Appropriately, in accordance with; gpputy.

ரவுதல். விளச்கேற்றினேன் (ய். இயற். 9, 1).
13.
1௦ (81%, 0005/1087; நீனேத்தல். கானலஞ் சேர்ப்பன்
கொடுமை யேற்றி (தொல். சொல். 927, உரை). 14. 7௦

060106; துணிதல். (தொல். சொல், 394.)

15. To

offer, as an ௦4181100; நிவேதித்தல். ஏற்றிக் கழித்த
வெண்சோற்றையருந்தி (காசச. ஓங்காரவி. 9. 11).

ஏற்று” ராய, 1. <ag-.

மாத்தினற் சேய்த மேடை,

Wooden platform:
(யாழ். ௮௧.)

ஏற்றுக்கொண்டுவா[வரு]-தல் ௭-1:
kontu-va, v.intr. <ae-+.

Tocome forward

10 500011 81016; ஒருவனைத் தாங்க வருதல், ௮வ

னுக்கு ஏற்றுக்கொண்டுவந்தான்.

ஏற்றுக்கொள்(ளூ)-தல்
tr. 418.4.

1. To

receive,

érru-k-kol-,
admit,

ஐ,

accept,

2010916086 ; அங்கீகரித்துக் கொள்ளுதல். 2. To
undertake, engage in, take charge of; Gui
கோள்ளுதல்,

ஏதறுத்கொழில்

ஏற்றுக்தொழில் érru-t-tolil, n. <ep- +.
Art of riding on elephants, horses, 61௦; யானை

முதலியவற்றை

ஏறவிடு-தல்

91/1

ஏறிநடத்துந் தோமீல்.

(வக.

1758,

உளை.)

ஏற்று துறை 6ர0-(078], ௩. 6 ஏற்று: 4. 11306
of export or ரோழ்கா106100; சரக்கைக் கப்பலி

லேற்றுந் துறைழகம், (37.)
ஏற்றுப்பனை

erru-p-panai,

ர.

<eo?+.

566 ஏற்றைப்பனை, ஏற்றுப் பனையெல்லா நிறைந்த
குலைகளாய் (பெரியபு. திருஞான. 980)
ஏற்றுமதி போமா, n. <app-. [T.K.

86844/7.] 1, 15001; சப்பலிந் பண்டமேற்றுகை,
2. Exported 08120; ஏற்றுமதிப்பண்டம்.
ஏற்றுமுதல் éerru-mutal,n.<id.+. Cargo
601160 18 0௦815, 60. ; தோணி முதலியவற்றி லேற்
றப்படூஞ் சரக்கு. (சக. ௮௪.)
ஏற்றுவா கனன் érru-vakanan,2.< op’ +.
Siva, whosé vehicle is the bull; far. (Sau.)

பேய்யாமற் கரத்தல், வா

810085; மேகழதலியன

4. To collect toனம் மழையேறக்சட்டிவிட்டது
gether scattered articles, as grain into a heap;
5. To give up
டுறைந்தபோநரள்களைக் குவித்தல்.

altogether, as a person his studies;

9 Gum

ந்றுத்துதல்.
ado. 410.7.

ஏறக்குறைய éra-k-kuraiya,
More or less, about; atom.

éra-k-kuralya-

ஏறக்குறையப்பேசு-தல்

p-pécu-,

vilify,

To

v. tr. <id. +.

abuse;

700.

டுகழ்ந்துகூறுதல்

al றங்ே கா ட்பறை éran-két-parai,n.< ap"

666 ஏறுகோட்பறை.

+.

(திவா.)

ஏறங்கோள் éran-kol, m. <id. +. See
ஏறுகோட்பறை. எறங்கோண் முழங்க (வக. 489).

J OFF HIG éra-c-canku, n.<ag- 1. Conch
that is blown in honour of a chief or a liberal

donor of a temple as he mounts his vehicle,
dist. fr. இறங்கச்சங்கு; கோயிற்து உபகரீத்த பேரி
oy ற்றெழு-தல் érrelu-, v.intr. <op-+. 1, யோர் சிவிகைழதலியவற்றில் ஏறும்போது மரியாதை
To rise after recovery of consciousness from a யாக ஊதப்படூஜ் amis. Loc.

ஏறடு-தல் 8210, ௨. 414.4 இட... 1. 7%
எழதல். மெய்யறிர் தேற்றெழுவேனாபின் (சலித். 97). 2, place ள்; மேல்வைத்தல், கொம்பினிடச்தே யே
swoon,

To

from

ascend,

sleep;

as a fame;

றெழுவன்னிமே
பெறு. 31).

மயக்கந்துயில்களினின்றும்
aué Cupnysed.

லினிது துஞ்சலாம்

od

(கந்தபு. விடை

3. To proceed against; GunGseday

BO.

ப
ஏற்றை

érrai,

n.

<@p".

Male

of any

animal remarkable for physical strength; a,op

றட்ட தம்கையிடத்தே (முல்லைப். 94, உரை). 2, 1௦
take upon one’s self; மேற்கோள்ளுதல். இவை
மென்பதொருபெயரை யேறட்டுக்கொண்டு
சுண்ண
(€வச. 870, உரை).
ஏறண்டம் érantam, #.<id.+anda.

ture, hernia; gipmevdiriio. (Fez. 112.)

லோடுகூடிய ஆண்பால் விலங்கு. (தொல். பொ. 604)
ஏற்றைப்பனை

Male palmyra;

+.

n. <@pe0p

érral-p-panal,

gparuter.

sm

ஏற 68, சஸ். <op-. 1. 50 as to exceed; |
1006 108: அதிகமாக. அரைப்படிக்கு ஏறக்கொடு,
2. On

high, in the air, above;

மாரு...

ous.

3. Completely,

entirely;

முழவதும்,

யிருளை யேறத் துரத்தும் (இருவாச. 2, 6).

g57

(£வச. 2156).

ஏறப்பறக்கெனிழ் பறச்திடும்

என்னுடை
4. In ad-

vance, forward; mur. மாமனிடத்து ஏறச்செல்லு
நிலைமையை விரும்பும் (வக. 1932, உரை).

ஏறக்கட்டித்தூக்கு-தல்
tikku-, v.tr.<apss@-+.

(W.)

éra-k-katti-t1. To hang

மற; தோங்தம்படி உயரக் கட்டிவைத்தல். 2. 7௦
hang up by the hands in order to flog; seim
டனைக்காகத் ComISE SOSH.

ஏறக்கட்டு-தல் 80-%-88(10-, 5. 7. 4 ஏத

*. 00700. 1. 1௦1014 மர; உயாக்கட்டதல். 2, 7௦

put off selling so that the price may rise; aldo
யேறுவதற்காகச் சரக்கை விற்காமல் வைத்தல், 3.
To withhold

or asc? back, as clouds

ஏறத்தாழ

their

éra-t-tala,

adv. <id. +.

See

ஏறக்குறைய.

ஏற்ப்பற-த்தல் 68-ற-0818-, 5, 484. <id.

Core

- றைப்பனை (காலடி, 90).

Rup-

+. 1. To fly on high; உயரப்பறத்தல். ௮ந்தரமாறா
2. To
- , ஏறப் பறச்சகெனில் (€வக. 3150).
attempt the impossible; ஏலாதவறிறைச் சேய்ய
russe. Loc.
ஏறப்போ-தல் éra-p-po-, ௦. .410.*. 7௦
go towards, proceed in the direction of ; குறித்

துச்சேல்லுதல். ஊரேறப்போக
ஏறவாங்கு-தல்

(வக.

éra-vanku-,

1875, உரை).

v. <id. + .

1. To be 81௦௦7; விலகியிநத்தல். ஸர்வேறாவ

intr.
ரன் .

. ஏறவாங்கி

நிற்குமாடில்

(ஈட).

2. To

be

drawn up, twisted, as the neck by cold;
amas. (w.)—tr. 1. To purchase outright;
முழதும் விலைக்குப்பேறுதல். அவன் இர்தப்பண்டங
களை ஏறவாங்கவிட்டான். 2. To buy cheaply; pw
மாகவாங்குதல். (97.)
ஏறவிடு-தல்

éra-vitu-,

v.tr. Cid.+.

1,

To allow to 85080; ஏறும்படிசேய்தல். ஏறவிட்

CLetewarn@ersiGure. 2.To keep off from the

8016), 85 & 165561; மாக்கலத்தைக் கரைக்குத் தூர

-

579

ஏறவிறங்கப்பார்-த்தல்
மாக

வி$தல்.

(W.)

3. To

sail

close

ஷாட்; காற்றுமுகமாய்க் கப்பலை வி$தல்,

to

ஒறு
ஏறிடு-தல் ரோ1*0-, 9.17. 6 ஏறு- * இடு-. 1, 7

681:

(௩,)

5,

7௦ (மார ர0தா05 (1௨ ௨016, 85 ௨ ௭௦5561: கரைசேர

cast upon;

பித்தல்.

to superimpose, as blame;

ஆரோ

2, 7௦ ஸர், 88 & ௦௦; நாணேற்றுதல்.

மரக்கலத்தை வி$தல், (6.) 5. To allow to spread:
(0 01001816, 85 001501 : மேற்போகவிட€தல். விஷச்

ஏறிட்ட

சை யேறவிடச்கூடாது.

கொண்டு டோனான் (ஈட9, 1, 9, 1).
4. To raise;
உயர்த்துதல். தூசுநீக்ு யேறிட வார்த்தபோது (சம்பசா,

ஏறவிறங்கப்பார்-த்தல்

௭௨-4-/10௨7்12-ற-

வில் (வச. 057, உரை).

தூக்ததல்.

கருமுசைமாலைபோலே

par-, v.fr.Cid.+. To stare at, survev from head

இந்திரசி. 50).

(௦ 1001; கீழம் மேலும் Ulisse.

0606811816 : புகப்பண்ணுதல்.

gear carter oD

விறங்கப்பார்ச்சான்.

ர

ஏறழிஞ்சில் ரவ], ஈ. 418. * அழிஞ்சில்.

Sage-leaved alangium, s. tr., Alangium lamar-

யேறிட்டான்.

pannu-,

the trunk; gee dame. Loe.
புறன் எர, ஈ. €ஏறு”.
56 ஏறு", 5. எருதே

transcribe

ஆம்*.

7. நா். ஏறு- 4

Inconvenient engagement,

contraot:

ஒவ்வாச்சேயல்.

unsuitable

த

56

ஏறுகடை.

(எ.

ஏருண்முல்லை

மை *.

éran-mullai, n.<id. + geo

(Purap.)

traditional

warrior

Theme

military

18ப்ு;

of eulogising the

renown

ஆண்மை

of an eminent

மிதந்த

வீரக்தடியி

ஜேழைக்கத்தைப் புகழம் புறத்துறை, (பு வெ. 8, 99.)

ஏருந்தலை eran-talai,n.<id:+ gw+. Outer

limits of the water of a tank; atuGer $itn9y,
யிறுதி,

Rd.

1.

High level which one cannot reach or to which

water cannot rise; 2wiss Gb.
above one’s power;
666 ஏறஙகடை, (3.)

2. Enterprise

சேய்யழடியாத

காரியம்.

dispute;

அடாவடக்கு,

தொடுக்கன்
ஈர் (அருட்பா, |, இங்கெ. 13).

Un-

ஏறாவழக்குச்

ஏறாவேணி éra-v-en!, mn. <id.+.
Horizontal beam set against the wall and used asa

510611; கோக்காலி. நிரம்பகல் பறியா வேரு வேணி

(பதிற்றுப். 42, 33).
ஏருளர்

eralar, n. Can" + gar-

50101815 ; படைவீரர்.

Warriors:

(Ga)

ஏறான் eran, n. Ca@-.

boy

to

be

present at 501001; பள்ளிக்கூடத்துக்த முதன்முதல்
வநபவன்.

.

71717.

ஏறிட்டுப்பார் -த்தல் erittu-p-par-, v. <@

go-+.

intr.

To look up; நீமிரீந்துபாரத்தல்....-

tr. To take notice of, care for: FUSER.
என்னை எஏறிட்டுப்பார்க்கவில்லை.

௮வா

See ஆநடம்.
|

ஐ,

7

on

<id. t+.

a palm

erl-y-arula-p-

(Vaisn.)

leaf,

1.

To

as the sacred

வுள்ள திருவுடம்புகளும் ஏறியருளப்பண்ணுவித்த (7,4,6,

*

ஏறியவீரி

eriya-virl, n.<id.+virya.

111681 ற01800; சவ்வீரபாஷாணம்.

(1)

A
-

ஏறு!-தல் ஜய, 2, [%, 11.70, eeu.) intr.
1. To

go

up,

as the

eyebrows,

in anger;

உயரீதல். ஏறியு மிழிர்
த. மூளும் புருவங்கண் முரிய (€வச,
2507).

2.

To

rise,

ascend,

as the

heavenly

0௦0165; (0 10004, 01100; மேலேறுதல், குன்றேறி
QurafiiSaye («reg, 90). 3. To terminate; pi

றுப்பேறுதல்,
சை.

ஆண்ட:.லா மின்றொ டேறுமோ (சம்ப

114).

4. To

abound

in

number,

weight, measure; to increase in price, quality;
மீததல்.

501;

5. To spread: to be diffused, as poi-

பரவுதல்,

0055655601;

சஞ்சேறுகிறது.

அவேசித்தல்.

8100)

வளர்தல்,

6. To become

சடல்

ஞாலத்

சசன்வர்

5, 6, 1),

7. To

பமிரேறிவிட்டது.

8. To enter,

to penetrate; to run into, as a thorn; at
சேல்லுதல். ௮வன் சொன்னது மனத்தி லேற
வில்லை. 9, 7௦ %((16, (௦ 16 0௦ஈ1௦01160: கடியேறு

தல். திருக்கோயிலைச்

சூழ்ந்த இடத்திலும்

லும் ஏறின பலகுடிக்கும் (5,1.1. 1, 93).

சன்னிதியி .

10. To be

13081, 85 08180; ஏற்றிவைக்கப்படூதல், மூட்டைகள்
சப்பலில் ஏறின.-7*, 770 07055) 0855 over; கடக்
தல். அருளாற் காவிரியை யேறி
303).—aux.

First

nm. <id.

தேறக்சொலோ (இவ். திருவாய்.

ஏறாவழக்கு 88-12]212ய, n. <id.+.

reasonable

3.

erlyatu,

172, ga.)
2. To cast, as an idol or image;
விக்கீரகம் அமைத்தல். திருப்பவ்ளிராய்ச்சியார் ழூதலாச

சா.

ஏறாமேடுி erd-metu, 1.Cid.+ g neg.+.

(.)

0௦015 ; சாத்திரங்களை யேழதுகல். பட்டோலை பிடித்து
ஏறியருளப்பண்ணிக்சொண்டு வருகையில் ' (குருபசம்.

ஏருங்கடைசி ௭5ட்.12(ய/0, ஈ. 4 எத-. 410, 91).

+.

பருவிற் சலாகையை

ஏறியருளப்பண்ணு-தல்

fruits fall they climb up the tree and stick to

றன்வந்தது (நன். 392, மயிலை.).
ஏராங்கடை கற்-$2181,

எடுத்து ஏறிட்டுக்

5, 7௦ probe into; to cause to

ஏறியது
(சனேர். 1415.)

ckii, so called from the notion that wher its

3. 71௦ 11/1 மூ;

Auxiliary verb, as in ஈடஈதேறுதல் ;

துணை வீனை.

ஒறு”

(பெரியபு. இருசாவு.

எம,

ந, €ஏறு..

1, Height;

உயரம்...

ஏறுடை வானந்தன்லுள் (பெரியபு. சண்ணப்ப. 6).

2.

பய; டடபம், ஊர்தி வால்வெள் ளேறே (புறா. 1, 3).
3. Nandi, the chief of Siva’s hosts whose face is

like that of a bull or who has the form of a bull:

நந்திதேவர்,

(Se.)

4. Taurus,

a sign of the

ஏறுமுகவுருத்திராட்சம் ,

573

வறு
200180) டடபராசி. (இிவா.)

5. Males of certain

animals, as veri, ywenl; ey, sal, oes,
மரை, பெற்றம் (தொல், பொ. 598, 594) துருவாடு,

(இிவா.) புவி (பிங்.) சிங்கம் (பாரத. இருட். 70.) ; பன்றி

முதலிய விலங்குகளின் ஆண். 6. 1816 ஹ்கா3;; சுற
வின்

ஆண்.

(தொல்.

பொ.

595.)

சி

Male

conch;

சங்கன் gyaor. (Se.) 8. The lst naksatra.
அச்சுவினி, (இவா.)

See

ஏறு” சம, 71. €எறி-,

ஏறுண்(

னணு)-தல்

erun-, v. intr.

<ap’-

4. 1. 17௦06000 ௦4; அறுக்கப்படூதல். வாளுச் இகிரியு
மூதேலியவற்றா லேறுண்ட சலை (தொல். பொ. 71, உரை.
2. To be pierced, transfixed; swoyipsC weer

தைக்கப்படூதல்,
யஞ்சி. 24).

எய்யேறுண்டவாறு

(திருவிளை. பழி

3. To be thrown down; தள்ளப்பட

தல். பொறியினேறுண்டு . .

. வீழ்ந்தான் (வக. 2183). —

ஏறுதழுவு-தல்

v. itr.

€ru-taluvu-,

4 ஏறு

1, 1௦; எற்கை..
+. To capture a bull at large as proof of
காயாத மரமீது கல்லேறு செல்லுமோ (தாயு. சச்சி. 8). bravery in ériu-ko/ contests, a custom among

2. 130110, 85 01௨ மாயா

அடிக்கை. எடுத்தே றேய

கடிப்புடை வியன்சண் (பதிற்றுப். 41, 23). 3. 51016,
as of a sword; sting, as of ascorpion;

களின் எற்கை,

வாளேறு

almtarGgar

காணத் தேளேறு

மாயுமா

போலே (ஈடு, 9, 9, ப்7.). 1. Pouncing upon, as an

eagle; unis or கவர்ச்சி. பருந்தி னேறுகுறித் தொரீஇ

6. Destroying; opts

(புறா. 160, 3).

லேறொடு
கை,

5. Thunderbolt; @y. #Rigz

43, 5).

(oer.

௮வ்வெயில் ஏறுபெற் றுதிர்வனபோல்

(கலித். 2).

7. 5081; எற்ந்ததனுலான வட, இஃ்தோ ரேறு (தொல்.
சொல். 119, உரை).

herdsmen in ancient times; Swageud andmwmt
மணழடிக்தம்போநட்டூ இடபத்தைத் தழவிப்பிடித்தல.
௮ர்நிலத்தியல்புபற்றி ஏறுதழுவி (தொல்.பொ. 58, உரை).

வீறுதுறை 6[0-(மாக], 11. 4ஏறு- 4.
துறை. (W.)
ஏறுநெற்றி

éru-nerri,

566 ஏற்று

2. <id.t.

High

forehead; gaerp Gand. Loc.
ஏறுபடி eru-pati, 1. <id.t.
1. Extra
batta to a servant; extra allowance for ex-

penditure in the temple; as aUuygssow. (W.)
ஏறுக்குமாறு érukku-maru, n. Redupl. of .2. Sloping roof; தாழ்வாரம். (யாழ். ௮௪.)
wig. Improper, unruly behaviour; perverseness,
Basket
ஏறுபெட்டி eru-petti, 2. <id.+.
0011121161) தாறுமாறு. (00/00,
for taking toddy which a toddy drawer carries
The about his waist while engaged in tree tapping;
ஒறுகடை eru-katal, n. Cop-+-.
மாமேறிகள கள்ளுற்றுமாறு அரையிற்கட்டிக்கோள்ளும்
very end, extremity; Sm Fipyay, (W.)
éru-kutiral,

ஏறுகுதிரை

Rid-

n. <id.+.

108 1௦096; ஏறிச்சாரிப்போதற்குரிய குதிரை.
used

Drum

+.

11. 4 ஏழு”

éru-k6t-paral,

ஏறுகோட்பறை

in éru-kd]

tournaments

முல்லை

forest-pasture tracts; ஏறுதழவுதற்தரிய
நிலப்பறை. (இறை. 1, உரை, பச். 18.)
ஏறுகோடல்

ஏறுபொ (psi eru-polutu, 2. <id. +
Forenoon, time of the sun’s advancing towards
the meridian; ppuss.
erpiiotgp!

See

ஏறுகோடல்

றாக விருப்பாளே யாமாயின்

#. Redupl. of wp.

1. Capt-

(தனிப்பா. 1, 95, 14).

2.

006110, ார9வ]1102; இகலுகை. ஏழுமாதேத்குமிச்
Gap

பொ. 53, உமை.

ஏறுகோள் éru-kdl, 1. <id.+.

éru-maru,

1. Improper, unruly behaviour; gtpLoTp!. ஏறுமா

ஈ. 416.4.

கைக்களையுள் ஆசுரமாகிய

ஏறுகோள், 1.
(தொல்

éru-kétal,

in

Gury. (J.)

(பரிபா. 19, 6).

ஏறுமிராசி

ரேமா -11801,

The

7. 6ஒறு- 4.

ure of the bull at large as a proof of bravery, by

six signs of the Zodiac through which the sun

times; ஆயர் தலவழக்கின்படி ஒர டபேண்ணை வரைந்

மாய் மகரமுதல் மிதுனம்வரையுழள்ள ஆறீராசிகள்.
(W.)

fr. Spee
course, dist.
tr.
.
t
s
i
d
a man seeking in marriage the hand of a ‘passes in its northட ern
சூரியன் உத்தராயணத்திற் சஞுசரீப்பதற்கு இட
woman, a custom among herdsmen in ancient மிராசி;

ees)

.

(திருக்கோ.

ஏறுதழவுகை,

துகோள்வதற்காக

2, 586 ஏறுகோட்பறை.

136,

DD IPSS EBM

(பி6.)

சம. நாம்.
ஏறுங்கூறுமாய்ளமம்-மாயாட்ரே,

ஏறிமாத -- . 101001],

தாறுமாறய்,

1006061197

ன இக

Loc.
ஏறுசலாகை

éru-calakai,

n.

<op-t.

Large wooden peg passing through the ends
of rafters

in a building;
éru-ceti,

kai, n. 566 ஏறுழகவுநத்திராட்சம்.
ஏறுமுகம் éru-mukam, n. <ag-+. Waxing state, state of 10076856; வளருந்லை. என்றுன்ப

மனைத்தும் . . . ஏறுமுகங்கொண்ட severe (HUM,

ஏ, தனித்திருத். 12).

ப

ஏறுமுகவுருத் Slome_em — eru-muka-vuruttiritcam, 2. <id.+. Garland of Rudraksa

Shrubby

beads in which the number of faces of the beads

n. Cid.+.

016606; அடர்ந்த கோடி, (].)

éru-muka-k-kanti-

கைம்மாங் கோக்தஜ்

சட்டம், (.)
மூறுசெடி

OS

lis in a progressively ascending scale; ages

574

ஏறுவட்டம்
ராட்சமணிகள் முறையே
கோக்கப்படூம் மாலை.

முகங்கள்

அதிகம்பேறக்
1.

Difference, less or more than 60 Indian hours

in the passage of the moon through any of the
naksatra; also the difference in the karanam
yokam

as

affected

thereby;

மூதலியனநாமீகையேறும் முறை.

நட்சத்திர

2. 130655) 80016,

or deficiency
in, equal shares in the division of
the inheritance

of lands, etc.;

unmdararayeg

அதிகமான நீலழதலியவை.
ஏீறுவாசி eru-vacl, #.<id.+.

1. Increase,

35 01 றா106; ஏற்றம். விலை ஏறுவாசியாயிருக்கறெது. 2,

The length of a groove in a wall into which is

inserted the edge of a beam or rafter; 2dga
பூதலியவை சுவரீழதலியவற்றுட் சேல்லுதற்கு வேண்
டிய அளவு. /,00.

ஏறுவால் éru-val, n. <id.+.
நீண்ட வால்.

பசு

ஏறுவாலும்

எருது

Long tail,
கூழைவாலும்.

(W.)
ஏறுவிடு-தல்

11 ஏனோன்;

ஐழீதற்போநளில் வநம் இடைச்சோல்.

(ஈன். 420, மயிலை.)

ஹ்வட்டம் எம:ர£(8௱, 1. 410.4. ௫0)

and

ஏனாதி

eru-vitu-,

v. intr.

(ஏறு.

ஏன்? 0, 1. 6எனம்”.9 112; பன்றி. ஏனொருவ
னாயெயிற்றில் தாங்கியதும் (இவ். இயற். ரான். 70).
ஏன்றுகொள்(ளூ)-தல்

<ae-.+.

enru-kol-,

v. ér.

1. To receive, accept; to entertain;

ஏற்றுக்கொள்ளுதல். அடியேனையு மேன்றுசொணீ (சே

வா. 923, 0).

2. To defend, plead the cause of;

பிறனைத்தாங்குதல். அவனுக்காக ஏன்றுகொண்டு ௨௫௫
ரன்.
ஏன்றுகோ ள் enru-kdl,

5000011100), 0618001028;

8.

€ என்றுகொள்-

ஆதரிக்கை. எனக்குறுப்

பான ஏன்றுகோளையுடையனாய் (ய். திருவாய். 9, 7, 6,
பன்னீ.

Joo ena, pron. <aer’.

(Impers.) Others,

(16 169; பிற. முதலா வேன (தொல். எழுத். 60).
ஏனக்கோடு

nound.

‘enakkotu,

2.

Fetid

Hoar-

586 வேதுப்படக்கீ. (மூ. ௮.)

ஏனப்படம் Cna-p-patam, n. <q@emb?+
Shieid in the shape of a boar’s head: பன்ற்ழகக்

To set a bull at large to be captured, as a test கேடகம். ஏனப் படமுங் இடுதின் படமும் (சிலப். 14,
of bravery, by a man who seeks the hand of a 172).
woman in marriage, a custom among herdsmen
QIeNLITETLO Ena-panam, 7. Redupl. of
10 800164 (1065; ஆயர் தம்மகளை மணம்புரியத்தக் ஏனம்'
Utensils, implements; தட்டூமட்டூ.
கோர் தழவிப்பிடிக்தம்போநட்டூ எநதுவிடதல்.
| ஏனம்' 8ோக௱, 7. 1. Palm leaf-vessel for
ஏறுவிடுதீதல் ரே-4110(18], 8. 414.4. 716
drinking toddy 11011; ஒலைக்கலம். (இவா) 2,
charitable act of furnishing covering bulls, 016051],
965561) பாத்தீரம், 3, 7௦0]; கநவி. (ரூ)
one of muppattirantaram, q.v.; pousd sor 4. Jewel;
ஆபாணம். 100.
டறங்களுட் பொலியேநதுகளை உதவும் அறச்சேயல்.

(Barr)

ஏனம்”

ஏறுவெயில் 8.11], 1. 6ஏத- 4. [00105
sing heat and sunshine, as the sun advances
towards the meridian, dist. fr. Q@on@Qauda;
பூற்பகல் வேயில்.

ஏறூர்ந்தோன் srirnton, 2. <a?
+ ect.
Siva who rides on the bull; Far.

To

lift up, as the head, eyes; GuGabsae.

ஏறெடுத்துப்பார்-த்தல்

8(0/4ப-0-041-,

v.tr. <a@n0-+. To raise one’s head and see;
to look with favour upon; suiiggy பார்த்தல்,
மற்றவரை யேறெடுத்துப் பாராள் (அருட்பா, ஏ], பாங்
இெத$லவி. 5)
ஏன்' 6, ரக. €என்'. [K. M. én.]

what ? wherefore? how?

Why?

எதற்த. அடுத்த வினை

யுளதாயி னிறையே னென்னில் (சவப்பிர, 2, 6)

ales’ én, part.

1. First pers. sing. suffix

(a).of a verb, as in @6@gar:

in அடியேன்;

தன்மை

சளில் வநம் விததி,

(b) of a noun, as

யோநமைப்

8.

Pig, wild hog;

பேயர்வினை

2. Particle of exclusion, as

பன்றி,

(தொல். பொ. 093.)

aoorin® énam, part. Enumerative particle

added to oo, as in ௮ல்கேனம்; ஆய்த வேடித்தின்

சாரியை. (தொல். எழுத் 194, உரை.)

ஏனம்!

énam, n. <énas.

பாலம். (சூடா.)

(சூடா)

oJ றெடு-த்தல் eretu-, v.ir.Cao+a@-.

கற,

-

Sin, offence ;

ஏனல் வவி, ௩. 1. Red millet. See Gag
gost. (San) 2. Black millet. See கநந்தினே.

(கூடா.) 3. Millet 810; தீனைப்புனம். (பிங்) 4,
[81 01001; கதிர். (,)
ஏனவாயன் ena-vayan, 2. prob. eeru!+.
Dolt, fool; Gueg. Loc.
|

ஏனாதி!

éenati; 1. prob. sénddi.

1. An

ancient titleconferred by aking on his minister;
மந்தீரீ. சோழிச வேனாதி தன்முக நோக்? (மணி. 22,
205).
2. General; Usmgscwaidr, (We)
Soldier, warrior; wmaier. (Wm.) 4, Kind

electuary; at @Ca&uid, (w.)
ஏனாதி:

enati, n. cf. T. énddi.

3,
of

1. Bar-

ber; praiger. (Ym) 2, Name of a division
among 518805; சாணாில் ஒந வதப்பு, Tj.

ஏனாதிநாதநாயனார்
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௦]னாதி நாத் நாயனார்

n. <a@os'+.

Name

மை யுநபு. (ஈன். 29%.) 5. Ending of 2nd pers.
sing. verb, as in @eernten; ழன்னீலை யோநமை
விகுதி. (நன். 140, உசை.) 6. A euphonic augment,

enati-nata-nayanar,

of a canonized

Saiva

saint, one of 63; 9 UsgI IpaxT நாயன்மாநள் ஒந
வர். (பெரியபு.)

எனாதிமோதிரம்

enati-motiram, #. <id.
அசசரளிக்தம

ஏனுதிப்பட்டத்தார்க்த

GF ITT cow. (Ger: 135, 2 ens.)

aS IN WeRenLgsrew;

+. Ring being the insignia of the title of
018811)

லீகாரக்குறுக்கம்

மோத்

ரம், (வக. 2509, உரை:)

1. Wonder, astonishment;
€* ai, m.
awit. S85 wow wiCer (Ogre. Ganev. 385,
உரை). 2. Beauty; 25. (Sw)
3. Slender11055: மேன்மை. &துலீ ழிகுபெயல் (ஏறுபாண். 19).

சன்மையி $லயோன் (திருவாச 3,45).

மூதல்வற்கேலும் (கந்தபு. காமதகன. 93).
ஏனென்றால் én-enral, 0010). €ஏன்' *.
Because. நான் ௮ப்படிச்சொல்லுவது ஏனென்றால்.

6.

ஏனென்(னு)-தல்

ற-ற-,

9.47, 810.7.

To make kind enquiries in times of need with
a view to offer help; ஆபத்துக்கதவ விசார்த்தல்.
பிழைத்தால் வர்தேனென்னும் பேர் (௪௭. சுயம்வர. 108).

Other; the rest;

ஏனை! ஈம், சகி <aem’.
மற்றை. (சூடா.)

1. Eel, Anguilla;

ஏனை? க], 1.

wens

அணுத்தருக்

4, Minutencss, subtleness; நுண்மை.

ஏனும் போயா, நமர். 6எனினும். &௱ ஈரி,
having the force of even, if; என்றலும். தாமரை

கோழை.

5. Phlegm;

&யினான் மிடறடைப் புண்டு (தேவா. 812, 7).

லமுங்கி (பாரத. குருகுல 22).

பிணியினா

ம்முதற்

கபவியாத.

Bronchitis;

7. The fifth note of
&ந்தாம்

ஓசையின்

8. Lord, master;
எழுத்து, (திவா)
என்னைமுன் ஸில்லன்மின் (குதள், 771).

தலைவன்.
9. 111-

the

gamut;

டுளரியேன்னும

௨0: கணவன். எனக்கு மாகா தென்னைக்கு முதவாது
(695.

10. King;

27).

11,

(சூடா)

அரசன்.

மொரு, நாகர், நகறல; ஆசான். (௮௧. நி) 12.
Father; மீதா. தன்னை சேவடித் தாமரை (€கோளத். பு.

சான்முக. 124).

13. A prepared arsenic,

suas

|
தைல.)
மீன், (திவா.) 2, & 115108] ௩௦46; ஒர் இுசைவகற் ' பாஷாணம். (தைலவ.
லக்கம் aikkam, n. <aikya. See v4
பம். (இவா.)
ஏனையுவமம் énai-y-uvamam, 1. 6ஏனை' கீயம்.
ai aikka-vata-caivam, 1.
Vseait SonF
+. Explicit comparison, dist. fr. உள்ளுறை

யுவமம்; வேளிப்படையுவமம். (தொல். பொ. 49.)
ஏனோதானோ வெளல் éno-tano-v-enal,

State of being indifferent,

n. Redupl. of a@@+-

<id.+.

(Saiva.)

A Saiva sect which denies

the Anavamala to the souls and declares that

the souls attain their original pure state when

0811௦05 ௨ற௨(11611௦; பராழகமாதற் குற்ப்பு. ஏனோதா ‘they have gone through the round of births
னோ வென்றிருப்ப தழசோ (தனிப்பா.).
and got themselves rid of all karma, one of
1. Cause; &17 | aka-p -pura-c-camayam, 0.3.) சைவத்தன்
புறச்சடயத்தோன்று, (௪. போ. பா. அவை.)
1110572110; திரஷ்டாந்தம்.

ஏஷ்யம் ésyam, n. Césya.

cm.

2, Example,
ஏஷணுத்திரயம்

<ésdnd+.

esana-t-tirayam,

Three worldly attachments.

2.

See

ஏடஸுத்திரயம்.
ஏஷணை
ஆசை.

n.

ésanai,

<ésand.

Desire;

ல்

alphabet, diphthong of @ and i; getrugmo au8
ரேழத்து,
8? ai. part. 1. Suff. of nouns formed from

verbs to express (a) that which does an action, as
in usmer; வினைமுதற் போநள் வித்தி: (b) that
is acted upon, as in Qgreov ; சேயப்படூ

போதன் விகுதி: (c) the instrument, as in பார்
2.
வை; கநவிப்போநள் வித்தி. (ஈன். 140, உரை.)

aikkiya-nanaya-

carikam, n.<id.+. Co-operative credit society;
கூட்டாவால் நீதிபநக்குஞு உபை. 1108.

லக்கயெபாவம் வியஷ்க-றைவஊ, ஈ. 81ம்
bhava.

23! ai. Ninth letter and vowel of the Tamil

which

TUF BSL
KI G
CS

அகப்

Unity; ஹ்றுமைத்தன்மை.

லிக்கியம் aikkiyam, n. <aikya.
1. Oneness; ஒன்றந்தன்பை.. இக்கெயமுன்னி வருந்தி நற்
பேன் (தாயு. ௮சார. 99).

2.

Union, communion,

fellowship; eiglentc.
லககண்டியம் aikakantiyam, 1. <atkakanthya. Consensus of opinion; கநத்தோத்திநக்
கை. வொகமக்களெல்லாம் இசகண்டியமாகச் சொல்வது
(கிவசம. 07).

லீகமத்தியம்

matya.

Unanimity;

aikamattiyam,

n. <aikd-

ஒற்றுமை. அவர்களும்

ஐசமத்தியம் பண்ணிக்கொண்டு (குருபரம். 220, பன்னீ.)
லிகாரக்குறுக்கம் aikara-k-kurukkam, 1.
wialsé. 3. Suff. of abstract nouns, as in }
which,
தொல்லை; பண்புப்பெயர் விததி. (ஈன். 140, உரை) ¢2!4. (Gram.) The lette: 2 shortened

Suff. of verbal nouns, as in கொலை; தோமீரிபே

4. Accusative case-ending;

@scmcm

வேற்று

except when it is treated as a distinct letter in

கதபயிர்
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வ்கான

வீங்குரவர் ai-n-kuravar, n.<id.t+.

the alphabet, never receives its full measure of
two mditirat, one of ten carpeluttu, q.v.;

சா

(9பழத்துக்களுள் ஒன்று. (ஈன். 95, eens.)
லகான்

ai-kan, n.<id.t+.

ஐயேன்னுமேழத்து.

கான் யவ்வழி (ஈன். 124).

1. That

which pertains to this world; @nmwé5fwg.
8சத்திலும் ஈபும்ஸச

2. This ௨௦ப0; டவ்வுலகம்,

five elders entitled to respect, viz., #7Fer, @ ums
இயாயன், தாய், தந்தை, தமையன்; மரியாதை செய்தற்

The letter 8;

8 Gaerp aikikam, n. <aihika.

The

னாறெதுக்கு ஏதுவான பாபமும் (ஏ. 9. 4, 40, சிவக்...

fw Rams பேரியோர். இிம்குரவசாணை மறுத்தலும்
(திரிகடு. 97).
லீங்குறு நூறு

al-n-kuru-niru,

n.<id. +,

‘The short five hundred,’ an ancient anthology
of love-lyrics, containing

500

short. akaval

verses, one of ettu-t-tokat, q.v. compiled

by

Kitalir-kilar; oC GsCaremauy Connery).

லங்கணை ௨-ப்-88], ௩. 68 4. [%,
aygana.| Arrows of Kama, the God of sexual
love .ipped with five kinds of flowers. See

A compound of five kinds of oil, viz., wes

காட்சியுண் மடிழ (கல்லா. 19, 10).

கிய கூந்தல், காறைம் கூர்தலு கசைவிரா வுற்றன (மணி.

லீங்கூட்டுநெய் ai-n-kiittu-ney,#. <id.+.

கெண்ணெய், ஈல்லெண்ணெய், வேப்பெண்ணெய், புன்
பஜ்சபாணம். விரைமல ரைங்கணை (மணி. 5, 5).
கெண்ணெய், புன்னையெண்ணெய்; ஐந்து எண்ணே
லங்கணைக்கிழவன் ai-i-kanai-k-kilavan, 19ன் கூட்டு, (பதார்த்த. 104, தலைப்பு.)
லங்கூந்தல் al-n-kintal,n.<id.+. Won. <id. +. Kama, the Ged of sexual love
who uses @i-1i-Ranai; warnger. Baste s S peer man’s hair, as dressed in five modes; &ம்பாலா

லங்கணையவத்தை

n. Cid. +.

ai-n-kana.-y-avattai,

Effect produced by ai-n-kanai.

566 பஜ்சபாணவஸ்தை,

Vastooraicvel ai-t-kanai-villi, ௬. 410.
+.

22, 130).

லங்கோணம்

Pentagon,
(W.)

Kama, the God of sexual love, the archer

ai-n-kinam,

pentangular

#.<id. +.

figure; பஜ்சகோணம்.

Vw srovresai-n-kilan,n.<id.t.

See

who uses arrows tipped with five kinds of ஐங்கணைக்கீழிவன். இங்கோலா ஸனடத்துங் கொடுவ்
flowers; மன்மதன். 3ங்கணை வில்லித னாண்மை (வ். கோல (பிரபோத. 0, 39).
பெரியதி. 9, 5, 7).
8 & gauPui aiccuvariyam, n.< aisvarya.

5165) ai-n-kati, ».<id. +.
kinds of 0806 ௦1 (6

0756.

The five

566 அசுவகதி.

ஐங்கதி நடத்திச் சாட்டி (இருவிளை. மெய்க்கா. 31),
ஐங்கரன் ai-n-karan, n. <id. + kara.
Ganésa, who has five arms, viz., his four arms

and the proboscis;
பதி. (திவா.)

&ந்துகைகளுள்ளவனுன கண

666 ஐசுவரியம்.

லசாபைசாவாய்
<U. aisdwaisa+.

given to women after childbirth; Wseag gests

முந்துகளை

ப

“@Bmaeru'

To be exceedingly sraall or

minute; SSSwMULTED.

Besser

BojeOsn

(இவ். இயற். திருவிருத. 69, வ்யா. பச். 361).

ஐசுவரியம் aicuvariyam, n. <aisvarya.
1. Wealth, riches; prosperity; snupgy.
2,

ai-n-kayam, ௩. <id. + id, The quality or nature of the Lord; réaasépeir

(Med.) The five vegetable stimulants, viz., «@e,

ஒமம், வெந்தயம், உள்ளி, பெருங்காயம்; ஐந்து சம்
பாரச் சரக்குகள். (தைலவ. தைல. 135, வரி, 111.)

+ snwu?,
Omarwip® ai-n-kayam, n. <id.
The five wounds

ctor @rany Coorcér

றய், இந்த வியாபாரம் 8சாபைசாவாய்த தரவேண்டும்.
@&Fevih aicilam,-2. Ironwood of Ceylon.
566 டுநள்மாம். (1..)
லசுகைசா-தல் ௨௦0-182108-, ர. 8.
5௨

dupl. of ®g-

மநந்து.. (34.)

or no; conclusively;

to the finish; 2076 @edcw

sg on ai-n-kaya-t-tal, ௩. €1ம.
BHsrw
stu.’ +. A medicinal powder of five ingredients
பின் கொடுக்கும் ஐந்துசரக்தக்கள் சேரீந்த ஒநவகை

Yes

aicdpaica-v-ay-, adv.

on the body of the crucified

மை,

லஞ்சந்தி a) -fi-canti,1.< 86g7+. Junction
of five 5176615) &ந்து தேநக்கள் கூடுமிடம், (இரு

௫.

225, உரை.)

லஞ்னூறு

21--ரி்ரம, 1. 810) தற.

[T.

]6505) இயேசுநாதர் தேகத்திலுற்ற ஐந்துவ, 0%7,
ainiru, K. aynaru, M. ainniru, Tu. ainadu.]
வங்காயவரம்பெற்றவர் ௨்-ந்-$292-4௨ The number 500; ஐந்துநூறு. 8ஞ்ஞூறு குடிகிறைச்ச
ram-perravar, n.<id.t+id.+. Stigmatist of the
ரோல்: கிறிஸ்துவின் ஐங்காயம் தந்
கோகு

தேகத்தில் அமையப்பேற்ற பக்தர், 07,

வூர். (இலா.)

Bsiwt

aita-payir, n.<8p+

Thin

010] ௦1 870102 0010; அடர்த்தியற்ற cut. (w.)

ஐம்பது

579

ஐம்பது ai-m-patu, 1. <id. tugs. Fifty;
the numeral fifty.
லம்பால் 81-11-08], 7. 410.4. 1. (Gram.}
The five parts into which nouns and finite

ஐயகோ

வெள்ளி,
(w.)

செம்பு, இரும்பு, ஈயம்; பர்ரலோகங்கள்

லம்மீன்

al-in-min, 1. Cid. +.

13th naksatra, so called because of its five

4605 ௨1௦ 011660, 112., ஆண்பால், பெண்பால், பலர்

principal

பால், ஒன்றன்பால், பலவின்பால். (தொல். பொ. 044.)

fourth naksatra.

hair,

2. Woman’s

being

its

from

dressed

111 1176 1௩௦0௦5; 8ந்துவகையாக மடிக்கப்படம் மக
ரிர்கூந்தல். வண்டினங்சள் . . . அம்பராவுங்கண்மடவா

ரைம்பாலணையும் (தி். பெரியதி. 7, 5, 3).

லம்பா னமுடி

al-m-pan-muti, 2. <id.+.

Five modes of dressing woman’s hair, viz., @srer
டை, குழல், பனிச்சை, முடி, சுருள் (இிவா.; 01
) (11௦
first three supra with அளகம்) துஞ்சை (£வக. 2437,

உரை); மகளிர் கூந்தலின் ௨வகை மடி.
லீம்புலம்

ai-m-pulam,

#. <id.+.

The

1. The

stars.

See span,

(Sm)

2. The

See 2Garfon?. (Cues. 15.)

DAP SOT aiem-mukan, #.<id.+.

the

1496120604:

Siva,

ஐந்து முகங்களையுடைய

சிவன்

(இிவா.)

லம்முகாஸ்திரம் ai-m-mukastiram, 1
Cid. + mukha+astra. Arrow with five points:
ஐந்து மனைகளைக்கொண்ட ஈரவகை அம்ப, (18)
ல்ம்முகி ai-m-muki, 2.<id.+. cf. simha
mukhi. Castor-plant. See gpwomrdg. (w.)
ீம்மை ai-m-mai, ». 1. Thinness and
flatness, as of a plate; sacCamay (We)
2,

sensations of the five sensory organs, viz.,
சுவை, ஒளி, ஊறு, ஒசை, காற்றம்; பஜ்சேந்திரியங்கட்க Closeness, crowdedness; Gprdiaic. (w.)
லீமவதி aimavati, 2. <Haimavali.
உரிய 8வகையுணர்ச்சீகள், &ம்புலனு மொண்டொடி.
Par7211; பார்வதி. (திருவானைக். கோச்செ். 81.)
கண்ணே யுள (குறள், 1101),
லீமிச்சம் வர்க, ஈ. prob. Bane’ + gd
apesr ai-m-pulam-venBro jovito)aussG
1. Sage, who has subdued su. Mingled feelingsof suspicion and fear: seuss
ron, nm. <id.+.
(16 06 50565; பந்சேந்திரிய வுணர்ச்சகட்கு வசப் கலந்த அச்சம். ௮ங்சே போக எனக்கு £மிச்ரழா Sa
படாதவனான முனிவன். 2. A prepared arsenic: கிறத. (1.) |
பஞ்சபட்சிப்பாஷாணம். (யாழ். ௮௧.)
uw aiya, adj. <2. 1. Wonderful: atwa
+ yew
. + கட்தக்க, BuCaw Gaosss (s0Z. 29: 2. Small.
லீம்புலாதி ai-m-pulati, 2. Cid
ddhi. Anxiousness, being full of cares; ald. 0046; நோய்ய, ஒருதனக்குள்ள மை.ப படை யையும்
(திருவாலவா. 40, 13). 3. Beautiful; supdu.
(J.)
+ bhata.
ஐம்பூதம் al-m-pitam, #.<id.
The five elements. 566 பஞ்சபூதம். (மணி. 37,
89,)
லீம்பெருங்கா ப்பியம் ai-m-peru-n-kap-

piyam, 1. <id.+. The five great epics. See
பஜ்சகாவியம். (ஈன். 987, மயிலை.)
ஐம்பெருங்குழு ai-m-peru-n-kulu, 11. <id.

