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சிறுமணவூர் 

மூனிசாமிமுதலியா ரவர்கள தூ 
சிவகாமிவிலாச அச்சுக்கூடத்திற் 

பதிப்பிக்கப்பட்ட து. 

பகல அவிக்க ய வட அ கலம் பம பப கக்த்க வேடப் பயல 
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சென்னை சூளை சட்டணமாய்க்கன் தேருவு 18-வது நே. வீூ- | 
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. பதினெண் சித்தர்களில் 

அகஸ் தியமகாமு.றிவர் 

இருவாய்மலர்ந்தருளிய 

வயிதீ தியவல்லா இயின் அகரா இ. 

௧0 

  

பெயர். பக்கம். | பெயர். ப்க்சம். 

அழுர்தகெர்இக்குக்கெ ஏலாதிக்குளிகசை ௪௭ 
லல்லா ௪ (ஐயகிதானம் 

.அஅவஸ்தைபத்த, ௩ உக கற்பகருவுற்பத்தி ௧௪ 
அயனாதிவடகம், க ன்னரோசத்இற்குத்தயிலம் ௨௮ 
அமுர்தசஞ்சீவித்தயிலம் ௨௪ (கருக்குருவையரிசகுாரணம் ௪௮ 
அ திசரணச்தயிலம், உ௯[தருக்கோழிச்கூணம் 

அனி வண்களுவிதது அ£க| லாதத்தற்கு ௫௪ 
அதிசாரக்கிராணிக்குக் கருவளர்க்குமெண்ணெய் Ga. 

கபாடமாத் திரை ௪௩ கரப்பானுக்கெண்ணெய் Qe 
அஞ்சுசுன்னக்குளிகை ௮௨1கடுத்காய்கெய் டு௯ 
அயச்செம்பு ௯௫ | களிம்பு ௬௧ 
இக்குளா இக்குஸளிகை ௪௫ |கம்பியுப்பு ௪௦ 

இ.தவுமகு ௪ட (கல்லுப்பு ௧0௨ 
இரச்சீனிச்சூரணம்; டுக। கதியுப்பு ௬௭ 
இ.துவுமவசய்வுக் காப்பு க 

கெண்ணெய் இ௫।| காமாலை SH 
இ௮வுமதரசபத்பம் ௬௩) காசத்திற்குகண்டங்கத் 
இரசப்பதங்கம் ௬௬| திரிசெய் ௬௦0 
இச்சவேச்காட்டிக்குக்கியாழம் ,,| காசுகநமெழுகு ௧௦0 
இதுவுமதபிள்ளை இரிச்சுன்னங்களாறுக்கு . 

சகடகுப்புகல ௭௩| ம்யெண்ஜெய் Lo $எவ 
உண்டிபிரிவு க௫।குளிர்காரத்திற்க் அரி % | 
உள்ளியெண்ணெய். ௩௩| தாரக்குளிகை ட Ps 
உஇரசோய்க்கு ௫௮1|குமட்டிக்காய்க்க ** டு௮ 
எ ரண்டத்தயிலம்ரீராஃ குண்டலா திக்குழம்பு 

.பல்மகோதரத்திற்கும் ௩0) குஷ்டச்திந்குபெண்ணெய் ௬9



  

குஷ்ட; “2 த்குமலைப் சுரத்திற்குனுஞ்சனமை ௯ 
பரம்பெண்ணெடய் ௬0 சூதவல்லா இசகலவியா.இக்கும்௨ 

குப்பிவைப்புச்செந்தாரம் ௧0௬ | குதசெந்தூரம்வேதை ௮௯ 
கெர். தகவல்லாதி ௬ | கசூதக்கட்டு ௬௨. 
கெடிசூரணக்குளிகை ௪ட௫ | சூதசெர்தூரம் “ஸ்ட 
செவரிமெழுகு ௮௪ | செக்கொட்டைச்சு த்த ௩ 
கெக்திமெழுகுசகல செம்பிராச் தயிலம் ௩௧ 

சரக்கும்வேதை ௮௫ | ஞானம் ௪௯ 
கெந்தகக்கட்டு ௬௯௪ | தசகாடி. 2 
Qs6 Bu pum ௯௪௭ | தசவாய்வு, ௧0 

் கொம்மட்டிக்காய்குழம்பு ௫௭ தங்கச்செம்பு ௬௪ 
சக்தனாதிதயிலம் ௧௯ | தாளகபற்பம் ௬௪ 
சன்னிவாதத்திற்கு அழு தாளகக்கட்டு ௬௫ 

ர்தவல்லித்தயிலம் ௨௪ | தராச்சுன்னமிருதா 
சற்பங்கிவில்வாஇுலேகயம் ௩௮ ர௫ில்கென்னம் ௯௨ 
சண்டமாருதமை ௩௯ | தாம்பூரபற்பம் ௯௬௭ 
௪கலகர த்தித்குமா தீதிரை ௪௨ | இல்லுப்பல்லாதி ௭ 
சண்டாசப்பற்பம் ௬௨ | இரிகாடி _& 

FS Hanes grow Sr * இரிநாடி.விபநதீ க்ஷ 
சலசரிமாற்கம் ௬௯ திரிலோகவடகம் ௬௯ 
சயத்திந்குயெண்ணெய் ௭௩ திருகேத்திரமை ௮௨. 
சகலவியாஇகட்டு | ௭௮. திருகேதழாச்சூரணம் ௬௯ 
சகலகோய்க்குமெண்ணெய் ௭௫ | மலாகொங்கணர் 
௪கலகோய்குட்டத்தி பேசிய்து ௧0௩. 
ற்குஎண்ணெய் ௭௬ | அருசுகுருசெயநீர் ௮௪ 
௪கலகுட்டத்திற்கும் ஏ௯ Ba ES ve ௯௭ 
'சத்தியுப்புதீட்சை ௮0 | அரிசிகுருவு ௧00 . 
௪வர்க்காரத்திற்குயெ ஈவமூ£லத்திற்குகெய் டுடு 

ண்ணெய்விட ' ௮௬ | கவமூ£லத்திற்குஞ்சகல 
௪வர்க்காரப்பூரீர்வழலை ௮௮ வியாதிகுட்ண்ணெ ery 
சவர்க்காத்தெண்ணெய் ௯௬0  நாடிநிதானம் த 
சாரவல்லா இிக்குளிகை ௧௪ | நாடிகடை ௧0 
சா.ரம்கிமளைக்காரச்சுன்னம் ௬௨ நாடிமாக்திரைநிதானம் BS 
சாபம் ௧0௪ காக்குசூலைக்குத்தயிலம் உ 
சீனவல்லாஇி ௩ தா௫கொபரணம் : ௪௨ 
சதேவித்தயிலம் ௨.௯ | காளையென்பான் 
த ரொங்வெக்குளிசை ௪0 நாயக்கன்குளிகை க்ஷ 
சவென்மனஞ்சோநீ ப்பு ger | சாசக்கட்டு ௬௪ 
சுவாச.க்கொஷைி ௯ | நாகக்கட்டு Se 
சரத் இழ்குமிரூக்துவா நீத்தின்சரக்குப்ரிட்கை er 

இக்குளிசை ATVI FET sp) x 
ச BT DS aT Kan வ் ௧௪0



St PETAL ௮௪ | மகாகனுருவச்ளுணம், 
கெ ய்க்ச்ட்கு Oa | ore sinus 

கெல்லிமுள்ளிலேகியம் ௩௭ ன்சவர்க்காரச்சுன்னம் 
கோயவரும்வரலாறு ௮ ! முப்பூவின்விபரம் 
பத்தியபாகங்கூறுகின்றார் ௩ | முப்புகுரு 

பவுஇிரம்பிளவைக் மூலவாய்வுக்குப்பால் 
குத்மயிலம் ௩௨  மூலத்இற்குகெப் 

பத்தியவுப்பு ௫௩ | மேககுலைக்குயெண்ணெய் 
பரங்ககுட்டத் இத்குலல்லாதி ,, | யாகசாலை 
பாம்புத்தயிலம் 6.9) | ராமதேவர் ஆயிசத்தில் 
பாஷாணாக்கட்டு ௧0௪ வகாரங்காணச் 
பித்தகிதானம் ௧0 லிங்கமெழுகு 

Ogad Bes apeoh sais லிக்கமெழுகு 
லாதித்தயிலம் ௨௬ | லிங்கமெழுகுமால் 

பினிசத்திற்கு சியம் ௩௪ தேவிவங்க 
பூரணவல்லாதிதக்துக் வல்லாஇ ரூரணம் 
குச்சூரணம் கடு பத்தியமில்லை 

பூரினியெண்ணெய் ௭௨ | வலிக்குகசியம் 
வழலை ௯௮ ௮யிற்வியாஇற்குகெய் 

பூபதி ௧0௭௬ | வல்லாரைகெய் 
மரணக்குறிப்பு ௧0 | வாதநிசானம் 
மகாசாரத்துலா இகுளி கஷன்ஸாய்வுகளுக்கு 

மகாசந்தனு இக சயிலம் a eh வாரசூலை 

மகாஈயனசஞ்சீவித்தயிலம் உக | வாதத்திற்குப்பிட்டு 
மகாதிரிபல்லா இதயிலம் ௨௩ | வியாதிவரும்வாலா நு 
மகாஏலா இத்தயிலம் ௨௫ | வில்லா திலேக௫யம 
மகாவில்லாஇத்தயிலம் ௨௪ | வீரபற்பம் 
மகாகிந் தாதிலேகியம் ௩௬ வீர மெழுகு 

மசாமிருத் தவா இக்குளிகை ௪0 வெள்ளுள்ளிவு/ இரகோ 

மகாசுரால்கிஷெக்குளிகை ௪௩ ய்ச்குப்பற்பம் 
மகாயிங்குளாஇக்கருளிகை ௪௪ ! வெண்காசக்கட்டு 
மகாகனலாவச்சூரணம் மேற்படி -சரச் அதுக்கெல்லாம் 
௮0-வாதத் இற்கும் fer | 
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    PSSST: 
சிவமயம், 

பதினெண்ித்கர்களில் 

மஹா மகத்துவம் பொருச் திய 

  

bon தியமஹாமு நிவர் 

திருவாய்மலர் த் தருளிய 

வைத்தியவல்லாதி 
அது நாத 
eR po ban 

கச் ப் ய். 

ஆதியாமகண் உபிரிபூரண்மாய்நின் ற ௮ண்டபராபரமானவைவ் 
கரனேகாப்பு சோதியாமறுமுகவன்பா தங்காப்பு துமியவெளிதனில் 

நின் றசு௩்தரியேகாப்பு, வாதியாமென்குருவின்பாதங்காப்பு மகத்தா 
னபெரியோர்கள் சசணம்காப்பு, அுடயொய்வயித்இயர்தான.று நார 

கப் சே்ேன்வாணிபதம்பேசங்காப்பே, (க) 

ரநூல்வரலா.௮ு. 

காப்பென்றவல்லாதிசாற்றுமாஇ கருவானவழலைசவர்க்கரரச்சு 
ன்னம், காப்பென்றபற்பமொடுகயிலமெண்ணெய் நகாடியொருவியா 
இவரும்சாட்டக்தானும், தாப்பென்தசூட்சாதிமருக் துமல்லாற் சா 

நர்தன்டைகமொளுபுளி கைதானார், கோப்பென்றயாகஞ்செய் 
சாலையோடு குறிப்பானகரதங்கள் கூறுவேனே. (௨) 

கூறுவேன்வேதியங்கள்கூரணங்கள் குறிப்பானசெக் தாரங்கைப் 
பாகங்கள், கே௮ுவேன்உலகத்தோர்பிணிகள் £ரச் செப்பினேன்தெ 

ரிர் துசெய்யச்தீரும்போய்கள், றுவேளபொருள்மேலேயிச்சைப்ப 
உட்டு தீருதவியடிதிதன்னைதரப்பேனென்று, தா ea 

, ரகிசச்சியாதே துன்பக்துக்காளாககூழ ai (௩) 
e 

சர்ன்றலையும்பாலிக்கோசொன்னேனின்னால் சக்த eans ஞான 
அரில் WAG அபாரு, கெளிர்ச்துபல.நால்பார்கு து வயி த்தியம்பாரு 
தேசத்இுண்ரல்லவரோடிணச்சம் பண் ஜவ, வீழிர் ந ஜுவிரக்சாமகோய்க் 

~



6 அகஸ்தியர் வல்லாதி - 600. 

்குள்ளாம்கின்று மங்கைய்ர்கள்கற்பழித் துமசழ்க்திடாதே, அழிந்து 

மனம்போகாமல்நிலையில்நில்லு அடக்கமாயின் னூலைஅறையுறேனே. 

வியாதிவரும்வரலா௮ு, 

அறையு$றன்விக்தழிர்தால்மேகமாச்சி ௮முகளிர்துசூரகொ 
ண்டால்வாய்வசேரும், பறையுதேன்சூலகுஷ்டங்கிரக்இப்புத்து பவு 

கீதிரக்கர்பிளவையொடுகண்டமாலை, ௮ழையுவேன் ௮ரையாப்புவெ 
ட்டியப்புண்ணும் ௮ருங்கரப்பன் இரங்குகுன்மமலநீர் க்கட்டுங் குறை 

யறவேநீர்க்கொல்-டுசயகோய்க்காசங் குடிலமாம்பேதியொடு திரா 
ணிப்பாண்டே.. (௫) 

பாண்டுடனேகாமாலைபினிசங்கள் பரிக்துவக்து சேருமடர்பல 
சோயின்னம், தாண்டுமிந்துமேகத்திலையபித்தந் தான்சேரில்ஈபன த் 
இல்சாரும்கோய்கள், மூண்டிடுமேவாதமெனில்நீரிழிவேயாகு முத்த 
மனேபித்தவலிற்சுரமேதோன்றும், கூண்தெடமமோராம லிருக்கமாட் 
டார் குரும்பரேமன்னுடலுங் குலைர் துபோமே. (௬) 

_-*நுலைந்துவிிமேகஆதாலெழுக்கரோகங்க | Ucar sb Borer 
தங்குண்டலமாம்வாய்வு, உலைஈஅவி௫கெதளவாதம்பச்சைவாதம் உள் 

கடுக்கல்கரித்தலையாம்வாதத்தோடு, துலைந் துவிடும்பலவா தமெல்லாக் 
தீரச்  சூதவல்லாதியென்றுசொல்லத்கேளா,  அலைந்துவிடுஞ்செங் 
கொட்டைபழுதுபோக்கி ௮ப் சே விரசாகனிடையிருபத்தினாலே. () 

சூதவல்லாதி சகலவியாஇக்டம்,. 

பத்தியென்றகுரோசானிவிராகனிடை“ரண்டு பாருலாந்த௪தர 

வேரிக்கிழங்குரண்டு, வெத்தியுள்ள நிலைப்பனையின்கிறங்குரண்டு வெ 

யிலுலர்த்இச்குரணித் துலைவடி கட்டி, கத்திபெறக்கல் லுரலிலிட்டுப் 
பின்னை-கட்டைபாறைத்தன்னாலேரண்டுசாமம், சித்தியென்றதசெங் 
கொட்டையொவ்வொன்றாகச் சேர்த் இடித்துச்சு தமதஇல் பூரம்ரண் 

டே. (௮) 

இரண்டிட்டுசேர்த்திடித்து மைபோலானால் இருபத்திரண்டு 
ருண்டைப்பிடி த் துக்கொண்டு, QAM BIST TaD Dom Sa US HI 
ப்போற்றி பொன்றைவிட்டிருபத்கொன் ஹெடுத் துக்கொண்டு, இர 
ண்டபிஷணியாளருக்குயேழுருண்டை தின்னவேபத்தியக்தான்செப், 
பக்கேளூ, சண்டசுறுபய௮டனேகோழிமுட்டை இறமானதுவிரை 
யென்றபருப்புகெய்யே. ் . (#) 

க . 1 ச் 

பருப்புடனேபாலாகுமைக்காகாவில் பாலகனேவறுத்தவுப்பு௪ 
ததேகூடும், சாப்புவாய்வ(நியோடுஞ்சூலைகட்டு சொல்லுவேன் முல்
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லைவந்தநீரினாலே கருப்பமாய்க்கொப்பளித்.துவெள்ளாட்சென்ற ae 
தலைதான் வெந்தநீச்க்யொழக்தன்னை விருப்பமாய்க்கொப்பளித் துக் 
கரியுங்கூட்டில் விதமானவாய்ச்சூலையேகுக்தானே. .. (௧0) 

எகுமேயெட்டாகாளேரண்டத்கெ ண்ணெய் இட்டுநீமுழுட 
வேயேகும்கோய்கள் சாகுமேகிரந்திகுட்டம்சூலையரையாப்புச் சந்தி 

ல்வரும்பவுத் திரங்கள்பிளவைப்பத்.து ஏகுமேவிப்புரு திகண்டமாலை 
விதனஞ்செய்வாதமெல்லாம்விசைந்துபோகுக் தேகுமேவலித்துத 
டாபத்தியமேவேண்டுஞ் .சனவல்லாதியொன்றுதெளிக்துகேளே, ௧௧ 

எனவல்லாதி, 

் தெளிவானசீனமென்றபட்டையோடு செங்கொட்டைவெள்ளு 

ள்ளிபேரீச்சங்காய் சளிவானயெள்ளுவகைபலக்கானு.மா சொல்லுக 
ஹேன்மேல்மருக்தசுக்குவோமம் ஹெளிவானகுசோசானிமிளகுமஞ்ச 
ள் நிலமானமரமஞ்சள் த் தரத்தைமல்லி ஒளிவானகுங்குமப்பூசித்தி 
சமூலம் உயர்தேசவரக்இராம்புசாதிக்காயே. : (௧௨) 

. செக்கொட்டைச்சுத்தி. 

சாதியென்றபத்திரியுக்கடுக்காய்ச்சரக்கான் தான்கரியசீரசமு 
நீதான் றிக்காயும் ஆதியென$றறுதேக்குகஸ்தூரிதா மனுரவின்கா 
சோசனையும்வகையொன்றுக்கு. நீதன் றவிராகனிடைசண்டுக்தூக் 
இ கேராகயெடத் துவஸ்திரகாயஞ்செய்.து வாதியென் தசெக்கொட். 

டைசுச்திகேளே வகையான சுண்ணாம்புகல்லில்நீ ற்தே. (௧௩) 

நீற்றுவதுகாடிவிட்டுநீத்றிற்க்கொண்டு . கினைவாகச்குளிர்சலத் 
தாலலம்பிப்போட்டு ஓத்றுவதுமேதியடச்சாணிப்பாலி லடவானபு 
ளியிலையக்கியாழந்தன்னில் மாத்றுவதுபுசசம்பூக்யொழுத்தோடு வ 

கையோமக்கியாழத்்இலாவின்பாலில் ' கோற்றுவ துகியாழம்பால்கொ 

திக்கையிலேவிட்டு குளிர்க்தபின்புகழுவியெகசெத்தியாச்சே. (௧௪) 

சுத்திசெய் அவறுத் துச்கல் ௮ரலிலிட்டி தடியாகயிடிக்கையி 
"லேமுன்பொடியைத்தாவு ' வெத்தியதுபனைவெல்லாம்பலந்தான் பத் 
அவெள்ளுள்ளியெள்ளூடனேபேரீச்சங்காய் பத்தியது௮வின்செய் 
படிகாலப்பா பரிவானதேனதுவும்படி.காலாகு முத்தியமேவிட்டாட் 

' .மயினம்போலாம் மும்மதத்தோன்முன்னேவைக்துப்பசைசெய்் 
Cus: : ் ் (௧௫) 

பத்தியபாகங்கூஅகின்றார். 

சைசெய்துமண்டலக்தானெல்லிக்காய்விதம் புகழாகவக்தி௪ 
க்திகொள்ளும்போது தேசமெய்ச்சுமருக்திதுதான்பயித் தியத்தைக் 
கேளுஞ்சி௮ுபயிறுபசுவின் பால்தயிர்கெய்யாகும் 'வாசமொத்அத்.து
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வரையீடிப௫ப்புமாகும் மைந்தனேபுடலங்காயவரைக்காயாம கேச 

மொற்றமுறவ்சக்காய்சிறுகீசையாகும் நெல்லிக்காய் தூ தஅவளைபரு 

ப்பாம்பாசே. (௧௯) 

பாரானவெள்ளாசெருமீன்காடை பரும்விராலுடும்புடனே முய 

அமாகும் வாரானகசப்பனென் றதவஸ் வாகா மங்கையசைக்கூடாதே 

மிளகாய்மாத்து பேசானசூலைபதினெட்டும்போகும் பெருங்கிரக்திப் 

பதினெட்டுகுட்டம்போகும மேரானகரப்பன்களிருபத்தொன்றும் 

மேகத்தின் ஜூறலெல்லாம் வெகுண்டுபோமே. (௧௭( 

போமென்றவுபத்திரக்களுதிரவாய்வு பொல்லா தகுலைமுட்டும்பி 

ளவைப்புத்து ஆமென்றவாதமெல்லாமகன் றுபோக மப்பனே திசேசு 

மதுயிறுகும்பாரு தாமென றதசதுகஷ்டமிக் திரியல்கட்டுஞ் சங்கையி 

ல்லாதோடுமடாதாக்கப்பாரு காமென்றபராபரனாருரைக்கச்சொன் 

ஞர் காட்டோர்க்குகாமுசை த்தோம்கயந்துபாசே. (௪௮) 

அமுர்தகெக்இக்குக்கல்வல்லா தி. 

ன் பாரப்பாஅமுர்.தடுகர் இக்குக்லெவல்லா இ பாடுகிறேன் கெந்தகக் 

தான்பலந்தானெட்டு, வாரப்பாபாண்டத்திலமுரிதன்னை வாய்தனி 

லேவேகெட்டிகெந்திதனைப்பரப்பி கேரப்பாமேல்மூடி.ச்சலைமண் செ 

ய்து நிரந்தரமாய்க்குழியில்வைத்துவூம்த்தெரியமூடி, €ரப்பாமண் 

லி நிமேல்படத்ல அப்போனேற்கிமால்க்குவிர்ச் தபின்பு யெடுத்தூக் 

கொள்ளே. (௧௯) 

எடுத்ததனைக்குளிர்க் சசலத்தாலலம்யிப்போட்டு யீருள்ளிச்சா 
ற்றில்முன்போற்புடத்தைப்போடு அடுத்ததனைஆவின்பால்தன்னிழ் 

போடு .தனைக்குட்டி த்தக்கரளிச்சாற்தி.ற்பே- டு, விடுத்ததனைகிறு 

இரசைசாற்றிற்போடு விளங்குமயிலாஞ்சிகைத்தயிரித்சேர்த்துக், கடு 

த்ததனைமுன்போலே புடத்தைப்போடு கனகம்போல்கெந்தகந்தான் 

சுத்தியாச்சே. (2-6) 

ஆச்சப்பாகுக்கலுமேபலந்தானெட்டு ௮அழகானவேம்புமுதற்ப 

ட்டைதன்னை, காச்சப்பாகியாழத்தில்குக்கிமுடிந்திட்டுக் கட்டுமது 
ஆராமல்மூன்றுகாள்வை, பாச்சப்பாபின்னெடுத்துக்குளிர்ந்தசலம் 

விட்டுப் வ.தராமல்பிசைந்துகன்றாயிறு த்துப்போட்டு, வீச்சப்பா.ஆவி. 

ன்மோர்படி.தான்விட்டு விளங்குபழச்சாற்தரைதாஸ்காடிகூட்டே. (0 

சாடி படியென்றப்பாகாளேமழுநீர்க் கசப்பெல்லாம்வாங்குமடா 
கழுவிப்போி, ஈசடியேயாவின்பால்படி யிற்போடு ஈலமாகக்கொதிக்க 

வைத்து யுலர்ச்திப்போடு, தேடி.யேயாவினிடநெய்தான்விட்டு - 8!
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வக்கவறுததெடுத்திரிவாய்பலமுகாலு, காடியே௮முச்சசர்க்களைதா 
காநல்லசு த்தசெய்துகொட்டைவறுத் துகாலே. (௨௨) 

~ காலுபலங்கழுவியெடுத் துலர்ர் தயெள்ளு- ஈல்லகெகந்தஇசுத்திசெய் 
அநலமாய்க்கேள், பாலுகிமமானதொருபரங்கிப்பட்டை பாச்சடாவ 
கையுமாண்டுபலக்தான்மூன்௮, மேலும்வகையெழுகுபலமுப்பதாச்௯ 
மேல்மருக்து சொல்லுகிறேன் விரைந்துகேளு, கோலமெனுங்கொடி. 
வேலிவேரின்பட்டைக்,குறையாமல்பலமிசண்டு.கூ.றக்கேளே. 

, கேளப்பாவா லு ஷவையரிசிகோஷ்டக்- கொடி. தானவால்மிளகு 
பேரீச்சங்காய், வேளப்பாசடமாஞ்சிசிவனர்வேம்பு- வெட்டிவேர் 
வெள்ளவுகுசங்கன்குப்பி, தாளப்பா இரிகடுகுசிறுகாகப்பூகக்கோலஞ் 

சீரசுமுக்தாளிசையும், கீளப்பாகன்னாரிகெரிஞ்சிமுள்ளுகிலைப்பனையுந் 
தண்ணீர்மிட்டான்்கொற்றமல்லியாமே. . (௨௪) 

ஆமடாகல்மதமுக்கல்னுரேல-மப்பனே திரிபலையுங்கருவாப்ப 
ட்டை, உமடாகார்போகஞ்சித்காத்தை- யுற்றகருஞ்கமும் வகை 
யொன்றுக்குசாமடாபகமொல்வனுசூரண மேசெய்ல தாக்கடா கல்து- 
சலிற்சா2ம்காலு, காமடாபனைவெல்லம்பலத்தைக்கேளு-காற்பத் இனா 
லிட்டுயிடி.ச் துக்கொள்ளே. (உடு 

இடிக்கையிலேதேனாறு பலக்கானெட்டு- என்மகனே மயினம் 
போலெடுத்துக்கொண்டு, பிடிக்கையிலேதான் திக்காயளவுகொள்ளுபி 
சகாதுமண்டலத்தில் தீரும்தோய்கள்- படுக்கையிலே இடக்தகைகால் 
முடக்கமெல்லாம்பறக்குமடா-கிரக்இகுஷ்டம்-குலைவாய்வு, எடுக்கை 
யிலேபுண் புரைகள்வாகமென்ற- தெண்பதுடன் பவுத்திரங்களேகுந்: 
தானே. (௨௬) 

ஏகுமேஉட்குச் surrey யென்ன சொல் 2வன்கரப்பனொெ 
டுயோனிப்புத் த, சாகுமேசூகொரொணிகுன்மக் தரியாதுகெற்பத் 
திலெழுந்தரோகம்போகுமேகண்ணோதிகண்டமாலைபொல்லாத௮ரை 
யாப்புருத்திரவாய்வு,வேகுமேனாகேர பீடமல்லால் வீப்புருஇபிளவை 

_யும்விட்டோடுக் கானே. (௨௭) 

. தடுமேபஇிக்காதமார்பிலாணீ யுரைக்கவென்றால்முடியா துவுயர் 
தீதிமெத்த விடுமேபிலத் அதடாபத்தியங்கேளுவெள்ளாட்டுவத்த.லு 
டனவ்ரைப்பிஞ்சு, தேடுமேழுருங்கக்சாய்ச்சிறுபய ௮மாகுஞ்சிறந்தபு 
டல்கெல்லிக்காயசைக்கீரையாகும், காடே ௦தவசையுடபருப்புகெய்யு 
கல்லாகின்மோறாகும்காடி.க்காணே, * (௨௮) 

2
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செந்தகவல்லாதி, 

sry Cua Ouran றுகவிலக்கேளு ஈற்கெந்திவல்லாதிகாடிக் 

frat soGuGsissisraunapepuur SruurenCrni@sr 

ட்டை பலமேரண்ு, சூடி யேசெண் பகப்பூபரங்கிப்பட்டைச்சொற்சா 

தப்பத் திரியுங்கடுக்காயோமஞ்,ஆடியேசங்கன்வேர்றுகிளாவேர் ஆ 
டக் ் துண் அனர் சசிக அ 2 : O Fer ompdisiasr~etiG Ca p- (௨௯) 

வேருனநிலவாகைகரக்இதாலு மிளகருணை௮சுவகெர் தமிலவுவ் 
கபப்பட்டை,பேறுன தலைச்சுருளிமிளகுசுக்குபெருமருக் தப்பட்டை 
பிரயன்பட்டைகோஷ்டம்,சீறுன காட்டுமல்லீகொல்லங்கோவை€ரக 
முஞ்சித்தரத்தைஜாதிக்காயுக், காருன கெல்லிமுள்ளில வுங்கப்பத்திரி 
திவசியென் ஐமுருங்கைவேர் தான் திக்காயே. (௩௰) 

காயான இப்பிலியுஞ்சித் தரமூலல் கனத்தகோரோசனையுங்கரிய 
சீரகழுக் . தியானசிறுசெருப்படையும்வேறுஞ்செப்புவே னவஜூலிப் 
பலமொன்றப்பா, ஓயாமலுவர்த்தியதை கிறுச் திச்கொண்டு வுத்தம 
னேகடையருக்கரைப்பலமசாகுஞ், சா யாதேயிடி.த்துவஸ்இர காயஞ் 

. செய்அதவராமலிடி. தீதிவாய்ச்சாமம்நாலே. , (௩௧) 

சாமமதூயிடிமயினமாகும்போது சர்க்கரைதா காலுபத்துபல 
மேபோரடு, சேமமதுதேன்படி தாஜென்௮வி.ட்டுச்சேரவேயெடுச.தப் 

பிக்கானில்வைத் து, கேமம ௭க$ல்லிக்காய்வி தமாகயீ சலுக்குப்பூசை 
மண்டலமே கொள்ளு,ஏமமதுபோலாகுக் திரேசக்தானுமென்னசெச 
ல்வேகோய்போகும்போக்குசத்தானே: (௩௨) 

வ 

போக்குமேதிமிர்வாதமண்டைச்சூலை புச்துடனேவெடி சூலைக் 

கபாலசூலைத் தீக்குபேமருள்கிரச் இகரப்பான்குஷ்டர் தாண்டெழுக்த 
பிளவையுடஉன் ழ் ஹலக்கள். நீக்குமேபலவிதனங்கண்டமாலைநீங்கா* 

் \ 2. 2. த. இ...” 55 ம் ப் - ஆட. 
வாகமொடுகெற்பச்சூலை,கேட்கு2மயமையாப்புபவுத் திரத்தைக்கேள் 
தண்டுகுலையோடுலிங்கப்புத்தே. (௩௩) 

-லிக்கத்திலெழுந்ததொரு றோகமெல்லாம்கில்லாதபத்தியத்தை 
நிசமாய்க்கேளு, சங்கொத்தவுப்பதனை வு் துக்கூட்டுதவறாதே.தவ 
ரையுடபருப்புகெய்யும்கங்கொத்தமாங்கிஷங்களாகாதொன்னும்காடா 
தேகரடிப் னென்றபதார்ததந்தன்னை, சிங்கத்தைவெல்வ தற்கும்பில 

னுண்டாகும்தீராதகோய்பலவுக்தீருக் தானே. 4௩௪) 

தில்ஓப்பல்லாதி, 

தானென் ததில்லுப்பல்லா திகேளு தப்பாதேயெள்ள அவும்பலச் 

தானைந்து; சேனெிறசெக்கொட்டைபலர்தானைந்து இறந்தால்ல
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- வெல்லமதபலக்தானைக்து, வேனென்றவுசலிலிடிமயினம்போலே 
வெருகடி தான்மண்டலமே கொள்ளுகொள்ளு, ஊரென்ற கிரந்தி 
யொடுசூலையெல்லா மோடுமேபச்தியக் தானுரைக்கக்?களே. -(௩௫) 

கேளப்பாவாய்வானபதார்த்தந்தள்ள் கிருபையாய்மங்கையரை 
க்கூட்டிடாதே, காளப்பாமற்றதெல்லாமாகும் காடாதேமிள காயுமிள 
இதனோடு, கேளப்பாகொட்டதுபேோரல்கோயைக்கொட்டுஞ் 9வன்சொ 
ல்ல.ஆயிசொன்னாள்கெளிக் துகாணு, நீளப்பாசிக்.துவல்லாதிதன்னை 
நீகன்ருய்கெளப்பாகினைவாய்த் தானே. ட் (௩௬) 

நினைவாசப்பழம்புளிகான்பலமேகாலு திறையவேசெங்கொட் 
டைப்பலந்தாகாலு, கனமா னமுருங்கலையின்௮ுளிருமூன்று சட்டா 

னகரியுப்புப்பலமோரண்டு, கனமானவெண்காரம்பலமுமூன்றுன்று 
தப்பாதேவெடியுப்பு|ண்தொஞர், இனமாசவுலிலிடிமயின ம்போ 
லத்-இரட்டிரீசுண்டக்கா யளவுகொள்ளே. (௩௭) 

கொள்ள வேடீரடைப்புப்வுத்திரசூலை குடிகெடுத்தகல்லடைப் 
புகுன்மவாய்வு, மெள்ளவேகுடல்படுவன் ௮ண்டவாய்வுவிழலான௪ 
தையடைப்பன்வுதிரவாய்வு, கள்ளவேமறைக்திருக் தபெருகீர்க்கோர் 
வை கேட்மெடாகார்தத்தைச்சைர் ததுக்கொள்ளு, துள்ளவேவந்த 
Carus gins தபோஞ்ுஞ்சுந் தரிக்குயிசனென்றுசொன்னவாஃற, ~- 

வல்லாதிசூரண ம்பத் தியமில்லை. 
. e : 

armen audar DE Tam gon git sCar ered giBGC por wEips 
அகேளு, பேறான தண்ணீர்மிட்டான்கழங்கனோடு பெருங்கிழங்குகில 
ப்பனையுமுலர்த்திக்கொண்டு, உருானபரங்கியிடதேசந்தன்னி௰் குலா 
வுன் தமுக௫ுங்கையுடப்பிஈனுங்கூட்டி , ஆருனருமஸ் துயென்று 
சொல்வார் ௮ துவகைக்குவிராகனிடையீராமே. (௩௯) 

ஆமென் றசெங்கொட்டைவிரா கனிடைகேளு அப்பனேவீரெட் 
டுவசடுபோக்௪ு, ஓமென் தகாய்க்கடுகுகுரோசாணியோகம் முடமினு 
இருமிகருமானியோமம், நாரென் றவகசையைக் அவிராசனிடையெட்டு 
ரசமென்று பனைவேல்லக்காலாருாகும், தாமென்றமருர் துவகைப தி 
ஜனென்றுக்தான் தாநூற௮ு௮ன்பதுவிசாகனிடையாச்சே. (௪௰) 

அச்க்தமருக்தையிடியாறுசாம மதினோடுவெத்றிலைபின்காம் 
HOF oD, மூச்சிக்கசூரண கதையெடுத் துக்கொண்டு மும்மதத் 

சான்முன்வைச் அபூசைபண்ணிப், பாச்சிந்கவெருகடி தாச ஷாயிலி 
ட்டு பண்பாச க்குளி நீ குமோர் குடிக்கச்சொல்லு, போச்ிர்ச சூலை 
யொதிரந்திகுட்டம், பொல்லாததிமிர்வாய்வுபோகுக் தானே. 

போகுமேயரையாப்புமேகவாய்வு, புக் அடனேகரப்பனுமேபிள 
வைசெய்து, ஏகுமேபவுத்திரங்க ளரணங்களெல்லா மேழுதினச்தா
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னருக$சுருக்குமெற்ற, ஆருமேப,் இயங்களில்லையில்லை YET FUN SB 

'வெல்லாமருக்தவேண்டாம், காகுமேதரித்தபிரானுமைக்குச்சொன் 

ஞர் காரணனேயுப்பொன்றுகாட்டொணா2த. (௪௨) 

கோய்வரும்வரலாறு, 

ஈரடுவாய்கோய்வருவதேதென்றாக்கால்ஈவிலுமதபோசயிச்சை 
"யோகத்தால், சூவொய்மேகமுண்டாய்வாய்வுசோக்து, சேரவேகோ 
யாச்சுதிடமுஃ்போச்சு, கூவொர்கெற்பத் திற்புணர்ச்சிமீறசொல்லு 
மடாகோய்ப்பாகங்கூ.றக்கேள் கேவொர்தேகமதுயெண்சாணீளஎம், . 
-செப்புவோமங்குலர்கான் தொண்ணாற்றாரே, (௪௨). 

காடினிதானம். 

தொண்ணூற்ருறங்குலச்தின்மூலக்தன்னிற் சொல்காடியெழு 
பத்திராயிரந்தான், தண்னூற்றுமிதில்காடிபத்துமாகுர் தப்பாதுயி 
ுமூன்னறுதூக்கிப்பாரு, விண்ணூற்றியெழுபத் தீராயிரக்கான் மிகு 
.ததகோய்தணிற்சுருக்கம்விறைந்தபாரு, எண்ணாற்றிக்தொண் ணா 
அறையஞ்சிலேம்்௦-யிதுதகையிற்றசைகாடிப்பகுத்துக்காணே, (௪௪) 

௩ . தசகாடி, 
லை 4. ் 

சாணுவாயிடைசுழீனைபின் கலையினோடு காக்தாரி௫ிங்குசக்ி 
யாசவியோடு, பூணுவாயலம்புருடன் சில்குவையுமல்லா ற் புகழுமிவர் 

செய்தொழிலும்பொருந்துமிடங்கேஷு காணுவாயிட அகாலங்குட் 

LSB Hig கத்திரிமாராயிடணுகர்சிதனிற்பாயும்பேணுவாய்பின் கலை 
தானிட ஐ.காலின், பெருவிரலிலிருக்துகக்திரிமாறலாமே. : (௪௫) 

ஆரானவல துகாசிபினிற்சாரு மப்பனேசு மிமுனை மூலத்திறர் 
துமேலே, ஆருனஆச்சனையுமட்டும்பாய்ந்.து வித சானுமுச்சிலஞ் 
சிறுவாணியாகும், பேறான௫ங்குவையுண்ணாக்ல்கின்றும் பேணியு 

ண்ணாமன்னத்தைகழபாய்ச்சுக், சோரானபுருடன் தவல துகண்ணி 
ம் சோதியுடன்பார்வைகொடுந்தொழில்கண் டீசே. (௪௯) 

தொழிலானகாந்தரியிட துகண் ணிம் சோதியுடன்பார்வைதரு 
ஞ்சூட்சமாகும், கெழிலானற௮ுசனையதுவல துகா இல், கிம்குமடாஅலம் 
புருடனிட கா தில், குழலானசங்குனிலிங்கத்தில்கின்றுகொடுபோல 
சுற்றுமடாகூறினேனான், 'எழிலானகுருதன்பானத்தைக்சொள்ளுமி 
யம்பவேதிசைவாய்வையிசைக் தகேளே, (eer) 

SF airway, 

- . இசைந்துகேள்பிராணனலுடனபானக்தானு மெழிலானகியான 
னுமுதானன் கூற்மன், அசைந்துகேள்சதேவசதசன்சமானகாசன் ஆ 

ர்க செய A malty year ப i gD ae , னதிரிகாணன்மனஞ்செயனிவர்கள்பக்காம், பிசைத்துகேள்பிராண
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-ன்மூலத் இருந் து,பின்கலையோடிடை ஈவோய்கையில்மட்டுக்,பசை$2 
கேனவ்முடியாது சாசியூடுபன்னிரண்டங்குலம்பாயும் பாழாம்காலே, 

FATESO SIDS, 

காலே அபத்தெட்ளெளேபாயும்காழிகைக்குமுக்தூத்றிருபதாகு 
_ ம், ஏலேதகாளொன்கிற் சுவாசர்தாலுமிருபத்தோராயிரச் த.நா 
தப்பா, மேலேகும்பிராணகெஞ்சில் நின் றபோகும்விளங்கு2ம.திரிகன் 
“அம்பலையுண்டாக்கும், காலேகுங்கு௮ தடனுன்பானனின் ௮கழிக்கு 

மேமலசலத்தைக் கருஇப்பாசே., (௪௯) 

பாரடாகாடி தனிற்சமானனின்ற௮ பருகியதோசன்னத்தைச்செரி 
.க்கப்பண்ணும், ஊரடாவுகானகண்டத்தில்கின்றுஉண் டவன்னபான 
ததைக்கழேபாப்ச்சும், விரடாகாகன்விக்கலையண்டாக்கும் வியானன் 
.-மேலோங்வெக்ததயிலமல்லால், வாசடாவிறுக்திதனையுறுப்புக்கெல் 
லாம்வளமாகப்பாய்ச் தமேயிறுகும் ஈரே. (௫௯) 

பார்க்குமேகூர்மனதுகண்ணைரா£டி. பணதிழக்கற் சிமிட்டலுட 
ன்பண்ணுவான்பார், ஊர்க்குமேதேவதத் கன செயுங்செ ரட்டாவியட 
ம்புமுறுச்குண்டாகுழுண்மையா,காக்குமே தனஞ்சயன் முனுமிர்போ 
னாக்காத்கபாலத்தில்கின்றுடம்பை யூகப்பண்ணும், ஆர்க்குபேமண் 
டைதனைச்சீறிப்போவானப்பனேசொல்லிவிட்டேனதிர் துகொள்ளே, 

e 

இரினா 

கொள்ளடாதிசைகாடி தன்னில்மூன் ௮ கூறுவேனிடை சுழினை மி 
ன்கலைதானென்னம், விள்சாடா திடகலைசானிமிசமாமிமிகும் சாக்கால 
திகுட்டத்திருக்துஏஜி, கள்ளடாகண்டச்தில்மாகியோட்டிக்கபாலவ 
ரைதனில்மாடிமார்பிற்பாய்க் த, தள்ளடாவலதுகரம் பின்கலைகானோ 

டுந்தனித்தவிடையிட துக்ரஞ்சாருக் தானே. (௫௨) 

சாருமடாசுழிமுனைதானடுமையத்தில் தாதுவிது மூன்றாலே 
தாக்கப்பாரு, பேருமடாவிடைய துதான்வாதமாச்சு பின்கலைசான்பி 
ததமடாபேணிப்பாரு,சேருமடாகுழிமுளை தானையமாகுஞ்செப்புச்இ 
சைவாய்வில் மூன்றுவாய்வு, ஊருமடாவாதபித்தஞ்சேத்துமத் தினோ 
டுவொன்றாகச்சேர்ர் இருக்க வுரைகஇழேேனே. (௫௩) 

திரிகாடி.விபாம். 

ட ம . உர . ச . 
. உசைக்கியேன்௮அபானன அவாசஞ்சேரு முற்றுப்பார்பிராணண 

BIE TG சேரும், நிரைக்கிறேன்சமான னதுஐயஞ்சேரும்கேர்வரகம் 
வாய்வுபிக்தநெருப்பதாகும், தரைக்கிறேன் ஒலேட்டிமமது தண்ணீ ர் 
ஸு e
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குஞ்சரணுமுதலுர் இமட்டும்வாதம்விடு, விரைக்கறேன்வுக் தியின்மே 

ல்மார்புமட்டும்மிக்கபித் தமிருப்பிடமாய்விளங்குக் தானே. (டு௪) 

தானென் தமார்பின்மேலுச்சமட்டும் சான்சபமேயிருக்குமடா௪ 
ல்லிபோலை, வானென்றவாதமதுதுவக்கற்சே தமயிலோணான்்கோழி 
யன்னமா து?பாலுக்,சனென் றபித்தக்சை கோக்கிமேவேசென்றே றி 
ச்சாயலன் றித்தெளிவாய்கித்கும், கானென்றபித்தகடையாமையட் 

டைகல்லபுரமுபோம்சாயல்காடி ப்பாரே. (௫௫) 

கரடிகடை, 

நாடிப்பார்வாகத்தைகோச்இப்பாயும் ஈன்றாகச்டிலேட்மெக்தா 
னாகம்போலுஞ்சூம ப்பார்மண்டகேம்போலையேறிச் சுருக்கில்லைகனமி 
ல்லைமெலிக்துநிற்கும், அடிப்பார்வாதமொன்அபித்தம்பாதிஐயக்கா 
ற்பங்கானால்உட.மோவில்லை, தேடிப்பார்மூவிரலுஞ் சமனாயோடி.த்நீ 
ராதுயிவை௪ன்னிவா சக தானே, (டு௯௬) 

வாதநிதானம். 

தாகொன்றவாதமது கோழிபோலேசாலலைப்போல்பிச்சம 
தாண்டுமாலல், கேரனென்றவாதபித்தந்தொக்இபாகுங்குறுதியாய் 
வாசமதுவோணான்போலும், கானென் ஐஐயமஅசர்ப்பம்போலுல்கஇ 

திதிடுமேவாகமையர்தொத்திப்பாகும், ஊனென்றபித்தமது அமை 
போலுமோடுமேலயமண்டுகமெண் Saxe, (டு௪) 

ன 

பித்தகிதானம். 

எண் ணுமேபித்தமைபர் Dera BIOs QS eC மீ அளவி 
டைதானின்னங்கேர, பின்னுமேமணிகீகட்டின் மூதாகப்பெருவிர 
லங்குலத்திலப்பா மூவிலைவைத்த,  மண்ணுமேருவிரலிலிடையி 
னெல்லைவைககுமிடமலிட்டுகாடிப்பாரு, முண்ணு?ம மணிக்கட்டுத 

னக்குமேலே மூன்றுவிரற்டையளவில்துடி.த்தாற்காணே (௫௮) 

ஐயநிதானம் 

காணுகீவாதத்தின் கோபமாகக் கருதுகால்விசற்டை தான்பித் 
தசோபம், ஆணு$ஜக்துவிரம்கிடையில் தாண்டி. ஐயத்தின் கோபமெ 
னவறிர்அுகொள்ளு, பேணு$£மயிலதுபோல்வாத மா ட.ல்பெருஞ்சா 
ரைப்பாம்ப தபோலையமேதில், ஊணுரி?ச் கமத அட்டைபோலுமு? 

ட்சுருங்கீற்சாவரசமென்றுசை ததிடாயே, ள் (௫௯) 

.மரணக்குறிப்ட, 

ம் ௨.2.௫ உட. 5 ச ம் ட உரைத்த டவேவாதமது பி.ச்தக்தைகோக்கிஐடவேபிக் சமர் தஐ 
ட தள 7 i . a க ட — 

யசிம்தறில, நிசைத்திமேலயமதக S301 (-6Ce doer mGuujein oy 
‘
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க்ன்வழியைமூடி,, விசைத் தமேவாசலைக் அமடை ச் அக்சொலஞமே 
லாகூவகளை மெலிக்துபோ, மசைத் தடவேகடிகைஐ ம் தில்மாணமா 
வார்மமுவெடுத்தானுமைக்குசைத்தவசனக் தானே. (௬௨) 

வசனமென்னவாதமொடு சலேட்டுமம்சண்டும்வலுவாஇப்பித.த 

ம.தமாய்க்துபோகும்௮௪னமென்னதொண்ணூாறுகடிகைசன்னிலவர் 
மரணமாவதுண்மையறிக் துகொள்ளு, பிசனமென்னவாதமொடுஜய 

ம்பாய்ர் துபித் தந்கான்புருவென்ன த.தனிக் துகின்றால், விசனமென்ன 
தாலுகாழிகையித்காவார்மெய்யென்றுபுலத்தியனேவறிக் துகேளை. ' 

 கேளடாவாசபித்சங்கழேகோக்கிம்; கெடியான அடி காதம்வினை 
காதம்; காளடாடயம்பரணைவா லுபோலேகடுங்க னும்கரயெலும்புக 

ளைக்கவ்வியோடித், :சூளட.£ழீட்டுக்கடிக்கும்போலுள் சு.த்இவரும் 
போலவுமேசுழன்நிட்டாலுக், தேளடாபித்தஞ்சேத் துமத் இனாலே றி 
ச்செத்திட்டாக்மெய்குளிர்ந் துதெரிக்குக் சானே, (௬௨) 

தெரிக்குமேவயிற்௮ுவலிகெஞ் Fa SEA வக் திருக்குமஞ்சள் நித 
குங்கருகும்காக்கு, எரிக்குமேமுகங்கோணுமிரவுச்கம்பாஎரிச்சலுண்... 
டாய்ப்பல்குளிருந்திரேகக்தானு முருக்குமேயடி க்கடி.தான்பெறுஞூச் 
செய்அமுழிபுரட்டுக்காறுமாறாகப் பார்க்குங்குரிக்குமே யுள்ளங்கை 
யுள்ளங்காலுங்குளிர்க்திருக்குமேண்ணாக்குக்குதிப்பைப்பாசே, (௬௩) 

எப, 

குறிகேளுமேத் சுவாசந்தாலும்பாயுல் குளிர்ச்செண்டுமூக்கன் 
ஜிவாயிற்பாயும், மறிகேளுமுடல் கடுக்குமறுவழிக்கு மையாமைக்த 
னேவாடாதிருக்கெசையுணடாகும், வெதிகேளுவுச்சிதனித்சூடுண் 
டாகுமீள்வதில்லைவீ ழ்க் இடுதல், மெய்யென்றெண் ணுஅ.திகேளூ பொ. 

