ശബ്ദതാരാവലി: െത തിരുത്തൽ കുറി കൾ
1. െത തിരു

വാനായി
ലഭ്യമാക്കിയി ള്ള
ഒേരാ പിഡിഎഫിലും പ ് പുറങ്ങൾ മാ
േമയു .

2. ഓേരാ പുറത്തിലും ഇടെത്ത േകാളത്തിൽ മൂല

ഡേന്റാടുകൂടി െകാടുക്കാറുണ്ട്. ഇങ്ങെനയുള്ള
പാഠം ഒരു വരിയിൽ നി െമങ്കിൽ ആ വരിയു
െട തുടർച്ചയായിതെന്ന നമു െകാടുക്കാം.
- ഉദാ:

പുസ്തകത്തിെന്റ ാനും വലെത്ത േകാളത്തിൽ
സായാഹ്ന വർത്തകർ വിന്യസിച്ച പാഠവു
മാണു്.
3. ഇടതുവശെത്ത മൂലവുമായി ഒ

േനാക്കി െത
കൾ ൈഹൈലറ്റ് െച ക. ഉള്ളടക്കം വി
േപായി ണ്ടങ്കിൽ വിട്ട ഭാഗം ാനിൽ ൈഹ
ൈലറ്റ് െച ക.

4. പദ്യത്തിെന്റ അവസാനെത്ത കുറച്ച് അക്ഷര

ങ്ങൾ ആ വരിയിൽ നില്ക്കാെത വരുേമ്പാൾ മു
കളിലെത്തേയാ താഴെത്തേയാ വരിയിൽ ഒരു
‘[’
ാക്കേറ്റാടുകൂടി െകാടുക്കാറുണ്ട്. ഇതിെന
ആ വരിയുെട തുടർച്ചയായിതെന്ന നമു വി
ന്യസിക്കാം.

ിദിവലക്ഷ്മിയുെടയംശംേപാൽ പാഞ്ചാലിയും
ധൃതിയും സിദ്ധിയുംേപാൽ കുന്തിയും മാ ിതാനും

6. കു

േരഫത്തിനു പകരം ‘ർ’ ഉപേയാഗി
ഉദാ. കണ്ണൎ ൻ → കർണ്ണൻ

ക.

- കു േരഫത്തിനു പകരം ‘ർ’ ഉപേയാഗി
േമ്പാൾ ഭായ്യൎ , സൂയ്യൎ ൻ മുതലായ വാ കൾ
േത്യകം
ദ്ധി ക; ഇവിെട ‘ർയ്യ’ െത
റ്റായ േയാഗമാണ്:
ഭായ്യൎ → ഭാര്യ

- ഉദാ. ൧:

സൂയ്യൎ ൻ → സൂര്യൻ
7. ആലംബ(ന)◌ം, ജഗള(ല)◌ം ഇതുേപാെലയുള്ള

വാ
ണവ
യാത്മകഃ
‘ഓങ്കാരമായെപാരുൾ മൂന്നാ ിരി

ടെന’

- ഉദാ. ൨:

‘തിലജഘൃതസുേസ്നഹസസിക്തവ ങ്ങൾ
ദിവ്യപട്ടാംശുകജാലവുംചുറ്റിനാർ’
5. പദ്യം ഒരു വരിയിൽ നില്ക്കാെത വരുേമ്പാൾ

ബാക്കി വരുന്നതു അടുത്തവരിയിൽ ഒരു ഇൻ

കൾ േകാഡ് െചേയ്യണ്ട രീതി:
- ആലംബ(ന)◌ം → ആലംബം(ബനം)
- ജഗള(ല)◌ം → ജഗളം(ലം)

▶ തിരുത്തൽ നടപ്പിലാ ന്നവർക്കായി
എെന്തങ്കിലും നിർേദ്ദശങ്ങളുെണ്ടങ്കിൽ
അച്ചടിയില്ലാത്ത
ശൂന്യസ്ഥലത്തിൽ
വരിന ചൂണ്ടിക്കാണിെച്ചഴുതുക.
▶

ാനിെല അക്ഷരങ്ങൾ അവ്യക്തമായി
േതാന്നിയാൽ http://stv.sayahna.org/
സന്ദർശി ക, െമച്ചെപ്പട്ട ാൻ ഇവി
െടയു ്. നന്ദി!
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ീകേണ്ഠശ്വരം പത്മനാഭപിള്ള: ശബ്ദതാരാവലി (െത തിരുത്തൽ പതി ്)
മൂല ന്ഥം പുറം: 200/ഇടതു േകാളം

ശബ്ദതാരാവലി

1

1

അമലിന — വി. അഴുക്കില്ലാത്ത, പരിശുദ്ധമായ.

2

അമസം — ൧. േരാഗം. ൨. വിഡ്ഢിത്തം.

3

അമസൃണ — വി. മസൃണം (മൃദുത്വം) ഇല്ലാത്ത.

4

അമളി — ൧. ദുർഘടം, ആേലാചനയില്ലായ്മ, തിടുക്കം, പരി

5

മം, അമ്പര ്, വലച്ചിൽ, വ്യസനം, കലക്കം, കലമ്പൽ.

6
7

‘വീട്ടിെലാരമളിനമു

8

േകട്ടിെല്ലങ്കിൽ പറയാം കുെറ ഞാൻ’

9

(രുക്മിണീസ്വയംവരം തുള്ളൽ)

10

൨. കിടക്ക, െമത്ത (ഇേപ്പാൾനടപ്പില്ല). ‘അല്ലഅമളി

11

േമൽഅണ

12

അമളി

14
15

അമാ — അ. ൧. കൂെട. ൨. സമീപം. ‘സാകംസ ാസമംസാർ

21
22

ദ്ധമമാസഹ’ (അവ്യയാർത്ഥ കാശം). ൩. അമാത്യൻ
– സമീപത്തിലുള്ളവൻ. ൪. അമാവസ്യ – സൂര്യനും
ച നും ഇവിെട കൂടിയിരി
എ സഹാർത്ഥം.
൫. കറുത്തവാവു്, സൂര്യനും ച നും കൂടി േചരുന്ന ദിവ
സം.