+.

The five chief officers of a king, viz., 03S

ரியர், புரோகர், சேனாடிபதியர், தூதர், சாரணர்; அர
சரீக்த இன்றியமையாதவரான 8வகை அரசியற்றலை
வர். இம்பெருங்குழுவு மெண்பே சாயமும் (மணி. 1, 17).

லம்பெரும்பாதகம்
kam, 2. <id.+.

ai-m-peru-m-pata-

The five heinous sins, viz.,

கொலை, பொய், களவ, கள்ளூண், குருகிந்தை; பர்சமா

பாதகம்.
ம்பெருவேள்வி
Lid. +.

al-m-peru-vélvi,

aimbonnu.]

n.

<id.+.

1, ந

exclamation of wonder; அதியயக் குறிப்பு, ஐய
வின்னதொ

2. An

ரற்புத மாயையை (திருவிளை. விடை. 93),

exclamation of pity, concern; @réaa

குறிப்பு, ஆதுலரானீ ரந்தோ வையவென் றழுத (இரு
விளை. மாமை.

28).

,

வயக்கடிஞஜை aiya-k-katiiai, n.< Luud?+
ராக

௯1:

பிசிரைவாங்தங் கலம்.

ஐயச்

கையினேம்இ (மணி. 19, 109).

சடிஜை

Dis SHOOT (Gy CV atya-k-kana-cilai, n, <%?
+. An arthritic disease; goGsmbama. (w.)

Ouse

aiya-k-katci, ப. CBwus?+.

Vision or perception too dim to decide whether

a thing is this or that; GareirPenGamaGunacom
௮துவோ டுதுவோ என்று டூரண்டூறக் கநதுகை. (9
லயகுனமம்

லம்பொறி al-m-porl, #.<id.+. The five
012175 01 56050, 112., மெய், வாம், கண், மூக்கு, செவி;
பஜ்சேந்திரிபம். (இவா.
ai-m-pon,

aiya, wt. Voc. case of Buar.

9. அளவை, 3, மறைஞா.)

500 8வகைவேள்வி.

லம்பொன்

ஐய”:

[M.

The five chief metals, viz., பொன்
73

aiya-kunmam,

#2,

621

4

19156056 1011 6%0655 01118 : சிலேட்டம கன்
மம். (சங். ௮௧.)
ல்யகோ

exclamation
களின் குறிப்பு.
கைக்கோ. 240).

aryako,

int.

of.

of pity, sorrow:
8யசோவென்

யோ.

@aésit

றலம்வருவாள்

An

gidam
(வெங்

583

ஓக்கம்
ஒஓக்கம்

018)

1.

cf. ugra-gandhika.

See ஓமம், (மலை.)
ஓக்கல்' okkal, 1. <@1, Relations;
1111510118; சுற்றத்தார். தென்புலத்தார் தெய்வம் விருந்

தொச்சல் தான் (குறள், 43).

2, $ஸூ1ற2

two pieces of any material; முட்ட்கை.

4026(1)67
(17.)

ஓக்கல்” okkal, 71. றாம். ஒ்கு-. []8. okku.|
666 ஒக்கலை,
ஒக்கல்போற்றல்

okkal-pérral,

1.

€ஓச்

சல்.
Supporting or maintaining one’s relations, one of the qualities of character of the
7618185; சுற்றத்தாரைப் போற்றுவதாகீய வேளாண்
|

மாந்த ரியல்பு, (இவா.)

ஓக்கலி'-த்தல் okkali-, 77 v. intr. prob.
ஓக்க--கல்-. 1, To shout in joy, hulla-baloo, as
பேய்கள்கூடி

யொன்றினை

(பதினொ. திருவாலங்காட்டு.

ஆவலங்கோடட.,

See

triumph.

of

mark

a

யொன்றடித் தொக்கலித்து
மூத்த.

1,

11).

கலந்து

relations: உறவினரோடு

பேசுதல்,

(W.)

< péae".
ஓக்கலி”த்தல் okkali-, 77 v. intr.
(W.) 1. To encourage one’s relations, maintain

them, give them medical aid, etc.; upgiseconc
பரீபாலித்தல். 2. To become reconciled; gu
தானமாதல்.
ஓக்கலிடு-தல் okkal-itu-, v. intr. < @ésal!.
+@@-.

See ஒக்கல் !-,

ஒக்கலை 01:18]81, 70. 8 ஒக்கல்”. Hip; side of
(106 1௦0; இடப்பு. ஒக்கலை வேண்டி யழல் (பழ. 290).

ஓக்கா தக்கொ tg. okkati-k-koti, 2. Species

of Wagatea. 566 புலிநகக்கோன்றை. (1,)
ஓக்குடு-தல் 011110-, 9. 17. €ஓக்க- இடு..
7௦ 16றவ; சேப்பனீடூதல். /,00.

ஓக்கிலியன் okkiliyan, 2. <K. okkaliga.
Member of a caste of cultivators

Kannada province who have

from

the

settled themselves

in the Tamil country mainly in the districts of
Madura and Coimbatore; suypprcyb sy Cudw
ஒர கன்னட சாதீயான்.
ROG “SM

okku-,

gargle; கோப்புளித்தல்.
பிற்படவ தல்,

shyness; நாணம். (.)
@FFLD* occam, 2. <T. occemu.

Defect;

குறைவு. அவளுடைய வடிவத்தில் ஒர் ஒச்சமும் சொல்ல
முடியாது.

ஓச்சி! 0001, 71, See ese. Nurs.
DEF! -F 5 ev Occi-,

17 v. intr. <9.

See

ஒஜ்சி-. (8.)
ஓச்சியஞ்சொல்(லு)-தல் occlyaii-col-,
v. intr. < gel +. To speak libidinously; sm
விச்சையாய்ப்பேசுதல். (17,):
ஓச்சியம்

Bashfulness;
speech;

occiyam,

shyness;

tender,

| Contempt;

loving

#2.

€ஓச்சி..

கூச்சம்.
words;

நீந்தை,

QFOOF

(3)

2, Amorous
சாசமோம்,

occai, m. perh. gop-.
attentively,

கற்றுக்கேட்கை.

1.

(w.)

3,

1.

as to a distant sound;

2, 27௦0 10௦0; காந்தற்சோறு,

ஓச்சைகொடுத்துக்கேள்[ட்]-த[ட]ல்

occai-kotuttu-k-kel-,

v. tr,

<g¢eme+.

To

115160) 8116011161) உற்றுக்கேட்டல். ஓச்சைகொடுத்

துக்கேட்காதே. (14.)
ஓசி!-தல்

oci-, 4 v. intr.

become broken, asa stick;

1. To

முறிதல்,

break,

(பிங்)

2,

To bend under a weight, as the tender branch
of a tree or the waist of a woman; guage.

மாந்துண சொசிய வேறி (களா. இரத. 44).

3. To

16811, 100106) சாய்தல். வாயருகு வந்தொ௫ிந்து மறிய
(fas. 595). +. To be coy, bashful; நாணுதல்,

கண்ணாக்க சோக்கா தொசிந்து (£வக. 9341),

suffer;

வநந்துதல்.

உருகு நுண்ணிடை

5. To

யொடியப்

புல்லினாள் (வக. 989). 6. To grow tired, become

| wearied; @iize. (Sau.)

QE? - FHV oci-, 77 v.ér. Caus. of 9@!-. 1,

7௦ 0168%, 85 ௨ 5110: முறித்தல். யானைபோர்ச்சோ
டொடுத்தனவும் (தில். இயற். 1, 97).

2. To move,

519816) ௩8:6; அசைத்தல். (௩)
ஒ௫ிந்ததோக்கு

ocinta-ndkku,

11, ஒரி.

which has been broken; S&mpd4a5uCL womb.

Dial. var. of giZ

சிலம்படா௮ சாருடை யொசிய லற்றே (குறுச். 112).
ஒஞ்சட்டை
Olicattal, 8. ௦7. ஏச்சட்டை.

Name of the pea-

Being tall andlean; gee’.

(W.)

ஒக.ரம் 08187, 8. 65.

cock from the symbol ® standing for the bird
among paficapatci; wuld.

QFFLGOL.

Bashfulness;

| +. Side-glance;
ஒதங்கப்பார்க்தம்
பார்வை,
5 v.tr. (W.)
1. To உரையினர் பாட்டின ரொ௫ிந்தநோக்கினர் (சலப். 1, 55).
ஓசியல் 00178], 7. 510. Tree, a branch of
2. To leave behind;

ஒக்கோலை okkélai, a.
Gatto.

ஓச்சம்! 0௦080, ௩. 4ஓச்சி-

2. To | Listening

converse freely, hold friendly communion with
one’s

ஒஞ்சரி-த்தல்

(ez)

occattai, n.

566 ஒஞ்சட்டை,

PGHFL_OLUWGT
சட்டை

oficattaiyan,

2. <9@

Tall, lean man; eae walgser.

ஒஞ்சரி கத் தல் oficari-, 77 ௨. € ஒருச்சரி-. tr,

GFF HSLD occantam, ௩. 566 உச்சந்தம். (1) To close partially, as & 0௦0;

கதவைச்சிறிது

ஒட்டுத் துத்தி

587

ஒட்டோலக்கம்

6

5106 (1டீ 488௦01 ௦( ௨ 1௦096; பேருந்தண்ணைக்தச்
சார்பாகக் சிழப்புறங் கட்டப்படும் சிறுதி்ண்ணை, 2.
A very narrow strip of raised projection, between the entrance door of a house and the
side wall; narrow pial in an Indian dwelling
1௦156) வாசலுக்தம் பக்கத்துச் சுவநக்தம் இடையி
லுள்ள மீகச் சிறிய தேநத்திண்ணை. ஒட்டுத்திண்னோ
யிலே படுத்த சடைச்ரிறியேன்

(அருட்பா, 7, அருள்

விளக்க, 43),

|

ஒட்டுத் துத்தி ottu-t-tutti, 2. <id.+.

1,

Angle-leaved burr mallow, s. sh., Urena lobata;

கேடிவகை. (L.)
s. sh., Urena

2. Lobe-leaved burr mallow,
sinuata; துந்திப்பூண்டூவசை,

ஓட்டுரிமை

otturimai,

ர. Cid. +.

See

QuOrsms, 2. (W.)

ஓட்டுவட்டில்

௦10-984],

ஈ. <id. +.

Smail vessel for holding water,

etc., placed

before the idol in worship: gstacetaiiyd.
(5,1.1, 11, 3)
௦1117௨1-0111, 71. 6 ஒட்டு:

ஓட்டுவாரொட்டி

+.

566 ஒடீடுவியாதி. (01/0.
ஓட்டுவிடு-தல் ottu-vitu-,v. intr.

ee

+.

1. To become loose, disjoined as boards that

had been glued together; GQumasi fagge.

2.

To cease to bea friend or kinstnan; to become

dissociated: upgialése. Colloq.
ஓட்டுவித்தை ௦0௭12, 1. €ஒட்9-4
ஒட்டுத்துணி டம், உ. <id.+.
21606 01 0101) 101 021011; ஐட்டிவைத்துத் தைக் The magic art of rendering persons incapa( மலை.)

கப்படந் துணித்துண்டு,
ஒட்டுத்தையல்

0110-1812],

nn. <id.+,

Patching needle work ; ஈடீடுத்துணியிட்டுத் தைஃ
குந் தையல்,
ஒட்டுநர்

01100,

adherents; Osea.

1, (ஜட்டி...

1005,

(Gaur)

உட்டுப்பழம்

ottu-p-palam,

n. <ec@+.

Graft fruit, esp. the mango; ஒட்டூமாத்தின்படிம்.
ஓட்டுப்பற்று

Ottu-p-parru,

#. <id. +.

Attachment, tie of affection, as to one’s family;

AAMUTIW. அவனுக்குக் குடும்பத்தில் ஒட்டுப்பற்றில்லை.

ஓட்டுப்பிசின்
[3110-1106
பிசன்சடவிய

ottu-p-picin, a. <id.+.

பக்ஷ்களைப்பிடிப்பதற்த
கண்ணி,

ஓட்டுப்புதவம்

+.

099021௦ 0௦0)

வைக்கப்படும்

[00,
ottu-p-putavam,

இரட்டைக்கதவு.

#. <id,

மொன் றுண்டு (சிலப். 11, 190).
ஓட்டுப்புல் ottu-p-pul, 2. <id.+.

Stick-

me-grass, Setaria verticillata; Ykamas.
keet-bur, a wide-Spread weed.
(L.)
ஒட்டு ப்போட-தல்

<id.+.

(w.)
Para-

566 புறமட்டி,

பட

<id. +.

Contagious disease; Gaby Gams.
ஒட்டுவேலை

0110-9618),

1.

<id. +.

1.

Joining, sticking on, patching; @ewréguo
வேலை, (wW.) 2. Deceptive, dishonest work;
போலீவேலை, 3. 7௦8012; மச்சுப்பாவும் வேலை,
Colloz.
6 ஒட்டு
ஒட்டுவை-த்தல் 0((0-181-, ப,
+.
1. To set bird-lime in order to ensnare
11105: பசவிகளைப்பிடிக்க ஒட்டுப்பிசின் வைதல்.

2. To

swear,

take

an oath;

ஆணையீடதல்.

3. To dig trenches or moats round a city;
ஒட்டுறவு

௦1(ப788ம,

77, € ஒட்டு. ௭ உறவு,

Close relationship: Gagidw supa.
ஒட்டை! 00, 1. ஏற்றை.

Collog.
See ar

டைச்சாண். மன்னிய வொட்டைமாத்திரையாடு வயங்கு
வன் (இிருக்காளத். பு. 0, 13).

ஒட்டை! 0118, 1. 809௭.

Camel; gee

கம், இலகெயிளொட்டைக்களம் (கோயிற்பு. நட. 30).
ஓட்டைச்சாண் ottai-c-can, 71. 6 ஒற்றை*.

01(0-0-00(0-, 9, 171/7.

1. To stick on, as a piece; to sew on,

as a patch; துண்டுவைந்து டுணைத்தல்.

ottu-viyati,

ஒட்டுவியாதி

அகழ்தோண்டூதல், (1)

ஒட்டுப்புத்வ

ஒட்டுப்புழு ottu-p-pulu, 2.<id.+.

citated to move and making them transfixed
to (16 10110; டடத்தைவிட்டுப் பேயராதிர4கச்
(ய்யும் வித்தை,

2. To

lie in wait: to bide one’s (1006; சமயம்பாரீத்தல்,
(w.)
ஒட்டுமயிர் ottu-mayir, 2 <id.+.(W.)

The space from the point of the thumb to that
of the forefinger when extended; short span;
சிறுசாண்.

ஒட்டொட்டி

௦006)

m <ec@-+.

A

kind of grass with prickly seeds which
1. stick to the clothes, Desmochacta attopurpurea ;
Hair clipped or new grown about the tuft on 'ஒட்டங்காய்ப்புல். (7.)
the head; குடமியுடன் கூடாத மயிர். 2, False
ஒட்டோ லக்கம் ௦(40121180, n. [T. odda1210: வைந்துக்கட்டும் மயிர்,
lagamt, K. odddlaga.) 1. Great assembly:
ஓட்டுமொத்தம் ௦0-ற௦((2௱, 1. 410. 4. Cupimtert. 2. Show, pomp, magnificence:
ஆடம்பாம், (74,)
Grand total; முழமோத்தம், [,௦0,
’

A
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ஒட்பம்

ஒட்பம் (ர, ஈ. 4 ஒண்-மை. [6111760063
0065016086) 9154௦0) அறிவு. சல்லாதா ஜெட்பக்
சழியான்றாயினும் (குறள், 404).
ஒடி!-தல் oti-, 4. intr. ([K. M. Tu. odi. |
1. To break, asa stick, a branch, a rib; to break

(பாரத, வேத்தி

௦8, னகர; முறிதல். விலாவொடிந்து

யே. 01). 2. To be broken in strength, ruined;
கேடூதல், ஒடியாப்பருவத்து (சலித், 03, 25). 3. To

ஒடுக்கமரியாதை
inch of a றன£0௩6 1146; குற்றுயிராக்கதல்.

ழகாலேயாயிற்று இவரை ஒடியெறிந்தது
ஒடிவு

otivu, mn. <6’.

fracturing; pes.

சண்ண

(ஈ0, 9, 4, 2).

1. Breaking,

2, Harm, damage; Geb

கை, ஒடிவி லியமாதி சம்பத்தி யுள்ளோனா9 (௬.2. ஞான
யோ. வானப்பிரத்த. 3). 3, 196016896, 0101001100;
குறைவு, ஒடிவில் பொற்கிழி சல்கி (திருவிளை. இரசவா.
10).

4. Periodical annihilation, destruction of

the மாப்ரள56; சங்காரம். முதல் செடலொடிவிடை
(புற (இவ். திருவாய். 1, 9, 9). 5. 0065581100; தவிர்வு,

cease fora time, break off, discontinue, suspend;

இடையறுதல். ஒடியா முறையின் மடிவிலை யாச

ஒடி வி$லவெருயிரம் (8வச. 76).

ar. 29).

ip’-S5GV

oti-, 17 v. tr. Caus. of gy’.

[K. odisu, M. Tu. odi.] 1. To break short off;

ஒடு! லை, ௩.
1. Round-leaved discous
featherfoil, Cleistanthus collinus; நிலப்பாலை,

to snap, as

ஒடுமரச் ளெவி

a branch,

a stick; to cause

to

fracture, as a limb of the body; முறித்தல், சோள்
களைத் தமதுகசைகளா லொடித்தன ராமென (சர்தபு. இக்கு

விசய. 110).

2. To destroy, devastate; anfsaed.

காளகூட மொடிக்கு முலசங்களை (தேவா. 014, 10).

Hy. FHV oti-, 77 v.intr. (ஒளி.
To
sparkle, shine; ஒளிசேய்தல்.
ஒடிச்சச் சுடர்கால்
குருமணி (வாயுசங், மகளிருந். 8).

ஒடிசல் ௦4168, 1. €ஒடி'-.
முறிந்தது, (1707.

Broken piece;

(தொல். எழுத். 202).

9076, 5068 0102 250685;

2. Festering

முதுபுண். (வச. 9881,

ams.) 3. See gbéary. Loc,
ஒட் otu, part. 1.(Gram.) An instr. ending;
பூன்றம் வேற்றுமையுநபு. (தொல். சொல். 74.) 2,
(Gram.) Connective particle; eraxrgauiGumgat&

வநமடுடைச்சோல், (ன். 498.)
ஒடுக்கட்டி.

odisegadda.|

otu-k-katti, ௩. ஏஒட'*.

[7,

13௦11 1௦ (96 கார!) அக்குட்புண்,

Colloq.
ஓடி.சில் ௦4101], %. றால், ஒடி”. [7 vadisela.|
ஒடுக்கத்தம்பிரா est.otukka-t-tampiran, n.

10-08;

கவண். (பிக.)

<9@sésw+. Ascetic who functions as private
@ig-L] otipu, n. <pe'-. Breaking off in the secretary to the head of a Saiva mutt; waa
middle; leaving unfinished; @awippms, ஒடி மடாதிபதிக்க உட்காரியம் பார்க்கந் தம்பிரான், [,00,
பொன்று துறையன்றி
(சேதபு. பாலோ. 10).

ஒடியல்

முடிபொன்று
|

௦18], ௩. <id.

துறையில்லை

1. Breaking,

ஒடுக்கம் otukkam,n. < 9@a@-. 1. Narrow:

ness, closeness;

§pléai0.

2, Self-restraint,

self-control, self-mastery; 9.48.

9@é52p wp

fracturing; pee. (w.)
2. Split tender றுளகுணமும் (ஞானவா. 9௫). 225). 3, Reduction,
palmyra roots dried and used as food; wesrtu 0011801100; சுநங்குகை, போந்திடை யொடுச்ச app
கீழங்கீன் காய்ந்த பிளவு. (1.)

.

லால் (தாயு. சித்தர்கண. 9).

4, 10102 065 time;

ஓடியல்மா ர8/-ற8, ௩. €ஒடியல்
4. Flour பதுக்கம், ஊக்ச முடையா ஜெக்சம் (குறள், 480).
made of the palmyra root; பனங்கிழங்கின் மா, 5. Place of seclusion; retired spot; ஏகாந்தமான
டம், 6. 11806 04 0010621164 ; மறைவிடம்,
(J.)
|
ep. wevaurey otiyal-val, n. <id.+.

End

of a: dried palmyra-root; amiss verb ips ctr
நுனீ. ஒடியல்வா லொடிக்க. (17,)

ஒடியற்படவு otiyar-patavu, ௩. <id. +.
Boat broken on the gunwale or edge; usa

அல்லது விளிம்பு முற்ந்த தோணி. (4.)

சண்மா ருடவ ரொடுக்க மொற்றி (மதுரைக். 042),

7,

Retreat, retirement for spiritual exercises;
ஞானகீநத்தியங்களுக்காக ஒடங்க்யிநக்கை. 2, 0, 8,
Involution, as of the elements one into another;

absorption, dissolution, disappearance, as of
salt in ஈகர்ச; ஒன்றிலடங்தகை, உமையோ விறை
வர் பாகச் தொடுச்சம் (சனிப்பா,

1, 119, 50),

9,

Gradual sinking, reduction step by step, as
a§-. 1, To cut down a forest thicket while of circumstances, of the powers of the body;
hunting; smGdygdatr CacyGudse. Oss சிறிது சிறிதாகக் துறைந்தோடுங்கசை. 10, End,
ஒடியெறி-தல்

யினை யொடியெறிஏற்

oti-y-eri-,

vir.

Cegu+

பவரொத்து (சலிங். 411, ug).

2. To snap or break, as a short branch that
it might hang down. within easy reach of the
1௦௦1; மாக்சொம்பைப் பாதி துறைத்தல், ஒடியெதிர்

தீவர்வயின் (கலித், 68).

3, 7௦ beat within -an

01056)

(6£ரம்08(100;

முழுதுணாஈ

தோரே,

முடிவு,

(சிலப். 1, 18).

இரகசீயம், 09707.
ஒிக்கமரியாதை

<9@ssw+.

ஒடுச்சக்கூருர் . . .

17, Secrecy ;

otukka-mariyatal,

n.

Honours rendered at the close of

589

ஒடுக்கவணக்கம்

a festival to the trustees of a temple; உற்சவ
pai கோயில்தரமகர்த்தர்க்தச் சேய்யும் மரியாதை,

ஒடுக்குப்படி.

00.

ஒடுக்கவணக்கம்

௦018-௨,

<id.+.
Deferential behaviour,
submission; amidapubenrs. (w.)

n.

reverential

<9456-+. 1. Towrapclosely;to bind tightly;
to tuck up and fasten behind, as the skirts;
2,

7௦ %1

a palmyra-leaf basket or fan; @evGGucyipsed

within a small extent of space;
தல்,
ஒடுக்கம்

otukkitam,
2. Recess,

#paéac6
‘

hiding

1. To subjugate;

1.

006; அடக்குதல். பசைவரை ஒடுக்வெட்டான. 2. 71௦

08056 015658, 85 0010 01 8; வரத்துதல். குளிர்
3, 1௦ 01550146, 85 (16 616-

ments; to cause to merge one in another; to

cause to destroy, as the world at the.close of
21 826; லபிக்கச்சேய்தல்.
4, 77௦ reduce or
gw.

5. To grow

உடம்பு சிறுததல்.

gjonps

thin or lean, as the body;

6. To

condense

within

a

shorter compass; to epitomize; a&5a5 ev. ஒடுக்கி
யொடுக்கிச் சொன்னாலும் ராமன்£ர்த்தி

(இராமகா. Pas

&é. 3). 7. To remit or lay up, as into a treasury;

to deposit or garner, as in a storehouse; wor
டாரத்துகிசோததல். தம்பண்டாரத்தி லடைவுற வொ
டுக்கி

(பெரியபு. குங்கிலிய.

13).

8. To

restrain,

500006; கீழ்ப்படூத்துதல். அடிச்குடில் ஒருத்தரும்
வழாமை யொடுக்கினன்: (திருவாச. 3, 101). 9. 1௦
00; திநடூதல். காணும் கிறையுமான ஒடுக்குமாட்டைப்
பாரித்துக்கொண்டு (ஈடு, 5, 8, 9).

ஒடுக்கு"
traction,

otukku,

compression;

1. Con-

8. €ஒடுக்கு-.
அடக்கம்.

2,

Corner,

narrow strip of space; @G4gipev. (w.) 3. That

which is narrow, of little breadth ; ஒடுக்கமாயிதப்
பது. ஒடிக்குப்பாதை. 4. Dent or depression in
a metal utensil; uTSe shisat or sg1dg. Gru
ஒடுக்குவிழுந்து போயிற்று.
ஓடுக்குச்சீட்டு otukku-c-cittu, 1. 1ம்:

+.

Receipt given by government for money

paid; GseysFuatsgé Carbsgu sig. (W.)

ஒடுக்குத்துண்டு otukku-t-tuptu, ௧. 410.

4,

866 ஒடுக்தச்சீட்ட்.

(W.)

2. Small mouth, as of a vessel; #péuw

வாய்.

ஒடுக்கெடு-த்தல்

otukketu-, 0. tr. <id.

To remove a dent, smooth out the dented
otuku,

ஒடுங்க

2.<9@'.

otunka,

896 66, 1. (1)

ரரர். 6 ஒடங்கு-.

An ad-

verbial word of comparison; 2amagy. (Ggnev.

@omsEe

to bring down, as

retrench, as expenses; GawaypsSwer

n. <9@6@G +.

பொ. 990.)

place; wap

another’s pride; to keep down, suppress, subமிகவும் ஒரக்குறது.

otukku-vay,

1. Wry mouth; crooked ௩௦01) கோணல்வாய்.

ஒடுகு

ஒடுக்கு! -தல் otukku-, 5 v. tr. Caus. of
500@-.

ஒடுக்குவாய்

‘surface of a metal utensil; நேளிவேடுத்தல்.

Narrow strip of space, cramped corner; #544
uotar @iw.
afito. (W.)

1101106160 010069, 0௦௦09; கோள்ளைப்போநள்.

+.

3. To build

n.<id. +.

௩. <id.+.

An ancient tax; ¢§ umpwat. (Insc.)
ஒடிக்குமாடு otukku-matu, a. <id. +.

(௫6 hem, as of

யவற்றின் விளிம்புகட்டூதல், (17.)

otukku-p-pati,

ஒடுக்கு மாட்டைப் பாரித்துக்கொண்டு (ஈடு, 5, 3, 9).

ஒடுக்கிக்கட்டு-தல் otukki-k-kattu-, v. tr.

நேரநக்க்க்கட்டுதல்.

ஒடுதடங்கல

otunkal,

1.

410.

1106010601 ; பிரதிபந்தம்.

ஓடுங்க otuaki, x. 416.

Obstacle,

Lit. that which

0001280(5, (040156; ஆமை. ஒடுங்க யோடு (பாலவா.
306).

QO HIG க தல் otunku-,5 v.intr.[M. otunnu.]
1.

To

be restrained,

as

the

senses

or

the

desires; to calm down; to become tranquil;
அடங்குதல். என்னிதயமு மொடுல்க வில்லை (தாயு.
ஆனந்தமா.9). 2. To become reduced; to grow
1655: குறைதல்.

ஊணொடுக்க வீணொடுக்கும்.

ஷாமா, நாரால்) சுநங்குதல்.

3. 1௦

4. 1௦ 1850 60(4ப]1]7

slide on to one side, as when meeting a
superior; to move to a side; gig sd. Cure
யோன் புடைதனி லொடுங்கியே (சதபு. தாரசன்வதை.

164). 5. 7௦ 6 0010068160, ப்0020; மறைந்திரத
தல். தொழுதசை யுள்ளும் படையொடுக்கும் (குறள்,
6. To be subservient; &pbuy se. ௮வன்

828).

அவனிடத்து ஒடுக்கியிருக்கின்றான்.

7, 71006 1823,

inactive; Gambyge. ஒடுங்கா வுள்ளத் தோம்பா
வீசை (பூறரா. 8, 4). 8. To close, as the petals of
the lotus 800; குவிதல். தாமரையின் றடம்போதொ
Onis (இவ். இயற். திருவிருத். 70). 9. To cease, as
noise, bustle; to be quiet, silent; அமைதல்.
ஊர் ஒடும்கிவிட்டது. 10. To be weary, exhausted;
(௦ 51012: சோர்தல், தேசம் ஒடுக்கவிட்டது. 11. To
become dissolved, involved one within another,
as the, elements, worlds, till all 1s absorbed in

the great Infinite; aulspe. srfumsar srsems
Be 96660. 12. To grow dim, as light; gaff
மங்குதல், (14.)

ஒடுத்தங்கு-த ல் otu-t-tanku-, v.intr.< 9G!
+.

To remain unremoved, as pus in a boil;

புண்ணீற் சீத்தங்குதல். (19.)
ஒடுதடங்கல் ௦(ப-(82ந்12])
g-0@-.

». <id. +

Crook, bent, flexure; Greta.

(w.)

990

ஓடுப்பை
4. €10. ௦4, உடுப்பை.

ஓரிப்பை ௦யறறவ,
966 ஒடூ',1. (,)

ஓடுவடக்கி ௦0-4-212106/, . ப்...

dian Acalypha.
சிவன்

16

56 குப்பைமேனி.
otuvan,

9௦6 ஒட,

m. <id.

1.

(L.)
ஓரிவெண்ணெய் otu-v-enney, 1. <id.
+. Oil applied to cure a boil or eruption;
புண்ணுக்க்டூம் ஈவகைத் தைலம். (94)
3 Dara otuvai, n. <id. See @6', 1. தான்
By OumPmauyw ... ங்கி (மணி. 0, 80).

EOL. otai, n.
ஒடைச்சி

See am”.

otaicci,

|

x. <90'.

See gb’, 1.

(L.)
xT Loor ontan, 1. prob. ஒண்டு-.

Jackal;

நரி, (பிக்.)

ஒண்டி!
That

which

onti, 1.< ey.
15 510216;

[T. K. onti.]

தனிமையானது.

Qos

2. [Tu, ontige.] Solitary, single|

person;

who

fastens

the

pole

tc

the

plough;

TAO

கலப்பையுறுப்பு. (மிங்)

See

ஏண்டி', 2. 004/0.

ஓண்டு-தல் 04௰-, ச 9.7௪. €ஒன்று-.
1,
To join; சாரீதல். 2. 77௦ (816 506116; ஆசீரயித்|
one’s self, as a

person to shoot game; to lurk, as an animal for }
ஒண்டுக்குடி

ஒண்டிப்பாய்தல்.

ontu-k-kuti,

Lit., bright forehead, fig, woman, having a
beautiful forehead; பேண், உலகருள் காரண
னொண்ணுதலோடும்

(கந்தபு. தெய்வயானை. 252).

GWT GOLD onmai, n.[M. onma.]
1. Brilliancy, splendour, brightness; விளக்கம, ஓப்

பின் மாரக ரொண்மை (£வக. 535).
2. Natural
grace, beauty; இயற்கையழகு. ஒண்மையு நிறையு
Cones வொளியும் (பெருங். உள்சைச். 34, 151). 3,

Good, goodness, excellence; petramtn. (Ww) 4.
Knowledge, clearness of understanding, wis000;

நல்லறிவு. ஒண்மை யுடையம்யாம் (குறள், 8144).

3. Luxuriance,
(திலா.)

fullness,

abundance;

6. Order, regularity; ews.

33.
(G2)

fur securing redress of'an injury done to any
member.thereof; ac@cunGerar ar¥. (w.)

sabyant '

ஒண்டியாள் ௦1-38], 1. €ஒண்டி!*.

Prey; USMY.

GIT GED) FOV 01101012], 71. 6 ஒண்-மை-- நுதல்.

6280),

See ess

2. <eep-.

Spike that | damu, K. ottada.] See gin.

Single person; lonely, com-

3. To hide; to conceal

அப்படிச்செய்ய

ஒண்ணாது.

ஓத்தடம்

panionless man; Sef encwieralesr.
ஒண்டிக்குடி onti-k-kuti, 71. 4 ஒண்டு.
*.
566 ஒண்டுத்தடி.

So.

தக்கதாதல்.

any

PAT SSM Jor onti-k-karan, n. €ஒண்டி'
+.[L. ontikddu.]

proper;

ஒதீதசாதி Otta-cati, 2. <id.+.
ஒண்டியாய்த்| dari. (W.)

is all alone, without

00000௨0100 ; துணையில்லாதவன்-ள்.
தேர்விட்டு (இராமகா. யுத்த. 29).
ஒண்டி” onti, 1. prob. gara-.

fit.

11௦ 06

ஒத்தசனம் otta-canam, 1.<9-+- Tribe
1. or caste bound by ties and associated together

மாடு ஒண்டி.
one

ஒத்தவாக்கியம்

[T. otta-

Collog.

PSSIQLILITGEHS ottati-p-patai, ௩. Corr.
of ஒற்றையடிப்பாதை,

Vul.

ஒத்தண ம் 018081, 77. € ஒத்தடம்.

566 ஒற்ற

டம்.

ஓத்தது ottatu, 2.<9-. 1. That which is
commensurate with, fit, consistent; gaéw7
னது. ஒத்த தறிவா ஸனுயிர்வாழ்வான் (குறள், 914),

2. That which has the approval of the world:

உலகத்தார் அங்கீகரித்தது,

ஓத்தபடி otta-pati, adv. <id.+.

2106

ably, suitably; appatm.

ஒத்தமலங்கொட்டு-தல்

|

—_ottamalan-

Kottu-, v. intr. perh. 969+ yaedt+.

2. €ஒண்டு4, ] have improperly,

To be-.

rudely, insolently; Q@vaaz

Gaze. Cg.
ஓத்தல் ottal, x. <g-.
1. Conduct or
021165 ; ஒட்டுக்கடித்தனம்.
2. 586 ஒடீடுக்குடி,
ஒண்டுக்கேள்| ட்1-த[ட]ல் 6(ய-1-146]-, behaviour in strict conformity with one’s own
v. intr. <e0H97770 2105ம10ற; ஒற்றுக்கேட் convictions or settled persuasion, one of kélvi;
us. Loc.
| கேளவியால் ெளிந்தவற்றில் மனம் ஊன்றிநிற்கை.
(பிங்) 2 1/14016, 0800௭௦: நம், (திவா.
ஓண்டொ ட. ௦௦/1, /. 6 ஓண்-மை -*- தொடி,
ஒத்தவழி otta-vali, 1. 81ம்.
Proper
Lit., Shining bracelet, fig., woman, adorned
with shining bracelets; பேண். (வீரசோ. வேற்று way, right ௦11௦0; ஏற்றமாசக்கம்.
1. Occupation of portions of a house by several

மை. 4.)

ஒத்தவாக்கியம் ௦112-1810, 1. 610.4.
ஓஒண்ணு-தல் ராம, 5 v. intr. <parg-. Concordance; parallel passage or reference to
1. 1௦ 06 ற055116, 16851016; இயலுக்ல், ஒண்ணு , 2 16301 10 (06 13116; சோல்ல் லாயினும் போதளி

மோ

வவர்தஞ்செய லோதவே

(கந்தபு. பாயி. 15),

2.

லாயினும் ஒத்திநக்கும் வேறுவாக்கீயம். 07,

குச் சுநதிகூட்டம் ஓர் ஊது குழல். ஒத்தை பூதுசளை

ஓத்தறு-த்தல் ௦(870-, ௦, 1௩ <p +
௮று*-. (116.) 17௦ 685076 (106) தாளவரையறை

(1 0௨0216; கையணிவகை.

ஒத்.து”-தல் 010, 3 v. intr. <T. oftu.

Someone;

ஒத்தன் ௦((20, %, €ஒருத்தன்.
ஒரவன். எல்லாவிஃ்தொத்தன் (கலித். 01).
ஒந்தபடி,

€ஒத்த 4 ஆங்கு.

ottanku, adv.

ஓத்தாங்கு

ஒத்தா

வேந்து

சொறுப்பது

(குறள்,

்

901).

ஒத்தாசை

A

யேய்க்கும் (திருவாலவா. 49, 18). 3. [1 ottulu.|

சேய்தல்,. (பிம்.

ன

Lp BH
| oS BAUM

591

ஒத்தறு-த்தல்

[K. oftu.] To make room for; aiagse. 95h
we. Callog.

ஒத். துக்கொடு-த்தல் 0((0-%-10(0-, v.intr.

<@-+. 1. To be answerable; to guarantee;
to stand surety; GurpiiGupped. Collog. 2.

Aid, To render an account for matters entrusted, as

௦808], ஈ. [%. ottctse.|

கணக்தக்க

help, assistance; 2gai. Collog.

to an accountant; ஒப்புவிக்கப்பட்ட

sun or wind; wenpay 2. Small building with
a sloping roof on three out of its four sides;

<id.t.ér. 1. Toadmit, concede; emué pee.
2. To acknowledge one’s mistake or confess

QSSTLIY ottappu, w. (J.) 1. Slanting ளூக்த வகைகோல்லுதல்.
ஒத்துக்கொள்(ளூ)-தல் ௦(10-%-601-,
shed in a field or garden to screen from the
குடில்.

ஒத்தாழிசை ottal-icai, ஈ. €ஒத்த
A kind

இசை.

௦4 447

ஒத்தி! oti, 1. <9qs8.
தொத்தி

யென்செய்தாள்கொல்

உப்புக்கோள்ளுநல், தன்

குற்றத்தை ஒத்துக்கொண்டான். 3. 110 01001) கணக்க

ஆழ்

46756; கலிப்பாவின்

(தொல். பொ. 442.)

வகை,

ஐய்; பிழையை

௦0௦

A woman. Qe%
(கலித். 149).

1. 1௦ 88126) ௦00001)

லேற்றுக்கோள்ளுதல்.--41ம்7,

டுணங்ததல், அவர்கள் இருவரும் ஒத்துக்கொண்டு சாட்

சொன்னார்கள். 2, 1௦ 511, (௦ 06 adapted; Jip
|
தாதல், தண்ணீர் ஒத்துச்கொளளவில்லை.

ஒத்துநட-த்தல் 0((0-02(8-, 5. 1847. 414,

ஒத்தி otti, n. Corr. of ebb. Vul.

+.

@5 Gan

to march, as soldiers; ஒரேமாதீரியாய் நடத்தல்,

ottikkai, n. நாம். ஒத்திருச்கை,

1. Resemblance, reciprocal adaptation; ஒப்பு.

அதற்கும் இதற்கும் ஒத்திக்கை யிருக்கிறது.

2. To act agreeably to the wishes of another,

ge.
2. Re- live in harmony; @enapsCampg

168758]: நாடகத்தை மன் ஆடிப்பாரீக்கை, 3. Comஉ]; கீரிபாரீக்கை. எழுதின பிரதிகளை ஒத்திக்கை
4, Assistance; 2Sa¥. (W.)

பார்.

1. To walk together at the same pace;

Harஒத்திசை ௦0ம், 1. ஒத்த இசை.
mony in music, symphony, concert; டூசையின்
டுலயம். (4.)
ஒத்திடம் ottitam, 2. <9s6-0. See Shp
டம். சொங்கையை யொத்திடங் கொடுத்து (தனிப்பா.).

ஒத்துப்பாடு-தல்

<id.+.

ottu-p-patu-, v. intr.

1. To sing in concert, in unison;

@aaucutbge. 2. To assent to everything
said by another, always say ditto to another's
words; பிறர்சோல்லுவன எல்லாவற்றையும் ஆமோ

த்தல்.

PS SILILITT-H Sev ottu-p-par-, v.tr. Cid.

*, 70 0001ழ806) 0011846) கரிபாரீத்தல். எழுதியதை

|
மூலப்பிரதியோடு ஓத்துப்பார்ககிறான்.
To
.
intr
.
6-4
9.
ru-,
otti
்
த்தல
இருas
ஒத்துப்பிடி த்தல் ottu-p-piti-, v. tr.
live in harmony, concord, friendship; @=mss
£5$36.—tr. To be,similar to; போன்றீநத்தல். <94g+. To sound the keynote with the ottu

ஓத்.து!-தல் ௦(0:, 2 04847. ஒற்ற...

(Mus.)

1, 01 0016; ஒத்தூதுதல். (14.)

To keep time with cymbals or with the

௨05: தாளம்போடூதல், குணலைக் கொத்தின பாணி

ஒத்துப்போ டு-தல்

ர

ரூ

ottu-p-potu-, 9. 1747,

<id.+. To keep the time with cymbals as an

(கோயிற்பு. ஈட. 30). 2, 17௦ strike against each accompaniment to singing or dancing; தாளம்
Gther, butt aovinst, bunt; sTagse. புயசயில போடூதல்.
மொன்றொடொன ரத்தினார் (பாரத. வேத்திர£. 14).
ஒத்துவா [வரு ]-தல் ottu-va-, ஐ. intr.
3. To place in contact with; to foment; ena <@-+. Tocome to an agreement; to become
தல். பூவைச் கண்ணி லொத்திச்சொண்டான்.
conformable; @amtidapae.
ஒத்து” 040, 1. 4ஒத்து!-. 1, Time in music
ஒத்துவாக்கியம் ottu-vakkiyam, #. Corr.
for singing and dancing; keeping time for 0[ ஒத்தவாக்கியம். 0.
singirg; atar Campa). ஒத்தளந்து (பரிபா. 12, 42).
ottu-val-, v. intr. <9.

ஒத்துவாழ்-தல்
2. A reed instrument conical in shape and
harmony, as a family, relations,
in
live
To
+,
e
dron
the
ing
play
for
used
,
rds
nwa
dow
ing
enlarg
மனமொத்து வசித்தல்.
note accompanying a n@ka-curam; நாக்கரத்துக் fellow-servants;

ஒதுக்குப்பொ துக்குப்பண்ணு-தல்

992

ஒதி .துழை-த்தல்

414.

ஒத்துழை-த்தல் ௦:10184-, ௦. 8847.

road; to wash ashore, as floating or other
bodies ; to push into acorner; to cast toone side,

+. Toco-operate; to work together; usta.
to a hedge, as dry leaves; ஒதுங்கச்சேய்தல். 2.
மனமோத்து வினைசேய்தல்,
To separate, as persons in a quarrel ; பிணக்கை
QS GIO pSIOS ottulaikkai, wn. <id.r. விலக்குதல், சண்டையிடாமல் இருவரையும் ஒதுக்கினார்
.
Co-operation; ayalcarGaliane.
கள். 3. To shelter, as a bird its young; to brood;
ஒத்துழைப்பு ottulaippu, 7. <id.+. See அணைத்துக் காத்தல், சோழி குஞ்சுகளைச் செட்டைக
ப
ளுக்குல் ஒதுக்குகிறது. 1,00௦, 4. To gather on one
ஒத்துழைக்கை,
ஒத்துழையாதார் ottulaiyatar, . <id. side; to tuck up, as one’s clothes while crossing
வஸ்திரத்தை யொ
Non-co-operators; பிறகோள்கையாரோடு உர116£? ஒநபுறமாய்ச் சேர்த்தல். ரீ
+.
துக்க்கொண்டு நீரிலிறங்ந. 5. 1௦ 01306 out of reach,
இணங்கீநடவாதவர். Mod.

PSSIDIPLITEMLD ottulaiyamai, ௩. <id.
Non-co-operation;

+.

இணங்கநடவாமை,

10].

Downy foliaged Cutch.

ஒதளை ௦(818/, 7.
566 காசுக்கட்டி,

ஓதி

பிறகோள்கையாரோடூ

(M.M.)

oti, 2. Indian ash tree, m.tr., Odina

104127: ஒரவகைமரம்.

ஒதியம்பணைபோல் விழுவர்

otukkam,

1,

€ஒதுக்கு..

௩...

Retreat; privacy; seclusion; solitude; aampsu.

2. Walk, gait; நடை. ஊழடி யொதுக்கத் துறுநோய்
(சிலப். 10, 92).

(W.)

gms.

withdrawing;

separate;

to put away; to expel, as from caste;

வீலக்குதல், அவனைச் சாதியினின்று ஒதுக்கியிருக்கி
aptaer. 7. To despatch, as a business; to settle,

as an affair; to pay, as arrears: to make a final

561(1020 ௦7; தீர்த்தல். வழக்சைத் தங்களுக்குள் ஓதச்

இச்கொண்டார்கள். (47.

(பதினொ. ஆளுடைய. மும். 0).

ஒதுக்கம்

remove by unfair means, secure for one’s self
clandestinely ; சோத்துக்களை மறைத்தல், சொத்துச்
களை யெல்லாம் வழக்குக்காக ஒதுக்கிவிட்டான். 6. 1௦

3. Crouching, stooping;

பதுங

4. Retiring, receding, retreating,
பின்னிடுகை,

5. Abode,

(wW.)

habitation, dwelling place; @guutiw. BewfluSs
மேற்றினுச் கொது£்கஞ் சேல்வநின் னிணைமலர்ச் சேவடி.
கொடுத்த (வச. 9100). 6. Hiding place; warp
afib.(@U7.) 7. Catamenia; weethyciy. (w.)
9. A defective note in
8. Rest-house; stag.

