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கேளப்பாகாடிபத்துக் தசசவாயுவடனே சேரும். 

ரசூளப்பாகசகானங்கள் சொல்லுவேன்சொல்்௮ வேனே. ௬ 

வேறு-நாடிஸ்கசானம். 

சொல்அ2ே சன்னி இிக்ல்ச்னு சொற்பெரியவுக் 

இகரமார்புகண்டஞ், சொல்லுறேன் புருவமத்திகாதஜூக்கு தொ 

கைபத்தில்வசந்தருக்குக்கா ஓமூன்னுஞ், சொல்லுறேன்கரத்தொ 

ழிக்தராடிமாறில்சோஇக்கில்தசதானர் அுடி.ப்புக்காணில், சொல்லு 

றேன்சாகான் காண்பிணிதான் இருக் தஞ் சுறவிபரமதைச் சூட் 

னேறே. . ர er 
> ட 

துஞ்யெழும்வாதபித்த முயிர்தானப்பாளுக்ஷமாய்த் துன்,மிய 

தசுமன்றுதேய்க௫, மிஞ்சியேயஸ்தஇபற்றிக் கு௮த்தம் மில்மேவி 

யேமார்புள்ளேவாங்குமாகில், ௮ஞ்எயேபட்ச மொன் றிலடங்குஞ் 

ிவன்௮ரகரா௮ஸ்ச்தையிது௮றிக் து இர தப், பஞ்சியேசூஸ்த சமாம் 

-வாதம்பித்தம் பக்குவச்தைகன்முய்ப்பார்க்கறிசன்றே.. : ஷி 

“வேறு-ச௪மதாது, 

அ.றிவதுவாதச்தானு மாத்திரையரைதானோடில் - 

செறிவதுபித்தமப்பா சேர்சமனொன் ௮ம்பின்னும் 

பிறிவதுஅ௮ப்யர்கானும் பிரண்டஅகால் தானோடி. 

calle தகவ் மயக்கரூமில்லைகாணே. «a 

வாதகுணம். ் 

காணப்பாவாதமீறில் கால்கைகள்பொருக்திகோகும் 
பூணப்பாரகுடல்புரட்டும் மலஞ்சலம்பொருமிக்கட்டும் 
ஊணப்பாகுளிருங்காச்௪ ௮டம்பெல்லாங்குத் அவரய்வு 

விணப்பாகுதமிறுக்கும் வேர்வையும்வேர்க்குர்தானே. மி 

பித்தகுணம், : | 

தானென்றபித்தமீறில் உடமெல்லாங்கார்தகாணு . 

மூனென்றவா: ந்திவாய் ரூ.ரியேஒமுகுஞ்சால 

வானென்றமட்டில்வேகும் மண்டையில்குத்துண்டாகும் 

கேனென்றவிக்கல்கர்ச்சை செவியடைப்புண்டாம்பாரே. Ds



வயித்திபசாவியம்-௬டு£. 

சேத்துமகுணம். 

ப்ர ப்பசஅய்யமீறில் பாசத்தினனல்தாவ் மீறும் 

2ஈசப்பாஇகக்கும்சேகம் கெஞ்சுடன்விலாவுகோவாக் 

சாரப்பாகுரமுங்காயும் சாதமுமொருக்குகாளில் 

ஹப்பாரெத்தங்கக்கு மூடலவற் ௮ஞ்சுரம்பெறாமே. 

Tg. GEL. 

இமப்பாவசதர்சாணு மனஈடைகோழியாமை 

தாமப்பாபித்சர்சானும் சவளையைப்போலேபாயும் 

போமப்பாஅய்யச்சாலும் சர்ப்பம்போ€லோடுமோடும் 

தாரமப்பாகண்டுசொஜனோம் கல்ப விக்க முண்ம்த 

ாடிகிறம், 

my
 

வ்
 P 

craps பெர்ரித்முஞ்சொல்வேன் முதல்வாதங்கஅப்புச்செம்மை 
மான்றியபசுமைபள்சை மஞ்சாளயிருக்கும்பித்தம் 

கோன்றியவெண்மைய்ப்பா சோர்வில்லாவையமாகும் 

ஊன்றியகிரங்கள்சொன்னேன் உத்சமாறிவார் தானே. 
௬ 

பஞ்சபூசவகை, 

தானென்றவஞ்சபூகஞ் சதையெல்லாம்பிருதீவாகு 

மானென்றசெச்தர்சண்ணீர் மைந்தனேயம்புவாகும் 

கேனென்றவெஅப்புக்கானும் தேவியுன்கூறேயாகும் 

மானென்றவாதென்னில், வருச தீசமருகல்வாய்வே. 

அதிர்திடுமெல்லாமொன்றா யாலிக்குக்திவானச்தான் 

யிறிந்திமெபூமிகானும் பேரெழுநாென்னில் 

செகிர்திமெம்புர்கானுஞ் சேர்க்இடும்காவிலேதான் 

மு.றிர்திவென்னிகரனு மூன் திடுங்கண்ணிலேகான் 

'பதிந்திடும்வாய்வுக்கானும் பரி௫ிக்குமெங்கும்பாபே 

பாரப்பாகாதிலேதான் பரீசிச்கும்வானமைந்தா 4 

போசப்பாவஞ்சு பேர்க்குள் பொல்லாதபேச்கான்மேவ 

|பாரப்பாவா தம்வரீய்வு ௮ப்பனேபித்தம்வன்னி 

| கோப்பாவையமப்பு நிரைந்தவையிதுமன்றாமே. 

(அ மப்பாமூன்று2ே பர்க்ருள் ஆதாரம்வாய்லேயாகும் 

' சமப்பாவாய்வுசெரி லெண்பிலமுடைத்தாய்கிற்கும் 
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si ses பமுனிவர் அருஸிச்செய்த. 

௮.திர்இடவுர்திக்கேழே மமளிய ரய்குதிக்குமாகல் 

எ லர்இடவுவிரையுண்ணு மெய்யுமாதோஷமப்பா 

செரிர்திடா.தந்திசானுஞ் சேரிடம்வாய்வுத்கப்பால் 

மறிக்திடாதசரநாடிக்கு மகத்தானவிடாம்பாசே 

பாரப்பாகோயுள்ளோர்கள் பக்குவம்பகாத்துநியும் 

வாசப்பாவுமிக்இிட்டாக்க ரல் மைந்தனேதாரப்போடில் 

காரப்பாதாக்கத்தானால் குறைந்தவன்சாகான்கேளு 

சாரப்பாடட்டவிழிற் சாவ தசடுதிகாணே 

மந்தம்வருமாறு. 

காணப்பாமுறைபாடெல்லாம் காண்ப துமக்தத்தாலே 

பூணப்பாமந்தமானால் புகுக்திடும்வாய்வு கானும் 

வாணப்பாகோய்களெல்லாம் வாயுவால்வளரும்பாரு 

மூணப்பாவப்வன்னி மூத்தோஷம்முன்றும்பாமே 

பாரப்பாமந்தமுண்டாம் பரிசனமுரைக்கீக்கேளு * 

காரப்பாமிகுக்துமெத்தக் கபளிக்குமன்னத்தாலே 

வாரப்பாவிரைச்சியாலும் மாப்பண்டத்தானுர் சாலுஞ் 

சேப்பாமேதிப்பாலால் சேர்க்தடுமந் தர் தானே. 

தானென்றவன்னத்தாலே தலைபட்டவுடம்பிதப்பா - 

தானென்றவன்னமப்பா தனிப்பழிகொண்டுமீதில் 

தானென்றவன்னமெல்லாஞ் சகலவித்தாகும்பாரு 

தானென் றதா துக்செல்லாச் த.த்துவமுறைக்கக்கேளே 

சேளப்பாவெட்டைபித்தல் கெடியானவாதம்வாய்வு : 

வாளப்பா௮ய்யஞ்சீதம் வாழ்ச்திமென்னச்காலே 

பாளப்பாவன்னக்தானும் பகையுடன்பழியுங்கொள்ளும் 

வேளப்பாவன்ன த்தாஜே, மேசங்கள்பிறப்பைக்ே செ 
ஒர்ரி. 

'மேகம்பிறக்கூம்வகை. 

மேசங்கள்டிதத் அின்ற விதங்களைவிளம்பஃ கேளும் ' 

ஆகங்களிழக்கபோதும் அப்பனேதினமுஞ்சென்௮ 

போகங்கள்செய்டும்போதும் புசழ்மக்தங்கடம்போதும் 

பாகங்கள்பசியினோடும் பருகுஞ்சையோகத்தாலே 

கசையோகஞ்செய்யும்போதுக் தனிகின் தஉழியேயோடும் 

அப்யனேமுதர் சன்னை வர்கள் ய௮னல்தான்கொள்ளு





௮ அகத்தியமுனிவர் ௮ருளிச்செய்,க 

மூலசோசம்.* 

காயத்தில்மூலசோகங் சண்டிடும்விதங்கள்கேளாய் 

பப யொத்தபியில்லாமல் பட்சிக்லெடக்கில்வாய்வு 

மாயத்திலுருச் துக்கொண்டு வலமதையடக்கும்போத 

ஐயத்தகுண்டலிக்கு ஞூட்புகும்வாய்வுகாணே ட ௪டு 

சாணைப்பாவாயுவாலுங்கனத்தத்தவபானன் றன்னைப் 

பூணப்பாமலத்தைக்கட்டிப்புகையெனக்கறுக்கொளுக் 

தோணப்பாமுளையைப்போலச் சுருக்கமுன் மலர் தான் வீ.ழில 

ஆணப்பா௮பானந்தன்னை அழுந்தவேயிருக்கும்பாே ௪௬: 

இறுக்கெடுலமொன்று எமுமண்டமுூலமொன்று 

வறுக்கயேயுண்ணாய்தோன்வடிக்கன் றமூலமொன்று 

உருக்கசயெவாயுவாலே யுதிரர்தான்கட்டிகின்று 

தருக்யெபிச்னெங்கள் தான்ரத்தமூலமாமே ட. - ௪௭ 

மூலமேயெழுர்தபோது மூதத்தில்கனல் தான் மாளும் 

மூலமேயெழுந்த2பாது முகாவிழமுக்அுகாசமாகும் ப 

மூலமேயெழுக்கபோதமுழுங்கவேயிரைச்சலாகும் 

மூலமேயெழுர்தபோது மு௫வில்லாக்கழிச்சற்தானே.. "Poy 

கழிச்சலென்றசொணியி?ல விகமாறப்பாகண்டபித்தமனலவ 

தாம்வாயுலாகும்,அழிச்சலென் ஐ ௮ய்யகீர் மூன்றுக்கூடிஅப்பனே 

ீபதிக்கும்பிலர்.தான் போகும், தெழிச்சலென் றவசய்வுதான்மேக 

பேதிதரமான் மூலத்தின் தோஷபேதி, பரிச்சலென்றசங்கானபேதி 

யென்னுபாரப்பாலாயுலொன்ற௮ு ஆ௮மாச்சே ௬௯ 

.. வேறு-மேகத்தின்குணம். 

ஆச்சப்பாமேகங்கேளு அப்பனேமுன்றதாகம் 
மேகத்தன்னை நிசஞ்சொன்னேன்காணுகாணு : ் நீச்சப்பா 

காச்சப்பாமஞ்சள்போலக் கவிச்சணக்தன்னிற்சண்டால் ் 

விச்சப்பாபித்தமேகம் விளம்பிஞர்விரும்பிக்காணே த் இல 

விரும்பியேலைதானும் வெளு,த்திடல்வாதமேசம் 

மருவியகவிசணக்தான் மயிலதினிறமேயானால் 

திரும்பியஅய்ய த்தாலே சேர்க்திரமேகமாகும் - 
'சுரிம்மியமூன்றாலப்பா தோன்றிடுங்குணங்கள்கேளெ ... டுக 

*



Ig Bust ub-@@ ர 

கேளப்பாபித்தம்வாய்வு கெடியுடனசேறுமாகில் 

தாளப்பாஞாளமானதமரிலேயெரித்தவேகும் 

விழப்பாநிரைக்கட்டும்விஷம்பொடுந்திழியும்பாறு 

பாரப்பாசிலகேரக்தான் ப்ளிச்செனப்பிறங்குர். தானே: 

கானென்றவர்ய்வொஜதுக்கில் தண்டி. .-னில்நோவுகாணும் 

லவாவென்றமந்தத்தாே லேவாயுஉட்புகுக்தேசாடும் 

கசனென் றவெரிச்சல்காணும் கல்லடைப்பாகும்பின்னே 

மானென்றவாதம்வாய்வுமருவிடில் வெள்ளைகாணே. 

"வெள்ளைதான் மைத்தவீழில் மேனியும்பொருமிக்காணும் 

கள்ளமேசரீரமெல்லாம் கறுப்புடன் ற்ழும்புமோடுர் 

;தள்ளவேதாதுகட்டர் சாகமுமிகுதியுண்டா 

.மூள்ளஅுசொன்னோம்சாமுழுற் அணர்த்தமிந்துகொள்ளே. 

“அ.றிச்தடவாயுவோடே அய்யம்வக்தெப் மாஅல் 

பிற் துமிர்பொடர்திடா தபிறவெள்ளைவிழ்க் இடாத 

எ.றிர்இிடும்தயேபோலஇளைப்புடனிருமலுண்டாம் 

மதிர்இடும்புகைச்சல்காணும் வலித்திடுமேகந்தானே. 

வலித்திடம்வாதர்தானும் வளரய்யம்பித்தர் சானும் 

மொலித்திமெகத்தாமேகம் மொழுிடுஞ்சரர்தான் மாறி 

சலித்இடுக்தாகமீறுஞ்சாப்பிட்டாலடனேகாக்தும் 

'வலித்திடும்வரல்நிரோடுமழு.்வொ பினிக்கும்ப ரே. 

-இனித்திடும்வாக2மகக் தியல்புகுல்லெண்ணைபோலும் 

பனித்திடுங்கள்ளுப்போலும் பதியில்கீர்போல் சானாடும் 
கனித்திடும்மேனியெல்லாம் காக்திடிம்வெளுக் தப்பொகும் 
தனித்திடுமேகக்கானும்சாத்திரமையக் கானே. 

ய்யமும்பிதிதமுர் சா னணைந்திடுங்காலக்தன்னில் 

.கொய்யுறுசெத்தர் தானும் கொப்புளித்தோடுக் தண்டில் 

மையுறுங்கண்ணினாட்குமகே ரதாம்பெரும்பா.டாகும் 

' தொய்யுற மேகமுண்டாச் துடாச்சியைமுறையாய்க்கேளே. 

முறைகேளுஒன்பதப்பா முயாச்சியால்வக்தவேகம் 

றை கேளுகெ ர்ப்பத்தா௮ஞ்சூற்கின்றமேகமொன்னு 
: BOD DL 5B. BUG WO 5 ரய்சன்ே் LTS SBT QI 

மறைபோற்றுங்கெற்பத்தகாலும்வளா்ர்ததுமேகந் தானே. 
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ம ௮க,ச்தியமுனிலாருஸிச்செய்.௫ 

- வளர்ந்திடுங்கெற்பத்தா௮ மருவியமேகமஞ்ச 

முளச்திதெந்தயாகுமுள்ளத்தில்மேகர் தானே 

யளக்திடும்வெள்சாகொட்டுமாகாதமாமமேகக்தான் 

தளர்ந்திமெத்திமீகித்கணலெறும்புருக்கமொமே. 

தணல்போலகாயுமேகர்தண்ணீர்தான்பகையாமேகம் _ 

மூணக்கவேமுழுகுமாதில்முருக்குமாமேகக்தானும் ் 

பிணக்கவேப?ிதான் கேட்டபேரெழுமேகச்தானும் 

வணக்கவேசையோகத்தை வர்ச்சிக்குமேகமாமே. 

ஆமப்பாகவெ ஸ்துண்டா லாகயெமேச ம்பின்னும் 

போமப்பாபாஷாணத்தாஅ ற்.நிடுஞ்"லமேகக்கள் 

ஈாமப்பாசொன்னோமிக்த காடியாஞ்சூத்திரச் தன்னில் 

ஐமப்பாவி து. தானேழுமஞ்சமுன்னொன்ப தாமே. 

குன்மவரலாறு. 

was யமேகக்தானு மப்பனேயிருபத்தொன்றா : 

மேவியகுன்மந்தானுமெழுந்தகோர்விதங்கள்சொல்வோம் 

பாபயெபித்தத்தோடு வாதமும்பரிர் அுசேரில் 

வா௫யவாய்கீளுறும்வாந்தியும்மாகும்பாரே, - 
ட ௭ 

பாரப்பாவாய்வுவாதம் பரிவுடன்௮பானக்தோங்கில் .- 

ஓரப்பாகும்பிதன்னி அருண்தொன் மிகவேகோகுங் 

கோரப்பாகெஞ்ுல்குத்துங் குடலையுமுருக்கக்கொண்டு 

வாரப்பாவலிக்குமெத்தவாதமாய்வ பூங்கும்வாய்வே 

வழங்கெ௮ப்புவோவொகமுமொன் மேயானால் 

தழங்யெ௮ன்னசாரம்சந்திக்கவொட்டாதப்பா 

புழங்வெகிதானந்தப்பிப்பிடியன்ன மேதில்சூத்து 
- முழல்யெழுறுக்குே மரில்உயிசையும்வதைக்ரும்பாரே, 

வதையுுவாயுவோடு மேகமுமருவுமாகல் 

பதையு௮மலஞ்சலங்கள் பரிவுடன்கட்டிக்கொளளு 

மதையுறுமிடஅபக்க மைந்தனேவலதுபக்கம்' 

பறையு அமுறுக்இக்குத்தும் பெருஞ்சூலைகுன்மமாமே. 

குலைவறுமாறு. 

குன் மமோரி து தானாலில்கூ நிலண்விதமும்பாரு 
வன்ன மாம்கோய்கட்கெல்லா மகாநோய்தான்பொல்லா காகும் 
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வயிச்தியசாவியம்- ௬ இ. 

சன்மமாஞ்உடத்அக்கெல்லால் காணுங்காணிர்தரோகம் 
ஈன்மையாக்தன்மம்2 தார்க்கு ஈடந்தாலும்காடி டாதே. 

 சாட்டியபித்சளுலை ஈடந்தியவுரவைக்கேளும் 
ஊட்டியவன்னமுண்ண ருதெப்பிவாச்இயாகும் 
மாட்டியகைகால்சத்து வகையுர்சன்மேலும்கோகு 
நீட்டியவங்கங்கேதான் நின்றெரிர் தூற௮ுங்காணே. 

காணப்பாவா.தசூலை காட்செகன்குறியேதென்னில் 
காணப்பாசைகாலசக்து குளச்செல்லாங்கடுத்துே நாகுங் 

காணப்பாவயிறுமிம்மிக் சனதச்துடன்௪ரப்புங்காணுப் 

காணப்பாதேகமெத்த கன த்இடிமிளைப்பதன் றே. 

இளைத்திடும்வா தசூலைகெய்தியகுணங்கள்செொல்லோம் 
குளைத்திடுகைகால்கெஞ்சு குக்துடன்வாண்டிருக்கும் 

, தளைத்திமொர்பில்சென் ௮. சாக்ேலேரிவெட்டு 

மளைத்திடுஞ்ூய்சான்கக்கும் ஆகாதவையுமாமே. 

ஆகாதவாதபிக்ச மணைந்்திடுஞ்சூலைகேளு 

வாகானகால்கள்கையில் வளமுடன்காடுகட்டுக். 
தாகானமேனியெல்லாச் தடி.பபுடன் வெடிப்புண்ணாஇ 

போசாத௫சாத்தியமாஇப் புணர்ச்சியால்கொல்லுச் சானே. 

'கொல்லியவையத்தோடுபித்தமூங்கூடி சீ தானால் 

் வல்லியம்ே *குககுத் மைந்தனை எலும்புசோறும் 

'மெல்லியசரீரம்கோகும்வரிசையாய்கரமுலங்காணும் 

மெல்லியதனுர்கான்வற்றும் விடங்கட்கு.மிருமுர்சானே. 

தாளனென்றவையச்தோசெம்வாகசூலைகேளு 
ஊனென்றசடச்சானோகும்ருசிதப்பும்பாலம்புண்ணாம் 

கானென்றசாலிலாணிஎலும்பெலாங்கறுத்துக்சேட்டு . 

கோனென்றகழிச்சல்வாங்காக்குளிர்சகறமாறலாகி 

. மானென்றதாதுநட்டம்தறுளுலையாறும்பா ரே. 

ஆரே குஞ்ரூலையப்பா௮இலொன் றிலமூன் ௮ளுலை 

வேறுகும்பதினெட்டாகும் வெவ்வேறுசூலையில்லை 

் கூரூகவிதனாலப்பா குணங்கள் சான்சோடி.யாகும் 
பேர௫ுகமிவர்கள்பேரைப்பிரித்துறையாய் / வாம்பாரே. 

பாரப்பாகெர்ப்பகாரம்பரிவுடன்வாய்வுதேய்வ 

சேரப்பாபுக்தியோடு சென்்திடிற்கருத்தான் மாளும் 
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.கொண்டிமெலடிக்கப்பா கூடிமெட்டுசன்னி 
வண்டிகான்ரறுஅகாலத்தில் மாதின்பாள் மோர்தாலுண்பாள் 

தண்டியேயணைவாள்பின்னுர் கனிச்சூதக்காயுக்தின்பாள் . 

ஓண்டியேபெண்களுக்கு ஐரெட்டுச்சன்னியாமே 

ஒரெட்டுச்சன்னியட்பா யுத்றதோர்பெண்களுக்கு 

-வாரெட்டுப்புருஷனுக்கு WE FST om KS Fos CH BM oH 

கேரிட்டுப்பார்க்கும்போது கெ௫ம்க் ததுவெவ்வேருகும் 

பாசெட்டுமச்சவேதான் பகர்க்திடுங்கண்ணொய்கேமள 

சண்ணோய்வசைவகை 

கேளப்பாபொடிச்சூடாலுங் ளெர்வெய்யில காய்ச் தாலும் 

வாளப்பாமின்னார் தம்மை மருவியேகித்தகித்கம் 

காளப்பாமுழுக்கலாதல் சண்ணினால்சனல்தான்பார்த்தசல் 

தாளப்பாபாஷாணக்கால் கானெழுங்கண்ணோய்பாயே 

சண்ணிஷேய்தானுண்டாகுங் சாணமின்னஞ்சொல்வோம் 

பண்ணானமேகத்தாலும். பசர்வெட்டைவாயுலாலும் 

தண்ணானயப்புவாலு சனிமலக்கட்டினா௮ம் 

புண்ணானவிரணக்தாலும் பொருக்தினகாரத்தாலே 

கரரமாஞ்சாரத்தாலும் கடுரசக் தாமத்காலும் 

நீரமாஞ்சரக்குகட்ட கிலையு௮புகையினாறும் 

காசொத்தபேதியாதும் பலபல கண்ணீசாலும் 

வீரமாமிவற்றில்கண்ணில் செழித்திடும்வியாதுசகானே 

குஷ்டவகை, 

வியாதிகள்மாவறுக்கும் விளங்கியகுட்டங்கேளு 

சயாதியாமேகத்தாலும் சூழ்சின் தூரந்தியாலும் 

பயாதியமாறதாரும் பலலண்டினாலேூயெட்டாம் 

-யயாதியாபுழுவானாலு ம்ய்யமாம்பதினெட்டாமே 

ஆமப்பாகோய்க ட்கசெல்லா மாசுதான்மூன் அதாடி. 