23

അമാത്യ — േതവിടിശ്ശി.

24

അമാത്യൻ — ൧.

25
26
27
28

൩=3

ള്ള ശബ്ദം.

17

20

൨=2

അമറൽ — ൧. കാളയുേടയും മ ം ശബ്ദം. ൨. കാളേയേപ്പാലു
അമറുക — കാളേയയും മ ം േപാെല ശബ്ദി ക.

18

൧=1

ക — പരി മി ക, തിടുക്കെപ്പടുക, വ്യസനി

16

19

അക്കങ്ങൾ: ൦ = 0

പള്ളിെകാണ്ട’ (രാമാചരിതം).

ക.

13

െത തിരു വാനായി ലഭ്യമാക്കിയി ള്ള ഒേരാ പിഡിഎഫിലും പ ് പുറങ്ങൾ
മാ േമയു . ഓേരാ പുറത്തിലും ഇടെത്ത േകാളത്തിൽ മൂലപുസ്തകത്തിെന്റ
സ്കാനും വലെത്ത േകാളത്തിൽ സായാഹ്ന വർത്തകർ വിന്യസിച്ച പാഠവുമാണു്.
ഇടതുവശെത്ത മൂലവുമായി ഒ േനാക്കി െത കൾ ൈഹൈലറ്റ് െച ക.
ഉള്ളടക്കം വി േപായി ണ്ടങ്കിൽ വിട്ട ഭാഗം സ്കാനിൽ ൈഹൈലറ്റ് െച ക.

ണ്ടായതു

ധാനമ ി. സദാ സമീപത്തിൽതെന്ന
നിൽ ന്നവൻ എ
ശബ്ദാർത്ഥം. ‘മ ീധീസചി
േവാമാത്യഃ’ (അമരം).
[മ ി, ധീസചിവൻ, അമാത്യൻ ൩-ഉം, ധാനമ ി
യുെട േപർ.] ൨. രാജ്യാംഗങ്ങളിൽ ഒ ്.

തിരുത്തൽ നടപ്പിലാ ന്നവർക്കായി എെന്തങ്കിലും നിർേദ്ദശങ്ങളുെണ്ടങ്കിൽ
അച്ചടിയില്ലാത്ത ശൂന്യസ്ഥലത്തിൽ വരിന ചൂണ്ടിക്കാണിെച്ചഴുതുക. നന്ദി.
സ്കാനിെല അക്ഷരങ്ങൾ അവ്യക്തമായി േതാന്നിയാൽ http://stv.sayahna.org/
സന്ദർശി ക, െമച്ചെപ്പട്ട സ്കാൻ ഇവിെടയു ്.

൪=4

൫=5

൬=6

൭=7

൮=8

൯ = 9.
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ീകേണ്ഠശ്വരം പത്മനാഭപിള്ള: ശബ്ദതാരാവലി (െത തിരുത്തൽ പതി ്)
മൂല ന്ഥം പുറം: 200/വലതു േകാളം

ശബ്ദതാരാവലി
1
2

അമാന(നം) — വിനയമില്ലായ്മ, നിശ, അനുസരണേക്കടു്.

4

അമാനവ — വി. മനുഷ്യസംബന്ധമല്ലാത്ത, ൈദവസംബ

6
7
8
9
10
11

അമാനുഷ(ഷി) — വി. മാനുഷം (മനുഷ്യസംബന്ധം) അല്ലാ
ത്ത, ൈദവികമായുള്ള.

അമാനുഷ്യ — വി. മനുഷ്യസംബന്ധമല്ലാത്ത, ൈദവിക
മായ.

അമാന്തക്കാരൻ — അമാന്തം കാണി ന്നവൻ.

14

അമാംസ — വി. മാംസമില്ലാത്ത, െമലിഞ്ഞ, ബലംകുറഞ്ഞ.

15

അമാംസൻ — ദുർബ്ബലൻ. അല്പമാംസമുള്ളവൻ എ

18

അമാർ — ഒരു വൃക്ഷം. പ നൂലുണ്ടാ ന്ന പുഴുക്കൾ ് ഇതി
െന്റ ഇല ഭക്ഷണമായി െകാടു
െപർഷ്യൻഭാഷയാണു്.

. അമാർ എന്നതു

അമാർഗ്ഗ — വി. മാർഗ്ഗം (വഴി) ഇല്ലാത്ത.

21

അമാർഗ്ഗം — വഴിയില്ലായ്ക.

22

അമാന

23

അമാനം — അളവറ്റതു്.

24

അമാമസി — കറുത്തവാവു്.

25

അമാമാസി — കറുത്തവാവു്.

26

അമാവസി — കറുത്തവാവു്.

27

അമാവാസി — കറുത്തവാവു്.

28

അമാവാസ്യ, അമാവസ്യ —

30

ശബ്ദാർ

ത്ഥം.

20

29

൩=3

മനസ്സിെന്റ) ഭാവം.

13

19

൨=2

അമാനസ്യം — ദുഃഖം. അമനസ്സിെന്റ (ദുർമ്മനസ്സിെന്റ – ദുഷ്ട

അമാന്തം — അമളി, നാനാവിധം, കുഴപ്പം, മടി.

17

൧=1

ന്ധമായ.

12

16

അക്കങ്ങൾ: ൦ = 0

[സ്വാമി, അമാത്യൻ, സുഹൃ ്, േകാശം, രാ ം, ദുർഗ്ഗം,
ബലം ൭-ഉം, രാജ്യാംഗങ്ങൾ ആകു .]

