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சிலமயம். 

அகஸ்தியர் பரிபூரணத்தின் அகராதி. 

பெயர். பக்கம் 

டவ 
அகசாரஉகாரம RH 

அசாரஉசாரதிகைஷைபுராணம்சு௩ 

HF PSY Haj 2.0 
அப்பிரேசசெக்தூசம் ௪௬ 
அயச்செக்தூசம் Par 

திவு ௪௯ 
அறுகம்வேர்தைலம் ௬டு 
அஷ்டகம்பாவைதம்பனம் ௧௨ 

ஆக்ரொணநசியம் ௬௬ 

இஞ்சிச்சூரணம் டு௪ 
இமெருக்து | BS 
இரசகர்ப்பூரவைப்பு ௨௩ 
இரசபற்பம் ௪௪ 
இசசகற்பூரக்கட்டு ௩௬ 
இரசகற்பூரக்குளிகை -ூடு 
இரசவாதத்திற்குவாலைரச Go 
இலிக்கக்கட்டு — கடு 

ட உ ் 

உருமாற்றமை ௧௪௮ 
கு & ~ 

&UQar Burs Dor he 
கண்வியாதிக்குமருக்.து ௬௭௬ 
கம். சக) த்தைலம் ௬௩ 
கபா௨லே௰யம் Ge. 
சபாலசூலைக்குசவுகித்ை தலம்௬ ௨ 
கருஞ்சூரைச்சூணம் BH 
கச்ப்பவியா இகளுஎண்ணை ௬௭ 
கர்ப்பூரசிலாசச்.தபற்பம். ௬௯ 
‘Sor ayer pr en 

கன் மந்தீச PEs 

: கா 
சாட்டுிசரணைச்சூரணம் Ox   

பக்கம். 
காதுமந்தத்திற்கு சசில்தேய்க் 

& SON Bevin ௬௪ 
காதுருத்திரைச்சலுக்குதை ௬டு 

காமகசேசரிகுளிகை ௨௮ 

குப்பிச்செந்.தாரம் ௪௪ 
காமகேசரிகுளிகை 2H 

குளிர்குரத்திற்குபொழம் sid 
1 ச் ் 

சகல்மேகஎண்ணை ௬௮ 
சண்டமாருதம் ௧௯ 
சத்துருமாரணம் .. .௨உ௰ 
சத்திவுப்புவழலைப்பெயர் கடு 
சர்வசுரகுளிகை 2 Hf 
சவர்க்காரலைப்பு ௧௪ 
சன்னிஞ தவாயுவுச்கு ௬௦ 
சன்னிககுதைலம் ௬௪ 
௪ன்னிக்குகலிக்கம் ' ௬௭௬ 
சன்னிக்குத்சாம்பரகுளிகை ௩௨ 

சா 
சாம்பிராணிபதக்கம் ௩௩. 

சத் தவிலம்௬௨ 
சிரசுகோய்பின௪சம சிரச்சாலைக்கு 
எவயோகெற்பம் ௬௨ 
சிவராஜயோகம் எ௰ 

சீக்திச்சூரணம் Ge 
௬ 

சுக்குச்சூரணம் Ger 
சுரத்துக்குபரஷாணனாளிகை௨ ௯ 

. கரத்துக்குலுபிமன்குளிகை ௩௦ 
சுசத்துக்குவெண்காசருளிகை௩.௪ 

eet உ௪



பெயர், பக்கம். 
. Ge 

சேத்மசுசத்இிற்குகயா ழசஞ் ur? 

(ane) சைவிரவைப்பு ௨௨ 

சைவிரலைப்பு Barr 
(ஞா) ஞானம் ௨௧ 
(தா): தாம்பிரச்செக்தூரம் GO 

. தானபுஷ்டிக்குலிகை ௨௭ 
தாளக்கட்டு ti 67 

SOOT Se ற்பம் ௬௮ 

(8). BiG Gran terth @ er 

இப்பிலிமிளகுசூரணம் (ஒடு 
திரிகடுகுசூரணம் இடு 
இராக்ஷ்ளரூரணம் | Ge 
இரிகமகுமலயெல் Be. 
திரிபு கை ௮௯ 

னர் தூதுவளனைலேகயகம் Oa 

'ஊாரச்அசெய்தியறியமை ர 

(2) தேத்தாக்கொட்டைடடுக 
(ஈ$ சயம் ௬௪ 
(sr) காகபற்பம் PR. 
காசசெக்தூரம் ௪௯ 

தாடி மமுமேலும்மீறியோடுகித௮ 
நா,சவுப்பின்பெயர் கடு 

(நா) லில் விபரக் . Or 

அல்சொடா இருக்க க 

(ப) பச்சைகாப்பூரவைப்பு ௨௪ 

பஞ்சசாடிபிருச்குமிடம் ம் 
பரக்கிப்பட்டைசூரணம் Bax 
(பி) பிண்ட௮ண்டம் aa 
பித்தகுரச் இிற்குகொழம்கஞ் ௬0 
(பி) பீசசத்துக்குத் திரி ௬௨ 

(ப) புருஷகாடி ௮ 
புருஷகாடிஈடக்கும்விசம். ௮ 
(பூர பூர்மாரணம் ௪௯ 

நரணழால் UG swe ஞான ௬௮ 
(2௮) SUN DFG காடிகள்ஈடக் 

- கும்னிதம : AH 

பெரு. நாற்காலியப்புசழ்ச்சி ௭ 

பெயர் 

.  பெண்ணும்கும்அணுக்குமரு ௧௯ 
பெருமபாடுதீரமிளகுலே௫ய டுக 

      

பக்கம், 

(பே) பேதிமாத் திரை ௩௨ 
பேசளம்., ௧௪ 

(பே) போ தூசி எல 

(ம) மக்தவாயுவுக்குச்சூ 7 ao BH 
ADS SOT BT iy. க்க 

(மூ) மூப்பூவுக்குவிபரம் OF 
முப்பூகின பெயர் ட ௧௫ 

முப்பூ கசா 

(ep) க சண்டமொழம்- ச்சா 
லூசி 3௬௯ 

மூலக்கியாழம்இரச? லக்காட்ட்க் 
G4 BT ழம் ௭௭ 

ல௫யத் திற்குவிபூதி ௧௬ 
வச்வக்காப்பு கள 

a 
வய க்ளா 

(வோ நவா தசரத அக்குயொ ழம் ௫௯ 
வர்க் திர் சி இக்குச்ளுரணம் BA 

aren 7 Remar உடு 

orton es Rig Agius Be. x 
வாலைரசத்திற்ரு ௮னுபானம திகு. 

நோய்கள் உச். 

வாலைசஞ்சிவிக்குளிகை ௩௨. 

வாலை பே திக்குனிை ௩௨. . 

வாய்வுக்கும் அந்த ச்இிற்குகெற்ப 
பிணிக்கும்வியாஇ சு௨- 

(வி) விச்துவேவணம் ge - 

வீராயகர்சாப் & 
வியா இகளறிய ௯ 
விஷயங்களுக் குக்குழமபு . ௬டு 
(லெ) வெண்காரபற்பம் ௭௩௯ 
வெண்ருட்டம் தரசெரர்னபற்௪௨ 
வெள்ளிபற்பம் ௬௨, 
Guar & CONS RE Cy F exaT tb Bar 
வெள்வங்கபற்பமநல மூலத்தி ௪௰ 
(லை) வைராக்இயம் er 

eee தீதியதருமம் ௯௪ 

அசரா இ-முற்றிற்று. 
வசவு



சிவமயம். 

அ.கஸ்தியமுனிவாருளிச்செய்த 

பரிபூசணம் - ௪. 

Oretes— 

சாப்பு. 

பூரணமாய்கிறைக்தபரி பூரணத்தைப்போற்றிப் 

புகழ்பெரியவயித்திய பூணத்தைப்பாடக் 

காரணமாய்கருவுரு யெக்குக்தானாய்க் : 

கண்மணியினவொன கருணை தனனை 

யசரணமாய்முக்கோண கடுவினினத 

அம்பரத்தையலுதினமு மறிவாற்போதறி 

வாரணமாமுகத்தோனை யலுதஇனமும்போத்தி 

மகத்தானவேதியனை வணக்னேனே. 

, வணக்கிமிகநிற்கை யிலேவேதியோலும் வடமொழியைதான்் செ 

டுத்தேயருளுமீய்ந்தார், இண ல் ீமிசபூரணத்தை யிருக் அுபார்த்தேன் 

ஏகாந்தபூரணத்தினின்பங்கண்டு) குண க்மிகபோகாமலறிகிற்கூ ,கு 

ருவானபரணத்தைககூர்க் அுபாடி, வணல்ூமிகவேதியன்முன்வைத்து 

யானும் வணச்சமாய்கைகூப்பிப்பணிர் திட்டேனே. . ௨ 

பணிக் இட்டயிக் Sa Bugs vs Setar Guts weeps 

பாச்த். து, கணிக் இட்டகருவெல்லாமிதிலேதோன் றுங்கைம்முரையு லகு 

சமுறையுமிதிலேதோன்றும், அணித்திட்டவின் ாலைவைத்துக்கொண் 

0, அனுதனமும்பூரணத்தைப்பண்பாய்க்கண்டு, அணிக்திட்டவயித்தி 

யமும்வாதஞ் செய்துதுசியமுள்ளயோகமுடன்ஞான ம்பாசே டக 

பாசென்றுசொன்னமொழி பெற்றுக்கொண்டு பதிவானபொதி 

யையிலேயிருக்கும்போது கேரென்றவயித் தியபூரணத்தைப்பார்க்கறி 

மீ-5$தஇற்றென்பொஇிகிற?த்தர்வர். ௫, தேரென்ததென்பொதிகிற்கு 

ம்பமூர்த்தி செகச்?சச தியான பூரணத்தைப்பார்க்க, மேரென் றமேரு 

சிசன்னில்வக்தோம் மேன்மையுடனடிமைபடைத்தாளெ ன்ருரே.



ண் அகஸ்தியர்பரிபூரணம்-௪௱. 

எஷ்றதகொருகித்தர்களை பார்த் துயானு மின்பமுடன்பூரணத்தை 
யலவருக்கீக்சேன்; வம்பருக்குமுலகத்திலுள்ளபேர்க்கும் வாயாவாய் 

த்தாலும்வழிசசான்றா ௫, என்றதகொருசிவயோ௫க்கெய்துமாலலிதிலு 

ள்ளகருத்தெல்லாமெய்துமெய்துல்,) கண்டுமிவன் காணாமற்கலக்குஞ் 
சோ திக்கருவியிலேயமைந்தபூரணமென்பாசே, 

பாரப்பாபூரணமாமிக்த_ நூலைப் பாரிலுள்ளோற்யோதேபதனஞ் 
சொன்னேன், கேரப்பா பூணமும்ஃ யிச்தியமுஞ்சொன்னேன் நிலையா 
தருருநாடிநிலைக்கச்சொன்னேன்; காரப்பாபற்பமொடுசெக்தூரக்கள் 

கட்டானமாத்திரைகள்சரக்குலைப்பு, பேரப்பாமுப்பூவின் தட்சைமா 
ர்க்கம் பெரு நாலின்மறைக்தசெல்லாம் பேசி2னனே. ௭ 

பே௫னேன்தயிலங்கள் சசாயனங்கள் பிலமானலே௫யமும் Sur 

ழத்தோடு, விசினேன்சகலவியாஇயுமேதீர விளம்பினேன்வசியமேோ 

டஞ்சனமாமுற்றச், தூசியிலேதிரிபுகையைஈ்துஞ்சொன்னேன் துடி 
வானமாரணமும்வைப்புஞ்சொன்னேன், பாஷையிலே ௮ஷ்டகர்மமெ 

ட்டுஞ் சொன்னேன் பராபரத்தின் குறிசொன்னேன் பணிக்துபாரே. 

சால்விபரம், 

கேளப்பாமூன்றுலட்.௪ல் காப்புசொன்னேன் இருபையுள்ளவா ௪ 

மத இலட்சங்காப்புச், சூளப்பாவயித்தியத்தி லிரண்டுலட்சஞ்சொன்- 

னேனவற்றைக்குறுக்கி யிருகாண்டஞ்சொன்னேன், பாளம்பாவதை 
குறுக்குப்பாதியாகபாடினேன் ௮று நாறுமாலுஞ்சொன்னேன், வேள 

ப்பாதிராவகமெண்ணூறுஞ்சொன்னேன் மேதைமுறையைத்நூற்றில் 
வெளியிட்டேனே. 3 

வெளியிட்டவைம்பதிலே மூன்௮ஷ்சொன்னேன்விவரமரய்முன் 
அற்றிற்செக்தூரஞ்சொன்னேன, வழியாகவெண்பஇில முப்பூவுஞ் 
சொன்னேள் வயித்தியச் சானாயிரத்தைன்னாறுஞ்சொன்னேன், அழி 
யாதமுன்னூற்றிற்கர்மகர்மம் அ௮ன்பாகசொன்னதைநீ யிர். ௮பாரு* 
முழியாதே சாணுற்றிலிரண்ட்சொன்னேன் மூடினதோர்நீற்றினமாம் 

Br SBT DM. ௯ 

நாநூற்றில் வயித்தியமும்பூரணமுந்தோன்றும் சாடியுடன்குரு 
காடிகன்றாய்த்தோன்றப், பால ஊமுப்பாலுகன்றாய் ச்தோன்றப் பாடி. 
re Conexant § Bur pgm sara) svt y கேடினற்கிடையா இவ்வுலகத் துள் 
ளே சிவயோூவைத்திருப்பார்சொடுக்சமாட்டார், சாளாகவவர்களி.. 
நதொண்டுசெய்து ஈன்மையுடன்நூல்வாங்? சாட்டம்பாரே, ௰
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கட்டமொன்றுபூரணத்தைக்காணவென்முல் நன்மையுள்ளசற் 
குருவாற்காணவேண்டும், ஐட்டமென்றவோட்டமெல்லாம் வோடர 
தேரீ ஒருமனதாய்சுழிமுனை யிலுகந்த தில்லி ஆட்டமென்றதிருக௨ 

சஸமக்கசேயுண்டு: ஐம்பத்தோரெழுத்துமுதலெல்லாமுண்டு, பாட்டை 
மிசப்பிதத் ததினாலென்னவுண்டு-பத்திமுத் தவயிராக்யமாகப்பாரே.() 

பாரப்பாவுலசத்தில் ஞானமென்பார் பராபரத்தினிருப்பிடத் 
தைப்பாரார்பாராச; சாரப்பாஉலகத்தில்யோகஞ்செய்வார்சார்ந் திருக் 
கும்பரஞ்சோதிதன்னைக்காணார், ஊரப்பாகிரியையென்றே யுழலவா 

ர்கள் உத்தமனேஉள்ளூயிரையசியமாட்டார், கேரப்பாசரிதையென் 
பாச்தன்லுக்குள்ளே நெருப்பாறுந்திருத்கோயில்கண்டிலாசே. Te. 

- நெருப்பாருமயிர்ப்பாலல் சடந்தப்பாலே நிலையா சகல்சையடா 
நீத்தப்போகா, இருப்பார்கள துமயமாயாடியா,. இன்பகலம்பற்றா 
யோடியோடி, குறிப்பாசகண்டவர்க்கேதெரியுமார்க்கம்கோடி ரவிசுட் 

ர்கார்திகொண்டவாட்டம், வெறிப்பாகயூரணத்தை யறிவாற்பாச்க்க 
லெட்டவெளியாகுமடாகுருவைத்தேடே. 8௯ 

பெருநூற்காகியப் புகழ்ச்சி, 

குருவானஞானகா வியத்திற்றானும் கூர்மையுள்ள பூரணத்தின் 
குறிப்பைச்சொன்னேன்; பசிகானசெளமியமாஞ்சருக்கமப்பா பாடி. 
சேனைன்ணுற்றில்ஞானமெல்லாம், தருவான.பூரணமீசாறு நாலிற்கரு 
தினேன்ஞானமொ டுகற்பமெல்லாஞ், சரியானபெரு நால்காவியத் Bp 

ருனுஞ் சாற்றினேன் மும்மணியின்றன்மைதானே. De 

தன்மையுள்ளசெளமிய சாகரத்திற்றுளுஞ் சசலமுமேயாதிய 
ந்தமாகச்சொன்னேன், முன்னமேகுரு நூலாம் பன்னிரண்டுரா தில் 

முத்தியள்ளஞானமொ௫கற்பஞ்சொன்னேன், வண்மையுளவயித்தி 

யபூசணத்தைவாழ்த்தினேன்வயித்தியத்தின்வழிதானன்ருய்ச், சொ 

ன்னமொழியெவ்வளவுக்தப்போயில்லை சோ தியென்றபூரணத்தாற்று 
லக்சனேனே. கடு 

| ரணமாமாதாரக்தன்னினின்றபுரியட்டதசவாய்வின்பேர்தான் 
கேள, வாரணமாம்பிரணவனோடபானன்றுலுமகத்தானவுதானனுட 
ன்சமானன்வியானன், சாரணமாகாகனொகர்மன்றானுங் கனமான 
கருகரன்கூர்தேல,கத்தன், ஆரணமாக்சனஞ்செயலும் பத்துமாச்சு 
அப்பனேயசபையினி அதை னே, ar
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அறைகறேனிடைகலையின்ச ழினையாகல் ௮லம்புடையுங்காந்தா 

ரியத்தியோடு, இறையான9குவைசக்கினியோடெண்ண இயல்புருட 
ன்ருருவென்பார்சோ த்திந்தான்நிரையானகெடுந்தொக்குசட்சுவோ 

டுசேர்ச்மயுள்ள சிங்குவையாக்ரெணமாகும், முறையுடனேயிவைய தி. 
ச்துநிதான்க்கண்டு முதன்மையுள் எகுருகாடியஞ்சுங்கேளே, Sa. 

_ | புருஷசாடி, 
-அஞ்சாடப்பத்சான தசகாடிக்குள் ௮ப்பனேரவிமதியுகெருப்பு 

மாகி, மிஞ்சாதவாதபித்தஞ்சிலேஷ்மமாஇவிசமன மூன்றினிலே வியா 
இகாண, கெஞ்சாரக்கா ணுதற்குவகையைக்கேளுகேர்மையுள்ள தத். 

வத்தைநினைவாய்ப்பார்த், செஞ்சாரைப்போலப்பாநாடி தன்னை;்திற 

மா கக்காணுதற்குவகையைக்கேளே. Beh. 

'கேளப்பாபுருடருக்குவல ௫கையைக் இருபையுடன்றான்பிடி த் 
அநரெட்டைவால்க, ரூளப்பாபெருவிரலோரங்குலத்துக்கப்பாற் ௪௧ 

மாகமுவிரலாலழுத்திப்பாரு, வாளப்பாமுதல்விரலேவாசத காடி வண் 

மையுடனடுவிரலேபித்தசாடி, தேளப்பாகடைவிரலேசேஷ் மநாடி Sp 

மாகரின்ன நிவாற்றெனிர்துகாணே. oe ௪௯ 
'புருடருக்குகாடி.கள்ஈடக்கும்கிதம். | 

காணவேபுருடருக்குவாதகாடி. சானகத் அமயில்போலும்அன்ன. 
Cur gis, சோணவேகோழிகடைகடக்குஞ்சொன்னேன் அரியமெ 

ன்றபித்,த;த்இனாடிகேளு, எணவேயாமையுனடையைப்போலும்.எ 

ன்மகனே௮ட்டையைப்போனடக்கும்பாரு) வேணவேசேத்துமச்கா 
ன்பாம்புபோலும், வேணபடி. தவளைகுதிபோலாம்பாரே, . aD. 

பெண்களுக்குசடி கள் நடக்கும்விதம். 

பார்க்கவேபெண்கெளுக்டெ.தபக்கம் ப திவாகப்பசர்த்திடவேப. 
சுரக்கேளு, கார்க்கவேவா சம த சர்ப்பம்போலாங்கனமானபித்தமது த. 
வளைபோலாஞ்், சேர்க் கவேயையமென்றகாடி.சானுஞ்துசடையாவன் 
னம்போற்செழிப்பாய்காணும், அர்க்குமேதோன்றுமிர்சாடிமூன்றும் 
அ்னுதினமுகலலறிவாலறிந்துதேறே, ் ae 

. -காடிகள் முமேலுமீதியோடும்விதம். | + 

- தேறவே*சந்திரலும்வாதகா மானசூரியலும்பித்தகா . 
வேயக்கினியும்சேஷ்மராஷி இினல்கவேலிய வதக்க = 
வேமந்தன்செவியிரவிமுன் றுங்குணமானசூரியனுக்குமூரியோடும் ஏ 

தர்ற கய கன் வெள்ளிதானு மின்பமுள்ளசர்திரனு மோடுக்சா 
car: 2.2. 
      

* அஆதிவாரம்விடி.யற்கா ag Bev சூரியகலை,



அகஸ்இயர் பரிபூரணம்-௪, ன 

இ.ங்கள்-விடியகாலத்இல் சக் இரலை 
செவ்வாய்-விடியற்காலக் இல் சூரியகலை 
பு.தன்-விடியற்காலத்தில் சந் இ.கலை 
வளர்பிறை-வீயாழம் விடியற்காலத் இல் சக் இரகலை 
தேய்பிறை-வியாழ் விடியற்காலச் இல் சூரியகலை 
வெள்ளி-விடியற்காலத்தில் சச் திரகலை 
சனி-வீடி.பற்காலத்தில் சக் இிரகலை 

*இவலிதகளை Baad லசுழிமுனை மூன்றுமேவாதபித்தசேஷ்மங்களெ 

-ன்பவைகளனவைதப்பினுல் வருவனவற்றை உள்ளங்கையிற்கண்ட்கொ 

ள்க, “3 . 
| Bus Seon Bu, 

. சாணவேயிப ௮ிஃலவாதமோடில் சனமானசளிகிருமலிகரப்புண் 

டாமே, நாணவேசெவ்காவில் வாசுமோடில் ஈன்மையுள்ள சுரமதுதா 
எணுகுஞஷ்சொன் ஜோர், தோணவேமாறந்தனிலேவாதமோடில் துணி௰் 

ததொருதேளமுஞ்சன்னியெய்தும், வேண ?வகியாழத்தில்லாதமோ 
டில் விலாவோேேக மெல்லாம் எலியுண்டாமே. ௨௩ 

உன்டன இல்சலிலே பிச்தமீறில் உத்தமனேசலதோஷ் மூட் 
னேகாணும், பண்டான இக்களி?லைபிச்சமோடில் பாரமுடனீ3ேற்ற 
ந்தலைக்குச்துண்டாம், அண்டானவெள்ளியிலேபிச்சமோடில் ௮ப்ப 

னளேகண்ணோபுங் கானுகோயாம், கண்டானகுருவினிலே பித்தமோடி. 
“ல் தண்மையுறுந்தாபகரர் தலைகோக்காடே. ௨௪ 

கோக்காட்டை யறிக துரைக்ச . வயித்தியத்ரு அண்ணாதிவாய்ச் 

சொல்கிலவிட்டே னுணுக்கமெல்லாம், பசற்காட்டாற்றெறியாதுபழச் 

கமாச பார்த் தறிக்தோர் தனையடுத்துப் பசிவாய்க்கேளு, கேட்டாக்சா 

ற்ையாதிவ்வுலகத்துள்ளே கிருபையடசேமனமுறுதியாகநீயு:், 

வாய்ச்காட்டாலீம்நூல்கான் வாய்க்கும்பாரு வண்மையுள்ளகுருகாடி 

வகையைப்பாசே, ef 

.குருகரடி மீருக்குமிடம், j 

'பாரப்பாருநுகாடிபைற் துக்குஈடுவசய் மாறிகிற்கும் சரலாறு தன் 

ஊைக்கேளும், சீரப்பரபித் தத்தின் முன்னேநிற்கும் *திசைநாடிபத்தக் 

குத்திறமாய்கிற்கும், ஏரப்பாவாதமென்று சொள்வார்மூடர் இருத்தி 

யங்கேபாற்பசா வில் Gag see, சாசப்பசொண்டகுரூ சாடிகேர் 

மை சனைய் தியலகைய/ திய சாற்றுவேனே, ௨௬ 
    

% த௫கரஷ- இரைநாடியென | மரு? Aug. 

2



௰ 26 Bart udigyy cert oat 

பஞ்சசகாஉகஸிருக்குமிடம். 

சாற்றுவேன்பெருவிரலிற்பூதகனுடி ௪வ்கையில்லா Oo BF cor. 

வாதமென்ச, ஏற்றமுள்ளஈிவி3லதான் பிச்தமாகும் இசைக் தொ 
ருபவுத்திரமேயையமாகுமட்ட தோற்றுகின் தறுமிரல் சான் பூ,சனாடி ௬. 
தசமுள்ளகுருகாடியைர் ஐட்சேறு, மாறத்றுமேரு துசாடியைச்ஐட்சே 

re ga வளர்க் அரித்கும்பேர்பெசியவண்மை, கானே. oF 

பேச் Aude as: ₹9ணமே2ெ சன்னிற் பிரண்டுவரும்வாய்வுவத் 
இலட்டைமேலே, செறி.பலாய்வுமிகுகிஷமஜேன்றுக் தீனவுசொதிமி 
கவுஃவருக்தேகக்வாடுஞ், ஞாறியபித்தச்இிலாமைபோலச் தோன்றி 

லேசரமிக்குச்சுழத் ஐவாநீர், கார்பெ BEng நவதுபோல் கீயர்வதோ 
ன்றுல் கதத 2டில்மீர்சட்டுஞ்2 லேக் அுமச்தித்போ மே, ட. வறு 

Ges ging Bis yet. சிச்சக்போலே?திநிற்லெதின்னாணக்தான் 

S203 sis gb, Yavaw ies யூரோ வத்தமிருமாடுல் ௮சாத்இியமாம 

சணகுறிதப்பாதப்பச, காற்றென வேகுரு ஒடிகுன் றிப்போகில்கழியும் 
னங்க வடம ககாள்ள ல்கும், வெற்ப Ne Ae 
ஞ்சொன்னோ மினசந் சாடியிருத் திப்பசரே. ௨௯. 

ரகப் பக்க ம்பாலில்பாரித்தசலேம்அுமர் தானெ இரே. 
த்றமில்லைலா தபி.ச்தமிரண்டு 

பார்ப்ப ச்குரு 

  

மோசம், கரப்பாறாருசாடிகேரேறித்டி: 

சோரும், சாப்பா ease Ge வ்னேலவாம்டஇல் தப்பாதேசாத்தியக்க 

ன் தானுண்டாளும், கத பாஉடலுக்குளுயிராய்டின் றகருவானகுருகச 

ours J zaGezr. ௨௩0 

ஒன்௮க்குமெட்டாத ஈடிகேம்மை யூரோவித்தானிருக்கு apse 
ன 2 ௬ 

மைகேளனீர், வண்கெள்தான் மரவுரி சை? rao வாதபித்த0 
க 

லேத்துமத்தன்மதுவையுண் னும், என்னறைக்றாம்வா கபித்த ஈடுவேகிற் 

Gb எ.நுவதுங்குறைவசவுகில்லை. பப்பா, கன்௮ச்குப்ப பாலிறதக்கும்ப 

௯ப்போல காத்திருக்கு குகுகாடிகாலைப்பாே Ms 

  

குறுசாடி. நிலைய நிய Lit SAG. றலை ன் கூட்டமிட்டுச2 re Br sp 

குலமைசொல்லார், மறுகாடிை தபித்சிலேச்மரான் os Dae $BuOuer 
றிதையறியார் லார்.$ை தசோல்லாம், அழுகாத Sons ஒயாதக்காணும் 
கைமுறையால்குருசதொட்டுக்காட்டத்தோவ்றும், பெருகாடிசாத்திர 
த்தின் nena Buy as GurQperg ls awe dusGy. ௩௨ 

போன் மதவுண் 

  

 ரத்லாம் வனா eerie LA Temes ep



pow Bast பரியூச ரகர, We 
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ஹா! 2 சர்ந்னு. ௪ம் gS 

oe #16. LS aI BY RSE 

ii, Fe 

  

   
     

  

pis ‘ we 3 £: 

ia நடுவில்ல 7 க்சேர்மைதனைகா 

    பம்பரம்? பாற்: குருநாடி ன் சற eal 'ரூம்லாதபி, 

விலலேசான், அம்பரம்போற் ரூழூறில வா சமித்து மையமென்ற 

சாடிமுதலாடி போடக், சும்பமுட டன்கன்ட wpe எண்மூன் அஞ்சுத்தி 

4 கச இகிக்கோன் மாறலெனக் : சம்ஒச்சேர்க்னு, தம்பமுடன்வாதமபி் 

திகிலான சம்ம என்மோலடிரித்தும்னரு ட் df grup 5; PP 

SRG ar sashoe 

  

        

சோழியன் ௮ன்னயிக்குறியா 
3    மென்ன, வருகாகிபித்த ae Poe a Bast தியுன் அன்னாயி 

ல்குநியாமெ உண்டி வருசம் க sé Gol p@alurg Os haa வீழு 
ம்விட்டிலைப்போற்டு eailé go காணும், Gugere 676 Os & இிலலையவே     

ண்டாம் iD ys aor Sao pderes sli அ சனாம்பாழரே, கடு 

lo T ear w © wD. 

PS குறியைக் 

ணு, ஞாணம அம்பர Aso Cas GY 

சை. su ds, as ise reSen FOF 

நூவிரம் 

ணகர ல ne me aes 22, 

      
அரப ச a         

   

    

மணியுக்சல்டி 

போலும் வா தீபி    

  

   

  

   

  

   

  

   

  

3 ஜன் சாம்போலே FRR HESS git 

Sy sy 9 கண்மெற்றுமாள்மரணாஞம் அப்பனோ 

  

நன்றா தாள் சாவார்சோன்? 
  ft உ உ ல 

மாடில, இரடுகண்ட எட்டாரரான் ௩ 
த சபி 3 89 ET LOT ET an. aie age ar 

  

கூடி. நிலைஃப்பிச்சிசறியது வோடு 

DPBS னமாமலிஜனுடபே uP 

  

மானுல், கொ தலும்பிபாம் 2 

யைங்கூடில் வெ இுமப்பா 
a ட்ட 

மூன்று? டீஒன்முய் கூடி, அல் ுலப்பச ப of FE Sees auc a அடியேசகாகணில் ய 
5 தப் 

பனை யவர்பிழையார ிம்றுபாமே. TH 

பி CSB LN ஈதவாதயித், 8 த் 

  

de ae: சபாழாம் eS gies 

    

திசசேத்மல்கூடி. பிரண்டுவரும் பேன் 
கொடுச்குப்போலே யோடி, உளையாகலோடம்பேதலோமோனல் உத் 

தனை அண்னா ப எனைய குனா அகவன் ன்மெய்க்ருநியைக் 

காணார். கூப்பமிட்கே ஊனே 19: சசங்கிப்ப ரட் 9 விழியா ஊக 

by Bs 

    

      ப . அ றம்மண்ணாம் ளி 2 இய றி தார்சந்சீயுமே விலரூம்பா மே



Do Hazon Sua பரிபூரணம்-சா, 

சந்நியெழுபோ திலிக்தராடி மூன்றும் சாதகமாய்குழல் வண்டுத 
ண்ணீர்மீதில், உன்னிய துபரபரத்தேயேஃடரப்போல் ஓடியெல்கும் 
வாசபிச்தசேத்மமெல்லாம்; தணி லாதவ பணரும்பா ல் கதி 
ப்பகும்வாசபி2சம் பம்பரம்போல், பின்னிபஅவிட்டிலைப்பேச ற்றெ 

திர்துவீழிற் பேச்சில்லைமரண மென்றேபிசித் தச்சொல்லே. 2?) 

