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சாலுந்தலையுங்கலக்துகவொகிகின்று ,., ப... ர 
மேலுக்துகியம்வீல ல்குமே-சசலாம் ஸ் ஆ வடர 

வயித்தியமூக். நாறும்வழங்கவேளசூக்திரம் ... ௨. * 
பயிற்றும் சகணேசனருட்பார் ன ive we CK 

காப்பு, 

பூதலத்தில் தென்பொதிகைதன்னில்வாழும் - பூரணமேயென்குரு 

வேெமே அய்யா; மாதவத் தால்அஷ்ட9 ததியெட்டும்பெற்ற - வசிலச 

யிலேவயித்தயநரல் வகையாய்ச்சொல்வேன் - போதகத்இன் மு௪ச்தானை 

க்சடைக்கேர்ட்டானை - புழுக்குழியில்விமுக் தானைப் புதல்வன றன்னை 

சாதகமாய்மனம்டக்கயெறிவீற்கூடி தர்ப்பரனாப்கின்றகண்ட இகாப்பாமே, 

நூல். 

கணபதிபின்பதத்தாலே£ழ்முக்சோணக்- கரையடங்காப்பிறப்பறுப் 

பான்கடவுளான, எணபதியைக்குண்டலிஇற்கண்டுதேறி - கனலெழுகஈ் 

துவாய்வுவநதபுரியஷ்டத் தால், கணபஇயேபிறப்பிறப்பு ஆண்பெண்ணா 

இக்- கரைசொள்ளாகாதமொடுவிச் துவா-சணபதஇயயப்பெற்நறெடுத த 

. விக்துவாலே-கழறுகன் ஐவிருகுதியுங்காணும் கணே: (௩) 

சாணப்பரபுசியஷ்டமெட்டினோடு-கலக்துசப்பாபூரணச்தான்சண் 

டடத்தோடே, தோணப்பாயிடசலைச்குச்சோடசமேபாயுஞ் - சுகமாகப் 

பின்சலைக்குப்பன்னிரண்டாம்,பேணப்பா இதில்விட்டகுறையிஞ கே-பெ 

ஸண்ணோடுபுருஷனங்கேசேரும்போது, ஊணப்பாபிரணவங்கொண்டுயர் 

க தசென்மம்-உத்தமனேயிதிற்பிறர் தகோய்கள்கானே, (௧) 

[4]



உ QR ராகும் நா x. 

தானென்ற பெழு்துங்காண்ணாற்றுமிமி கீத் அவமாமிகர்சளூ 

ச்குப்பஞ்சசர்,தீசாள்' தகானென்றேசொண்டணைக்குச் தசமாம்வால்வு; 

சாதகமாவ்பானனுட தத்துவந்தான்) தானென் அுகின்றவிடம்வாதம் பி.சி 

தஞ் - சார்க் தலேற்பனத்சோடுமூன் றினுலே, தானென்றவியாதியெ 

ல்லாம்வளருமப்பா -௪டலமெல்லாம்கோயிட்டகூடுசானே... (௪) 

சசிட்கெட்டிக்குடியிருந்தருறும்பசே கேள் - சொள்ளையிட்டார்ச ற்பமெ 

லால்கூறாய் இன்ன, காமெப்போதொன்றோடேயொன்றுவேறாய் - ௪ 

'அட்கொடுக்கமாட்டாமலகற்பந்தினறால், சேமெப்போசவயோகஞ்செ 

ய்யவேணும்- தெளிவாகவாதசித்இகாணவேணும்; ஆமமெப்போகாயத் 

இபண்ணும்போது - - அதற்குமுன்னேபயமிருத்துதட்டிறேனே, (இ) 

  
  

    

அியக்காக்தக்கற்பம், 

தட்டுசேமென்பதற்குக்கற்பங்கேளு - சசதகமாய்காந்தமதுமலக்தச 

னஞ்சு, தெட்டிதசேோர்வெள்ளையதுபலத்தானொன்று - இரமாகக்காசம 

அபலக்கானளொன்று; ஒட்டி றதோர்சாரம தபலக தனொன்றுஉத்தமனே 

தாளகக்தான் பலக், சாணனொன்று, பட்டிடவேபூநீஅகழஞ்யொவ்று, பால் 

காசவெண்கருவெள்ளெருக்கம்பால்வாறே. ட (௬) 

னார்த்துவைக்கச்சலமாகும்சலத்தைவிட்டு. மாட்வொய்பகனொன்று 

மருக்துன்கூட்டி, சேர்த்துரீவரை.ச்இடுவாய்செண்டுசாமக் - இசமாகப்பி 
ன்பதனை விலலைசெய்,௪, போர்த் திவொய்லெய்யிலிலேஉ௰ர்க் தபின்புபுக 

மானமூசையிலேயிட்டுமூடி;காத்தவொய்மேலோடுகொண்டுமூடி.க்கை 

மழையாய் லைமண்சகணக்காய்ச்செய்யே” (௪) 

செய்யப்பாஉலைஞு்சத்இல் சருத்தொண்டு.தி சமாசஊதிவிடு௮ழுகும் 

டும், பையப்பாவெடுத்ததனையா றவைத௮ - பாக்காகப்பினபொருக் 
காலமுசஊ ௫, மெய்யப்டாபின் பதனைக்குகையில்லைத்து-வீளங்ஃகேபி 

ன் பொருக்கால்ஈன்றாயூ ௮, அ௮ப்யப்பாசாக்தமதுதராப்போல்கிற்கும்- ஆ 

ஆகாசமது அருமைதானே, — () 

அருமையென் ஐகசச் *ச்தைக்சூசையில்லைத்து - ௮ப்பனேஜூன் ௮ுதி 

சம்மு ஈல; இற்: பெருமைவென்ற ஈத்தமது சத்தாய்ப்போனாம் - பேச் 

சேதுரூசமொருபலம்கைக் சாக்கி, கடுமையென்றகாந்தமதுசோதித்தே 

ந.ஃ-கருவளையில்வீரருடன்கா.ங்கூட்டி- யுருமையென்றசாரமஅபழச் 

சரத்முலாட்டிஃயுலர்க் தவாய்ப்பணம்போலேவில்லைசெய்சே, (௯)



செக்தூரமு 6 or oe we. 

விஃலைசெய் தமருக்தெல்லாம்சமனாய்க்கொண்டு - மீமியதோர்காந்தம 

அஉருகும்பேச௮, சொல்லுவேன்சதஅக்குச்சமனாய்த்தாக்கு- அடியா 

கவொவ்வொளன்ராய்கொடுஃகவாக்கும், ௮லலவேசமனாகத்தாக்கிப்ன் பு 

அப்பனேஒமகொண்டுமூடிக்கொண்டு, வல்லகொருகுகையமுககன்ரு 

யூது-மகத்சானகாக தமதுவங்க8ீ கானே, (6) 

_ தானென்றகாக்தமதுஈயமாகச்- சாஸ்த்இரமெல்லாம்படித்தாரருமை 

யென்றே, கானென்றேஆணுவ,௫தால் வெளியிற்போட்டேன் - மாட்டா 

தேகள்ளரொன்றபிள்ளைக்கெல்லாம்; வானென்றஈயத்தைப்பதனம் பண் 

ணு - வண்மையாய்தேவியுடகாதங்கேளு, வேனென்றஅயப்பொடி சான் 

பலக்தானஞ்சு . வெள்ளையொடு தரளகமுஞ்சூதங்கூட்டே, (௦௧) 

கூட்டயேசாரமொடுகரர ந்தன்னைக் - குறியாகவத க்கியொருபலர்கா 

ன்பாரு: மூட்வொய்பூநீறுகழஞ்சயொன்னு - முர்்தியதோர்வெண்கரு 

வுகீமாலாட்டி ,மாட்வொோயிருசா௦ம்௮அரைத்தபின்பு - வளமாகவிலலைசெ 

ய் வெயிலிற்போட்டு, காட்டுவாயுலர்ஈத்பின்புமுசைக்குள்ளே-௩யமா 
கவைத் ததனைக்குகைவாய்மூடே, (2) 

: மூடப்பாவோகொண்டெலைசெய்து - மூன்போலேயுருக்கியெடுவே 
ண்கலமாய்மிற்குஈ், சேடப்பாமுன்போலேசோதித்தே.ற-செகமெல்லா 

மிரும்பினுடஈயல்காணார்" ஆடப்பாயிதனாட்டுச்சித்தராட்டு- ௮௮ஆ.கா 
கமதில்கூடி தருனால், "விடப்பாபிலத். து சடாபிறவியேது- மிதமீஞ்சுடெ 
ன்றுசித்தர்மறைத்திட்டாரோ. (௦௩) 

மழறைத்திட்டார்௮யத்தினொடுகாக்தக் தன்னை மக்களேயயமிருக் நு 

த்தட்டுமென்று,குறைத்திட்டார.றுசுவையுங்க ழத்றுமுன் பே- கொள்வ 

தத்குமுதல்கத்பமென்றுகூறுச்; நிறைத்திட்டேனுலகமெல்லாம்9த் தாய் 

ப்போச . நிலையான ஆறுவரையுறு திசொன்னேன், மூறைத்திட்டக்தப் 
பாமல்கத்பமேற - முக்தவேயயக்காக்தமொழிர்திட்டானே. (0௪) 

மொழிக்ததொருஅயக்கரக் தம்பலம் கானொன் மு- முத்கமிழ்தேர்பு லக் 

இயனேவகையொன்றுக்கு ச. செளிந்ததொருதங்கமனுபலக்கான்டெண் 

டு- சேரவேமூன்றுமொன்றுயுருக்கியாட்டு; கொளுக்ததொருகலவத் இ 

ல்பொழ.யாய்ச்செய்து - கூட்டப்பாகண்டிடைக்குச்சவ்கிரத்தை, வளி க் 

ததோருரசமதிலேபனியிற்போடு - MTT SHS A KBE STC a, 

சூதருறவாலை ன்னைகாள் மூன்றிற்றுன்- சுறுக்காகறித்திட்மொருசா



ளு "Ca 6 EXIT ape Br L, 

ம்மாட்டி,காகமுறருகைப்பாலிலாட்டட்டு - சாப்எணிமித்போட்டுவீடு 

ஞூன்றுசானளாய்' வாசமுமோவேகையிடும் வாஇக்கல்லோ . வயித இயதி 

இல்வாலைரசமாரச்சஞ்சொன்னேன். வேதைவிதிலோடாது ஆயா கே- 

வேதைக்குக்குருவேதேவிளம்பக்கேளே, ் (௮௯) 

விளம்புவேன்லாவைரசம்சண்டிடைக்குசெட்டி . மீகியதோர்செகஇயி 

சேஷைபக்தொன்து” வசாம்பெறவேபொற்றலையின் சாற்றாலாட்டி .. வச்ச 

காயிசண்கொளமராத்தபின்பு, உளம்பிலக்கக்குப்பியிலேயுஎர் சதியிட்டு 
உத்தமனேவாதுசையில்இயைஞாட்டு, தளம்பெறவேரூன்றுகாள் த் 

தீபிட்டு- தப்பாது களமுறுசெச்.தூர மாமே (oer) 

செற்துரரம்செசப்பென்னமுருக்சம்பூவோ - C585 gaa) a mond 

சவனைப்பூ?' செந்தூரமெடுச்சடக்கச்வெனைப்பூ?ி - தேவியொசேண 

ப.தச்ப்பூசைபண்ணணி, Oen gr ti Bushes Bons aceon Gor - Ge 

wuresBransheanipes@eres Conor, es grr neon DuGcw i. cep @exor 

_é Bar - இசமரனலேகியத்தித் பொதிக்துதின்னே, (௦௮) 

் இன்னவேலேயெக்தான்முன்னேசெவ்வாய் - இட்சையிருதாற்றுள் 

ளே தி மாய்ச்சொன்னேன். மன்னவேலே௫ூயக்கதையாருஞ்சொல்லார்- 

வளமாகக்காரடைலேூயத்தித்கொள்ளு; உன்ன லேமண்டலல்சொள்வ 

ஐஅசண்டு - உச்தமனேகோய்களெல்றூெ தல்லாம்போரூம்..௮ன்னமொ 

பொல்சினிப,ச்இயந்தான் - அப்பனேமற்றொன்றுமாகா கேதே, (6௯) 

ஆகாஅஎன்றுசொன்னேனேதேசென்றரு- லயமிருத்அுத்தட்டுகற்றாப் 

ப.தீதியமேவேஹும்; லாசானசெர் தாரம்சோய்சொண்டோற்கு-வளமா 
ன வணுபானமறிக் துகூட்டிச், தாசானமண்டலமேருன் விவிதம். சாதித். 

சால்சோயெல்லாம் தவறுண்டேபோம்;பாகானப த் இயல்கள் காக்கவேண் 

டாம் - பத இலமாம்புகையிலையும்புளியுக தானே, (உ௰) 

அானென்றமொண்டும்விட்டுச்கொண்டாற்கெறா - தனருதுசசலவியா 
ஷு ் ் 

இகளுகதீரும், ஊனென்றஉடம்பெடுக்கால்சா காச்சல்லி - உக்கடனே 

யிதுகலவ்லோசளசெக்தூரா, மானென்றபெண்கள்வலைக் குள்ளே௫க்கி 

மாள்வதற்கோ செக்.தூரவைப்பச்சொன்னேன். தானென் பேச்சும் 

போய்கனனைக்காணுஞ்.சாககமாய்லட்பெத்தின் குறிப்மைப்பாரே. (௨௧) 
4 OO 9 

பாரப்பாவாரயினாம்யோகமாகூம்- பரிவான தீட்சையிஷல்தெதயாகு 

ம் - காரப்பாசாபமமல்லாம்கிலிர்ச்தியாகும்-சற்பக்தில்மு தல்கற்ப்மயக்



செக்தூரமுர் நாறு, ஐ 

சாந்தம்கொள்ளு; சேரப்பாத்தஇிபெத்ற தெதினாலெ-செம்றூரமயத்குா 

லேதெளிக்துகானும், பேரப்பாசேட்டடனேயெமதாதாக்கள் பேசாதே 

வேரேவர்காண்பின்பாராதே, ; (22) 

பராதேடிச்தாக்தமொன்றுமில்லை - பஞ்௫கர்.க்தாள்ச௪டலமதுவேகு 

மட்டுஞ்! சேராதேயென்றுசொல்லும்வேசாக் எ கதைசெளிக்ததியமாட் 

டாச்சள்சைவமாம்! கூராே சபூசணமென றசெய்சசி-கோவிஇக்குட்சுய 

ம்புவஸ்தபாதாஈக்சை. சேராதேயிருப்பதேன்னவென்றுசொல்லி. செ 

ப்புிறேன்ததாந்தக்தெளியாமாபே, (am) 

செளிவானமனத்தோர்ச்கூலாசஞ்சோன்னே்-சடமற் தமூடருக்கு 

த்இடமுஞ்சொன்னேன், தெலிவானபேச்க்ருவத்தியமுஞ்சொன்னே 

ன் - செய்மூறையிற்கற்பகெறிகூடவேண்டி: தேளிவான மானவர்க்கு 

ஞானஞ்சொன்னேன்- ரத்தியுடன் மு.ச்தியெறயொசஞ்சான்னேன்;தெ 

னிவானமகத்தோர்ச்குமவுனஞ்சொன்னேன் _. இட்சையொடுபூசைவிதி 

செப்பினேனே, (௨௪) 

செப்பினேன்வாது, த்திலட்சம்சாப்பு -  இகவிணைவி) ச்யெச்இல்ரொண் 

டுலட்சம்' செப்மினேன்வாதத்தில யிரந்சான் - தெளிவாகவிருகாண்ட 

த்ரெமாய்தோகன, செப்பினேன்ரூக்திரஈதானிரு றப்பா. திப்சைவிதி 

யிருதூறுக்தெளிவாய்ச்சொன்னேன்; செப்பினேன்ரூனமாயீரந்தான 

தேத்து -தெனிவாகஒருதாற்தில்திறச்திட்டே னே, (௨௫) 

Epis இட் €டன்லயத்சியத்தில்கு றக்லைட்சம் - சேப்பினேன இத்பா 

இயதனைத்தேர்ந்த; இறர்திட்டென்வாதக்தித சூஸ்கீரம்போல்-தெளி 

வாகவயித்தியத்தில் சூஸ்த்இிரமேகட்டி: இறகதிட் டேனிவ்வண்ண ரு 

தாறுக்தான் - ிறுபிள்ளைக்கானாலும் வயிக்தியக தான், திறந்திட் பென் 

prem eer D7 6 சானப்பா - செய்யிலிருபக்? சர ராயிரததுஅது நாஜே, 

நாருனயிருபதி தவன். றுதாறு - நுகர சோதுறுபத துகாஇு/ காண்டம், 

BS C7 sor Den BER அச்சிச்சூஸ்்தரம்போலம்பா . கேட்ட ளெளிபூரணருஸ் 

ச இரக்தைச் சொன்னேன், கூருனா?ரு நாற் சரக்குள்ளேகேகந- கொட்டி. 

னேன்சரிையொடுகிரியையோமே- பேரு போகமோடுஞானச்கதோ 

டும் - பிலக்தச வாச க்கனிலைபேணர்க்கா சே, (௨௨. 

காணமழ்பாவிட்டகுறைவார்க்கள் உீதார்க்கு ன சலிட்உளாஸ் 2 இரமாம் 

  

கேளியில்போட்டேன், தோணப்பாகற்பக்கிற்பக க நாறக் - டிய: 

க்கு. சாக்கிமைதூறாபச்சொன் னேன்: பேணப்பாருற்ப நுரலிஈ நரன 25 
» <i . , த உரு ல . 

சோன்னேன் அலைதததொருமாக்திரிஃம் நாறுஞ்சொன்னோன் பூணப்



௭ செக்தூரமுக்தாலு, 

யந்திர,ச$இசமலேக்திரசாலம் - பூட்டினேனாயிரக்சான்புகழ்ந்தபாளேட 

பாசப்பா௮டிதொடுத் தகத்பங்கொண்டு - பரி வஎகஉண்டுவருல்காலக் 

தன்னில்; சசாப்பாகாதமொடுபித்சததாலே- கனித்தசலேத்பனத்தார 
லேதாறுமாரறாம்' சூ சப்பாபராமல்கற்பங்கொண்டு. சழன் றுநீழலையாதே 

சேோய்களவருமகேரம், காரப்பாசொதூரமினங்கள்தோறுக் . கட்டாய் 

ச்செந்தூமிக் துக்கடக்கவையே” (௨௯) 

வையப்பா கற்பங்கள்சொள்ளுமுன்பே ன் வகையானலே௫யம்கள்ளூ. 

ரணங்கள், செய்யப்பாகிரு சமொடுதயிலமோடு - செய்துகொண்டுதிஃடி 

யப்பாசருமக்கோடே” பொய்யப்பாவுஸாப்பதென்ன புத்திசொன்னேன் 

Len Buen யிதுக்குரைக்தவையித் இயர் தான்; மெய்யப்பாவென்ஜேர் 

க்குமெய்யேயாகும் - விழலென்றாற்பொய்யாகும்விளம்பக்கேளே. () 

கற்பூசசலாசக்து” 

கேளப்பாகற்பூரசரைசத்துத்தான் . செடியாசப்பலமொன்றுபொரி. 

காரந்தான். காளப்பாபலமொன்றுரெண்டுக்கூட்டி- கனலானபரு த்திரீறு 
த௫்இவேர்க்கோல், மீளப்பாபாக்காகக்கயொழம்செய்து-கிசமாகவிட்டா 

ட்டுஒருகாள்மட்டு, மாளப்பாஅஞ்செருவிற்புடத்தைப்போடு - அறியெ 
டு -லவத்திலாட்டுததானே; (௩௧) 

ஆட்டச்தூளாகுமடாவெண்சருவைவிட்டு = அமைத்துவில்லைசெய்ச 

லியிலுசர்த்திக்சொண்டு, மாட்டவே௮ஞ்செருவித்புடைத்தைப்போடு. 

வாகாஈாறுரைக் அஞ்சு சரமுமானால், காட்டவேவென்பொடியாம்பதன 

ம்பண்ணு . கலமானயெருவயிறுமகோதரங்கள், ஊட்டவேநீர்செரிப்பு 

கல்லடைப்பு - ஓமமப்பாவெடியுபபுச்சுண்ணநீ ச, (௧௨) 

வெடியுப்புப்பலம்பத்துப் பூறுபத்து- வேகமாடபழச்சாற்றித்சா 

மமாயாட்டி; அடியிருப்புக்கலண்டியிலைவழிக்துவைத்து 
- ௮ப்பனே 

கொதிக்கவைக்கச்௬ண்ணமாகும்; கொடியதப்பா பீஙகானில்நீ. தாகும்- 

கூறினைன்வயித்தியத்திலுப்புமீசே, 
அடியப்பாசலாசத்துத்தனககுமூன் 

னே - தோயப்பான௮தைததன்னைப்புட் த்தித்போடே. (௩௩) 

e 

Cordura gaaGora o3 gat agus Sass puBso Aer 

ள்ஞூம்போது, காடப்பாதசவாய்வுபேதங்கொண்டு - கச்சாம்பல்கொடி *



செக்தூரமுத்நாறு, er 

Rr aQuG ses sr amd, stud pésiCassrgtiass mb.Gar 

'ம்உனேன்சத்தோடேகூட்டிக்கொண்டு, சாடப்பாஉன்சையிலைசத்துக் 

சாரக் - தடையதவேபுலிபோ?ே லேதாக்கும்யாரே (௨௪) 

௮ப்பிரகசத்து, 

, தாச்டெவேஅப்பிரகசக்குச்சொல்வேன் - சாதிப்பேனப்பிசகசம்$வ 

-நீதக்கான், வாக்கிடவேபலமொன்றுவெகியுப்போடு - வளமானவெண்் 
காசஞ்சாரம்வெள்ளை ; சாக்டெவேசாளக முங்செவுரிசூகஞ் - ௪ங்குமூடி. 