3

5

െത തിരു വാനായി ലഭ്യമാക്കിയി ള്ള ഒേരാ പിഡിഎഫിലും പ ് പുറങ്ങൾ
മാ േമയു . ഓേരാ പുറത്തിലും ഇടെത്ത േകാളത്തിൽ മൂലപുസ്തകത്തിെന്റ
സ്കാനും വലെത്ത േകാളത്തിൽ സായാഹ്ന വർത്തകർ വിന്യസിച്ച പാഠവുമാണു്.
ഇടതുവശെത്ത മൂലവുമായി ഒ േനാക്കി െത കൾ ൈഹൈലറ്റ് െച ക.
ഉള്ളടക്കം വി േപായി ണ്ടങ്കിൽ വിട്ട ഭാഗം സ്കാനിൽ ൈഹൈലറ്റ് െച ക.

2

് — (േപർഷ്യൻ) അനാമ

്, പണയം.

കറുത്തവാവു്. ആദിത്യനും
ച നും ഈ ദിവസം ഒന്നി വസി
എ ് ശബ്ദാർ
ത്ഥം.

തിരുത്തൽ നടപ്പിലാ ന്നവർക്കായി എെന്തങ്കിലും നിർേദ്ദശങ്ങളുെണ്ടങ്കിൽ
അച്ചടിയില്ലാത്ത ശൂന്യസ്ഥലത്തിൽ വരിന ചൂണ്ടിക്കാണിെച്ചഴുതുക. നന്ദി.
സ്കാനിെല അക്ഷരങ്ങൾ അവ്യക്തമായി േതാന്നിയാൽ http://stv.sayahna.org/
സന്ദർശി ക, െമച്ചെപ്പട്ട സ്കാൻ ഇവിെടയു ്.

൪=4

൫=5

൬=6

൭=7

൮=8

൯ = 9.
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ീകേണ്ഠശ്വരം പത്മനാഭപിള്ള: ശബ്ദതാരാവലി (െത തിരുത്തൽ പതി ്)
മൂല ന്ഥം പുറം: 201/ഇടതു േകാളം

ശബ്ദതാരാവലി
1

അമി — വരിെന ്.

2

അമിക്കയറു — നുകം െവ െക ന്നകയറു്.

3

അമി

4

അമിൽദാർ — പട്ടാളത്തിെല ഒരു േജാലി. (അറബി ഭാഷ)

5

അമിത — വി. മിതം (കണ ്) അല്ലാത്ത,

ക — നുകം െവ െക ക.

7

അമി ഘാത — വി. ശ ക്കെള െകാ ന്ന.

8

അമി ജി

9

അമി ജി

11

അമി ത്വം — ശ ത്വം, വിേരാധം.

12

അമി ൻ — ശ .

13

അമി ാന്തകൻ — ജയി ന്നവൻ. ശ ക്കളുെട കാലൻ
എ

14

അമിലാതകം — വൻകുറുഞ്ഞി.

16

അമി ക — ഉറപ്പി ക.

17

അമിഴുക — പ.മ. താഴുക, മുഴുകുക, മു

18

‘േപാരിൽ അമിഴ്ന്തകവിവീരെരയരക്കർ
ചിലർവാപിളർന്തമണ്ണിനേപയുംനായും’
(രാമചരിതം)
വീഴുക, പതി

ക, വസി

ക.

22

‘ഭൂേലാകംതന്നിലമ

23

നൂതനമാേയാരുകാന്തിയുമായ്’

തുടങ്ങിനാർ

(കൃഷ്ണഗാഥ)

24
25

അമീത — വി. ഉപ വിക്കാത്ത, നിർേദ്ദാഷമായുള്ള.

26

അമീ

27

അമീൻ — (അറബി ഭാഷ) സ്വേദശ ജഡ്ജി, ചുമതലപതിച്ച

28
29
30
31

൩=3

ക.

19

21

൨=2

ശബ്ദാർത്ഥം

15

20

൧=1

്. — വി. ശ ക്കെള ജയി ന്ന.

് — ൧. ഒരു സൂര്യവംശരാജാവു് . ൨. കൗരവ
രിൽ ഒരുവൻ.

10

അക്കങ്ങൾ: ൦ = 0

മത്തിലധിക

മായ.

6

െത തിരു വാനായി ലഭ്യമാക്കിയി ള്ള ഒേരാ പിഡിഎഫിലും പ ് പുറങ്ങൾ
മാ േമയു . ഓേരാ പുറത്തിലും ഇടെത്ത േകാളത്തിൽ മൂലപുസ്തകത്തിെന്റ
സ്കാനും വലെത്ത േകാളത്തിൽ സായാഹ്ന വർത്തകർ വിന്യസിച്ച പാഠവുമാണു്.
ഇടതുവശെത്ത മൂലവുമായി ഒ േനാക്കി െത കൾ ൈഹൈലറ്റ് െച ക.
ഉള്ളടക്കം വി േപായി ണ്ടങ്കിൽ വിട്ട ഭാഗം സ്കാനിൽ ൈഹൈലറ്റ് െച ക.

3

് — ഭക്ഷണം കഴി ക.
വൻ.

അമീൻ — (അറബി ഭാഷ) കുലേ ഷ്ഠൻ, മഹാൻ (അമീറ
ന്മാർ – കുലേ

ഷ്ടന്മാർ, മഹാന്മാർ).

അമുക്കൻ — വലിയ കള്ളൻ.

തിരുത്തൽ നടപ്പിലാ ന്നവർക്കായി എെന്തങ്കിലും നിർേദ്ദശങ്ങളുെണ്ടങ്കിൽ
അച്ചടിയില്ലാത്ത ശൂന്യസ്ഥലത്തിൽ വരിന ചൂണ്ടിക്കാണിെച്ചഴുതുക. നന്ദി.
സ്കാനിെല അക്ഷരങ്ങൾ അവ്യക്തമായി േതാന്നിയാൽ http://stv.sayahna.org/
സന്ദർശി ക, െമച്ചെപ്പട്ട സ്കാൻ ഇവിെടയു ്.