- சொல்லப்பாலாய்வுச்சுமர் சத் ௮ச்குர் இணையாக அமர்ச்அமெத் : 

தித்தளர்வாயோடும், அல்லப்பாபசனக்குச் தூம்யோடும் அப்பனே 
௪ன்னிதான் புழுப்போலோடும், நில்லப்பா வகிற்.றுவலி கண்டபேற்கு 
கேராசவுள்ளுறலாய்வால்உயோடும், கல்லப்பாசெந்தியென்ற சோய்த 

னக்குங் கரையுடைக் தவருவியைப்பேோற்கானுங்கனோ.... ௫௧ 

காணிதத்தில்வா தமென்றோர் சேத்மலாசம் சாணுமடாசூலையெ 

exp pte gS sib, Ayo weary = புறைக்குவாகபித் தம் விதியறி 

யாப்பினசந்தான்பித்தசேத்மஈம், தரண.மட வீற்பரசிகர்ப்பப்பாசொ 

ல்லுகிறகாடி. யெல்லாஞ்சுழன் se ணும், ரணமென்றபாம் பன்டில்சா 

தஇவெல்லாள் கெதிசெட்டுக்காணா ௯செற்பமாமே. 3 ௪௨ 

வாய்வுக்கும் மந்தத். தக்கு 5 கெர்ப்பிணிக்கும் dur Gare. 

கெர்ப்பிணிக்கு லாதபித் சங்கலம்இக்காணும் இராணிய இசாசமெ 

ன்முற்றளர்ச்துகாணும், உற்பசித் சகபமிளைசாசரோகம் உற்றிடிலோகி 
லேத்துமந்தான்மீறிக்சாணும், பிற்பீடி த் தவிஷமருஞ்சோகைபாண்டும் 

பிலமானால்வீனைபோல்மீட்டும்பாரு, பற்பிடி த். சமேகமென்றால் பித்த 

மீறும் பாலகனேசம்கைகொண்டு£சோம்பாரே. Fu. 

நீர்மேசமானவர்க்குகாடிதானு& நிர்ணயமாய்காடியெல்லாம் பில 

மேகெட்டுச், சார்மேசகம்போலவக் சசியின் மேலே சண்டுகிழும்புஷப் 

போலேபுரட்டிக்காலனும், சர்மேகமானவர்க்குகாடி தானஞ் P DO ba ab 

குருடி திதமாய் த்தாலும், பேர்மேகக்கடுத் ie. பின் 

னியதுஅடி.த்.துவரும் உற்றுப்பாரே. _ re 

உற்றதொருகெற்பிணிக்குசேத்மபித்தம் வுறுதியெனும் விச்சலுச் 

குச்சேத்மவசதம், மற்றதொருசுரக் தனக்கும் வாதபித்சம். வகையான 

சணக்காய்ச்சல்பித்தவசதம், ருற்றமில்லையிதின்குணங்கள் மருச்சாற் 

தீரும் குருவானபூரணச்தின்குநிதான்பாரே. eB 

அஷ்டகர்மப்பாவை தம்பனம். 

பாரப்பாபூரணகாவியத்திற்றாலும் பாடினேன் gap. stilt பச 

வைதன்ளை, நேரப்பா௮ப்பாவை கன்னைநீயு * நினைவாகமன இலே நிறு



oid Dut ப Os seme ௱ GH. 

தீதிக்சொண்டு, சாரப்பாவுனதறியைமேலுங்கேற்றிச்சு் இரனைச்சூரிய 

னிற்சாரப்பண்ணி, கூரப்பா௮க்னிகீத்கூர்த் துன்று குணமானபற 
வைதனைக்குருவாம்போ ற்றே ௯௭ 

போற்றியேகடுமனையினின் றுக்கொண்டு பூரணமாய்ஈகயமயன வெ 
ன்ழேயோதி, பார்க்இிபனேகசருப்பூரபேம்பார்ச.ஐ பாக்சாககிபூதியை 
நீகையில்லாம்5) மேத்தியாயனுஇனமும்பூரப்பூசி 8யிருக் சவதிலுடை 

யனேர்மைகேளூ, பார்த்தபேர்சகலருக் தம்ப மேயாலார் பாலகனே 

  

பராபர த்தைப்பகணித்துபோற் 2ற. ௪௭ 

பணிக்துரின்றபொற்பாலை தல்னைநீயும் பாலகனேசுழிமுனையா 

ன்மேருக்கேற்றி, ௮ணிக் ஐகின் ஐயவவெயவென்றுநியும் ௮ப்பனேகர் 
ப்பூரபேம்பாச்த்து; அணிச்துநின்றவிபூததளைச் னையில் சாக்இச் ௬2௪ 
மூடன் *லலசடமஇிற்பூசிவிட்டால், அணிர் ஐறின்றச)ச் துருக்கர் வசிய 
மாவார் ௮னைவோருந்கான் வணக்கி கிற்பார்பாசே. ௪௮ 

Xaver Cs pa. 

... கேளப்பாபொற்பாவைதன்சைநீயம் கெடியாகக்சேசசத்இில் நிறு 
த் இக்கொண்டு, வாளப்பாபூரணத்தின்மனதையூவ் தியயகயமவென்று 

நீமனதஇிற்கொண்டு, வேளப்பாகர்ப்பூசதீபம்பார்ச்து விபூதிகனையுக்த 

ளமாசப்பூசிக்கொண்டால், கேளப்பாவொளன்றுமிக்லை வெல்லாமோக.் 

குணமான பூரணத்தின் கருபையா ல. ௪௯ 

இருபையென்றபூரணக்தார்பாலை.சன்னைக் கெர்ச்சிதமாகடுமனை 

யினட்டிக்கொண்டு, வருமமுடன் சிவயவூவென் அகீயும் மார்க்சமுட 

ன்கர்ப்பூரதிபம்பார்ச். துப், பெருமையுடன் விபூதியுச் சளமாய்பூ9ல் 
பேரானசத்,துருக்கள்மாணமாகாச், ௮ருபமென்ன பூணத்திஜண்மை 
யாலே யசையாதசோயெல்லாமகன்று 2பாமே. | 

போமப்பாநீபூரணத்தார்பாலைதன்னைப் புத்தியுடன்சு ழிமுனை 
யசந்கண்டுக்கொண்டு, காடீப்பாவசியசிவவென்றுரீயுக் கனமானகர்ப் 
பூரதிபம்பார்த்தே;) ஓமப்பாவறு இனமும்பூசக்சொண்டால்உன்னுடை 
யசத்துருக்களேோடிப்போவார்) காமப்பால்கொண்டுகிகல் ஈருவிநின்று 
கண்பணியாற்கெ மணியைக் கண்டுப ற்ற டக 

போற்றப்பா பொழற்பாவைதன்்ளைநீயும் புத்தியுள்ளவறிலினிடம் 
பொருக்தவைத்ு, பார்த் எப்பாசயகமகயவென்் றுநீயும்பத்தியு டன்கர் 
ப்பூரதிபம்பார்த்துச், சாற்றப்பாவிபூதியகீலலாட௨மீஇிற் சகலருமே 
யாஇருஷ்ணமாக் தன்னைச் 2சர்வார், காத்தப்பாபூரணத்தைப் பார்க்க 
பார்க்கக் கணமாய்கைதாக் இர்ர்து சோ தியோாமே. (இ௨ 
  

% தஎருஷ்ணம அழைத் தல,
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பரத்தின்குறிசண்டேயதிவா ய்திவ 
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அமேகர்ப்பூச பேக்கொண்டே, அல்வுமேலிபூ திகையுத் சளமாய்ப்பூ௪ 

அனைவேருமுனைக்கண்டார் பே லிப்பசர், வெல்லுமேயட்டசர் மெ. 
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அமொன்றுப்க்காணும், காரலானலாூயி, லெ C98 ae 38 கனமான 

பிரமசதின்கருணையக் ங்கே, மாலானமாலினிட்ப Bupa 

மூன்றெழுத்சாம் மறைத்ததற்கே, சேலானசெயலறி* சாலெல்லா மூ 
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பாரப்பாவி௫ன மொரு செய்திச்சளு பதிலானமுப்பூவை யறிய 

வென்றால், பேரப்பாசொல்லுகறேேனன் ர 'க்கேளுபெருமையுள்ள யி 

றப்பிறப்புமகற்றுமூலி, வேரப்பரவடி மூடி நடுவுமாடுே வேதாத்த SAS Bt & 
திராதார் சமாக), sees meee fate 'புணனையாெருளை வள்ள எ இசிபுன 
வின் sem apse ரூமே. 
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தைந்துவிசையரச்ச, நன்னுனவெடி புப்பூப்பல்மானாலு நாட்டுலே 

இனமோடிக்க இரண்டே, ஓச்றுனசம்தியெட்டுச்சோட சக்த gasew 

னேகல்வத்இலிட்டுக்கொண்டு, சென்     
   hi முூட்டசெண்சருவிலெருக்கம்பச 

dent இறந்சபழச்சாறாட்டி பவணாத்முப்போடே, சே 

சவர் க்சாரலைப்பு.. 

போட்டரசைக்கச் ரூடஜொ வருகானயோக ரடி புகமானசரக்செல்லாஞ் 
சேரவெசன்ளுய், நீட்டரைக்கசாடீம்சண்24 2 செம்வேண்டாம் Adour 
னயில்லைசெய்தநினைலாம்க்கேளுூ, காட்டையாசவிசனிலேகாய SST 
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இ சவர்க்காசக்ளு ஐுவிதரள்ள வேள்ளாட்டிற் கெதிபட்ட Gamweaur 

புளமெடும் 

ச்சே, ௯ 

மூப்பூவீக் பெயர், 

வேக்சைவென்ற மூப்பூவின் பேர்தான் கேளு வெதித்தசக்சம்பே 
ர்ண்டம் ப்தி areas Quay சிறுசா கம் பட்சிராசன்சச a 

ட க்கான! wall py ரக்காலன்மாலண்,  பார்கையெல்லாங் சண்டவனே 

வாசஞாலி பதிவான வண்டமடா ுதியுப்பு, ஓக்யென்றசத்தியுப்பு 
வழலையுப்பாம் உண்மைய ள்ளாா தவுப்பைவகம் ஐ3களே. 
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ன்இங்கசாரமென்றுஞ், ணிக்கை ரணம் தமென்றுமன் s சனென்றுஞ் வெ 

Gan adr wow 6 ger மமென்றும் உக்ற்ே வென்ற பராச ததிபெருமைக்கா 

ரி யொடுச்சா௫வாசமுன்ளஷீயோமூத்தி, சற்றுவுமனம்பதரும்சைகா 
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௪த்இயப்பு வழலைபெயர். 
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    6a 0 கஸ்பர், ர் 

பா இயவிலே நூம்முர் த்தியானு! 

கலந் ஜின் உரவிமதியுமக்டு



| ae ser Bud ub pganrt-eir, 

னியுமாத) ஓமப்பாமூலமுதல? அமா உடன்சேர்ர்தபொருளதனை ௨ 

ற்றுப்பாரு, தாமப்பாமுப்பொருளென் திதற்குப்பேரு தண்மையுள்ள 

மூமூதன் மூடிவரையுமெண்ணே, ௬௪ 

எண்ண வேலின்னம்வெரு?பர்குஞண்டோ வெச்மகனேபுச்தியி 

ைநிர். தகொண்டு, சொன்னதெொருகருமானமேசென்ராலேசொல்ல 

நிக் தசொல்லுேன் பிண்டம்பிண்டம்) மன்னவனேபிண்டமென்ரு 

ல்மலைக்கவேண்டாம் மத்திரசலைவழலைமலர்பூக்குக்கரலம், மூன்னமேய 

க்காலமறிந்.துமைந் தாமுத்திசொண்டகாதமதில்லிர்துமாச்சே, . ௬(ட 

பிண்டம் ௮ண்டம். 

Big Glow Dé pds gus yess ord Cosrigarsngs GAG 

ண்டா௫, சொர்தமுடனேகிரண்மெணியுமாசச் சோ திமணியான 
வும்பிறையுமாக) வக்தமதிப்பிறறயஏவும்வட்டமாக வட்டமதிரண்டு 

ருலரய் மண்ணாமா௫) அக் தமூள்ளமண்ணுசறி உப்பாய்கின்றே யாதி 
பென்றபெசருளசனபிண்டமாச்சே. ௬௭௬ 

பிண்டமென்ற சவுக்காரவித்தை ன்னை பேருலகலாரறியப்போ 

ide, சண்டவர்கள்கோடியிலையொருவருண்டு கைம்முறையாய 

வர்காட்டிற் குருவுந்தோன்௮ம் பண்பாககின்றபூரணச்சதைக்சண்டாற் 

பாலகனேமுப்பூவு நவ்றாப்சத்சோன்றும், விண்ட இல்லைசண்டவர்கள் 

செொல்லார்சொல்லார் விணாசச்சுட்டலை*் அவி2யென்பாரே; er 

விதியானவிதிய நிக்தோன்வாத ம்சாண்பான்விதியநியான்பதியறி 

யான் வீணன்விணன், சதியாசமுன்சொன்னமுப்பூவாலேசகலதொழி 

ல்கைம்முறையாய் செய்யலாகும், பதியான்பஇியறிக்சேயமிர்தமுண்டு 

ws லகனேலாடமதிற்பற்திக்கொண்டு,செதியானமோட்சமெனனின்றா 

யானாற் 'சேசரச் தித்சேசரியாள்கருபைய மே, ௬௮ 

வசியத்திற்குவீபூஇ. 

... - இருபையுள்ளபுலத்தியகே வசியமொன்று சகெணிதமுடன்சொமல் : 
BOE pars முய்ச்கேரு, அருவமுள்ளவுசிச்தரபூமியிலைசென்று ௪௪ 

மாசவெர்த௮ ஸ்திஎடுத் அமைந் தா ருவமுள்ளஅஸ்இயுடன் விஷ் ணா 

மூலி ஆசெத்திதன்னுடையவேரும்கூட்டிக், கருவையிவிச்சொல்லு? 

றேன்கலசப்பாலாச்சருனையுடன்ருனரைத்தேவுண்டைசெய்யே ௬௯



அகஸ்தியர் பரிபூரணம்-௪௱, கள 

. . செய்யடா உண்டைதனையுலாவைத அச் செம்மையுடனெருவடு 

க்கப்புடத்தைப்போடு, மெய்யடாசொல்லுகிறேறீறிப்போரும் வேகா 
ச்தமானதொருநீற்றைவாங்க, வையடாசவ்வாதுடனே புனுகுசேர்.த.௧ 
மார்க்கமுடன் அ௮ங்கெனவேலட்சமோ தி) மையமென்றகெற்றியிலே 
விபூதிபூசி மார்க்௩முடன் ௮2 சரிடஞ்சென்றுபாரே, or 

சென்றுமிசகின்றுடனேயிராசமோசம் சிலசிவாசெகமோகம் ஸ்ரீ 

வ௫யமாகும், ௮ண்டர்பிரானருள்பெருகிவசியமுண்டாம் அப்பனே 

ஓம்ிலியும் நியுமென்று, . பண்டுபோலிலட்சமூரு வேற்றிப்பின்னர் பா 
லகனேலலாடமிசைப்பூசிச்சென்றால், கொண்டரெனமேசத்.அருக்கள் - 

வணங்குவார்கள் துஷ்டனென்றமிருகமெல்லாம் வசியமாமே, erg 

வ௫ியக்காப்பு, 

ஆமென்றவசயமொன் றுசொல்லக்கேளே அதிமுதலானகொடிய 

ருகுவாங்) ஒமென்றுசண்டிச்த.ம௮விற்போட்டே ஒருமையுஉன்ம 
ண்டலஞ்சென்றெடுத்தப்பாரு, சாமென்றநீர.துவே நவ்ருய்வற்றிகடு 

லானகெடடியதுவும்பதமாய்கிற்கும், சாமென்றுசன்மயமாவச் தமூலக் 
தருவானமூலமதின்றன்மைகேளே,.. வ «re. 

உன்மையென்னவெள்ளியுடன்செம்புசேர்ந்து திருவானதங்கம 

அமூன்றுமொன்றாம், உண்மையுடன் சானுருக்கிக்சகடுகட்டிஉறு இயு 

GT at LP WDE GMM SB (hig. Fy செம்மையுடன் ரவீவளையம்போலேசெ 

ய்௮ு தெரியாமற்பொதிக்தஇன்வாய் சேர்த்துக்கெ ண் ஈன்மைபெற 
ச்சற்குருவைதியானம்பண்ணி ஞாயிலகிலேசத தீமுன்புவைத் தப்போ 

psp. - ௪௩. 
வைத்தெடுத் சாரலிவளையம்சகிளக்இத் சன்ன அலுகையிற்றுன் 

பூட்டியிருப்பாயானால், மைதிதிகழுவிழிபாரும்மன்னர்கூட்டம் மகத் 
தானமிருகமுசல்வசயமாகும், மெய்த்தசோனிம்முறைதான் ௮ இிகவி 
ததை வேதாக்தபூரணத்தில் விண்டமார்க்£ம், உற்றதொருசேடஇிதன் 

-னையுலகத்தோற்கே யுரையாதேயுரைத்ததிஷ௮றுதியோமே. ௪௪ 
வ ee, வ௫யமை, .் 

போக்கான இன்னொரு வசியங்கேளு புகழ்பெசிய ஆவின்கோ 
ரோசனம்சர்ப்பூரம், வாச்கானசண்ண மூலிவேரும் மகத்தான ௪ 
ந்தணமும்புலுகுங்கூட்டி, சாக்கானமச் திடம் ஒம்ரிப்வசிமோனெிவசய 
மென்றேயோ௫, தேக்கான தில்லை டமாடும்போலே செக்துவெல்லாம் 

கேடிஙின்று கதரும்பாரே, - எடு 
* சண்ணனிடமூரு விஷ்ணுக்கரர்தை,.



வ = oe . ர் 3 அ அகஸ்தியர் பரிபூரணம்-௪. 

பாாரப்பாகிராம்போன்று கூடச்சேரிற் பரைஎ௫யம் ஜெகலகசியம் 

இரண்மோடும், நேரப்பா உள்ள ௮கை ௨ளளக்காலில் கின் றழுக்குச 

வ்வாதுஞ்சேர்ர், தானால், சேரப்பாமந்திரச்தையென்ன சொல்வேன் 
BAG a: சமூன்றுமே லசியமாகும்) காசப்பாமந்திரத்தைலட்சமோ தில் 
கருவியெல்லாம்வசயமடா சண்டுபாரே. ௪௬ 

உருமா ற்றமை, 

லசியமென்றமாற்றமெ-ல்து சொல்லக்கேளு வால்நீண்டு இருக் 

இன்றகரிச்சான்பிச்சு, வயெமென்றபச்சோர் இபச்சைப்பாம்பு௨ண்மை 

யுர்ளபாம்பரணைபிச்சங்கூட்டி, வசியமென்றகரும்பூனைகருக்குரக்கு 
மார்க்கமுள்ளஈண்ணிரண்டுமிச்சுக்கூட்டி வ௫யமென்றயாளைகண்கட் 

os grille மார்க்கமூடன்றுன்கருக் சல்வச்தாட்டே. ௭௭ 

ஆட லாய்புமுகுடனேசவ் ௨௫ கூட்டி. ௮ப்பனேரளுதகமாநாதம் 

விட்டே, ஆட்டியேயானை யிட தந்தச்செப்பில் அப்பனேவழித் அளை 

ச்சப்பசன பண்ணி, ஆட்டென்றகாம்பரத் தற்லைசுற்றி அப்பனே 
வையாட்டசன்மைசாணாது,; ஆட்டினதகோர்மையசனிற்பணம்போல்கெ 
த்தில் அணிந் இிடவேநிள் லுருவமாருங்காணார். TH 

ஈரணாதேபோகுமட? மயி சூட்சங் கருவாகஉலகத்தோ ze 
தாரானால், விணாகப்போகாதுகொலைகள்செய்லார் விருதுபெற்தசத்௪ 
ருன்னைவைவாரப்பா, தோணாதமையிதனை வைத்துஃ்சொண்டு தருவ 
மென்ற ஆவிரத்செட்டி தழிரின்றால், காணாதுகருவிதொண்ணுந்ராறு 
முன்ளைக்கைலாயத்திருகடனங்காணுவாயே ௪௯ 

அரத்துசெய்தியறியுமை. 

காணுதற்கேயின் மொரு கருவைக்கேளு காஏனியில்வேறெல் 
லாக்காய்ச்கும்பூக்கு், தோணுதற்குச்சொன்ன: லர்வேறேகமக்தாக 
ச் தமுடன்றானுலர்த திடறுக்ச்கெண்டு, பூணுதற்குமால்தேவிகருக்கி 
க்கொஞ்சம் புத்தியுன்பாம்பரணைபிச்சம்கூட்டி, ஆணுவத்தான் மூ 
ன்றுமொன்றாய் பொடித்துக்கொண்டே aia remmae sor 

னிற்போடே. AyD 

தன்னிலைபசுகெய்யால்மறுத் க்கொண்டு சாதகமாய்காதெத்த 
ற்றுழாவிலைத்தே, உன்னிதமாய்பசுகெய்யாலறைத்அமைக்தா உறுதி 
யுள்ளதந்தமெஈ்ற செப்பில்லைச்த.த், தன்னிலையைதான நிந்துஇயொ 
னஞ்செல்லு தன்மையுள்ளவெத்நிலையிற்றடவிப்பாரு, * உன்னிதமாய் ' 
வெகுதாரமுள்ளசெய்தி உறுதியுடன்தோணும டரவுற்றுப்பாரே,
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சோணுமப்பா Gum A gira ua துவல்லாஞ் சூட்சமம்: Ben 

மைக்குச்சாபமில்லை, காணுமப்பாபரலா முதல்ழெவமமட்டும் கருணையு 

ள்ளபூரணத்தின்கடாட்சத், மால. ஆணுவமாகிம்மையைவெளியிடா 

தே ஆதிசத்தியஞ்சனா?வீபூசை, பூமைப்பாமெய்சுருக்கச் தன்னிற் 

சொன்ன புத்தியுடனே தினமும்பூசைபண்ணே. ௮௨ 

பெண்ணுக்கும் ஐணுக்கும்மருற் ௪. 

.. பண்ணப்பாகின்னமொரு கருவைக்கேளு பச்சோர்திபிச்சுட 

னேயாடையொட்டி, நிண்ணப்பா சிணுங்யொடுசிறியகங்கைநிலைய த 

விசுரமாமூலிவேரும், கண்ணப்ப பொன் னூமத்திலையுக்கூட்டிக் கழு 

வாகுமரியிடகாதத் தாலே, . ஈண்ணப்பாமையோலேயரைச்அநீயு கல 

மானமிளசுதுபோல்குளிகைசெய்யே, AR 

| QOuGig. 
(Gollen s glen FB.) ar wool லடைத்துக்கொண்டு குருவானமஷே 

ன் மணியைக் குருவாய்போற்றி, குளிகைகனைதம்..னச்தான்மோசன 
மோதிக்குணமாகவிக் அதனின் மத்தித்தேதான்) Sole stow px 
வையி லிட்டாயானால் .ரும்பிட்டுமதிமயங்கமோசகம?வார், குளிகை = 

Ser aC) eA டுத்துவிட்ப்மோகயொதேகுணமாகப்்பொருள்பசித்து ஙருளை 4 

தேடே. ௮௪ 
ன ச சண்டமாருதம், 

அருளானபெண்களிட புருஷர்தாலும் அயலாரைமோஇத்தேப 

கல்வராணால் வெருளா 2தயவணாதந்தன்னிற்சேர்த.து வேணபடிய ge 

வையில்தாச்சச்சொல்லு, இருளானவெளியாசையொழிந் ௮தல்லஇல் 

லிடமேலணஙக்கிமிக இணக்கமாவான், பொருளானபொருளப்பாலெளி 

யிடாதேபூரணத்தார்காரணதீமைப் புகன்றிட்டேனே, ௮இ 

'திரிபுகை, 

புகன நிட்டேனின்னமொரு வித்தைகேளு புகையான தீரிபுமை 

தான்புனிதமாக) அகன் றிட்டகருங்கமுதைச் சடைதானொன்னு அப் 

பனே யதின்சஷ்டம் மாயி.ர்கஷ்டம், புகன் றிட்டசாம்பரத்இன் சல 
யோடு பூரீ௮ுஞ்சயர்க்காரஞ்சாரங்கேர்தி, இசழ்ச்திட்டவெடியுப்பு -/ 
கழஞ்சுவீ'தம் என்மகனேபொடிசெய்துதிரிகிலூட்டே, ௮ 

பூசமாரணம். 

ஊட்டியேகருங்கழுதைநெய்யின்மைந்சா உத்தமனே இரிககா ம் 

அத்பேமேற்றிக், காட்டி.யேசானவித்துப்புசைக்கும்போது கனமாக



oD ween Bur பரிபூரணம்-௪௱, 

பேய்ப்பூகல்சாணாதோடும், சாட்டியே அஷ்டே ரேவதைகளெல்லாம்்கஈ 

டாமற்கோயில்விட்டுக்காட்டி ற்போகும், சாட்டிகமாய்ப்ப்ச்சைமரம்ப 

ட்டுப்போகும்சண்மையுடனிப்புகையைவெளிகிடாதே. ௮ள 

வெளிவிட்டால் உலகத் இல். துஷ்டருண்டு வேடிக்சைபோலவருஞ் 

செய்அபார்ப்பார், விழிகெட்டகுருட ரைப்போ ற்றெய்வமெல்லாம்வீடு 
விட்டுக்காடுறையும்விஇியோவென்று, பழிவிட்டுப்போகா.து நின்னையுற் 

அ௮ப்பத்திரமாயிர் நூலைப்பகனம்பண்ணு, வெளி தொட்டேயொளிசெர: 
ண்டஞானியானால் விஸ்காரமாகவிதைச்செய்யார்பாரே. இறு 

் சத். ௮ருமாரணம். 

பாசப்பாபூசமாரணத்சைச்சொன்னேன்பதியானபுலத்தியனேப் 
கைவரெல்லாம், வீரப்பாசானடங்மொணமாக விதமானகருவொன் 
அவிளம்பக்கேளு, கேரப்பாசேங்கொட்டைசூதகாபி கெதியானகெள 
ரிவெள்ளைத்தபாஷாணம்) ஆரப்பாகார்முலு மெ லிபகையுக்க.._ 
வப்பனேசெந்தோன்றிச்சுனையுங்கூட்டே, ஃ 

ட ௮௯ 
சுளையுடனே குருவண்டுக்கமுதைவண்டுஞ் சொ Puma: aw eine 

ரைபன்னிரண்ட, இனையாகாஞ்சாடிவிகங்கூட்டிஎன்மகனேயிராகுவி 
ன்றீவிஷத்காலாட்டிக், சனமானகுழம்புபோல்எண்ணிக்கொண்கரு 
ணையில்லாச்ச;2் தருக்கள் காலிற்றாச்குத், தினவானாலெடுக்குமட ரக 
ழம்பின்வேகர் திரா சசொரியுடனேகுஷ்டமாகும், 

iD 

அதற்குமுறிவு. 
_ குஷ்டமொடு கழிவிழுக் துகரைக் எசாவான் குடிகெடுக்கும்பாவி களுக்கதுவேவேண்டும், கஷ்டமுற்றுப்பாவிகள் கான்நிரும்பவைத்து காலிலேபணிக்திட்டால்கரு தக்கேளு, மட்டமென்றவருக துவேர்பிடி தான்மைந்தா மார்க்கமுள்ள வெண்குன் நி யிலையவ்வீதஞ், சட்டமாய ' ரைத் ததளைமேறும்பூசற் தண்மையுடன்றான்குடிக்கச் சார்தமாமே, 

சாத்தமென்றேயிக்குழம்பையுலகத்துள்ளசஈலருக்குஞ்சொல்லர. 

தேசபிப்பார்சித் தர், கார்தளெ ன்றகாக்தறனைவிடுத்தோருண்டு கருவா 
௯சளியோர்கள் பரியோருண்டு, வேக்கென்றவேக்தருண்டு9௪ க்களு 
ண்டு வித்சைசொன்னகுருவுண்டுபெண்களுண்டு, பார்தமூடனிவர்க 
ளுமேகுற்றஞ்செய்தார் பதருதேபததினதார். ஈவமாமே. 

பாவமென்தபாவம 
௬௨ 

அசெய்யகன்றோ ப லபேதசாத்திரத்தைப்ப, 
fesse, சாமென்றதர। சுக்குதோமமாகா சண்மையில்லாக்சோப்



அசஸ்தியர்பரிபூரணம்-௪௱. ௨௪ 

தீதாற்றபசுபாழாம், சோபமென்ற பெண்சண்மேன் மோகம்வேண் 

டாஞ் சொந்தமனை விருக்ததனாற் றோஷமில்லை, சோய்லென்றுங்குள 

க்களென்றுக் தேடவேண்டாங் குணமாச வுன்னிடத்திற் குறிதான் 
காணே, ௯௩ 

: ஞானம். 

- காணுதற்கே இன்னமொரு கருவைக்கேளு கருணையுள்ள புலத் 
தியனே கணிசவானே, பூணுதற்கு ஈவ்வெழுத்தின் மேலே மைந்தா 
புத்தியுடன் மவ்வெழுத்தாற் கேரந்தோன்றும், பேணுதற்கு ஈவ்வெ 
மூத்தினமேலேசென்றால் பிலமாகமவ்வெழுத்தின் ழேசாகத், தோ 

ணுதற்குச் சிவரலயமுநதஇியுமுண்டு சுத்தமுட னவ்கிடத்தே கண்டு 
தேஜ். GaP 

சுண்டு ௨னம் சேர்ந்தந்த நதியின் மூழ்கிக். சகமலமலர் சவொலயத் 
- தைப் பூசைபண்ணில், சண்டமென்ற பூரணத்தில் ேதாகச் சபை 
யரன சிவாலயங்கள் அதிகமுண்டு, சொண்டுநின்ற ௮கேகதமாம௰ிற் 
பாலத்திற் கொள்ளர்நின்ற சவாலயங்க எதிசமுண்டு, வண்டென 
லே வா௫ிமலர். தனை யெடுத்து மகத்தான வொலயத்தைப் பூசைபண் 
மே. 2௪ இ ௯டு 

பூசைய ௫ செய்வதற்குப் பல.த்தைக்கேளு புனிதமுட னட்டா 
ங்கஞ் சித்தியாகும், நேசமூள்ள அட்டாங்கஞ் சத் தியானால் நிலையாக 
சிவயோக நினைவிற்றோன்றும், பாசமில்லாசவயோக நினைத்தபோதே 

பரமகுரு சேசிகளலும் பதிலாய்வந்தே, ராஜனென்ன சவராசயோகங் 

காட்டி ஈடுமனை யின் பூசைவகை ஈல்குவாசே. ௬௬ 

வகையான. பரமகுரு வருவதே௮ு .மார்க்க முள்ள சரிதை வழி 

மரர்க்க;த்தாலே, திகையாமற் சரிதைவழி நடக் தாயானாற் சவெூவரடசி 
யையதின் வழியேதோன்றும், பகையாமற் சரியைலழி சன்றாய்ப்பார் 
தீசாற் பாலகனே யோசகவழி பசிவாய்ச்தோன்றும், நகசையாமல்யோக 
வழி ஈன்றாய்பார்.த் தால் ஈன்மையுள்ள ஞானவழிராடும்பாசே, ௬௭ 

பாரப்பா. புலத்தியனே பிரமக்யொனி பரிவான ஞானமதை பக 
ரக்கேளு, காரப்பா .ஐதார மூலஃதன்னிற் கனிவான ௮க்னிதன் ன 
விதன்னைச், சேரப்பா முக்கோண சுபரிறின்று திருவாசியானதொரு 
செக்கண்மேவிச், சாரப்பாவந்தமனை சொந்தமென்று சங்சையுடன் 
GAGE தன்னைக்காணே, ௬௯௮ 

காணப்பா மேல்வழியை சண்கடிக் கருணையுட னவ்வழியை 
க்கலம்.நமேலவிப், பணப்பா நிசாதாரஞ் 9த்,௪௦:ப் பூணமாய்நின் ற 
கரணமதாூத், சோணப்பா வனயன்மாற் பூசைசெய்து தொடங்



௨௨ ௮சஸ்தியர்பரிபூரணம்-௪. 