8, 7௦ 111;, கோல்லுதல்.

ஆள்களை யொதுக்க. (13.) 9. '1௦ 1100161151) வறு
மைக்குட்படூத்துதல். (97.)
PHSB otukku, n. <ggaq-. 1. Thet
which

is apart,

விலக்யிநப்பது.

separate;

2.

Living as a tenant in another’s house; Umit வீட்

டிற் தடியிநக்கை. (குதள், 340, உம.)

3. Refuge,

816166: புகலிடம். எவ்வொதுக் கெய்து வாயே (இரகு.
கடிமண. 50). 4. 50166, [ம0102 1௧௦6;

5. Walking, gait; Bor.
ட... விறலி (புறகா. 135, 9),

மறைப்பு.

gmadue லொதுக்கின்

( திருவாலவா. 57, 14, அரும்.)

ஒதக்குக்குடி otukku-k-kuti, 1. €ஹக்கு
*. 566 ஒடீடுக்குடி, (7)

ஒதுக்கல் otukkal, #. perh. ஒழுகல் or ஓங்கல்.

PSS SLI OOF otukku-p-paccai, n.<id.

music;

Qt gus.

Rising, springing or sprouting forth; onpéé.

(our)

ஒதுக்குடம்

otukkitam,

n. €ஒதுங்கு- -

இடம்.

1,.1]206 ௦7 1201280000)

தண்சார

லொதுக்கிடர்

தந்து

ஒதுங்குமீடம்.

(தஞ்சைவா.

11).

9,

7 ஸர 2௦06) தங்தம் விடுதி. 1.00. 3. 506106,
161026; அண்டிவசிக்கு மிடம். (மிக்.)

ஒதூக்கப்போடு-தல் ௦(ப114-ற-00(0-, v.

- 1, 1௦ 561416, 01086 மற; தீரீத்துவீட
17, “ஒதுக்கு4.

தல், (97.) 2. 7௦ 60006], 85 170. 085(6; சாதியி
- னின்று நீக்கிவிடுதல். 3, To adjourn, asa hearing;

விசாரணையைத் தள்ளிவைத்தல். 4. To conceal,as
000619) சோத்தை மறைத்துவி$தல். அவன் சொத்
தை யெல்லாம் ஒதுக்கப்போட்டான். [,00.

ஒதுக்கிறு-த்தல் otukkiru-, v. intr. <9
துக்கு. To bea tenant-in another’s house;

பிறரீவீட்டிற் குடியிநத்தல். (குதள், 340, உரை.)
ஒதுக்கு!-தல்

௦1 ஒதுக்கு-.

௦(ய/%0-,

3. v. tr. Caus.

1, 7௦ றார் 01 006 8106, 8516 வர;

to cause to get out of the way, as cattle, in the

+.

Paddy that is not well boiled and is ad-

161102 (0 16 51065 ௦1 116 165561) புழங்கலில்
Gaara Cpe. Loc.
PASGULILG otukku-p-patal, ௬. 410,
+. Shed to screen cattle from the wind; ars
றைத்தடுக்தங் கீடைப்படல், (97.)

ஒதூக்குப்பா @ otukku-p-patu, 2. <id.+.
Cultivable land enclosed by trees; மாவேலி

யுள்ள சேய்கால் நீலம், (],)
ஒதுக்குப்புறம் otukku-p-puram, n. <id.
+.

1. Side of'a building or a hedge or a tree,

as affording shelter from wind and rain;

தும் புறவிடம்,

yu

2. Solitary place; sofss Orie.

ண்
்
ஒதுக்குப்பொதுக்குப்ப
ணு-தல

otukku-p-potukku-p-pannu-, v.tr. Redupl. of
ஒதுக்கு--பண்.. (1.) 1. 71௦ ோம்62216; பணமோ

as; Gash.

2. Tc

conceal property by

omitting to insert it in the list or schedule, as

of a person sued for 02(;
வைத்தல்,

சோத்தைமறைத்து

ஓதுக்குமுளை

598

ஒதுக்குமுளை

+.

ஒப்பம்

otukku-mulai, n. 6 ஒதுக்கு

ஒப்படிமிசுக்கு oppati-micukku, 2. Cpu

Small silver coin worn off by 156; தேய்ந்த

ug +. Computation of the actual value of a
0000; நீலவீளைச்சற்கணக்த, 100.

வேள்ளிக்காசு. /,00.
ஒதுக்குவயல் otukku-vayal, ௩. <id.t.
Place set apart in a paddy

field behind the

lodging hut, for penning cattle;
Bo_Ecors SOs.

ameSp ere

(w.)

ஒப்படை !-த்தில் ௦ற884்-, 9, ர, 4 ஒப்பு

ஒதுங்கிடம் otunkitam, n. 6 ஹக்கு.*. 1,

566 ஒதுக்கீடம்,
Loc.

2, Backyard;

கோல்லைப்புறம்.

otunku-, 5 v. intr. [T. K.

odugu, M. odurigu.|

1. To get out of the way,

as toa wall; aleggse. 2. To drift ashore; senr
யிற் சார்தல். 3. To seek refuge, take shelter;
சரணம் அடைதல், சின்றளிக்கும் குடைகிழந்ே ழதினெ

துங்க (சம்ப.ரா, சையடை. 8). 4, 7௦ 5160 85106), 85 &
mark of respect, before a superior;

eGmgse.

5, To tread, step, walk; sp. psd. Canaan

லாசச் குறும்பலவொது௧க (புறகா. 159, 3).

6. Tore:

treat, to 06 061681604: பின்னடைதல். செச்தளி சொ,
திங்க மிளிர் £றடி (சந்தபு. தெய்வயானை. 932). 7. To

be finished, settled, adjusted, completed; size.
காரிய மொதக்கிவிட்டது. (w.) 8. To be impoverished; to be in want; வறுமைப்படதல். (].)

9, 7௦ 016; சாதல், ஆள் ஒதுங்கப் போயிற்று, (1.)

ஒதுங்குபுறம் otunku-puram, 7. 8 ஒதங்கு+. Uncultivated land; yupoGuTégs. Loc.
ஒதப்புறம்

otu-p-puram,

8. €துச்கு

4,

566 ஒதுக்தப்புறம். (97.)
ஒப்ப oppa, part. <9.

0010811500)

+.
1, To entrust, consign, deliver, give over
to the charge of another; gtijalged. we
னிடத்தில்

ஒதங்கு-தல்

(பிங்.)

ஒப்படியிருக்கை
oppati-y-irukksi, ௩.
<9-+.
A posture, one of nine irukkat, ர.)
டுநக்கை யோன்பதனுள் உன்று, (ஏலப். 8, 95, உசை.)

Adverbial word of

உவமவாய்பாகேளுள் ஈன்று, (தொல்.

பொ. 991.)

ஒப்பக்கதிர் oppa-k-katir, #. <guuuw'+.
Jeweller’s polishing instrument; gyusenrbacer

CupéGuagal. (W.)

ஓப்பங்கூறு oppan-kiru, #,¢id.+. Parti-

tion deed showing division of property;

uma

பத்திரம், (௦. ௦.)

எல்லாப்பொறுப்பையும்

ஒப்படைத்திருக்ி

ரன். 2, To make satisfaction, furnish a
security, compensate, indemnify; €Gan@sged.
பணம்வாங்கத் தன் சொத்துக்களையேல்லாம் ஒபபடைச் '
set. 3, To recommend; சிபாரிசுபண்ணுதல்,

(W.)
@LILIGNL?

oppatai, n. <idt+ gan.

1,

Entrusting, surrender, commitment, delivery,
2,
pledging, giving charge; grujdCorbéme.
5௦6 ஒப்படைப்பு,

ஒப்படைப்பு

(Legal.)

oppataippu,

#. <id. +

Delivery in execution proceedings;

நியாயஸ்தலக்கட்டளையை நிறைவேற்றுகை,

ஒப்பணி oppani, n.
919116 ; உவமையணி. (W.)

ஒப்பந்தம்

<id.+.

oppantam,

(Rhet.)

n. <id. + prob.

bandha. [T. oppandamu, K. Tu. oppanda.]

1.

Agreement, stipulation, contract; உடன்படிக்
கை. சாச்கெல்லாம் ஒப்பந்தமாயிருக்றெது. 2, Un-

காப்ரார், 80௦௦10)
wasSog1.

கட்டுப்பாடு, ஊசெல்லாம் ஒப்பத்த :

3. Middling quality, mediocrity;

wosP 01d. (W.) 4. Smoothness, evenness, level1685; சமன்,

ஒப்பந்தமான நிலம். (17,)

LILIES LICR GR

Fav oppantam-pan-

nu-, v.intr, Cguussot+.
1, To agree; to
contract, covenant; 2reregemsCadsd.
2.

To give an equivalent for; mraéCardsze.
(ர) 3. 7௦16, ௧௧௦௦ம்; சமம்பண்ணுதல், (17.)
QUILIG SOT ot ST ost oppantam-ana-kani,

ஒப்பங்கூறுச் FcO oppan-kiru-c-cittu,n.
<id.+. 56 ஒப்பங்கூறு, (C.G.)

commuted

oppan-kotu-, v.
ஒப்பங்கொடு-த்தல்
2717, “ஒப்பம்
4. To grant an order, issue a

வரியோழங்த செய்யப்பட்ட நீலம், (17.)
ஓப்பம்' oppam, n. <@-. [K. oppa, M.

summons; acecrCarGsacd. (J.)
ஒப்பசெப்பம் oppa-ceppam, 1. Kedupl.
of glu.

Levelness, as of ௦0௩0)

சமம். (18,)

ஓப்படி, oppati, n. 1. [T. obbsdi.] Harvest;

அறுவடை. 091/07.

2. A kind of common good

fund raised by proportionate contributions from
all land owners; qgumad 46 $8. (G. Tn. D.

i, 103.)

n.<id. +.

. Land for which the tithe bas been

into

a lump sum by agreement;

oppam.| 1. Parallel, comparison, resemblance;
உப்பு. (7.) 2. Unchangeability, oneness; ஒந
தன்மை. ஒப்பமா பிரண்டற்றொன்றாய் (கைவல்ய. தத்
goed. 28). 3, Levelness; aio. (w.) 4. Gloss,

polish; Gugg.

(பூறசா. 147, 7, உரை.)

5, Or-

1880121100 : அலங்காரம். (சலித். 117, 1, உரை.)

ஒப்பம்" ௦றறவ, ஈ. €ஒப்பு-. 1. Signature;
। கையோப்பம்.

2. Writ,

summons,

citation,

order; adr,
vileges

i

or

3. Written grant of pri- ,

(1,)

அதிகாரபத்திரம்,

680௨0:

honours;

டு
்

oppam-itu-, 9, 77.

ஒப்பமிடு'-தல

குதல்,

துலக்ததல்:

(புறகா. 147, 7.)

அலங்கரித்தல், பொன்னிலே

(W.)

4. Winking

78106: கண்டங்

3. To ornament;

நீலமணியை அழுத்திப்

1.

Agreement, covenant; 2.-érugdéms, yagregu

guru,

sors

மணிழதலியன

2. To polish, asa gem;

ஒப்பா TTL oppacaram, n. <id. tid.

உனக்கும் -ஒப்பாசாரமென்ன?
ர
“ஒப்பம் proper conduct; ஒத்த ஒழக்கம்.

1, To smooth, level, make even;

+.

ஒப்பி-த்தல்

994

ஒப்பமிடு-தல்

2,

Conformity,

3. Hypocrisy;
at an act, conni-

காதைதுபோலிநக்கை,

Formal, external conduct;

(,)

5.

pGampea.

ஒப்பா al oppari,n.<id.+.gf-. [K. oppari.]

பேணி ஒப்பமிட்டாற்போன்ற (கலித். 117, உரை).
1. Equal, peer; G04. gazaer guunf (Sper,
ஒப்பமிடு'-தல் 0றற8௱-110-, 9. 77.6 ஒப்பம்” 1071). 2. Pretence, hoax, imposture; Gumed.
1. To subscribe one’s name to; கை காள மொப்பாரியாய்வந்த புத்துறவுச்கு கன்மைபலவே
+.
2. To grant a certificate of செய்குவார்' (௮றப். சத. 90).
யோப்பமீடேதல,

privileges or honours; to grant a diploma or
ஒப்பாரி: oppari, #2. நால். ஒப்ப 4 ஆரி-.
911௨0; அதிகாரபத்திரங்கோடுந்தல்.
Lamentation by women making doleful reஓப்பர SST TEN oppara-k-karan, n. 4 ஒப்பு ference to the personal appearance and good
r+. See guiyraserror. Loc.
qualities of the deceased; ogmaCumG, wsCer
ஓப்பராவி 0008189741, 78. €ஓப்பசாவு-,

(006

who makes balances; sataGauiGastetr. (W.)
ஒப்பராவு-தல்

ஒப்பாரி -தீதில் 000311-, 77 9. 77. 6 ஒப்பாரி.

v. intr. prob.

opparavu-,

யென் றொப்பாரிசொன்னாள் (இராமகா. உயுத்த. 81).

ஒப்பு | அசா£வு-. 70 make a balance; samaGants
Ba. (W.)
ஒப்பள Gdeu oppalaval, n.< guy + அளவை.

To resemble, look 11186; ஒத்தல், பொன்னை
பாரித்து (தேவா. 1900, 10).

யொப்

ஓப்பாரிக்கா Jem oppari-k-karan, n.< 9
பாரி---. 006 regarded as a near relative be-

உபமானப்பிரமாணம். (9. 9. cause of his resemblance to a deceased member
டு
அளவை, 1.)
of the family; டுறந்தவனுக்கு ஒப்பாயிநத்நல்பற்
ஓப்பன் oppan, 2. €ஒப்பம்'. 121 வர்ம றிச் சமீபபந்துவாக மதிக்கப்பட(பவன். (19.

(Log.)

&ற21௦ஜு;

has been burnished;

இருக்சைச்சாறை . . .

eduer

Gugétturig.

ஒப்பன் திருவடிச்சாறை

11, 7).

ஒப்பனை ௦ரரல், ஈ. €9-.

comparison; 2am.

(8,1,1.

1. Simile,

2. Proof, evidence; am

fur. 3. Instance, example, parallel; திநஷ்
டாந்தம், 4, Likeness, effigy; vmaicar. (w.) 5,
Levelness, evenness;

(W.)

sto.

ment, decora‘ion, beautification;

6. Adorn-

guns.

tr. <id.+.

To regard one asa near relation

because of his resemblance to a deceased
member of the family; @pisagiég, ocumigs

கல்பற்றி ஒநவனைச் சமீபபந்துவாக மதித்தல், (14,)
ஒப்பா ரியிடு-தல்

oppari-y-itu-,

v. intr,

<gcunt*+. To lament the death of a person
making numerous references to his or her
personal appearance and excellent wualities;

வடிவை யொப்பனைசெய்தவாறு (பாரத. இந்திர. 90).
|

ஒப்பா ரிகொ ள்(ளூ)-தல் oppari-kol-, v.

சேத்தாரைநீனைத்துப் புலம்பி யழதல்,
ஒப்பாரிவை-த்தல் oppari-vai-, v. intr.
1. To exhibit a likeness,

ஓப்பனைகா ட்டு-தல்

௦00௨081-15((0-,

9,

1, ஒப்பனை.
by drawing a picture or by making a bust; eu
புக்காட்ேதல். 2. To adduce an illustration or

<id.+.

parallel ; திரட்டாந்தங்சாட்டேல்,

in the path of rectitude; gpnatar Q@ud yw

(w.)

ஒப்பா-தல் 0003-, ஏ. 3187. € ப்பு

To be similar; 2alenowms&.

*-.

1,

2. To equal; Gs

ராதல்.
ஒப்பாசாரக்காரன் oppacara-k-karan, 1.

<id.+d-cdrat+ kara.

1. He

who

conforms

566ஒப்பாரியிட-,

GLULITOH oppan, 7,.¢9-.
வன். ஈங்வெ

ரொப்பார்போல

Man who walks

யாவையும்விட்டு (திரு

வாலவா, 27, 49).

ஒப்பி'-த்தல் ஜர், 77 5. 7. ஸே5, 04 ஓ.
1. To 11460, 000௨6)

உவமீத்தல். இத்தணையே

ஒப்பிக்சப்பட்டது (இறை. 1, 93),

2. To distribute

merely to external rites or usage; Gugiag in an equal measure among many; alpsargG
ஆகாரத்தை அனுசரிப்பவன், 2 1170001116, 015- தல். பகழியொப்பித் துள்ளவா தூட்டினானே (வச,
ப 793). 3. To prove,
91; மாயக்காரன்.
ோ0ா(:2(6; நிநபித்தல்,
ஒப்பாசாரஞ்சொல்(லு)-தல் 6ர8%- 4.To embellish; to adorn; gevmahssed.
To promise; மரகதத்தைச் கடைச்தொப்பித்த தொத்தன (அஷ்டப். திரு
rafi-col-, v.intr. <id.tid.+.
ப
வேங்கடத்தர். 03).
வாத்தக்கோடுத்தல். (17.)

ஒப்பி-த்தல்

ஒப்புமொழி

999

ஒப்புக்கழு-தல் ௦றற௦108]0-, 9. 4ஒப்புக்கு

ஓப்பி:-த்தல் oppi-, 77 v. tr. Dial. var. of ,
ஒப்புவி--

1, 10 08086 (0 98166; ஒத்துக்கோள்

ளச்சேய்தல்,

2. To

deliver, surrender, hand

0960) 118166 048; ஏற்கும்படி சேர்ப்பித்தல், 3, [௦

recite by recalling to mind what has been
16101, 85 ௨ 168500; பாடத்தை மனனஞஜ்சேய்து
மோல்லுதல்,
ஒப்பிடு-தல் oppitu-, v.tr. <guy t+.

1௦ 11480; உவமித்தல்,

2, To compare

+. intr. To lament the death of a person
for the sake of convention; Guratiuna opp
g&.—tr. To perform a task without putting
one’s heart into it, to do a thing reluctantly;
மனமோவவாமற்செய்தல்,
ஒப்புக்கு oppukku, adv.< guy.

1, sake of formality; for the sake of convention;
with ம் 00/1/78 002147) மனப்பூர்வமாக வல்லாமல். ௮வன்

| other copies, as manuscripts; to collate; esgic

அதை ஒப்புக்குச் செய்தான்.

LIFT BOO,

ஓப்பித்துக்கொள்(ளூ)-தல்
charge of, as
Collog.

80

௦ர/(ம1-

To receive; to take

4,
0]-, 1. //7. € ஒப்புவித்து

004௦;

ஏற்றுக்கோள்ளுநல்.

mt.| (W.)

[7 oppida-

1. Acceptability, propriety; Gums

தமாயிருக்கை,

<id. +.

ஓப்பில்போலி ரி-0011, ௩. 414.4 இல் *.
The particle of comparison, pal, used as a mere
expletive without indicating any comparison,
as
15 அவன் இங்குவந்தான் போலும்;

ஒப்புமைப் போர

|

280.)

ing to one thing to other things also of a

Lo cppukkopparam, 8.
Entertainment

ஒப்புக்கு + goy + gt.

afgsSarmr aushims,

of guests, hospitality;
Lie.

ஓப்புக்கொள்(ளூ)-தல்

oppu-k-kol-, v.

tr. <goyt+. 1. To take charge; ammdGameren

2. To be

ஒப்புக்கொண்டான்.

தல். ௮ர்தவேலையை

agreeableto; மனத்துக்குப்பிடித்தல். ௮ந்தச்கிவிக்கு
3. [T. oppu-

ஒன்றும் ஒப்புக்கொள்ளவில்லை. (14.)

etgidGarngmed.

To admit, confess;

honu.|

ஒப்புதல்ரசது

opputal-racitu, #2. € ஒப்பு-

|, (Legal.) Delivery receipt for property

+.

ஒப்பின்முடித்தல் oppin-mutittal, 1. Cid.
+, (Gram.) Application of a rule appertain-

ஐ. /௪.

To deliver, hand over, make over;

ஒப்புக்கொ Litt

ளைக்காட்டாத போல் என்னும் இடைசீசோல். (தொல்.
சொல்

0றறய-18-1010-)

ஒப்புவித்தல்.

2. 5001117655, 16611655 ; சமம்.

3. 1 வாற 655, 051106) 600114) நியாயமாயிநக்கை,

(01/00.

ஒப்புக்கொடு-த்தல்

1௦0.

ஒப்பிதம் oppitam, 1. €ஒப்பு.

For the

purchaséd in court sale; Cations GaniCG ஏலச்
se atssang sha. Loc. 2. Acknowledgment
receipt;

பேற்றுக்கோண்டதநற்தத்

அனுப்பியதைப்

similar character, one of 32 ufti, q.v.; ஒன்றன திரம் ரிவரந் தபால் ரச்து. ],௦௦.
ஒப்புப்பொருவு oppu-p-poruvu, 2. 4 ஒப்பு
திலக்கணத்தை Agcurary GaCnermh so pga
சேய்தலாகீய உத்தி.

ஒப்பின்மை

comparableness,
being unequalled

2. Dissimilarity,

|
000௨150010. 566 உவமப்போர.
oppinmai,1. <id.+. 1. Inஒப்புமுத்து oppu-muttu, #.<id.+. Well
peerlessness, the quality of shaped pearl; pearl of a round, symmetrical
or unparalleled; PsP efron, 81) 86; நல்லுநவமைந்த மத்து. (9.1.7. 11, 143.)
variation; வேறுபாடு,
ஒப்புமை oppumai, n.<id. Likeness, re(ஈன். 14.)

oppu-,

ஒப்பு'-தல்

oppu, Tu. oppi.]|

4.

[T. kK.

5 v. tr. Ce.

To agree, accede to, assent;

awd $50. Collog.

ஒப்பு ? றய, 1. <id. [T. K. M. oppu.]

1.

போலுகை,

Likeness, similarity, resemblance;

உறுப்பொத்தன் மக்களொப் பன்ரால் (குறள், 993).

(a

Beauty, loveliness, grace; ApS. SuYeL யொரு

வனை

யுருவழிய (தேவா. 474, 3).

3. Attention,

alertness; dalario. gu Qun@ சேட்பமென் றுள்ளம்
4. Uniformity,
பற்றியே (இிருவாலவா. 43, 13).

oneness,

consonance;

ஒநநன்மை.

3.

That

which is fit, befitting, proper; ஏறிபுடையது.
நிர்த்தயாத்திரைக்குச் செல்தை யொப்பல (திருக்காளத்.
1, 20). 6. (Log.) Analogy; 2a!mtowsrenal. (A.
9. ௮ளவை, 1.) 7. Consent, approval; உடம்பாடூ,

8. A form of marriage.
(இறை. 1, 99.)

See பிராசாபத்தியம. ,

9, 506 ஒப்பார்”. (14.)

76

semblance, similarity; sucmeru. rye Cgneor
றச் செப்புவ துவமை (தண்டி. 29).
ஒப்புமைக்கூட்டம் oppumai-k-kittam,

n.

<ecyooo + .(Rhet.)

several

objects

which

Bringing

have

together

attribute

an

in

common among them for comparison; figure of
speech in which an object that has to be either

commended for its merit, or condemned for its

demerit, is mentioned along with several other
gbjects having a similar excellent ot base

quality as the case may be so as to render the
comparison effective and telling; புகழ்தலிலும்
டகழ்தலீலும் ஒன்றை அதனினும் மிக்கவேறேன்றேட
உவமிக்கும் ஜாலங்காரம், (சண்டி. 78.)
ஒப்புமொ ழி

oppu-moh,

Agreement, covenant;

1

உடம்படிக்கை,

Ceuy-t.

(14.

ஒயிற்கும்மீ

990

ஒப்புரவறி-தீல்

ஓய '-தல் 0ூ-, 4 9.47. 1. 1௦ 0082 81002, 85 8

ஒப்புரவறி-தல் oppuravari-, 0. intr.< ஒப்பு

8000; டழத்தல், சன்றுகா லொய்யும் கடுஞ்சுழி £ீத்தம்
2. To launch, as a boat; to send
the world as proper, as in relation to gifts; (ser 68).

ரவு 4 அறி-

To know what is accepted by

உலகநடைக்கேற்ற உபகாரங்களைத் தேரீதல், (குறள்,

af. 22.)

கோடுத்தல், வளரப்

076;

7௦

3,

pu. 87, 4).

பார்ப்பிற் சல்கிரை யொய்யும் (சற். 350).

ஒப்புரவா “தில் 0றறபா218-, 9. 1847. ப்

4, 77௦ wipe

௦04, ீ5௦6; போக்ததல், ஒய்யா வினைப்பய னுண்
ணுல்சாலை (சிலப். 14, 99)--1/47. 1. To be off, to

17006 600001160; சமாதானமாதல். 0.

ஆ-

forth; சேலுத்துதல். ஓய்யுசீர்வழிச்சரும்பினும் (பதிற்

ஒப்புரவாக்கு-தல் oppuravakku-, v. 7௪, 80 812 1011) விட்டோதுங்த்தல். ஒய்யெனச் தெழித்
Cid.+. 170 160000116: சமாதானம் பண்ணிவைத் தாக்கு (ரிலப்.,5, 48, உசை). 2. To escape, get

தல். (விவிலி. 2, கொரிச், 5, 18.)

into safety;

ஒப்புரவாயிரு-த்தல்

intr. <id. + .

oppuravay-iru-,

9.

To be fairly well in health or

௦000580065; சிறிது சுகத்தோடிநத்தல். (97.)
ஒப்புரவு

oppuravu,

௩. €ஒப்பு

Agreement, union; ¢pgieno.
levelness, evenness; ain.

உரவு.

1,

ஒடியொளித் தொய்யப் போ .

வா னிலைகாண்மின் (பரிபா. 20, 99).

Gui? oy, int.
Hey! onom. expr. used
by mahouts to frighten an elephant; witcaremuts
பாகர்வையும் ஆரீயமோழ். (சிலப். 15, 48, உரை:

ஒயயல் oyyal, 7. <gw-.

2. Smoothness,
3. Custom, usage,

தப்புதல்.

சேலுத்துகை,

duties enjoined by long established custom,

(பிக்.)

2. (11102; கோடுக்கை,

ஓயயாரக்காரன

caste 0168; உலகாசாரம், ஒப்புரவொழுகு (ஆத்திக).

1. Forwarding;

oyyara-k-karan,

7.

4ஓயயாரம்--. [T. oyydra-kadu, K. oyydra4, Philanthropy; லோகோபகாரம், ஒருயிர்க்சே gara.| Fop, dandy; gj-tousipdreracr.
யுடம்பளித்தா லொப்பு£விங் சென்னாகும் (பெருர்தொ,
ஓய்யா ரக்கொண்டை
oyyara-k-kontai,
188). 5. 16000011181100;) சமாதானம் பண்ணுகை,
n. <id.t+. Tuft of hair gracefully tied up;
Chr.
ஒப்புரவுக்காரன் oppuravu-k-kdran, 1.
<guyrqat+. 1, Caste man; semper. Loc,
2. He that has an equal share with’ others in

inheritance; co-parcener; umatat. Loc.

ஒப்புவி-த்தல் றம,
ஒப்பு-.

0௭;

17 9. tr. Caus. of

1. To surrender, deliver, consign, hand

அலங்காரமாக

மடிக்தம் மயிரீழுடி. ஒய்யாரக்கொண்

டையாம்தாழம்பூவாம், உள்ளேயிருக்குமாம் ஈரும்பேனும்.

SUIT
T SEOL. oyyara-natai, n.<id.t. 1.
018061ப1 881() அலங்கார நடை. 2, Affected gait;

பிலுக்குநடை.
. ஓய்யாரம் oyyaram, n. [T. oyydramu, K.

Tu. oyydéra.] 1. Gracefulness of movement,
bearing; 2dete $2v. guwrzurs sag
2. To prove, elegant
(குத்ரு. குற. 16, 3). 2.

ஏற்கும்படிசேர்த்தல், அன்னைபால் வினையேனை

யொப்புவித்து (தாயு. சச்சிதொ. 9).
demonstrate; GudituSgse. 3. To illustrate;

திநஷ்டாந்தங்காட்டூதல், 4, 1௦ (780516, ௨ உ ய்ஸ்(;

uum. (W.)

ஒய்யென oy-y-ena, adv. 1. Quickly; afenr

கடன்சாட்டூதல், (1)

ஒப்பூண் oppin, n. <gdutesi-.

Shar-

ing a pleasure along with others; experiencing
a thing in common with others instead of solely

Affectation, foppery; ஆடம்

வாக, ஒய்யென வாக்கே யெடுத்தனன் (சலித், 97),

[Kur. aya’a¢=slowly.] 510019; மேல்ல. -(சூடா.)
ஓயில் 0911, 1. 47. லம. 1. 01806 011010,

by 065611) பீறநடன் ஒத்த அனுபவம். ஒப்பூண் உண்

posture

ணமாட்டாசே (தீவசன. 83).

செயுமொயிலாலே

ஒப்போ லை

[60

ECG.

006181,

01 880264,

4.

€ஒப்பு- * ஒலை.

0001780(; உன்படிக்கைச்

ஒப்போலை எழுதிக்கொண்டு . . . பிரவிருத்தயு

றும் மகாசனங்கள் (ரிவசம. 58).

2,

or

௬0486)

ஒய்யாரம்.

(இருப்பு. -158).

பிலுச்சலே

2, Dancing

of

persons on festival occasions by moving round
and round in a circle to the accompaniment
of a song, bowing to the ground and waving
little towels or handkerchiefs; ¢gaimaé agg.

@LoLoeY ommal, n. < gue. Rumour; ஊர்ப் Loc.

Gués. Loc.
ஓம்மெனல்

om-m-enal,

.

ஓயில்வண்டி. oyil-vanti, .<T. hoyalubandi. Carriage for a pleasant 001102; உல்லாச
மான சவாரிக்கேற்ற வண்டி,
சரீர முறுசோய்போம்
. .. ஒயில்வண்டி யேறுவார்ச்சென் Capt (பதார்த்த,

An onom.

expr. of the sound of a ball that is tossed about;

ன் ஓலிக்தற்ப்பு, ஒம்மென்
விடை. மும், 1, வரி, 89).

ஓமை
மா, (மலை.)

பந்தும் (பதினொ.

00௨1, n. <geow.

Mango,

1455).

திரு
See | ]

ஓயிற்கும்மி oyir-kummi, 8.47. தகம்.

Song

sung

in

oy#;

| பாட்ட, முருகர் ஒயிற்கும்மி.

ஓயிலாட்டத்துப்பாடும்

2, 6 உமில், 9.

ஒயின்

oyin, 1, <E.

7106; திராட்சரசம்.

Mod.

ஓயின்மாம் oyinmaram, 1. 111100, 500015)

தோழமரம், ஒயின்மசத்திலே மாட்டினான். (17,)
ஒர்லோஸ்கட்டை ௦168-1884, 1. [1.,
horooge, Port. 78/0710.] Clock, timepiece;
Caywrro. Fr. In.
ஓரட்டுக்கை

orattu-k-kai,

7. prob. 97+

Left hand; @-éms. Loc.

அட்டம்--.

+ Oem. Pair; @ne
reser oranai, n. <p

டை. திருக்கைக்காறை ரணை (9,1,1, 11, 226).
+ Yaw.
ஓரா ங்கு oranku, adv. < germ

See

ஒராங்கு, மாந்த சொராக்குச் சைசுமச்தவறும் பூசல் (பதிற்

றப். 91, 9).

ஒரால்

018], *. ஏஒருவு..

receding; நீங்குகை,
. (பதிற்றுப். 93, 17).
ஓரானொரு

Withdrawing,

வேர்தர் தாரழிச் தொராலின்

oran-oru,

adj. <eq’t.

A

certain, some one; dGan geiry!. ஒரானொருகாளில்
(குருபரம். 917, பன்னீ).

ஒரி-த்தல் ஊர், 77 ௦.4௪, ராம், ஒருமி-. 7௦
be united,
(யாழ். ௮௧.)

ஒற்றுமையாயிநத்தல்.

in நுகாார;

5466ற; ஆ. (பி)

ஒரு' 07, . ௦4. 807௨.
ஒரு”

(Used

oru, adj.

before

<serp.

a consonant.)

unique; special. 9@ weer.

பெயரா லுசைக்கப்படும் (காரிகை, ஒழிமி. 0),

ஒருக்கல்

orukkal,

1. prob. s@ae@-.

defective note in 0151௦; ஒர் அபசுரம். (தருவாலவா.

57, 26.)

QHSSa-SHoV orukkali-, 17 9. intr. <9
ருச்சணி-.

5௦6 6நக்கணி-,

ஒருக்கால்
666

ஒருகால்.

oru-k-kal, adv.
ஒநகால்.

ஒருக்காலழிதோன்றியும்

ஒருக்கி௮டை ௦11-1:-12/181, 1. 6 ஒரு”.

PGHSS-SO orukku-, 5 v. intr, Caus. of
ஒருங்கு-. 1. To bring together; to gather;
ஒன்று சேர்த்தல், ஒருக்சனெபண்டங்களைக் கொண்டுபோ

இன்றமை (வச. 00, உரை).

2, To subdue, con:
யொருக்கு

மொருக்கத்தி'

னுள்ளே (பதினொ. திருவிடை. மும். 24).

3. To kill,

அடக்குதல்.

(101;

மனத்தை

slay; அழீத்தல், இன்றொருக்கனே னித்தனை வீரரை
(சம்பரா. பிரமா. 195).
|

ஒருகட்பகுவாய்

oru-kat-paku-vay, 1.

ஒருகண்.
A kind of drum with one
large face for beating; umpaima. (Se)

oru-kanta-cir-dy,

2, For each; g@

orukkatu-, v.ir, ஏ ஒருங்கு

To make no distinction; to consider

600811; சமமாக நீனைத்தல், திருச்சடிதீதானமு மென்

லுடைச்சிர்தையும், ஒருக்கடுத்து (இவ். திருவாய். 8, 6,
ஒருக்கணி-த்தல்

< 95+ sem-. intr.

பக்கமாய்ச்சாய்நல்,

oru-k-kant-,

றங்கு-தல் ௦0-18ரய1
ஒருகண்ணுக்கு<id.t+.
To take a short

uranku-, v. intr.

To lie on one side; $8

ஒருக்சணித்தோ மல்லார்தோ சண்

வளர்ந்தருளுறெது (இவ். இருமாலை, 29, வயா. 81).—
tr. To shut partially; to set slantingly; to put
‘sidewise; to leave ajar, as a door; ஒதச்சரித்தல்.
ஒருக்கணிப்பு

orukkanippu,

#.

Uniform

manner;

ஒரேவிதம்.

1,

#. <id.+.

ஒருகணச்காய நடத்

2. A triennial statement of account
வருதெத.
of the trade carried on in a foreign country by
an agent of a Nattukkottai Chetti; sm-G4Gam-

டைக் செட்டிகள்சேய்யும் ழன்றுவநடத்துத் தூரதேச
|

வியாபாரம். 100.

7]

கதவை ஒருச்சணி. (1)

adv.

See || Cid.+. Uniformly, in the same manner; ஒரே
| விதமாய், ஒருசண்ட€ராய் மழைபெய்கறது.

அவனுக்குக் கொடுத்தான். 1,00.

2)

See

ஒரகடை, 2.

சிறிதுதூங்கதல். (14.)
வொன்றுக்கும், வாச்குமூலத்துக்கு ஒருக்க ஒர் ௮டி| 2 ஒருகண்
 க்கு oru-kanakku,
+ w-.

Dial. var. of

(பாரத. பதின்மூன், 111).

ஒருகண்டசீர £ய்

எப்போழதும். சாம மொருக்ச வொருதன்மை

ஒரக்கடு-த்தல்

A

ஒருகட்பறை oru-kat-pafai, n. <id. tid,
A or an; one; 4, 566 ஒநக்ட்பகுவாய், (பிக்.)

ஒருக்க 010158, சமீ௦, 6ஒருங்கு-. 1. Ever, al- |

நிற்குமோ (பரிபா. 6, 72).

centration
of mind; மனவோடுக்கம். மனத்தை
யொருக்கு மொருச்சத்திலுள்ளே (பதினொ. திருவி. மும்.
24). 2. 00611655, 581061655; ஒநதன்மை, ஒருச்சுப்

[K.or, M. ort. | |

(h° oru, n. Sage-leaved alangium.
அழீஜ்சில்.. (L.)
ஷு;

ஒருகாலில்நில்[ந்]த[றிக

597

ஒயின்

ஒருகால் oru-kal, adv. <id. +.
ஒர முறை.

(இிருவாலலா. லூல்வா. 3.)

1. Once;
2. Perhaps;

ஒநவேளை, ஒருசால் அதி சடச்சலாம், 3. 50116(10165:

சிலவேளை. ஒருகா ஓுமையாளசொர் பாசலுமாம் (தேவா.

405, நு.

ஒருகாலில்தில்[ற் ] -5[ lev orukalil-nil.,

இருகி | v. intr. id. + .

To be firmly resolved; to be

seol-. Lying or leaning on one side; 369| unflinching, a simile from an ascetic standing
resolutely on one leg while doing penance; 2@
கமாய்ச்சாப்கை, (1.)
orukkam, க, 6ஒருக்கு... 1. மே சியாயிருந்தல். ௮சை முடிச்ச ஒரு காலில் நிற்கிறான்.
OHSS

இருகாலும்

ஒருசார்பு

998

QST QLD oru-kal-um, adv. <id.+.

ஒருங்கயலணி

At

any time whatsoever, used with a negative;
எந்தக்காலந்திலும், ஒருகாலும் ஈடலாது.

gRetGev oru-kal-é, adv. <id.t.

At

(Rhet.) Figure of speech connecting different
ideas together. See iyomtpomen?. (deGen
அல. 18.)

0006, 84 016 512016; ஒரேழுறையில், ஒருகாலே யெல்
லாம் வாங்குச.

ஒருகடை

oru-kital, #.<id.+.

1. Being

orunkiyal-ani, 2. <id. +.

ஒருங்கு'-தல் orunku-, 5 v. intr. < perf

[M. oruritiu.] 1. To be concentrated; to have
a singleness of aim or purpose; GRuUyWTSe.

bedridden ; state of being unable to move from

நினதா சொரும்சப்பிடித்து (திப். திருவாய். 5, 8, 5). 2,

ஒநபக்கமாய்ச்

கிறைவரு மாடச் செவ்விதி னொருக்ட (சர்தபு. சூரனா

060;

கீடந்தகடை,

2. Lying

சாய்ந்து

on one

படுக்கை.

side;

ஒருசடையாய்ப்

படுத்துக்கெக்சருன். Loc.

ஒருகுலைக்காய் ௦ய-1:0181-8-%89, ஈ. 410. *.
Lit.,a fruit of the same யற், ௨௦௦058 20106006
group 01 0615015; ஏநதலத்தில் உதித்தவன்.
ஒருகு ழையவன் oru-kulaiyavan, #. <id.
+.

Balarama, who wore a ring in only one

01 1/5 85; பலராமன். ஒருகுழையவன் மார்பிலொண்
பார்போ லொளிமிக (சலித். 105, 1]).

To join (08606; ஒன்றுகூடூதல். மருத்து மிரும்புனற்
௭௫.

11).

3.

To

sink,

decline;

to become

reduced; ஒடூங்குதல், உரமொருங்கெத . . . வாலி
யது மார்பு (சம்பரா, யுத்த. மர்தி, 00).
4. To be
ruined, to 6150) அமீதல். சமரெல்லோரு மொருக்
இனர் சமரில் (பிரபோத. 98, 1).

| ஒருங்கு" 010010, €ஒருங்கு-. ஏம், 1, &1(௦86(1101; முழதும். தூணிப்பதச்கென் ஜொருங்கொப்பச்
கொண்டானாம் (நாலடி, 987).

2, Simultaneously ;

ஏககாலத்தில்-- உ, 1. Entirety, totality; முழ
GHG oru-kuri, adv. <id.t. Once; மை, (திகா.) 2, Suppression, restraint; அடக்
ஒநமுறை. ஒருகுறி கேட்போ ஸிருசாற் கேட்பின் (ஈன். கம். (பிர்)
SE}.
ஒருங்ே & orunké, adv.<id. 1. Thoroughஒருகூட்டு oru-kittu, x. <id.+.
Close 19, நீயிர; முழதும்,
2. To the fullest extent
01100, 00100800) ஒநசேர்க்கை,
ப
01 10685018; ஒருசேர. ஈம்மே லொருக்கே பிதழவைத்
ஒருகை

010-881,

#.<id.t.

1. United |

ற8(ு; கட்சியின் ஐக்கியம். 2, 011006; ஒந கட்சி,

POFOOSLIMLOTMI-Fev oru-kai-parimaru-,
v. intr.<id.+. 1. To serve food in one of two
opposite rows at dinners; ages ent afmaudd
ஒந புறமாகப் பாீமாறுதல்.

2. To deal out one

course at a feast; ஒநமறை பரிமாறுதல், (17.
ஒருகைபார்-த்தல் oru-kal-par-,

<id.+.

v. intr.

To make a determined effort to win;

வேல்லழயலுதல்.

உனச்காச்செனச்சாச்சென் ரொரு

கைபாராமல் (இராமகா. யுத்த. 2).
ஒறாகையாயிரு-த்தல்

oru-kal-y-ay-iru-,

தார் (திவ். இயற். இருவிருத், 45).
ஒருச்சரி-த்தில் 000-௦-0811-, v. <og't.
intr. 1௦ 18 ௦௦ 006 5106; ஒநபக்கமாய்ச் சாய்
&.—tr. To shut partially, as a door; opude
மாய்ச்சாய்த்தல், கதவை ஒருச்சரித்து (ஈடு, 10, 9, 9).
ஒருச்சாய்-த்தல் oru-c-cay-, vir. Cid. +.

To shut partially, as a.door; egudéshambssd.
ஒருச்சாய்வு
oru-c-cayvu,
nm Cid. t+.
1,6811102 01 016 5106; ஒரபுறமாகச்சாய்கை.
ஒ௫சந்தி oru-canti, .<id. +.
Vow
of taking only one meal in a day; ஒநநாளைக்க

v.witr.<id.+. To join hands as against a ஒரமறைமட்டூம் உணவு கோள்ளும் விரதம். காயறியா
தொருசக்தி (சண்டை. 93).
common enemy; எதீர்க்கட்சிக்த விரோதமாக ஒற்று
் ஒருசாயவு oru-cayvu, <id.+. 2. Leanமையாயிதத்தல்.
ஒருகைவிளையாடு-தல்

ம,

9௮.

<id.t.

010-181-41]818- ‘Ing to one side,

To play one round of a

88116 ; எல்லாநக்கம் ஒநழறைவர ஆடூதல், (94.)

ஒருகோலுடையார் ௦॥60]-0ஷ்கடி 1.
<id.+.

A class of Brahman ascetics holding

a single staff in hand; ஏகதண்டி சந்நியாசிகள்.

(தொல். பொ. 695, உரை.)
ஒருங்கவிமி-தல்

€ஒருங்கு- 4 .

வற்றை

உ

4

To bring together, unite; usw

ஒன்றுசேர்த்தல்.

(இல். இருகெடுர்

Orunka-vitu-,

அவற்றை யொருங்கவிட்டு

17, வயா. 184).

partiality; பட்ரபாதம்,-- ரம,
1. 4108611180, ஒருமிக்க. (7.) 2. Continuously;

டுடையவிடாமல். (1)

ஒருசா யல் oru-cayal,

n. Cid.t+.

the same features, resemblance;

Having

உரவோப்பு.

இக்குழந்தை தந்தையோ டொருசாயலாக இருக்கிறது,
ஒருசார் oru-car, # <id.+. J. One side;

ஒருபக்கம். ஒருசா சருவியார்ப்ப (புறகா. 115, 1). 2. 01௨

நயடு; ஒரகட்சி. 3, நவாப்வ1ரு; பட்சபாதம்,
PURFIMLY oru-carpu, ஈ. <id. +. See SE
சா,

ஒருசாராசிரியர்

999

ஒருசாரா திரியா

Oru-car-aciriyar, 11.< 9G

€mi+.
Writers belonging’ to one particular
school 01 (00814) ஆச்ரியநள் ஒர கோள்கையி
னர்.

ஒருசொ ற்பல்பொருள் oru-cor-pal-porul, 8. <id.+.
Different meanings of the

58106 1010; ஒந

(பிந்.)

ஒருசாரார் மய ௩. <id.+. 1, Persons on one side; those belonging to one party’;
ஒநபக்கத்தவர். ௮ஞ்சின சார்த்தா ரொருசாரார் (சாரிகை,

செய். 0, உரை).

2, Some;

Fa.

ஒருசாலுழு-தல் 010-081-01ய, 9. /7. 8ஒரு”
+.

To turn once with the plough;

egipen

உழதல்.

oru-calai-manak-

் ஒருசாலைமாணாக்கர்

kar, 1. <id.+.

Pupils of the same school,
மாளுக்கர்,

ஒநபள்ளியிற்படித்த

5011001865;

(தொல். பொ..000, உரை, பச். 053.)
Small

- kat-y-ilai, a. <id.+.

bit

அற்பம்.

போதள்கள்.

oru-connirmal,

1,

<id.+. Nature of the compound word which
630105865 9 511216 10628) சோற்கள் இணைந்து ஒந
போநளேதநந் ஈன்மை. . (புறா, 200, உரை.) த
ஒருஞார்

00080,

#2.