தாரமுதுதாரசய்கு, தேக்டெவேழூகாக மூலர்க்ததப்பா-2. ர்த்திவொய் 

வசைக்குமொருகழஞ்தொனே” (கூடு) 

கழஞ்சியடாபூரீறுப இனொன்றாகக்கட்மெடா கவகீதத்தோடுங்கூட்டி ; 

வழஞ்செரைக லவத்இல்வெண்கருநீசாலே-மாட் ௨. டவொயிரு சாமம்வில்லை 

. செய்து,குழஞ்சுவிடவச்சிரகுசைக்குள் சேவைத் ஐக்.. கூறாகச்சில்லிட்டு 

சலைசெய்து:சழஞ்சுதடாஅஞ்சுகர மிளகப்பாரு . தா Seiad gr pe 

வேசத்துமாமே, (௩ சபி 

சத்தடாசோதி த்தால்மணியசக்தவ்ளைச்." சஇிராகச்சோதஇக்கமருக்து 

கொண்டு, ஓக்கசசஞ்சத்திடைக்குச்சோ தித்தேபாரு - உத்தமனேசரி 
கைவெள்ளிபோலேோயம்,பெத்துகடாசூசத்தைப்பழைக்கையிலேடுகா 

ல்லும்-பெரியோ ர்கள்சவகீதசத.துவிள்ளார் - சத்திவருங்கற்பத்துக்குறு 

இமெத்த - சேோப்பாபுடத்தக்கஞ் செலுதஇயாட்டே; (௨௪) 

ஆட்டிவொயப்பிரகசத். அத்தானே - ௮ப்பனேபலமொன்றுஉறுகும் 

போத, மூட்டிவொய்த்தங்கமொருபலக் தானப்பா - மூசையிலேரொண் 

டுமொன்ுயுருக்வேக்இ. போட்டிவோய்ச்சல்வததிற்பொடிச்சுக்தூ 
ளாம் - புசழாகக்கண்டிடைக்குவிரம்போடு.காட்டிவொய்த தங்கவிடை 

சூதம்வாரு - கைமுறையாய்முலைப்பாலி லரைத்துப்போடே., (௩௮) 

.. போடப்பாகாளொன்றுக்கொருசாமக்தான்-புகழாகமூன்றுகாள்பனி 

யிற்போட்டு: ஆடப்பாசுருளட்டைபோமலசூ.௪ - மாகுமடாகெக்தகம் 

- மான்செட்டிப்யிட்டு; தெடப்பாபத ிலொன்றுகிலையுமிட்டு - தீர்க்கமாய் 

ப்பொத்தலையின்சாற்றுலாட்டி, சூடப்பாசெண்டாயளசைத்தபின்பு.௬௧ 

மர்சப்பொடிசெய்துகுப்பித்கேற்றே: , (௩௯) 

ஏற்றியேவாலுகையிலெரிப்பாயப்பா - என்சொல்வேன்மூன்றாகான்



ர் செந்தூர முத்தாறு, 

சென்றபின் பு; ஆம்றியேகுப்பிக்குள்சலாகையிட்டு- அடி.யிலேகண்டிப் 
பார்காரத்காலே, வாத் இமியசெந்றூரம்பவனவாணம் - வாச்சுகடாகா 

யச் இவசமாய்ப்பேசச்சு - தேற்றியேவிடுவனென்லுதேகத்தன்னை ச்.. 
தத்திபண்ணுமுகத்தபண்ணுதிறத்தைசகாணே, ... (௪௦) 

இறமானஅப்பிரகசெக்தூ சக்கான் - செய்வதென்ன உறுஇயென் முல் ௪ 

த்பத்தாலே, கிகம்பெற்றதேசஷங்கள் சயம்கள் மேகம்- நிலைசெட்டசண் 

பபக்கம்மையல் தாகக்” சூமமான குட்டல்கள்சாக்தயமாம்ரோசம் - Goer 

மங்கள்முகரோகமமல3ோகம" அறவானவாதபித்தஞ்சிலேஷ்பனத்தா * 

ல்- ௮ளவற்றகோெல்காமசன்றுபோமே, (es) 

அகன்று போமப்பிரசசததென்றுசொன்னால்- அப்பனே கற்பதத்தை 

யுறுபண்ணு, விகண்டமேவாசாஅவிகமெல்லாம்போம் - வேணபடி 

கற்பதைத்தின்ுஇன்னு, அகண்டமெல்லாம்நீயாச்சுமலைக்கவேண்டாம் 

அப்பனே வழலை தள்ளிக்க8க்காய்சொண்டு இகம்பெறவேமூலிக தபம் 
கொள்ளும்போது - இனணியில்லா கோய்களெல்லாமெதிர்ச்கும்பாயே, 0 

எஇர்திதுவரும்கோக்களெல்லாம் துரத்திவிட்டு - மிகத்தைவிட்டுப்ம 
சச்துக்குள்ளாகப்பண்ணும், மதிக்கவருங்கற்பமெல்லாம்வளமாயேற்று 

மனம்கினைவையறிவோடேவளர்கதேயேறும். துதிப்பதற்குகாசஓலிகா 

தஇிற்சேட்குஞ் - சொற்பெசியஞுண்டலிக்குணக் இமீளுல், SATE GORA S gy 

அப்பிரக்சததுத்தங்கங் - சண்டாயோசெதூரமாகையாலே, . (௪௯) 

கிமிளை. | 

். ஆகாகாகிமிளைசத்தைக்கேளுகேளு -௮ப்பனேபொன்னிமிளைபலக்தா 

ஜஹொென்று, பாகானபோமமதுபலந்கானோன்று . பழச்சாற்றிலூறவைக் 

DAP H றுகாள்தான், வாகாசுக்கழுவியஇன் மேலேசுற்ற மைந்தனே அரி 

காரம்வங்கம்மெண்டு, சாசவேபொன்னிமிளைமேற்பொிக்துபின் பு. சா 

தீதடாரோமத்தைச்சார்ம் ஐகேளே, (௪௪) 

கேளப்பாகுகைக்குள்ளே௮ஸனைப்பலம்பூகாகக். செ டியாகவைக்தஇன் 

மேல்மயூரக.தினிறகும், வேளப்பா௮ரைப்பல க்தான்பர,த இவைத்து”வா 

ளப்பாபொன்னிமிளைகஃலசம்வைதது - மாட்டடசவதின் மேல்கால்பல 

ந்தான்காரம்,. காளப்பாவதின மேல௮ரைப்பலமபூரம் - wen G7 8a 5) or 

மேலேயரைத்திடுபூநீறே, (௪௫) 

பூரிறுசழஞ் யொன்றுமேலேரவிப் - பூகாகமறைப் பலக்தான் 
தின்பேல்வைதது: வேனாகக்குகை வாயிமீலாஷொடி - விரியாமல்



செந்தூரமுக் நாறு, ௯ 

மண்?லையஞ்சுசெய்த; ,தானாகவுலையில்வைத்துவூ துவூதா - சரந்தமாம் 
பொன்னிமீளைச்சக்துமாகும்; வானவச்சகள்போற்றுமிக்தநிமிளச்.௪.வ” 

ளமானவெண்கலம்போல் தகரும்பாரே, (௪௯) 

பாரப்பாகிமிளசத்துசோதித்சேபின் - பரிவனபொன்னிறமாயி 

யமாகும்; ஆரப்பாகிமிளைசத்துஆருஞ்சொல்லார் - அப்பனேவயித்திய 

த்.௮க்குறுதியாகுஞ்-சேப்பாகற்பச் சால்வச்ததோஷம்- தீருமடாகேச 

ய்களெல்லாம்படி. கானென்றா ல்; மேசப்பாபருப்ப,தம்போற் பஞ்சுவைச் 

ட து. மிளாகதுபோற்றியைவைத்தகதையோலாமே; (௪௫) 

-நிமிளேச்செக்தூம்! 

போமென்ற நிமிளைசத்துப் பலக்தானொன்று. . பூட்டடாமூசையி 

லேயுருகும்போ.து் ஆமென்றகருகசகம்பலக்தரனொன்னு - இப்பனேது 

ங்கம.துபலக்தானொன்று; சாமென்றேன்தங்கமொயவெங்கம்ாண்டு .. சா 

தகமாய்க்கலவத்இத்பொடிக்கத்தூளாம், வேமென்றேன் வீரமதபலக்தா 

னாலு - மேலச்னமுலைப்பாலைவிட்டுஆட்டே; (௪௮) 

ஆட்டையிலைகோழிமலம்வெள்ளை கேளு - அப்பனேகால்பலக்தா 

ன்கூடப்போட்டு, மூட்டையிலேவாலைரசம்சவ்வுப்போலாம் - மூறையா 

னசூதம்ரொண்பெலமேவாரு, மாட்டையிலேமூன்றுகாள்ப்னியித்போட் 

. ெமறுபடியுங்கெந்தகக் தசன்பலமீராறு, கூட்டையி ?லபொற் மலையின்) 

சாற்ருலாட்டிக் - கொடியசிலைக்காற்பலமுங்கூடப்போடே, (௪௯ 

போட்டிவோய்லில்லைசெய்து ரீவியிற்ரானே - பொடி. செய்வாய்பின் 

பெடுத்துக்குப்பிக்கேற்றி;காட்டிவொய்வாலுகையில்மூன்றுகாள் கான் 

கலமாகழுத்தியும்சன் ரயிட்டுமூட்டிடுவாய்சலாகைகொண்டு சோதித்து 

ப்பார் - மூனையி்ே லகரகரக்கும்பதர் தானப்பா, கூட்டிவொய்குப்பிகனை 

யுடை த். தூவரங்கு - - குய்யவவப்புறுகிமிளை சுருக்கு த்தானே. (௫௨) 

சுருக்கானசெ ந் தூரம்கிமிளையாச்சு. சொல்லக் கேள்ஒருபோதுகு 

னறிபுண்ணக், கறுப்பான ஆவின்பால் சன்னித்கொள்ள 4... கண்விழித் தூ 

மூமமேன்னேபிணமும்பேசும்; மிலத்தானேன்ட தற்காலக் 

மெட்யுளைச்சல்பொருத்,துளை ieee aia ae முறுக்கானவிஷ 

'க்கழூகள்விடத்இற்குஷ்டம் - மூகவாத 2மச மென் றதெல்லாம்போமே'() 

[உ]



es
 

Get SEI (pS நாறு. 

. , போமடாவாதத்தில்வக்ததோஷம் . போகுமடாபித்தத்,சால்வக்.த 
“தோலும்: மாடடாசலேஷ்பனத்தால்வச்தசோஷ- மல்லாத்தான்டிமிளே 
ச,த்தைச்கண்டபோதே, நகாமடாஉனக்கெதிரோவென்றுகோய்கள்-காட் 

டிலேயெவரிடத்.தஞ்சேரப்போனால், காமடாநிமிசாயங்கேகஸ்ணாத்பா 

ர்.த். சால் - உட்டோடேகடல்புக்குங்கதியில்லாதே, .(ஓ௨) 

இல்லாதேயிருக்துகொண்டுகற்பங்கொண்டா - லிலட்சியத்திலி 

வோடேவாூபார்த்த,வல்லாமையாய்சா இக்கும்யோக9த்இ- வளமான 
குளிகைமு தல்மத்திரதீட்சை;ஈல்லதொருபூசைவிதியமுர் தலேஇயம்-ஈல 
மானவாதமொடுபிலக்கக்கண்டு: செல்லுவாய்பின்பங்கேசித்தசோடே- 

சே ரலாங்கைகொள்வடர்திறத்தைப்பாரே” ் (@x) 

- ததமானவயிததியதசைச்சொன்னேனப்பா'. இறங்கெட்டலோகர் 

- க்கோசெப்பினேன்சே;ஞுறுவாதரசவாதத்துள் எழுக்திப்பின்னே-௨ த 
தமனேயின சாரிசரக்குச்சோந்தால், கிறுவிக்கும்ளயித்தியக் தான் வாஇக் 

காகும் - கேரசனகால்கிக்இகிசமதா கும்'விருகடாபேசியேலோகத்தோ 

ர்கள். வேசோடேவயித் இயமெல்லாம்வருமென் பா சே” (௫௪) 

தாளகநீறு, 

- பாரப்பாபுலத்தியனே ௮ய்யாகேளு-பாள்கானதாளகத்தினீறுசெச 

-ல்வேன்; சேரப்பாதாளகக்்தான்பலத்தானொன்று - இறமசனகல்சுண்ண 
த்துள்ளேவைத்து, சாரப்பஅமரிபடிவிட்டி௰ீ£ற்றுத்- த)ளகக்தான் சத் 

இயதாம் மெண்டுபத்தில், வேரப்பாபழச்சாறுபடி கானாட்டு. வெள்ளை 

Sh gpiab icant eG, (௫௭௬) 

nu ஊட்டியபின் அமிதாசம்பேராமுட்டிச்சா - தூத்தியேவசைத்திவோ 
ய்செண்டசமம்” ஆட்டியபின்வில்லைசெய்துரவியித்போடு .- அப்பனே 

மூன்றுகாள்காய்க்தபின்பு; கூட்டியதொர்செருப்புக்கால்படியின் சா ௮- 

கொட்வொய்குகைக்குள் வேடசசஞ்சாம்பல:கரட் டியே மேல்மூடிச்சீலை 

செய்து, கயமாகமொண்டைருவிற் புட_டத்தைப்போடே' - , (௫௬) 

புடம்போடத்தாளகந்தான்வெளுத்துநீறும் - பேசாதேதாளகத்தி 

ன் வள்ளைகன்னைத; திடமபெ௰ 2வ9மிளுக்குப்பதனம்பண்ணு.செபப் 
க்கள்சூதபற்பகதிறமாய்ச்சொல்வேன் அடம்பிலையும்கடம்ஜேயும்ு 

புட்காலும் . அப்பனேவகைக்குமொருபடிச்சாறுக்குள்; விடமதிட்டு



Os grt ope gr gn DS 

வார்த்ததிலேகாந்தைச்சாறுவிளங்கவேபடி யொன்று௮தினுள்வாரே;() 

வார்த்இடவாய்மூன்புசெய்யும்வரிசைகேளு - வாகானசாட்டுள்ளிக் 

இழங்குச்சாறு, சேர். சஇவொய்சார்,ச்திகையின்இழங்குச்சாறு - சேரவே 

பண்ணுக்கோல்மூலிச்சாது; ஏர் த இடுவாய்கைக்குமொருபடிசாமுக - எ 

இத்தல்லோசூதமொருபலத்துக்குக்கான், பார்த்திவோய்காக்தசதக்தின் 

இண்ணத்தள்ளே - பதையாமற்சாகுமடாசுருக்குத்தாக்கே” (௫௮) 

சுருக்சட்டபின்பெடுத்துச்சூதக் தன்னைக் - அடியாககல்வத்திலி 
ட்டுக்கொண்டு; வெறுத்கிட்டமுன்சாற்றூலரைப்பாயப்பா-மெழுகுபோ 

லாஇவரும்வில்லைசெய்வாய், உருக்ட்டசவிபி?ிலைசாயப்போடு- உத்தம 

னேகுகைக்குள்ளேவைச்துமூடி , வெறுக்கட்டசீலைசெ ய்துபுடக்தைப் 

போடு-வெளியிலேபரைபூசைவிளம்பச்செய்யே) (௫௯) 

செய்யவேதேவியக்கேவார்த்ைசொல்வாள் - இடமானசூதபத்ப 

ம்வாய்ச்சுதென்பான், பய்யவே அஞ்செருவிற் புடத்தைப்போடு... பாங் 

'காகரசவெள்ளைரசகர்ப்பூரம், மெய்யப்பாகற்பத் சால்கூட்டமீறில்- விஷ 

நீரால்குறைகோவுகண்டு தானால்; மையவேசூகபற்பங்குன நிதானும்-௦ 

கத் சான் காளகத்தின் பற்பஙகூட்டே, (௬௰) 

அறுபான லேகியம், 

கூட்வொய்குன் நியிடையிரண்டுங்கூட்டிக் - கொள்ளுவாய்_நாருண் 

டின் வேப்பம்பட்டை, நீட்டுவாய்பலம் நரறுவெள்ளாட்டெச்சம.- நிசமா 

க௮ஞ்சுபத்தபலமேசேர்த் அக், காட்வொய்த்பூக் சயிலம்வடி த்துவாங் 

இ . கருவானவிழிவேர்ச்சூரணமேசெய்்.த: மாட்வொய்செருப்புக்கால் த 
OFF LPS + வரமற்கூவாய்படிகரலுமகணில்வாசே, (௬௨) 

வாரப்பாபனைவெல்லம்பலந்தான்ப.த்து - மருவியேகரைக் இவய 

டுப்பிலேற்றிச், சேரப்பாகமலத் இயாகஊட்டு . செப்பின கோர் 2 வம்பி BUF, ap 
னு...தயிலக்தன்னைக்: கோரப்பாபடியொன்று-ூடவிட்டு . கொட்டவே 

ட : ஆ ட்ட . 5 ப 3 க ne . 
வீழிஞூரணத்தி 2ஞ0. சாரப்பாபடியாரை தான்புங்கம்பூவூச் - தனிச்றா 7 

om SO gr. orig gran suru, (௬௨) 

போடிப்பாகிளகுசுக்குஓம்ங்காயம் ... புஇச்தோடுக்கொல்டியொ 

TTY OT WD, அடக்கேள்€ரகமுமதுரமோடு - அப்பனே.வசையொன்



De, | செக்தூரமுந்தூறு 

௪ழஞ்சியொஷ்று” காடக்கேள்கார்கோலசிசிபலம்காலு-௩ரட்டடாபறது 
fe. 6 . . . ட. நட் 

ஹுக்கியடபட்டைபலம்கரலுஞ், சூடக்கேவிள வறுப்பா ம்சூரண மேசேய் 

சூரணமெல்லாமொன்றாய்சூட்டி யையே. (௬௩) 

-வைத்தபின்புகாரெள்ளுப்பலக் தானஞ்சுமருவியிடிசெங்கொட்டை 

ப்பலமிசண்டு; கைத்தபின்புஞுரணத்தைப்பிசைஞ்சுகொண்டு. கலமான 

பாகுசெய்துவருமக்கே.ம், போய்த்ததல்லசூரண த்தையஇலேயோட்டு 

பூணவேதேனுமொருபடி தான்வாரு;மெய்த்தஇிடவேஆவினெய்படி தான் 

வாரு-டுமமுகுபதம்ஆம்போதேவழித்துவாங்கே? - (௬௪) 

2 _வழித்துவைத்துபிங்கானுக்குள்ளேகீதரன்-வாகாகத்இன மொன்று 

க்கருகே க்தான்.சநிப்பாகலேகிய,க்தைக்கழஞ்சிவீ தம்- கர். தாவைமன 

ுக்குள்தியானம்பண்ணி, யொழித்திடவேமுன்சொன்னபற்பங்கூட்டி 

. - உண்ணவேமண்டலக்கான்புளியாகாது . சழிப்பானபுகையிலையும்வ(£ 

ம் தலங்காய்விட்டு,சகையாகப்பாலுப்பைச்ச,ததைகூட்டே. (௬௨௫) 

= கூட்டவேபஇினெட்டுக்குஷ்டமெல்லாம்../குடிப்போறுமென்றுசொ 

.. ல்லிச்சட்டைதள்ளுக்..சாட்டோட்டுசாராதபத்தியந்தா ன்தப்பில்- சண் 

,ணஅுமடாகாளகமுஞ்சூதபற்பம், வீட்டோடேயிருக்துபின்புபத்தியக்கா 

-தீத,ல் - வெகுசுருக்காய்கெட்குமடாகூ சபற்பம். பாட்டோடு துன்பம் 
விட்டுத் துய நீக்கிப் - பரிச த்தன்வேையைப்போல்தேகமாமே; () 

௮ண்டச்சஜ்,து, 

் ஆமப்பரஅண்டோபெலச்தானொன்று -?அப்பனேரூதமொடுகச.௪ சாசர்" தாமப்பாகெவுரிவெள்ளையசிசாசந்தான் a ergs parr A 
wa QurG? போமம்பாவகையொன்றுகழஞ்சுரெண்டு - பு.தனகலவத். 
தஇிலரைக்கக்கேளு, காமப்பாவெண்கருநீர்விட்டு ஆட்டு. கலமரகச்சாமம் 

, செண்டுவில்லைகட்டே... ger) 
:கட்டியபின்ரவியிலேமூன்றுகாள் கான் ~ "காய்ந்தபின் புகுகைக்கு 

எ்ளேவைத்துமூடி-ஒட்டியபின்?லைசெய்து௨லையிலா.. உத்சமனேல 
கூமணியாய் கிற்கும்பாரு- வெட்டிணியாமண்டேர்டுவெண்க லம் wréor 

ட கும்-விள்ளார்-களூபரச,க்துக்கா தியப்பா௮டடியில்யைணட ச.கதைச்சேச ன் திதகேதான் அப்பனேயியக்சர்ன்பலச்தான் தூக்கே, , (௬௮) 

அரக்கப்பாசமனாக தீதங்கக் ன்னை ச் -அடியாகவிரண்டுமொனருயு 
ருகும்போது- தாக்கப்பாசூசெ பா பலதைவாருதப்பணைமைச்சர்டப்



செக்தூரனாதாறு. ௭, 

மதுவிழுங்கும்வாறாம். போக்கப்பாசாகமொரூ பல.ச்தைப்போடு . போ 

ட்டபின்புவீரமொருபலக்தான் பேடு-வாக் கப்பாலிக்கமொருபலக்தான் 

போ. மருவிகிவ் துஉருகுமடாகளக்மசச் 9௪ ரக) 

ஆர்சப்பாசளங்கத்தைக்கல்வச.இட்ட- அடங்காதகெச்தகக்கான் 

செட்டிப்பிட்டு. வாச்சப்பாபச்தஇிலொன்றுகிலையுமிட்டு - வாசாசக்கற்றா 

ழைப்பாலாலாட்.டு விச்சப்பா காளொன்றுபொஜத்தலையின்சாற்றால-விள 

ங்கவேரெண்டுதாளானபின்பு - பாச்சப்பாவில்லைசெய்து சவியிற்போடு- 

பாக்கா சமூன்றுமாள்காய்தபின் பே ் (எல) 

காய்ந்தபின் பு சுப்மிபிலேசெலுத்இக்சொண்டு. கருணைபெறவேணு 

மென்தேவாலுகைக்கெந்திரம்- வாய்ச் ததோர்மூத்இயமூட் ஷேட் 0- வள: 

மாககாலாநாள்குப்பிவாத்கு-சாயக், தெ? 25 9 em oor CLs BOF S STL 

ந்தான் - சாதிக்குமெதிரானிவெதிர்ச்சமாட்டர்ன்அய்ச்சதெரரு அண்ட 

சிதின்வ்க்காக a EES BOR EGOS sw யருளை ப்பாபே (ora) 

அனாத பற்கள்கொள்ளும்போது- ௮டங்காததாசமொடநீரிர 

க்சம்-மருளானமயக்கமொடுகன்னிமையல்வா த,ச்தினாலெழு௩ தளை பேச 

கம்- சுருளானமக்தாரசாசமோடு-௪வாசகரசத் துடனேசதையில்தோஷ 

ம்-கருவானகற்பத் தால்கலந்தகோய்கள் - கண்கசாகூசோடுமப்பாகண்டு 

was? (௮௨) 
௯யரோகத் துக்கு-லேலயம், 

சண்டுகொள்ளுமண்டலத்இன்செக்தூ சத்தான் - கலைக்குமடாகாடி. 

யெல்லாமிறுகுக்தேகம். மெசன்றுவிடுகுன் நியிடைப்பனை வெல்லத்தில் 

உத்தமனேஒருபோதகொண்டாற்டே it Gl- -மண்டென் தக்பரோசமிஞ்ச 

த்,சானால் வகையொன்றுசொல்லக்சேளாடரதோடை- யிண்டுசங்குதாது 

வளைமுருக்குருலல்லை- ciate tear Ger (௪.௨) 

சஸ்ரவேலுளிலம்தாலி கைன் அரன் - 'இடித்சதொருசாறப் 

பாப.ஒவீதக்தான்- சொன்னசொன்ன மூலியுட ௪: ஜ்றையெல்லாம்- Gar 

ணவேபனை வெல்லம் பலமுூன்று- ௮ன்னவேயடூப்பில்வைதறுக்காயும் 

போது --அரத்ையொடுதிரிகடுகு திரிபல) இ. மின்ன வேகற்கண்டுவ௪ 

ம்பினோடு - விளங்கவேவகையொன்ு பலக்தான்ொண் 2. (எ)



= 'செக்.தாறமுக் தாறு 

பலமானதொருபலக் தான்ழெழ்பெ சரியுங்கூட்டிப்- பாங்காகமரும் 

Ds. யல்லாம்ரூரணி த ௮- சலமா சஞ்சல இட 

மானஞூரணத்தையஇலேபால்ச்பிலமானதேனதிலேபடிதான்வாரு -பே 

சாதே.ஆவின்கெய்படி.தான்லாரு- -குலமானலேூயெமாம்வழித் துவைத 

கூசாதேபில்கானிற்பதனம் பண்ணே (௭௫) 

பதனமாய்வைத்திருப்பாய் லேலஓயெச்தைப்பாங்கானசழஞ்சி நிறை 

பெடுத்துக்கொண்டு- சுசனமாயண்ட ச தீனசெர்தூ சத்தை - சுருக்காக 

க்குன்கிபிடையொருபோஜண்ண வி. தனமெல்லாமொழிக்துதடா க்ஷப 

ரோகங்கள்-வேசோடே௮அத்த தடாஉபரச தீன் வேகம்- மசனகாமே 

'சரமாம்விக்துசட்டு “மங்கையரை த்தோய்க் காலும்வாசாதென்னே, (0) 

சர அப்போ கால்க 

வாசாதுரொுஷ்ணஅப்பிரகக் தவ்னை-  அரயய்பாகககம் தமாசர்செல்று 

பே. ராஅுபலமொன் றுவாங்கிக்கொண்டு- பிலச்தலெடியுப்புடனேகா. ஞ். 