இநிதை தியினைக ஸிரண்மேற்றும், பேணப்பா பிரபஞ்சம் தாமையற் 

ஸி பேரண் டச் சோதியிலே புகர் mary, ௯௯ 

புஞுர் எமிகவாழ்ச் இனால் பலத்மைச்சேளு புனிதமுடன் பிறப் 

பிறப்பு மற்றுநல்ல, ஜெகச்சோதியாகம திற் சேர்ந்துவாழ்வாய் திரு 

வான பூரணத்தின்ருபைபாலே, இகழ்ந்து மனமொத்துப் பாரா 

விட்டால் எண்ண வொண்ணுப் பூரணத்தின் மெய்த்துஞ் சொன்னே 

ன், தகுக்ததொரு ஞானத்தின் psa சாயுச்சிய பதவியி 

லேசாரலாமே. ar 

சாராமற் காய௫த்தி status சமர்த்தாகவுலகத்தில் சஞ்சரி 

த்தால், வீரான ஆணுவத்தை விட்டுமைந்தா கிரு தபெற்ற சித்தனெ 

ன்றே விளக்கமாகத்) தாராளமாகநீ சரக்குவைப்பும் அரனை 

வைத்தியமுர் தானேசெய்து, பேராதமுப்பூவால் வாதங் கண்டு ே 

ரின்ப நிலைகாணப் பெருமைகேளே, ராச 

oer sama ti. 

கேளப்பா பச்சையென்றுஞ் சரக்குலைப்பு கெடியான சைவி 

ரவைப்புக்கேளு, நாளப்பாகெந்தகற்தான் பலமிரண்டு ஈன்மை யுள் 

ள புத்தோட்டி ஓருக்கக் கொண்டு, வேளப்பா சூதமதிற் பலச்தா 

னெட்டு விட்டஇலே இனண்டையிலே யனல்படாதே, கூழப்பா போல 

வுமே அயத்தாற்கண்டு குணமானரசம ௪வு மடிச்.துபோமே. are 

போமப்பா கரிபோலே சூசந் தானும் புத்தியுடன் பொடி. செய் 

அ தோண்டிக்கேற்றி, சாமப்பாமறுதேண்டி. கவிர்துமூடி ஈன்மையுட 

னுழுக்சரைத்து சூலைசெய்௫, தாமப்பா வதின் மேல் மண் சலையைர் 

அதளமாகச்செய்கதையுல் காயவைதீ வ, தமப்பாகணபக்குப்பூசை 

செய் உத்தமனே யடுப்டே ற்றி மூன்றுசாமம். wk 

சாமம்டா இபம்போலெரித்துநீயுக் சன்மையுடன் முனிறக்கப்ப 

டுக்கப்போடு, கேம்மூடனாசினபின் னகிழ்த்துரீயும் நினைவாக மற்றோ 

ண்டி எடுத்தப்பாரு, தாமமுடன் மாப் போல யீருக்குஞ்சூதர் தனை 

யெடுத்து நிறைக்கவுமேகுறையாதப்பா, வாமமுடன் சூதமென்றமாவு 

தானும் மைந்தனே பலமெட்டு வைத்துககொண்டே «+ — we 

சொண்டதொரு வெடியுப்பு ஓருசுனேம்குணமானவகைக்செண் 

டு 1லந்தான் கூட்டிக, கண்டதொரு ஈவாச்சாரம்பலமுகாலு கனமா 

ன பூபழுபலமதொன்றோ, டுண்டதோ ரன்னத்தின் பேதிதானும் உத் 

தமனே பலமூன்று சல்லுப்புத் சான், பண்டையிலே சேர்த்காப்பே 

ல்பலமிரண்டு பாலகனேகல்லுப்புர் அருசுகேளே, ஈடு



௮சஸ்இயர் பரிபூரணம்-௪௱, ௨௩. 

கேளப்பாவெளுர்சவேவறுச் தக்கூட்டிக் இொபையுள்ளஎமுசர 

க்குரன்றாயாட்டி, மாளப்பாமாச்சூகஞ்சேர்த் துநீயும் மார்க்சமுடன் 

முனரைத் தக்காயவைத் ஐ, கேளப் ரகாசியென்றகுப்பிக்குத்தா ன்ரூ 

ணமாசவைத்துமண்சிலைசெபய்து, சாளப்பாவாராமற்காயவைத் அத்த 

ன்மையுள்ளகுப்பியதை மருந்தையேற்றே, ௱௬ 

ஏற்றியேசாற்ச அரமாடம்போல இதமான அ௮டுப்புமே இழக்கதா 

கப், பார்த்திபனே நீயிருக்கவடச்குத்தானம்பாங்கான ௮டுப்புமட்ட 

ந்திண்ணை போட்டுப், போற்றியே புகைபோகமேற்குச். சாலும் பூமிம 

ட்டுந்தலாயோடே பொதிந்தவைக்அச், சாத்தியேசாந்தாலேன்று 

ய்த்தீத்இச் சமர்த் சானகணபதிக்குப்பூசைபண்ணே. ரள 

பண்ணப்பாவாலுகையில் தாலியொன்று பாலங்காக அடிசனச் 

_தபாண்டமேற்றி, நண்ணப்பாபொடிமணல் கால்லிரண்மட்டிட்டு ஈ£ 

் தாக்தமனோேன்மணியை தோதாஞ்செய்௮, கண்ணப்பாமேல்கோக்க 

.இபம்பார்த்துக் சருணையுள்ளகுப்பிதனையகன்மேல்லைக்து, மண்ணப் 
பாசமுத்தளவுணல்தானிட்டு மார்க்கமுடன்கமலம்போ லெரித்திடா 

யே, 3 ale - mx 

எரித்திடவேபன்னிரண்சொமர்தாலும் என்மகனேசரிக்கும்வித 

ம்சொல்லக்கேளு, பொருத்திடவேபசலைக்கேயெரிக் அநீயும்பக்தியுட 

னிரா த் இரிக்கவ்வடப்போ டேவைமறு இன மும்சகலைசண்டெரித்அநீயு 

ம் மாற்நிலைக்கு மூன்றுநாளெரிக்கும்போ௮, முரித்திடவேயனல் 
வீற வெரித்திடாதே முன்போலமீயெரித் அச் சிலாசைப்போடே. () 

லொகையிட்டுமீண்டிப்பார்த் சாயானால் தீர்க்கமுடன்வெண்மை 

யாக்குப்பிவாயில், நிலாவதபோல்வெண்மையாய்மூடிக்காணும் நிலவ : 

ரமாயனலிலேகறுகறுத் ஐ; கலகைமிகுசிலாகையிலேகாணுமானால் க 

னமானபசமிதெனகண்டுகொண்டு, பல தகையிலிருக்காமல் ௮னலையா 

ற்று பாகமடா அவ்வேளை பரிந் அ.பாரே. ரல 

பாரடாகுப்பிதனை எடுத்.தநீயும் பத்தியுடன் குளிர்ந்தமின்பு வு 

டைத்்சஃப்பாரு,கோடாவீரமதையென்னசொல்வேன்நிசமான பூண 
- ச்சர்திரனைப்போலே, பேரடாபெற்றதொருவீரமாச்சுப் பெலமாகமு 

ன்மருந்திற்பாஇசேர்த்.துச், காரடாமுன்போலே மூசைசெய்திட்டா 
ல் சனமானசொச்சியென்றவீரமாமே. ads 

இரசகர்ப்பூரவைப்பு. 

வீரமென்றவீரவைப்புக் சைம்முறையாய்சொன்னேன் விருசா 

னபூரவைப்பைவிளம்பக்கேளு, கேரமில்லைமுன் செய்தசூதமாவில் நி
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அத்தெடுத் தசாலுபங்கு குப்பிக்கேற்றி, பாரமில்லாவாலுகையிற்கால 

ம்போலே பதமாக எரிக்மையிலேயுருகும்பாரு, வோரரபிலலையுருகுபத 

ந் சன்னைக்காண உருதியுடன்னிருசா மமெரித் தமேலே, ஈ௰௨ 

மேலாகச்சிலர் கையிட்டுக் 'ண்டிப்பாரு மேன்மையுடன்றுனுரு 

இக்குழம்புபோலாம், காலான?னம்௮ரைப் பலத்தைத்தானுங் சண 

க்காகப்பொடித்ததிலே போட்டுக்ண்டி, காலானசாமமமட்டும்எரித் 
அநீயும் சன்மையுடன்சலாகையிட்டுப்பார்த் சாயானால், கோலான ௮ 

டியின்மருக்தில்லாவிட்டால் குருவனபதமென்று குணமாயாந்றே. 

சூடன் வைப்பு, 

ஆற்றியேகுப்பிதனையடைக் அப்பாரு அப்பனேவெள்ளையாயிரு 

க்குஞ்சொன்னேன், போத்றியேபூமதைப்பதனம்பண்ணு புண்ணி 
யனேயின்னமொருவித்தைக்கேளூ, சாற்றுகறேன் அலா த்தப் பூர: 
லைப்பைத் தண்மையுடன்றுலுரைக்கத் தயவாய்க்?களு, மேற்றோலை ் 

ப்போக்கெதோர் * bs se mtb விளல்கெலவங்கமிடை வராசன் 

பத்தே. 
* கற்தக்காள் கோரைக்கிழங்கு. 

பத்தான னமஃதிரண்டுபத்துப் பாக்கானவெடியுப்பு நூறுங்கூ 

ட்டி, சித்தானகல்வத்இற் பொடித். துக்கொண்டு சிவ் தகருவ. ப்பட 
டைத்தயிலம்வால்க, முச்சானமுச்சாம ரைத்துமைச்கா முறையுட 

னேபிட்டுபோலுதிர் த தகான்கு, வற்ருதகல்காலக்குப்பிதன்னில் மார் 
க்சமுடன ரைவாசயெடை ச.துக்கேளே, ஈடு 

கேளப்பாகல்லாரையரைத்தநீயுல் இுபையுடனெழுலை மண் 
ணுஞ்செய்*௫, நாளப்பாகன்றாககாயவைத்த காதாந்தவாலைபததாடி 

நின்று, வாளப்ப॥ வாலுகையிற்பாண்டம்ஃீவத்து விதமாகஆறுவி2ம 

ணல்தானிட்டு, வாளப்பாகுப்பிதனை மேலேயிட்டு வண்மையுடன்பா 
ளை ரம்பமணலால்மூடே. ari) x 

மூடியேபடுப்பேற்நிக்கமலம்போலே மூற்சருடஜெருளா ழியெழி 

தப்பாரு, நாடியேமணத்சூடுறி, ம்பவானால் சன்மையுடன்பாண்டம 
தையிறக்கிலைத௫க், கூடியேகுளிரான்முயாரவீட்டுக்குருவானகுப்பி 

தனையுடைத்துப்பாரு, சேரியேயலைக்தா அமிர் சப்பூரம்தேசதத்தில்கிப 

ரீதமென்பார்காணே, mer 
பச்சைக ற்பூரவைப்பு. 

காணப்பாஇன்னமொருவைப்புக்கேளுகருவான பூரமடசபச்சை 
ப்பூரம், பூணப்பாசூடனொ ருபலமும்வா க்க புனிதமுள்ள வெடியுப்பு
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க்சாற்பலக்தான், சதோணப்பாவுஙயருப்புப்பலமறைதான்கூட்டி. துரித 

முள்ளபுனுகுடனே ஏலக்தானும், கேணப்பாகஸ் தூசிவகைக்குத்தா 

லும் விளங்கவேயரைக்கழஞ்சி2ீவண்வொயே. ௧௪௮ 

வேண்டியேசல்வத்இ omy gear ap விதமானசக்தனத்தின் 

தயிலத்தா ?ல, சோண்டியேபிட்டுபோற்கொண்டுபிசரி. சுத்தமுள்ள 

குப்பியரையிட்டுமைந்தா, தூண்டியேமாக்கல்லால்வாயைமூடி. அரிது 

மூடனெழு?லை மண்ணுஞ்செய்.௪, தாண்டியேதாளிரையமணல்தானி 

Gs தன்மையுற்றகுப்பிவைத்துமேலுமூ? Phen ௧௧௯ 

மூடியேபணற்செம்மியோ Caps. மூர்க்கமுடன் ”லைமண்வதுவாய் 

'ச்செய்து, நாடிய விதனிலேகா.பவைத்து கன்மையுள்ளசணபதியை 

சாடிக்கொண்டு, சேடியேவாலு யி லேற்றி சமந்தா இறமாகவொரு 

சாமக் பம்போலே, கூடியேயெரித்துமேள்ளஆறவைத்துச் குருபதத் 

தைதான்வணக்ியெடுச்அப்பாரே, ட் se 

எடுத் அமிகப்பார்க்கையிலேயென்னசொல்வேன் இன்பமுள்ளசி 

௮பொடியாக்தகடுபோலச், தொடுத்தின்றதாமரைப்பூ வாசம்வீசுந் 

துரைத்தனத்தார்க் கேற்றபச்சைப்பூரமாச்ச,அறித்துநின்றபேர்களு 

க்குமிர்தவாசம் ௮ இகமுடன்செங்கழு$ீர் பூப்போல்விசும், கடுத் துகி 

ன்றநீர்கடுப்பு அல்லடைப்பு கனமானபித் தமெல்லாவ் காணாதோடும். 

வாலைரசவைப்பு, 

காணா தகாட்டு யெல்லா மிர்தநூலிற் கருதினேனின்னமொருகரு 

வைக்கேளு, தோணாதவாலைரசம்வைக்குமார்க்கஞ்சொர்சமுடன்சொ 

- ல்லஓு2றன்சூட்சமாக) வேணதொருசா இலிய்சக்தன்னைரீயும்கிசமாக 

ததான்பொடிக்துக் கோண்டிக்சேற்றி, சாணா கான்னாரிவேர்தான்கொ 

ஞ்சம் சன்மையுடன்பொடிசெய்துகூடப்போடே. ௧௨௨ 

போட்டுமேமறுதாண்றிதன்னை$யு் புனிதமு: si op & மூடிபெொ 

ுக்தவைத்து, காட்டியேசலைமண்ணேழுஞ்செய் துலமாகவுலர்ந் தபி 
ன்புஈன்மையாக, ஆட்டுமேகணபஇக்குபூசைசெப்அ வப்பனேவாலு 
கையிஃலைற்றிமைக்சா,) காட்டுமேகாடாக்கினிபாசத்தானும் கனமாக 
வொருசாம மெரிச்திடாபே, ௧௩௩. 

எசித்சந்தவனலனைோத்தேயிறக்கமைர்தா இன்பமுடன்.ஆறவிட் 
டேயவிழ்ச் ஐநீயும், தசித்தசொருமேற்ரோண்டிசன்னைமைக்கா தண் 

4
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மையுள்ள * வராதமுடி தன்னாலேதான், தெரித்துமிஃப்போகாமற்று 

டைத்து$£யுக் இறமாசப்பார்ச்கையிலேளுசம்போலே, பொருந்திமிச 

இருந்ததொரு வாலைதன்னைப் புச்தியுடன்கு$ிக்கை சனி லெடுத்து 

வையே, ் ் ௧௨௪ 

ஃ வராசமுடியென்பறு-பன் நிமயிர்க்கற்றை, 

வாலைரசத்துக்குத் ரும்வியாதி, 

வைத்ததொருவாலைதனைப்பண விடைக்கால்மைம்தா மார்க்கருட௨ 

ன்விடைத்தலைவேர் சந் தனத்தில், மெய்த் இட்டமாகநீ பத்துகாள்தா 

ன் மேன்மையுடனக்இசக் தயீய்ச் தாயானால், கைச்ததொருவகையுட 

னேபுளியுக்தள்ளிக் சனமாகஇருபகாள்கழிக்்சபின்பு, செய்திட்டர் 

தவருமல் வோமக்தேய்த்துச் சவசவாதலைகுனிசதால் புஸியைக்கூ. 

ட்டே. ' ் ௧௨௫ 

- கூட்டவேதருகறவியாதிகேளு கூறுகெட்டசெ நிசிரல்கு இரம் 

இதோயும், சாட்டவேபுண்புரைகள்வயிற்றிரைச்சல் ஈலமானபேதியு 

டன்காய்ச்சல் இரும், பூட்டவேதேகமதிற்காந்தமீறி புனிதமுடன்று 

அகிர்த்இப்பெலமுண்டாகும், வட்டமாமின்னமொரு ௮௮பானக்கே 

ள் மைந் தனேவாலைரசம் விராகன்ரண்டே, ௧௨௬ 

வாலைரசகத்திற்கு ௮௮ுபானம் இருசோய்கள். 

விராசனிடையிரண்டப்பாபரம்அப்பட்டை வீரானப்பிலியில 

வம்கம்ரண்டு, விராகனிடைகாலாப்பாகரும்புவெல்லாம் விசையடங்க 

த்தானரைத்தே யுண்மைகேளு) விராகனிடைழுக்காலச யுருட்டிமை 

ந்தா வீறுகெட்டமானிடருக் 2கமுசாள்தான், விராகனிடைமுக்காலா 

யந்இசக்இி விவரமுடன்றருன்கொடுத்துமேலுங்கேளே, ௧௨௪ 

கேளப்பாபத்இயக்தான்வுப்பாகாது இருபையுடன்பசுவின்பால் 

கூட்டிக்கொள்ளு, காளப்பாப இனைந்தாகானிலேதான் ஈன்மையுடன் த 

லைமுமுக்குமுழூ சவாறு, கேளப்பாவொளன்றுமில்லை கோழிச்சாறு கூ 

ட்டியேபத்தியத்தைமுதித். துப்போடு, வேளப்பாவாயெல்லாம்வெக்து 

காணும் விதமாகத்தான்ரானேயாறுக் தானே, ௧௨௮ 

தார்சானேயாருகையிற்றிருசோய்கள் தண்மையில்லா மேசுவெ 

ள்ளை தடிப்புப்புண்கள், தேர்ந்ததொரு அழி3ரெர் இகுழிக்செந்து இரு 
ச௮மரையாப்புமேகளுலை, போச்தனேகால்முடக்குலகம்முடக்கும்பொ 

ல்லாதகோய்களெல்லாம்போகுஞ்சொன்னேன், காக்சானேவாலையிட 

epheaus மஷேன்மையில்லாவியா இிபெல்லாஈலமசாமே, ௧௪௨௯



அசஸ்இயர் பரிபூரணம்-௪, ௨௪ 

தாதுபுஷ்டிக்குளிகை, 

ஈல்மானஇன்னமொரு குளிகைகேளு ஈன்மையுள்ள வாழைர௪ 
ங் சழஞ்சிமூன்று, குலமான௪ஈ இலிங்கம் கழஞ்சியொன்று கூறு ... 

ம்வெண்காரல் ரொம்புகஞ்சா,) தலமானமுருங்லகவிதிசா இக்கரயும் த: 
ண்மையுள்ளசாஇபத்திரி முத்தக்காக, பிலமான அபின்பூனைக்காலிவி 
த்தும் புணணியனேசாரச் இன்பருப்புங்கூட்டே. maw 

கூட்டுவொய்பூமிசக்கரைக்கிழங்கு குணமாசவசைக்கரைப்பலந்தா 

ன்கூட்டே; சாட்வோய்பொடிசெய்௫ தேக்காய்க்குள்ளே கன்மையு 
டன்ருகடைத்துச்சாணமேற்றிப், போட்டுவிடுபத்தெருவிற்பு௨ம் சர 
னப்பா. புண்ணியனே % சிரட்டையதுவேகும்போல, ஆட்வொயாறி 
பின் சிரட்டைநீக்கி பப்பளேமுருங்கைப்பூச்சா ற்றினாலே, () 

*% சிரட்டைகொட்டாங்கச்சி 

முருங்கைப்பூச்சாற்றுலேமூன்றுசாமம். முக்பமுடன்ரானரைத் 
அக்கழற்சிக்காய்போல், நெருக்கவேஃயுருட்டி யூலர்த்திக்கொண்டு நீம 
சனேயாருண்டைநினைகாய்கேளு, ஈருல்கமவபொடிசெய்ல சர்க்கரை 

யிலுண்ண சன்மையுள்ளபுளிதள்ளிச்சா கமுண்ணு, குருக்கையென் 

பசுவீன்பாற் சக்கரையுங்கூட்டி. குணமாகச்தானருச் இக்கூடுவாயே, 

கூடுவாய்பெண்சகளுடன்போகஞ்செய்யில் குணமாகவிந்றுதம்ப 

னமேயாக, கசவொகிடுப்புவிடமாட்டாதப்பா நாரியர்கள்சோபமாய் 

னடுவ்குவார்கள்,  தேடுவாகவிடுப்புவி௨மாட்டாயாடுல் திறமானகுளி 
கையிட திறச்தினலே, ஓடாமேயுன இவிட்து. arene உச்சம 
னேபெண்களெல்லாமுறவாவாழே... ௩௧. 

உறவானருளிகைதனை யுலசத்தோர்க்கே யுண்மையுடன்றுன்கொ 

டுக்கவுறுதிகொண்டு, திருவானபொருளப்பாலேண இவார் இறமாகவா 
க்ியதைச்சருமஞ்செய்தால், பரமானபரமரிடபாதங்காட்டும் பரமகு 

. ருதான்வருவார்பணிர் சாயானால், நிறமானகிராமயத்தின் ஸ்வரூபல்கா 
ட்டி. நினைவானயொளிசாட்டி. வெளிசொல்லாரே. he 

லெளிசொல்லார். பொருளானசமின்மையாலே வேதாந்தகுரு 

சொல்லிவெளியாய்கச்சாணும்) வளிலளிபாவளி2தான்றுமிரா ஜவீதிம 

ந்றமற்றயோகமெல்லா ல்ருருட்டுவி தி, ஒளிசொல்வேனென்றசொல் 

லியுலசச்குருவெல்லாம் உச்னிடத்திற்பொருள்பசித்சே யுடளெழுச் 
கைச்சொல்லி, விழியதனை மூடிப்பாரன்றேபோவார் கிழிமூடிலொனி 

யங்சேவிளம்புவாயே, ஈ உடு



௨௮ அசுஸ் இயர் பரிபூணம்-௪£. 

காமசேசசிகுளிகை. 

விளம்பு னின் னமொருகுவிகைசேளு விரியமாமதனப்பூ ௮ 

பின்சிரொம்பு, தளும்பாமல்சா இக்காய்மராட்டிமொக்குத் தங்சகபஸ்ப 
ம்சாம்பிராணிபதக்கங்கூட அளம்பாமல்முருவ்சையுடன் ஆலரசு௮ 
த்தி அதின்வித்தும்மலாமுடன் சமனாய்க் கூட்டிக் குளம்பாகமூருவ் 
கைப்பூச்சாற்றாலாட்டிக் குணமாகத்தான் வழித்சேயுண்டைபண்ணே. 

உன்னுடையசிறுசுண்டைக்காய்வி தந்தான் உக்தமனேயனுபான 

ஞ்சொல்லக்கேளு, உண்டைய துபசுவின்பாற்றன்னிற்கொள்ளு உத்த 

மைமுருக்கைப்பூபோட்டுக்காய்ச்சி, உண்டைய துமண்டலக்கான் ௮ 

ந்திசந்தி உண்டவர்க்கேயேழானைப்பலலுண்டாகும், can Se py 
அவிர்க்இயஇகமுண்டாம் உத்சமனே 2யாகியென்முல் போகியானே. 

'போதமதுசெய்ததிஞல்விர்தருஐ பூ 5லத்திற்பெண்களெல்லாம் 
தடுக்குவார்கள், சோகம துமெத்தவுண்டாம்பெண்கள்மோகஞ்சோர்ச் 
அமேழுகதந்தளர்க்துவாடுவார்கள், வேகம £.ர சற்கு?வ?$றவேறேவி 

டியமட்டுஞ்செய்காலும்விச்தறாதா, பாகமாய்கிருஷ்ணாசாரக்தன்னி 
ல் பன்னிரண்டாயிரமென்னும்பாவைமாரே. mH 

பாவையரைப்புணர்நத் இந்தக் குனிகையாலே பாலகனேசாமகே' 
சரிலிதப்பா, கேவையில்லையன் ுலும்மனல்கேளாது தெரிவையரை 
ச. ராறுபேர் தனம்போதா.து, கோவமின் நிமன் மதனார் வளைத்தவில் 
௮ம் சூமரிசடன்பார்வையம்புக் கொள்ளும்வேகம், பரவையர்களெல் 
லோரும்வசியமாவார் பட்சமாய்மன்மகன்போலிலைசெய்யே, ௬௯௯ 

'சர்வரசகுளிகை, 

செய்ய வேயிம்மருந்தையுலகத்தோர்ச்குச்செப்பாசேயரசருக்கு 
ச்செய்தநீயும், ஜ்பனேபுலத்தியனேயரிவுள்ளானே ௮ரசரெலாமூனை 
ப்பணிவாரருமையாக) மெயப்யாகயின்ன மொருகுனி .ககேளூ மேன் 
மையில்லச்சுரக்சள அபோவசற்குத்) அய்ய சாய்கெளகீயொருபலக் 
தானப்பா தக்கயதைமுலைப்பாலி லூறப்போடே ead 

போட்டப்பாமூன்றுகாளுறப் போட்டுப் புனி சமூடன் குனெடுத் 
தேயோட்டில்வைக்து, சாட்டப்பாமுலை ப்பாலாற் சுருக்குத்தரக்கு ௩ 
வ்மையிஞற்சாமாயக்துநீயும், சேட்டப்பரகெளசியதுச த்தி இயாகுர் இ 
தமையுமோதாளமரைபலந்தான்வாக்கி, கூட்டப்பாச ண்ணும்புக்குன் 
ளேோவைத்துக் சர்வகர்கக்கக ககக Tp. SPS



அகஸ் இயர் uA cor SF ௨௯ 

ஊற்தியேடீதியபிக் செடுத்துநரீயும் உத்தமனே ஏழுவிசை நீற்ற 
சுத்தி, சோற்றியே இசண்டுமொன்றுய்ச் கல்வத்திட்டுச் துசிதமுடன் 
முனரைச்ரும் போதிலேறதான், தேற்றியேமுலைப்பாலால் நாலுசாமந்தி 

றமாகச்சானரைத்து யுளுந்தபோலே, பார்த்திபனே யுருட் டியை 
நிழலுலர்த்திப் பக்ருலமா யுலர்த்தியதைப் பசனம்பண்ணே, eee. 

- பண்ணப்பா சுரம்வந்சோர் தனக்குத்தாலும் பாங்கான மாத்தி 
சைதானெொனறுகேள, உண்ணப்பா முலைப்பாலின மூன்றுசாளாம் உ 

அதியுடனிருவேளையுண்மையாக) தண்ணப்பா தான்கொடுத்த மூன் 

ுகாள்சான் தயவானபிச்தமெல்லாந்தானேகச்குல். கண்ணப்பாபித் 
தீமெல்லால் கக்கும்போது கனமான சுரக்களெல்லால் காணாதென் 
னே. ௧௪௩. 

காணா தராலாகாள் வரைக்குமைக்கா சருகாகப்புனியையுந் தள் 

ளச்சொல்லு, தோணாததுவரையுடன் கத்திரிப்பிஞ்சி சசமாசத்தான் 
கூட்டியுண்ணச்சொல்லு, அணுன௮ரோசியங்கள்வந்திட்டாலும் மப் 

பனேபத்தியங்கள் தவறிட்டாலும், வீணானமிளகதனை யொழம்பண் 

ணி வீரியமாச்சான்கொாடுக்க மீளும்பாரே, ௧௪௪ 

மீஞு மேமிளக க்கு முதிவுமாச்சு மீஞ்சாதலாதசரம் விட்டுப் 
போச்சுத், சாளுமேபிச்தசுரங் குழருக்கூடத் தயவான அய்யசு ரமா 
றல்கூடக், கோளுமேகள்ளசுர மூன்ருமாறல் குடிகெடுத்தகாச்சலிட 
கூடிலந் தீரும், நாளுமேசுரமுதலாய்சத் இீதமப்பா சாட்டோர்க்குச் 
செய்திடவே ஈன்மையாமே. க௪டு 

GT SBS SAU af: cor Gohl as, 

ஈன்மையாமின்னமொரு குளிகைகேளு சாடாதபசஷாணக் சட் 
டிவாக்) வெண்மையாமெருக்கம்பால்காலுசாமம் மீருமத்சுருக்டெ 

வேசுத்தியாகும், வண்மையுள்ள இலில்கமதைழமுலைப்பால்சன்னில் மா 
ர்ச்சமுடனாற்சாமம் ஊறச்சுத்தி, தண்பையுள்ளவெண்மிளகு மூன்று 
மொன்றாுய்த் தான்சேர்த்.துக்கல்வத்தி லரைத்இிடாயே. ௧௪௬௬ 

அரைத்திவொய் சம்பழத்தின்சாற்றிறலே அப்பனேகாற்சாம் 
மறைத்துநீயுர். திதத்தடனே வுழுர்துபோற் திரட்டிமைர் தச இறமா 
கறிழலுலர்த்தி. வைத்துக்கொண்டு, பாப்புடனே குளிர்காய்ச்சல்௪கல 
தீதக்கும் பண்பாககுளிர்க்தநீர் தன்னிற்றுக்கு, உசைத்துமே மூன்று 
காளானை உகத்சமனேசான்பெடுக்கமொழிச்துபோே



௩௰ அத்ல்ய பரிபாணம்-௪௱ 

போமப்பா புனியுப்பு மற்றொன்றாகா புலத்தியனே வழுதனையு 

ந்துவரையாகும், நாமப்பாஏழ:ா ளொன்றுகேளு ஈன்மையுள் எமி 
whe யொழமீக்௫, வகேமப்பாசட்டாசா ளோமந்்?தய்த்.து Gat 

நீசான்முழுக்காடிச் சுட்டபுளிகூட்டித், தாமப்பா குளிரசுரங்கள் தா 
னேதீர்ந்து சண்மையுடன்றுனிருப் பார் தயவாய்க் 2ளே, ௬௪௮ 

சேளப்பாவாந்தியுடன்பித்தமீறில் இருபையுடன் மிளகுநீர் குட 

க்கத்திரும், வேளப்பா பாஷாணம் இன்றபேர்க்கு விதமாக மிளசொ 

ருசேர்தன்னைவாக்) சாளப்பாசானரைம்3 உள்ளுச்சப ஈன்மையு 
ன்ளபாஷாணம் வீ.றுகெட்டு?், சாளப் ா மலத்துட?ன. மலம ப்ப் 
போகுச் தயவானமாற்றறி$்து தன தாய்கில் லை. ௧௪௯ 

சுரத்துக்கு ௮பிமன்னன் கூளி ௪. 