൪=4

൫=5

൬=6

൭=7

൮=8

൯ = 9.
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ീകേണ്ഠശ്വരം പത്മനാഭപിള്ള: ശബ്ദതാരാവലി (െത തിരുത്തൽ പതി ്)
മൂല ന്ഥം പുറം: 201/വലതു േകാളം

ശബ്ദതാരാവലി
1

അമു

2

അമുക്കം — െഞക്കൽ, െഞരുക്കൽ, കശക്കൽ, പിതുക്കൽ,

4

അമു

5

അമു

6

8

അമുക്തം — ഒരായുധം, വാൾ, കത്തി. ഇതു വീണുേപാകാെത

ക, പതു

സദാ ൈകയിൽ മുറുകിയിരി

ക.
ന്നതാണു്.

അമുതു് — അമൃതു്. പ.മ.

11

അമു

12

അമു ക — പതി ക. ഉദാ. രത്നങ്ങൾ അമുഴ്ത്തിയ ആഭരണ

15

16
17
18
19

— അ. ജന്മാന്തരത്തിങ്കൽ, പരേലാകത്തിൽ.
ങ്ങൾ.

അമൂർത്ത — വി. മൂർത്തം (രൂപം) ഇല്ലാത്ത, ആകൃതിയില്ലാ
ത്ത, ശരീരമില്ലാത്ത.

അമൂർത്ത വ്യങ്ങൾ
ഇ ിയേഗാചരങ്ങളായ യാെതാരു ലക്ഷണങ്ങളും ഇല്ലാത്ത
പദാർത്ഥങ്ങെള ‘അമൂർത്ത വ്യങ്ങൾ’ എ പറ
വരു .
കാലം, ദി ് മുതലയവ.

20

അമൂർത്തൻ — ശിവൻ.

21

അമൂർത്തി — വി. രൂപമില്ലാത്ത, അകൃതിയില്ലാത്ത.

22

അമൂർത്തി — ൧. വി . ൨. രൂപമില്ലായ്ക, ആകൃതിയില്ലായ്ക.

23

അമൂല — വി. ൧. കിഴങ്ങില്ലാത്ത. ൨. കാരണമില്ലാത്ത, അടി

24

സ്ഥാനമില്ലാത്ത.

25

അമൂല — േമേത്താന്നി എന്ന ഔഷധം.

26

അമൂല്യ — വി. വിലമതിക്കത്തക്കതല്ലാത്ത, വിലേയറിയ.

27

അമൃണാളം — രാമച്ചം. ജലത്തിൽ സ്ഥിതി െച ന്നതു് എ

28

൩=3

ക — െഞരു

10

14

൨=2

രം — ഒരങ്ങാടിമരു ്. അമുക്കിരം. ത. അചുവെക
ന്തിക്കിഴംകു്, അമുക്കിറാക്കിഴംകു്. സം. അശ്വഗന്ധം.

അമു

13

൧=1

ക — െഞ ക, െഞരു ക, പിതു ക.

7

9

അക്കങ്ങൾ: ൦ = 0

്, അമുക്കൽ — െഞക്കൽ, െഞരുക്കൽ.
പിഴിയൽ.

3

െത തിരു വാനായി ലഭ്യമാക്കിയി ള്ള ഒേരാ പിഡിഎഫിലും പ ് പുറങ്ങൾ
മാ േമയു . ഓേരാ പുറത്തിലും ഇടെത്ത േകാളത്തിൽ മൂലപുസ്തകത്തിെന്റ
സ്കാനും വലെത്ത േകാളത്തിൽ സായാഹ്ന വർത്തകർ വിന്യസിച്ച പാഠവുമാണു്.
ഇടതുവശെത്ത മൂലവുമായി ഒ േനാക്കി െത കൾ ൈഹൈലറ്റ് െച ക.
ഉള്ളടക്കം വി േപായി ണ്ടങ്കിൽ വിട്ട ഭാഗം സ്കാനിൽ ൈഹൈലറ്റ് െച ക.

4

വ ല്പത്തി. ജലത്തിന്ന

തിരുത്തൽ നടപ്പിലാ ന്നവർക്കായി എെന്തങ്കിലും നിർേദ്ദശങ്ങളുെണ്ടങ്കിൽ
അച്ചടിയില്ലാത്ത ശൂന്യസ്ഥലത്തിൽ വരിന ചൂണ്ടിക്കാണിെച്ചഴുതുക. നന്ദി.
സ്കാനിെല അക്ഷരങ്ങൾ അവ്യക്തമായി േതാന്നിയാൽ http://stv.sayahna.org/
സന്ദർശി ക, െമച്ചെപ്പട്ട സ്കാൻ ഇവിെടയു ്.

൪=4

൫=5

൬=6

൭=7

൮=8
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ീകേണ്ഠശ്വരം പത്മനാഭപിള്ള: ശബ്ദതാരാവലി (െത തിരുത്തൽ പതി ്)
മൂല ന്ഥം പുറം: 202/ഇടതു േകാളം

ശബ്ദതാരാവലി
1

രിെക ഇതു സാധാരണ നല്ലവണ്ണം വളരു

2

അമൃത — വി. മരിക്കാത്ത, മരണമില്ലാത്ത.

3

അമൃത — ൧. െനല്ലി. മരണെത്തക്കളയുന്നെത

4
5
6
7
8
9

11

അമൃതകിരണം — കർ രം.

12

അമൃതകിരണൻ — ച ൻ.

13

അമൃതകുണ്ഡം — സുധനിറഞ്ഞ ഒരു പാ ം.