றியாறவக்தரித்தவிசன்சுக் தரிக்குச்சொன்ன இிக்தசுருதிகானே. ட. 

காடிமாத்திரைநிதானம். 

தானென்ற விரதமாத்திசை சான்சண்டுதப் பாதுபித்தமதுகா 
ஜனொன்தேதில், வேனென்றவாதபித்தக்தொதந்திப்பாகுமிகுவா தமிர 
ண்டுஞ்சிலேட்டும்மொன்றாகில், ஊரென்றவாதமையந்தொக்திப்பாகு 
முத்றபித்தம்செட்டி,ச. துவா கமொன்றுசேரில், கோனெஷ்து9த்த 
முடன்வாதஞ்சேர்கஅகொண்டதிக் தசோகமெனக்கூறுவாசே. 

கூறுவேன் பித்தமாத்திரை திண்டாகில்கொடிய சிலேற்றபன 
மொன்றகுதிக்குமால், தூறு வேன்பித்த சிலேட்டுமக்தானென்றுக்
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துலங்கு லேட்டு மிரன்வொதமென்னுச், தே௮ுவேன் சிலேட்டுமவ: 
ந்தா னொன்றுஞ்சிலேட்மெமேகாடிபித்த மென்றுசேரில்வேநீநி 
னையாதே செலுத்தும் பித்தமிகுந்திடும சுரம்பேதிமிகுதிதானே: 

இகுதியென்2 ஐயத்தில்வாதஞ்சேரில்மே லெலும்புகாகத்தின 
பிணைச்சல்போலேதகுஇயென்றவாதகழுடனையஞ்சேரில்சேற்றிலூர்த 
வளை யொடு௮ட்டைபோலாம்நிகு தியென் தலயத் தில்பி த். தஞ்சேரில் £ 

டசவுவாயிற்பட்டஎலியுமா மே, (௬௭) 

அமப்பாவாதமதுகனித்தபோது அப்பனேமயிற்சாயலாகிநிற் 
கும்தாமப்பாபித்தக டையெருகவோடுந்தனித் தரின்ஐஜயமது அமர்ந் 
மீளும் ஐமப்பாராவிரலுஞ்சரியே யாகிலுயர்க்துகின்றவாதபித்த 
மூற்றுப்பாருவேமப்பாமல சலங்கள்கட் டேயானால்மிச்சமடா வா தம 
துவிளங்கக்கேளே. (௪௮) 

கேளடா சூடெழும்பிற்பித்தமிச்சக்கெடியாகக் குளிர்ச்செண் 
டாலையமிச்சக், தாளடஉாவாதமது பித்தஞ்சேரில் சப்பாதுசிலேடமம 

-கஇிற்பித்கஞ்சாரும், வேளடாஜஐயமதுமேலேயேறி ல்மேலவத்தைக்க 
டையாளமார்புமூக்கு, கேளடாபுதங்கைகள் செலிகளோருகுளிர்க்து: 
மேவெ தம்பியையமீனும் தானே, . (௬௯) . 

மீறிலோகடிகை யை ர்தில்மாணமாவார்வெடி. வெடுத்தபித்தம 
அமீதினாக்கால், கூறுவேன்்வாதமையங்குளிர் ந தானால்கொள்ளமடஈ 
பி.த்தசன்னி௮ நிவுபோகும்வாறுகேளவா ,தமையமீரிற்ருனால்வகுத்த 

பித் தமழிச் கதானால்மரணச௫ன்னி, சீறியேயுட்குத்துபிறவிச்சா௫ச்செ 
ன,த்திலேயிசுவுவருந்திண்ணந்தானே. (எ௰) 

திண்ணமுன்னையத்தில்வாகஞ் சேரில்செப்புவேன்சன்னியெர 
டதோஷமுண்டாம்என்னமுடன் மெய்ப்பிக்குஞ்சோபமுண்டாம்ள 
ில்மூர்ச்சை2சாகையுடன் பாண் கொணும்வண்ணமுடன்பித்தத்தில் 
வாதம்வர் கால்வரும்வாறுபீன சங்கள் மண்டைக்குத்துசண்ணுமடா 
பவு.த்திரற்களரையாப் புண்டார்தப்பாதுகவ மூலஞ்சாருக்கானே. 

சாரூமடாபித்தமந்த வாதத்தேநில்களஞ்செர்யும் பாண்டுகா 
மாலைதா ஓஞ், சேருமடாநீராம்பலமகோதாங்கவுசசெப்பரியமசவை 
வப்புப்பார்வைத ஈனும்வாருமடாஐயம௫பித் சஞ்சே ரில் வாயு TEL 
ம்பேதிவாந்தஇசாணுஞ்சோ௮மடா ஐயமதுமீறிம்றானால்தோன் றும 
டாசயகாசஞ்சருக்குச்தானே, (௭௨)
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அவஸ்தைபத்து 

சுருக்கான௮வஸ்தைபக்.அஞ்சொல்லக்கேளு அடியான மு தலவ 
ஸ்தைபிணமேகானு, முறுக்கானவிரண்கெலம் வேற்றுமையேசூ ௮5 
or Ns HHO Soha gE GT D Mot Hp, ௮ருக்கானகாலிலைமேலிளைப்பு 
காணுமைந்துக்குமுகம்வேற்குமாறுக்கப்பா, கறுக்கானயடம்பதுவுங் 

குளிருமேழில் சன்ருன௮ன்ன த்தை காடும்பாரே, . (௪௨௩) 

காடுமேயிருகான்இல்கண்பஞ்சாடும் நலமாகவொன்பதிலேவுடம். 
புவேர்க்கும், ஓநுமேப ததுக்குமரணமாவார்உத் மனே ௮வத்தைபத் 
தமுசைத்தேன்பாரு, தேடுமேபலநூலு மறிந்துகொண்டு தேசத் 
தில்வயித்தியகசானசெய்யவேண்டும், கூடுமே அ௮சாத்தியமாசாத்தி 
யச்தின் குணங்குறியுல்கண்டுமே கூறினேனே. (ere) 

நூற்கோர்வை, 

கூறினேன் வயித் இயமாயிரச்தைச் நூறு குணமாமெறுநாறுகாம 

காண்டம், ஏறினேன்பரிபூரணந்தானப்பாயிருபூத்தோராயிரத் இயறு 

நாராக, தேறினேனாயிக.த் திலிரு நாருகசெப்பினேன் முன் னா த்.றிமுக். . 

பத்தா, வேறு தான்குணம்பன்னீ ராயிரத்இல், விரித்திட்டேன் நூறு 
மன்பதுள்வக்தானே, (௭௫) 

சானென்றவகைவசைக்குகாலுகர்ண்டந்கான் சிந்காமணிகாலஈ 

யிரம்வெண்பாவாய், கானென் ற2பலபூண்டுமூலிகை.பின்௪ரக்குங்கடை 
மருக்துபாஷாணங்கடல்மீனுப்பு, வேனென் றவசெர் அமிருகவங்க 
மிருபரவையெண்ணெய்தண்ணீர்வேணதெல்லாம், கானென் றநிகண் 
டுபன்னீ ராயிரத்தில் கானுரைத்தே னதைகுக்கிகாட்டுள்ளோர்க்கே 

நாட்டினேனதைக்குறிக்கி பதார்த்தமெல்லாம்ஈன்றாக அயிரத்தி 
ரு.நாராக, சூட்டி னேன்பொசிப்புக்குபாகமார்க்கம்சொன்னேனான்பன் 
னீசண்ோறிலப்பா,காட்டினேன்கைப்பாகமருக்தின்பாகங்கனமான 
_நால்தோங்கண்டுபாரு, மாட்டினேன்வாத.நூல் லட்சங்காப்புவச் 

'தட்டேனதிந்துகொண்மெருகச்துசெ ய்யே, (௪௭) 

மருந்ததனால்கைம்முறையாய்செய்யவேண்டு : மானிலத்தில்கூர 
அிந்துபார்க்கவேண்டுந், திருச்தவேயுடலறிர்து கோயுங்கண்சேெப்பு 
மவர்மொருகேட்டுதாஅம்பார்ச்.து, பொருக்தவேபொசிப்பறிர்துபல 
மும்பார்தீதுப்பொருளேவல்புண்ணியவானென வறிது, அருந்தவே 

மருந்துசெய்தாய்கோய்போம்பாரு ௮ப்பனேகருதரிக்குமாண்மைகே 
ளே, (௭௮). 
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கத்பகருவுற்பத்தி, 

ஆண்மையென்றுமங்கையர்கள் பூர்க்குங்கர லமன் அுழுதல்பதினா 

அகாளுகக்த, தாண்மையன்றிப்பதினாறுயிதழாய்கின்ற தாமசைபோ 

ல்மலர்க் இருக்குஞ்சா ம். றக்கேளி, காண்மையன்றி தினமொன்றுயித 

ழ்தானொன்னு கருவானகருக்குழிதான்மின்னாட்குள்ளே, பாண்மை 

- யென்றலிந்தங்கேயூறும்போது பாயுமடாவன்னியொடு வாய்வுதா 

னே. (௭௯) 

வாய்வோடுவிம்துசென்று மலர்க்குட்சேர்க்தால்மலரிலுள்ளயித 

ம்களெல்லாமூடிக்கொள்ளும், தேய்வோ வொய்வுகின்னு தசட்டும்பா 

ருசெப்பெரியஇனமொன்றில்கடுகுபோலாம், சா யுமடாகாளிரண்டில் 

மல்லிபோலாந்தப்பாமல்நாள்மான் தில்மிளகுபோலாஞ், “சேயும்டாகா 

லாகாள்வரைவிசைபோலாகுஞ் சேர்வைக்தானால்குமளிபோலாகும்மே 

அகுமேருகாள் கெல்லிக்காய்போ லானஞனாள்யேழுச்குப்பின் 

னைக்காய்போல், எகூமேயெட்டாகாள்பஞ்சபூதமிதிலுண்டாம் பஞ்ச 
வர்னமிதிலேதோன்றும், போகுமேஈவதினத்தில் காக்கைமுட்டை, 
போலாகும்பத் துமுத்லைக்துகாளும்,: வேகுமேகோ ழீயண்டவடிவதா 

த் ௨.௫ ஆட்டம் ௮௫ நடக ளு கும்விள்ளுகயேன்திங்களொன் றில்வாழைப்பூவே. (௮௧) 

பூவிலேயிரண்டுதிங்கள் கழுத்துண்டாகும் புகழ்சிரசுமு௮ப்பா 
குமூன்றாக்திங்கள், தாவிலே-ஃ-து.*தால்கையுண்டாசெட்டகம்போ 
ல்வடிவாஇவிரலுமுண்டாம், காவிலேவாய்காக்குமூக்குமுண்டாம்கவி 
அ ூ3றன்மாதமைக்இல் செவியுண்டாகும், பாவிலேயாஅு ல்கள் குய் 
யத் துவாரம்பாலுக்குமேழுக்கும்கரம்பு தரனே. . (௮௨) 

ஈரம்புதானெழுபத்திராயிரந்தான்ாடியெட்டான் திங்களுக்கும 
யிருண்டாகும், உரம்பமேதாய்பொ௫ிக்குமன்னசாரமுச்சிவழி தானி 
இங்கியுடல்பெருக்கும், வரம்பெறவேயொன்பதிலேஉயிருக்தான் வம் 
அமறைஞானமுண் டாகுழுச்செவழிமூடம், நிரம்பவேதசைமாதம்செ 
ன்றாலிக்தகெருப்போவொய்வுமிஞ் சிக்கவுழ்ச் துக்கானே, (௮௩) 

தானடாசிரந்திரும்பிபிறந்தபிள்ளை தனக்குபிர்மசிருஷ்டதூசா 
ண்தென்னில், எனடாவாலையதுவோனகந்தாகு மிறுபத்அதானாகும 
ட்டும்வளரும்பிள்ளை, சாணடாவொளிபோகும்முப்பதாண்டில் GHP 
பதுன்கரை ழகுபோகாடிப்பாரு. வேனடா௮ன்பதுதான்வயதுதன்னி 
ல்விரைந் அபிரி திவிலப்புமேவம்பாமே. (௮௪) 

. ௪ ௪. . . . e 

மேவையிலேயுடல்தளசாமப்புச்சென் றவிஎங்குமணல்தனைகோ 

க்கிவெளுக்கும்ரோமம், தாவையிலேயுபதாம்வயதுதன்னில் தண்
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ணீருமண்ணுடனேசார்ட் துகொள்ளும், பாவையிலேகண்டுஞிளியுந 
குஜைந்துகாட்டும் பாலசனேஈடக்கில்வெகு தடைதான்பண்ணும், ௯. 
வையிலேயெழுபகென் தவபதிற்றேய்வு, கொண்டலைத்தானெருக்கு 
மணல்தாதற்காணே. (௮௫) 

காணவேதரதுலருமறிவுகுன்றும்கருசப்பா சென்பதென்தவய 
இற்றானும், தோணவேவெய்வுவக்துவெளியிழ் பாயுஞ்சுவாச௪ மேல் 
கோக்குமடா தொண்ணூாற்றாண்டில், பூணவேயாகாசஞ்சவனோடு பு 
லன்களைர் தவசமாகப் பொருக்திக்கொள்ளும், காணவேயிருக்திரிய 
மற்றுப்போகும் நலமில்லை நார. ண்டில் மரணந்தானே, (௮௯) 

் தானென் றபிர்மசிருஷ்டியத_நாறில் தந்தை சாய்கான்செய்த 
கருமந்தன்னால் வேனென்ற அபமிகுத்துவக்து கூடிவிஷகடி.கள் 
வெட்டுகுத் துமிகவுண்டாகி, கானென்றமிருகத்தால் கஞ்சைகின்று 
கனவய தகுன்றுமப்பா கருதிப்பாரு, நானென்றபிரமசிருஷ்டி. கா 
ண்பிக்கவிலலை கா தனாருமைக்குரைத்தார் காம்சொன்னோமே. (௮௪) 

உண்டி. பிரிவு. 

சொன்னோமேயின்ன மொருசூட்சங்கேளு சொல்லுவேன்பெர” ' 

சித்தசெல்லாமாறுபங்கா, முன்னேதான்மலக்திலொன்று மூத்திரக் 

தஇிலொன்று மீளுமேசசையிலொன்௮ விந்திலொன்று, தன்னேதான் 
மூளைதனிலொன்றுசேரும்சார்க்திடமேவுதிரத்திலொன்௮மாகம், ௮ 
ன்னேதான்சயகாசயேகரோகிவான அதிசாரம்வக்தபேர்க்கே, (௮௮) 

வந்தபெருங்கறாணிகுள்மம்யெலும்புருக்கி வாங்காதசுரத்தேர் 

களசாத்தியரோடுப், பக்தமுறத்தின்பதொன்று அதிலப்பாபாலக 

னே௫கோயிருக்தும் பாருபாரு, உந்தனிடவிந்தழிர்தால் மெல்லாம் 

போச்சு வுண்டதெல்லாம்பாழாச்சு யுறவும்போச்சு, விர் துபிலநீள்இ 

பெரும் பிணிக்குள்ளாகி மெலிர் துகெட்டுப்பேோரசாமல் aller on 3 0 

னே. (௮௯) 

பூரணவல்லாஇதா அக்குச்சூரணம், 

விள்ளுஹேன்பூரணவல்லா இதன்னை மேன்மைபெறச் சுத்திசெ 

ய்தசெங்கொட்டை தானும், அள்ள வேன்பலம்ரண்டுநிறுக் அச்கொ 

ண்டு அமுக்குராதான் பலமொன்றுபாலிற்குத்இ, எள்ள மேகமுவி 

யெடு, பலமிரண்டு யிதமானபாச்ருபலமிரண்டுபோடு, கொள்ளுமே 

நாயுருவிரத்தைச்சூரிக் குணமானகிரக்தையொகெஞ்சாவித்தே, (0
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வித்தானதுளசிவிரைஅக்தி வித்துமேலான் ௮ரசு௮த்தி ஆலம் 
வித், சததானஞாருங்கவிரை நீர்முள்ளிவிக் து. சான்பூனக்காலி வி 
சையாவாரையின்வித்து, முத்சான திருநீற்றுப்பச்சைவித் து முள்ளி 
ருக்குல்கருவேலன்வின்அக் கூட்டி. சித்தானறு£ரைப்பொன்னாவா 

ஹா தேத்தானவித் துடனே நிம்பதினெண்வித்தே. (௯௧) 

பதினெட்டுவகைக் குரண்டுகழஞ்சி தூக்சி பாலகனே இப்பிலிய/ 
மிளகுசுக்கு, அதியிட்டஜாஇக்காய்வரோம்பு பத்திரிசோம்புகருவாப் 
பட்டைச்சாசப்பருப்பு, விதமிட்டவான்மிளகு மசனப்பூவும்வேண்டு 
இறுகாகப்பூ௮பினுக்கானும், மகழமுட்டும்கசகசாயேலமோமம் வாலு கி க் ழூ 
கரவை கோஷ்டம் வகையொன்று வாக்கே, (௯௨) 

வகையொன்ற௮ கழஞ்டைதான் மூன்றுதாக்இ மைந்தனேரவி 

யில்வைத்துச்சூரணித்து, துகையென் தபேரீச்சு முந்திரிகைப்பழமு 

ந் தூச்கடாபலமொன்று சொல்லக்கேகேளு, புகையென்றகோசக்கர்மூ 

விசன்னைபோக்கன் ஜிபலம்காலு வறுத்துக்கொண்டு, பகையென்றகு 

ண்டாவில்கடையதாூளாம் பக்குவமய்ப்பின் வருத்துக்கடைங்கி Bur 

யே, (௬௩) 

கடைந்தபின் புவறுசத்துபின்கடைர்அவாங்குகருகாமல் யேழுதி 

சங்கடைவறுபப்பான, துடாந்தசெங்கிகாட்டையொடு யெள்ஞூஞ் 

சேர்த்து சூணமாயிடி மு்இரிபேரீச்சோடு, படர்ந்ததொருகல்லு ர 

லில் சாமம்காஓுபக்கு வக்தான்மயினம்போலானபின்பு, அடர்ந்தயி 

ரூவகைபொடியு முதவுசெய்து வதில்சினிக்கற்கண்டு கழஞ்சி.நாறே, 

நாறுமேபொடிசெய்துக்கூடச்சேர்த்து அண்மைபெதப் பிங்கா 
னிலடைத்துக்கொண்டு, தேறுமேயரைச்கழஞ்சிசூரணத்தில் சேர்த் 

இடுநீசூதபற்பம்பண த்திற்பாதி, கூறுமேயர் திசர இிப்பாலிலியகொடி 

யபிணிதீருமடாவிர்.துகட்டும், ஏ௮ுமேகாதுமிசவலுக்கும்பாரு யெ 

ளிதல்லாசூரணர்கானியம்பினேனே. (௯௫) 

இயம்பினே னர்இசர்திகொள்ளும் போ.துயே௮ுமேபோதை 

கொண்டுமயங்ூவிழ்க்தால், இயம்பினேநீருள்ளிச்சாத்தினேடு யெ 

௮மிக்சம்பழச்சாறுங்கூடச்சேர் 2.௮, இயம்பினேன்குடிமயக்கமொ 

ரன்ன குடிக்கலாம் பத் இயமேயில்லை, இயம்பினேன் 

லூரிகொண்டால்கக்தி கூட்டு யென்மசனேகாற் கழஞ்சியியக்திடா 

யே (௩௯)
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2! . . 
ஈயாதே யிர் நாலைமடையர்கையி லீய்ந் திவாய் வாமிகஞுப் ஞா 

னிக்கப்பா, கோயானசண்டாளர்க்£ய்க்தாயானால் கொடியிலேகொலை 
செய்வார் துவலக்கேளு, தியானபாவிகளையகலத் கள்ளு செப்பாதே 

தொழில்முறைகள் கைப்பாகந்தன்னை, பேயாூக்குண் டாவிற் கடை 

யும்பாகம்பேசாதே வெருபதனம் பேணிச்செய்யே. (ger) 

செய்யையிலேநீபாகஞ்சிகறிடாதே திருடாதே பொய்சொல்லி 
த்திரிக்திடாதே, மையலிலேதினமயங்கெலைக் திடாதேவார் த்தைமெ 
த்தப்பேசாதே வலுச்செய்யாதே, பையரவோடிணங்காதே பாம்பா 
டாதேபத்இனி மேலிச்சைசெரண்டால் பாழாம்பாரு, கொய்யையி 

லே திரிகின்றசண்டாளர்க்குக்கூதினால் நரகமென்றுகூறினேனே. () 

.சாரவல்லிக்குளிை ௪, 

கூறுகிறேன்வாய்வென் ததனை க அம்போகக்'சொடியசாரக்குலா 

திக்குளிகைதன்னைப், பீ.றியகோர்பெருங்காயம் கழஞ்சுகாலொன்று 

பேரான?ரகமோகழஞ்சிரண்டு, தேறியதோர்வாய்விளங்கம் கழஞ்சு 

மூன்றுசெப்பரியகொக்துமல்லி கழஞ்சுகாலு, ஆறியதோர்செவிய 

மைக்துசுக்குமாறு ௮ப்பனே மிளகேழுதிப்பிலீியெண் கழஞ்சே. 0 

வாய்வுகளுக்கு 

கழஞ்சுவொன்பதாங்கோஷ்டங் கடுக்காய்பத்து கடுஞ்சி தரல 

மது பதினொன்றாகும் விழஞ்சியீராறுமடாவோமந்தானு மிதமாகச் 
சூரணஞ்செய்பிதற்குரெட்டி, தமைஞ்சவெல்லாஞ்சேர்த்து நீ வுசலி 

லிட்டுத்தானிடித்துமைபேஎலே சாற்றக்?2களூ, குழைஞ்சபின்னக் 
காய்போலுருட்டிககொண்டு கூசாமலந்திசக் திகொடுத்திடாயே. () 

கொடுத்திவொய்வாய்வென்றயிருபத்தாறுவ்குண்ணவேவேர்ப 
ஜிக்குங்குன்மமெட்டும், எடுச்திடவேமார்படைக்கும் ருத்திரவாய்வு 
வென்னசொல்வேன் தமசசமுமேகும்பாரு, அடுத்திடவேபத்தியர் 
தானிச்சாபத்தியம் ஆகாதுவாய்வென்றபதார்த தமெல்லாங், கடுத்தி 
டவேமகாசாரத்துலாஇதன்னைக் காண்மக்காள் சொல்லுகி£றன்கரு 
இக்கேளே. (௧௦௧) 

மகாசாரத் துர இருளிகை, 

கருதியேவசம்புசுட்டகரிதான் ரண்கொயமது மூன் ற:வாய்விள 
ங்கம்நாலு, தகுதியே?சகமைர் அடனே மல்லிதானா௮ மிளகேழுதிப் 

பிலிபுமெட்டு, சுருஇியென் தசுக்கென்பா?னே மம்பத்துஞ்சொல்லும
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வரிக்கயும ப.இனொன்றாகும், பரு தியே கொடிவேலிபனீரண்டாகும் 
பண்பாகமகாமேதை பதின்முூன்றெண்ணோ. (௯0௨) 

எண்ணவேகோஷ்டமதுசசேழப்பா வேகமாம் வெள்ளுள்ளிப 

இளைக்தென்று உன்னி3யபழுத்துலர்க்க கேங்காயிரெட் உயர்ர்தர 

சகற்பூரம்விராசகனிடையொன ற, பன்னியேசூரணித்து வைக்அக் 

கொண்டு பாறையுப்பு இக்துப்பு பேதியுப்பு, வன்னியேவளையஓப்பு 

கல்லுப்பல்லால்மாசற்ற ஆடுப்பு கெந்தி வெடியுப்பபே (௧0௩) 

உ.ப்பெல்லாம்வகைக்கு அரசைபலமேதூக்கி யுடனரைக்கவெரு 

க்கன்பால் கள்ளிப்பாலை, செப்பிலேவைக்து மொருசெப்பில்மாடிச் 

மண் செய்துலர்சஇப் புடத் இற்போடு, சப்பில்லாசெடுச் துநீிபொ 

டி.த்தாக்கொண்டு Sooo aires விருகமஞ் செடுத்துச்சரு, மெப்பல்ல 
ழ் ர இட டா ப வ A : ற 

காந்தமிருகருஞ்சுசே்த்து மேலவானவிலைக்கள்ளிப்பாலைவாரே. () 

வார்த்திவொய் பொடிகளைய வுலாத்திக்கொண்டு மைந்தனே 

மருக்துரெட்டி வெல்லஞ்சேர்க் த, மார்த்திவொய் ஞூணச்தைக் 

தாவித்தாவி வலுவாகச் சாமக்தானிடிக்கும்போது, -கூர்த்திவொய் 
ia) Gs a க ச ர் . . ன் . 

ியினம்பே ova ear Past Ly குளிகைசண்டைக் தாயைப்போ ஓருட்டிக் 

கொண்டு, ஏர்த்திவொயுதைய இ யுண்டையொன்று எகூமேமலசல 

க்கருமிபோ மே, (௧0௫) 

போகுமேமகவைவைப்புப்பரர்வைவசய்வு பொல்லா தபிலிகை 

ய்மகோதரராம்பல், சாகுமேகவுகுலைமுடக்குவாதம். தானேகும் 

வாய்வுகுடல்வா தக்தீரும், ஆகுமேபத்தியக்கான் புளிப்புமேரா அரை 

க்ரைவழுதலஃ பிஞ்சவரைப்பிஞ்சு, தாகுமேவெர்&ீரா மெற்றொன் 

முகசதப்பாது அயனாதிவடக்கேளே, (௧0௯) 

அயனாதிவடகம், 

சேளப்பா அ.யப்பொடி சான்பலமோரண்டுகெடியானபழச்சா ற் 
றில்சுத்திசெய் ௪, நாளப்பாமா களையின் பழச்சாற்றிலிட்கொள்மூன் 

அரிழலில்வைச்து ரவிபித்போடு, கேளப்பாகுமரியதுரீதிப்போகுங் 
குறிப்பானகரு காபிப்பட்டைச்சாற்றில், ஆளப்பாமூன்றுகா ஞூறப் 

போடு அப்பனேயரைத் வில்லை சவியிந்போடே. (௧0௪) 

காமாலை, 

போடப்பாகெஜப்புடக்சகானாறவிட்டூப்புகமாகக்கரிசலாஞ் சாற் 
. உ ட்ரூ ட > Of . 4 . oo 

தில்விட் டுத், '2 கடப்பா கொ இக்கவிட்டும யினம்போல்வாங்கிச்திறமா
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னமிளுபலமிர ண்டினோடு, காடப்பரவோமமதபலஈ்தாணசன் Gra 

மானதேங்காயிற்குச்ளேயிட்டு, சூடப்பாரவிபாலை நிரம்பிவிட்டுத் து 

வாரத்திலாப்பறைற் ௪ எலைசெய்யே. (௧0௮) 

செய்துமேகுக்கடமாய்ப் புடத்தைப்போடு சிரட்டைவரந்தப்ப 
தத்தெடுத் அக்கல்வத் இட்டு, எய் துமேமுன்னயமுவ் கூடப்போட்டு 
விளங்குகையான் சரற்திலரை காலுசாமம், கையவேயரைத்துருட்டிச் 

சுண்டைக்காய்போல் நலமாகநிழலுணர்த்திவைத் அக்கொண்டு, எய் 

யவேயொரு குளிகைமேதியிடத்தயிரி லேமுகா ளந்திசந்திகொடுத்த 

டாயே, (௧0௯) 

_ Gana டுத்திடவே பாண்டகாமாலைபத்துங் குணமாகும் பத்தியத் 

NFER DECEOR, தடுத்திடவேயெருமைமோரருப்பிடாமத் முனருக் 

இியேழுராள் தாண்டிப்பின்பு, கடுத்திடவேயெட்டாகாள்வறுத்துக் 

கூட்டு சசமானவொன்பதிலே தலையைஞழூழ்கு, தடுக்திடவேவெகு 

நீராயிறங்கும் பாருதானேழுதினமதிலே யகன்றுபோமே, (௧௧0) 

திரிலோகவடகம், 

போமென்றதிரிலோசவட.கந்தன்னைப் புகலுவேன்மாணுக்காள் 

புகழ்ச் துகேளு, தாமென்றகார்சமொடு இருப்புச்சிட்டம் தன்னோடு. 

வாப்பொடியுஞ் சமனாய்க்கூட்டி, சாமென்றபழச்சாறு காடிமோரில் 

ஈலமாகச்சுத்திசெய்து கல்வத்திட்டு, ஊமென்தகாட்வொமணக்கஞ் 

சாற்றில் உறுஇயாயிருசாமமலரத்திடாயே. (௧௧௧) 

அரைசத்துநீவில்லை தட்டிக்சாயப்போடு ௮ப்பனேயோட்டில்வை 
த்துப்புடத்தைப்போடு, விரைத்துநீயிப்படி யேயாறுபுடம்போடு வி 

தமானசெக்தூரமாகும்பாரு, நிரைத் துநீ திரிகடுகு விளங்கமோமம் 

கேரானவெள்ளுள்ளிபலங்கால்கவி தர், இரைத்துநீ கள்ளிப்பால்கழஞ் 

சுகாலுதிரிலோகம்பலமொன்று சேர்த்து ஆட்டே, (கக௨) 

ஆட்டுநீயிருசாமங்கருப்பஞ்சா ற்றி லப்பனேதூதுளங்காயளவ 
தாக, நாட்டியேகுளிகைகட்டியுலர்த் திக்கொண்டு ஈலமானமிளகிலிட் 
டூவெக்£ராட்டு, மாட்டூமேயிஞ்சிநீர்சுக்கு கீரில்வகையாகபாண்டாறு 

ங்குன்மமெட்டும், ரீட்டுமேகாமாலை பத்தும்போகும்சீசாம்பல்மகேச 
- தரமுங் கவுசிபோமே, (௧௧௩) 

சந் தனாஇத்தயிலம், 

- போகமதுமிகுந் தவர்க்கு நாபிற்சூடாய்ப்புண்ணாகிக் சபசலம.து 

வெந்துசீழாம்; ஆசமதில் சரந்திபதினெட்டுமுண்டாமடங்கா தசூலை 

யதுயறுமுூன்றாக), மேகமதுமூவேழுதிரிச்சனங்களானும் வெர்துவரு
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Ror fost சசத்தாளிமூன்றும், தாகமேபருத்தபினஎங்களானுந் தனை 
கோயும்பிடீரிவலிசயங்களைந்தே. (gee) 

சயகாச்சிலேற்பனங்கள் தொண்ணாத்றாருக்கசையடைப்பு நீர 
டைப்புதேகங்காந்தல், பபமொப்பாப்கொந்தவிர்து தூதுஈஷ்டம்ப 

Ser SO SPS FHT WIS HT Hs, துயந்தந்த வாய்வோடுரத்த 
பித்தர் அுடிவாதந் திமிர்வாதந்தீர்வதற்கு, தயவுகர் அசொல்லுவண் 
டாதயிலமொன்று சந்தனம்பலாச்சாதிசன்னைக்கேளே, (ககடு) 

மகாசந்தனாஇத்தயிலம். 

சாதியென்றசக் தனக்தான்பலமும்பத்.து தானமிர்தகூவிளம் 

கோமுத்தஞ்சரம், சததமென்றசகாதேவியசுவகெந்தி சிற்றாமுட்டிப் 

பேராமுட்டி வெறுகின்மாலம், பேதமென்றகுருந்கொட்டிவகைபல 

ந்தான்பத்து, அதியென்ற அருகம்வேர்மக் தபேரானகொம்பரக்குப் 

பலக்தான்பத்து, ஆதியென்ற அருகம்வோ மதுரங்கோஷ்டமகிலோ 
டு ஈன்னாரிதாரமாமே. (௧௧௬) 

ஆமென்றவிலாமிச்சுவெட்டிவேரும் அரிசீயறுதேக்குடனே 9 

வனுசாஞ்சோரி, நாமென்றவகையொன்றுபலக்கரகாலு 6 க்கயேயி 

ட த்ததனைப்பாண்டத்திட்டு, காமென்றசுத்தசலங்கலர்சான்வாருகா 
ட்டம.த ஒருவிறகாலெரியாருமல், வேமென்றஆறுபடிகுறுக்கிவாங் 

வவிரிந்தவாய்தாளிதனில் விட்டிடாயேோ, (௧௧௭) 

விட்டிவொயெள்ளெண்ணெய்படி.தானாறு வெண்பசுவின்பால 
அவும்படிசானாறு, அட்டியில்லாயறக்கனிடக்கியாழமுன்று அப்ப, 

னேதசளிக்காய்புகட்டியேதான், இட்டகேருப்பாறாமல் பிழிந்திடா 

மலியம்புகிறேன் கற்கவகையியல்பாய்க் கள, மட்.டில்லாசந்தனமு 

மஞ்சளேலமண் திஷ்டிகொச்அமல்லி மகரப்பூவே) (௧௧௮) 

பூவானகாகப்பூசித்தரத்தை பொன்மெழுகுபூலா3வர் மரங் 
கோஷடம், காவானசெண்பகப்பூவெட்டிவேருங்கடுகுரோகணிதகர 
மிலாமிச்சம்வேர், தாவானபச்சிலைகச் சோலமாஞ்சில் தக்கோலம் 
சதைகுப்பைசாஸ்திரபேதி, தேவானதா ரமகலைவங்கப்பத்திரி சிவந்த 
கெந்தம் சாஇிக்காய்கரொ ம்பு, சானே. (௧௪௯). 

தாழினன் றபத்இரியுமிலவங்கப்பட்டை தரும்பிசினுகறுமிளகு” 
வெள்ளிலோத்திரம், கானென்ற ௮ஸ்வகெந்திவேரினோடு கடிலான 
நன்னாரிசெவ்வள்ளிதாலும், மானென் ௦வகைக்குரண்டு கழஞ்சுவிக 
மாட்டியரைமைபோலஆட்டுப்பாலிற், கோனென்ற கலக்கிலிட்டுக் 
கொஇச்தாறாமல் குலிராமலைந்துநாள்வை தப்பாதே. (௧௨0)
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. தப்பாதே௮அகாள்மயனர்தன்னிற் சார்ச் சபச்சைக்கற்பூரம்பு 

னுகுசட்டம், செப்பாதேசோசோசனையுங்குங் தமப்பூ தமமானகோ 

ஷ்டம்வசகைக்கழஞ்சரண்டு, மெய்ப்பாகப்பொடி ததுவடி.கல௪த்திட் 

டு விமலரொகெணபதிக்குப்பூசைசெய்து, ௮ப்பாகேள் வடித்திறுத் 
அதானியந்தன்னிலமகாக திங்களொன்றுவைத்திடாயே, (௧௨௧) 

வைத்ததொருதயிலத்சைமுழுகும்போஅ மைக்தனேசியக்காய் 

வென்னீராகும், மைத்தொன்றுமாகாதுதீரும்கோயை வழுத்துகிறே 

ன்மாணாக்காள் மூழ்ர்துகேளு, ௮ஸ்.இகூரம்வுள்ளுருக்தொபசோபம் 

அரோூவிஷசுரமரந்க முள்ளுருக்க, சத்தியொடுபெரும்பாடுபீனி 

சங்கள் யகாசம்கிருச்சிகுரம் தாகம்போமே. (௧௨௨) 

போமப்பாமேகத்தி னெஜதும்புருக்கி பொல்லாத இரக்திவட் 

டைச்சூலைவாய்வு, தாமப்பாபித்திலேற் பனந்தொர்திரப்பு சந் இ௫ங் 

கிகுத்றுமுதல்புச்துத்திரும், ஆமப்பாகன்னோசிகன்னப்புத்தை அடி. 

நாவிற்ளூலைபுதீ.துகண்டமாலை, காலபப்பாகைசண்டீவறுநூறுக கவின் 

திட்டதினமொன்னுகவில்க்கேளே. (௧௨௩) - 

ஈவிலக்கேள்நீர்ச்சூலை ரதசங்செயனமதில்கோஷங்கள் தொ 
ண்ணூற்றாறம், தவிறுமேகாதுகஷ்டந் இமிர்வாதங்கள் தகளர்ச்சியுற 
வாதமொசர்துவாதம், புவியதனில்யிரவிகண்டபனிபோல்நீக்கும் 
புண்ணியசேயித்தயிலம் புகழ்க் துசெய்வார், குவிமுலையாள் வயித்தி 
யற்கு வயித்தியயாகங் கொடுத்திவொய் வெகுமானங் கொடுத்த 

டாயே, ர (௧௨ ௪) 

கொடுத்தாக்கா லவன் மனக்குவியாதிதீருங்குவலயத்தில் பெரு 
ம்பிணிகள்கூடி.ப்போம்பார், கடுத்தாக்கால்கர்மவினை தீருமோசொல் 

கனமானவயித்தியற்குமனம்கோகாமல், தடுத்துரைகள்சொல்லாதே 

விசுவாசமாகதக் தான்வணங்ககர்மவினை சமுத்திரமேபுக்கும் மடை 
தீதனமாய்த்இரியாதே பிணிதீராதுவல்லமைகள்் பேசாதே வண௰ூக் 

காரு, | (௧௨௫) 

(மகாகயன சஞ்£வித்தயிலம்.) . . 

டட வ்ண ங்கவே சொல்லுசிழேன்மாணாக்காளே!மகாநயனசஞ்சலிச் 
தயிலந்சன்னை, இணங்கவேசிறுகரைபொன்னாங்காணி யெலுமிச்சம் 

ஓ = ச ப i. a ’ ~a : , ° ச < 
கன்னாரிமுத்தக்காசு, மணக்கமழும்ஈர்தியாவட்டையின் வைற்வாதத் 
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தைய டக்கவேற் சங்கங்குப்பி, உணங்கவேமழுடக்கொதந்றான் முசுட் 

டைநொச்ூ வுத்தமனேகருத்தக்காள் கணத்தின்வேசே. (௯௨௯) 

வேரானஅமுக்கறாசெந்தித்தண்டு விரைவானவிருவேலிவிலாமி. 

ச்சும்வேற் நீரானதாமரையின் தனையுங்கையா னெய்தலென் த கிழக் 

கரத்தைசவுரிக்கொத்து பேரானபோமுட்டியாலம்பட்டை பேய்ய் 

பீர்க்கு ௮திமதுரம்தேவதாரம், ரானவேற்வகையுக்தான் றிக்காயு 

ஞ்செப்புகறேன்வகையொன்று பலமுமூன்தேன். (௧௨௭) 

மூன்றோடுசந் தன மும்பலந் தானெட்டு மொளிசித்றுமுட் Gap 

பலமூமைக்து, தோன்றாதேவகையனைத்து முடித்துக்கொண்டு சச் 

இசெய்து தாளிதனிலிட்டுமைக்தா வான்றான ஆற்ுநீர்படி. எண்ணா 

ன்குவடி.விட்டடுப்பிலேற்திடாய்நீ ஈன்றுனசீறுதீயிட்டெரித்.துவை 

த்து எட்டொன்றாய்காலுபடி. யிறுத்திடாயே. (௧௨௮) 

இறுத்திட்டக்யொழமதிலெள்ளிலெண்ணெயிருமூன்றுபடியா 

வின்னெய்தான்்ரண்டு முறைஇட்டந்்தப்பாதேதாளிதனிலிட்டு முட 
க்கொற்றான்முசுட்டைகொச்சபொன்னாங்காணி கமைத்திட்டகரிசா 

லைந்இிற்றண்கெற்றாழை தண்ணீரமிட்டாஷ்வாதங்கொல்லி நிறைத் 
இ.ட்டவகையொன்றுக்கரைப்படிச்சாற்விட்டு நேரானவாவின் பால் 
படி. தானாலே. (௧௨௯) 

காலானமிளகுநீர்தான்கூடவாருகாகனம்பூலாக்கிழங்கு லவங்க 

ப்பத் இரி, மாலாகும்.௮இல்கந்தக்தேவதாரமண்திஷ்டி.வான்மிளகுமா . 

ஞ்சியேலம் மேலாகுஞ்சா இக்காய்ரொம்புதீகோஷ்டம் வெட்டிவேரஞ் 
சனக்கல்விலாமிச்சம்வேற், கோலாகுமரமஞ்சள்கொக்தமல்லிகுக்கி 

லஓுடன் அ திமதுசஞ்செவியக்தானே. (௧௩0) 

தானென் தசெண்பகப்பூ லவங்கப்பட்டைதக்கோலஞ் சதகுப் 

பைகெல்லிமுள்ளி தேனென் த திப்பிலியுங்கடுகுரோசணிசி௮ காகப் 

பூதேசாவரத்தினேடு மானென்றபச்சிலையும் வகையொன்அக்கு மை 
நதனேமுக்கழஞ்சிப்பாலாலாட்டி - ஊனென்ற இியாழத்திற்கலக்கி 

விட்டு வுக்தமனே சிறுதீயாயெரித்திடாயே, (௧௩௧) 

ஊிக்கையிலேயடிபத்தா திளகக்காய்ச்சியிறக்கிடுவாய் மெழுகு 

பதந்தன்னித்கேளு- திரிக்கையிலே யபின்புழுகு சவர்க்காரத்தோடு 
சேருங்கோசோசனைக்கஸ்தூரிதாலும்-விரிக்கையிலே பச்சைகர்ப்பூர 
மப்பா விதமொன்றுக்கமஞ்சொன்று பொடியேசெய்து-சரிகையிலே 

வடி கலசச்தன்னித்பேதட்தொனிறுத்து சமிஈமதுமுழுகுழ்போதே,
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, மூழுகவே?யக்காயரப்புவென்னீர் முழுக்க துவுமெகன்றைவிட் 

டொருகாள்கூழ்கு-சமுகவேதரும்கோய் ஈவிலக்கேளுஈயனத்தில்கா 

சமொடுப்படலம்பில்லம்-ஒழியுமேநீர்ப்பாய்ச்சல்பில்லிவெட்டுமுத்த 

மனேதிமிர்தமொடுகுவளைவிக்கம் - கழியுமேபுமுவெட்டுமெரிச்சல் 

பித்தம்சண்பூவுங்கண்ருருடுக்ககெப்போமே, (௧௩௩) 

மகாதிரிபல்லா திதயிலம், 

கடுகியோேோயனகோய்தொண்ணூழ்றாறுங் காணாமலோமெடாக 

an OG 5D முடுகியேவருஞ்சிரசுரோகமல்லால்முழிமுறுக்கிகட்டுகிற 

சூலைவாதம்படியவேமகா திரிபல்லாதிதன்னைபாடுகிறேன்மாணாக்கா 
ள்பணிர் துகேளு-மிடியவேதிரிபலையும் வேங்கைகாதலியல்பானமுட 

க்கொன்றான் வில்வவேறே. (௧௨௪) 

வேசப்பா ஆமணக்கு சீந்திம்மண்டுவிளங்க வேதாழையுடன்வி 
முதினோடுபாரப்பாவதையொன்ன்ப் பலக்தான்பத்அபாலகனேகுரூ 

ந்தொட்டிப்பலமுமைந்து, காரப்பா௮திமதுரர் தேவதாரக்கனமிள 
குஅமுக்குறுதன்னின்மேதை, சீரப்பா௮௫ல்வகைக்குப்பலந் தானைக் 

துசேோவேயிடி த்தொன்றாய்பாண்டக்தூற்மே. (௧௩௫) 

ஊட்டியேயறுகான்குபடி நீர் விட்வெத்தமனேஎட்டொனளுய்க் 
குறிக்கவொங்க-கூட்வொய்ரண்டுபடி.யாவின் பாலைக்குறையாமல் ஈல் 

லெண்ணெய்படி.தான்£ண்டுசூட்டி. யேதாளிக்குட்கொஇிக்கும்போ 
அசொல்லுவேன்கற்கவகைதுலக்கமாக காட்டிவாயதிமதுசமிலவங்௪ 

_ மேலம்பாகப்பூப்பின்னைப்பூகோஷ்டர் தானே. (௧௩௬) 

தானானயிறுவேலிகொழுந்துபச்சை ககரமொடுவிலாமிச்சுமுக் 

அச்சிப்பிமானு௮ப்பிரேகம்பவளம்புத்.த நாகணமுங்குக்திருக்கம் 

நூணியாக வானானமும்மஞ்சள் சாம்பிராணிமாஞ்சியொடுகுங்கிலிய 

மஞ்சனக்கல்தேனானகற்பூரஞ் சித்தாத்தைசெஞ்செர் தலிரு௪க்தன 
முமகிலுமாமே. (Sas) 

அூலைமொடுமஞ்சிருஷ்டிதேவ தாரமப்பனேமதிமுசமும்வசை 

யொன்றுக்குகுகிலாதேவிராகனிடை ரண்டுபோடுஇகெொ ம்பரக்குர 
ச . க . fe உர ட . os க் 

ண்பெலம்சியாமம்வாக்கி புகலாதேபால் கேனிலரைாச் அச் சேத் ஐப்
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புன்ணியனேபதமறிர் துவடி.ச் துக்கொண்டு நிகழாதே?யச்காய்ரப்பு 
வென்னீர்ரீமுழுகில்தீரும்கோய் நிகழ்த்துவோமே. . . (௧௩௮) 

நிகழுமேகன்னோிக்கன்னப்புத்து நீர்ச்சூலைக்கபாலவலி மண் 
டைக்குத்துஇகழ.வேவரும்பினிசைநா விற்சூலைஇரு செவிக்குற் ற 
லொடுயேங்கும்வாய்வுஅகலவேவாத மொடுகுலைதாலுமப்பனே தந்.௪ 
வலியக்கரங்கள், அட வ அசகொயெல்லாரர்திரும்புண்ணிவ வித்து 
Maisie woresn, -, ‘ 8 5.&) 

சன்னிவாதசத்திற்கு௮முர் தவல்லித்தயிலம் 

செய்யலே௮முர் தவல்லித் த யிலமொன்னு செப்பக்கேள்சன்னி 

வாதம்சுரங்களுக்கும்-பையமே௮முர்தவல்லிப் பெரியதாகப்பலமிரு 
பதிடி.ச்அநீபதக்குரண்டு உய்யவேசிறுதீயாயெரித்துவாங்க யு௮தி 
_யாய்ப்படியாக்வெடி.த்துக்கொண்டுகையவேகாடி படி.ரண்டுசேர்த் அ ' 
enlace Glenndition ரண்க டவாசே. (௧௪0) 

வாசப்பாதாழிக்குள்கொ திக்கும் போதுமைந்தனே௮முக்கிரா 

_வேஅ௮வீதம்சேரப்பாபதனுு கழஞ்சரை தசேர்த்அுரீபதம்பார் த் 
அவடி த்துக்கொண்டுகேரப்பாதயில மிட்டுமுழுகவென்னீர்கேரறப்பு 
ச்சயக்காய்நினைவாய்க்கேளு காரப்பாயுளிமோரை த்தள்ளவேண்டுங் 

கடுஞ்சன்னிவா தசுரங் 'கழன்றுபோமே. (௧௪௧) 

காக்குசூலைக்குத்தயிலம். 

.. போமப்பாபலசுரங்கள்மாறல்தானும் பொல்லாதவிஷசரங்களெ 
ல்லாந்தீரும்காமப் பாவிதனத்தைத்தள்ள வேண்டுங்கருகாக்கிற் சூலை 
க்குத்தயிலங்கேளூ ஆமப்பாஆத்றுநீர்படி.தானெட்டு அளநக்தவிட்டு 

க்குறிக்கெயதைப்படி கானொன்று தாபப்பாபொடி.தலையைத்தனித்தி' 
- டித்து தனிச்சாறுபடி யொன்றுதாக்உடாயே, (௧௪௨) 

தாக்கியெகண்கஅ த்ததேங்காய்காலு தானுடை த் துமெல்லின 
மாய்த்திருசச்சேரு கோக்கியேயடுப்பேற்றி எரிக்கும்போது seg) 
வேன்மெழுகுபதக் *தன்னில்வாங்கி தேக்கியேகோணிதனிலிட்டுச் 
கொண்டுசணத்திலே உட்டிகட்டி ப்பிழிம்சாயாகில் “பாக்கயேயில்லா 
மல்தயிலமெல்லாம் பதருதேருப்பிசனிலடைச் துக்கொள்ளே. ட 

கொள்ளவேக.ஞ்சி யொன் pus Bes Bas குடித்திட்டால் கா 

க்கில்வருஞ் “சூலைதா ஐம் மெள்ளவே நாக்கரிக்குங் Rae Bry abr
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கள் மேல்வாயைப்பற்திவருமொடுவைப்புண்ணுச், துள்ளவேயேசு 

ரிக்கங்ரெந்தியோடு தொடர்ந்துவரும்புண்ணுக்குக்செக்தயல்லால் 

விள்ளவேவாயில்வரும் விரணசூலை விரண்டோடும்பத்்தியமாய்வே 

ண்டுவேண்டே. (err) 

மகாஏலா இச்தைலம். 