நில்லப்பாஇன்னமொருகுளில5சேளு நிலையா தசுரக்களது நிலச். 

தீதியாக, அல்லப்பா௮பினியத ௮7 கணிடையாறு அன்பானசுக்கும 
அவிராகனிடையேழு, ஈல்லம்பாவிமாசனிடை இப்பிலியுமிட்டு உன்மை 

யுள்ளசீரகமு மொன்பதிடைகூட்டு, சொல்லப்பாமிளகுப தது Sats 

னிடையாகச் சுகமாகஜக்துமொன்றாய்க் சல்வத்திட்டே. ௧௫௰ 

கல்வத்திலரைக்திடுலாய் விஷ்ணு 53ாந்இ சனமான-யொழமதாய் 
நாலுசாமம், வலுமைபெறத்தரனறைத்துக்குன் நிப்போலே மைந்த 

சேதானுருட்டிரிழலுலர்த் தி), ௮அலைவுபெற்றசரல்களுக்கு மூன்றுகாள் 
தா னப்பனேதான்கொடு£$கவதுபானக்கேள், நலுவைத்தவில்லையொடு 

விஷ்ணுகாந்தி கன்மையுள்ள பகம் வெற்நிலையின்காம்பே, e@s 

Bat Adah, 

காம்புடனேராலுமொன்றாய்க் பெழஞ்செய் த கனமானவொரு 
குவிகைஆறுவேளை, சாம்புட_டனே தான்கொடுக்க சுரல்கள் தீ நம் ௪௬ 

வானகழிச்சலொடு தாபசரக்திரு 1) நாம்பானபெரி 2யோர்க்குஞ் சிறி 
யோர்க்குமாகும் சன்மையுள்ள பத் இியந்தான் புளியைமாத்று, வேம் 
பானபுளிகூட்டில்வேறொன் றில்லை விசமானகாய்ச்சல.துகிட்டிடாதே. 

விட்டிடாச் சரம்களுக்கு மூன் றுவகைக்குளிகை விதமாகச்சொ 
ன்னதைறீ செய்அுமைந்தா, இஃடிவொய்ப் பெட்டியில பணல்கள் 
போலே இருத்திலைத்தகுனிகைகட்டு முயிருண்டாகும், பட்டிடவே 

சரட்சென்றார் குளிகைவேகம் பார்க்குழுன்னேசரங்ளெல்லாம்பதறி 
யோடும், சட்டிகள் பேல் தடுக்சஃய்ச் செய்யவென்றால் சுகமாக 
குனிசையொன்று சொல்லு வ?ன, கடு&



HawGai பரிபூரணம்-௪௭. ௩௧௪ 

சுரத் தக்ரூளெண்சா ரகுளிகை. 

சொல்லுவன்லிக்கமொன்றுகாபியொன்று சுகமாகவெண்சாரம் 

இப்பிலியுமினகு*், வெல்லு வேனேர்வாளமாறுவிதமாகச் சுதீதிசெய் 

அமேசமனாசச் உட்டிக், கொல்லுவேன்பழச்சா ற்றுல்கன்ரமுபாட்டி௫ரு 
பையுடன் குன் நிபோல்நிழலுலர்த் இ), சல்குவேன்பசனமதாய்வைத்து 
க்கொண்டு ஈன்மையுள் ளவாதசுரக்தனச்குக்கே2ள. ்.. தஇ௪ 

சேளப்பாமூன் அராளசறுபோ.க இருபையுள்ளசர்க்கரையிலுண் 

ண்த் இரும், காளப்பாபித்தசுரர் சனக்குத்தாலும் ஈற்ோகத தினிட நீரிற் 

மூக்கு, வாளப்பாசேத்மசரம்இஞ்சியி3லேதீரும் வண்மையுள்ளமூன்று 
நாள்கொடுக்கும்போ த, தாளப்பாசுரமெல்லாந்தவறுண்டேபோம் த 

ண்மையில்லாபச் இப் சான்புளியாகரதே, ௧௫3 

புலியா குர்இன்னஇினிம்சதர் ச கபூர் இற்பேதிலகளொசே 
கவென்றால், வளியானமாத்இரைதானிரண்தெந்து வண்மையுள்ளமிள 
கதனை யொன்றுதப்பி, வெளியானமாத்திசையைதின்னச்செொல்லுவிவ 

ரமுடன்துன்மலங்கள் வெளியாய்ப்போகும்,ஒளியாத.தன்மலங்களொ 
மிர். ஐ தானால் உத்தமனேமிளகுநீர் சாசமுண்ணே. ௧௫௬ 

சாதமுண்சோயங்காலஞ்சுக்கு£ீர்கேள் சமர்த்தானபேதியதுகிரம் 
Lait a, நீசமொன்றுகீமயங்கிப்போய்விடாதே நிலவாவாய்த். அவரை 

யின்பருப்போடொக்ச, பாதமென் றஅரிசியிட்கெடச்சடிபோற்பொவ் 
இப் பதமாகசெய்யூற்றித்தின்னநிற்கும், பேதமொன் றுமில்லையடாவ௪ 

ம்புசன்னைப் பிரிய(ுடன்கருக்கடவேபேதமாமே, ... ௧௫௪ 

வாலைசஞ்€விகுனிகை, 

பேதமாயின்னமொருகுளிகைகேளுபிசியமுடன் திரிகடுகுமிலிக்ஐ: 
ரோமம், பேதமாம்லெண்காரல்கராம்புஉட்டிப்பிலமமாகஏமுமொன்று 

டய்க்கல்வத்திலிட்டுப், பேதமாம்பழச்சாற்றால்நண்றாயாட்டிப்பெருமை 
யுள்ளஉழுக்ததுபோற் குளிகைகட்டிப், பேதமாகிழலிலே யுலர்த்திக் 
கொண்டு பெருமையுள்ளசுரக்களுக்குப் புகல்க்கேனே, ௧௮ 

கேளப்பாதுளூச்சாற;தனிற்றுக்குக் “இருபையுள்ளகாய்த் தள 
ச்சாறுமாகும், கேளப்பாமுலைப்பாலிற்றுக்கொக்சால்குணமாகுஞ் சக்கி 
சுரம்பாலசர்க்கா, சாளப்பாரூன்றுநாள்கொடுக்கச்சொல்லு ஈன்மையு 
ள்ளசல? சாஷுாடிற்றானால், வாளப்பாவெற்றிலையில்மென்று தின்ன வ 
ளமானநீர்தோஷ மா.றிப்போமே, ௧௬௫௯
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லாலைபேதிக்குளிகை, 

மாறிப்போம்இன்னமொருவாலைபேதி மகத் தானகுளிகையொன் 
அவகையாய்ச்சொல்வேன், தேறிப்போமின௫கையோரைர்துக்கூட்டி 

ச் திறமானசுக்குஇப்பிலியுஓ ம், கூறிப்போம் ரோகணியுக்கூர்மா 

தோடு கோஷ்டமுடனெல்லாமோரிடையாய்க்கூட்டி,ஆறிப்போஞ்சுத் 
இசெய்தவாஇமைக்து ௮ப்பனேபழச்சாற்றாுல சை த்திடர2ய, ௧௬௰ 

அரைத்து ம மிளகள மாடயருட்டிக்கொண்டே அய்யனேநிழலு 
லர்த்திமுலைப்பாலித்ரான்,; உரைத் தீபச்குழந்தைகட்குப் பேதியாகும் 
உச்சமனேசந்சசேரஞ்£சசுரல்கூட, இரைத்தீடுமேயிடுப்புவலி யுள்ள 
தெல்லாம் இன்பமுடன்றான் நீரும் வண கோய்கள், கரைத் துமேகெச் 
நீருஞ்சாதமுண்ண கனமான பேதிநிற்குல்கண்அிபாரே. ௧௬௪ 

Gu Burg Bag. , 

பாரப்பாவின்னமொரு குளிகசைசேளு பாங்கானசா இக்காயோமக் 
சொம்பு, காரப்பாகரியசரகமுஞ்சக்கு கனமான இிப்பிலியுங் ஸ் தூசிம 

ஞ்சள், சாரப்பாவசம்புடனேகாயமொச்கச் சரியிடையாயொன்பதுக் 
குச்சமன் தான்கேஞ, மேரப்பாவெள்னைக்காக்கணத்தின்பட்டை வித 

மாகத்தான்கூட்டிவெக்நீராலே. ௧௬௨ 

வெக்நீராற்றாுனரைத்துச்சுண்டைக்காய் 2பால்விதமாகத்தானுல 
ர்த்தவைச் அக்சொண்டு, வெந்நீராற்குழக்தைகட்சேழமுாள்தான் வித 

மாகத்கான் கொடுக்கவுப்பாகாது, வேந்நீராற்சாதமிட்டேயுண்பாரா 
ஞல்வேண்டியதே ர்கோய்இரும் விளம்பக்கேளு,; வெர்நீராஞ்சளி௰யிரு 
மல் கக்கல்காய்ச்சல் மீதிவரும்சழிசணாக்கள் விச்சுழியும்போலே. 

போமப்பா௮ள்ளூடனே சந்நி?தோஷம் பொல்லாதவலிப்புடனே 

அிஷசுரங்கள், போமப்பாமக்தமுடன்வயிறுசோயும் பொருமலு_னி 
ஏரைச்சலு?மபோகுஞ்சொன்னேன், போமப்பாவசம்பதனைச்சுட்டுகூ 
டு போச்கடாபச்சையென்றால்பேதி3ரெம்ப, போமப்பாகுட்ட தினால்ம 

ட்டாம்பேதி போகுமடாமற்றகோய்புனிதமாமே: - ௧௬௪ 

சக்திக்குத்தாம்பரகுளிகை 

புனிதமுடன் தாம்பரத்தை தூளாக புண்ணியனேசட்டி யிட்டுவ 
௮க்கும்போ௫, கனிசமுள்ளபுளியாரைசிறுசெர தானும் க௫ெளவாத் 

தான்போட்டுநாலுசாமம், இனிதமுடன் வறுக்கையிலே மாண்டுபேச 

கு: என்மகனேயிதில்கழஞ்சியாறு.தூ2௫, வனிதமுட௨ன்வாலைரசக்கழ 

ஞூசியாறு வண்மையுள்ளகெந் இியஅகளஞ்சியாறே, am DB
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ஆருகுமருக்9 சல்லாங்கல்வ,த்திட்ேே ஓப்பேே செருப்படைச் 

சார்விட்டேயாட்டிக், கூஜுனமிளகதுபோலுருட்டிக்கொண்டு குண 

மாசத்தானுலர்த்இக்குபபிக்கேற்தி, மீருமல்வாய்மூடிமண்ணுஞ்செய் 

து விளங்கவேகாயறலைத்தூத் தாளிக்குள்ளே; பாமுமல்௮ ல்குலனால் 

மணல்தானிட்டுப் பண்பாசக்குப்பியவைத் து?மலேமூ?... ௭௬ 

மூடியேமணலிட்டுச்சட்டி மூடி மூர்ச்கமுடன் மண்சீலைமூணுஞ் 
செய்து, சேடியேகணபதிக்குபூசைபண்ணிக் திரமாகவாலுக்கயிலி 

சண்சொம) காடியேசமலம்போலெரித்.தநீயு ஈலமாகத் சானிறக்யொற 
வைத்துக்) கூடியேகுப்பியுள்ளே மருந்தைத்தானும் குணமாகத்தா 

னெடுத்துக் கல்வத் திலிட்டே. A ae oF 

இட்டென்றா யரைத்தியோயிஞ்சிச்சாற்றி லென்மகனேபருக்தி 
- விரைப்பிரமாணந்தான், பட்டுதன்ருய்த்தாலுருட்டிக் காயவைத்துப் 

பாக்கானபரணியிலே பதனம்பண்ணிப், பிட்டுகன்று த் எள?ச்சார் 
தன்னிலேதான் பிலமானதிரிக?கு தூளுஞ்சேர்த் தூ அட்டிபண்ணா 

திருபோதுமூன்றுசாளு மடவாகத்தான்குடிக்க வகலுகோப்கேள். () 

.. கேளப்பாபஇன்மூன்றுசந்நிதீருவ் இொபையுள்ளதோஷமெல்லச 
வ் கெதிகெட்டோடும், வாளப்பாவசா தீதியமாஞ்சந்நிகூட மைந்தனே 

இருமடா மருவிப்பாரு, காளப்பா வுப்பில்லாப்பத்திபம்லைச்து ஈன் 
மையுள்ளபொரியரிசிக்கஞ்சிகொள்ள, தாழ்வப்பாவொருகாளுமில்லை 

- வில்லை தண்மையுள் ளசக்நிெல்ல3 ந் தணிக்துப்போமே. ௱௬ ௯ 

சாம்பிராணிபதக்கம். 

போமப்பாவின்னபமொ௫குளிகைகேளு புண்ணியனேசாம்பிரா 

ணிமுதற்றசமாய்த்தானு, நாமப்பாபளில்காக காலுபலம்வாக்க சன் 

ரூ3ப்பெொடிசெய்லுசட்டியிட்டு, ஐமப்பா மேற்சட்டிச்குள்ளேநீயு மு 

த்தமனே காதெச்சை யுருப்போலொட்டி, காமப்பாமேன்மூடிச்€லை 
செய், ஈன்மையுள்ளவடுப்பேற்றித் தபம்வையே. ஈ௪ச௰ 

வைத்தச்கால்பசுகசெய்யாற்தீபமேற்நிமைர் தனேயடிச்சட்டி தூரி 
த்சூு) வைத்தாக்கால்காற்சாமம்சென்றபின்பு வண்மையுடன்னானிற 

கப்படுக்கப்போட்டு, செய்ததொருசலைமண் ஊவிழ்த்.துமெள்ளத்தித 

மானமேற்சட்டிகாகிமத்து, கனைத்ததொருவப்பிரகப் பற்பம்போலே 
கன்மையுள்ளவாசமதாய்மணக்கும்பாமே. rere 

9



௬௪ ௮சஸ்தியர்பரிபூரணம்-௪ா். 

பாரப்பாவப்பூவை பெடுத்துநீயும் பாக்சகானவெற்நிலைப்பாக்கு 

ண்ணும்போு, கேசப்பாமிளகதுவுக் இன்றுவக்தால் நேர்மையுள்ள 

தாதுவிர்த் தநிலைக்கும்பாரு, காரப்பாவப்பூவுக்கழஞ்சொண்டு கனமா 

னூராம்புபோற்சழஞ்சிமூன்று; கூரப்பாகோறோசனைகழஞ்சியொன் 
னு கூட்டியரைவெற்றிலைவின் சா ற்றினாலே, ௧௪௨ 

சாற்றினாலிருசாழியரைத் தமைக்கா தண்மையுள்ளகுன் றிபோ 

ற்குளிசைகட்டி, ஆற்நிஈன்ருய்கிழலினிலேபசனம்பண்ணு அப்பனே 

சேனிலொருகையீக்தார், போற்றியேமூன் றுகாளாறுபோஇற் பொல் 

Ors GSS Bor TAs. Hid, ets BuGer@siber QP iis sr us ap 

பறந்துபோம்சூதகத்தின்சஉயங்கடானே,. . BOT. 

suntorciés aA Soaps: ar greir தண்மையுடன்ருன்்கொடுக் 

க.தயவாய்க்கேளு, மயமானசூதகத்தின்வாய்வினோரிமைக் தனேவுதிர 

த்தின்கட்டுதரும், சயமானவெற்திலையிஃ்மென்றுதின்ன கனமையில் 

லாசுசசந்நிசாடாதோடும், பவமென்னபத்தியத்தின்பயமேயில்லை பர 

மானபூசணச்தின்பதிவுதானே. ௧௭௪ 

கட்டுவொதிமா த இிரை. 

தானென்ற யின்னமொருகுளிகைகேளு சண்மையுடன்சாதிக் 

சாய்சாதிபத்திரி, மானென்றமாசிக்காய்ரொம்புகோஷ்ட மது ரமுட 

னூவிடையம் லவங்கப்பட்டை, சேனென்றவில்வுடனேவிளாம்பிசி 

னுமொன்றாய்ச் சேர்த்தரைத்துமாதுளங்காய்க்குள்ளேவைத் ௪, கோ 

னென்றவெண்லை பொதிச்அுசுற்றிச் குணமாசவசன்மேலே சாணம 
ப்பே, சுடு 

அப்பியேசாட்டெருவிற் புடத்தைப்போடு ௮ண்டையிலேபார் 

த்திருநீவாய்வேகாமற், றப்பியபசாணமத வெர் துபற்றிற் மூன்காகயில் 
வேசையிலேதள்ளிக்சொண்டு, ஒப்பியேகவசமொடுசல௰க் உச்சம 

னேகல்லத்தலரைக்கும்போ து, செப்பினோங்கஞ்சாவின் #* paper 

ட்டி, சறுசுண்டக்காய்போலவுருட்டுவாயே, eon 

உருட்டியேறிழலுலர் த்தி த். துக்கொண்டு வுண்டையுடன் வடி 
தயிரிலீக்சாயானாற்) திமட்டையைப்போலீரத்தமுடள் aie Fs 

ந்$ரோகமூலரத்தர்தீழுஞ்சொன்னேன் 9) மிமட்டியேேேேனிலிடவதிசார 

- பேதி மீளுமடாபத்திய2மா புளிபுமாகுஞ், சுருட்டிமிசமிளகாயைக் 

கூட்டிடாதே அடிமெத்தவீரச்சமடாதுணிர் பாரே, ௪௪௭



அசஸ்தியர்பரிபூரணம்-சா. -டு 

இரசகற்பூரக் குளிகை. 

- பாரப்பாவின்னமொரு குளிசைகேளு பதிவான முலைப்பாலில் 

மூன்றுசாள் சான், நேரப்பாலுரினசோர்ரசகற்பூர நினைவாசவிராகநி 
டையஞ்சுக்கூட்டி, சாரப்பாமுளைநீக் வெள்ளைப்பூண்டு கணக்காகவி 
சாகநிடையிருப துமேகூட்டி, சாரப்பாமிளக துதான் விராசகனிடைதா 
னுச் தண்மையுடன் முப்பது மே தயவாய்க்கூட்டே. ~ ௧௭௮ 

- கூட்டிவொய் வெற்றிலையி நிடைதான்சேளு குணமாககாற்பஇ . 
டைகூட்டிக்கொண்டு,சாட்வொய்பூரமதைஈன்றுபாட்டிசன்மையுள்ள 

சரக்கெல்லா மொன்ளுய்க்கூட்டி, ஆட்டிவொய் வெற்றிலையின் சாற்றி 

னாலே அப்பனேவறுசாமகன்ருயாட்டி, போட்டிவொய்சுண்டைக்கா 

ய்போலுருஃடி புனிதமுடனிழறனிலை வுலர்த்திக்சொள்ளே, sera 

் கேளப்பாவச்திசக்தியேழுசாளுல் இருபையுடன்றான் விழுங்ப் 
பத்தியமேகாக்க, பசரப்பாவுப்புடனே புளிப்பாகாது பாங்கானவொ 

குவேளை பசம்பால்கூட்டு, காளப்பாவேழுசாள் சென்றபின்பு சன்மை, 
யுடன் வறுத்தவுப்பு துவரசைகூஃடு, கேளப்பாபதினைந்து நாளிற்ரு 

னுக் குணமாசத்தலைமுழு?,புளியைக்கூட்டே,.. ௧௮௦ 

... புளிகூட்டிஜமநீர்விட்டபின்பு புண்ணியனே யெண்ணெயிட்டுமு 
முரும்போ௮, வளியிட்டவளிக்கெந் தி லிக்கப்புற்று வகசையானசொ 

ரிஏரர்இியோனிபுற்று, குழிபட்டரிணமா.றுங்குழிக்ரெக்டு கூறியதோ 

டர் ரெந்தியெல்லாக் குணமதாகும், பழிகிட்டுச்சொன்னதொரு பூர 
ணத்தை பார்தனிலேவிள்ளாதே யின்னங்கேளே, ௧௮௪ 

இலிம்கக்கட்டு, 

கேளேரிபுலத்தியமகா? ரிஷி3யபேயையா கருபையுள்ள விலிக்க 
மொருகட்டியாகத், தாளேநீமுலைப்பாலிலூரப்போட்டுத் தன்மையு 
டன்பத்தானாள் கழுவிப்பின்பு, வேளேறீவெயிலுலர்த்தி வைத்துக் 

'கொண்டுவிதமானவிடைக்கடைதான் கர்ப்பூரம்வாக்கு,வாளே£ீசாம்பி 

ராணி பளிக்குபோலே வாக்வடுவாய் முன்போலே வளமாய்த்தானே, 

வளமானசாம்பிராணிசூடன்சொண்டும் வண்மையுடன்சல்வத் இ 

ன்மாளஆட்டி, மெமுகானாலென்னசொல்வேன் இப்ப றக்கஆட்டி மே 
னமையுடன் வழித்ததைப்பத் துபங்காய், வழுவாமலொருபக்கைச்சூ 
லையூட்டி வண்மையுடலிக்சமசை வைத் அருட்டி, ஈழுவாமல் விளக் 
லே கொளுச்திப்போடு ஈன்மையுட னாறினபின் னெடுத்துக்சொ 
ள்ளே. ௧௮௩.



௬ fy see Bait பரிபூரணம்-௪௱, 

எடுக் ததன்மேற்கரியைச் சுரண்டிபோட்டு இன்னமொருபங்க,த 

னை லையூட்டி, அடுத் அமதிலிக்கமதை யுருட்டிமுன்போல் ௮ப்பனே 
விளக்கிலேகொளுத்தும்போது பிடித்துமதுசானெரித்து ஆறிப் 

போகும் பின்பதைதான் முன்போலபத்துவிசைசெய்௫ு, தொடுத்துநி 

ன்றகரியெல்லாஞ் ௪ரண்டிபோட்டு சுத்சமுடன் றேனிலிடவாய்வும் 
போமே. ௧௮௪ 

போமப்பா திரிகடுகு சச்நி?தாஷம் பொல்லாதகெஞ்சடைப்பு 

வாய்வுமூர்ச்சை, தாமப்பாவயறுபேதிவயித்திலூதற் றனியிஞ்சிச்சா 
ற்நிலேதாக்கத்திரும், வேமப்பாசீலையொடுபித்தபாண்டு வடபாகம்வ 
விற்றுவலிகுன்பஞ்சோகை, பாமப்பாகொடுவேலிகியாழத்தியும் பறக் 
குமடாவெகுரோசு மறிச். து பாரே, ௧௮டு 

இசசகர்ப்பூ ரக்கட்டு, 

பநிந்துமேவின்னமொரு கட்டுசொல்வேன் பாலகனேரசகற்பூர 

ம்பலர் கானொன்று, தெறிச்துமேஒருகட்டி. யாகவா விசமாகமுலை 

ப்பாலிற்பத் தகாளும்)கெரிர் தம்? ஊரினபின் லுலர்.த்திக்கொண்டுதிற 
மாகவெள்ளுள்ளிதயிலம்வாகக, இருக்.தநீமுச்சாமஞ் சுருக்குத்தாக் 

குஎடுத் துநீசரண்டியதை பின்னுங்கேளே. ௧௮௬ 

பின்னுமோரோட்டிலே வெடியுப்புத்தானும் பிரியமுடனஞ்சுப 

லம்பரப்பிமே ல, முன்னமேசொன்னதொரு பூரம்வைத்து மூர்க்க. 

முூடனமேலுமவ்விதமூடி, என்னமோவென்றுநீயெண்ணிடாதே௭ன் 

மகனேசகோழிமுட்டை யுடைத்துமேலே, சொன்னவே அஞ்சுமுட் 
டை யூற்நிமைந்தா சுருக்காகவாசலடுப்பிட்டுகேளே, ௧௮௪ 

கேளப்பாகால்சாழி கமலம்போலே இருபையுடன்றுனெரிக்கவு 

ப்புப்பெர்க்ச), வாளப்பாஉருயெ.துகெருப்புப்பற்றும் மைந்தனே Hy 
ண்டத்தின்மமையாலே, கேளப்பாமாளுஉப்பு புகைக்திடாது குழ் 
ம்புபோலுருகிய துகெட்டியாகும், தாளப்பசவிறக்வைத் துக் Sonia 
தபின்பு தயவாகவுடைத்துமெள்ள வெடுத் தக்கொள்ளே, ௧௮௮ 

எடுத்துநீரிலுள்ளவுப்புநீக்சென் மகனேசசக்கிசுரம்காவரட்9,தொ 

டுத். ரின் றமாளாதசந்நிக்கெல்லாம் சுத் தமுடன் அனுபான மறிந்து 
சேர்த்தே, விடுக் கறின் றலில்கமுடன் கரைத்துத்தாக்க விபரமுடன் 
வாதனோய்விட்டுப்போகும், தடுத் ஆரின்றகைபாக ஈன்ராய்ச்சொன் 

னோம் தயவானபூரணத்தின் றன்மையாலே. ௧௮௯
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சன்மையென்ற இன்னமொழுவிசதைகேளு தயவானதாளகத் 
தைரேக்குப்போல, வண்மையுடன் லேசாகக்கிழித் துக்கொண்டு மை 

ந்தனேயரைப்பலந்தானிறு த் தஅக்கொண்டு, உண்மையுள் ளஏளிஞ்சியி 
லே௮ப்பிரகம்வைத்து உறுதியுள்ளசாளகத்தை யிட்டுமேலே; கண் 

மையென்ற களிப்பறதட்டைசேச்சாற்றைச் கனமாகத்தான்பிழிச்து 
மேலேகேளே. © Saal! 

கேளப்பா௮ப்பிரகச்சட்டால்மூடி இருபையுள்ளகிளிஞ்சிலதை 

மூடிக்கொண்டு, காளப்பாபத்து௪ருச்சுற்நிவைத்.துகன்மையுடன் Sip 
மேல்ரண்டெருவும்வைத் ௪, தாளப்பா தமேட்டிப் புகையுமாறித் தன் 

் மையுடஸனெரிக்ககனலெரியும்போது வேளப்பாகுரட்டா லேமேலெரு 

வைநீக்கு விதமானூளிஞ்சிய தன டுவில்வையே, ௧௯௪ 

வைத்தப்பா மேல்கெருப்பெருவால்லாடி மார்ச்கமுடஸ்பாச்கடி. 
க்குத்திறாதுமெள்ள; உத்தப்பாமேல்கெருப்புளொஞ்்ரீக்ே ண்மை 
யுடன்றான்பார்க்கஉருகெல் v, சத்தப்பாவில்லாமல் செம்புபோல தா 

னிருர்தாலிறக்யெதல் தூசிற்றன்னில்,. வைத்தப்பா a Dew Ger Rak 
. துசாட்டும் மார்க்கமுடனப்பிரகர் சள்ளிப்?பாடே. ௧௬௯௨ 

போடவேகட்டியாய் வைத்துக்கொண்டு புண்ணியனேமூன்று 
மொன்றுப்க்கூட்டித்தாக்கு, சாடவேசன்னிமுதல் சுரங்கள் திரும் த 
யவான தாளகத்தை மீட்டுக்கேளே, கூடலே சொம்புதிப்பிலி௫ற்றரத் 
தைகுணமாசவறுச்துசன்றராய்ச்சாரணை தன்னில், போடவேயிழைத்இ 
டுவாய்தேனிற்றானுந் திறமானதாளசமிழைத் சக்கொள்ளே. ௧௯௬௩ 

கொள்ள வேதீருறவியா திகேளு குடிகெடுத்தபழையசுரல்குத் 
இரைச்சல், தள்ளவேசந்தியோடு௮ன்ன இிவேஷம் துயரமுள்ளசேத் 
அமத்தின்சுரக்கடீரும், வள்ளலார்பத்தியமோ விதற்கோவேண்டாம் 
மைந்தனே .புளிகூட்டிச்சோறுமுண்ணு, உள்ளபடிபூரணத்இற் நப் 
பேச இல்லை யு௮திவெகுஉற௮ுதியடாஉண்மையாமே. ௧௬௪ 

தாளகபற்பம், 

உண்மையுட னின்னமொருவித்தைகேளு உறுதியுள்ள தாளகத் 
தின்பற்பஞ்சொல்வேன், ஈன்மையுடன்வெளியுப்பு புளியுமொன்றாய் 
காட்டமுடன்றானிடித் துவட்டுபோ ல,வெண்மையாயோட்டிலிட்டுவா 
சல்தன்னில்விதமாகவடுப்பிட்டுவனலைமூட்டு, கண்மையுடனேட்டை 
யனல்மீதில்வைத்து கானடுக்கநின்று9 மள்ளப்பார்த்தார்கேளே. ()
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பாச்த்சாலே யனற்சூடுவுரைக்கும்போது பாவ்கானவெடியுப்பு 

பற்றிப்போகுல், காத்தாலேவில்லையலுகறுத்துக்காணுங் கனமாகப் 

பொிசெய்௫பிக்கானிலிட்டு, வேச்சானேகுழிவெட்டிவைத் அ மூடி 

விதமாகமேல்மூடிகாற்றாடாமல்,பார்த்தாலே மூன்று ட்கழிவுகண்டு 

பாலகனே யொருபக்கம், சண்ணீராமே, ௧:௭௬ 

தண்ணீராமந்நீசைசெக்நீரென்பார் தண்மையுடனாுடோறுமெ0 

த்துக்குப்பி, அர்நீரையடைத்துவைச் துக்கொண்டுநீயும் அப்பனே 

ழாளகத்தைவைத்துவாட்டி,பொன்னீர்போற்கரியோட்டிற்கருகவாட் 
டு புண்ணியனேசவக்செசஞ்சவக் தசாணு, முன்னீரைவிட்டுமேயமை. . 

த்க்கொண்டு மிஞ்சாமலேசாசவில்லைதட்டே. ௧௯௪ 

சட்டியேரவிசனிலேகாயலவைத்து- சனமில்லாவகலிலேசிப்பிச்சு . 

ண்ணம், இட்டுமே£€ழ்மேலாய்வில்லைஃவச்.அசன்மகனே மண் லையே 

முஞ்செய்,௫, பட்டுமேபத்தெருவிற்புடத்ைப்போடு பாலகனேபுட 
மாறியெடுத்தப்பாறு, நட்டமேவாரா*அதவளம்போலாம் சன்மையுட 

னன்னீராலரைத்தப்போடே, ௧௯௮ 

போடப்பா முன்போலச்லைசெய் ௮ புனிதமுடன்பதினைந்துள 
ருவிற்றானும், சாடப்பா புடம்போடபற்பமாகும் சன்மையதாய்வெளு 
க்மாட்டால் முன்போலாட்டி, கூடப்பாவிருபதெரு தன்னிற்போடக் . 