14

അമൃതഗർഭ — വി. അമൃതേമാ െവള്ളേമാ നിറഞ്ഞ.

15

അമൃതജട — മാഞ്ചി.

16

അമൃതതരംഗിണി — നിലാവു്.

17

അമൃതദശമൂലാദി — ഒരു കഷായം. ക്ഷയം, കുര, അഗ്നിമാ
അമൃതദീധിതി — ച ൻ.

20

അമൃതദ തി — ച ൻ.

21

അമൃതൻ — ൧. മരണമില്ലാത്തവൻ. ൨. േദവൻ. ൩. ഇ ൻ.
. ൫. ശിവൻ. ൬. സൂര്യൻ.

അമൃതഫല — ൧. െനല്ലി. ൨. മുന്തിരി.

24

അമൃതഫലം — ൧. െനല്ലിക്ക. ൨. കടുക്ക. ൩. നാസാപാതി.

25

൪. കയ്പൻപേടാലം. ൫. ദീപാന്തരത്തിലുള്ള ഈത്തപ്പ

26

ഴം.

29
30

൩=3

൪. വി

23

28

൨=2

ന്ദ്യം ഇവ നന്ന്.

19

27

൧=1

ശബ്ദാർ
ത്ഥം. ൨. കടുക്ക. ൩. ചിറ്റമൃതു്. ൪. മദ്യം. ൫. കരിംകറുക.
൬. െചറു ന്ന. ൭. കിഴുകാെനല്ലി. ൮. കടുക്ക. ൯. കി
ണികിണിപ്പാല. ൧൦. ഐവിരലിേക്കാവ. ൧൧. അതി
വിടയം. ൧൨. തുളസി. ൧൩. തിപ്പലി. ൧൪. നാെല്കാപ്പ
െക്കാന്ന. ൧൫. സൂര്യെന്റ ഒരു കിരണത്തിെന്റ േപർ.
൧൬. െചറുകാ െവള്ളരി.

അമൃതകരൻ — ച ൻ.

22

അക്കങ്ങൾ: ൦ = 0

.

10

18

െത തിരു വാനായി ലഭ്യമാക്കിയി ള്ള ഒേരാ പിഡിഎഫിലും പ ് പുറങ്ങൾ
മാ േമയു . ഓേരാ പുറത്തിലും ഇടെത്ത േകാളത്തിൽ മൂലപുസ്തകത്തിെന്റ
സ്കാനും വലെത്ത േകാളത്തിൽ സായാഹ്ന വർത്തകർ വിന്യസിച്ച പാഠവുമാണു്.
ഇടതുവശെത്ത മൂലവുമായി ഒ േനാക്കി െത കൾ ൈഹൈലറ്റ് െച ക.
ഉള്ളടക്കം വി േപായി ണ്ടങ്കിൽ വിട്ട ഭാഗം സ്കാനിൽ ൈഹൈലറ്റ് െച ക.

5

അമൃതം — ൧. അമൃത്, സുധാ. ൨. േമാക്ഷം.. മരണമില്ലാത്ത
തു എ ് ഇതിനു ശബ്ദാർത്ഥം. ജനനമില്ലാത്ത സ്ഥിതി
യാകുേമ്പാൾ മരണവുമില്ലേല്ലാ. ൩. ജലം.. മരണെത്ത
നിവർത്തിപ്പി ന്നതു് എ

തിരുത്തൽ നടപ്പിലാ ന്നവർക്കായി എെന്തങ്കിലും നിർേദ്ദശങ്ങളുെണ്ടങ്കിൽ
അച്ചടിയില്ലാത്ത ശൂന്യസ്ഥലത്തിൽ വരിന ചൂണ്ടിക്കാണിെച്ചഴുതുക. നന്ദി.
സ്കാനിെല അക്ഷരങ്ങൾ അവ്യക്തമായി േതാന്നിയാൽ http://stv.sayahna.org/
സന്ദർശി ക, െമച്ചെപ്പട്ട സ്കാൻ ഇവിെടയു ്.
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ീകേണ്ഠശ്വരം പത്മനാഭപിള്ള: ശബ്ദതാരാവലി (െത തിരുത്തൽ പതി ്)
മൂല ന്ഥം പുറം: 202/വലതു േകാളം

ശബ്ദതാരാവലി
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

അമൃതമഥനം — പാലാഴിമർദ്ദനം. വിദ്യാധര ീകൾ ഒരു
ദിവ്യപുഷ്പമാല ദുർവാസസ്സി
െകാടു . ഇ ൻ ആ
മാലെയ ഐരാവതത്തിെന്റ മസ്തകത്തിേന്മൽ െവച്ചി
തലചിക്കിഉലർത്തേപ്പാൾ വ കളുെട ഉപ വം േഹ
തുവായി ് ആ പുഷ്പമാലെയ ഐരാവതം നശിപ്പി .
അതുകണ്ട് േകാപാ ാന്തനായി ‘േദവാദികൾ ജരാനര
യുള്ളവരായി വൃദ്ധരായി ഭവിക്കെട്ട’ എ
ദുർവാസ
മഹർഷി ശപി . പിന്നീടു് ‘അമൃതേഭാജനം െകാ
ജരാനര തീരെട്ട’ എ ് ശാപേമാക്ഷം നൽകി. അമൃ
തം എടു ന്നതിനായി ് അനന്തരം പാലാഴി കട
.
ഇതിേല മ ് മന്ദരപർവതവും, കയറു വാസുകിയും,
വർത്തകന്മാർ േദവാസുരന്മാരും ആയിരു .