An

ancient

mea-

5110) பண்டைக்காலந்த) வழங்கிய ஒர் அளவுப்பே

யர். (தொல். எழுத். 170, உரை.)
ஒருத்தல் oruttal, 1. Male of certain
8111101215) 912. புல்வாய், புலி, உழை, மரை, சவரி,
சராம், யானை, பன்றி, எருமை (தொல். பொ. 590,

ஒநசார்விலங்கீன் ஆண்

பேயர்.

ஒருத்தலை ௦0-(-(818/, ப. €ஒரு**.

One

5106; ஒருபத்கம், ஒருத்தலைப்பரத் தொருத்தலைப் பங்கு

திணர்வார்

(கநீதபு. சூரனமைச். 129),
Oru-ciral,

பல

க 111016) வினூர்தி (கம்பரா. ௮யோத். மர், 66).

1. 4187.
010-011110,

உய்த்துணாரதிடு நீரே யொரு?றி

ஒருசிறை

ஒருசொன்னீர்மை

of tobacco;

single leaf of (00௨௦௦௦: புகையிலை நறுக்கு. (7.)
ஒருசிறிது

பதத்துக்தரிய

591, 599) சாடி (சூடா);

oru-cimpu-p-pu-

ஒருசிம்புப்புகையிலை

|

ஒருதலை

1. 410.4.

1. One

ஒருத்தலைநோவு

oru-t-talai-novau, ne Cid.

‘+. 566 ஒருதீதலைவலி. ஒருத்தலை நோவா
சுரத்தால் வருத்தமாம் (பணவிடு. 919).

முடம்பு

5106: ஒருபக்கம். சோயி லொருரிறைத் தங் (பொரு.
ஒருத்தலையிடி. oru-t-talal-y-iti, m. <id.+.
90). 2. Separate place; Gait. (Wm) 3. 566 ஒரத்தலைவலி.

இருவர் நூற்கு

eguss.

One part or portion;

மொருசிறை தொடங்கி (ஈன். 8).
ஒருசிறைநிலை

oru-cirai-nilail, mw. <id.+.

Style of verse whose composition follows the
sequence of the events narrated; Gamevqututt
போநள் ஒரவழீந்ற்கப் பாடல்மைந்துள்ள முறை,
- (இறை. 50, உரை, 194.)

ஒருத்தலைவலி oru-t-talai-vali, /. <id.+,
Headache on one side only, megrim; emuée
மான தலைவலி,
ப

QS SOP oruttan, ॥. (ஒன்று
one

person.]

1. A

certain

[Kur ort=
man;

ஒநவன்.

வடமொழி.பீலே வல்லா னொருத்தன்வாவும் (தாயு. சித்தர்

sem. 10). 2, A unique Being; an incomparable
ஒரு€ரானவன் oru-cir-anavan, 1. 81ம். One; ஒப்பற்றவன். ஒருத்தனே யுன்னையோலம
ிட்
Qne who maintains a uniform character, டலறி (திருவாச. 29, 2).
+.
he who has moderation of temper; ¢Gugetrone
ஒருத்தி oruttl, a. <id. [T. orti.| Fem. of
யாக டூநப்பவன். (94.)
ஒருத்தன். & ௩௦41) ஒர பேண். ஒருத்திமகனாய்ப்
ஒருசேர 010-002, 88%. வயர்.

completely; qguaa. .

ஒருசொல் oru-col, x. <id.t+.

Entirely,

1. Word

of assurance; ems sGara. அவர்சொல்லிய சொல்
லொரு சொல்லன்றோ (கம்பரா. குகப். 15). 3. 1540165which

sion

while consisting

of two or more

words connotes but a single idea; uewGst&avt
gi. (Fas. 190,
epgno oe Candraffimuture
உரை.)

ஒருசொ ல்வாசகன் 00-001-4408/68॥) 7.
<id.+. Man, true to his word; man who

keeps his word; Gam பிறழாதவன். (3)

ஒருசொ ல்விழுக்கா டு oru-col-vilukkatu.
nw. <id. +.

Superfluous, expletive word in a

560400௦6: யாதோநபோநளுமீன்றி : வாக்கியத்திடை
_
வழங்கும் சோல். (வச. 1886, உரை.)

பிறந்து (திவ், திருப்பா. 25).
ஒருத்து oruttu,

cof

mind;

n. Cid.

மனவோநமைப்பாட,

Concentration

ஒன்று சொல்லி

யொருத்தினி னிற்கிலாசத வோரைவர் (இவ். தருவாய். 7,

1, 7).

DHSS
oru-tantan,
2. €ஒரு* .
(081688, 81௦ 1185 0114 016 (15%) ஒற்றைக்கோம்
பையுடைய விநாயகர்.
ஒருதரம் oru-taram, n.<id.+.

ஏநதடவை.

விதம. (1)
ஒருதிலை

2, One and

0048ல்,

the same

1. 187.

1. Once;

kind; 9Gr

1, 00௨

sidedness; ஒரசாரீபூ, ஒருதலையா னின்னாது சாமம்
(குறள், 1196). 2. Positiveness, certainty; Sé@

யம், ஒருதலை யுரிமை வேண்டியும் (தொல். பொ, 23).

600

ஒருதலைக்காமம்

ஒருதலைக்காமம் oru-talai-k-kamam, 1.
<id.+. (Akap.) Onesided love, unrecipro06ம் 1046: ஒரபக்கமான காதல். சைச்கிளை யுடைய
தொருத$லக் காமம் (ம்பியசப். 8).
oru-talai-tunital,
ஒருதலைதுணிதல்
(Gram.)

<id. +.

accepting

Decision,

or the, other of two contrary

opinions

7.
one

or

views, one of 32 uti, q.v.; ஒன்றுக்கோன்று மாறு
பாடான டரண்டு கோள்கைகளில் ஒன்றை ஏற்றலா

கிய உத்தி, (ஈன். 14.)
ஒருதலை நியா win

oru-talai-niyayam,

<id.+. 566 ஒநநலைவழக்கு.
ஒருதலைப்படு-தல் oru-talai-p-patu-,

7.

v.

To come, to a conclusion; ஒந
மொருதலைப்
எத்துணை யுரைப்பினு

intr, <id.t.
மூடிவுபேறுநல்,

படாது (இறை. 1, 7)

. ஒருதலையுள்ளுதல் oru-talat-y-ullutal, #.

<id.+.

(Akap.)

Constant

thought of the

in love, one of ten kinds of

lover, a mood

avatiai, qv. அவத்தைபத்தனுள் ஒன்றகிய டுடை
விடா நினைவு. (ஈம்பியகப். 30, உரை.)

ஒருதலைவழக்கு oru-talai-valakku, #.<id.

Partial

+.

judgment,

onesided

or biassed

description or statement; leaning to one side
01 றகா(ு; பட்சபாதமான தீர்ப்பு,
ஒருதன்மை oru-tanmal, n <id.+.

1,

ஒருபடி

ஒருதாளைக்கொருநாள்
oru-nalaikkoru-nal, adv. <id.+. Day by day; srerGad
vdCade.

ஒருநெல்லுப்பெருவெள்ளை oru-nellup-peru-vellai, ௬. A kind of rice; parma Coed.
(W.)
ஒருநெறிப்படு-தல்

intr.<$o°+.

oru-nem-p-patu-,

5,

To stand together; to be placed

together; gganftiubsed. (தொல். பொ. 510.)
ஒருநேரம் oru-néram, vn. <id.+.

1,

அகாலம், இவன் இராத்திரி

Unseasonable (16;

ஒருகேரத்தில் என் வீட்டுக்குவந்தான். (18,)

2. Half-

083; பாதிப்பகல், இன்றைக்கு ஒருகேரப்பள்ளி.
: (].)
ஒருப்படு-தல் oru-p-patus, ௮. 5847 Cid. +.
1. To become one, unite, coalesce; ஒநதன்மை

யாதல். (௫.9.2,
5, மறைஞா.) 2, 1௦ 000584, 82166)
சம்மதித்தல், (இறை. 1, உரை, 1.) 3. 1௦ have the

mind fixed on one object ;to be abstracted from

outward objects; subearange. (W.)

4, To

venture, dare; துணிதல். போக்கொருப்பட்டு நின்று

(sre. @ur. 41,207).

5. To attempt, try; tpui

லுதல், போகவேணு மென்றொருப்பட (ஈடு, 7,9, ப்.)
6, 1௦ 00106 1020; ஒன்று கூதல். ஆட்பட்டீர்
வர்தொருப்படுமின் (திருவாச. 45,1).

7. To appear ;

தோன்றுதல். ஒளியுதயத் தொருப்படுகின்றது (இிருவாச.

20. 3).
PUGS grSev

oru-p-patuttu-, v. ér.

<id.+. 1. To bring together, reconcile; gery
Being of one and the same kind; @Grafgu. 2, கூட்டேதல், 2. To 11ம 8016; வழிவிடுதல், திருவ
3. Un- ஹுக்சன் இருவாசலளவும் ஒருப்படுத்தி மீள (ஈடு, 7, 9,
Incomparableness; ஒப்பற்றதன்மை.
031 2024160௦58; மாறந்தன்மை.
uo). 3. To finish, settle; pyaCabsd. ogc

ஒருத் got oru-tani,<id.+. ». Peerlessness, படுத் அரக்கு மீள்வான் (Fas. 505). 4, To bring
1010060658 ; ஒப்பில்லாத தனி, (€£வக. 980, உரை.) -- to an agreement, cause to consent; ang sae
adv. Quite alone, in absolute solitude; gear சேய்தல். (இறை. 0, 65.)
னந்தனி.
ஒருப்பாடு ஈ௦:ர-0&(0, ஈ. €ஒருப்படு.. 1,
ஒருதாரை 00-18181, 1. <id.t+dhard 1, 8ரம்க0பா, வா்; முயற்சி. உங்களொருப்பாடு சண்
“One form, one method; ஒருரீதி, அந்த நூல் ஒரு டேனுக்கு (ஈட, 6, 1, 8), 2, 000884; சம்மதம்.
serum seg ageog. Loc. 2. Edge in only £ரிதென் ரொருப்பாடுற்றாள் (கந்தபு. வள்ளிய. 103). 3,
006 5106; ஒநபக்கக்கூர்மை, ஒருதாரைச்சத்தி, (3. Unanimity, concord; ஒரதன்மையாரை. உலசெ
3. Uninterrupted flow
லாத நீரோழக்த. 1,௦0௦.

of water; @eufyed

லா மொருப்பா டொன்றி (சந்தபு. மேரு, 18). 4. Fixing the mind on a single aim, concentration

mind; ஒன்றிந்ற்கை, தன்னுள மொருப்பாடெய்ச
ஒருதிறம்பற்று-தல் ௦00-ப[8ற-ரகரம, ௦. ofநிமலனையுன்னி
(கந்தபு. மேரு. 99), 5, 1365010166,

intr. <id.+.

To range oneself on. oneside;

ஒர பட்சமாக இருந்தல். ௮றங்க. வையத் துரைழால்

கோடி யொருநிதம் பற்றிலும் (லப். 5, 130):

ஒருதுவலி

orutuvali,

ஈ.

168506) பண்டைக்காலந்துவழங்கீய
பேயர்,

An

ancient

ஓர் அளவுப்

(தொல். எழுத். 170, உலா.)

QR BTWSLO oru-nayakam, a. “ஒரு,
Universal dominion; 9Gr gé, sqpanuaws
போட் வலருட ஞண்டவர் (இவ். திருவாய். 4, 1, 1).

constancy; மனத்திண்மை,

சலயனாரத மொருப்பாடு

கண்டபோசே (பெரியபு. குங்கிலிய. 98),

ஒருபடம்
போவா:

ஊ॥-ரஈ(௨௱,

x. €ஒரு?4 நரா.

இடுதிரை. (இவா;)

ஒருபடி ஊரக, “10. 1. 1, A kind;
ஒருவகை. 2. 716 8806 ராகா; 'எரேவிதம், ஒரு
படிப்பட்டிரு்குமவனை

(FQ,

0, 8, 4)—g@dy.

Tolera-

bly; in some degree, to some extent; with
some difficulty; gmap.

ஒருபடித்தாய்

001

QHLIG.- SST
the

1, In

ஒருமா

oru-patittay, adv, <id.+.
உள்ளும்

way; ஒரேவிதமாய்,

same

புறம்பு மொருபடித்தாய் (அருட்பா, 1, கெஞ்சறி, 091),

ஒருபொழுது

oru-polutu,

566 ஒநசந்தி.

mn.

<id, 4+.

Wee og.

ஒருபோக்கன் oru-pokkan, n. Cid.+.
Man whose behaviour is of a singular or pecu1187 121076 ; வேறுபட்ட நடையுள்ளவன்.

Ten;
+ ugg.
QHLISI oru-patu, ௩. Cid.
பத்து, தாயசச்தைச் சொருபதாகு சாளுஎதாம் (கூர்மபு.

p-po-, v. tntr.<id.+. To be gone once and for

நீலைக்

tolerably; @géeGacdryw

2. Passably,

தச் சிறிது மாறுதலாய்,

எனச்சு உடம்பு ஒருபடித்தா

உத் 92, 5).

ஒருபோக்காய்ப்போ-தல் ௦0௩003.

6761 never to return, an expression used in

anger or cursing; #pi? ams gGutse.

ஒருபாட்டம் 000-081, n. <id. +.
QCHCuTSEEG oru-pokku, n. <id.+. 1,
Heavy downpour of rain; ¢gumpedwuomyp. ஒரு One kind;
gputé?. 2. The same manner;
பாட்டம் மழைவிழுந்தாற்போலே (F@, 4, 5, 2).
ஒருபா

வொருபஃது

oru-pa-v-oru-paktu,

#,.<id. +. Poem of ten stanzas composed inany
one of the three metres, akaval, venpd, or
kalitturai; அகவல் வேண்பா கலித்துறை என்பவற்

றுள் ஏதேனும் ஒநபாவிற் பத்துப்பாடல்களால் அமைக்
கப்பட்ட ஒந பீரபந்தம், (இலச். வி. 823.)

See

ஒருபான் oru-pan, n. <id.tugg.

ஒநபது. (தொல், எழுத். 199, உரை.)
ஒருபிடி oru-piti, 3, எம். ௩.
1) த
handful; கைப்பிடியளவு. முடிவிலொரு பிடிசாம்ப
ராய் (பட்டினத். திருப்பா. திருத்தில்லை. 1),

2, Firm

determination, unshakeable resolve; soi.
Firm trust or dependence; afimiutp.
Stubbornness,

eGraisin. 3. Peculiar, singular conduct; ternen

நடை. ௮வனுடைய செய்கையெல்லாம் ஒருபோக்கு.

ஒருபோதி oru-poki, %. <id.+@ur. The
ever constant entity; that which remains the

same without variation, as time divested of all

phenomena, like day, night, etc;

, ஒருபோகு oru-poku, n.<id.+. 1. Land

of uniform character, whether in -egard to
16461] 01 5011)

ஒநபடித்தான நிலம்.

EX HLIGOL.. oru-putai,<id.+. adj, Partial,

1200611601) ஏக்தேசம், ஒருபுடையுவமை,--ரசீ0. 0

016 51068; ர பக்கமாய், ஒருபுடை பாம்புகொளிலும்

010-000, ௩. <id.+.

போழது.

@FLOL_L_th

oru-mattam,

666 ஏநமட்டூ,

LCL

(காலடி, 148),

1H GL_U/QUSOLD oru-putai-y-uvamai, n.

(தொல். பொ,

400, உமை.)
2. A species of otfdlicai-k-kali;
ஒத்நாமீசைக்கலிவகையு ளோன்று.. (தொல். பொ.

3, 45], உரை.)
4,
ஒருபோது

obstinacy; Uiqaurgib.

aeaagunt,

காலத்தையடைய ஒருபோயொக்ட (ஈடு, 9, 3, 10),

<id. +.

oru-mattu, <id. +. n, Equality

In size or measure;
831) 10 50105

n.

See eg

S85 seraj—adv,

631801) ஒதவாறு,

In a

“ஒருபுடை. Simile in which comparison
applies only partially and not fully, dist. fr.

முடிந்தது.

யில்மாத்திரம் ஒத்திநக்கும் உவமை.

<id.+. Lit, to bring many streams under one

Gone;

மழவதும் ஒப்பாகாமல் சில தன்மை

யாதலன்றி (22றுவமையாதல்
போ. ற், 1, 28),

ஒருபூ

(௪. | sluice,

செவ்லாமையானும்

ஒருபுடையொப்புமை

pumal, n.<id.+.

ஒருபுடையுவமை

oru-putal-y-op-

See கநபுடையுவமை,

Oru-pi,

2. ஒரு”,

Single crop;

$நபேர்கம். (8.1.1. 11, 114)
ஒருபொருட்டிளெவி oru-porut-kilavi, 1.
Cid. +.
Synonym; ufwmudGare. (தொல்.

சொல். 1, சேனா.)

ஒருபொ ருட்பன் மொ ழி oru-porut-pan-

moli, n. வயர்.

1, Different words connot

the same thing; 8நுபோநளைத்தநம் பலசோற்கள்ing
,

2. Tautology for greater effect and emp
hasis ;
மீசைச்சோல். (ஈன், 398.)

ஒருபொருள் oru-porul, 2. Cid.+.
the One வே]; கடவுள்,
(1)
9], 1.40

ஒருமடைசெய்-தல்

God,

காசியம் ஒருமட்டு

010-118181-069-, ஏ. 77,

to conceive the various aspects of a

(1102 1௦2611; ஏகழுகமாக்ததல். பகவுத்குணங்களை
ஒருமடைசெய்து புஜிச்சை (தில். இருப்பா. 19,
வ்யர,

130).

QHLogTLILIG-Fey oru-mana-p-patu-, ஏ,

29972, 419.4,

1, To

be unanimous: qauwer

மாதல். 2. To concentrate the mind intensel
y
upon an object; to be deeply engaged in the
pursuit of one object; wargms ceria சே

SUIS.

ஒருமனப்பாடு oru-mana-p-patu, ஈ. 4 ஒரு

weriG-+. 1, Unanimity, concord: மனவிணக்
கம்.

an

2, Close or

object;

undivided

wergsens

application

ஒன்றிற்சேலுத்துகை.

Mental restraint; மனவடக்கம்.

(ALOT oru-ma, 1, “ஒரு.

to
2.

The fraction

ஸ்; ஓநபதில் ஒநகூறக$ய பின்ன வேண் (ம,

602

ஒருமாதிரி

termination;

171,

(தொல். எழுத்.

வுஜ்சேர்ந்த ஒர சீழ்வாயிலக்கம்.

(பெருச

ஒன்றுசேரீதல். காசலிருவர் கருத்தொருமித்து

சென வொருமைகூறினான் (சம்பரா. மூலபல. 1789), 9.
[71021 ஊருகய010௨(100; மோக்ஷம், எம்மொடா மொரு
10, 1 ாம்-

மையெய்துவான் (தணிசைப்பு.நநதியு. 17).

தொ. 991).

ஒருமிக்க orumikka, adv. <9@ui-. Together; ஒநசேர. மச்ச ளொருமிக்கத் தொடாந்தும்

ஒருமிடறு-தல் oru-mitara-, v. intr. < 9G"
ட்மிடறு 4. 1, 17௦]011௩ 006 70106; ஏககண்டமா

தல். இப்படியெல்லாரும் ஒருமிடருயேத்தினாலும் (ஈடு,

in the round of நிரப்;

birth

11, One

நீரார் (கம்பரா, ௮யோத், மந்திர. 9).

to unite;

in unison,

be

To

(M. orumi.]

மை.
ஒரு-,
77 உ.4/6 14

01ய111-)

கொடுத்துகமமுயி

ஆலோசனைழடிவு,

fulness, 680114; மெய்ம்மை. ஒருமையே மொழியு

உரை.)

ருமி-த்தல்

8, Decision, de-

௦( 000; இறையுணர்வு, (பிக்.)

ஒநமாவும் அரைமா

20)

+ ஸ்

Ma anda half =3'

7. Knowledge

மையா லுன்னையுள், (தேவா. 478, 4).

1. € ஒரமா | அரை.

௦1108௨],

௦4 ஐம்; மனமோன்றுகை. ஒரு

௦௦200௩

A
ஒருமாதிரி oru-matirl, வம் ர
kind; pais. — adj. Singular; peculiar;
தணம்வேறுபட்ட. அவன் ஒருமாதிரி மனிதன்.
ஒருமாரை

ஒருவர்

ஒரபிறப்பு, ஒருமைச்

சட் டான்கற்ற கல்வி (குறள், 398).

orumal-p-patu-, 0.
ருமைப்படு-தல்
1. To become-united; eg
பர், ஒருமை.
entiiGse.

2. To become concentrated; wer

சொல்லுறெவழியே

சாள்இரங்களிற்

எநழகப்படூதல்.

நெஞ்சு ஒருமைப்பட்டு (ஈடு, 10, 4, 10).
ஒருமைப்பா டு orumal-p-patu, v. <id. +.

Being united; ehpetubes.
ஒருமைபன்மைமயக்கம்

2, Tobe of one mind; ஏகசிந்தையா
310.
தல். நீயென்னோ டொருமிடறான பின்பு (ஈடு,1, 10, 4).
One
ஒருமிடறு oru-mitaru, nm. <id.+.

mai-mayakkam,

Union, harmony; enymociidms.

+,

orumal-panUse of

(Gram.)

2. <id.t+.

the singular for the plural, or vice versa, as
draught of liquid; ஒரவாய்க்தள் அடங்தம்படி பந. 880011006௫ 69) 06886; வாக்கியத்துள் உருமைபன்
மைகள் மயங்கிவழங்ககை. (வச. 2210, உரை.)
தமளவு, இன்னும் ஒருமிடறு குடி. (].)
ஒருமைமகளிர் orumai-makalir, n. <id.
1,
orumippu, 1. €ஒருமி-.
ஒருமிப்பு
2. Close

யொருமிப்பா

அப்பாலேபோ

Un gazunp

faithful women;

wergsens சேல்லாநமனமுடைய மாதா, (குறள், 974.)

or undivided attention to an object;
ஒன்றிற் சேலுத்துகை,

Chaste,

ஒருமொழி

oru-moli,

n.

€ஒரு

4.

1.

Royal command, the authoritative word of a
1, 118; ஆணை. ஒருமொழிவைத்துலகாண்ட சேரலாதற்கு
ஒருமுகம் oru-mukam, 1. €ஒரு*.
2, (Gram.)
(சிலப். வாழத்துச். உரைப்பாட்டு,
71௨ ஊ௱6 01160ப00) நேரீவம். ஒருமுகமாய்ப் போ.

யிருக்கையில் (குற்றா. குற். 108, 2).

2. Union,

வாற 0059) ஒற்றுமை. ஒருமுகமாய்ப் பேசி

coven

ளர்கள். 3, The same party; 2gaLé.
ஒருமுகமாயிருந்தார்கள். (19.)

ஒருமுகமாய்ப்பேசு-தல்

oru-mukam-

dy-p-pecu-, v. intr. ஒருமுகம்,

To speak

with one voice; JGamSsgniGuased. (W.)
கவெழினி oru-muka-v-elini,

<id.tepef,

4ஒரு”- முற்று 4 இரட்டை.

களாய்ப் பிரிக்கழடியாத பதம். (ஈன். 259.)
ஒருலாகை oru-lakai, n.<id.+ T. lagu.
(016 50; ஒருவகை,

ஈ.

170786 1௩ ஏர்பு வீ

the feet in one linc have the same efukai; ny,

மற்றேதுகையாய் வநவது. (யாப். வி. 51.)

6) MUST
SRT LO oru-vannam, adv. <id.+.

11,

துயாரீங்கி

(கம்பரா,

கையடை. 19).

PMR AUGSLO

oru-v-antam, ஈ. Cid. tanta.

1. Certainty, indubitableness; bisuno. egass
மொல்லைக் கெடும் (குறள், 503).

2. Firm footing,

stability ; நிலைபேறு, ஊக்க மொருவந்தங் OSS HO

யார் (குறள், 593).

ஒருமை orumal, ॥. € ன்று, [7], 018,

(14.)

72. 008166) ஒருவாறு, ஒருவண்ணக்

வகைந் திரை, (லப். 89, 109.)

oru-murrirattal,

பலசோற்

In some manner, to acertain extent, in some

Akind of stage ctrtain; 5

ஒருமுற்றிரட்டை

500110 ௦ம், 4151. 1. தொடர்மொழி;

ups.

(W.)

3. Connection, relation; sw

4. Place of retirement,

solitary

oruma.| 1. Oneness, union; ஒற்றுமை, (பிங்) 2, or lonely place; safufLio. (@W7)
ஒருவயிற்ரோர் oru-vayirror, 1. <id. +
51122 855, 1006111685; தனிமை, என்னொருமையுங்
'கண்டுவத்தி

ness;

(கம்பரா. Sider. 30).

ஒரேதன்மை.

974).
தன்மை.

3,

Unchangeable-

ஒருமைமகளிசே போல

4, Peerlessness,

uniqueness;

(குறள்,

@tnsdm

உண்மைபிதர்க் கறிவரிய வொருமையானும்

(சிலப்பிர. முதற்கு. 3, பக் 91). 5. (Gram.) Singular

‘number;

dé&aisorio,

(தொல். சொல்.

44)

6,

Children of the same parents; sGangai, 6q

வயிற்ரோர் செய்கடலும் (கந்தபு. சிங்கமு. 471).

ஒருவர் oruvar, 1. €ஒன்று,
A person,
male or female, anhonoritic term; ஒரவன் அல்

லது ஒநத்தியைச் சிறப்புப்பற்றப் பன்மையில் வழிய

தம் பேயர், (ஈன். 989.)

603

ஒருவர்க்கொ ரவர்

ஒருவர்க்கொருவர்

oruvarkkoruva:

ரமி]. 4 ஒருவாக்கு 4- ஒருவர்.

]4ீ(108], 1601000811

பரஸ்பரம், ஊனுமுயிரு

மனையா

oru-vali-t-tanattal,

n. <9@'+. (Akap.) The lover’s temporary
absence from the place of his lady-love to avoid
all tittle-tattle about him;

அலாரடங்குதற்போநட்

டூத் தலைமகன் சிலநாள் வேற்றிடத்துசிசேன்று உறை

யும் அகத்துறை, (திருக்கோ. 181, அவ.)
ஒருவழிப்படு-தல்
oru-vali-p-patu-,

1, 7௦ 0010001026;

ஒருவிதமா-தல் oru-vitam-a-, v. intr. Cid.

be of a different attitude;

2. To

ஐக்கியப்படூதல். மாறுபட்டவரெல்லாம்

இப்போது ஒருவழிப்பட்டுவிட்டார்கள்.

12, 46.645). 3. To beindifferent ; 2Gucesunge.

இப்போது, ௮வர் என்னிடம் ஒருவிதமாயிருக்கருர்,
ஒருவு!-தல்

abandon,

சொல். 81.)
oruvan,

[T. orudu,

#. Cid.

M.

oruvan.| 1. A person of the male sex, man
௦1 60௩௦0; ஒநந்தன். குடிசெய்வ லென்னு மொரு
வற்கு (குறள், 1023).

2. Incomparable one;

oruvu-,

renounce;

5 v. tr

alGse.

1.

mas

To

Gam)

3. To resemble, 60081; ஒத்தல். (பரி

ஆற. 07).

பா. 3, 32, பி-ம்.)

37).

1௦ 650006;

ஒம்தல்,

தப்புதல்.

பருந்தி

(yoer. 43, 5).—intr.

வேந்தனி

To be

னொரீஇய

வேஜோர்

(தொல். பொ. 92).

@(MhoY” oruvu, 2.< @@aj-. Leaving, separatlon, renunciation; நீங்குகை. ஒருவில்வாழ்ச்கை
கொண்டிடும் (திருவானைக். கெசாரணி, 3).

(பிலி

@Hoy* oruvu, x. ௦4. ஒரு!
ஒருவேளை

ஒப்

பற்றவன். ஒருவன் வயமா னடி.த்தேர்வான்போல (கலித்,

4.

னேறு குறித்தொரீட

A portion of the whole; aaGgaw. (@srev.
ஒருவன்

பாங்க

யொருவீதமாச ஈடந்தாள் (அருட்பா ) 31, தலைவிவருந்தல்,

excepted;

ஒருவழியுறுப்பு oru-vali-y-uruppu, 1. 414.

+.

வேறுபடூதல்,

பிலார் BLY (குறள், 800). 2. To cross, pass
v.| 0461) கடத்தல், இருவினை வேலை யொருவி
னைநீ (இரு

ஒநழகப்படூ

படிப்பில் மனம் ஒருவழிப்படவேண்டும்.

be united;

ஒரசேர, ஒருவா ரொளியீண்டி

| t. 1. To be peculiar; préeramaunse. 2. To

ஒருவழித்தணத்தல்

தல்.

- 110 (176]9, 8110261061;
நின்றால் (பழ. 201).

சொருவர்ச்கொருவர்

(சம்பரா. வரைச். 69).

mtr. <id.+.

ஒரோவொருவர்

oru-vélai,

2.

ஒநழுறை.

0௦6;

Sheep; 96,

adv. 6ஒரு”.

Perhaps;

1,

கான்

Qp&te.

ஒருவேளை ௮ஙகே போகலாம்.
oru-vakkaka, adv.

ஒருவாக்காக

Il, In a peculiar way;
same

manner;

2. In the

gpumé?.

ஒரேபடியாக,

ஒரஉ

<id.+.

ஒருவாக்சாசப் படுத்

ம்ம,

3. €ஒருவு-,

(தொல். பொ. 9, உரை.)

1, 566 ஒநவு”.

9, 566 ஒநஉத்தோடை,

3. Once

ஒரூஉத்தொடை oriiu-t-total, 41, € ஒரூஉ
+. (Pros.)
A concatenation by ménai, etc.

[01 811; ஒரேழறையில். ஒருவாக்காகத் தொலைந்துபோ
னன். 4, All together; ஒநசேர, யாவரும் ஒருவாக்

in a line of four feet, of the first and the fourth
feet but not of the second ahd the third; அள

காகப் போய்விட்டார்கள்.

வடியுள நடூவிநசீர்களொழீய முதற்சீரீக்கண்ணும் நான்

துக்கொண்டிருக்கை

ஒருவாக்கு

(ஈடு, 6, 8, 4, 8).

1. 81ம். *.

oru-vakku,

One word, truth, certainty; am#Gump.

1.

காஜ்சீர்க்கண்ணும் மோனைழதலாயின
வரத் தோடூப்

2. பது. (இலச். வி. 1793.)

ஒரூ உதல் 0108], 77. 4 ஒருவு-. 566 ஒநவு”.
[7ஈ1160 701௦6; ஏகோபித்துக்கூறுஜ் சோல்.
(தொல். பொ. 90, உசை.)
|
ஒருவாமை 0:0184181, 8. 6 ஒருவு4- ஆ 06.
ஒரூ உவண்ணம் orfiu-vannam, 1. 6ஒரூ௨
1. Unchangeableness;
பிறழாமை. ஒருவாமை

வைத்தற்கு ஒள்ளியான் ஒருபுலவனால் உரைச்சப்படுவது

(இறை. 1,12). 2. Siability; fisrom.
ஒருவாய்க்கோதை oru-vay-k-kotal,

<9@'+-

8.

Drum with one face in the shape

of a marakkdl; epecumn.
வாய்ச்கோதை (கல்லா. 8, 97).
ஒருவாய்ப்படு-தல்

wréenoorar Gang,

oru-vay-p-patu-,

ஐ,

intr. <id. +.
To be spoken about as if with
one voice; ஏககண்டமாகப் பேசப்படூதல்.
ஒருவாற்றான

go’.
In

oru-v-arran,

adv. <id. +:

+. (Pros.) A rhythm of verse effected by
composing it in the most straightforward order
of construction, so that its flow is like the flow

of ariver; wrmiGypserars CutgerCarcar® Cae
லுஜ் சந்தம். (தொல். பொ. 589.)
ஓரே 016, ரம். 6ஒன்று 4.

றேயான. அவனுக்கு ஒரேகுமாரன். (8//00.
ஒரோவழி ord-vali, ddv. Cid. +.

times, in some places;
னும் ஒரோவழி

Some-

சிறுபான்மையாய்.

ஒருசாரார் மாட்டு . .

யாதா

. நிகழும் ஒழுச்
ப

தொல். பொ. 8, உரை).

கத்தினை

506 ஈநவாறு,1,2.

ஒரோ வொ ருவர் ord-v-oruvar, 71. 610. *..

ஒறாவாறு 0ா॥-4-ய, சண். Cid. + id.
7,
a way; somehow; ஒரவிதமாக.
2, To a

certain extent, in ௧௦௦ 6௦6)
10

பெர, 006); ஒன்

ஜாளவாக,

3,

Each person, 1181910084; தனித்தனி ஒவ்வோதவர்,
ஓசோ

வொருவர்க்

பஞ்.27)

சொல்காதோ

ரொன்று

படும் (ஏற

604

ஒரோவொன்று
ஒரோ வொன்று

1)

006

௦:

gavel ollar, n.<id.+.

”.<id+.

ord-v-onru,

ஒசோவொன்றே

ஒவ்வோன்று,

அறமுச் துறக்சமும் பொருளும் பயத்தற்ிறப்பு நோக்கி
(தொல். பொ. 23, உரை).
ஒல் ol, 2. Limit, end; முடிவிடம். (திவா)

1. To grow

ஒல்கு-தீல் olku-, 5 v.intr.

weak, or faint; to pine; to be disheartened;
garish. gesgyeror@un@ (480. 135, 8). 2. To
become reduced, thin, slender; to be emaciat-

60: மேலிதல். ஒல்குதேவியை (சந்தபு. காமதசன. 01).
3. To become

குழைதல்.

soft, mellow;

மேலிந்தவன்.

தல். ஒழுக்கத்தி னொல்கா ருரவோர் (குறள், 186).

6.

To shake, move; அசைதல், இயலின ளொல்ெ
ளாடு மடமகள் (பதிற்றுப். 51, 10).
7, To wave,
11046 (0 ௨54௦௦; ஒதுங்குதல். பொன்னலஙகல் கால
சைப்ப வொல் (வக. 595). 8, 1௦ 10116; காய்

2, Thinness, 514655; மேன்

மை, 3, 866 ஒல்லித்தேங்காய்,
துடைப்பம், (34,)

(1,)

4. Broom;

ஒல்லிக்காய்ச்சி olli-k-kaycci, 1.. < geval
+.
Coconut-palm that yields blighted fruit;
உள்ளீடில்லாத காயுள்ள தேன்னை.

(.)

ஒல்லித்தேங்காய் ௦111-8189) ஈ. 414.
+.

Blighted, empty coconut, used as a buoy

In swimming;

ஓல்கு . . . அுண்மருங்குல்

(Agurex. 135). 5. To shrink; to flinch; gms,

Foes, enemies;

பகைவர், ஒல்லார் சாண (தொல். பொ. 76).
ஒல்லி 0111, 1. €ஒல்கு-. 1. Thin person;

ஒல்கு

Siouems (Pas. 62). 4. To tremble from weakness or from being over-burdened; to bend with
trembling; நுடங்கதல்,

ஒல்லை

esrehgdets Gamers.

ஒல்லிமேய்-தல்

(J.)

olli-méy-, v. intr. <id,

+. To be empty, be blighted, as coconuts;
தேங்காயில் உட்பசையறுதல், ஒல்லிமேய்ந்த தேங்காய்.

(J-)
ஒல்லியன்

01198,

8. 410,

1

கா;

மேல்லியவன்.,
ஒல்லு-தல் ollu-, prob. 5 v. [M. oldw.] intr.
தல், நெடுந்தா ணொல்கத்திண்டி (பட்டினப். 250). 9,
To walk, tread; நடத்தல், நீலர்தழீஇச் தளர்பொல்க 1. To be able, possible, practicable; Q@wause.
(சலித். 115, 14). 10. To 66006 4;
புள்ளொற்ற வொர்தொல்க (கலித். 71).

வளைதல்.
11. To

be impoverished; apiatiuubsd. goes gerd

பிலா வுணர்விலார் (கலித். 95). 12, 1௦ 00116 in
வந்தொல்க
௮சைவளி
contact; மேலேபட€தல்.
(sels. 126,12).

மடங்குதல்.
72).

13. To be self-controlled; war

ஒல்காதார் வாய்விட் லெம்புப (8திகெறி.

14. To be injured, spoilt; Cabsc. gow

வெழில்வேழம் (கலித். 8-4,

To receive, meet;

எதிரகோள்ளுதல், ஒல்கி
, மைச்தனைசக்கொண்டு
புச்சார் (€வக. 472).
ஒல்லட்டை 01181181, 97. €ஓல்கு-. 1110,

ஒல்லும்வா யெல்லாம் வினைஈன்றே (குறள், 073),
2.
7£௦.881௦6; உடன்படூதல். பாசறை யல்லது நீயொல்
லாயே (புறகா.81, 6). 3. 7௦1684, suitable; jae.
கங்குற்போதி லீங்கு வந்திவெ தொல்லாது (கந்தபு. வள்
ளியம். 162). 4. 10௦01%16), மா16, 1௦15 ; போநந்து
தல், சானத்தொல்லும் போழல் (கந்தபு. ஆற்று. 7). 5,

To occur, happen, take place;

சம்பவித்தல்,

(w.)—tr. 1. To brook, tolerate; Cunmagse. ae
லுவ சொல்லாது (பரிபா. 19, 05).

2. To mend, as

a net; to braid, as a basket; @@viCucy முதலி

யன

போத்துதல், (37,)

ஒல்லுதர்

௦11028, ௩. 4ஒல்லு-,

Friends:

slender person; one reduced by disease or age;
ஒல்லியானவன். (7.)

3850018165; மீத்திரா, (இவா.)

ஒல்லல் 01181, 8. 4ஒல்லு-.
1. Being able,
possible; @ugims.
(Sar)
2. Reconciling
after a love 008776]; ஊடல்தீர்க்கை, (சூடா.)

010817; விரைய. வல்வினை . . . ஏல்லெனவொப்ப
(ஞானா. 1, 99). 2. Publicly, openly; Caafurs,

ஒல்லென

ol-l-ena,

adv. <9@ (int.)

1,

(சீவக. 797, உரை.)

ஒல்லெனல் ol-l-enal, n. Qnom. Soundஒல்லாங்கு ollaaku, adv. <id.+.
Appropriately, in the proper way, befittingly; ing in a certain ஏவு; ஒலிக்தறிப்பு, ஆயரொல்
போதநந்தும்வழியால். ஒல்லால்ியொமிசப்பவும் (கவித். 3, Qeer Qaraliu (Fas. 438).
11).
ஒல்லே ௦116, ரஸ். €ஒல் (164) Quickly ;

ஒல்லாடி

011811, 44. €ஒல்கு-.

56% ஒல்லட்

டை, (.)

ஒல்லாதவர் 018(8781, 1.4 ஒல்லு-4- ஆ 0௦2,

+.

Enemies;

ums.

gaersatlg Quig@s

விரைவாக,

(வச. 898),

ஒல்லை'

க்கை யென்னொ டுரையாய் சனியொல்லே

012], சம்.

001019; வேகமாய். (சூடா)

414.

1. Rapidly,

2. Promptly; ate

இல வும்பர்வீழ (கந்தபு. திருவிளை. 60).

தாமதமின்றி. ஒல்லைக்கெடும் (குதள், 563).

1. Inஒல்லாமை பிகர், ௬. 4164,
ஊர; இயலாமை:
2. Contempt; @apaé.
(@an.)
3. Absence of 065112; அவாவின்மை,

little while; F&&suore, (Gaur)
010655;

(Ben,)

(இசகு. இசகு. 9).

@eveav* ollai, ஈ. தொல்லை,
பழமை,

ஒல்லைபோற்

3,

1௩௨

Antiquity,
கருங்காவியென

ஒல்லொல்லி

605

ஒல்லொல்லி 0110111, ௩. Redupl. of seve.
1522106006 (1ம1ர௦55; மீக்கவோல்லி.

paar ol-vali, adv. 4ஒல்லு-4. 1, Ina

suitable 01806; போநந்தியவிடத்து. ஒல்வழி யொற்

2. At the

நிடை மிகுதல் (தொல். எழுத். 114).

$ய18016 (16; போதந்தியகாலத்தில்.

ஒவ்வாமை:
Poem of 30 stanzas of antati type having 16 or8
814110 68011 1106; ஒரடிக்குப் பதினுறு அல்லது எட்

டூகீகலைகள் தோடுத்தபல்சந்தவதப்புக்கள்அந்தாதியாக

டிப்பது கூடிய தோந பீரபந்தம். (வெண்டாட். செய். 18.)
ஒலியல்' oliyal, 1. ஓலி... 1. Luxuriance;
தழைக்கை, ஒலியற்கண்ணிப் புலிகடிமா௮ல் (புறசா.

201, 15). 2. Shoot, sprout; gat. (ype. 202, 10,
உரை.) 3, Garland of flowers; மாலை. மல்லிகை
water cyprivoid fish, greenish, Amblypharyn- | யொலியல்
சூடினார் (€வச. 9082).
4. Chaplet of
808041 4481177717; சிறுமீன் வகை.
108605; வளையமாலை. சண்ணி யொலியன்மாலையொடு
ஓலரி

olari, n. cf. ger.

A small fresh

ஒலி '-தல் oli-, 4v. intr. To shoot forth; to

be luxuriant; to prosper, thrive;

தழைத்தல்,

ஒலிந்த கூர்தல் (பஇற்றுப், 31, 94).

ஒலித்தல் ௦1, 11. ஜப்ப௪.

5 ஒலி'..

(புறகா. 187, 6.)

pal *-5 Fev oli-, 110. [T. wliyu, K. wli, Tu.
uri.| intr.

1. To sound, as letter; to roar,

25 (116 0௦680; சத்தித்தல், ஒலித்தச்சா லென்னாமுவரி

(குறள்,708). 2. 1௦ 1850, 85 01௦065; ஆடைவேளுத்

தல, ஊரொலிக்கும் பெருவண்ணார்

GAY s@sncm. 113).—tr.
to

(பெரியபு. திருக்

To remove, as dirt;

விளக்குதல், உதிர்துச ளுக்ச

01880;

யொலிப்ப (கலித். 81, 31).
ஒலி oli, 4. €ஒலி'... [7: ப,

பொலியச் சூடி. (புறா. 76, 7). 5. Fly whisk;
ஈயோட்டூங்கநவி, ஒலியலுங் கவரியும் புரள (இிருவிளை.
நரிபரி. 40).

1. Cloth, gar-

ஒலியல்? 11௨], ந.$ ஒலி.

84; ஆடை. (பிம்) 2,514, [ம06) தோல், (பிக்)
3. Street; Gag. (Wa.) 4. River; 58. ga@anel

யற் கொப்பாகுவதோ வுவராழியதே (கந்தபு. கர்ளித்தி. 6).

௩. ஏலி

oliyal-antati,

ஒலியலந்தா இதி

4. 666 ஒலியந்தாதி. (வெண்பாப். செய். 18, உரை.)
ஒலியன்

Cloth;

€ஒலியல்.

#.

oliyan,

(கோயிலெர். 88.)

நின்னாடை

ஆடை,

% ult, M.

(Gram.)

ஒலியெழுத்து

oli.) 1. Sound, noise, roar; articulate sound;
gong. (Sat.) 2. Thunder, thunderbolt; @y.
(பில்) 3. Wind; ampp. (fas) 4. Word,
906601; சோல். நின் லுருவமு மொலியு மாகாயத்துள

symbol

பிறர்கேட்கச் சேபிக்கை, (சைவச. பொது.

antly;

oli-y-eluttu,

1. < gel +.

An articulate sound considered as a

of a certain state of consciousness,

dist. fr. வடிவெழுத்த;

950, மயிலை.)

ஒலிவடிவான எழந்து, (சன்.

ஒலியொ லியென்றொலி-த்தல் oli-y-oliabund(uum. 4, 31). 5. Loud or audible recitation of y-enroli-, v. intr. <gel?-+. To yield

உரக:
151, உசை.)

ஒலிக்குறிப்பு

oli-k-kurippu, 2. €ஒலிர்,

மிக்கபயன் தநதல். மாம் ஒலியொலியென்

றொலிக்கறது. (14.)

(ரேகா)

ஒலிவடி.வு oli-vativu, 2. 6 ஒலி.

sound,
A symbol of a sound; oncmatopoetic term,| The sound-configuration of an articulate
ய். 17, வரிவடிவு; எழத்துக்குள்ள சத்தநபமான வடி
35 சலகலெனல்; அறுகரணவோசை,

89, விருத்)
(ஈன்.
லம்.
ஒலிசை
079௦௪. European
$12்.
ஈ.
௦1/ய,
ஒலிவு
the
to
bride
the
of
relations
near
the
given by
8470 728) ஒருவகை மாம்.
01108], 91. நவ், ஒலி!-.

166605

bridegroom on the fourth day of the marriage;
மணமகனுக்க மணமகள் சுற்றத்தார் கல்யாணத்தின்
நான்காநாளிற் கோடுக்கும் வரிசை, (97.)

ஒலிப்பு
ness,

roar;

௦11றறய

#. €ஒலி'.

பபதஜ்சத்தம்,

சொன்மறை

புடைமுனி (இரகு. இசகுவுற். 30).
ஒலிமுகம்

oli-mukam, 1.

சல்,

Sonorousயொலிப்

56 ஒலிழகவா

௦011, 04 புவிமுசவாயில், 01161 8806 of a city, fort
or temple, where the guard is stationed; நகரம்

ஒலுங்கு

mosquito;

004௨,

௩.

4உலக்கு

Big

பேநங்கோசுத.

be wanting, deficient, 180102) குறைவாதல். Sy
டை கோவணமிலாமையி லொலோவிய தவத்தர்

(தேவா. 419, 10).