சாரஞ் ன சாராதுனேமொடுமூடன்கூட் ஒத் - தயவானகல்லுப்புவகை 

யொன்றுக்கு. வாராதேசழஞ்சியொன்று கூடப்போடடு-வாகானபழ்ச் 

சாத்றுலொரு காளாட்டே ‘ (௪௭) 

.. ஆட்டியபின்வில்லைசெய்அ௨லரப்போட்டு. ஜம்பதெ க்குள்ளேதா 
ன்புடத்மைப்போட்டமூட் டியபின்பெடுக்கதனைக்கல்லத்திட்டு-முழள் 
Sous ர்ப்பூரவல் லிச்சாற்றா..ீலூட்டியபின்னரைத்இடுவாய்பலக் தான்கெ 

கதிஉர்ப்போசொளொன் றுசென்றால்வில்லை- காட்வொய்ரவிமுகத்திலு 
. .எர்க்தபின்புக்ட்டக்கேள்ஐம்பசெருக்குள்ளேபோடே (௪௮) 

போட ப்பாபுடமாதியெடச் துக்கொண்டு - புசழாகப்பழச்சாறுசல 

வ.த்திட்டு. ஆடப்பாகாளொன்று அமைத் துவில்லை௮ப்பனேயை-த்.துமு 

ன்போற் புடத்சைப்போடு-தேடப்பா அறினபின்கலவத்திட்-டுஇட மா) 

ன குட்டித் தக்காளிசசாற்றாற்-க டப்பாகாளெசன்றுஅனாத்தபின் பு- கு 

ழேற் வேவில்லைசெய் தபுடத்தைப்போடே (oa) 

புடமாறியெடுத் ததனையெருக்கம்பாலரற் - பேசாசேகாளொன்றுு 
ரைப்பா யப்பா-இிடமாகவில்லை. கனை உலர்த்திக்கொண்டு சிமப்பாகமுன் 

Guise: புடக்தைப்போடு- ஈடமாடுபின்பொருக்கால் பச்சா த்ராலே- 
ஈகலியாதேதினமொன்று௮ரைச்தபின்பு- உடனாடசத் துருவாக்காரஞ்சா 
சம்-உத்சமனேகளுக்கெல்லார்இின்றவாரே (௮2)
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டஓமூட்டு-கூறுடனே அப்பி.ரக5வகீத,ச்தைக் -கொன்ற்வஞரீவயிக் தியத்தி 

ற்சொட்டினேனான்வீறுடனேசெந்தாரம்கன்்றாகாட்டால்விளக்கவேபெொ 

ற்றலையின்சாற்றாலாட்டித்தேறுடனே தா தெருவில்புடத்சைப்போடசெ 

த்தூ. ரலாகுமடாசெப்பக்சேளே, (௮௧) 

கேளப்பா அப்பிர்கசெக்தூர த்தைக் - கெடியாக தீஇரிகடுகுதன்னி 

ந்கூட்டி .வாடிப்பாதேன்கெய்யுஙகலக் துகொண்டு மருவியசெக்தூரமிது 

குன்றிகூட்டி, கேளப்பாகற்பத்தால்வக்ததோஷகல்-கூட்டோடே போகு 

மம்பாபத்துகாட்கொள் ஆளப்பாஉஇ.ர,தஇல்வாயுவெல்லாம் - ௮பான 2 

இன்சீழ்வாசல் புக்கப்போச்சே (ச) 

போச்சப்பா மேகமென் றதெல்லாம்போகும் - பூண்டதொரு நீரிர 
க்கம்போகுமப்பாஆச்சப்பா சக் தியுடசக்கரையினாலே.௮ச்சமியம்௮ஸ்.இி . 

சுரம்தோஷமில்லைபோக்௪ப்£ காடிகளில்தோஷமிலலைபிர பலமாய் ததே 

கமெல்லாம்குளிர்ச்சிபண்ணுமவாச்சப்பாவயிததஇயத்திற் சக்கரையேசே 

ல்லார் . வாய்ப்போச்சே வயித்இயத்தான்வணம்டிக்கேனே (௮௧) 

. வணங்கியேநீகேளுபுலத்தியனே௮ய்யா  மாறாட்டமில்லாஉல்சர்க் 
சரையைச்சொல்வேன் குணகல்சயேபோகாமல்பருக்துண்டாகச்.கொண்டு 

வங்துகிழலுலர் த இக்சாய்க் தபின்பு பிணங்கயே.போகாமவிடி.ச்அக். தாளா 

ய்- பிலமாசவடிகொண்டுசூரணித் துமணங்கியேபொட படி தானொன்.றுக 

குள்ளே-வாசமாய்காலுபடி சலத்தைவாே (௮௪) 

வார் தீதிவொய்மறுகாளிலிருத்தப்போட்டு - மறுபடியுஞ் சலமதி 
லே மூன்போல்விட்டுகோர்த்தடுவாயிப்படியேபத்துவண்ண(ு கூருூகச் 

செய்தபின்பு செர்லலக்கேளு பார்த்திடுவாய்புளித் ததொருகாடிக்குள் 

ளே-பழச்சா.ந.பஇனாறுக்கொள்றுவாரு£சேர்த இிவொய் மூன்போலே 

யிறுத்தப்போட்டுச் - இறமாகமனபடியும்செய்யக்கேளே; (௮௫) 

கேளப்பாபுலத்தியனேச%தியுடகைப்புக்கெட்ட இல்லைசித் தரல்லோ 

செயஞ்செய்வோர்கள் ஆளப்பாவாயிலிட்டா லண்டவரைமட்டூ- மாகா 
ட த . ஆ ட. ௯ காசைப்பென்றால் வெப்பற்காமி ர வானம்பர்கி க்கு வென்று 

சொன்னேன் - வாதக்கல்லொவுரைத்த மார்க்கமல்லோ- ஆளப்பா ஆவி 
ப Ae .. 

* சர்க்கரை - சிக இசர்க்கரை,



es
 

இர செர்தூரமூக் தாறு 

ன்மோர் படிகாலுக்குள்- அப்பனேசால்படி தான்பழச்சாநூட்டே(௮௯) 

ப்ழச்சா இுவிட்டபின்பு ஒருபடியால்பொகிச்குப்- பால்காசக்கரைத் 

துவைத்துமறுகாள்கேளு - பழச்சாறுவிட்டமோரிறுத்துப்போட்டுப்- 

பாலாவின்பால்படி க்குப்பொடிபடி. தான் டோடு, இழிச்ச,தல்லவங்காள 

ச்னிகேளு- -என்சொல்வேனரைப்படி தான்னிபோடு- த தழச்சுதப்பார 

வியி? லயுலர்க்தமின்பு-சானமிச்சசகசரையாமென்றுகாணே' (௮௪) 

சாணப்பாஇப்படியேசர்க்சரையைச்சொல்லார் சைகண்டசத்தா 

- .ன்றுல்பிழைக்கச்சொல்வார்- வீணப்பாமற்றதெல்லாம்சர்க்கரையே௮ல 

ல-வி.துன்றகைப்பசனையடக்கமாட்டரர்- தோணப்பாசர்க்கசையயவா 

யித்போடச் - சுருக்க டா௮ல்திசுரமெல்லாம்போகும் -. பூணப்பாஇதி 

னோேடேமருககுகூட்டப்-புகலு வேன்புலத்தியனே கேளுகேளே (௮௮) 

கேளப்பாஇரிகடுகுமதுரமோமங் - கெடியானவாய்விளக்கம் 5_ஐச் 

குமூலல், கேளப்பா கர்ப்பூரம்குங்குமப்பூ - கராம்புடனேசீரகங்கோ 

சோசனைகஸ்தூரி; கேளப்பா சாதஇக்காய்சாஇபத்திசி சருபையுடன் 

வகையொன்முபலக்தகானோொன்று, கேளப்பா இளவரையாய்சூ சணித்துச்- 

இருபையுடன்சொல்லக்கூவிஎ,த்தின் பூவே: (௮௯) 

பூவதனைகிழலுலர் சதிச்சூரணிச்.து- பூட்டிடாய்சமனாகச்சீனிக்கா 

லாய், பூவதனைச்சேகசிச்தஞூரணக் தான். புசழமுர்தசர்க்கரைக்குகாலு 

க்கொள்றாய்ப்,பாவதனைக்கலஈதுகொண்டபெ. தனம்பண்ணு-படுபாவிமே 

- கசலம்பறந்து 2பாகும்;அவலுநலேூயமாய்ச்செய்யக்கேளு; அப்பனே 
தாழைவிழு௮சசறுவாங்கே” (௬௰) 

வாக்கியேபடி காலுபுஅச்சட்டிக்குள் - வாரப்பாபடிகாலுஇளநீரு 

_ க்தான், தேங்கியோண்டுமொளன்றாய்க்கெொயஞ்செய்ய - செப்பு வேன் 

குருவிஞ்சுபலா தானொன்று, வோக்கியே9றுபுட்கால்பலக்.தானொன்று- 
உ த.சமனேயிஞ்சியதுபலர் தானொன்று, தாக்யேகன்னாரிப்பலந்தானொ 

ன்று-சாக தமாயேலமதுபலக்தானொன்றே, (௯௧) 

ஒன்ருசவிதுவெல்லாமிடிக் தப்போட்டு - ஒருபடியாயிழுகயபின் 

னதிலே2களு, மன்ருைனிபலம்காலுபோடு ம ரசபாகம்வருகோத்தன் 

விலைதான் 'வென்றதெர௬ு ௮முர்கசஞ்சவிசன்னை-மேவி௮ரைப்படியாள
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ப்படியளர் துவதிலேபோடு - சகன்றானஆ வின்ெ கெய்படிசால்வாரு,கலக்கா 
சே கெய்மிற்பாதிேனைக்கொட்டே, ் (௧௨) 

சொட்டியபின் மெழுகுபதம்தன்னிலேதான் - கூருூனபில்கானில்வ 

மிச அுவைப்பாய்,வேட் டி னேன்சேகத் துள்கோய்களெல்லாம்-வியமிட் 

டுன்டயமிட்டச்சோதித்தேதான் அட்டியாய்ச்சொல்வதிர்.த.அமுர்தலே 
கியம் சுப்பனே அருக்குஞ்சொல்லவில்லை,ம்ட்டில்லாவயித்தியஈ் தான்சா 

ஸ் திமமுஞ்சொன்னேன்-மாருட்டமில்லைஒன்றுமிதுக்கொவ்வாதே, () 

ஒவ்வா சலேகியத்திற்கழஞ்சிச்துகு௨ த்தமனே௮ப்பிரசசெக்தார 
தீதைச், செவ்வாகக்குன்.றியிடை த்திதிறமாய்க்சொள்ளு- தேசத்்இல்மே 

கசுரம்மேசவெட்டை,கல்லாகறுஸ்திசசம்வேசம்பேர்குங் - கபாலத்தில் 

வெட்டைசுரம் குஷ்டம்போகும்); இவ்வசைதான் பத்துகாள் கொள்ளும் 

போது - எமனாலும்வெல்லரிதுசேகக்தானே, (௯௪) 

பவளவங்கச்செச்தாரம் 

தானென்றபவளங்கச்செக் துரங்கேளு - சார்வானவங்கமது பலம். 
தானொன்று, காளென்தகற்பகளம்பலக்தானொன்று - கைமூசையாய்ச் 

சிலாச தஅப்பலக்தானொன்று, வேனென் றபழச்சாற்றால்மூன்றுகாள்தா 
ன் - விடிகாலைமலைரெண்சோமமாட்டி , சோனென்றவிலலைசெய்துரவி 
யிறபோட்டு - கூறுகஉலர்க் தபின்புபுடத்தைப்போடே (கட) 

் போட்டெடுத்துகாலி் லொவ்் றுகெர்திகூட்டி ப்- பு_மான பொழ்றலை 
யின்சாத்றாலாட்டி, மீட்டெடுத்.அவில்லை தனை உலர்க்தபின்பு-வெகுசுருக் 
தாமைம்படு. கருப்புட தைப் போடு; ஊட்டெ டுக்ககருவங்கஞ் 4 அரந் 

தரன் - மோசலிலலைமுக்சலும்புட த்தைப்போடு ரூட்டெடுசீதுப்பொடி 
செயனுபகனம்பண்ணு - அயாகச்முன் வியிபடைகொள்ளுகொள் ளே, () 

கொள்ளப்பா அமுர்சஞ்€ிதன்னிற்- கொண்டமி பின்புசலக்கழிள் ௪ 
ve Georg au வி Fat orca en Doers oO at ௩ப்புற்று -மேக,ச்தினாலெழு 
ந்தா தோகைமெல்லாம், வெள்ளடாம அணுவளவுகற்பத்காலே - வெளுச்௪ 
தோர் மேகசலமு:திந்துபோச்சூஷதள்ளடாஎன் னாணவரசி௦ கொண்டுசாந 
டாபண்டலாகான்சித்தியாமெ (௯௪) 

அமச்செந்துரம் 
அபிப்பாஅயத்தகபெலக் சாஜென்று- “அப்பனே அம்திடைக்குச்சூ 

கங்கூட்டி,2 வமப்பாகல்வத்திலாட்டிஐட்டு - விரமொகெவாசாரம்பல 
[=]



௮ செக்தூரமுக்தாறு, 

ந்சானொன்று, வாமப்பாமூன் துகாள்கை விடாமல் - மாட்டியரைப்பொடு 

யாகச்சிவக்துபோகும்'மோ மப்பாபு துச்சட்டியடப்பிலவைத்து- -மோசக் 

கள்வாராமல்வறுத்இடரயே, (௬௨) 

வருகையிலேப தம்பாருமூருக்கம்பூப்போல்-வர்ணமிட்டம் தத்தோ | 

செருகாமல்வாள்கூ? நிறுக்கையிலேருன் தியிடைபனை வெலலத்தில்-கேச 
பாய்கசொண்டிடவேளசூலைவாங்கும்'தறுக்கையிலேயிதன் சுருக்கு௪ அக்கு 

மில்லை - ஐகோகோகுஷ்டமெல்லாமொழிந்துபோகும், மறுக்கையிலேயி 

இணைருச்தா அச்ருமிர்ண்ய ம் ளிவ்கடிகள்வால் எப்போ (௯௯) 

் ence ggasi “, 

வாங்கிப்பொன் துரிசசெக்துர த்தைக்கேளஞு -வாகானஅசைப்பொடி. 

தரன்பலக தானொன் று'தேங்பப்போக்கெத்தகத் தான்பலக்தானொனறு-.தி ் 

'மமாகவதனபினபுசெப்பககேளு, தா ௪ப்போநதுரிசமதிற்பலக்தானொ 

ன்று. சா தகமாய்பழச்சா த்றில் தின ம்ரெண்டாட்டு ஓங்க தோர்விரம து 

கழஞ்சியொன்ற-உததமனே௮மைதததனைவில்லைகட்டே. (எ) 

- ele Cu 768 soo Bev யூலர்ந்தனெபு - கனபுடமே Cureton 

.  தகவேண்டாம்,ஒட்டியே ஆறினபின்செக்து ரக்த -னுண்மையாய்த்திரி 

கடுகில்குன் றியிடைகூட்டி-௮ட்டியாய்மண்டல்க தான்கொள்ளும்பேர் நு 
ஆச்சரியக்குன்மமென்றசெல்லாப்போகும்'சுட்டியேகெர்பத்தில் சோ 

ஷம்போகுக் - அடியானகிறுணியெல்லாஞ் er igure (ars) - 

2 wiser séQab sau th, 

சூட்டப்பாவரைப்பொடி தான்பலக்தானொன்று தடியனை கொல்கக் 
நதரன்பலந்தானொ ன்றுமூட்டப்பாலில்கமொகெ £சசா.ரம்.நூனையானஉ 

ப்புசெண்டுரூடன் சீனம்;மாட்டப்பாவகையொன்று. கழஞ்ியொன்றுவ - 

தியென்றபூவதிலேசழஞ்சியொன்று, வாட்டப்பாகாக தமதுபலங்கால் ௯ 

ட்டி - வளமானவளமானபழச்சா ற்திலரைத்திடா யே, (௪௨) 

அரை 3 தீ திவொய்ரெண்தொளகைவிடாமல். அப்பனை லரிந்தயிண் 

புவில்லைதன்னை;விரைதஇடவாய்வராகபுடமாறிப்பின்பு - விளங்கம்தோ 

ர்மூருக்கப்பூப்போலாம்வில்லைகிரை த்த சனைப்பொடி.செய்துப்தன் ம்பண் 

ணு . கிலையில்லாபபாவியென்றபாண்டுரோகம்,கரைதடுக்கவொட்டாது 

சடலேபுக்குங் - சைகண்ட செகதுரங்கண்டு கொள்ளே (௪௧) 

பாண்டுலேயயெம, 

கண்டுகொள்ளுமாவின்பால்படி. கானொன்.று - .கைலோகம் கன்னா 

ரிவிலாமிச்சம்வேர்' விண்டுகொள்ளுங்கீழ்க்காய் செல்லிவேரும்விளங்



Ost groper DF ‘Doe 

யெ 3தார்வகையொஸ்து பல்கு உ ண்டுகொ ள்ளும்ப்டி: ் 

Gan Fans B gist Cora, 6 5uCmCute Bots Mig. s Bo. ஜென். on A 

ம்ண்பெடாப்பா துடனேகூடவாரு- மை ந்தனே கமூகம்பூச்சாது வாரே, 

வாரப்பாயடியொன்றுபழச்சாறங்ே சே. - வரிசைய/ ய்ப்படியொன்றுக 
சியான்று' சே ப்பாபடியொனறு £ழ்க்காய்கெல்லித் - தெளிவாக க்தா 

ழைச்சாறு; Lig. STO Go) xm சாரப்பாரொண்பெத்துப். பலக தான்வெல்.. 

லக். தான்கரைதீது எறியிடலேபாகுசேரில்; எரப்பாஇரிபடேயுஞ்சேகத், 

தினோ-இயல்பானதிகிகடுகு ஏலக்கானெ”? . ” ட பி). 

எலிக் கோலிலைகராம்ப் - எலாக்சங்ஞ்சாஇம்ர்வ்டி திக்க! ் 

ஞூலம்” வால்மிளகுவாய்விளங்கம்சகோட்டம்பா. வகை யொன்.றுபலமொ. 

ன்றுசூரணிகத்து; ஆலைலாய்சங்குபொடியதிலேபாதி. யப்பனேயாகுவ்கு. 

ம்போதிற்போடு, சாலவே. qtr Genes. greeny - தவறாமல் 2தன 

இலேபாஇவாமே. , டு (௪௬). 

வார்த்தடவேபெழுகுபகமானவாதில். மக்குளேபிக்கானில்ய தன” 

ம்பண்ணு: சேசச்திட்டுலோகசெக்தூர த்இல்தின்னு - குன்றியிடைஇன 

மொன்றுக்கிருரேரச்தான், காத்திடவேலேகயக்தாட் ' கழஞ்சுரொண்டு- 

சாத் அமண்டலமேஇன்பாயாடல், ஏத்திட்டுஎந்தவகைப்பாண்டானு 

லும் - இலேூயசெக்தாரத்தைக்கண்டபோதே இ ‘ (wer) 

கண்டவுடன்பாண்டங்கேபறக்துதப்பச - காயங்சள்வெளுத் இருக் 

ததெங்கேபோச்சு; கொண்டவுடன்புளியொடு புகையிலையுமாகா-கொடு 

மையுசள்ள பெண்ணாகாதுழுந்துமாகா, பண்டுடைய பத்தியக்தைவிட்டா. 

னாஞல்-பபொவிலேகியசெக்தூ ர தாவோ அண்டம் புிற்யோ லமெய் 
யழித்துச்.சண்ணுமடாமாத்றுமருக் இல்லைதானே, . டட. (௮) 

மண்டோசசெல்மிரம்; ' 

இல்லையென்றுபோகரமல்சொல்டக்கேளு - - எலுமிச்சம் Ups ger 

லாய்க்ஹி' தொல்லையென்றுபோகாமல்அயச்செச்தூசந்-தூக்கடாபலப் 

கால்தான்மண்டூரத்தைச்-செ ல்லவேசமனாகக்கெக திகூட் டித்-இிறமாக்ப் 

பழச்சாற்றுல்ரெண்டுசா மம்; அல்லவே. ௮ரைத்துவில்லை: யுலர்க்தபின்பு. 

் அப்பனேவாகாப்புடமாறிப்பின்பு, கறி சருகொத்ற ன்ப வமல் 

அக்கி -வகையானஇக் அய்புக்கழஞ்சரொண்டுகூட்டே” (௪௯9. 

கூட்டி யே மூன்மருக் மொன்ருய்ச்சேர்ச்துச் - கொண்டுகிோக 

மோர்சழன்சுகூட்டி: : காட்டியேபழுத்துக்குச்சேரவிட்டு - - Berni erwi 

யான்சாறுகாழிவிட்டு மூட்டியேகத்றாழுஞ்சாறுகாழி முழருன் தசரா



RD. ன செக்தூரமுக்தாறுட 

wee Gener guar tf). ar qaunigpes paorésgiser geri a. சட் 

ஒயிலேவமு.திதையெல்லாம்பதிச்.துவையே- (rd) 

பஇ.ச்திதுவைத்துத்யெரித்து அவித்துக்சொண்டு- பாக்கா பக்குவ 

த்இல்.பு.அப்பாண்டத்தில,;பஇி.ச் தவைச்துகெற்குழியில் Us gisrEn sae) 

பசுவினி,தொழுவக்தில்பதிதுகாள்வை; பதித் சுவைத் துப்பழக்தன் னை 

த்தனமொன்முகப்- பத்அகாள்கொள்ளப்பரபாண்டு போகும், பதித் திரு 

௩, தவாதநீர்ப்பாண்டானாலும் - பறக்குமடா பறக்குமடா பாண்டெல்லா 

மே, ட (ors) 

எல்லாரும்வயித்தியன்போல் கோவுபார்த்தாம் - இளைத்ததுவோ 

கோயப்பாவேழைமாண்பர்' வல்லாரும் வா.இமகன் வயித் இயனாவான்-ம 

த்றவர்கள்கோயமியாமடையரப்பா கொல்லுமடாகெந்தசத்தைவால்இ 

நீயுங்- கூட்டிடுவாய்சமனின்றவிடச் இிஞ்சானைக்-கல்லானகெந்தகமாளு 

சாம்மொன்று.காணப்பா௮மைத் துவில்லைக்கட்டிப் போடே; (௨) 

சட்டியடா௮ஞ்செருவிழ் புடத்தைப்போடு-கலங்காதகெக்தக ந்தா 

ன்ஏன்னசொல்வேன ; வெட்மெடாகுஷ்டமொகிரந்திலைசூ- வெல்லும 

டாசூதபற்பற்டைட டித்தன்னு, பட்டுவிடுமேகநிற! மேகசூலை-பறக்குமே. 

மேகத்திலெழுக்தவாய்வு' இட் மடாபத்தகாள் கொள்ளும்போது 

இிஎடாகற்ப ததுக்குறுதிகாணே, (௦௩) 

வெண்சலச் செக்னாம், 

உறுதியென் ஐலெண்சலச்செர்.தாரங்கேளு- உத் கமனேவெண்கல 

ந தான்பலக் தானொன்.மு, ADB eset se eae sithsai8 wD) ae ௮ 

ண்டத்தோல்பலமொன்று று குடிலமொருபலக்கான்” விறுதியென்ற af ji 

அபலந்தான்கொண்டு - PCy oor on on 5% 0 GT unt sor Grane’ Gur 

அுதியென்றகெர்தகச்தான் பலக்தானாறு - பொட்டரைப்௦ய்கலவத்தஇல் 

பழச்சாற்றாலே; ் ப (ரக) 
பழச்சாறுவிட்டரைப்பாய் மூன்றுகாள் தான்-பாங்சாகவில்லைசெய் 

து:வியில்காய்ஈகால், வழைச்சல்லோடோட்டுதடா மாட்டிக்கொண்டு. 