14
15
16
17
18
19
20
21
22

അക്കങ്ങൾ: ൦ = 0

൧=1

൨=2

൩=3

ശബ്ദാർത്ഥം. ൪. യാഗശിഷ്ടമായ ഹവി മുതലായതു്. ൫. ആെര
ങ്കിലും വല്ലതും മനസ്സറി
തരുന്നതിെന ഭക്ഷി ക,
ആേരാടും ഒന്നിെനയും യാചിക്കാെത ഈശ്വരധ്യാന
േത്താെട സ ഷ്ടനായി വസി ക. ൬. പാൽ. ൭. രസം.
൮. െനയ്യ്, ഉരു െനയ്യ്. ൯. വത്സനാഭം. ൧൦. കിഴുകാ
െനല്ലി. ൧൧. പന്നിക്കിഴങ്ങ്. ൧൨. മങ്കട്ടപയറു്. ൧൩. ചിറ്റ
മൃതു്. ൧൪. വിഷം. ൧൫. േമാരു്. ൧൬. കടുക്ക. ൧൭. െന ്.
൧൮. േചാറു്. ൧൯.
ഹ്മം. ൨൦. വാരനക്ഷ േയാഗം,
തിഥിവാരേയാഗം. ൨൧. നാലു എന്ന അക്കം. ൨൨. സ്വർ
ണ്ണം.

12
13

െത തിരു വാനായി ലഭ്യമാക്കിയി ള്ള ഒേരാ പിഡിഎഫിലും പ ് പുറങ്ങൾ
മാ േമയു . ഓേരാ പുറത്തിലും ഇടെത്ത േകാളത്തിൽ മൂലപുസ്തകത്തിെന്റ
സ്കാനും വലെത്ത േകാളത്തിൽ സായാഹ്ന വർത്തകർ വിന്യസിച്ച പാഠവുമാണു്.
ഇടതുവശെത്ത മൂലവുമായി ഒ േനാക്കി െത കൾ ൈഹൈലറ്റ് െച ക.
ഉള്ളടക്കം വി േപായി ണ്ടങ്കിൽ വിട്ട ഭാഗം സ്കാനിൽ ൈഹൈലറ്റ് െച ക.

6

23

അമൃതമാലിനി — ദുർഗ്ഗയുെട ഒരു േപർ.

24

അമൃതരശ്മി — ച ൻ.

25

അമൃതരസാ — വലിയ മുന്തിരി.

26

അമൃതലത, അമൃതലതിക — ചിറ്റമൃതു്.

27

അമൃതവല്ലി, അമൃതവല്ലരി — ചിറ്റമൃതു്.

തിരുത്തൽ നടപ്പിലാ ന്നവർക്കായി എെന്തങ്കിലും നിർേദ്ദശങ്ങളുെണ്ടങ്കിൽ
അച്ചടിയില്ലാത്ത ശൂന്യസ്ഥലത്തിൽ വരിന ചൂണ്ടിക്കാണിെച്ചഴുതുക. നന്ദി.
സ്കാനിെല അക്ഷരങ്ങൾ അവ്യക്തമായി േതാന്നിയാൽ http://stv.sayahna.org/
സന്ദർശി ക, െമച്ചെപ്പട്ട സ്കാൻ ഇവിെടയു ്.

൪=4

൫=5

൬=6

൭=7

൮=8
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ീകേണ്ഠശ്വരം പത്മനാഭപിള്ള: ശബ്ദതാരാവലി (െത തിരുത്തൽ പതി ്)
മൂല ന്ഥം പുറം: 203/ഇടതു േകാളം

ശബ്ദതാരാവലി

7

1

അമൃതസംഭവം — ചിറ്റമൃതു്.

2

അമൃതസംസ്കാരം — ക മുതലായതിെന്റ വിഷം േപാ ക.

3

അമൃതേസാദരം — കുതിര.

4

അമൃത

വ — അമൃതവള്ളി, അഴുകണ്ണി.

5

അമൃത

വം — അമൃതത്തിെന്റ ഒലി ്.

6

അമൃതാംശു — ൧. ച ൻ. ൨. കർ രം.

7

അമൃതാദി — ഒരു എണ്ണ. (െചറിയതു്) രക്തവാതത്തിനും

8

തല ടു്, േവദന ഇവ ം ന ്, (വലിയതു്) നീരിള
ക്കം, കുരു, ചിര ് ഇവയിൽ തലയിൽ േതയ്ക്കണം.

9
10
11
12
13
14
15

രകാന്തി, ഓർമ്മശക്തി, ഇവെയ നൽകുന്നതും ക്ഷയം,
വയ േപാ , ദീർഘകാലം െചന്ന തലേവദന, െന
േവദന ഇവെയ ശമിപ്പി ന്നതുമാകു .

21

അമൃതാഫലം — ൈകപ്പൻ പടവലം.

22

അമൃത ാശ(നം) — ഒരു ഘൃതം. ശു ക്ഷയം, ബലക്ഷയം,

24
25

൩=3

(മരണമില്ലാത്തവൻ). ‘തിേരാഹിേത ാഗമൃതാത്മനീ
ശ്വേര’ (ദക്ഷയാഗം കഥകളി).

അമൃതാർണ്ണവേലഹ്യം — ഒരു മരു ്. രക്തശുദ്ധി, ശരീ

23

൨=2

അമൃതാത്മാവു് — ൧. ച ൻ. ൨. ശിവൻ. അമൃതസ്വരൂപൻ

17

20

൧=1

ശബ്ദാർത്ഥം.

അമൃതഭാനു — ച ൻ.

18

അക്കങ്ങൾ: ൦ = 0

വർ എ

16

19

െത തിരു വാനായി ലഭ്യമാക്കിയി ള്ള ഒേരാ പിഡിഎഫിലും പ ് പുറങ്ങൾ
മാ േമയു . ഓേരാ പുറത്തിലും ഇടെത്ത േകാളത്തിൽ മൂലപുസ്തകത്തിെന്റ
സ്കാനും വലെത്ത േകാളത്തിൽ സായാഹ്ന വർത്തകർ വിന്യസിച്ച പാഠവുമാണു്.
ഇടതുവശെത്ത മൂലവുമായി ഒ േനാക്കി െത കൾ ൈഹൈലറ്റ് െച ക.
ഉള്ളടക്കം വി േപായി ണ്ടങ്കിൽ വിട്ട ഭാഗം സ്കാനിൽ ൈഹൈലറ്റ് െച ക.