குருவானதாளகமுமற். மாகும், epee sane saan 
ற் பாங்காகபணவிடைகால்பருசக்கேளே, ௧௯௬௩௯ 

பற்விவபி்ளாப்ப்கமெடையால்கவில்ளைங்பிதக்கை 

சம், தருகவேம.ட்டாஅமத்தசாசந் தன்மையுள்ளாளைவலி மேகமோ 

கம், வருகவேமாட்டாுஉப்பாகா௮.. மண்டலசங்கால்கொண்டுகி.. மா 

ர்க்சமாக, உருகவேவாதமொன்றுமலைத்திடாதே உண்மையுடன்கோ 
ய் இர்க் தால்வாசமாமே ் உ௱ 

வாதமென்றரசவாத மூலத்தோர்க்கு வாயாதுவாகையென்ற வ 
ஞ்சகத்தால், போதமென்றவெயோகம்பெற்றபேர்க்குப் பூதலத்திலா 

சையில்லைவா தங்கட்டும், வேகமென்றவேதவாக்கயெமீதாகுமப்பா வி 

ருதாவில் வாதமென்ரால் விழலாய்ப்போகும், பாதமெள்றபாகமதை 
யறிந்தால்முத்து பாதவழிமார்க்கசமதைபகரக்கேளே, ௨௦௪ 

அசாரம்உசாசம்: 

பசாக்கேள்புலத்தியனே தேகம்சித்தி பருபாமாமுள்ளுமிராப் 

வாயுமாச்சு, நிகரில்லைண்டுமொன்றுப்கலை த் தால்முத்தி நினைவாகவு
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னத்தின்வீடுகேளு, புகலவே௮சாரமதைகழேசாக்கி புரிந் துநின்றால் 
உகாரமகைமேலேசேர்ச்௮,உகரச்கேள்மசாரத்தனடு£வநின்றுக ற்று 
ப்பார்பூரணத்தின் ஒளிகாண்பாயே. ௨௦0௨ 

காணப்பாசத் இசிவம்ஒன்றதாகக் சலச்திருப்பார்தருவருமே கா 

- ணார்காணார், தேன் பேோலேபயருவிமங் சேபாயும்வீடு இருவானசு ழிமுளை 
யில் திறமாய்கின்றால், சான்போலதானுள்ளே சானேதோணும் தன 

தாசமுகமங்கேசானேதோணும்,வீணப்பாவலைர்துே ஈட்டுதிரியவேண் 

டாம் விபாமாயின்னமொரு:ாகங்கேளே ௨௦௯. 

கேள்ப்பாசிலாசத் துயார்சான்காண்பார்கிருபையுள்ளகற்பூரசத் 
வாங்), நாளப்பசுதிதெய்அசல்வத் திட்டு ஈன்மைசிறுசெருப்ப 

டியின் சற்றுலாட்டி, சேளப்பாலேசாகபில்லைசெங்து குணமாகச்சா 
யவைத்து வோட்டில்வைச் த, காளப்பாசலைமண்மிசமாய்ச்செய் தத 

ன்மையுடனைம்பதெருப்புடத்திற்போடே. ௨௦௪ 

போட்டுமே ஐறவிட் டி முன்போற்போடு புண்ணிய! Caw ep ar spiel 

சையரைகத்அப் பாடு, சாட்டுமேவெண்மையுமாய்ப் பற்பமாகும் ஈன் 
மையுடன் மேலெரிவுபிச்சவெட்டை, காட்டுமேபசுவெண்ணை தன்னி 
லியச் சனமானமீர்கடுப்புக்சாணாசதோடும், பாட்டுமேபத்தியங்களுண் 
டோவில்லை பாலகனேபற்பமுறைபரிக்துபா ரே. 2.08 

. . வெண்சாரபற்பம். 

பாரப்பாகற்பூரச்சலையிக பற்பம் பாங்காகக்கழஞ்சரெண்டு௮ கலி 

லிட்டு, மோப்பாவதின்மேலே நினைவு ய்க்கேளு நிலையாதவெண்கார 

ஞ்சுத்திசெய் த, சாரப்பாகமஞ்சிரண்9 இட்டுமசான் தயவாகமே 

ஓமேசாரமிட்டு, காரப்பா அசல்மூடிச்சிஷசெய்து சனமாகமுூணெரு 
விற்புடத்தைப்போடே. an, ௨0௭ 

போடப்பானுநினபின் னெடுச் ௪க்கொண்டு பொல்லாதநீர்ச்சட் 
டுரீர்க்கடுப்பு, சேடப்பாவெண்ணை கிலேயீய்கதாயானால் இருமடா ௪ 

ல்லடைப்புத் தீரவென்றால்) சாடப்பாவராலினிட 'கலையின்சல்லு ௩ 

ன்மையுள்ளவெள்ளரியிக் விரையின்சாறு, கூடப்பாபற்பமுடன் கல 
க்க்கொள்ளக்குடிகெடுக்சகல்லடைப்புக்குணமதாமே, ௨0௪ 

குணமாசமாட்டாமல்சல்லடைத்தக்கொண்டால்குவலையத்தாரு 
ன்னையு2மாகைசெப்யாமல், குணமாகவின்னமொருசம்பிரதாயல் கூ 
றுகிறேன் முள்ளங்கிடிக்தசாறு, குணமாசச்காற்படியிற்பணவிடைகா 
ல்பற்பல் கூட்டியேதான்கொடுக்ககல்லும்வீழ்ச் ௮, குணமாகுமூள்ள 

௫௫ உண்மையப்பா கூறு சவின்னமொருபற்பம்பாரே. ௨௦௮



a அகஸ்தியர் பரிபூரணம்- ௪௭. 

வெள்வங்கசபற்பம் நஈலரூலத்துக்கு. 

பாரப்பாவின்னமொருபற்பங்கேளூ பாங்கானவாலைரசங்கழஞ் 

சுமூணு, நேரப்பா௮ தினிடைக்கு வெள்வல்கக்சான் நே த்தியாய்ச் 
Gari Beas கல்வத்திலிட்டு, சாரப்பாகற்பூரசிலாசத்து.தாலுச் தய 
வாகக்கழஞ்செது மூன்றுக்கூட்டி, காரப்பா௮ுறைத்திவொய் சுண்ண 

நீரால் கவாகப்பில்லைதட்டிசாயப்போடே. ௨0௯ 

சாய்ர்தபின்புஒட்டிலிட்டுச்லைசெய்.௪ கருணையுடன்முப்பெெ த 

ருபுடத்தைப்போடு, ஆய்ர் தூன்றாயா றி.பபின் னெடுச்துமைக்தா தக 

் ப்பனேமுன்னீ சாலிரண்ஜொமம், பாய்ச் துன்ராயவைத் துபில்லை ரவி 

யிற்போடு பாங்கானவோட்டிலிஃ்டு?லைமண்செய், மாய்ந் துவிடுமைம் 
பதெரு புடத்துக்குள்ளே மல்லிகைப்பூகிறஃ்போலே வெண்மையா 

மே, உ௱௰ 

லெண்மையென்றவெள்வங்கபற்பக்சன்னை விதமானபணகிடை 

தானலுபுனக்சேள், வண்மையென் றதமாகளம்பூ விதழ் சான். மைந்தா 

மார்க்கமுடடன்ரண்பெலம் நிழலுலர்த்தி, சன்மையென்றரேகம் அவ்வி” 

தங்கூட்டி ஈலமானளூரணந்தான் பண்டைகால்கூஃடி. உண்மையுள் 

ளபசுகெய்யி லிரண்டு£வளை யுண்டிடவே மண்டலத்தி அள்மூலக் 

தான். 7 

உள்சமூலவெளிமூலமிசத்தமூலம் உண்மையில்லாமெய்நோயும் or 
லும்புருக்கி, வெள்மூலஞ்சீழ்மூல 2::மமூலம் விதமான சளிமூலம்பித் 

தமூலம், ஈள்மூலமொன்பமேதீர்ச் துகல்ல காடி.களுக்சான்வலுத்து 
த்தாதுவுண்டாம், வெள்வங்கபற்பமடா பத்இயந்தான்வேண்டாம்வி' 

தமானஉளுந்துமொச்சை பூரினிக்காப்நிக்கே. ௨௪௨ 

இ இ கன்மவரலாறு, 

'நீக்காதமூலசோய்கன்மத்தாலே நிலசெட்டஅபானத்தில்கெரு ் 
ப்போமீறி, வாக்காலேுபான ச்தில்வாசல்தன்னில் வர் ஐமுளைமேக 

த்தால்ளுட்டால்காணும், சாக்கோலாலடைத்தாப்போல் வாயுநின்று' 
தண்மையுள்ளமலமதனை வாட்டிக் தப்த துப், பேய்க்கோலப்பண்ணு : 
மடாமூலசோசம் பேரானபழவினைகளின்னங்கேளே, ௨௧௩ 

பழவினையால்விஷப்பூச்சி.கடி.த்சசோஷம் பாதகர்க்குவொருகா 
ளுந்தீர்வதில்லை, உள் விசையாலூடாடிக்கொள்ளவந்த உண்மையது 
௮ நியாமல் மூர்ச்கஞ்செய்வார், களவினையுக் திர்வதில்லை கடினமெத்த 
கருணையுள்ள பூரணத்தில் சண்டசாட்சி, அளவினைநீசாணுமுன்னே 
அசலச்சொல்லு அடையாளம்விரல்குறுகுமின்னங்கேளே, ஆசா



2 But பரிபூரணம்-௭௱. ௬௫ 

விரல்குறுருங்கால்தீமிறும் விஷம்போலேறும் Quis ae 

தலைசழலும் வெளுச் தமேனி, பரமானதேகமெல்லார் தடித்தக்காணு 

ம் பதமெல்லாம் னக ன்ப ண்ஹுங்காணுஞ், சாசமுடன்சொறிக 
சப் சன் பணம்போல்தோணுஞ் சார்தையமேவிநத்தைகெடுத் “தடித்த 
விலகும், காருலூலீச்தோய்க்கு மருந்தியாதே ஈல்லோரைப் பழிக்க 

Sor & சன்னமாமே, ௨௧டு 

ஈல்லோர்கள் பெரியோர்கள் ஈத். அஞ் செய்சை நாட்டிலுள்ள 

அர்ச்சவர்கள்ககைத்தலாலே, பொல்லாதலிஷக்சடிநீர்பற் நிவர்துபெ 
ன்ஞான இ3ரேகமெல்லால் குஷ்டம்போலே, சொல்லா தகடிவிஷங்கள் 

குன் மம்பாஸ்டு ஜரா த்கன்டத்காங்சல்பா கனம். சல்லாரும்சசை 

க்சவுடம் பெடுச்சபாவி இன்னமுண்டுலிப ரம தாயுலகற்கேளே. ௨௧௬ 

உலகுதனில் ச வீூமைகுரு௨ர்சாமு மூச் ச்குமுள்ள சப்பாணிமூக் 
இல்லா தார்; நலகுமுவிஷக்கடிநீர் குன்மம்பாண்டு காடிவரும்பெருவ 

- விறுகவுசுயீனை, பிலக்கு குமதைபெரியோரைக்கற்புள்ளோரைப் பேதமி 

ல்லாச்சிவ௨ஞானப் பொருளுள்ளோரை, தலைககிழவவ்சவர்கள் தனைத் 
தூஷித்தோர்கள் சண்டாளரிந்சோயால் தயல்குவாரே. ௨௪௪ 

கன் மக் நீர, 

தயல்காமல் இருசற்ரு வகையைக்சேளு சன்மையுள்ளவரு௨௨௨௭ 

தசையுங்காலம்) நயங்காபலாடியமசவசசையன்று ஈன்மையுள்ளதெளி 
நீரில் ஸ்சானம்பண்ணி, முபங்காமற்தவதலக்தைக்கோறிவக்௫ முத்தி 

யு௨ஞயி.ம்பேர் வேதியர்க்கு, சுயம்பச கதான்கொடுத் *.ஈவக்ரகந்த 
ன்னைத் தோத்தரித் த.௮ட்சகையும்வாக்க்க்கொள்ளே.  . உக௮ 

தாக்வயேபெொதியைச்குத் தென்ழெக்குமுலை வரிசையுள்ளவ 
ணுமாமலக்குச்சென்றால், தால்யேயாலிலைமேற்பள்ளிசொண்டசுவ2 
மியிடசத்நிதியில் தியானஞ்செய்்௪, லோ ங்ியே நாறுயேர் பிராமணர் 

க்ஞூ வுத்தமனைசுயம்பாகக்கொடுத் தடீயும், சதேங்கியேயு தசமெண்ற ' 

 இரணங்சண்டு இறமாகஒருசெம்பு நெப்யைவாசே, ௨௪௯ 

வார்த்துமே மறுசெம்புகயிலமொண்டு மைந்தனேவேகெட்டிக் 

கொண்டுபோய்நீ, ஆற்றுமேயர்இசக்இி சாசிையாய்க்கொள்ள அப்ப 
னேதிங்களது மூன்றுக்குள்ளே, சதோற்றுமேதேசமதுபொன்போலே 
சான் துயரானகன்மஷேய் தூரவோடுக், சாத்துமேயிச்சயிலல் கொ 
ள்ளாவிட்டால் கன்மகோய்சரோது Barat Caer, aa 

ட



௪௭. அகஸ்தியர் பரிபூரணம்-௪ரா, 

வெண்குட்டநர் ரச் சொர்னபற்பம், 

யின்னக்கேள் புலத்தியனேயிராஜயோ௫ுக் ஜனெபமுள்ளசொர்ன 

பற்ப மிசமாய்ச்சொல் வேன், முன்னமேமுள்ளிக்ரைச்சாற்றிலேசா 
ன்“மூன்றுசாளூரவைக்.து பொடியாய் ராவி) சொர்னமதைச்சல்வத்தி 

லரைக்கும்போ த சித்திரபாலாடையது சிவர சசாற்றில், சன்னயமாப் 
மைபோலேயசசைச்அபில்லை ஈலமாகரகியுலர்ச்இ ஈலமாய்கேளே, 

சித்திரப்பாலாடை அம்மான் பச்சரிசி, 

சேளப்பாகடம்பினிலை பரைத்துமைந்தா .இருபையுடன் பிஃ்லை 

மேலகவசக்சட்டி , கேளப்பாவகலில்வைக்துவோட்டால்மூடி.க் குண 
மாகச்சலைமண்ணேழுஞ்செய்த) தாளப்பா நாறெருவிற். புடத்தைப் 
போடு தண்மையுடன்.ஐறினபின் சவளம்போலே, வேளப்பாவெண்கு 
ட்டர் தீருதற்கு விதமானவறமானம் விளம்பக்கேளே. 

விளம்பவேசவுரியிலைச்சாறுதானும் . விசமாசத்தனிசாருப் wig. 
தானெட்டு, சளும்பவேவெயிலிலிட்டு மெழுகுபோலே தானவற்றிற் 
சலம் தயிடையாடாதோடை, குளம்போடேயிலைய ஐத் அமெழுகுபோ. 

லே கூட்டியதிற்புனுகுமோர்பலந்தான்கூட்டி, அளும்பவேசொர்ன பறி 

பங்கழஞ்சரண்டு தூக்கெதிற்போட்டரைத்து கெல்லிக்காய்போல், 

காய்போலேயுருட்டியசை யிளம்பதமாயுலர்த்திக் கனமான௪ன்' 
ளிலி.. எண்ணெயிலேபோட்ட) தாய்போலேயோருண்டை யர்இசம் 
இ சண்மையுடனரைவருஷந்தயவாய்க்கொள்ள, வாய்போலேவெளு, 
த்தகுட்டந்தீர்ர்துபோகும் வண்மையுள்ளபச்தியஞ் சையோகமாகா, 
பேய்போலேகாமப்பேய் கொண்டபேர்க்குப் பெருமையுள்ளசொர்ன 
பற்பக்கொடுத்திடாயே, -... உஉ௪ 

கொடுத்த திஞல்மரு காரும்சண்னை தன்ளைக்குரைவாகளட்சொட் 
கொருக்கால்முழ்ச,கொடுத் ததினல்மருச் துவிடுமட்டுகூழ்சக்குவலயத் 
தில்பறக்கயென் தகுட்டச்தருர், தடி.த்.தறின்றவெண்குட்டமேசக்கு. 
ட்டம் தயவாகத்்$ிருமடா சண்மையாலே, அடுத் திருச்தபேர்களைரீயச 
லச்சொல்லி ௮ப்பனேகைபாகமறிச்.துசெய்யே,. உஉட௫ 

வெள்ளிபற்பம், 

செய்யவேயின்னமொருகுளிகைகேளு செயமானவு கட்டி வெ 

ள்ளிதன்சை, தய்யமாய்ச்ருசையிலிட்டு உருகும்போது அரையான



அசஸ்த்தியர்பரிபூரணம்-௪.ஈ. ௪௨ 

வெள்ளிகிடைமூழம்பூச்சார், அய்யனே இரண்டுபிடைவிட்டிருக்கவெ 

ப்பனேவெள்ளியது மடிக்துபோகும், பொய்யல்லவப்பொடியை முன் 

சாற்றாலே புகழாகவசைச்அபில்லை யுலர்த்திக்கேளே. ௨௨௭ 

உலர்த்தியதோர்கில்லைக்குக்கவசக்சேளு வுண்மையுஉன்மூட்கா£ 
வேளைவேரைத்தானும், பிலச்சவதைமுன்னீராலரைத்துக்கட்டி. பிரிய 
மூடன்குகையிலிட்டுச்சில்லுமூட்டி, உலர்த்இிரன்றாப்மண் லைவஓுவச 

ய்ச்செச_ய்து உள்ளபடி நாறெருவீற் புடத்தைப்போடு, பெலத்ததோச 
சிதமென்ற வெள்ளிபற்பம் பெருமையுள்ள-வெண்ணெயிலே கொடுத் 

இப்பாசே.. : ் . _ ewer 

கொடுத்துமிசப்பார்க்கையிலேதீரும்கோய்கேள் குணமில்லாக்கா 

சமொடு இரத்தகாசம், ௮0ச்.தநின்றமேசசய மந்தாரகாச மப்பனே 
இப்பிலியிலகலுஞ்சொன்னேர், தொடுத்துமிகப்புளிபுகையுச் தவிர்க்க 
வேணுஞ் சுயமாகவேளைக்குப்பணவிடையிற்பாதி, கடுத்தநின்றபவுத் 

இசமுநூலைச்சூலை காணாமலோடுமடாசண்டுபாரே. ௨௨௮ 

நரக பற்பம். 

கசண்பொரின்னமொரு பற்பல்கேளு” கருவானகாகமதைப் பயறு 
போலே, கொண்டுபோய்பொடி.செய் அ௪ழஞ்செண்டு குணமான ௮யள் 
கரண்டிதன்னிலிஃ்டு, நிண்பொர்முதத்றரமாஞ்சோமனாதி நிறுத்தெடு 
தினப்பணவிடைதான் கூடப்போடு, மொண்பொர்சுத்தஜலக் கழஞ்சு 

விட்டு மூர்க்கமுடனிளஞ்£லை வேசெட்டே. ௨௨௯ | 

கட்டியேகாலமேதலவக்கிமைந் தா கதிரவனிலிருபத்தார் சாழிமட் 
094, இட்டுமேயிரகாலே கரண்டித்தூசில் DauraladQuer pugs 
திசார்தடவி, சொட்டுமேயுலையில்வைத் தூதும்போது சுகமாகத்தா 
SB wy on Gust Gay பட்டியேபுகையெழும்பும்போதமட்டும் பால் 

் சாகதாதுசற்பற்பமாமே. உக௩௰ 

பற்பமடாவைச் தயிடை குரந்திடாதே பாலகனேசெய்பாகக்த 
வறிடாசே, அற்பமென்றுபற்பமத யெண்ணிடாதே அப்பனேவெ 
ஸ்ணையிலேபணவிடைதான்சொள்ள, சொற்பமென் ஐவுப்பாகாபுளியு 
மாகா அவசையிடபருப்பிட்டுக்கச்சடிபோற்பெொ ௫), ஈற்பமென்றதப௪ 
கெய்யும்கூட்டியேசதான் ஈலமாகயேழுநாள் கொள்ளுகொள்ளே. 

கொள்ளவேயெட்டானா ளுப்புக்கூட்டு குணமாசப்பச்தானாள்ஸ் 
சானமட்டுத், அள்ளவேபுளிஉட்டுதருசோய்கேள் அலையாதவெள்ளைய 
a Bs போகும், சள்ளமா மூலமததிர்ச்தசள்ல கனமானதாதுகிர்த



pr அஈஸ்இயர்பரிபூரணம்- ௪௭. 

இயுண்டா கும்பாரு, எள்ளனவுங்கைபாகற்தப்போவில்லை ஏஃ3ாக்சபூர 
ணத்தி ஜியல்புகேளே, ் ௨௪௨ 

பூரணமாம்க ஈநூறுவ்கசைபாசக்கான் புலத்தயனேயுளக்கரக ஈன் 
ருப்ச்சொன்னேன்; கரண மசம்உடமொழியைத்சமிழ ல்செய்த ௧௬ 
வி.ரால்சரக்குகுத்தியஷ்ட லோகம், மாரணமுஞ்சொன்னனடா மாத்தி 

 யைந்து அகலப் பறக்கத் ந்பார்திதால்காரணமும் பூரணமுகி 

கண்ட?போே சே கருமான்பற்ப மல்லர்க்கைக்குள் ளமே. are. 

இரசபத்பம். 

பற்பமென்றர௪பற்ப சொன்றுசே ஞூ பாலகனேரசமதனைப் புளி 

க்காய்ப்பாலில், ௮ற்பமென்றுளையாமக கையிற்தேய்க்க wsaan & 2B 

லொட்மோசயம்போலே, அப்புரவாய்ம்?தய்த்துமெள்ளக் கழுவச்சுத் 
திசெய்சாசன்கமுஞ்சபன் விரண்டு, a es 

டு நினைவாகத்தானரைக்கத்தயிலல்கேளே . ௨௪௪ 

த ிலெண்றுக்கெல்கக் சீதின் தயிலமப்பா.தண்மையுடன் இறக்கு 
ம்வஙகதயவாய்க்ம்களு, .ஒயிலாகக்கெக்சசச்தைச்தூளாயாட்டி யுண் 
ைமயுள்ளசலயத்தில்பாதிபோட்டு, மயலா கக்கல௪ம்வாய்க்கேத்ரூப் பர. 

லே மைர்தனேமண்ணாலேபுனலுண்டாக்க, அபிலமென்றகலயத்தில் 
மூடிச்சலை யஞ்சா௮ுமண்வலுக்கச்செப்துக்கொண்டே. ere 

சொண்டபின்புவடிவுயர்ந் த குப்பிவாங்க குணமாகச்சலறி சப்பிய 

டைத்்தப்போட்டு, ௮ண்டையிலே ஒருவனைத் தான்பிடிக்கச்சொல்லி 

அகியப்பாஇரும்பாணிராசிலைசான், மண்டையிலையோரடியிற்றமரு 
ண்டாகும் பாலகனேபுனல்மூக்குத்கமருள்விஃடு, ஒண்டையிலேபண் 
பூசிபுகையோடாமலுத்தமனேதுவடுப்பில் பம்போலே 0 

திபம்போல்மேல்குப்பிகனல்படாமல் இயெரிக்சசாழிகைதானிஎ 
ண்டுக்குள்ளே, தூபமென்றகெம்.த2 கத்தில்புகைதான்றாப்பி சுற்றிலு 
மேதிராவகமாய்கிற்கும்பாரு, தாபமென் றமறுகுப்பிசேற்றிக்கொண்டு 
தயவாககாற்கழஞ்சுதயிலம்விஃட6, சோபமென்றுரசமா ளவரைத் துரு 
ட்டிச் சுருக்காகமேற்கவசஞ்சொல்லக்கேளே, © mor 

சொல்லக்கேள் ட தூஙசசம்பட்டைபலமிரண்டு சு த்திசெய்தகெல்லி 
க்காய்கெச்திபலமிரண்டு, அல்லக்கேள் ௮ தம்பைச்சாறுகிட்டாட்டி 
யப்பனேசமெழு ல 'கீதுருட்டி, ஈல்லாய்க்கேள் quart es 
தாளிரண்சென்னயமாயடித்தானி£ ன் afl gy | பூம் லவல்லக்கேள் செக்கஓ 
மேபொடித்துப்பாத வகைபாகத்தன்செய்துமரூர்து உய. ௨௩௮



,கன்தீயர் பரிபரணம்- எற... ச்இ Ay BO ஷ் 

லைத்துப்பார் மூன்றுகாள்மறையமூஒ. மார்க்கழுடன் மேற்றுனி 

தாரிலேதான், கைத்தப்பாகையான் சா?றமுசிசைபூசி, காயவைத்து 

மேல்மூடியேழுமண்செய்௫, சுத்தப்பரவெடித்தஇட மண்ணும்பூ?ச் 

'சதானம்இபெதம்போற்றி வாலுகைமீதேற்தி, கைக்தப்பாகாஉரக்கினி 

மூன்றுசாமம் ஈலமாகசத்சானெசித்து வடுப்போடாற்றே ௨௩௯ 

ஆற்றியே£ழிறக்க யோரப்பாட்டாய் ௮ப்பனேதான்சாய்ததுவ 

விழ்த் மெள்ள; தூற்நியேமேற்கட்டிக் குள்ளேமைக்தா தயர்தூரா 

- க்முடிகொண்டுநீலம், பார்த்தபனே தடைத்தெடுத் ததனைநீயும் பால் 
- கானகன்மகோய் திரவேண்டி, சாற்றியேபணவிடைதான் பனை வெல்ல 

த்தில் தயவாக இருவேளை வேழுகாளே. ௨௪௰ 

ஏழுகாள்தான்கொடுக்கக் திரும்கோய்கேள் seus tar jmp 
கோயுங்குன்மகோயும், ஆழுமேகுஷ்ட முஞ்ளாலையரையாப்பு ௮பான 

த்தில்சூலையுடன் யோனிப்புற்று, கேழுபேழுலைமூளைகண்டமாலை இர 
ச்தியுடன்றடிப்புவெள்ளைக்கருங்கரப். ன், பாமுமேவண்டுகடி சிலவி 

டமுக்தீரும் பத்தியந்தானுப்பாகா சும்பாலாமே. ௨௪௧. 

...... பசலாகும்வெர்நீரும்பதினாலானுன் பாலகனே வோமகீர்ஸ்கானம் 
பண்ணி, காலாகும்உப்பதலை வற் ௪க்கூட்டு ஈன்மையுடன் மறுகா 

- ஞம்வெக்ரீர்மூழ்கு, காலாககிளக்கெண்ணைபின்புமூழ்டு கனத்த புளி 
கட்டுமேகூட்டச்சொல்லு) அலானஸ்ரீபோக மண்டலமாகாது அப்ப 

- சேசசலசகோய் அ௮சலும்பாரே, ௨௪௨ 

ரகுப்பிசெர்.தாசம், 

பாரப்பா இன்னமொருசெக்தூரல்கேள் பாடுிறேன்புலத்திய 
னேபதிலாய்க்கேளூ, கேரப்பாவாலைரசம் பலக்தான்சாலு கேர்,ச்தியெ 
ன்னசெச்தியோர்பலமேகூட, காரப்பரசரி2யோட்டில் தொக்இத்தேத௪ 
ன்கனமாகப்பொடி செய் ஒருப்பிக்சேற்றி, மேறப்பாவாலுகையிலேற் 
நிக்கொண்டு மேன்மையுடஜஷொருசாமந்திபம்போலே- ௨௪௩ 

திபம்போல்மறுசாமல் கமலம்பே லே இறமாகத்தானெசித்தூ 

மூன்றுஞ்ஜாமம், தாபம்போற்காடரக்வெிபோலேமைக்கா தானெரிக் 

இல்கெந்தகத் தன்வாசம்வீச, சோபம்போல்டிலாகையிட்டுமள்ள ச் 

இண்டுகுமரலும்குடீரியுமேகூடும்கேர்மை, சோபம்போலிக்சணாமதா யு 
_ ரகக்காணுச் தரிசமூடனிளகுபத மில்லாட்டாலே, ௨௪௪ 

இல்லாட்டால்மேலேவேசோடுமூடி யென்மசகனேயொருகாழிகடு 
நீ திப்போட்டு, சல்லாபமரய்கீக்ிச் சல: சையோடு சதிராகயுருகயது
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குழம்பாய்க்காணு?, பொல்லா சதாளசத்தைப் பொடித்த.தா ச்தான் 
புலத்தியனே யரைப்பலக்தான்குப்பியில்போட்டு ஈல்லாய்த் சானாற்புற 
முக்டுமேலும் சன்முகச்சலாஸ-ஃனாற் ண்டிப்போடே, ௨சடுி 

இண்டியேமுச்சாமங்கடந்துமேலே கருபையுடனாற்சாமக் தன்னி 
ல்மைந்தா, அ௮ண்டினால்வடவையென்ற தணலைடோடு அப்பசேமரும் 
தெல்லாமேலேயேறும், துண்டியேசிசப்பதனைமறக் டாதே Bisa 
டஞற்சாமம்எசித் த$£யும், தண்டியேசலாசையிட்டுப் பார்க்கும்போ 
௮ தயவாக்சலாகமுனை சிவர துபோமே ௨௪௬. 

சிவத்தசலும்வெளுக்தாஓம்ப5மிசப்பா சீக்ரெ.த்தில்குரட்டாலே 
பெடுத்.அக்குப்பி, மவமாகநீர்செளிச்து.அம்நிப்போடு மைத்தனேசலா 
சைமுனை சுறுத்துத்சோன் நி, 6885553658 sh படுப்போ - 
டேதான் குணமாகசரிப்பாற்றி வைத்தப்போடு, தவித்திருக்தஆடுப் 
பினதுலேகத்தாலே தான் வெக்குி நஜி சென்றப்பாலே. ௨௪௭ 

அப்பாளேருறட்டதினல் குப்பிவாக் அசராமல் கெளித்திடு 
லாய்சுத்தகல்கை, தப்.பாதகுப்பிதனை யுடைச்துப்பாரு தயவானசெ 
ந்தூசங் கறுத்துக்காணும், இப்பாலேபரைக்கயி?ல முருக்கம்பூ.ப் 
போல் இருச்குமடாபணவிடைதான்தேனிலி.ய, செப்பாதபத்.துனாள் 
தன்னிஃலைதான் தீருறெலியாதிதனைச் இறமாய்க்கேளே, ery 

கேளப்பா மூலகேசய்மேகரோககல் கெடியானபவுத்தரமு மனே 
சுகோய்கள், தாளப்பாபுளிபுகையு$ தள்ளத் தீரும் தயவானவாலாசச் 
செக்தூரத்தை, ஐளப்பாகற்பாதிசெய்வான ப்பா௮ரகராவுலசத்தோர் 
சசமென்பார்கள்) வாளப்பாஇன்னமொருசெக்துரந்தான் லகையாக 
ச்சொல்லுறேன் வசிசையாக. ௨௪௩ 

அப்பிரேகச்செந்தூரம. ; 

வசிசையாய்ச்சொல்லுறே னப்பிறேகச்தன்ள மைச்தனேபொ 
டிப்பொடியாய்ப் பொடித்துகச்கொண்்ு, அரிசமதாயத்திடைக்குட்ப 
னைவெல்லந்தான் சுமாகவெடியுப்பு மொன்றாய்க்கூட்டி , பரிசமுடன் 
சுத்தகங்கைதன்னாலாட்டிப் பாலகனேபில்லைதட்டி. ஓட்டிலிட்டு, பிரி 
யமுடன்மேல்மூடி ச்2லைசெய்.து பெலமாச்இக் செசபுடத்திற்போட்டு 
ப்பசரே, 

2GD 
போட்டு?மயாறினபின் செடுத் துப்பாரு புன்ணியனே தளுக்க 

த்றுக் கற்பம்போலாம், சாட்டிகமாய்க்கல்வத்தி லிட்டு. கொண்டு 
தானரைப்பா யொருசாமமெருக்கம்பரலால், மாட்டியமாய்க்கல்லேர
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டேரவியிற்போட்டு மதறுகாள்எருக்கம்பால்சாமமாட்டு, காட்டுமேல் 
'சல்லோடே வெயிலிற்போட்டு ஈலமாக. வவ்வீதம் நாற்பதுகாள் 
போடே. 2Gs 

காள்சேளுராற்பதிலேகில்லைகட்டு கன்மையுடன் காயவைத்து இ 

ட்டிலிட்டு, வேள்போன்றமேலோடுபொருக்திமூடி. மேன்மையுடன் 

எழுலைமண்ணுஞ்செய்௫,தாளானதாளிறைஞ்சிகெசபுடத்தித்போடு 
தயவாகவா தினபின்னெடுத்தப்பாரு, வாள்போன் றவப்பிரகஞ்சிவச்.௮ 

காணும் மைந்தனேகல்வைத்திலரைத்திடாயே. உடு௨ 

அரைத்திவொய் பொற்றலையின்சையான்சாற்றி லப்பனேசாம:௨ 
சைத்துவில்லை, இறத் அடனேதாலுலர்த்திசெசபுடத்திற்போடு தீர்க்க 
மூடனிவ்கிதமாயசைத்தரைத் த, உரத்தடனேயஞ்சுபத்தும் ஒன்று 

ம்போடஉத்தமனேயருணனைப்போல்சிவச்துகாணும், நிசைத் மை 
ப்பொடிசெய்அகுப்பிதன்னில் 8ீப தனம்பண்ணிவிடுவனுபானல்கேள்] 

கேளடாஆவாரைபஞ்சாங்கர் தான்ருபையுடன்பலமெட்டு௮௪ 

வகெர்இி, காளடா௮வ்வீ.தஞ்ேகக தான் ஈன்மையுடன்பலரண்டுஞ்சூ 
poh s 5, தானடாவெருதடியிற்குன் நிவி.தம் தருவானபசும்வெண் 

ஊனை தன்னிலுண்ண, வேளடாஇருவளைமண்டலச் சான் கிதமாசக் 

சொண்டுகிடவியாதிகேளே. ௨௫௪ 

௮சுவகெந்தி-௮முக்கறா. 