வரரசபுடமானதஇிலேசெக்தூரந்தான்; இழைச்சல்லோவெல்லக் இற்கு . 
er Da யிடைகொள்ள். என்ன கொல்வேன் குன்மல்களெட்டுக்கிருக், தழைச் 

சரக சமேகததிலெழுக்தகெல்லாக் - திவறுண் டேபோகுமடாசார்க, Si 

பாசே: | ட (ஈலகி) 

முத்துச்செக்தூரம்” 

"பாரப்பாமூ தீ னமணிப்பல* தானொன்று- -பதைப்படங்காகாகமதுப 

லகதானோன்௮; சேமப்பாசூதமெ Gust gi een gs ” சிறப்பானவீர



செதாக்சலுக்நாறு. உ௧ 

மொருபலக்தானொன்று” வாரம்பாமூலைப்பாலி வரைய்பாயோர்மாள்.வா 
அ வில்லைசெய்து £வியிற்டோச, வேசப்பாபூர்கழசிஞ்கெத்தகர் தான். வி 
எங்கவேசென்பெலங்கூட்டியாட்டே” (௰௯) 

ஆட்டியேபுடம்போடுகோழியப்பா-௮ரகராமுத்துமணிச்செர்தூர 

ந், சான், காட்டவேடரர்தியுறும்யோனிப்பு த.றும் - கல்லிலிய்கப்பும்.று 

வேகண்டமாலை, மூட்டவேமுலங்கள்பிளவையரையாப்பு மூக்கினுள் 

ளேசதைத்துணுக்காம்பீகசங்கள், காட்டவே செந்தூ£ங்கண்டபோதிற் 

க்ணப்பாகெடிக்லங்கியோடுந்தானே, (arWer) 

தாளகச்செக்துரம்: 

தானான தாளக்க்தான்பலம் கானொன்று - சாம்பழத்தின்சாறுபடி ௬ 

ருச்கூப்போட்ட, வேனானமுலைப்பால்கால் படியேதாச்கு-விளல் சய 

சலறும்பின்புகேளு; வானான இருகுகள்ளிப்பால்தானாழி - வாக்கியதித் 

போ சேறமருக் தகே ளூ,கோனானதிரு குகள்ளிஃப்புப்பூவுல்கெடி.யக வா் 

ச்சாரமொடுவீரர்கானே. (72 2) 

வீரம்பூரக்னடனேவெடியுப்புச்ேம் - விளங்கவே வகையொன் 

அகழஞ்சீயாள் ற; சேரவேபொடி த்தந்தப்பாலித்போடு -றெப்பாகறத 

ன்றுகாள் சலமதாகும், 'ராவேதாளகழ் இிற்காசங்கால்தா-னிறுக் விடு 

மூன்சொன்சாபலவிதத்திற், சாசம அகால்பலக் தால் கூட்டிச்கொண்டுசா 

கவேயலாத்இிவொய்மூன்றுகாளே; (sre) 

காள்ஷூன்று அரைத் அவில்லைப்பணம் போற்கட்டி. - சலமாகச் ௪௮ 

்: செய்வாயதாம்பிரத்தைச், கோள்நூன்றாம் க Bega வஷூறலவாவகும்- 

கூறுவேன் ௮ண்டத்தோல்பலக் தானொன்று; கேனள்பஞ்சள் கட்டானவ 

. சாயகோடு -செடியானவெடியுப்புக்கார.ஞ்சாமம், பாளகரணாப்பூவிசம் 

பூரஞ்னைம்-பாகாகவகையொன்றுகழஷ்ிரொண்டே, (720) 

சொண்டெனேயண்டோ0 கூட்டிக்சொண்டு- நிரையாகப்பழச்சா.று 

அரைப்படிதான்விட்டாடுக், கொண்டுடனேவில் 'லைசெய்தூ உலர்ததிக 

கொண்டு. ்'சாடுத்திடுவாயொவ்வா தரா௫க்ே கதான்'பண்டெனேதாம்ம்£ 

. மதுபலக்கானஞ்சு பாக்கானகுகைச்குள்ளே உருகும்போது" தண்டே 

: னேதரம்பி பிசத்திற்பிலத்த௫.த்த- சண்டாசாவூறலறுக் கா ம்பிர நீசானே. () 

Sioa or QUE KF த்திசெய்த சாம்பி சந்கன்னை த- தடையறவேமறுகு 

கையிலி. க்கும்பே. ஹ் ஏனேன்றதாளசத்தின் மெழுகுவில்லை - இயை 

- க் ீடுவாயொல்லெ வானறுய் கொத த்தபின் புதேனேன் நகிறம்பொச்சுவே 

ao Curate Be widow. S$ தடனேதசர்க்துது ளாம; பான்னே



௨௨, சே தர£ரமுமம் நாறு: 

தகல்வத்தில்பொடித்துக்சொண்டு - பாங்காகக்கண்டிடைக்குச்ளூ.சம்லா 

Gr | (4௨௨ 
சூச்ினிறைபோடுவிரக்தன்னைக்- அடியாசமூலைப்பாவிலலாத்து 

பின்பு; காதமென்றபூரீதுரெண்பெத் துக்சொன்னு - சாட்டியரைமூன்அு 

- காள்பின்புகேளு, பாதமென்றவலாலரசமட்டைப்போலாம் - பண்பாசக்க 

-ண்டிடைக்குக்கெக் இகூட்டு:$ீசமென்ற பெர்த்றலையின்சாற்முலாட்டி-கி 

லை.ச்திவாயன்பதெருப்புடத்தைப்போடே (௪௨௩) 

. புட த்திலேயிரு ச் துறைக்தசெக்தூரக்தான் - பேசாசேவயிரவர்க்கு 

ப்பூசைபண்ணு, இடச்திலேசாம்பிரத்தின்செக்தூரத்தைம்..இனல்குன் 

திப்பிரமாணம்இரிகடுகிற்சோத்.௪, தடத்திலேமண்டலக் கான் உண்ணு 
ம்போது. காளானபீலிகையுங்குன்டத்தோடே, சடத்திலேஉண்டான௪ 

ee eae sy. -சாங்கமாய்திர்ச்குமடா சாம்பிரக்தானே” —  — (ora. 7) 

அபான கவூச் தாமணிலேகியம்; 

தாம்பிரசெந்தார த்தைத்தின் னும்போ௮ - தட்ண்டுகுன்மம்போ 

் மனுபாணங்கேள்; காம்பியேபுளித் திருக்தகாடிபடியொன்று.சண்டங்கத் 

. இரிச்சாறுபடி தானொன்னு, தேம்பியதோர்திரு மேனிச்சாறுபடியொன் 
௮-ரறுசெருப்புக்கால்சாறுபடி தானொன்று, லேம்பினிடபட்டைச்சா.று 

படி. சாஜஞென்று-மேலானசையான்சாறு ம.டிதானொன்றே, (௭௨௫) 

ஒன் ரூனவிஞ்சிச்சாறுபடி சானொன்று. உத் சமனேபசுமலையின்பட் 

டைதன்னை. ஈன்றராகவெண்படிநீரொருபடியிற்சாய்ச்சி தலமானகிஷாய 
மதபடிதானொன்று; மன்முகப்பிரமிச்சாறுபடி சானொன்று-வாகாவி௮ 
வெல்லாம் தாளிக்குள்ளே” சென்ராடவொள்பதுசாறொன்றாய்ச்சேர்தது 

த் செப்பக்ககள்பனைவெல்லம்சேப்போடே; (௬௨௯) 

போடக்கேள்கன்றுபக் துப்பலர்தான்போடு - புகமாம்வெள்ளெ 
ருக்சம்வேப்பச்சைப்பட்டை' அடப்்.பாபலமொன்று௮அரைத்துக்கொண் 

இ-௮ப்பனே அ௮ன்பதகாய்க்கச்சல்வாக்கி, சூடப்பா ஈன்றாசகறுக்குத்க 

ட்டி-சுசமாக௮ரைத் இடுவாய்ப்பிசின்போலாகத்,தேடப்பாவிருமருச்தூ 

ஞ்சாற்தினேடே-சேர்.ச்துநீகனா த் இடுவாய்செப்பினே னே, (௭௨௭), 

செப்கினேன்உணச்சாசப்புஷத்தியலே அம்மா ய் திச ஈதகுன்-மெல் 

லாஞ்ே சமத்ிரும், செப்பினேன் 4 சோகிரிறுபலக் தாணோன் ம-இரை. 
woe 8 5.652 BE was IF Barat dws ab அபூநிறப்பா: சர்வே 

பிஜூ ரிவல்லாம்ஈட்டசுண்ணஞ், செப்பினேன் த பிகமிகுவ Wafer sae - 2 
ப்பிலீழூலச்திரனா 95 தானே. (௩௮) 

* சோடி.பலகளற, .



செக்தூரமுக் தாறு. ௨௩. 

ஓ, இரமூலத்தினொடுகடுகுவோமம் ் செவ்கியங்கோஷ்ட மதரஞ் 

சரகக்தான், முத்திசையாங்காவமொடுவசம்புகாக்த - மூழூக்கவேவகை 

பயொன்றுக்கரைப்பலந்தான்சேரு; சத். தியேவாச்சாரம்கவச்சார மெம் 

சவர்க்காரம்பொரிகாரமிண்க்கண்சூடன்' பத்தியாய்க்கோடி.ச்கழஞ்சப் 

பருப்பிக் துப்பு - பர்ல்கானகல்இபப்புப்பாதிச மே (௪௩௯) 

பாதியாம்வகையொன்றுகாற்பலந்தான் FLL OM UIT EE TENE 

ல்லாம்சூ.ரணிததுக்கொண்டு, நீதியா ங்கருவேம்பி விலையைவரட்ட - நே: 

சாகச்சூரணித் அமருக்திற்சேர்த்து, சா இயாஞ்சசெல்லாம் பாகூசேரில் 

தக்கதொருரூரணத்தையதிலேபோட்டு; கோ திவொ uae , GuruG 

டி தான்வாரு-கூரூன கெய்யுமொருபடி தான்வாசே (௪௨௩ 2) 

வாரப்பாமெழுகுபசமானவாஹே.வாய்ப்பாகப்பீக்கானில் வ.தித்.து 

வைப்பாய், சேரப்பாலேகியந்தான்௧ழஞ்ூயளளிச் .- சிறப்பாசததாமபி7 

ச்செக்தூரத்தைச், சாரப்பாகுன் றியிடையாகக்கொள்ள - சாக தமாம்பு 

கையிலையும்புளியுக்கள்ளு' வேசப்பா௮ஷ்டகுனமமட்டுத் இரும் - வெ 

குசுருக்குகவ௫க்காமணிஃயன் றேனே, (௪௩௧) 

கவ௫த்தாமணியான லேகியத்தை - கல்லதொருசற்ப சத்திக்காகச் 

சொன்னேன்/;புவனங்கள் இரிக்தலையும்வ யித்தயனோகாண்பான் புத் இயு 

ள்ளவாதிமகன் குன்மக்தீர்ப்பன்; எவராலுகத்தாம்பிர,சைச்செயிக்கமா 

ட்டார்.-இத்தவகைலேூயமுஞ்செய்யமாட்டார்' அவன்பிழைப்புச்கே.சா 

லுமொன்றைச்செய்வா-னாகா தவயித் இயனாமா மென்மேதே (௪௧௨) 

ஓதினேன் தீட்சையிரு தூத்றுக்குள் ளேயுத்தமனே வடுகனுடபூசை 

மார்ச்க், மா தியாம்வயித் இயனுக்கப்பாகேளு-வானன் றிச்செர்.தூ.ரமாகா 

தொன்றுஞ்-சாதியாம்சூத்திரசென்மத்சோர்க்கன்றிச். சகலருக்கும் பலி 

'யாதுதவறுண்டேபோம், வாதியாமகன்றனக்குவயித்திய முஞ்சொன் ன 

ன்-வயிரவனைப்பூசைபண்ணிவணகங்இகிப்பாரே: (௭௩௩7 

அ௮யக்காந்தச்செக்தூரம் 

பாரப்ப ரஅரைப்பொடி தரன் பலக் தானொன்று பரிவானகாக்தமதுபலக் 

தானொன் று, சே ப்பா கெந்தகக்தான்பலக் தரனொன்று திறம) ன பூமீறுக 

முஞ்சியொன்றுகா சப்பாபழச்சாத்ராலி ரண்டுசாமங்கடுகவேயமைத்துவே 

ய்யிற்சாயப்டோட்டு, ஆரப்பசமறுகரளும்ரெண்டுசாம - மடங்கவேயஸ 7 

த.தவில்லைக்காய்ந்தபின பே: . (௪௩௪) 

பின் தனைச்சுடுசெங்சல்குகை க்குள். வைகதுப் பேசாமலமேலும 

தால்மூடிக்கொண்டுவின் பதனைச்சலைமண் கான்ரெண்டுசெய்து விஃமாக 

(மே ண்ட.ளவுகுழிதான்வேட்டி௮பதெருன க்குள்ளேசான்புட த்சைப்பே



௨௪ GEG STI (ps gn on? 

CO gy WuGe Qo CéstQe é GQIWI G6; HMw HEH ST OBHHOar 

ஊட. - தேர்கோடு௮ஸ்திமூ தர்கனப்புமபாசே (௪௩௫) 

அதுபான லேகியம் 

கனக்கிருக்தரீர்த் தோஷங்கபாலவாய்வு - சண்புசைச்சல்காதுமக் 

தங்காணாதோடு,மனத்துநவேசாதிக்காய்சாஇபத்திரி -மதுரஞ்£கமோ 
மம்குறுசானியோடு, இன த் திரு$தவாய்விளக்கம் கறுக்குழமூல - மேலம் 

திவிடையமோகொயஞ்சுக்கு, தன த் இிருக்ததிப்பிலியுமிளகுங்கூட்டிச்-௪ 

Bares அபின் கோஷ்டர்தானொன்றாமே (ரக் ௬) 

ஒன்றானமருக்தெல்லாம்வகைக்குக்கேளு - உறவாசப்பலமொன்.று 

வறுததுக்கொண்டுகன்றாகச்குரணித் துப்பின்புகேளு - காலுபலம்பனை 

வெல்லபெள்ளுஞ்சேர்த் அக், குன்றாமலிடிக்கதனைமையாய்ச் சேர்த்துக் 

-கூட்டப்பாஞூரணத்தைரேடத்தேதான், சென்றாடும்க,மக்தேனைக்கால்ப 
டி:தான் விட்டுச் - செவக்கவொருபில்கானிலடை,தீ இவையே, (௪௩௨௪) 

அடை தவுவைத்தமரு ச்தப்பாகழஞ்சொண்டு - அ௮யக்சாக்தச்செந் 

தரங்குன் நிகூட்டி, யிடை ததுவிடுமண்டலர்சான் தின்னுதின்னுவெளி 

,தல்லஆறுவசைக் இரரணியெல்லாஞ்' சடைத்தங்கேயோடிப்போம்புவி 

yar ளோர்க்குக்.சாச்கினா££்புளியோடுபுகையிலையுமாசா உடைத் விடு: 
முதரத்நில்கின றவாய்வு- -அழுடி ச அபோகுமடாஉண்மைசாணே (௪௧௮) 

வெள்ளீயச்செக்தூரம் 

காணப்பாவெள்ளீயஞ்சுச் இய் த- கசகாமலுருக்கயேகல்வக்இ 
ட்டு, பூணப்பாவெடியுப்புரோமப்பூவ% - புகழாசப்புலத் க்குக் கழஞ் 
Ral gid, தகோணப்பாராிவங்கம்பலந்சானொன்.று - அடிகொண்ட கெந் 
தகக்தன்வக்கான் ரெண்டு, காண.ப்பாபழச்சா ற்ருலிரண்டு சாமம்..ஈண் 
முகவராக தவைப்பாயெருக்சம்பாலே, ் (௪௩௯) 

பாலாலேசாமம்செண் ஜெட்டிகசொண்டு. பதைப்படங்காகவரச்சா 
சம்பலமுல்கால் தான்; வாலாகப்பொற்றலையின்சாற்றாலாட்டி-மாட்டுவா 
ய்சாசாமம்ரெண்டுமடக்கு மப்பா, சேலாகவில்லைசெய்துரவியித்போடு- 

-இறமாகமூன்றுகாள் காய்க்தபின்பு, காலாக நர தருவிம்புடத்தைப்போ 
கைமுழையால்ராடிவங்கங்கனகர் தானே, (ஏச) 

KO KE KTH TA AeaiadQe é GT FU BE- கைமுறையாசெ 'ட்டிலொ 

ன்று. சூகங்கூட்டிக், கனகக்கான்? சைவப்பா னிபிற்கொள்ளக் உச 
* உதரம்- வயறு



செக்தூரமுக் நூறு, . 2@ 

ண்டதுலங்குங்கபாலபுற்றுக்கபாலவாய்வு'கனகந்தான் ௮ஸ்தியிலேப 
ய்்தவெட்டைச்சசுமாலகுன்மமொகேண்டமாலைக், சனசம்போதுறை 
க்திருந்சகோய்களெல்லாக் - காணாதேகடல்புக்குங் கறாச்துள்ளோச்க் 
சே ் (Tes) 3 

கருத் தறவேவாஇமகன் வயித்தியஞ்செய்தால் - கதிகெட்டகோயச. 
ளிபணியவேஸும்,கருச். தறவேமருக்அக்குப்ப,ச்தியம்வேணுல் - சைமு 
றையாய்ச்செய்கெறவயித்தியரக்குச், சுரு. ச்துறவேமனதவர நடக்க 
வேஹும் - கழுதைபோலேயிருஈகரல்பலியாதொன் தும்; கருத் துறவேயி 
கத்கல்லோ௫த் தர்சாபல்-கட்டினார்மன தவரஈடந்துகொள்ளே, (௬௪௨) 

கட் துகொள்ளானோயாளிராசாவென்றால் - காட்டினாலவர்க்சங் 
கேமருந்தேசாது' துடர்ந்துகொள்வேனென்றுன்னைப் பத்திவைத்தால் 
சுருக்காகச்திருமடாசாபமேது' Seg Curae atria gs shuren 
ல்-௮வனுக்குககொஞ்சம்போலுபசாரஞ் செய்யான்,சடந்தன்க்குகசோய் 
வச் தால்குருவேயென்பான் = சாஜரியமாய்த் தீர்ந்தால் சம்பியாமே, () 

தம்பியென்பான்கோயெல்லாக௩தீர்சதபின்பு-.சாய்தந்தைகுருவென் 
மானைகோய்தீராமுன்பு,. வெம்பியதொர்மனமாஇ வயித்தியனைப்போத்றி 
லேணபடியுபசாரம்பின்பாசட்டென்பான், கும்பியல்லோகொதிக்குதெ 
ன்றுவுள்ளம்கொக்து - கொண்டங்கே வயித்தியனார்கூர்மைக் சேதகான் 2 
சம்பியமுகம்வாடிற்சாபம்வேரோ-சாத்தினேனி*வறிக் அமருக் அவரப் 
சே. டூ - 6௬௪௪) 

வாங்கியேவிசவாசமாகக்கொண்டால் - மருந்தென்னவயித இயன் 
கைப்பட்டாத்போலும்? ஏங்க 3யெதிரியாதேவயித்தியசாப . மேடவே 

: சாபத்திணிவிர்த்திகேளு; ஒங்கிலியோம் விச் ௪ வுடனாகங்கூட்டிஉறவாக 
ச்சிங்சென்று ஒருலெட்சக& தான், பாங்கியேவகேனுடசாத்இ.யக்தான்-பா 
ர்பிரமன்மாயனொடுபகரக்கேளே, (௭௪௫) 

வயித்தியமுறையை, 

கேளப்பரவயிதஇபக்தான்சொன்னபடிகேட்குங் - கெடியாகச்சித் 

தரு. மறைப்பையெல்லாம், வாளப்பாவெளிபில்விட்டேன் oud 3 Bus 
அக்காக- ஈநிலத்துகோயாளிமயங்காமலய்யா, கேளப்பாவாராமற்சாப 
'கோபக்- கூ.றினேன்வா திமசன் வயித்தியன இல்” தேளப்பாசொட்டுதல் 
:போல்பூவினீறு-கேராட்டால்செர்தூரஞ் சேரப்போச்ே, ரா௪௬) 

[௪]
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போச்சுதென்றுமலையாதேதசொல்லக்கேஞ- புகழான பூஙீறுபலக்,தர 

ஜொன்று;காச்சென்றேன் சுத்தசலந்தன்னிற்கடச்சிச்-காச்சுவ துகடுவெ 

ய்பில்கீரேவற்தி, வசச்சென்றேயிருச்குமபூமா தளங்காய்-மகத்தானபூவ ். 

ப்பரவிந்தச்சண்ணம்; பாச்சென்றேன நிலவுப்புமககச்சக்இ.பண்ணப் 

பாபாறையுப்பு மக்தப்பரங்கே; ‘ (௪௪௪) 

பால்குடனேமுப்பூவும் வெடியுப்பேடு-பழிகாரச்சூடனொடு௮ஞ்சு 

ம்கேராய்” வால்ியேளெஞ்டெட சுண்ணந்தன்னை. வரிசையாய்ச்சமபாக 

மரகவாட்டி த்; தாங்கயேவெள்ளேருக்கம்பா இவசர்த்துச்-சாரமாம்பழ 

ச்சாறுககான்வெல்வேதே' யோங்கியேயிருசாமம்ரெண்டு நீருமூத் சம 

னேயரைத துவில்லைவியிற்போடே; (௪௦) 

் போடப்பாபத்தகாள்சாய்க்தபின் பு - புசழானசுண்ணாம்புபொடிக். 

குள்வைத், சூடப்பாகமலம்போல்தியைமூட்டித் - இடியாகவிருசாம 

ஞ்சே ரகீறாம-ஆடப்பாவிதினாட்டுச்செக்தூரத்தாட்டு: வடங்காத கோய் 

களெல்லாமகன்றுபோகும் - தேடப்பாசிப்பியுடசண்ணஞ்சொல்வேன் 

இறமானபூநீத்தின்குருவ,சாமே? (௪௪௯) 

் ப இளிஞ்சத்சண்ணம், 

குரூவாகுங்கிளிஞ்சியடசண்ணமப்பா-கூறக்கேளூமை தன்னைச் ௬ 

ண்ணம்பண்ண" சருவாகுங்கச்சுண்ண்ருவருங்கூட் டிச் - சாதகமாய்ச்௬ு 
த்தசலர் தனனிலேதான் ன இருவாகக்கரைதத்;திலே சிளிஞ்சியிட்டு.. 