അമൃതാന്ധ കൾ — േദവന്മാർ. അമൃതെത്ത ഭക്ഷി ന്ന

േശാഷം, ക്ഷത, കാസം ഇവ

ന

്.

അമൃതാശനന്മാർ — േദവന്മാർ. അമൃതം ഭക്ഷി ന്നവർ
എന്നർത്ഥം.

26

അമൃതാസംഗം — കർപ്പരീതുത്ഥം.

27

അമൃതാശൻ — വി .

28

അമൃതാഹ്വം — നാസാപാതി എന്ന ഔഷധം.

29

അമൃതാഹരൻ — ഗരുഡൻ.

30

അമൃതാഹ്വയം — െനയ്യ്.

തിരുത്തൽ നടപ്പിലാ ന്നവർക്കായി എെന്തങ്കിലും നിർേദ്ദശങ്ങളുെണ്ടങ്കിൽ
അച്ചടിയില്ലാത്ത ശൂന്യസ്ഥലത്തിൽ വരിന ചൂണ്ടിക്കാണിെച്ചഴുതുക. നന്ദി.
സ്കാനിെല അക്ഷരങ്ങൾ അവ്യക്തമായി േതാന്നിയാൽ http://stv.sayahna.org/
സന്ദർശി ക, െമച്ചെപ്പട്ട സ്കാൻ ഇവിെടയു ്.

൪=4

൫=5

൬=6

൭=7

൮=8

൯ = 9.
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ീകേണ്ഠശ്വരം പത്മനാഭപിള്ള: ശബ്ദതാരാവലി (െത തിരുത്തൽ പതി ്)
മൂല ന്ഥം പുറം: 203/വലതു േകാളം

ശബ്ദതാരാവലി
1
2
3
4
5
6

അമൃതു് — ൧. അമൃതു് എന്ന മരു ്. ൨. േദവകളുെട ഭക്ഷണം.
൩. ജലം. ൪. േമാക്ഷം. ൫. പാൽ. ൬. വിഷം. ൭. ഉരു

െനയ്യ്. ൮. േമാരു്. ൯. സമ്പ ്. ൧൦. യാഗശിഷ്ടം.
ം യാചിക്കാെത ൈദവവിചാരത്തിൽ ഇരി
ക. ൧൨. അന്നം, േചാറു്. ൧൩. െപാ . ൧൪. രസം –
‘അമൃതം’ എന്ന ശബ്ദം േനാ ക.
൧൧. ഒ

7

അമൃേതശൻ, അമൃേതശ്വരൻ — ശിവൻ.

8

അമൃേതശയൻ — വി . െവള്ളത്തിൽ ശയി ന്നവൻ എ

9
10

ശബ്ദാർത്ഥം.

അമൃേത

11

യുന്നേപർ. അമീ

എന്നതാണു് അധികം നട ്.
‘ഉണ്ണിഗേണശനുവയർനിറേവാളം
ക

൩=3

മടച്ചമൃേത

. അമൃേത

കഴിക്കാം’

(ഐരാവതപൂജ തുള്ളൽ)

16

അമൃത — മരണം ഇല്ലായ്ക.

17

അമൃഷാ — അ. സത്യമായി ്, കളവുകൂടാെത.

18

അേമദ്ധ്യ — വി. േമദ്ധ്യം (ശുദ്ധിയുള്ളതു്) അല്ലാത്ത, െവടി
പ്പില്ലാത്ത, ഭക്ഷിച്ചാൽ ബുദ്ധി

െകാള്ളരുതാത്ത.

20

അേമദ്ധ്യം — ൧. മലം. ൨. ദുശ്ശകുനം.

21

അേമദ്ധ്യേലപം — മലംപൂശൽ, അഴു

22

അേമയ — വി. അളവില്ലാത്ത, പരിേച്ഛദിക്കാൻ വയ്യാത്ത.

23

അേമയം — എ േത്താളം ഉെണ്ട

പിര ക.

പരിേച്ഛദിക്കാൻ വയ്യാ

ത്തതു്.

25

‘അതുമായം, അതേമയം

26

അതുമായുന്നതുമ ലകിൽ’
(നളചരിതം കഥകളി)

27

൨=2

ം കാണു

13

24

൧=1

എ

14

19

അക്കങ്ങൾ: ൦ = 0

് — രാജാക്കന്മാരും മ ം ഭക്ഷി ന്നതിനു പറ

12

15

െത തിരു വാനായി ലഭ്യമാക്കിയി ള്ള ഒേരാ പിഡിഎഫിലും പ ് പുറങ്ങൾ
മാ േമയു . ഓേരാ പുറത്തിലും ഇടെത്ത േകാളത്തിൽ മൂലപുസ്തകത്തിെന്റ
സ്കാനും വലെത്ത േകാളത്തിൽ സായാഹ്ന വർത്തകർ വിന്യസിച്ച പാഠവുമാണു്.
ഇടതുവശെത്ത മൂലവുമായി ഒ േനാക്കി െത കൾ ൈഹൈലറ്റ് െച ക.
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ശബ്ദതാരാവലി
1

അേമാക്ഷം — ൧. േമാക്ഷം ഇല്ലായ്ക. ൨. ദാസ്യം, കാവൽ.

2

അേമാഘ — വി. വിലേയറിയ. ‘അേമാഘചിന്താമണിഭക്തി

3
4
5
6

ഭാജാം’ (
ല്ലാത്ത.