ிவாப்பக்கம் 0818-ற-றவி1௨௱, 8. 49:

(Log.) Strained or forced comஆஜர்.
தர்க்கத்தில் போநந்தாத
மன்புறவாயில், (விவிலி. 2, parison; incongruity;

அல்லது கோயிலின்
இரா. 1: 17.)

லிமுகவாயில்
go ipaatad. (W.)
ஒலியத்தாதி

லுகு ௦10/0) ர, றாம். ஓல்கு-. Bolster,
cushion for the back of a chair; gar6. Loc.

| ஒலோ வு-தல் olovu-, 50. intr.<lépa. To

oli-muka-vacal, 1. prob.

ஒலிமுகவாசல்

Olive, s. tr., 0728

oli-muka-vayil, 1.

oli-y-antati,

See

பக்ஷம். (8)

ஒவ்வா Golo ovvamai, #.<id. tid, I. Un-

likeness, inequality; gcutate.
n.

<ge+.

disagreement ; இசையாமை,

2. Discord,

606

ஓவ்வு-தல்
ஒவ்வு-தல் ovvu-, 5v. intr.<id.

ended, nearly ரள);

1.Tobe

ஓழிச்சு-தல் 0110௦0-, 29. /*. Caus. of ஒழி'-.
1. To put an end to; to banish; Guréase. ue

வசனமூன்றுக்கு மொவ்வும் (தாயு. எங்கு. 9).

இதற்கொவ்வுறுதால் (பாரத).

DOUa OUT 9TDI

<9

.

2. One,

||

ana

here

எண்களில்

ஒவ்வொன்று

ovvo-k-kuli,

2. Redupl.

அர்த

(186: சில.

and

1
pron
.

ஒன்றுவீதம்,

1, 18801;

ஒன்று.

ovvo' nru,

ஒப்பில்லாதவன்.

ஒரிடத்தில்லையேன

மறுத்து

நீயமித்துக்காட்ட்மே

அணி,

ஓழிந்தவேளை olinta-vélai, 2. <@yf!-+.

[, 65076 (1016; வேலையில்லாக சமயம்.

ஓழிந்தார் olintar, ». <id.

Others, the

651) மற்றவர், ஒழிந்தாரைப் போற்றி (காலடி, 49),
ஓழிப்பணி 0110௨1, 1. € ஒழிப்பு அணி.
(Rhet.) 566 அவநுதி, (அணியி. 1].)

(ஈடு, 5, 0, 2).

185 ற௦ 6008];

which

(அணியி. 53.)

நீலத்திலே விரலால் பாலர் எழதும் அரீக்தம், பகவத்
விஷயத்தில் ஒவ்வோக்குழியிடாதேயிருக்கிற உஙகளுக்கு

ஐ

ஒநபோநளை

மற்றேரீடத்துண்டேன்று

ren begin to learn the letters of the alphabet;

016

71. €ஒவ்வான்.

of speech

8066)

groove the outline of the letter ¢ when child-

ovvon,

௩.
18),
௦401-18
்டணி
துக்காட
ஒழித்
Sete +.
(Khet.) Fig1 ure

particular place by showing its existence else-

of g'+. Depression made in the earth by
repeatedly tracing with the finger in the same

ஒவ்வோ ன்

ஆளு. திருக்கலம்.

consists in denying the existence of a thing ina

விடப்பட்டிருக்கும்.

ஓவ்வோக்குழி

(பதினொ.

35). 2, 1௦ 18086; காலி சேய்தல், 10௦. 3. 7௦
destroy; obsae. Loc.

ஒப்பாதல்.

to be like, equal;

To agree,

am-.

| பிறவியை யொழிச்சுவன்

<paa-+

v. intr.

ovvuru-,

பேநம்பான்மை மடிந்த நீலை.

(W.)

like; to be ஈரி) ஒத்திருத்தல், 2. To be congruous, consistent; Gumppgise. emengyuaw
ஓவ்வுறு-தல்

ஒழிவு

@ipluity

யாருமொவ்

olippu,

ஈ. €ஒழி”-

Exclusion,

வோன் . . . உணர்தலுற்றான் (பாரத. பதினெட். 111).

0191118581, 60015100 ; விலக்கு.

ஓழி'-தல் oli-, [M.olt.] 4 v. intr. 1. To
cease, desist, stop; to discontinue; to be

ஒழிபியல் olipiyal, n. € ஒழிபு Que. Residuary chapter of a work giving various items
of information not mentioned in the several
preceding chapters; நாலின்கண் மன்னீயல்களிற்
சகோல்லா தோழீந்தவற்றைக் கூறுமியல், (ஈம்பியகப்.)

finished,

ended;

த்தல்,

பொய்ச்கோலஞ்

செய்ய

வொழியுமே (காலடி, 43). 2. To decline; to become extinct, annihilated; 9630. gyl68O weg
ரூபங்கள் (ச. 9. 1, 11). 3. To die, perish; ata.
ஈரைம்பதின்மரும் பொருது களத்தொழிய (புறநா. 9, 15).

எச்சம்.

4. 1௦ ரகர;

181101; பாரிசேடம், (9. &. sjrene. 1.)

ஓழிபு 011ம, 1. €ஒழி-.

வேளிச்சேல்லாது தங்கதல். அரசர்

be excepted; dalts&.

thing defiled by contact.with the mouth; od

6. To

சில். (இவா.)

7. To leave off, forbear;

ஒழிய

விட்டூ நீங்குதல். இற்பிறப்பு காணு மிடையொழிய (ப.
வெ. 7, 97). 8. 7௦ ௦84 105176: வேலைசேய்யாது
சும்மாவீநத்தல். ஒழிர்தவேளையில்

empty, unoccupied;

வா.

9, 70

வேறுமையாதல்,

16

ப

தல். எல்லா வேலையையும் ஒழித்துக்சொண்டு வா,

To ruin, destroy, kill; அமீத்தல்,

2,

3. 70 றா

away, cast off, expel, dismiss, exclude; §&3

தல். அவனை வீட்டைவிட்டு ஒழித்தேன்.

4. To ex.

0601, 817016, 0௱!(; தவிரீத்தல். அதையொழித்து மற்
றெல்லாம் சரி. 5, 77௦ 016க 004, empty, vacate;

காலீசேய்தல். பெட்டியை ஒழித்தாயிற்றா?

ஒழிகடை ௦4-1818/, ஈ.€ஒதி'- *. 51816 01
being

almost

exhausted

as

stores,

almost

Except,

save;

. 566 ஒழியாவிளக்கு. மொழிபெயர் தேத்தோ ரொழி
யாவிளச்சமும் (சிலப், 6, 143).

முன்னையும்

ஓழிதீதல் 011-, 77 v.tr. கே. ௦4 ஒழி...
14. 0/1] 1. 17௦000021௦ 8௩ 6ம், ச்ஸ்; முடித்

<id.

ஒழியாவிளக்கம் ௦18-வ4௨௱, n. <id.

இந்த வீடு

யென்னையு

oliya, adv.

தவிர, பாடியென் . . . எந்தை பெம்மானை யொழியவே
(இவ். இருவாய். 8, 9, 9).

91655451 95.—aux. Auxiliary verb; @f ger
alder. கெடுத்தொழிந்தனை
(கம்பரா. இரணியன். 94).

2, (Log.) Law of deduction by elimi-

ஓழிபொருள் ௦1/-0௦ய], ௩. <id.+. Any

வாய்மொழி நம்பா லொழிகுவதாயின் (சலப். 96, 11).
5. To be settled, decided; தீர்மானமாதல். தமச்
கொழிமரபின் . . . நல்லறம் (மணி. 16, 110).

1. Remainder;

ஓழியாவிளக்கு

oliya-vilakku, n. <id.+.

Lamp that burns throughout the night;
விளக்கு, (சிலப். 6, 148, உரை;)

ஓழியிசை oli-y-ical,

which

suggests

2. <id.+.

an implied meaning;

(௦பாநள்தநஜ் சோற்களைத் தநவது, (ஈன். 499.)
ஓழிவிலொடுக்கம்
olivil-otukkam,

aly
That

gufss
2.

€ஒழிவு--இல்£-. த Saiva treatise by Kannutatyavallaldr, about 18th ௦.; கண்ணுடைய

வள்ளலார் சேய்த ஒந சைவநால்,

ஓழிவு olivu, 2.<gyf- 1. 68510, 10152]:
ing; etfs. 2, End, termination ; ழடிவு. ஒழிவில்

ஒழுக்கம்
9

007

4

காலமெல்லா முடனாய்மன்னி (இவ். திருவாய். 3, 3, 1).
3. Final dissolution of the world; இலயம்.
படைப்பி லொழிவில் (வேதா. சூ. 139).

4. Want,

ஒழுகப்போ-தல்
ஒழுக்குப்பி ளை olukku-p-pilai, n. 4 ஒழுக்கு
+:

Blennorrheea; acute catarrhal ophthalmia;

பீளையைப்பேநக்கும் கண்ஹேய்வகை. (தைலவ. தைல.

defect, deficiency ; குறைவு. (18.) 5. (Log.) Law

of deduction by elimination; பாரிசேடவளவை,
0. 18651016) மிச்சம், தீபின தொழிவுபோலப் பின்

வளர்ந்து கெடுக்கும் (Gpar, 674, eens). 7. Leisure;

அவகாசம். எனச்கு ஓய்ச்சல் ஒழிவில்லாமல் வேலையிருக்

57.)

ஒழுக்குமா ற்று-தல்

intr. <id.+.
டையை

olukku-marru-,

ஐ,

17௦ 8000 ௨ 18%) நீரோழகம் ஓட்

யணடத்தல்.

(7,)

ஒழுக்குவிழு-தல் olukku-vilu-, v, ints,
யொழிவோ டபயமச்சம் (பிரபோத. 97, 81).
<id.+. 1. To drop, as water from a leak;
(iPS olukkam, n. <eye-.
], (01- | (௦ 1681; போள்ளல்வழியால் நீர்சோட்டுதல், 2, 7௦
duct, behaviour, demeanour; நடை, ஈல்லொ become leaky, as ௨ 1001 நீர் ஒழதம்படி போள்ள

சிறது. 8. 1101-8((க01ர; பற்றின்மை. பிரவிர்த்தி

முக்சர் தியொழுக்கங்கள்.

2, (0000 000001,

mo-

rality, virtue, decorum; Faw. ஒழுச்ச முயிரினு

Grombun's UB (Gper, 131).

3. Behaving in con-

லுண்டாதல்.

ஒழுக்கெறும்பு
e@+-.

olukkerumpu,

Ant that 100765 18 8 81)

௩. Cea
ஒன்றன்பின்

formity with the canons of right conduct laid ஹேன்றய்த் தோடரீந்துசேல்லும் எறும்பு,
down for observance; விதித்த கடமைகளினின்று வழ
ஒழேக 01018, சீஸ், €ஓழமுகு-.
Slowly;
வாதுநடக்கை,. (குறள், உரைப்பாயிரம்.) 4, &௦1102 80மேதுவாக. ஒழுச வுயிரை வாங்காது (கலித், 58, உசை).

cording to established rules or customs; 204s
தோடோட்ட

Going,
(திவா)

ஒழத்கை.

(9. 9. 9, 99, 8வஞா.)

5,

passing; சேல்லுகை, 6. Way; ar.
7. Height. elevation; 2uiéé, (@U7.)

8. Caste, tribe, family; Sew.

(Ie)

2, Applicabil-

மழையால் வீட்டில் ஒழுக்ச ஒண்டு,

9) போநந்துகை. ஆயிருபண்பி னொழுக்கல் (தொல்.
எழுத். 112).

ஒழுக்கல்”

olukkal,

1.

€ழுக்கு-

1,

வரிசையாக வைக்கை, ஒங்கியகல்லுய்த்

தொழுகச்சல் (பு. வெ. 10, 11, கொளு).

2. Pouring,

35 104௦ (6 ௦1; வார்க்கை, இறுமுயிரக்கு மாயுண்

மருந்தொழுச்ச நீதன்றால் (நீதிநெறி. 49).

pipseas olukkavi, ௩. 414. அவி. The
usual, daily offering of food ina temple;

Gam

யீலில் நாடோறும்படைக்கம் சமைத்த உணவு. (8.1.1.

i, 150.)

@(Lps@'- Sev olukku-, 5 v.tr. Caus. of sp
கு.

1. To cause to drop, drip;

atisaa.

ஒழுச்சவென்கனுச் கொருமருந்து (தேவா. 1110, 1).

17௦ நனி
முக்

3. To draw

நீள இழத்தல்.

2.

நடப்பித்தல். . ஆற்றினொ

1௦ 00ஈம்ப0(;

(குறள், 48).

thread;

out, as gold

௮ச்சிலுறுத்தியன பொற்கயி

றொழுக்யெனபோறும் (இரகு. தேலு. 5)

ஒழுக்கு” 010110, 2. €ஒழுகு-. ([ம். olukku. |
போள்ளல்வமீயாக

dripping;

1. Leaking,
சோட்டுகை,

olukal,

n.

<id.

[K. olku,

M.

oluhal.| 1. Leaking, dripping, leak; oa.
2. Flowing; &T umtiims, 3. Length; நீளம்,
(Sar.)

4, Height; awmo. (Se)

5. Conduct,

olukkal, 4. 410. 1. 566 ஒழக்கு, 1. behaviour; BLdms, அளவின்ச ணின்றொழுச் லாற்

ஒழுக்கல்'

நீராக ஜாத;

ஒழுகல்

2. Flowing;

&Grmcvw.

ரர் (குறள், 280).

|

ஒழுகலாறு olukal-aru, n.< ease +. The
08111 ௦4 2000 ௦010001) ஒழக்கநேறி. காமம் கெ
குளி.மயச்கமில்லாத ஒழுகலாற்றினை (தொல். பொ. 76,
உரை).

ஒழுகசை

(Rhet.)

olukical,

77. €ழுகு- * இசை,

Kind of flowing rhythm,

nothing discordant occurs; Caipigg mauS deur
மல் சேவிக்கினீய மேல்லிசையுடைமையாகிய குணம்,
(தண்டி. 19.)

olukicai-c-ceppal,

ஒழுசைச்செப்பல்
11. “ஒழுசை*.

(Pros.) A rhythm noticeable

in the species of ve#rpda verse in which ven-cir-

ventalai comes in along with iyar-cir-venfalat;

இயற்சீர் வேண்டளை வேண்சீர் வேண்டளையிரண்டூம்
விரவிவந்த
உரை.)

வேண்பாவினோசை,
|

ஒழுகுசையகவல்

(சாரிகை,

செய்.
.

olukicai-y-akaval,

1,

1.

<id.+. (Pros.) A rhythm noticeable in akaval
verse when it contains both nér-onrdcirtya-t-

நீர talai and nirai-y-onraciriya-t-talai;

ஆற்றொ

in which

நேரோன்

றசிரியத்தளையும் நிரையோன்றசிரியத்தளையும். விரவி

3. 566 ஒழக்கம், 1. பொல்லாவொ

வந்த அகவலோசை, (காரிகை, செய். 1, உரை.)
ஒழுகப்போ “தல் 0ய/ம்-ற-ற6-, 9. intr.

ஒழுக்கு JG TLILTLLLo olukku-nir-p-pat-

Laue: +. 1, 17௦ 811) நீரீப்பண்டஞ் சிந்தி
2, To brood over sorrow of dis:
விழதல்,
இவ
appointment, pine; மனங்கரைந்துநததல்,

மூக்கு. (நன். 19).

முக்கும் (ய். இயற், இருவிருச். 1,
tam, 1. 6ஒழுக்கு-4.

Tax

on running water

that is used for irrigation, opp. (௦ கிலைநீர்ப்பாட்
டம்; ஆற்றுக்காற்.பாசனவரி, (150)

ளென்ன ஒழுடப்போ௫ருளே!

ஒள்ளொளி

608

ஒமு௫ு-தீல்

'ஒழுங்கனம்

6'-5e oluku-, 5 v. intr. [T. oluku, K.

olku, M. oluhu.] 1. To flow, as a stream; ff
பாய்தல். ஒழுகு தீம்புனல் (சைடச. காட்டு. 6). 2. 1௦

leak, drop, as water; to fall by drops, trickle
நீர்ப்பண்டம்

down;

பொய்ச்கூரை

௮சும்பொழுயெ

சொட்டூதல்.

(இருவாச. 26, 1).

3. To go, pass,

4. To act according to
walk; நடத்தல்,
laws, as the subject of a state; முறைப்படி
நடத்தல், வையங்காவலர் வழிமொழிர் தொழுக (புற
சா.8,1).
5. To be arranged in regular order;
நேரீமைப்படூதல். ஒழுகுகொடிமருக்குல் (தொல். சொல்.

917, உரை.

6, 7௦ 6 1002 01 (8/1) நேடமையா

தல், மால்வரை யொழுயெ வாழை (தொல். சொல். 317,
உரை.

spread

7, To

out,

extend;

to

be

01805604; பரத்தல், மின்னொழுகு சாயல் (வக. 494).

வளர்தல். ஒழுகு பொற்கொடி மூக்கும்

8, 1௦ ௭௦;
(Pas. 165).

9. To increase,

become

intense;

மிகுதல். மன்னற்கொழுகு மன்பு சொண்டு (உபதேசகா.
சிவத்துசோ. 179).

10. 1௦ 51116; அமீழுதல்.

இட்ட

தொன் றொழுகா வண்ணம் (கம்பரா. வருணனை. 84).
11. To melt; @orgse. ஒழுகக்காய்ந்த
(சிவப்பிர. 4, 1, பச் 385, உமை),

இரும்பு

ஒழுகு” 0100, ௬. €ஒழுகு-.
1. Land record containing particulars of the ownership,
6௦, 04 12005; நீலத்தின் வரலாறு குறிக்தங் கணக்த.
சாடுபிடித்தார்ச்கு ஒழுகைச் சாட்டி (இவ். திருமாலை, 3,

qu).
2. Register of a temple giving an
account of its properties, and its history; Gar
யிலின் வாலாறுகூறுவது, கோயிலொழுகு.
ஒழுகுகொண்டை

+.

oluku-kontai, n. <id.

Coil of hair tied in a special way; 2g

வகை மயிர்முடி. (94)

ஒழுகுநீட்சி 01ய180-07(01, 77. 810.4. Being

5606ம்

௦0%;

ஒழுகுநீட்ட

நேராக நீண்டிநக்கை,

யாலே கொடியென்னவுமாய் (ஈடு, 7, 7, 2).

ஒழுகுமாடம் ௦10%0-ஈட(க௱, #. <id. +.
The human body, as house from which impurities flow out through nine excretory passages;
உடம்பு. ஒழுகுமாடத்து ளொன்பது வாய்தலும்

338, 7).

(தேவா.

P (pS aovrearo oluku-vannam, n. <id.
+. (Pros.) A rhythm that flows evenly in a
01685102 20௦; ஒழகியலோசையாற் சேல்லுஜ்

சந்தம், (தொல். பொ. 538.)

ரகர 04 0க1(8) சகடவோழங்த,

(பெரும்பாண். 09.)

ஒழுங்கரம் olunkaram, x. <eqpa@t

rw.

87௨116] 416; ஒநவகை அரம். (0.6,11.)

ஒழுங்கல்

olunkal,

Disorder, confusion; &iGaG.

PipalG Sev

».<id.

olurtku-,

யிருந்த

சடையாளர்

5 v. <id. intr.

(வெங்கைச்கோ.

209).

correct, straight, orderly; oipwemuSgéene. (w.)

10

01406 10 1106, 860 18 ௦ம்; நேர்படுத்துதல், ஒழுக்கி
முன்னர்த் இருமுறைவகுந்த

காலை

19).

(இருவாலவா.

38,

ஒழுங்கு” olunku, #.<9@@-. 1. Row, rank,
1106, 561165; வரிசை. சகடவொழுமக்கு (சிறுபாண். 55,

eer).

2. Order, regularity; Gpiteuw.

3. Rule

of action, method, plan, model, system; முறை.
4, Good conduct, propriety, decorum; per

னடை.
5. Regulation, law, precept, canon;
விதி. 6. Register of the measurement and
extent of fields and holdings; gprayipsef
weer
காட்டூம் நீலவிவரக்கணக்கு.

(௦.0.)

7. Standard

rate, for assessment or for the price of grain;

நிலத்தீரலைக்கணக்கு. (0.0.)

8, A kind of settle-

ment of the assessment on land, made with
each individual mirdeutér or the cultivating
ryot or with an outsider if the former should
decline the term proposed; ஒநவகை வரீத்திட்டம்,
(G. Tn. p. 1, 283.)
9. A kind of settlement
of land assessment which prevailed in Tanjore

during the first half of the nineteenth century;
ஒநவகைப்பழைய வீீத்தீட்டம். (0. 77, D. i, 176.)
ஒழுங்குகட்டு-தல்

olunku-kattu-, v. intr.

<eyes5t. To make a regulation;
a law; alsGupuGs gis). (w.)
ஒழுங்குபடுத்து-தல

tr.<id.+.

to frame

olunku-patuttu-, v.

To set in order;

to arrange;

7௦211846; நேராக்குதல்.

to

ஒழுங்குவியா ச்சியம் olunku-viyacciyam,

n. Cid. +. (Legal.)

A proceeding by way of

original suit originated by a plaint, as dist. fr.
one originated by a petition; regular suit;
முதன்முறை தோடங்கும் வழக்த,
ஒழுங்கை olunkai, ர. 414.
1. Lane,
alley; @Gagank. (J.) 2. Porch, portico; கட்டட
மூகப்பு, ஆயிரக்கால்
(கோயிலொ. 13410).

திருமண்டபத்தி

னொழுங்கையில்

ஒள்ளியன் 01180,
71. 6 ஒண்-மை.

2Pajsou_Guiner.

ஜொள்ளியராதல் (குறள், 714).
Good,

excellent

man;

வென்றா னொள்ளியனென்று

1, Wise,

ஒளியார்முன்

3, 04. %, 0];8ர.

sadwaict.

சவேசன்வீணை

(£வ. 741).

paratiGuiresr olliyon, n.<id. The planet
Venus so called because it is apparently the

brightest of the stars; #&dsotr. (glaur.)
Being right,

ஒழுக்கி

eymamtad.

To be regular or in order;

intelligent man;

ஒழுகை 010421, 1. <id. 1. கோர்; வண்டி.
உமணர் உப்பொ யொழுகையெண்ணுப (புறநா. 110). 2,

olunkinam, ௩. <id.+ hina.

ஒள்ளொளி 0-1-01/, ஈ. <id.+ gf.

lant light; மிக்கவோளி, (1)

Bril-

009

pang
ஒளறி

olari,

1, 0.

ஒலரி.

த greenish

river-fish, Lenciscus meilettina; 2et Ber.

ஒளியுருவியகல
<gaf’-+.

00106௨1604 ) மறைந்துதிரீதல், (17,)

ஒளித் துவிளையாடு-தல் clittu- ‘ily

ஒளி" cli, ௩. 4ஒண்-மை. [18. 07, 18. 014.]
1. Light, b: "தரவை
splendour;
காந்தி, (fam) 2 . Sun; gwetr. (Se.)
சந்திரன். (பிப்) 4, Star நட்சத்திரம்,
The 18th naksatra; கேட்டை, (பிங்)

நேநப்பு, (மிங்)

brilliancy;
3, Moon;
(இிவா.) 5
- 6, 1176;

7. Scorching; af&ss Soren.

Ceca. Orrafiyé (uifun. 3, 67).

8. Lightning;

To go about incognito, wander| in

v. intr. <id.+.

To play hide-and-seek;.

போத்தி வீளையாடூதல்.
ஒளிநாடு

oli-natu-, n. <eef'+.

One of

the 12 natu lying on the outskirts of the
Cen-Tamil-ndatu in the ancient Tamil- aham ;

சேந்தமீழ் நாட்டைச்சுழ்ந்த பள்னிந நாடுகளுள் ஒன்று,

மீன்னல், (பிங்) 9. Sunshine; GaSe. (Sa) (தொல். சொல். 400, உச)
10. Lamp, (100; விளக்கு, உடையானாம் வெர்தர்ச்
ஒளிப்படு-

கொளி (குறள், 390).

11. Sense of sight, one of

211-1௭1) கட்புலன். சுவையொளி (குறள், 27). 12,

Apple of the eye; கண்மணி, (ு.) 13. Conspicuousness, distinction, excellence; (ugemo.
நீற்றி

னொளிதழைப்ப

(பெரியபு.

நருஞான.

1019).

14. Fame; celebrity; renown; yay. gefly
மாற்றலு மோம்பா வீகையும் (பு. வெ.9, 1). 15, Arti-

நிறைபு

சேயற்கையழகு. ஒண்மையு

0௦18] நகேப(ர;

மோக்கயெ வொளியும் (பெருந். உஞ்சைச். 34, 151). 16,

[11ம் ௦4 1/ஜந1ற; அரசனது கடவுட்டன்மை.
, வையசங்காக்குமால் (£வக.
மன்னவன்றன்்
248).

17.

of mind;

wisdom;

ஞானம். தனையறிந்தோர்ச் கொளியுருவாய்

(ஞானவா.

தாசூச. 9).
(பில்.)

Illumination

18. Eulogy

in verse; கசோன்மாலை.
,

தல் oli-p-patu-, v. intr. Cid. +,

To come into view, appear; to be manifest;
கண்ணுக்குத் தோன்றுதல், ஒளிப்படா தாயிடை யொ
ளிக்கு மீனது (கம்பரா. பம்பா. 10).
ஒளிப்பிடம்
olippitam, 2. € ஒளிப்ப!
@uu.

Ambush;

covert;

hiding place;

மறை

விடம். (மிங்.)

| ஒளிப்பு! clippu, n. <gef’-. 1. Absconding; slinking or stealing away; பதுங்கீமறைகை,
2. Covert; wenpay. (w.)

ஒளிப்பு” olippu, n. <gaf’-. 1. Hiding;
concealing; geféee. 2. Keeping secret, as
one’s thoughts; மனத்துள் அடக்குகை. ஒளிப்பு
மறைப்புப்பண்ணாமற் சொல், (17.)

ஒளிமங்கு-தல் oli-manku-, v. intr.
< gaff!
oli.]
M.
uli,
ஒளி?-தல் ௦1-, 4 v. intr. [K.
+. To grow dim, as light, splendour, or

1. To hide, steal away, flee into concealment;
மறைதல். ஒளியாவெண்ணெ யுண்டானென்று (Sle.
பெரிய. 6, 7, 4).

செல்வா

ஒளியாது

2, 17௦ 1811; தவீரீதல்,

dent ( இணைமாலை. 80).

ஒளி”-த்தல்

oli-, 77 v. Caus. of ஓளி”. [ %,

uli, M. oli.] tr.

1. To hide, conceal, keep out

யின் (£வச.371).

2. To keep in; to disguise;

மனத்திலடக்ததல்.

ஒளிச்சாமற்சொல்.--11/7,

௦ம் 5214; மறைத்தல். சன்றொளித் ததலவைத்த கறவை

105116; பிரகாசங்குறைதல்.
ஒளிமாம்

oli-maram,

பொங்கொளிமரத்திற் சீர்சால்புள்ளினம் பொறையுயிர்த்து
(பிரபுலிங். கோரக்கர். 19).

ஒளிமழுங்கு-தல்

oli-malunku-,

ஒளிமறைவு

ஒளியர்

காரண முன்னாதோசே (ஞானா. 29, 19).
place; covert; மறைவிடம்.

(பீச்)

2. Lurking
3. Screen, a

cover for a fowler; Gatoréanst
மறைப்பு,

us algag

4. Decoy animal; uttmand ga. gat

வைத்துப் பிடித்தான். (19.)
ஒளிக்கடல் oli-k-katal,1. 6 ஓளி *. 12ம்;
பற்கள், (17.)

ஒளிச்சித்திரப்படம் .. oli-c-cittira-p-pa-

tam, #.<id.+. Photograph; புகைப்படம். 10.

ஒளித்துத்திரி-தல் ௦/1/00---(/-, v. intr. |

v. intr.

5 ஒளிமங்த.. (பிக)

414.1,

oli-maraiva, n. <@ef*-+.

hid, conceal one’s self, lurk unseen; Ugiig ss. Wandering in ய5தம156)
மதி . . . ஒளிக்குஞ்சடை மன்னவனே (திருவாச. 0, Secrecy; @raé ww.

ஒளி' oli, 2. <gat?-.[K. wli.] 1. Hiding;
withdrawing from view; wanpms. ஒளிகொள்

Tree

that is said to shine in (16 சக; சோதிவிநட்சம்,

To lie

42).

ஐ. €10.7,.

cliyar,

ஒளித்துத்திரிகை,

1. €ஒளி'.

],

2.

Velajas who

were the dominant people in oli-ndtu; ஒளிநாட்
டிற் சிறந்துவிளங்கீய வேளாளர். பல்லொளியர் பணி
பொடுகக

(பட்டினப். 974).

ஒளியவன்

oliyavan,

#.<id.

Sun, 1ம,,

the shining one; சூரியன். உம்பர்சா டிறந்து வீழ்ந்த
வொளியவன்

(சம்பரா. காகபா. 202).

ஒளியிரு-த்தல்
+.

oli-y-iru-, v. intr. ஏ ஒளி”-

To lie in concealment; to lie in ambush;

to lurk; ugméulasse.

Galé@ewser .. . gaff

யிரு் தனுதினம் பயிலும் (காஞ்சிப்பு திருநாட்டு. 41).

ஒளியுருவியகல்0!- y-uriviya-kal,n. < ge"
+.
Cat’s-eye, a stone of value. found in
0100;

வைடூரியம், (14.)

ஒற்றி-த்தல்

610

ஒளியோன்
ஒளியோன்

806 ஒளிய

oliyon, %. 410,
|

வன், (மிங்.)

To) (மணி. 1, 08).

ஒளிர்-தல் olir-, 4 v.intr. prob. gaf!.

ஒளி

shine; to emit light; to be resplendent;

சேய்தல், உள்ளத்து

ளொளிர்சின்ற

(திரு

வொளியே

வாச. 87, 5).
olir-mukam,
ஒளிர்முகம்
வயிரக்கல். (39,)
18;

1,

ஒளிறு “தல் 0110-, 29. 1747. 04. ஒளிர்: To
| shine, 111; விளங்குதல். ஒளிறுவாண் மறவரும்

|

ஒளிறு" oliru, n.< gafig-. Splendour, light;

பிரகாசம். ஒளிற்றுறு சலன் மார்பெய்தி (சரதபு. KEES
| ஈகர், 94).

௭.
€ளிர்-

1, Poverty;

ஒற்கம் orkam, ஐ. €ஒல்கு-.

indigence; destitution; want; வறுமை. (தொல்.
சொல். 300.) 2. Feebleness; weakness; sortaé.
ஒளிர்வா[ வரு]-தல் olir-va-, v-intr. Cid. |
துணை (குறள், 414). 3. De+, See geti-, சண்ணொளிர் வரூ௨ங் கவின்சாபத்து ஒற்கத்தி ஞூத்றார்
016109, காம்; குறைவு. ஒற்சமில்வளன் (சசதபு.

(புறா. 7, 4).

olirvu,

ஒளிர்வு
12018006:
unt. (W.)

Brightness;

<id.

nm

அவருடைய முசவொளிர்வைப்

பிரகாசம்,

1.
ஒளிவட்டம் oli-vattam, #. “ஓளி.
110501 ; கண்ணாடி, ஒளிவட்டத்துப் பாவையின் (இரகு.

3,
கு௪. 11). 2, Discus; சக்கராயுதம். (பிக்)
1124௦ 611211; பிரபை, சுந்து மொளிவட்டஞ்் குழ்ந்து
4.

(இவ், பெரியாழ். 1, 4, 8),

சோதிபரந்து

Moon;

கந்திரன். ஊர்சளோ டுடன்முளைத்த வொளிலட்டத்து
(யாப். வி, 89, 288).
A camphorated
ஒளிவட்டி olivatti, 2.

reparation;

(சங். ௮௧)

பச்சைக்கநப்பூரம்.

adv.

olivalavay,

ஒளிவளவாய்

< peta’

Privily; இரகசியமாய். (34,)
+ garam.
ஒளிவாடு-தல் olivatu-, v. intr.< patie? +.

அடக்கம்.

௦06511)

4, 884206,

மேரு. 70).

ஒற்கமின் நூத்தைவா யங்காத்தல் (நீதிநெறி. 23).
ஒற்கு-தல் orku-, 5 v. intr.<id. 1. To be
opsmurIp

deficient; to be wanting;

Smpse.

80011, 8000; தளரீதல்.
னாதலின் (மணி. 15, 18).

ஒற்காவுள்ளத்

பொதியிலன்றியும்

2. To fall

(சிலப். 25, 117).

ஒற்றடம் 000180, ௩. €ஒற்று-..

தொழியா

Fomenta-

tion; வேப்பம்பட ஒற்றுகை, (01/07.
orrati-c-ceruppu,
| ஒற்றடி ச்செருப்பு

4.
4 ஒற்றையடி

4.

5]1றற675; 580 0௧15; ஒற்றைத்தோ
(17.)

லட்டையாலமைந்த சேநப்பு.

௮ளபு. 566
ஒற்றளபு ௦1:6]8நய, ௩. 4 ஒற்4று

ஒற்றளபெடை.

(ஈன். 00.)

ஒற்றளபெடை

orralapetai, n. Cid. +.

the mutes @, @, em, &,

Lengthening

See gaift-. (W.)

(Gram.)

ஒளிவிடு-தல் oli-vitu-, v.intr. <9ef+
g0-. See geatfit-. (Sam)
ஒளிவிளங்குமேனி oli-vilanku-méni, 1.

0, wf, @,W, &, of, oo after one or two short

Upaltiutapmasr

syllables for the sake of metre, as in கண்ண்,
G)ammg@, the said consonant being doubled in
writing, to indicate the prolongation, one of
ten cdrpeluttu, g.v.; தறித்த மேல்லவின இடையின

Cid.t.

A mineral

poison;

| மேய்யேழத்துக்கள்

தமக்தரிய மாத்திரையின் மீக்
oli-vicu-, v.inir, <id. +.| கோலிக்கை. (ன். 99.)
ஒற்றறு-த்தல் orraru-, v. intr. <id. +.
Place of con- To keep time with the hands or with cymbals
olivu, n. €ஒளி்

ane. (W.)
ஒளிவீசு-தல்

566 ஒளிர்-,
ஒளிவு"

cealment; wenpattt. (W.)
ஒளிவு” olivu, ௩. 4 ஒளிர்.

in singing; தாளத்தை அறுதீயிடுதல். (இிலா.)

566 ஒளிர்வு,

(W.)

ஒளிவை-த்தல் oli-vai-, v.intr. <pafl +.
(w.) 1. To set a snare for animals or birds;

கண்ணிவைத்தல்.

2, To place a decoy: utitoa

மிநகம் வைத்தல்.

ஒற்றன்

0118,

71.

€ஒற்று-.

oli-vaittu-p-

Spy;

வேவுகாரன். ஒற்றனிவனென வுரைத்து (மணி. 96, 97).

ஒற்றாடல் ௦84௨), ௬. 4ஒற்று 4 ஆள்-.

Em-

010702 8௩0 011601108 80166; வேவுகாரரை விடுத்து
வினைசேய்ளை, (குறள், 59, அத.)
ஒற்றாள் orral, 2. <id.+.ger.

ஒளிவைத்துப்பார்'-தீதல்

Male

காரன். ஒள்ளிய

Spy;

Garay

வொற்றாள் குணம் (திரிகடு. 85).

ஒற்றி!-த்தல் 01115, 719. 18/7.
par-, v.intr. <id.+. To lie in wait for game
6 ஒன்று.
1,
after having set a snare; Scramalsgis sng| To be united with; to become one with; epg!
| மைப்படதல். அவற்றினான் ஆன்மா ஒற்றித்துக் காணி
35550. (W.)

ஒளிவைத்அப்பார்”.த்தல்

par-, v.tr. <gaf'+

உற்றுப்பார்த்தல்

To

௦-8:

stare at a person;

னல்லது

(சி. போ.ற். 5, 1).

படாம 25; ஒற்றையாயிநத்தல்,

2. To be odd, as

ஒற்றித் தொத்தலும்

| இரட்டித்தொத்தலும் (சிலப், 9,152, ௮ரும்.).

011

ஒற்றி

ஒற்று-தல்

an impression or copy from; @ppt பிரதியேடுத்

ஒற்றி” orri, n. <9pa-. 1. Mortgage with
possession, asof land, trees, cattle, etc.; Gamsang
அனுபவிக்தம் பாத்தியதையுடன் கூடிய அடைமானம்,

தல்.

(தொல். சொல். 81, உசை.) 2, 566 ஒற்றியூர். சானொற்

To mortgage, as 1800, 85 17666) அடைமானம்

திழிருர்தே கென்ருசே (அருட்பா, 111, சல்லாபவி. 5).
ஒற் றிக்காணம் orri-k-karanam, ௩. 6 ஒற்றி

+.

ஒற்றிவை'-த்தல் ௦01-184-, ௨.17. (ஒற்றி.

வைத்தல்,

(இருவாச. 6, 18).

566 ஒறிறிச்ச்ட்டு,

ஒற்றிக்கலம் ஊர:

n. <id. +.

566 ஒற்றிச்ச்ட்டு. நிலத்த தொற்றிக்சலம் (தொல்: சொல்,
81) உரை).

ஒற்றிக்காணி

orri-k-kani,

n.

ஒற்றிவை”-த்தல்

+. [T. ottu.]

orri-vai-, v. tr.<@pp"-

1. To place out of the way;

தூரவைத்தல்.
2. To adjourn, as a hearing;
தவணை தள்ளிவைத்தல்,

<id. +.

10188260 1800; அடைமானநீலம். 0707.
ஒற்றிக்கொள்(ளூ)-தல் orri-k-kol-,
ர, ம ஒற்று-*.

விற்றுக்கொ சொற்றிவை யென்னினல்லால்

ஒற்று!-தல் orru-, 5 v.< perg-. [T. K. ottu.]
tr. 1. To bring into contact; to press, hug close;
ஏ. ஒன்றிற்படம்படி சேர்த்தல். வீணை . . . மாத ரணி

1. To press on one’s body, get முலைத் sus

ஜெற்றி (Pas. 1746).

2. To stamp, as

anything applied or impressed on one’s person; ௨ 5621; முத்திரையிடூதல். கொடுவரியொற்றி (சிலப். 6,
உடலிற்படும்படி அழத்துதல். சச்சாப்பொறி யொற்றிக் 98). 3.To spy ௦04) உளவறிதல். கண்மா ple

சொண்டு (வ். பெரியாழ். 5, 4, 1).

2, 7௦ take

ரொடுக்ச மொற்றி (மதுரைச். 042),

4, To beat, as

possession 01, 8006%) வசப்படத்திக்கோள்ளுதல். cymbals in keeping time; srernGurGga. smog
தாளம் பெறுதற் கொற்றுவதங் சாட்டுவபோல் (பெசியபு.
(W.)
ஒற்றிச்சீட்டு orri-c-cittu, n. <gpe +. திருஞான. 40). 5. 17௦ 512116; அடித்தல். வேணுச்
சோவின் மிடைந்தவ ரொற்றலின் (£வக. 094).

Usufructuary mortgage deed; ஒற்றிப்பத்திரம்.
ஒற்றிடு-தல் orritu-, v.inir.Cenp+.

To

apply fomentation; obipiuGse. (w.)
ஒற்றிநறுக்கு

orri-narukku,

n.

<@epd+.

6. To

press down; to press upon ; அழக்குதல், வெங்சணை
Qediiy கோச்கியொற்றுபு திருத்தி (Fae. 2191). 7,
To attack; srégge. uyerss yaQarnp Gants

தொல் (கலித். 77, 5). 8, 7௦ (0004; தீண்டத். சத

Mortgage deed, lease deed, written out on a வொற்றிப் புலம்பியா முலமா (கலித். 8, 2). 9. To
08110918-1681; பனையோலையில் எழதிய அடைமா 8௦6 ; தழவுதல். Coat செவிமுதற் கொண்டு
னப்பத்திரம். (97.)

பெயர்த்தொற்றும்

ஒற்றிப்போ -தல் OFTl-p-pd-,

p’-+.[T.K. ottu.]

v. intr. < 9D

To go away from; afada

Cadguse.
ஒற்றிப்போடு-தல்

<id.+.

Orfl-p-potu-,

9, 77.

To adjourn, as a bearing; தவணை

தள்ளீவைத்தல்.

ஒற்றிமீள்[ட்]-த[ட]ல் ௦01-ஈ]-, 9.84.

<e0h+.

தீநப்புதல்.

Toredeem a mortgage; 3m wirarp

ஒற்றியாட்சி

௩.

orri-y-atcl,

வம

ர.

Enjoyment of usufructuary mortgage; 9p
யனுபவிக்கை, (17.)
ஒற்றியிரு- த்தல்

p*-+.

To keep ata

Offi-y-iru-, 9, intr. < =p

distance;

Saduiggea.

ஒற்றியிருமெள்றுரைத்தேன் (அருட்பா, 111, சல்லாபவி,
5).

Aplace

ஒற்றியூர் orri-y-ir, 7. <908+.
celebrated for its ancient shrine of Siva,a few

miles to the north of Madras; #eCarbpyyt.
(Cpe. 1108, 1.)
ஒற்றியெடு-த்தல்

g'-+.

orri-y-etu-,

v. tr. <p

1. To aksorb moisture with a blotter,

sponge, etc.} she ராம்வாங்கும்,

2. To take

(கலித்: 103, 51).

10.

To wipe

120, 85 (6875; துடைத்தல். கொடியனாடன் சண்
பொழி

கலுழி யொற்றி

(வக.

1997). 11, 76 pry

111௦ ; உய்த்துணாதல். உள்ளொற்றி யுள்ளூர் ஈசப்படுவா்

(குறள், 997).

12. 1௦ றகர், 858 0001; தள்ளுதல்,

பாவையன்னா எறிவுறா வகையி ஜெற்றி (€வக. 1505).
13.

To fell down; வீழத்துதல். புலிடார்த் தொற்றிய

14, To
களிற்றிரை பிழைப்பின் (புறநா. 297, 10).
tie, fasten; கட்டுதல், வலைவலி தொற்றினர்க்கு (கல்

லா. 06, 0).
15, 7௦402; 4௦ 8க1॥; வலித்தல்.
எருதுகயிற்றை யொற்றி யிழுச்சின்றத. (14.) 16. To
800108௦0; அடத்தல். ஆளியக் சரும்புழை யொத்தி (ந்.
322).

17. To shoot, as an arrow; oad. Can

Qernps GehssarCp (Fas. 797). 18. To decide;

to determine; தீரீமானீத்தல். ஒன்று நினைக்தொற்றி
(ser. 5, 20)—inir. 1. To appear, as a pure
0௦0500811 ; மேய்யேழத்தாய்நீற்றல். யரழவென்னு
மூன்று மொற்ற (தொல். எழுத். 48).

2. 1௦ 10016 09

jerks or starts, as an animal when its forelegs
316 (160 (0ஐ6(167; தத்துதல். மாடு ஒற்றியொற்றிப்போ
இெத.

(.)

3. 17௦10, 88 மறம்; காற்றுவீசுதல்.

கடிகாவிற் காலொற்ற வொல் (கலித். 92, 51): 4, To
(10%: 10 80066; ஒடீடிக்கோள்ளுதல். தாளொற்றித்

தீப்பி வீழ்ந்தார் (வக. 2768). 5. 77௦ 8றற]9 fomenta(1௦0: ஒற்றடம்போடூதல்,

6. To think;

நினைதல்,

வச்தத வளர்த்து வருவ தொத்றி (ரிலப். 3, 65). 7. To

ஒற்றைச்சேவகன்

612

ஒற்றி!

1146: மறைதல், சள்ளொற்றிச் சண்சாய்பவர் (குறள்,| (20021) 80165 or secret emissaries; ஒற்றுழலமற்

தல், ஒற்றினானே . . . ஒற்றுவித்து (குறள், 583, உரை).

927).

ஒற்று” ராம, 1.4 ஒற்று-. 1, 000500804) மெய்! — mpigiiy orruruppu, n. <9ept. A
2, Espionage, piece in the ya@j adioining the strings and the
யெழத்து, (தொல். எழுத், 411)
ஜரரற2; வேவு,

ஒற்றி ஞயெ வேயே (தொல். பொ, | 06119, ஜல். 6;

சேங்கோட்டியாமீல் நாம்பினும்

வேவுசேல்வோன். :பத்தரினும் தாக்குவதோர் கநவி, (சிலப். 15, 108, ௮௬ம்.)
luttu, n. <id.+. Conorre
HI
6
4)
ப
0118)
HI
வ
S
மர
DD
4,
PD
21,
்,
!
(குறள
ும்.
நீக்க
ும்
்
றமால
சான், ஒற்றுக்கொடுத்தால் வீக்கம
ஒற்று௦0:முரை
ஒற்றடம்
(311
(இிவா.)

58).

3, $0)

560764 82604;

80084; மேய்யேழத்து,
ஒற்றை orrai, n. <gerp. [M. ot'tla.] 1.
6.-A pact of the cenkétti-ydl.

5. [T. oftu.] Flat bracelet for'a child;
MSL
TH AMS,

966 ஒற்றுறுப்பு,
108).
ஒற்து

ஒற்றுறுப்புடைமையில்

Spbos

(ஏலப். 19,

One; one of a pair; geirgs. (wer. 185, ms.) 2.
Odd number; ஒற்றைப்பட்ட எண். மறையோ ரொற்

“தில் orru-, 5 ஏ. intr.