வேண்டிமகாஏலாஇத்தயிலக்கேரு மிகுக்தபித்தகாசமொடுசிர 

சுகோய்க்கும், பூண்டதொருஏலமிலாமிச்சம்வேரும் புகழ்வெட்டி. 

வேருடனேமருகன்பட்டை, நீண்டகுருக்தொட்டிவேர்கொண்ணை 

ப்பட்டைகேரிலந்தைவேப்பக்தோல் ஆவாசைவேர்பட்டை,. ஆண்ட . 

Ap arene வினியை ஆக்தரசுபட்டைகாவல்பட்டையா 

மே, - : ் (௪௪௫) 

ஆமடாஅழிஞ்சியொகெடப்பம்பட்டையமிர்தவல்லி பதினெ 

ட்டெவகையுங்கேளூ, தாமடாவகையைந்துபலமிடி ததத தண்ணீரு 

மரக்காலெட்டளச்அவிட்டு, .காமடாவெட் டொன்முய்க் கு௮க்கிலா 

ங்செலமாகவடிகட்டித்தா ழிற்சேர்த்த, ஓடாகல்லெண்ணெய்குறு 

ணிவாரு வுத்தமனேயாவின்பால்குனுணிதானே, ் (௧௪௯) 

தானானவிளநீசோபடிதானெட்டு தான்விட்டுக்கற்கவகைசாற்ற 

க்கேளு, கானானவேலமதிமத.ரமஞ்சள் கடுகுசோகணியசத்தை செ 

ண்பகம், ஊனைகாடில்வெண்ணெய்சித்தரத்தையுடன் வசம்பு செவ் 

amie garment தேனானச€ீரகமுமகப்பூவுக் ,தஇருகடுகுமரமஞ்சள் 
சறுதேக்காமே. (௧௫௪௭௪) 

ஆமப்பா௮திவிடையங்கல் தூரிமஞ்சள்; அமுக்கனொகன்னாரிகுரு 
ந்தொட்டிவேருர், தாமப்பாசுவாசிகராம்புமுத்தர் தகத்கோலங்கார் 

போகக்கடுகுகோஷ்டம், | சாமப்பாச்சிலைவாயுளஞுவையோடு காகப்பூ 
. மஞ்சனம்வெட்பாலையோட, போமப்பாகுறிஞ்சனுடனைம்பத் தொ 

ன்௮ும்பொருந்தவே வகைக்குரண்கெழஞ்சுதூக்கே. (௧௪௮) 

. தூக்யேயுரைத் அஎண்ணெய்தனித்சேர்த்து அம்பிஷுகன்பூ 

சைசெய்துஅடுப்பிலேற்றி, தாக்பேசிறு தீயாயெடுத் துக்கண்டி.த் 

தான்ககுபதக்தன்னில் வடிக்கக்கேள, பாக்கியேபொன்மெழுகு 

சட்டம் பச்சைக்கர்ப் பூமொசொம்பிராணி, நீத்தியேவகைக்கழஞ் 
சுநிறுத் துக்கொண்டு: ிசமானகஸ்தூரிவிரா சனிடையசையே, (௧௪௯)
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அரை,த்துமீவ்டிகலசர் தன்னிலிட்டு ௮ப்பனேதயிலத்தைவட.த் 
துக்கொண்டு, சிரத்திலேகான்பொருக்தகடிகையைந்து சென்றபின் 

பு சயக்காயரைப்புவெந்நீர், நிரத் துமேதான்்முழுதும்பத் தியம்வே 

் ண்டும் நிலைையனசோகத்துக்காவின்பாலார், தரத் துமே மற்றுள்ள 

கோய்க்குவெந்நீர் சோ்றுக்குச்சிற்றுப்புவருத் துக்கூட்டே, (௪௫0) 

கூட்டுவாய்சிறுசை முருங்கைப்பிஞ்சு கொத்துமல்லி வழுத 

லம்பிஞ்சவரைப்பிஞ்சு, திட்வொய்அவரையிடபருப்புமாகுஞ் சிறு 
யயறுபருப்போடுபுடலம்பிஞ்சாம், தேட்டிலேமற்கொென்றுமாகாதப் 

பா திண்டாதேபுளிப்பினிப்புகைப்புமாகா, நாட்டியேராளைக்கெர்ரு 

காலமூழ்க ஈலமாகத்திரும்கோய்சாட்டங்கேளே, — (s@s) 

கேளடாமண்டையிி கபாலக்குத்து கெடியானூறுகறுப்புச்சு 

வாசகாசம், மாளடா தனிலிறங்குக்தந்தச்கூலை தலைநீருக்கண்ணோ9 
கன்னப்புத்.த, கேளடாவிப்புருதிகண்டமாலை கெடிகுலைகுவளைவரு 
ங்கபாலச்சூலை, நாளடாகயனத்தின்புடலங்காசம் காடரியபித்தத்தி 

erate Guru. (௧௫௨) 

போகுமேகண்டத்தின்மேலேவந்த பொல்லாதவாயிரத்தெட் 
டுகோயும், ஏகுமேகர்மத்தைநிவர்த்திசெய்தால் எழுக்தகோய் தரும 
டா ஏழமைமக்காள், கோகவேகர்மங்கள் தீராவிட்டால்கோய்க்கந் தம 
ருந்தையுண்ணுந்தீராதப்பா - பாருமேதருமஞ் செய்திருந்தானாகில் 
பாலகர்க்குச்கருமமில்லையதிர் துசெய்மே, * (௧௫௩) 

செய்யவேஈயனகோயெல்லாக்திருஞ் செலேவக்தபிணி யளை 
தீ.தும்போகும் . கையவேகழுத் தன்மேல் வியாதியெல்லாம் காலுகா 
ள்மாறலொடுவெதுப்புத்திரும் ” பையவேவாதபித்தச லேட்டுமம் 
போம்பாங்காகச்சுவாசமதுஉறக்குங்கண்டாய் - ஐயனேகையில்கெ 
ல்லிக்கனியிருக்க அலையவேவேண்டாக்கானதிர் பாரே, (கடு௪) 

பித்தத்திற்கு௮மிர் தவல்லா இத்,தயிலம், 

அதிந்துபித்தந்திருகத்கு௮ப்பாகேள்௮மிர்,தா.இத யிலமெள் னு 
மதற்குகாமம் - சிறந்ததொரு௮மிர்தவல்லிபலத்தை க்கேளுசெப்பி 
யஅசாலுபத்துச்சிதைத் துகன்றாய் - சிறத்தகன்னிச்சாறுபடி. Gur 
ன்றதாகச் €ரானகழிநீர்சான்பலமோபத்து - DEB sion Gig. & 54 
வொருபாண்டச்திட்டுப்ன்பதக்குகாவிட்டுயெட்டொன்ரூக்கே,
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ஆக்கடாயொழமொன்றுகல்லெண்ணெயதற்குகேர்விட்டுங்வடுப்பி 
. லேஜ்திதாக்கடா௮இம.துரந்தேவ தாரஞ்சக்தனம்பூலாக்கிழங்குகடு 
குரோகணிகோக்கடாதிரிபலையு மண் திஷ்டியேலம்கேராம்பச்சிலையர 
திதைமுத்தக்காசுவாக்கடாகோஷ்டமதில் வெட்டிவேருமைந்தனே 
விலாமிச்சு9த தரத்தைநிக்கடா ;தாமரையின்வளையமோதம்கேரிலவம் 
பட்டைசடாமாஞ்சில் தானே, (௧௫௬) 

தானென்றதக்கோலம்வசை யொன்றுக்குச மனாகவிராகனிடை 
யரைத்துப்போடுதேனென்ற மெழுகுபதமுதிரும்போதுசெண த்தி 
லேவடி ததப்பாமுருகச்சொல்லுகானென் றசயக்காயரைப்புவெர்கீர்க 

- ட்டாஃமுழுவெரவுடம்பு பாழாம்வானென் தபித்தத்தின் கதிப்புக்கண் 
ஹணோய்மா௰லென்றசுரமெல்லாம்வாராதென்னே. (௧௫௭) 

அமிர்தசஞ்சீவித்தயிலம், 

வாசாமலொழிவதற்கு௮மிர்தசாலை் மைக்தளேதயிலமொன் றுவ” 
முச்தக்கேளுதோராமல்சக்திலொடு பலமோபத்துசொல்லுமுத்தம்ஈ 
ன்னாரிவிலாமிச்சம்வேர்?ஈராகப்பலமைந்துமிடி ச். தப்போட்டு நீர்வி 
ட்டஎட்டொன்றாய்ப்படி சானொன்று ஏ.ராமல்சீந்திர்சா ந்படி.கானொ 
ன்று எண்ணெய்படியொன்னுவிட்டுக்கற்கக்கேளே. (௧௫௮ 

கேளடாகைச்சோலஞ்சரெங்கிளரீர்கோஷ்டம்கெடியானபுமுகு ௪ 
ட்டமாஞ்சிலேலம்காளடாசாதிக்காய்கட்டில் வெண்ணெய்காகப்பூ 
செண்பகப்நூ௮கில்கன்னாரிவாளடா ௮.திவிடயமிலவங்கப்பட்டைவ 
சுவாசியிருவேலிமதுரஈ்தானும்வேளடா சந்தனம்பச்சிலைதக்கோலம் 
மேலரங்கஞ்சனவளையம்விராகனொன்றே, (௧௫௯) 

ஒன்றாகயரைத்திட்டுஇளகக் காய்ச்சிஉயர்கடுகுபதந்தன்னில்வ 

டித்துக்கொண்டுகுன்றாபல்சிரசுதனில்தேய்தது மூழ்கக்குனமாகும் 
பிச்தத்தாலெழுக்தகாசம் நின்றாமல்பலபிணியுந்தீரும் பாருகிலைய௪ 

் னவில்வாதிதயிலங்கேளுபொன்றாதவேங்கையிடபட்டைச்சக்தில் புக: 

ழ்விலவங்குருந்தோட்டிவேருமாமே. . (௧௬0) 

மகாவில்வா இத்தயிலம்.. 

வேருடனேவகை வசைக்குப்பலக்தான்மூன்று விதம்நகழிடித் . 
உ, ane . ச . ° 

அுபாண்டத்திட்டு நேருடனேசகத்தசலம்படிதா னெட்டுநீர்க்குருக். 

குப்புடியொன்றுவடி.த்து.வாங் வொருநீசல்லெண்ணெய்படி தானொ. 

ன்று வளமான ஆவின்பால்படி.தா னொன்றுசேரும் கொதிக்கையி 

லேதச்கங்சேளுகிரிபலயுமசிமதரமேலர்தானே, (௪௬௪)



82 அகஸ்தியர் வல்லா இ. 600, 

- எலமொடு இலவங்கம்அமுச்சருவேர்இருவேலியிலாமிச்சம்முத் 
தக்காசு, கோலமுட்ன் மரமஞ்சள் தேவதாரங்கோஷ்டமொ௫சர்இக் 

காய்சாதிப்பத் தரி சாலமஞ்சள்சுக்கரத்தைசெண்பகப்பூசடாமாஞ்சி 

ற்கைச்சோலம்புழுகுசட்டம்மாலி நீரானவாங்கூகைநீறுமலர்க்காயு 
ம்கெய்தல்சத்கனமுமாமே. (௧௬௨) 

ஆமப்பாகுங்குமப்பூசித்தரத்தை அப்பனே தாமரையின் வளை 

யத்தோடகொமப்பாகுறுக்தொட்டி. வேருமல்லால்கற்€ரகங்கரிய£ரக 

நீ தானோடுதாமப்பாவசைக்குவகைவிராக னொன்றுதனித்சாவின்பா 

ல்விட்டு ௮ரைத்துச்சேருஓமப்பா மெழுகுபதமாகும்போதுஉத்தம 

னேஒட்டி கட்டி.ப்பிழிர்திட்டாயே. (௧௬௩) 

பிழிச்திட்டதயிலமதைமுழுகும் போ அபுண்ணியனேதீருகேோ 

ய்புகலக்சேளுவழிர் திட்டபினிசமுங்கன்னசோகமக்களேசசசுகோய் 
கெற்றிவாய்வுஇழிந்திட்டகயன த் தின்ரோகமெல்லாமி௨ரகலும்புளி 
புகையுக் தாரத்தள்ளூ, தழிச்திட்டதந்தத்தின்வாய்வுதிருந்தப்பாது' 

தயிலத்தின்தன்மைபாரே. (௧௬௪) 

கன்ன சோகத்திற்குத்தயிலம், 

பாரப்பாகன்னத்தின்ரோகமெல்லாம்பமக் தோடத்தயிலமொ 

ன்ற௮ுபகரக்கேளு சாரப்பாகொச்சியொடுமாருக்கமத்தைதைவேளைப 
ச்சைமஞ்சளிஞ்சிச்சாறுமேரப் பாவாழையிடழங்குச்சாறுநிலம்ப 

னையின் கிழங்குகையான்றகரைச் சாறுகாரப்பாபெருங்குரும்பைவெ 

ள்வங்காயம்கனத்துளசிவகைக்குச்சாற்படி காலாமே, (௧௬௫) 

காலாகும்கல்லெண்ணெய்படி.தான்ரண்டு கலந் துவிபொண்டத் 
இற்கற்கங்கேளுமேலாகுக் 'திரிகடுகு9த்திரமூலமிக்ககயகடுகுசோஷ் 
டமிர் துப்போடுமாலாகும் வகைக்கிரண்கெழஞ்சு தூக்குமைந் தனேய . 
சைத்திட்டுக்கலக்கிக்காய்ச்கொலாநாள் மெழுகுபதந்தன்னில்வாங்இ 
கன்ருகவடி த் துச்சொல்லக்கேளே. (௧௬௬) 

செல்லுவேன்காதில்விட்டுச்சிரசல்தேய்த் துச்சடுவெக்நீர்2யக் 
காயரைப்புமாகும்௮அல்லவேகன் 'னோசைகன்னப்புத்தி௮ழற்கன்னச் ் 
ருலையொயெரிகிரந்திகொல்லவே வர் ததொருகரப்பனோடுகொடுமை 
செய்யு மனிப்புறாதிபிளவைதானும்இல்லையேசன்னத்இலிருபத்தொ 
ஸ்றுஎழுரோசங்கா இல்கிழில்லைகானே, நக்
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- கெரணத்தயிலம், 

தானென்த விடாசுரங்களெல்லாக்இருஞ் சாற்றுவேன் ௮திகச 

ண த்தயிலர் தன்னை, ஏனென்ற வெருகினிடகிழங்குத்தண்டு இலைய 
னேபலம்பத்து வின்னங்கேளூ, தேனென்ற குருந்தொட்டி. பமுக்கு 
முவேர்டந்தியொடு சாரணைவேர் வகையொன்றுக்கு, மானென்ற பல 

மூன்றுமிடி த்துப் பாண்டமதனிலிட்டுத் தண் ணிீருமாக்சால்காலே, 

காலுமே குற௮ுக்யெ௮ படி.தான்ரண்டு ஈல்லாவின் ௮ஸ்.இிமஸ் தா 
பகுதான்ரண்டு, சாலுமேவெள்ளாட்டுப் பாலில்ரண்டு gor ofl vO 

நல்லெண்ணெய்ப்படி தான்ரண்டு, ஏலுமேகாகமஇ சுக்குச்சிர்திலில 
வங்கமிர் அப்புக்குக்கிலமுந்தானும், . போலுமேசாரணைவே/மஅரவ் 
கோஷ்டம் புகழ்வசம்பு மண் இஷ்டி. மூத்தக்காசே, (௧௬௯) 

முத்தமொடு சித்தரத்தை தேவதாரம் மும்மஞ்சள் Apeosr 
வேர்சாம்பு, இற்றாமிட்டி. வில்வவேர், அமுக்குறாவேற் இப்பிலியுஞ் 
சந்தமுலாமிச்சம்வேர், புத்தியுடன் ஈன்னாரி மிளகினோடும் பொருல 
வங்கப்பத்இரியும் வகையொன்றுக்கு, குற்தமதுவில்லாமல்கழுஞ்சி 
யொன்னுகுறையாம ஐட்டினிட்பாலிலாட்டே, (௧௪ 0) 

ஆட்டியே சுரைத்துவிட்டு ௮டி.பற்றாமல் அடுப்பேற்திக்கிண்டி.. 
யேறு இயாக, மூட்டியேமெழூகு-சமாகும்போது மும்மதத்தோன் 
பூசைசெய்து வடித்துக்கொண்டு, இதட்டியே சீயக்காயரைப்புவெட் 

நீர் சறமாகமுழுகவெரக் திரும்கோய்கள், கேட்டியேவாதசரம் பிதீ.த 
சுரவெப்புங்கிளைத்.த வரும்விடிகரமு மகலுங்கேளே, (sere) 

சீசேவிச்தயிலம். 

கேளுநீவிடாதக.ர மூன்றாமாறல் கேடுகெட்டசஅர்சேத மிரண் 
டாமாறல், காளுமீயொன்றைவிட்ட மாறலோடு சகலகாமனைத்துக் 
குர் தான்றாண்டியோடும், வாளுகீசதேவிச்தயிலங்சேளு மைக்தனே 
சதொசெங்கழுநீர்ச்சாறு, காளுரீபடிமூன்று அளம் அவிட்டு கல்லெண் 

“ஸணெய்ப் படி.மூன்றுகூடவாரே, (௧௭௨) 

. கூடவே கற்சுமது மதுரங்கோஷ்டல் குணமானவேலச்இன்ல 
வங்சப்பட்டை தேடவேமண் இஷ்டி சடுகுரோசணியுஞ் செரஎ*பகப் 
பூச்ச்தனமு மிலாமிச்சம்வேர்-சாடவேசண்ணீர்மிட்டான்றெங்கு 
மத்தத்தாமரையின்வளையங் சஸ் தாரிமஞ்சள்-காடவேசெங்கழுகிர் 
இழெங்கேனோடு ஈன்னாரிவெட்டிவேர் ஈவிலுக்கானே, (௧௭௨)
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_ நீவிலவேவகைவகைக்குவிராசனிடைமூன் ற:கன்றாகயிடி.த் தரை 
ததெண்ணெய்சேர்த் ௪, கவியவேகாய்ந்தபச மெழுகுமானால் தல௪ 
த்தில்வடித் தந முழுகும்போது, தவிருமேவிடாதகூரங்கொதிப்பு 
வெப்புத் தண்ணீரில்தாகமொடு சண்டிக்காய்ச்சல் புவியிலேவந்த . 
இரமறுபத் துராலும் பொல்லாத சுரங்களெல்லா மில்லாதெண்ணே. 

ஏசண்டத்தயிலம் கீராம்பல்மகோதரத்திற்கு, 

எண்ணவே பகோதரம் நீராம்பல்தீர இயம்புவேன் ஏரண்டத் 
கயிலமொன்று-பண்ணவேமுடக்கொற்றான் சமூலங்கேளூ பலமுப்ப 
சாகுமே௫ற்றாமுட்டி-துண்ணவேபதினைந்து பலந்தானப்பா சொல் 
சிற்ராமணக்கம்வே சஇனிற்பாதி-முண்ணவேமுள்ளிவே நிலவம்பட். 
டை முருங்கவேர் பட்டையொடு சிவிகைதானே;. (௧௭௫) 

சிவிதைவேர் வீழியொடு முதியார்கூக்தல் செம்முள்ளிகொ.டி 

வேலிதேவதாரம்-கெவிலவே கெரிஞ்சிவேர்தண்ணீர்மிட்டான் கேர் 
வெள்ளைச்சாரணைவேர் க்ழல்பருப்பு-சவிலவேகொள்ளுடனே வகை 

யொன்றுக்கு காட்டவொய் பலமூன்று விடி.த்துப்போட்டு தவிராமல் 

கண்ணீர் ரண்டுகுறுணிவிட்டு தான்குறுக்கவெட்டொன்றா பிறுத்தி 

இடாயே. (௧௭௭) 

இறுத்திட்ட கயொாழமது படி தானுலு இலைக்கள்ளிப்பால்௪துரக் 

கள்ளிப்பாலும் - பிறித்திட்டுப்படி.சான்காலளர்.அவிட்டுப் பெருமை 
பெ ஆவின்பால் படி தானாலு-குறித்திட்ட தேங்காய்ப்பால் cng 

னாலுகுறையா துத்தாமணிச்சாற்படிதானாலு - சிறுத் திட்டயேரண்ட 

திதெண்ணெய்காலு தறமானபேய்க்குமட்டிச் சாறுகாலே, (௧௭௭) 

. சாறுனேயெண்ணெய்ப்பால் யொழத்தோடு தாளிதனி லிட் 
டுநீசலித்திடாமல்-ஊறிடவே மூன்றுகாளானபின்பு உத்தமனேகற் 

கவகையுசைக்சக்கேளு - வீறுடனே திரிகடுகுசித்ரமூல மேலான 

சாதிக்காய்செவியமேலங்-கூறி டவே பெருங்காயம்வசம்புஓமங்கொக் 

அமல்லிசதகுப்பை யிந்துப்பெண்ணே, (௧௪௮) 

இக்துவொடு பொட்ளுப்பு ௮முக்குறாவேர் யியலான௮இம.து.ர 

மிலவீங்%ப்பட்டை முச்துசடா மாஞ்சில்வா லுளுஷவதானு மொழி 

யரத்தை யாலவேர்.. சித்தரத்தை, கக்தமடா ஈன்னாரி ௮கிலினோடு 

சண்ட.இப் பிலிவசைக்குக் கழஞ்சுமூன்.று-௮ந்தமுடன் அரைத்திட் 

டுவுலரவைத்து ௮ஞ்சாநாள்மெழுகுபதந் சன்னில்வாங்கே. (௧௭௯)
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வாங்கயேகேகபலந்தன்னைக்கண்டு மைந்தனேயுள்ளுக்குக்கொ 
டுசசாயானால், தேங்கயேயிருந்தபித்த நீர்களெல்லாஞ் சணத்திலே 

பே.தியினால்வாங்கும்பாரு, ஒங்கயேதிரியாதேமிளகுரீரு மிளங்கோ 
ழிச்சானுச்குங்கொள்ளுமாகும், காங்கயேதீரும்கோய்மகோ தரங்கள் 

ச்ளஞ்செய்யும் ௮ஷ்டகுன்மந்த கீருக்தானே. (௧௮0) 

கானென்றவிஷபாகங்கவுசிகெண்டை. தான்வைப்பும் பார்பை 

யொடு அருவைக்காலும், வேனென்ம நீராம்பல்பெருவயறி னோடு 

விப்புருதிபாண்டுடனே யிளப்புரோகம், கோனென்றவுதிரத்தின்கட் 
டால்வந்ச கொடுமைசெய்யும் கோயெல்லாங்குஒிபோம்பாரு, ஊ 

னென்றவுடம்பிற்குத் தலையில்தேய்க்க வுச்தமனேபிணியில்லாதோ 

டுந்தானே, (௧௮௧) 

(செம்பிராத்தயிலம்) 

தானானசெம்பிராச்தயிலங்கேளு தலைக்கு நறுக்கரப்பனொடு சூ 
லைத்தர, மானானசெழ்பிரானிலையுஞ்சாறு மகிழிலைச்சாறவுரியொடு 
துளூச்சாறுர், தேனானசங்னிட்டழத்தின் சானுஞ் செப்புபுளியில் 

காரத்தனிலையின்சாறும், தானானஆத்தலரியிலையின் சாறும் கணக்கு 

டனேவசைக்கு அரைப்படி ச்சாருமே, (௧௮௨) 

சாருனவெட்வெகைச்சாறுங்கூட்டி. தனிப்பசுவின்பாலஅவும் 

படிதான்ரண்டு, கூருனநெல்லெண்ணெய்ப்படி.தான்ரண்டு கூடலிட் 
டூத்தாளிதனில் கற்கங்கேளு, விருனஜாதிக்கா யேலங்கோஷ்டம்பே 
லானமும்மஞ்சள் குங்குமப்பூ, ஈருனபச்சிலையிலாமிச்சம்வேர் இரு 

வேலியதிமதுரம் ௮ழிஞ்சிவிச்தே. (௧௮௩) 

வித்தானகடுகுதிரிபலைமண்இஷ்டி. மிகுலவங்கப்பட்டையொடு 
லவங்கப்பத்திரி, சற்றான௮ழிஞ்சிவேர்ப்பட்டைகானும் சந்தனமு 

மலைமொடுமிளகுங்கூட,; சிற்றானசெஞ்சம் தன்த்தினோ௫ சேரவே 

வகைவகைக்குக்கழஞ்சியொன்று, மு.த்றுனபால்விட்டு- மைபோலா ட் 

ட.முன் தயிலந்தன்னிலிட்டு அடுப்பிலேற்தே, (sae) 

ஏற்றியேமெழுகுபதமுதிரும்போ௮ இறுத்திவொய்கலசத்தி 

லின்னங்கேளு, தேத்றியேதயிலமதைகேய்த்துகயும் சீய்க்காயரைப் 

புவெந்ரீர்முழுகச்சொல்லு, சாத்றியேபத்தியர்தான் தயிர்பால்மோ
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ரார்கீனித் அவரைப்பருப்போடு பசுகெய்யாகும், மாத்றுவாய்புகையி 
லையும்புளியுக்கள்ளு மைந்தனேயொன்றைவிட்டொருகாள்மூழ்கே. 

மூழ்கையிலேவெந்நீசோபரித்தாத்தம் மொழியுகறேன் தீரும் 

கோய்கபாலகுஷ்டம் வாழ்கையிலேவெட்டையொக௫ுகபாலக்குத் அ 

மண்டையிடிபினிசமோசாறுக்தீரும், தாழ்கையிலேகுட்டத்தின் Sr 

ந் இ.இருர் தலையிலேவெடி சரங்குகபாலச்சூலை, குழையிலேகபாலத்தி 
ல்கரப்பான்வர்ய்வு அம்பலொடுமூக்கு நீர்ப்பாய்ச்சல்போமே. (௧௮௬) 

போமப்பாகபாலத்தின் தினவுகூட புழுவெட்டு இருமலுடன் 
போக்குந் தீரும், ஓமப்பாமயிர்க௮ த் துவளரும்பாரு வுத்தமனேகய 

னத்திலுஅத்தல் இரும், தாமப்பாசிரசிலையும்பித்தமெல்லாந் தண்டு 
டனேபோகுமடாதமிலந்தன்னில், சாமப்பாசொல்லி விட்டோமிக்த 
நாலில்நல்லோர்களதிந்துசெய்ய ஈன்மையாமே. (௧௮௪) 

பவுத்திரம்பிளவைக்குத்தயிலம். 

நன்மையில்லை பவுத்தரல்கள் பிளவைக்கெல்லாம் கலமாகும்பு 

டத்தயிலம்ஈவிலக்கேளு, வன்மையில்லாமனிதரிடமண்டையோடுவ 

சர்சிற்றாமணக்கன்முத் துபுங்கன் முற்று, தன்மையிலாஇருப்பையுட 

பருப்புங்கூட்டிச்சாற்௮ுபுலிமாத்தினிடவயிரப்பட்டை, புன்மையில் 

லாஇந்தவகைமருந்துஜர் தும் பொருந்தவகையொன்றுபல மைப்ப 

் தானே. (௧௮௮) 

ஐம்பதாய்கிறுத்திடி த்துத்தாளேயாக்க ஆட்டுவாய்புங்கன்வேர் 

ப்பாலைவிட்டு, தென் பதால்பாக்குப்போல் வில்லைதட்டித்திறமாக ரவி 

தனிலேகாய்க்தபின்பு, வின்பமாய்ப்பானைதனீலடைத்துக்கொண்டு 

வென் மச்காள்வேம்புசல்குகுச்சிதன்னில், பின்பதாய்மேல்பரப்பிப் 

பானைவாய்க்குப்பிலக்கவேசட்டகொண்டுகவிழ்த் துழமுடே. (௧௮௯) 

மூடினதோர் சட்டிஈதெசமர்தான்மூன்றுமுன்னிட்ட் சீலைம 

ண்செய்துலர்க்தபின்பு, காடினதோர்குழிவெட்டிப்பழக்கஞ்செய்து 

கற்கல௪ர்தன்னில்வைச்தூகவசம்வாயில், தேடினதோர்மருந்தடை. த் 

தப்பண்டஞ்சட்டி சேரடாதமர்கலசம்ஈடுமையத்தில், கூடினதோர் 

தமரிட்டிசட்டி த்தூறுகூ௮வேன்கலசவாய்கூட்டித்தானே. (௧௯௬0) 

கூட்டியேசாணிமண்ணும் பிசைந்து அப்பிகொடுந்தியாற்சாம 
மட்டு மெரித்தாயானால் காட்டி யேபானையட. சிவந்துபோனால் சன



அகஸ்தியர் வல்லாதி - 600. 57 

லாறிக்குளிர்ந்தபின்பிருங்துபாரு, நீட்டியே£ழ்க்கலசம்தயிலீம் “நிற் 
கும்நினைவாக யெடுத்தந்தத்தயிலக்தன்னில், பூட்டியே சமன்சிதீதா 
மணக்க னெண்ணெய்ப்பு கட்டி யேறீர்ச்சுண்டக்காய்ச்சுகாச்சே, () 

காய்ச்சியேகுப்பிசனிலடைத்துக்கொண்டு கருத் அடனேயிருக் 
குமந்தபாண்டத் திட்டு, வாய்ச்சுதேயஇற்தயிலம்விட்டுமைர்தா வா 
யில்புள்ளாங்குழலைவைச்சுச்காட்டியேதான், பாய்ச்சவே புரைவா 
யில் குழல்வாய்ச்சேோத்துப் பதருமலதைப்பார்த் அு.த்தயிலக் தன்னை, 
போச்சுதேபுரைபுகழ்ந்துப்புண்ணுமாறிப் போகுமேகண்களிலுக் ௪ 
டவச்சொல்லே, (௧.௧௨) 

சொல்லுவேனொன்றைவிட்டுவொருகாள்பாச்சு துயர் . தீரும்வி 
யாதியின்னஞ் சொல்லக்கேளு, அல்லவேபுரையோட்டம் பவுத்திர 
ங்களறையாப்புவிப்புரு தகண்டமாலை, சொல்லவேபிளவை அடை 
வாளைக்குட்டர் தீருமேமூலபத்து வொடுவைப்புண்கள், கொல்லவே 

வருமோடுவிப்புருதி முதலாய்க்கொண்ட- பலவிரணங்களெல்லாம் 
போமே, (௧௯௩) 

போகுமேபுண்புஓரகளெல்லாக் திரும் புரைவாயிற்கஞ்சிவைக் த 

டைக்கவேண்டும், சாகுமேஆறு ச௮ளிபுண்ணெல்லாக் தடவவேயுல 

ருமடா சாற்றக்கேளூ, ஏகுமேபுளிபுகை ஃ_சப்பான்பண்ட ம்யேற்றா 

தேசடுதியிலேயிடுக்கந்தீரும், ஆகுமேபத்தியக்கானதிந்துசெய்தால் 

லவர்களுக்குப்பிணியில்லா தகலுக்தானே (௧௯௪) 

உள்ளியெண்ணெய் 

அகலுமேஉள்ளியாமணக்கனெண்ணெ யறையறேன் வெள்ளு 

ள்ளிப்பலனூ றப்பா, புகலுவேளெண்குறுணிச்சலக்தான்விட்டுப் பு 

ண்ணியனேயெட்டொன்றாய்க் குறுக்வொங்கி, நிகலவேபிசைக தவ 

டி.த்திற ச ுக்கொண்டு நினைவாகப்பசுவின்னீர்படி தான்ரண்டு இக 

அத் சாமணக்செண்ணொய் படியிரண்டு யிதிழ்சஅரக்கள்ளிப்பால 

் அரியுஞ்சேரே, (௧௯௫) 

சேர்த் துநிபாண்டத்திலூ௮ும்போது சேர்வதற்கு கத்கவகசை 

தேவதா ம், பேர்த் தநவசம்புகோஷ்ட முருங்கைவேத்தேக்வபுவ் 

சன்வேற்கருங்கொள்ளு சித் ரமூலம், ஏர்த்துநீதிரிகடுகு பெருங்கா 

யந்தானிர் தப்புபொட்ளுப்புவளையலுப்பு, ஆர்.த்.துநீதிரிபலையு மிலப் 

பட்டைனை த. இப்பிலிசேசாவரமுங்காணே (௧௯௬)
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| சாண்வேதகரமொடுகெந்தியுப்புக் கல்ஓப்புக்கெண்டுவிராகனி 

டையோடு* தே ணவேயடுப்பேத்தியெரிரேர்ப்பாகச்சொல்மெஞழூகு 
பணன்திருகத்வடிதி எக்கிகால; நாணவேதீரும்கோய் குன்மச்சூலை 

காடாதுருடலேற்றப்பவுத்திங்கள், பூணவேபுரையோட்டம்வெப்பு 

ப்பார்வைபோம் வயற்தித்குத்துவாதங்கள்போமே (௧௯௭) 

பீனிசத்திற்கு நசியம் 

. போமென்றபீனிசங்கள் தீர்வதற்குப் புகலுவே னசியமொன்னு 

கோஷ்டமேலம், ஆமென் ஐகுங்குமப்பூலவங்கப்பட்டை யதிமதரப் 
கருஞ்சரகமிலவங்கப்பத்திரி, தாமென்றவிராகனிடையொன்அதூக் 
இத் தனுப்பசுவின்பாலரைகால்படி.விட்டாட்டி, ஓமென்றமாத்ளம்பூ 

ச்சாற்வவ்வி கமுத்சமனே பசுவின்னெய்படி யசைகால்வாரே 0 

வாரப்பா.யெதிமெழுகுபசமதானால்வாங்கயே கூயமிடுபினி௪ 

முமோராறுஞ், சேரப்பாபித்தத்தின் தலைக்குத்தெல்லார் தீரூுமேசண் 

சிவப்புகயனவாதம்; பாரப்பாநீர்ப்பில்லம்விழியிரீர்ப்பாய்ச்சல்பறக் 

கூமடாசிறுசூடாம் தாரைவிட்டால், கேரஙிபாதேன்கலந்துவிட்டு 

வார்டீகே றிந்துவயித் தியர் சானிலைக்கச்செய்யே (saa) 

அதஇசாரரொணிக்குக்சபாடமாத் திரை 

செய்யடா௮இசாரங் இராணிபோச செப்புகிறேன்வச்சரமாங்க 
பாடர்தன்ளை, அய்யடாஜாதிலிம்கம்௮பின்வெண் காரம் ௮திவிடை 

யம்சா திக்காய்மிளகுசுக்கு, பெய்யடாமுள்ளிலவம்பிஏினுஞ்சேர்ச் த 

ப்பெருமரத் அப்பட்டைக்காட்டாறிப்பூவும், மெய்யடாசமனி௮த்து 

க்கல்வத்இட்டுவில்வவேற்குடப்பாலைவேற்தோலாமே (௨00) 

வேரடாமுத்தமாங்காசாம்பட்டை மேல்சிறுசாஞ்சொரிவேறும் 

வெவ்வேருகப், பாரடாகயொழமிட்டுச்சாமஞ்சாமம் பதமுமலரைத்த 

பின்பு அடைபோல்தட்டி, சோடாயோட்டிலிட்டடுப்பிலேற்றித் இற 
மாகவெர்தையத்தின்யொழங்குத்து, வாடாஅடைப்பிரட்டி. சாமங் 

குத்தில்மைக்தனேயரைச்அருட்டிவகையைக்கேளே. : ... (௩0௧) 

கேளடாகஞ்சர்வின்சாரயிவிட்டுக் கெடியாகச்சிறுசுண்டைக்கல 

ம்மட்டுக்கான், தாட்டாகிழலுலர்த்திவைத் துக்கொண்டு தப்பாம ள் 
னுபானமறிக்துச்செய்கால், வேளடாதஇிசைக்ரொணி ௮தஇசாரங்கார
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விசைந்தரேடும்விமலனாருமைக்குச்சொன்னார் காளடாயுலக தீதிலுள் 
ளபேர்க்குகானுசைத்தேன் பிணியகலும்சன்மைதானே. * (௨0௨) 

வாரசூலை. 

கன்மைகளாக்திசைகோக்கியொத்திரைபோக காயறுதான்முதலா 
கசனியிராகு, தன்மைகளாஞ்சூலமொன்னு நடக்கொட்டாக்குத் 
சைநாடி.ப்போகவென்றாள்செப்பக்கேளு, தன்மைகளாக்குருவாரங்க 
டூகையெட்டுச்சனிமதிக்கெடிகையிருபதுதானப்பா, ஊன்னதமாய்ச 
விவெள்ளிப்பனிசன் டாகுமுத்தமனேபுதன்செவ் வாய்ப் பதினொன் 
ரூமே, - (௨0௧) 

பதிநாடிமானிடர்கள்சொல்லும்போதுபரிதியது உதையத்தின் 

முதலதாக, மதிகாடிமூன்றுரைச்தகடி கைதன்னில் வழிஈடக்ககன் 

தென்றுவழுத்தலாம்பார், விதிகாடிமஇற்சூலை யில்லையில்லை விமலனா 

ருசைத்தபடி.விளங்கக்கேளு, ௮தினாலே திசைகான்கில் சூலைதோஷ 
மணுகாஅயென்றுசொல்லி௮றைந்திட்டேே. (௨௦௪) 

வில்வா*திலேகயம், 

அசைந்திடவேவில்வாதி லேகயத்தைக்கேளு ௮ப்பனேவில்வ 

வேற்பட்டைதள்ளிச், சறர்இடவேடுத்தண்டுப் பலமுப்பதாகுர் இ 

றமாககொறுக்கியிடிபாண்டத்தூட்டு, நிறைந்திடவே தூணிசலக்த 

ன்னைவிட்டுநீகு௮க்கப்படி.நாலுவடி தீ.துவாங்கு உழைந்திடவே பனை 

வெல்லம்பலச்தைக்கேளுஉத்தமனேமுப்பது தான்கரைத்துக்காய்ச் 

சே. (௨0௫) 

காய்ச்சியேபாக்குவரும்பருவக்தன்னில்கனமிளகு கா௮பலஞ்சு 

க்கு மூன்று; பாச்சுவாய்செவியமது பலமும்சண்டாம்பருந்தேசாபுச 

மிரண்டும்பலக்தானப்பா.ச்சுதே இப்பிலி தான் பலமுக்காலாகுந்௮ரு 

ந்தாளிப்பத்திரி ஒன்றசையாமப்பா, போச்சுதேகொடு வேலிப்பட். 

டையென்பின்புசுகாகப்பூப்பலமொன்றாமே (20a) 

ஒன்றாகுமெட்டுவகைமருக்துமப்பா உறுதிபதினைக்தேகான்பல 

முமாச்சு, குன்றாமலிடி.த்.துவஸ்இரகாயஞ்செய்துக்கொட்டியே சண் 

டிலேயெமாகும்போ து, ஈன்றாகயிறங்கியே ஆ.றவிட்டுநல்லதேன்படி. 

யொன்விட்டுகண்டி., அன்றுடந்தான் திக்காயளவ;தாக௮்இகர்தியு 

ண்ணீவேயகலும்நோயே, (௨0௭) 

'கோயேஅபாண்டுபித்தஞ்சோகைவாந்திகொறுங்கியே aul pf 

ளைப்புசாரந்தாலும், வாயேதுஷ்டம்பிளைப்புக்குன்மம்வாய்வுமைக்த
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னேஅ௮கூனிமக்தம்போம்பார், நீயே அமுண்ணாதேபுளிபுகையுர் கள் 
ஞுரின்றுவிரரூசையோகம்கினைக்கொண்ணா௫, தீயேதுகாமத்திற்சே 
ர்க்து தானால் தீராதுபிணியொன்று£தீராதெண்ணே. (௨0௮) 

மகாகிற்தாஇலேகியம். 

இராதபாண்டு காமலைதீர செப்புமகரசிக்தாதி Crew ge Car 
ராதபுளியிலைச்சாற் மாணியொன்றுசுறுவருங் கடுக்காயுமாரரறாகும் 
சாராதடவிதைலேய்முள்ளிவேறுஞ்சாரணைவேம் உறிவேலுமுத்தக் 
காசுபா.ரா தமஞ்சளொடு சித்ரமூலம்பா தரிவேற்முன்னைவேத்வில்வ 
வேறே. -  (2.0za) 

வில்வக்காய்தாதுவளை இழ்ச்காய்கெல்லி வேறு டனேபெருவா 
கைக்குமிழம்வேறு, செல்லகத்தான்சிங்கம்வேம் வேப்பம்பட்டை : 
திசமல்லிகெரிஞ்சகொயுருவிவேறும், செ ரல்லத்தானூசிமல்லிகையான் 
வேறுர்துடர் வட்டத்திருப்பிவேர்பேசாமல்லி, மெல்லத்தான் சீரிமு 
ள்ளிக்கண் டங்காலிவேறுடனேவகைக்குவகைப்பலக்தான்பத்தே, 

பத்தான மருந்திடித்துச் சாற்றிற்போபெசுவிரீர்பதினாபடியும் 
வரரு, ௪த்தானயிரும்புபல மூர் நூதிட்தெனிச்ட்டம் ராறுபலம்தக 
தீதுப்போடு, முத்தான.ஆழ்றுநீர்தாணிவாருமுடாவிலிட்டி அடுப்பே 
திறிதியைழட்டு), சித்தானசணபதியைப்பூசைபண்ணிதினமேழுசெ 
ன ௰பின்புகுறுக்கொயே, (௩௧௧) 

குறுக்கியேபடியாறுவடிச் துக்கொண்டு குருவேலி Cus gia 
பைமும்மஞ்சள்சாணும், நறுக்கியேபனங்கஇரும்புளியுவிரைத்தோடு 
சாட்டில்முள்ளிகரத் தண்ட அவுங்கேளு: கொறுக்கிடுயபுரசுடனேயே 
முஞ்சுட்டு நூவலவகைக்கொருபடி யாம்சாம்பல்வாக்?), இறுக்கயே 
சாளிவாய்வேகெட்டியேழுபடிசாம்பலிட்டுத்சண்ணீர்வாசே. (௨௪௨3 

் வாரப்பாபடி.காலுயொழத்தோவொர்த் துவிசொறுவகைக் குப் 
பைமேனி, சாரப்பாரீர்பிரமிகொச்சச் சங்குசாரணையுள் கல் லுருவி௮ு 
வரிச்சாரும், கேரப்பாசதுரச்கள்ளிச்சா று வகையொன்று நிலவாக 
 பிபடிசெண்கெட்வாரே, ் (௨௧௩) 

கூஉவே பனைவெல்லாம் பலமறுப தாகும் தொட்டியே பாகுவ 
ரும் பருவர்சன்னில், சாடவே பசுவின்னெப் படி.சா னொன்னுகல் 
லெண் ணெய்ப் படியொன்று பா௫ில்சேரு, ஊடவே கற்கமரைபொ 
டி.கான்சேரே தன்றுகத்திசெய்து கரிசாலைச் சாறில், ஆ



அகஸ்தியர் வல்லாதி - 600. த்ர 

டவேசாமமொன்று வறுப்புச்சாமமப்படியேகுன்று இசமடங்கச் 
செய்யே, (௨௧௪) 

செய்யடாபொடிபண்ணிவைத் துக்கொண்டு இரிகடுகுகாகமொ 
டுதேவதாரம், வையடா இலவங்கப்பட்டையோமம்வாய்விளங்கமேல 

மிலவங்கப்பத்திரி, மெய்யடாகரிய£ரகமிர் துப்பு மிக்கசீரகம்ம் ௧௪:- 
வரத்தினோடு, பையடா திரிபலையும்வகையொன்றுக்குப் பலமொன்று 
பொடிபண்ணிப்பாகில் தூவே. (௨௧௫) 

தூவியடி பற்றாமல்ண்டிக்கிண்டித் தலங்குபதமெழுகானாலிஐ 
க்கியாந்று, தாவிவிடுதேன்படி.சானொன்றுசேத்துச் சாரித்துப்பிங் . 
கானிலடைத்துக்கொண்டு, ஆவலுடனந்திசக்திதான் றிக்காயினளவு 
ண்ணத்திரும்கோயறையக்கேளு, காவியடி.விக்கநீர்க்கோவையோடு 
காடாதுபெருவிக்கங்கரொணிபாண்டே. (௨௧௯) 

பாண்டெனேவிலபாகஞ்சோகைகுன்மம் பாழானபடிவிக்கம் 
தடிவிக்கம்போம், வேண்டெனேகாமாலையுப்பிசங்கள் மிகுபித்தவா 
தமொ௫செய்பாண்டெல்லாம், ,மூண்டுடனே திருமடாமோசமில்லை 
மூலத்தனரத்தமொடுகூலப்பாண்டு, பூண்டடனே£ருமிதுபொய்யெ. 
ன்னாதே புளிசசப்புமாற்திவிடும்புனிகமாமே, (௨௧௪) 

கெல்லிழுள்ளிலே௫யம். 

புனிதமென் தகெல்லி முள்ளிலேகயெத்தைப் புகலுவேனெல்லி 
முள்ளிபலமிருபதாகும், குனிகமென்ற.ஆற்அநீர்படியெண்ணான்கு 

. கூறுக்கியேகாலுபடி.வடி, த். க்கொண்டு, வணிதமென்றசர்க்கசையும் 

பலமிருபத்தைக்து மாட்டியேபாகுவரும்பருவந்தன்னில், கனிதமெ 
ன்ஐ௮திமதுரங்கூகைநீறுங் காணுமுந்திரிகைப்பழக் தான்கருதிடா 

யே, (௨௧௮) 

கருதியேவகைக்குரண்டுபலமதாகக் சனத்தபேரித் தனொடுதிப் 

பிலியுங்கேளூ, விரு தனொடவெகையொன்றுபலமூன்றப்பா மெல்லிய 
தாய்ப்பொடிபண்ணிபாடூல் தூவு, பெருதிவிடுதேன்படி தானரையுங்கூ 

ட்டிப்பேசாதேகிண்டியெடுபுன்னைக்சாய்போல், 976 BOS us Rew 
இதீரும்கோய் கேளப்பனேவாதபித் தமகலுக்தகானே. 4௬௩௧௯) 

அகலுமெகாமாலைபித்தபாண்டு அளர்ச்சியுடன்வலட்சி இமிர் 

வாய்வுசோகை, புகலுவேனீர்ச்சுறுக்குப்பிக் தகுன்மம்போகுமே யுட 

ம்பெரிவுபோகுங்கண்டாய் இகலுமேபுளியோடுபுகையுக்கள்ளு மிரு 

6
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ப.துகாட்கொள்ளவெல்லாவிடருந்தரும், சகலமேபுராணிதனக்கபசா 
ரங்கள் தரீன் செய்தால் கர்மவினை திருக்கானே (௨௨0) 

சற்பங்கிவில்லா திலேகுயம். 