അേമാഘ — ൧. പാതിരി (പൂപ്പാതിരി). ൨. വിഴാൽവൃക്ഷം.
൩. കടുക്ക. ൪. ൈകപ്പൻപടവലം.

അമ്പണം — അസഭ്യം.

8

അമ്പതു് — നൂറിൽ പാതി.

9

അമ്പ! — അ.

11
12

അ ് — അ ം.
‘പൃഷൽദബാണവിശിഖാ

14

അജിഹ്മഗഖഗാശുഗാഃ

15

കളംബമാർഗ്ഗണശരാഃ

16

പ ീേരാപഇഷുർദ്വേയാഃ’

18

20
21

(അമരം)
[പൃഷൽകം, ബാണം, വിശിഖം, ജിഹ്മനം, ഖഗം,
ആശുഗം, കളംബം, മാർഗ്ഗണം, ശരം, പ ി, േരാ
പം, ഇഷു ൧൨-ഉം, അമ്പിെന്റ േപർ, ശരം എന്നതിനു
‘സരം’ എ ം പാഠമു ്. ‘ചി പുങ്ഖസ്സരശ്ശരഃ’]

22

അമ്പ — ബലമുള്ള കയറു്.

23

അ ക — േചരുക, വസി ക.

24

അ കൂടു് — ആവനാഴി, അ റ, അമ്പറ (അമ്പിടുന്ന ഒരുപാ
ം).

25
26

അ േകാൽ — അമ്പിെന്റ ത

27

അമ്പട്ടൻ — ക്ഷൗരക്കാരൻ.

28

അമ്പര

൩=3

്.

ക — പരി മിക്ക, വിഷമിക്ക.

29

‘കുമ്പിടുേന്നാരളെവെന്താരുേഘാഷെമ-

30

ന്നമ്പരന്നംേഭാജസംഭവനുംതദാ’
(ഭാഗവതം)

31

൨=2

്.

്. ‘ജന്മഭൂമിയാക്കീട്ടമ്പാടിയി
െലെട്ടാമ്പതുവർഷം’ (കുേചലവൃത്തം വഞ്ചിപ്പാ ്).

13

19

൧=1

ധാനവ്യാേക്ഷപകങ്ങളിൽ ഒ

അമ്പാടി — േഗാഷ്ഠം, െതാഴു

17

അക്കങ്ങൾ: ൦ = 0

ീകൃഷ്ണചരിതം). ൧. ഫലമുള്ള. ൨. വ്യർത്ഥമ

7
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ശബ്ദതാരാവലി
1

അമ്പര ് — പരി മം, വിഷമം.

2

അമ്പലപ്പടി — േക്ഷ ത്തിൽ ചിലർ മാ മുള്ള ഒരു ബഹു

3

അമ്പലം — േക്ഷ ം.

5

അമ്പല ഴ — ൧. തിരുവിതാംകൂറിെല ഒരു താലൂ ്. ൨. ആ

6

താലൂക്കിെല ഒരു പകുതി. അമ്പല ഴ െചമ്പകേശ്ശ
രി രാജാക്കന്മാരുെട തലസ്ഥാനമായിരു . എന്നാൽ
൧൭൫൪-ൽ രാമയ്യൻദളവാ അതിെന തിരുവിതാംകൂറി
േനാടു േചർ . ഇവിെട വിേശഷെപ്പട്ട ഒരു കൃഷ്ണസ്വാ
മിേക്ഷ മു ്. അമ്പല ഴ സം തത്തിൽ ‘അംബ
രാപഗാപുരം’ എ േപർ.
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9
10
11
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17
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അക്കങ്ങൾ: ൦ = 0

൧=1

൨=2

൩=3

മാനസ്ഥാനം.

4

7

െത തിരു വാനായി ലഭ്യമാക്കിയി ള്ള ഒേരാ പിഡിഎഫിലും പ ് പുറങ്ങൾ
മാ േമയു . ഓേരാ പുറത്തിലും ഇടെത്ത േകാളത്തിൽ മൂലപുസ്തകത്തിെന്റ
സ്കാനും വലെത്ത േകാളത്തിൽ സായാഹ്ന വർത്തകർ വിന്യസിച്ച പാഠവുമാണു്.
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10

അമ്പല ഴപ്പായസം — അമ്പല ഴ കൃഷ്ണസ്വാമിേക്ഷ
ത്തിേല പാൽപായസം. ഈ പായസം വക ് ആെണ്ടാ
ന്നിനു പതിെനണ്ണായിരപ്പറ െന ം, ദിവസെമാന്നിനു
മുപ്പത്തിആറുപറ പാലും, മൂന്നിടങ്ങഴി അരിയും, ഒന്നര
തുലാം പഞ്ചസാരയും െചലവുെണ്ടന്നാണു് അറിവു്. ഈ
പായസം സു സിദ്ധമാകു .
“ഒരിക്കൽ െചമ്പകേശ്ശരിരാജാവു് ൈസന്യെച്ചലവി
നായി നാ കാരനായ ഒരു പരേദശ ാഹ്മണേനാടു
പത്തായിരപ്പറ െന ് വായ്പവാങ്ങി. ഈ കടം വീട്ടാൻ
ഇടയാകാെത കുെറക്കാലം കിട . മുതലും പലിശയും
പലിശ പലിശയും കൂടി മത്തിലധികം വർദ്ധി .
ഭണ്ഡാഗാരത്തിൽ മുതൽ കുറഞ്ഞതും ാഹ്മണൻ കടം
വീട്ടണെമ
ശഠിച്ചതും ഒേര അവസരത്തിലായിരു
. േകാവിെലഴുന്നള്ള സമയം േനാക്കി ഒരു ദിവ
സം ാഹ്മണൻ ധ്വജമണ്ഡപത്തിൽ മറി നി . ഉടൻ
എഴുെന്നള്ളത്തായി. അേപ്പാൾ ാഹ്മണൻ ഇ കാരം
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