காமப்பால்வளர்ந்தெர்காளுங் கறுவியேசலர் துசேர்க்து 

வேமப்பாவெர் துறீரி விடமமெல்லாம்பிளற் துபின்னுஞ் 

சாமப்பாபிறக்குமக்தத் தாதுவின் விளக்கங்காணே 

காணப்பாகாடிச்சொன்னேன் சலர்.இடுங்கருவுஞ்சொன்னே ன் 

OB 

WP 

டு 

Sf Fr 

௮௮4௯ 

௮௮ 

௮௯ 

. கொணப்பாகோயுஞ்சொன்னேன்ளுட்சமும்வருத்துச்சொன்னேன்



De அகத்தியமுணிவர் அஈுஸிச்செய்த 

ணப்பாயவத்தைச்செய்யும் பூட்டையும்விரிக்துச்சொன்னேன் 

விணப்பாசொல்லவில்லை விதிமுறைவணங்கிக்கேளே. GD 

கேட்டிடும்காடி.பத்தில் கெடியெழுகாடி தள்ஸி - ச் 

நாட்டிடுகாடி மூன் றில் ஈயம்படுமிடையேவாசம் : 
மாட்டிடும்பின்கலைதாபித்ச மய்யஅசுழிசானாகும் 

வாட்டிடுமவமேலாத பருவிடும்பித் கரே - ௯௪ 

பித் துற்றஅய்பம்விக் து பிரிக்சகற்பூதங்கேளு 
உத்தரல்வாதம்வாய்வு ஒங்கியேபித்தந்தேய்வு 

சுத்துற்றஅய்யந்தண்ணீர் சோர்வில்லைபின்னவாத ம் 

பத்துற்றபிராணன்மிக்தம்பசைவுறுசபானனையே - ௯௨ 

௮ய்யமாகாடிமூன்றா லழிக்கவுமாக்கலாகும் . 

நய்யமேயொன் றில் ஊன் று காடியாம்கல்லதாகி 
m மையுறுங்கறுவிக்கெல்லாம் வாசல்கரப்பவசேயாகஇம் 

செய்யுறுதொழில்கட்கெல்லாஞ் சக் துதன்சத்துமாமே GR. 

ஆமப்பாவெழுபத்திரா யிர கடி.ப.த்தில்மூன்றா ம். 
சோமப்பாவுக்திக்சீழே சுழிதனைப்பற்றிநிற்கும் — 

காமப்பாவிளைத்தெர்காளும் கருவியவத்துப்பின்னும் 

சரமப்பாவிளைக்குமச் தத் காதுவின்வழக்கந்தானே ௯௪ 

வளர்க்திரிசாஅ.சன்னை வசையஇல அகையேசொன்னேன் 

வளர்த்தியியாதிக்கெளல்லாம் மணியொடுமருந்சைச்செப்ப 
வளர்க்திடும்சரக்குக்கெல்லாம் வகைவகைசுத்திக்கேளு 

வளர்ந்திடும் ரொய்களெல்லா மருக்தினாலொழியுங்காணே ௯டு 

வேறு-ரசசு த்தி. ( 

சாணப்பாசூதமொருபலந்்தான்வால்இக் கல்வத்திலமர்த்தியே 
மஞ்சள் தாளால், தோணப்பாமத்தித்துஉட்டடைவின் தூளுஞ்சுகமா 

னவெழ்றிலையின்சாறுவிட்டு,எணப்பாகனித்சனியேகடி.கைமூன் று 

உறத்தோய்ச் அத்திருகபவதைமாப் போட்டு, பூணப்பாதாழைநீர் 

மலாக்காய்கீரும் புகமானசெம்பரச்சம்பூவின்சாசே Ta Br 

சாறாகும்லவெற்றிலையின்பாகல்கிழங்குக்சன் தாறுமையக்கோ 

லச்சாறுங்கூட,மாருமலம்மான்பச்சரிடச்சாறும் வாய்வுருசாரனைச் 

சாறுசசம்பட்டைச்சாறுவ், கூரூகுங்கொன்றையுட பட்டைச்சாறு 
கொத தோடேமும்மூன்௮ுகடி-கைமத்தி, வாரமுகவிப்டிபடி.யேமத்திச் 

; ட் ஆ ் ; : . 
சாக்கால்வாலை 2பாற்பிரகரசம் வருக்சான்பாே, Gm aT
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3 

பாரப்பாதரிருபத்தைக் அசத்தி பாடுகிறேன் இரிக$கு இருப 

uses, சீரப்பாமரமஞ்சள் கற்கண்செக்கரையும் சீரான சம்பழமுமு 

ந்திரிசையுடனே, போரப்பாகொம்முட்டிபொன் முசுட்டைபுகாரிபு 

ஸியாரைசொடு?வலிமணக்தக்காளி, நிரப்பாகற்றுழைவாய்விளல்க 

Aen BE சர்த்தகருஞ்ரேசமுங்கோஷ்டக்தானே. ௬௮ 

“கோஷ்டமொடு காயுருவியிருப்ச்தைர் துங் கூரூனநிர்கொண்டு 

ங்யொழங்கொண்டும், ஆட்டமூடன் மத்தித்துக்கடிகைமான்று ௮ம், 

பனேைவெவ்வேழேசெய்தாயானால்,உட்டலாங்குளிகைஅவிழ்தத்து 
க்கெல்லாம், உத்சமனேவேதையாம்கோயுசக்தீரும், பாட்டெல்லாஞ் 

குகுத்தாலல்கே லோுத்தர்பாடினார்தூல்கோ௮ம்பாடி: னாசே, ௯௯ 

- 'கெர்தகசுத்தி, 

பாடியதேரர்கெக்இக்குச்சதிதியென்ன் பசுவிகெய்யிலிட்டுருக்இ 

ப்பாலில்சாய்ப்பாய், அடினகோர்சுசதியப்பா அவிழ்தத்துக்காகும் 

அப்படியேயேமுதரமாருக்கிச்சாய்ப்பாய், காடினகோர்மனோ௫கயி 

ன்சு,த்திசொல்வோம் ஈறுக்குவாய்பணம்போலேகன்றாய்கீதான், மூ 

உன கோர்கழிகட்டியாட்டு நீரில்முதிரவேதகோளாச்திரமெரிதக். தவச 
ங்கே... 

மஜனோடிலைசத்தி, 

் எடுத்திவொயுளுர் அவெக்கதண்ணீரிலிட்டெரித்திவோய்மனோ 

இலைதான் சுத்தியாச்சு, மறித்திடுவோரில்லையப்பா துறைக்கெல்லா 
மாகும்கைத்தானசானகத்தின்சுத்திசேளு, பரித்திவொய்பணம்போ 

லேதாளசச்தைவெட்டி. பருஞ்சிலை தனைமுடிர்அுஇழிசான் தட்டி,௮ரி 

தீதிவொய்2? காஜக்தேக்சவத்திகலம் அப்பனேகாடியாலவிச் 

flocs ் ane 

தாளகசுத்தி, ் 

அவித்திவொய்சுண்ணகீர் பூனக்காய்கீரில் அவின்பால்ரசம்ப 
ட்டைக்யொழத்தாலும், அவித்திவொய்மூன்௮ுதின மூறப்போட்டு 

அரகராவெடுத்திடவேசுத்தியாகும், ௮வித்திடவேசாதிலிங்கஞ்சுச் 

திகேளு அப்பனேகுப்பிவைப்பைகொறுக்கிக்கட்டி அவித்திடுவாய் 

பழச்சாற்றில் முலைப்பால் சர்வ் அடைலாக விருசாம மாறப் 

போடே. are.



Dair ஸ் சத்இிபநுனிவர் ௮ருஸிச்செய்க. 

Ansar SB. 

ஊற வேலிங்கமசுத்தியாகும் ஊட்டவோய்துவறக் செல்லாமு 

ஹறைத்தஅுப் பொகும், இறிநின்றராகசுத்திதன்னைக்கேளு செப்பரியஎ 

ண்ணையாம்பாலுமாகு, மீறவேமோராகுக்காடிநீராம் வேண்மாட்டு 

ச்கோமயமாம்பழச்சாமுகும், விறவேயெருக்கம்பாலிவைகள் தன் 
௩ 

னில்வெர் துருஇச்சாய்த்திடவேசு த்தியாமே. ப aT 

. 0G BBs . 

ச.த்ென்ற சாகமப்பாமணிக்கட்டாகுஞ் ரூதத்துக்காகுமனு 

நீற்றுக்காகுஞ்,சித்தியெள் றசெர்தூசமருற் தக்காகுஞ்ித்தொல்லா 

ஞ்சுத்தென்னைத் இரிக்தாரில்லைப், பத்தியுடனிருவங்கமிப்படிடத்தா 
ஜெருக்இப்பால்காகச்சாய்ப்பாகுத்தியாகும், வெற்றியுறும்வெள்ளை 

க்குச்சுத்தி சொல்வேன் வெட்டடாபணம் ,,போலேபொடியாய்க் 

கானே. "ete . re 

பாஷாணசுத்தி, 

சானென்தபொடியதனைகழி போய்கட்டிகனைச்சுண்ண நீருள் 

ளெதோளாக்தரமாட்6, தேனென்றஆவின்பால்சாணிப்பாலால் தி 
தவாமல்மூடிய)ையெமித் தவாங்கு, வானென்றபாஷசணம்சுத்தியா 

கும்மாட்வொய்துறைக்கெல்லாம் இத்தியாகுக்,ேேதனென்ற எலிவிஷ 
தீதின்சுத்திகேஞறுகரையாவின் பால்காணச்சாறே. ஈடு 

ச்லிவிஷசு த்தி-நாவிசு ததி. 

சாறுகளில்தோளாக்திரமாகவாட்டிக் தயவாகவெடுத்திடவே 
சத்தியாச்சு, வெறாகுகாவியுடசுத்திசொல்வேன் வெண்பருத்தியிலை 
சாத்றிலிருசாமம்போட்டு, மீருமல்கோமயத்திலிப்படியேசெய்அமீ 
ண்மெதையேோண்டயிலையில்சுற்றி, மாரூமலிலைவாட்டி. யெடுத்.துக் 
கொண்டுமைக்தனேதுறைக்செல்லாமாட்டுமாட்டே. . air 

மாட்வொய்சந்தியுடசயாழத்திட்டு டருவியதைச்2 தரளாந்தஇர. 
மெரித்துலாங்கி, ஊட்வொய்சகேோமயத்தரல்கழுக்கச்சுத்தியுற்றெரு 
ச்சம்பாலிலேயூரப்போட்டு,மிகாட்டுவாய்கோப்பாலிற்கழுலச்சுத்தி 
குத்றமறும்காவிசுத்திகூர்ர் கேளு, ஆட்டுிற அபப்பொடி.யில்சுத்தி 
கன்னை௮அதையுகயேேனன்முக௮றையுறேனே ௱௪ 

பொடித் ட 

  

அயப் 

அறையுறேன் அயச்சண்ணமொன்றுலாங்இ. அப்பனேயெள் 
சாண்ணையதந்குள்விட்டு, குமையாமலொருசாமாம்வ றுத்துகறுன்
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எடுத்திகிவலாப்தாளகளைக்குமரிச்சாற்றுலிகமாகஅட்டியதைய 

ogre செய்து, கதொடுத்திடுவாப்வான் அ பத்அுப்புடக் கான் முண் 

போல் சுகமாக௮ப்பிரகம் அருணன் போலாம்,விடுத்திவொய்வியாதி 

களையுண்ணவென்றுல். வெண்பஞ்ில்பொறிபட்டரல் போலப்பேச 

க்குத்  கடுத்தமே.தயித்தும்கைதிரையுக்க a OHSS ஞ் சதியானசகத்தி 

ar க்க 

ந
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க
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மண்டு ரச்செக்தூரம். 

வியாதி2பாம்மண்சரச்செர் தாரக்கொண்டால் மைக் தனேைவை 

க்சின் றவரிசைகேகை, தாபஇ2பாய்ச்சகத்தாமாம் வருவஞ்சென்ற 

ஈத்தங்கள் தனில்கிடக்குங்க ரியகட்ட, மயாஇயபோப்க்கொண்டுவந்த 

தூளசயாட்டி. அ பனே கான் திமாக்கசியினாலே, | வயவகரிவாற்வேர் 

லிட்டுவெக்க ஷி நீலாவின்? கசமயத்தாலூறப் பேரம ௯௨, 

ஊறியபின்பெடுக்சத்னிலாற்ல்வாங்கும் உலர்த்தியகைக்தூளா 

க்கிக்குகையிலாட்டு, மாதியதோர்மண்௰ ரஞ் வெப்புமாச்சு மறறும 

கசைச்செர் தர்ரமா 8 B30 களு, 2b ae Careipsr ௮ுகாள்சாகவல்லிச்சா 

ற்ருல் வி.மூடன் ஆட்டுவாய்வ.ற்றவற்ற. அசரமுகநொச்ர்ச்சார்வெள் 

ளாட்டுப்பால்கி மைக்தனேமூன்றுதிறம்கொதிக்கலவையே “௫௯௯ 

வப்ப தசானெப்படிக்சானென் றுநீயும் வபணம்கேள்வெள் 

Ca oS ச்தான்ான் று, வைத்ததனைவ க்இவிச்சப்பின்புவாங்இவரி 

சைபெறவொரு ை மம்குமரிச்சாற்னுல், வைக்தாட்டி. மடக்கிலிட்டு 

மேனும் ரம் வைப்ப ததானமிலைசான்மறைத்துச்சதிதி, லை தஇடு 

வாய்கிலைமண்ச ரன்ெண்டு IF BUTE YY MIG STH 27 Se 

பொட்டிடு வெரய்மண்டுசச்ரெற்தூசமாச்சு போக்கதிலே வியாதி 

களைப்பிகு இத்தின்னும், மாட்டிடம் மமகொதரங்காமாலைபாண்டு வ 

ருஞ்சோகைபெலடயிதுவவில்யக்சம், ஆட்டியேேர்சளைமுதல்மே 

ற் ,சாணு worden sarod Bsr antl anus ல்லாக்தீரு,மூட்டிடவேயனு 

ரனமுரைக்-க்0 களு உத்தம சனவியா இகண்ஷொவுே சே, ௧௬௫ 

   

  

உருக்குச்செக்தூரம். 
ay 
ட்ச 

{ 

  

    
   

   

உறவுசோவுருக்சசலேசெக்தூரத்தை வுரைக்கறேன் உளிபத்து 
வாங்கனு, ௨ parsed Oa mare Cure’ ஊதியதையாவி 

னீர்வெள்ளாட்டுகி i aT Soe AT DI HT A பாணால்க/ இரு 

UBS SS காய்க்க 3 2 pa ray Bis Sou 4 Gus 

  

   
   

i மடாகருக்க DYES g 
க 3 Roms பட்ட 2s ட் ஆ. 

ல்லாம்வாரி பூர்வா டுக்கரிப்பாரிளுட்டிக்காணே, 5 in Im



௨௨ அசகக்கெழுனிலாருளி*ெய்ச 

காணப்பா.தட்டியைவில்லை சட்டி சாயலை தச் சட்டிக்குள் 

ளாலிலையைப்பரப்பி, பூணப்பாவில்ல சனையிலைமேலிட்டுபுஈ ழாசப்பி 

ச் ஊமற்கயிலையால் முடி. ஊணப்பாேல்சட்டி மிட்டி ty DUT EE 

PbO Kil! Soy vs oo SH, Cgremiin sey. sir games 

Desay SC mers 61 திசாமரையின்சாறற. - ட சுன 

சாஅலிட்டுதட்சோகசபுடக்சான்போடு கனிக்குமரிச்சசற்.ின 

ன்கெசபடர் சான்செய்து, கூறுட(8ீல வ பெடுத்துப்பசர் மூருக்கம்பூப் 

போல் சொள்பெதுசெக்தூசல்கொடியசக்கி, மாறுபடாகோய்களெ 

ல்லாக்திரிபலையும்வெல்லம் வரிசைபுடன் பொடி கூட்டிவைத்துகெொ 

ண்டி, அறியதொர்செர்தூரம்பணர்தான்தூக்ே அப்பனேசேனிலே 

குழைக்துக்கொள்ே ளா. & Or 

கொள்ள9வ்.தாவவுடல்சூட்சமாகும்குறந் இருக் கஞூட்சவடல் 
கெய்யில்கொள்ள,மெள்ள 2வேபழு, திருக்குமம்பன்ம்போன் மீறவரு 

ம்கரைஇரைகள்வெருவியோடும், விள்ளே வரே வபா a? மத மே 

(2 £லார்கள்அயங்கட்டம்ரெண்டுங்கெ ரண்டார் ௮ள்ளே al Gan put SB 

சடலிலேற்றம் அகிக்துநீே வாசத்னைகப் கறை அச ௨௧௬௯ 

அமிர் தசஞ்சிவிகுளிகை. 

ஆட வேயமிர்தசஞ் ஞ்சீவிசொல்வேசம் அப்பனே குதனென்று 

செர்தியொன்று, சட்கே வகல்வத்தில்சாமமொல்-று 'நிட்டிகியாட்டை ் 

2லமயன மாகும், ஊட்டவேகருத்திருக்குமப்பி கபற்ப unas 

PRIS HIG SI DiGa 11H, காட்டவே காளகமும்ஈ£விலிங்கம் நல 

கனல் SiS eee Ge ட்டம்பா?ர. - : SPD 

vrotriu gs aS BU 969 னைடே.பாஙல்கான ன அிதிகிடையம் 

சொன்னமாஞ்ச, செய்பாவி தவெ ல்லாம்ரசகெக்தியட Canard FAD 

யீஞ்செசாறும்வெதைச்சாறும், ஊரப்பாறு ர யிலைகடம்மில். 
மாட்டியேயாட்டுவாய் தீன: ம், சானொன்ற௮ு,போர ப்பாகஞ்சரவின்சாற், 

அனாலும். ,பபருத்தியேதினமொன் அபுசட்டியாட்டே, ee 

-அட்டப்பாபழச்சாற்றிலாரைச்சாற்.றி. லப்பனே யச வைத் t 

க்குப்பிக்கேதற்றி, ஜட்டடாலைசெய்துகாழிக் தன்னே முதிவே | 
= 1 
சகிட்டுக்குப்பிவைத்து,சிீட்டட ரமேது1மக்தமணல்பசப்பி மின | 

॥ 
1 கவிருசாமமெறித்துலாங்கு, மட்டடாவாதியபின் அாளாயாட்டி. ம். 

லானமாத்திரைதான் செய்யக்கேளெ, SFR



 



a... க © ன கருட 

தி ப ‘BLP guy) UT fy 21/42 அ வது 
ற ௫ 

௬.22 
சகொரறுக்யெப்ன் தழுதாழை ணன்டக்காமி கோச்சியடா பேய்த் 

௮ லீ டவ 

துமட்டியிகவக ளெல்லாம், 5 ச்ய தோர்கொடிவேலியாதின்ளுப் 

பாகா சசட்டடாஇயச மிட்டு வால்னமர்கா, சிறுக்கடாயிருபதுகா 

ளாட்டிலா as F Ag oO] GH S srqgehioeme ts WSs ow Fes Gh 

Bor {Ba gruregh Barc atoruBer: மூன்றுக் தூள் நீரு 2 SIN. GP Fe 

பஞ்சவத்திரயிரதம். 

சிறுமென் தபஞ்சலத் இர ad's கஞ்சொல்வேன்கெருப்பானகாலா 

க்கினிருக்தினைச்செொல் னன், ஏறுமென்றர ராவிகெர்திவெண்காசஞ் 

ரூசுமியல்பானமின 'தடனேயிடைதானேசாய், மாறுமென்தமத்தஞ் 

சாறதுகொண்டாட்டுவகையாகத்தின மொன் emp rae ஆதி 

யேயுலர்க தபின்புதானாயாட்டி உப்பனேசெப்பி2 2லயடைத்துவை3 

‘ சாலாக்கனெிருத்திரன். 

அடைத்ததொருபொடி Oe Sioa prox தாக்? அகாதசன்னி 

க்குள்வை ச் சாயானால், உடைத்திடு மார்பன் ன்னிரண்டு சன்னிபின்பு 

வோர்சன்னிவி 2 க ககக க்க அடைத்திரிமோர்தோ 

ஷங்கள்பலவர் 

  

: தந் BG PT HGR லாக்கினிரு EBs BBS OF st ons 

FE இசரரமெலாச் ௪42 இதி 
   தானும்பாக்கானஈவரச்சசச மிக் துப்பூ?வ, 

இச்துவொடுபொட் னுப்புவளையலுப்பு இபல்பானகாச்சப்புக 

ல்லுப்பாதி,மைக்தனேசரிக்கட்டிசல்வத்திட்டுமா ட்டியசிலாரிடை 

கான் சூகம்கிட்டு,? தொக்தமுத வொர்தினக்தான் மத்தித்துவாக்கிளூட் 

டவெமல்மருச்தைத்துதையாய்கியும், எக் அேணும்பெருங்காயப் 

Oss gang சிலைபுங்கம்வித்துமிடைகேசாயாட்டே, ௧௫௨ 

  

வ ர ரர பவ ட ல் . 
ஆட்டிய? தார்மருக்இுக்குள்.(ு சூதமவிட்டு யப்பனே ரூடியகைகச் 

தோள் சந்தீரமாச, 25" ப நிவாப்பழ்க் காடி பாண்டத்திலி $08 QB DAIS 

த்தினமொன்றுயரைத்துவாங்கு, மாட்டுவாய்பத்தஞ்சார் கெரச்சிச் 

சாறு வரகாரான சிரிப்ப ரன் Fa ச்மணத்த 2க்கரவி, oo ட்வொய்பொன்யு.சு 

ட்டைகொடி 3வலிபிஞ்?ி சூறுவெள்ளைககாகணங்கெ ஈட்டர்ன். கரக் 

தைச்சாறே. ் ௧௫௯ 

சரறுதஹறிலொல் ல வனுசாசாட்டுகால்க் த தனிச் தஅுயினிபாவனை 

க்குக்தாளாயாட்டி,விறுபுகழ்மினளககற்கு25சாயாட்டி வி/விய)ம 

யபில்பித்துவராகம்த்து,பிீரிவளர்மீல் பித்து வெள்ளாட்டின்பித்து 

Gag eae 2 p Bex @ மமான்றுவீரவீ। நியூம், ஆதியபின்னி2 weer னதிலே 

ல்லந் தே. சிலூட்டடா தயி, நுஞ்சோனண்ணச் சால், SGP



and யெசர்வியம்- ள். A 
ene 

உண்ணயி?லலெட்டைவம்முமேவிக்கானா லுடன் தலையில்குவி 

222 சலமுறவாய். சியும், வுண்ணயி2 2ல் ஈன்னிஃபாச் 2காஷம்போகு 

ம்டயிர்பதிக்குமட்டனுன் ன்மம்சவுபோரகு,முண்ணயி2லபெறுவயிரு 

பாண்மொடு மோகோகேோோரூரிச்சனக்களாறு?மோாடும்.உ ண்ணயி?ே ல் 

EM ICED றுங்காரமூறும்வுக்கம?ே or Car Dal GL) OTs OS pCa aG@ 

* சனனிவாதங்குசம். 