தீயெரிப்பாயிருசாமஞ்சென் நபின்பு, அருளானஊம தனைப்பேசப்பண் 

ணி-ஆச்சரியம்உள்மருந்துழூச்சக்கேளே, (ar @®) 

user st 1 Out Oe on Poort - புமூகுகவாச்சாரமொடுகல்லுப் 
போ(ு-விச்சப்பாவகையொன்றுபலர்சானொன்று, மீறியதோர்கிளிஞ்ி 
பதுபலக்கான்பத்து;அச்சப்பச மருக்)தல்லாம் ஆனாக்கூம்போ௮-அண் 

டத்தின் நீ.றுபலம்ரெ ண்டுபோடு, தீச்சப்பாபழச்சாற்றிலரை்த்துக்கொண் 
0.றச்சவேயுடன் பூபிப்புடத்தைப்போடே:. .. (சு) 

புடம்போட நூறெருவில்பிலத் சசண்ணம் - பின்பொருக்கால்வெ 
ண்கருவாலரைத்துவூது- திடமாகச்சுருக்கிட்டசுண்ணமாகுஞ்-செய்கன் 
கைருறைக்குங்சோம்பலாகா: கடமாடவெளுச்குமட்டும் வெண்சரு 
வாலாட்டி.காலாறுபுடம்போடு கடி யசண்ணம், உடனாசெத்துருவாமண் 
டகீறும்- உம்றதொருகளிஞ்ெ ன்னைமடக்கலாச்சே, (௪௫௨) 

மடச்குமடாயலதக்தியனே புனக்குச்சொன்னேன் _- வலிக்க ளலண் 
உமது பச் ஐவாங்இ, கிடக்குமடாபாண்டத்துள் பீங்கான்வைத்து-கெடி 
யாகவதிலிட்டுப்பழக்தின்சாறு;. சடக்குமடாபடியெரன்று அழுங்வா



Orb M7 apt orp உசா 

ரூ-கடுக்கரர்ச்னேம துகழஞ்செண்டு;. அடச்குமடாபொடி செம், வ.இ 
'லேயோ-அஞ்சுசாள்கடுவெயித்குளண்டநீறே, (௪ an » 

ஞு 3 

அண்டத்தின்தோடெல்லாம்உருச்சாற் நி- ஒப்பனே உல்றக்திரு 

சீருமெடுத் துக்கொண்டு, அண்டத்தைச்சவ்வுடனேயெதிர் தபேடட்டு. ற 
'மசானப்ழச்சாறுஞ். சீன ததோ” பிண்டத்தைக்கொலது வே னன். 
'சொல்லி- கேரிட்டமூன்றுகாள் வியில் கீ னும், 'அண்டத்தினீறு தனைக்கல் 

வத்திட்டு-௮ ,இசர்ரியெருகீகம்பாலகனிலாட்டே,.' (ஈடுகடி 

ஆட்வொயிருசாமம்வில்லைசெய்.து . அப்பனேரவிருகத்இற்காய்ம். 

பின்பு: 'முூட்வொயைம்பதெருப்புடத்தைப்போடு - - மூக்கியமாய்நீறும். 
பின்னெதத் துக்கொண்டு, காட்டுவாய்பித்திலொன்று விர்ங்கூட்டி. - ஈல. 

பமானவெண்கருவாலரைப்பாய்சாம்பூட் .டுவாய்வில்லைசெய் தர 'வியில்கரய்' 

நகால்- புடமொன்று ஐம்பதெரு ச் க்குன்ளே போடே”, (ஈடு): 

போட்டெடுத்தஅண்டத்துப்பொலிக்துநிறாம். - த போக்சோடேயில், 

'தலகையாருஞ்சொல்லார்' தட்டிசகமாயூமைதனைச்சண்ணி, உித்றுஷ்- * ie 

Sorat FGHHOM a a 2 vino Fens மாட்டவேவா தி சதிலேதுஞ்சுண் 

ணம்-வளமாகவாச்சாரம்சமனாய்க்கூட்டி,மூட்டிலெகொட்ட. கப்பனி' 

யில்வைக்ககீரரம்- - மை றயோடி.எ௮(சற்கு SAGAR WEEE ல்லே். எட. 

கோல்லுமடாஅண்டமீர்சேர்பமெகித-கொடும்பாவியுபாசு், இலாதி 

ச்சுண்ணம்' கொல்) மடரடப்பிதனைக்சொன்றாற்கேளு > & 8 pF 
வித்தைகதொலையா தப்பா ;கொல்லுமடாடுப்பிகண்ணத் தாலேகேளு-கொ 

த்தானசவர்க்கா நம்செய்யும்போ௮; கொல்லுமடா பூரிறுகிலஉப்பைத் தா 
ன்-கூ.சாமற்பாறையுப்பைக்கொல்லுந் கானே. (ஈடு) 

தானென்தசவர்க்காரமேதாலாச்சு - தருவாசிக்கஆத்திரு, க்தகெடி. 

யூப்பி; வானென்றஅண்டத்இனீர்ரல்சப்பி :- ் மகத்தானசண்ணமடா.ஐ 

- Bur 8; வெனென்றவயிச் இயெத்தைவிள்ளப்போய்த்தான். - Gai giren os 

ழலையு௮ஞ்சிப்பிச்சண்ணம், நான்கன்முய்ச்செ ரல்லிவிட்டேனிதுழொய் 

யாது-கலமான அண்ட சீதாற்பப்பிீறே; (௫௮ ) 

அண்ட ச்இிற்சிப்பிசன்னைச்சுண்ணமாக்கி, அமசராசவர்க்காரம்செ 

wen rane a: செண்டனிட்வோதம்வர்.அருனனே. காஸு-ஷ் - - கெப்ினே 

ன்பு ணிய னைசெப்பககேணா;கண்டதொருகுருவென்பார்பூ த்சானெண். 

ச் ரர் = - கைமுறையாய்க்காணார்கள்கமுசைமாண்பர், விண்ட 2தாருபூ டமா 

ஞ்செய்யமாட்டார்-விள ப்கவேசொல்லிவிட்டேன்வேதைபா சே fy



௨௮ செதூ£ரருஃம் நாறு: 

பாசப்பாசட்டமூனிபூரீற்றுவிக்தை-பாடினார்ூவ தனைக்குருப்பண் 

ளூபித்-கூரப்பாசொல்று றேன் பூநீறுகச்ஃகொடியதொருசிப்பிசுண்ணம் 

பலத்தானொன்று, சேரப்பாசோடசத்தின்குருககானன் றி செகம.றியா 

ப்பூரீறுசெய்பக்கேளு- சாரப்பாமுதத்தீட்சைய்பூலைக்சேனா' சாதகமா 

ய்காஜுபலம் தாக்யொட்டே. (சகல) 

தாக்கடொய்கிலவுப்புப்பாறையுப்பு த. தன்னோயவேகையொன்றுபல 

த்இில்யாதி, சாச்டொயுப்புக்குப்பாதிவெள்ளை-சவ்வீரம்வெள்ளைக்கு ௧£ 

“லிலொன்று, தாக்டொய்சூடனங்கேபலமுங்கால் தன்-தயவானபுழமுக தி 

லேகழஞ்சிகூட்டி ; சாக்கிடொய்வண்டரிசக ழஞ்சகூட்டிச்-சா சகமாய்மரு : 

க்னுஒக்கஅமைச்சக்கேளே? ் (௪௬௧) 

௮ரைத்திவொய்சாமமொன்றுபழச்சா ற்றுலே- அப்பனேயெருக்க 

ம்பால்சாமமொன்று” அ௮ரைத்திருவாய்வெண்கருவாசசாமமொன்று ~ 2 

'இயதொகுசுடுங்காசமெததவேண்டாம், ௮சைத்இடுவாய்வில்லைசெய்.து 7 
வியிற்போட்டு-௮ப்பனேபட்சமொன்றுகாய்க்தபின்பு; பரைக்கா திவெபூ 

மசப்பாங்காப்ப்பண்டுகப பரிவாக எண்ணைத் டை கடம, { ar ga 2_) 

எசித்திவொய்முத்தியுமேன் சாமம் என்னசொல்வேளுஇிகுருவா 

னவா.ற ் தரித்திரம்போம்வாதம்உள்ளாஞ்சவர்க்கார மென்ன.தசாளிப்பா 

_ர்தசனிப்பாரொண்ெ ணய் வாங்க, எரிச்திவொய்வாட்டிடவோர் வறுவ்பார் 

கோடிபிசமாகப்புடத்தினிலேவைப்பார்கோடி-பெருத்ததொருவிச்தை 

யிதுசித் சர்க்காகும்' பேசாதேஉலகத்தோர்பிழைக்குமவாறே, (௪௬௨௩) 

வாருனஉவர்ப்பூவைக்குருவாய்ச்செய்ய - மாட்டினேன்சவர்க்கார 

ம்வழலைக்கொக்குஈ, தேமுனபூவினுடகுருவைக்கொண்டு .. செயகீரேசெ 

ய்தகொண்டுப்பைச்சட்டி' வீருனஉப்பாலேரூடன்கட்டி-வேதைகண் 
உமார்க்கமட ரவிளகஇப்பாரு,நீறுனதுறைமுகமோகோடாகோடி நிலை 

தி.துகின் கட்டின மோகோடியாமே. ். (௪௬௪) 

: ஆமப்பாவிச்,சா இருருவினுலே - அடங்காகதொழிலவ்பா௮மைக்க 

ப்போகா; தாமப்பாசட்டமூனிரொண்கொண்டனஸ்- சாம் தியதோசாயிரத் 

இத்குருப்பூீறு, வேமப்பாவிச்குருவைக்கொண்டுதானும்-வேரு£ட்டுக் 

தூரும்ட்டும்வினவினாஐகொரள் ; காமப்பாசரக்சகெல்லாம்வேதையோடுஷ் 

சட்ட முனி யிர,ச்இன்சார்வுசானே, ் (௪௬௪) 

காணப்பாசைழமூறைக்குச்சட்டகாதர் - -கருக்தறுவேசாக்றிரத்தி 

ம்கட்டினார்கேள், பூண்ப்பாஒருதுறையோகோடரகோடி - பொன்னோ 
வெள்ளிவித்மைமசொண்டும்கேசே; தகோணப்பாதோணுமட் Qs gin m eur



' செகஅரசமுந்தூத, ௨௯ 

சோடி- சூட்டினாதுகண்டுசோனிப்பாரு, ஊ ஊணப்ப் auf off, nt gn ew மி 
er s-gpppuurt sag gga pester. (௪௬௬௭) 

ஒன்றானவயித்தியததின குருவுஞ்சொன்னேன் - ஓகோ கோவாசு 
த்தினகுருவஞ்சொன்னேன); Pow Op oo பூகண்டலேட௫ியத்தை- உணர்வா 

கச்சொல்லிவிட்டேன்தீட்சைக்குள்ளே, ஒன்னு௮பூசைவிதிசெய்யும்கா 
லமு.தவாடுமரைக்க ழஞ்சிஉள்ளேகொள்ள ஓ னுன கினை வாமலஒளியை 
க்காணு.. முத்றுப்பாராறுமங்கேஓடியேே' ட (aT Se OT. 

- ஏ.றடாகுளிகையிட்டுக்கற்பங்சொண்டு - இருக்கையிலை உட்பசந் 
துபெருத்தகொக்து, தேதடாசேகமெல்லாமவெளுப்புககண்டு. சந்தை 
மில துய7மதாய்த் சையீ£விம்கி' மதா தசைலிக்றிபயர்சவாளுல்-௮ 
படி சான் குட்டநிறமாறிப்போகட;விறடாசொல்லுகியோன் சாதிலிங்கம் 
விளங்கவேபலமொன்.றுவமன்குவாஙற்சே; (௬௮). 

, வில்சச்செக்தூரம், 

மால்கிவொயலாப்பொடி தான்பலக்தாென்லு - வளமாவவீரம்) 
Lester Tb, தாக்கிடுவாய்வசையொன்ப்லம்கால்விகஞ்ஃசா இிலிக்க 
ததிடைபோடுதாரஞ்சிங்5, 'ஒங்கிவொய்வகையொன் நு தங்கூட்டி-௨ 

ததமனேடழச்சாற்றாலரைப்பாயப்பா, பாங்குடனேயிருசாம டிலாச்சபி 
ன்பு-பதைப்படங்கக்குகைக்குள்ளேபதித்துவையே, (௬௯) 

லையப்பாமேல்மூடிச்லைசெய்.து - வரிசையாமஞ்செருவிதற் டூத் 

தைப்போ2' செய்யப்பாவா நினபினனெடுத் துக்கொண்டு - இருமபவுக் 
தான்குகைக்குள்ளேசேவைத்து, கையப்பாகருவளையல்வீரஙகாரங்- 

கைமூதையாற்சா ரம்பூரீறுகடட்டிதொய்யப்பா௮யக்களங்கககனக்குகே 
சாய்-ரூட்டியேஉருக்கையிலேகுத்தமாமே, (are ®) 

#6 BeaC ar hws boars & தொடுகுதிபோத்ரு த,ச்கைச்சரி 
யாய்சசேரு' மத்திக்க. ருகுமடாளூதந்சானு . மடங்சாதசூதத்தைமடக் 

இக்கொல்லும்; பத்திக்கும்வீரமதிய் சரியாய்ச்சேரு, பாங்கான வாலைரச 
மாகூம்பாரு-அத்திக்குமுலேப்பாலாலாட்டுட்9ம்மம்மாசெக்கர மர 
கும்பாறே, (௭௭௨) 

ஆகுமடாகெம்இயதரட்டிப்பிட்டு. அப்பனேபொற்றலையின்சாற் 

மூலாட்டிச், சாகுமடாகஆதுசாளராத்தபின்பு-சாத்தடாவச்குமட்டு 
மபுட சீதைப்போடு, பா குபெறும்குக்குடமாம் புடத்துக்கே தான்-பறக் 
குமப்பாபஇினெட்டுக்குட்டமெல்லா.. மேகுமடாதிர ந்தியதுளசூலைமேகம்- 
சஎன்சொல்வேன் குன் நியிடை பதமாய்க்கொள்ளே, (௭௪௨) 

gion AQ eB asd 

கொள்ளவேசொல்லுகிறேன் தளூதென்னைக் - கூருகச்சாறுபழம் 
ஒன்றுவாக்கி, அள்ள வேபனைவெல்லம்பலக்தானாஐு-௮ திலிட்டுபபாகு 
பெழக்காய்ச்சுக்காய்ச்சு' துள்ளவேதிரிகடுகுமதுரம்ஓமம்-சுருச்சானகா



aD செந்தூர முந். நாறு. 

ருசோலமிஏககக் தி. வள்ள வேபறங்கியுடபட்டையோடு, வவ்வின்க் 
கோட்டமொடுவகை தானொன்றே, (௭௭௨) 

னகையொன்றுபலவிதமாக்வால்? - வாசாசச்ஞூரணிக் அப்பாகிற்கி 
ண்டி ச், தகையாதேநறுகெய்தான்படிசால்விட்டுச்-சாரமுள்ளசேேன்கெ 

ப்*சூப்பாஇகூட்டித்” அகையாகமெழுகுபதர் தன்னிலேசான்தோன்ற 

- வேவழிச்அவைப்பாய் பிங்கானுள்ளே, : பசையானகோம்களென்னும் 

வ.இனெட்டுச்குட்டம்-பறக்குமடாலேகியங்கண்பார்க்கு மூன்னே, () 

கண்பார்ததுக்கைபார்கு தமுகத்தைப்பார்த் துக்-கண்டி கமாய்பண் 

இ.த.த்ைைக்கருவாய்ப்போடு,விண்பார்த்துமேனாம்டாம்த்திரிந்தகாலொன்் 
அும்-மெய்ப்படாதங்பாகேள்விருதுகட்டு, பண்பார்த்அபடி த்தகனால்வ 

ருவதேது - பாசாங்காய்த்இரிக் தாக்கால்வயித்தியமாமே, பெண்பார்த் 

அைகல்நதபிக்சர்போகே பிலக்கவேவயித்தியத்தைப் பேணிப்பா 

Cr, / . (௪௭௫) 

உழுஈ்தடை, ட ளு ட 

்கா்பாஉமுக்துபேல்னோம்ே பேக்கப். பானையிலே வைத்துப் 

ப.சமேயாடூழ்.£ரப்பாபருக்கைய தா யாட் டி.க்கொண்டு-றுகவேகசந்தை 

புடவிலையும்கன்ருய், கூரப்பானுரைத்தமின்பு செண்டும்கேரய்க்- கூட்டி. 

போகி கதுகறுகெய்க்குள்ளே,' சேோப்்பாவெ செடுத் ச அடையைத்தின் 

னு. -தின்றபினபுகெய்யதனை ஈக es5u7Cu; | (௧௭௯) 

௬ுடி தீ திடுநீயப்படியே௮ஞ்சுகாள் தான் - கூறர்கேள்காளோன்றுக 

குழுக்துகேளு, இடத்தடனே படியரைககாலமூலியோரய்க்-இன் நிடவே 

் சொன்னேல் கேள்இறத்தைப்பாரு” வெடிப்பிளக்தகா லுக்கச்சிப்பிச்ச 

ண்ணம்-விளச்கெணணெய்கெய்யுடனேகெல்லிசசாயும் அடிக்கு இயிலமைச் 

ge சிப்பாரு-௮ப்பனே மண்டலக் அற்சமல.மாமெ; (௧௭௮) 

காசச்செக்தாரம், 
௫. ஜ் = ஞ் 

ஆமடாகாசத்தின்செர் அ£ரரங்கேளு - அப்பனேதங்கம் ஏ பலக்கா 
ஜொன் ௮, தாமடாகுகைசனிலேயருகும்போன- தாக்கடாமனோ?லைதா 

ன்பலமதகொன்று, வேமடாவெண்கொளுஞ்சிவேரால்ண்டு.மீ read Bl 

ப்போம்மூலிவேகம்; ;சாமடாசல்வழ்திற்கொட்டிக்கொண்டு Tew esx 

அமொன்அவாருவாரே: (௪௪௮) 

வாரப்பாகல்வக் இற்கூட்டியாட்டு- மாய்ந் தபின்புவீரமல் பலக்தா 

ஜொன்று, செரப்பாருலை லைப்பாலாலாட்டுஆட்டு- கறமாசமூன்றுகாள்பணி 

பிற்போடு, நேரப்பா கெக்கக£ ் சான்னாட்டிப்பிட்டு - கேர்மையாய்பொ



செந்தூர மூர் தூறு” aS 

தறலையின்சாத்றுூலரட்டி, பேரப்பாவில்லைசெய் துகாய் க்தபின்பு -பேதமி 

ல்லைகுக்டெமாம்புடக் சானா 22. ் ்..... (௪௪௯) 

. ஆரூனபுடத்துக்கு ப்பொத்தலையின்சாந்றாகி - அசைத்தரைத்துப 

புடம்போடு சிவக்குமேபார், பேரானகாகஞ்செக்தூரமாச்சு- பெருமை 

சொல்லவென்னாலே மூடியாதய்யா; வாறுனகற்பமதுகொள்ளூம்போ துவ 
யி.சஇலேயெரிவுகண்டுசறுநிர்சட்டி , தேருசேகாயக்தான் உஒர்க் அவத்றி 
த் - சேசை8போலேயிளைத்தால்செய்யக்கேளே (௪௮2) 

செய்யவேவென்ருக்கால்சொல்லக்கேளு - இறமானகாசத்தன்0.௧ 
தூசத்தை,மெய்யாகச்சொல்லுகியேன் பனைவெல்தகத்இல்.மெத்த வேகொ 

ள்ளாதேகுன் திகொள்ளு, சையோகஞ்செய்யாதேபுளியாகர து- தாம்பூல 
மாகாதுசடத்தினோர்க்கு, போய்யல்லமூலத் இலெடுத்தசோகம் - போ 
குமடாபுலத்தியனே கஞ்சாவாங்கே. (ws) 

அனுபானலே௫யம் 

கஞ்சசவமேலமொடுசோதிக்கா யுங் - கடுக்க யுஞ்சுக்குடனே வாய்வி 
எங்க; மிஞ்சாமலொடுவடக்கிச்சூரணக்தான் . மீள கோடுஇப்பிலியும்ஈ 
௮.தகுமூலம், மஞ்சளோடுபத் இரியுங்கிராம்புஓமம் - - வரிசையா கூழோ 

சாணீசிற்றர தை சமூலம், தஞ்ச முறவகையொனறுபலக& தா னோன்.று- சா 
(ககமாய்வு தஅச்சூரணித்துவையே (௮௨) 

ரூசணந்தான்௧ண்ட அக்குப்பா தியெள்ளு - சுகமாகச்ளேோயது எள் 
of fue B, கூறல்லொமருந்தெல்லாம்ஒன்றாய்ச்சேர்.சீ.து - கீர்மையாஞ்ச 
னிவெள்ளுக் தவத் க்கொண்டு வேறேகீமருந்துசொள்ளவேணுமேோ 
சொல் - மீறுன்றவிம்மருந் அசழஞ்9 கொள்ளே; மீறானகாகததின்செந் 
தூரத்தை கிலைககஒருமண்டலக்தான்குன் றிஉண்ணே. (௮௩) 

உண்ணவேமூலமெல்லாமபானனாலெே.ஃயுகானனேன்த வாய்வாலே 
குளிரக் துபோச்சு,கண்ணவேதசசவ/ யவுயெங்கேபோச்சு -கழிச்சல்போ 
யிர,த்தமெல்லாமெக்கேபோச்சு௮ண்ணவேகிருணியெல்லாமகன் றுபோ 
ச்சு. வப்பனேபதினெட்டுக்குஷ்டமபோச்சு' எண்ணவே௮னுபானமறி 

i க அகொண்டால்.எளிதல்லபாம்பி (டவிடஈ தான்காணெ, (௪௮௮), 

BBO காண்டது போல்மெய்யிலுள்ள- வியாதீயெல்லர்ம் பா 
,ம்புகனைக்கணடாலோடுக் ,திடமாககரக, க. இன்செ ந்துர தமைச்சேப்பிவா 

பர்கைழூறையாத்ே சேசச்சொன்னேன் வடராதுகருவய்கங்கட் டிக்்காண்டு 
ம்



ao செர்தூரமூக்.தாறு, 

் லைப்பேசெந்தாரமாத் இசைதகான்செய்வாய், படசரனவம்சமதுசோர்து 

தானுல்- -பரியைமூந்திக்கொல்லுமடாபாருபாரே (or 4@) 

வ்ங்கச்செக்தூரம். \ 

சொல்லுதேதங்கத்தைக்கொல்துக்கொல்தூம்சொடிகானரு தமது 

பலக தானொன்று, செல்லுமேகெக்இசசக் தனக் குப்பாஇசேரப்பாவெட் 

டிலொன்று காரக்கூட்டி; வள்லதொருமிளகுதச்காளிச்சா றாட்டிவாகா 

சுவிருசாமம்சைத் துக்கொண்டு: அல்லவே பூரீறுக ழஞ்சிகூட்டி ஆகாகாவ 

ache pa pee ree (௮௬) 

, ரெண்டானவங்கம.துஉருகும்போது- நிசமாசட்பண்ம்போலே வில் 

os sto இண்டாடேேவகொடுக்கவிழுங்கும்பாரு இறப்பாகமருக்தெல்லா 

ந் தின்றால்வங்கம், சண்டதுண்டோகண்ணுள் ளேவிக் தக்கட்டுக் - களங்க 

மடாவகிசம துஉருக்கிப்பாரு; இண்டாடுங்கண்விட்டுக்கருகியுள் 0 Gare x 

எனிதகப்போ காதகவுரிகூட்டே ் (௧௮௭ 

கூட்டப்பாருத; த்திழ்பாதிசேக்த்து-கொட்டப்பாகருவம்சங்கட்டிப் 

போச்சு நூட்டப்பாகண்டிடைக்குத்தாளக த்தைமுஸ் இப்பாய்சுத்திசெ 

ய்தெடுத்தச்கொண்; காட்டப்பா வற்சமதுஉருகும்போது-கட்டிடுமால் 

தேவிதனைப்பொடித்துப்போு, மட்டப்மாகாயுருவிக்காம்பால் கெடுப 

'கழான கருவங்கம்பொலிக்துநீஜே ' (௧௮௮) 

பொலிர் தவங்கங்கல்வத்திற்பொடி.த் தத் தாளாப்பூசாகமெட்டி லெ£ 

ன்றுவுலர்ததிப்போடு, மெலிர் அவிடுவங்கத்திற் பாதிசூகம்-ரமதில் வங்க 

.த்இற்சமனாச்சேரு-மலிக் துதப்பாலாலைசமுலைப்வாலாட்டி. வாகாகவாட் 

் ஓ.யேபனியிற்போடுகலிர்துவிடும்பின்பதிலே கெந்திதன்னைசெட்டிப்புச் 

சேர்த்துமீகாட்டிடாயே ; (௧௮௯) 

் காட்டினாுல்பொற்றலையின்சாற்றுலாட்டி-சாலாகாள்வில்லைசெய்து £ 

வியிற்போடு:ஓட்டி.லேவை,த்திசனையோடுமூடி-யுறவாகச்சிலைசெய்ுகா 

யவைச்.த தாட்டிகமாயஞ்செரு விற்புடத்தையபோடு-சா தகமாயஞ்சு த 
சஞ்சாத்றுலாட்டி மூட்டியேகைமுறைாய்ப்புடத்தைப்போமோ தண்ட 

வங்கமதுருருக்கம்பூ 2வ (௬௯௦) 

மூருக்கம்பூகிறமென்னஒப்போுல்லமுசகியமாம்செர்தூரம்பான 
வெல்லத்தில் திருக்கறவேகுன் றிகொள்ளுமண்டலக்தான்-திரிகடுகுமது 

சமொடு?/கமுக்கூட்டியுரக் சமூடன்பாத்இிறத்தில்வைத்துக்கொண்டா 
லதூமடாமேகசமல்லாமொழிக்து 2பாகும், பெருக்குடன் வாயுவெல் 

லாமெங்கேபோச்சு-பிதசமொசிதஷ் மெல்லாமொழிச்துபோச் சச ()



செட். தாசழுக் நாறு, ் நடால் 

போச்சுசடாசெந்தியொடுசூலைகாகம் .. புணச்ச்சியொடு விர்சுவிலே 
சென்றவாய்வு யோச்சுகடாவாதசத்திலுள்ளவாய்வு -பொரூமலுடன் மேலே 
ப்பம் புமுக்கள்னூலம் - போச்சுகடா சூசெரவாய்வுகுன்னம்- பூணத்தைக் 
ெகால்லஃந்க க்ஷயசோகங்கள் - போச்சுதடாபீனிசல்கள்கபாலசோகம்-புதி 
இகெட்டத்தர்களே புகலக்கேளே. kb ௯.) 