கேளேநீமேகமென்று லிருபத்சொன்று செடியாகத்திருமடாப 
த்இயமேயில்லை, கோளேட$ரிழிவுமததேகந்தீரும் கோடா னசற்பமிதுக் 
சொவ்வாதப்பச, வாளேடீசெந்்.தூரஞ்சசவருக்கும் வா.துயார்படுகுவச 
திக்சப்பாடு, வேளோனேவெஜ்ழதூத்தர் செப்புமார்க்கம் வெளியாகச் 
சொன்ன தக்தப் பூணந்தான்பாரே, 26@ 

காக்தசெக்தூரம். ப 

பசரப்பாஇன்னமொருசெக்தூசர்தான்பால்கான கெக்திசமன்கா 
ந்தக்கூட; கேசேநீகரிசாலைச் சாற்றுலாட்டி நினைவாகப்பில்லைதட்டி.க் 
சாயப்போட்டு, சாசப்பா ஒட்டிலிட்டிதுமோடித் சயவாகசலைமண்ணே 
முஞ்செய் ௫, தாரப்பாசெசபுடத்திற்போட்டுவாங்கத் தயவாசஜக்தி 
டைக்குக் கெந்திகூட்டே. — ௨௫௬ 

கூட்டியேமுன்சாற்றுஎரசைத்.துமுன்போற் குணமாகக்செசபுடத் 
இற்போட்டுவால்9 காட்டியேயில்கிடைக்குகெர் திகூ.ட்டிசலமானபழ 
ச்சாற்றுலரைச்தமுன்போல் மாட்டியேசெசபுடத்திற் போட்டுப்பின்
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பு மைந்தனேயிவ்விடைச்ருககெற்திகூட்டு சாட்டிகமாயில்விடைக்கு 
ச்சத்இரரூலர் தயவாகதக்தான்கூட்டி முலைப்பாலாட்டே., ௨௫௪: 

ஆட்டியேபிலஸ்லைசட்டி 7ியாட்டிலிட்டு அப்பனேமுன்போலபுடத் 
இிற்போடு, நாட்டியேகெக்க 2பொசித்திரதூல ஈன்மையுஉனவ் விடை 

க்குஜன்றாயப்ச்கூட்டி, இட்வொய்கோழிழுட்டைவெண்கருகினா? 2ல். ௮ 

ப்பனேபில்லைசெய்துபுடத்தித்போட்டு, சாட்டிடவேபின்னெட்த்றுச் 
கல்வத்திட்டுக் கனமாக எருச்சம்பால்தன்னாலாட்டே.. 2. BH 

OT BE SHUI Bot GD AGI OFT மென்மகனேதானரைத்.தப் 

பில்லை தட்டிச், சுருக்கமுூடன் சானுலர் ச இியோட்டிலிட்டுச்சுகமாகமேல் 

மூடிச்சலைசெய் ஐ இருக்கமுடன்மண்செய்கு செஜபுடதச்திற்போட்டு 

எடுத்துப்பார் செக்கறுப்பாயிருக்கும்பாரு, பொருக்கழுடன்பொடி... 

செய்அபதனம்பண்ணிபுண்ணிபனேபணவிடைதான் தேனிலுண்ணே, 

, . உண்ணப்பா அர்இசர்திமண்டலக்சா ஓுத்தமனேபத்தியமோ௮ 

தற்குவேண்டாம், கண்ணப்பாமோகமன சலித்சாற்போதுல் சசமான 
விஷப்பாண்டு சவுசிக்கட்டி, சண்ணப்பாசோகையுடன் பித்தபாண்டு. 

தருகாகநீராம்பலண்டவாயு, நிண்ணப்பாமேலேறும் இனச் சவாயு நிஉ ee ED 

யாளவாயுலெல்லாம். நீ க்ப்போமே, onl 

அயச்செர்தாரம், 

8ீக்ப்போமின்னமொருசெர்நாரல்சேள் நிலையான ரப்பொடி 

யைக்கல்வத் இட்டு, எல்டிப்போம்காடிதெளித்தொதியன்பட்டை இடி 
திதுபிழிச் எ.ச்சாற்றையூற்திமைக்கா, பாவ்குடனேூன்றுசாள்ரலியி . 
ல்வைத்தேபாலகனேஅவத்தபின்புசாலாகாளிற், சாங்கமாய்முன் சாற் 
திலசைச்துவில்லைதயலாகதக்தான்செய்அகாயப்போயே, - ௨௭௭ 

போடப்பாறட்டிலிட்டுறடுமடிப் : புக்மாகச்லைமகண் னேழுஞ் 
செய்து, காட்டப்பா செஜபுடத்திற்போட்டெடுத் து கலமாகமுன்சாற் 
நிலரைத்துமி.எபபோல், சேட்டப்பாகெஜபுடம்எட்டுப்போட்டுதிறம, 
எக்காடியஅசேர்ச்தசாற்றிற், கூட்டப்பா தனிச்சா திதில்மூன்றும்போ 
0 குணமாகறுயம௫வுஞ்செற் தூரமாமே. ௨௬௨ 

அஆமப்பாலலுபானமறிஈ்சேயுண்ண. அரும்பிணிகள்வாதபித்சம் 

அய்யத்தாலே, சேமப்பானுனேகமாகபோகமெல்லாம்கிக்குத் இரிதாடி.க 
சூமுறுச்குமே றி, காமப்பால்பெசிதிருக்கும்விர் துகட்டும்கண்கள் செவ் 
லைசி யறிவிீரஞ்செய்யும், சாமப்பா. இலரசபிச்சுவிச் ஐ சமனிடைக்கு 
அதிமதுரம்பசு நெய்யாமே, ் . ௨௬௩
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கெய்யாகுர்தேனாகுமஅ௫பானந்தான் நீங்க! தவாய்வுகளு நீக்கப் 

போகும், பொய்யாகுங்கைபாகந் தவறிட்டாலும் புலத்தியனேமருக் : 

தொன்றும்பலித்திடா ஐ) வையாதேபூரணத்திற்கைபாகக சான் வண் 

மையு௨உன் சொன்ன இனால் வைத்தியபூரணம், ஐயமில்லாநானூ ௮ம் 

வெளியாய்த்தோஸணும் ஆ௫குருசொடுத்தவடமொழிதன்னாலே. ட 

நாரகசெெசெந்தூரம், 

தன்னாலேயின்னமொருசெந்தூரங்கேன் தருவானகாகமதையு 

ருக்கமைர்தா, முன்னுலேமூவேழுதரந்தானன்றாய் மூர்க்கமுடனிலு 

ப்பைகெய்யிற்காச்சிச்சுத்தி, பின்ளலேபுஅசட்டிகன்னிலிட்டுப் பிச 

காமலடுப்பிட்டு உருக்கக்கோண்டு, தன்னாலேசேசெக்கழுநீர்ப்பூண்டு 

தான்போட்டு அயக்கரண்டி தன்னிற்சண்டே. ௨௬டு 

ண்வோயடிக்கஷி சான் பூண்டுபோட்டுக் இருபையுடனனல்போ 

ட்நொலுஜாமர், சண்டுமிண்டுபண்ணாத9ண்டிலாங்கு தருவானகாக 

மதுமாண்டுபோகும், கண்டுமேசெங்கழுநீர்சாரறைத்துக் சனமானபி 

ல்லைசெய் துசாயப்போட்டு, பண்டுமேயோட்டிலிட்டு ஒடுமூடிப் பாலக 

னேலைமண்வலுலாய்ச்செய்யே. ௨௬௬ 

செய்அமே கெஜபு௨த்திற்போட்வொக்கித் திரும்பவதைப்பொ 

ற்தலையின்சாற்ருலா.ஃடி., எய் ஓமேமூன்றுகிசைமுன்போற்போட or 

ன்மகனேகாகமஅசெச்.தூரமாகும், கொய்துமேபணகிடைதான்பன் 

நிவெண்ணெய்தனித்குழைத்திரஸ்டுவேனையகரமண்டலமேகொள்ள 

வை அேமூலமெல்லாம் தஇருமப்பா வசையானமேககோய் மாறிப் 

போமே. ் ௨௬௪ 

மாதிப்போம்பத்தியங்சான் கர்ப்பன்பண்டம் மைர்கனேயாகா 

அமற்றதெல்லாம், தேறிப்போம்புலத்தியனேசெகச் தூரக்தான சவக் 

காதுமஞ்சள்வர்ணஞ்சிவப்புமாகும், கொறிப் பே ஞ்செக்தூரக்கொ 

டுசகும்போது குண்மில்லாமூலகோய்மூலவய்வும், மாதிபபோம்காக 

செந்துூ£மப்பாவசையாசுச்செய் துநீவயித்தியம்பாரே. ௨௬௮ 

அறிவு. 
வயித்தியம்£ீ பார்க்கவென்றால் சொல்லக்கே௭ஞே வண்மையுள்ள 

மானிடர்க்குக்கர்மசோய்கான், பயித்தியமோன்ல்லாவிட்டால் நோ 

போகவிஃலை பாலசனேமுன்செய்தபாவத்தாலே, சயித்தியமோதொ 

டர்ர்துவரும் குஷ்டரோகம் தன்னாலேயுன்னையவர் பணிந்துகாப்பா 

ர
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*) அயித்தியமாம்பொருளாசை பட்டசயானுல் அ௮ணுகுமடாபுலத்தி 

யனே உன்னைத்தானே. ௨௬௯ 

டலத்தியனே பொருளாசைகொண்டேயும் பூசலத்திற்பணங்சே 

ப்டால்கோய்தோன, சிலத்தியாயவன்மன ௮கனிஈ அுசச் சால்சிக்தைய. 
ல்லநீயவனைக்கேட்கவேண்டாம், நிலத் திலேவயித்தியன்றன்மனம்கொ 

நீ தாக்கால் நீடூழிகாலமட்டும் நரூற்சேர்வார், ' தலத் திலேபணம்பிடுங் 
கும்வயித்தியனேயானால் தன்மையுடன்சன்மகோய்க்குள்ளாவானே: 

சன்மகோய்க்குள்ளாகிப் பிறக்கனன்றோ கயிலாயபராபரத்திற் 
சேர்கனன்னோ வன்பமென்னுமுலகத்தார்மீதிலேதான் வயித்தியனே : 

சிவன்மேலேகன்மம்வைக்தால், கன்மனோய்தீருமடாகாலனில்லை oi 

லாயயதிடைக்குவ்கருணை தங்கும், ஈன்மையென்றபெயரெடுக்கவெ 
குகாள்செல்லும் கலமானவயித்தியந்தான தருமமாமே, ௨௪௪ 

தாம்பிரச்செர்அரம். 

தன்பால் மொரு செந்தாரக்கேள் தருவானதாம்பிரத்தை 
த்தசடுதட்டி, நின்டலமாமனோசிலைசான்்கொஞ்சம்போலே நேர்மையு 
ள்ள ௮ந்தரமாமூலிச்சாற்றில், வன்மமுடனுடைத்த தன்மேல் su 

வியப்பாமார்க்கமுடன்பத்தெருகிற்புடத்தைப்போடு, சன்மமடாதா 
ககலும்போலேமைந்தா கருலாகலிருபுதமும் வெந்துபச்சை, ௨௪௨ 

அந்தரமாமூலி-ஓக॥ ௪தாமரை, 

பச்சையாய்த் தானிருக்கும் மதைத்தான்மைந்தா பக்குவமாய் 
முன்போலப்போடச்சாகும், மிச்சமாய்ச்செத்ததொருசெம்பைநீயும் 

மீருமற்பொடிசெய்அபு.தட்டி தன்னில்,” ௮ச்சமறப்புளியிலைச்சார்வி 

- ட்டுக்காய்ச்சி யரைபடி தான்குழம்புபோல்வருமந்நேரம்,) உச்சிதமாய் 
ச்சுத்தகங்கை காழிகிட்டு உண்மையுடன்றான்.௧சலக்கத் தெளியவை 

யே, ள் ் . ௨௪௩. 

தெளிச்தபின் னிலுத் தவிட்டு மறுநீர்வாரு திதமாகக்கலக்யெ 

தைத்தெளிவைநீகக, ஒளிர். துவிடப்பச்சைவர்னமூறல்தாலும் ஒன்ப 

அநீர்தெளிவிறுக்கயீ றல்நீவ்கும், அளிந் துநீயவசரமாய்த் தெளித்த 
உ௱தே அப்பனேஊரலற்றுச்சுத்தியாகும், இளிகர் அறீயடுப்பில்வைச் 

MG STS aex san ua peo pb@awy &3aCear, ௨௪௫ 

இண்டியொய்புளியஞ்சிறுரைபோலே இருபையுடஞுற்சாமங் @ 
ண்டிரியும், அண்டிவொய்கல்லத் திலிட்டுக்கொண்டு ௮ப்பனேபுளியஞ்
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சிறுரைச்சாற்றால், நிண்டேனேசானஅரக்அப்பிலஃலைதட்டி நினைவா 

கத்சானுலா்த ஒட்டிலிட்டு பண்டிடவேசெசபுடத்திற் போட்டுவாவ் 
சிப் பருவமுடன்றுனரைப்பாய் பொற்திலையின்சாற்றில், ௨௭எடு 

சாற்றிலேபரைத்து௮சை மூணுபுடமுன்போல்தயவாசப்போஉ 
'வேகருஞ்சிவப்பாய்க்காணும், தோற்று கதாம்பிரம்வீறடங்காவிட்டா 

ல் துரிதமுடன்திரிபலையின்சஷாபத்தாட்டி, சாற்றுலேமுன்போலே 

புடத்தைப்போடு கருவாசபணவிடைதான்்கொள்ளச்சொல்ஓு, பார் 
த்தாலேகுஷ்டமெல்லார் திருமப்பா பண்பரனமேகமோடீளைபோமே, 

ஈளையொமெர்தாரகாசம்போகும் இன்பமுடன்கரிசஃலைச் சாறு 

காழி, கோளையென்றபசுவின்பால்படிதானொன்று கூட்டியதிற்சர்க்க ' 
ரையும்பலம்பத்சாகும், வேளையென்றபாகுபதம்வருதல்கண்டு பெல 
மானமிளகுபலம்பதிஞறப்பா, வாளநல்லாப்பொடித்திட்டு லேகியம் 
போற்டண்டி, மைந்தனே கெய்யுழக்குத்தேன்ர௬ன்பாதி, ௨௭௪ 

பாதிவிட்டுக்க்டியதில் லேயெமப்பா பாங்கானசெந்தூசம் ப 
ணவிடைகால்கூட்டி, சாதியமாயிருவேளை சண்டலக்தான்கொள்ளச் 
சகலகோய்திருமடா தாம்பிரத்தின்வேகம், ஆதியாம்புளிசையுக்ககிர் 
த்னுல்ல அ௮ன்பானபசுகெய்யும்வெள்ளாட்டுக்கண்டம், ஓதியதோர் 
சிறுபயறு துவரையாகும் உத் சமனேவமுதலையு முருள்கைப்பிஞ்சே. 

பெரும்பாடுதிர மிளகுலேஇியம். 

பிஞ்சாகுமின்னமொரு லேகயல்கேளு பெலமானபொஸ்தக்கா 
ய்கர்க்கடகசிக்க தஞ்சமென்றவகைக்குஒருபலமாய்வாக்கத் தன் 
மையுடன்மராட்டிமொக்கு கழஞ்சு சோத்து, மிஞ்சாமற்பொடிசெய் 
அபனைவெல்லக்தான் மீருமல்மருக் திடைக்குபாகுசெய் ஐ, ௮ஞ்சாம 
றசூரணத்தைக் சொட்டிக்கிண்டி அ௮ப்பனேதேசனயும் விட்டுக் 
மே. -" ௨௪௯ 

. ண்டியேபாக்களவுலேகயக் ரன் கருபையுடனிருவேளை யஞ் 
சுநாளும், கொண்டிடவேபெண்களி௨ உதிரப்பாய்ச்சல் கொடுமை 
யென்றபெரும்பாடுதீருமப்பா, உண்டீடவேபத்தியந்தா ஜென்றுமா 
காஉத்தமனேவதுத்தவுப்புமிளகுகூட்டு, சண்டலெல் றஅுவரையுடன் 
சுண்டலாகுஞ் சுகமான வெக்நீருஞ்சாகமாமே, ௨௮௦ 

தேற்றாங்கொட்டைலேயயம், : 

சாச்தமாமின்னமொரு லேூயல்கேள். சமர்த்கானபலமைக்து 
தேற்ருக்கொட்டை, சேர்ந்ததொரு இரிகடுகுதிரிபலா தி சிற்றரத்தை 
சரகம்வகைக்கரைபலர் தான், பார் சமாய்ப்பொடிசெய்து வைத்துச்
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சொண்டு *பஞ்சதாரைபலம்காலுபடியாவின்பால், தோய்ச் இடலேச 
லக்யெதைப்பாகுசேர்,்.து.த் அரிதமுடன் தூள் சொட்டிக்ளெருவாயே 

*பஞ்சகாரை சர்க்கரை, 
கெளரயிலேபசுவினெய்ப டி.சான்வாரு இழிறக்தத்தேன்பா திவிட் 

டுக்ண்டி, களரியிலேபாக்களவுலேயெத்தல் கருவானகாகபற்பம்கூ 
ட்டித்தின்னு, ௮ எரியிலேயிருேளை இருபதுநதாள்சகொள்ளு அப்ப 
சளேமூலனோயகலுஞ்சொன்ஜேம் இள ரவேசயமுடஜனேயச் இசரவாத 
மிசமான ௮.க்னியாமர்தம்போமே, ௨௮௨ 

தஇிரிகடுகுலேூயம். _ 

மந்தமொடுமூலத்இன் வாயுஇரும் மைந்தனேபுளிபுகையு மாற்ற 
ச்சொல்லு, அந்தமுடனின்னமொரு லேயெல்கேள் அன்பான இரிச 
் கு வகைபலக்தானொன்று, சொந்தமுடன் ரேகமுல் ரொம்புயேலம் 
அரிதமுடன் வகைச்கு. அரைப் பலமேலாங்க, வித்ை தயாய்ச் சுத்தி 
செய்துசூரணித்து விசமானபனவெல்லம் பலக்சானஞ்சே. AAR 

அஞ்சாகும்பாகுபோற் காய்ச்சக்கொண்டு அப்பனேசூரணத் 
தைப்பாய்ச்சிக்ண்டி, மிஞ்சாமல்செய்யுழக்கு அரைச்கால்தேற்ளு 
ன் விட்டுமதைலேகயம்போற் இண்டியாக்௫ச், கொஞ்சமய்க்கொட் 
டைப்பாக்களவுமைக்தா குணமாகஇருவேளை யிருபதுசாள்கொள்ளு 
கெஞ்சாரத்தீருறெ வியாதிகேளு நிலையானவாதமொடு வாய்வுபோ 
மே ் ௨௮௪ 

வாயுவொடஉஷ்ணமும்பித்தவாய்வும் வயிற்றுவலிகடுப்புபுளிஎரி 
ச்சல்பேதி, தேயுவென்றஅக்னியாமாந்சம்வாத்தி தராத௮ஸ்இகரடீ 
ஸ்திவெட்டை, பாயுறதோர்பொருமலென் றலாயுக்ரொணி பறக்கும் 

டாலேகஇியத்தில் ௮யச்செர்தாரம், பேயுமின்றிப்பணகிடைதான் ௯. 
ட்டியுண்ணப் பெலமானவாயுவெல்லாம்புரண்டுபோமே, ௨௮டு 

கபா௨லே௫ூயம். 

புண்டுபோமின்னமொரு லேயெங்கேள் பெலமான.ஆலரசு அத் 
Sarasa, முரண்டயமாம்பட்டைக்குக்கருவேல்பட்டை மூர்க்கமுட 

ன லள்வேலும் விடதாரைவேரும், திரண்டுநின்ற தென்னம்பூ ஒன் 
னதுமேன்றுய்த் இறமாகப்பலமிரண்டு மிடித்துமைந்தா, இரண்டு 
மேபானையிட்டுக் குறுணிஃ£ர்தா னிட்மெதையெட்டொன்று யிட்டுக் 

கேளே. ் ௨௮௯ 

கேளப்பாயொழத்தைவடித். தக்கொண்டுருபையுடன்சர் கரை 
யால் மெறிர்துவோடு, சாளப்பா பூண்டுரித்துப் பலந்தானெட்டு த



Bur udiggganth-en, Om. 

ருவாக௮திற்போட்டுவேசகவைத் ௫, கோளப்பாதலமெல்லாங் குறு; 

வெர்சாற் குணமாகமத்திடடுக்கடைந்துநீயே, காளப்பாபனவெல்ல 
௨௬௪ ம்பலந்தானாலு ஈன்மையு௨னதிற்போடப்பாகுபோலாம். 

பாருபோல்ப தமாகும் போதிலேசான் பக்குவமாய்ஜா இக்காயபி 

னிஓமஈம், சேசவரைவசைச்ிரண்டு விராசகனிடையாகு கேராகப்பொ 

டிசெய்அபோட்கெண்டி, பாகுபோலிளம்பதமாயிருந்க தானாற் பக்கு 

வமாய்ச் சலம்வற்தகண்டும்போ௪, எசமாய்ப்பசுவினெய் கொஞ்சம் 

விட்டு என்மகனேலேடூயம்போல் இண்டிலாங்கே ௨௮௮ 

வாக்வயேகெல்லிக்காய் வீதந்தானும் மைந்தனேயிருவேளை யி 

ருபஅசாள்கொள்ளத்,சால்றின்றமூலமொடுகடும்புரத்தந்தருவானச 
மூடனேமூலக்கிராணி, ஓ௫ூநின் றமூலத்திற்சேர்ர் தகோய்கள்ஓமமெடா 

கர்ம அமட்டாய்கூட்டு பாக்குடேபுளிகூட்டு ப.த்தியமோயில்லை பா 

ல்சளசேசெநர்தூரகங்கூட்டிச் தண்ணே, ௨௮௯ 

செந்தூரமுன்சொன்னகாகமப்பா இன்றுவரில்தீரூகசோகமு 

ண்டோ, விர்.தாறுமெலும்புருக்ச ரோகந்திரும் வித்தகனேதேகமத 

புஷ்டியாஞும், செந் சாரமுக்நூற்றிற் சுளுவாய்ச்சொன்னேன் திறம் 
ச௮னுபான மதிர்துகொள்ள;, செக்தூசில்முருகளைப்போல் நோய்க 

_ எ்நிங்கும் திரமானவயித்தியபூரணமி௮,த: சே. ௨௯௦௮ 

தூதுவளை லேூயம். 

பூரணமாமின்னமொரு லேூயெக்கேள் புலத்தியனே நரனூற் 

- நில்புனிதமாக,சாரணமாமுரும்கைப்பூதா அவளம்பூவும் சணக்காக வ 
கைக்குரால்பலம்நிறுத்து, தாசணியில்*சதாவேரிக்கேக்குமூணு தரு 

வானாஈன்னாரிவேர்பலமிரன்0) காரணமாய்நகிலைப்பனையு நெருஞ்சிமுள் 

ளும்கருவாகவசைக்கு ஒருபலமாய்க்கூட்டே. ட ௨௯௪ 

* சதாவேரி சண்ணீர்விட்டான்இழங்கு. 

கூட்டியேளுரணிச்துப் பசுவின்பால்தான் கு௮ணியிலேபோட்டு 

மேகுழம்புபோலே, காட்டியேவற்றிவரும்போதுமைந்தா கதருவான் 
னிபலம் பன்ளிரண்டும்போட்டு, ' சாட்டியேளெரயிலே பசுகினெய் 
தான் ஈலமாகப்படியரைகேனளுக்குகிட்டு, கேட்டியாலேயெம்போற்ட 

-ண்டிவாக்கக் இருபையுள்ளசணபதிக்குப் பூசைசெய்யே, ௨௯௨ 

செய்துமேதான்றிக்கா யளவுகொள்ளக் இருறவியாதிதனை த் 

இறமாய்க கேளு, எய்.தூன்றபிரமியமுமேசசோயும் இன்பமுள்ள௪ 

" ஓம்புருக்பப் பிரமேகந்தான், பெய்துமேமண்டலத்அிற் Site or



@x அ.கஸ்இயர் பரிபூரணம்-௪௭. 

னால் பெலமுண்டாயிக் சியபெலமுண்டாகும், செய்.மேலேயெத்தி 
ல்மேககோயெல்லாக் தீருமடாபத் தியமோயில்லைபாரே. ௨௯௩ 

இல்லையென்றுமயக்காதே யின்னமொன்று என்ம -னேசாதிக் 

காய்சா இப்பத் இரி, வல்லென் தூரும்புறுகாகப்பூ ID ELT LY (LPS 
கரு UpaSiu wr, கொல்லென் றசர்.தனமுங் கொடுவேலிவேரும் 

கூர்மையுடன் பச்சைச்சர்ப்பூரமொன்முய், சல்லையென்றுநினையாதே 

காற்பலமாய்வாவ்5த் தான்பொடிச் துச்சசியிடைதான்னிகூட்டே. 

-இப்பிலிரசாயனம், 

கூட்டியேபசுகெய்யால் பிசைந்துமைக்தா குணமானபிக்கானில் 

வைத்துக்கொண்ு, தாட்டியேபாக்களவு யிரண்டுவேளை ஈன்மையுட 

னிருப துராள்கொள்ளும்போ.து, தாட்டிகமாய்மேகனோய் நீக்குமப் 

பா தயவாசஇன்னமொரு ரசாயனங்கேள், காட்டுகிறேன் ப்பிலியும் 
பலம்பத் தப்பா கருவானமிளகுடனேசுக்குபலமஞ்சே,  .. ௨௯டு 

பலமொன்று () இருரேக () மிரண்டேமம் பாங்கான.() அரத் 
தைரண்டு () திரிபலாதி) கலமானலவக்கமுடன்லவங்கப்பத்திரி சன் 

மையுள்ள லவங்கப்பட்டை தாளிசப்பத்திரி, பெலமானரெசடுவே 
லி யேலமப்பா பேடியோர் பதினைந்து பலமொவ்வொன்று, ௮லமாக 
விளவறுப்பாய்ச்சூணித்து தன்மையுடனவ்விடைக்குச்சிசேரே. 

0 இரு?சரேகம் கருஞ்ேசம். 

இரண்டு ஒமம் குறுசானியோமம். 

- *திரிபலாதி கடுக்காய் சான்றிக்காய் செல்லிக்காய். 

சேர்ச் துமேதேன்விட்டுப்பிசைர் துலமக்கா திறமானபில்கானிற் 

பதனம்பண்ணி, காத்துமேதாம்பிரசெந்தாரங்கூட்டிக கனமாகவுண் 
டிடவேகாசரோசம், போர்த் தமேமர்சாரகாசக்கூடப் 10s Bu ore 
யவிருமல் இளைப்புக்கக்கல் ஆர்த்து?மசேத்துமத்: தொண்ணூற்றாறு 

ம் அகலுமடாமண்டலமறிச் பாரே. ௨௯௭ 

- கக்குச்சூரணம், 

urGrk இன்னமொருளூட்சக்கேஞபால்கானசுக்க தனைச் சூரண 
மேபண்ணி, காரேநீகரும்புசர்க்கரையவ்வீதல் கலர் அமேயிருவேனை 
யேழுகாளுஞ், தேசேரீஇன்றுவரவாய்வுக் இருக் திறமான திபனமுண் 
டரமப்பா ஊரெல்லாமருக்இிருக்ஈக்சாட்டிற்போய்ரீஉலுத்சரைப்போ 
லலையாதே உண்மைகேளே. ௨௯௮௮



௮.சஸ்.தியர்பரிபூரணம்-௪ஈ, இடு 

திப்பிலி மிளகு சூரணம். 

உண்மையென்ற இப்பிலியைச்சூரணமேசெய்து உகமையு௨ன் 
றேனிலேகுழைச்அ.த்தின்ன, வண்மையுடன். புகைந்திருமுஞ்சேசத்.௪ 

மகோய்தான் மாறியேபசியுண்டாமருலிப்பாரு, சன்மையுடன்ளமிகு 

தனைசூரணமேசெய் ௮. ஈலமானபசுநெய்யிற் சீனிகூட்டி, தன்பையு 
டன்மான்றுகாள்௮ம்திசந்தி கானரும் சசனியிருமல் தவப்நிப்பேமே. 

திரிகடுகுசூரணம். . 

தவரிப்போம்திரிகடுகு ஞூணத்தால் தருவசனமந்தமுடன் கழி 
ச்சல்தீருந், தவரிப்போந்தேனிலே கொண்டாயாசூஷ் தருகாதுசக்நி 

சிசளங்கள்தாலுர், தவறிப்போம் பனைவெல்லங்கூட்டியுண்ண தண் 
மையுள்ளவயிற்றுகோய்தானேதீருர், தவரிப்போஞ்சகலகோய் தன்னை 

க்சண்டால் தருகா.தவயித்தியன்பேர் சொல்லுமுன்னே SAT 

மூப்பூவுக்கு விபரம். 