தானேகேள்சழற்பக்வெில்லாதியென்றுசயபாண்டு காமாலைகாச 
க $ீராமானேகேள்வில்வவேர்ப்பட்டை தள்ளிமையமுதஞ்சக்குமுக் 
காவேளையின்வேர், தேனே கேள் பலமஅபதெடுத் துக்கொண்டு சிற்று 

முட்டிபலம்பத்துச்சத்தரமூலங், கானேவாள்முள்ளிவேர்முதியார் 
கூக்தல் கண்டகத்திரிவேருஞ்சிக் திற்றண்டே. (௨௨௧) 

சீந்திவெள்ளைச்சாரனைப்பொன் முசு-டைவேருஞ்சிறுதேக்கு 
ஈன்னரிவிலாமிச்சம்வேர், சேர்க் து. தும்பிவகைவகைக்குப்பலக்தானைக் 
அ சீர்காட்டுமல்லிகைவேர்பலந்தான்்ரண்டு, பாக்தமுடனறுக்கியிட. 
பாண்டத்திட்டுப் பாணிபடி. முப்பத் திரண்பேரிவாய்விட்டு, காந்த 
அனல்விட்டெரித்துப்படியெட்டாக்கக் இழொயத்தைவடிகட்டித்தா 

ளிற்சேரே. (௨௨௨) 

தாளியின்சர்க்களைப்பலக்தான்முப்ப இட்டுத் சன்க்குறுக்கப் 
பாகாக்கிக்கத்கங்கேளு, மாளிகேளாய்பொடியிருப்புக்கட்டம்ரண்டு 
ம் வகையிரண்டுபலமாகவாக்கிக்கொண்டு, கேளுமிதைச்சுத்திசெய் 
அகரப்பான்சாற்றிற்கெடியாகவரைத்திடுவாய்சாமமொன்ற௮, தூளி 
தனைச்சாத்திலிட்டுக்கலக்கியோட்டில் சோதி நீர்மாகுமட்டும்வறுத்இ 
டாயே. (௨௨௩) 

« 

வறுத்திதோனபொடிசெய்துவை*்துக்கொண்டு மைந்தனே . 
ரிகடுகுலவங்கப்பட்டை, கறு த்தகருஞ்சேகமுஞ் சிறுகாகப்பூகண்ட இ 
ப்பிலியர த்தை சத இரமூலம், சிறுத்ததொருகுசாசானி கொத்துமல் 
லிசெவியுஞ்”ரகமோமங்கரொம்புகோஷ்டம், குதித்ததாளிசப்பத் இரி 
யிந்துப்பேலங்குலக்கனியும்பத் திரியும் குையாதென்னே, (௨௨௪) 

என்னவிந்தவகையொன்றுவிராகனெட்டு எடுத் துவடிகட்டி நீ 
பாகில் தூவு, தன்னையடி. பத்தாமல்இண்டி நீயும் தான்மெழுகுப தமானா 
லிறக்கொற்றிச், சின்னமில்லையரைப்படி.தேன்விட்டுக்ணெடி. த் இண் 
ணஜேயர் திசந்திதிரும்கோய்கேள், .மன்னதந்தசயபாண்வொதவாய் 
வுகாமாலைசோகையோடு காசம்போமே, (2௨௫) 

. போமப்பாபித்தமொடு வாக்திவிச்கல் பொல்லாதமேகமோடு 
சோகசோகம், காமப்பாகடுக்கலுடன்வார்இதானும் காசிகொாபீடமொ
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டுசுரமரந்சைகூடச், தாமடாவியாஇயெல்லாச்தவிர்க்கும்பா்ரு ௪ங்க 
திபம்புளியடனேபுகையிலையுக்கள்ளு, ஓமடாபத்தியக்தானில்லாவிட். 
டா௮ம்றபினிதீராது வுண்மைதானே. (௨௨௯) 

வலிக்குகசியம். 

உண்மையாம்வலிப்பதுதான்பனிசண்டுக்கு முகச் சமனேககய 
மொன்றுவுரைக்கக்கேளு, வெண்மையென் ஐவெள்ளுள்ளி யிலுப்பை 
க்சட்டிமிகுவச௪ம்பு அவுரியிலைச்சாறுங்கூட்டி.. வண்மையுடனேழுகா 
ளந்திசந்இமைந்தனே ஈசியஞ்செய்வலிட்பெல்லாம்போம், தண்மை 
யாமுருங்கைவேர்பாஞ்சிதானுந் தனிமுலைப்பால்சேர்த் துவிட்டால் 
சன்னிபோமே, (௨௨௭௪) 

சண்டமாருசமை 

சன்னியொடுசிலேம்பனங்கள் சூலைவாய்வுகானதஇிர சண்டைம௪ 
ருசமையைக்கேளு, பன்னுசசக்கர்ப்பூரமிலில்கம்வீ ரம்பரிவானகெர் 

தியொதொளகமுஞ்சிலையு, முன்ன தனைச்சுத்திசெய்துவைத்அக்கொ 
ண்டுமுழுகவிடு உன்னாக&்பால்் ரவியில்வைத். ஐ, குன்னியதுவத்றவ ற் ற. 

மேற்பால்விட்டுக்கோடுரவி யேழுகாள்வைத்துவாங்கே (௨௨௮) 

வாங்கயேயெட்டியின்மாத் இன்பாலை வலு வாகமேல்பூசரவியிற் 

போடு, தேங்கியேஹன்றுதினஞ்சென் றபின்பு தீயிலேவாட்டி.யெடுகடி.. 

கைரண்டு, ஒங்கிேவில்வக்காய்கறுக்கியிட்டு உத்தமனேகுழித்தயி 

லமாகவாங்கி, தாங்கியேசுளுக்கிவொல்டநாலுசாமம் தப்பாமல் வகை 

யொன்றுகழஞ்சியொன் ஜே... (௨௨௮) 

ஒன்முககிறுத்தப்பாகல்வத்திட்டு உச தமனேகாலுமதுமுக்கழ 

ஞ்சு, குன்றாமல் இரிககுவகையொன்றுக்குக் கூட்வொய்முக்கமஞ்சு 

கூட்டியாட்டு, சென்றாடஜங்கோலத்தயிலம்விட்டுச் சேர்த்தரைக்க 

நால்சாமமெழுகாம்பாரு, நின்றராடத்தேன்விட்டுச்சாமமாட்டி. நீிகொ 

ம்புச்சிமிள தனி லடைத்துக்கொள்ளே. ௨௩0) 

கொள்ளடாமண்டலக்தான் வாக்ய வில்காயளா கா இ 

லயொழடிப்போகும், அள்ளடாஅரையாப்புக்கிரக்தி குஷீடமண் 

டலத்தில்பிளவைப்புத்அப்பவித் தரங்கள், மெள்ளடாமனுபானமறி 

ந்துசெய்தால் விரட்மெடாகுன்றியிடைவேகமெத்த, தள்ளடாதின 

ந்தோறுமக்இி௫௪ந்தி தான் தீர்ர்துநோயனை கத்துக் இருந்தானே. (௨௩௧)
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தஞந்கான்புகையோடுபுளியுக்கள்ளு தேகபலகோயறிச் துமை 

யையூட்டு, ஆருக்தான்பத்தியமேயிருக்காவிட்டா லவர்பிணிகள் தீரா 

BUM GHOST EHH, கோருக்தான்குருவினிடபதத்தைகித்தங் குதி 

தி.துகீவணங்குவினை குடிபோம்பாரு, சாருக்தான்கர்மத்தை த தள்ளிநீ 

Ub SIS REG OOS HEFT DA ஈன்றே. (௨௩௨) 

கூரத் இற்குமிரு 5. துவாஇக்குளிகை. 

நானென்றமிருத் துவாதருளிகைதன்னை ஈவிலக்கேளரிதாரம்வி 
ராகனென்று, மானென்றுகெந்தியொன்றுதுரிசுதக்கமாணாக்காள் 

நாபியொடுவகைமூன்றும்பாரு, ஆனென் றவிராகணிடைதூக்க்கொ 
ண்டூ அப்பனேபாகினிற்சா நுலிட்டு, சேனென் றபயறளவுகுளிகை 

செய்து திறதமாககிழலுலர்த்தி வைக்துக்கொள்ளே. (௨௩௨) 

மகாமிருத் துவா இக்குளிகை, 

கொள்ளவேயனுபானமஜிந்துசெய்தால் Gy Cums ao ar 
:த்குடிலமெல்லாம், விள்ளவேமகாமிருச் துவா இசன்னை விளம்புறேன் 
வெள்ளாட்டுப்பிச்சீனேடு, மெள்ளவேகருகாபிவிராகனெடையாறு 
மேவுதிரிகககுடனே சாதிலிங்கம், அளீளவேஇிரிபலையுல் கடுகூரோசு 
ணியப்பனேவகையொன்று விசாகனிடையாமே. (௨௩௪) 

8 

இடையாககிறுத் துநீகல்வத் இட்டு எலுமிச்சம்பபுச்சாற்றா லிர 
-ண்சொமம் முடைதிரஅரைத்துமுடக்கோற்றான்வித் துமுதல்மட்டு 
முூண்டைகிழதஇலர்த் இக்கொண்டு நகடையாக௮னுபானமறிக் துசெய் 
தால் நடுக்கல்குளிர்சுரங்கள்முதல்தீரும்தீரும் விடையேறுமீசனன் 
றுமைக்குச்சொன்னார் மேதினியில்மனிதருக்காய் விண்டிட்டோமே 

சீதகராங்கிஷக்குளிகை, 

விண்டி டவேதேசுராங்க.த்தைமைக்தா வெள்ளைப்பாஷலாணமி 
டைவிராகனாறு, உண்டி டவேசா திலிங்கம்விராகனிடைகாலு aos 
தம்ஜேற்தனைக்கியாழம்வைக்து கண்டிடவேசாமமொன்அமையபோ 
லாட்டிக்கருஇி சிறபயதளவுஉண்டைசெய்து கொண்டி டவேப்ஞ்ச 
தாரையிலோருண்டை கொடுத்திடவேசுரமனைத்தும் குடிபோம் 
பாசே. (ஐ ௩௯)
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அரிதாரக்குளிகை. 

குடிபோகும்பத்தியங்கள்பசுவின் பாலுங்கொள்ளன்னஞ்€னி 
யிட்டுக்குடிக்கச்சொல்லு ௮டவாகசீதச ரமனை த அம்போகுமதறையு;இ 
ஹேனரிதாரக்குளிகைதன்னை திடமாருமரிதாரமிடையேயைக்து சே 
சடா அரிஏரண்டுசலைதன்னில் இடமாகுக்கோளாந்திரமாகக்கட்டியி 
ருகலசந்தனிற் சுன்னக்கல் ஓ.ம்போடே. (௨௩௭௪) 

போடுநீஅமுரிவிட்டுநீத்தியாற்றிப் புகமாகமூன்்௮ுஇரம்கழுவிக் 

காய்க்தால்தேடு நீகற்சுன்னமிடைதானாலுதிற மானகாயியிடையொ 

ன்றுபோடுநொடுநீக ற்றாழஞ்சோற்றை யிட்கொழிகைதான்மூன் றரை 
த்.துவுளுக் அபோல்வர்டு&. வுருட்டிகிமலுலரத்திக்கொண்டு வட்டோ 
டுதன்னிலிட்டுமேலுமூடே (௨௩௮) 

மேலோடுயிரு€லைமண் ணுஞ் செய்துமேனுலர்த் இக்குக்பெமா 

ய்ப்புடமிட்டாறி சேலோகுகெல்வத்தி லிட்டுகாபிசேசப் பாவிராகனி 

டையிஞ்சீச் சாற்நில்மாலோடு தானரைப்பாய்கடிகை ரண்டுபாபச் 
சைப்பயதளவு உண்டைசெய்துகாலோடு நிழலுலர்த்திவைத் த் 
கொண்ணணெைமானசகக்தை வறுத்திடாயே, (௨௩௯) 

வறுத்அடனேபொடிப்பண்ணிகுளிசையானு வைத்துநீதேன்வி 
ட்டு அரைக் அக்கொண்டு இருக் தடனேமூன்றுகாளாறுகநேசஞ் செலு 

த்தினால்2தசாரமனைத் தும் போகுமறிரந்திரிமே விடாதசுரமாறலெல் 
லாமைந்தனேவிஷசரமோமாறனுவங் சண் டாய்வெறுத் தடனேபத்திய 

ந்தான்பசுவின்பாலாம் வென்னீருக் துவரையுட பருப்புபாமே. டு 

ச 

பருப்பாகும்வஅத்தவுப்புச்சத்றேகூட்டு பாஙக்கானஅரைக்சளை 

முருங்கைப்பிஞ்சாம்விருப்பாகும் வழுதலைப்பிஞ்சவரைப்பிஞ்சாம் 
வெறுத்திடுவாய்புளிபுகையுமாங்கிஷங்கள் கெருப்பாகும்பூண்டுள்ளி 

கடுகுமாகாகீராட்டிப்பத்தியத்தைநகிறு த்துப் போடுதிருப்பாகும்பத் 
இியர்தானில்லாவிட் டால்தீராது சொல்லிவிட்டேன் இறந்தான் கா 

ணே. (௨௪௧) 

குளிர்சுரத்திற்கு அரிதாரக்குளிகை, 

இறமானகுளிர்குரங்களனை த்.தர் தீரச்செப்புகூனரி தநரக்குளி 
. கையொன்று அறமானஅரிதேவிகச்திபண்ணி அப்பனேகழஞ்ரை 

ண்டுகல்வத்திட்டு நிறமானகற்சுன்னங்கழஞ்சகொலு நி௮ த் தவொய்க் 
கனகமென்தமிளகுகாஓு உறமானகோழிமுட்டை வெண்கருவிலாட் 
டி. உத்தமனேதூதளங்கா யுண்டைசெய்யே (௨௪௨)
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உண்டைபண்ணிகிழலுலர்த்திவைத்துக்கொண்டு யுத்தமனேய 
-லுபானமதிர்தசெய்தால்கொண்ட தொருசரமனைத்துங்குடிமோம் 
பாரு கூட்டாதேபுகைபுளிமோர்கெய்யுக்கள்ளூ கண்டபலத்தீனிகன 
க்காசையானால் கககவேதோஷமொடுசன்னியுண்டாம் ௮ண்டசொடு 
முனிவர்பணியரனார் முன்னானம்பிகையாள் தனக்கருஞூமருளுமாமே 

சகலசுரத்திற்குமாத்திரை, 

அருளுவோஞ்சகலசுரக் தீர வென்ருூலரி தாரவெள்ளைமாத் திரை 
தானென்பார்வெருளவே அரிதாரம்விராகனைச் துமேவான துரிசர 
ண்கொபியொன்று பிரளவேகற்சுன்னம்விராகனிடைகாலு பேரான 
கற்றாழஞ்சா த்ராலாட்டி, மருளவேஅவரைப்போலுண்டைசெய்து மை 
ந்தனேநிழலுலர்த்தி வசையைக்கேளே. (௨௪௪) 

வகைகேஞமோட்டிலிட்டுவோமேடி. மண்செய் துகாடையென் 
2புடத்தைப்போடு துகைகேளுஆறவிட்டெடுத் துக்கொண்டு ௬௧ம௪ 
கச்சீரகம்விராகனிடைமூன் ௮பகைகேளுவறுத்துநிபொடி தான்செய் 
௮ பாய்ச்சுவாய் திரலாறுகுளிகைதன்னை முகமாறத்தேன்விட்டுமை 
போலாட்டி மூன்றுகாளக்இசக் இியேய்ந் திடாயே, (௨௪௫) 

கா௫ிகாமரணம், 

ஏய்ந்திடவேவாதபித்தத்தாலே வர்தயிடங்கெட்டமாறலென் த 
சுசங்களெல்லாம் மாய்க்திடவேவச்தசுரமெல்லாக்தி.ந மாதலுக்குகா 
சிகா பரணங்கேளு காய்ந்திடவேகாவியொடுதுரிசிகேராய்க் கல்வத் 
தில்பொடிசெய்துவைத் துக்கொண்டு அர்திடவேபணவிடைதான் 
மூச்சிலூது சகலக.ரமாதலெல்லாந் தரியாதென்னே, (௨௪௯) 

தரியாதுகாலுகாள்மாதலோடு தான்மான்ருமாறலெல்லாஞ்சமு 
தீதிரமேபுக்கும் பிரியாகசசன்னிவிஷகரத் துக்கப்பா பேரானவேளை 
வேற்சுரசம்வாங்கி சரியாகபிஞ்செயதின்சுரசஞ்சேர்க்து சானானதிரிக 
டுகுப்பொடியுங்கூட்டி உரியாகத்தேன்கழஞ்சிவிட்டுப்பாய்க்கா லோ 
டுமேசன்னிவிஷச்சுரமும்பாரே. (௨௪௭) 

இருகேத் இரமை, 

&ரத்தின்மேல்வரு வாதக்தோஷத்தோ௫கர Csr aps BAC sr 
ஷம்பரமதோவம் உருத் துவரூர் தோஷமெல்லாமொழிவசத்கு புரை 
கஇிறேன்திருசேத்ரமைதானப்பா விரிக்தசடையான்விக்து விராகனி 
டைரண்டு வெடி.தேங்காயோசெட்டக் கரிதான்ரண்டுகருத்தகடல் 
வித்ததனைச்சுச்இசெய்து சனக்கயிடுவிராகனொன்றுகல்வச்தாட்டெ



அகஸ்தியர் வல்லா இ - 600. 47 

- அட்டையிலேபனை வெல்லம்விசாகனிடைண்டு அப்பனேதேப் 
காப்ப்பால்விட்டுஆட்டி. சூட்டியல் லோமையெடுத்துச்சிமிளில்வை த் 

த சுகமாகப்பணவிடைதான்காக்கிய்தேய்கு காட்டையிலேவென் 
னீர்சற் திய்ந்காயாகில் ஈநலமாகத்தீரும்கோய்ஈவிலக்கேளு ஓட்டுமேசு 
ரதோலம்விக்கல்வாக்தி ஓடுமேமேல்மூச்சுவிக்கக்போமே (௨௪௯) 

போமடாமதிமயக்கம்விஷங்கள்பித்தம் பொல்லாததிரிதோலம் 
விருமதகோஷம் நாமடாகிலேட்டுமமுஞ்சருவதோஷம் கஞ்சுதின்ஐ 
தோஷமுடனுஇரதோலஷம் ஆமடாகஞ்சுவிஸமென் றதெல்லா மக 
மேசுகசன்னிதோஷத்தோடு ஓமடாமலக்கட்டுந்தீருக்திரு முறைக்க 
சனாருரைக்தபடியுண்மைதானே (௨௫0) 

மகாசுராங்கிஷக்குளிகை. 

உண்மைமகாசுராங்கிஷஒத் தன்குளிகைகேளுூ உமைவிந் துரசம் 
காபிவெள்ளைசானும் வண்மையென் மபொன்லூமத்தைவித்தினோடு 

வகைக்குண்கொடிடைதான்கல்வத்திட்டு தண்மையதாமிள களவுங் 

கழஞ்சிட்பூத்து சான்சேர்திதுயூமத்தன்சாற்றாலாட்டி. வெண்மைதா 

ய்க்குன்வியிடைக்குளிகைகட்டி மிக்ககிழலுலர்த்திவைச் துவிளங்கக 

கேளே. (2.@s) 

கேள்சன்னிவாதமொடுசதசுசம்வந்தால் கெடியானயிஞ்சிரசக் 
தன்னிலூட்டு தாள்பித்தசுரம்விஷமாஞ்சுரதஅச்செல்லாஞ் சம்பழத் 

இன்சாற்கிலிடசத்தசுரந்தீரும் வாள்வென்னாரன்னமுங்கொள்மற் 
ஜொன்றாகாமைந்தனே வறுத் அப்புச்சற்றேகூட்டு சூள்சன் தச. ரமனை 

த்துந்தீரவென்றால் சுராங்கிஷர்தாரின்னமொன்று சொல்லக்கேளே. 

மேற்படி க.ரத்துக்கெல்லாம், 

சொல்ஒவேன்ரசம்பச்சைராபியோடு அுடர்செந்தியரிதாரம்லி 
ங்கம்வாளம் வெல்லு வேன்வெண் காரர் திருகடி னோடு விளங்கு தி௬ 
பலவகைக்குக்கழஞ்சியொன்று சொல்லவேகருப்பன்சா தீவிட்டெட் 
டி. சிறுபயற்றினளவுருட்டிகிழலுலச்த்தி ௮ல்லவே௫மிளில்வைத் து 

சுரத்துக்கெல்லாமனுபானஞ்சொல் லுகிறே னதிர்துகொள்ளே. 0 

அறிந்துசரதொந்தங்களெல்லாங்கண்டு அதிைசன்னிகரமள 
வும்பார்த்து முறிந்ததொருமுலைப்பாவிலிஞ்சிச்சாம்தில் குலிகையா 

ன்பிட்டுகளில்துள சிச்சாற்றில் செஙிக்ககொருஇரிபலையின்்கமொயந் த
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ன்னில் சத்தில்திரிகடுகுயொழமதாய் Keno GOST கசைமூலம் 
பஞ்சைமூலம் கேரறிர் தகுளிகையிட கில்லா சன்றே (௨௫௪) 

இங்குளா இக்குளிகை. 

நில்லாதுவென்னீருமன்னக்கொள்ள நிலைசெட்டச்சுரமனை த்.து 
ம்நீங்கும்பாரு வல்லாதுசுரத் துக்குஇங்குளாதி மாத்திரையேசொல்் 
அசிறேன்மகழ்ச் துகேளு சொல்லாதலோசபத்பம்கற்பூபபத்பம் தே 
AAG துவன்விச் துகடகுரோகணி பொல்லாதபேய்ச்சுரையின் வரை 
யின்வர்ளம் பொன்னூமத்தைவேறுடனேசிவிகைவேயமே (௨௫டு) 

வேறப்பாவெள்ளைக்காவளையின்வே௮ம் மேலான திரிகடுகுபச் 

சைகாபி ஆரப்பாமால்தேவிவெள்ளைதானு மரிதடியும்வகையொன்் று 
கழஞ்சிரண்டு பா.றப்பாகல்வத்திலிட்டுஆட்டப்பா பாங்கானகாகவல் 
லிசாற்திலேழ்காள் சேறப்பாமிளகுதூள்கழஞ்செண்ணான்கு சேர்ச் 
துயிளவென்னீசாலரைத்துக்கட்டே (௨௫௯) 

கட்வொய்மிளகளவுயுண்டை கூட்டிக் கனமாககிழலலர்சத் இயிள 
ம்வென்னீரில் அட்டியில்லாதொகுளிகையிய்க்தாயானா லநுபத்து 

நாலுசாரமகன் தேபோகும் விட்டிடுமமேயொரு திரக் தான்பேதியானால் 
வெ ஸனீருமன்னமுந்தான்்கொள்ளச்சொல்லு தட்டிவிடும்பகலுறக் 
கம்வேண்டாஞ்சொன்னேன் சாபமிட்டுச்செய்யப்பா சாற்ஞெண் 
ணாதே, (௨௫௭௪) 

சண்ணான திரிதோஷசுரத்தினேடு ஒடுங்காதவிஷச் சரங்களேழு 
ந்திரும் பெண்ஷோர்கள்சுகசன்னிசன்னிதோஷம் பெருஞ்சன் னிவா 
தசுரம்பிரலாபங்கள் எண்ணாபிசுரமனை த துமில்லையில்லை எளிதல்ல 
செய்தபாரிடுக்கந்திருல் கண்ணாலேதிரிபுரக்தையெரித்தமிசன் கரு 
கி.தறிர்துதேவிசொல்லக்கண்டிட்டேனே. (௨௫௮) 

மகாயிங்குளாஇக்குளி கை 

கண்டபடியிங்குளாஇக்குளிகையொன்று காணுநீஜாதிலிங்கம் 
பச்சைகாபி விண்டபடியிக் துப்புசூதங்கெந்தி வெண்காரக் திரிகடுகு 
கடுக்காய்கூட்டிகொண்டபடிசிவதை யெட்டிவிரையினோடுகொடி. 
வேலி, வேற்பட்டைத்தாளுள் உட்டுஉண்டபடியிவை யெல்லாம்சம 
னதாக உத்தமனேசதக்கள்ளிப்பால்விட்டாட்டே். (௯௫௯) 

ஆட்டியேமிளகுபோலுண்டைசெய்து அப்பனேகிழலுலர்த்தி 

வைத்துக் சொண்டு , கூட்டியே யொருகுளிகை யிளவென்னீ
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ரில் கொடுத்திடவேசுரங்களறுபத் தாலும், கேட்டியோபாம்பலெ 
ன் ஜசூலைதீருங் சகேடுகெட்டாசரஞ்சூலைகடி. உட்டோடும், * காட்டியே 
யன்னமொடுவெந்நீருக்தான் நல்சிவொய்மற்றொன் றும் கவிலொண்் 

ஞதே. | | (௨௧0) 
கெடி சூரணக்குளிகை. 

ஈவிலவேகெடிசரூரணக்குளிகையொன்று ரசங்கெர்திகருகாபி 
யெட்டிக்கொட்டை கவிலவேயிருவியக்ரொகாரம்கூட்டிக் சனக்கஞ் 

- ௪தாமரசைகழஞ்சுவிதம், நுவலுவோம்வெள்ளாட்டுப்பிச்சிலோர்காள் 

கொறுக்கவிட்ட்வேறவைக் துக்கல்வத் திட்டு குவிமுலையாமிளகளவுற் 

தண்ணீர்விட்டுக் குமவேசாமமரைத்அருட்டி.க்கொள்ளே. (௨௬௧) 

ame Ca gai ou ம்போலுருட்டி ச்சொண்டு உலர்ஈ்தசசகர் 

தன்னிலூட்டினாக்கால், வெருட்டொடல்வேர்வைமிகும் போர்வை 
போர்த்தி வெருளாதேவேர்வைதான்மெத்தக்காணும், மருட்சகெரமி 
ரண்கொழிகையில்திரு மக்களேபத்தியர்கான்மோருஞ்சோும், பு.ர 
ட்வெயித்றளைவுகண்டால்௮கினிருள்ளி பேசாதேயனலில்வைத்து 
ப்பெருகஇ்கிய, (௨௬௨) 

காளையென்பான் காயகன்குளிகை, 

பெருகவருஞ்சுரமெல்லார் தரவேண்டிப் பேசுதியமேன்காளையெ 
ன்பான்காயகத்தை, உருஇவரும்வெள்ளைப்பாஷாணமைந்து உற்ற 
சொச்துமல்லியிடகரசச்திட்டுச், சருகவருமூன் றுகசள்கல்வத்திட் 
டுத் சானருக்கன்கரிகாலுதன்னிற்றாக்கு, பருகவரும்பச்சரிசிதவிடு 
காலு பாய்ச்சியேகொத்து மல்லிக்யொழச்சாட்டே, (௨௬௩) 

்_.. ஆட்வொயொருசாமம்பயஅுபோல அ௮ப்பனேயுருட்டிநிழலுலா் 
தீதிக்கொண்டு, சூட்டியேயொருகுளிகைகாகவல்லி சுரசத்திலிடச் 
சகலசுரமாக்தீரும் வாட்டியேயன்னமொடுவெர்நீராகு மற்ஜொன்று 
மாகாதுமைந்தாபாரு காட்டுவேனின்னமொருசிசச்சையையா. or 

ளென்பான்் காயகத்தை ஈவிலொண்ணாதே, (௨௬௪) 

இதுவுமது, 

தண்ணாதாஈச்சையதுபெரிதாய்ப்பார்த்து யுக்தமனேயெடுத்து 
வைத் துமாலின்தேவி, மண்ணா துவிராசனைந்துநிறுத்தெடுத். ௪ coer 
யைத்திறக்தார்க்கூள் ஈறுக்கியிட்டு, மண்ணால்காற்லைசெய்து குப் 
பைமேட்டில் வரும்பசுவின்டையரண்டி:ஷலொன்றிலாதல், எண்ணா ' 
து சூழிகெல்லிவைச் அமூடி. யென்மக்காள்மீண்டலஞ்சென் நெடுத்தி 
டாயே, (௨௬௫) 

7



50 அகஸ்தியர் வல்லா - 600.' 

எடுத் இடுமிமாங்கஷெழமும்் தாரம்ரண்டு எளிதல்லபாகையிலைச்சா 
ழுலாட்டி, கடுத்திடுநீசாமமொன்றுசிறுபயதுபோலே கட்டியுண் 
டைநிழலுலர்த்திவைத்அக்கொண்டு, கொடுத்திடுரீமிளகைக் துகுளி 
கையொன்று கொடுத்துமெள்ளவிழுங்கச்சொல்லாறுகேரம் தடுத்தி 
டுமேசுரமென்றதனைத்துமோட காயகத்தின்பிலமறிக்துயான்சொன் 
னேனே, (௨௬௬) 

சொன்னேனான்புழுங்கரிசிசஞ்சிகூட்டு தொடரசாதேபுளிபுகை 
யுமுப்புமாகா நின்ருனேயெட்கொள்மட்டுஞ்சொன்னே ஸிடரகலு 
மொன்பதாகாளில்மூழ்கு, முன்றாமேபத்தியங்கள்பிசகாவண்ண மு 
ன்செல்லிப்பின்புகீமருக்தையூட்டு, மன்னாகள்பித்தங்கள் சுரங்கள் 
இர வகுத்திடுவேனேலா திக்குளிகைகானே. (௨௬௭) 

ஏலாதிக் குளிகை, 

தானென்றயேலமதிமதுரஞ்சுச்குச் சாஇக்காய்பொன் மமழுகு 
லவங்கப்பட்டை, சானென்றசர்.தனமுந்தேவதாரம் ஈன்னாரிவேருட 
னேமுத்தக்காக கோனென்றகோரோசனையுங் கடுகுரோகணியுங் 
கோஷ்டமொடுஇலுப்பைப்பூவிலாமிச்சம்வேழ், ஊகசெகண்றமுதந்திரி 
'கைபேரீத்தோடு உசர்க்சசடாமாஞ்சிதிப்பிலியுமா மே, (௨௬௮) 

ஆமடாபச்சிலையும்வகையொன்௮ச்கு அப்பனேகழஞ்சொன்று 

கல்வத்இட்டு காமடாகருப்பன்சாரிளநீர்விட்டுத் தானரைத்துச்சுண் 
டக்காயளவதாக, ஓமடாயுருட்டிகிழலுலர்த்திக்கொண்டு உத்தமனே 
யிளரிரைவேகவைக்து, போமடாஅக்£ரில்சனியிட்டுப் பொ௫ிக்கவே 
குளிகையொன்று போகும்கோயே. (௨௬௯) 

கோயேதுபித்தசுரம் பித்தமெல்லாம் துவலவேச த்திவிக்கல் 
கொடிக்குட்டீரும், நீயேதுபத்தியக்தானரையுப்பிட்டு கேோர்துவரைப் 
பருபுடனேயன்னங்கொள்ளு, தாயேதுபசுவின்பால் சீனியிட்டுத் 
தான்கொள்ளச் சூடெல்லார் தணியும்பாரு பேயேஅபயிச்தியமே 

் கொண்டயபேர்க்குப் பெருங்கமுதைப்பாலிலிடு பித்தம்போமே, () 

சுரத்திற்கு ௮ஞ்சனமை 

பிததுகன் மசாத்திற்கஞ்சனமைகேளு பேரான?ர் திற்பூகழஞ் 
சரண்டு இத்துடனேபழச்சாற்விட்டரைத்து நியு்இரும்புமண்வெ 

டப்புரமுக்தன்னிற்பூசி, மத் துடனேநல்லெண்ணெய்விளக்குஏ ந்தி 

மண்வெட்டி ப்புரத்திலர்தமையையேற்றி வித்துடனேமுன் உடவும
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மேலிட்டுத்தாம்பூரச்தின் செம்பினாலே விளங்கவே%ல்லெண் 

ணெய்குத்தியிட்டு மாலிட்டசாமக்தானானபின்பு மாட்டுகொம்புசிமி 
ளில்மைவாக்கவைக்து காலிட்டகாளமூன்௮ுரண்டாமாறல் கண்கு 

ளிருஞ்சுசங்களுக்குக்கண்ணிற்சிட்டு வேலிட்டவிழிமாதேபணவிடை.. 

மையப்பா விரைந்தோடும்பலசாற்களெல்லாந்தானே. (௨௪௨) 

வாதத்திற்குப்பிட்டு, 

. தானென்றவாதத்தின்கடுப்புக்செல்லாஞ் சாற்றுகியேன்பிட் 
டொன்றுதன்னைக்கேளூ, பானென் தமஞ்சனாச்தியிலைசானப்பா பல 

மிருபதிட்டுநீபாண்டத்திட்டு, வேனென்றவெள்ளமஅப தக்குவிட்டு 

வேகெட்டியடுப்பேற்தியனலைஞூட்டு, கானென் றகருங்குருவைப்பச் 
சைமாவாய்க் கால்படி முன்னீர்தெளித் அப்பிசறிவையே, (௨௪௩) 

வைத்துநீமேல்மூடிச்சமைக் துவாங்கி மைந்தனேயதையறிந்த 

வசையை ச சொல்வேன், எத்துநீபனைவெல்லஞ்ச மறேபிட்டு எட்டு 

காளருந்தவெல்லாவா தந்தீரும், தைக்துநீநோயறிர் ௫ண்ணச்சொல் 

௮ சாடன்புளிபுகையுக்தள்ஏுச்சொல்லு நித்துநீயுதையத்தில்பிட்டு 
இன்னு நினைவாகப்பத்தாகாள் முழுகச்சொல்லே. (௨௭௪௪) 

மகாசனலாலச்சூரணம் ௮௦-வாதத்திற்கும், 

சொல்லுவோனலாச்சூரணர்தானப்பா துடியானவாதமெல்லா 

ந்தொலைக்துபோகுங் கொல்லுமேகொடிவேலிபுங்கன் வேரும் கேள 

டாஆயிலியம்வேருங்கூட, நில் லுமெயதின்வேருபட்டைவாங்கி நிழ 

அலர்த்தியொருபலமாய்கிறுத்துவாங்கி வெல்லுவேனிச ச். அச்சூரண 

மேசெய்து மேல்மருக்துவாய்விளங்கங்கடுக்காய்சுக்கே, (௨௪௫) 

சுக்கு திப்பிலிகடுகுகரியசீரஞ் சுகமாஃவகைக்கு ௮அரைப்பலமேகூ 

ட்டு, மிக்கவேதுய்பபொடிசெய்துகொண்டு மேற்பொடியுமுள்பொ 

டி.யுங்கலந் அபின் பு, தக்கவொருகடியது தான்கேனித்கொள்ள தணி 

யாதவாயுவொவொதசத்தீரும், நீக்குமொடமண்டலக்திற்பச்சைவாதம் 
நீர்ச்சன்னிவா சமுதல் நில்லா தகாணோ, (2.௭௬)
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மகாகனலுருவச் சூரணம், 

காடாணஞுலைபதினெட்டுந்தீரக் கனலுருவச்சூரண த்தைக்கரு 

தக்கேளு, வாணடாகருங்குருவைச்சம்பாவான ' வரிசியதபலமிரண் 

டுஷறப்போட்டு, ஷஹணடாகழற்சிகொச்சிமுருங்கைமூன் று முயர் 
கொழுக்துபலமுக்கால்வரசைக்கும்போட்டு காணடாமுன்னரிசுபருக் 

அமிட்டு ரசங்கழஞ்சியொன் றரையுங்கூட த்தாக்கே. (௨௪௪) 

கூடவேிவன்வேம்புசூரணமேசெய்்.துகூட்டு சழஞ்சொன் தரை 

வெற்திலைதானைந்த, நீடவேயுரலிலிட்டுஇடிமைபோலே நீயெடுத் ௪ 

ப்பொடியாக்கவைத்தக்கொண்டு, ஆடவேவெருகடி.பாழாக்குவெகம் 

நீரதிற்கொடுக்க ஏழுபொழுதப்பாகேளு, நாடவேயாரறாகாளக் செந்தி 

காளெட்டுக்குளிர்க்தசலச் இருக்கச்சொல்லே. (௨௪௮) 

இருக்கவேயேரண்டத்கெண்ணெய்தேய்த்து இதமநவொண் . 

ஹைவிட்டொருகாள்மூழ்கு, செருக்கவேயிருபதுகாட்கழிந்தபின்பு 
சேருநீகோழியிடவிறைச்சிகூட்டு உருக்கவேபுளியுப்புகசப்புச் தள்ளு 

உத்தமனேழுருங்கைக்காயிலையுமாகும்ச 'கெருக்கவேநெ த்திலியுமவ 

'ரைப்பிஞ்சும் நீகூட்டச்சொல்லுவாய்மாகமொன்றே. (௨௪௯) 

கருவ்குருவையரிசிச்குரணம்;. 

மாதமொன்றில் ஈல்லெண்ணெய்முழுகலாகு மகத்தானசூலை 

யொரந்இதீரும், பேதமன்தியின்னமொருசூரணர்தான் பேசு” 

றேன்கருங்குருவைபச்சையாக வே.கமென்றுபடி.யரிகால்கானப்பா 

- வெற்றிலையின்சாற்றிலிட்டிரவும்மட்டு, நீதமென்றமறுகாளிற்சாறி 

அத்து நிழலுலர்த் திமேல்மருதுகிகழ்த்துவோமே. (௨௮0) 

'ஓமென்றால்லமின்னிமுசுமுசுக்கை யோரொன்றுவொருபிட. 

வெற்றிலை தானெட்டு, காமென் நநிழலிலிட்டுச்செருக்கரன்றாகள்சூத 

முக்கழஞ்சுதூக்கி, சாமென் றவெற்றிலைச்சாற்தன்னைவிட்டுத் தான் 

முறித்துஎல்லாமொன்றாசச்சேர்த்து. ஆமென்றுஇடி ச் துமைபோல் 

அளதாக்கி இுலர்த்திமேல்மருர் துநிகழ்ச் தவோமே. (௨௮௧)
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கலசமதுபுஇதொாகுமதிலேயிட்டு கழதஜ்சிக்காய்ப்பிரதாணை ம்கா 

'ளொன்றுக்கு நிலைபசுவின்தயிர்தன் னில்குழைத்தன்முய் நீயுருட் 

டி.க்கொடுபத்தியக்தயிறுஞ்சோரும், ஈலமாகவிருபத்தோர்தினமுக் 

தானும் ஈல்காதேபுளிபுகையுக்தூரத்தள் ளூ; பிலமாகவுதிரமதுவதிக 

ங்கண்டால் பிரியமுடன் தயிர்வெல்லஞ் சேர்க்கப்போமே, , (௨௮௨) 

தூரப்போம்யேரண்டத்தெண்ணெய்சேர்த்து சுகமாகுங்குளிர் 
ந தசலர்தன்னில்மூழ்கு, பாரிப்போம்பத்திமுழுகப்பாசொன்னேன் 

பறக்குமடாசூலைபஇனெட்டுப்புண்கள் , சாரிப்போங்கிரர் திபதினெ 

ட்டுந்தீருந் தணியாகவாய்வெல்லார் தான் கெட்டோடும், பூரிப்போ 

முட்ம்புரிக்குப் பிலக்குஞ்சொன்னேன் பேசாதேலுத்தர்களே யின் 
னங்கேளே. : (௨௮௩) 

ஞானம். 

கேளடாகாமத்தால்கெட்டோர்கோடி. இளர்சின்றகோபத்தால் 

மாண்டார்கோடி, காளடாஆணுவத்தாலழிந்தோர்கோடி. நலமான இ 

னியினாைந்தோர்கோடி, வேளடாதோஷத்தால்விீழ்க்தோர்கோ 

இட விணாகக்கொலைசெம்அசெ.த்தோர்கோடி பாளடாகானென்றசெ 

ல்லாந்தள்ளிப் பரஞானதத்துவத்தைப்பரிர்துபாரே (௨௮௪) © 

பரிச்துபாருனக்குள் ளேபிர்மக்யொனம் பார்த்தாக்கால்தோணா 

அபடுகுழியி ல்வீழ்வாய், இரிச்துபார்தாபரங்கள் செடி. பூண் டெ
ல்லாஞ் 

சவசெர்அவூர்வினங்கள் கடப்பினங்கள், விரிச் தபார்பரப்பினங்கள் 

சவிழ்வினங்கள் வெரும்படிழென்றெ ண்ணாதே சிவமென்றெண்ணு, 

சரிக்அுபார்நிதானத் தாலறியலாம்பார் ௪கலசராசரமெல்லாத்தானாய் 

ப்பாரே. (௨௮௫) 

தானானஅண்டசமாசரமுக்தானே தாய்பெண்டீர்மக்கள் சுத்தக் 

தந்தைதானே, ஊனைஉடலெல்லாக்கனதென்றெண்ணு உயிரெல் 

லார்தன்னுபிர்போலெண்ணிக்கொள்ளு, மானானவிழிமடவார்போச 

த்தாலே வருன்றகோயப்பாமயங்கவேண்டாக்தேனானமொழிமாத 

ர்க்ச்ச்சைகொண்டால் தேகத்தில்கோ ய்களெல்லாஞ் சேருக்தஈனே. 

இருகேத்திரச்சூரண ம் 

.சேருனெ் றகுலைபலவிரணர் தீர இிருநேச்தரசுரணத்தைசெப்பக் 

கேர, கேருன்.றவெள்ளருகுசிவனார்வேம்பு நெரிசங்குமூன்றுக்கு
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மாதிலாசம், சாருகின் றரவியுதையமாகும்போது .கானழியாகன்னி 
DE LTD EMILY EH. ஒருகின் ஐ-௮-.&-ரங்-இங்- ரங்-உங்-எங்-ரங்-ஒஸ்- 
ரங் -கென்றே, (௨௮௪) 

என்று, fpp2eru தம- வென்றுதானே யிப்பவேசர்வசாப-௩௪- 

நயென்று, அன்தனில் நாத்றெட்டுக்சாமேசொல்லி மத்தியான 

ந் தனிவேற்பிடிங்கக்கொண்டு, சென்றுசங்கலிவடவேறைப்பிரித்து 
வாங்கி கெளிவாககிழலுலர்த்திச்குரணமேசெய்து, ஈன்றுநீகல்லுரலி' 

.லிடித்துத்தூளாய் ஈன்றாகவடிகட்டி.யெடுச்இடாயே, (௨௮௮) 

எடுத்திவொய்மும்மருர்அசமனதாக என்மக்காள் புது ௪உலசஈ 

தன்னிலிட்டு, கொுத் இடுவாயிரவிகாளுதிக்குமுன்னே கோள் நிலையு 
 ம்அமுர்தமெனும்யோகரந்தன்னில், தொடுத்திவோய்ச்தங்கள் தங்க 
ளூிநீரில் சுரிதிகிலைமுன்பின்னாய் தள்ளச்சொல்லி அடுத் இடுவாய்கடு 
நீக்குடாறுமுன்னே அப்பனேவெருகடிகுரணத்தையிட்டே (௨௮௯) 

குசணத்தையிரு அபகாட்கொள்ளும்போது செல்க கொன்றான் 

யந்தான்பசுவின்பாலாம், பூசணித்தயுப்புடனேபலிசாகப், ரரம்பே௱ 

டாதேவெய்காயங்காயமாற்றிக் தோரணித்தகோழிதனைச்சமைக்க 

க்கூட்டுக் அவரையுடபருப்புடனேழுருங்கக்காயுங், சாரணத்தே 

வெள்ளாட்டுப்பாலுமாகுங் காற்றுவெயிலாகாதுகருதிக்கொள்ளே. 

கருதிலொருமுளகுமொருகுமுளத்திநூருங் கண்டதண்ணீரா 
காதுகருத்தொண்ணாது விரு அகபத்தீருத்கோய்விளம்பக்கேளு வெ 

டி ருலைநீர்ச்குலைவா சச்சூலை, பருதயெனவெதிகுலைத்தண்டி த்சூலை பஈ 

ருரணச்குலையொ௫ட்டுஞ்குலை குரு தியெனுஞ்குலையண்டச்குலையோடு 
குதிகாட்டி ந்குலையொடுகுலைப்புண்ணே. . (௨௯௧) 

புண்ணென்றவரச்சூலையுதிரச்சூலை புக்காகுஞ்குலையொகெபால 
ச்குலை தண்ணெளனறஅடி காக்கிற்குலையோடு கணியாதவாதபித்தக்கா 
ட்டுச்சுலை விண்ணென் றஜயத்இத்குலையுட ற்றடுப்பும் விசங்களென்ற 
குலைமுப்பத்தானுந்திரும், எண்ணென் றகாக்கரிக்குங்கரர் தியரிரரெந்இ 
யேழுமணிக்கிரக்இமருள் கிரக்இிப்போமே (௨௯௨) 

போமப்பாகாசிதின்னுங்கிரந்தியளிஓரக் திப்புண்ணாகும் வாய்கி 
ச்ர்திக்கண்டமாலை, காமப்பாகருங்கிரர்தியோனிப்புத்து ரன கறு 
ங்செந்தியொடுகெர்ப்பத்தின்ரெந்திகானும்  வேமப்பாயோனிப் புண்
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களிப்பூக்கரக்இ மேல்வாயில்கிரக்திசண்டக்கரந்தியோடும் “ஆமப்பா 
கருலழிக்குங்கிரச் திலிங்சப்புத்து அத்இிக்காய்செக்திசென் இரந்இப் 
போமே (௨௯௩) 

கரக்தியொடுவிப்புருதிகட்டிப்புண்ணுவ் கேளப்பாக்பாதிற்லத் 
கிரந்திமற்றும் பறந்துவரும்பிளவையொடுகு ழிவாழைப்புண்பருபரு 

வாயெழுகன்றபறவைக்கட்டும் எறிர்தவருமொட்டியப்புண்ணென் 

பதெல்லாம் ஏகுமேஎளிதென்றுயெண்ணாதேநீதறிர் துவிடுங்குட்ட 

மெல்லாம்வருஷங்கொள்ளக் கைலாசருரைத்தபடிகண்டிட்டேனே. 

இ.சசசீனிச்சூரணம். 

கண்டிட்டாச?னிச்சூரணத்தைக்கேளு காணுரசசுத்திசெய்து 

பலமுக்கால்தான் விண்டிட்டகெந்தியொருபலந்தானப்பாமேலான 
்- அரிதாரம்பலர்தான் ரண்டு பண்டிட்டகற்பரங்கபெட்டைபலகாலுபார 

டாகொடுமவலிவேகின்பட்டை துன்றிட்டியொன் றரைதான்் பலமே 

போடு வெல்லாதேயெட்டி விரைப்பலக்தானொன்றே, (௨௬௯௫) 

பலத்தாலேநிறுத்துக்கல் லுரலிலிட்டுப் பகருஞ்செங்கொட்டை 

“யைந்துவருத்துப்போடு பிஷுதாலேயிடித்துச்கூரணமேசெய்து டே 

ணியே யந்இசர்தியிளம்வென்னீரில் கலத்தாலேயொருபொழுதுக்க 

ரைக்கழஞ்சி நல்பெவேபக்தியச்தைகாட்டக்கேளுகுலத் தாலேமுரு 

ங்கக்காயிலையுமாகுங் கோழியொவரையுமாஞூக்குவியாமே. (0 

அகாதுபுளியுப்புக்கசப்புமுன்னு ௮ப்பனேபதினைக்துதனம்போ 
மட்டும் ஏகாஅபிணியகலும்வகையைக்?களு யெழுமாலங்கருக்குட். 

டமண்டவாதம் போகாதசெங்குட்டம்வெணகுட்டங்கள் புருட்பிள 

வைத்த்ண்கெரந்திப்புண்கள் சாகாதஅரையாப்புச்ளூலையெல்லாந்தா 
ன்கெட்டோமென்றுபோர்தான்சண் டீரே, (௨௯௭௪) 

கருங்கோழிச்சூரண ம்வாதத்திற்கு, 

சண்டீரேகருங்கோழிச்சாரணந்தான் கனமானமேம்பினிடப்ப 

ட்டை தன்னை தண்டாதமேற்பாணிதன்னை த்தள்ளி தானிடதுச்கு 

மணம்பலமிருபதப்பாஉண்டானபதினாறுபடி. தான்காட்டி யூறவிடுமி 

ரூபதுகாள்மட்டும்போட்டு வண்டானக்கருங்கோழிவயதுமூன்றுவா 

காகாற்சேவல்கொண்டாயே, ் (௨௯௮)
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சொண்டிடவேகுடல்தனையும்மயிரும்போக்கி குணமாககால்த 

னையுக்தன்னைத்தள்ளி விண் டிடவேவசுவகெக்திபல£கான்ரண்டுவிரு 

ம்பியேபொடித்துமேதூள தாக்கெண்டிடவேகோழியின்வயற்றினுள் 

ளே கடினமுடன் தானடைத்துதைத்துமேதான் ,பிண்டிடவேதாளி 

தனிலடக்கஞ்செய்து பிசகாமல்மறுசட்டியடக்கிவையே: (௨௯௯) 

அடக்கவைத் அசிலைகன்றாய்செய்துப்போடு ௮அகண்டவாய்த்தா 

ளிதனில்கட்டி.த்.தூக்ச கடக்கவைத்தகாடி தனையிருத்துக்கொண்டு ௪ 

ருக்கோழிதன்னிலாலிலிட்டபின்பு ம।_க்கவேமேல்மூடியப்பாவேற் 

றி மைந்தனேயொருசா திலிநகினாலே அடிக்கவேயரைப்படியாய்ச்சு 

ண்டி ற்னானாற் சுகமாகயிறக்வைத் துக்குளிரவாற்றே, (5.00) 

குளிர்க்தபின்புயெலும்புகள்ளிச்சதைமரும்.து குலாவிநிழலுல 

சீத்தியிடிச்குரணமாயப்பா அளிக் ததைவடிக்கட்டிவேழேவைகத்து ௮ . 