, புகலக்கேள்வங்க௦ து தள்கமப்பா-பொய்யல்ல கூட்டியகோர் கருவங்க 
த்தால் அலெமெம்லாம்படைக்களித்ச பசத்இன்கூறு-வாக தஇற்குறுதிடெ 
த்சவகனாக்சொன்னேன், பண்டம் பேஇக்குந்தம். 6௮ம் பண்ணுவதுவ 

கச்சாற்பறிர் அகாணுஞ், செகமெல்லாங்கொள்ளா துதல்கபற்பம் செப்பி 
'னேன்புல ச்யெனேசோர் துகாணே, 3 (௭௯) 

வெள் வங்கச்செக்தாசம். 

சாணப்பாதங்கமதூ பலக்கானொன்௮ கடியசொருகுகைசனிலேஉருக் 
'கும்போ.து சேணப்ப: சூகமொடுதாசஞ்சில்ப.- த்தித்தவெள்ளீயம்சாதிலி 
க்கம், பேணப்பாவரிதாசம்சிமிளைவீரம்-பேசான்வெண்கா சமெட்டுல் கூட் 

டி, பூணப்பாவகையொன்று பலருல்கால்தசன் புகழானயழச்சாற்குலரசை 
ததக்கட் டே, (௭௯௪) 

அஸாத்திவொய்சாமமொன்௮ அ ப்பாகேருடி. gerard merrier. 
ட்டி,வரைக்கடல்காகீருகும்நீவினாக் ஐ-மாட்வேயிருசா மமசை ச்தக்கொண் 

0, சிதைக்குவேகுன்.நியிடை வில்லைசாய்க்தால் - கேச ஓவ்வொன்ளுய்க் 
-கொடுக்கவாக்கும், 'தனாக்கடல்காக்.கல்கமத மருந்தெல்லாமுண்டால் சாகு 

கமாய்த்தள்கத்இன் களங்கம்போக்கே, (ஈ௯டு) 

சசான்கம்போலிருக்கன் ஐ சங்கர்தன்னைக், கருவளையல்வீசமொகொச 
சராம் வழுக்கவேபழச்சாத்ருலாட்டிக்கூடடி.வாசாச்சோதச்கப்பின்புசேளு 
ிளங்கொண்டவீயமடாதங்கக்கானும் வேதையிதில்சொல்வதத்கூகாவெழா 
*ு, உளம்பெறவேசூதத்தைச்சரியாயூட்டி. உத்தமனே வீசத்தைஒன்றாய்ச் 
தாக்கே- . : (௬௯௬) 

தாக்கடாரொண்பெஸமூலைப்பாலாட்டுச் - சாசகமாய்பழச்சானுகூடவா 

ட்டு வாக்கடாஇருசாமமரைக்கபின்பு வரிசையய்சையூறழையாப் பனியிற் 
பேசூ6, போச்கடாகெக்தகமாிட்டீப்பிட்டு பூட்டடாதாளகக்தானலுக்சொன் 
ரடயாக்கடசபத்திலொன்று இலையுமிட்டு அயபனேபொத்நலையின்சா.த்ர 
லாட்டே, (For 

ஆட்வொயிருசாமம்வில்லைசெய் து வாஇத்தன்கண்டபிவ்பு குப்பிக்கே 
ற்றி, கடட்வொய்கூன றுகாள்முத்இயிட்டு முழங்கவேவயிசவர்க்குப்பூசைப 
ண்ணி, இட்டுவா யருணனிறஞ் செக்தூரத்தைச் இதப்பானபூரணச௩துேச 
தயந்தான் காட்வொய்சக்திரோதயத்தைக்கண்டால்- ஈடுல்குமடா கோய்களெ 
ல்லாங்கண்சாணாதே, (௭௯௮)
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சண்காணாகோயோகொலன்பாவி - சடைகெட்டவவ்காசமூள் ளேபுக்க 

- விண்காணாவிக்துவங்கேமேலேயே.றும் விருகாகமனந்தன்னை Quan oor opus 

ண்ணு மூன்காணாவழுகக்தானுள்ளேபாரி மொன்றல்லச்சுத்பத்தைபு.௮ு.தி 

பண்ணும் .பெண்கா ணாசசையேரகம்மிலத்துதென்றால் , பேசாமல்கொல்லு 

் மடாபிறகீர்க்கோவே; (0௯௯) 

் பிறகீரோவாம்பலொடு மகோதறக்தான் பெருவயிறு மீர்ச்சோகம்பித் 

சுசோகம்,' இறமானவாகத்திலெமுர்தசோகஞ் இலேஷ்ப்பனத்தர்லெழுக்த 

கொருதோஷங்்தோஷம்வச மானபஇனெட்ச்சன்னிமூல மகாகாகுன்மமொ 

டுபீலிகையுக்கானு' மூறவான சசெந்தியொடுமேசசூலை யோனிப்புத்றுடசிலைக 

ப ட ஸே) ளொன்தில்லா தே, 

தன்றல்லசதையிலுள்ளகோஷம்யோகு மு.த்தமனேகரம்பினுற்றசோ 

_ ஓஒம்போசு மொன்றல்லவபானனின் தவாயவாலே ஒருகோடி. கேரயுண்டச 

். மொப்பார்சொல்ல ஒன் றல்லஉக்இயின்8ழ்பானனின் முனுடலையெல்லால்கெ 
் இிப்பதத்குவுள்ளக்கொண்டா ஜொன் றல்லசனம்பேரக்இச்வமாய்ச்செய்தா 

ல், ஒமூடிந்துபோகூலத்தபானன்றானே, (ட௱க) 

தானென்ற கேோயெல்லாம்பானனாலே சாஜ்.௮வ ஐபிசாணமினன்றவாயு 
: வாலே வானின் ததிசைபத்துமுகானனுலேவ௩து தடா வெழுவாய்வுமிதி$லே 
- யூக - வேனென்றகோயெல்லாம் படைத் து.தப்பா மெய்விழிக்துபோமட் 
மும்லிசோதஞ்செய்யும் ஏனென்றபூணசக்தஇிசேோரதயத்தையெள்ளளவுமுட் 

. கொள்ளவிடைந்துபோச்சே; (உ௱உ 

சு மக்இனிகுமாசம், 

போச்சடா சனியிலேகெய்தான் கூட்டிப் புகழானஇரிகமுகுசேகமுங்கூ 

ட்டிப். போச்சென்றகோய்களெல்லாஞ் சேரத்தானே புக்குமடாகானமெங் 

கேகடல்களெங்கே போச்சுதடாகற்பகத்தால் வரத கோஷம் போருதடசபூச 

ண.ததைத்தின்நதாலே போச்சபபாகற்பங்களெல்லாம்பாரு பூண்டதொரு 

சுயமக்இனிகுமாசம்போக்கே, ் (௨௭௩) 

- சூமாசனென்ன வே சுருக்குக்கொள்௫றேன்கேள்குற்றலெல்லாரக்தீர்த்தி 
ருக்ச வயித்னேீயஞ்சமாமைதாயக்காக்தத்தினீயந்கானுஞ்சசியாகவகை0 யா 

ன்றுலைந்தானொன்று வமாசாதொளகக்தான் பலத்திற்பாதி யப்பனேகெட் 

தகம்பலந்தான்றொெண்டு எமாசாயசூ தமறைப்பலமுங்கூட்டி. எலுமிச்சம்பழ 

-ச்சாற்னுள்சாமமாட்டே,- (உ௱௪) 

ஆட்வோய்கத்முழஞ்சாருசாமம் - அப்பனோ?த கண்ணத்தில்வைத் 

து, மூட்டுவரய்ரவிமூகத்தில்திங்களொன் ௮: முடி தீசசூருக்ச ழஞ்சியதில்வீச 
ப்போட்டு மாட்டிவாயென்சொல்வேனரைக்கும்போதல் மகத்தான் ரவிழூச் 

- தலெல்லாம்கீ௮ம் சூட்ுவாய்செர்ப்ப கோய்சூலைமேகம் தொடுகுதிபோத் 

_ ரூன்மததைது சத் அம்பாரே, ் (உ௱௫)



ட... செக்தூாரமுர்தநாறு, டு 

தர ரத்த மடா௮க்ிகுமானபாஞ்சு சொல்லின்வாய்முர் அருன்பே 

சுழற்றிவெட்டும் அரத் தினிலேபிரும்ப் படவைத்தாப்போலே wos gi 

மேகாசாசபுத்இசன்சான்ரெத்கனிலேவாய்வேதுசலக்தானே.து, கேகத்தில்த 

சைகளுடவலிதானே அசுசத்தினிலேமீறு முறைசரல்களேத துடிக்குமொரு 

விழியேய்கள்கொண்ணூற்றாறே, 
(220 air) 

ஆனுவகைச்சொணியெல்லா மான்றுபேசகூுமப்பனேமகோதரச்தை 

யறுச் துவாவ்கூக், கூ இன்தகுறைகோவுகுஷ்டமெல்லாகங்குடிப்போ மூமெ 

ன்றுசொல்லிக்குமானோடே ேவேறுமொழிபேசாமல்விரைந்சல்கோமமேவெ 

 ட்டவெளிகேரய்களெல்லாம், விழலாய்ப்டோகு*- தேறுமிந்தக்குமாரவர்க்க 

மார்க்குமில்லை செமபினேனிதுவறிச்துதெறிக்திடாலே, (உ௱௭) 

ஆனந்தவயிசவன் 

தசெளிக்இடவேயானக்்கவயிரவன்தான் - செப்பகி துசெப்புகிறேன்புல 

ஸ்தியனேழுய்பா, சளித்தகொருபசுத்தழையின்பாலில்சொல்லிக் aa fee 

கஞ்சிலைசாசம்காரகாபி, வழிக்தகெர்இவிரமொம்கிதோட்டி. வகையொ 

'ன்அுபலமொன்அமண்டலக்தான் குளிஈ ககுழிப்பெண்ணமுரி கற்னுழம்பா 

ல் - கொட்டியறையெண்சாமம்ரவியித்போடே, . (உ௱௮) 

போடப்பாவில்லைசெய் துகாய்க்தபின் பு - புடகொள்றுபத்தெருவில்மணற் 

-குள்போடு நீடபபாநீதியது இடைபோகாது கேருகின்த துக்தமொருபலத் 

தைக்கூட்டு சூடப்பாசூடமொ ருபலக்தானொன்
னு சூட்டியபின்குருக்கழஞ் 

சிதாச்சிப்போடு ஆடப்பாவிஇனாட்மெகராசண்ணியானக
ஈதவயிரவனும் ப 

னஞூாமத்தே,. 
(20 ar) 

மத்திணுடசாற்டுலேசாமமொன்று வாசாகமிளகுபோல் உண்டைசெ 

ய்து. பெத்றதொருசாம்பிபு கையிற்கடடிப்பெருமை
யொத்வெள்ளியுட மி 

ழ்க்கூள்வைப்பாய் சத்இயுடசாபத்கைகிவர்த்திசெய்துசா ககமாய்வயிரவனை
 

ப்பூசைபண்ணி முத்தஇபெறுங்குளிகையெல்லாம் மூன்பின்பாராய் மு
னை 

யென்றகன்னியெல்லா மூறி*துபோமே, 
் (உ௱௰) 

உ முறிச்துபோங்குன்ன மொமிகுட்டம்மூலம்- மூல த்திற்கிராணிமொடு 

வானக்கனீ£ய்வும மூறிக்துவிமொ னந்சவயிரவலைக
்கண்ட..॥ ல்மோசமடாவெ 

ன்அசொல்லிகோய்களெல்லா முறிக்துபோம்செக்தூர விதங்கட்கெல்லாமு 

ப்பூவின்குருவினுட மூர் கமப்பாமுதிக்துபோம்ரசபற்பற்புக்கண்டாலப்பா 

மோகமாய்ச்சூகபற்பஞ்செல்லுமேனே, (உ௰௪
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சூகபத் பம், 

- சொல்லுறேன்வெண்டுகள்ளிப்பழத்தின்சானு சதோன்றுசண்டக்கத் 
இரியின்பழத்தின்சா௮ுகெல்லுேன்னீர்மூன்னிகா வெள்ளுள்ளிவிளங்க€வ 

, ரூறட்டையுடபழத்தின்சா.று மல்லுரேன் படியொன்றுவகையொன்றப்பா 
வஞ்சுபத்.துப்பலல்தகெந்இக்கல்வக்சாட்டு கொல்றுதேனென்ற௮ கொல்லுவ் 
கெட்இயைத்தான் குருவிதிலேகழஞ்யெஞ்ச கூட்டியாட்டே, (உ௱௰௨) 

iL ஆட்டவேசாதெல்லா ம வத்தவற்த ஆச்சரியங்காசுபோல்வில்லைசெய் gf 

மூட்டிவாய்சவிநுகக்இ லுகர்கதபின்பு ஈமதையோ டேகைமுறழையாய்கதயி 

லம்வாக்குகாவோய்சூதமொருபலக்தானீயம்கலமாகக்கல்வக் இல்வாருவா ௬ 

_கூட்டொய்கெந்தியுட தயிலஃப்பா குறையா மற்பலமெரன்.று கூடவாமேட 

ர் வா_ப்பாகுட்டித் தக்காளிச்சாறு வகயாகப்படியொன்று மாளமாளச் 

_. சேசப்தாகயிலமொடு G66 or epigs சேர்க்களார்குமுன்றுமாள்மாண்டிபோ 

சூம் கூரப்பாகுகையிலிட்டுச்சில்லுச்செய்.து குக்கி Bove Sug கொடுஞ் 

- சூசந்தான் போப்பாஇக்குப்பேர்.ரசக2பூரம் பெரிதானசிரந்தியெல்லாம் 

பிறிர்துபோமே, , (உ௱௰௪) 

போமடாகாயுவென் சதெல்லாக்கேளு புத்றகாயாப்பே-0கடி.தடத்தி . 

ன்புற்துவாபகூா லிற்கப்புற்றுச்சூலைமேக மளவதந்றகோய்களொல்லாமகலுக 

ப்பா காமடாவுடஞுசயமாய் TFS DLL TD நாட்டி னோமிதூவன் றிப்ப,தல்கஞ்செ 

werk sa மடாகொண்டாக்கால்வாவயைக்சட்டுந்தக்தம்மோ ம்பொறுக்செல்லா 

ஞ்சாறுங்காணே, ர ட (உ௱௰௫) 

ound FL DU in» 

. காணப்பாகட்பெலமிணக்கனதேனில் வாகொண்டுத்இச்சுவயுசத் து 

க்குத், கோணப்பாகவசமிட்டுப்புடத்தில்நீ௮ஞ் சுகமாகஉட் பூசுகுருகையப் 
பா விணப்பாவல்லவிது. வயிரபற்பம் மீறவேசமனாகச் சூதங்கூட்டி. பூண் 

_ ப்பாகுதத்இத்பாஇவீரம் புழுக்கக்தமிடைப்பாகம்வணடுகூட்டே, 0 
& 

வண்டரிசசூதத்திற்பா இகூட்டி வள.மானவிக் துவினால்மாட்டி.யாட்டு, 

செண்ளெராக்கபின்விவில்லைகட்டு கேராகஉலர்க்தபின்பு புடக்திற்போடு 

அண்டவசார்லயிரத்தைப்பற்பமாகக் -கடினமடரவயிரமதுபற்பஞ் செய்யபண்ா 

டையிலேயிதனாலேபசியைத்றிப்பரிசன த்தில்விரமிட்டிவேதைபாரே, () 

_ 4 
வேசையாக்தங்கபற்பந் சேனில்குன்றி of Gunton oa er on ssp 

வமெல்லாம்போ பாதையாமவச்சிர த்தால்கங்கநீத்திப்பாசமாய்க்கொண் 

. நிவந்த மார்க்கமப்பா கேகையாக் சேசமெல்லாம்பொன்போலாகும் பிள்ளை



செந்தாரமுக் நாறு, aor 

கட்குச்செய்திட்டால்பிலத்ககாயர், தாதையேயமவருக் இத்தட்டிப்போகுஞ் 
சஃலசத்துங்கைவசமாஞ்சாசம் துபாசே. (2.0) 

பாசப்பாவயிசப்ந்பம் பனை வெல்லக்இந் - பாங்கா2விருகோமண்டலக் 
தான், சாசப்பாசேகம துவயிசம்போல.௩ மசைமேலேகெடத்சபுண்கள்பி 

ளவையோரடு, தஇரப்பாபவுக்இர மு.கற்கண்டமா லை-தீராக்கட.விஷங்கள் கஷ்ட 

சோகம் பேரப்பாவயிசமென்றுகேட்குமுல் பே. பிதிர் துபாரச word Se 

துபோ மே, (உ௰௯) 

அதநுபானசுகபேதிலேஇயம்; 

At தபோம்கற்பத்தா ல்வக்தகோஷம் பிழைபோவுச்குமோவயிசம் 
sein ox) DUT STV முதீந்துபோமலக்கட்கெட்டி தீகானால் மோசமடாம௯ 

க்கட்டுத் இரச்சொல்வேன் செறிக்தக்ச.க்திறி கம்கூரோசுணியு துப்பு திறிப | 

லைமு,த்தக்காசுவிடையமோ மம் அறி சவாய்விளக்கமொு5 அக்குமூலம் அ 

ப்பனேவகையொன்றுபலக்தா னொன் நே. . (22.0) 

ஒன்தப்பாநிலவாரகைஞூரணக்கான்உத்கம னேயஸாைப்படி. கானுணர்ந்து 

செய்த, ஈன்றப்பாமருக்துடனேயெல்லாக்தூளாய்கட்டினாற்கண்டிடைக் 
ச்வெகைகூடடிச். சென்றப்டாயேறண்டகத்தயிலக்தோடே இதமா ௩வலேகயம 

. போற்செயதுகொண்டு வென்றப்பாவெருகடி கான்€ீனிலாயில்-விழுங்கு.வச 

யிரிப்போடவிழுங்குவாயே, ட _ (௨௨௧) 

விழுங்குவாய்லேகியக்தரன்கழஞ்சுரெண்டு மீறுஇன் நசதமெல்லாம்ம 
ஹுத்துண்டேபோய ஒழுங்கானவேப்பீர்ச்குக்கஷொயத்திற்கொள்ள வுக்சும 

னேூருமியெல்லாமெழிக்துபோகும் கழுல்காதகுடல்வ. ய்வுமாண்ம் Gur 
கும ந௩லமானவபான வாய்க்கடுப்புத்தோன்றா எழுள்சாமல்குத்தியுண்டாம் 

தீத்தோஷம்போம் இதைப்போலேசுகபேதியில்லைகா ணே! (௨௨௨) 

லோககெந்இ௫செக்தூசம், 

காணப்பாகெந்தகமும்லிக்கம்வீரன் கட்டாகக்குருவோகொசசாசம் பூ 

ணப்பாலைகாகங்கருகாகவங்கம்புசழானவெள்ளையெ. சூசகம் தோண 

ப்பாதாரசிங்கியயத்தியேே துரிசிபொன்னிமிளை பொடு ஐ.க்தஞ்சூ...ஏ 0௯ 

ணப்பாவகையொன்றுபலந்தானொன்றுவெண்ஃ௬விலைருக்கம் பஸ 2 

டாட்டே; ர | 

   

ஆட்வொய்முச்சாமமப்பாகேளு மயப்பனேோமுலைப்பால்கீர் சாமமொன்் 

அநாட்டிவாய்பழச்சாறுசாமம்கா லுகல்லதொருபொழற்றலையின்சாத்திலே 

மூட்டுவரம்யிருசாமமரைத்கபின்பு முனையானவில்லைசெய் த ஈவியிற்போன் 

கீட்வொயுலர் se el ean கயில்வைச் துசெமாகமேல்மு உப்புடத்தைச் செ 

ல் (௨௨௪) ae 
ய யே



௧.௮7 செந் தாசமுக்தூறு, 

செய்யடாபுலத்இயனேயீசான கூற் சேப்பமாய்வயிச வர்க்குழுசைப்ண் 

- ணு, செய்யடாமணல்மறைவில்முப்பதெருவாலே இடமாகப்புடமயபோடும 

வில்கழுத்தாம்வண்ணஞ்செய்படாசமனாகக்கெந்திகூட்டி த்தீர்க்கமுடன்பொ 

ற்றலையின் சாத்முலாட்டி. செய்படாகுக்குடமாய் முன்போத்போட்டுத் இட 

மாரூஞ்செயசெந்தூசக்கான்காணே. ட (22@ 

செக் தூசமாகுமடாபொற்றலையின்சாத்முல் இரும்பியொருபோதரை 
.. தீதுப்புடத்சைப்போடுி செந் தூசங்கருஞ்சிவப்பாமப்பாகேளு தேனோல்கெ . 
, கிதூரல்குன்றிகொள்ளு செட் தூரமமிச்தசக்கரையிற்கொண்டால் தேகத்தில் — 

வெட்டைசாஞ்சேசப்போகுஞ் செந்து சமண்டலமேஇின்னுயானால்சசதோ 
ஷ்ஞ்சலகோஷங்கபாலவாய்வே, ட (௨௨௭) 

வ வாயுவினால்வர்ததொருமேகளூலைவலிகுன்மல்கா மாலைசோகைபர ot @ 

கேயமுடனுந்திக்குள்சாமும்போகும்கெஞ்சுவலிகண்டெரிவுபிறகீர்க்கண்டி. 

யாயுமேகாதவி£து விழுல்கும்வாய்வு அப்பனேபுமுவெட்டுவிழியில்சோகம் 

சசயுமேகோய்களெல்லா மிருப்பிடங்களத்றுத் தவறுண்டேபோகுமடா௪கல - 

கோவே, ‘ (௨௨௭௪) 

அரப்பொடிச்செந்தூசம்- 

சகலமார்சோயெல்லாக்£ர்க்துபோகுஞ் சாற்றுதேன் புலஸ்தீயனே 

தப்பாதையா சுகமானகெந்தியது பலந்தானொன்று சுட்டதிலேயயப்பொடி. . 