உரைக்க சீறன் சன் a BGI ay Fb OD த os sol eor ot DI 

கெர் Asli ara மைகிறேன் அரிதாரம்காவிரட்டு நேோரன பொன் 

ச 
முடிசாரவெலாச்சாரக்தரனும், பெசைக் குயருங்கடகடுங்குபெருங்கா 
மாட்தொல்பிரபத பக், 'கரைக்குயர்க்தபப்பிர கஞ்சத்திசாச ஞ் சங்கு 

யம்வசம் ப/கப்ப்ு டூவில் லே ரான்முசுட்டைகடுக்காய்சக்கெ BG oe 
+ 

FSG Benaney Spee ape Dorrit Gon apt BG5r0 # Adu 6 Ber 

பிசினும் சீநராய்ப்,பக்குவஞ்செருற்றமாதாளிச்சாற்றுல் பழச்சாற் 

முல் மொன் வல்? வருக, வகர மாயாட்டியேகடலைபோலே 

புருட்டிே ய சாமூலூயொழக் தன்னில், சக்கதோரிஞ்சச்சாறிவற்றி லூ 

ரதி பாம்வகையைக்கேளே. கரி 
  

  

ட்டி ள் சாத் த்கமாய்விய 

அடா 

"Bin BO gun Bes மோன் Eon Et lb விக்கலுறும்வாக்இ 

யொடுவெட்டைதானம், வியாதியெனும்கா ப்பன் முதல்புண்கள் இரு 

ம் மேலானவடவானலரச௪க்தை தக்கேளு, வியாதியோம் Geis or 

அ'கெர்தியொன்றுமேலானவப்பிரகக் தாம்பிரபற்பம், வியாதியே 

ங்காந்தமாட்கேர்தாரம் விருனரீலாஞிானமூர்தூக்கே, கடு 

ஞாக்கடாகைல்நுபையுிலை கரனினாசய் துடியான இர்அுப்புபொ 

ட்டிலுப்பு, தூக்கடாவெடியுப்புகாம் FC GT SMD சுசமானவட்டுப்பு 

யஞ்சம்்ரேராய், தாக்கடாச ிர்க்கள்ளிப்பாலாலோர்கசள்' அருளாக 

.யாட்டியதைக்குகையிலிட்டுத், நூச்கியய குளிகைக்குட் குகையை 

, வைத்துச் சோர்வின் கிவாம்ஊடி.யெறுவடுக்கே. ர ௧௫௯ 

ஆடுக்குவதுகுழிகிழு சமலுமப்பா யப்படியேகனபுடமாயோச் 

சாள்மட்டும், எடுத்திவொய்மஅகாளில் தாளாயாட்டி யிருக்கமட்டுவ் 

குன்றியிடையிஞ்டிச்சாற்றில், கொடுத்திவோய்ஜூன் அ இன ம்பொடி, 
யைக்கேளா கூழு னஇிப்பிலியின்9 பொடி. யைத்தாவிப் படுத்திடு£மகனு 

வா தமுகவாகசன்னி பாங்கானரவோசசம்பாருங்காவணே.. காமி 
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உளூ a * . 

௩௭ YE EGU UT SF 

பா அன்னை தனபா கக்க வயதில ரம ப.ரவிகின் றதுடி ௦ வாதம் 

விளங்குலாதம், பாருமப்பாசழல்வ ஈகம்பிரஸிவாசம் படப்டர்தது 

ர். FRE கும்படராம்வாதம், மாருமப்பாவ னுபானூயாழங்கே குறவர் 

ங்கானவாமனக்குச்ற்றாமுடடி, பாருமப்பாவேர்க்கொம்புவாதமு 

டக்கிமிவறும் uc Bsa mau Qua wa ம்பறக்குக் கானே. Er B 

சொர்னசாந்தவயிரவம்.. * 

கென் தசொர்ன சக்கி திணைம்ெல்வேற்பிமான் வள்ள 
வெண்பதூவாகதக்தீரும்,சானென் ற்சூ சதமொன்றுலோகமொன்றுகா 

ars (pt 51 Bena ya b2nQures , தா ளென்ற்கெரிதியொன்றுகா 
29 dure SI as 1 Huucer PASBrepsi., தானென்ற வெண் 

த்த ஒட அ em ee ரதி 
சாரம்நொச்சிமீவறும் சமண் செர்த்து onset Pare 

பொடிக்கசனைகொச்சிலைச்சாத்றாலாட் டப்பொத்சர்க்தைச்சா 
ைகனிலோர்காள்மட்டும், மடித்தாட்டிக்குன் கியிடை குவிகைக ட்டி. 
மைக்தனேயிஞ்சிச்சார்பின்னும்கேளு, மட தசரமாப் வயா தர்ராவர 

திப்பிலியின்ஸாலம் பாங்கானரூரணத்தைப்பகருவோம்காம், தடத்த 

டைய ?ந்திசர்க்கரையா த்தை தை. நயமானகிம்பாமாப்பட்டைபாே Te 

பாசப்பா ஆமணக்கம்பருப்புதீ2 லம் பருஸ் ஈக்கு rE யிலை 

சேலதாரம்,2கரப்பாதூளசக்கயத் அகுகேராய் கிறு ததிவே ris $B 

செய்தகுக்கல்ே சேர்த், அரப்பாகெய்யிலி! ் ட்யொட்டிக்கொண்டு அண 

ரனஞ்சானுசகளிலறிக்துவட்டு, போரப்பாலாதத்தைப் GEBSED 
ன்னும் புகழானவயிரவன் போக்குக்கானே. ௧௬௪ 

இசாசமி ருகாக்குரம், ளி 

ஆஃ . . : : 
போக்குமிகுசாசமிருகாங்குசக்தைச்சொல்வாம் புகுமதானசொ 

சீனபற்பற்தாமபிரபற்பட,ி, போக்குமிகச்ளுகமிவை சரியாய்ச்சேரு 

பொன்காசமிவையிரண்டுகெந்திெண்டு, போக் குமிருமஜெசல்யு ங் 
ல லல ‘ 

கழஞ்சசெண்டு பொடியாக்க்குகைமருக்சைப்புசலக்ே BOR SUS | 

கூமிகுவ )ங்காரம்வகையு ம்வேரு மூய்புகட்டி. பஇில்வெள்ளாட்டின். பாலா 

லாட்டே,:. * sa G 

ஆட்டியதைக்குகைபிட த அப்பொடியைவிட்டுபடடைவ TERNS 

மருர்தைபடை.தீனுமுடி , நாட்டியிகைக்ஈட்டிக்குள்ளமைத்துறியும் ௬ 

ன்ருகமேல்சட்டிசலிழ்ச் ுககட்டி, a 

peur a சலுப்பாறி3பெடுத்த தனை க்தாளாயா ட்டி... pi our cuter 

ப்பாருவ7: 3௧௮ முன்பொடியைசெய்யிேலேகுழப்பிடாயே. sear
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குழப்பியதில்காலுகுன்திபொடி.சான் மொச். சொடுத்திடவே 

ige மூன்று இனங்கூறக்கே கர,அழப்ப் Qi owe amu Da 5 gee லா ட்டு ஆப் ம் 

  

“பனேசிலேற்பனங்கள்தொண்.ஹா ஞூத்ராறுங், சழப்பொலிமிபால்பறக் 

 கோடுமதிக)9தஇ சாட்டுமுன் சேபெட்டுவ மைமார்தகிய்கும், கொழ 
   

ப பெரியசஞ்சிலியிதம் கொப்பில்லைசொல்லுஇமிறன்காளககரத்தைள் 

Cw Pon. = & chr OF 

தா.ளகசரசம். 

கேள்ப்பாரூகமொன்௮.தாரமொன் அகசெடிமானகெர்தியொன் 

BI Do PF COR Lod on Os ட்டி, Baris ம்பி /ரபற்பம்ெ ட்டி. BLOT BE a 

ல்வத்தில்சொச்சிச்சாற்றால், காளப்பாெண்டுதினம் ராப்பகலாட்டி 

நற்குன் மியிடையுருட்டி வைத்துக்ககாண்டு, ஆளப்பா திரிபலையு மிள 

கும்கேசாய் சூரணிக் தூக்தேனிலொருவுண்டைபயூட்டே. க௬்ணு 

மமாமேகசரசம். 

ஊட்டே வேயுளமாக்சைகழிள்சல் தி ந முபர்ச் தவரு மல ம்புரு 
க்ஏச்சுர்மாக்தைரீ க்சூடே கொட்டிப் wo at ws my 510) GEO Fi wears ம் 

மேலானபலகறையின்பெ பாடியுமுன்ன, மாட்டி. மெயகத் தெைய்சமஷ்டு 
௫. => Fawzi ம ல் 7௩ ர்ம்செராய் மைர சசனயாவிெய்யில்மயனம் போல, ஆட்லெொய்ரச 

மமொரன்றுவுலர்தஇப் பின்பு௮ப்பனதூக்கிவெற்றிலச்சா OT DP? a 

ஊற்றிமியபாவ Gam aa Gar (ip வாட்டி யுரவுசெப்து தாளா ES gow 

SeriQyyp SOarrisrinypyRusdar கெய்யிலுட்சலக் அசெய்தி 
Laoag’ கரய்திரும், ஐ ஐத், We ui Dai oom Fare won Sur LLUOT HULA FB 

- மனேவியாஇகரு (ORS lor), லூற்றுவரய்௪ ரமதனுக்கொருக்கால்கியு 

மோன்ப௫பச்சாறுமங் 2கயொ ழிக் துபோமே, ் ead 

நட் : 
Loy au TLIF iO, 

9 Ris Hf Ou MT LOE SI BEC &: ளுவுயிர்ப திக்கும்வாதழுன் 

மமொடுங்கிே யரட,அழிர் தவிர் அமாட்டி கழுமப்பி?ரகம்அடர்சாரன் 

ெக்இியடன்காம்ப பல்பம் பொழுச்திடநீஈமனாகக்தூக்சமைக்கு 
ப்தி த துல ககர்லிகாண்டு எலக்சன், செலீர்றுவிடாதாட்டிம y 
GhFT LY. போலன் ர் இரட்டி.-.வ வப்பாபனுபானஞீெப்பக்252ன. BR GS 

» nos ஐ. « ம 3 செப்புறேன் வெற்றிலைச்ச i SDE Bas M_Coranr gs 

கருன் மக்திருக்திரும், ரெப்புகி2 oO Dot ஸறுபபனம்வ? ய்வி ளா ங்கம் திறமா 

வவிற்று அப்புகாய2 பல ஞ், ரெ சப்பு றன் சவுட்டுப். ச்சரியாய்த்தூக்கி 
ச் ச்
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௮ அசஸ்இபழுனிவர் அரு ahr ras 

திக். அலட்டி டுவாரப்பா 2களு, ே சாப்பாசரமாலிசைல RU OFS DCMT 

ம் சேசானதாம்பிசபற்பஞ்சூகங்கெக்தி,2 சேப்பாமசீனாலையுற்சாள 

கம்ெண்காரம் இரிபலையக்இரிகடுகுச்?சரொன்றா C72 we, SYP 

ஒன்றானவித்இித்குசெட்டிகேர்ல சளப்பருப்! 1924 Psa த கல் 
வத்தில்கரிப் . ரனீமால்,ஓக ன்ருகவிருசா மமாட்டி. AUTH ay BG Wo ¢ mG 
ன்றியிடைகுளிகைே சர்தீது,ஒன்னா குமலு: பரனமிஞ்ிள்சாற்றி ஓட் 
ட2வயொழிூன் தவியாதிகளு,தன்று கும்பிலிலை ap a Gadus 

வை பு.சாத்தில்லலிகாகமொழியுக்சானே. அடு 

௪சம்பிரதாயசூரணாம், 4 

ஒஹியுமப்பாகெகோஃாலியா Bu: TE) BHRFO Twa WP ip sas 
ளமண்டலக்சான், பொழியகின்றசம்பிர தாபர் Grew so 5595 OF 

பொல்வெளர்யப்பொடி புமிருபத்தைஞ்சு, தெளியகின் ற ிகந்திபதி 

மூன்றதகாகும் செயகாக்,சமூன் ிரதமிரண்டுக்கூட்டி,பறியவகைக்கு 
பரிச்சார்விட்சொம ae eee ட. - சுரு 

தட்டடாயெருப்போலேயகலமாகத் கான் திரும்பக். கல் க 

ட்டோட்டால்மூடி,கட்டடாரவியிலிட்செொம்மொன்று கத்தல் os 

UbuUTIGsE ww, wl Sor ms Ges as gram ater 
னதிரிசடுகுதிரிபலையுகேராய், கொட்டடாதாளாட்டிபற்பதீ? தாடே 

கூட்டிச்சாணிக்தள் துக்கொள்ளே. நபர் pope 

FEN GO WS Got ms. 

எடுத்ததொருசூரணத்தில் தரும்கோய்சே ளெண்குன்மல் இரா 

ணியுடனக்கினிம& தம்,பேதேகதொருகோயெல்லாம் பறக்சேதேயொடு 

ம் செய்கிறேன்சகலகுன் மக்குவிகைதனனை சடுச்ககொரு அரசைப் 
௪ 

பொகிசானெண்பதாகும்,கனகரசகெர்இிலைக ழஞ்சண்டாம் கொ 

டுத்திவொய்குமரிநீர்கன்னாமப்பா குறைவின் நிஒருசசமம் குழைய 

வாட்டே, BAH. 

குழையவதையாட்டி யெய்டையா। ய்்ச்கட்டி. கொடுரவியில்கல்வ 

ல்தோடேசாமமாட்டுவிழையவேலைத்திருக் துதிரூம்பவ ங்கு மெ 

.ன்பொடி தானிக்அுப்புசெண்டுபக்கு, இழையா கதிரிக்டகுரெண்டுபஃ் 

கரூஎன் மகனேகடுக்காய்தாள்பெண்டுமங்கே,திழையாமலி அுவல்லா 

ங்கருப்பன்சாற்றில்தினமொன்றுதட்டியேவாக்குவாங்கே. ௧௮௯ 

ட . . ௯. . ல ் : ் 
லாங்கப்பா௮ட்டையிலைகைபடாமல் வழிக்ககனை வசாகனிடை 

ரு உட க * oe . ல் யச 

குளிகைசெர்த்து, பாங்கானயிஞ்சிச்சாறதனி2லனும் பஞ் மேன் ற.



லவயித்திபகாவியம்- G aw. ௬௪ 

     

  

இயாக்யெ5. np aan gue, நிீற்காமதாட்டவேருன்மமெட்டும் கே 

on Sa 3 anf} NPB a சவாய்வு, eran ey Et yop eevee தமி 

யா மலோடி “ன்கியவ தானே. AT HD) 

BG ௫4 சம். 

சத்திகுன் மமக 2 லானனோவ்கட்கெள் லாம் சாற்றுகிறேன Spur 

ன ங்யொழமப்பா, இத்தா ருடமூலமப்பாபுங்கம்பட்டை சீரானமூக்க 

   .றவேராயில்பட்டை, பத்தியுடன் திரிகடு டுகுகடுக்காயிச் ௪ பரிவாக 

{Burgh Ogun ad களு, நேத்திய/அசுகக்.தாசமப்பாகேளூ மு 

ஹை யோடேபுலத்த pel Pome ங்கேளே. லகு. 

  

கேளப்பாகெந்இரெ ண்டோலிசொன்னுதெ ரபையுடனப்ரகச் 

- தாரமொன்று, சாரளப்பரவிவை பெல்லாம்பலமாய்கீதா க்கு மயமான 

ட்ளூத சமிதிற்சமஞ்பயொன்று, சூளப்பாசீரசமுங் கொடி வேஷீ2வரும் 

GaP Bosra கரையும்வாய்விளங்கம், நீளப்பாரவரம்சரர ரம்கொச்ச.. 

கெள்தரிலை வாகஅரைப்பலமாய்தூக்குதாக்கே, AT Fin 2 

, தூக்கியேகொ்டிச்சார்மா களையின் சானு அறையோடேஓன் 

கன்னல் ஷாவகட்டி, ஆக்கமுடன் குன் றியிடைக் வினைக், 

டிய்ப்பனேபஞ்சலோகக்கயொழக்தன்னில், ௪ காக்குடைய விஞ்சச்சா 

.ர்தேனிலாதீல் SUMTE GSE pals Rum pes eee, நீசக்கிடவே பெரு 
ப ர வெல்லா பான்  கொவுமகோ தாரும்வல்லை நீசாமைகவுசியிவையெல்லாம் சிபா மெ. 

ழ் 2 ரு ல ட ட்டு த் 
பஞ்சகுதலக்கியாழம் த௪சமூலக்கயா ழம். 

போமென்தபஞ்சமுலக்கியாழங்சகேளா புகழானதைப்பிலியம௪ 

னின் மூலம், ஆமென்ற செவ்வியமுஞ்9ித்இர மூல மடைவான வேர்ச் 

கொம்புமிவையஞ்சாகும், சாமென் றதசமூலக்கியா ழஞ் செல் வேச 

ம் ஈயமானபெருமுன்னை பேருவாகைவில்வம், வேமென் றபக்திரியு 

ங்கண்டங்காகிமேலானகெருஞ்சவேர்சிறுவழுதலையின் வவே2ச௯௪ 

ஸ்ரீவிக்கொமாசம். 
ல 

வேரானஇற்றாமல்லிபேராமல்லி வேர்க்கொம்பு கசலக்கியச 

ழமாச்சு, பேரானஇரிச்ளெங்களாறும்போகப் பேசுகறேன் ஸ்ரீவிக் 

இரமாசத்தை, நேராசச்ளசூசமொழோம்பிரகெக்தி நீயாட்்தினமொ 

ஸ் ௮அகொச்ச்சாற்றின், ரோசவாங்கயொருவில்லையாக்க சறுசட்ட 
aires) ae ‘ i ue குள்ளிட்மெண்தான் செய் மே, am x @D



௬௨. அ 8 ச்தியமுனிலாரு விர்ரெய் க 

. ச - ச . ௪ ௬. D> 

மண்செய்துதாழிகனில் படி தானெட்டு மணலிட்டுச்சட்டி கனை 
யகன் 2மல்லைத்து,பண்ணட்டசட்டி யின் மேல்மணலுமிட்டுபாக் 5௪ 
கச்சாமமொன்தெரித்துலால்க,உண்ணுகற்குமாதளம்வேர்தூளாட் 
டியுக்கமனைவசாகனிடைதாக்அிகியும், வண்ணமுள்ளமாதளம்பூச்சா 
அுகசழிமாட்டியெகுன் தியடைபத்பம்போடே. ஸ்ஸ் 

பற்பதஇல் தீரு றவியாதி?களு படரான $ீரடைப்புக்கல்லடை 

ப்பு, வெப்பமுற௮ுக்தசையடைப்புச்சோரைக்கட்டு வெண்கடுப்புச்€ 

யடைப்புவிசணக்கட்டு, அப்பமுறும்சரம்படைப்பு மூத்தரக்கட்டுமி 

லையெல்லாற் தெரித்துபுன்ணாறுமைக்கச) சொற்பமல்லபண்டி தக் 

கான்பன்னிசண்லேட்சம்சுறுக்யெகைச் சூஸ்திரமாய்ச்சொல் னேன் 
ures, ் ். MW Sor 

விஷ்ணு ராக்கெமரசம். 
~ 
சொல்லுக ?தவ் சசதோஷஞ்சன்னிவாதச் துணுக்குடனே யூள் 

ஞுக்குக்கனுவக்கெல்லாம், வெல்லு 2மகிட்டையிலே பசணம்ேபோ 

லேவிஷ்ணுபராக்கர மரசக்தானப்பா, நஈல்லரசம்கரவிகெந்தி Gai oir 
சுசமிச் அுகலமான39.பலர ச்சாரஞ்சத்திசாரஞ், மிசால்௮மே Caras 
ண த்துஞ்சுத்திசாரங்கூடவேசமமாகக்கல்வத்தாட்டே. reo 

அட்வெதுமத்தஞ்சார்சாமமொன்று அப்பனே குகையிலிட்டு A 55 ற ௮ கூ 
= சு ச ௬. > . _— > ச 7 ௬. வாயைமூடி, கூட்டுவ தக்குக்டெமாய்புடத்தைப் 2 பாடு குறைதீரப் 

பாவவைக்குமித்தகைசொல்வோம், மாட்வெதுமீன்பித துப்பன்றிப்பி 
திதுமைக்களேபன் றியெனரால்காட்டுப்பன்றி, 8ீட்டியைமாவிடை 
யாய்க்குளிகைசெய்துகியூட்டுகுளிர்ச் தசலமிஞ்சச்சாறே 2௯௯ 

சாருகுக்கண்ணீரமிவற்றுக்கெல்லாம் சாக்கவேவாதசுரஞ்ச 
ன்னிவாதம், விருகுமயவா தம்தோங்கதோஷ மென்௮ இன னும்பிர 
லாபக்கனக் ஏக்தனக்குத்தாலும், மாரு தகாண்டிபங்கெம்பீரபூக ம 
இபனிக்கும்பிரலாபசன்னி 2பாகும், ஆழுகுங்கொரணிமுதல் நீரிழிவு 
க்கெல்லாம் .ஆனச்தவயி2வ.த்தையனதயக்கேளே. ௨௪ 

ஆனக்தவயிசவம் 

அறை௫ூேன்வெண்காசம்காவிசூதம் அப்பனேசாதிலிங்கக் இஃ 
ப்பிலிஃல்மிளகு, கிறையாகத்நூ க்கிகியிஞ்சிச்சாறும் கேர்சமன்சம்ப 
beer pani 949505509, குறைபாமவீலிரன்சொமலாட்டி குன் 
திபேோ௮ருட்டடாகுவிகை தானும், கஹறையானகிராணிக்கு முத்தக் 
காசுகனத்தவ இ.யிட யம்பொன்முசட்டைவேரே: உ௭௱௧



   

  

mint J த்திய்காவியம்- ஐடா. ப ட பக 

மூட்டை வேர்வெர்ககொம்பு சரியாய்வாங்கி முணுகக வதைக்கு 

யாழமிட்டுகுளிகையூ ட்ட, முசுட்டையுறு மேதிமோர்பட்டி லூட்ட 
அகத பனம் வறுமை வ Sis முசுட்டைவேர்பழச்சாற் நில்கவச 
Pare (Lp Br ச அகின் றவேர்க்கொம்புரம்பு ஏலம், een 
நதிப்பிலியுஞ்சரியாயாட்டி. முதிர்தயிரில் வரரகனிடை. கொடுத், 
பே, . . AT 2 