ப்பனேபலம்பத் துப்பர wR eo களிர்ததனிவிடி த் துச்சுரணமா 

ய்ச்செய்து கடக்கவைத் ே மேல்மருக் அகடுகுஞ்சுக்கும் சொத்ாகருஞ் 

சரகமுக்இிப்பிலியுமோமம்என் மக்காள்கார்போகமிருளுங்கூட்டே. () 

கூட்டுவதுவகைக்கு௮ை ரப்பலமதாசக் கொடி. தாகவறுத் தச்சு 

சணமேசெய்அு மாட்வெதுமூன்௮ுவகைச்சுரணமுங்கலந்து வறுத்து 

நீகருகாமல்வாங்கயொறி நாட்டுவதுகலசத்திலடைத்தவைத்ச கா 
ளொன்றுக்கரைப்பலக்தான்தேனிலுண்ண ஊட்டுவதமுப்பதுகாள் 
கொண்டபோது ஓடுங்காதகுலைகுட்ட மோடிப்போமே. (௩0௨) 

ஓடிப்போக்கிரந்தியொடுவாதவாய்வு ஓரண்டவாதமொ௫கரிச் 

- சனவாய்வு சாடிப்போம்பத் தியந்தான்புளியுமுப்புக் தள்ளிவிடுகோ 

ழியொடுமுருங்கையாகும் நாடிப்பாரவசையொுத் தவரையாகுகாள் 
முப்பத்தேழுக்கு௮ந் திசந்தி தேடிப்பார்விள்ளாதவென்னீர்தானுர் 
தேகத்தில்தான்விட்டாற்நீருக்தானே. (௩0௩) 

Bsa றமனச்ருலையிடிச்சுலைவந்தால் தான்கொள்ளபட்சத்தி 
gery ப்போகும் ஊனென்றமத்றுள்ளவியாதிக்கெல்லா முத்தழனே 
பத்துகாள்மட்டும்போதுக் ததனென்.றவிழிமடவாருடன்மருகலாகா 

ச் செப்புகிறேனுட்புண்ணவகையைக்கேளு கானென்றயிக் அப்பைக் 
சல்வத்திட்டு சாட்டியரைப்பொற்றலையின்சாம்சாமம்ரண்டே (௩0௪)
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பத் இியவுப்பு, 

சாமமது௮அறைக் அுவில்லைசெய்துலரத்திச் சலியாமலோட்டில் 
வைத்துமேலுமூடி, சேமமுடன் சீலைமண் செய்துலர்த் இச் . செவ்வெ 
ன்ற புடம்போடக்கட்டிப்போகும், காமமிஇற்சிறுகவிடரிகட்கெல் 

லாம் ஈலமானபத்தியத் இிற்கப்பாசொன்னேன், கேமமுள்ளகடுகுபே 
இபத்தியத்திற்காகா நீ ர்விடாநன்றாககிலையில்கில்லே. (௩௦0௫) 

பசங்குட்டத்திற்கு, வல்லாதி. 

. நிலையில்லாவிடுப்புவலிதீரக்கேளு லேசானசீனப்பால்பலக் சானை 
ந்து, மலைவில்லா இடி த். துச்சூரணமேசெய்து மைக்தனேதிரிகடுகுவ 

கைதர்ன்மூன்று, பலமெலாமூவைச்அஇளம்வறுப்பாய்ப் ப தருதேசூ 
சணஞ்செய்துறவேசெய்.த, ஈலமில்லாதிளைத்தவுடல் கனக்கு கெய் 
யில் ஈல்குவாய்வாதவுடலோர்க்குத் கானே. (௩0௪) 

தேனோடுகெய்யிலேகசொள்ளும்போது இறமாகவெருகடி.தான் 
'தெளிர் அபாரு, வேனென்றபச்தியக்தான்பழஞ்சோறாகும் விண்டு 
ண்ணகஃ்செண்ணெய்பன் தியாகும், கானோவொயுவென்றதீனிதள் 
ளு கத்திரிக்காயாகா துகசப்புமாகா ஊனோடுசூலையொகெசப்புவாய்வ 
உட்குடைச்சல்வாதத்தின் சசப்புபோமே, ட (௨0௭) 

கருவளர்ச்ருமெண்ணெய், 

போமென்தகருவழிக்குங்கெர் இஞூலை போகவேகருவளர்க்குமெ 
ண்ணெய்கேளு, பாமென் ச௮வித்தூத்்துமயேோண்டத் செண்ணெய் 
ப்படியரைதான் பசுவின்பால்படியுங்காலாம், தாமென்றஈருள்ளிப் 
up QuraG para Sigs gH இட்டுக்கரியரகமு, மாமென்று 

பொடிபண்ணுவிராகனிடைரண்டு மாங்கமுதையத்திப்பால் படியுங் 

காலே, (௩0௦ 

காலாகுமிதுவெல்லாமெண்ணெய்சேர்த்துக் கலக்தடுப்பிலேற் 
AMAA mo Furs, மேலாகுமெழுதுபதமாகும்போது வேகாதுகை 
யையிட்டாலிள ம்வெந்நீராம், மாலாகும்பதமென்றுவடி.த். துக்கொ 
ண்டு மங்கையர்கள் கெர்ப்பமுத்தஜந்தார்இங்கள் வேலாகுமவிழிமட 
வார்க்கஞ்சுகாளும் விளங்குமேழாக்திங்களேழுகாளே, 2 (௩0௯) 

,இங்கள அவொன்ப அக்குமொன்பதேகாள் Bours yh Deis 
சண்டுகேரம், பங்கமில்லா திரிகழஞ்பெகசச்சொல்லு பத்தியக்தான் 
புளிபுசையுமுப்புமாகா, பொய்சமுடன்மழுபுச் இயமிருச்சச்சொல்லு 

3
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புண்ணியனேநீராட்டியுப்பைக்கூட்டு, அங்கமதில்கோய்கழன் றழியு 
மன் நியழகுமாயிருமலுண்டாய்ப் பிறக்கும்பாரே, (௩௧9) 

கரப்பானுக் கெண்ணெய். 

பிறக்குமைந்தர்தங்களுக்குக் கரப்பானெல்லாம் புறம்போக 
எண்ணெயொன் ற.பேசக்கேளு, சறக்குமக்தகற்பூரவல்லிச்சாறுசிறி 
யசெருப்படைச்சா றீருள்ளிச்சாறு, வெறிக்குமக்தகரிமிதட்டிசெப்பு 
கெரிஞ்சிச்சான விளக்கெண்ணெய்ப்படியொன்றுபடிசானொன்று 
பறக்குமக்க மெழுகுபதந்தன்னைவாயங்இப் பாலருக்குக்கொடுத் துட, 
ம்பு பூசச்சொல்லே. (௩௧௧) 

மூலவாய்வுக்குப்பால், 

பூசவேகரப்பனென் றதெல்லாம்போகும் புகழ்மூலவாய்வு கான் 
போகக்கேளு, பேசவேவெள்ளுள்வித்தயிர்கானப்பா பிசகாமல்வெ 
ள்ஞள்ளிப்பலந்கானைஈ* அ, வாசமேயாவின்பாற்படியிற் பாதி வகை 
யாகக்காய்ச்சியேபுரையேகுத்தி, யூசவேரீசோறுதயிருங்கூட்டி. யுண் 
ணவேயக்திசக்தியொழியும்பாரே, + (௩௧௨) 

இதுவுமதுவாய்வுக்கெண்ணெொய். 

ஓழியுமேயுதிரத்திழ்பாராமற் நீரு மொளியாதமூலவாய்வோடி 
ப்போகுக், கழியுமேமூன்றுகாளமு அகொள்முா கரண்டசஎண்ணெ 
யொன்றுகழறக்கேளு, தெளியுமேவரிகடுகுக்காயிருபதப்பா செப்பா 
தேவிரைபோக்றெபொடி தான்செய்து, வழியுமேயொருதஃைப்பூண் டி. 
ருபதாகு மைந்தனேமேற்றோலைவாவ்ப்போபே. - (sen) 

வாங்குவாய்பெருங்காயங்கழஞ்சொண்டு மைந்தனேமுடக்கொ 
தீதான்கொழுந்தொருபிடியாம், பாங்க்லேரண்டஎண்ணெய்படியிற் 
பாதி பாலகனேமுன்மருக்தைஈறுக்கிப்போட்டு, தாங்குவாய்காச்சிடு 
நீமெழுகுபதமாகத் தானிறக்யொறவிட்டுக்கககைவாங்கி சாங்கமா 
யறைத்திவொயெண்ணெயோடு தான்கறைத்துஒருகாண்டி தாக்கி 
உாயே. (mer) 

மூலத்திற்கு நெய், 

தா&கிடவேமட்சமொன்றில்மூலவாய்வு தான் இருமலக்கட்டுத் 
தளர்க்துபோகும், தேக்கிடவேவாசகூலத்இற்கப்பா செப்புகிறே 
னெய்யொன்றுயாவினெய்தான், கோக்டெவேயடியொன்றுயீருள்ளி 
ச்சாற்று வலுவேன்ாலுபடி உடவாரு, வாக்டெலேபசுவின்பா OG pi 
ணிவாரு மஅரமதுபலமொன்று ௮அறைக்அப்போபே, (உகடு)
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BULPO 5H) D5 OT, 

அறைக்திட்டுமெழுகுபதந்கன்னில்வாங்இ அர் திசக்இியிருபஅு காள்கொண்டாயானால் கறைத்திட்டசிழ்மூலம்்ரத் தமலங் HOU BM GD) 
தகதோமெடாகண்பொரு நிறைத்திட்டகவமூலமெல்லார்£ர கோரான 
நாயுருவிகெய்யைக்கொள்ளூ கறைத்திட்டசிவர்தநாயுருவிதாலும் ௪ 
மூலந்தான்பதினாறுபலமுமாமே. ் (௩௧௬) 

ஆமப்பாநி௮் இடி த். தப்பாண்டத்திட்டு அபமுப்ப இரண்பெடி. 
* நீர்விட்டொன்றாய் பாமப்பாயொன் றரைத்துகாபிகெய்தான் பகவன் 

ந்துவிட்டபின்புபகர்வேன்கற்கம் 1காமப்பாகொடிவேலிவேரின்பட் 

டை. கற்விதைசேங்கொட்டையாயிற்பட்டை காமப்பா திரிகடுகுமு 
 ன்னைவேருக் தான் ஜிட்டைதிரிபலையும்முசுட்டைவேறே, (௩௧௭) 

வேருனவெட்டிவேர்புங்கன்பட்டை விளங்கவேசுத்திசெய் தூ 
eur on bl eg? காறானயிர்்அப்புப்பல்லிப்பூண்டு சாஞ்சோரிவோர்கஸ் 
அரிமஞ்சள் தானும் கே ரானபுளியரணைக்கிழல்குமல்லால் சேோ்பிரண்” 

டைக்கிழங்குமருள்சழெங்குமாகும் பேறானகாட்டில்வாழ்கருனைக்கர் 
தம் பேசுவேன்வகைக்கொன்றுகழஞ்சுகுன்றே, (௩௧௮௮ 

கழஞ்சாகநிறுத்தாவின்பாலிலாட்டிக் கலக்கவிடுகா படியால் 
தானப்பா இளங்கொதியாய்தாலுதாளடுப்பிலேற்றி யென்மகனேமு 
இரவடி.ஐக்தாகாளில் விழஞ்சதிரிபலையினிடகொட்டைகேராய் விரை 
ந் துசுட்டிப்பொடியாக்கிரீருப்ச்செய்து குழைச்சதிலேவெருகடி தூள் ் 
கையில்வாங்க கூட்டிரண்கொ௫டைகெய்கொடுத்திடாயே, (௩௧௯) 

. கொடுத்துவரப்பத்துகாளூதயக் சன்னில் குணமாகும்வியாதிக _ னைகச்கூறக்கேளு தடுத்துவருமூலமுடஓுஅப்புூலம் SO Pas iw 
முளைமூலமுள் மூலங்கள் வெடி தீதுவரும்பிரமூலம்வ உட்சிமூலம் வ 

ந் துவிரித்தளமூலம்சீழ்ஹலங்கள் எடுத்தக் தமூலமுடன் நவூஃல்க 
ள் ஏகுமடாசொன்னேனேயிந் நாலை த் தானே, (௩௨0) 

ய 

ப வயிற்வியா இக்குகெய், 

இக்_நாலில்வயி ததில்வரும் வியரஇக்கெல்லா மிய ம்புதேனொல் 

யொன்றுயிதமதாக மனனாகள்சலமுருங்கைவேருதானு மானிடரே 
. ன் fo உ, உ ் ன் 

சிவிதைவேர்கொச்டவேரும் ' சன் னாகுஞ்சாரனை வேருயிலப்பட்டை, 
a
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சங்கன் வேர்:மாவிலிங்கு க்காவேளைசொன்னேனான் வகைவகைக்கு 
ப்பலக்தான். ரண்டு சேராமலிடி த.துநீப்தக்குவாரே. (௩௨௧) 

வார்த்தெடுத் எட் டொன்ளாய்க்குறுக்வொய்ட வலியநீசட்டியி 
லேவடி த்துவிட்டு சேர்க் அவிபெசுவினெய்படி தானொன்று திருக்கள் 
ளிப்பாலரைகால்படியும்வாரு சாத்தரிப்பேய்க்குமட்டிக்காயின்கொ 
ட்டை நான்கட்டிச்சுட்டிடி த். துநீசாறுவாங்க கோத் தியரைப்படிவிடு 
நீசம்சங்கேளு கேர்வாளத்தோடுபோய்விசாகனெடையெட்டே. (0) 

எட்டடாபெருங்காயம்விசாகனெடையாறு இக்அுப்புவெண்கா : 
_ சல்கடுகுரோகிணி வெட்டடாவெள்ளஞுள்ளிச்சவர்க்காரஞ்சீனம் வெ 

ட்பாலையரிசியுடனவகைவகைக்குக்காலாய் தட்டடாவிராகனிடையை 
க் துதானும் தானதைக்துக்கஉடவிட்கொலுகாளும் மெட்டடாகிறு 
கொதியாயைத்துகாளில் ; மெழுகுபதத்தோடெடுத் துவடி க.தக்கொ 
ot Gor (௩௨௩) 

வடி.த் தகெய்யில்விராகனிடையொன்றுவாவ் யப்பனேவிடிய 
வேகொள்ளச்சொல்லு அடைத்துவிடும்நீராம்பல்கவுசகுன் மம் சொ 

ல்லுநீர்க்கோவை கெண்டை திரட்சிவாம்வு இடைத்தவைப்புப்பாச் 
வையொடுவயத்தில்கோய்கள் கெடிவிட்டேயோடுமடாபத்தியம்கள் 
உடைத்தசுண்டைவற்றலொடுமிளகுகீரா முண்ணலாங்கோழிச்சாற் 

- மோருங்கூட்டே, (௩௨௪) 

கெய்க்கடுகு,. 

கூட்டடாகெய்க்கடுகொன்றுகேளு கூறானசாரணைகோபொடி 
படி தானொன்று சாட்டடாகல்லுப்புப்படியரைக்காற் சாரனையின்௪சஈ 
அபடியொன்றுவிட்டு பூட்டடாவிலைக்கள்ளிப்பால்படி. காலாகப்பு௪ 
மூனபசுவினெய்படிகாலாகும் காட்டடாகோவினீர்படி.ரண்டாகும் 
நன்றுகவொன்ரூக அடுப்பிலேற்றே ் (௩௨௫) 

6 
ஏற்தியேகடுகுபதமாகவாங்கி யெடுத்துவொருகடிகொள்ஏதீரு 

ம்கோய்கேள் மாத்றுமேகீராம்பல்பேராம்பலோடு வயித்தில்வக்த 
கோயெல்லாம்வாக்கிப்போகும் சாற்றுமேமோர்கூட்டப்பேதிகித்கு 
ம் சமசயக்களெண்ணாதேதாக்கிப்பாரு தெற்தியேயுதரகோய்க்குள் 
சீபற்பம் செப்புகிறேனன்றாசுத்தெளிந் தகேளே (௩௨௬)
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வெள்ளுள்ளிவுதிரகோய்க்குப்பற்பம் 

கெளிச்துரித்தவெள்ளுள்ளிபடி தானொன்று சேருகருஞ்சீரக 
மும்பலமும்ரசண்டரையாம் பொளிக்தபாற்காயமத பலமொன்றே 
கால் புரஞ்சிவிசுக்குபலமொன்றேகாலாம், கெளிர்தமிளகொன்றுப 
லக்இப்பிலிதானொன்று நேரானகார்போகம்பலமுமொன்ற: சளர்ந்த 
வுள்ளிவேறுவைகத் துசரக்செல்லாக்தான் சட்டியொன் நில்விட்டுவிடு 
தான்சொன்னேனே. (௩௨௭) 

சொன்னேனையிந்துப்புபலத்தில்பாத தூக்கியிட்டுமேல்மூடிச் 
சீலைசெய்து, முன்னேநீகுக்கடமாய்ப்புட த்தைப்போடு, முழு அஞ் 
சத் துப்போகாமலிருக்கவாய்கு, பின்னேரிபொடி செய்து முன்னுள் 
ளிசேர்த். துப் பிதட்டியரைமைபோல யெடுத் துக்கொண்டு, மன்ன 
னேவெருகடி தானுதையங்கொள்ள வாந்தியொடுபேதியுமாமக்காள் 
பாரே, (௩௨௨௮) 

பாசப்பாகுளித் துச்சாறன்னமுண்ணு பரு கவதுகாற்பதுகாளு 
தையகாலங், காரப்பா திரும்கோய் தின்மமெட்டுவ் கடுஞ்சூலைபதனெ 
UOésq de O, பேரப்பாபிலிபத்து௮ண்டவாய்வு பெருவயஅ 
இரிச்சியுடன்வெப்புப்பார்வை, , ஊரப்பாவிட்டோடுஞ்செசன்னேனி, 
ன்ன முரைக்கிறேன்கொம்மட்டிக்காயின்குழம்பே (௩௨௯) 

கொம்மட்டிக்காய்க்குழம்பு, 

காயானவரி கொம்மட்டி ௮ஞ்சுபத் துகல்லுரலிலிட்டுத்தரன்பா 
ண்டத்திட்டு தாயானபசுவின் கோசலம்பதக்குதஎன்விட்டு ௮டுத்பே 
திதிசாலொன்றாக்கி தீயானபலம்பனிரண்டரைதான்வெல்லஞ் சேர்த் 
திட்டுப்பாகாகும்பருவம்தன் தில் மாயாதஇரிகடுகுகார் தமுள்ளிமாசீ 
னக்காரம்வெண்காரந்தானே. (௩௨0) 

காரமாம்வெடியுப்புச்சவர்க்காரர்கான் கரியசேகமிந் அப்புட 
னேகேளூபாரமாம்விராகனிடையொன்தேயப்பா பாச்சாரகேச்வாளம 
சபைதானுங்கூட்டு கோரமாக்திரிகடுகுகள்ளிப்பாலுங் கூ.றரைச்சால்ப 
டிசேர்த்துமருக்தையிட்டு வீரமாம்பாகுதனில்கலக்இக்காய்க் மல் 
வாருபசுவின் பால்படி சானொென்ே (௩௩௧) 

' 

படியரைக்காலேண்டத்தெண்ணெய்வாரு பசுவின்னெய்படிய 
சைக்காற்கூடத்தாக்கு இடமுறத்தான் காய்ச்சியெடுகுழம்புபோலச் 
சிறப்பாசசலசததிற்பத்துமாள்கான் இட முதவேதானியத்தில்வை
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ததெடுசத்து விரையளவுப்பிரமாணம்வெல்லத் தண்ண, அடியறுமே 
நீராம்பல்கவுசிவாய்வுசொம்பாண்டுசோகம் நீர்ச்சுரப்பும்போமேஃ () 

உதரகோய்க்கு, 

போகுமேகெற்பவிப்புருதிகானும் பொல்லாகமகோதரங்கள்க 
வுகெண்டை, ஏகுமேயுதிரத்திலெழுந்தகோய்கள் யென்மக்காள் 
வாய்வென்றதெல்லாந்தள்ளு, வாகுமேயின்னமொன்றுயுதரநோய்க் 
குவகுத்துரைப்பேன் கொம்மட்டிக்கரய்க்ஈடுகையப்பா, ஆருமேயன் 
பதுகாய்ப்பேய்க்குமட்டி யதையிடி ததுச்சாறுபிழிந்தப்பாகேளே () 

குமட்டி க்காய்க்கடுகு, 

கேளடாகல்லப்புபடி. கானொன்று கெடியானவெடிபுப்புவளைய 
அப்பு, தாளடாயிக் அப்புதார் தஞ்சுக்கு தாக்கடா இிப்பிலிவெள்ளுள் 
ஸிக்கூட, காளடாவகைக்குயரைப்பலந் தான்றாக்கு நல்லபெருங்கா 
யமதுபலமுங்கால்தான், தேளடாவாளமொஜொதிலிங்கக்திறமாகப் 
பலமொன்றுசேரத்தூக்கே (௩௩௪) 

“தூக்கியேபொடிசெய்துசாற்கிற்போடு சொல்ல: லைக்கள்ளிப் 
பால்படி தான்வாரு, தாக்கியேகாய்ச்சியெடுமெழுகுப தமாஈத்தானெ 

டுத் அயுடல்பிலம்கோய்ப்பிலமுங்சண்டு நீக்கியேவிராகனிடையுண் 
ணச்சொல்லு நீசாரும்வியா திதன்னைநிகழ்த் தக்கேளு, போக்குமே 
கெற்பவிப்புருதிசன்னை ப் பொல்லாதகெம்பவாய் வகலப்போமே, 0 

_ அகலுமேமகோதரங்கள்கெற்பசூலை? யட்டகுன்பவயற்றுவலி 
லெப்புப்பார்வை இகலுமேசுசோணிதத்தில்வாய்வுதானும் யேகுமே 
பிலிகைகீராம்பலாடு புகலுவேன்கவுகெண்டை மலட்டுப்பசச 
பொல்லாதவயற்றுகோயெல்லாக்தரும் பகலிலேசுடுகஞ்சிகொள்ளச் 
சொல்லு பத்தியமேயில்லையடாபசிர் *அகாணே (௩௩௯) 

குண்டலாதிக்குழம்பு, 

பிர் அண்ணக்குண்டலா இக்குழம்புகேளு பாரடாசங்குவடி வே 
ரைவாங்க சரிக்துகன்றாயரைத் ிடுநீவிஎங்காய்மட்டுஞ்சாதியாம்பெ 
ருங்காயம்விராசனிடை ரண்டு புரிர் தநிபொடி செய் திவைகள் ரண்டும் 
புதுகலசதிட்டு£ யகலச்சட்டி. திருக்கை வத்துமறா் திட்டகலசமே 
லேசேரவைக்அச்சம்பழச்சா ற்செப்பக்கேளே. (௩௩௭) 

செப்பமுடன்காலரைக்கால்படி.தான்விட்டு சே ர்த்தொன்ருக்கி 
ண்டி ரவிதன்னில்வைக் அ குப்பென்றுபொங்குமது தன்னைவாங்கி 

e
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குளிர் சகிழல் சன்னில்வைக் துவழிக் அக்சொண்டு சம்பில்லாம்றுகல 
சந்தன்னில்வைத் அ தான் முள்ளிக்க ரயளவுகாளொன்றுக்கு இப்புவி 
மிலாறுகாள்கொள்ளச்சோகை யில்லையடாகாமாலைப்பாண்டுதானே” 

கடுக்காய்நெய், 

ஜூனென்றகடுக்காய்கெய்சாற்றக்கேளூ தங்கம்போல்வரிகடுக் 
காய் நாறுவாங்கு ஏனென் நூம்ச்காய்நெல்லித்தர னமிருபதடாபலமி 

உச அப்பாண்டுத்திட்ே வானென்றதாூணிரீர்விட்டுக்காய்ச்சி மைக்க 
னேரண்டுபடிவடி.த்துவிட்டு தேனென் 2.ஆலின்னெய்படி தான்வீட்டு 
திறமான செண்பகப்பூயேலந் தானே. (௩௩௯) 

ஏலமொடுசிவிதைவேற்சுச்குமஞ்ச ஸி தமான?ரகமுங்கடுகுசோ 
கணிூலமொ௫கெடுக்காய்இப்பிலிவகைக்குதிறமாகப்பலமரைகானரளை 

த் துப்போடு பாலிரண்-டுபடி.விட்டுச்சிற:தயிட்பெ பகத் தில்வடி த்.திரு 
கழஞ்சிப்பருகக்கேளு தூலமெனும்வீக்கமொடுபித்தசோகை சோப 
முடனெவக்கினிமக்சம்போமே. (௩௪0) 

வலலாரசைகெம், 

போகுமேமலசலங்கடிளைப்புப்போகும் பொல்லாதபித் தவெப்பு 
லெல்லாந்தீரும் -ஆருமேவல்லாமைகெய்யைக்கெளு அமகானவல்லா 
சைச்சாற்படி தாகாலு GG மேபசிவின்பால்படி தாகாலு யிளநீர்தானி 

சண்பெடிகெய்தான்சண்டு வேகுமேசீதாசெங்கழகீசொன்று விட்டிடு 
வாய்பதிமான்றுபடியுந்தானே, .. (aoa) 

படி யுமேதாளிலிட்யெடுப்பிலேற்2' ்ி பாருகீகற்கமதிமஅரங்கோ 
ஷ்டம் விடியுமேசெங்கழுநீர்கிழங்குகுன் ஜி வேுடனேயவுசியிலை 
மேலுக்கேளு முடியுமேபச்சைகற்பூரத்தோடுமூதன்மை Can@rr 
சனையும்வகையொ- க்கு தடயுமேவிராகனிடைமூன்றுதூக்க தா 
னரைப்பாய்பால்விட்டெகலக்வொசே. (௩௪௨) 

¥ 

ஒலக்கிவிடஞ்ன்அுகாள்சிறுஇயிட்டுக் கட்டிவடி.காலாகாள்மயன 
ந்சன்னில் துலக்கமுடனந்இசந்திகாரடைதான்கொாள்ளசோருமே௪ 
யமிளையிருமல்ம ரந்தை குகை முவரும் ிதொண்டைகம்பல் கொ 
ண்டகஞ் சிவிஷக்கொடுமைகுலக்துப்போகும் மலைக்கவருமேல்மூாரச்சி 
யிடையிற்கார் தல்வாய்காக்கில்கெஞ்சுடலில்வசட்சிபோமே, (௩௪௩௨)
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காசத்திற்குகண்டங்க த்திரீகெய், 

வசட்சயென்றகாசங்கள் வேண்டில். வையப்பாகண்டங்கத் இ 

நிரெய்யைக்தானுர் இரட்செண்டங்காரிச்சாற்படி.தாகாலு தரமான 

அலவினனெய்படி தான் ரண்டு முரிற்சிடுமேகற்கஞ்சாரனை வேறோடுமு 

ண்ட றுகாஞ்சோரிவேற்£ழ்க்காய்கெல்லி தரிக்கவேகெரிஞ்சுவே த் 

ழாதுவளைவேருக்தான்வகைக்குப்பலமொன்றுதூக்கிடாயே 0) 

அக்கடாசிறுதேச்குகாளிசப்பத்திரியுஞ் சுகமாக௮ரத்தைவெ 

ட்பாலையரிசசொனும் தாக்கடாவகைவகைக்குகழஞ்சிமூன்று தான 

ஹைத்அப்பாலதனிற்கலக்கிவிட்டு தேக்கடாதீயெரித்துமெழுகுபத 
மாகச் சணத்தில்வடிக்காசிடைகானர்திசந்தி கோக்கடாமண் ட்லக் 
தான்கெரள்ளும்போது நவலுவேன்காசமென் றகோய்போம்பாரே 0 

மாந்தகெய். 

பாரிலேபாலரிடமாக்தந்தீரப் பரிக் துபரச்கெய்யொன்றுக்குப்பை 
மேனி நீரிலேபொடுதலையுஞ்சிறுபூனைக்காலும் நெடியஇரண்வெரப்பூ 
லாதானுமாக கூரிலேவிடத்தலையும் வேலிப்பருத்தி கோ கசாலையி 
“வைகொழுக்தெல்லாக்தான் சேரிலேகருசீயமுள்ளிச்சுக்கு இப்பிலி 
யுமருந்தெல்லாஞ்சேச்ந்திடாயே (௩௪௯) 

குஷ்டத்திநர்குயெண்ணெய். 

சேர்ச் தவிசெமறைவதைத் துக்கொண்டு செப்புவேன்பசுவெ 
ண்ணெய்ச்சேர்த்துக்காய்ச்சி வார்த் தவிடுசிறுகரண்டி கெய்தானப் 
பாமர்ந்தமதுபதினெட்டுவகையுக்தீருக் நீர்க் தவிடரயெண்ணெயொ 
னறுகுஷ்டத்திற்கு தஇறமானமால்தேவிகளஞ்சிமன்று பார்க் துவிடு௪ 
ந்தகந்தான்களஞ்சியொன்று பாலகனேயிவைரண்டும்பொடி தான்ப 
ண்ணே. (௩௪௭) 

பண்ணியேயெண்ணெய்தனிற்போட்டுக்க்டி. பதராதேயிலு 
ப்பவிநகெறிக்கவேண்டும் எண்ணியேகபெதம்போலேயானாலிறக்க 
A grein an Reo gran Olan ot ot உண்ணவேபுளியுப்புகசப்புமா 
கா யுத்தரவின்பாலோடுசினியாகும் மண்ணிலேமானிடர்க்குவக்தகு 
ஷ்டம் வாரிதனிற்புக்குமடாமைந் தாகேளே (௩௪௮) 

குஷ்டக்இம்குமலைப்பாம்பெண் ணெய், 

மைந்தனே குஷ்டகோய்க்கரந்தி குலைமகத்தான வீப்புரு 
தி பிளவைத்தீரச் சுந்திரமே: யெண்ணெ யொன்று சொல்ல 
த்கேளூ அரிசி அத்தடிரிதாரங்கெந்திலில்கம் முக்துமேசெவுரியொடு
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வெள்ளைச்குதம்முழுசாபியெட்டிவிரைக்கரிய£ரம், உர்தவகைமருக் 
: தெல்லாங்கழஞ்சிரண்டு என்மகனேபொடிபண்ணி எடுசத்திடாயே. () 

எடுத்திட்டுப்பாண்டமதில்புங்கனெண்ணெய் ஏரண்.த்தெண் 
ணெயொடுநிம்பஎண்ணெய் கடுத்திட்டவலகைமூன்றுபடி. தான்கூன்று 
கண்டாயேசெங்கொட்டைப்பலமுமூன்று, மடத்இட்டமயிலிறகுப 
ல௩தான்மூன்று மலைப்பாம்புக்கண்டமஅபலந் தானாறு, தொடுத் திட் 

டசம்கன்லேர்பலந்தானாலு தாளாக்கயெண்ணெயொு பாண்டஞ் 

சேரே, (௩௫0) 

சேர்த் துவிமெருக்தொன்திலழிஞ்வேருஞ் செர்த்துநீகுழித்த 
யிலம்படி.காலப்பா, வார்த் தவிபொண்டமதிலெல்லாமொன்றாய் வா 

௫கஏழுதினம்ரவியில்வைத் ௫, கேர்த்தயடாகெருடனிடழெங்குகண் 
டம் நீபோபெலம்நாலுமீருள்ளிகாலு, சாத்றவேசங்கன்குப்பிபடி தா. 

னென்று தான்விட்டுசிறுகொதிப்பாய்த்தாக்கெடே. (௩௫௧) 

மூட்வொய்மயிலிறகுகரையுமட்டு முத்தமனே யெண்ணெய்த 

னைவடிக்.துவா£ீல்கு, நீப்டுவாப்கதழஞ்சிெயரையந் சந்தி நீபோரெணம் 

தன்னிலிஈ் உஎண்ணெய் காட்டுவாய்பத்தியந்தான் மூன்னுஇங்கள் 

கார்த்திருக்கத்திரும்கோய்கழறக்கேளு, மாட்டுமேகுஷ்டம.து எழுப 
த்திரண்டு வருகங்கிரர் தகாப்பனொடு சூலைபோமே, (௩௫௨) 

சூலையொடுபிளவைபுத்துக்கண்டமாலை தொட்டவுடனெட்டு 

இன்றஒட்டியப்புண், மேலிட்டபலவிரணமெல்லாக்தீரும், வெயிலோ 

டுகாத்தாக்காற்புணர்ச்சயொகா, வாலையடாஇந்த எண்ணெய்கொள்ளு 
ம்போது வளருமேகுமைக்தகெல்லாமைந்தாபாரு, காலுமடாவிஷக 

டிகள்கடலேபுக்குங் கனமானபத்தியந்தான் காருகாசே, (௩௫௩) 

காராட்டால்மருக் து தானென்னசெய்யுங் கருங்குருவையரிச 

, யொபெயறுமாகும், கேராட்டால்சம்பாபச்சரிசியாகும் நீகூட்டுசாக் 

கரையுமாவினெய்யும், சேராட்டால்சூரகொண்டுவெடி க்குமேனி செ 

ப்பினேனிதையறிக்.து எண்ணெயண்ணு, போராட்டக்கோபத்தை 

யகலத்தள்ளு புண்ணியனேகளிம்பொன்று புகலக்கேளே, (௩௫௪) 

(களிம்பு) 

புகலசியவிரமொடசசகற்பூரம் புதியதொருசாதிலிங்கம் வகை 

தான்மூன்றும், செகமறியவகைக்குரண்டுமஞ்சிதாக்கச் சோடா 
௪ 9 .
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அபங்குமேதினெய்யை, பசல்முழுதுமறைத்துநீகுளிர்க்தசலத்இிலி 

ட்டுப் பாரடா ௮அதையெடுத்துநீரைவாக்கி, இகமதனில்மானிடர்க்கு 

ப்புண்ணிலிட்டா லெழுக்துபலவிரணமெல்லாமேகுந்தானே. : 0) 

ஏகுமடாதர்மமதுபெரிதென்றெண்ணி யேழையைப்பார்த்தன் 

னமிடக்கர்மக்தீரும், . போகுமடாவயித்தியச்க்குமனம்: கோகாமல் 

பொன்னோடுவஸ்திராபரணமீய்ச்து, தாகமடா தருதந்குபசாரஞ்செ 

ய்தால் சண்டாளப்பிணியெல்லாஞ்சமுத்திரம்புக்கும், காகமடா தரி 

த்தசவன்சொன்னமார்க்கம் கலமென்றுஉலகத்தேராகொடே, 0) 

சண்டசசப்பற்பம். 

நாடுன்றசண்டரசசப்பற்பந் தன்னை காட்டுறேன் வெடியுப்புப் 

பலம்தானூனு, ஆன் ற௪வர்க்காரமைம்பதாகு மப்பனேயிசண்டை 

யுக்தானறைத் தகொண்டு, கூடுஇன் தகலசத்திலரைவாசி யிட்டுக் 

கூர்மமாமேக்திரத்தைக்கவிழ்தச் அடி, தேன் ந Cam Ups 
'செய்துலர்த.திக் திறமமாகவடுப்பேற்றித்தாவகத்தைவாங்கே, 

வாங்வயேகுப்பிதனிலடைத் க்கொண்டு வாகானலிங்கமதபல 

ந். தானாலு, தாங்கயேகல்வகத் திலிட்டுக்கொண்டு. ஜாமமததிசாவகத் 
தாலாட்டி வாங்க ஒங்கயேவில்லைகட்டிச்சட்டி தனிலிட்டு ஒப்புரவாய் 
சட்டிக்குள்முருக்கம்பூச்சா், எல்கபயோகாபகி ழு ுடி யேழுச 

லைமண்செய்து அடுப்பிலேற்றே, . (௩௫௮) 

எத்தியேசாமம தளரியிட்டாத்தியெடுத்துப்பார்பதங்கமதுமே 
லேகித்கும், தேத்றியேமயிர்க்குச்சால் துடைத் அுவாங்கத் இறமாக 
அடிசட்டிமருந்அஞ்சேர்த்து, மாத்தியேதிராவகத்தால்சாமமாட்டி. 

வாங்கவில்லைசெய்து முன்போலெறித் துப்போடு, சா.ற்றியேமுன் 
பேசல ஏழுதிறமப்பா தப்பாதுசெயாசந்தான் தவளமாமே. (௨௫௯) 

_.. தவளநிறமாகியதோர்தளபற்பத்தைத் தனிவெல்லர்தனிற்பண 
ந்தரீஷ்வைத்.துக்கொள்ள, அவளுகின்றவாதமொபெக்கச்சுலை தொ 
லையா த௫ரத்இபுத்.துக்குஷ்டந் தானும், அவலுனெ.றகுலையொகேரப்பா 
னாலும்” கொடி. க்குமுன்னேகொல்லுகின் ஐரத்திரவாய்வு, புவனம.து 
அ௮ண்டாதுபத்தியம்வேண்டும் புகலுழேனின்னமொன்று புகலக் 
கேளே. (௩௬0)
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இதுவுமதுரசபற்பம்* 

“ கேளப்பானேமதுபலந்தானூறு கெடியானகம்பியுப்பெழுபன் 
தைநீது தாளப்பாசவர்க்காரமிருபத்தைந்துக் தாக்கியேமுன்போ 
லத்தீரீர்வாங்ு கோளப்பாவாராமலடைத் துக்கொண்டு குப்பிவைப் 
புலிங்கமதைக்கல்வத் திட்டு தூளப்பாஇிராவகத்தால்கடி கைஞூன்று 
அவளவகுரத்தடிசட்டிதன்னிய்போடே. ‘ (௩௬௧) 

சட்டிமேற்சட்டிக்குமுருக்கிலையின்சானு தாக்கியேபூசென்றாய் 

க்கவிழ்த்துமடி. ஒட்டியேசலைமண்ணேம்பொருந்தச்செய்து உத்த 

மனேகாழிகைமூன்றெரித்துஆற்கி அட்டியில்லாக்கவிழ்த்தெடுக்து 
ப்பதங்கத்தோடு அடியில்கின் பபற்பமுடனமைமுக்நீரால் கெட்டி 
மாய்வில்லைதட்டிச் அட்டி.தனிலிட்டுக் கேள்மக்காள்மேற்சட்டிக்குட் 
பூசக்கேளே, (௩௬௨) 

| பூசுவாய்வேலியென்றபருத்திச்சானு பொருக்தமண்செய்தெறி 

ப்பாய்கடிகைமூன்று நேசமாயாறினபின்பதங்கக்தோடு நிலைத்துநி 

ன்றஐதள௫்சேடுஅரைமுன்போலே வாசமாய்மூன்னுக்குமுசுமுசுக் 

கைச்சாற்மக்களேகாலுக்குகொடிவேலிச்சாம் தேசிகனேயைக் அக்சூ 

கொடுப்பைச்சாறு செப்பாதேஆறுக்குமல்லிகைப்பூச்சாதே.(௩௬௨) 
ஆ, 

சாறுகேள்ஏழுக்குவுப்பிலியின்சானு தப்பாதுதளபற்பம்இடை, 

போகாது வா.நுகேளஅபானத்தோடேயுண்ணு வாதமொடுசளனிப 

இனெட்டுக்தீரும் கூறுவேன்?ன்ப்பாசூரணத்இல் கொடுத்திடவேசூ 

லையொடுதரக்திதிரும் வீ௮கேளரிதாரப்பற்பத்தோடு மென்றுண்ணு 

ங்குஷ்டமெல்லா மேகுந்தானே, (௩௬௪) 

எகுமேபுளியாரைகெய்யிற்கொள்ள , என்னசொல்வேன்௫ராணி 
யெல்லாமேகுமேகூம் தாகுமேகர்தாதிலேயெத்தில் தாஅமிகவர்த்தி 
க்குழுலம்போகும் வேகமாய்வல்லா இதன்னிச்கொள்ள வெடி.சூலைய 
நிகிரர்திவெறுண்டேயோடும் பாகமடா௮மிர்தசஞ்வேதன்னிலீயப் 
பதித்துண்ணமேகமெல்லாம் பறக்கும் தானே. (௩௬௫) 

தானென் றபத்தியத்தைச்சொல்லக்கேளு கனிப்பசுவிளெப்பா 

லும்பயறுமாகும் வானென் தழுருங்கையின்பிஞ்சுமாகும் வழுதலைப் 

பிஞ்சுடனே தவளைப்பிஞ்சும் கானென்றதாதுவளைஞால. மாகுங் கண் 

டக்கத் திரிமணத்தக்காளியாகும் மேனென்றபுளியாளைகச்கொடுமை 

யாகு மென்மக்காள் புளிசசப்பையெண்ஷணெண்ணாகே. (௩௭௬௬)
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தாளகபற்பம், 

எண்ணரியதரளகத்தைப்பற்பம்பண்ண carr gop ur gag 

தர்க்காகும், ஒண்ணரியகாதாக்களாட மாட்டு மூத்தமனேவாதத்தி 

லுயரக்தவேதை, உண்ணரியமானிடர்க்குகோய்களே௫ உத்தமமாம் 

வித்தையினவுயர்த்திமெத்த, பண்ணரியசுர் இரமேசொல்லக்கேளு 
பாசமத்றஞானிகள்தான் பண்ணுவாரே. (௩.௬௭) 

பண்ணப்பாமேனிச்சாற்படிதான்ரண்டு பழங்காடிரண்டுப,.க். 

ல்லுச்சுண்ணம், கண்ணப்பாதேல்காயினளவாயிட்டுக் சவரமத்தால் 
கடைந் திடவாய்கடி.கைரண்டு, ஈண்ணப்பாதாளகக்தான்பலமிரண்டு 
நடுகிக்கவே தூளாக்இறமுங்கட்டி, எண்ணப்பாவடுப்பேத்றி யெரிகே 

ர்ப்பாக எழில்தண்ணீர்வற்தினபின்னெடுத்துக்கொள்ளே. (௩௬௮) 

எடுத்தபுளிபலம்பத்துப்பாண்டத்திட்டு இரவிஃ£ர்ப்படிகா துகூ 

'டவிட்டு, அடுத்ததி.௫டஷன் தங்கேகடைந்துவாகீ அப்பனே தாளகந் 
அளாக்திறமாய்க்கட்டி, கொடுத்து தீயிலிட்டுக்கணிமோலானால் 

குலாவியதோர்தாளகத்தையெடுத்துக்கொண்டு, கடுத்த௮ப்பைசா் 

தினிலேசாமம்சண்டு கனக௦மன்றதாளகத்தை யமைத்திடாயே, () 
ஆர 

அறைத்திட்டுரூபாய்போல்லில்லைதட்டி யப்பனேயுலரவைக்.த 

ப்பின்புகேளு, நிறைத்திட்டமுன்ளியையடுப்பிலேத்தி நீர்வற்றுவ 
_ அுத்திரண்பெங்குசெய்து, உறைத்திட்டசட்டி தனித்பங்கொன் திட் 
டு ஒப்புரவாயழுத்தியதில்வில்லைவை த். மறைத்திட்டமறுபங்குமே 

லேயிட்டு வாய்க்கணெங்குசட்டிகொண்டு கவிழ்த்துமடே, (௩௭0) 

டர மூடியேலைமண்ணேழ்செய்துலுர்த்தி மூதண்டவயிரகர்க்கும் 

இருவாணிக்கும், தேடியேபானமதுசுத்திவைக் அச் செபஞ்செய்௫ 

அடுப்பேற்தியெரிகேரப்பா, கூடியேயெண்சாமமானபின்பு குளிர்க் 

பின்பு எடுத் அப்பார்கறுத் தப்போகும், வஊடியேம௰யங்காதேயகப்பை 

ச்சாற்றில் மாட்டியரைவில்லைதட்டியுலாப்போடே, (௩௭௧) 

, உஸர்ந்தபின்புமுன்சாம்பலமுரியாலே யொப்புரவாய்பதங்கெடு 
த்துச்சட்டி கடுக்குவித்.து, மலர்ர் இடவேயடுப்பேற்திபெரிப்பாய்சாம 

மைந்தனேவிபூதிபோல்நீரிப்போகும், அகுர்ப்தவண்டநீராலேயறை 

திதுவாங்க. யகலீரண்டுசெய்.துலர் த திவில்லைவைத் அ - புலர்ந்தவகல் 

மேல்மூட.ச்சிலைசெய் து ப்/சிழாகக்கலச்டெ மாம்புடச்சைப்போடே
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சைபண்ணு, வாடவேவேண்டநீகலிவராது மக்களேபணீவிடைகால் 
நிறுத்துக்கொண்டு, கூடவேயண்டாசபற்பஞ்சேர்த்துக் : கொடுத்த 
டவேகுட்டமொடுகுறைகோயெல்லாம், ஓடவேகொல்லுமடாஇரத்தி 
யேது யுடல்கெடுத்தகுலையொடுவாதம்போமே. (௩௭௩) 

வாதமொடுபவுத்திரங்கள்கண்டமாலை தளர்கின்றபுத்துடனே 
பிளவைவலிப்புரு திகூட, காதமென்ற தூரமல்லவோடும்வேகங் கல 
ங்காதேபத்தியக்தைக்காருகாரு, ஆதியென்தவழலைதனையணைத்தா 
யானா லப்பனேகாட்டுமுன்னேயலறிவாக்கும், பேதமென்தமூடருக் 
குக்கருசொல்லாசே பித்தரைப்போலிருக்கப்பிழைப்பாய்நீயே, 

(தோளகக்கட்டு) 

பிழைப்பதற்கு சாளகத்தின்கட்டைக்கேளு பிசசாதேதாளகச்தி 
ன்கட்டைவாக்கி, இழைப்பதற்குகுறிக்கன்வாய்கலசர் தன்னில் இரு 
குகள்ளிப்பால் தனில்கிறையவிட்டு, உழைப்பதற்குத்த சளகத்தைவி 
ட்டுமூடி -யெரீரு இங்கட்புதைத்தெடுக்அுண்டுச்சாறு, சழைப்பதத் 
குவீட்டுமுன்போல் புதைத்துப்போடு தப்பாமல்திங்கள்சென்௮/ 
யெடுத்துக்கொள்ளே. (௩௭௪௫) 

கொள்ளடாபெகுவாயின்னீர்படி தாகாலஓு கூருதேபழம்புளியும் 
பலக்தானெட்டு, விள்ளடாஷூசிநீர்படி.காகாஓு விடதேதிப்பான்டத் 
இில்கடைந்துக்கொண்டு, கள்ளடாமூன்றுகாளானபின்பு தாளகத் 

தைதொளாச்இறமாசக்கட்டி, மெள்ளடா௮டுப்பேற்றிதபம்போல 
விக அவுக்தென்னைமட்டையாகுக்தானே, (௩௨௭௯) 

தானென்தமெழுகதுபோல்சுண்டி தரானால் தாளகத்தையெடுத் 
அநீவைத்்துக்கொண்டு, ஊனென் தமெழு சுதனைவில்லை சட்டி. யுலர்த் 
தியேகுழித்தயிலம்வாக்கக்கொண்டு, கானென்றதயிலமஇல்விரம் 
பூரம் கலமாகப்பொடி த்திட்டுக்கடக்கவைத் து, தேனென்தமால்தே 
வி௮யக்குகைக்குள்வைத் து செங்குமரிபால அவும்சுருக்கு 5 sree, 

சுருக்கடாயிருசாமம்பூசநீ றுஞ் சொல்லரியஅண்ட£ர அவுங்கூட 
இருக்கடாவகைக்குரண்சொமகச்தாககு யென்மகனேமுன்றயிலம்பூ 
சிவரட்டு குருக்கடாயிந்தவழியுலகத் துள்ளே கூருதேயிருசாமம்பூகி 
பூசி, முருக்கடாவாட்டத்திற்ிவக்கவாட்டு முறையோடேசவிமதிக் 
Gor we Siu, , (௩௭௮)
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ஈீய்க்திடவேகறுப்பாகயிருக்கும்பாரு யிடைக்கிடைகீவங்கள் 

தைச்சூத்தியூது வாய்ந்திடவேவயகெட்டுக்குறையாதையா வ௫வா 

னசயசோகமாச்தை இரும், ஓய்க்திடுமேசுரமனை த துங்கசரோகங்கள் 

யோடிவிடமமனுபானமஜஹிச் துபோடு, ஆய்க திடவேபல_நாலும்வெளியா 

ய்க்காணும் ௮ப்பனேபதங்கமொன்ன அ௮அறையக்கேளே. (௩௨௪௯) 

(இசசப்பதங்கம்) 

அறழையக்கேள்சுத்திசெய்தசூதர்தானு மப்பனேபலகா ஓநிரு த் 

அக்கொண்டு, பதையக்கேளடி.கனத்தப்பாண்டக்தன்னில் ' பாய்ச்௪ 

டாகரியுப்புப்படி சாகா, துறையக்கேள் கொடிவேலிவிளைந்தவே 

ஹை சொர்னமென்றகாதநீரண்டநீரால், முறையைக்கேள்சாமமொ 

TIA vara பூசைசெய்துசூரணத்தையதற்குட்சேசே. 0) 

சேரப்பாயுப்பின்மேக்குகையைவைத் தத் இறமானபாண்டச் 

தாற்பொருக்தமூடி, காரப்பாவச்சரமாஞ்லைசெப்து கனமானவாலு 

கையில்காலுசாமர் இரப்பாவேம்பினிடவிறகுபோட்டு இய்துதான் 

மாடாக்கியெறிக்அ.ஆ.றி, ஆரப்பாயெடுத்துப்பார்மேல்பாண்டத்௫ 

ளானவிந்துபற்பமதாயிகுக்குக்தானே. த (௩௮௧) 

-இருக்குமந்சபற்பத்தையெடுத் அ8ீயும்யேமமென் றவயிரவன்மு 
னவைக்அப்போற்றி'உறைக்கன் றகருகாகம் - பதீதுக்கொன்றாட்ட 

வேயொன்பதரையுப்புக்கேக விரைக்கன் 2வெள்வங்கரரைவாங்குமே 

லானவித்தையி துவெகுபதனமப்பா தநிரைக்கன்றேன்வஞ்சமுற்ற௪ 

ண்டாளர்க்கு நீர்க்கருவைக்காட்டாதேரிசஞ்சொன்னோமே. 