றைப்படவரித் தூட்டவேண்டும் (மச்சபு. சபிண்டீ, 97).
3, 5102160658) 50160658; 1010060655 ) தனிமை,

See ஒத்து”-.

poppe son|t_}-s[t lev orru-k-kél-, ௦. அவன் ஒற்றையாயிருக்கிறான். 4, 1100108124166850 ]
To play the eavesdropper;

intr. <ep9 +.
பிறர்பேச்சை மறைந்துநீன்று கேட்டல்,

| ஒப்பின்மை, ஒற்றைச் சேவசனே (இருவாச. 36, 10). 5,
Loose leaf of a book; safGuG. €ழேவிழுந்த ஒற்
ஒற்றுணர்ச்சி orrunarcci, n. < 9erp +. ennenuw or. 6. A kind of instrument ; em gids
Corimon feeling; seeing eye to eye; agreeing கநவி முன்னொற்றை யிருசங்க முடலூத (பாரத. நிரை
in sentiment; ஒற்றுமையுணாவு.
மீட்சி, 5).

ஒற்றுப்பெயர்த்தல் ரய௩ழ-ரஞ21(21,

8.

< 969+. Stanza composed in such a way as to

ஒற்றைக்கண்ணன்

orrai-k-kannan,

1.

<epep+. 1. One-eyed person; cg sew Capa

admit of the words being interpreted by artful வன். 2, Sukra, the priest of the Asuras having
analysis to convey more than one meaning; only one eye; #aéaer. (W.) 3, Kubéra; §Gu
ஒநமோமியுந் தோடர்மோழீயுமாகநன்று வேவ்வேறு mer. (W.)
போதள் தநவதாகப் பாடப்படம மீறைக்கவி. (சண்டி.
95, உரை.)
ஒற்றுமை'
orrumai, %
Union; agreement; concord;

றயிநக்கந் தன்மை,

(step, 287).

ஒற்றுமை

<gerp-.
oneness;

1,
ஒன்

n.<id.t.

சகொள்ளாதார்

சட்பு

ஒற்றைக்ருடை | orral-k-kutai, 2. Cid. +.
Lit., a single umbrella, fig., sovereignty of the
whole world: darsuss
ws craruoter வேண்

2, Application of the mind to

one object; close attention; concentration of

thought; warh epbevtiuSms. gppe சொண்டு
சக்கு முள்ளத்து (திருவாச. 3, 128).

ஒற்றுமை" ௦ராயாமர், x. 6ஒற்று. Qualities
requisite in a 809; ஒற்றரின்தன்மை. ஒத்றுமையால்
விண்ணார்பொருட் டி.வண் மேவியுளான் (சர்தபு. ௮௧
சனிமு. வதை. 17).

ஒற்றுமைகோ டல் ராயா2/-1%6/வ], n. 4 ஒற்

g-eu'+. Living in peace with others, a characரசீ1511௦ 01 (46 788185; வேளாண்மாந்த ரீயல்புகளு
ளோன்று, (இவா.)

ஒற்றுமைநயம்

+.

ofrumai-nayam,

௩, 10,

1. Intimate connection; opp. to Capp

மைசபம்) ஒற்றுமைத்தன்மை. ஒற்றுமை ஈயத்தி னொன்

தெனத் தோன்றிலும்

(நன். 451).

ehaenps
Erol oofliang orrai-k-kalinirkai,

2. (Buddh.)

[021637 04 0௧050 ௨00 வீ£601) காரணகாரியங்கள்
ஒன்றயீநக்கை. (மணி. 30, 220.)

Pertinacious

endeavour;

persis:

tent entreaty; altngy ழயல்கை,

கோற்றக்குடை.
ஒற்றைக்கை

0181-18-12,

௩.

<id. +.

(Natya.)
Gesture with one hand;
காட்டற்குரிய அபிநயம், (பரத. பாவ. 19,)

egmaump

ஒற்றைக்கொம்பன்
<id.t.

orrai-k-kompan, 1.

J. Elephant with one tusk; @poné

கோம்புள்ள யானை, 2. (80688 111௦ 185 0119 one
tusk, the other one having been broken by
him, accg. to Hindu mythology, to write
the epic of the Mahabharata on Mount Méru,

to the dictation of Vyasa; afgmuat.

ஒற்றைச்சக்கரவண்டி

orrai-c-cakkara-

vanti, 1 <id.+. Wheelbarrow;

QRséémparw

தள்ளுமவண்டி, (0, 5. 1)
ஒற்றைச்சார்

Ofrai-c-car,

ந,

<id. +,

ஒற்றுவன் ஜெயா, 8. ஏற்று.
See House without an open space in the centre;
டுடையில் திறந்த டுடமில்லாத வீட, (1,)
ஒற்றன். யன தொற்றுவன் (சத்தபு. சகரழி. 96).
openness aisest orrai-c-cévakan, n.<id.
ஒற்றுவி-த்தல் orruvi-, 77 v.tr. Caus. of
gfe- To'keep oneself informed of events t+ Matchless warrior; goPefser. (Insc.)

ஒற்றைத்தலைதோய்

019

pa.
ஒழிப்பு

ஒற்றைத்தலைதோய் orral-t-talai-néy, ௬
ஒற்றைமணி orral-mani, n. <id.+. See
<id. +. 1, Headache on one side, ௪27180) ஒநத் ! ஒத்றைப்பட்டுமணி,
தலை வலி, 2. 1121781218; நரம்புவலீ, (௦, 0.)
ஒற்றைமருப்பினன் orrai-maruppinag,
orral-t-talai-vali, fh. ! 1, 810.4. 56 ஒற்றைக்கோம்பன், 8..(சூடா;)'
ஒற்றைத்தலைவலி
€10-... 866 ஒற்றைத்தலைநோய், 1. 700,

ஒற்றைத்தாலி ஊ£்-(8(. ௩. Cid. +.

ஒற்றையடிப்பா GN
Foot-path;
n. <id. +.

Marriage badge, without any other accornpany- | அமைந்த வமீ.
108 163619, 608015, 810.) தாலிமாத்திரமான கழத்
ஒற்றையலகுசாகுபடி

orrai-y-ati-p-patai,
pris காற்றடம்பட்டு

கு

தணி.

(1.)

ஒற்றைத்தாழ்ப்பூட்டு orral-t-tal-p-pattu,

n. <id.t.

Lock

with a single bolt; single

100%; ஒற்றைத்தாழளள பூட்ட, (1,
orral-t-tula, ந, “1,
ஒற்றைத்துலா
Well-sweep made of one solid timber; eiep

Guippu. (w.)
ஒற்றைநாடி

ortai-y-alaku-ci-

Kupati, 2. <id.+. Cultivation by transplant11)ஐ 510216 86601185 ; ஒற்றையாக நாற்றுக்களைநட்டூப்
பயிர்சேய்கை,

qpeapumifs@sr
<id.+.

orrai-y-ali-t-tér,

Monowheeled

chariot of the sun;

g Puss. (a)

|

ஒற்றையாள் orrai-y-al, #.<id. +.

orrai-natl,

௩,

<id.+nadi.

16௨1 01 8086 0௦09; ஒல்லியான சரீரம், ஒற்றை

1.

Single

person, one having no relations; abpapaGralg
மில்லாத தனீயாள்.

ஒற்றையிதழ்ப்பூ orrai-y-ital-p-pa, #.<id.
ஒற்றைநூல்வளைவு orrai-nil-valaiva, 1. +. Monopetalous flower; @fsigarar west.
<id.+. Segmental arch; கட்டட வளைவுவகை.
ஒற்றையிரட்டைபிடிக்கை orrai-y-iratப
(C. E. M.)
tai-pitikkai, . <id.+. Playing at odd and

நாடி. மனிதன்.

ஒற்றை நூற்புடைவை

orrai-nir-putai-

ஒநவகை வீளையாட்டு,

ல;

தனி

ஒற்றைவாய்க்கணக்கு orrai-vay-k-kanakku, 2. <id. +. Calculation made by a

ஒற்றைப்பட்டுமணி orrai-p-pattu-mani,
n.<id.+. Necklace of single beads strung on
silken string; @penpai. oes. (W.)

single operation, as by once adding, subtract-

921, 71. 410.4.
Single-threaded cloth;
யிழையாற்சேயத சீலை, (44.)

PDCYDLILILC)arcer
Gay Fev — orrai-p-

pata-v-ennu-, v. <id.+.

intr. To enumerate

only the odd numbers;

ஒற்றையேண்களைமாத்

திரம் எண்ணுதல்.--/7, 7௦ count things one by
016; பண்டங்களை ஒவ்வோன்றக எண்ணுதல். (W.)
ஒற்றைப்படை orral-p-patai, #. 414. *
படு-.

004 படம்; ஒற்றையான எண். 091101.
ஒற்றைப்பா ர்ப்பான் Ofral-p-parppan, 1.

<id.+. 566 ஒறிறைப்பிராமணன்.
ஒற்றைப்பிரா LOGR GM ofrai-p-pirdamanan,

n.

<id.+.

A Brahman

coming

alone, a

phrase used with reference to 4 superstition that

ing, multiplying, or dividing; ஒரேவகையாம்த்
தீநம் கணக்கு, (34.)

ஒற்றொழிபாட்டு ௦01-02((0) ஈ. “இத்த
ஒழி.

Verse, the words in which do not

contain any pure consonants;
தில்லாப்பாட்டூ, (சூடா.)
ஒறு-த்தல் oru-, 17 ».tr.

மேய்பெழத்

1. To punish,

0185(156; தண்டித்தல். ஒப்பசாடி யத்தகவொறுத்2 (புற
sr. 10, 4). 2. To rebuke, reprove; Sug@. ggruu
3. To dislike; to be
வோவலை (௮௪. 942).

disgusted with; Gacsse. (Ser) 4, To deride,
110100/6; இகழ்தல். யாசே பிழைத்த தொழுக்ித்பவா

(குறள், 779).

5. 17௦ 085110) அழித்தல். ஒறுதசாறா

மொன்னார் புரக்கண் மூன்றும் (தேவா. 407, 11). 6. Te

suppress, as the desires; to restrain, as the

senses; to mortify, as the body; to curb, as
solitary Brahman instead of two Brahmans; the appetite; to subdue, as the passions; ஒக்
சகுனத்தடையாதம்படி தனியனுய் எதிரீவநம் பார்ப் குதல். சற்றும் வாயொழுச்சர னில்லை. (14.) a. To
it is a bad omen

to meet

on one’s way a

afflict, distress, cause ற8மப (௦) வநத்துதல்.-- 4414௪,

பான். (அறப். சத. 04.)
ஒற்றைப்பூடி

orral-p-piitu,

#. <id. +.

Garlic, having one main bulb, Allium sativum;
வேள்ளைப்பூண்டூ, /,00.
ஒற்றைப்பேய்மிரட்டி. orral-p-péy-mirat-

ti, n. <id.+.
A medicinal herb, dist. fr. Q7e
டைப்பேயமிசட்டி ; மநந்துச்சேடிவகை, (பாலவா. 494,

குறிப்பு.)

1. To become scarce, scanty, as crops, as rain;

to fail: genpee. (wW.) 2. To be defective; sarer

மாதல். ஒறுவாய்.
ஒறுப்பு 0ரமறற, ௩. €ற-..

ment,

punishment;

samvter.

1, 266

2, Rebuke,

3. Dislike, aversion,
760001; கீடிந்துபேசுகை.
disgust ; Gaugitry. (W.) 4. Bridling the passions,

ஒறுவாய்

614

self-mortification, self-denial; அடக்குகை...

5.

6. Privation,

Scarcity, dearness; &s7é&. (w.)
lack; Sempay. (W.)

oru-vay, n.<id.t.

ஹவாய

1. Mouth

with defective lips; sunken mouth,

#amga

பாதிகாச்கு முதசவிற் பாதியுச் இன்

டைந்த வாய்,

ஒன்றி
topsy- -turvydom ; confusion; want of order or
system ; குழப்பம்.

ogfarai-k-hannan,

ஒன்றரைக்கண்ணன்
1. ஏன்று 4.

One

who looks obdiguely

with half an eye sbut; lit., man with an eye
and a half; one who squints; 9guUes gar ep பார்

றொறுவாயேம் (சலிம். 904). 2, Broken edge of a வையன்.
ஒன்றலர் 007314, 1, 4 ஒன்றி- ௮ல் 062.
001; ஒடிந்த விளிம்பு, அறவாய்த்சலையில் பலி (தேமா.

1125, 8).

Lit., those at variance with-a

pergon;

foes;

SMOIMULILKEY oru-vay-p-pal, n. <9w enemies; பகைவர். (மி4்.)
றிசொல் ௦0௨1-00], 7. (ஒன்ற.
வாய்*. Row of teeth with one or more gaps;
(Gram.) Sing. of the impersonal class; ger
சீதைவடைந்த பல்வரிசை,
oru-vay-p-panai, ர், றன்பாற்சோல். (சொல். சொல். 3.)
ஹவா ய்ப்பானை
றன்கூட்டம் onran-kfittam, #. <id.
<id.+. Pot chipped along its mouth; aaPuy
+. Collection of thmgs of the same kind;
சிதைந்த பானை,
ஹுவாய்போ-தல்

<id. +.
be chipped
பாகையிலே

Oru-Vay-pd-,

9, 84௪,

To be broken at the edge; to
off; amGurgsd. ஒறுவாய்போன
(பெரும்பாண். 99, உரை).

2. To be

0616011476 ; துறைவடைதல். உம்முடைய காராயணத்வ |
மூம் ஒறுவாய்போய் (அஷ்டாதச. பச். 158).
ஹுவா wiest

oru-vayan,

#.<id.

Hare-

lipped ஈ18॥; உதடூ சீதைந்த வாயுடையவன். (17.

@-pialtan oru-vinai, n.<ea-+. Unending |

trouble or difficulty; éamp guru.
Qgue@/ oruvu, s.<id.

Trouble; distress ;

ஒரேபோநளீன் கூட்டம். (ஈன். 300.)

ஒன்றன்பால்
(Gramn.)

ஓஹுவுகலம் oruvu-kalam, ந. <id.+.

See

ஈ. ர். *

Simg. of the impersonal

றிணையோநமைப்பால்.

class; sce

ஒன்றனையொன்றுபற்றுதல்

௦ரமய!-

y-onru-parrutal, 1. 8ம். (1.02) [வகர 01
mutual 0606006008, 566 அன்னீயோன்னீயாச்
சிரயதேோஷம். (தொல். விருத். 50.)
ஒன்று-தல் onra-, 0. intr. Cid. +. 1.
To be first; paastsd. garar qarGarm வொன்
றின்று (பரிபா. 4, 41). 2, 1௦ 00416906; 2க்கியப்படு
$6.
3. To be amalgamated; ஒன்றனுள் ஒன்று

லயமாதல்.

வநத்தம். (சங். ௮௧.)

onran-pal,

4. To be without an equal; இணை

யின்றுதல், ஒன்ுவுலகத்து (குறள், 234).
ஒனருக onraka, adv. Cid. +. Certainly;

ஒதுவாய்ப்பானை, ஒழுவுசலங்சாடி (சினேம். 175),
ஒன் on, part. (Gram.)
An expletive;
ஒநசாரியை. (தொல். எழுத். 180.)

surely; positively; Sesuncta, (Ger, 233, 2 ens.)

ஒன்பதினாயிரப்படி onpatin-ayira-p-patl, n.<ee@ug+.
Name of a commentary

lai, n.< gerg-+. Combination of two metrical
feet, the first of which is a Rani-c-cir and the

by Naficiyar on the Tiruvdy-moli, consisting
of 9000 granthas; spumiGuomfés, spew
செய்த வியாக்கீயானம்.

Heo!GI onpatu, n.[K. onbattu, M. onbat-

tu, Tu. ombhattu.| The number nine; o crer
லும் எண், (5ன். 199.)

ஒன்பதொத்.து onpatottu, n. <garug +
94s. A mode of beating (1௦ ) ஒரவகைத்தாளம்,

(Ba. Si gan)
ஒன்பான் onpan, n. <gergt+. See ger
பது,

So HsachAsstor

next a foot beginning with nér- -acai; நீரைமிற்
றுரிச்சரின்ழுன் நேரசைவநந் தளை.(இலக். கி. 719,
உசை.)

GOT (BF COLD

Enmity;

ueg&emn

onramal,

n. Cid. + # neg.

ஒன்றாமை யொன்றியார் சட்ப

டின் (குறள், 686)
peor apt onrar, n. Cid. +. Foes; ueaet.
ஒன்றார் மும்மதி லெய்தவன் (தேவா. 106, 8),

ஒன்ருலொன்றும்

€ன்று 4.

negative;

onrakonrum,

ade,

By any means, at all, used with a -

யாதோன்றினுலும்.

ஒன்பான் முதனிலை முத்துச் தற்தே (தொல். குறைவில்லை. (8)

எழுத். 40).

oncata-vaiici-t-te

|

தன்னுணென்தும்

ஒன்றி' “நீதீல் ராற்-, 11 9,444. (ஒன்று
To unite, combine; போடுத்துதல். ஒன்றித்து வாழ

ஒன்ற 0ற18, றர. ஏன்று.
A sign of
0011311501) ) ஒர் உவமைசீசோல். (தொல். பொ. 986.) வேண்டும். (1)
ஒன்றடிமன்றடி

dupl. of sero.

onrati-manrati, n.

Re-

Mixture of various things;

ஒன்றி! பேடி

< serps. [T. ondu, K. oati.|

1. Solitariness; singleness; loneliness; தனிமை:

ரந

ஒன்றிப்பு

Span ght

2. One who is alone; solitary person; sates

Cuma.

ஆன்.

of (96 1000675008] 01856; அல்நிணை யோதனமைப்

ஒன்றிப்பு 00 10றய

௩. €ன்றி-.

n. <g@g-+.

8. (Gram.) Singular rember

wine. (Ser. 263.) 9. That which is incomparable; gtnubpgi.— conj.
Or; else;
விகற்பப்

Union;

harmony; concord; unity; gga.

ஒன்றியவஞ்சித்தளை

Collog.

போநளைக்காட்டும் இடைச்சோல்.

onriya-vatici-t-talai,

garg Falter cow

வீரி, ஒன்ற அசன்பயனை சர்.

Combination of two metrical

ஒன்றுக்கிரு-த்தல்

feet, the first of which is a keni-c-cir and the

oprukkiri-,

v. intr.

next a foot beginning with nirai-y-acai; bees
யிற் றுர்ச்சரின்டுன் நரையசைவநந் தளை. (இலக். வி,

<eagt.

718, உரை.)

intr. <id.+. 566 ஒன்றுக்கீந-,
ஒன்றுக்குமற்றவன் onrukkum-arravan,

ஒன்றியார் onrlyar, n. Cid.

sociates; sorcensGaiisat.

ges

Friends; as-

ஒன்ருமை

யொன்தி

([:08.)

mn 6 ஒன்று.

onrukku-p-po-, v.

Good-for-nothing fellow, useless

061801) உபயோகமற்றவன்.

+ ஆள்.
ஒன்றியாள் onri-y-al, a. < gerd
Single person. 566 ஒற்றையான்,
ன்மை

SG UGUT-Sev

n. <id.t+.

யார்கட்படின (குற, 986).

ஒன்றிலொன்

To urinate; Fudd dftsé,

ஒன்றுக்கொன்று

0120)

8. 414,

+. 1. Matuality; owe காட ஊர;

onril-onrinma,

டோன்று,

ஒன்றுக்கொன்று

566 ஒன்றினோன்றபாசம். 2. Comparison

ஒன்றின முடித்தறன்னின முடித்தல்

தொடர்ச்சியாயிருச்சிதது.

of one thing wih

ஊன்றினேன்று,

ஒன்றே

ஒன்றுச்கொன்று மேல்.

aacther;
3, See a

Onrinammutittarannina-mutittal-, nm. <id. +. | டிக்கப்போட்டி, என் பேசினால் ஒன்றுக்கொன்று சொல்
(Gram.) Treating of some item of the sub- ஓுடுரான்.
ஒனறுகுடி
onru-koti,
2. னது...
ject matter of a treatise in such a way as to/

bring within its purview other items akia to
it, ome of 32 wit, q.v.; QRGuTRcTs கூறிழடிக்
கையில் அதந்கனமான போதனையும் அங்குத்தானே

Family or person ying ia another's house or
garden; @cGasy.

POTD LG. gev onrru-Rittu-,
oy. é.
<geag+. To gather together, collect; getr.
றய்ச்சேரீத்தல்.

கூநிழுடிக்கையாகில உத்தி, (ஈன். 14)

ஓன்றினொன்றபாவம்

05111-0118ற%-

ஒன்றுகூட்டு”

Mutual negation of
vam, a. <id.+. (Log.)
identity of two (18௯ ; அன்னியோன்னியாபாவம்.

ship; @pGaidane.

{T.

ஒன்று'-தல் ஊம், 2௦.07. €ன்று.

perp

to
1. To unite; to coalesce;

3. 1௦ 06

2, 1௦ 88166; சம்மதித்தல்,

on intimate terms with; மனங்கலத்தல், கிரபகி

(தொல்.

தோசொருபால்

286

பொ.

ஒன்று” onru, x. [T. ondu, K. ondw, M.

(W.)

O-gsev onfu-kitu-, v. mir. <id,

ஒன்றுகை

மரு

தரற்றி (இருவாச. 4, 89)
சன்புல ஜென்றி சாதவென்
to be similar; 2esauage,
வேயொன்று
உரை.)

<id. +.

தல்.

கொள்பவரோ டொன்றாது (புறசா. 5, 6). 4. To set
965 ஈரம் 501619 0 ௨; 001201; ஒருமுகப்படூதல்,

5. To resemble;

2

+.
I. To meet one another; to gather in an
assembly; to assemble together; gérgnidGat
தல். 2. To be united in harmony; éfuaiuG

grow together, as two trees; to become one;

ஒன்றதல்.

onru-kittu,

Concord; harmony; living on terms of friend-

(8. ௪. அளவை, 1, மறைஞா.)
onavu, K. ondu.|

(W.)

நாய்ப், ௬, 6ஒன்ளு..

டுசைகை,

ஒன்றுகொத்தையா-தல்
a-, v. intr.< garg +.
7

Fitting

ர0-%00124-

To be defective, incom-

plete; spevas றயாதல். ஒன்றுசொச்தையாங்ச் சாரி

கஞ்செல்கிருள். Collog.

ஒன்றுநன் ராரா, 1.4 ன்ற... 168/௦

& ster

is at one with a person; friend; WsPuer. (e.)

consequence, a person worthy of regard; மதிப்
புக்தரிய போநள், ஒறுத்தாரை யொன்றாக வையாரே

ஒன்றுபடு-தீல் onru-patu-, . 427.
6 ஒன்று

onnu, Tu. onji.]

1. The number one;

னும் எண். (இல், இருச்சர். 7]

2. A person of

(குறள், 155). 3. Attaining salvation; af6Gup).
(லா) 4, (74௦0; ஒற்றுமை, வேந்தர் வேர்த னித

யர மொன்ராப்றின்ற வியற்சையை (பாரத. ரூதுபோர்.

1.

5, ரர்;

ஜோ. 54).

காய்மை,

6. 5;

ஒன்றுகரத்து

(சம்பா.

இந்திரியம், இரண்டடச்சா

ஒன்று பலசாளமும் விட்டிடார் (தருளே, ௪. 74).

Euphemism

7.

for urination; Foipi. ஒன்றுச்ருப்

+.

1, 7௦ 00816506) ஒநதன்மையாதல்,

பட்டு எழிமொழிஎ

reconciled;

to

(புறசா. 77, 4).

make

நரோ06)

2.

ஒன்று

To become

இணச்சுமாதல்,

பகைத்த இருபாலாரும் ஒன்றுபட்டார்கள்.
ஒன்றுபாதி onru-pati, n Cid. t+.

1.

A moiety, a half; ums’. Loc, 2. Roughly half;

ஏறக்குறையப் பாதி. [,00. 3. 1818ர்ஜீர்) நடச்சாமம்.

(0

016

ஒனறுமண்டடி
Por MUNSRTL ig. onru-mantati,

#.

See

ஒன்றடிமன்றடி. (].)

g* 6,.1.

றும்--, 19 (11016 ற61501) தரீத்திரன்.
ஒன்றுமன றடி onru-manrati, m.

ஒன்றுமொ ழி-தல்

onru-moli-,

v. intr.

of water; WSFESTHIFW

௮ப். 06, 4).

௦0ர01-001ப-

0-00], %. <id.+.
(Gram.) Term common to
both genders, one unly of which is intended,

the other being excluded by the context; @§
தணையாண்பேணுள் ஒன்றனையோழிக்கம் போதுச்
. சோல். (ன். 909.)
ஒன்றோ 006, றரரர். 610. * ஓ”. 1. 1401 only,
but also; connective between nouns and someஎண்ணிடைச்சோல், பொய்படு மொன்

2. Either-or; alan

பப் போநள்தநம் இடைச்சோல். ஏவலா னரச ஜொன்
"ரோ விருபிறப்பாளன் (வச. 1062).
ஒன்னப்பூ onnap-pi, ”. நவம். கன்னப்பூ.

An ear ornament worn by women;
ளோன்று,

காதணியு

(1.)

ஒன்னலன் 012180, 1. 6ஒன்று- 4 ௮ல் 062,
4... மீறளாமு, 106) பகைவன், ஒன்னலர் weal apo
யுரிஞ்சு தாளினுன் (நைடத. ஈகரப். 39).

ஒன்னாதோர்

000810)

+. Foes, 0165; பகைவர். இன்னாய் பெருமகின்
ஜனொன்னாதோர்ச்கே (புறகா. 94, 5).

See ன்
The boy

UKs.

(Ognev. oraps.

180, உரை.)

go‘ 6, int.

1. Oh! expressing superiority,

85 தஓ பெரியன், 01 1845110113, 88 ஒஒ கொடியன்)
உயாவிழீவுகளின்

சிறப்புக்குற்ப்பு,

Alas! ah! expressing
குறிப்பு,

ஒஒ தமச்கோ

(கன். 423.)

2,

bereavement; afalraa&
ருதுதி யுணராரோ

(5ன். 499.

விருத்.). 3. 1181 68௨802 109; மகிழ்ச்சிக்குறிப்பு.
ஒபெரிதுவப்பக்

6301085102
கோ

கேட்டேன்

10102;

(Fas.

905).

4, Oho!

வியப்புக்குற்ப்பு. முகச் தங்

காணீர் (சிலப். 7, பாடல் 11).

5, 0! express-

ing recollection; ஜாபகக்தறிப்பு, ஒ தெரிந்தது. 6,
[1211081! 081112 84(60110ற; அழைத்தந்துற்ப்பு, ஒ
மகனே!

ஓ:

6, part.

1. Element

signifying (a)

ellipsis of a counterpart; ஒழீயிசை.
படித்தற்
Caer aesrex: (b) interrogation; alg. #aGen as
srex?: (c) negation; எதிர்மறை. யானோ செய்வேன் ?:
(ரீ) 015011/21081100; தேரிநலை. ஆணோ அதவுமன்று,

பெண்ணோ

அதுவுமன்று: (e) distinctiveness;

bev, அவனோ கொண்டான்:
தோ பதினொன்றோ.

(7) 0௦04;

பிரி

ஐயம். பதி

2. Expletive; symabes. (weir.

423, விருச்.)

7. 418. ஆ 162,

ஒனனார் onnar,. <id.tid.t+.
னுதோர். தன்னென்னார் (காலடி, 129).
ஒன்னான் onnan, x. <eerg.

விளரியென்னும் ஓசை

யின் எழத்து. (இவா.)
இ? 6, 4. 1. Going and staying; Gserp

கூறுதல். இடியிசைமுரசமொ டொன்றுமொழிந்து (பதிற்

றோ புனைபூணும் (குறள், 880).

the

தங்குகை, ஒவற விமைக்கும் . . . ஒளி (திருமுரு. 3).
2. Shutter or other means to stop the flow

To declare with an ௦814; வஜ்சினங்

ஒன்றொழிபொதுச்சொல்

representing

See ஒன்

றடிமன்றடி. (7.)

(1065 65)

The symbol

518111 0016 04 (06 ஜமா;

POT HLOOMAUST onrum-arravan, 1. < ger

<serg+.

ஓக்காளி-த்தல்

ஓத்தல் 6-, 11 v.tr. [K. ol.] Lit., to be of
one

mind,

transf.,

to

copulate;

புணர்தல்.

(௮௪. நி.)
pe)

oo, int. Oh! O!

expressing wonder;

அதிசயக்குறிப்பு. (பிக்.)
ஓக்கம் 01880,

x. €தங்கு-.

1. Height,

who comes second to school and next to the
first 0077 081160 82%) பள்ளி க்கூடத்திற்கு ஏறனை

elevation; உயாம். ஓக்கறீள் விசும்பு (£வச. 6”6).

யடத்துவநம் பையன்.

Increase, enlargement, bigness, largeness: Gua

ஒன்னு-தல் 0001-, 5 9. €ஒன்று-. (1961
only in the neg.) intr. To agree; to be friendly;
. போநந்துதல், ஒன்னாப்பூட்கைச் சென்னியர்பெருமான்
(பதிற்றுப். 85, 3)—tr.

To

endure;

போறுத்தல்.

ஒன்னா மூனையோர்ச் சொழிச வினித்துயில் (பு. வெ. 4,

91).

ஒஸ்தி osti, 2. Vul. of உயர்த்தி,
11658, 6006116006; மேன்மை,
81681) உயர்ந்த-வன்-து.

2, One

மை, சுருங்கிற் நிரண்டடி
ஒழிபி. 7).

2.

யோக்சமிரட்டி" (காசை,

ஓக்காளம் 018180, n. prob. g (onom.) +

kara. [T. okara, K. okari, M. okkanam.] Retching, heaving, involuntary effort of the stomach

111 180568) வாந்திகுணம், உள்ளியைமோந்தால் எனக்கு

1, 0280who

is

ஓ
ஓ'6. 71 1104 ௭006], lengthened grade
௦1 ஓ) பதினோராம் உயீரேழத்து,

ஒக்காளம் வரும்.

ஓக்கா ளி-த்தல் 61/4]-, 77 5, 4 ஒக்காளம்.
[T. dkarintsu, K. okkarisu, M. okkali.| intr.
To heave ; to nauseate; to retch from sickness;

AES Foriportse.—ir.

To

vomit;

ams

யேடூத்தல். குழந்தை பாஃலையெல்லாம் ஓக்காளித்து விட்
டது.

ஓக்காளிப்பு

617

ஓக்கா ளிப்பு

Retching,

61:1₹3110றய),

incipient

3.

€ஒக்காளி-.

sickness, squeamishness;

வாந்திகுணம். ஜீவசம் விட்டும் ஓக்காளிப்பு நீங்கவில்லை.
ஓக்கியம்

which

Okkiyam,

is fit,

n.

<ydgya.

appropriate,

That

worthy;

aba.

உடலாக்குஈ தன்மைக் கோச்பயெசத்தி யுண்டாய் (9.9.5.

48).

ஓக்கு-தல் okku-, 5 v. tr. Caus. 01 ஓங்கு.
1௦ 18156) 1146 மற;

உயர்த்துதல்,

1,

ஒச்யெ வொள்வாள்

(சாலடி, 129). 2. 10௦ 08096 (0 1156; எழம்பச்சேய்
தல். வேலினோக்கயெ விளக்குநிலையும் (தொல், பொ.
90).
பலி

3. To 56( ஊகார; வரைந்துவைத்தல், Pear
யோக்குவல் (திருக்கோ. 995).
4. To give,

6510)

தநதல். (திருக்கோ.

235, உரை.)

5. To

(11௦8) எறிதல். சந்தனத் தளிர்சன்மாலை யோக்கனார்
(fas. 2661). 6. To make, produce; Begse.
958Car Derren tory (Se. Quip. 2, 59).

ஓகம்

Okam, n. <dgha.

ளம், (சூடா.)

1. Flood; வேள்

Letter

@STOTLD dkalam, n. prob. @ (onom.)+
kara. See ஒக்காளம். சூளையர்ச ளோகாளஞ்
யாமுன் (பதினொ. கேத். 18).

oka,

n.

<eaaes.

ஓங்கல் 6618], ௩. ஏங்கு-.

1. Height,
Gu.

top; wawéé. weg

aegyersGun

(Wm,)

6. Tree; wm.

செருந்தியுஞ் செண்பக

வோங்கலும் (சிலப்,: 13, 158).

7. Bamboo;

(Gar)

pHés.

superior, king ; தலைவன். (பிங்)

8. Chief, leader,
9, 52002 man;

10. Descendant; angsGaretr |

வலியோன்,

(பி௩.)

றல். (பிக்)

11, 308(, 165561; மாக்கலம். (௮௧. கி.)
யானை,

(௮௪.

நி)

13.

Bird

said to subsist on rain drops, Cuculus melano84409: சாதகப்புள், நீரிடும்பை புள்ளினு ளோங்க
@Pujio (ererwest. 96). 14. Retching, heaving,

vomiting? 458 Gaiimas. (Se)
ஒங்கலுறவன்

Vol. I—49

onkal-uravan, 2. prob. 9a

A mineral poison; &tfgsutaptom.

©

of the mystic syllable Om; sar. 2, A prepared arsenic.
5686 கேளரிபாஷாணம்.
ஓங்காரன்
காரவுந, 1.

Onkadran,

n.

<id.,

See ஓங்

ஒங்காரி'-த்தல் onkari-, 17 v. intr. 410,

To repeat the mystic syllable Om; gtanréang

உச்சரித்தல். (14)
ஓங்காரி”-த்தல்
காளி-. 7௦08156816.

onkari-, 77 v. intr. ஓங்
566 ஓக்காளி-, 700.

ஓங்காளம் 5ப1:8180, 1. €ஒக்சாஎம்.

5௦6

ஒக்காளம். (7.)
ஒங்காளி-த்தல்

566 ஓக்காளி-.

77 v. intr.

Gnkali-,

<9

(7,)

ஓங்கிப்பார்-த்தல் onki-p-par-, ஐ. 77, < ஓங்

ஓங்கூப்பிடி-த்தல் onki-p-piti-, v.tr.<id.
+. 1௦ 7156 0. (10006 806 084௦1; எழம்பிப்பிடித்
தல். (57.)

argue

Mound, elevation;

வோங்கல் வெற்ப (ங்குறு. 231).

சல்4-உற-.
(மூ. ௮.)

1. Deity considered as the personification

Delight, joy;

elevation; 2wiéé.(Gae.) 2. 19102; எழச்சி. (பிக்.)
3. Mountain; wa. pastes தாங்க லுற்றான் (தேவா.

Elephant;

(w.)

1. To raise the hand or a weapon and strike
2. To
with a heavy 0100; ஒச்சித்தாக்குதல்.

தீர் (தாயு. பராபரக். 30).

12.

ஒங்காரவுரு Shkara-v-uru, n.<id.+ ripa.

ஓங்கியடி-த்தல் Onki-y-ati-, v.tr. “1ம்.

ஓகோ
ok6, tnt. Oho! expressing wonder, surprise, concern, pity, regret; அதிசயம்
முதலிய மனநீலை காட்டூஞ் சோல். ஒகோ வுனைப்பிரிர்

5. Mountain

பொருளாய் நின்றான் (தேவா. 320, 10).

செய்

மகிழ்ச்சி. ஒசையோ டிருத்தி (பாரத. குருகுல. 93).

4.

ஓங்காரத் தட்

@-+. To rise on tiptoe and look; acraft
பார்த்தல். (97.)

n.<g'+arre.

(திருப்பு. 14).

589, 10).

பிரணவம்,

01820,

panca-paksi. Peacock; wife. garrutWerdarg

கை

the mystic syllable;

Om,

காளி-.

used as a symbol for the peacock among the
வருவாயே

ஓங்காரம் on-karam, n.<Om+kara.

2. Crowd, multitude; Gumtiau®

டம். ஒகவெஞ் சேனையும் (கம்பரா. அதகொய. 9).
ஓகாரம்

ஒங்கு-தல்

or affirm

opponent’s

stoutly; to brush aside the

arguments;

site party;

மோமீதல்.
ஓங்கில்

to browbeat the oppo-

பிறன்சோல்வது

onkil,

».

ஒங்காமல்

மறுத்து

fish, bluish,

Tunny

Thynnus thunnina; deraims. gypupuyo ued,
மேளமறியும் ௮சவம்.

ஒங்கிவீடு 6611-1710, 8. 4ங்கு-*.

The

house in which a man lived and prospered;
வாழ்ந்தவன் வீட, /,00,
Onkir-cura, n. € தங்கல் -.
ஓங்கிற்சுறு
Tunny-fish, which swims leaping, thynnus;
ANams. (W.)

ஒங்கு-தல் Onku-, 5 v. [M. dririw.]

intr.

1. To grow, rise high, asa tree; to ascend, as a

flame; to be lofty, as a building or a mountain;

உயர்தல்.

ஒங்கெயவெண்குடை

(இறை,

14, 95).

2. To spread, extend, expand; urasev. Se)
மூற்றுமா யோங்கிய கால்களும் (கந்தபு. தருவவதார. 48).

3. To grow, as a child; வளர்தல்.

செறிச்தொர்

செம்மலா யோங்குபு (கந்தபு. திருவவதார. 75).

4, To

be exalted, dignified, eminent; Gugsnuygise.
ங்கு மெப்பொருட்கு மேலா மோரெழுத்து (சச்தபு.
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ஓச்சம்

ஓசையுண்(ணு)-தல்

அயனைச்சிறைரீக்கு. 42). 5. 1௦ 10016856 10 wealth,
Easiness; #to
ஒசழக்கு Ocalakku, n.
in renown, in learning; to flourish; Gugage. | மின்மை, ஒருசிலாமாத்திரத்தை யெடுத்சாற்போலே ஓச௪
ஐங்கொளியா யோக்கி (தாரு. பராபர. 0). 6. 710 06- ழச்சாகச் சொல்லுகிறான் (இவ். தருசெகே. 13, வயாச்.)
part, as the Spirit; மேலேபறிதல். உயங்கினா ளோக்
ஓசன் 60௨), 1. 01. 048. (8. 07௪, 14. decan.|
சிற் றுயிர் (பு.வெ.4,

vomit;

13).

7. To heave, retch,

#éGeisa.—ir.

To lift up, raise,

as the arm ௦183168001 01 8 065116; உயர்த்துதல்,
அடிச்சுக் கையோங்கனொன்.

ஓச்சம்'

Sccam,

#.<gés-.

Eminence;

உயவு, வெவ்வ ரோச்சம் பெருச (பதிற்றுப். 41, 20).

ஓச்சம்*

6000௱,

ஈ. 40/86.

Celebrity;

கீர்த்தி. ஊரோச்சம், வீபெட்டினி. (3.)

ஓச்சல்' 6௦001, 8, ச்ச.

Height,

ஓசனி-த் Sa dcani-, v. intr. prob. yojandTo flap the wings, as birds or as cocks in

0608181101 101 0109108) பறவைசிறகடித்தல், OF
னிச்ெ்ற வன்னம் (Fqs. 9059),
ஓசனை 0080௨1, n. <ydjand.

QrFev’ decal, n. Corr. of ஓய்ச்சல்: உடம்பு

| மம் . . . ஒசனைசமழுமே (சலக. 1901).

pF? ௦௦], 3. 1௦8; இரவல். /,00.
pF? Sci, n. fem. of peer. Wife of one’s
teacher; ஆசாரீயன்மனைவி.

ஓச்சலாயிருக்கறெது. 100.

ஓசவனம்

ஓச்சன் 60010, ர, 4 உஒச்சன் 01, ஒசன். [1

A measure

of distance=+ நீசீர்சக; நாற்காதம், இன்சருப்பூச

|

(Se)

vation; auta

ele-

Preceptor, (680116; ஆசாரியன். (பிக்.)

Gclvanam,

11.

<upa-jivana.

Support, livelihood; ஜீவனுதாரம். (].)

ஓசு 600, n. <djas. Bodily strength,
dccan.| Male belonging to e caste, members of |
which usually officiate as priests in temples | 12001; வலி, ஒசுள மைந்தரோ சொவி.
sacred to Pitart and other village goddesses;
ஓசுநன் Scunan, #. prob. pe#-. 1. Male of
பிடாரிகோயிற் பூசை பாயஜ் சாதியான்.
the நிஜாவக 0856; பரவசாதியான். இசசர்செறிச்த
ஓச்சன்கத்தி

Sccan-katti,

௩, 4 இச்சன்
.

Large billhook for beheading animals in
5801182085; பலியில் உபயோகிக்கும் வேட்டூவாள்,
Colicg.

வூன்மலி யிருச்சையும் (சலப். 5, 27). 2. Oilmonger;
எண்ணேய்வாணிகன். (சலப். 5, 27, eer)
3,

531101: மீகாமன், (சிலப். 5, 27, அரும்.)

ஓசுவனம்

|

ச்சு-தல்

occu-,

5 v.tr.

1. To

cast,

67). (@—")

2. To raise in order to strike, as the

arm, a weapon; to lift up in a threatening man-

061; உயர்த்துதல், சடிதோச்ி மெல்ல வெறித (குறள்,

502).

3. 1௦ 0176 கரவ, 011856; ஒட்டுதல்: வண்

n. <upa-jivena.

666 ஒச்வனம். (7.)

throw, discharge, as a weapon; எறிதல். செழி
யன் செண்டெதத்துந்தியன்றோச்சலும் (சாஞ்ப்பு. 5௧7.

ccuvanam,

gone’ dcai, n. [M. 63a.]
(காலடி,

999.)

2,

170081

1. Sound; 90°.

80010;

மிடற்றேலி,

3. Atomic sound-matter from which dkdcam
is considered to have been evolved ; qarteGudr

னும்பூதம் தோன்றுவதற்தக் காரணமாகிய சப்த தன்
மாத்திரை, (குறள், 27.)
4, Utterance, pronun-

டொச்சி மருக்சணைதல், 4, 10 02095 1௦ 0: (0
0181100) எழத்தோசை,
5, Rhythm
of a verse;
ride; to govern; to wield; to sway, as a scepசேய்யுளோசை,
6. cf. djas. Fame, renown, re(16; செலுத்துதல்,
கோலோச்சு மாசில மன்னன் ‘putation; கீர்த்தி, ஒசைகொண்
மைச்தரோசொவி
(குள், 944). 5. To insert, thrust inte, stick
(பாசத். வேத். 22). 7. 508%6,

10; பாய்ச்சுதல்,

மருப்போச்ச

ஒருபுனித்ரு போத்து

(பெரியபு, சண்டேச.

17).

மவன்மென்

6. To

ex-

cite, Spur On, incite; gr@ryaldse. fw.)
ஓச்சை decal, 1. 1160 1000: வறையல், ,
(இிவா.)

09௨ றய 00 aravam
which means both sound and snake; umoy.

தசையல்லா தண்புனையா வுரவோன்

19).

ஓசை

(கூர்மபு. வயிரவ.

0031, 1. 4800ம். 11201210) வாழை,

சி.)
1. Light, splen-_ (௮௧. ஒசைசெய்தளை
dcal-cey-talai, n.< gene!
பிரகாசம், ஒசவன் தி£ரி |

ஓசம் 6௯, ஈ. 48௨.
0௦07, ஊீபதர06, 105016;
யோச்ரி (பாரத. இக்திரட். 39).

கீர்த்தி, (பாழ். ௮௧)
GFL

dskara.|

2, 12706, 300௦01: :

scaram, adv. [T. kosaramu, K. +.

Ocarl,

fatality; GaG.
$

QOOFL|GNLGNLO cai-y-utaimai, n. <id.

(Pros.) Rhythm, one of ten #il-alaku,

For the sake of, on account of: 01. டுன்னோசையுடைமையாகிய ஒத நூலழத, (சன்.

13)

பொட்டு, உனக்கோசரம் வச்சேன். [.00,
ஓசரி

An anklet; Stevcw? aims. (Sa.)

ஐ.

(W.)

1.

Misfortune,

2. Wonder; a@auur. இதென்ன

ஓசையுண்(ணு)-தல் 6௦4-3-0-, 9, intr.
<id.t.

To have the proper rhythm, es a

'882028; சேய்யுளோசை டுகைதல். (யாப். வி. 87.)

619

இசையூட்டு-தல்

ஒட்டு-தல்

POF
Use’ O-Fay dcai-y-iittu-, v. intr.<id, process; உநக்கி அசுத்தம் போக்காமல் டூயற்கை
50801102 (16 1165; சேய்யுளோசையை லாய்பாட்

யிலே சுத்தழடையதாதல். ஒட்டற்ற செம்பொன்டோ
லே (ஈடு, 1, 10, 9). 2, 7௦ purify by melting, as
106 2010; உரக்கீச் சுத்தஜ்சேய்தல்.

ஓட்டக்கா ரன் 0(18-]:-13180, 1. € ஒட்டம்!

@L_t_osr dttan, n.<9@-. Runner; Stamp

To

examine the rhythm of a stanza by

டால் அளந்தறீதல். (யாப். வி. 57.)

+.
Runner, mail runner, relay-man; sep
காரன்,
ஓட்டஙகா ட்டு-தல் Ottan-kattu-, v. intr.

<id.t. Loc.
1. To lead the way, precede,
inducing others to follow; perGeny dam’ Ose.
2. To make a pretence of running; 9Gugy
போல் நடித்தல்,
ஒட்டடுக்குவீடு

+.

ottatukku-vitu, n. < 96"

Tile-roofed house; gOGanissg w2am.

சேல்லுந் தூதன். (சிலப். 8, 9, உரை.)