   

- கொடுத்திடவேயதசாசர் திரும்ப்பா கூருனவ€ரணத்துக்குறவு 
கேளு, அடுத்துரீவழுதனாயிகிரி லாட்டு அக்கினியின்மக்.தத்.துக்களை 
யக் களு, கடுக்துடையதிரிகடுகுபொடியிலாட்டு கனவாய்வு பாக 
வென்றால்கியாழஞ்சொல்வோம், படுததிடுமேசவ்வகையும்கிவாத்தி 

.யாகப்பஞ்சமூலக்கியா ழமமொடாபத்திக்கேளே. உ௱௯ 

மேச £ இருளி 30) G « 

பதிதியு௮ு மேகா இகுளிகைசொல்லப் படரான நீரிழிவுமனை க். 9 
மோடும்,புச்தியுறுஞ்தமப்பாகழஞ்செபத்து புகழானவப்பிறஞ்சவ 
ப்பு செட்டி சித்தியறுங்கெக்தியப்பாலம்பகாகும் இருமால்சுன் கார 
மதுலம்பதாகும், வெச்தியுஅஞ்சலாச.கீலுல் கழஞ்சியஞ்சு மெலான 

. காரீயஞ்செர்தூர ந்கேளே. ore 

காரீரியச்செச்தாரம் 

-செக்தாம ர ங்கழஞ்சிய2மாழுப்பதாகுஞ் சேர்த்திடவே மெல்ம 

Hem 5S சோக்கேளு, பர்தூரப்பருத்திவிதைதேற்றான்விகத்து பாங் 

கானவெண்குன் நிவித்து காணாம், கர்தூரப்புளியும்விச் 2 தாடு நல்ல 

கற்கடகசில்யிலை சமமாய்கியும், அச்ாறக்கழஞ்யெஞ்சு நிறுத்து 

வாங்கியப்பனேமாமஞ்சள்மஞ்சன்று தூக்கே. உ௱௫, 

மஞ்சளென்னு க்கள் தாரிமஞ்சள் சா னும்மன்னர்பணிசிலப்பனை 

வேர்இித்திரஸூல லம், மிஞ்சாமலொருபக்துக்கழஞ்சிதூக்கவேம்புவெ 

வ் வெல்கறுங்காலிகருவேலம் பிஸம், துஞ்சவேகழஞ்சிபத்துதென் 

னம்பாளைத்தாளங்ே சமும்மூன்௮ுகழஞ்சிதாக்கு, கஞ்சமுருக் இரிகடு 

கு8ம்பதாகுக் தனித்த தயினங்களெல்லாம்கிருசஅக்கொள்ளே. () 

a ் ் ட 

-கொ வராடச தவகையபருகிலர்தைகொதிடடடேயிலைச்சாற் ற்றை 
ப்பிழிக்துநியும், தள்ளடாஹன் ௮ தினம்வெ வவ்வேருகச் சுவளலேகிரு 

- டிவாங்கிமைக்கா,எள்ளடாகேற்றன்விரைப்பிரமாண த்தி Glove bn 
கனை இரட்டியேயெடுத்துவை ச, விள்ளடா குளனிகையொன் அடிக 

ரு தது னிவிமிய மேகமென் றதிருபசையும்வெள்லுங்காவே, 2M ol 
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a , அசஸ்தியமுனிவர் அருளிச்செய்த 

Bur wide J 

வெல்லு தற்குக்யொழஙகைசொல்லக்கேளு மென்பொ௫ிக்கி 
யாழமிருதுடரிசுண்டை,ஈல்லசுண்டைநீர்ப்பூலாளூுரைகடலிறஞ்சிக 

லமானவிரும்புலுயாவாளரைபொன்முசுட்டை, வல்லலே வே. ணுவிலை 

முத்சங்காய்த்திமியலையு வாதபரிதேற்றம்விரைவகைகேசேதான்;பு 

ல்லலே தாளாப்'பாண்டத்இட்டுப்பு அச்சட்டி.க்குள்ளே யொருபடி 

கசான்போபே. பட உ௱அ௮ 

போட்டங்கேசலம்விட்செவியில்லை. புகழாகவேகெட்டி ஊன் 
அசாமம், நீட்டங்கேதிரும்புவதைக்குறுக்கிக்காசசி சேராகக்கால் 

படிக்குள்கழஞ்ித்ே 2 சன்தான், ஊட்டங்கேகாலத்தில் விரவிக்கேளூ 

உச்சமனேபொன்முாசுட் aL Santee, prenedssieBegs 

தக்காசுகலமூங்லிலைதிரிபலைகேரரமே: ௨௭௯ 

ன்மாதுக்மேண்டு தும்்கொன்டு Gili, sik Gree 
விட்ழெக்காய்காச்சி, ோககொட்டிடவேகரிகைகேளு . சமமேகம்ம 

அமேகம்காளைமேகம், தஆராகதசைமேகம்வாணமேகம் WEBS ws 

னல்மேகம்வாதமேகம், பேராகவெயுருக்குமால்செமேசம்புகழான 

செண்டுபத்தஅமேகம்போமே. ரட் oS @ art 

மேகத்தில்நீர்கண்டு நிலக் டபுண்ணும் மெலிவுசண்டுகாகமொ 

டுகோகங் எண்டா, லாகக்துக்ணெங்கயகோர்சசாயமப்பா அறைகி 
றேன்புலத்தியசேமச்சமுனியோ, பாகத்தைகொண்டரவாரை.பஞ் 

சாங்கம்பண்பானநிலப்பனைவோ்முத்தக்சகாகூ வேசுத்தையடக்கெய 
தோர்நீர்பூலாவேரும்வேனுவிலைவில்வவேர்தேத்ரும்விரையுடனே, 

சோகத்றுக்கசைர்சதொருபொன்முசுட்டைவேரும்துடரிசுண்டை 

FON HH OGG OTRAS. ட் ௨௧௪ ட ன 

கூட்டடாயிலர்தைவேர்மாதளையின்வேருங்கூதரியமுக் திரிகை 

ப்பேச்சம்பழமும், காட்டடாகெல்பொரியுஞ்னெிகற்கண்கொயகல் 

பொன்னாங்காணி.வர்சமூஞர்கழஞ்ச, பூட்டடா தூளாஇியிருகாழி 

நீரில்பொடிபோட்டுஎட்டொன்ளய்குறுக்கிக்கூட்டு, மூட்டடாகுண 

ங்சாணுஞ்சஞ்சவியப்பா மோசமில்லைபுணாதாசம்நீர்ச்சூயப்பாமே 

ஹீயகாசத்தற்குக்கண்டங்காரிகெய் 

- போகாதகஷயகாசம்போசமைக்தாபகம்சகண்டங்காரிகெய்யை 

ய்புகலக்கெளு, வாகானசமூலமெல்லாமிடி.த்துச்சரறுவாங்கடாபடி.



eval க்தியகரவிய ம்.சு இரா. ் டி 

Cura ௮கெம்தானோன் ௮,பாகமுடன்சலக்திதின் மேல்பாகங்கேளு 

i digg Gnd oats READ OT Fon B, சேகரமாம்வெட்பாலை &ழ்க் 

்.காய்செல் லி றுகாஞ்சொரியுஞ்சாசணையின்வேசே. ௨௭௯ 

    
் ' வேரானநெரிஞ் ag வர்.தாளிசபத்திரி மீருமல்வசையொன் ன்று 

கழஞ்சிகாலும், சரக ச்சால்படிே யகெய்யிலிட்டுச் இலவக்ககீகாச்பெய 

ைவாங்கக்மொண்டு; கேரச 5 6 gig. 6011 ஈச்கச்சொல்லுரிமிஷக் 

இல்காசவகைநிலர்த்தி பாஞும் திராதசவ வாசமால்காசத் அ.ச்குத்திப்பி 

லியின்டசெய்யைகிசெப்பக்கேனளே-. உ 

i தப்பிலிகெய். 

சேளப்பாகிலவேம்புஈன்னாரிவேரும் இருபையுறுக்குுவே௮ gy 

மிலாமிச்சம்வேர், காளப்பசசச். சனமும்பேசாமல்லி ஈலமானகெல்லி 

ச்சரய்வெட்பாலைய்ரிச, காளப்பாழுக்திரிகை£ழ்க்காப்செல்லிகான 

- ரத்தைரேகமும்கடுகுரோணி, வாளப்பாஇப்பிலிய மிவையெல்லாக் 

தான் வனகயொன்௮கழஞ்சிகிறை தாக்கவெல்கே 268) 

ட் 'வால்யெதையாட்டில்வத்துஆவின்பால்தான். on tins BC oor GTB 

1 படிவடிதான்கட்டிம், பாங்காககெய்படியு மீரண்டுவிட்டு பதமாக்ச்சி 

ட “வர்சபின்புவடித்.துரி யும், கீங்காசசணைவலிசுவாசகாசம் நீர்காசம்௪ 

ரகாசம்பித்தகாசம்; தாங்காமலொரு பக்கங்கொள்ளும்போஅ த 

கெட்ட ரல் போலேசாடிப்ே ur tn. ௨௧௭ 

aor B&H gtd» 

சாடிவிமுக்சோய்க்செல்லாமேலாதிகறுதம் சாற்றுகறேன்சா 

தசமாய்க்கேளு?களு,சாடிவிழும்கெய்யன் மி௪ ண்ணைதன்னில் எம்பி 

சசாயமார்க்கமடாசார்ச்அசெவ்வாய்,சாடிவளசத்தியாலசாயித்தி ௧ 
னித்சனியேமுதிர்மாத்தின்சிவச்சபட்டை, சாடியேயிடி த்ததனை பச 

ண்டத்திட்டு தயவாகத்கண்ணீர்கான் தாணியூற் ற. 2 ear 

  

ont OC wer Owen 5S @Buy tb உரவிசெபுரண்டுபடி ௨: 
ழைகீர்சான், ஊற்றுவாய்ரெண்பெடிவெள்ளருகுநீர்தான் உத்தம் 

னேசெண்பெடிகெய்யுமுற்று, an pr Courars har epO@ pOs 

உ௪ ந் அுகின் தவததிமுகழ்மதுரங்கோஷ்டம், ஊற்றுவாய்௪ந்கனழு். 

அப்பைப்பூவுழமுற்பனஞ்சேர் காமரையின்வளையும்வாக்கே ௨௪௮ 

வளையகொடுசெங்கழு 8ர்மூலகானும் மகத்சானவெள்ள( 

லர்சானு, வினயா ௮பேரீத்துகாகப்பூ மியல்பான செண்பசமப்பூல 

 



௬௬ அக க்கிபறானிவாருளிச்செய்,௪ 

வுங்கபத்இரி, தளையசீலகச்2ீசாலமகாணல் காதுக் தனித்துலளர் ஈ 

ன்னாரிகெய்தல்மூலம், Skate Seeeraene omens 

Geren pis Stu. தில 

ஆட்டி -பதில்கலக் தூகொண்டுதின 5. காணு அளவாகக்காசக்சுநீ 

யஞ் சரகானில், ஊட்ட? வவடி.த்திரு 5 BK OT டபோது உயர்ந்ததோ 

கிளை எலும்புருக்இதீரும், சாட்டி 'யபித், கம்வளர்காகம்போகும்சலம 

ஸிக்குழுளமாக்ைகாடாகென் ௮, மூட்டியேகெய்கிருத்து எண்ணைச் 

சேர்த்து உறக்காசச்சிறுமூிடகேடி௮திக்சேனே. உஉ௰ 

உ இஎன் தகிரிழவுவுள்ளுலர்;தஇ உழலைபு இுங்ரெக்இருதல் பி 

ள்வை தீரு, மிறு இயுருங்காலெரிவு?2மலெ ரிவுந்தீரு மிதுதயிலம் கெ 

ய்கூடில்்கருதமாகும், பெ று இயுரூம்கல்லவருக்த்த நூல் தரன் பேசுஇ 

ஜேனுளமாந்தையெட்டுந்தீரச், சறுதிபுரிகண்டங்காசி கெய்யைப்ய 

பாசொல்லுேேன்சமூலம்நீவாங்குவாங்கே peg 

வா யேரராலெட்டுபலக்கானப்பச 'வாகானகூ விளமூம் அமுக் 

Bap ay ib, பாக்கிடெவும்பேய்புட௮ுமாடாே தாடை பாகானசங்குச.று 

வழுதலையோடாதம், தாங்கியேகிறுத் அரீயிடி தீ துக்கொண்டு தண் 

ணீர்சதானெண்கு 2 றுணிசன்னிலிட்டு, - சீங்டொதெமியிட்டுயெட்டொ 

congo ie np awe ae aN Sat aes ௨௨௨ 

Qn HOa onder esas காய் தண்ணீர்தா அண்டன் கர்பால் 

கேராய்க்கலக்துகொண்டு, தறிதாளிபத்திரியுமிளகுசெவ்வியஞ் சம * 

ணாகழும்மூன் அக மஞ்சக்), திறியேலமிலவங்கப்பட்டைபத்திரிதி 

ப்பிலியுமிலாமிர்சஞ்சிறுகாகப்பூ,மறிமாஞ்செற் கடகங்கியிவையெ 

ல்லாம்வகையொன்றுக் கேயிரண்டுகழ்ூதாக்கே. ௨௨௯ 

. தூக்யெயாவின்பால்விட்டுஅட்டி சோர்வுதவேகலக்கிகிய3ப் 

பில்வைத்து, போக்கி2யகணேசலுக்குக்தூபதீபம் புட்பக்தாலர்ச் 

சனைகைவேத்இியஞ்செய் ௮,சாக்கிே 2யசொரனபுஷ்பஞசாத்தியங்கே 

தழல்மூட்டிப்பதமாகவடி.ச்௮அக்கொண்டு, தேத்இ3யஇப்பிலியும்பே 

ரீச்சம்பழமும்சேோடாமும்மூன் றுக மஞ்சி தானே. ௨௨௪ 

சேர்த்ததனைக்தினருன் றுகழஞ்சிசெம் கான் தின்சிடவுமுளமா 

சைசவாசகாசம்,பார்க்சவடன்கொன்றுவிடுஞ்சணு்குமார்தைப 

சிவானதையமிருமல் சகருமிஃ ச,மாற்றமுறுஞ்சலக்கனுமாறிபோகு



வ.பிழ்தியகாவியம்-௬டு௱. ௬ள 

மைக்கனேராக்திரிக்குயாழஞ்சொல்லவோம், போர்த் அபுசம்பொ 

ற்கடுக்காய்கண்டங்க ரரி புகழ்செல்லிசி அ௮தேச்ருமிளகுகேசே. 

கோரகக்கழஞ்சிரெண்செட்டிலிட்டு டு 8ீர்படி தானிரண்டுலிட்ழெ 

“க்கரய்க்காச்௪, வாசமுடனுண்டிட் சரத ப ரசயிருமல்எரட்சியொடு 

பீனிசசாரணமாலூம், பேரானவின்ன மொருசியா ழள்சேளு பெருக் 

Boris para asian prep, 2 Ces GA De Ba HBO ல்வல்இப்பிலி 

பும்வகையொன் றுசழஞ்சிமூன்றே. . i ௨௨௭ 

Gur ipl. 

மூன்றாகுக்தூக்கெயெப்பாகொறுக்கவா ங்கி முதாேசெ ண்பெடி. 

சலக்கிலிட்டு, ஊ என்றுகிதயெரித்அழக்காய்க்காச்உண்டிடவே , தனை 

விட்டெவுசெய்து,தசன் ன் நியேயின்னமொருயொழஞ்சொல்வோம். த 

-னிச்சக்குப்பொன்முசுட்டைவேரினோ? ட, தூன்தியே சிறுதேக்கு 

தேவதாரம் தூதுவளைபெருங்குரும்பைசீக்திகாணே. ௨௨௫ 

அாணப்பாவமு தலை 6 வேர்கண்டங்காரி கழஞ்ொண்டெவ்வொ 

ன்றுகி பொழமூன்போல், தகோணப்பாதிப்பிலியைமேல்பொடியகாக 

BMA iI we ss க்கொள்ளச்சொல்லு, நீணப்பாபத்தியக்தான் செ 

ய்யும்பாலும் கேர்அுவசையண்டமுமாமவமைப்பிஞ்சாம், பணப்பா 

சித லுமாப்புட்லுமாகும்! /சழானமுருங்கைமுதல்முகவாம்பமரே 

முயல்தெய். 

"மூசலாகும்சுவு, தா விளாம் மூ அலசாய்மீஞம் a (ap SOS 

ம். *யலானவான்கொடுப்பையுப்புக் கண்டமாகும் யு ஈம்ந்துகோய்த 

னக்கெல்லாம்பூட்டு நன்றாம், சுயலாப கா டைங்கள் பார்சக்ககேண்: 

டாம்மாக்கவகைக்கெல்லாம்செய்வகையைக் களு, அயல்கசணுமு 

யலெசன்அபிடித்துவச்அஅப்பனேகால்கலையும் ருட௮ும்போக்சே 

Ges Pus D507 OM IsGUvh goer gS குழுற சிவ யிடித்து 

வொருபசண்டக்திட்டு, அடலஞுடன்முக்கு று . ச்சலமும்விட்டு௮ப் 

ப் னேரகாலொன்ஞுய்க்கு அக்இகீயும், விடலமுயர்ு சாரடைச்சாற்குறு 

ணிவிட்டு வெளளாவினபாலுமறுகாழிவிட்டு, கடலாறு 0 bday Seay 

சாழியிட்டு மாட்டிடவேமேல்மருக்தைச்சொல்லு சத னே. ௮.07 

“சொல்லே மவன் திப்பிலியுமிதனின்ஞாலம் சுக்சூ கடனை 6A DG 

_ இத்திரமூலம்,ெல்லுமாஞ்சறுதேக்குருறோசாணியோமஞ் செலிய 

இரு கஞும்சேர்க்புகானு லம், Senn geno Geta Deg gael





 



ai அசத்தியமுனிவமுளிச்செய்த 

க்க பொருமலுடன தாபழு௮ம்சோபதாதம்,பச் ட்டப்பாபிரமியமு 
ன் க ன். ற த த் ன் ஆ 

ம்சுவாசகாசம் பாண்டுபெத்சகாசமெல்லாம்பாலுக்கானே, ௨௪௪ 

2 

அசுவகெக்தாதிகெய், 

பாருமேக்ஷபங்களப்பாஇருதத்துக்குப் பாடுகிற னசுவகெர்தச 

ிெய்யை, விறுடைபவழுக்கிறா துலர்தானொென்றுமேன் மைசாரணை 

பிரண்டைசவதைசங்கு, விடையமிளகுசடரணையு ம்வேராய்மிஞ்சா 

மல்பலம்பத்துகிறுக்துக்கொண்டு, வர ௮ டையபெருங்குமிழும் பெ 

ருவரகைமுன்னை மகத்தானகூவிளமும்பாதிரியுக்கேளே. ௨௪௯ 

பாதிரியு SA Dap wv Busta பண்பான் சல்லியொடுகண் 

ட ங்காரி, நிதிறுவழு வர தலைபலக்தான் மன் று நிறுத்சங்கேயிலை, 

பெல்லாமிடித்து மைத்தா, ஆதஇிபெரும்பாண்டத்திலிட்டுப்யின்பு௮ள 

ந் அவிடுஇரு காணிசலர் தானப்பா, போதியேயெட்டொன்றாய்க்கு௮ 

க்கிவாங்க யுகட்டடாஆவினெய்யில்படி தானென்றோ, ௨௪டு 

நெய்விட்டும தா மோடுசூரியபத்திரி சேரானதேக்கடையாக் இ 

ரிகடுகு,மைபற் ஐ இரிபலையுக்தேவதார மரத்தைமஞ்சள்மாமஞ்சள்இி 

ப்பிலியின்மூலம்,பையற்நதகொடு?வலிபடமடக்கி பருகச் தகரம்வெட் 

பாலைகடுகுசோசகணி,கொய்யற்றவமேனுகமுமட்டசக்கு கோக்கவே 

பின்னமுன்டுனுணுக்கரந்தானே, ௨௬௯ 

சானென்றஎவாச்சாரம்சத்திசாரம் சகாயமருள்காச்சலவணதந் 

தானும், காளென் தவகையொன்னறுவசாகனாலு தனித்தனியே தாக்கி 
a ச க ல் ட . . ட 3) 

நியாட்டிமைர் சா, சானென்றுகலக்கியேகாறுசாள் தான் சயிக்கிளை 
ப்யிலிட்டு ௧ Os ல : றட அவ ௮ ஆக்கி லத் யாய்தியிலிட்பெஞ்சாகாளில், கானென் அுவடித்தெடுத்துமேல்மருக் 

ப Sp OPW pe oh ட த ன் உட 4 ச் i O ece om 
OG FT SHEL VM AG FI OIG G1 ம்பிரபற்பங்காவே, = PST 

GPOMIGT STDIN Ds DING ST a As on D ses தீதமணிஇப்பி 

லியும்பலந்கா2னட்டுத், தேசணப்பாதூ.கஇகெய்யிலிட்டுக் எஞ் 

சாத2தன்படிகான் செண்டுவிட்டு,பூணப்பா தானியபுடர் திங்களெொ 

ன்று புகட்டி வைகத்துப்பிறகருந்கப்போம்கோய் கேளு, விீணப்பா.ஏ 

யசோகம்சுவாசக்காசம் வீரான பிலிகையும் சோட௫ுயம்பரமே.௨௪௮ 

அஷ்டசக்திசெய், 

அரோசியம்போஞ்சசம்போகுங்குன்மம்போகும் ௮ப்பனே அறு 

சூலைசத்தம்பித்தம்,௮ 2ராகெருமெலும்புருக்கிவேப்புப்பாவைய 2 = : ;



+ 

° - 0,55 க ் ் 
வ யித்திய தர்வ்யம்-௯ ந. PF 

கம௩ம்ரோகங்கள்இருந்திரும், OITA SGD அஷ்டசக்தலிவரங்கே 

சூ௮௫ல்கட்டைமலாக்கரலவுங்கப்பட்டை,அசோசியோங்மோஷ்ட 

Cans ளப்பனேகுங்குமப்பூகற்பூரக்தகானே;. ௨௪௮ 

_ : கத்பூரஞ் சமூத்தோப்பச்சையோகொணப்பாஅஷ்டசத்தம்சரு 

திப்பாரு, Sys bier 5 us SCH OH கருதியதின் கழங்குச்சா 

ர்படிதானால, கற்பூரம் ௮வின்பால்படியும்காலு ல காட்டத POM ation 

சாழிசெய்பைசீயும், கற்பூரவெட்பாலைவேரி?னோடே கான்துத்திமா 

காளிஅிழங்குவால்கே. . 2 Gw 

- இழல்சப்பாசன்னுரிமிருவேலிவேரும். சகேளடாமொசுமெொர்சுக் 

அக் வேறுக்கூடக், களங்கமில்லாவி௮ப்பைப்பூபூமிசர்க்களை கனம : 

அஞ்சக் சனமும்பேரீச்சம்பழமும், . முதுகை லப்றிபஸ் அல்லாலன் 

பட்டைமுர்திரிசைசந்தியுடன த்திப்பட்டை, விளங்கவேயாலத்திமு 

கிழுக்கூடவெள்ளிச்சல்கொழுக்அுட னேவிபாரல்கேளே. 2@s 

'அிபசல்கேள்வகையொன் அ சழ்ஞ்பொன்து மீருமல்பாலிலே 

்ட்டி.வாங்கு, விபரமாய்தெய்யுடனேகலக் துலை, த்து மெதுவாகத் 

யெரிப்பாய்தினக் கான்.மூன று, விபரமாய்நகாலாகரள் வடித்துக்கெொ 

ண்டுமேற்பொடி.தான்கேனுக்குச் சமனாய்சேர்த்து, விபரமாய்சற்க 

சாதிம்பலக்தர கன்ன cae ae are il தானொன்றதே. () 

ஒன்றாகம்பொடி த்தசிரெல்யில்போட் ்'உண்வொகழஞ்யொ 

ன்றுகால்த்தாலே, நின்றாடும்பெரும்பாடெட்டிச்சோரை சிலையாக . 