சொன்னதொருசூலைபஇனெட்டுக்இருக் துடி யானஇரக் தியறை 

யாப்புக்திரும் வன்னமுள்ளபொன்போலேதேகமாகும் வச்சரம்போ: 

ல்மேனிய துவலித்.துப்போகும் வன்னமோபத்தியத்தைச்சொல்லக் 

கேளு மேதியுடனெய்மோரும்பாலுமாகா பின்னைநுறுவ்கைப்பூவுட 

னேப்ளிப்புமாத்றுபிசசாமற்பத்தியமாயுண்டுதேறே, (௩௮-௩௩) 

இரசவேக்காட்டி ற்குக்யொழம். . 

உண்டுவரில்காய் சூலைக்கடித்தசானா லுத்தமனேயேரண்டத் 
தெண்ணெய்தேய்த்து மண்டலத்திலொன்றைவிட்டுயொருகாள்மா 

LOS வாய்குலைவாங்குழிடாகியாழங்கேளு : சண்பொர்கருவெல்லாங்
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காசிகட்குகளிப்பாக்குவெற்றிலையுமருதம்பட்டை சுண்டவேயெடுக் 

இிலக்ெயொழக்சன்னைச் சுகமாகக்கொப்பளிக்கச்சுகமத்மே, () 

சுகமாககாகமதுதரித்தவிசன் சுற்தரிக்குச்சொல்லவென்பால்ளூ 

ட்டீனால்பார் செகமாகும்பருவதம்போல்வளருமக்காள் தேசத்தோ 

ர்தான்பிழைக்கச்செப்பினேன்பார் ௮அகங்கொண்டலுத்தருக்குக்செ 

ப்பாதேநீ ஆசைகொண்டலுத்சரைத்சானகலத்தள்ள்ா Haw gap 

ணும்போலிருர்சானாகில் நீபனிரண்டாண்டுமட்டுஞ்சோதஇப்பாயே, 

சீஷன்மனஞ்சோதிப்பு. 

சோதித்துப்பார்க்கையிலேசலங்கானாகில் சொல்லடா தீட்சைமு 

'ன்னேகற்பமீய்ந்தூ சாஇத்துச்தான்பணிந் அகாத்தனால் தயங்கா 
தேயென்றுசொல்லிப்பூரக்கருவைச்சொல்லு: போதித் துவழிப்படி. 

யேஈடந்தாலுகல் புகலுவாய்பிராணாயக்கருவைமைந்தா சூதற்அவு 

னக்கு தவியானானாகில் துலங்குகின்தவேகமுறைசொல்லுவாயே . () 

முறைகண்டுகிருபமததில்லானாகில் மூதண்டலேகியமுந்தயில 

ஞ்சொல்லு நெறிகொண்டல$சிகன்னில்கிலைச்தானாகில் கேமமாம்பூர 

ணரூட்சத்தைநீட்டு வெறிகொண்டபூரணத்தேநிலைத்தானாகல் மெ 

ய்ஞ்ஞானக்கருவையுடவிள்ளுவிள்ளு அறைகண்டென்பதத்தைக்கா : 

த் திருர் தானால் சொல்லஉாவுடகருவுக்துறையுக்கானே. (௩௮௭) 
௪ 

தாகக்கட்டு, 

' தானென்றபராபரையாள்சொன்னவித்தை சாற்றுகிேன்சுர்இ 

ரமேசன்புவாகும் பானென்ற அலமுண்டகண்டர்பூண்ட பரிவானபூ 

ரணத்தைகாட்டக்கேளு வானென் பல நாறுகிறுச் அவாங்குவையப் 

பா௮யக்குகைக்குள்மாட்டியூது கானென்அருக்கையிலேசாதுக்தூவு 

கருத௫ன்ற இலுப்பெண்ணெய்மேலேகுத்தே, ... (௮௮) 

த குத்தையிடீலமுகந்தெளிக்அருக்கும்போது கொடிகள்ளிச்சா ற் 
றினிலேசாய்த்துவாநீ பத்தியிலேஇருபத்தொன்றுசாய்த்து பதரா : 
தேயிலைக்கள்ளியவ்வி தந்தான் சத்தியிலே௮அயந்தன்னால்கனமதாகத் 

தளராதேமாக்கல்லால்தூடி. செய்து வித்தையிலேயதிீதவித்தைமரக் 
கானுக்குள் மேலானசுச்திசெய்தராகந்தாக்கே, (௨௮௯)
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தக்கியல்லோமேஷத்தினுதாம்விட்டுத் தகவொய்ப்பொருந்இ 

மேலள்ளுக்கட்டி. வீக்பெல்லோஎண்சலைமண்ணுஞ்செப்து மேலன 

வயிரவனைப்பூசைபண்ணு தாக்கெல்லோகுழிவெட்டிக்கன்புடமே 

போடு சொல்லேதுகாகமதுகட்டி ப்போச்சி ேேதக்ெயெல்லோடடமேழு 

மடங்இப்போச்சு செப்பாதேவழலைசூத்திரமதாமே, (௩௯0) 

இிதமானகாகமதுபணர்சான்மான்று செயமானகாகமிடைகுரு 

வைக்கூட்டு அறமானதொன்றுரவிராலும்போடு அறவைகச்தமதி 
யெட்டுக்கூடத்தாக்க துதமானமகாஈன்றாயறவைத்தாது சொர்னம 
துவயகெட்டுப்புடத் க்கேகா கெறியானமனதோர்க்கு இக்.நால்கட் 

டும் நிலைத் தப்பார்குருவென்ன நினைவாய்த்தானே. (௩௯௧) 

நினைவா இக்தொழிலாற்வேனமேசெய்து நீபாரூவயித்தியக்தா 
ன்தர்மமாகும் தனமாகுுசைவைக்அப்பொன்னைத்தேடிச் கணத்தி 
வேவீழாதேபொய்யாகாதே மனமானதஇிளையாதேசாபந்தீரும் வல்ல 
-மைகள்பேசாதேவாயாடாதே கனமாகபுத்திசொண்டில்லதத்துள் 

ளேகாத்திருக்துகற்பமுண்ணுசன சந்தானே. (௩௯௨) 

சத தகள்செக்தாரம். 

கனகமென்றகாகமதுபலக்தானொன்று கருஇப்பார்தங்கமதுபல 
ந்தானொன்று முனைவதென்னஅயகாகம்பலக் தாணொன்று மூட்டப் 
பாகாந்தமென்மசத்துவொன்னு சனவப்பாகுகையில்வைத் துஉருக் 
கும்போது தாக்கடாகுடோரியதுவிராகனொன்று நினைவுகொண்டு௨ 
வாரையின்காலாறத்கிண்டீறுபோலுருக்கையிலேகெக்இதாக்கே. [8] 

கெந்திசமனிட்டுருக்கவொங்யொற்றிக் கேளடாகல்வ)்திலிட்டுச் 
சொண்டு வந்ததொருஅரிதாரம்பலக்தான்மூன்று மகத்சானவீரமது 
பலக்றானென்று மூச்துபானவிர்துபலமிரண்வொருமூழுகட்டுகெவு 
ரிபலமொன்னுபோடு தொந்தித்தஇடைகளெல்லாம்பாஇகெக்இிசூட் ் 
ஆஒயேசடையொன் ுலிங்கம்ரண்டே,. — (௩௯௪) 

ர லிங்கக்தினிடைபாகெட்சொர மிரண்டுகாள்குமரியிடபாலாலா 
,ட்செங்கொத்தஅயச்சட்டி சன்னிலிட்டுச் சடையாய்நீர்வற்ற ams 

- அப்பின்னும் ௮ங்கொக்தபூவாசம்பூச்சாறுவிட்டு ஆட்டடாதினம்ர
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ன்ரசன்பட்டை, இங்கொத்தஅமுரிவிட்டுஇடி த்துச்சாற்றி லிர 
ண்கொளரைத்துவறுத்தெடுத்திடாயே. (௩௧0) 

எடுச்திட்டயொடியதனைக்கல்வ.த் இட்டு என்மக்காள்பொழ்.றலை 
பின்சாற்றாலாட்டி த் தடுத்திட்ட மணவரையில்புடத்தைப்போடு சப் 
பாமல்க்அதரம்போட்டுத் தீரு கடுத்திட்டமூலவோதயிலம்விட்டுக் 
இளெரிரீவடி.த்திவொய்கவுமொறத் தொடுத்திட்டகாலிலொன்றுகெக் 

திகூட்டி.ச் துடியான செங்கீரைச்சா ற்றிலாட்டே., (௩௨௯௭) 

சாற்றிலரைத்திருசாமமுலர்த்திக்கொண்டு தங்காதேபொடிப 
ண்ணிமேருக்கேத்தி, மூத்தவற்குங்கக்தனுக்கும்வபிரவர்க்கு, முடை 

யோடே. ஆயிக்கும் வாமபூசை ஏழற்றிவொய்சாபங்களனை த்.துர்திரு 

மபெருதேறுஞ்சிவன்செய் துவாலையேத்தி, சூத்திரமாயெண்ணிரண்டு 

சாமக்தாலும் சூட்சத்தாகக்கினியுஞ்சூட்டிடாயே, (௩௯ஏ) 

சூட்டியேயாறவிட்டெடுச்அப்பாரு குூதமனுருன்றிலொன்று 
மேலேகிக்கும், மாட்டியேசெங்கீரைச்சா தராலாட்டி. விருப்பொன்னு 

அரைப்பொன்றுமேரு&கற்தி காட்டியேமுன்போலேயெ ரித் துகீறு 

கலமானமுருக்கன்பூப்போலாம்பாரு இட்டிவெயகச்விலை தான்ட 

வச்சொல்ற HIST HY SEI SO BO wT Ser. . (௩௯௮) 

அணுவொன்றுஈவலோகத்அள்ளேகொள்ள ஆணியுண்டோயு 

ஹையுண்டோலயாசொல்லு பணமென்றசைகொண்டலுத்தருக் 

குப் பசராதேயுட்கருவைப்பதர்க்தாரானால் பிணியென் ௦ரவிகோடிக 

ரகில்வீழ்ச் த பேயாடிப்பித்தாகயுழன்்றுசாவாய் சன.மென் தூற்றின் 
பல்கோபந்தள்ளிச்சிவன் மேலைசிக்தையாயிருக்கச்செய்யே: (௩௨௯௯) 

சலசரிமார்க்கம். 

செய்யவேசொல்லுகிேேனாகங்கட்டிக் தடமானகிண்ணிகைப் 
போற்செய்துகொண்டு உய்யனே௮யத்காலேசாம்பாளஞ்செய்து உ 
ததமனேகிண்ணியைப்போல்பதியைத்தோண்டி ' வெய்யவேகிண்ீணி 

யூர்தாம்பாளந்தானும் விடவுசற்றுமில்லாமல் பொருக்தச்செய்தூ 
கொய்யவேசலசரியுமயினக்தன்னைக். கூறுகிறேன் சுர்ொெமேகூர்க் து 

கேளே. . ட... (௪00) 

கூர்ர்அகேளயக்தன்னைத்தகதேட்டிக் குகைசுற்றும்பரப்பிவை 

த்துப்பழுக்கவூதி சார்ந்து கேள்கெக்தகக்தான்சட்டியாகத் தாச்சடர 

10
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சமனாகளிருஞும்போது' ஒர்க்துகேள்காரீயமையம்நேசாக உருக்குமுக 

த்தினிற்கொடுக்கக்கலக்துபோகும் கேர்ந்துகேள்ஈறுக்கெயதைஜ்.தா 

ளாய்வாக்க நினைவாகவைத்தபின்பு நிகழ்த்தககேளே. (௪02) 

கேளடா.ுலம்பால்படியித்பாதி கெடியானஅயக்கரண்டி. தன் 

oui so கோளடாவாருமல்கண் டிக்காய்ச்சு கொடிபோலேவரு 

ம்பருவந்தன்னிலப்பா வரளடாமுன்பொடியைத்தூவிக்கிண்டி மை 

ந்தனேடீர்வற்றத்இரட்டிவாங்க. சாளஎடாபட்டையின்மேலேவைக்து 

தன்ருகஎரிக்கவ துமயினரஈ்் தானே. -  (#02.) 

கம்பியப்பு. 

மயினமென்ற மெழுகதனைவைத்துக்கொண்டு மருந்துவசை 

சொல்லுகிறேன்.மாணாகேளு சயமென் தகம்பியுப்பு விராகன்ரூன்னு- 
தானரணைக்கோடதுவும்விராகன்மன்று நயனமென்றகல்வத் திலண் 

டநீரால் காட்டியரையொருசாமம்ரவியிற்போடு வயணமுடனகற்பூர் 
வெந்திலையின்சாத்தில் மாட்டியரைசாமமொன்றுவில்லுதட்டே, 

தட்டியேசவியிலிடுவுலருமட்டுங் கணிரிட்டாலோட்டில்வை தீ 
தோடுமூடி. அட்டியிலமண்செய்அபுடத்தைப்போடு அப்பனேயெரு 

மூன்றக்கதிகம்வேண்டாம் மட் ட்டுப்போற்கட்ட்முது இடையோகாது 

மாட்டடாகம்பியுப்புவிராகன்மூன்று தட்டி.யேமுன்போலச்சேர்த்த 

சைத்துதச். தப்பாமல்காலெருவிற்புடத்மைப்போடே, (௪0௯) 
e 

போட்டபின்முன்போலஅரைதீதரைத்துப் புகமாகவெருவேம் 

திப்புடத்தைப்போடு; நாட்டப்பாஇப்படியேதொர்தங்கோடி காட் 
டவேயுப்பதுவுமிடைபோகாது.. சாட்டப்பாவிக்தவுப்பால்சாரஞ்சா. 

கும் தனிச்சாரஞ்சாரத்தில் தாக்கச்சாகும், ஆட்டப்பாசாரத்தில்தொ 

நீதங்கோடி, ௮அனைத்துசாரத் தால்வீரங்கட்டே., . (#0@) 

அரத் தால்லீரமதுதொக்தங்கோடி. மேலானசாரத்தால் பூர் 
கொல்லும் பூரத்தாலண்டமஅதண்ணீராகும் பூட்டடாதுறைதோ 
அமஷறப்புக்கெல்லாம் காரத்தாற்சரக்கெல்லாங்கட்டிப்போகுங் ௧௪ 

, மருக்குப் பூரிரைக்காட்டொண்ணா -காரித் தால்புருஷருயி ரிஹர்சா 
ற்போலச் சண்டாள அ௮ண்டநீர்கொல்லுக்தானே. (௪0௯) 

கொல்லுமடா இனங்கன துகாரந் தன்னைக் கொடி இரண்டுசார£த் 
 தைக்கொல்லும்பாரு னல்லடாசாரத்தால்வீரஞ்சாகு ,மப்பனேயிதி
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Co gilAer aE, செல்௮ுமடாரிசாலேயெல்லாஞ்சாகுநே செய 

ச்சரவி ரத தால்சூதஞ்சாரும், கல்லகடாவெடியுப்பு நீரேசெய்தால் 

தலமானசரக்கஊரயெல்லாங் -கொல்லுஈ தானே. (௪09௭) 

தானென் ௮அண்டமொகொரஞ்சாசச் தான்மூன்றுமுப்பூவாய் 

முடிர்தவாறு, மானென்£றமுப்பூவும்பிர்மாவிஷ்ணத் இரனஞகுமப்பா 
மாட்டிப்பாரு, பானென்றசட்டமுனிநிகண்டிச்சொன்னாற் பாஞ்௪ 
பூதிச்சாக்கைப்பார்ச்துச்தேறு, வேனென்றயெண்ணெயதுகழன்று 

தானால் வேகையஅயெளிதாகுமுத்அுச்கேளே, (௪0௮) 

் உத்துமேபார்க்கையிலேகருவுச்தோன்றும் யுனக்குள்ளேபீஞ்௪ 
பூதச்தைப்பாரு, ௪த்துமனஞ்சங்கையம்வுப்பார்த்சாயானால் தானா 
னமுக்கோணவல்பையைச்காண்பாய் மகச்அமொருகருவில்லைகுண் ௨ 
லியார் தாய்தான்மாலினிடகருவறிக்சால் வல்லபையின்வாசாம் எத்: 
ததொருகற்சண்ணஞ்செய்காயாடில் யென்னாணைசரக்கெல்லங் கொ 
ல்லுந்சானே, ட (௪0௯) 

(வீரப்பம்.) 

கொல்லுமடாவிரமொசோரக்தா-னுங் கூறக்மீசள்வதையொன் 
ஹுவிராகனொன்று, வெல்லுமடாசூதம து.வலந்தான்ரண்டு விதமான் 
அக்கல்வச்திலண்டகீரால், அல்லவடாசாமமொன்று அழறைத்தூவா 

ங்க வாரியுப்புசெயநீரால்கடிகையாட்டி, செல்லுமடாவயச்ச௪ட்டி ஈடு 

வேவைகத்துச் இறமானநாகமென் றகிண்ணிமடே, (௪௧0) 

மூடியேசலசரியேவளைத்துக்சட்டி. மூகண்டதஇருவாணிபூசை 
செய்து, தேடியேவாலுகையான்மேலேவைச் து சலத்தையஇல்கிறம் 
பவிட்டுயெறிக்கும்போ௮, வாடியேசலக்தூவச்சுட்டுதானால் வாங்௪ 
மறுதண்ணிவிடகுடவொங்கும், ஒடியே௮லையாசேவெகுபதனஞ்செொ 
ன்னே னுத்தமனேயெரிப்புரெண்டு தினமுந்தானே, (௬௧௪) 

் ௬ 

இனஞ்சென்றுமதாரியொபெய்பமாகும் இத்தர்புகழ்சுச்இொமே 
தின்றாயாகில், மனஞ்சென்றுசமாதியிலேகூர்க் அப்பாயும் ஒ.௮வாகு 
முன்றிரேகம்மலைதரனீடோ, கனஞ்செய்யும்கோய்களெல்லாம்கட 
லேபுக்குங் கர்மமொடுஅர்தகம்ச தவியோடு், தனஞ்சென் றவறுமை 
யெல்லாம்யோடிப்போகூஞ், சகலகலைக்கியானமெல்லாந் தங்குக்தா 
னே. (௪௪௨)
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ககுமடா சலசரியில்சரக்கெல்லாந் தான் தாக்கவேயிக்கோர் 

வைப்பெரு நால்பாரு, பொக்குமடாவாதமென்னகொடிக்குமுஸ்னே 

பொல்லாதகோய்களெல்லாம்போகுக்தூரம், எங்குமடாஉன்றிரேகம் 

மேருவாகு மென்மக்காள்யெட்டெடடுமெய்தும்பாரு, தொங்கும 

டாவழலையுப்புபட்டுதகானால சுகபற்பஞ்செக்அரம்வேதையாமே, () 

வேதையென்றால்சலசரியின்கருவைஈன்றாய் வெளிதிறந் துசெர 

ல்லிவிட்டேன்மயக்கமில்லை, பாதையென் ததுரிசிகுருவில்லாகார்க்கு 

பாடினேனித்ரொழிலைப்பரிந்அகாணும், போதையென்றகா தவிந்தை 

மதந்திடாதே | பொன்னடியின்னாலத்தையிகழ்க்திடாசே குதையொ 

ன்௮மாட்டாதே பொய்சொல்லாதே சுறுக்காசயின்னமொன்று 

அனறையைக்கேளே. (௪௧௪) 

(இரிக்சுன்னங்களாறுக்கும்யெண் ணெய்,) 

அறையேதுகிரிச்சுன்னங்களாறுந்தீரச் சொல் ஓறேனேரண் 

டஉத்தெண்ணெயொன்று, முறையே துதேங்கரீப்ப்பால் படி தானொன் 
று: முதிருமேயெலுமிச்சம்பழச்சாறொன்று, குறையே துயீருள்ளிச் 

சாறோவொன்று கூட்டடாபசுவின்பால்லடி தானொன்று, Boo Dw gi 

. கெஜனரிஞ்சொர்தானொன்று நீச்சர்த்துத்தாளிதனிலடுப்பிலேற்றே, 

ஏற்றுவாய்கற்கமதுவெர் தெயஞ்£ரகமு மேலமதிமஅ.ரமுடன்மி 
லாக்காய்கந்தம், சாத் தவாய்வசையொன்றுகழஞ்சிமூன்று தானறை 
த். அகலக்கயேதூன்றாகாளில், போற்றுவாய்மெழுகுபதக்தனிலிறுத் 

இப் பொடி.த்தவொய்குங்குமப்பூக்கழ்ஞ்சிமூன் று, ஆற்றுவாய்கொ 

ண்டிடவேமூலவாய்வு மழச்சியுடன்கிரிச்சனமுமணுகாகெண்ணே. 

பூசினியெண்ணெ ய். 

அணுகாதுமேசவட்டைஅக்இரதாக மகத்திவிக்குமினனமொ 

er pile pusssen, பிணியேதுயேரண்டத்தெண்ணெய்படிதான ர 
ண்டு பெரும்பூசினிக்காய்ச்சா படி தான்ரண்டு ஈணுகா தமீருள்ளிச் 

சா றுபடியொன்று காட்டெலுமிச்சஞ்சாற்படி தானொன்னு, கணியாத 

யோரிதழின்சாறுவொன்று தாளிதனில்விடுகற்கஞ் சாற்றக்கேளே. 

கேளுகீவெர் இயமோபலந்தான் ரண்டு கெடியாகவரை த்திட்மே 

Worm ae, 81 on Say. ததிவொய்கலசந்தன்னில் ஈல்லகோசோசனை
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யூக்குல்குமப்பூத்கானும் தாளுகி சிரசம்வகையொன்றுக்குக் தப்பா 
மல்கழஞ்சாண்டு பொடித் துப்போடு வாளுகீ௮ந் இிசக்திகொள்வாயா 

் கில் மகாமேகமென் றதெல்லாம் வாராதென்றே. (௪௧௮) 

சயத் இிர்குயெண்ணெய். 

வாரா.துமேகசு ரம்வயிஞசூரிவெட்டை வளர்மூலக்சரரணியோடு 
பிரமியங்கள் சேராஅு௮க்கினியாம்கா தவாய்வுசெப்பரியநீர்க்கட்டுத் 
இறந்துபோகும் கேரா௮ுசீழ்மூலமரத் சமூலம் கெகநொளைமலக்கட்டு 

_ வரட்சிமூலம் சாராயின்னமொருயெண்ணெய்தன்னைச் சாத்றுகயே 
ன்சயர்தீரத்தயவாய்த் கானே, . (௪௧௯) 

தயவானபூவர்திப்பட்டைக்.தானுக் தறித்திடி FAM DUM Ese 
லமீரெட்டு ஈயமாக்யொட்டொன்றாய்க்குறுக்கிவாங்கி ஈல்லலாமண க் 
கெண்ணெய்ப்படிதான்£ண்டு இயலான யெண்ணெயொடுகியாழஞ் 
சேர்த்து யிரண்டுபலங்கஸ் தூரிமஞ்சள் தாலும் மயமானகடுக்காயம் 
பலந்தான். ரண்டு வன்னிவேற்பலமழைத்து யெண்ணெய்தனித்போ 
டே. (௪௨0) 

இ௫வுமத-பிள்ளைகட் குப்புகல 

அறைத்திட்டுமெழுகுபசக்கன்னில்வால்க யதிற்கரிய£ர.கந்தர் 
ன்பலந்தானொன்று நிஹைத்இடவேபொரத்திட்வைக் அச்கொண்டு 
கேரமிருகாசிடைதானந்திசந்தி கறைத்திட்டகசரோ கமிருமவிசோ கா 
ச்மொகெல்வுளமார்கைசண்டு குறைத்திட்டுக்கபம்விழுதல்சுவாசகா 
சம் கொடியசாந்தகொண்ணூற்றுர் குடிபோம்பாரே, _ (௪௨௧) 

போமப்பாபாலருடசு $நிகணங்கள் பொல்லாதயிரைப்புடனேக 
க்கல்வாயும் காமப்பாவிலாவிழுப்புசகுழிமர் தங்கள் ஈலமன்றியிரைப் 
புமந்தக்கோமைகட்டும் தாமப்பாகோழையென்ற விப்புருதியோடு 
தானரத்தமிருமலொடுபீனிசங்கள் ஓடீப்பாபுளியுடனேமோருக்தள் 
ளி உண்ணயிந்தகோயில்லாதோடுக்தானே. (௪௨௨) 

மேகசூலைச்குயெண் ணெய் 

ஓடவேமேகமொடுகுல்போ ௪ உயர்கருடன்்கிழங்கெண்ணெய 
ஹறையக்கேளு போடவேகெருடனிடஇழெக்குபலதூறு பொடியாக்கி 
யெண்ணிரண்டுபடி.நீர்விட்டு வாடவேரண்டுயுறவாய்க்காய்ச்டுவடி.த் 
வில் யேரண்டச்தெண்ணெய்படி சண்டுதேட வேரோகண்யுங்கரிய 
சறுக்கு வகைவனது பலந்தானொன்றே (௪௨௨) 

தன்ருசயறைத்திட்யெடுப்பிலேத்றி யுக்தமனேசிற:தியாயன்லை 
மூட்டி. நனறாகும்மூன்றாகாள்மெழுகுபதமரானால் கெல்லாவின்கோ
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ரோசனையிங்குங்குமப்பூ குன்றாமல்வகைக்குரண்கெழஞ்சிதூக்கி குப் 

பிரசங்கற்பூரல் சமஞ்சியொன்று சென்ருடப்பொடி த் இட்டுக்கலசச் 

தன்னில் சேரவேயெண்ணெய்தனைவடி த்திடாயே (௪௨௪) 

௪கலவியாஇகட்கும் 

வடித்திட்டயெண்ணெய்தனைபலமைக் கொள்ள வாதமென்ற . 

தெண்பதுவுங்கிரர் இரலை பிடி ச்திட்டசிலேற்பனங்கள்தொண்ணூ ற் 
முறும் பேசாதேயோடுமடாபெருங்கானகத்தில் நடித்திட்டாப்போ 

லேபிழிக்தசாறுகாட்டி பிடியொன் றதனைவகுக்குமுன்னேகடி:த் திட் 

. உமெழுகுபதத்தி௮ு த தப்போடு கனமானபத்தியந்தானுப்புமாத்றே 

உப்பைவிட்டுவென்னீருமன்னக்கொள்ளு யுத்தமனேமஅபத்தி 

யமிருக்கவேண்டும் அப்பைவிட்டுப்பையங்சேவறுத் ஒக்கூட்டு அவ் 
அத் இல்கஅப்புவம்குமகலும்பாரு கொப்பைவிட்டுகுதித்தமர் தபோ 

லயோடுங் கூறுவேன்யெண்ணெய்விட்டுப்புளியைக்கூட்டு செப்பை 

விட்டுபோனயந்துபோலவேதான் 'தீராதகோய்களெல்லாக் இருந்தா 

னே (௪௨௬) 

ஈகமூலத் திற்குஞ்சகலவியாதிகட்குமெண்ணெய், 

திருமேமூன்றுகாள்கொள்ளும்போது இறமாகமூன்றுகாள்மறு 

பத்தியமப்பா சாருமேகாற்பதகாள்கரப்பான்பண்டங் கற்றடாயேர 
ண்டத்தெண்ணெய்மூழ்கு வாருமேவென்னீசை பரிமா ற்றங்கள் வலு 
வானமூலகோய்திரக்கேளு சாருமேகற்முழஞ்சோஅவாங் தாக்க 
வெள்ளைபூலாஞ்ச புலாவேறின்பட்டைத்தூளே (௪௨.௪) 

.... அளிடவேபிசைந்தழுத்இப்பிழியத்தண்ணீர் துகளாகப்படியெ 
ட்டுப்பாண்டஞ்சேர்்தன காளிட்டபடிகாலுிஅமித்ெண்ணெய் நற் 
முழைவிழுஅச்சாற்படிதாகாலு வேளிட்டயிளநீர்தான் படியும்காலு 
வெள்ளாட்டுப்பால்படி தாகாலு வாரு தாளிட்டஅள்ளியுடச்சாறும் 
நால தரனானஅ௮.றுகன்வேற்கிழாம்காலே, (௪௨௮),
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காலாகயிவையெல்லாம்பாண்டஞ்சேர்த்து, ் கல்ல அதிமதுரம் 

துயலந்சகனெட்டு மேலானகுன்றிவேற்பலக்தான்£ண்டு' விளங்குக 

ன் தயேலமதுபலக்காஜனென்று பாலினாலிவைதன்னையசைத்துப்போ 

ட்டு பாலகனே? அதியிட்டேழுகாள்வை. மாலானதெட்டான ளன 
லைஞூட்டி. வினை தனி SGI RTA (௪௨௯) 

திக தறல தம்னுவவிபுள ந்தானொன்று Peon fe tet es 
சந்தன்னிற்போடு மலைச்திட்டயெண்ணெய்தனைவடித்அக்சொண்டு 

வராகனிடையந்தி சர்இிபதிர்தவர்க்கு குலைத்திட்டமேகமொடுயெ 
௮ம்புரக்கி குலைவலியுமதிசாரங்கராணிமாலர் . தலைத் திட்டகீரிழிவு 

அந்திரதாகம் சுரமஸ் திசரமுதலாய்த் துலைச் துபோமே. (௪௩0). 

போமப்பாமூலக்தாலெழுக்தபேதி பொல்லாத£ழ்தூலம்சத்த 

மூலம் ஆமப்பாவரமூலமிறுக்குமூல மரி தீ.கள்ளிகடி.த்துளையுமபா. 

னவாய்வு ஓசப்பாசூரியனாலெழுக்தச்சூடு முள்ளிறங்கச்சி ழ்மூலமுளை 

வுரத்தம் எரப்பரபி கொல்லாத கருக் கதம் கலமாகயின்னமொன் 

அறவிலக்கேளே. (௪௧௧) 

Ate, ன் கு 
FENG ஈரய்க்குமெண்ணெய், 

ஈவிலுகறேன்சிறுபுடலங்காய்ப்பலந்தா. நானு சன்னாரிராத்தக் 

காச்லொமிச்சம்வேற் YE MAC wor Os திரப்பாலாடையல்லிப்புன்னு 

க்குப்பூடேவேபனையின்வேறும் சவிலுகன்ஐமாதளையோரிதழ்தாம 

ரையு மறுகாசத ரியொடுபூலாவேறும் ௮கலுகிறபூலாவிழுதுநெ 

ரிஞ் சிகொத்றா னன்படா தவகையொன்றுக்கிடி ச துவாங்கே. Q 

வாங்கியேகலந்துண்டுபாண்டத்இட்டு வார்த்திடுவாயா ற.௮நீர் 

படியெண்ணான்கு தாங்கியேதீயெரித்தயெட்டொன்றாக்கி தாளித 

_ ஸனில்வடி.தஅவிட்டுத்கனியெள்ளெண்ணெய் தேகங்கியேயிளநீரும்பச 

வின்பாலுஞ் சீராசெங்கழனீர்வில்வம்வல்லாரைச்சாற் ஓக்கியே.ஓவா 
ரைசிறுசரைக் கொழ்றானோறிதழ்பு சமரையல்லி செங்கழநீர்ச்சீறே. 

'சாறாகுமானையுடகெரிஞ்சிச்சாறு தப்பாமல்வகைவஒகீக்குகா 

அபடுவிட்டு மாருமலடுப்பில்வைத் சன்லைமூட்டி. மைந்த்னேனவதி 

னந்தானூறவைத்து விருனகற்கமதுமலர்க்காய்கக்த மிளகுடனேவ 

சுவாசிமதுரமேலம் கூழுனஜாஇக்சாய்ப்பத்திரிகராம்பு - குன்றிவேற். 

பாகமசுவகெர்தஞ்சேரே, (௪௩௪)



தர் அகஸ்இயர் வல்லாதி - 600. 

சேர்ப்பாரேகமுங்கொத்தமல்லி சிறுகாகப்பூவிடைப்பஞ்சாத்இ 
சபேதி காரப்பாசெஞ்சக்தனங்கற்பூராவுங் காட்டாத்இிப்புவபினிக 
ஞ்சாவித்து ஆரப்பாதக்கோலஞ்சுக்கிகாபி யத் திஇப்பிலிலவங்கமா௫ 

க்காயும் கேரப்பாவகையொன்னுகழஞ்சிரண்டு நீயாட்டுப்பாலதனி 
ற்கஹைத்துவாறே. (௪௩௫) 

௮றைத்துவிட்டுமூன்ராகாள்வடிக்கும்போது கலச.த் திலிடி.மருர் 
அகழறக்கேளு உறழைத்்அவிட்டேன்குங்குமப்பூகஸ் தூரியல்லா லத் 
தகோரோசனையும்பு ஓு.குதானும் நிரைத்அுவிட்டேன்கழஞ்சிண்டு 

பொடித்துப்போடு நீமெழுகுபதந்தன்னில்வடித்துக்கொண்டு கு 

றைத்துவிட்டக்கழஞ்சொன்னறுயந்திசக்தி - கொள்ளவேமேகமெல்லா 
ங்குடிபோம்பாரே. (௪௬௬) 

குடிபோகுங்கரொமணிபத்அமதிசாரங்கள் குலமுழறையாய்வருகி 
ன்.றமூலரோகம் அடிபோகும்பெரும்பாசெலக்கிரிச்சு அரிகிரிமியி 
"வையெல்லாமகலும்பாரு துடிபோகுங்கசப்பனொகெண்டமாலை சூ 
லையொமமோர்பாணியகுவைச்கட்டி கடி.போகுங்குட்டமொகெிரக்தி 
ப்புத்தகாணாதகுடல்படவன்பிளவைகாணே. ட (௪௩௨௭) 

“  பிளவையொபெவுத்திரகள்வங்கூவெள்ளை பிலங்கெடுக்கும்விப் 

புருதியண்டவாய்வு அளிவதென்னநாசிதாபிடத்தோ 9 Nari BOar 

டி.சூலையாணியெல்லாம் களிவதென்னயென்௮சொன்னேன்மகோத 

சங்கள்கட்டோடேபோகவொன்றுகழதக்கேளு தெளிவதென்னகல் 

லெண்ணெய்படி தானெட்டு சக் இிவேர்கொடுவேலிதில்லம்பாலே. 

சகலகோய்குட் டத்திற்கு எண்ணெய். 

பாலான இருகள்ளிச்சதுரச்கள்ளி பாச்சானங்கொடிச்கள்ளி௪௬ 
க்குக்கொன்றை வேலாகுங்கருவேலும்புங்குசங்கு வெள்ளறுகுகன் 

னூரிகத்தைச்குரி ஆலாவேர்பு£த்தி௮த்தியிக்திவேம்பு அழுக்கறொத 
இண்ணாமூலிதானும் பூலாவேற்நீர்பூலாக்குப்பைமேனி யொடுதலைகை 

் யாத்தகரைப்பிளைவேறே. ் (௪௩௯9. 
« 

பீளையொடுயிலைக்கள்ளிச்சவனாவேம்பு பொற்றலைகையாக்தக 

ரைச்்னியோடு கோளை யறுக்தேச்சான்வேற்காற்கட்டானுங்கொ 

ி.தூதுவேளைசெஞ்குரைப்பட்டை வேளைவேற்காய்வேளைமுடக்கொ 
,திரூன்வேம் விடத் தலைவேம்உசிலம்வேற்வெள்ளைக்குன் நி காகாயே 
கேள்கொடுக்குக்கார்க்தைரண்டு கழர்ச்சிவேறழிஞ்சிக்கருடன் கிழப். 
கே. : (௪௪0).
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இழகங்கென்றசாரணைமாவெருக்கனோடு கேள் புரசுமுருக்கைமுல் 
-லையிண்டுதோண்டை, வழங்கிநின்றகக்ருழைகாட்டுமல்லி வன்னியா 
லியமொகெருகுவாயும், புழுங்கநின்தபொன்முசுட்டை யவுரியோடு 
பூவாசுகிலவாகையப்பைகோவை, மூழுகுகின் தகொளுஞ்சிமிள கழஞ் 
FB py oH Yor முத்திருச்குஞ்செவிசங்கன்குப்பிமீவமர. (௪௬௧) 

வேரென் த௮வுரிஉள்ளிமிளகுகாபி .வெந்தோன்றிநிருவிஷமுக் 
தாசங்கெந்தி, கானென்2ரகமும்காலுசுக்கு கார்போகமேலங்கஸ் 

தூரிமஞ்சள், பாரென்றபீகாதிகாப்பன்பட்டை பார்செவுரிவீரமொ 

டுகுதம்பூரம், ரென் றவலம்புரிக்காய்வசம்புவாளம் சேருநீவெட்டி. 
முத்அப்பூவக்இக்காயே, (௪௪௨) 

கர்யானசாஇக்காய்கரொம்புபத் இரி காராவின்ரோசனையூமத்தின் 
வித்.த, காயானஅ௮ூல்கட்டைதேவதாரஞ் சந் தனமுக்இரிபலையும்இரி 
பலாதி, தீயான௪டைக்கஞ்சிஅபினிக்காயும் இப்பிலிமூன் நுஞ்செச்கா 
யுருவிசேரு, பேயான*ம்பையொடுகவு தும்பைகொச்ச பெருதி ௫ம் 
பைவகையொன்அபலக் தானொன்றே, oe (௪௪௩) 

ன 
பலமொன்னுவேர் வசைகள்நிறுத்துக்கொண்டு பாய்ச்சடாக”* 

டைச்சரக்கிற்பலத்திற்பா த, செலஞ்சற்றுமில்லாமலுலர்த்திக்கொ 
ண்டு சேரவேயிடி.த் அத் தாளாசவாங்5, பிலமென் றபூர்வல்லிக்கொடி. 
செங்கொட்டை பேசாதேபலம்பத் அப்பச்சையாக, தலமென்றகல் 
லரலிலிடிக்கும்போது தாக்கப்பாமுன் மாளைச்சிறுகத் தூவே (௪௪௪) 

இறுகவேதூவியிடியெடுத் தக்கொண்டு சேரவேவெள்ளாவி*௪ 
டி தன்னில், இருகவே தாளைவிட்டுஎண்ணெய்விட்டு இசவிமுகள் 

காணவைப்பாய்மண்டலக்தான், கு௮கவேபெரும்பரம்புசாரைப்பா 
ம்பு கொடி.யகல்லபாம்பினிடமூன்றுகண்டம், மருகவேகரண்டி தனி 
லெண்ணெய்விட்டு மடியாமல்சர்ப்பகண்டஞ்்வெக்கக்காய்ச்சே: 0 

காய்ச்சியேசட்டி தனில்மரூந்தோடிட்டுக் சலக்துரவிசானையி 
லேதெளிந் தவெள்ளை, வாய்ச்சுசேஎன்௮ுசொல்லிப்பதகம்பண்ணி 
வாரப்பாகாற்கழஞ்சியந் தசக்த, போச்சுதேமண்டமேகொண்டபோ 
ஆ பிணியெல்லார் தீர்ச்ததடாபெருமைமெத்த பாப்ச்சயேகால்காள் 
கன்வீர்லுக்கெல்லாம் பழுத்சதொருவாழையிலை போட்டுக்கட்டே.() 

காட்டடாகாத் தடனேவெய்யிலுமாகா காலையந்தஇியெண்ணெய் 
விட்டுக்காக்கச்சொல்லு, விட்டி டாய்புளியுப்புக்குளிர்த் த கண்ணீர் 

ll
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விதமான்பதார்த்தமெல்லாம்விரைந்துதள்ளு மட்டடாபு துப்பாண் ட. 

ந தன்னிற்பொங்? வார்த் அுண்ணப்பசுவின்பால்வெக்நீராகும், மெட் 

டடாஎண்ணெயிடவாசம்பட்டால் மேதினியோர்நோயெல்லாம் வில 

இிப்போமே, (௪௪௪) 

பாம்புத்தயிலம். 

விலகுமடாவிரிகுட்டங்குறைகுட்டங்கள் வெண்புள்ளியழிகுட் 

டமுதலாயுள்ள பலகுட்டமழி௫ரர்இவளராம்புத்து பசங்கப்புண்வெ 

டி சூலைபலவிஷங்கள் இலகுமேமேனியதபொன்போலாகும் என்மக் 

காள்சண்டசசபற்பத்தோடு, ஈலஅ.அரிதாரபற்பங்கூட்டிக்கொள்ள 

தாடாதுபிணியனைத்தும் நாடிக்காணே. . (௪௪௮) 

சாணவேவெண்ணுாத்திச்சத்பந்தன்னைக் கண்டித் துஉலர்த் திவி 

டுகருதக்கேளு, தோணவேயிறகுகேர்பூரஞ்சாரர் தானக திவெள்ளை 

விறஞ்சமனேதூக்கி, நாணவேயிதையுலர் த்திழிடி த். துக்கொண்டு நன் 

“முக க்குழித்தயிலமிறக்கொக்கி, பேணியேபாண்டத்திற்கறுக்கவாங் 

ஓப் பின்சாரநீர்விட்டு இடித்திடாயே. , | (௪௪௯) 

இடி த்ததொருமருக்தெடுத்அப்புடத்தைப்போடு என்மக்காள் 

வெக்நீசாயிருக்கும்பாரு, கடுத்ததொருநீசகனில்கழஞ்சிவாங்கி கண் 

1 _சயோமுன் றயிலங்காற்கழஞ்சுவிட்டு, . விடுத்ததொருஅந்திசக்திம 

'ண்டலக்தான் விரும்பியேகொண்டவர்க்குவிரணகுட்டம், மருத்த 

தொருபதிகெட்டுமகன்றுபோகு மப்பகேபத்தியக்தாகறையக்கேளே, 

அதையுலேனுள்ளியொடுககோகாது அ௮ப்பனேபுளியாகாதறிக் 

அகொள்ளு, பழைய ேன்கட்டினதோருப்புமாகும் பாலாகும்பெண் 

பழமும்புளிமாகா, நிறையுறேன்2ரகமுங்கொத்துமல்லி நேரானமுரு 

இ்கையுடனவரைப்பிஞ்சாம், குறையவேதூதுவளைமணத்தக்காளி கு 

வையொடுவெள்ளாட்டு வற்றல்கூட்டே, (௪டுக) 

“கட்டலாம்புசாவோடுமுயலின்வற்றல் கூட்டாதேகரப்பனென் 

றதெல்லாக்தள்ளு, மாட்டடாரிறுபய௮.து வரையாகும் மைஈதனே 

வெள்ளாட்டுப்பசுவினெய்யாம், தேட்டடா தலைமுழுகப்பஞ்சகற்பஞ் 

சேருநீவேப்பெண் ணெயாவினெய்யாம், காட்டடா௮றப்புச்சிலைசிறு 

பய.றுவெர்நீர் நன்ருஅவிந்தமுநாடிக்காணே. (௪௫௨)
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௪கலகுட்ட த இற்கூம்் 

காடியேசுந்தரமேசொல்லக்கேளு காட்டிலுன்ளகுட்டமெல்லா 
மனைத்துந்தீர, வாடியேமயங்காதேநாகஞ்சாரசை மலைப்பாம்பு இம்ம 

ன் ௮வெவ்வேருக, தேடியேபு துப்பாண்டர்தன்னிலிட்டுச் சிறுமிள 
குசனிலவங்கப்பட்டை தாலும், நேடியேகூடவிட்வொயைமுடி. நிச 
மாகமுட்டளவு குழிதான் வெட்டே, (௪௫௩) 

வெட்டி.னதோர்குழி தன்னித்பாண்டம்வைக் து மேல்மூடி. மண் 
உலமேகழித்அவாங்௪, விட்டினியசலத்தாலேகழுவிப்போட்டு வெய் 

யலிலேகாயவைத்துப்ப்தனம்பண்ண, தெட்டினதோர்சமையலில் 
வெக்தரிசிபொங்கஇத் இருகரிக்குமிளகலைந் சேர்ச் துக்கொள்ளு கட் 
டினதோர்சங்கையிலிட்டுப்புக்காய்ச்சிக் கலங்காதேயரையுப்புக்கா 
ணுங்காணே. (௪௫௪) 

- சாணவேபுளிகசப்புக்கரப்பானபண்டங் கருதாதேமண்டலர் 
தான்காற்றுடாதே, வீணப்பாபத்தியக்தானில்லாவிட்டால் வெறும் 
பாழாய்ப்போகுமடாவிள்ளக்கேள, பூணப்பாபெண்வாடையாகச 
தாகா புங்கெொண்ெணெய்ஈல்லெண்ணெய்வாடையாகா, தோணப்பாகு 
ட்டமதுகுைகோயெல்லாஞ் குரியனைக்கண்டபணிபோலா மெண்ஷி 
ணே. ் (௪டு௫) 

எண்ணவேகடலையைந்துபருப்போலிட்டு இ௫வடனேகொண் 
டவர்க்குத்தா அமிரும், பண்ணவே _நாலெல்லாம்வெளியாய்த்தோ 
ணும் பகராதேதொழிலையெல்லாம் நூல்காட்டாதே; தண்ணவேதூல் 
கேட்டு௮ரசர்வந்தால் தாவில்லையென்றுசொல்லிமறைத்துப்போடு, 
உண்ணவேகொடுக்தாலும்நால்கொடாதே யுத்தமனேசொல்லா தே 

புத்திதானே. (௪௫௧) 
புத்திசானுண்டானால்பெரியோனாவாய் பொய்பாட்டுக்காமத் 

தால்ஈரசில்விழ்வாய், பத்திதானுண்டானால்கோய்கள் தீரும் பலிக்கு 

மடாவாதமொடுகற்பந்தானும் பித்தராய்த்திரியாதேகருவைப்பாரு 

பேசாதேயொருத்தரிடம்வாயாடாசே எத்தராய்ப்பெரியோர்கள் 

சோப்பார்சள் எளிகாகச்சொல்லிவிட்டாம்: சாபிப்பாசே. (ச*டஎ) 

சாபல்கள்கிவாத் இசெய்யப்பூரணத்திற் சாற்றினேன்வெசி திற 

ந்துசர்ர்துபாரு, பாவங்கள் சேவேகர்மகாண்டம் பாடினேனதஇிலொ 
ளிப்பொன்றுயாகசாலை, சோபங்கள் தீரவேயிரஈ்நால்கன்னிற் சொல் று ) 5 
அகி2?தன்மாணாக்காள் சுருதியொப்பாம். தீபங்களாகுமடாயிர் நால் 
EI Bie திறமுடையசுந்தரமே செப்பக்கேளே, (௪௫௮)
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யாசசாலை, 

செப்பமாய்ச்கருப்பில்லாபூமிகன்னித் செய்யவேயங்குலமாயிர , 

தீதொண்ணூறு, ஓப்பமாய்காற்ச துரம்வாசல்காலு முள்வட்டங்கூச 

முருவாய்கிளவாசல், இப்பவேயுட்சதுரம்ரேகைமூன்று எண்கோண 

மஷ்டகும்பத் தியல்பதாகும், ௮ப்பனேநடுவட்டமதனிற்குள்ளேயரி 

வாயநீகால்வாசல் ௪ ஐ. ரம்காலே, . (௪ட௯) 

வாசதுக்குள்விலாசத்தையொன்பதாக்கு மைந்தனேநிருஇ.இக் 

இல்சிதம்பரத்தைவைத்து, ஈசனென் மகும்பத்தையதின்மேல்வைத் 
அ என்மக்காள்தென்வடக்குசானத்தை, கேசமென்றதகாற்பத்து 

முக்கோணக்தான் நீபோடுசத் திக்குக்கடுமையத்தில், வீசமென்றஈ . 