ஓட்டன்”

680,

௩.

Great-great-grand-

father; பாட்டனுக்குப் பாட்டன். Parav.

ஓட்டாங்கச்சி

odttan-kacci, n. <9@°+.

Coconut shell; #20.

Loc.

ஒட்டாங்கிளிஞ்சில் 6(18ம-14110௦11, ஈ. 410.
+,

Broken oyster-shell; 2mv55 Feu9. (w.)
ஒட்டாஙகுச்சு

Ottin-kuccu,

#. <id.+.

Potsherd, broken piece of earthenware; wide
ஓட்டடை 60812, n. <id.+ geo. Pan- வோடூ. (பஞ்சதச்.)
08166; ஓட்டப்பம். (17)
ஓட்டாண்டி 6801, ஈ. 616. * ஆன்டி. 1:
ஓட்டத்தி 6021, ௩. 58 ஒடீடுத்துத்தி, gar, carrying about a potsberd or bowl in hand;
(ம$ல.)

பிச்சைக்காரன்.

ஓட்டப்பம்

6180௨,

71. 4ஒ”- அப்பம்,

120081:6; அப்பவகை, ஒட்டப்பம் வீட்டைச் சுடவும்

(தண்டலை. 05).

தமிழ்சாவலரை யோட்டாண்டி யாக?

(தனிப்பா. 1, 288, 8).

ஓட்டாம்பாரை

ottim-parai, n. <id.+.

Horsemackerel, olive coloured, Caranx oblon-

ஓட்டம்' ottam, 2. <9@-. [K. Tu. ofa, M. 718) சிறுகடல்மீன்வகை,
dttam.| 1. Running; speeding; galloping; ஒட
ஓட்டி! oti, n. fem. of gre.

Great:

கை. (காஞ்சிப்பு. மணி. 18).

Paray,

வேகம்.

2. Speed, swiftness;

வாசிப்பதில் ஏன் இவ்வளவு ஒட்டம்?

Current, flowing; £GmGma.

3,

4. Brilliance, as

1௨ ரள ; டூரத்தினங்களின் நீரோட்டம். 5. [961௦81

rout, retreat;

Gardal.

1062115, 1656001065;
செலவுசெய்ய

வநவாய்,

இப்போது

(We)

6.

Income,

அவருக்கு முன்போற்

ஒட்டமில்லை.

7,

Rising

higher in றா1௦6) விலைமதிப்பு ஏறுகை. தூறுவராச

லுச்குமேல் இர்த ஈகைக்கு ஒட்டமில்லை.

8, Purify-

ing by melting, as gold; 29888 asegCai
கை, (சிலப். 5, 152, 2607.) 9, Quickness of mind;

மனஜ்சேல்லுகை, அவனுக்குப் படிப்பில் ஒட்டமில்லை.

ட்டம்” dttam, n. <dstha. 1. Upper
lip; மேலுத. (பிக்) 2. Lip; eg6. (sar)
ஒட்டம்பிடி -த்தல் ottam-piti-, v. intr.
To 066) ரம மல; தப்பியோட
4ட்டம்!*.
தல்.
|
ஓட்டமறு-தல் dttam-aru-, v.intr.<id.+.
See quigi-.
ஒட்டமெடு- த்தல் ottam-etu-,v.intr.<id.

great-grand-mother; um. 4ég0umey.

ஓட்டி 6,

ஈ. ஒட்டு.

உற்கலதேசம்.
ஓட்டு'-தல் Ottu-, 5 v. tr. Caus. of 9@-.

வேன் (கர்தபு. வள்ளி. 136).

2. To drive away,

put to flight, chase, expel, disperse, as ignor31106, 85 0ெ1120655; நீங்கச்சேய்தல். பேயையோட்டி.
3, 1௦

விட்டான்.

10, 105011; புதத்துதல்.

pass

செவியிற் காய்ந்த ராராச மோட்டியதென

To come running ; ஒடிவததல், ஒட்டநது தீன்னெதிர்

யோட்டிய வூற்றமும் (கம்பரா.

78

1.

To cause to run; to drive, propel; to steer, as a
46856]: சேலுத்துதல், நும்மூரத Os jase! லோட்டு

உரைத்தது

‘1, To be naturally pure without refining

drives;

that which drives; instrument of driving, as
படவோட்டி, அளோட்டி, பேயோட்டி, ஈயோட்டி;
ஒட்டும் ஆள் அல்லது போதன்.
ஓட்டியம் Ottiyam, n. <dsthya. Kind of
fanciful verse, which contains only labials
or other sounds produced by rounded lips;
பாடல்மழதும் டூதழ் குவிந்தும் கூடியும் டூயலும்
எழத்துக்களேயுள்ள மீறைக்கவி. (மாதன. 275.)
Orissa;
pip TLD Ottiram, n. <éddra.

+, 966 ஒட்டம்பிடி-. வாலி கெரீஇமின னோட்ட
மெடுத்தான் (காஞூப்பு. மணி. 18).
ஓட்டரு-தல் Ottaru-, v. intr. 410. “தா.
தோற்றும்புனிற்றா (தொல். பொ. 58, உரை).
ஓட்டறு-தல் Sttaru-, 5. 7402௪, தட்டு 4

00௨ எ

(௮ரிச். பு. மீட்ரி. 80).

4, 7௦ 085709; அழித்தல்.

அடுகள மார்ப்ப வமரோட்டி

(பு. வெ. 9, 5).

5. To

finish, complete; Gadgupysee. 27a, ஈல்லணை
06123;

காலந்தாழ்த்தல்,

(@as. 1741).

ஒற்றுக், 40).

6. To

ஒட்டியுவ் கோறு

மன்றே

7, To darn; to stitch a-running

stitch; staTd @aypuibed, peng Cuncipd

of

020

ஒட்டு

யுநபு, பர்வத பரமாணு வோட்டை வாசி
மை
்று
வேற
a
with
wall
red
ste
pla
a
Qsr@. 8. Tc polish
. இருப்பா. ௮வ.). 2. With, used as
8084: கட்டடத்துப் பூசியசாந்தை வழவழப்பாகக் போரும் (இவ்
அவலுக்கு இவ
as
,
with
l
equa
g
nin
்
mea
இந்தச
adj.
்.
த்தல
தேய்

றல்
வற்
லிய
முத
டி
ாண்
கோத்துக்க

ஒட்டு”

கை,

193).

60,

1. Running; 26

%. <g@-.

முன்னோட்டுக்கொண்டு . . .

2, ஷ்,

(பழ.

போவாசே

கப்பலோட்டம்.

3. Sailing

சென்னைக்கு எத்தனை

4. Course of conசாளோட்டிற் போகலாம்? (w.)
duct; arfwses. Hts 99 இங்சேசெல்லாது. (17,)
ு
5. ஷர ௦ர் 01௦11: நூலிழையோட்டூகை. ஒரோட்ட
ஒட்டிக்கொ0.
ஓட்டுக்கரை Ottu-k-kirai, 78. < 90" +.
Tiled roof; qbGaniibs ps. (C.E.M.)
ஓட்டுக்கொடு-த்தல்

ex'+.

n. <ge

6ttai-k-kutal,

ஒட்டைக்குடல்

Bowels easily affected by physic, opp.

ஒட் 0 சற்குடல்; எளிதில் மலம் நேகீழக்கூடிய குடல்,

86202; புநங்கோடுக்கை,

டன்றோ வன்ச ணவர்க்கு (குறள், 775).

01 ௨46858]:

|

னோேட்டை வயது; உடனோத்த.

Loc.

சுவரை சன்றாய் ஒட்டவேண்டும்.

Ottu-k-kotu-, v. intr.

Torn, flee; ஐடிவிடூதல். காலைவெய்

Colloq.
ஓட்டைக்கை

n. <id. +.

Ottai-k-kai,

Lavish disposition, lit, a hand that retains

301112; போநள்தங்காத கை. (00/07.
ஒட்டைச்செவி Ottai-c-cevl, 9, 810.4.

கேள்வி

Ear that fails to retain what 1 நக)

தரிக்காத சேவி. பாட்டு முரையும் பமிலாதனவிரண்
டோட்டைச் செவியுமுள (தொல். பொ. 472, உரை),
ஓட்டைச ராட்டை ஈ(௨/-081ர87், n. Redupl.

ge. That which is useless; 2UGwré.p
யோற்குமுன் னோடடுச்கொடுத்த சங்குற்குறும்பர் (இவ். mgi. Collog.
1
இயற். திருவிருத். 99).
ஒட்டைதெஞ்சு Ottai-neficu, n.< grec.
gL O5506@ ittu-t-tatukku, 8. < 50° +. +. Absent-mindedness; preoccupation; gp
போன மனம். தட்டை கெஞ்சினராயுழல்வாரகளும்
See arbéaons. (W.)
ஒட்டுத் துத்தி dttu-t-tutti, m. 1. Angle- (Fas. 642).
ஒட்டைப்பல் Ottai-p-pal, 4. 410.4. 1.
leaved Burr Mallow, s.sh., Urenalobata; gis
2, Lobe-leaved Burr Mallow, Row of teeth in which one or more are lacking;
திச்சேடிவகை,
s. sh., Urena sinnuata; gBPaicmd. (w%e)
Sapsgeror ud. 2. Broken tooth; முளிப்பல்.
ஏட்டு.

ஒட்டுப்பதது

Sttu-p-pantu,

n. <g@-+-

ஓட்டைபோ-தல் 6(121-00-, ௦. intr. <id.

Game in which the players sit in a circle and a +, 70 60006 080160, (0 20 0௨ம்; சீதைவுறு
ball is dropped behind one after another, like தல் ஓட்டைபோ மறிவொடும் (விராயகபு. 77, 194).
drop-the-handkerchiel; ஒருவகை afdaruT 6,

Crusஓட்டுமீன் dttu-min, 2.<9@?+.
tacean; shell-fish; wer almd.
ஒட்டுமுத்து dttu-muttu, 2.<id.+. Pearl

of inferior quality, found adhering
oyster; FLU ஒட்டிய மூத்து. (W.)

to the

ஓட்டுவீ @ottu-vitu,n.<id. +. Tiled house,

பச. 11. மச்சுலீடு ர கூரைவீடு; ஐடுவேய்ந்த வீட்.

0(160-, 9. 1847. 8 ஒட்டு.

ஓட்டெடு-த்தல்

Torun, 085; விரைந்தோடூதல். ஒப்ப வனைவரு மோட்

டெடுத்தாரே (தருமர். 154).

ஓட்டெழுத்து

dtteluttu,

2. <96"+-.

Sutures on the skull, regarded as Brahma’s
writing of destiny;

தலையேழத்து.

என்னோட்டெ

முத்சோ (பாரதவெண். வாசுதேவன்றா. 10).

ஓட்டை! 6(181, ௩. <98-. [T. oti, K. ote,
1. 11016; துவாரம். அருவிசலம் பாயு
M. otta.]

n. <id.+.

dttai-manam,

ஓட்டைமனம்

1. Mind that has no retentive power; ergs

தங்காத மனம். 2. Tender heart; @rGpca. oc
டைமனவ லுரமிலி (பரிபா. 12, 51).

ஓட்டையுடைசல் 6((81-9-0(8108], 71. 616,
+. Cracked and broken utensils; maps

பாண்டங்கள். 09/07.
ஓட்டைவாயன்

Ottai-vayan, n. <id.+.

One who cannot keep secrets; @s&éwhiscor

மறைக்கமாட்டாது வேளியிடுபவன்.

ஓட ota, part. 6த0-.
Particle of com0811500; உவமையுநபு. (தொல். பொ 290.)
ஓடக்காரன்

n. <guru't.

Ota-k-karan,

1. Boatman, ferryman; @-Gum-y. 2. One of
the caste employed in the mat industry in
Trichinopoly

District;

uminScirgiu

og

யான். (8. 1.0. 103.)
ஓடக்கோல் dta-k-kol, n.<id.+.
flaw; leak; any cracked article, as a bell;

மோட்டை (திருப்பு. 321).

2. Crack in a vessel;

சிதைவு, இர்தப்பாத்திரம் ஒட்டையாய்விட்டது

ஓட்டை” Sttai, part. <9@°. 1. An ending

of the instrumental case having the force of
together with; ஒடூப்போநளையுணர்த்தவரம் பூன்றம்

0805

0016; படததள்ளுங்

கமி, (சிலப். 13,

உரை.)

wgisdstu

Boat176,

1. Medicinal

ஓடதி 620, ௩. <osadhi.

herb or drug;

arg’

பூ

முதலியவை,

ஓடதிநாதன்

021

ஒடதி நிரைத்தார் (கம்பரா. ௮கலிகை. 99).

01801;

வநஷத்தில்

2, Annual

ஒநழறைகாய்த்துப்படுஜ்சேடி.

_த நாதன் Otati-natan, 2.<id.+ natha.

180௦. 14
வன்னி. 19.)

௦1 ந௭ம்5;

ஓடப்பாட்டு

சந்திரன்.

Ota-p-pattu,

(வேதாரணி.
|
m

<geru'+.

081 5002; கப்பற்பாட்டு.
ஓடம்" Stam, n. <9@-. cf. hoda. [T. K.
Tu. oda, M. ddam.| 1. Boat, ferry-boat;
Garen?. (Sem)
2. Raft, float, vessel of any
kind; uWaema. (wW.)
3. The tenth naksatra;

மகநாள்.

(இராசவைச்.,

நெசவுநாடா. (யாழ். ௮௧.)

4. Weavers’

shuttle;

5. & 5002 10 (46 %081-

man’s tune; ஒடப்பாட்டு.

ஓடம்” dtam, n: cf. சிறுமாரோடம்.

2. Running away from

3. Being defeated,
fear; a435SmGatbms,
destroyed; Gabma.
Elephant Rope Tree,
ஓடல்” otal, n.
m. tr., Sterculia villosa; Qpwsw.
ஓடவிடு.தல் ota-vitu, v.tr. <g@-+.
refine, as gold; புடமீடூதல்.

ஓடியவோடம் 602-4-0(20, ௩. <90-+Conch-shell ; கீளிஞ்சில். (மூ. ௮.)

ஓடியாடிப்பார்-த்தல் oti-y-ati-p-par-, 5,
To exert oneself to the utmost;

intr. <id.+.

பேரமயற்சீயெடுத்தல்.

அவன் ஓர் உத் தியோகத்திற்காக

ஒடியாடிப்பார்க்கிறான். (14)

+.
ஒடியாடு-தல் 6ழ.-840, v. intr. <id. ழம்

To run about vigorously, as a lad; ஒட்ட

ஆட்டமமாயிநத்தல், இஎமையி லோடியாடு மியச்சத்தில்
(பிரபோத. 60, 90).

ஓடியுறை-தல் Oti-y-ural-, v. intr.<id.t.
To congeal gradually; ugrugut @ogge.

Red | சஷாயமெல்லாம் ஓடியுறைந்தது. (34,)

046011. 5 சேங்கநங்காலி. (மலை.)
ஓடல்! 0(8], 7. <9@-. 1. Trepidation, per; §2vay. (e.)
turbation

Gplp ILD Otiyam, n.cf. maudhya. Obscenity,

108107; அசப்பியவார்த்தை. (17.)

(மூ. ௮.)
ஒட

ஓடு-தல்

To

காய்ச்சி ஒடவிட்டுரைத்த

Oti-virai-, v. intr. <id.

ஓடிவிறை-த்தல்
+.

Tostiffen throughout, as the body;

ar&

மழதும்விறைத்தல். (4.)
ஓடிவெளி-த்தல் 60-16], 5. intr. <id. +
வெளி-. (1.)

1௦,

8

1. To be dispelled, as clouds;

106௨ 814.

வேளிவாங்கதல்.

to

மழை ஒடி

2, To be discovered, as
வெளித்துப் போயிற்று.
fraud or theft; sarg GaottuGsd. gar ag
சசமெல்லாம ஓடி வெளித்துப்போயிற்று.

ஓடு!-தல் 60-, 2 ஏ. பச 0. 102... [7
1. To run, flee away,
ஓடவை-த்தல் Ota-vai-, v.tr. Cid.+. 1. K. M. Tu. ddu.]
கூற்றக
To draw out, make certain; paauisae. Bu| pass quickly; ஒட்டமாய்ச்சேல்லுதல்.
2, To go,
பொன் (ஈடு).

புருஷார்த்தத்தை ஒடவைத்தார் (ஈட). 2. See ஒடவிடு-,
உருக் ஓடவைத்த ஈல்லபொன்னிலே ((லித். 117,

கொண் டோடும் பொழுது (நாலடி, 120).

as a watch; to pass, as time; to 8811: சேல்லு
தல். இரைகட லோடியும் 'இரவியந்தேடு (கொன்றைவே.).
உரை),
as the 1113; மனம்பற்று
ow,
foll
ate,
oper
To
3.
its
from
,
ஓடன் Gtan, 2. 4 ஒட”. Tortoise
4, To ex.
தல். ௮வனுக்குப் படிப்பில் ஒடவில்லை
having a shell; gpm. (W.)
(80, 8௦ 127; நீளுதல். வழி மிகவோகேறது. 5. To

ஓடாணி otani, 1.<90-+. A sliding pin suffer, to be 0154105960) வருந்துதல், ஒஓமதுணாரத
in a metal case, jewel, etc.; அணிமதலியவற்றில் gio (Aguren. 214). 6. To happen, occur; நோடு
7. 1௦
மாட்டம் ஆணீ. (5.1.1. 11, 18.)
தல். இவளுக்கோடுகிற சோவும் (ஈட, 4, 6, ப்7.).
; inadOae.
ஓடா afl dtavi, x. prob. grat gerd. 1. turn back, retreat; to be defeated
. 76). 8. To come off,
ாண்
ும்ப
(பெர
ர்
வம்பல
ஒடா
ன்.
்சேய்வோ
மரக்கலஞ
ght, boat builder;
Shipwri
(w.) 2. கோர; தச்சன்.
ஓடி oti, n. A tract of land; ஒரவகைநீலம்.

25 ௨1102; கழலுதல். ஜடுவளை திருத்தியும் [pares

(செர். 19, 172.)

ஓடி த்திரி -தில் oti-t-tiri-, v. intr. <gO- +.
1. To

run

ஹ்ம்; அலைதல்.

களும் (இப். தருவாய். 8, 8, 9).

ஒடித்திரியும் யோடு

2. To leave no

போதந்துதல்.
$2). 9. To be endowed with;
be disகூர்மையோடம்பு (தேவா. 599, 8). 10. To
in
20160: தலைதல். (பிங்) 11. To pass, as

the ஈண்ட: எண்ணக் செல்லுதல். திருவுள்ளத்தில்
. 99, வயா],
ஒடுறெதறியாதே (இல். இயற். திருவிருச்cros
ட
s
12. To hasten; Verse. yaar
13. To spread; ws

stone unturned to realize an object; ‘Gugtpusbs

தொடங்கினாலும் தடுகரான்.

pen.

ுரியதாதல்.
To be worth, as a jewel: மதிப்புக்க13.
To be

சேய்தல். ௮ச்சாரியத்தை முடிச்ச ௮வன் ஒடி.த்திரிகி Bev. குழுமிளை யோடெரிவேய
ஓடிப்போ -தீல் 6(1-ற-ற6-, v. intr. 410.

1. 7௦1816 00 0065 16615; ஒட்டமேடுத்தல்.

7௦ ஏவாப்ன், 06856) விட்டுந்ங்குதல்.

2.

(பு. வெ. 6,

30).

14.

அந்த ஈகை நூதுரூபாவுக்குமேல் இடவில்லை.
இதில்
determined, resolved: Sitorat SALUD Fev.

ஒடுறவிஷயம் என்னென்னில் (ஈ0), 2, 9, us).

ஓத்திசம்

622

ஓடு

ஓடு! 60, ௩. [7 %, 14. ரய கத]

1.

ஒடுவிப்புருதி Otu-vippuruti, nm. <g@-+
Shell, as of a tortoise, of an egg; ஆமைழதலிய | 666 ஒூவிப்புநதிக்கடி. (17.)
2. Hard outer covering, as ofa nut; |

வற்றினேட,

eGalung8Sstip

பழம்மதலியவற்றின் தோடு, ஒட்டி ஜெட்டாப் புளிம் |

katti, n. <id.t+.

stu-vippuruti-k-

Pyaemic abscess, Metastolic

பழம் (தணிகைப்பு. ஈக்தியு. 149). 3, 100002 (116;
abscess; YssrGuré Udrame.
வீடுவேயும் 6,
4, Piece of broken earthen-|
ware; potsherd; wiutséremiad.

GL Cpe

|

ஓடை' 618/, 1. <id. [M.dda.]
1. Large
water course, channel for the conveyance of

தாவனையோடு (இருமச், 158). 5. Earthen vessel;
மட்பாத்தீரம். புத்தோடு தண்ணீர்ககுத் தான்பயச் தாங்கு ! water, rivulet, dyke; நீரோடை. (பதார்த்த. 92.) 2,
(சாலடி, 139). 6. 3170; சேங்கல், தளியெடுப்ப| Tank, reservoir; gem. Ceri dawg சாதொழு
தற்கு ஒசெடச்கொண்ட

Skull;

Caren (Be. GuMump. 5,1, 5). 3. Moat, ditch
என்னேட்டெழுத்தோவிது | round a fortification; a6. (Ger) 4. Mountain

கிலம் (5, 1, 1,1, 150).

மண்டையோட.

(பாரதவெண்.

வாசுதேவன்றா.

16).

7.

8. Mendicant’s

bowl for receiving alms, as a potsherd; @7u
போர்கலம். சீசர் மனைதொறு மோட்டிரச் துழல்கை
(ஞானா. முமுட்சு. 15),

ஒடு: Otu, part.

With, together with, sign

path; wang. (Wa) 5. Metal plate or badge
for the forehead, as an ornament; Gsi@inu
டம். (பில்.)

6. Frontlet for elephants; wer

நெற்றிப்பட்டம், யானையோடைப் பொன்கொண்டு (புற
நா. 126, 0.

7. Vessel for holding sandal, etc.;

மணிசெயோடை நீரின்
் மடல்.
௦8 (06 1151701082] 0856; முன்றனுதபு. (தொல். சந்தனமவைக்கம
வெண்சார்துபூசி (£வச. 1147)
சொல். 74, உரை.)
ஒடை” 606, ௩. 1, 00, உடை. Buffalo
ஓடுகரப்பான் Otu-karappan, n. <9@-+ |Thorn மெ,

Erysipelas; sstuterams. Loc.

566 குடைவேல்.

2, 042] 168760

wheel creeper, liane, |. cl., Combretum ovalt-

ஒடுகால் 60:22], ௩. 410. 4, Water folium; zeman. (67)
3, Battle wort.
channel; நீரோடுங் கால்வாய், (புறகா. 105, உரை) 566 கீலுகீலுப்பை, (மலை.) 4. Longer internadid
ஓடுகாலி

010-311,

n. <id.+.

Woman

who is always running away from home; வீட்
டிற்றங்காத பேண், ஒ௫கொலி வீடுமறந்தாள்.

ஓடுதாவடி. dtu-tavati,n. <id.+. Bustle
and confusion in preparing, as for a journey,
for going abroad, for business; smemnaat&

நேநங்குழப்பம். (9.)

ஓடுதிருப்பு-த ev dtu-tiruppu-,v. intr. < 93"
*. 17000 (165; ஓமோற்ற்ப் புதுப்பித்தல்.
ஒடுபடம் ofu-patam, n.< 9@- + pata. Cur-

tain; @b pes. (San)
@OLipsev otu-pantal, n. <id.+.
ble canopy supported on cords, etc.;

Movasamnting

தல். {].)
+

ஓடுபரப்பு-தல் 010-ற௨8றற1-, 9. 1747,
6 தூ”

Totile, cover with tiles; a6Gauise.

ஒடும்பிள்ளை

Otum-pillai,

n. <9@- +

Messenger of (06 18]18; பள்ளர்க்தப் பணிசேய்

Gamer. Loc.

stout Reed Bamboo, s. tr., Ochlandia travan007428) ஒநமாம். (1.)

ஒணப்பிரான் Ona-p-piran, n. <srdndt.
Visnu, the 22nd naxgatra being sacred to Him;
திநமால், ஒணப்பிரானு மொளிர்மாமல ருத்தமனும் (தே

வா. 643 10)

gpe@rLo' Sham, n. prob. sind. River; 9p.
(பிம்.)

கங்சையாதி யோணநீராடல் (சே.தபு. தோத்திர.

48).

ஓணம்”

608௱, ௩. 4184ம். [14. 6௪௬.]
566 திநவோணம், (இலா.)

116 201488சரம.
ஓணவிழவு

008-110,

%. <id.+.

A

festival in honour of Visnu; திதமாலின் திதநாள்.
ஓண விழவி லொலியதிர (இவ். இயற். 4, 41).

8 0ற2ற, 1.

Blood-sucker, a com-

mon agamoid lizard, Calotes 1818100707) ஒந்தி,
ஒணான் விழுந்தாலு முண்டு பரிகாரம் (சழிழ்சா. 241).

ஒணான்குத்தி

onan-kutti, 2. < gener +.

A hawk (181 kills and eats the blood-sucker;
. ஓடுமாற்று-தல் stu-marru-, ». intr. < ஒடு! ஒநவகையீராகாள
், (19.)
+. 586 ஓடதிநப்பு-,
|
ஒணான்கொத்தி 0080-0111, 4. 414. *. 56

Gaur
@
dtu-vayu, n. <9@-+

Rheuma- ஒஷன்தத்தி.

(1570: வாதநோய்வகை,
ஓடுவி-த்தல் Otuvi-, v.¢r. Caus. of ஒடு.

To

ஓத்தி 0((1, n.<94B. 1. Chameleon, Cham-

help a person to take ideas into the mind

deleo vulgaris; பச்சோந்தி, (Se) 2, Bloodsucker, Calotes versicolor; o66. (L%m.)

யோடுவித் திவரைவளர்த்தாலும் (கம்பா, குலமுதை, 24),

ஓத்திரம் Ottiram, n. <hdtra. Anything
fit to. be offered, as an oblation; qupé peru

001017; விரைவாக மனங்கொளச்சேய்தல், மறை

ஓத்திரி
e

ae
பதி.
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A

ஒத்திரசெல்லி ஜெகதா ரீத்து (பதிற்றுப். 70,

ஒதளை 0(8]க1, ௩,

Downy-follaged cutch.

566 காசுக்கட்டி,

],

ஒத்திரி Ottiri, 2. <hatr. Offerer of oblations in a sacrifice; wraenGawGametr,
ஓத்தின்சாலை

Ottin-calai,

n.

<peg

+.

Place for teaching the Védas; Cagmandss,
a

ஒத்தின்சாலையு மொருங்குடனின்று

(சிலப். 22,

28).

ஓதனம் 0(808௱, %. €6சீசஈச,

(பிக்:)

2, 10௦0; உணவு.

rice; சோறு, (திலா)

ஓதா 08,

1. Boiled

%. €0/ம் 01. 812, 01/86,

Officiating priest at a sacrifice; wmagGainy
மாசீரீயநள் ஒநவன், ஈற்பிருகுவோதா (மச்சபு சந்தி
ரோ. 19),

1. Reciting; utter-

ஓத்து 010, 1. 4இதி-.
ing, as a ராவாக,

ஒதுகை,

அஞ்செழுத்து

மோத்

தொழிந்து (தேவா. 580, 4). 2. 76 7608; வேதம்.
ததீதுடை யதணாககு (மணி. 19, 95). 3. Section or
chapter

of a book;

வோத்தினாுலும்

(தொல்.

டுயல், இனமொழி

இளந்த

பொ.

Rule,

480).

4,

principle, law; arg. (Gar, 3, ui.)
ஓத் துமுறைவைப்பு ottu-mural-vaippu,

n.{9gH +.

(Gram.) Arrangement in proper

sequence of the chapters and sections of a work,
016 04 32 00/71, 0.5.; இயல்முதலியவற்றை முறைப்
படி யமைத்தலாகீய உத்திவகை. (ஈன். 14.)

ஓத்துரைப்போன்

Otturaippon, n. <id.

ஓதி!

க்கலம் otakkalam, n. <Fr. Eau-de001௦06; ஒடுக்கலாமேன்னுந் திராவகம். 147. [8.

ஓதக்கால் 6(8-6-148],. 4இதம்* Elephant-

12315) ஆனைக்கால்.
Ota-p-purdtam, 1. <dtat

ஓதப்புரோதம்

prota.

Warp and woof; Gpaaler Crriqeny
1. Moisture;

tb Stam, n. [M. ofam.]

dampness, as of a floor; ஈரம். (பிங்)

2, 171௦௦4,

வழிசிதைய

inundation, deluge; வேள்ளம்.

<gs-

1.

Knowledge,

நாளம்.

எல்லா

மோதியி னுணர்ந்து கொண்டான் (2௨௪. 951). 2, 1, ஊாாing, erudition; @&al. (Ger)
3. Learned
person; one who recites the Veda and Sastras;
நூல் ஒதுபவ-ன்-ள்.

ஒதி: 60, ர. ஏந்தி.
ஒதி?

60,

௩,

1.

[K. dti.] See ga.
00508)

(1407685,

00ம்: சேறிவு, (பில்) 2, 14/02 ௨: பேண்
மயிர். வாழைப்பூவெனப் பொலிந்த வோதி (8ிறுபாண்.
92). 3. 566 ஒத்மம், 2. கார்தளங்கை யோதிசொககை

(லம்

210.

4. Close

PRISEISTSRMSE.
ம்

pe

Oti, n.

9h

Otl,

attack in battle;

(W.)

See pg. (We)
2.

<9Suww.

Swan;

grew.

வ்.)

ஒமம் Otimam, ௩,

1. ரகா; அன்னம்.

ஒதிம மொதுங்சச் சண்ட வுத்தமன் (சம்பரா. கர்ப்ப. 6).
2. 1111, ௬௦ரக10 ; மலை. மழைக்சாச் சோட்டோதிம
மெடுத்சார் (௮ஷ்டப். அழக. 03). 3. 74.
See

(ூலப். 7, 35-ஆம் பாடல்).

4. Wave, billow;

3, 568)

கடற்றிரை, கடலோதங் கால£ைப்ப

(இவ். இயற். 1, 16). 5. Affection of the testis,
25 1130100616, 1618; அண்டவாதம். (௮௧. நி)
Otamriranku-,

ஓதமிறங்கு-தல்

To

ஒத்மேறு-தல்

To become 08;

have

rupture;

44ம்.

ஐ.

அண்டமிறங்த

Otam-eru, v. intr. <id.t.

*ரமேறுதல்.

ஓதில் 612], 1. 6இதி-.

7602: கல்விபயிலுகை.

Reciting,

as

the

(தொல். பொ. 25.)

ஒதலாத்தையார் 6021-மோர்வ்ர8, ௩. €ஒசல்

+.; Name of the author of the section relating
to pélai in ai-n-kuru-niru;

லைப் பகுதியின் ஆசிரியர்,

ஐங்தலுநூற்றிற் பா

ஓதவனம் Ota-vanam, n. <gewt.

ஒதிமமுயர்த்தோன் otimam-uyartton, 7.
<9fu0+.

Brahma,

whose

banner

வூர் ‘figure of a swan; பிரமன். (சூடா)

கடல். ஒதமலி ஈஞ்சுண்ட வுடையானே (திருவாச. 38, 9).

<gso +.

n

saitiot. (W.) 4. Tamarind tree. See yet. (wte.)

குறுக்கீழைகள்.

இன்ற வோதமே

ot,

wisdom, spiritual perception;

Teacher; aunséwmwer. (Se)

+.

தல்.

ஒகியிறை-த்தல்

ஓதிமவாகனன்

has

the

Otima-vakanan, n. <id.

+, Brahma, whose vehicle is the swan; Us
மன். (பில்.)
ஓதிமவிளக்கு dtima-vilakku,

Swan-shaped pendent

setresrcnyeirgng

lamp;

வாய்ச் சேய்யப்பேற்ற விளக்க,

n. <id.+.

யவன ரோதிமவீளச்

இன் (பெரும்பாண். 317).

ஓதிமன்

Otiman, 7. <id.

11485 00 ௨ 8௨;

Brahma, who

பிரமன், ஒதிமனை யொர்சிர மறச்

செய்தது (பிரபோத. 20, 26).
ஓஇியிடு-தல் Oti-y-Itu-, 9, tr.

€தித t+.

To present gifts on occasions like marriage
with blessings, Védic mantras

being recited

கலியாணமுதலியவச்தில்

மோய்யிதேல்.

with the announcement of the names of the

donors;
Brah:

Sea,

asa great flood; கடல். அறையோதகளஞ்சுழ் புவி
(பாசத. ௮ருச்சனன்கீர். 2).

2 SiWenn-o56v oti-y-irni-, v.intr.<id +.

To sprinkle, as consecrated

தேளீத்தல். (14.)

water; wapafi

ஓம்படை

024

ஒதிபுடை-த்தல்

ஒதியுடை-த்தல் 6ப-ட-ப181-, 948. <id. +. |
To break coconuts with mantras;
தேங்காயுடைத்தல்.

Slow bit

(1)

Gtina-nir,

1. <id.t.

ஒந்தி Gnti, 1. cf. 98 or 95. [K. ati, M.
மந்திரித்துத் éndu, Tu. onti.] Blood-sucker, a common
agamoid lizard, Calotes versicolor; ஒணுன்.
00056

crated water; Gates hr, (W.)

ஓது! 010, ௩. 4010.

0௨; பூனை. (நன். 273,

மயிலை.)

(இலா)

I
GT ITUERL
PEG

d-namd-narayana-

ya, 2. <Om+. The mantra or prayer of eight
syllables, in praise of ரய; அஷ்டாக்ஷாம்.
ஒரமோராராயணாயவென்றுரைத் துளமுரு (கம்பரா,

ஓது”- Sov otu-, 5 v.tr. [K. Tu.ddu, M. dtu. | இரணி. 99).
ஓநாய் 68, ௩. $கோசய். [14், ondy. |
1. To read, recite audibly in order to commit
இதி யுணர்ந்தும் பிறர்க்கு Indian wolf, Canis pallipes; Garpmis. (uy. 292,
to memory; Ugssd.
ரைத்தும் (குறள், 834). 2. To speak, say, declare; உரை.)
சோல்லுதல். ஒதரிய சுகர்போல (தாயு. ஆசார. 98).
ஒப்படியா at Oppatiyal, ௬. 50 ஒரிப்படி
3. To recite the Véda with the appropriate யாள், (3,)
4. To utter manintonation; GasGuTgig&.
Oppataicci, m See ஆர்ப்
சி
ஒப்படைச்
un
QwevC
d.
tras, repeat prayers; GauskGalis
uum. Loc.
டஞ்செழுத்தோதி (திருவா. 41, 7). 5, 1௦ persuade

ஒப்பு -$ov oppu-, 5v.tr. 1. To drive away;
clandestinely; to breathe out; to whisper, 88.
a6
communicating information; @1séw5s Gut to cause to flee; to scare away, as birds;
2,

தித்தல். அவன்காதில் அடிக்கடி. ஒதுறான். (41/07்,

6. 7௦ 802; பாதல், தி... . களிச்சுரும் பரற்றும
(சிறுபாண். 23).
ஓ.தும்பள்ளி Otum-palli, 2. <gg- +
900௦1:

பள்ளிக்கூடம். (இவா.)

1. Saiva
மட விமர்,
ஓதுவார் ந,
Vélalas appointed to recite sacred Tamil hymns
in Saiva temples and monasteries;

தேவாரழதலிய

சந்நீதிகளில்

அரட்பாக்களைப் பா€ஞ் சைவவேளா

ளார். 2, Students of devotional and theological
works; வேதசாத்திரம்படிப்போர், ஒதுவார்க்குணவு
(இிவா..

தல். கழனிப் படுபுள் ளோப்புரர் (புறா. 29,13).
To raise; உயரவேடூத்தல். கொடிக ளோப்பவும்
(சூளா, ௮79. 144).

ஓபாதி! 6ம், [8. சழ்ச்சி.] ௬. Portion;
அம்சம். சஈம்மோபாதியாலுள்ள ரகூணம் (ஈடு, 5, 4,

ப்7,)--ற்ரரர்,

Particle of comparison;

5, 4, wz).
eum

Opati,

வுநட. அவனைப்பெறுகையோடாதி தேட்டமாம்படி. (ஈ0),

ஓதுவி-த்தல் 60,

ஓம்' 60, ற்சரர்.

01. தன்மைப்பன்மைவிததி. (சன். 140.)

Mystic
ஓம்” Gm, n.<Om. A+ U+M.
name of the Deity, preceding all the mantras

இணி. 70.)

10165: வேதசாந்திரங்கற்பித்தல். ஒதுவித்த தச்சணையா

(Ha. Quilump. 4, 8, 1). 2. To teach, instruct;
படிப்பீத்நல்.
ஓதை' otal, n. <geF. 1, Sound, noise;
clamour, din; aan. (Ge7.) 2. Sound of a

letter; ompsGstad. (Da)

(ம; காற்று,
ஓதை 2 Otai, 1. <omens.
ஒதை . . . அலைத்தன தரையிற்றள்ளி (கந்தபு. கடல்
பாய். 8).

ஓதை* 08), ௩. 1. Surrounding wall,
fortification; ws. (Sam) 2. Paved passage
along the walls within a fortification; w#ePer
ஆள்வாரி நீலம். (பிங்;)

ஓதைவாரி dtai-vari, n. 4ஒதை?4 வாரு..

மரு

சிறகு. (சங். ௮௧)

Ending of the first pers.

71 v. tr. Caus. of of worship, writings, etc.; Memal. (swusr.

1. To teach the Vedas and other scrip-

gsi.

Ignorance,

2. <upddhi.

spiritual ignorance; s3alsons. தீன்னிகரி லோடாதி
பாழ்ம்பேய் பிடித்தி (தாயு. மெளனகு. 4).
ஒபு 600, 8. $5வு-. 19௦01: கீதவு, (பிக்.)

PHOUTTS Goon oy Otuvarkkunavu, 8. €த

Providing for education, one of
ganm+.
muppattirantaram; முப்பத்திரண்டறங்களுள் மா
ளுக்கர்க்து உணஷூட்டந் தநமம், (இவா.)

உவம

ஓம்? 60) 889. 408.
of affirmation or

Yes, the expression
gto

of consent;

என்னும்

உடன்பாட்டை உணர்த்துஜ் சோல். ஒமோமெனவோல்
ப

இயதோர்சொல் (இருவாலவா. 98, 4).

ஓம்படு!-தல் om-patu-, v. dr. <9u'+. T
express assent; to consent; உடன்படூதல். (7,)

ஓம்படு?-த்தல் 6௨05,

அட.

. *.4தம்பு- 4

1. To protect; பாதுகாக்தமாறு

சேர்த்தல்

ரிறைப்புறமாக வோம்படுத்தது (தொல். பொ. 114, உரை).
2, 77௦ ஜூ௦40; பரிகரித்தல். படைத்தலைச் கொள்ளா
மை யோம்படுத்த வுயர்பு (பு. வெ. 7, 8, கொளு). 3.
To confirm; to encourage; 40 0௦6 பழ) உறுதி
கூறுதல், பூம்பொழிற்புறங்காவலனை யோம்படுத்தற்கும்.

ஓம்படை Ompatai, 8. 818.7.

(100, 58மீசபகாம்;

பாதுகாப்பு.

1. Protec-

ஒம்படையுளப்பட

625

ஒம்படைக்களெவி
(தொல். பொ. 91).

2. Place of protection;

பாதுகாக்கமீடம். அறனோம்படையும் (சிலப். 5, 179,

ஓமிடி -தல்
ஓமப்பொடி!

6ma-p-poti, n. <homat.

Sacred 85165; திநநீறு. (பிக்.

4G 0.). 3. Place where religious instruction is
ஓமம்! 6ற௨௱, ஈ. [7. 6ஈ௭௱௰, %. 7. oma,
உரை)
179,
5,
(Pew.
Gurgéguitwo.
imparted;
1. 6௬௭௭.] Bishop’s-weed, herbaceous plant,
4,- Remedy; ufanm, goue. Ourmarge, Oru
Carum copticum; gjaweTain. (u%.)
uner (Fas. 232). 5. Keeping in mind, retaining
ஓமம்் omam, n. <homa.
1. Offering an
in memory; Wpaltan, தலைவற் கோம்படைசாற்றல்
oblation to the gods by pouring ghee, etc. into
(சஞ்சைவா. 199, உமை).
ஓம்படைக்கிளவி

ompatai-k-kilavi,

1.

the consecrated 126) வேள்வித்தீயில் ரேய் முதலி
யன பேய்கை,. ஒமம் வேள்வி யுதவி தவஞ்செபம் (சே

<Houexr+. (Erot.) 1. Entrustment of the திபு. சேதுச. 51), 2, 58011106; வேள்வி, (இவா.)
heroine to her lover by her companion for pro@PLOLOUen-SSov Omam-valar-. v, intr.
பாதுகாத்துக்கோள்ளேனத்
தலைவியைப்
(6011௦0;
<id.+. To kindle and feed the sacrificial fire,
தலைவற்குத் தோம்கூறுங் கூற்று, (தொல். பொ. 114.) 2, which
Sage 809106 2116 றர வ186 ௬௦; பேரியோர் பாது
காவலாகச்சோல்லுஞ் சோல்.
ஓம்பு-தல் ompu-, 5 v.[T. dmu, K. dvi,

1. To protect, guard, defend,

M. ombu.] tr.

should never be suffered to go out;
ஒமஜ்சேய்யுமாறு அக்கினிவளர்த்தல்.

ஒமமண்டபம் 00௨-௱8/(8ர௨௱, n.<id.+
Sacrificial hall; பாகசாலை. (இவா.)
ஒமல்

Omal, ௩. cf. sue.

1, Rumour;

5816) பாதுகாத்தல். குடிபுறங் காத்தோம்பி (குறள், பாபர்) ஊர்ப்பேச்சு, ஊருச்கு ஒமல், வீட்டுக்குவயிற்

549). 2. To preserve; to keep in mind; to நெரிச்சல். 2. Reputation ; பிரசித்தி,
ரன், ஈமக்: பேணுதல். ஈற்றியாமை சன்பார்ப்
ஓமலிப்பு Omalippu, n. <gwev.

போம்பவும்

(பொரு.

186).

3. To

remove,

se-

parate; to keep off; to எகாம் ௦4, தீதுவாராமற்
4. To 015061;

காத்தல்,

எனைத்துங

பரிகரீத்தல்,

குறுகுக லோம்பல் (குறள், 820).

5. To maintain,

support; to cause to increase; to bring up;

வளர்த்தல். கற்றாங் செரியோம்பி (தேவா. 1, 1).

6.

To consider, discriminate; Signaégga, gourd’
கையும் (பு.வெ. 9, 1). 7. To concentrate.
the

mind;
ரினு

wersosCunpagsed.

மஃதே

துணை

(குறள்,

132).

OshsCsrndIs
8.

To

clutch

Cs
o1

grasp tightly, as a miser; @aipige. QupC»
மென் ஜோம்புத றேற்றாதவர் (குறள், 620).

Spread-

ing, as a rumour; ஊர்ப்பேச்சுப்பாவுகை,

இயை

யோ ஊரெங்கு மிதுவோ ஒமலிப்பு (சர்வச. சத். 1960).

ஓமவல்லி 6ma-valli,
2.< guow' +. Country
Borage. $66 கரீப்பூரவல்லி,
ஒமவள்ளி

08-18]11) 9.

See ஓமவல்லி,

ஒமற்கோரை 6081-6008], ௩. A kind of

56026; கோரைவகை.

+ ம...
ஓமற-த்தல் 6-ற௨௨-, 5, 880, 4இவு-

To be unceasing, incessant; @fapised. ஒமதர்து
ப . கண்ணும் படுகுவம் (௮கநா. 11).

ஓமாக்கினி Omakkini, n. Chomat agni.
ஒமகுண்டம் ௦108-12பார்காா, 7. <homat. Sacrificial fire; Gatcral gs.
kunda. Pit dug out in the ground for keeping
ஓமா லிகை 04118], 1. Fragrant sub88621 6; வேள்விக்கும், (கநதபு. ௮சுரரயாக,
put in water used for drinking and bath-

stances

49.)

ஓமசாந்தி Gma-canti, 1. <id.+Sdnti.
Propitiating by fire; அக்கினிவளர்த்துச் சாந்திபண்
ணுகை.
ஓமசாலை

6ma-calai,

2.

<id.+Sald.

Sacrificial hall; யாகசாலை. (சிலப். 10. 148, அரும்.)
ஓமத்திரவியம் oma-t-tiraviyam, n. <id.
+dravya. Requisites for a sacrifice, including
firewood; swshGaimp Gummer.
ஓமத்திரா GUSLD 6ma-t-tiravakam, n. <@

wist+.

1, Essence of omam (Bishop’s weed);

ஓமசாரம். 1,0௦0. 2. 07௭1-1876; தீராவகவகை.
6ma-p-poti, m.<id.+. -1.
ஓமப்பொடி

Omam confectionery, fashioned like. vermicelli;
- ugagcmraims.

மநந்து. (W.)

2, Medicinal‘omam powder; gu

ing, of which there are 32, viz. Means, பச்சிலை,
சச்சோலம், ஏலம், மாசணம், கோட்டம், நாகம், மதா

வரி, தக்கோலம், ஈன்னாரி, வெண்கோட்டம், கத்தூரி,
வேரி, இலாயிச்சம், சண்டில்வெண்ணெய், கடு, செல்லி,

தான்றி,

துத்தம்,

வண்ணக்சச்சோலம்,

அ௮மேஹுசம்,

மாஞ்சி, சயிலேகம், புழுகு, புன்னைகறுந்தாது, புலியுசர்,
சரளம், தமாலம், வகுளம், பதுமுகம், நுண்ணேலம்,

கொடுவேரி; நறும்புனலுக்க உபயோகப்படூஞ் சரக்த
கள். (சிலப். 0, 77, உரை.)
7.