வெலும்புருக்க்ஷெயங்கலிளை, பொன்றாகக்காலெரிவுமூர்ச்சை தாகம் 

பொன்றிவிடும்பஞ்சு,சனில்பொறிப்பட்டாப்போல், குன்றா தவிளகீர் 

- இகய்கரிச்சளங்களாறுங் கூட்படாடேதிறக்திடாங்கூறினேனே. () 

- Qa 8rQau. 

இறக்துவிடுமிள$ர்தான்படி தானாலு செப்புகறேன் பூசினிக்கா 

_ய்தண்ணீர்காலு, துற்க்ததோர்வாழையுடஇழல்குச்சாறு: சொயில் 

தண்ணீர்மிட்டான்றன்இழங்குச்சாறு, மறந்திராதொவ்வொன்றுப 

sieve nieuw Canina tixearthly sphuranjaite gli Oorcventa 

சார்பொன்னாங்காணி களல்கமறுநிர்முள்ளிசாறுவாங்கே உட௯ 

வாங்கடாயிச்சாறுபடி தான்ரெண்டு வண்கய்கை கத வட Sur 

ழுங்கேளு; பால்காககாஅபஒகெரு ஞளிச்சாஅ பா rye 2மாரிலதி 

G



௪௨ கத்தியமுனிவசருளிஎச்செய்சு 

ஓ ட . ச e சு ட் "க. . ஐ 

ums wast gi, நீங்காமலெண்ணான்்குபடியுமொன்றாய் 69ய Pu 

ப்பாபாண்டக்திலிட்டுப்பின்பு, ஆம்கமுமாவினெய்யும்படியிரண்டுஅ 
> oi ட ச ஆ 

ரன, 

ப்பனேசலசம்தூகல்கார்காணே. - 26@ 

EO ETH HSE DSP ae அபூளைவேரும்கருவத்தித்திப்பிலியும்பொ 

ன்னுற்கறணி) சென்ஞவியுருவிவேர்க.கை கிறு திறுகிர்முள்ளியின் வி- 

சைய su Dias sm, .மன்னாதேதற்றின்வித்துபொன்னூமத்தின் விதி 

வைக தனேலகையொன்றுவராசன்் மூன்று, மின்னார் கன்பா லிலே 

யாட்டிவாங்க விரவியேயடுப்பேற்றிவடித்துக்கொள்ளே. ௨௫௬ 

. வடிக்குமுன்பேயாவின்பால்படிதச்னாலு ப் மாட்டியேகிருத் ge 

வாங்வை,௮,குடி.த்தடவேசனியதில்படிதானொன் ௮கொள்ளவே 

தேன்படியுமுக்கால் சேர்த்து, முடி: ததிருக்கும்சோய்க்கெல்லாம்கழ 

ஞ்ஷஜெென று 9மாண்டுண்ணக்கரிசனங்கள்*க்லைமேகம்)கடி.ச்இருக் 

கும்காலெரிவ,சாகவுஷ்ணம்காட்டத்தில்தீப்போலேகரிக்துபோ2ம 

பூரினிக்காய்கெய்.. 

போகாதகஷயமுகலாய்்மேகமெல்லாம் பேசவதற்குபூினிக2ா 
ய்கெய்யைக்கேளு, வாகானபூ9னிக்காய்சார்படியெட்டு மைக்கு:சீன 

8ீர்வள்ளிக்கிழல்குச்சா ற,பாகாகப்படி.யெட்டுகருப்பஞ்சசாறு படியி 
ரண்பொலிசண்பேசுவிகெய்கேள். ஆகமுடன்படி.யிரண்டு சேவர் 

ன்ருயளந்துவிடிபாண்டத்திலறையக்கேளே. ன 2 By 

2m DBE noha Ha? ovis ges பப்பானவிளவெமிசி. ௪மம 
தாகும், கிறைகிேன்௪.! இக்காய்சீமகழுக் களு செரானசதகுப்பை 
கூகைகீறு, மறையாதமுக்திரிசைபேரீச்சம்பழமும் மகத சானகோ 
ட்டமதிமது?ர்கானும், கறைபான சாதிக்காயிவையெல்லாக்தான்௧க 
ழமஞ்செெஞ்சகுறையாமல்கருத்தாப்டியும், நிறையாகத்தூக்க9யெபாலி 
லாட்டிசெய்யிலிட்டுபேப்வாழைபழக்தான்பத்தே. ௨௫௯ 

பழம்பொட்டெெடிச்துடனே கடைர்துகொண்டு பாச்சு arg 

அழக்குபட்ச்சாசை, களக்கமறப்பசாபரியைகினைக்துகொண்கெழ 
ஞ்சிசென்டுயிருகேரமுண்டபோது, உளமாசர்கதைசசமாந்தைதெஞ்சி 

ல்.ஞுத்துஉக்கமனேமேகத்தில்ிசனங்கள் , முழம்போட்டமூத்திர 

ப்பா ளைசதக்தகாசம் முழ்றிகின் றபித்தகாசமெல்லாம்போமே aD | 

Qai an ana alt Dns 

, போவகற்குக்குடல்வாதஞ்சூலைவாசும்பொன் மியிடும்வெள்ளு 

ள்ஸிகெய்யைக்கேளு, போவதற்குதுலாமொன் றுவெள்ளுள்ளிபரு 
be 1
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ப்புபுகீழாகவிடி. BBO Cot BB B, ஜி 

கரல் தண்ணிர்ட கட்டி கீ மல்கு , றுணியா வ வசங்இப்,0 PLT al 

Sort al FD குப்பஇணு இ Bint 

oe Dy oa 

git xorg pre a gl Oe) அறை ச ORB LFS BCH 208 
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கேள்ப்பாபெருக்குப்பைவில்வபத்திரி £ இ! ரிகையுன்பெருக்ளுமி 

மூமிவைகேரறாக, எளப்பாபலமரை திர்ென்லொன் Do. Bg. 
Bx சாற்குறுணிசல்த்திலிய்ு,. காளப்பாகுதுக்கிரியகு றுணியாக்கிசய 

மாகுமுள்ளிரீர்கூட சே Ft BS Hy கீளப்பாரொண்டுபடிரெடுமான்காட் ae 
நீர்விட்டு BODE BIST LI PHS A அதானும், சாளப்பாசெண்டபெடிதி 

மாய்ஸ்ர்திதுள் ியப்பாஇிரிககதிரிபலையுல்கா் ண 2. i 2. 

-சாணவேே யோமமிர் அமிருசேசமும், கடையில்வளர் செவ்வியமூ. 
6S Gor BCI lb, பூணே சேபுளிசட லை. சமலம்வாங்இ பொருக் துரி வகை 
க்கல்கேகழஞ்சுக் TBI; ,கோாணவேவெள்ளாட்டுப்பாலாலாட்டி அசை 
யாகரெண்டெடிகெய்யுஞ்? CEFF, oot ane ou a OU 6H diem peyROs 

வரிவண்டு oy Bree ory aie geet nr Fs 
கு 

அடி வல்லாமைகெய்க 

் போச்சப்பாகாயசசுவசசவாதம் For 5D ello yehilbem னம 
தங்காபசோபம், மாச்சென்ற KT EID US A Dev cL boise ere 
PPA mau bCurs, aTéeQrat ma doras Amis mus reve a 
ot obi sCor ug Rena hmeeren, | கிச்சென்றவல்லாரையசவி 
ன்பாலும்நேரான 22 தலிசெல்கழுசிர்சாே Te . உண சர் 

ET DLS LPG GT se, Sigs Hat iS male இரளிரண்டு கழ செய்யு 

மை ்கால் ட்டி, மிறாமல்குன்றி2 ee ai B ria F Pa eupo th மேரைன ம 
அாங்கோளரோசனைதகான் கோட்டம், ௯. மூனஅவிரியிலைபச் OO FLY Lp TLD 
குறையாமல்க ஓஞ்சியொன்ுபாலிலாட்டி. , ஆருமல்கொதியிட் இ 
ன்றுசாள்தான் அப்பனே நாலா BM OGY U9. ds அக்கொள்ே ae ௨௬டு 

"கொள்ளவேசாசிடைதான்விடங்கள்திரும் கூருன நாவிஈஞ்சு ௪. 
மூைவண்டு, விள ள்ள 2லயலமிமெட்டிஈஞ்: ஈ இரும் 2மல்வைத்தூ கால் 
வைத்துகாக்தல் தீரும், தள்ளவே வயத்தெமெதும்புருள்இ ( ஞூதையமு 
ம்வயிற்றெரிவுவாயிலெக்கில், abe or Pears ahr Pe hae 
திருமனேகசகமுண்டாகு குமப்பாபாரே, ௨௯.௯ 

புளியாரைகெப் 

பாரப்பாபுளியாரைகெய்வபச்சொல்வேன் படரானுசணிவ 
Barr olin Pita. Bane, lucene Gee ௮ ‘ OD x." OFT MibowsIS, Css pariyoh uso எுணிர்சானறு செய்தானு 

eB Fr ih *



டண . a னி 
oe அகஸ்இபரு னிவர் அ நளிச்செய்த 

ம்ரெண்பெடி தயிர்கானுழி, பேச ப்பா௮திவிடய மிச் துபெருங் சாயம் ம் 

பேரனயெவாச்சாரம்சாதிக்காயும், காரப்பாலவட்பாலைதிப்பிலியி யின் 
மூலம்சொம்புமா கவ ம்ப மஞ்சள்காணே. 7 ௨௭௬௭ 

பலாசுகெய் 

காணவேயிலவுல்கமிலைகளெல்லாம் கழஞ்யெக்கேவகைச்சா 
அதூக்கியாட்டி,பயூணவேகாச்சிந்கொடுக்கும்2பா.து. உத்தமனேயா 

௮வகைூஇழுணிகீரும், ஆணூவபலாசுகெய்யைச்செப்பக்கேளு அடி. 

பட்டைபலா௫ப்பாகாலெட்டாகும், சகோண்வேபலகந்தூக்கியிடித்து 

-மைர்காசொல்லுஇ ககனிருகுஅஷிசீசிூப் பேட ௨:௭௮ 

| BiB BD, tgp See 

ett 9 Curry Quran pa 5 றுக்வொல்க பு தவரைப்பாயிலைம் 
தண்டுழஞ்சியீரா,ருட்டவேபடிகெய்யையதனில்சேர்த்.து௮னலிட்டு 
ப்பதமாகவடி த் துநியும்ஷூட்டே வூழுணிகுன் மங்கழிர்சல்விக்கல்மு 

ஹையெல்லாங்குறைதருமோச: மில்லை, சாட்டவேதயிர்கெய்யைமைக் 

தாகேளு சலமானகெய் கு ௮ணிசயிர் ஈராழிசா? ன, ௨௬௯. 

தானென்தபெருங்காயமோமத்தோ டு சரற்.று.வாய்திப்பிலியு ங் 

கடுக்காய்கூட,மானென் றவட்டத்இப்பிலிகருஞ்ரேகமு மைக்தனே.பு 

ங்கம்வேர்வகைக்கோர்ப,2 2, கேனென்ற வேர்க்கொம்பு மூப்பதா 

கும்சோவேசழஞ்தொக்யொட்டி, கானென்றவெண்குதுஉளி௰ிரிலிட் 
டுக்சாய்ச்சயேசாலொன்றாய்கெய்யிற்கேரே, 2 ar 

செய்யிற்சேர்இப்பிலியின்மூலர்கா - ம் கேரானகாட்டுத்திப்பி 
லியுங்கூட,உய்யவிரு£ரகமுர் திப்பிலியும் உற்பனஞ்சசர்வில்வக்காய் 

வட்டத்திப்பிலி, ீயமில்லாமரமஞ்ள்வெட்பாலையரிசி யதிமதுரமர 
த்தையிவைலராகன்சேர்த் த, சையோடேவலித்திருத்அகக்கும்போ 

அொணிகுள்மமதிசாஞ்சுலை? பாம, ். உளக 

.சக்குகெய். 

சூலைபோஞ்சுக்குகெய்யைசூட்டக்கே,। ளு சுக்குரியிரண்பெத்து 

ப்பலமுக்தூக்கு, சிலமுறுமாயிலுடபட்டைதன்னை சோடாசுக்கும் 

சமனாயப்பா,சாலநீயிடி த ததனைமுக்குறுணிகீரில் .காக்யேரலொ 

ன்றுய்குறுக்வொங்கி, பாலுறையுர் தயிர் அண்ணி னீர் படி. சான்ெண் 

- டுபண்பானகெய்யதற்குள்ரெண்டரைக்காலூ.ற் 22, ட ௨௭௨



வ.பீத்தியகாவியம். ஐடா. ் சி 

. ஊழற்மிலொய்பெருங்காயந்திரிகககுசெவியமோமம்உக்கம? ஈ 
யத்தித்கிப்பிலியுக்கொடிவேலிவேரும், ஊற்ற வேதப்பிலீ இப்.பிலியி 
ன்கூல மோகங்வெளரெவாச்சாரமொவ்வொன்றேறகே, த் மிடவே 

. கழஞ்சொண்டுசேர்த் அக்காய்ச்சி .யொருவேளைமுக்கழஞ்சியுண்ட 
் போது,ஊற்றிரிந்தவதிசாரம்பாண்டுசோகை யோடிப்பேசமண்டல 
'லர்தானுண்ணச்சொல்லே.. ட் ௨௪௭௯ 

பொன்முசுட்டைகெய் 

றி இண்னையிலேமுறுக்குவயிற்றுகோவுஉடல்கோவுகரத்தலிவைஉ 

. டனேகிற்கும்,. உண்ணவேபொன்முசுட்டைகெய்யைக்கேளு ay 55 

மனையுளமார்தைசரொணிக்கெல்லா,முண்ணவேபெசன்முசுட்டைஎ 
EB apr மோக்இகின் தபாகள்ம்வேர்க்தோள்கள் தானும், உண்ண 
வேமாதமோடதிவிடயங்கோட்டமுற்பனஞ்சேர்திப்பிலியுமூலங்கா 

௨௮௪ Can. : 

மூலமுடன் சுக்குஇப்பிலியுமஞ்சள்முறுதேவதாரமாமஞ்சள் தா 

மும், ஆலமு.ு.ம்வ ஈலுமுலைஇலக்தைப்பட்டையப்பனே Qari Luar 

wwosibus FS, Cun dorOF HCoowmsO@CrrsemfiuIae ms 

ட்டையொபெசத்திரியோமம்,சா லவேபேய்ப்புடலுமிளகுதாலும்ச ம 

ஞசைவராகனொன்.௮ுபாலிலாட்டுப், பாலிதற்குரெண்பெடிகெய்யும்ச* 

மமிப்பாச்சிநீவடி த்திறுக்தஅபாணிசேரே. oo ௨௭ 

பஞ்சசெவ்வியகெய். 

சேர்த்தங்கேபாலருக்கறுணிமாக்தம் செப்பரியகணபுரனிசா் 

மாலைசோகை, பசர்த்தங்கேமனமுறைத்அக்கொடுக்கத்திரும் பஞ்ச 

செவ்வியமெய்யதனைப்பகாக்கேளு, வார்த்தேபால்தயிர்நெய்கோடு : 

_ யமூம்நீரும்மைக்கனேகீர்பிழிம் துமார்க்க aes on, ஊற்றப்பாயஞ் 

வகைகீரு2களு ஒருபத்.துப்படியாகவளகர்துகொள்ளே. . aos 

'அளந்ததற்குக்கற்கைகைசெப்பக்கேளு அதிமதுரஞ்சிறுதேக் 
- குகேசட்டமிக்அ,விஷர் சனியும்வாய்விளங்கம்கொத்தமல்லி விலாவ 

ரிசிவாலுமுவைவெட்பாலைவிக்சு, வளக்தரும்ஈல் NEL Hohe gar 

தாரம்மகச்சானசதகுப்பையரத்தை, .கெர்சமுளங்குகருஞ்சீரகமும் 

இலவுங்கப்பட்டையுத்தபூலாவிருட்சமமைப்பொடிஈன்னாரி. ௨௭௭. 

ஈன்னாரிபொன்முகுட்டைகெல்லிவேரும் நலமானசரரணை வச் 
ee க ‘ ~ : La ல் க . : ட் 

மீற்க்காய்பெல்லி,பொன்னாகும்கிலைப்பனையும்து.த்திவேறும் Ys pes 

~



5 

Per அ ஈத்இபமுனிவர் ௮ரூ நனிச்ரெய்ச. 

டுகு2 ருசணியும்பெருங்குரும்பை, பிகளுகுடஇலிடல்ஞ் சாதிக்ளால் 
காக்தமிக்கபத்திரிதிரிகடுகுவில்வவேர்சாம்பல்; மூன்னாடி.க்.இரிபலைபு 

ம்சமுஞ்சாய்க்க்கி மறையாக அரைத்தக்ததெய்யித் கேகே. 2.37 

அசத்திட்டமருக்சோடேமூன் அச்ள் தான் அடுப்பேற்.திகொ.த 
ப்பிட்சொலாகாள்தான், விரைந்துரிவடிக்2 தசான் தினர், சானெட்டு, 
விப-முடன் செல்குழியில்வைத்அபின்பு,வரைக் அதினங்காலமேசழ 
ஞ்ூகொள்ளாத்தபிக்கபெரும்பாண்டுகுன் மக்தீரும், sang iB Payee 
பீனிசமும்பிக்தபாண்டு கா np ae அதனின் கானே. ௨௪௯ 

பஞ்சே கோலக்குக்கல்கெய் ் ன் 

சாணவேசொல்லிவந்தபிசயோகித்கைக். கர் தபடியறைத் SB 
டேன்களங்சமன்றி, சோணவேபிணியுள்'2ளாருண்ட. ஈசாகில் தாபா 

இருஞ்ச ஈமாகுக்தேசங்காணும், சணா கமுக கல் செய்தான் பஞ்ச 
லோகம்கூறுக2 றன் இப்பிலியுமிக்தமூலம், பூண? ளகக மல் க 

இரமூலம்பொன்முசுட்டைசந்தியுடன்சுண் டைவ சதி. 1? 1 ஓம 

வேரானவில்வவேசாடாதோடை வேர்க்கொம்புபேய்ப்புடலு 

ங்கண்டங்கசரி, யசரஞூறும்கிம்பத்? சால்கருவேலம்பட்டை ஆயில் 

தோல்புங்கத்2சா ல் ட ரன்றைத்தோலும்; சொனமுத்தக்காயாடுத. 

ன்னாப்பாளைசெங்கடுக்காய்கொத்கமல்லிசேவதாரம்,லாரமுறும்வச 

ம்புமுக்கசவளையின்வேறும்வகையொன்றுகழஞ்சங்கேயருபகாமே 

ஆமப்பாவகைவகையும்கிறுத்துவால்க ஆட்டியே தாளால் or 

ணிஃீரில், வேமப்பாவெட்டென்ரய்குறுக்கிவால் க வி$செய்யுமொ 

ருபடியாமேல்மருச்சை,கா மப்பாசொல்௮2 றன்சிெனக்காசம்காகப் 

௫ரிகுதேவ தாரம்.ஒமப்பாஇரிபலையும்சவுக்காச மேல் முதெசத் 

"திர்சரரம்கறுகோட்டக் தனே, ் ௨௮௨ 

சோட்டமொவே சம்புமிலவுங்கபக்திரி கொடிவேலிவேர்ப்பட் 

டைதிப்பிலியின் மூலம்,வாட்டமறுல்கரிப்பானுங்கடுகுே ருணிமைக் 

SS on Fira Goer uj tne தவகாரம்;மூ மூட்டவேயதிலிடயம்பொன்முசிட்டை 

வேருமூத்தமனேவெண்கடுகுகடுக்கசய்மாஞ்சல், ௮ ஆட்டமி?ம்பெருள் 

குரும்பையத்திதிப்பிலியழகானபெருங்காயே மாமம்பாசே, ௨௮௯ 

ஓமமொரடுயிக் துப்புவளையலுப்புஉறக்காச்சு லவணமொடுபெச 

ட்டிலுப்பு ,ஆமமா டசல்ஓப்பு 1h tos 5 Bee பட்டையடைலானவா - 

ய்வேரும்வராகனொன் ௮,சேசமமு௮ஞ்சுத்திசெய்சகுக்கலெப்பாதூக்



லயித்திய்காவியம்- ௬.௭. சர 

, கபவஞ்சுபலச் தூளாயாட்டி, 'எமமுறுமருக்செல்லாமொன்றாச்சே 

ச்தீது. எனகக வனக்க ay taco Day we ¢ ட ௨௮௪ 

ஆட்டி eGedient?  லலைக்துகொல்டு அஞ்சுகாள்கொதிப் 
பிட்டுஆரு கானில், மூட்டியேவடிச்திறு,த்.அ.ட்பக்கமொன் அமுன்போ 

லேகெத்குழில்வை தீதெுத்.த,ஊட்வொய்வரா சகனிடைவாசமாறுவு 
ன்டிடவேபவுத்திரழும்பிளவைசூலை,காட்டிய? த ஈஷ்டகுன் மம்விப் 
விருதிவகுக்சம்காவினில்புக்டுஸிகக்தும்காசமாட ம. ் 2D 

crac 

- தசசமப்பர்பல புண்ணும் பேோனிசிஞுலை சலக்கெடுக்கும்பலலிச 
ணக்கண்டமாலை, கேசமாய் தனிக்குக்கில்கெய்யைச் சொல்வேன் நீ 
கேளு. /ல.த்தியனேகினை வுகொண்டு, வாகு ஐம்வேப்பரிதோல் aS ow 
டங்காரிமைச்கனே் பேய்புடலமாடாதோடை, நேசமூறுஞ்செத௫ 
அவமுதலையின் வேறும்கிறையாகப்பத் அடத் தபலக கானாட்டே. 