கான்பலர்தானொன்று புகலாதேபழச்சாந்றா லரைத்துச்சாமம் பூட்டியரை 

(வெள்ளருக்கம்பாலினாலே வசையாகவிருசாமமாட்டி வில்னு வளமாகரவிழு 

கத்திலுலர்த்திடாயே' ட (௨௨௮) 

காந்தச்செந் தூரம், 

உலர்ந்தபின்புமுப்பதெருப்புடத்தைப்போடு உத்தமனேயனுபானங் 

சண்டுகொள்ளுஅலர்ர்,சதாருகோயெல்லாம்பின்வா ங்ப்போம் அப்பனே 

சர்தம துபலந்தானொன்று பலன்பெதவேகெந்தியதுபலக்கானொன்று மா 

க்கானபழச்சாந்றாலா ௮சாமங்கலந்தரட்டுவெருக்கம்பால்ரொெண்சேரமல் கட் 

டுவில்லைத்தான்காய்க கால்புடத்தைப்போ டே, (௨௨௯ 

mt மண்சேச்செர் தூரம், 

போவொய்முப்பதெரு க்குன்ளேடீகான்வாலிபொன செக் தாரமனுபச 

னத்இல் தேடுகீகொள்ளப்பாசோகமெல்லாந்திருந்திறமானமண் சேல்கேளு 
கேளு வாவொயாயித்ஈதான் வருஷம்சென்ற வத்ததொருமண்சேம்பலக்தச 
கூடிவாய்கெர்தயதுபலக்தானொன்றுகெட்லொய்சூதமொ டு கெவுரிகானே 

சாளென்தனேமொதொளகர்காடனொன்னு சாரமொடுகெடியுப்புச்சா?.



செர்தூச pet னம் க்கு 

ந்கூட்டிக் கானென்றவெருக்கம்பாலதனாலாட்டிக் கலவத்தில்சாமமொன் 

பழச்சாற்றாலே வேனெல்றசாமம்ரெண்டாட்டிவில்லை விளஃகவேகாய்க்கபி 

ன்பு புடத்இத்போடு கோனென்றகுர்குடர் * தசமாமுன்போல் குறிப்புட 

னேயரை 3தரைத்துப்புடத்தித்போடே, “(௨௩௧ 

புடந்தசந்தனானபின்புமண்டேர்தான்பிலத்ததொருசெகர்தூச மாகும்பச 
ரூ. இடம்படஷேயனுபானமதிக்துசெய்கா ல் தேகத்திற்பாண்டுவெல்லாஈ்£ 
ர்ந்துதோகும் ஈடம்பு! ரிக்தலிங்கமனொசிலையுங்கல்னார்சசசவர்க்கல்கெவு ரிமிரு 
தாசசல்விடம்புரிக்சவெள்ளையொடுதாளகக்தான் மிதவேவகையொன் அப ; 
லந்தானொன்தே, (௨௩௨). 

நசகலோகசெந்தாசம், 

பலமானதெல்லாக்தானசமனாய்ச்சூகம்பாம்கானவைங்கோலகெய்விட் 
Lacy. பில்மாக விருசாமமரைத் துக்கொண்டு பிசகாமலிரவீயச்னிபதல்க 
மேந்றக் குலஎமானுவலோக மெல்லாஞ்சாகும் கூறவேபதங்கமதுபதக்கா 
“னொன்னறு ஈலமாகமூசையிளே ரதபா கல்லவெள்ளிப்லெமொன் 

௮உறுக்இத்தீரே. (௨௩௩) 

உருக்யெதோர்வெள்ளியதுகல்வத்இட்டு உத்தமமேசெண்டெலம்வீச 
ஸ்கூட்டி. பெருக்கவேமுலைப்டயலாட்டுஆட்டூபேசாமல்கூன்௮ுகாள்பனியித் 

- போடு கருவானகெக்தகந்தான் பலம்காலிட்டுகட்டானபொத்தலையின் சாத்மு 
லாட்டு உருவானகுப்பியிலேவாலுகேந்திம் ஓகோகோசெர்.தூ.ரக்கானே. 

் தானென்றவெண்கடர்தானிர்தவீ” தம் சாத்றடாசெக் தரரமதானேயாகு 
. தி.கானென்றகாகமொடுதிராவோடேசதான் கருகாகம்பித்தளைதாம் பிரத்தி 
னோடு ஏனென்தவேமமொடுகவலோகக்தான் ஏஎன்னசொல்வேன்முன்்போ 
லேயிடைதப்பாமல் வானென் தசெந் தூசமவெவ்வேதேயாகூ மளவத்தகோ 
ய்களெல்லாமகன்றுபோமே, (௩௩௫) 

போமப்பாகவலோகசெக்தூ ரல்கண்டாத் பொதியானகன்மரக்தேகோ 
ய்களெல்லாம் ஆமபபாமண்சேம்போலேயல்லவப்பனேஈவலேர்கசெந்தூச 
ஞ்செய் யேமபபாகைமுறைகள்தப்பாமல்செய் எத்கதொருசெர்.தூ.ரமெ 

ல்லாமாகும் காமப்பாகவாத்தின் மிர்தவீ'தம் நாட்டினாலொன்ப துஞ்செர் ஷா 
் } சந்தானே. = (௨௨௬) 

சாஜபூகி, 

தானென்றசர்வமகர்விரசூர - சல்காசராசபூபதியைக்கேளு ஏனெ 
ன்௮ பூபதிப பேர்கேட்குமுன்னே - யெமதூதாள்காதவழிக்கபபரல்செல்லா 

ர் வானென்ற ஈவலோக செர்தூரரக்சான் : - வகையான$வரச்இனசெர்தூரம



ஆஷ் 'செர்தராமு ௩.நா.று. 

தான் யேனென் தவகையொன் ௮ுபலமொன்றுக்கு Zon sen saver Seg. gr 
ர க்குதாக்கே- (2- er 

தாக்கபயாபலமொன் அசூதபற்பம் அரிசிசென்மது தா பலந்கானொன் 

அ வாக்கபபரபண்டூரம்பலக்தானொன்று வாகானகாட்சமதுபலக்கானொன் 

து கேர்க்கபபாகெந்திகம்பம்பலதானொன்ற கோவதினைஇர்கஇன்றசாம்பி 

தந்தான் தாக்கபபாஇரிகடுரூசலமொன்ழோபஞ் சாதிக்காய்வாய்விசால்கல்இ 

ச்சமபுகூடடே, (௩௯.௮) 

கூட் லோம் சிவிடையற்கறமிகுமு வள் குங்குமபபூகஸ் தூப்வீரம்பூர 
ம் நாட்வோய்கோரோ சனைசிவகைசூடன் சாசவாத்தமஞ்சனக்கல்பின்கமிக் 

காய் சூட்வொய்கான்றிக்காய் கெதிவிடம்பாஷாணஅத்தகமொருகா GOs 

" வுரிலிககம் மரட்வொல்வசையொன்று பலங்கால்வீத மைக்கூனேமருக்செ : 

ஜ்லாக்கல்வஞ்சேசே. ் (௨௩௯) 

சோவேயொன்ஞாக்கியரைக்கச்சொல்வேன் செம்முள்ளிசோடைவளை 

காரியான்கொனள்றை யாரையொலெல்லாரை வெண்கொளுஞ்சியாவாரைஞ் 
ருக்சம்பூச்-கசம்கரத்தமபூப பாரமெனுங்காற்றுழம்தழத்தின் சாறு பால்கா 

னபொற்றலைபின்பொன்னூமத்தைவாச முடன்வகையொன்னுல்காளொன்' 
மூக வணங்கவேயரைக்தஇசிவாய்சாற்றினாலே, (௨௪௦) 

சாத்றினாலேயனைக் துச்சிறுபயறுமட்டாய்த் தவருமல்உண்டைசெய் 

து ரவியித்போடு கூற்றுவனார்தேசம்விட்டுத் சேசம்போவார் Fi. (OPH fh LS 

இதான காயக்கண்டு தேத்றுவார்மானிடர்கள் கேசத் தள்ளே சேகமினிபில ' 

த்துமென்பார் இடற்கொண்டேதான் மாத்றினால்வியாஇயெல்லஞ்சித்த சப 

பா மகத்தானபூபஇயைவணம்ூசெய்யே, . (௨௪௧) 

நாகபத்பம்; 

'வணஙம்இயேபுலஸ்கியனே அப்பயாகேளூவடமானகாகபத்பமாகச்சொல் 

வென் இணல்காசகாகமது பலந்தரனொன்னு இதிடைக்குச்லையிட்டுக்கொ 
ளுஞ்சிவேரல் குணர்சாமற்கிண்டிவாப்பற்பமாகுங் கூறக்கேள்பின்னெடு 
த்துக் கல்வச்இட்டு மணமபெதலேயழச்சாற்றானாலுசர்க மடக்கவேயஸாக் 

கண்பு கல்ப (௨௪௨) : 

மருந்தெனைவிசமொருபலத்கைபயோலவொகானலில்கமொருபலக்தர 
ன்போடு பொருக்கவேசூகமை ஈபபலக்தான்வாருபுகழாகவில்லை செய்து£வி 
யிற்போடு இருந்தவேயஞசெருவிழற் புடத்தைபபோடுதிறமானராகமதுசெச் 
தூரக்தான் அருக்கவேருன் நியிடை பனைவெல்லத்தலபபனேகுன்மமெ aor 
மகன்றுபோமெ, (௨௩௪)
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அயப்பொடிச்செக்தரம். 

போம்டாசதரனூ கெட்திசெண்டும் - புகழாகவகையொன்று பலக்தா 

ஜஞொன்று - ஆமடாபழச்சாற்றானாலுசாம - மப்பனேமறுகல்வம் தன்னிழ்கே 

ர - வேமடரவயப்பொடியுஞ் சூதஞ்சாரம் : வெவ்வேறுபலமொன்று விள 

ங்கவேதா - னாமடாகாலிலொன்றுசாமமாட்டு - ரெண்கெல்வத்திட்டமரும் 
தொன்ருய்ச்சே சே, (௨௫௪) 

ஒன்றாக்பொற்றலையின்சாத்ராலாட்ட-உத்தமனேயறுசாமமரைததபின் 

பு - ஈன்றானபத்தெருவிற் புடத்தைப்போடு - ரசகெந்திசாரமாவிடைபே௱ 

காது - சென்றாசெக்தூரமென்னசொல்வேன் - சரரகக்குன் றியிடைதே 

னிற்கொள்ளு - குன்றாதகுன்மமெட்டும்பீலிகையினோடு . கொழுததமகோ 

தரந்திருங்கூ Cor Car, (௨௪௫) 

கூ.றினேன்சலாசத்துச்செந்தூரச்சைக் - குன் றியிதில்தேனோடே கூட் 

டிக்கொள்ள - கூறினேனீராம்பல்சேரகைதரகங் - கொண்டசலக்கழிச்ச 

லொடுவீளைரோகக் _ கூறினேனீர்க்கடுப்புக்கல்லடைப்பு - கொத்தமல்லி € 

ரகத் சிற்கொண்டாற்கேளு - கூறினேன்பித்தல்கள் நாற்பதுமேதிருவ் - 
கோள்பி.றரீர்க்கோவைகுட்டம்பதினெட்டோடே, (௨௪௯) , 

பதினெட்டுக்குட்டமொடுகுறைகோவெல்லாம் - பறக்குமடாசெந்தார 
மூச்சுப்பட்டாற் - கெதிகெட்டேமென்றோடும் வாதமெல்லால் - கெஞ்சவே 
தானடிச்குகறுக்குமூலம் * மதிகெட்டேனென்னாதே புலஸ்தியனே௮ய்யா - 

வாய்விளங்கக்தியிகடுகுவோமங்கசாயம் - அதிவிடையமெவாச்சாரம் பனைவெ 
ல்லந்தா - னப்பனேவகையெசன்னறு பலந்தானொன்றே, (௨௪௪) 

பலமோசோரணைவேர்மருந்தோடெல்லாம் ..பரிவா கச்காரணித் அப்பா 
ங்குகேளு - கலங்காதேதிருமேனிகதபுட்சாலுங் - கரியானும்வெவ்வேறே 
யுலர்த்தித்தாளாய் - மலங்காமல்கசூரணித்துப்படி கரலப்பர - மரும்தோடே 
சேகரித்து ஈறுந்தேன்விட்டே - இலல்கவேயொருபேோரது கழஞ்சியுண்டஈ - 

வேகுமடாசிலேஷ்பனங்கள் தொண்ணாரத்றாறே. (௨௪௮) 

- தொன்ணூற்றாறுஞ்சடலத் தத் துவக்தான் - சுத்தியா௩்ே தரஷமெல்லச 
ஞ்சொக்கயோடுல் - கண்ணுற்றகாடி யெல்லாம்பிலக்குஞ்சொன்னேன் - கை 

கண்டபூநீறுகருவாய்ச்செய்சால் - எண்ணமாய்ச்செர்தூர மினத்துக்கெல் 

OT = மிடுவதொருபலத்.துக்குக்கழஞ்சிவீச  மூண்ணவேசெந்தூரம் பண்ணி : 
னாக்கா - லுறுதியாமில்லாவிட்டாலுலகம்பொய்யே, ் (௨௪௯) 

பொய்யென்றுவுலசந்தான்வேதாம்சத்தைப் - பூட்டாமற்சித்தாந்தம் பு 

கக்கெம்டார் - பொய்யென்பான் கருவ ரியான் செர்தாரஞ்செய்யப்- பேச 
in



FQ. செம் தார முந்து. 

க்கறியாணுல்உ ச்சானணிடைபோச்சென்பான் - பொய்யென்பா..ஊவ்ன்வரயில் : 

மண்ணை பள்ளிப் : போடுநீபாப்பாசிகொண்டுசண்ணு - பொய்யென்பான 

வன்தன்னைமுன்னேவைத் துப் - பூட்வொய்செர்தாசம்பூணிச்செய்யே, . -{) 

சரக்குகள௪ த.இி, 

செய்யப்பர்கைமுறையாய்செய்துசாட்டு - செயதொழிலைப் பாகமாய் 

செய்யச்சொல்லு - வையப்பாசரச்செல்லாஞ்சுத்திசெய்து - மாட்டப்பாகத் 

இச்குவகையேகேளூ 2 பொய்யப்பாசொல்லவில்லைமேனிச்சாறு - புகழாகப். 
படியொன்றுக்ளுழம்பால் - மெய்யப்பாபடி யொன்றுவமுரிதானும் -. விள 

ங்கவேபடியொன்றுபாண்டத் காற்றே, ர ் (2@s) 

ஊற்றுவாய்பழச்சாறுபடி தானொன்று - உத்தமனேசெ bug SPOS 

ட்டு - உளற்றுவாயொன்றுக்சத்தம்பலச்சச - ஜொருபடி.தான்கூடவிட்டு மு 

லைப்பால்கேளு - ஊழ்றுவாய்படிகால்தரன்ரேகத்தேபின் - ஆறப்போடுபா 

றையுப்புஇணங்கனோடு - தேற்றுவாய்க்காரம் பூச் ஞ்சாரம் - இற்மாகவ 

கையொன்றுபலந்தான்் சாலே, (௨௫௨) 

காலாகப்பொடிசெய்துபோட்டுக்கிண்டி- காற்றுடாமூலையிலேகட்டாய் 

வைத்து - மேலானபரஷாணம்லோகத்சோடு - வேண்டியதோர் சரச்கெ 

ல்லாங்கிழியாய்க்கட்டிச் - சேலானவூறல்விடும்பக்கஞ்சென்றால்- திரும்பவே 

ஒருமாத்தைக்கரடி.க்குள்ளே = arnrenGual 6 yep per vers - மகத் 

தசனசுத்தியதாம்வயிச்தியம்பாசே.. (௨௫௭) 

பாரப்பாவிப்படியேசரக்குசுத்தி - பரய்காசச்செய்தச்சரல்சரக் கெல்லாம் 

தான் . சாரப்பாவோடாதுகடுச்£யாலே - கட்டாசச்சுத் திசெய்து செந்தூர் 

ஞ்செய்- .யேரப்பாவயித்தியத்திற்சோம்பலாகா, - என்னைப்போறஜ்சுத். திவ 

கையாறுஞ்சொல்லா -“ராரப்பரபுலத்தியவோஉணக்கேேய்யா - வறுபத்துகாலு 

_ மிந்தச்சுத்திபண்ே, i - (2@e) 
ENG GUD. க 

பண்ணடாகாந்தமது பலந்தானொன்று . பாங்கானகெவுரியொடுபலக் 

் தானொன்று - சண்ணடரபழச்சாற்றானாலுசாமல் - கட்டாகவேயறுத்து வில் 

லைசெய்து.- விண்ணடாகுகையிலிட்டுக் சாரம்போட்டு - மேலோடுமூடியே 

தலைசெய்து - ஈண்ணடாதுருத்திகொண்டுஉலையிலூது - கலமரனகாச்தமத 

மணிபோலாமே, {2.G@) 

மணியானகாந்தமணிபலக்தாஷனொன்று - வாகானசூதமொன்றுசெந்திசெ 

ண்டு - தணியானபொஜற்மலையின் சாற்றாலாட்டு - தப்பாமலறுசாமம்வில்லை 

செய்து - ணிவாசகப்பத்தெருவித்புடத்தைப்போடு -.தடிகொண்டசெந்தூர 

paren eit - வணியாகவளஞ்சுசரம்பொற்றலையின்சா, பது லாட்டியேவில் 

லைசெய்தபுடகதிம்போடே, (௨௫௯)
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போடப்டாபழச் சாற்றிற் புடந்சானொன்று - புகழான சாந்தமது செ 

க்தூரந்தான் - வரடப்பாவரிதார நீறுகூட்டி . யப்பனே குன் ஜியிடை;தேணீ 

ற் கொள்ள- வாடப்பாபிளவையேரடு சூலைவாய்வு - . மண்டைகேர யோடுச 

ண்டமாலை தீரும், சாடப்பாவரையாப்புப் பவுத்திர முங்திருஞ் - சத்தடா 

குதபற் பந்தன்னைச் சேரே, (௨௫௭) 

சேரடச ஒன்றாக்த்தின்னாற்கேளு - செத்து சடாலிங்கபுற்று யேரனிப் 

YL), பார்டாகிரர்தியோடு இம்திரகண்டி - பறக்குமடா மோயெல்லாரம் 

பாருபாரு, சாரடாபூமகம் பாலில்போட்டுத்.-. தண்ணிவிட்டுக் கழுவிப்பச 

ண்டத்இலிட்டு; நீரடாவற் றி. பவை வன் சேசமாம் பொன்னிற 

ம்போற் பச த்தைச்காணே, (௨௫௮) 

காணட்பர பூகாகம்கசூரணித்துக் - கட்டாக் இப்பிலியம் சூரணித்து- 

௨ஊணப்பாரெண்டுமொன்முமய் சேர்த்துக்கொண்டு - உத்தமனே cys? sof 

றம்காரிடைதானிட்டுப் - பேணப்பாப ற்பமது குன் றிகூட்டிப் பிலப்படவே 

மூன்றனுள் கொள்ளும்போது, தோணப்பாகோய் முன்னாலெடுத்தநீராம் - 

தோன் றிவக்சு க்ஷயமெல்லாம் சுழன்றுபோமே,. (௨௫௯) 

சுழன்று தடாவப் பிரகபற்பத்தாலும் - துடியான சொர்னத் தின் பற்பத் 

தாலுங் - கழன்றுதடாதீராத கூடயங்களெல்லாங் - காடுறைந்து Curses. 

டார தங்ககதாலே, யுழன்.றுவரும் கோயெல்லாம் ஓழி. துபோகு - முலைமுக 

க்திற்ரும்றபையிட்டவாறதெசக்குர், தழன் ௮ு;தடா நீர்வற் ஜீச்சயமே.தீருஞ்- 

சாற்றுகிறேன் வாதத்தின்தயிலவ் கேளே, (௨௬௦) 

வாதத்தின் தயிலம், 

கேளப்பா வேப்பெண்ணெய்ப.டி தானாலு - கேடியானவாறுதிங்கள் கா 

கரஒ.படிகாலு, வாளப்பாபழச்சாறுபடி. தான்ரண்டுமகச்தான குமரிச்சார்ப 

டி.சானொன்ற, வேளப்பாமயிலிறகு பலபச்தானொன் வெள்ளைச் சாரணை 

யின்வேர் பலச்சானொன்று- காளப்பாவச்சரவல்லிவோ் பலந்தானொன்று - 

கா .றியதோர்கரக்தைச் சாழ்றரைத்துப் போடே. (௨௬௧) 

போடப்பா வேப்பெண்ணெய்க்குள்ளே நீதான் புசகழ்தேதேவேசாரமொடு 
நறுக்குமூலம் - மாடப்பா இயிகடுகுவோமங்காயம் - ஈலீ்ரகவகசையொன்று 

பலமழுங்கால்தான் - சூடப்பாமுலைப்பாலி லமாத்துப்போட்டு சுக்சகமலாச் 

இனியால் ச் தயைமூட்டூ - தேடப்பாபதம் பார்த் துவடி வேப்பெண்ணெய் « 
செகமெல்லா மெயத்த௩று கெய்யாங்காணே, (௨௬௨) 

௩றுகெய்தான்படி நாலுக்கொள்றுய்ச்சேரு - நலமானசயிலமிது இதுக் 

குக்கேளு - வறுவேம்பிம்பட்டையுட தயிலந்கானு - முத்தமனே காலுக்கொ 

ன்ருகச்சேரு - நிறுவிகற்பத்தோஷ மெல்லாம் நீக்ப்போகும் - நினைவாக 

க்கண்டந்தின் சீழெல்லாந்தான் - அறுதியாய்ப் பூசைபிலேவா சமெண்பதோ 

டு - மப்பனே முடங்கெசால் தேறும்பாரே, (௨௬௭௯)
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,சேறுமடரசாசிடைதான் தயிலம் தன்னில் - தேனுமொருகாசிடைதான் 

கூடச்கூட்டி - யாறுமடாசனிவெரு கடி. சான்கூட்டி - யப்பிரசசெக்தாரல்கு 

ன். மிகூட்டி - பூறமட்ரமூன்றுகாள் கொள்ளும்போது உத்தமனேலாதமெல் 

லா மொழிந்துபோகு - மாறுமடா இரைவிட்டுத் தயிலந்தன்னில் மால்தே 

விபற்பமோடு சூதங்கூட்டே, (௨௬௪) 

சூதபத்பந்தன்னுடனே மண்டலமேகொரள்ளு - துடியான பதினெட்டு 

.க்குட்டம்போகும் - வாதத்தித் பித்தநீர் தானுமேகும் £ மயங்காதேசுருச்செ 

டாவேப்பெண்ணெய்க்குள் - ளாதிமுன்பேயிருந்த கைப்பும்போக் இனவரா 

ரூ - வதினைடையவாசத்தைத் தர்க்கிறவராரு வேதாக்தப்புலஸ்தியனே யுன 

கசரய்ச்சொன்னேன் - மீறுகற்பதேரஷமெல்லாம் வீழலாய்ப்போமே. () 

சவுரித தயிலம், 

போமப்பச குட்டங்கள்வாதம்போகப் - புகழாசச்சொல்லுகறேன் பு - 

ஸ்தியனேகேளு - காமப்பாசஉரியது . பலந்தானூறு - நாட்டினேன் கெந்தி 

துபலந்தான்பத்து - ஒமப்பாகாட்டுள்ளிக் .இழங்குபத்து . உத்தமனேவெள் 

எசட்டுப் புமுக்கைபத்து - வேமப்பாகார்த்இகைபின் ஓழங்குபத்து வெள்சோ 

ச்சசரணையின்வேர் பலம்தான் பத்தே, (௨௬௬) 