முன்னமேமுப்பூவை ம்றைத்ததாலே முழுதும.து வகைவிபர 

- ஞ்சொல்லக்கேளு, ஈன்னயமாம் காதமென்றால் .பூமிசாதம் காதாக்க 

ள்பூசித் து வாழ்க்தகாதம், அன்னை உமைகஈகமதிற் கொஞ்சம்வாங்க 
அப்பனே பிரிதிவியின் ௮ண்டஞ்சேர்த, சொன்னமொழி தவரு 

மல் ௮லுப்பிவைத் ௪ சேர்த்தரைக்கத்தாளிச்சார் கருக்குரம்ப.௩௱ச௪ 

அ௮னுப்பிலுட்சுவை-உப்பு. 

நிரம்பவெள்முலரைசாழி யரைத்தாற்போதும் நிலலரமாய்ச்சிப் 
பியுடசாம்பலுக்குள்வைத் த, ஐம்பதெருபுடம்போடே சதாசிவலு 

மங்கே அடங்கவெள்ளை நிறமா௫க்குருவுமாவார், செம்பொனென் 
றவாதமுடன் வயித்தியமுஞ்சித்தித் தரமானவாசி௫த தகுளிகைசத் 

தி, சம்புசசாசிவனுடைய பாதஞ்சித்தி தயாநிதியாந்தாயினி. சாத 

த்தாட்டே... i. oe. 

இரசலாதத்திற்கு வாலைரசச்செந்தூரம், 

ஆட்டவென்றால் குருவில்லாகாட்டமுண்டோ ௮ப்பனேவாலை 
ரசச் செந்தூரத்தில், சாட்டமென்ற பலம்கிருத்துப் பாஇகெந்தி 

- சன்மையுடன் பேய்ச்செம்பின இழக்குசசற்றி, தட்டுவாய்சாண்மூன் 

அபின்புலர்த்தி ௮ப்பனேகுப்பிலிலே மூன்றுசாமம், வாட்டமில்லா 
தேயெரித்துமுன்போர்செந்தி மாட்டியேயைந்துவிசையெரித்துவாவ் 
கே. ௩௱௩



Ga அகஸ்தியர் பரிபூரணம்-௪௱. 

முன்சொன்னலைப்புக்கு விபரம், 

வெடியுப்பு சுத்திவிபரமும். 

னாஸங்ஜெற்குப்பியடியிருக்குமப்பா மைந்தனேசெக்தூர மேலே 
Ges, தூங்கவயேயலையாதே சொல்லக்கேளு துறையாக செலவுக்குக் 
இட்டுமப்பா ஒக்யேசகலகோய் திருமப்பா உத் தமனேமுன்சொன் 

னடேனுக்கு, தாக்யேலாழையுட இழக்குசாற்றில் தான்சாய்ச்சி 

வெடியுப்பு கூட்டஈன்றே. 
‘ சைவீரலைப்பு. 

. தன்றப்பா சைவீரவைப்புசானும் சலமான வெடியுப்பு காலுப 

ங்கு, கின்றப்பாசத்தைவி? ரண்பெங்கு நிலையான நவாச்சார மிரண் 
டுபங்கு, கண்டப்பாசென 3மார்பங்குகூட்டிக் கருவாகத்தான் பொடி. 
த்துக் கலையத்திட்டு, முன்றப்பாகெர் தகம்போ லஇறீர்வாங்கி மூட் 
டையரைசைவீரவைப்புள் மும். mae 

வைப்பான இரவுகோலிதுதானப்பா மார்க்கமூடன் சத்தாதி 

செய்யும்வித்தை; செப்பாசச.தர்முகத்தோன் நிறராவகமுன்சொன் 

னேன் நினமானசீடனுக்குகிஞ்சொன்னேன், வைப்பான வைப்புக் 

குகைபாகஞ்சொன்னேன் மகத்தானழுப்பூவின் மறைப்பைச்சொல் 

வேன், ௮ப்பான அப்பினுப்பு கல்லுப்புத்தான். ௮ப்பனேகாதமென் 
ரூர் பூநீருமே. ் ௩0௬ 

பூரீருஞ்சத்தியுப்பு கல்லுப்பின் பேர் புலத்தியனே சிவமென்பார் 
மரத்தைக்கேளு, பூரீருமதற்கடி'யில் ௮ண்டம்போலே பூமியிலேதானி 
ருக்கும் தெரிந்திடாதோ, பூரீறூம் ௮ண்டமென்னால் சுக்சான்கல்லு 
புலத்தியனே பேருலகம்புகழுல்கல்லு; பூநீருங்கல்லுப்பாஞ்சுண்ணாம் 

புகல்லு பூட்டிலிட்டிகாக்கறுப்பே னென்றுசொல்லே. er 

சொல்லப்பாபரத்தினி... உப்பிகப்பா சுகமாகநூன்றுமொன்றாய் 

ச்சுண்ணமானால்,) அல்லப்பா ௮தாரந்தன்னில்முணு ௮ப்பனேயதை 
ச்சேர்க்கல் உயிருண்டாகும், வல்லென் றபெரியோரும் யோகயோரும் 
வாழ்க்திருப்பாரிதைதானே பூசைசெய்து, கல்லென்றகலைக்கருசே யி 

ருப்பார்சொன்னால் கா ணரி௫கண்டவர்கள்கோடிக்கொன்றே, ௩௱௮ 

வெள்ளைக்குச்சூரணம், ் 

ஒன்றாக இன்னமொரு சூரணங்கேள் உச்சமனேசந்தணமும் . 
௮டற்கட்டையேலம், ஈன்றாகலவல்கப்பட்டை ரும்புசோம்பு நன் 
மையதிமதுரக்சார்போகளித் த, சென்றதோர்வெட்பாலை Cs popar 

வித்.து இறமான ௮ருகம்வேர் சிற்றாமுட்டி, பன்முனவேருடனேபன் 
னிரண்டு பாலகனே வசைச்கு ௮ரைபலமாய்வாங்கே, MTs
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en aa 3su@ad gat 2 BE சூரணமேசெய் வண்மையுடனந். 

இடைக்குகற்கண்கட்டி , தேக்யேவெருகடி தான் ௮. இச் இதிறமா 

னபசுவெண்ணைமண்டலமேகொள்ள;, இல்கியேதடகிறவெள்ளை தீரும் 

உத்தமனே நீரெறிப்புடடனே இரும், பாக்குடனேபத்தியமோகீஈரமா 

கா பரிவானபுலத்தியனேபாகமா'2ம. mad 

இஞ்சிச்சூரணம், 

பாகமாயின்னமொருளூரணக்கேள் பாங்கான இஞ்சிபலம்பத்து 
வால், சோகமாய்த்தோல்போக்இவில்லையாக்கி சுச்சமாபொன்வறுப். 

பாய்பசுசெய்யாலே, எகமாய்ப்பொடிசெய்து வைத்துக்கொண்டு ஏல 

மொடுதிசிகடுகுசொம்புஓமம், தாகமாய் வசலுழேவைச் சாதஇக்காயும் த் 

ருவான தனை த் இப்பிலீ2. கமாமே. ௩௧௧ 

ஆமப்பா ௮தமதரங்குறோசானிஐ மம்௮ முக்கிருகசகசாலவங்கப் 
பத்திரி, சாமப்பாமே: டியுடக்கொத்தமல்லி ஈலமானபேரிச்சுமுக் இசி 
கைஓக்ச, தாமப்பாவகைக்குகாற்பலமேவாம்இத்: தருவான இளவறுப் 

பாய்சூரணமேசெய்து, ஓமப்ப: சீனிபலம்பத்துங்கூட்டி. உத்தமனே 
மூன்றுமொன்றாய் விரவிக்கொள்ளே. - ் கூ.௧௨ 

விரவியேவொருகடிசான் ௮ந்இிசர்தி கிவரமுடன்மண்டலமே 

கொண்டாயானால்), பரவியேமந்தமுடன் ௮க்னியாமந்தம் பால்கான 

ஊஷ்ணத்தின்வாயுங்கூடச், கரவியேபித்தமொடுபித் சவாய்வுங் காணா 

தேஓூுமடா தீபனமுண்டாகும், பிரவியென்றவாதமெல்லா மொடுக்க 

ஈல்ல் பிலமுண்டா மின்னமொருவிவரக்கேளே. ௩௧௩ 

திராட்சசூரணம், 

-கேளேநீழுந் திரிகை பேரீச்2சாடு இருபையுள்ளதக்கோல war 

மூத்்சம், வாளேரீகொத்தமல்லி௮ல்லிக்குழம்கும் வகையானசாஇக்கா 
-ய்லவக்கஞ்சுக்கு, இளேகீகன்னுறிலவல்ப்பச திரி அப்பனேசாளிசம் 
இப்பிலிவிலாமிச்ச, பாளேநீசிறு சாவற்பூலவங்கப்பட்டைபால்கானசம் 

தனமுமூங்கிலுப்பே. : Bae 

உப்பானகெல்லிவிதைகெற்பொறியுமொச்ச வுச் சமனேவகைக்கு 
ஒருபலமாய்வாக்க, செப்பாமல்ைசூரணித் து சமனிடைதான்€னிேர் 
த௫மேவெருகடி.தான் அக் இசந்.இி, ஒப்பாசகாலைசும்மாமண்டலந்தான் 
உத்தமனேபசுசெய்யில்மாலையிலுண்ணத், சப்பாசபத்தியமோ இல்லை 
யப்பா தருவானவியாஇதனைச் சாற்றக்கேளே. க.கடு 

சாற்றக்கேள் பயித்தியமும் பாண்டு?சோகைத் தருவானபித்த 
மொடுமிரச்சபிச்சம், போற்றியேகாமாலைதாகசாமும்வாம்ப் போம் 

=p 8
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டஉரசயித்தியமும் ர்ச் துபோகும்,. வாழ்ச் சக்கேளின்னமொருளூரணம் 
சான் மைந்தனேதிரிகடுகுமோடி.சோஷ்டர், தோற்றியதோர்கெல்லிக் 
காய்சர்தனமுமாஞ்சில் சுகமானதானிசைூசாம்பு£ரகமே, ௩௧௭௬ 

மர் தவாய்வுக்குச்சூரணம்:. 

சசசமுமேலமொபெச்அசகர்ப்பூரர் திரமாகச்ரூரணித் துச்£னிச : 

மன்கூட்டி, காரணமாய்வெருகடி தானந்தீசக்தி கனமாகஉண்டிடவே 
பித்தமெல்லாம், பேரணியாய்நின் றதொருரத்தபித்தம் பீலமாகவெரி 
பி.த்சம்சோசிம்லாந்தி, தாரணியில்நில்லானு. பயித்தியமோ இல்லை தி 

குவாகஇருபதுசாள்கொண்டுதேறே. . ௩௧௪. 

வரக் திபேதிக்குச் சூரணம், 

தேதவேயின்னமொரு சூரணங்கேள் திறமானஎட்டியுடவட்வே 
tana, கூதவேமேல்தோலைப்பழச்சாற்றுலாட்டி குணமாகரவியுலர்த் 

திச்சூரணமேசெய்து, மீற£வேபதனமதாய் வைத்துக்கொண்டு மேன் 
மையுடன் புரமெசித்தார் தும்பைரெண்டும், எறவே௫யா ழமிட்டுச்சூ 

சணக்தான் இன்பமுடன் கடலையிடையிட்டுச்சொள்ளே. ௬.௧௮ 

கொள்ளவேசுகபேதிதீருமப்பா குணமாகமீறியதுபேதியானால், 
விள்ளவேமறுபடியுக்வஷொயத்தில்காக்கு மீருறெவார்தியொடு.பேதி 

யாவும், உள்ளவேகாதடைப்பு சர்நிவேர்வை உத்தமனேதிருமடா 
மூன்றுகிசையீய, aetna see கஞ்சகொள்ளு மைந்தனே 
ஊழிய பறச்கும்பாரே, ௩௧௯ 

பறக்கப்பட்டைச் சூரணம். 

பாரப்பாஇன்னமொருசூரணக்கேள் பறக்கியுடபட்டையொடு 
அமூக்குறாவும், நேரப்பாசெங்கத்தாரி லெம்பாடப்்பட்டை நினைவா 
சத்திப்பிலியுஞ்சித்திரமூலம், சா ரப்பாசமனிடையாகச்சமனித்து Fu 

ர்த்தாச,ஐவின்பாற் பிட்டுவைத்து, காரப்பாபசுனெய்யில் வெருகடி.கா 
கண்ண காணா தமூலைபுண்ணுப்பா காதே. ௩௨௦ 

கருஞ்சூரைச்ஞூரணம். 

உப்பாகா தின்னமொரு சூரணக்கேள் உச் சமனேகருஞ்சூரை 
சித்திரமூலஞ், செப்பாதவெள்ளருகு மிளகரணைமிளகுஞ் சறிகுறி 
ஞ்சா.% னாகாசக்ழெக்குகருவேலும், உப்பானஉழலத் இவேருபட்டை 
கல்ப ded Ae eb sell say அப்பாரிறுள்போலே பாலி 

லிட்டு ௮வித்திடவேசுத்தியதாம்பின் புகேளே. ௩௨௪ 
  
  

* ,ஐகாசழெங்கு ஆகா சசருடமழல்கு,



அஸ் இயர் பரிபூரணம்-௪ர, Gas 

காட்டுச்சகானைச்ஞூரணம். 

கேளேநீவெருகடிகானிரண்டு?வளை இருபையுடன்பசுசெய்யில் 

திருகோய்கேள்), பா Gar beg agape குஷ்டரோசம் பாக்கானகருவ் 

சறுப்பான் ரெக் திஞுலை, ஆூளேறிபுண்களெல்லார் தீருமப்பச அப்பனே 

வறுச்சவுப்பு வரையாகும், வாளேடீயின்னமொரு௫ூரணவ்சேள் மை 
ந்கனேபேய்கானை கழஞ்சுப இினுறே, ௩.௨௨ 

பதியானசக்குமேகழஞ்சுகாலு பாலகனேகொடிவேலி கழஞ்சு 

ரண்டு, விதியானமிளகுரண்டு சூரணமேசெய்து மீருமல்மூன்றுசண் 

டைக்சாய்விதர் தான்) சுநியாகவேழுகாள் அத் இசக்இி சாதகமா. யெ 
ண்ணெய்சனில்குழைக்அத்தின்ன, குதியானமூலமுளை மூலசோகவ் 
ருணமாஞும்பத்தியமும்புளிபாகா தே, ௬௩௨௩ 

வர. .. இத்திச்சூரணம், 

gor passer Dug சூரணக்கேள் அப்பனே சர் தீயிட சூரணா 

த்தை, வாசானசு த் தகங்கைவன்னில்சு த்தி மைர்கனேருவேழுதாமே 
செய்அ, பாகாகஉலர்த் தியகைபால்விட்டுப்பிசரி பாலகனேசகாயவைதி 

அுபலம்பத்தப்பா, சேராகக்கரிசாலைரரணங்கூட்டி நினைவாகப் * பூ 
நாகப்பூச்சிதன்னை, oe 

: - * பூசாகப்பூச்சி-சாகப்பூச், 

தன்னையேபாலிலிடமண்ணெல்லாங்சக்குர் தருவர்கப்பின்புலர்த் 
தஇச்சூணமேசெய்௯ு, ஓண்ணுமேபலமூன்றுஇடையு கூட்டி உத்து 
மனேமூன்றுவிசைடொடித்துவடிகட்டி,நிண்ணயமாய்வொருகடிதான் 
செய்யிற்கொள்ள நிலையாசே ,கமொடுவிசையிளை, சொன்னமேகாச 
மெட்டுஇளைப்பு சயரோகக்தொலையாக * ௮ண்டவாய்வே. . கடு 

% கரிச்செம்-அற்பம், 

வாயுவென்றவா சமொடு வரட்சிமிச்தம் வகையாகத் இருமடாே 
னிற்கொள்ள; தேயுவென்றகர்மகோய்காடபுண்கள் சொலையாத்பின௪ 
முந்தொலைந்துபோகும், பாயுமென்றசர்க்ககையிற் கொண்டால்மைங் 
தாபாவ்கானமயிர்வெட்டும்பிமுவெட்டோடுல், காயமென்றகாற்யில0 
ங்கண்தெனிவுமுண்டாவ்கருவாகப்புளிப்புகையுக் தவீர்க்கச்சொல்2ல, 

; aus sat SSG Bur pid. 

_சொல்லவேகியாழமொன் றுவிபரமாய்க்கேள் சகமானபற்பாடஞ் 
சீக்தில்முத்தம்; அல்லவேமலை சாங்கெண்டல்க த்திரி௮ப்பனேசெம்மு 
ள்ளிமுனனைசுக்கு, ஈல்லவவகைச்ரெண்செழஞ்சுகூட்டி ௩ ழிரீரெட் 
டொன்றாய்கமூன் அுகாளும், வெல்லவேயிருவேளைகுடிக்கும்போதுமீண் 
டுலரும்வாகசரம் கிட்டிப்போமே, dl © a ag i ar
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விட்டு போம்வாதசுரந் சனக்குக்கேளு விசமானசுக்குமூள்ளி ௪ 

ண்டங்கத்திரி, வெட்டிப்போய்பெருமல்லிசிற்ருமல்லி வேருடனேவ 
கைவீதங்கழஞ்சுரண்டு, தட்டிப் போம்சானாழிசர்சா ழியாக காய்ச்சிவ 

டி்ததில்உழக்குவறுததரியட்டு, கெட்டி யில்லாக்சழஞ்சுபோல்காய்ச் 
க்சொள்ளக் கெடியானவாதசுரம்ளெரிப்போமே ௩.௨௮ 

பித்தசுாத்திற்கு யொழம் கஞ்சி. 

இளரசிப்போர்தூ. தவளை வேசினே?3 இருபையுள்ள %தஇசுக்கு 

மதுசமாஞ்ச, ௮ளநரிபோம்பயஅமுத்தஞ்சிற்ருழுட்டி ௮அப்பனேமுன் 
போலேகயாழல்சொள்ள, உளரிப் 2பாம்பித்தசால்கஞ்சிே -ஞஉத்தம 
னேகவில்லவோமமதுரஞ்சுக்கு, முளரிப்போமிலுப்பைவேர்சிற்றுமுட்டி 
மூன்போலக்சஞ்சிகொள்ள முறைமையாமே, ௩௨௯. 

. சேத்துமசரத் தக்குயொழம்-சஞ்சி, ப 
 மூறைமையென்றதாதுவளை கணடக்கத்திரி முயன்றதொருெ 

ம்முள்ளிசுண்டைவேரும், வறுமையென் றசுக்குடனே ஏயொழம்பண் 

ணி வகையான இப்பிலிச்தூள் போட்டருகக,' அருமையென்றசேத் 
அமத்இன்சுரமுக் இரும் ௮ப்பனேகஞ்சிவகை பாதரியும்வில்வம், உரி 

மையென் தபெருக்குமிழம் வேரிஎ்முன்போல் உசத்தமனேகஞ்சியிட 
சேச்.அுமசுசம்போமே, ் - ் RAD 

குனிர்சாத் துச்குக்யொழம். 

போமப்பாசேகமுகல் * 'குறந்தொட்டிவேரும்புண்ணியனே௫யச 
முமிட்குளிர்சசங்கள்) ஆமப்பாவிஷ.சுரமும்போகும்போகு மப்பனே 

வெள்ளுள்ளிவசம்புமஞ்சள், காமடா கொடிவேலி ய்ர்௫ப்போசொர 
ணைவேர்முருங்கைவேரயோழக்கொள்ள, போமப்பாவாயுவினிடவயி 

ற். ஐுவலிதீரும் புலத்தியனேயின்னமொரு பயொழங்கேளே, RG 

* GpsAsreyg பூனைக்காஞ்சொ றி 
சக்நிசூ.ச வாய்வுக்கு ் ட்ட 

இெொழமென்றதூதுவளை சண்டங்கச்திரி கருபையுடன் முட்கா 
கேளைசுக்குமொன்றாய், யொழமிட்டுதிப்பிலிதாள் ,தூவிக்கொள்ள க 
ருபையுள் ளசர்நியுடசூதகர்தான்,) யொழச் தில்வாய்வுடனே வலிப்பு தீ 
ருங் இருபையுடன் கெல்லீர்க்கு கருவேம்பீர்க்கு, கியாழமடனருகம் 
டேர் பிடிசானொன்று கஇருபையுடன் கூன் றறுப்பாய் அமிர் துபோடே.. 

போட்டேன் மிளகுசொஞ்சம் உடைத் தப்போட்டுப் புண்ணிய 
னே தான்வறுத்து அறக்கப்போட்டு, சாட்டியே ௮ருசம்வேர்க்கணுப் 
போச்இப்போட்டு ஈன்மையுடனிளவறுப்பாய் வறுச் ஐ.த்தண்ணீர், கா 
ட்டிடுவாய்ஒருபடிநீர்கிட்இப்பின்பு கணக்காசக்ரொம்புஜர் ஜவறு,த்து 

ப்போட்டு, தாட்டிசமாயெட்டொன் ருயிருக் இக்கொண்டுசருவானபா 
க்களவு வெண்ணெய்போடே. ... ௬௩௩
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மூலக்கியாழம் இரசவேக்காட்டுக்கய ழம். . 

வெண்ணெயிட்டு உள்ளுக்குக்சொடுச்தாயானால் வியாதியத தீந 

இறவிசக்கான்சேளு, தண்மையுடன் கர்ப்பஸ்ரீசூசோங்கசசலகட்டும 

லகட்டும் இருமப்பா, வண்மையுடன்வலாமிசைலவச்கப்பட்டை மாம 

ஞ்சன்கியாஐமிடநுள்கிரும், ஈண்ணயமாய்கருவேலிவெள்வேலம் ப 

wt. Senter ga Aart எருக்கம்வேர் தான். ௩௩௪ 

- தானொன்றாய்க்யொழமிட்டுக்கொப்பளிக்க தருவான ர சத் திலுவே 

க்சாடாறு, சானன்றாப்சோ தித் துப்பார்த்ேே தனப்பாநாய்ச்சூலைலாய்ச் 

சூலையிரண்டுந் தீரக், தானன்ராய்ச்செய்றுஇதைக்கொப்பளிக்க தரு. 

வானதச்தமெல்லாமிறுகுமப்பா, வானென்றகந்தகத்தைப் பசுவெண் : 

ணெயிட்டு aut ster தகானரைத்அ அணியிற்பூசே. ௬-௫ 

பூசியேஉருட்டியதை sRhater sp. புலச்தியனே தீய்க்கொளு 

த்தியெரியும்போ௪, ஆசியேஅடியிகேபிக்கான்லைக்க. அப்பனேசட. 

ச் சயிலமிரக்கும்பாரு, தேகனேபதனமாய் வைத்துக்கொண்டு Bp 

மாக மூன்றுதுளி epee am pp, தூதனத்தால்குச்கறுக்க வர். தோய்... 

தான். தலைர்துவிடும்பத்துசாளூத்தும்போதே. க Lae 

ஊர்ருதேபோனாச்கால் கோய் தீராது உத் சமனேயெளியோரை 

பெரியோர்தன்னை, சாற்றியேசற்புடையமங்கை3யோரைத் தருவாக 

மொக்கைகுலத்ததினாலப்பா, தேற்றியதோர்அரசருளைப்பார்த்தாரா 

னால் 2க்கரத்தில்மூக்க௮ த். அசரமுக்கொய்வார், பார்த் இருக், தயோ 

களைப்பழித்ததோஷம் பாவமதால்முக்கறுக்கும் பழவினையாம்பாசே, 

ஈ௫ியம். 

பழவினையாக் தராதுபஃவிமார்க்கு பசிவானபுலத்தியனே weeps 

யாதே, உழவினையாடோடிக்கொல்லமட்டும்உலுத் தருக்குத்திரா.து௨ 

றுதிசொன்னேன்; கழவினையுச் சானகற்றபெரியோருச்கு சால்பிடித் 

அஏவல்செய்துகாத்திருக்தால, பழவினையுந்கானகஅ மருந்துகேளு 

பாக்கானநிம்பஎண்ணை படியரைக்கால்வால்?க. DS 

ஊழ்வினை anges Tare துகி Oey See 

வால்பெதில்இரிஃடுகுதான் திக்காவும் மைக்கனேபிளகோடு க்ஸ் 

தூசிமஞ்சள், தாங்கின்றகார்சோலும்வேப்பமுக்குத் சருவாசக்சழ 

ஞ்யெரைப்பொடித்துப்போட்டு, தேச்6நின்றரவிப்புடம் சானேமுரா 

ள்லைத் திரும்பவகைவாசலி3லவைத் ஓமைக் தாட ஒங்ககின்றஇரவித 

ஊோசமஸ்சரித்து உத்சமனேமூன்றுதுளிரு *கிலூற்றே, ௩௩௯



௬௨. Sy so” Basa பசிபூணம்-௪௭. 

மூக்கலேமூன் ஐனாள் விட்டாயானால் முழுவினையால்வக். தொரு 

பீசசமேதிரும்,மூக்கிலேசா ரணையுக்கழங்குக்திப்பிலிமிளகுடனே சனி 
வகைக்கழஞ்சரண்டு, மூக்லேமுலைப்பாலாலரைத்துகெய்யில்மூன்று 
காளார்கிட்டு, ௩ மூக்வலேநீர்ப்பாய்ச்சல் பிசசபே.தீரும் முரையாகஇன் 

னமொருதிசிதான்கேளே. ௩௪௦ 

Garg pies Ba. 

திரியென்னபூவசசம்வெள்ளெ.ு னெ வேரும் இறமானமலைதாவ் 
செஸ்தூரிமஞ்சள், உரமான சற சாகம்வெடியுப்பும்புழுகும் உத்தம 

சேபுகயிலைசார்விட்டு நட்டி , தரமாசச்2லையிலேபாரட்டிக்சொண் 62 
sdeurtian BOStees Ba PS? app, சரமானபிசசமும்புழுவுல்கூட 

பாலகனே தீர்ந்துவிடும் பாகங்கேளே. ES 

சிரசுநோய்பிஈசம்சிரச்சூலைக்குத்தயிலம். 

கேளப்பாகெல்லிக்காய்சாறுநாழி கருபையுடன்கரிசாலைச்சாறு 

சாழி, ஆளப்பாபசுகின்பால். எள்ளெண்ணைசாழி ௮திமதுரம்பலம 
சைத்துசலக்கக்காய்ச்சி, வேலப்பாதலைமுழுகசர சிலுள்ளசசய்கள் வி 

லரும்டா பீரசமுஞ்சிரசிற்குடும், ஏலப்பாபறந் திடுக்கண்தெளிவுமாகனு 
மிச்பமுடனின்னமொரு தயிலங்கேளே. ௩௪௨ 

கபாலளுலைக்கு சவுரித் தயிலம், 

சேளப்பா சவுரியிட பழச்சாறு ழி இருபையுடன் பொடுதலை 
Baer perp, வேளப்பாபசுவீனிடபால்தானாழி விசமானமிளகுப 

லம்ஈல்லெண்ணைநாழி, தாளப்பாகலக்பெதைமெழுகுபேோலதான்வடி 
த்து எண்ணை தனைமுடிச்கும்போது கேளப்பாவொள்றுமில்லை மிளகு 

நீருங்கூட்டி பேசா தவகையுண்ணுபோகம்டீக்கே, ௩௪௩ 

நீக்கவேதீருறெலியாத?சளு நிலையசனகபாலவலி கபாலக்குத்து 
போச்குமேபீஈசல்கள்மண்டைசூலை Durden s@ ag B76 Box ws 6B 
ரும், வாவ்குமேகீர்க்கடம்புமேகச்சூடும் வாக்குமடாதைலமத வாரச் 
தோறும், தாக்குமேதவருமல்மூழ்லொநீ தண்மையுள்ளகோய்களெல் 

லாம்தலறிப்போமே, ௨௪௪ 
சிவயோ சற்பம், 

தலறிப்போஞ்செவயோகம் செய்வோர்க்செல்லாக் தண்மையு ர் எ 
எள்ளெண்ணைநீக்கிமைந்தா,சவரிச்சார்பொடுதலைச்சார்பசுவின்பாலு 
ஞ் சமனக்கூட்டிமிளகட்டுக்காய்ச்சரூழ்ச, தலவறிப்போமுன்சொல்ன 

வியா திதீருந் தண்டையுஉன்வேயோசல் கேளுமைந்தா, ௮வமானஞ் 

சொல்லுகிறேன் மூலவன்னி அப்பனேசாந்தியடா செந்திதானே.



அகஸ்இயர் பசிபூரணம்-௪௭, ௬௩ 

செந்தியென்ற உக்தியிலேமைக் தாசகேளு வெூவாகங்கைசவககவ் 

த்கயுண்டு, சொந்தமுடன் தட்மலையடுத் துக்கொண்டு சுத்தமுள்ளகல் 
கசைதனைசுகமாய்நீயும், அந்திசக்கிகொண்டதனால் அய்யாசேளூ ஆகா 

ரமான ெரூலா தாரம்) எவ்கிதமென் ததிர்துசொல்லப்போதேன் ஏச 
ரொமயமான மூலந்தானே. ௩௪௬ 

காரஉகாரஇட்சை பூணமூமை. 

தானென்றஆதாரமூலம்பார்க்கச் சாசகத்தைச்சொல்லுக3றன் 
சனருய்க்கேளூ, கோமென்றகுருவருளாலகாரதீட்சை கொண்டபின் 
புஉகாரமடாசத்்தஇிஜீட்சை; வானென்றமுுன மடாமகார தீட்சைமார் 
க்கமுடனுருவறிர்,து தீட்சைெற்றால், சேனென் ஜமிர்தகத்பத்தா 
லை: இடமில்ல:க்சாயமது சித்திமானே. ௨௪ 

தானென்ற சித்தியது யோகமார்க்கம் தனையறிச்தமூலமடா பிர 

மஞானம், வானென்றஞானமடா கேசசியீன் தீபம் மெளனத்திலாள 

அவு மூலத்திய்தான், ஒனென்றதீயததான்உக்தியுக்தி முடி த்.த.ஐ.ி 
யடாபிராணாபந்தான், தேனொன் தக சமாசிலக்பினசை இீக்கடங்கா 
சையைமசெகியிற்கேளே, hr ey 

செவியானறகாசமோசைமைந்தா இர்க்கமென் றருலமதில்நாலி 
தன்னா, தவியாகவாியெடாழேசமாச்சுசங்கையுள் மேத; ரதியின 
வீ, குவியா தரவியுடனேமேகஞ்சேர்த் அகுமுழொனிசத் சமாய்ச்சலழ 

மாச்சு, அவிய கமேசுசலக் தன்னால்மைக்தச அண்டசருசரக்களெல் 

லாமுயிருண்டாச்? சே, ௩௪௯ 

76 உண்டானசோதியப்பா புலத்தியனே கேளு உரைத்துவிட்டுபூ 

ணமாய்கா.நாற்றுள்ளே கஷ்டாயேபூரணமுகரலுநீற்தில் கண்டெடுச் 
அசொன்னபொருளிச் த.நால்தான், விண்டனடா௮ தில்சொன்னகரு 
க்களெஃலாம் வேதார்தயேோயெர்க்குளிளக்கமாகும், பண்டுபோலிதிற் 
கருக்கள் தெனிலாய்ச்சொன்னேன் பதனமப்பா இன்னமொருதயில 

..க்கேளே. ௩3௦ 

கந் சசத்தயிலம். 