.ஆட்டிகிபென்கு அணிரீறித்சேச்சலு அக்னியில்மாட்டியலத் 
க்குவணியாக்9), ஊட்வொய்கெய்யக்கேயறுகாலப்பா, pF + 

'பொன்முசுட்டை: வாய்விளங்கம், தீட்டியதோர்செவ்வியமும் 2௪௫ 
காரம்திப்பிலியுமெலாச்சாரம்?ர் இசா ம், சூட்வாடுயேலமஞ்என் வீ 
ஹி Re aS pe eta ener eer iBone aor Gem, உள 

மிளகோமல் கொடுவேலிக ம்குரோணி மூலமா மஞ்ட்டி a Gra 
- டையம், இன்கா தவிக்க வ் ல்லி பானசோகமுமிடைகச 

ன்கேளு,வகமாகக்காசுடைதான்ரெண்டுதூக்வெ மக்கனேகுக்லப் 

- பாபலமொன்று, களவாகத்தனித்தண்ணீர்விட்டுஆட்டிகாக் ஈடா 

மூகாள்வடிச்துக்கொள்ளே. “ன்ன 

| வடித்து ஷோகுவெண்கிலே serach gra Ga napsapsigs வ 
மைந்சாகேளா, குடிச்குமுன்னேகசியம்விட்வெடம்பிற்பூசு கொடு 
க்காசம்பவுக்திங்கள்விக்கம்போகும், கடி த்திருக் சவிப்பிருதிகண்ட 
மாலைொணிமுதல்க ழல்வாதம்பேய்। மூசுட்டை, துடித்துவிழும்பீனி 
சமும்ரூலைபிலாசுகமாகுமாப்புணவாக்தியோமே. — ௨௩௮௯ . 

பேய்ப்புடல்கெய் 

* 

வாக்தி போம்புடல்கெய்யைமைக்தசகேளு வசங்கடாசமூலக் 

தான் பேய்ப்புடலை, கார்திதரும்வேப்பக்தோலாயில்பட்டைகருவே 

ம்புமூவல் பட்டைஈன்னாரி2வரும், சீர்தியாகத்தியாலா௫யித்தி சய



௪௮ அகத்தியமுனிவாருளிச்செய்த 

யவானகாதிழிலந்தைத்திப்பிலியின்ஞூலம், ஆர்தியாங்கருப்பாலைலா 

ழைமூலமதிமதுரமுத்தக்காசன்பாய்க்கேளே. ௨ .௯௰ 

அ௮ன்பாகத்தாமரையின் தண்டுமல். 'மருளான௫வ தைவேோனைத் 

-தும்வால் )யின்பாவகையெசன்றுபலக்தான்பத்து யிடித்துகிப இன் 

கு௮ணிரிலிட்டு,முன்போலகாலொன்றாப்குறுக்கவொலங்கிமூட்வெ 

ய்கெய்தற்கு௮றுகாலப்பா, வன்பாகவாவின்பால்கு௮ுணியிட்டிமை 
எட 

த்தனே மருத்துவகைமாட்டக்கேளெ. ':.. ௨௯௪ 

மாட்டியேயதிமதரமூவத்தாரன் வாகானவிச் துடனே வெள்ளி 

லோத்திரம்,காட்டவேதஇப்பிலியுக்தகேவ காரம்கிறாம்புமஞ்சள் மாமஞ் 

சள்வேரித்கா ச, மூட்டவேயதினுடைய வளையக்சானு (Ups ips 

கைகன்ஷதிசம்இி2வரும் வாட்டவேதிரிபலையுஞ்செங்கழுநீச்க்கிழங் 

கும்சட்டிபெருங்குரும்பைவமிசைகேளே . ௨௯௨ 

் கரிசைபெரும்வெக்கயம்வேப்பலகுங்கூடவகைககெக்கேமும் 

மூன் றூலராகன் தாக்இ, வரிசைபெருங்குக்லெப்பசமூன்ற பத் தவ 

ராசனடாபாலிலேமயன மா௬,வரிசைபெறக்கலக்யேகாலுகாள் 

மந்தாக்னெபாகவேவறுத்.துவாங்இ; வரிசைபெறக்கழஞ்சியுண்ணா 

க்கொடுத்ஐப்பூசமபங்கசமல்ககயமுநீவார்த்திடாயே ௨௯௯. 

2 -லார்த்திடவும்புண் இரும்விக்கர் இரும் மகத்சானசலேற்பனமும் 

பீளை இரும, சீற்றமும்பவுத்தாமுறும்பருவுந் தரும் இல்லரையாம் 

் விக்கமொடுகி/ந்திதரும், ஊற்றடாமணலச் சாணுண்டபேர்க்கு ஓ 

ழிபாதலிரண ங்ச ளொழியுங்காணும், கா.த்திருக்தககாசமொசுவா௪ 

'ம்போகக்கழறுூறன்தெசமூலகெய்யைத்தானே, . ௨௯௪ 

தெசமூலதெப். 

தேசமூல மிபருவாகைழுன்னைவில்வந்திரமான பாதிரியுங்கண் 

டங்காசி,பிரகா தெரு ம்குமிழும்வழு தலையும்கெருஞ்ச்பேருன வேர 

ப்பாபலக்.தானாறு, வசமாகும்ற்றாமல்லிபேராமல்லிவகையொன்று 

பலமா௮பத்.அங்கூட்டி தசமதவுர் தூளாக்ப்பாண்டத்திட்டுகண்ணீ 

ருமறுகுறுணிதளரவாரே.' ௨௯ட. 

களாவிட்டசலமங்்கேயெட்டொன்றுக் த் தனிகெய்யுமிரண்பெ- 
டி. சானேசெர்த்து, தளரவிடுதிரிகடுகுதிரிபலை 09 5 அப்புதனியேலன் 
கோட்டம்வினால ரிசி கானும், தளசரவிடவரலுழமுவைசவவஓப்பு, கா



 





லயிற்திபகாரவிபம்- கடு Ge 

வணல்சடாகசணபதியைச் சிச்தாறாக்சர் மகக்கானரிஷிசேலர் 
ஞானத்? தாரை, பிணங்காமல *யணிர் தசொலம்கிட்டி போ த்றிகீ 
வயித்திபஞ்செய்புனிகமெய்தும், இணங்காதபேருடனே யிணங்க 
வேண்டாமினமறிக்றுவண்மைசொல்லு இல்சைவிட்டா, உணங்கா 
தசமாதியிலல: பின் அ கொண்டி ஒப்பற்றவயித்தியவென்றொடுங்கியா 
டே... கூவு 

_ a ட் திக அ. 
ஓடுங்காகசெய்பப்பாகழஞ்சோண்டு உண்லொவரூரிப்புண்ணாஐ 

ப்புண்ணாு, மொடுங்காதவில் உங்கள் த்தபிதக்க மூஸ்கிரகதப்புறக்கியக் 
சுட . . ழ் ரு. ன் 2 . 

திவடுக்கள் சூலை, ஒடுங்காக௫ச்சுடம பணவிக்கம் தூாக்கமோடிப்மீபச 

  

ம்ெய்சண்ட ௮பமினயப்பா, ஒடுங்காதமேய்ச்சொரிக்குச்சச்தில்கெ 
ய்யைஉரைக்க2ன் சசபித்கென்ற௮ும்பேமே. ௭௯ 

சக இல்கெய். 

பரான2க்திலுடன்வெப்பம்பட்டை பேய்ப்புடலும்வசைக்க 
க்ரிகபலர் கான் ண்டு, சராசவடி.த்தகனைக்குறுணிகீரில் செலு த்திகி 
Bas Od any dicey He, வாசாகசெய்தாழிக்கு ள்சோமைக்காலசச டச் 

செய் சடி.கரனமரநக் தால்? வாம், பேரான 2பய்ப்புடலு மிலா மி* 

சம்பத்து ஈள்மசமஞ்சளகில்க்தங்கேளெ. கூரம் 

, கெக்தமோடுகக்ல் சாலக்தேவதாரம் கிளாகொஷடம்செஞ்சச் 

patie சாலத்2தச0ு, யச்சக்கவகைக்கப்பாகழஞ்சொெண்டு ஆட்டிய 
வ்2ிககொஇப்பித்அத்தனககான் மூன்று, பர்கமுடகாலாதகாள் வடிச் 
MOUTHS பாங்காகவிருகழஞ்சுண்ணச்சொல்லு, வந்ததொருடிரங் 

குப்புண்சட்டைவாங்கும்வாகானகருக்குட்ட.மவாங்கப்போமே, 

வாங்குமடாரசியதக்சாலசை கர். துன்பமமைச்தனேசொல்லுக 

தேன்மயக்ஈம். ்ஙூப், பாங்கானே 2வப்பர்தொல்கடுகுறோணி பருங் 
கொட்டைமு $இரிகைபேரீச்சமபழறா, பாங்காகமுருக்கமபூகெல்லி 
ப்பூவுமத்திச்திப்பிலியுடனேயனைத்துமைந்தா, நீங்காமல்கயெம்விட 
சச்சிருக்கண்டாய்2.த்தவெள்ளா நடைப்புக்குவியமபக்கேளே. mara. 

சத்தவெள்ளூடைப்புக்கு, 

கேளப்பாசிற்றா மல்லிகிழா தல்லி களர்சண்டங்கச்திரிவேச் 

ேப்பமபட்டை, நாளப்பாகோட் டமுடன்கடுகுுணி ஈலமுகதிரி 
பேரீச்சம்ச்இதிப்பி லி, சாளப்பாமுருங்கைப்பூசெல்லிமுள்ளிகயவ௪ 

ன௫ிலுதேக்குமிலாமிச்சமலேர், ஆள்ப்பா௮திவிடைமிவையோசொச 

ன்௮௮ப்பனமுமமூன் இுவராசன்தூக்.௧.. , பகி
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். பொ; மக்தவைத்து ?ரபடி.தானிருச்தட்டுபுசட்டிமீயஞ்ச தன 
பஹ ஃஅியில்லாட்டு ஹருத்திபை கம் சைக் அவடிகட்டிமைக்தாமா ட்டா 
தரலை ரண்டிய்வை, த்தும் காய்ச்; ஸிருக் காகும்கெய்ப டி.கானிசண்டுவி 

ட்டு2வப்பெண்ணைபடியொன்றுவெத்றிலைச்சாறு, மருக்காகும்வே 
ன்ச்சார்மணத்த ச்சாஷிமைந்தசேகொச்சொருத்தாமணியின சாசே 

  

மணிர்சாறுமுட க்சொச்சான்குப்பை மேனி வசையாறுசாறு 
LID. UP DM PSH, ee லேம்புகாட்டுமலி 
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Or SE GH, ஜம்ப், ாலைண்சாரமசீனக்காச * முற்றவிருேசமுூ மேச 

மர்கானும், மவமப்பாசது ஒப்பைகசூடசப்பாலை வெள்ளுள்ளிபூலாவி 
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பழர் சாற் ஜலாட்டிவாவ்9.யூ ட்டடாகளிபக்குப்பத்னு சசர்த்துஉற 

ப்புதுடுகெய்யி?லாகல்லறைச்2சர்ச்௮, மூட்டலடித்தரச்ெைக்.தா 

கட சாண்டு மூன் 2பா SHG 581 D266 Bs on @, இட்டட சகுக்கில 

ஞூ சகெவுரி சல் தான்தரமான துருசுமறைக்கழஞ்கெட்டே. ௬௨௯ 

கூட்டியேபழச்சாத்ரலாட்டிவாங்இ கொடுகெய்யில்புகட்டி 

மைர்சாவைத்துக்டககொண்டு, ஷட்வொய்காள்மூன் றசென்றபின்பு௨ 

ண்சியாமுன்போலயுண்மைமீகளு, வாட்டியகதோர்கமுூன்றுவரைச்சூ 

, லைப்புண்சள்மாருகசழல்வ வாதமளுலைபோகும்,ட்டிவளர்பதினெட் 

| Cusp அதிரும் கன்விகப் வ வாய்ப்பில் க்கை ௯௨௪ 

ரபி த எண்ணாவிரம் களிம்புசொல்கேன் சூசமடால 

சாகன்£ஏண்டுலிங்கம்காலு, வெல்லு௮2 றன்கெர்திராறயைதாரும்வீ 

ராகவிம்முன் ௮சசக்குமாட்டி,கொல்லுகிறபாவினுடவெண்ணைவாம் 

௫. கதுதையுமட்டுதனக்தோஅமாட்டிவால்செல்துடிபாஇசைக்கெ 

ல்லாமிக்களிம்புதிசாசபுண்ணெல்லர்ந்தீரும்பாசே, fe கட 

இருமடசகுகறகோவும ல்குட்டம்புண்ணுற் திறமாகவுட்ம்பெல் : 

லரல்களிம்பு பூரி, வாரமுடனந்தியி?லகுளிக்கச்சொல்லுமைக்சனே



ote அத்தியமுனிவாறுவிசெய்.௪ 

ுண்ணா மட்செசெய்லாய், சாரமுடன்விரணத்இல் பூிகியும்கெருப் 
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இசிபலாதிகெய். 
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சூ 2வரும், வ்ருடையவாளனுள பெொற்கொன்றைக் காயும்வெற்றிபு 

sues டங்கடுகு? முணி; வாறுகெளமஞ் “எப்பாவின்ணப்பளூசெச 
ல்சீவாம் வட்டத்திரிப்பிமிவை வகைக் குமைக்தா , மீறாமல்வராகன் 
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தர் தவளை கய். 
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காச்சுமுன்னெகள்ளிப்பா லுழ்க்குவிட்டுக் கவித்தாகவடி ந தகீ 

சூடிக்கச்சொல்றலு, வீர் சானகுட்டமுகல்குன் மக்தீரும்வெண் குட்ட 

கபாண்டுவிடககாயுர்திரும், வாச்சிருக்களுலைசொழமுன் மச்சம்போ 

சூமைக்த ஊைதாதுவகாகெப்பைச்சொல்வோம், வ வாச்சிருக்,க,தா.துவ 

ஊைவப்பம்பட் டடைமகத்தான௫க்தியிலைக்கொடியுல்கூட்டே. ௬௨௮ 

கூட்டடாபேய்ச்சுண்டைபழமும்ீதான் 'கொடுங்கண்டங்கதத 

மியும்2வறுக் தோொலும்காட்டடாஉவகைக்கங்கேகழஞ்சொலகஈயமச 

கவாட்டி.சியகாஹி3கய்யில்எட்டடாவஒத்திருத்து வத்துக்கொண் 

பிலவொருபோதுவிருகழஞ்)புண்ணச்சொல்ல௮, காட்டடாசக்கலுட 

ன்விக்சல்போகும்சண்டபடி.சொன்னேகான்கருதிப்பாசே , ௬௨௯ 

கலியாணூருகம், 

பசரப்பாமேகங்கள்ரண்டுபத் வபடுவித்தைவிப்பிருதிபாண்பெச 

கம்தீருமப்பாகலியாணூருதங்கொண்டுசெப்புேேென் மருர் வசை 
Bow é2sem, கேரப்பாகிலைப்பனை வேர்தண்ணீர்மிட்டான் கெருஞ் 
சியொடுகொடி.வேலிகன்னாரிவேறும், சேரப்பாவழு கலைவோ௫ற்ரு 
மல்லி இடீட்டியொடுசற்றாமுட்டிசசரனைவேர்திராயே. ் ௬௯௰ 

திராயேலெமுக்கிமுபாதிவேர்வில்வஞ் செப்பரியமுத்தலங்காப் 

ணைன திராயோடுமிவ்வகைகள் பல, ச்தைக்கேளு சச 

பால் றறைத்தான் தறித்திடத்ு, துராய. ?தாணிகீர்குறுணியாகக 
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இளவக்தோலிலுப்பையிவைர்சாபெல்லாமென் மகனேல கைய 

மொன் றுபடியுமெசன்று, கலமானலாவின்பசல்படியுகா௮மறுகெய் 

யும்படியிரண்சிற்கங்கெளு, பிலமான 2 சாடைவேர்சிற்முமல்லிபே 

சாகு ன்னு அமுக்கறுே Car, ஐன்பாடும் தானிசசனல வர்கேப்தல் முல 

ம்மல i 1 won eu ton யல்ருதர்திரிபழமுமாமே. ௬ ௬௨ 

முர்திரிகைபேரித்துககுஜோணி"முத் தசையும்வெட்டிலேர்க 
அாங்கோஷ்ட, மகதமுறுமிலுப்பைப்பூமலச்ச்சாய்கெர்கு மாதாளி 

க்ிழங்குடனேேவதாரம், மர்தரமாஞ்சடாமாஞ்ி வெட்பாலையகி 
'சிமஞ்சட்டியதிவிடயமஞ்சள் தானும், பந்தமுறுங்கார்ிகால Bone x 
கம்பண்பானசெவ்கியமும்பரிக் துதாக்கே. ட ௬௯௯௯ 

பரிச்தெடுத்கவகைகளொன் அகழஞ்சயொன் று.பண்பாகவசட் 
டியேசெய்யிலிட்டு, எரித்துரிவடி.த்திசக்வெராகலெள் ழவியல்பச௯ 
வுண்டிடவேயிடுக2 மில்லை, கரிச்சகொருமேகங்கள் செண்பெத்துவ் 

a 'னேகரியுண்டகனியபோலாகும், வித்த டு கங்கவிச 
wg BAGG BB asus tori ain OB பரமே. ௬௬௪ 

A 
கலியாணமயனம். ் 

a பாண்டுபோங்சலியாணமயனஞ்சொல்லப் பார்மகனேயிம் எனா 
நீதால்கன்மையாகும், வேண்டியசோர்ரெல்லிக்காப்சன்னீயாக விச 
விரன்ருயிடித்திறுத் திதப்படியும்காலு, தாண்டுபுகழ்வெள்ளைவெல்ல 
ம்பலக்தைக்கேளுகயவாகக்கால்துலாம்கிறுச்தச்2சர்.த.று, தாண்டு 
காரெள்ளெண்ணையுழக்குர்சேர்த்து சுருள்வைக் குழம்புபோல்௯ 

ணன்டக்காம்சே, tr nip 

கர. ச்சிலைக்ககுழம்பதற்குள்மருக் அசூட்டல் க்சாண்மகனே இரி 

பலையும்வெட்பாலையநிசி, வா; ச்சபுகழ்இப்பிலியும்கொடிே வெளில. 
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CBIGDSSarur ha மிளகு ரகமஞ்ிட்டி, பர ச்சடாவகையோன் 
அபலக்கானொன்றுபண்பால திரி சரலம்பலக்கானெட்டே. ௬௬௯ 
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ரணதுமினியுமக்த மியம்பவேப.றிர்துவிடும்விபரங்சேளே மிவைக 
a 

ளெல்லாமர்இக்குமியலக்கூட்டே. ௬௪௭௨. 

ட்டி 
பால்கெ; முலைப்பால்கெய், 

கூட்டடாவேர்க்கொம்புயொழம்வைக்.து கொடுத்திடவேகேோச 

ய்க்கெல்லாம்சித்தியாகும், நீட்டடாமுலைப்.பால் நெய்சஞ்சீவியப்பா 

கெதகியாகமுலைப்பால் தான்படியும்ரொண்டு, காட்டடாகொடுப்பை 

வோர்வெள்ளரியின்விரையும்ஈல்ல .தொருபூனிக்காய்விரையுஞ்சகே 

ர,பூட்டடாநெல்லி முள்ளிமதசமப்பா புரையாகவிருக ழஞ்சி பூலா 

வாட்ட. ௬௫௰ 

ஆட்டியதோர்மரு ந்துக்குநெய்யும்சாஜி ௮டைவாகவிட்டுகீவ 

டி.ச்ுமைற்கசா, ஷஹட்வொய்கழஞ்சரண்டுமேலும்பூசு உடல்வெட்டை, 

சுரவெட்டையுடம்புலர்த்தல், வாட்டிருமெலும்புருக்கிக்கணங்கள் 

சைசம்வறட்சையொடுபிறமேகமுள்:வெட்டையோ(ட, காட்டியே 

றைத்தாப்போல்காணூதோடும் கருத்தாகவிஷ்ன மொருசெய்யைக் 

Ga art ௬௫௪ 

ஆடாதோடைக்இருதம், - 

கேட்டிடலேகாள்பட்டசாத்அுக்கெல்லாம்கருசமடாதோடை 
வோழ்க்காய்செல்லி, வேட்டிடவுங்காட்டுமல்லி .மிகவேலிப்பருத் 
இயொடுகுப்பைமேனி, BT. cer ent a ip SOG airs goo BF Gh Ged 
மானமருள்இழெங்குவப்பைஞால, மூட்வெசம்புள்ளிகள் தாரிவஞ்ச குர 

ற்பனஞ்சேர்கற்பாம்புகண்டர்கானே. ௬௫௨ 

சண்டமொலவெராகனங்சேமூன்று தூக்கெலாட்டி நாழிசெய்யி 

ற்கலர்துகொண்டு,கண்டமெனுகல்லெண்ணையோண்டத்தெண்ணைக 

லத் நிவொய்வ்கையிரண்பெபடி தானொன்று, கண்டி. சமாயிவையெல்லர் 

ங்காயுமபேகருங்குங்கிலியமிண்கொசு தூக்க, சண்டி சமாய்நிம் 

பிச்சாறாற்றக்ெணாகனிச்தயழமஞ்சளங்கேபிழிர் அஒட்டே.௬௫௯ 

. வேலசெய், — - 

ஊட்டியேவடித்தப்பாவைத்அக்கொண்டுள்ளுக்குக்காசடை 

தானுண்ணச்சொல்லஓு, நாட்டியேமேலுக்குக்துவாலைபேோட்நொள் 

பட்டசா ற் சணியுமின்ன மொன்றுவிட்டியேவேல்கெய்யைச்செர ல்ல 

க்ிீசளாவெள்வேலம்வேருடனெகழற்குவேரும், நீட்டியகோர்பூளை 
வெர்காயுருவிவேரும் கேசானவிஷ்ணுவின் பொக்திவேசே.. ௬௫௪ 

வேருடனேவசம்புள்ளிஈமனாங்கேளுமீறாமல்கழஞ்சஞ்ெட்டி 

வாரக், அற வேகாழிசெய்யில்கலர்துகொண்டு௮ப்பனே வடி.த்திறு த்



e
e
e
 

ன் > 8 ் த ப வயித்திபசாளியம்- Bar, Gm. 

தூசமஞ்சொண்டால் விரமுள்ளபழஞ்சாங்க. எனை ததும் திருல் னெ 

ஸிடிள்ளகெய்யாய்ச்சுதயிலங்கேளூ, தாருரைர் துசல்லோர்க்காச்சக் 
தாதி சனித்சயிலஞ்செப்பு2 றன்சார்ந் துகேளே... ROD 

சக் சனாதிதயிலம் 

சார்ர்து? கள்ஈர்சனமும்வெள்ளி? லாத்திரம்கனிமது தரம்மற்தி 
ரிகைமுக்கழஞ்?, சார்க்அ 2 பாமிலையெல்லசம்பரல லிலாட்டிச் தண் 
ணீர்சான்படி.யொன் மிக்கலக்சிக்கொண்டு, சார்க்லுகிஈறுட ிநய் தானா 
Passos தயவாகவடி. த்தி௮ ததத தயிலம் தேய்க த, சார்்சகாலடு 
ப்பிட்டுமாழு EFOFTN BI சணலானதாபசாம் தணியும்பாரே, ௬௫௭ 

அசக்குச்கக் கனாதி. 