பத் சப்பாபிரம்பினிட் இழல்குபத்றுப் - பாங்காகஒன்றாக்சப் பூத்தயில 

ம்வாக்கச் - செத்தப்பா போனமிணக் இிரும்பிப்பேசும் - இறமரனகுருகீழ் 

வின் செய்கையாலே - மெத்தப்பாபோடாதேகுருவைநீயு - மீறுன் ற தயி 

லல்கள்வடி.க்கும்போது - ஒத்தப்பாசொல்லுறே ஜூற்றுக்சொன்று - வூட் 

டினால்்தயில்மது உறு தஇியாமே, (௨௬ஏ) - 

உறுதியாம்தயிலம்து மேலுக்குப்பூச - லொருபோதுவாத. மெல்லச 

மோடிப்போகு - முறுஇயாய்குதபற்பம் தாம்பிரபற்பம் - உத் தமனேதயிலக் 

தேன்9னிகூட்டி. - வுறுதியாமண்டலமே கொண்டபோது - ஒடுமேவண் 

டி.குட்டமெல்லா - முறுதியாயிருந்தகடி. மெலிகடி.நீர்ப்புண்கள் - ஓகோகோ 
தீருமடா வுண்மைசாரனே, (௨௬௮) 

.. தலைமூழ்கமேகராசாக்கததெண்ணெய். 
உண்மைசானெள்ளெண்ணெய் படி தானெட்டு - உத்தமனேவேப்பெ 

ண்ணெய் படிதானென்று - உண்மையாயேரண்டத்செண்ணெய் படி.செ 

ண்டு - உத்தமனேதேங்காய்கெய் பட தாரனொன்று - உண்மையாம் சொப்ப 

ரைக்குள் சொன்ருய்வார்த்து - உமுரிச்சாறொருபடி.தான் கூடவிட்டு _ உ 

_ஸண்மையாம்சச்தனத்தூள் பலர்தரனஞ்சு - உயர்சேவசாரமது பலந்தா னொன் 

Cp. (௨௬ ௯) 

தன்றாகவெண்ணெய்க்குள் கலந்துபோடு - ஐமம் €ரகம் மதுரம் கறு 

க்குமூலம் - ஈன்றாகத்திரிகம்கு கொத்சமல்லி - நாகப்பூசெண்பகப்பூ காமப்
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பூவும் - வெள்ருகப்பச்்சையொடுபேய்ப்புடல்பேய்ப்பீர்க்கு - விஏங்கவேவ 

கையொன்று பலமுங்கால்சான் - சென்ருாட்டுப்பழச்சாற்றுலரைத தப்போ 

டூ. சேரவேமெழுகு பதமாகக்சாய்ச்சே, ர (௨௭௰) 

காய்ச்சவேயாவின்பால் படி. தரன்ரெணடு - கரிசாலைச்சாருமொரு படி 

தான்விட்டுப் - பாச்சிடவேசெவ்விளநீர்படி. தானாலு - பழச்சாறு படி.யொன் 

அுதொச்சிச்சாறு - வாச்சுதேபடியொன்று மேணிச்சாறு - மறுப்டியும்செ 

ருப்படிச்சாறுபடியொன்று - சல வகை ere a கெல்னிக்சா துப தப்பா 

மல்கூட்டியே வடித்திடாயே, — ் (௨௮௧) 

வடி த்தவொயெண்ணெய் தனைச்கலசத். துள்ளே - வாகரகக்கர்ப்பூரப்சவ் 

வாதுகூட்டி - பொடித்திவொயாவின் கோரோசனை கஸ்தூரி - புகழானகு 

ங்குமப் பூவகையெரன்றுக்கு - முழி. த்தடுவரய்கதழஞூயொன்று யெண்ணெ 

ய்வாச - முகத்திலேபட்டவுடன்வா சமீ றி . கொடிக்குமுன்னேசர்வாஙககோ 

ய்கள் போகும் - கொய்தானவரச வெண்ணெய்த்தயிலந்தாணே,, (௨௭௨.) 

தானென்றகோயெல்லா மொழிக்துபோகும் - தர்ப்பரமாம்பூரீறுவடி க 
லசத்துள்ளே - வேனென்றகாசிடைதான் போட்டதாலே - விதமப்பர இந்த் 
வெண்ணெய் டித்தர்க்காகும் - பாயென்றால்பாயுமடா கோயைக்சொ£ல்லப் - 
பறந்துபோய் வெட்டுமடா கபாலவாரய் வைத் - தாயென்றாலிந்த வெண்ணெ 

ய்சர் வசங்கம்பூசித் - தலையிலேதேய்த் சவடன் முழுகுவாயே, (௨௪௩) 

முழுவெருஞ்சித் தருக்குச்சொல்லக்கேளு - மெய்யெல்லாம் Gace awd 
ன் கசக்தியாகும் - உழமுகவேயெண்ணெயிதுசபாலம்தேய்க்” - லுத்சமனேபசு 
ம்பயறுமேக்காயாம் - ஈமுகாததசையிலுள்ளதோஷம்போகும் ௩ நன்றாகத் 
தேதகத்தில்வலியோ இல்லை .. விழுகுகடாநோயெல்லாம் ஈமனும்வரரான் - 

மெய்பொய்யோவென்றவனைமிதியடியால்சரடே. . (௨௪௪) 

சாடப்பாலோகத்திறபசாசுதன்னைச் - சாதிக்சமாட்டாத Garage sr 
ரைச் - சரடப்பாசித் தாந்தக்ீரியையோசைத் - தள்ளடா புழுக்குழியில்சண் 

டாளரைத்தான் - சாடப்பாமாய்கைகொண்டஉலுத்தசைச்தான் - சாராதே 

வேதாந்தத்தட்டினோரைச் - சாடப்பாபூணத்தினோக்கங்காட்டிச் - சண் 

.ணடா்ஞாவெரள்சொண்டு வெட்டே, (௨௭௫) 

சஷன்விஸ - குருவிடை. 

வெட்டென்றுசொன்னீரோகுருவேஅய்யா - மேதினியோர்௫ித்தாக்த வி 
ஈக்கமல்தீலா - வெட்டென்றுசொன்னீரோ லோகத்தோரை - வேதாக்சம் 

சானுரைக்சச்சித்தாய்ப்போமே- வெட்டென்றுசொன்னதுதானெவரைமை
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ந்தா - வேதசந்தந்தனைப்புகழ்ச் துமதியாதாரை .. வெட்டென்றே னவனுடை 
யபாவந் ர - வெகுசுருக்காம்புலஸ்தியனேவிள்ளக்கேளே. (௨௮) 

நீத்தின த திராவகம். 

.. விள்ளக்கேள்காயுருவிதாழையுப்பு - மேனியுப்புவேதையுப்பு வா ழையுப் 

பு - விள்ளக்கேள்தேனுப்புவெள்ளெருகனுப்பு - விடமசனவமுரியுப்பு புள்ளி 

ப்பு - விள்ளக்கேல்வெடியுப்புபயமேபத்து - விதமானலைமொன்றுசவுட்டுப் 

போடு - விள்ளக்கேள்பலமொன்றுவகைதரனப்பச - வெண்காசம்பலமிரண் 

டுகல்லுப்போன்ே. ் (௨௪௭) 

ஒன்றானபூரீறசாரஞ்சூடன் - ஓகோகோதுரிசு௮ன் ஒபேதிவெள்ளை — 
நன்ருசவகைக்கமைப்பலமேகூட்டு - காடே.றிஏிளிஞ்சியதுசு த திபண்ணி-வெ 

ன்றதொருசிப்பியதுபலமுங்சால்தான் - விசையடங்கக்கல்வத்திற் பொடித் , 

தொன்றுக்9 - சென்றாடுங்குப்பியிலேதீரீர்வரங்கு - சித்தர்மெய்த் த£ீரப்பா 

செப்பெசணாதே. (௨௪௮) 

ஒன்றானநீருலேதங்கம்கீறும் - உத்தமனேவெள்ளிமுதல்வங்கமீறும் - ௧ 

ன்முனகசகமுதல்லோகம்கீறும் - சசமோடுகரந்தம்பலகறையுகீறும் - பன்றா 

ன௩வரத்தினம்வெவ்வேதேகறும் - பாஷாணச்சரக்கெல்லாம்படுமுக்கீறுர் - 

தன்றானவுபசரங்கள் தானேரீறும் - தருகற்பத்தால்வருகோய்தள்ளக்கேளே, 

கேளடாசுலபமிதுதீநீரென்றால் - கேட்குமடாசரக்கெல்லாஞ் செந்கார 

ந்தான் - நரளடாபிலத்திருந்ததேததுவென்று - காடிப்பாரிதனாலே சத்துத்தா 

னும் - வேளடாவிம்நீரைமுன்னீர்செய்து - வேண்டியதோர்செந்தூரஞ்சொ 

| ன்னதெல்லா - மாளடாசத்துவகைத் த ங்கங்கூட்டி. - ௮ப்பனே௮ றிவறிந்த 

பற்பஞ்செய்யே, ன டு (௨௮௦) 

செய்யடாகுறுநீ.றுஞ்செய£ீஅஞ்சொன்னேன் - இறமான பூவினுடகுரும 

௮ஞ்சொன்னேன் - செய்யடாதலைமுமுக்குத் சயிலஞ்சொன்னேன.- செம் 

தூரல்கைமுறைகள்சேரச்சொன்னேன் - செய்யடாவாதத்தின் குருவுஞ் 

சொன்னேன் - தெளிவானலேயயங்கள் இருதஞ்செரன்னேன் - செய்யடா 

காத்க்கா வ்கி பன்ன் உரல் - i patatragl gael see ReaioanSee ட 

இறவுசோல்கைக்கொடுத்தேன றிவுள்ளோர்க்கே - சேசத்சே ச்வயித்திய 

த்தில் இறம்போதாது - பிறவாதகெறியேசச்க்கு வயித்தியமுஞ்சொன்னே 

ன் - பிறக்.திறச்கும்பாவிசட்கோவெளிவிட்டேனான் - அறமானவாதிமகன்ம 

னந்தெரிந்து - ஆசைவைக்சப்பேரின் பத்தடுத்தோனா - லு.றவாசய்புலஸ்.இி 

யனேபத்சசொல்லி - யுரைத்திரவோய்கற்பந்சான் யோகத்தேரர்க்சே, (௨௮௨)
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யோகமெல்லாம்ஞானத்துக்காதிமீடம் - யோகத்துக்காதியடா கரியை 

யாகும் -. வாகானகரியைக்குச்சரிசைஞலம் - வளமானசரிதையென்னவென் 

Asan -~ தரகான்குண்டலியினாத்மா வீசன் - சகவருச்சுஞ்சகிதைகுறைதப் 

பாவண்ணம் - ஏகமாய்க்€ழ்முக்கேரணத்துள்ளாகி - யிருந்சவிடம றியார்க 

ஞூலுத்தர்தானே, (௨௮௩) 

தானென்றசரிதைவிட்டுசியையென்ன - சாற் றக்கேள்புலஸ்தியனே 

மூலக்தன்னில் - தானென்றகுண்டலிக்குள்சத்திசன்னைச் - தாயென்றேபூ 

ததால்ரியையாகும் - தானென்றயோகந்தானென்னவென்றுல் - தப்பாத 

நந்தியுடமூலந்தன்னில் - தானென்்றமனந்கூடிவா௫ிபரர்க்கில் - சதாசவனாம் 

யோகத்தைத்தாக்கப்பாமே, 5. (௨௮௪) 

பாரப்பாவாசியினாுல்யோகமாச்சு - பரிவானஞானமென்ன வென்றுகே 

ளு - கேரப்பாதன்னைய றிந்துண்மைகண்டு - நிலையானதலைவனாய் பரத்திற் 
சேர்ந்து - ஆரபபாவறிவாலேபூணத்தைக்கண்டு - வம்பலத்தேநடம்புரிம் 

தால்ஞானமாகும் - பேபரப்பாவிதுவல்லோசர்லோகசாமீபம் - பொருத்த 
சாருபசாயுச்சியமாச்சே, . (௨௮௫) 

ஆச்சடாமனம்புத்தஆங்காரந்தான் - அரகராசத் தத்திலடங்யேதான் = 

போச்சடாஇட்சைவிஇிக்குள்ளேபு4பப் - புசல்வனேபுலஸ்தயனேயென்ன 

சொல்வேன் - நீச்ச டாஞானமென்னவாய்ப்பேச்சாலே - நிலைக்குமேரசித் 

'தாந்தடெறிகொண்டோர்க்கு - மூச்சடா ஓவதுமொடு.ங்குவதுங்காணான் - 

முனையறுயாமுழுமரடலுத்தர்கா ணே. (௨௮௬) 

. கரணப்பாசண்டாளபீசத்தேதான்-கனிவாகச்செனிதத்தொருபரவியோ 

டர்க்குத் தோணவே வேதாச்கஞ்சொன்னாலுந்தான் - சூம்சத்தைப்பார்தத 

றியான்மரய்கைகூ. = ஆணவமாய்க்கழிவதல்லால் வேறொன் றில்லை - யா 

சைகொண்டுபேச்சுரைப்பார் கமுதைமாண்பர் - வீணானபிள்ளைகளைச்சேர் 

க்கவேண்டாம் - விட்டகுறையுண்டானால் வருவரன்பின்னே. (௨௮௪) 

வருகாதுஒருகாளுஞ்சொன்னாலும்தான் - வரய்க்குமோவிட்டகுறையி 

ல்லாவிட்டால் - உறுகாதுஞான த்தினுண்மையா௫ - உத்தமனேமனம்வரு 

யோடி.ப்போகும் - பெருகாதுவேதாக்தஞ் -சித்தாம்தத்துள்ளாய் பேய்மக்க 

ளிதந்தார்பூரணேரக்கரமல் - அரிதாகும்விட்ட குறைவாய்ப்புக்கேளு அப் 

பனேவாசிரெண்டால றிந்துபாரே. (௨௮௮) 

பாரப்பாமதியிரவியிரண்டுக்குள் ளே-பகச்ர்தோடும்ஞானவரைசரத்தை 

ப்பார்கஇல் - மேரப்பரவிடசகலையில்பெண் ரூபமாகும் - கெறியானபிங்கலையி 

லசண்ருபமாகும் - ஆரப்பா அந்இிடத்திற்பஞ்ச பூதம் . ௮அசபைசொண்டுவா 

டுமங்சேகேடியாரச்தான் - சேரப்பாகாழிகைதானொன் றேபாயும் -, தெளி 

வானபிருதிவியில் நூற்றிருபத்தாமே, (௨௮௧௯)
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பத்தான அப்புவிலேகடிகையொன்ற - பாயுமடாதேயுவிலேகெடியார 

க்கேள் - சத்தானதொன்மேகால்வாய்வுக்கேதான் - செப்பக்கேள் ஒன்ற 

மைதான்கடி.சையாகும் - முத்தானவாகாசத்சொன்றேமுக்கால் - மூழுதுமி 
இற்கடிசையாமோசமில்லை - பெற்தததானிதுச்குள்ளே விட்டகுறைமார்க்க 

ஹ்ஃ பேரிஷ்பம்பூணகுச்சிரத்திற்காணே, (௨௯௰) 

காணப்பாசரிதையுட: புச்திகோணுல் - கருஇிப்பரர்சரியையுடபுத்தி 

தோணும் - பூணப்பாபேரோதுயோகமார்க்கம் - புத்திமானென் பதெல்லால் 

காணலாகும் - தோணப்பாஞானத்தின்புக்தகொணுஞ் - சொழ்றிறமாய்மாத் 

தினாயின் பிலக்கள்சொன்னேன் - பேணப்பாபூரணகசுஸ்திரத்தைப்பாரு - 

பேயானமனந்தேறும்பி தற்றில் தீதே. (௨௯௧) 

பிதற்.றில்லாசூத் திரமிருநூறும்பாரு-பேசுமடா பூரண த்தினூலைச் சொ 

ன்னேன் - பழைப்படங்குமூலமதில் ஈன்றாப்சொன்னேன் - பரிபாஷையி 
ல்லையடாயானுஞ்சொன்னேன் - அதைத்தானேசோ திக்கச்சட்டமுனிகாத-- 

ளுட்டியதோர்ரிசண்டினுடகுஸ்திரத்திலேசான்-விைத்தானேமூலத்தின் ௪ 

ருவைச்கொட்டி - மேலாறாதா ரமொவோசதானே, (௨௬௨) 

வாசியொலெட்சியமுஞ்சக்கரமுஞ்சொல்லி - வாதீத்தின்கருக்களையும் 

வ்ளமாய்ச்சொல்லி - மேசமுடனேயுசை த்தார் ஒத்துப்பாரு - நிலையானபூர 

ணகசூஸ்இரத்திற்றோணும் - வாசமுடன்மோமரிஷியைம்பதுக்குள். - மகத்தா 

னஞூலத்தின்வழியேசொன்னார் . பேஈடுங்கரண்மச்சமுனிகிசண் தீட்சை - 

பேரின்பஞானமொருநூலாற்காணே, ; (24m) 

அரலிலேதிருமூலமைரநூறுக்குள் . நுழைர் தங்கேபாச்த் தவர்க்குஞானக் 

தோணுங் - காலிலேகாரல்மூட்டி க்கண்ணைக்காட்டிச் கருத்துறவேயோகவெ 

ளிக:டாய்ச்சொன்னார் - சேலானவாதாரமாறும்ஈன்றாய் - செப்பினார்வா௫ 
வைத்து.த்திறமாய்ப்பார்கக - /மாலானமாய்கைவிட்டுச்துறவிற்சென்று - வ 
மிபாடசண்ட நிந்துகுருவைப்போ ற்றே, இ (௨௯௪) 

-குருவினுடபதம்போஜ் நிழூலங்கேளு - குறிப்பானபூசைவிதிதன்னைக் 
கேளு - குருவினுடபதம்போழ்.றியாதாரங்கேள் - கோலமாஞ்சக்கரத்தின் 

குறிப்புகேளு * குருவினுடபதம் போற் றிலட்சியத்சைக்கேளு கோலங்கள் 
மிகவெடுத்தஆத்துமாச்கள் - குருவினுடபதம்போ த் ஜித்தன்னைக்காணுவ் - 

் குண்டவியின்கு நிப்பைச்கேள்முனையைக்கேளே, (௨௯௫) 

கேளடாபுலஸ்தியனே சொல்லக்கேளூ - கெடியான பரங்கடகதால் 
தலைவளுவான் - கேளப்பா குருவினடிதொழுது Sam செடுடியாய்ச் 
ிவபூரசமார்க்கம் . தன்னை - சேளப்பா சொன்னாற்பின் தேவி ழ்சை



செந்தாரமுர் நூறு, ௪௯ 

இருபைவைத்துச்சொன்னாக்காலறிக் துபூசி, கேளப்பா பூசைவிதிதப்பா 
வண்ணங் - கெட்டியாய்மவுனத்தின்கரியைகேளே. (௨௯௬) 

இரியைவிட்டுயோகத்இத்சென்றுக..,கேசரியில்மனம்வைத் துகுடட்டு 
ங்காலை, அ.றிவாகமவுனத்தேவாடியூ து - அப்பாபின்சவ.தீட்சைசத்திதீட் 

சை, பிநிவாகஇருகாலம்வைக் க்.தூஷ து- பே ரானகுளிகையிட்டுப்பேருண் 

டாகச்,செ திவாகமூ,கண் டலேூயம் தரன்கொள்ளு - திட்டமாய்வழலை தன் 

ளிக்கத்பங்கொள்ளே. (௨௯௭) 

கற்பங்கள்கொள்வ 'தஇலேமூலிகத்பும்-கைக்கடங்கா கோய்களவும்காலல்பார் 

தீ.த, நிற்பமென்றேநோய்பிலக்கும் 2௩ கோய்கட்கெல் லாம்கெஞ்௪ே லகூட்தே 

த்குவயித்தியஞ்சொன்னேன் அ.த்பமென்றுசொன்னாக்காலெல்லாம்பாழா 

ம்,அறிவோடேகத்புமதுகொள்ளும்போது -உற்பனமாயு௮ு இதருஞ்செக் 

தூரங்கள், கா, னுத்றதொரு?ே லஇயங்கள்கிருதஞ்செய்யே. (௨௬௮) 

. செய்யப்பா தயிலங்கள்சூரணங்கள் - செயமான yu Bisons ps தாடு 
செய்யப்பாகற் Lt Son ,தக்கொள்ளுமுன்பே - - இறமாகச்செய் 'துவைப்பாய்த 
வருவண் ணம், செய்யப்பாவயித்தயத்இ லாயிசத் துக்கொன்ளுய்-செப்பி 
னேன்வயி ,தீதியம்மென்னசொல்வேன், கையைப்பார் மூக, EO BIT EE 

நாடியைப்ப ரர்-கருச்சொன்னேன்ப 'இனபிர)த் 'இற்காணே. (௨௯௯) 

காணப்பாபார்த் துணர்ந்தவாஇு மகனானாத்கைவண்ணர்தப்பாமலவயித் 

இயஞ்செய்வாய்,ே காணப்பாவடுகனுடபூசைசெம்வாய்- சொக்குருவைம 
ஐவாதேலட்சியத்தி னுள்ளே, பேணப்பாநந்திகுரு உபதே௫த்தாத்-பேசா 

தேசூட்சமாய்பேணிப்பாரு, ஆணவத்ை தவிட்டல்லோகத்பங்கொண் டா 

ல்-ஆகாகர்சக்கெள்றுமுலங்காணே ; (௩௭) 

மூலத்தினெழு தீ தாலேமவுனங்கொண்டு, மூட்டினால்வகெனக்கேநிருக் 
தஞ்செய்வான், ஆல.த்தன்குண் டலிக்குளடுக்கப்பாரு- ஆசையவன்வைப் 
பதத்குவடமாலைசாத் அ), சீலத்இனந்தியுடபூசைபண் ணு-செயகண்டிநாத 

வொலிமணிமினோசை,காலத் $இன்கருவ 'நிந்துபூசைசெய்தால் - கைக்குள் 

ளாம்வயித்தியமுந் நாறுமுத்றே, (me). 

° செக்சாரமும் ன - மூர்திக்க,



அட்ட வவ. 

  

  

கவி க்வி. 
கற்பூசசலாசத்து கக | வெள்ளீயச்செந்தூரம் ar Go 

HADNT EE GS கடு | வயித்தியமூஜதைமை eer 

நிமிளை ௪௪ | இளிஞூற்சன்னம் ஈடும் 

நிமிளைச்செம் தாரம் P.O துளசிலேகயம்” Mor 

காளகநீறு இடு | sraéOes gr rid a ar 2} 

சூ.தபற்பம் டுூ௪ : வங்கச்செக் தூரம் | MO] Se 

ன ண்டச்சுத்து - ௬௭ | வெள்வங்௪ச்செக்தூரம் atone 

- ஆதயரோகத்துக்குலேகியம் ௭௩ சுயமக்கினிகுமாரம் ௨௱உ 

பவளலீல்கச்செக்தூசம் ௯ட௫ | ஆனம் BOND FT உ௱அ 

அப: ச்செ தூரம் ௯௮ | சூதபற்பம் உ௱௰௨உ 

அரிசிசெ* தாரம் ar சலிக்காத ome 

அயக்காந்தச்செந்தாரம் : me. * மண்ரேச்செக்தூரம் ௨௩௰ 

பாண்டுலேஇயம் me | நஈவலோகசெந்தூரம் ௨௨௩௩ 

மண் டரசெந்தூரம் fg | ராஜபூப இ ௨௩௭ 

வெண்கலச்செந்தூரம் ௪ ! நாகபற்பம் ௨௬௨ 

முதீதுச்செர் தூரம் ஈ௰௯. | சரக்குகள்சுத்தி ௨௫௧ 

தாளகச்செக் தூரம் mid (. வாதத்இன்தயிலம் ௨௬௧ 

BURE ST Dosh ஈ௩௨ | சவுரித்தயிலம் ௨௬௭ 

அயக்காரஈ்தச்செந்தூரம் . ஈ௩௪. | நீற்றினத் திராவகம் ௨௪௧ 

—>()( 0
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