சானமூலை தன்னில் மேலான௮ஷ்டசத்திபிசம்போடே,  : (௪௬0) : 

போடப்பாஅவரவர்கள்மூலபிசம் புகமான௮ஷ்டகும்பம்வைக் 

நீயும், சாடப்பாகழ்வாசல்கணபதியங்கக் தன் றப்பாமல்மேல்முக 

ததிலமதங்கிருவாணி, கேடப்பாதென்வாசற்விரப௬த தேவசொடு 

வயிரவனுஞ்சேரப்போடு நீடப்பாவட்வாசல்நீலகண்டி Oars er 

பத்திரகாளியாமே. (௪௬௧) 

ஆமப்பாயிவ்வண்ணமாபானித்து ௮ப்பனேமுப்புரி நால்பட்டு 

வன் இரம், தாமப்பாகும்பவஸ்இரஞ்சேரப்போட்டு தானானமாங்கிளை 
தேங்காயும்வைத் த, நாமப்பாபரிமளங்கள்சவ்வாதுபுனுகு ஈ௮ுமஞ் 

FTES SM (PGES SEEM DAD, ஓமப்பாமக்இர த் சாலர்ச்சனை யு.ஞ் 

செய்து உத்தமனேபூணகுட்சச்தைச்தாக்கே, (௪௬௨) 

தாக்சப்பாபரிதகட்டில்மாரணத்தைக்கறித் தப்பாமல்கடுமைய 

. மஷ்டகோணம், ஆச்கடாஅதனடுவிலனேகசூட்ச மப்பனேயெண் 

கோணத்தெட்டெழுச் அம்போடு-கோக்கடாஎட்டெழுத்்.தும் விபரர் 
தன்னை நாூவலக்கேள்மேல்கோணம் ௮.ங்-ரக்-கென்று-வீக்கடாமது” 

சேணம் .இங்-ரம்-கென்று வி.திமவுகோணக்தில் உங்-ரங்-கென்றே, 

‘ என்றுகீமறுகோணம்-எங்-ரிங்கென்று என்மக்காள்மறுகோண 

ம் ஓக்-ரங்கென்று-சென் று$ீரூன்றில்-ஐயும்-இலியும்-சவ்வும்“சே 7 
தெழுூச்சத்இச்சள்திக்னாம் ப தன்னிற்போடு - குன் ததேபூமிதனில் 

மாயோனுக்குக் ருறைவில்லாபிசமிட்டர்ச்சனையுஞ்செய்து ஈன்றாக 

ஆகாயம்பிர்மபூசை ஈல்கிலொய்தியானமதில்காடி த்தானே:. (௪௬௪)
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sw gyreraAansrénsiuirGg தப்பாமற்பூசைவிதிகர்ம 

கண்டர், தேனென்றமச்சமுனிபெரு நால் தன்னிற் செப்பினாரவர 

வர்தம்மலபி௪ம், மானென்றயெச்தனிடநூல்கள்பாரு மைந்தனே 

யெர்தனிடகலக்கியானம் பாருகானென் றகெரம்சகண்வாகடைக்காண் 

டத்தில் காட்டினார் ௪க்காமுமட்சாமுர்தா னே. (௪௬௫) 

அட்சரங்களறியவென்றால்பல நால்பாரு அகங்கன்னியரசங்கர 

னியாசபாரு, பட்சமுள்ளஆசானை அடுத்துக்காரு பணங்காசியிச்சை 

யென்றால்பரவிச்சகள்ளு நிட்சயமாயச்சொல்லிவிட்டேன்கர்மந்தீர்க்க 

நினைவாக ஓமத்சைச்செய்துதரு உச்சரிக்கமர்இரத்தியானம்வேண்டு 
முலசகத்திற்சாபநிவா ரணைகள் செய்யே, (௪௬௬) 

செய்யவேகர்மலினை தீருக்தீருஞ் சவெபூரைபரபூசைவிஷ்ணுபூ 

சை அ௮ய்யனேகணப இ.புங்கக்கன்பூசை அஷ்ட இக்குப்பாலகருமஷ்ட. 

சத்திகைவசமாய்ககாளியொடுவசெென்பூசை கட்டாகதிருவாணிபூ 

சைசெய்து _, உய்ய2வஇி.பானமெ ரமிகை2வ,்தியங்கள் யுத்தமனே 

அன்னமிடக்கர்மம்போமே, (3௬௪) 

போமடாவேதியருக்கன்ன கானம் புகழாகயீன் தமட்டுஞ்செய் 

Har அமடாதர்மத்தால்கர்மக்திரு மடங்கா தகோயெல்லாமகன்ு 

போகும் காமடாசெசல்லிவிட்டோம் பொய்யோயில்லை ஈலமானமரு 

க்துளெய்துகாடிப்பாரு சாமடாமருக்திற்குகுருவோவொன்றுஞ் ௪ 

ற்றுி?ேேன் துருசுகுருசாக்ர் கேளே (௪௬௮) 

(தேருக்கு ருசெய்கீர்) 

சார்ர்் துகேள்சவரச்சாரம்பூச்சாரர் சான் தனித்த னியேசமனிது 

தீதுக்கல்வச் திட்டு கூர்க் தகேள்சைவிடாதறைக்சவப்பா கொடுமை 

மெச்தசெ ட்டேறிவேகும்பாருசேர்ம்,து கேள்சாருமட்மெழைத் துக் 

கொண்டு செப்பினேனெய்காட்டி த் துலக்கியிட்டு வார்ந்துகேள் உலை 

யில்வைசத்துசி.றுகவுஇ வறு, ச்திடவேசாரமதுமடங்கத்றுமே$௪௬௯) 

ஆமப்பாமெழுகாகியிருக்கும்பாரு அப்பனேசுத்தசலந்தன்னிற் 

கேளு ஓமப்ப "ஒன்றரையாம்படிரீ£ப்பா உத்தமனேயதில்கறைத்து 

தெளியவைத்து தாமப்பாதெளிவிறுச் துக்காச்சவுப்பாங் தனைப்பிய். 

கான்றன்னிலிட்டுப்பனியில்வைக்க காம்ப்பாமூன்றுசாள்ஜெயடீசாரு 

ம் கலமானசுன்னநீர் நாடிப்பாரே (௪௪0.
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காடிப்பாரின்னீரையொளித்தார்சித்தர் சான்சொன்னேன் றிரு 
மூலகாயர்சோன்னார் தேடிப்பார்மற்த நூல்தெளிவோயில்லை கெகத் 

திலேசத்தசெல்லாமறைத்திட்டார்கள் மூடினார்சாரத்தின்சுன்ன$£ 

சை முறையறிர்துசெய்தவரேசத்தராவார் ஆடிப்பாசெத்தொழிலும் 

பொய்யாகாஅ௫ அப்பனேத்தாகுமறிச்திடாயே (௪௭௧) 

அறிந்திடவேயின்னீரில் தரு?சன்னை அப்பனேபாக்குபோலு 

டைத்அநீயும் சிறந்திடவேயின்னீரைப்பீங்கானிலிட்டுதிறமான துரு 

சியிட்டுமேலு மடி நிறந்திடவேலைமண்செய்துலர்த்தி ரீபோபெப்பு 

ட்த்திம்நிசைசாளப்பா திறர்துடனேநீயெடுக் தரவியிற்போடு திற 

மானகண்டரதுவெளுக்கும்பாரே (௪௪௨) 

வெளுத்திருக்த அருசுதான்கழஞ்சுபக் அ வீரமொடுபூமப்பா பு 

முகுங்கேளு களித்திடவேவகையெதன்றுகழஞ்சியொன்று கல்வத் 

தில்விட்டறைத் அவில்லைப்பண்ணி கெளித்திடவேயுமியோட்டி லூ த 
ஓது கேோசானகண்டாரது சுன்னமாகும் முளித்திடவேகூக்காரமெ த்த 
க்கேளு மூவிரண்டுக்காய்ச்சலுப்புப்பலக் தாரன் த்தே (௪௭௩) 

பத்தாரும்கம்பியுப்புமு சண்டப்புளிகான் பகரவேபலமெட்டு 
சீனமொன்றுசத்தாகூம் பூகைச்துஞ்சுசூடன் தரனானகவாச்சாரவ் 

காரக்தானும் வித்தாகும்வகையொன்றுபலச் தானொன்னு விளங்கவே 

யொன்றாகயதைக் க்கொண்டு சித்தாகயோட்டிலிட்டுக்கொளுத்த 
ச்சுன்னஞ் செப்புவேனி௮ு ச் து$்பொடித்இடாயே, (௪௪௫௪) 

பொடித்தசுன்னக்சனக்குபதினவிலொன்று பொடிபண்ணிசா' 
சத்தைக்கூடச்சேரு TOS துமதைபிங்கானிலிட்டபின்பு என்மகனே 
மூன்றுகாள்பனியில்வைக்க கடுத்ததுவுஞ்செய்கீராம்படி.காம்வாங்ே 

கனமானபீங்கானாஞ்சாடிவார்க்து மடி.த்தவண்டவெண்கருதான்ப 
ட.தானொன்று மாவெருக்கன்பாலதுதான்படி.கரலாமே (௪௭௫) 

ய் (அஞ் சுசுன்னக்குகை) 

- கசலானயிம்ஞமூன்றுங்கலக்கிவைத் து கடுங்காரமே௮ு தற்குவகை 

யேகேளு வாலாகுமண்டோ௫ுசங்குகச்தை வளர்ச்அப்பிண்டோடு 

வெள்ளைக்கல்லு, மேலாகயிவையாறுங்கல்வத்திட்டு வெடியுப்புச் 

செயகீசாலறைச்துகொண்டுசேலாகும்வில்லைகட்டி ரவியித்போடு திற 

மாகநீரிட்டால் செப்பக்கேளே, (௫௭௯)
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கேளடாவட்டோட்டில்கன்னநீறு சேளிரண் டிலிரற்சனமாய்ப் 

பரப்பிவைத்து வாளடாவில்லைவைக் துமேல்நீரிட்டு வட்டோடுமேல் 

மூடிச்சீலைசெய்துதகாளடாகெஜப்புடத்திலிட்டாயாகிற்றப்பாதுகொ 

டியசுன்னக்சாக்ப்பாரு காளடாகாத்தாடா திடத்தில்வைத்துகன்று 

கயின்னமொன்றுகவிலக்கேளே. ் (௪௪௪) 

ஈவிலுவேன்கடல்னுறைதான்பலக்தான் ரண்டு நன்றான ன மெ௪ 

ன்றுசூடனொன்று புவியிலேயிணங்கனொன்றுகல்லுப்பொன்று புக 

லவைக்அங்கல்வச்திலிட்டபின்பு குவியவேயிணங்க£ர் தன்னிலப்பா 

கொட்டிவறுசுன்னமதிற்பலமறைதானிட்டு கவியவேகலக்கவைத் ௬ 

தெளிவைவால்க கட்டாகவைக்தையுக்கானறைத்திடாயே. (௪௭௮) 

அறைத்திடுவாய்காற்சாமம்வில்லைதட்டி ௮ப்பனேகுரவியிலு . 
லர்த்திக்கொண்டு நிறைத்திவொய்சுன்னத்தின் ஈடுவில்வைத்து நீ 
மூடி ஸை செய்துகன் புடமேபோலடுி விறைத்திடவேகுளிர்ர்தபின்புஎடு 
தீ.துவில்லி வெண்கருவின்தெளிவிறுசத்துயறைச் துக்கேளு உழைத்த: 
டவேகாசுபோல்வில்லைதட்டி. வூதிவாய்தணலுமியாலோட்டி லூ 

தே. (௪௪௯) 

ஊதையிலேகொடி.யதொருசன்னமாகும்உத்தமனே௮ஞ்சுசுன் 

னக்குகைதானப்பா பாதையிலேமுன்னவத்தகடும்காரமீறில் பாலக 

னேயிச்சுன்னஞ்கழஞ்சிபோடு வேதையிலேயூமொகொரஞ்சாரம் 

விரம்பூ$ர்ச்சவர்க்காரச்சுண்ணல் வாதையிலேனேமண்டசுன்னம் 

வெள்ளை மாசூடஞானிவெண்மலமுங்கூட்டே. ் (௪௮0) 

கூட்டடாஉரத்தோடுகழஞ்சிவீதங் குறையாமல்புழுகு னே 

பொடி த். துப்போடு காட்டியேமூன்றுகாளந்திசந்தி .லமானகவாமத் 

தால்கடைந் துமூடு மாட்வொய்முன்வைத்ததுரிசிற்குத்தி மசத்தா 

னரவிதனிஃலைமூன் றுகாள்வை ரீட்டியே௮ஞ்சசுன்னக்குகையில்வை 

த்து நேராசவூடெவேசுன்னக்தானே. . சக) 

- சுன்னந்தானூ அதற்குத்தெரியாவிட்டால் சுகமாககெப்புடச் 

Duca erin Hb என்னந்தான்குருவண்டுகூடச்சேரி லிச்சுன்னம் 

வாத்துக்காதியாகும் மன்னவக்தான் கொட்டதெல்லாஞ்சுன்னஞ்சு 

ன்ன மகத்தானதுரிசிதுதான் கொடுமைமெத் த தின்மைபெறவிதின் 

பெருமைஆயிசொல்லச் செய்தியினாலுலகத்திற்செப்பீனேனே 0
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(ிஸ்கமைுகு] 

செப்பினேனெளிப்பில்லைச ஈ தரமேகேளு இற்மானவி. ரமொபெ 

ணவிடைதானொன்று தப்பில்லைமுன்செய்தஜெயசாரவுப்பதன்னி 
லொருபணவிடைதான்் ரவியினுப்பு ஓப்பிலல்லா துருசிநிடச்சுன்னந் 

சானு மொவ்வொன்றுபணவிடை தான் பொடி த.துக்கொண்டு இப்பு 

வீயில்பூரமொன்றுபுமு கதொன்று யியல்பான€னமொன்றுசவ்வா 

தொன்றே, (௪௮௩) . 

ஒன்றொன்ற௮றுபணவிடைதானெட்டுஞ் சரத்து யுத்தமனேமதி 
தி.துமேயெருக்கன்வாலால் கன்றென்றுகலக்வைக்அபார்க்கும்போ 

டதா காழிகைக்குள்சுத்தசலமாகும் அன்றன்றுலிங்கத்தைகத் செய் 

அ௮ப்பனேபால்வென்னீற சன்னில்தோய்த்து என்றுநீயிலுப்பை 

கெய்யில்தீபத்தில்லாட்டு எளிதல்லமெழுகாகுமாகுக்தாமே. 

(லிங்கமெழுகுமால்தேவிவங்கக்கட்டு) . 

மெழுகெடுத்துப்பசனமாய்வைத் தக்கோண்டு மேலானமால் 
தேவிசுத்திசெய்து பழுஇில்லாபாம்தண்ணிர்தன்னில்தோய்த்துப்பா 

லகனேதீபத்தில்வாட்டுவாட்டு யெளிதல்லமெழுகாகுமெடுத் அக்கொ 
ண்டுயேற்தடாவங்கத்தைச்சுத்திசெய்து வளிதல்லவங்கமதுகட்டிப் 

போகும் மகத்தானகட்டி துதான்வங்கந்தானே, (௪௮௫) 

வங்கத்திலோர்பலந்தானிறு த் அக்கொண்டு மைந்தனேகுசையி 

லிட்றுக்கும்போஅ லிங்கத்தின்மெழுககனை தங்கரேக்கில் நீபொதி 

க் துப்பக்துக்கொன் நீய்க்காலப்பா தங்கத்இின்மாற்றுபத்தரைதான 
ப்பா தப்பாதுசின்மயமேசாட்சயாகும், * பங்கமில்லாதொழிலப்பாயி 
ன்னங்கேளு பால்தெளிச்சதண்ணீரின் பருவர் தானே. (௪௮௯௬) 

(கெவுரிமெழுகு) 

தானென்றசெவுரிதனைகத்திசெட்து சார்வானசலக்தன்னித்று 
வைத்துவாட்டே வேனென்றமெழுகாகுமெடுத்துக்கொண்டு விளங் 
கவே௮யம்பத்திலொன்றுகூட்டி, தேனென்றகாரமிட்டுஉறுக்இனாக் 
கால் செப்பாதேதங்கமதுபத்தரையுமாகும் ஊனென்றகெர்தகத் 
ைஅவைத்துவாட்டி யுக்தமனேமெழுகாகுமுகர்துசெய்யே Q
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(கெர்திமெழுகுசகலசரக்கும்வேதை) 

செய்யடாகெர்தகத்திலனந்தம்வேதை திறமானபாஷாணமெ 
முகுமாகும், வையடாவிரமது துவைத்துவாட்ட மைர்கனேமெழு 
காகும்வேதைகோடி, உய்யடாமனேகிலையுக்துவைத்துவாட்ட யுத்த 
மனேமெழுகாகுமின்னக்கேளு, அய்யடாசண்டரொசெரக்செல்லா 
ந்தான் ௮ப்பனேதுவைகத் துமெள்ள வாட்டுவாயே. (௪௮௮) 

வாட்டையிலேமெழுகாகும்வேதைகோடி. மைந்தனேயுட்கொ 
ள்ளதேகம்பொன்னாங் கூட்டையிலேகேரயெல்லாங்கடலேபுக்குங் 

குடகெடுக்குமூடருக்குக்குறொண்ணா ச நீட்டையிலேகல்லுமுத ற் 

குகையிலாடும் நிசமாகச்சொல்லிவிட்டேனினை த் அப்பாரு எட்டி 
லேயெழுதிவைத்தாற்பலனேதுண்டோ யியம்புவேன்கக்.தகத்தினிய 
ல்புகேளே. (௪௮௯) 

கேளப்பாகரகத்தைச்சுத்திசெய்து கெடியாகப்பலமொன் றுயு 
ருகும்போ தரீதாளப்பாகெக்தமேழுகொன்று.தாக்க தான்மாற்று௮ 

ன்பதடாதாக்கிப்பாரு, காளப்பாதாம்பிரத்தில்பத்துக்கொன்று நாக 
தீதையிய்க்திடவேதசமாழற்ராகும், வேளப்பாவெ ரித். தவனுமைக்கு 
ச்சொன்னார் மே இனியிலுள்சவர்க்காய் விளம்பினேனே. (௪௯௬0 J 

விளம்பினேன்பாஷாணமெழுகுதன்னை மேலானதாம்பூரத்தை 

யிய்ந்தாயானால், உளம்பிலக்கும்வெள்ளியுடவய துமெத்த யுலகத்தில் 
காட்டினாலுயிருக்கீனம், வீளம்பெருமார் துரிஏினுடச் சுன்னக்தன் 

னில் மைந்தனேவீரமுடன்புழுகுஞ்சேர்த்து, குளம்புபோல்மத்தித் 

துதாளகத்திலப்பிக் குணமமானஅ௮ஞ்சுசுன்னக்குகையிலூதே. (௪௯௧) 

ஊதையிலேயுமியோட்டி லூஅயூது உயர்க்கதொருமல்லிகைப் 
பூப்போலநீறும், பாதையிலேவெகுபாதைசாரநீசால் பாடவென்றால் 
யென்னாலுமுடியாதையா வேதையிதிலெடுத் தாடவேண்டுமென்ஞால் 
மேதினியுங்கொள்ளா அமலையோயில்லை, போதையிலேகாதாக்களதிய 
மாட்டார் புனலானசாரத் இன்பு அமை கானே. (௪௯௨) 

(சுத்தியுப்புதீட்சை) 

'புஅுமைகேள். ஊூறீர்படி தானெட்டு போட்டாக்கால் சன்னம் 

மீர்படி தான்்ரண்டு, கதுமைபெறசலக்வைத்து உணைவ கா 
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இனியில்லைச்சாற்பிற்பூ$ீர்வாரு, ப.துமமென்றகதெளிந்தநீர் தன்னை 
விட்டு தகருவேன்மூன் றுசனங்கலக்வைத்து, நிதுமமென்றபீங்கா 
னிற்பெளிவைவாய்இ நீரவியில்போடுமுதற்தீட்சையாமே. (௪௯௩) 

இட்சையதுதனம்பத் தக்காயவேண்டுந் இனமானசவர்க்காரஞ் 

செய்யவேண்டும் காட்டுபெறுங்கத்சுன்னமதியவேண்டுங் கற்பமதூ 

கொண்டுமுத்திச்சேரவேண்டுர், தாட்சியில்லா தாயினிடப் பூசைவே 

ண்டுஞ் சங்கற்பயோகத்தைச்சாரவேண்டும், ஆட்சிபெறசிவபூசைய 
தியவேண்டும் ஆகாயவுப்பறிரந்தோன் ஞானியாமே. (௪௯௪) 

(ராமதேவர் ஆயிரத் தில்வகாரங்காண்க) 

் - ஆமப்பாராமதேவராயிர த்தி லாகரா௪கல தீட்சைஈள்றாய்ச்சொ 

er தாமப்பாதீட்சைசெய்தகல் தானொன்று தப்பானசல்லுப்புச் 

சரிகேராக, வாமப்பாகல்வத்திலிட்டுக்கொண்டு மாட்டி யறைகம்பியுப் 
புச்சரிகேராத, மாமப்பாயொளிக்கவில்லைசாமம்ரண்டு நலமானமுதல் 
Some’ sure. (௪௯டு) 

போடப்பாகம்பியுப்புக்கெட்டிலொன்று போட்டறைத்துவில் 

லைகட்டிரவியிற்போடு, நாடப்பாதினம்புச் துக்காய்க் தவில்லை ஈன்றாச 

கீரிட்டாலோட்டில்வைத் த, ஓமப்பாமேல்மூடிச்சிலைசெய்து உத்தம 

னேகுழிக்குள்ளேவராகபுடம்போடு, சூடப்பாகுளிர்ந்தபின்புயெடுத் 
அநீயுஞ் சுருக்காகக்கல்வத்திலிட்டு ஆட்டே. ் . (௪௯௬) 

ஆட்டுவாய்கடுங்காரசெயநீச்விட்டு அதட்டியமைசாமமொன் று 

யானபின்பு பூட்வொய்துட்டதுபோல்வில்லைதட்டிப் புகல் ரவியிலே 

முகாள்காயப்போட்டு, மாட்வொய்கடுங்காரசெயநீர்குத்தி மகத்தா 

னசுடரவியில்வாசம்போடு, காட்டுவாயுமியோட்டில்வெளுக்கவூது கு 

ன்ரூகக்கடுஞ்சுன்னங்காரமாச்சே, (௪௯௭) 

சவர்க்காரத் தித்குயெண்ணெய்விட 

ச்சப்பாயிச்சன்னம்வழலைக்கொம்பு அடங்காதச௪ரக்கையெல் 
லாமடக்கிக்கொல்லும், பேச்சப்பாசவர்க்சாரஞ்தெய்யும்போது பே 

ராகயெண்ணெய்விடும்பருவந்தன்னில், கரச்சப்பாகாரெள்ளினெண் 

ஸணெய்படி காலித்கற்சுன்னங்கழஞ்சபெதினாறுபோடு, பாச்சப்ப£யெ 

ண்ணெய்விடும்பருவஞ்சொன்னேன் பங்கையன்மாலறியாப்பரமன் 

சொல்லே, ட (௪௯௮)
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சொல்லென் தகாசெள்ளினெண்ணெயேது சுருதியொளிபடி. 
'செனக்குச்சொல்லுமையா,  அல்லென்றயிருட்டுக்குளொளிபோல் 

சொன்னீர துதெளியயென்குருவேகடாட்சமாக இல்லென் றயிருள்நீ 
க்கியடயேனுக்குயிதுகருவேதெளியாகயியம்பவேண்டும், கல்லென் ற 

மனமிறங்க்கருணை கூர்ந்து கடாட்சிக்கவேண்டுமென்று பணிக்திட் 

டேனே, ர் : (௪௯௯) 

- பணிந்திட்டசிறுபிள்ளாப்பகரக்கேளு பாரிலுள்ளோரிக்கருவை 
ப்பகசொண்ணாது, அணிக் இிட்டகா தவிச்தாலுருவேயாகி யதுதலழு 

ம்பருவத்தேயிமைப்பேயானால், குணிக் திட்யெறுகுகள்ளிகோக்கியப் 

பா கூருமத்கல்லுரலிலிடி.ச் துக்கொண்டு, தணிர்திட்டச்கையழகும் 

பாண்டத் இட்டுச் சராநீர்படியெட்டுச் தாக்டொயே, (௫00) 

தாக்குவாய்காரமிரு த்தேங்காய்மட்டுல் காஞ்சோரிகொம்புனால் 
ஏரிகேர்பாகம், நோக்குவாயடி. பத்தா இளகக்காய்ச்சி நகலுவேன்தடு 

குமெழுகாகுழ்போ௮, தூக்குவாய் அணியிலிட்டுக்கிட்டிக்கட்டிகுடா 
அமுன்பிழிரந்துபதனீம்பண்ணு, வாக்குண்டோகடுகெடுத்து கறபங் 

கொள்ளு வலுவானநோயெல்லா மகலுக்தானே. (௫0௧) 

(ga perry) 

தானானகலக்கியானந்தன்னைப்பாரு சாற்தினாராமதேவர்தன்னை 
ப்ப்ரரு, வாகானபோகருடடுவழு.நாற்றி லப்பாவைத்தசவர்க்காசமது 

யெண்ணெய்செய்௫, கோனானசட்டைமுனிலுக்குள்ளே. கூட்டி. 
னதோர்சவர்க்கார் சன்னைப்பாரு, கானா தரையெல்லாம்பார்த்துத் 
தேரி சாணயமாயாக்கற்சுன்னஞ் செய்துப்போடே. (டு0௨) 

போடுவதிலொளிப்பொன்றுசொல்லக்கேளு பூரணமாங்கற்சுன் 

“-னமெண்ணெயொன்று, காவெதுயதிலிரண்டுஞ்சேர்த் சயானால் oO 

மான௫வர்க்காரமிதுகானப்பா, ஊடுகின்ஐவாதத்திற்கது தாஷப்பா 

உத்தமனேவயித்தியத்தித்குுதிமெத்த, சாவெ௮அவிழ்தங்கள்செ 
ய்யும்போது, தனிதீட்சைபூவுடனேகம்சுன்னஞ்சேரே, (௫0௩) 

(6த்தினத்தின்சரக்குப்பரிட்சை) 

சோத்திடவேவெகுசுறுக்குமருக்தன்வேகம் திறமானபற்பகவ் 

கள்செந்தூரங்கள், நீற்றுதற்குவழலையடச்சன்ஞ்சேரு நீட்டடா
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லொன்றுமில்லைவிழலாய்ப்போகும், பார்த்திடவேலேசாகுங்கனமிரா 

து பாயாதுபிணியதுவுக்தீர்ந்திடாது, காற்றுபோலிருந்தாக்கா றீபல 

னே தண்டு கனத்திருந்தசங்கம்போற் கவ்வுந்தானே. (௫0௪) 

கவ்வுமடாவழலையினால்வசியமாச்சி .சனமான௮ஞ்சனமுமழைப் 

புமாச்சி வவ்வம1_ஈவாதமொடு௮ஷ்டகர்மம் வழலைவிட்டாலெல்லாம் 

பொய்மண்ணாய்ப்போச்சு, குவ்வுமடாவங்கமொ௫ுரசத்தினீ று டுகா 

'ல்ஐுமடாயெட்டெட்டுச்சரக்கையெல்லாம், ஓவ்வுமடா திராவகத் திற் 

குயிசாம்பாரு யுத்த செயநீருக்குமுயிரிதாமே.  - (@08) 

(சவர்க்காரப்பூரீர்வழலை.) 

 உயிரானசவர்க்காரஞ்சொல்லக்கேளு யுத் தமனேழுதல் தீட்சை 
பூநீர்க்கல்ல, மயமானவெள்ளைக்கர்ஒன்னம்ரண்டு மசுத்தானகல்லுப் 
புச்காலும்போடு, செயலானவூூ௫நீர்ச்சுன்னம்போடு தெளித்தநீர்படி 

'யெட்டுச்சேரவாரு, புயலான தக்கறைத்.துக்கவர்மத்தாலே பொருந்த 
வேயேழுதினங்கடைற் துவையே. - (௫0௬) 

கடைந்துவைத்துமறுகாளில்கெளிவிறுத் அக்?காச்சுவாய்சறுத 

யிலிட்டெரித்துக்கொண்டு, குடைந்தபெருங்கரண்டிதனைக் தூக்கி 

- வாங்கி உசாமலுலையில்வைகத்துப்பமுக்கஷூது ௮டைந்தகம்பியுப்ப.து 

தான்பலமோபத்து அ.திலிட்டுயுறுகெரிலண்டக்தாக்கு, gL Ts sus 

மெட்டுநீகொடுத் தாயானால் தூடியாமத்கட்டியது சுண்ணமாமே, () 

சுண்ணத்தைதண்ணீரைச்கறைத்துவைத்து சுத்தமாய்த்தெளி 

ந்தபின்புயிறுத் துக்காய்ச்சி, எண்ணாதசுன்னத்திற்மலமோரண்டு யி 
ட்டுநீகாய்ச்சிவிடகுழம்பேயானால், விண்ணாதயெண்ணெய்படிக்காலி 
லப்பா மேலான சுற்சுன்னம்பொடி த். தப்போடு, கண்ணொத்தசவர்க் 
காரந்தன்னிலிட்டுக் கலாயிலேயிரக்கிவிபெதமாம்போதே, (௫0௮) 

பதமானபருவத்தைிருநீர்தன்னை பரப்பியேகுழிபண்ஹி ௮ 

ணிமேலிட்டு இதமானஅ௮கப்பையினால்முகக் தவிட்டு இறுகையிலே 

யுண்டைபண்ணியுலரப்போடு நிதமானதஇனமப்பாபஇனைந்தாகு நீ 

யெடுத்துச்சுண்ணாம்புக்குள்ளேவைத்து விதமானருருசெய்யும்வகை 

யைக்சேளு விமலனாரு௯ரச்சபடி விள்ளூறேனே, . (G0%) 

a
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Her onC parusesretry HvseciSur_O Camere at க்காசம் 
பலீமொன்றிட்டுக் கொள்ளுறேன்கரியுப்புமணியாய்வாங்கிக் குலவ 

ஈன்ருய்ப்பொடி பண்ணிவைச் அக்கொண்டு . கள்ளமற்றக்கரியோட்டி. 

ல்வைத்துவூது கவ௫த் அவுருகையிலேகழறக்கேளு மெள்ளவேழுன் 

பொடி த்தக்கரியுப்புப்பார் விராககிடையஇல்போட்டுக் இண்டுண் 

டே. (௬00) 

கண்டையிலைவலுவானதுணியிந்கொட்டி ' கட்டிகட்டிப்புழி 

யையிலேயெண்ணெய்சக்கும் விண்டசேயெண்ணெய்தனை வேலெ 
வாங்கி மிக்கசவர்க்காரத்தைத்துணியில்கட்டி கொண்டசென்னச்கல் 
வில்வைத்துமூடிக்கொண்டு கொடுமைபெழத்தண்ணீசைத்தெளிகே 

ர்ப்பாக மண்டவிடாதிப்படியே௮ன்பத்தொன்று மட்டுமேவைத்தெ 

டுத்அுவாங்கக்கொள்ளே. (௬௦௧) 

கொள்ளவே€னமொருபலத்துக்கப்பா கூட்செமன்வெடி யுப்பு 

ஜெயடீர்தன்ழோ அள்ளவேபொத த் திடநீபொங்கிநீதுக் அடி யானரவி 

தனிலேயேழுகாள்பை மெள்ளவேசீனமஅகட்டிநீ௮று மேலானசம்பி 

யுப்புநீராலாட்டி வள்ளலேவழலைக் குக்கவசங்கட்டி மைந்தனே பூரீதகி 

ன்சீலைசுற்றே, (௬0௨) 

சுற்றியேசுன்னஈந்றுள்ளேவைத் தச் சொல்லுவேன் தீபட்போ 

ல்ஜாமமூட்டு ஈற்தியேகமலம் போல்ஜாமமூட்டு ஈன்றாகக்குளிர்க் தபி. 
ன்புயெடுத்அப்பாரு மு.த்ஜியேகடுங்காரசசெயகீர்குத்தி முழுரவியி 

ல்பட்சமடாகாயப்போடு சந்றிநிபூசைபண்ணிஅஞ்சுசுன்னக் குகை 
யிற்றான்வைத்துமேல்மூடிப் புடச்தைப்2பாடே.. (௬0௩) 

புடம்போடச்சவர்க்காரங்கொடியசுன்ன புலிபோலேசரக்குகளி 

ல்பாயும்பாரு ஈடம்போடுமிக்தமுறையொளித்தார்சித் தர் கான் வெளி 
யிற்சொன்னேனடாகாடிப்பாரு வடம்பூண்டமுலையாள்சன்நாதம்வா 

ஙீ்மைச்கனேவழலையுடச்சுன்னம்போட்டுத் தஇடமுடையசலமாகுந் 

தரி சித்குத்தி ஜெயத்அரிசிரா.றுதொ ர் தஞ்சொல்லுர்தானே.(௬0௯ 

5 
சூதசெம் தாரம்வேதை, 

_ சொல்லுமடாளுதத்தில் நூ.த௮அக்கொன்று சேர்த்தறைக்கச்கச் 
சாரநீர்விட்டுட்டு ௮அல்லடாஅரியின்முன்னானபோல அலறுமேசூ 

தமதுசசடோயில்லை நல்லதடாதங்கமுடன்காசஞ்சேர்த்து சாயயெ£
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ள்பீசமிடசெசெ் சரித்தாற் சொல்லவடாகக்கு ண்.டோவேதையெ௪ 
க்கும் தொல் ஓுலகல்ஈமனில்லைசொல்லுச் தானே (௬0௫) 

சவர்க்காரத்தெெண்ணெய், 

கானென்றசவர்க்காரத்தெண்ணெய்தன்னில் தனித்தரசச்கற் 
பூரந்தன்னைவாங்கி கானென்றஅப்பிரகத்தகட்டின் மேலே கட்டிவை 
ததயெண்ணெய்தனைச்சுருக்குத்தாச்கு வேனென்றயிருசாமம்போ 
ட்டாயானால் மேலாகுங்கற்பூமெடுத்தக்கொன்டு வானென் றவெள் 
விடெட்டுச்செம்புசா௮ு மாட்டொன்றுபூரமடாவயதமாறே. (௬0௬) 

.... இறானயெண்ணெயுடவழலைவாங்கி அறையதேன்மாணாக்கர்௮ 
இகமாகுங் கூருனவழலைக்குகசமனதாகக் கூட்டியேசனத்தைச்சேர் 
த் அஆட்டுச் சேறானபருவத்தேசாய்த் துவைக்க சிவசிவாயெண்ணெ 
ய்துவடியும்பாரு வேரானயெண்ணெய்தனைப்பதனம்பண்ணு வெகு 
காரம்யேறு தற்குத் றறையைக்கேளே- (௬0௭) 

முன்சவர்க்காகச்சுன்னம் 

துறையென்னமுன்செய்தசவர்க்காசந்தான் சொல்லடங்காது 

ரிசியென்றசுன்னத்தோடு முறையென்ஷவீரமொடுசீனந்தாலும் மு 
ட்டடாவிராகனிடைச்சாரகீரால நிறையென்னசவரக்காரம்பலந்தா 
ன்மூன்று கேர்ப்பாகயுருட்டியதைரவியில்போட்டு குழையென்னச் 

சவர்க்கார்த் துண்டைமேலே கூசாமல்வசைத் துவுன்மேலும்பூசே. (0 

பூசியேரவியிலிரிவாரமொன்று புகமானஅமுரியுடச்சாரச்தன் 

னைவீசி3பவெடி.யுப்பு$ராலாட்டி. மேல்பூசிரவிபிலிடுக்காய்ர்தபின்பு 
பேசியேபூகீறுச்சுன்னம்ரண்டும் பெருவாயால்நீசதனாலறைத் இப்பூ 
சி. வாசியேகற்சுன்னச்லைசெய்து மைந்தனேகுக்கிடமாய்ப் புடத் 

தைப்போடே. . (௬0௯) 

> புடம்போடச்சவர்க்காரங்கட்டிரீறும் புகலுவேச்கடுங்காரஜெ 
யநீர்னாக் திவிடம்போன் ௨ரவியிலைபட்சம்போடு மேலானகாதவிக்து 

வாங்கிக்கொண்டு தடம்போன் றவழலையொடுதுரிசசுன்னம் தானான 

வீரமொடுபுழுகுனைம்படம்போன் றகாகவிஷஞ்சாரவுப்பாம் பங்கா 

னகுருவண்டுயுரமுஞ்சேசே. (௬௧ 0) 

சே ப்பாவகைவகைக்குப்பலந்தானைக்து சேர்த்தாட்டிவழலையி 

ன்மேத்சிறக்கம்பூசி காரப்பாஅஞ்சு சுன்னக்குகையில்வைக்துக் கன
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மானடில்லிட்டுச்கேசெய்த சாரப்பாயுலையில்வைத்து றுசவகாதி 

ன்ருகையில்பழுக்கலவக் அ.ஆறிப்பின்பு கேரப்பாயிப்படி.தான்ஞான் 

் அதிரமுது நேரானவழலைகொடுஞ்சுன்னமாச்ம்௪. (௬௧௧) 

ஆச்சடாபிங்கானாம்பரணிதன்னில் அப்பனேயடைகத்துவைச் 

அயறையக்கேளு பாச்சடாவழலைபட்டாலெல்லாஞ்சுன்னம் பாங்கா 
னயழிக்கனேமோகோடாகோடி போச்சடாவழிமையொடுகமலும் 
போனால் பொல்லாதபிணியெல்லாம்கடலில்போச்சு நீச்சடாசமூத்தி | 
சமும்கிலைச்துப்போச்சு சேோரனசரக்கெல்லாம். நிலைத் துப்போச்சே. 

நிலைத்ததடாதேகமக்கழிவோயில்லை கே. ரானசவலோகம்ஈவர 
தீதினங்கள் மலைத்தடங்கள்பூமியாசென்னம்பற்பம் வாச்சு தடா 

செர்தூரம்வழலைப்பட்டால் சகலத்திலொன்றுமிசற்டோயில்லையில் 

லைசாற்றினேன்கச௪டருக்குச் சாற்றொண்ணாது கலச்தினால்பசப்பிய 

வர். நாலைக்கேட்டால் ஈவின்ஜிில்ரவிகோடிகரகந்கானே. . (௬க௩) 

ஈரகமென்னசொரற்கமென்னவொன்றாயாகில் காட்டிலேகோடி.' 

கென்மம்புழுகரனையா உரதமது கவிரவிஷஜெச்துவெல்லாம் உயர் 

சென்மமல்லவடஈஈரகசென்மம் பரகெதிகளில்லையடாஅவியுள்ளமட் 

டும் பாலகனேயிதையறிக்துயிச் நாலிய்வாப் ௮ரனுடையவாக்குதப் 

போயில்லையில்லை ஆ௮முகனதியவுஈ் சானறைந்திட்டேனே. '(௬௪௪) 

விரமெழுகு. 

அறைந்ததங்கக்ண்ணமது "விமாகனிடைரண்டு யதிற்போடு 

கொச்சியென் றஹவீரமதுபலந்தான் நிறைந்தபின்புயெடுச் தசவர்க்கா 
ரத்தெண்ணெய் நீசுருக்தொக்லுப்பைகெய்யில் தீபங் ,குறைர்திடா 

தொருஜாமமட்டுமீய்து குறைவில்லாதுரிசன்னம்பணவிடைதகான. 
ப்பா, கறைந்திடவேயுமிரீரிலஜைத்துப்பூசி சற்பூரதிபச்இல்வாட்டு 

aru. . (௬௧௫) 

வாட்டியேயெடுத் அதங்கரேக்குச்சு ற்றி conn aor S crea: 

டில்வாட்டிவால்கி பூட்டியதோரேக்குதனையுள்ளவாங்கும் போட்ட 
டாமதிபத்துக்மொன்றேவீ.றம் காற்றையிலேமேலெழும்பிவால்இக் 

கொள்ளுங் கனகமஅபத்தரைதானகாணுக்காணும் மாட்டியேதோர் 

_. தாதவிந்துசவ்வா துகாரம் தலமாகசாரத்துச்ளாருவையீயே, (௬௧௯) 
ட்டு
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ஈயே தரிசிகுருபணவிடைதான்போட்டு மீய்ந்திடமேநில்லா 
அஇழுத்துவாங்கும் பாயவேகளங்கஞ்செஞ்தாரஞ்செய்ய பழுக்கும 
டாதூழ்றுக்குவொன்றுபோடு காயுபமேகோயனை தங்கடலேபுக்குவ் 
கனமானதேகமதசாற்றுப்போலாம் வாயுவேவெளியோடாகுளிகை 
யிட்டால் வாங்குமேகெவுன வழிவலுக்குக்தகானே. (௬௪௭௪) 

சூதக்கட்டி. 

வலுவானசூத த்தைக்கட்டக்கேளு மங்கையர்கள்சாதமொடுவிக் 

_ இங்கூட்டி ஈலியாமல்வழலையுடசுன்னத்தோடு கலமானவிீரமொடுபு 

குங்கூட்டி. சலியாதகுருவண்டொழமுஞ்சூதம் சப்பாமல்பூரமொடு£ன 
ந்தானும் முூலையாமல்வகையொன்றுபணந்தானொன்று ஊட்டுமுலைப் 

பால்முரிவாய்நீர் கானே. (௬௧௮) 

நீரெல்லாம்பஞ்சபூசதக்திடையாய்ச்சேர்த்.து கீரறைம் துரிலகண் 
டன்சழஞ்சிமன்றில் சேரெல்லாந்தேன்சலைமேலேசுற்றித் இதமான 

யிளங்கண்ணின் சானி௰ப்பி கூரெல்லாஞ்சிலசு ற்றிக்குமட்டிப்பற்றிக் 
, குவைதனிலேவெள்வங்கமுருக்கிக்கொண்டு விரல்லாம்டங்கவேயழு 

"த்தியாத்றி விதமாகயேழுதிறமழுத்திவாங் க, (௬௧௯) 

வாங்குவாய்சூட்டோடேமேத்லைவாங்இ கமான யனைய 

ருந்தைக்கவசம்போட்டு தாக்கயோவியிலிட்டுக்காய்ந்தபின்பு தப் 
பாமலஞ்சுசுன்னச்குகையில்வைத்து பாங்குபெறமேல்மூடி.ச்சீலைசெ 

ய்து பழுக்கவேயூதியெசென்னமாச்சு ,யேங்கியேசரக்கெல்லாஞ்சா 

கும்பாறு என்மகனே அரிசினிடவேகங்கேளே. (௬௨0) 

தரரச்சுன்னமிரு தாரசிங்கென்னம், = 

சேசடாரிசிதன்னில்வீரற்கூட்டி கெடியாகவாய்நீராலறைத் 

அக்கொன்டு வேளடாஅரிதகாரக்கனக்கும்பூசி மேலான௮ஞ்சுசுன்ன 

ஞுதையிலைவ திதா காளடாமேல்மூடிச்£லைசெய்து ஈன்றாகஊதிடவே“ 

சுன்னமாகுல் Sees ru rye om np elcome ier அரிதாரச் 
சுன்னம்பூசே. ் (௬௨௧) 

சாரம்நிமளைக்காரச்சுன்னம், * 

பூசியோவியிலிட்டுக்காய்க்தபின்பு புகமான௮ஞ்சுசுன்னக்கு 

கையிலிட்டு வால வேமேல்குடி சைய்து வகையாகயூதியெதென்: 

னமாச்சு கேசியே * ஈவலோசம ஈவரத்தினங்கள் நீறாகுர்தொ 
௬
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உடவிடமெல்லாம்நீராம் க.சவேவேண்டாங்கான்நிமளைக்கப்ட கொ 
ஒயதொருநிமளைதனைச்சாரத் திற்கப்பே. * (௬௨௨) 

் அப்பவேசாரமதுகட்டி.நீறும் அரியதொருசாரத்தைக்காரத்தப் 

பு செப்புவேன்காரத்துச்சுன்னமாச்சு இதமான தமைக்கெல்லாம்வி 
ரமூடன் புழுகுதப்பில்லா௮ஞ்சுசுன்னக்குசையில்வைத் அச் Fraysse 

யிலூதிவிடச்சுன்னமாகும் இப்பவேசுன்னமெல்லாங்கழஞ்சவிதம் 

எனமச்காளெத்அப்பின்னியம்புவேனே. ் (௬௨௩) 

சூதசெந்தாசம், 

இயம்புசன்றசூதமதபலக்தானூறு என்மசனேயஇழ்போட்டு 

தீதண்ணீர்வார்த்து ஈயம்பெறவேயடுப்பேக்றிக்கொதிக்கும்போத 
கலமாகவீரிட்டுச்சூதம்சாகும் ல்பெறகேவின்வெலி் அத்சல்கம் 
நாகமாட்டவாயோருகிறை யாய்க்கெர்இிரெட்டி செயம்பெ.தவேகுங்பி 
யிலேசெந்தூரித்தால் தேகமதுக்கழிவில்லைதிண்ணக்தானே. (௬௨௪)* 

திண்ணந்தானோயனைக்துந்தீர்ந்துபோகுஞ் செப்பினேனிதி 

லொளிப்பொன்றுமில்லை எண்ணந்தானினை த்தபடிமுடியுமப்பா ௪ 
ளிதல்லகாதத்தின்சட்டைக்கேளு வண்ணக்தான் இலுப்பைகெய்விட் 

டுருக்கி நாகம்வைத்ததொருசாரநீர்தன்னில்சாய்த். து மண்்-ணினைத் 
தானைந்துதாஞ்சாய்தசாயானால் மயக்கியேகாகமதுகட்டும்பாசே, () 

கட்டிமேகாகமதையுருக்கிக்கொண்டு கசனமானகெந்தகத்தைச்ச 

மனாய்த்தாக்கு மட்டுமேகவாச்சாரஞ்சமனாய்த சாக்கி மாட்டியேபொ 

டித்துரண்டுவேறேவைத்து கொட்டியேயிருபொடியும் ஆறி த் தூவிச் 

குமுறவேயுரிக்கெடுத்துபின்புகேளே தட்டியேஅ௮யக்குகையிலிட்டு 
வெள்ளைத் தாமேஷரத்தமிட்டுத்தகடுபோடே, (௯௨௬) 

தகடிட்டுச்சீலைமண்செய்துலர்த்.தித். சணியவேகுழிவெட்டிப்பு 

டத் போடு சேகமெச்சகாகமஅகட்டிப்போகுஞ் செப்பாதேவெ 
குகோடி திறமீதப்பா முகடிட்டவறுமையெக்கேகுன்மமெக்சே மு 

முமோசமாச்சுதென்றுமுடிகயோடும் அகடிட்டசண்டாளர்க்குரைத் 

தாயானால௫குந்ரஇற்குள்ளாவா பலறக்திட்டேனே, (௬௨௪) 

13
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கெந்தகக்கட்டு, 

அறைக்இட்டகெர் தகக்கட்டைக்கேளு அப்பனே வெள்ளாட்டுக் 

சுசப்பையெலும்பாக நிறைந்திடவேகொறுக்கியிடிபாண்டத்துள்ளே 

நினைவாகமேல்மூடிக்குழித்தயிலம் வாங்கிமறர் திடவேகெந்தகத்தை 
ப்பிங்கானிலிட்டு மண் ௪ட்டித்தூரிலேதட்டிக்கொண்டு குறைக்திட 
வேபிங்கானிற்பொத்தலில்வைத் தக் கொளுத்திவெரிகாணவேயடுப் 

பிலேற்றே, - (௬௨௮) 

. ஏற்றிவிட்கெல்லெண்ணெய்தீபந்தன்னை என்மக்காள்முன் தயி 
லஞ்சுருக்கேதாக்கு காற்றதுவேபடாவிடத்திராலுசாமங்கடக்தபின் 

பாறவிட்டெடுத் க்கொண்டு மாற்றிடுமேகெச்தியதுகறுப்பாம்றிற் 
கும் மகத்தானகட்டஅதான்மைக்தாபாரு தேத்திடுமேகறுப்பதனை 

வால்இப்போடு திறமானபாண்டத்திம் சலத்தைவாரே, (௬௨௯) 

சலத்திலேவில்வஇலையிடி.த்துப்போட்டுத் தனிச்சிலைனைத்து 

மேல்கேககெட்டி புல,ச்தியனேமேல்வேட்டின்மல்லியிலைபரப்பிப் புக 

மாசக்கெக்தியைமேல்பரப்பிப்போட்டு கலத் திலேமேலு:௦5த இலை 

யால்மூடிக் கவிழ்சட்டிலைமண்செய்தெரியோர்சாமம் கலக்திலேகெ 

ந்தகந்சான்வெண்மையாகும் ஈநன்மையுள்ளகட்டப்பாகான் சண்டே 
னே, ட் (௬௩௦0) 

சண்டனடாசெசக்தூரக்குறிப்புக்கெல்லாம் கட்டுகின்றகற்கெந் 

இகருஇச்சேரு கொண்டபச்சைக்கெர் திசன்னைச்சேர்த்தாயானால் கு 

லாமசேஇப்படவு மோடிப்போகும் பண்டுசொன்னசாஸ் திரங்கள் 

பொய்யென்பார்கள் பாவியவர்கைம்முறையைக்காண மாட்டார்தொ 

ண்டருக்கு மண்சுமத்தசவனார்சொன்ன சுருதியாமிக்தகைம்முறை . 
யைப்பாரே, (௬௩௧) 