பாரப்பாவின்ன னமொரு சக்தனாுதிபாடுகிறேன் NPS GE cy Bon 
ப் பொடி பூம்சாழி 'சோப்பாசிற்றுமுட்டி. பேராமுட்டி ip. trian on கொ 
ம்பரக்குப்படி யூக்ராழி) சல்பகினிப்மு் தினியள் க்குறிரில் இயிட்டு 

நாலொன்ளாய்க்குற௮ுக்வொங்கி » Bs ரப்பாஈல்லெண்ணைகாஜிவிட்டு ௮ 

ப்பனேகுழம்புமோகாழியுந்தே.. டு 

‘ மோரிட்கென்னாரி யரத்தைகோஷ்டம் pS pugs g& சதருப் 

பைகடுகு2முணி, வாரிட்டசச்சோலக்தெவதாசம்மஞ்சளெசமோாம 
ஞ்சள்கஸ்தாரிமஞ்சள், மாரிட்டபெருங்(தரும்பையமுக்கிருவேர் ம 

ஞ்சிட்டி. கெக்தமொநொகப்பூவும், கேமிட்டவகையொன்று வசாக 

இனான்று நிஐு.க்துமியாட்டியதைக்கலக்கக்காச்சே. ்.... கடி 

் மதுக்காளிதயிலம். 

காச்சப்பாமூன்றுகாள்கொதிக்சகவைக்துக கலசவேராலாகாள் 

வடித்துமைந்தா; ே அரகய பவ ட பபியல்லையற பலவன து 

சுரந்தணியுமுடம்புதேறும், பாச்சப்பாதோடைவே செண்ணைதன் 

-னைப்பாடுகிமிறன் மதுக்காளிகயிலமென்பரர், விச்சப்பா அதிமதுரம் 

வேப்பம்பட்டை. விராவிக்2தால்வேம்பினுடவித் தவாங் கே. ௩௬ட௯ 

வாங்கடாதிராய்வேரும் மத்தன்்வேரும்மகத்தான குன் நிவேர் 

- மேனி2வரும்பாங்காகுமிக் துப்புமிவைகளெல்லாம்பரிவுடனேவரா 

கனொன்அ௮தூக்கிக்கெொண்டுஇங்கடாதோடையிலைச்சா௮லிட்டுஆ 

ட்டியச்சாறுதாழிவிட்டு, கேங்காதால்லெண்ணைசாழிலிட்டு யிட் 

டுப்பதமாகவடி. க் றுக்கொள்ளே. ; mod







oe ட் ௩ 2 é ச 

கல் அச த்யெமுனிலர்௮ருளிச்செய்க 

ச ௩ ௪ ச 7 . 

- சஞ்சு தாளாக்பெஞ்சுபடிசலத்திலிட்டு, நிலவாமேகறுக்கிவகொம்ப 

சக்குகீயும் நிறுத் துவிரெண்டசையாம்பலத்தையாருகிதியாய், சல் 

லச.மில்லாத சலமுன் ௮மரைப்படியாய் சாச்சடாயமுக்குறு 2லாஞூ 

aus i. க் WOT 

அஞ்சுபடிவேரிடி.த்.து.தீ.தூ oT ST Ee யதற்ருமொருகூன் படிக 

லமூமிட்டு, பஞ்சத 2வயக்கம் தக்கியா ழகிரும் பாரடாவரைப்படிகா 

ன்பழூீமோர்2௪ரு, வஞ்சமிஃ லர தானுபடியெண்ணைகா ழி மறும் துவ 

கைகற்கச்தில்வரிசைசொல்ல, அஞ்சமுள்ளலெட்டிவேர்விலாமிர்௪ 
உது ட ரு . + i அடடி * > . உரு ட் 

Gres BX தனிமுஈட்டைகு றுக்தொட்டி 2வருல்கூட் மிட. ௬௭௯ 

9 
/ 

. . ட 5 ச . ரூ... 

கூட்டடாகன்னாரிபுழுக்கைவேருல் கூறரியசாரணையுஞ்சிறு2ரை 

வேரும,சாட்டடாமீசாஷ்டமதிம தாமிர அகக்குகன்மஞ்சள்கச்சோ 

லமேலமிலவுங்கம், பூட்டடாடற்றா தை இப்பிலியின்மலம்புகழ்சர 

இக்காய் தகரம் வ்வள்ளிக்கொடிய, மாட்டடாசேவதாரமிலவுங்க 

ப்பத்திரியப்பனேகழஞ்சொன்றாய்மொரிலாட்டே. சச. 

அட்டியேகலக்கிலயார் நாஜி? ச/த்து அடுப்பேற்றியான் றுகா 
4 

ள்கொதிக்கவைத்து, இீட்டியேசாலாகாள்வற்றக்காச்? சீராகும்பசது 

சைண்வெடஉத்திறுக்து, போட்டியேயில்லாமல் காலுகாளக்கொரு 

கால் பூசி ய மமுகிலாப் பாகும்? சாய்கேள், தூட்டியாய்வர்தபல௬ 

ரன்கள் வெட்டைச் சூரி 2மாங்கடல்அசைக்தயிலங்கேளே. கக ச் சூகி த் 

சடல்நுாத்தயிலம், : er 

சேளப்பாகடல் சசையுக்கோஷ்டமஞ்சள் செர்தமொடுபொன் 
மெழுகூமிலாமிர்சம்வெர், வாளப்பாசதகுப்பைமுத்தக்காச மஞ்சட் 
டயிலுப்பைப் பூகடிகு ?முணி, வேளப்பாபிசின்்ஈம்பி பெருங்குரும் 
பைவெட்டிவேோ விரியுடன்்வேர்க். கொம்புதாலு, மாளப்பா Qairal 

வொன்றுகாசுதூக்கி மாட்டுகமிமாரினாலாட்டுதட்டே. , ௬௭௭ 

ட்டியேயெண்ணைபடியொன்றுவிட்டு அறுபடி மோரலிட்டுஆ, 
டுப்பிலேற்றி, நீட்டியேவடித்திறுத் உடம்பிற் ேய்க்ககிலையான௬ 

ரத்தீருங்கார் தல் தீரும், வாட்டியகதோருடல்கோவுபொறுத்அப்பெ௱ 
ஞும்வாயில் வருகீஞறல்வறட்சி போகும், காட்டியேவெருகெண்ணை 
௬ரததுக்கெல்லாம் சல்லபிரயோகமடாகாட்டிப்பாரே, ' . ௬௭என 

வெருகெண்ணை, 

சாட்டியதோர்வெருகம்லவோ த்ருமுட்டி கல்லசிறுகாஞ்செொரியு 

ம்விரிவேரும்பிட்டுபுகம்2 2 சவிதுளசகொச்சிபெருங்கரர்தையிவை



 





anus Baan cia ita Gar, os 

் *லுப்புச்சவச்சுப்பு, வேளப்பாசாரணைவேர் இிரிக0 குமூலம்வெற்றி . 

இ செவ்வியமும்ல லிசானே, (௩௯௰) 
   

"தானென்றபெருல்காயம்வா ய்விளல்சம் சத்தியரு ளோமமடர்சத்தி 

ச்ரம், தேனென்றயெவாச்சா சம்புளிபந்தோல்சாம்பல் சோப்பாகழஞ் 

சியொன்றாய்செப்பக்கேளூ, காரென்றபுளிகடலைமூலந்தானும் காட்டிலு 

எ்ளகருனையுடஇழல்குகூட,, மானென்றகழஞ்சிரீமுன்றுவால்குமைந்த 

( னயிலையெல்லாமுலர்த்தி.। யே, ட்ட (௩௯௧) 

        

உணர்த்இியெல்லாக்தானசட்டிவன்திரசாய மூட்டியேசாகத்இலிட்டு 

க்கொண்டு, செலத்சையுருமாளுடையபிலத்சைக்கண்டு செய்சற்குத்ேே 

'த்காய்ப்பால்படியும்வாங்கு, பலத்தகச்சகாசத்தம்பழச் சாச்.தானும் பாவ் 

கான ஆ€ரம்பண்பாய்மைச் 2). கலத்தவிவைமூன் படி. கிருக்குள்ளே 

கலமாசச்சூரணத்தைப் eee: (௩௬௨) 

அவர்ததொ்ரும்குக்செல்ன் கள் திலிவ்தி மய்னம்போல் இரட்டிரீயு 

'ண்டைசெய் ௮, உய்த்தபெரு£மெல்லா முண்டபின்பு வ.றவுசெய்வாய் ௫ 

ருணையுடமூலமாட்டி, கைச் இதமாய்மூவ் ௮ுவிரல்கன த் இல்கீயும் கவச௪ம : 

க்சவுண்டைக்குக்சட்டக்சேர, மொய்ச்திடவேகாட்டுடருவில்புடக்சை 
ப்போதி pene ge. fe sant gee ins (mae) 

| மூட்டிகியெடுத்தகளைதிதாளாயாட்டி மூன் அவிரல்கொண்டள்ளியு 
'ண்ணச்சொல்லு, தாட்டியெனுமனுபானம் பால்மோசாகும் ,அனிவெரங்நீ 

'நிவைகளிலேசாப்பிட்டாக்கால், காட்டிய ரசெண்குன்மமாறுசூலை ae 

wrarngaamaBaras SB, வாட்டியதோர்செலகுன்மம்குவைவெப் 
பூம்கோதசகீச்மைபெருவயிறுபோமே, பக (௨௯௪) 

குனம் த்தித்குமூலிசை, 
ட்ட போமப்பாருடல்வாதம்குன்மம்போக புகதுவேன்மூலிகையின் பி 
'சயோகவ்கள், ஆமப்பாரெண்பெடிகோசத்இ லப்பனேகற்ராழைமடலு ் 
ம்பின்பு, ஈ சாமப்பாச.த்இச்சாசணையின் கலம் கல்மிளகும்சாசணையும்கருக் 
இநீயும், : வேமப்பாகாச்சிடவேயுப்பாய்நித்கும் மேல்மருர்துபெருல்கசாய 
ந்திரிஃடுகுமிர்தே. (௨௯௫) 

இர்அப்புகல்ுப்புலெள்ளுள்னிகானு மியல்பானகாட்டுச்ரெசமும் 
தானும். ுர்தவைக் ஐவுப்பற்குச்சமனய்ச்சேர் து ap Can isa gs 
தங்காயினுள்ளே ப ரீதநுறவாஅரசாளூறநிற்கும் பத்இயுடன் தின் திடவே 

க



௬௭ ஆ.கச்தியமுனிவர௱ளிச்செய்த; 

குன்மச்திரும், விந்தையாய்க்குடல்புட்டும் வாசுத்துக்குவிழிவேர்பாக் 
களவு வவெர்.நாரிலூட்டே, ட, (௩௯௬௯) 

பூகவயிசலம், 

ஊட்வொய்பசும்பய.றுமாவின்பாவிலுண்டிடவேகுடல்பாட்டுமொ 
மிந்தபோகும், நீட்டிடவேபூசவயிசலவசதைச்சொல்வோம் கேரமிர்களூ 
Sapien Gores a0 71d, நாட்டியதேர்செர் திலைசோதாஞ்சனமும்கய 
மாகச்சமபாகச்கிறுச் துக்கொண்டு, ஆட்டுவது சதுநீரில் -சாமமொன்று 
அப்பனேகூன்.நியிடைகுளிகசைகட்டே.. ௩... (௩௧௭௪) 

கட்டியதோர்குளிகைக்குச்சுச்தியான கர்திண்டுஇந்துப்புகல்வத் 
இட்டு, கட்டியதோர்கால்கடிகைகிறுச் வாள்கு சருக்தாகவஞ்சு குன் றி 
வறுதிலுக்கொண்டு, அட்டியில்லாக் குளிகையொன் றுசவச்சலுப்பு ப் 
படியே திரிகடுகுபெருக்காயநேசே) துட்டியன் திச்சி தகீரில் தினர். 
ட்டிச் சுகமாகசெய்கனிலுண்ணச்சோல்லே;, ட. (௬௯௮) 

2.65 Bra rain, 

சொல்லவேயிக்மொருகுளிகைதா்னும் அயர்ந்இிருமுருக்திச வ. 
oa த்கைக்கேளு, வெல்லுமேசூகமொடுலேர்கம்பூரம் வெண்ணாவியி 
வைசமனாய்விசைச்துதூக்க, செல்லுமேதாமரை Cypser ed ip ayn Bs a 
ருடமூலிகைச்சாேேசண்டம்கொச்சி,யல்லுறகவேயொவ்வொருகாளாட் 
டிமைந்தா அளவாகவோருருண்டைஇசட்டிடாயே, ... : (௬௯௯) 

இரட்டியேவ! அழுவைசயிலம்வாங்கு சேர்த்கங்கேசாமமொன்று 
தியைழூட்டி,, புசட்டியேமச் தாக்னெதன்னில்வைச்,ஐ பிரியநுடன்பக்கு 
னஞ்சய்பிறமகுகேளூ, உரட்டவொய்சகடலையிடையுண்டைசேர்த்.து ஒரு 
குஸிகையெடுத்தயிஞ்சிச்சா த் றில், மருட்டி யிர் இயிடேே வவலிப்பு தீரு 
ம் மறுபடி$தெசமூலக்யொழம்போடே, (ar 

Gs pos Gaut, 

தெசமூலக்யொழத் இல் தாவக்கேளு இப்பிலியின்பொடியிட்டு இ 
ண்ண்ச்சொல்லு, தெசமுலஈியல்கேள்கஞ்சாவிச் 2 செயவெள்ளேவிஷ் 
ணுவுடசொர்திவேரும், செசரூலம்சறுகிரிலாட்டிமைக்தா இறக்கவே 
சியம்விடுயின்னங்கேளூ, செசமூலம்கமுகைலச்திமழேவித் த சீர்சமனு 
யாட்டி 8சியமலாசே, (சக) 

'வார்ச்சபின்புகசியமிட வின்ன ஞ்சொல்கோம்மசத்தானவில்வவேர் 
வெள்ளையுள்ளிரா.ற் ஐமுறும்பெருங்காயம்சாயின்கட்டம் நன்று சச்சிறுகி



ouud),j Buse Baca s5 Or, ௭௪ 

      

jae on Cais ay Cah gmuQures Dro shaacter po Dev B19 
லிடுபுகைமருர்தைவிள்ளக்கேளு, சேர்த் திவா யெட்டிவி2.ஐாயின் ௧. 

“ட்டம் திரமானபெருங்காயம்வசம்புகாணே. (௪௭௨) 

வசம்புள்ளிசகுடனேசருகுதானும் மயிருடனே , தலையோடு அவி 
அ்கொம்பு,விசகதணியும்கிம்பவித்து தேவதாரம்மாறுமல்சமபாகம்புகை 

யில்போடு, பசந்தவெறிப்பிச் ஓடனேவாய்ப்புலர்த்,சல் பயித்தியமாய்க் 

கல்லெசிதல்மத்தமாச,மூகம் 96S 3G பவது முன்மத் தந்தானொழிர்து 

போக்கெண்டைக்குற்பனத்சைக்கேளே, . (௪௭௩) 

 அளல்சூசணம், me 

2 . சேளப்பாமேனோக்கும்வாய்வுக்கெல்லாம் ee 

C5 or G8 ear, சாளப்பாபிசண்டைசத் தூள்படிகாலு கலமானச திரக்கள்ளி 

ப்பட்டைசாமி) யாளப்பாபுவித்தேசலின்பட்டைமாமியப்பனேயரைப்ப 

டியாமுப்புகானும், கீஎப்.சவிவையெக்லாச்தூளாயாட்டிகேசாகவடிகட் 

டிக்காகத்தூட்டே, 2 = (௪௭௪) 

lng lacie rzpg கண்ல AE tina ஸமான் 

த் துவுண்ணச்சொல்லு, வவத்துக் திண்ணாமல்பத்தியமாய்  இண்ணுமை 

ர்தனேயுப்பன் நிமதிரொன்றாகா, விரக கசன்னிமுலுன்மத்தம்விக் 
பம்விடுக்களெர்டுகுமாகண்டன்காமாலையேகு, மூசழம்உ முசல்வலியும் 

பித்க வனன்ண்ணமிர பக் கவோறுண்டைதாக். (#n@) 

உருத் தஇிரவிஷக்கலிக்கம், 

உண்மையென்.ற்வினாக்? தாடி. மூடிக்கொ on OF, உருக்இரமாய்விஷ 
தினக்குக்கலிக்கங்கேளூ, வெணமையஅமேனிச்தோல்வசாகன் மூன்று 
வெர்தச்கலையோடப்பாகழஞ்சியொன்று, திண்மைபுசிதாம்பிற்ச் தாள்வ 

, சரகனொன்று செய்்துரிசுவராகனொன்று அத். சமொன்று,' வண்மைபெ.ற 
ப்புளிபிலையின்சார்விட்டாட்டி.மைக்காரீபபிறபோலுண்டைசட்டே, 0 

கட்டியதோர்குளிசைக்குவயணவ்கேளூ கனசன்னிசக்கத்திப்பழு 
ப்புச்சாற்.றில், மட்டிஸ்லாவிஷக் அக்குச்சாசணையில் தீட்டு மயக்கவிடும் ' 
பேய்க் கெல்லாவ்களிப்பான்சாற் றி, லொட்டில்லாஷமத்கமுலைப்பாலாகு 
முறை த்ன்விமுமுசல்வலிக்குப்பழச்சாறாகு, மட்டியுறுங்காமாலைக்ளெரீ 
சாகு மப்பனேமரிலுள ச்தல் தம்பைச்சா சே, (௪௭௪) 

சாறுகளில்சொன்னபடி சுண்ணில் திட்ட சிப்பாமலவ்வண்ணம்நிவர் 
தீதியாகும், வேருமொரு௮ஞ்சனச்இன்பெருமைசேளு மென்காலமித5



௭௮ ௮௧௪ இயமுனிவரருளிச்செய்த 

சாரனென்றகாம, மேறுபுகழ்குக்கல் துத்தம் தரிசியேல மிலவுஎ்கப்பட் 

ஊடயுடன்சமன்தான் தூக்; பே.௮ுடையபேய்த் தம்பைச்சா்.ி லாட்டி. 
பிலக்கவேரெடுங்குளிகைபிடி.த்திடாயே, : a _ (ey) 

பிடித்ததசொருகுளிகைகீ தண்டயற்ட்.. ம்பி னன்கவலிப்பே 
ல்லாம்பேதமாகும், குடி.த்திடவேயு- ஞக்குமருர்,தசெரீல்வோப் குரை 

இரும்செ.றிதீரு கூனுக்தரும்- மடித் துடையவெண்புசாவெச்சந்த। ரனும 

அக்காசம்பழமிவைகான்சமஸ்தான்சேர்த் ௮, அடித் துடையவெள்ளாடு ் 

கறுத்சவண்ண மாட்டினிடபாலதனிலரைத்திடாயே, ் (௪௭௯) 

அனாத்ததொருமருக்தெல்லாச் இரட்டிநியு wiin@arspgita:, 

குளிகைசேர்த் து, உரைத்திடுவாய்குளிகைமொன்னுவெர்கீர்விட்டு உள் 

ளுக்குக்கொடுத் இடவுமொழியுமப்பா,.. கரைத்ககனைகசியமிடுஅ.றிவுகெ 3 
ட்டால் கண்ணிலே திங்களொன்றுகலிக்கம்போடு, வராைத்துடையமுலை Ne 

பபாலித்போடுபோ ச் தனேமயக்கமதடிதிவுண்டாமே _ (ead) 

அறிவுகெட்டவிவச்தாலுஞ்சன்னியாதுமரல்காசவெதியர்தும்ச இ 

wir Boy, பிறிவுகெட்டுப்பிணம்போலேசரணையற்றுல் ' போடுவாய்கண் 

ணிலுங்காதுகுக்இல், செறிவுடனீமுலைப்பாலிலிட்டாயானால் செத். தசவ 

ம் பிழைத்தெழுக் து திரும்பிபேசு, மறிவே ௫மில்லையப்பாசத்இியமேயா 

கு மற்றம் றவாசடங்களிதுக்கொவ்வாதே, (௪௪௧) 

கெர்தகித்தயிலம், 

ஒவ்வா தளுலைமூலா அம்போ வுராக்றேன்கெக்தகத்தின் யில் 

தானும், செவ்வான கெக்சசமோகழஞ்சிபத்துவெர்தபசுகெய்கனிலேசா 

மமொன்று, சவ்வாதுபோலாட்டி திரியிலூட்டி. தலைழோய்ப்பிடி ச் இட 

ேசயிலம்விழும், ' கவ்வாசதயிலமதில்சூசநூவன்று கழஞ்சியிட்சொம 

Coton gg Og GL, . (௪௧௨) | 

ஆட்டியதோர்தயிலத்தைக்குப்பிக்கூட்டி ஆயிபசம்பூசத்அ௮.௬ள் 

சான்று, நிட்டியொருகாசிடைகான் தினமுங்கூட்டுகினைவோடே இன 
பதி அகொண்டபேர்க்கு; நாட்டில்வளர்சூலையென்ற தனைத் தும்யோகும் 
ஈலமானபத் இியம்பசல் சுயிர்கெய்யா கும், திட்டியசோர்கல்லெண்ணைருமு 
லாக, செப்புகயேனின்னமொருஞ்கத்தாட்டே. _ (௪௧௩) 

ரசூகமப்பாகழஞ்சோரண்டுகக் இசெய்து தாக்கிகீ வெழ்திலையின்சா 
ி.திலிட்டு, TBP Yap aator Gap Dt PAu Dig Buuren 
பச்ச்ரிசிகு றுவையாகும், வாதமுறும் வெத்திலைச்சார்படிதானொன்றுவா.



வயித்தியகாவியம் கூடு. ௬௯ 

Bs. Bonudena யுழக்கனா கானி: “6, பேகமுறமூன்று பத்தும் கடி. 

் “கையக் சக சட்ட யசதிக்ள்யவேன்வத்இடாயே, (௪௧௪) . 

களைக்க பாரரிசிதனைச்சுவறப்போட்டு ஈயமாசவெடுத்தக்கே பரு 

am sen: நினைந்த மின்னிமொசு மொசுக்கை வெற்றிலையிம்மூன் றும் 
கேரரகவ்கையொன்று' 'படி.சாஜென்று, அனைக்க கனிக்கனியாகச்செரு 

க்கவாட்டு. கசவைத்துவால்யேய்ரிசிகூட்டு, புனைந்திடி.ச் ஐமாவானா 

ல் சூகம்விட்டுப் புசளவே தூளாக்கியிடி,ச்திடாயே, (௪௧௫) 

. இடித்தகொருபொடிய கனை நிழலுலர்த.இ யிசமாகப்பு péars s B 

ட்டுக்கொண்டு, 'படி.ச்.கமாய்க் மஞ்சு நிதயிரிலூட்டி புசச்கவேமூன்றாக. 