ஓமான் 68,

mon agamoid lizard.
ஓமி-த்தல்

omi-,

Blood-sucker, a com-

See as. (Sam)
77 v. intr. Choma.

To

perform the hima sacrifice ; ஒமஜ்சேய்தல். யாவை

யும் வாரி யோமித்தான் (உபதேசகா. பண்டாசு. 65).

ஓமிடி'-தல்

6-றாப்ர்1-, v. intr. நாமம். ஒழமுடி-.

To be ruined, destroyed; to perish, used in im-

precation; கேறோதல். சீ ஒமிடிர்து போலாம். (44.)

ஒர்ப்படியாள்
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ஒமிடி
ஒமிடி”
நாசம்! (7,)

S-miti, 990. (ஒமிடி-.. 0! ரர; ஓ,

566 ஒய்ச்சலோமிவு. (01/00,
ஒயாமணி

ஒமியம் omiyam, n. <hémya. Sacrifice;
யாகம். ஒமியஞ் செய்தல் குள்ளத் துணர்மினோ (சேவா.

விடாதடிக்க wont. Loc.

@i’- sev or-, 4 v.tr, 1. To consider atten-

See ஒமிடி-,

tively,

(சல். ௮௪.)

மை

n.

0ல்,

1.

Tooth-brush

tree.

2. Mango tree; மா. வெண் |,

See eat, 1. (We)

குன்றிப்பருப்போமைக்கொட்டை (தைலவ. தைல. 33).

1, To cease;

ரோ,ம v. intr,

ஓய்'-தல்

(0 0006 0 8௩ 00;

neg.

< pute

Oya-mani, 4.

Temple bell kept ringing continuously;

+.

432, 8).

ஒழுடி-தல் O-muti-, v. intr.

dyvoliccal, n. <id.+.

ஒய்வொழிச்சல்

a

முடிவுறுதல், மழை ஒய்ரதது.

2, 10 ஞி&ய:6; மாறுதல். செய்வினை யோயத்ச (பரி
பா. 10, 199). 3, 7௦ diminish; to be reduced;

to become ஸுவி!;. முன்நிலை சுநங்குதல். (தொல்.
சொல். 330.) 4. To become tired, weary, weak,
infirm, as a limb of the body; sartsh. as

investigate; ஆராய்ந்தற்தல்.

examine,

ஒரும்வையத்தியற்கை (7வக. 888). 2, 1௦ 009) அறி

தல்,

ஓர்“-த்தல் 61, 17.44. [14.07.] 1. 7௦ 000வம்சா; ஆராய்தல்,

2. To select; 010056) தேரீந்

தேடூத்தல். ஆயிரத் தோரத்தவிப்பத்தே (இவ். திருவாய்.

3. To think, regard; 2arspé@. Carer

1,2,1).

வியோர்க்கும்மே யொருமுகம் (இிருமுரு. 96). 4, To
listen attentively; aifgy Garid. yaboysne
CunsCsrié@w (yer. 157, 12).
0, €ஒன்று.

ஓர்”

சல்,

கற,

Amber,

one

]4. 07]

[%,

ஒய்ச்து போயிற்று. 5, To 63176, 61151; அமீதல்... the form used before substantives beginning
ஊனை யானிருச் சோம்பு Ferner செடுவேலுபி சோ with 70906, ஒர் ௮ரசன்--ற்றார், An Expletive;
யாரே (இருவாச. 5, 38).

6, 10 165() இளைப்பாறு

தல். ஒய்ச்சவேளை.

ஓர் அகைநீலை. (சலப். 2, 37, உரை.)
ஓர்க்கோலை

Orkkolai,

».

gui? dy, int. [T. K, Tu. dyé.] Hallo! an int. of the five kinds of katal-patu-tiraviyam, q. v.;

used in calling attention;2m விளியுநபு, (கீரசோ.
வேற்றுமைப். 8.)

ஒய்ச்சல்

1,

69008], ஈ. £தம்-. 0௦1100.

Ceasing; ஒய்வு. 2, Weariness, debility; BSE

gout. (@as. 63, 2eor.)

ஒர்குடிமணுளன்
ஒன்று.

or-kuti-manalan,

ஒய்ச்சலொழிச்சலில்லாமை6/008-0]1-

ccal-illamai, n. <gueew +. Utter lack of
rest or breathing time; #Biguo gifaleouta.
Collog.
ஒய்ச்சலொ pay dyccal-olivu, n. Cid. +.

konton, n. <id.t+.
Husband
515021) சகலன். (பிங்.)
ஒர்குண்டலன்
Balarama,

who

Wife of the husband’s brother; qragg’.

gutor dyman, 2. Name of a family of

wore

£656810]) ; ஆராய்ச்சி.

n. <id.+.

an earring only

in one

1. Investigation,

2. Wisdom, knowledge;

அறிவு, ஒர்ச்சி யின்புருவாடு (வேதாரணி. வான். 285).
3. 00050100511655, 1661102; உணர்ச்சி, ஓய்ந்த வோர்ச்
சிவர் தெழுதலும் (விராயகபு. 75, 443).

ஓர்சல் 608], 1. perh. 97g.

petty chiefs of whom Nalliya-k-kotan, the hero
of Ciru-pan-drru-p-patai, was one; Foprat 5y

of the wife’s

or-kuntalan,

ஓர்ச்சி Orcci, n. <ga’-.

ஓய்ப்பிடியாள் 69-ற-ர108], 4. €£ர்ப்படி

— dr-kutiyir-

of his ௭5; பலராமன். (சூடர்.)

864, 165076; டளைப்பாறுகை. 02/07.

1.

56 ஓரீதடியிற்கோண்டோன்.

ஓர்குடியிற்கொ ண்டோன்

சைகாலோய்ச்சல.

யாள்.
Vul.

|

Settlement.

See afta. (W.)

வகை,

QT FAVLICR_GH|-Sev

Orcal-pannu-, v.tr.

ஒய்மானாடு 67ஈ8081ம) ஈ. €ய்மான் 4 சாடு. <piee+ To decide, settle a quarrel; afaian
A small tract of country in Taméil-akam ரத்தை ஒழங்குபத்துதல். (W.)

situated’ about

Tindivanam;

சுழ்ந்த நாடு. (S.1.1. iii, 201, 12.)
ஓய்வு

ரய,

3,

€தய்-.

relinquishment,

céasing,

Weariness; *ertaj.

#arqacrsnsa
1.

rest;

Cessation,

ஒழிவு,

2,

3, Termination; முடிவு.

Ney Bren Syvu-nal, n. <gdy+.

Day

ஓர்சு' 600, 4.

ஓர் சரம,

See afar.

௩. 64%,

04258:

மராமத்து

பூதலியவை மேற்பார்க்கம் உத்தியோகஸ்தன்.
ஓர்ப்படி Or-p-pati, 2.

566 ஓர்ப்படியாள்.

ஓர் ப்படியாள் 6-0-0£ர0/21, 1. €ர்ர படி

of rest, Sabbath; GadwGadwrgs @%miuurpnd

யாள்

prer, Chr,

டன் பிறந்தான் மனைவி

97776 of the husband’s 0:

கணவனு

ஓர்ப்பு
ஓரப்பு 602றய, %. <g7?-.

1. Investigation,

ஓரடை 08(ய), 4. 04. “Qzenx-. An ancient
small measure; ஒந சிற்றளவு. (தொல். எழுத். 170,

research, careful consideration, one of the four
kinds of dtiiu-k-kunam, quv.; ஆராய்ந்துணர்கை.
(இறை. 2, 99) 2. Clear understanding; Gaafay.

(திவா)

(திவா;)
_

3.

Patience,

இரீபு

forbearance:

உரை.)

ஓரணை

போறை,

GBM,

ய, ஈ.4 ரி... Consideration, reflec-

ஓர்மம்

Ormam,

n. <@md-.

courage, bravery; wGaysiw.
ஓர்மி-த்தல் ormi-, 77
To be courageous, daring,
adventurous; மனந்திடப்படூதல்,
ஓர்மை

ஒற்றுமை.
ஆடப்பாம்.

Or-anal, 1. €ஒன்று-.

:

ஓரத் துப்பட்டை

0181(0-0-ற084181, 8. “ஓ

Side

8416;

@ILIL_Flp

(j.)
v.intr. <eaqud-.
brave, valiant,
(17,)

ஒரத்

(C. Es M.)

Ora-patcam, n. <id.tpaksa.

Leaning to one side, bias; பட்சபாதம். '
ஓரம்' நாக, ஈ. நற், ஓர்* அசம். [7 %,

Gra, M. dram.|

brink,

0121, 7. 8ஒரு-மை (17,) 1, Unity;

1. Edge, border, margin, brim, .

விளிம்பு,

2, Partiality

in speaking,

ற1880102; பட்சபாதம். மன்றோரஞ் சொன்னார் மனை
(சல்வழி, 99). 3. Pudenda muliebre; பேண்குறி,

2. Fortitude, bravery, intrepidity;

3. Pomp; parade, as of a festival:

(J.)
ஓரம்” dram, x.

ஓர்வு orvu, n. €£ர்-.

தட்டோட்டுக் கூரையில்

திற்கட்டூம் சுண்ஷமைபுப்பட்டை.

Fortitude,

Pair; 5

(S.1.1. li, 16.)

go+.

(101, 165681011) ஆராய்கை, (சங். ௮௪.)

gicnt'aj.

ராங்கு

627

886 ஒர்பு, ஒர்வரிய

An acid 58]ர்; சத்திசாரம்,

(pH)

பவக்சடலின் (கூர்மபு. இருக்சல். 2).

Srampam,

ஓரமபம

#.

ci.

A

ஏரம்பம்.

ஓரக்கட்டை ora-k-kattai, n. <gawt. | mathematical work; om, som snrd. (sense). 3.)
ஓரம்போ இயார் sram-pokiyar, n. <prw!
Abutment; அணைத்துத்தாங்தங் கட்டை. (௦. 5. 1.)
+ @um-.

O01 ot oor Ora-k-kannan, n. <id.+.
apTh

Name

of the author of the section

i. Squint-eyed man; dmiga wurtenahyem ues. | marutam in di-fi-kusu-niru; ஐங்குறுநூற்றில் மந
2. Partisan; man who 15 0188500; பட்சபாதந்| pag £ sist படிய புலவரீ ்
வஞ்சனை Sra-vahicanai, % <id. + .
சேய்பவன்.
ஒரக்காரன் Ora-k-karan, n. <id.+.
See Deceitful partiality; uigsumpioTs argse some,
i

—

ஒரக்கண்ணன், 2.

+ ௮சம்.
ஓரகத்தாள் or-akattal, n. < gery
௦5௦6 ஐரகத்தி,

91659 or-akatti,n.<id. tid. Husband's

brother's wife; seragion_w sGarsrer wearal.
ஓங்கல் Orankal, n. <T. crarigal. Name
of the ancient capital of Andhra, now called
Warangal, so called because it was surrounded

உ 910216 51006 811; தேலுங்குதேசத்து வாரங்

0

கல்நகரம். உருத்தரா நின்னுடைய வோரம்சல் சாட்டில்

(சமிழ்நா. 89).
ஓர சைச்சீர்

Or-acal-c-cir,

(Pros.) Foot ௦4 00௨ 4281.
.

<geagt.

566 அசைச்சீர்,

6£௨ரர8்-1281, 4. ௦7, ஒரட்டுச்

ஓரட்டாங்கை
OES

n.

[61 காம்; இடக்கை, ./,00,
கசன்;
ஓரட்டும் drattum, ௩.

எல்

லாம், (2,)

ஒர டி.க்ே G1 Ty. Or-atikkor-ati, சம. ஏ ஒன்று

+ 9946+.

1176006119; அடிக்கடி, அவனியாளாக

வென் ரோரடிச்சோடி புரிந்து (பாரத. குரு. 88).
ஓரடி ப்பதம்

Or-ati-p-patam,

Musical’ composition

or faru

8... ஏம். ர.

consisting

pallavi, anu-pallavi and one caranam; gga

டுமைப்பாட்டு,

19

of

@ TaN TL Ora-varam,n.<id. +. Partiality,

வழக்சினிடை யோரவாரமு
(80௦01: பட்சபாதம்,
ரைத்தே (அருட்பா, 1, விண்ணப்பக். 309).
ஓ. ற்று or-arru, 71... < PD

௦1 (1௨ ஊக 18ம்; ஒநதன்மையானது.
றே (தொல் சொல். 190).
லூறிவுயிர்

Or-arivuyir,

Thing

+ HDL.

அதஜனோரற்
|

1. <id, + அறிவு

+e.
Living organisms having only one
sense of perception, as plants, supposed to have
only the sense of touch; பரீசவுணர்வோன்றேயு
டைய புல்மரமுதலியன. (ன். 444, உரை.)
Dissimiஓரன்மை 6r-anmai, #. <id.+.

[8ர113) ஒநதன்மையல்லாமை. பிறப்போரன்மை யறிர்
தனம் (நற. 928).

ora,

ஓரார்

8.

1..

Sea

porcupine, light

brown, Dioden நீரின்) முள்ளுப்பலாச்சிமீன். 2.
A sea-fish, light brown, Tenthis vermiculata;
3. & sea-fish, dark
ஒநவகைக் கடல்மீன்,

Ss dBebr

brownish neutral tint, Tenthis java;

ams.

4. A sea-fish, dark greyish brown,

Tenthis concatenata; ep a-cuer.
fish, Oliva
வகை.

5. A sea-

cesus, Tenthis oramin; கடல்மீன்

4 ஆகு.
ஓராங்கு 61-8ர்2ய, சம். ஏன்று

Unitedly, jointly;

ஒருசேர,

இளமையுக

1.

காமு.

மோராக்குப் பெற்றார் (சலித். 18).
manner,

ஒரை

028

ஓராட்டு-தல்
ஒன்றுபோல.

likewise;

ஒரியர் oriyar, ௩.

2. In the same
கால்வேறு .சனச்

தலை யோராங்கு நந்த (பதிற்றுப்.
69, 10).

mountains of Cakkaravdlam;

3. பீராார்6-

mittently, ceaselessly; @oralimod.

prmagu

175, உரை.)
3, Nagas; tat. (ymsr. 175, eens.)
ஒரிலைத்தாமரை
6r-ilai-t-tamarai,
71,

Lullaby ; €ஒன்று4. Asmall plant; ea Foyer. (user

gs. 317)
piers g158
Gis evor-attu-p-pattalai,

தாலாட். (1)

pote Ori

n. prob. sara + gem + uC. A complete
081806 8166; சதுர்ப்பட்டோலை. (P.)

ஓராண்காணி

searatnaaan

வாத்திகள், (புறகா. 175, 0, முதற்பதிப்பு.) 2. Supernatural beings said to dwell in mountains, and
to possess magical power; வித்தியாதரர், (புறா,

படிதலுடைய ரீண்டே (ஞானா. 41, 19).
ஓரா ட்டு!-தல் 018110-, 3 9./7, € தலாட்டு-.
7௦ 1ய11, 10189; தாலாட்டூதல். (7.)

ஓராட்டு? ௦8(10, 1, €இராட்-.

1. Emperors of the

or-an-kani, n. ஏன்ற

or-ilai-t-tutti, n.<id.t.

A species of Mallow, Lida acuminata; gag
்
|
|

ams. (W.}
ஓரீற்றா 0:18,

8. 410.
7 ஈத்தா த. ளே

ஆண்“.
Estate under a single owner; 9% (981 85 081960 001 0006; ஒநழுறையீன்ற பசு.
வனுக்கே உரியபூமீ. ஒராண்காணியா யரசாள (இசாம .
ஓரும் 6௱, part. Poetic expletive; ஒரீ
5ா. உயுத்த. 74).

ஓராண்வழீ

0-௮

1. வம்.

ரோ.

| அசைச்

சால்.

(குதள், 40.)

ஒருள்ளிப்பூடு

or-ulli-p-pitu,

1, 6ஒன்று

0086 116826 1701 1001910421 (0 101012]. + Solid root of garlic, not
divided into cloves;
ஐநதோடராய்வநம் பரம்பசை. சம்மாசாரியராகள் . . ் ' பலபல்லீல்லாத உள்ள
ி. (17.)
ஒராண்வழியாய்ச்சொண்டுடோச்த இத்தை (ஈ9,0, 10 3...

ஓராயம்

n. <id. + guw.

682,

1.|

ஒரெடை

016181), 7,

An

ancient small

068506. 566 ஓடை. (தொல். எழுத். 28, இஎம்பூ.)
Combination, மாம்ற; சேர்க்கை. தராயமே யூலசம்|
ஒரெ லியீரெலி 01-6]1-3-17-6]1, 11. 6 ஒன்று -..
படைத்தது (திருமச். 407), 2. Obliqueness, slant11 20655; சாய்வு. (.)

3. The leeward or lean-

A game among Paravas; usait a¥Zorum-Caims,

ஓரெழுத்துமடக்கு or-eluttu-matakku,
காய்ந்த ஒர்புறம். (1.) 4. The close joining of n.<id.+. (Rhet.) A figure of orthography consisting in the consecutive repetition of the
two boards; @éeercny. (W.)
ஓரா னொரு 0780-0110, சசீ/. 610.4, சே 58106 1:1(6710) 8 ௭6156, 88 1 சாசாகாதம்கூடி சைகாடுக்
(810, 50106 006: ஏதோஒன்று, ஒராஜெருசாளில் தொழிலோவா; வந்தஎழத்தே மடக்கீவநம் சோல்லணி,
ing side of a boat or other vessel; Ggrentufetr

(குருபசம். 917, பன்னீ).

்

(தண்டி. 94.)

ஓரை! 68], 1. நாமம். ஒரு-மை. 1, Concourse
M ori, n.[M. dri.) 1. Old jackal; pgs
git. (Se) 2. Male 4௨௦8]; ஆண்நரீ. (பிக்.) 3, 01௦1௦ ; மாதர்கூட்டம், (பிக்) 2, Women’splay;

Male lemur; apcorpa. (e.) 4. Lair of beasts; மகளிர்விளையாட்டு, ஒரையாயத் தொண்டொடி மகளிர்

விலங்கின்சேக்கை,

(பிக்.)

5. நர8ா5 (21; ஆண்

(ype. 176, 1). 3. Playground for women; wat

விளையா(ங் semis, (Bem) 4. A kind of ancient
தடம்ச (பொருக. 104). 7. Dark blue colour of dance with hands joined in a circle, the permatured honey; Gaar ipSizgetd பிறக்தம் நீல formers singing while dancing; §aeal. (We)
மயிர்,

(இவா.)

6, 14876; குதிரைப்பிடரிமயிர், ஒரி

ஓரை” Srai, n. Chord.
1. Sign of the
Zodiac: ராசி. ஒசையுநாளுச் துறந்த வொழுக்சம்
(தொல். பொ. 135). 2. A division of time com158, 5.) 9. The name of the horse of Ori, a mencing with the rising of a zodiacal sign; ௨ந
chief of the ancient Tamil country; sifufa iphiisew, west Ougisesl ages Canenrunex
குதிரை. ஒரிக்குதிசை யோரியும் (சிறுபாண். 111).
(சீவச. 2411). 3. 116: நேரம், விடிவோரையி
4. An hour of
ஒரிசு 01100, ௩. perh. 97g.
Arrange- லெழுக்து (குருபசம். 115, பன்னீ).
ment, settlement of a business, amicable 60 ரார்றர்6 ; இரண்டரைநாம்கை கோண்ட காலம்.
pro, ௮ணிநிறவோரி பாய்தலின் (புறகா. 109, 7). 8,
Name of a liberal chief, one of seven kataivallal, 0.1.1: கடைவள்ளல்களுள் ஒநவன். (புறா.

settlement; #tioter. (W.)

ஒரிதழ்த்தாமரை

Boiled rice,

or-ital-t-tamarai, 1. a general term used to indicate rice that

ஒன்று.
A pasture weed; small plant with
its lateral petals so close together at the base
as to appear like a single undivided petal,
lonidium suffruticosum; 25 Foran. (upniss.
318 }

ஒரை? rai, n. [T. dremu.}

Is mixed up with other edibles suchas tamarind,
sesamum, etc,; FSP atctrari. erorCarrens.
gens’ orai, part. Connective particle;

ஓர் இடைச்சோல். (பிம்)
gang” orai,n. Akind of owl; amd, (W.)

ஒலைக்கிளிஞ்சில்

629

ஒரைப்பாவை

ஒரைப்பாவை 0(81-0-ற0818]1, 1, € ஒசை! *. சத்தமீடூதல். ஒலமிட் டிரியல்போச (ஞானா பாயி 6,
94).
Doll used by women in their றி) மகளிர்
ஓலன் 6180, ». <M. dlam. A kind of
விளையாட்டூப்பாவை, (கலித். 89, உரை.)
962612216 0124; குழம்புக்கூட்ட்வகை,

ஓரையயர் -தல் Orai-y-ayar-, v. intr. Cid.

ஒலாட்டு!-தல் 61-51(0-, 5, 7842. €ஜ!ர்:

+. To play with 00115) ஒரைப்பாவையைவைத்து
மகளிர் விளையாடுதல், மடக்குறு மாச்சோ டோரை

To lull a child, sing a lullaby; தாலாட்டூதல். (1.)

யயரும் (கலித். 82, 9).

ஓலாட்டு? 61-511ம, 1. 4 ஒலாட்டு-. ]ய1102
a child to sleep, 1ய18்9; தாலாட்டூ. (1.

go) air ற்றுவா ரம் Or-orru-varam, 7. < ஒன்று

ஒலிடு-தல் 61410-, v. intr. <9a"+.

+. Musical composition sung to a single
beat, a variety of varam; gguts$orCupy)
வநஜ்சேய்யுள். (சிலப். 3, 180, உரை)
ஒரொ esr! Sr-onru, 2.<id.+.

1216 310196: சத்தமீடுதல். பணைவித மோலிட (பாரத.
மணிமான் 20).

Each one ;

ஓலுநு'-த்தல் dl-uru-, v intr. Cid. +.

one of each; one at a time; one for each; ¢al

தல். மணியருவிமருங்கோலுறுத்த (இறை. 2, 42, உரை).
2. To lull a child to sleep; தாலாட்டூதல். அஃது
ஒலுறுத்துதலாற் றுயில்கொள்ளும் (கலித், 42, உரை).

ஒலுடனாட்டப் பாலுடனுண்டு (இறை. 2, 21).

6l, part.

1.

msg
To emit a pleasant sound; @erGgymauycir

வோன்று, (சிறுபஞ். 27.)
ஓல்" ol, x. Onom. 1. Sound; @03. gmp
பெருக்கின் (இரகு. ஈ௧7. 42). 2. Lullaby; atevne6.
ஓல்”

To

ஒலுறு”-தல் 01-071-, 9, 78

Vocative ending; ¢& விளி

வம்,

To

be filled with ஒரம்: 1௦ ரகம்; ஒலிபோநந்து

யுரபு. சாத்தாவோல் (வீரசோ. வேற்றுமைப் 8, உரை.

கீல். ஒலுறுபெருக்கின் (இரகு, ஈச. 42).
dlakkan-kotu-, v. | ஒலை lai, x. <id. [K. Tu. dle, M.dla.]

ஒலக்கங்கொடு-த்தல்
intr. <geéso+. To grant an audience, as a
1108) அத்தாணியிலிநந்து காட்சிகோடூத்தல்.
ஓலக்கம் dlakkam, n. [T. dlagamu, K.
Tu. dlaga, M. dlakkam.] 1. Assembly of state,

Palm-leaf;

1,

முதலியவற்றினோலை.

weer Gadr2ar

(தொல். பொ. 041.) 2, Letter or any writing on a

palmyra leaf; palmyra leaf on which some-

nap
thing is written; geryprwed. ptaQuraO

Bb uefQwer (as. 1032). 3. Rolled palmaudience,
ear ornament; aT#evantujs
காட்சி, காளோலக்ச மருள (இவ். திருப்பள்ளி. 9). 2, leaf used as an
4, Ornament worn in the lobe of
1]2]1: சபாமண்டபம். அந்த வோலக்கர் தன்னி ருக் ஓலைச்சுநள்,
often set with precious
தவ முனிவரெல்லாம் வந்தனர் (ரிச். பு. விவாச. 37). the ear, as of gold
royal

presence,

HSBC &

durbar;

510065: காதணி,

பொன்செ யோ$லை Qungarg (Cs

ஓலக்கமண்டபம். Glakka-mantapam, 5. a 1180, 10). 5, Umbrella made of palm-leaf;
4 ஓலக்கம்4-. 1106 of assembly, durbar hall, ஒலைக்குடை, உறைபனி கதிர்போற்று மோலையன் (௧௬
௨11: அத்தாணி மண்டபம். எம்பெருமானோலக்சமண் su. sam. 2). 6, Charcoal-tree. See Guutupesrear.
௮ருளியல்பு. 10).
டபத்துள் (தாயு. எர்நாட்.

ஓலக்கவார்த்தை 619148௮318, 1. 410.
+, Pompous speech in an assembly, கூட்டத்திற்
சோல்லப்படூம் டுடம்பச்சோல். (ஈட)
ஓலம்' dlam, n. <6. [T. dla, M. dlam.|
1, Sound, noise, roar; #1. (We.) 2. Cry
of lamentation, appeal; exclamation entreating|

|

ஒலைக்கண் Olai-k-kan, #.< 9% + - Scallop

or indentation of the palmyra-leaf; g@evdac
டத்தில் விழந் துளை, (8)

|

3.

°

evs SOT SET Slai-k-kanakkar, 1. <id.
Learners at school; பள்ளியிற்படிப்போர்.

தலைச்சணக்ச ரொலியடங்கு புன்செக்கர் (நாலடி, 391).

611-1-1881870, 1.4 10. அவிய
ு
்கதவ
ஒலைக
ப்பு
குறி
்
டுங
succour in distress; அபயம்வேண்
; ஜலையாலாகிய படல்,
door
a
as
used
n,
.
scree
வசை
1884
|
சூர.
பு.
(சந்த
ம்
யோல
கனே
ராய
ஞான
Gump.

ஒலைக்காநீதல் 0144-1818, 8. பிர்.

3, 568; கடல். (W.)

400).

ஓலம்” dlam, n. cf. vydla.

(பிம்)

Snake; பாம்பு.

|

ஓலம்போ ழ் 6]வு-ற6], ௩. $இலை. 3/1
leaf of the palmyra prepared for writing;

Cinder of palm-leaf, as burning, floating flakes;
dry pieces of palm-leaf; ஒலையின் நேரப்புக்
கனிவு. (44)

ஓலைக்கிணாட்டு 0124-1:1/08(1ய) 1. 4164,

palmyra leaf; gu
the
of
piece
9).
9,
small
ு.
or
ாயசப
(விர
Chip
்து
றித
்பொ
ழிற
்போ
ஒலம
.
வார்ந்த ஒலை

சிறுதுண்டூ, (J.)
மி
இல
8
.
intr
v.
,
-itu
Glam
்
-தல
ிடு
ஒலம
414.
ஈ.
.
898
1-1
924
ில்
ிஞ்ச
்கிள
ஓலைக
n,
tio
tec
pro
1. To call for succour, cry for
palm-leaf; Sat ga'&
a
like
k,
chan
e
Flat
Car
+.
er
rQu
aCa
arR
RaG
றற 681; அபயமீடதல்.
ams, (W.)
ழிடினும் (திருலாச. 7, 5). 2, To make a noise; |

ஒலைக்குடை

630

hood

Palm-leaf

used as an

ஓலைப்பூ

௩. எள்.

olai-k-kutai,

ஒலைக்குடை

ஓலைவெட்டுப்பனை

umbreila; wenip

Glai-p-pi,

0106 ரிராள) தாழம்பூ.

#.<id.t.

Screw-

ஒலைப்பூவொ டுவகைஙுத்துச்

யத் தாங்கம்படி ஒலையால் ழடையப்பட்ட கூடு,

சோர (திருப்பு, 445).

made of palmyra leaf; upssal Os Qeoociuewe.r
(09

palmyra leaf; gevuth Cad sCunps wgyctiiypd.

gptov bo) erg. dlai-k-koti, n. <id.+. Kite

ஒலைபோக்கு-தல் dlai-pokku-, ஐ, intr.
<id.+. To send a message written on a

(கம்பரா. கார்முக, 60)

ஒலைகூறு-தல் 0121-1010.) v. intr. Cid.+.
ஓலைமுகப்பாசுரம் Olat-muka-p-pacuram,
சேடூதல்.
கை
விவாகவறிக்
banns;
the
To publish
|m.<id.+. Prefatory address in a letter on

:

Chr.

கடிதந்தோடக்கத்தேழதும்

a palmyra-leaf;

வக்

QsFit SOTLd Slai-c-catanam, n.<id.+. aco. (Hew 18, 87, உரை.
Palm-leaf document; g@vHussmd. (S.L1i, 120.)
ஒலைமுத்திரை dlai-tuttirai, க. <id. +.

pie Hg dlai-c-ciraku, ஈ. <id.+. The

half of a palmyra leaf; weerGuseouSetr tg’. (W.)
ஓலைச்சுருள்

Slai-c-curul,

நூ,

<id.+.

Letter written on a palmyra leaf, rolled up and

enclosed in a centirikkam; @évéayaw, (W.)

ஒலைத்தாக்கு 0181-1-(9110, ௪. 4106.*.

Note

written On a palmyra leaf by a poet and ad-

dressed to a chief or a person of wealth, setting
out his (poet’s) many attainments and praying
(00 ஜிப(5; சீட்டுக்சவி. மன்னுடை
தூக்கனும் (ஈன். 59).

,

மன்றத் தோலைத்

ஒலைதட்டு-தல் dlai-tittu-, v.intr. Cid.+.

To write on palm leaf; ஒலையிலெழதுதல், (1.)

ஒலை தீட்டும்படை dlai-tittum-patai,
<id.+. 5016) எழந்தாணி, (இவா)

ஒலைநாயகம்

1,

diai-ndyakam, .<id. +.

See ஓலைநாயகன்,

ஓலைநா

பகன்

dlai-nayakan,

n. <id. +.

Chief Secretary in the time of the Cholas;

சோடிநடைய தலைமைக்காரியநீநவாகி. (Insc.)

ஒலைப்படாப்பிரமாணம்
piramanam,

Slai-p-pata-p-

n. Cid. + u@--+ neg. +.

Vedas, which have never been committed
writing;

எழதாக்கீளவியான வேதம்.

The
to

(M.M.)

@CovLILIT SLD Glai-p-pacuram, n. <id: +.

Stamp imprinted on a palmyra-leaf document;

ஐலைழகப்பிலிடும் முதீதீரை, (4.)

Memoஒலைமுறி 6181-1011, #.<id.+.
randum on a piece of a palmyra leaf; chit;

ஒலைகசட்டு,

ஒலைஷங்கில் 612/-ஈபபிலி, க. 44 *.

A

1108 61 1௨௱௦௦; ழங்கில்வகை, (யாழ். ௮௪.)

ஒலையாள் 0180-38], n.<id.+. Messenger

who carries letters written on a palmyra leaf;

சேய்கிகோண்டுபோவோன். (14.)
இலையெழுத்து dlai-y-eluttu, ௩. <id.+.
Office of clerk; @smwa, (1.M.P. NA. 676.)
ஓலையெழுது-தல்

dlai-y-elutu-

௫, intr.

<id. +. 1. To inscribe on a palmyra leaf; எடே
ழதுதல், 2. 7௦ 8600 8 16((87; கடிதம் அனுப்புதல்,
Cvaut lS Sov Olai-vanku-, v.intr, Cid.
+, To die; lit, to receive the summons of
death; @maae.

(W.) *

ஒலைவா இ-த்தல் 612480, v. intr. <id.
+. To publish the banns; afans apdonauS@
aa. Chr,

ஒலைவார்-தல் dlai-var-, v. intr. Cid.+.

To trim a palmyra leaf for writing up on;

எழதுவதற்க உதவுமாறு ஒலைச்வுதல்.

தலைவாரி 6184-48ர், ஈ. 410. * , Knife

ப for trimming palmyra leaves; qévFopt
Communication written ona palmyra leaf; sy, கத்தி,
தச்சேய்தி. ' வருக என்னுமளவும் ஒலைப்பாசுரம் (€வச.
தலைவாளை 6181-48], ௩. 4-4. 1. மேட்
உரை.)
9147,
las-fish, silvery, Trichiurus savala; astdomBetr
ஓலைப்பா toLy dlai-p-pampu, ௩. <id. +. வகை. தலைவாளைக்கருவா டண்டக்கால் (பதார்த்த. 926).
&§ 2. Cutlas-fish, greyish, Trichiurus hanmela;
Kind of snake; Tropidonotus stolatus;
வகைப்பாம்பு),
சாவாளை மீன்,
ஒலைப்பாயிரம் 6181-0-ற8911உண, n.<id.+
ஓலைவீடு Olai-vitu, #. <id. t+.
House.
பாசுரம். 506 ஒலைப்பாசுரம், ஒலைப்பாயிரமு முதலா thatched over with palmyra leaves; பனையோ
யின வெல்லாங்கொச்சகமாதற்கு இழுச்சென்னையெனின்

(சொல். பொ. 401, உரை).

ஓலைப்புறம்

dlai-p-puram,

#. <id. +.

Command, order; 4dr, ptanymsge
லாத சாடு (குருபாம். 10, பன்னீ).

Gea

லையால் வேய்ந்த வீடூ,
ஒலைவெட்டுப்பனை

dlai-vettu-p-panai, 1.

<id.+. Palmyra which has served no other
purpose but that of providing leaves, one of
the five itar-ayiftam-panai; g@vauppals

ஓலைவேலி
_

1,

907.

ட்

631

பயனையுந்தாராத பனைவகை,

ஓலைவேலி

(0. 1௨.0.

ஓளட்டு
போது (9. 9. 4, 37).

2. To cease, terminate,

600106 6%(10)01; முடிதல். கூப்பீ டோவிற்று (ஈட), 9,

dlai-véli, n. <id.+.

Hedge 9, 1)—tr. To shun, avoid, give up; paapd.

181660 9114) றவற 18765; பனையோலையாற் பின் ஒஒதல் வேண்டும் (குறள், 058).
னப்பட்ட வேலி. (14.)
spay” dvu, n. <gpa-. Separation, removal,

ஓவம் vam, n. <galuw.

Picture, por-

ஒவில்செல்வமும் (கந்தபு. சச்சர

06858(1011) ஒழிகை.

(811) சித்திரம். ஒவத் தன்ன வுருகெழு ரெரகர் னுப. 40),
(பதிற்றுப். 88, 28).
ஒவென்றவெளி

ஓவர் 6௨, n. <id. 1. Painters, sculp-

tors; gssengi. 2. Bards, eulogists employed
by princes to proclaim their titles and sing

ன் 081865; ஏத்தாளர், ஒவரும் பாட (€வக. 1844).

3. இ௱ப்(05) கம்மாளர், (சூடா.)

ஓவா[ வரு]-தல் ova-, v. intr. <gayt+
Qii-.

To cease; ஒழிதல். (திருக்கோ. 212, உரை.)
ஓவாமுயற்சி

Ova-muyarcl,

N.< Hal

+

neg.+.

Perseverance, a characteristic of the

618183)

இடைவிடாமல் மழயலுகையாகீய வேளாண்

மாந்தரியல்பு, (இவா.)
ஓவாய

lacking

O-vay,

teeth;

73.

<eyem.

upserGurar

amis.

1.

Mouth

2. Vessel

with broken brim; pofwrataas
Petr aris.

ஓவா ய்ப்பல் O-vay-p-pal, n. < gem + .
566 ஒறுவாய்ப்பல்.
ஓவா ய்ப்பானை O-vay-p-panal, #. Cid.+.

566 எறுவாய்ப்பானை.
ஓவி ரர், 11.6 ஒவியம். Picture; Fes.

gal

d-v-enra-veli, 1. <§@e@

Broad open space; Gulu aogtarin.

(J.

ஒவெனல் 6-v-enal, #. <g@ (onom.)t+ .
sa pty. g@eer mawss
Sounding 6; gGameS
தோசைடோ யுயாந்ததே (£வக. 1843).

ஒளி Oli, 2. (K. ofi.] 1. A continuous line,
2,

09; ஒழங்கு, மாளிகையோளி (கம்பரா. மிதி. 22),

[19௨ 50811; யானைக்கூடம். (பிக.)
@OLIGVLD Srpalam,n. <drumotpala. False
Tragacanth. See Gamug. (u%.)

@esttd onam, part.

Euphonic particle

added by children after sounding the long
letters; எழத்தின்சாரியை. (தொல். எழுத். 134, உரை:)
apis dstam, n. <ostha. Lip; ௨26.

See ஒடதி.

pag osati, ௩. <osadhi.

(மூ. ௮:)
ஓள்

au.

ger

நல்லார் (இவ். பெரியதி, 2, 8, 7).

of aandt:;

தீன சோவியசாயத்தினை யம்மா (வரத. பாகவத. காளிந்தி.

ேேழத்து.

The 12th vowel, diphthong

vidratreimin aus Crips gi.

gar’? au, x. The symbol representing the
ஓவியகாயம் Oviya-kayam, n. Cid. + kaya.
14; gtaTonauf
Tiger, lit., picturesque body; புலி. ஆவி செகுத் seventh note of the gamut, usu.
28).

ஓவியழா ev dviya-niil, 2. <id.+. Treatise

on painting; #s¢s opted: (west. 2, 31.)
ஓவியப்பேச்சு Oviya-p-péccu. 2. 410. *.
Sweet speech; @afwGude.
ஒவியம் கோக,
portrait ச சித்தி ரம்.

1. 0. ஒவு'.

கண்கவ ரோவியங்

gpa&Lb aukam, 1. Repetition by a chorus

of the leader’s song in-a dancing performance;
டுடைப்பாட்ட. (சிலப். 14, 150, உரை)

ஒளகாரக்குறுக்கம் aukara-k-kurukkam,
n. <eersrr' +. (Gram.) Shortened ‘au’,
(60) cdrpeluttu, சே. தன்
04
016
,
மெளவல்
in
as
1. Picture,
ஒளகாரம். (£ன். 95.)
றுகிய
ையிற்கு
மாத்திர
சுண்டு (மணி.

3, 131). 2. Art of painting; FadasCemse.
ஒவியத்துறை கைபோய Gangats (mss. qorers
தைக்கண். 6). 3. Beauty, fineness, elegance;
அழகு. ஒவியமான பேச்சு. 4. Statue, puppet;
பிரதிமை.

ஒளசனம்

ஓவியன் oviyan, #. <gaSund. 1. Painter;
சித்தீமேழதுவோன். ஒவிய லுள்ளத் துள்ளியது வியப்
2. Sculptor who fashions
போன் (மணி. 5, 7).

18865 01 16015) பிரதிமைசேய்வோன். (4.)
Painting, picture;
gay’ ovu, 8. pérh. @

11046) 800418(6; நீங்குதல், மலங்ச ளெல்லா மோவின

A

<ausanasa.

one of 18 upa-purdnam,

(கூர்மபு.
04.) உபபுராணம் பதினேட்டனுள் ஓன்று,

|

இந்திரத், 10.)

ஒள?ித்தியம்

தருக,

8. <aucitya.

Fitness, suitableness; தததி.
ளட்டு! ஊரு, ஈூ. <U. aut.

Firework;

bomb which, when fired into the air, bursts
mto glowing sparks; s5um ஆகாசவேடி,

ஒளட்டு” ௨௦10, 1. 4. ் game at cards

சித்திரம். ஒவுறழ் செடுஞ்சுவா (பதிற்றுப். 08, 17).

ஒவு”-தல் 640, (.€ஒருவு-. 194. 1. 7௦ 6-

aucanam,

secondary purdud,

(33)

79*

(இிவா.)

Pee

wo persons, finished with saying
hon either has scored 108; &cGaYdar

யாட்டுவகை,

092

ஒள (டடுவிடு-தல்
ஒளட்டுவிடு-தல்

ஒளராத்து

எ

5,

auttu-vitu-,

1. To shoot off a firework; gan-6

<ger8'+.

2, To start false rumours;

வாணம் வி$ூதல்.

போய்வதந்தியேழப்புதல்.

ஒளடதம் autatam, 1. <ausadha. Medicine, medicament, drug, antidote; wgisgu. (Rav.
14, 170, அரும்.)

autavam, 1. <atdava.

ஒளடவம்

ஒளடவரா கம் autava-rakam, n. <id.+
raga. Musical mode which moves up and
down within five notes of the scale; pentatonis; &ந்து சுரமட்டூம் உபயோகீக்கப்ப(ம் டூராகம்.
ஓளத்திரி

auttiri,

2. <hautri.

Formulae of daily devotional exercises; sou

பாராயணத்துக்கரிய பிராரீத்தனை, அவர்கள் காலைகேரக
களில் ஒளராத்து ஒதிச்சொண்டிருப்பார்கள்.

pan Hip auritam, #. <hdrita.

(Saiva.)

0௦6 ஓளத்திரிதீட்சை, (ஏ. 9. 8, 9, சிவஞா.)

ஒளத்திரிதீட்சை ஊப்ப-(1(02], ». <id.
+. (82௭82 க mode of initiation in which

/[ப/71ஈ.

Code of

(895 றர 118178) ஒத தநமநாூல். (இவா.

ஒளலாதீது

See Issue,

gar_aimtsio. (Reve 19, 106, உமை.)

ஊா£((ய, ௩. €த்மம். aurad.

children;

aulattu, n. <Arab. aulad.

யில் பயிற்றவேண்டியத
Muham.
ஒளலியா

Saints; uéstaer.

garenggater sears)

#658

G@upCapisaier
ப

auliva,

8.

€க்மம்,

சயற்ச,

Muham.

ஒளவி-த்தல் ௨017-, 77 ௦.84.
vious.

secu.

To been-

566 அவ்வி”,

ஒளவியம் 8யட8௱, ஈ. 6ஒளவி-.

Envy.

966 அவ்வியம், (ஆத்திகு.)

ஒளவு-தல் auvu-, 5v. intr.< sdigy-. (W.) 1,

the guru performs the regular rites accom- TO grasp, seize, take hold of, with the mouth;
panied by homa, one of seven titcat, q.v., itself வாயாற்பற்றுதல், கன்று புல்லை யெளலித் தின்றது.
being of two 1/0) 912, இரியர்வதி, ஞானவதி and 2. To graze; to rub off, as the skin; to burn,
22810 நிர்ப்பீசதீட்சை, சபீசதீட்சை) சிவதீட்சையே scald so as to 6%0011816; அழந்தியேடுத்தல்.
மனு ளோன்று, (சைவச. ஆசாரி. 62, உரை.)
ஒளவை ஊரல், ௩.
1. [T. K. avva.]
ஓளதா ௨018, ஈ. €0. சாரீரம். Howdah;
Mother, matron, old woman.

அம்பாரி.

ஒளதாரியம்

காரக,

8.

€ரார்ம்ற1.

Generosity, nobility, magnanimity, liberality;
உதாரதணம்,

See gaalena.

2,

Female ascetic, especially used of the Jaina
960(; ஆரியாங்கனை. கூந்தலை யெளவைமார்கடாம் பணி
விலர் பறித்தனர் (வக. 2097). 3. 56 ஒளவையார்.

ஒளவைநோ @orLj auvai-ndnpu, 1. < ger
வை
Secret ceremony performed by some
y
rika.
A kind of metonym by which the
Véjaja women twice a year on a Tuesday, at
attributes of one are spoken of as those of midnight, when
no males, even babes in arms,
something or some one connected with it; ஒன் are allowed to be present ; GadiaumisGprefriy.
றன்தன்மையை மற்றேன்றிலேற்றிக் கூறுவது,
Par ooawiTt auvaiyar, 1. 410. Name of
ஒளபாசனம் aupacanam, n. <aupasana.
The worship of the consecrated fire both morn- a famous poetess, author of many verses found
ing and evening, a duty enjoined on a married in ancient classics and to whom are ascribed
Brahman ; காலைமாலைகளில் கீநகஸ்தர் ஓமத்தீயோம் some popular minor moral works also; usmipu
பேண்புலவந ளோதவர். (புறசா.)
புகை.
ஒளவையோ
8142146) 144. Alas! exஒளபாதிகம் anpatikam, 1. <aupadhika.
ஓஒளபசா ரிகம் aupacarikam,n. <aupacd-

That which is limited by particular conditions
which are valid under particular suppositions;
உபாதிசம்பந்தழள்ளது. (9. 9. 9, 1, ஞானப்.)
ஒளரசபுத் திரன் 801808-001(1180, 8. 6 7-

rasat+.

114.) produced from the breast, own

son, legitimate son; son by a wife of the same
caste married according to the prescribed rules,

one of twelve kinds of puttiran, q.v. opp. to
சுலீதாசபுத்திரன்; சோந்தப்பிள்ளை,
ஒளரசன் 8018080, 4. 4827020565
ஒளாசபுத்திரன்.

0655102 1௫)

அம்மையோ,

ஒளவையோவென்று

Guns (Ges. 1271).
|
.
PONALSLD ausatam, 1. <augadha. See
ஒளடதம்.

ல்
ook. The 13th letter of the Tamil alpha
bet occurring only after a short initial letter

and before a hard consonant as scosw, and
pronounced sometimes as a vowel and sometimes as a consonant; glipCanpsgi.
End of Vol. I.