காகக்கட்டு, 

பாருநீயின்னமொருகட்டுக்கேீளுே பாங்கானகாகமதுபலந்தா 

னெட்ூ் வாருநீயிலுப்பைகெய்விட்டுருக்கி பப்பாவளமானசிற்றோடு 

வைத்தனிச்சாறாகசேருமேயேழு தசமுருக்கிச்சாய்த்.துச் சறக்குமந். 
த இஃயிசைகத்துக்கவசங் கட்டி சாருமேசீலைமண்தான்மூ ன்அசெய்து 

‘ ; ன . . பபச 
தப்பாமலஞ்செருவிற் புடச்தைப்போடே. (௬௩௨) 

போட்டபுடமா நியெடுத்திலையையாட்டிப் பொருந் தவேகவசமி 

ட்டு 7லைமண்செய்ராட்டுவாய்எருவடுத்திப்புட த்தைப்போடு ean ap
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கவாறினபின்முன்போப்பா, மாட்வொய்பஇனைந்து எருவிற்போடு 
வளமானகாகமதுகட்டிப்போச்சு, கூட்டியேசாரமென் தசெயறீர்த 
ன்னில் குகையில்வைத்துகரகத்தை யுருக்வொசே. (௬௩௩) 

வாரப்பாகட்டிய துகரியிலாடு மைக்தனேமுழுக்கட்டாமுறலில் 
லை நேரப்பாதங்கம்போலுருகியாடும் கிசவேதைசாவிக்குழுப்புகோ 
டா, காரப்பாகுருநிலையைக்காத்துநில்லு களிம்பற்றசெம்பாறுவெள் 
ளிகாலு, சேரப்பாகாசமொன்றுலிங்கமொன்னறு சேர்த்திடவேதிசை 
மாத்றாக் தெளிந்துபாசே, (௬௩௪) 

அயபச்செம்பு, 

தெளிர் அ தானயச்செம்புசெப்பக்கேளு சித்தோடுவைக்தனிச் 
சாற்பிழிந்துகொண்டு, குளிர்ர் அுவாப்பொடிபத்து அ௮தனிலிட்டுச் 
குறையாமலேழுதினஞ்சென்றபின்பு, பொளிந்துகட்பவவெண்காசமிர 
ண்டுங்கூட்டிப் பிசகாமற்குகையிலிட்டுச்சில்லுபோட்டு, அளிக்திட. 
வேயுருக்கிப்பார்கடி தாய்நிற்கும் அப்பனேயுடைத்துவெண்சாரங் 

கூட்டே, (௬௩-௩௫) 

கூட்டியேமுன்சா தீறில்பிசறிக்கொண்டு குகையிலிட்டுச்சில்ல் 

ட்டுச்சலைசெய்அு, மாட்டியேகுகையிலிட்டூதினாக்கால் வலுகுறைக் 

அருயெ.துமணியாய்நிற்கும், காட்டியேயேழுதரமுருக்இப்பாரு கல் 
லசெம்பாம்பின்புவெண்காரங்கூட்டி, ஆட்டி யேயேழுதரமுருக்னாக் 

er லப்பவல்லோதங்கம்போலாகுந்தானே. . (௯௩௭௬) 

அகுமேஅயச்செம்புபத்துக்கொன்னு அ௮ணைக்இடுநீகட்டிவைத் 

.தராகமொன்று, வேகமாய்மாத்றேழுநிசமாய்க்காணு மேதினியில்வி 
ள்ளாதேவயித்தியன்மார்க்கம், நாகமேகட்டுவதுசடினஞ்சொன்னே: 

னல்லகட்டிவயச்செம்புசேர்ச்தபோ௮, பாகமாய்லிங்கமொன்துகெ௪ 

டுத்தாயானாம் பச்சசைமாற்றாகுமடாபணிர் துகேளே. (௬௩௭) 

வெண்காரக்கட்டு, 

பணிக்துரீவெண்காரங்கட்டக்கேளு பருங்கட்டிவெண்காரம்ப 

லகையாகும், அணிக்தெருமைகண்சாணிதன்னில்வைத்அ த் ‘Gaeta 
skiurtr 659 980 sre, சணிச்தகுழிதோண்டியதில்புதைச் த 
ப்பேரடு கசடற்றசு த்தியாமஞ்சாகாளில் தணிக திட்ட இறுகாள்கழுவி 
ப்போடு சசடற்றகத்தியாமஞ்சாகாளில் தணிர் திட்ட ஆருகாள்கழுவி 

ப்போடு சார்வானசெந்காயுருவிச்சாலே. (௬௩௮)
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சாஐரியில்தானனைத் அரவியிம்போடு சாருகர்ர் சாதபின்லுமர் 

தப்படியேசெய் ௮, மாறியேமூன்றுதினஞ்சென்றபின்பு மைந்தனே 

யீறுதமேதிச்சரணி, தேறியே௮ப்பாலுங்கள்ளிப்பாலும் இறமான 

வெடியுப்புச்செயநீர்தானும், ஆதியேசமனாகப்பிங்கானிலிட்டு அமாரி 

யுப்புகாயுரூவிச்சாரவுப்பே. : (௬௩௯) 

உப்பெல்லாங்கழஞ்சரண்டுபொடி ததுப்போட்டு உச்சமனே 

காரத்தைனைத்துப்போடு, தப்பல்லபால்செயகீர்படியரைக்கால்கா 

ள் சிவக்கக்காய்ந்தபின்புசாற்றக்கேளு, இப்புவியில்ரவிகாணவேழு 

காளு மிடமெடுக்கவெண்காரங்கட்டிப்போச்சு ஒப்பல்லவுருக்கெ த் 
அக்கெல்லாமாகும் உத்தமனே தாம்பூரத்தின்பத்பங்கேளே (௬௪0) 

தாம் பூரபற்பம், 

கேளய்பாதாம்பூரத்தைப்பனையினோலைக் இணையாகத்தட்டிக்கா 

௪சலமாக, தாளடாஈகறுக்கயெடுகழஞ்சிபச் தத் தன்னையேயுலையிலி 

ட்டுச்சிதுக்கவூஇ வேளடாரவிபாலிலிட்டுவாவ5 விசைபச் துமூன்.று 

மடாவிளமங்கச்சொன்னேன் தளடாபழங்கோணிதன்னைவாக்ளச்சுக 

மாகரவிபாலையூட்பவவொயே* (area) 

ஊட்டடாதாளமாகச்சட்டிவாக்கி யுத்தமனேதாம்பூரத்தைப் 

பசப்பிக்கொண்டு தாட்டடாசுருட்டியந்தக்கோணிகாரில் தாட்டியே 

மண் செய்து உலர்த்திக்கொண்டு நீட்டடாகுழிவெட்டி யெருவிலிட்டு 

சகோரனபுளியம்பிராணியொருசாணிட்டு மாட்டடாமண் செய்தகோ 
ணிதன்னை. வைத்துமேபரணிலிட்டெருவும்போடே, (௬௪௨) 

போடப்பா௮க்கினியைக்கமுமே தும் போட்டி டவேதாம்பூரமது 
பம்பமாச்சு கூடப்பாவெண்மையதுகுழைர்துகண்டால் கொரவி 
மின்பாலாலே அ௮றைததுப்போடு விடப்பாமுன்போல புடக்தான் 
போடு வெண்மையதகுன்றாது விளங்கக்கேளே ௮டப்பா௮னுபான 

_ ங்கருவாய்பட்டை ௮ழகானசா இக்காய்சரொம்புமாமே, - (௬௪௩) 

Bows parce Berger Bug Ae அப்பனேசமனிடித் அப்போ 
to. Bent Ca ws BI தாமென் றகழஞ்சரைதான் சூரணத்தில் தாண்ரபற் 

- வம்பணமரைதான்தாக்கச்சேர்க்க காமென்தகோய்களெல்லகங்கட, 
லேபுக்கும் ஈமனில்லைமணியில்லைகாடிப்பாரு கேமென்றதேசமதுயி 
அூப்போச்சு சிறக்துண்ணில்நெய்வெண்ணெய் விரும்புவாயே, QO
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(சங்கச்செம்பு.) 

விரும்பியேமுன்கட்டுகெந்தகத்தில் வேண்டியேகாய்ப்பாகழ்சா 

௮விட்டு, திரும்பவேயசைத்திடுவாப்்பணம்போல்கட்டிச் இறமானத 
ங்கத்தில்கழஞ்சிவால்௪, அரும்பவேகுசையிலிட்டுயுருக்கக்கொண்டு 
அமைக்ககெர்தஞ்சமன்சரக்குக்காரம்போடு, சுரும்புபோல்பின் னு,௨ 

- நீதகெக்தியூட்டிச் சுசகமாகயோட்டிலிட்டு யூதிடாயே. (௬௪௫) 

ஊதவேதங்கமதுரவிபோலரச்சு யுத்தமனேதாய்பததுக்கொள் 
தாக்கு, வாதமேதொர்தமதபத்துக்கேறும் மகத்கானமதஇிபத்துக் 

- கொன்றும்போடு, நீதமேதசைமாற்றுபிசகிடாது நீகுருவின்பதம் 
போத்றிநினைவாய்நில் லு, காதமேதாசமில்லாசெய்அபாரு களிம்பற்ற 
வேதையடாகண்பொரே, (௬௪௭௬) 

(கெந்திபற்பம்.) 

கண்டுநீகெந்தகத்தின்பூற்பங்கேளே சனமானகெந்தகத்தைகல் 
வத்திட்டு, மண்கொன்௫ற்றொடுவைச்சாறுவிட்டு wry wen pu pi 

சாமம்வில்லை தட்டி, கொண்டுயிலையறைத்துமேகலசங்கட்டிக் கூறவீல் 

லைசலைமண் செய்துலர்த்திக்கொண்டு, விண்டிடவேமணவரையில் பு 
டந்தானைநக்து வெளியேற்தில்புடமஞ்சித் பற்பமாச்சே. : (௯௪௪) 

- ஆஐச்சப்பாயிடைகுதையிற்பற்பந்தன்னை யப்பனேபணவிடை. 

தான் உண்டு, வாச்சப்பாகுட்டமொடுகரந்இிசூலை வந்தபு தப்பி 
ளவையொ௫ுகண்டமாலை போச்சப்பாகரப்பனொடுவாலெல்லாம் போ 

குமடாபாற்?னிரசெய்யுங்கூட்டு பேச்சப்பாயொன்றுமில்லைப்புளியை 

த்தள்ளு பேரானவாலைசசம்பேசுவறேனே (௬௪௮) 

(அரிச அயச்சூத தாம்பூரம்) : 

பேசுறேன் ௮யக்கரண்டி துலக்க்ேகொண்டு பேரானதுரிசிதன் 
ஊப்சொடித்துப்போடு, மாசறவேசாட்டி தண்ணி நிறயவிட்டு மைந்த 
னேசுத்தியில்லாதலிங்கத்தில்வைக்து, விசுறேனைந் துகாள்சென்றபி 

ன்பு விட்டுகீகாடியதைமாத்திப்போடு, மாகறவேரூரியினுல்குத்திப் 

பார்க்க மகத்தானத்தகடுபேல்தாம்பூரந் தானே -: (௬௪௯)
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தார்பூரத்தில்லிராசனிடைகிறுத் துக்கொண்டு சாதிலிங்கம்வ௪ 

லரசம்பலக்தான்சேர்த்.து, ஏம்பிரீதிரியாதேகல்வத் இட்டு யெஸ்ஸக் 

காளறைக்கையிலேயிறுகும்பாரு, சாம்பலென்னவீரமதுகழஞ்சியெ 

ட்டு அடியாகப்பனியில்வைக்கசூதமாகும் ஆம்படியில்வி தமிருபத் து 

erg) அறைத்திடவேதாம்பூரமாமே (௬௫0) 

சூதத்திற்றக்கமிடச்சூசமாகுர் துறைக்கெல்லாம்விரமிடுச.தஇ 

மொப்பாம், கரதத்தித்குருவிட்டுச்சுருக்கு த்தாக்கு காகமொடுகெந்இ 

யிட்டுச்செக்தூரித்தாத், காதத்.திழ்.றாரமல்லகைக்கனியேயாகுங் ௧௪ 

டற்தமதியிலிகெனகமாகும், வா .தத்இன்முடி வெல்லாஞ் சூதத்தாலே 
மைத்தனே காயத்தமூழ்ர் துசெய்யே * (௬௫௧) 

(பூவழலை,) 

் செய்யவேபூவழலைசொல்லக்கேளு செயமானகாரமென் றபூநீர 
ப்பா, கையவேசட்டி தனிலூப்பிலேதீறி ஈன்ருகபற்பிமாயெரித் துக் 
கொண்டு, பையவேகெல்கனி3போத்சலத்திலிட்டுக் கடைக் தவைத்த 

மூன்றுகாளிறுத்துக்காய்ச்சே, (௬௫௨) 

காய்ச்சியே£ீர்வற் றிக்குழம்பேயானால் கடுரவியிற்போடவேகல் 
௮ப்பாச்சு, தாட்சியொன்றுமில்லையடாவீரஞ்சத் து சான்சுத்திபூகீ 
அ௮ங்கற்குண்ணாம்பு, பாய்ச்சுகரியுப்பிட்சொரகீர்விட்டுப் பாக்காகத் 
தெளிவிறுத் தக்கலக்ப்போட்டு, வாய்சுே 'சயடுப்பில்வைத் அக்கொ 
இிக்கும்போது மருவுன் றமெழுகதுபோல்சு த்தியாமே. (௬௫௩) 

சுத்திக்க௮முரியுடச்சாறும் சுருக்கடாகொதியிட்டுஆறவிட்டு 
வெத்தக்சியுருட்டியேசவியிற்போடு விதமானஅமுரிவிட்டுச்சுண்டக் 
காய்ச்சி பத்திக்கும்பன்மபாலைவிட்டுக்காய்ச் பாங்கானதேூநீர்த 
ன்னிற்காய்ச்சு, ப/த்திக்முலர்த்தியதையூ திப்போடு புகழானபிர்மக் 
கற்சுண்ணமாச்சே, (௬௫௪) 

சிண்ணத்திற்படியொன்று௮ளக்து க்கொன்டு சுரு, தியாஞ்சாரநீ 
ர்படி சாகா, எண்ணுத்றப்பரும்பிங்கான் தன்னிற்சேர் தன்ம. 
ககாள்கலக்யெதையிருளாம்விட்டில், கண்ணொக்தகண்மணிழங்கா 
ஞெண்ணாது கட்டாகபட்சமொன்றுகார்த்தாயானால், விண்ணொத்த 

வுப்பதுதான்ே CuGaCu gid மேலான்தெளிவிறுத் தக்கரச்சுவாயே,
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வாயேது9வ்ப்புமைந்தரபாரு வாச்சுதேவாதமடைத் திறக் 

போச்சு கோயேதுசாவேதுஈமனோயில்லை கொடிக்குழமுன்னேசரக்கெ 

்ஃல்லாமட.க்கிக்கொல் லும், நீயே துமழங்காதேவழலைசெய்ய நிமிஷத்தி 
'த்பூவழலைமுடிர்துபோச்சு தாயானவெடியுப்புப்படியொன்றிற்குச் 
தண்ணீரேகாலுபடி.தாக்கடொயே, (௬௫௬) 

தாக்கயேதெளிவிறுத் துக்காய்ச்சலொங்கி தப்பாலூிரீர்ப்படி 
தாராது தேக்கறீசாய்ச்சவற்றித்தேசிநீர்தான் சேரப்பாகாலுபடி.௬ 
ண்டக்காய்ச்9ி, மீக்வயேரவியிலிட்டுயுலர்ர்தபின்பு நீயெடுத் தப்ப தன 
மாய்வைக்துக்கொண்டு கோக்கியேமலைச்சாரற்பூகிற்தன்னை நுவலு 
இயேன்சல்மணல்கோக்வொறே, (௬௫௭) 

வீர௮ுவரய்ப்படியொன்றுஅமுரியெட்டு வார்த் அநீதேத்தியேக 

லச்கிக்கொண்டு மாறுமேதெளிவித்துக்காய்ச்சிக்காய்சக்சி மைந்தனே 
குழம்பானால்ரவியில்போடு சேறுமே௮முரிமுன்போத்றேற்றிவாங்கி 
இரும்பவேகாய்ச்சிவிட்டுரவியிந்போடு காறுமேதேூநீர்தன்னிற்கா 
ய்சி சவியிம்காய்ந்தபின்புபெடுத் துக்கொள்ளே. (௬௫௮) 

திடுச்தவொய்வகையொன் றுபலக்தானொன்று யிதமான்தே?ரீ 

ர்சன்னைவிட்டு கடுத்தடவேரவியிலிட்டுக்காய்ந்தபின்பு கனமானவ” 

ழலைநீர்விட்டுஆட்டு பிடி த் திழிவாய்வில்லைதனிரவித்போடு பேராகக் 

காய்க்தபின்புசொல்லக்கேள அடுத்திடவேவஉட்டோட்டில்பூகீதிட்டு 
அப்பனேவில்லைவைச்அபூநீரிற்போடே. (௬௫௯) 

யோடப்பாமேல்மூடிச்சிலைசெய்து புகமாகமனவரையித்புடத் 
தைப்போ காட்டப்பாஆதினபின்னெூத் துக்கொண்டு. ஈலமானக. 

ல்வத்திலிட்டுக்கொண்டு சூடப்பாவீரமுடன்கடியசாரஞ்சுகமானபூ 
சமொகொலுக்கேளு, தேடப்பாவகையொன்றுவிராகனொன்றுசே.ர 

டாபுழுகதுவுமரைதான் கட்டே, (௬௬0) 

கூட்டியேவெடியுப்புகிசெயநீர்விட்டுக் கூட்டியைஜாமமொன் 
றுவில்லைபண்ணி, காட்டியேவியிலிட்டுக்காய்ர்தபின்பு சனத்தசட் 

டி. தன்னிலேசுன்னநீற்றை மாட்டியேபூநீ௮ுமேலேயிட்டு வளகா£ன 
வில்லைவைச் அமேற்பூவிட்டு, காட்டுவாய்சுண்ணாம்புமேலுமிட்டு கல 

free ger Dates BPO. (௬௬௧) 

மூடியேமண்சலையேழுஞ்செய்து முன்னவனைத்தான்பகிக்துப 

டுப்பிலேற்தி, காடியேவாலையுடகிர்வாணிக்கும் நலமாகப்பூசைபண் 

ணிபெரிசேர்ப்பாக, சாடியேகாற்சாமம்காலுந்தியும் தானெறித்து.
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மேல்சடத்திறர் போடு, கூடியே ஆறவீட்டுயெடுத் அப்பாரு குருவா 
ச்சுகர்மகினைக்குடிபோம்பாரே, (௬௬௨) 

போமப்பாகடுங்காரமேற்றிப்பாரு புரையாமற்சரக்கையெல்லா 

மடக்கக்கொள்ளும் காமப்பாவொளிக்கவில்லைவனறியச்சொன்னே 

ன் தாதாக்களுடகருவைமழைத்துச்சொன்னார் தாமடாயிக்குருவில் 

விரங்கூட்டிச் சாரித்துதுரிசிக்குப்பூசிப்போடு ஆமப்பாரவியிலிகொ 

ய்ந்சபின்பு அப்பனே சணங்கன்மலமறைச்திடாயே, (௬௬௩) 

அருிகுவுரு, 

அதைக்கர்க துரிசியின்பேலப்பிப்போடு ௮துரவியிற்காய்ந்த்பி 
ன்புஅப்பாகேளு, ஈரிவிரட் டிவேற்கள்ளிவேறுமாக காடியேச்ரமனி 
.இுதிதுவாய்கீராலே, விரவியஹழறையதன்மேலேகவசங்கட்டி. வெயிலுல 
ரீ.த்திச்லிமண்செய்வெடி த்திடாமற், கிருபையுடன்கணபதியுக்தா 
யைப்போத்றிக் கேள்காடைப்புடம்போடக்குருவுமாமே. (௬௬௪) 

குருவெடுத் துப்பகனமதாய்வைத் துச்சொண்டு கூட்டடாக்கூ 
ட்டுசதயின த இற்செல்லாம், தருவெடுத் அப்பரல்களிற்குன் ஜியின த் 
“இற்கெல்லாம், தருவெடுத்துப்பால்களிற்குன்றியிட்டாற் சலமாகும் 
பாஷாணமெல்லாக்கட்டும், கருவெடுத்.துகா தவிர்துலிட்டாயானாற்க 
முகைக்குட்சலமாகுஞ்சூதங்கட்டுர், இருவெடுத்தயிச்சலத்திற்றுவை 
த்துவாட்தச் சிணத்திலேமெழுகாகும்வேதையாகும். (௬௬௫) 

காசுகிறமெழுகு. 

. ஆமப்பாகாய்ச்சுகின்ஐவழலைதன்னை அறையுதேன்நீறுபடி.தா ' 

னாறு- தாமப்பாகல்லுப்புப்படி தான்முக்கால் தன்னோடுகற்சுன்னம்ப 

ஓூ;யொன்றரையாம் நாமப்பாயூசிநீர்படிதானெட்டு நன்முகக்கலக்இ 
வைத்துதெளிவைவாங்்கி, வேமப்பாவெள்ளையொன்றுவீரமொன்று 

மிகுக்தபச்சைக்கற்பூரங் காலுக்கூட்டே, ௬௬௬) 

. கசாலானரெண்டேகாற்பலமுஞ்சேர்த்துக் கல்வச்திற்பொடிப : 

ண்ணிக்கலக்ப்போடு காலானகாளப்பரறுநீரிட்டு கன்ராகச்திறட் 
டி.யேடிலரத்திக்கொண்டு, மாலானபலமூன்றுகல்வத்திட்டு மைந்த 
னேவெடியுப்புக்செயகீராலே, பாலானசாரமொன்று௮றைத் பின். 

பூ.ய்ரிவானசாரநீத்தன்னிலாட்டே:.. - (௬௬௭) 

ஆட்டுவதசாமமொன்று வில்லைதட்டி, அடர்ந்த சவிதனித் 

போடு - வாறவிட்டும் நாட்டுவதுமணவரையித் 'புடத்தைப்போடு
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'நன்றாகக்கடுங்காரசெயநீர்விட்டு நீட்வெதசாமமொன்் றசைத துவா 
‘mS ஈன்ராகவில்லைபண்ணிரவியிற்போடு காட்டுவதுகடுக்காரச்சய$ர் 
குத்து கனமானபட்சமொன்றுகடந்துவாங்கே. . (௬௬௮) 

கடத்தபின்படிகனதக்தபாண்டச்திட்டுக் கத்சுன்ன$£றிட்டுப்பூரீ 
நிட்டுப் படர்க்தவில்லைமேல்வைக் அப்பூகீ திட்டுப்  பாலகனேகற்சுன் 
னநீனுமிட்டு கொடர்ந்தவாய்சட்டியிட்டுச்சலைமண்செய்து துடியா 
னவாலுகையின் மேலேயேத்றி அ௮டர்க் தவன்னிகாம்சாமமெரித் த ஆ 

தியாதி யாமூப்பூவின்குருவுமாச்சே. (௬௬௯) 

. குருவென்றவழலைதனைவைத் அக்கொண்டு"குடிலம தபாஷாண 
ங்கூறக்கேளு கருவென்றகட்டுச்செந் தரக்குளிகை கனகமென்றபந் 
பங்கள் தயிலமெண்ணெய் வருமென்றகிருதமொடுகுரணங்கள் மைத் 
தனேகுருகழஞ்செருவசித்தி தருவென் ஐழுப்பூவின்குருவில்லாவிட் 
டாற் சாராதுகண்ணில்லான் தானொப்பாமே. (௬௭0) 

- ஓப்பே.துவுன்னைவிட்டால்வேஜொன் தில்லை யுக்தமனேயூர்தோ 
றுமலையவேண்டாம் அப்பேதுசாரநீரப்பேயாகும் தைச்சித் தஞ்செ., 
ன்னாக்கால்குருவாகாது தப்பே.துகல்லைவிட் டாத்றப்பிப்போகும் தர 
பில்லாகு தமணியொப்பேராஹு கொப்பேதயுன் னுக்குள்மூன் றுமுப் 
புக் கூட்டினாத்சகல?த் அங்கூடுந் தானே. - (௬௭௨) 

eat மூப்பூவின்விபாம். 

res கூடுறெவினமென்னவெனகுருவேசொல்லும் கொல்லுெழுன் ப்புஞ்சொன்னீரையா ஆடுகிறவழிகாட்டியருளேகாட்டி. அடங்கா 
,தவழலையிட இடையுங்காட்டி காடுறெயுன்னுக்குள்மூன்றுப்பென் தீர் 

கற்குருவெயெர்தனுச்குநல்குக்தேவா வாடுகிலமனக்தேறவருளிச் செய்து வழிகாட்டவேண்டுமென்னு வணங்கனேனளே. (௬௭௨) 

ந எட் வணவ்ூகின் றஎன்மகனேசொல்லக்கேளு மாறாட்டமில்லையடா 
ங் மனதிற்காணு உணவங்கநின் றசமாதியிலே யுப்பென்பார்களுனக்கு 

டள்ப்புக்கையூ உலுப்பென்பார்களிணங்க நின்சசடற்பாரையுப்மிபன் 
பூரர்களிர்அப்புகரியுப்புபூரிவென்பார்கள் குணங்கள் தனைச்சரிபார்க் 
-இல்முய்கைமென்று கூறினார்பெரியோர்கள்குண த்தைப்பார்த்தே. 0 

* 

ட பார்த்தல்லோமுக்கருவைமறைக்கவேண்டிப் பாடினார்வெகு 
'கோடிால்களாகச் சேர்த்தக்லோயொன்திழிலான்௮சரியில்லாமத் 

14
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சேர்த்திட்டார்தெரிந்சாலுமுறைகாணாது கார்த்தல்லோபிறந்திடச் 
கைமழைக்தஅுப்பாடிக் கரைகாணாசாத்திங்களனர்தங்கோடி. மாத் 
தல்லோபிறந்திடந்தானறியவேண் டி. மைக்தனேயுலகத்தோர்வசனவ் 
கேளே. ் (௬௭௪௪) 

வசனமென்ன என்குருவேதஞ்சமென்று மலரடியைத்தான்பிடி 
தீதுவணம்கனொன்பார்வசனமென்னஎண்சாணுடம்புக்கெல்லாமைந்த 
னேசிரசல்லோபிரகானமென்பார் வசனமென்னநீயுண்டஅன்னசார 
மாகியதுஅளவாகவான்மேறத்சென்று வசனமென்ன்புகையூறலுப்பு 
மாச்சு மகத்தானரவிமதியால்பூநீறாச்சே, (௬௫) 

கல் ஓப்பு, 

அச்சப்பாசமாதியினாற்கல் லுப்பாச்க.ு ஆதியென்றவுப்பாச்சு இர் 
அப்பாச்சு கீச்சப்பாபாழிடத்திற்பிறர்தமுப்பு நீயறிக்தாற்காயசத் 
தும்வாதமாச்சு போச்சப்பாகலியுடனேஈமனோவெல்லாம் பொல்லா 
தசண்டாளர்நிகழ்தம்பேசி எச்சப்பாபணம்பறித்தோடிப்போவார் 
என்மகனேதெளிவாக இயம்பினே[ன. (௬௭௯) 

கஇயுப்பு. 

இயம்பிடவேமாணாக்காளினியதொன்்அ மென்மக்காள்வேளொ 
ன்றுங்கொடி தானொன்றும் கயம்பிடவேசல்லியென்றுமாக்தானென் 
௮ ஈஞ்சென்றுமிலையென்றும்பைதானென்றும் பயன்படவேயுடன் 
பிறந்தாரென் அுஞ்சொல்வாச் பஞ்சபூதப்பொருளாம்பாருபாரு மயம் 

படவேதானெதெமிமதற்குகேராய் வாக்குவாய்கம்பியுப்பைமைக்தா 
"கேளே, (௬௭எஸ) 

முப்புகுரு. 

கேளடாஅயச்சட்டி தன்னிலிட்டுக் கெடியாகவுலையில்வைத் து 
ருகும்போது வாளடாதுண்டுதண்டாயறுத்துச்காக்கி வாங்கியது 

கொடியசுன்னமாகும்பாரு நாளடாஎட்டிலொன்றுசாரங்கூட்டி கன் 

முகத்தானரைத்துப்பிங்கானுள்ளே தாளடாகுழிவெட்டிப்பாண்டம் 
வைத்துச் சாணியிட்டுமேற்பிங்கான் தன்னில்வையே, (௬௪௮) 

6 

வையப்பாமேல்மூடிச்சீலைசெய்து மண்ணிட்டுமூடியேவிரம்போ 

டு பையப்பாபட்சத்இற்செய்ரீராகும் பாலகனேசெயநீரைப்பதனம்ப 

தனம்பண்ணு அய்யப்பாசமாஇதன்சல்லைவாங்கி யறுத்துபேவழலை 

தனைவாங்கக்கொண்டு செய்யப்பாதிட்சைசெய்தசம்பியுப்புத் திறமா 

சப்பலம்பத்து நினுத்திடாயே, (௬௭௯)
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... தநிறுத்துநீஅயச்சட்டிதன்னித்போடு நீயடுப்பின்மேல்வைத்து 
“கெளுப்புமூட்டு, மறத் துமேவழலைய தபலக்தானெட்டு மாட்வொய் 

: இிறுகவதில்வாங்கக்கொண்டு நிறுத்திடாய்படி வழலையுப்புகாலு கேர 
டாகற்சுன்னமதுதான் ரண்டு, தித். தடனேபொடிபண்ணிக்கூடச் 
சேரு சேர்த்தெல்லாங்கட்டியது செயமுமாமே, (௬௮0) 

ஜெயமானவுப்பெல்லாமுருகும்போது தஇறமானவிரமொடுசூட 
ன்வெள்ளை கயமாகப்பலமொன்றுபொடித்துத்தாவி ஈன்றாகவிரவிர 
விரீயிறக்ப்போடு, புயலாகக்குளிர்ந்தபின்புவாங்கெெப்பா போட்ட 
டாகல்வதக்திலறைக்சக்கேளு, மபமானதேூநீர்தன்னைவாங்க மாட்டி 
யே தெளிவிறுத்து வார்த்திடாயே, (௬௮௧) 

até gust sacWGay Gh me மைந்தனேதிட்சைசெய்து 
பலந்தான்மூன்று, சேர்த் தமேசசாமமொன் தரைத் துலர்த் இச்செய்்து 
வைத்தவெடியுப்புச்செயநீர்வார்த். து, கேர்.த்தியாய்சாமமொன் தரை 
த்துவாங்கி கேராகவில்லைகட்டியுலரப்போடு, காத்திவொய்பட்சமொ 
ன்றுரவியிற்காய்க் தாம் கட்டாகபணவரையித் புடத்தைப்போடே 

SF ௫. 

போடப்பாவோ்டிலிட்டோடுமூடிப் புத்தியுடன்?லைசெய்அ 
போட்டுவா£ீ, ஆடப்பாவிப்படியேயைந்அபுடம்போடு௮ப்பனேபின் 
புநீகல்வத்திட்டு, கேடப்பாகடுங்காரச்செயநீர்விட்டுச் சேர்த் துநீசா 
மமொன்றுதிறமாயாட்டி, நாடப்பாவில்லைதட்டி.ரவியிற்போடு ஈன் 
ருனகடுங்காரச்செயநீர்குத்தே (௬௮௩) 

குத்தியேரவியிலிட்டுப்பட்சமொன்னு குறையாமலடிக்கடியே 

செயநீர்குத் ௬, பத்தியேயுலர்ந்தபின்புசட்டியொன்றிற் பாங்கானசு 
ன்னத்தைப்பரப்பிக்கொண்டு கத்தியேபூகீறுமேலேயிட்டு ஈடுவிலே 

வில்லைவைத்துமேலும்போடு, சுத்தியேமேல்மூடி.ச்சீல்செய்.து , அடி. 

யாகவாலுகையின்மேலேயேத்தே (௬௮௪) 

ஏற்றியேக்ணப இக்கும்வயிரவற்லிம் என். தாயார் தங்களிடபூசை : 

இசய்து, கேர் த்தியடாநாற்சாமமணலைகமட்டி கெருப்பாறிக்குளிர்க்க 

பின்பு எடுத் அப்பாரு, பார்த்திபனேகுருவென்னகொடியவேஃழ் ப 

டுமுன்னேயண்டரண் டநீருய்ப்போகும் காத்திருக் ச, தவமுனக்குச்சு.. 
தீதியாச்சு கைதொட்டசாக்கெல்லாங்கட்டுக்தானே (= 4@) 

திருமூலர்கொங்கணர்பேசிய து 

கட்டினார் திருமூலர்கொங்கணருமையாகரு வென்னமூத்தா னுப் 

பென்றேவொளன்னார் செட்டி.சளிச்சன்னமென்னுஞஷ்சொல்வார் சொ
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ல்வாரிதமானபோகருமேமுப்பாழென்றார், தட்டினார்பிர்மமுனிகொ 
டி.மாவென்பார் தானானரோமரிஷிகஞ்சாமென்றார், முட்டி னாரவரவர் 
கள்வெவ்வேறாக மொழிக் திட்டார்கருவையெல்லாமுழுக்குக்கானே 

சாபம் 

கானானஆணவத்தால்விரித்துச்சொன்னேன் சண்டாளர்க்இர் 

அலையிய்க்தாயானால், வானான தவங்குறைந்துகரஇல்வீழ்க்து வானி 

லிடி.கான்விமுக்துமாண்டபின்னும், கானானபர்வதங்கள் செடிபூடா 

இக் கண்கெட்டுவெகுகோடி காலமட்டும், வேனானவிரண்டுதலைசர்ப் 

பமாகி விழுக்திடுவாய்சத்தியமாய்விளம்பினேனே (ar) 

விளம்பினேன் தாய்சொன்னபடியேயானும் வேறுமினிக்கருவி 

ல்லைவிசைந்துபாரு, குளம்பிமனம்போகாமற்றிடமாய்நில்லு கூ௮ுவா 

ர்வெவ்வேறுகொளுசச்சொல்வார் உளம்பிலத்தப்பலநாலுழுய்த்து 

ப்பாரு உன்னைவிட்டதொன்றுமில்லையண்மையுண்மை தளம்பினா 

லென்மனந்தனித் அப்பாருதாயேறீம்தவாதேசரத்நினேனே.(௬௮௮) 

பாஷாணக்கட்டு 

சாற்றுவாருலகத்தில்வசனங்கேளீச் தாயானமலம்போனால்வா 

தம்போச்சு ஆற்தினார்பணமென்னபாஷாணந்தானாகுமென்௮ சொ, 

ல்வார்களறிக்துபாரு மாற்றுவார்பிரிதீவின்்பெருமாளைச்சேவிவசன 

மிதுவறிர்துகொண்டுதாயைப்பூசி, கூற்றுவனாம்பாஷாணந்தன்னைக் 

கட்ட கூறுக2றன்மாணாக்காள்கு றியில்கில்லே (௬௮௯) 

குதியென்னசாரநீர்தன்னில்வைத் துக் சூடிலமத்ற தரிசிலொரு 

பலர்தானப்பா நெறியென்னகல்வக்திலிட்டபின்பு நீரோடுவழலையி : 

லோர்காசு தூக்கி அறிலென்னவீரமொடுசூதம்பூர மழகான உரப்புட 
- முருகுருவண்டோடு முறழையென்னவகைவகைக்குக்காசுபோடு முன் 

வைக்தகடுங்காரநீரிலிட்டே i) 

'சரிலேயிட்டெதசாமமொன்று கெதியானகா தவிக்இில்வழலையி 

ட்டு பாரிலி அநீராகுமந்நீர்விட்டுப் பதராமற்கடிகையொன்ற்ரைத்து 

ப்போடு சீரிலதைவில்லைதட்டி.யுலரப்போடு திறமான பூகீறுக்குள்ளே 
வைத்து வீரியமாயஞ்செருவிற்புடத்தைப்போடு வேகமெக்ததுரிச 

னிடசுன்னச்சகானே (௬௯௧)
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சுன்னத்தைப்பிங்கானாஞ்சிமிளில்வைத் அச் சுத்தமாய்த்இருகு 

கள்ளிப்பாலைவாங்கி எண்ணொத்தஇருகுகள்ளியுப்பினோடு ' யிதமான 

அரிசிலொருகாசிபோடு தன்னொத்தசலமாகுமிறுச் க்கொண்டு தா 
ன் வெள்ளைப்பாஷாணம்பலந்தான்வாங்கி மன்னொக்தகச்சுன்னத்து 

ள்ளேவைக்து வாரடாபனம்பாலைவிட்டுநீற்டே. (௬௬௨) 

நீ.ம்றுவதயேழுதிறங்கழுவிப்போடு நினைவாகரவியிலிட்டுயுலர் 

ந்தபின்பு ஏற்றுவதுவழலையுடச்சுன்னந்தன்னில் எடுத்தஇிடுவாய்க்கா 

சிடை தான்வாய்நீர்விட்டு சாற்றுவதுபாஷாணந்தன்னிற்பூசி தப்பா 

மல்ரவியிலிட்டுக்காய்ச்தபின்பு Sa ene 
அக் குஜிப்பானமால்நீரைச்சுருக்குத்தாக்கே. (௬௯௩) 

தசக்கப்பரகாகமோன் நுளெடுத் துக்கொண்டு தனித்தேனைக்க 

டகைரண்செருக்குத்தாக்கு கோக்குதற்குப்பாஷாணங்கட்டி ப்போ 
கும்கொடிக்குமுன்னேவாதவித்தைக்குள்ளாச்சு விச்குவ துவெள்வ 

ங்கஞ்சு த் இிசெப் து மேலானகுகையில்வைக்துருகும்போது ஆக்குவ 

அதிசைகொண்டுபாஷாணத்தை யதவாங்கெவங்கமதுகட்டிப்போச், 

Ge, - (௬௯௪) 
5 

கட்டினவெள்வக்க த்தலொன்றுவாங்5 கசடற்றவெள்ளிய இலி 

ய்ந்தாயானாற் பட்டுகடாவெள்ளிய துகொருக்கப்போச்சு பலனிற௮ுத் 

அவெள்வங்கங்கல்வத்திட்டு கொட்டப்பாபாஷாண ம்பலந் தானொன் 

ஸ் கூடவிட்டுச்சூசமொன்றுவிரமொன்று தட்டியறைதிருகுகள்ளி 

ப்பால்நீர்விட்டு ஜாமமொன்று௮றைக் அவில்லைச்கட்டிப்போடே. 0) 

(லிங்கமெழுகு.) 

போடப்பாரவியிலிட்கொய்க்தபின்பு புகமான திருகுகள்ளிச்சா 

ம்பலோடு கூட்டப்பாபூ$ீறுஞ்சமனாய்ச்சேர்த்.அக் குூப்புபவேயோட் 
டிலிட்டுவில்லைவைத் அ மூடப்பாமேலுமிட்டுச்சீலைடீண் செய்து மறை 
யோடேகுக்கடெமாய்ப்புடத்தைப்போடு காடப்பாஇரிவானேன்குரு 

வச்சு சையிஷ்லாக்ரிவசமாய்க்காணுங்காணே,.... (௬௯௬) 

வ 

காணவேசெம்பருத்தம்பூவேவாங்கக் சுசக்கியே துரிசியென்றக 

ன்னம்போட்டு பூணவேபிசந்தழுத் இக்சடிகை சென்று புழிந்துடவே 

தண் ணீரும்புனலைவாங்கி நாணவேவழையிட்டுவைத் துக்கொண்டு ௩
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லமானவிம்பிவைப்புலிங்கம்வால்கி தோண வேபொ.டிபண்ணிஅயக்க 

ரண்டி தன்னிற் ுலக்கெதுயிட்டுகிசொல்லக்கேளே (௬௯௪) 

கேளடாசெம்பருத்தம்பூச்சாறோடு கெடியானமுலைப்பாலுக்தே 
லுங்கூட்டி. தாளடாயெலுமிச்சம்பழச்சாறோக சமன்சேர்த் தவெண் 

காரஞ்சத்தேயிட்டு காளடாநீர்வற்நிவரும்போதப்பா கன்றாகக்கிண் 

டிவரில்மெழுகாம்பாரு வேளடாயெரித் தசிவன் சொன்னாரிக்தமேலா 

னமெழுகதனிழ்றங்கஞ்சேரே! (௬௯௮) 

தங்கமதரேக்கடி த் அப்பத் தக்கொன்று தான்சேர்த் தவிரமிட்டு 

வாட்டிப்போடு பங்கமில்லாமற்பிசைக்துகவலோகத் இலீய்க்தாத் பத்த 

ரைமாத்றாகுமடாபரிக்துபாரு சிங்கமதுக்கெதிர்பட்டயாணை போல 

செயமானதுரிசிகண்டாற்ளுதஞ்சாகும் வங்க மதக்கோடாதுவேதை 

தானு மைந்தனேசவாதுசற்றேமாட்டிப்போடே-” eam, 

மாட்டுகிறதுறைக்கெல்லாஞ்சவா.துவேண்டு: மகத்தானகன்ன 
மெல்லாம்தேவையாகும் கூட்டுகன் றடினமெல்லதஞ் சுதித தங்கம் கொ 

ன்றதொருகாகமுடனயத்தினகம் பூட்டியேதொந்தித்துகெந்திதன் 
னைப் போவொய்ச்சமகைக்கல்வத்திட்டு ஆட்டுவாய்க்காசாம்பூச்சாறு 

விட்டு அப்பனேயுலர்த்தியதைக்குப்சக்கேத்தே, (00) 

(குப்பிவைப்புச்செந்தூரம்) 

ஏற்தியேபனிரண்சொமக்தாணு மெடுத்தாறிகெடுத் தப்பார்செ 

8தாரந்தான் சாற்றியேபணவிடைதானவலோகதக்திற் ருக்கடாரசந் 

தன்னிற்றசைமாக்றாகும் தேழற்றியேகுன்றியிடத் -தேனிற்கொள்ள 

தேகத்திற்கழிவில்லைதேவியை நீபூசிகூற்றுவனுற்வரும்போதுகற்ற 

தெல்லாங்குறுங்கநின்றுதடுக்குமே கூவினேனே. (௭௦௧) 

_ (பூபதி) 

கூநினேன்மூன்று நாஅழுப்பத்சானு சொடியதொருூபதித். 

ஜனொன்றுசொன்னேன் நாத்திலேகீற்றுமுறைகன்றாய்ச்சொனனோம் 
ஆவலுவேன்பூபதிதானொன்றுகேளூ தேறியேஅயச்சத் துக்காக்கச்ச 

த்தத் திறமானஅபி3ேகச்சத்துதங்கம்விறு மேதிருகாகவெள்ளிசெ 
ஐ 

ம்பு வெண்கலமும்பித் தளையும் திராவுமாமெ. ் (a day
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ஆமென் தமுலைச்சங்குகண்டெத்தை ஆமையோடானையின்பல்லு 

-ஙநகூட்டு தானென்றகழுதைப்பல்மாட்டிக்கொம்பு சர் தமொடுமானஸ் 

“இினஞ்சனக்கல் தானென் தகல்காறுபுலிப்பால்தானும் ஈல்லிப்பிக்க 

'ரும்பூனைராயினஸ்தி கோனென்றமுதளைப்பல்பன்ிக்கொம்பு கொ 

:யதொருகாண்டாமிருகக்கொம்புதானே. (௭0௩) 

கொம்புடனேகரடியுடத்தர்தமெல்லாங் கொடியசத்துவாங்குத 

, த்குதிரவகமெண் மூற்றிற் ஜெம்புடன்சொன்னேநீவழலைக்கூட்டி.த் 
இராவகத்தின்முமைட் ப்படியேசத்தைவாங்கி ஈம்பியேயித் தவகைசத் 

தையெல்லாம் கன்ளுாகயொருகிறையாய்க்குகையிலிட்டு ௮ன்புடைய 

குருவுட்னேகுடோரிகார மணைத்தூதசத்தெல்லாம்மாடுக்தானே. 

ஆடையிலேதசையண்டக்சத்தைத்தாக்கு அதின்பிறகுகவரத் 
தினச்சத்சைநீட்டுரடையிலேகுகையாற்திசத்தைவாங்கி காட்டியே 

கல்வத்தில்கொறுக்மொண்டு சாடையிலேஅரிதாரஞ்சிலையும்வீசம் 

ஜாதிலிக்கம்கெவுரிவெள்ளைகிமளைத் தானும் தேடையிலேகு திரைப்ப.. 

ல்யுருக்குதொட்டி சிங்கெருதாபியுடன்செயகுதந்தானே. . (எ0டு) 

சூலமொடுராசவற்கமிவையெல்லாக்் தான் ௮ாரக்கடாகவரந்தின 

மிடைக்குகேராய் காதமுடன்காசாம்பூச்சாறுமல்லால் காட்டிலுள் 

ளமிருக்க்ங்கத்ருழம்பாலு நாதமுதன்பொழத்தலையின் வகையொன் மி 

த்கு ஈவிலவேஒருசாமம்வில்லைதட்டி. சே தமென்னயிரவிதன்னிலுலர் 

த். திப்போடு செப்பினேனிடைக்கிடை தான் கெர்திகட்டே (௭0௯) 

கூட்டியேபோட்டாற்றிவொய்வழலைசேர்த்துக் குறையாமல்மு 

ன்னிடையாய்க்குப்பிக்கேற்றி, காட்டியேயறைமண்ணாற்சீலைசெய்து 

கன்றானவாலுகையிற்பாண்டம்வைத்து, காட்டியேகாலுவிரல்மண்தா 

னியிட்டுக் காசியென்றமேருவைத்தானடுவேவைத்து தீஃடியேகுப் 

பியுடக்கழுத் அமட்டுஞ் று மணலையிட்டுமேற்செப்பிடாயே, (௪0௭) © 

செமமியவோய்குப்பிவாயிற்பலப்பக்கல்லாற் செம்மிரீவண்ச்சட்டி. 

யனலைச்௯டி பக்மிவொய்வாலையொடுநிரூவாணிக்கும் பரமசிவன் 

கணபதிக்குந்திருமாலுக்கும் கம்முடனே௮அமுகர்க்குத் இியா௯பூ _ 

சை காதாக்கள்பூசைபண்ணிசாபந்தீர்த்து உம்முடனேமச் திசங்களு 

ச்சரித்து யொருவிறகால்மூன்றுநாளெரித்திடா யே. (௭0௮)
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எறித்திவொய்கா த்நீயுமெறிக்கும்போ துயென்மகனேகெரக் இயி 

ந்.தீயெழும்புமாஇத்தரித்தகுப்பிவாய் திறக். துசலாக்கையிட்டுத் சான் 

சண்டி றசலாகுமுனைகருகருக்குமாகித் பெறுத்ததொருசெந்தூரமா 

ச்சுதென்று பேரான௮க்கனியைகிறுத் துப்போடு உருத் தடனேதீ 

யாதியெடுத் ஓப்பாரு உசராதுதளத்திற்செர்தூரந்தானே. (௪0௯) 

தானென்றசெக்தூரமொருமாவிதம் தானாுறுமண்டலங்கொள் 

எசட்டைபோகும் வேனென்றகோய்களெல்லாங்கதலேபுக்கும் வே 

தைக்குயணுபட்டால்மேருவாகும் கானென் ஆணுவத்தைவிட்டலை 

யா கமனொருகாளில்லையடாகாடிக்காணும் ஊனென்றதேகத்தில்வா 

சிதானு முள்ளடக்குவெடியோடாதுத்௮ுப்பாரே. ட ச (௭௧0) 

உத்றுத்றுப்பாரகையிலேஞானமாற்கம் யொளிகாணுங்கர்ம் 

மெல்லாமோடிப்போகுஞ் சுற்றுமனக்தளராதேபல நூலபாரு FPS 

ருவின்பதம்போற்றிநிலையில்கில்லு மற்றுமித்ததெய்அம்குதிதமத்று 

நிலையில்நின்றாத்சாபமே தகடாதே பல-ூட்டங்கூ.றினேனே. (௭௧௧) 

கூறினசொல்மமவாதேதாயைப்போத்று குணமானவயித்தியத் 

தைக்கூர்க் தபாரு வேறுமொருளில்லைட்படி முடி தானப்பாவிங்கிநின் 

காவியத் இல்விளங்கும்பாரு மாறிநின்௮ுதருடாதேமதம்பேசாதே 

மற்ற தூல்பொய்யென்றனுவசனிக்காதே ஆறுமுகன்பதம்போத்றிக் 

கையிலகெல்லி ௮ருங்கனிபோறசொன்ன இந் த௮.று.நூறுமுத்?ே. 

அஸ் இியமகாமுனிவ-ரருளிச்செய் ச 

வயித் தியபெருவல்லா இ-௬௱ 
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