தயிலங்கேள்கச் சுகமும் வெடியுப்புச்சலையுக் தருவாகப் பலமொ 
ன்றுபொடிக்கும்போ௮, அ௮யிலமென்மசவாச்சாரம்வீரச்சானு மப்ப 
னேயரைகழஞ்சுகூடப்போட்டு, ஓயிலாகப்பலம்சாலு பசுவின்வெண் 

னேஉத்தமனேகல்வத்திலிட்டுஅட்டி, தயிலமப்பாமுன்போலச்சுடர் 
தசயிலம்வால்கத் தருவான பிக்கானிற்ப சனம் பண்ணே, கூடுச



௬௪ அசஸ்தஇயர் பரிபூணரம்-௪௱, 

பண்ணி? பணவிடை தானந் சக்தி பத்துகாள்சர்க்கரையிற் சொ 

எ்ஞளும்போது, உண்ண?வேபத்தியமோ இல்லைகண்டாய் உத்தமவேநீ 
க்குறவியா திகேளு, ஈண்ணவேகுஷ்டசொறி விரணம்வெள்ளை கல 

மானகருமேசம் வாதவாய்வு, தண்ணவேச்ஷயரோகங்குன் மவலிகூட 
தீ தீதுமடாஇன்னமொரு செய்திகேளே. ௩ட௨ 

மூதண்டக்யொழம். 

செய்தியென்னளுடுசொண்டால் மருந்தினாலே தீருதற்கு 2) gs 
ம்வேர்பலம்பத்தப்பா, கைதமேயதிமதுரக் கூகைநீறும் ஈலமானமா 

தளம்பூமிளகனோடு, எய். துமேபலமரைதான் கூடப்போட்டு என்மக 
னே௮றுபடிநீ ரெட்டொன்றாக், கொய்துமேகாற்படிநீர் பாக்களவு 

வெண்ணை கூட்டியேமுணுசாள்காலமேகொள்ள, AGE 

. சன்னிக்குத் தயிலம். 

சொள்ளவேவிறுடனேகடுப்பும்போகும்குணமானசர்கியிட தயி 
லங்கேளு) விள்ளவேமாவிலில்கம்புனல்முருங்கக்காயும்விளாகின் வே 
ர்நொச்சிவேரெருக்கன்வேரும், கள்ளவேசொன்னகரைவாச்மடச்சக் 

- கருவானபட்டைபலமாஜோடொக்ச, வள்ளலேபலமிரண்மெயில்பி லி 
தாலும் வண்மையுடன்எட்டியிடகுறுணியாமே;. . உடுச 

கு௮ணியாமித்தனையுமிடித்.தப்பாண்டல் கூட்டியேவேப்பெண் 
ஊைபுக்ளெண்ணை, கருணமாயெள்ளெண்ணைபடியரையாய்லார்த் அ 
த் சயவாகத்தான்பிச றிமேலோடுமூடி , அருணமாய்ச்லைமண்டலுவா 
ய்ச்செய்த௮ப்பனேயடியிலேதமருதான்போட்டு, வருணவாய்க்குழி 

- லெட்டிப்பல்லாய்வைத்.து மைக் கனேபல்லாவாய்ப்பானை த்.தாரே. QO 

தூரெச்லாம்மண்பூசிப்புகைபோகாமல் அரிசருடன்சாணமேற் 
நிச்ச ச்திகேளும், பாரெல்லாக்சானெரியக்கனல்மாய்ப்போட்டு பாள் 
கானசலயத்தில் தயிலம்வீழும், கேரானகுழித்தயிலம் பசனம்பண் 
ணிரினைவாகமேல்பூ?ிப்பிடி த் துவரும்போ.௪, பாரெல்லாஞ்சந்நிபொடு 
வலிப்பிசிப்பு பால்கானமுடக்கம்பாரிசவாயு. aoa 

ST Db SS HEGE சிரசில்சேய்க்கத் தயிலம்; 

வாயுவெல்லாம்போகுமடா தயிலக்தன்னில் ,வண்மையுடன்சா 
அசகேளாமற்போனால், கேயுவென் றஈல்லெண்ளைபடிசால்சன்னில் நில 
ப்பளையும் காற்பலக்தான் பொடித்துக்காச்சி, பாயுவென்றபாதமி 
ண்ட்டியில்சேய்நீப சனமாய்ப்பக்குவமாய்மண்டலந்தான், ஒய வென்



அகஸ்தியர்பரிபூரணம் சர், ae 

ற்சல்லெண்ணை படிகாலும்கு ஞத்சமனேசொடு3வலிப்பட்டை பலங் 

காலே. அப் ் «Ger 

காதக்குத்திரைச்சலுக் கத்.தயிலம். 

காலப்பாமுலைப்பால்விட் டசைத்துக்காய்ச்சிக் சனமாகத்திஸங் 

கொஞ்சம் சிரசிக்சேய்த் த) மேலப்பாமண்டலமிப்பாரண்டெண்ணை 

மேன்மையுடன் .முன்றேய்க்கக் காதுமந்தம், பால்போலே Srey 

போகுங்காக்திரைச்சலுக்குப் ப ல்கானகொள்ளிக்சாய்கொழுஞ்சுவே 

ரும், ஈசளப்: ரகழஞ்சுமேல்கோலரைத்து ஈன்மையுடன் முலைப்பாலா 

ல்சன்ருயாட்டே. “2 aBw# 

. ஆட்டியேகாற்படிகல்லெண்ணெய்தன்னில் அன்பாகக்காய்ச்சிய 

.. தலஞ்சுதுளிவிட்டு, பாட்டியேகாஅக்குள்பஞ்சடைத் அவைக்கப் பரு 

.வாகக்காஇரைச்சல்கா அகுச்தல், ஒட்டியே கா௫அரோய்போரகுமப்பாஉ 

த்தமனேபல்வலிக்குமறுபாகத்இல், சாட்டியேதைவேளை யறுகம்டில் 

லும் ஈலமாகத்தட்டியதசைக்கசச்சிக்கேளே, ௩௫௯ 

அறுகம் வேர்த்தயிலம். 

கசக்பயேமறுபாசல்காதில்தானும் கடுகலேமூணுஅளி விட்டாற் 

போகும்; ஈசக்டெலேமுகலா தந்தந்தரோகம் ஈன்மையில்லா ஒருதலை 

வலியுர்போகும், பசக்கயேயின்னமொருதயிலக்கேள் பாக்கான௮று 

கம்வேர்பலம்பத்தாக, கொசக்கயேமானத்தில்குறுணிரீர் தான் சுகமாக 

எட்டொன்றாயிறுத்துக்கொள சே, ் கசல் 

இறுத்துநியெள்ளென்ணை படி.தான்கூட்டி என்மகனே வெட்டி. 

வேர்சார்கோல்வித்.த, நகெருக்யேகோஷ்டமுடன்சழஞ்சுவீ தம்கெக 

வரைத்துத்தயிலமதைநீரில்லாமல், கருத்தாகக்காய்ச்சியைமுழுகும் 

போதுசனகனத்தமண்டையிடிசிரசில்பித்தம், வருத்தமுள்ளமஞ்சள் 

நீர்ரத்தமூத்திரம் மகத்தானமேசகோய் சணிர் அபோமே. ௩௬௪ 

போமப்பாஉஷ்ணங்கள் கேத்ரலாயு பொல்லாதசயித்தியமும் ப 

யித்தியமுங்கூட, சாமப்பாமூதண்டதயிலங்கண்டால் ஈன்மையில்லா 

கோய்களெல்லாம் சாடாதப்பா, தாமப்பாபித்தமென்ற வியாதிபோ 

கும் தயவான சந்தனாதியிதிற்கொவ்வ: ௮ வேமப்பா விஷக்களுக்குக்கு 

ழம்புகேளு வேப்பமுச்அ.ரசக்கெக்தி௫ருசுவெள்ளை. ௩௬௨ 

விஷங்களுக்குக் குழம்பு. 

வெள்ளையொடுமனோ௫லையும் பெருல்காயமேழு மேன்மையாய்வ 

கைக்கு௮ரைக்கழஞ்சுகூட்டி, தள்ளையென்றகேர்வாளஞ்சுத்திசெய் அ 
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தருவாகக்சழஞ்சதவுமேழுமொன்ாய், வள்ளலேகல்வத் திலிட்டெரு 
க்கம்பாலால் மாட்டியரைஓரு௪சமமெழுகுபோலே, அள்ளவேபின்பு 

. கிம்பசெய்தான்விட்டுத் அருசாகவொருசாம மரைத்துக்கேளே. 

() சிம்பகெய்-வேப்பகெய். 

அரைத்அமசைக்கொம்புசிமிழ்சன்னில்வைத்து௮ ப்பனேவிஷ 

இண்டிவந்தபேர்ச்கு, திர ச்௫டனேபயிரளவுவெத்திலை யிலிய்ச் ௮ இர் 

சுமுடன்கடிவாயிற்கொஞ்சம்பூச, பறந்.அவிடுஞ்சகலவிஷம்போகுமெ 

ன்று பாடினஅவடமொழிால் பாகமப்பா, உரைத் துவிட்டேன பத் 
_ தியந்தான் பசுமோராகும் உத்தமனேசர்நிக்குச் கலிக்சங்கேளே. 

சந்நிக்குக் கலிக்கம், 

.. சேளப்பாசருக்கரைப்பழத்தைநீயுல் சகெபையுடனுடைத்து ௮ 

இன்விரையில்தாலும், பாளப்பாபிசினிருக்கும்வாங்கக்கொள்ளு பால 

கனேவிரையெல்லாம்நீக்கிப்போ6) சர்ளப்பாபயறுபோ௮ருட்டிக்கொ 

ண்டி தருவாகவெள்ளைச்சாணைவேளையோடு) கேளப்பாவெற்றிலையும் 

கசக்ச்சாற்றில்கருபையுடன் தானரைச்.துவிழியிற்போடே, ._.௩௬ட 

ஆக்பொணரசியம், ௫ 

போடவேசசக்நியொடுபிடரிகோயும் பொல்லா சவுடம்புகோய்நீே ற 

ற்றங்கள், சாடவேஓடிப்போமின்னமொன்று சாற்றுேேனாக்ரொணம் 

தயவாய்க்கேளு, 5 ரட?3ேேசாட்டெருவில்எருக்கம்பாலை சாலாறுவிசை 

படி.த்.துக்சாயப்போட்டு) தேடவேபுடம்போட்டுச்சாம்பல் தன் ளைத் தி 

றமாசகாசியிலேஏற்றுவாயே. ் ௬.௬௭ 

சண்வியாதிக்கு மருக்து. 

ஏற்றவேசலதோஷமண்டைச்குத்து ஏற்றமென் றநீரேற்றமெல் 

லாம்போகும், பார்த்திபனேசண்ணுள்ள வியாதிபோகப் பாடுகிறேன் 
சம்பழத்தில் ற்றுஎட்டு, தோற்றுமல் துனை துளைத் துலவுங்ககாட்டி ச் 
அரிதமுடன்கயிர்கோர்த்துச்சட்டியிலேதாக்கப், பார்த் சாலேவிளரள் 

காய்போல்பசுவின் வெண்ணைபாலகனேலவக்கமெல்லாம்பரப்விகுே ட 

சம்பழம்-௪ ஓமிச்சம்பழம். 

மூடியேயச்சட்டி தனில்படாமல்மூர்க்கமுடன்சு.த்தகல்கைவிட்டு 
வைநீ, காடியேகாற்பதுகால் வேேேவேறே நலமானசு த தகல்கைவிட்டு 

வைத்து, இடியேபிறகுவெண்ணை தளையெடுத்துத் திறமானதாம்பரசத்
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தின்பாரணிலேவைத்த சாடியேபழமுடனே லவங்கப்பூவுக் தள்ளிவிட 

வெண்ணெய்தனைக் சண்ணில்இற்றே. ௩௬௮ 

இற்றிடவேசலம்வீழு மெரிப்புண்டாகுக் திறமாகச் சலையினாற்று 
டைக்கரித்கும், பாற்திடவேமண்டலர் தான்கண்ணில்இற்ற மாருதசே : 
த்திரரோய்மாறுமென்றும், போற்றிடவேயென்குருவேதியர்தானிர்த 
ப் புத்தத்தின்பெருமைஙினாற் புகன்றதோடா, தோற்திடாவுலகத்தி 

. லெளியோருண்டு அரையானதுகரமக்களரசருண்டே. ௩௬௯௯௬ 

வயிச்தியதருமம், ' 

அரசரென்றால்பொருள்கொடுத். அ கோய்தர்ச்.தகொள்வாச, ௪ 
லேயுந்தனுக்குத் தருமமில்லை, நீசரென்ரு லெளியோர்ச்குவயித் தியஞ் 
செய்ய நிலையானதருமமது நிலைக்குமென்னு. பிரியமுடனென்குருவே 
இயர்தான்சொன்னார் பிள்ளையென்றுபுலத்தியனே யுனக்குச்சொன் 
னேன்; பரிசனமாய்மன இல்வைத்தால்முச் திசேர்வாய் பாலகனேயிதை 

. மறந்தால்பலித்திடாதே. mar iD 

பலித்திடவேவேணுமெனஞுல் புலத்தியனேஜயா பாரிலுள் ளவு 
கிரெல்ல1ர் சன்னுமபிர்போலெண்ணி, சலித்திடாயொருபோ௫க்தரு 
மஞ்செய்யச் சர்சையங்கள்செய்யாசேசதிசெய்யாதே, சலித்திடவே 
கருமத்தால்பிறகிகட்டுஈதருமக்தால்சாயுச்பபதவிகட்டும், சலித்திட, 
ய்சற்குருவையடுத்துக் ௬ சதாசாலஞ்சதாசவெனைப் போற்றிப்பாரே 

சர்ப்பவியா திக்கு எண்ணெய், 

போற்றநினுலின்னமொரு எண்ணெய்கேளு புலத்தியனேபிள்ளை 
யில்லாமலடியோர்க்கு, சாறீறுோமோண்டஎண்ணெய்கா ழி “தவே 
ளசையிலையுடனேயோண்டத் இலையும் பார்த்திடவேமஞ்சளொடுகடுக்கா 

யிர். அப்பு பரிவாணவெண்காரம் வெள்ளைப்பூண்டு, தோர்த்திடவே seg 

-. குடனே விழுதிநிலவரையுக சொகைவைத்துசைமூன்௮ு பலமாய்த் 
தூக்கே. ௩௪௨ 

தூக்யேயம்மியிலே மைபோலாம்டித் சரிசமுடன்வெண்ணை 
யிலே சலச்இக்காய்ச்சி, சாக்யேயேமெழுகுபதமாய்வடித்துத்தருவான 

குப்பியிலேப தனம்பண்ணி, வா க்லேவடிக்குமுன்னேகழஞ்சுநிறைய 
ப்பா வண்மையுள்ள கள்ளிப்பால் கூட்டிக்கொண்டு, தேச்யேசரண்டி 
நிறைகாலுகாள்கொண்டு திறமாசமூன்றுகாள் கொடுத அுக்கேளே. 

சேளப்பாபத்தியமோ உப்பாகாது இருபையுடன் மூன் ௮ுவிசை 
கொடுத்தாயானால், பாளப்பாரூ சகத்இன்வாயுகுத்துப் பச்ச த் திற்ஞூலை
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யுடன்வயிற்றுவலிஇர்ர் து, சாளப்பாபெண்களுக்குக் கர்ப்பமுண்டாம் 

சானூறுவயித்தியபயூணமாய்ச்சொன் னேன், கேளப்பா: ஒருகாளுமில் 
லைவில்லை குணமாசவின்னமொரு: எண்ணெய்கே?ள, ௩.௪௪ 

சகலமேகஎண்ணெய், 

எண்ணெயென்றமேகவெண்ணெய் சொல்லக்சேளு மேரண்ட௭ 

ண்ணெய்படி யீருள்ளிச்சார், ஈன்னயமாய்த் ()2தச்சாற் செம்பொ. 
Oar Qe சகலமான கரிசாலைகற்பூரவள்ளி, பின்னையென்றபூவரசல் கர் 
ய்சங்கங்குப்பி பிரியமுடன்வகைக்குச்சார் படியரைக்கால், சொன்ன 

மேமெழுகுபத மாகச்காய்ச்சிச் சோதளைச்குஎழுகாளுப்பாகாகே. 

தேசிச்சாறு-௭ ஓுமிச்சம்பழச்சாறு; 

உப்பில்லாப்பத் தயமாய்க்குடிக்கும்போது உள்ளுருகிமேகசோய் 

உட்டினங்கள், தப்பில்லாக் தியொடு அரைய ப்புப்போகுக் சயவா : 

னயோனிப்புண்வெடிசூலைதரும்) ஒப்பில்லாமேகத்தின்வாயுகூட ஒடு 

மடாஇதுவபே.து வயித்தியக்தான், சொழ்பமாய்ப்பாடிவிட்டேனிக் க 

நூலில் சோதனைக்குப் பூணத்மைமேவிப்ப்பாரே, ௩௪௬ 

பூரணமால். மகுத்துவஞானம். 

போற்றினாலுஈ னதுவினையகலுமப்பா பிறவியில்லாப்பதவியிலேபு 

னிதமாவாய், போற்றினால்பூரணமுக்கூடப்பேசும் பூதலத்தில்நீயுமொ 

ருசித்தனாவாய், போற்றிணலென்னபலனில்லையென்றால் பொதியமலை 
யெனக்கே௫ு புலத்தியாகேள், போற்றினோம்பூரணத்தின்கருபைசண் 

டோம் புத்தியுடன்தானேதான்பூண்டுபாரே. ௩௪௪௭ 

தானான.ஆசாரசொருபந்சன்னைச் 'சமர்த்சாகத்தானறிர்துதியா 

னம்செய் ௫, தேனைபுலத்தியனே யறிவால்தானும் சேகத்திலுயிர்செ 

மாய்த்தெரிந்துகொண்டு, வானானசேசரியில் மனச்கண்வைத்து: மனக் 

சனிந்துஒக்தீங்அவ் என்றோத, கோனான.*.॥ரபூசைதாலும் கோடா 

னபூசைசெய்த பலத்துக்கொப்பே ௩௭௮ 

ஓப்பென்றனால்மன ம்௫லைக்க உுஇிகேளு ஒமென்நபிரணவரே மூ 

லபீடம், செப்பென்றபிடதில் திகங்காரவாலை சென் திருந்த: அகார 

மது இவெமுமாச்சு, குப்டெ ன்று தானெழுர்து வாசியாக்கிச் கொண்டு 

நின்றதிருவாசியமாவாரை, “ee 'னேஅகாரஅமாலாசை யறிஈ்துகொ 
ண்டுபெளரணையில் பூசைபண்ணே. ௬௪௭௯ 

பூசையென்ழுலக்இசந்திபூசைபண்ணு. புண்ணியனே காயாதிசற் 
பங்சொண்டு, சேசமுடன்பூணத்சை,ச்னமும்போற்றி நினை வாகவு



அகஸ்தியர் பரிபூரணம்-௪௭, ௬.௯ 

னதுசடம்நிலை த் தப்போகும், பாசமென்றபாசமதை விலக்மைக்தா 

பக்குவமாய்காரமென்றால் சத் இிவமாச்சு, பேசவொண்ணாச் சத்தி 

சிலமூலர், தன்னைப் பெருமையுடன் தன்னிடமாய்ப் பேணிக்காணே. () 

. கரணப்பாமயேந்்திரமாக்கிரிக்கடுத்துக் சணகாதர் தனைநோக்கப் 

பூசைசெய்தால், தோணப்பாஅம்மலையில்லாமுஞ்சாசை சுத்தமுள்ள 

வெண்சாரை நிலத்இற்பாயும், சாணப்பாபூமியிலே பாய்ந்தபின் பு சம. 

ட ர்த்தாகமையமதிற்.ம்டிக்.துக்கொண்டால்,), ஊணப்பாபிடித் தபிடி. கை. 
யில்தக்கு முத்தமே ரண்டுதுண்டு மொன்றா wuss. ட... ௬௮௪ 

ஒன்ருகப்பூமியிலேஒடிப்போகு முண்மையுடன்பிடி த் தபிடி 

யுள்ளேகொள்ளு, ஈன்றாகவருஷமொன்.று Res சாட்டமுட 

ன்கொண்டுவரும் போதிலேதான், பண்டானவாசியது பாயாதப்பா 
பகர்ஞானகாயமது சித்தியுண்டாம், சென்றுடபத்தியந்தான் கடு 

கள்ளெண்ணெய் திறமானசையோகமூன்றுாகாதே. ௬௩௮௨ 

மூல ரி, 

் ஆசா.து. ஆண்டொன்று சவத்தைப்யூசி ௮ப்பனேச௫ச்தியிட கற் 
ப்ல்கேளு, போசாதமூலகரி தன்னிஃநீயும் புத்தியுடன்சென்று தவ 
ஞ்செய்தாயானால், அகாசந்தனிலிருர் அ மூசிசன்னி லக்தரமாய்ச்ச 
ருஞ்சாரை பாயுமுன்னே, தாகாசமந்தாந்தான் உம்மென்றோதிச். த 
“1D $516 Den: மயம் பிடித்துக்கொள்ளே. Oy. 

கொள்ளப். தண்டொன்பது ௮க்இசந்த. குணமாகக்கொண்டு 
வரச்குணத்தைச்கேளு, பிள்ளப்பா மூலத்தில் அன லேமீறிப் பித்த 

ம௫மேற்கொண்டு செர்இபற்றி, துள்ளப்பாகேகம.தூ இளைச்துக்கண் 
டால் தூக்கலேமூகண்டக் யொழங்கொள்ளு, ஈகள்ளப்பா உகாரம 
தைப்பூசைசெய்ய ஈரையானதிரைநின்று காட்டங்காணும், ௩.௮௪ 

நாட்டமென்ருக்குழிமுனையில் ஈாட்டக்காணும் கடுமனை யில் தீ. 
பனி ஈன்ராய்த்தோணும், தகோட்டமென்ற பூரணத்தின் இபல்கண் 
டால் திறமானதேசமது லலுத்சுப் போச்சு, கூட்டமென்ற சிவ௪த்இ 
பூசைசெய்து குணமானரண்டுகற்பங் கொண்ட்பின்பு, பாட்டமென் 

னகாலையிலேசிவத்தைப்பூரி பாசகனேமாலையிலையுசாரக்கொள்ளே.() 

சொள்ளவே. ஆண்டு3மொரு மூன்றுசென்றுல் குணமான எட் 

டையதுமூன் அுநீல்கி, விள்ளவே.ஆண்டுனக்கு முந்மூருண்டு Des 
சாதுகுறையாது நிதெதிரையும்ரீங்க வள்ளலார்திருடனம் வெளி



௪௦ son Bui பரிபூரணம்-௪௱, 

யாய்த்தோணு மைந்தனேோரவிமதியு மொன்றாய்க்காணும், மெள்ள 
வேலாசியென்ற குதிரையேறி மேலானபோத௫ரி யுச்சம்பாசே... () 

Curse A. 

உச்சமென்ற?போத௫ரி யுச்சந்தன்னில் உண்மையுடன் கற்பூர 
திபம்போலே, பச்சமுடன் ௪சாசிவமும் சாமும்கூடப் பதினெட்டுச் 

சித் தர்களு மங்கருப்போம், இச்சையுடன்போதூரி தன்னிலென்னை 
யேதிவர்அகண்டவுடனின்பமாக) அச்சமென்ற அ௮ச்சமதை யகற்றி 
மைந்சா ௮ழியாதபதவியுனக் கனிப்போம்பாரே, ' ௩௮௭ 

பாரப்பாபோதூரி யார்தான்சாண்பார் பாலகனே ஈவத்தர்பார் 
த்தபோதம்) கேரப்பா போதமென்றால் வெபோதந்தான் நிலையாக 

போதத்தைநிலைத் சோான்காண்பான், மேரப்பாஉச்சமென்ற போதக்க 
ண்டு மேன்மையு_னழியாத ப;தவிபெற்றுல், சாரப்பாசதாசக்தி மணி 

யைநீயும் சார்ந்ததனாலுன துவினை தவறிப்போமே ௩௮௮ 

சிலராசயோசசம், 

தவறிப்போம்சிவராச யோககங்கண்டால் தாசணிகில்மற்றமற்ற 

யோகமெல்லாந், தவறிப்போம்மூச்சுடருமொன்றாய்க்சகண்டால் தாவா 
னபிறப்பிறப்புக்கண்மையாசச், சவருமல்ஞானவழி சண்டுமைந்தா 

தண்மையுடன்முக்கோணத்தறுகோணத்துள், தவறிப்போ காற்கோ 

ணம் ஐக்கோணத்துள் சதா சிவனா சொளிகண்டு வெளிகண்டோநற்சே: 

: கண்டோர்க்கே சாதவொலி காதில்கேட்குல் காணா தமடையருக் 

குவெளிதோணா௪, பண்டோர்க்குவிட்டகுறை பற்றியேறும் urdu 
ர்க்குக்டைச்தாலு மெட்டாதப்பா, விண்டோர்க்குக் கோடிபலனு 

ண்டேசொன்னேன் வீணருக்கு விண்டதினல் ஈரகமெய்தும், அண்டர் 
பிரானருளதனா லிக்ச.நால் ஆதிதொடுத் சர்தம்வரையடைவாய்ச்சொ 

ன்னேன். ட்ட _ ௩௯௦ 

சொன்னனடா gras sr p மொளித்தசே.தி சுத்தமுடனிச்சய 

மாய்ச்தோணச்சொன்னேன்) முன்னேசான்பெருழால்கள் அ௮நந்தஞ் 

சொன்னேன் மிச்சமிந்5 நூல்! போலே் பொன்றுங்காணேன், கண்ணா 

னபுலத்தியனேயிக்த.நாலைக் காட்டாதேவுலகருக்குவ் காட்டிடாதே, 
விண்ணோருஞ் சித்தர்களும் யோ௫யோரும் வேதாக்தவயித்திய பூர 

ணமென்பாரே. ௩௬௪



அகஸ்தியர்பரிபூசணம்-௪௭. ore 

பாரப்பாசத்திதனை மாலையிலைபூசி பதிவானசாலையிலே Radler 
1148, சாரப்பா சடுச்சாலைக...ர்.துபஃ௬ சந்தயமோபூரணத்தின் சார் 

புதோணும், வாரப்பாபூசையென்றால் வாலைபூசை மக்திரமாபெட்டி 
ரண்டு மகிழ்ச் அுகண்டால், மேரப்பாகூலைவழி பாதைகாணும் மேல் 
மூலைகண்டுமெள்ள விழிச் அப்பாரே, அங்குல, 

விழித் அமேபார்த்திடவேபொரிசான்வீசும் முச்சக்திசடுவி.தத 

பந்தோன்றும், சுழித்தியிலே£பாகாதே ஒருமனதாய்நின்னுல் சத்த 

மென்றகாதவொலி கா திற்கேட்கும், இழுத்துதென்று நீகூடத்தொ 
டர்ந்தாயானா லெண்ணவொண்ணாப்பிறப்புமெய்தும்பாறு, அழித்து 

மனஞ்ூழித்தேற்றிவழித்.தப்பாரு அரகராசிலசத்தியாட்டமாமே, டு 

ஆட்டமென்றால்மணியினிட ஆட்டே.ஆட்டு அதையறிக்தால்௪ 

தாசிவத்தினட்டங்காணும், பாட்டைமிகப்பார்த்ததின லென்னதோ 

ணும்பாடதிச்தயோ௫வென்றால்பலுக்குத்கோ ணும், கூட்டமென்றால் 
வாசியி௨கூட்டேகூட்டு கூட்டுவிட்டுப்பின்றொகுத்தா * கூட்டேனப் 

பா, இட்டமென்றால் சதாதிட்சை தீட்டேதட்டு ட்டறியகாட்செல் 

. து. மரிதுதானே. தன 

அரிதாகஇத்தனைசாள் மறைத் ததெல்லா மன்புபனேமழைபோ 

லேபொழிக்தேனிக்ரால், குரிதாகப்பாடிவைத்தேனிக்.நால்தன்னைக்கூ 
னேம் சசலமுமேவெளியாய்ச்சொன்னேன், பெசிதாகப்பாராட்டுமி 

ந். த.தாலைப் பேரின்பமுத்திதனைப்பெறுவாயப்பா, சிறிசாசவெளியர 

ங்கம்செய்தாயானால் சிவவாரவிகோடிகரகமெய்தும். ௩௯டு 

சரகமென்றஈரகமதில்விழுசல்கன்றோ ஈன்மையுள்ளசாயுச்சியம் பெறுதனன்றோ, தெசரிவையர்கள்சந்திதடு விமுசஈன்ரோ சிவஞான 
முத்திபெற்றுஇருக்கனன்றோ,; பரிவானவாசிதனிலேறகள்றோ பாழா 
ன உலகமதிலிருக்சசன்றோ, தெரியாசேபுலத்தியனே O55 grins 
தேசத்தில்சாட்டாதே ௪தஇசெய்வாரே, பயக 

TG? 22 eb 
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குன்னை, விதியாலேமூல்த அஷ் கி. மதியா 

ன் வித்தையாலே, எதிராளியானவலும் உன்ளைச்சானு மெவ்வளவும் 
போடாநீவாடாவென்பான், குதிப்பாககுருவிரந்தப்பாடுபட்டால் குவ 
லயத்தோர்படும்பாடு பென்னசொல்வேன். <a



ao. அகஸ்.தியர்பசிபூரணம்-௪ா, 

சொல்வானேகான்தாண்டாகுருவுமென்பான் சோதனைக்குமார 

ணத்தைச்செய்தபார்ப்பான்,; வெல்வானேயெளியோரை வலிமையா 

லே வீணருக்கு. நூல்கொடுத் தால்பாபமெய்தும்,செல்லாசுபணமொரு 
ராள் செல்லா தப்பா சவாயகுருசாதனென்றால்செல்லவைப்பான்,: வல் 

லோருக்யோதேயேோ க்கக் தால்வனகயான நூலதனை வணங்கு வானே. 

வணக்குவார்சிவயோகஞோனயோ மற்றமற்றபேரெல்லாம். தூஷ 
ணிப்பார், இணக்குவார்போலிருப்பாரிணக்கார்பிஸ் னே இக்மூல்்கட் | 

டுமட்டுமிணக்கிநிற்பார், பிணக்-ளுடனுசகிசெய்ய வேண்டாம்சொன் ் 
னேன் புலத்தியனேபேரின்ப வெளியைச்சொன்னேன், குணச்காமல் 

லழிகூட்டி ஈவெழியேகாடில் குருவானபருப.ர னெல்லைவெளியாமே, 

வெளியானவெளியதுதான்பரஞ் ?சா திரூபம் வேதார்.சரூபமடர 

சொருபாகந்தம், வழியானவயித்தியபூபணமானக்்தம்மகத் சானபூரண 

த்தினர்ததங்கண்டு, தெளியாமலாகாசங்கடந்துமேலே செருப்பா.தில் 

மஙிர்ப்பாலவழியேசென்.று, அளியாதபரலெளியால்ஒளியாபோட ம 

௬௨.௪ தனக் சபூரணமுமுற்றே. ் emd 
.. முற்றுனபுலத்தியனே புலத்தியமகாசிஷியேமுச்சுடருமா இயந்தம் 

ஈன்முய்ப்பாரு, சித்தானவயித்தியபூரணமீதப்பா சேசத்திற்டையா 

து.திறமாய்க்கேளு, பத்தானபஇரனிலைவைத்துப்பூசி பதிதானவாசி 
யலுசித்தியாகும், கித்தானவினையறுக்கும்ஞானசித்திவேசாக்சபூரண 

த்தின் வெளிசேர்முற்றே ede 

அகஸ்தியர்பசிபூரணம்-௪௱ . 

முற்திற்று,
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