ப்பிடி.த் அவுண்ணி,, லடித்தமாயேழு இனள்கொண்டாலப்பச அலர்சூலைவ 

டிசூலைப்புண்ணும்போகும், படித்தசமாய்ப்பத் தியத்கைவிள்ளக்கேளூ 

வண்ணா சமிசாகுமுண்ணுமுன்னே. ட (௬௧௯) 

0 D452... 
உண்ணயிலேசூலைவெட்டை மீ ,த.கானா” DBP த்வச்ச முகா 

ய்க்கடுப்புக்கானும், இண்ணமுறத்சயிரிலேவெல்லம்போட்டு Be pe 

வேபொறுதியாம் செப்பக்கேளு, வண்ணமா வெழுநூன் த இனக்தான 

ப்பா. மறுபத்தியமாவதொன்று wens i gat Oh, எண்ணைதேளாமணக் 

“ கந்தயிலம்விட்டு- யிசமாகயீசஞ்சுமுமுகச்ெ-ல்லே, (#aor) . 

சோகல்லுமேனின்ன்மொரு பொரிமாவாலே சூச்தமாயமு துப 

டிபுழூங்கலாச, சொல்லுவேன் கால்படியும்பெரசிமாவாக்9 சூட்டுவாய்ப 
 ழச்சாறுகனையவார்த் அ, சொல்லு வேன்சுவறியபினசழஞ்சிளூசம் தாக்கி 

் பிட்டுயிடித்தல்கேபழச்ச। ரிட்டு, சொல்லுவேக்பழச்சா௮ விட்டுவிட்டு 

சுகமானவெத்றிலைச்சார்சுவரவூற்றே, ட, (௪௧௮) 

ஊற்றுவாயுத்சமத்தாளிச்சா௮ு வுறவுசெய்துதிமொன்றுதஇடித் 

துமைக்தா, நேச்இயாமிடித்ததனை வால்க்கொண்டு நிழலுலர்ச இவெ 

குகடியாய்நேர்ப்புகண்டு, STA pI மூன்றுமாள் சாலுகாள்கான் தய 

வாசவிருநோஞ்சாப்பிட்டாக்கால், பார். த்துநீயனுபானஞ் சொல்லககே 

ளூ பழந்தண்ணீர்பத்தியர் சான் வெர்நீர்வாசே, (௪௧௯) 

வெக்கீரும் வெள்ளுள்ளிமற்றொன்றாகா .விராசகக்கொண்டிடவேவி 

பசங்கேளு, தண்ணீருமற்டுறுன்௮ முடக்கினோரும் தானேதானேயெ 
-மூக்துகடர் துசொல்வார், வன்னீரா மோண்டத்தயிலம்வீட்டு வாமொரு 

க்கால் மூழுகமைக்சரகேளூ, வன்னீரின்வாசனைபோல்கேசுமாகு மயக் 
சமதறுமூழ்ர்சல்கேயுண்ணச்சொஃ்லே, (௪௨௰)



ai அசதீதியமுனிவசருளிச்செய்ச, 

7 வாய்ளூலைக்கு. 5 

உண்ணயிலேவாயெல்லாம். சூலைகண்டா grtbadeDariiychisn 

ச்சியாழங்கேளு, கண்ணயிலே வெள்வேலுமெருக்ளெவேதும்' கருவே 

லுக்துளசியுடன்இயொழமிட்டு, கண்ணவே' காலுகாளுமியிலப்பா நாய்ச்சூ: 

லைவாய்ச்சூலை யிரண்டுக் திரும், மண்ணயிலே வுள்ளுக்குப். புகையைக் 

கேளு ௮ப்பனேகரு3வலின்பிசினிவாவ்கே, ் ea (௪௨௧) 

பிசிடனேமுருங்கைவேரொருக்கம்வேரும் பேோசனயழிஞ்சிவேர் 

இவெஞார்கேம்பு, பிரினுடனேயிலையஞ்சுஞ்சசியாய் தூக் பிசளவேர் ன 
ளர் த இயெடுசதுக்கொண்டு, பிசினுடனே தணலிட்டு வெருகடியைகத்தா 

வ பெருகாளைப்புண்ணெல்லா மூலர்ச்துபோகும், Gag Cor யிவை 

யெல்லாமுண்மையாகப் பேசுறேன்? q oa Be Carbs கெல்லால்காணே 

நேத்திசவியாதிக்கு, 

சாணய்பா திலிசம்குவிக்காம் செல்லி கடுசான்.றிப்பசுவின்பரல் க 

முதைப்பாலு, பூணப்பாவஇிமதஅமசம்பிகறோணி பொன்மெழுகுவெள் 

காக்காக்கணமும். நேராய், கோண்ப்பாமுலைப்பாலாம் சாமமொன்று து 

-. வளவதைய- ட்டி நீகுவிகை-ஈட்டி, யூணப்பாமுலைப்பாலாலுனாத்து நீட் 

ட லொஜழிபுிறவியா திகளையுத்றுக்கேளே, ' “லி (௪௨௩) ் 

அஞ்சனம், 

உற் ௮வளர்இமிசமுதல்படலந்தானு மொழுஇவிடும்நீர்ப்பில்லங்கண் 

ணில்காச, மற்றுப்போமவெள்ளைவாகடத்தின்போக்கு அ௮ப்பனேசுடர் 

கால அஞ்சனத்ைசக்கேளு, பத்தினின்றகண்ணோய்கள் தொண்ணூாற் 

மாரும் பற்றறவேசிறுோ பொன்னாங்காணி, சுத்தவெள்ளைச்சாச ணை . 

வேர் 9வெள்ளைக்காக்கணமுஞ் சேரவேவேசெல்லாம் வாங்குவாங்கே, () 

வாங்கடாசேத்தன் விரை சலைபண்டையோடு ள்ல ன்ற்ல் 

கோழிமார்பிலத்தி, வாங்தடாபவளமுச்சவைதான்கேர வரிசையுடன்௪ 
மனாககல்லெண்ணைவிட்டு, வாங்கடாசல்வத்தில் மயனம்போலாட்டிவமி 
சயுடன்சிமிற்கணி /லனவச்துக்கொண்டு,. வாங்கடா கண்ணிலிடுநெடு 
நாள் சென்ற லனுவானகுக்ஃம்பூமாறுந்கானே, (௪௨௫) 

ஆறுவதற்கன்னமான்று சொல்லஃேளு மணித்கொட்டைப்பச 

ச்சிலை ௮௬௮2ம், மீழுமச்சமனினுத் அச்சி ௮ரீர்விட்ப்வெண்ணேயோ
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jor gus, சக்குளிகைசேர்க்் து, வேணமொருவியா இகட்குச் கிறுநீர்விட் 

ட்டு வினார்துறைத்தும்' சண்ணிலிட?வளிச்சமாகும்,. விறுடையபு தப்பூ 

வும்குச்சர்திரு மிருள் 'மூதரிம்புகச்சலுக்குவிபசல்2 களே, (௪௨௯) 

ச வண் nears BAG. 

விபாமென்னருகல் புழுக்கைசட்டச்சாம்பல்வெங்கலத்சாளத்இ 

ல் கெய்யைவிட்டு, விப ரருறக்களியபா க்கிக்கண்ணில் திட்ட விழிமயக் 

கமிருள்மயக்கம்புகைச்சல் தீரும், விபசநுறுவெள்ளெழு ச துமாறுதற்கு 

விைர்தொழுகூம்புசசம்பால் இனந்தானாறு, விபசமுற.மாறிப்போம் ௧ 

ண்ணோவென்றால் விச திசமாய்க்காஇவிடவிளம்பு வேனே. (௪௨௪) 

விளம்பு வன்வலக்கண்டணே வென்றால் மைந்தா மேனியிலை௪க்இ. 

யிடக்கா இிலூச்.௮, : தன்ல்வெலி 

.சாத்னுவாய்வலக்க। இல் சாறுசன்னை, களங்கமறவிரண்டுகண்ணும்கொ 

தாரிடைக்கண்ணோ வென்றரான்மைக்கா 

5 BY BT Gs சா இசண்டிலொருமிக்கலாருவாரூ, துளம்பியதோர்சவெப்புவ 

த௮ரிரு எழும் சூட்டு பன்பிறவடையைச் அணிச் தபா ரே, (௪௨௮) 

பிரலடை, 

- pols Fast எயுருவிலெக்தவேலாச் தோண்டியே.கிடல்கண். 

வெட்டிக்காச்ச, கனிந்துபழச்சாரூம்தியே.ஸாயாம்டு. சண்ணிலேபிசவ 

டையுல்ஈட்டச்சொல்லு, அணிக்கிடவேயந்த்விலைச்சா௮ வால்கெம்மியி 

லேமக்திச்சுப்பூச,சஇரும், மூணிச்துடையமாலைக் சண்காணாசெனமு அ 

, தீறயெட்டி வேர்முலைப்பாலூற் Pure, , (௪௨௬) 

ன கு ம.லைக்கண்ணுக்கு 

மூலைப்பாலிலாட்டியங்கேகண்ணில் இட்ட மோரிமன் மிமாலைக்சண் 

காணுமைந்தா, இல்ப்பாலில் பழமிளகுகல்லெண்ணைக்குள்ளிட் 2.0 G5 

சுதினமூறியெடுத்துக்கொண்டு, நிலைப்பாகயெண்ணைக்குத்தி யுராத்த 

த்திட்டு கேர்ப்பாகமாலைக்கண்ணிவிர் த்.இியாகும், டலைக்காமலெட்சொள் 

'இட்டினாக்கால்மயவ்காமலிருட்டறு ச். தவழிசெவ்வா மே, (#nD) 

- செவ்வாகமாலைக்கண் நிவிர்த் தியாகும் செப்புகிரேேனஞ்சன த்தை 

ச்சிறக்கக்கேளு, செவ்வாகுஞ்சூ சமோன் அுகெர்திமூன்௮ இிரைக்கமெ 

ள்ளைச்சாணைவேர் ரசாலுதாக்5, செவ்வாகும்கேர்வாளம் ET BI EGE 

செம்பூ£ச்சாற்றினல் குழையவாட்டி, செவ்வாகுமான்செரம்பு சிமிழி 

ல் வைச்து தேவையென்ளுல்பழச்சா ற்.தில் இட்டி டாயே. . (ona)



672. | அகத்தியமுனிவாருளிச் ?சய்த, 

வெதறிமய௰க்கம்போச, 

தட்டினால் சன்னிவிஷம்பேயும்கில்கும் செப்பு excrete! 

மயக்கமானால், 'காட்டினலொழிர்இிட்வேமருக் இல்லாமல். -தடுகவேபிடி. 

த் சவரைவிலங்குபூட்டி, ஊட்டியதோருலை யிட்டுக் ,கொழுவைக்காச்சி 

யொழுகவேவிடுப்பவர்போ லெ: .ண்டவொண்டரி நீட்டினால் வாய்திறக் 

ுபேசுவான்காண்கிசாகரிச் துக்கசிரையேசெய்திடாயே, (௪௩௨) 

செய்திடவேயொழிர் தபோ மிவற்றுக்செல்லாம். செப்புேன் 

பத்.தியல்கள்திசமாயப்பா, கெய்யாகும்பாலரகுமிற்றொன்றாகாரோசாகவ 

டிக்கடி சீமுழமுசச்சொல்வாய், பெய்ய த]: ல்லி 2. PEG மருக்கதச்சொல் 

வோ மிறங்கழிஞ்சி infil seam cabin me, மெய்யாகவெள் 

ளாட்டினீமிலாட்டி விசவியேகுடி.க்இடவேலிஷம்கள்! போமே, (௪௨௩) 

  

விஷம்போகும் பூடைவேமாதளையி 4 Barca வெண்ப்சுவின்பாலி 

டிலேஊழிக்கூட்டி, சலம் போளேசசணை கெடும்ஃடுவிடங்களாகல் தண்ணீ. 
இகள்கெழ்ககோட்டான்பழம்சசக்த கிசம்போ மவ்வெண்ணைதனைவழி 

மைர்தாகேர்ட் பப கத்தலையிலேகுடோசியாட்டி,. வசம்போலேசேய்க் 

வேதீர்ச்து போகு. டிருர்துகே' reser nee, (௪௧௪) 
ஆ. 

   

   

   

  

a, 

் Gigi Bact oD Duns adenutipninwrae வலாகதிட்மோயர்வின்" 

பர் ‘Niall ha ண க dupe, புகழா 

வ தவபண்ணச்சொல்றாடப ல.க்தியனே பக்கமொன்று உண்டபேர்க் : 
கும். பொதிகலக்கம்லெ BoudsBurgaurdr, ் (௪௩௬) 
uo 

sartougiy., 

் 'யரசப்பாதவாலையிடமருந்துகேளு பாங்கான ஆகளையுமுச்தொறு 

க்்செவியும், மேரப்பாயிவையிசண்டு முரலிலிட்டு நெொளைக்காடி. 
விட்டுகெழழெவாட்டி, வாரப்பா Fogp sours Ow வற்றவற்றக் கட. .



and s இயகாவியம்-௬டு௱, சட 

யேவரிசையாகச், சேசப்பாவொன்றரைராள்சென்றமோரில் இறமாக 

டத் துவாலையிடுதெஸிச்தபோமே; ... (௪௩௭) 

ய வெறி, 

செலியாதவெறிபிடி 5 தவிஷமயக்கும் இரீர் இடவுமுள்ளுக்குமரு 
ந். கேளு; எ்ளிசாகவிஞ்சிச்சார்கசண்டிசண்டு இசற்குரெட்டிகழமுதை 
ப்பாலிரண்டுசேர்ம்.து, அளி.யாதசர்க்ககைையுங்கழஞ்செண்டு பப்பனே 

தஇனம்பத்துவுண்ணச்சொல்லு, aur sor DADE gil 2a gimmie gs 

னேமுன்சொன்னமருர்து கானே, (௪௩௮) 

சோழறு௪ஸ்மக்க, 

தானென்று அறிவுகெட்டுமயல்கிஜேர்க்கு சாப்பீடவேசோறரொன் 

ஹ்சமைக்கககேர, சானென் றப்சுவின்பால் தூணிவாங்9 சணலிட்டுவ 

டுப்பேற்றிக்குறுணியாக், தானென்.றகுன் றிச்சார்சாழிவிட்டுதனிமு௪ 

ருட்டையிலேயுரியும்விட்டுச், கானென்றபனைவெல்ல Cpt puis gt 

டதாக்கடவேபின்பதனைச்சாற்றக்கேளே, (௪௯௯) 

சாற்றக்கே  பேய்மாழைப்பழங்தானப்பா தயவாசநாற்பதவ்கேயு 

கித்துச்சேர்ற் த, சாற்றக்கேள்சர்க்கரையும்பலமிரண்டு சம்பாகெல்லாீ 

.சியிலேபடியுமிசண்டு, சாற்றக்கேளிவையெல்லாம்ண்டிக்வ்டி தவரு 

மற்பரகமாவெடுத்துக்கொண்டு, ௪. த்றக்கேளுண்பதத்குவிவசங்சேளு 

சமைச்தல்கேரூன்.றுகாள் தாக்கச்சொல்லே, — (௪௦) 

தாக்கச்சொல்லிச ப்பகலுமிருசேசர்தான் சாப்பி,வேய றிவும்யல் 
தானேதீரும், தாக்கவேமற்டறொன் அமாகரதப்பா சளச்இிரும்விஷர்தீரும் 

சம்பிசதாயம், தாக்கவேபிறகடக்தால் தீசக்கேளூ சணிக்கோவைஞூக்,க.த 
ண்மிமுடக்கொத்தான் அண்டு, தாக்கவேசமனாகவிடித் தலித்தும் தனிச் 
சாதுமுழக்கங்கேபிழிக்திட யே, (௪௪௧) 

பிழிச்ததொருயொழச் இற்காடிகேசாய்புகட்டியி தில் வெல்லமிட்டுக் 
“குடிக்கச்சொல்லு, அழிச் அவிடும்புறகடக்தானலறியோடு மப்பனேசா.. 

, சாயவெறிக்குக்கேளு, கழிச்தசொருசாசாயம்விட்டுகமைக்சா சமைத்தஇ 
. லேகெய்யைவிட்டுச்சாப்பிட்டாக்கால், குழிச் துகடம்விமுமளவும்லகரியி 
b v2 கூருதவேதனைதான்கொண்டபோலே, (௪௪௨) 

: பெருவயிறுகளாய, 

சொண்டதொரு பெருவயிழுகளைந் போகக் கூறுேன்மருக் 

் தொன்றுகுடிலம்விட்டு, அண்டர்மகிழ்மேனிபிலைகாஞ்சொதியிலையுமா 
an)



or” 

௪௫! அகத்தியநுனிவரருளிச்செய்த 

டு தின்னப் ௭ளேயிலையிவைதானெல்லாம், - கண்டிதமய்சா இக்காயளவ 

ரைத்து கரைத் இிடிலாய்மூன்றுபழச்சாறுகன்னில், விண்டூகீர்ச் ௪௬9. 

கெந்இலில்கமொக்ச மீறுமலசைக்கழஞ்சுவகைக்குச்சேசே, (rem). 

வகைசேர்த்து அடுப்பேற்றிமயனமாக் மைர்தனேசெண்டுதின 
மாறவைக்து, வசையாகக்குன் ஜியிடையருர் இஞக்கரல் மகத்தானபெ 

ரூவயி௮வற் Cus ed, வகைகேளு.அக் இக்குக்யொழம்? களு மைக்க 

னேகாட்டுமஃலிசுனாபழுத்தல், வகசையானகரிப்்பானும்' -சமூலம்வாங்? 

வரிகடு 2க்சய்நுப்ப தடன்பாஇரியின்சருதே,. Boye oe (௪௪௪) 

சருகுடனேபிளகுழக்குகட்டுப்போட்டு னிட டவன்ளான்ல் அறத் 

யவாய்கிட்டு, செருகுடையவடுப்பேற்றிியட்டொன்றுகக Bouts 

வம்மிளகுயேழொன்றாக்ச, யருரர்சயொழசத்இல்கலக்கரீயு மடைவா 

கக்கொடுத்திரவாய் பட்சமொன்று, கரு தன் தபெருவயிறுகரைய் து 

போகக் கடுக்காய்பத்துப்பொடியாக்கியாழச்தாட்டே, ் (௪௪௫) 

பயொழத்தில்பொடியிட்டு அரைய்படி கானீயும் கறு த் த்வெள்ளாட்டி, 

otf poe டு, வசாயத் இல்மூன்றுசானாறவை து மைக்தனேபத் 

மூறையிப்படிசானாட்டு, புசாயத்தபெருவமிறுகளைச் தபோகும்பூட்டு 

இறேன்கீசாமைகவு?க்கெல்லாம், விசாயத்.இில் துரிசினுல்கட்ச்கைகேளு 

விசாகனோரிரண்பெக்து, த்துரிசுதூக்கே, ட்ட (௪௪௯) 

தூக்னெதோம் தரிசுதனைச்சு தீஇிசெய் ஐ கருப்டிவர்கோன் டயம 

மேழப்பா, காச்கவேவெள்ளுள்ளிசவசக்கட்டி தான் இரும்பவீலைகொண் 

டுபொதிர்துகட்டி, தேக்கமுடனலுமிக்கார்தற்குள்ளேவைத்து இரமாகம 

அசாள்கீ3யெடுத்துவைக் து, ஆர்சமுறுச்தேல்காயில்வெருஈடியுர்ிருபெ 

த் தடனேவெள்ளுள்ளியசைச் தச்சேசே, (௪௪௮௪) 

வெள்ளுள்ளி.தருசியத்பம்விமா,கன்கால் தான் வேதிச்சுயெட்கொள் 

விமுங்கத்திரும், வள்ளலேபத்தியங்கள்சாமைக்கஞ்சு வாய்கைகால்கொ 

ப்பனிக்கவெந்ரீரல்லாு, லெள்ளளவுப,த்தியங்கள்பிசசினாக்காலென்மே 

லேருறையில்லையிடுக்கம்கீயும், வள்ளலேயின்னமொருவசாகவித்தை ம 

ணிக்குடலில்பெருங்காயம்பொதிகாசம்தா Cor, . (௪௪௮ 

வசாதவித்தை. 

காசமொன்றுகாயமிரண்டிக்துகானு கசாயொன்றுநாசத்தைகள்ளிப் 

பால்கேள், விசமுறக்சழஞ்சொண்டுமிளசரண்டு வெள்ளுள்ளிப்பருப்பவ் 

சேபலமுமோன்௫,கோசமுமிளகுழச்குச்சோவொள்றுங்குழையே



வயித்திபகாவியம் ௬௭. ஏ 

யாட்டி இில்வாகைவித் ௮, தரவேபொடித் இரண்ழெக்குச்சேர்த்து அள 
ன வாசதூதளம்காய்ப்போலுண்ணச்சொல்லே. (௪௪௯) 

உண்ணுவ தமண்டலச்தரன்பத் தியம்கேளூ மூத்தம்னேமிளகுகீசா 
் குமப்பா) ஈண்ணயிலேயொழமொன் றுகாட்டக்கேளு நலமானகல்நார்கா 

ன்சழஞ்சொண்டு,  சண்ணயிலேகல்கார்சான்காசு தூக்கி சரிப்பான்றக்கே 

சைவேரும-ட்டி, 'வண்ணமுறப்பாச்களவு அரசம்டட்டை வரிச௪ வெள் 

ளகிவிசையும்வசாகனொன்ேேற, டட (சடு௰) 

ஓன்றாகக்கூட்டியேவாக்கவைத்து வுத்தமனேயசசம்பட்டைகியா 
ழம்வைத்து, ஈன்றாகக்காலதீஇஃகயொழத் துள்ளே நாட்டவேயரைத் திரு 

. ந்தமருக் அதானும், இன் திடவேறீ டுக்கப்ெபருவயிறு கவு சாத 

ோகமெல்லார் இர்ச்துபேர்கும், கின் நிடவேசாலையர் இயிருவகையமூம் 
டு கிசமாசப்படுபருவுக்யெம்பு றன, (௪௫௧) 

2 படபருவுச்கு. 

படுப்ருக்களொ ஜிச்திடவேம்ருக் கேளு . பண்பான௮விரிவேர்னா 

ட்ப்பாலைவேரும், கொடுகேலின்வேரின்சோால்முன்றுமொன்றாய் கூட் 

ிரியாவின்பாலாட்டிவால்?, கொடுச் தண்ணமூன்றுகாள் தீச்ச்துபோகு 

டம் சொல்லுகேன் வசைஞூன் அ௮ுபாலிலாட்டி, அடுப்பில்வைச் ஐு.௮ரிசியி 

ட்டுச்சமைத் ஐவுண்ண ஆச்சரியம்படுபருக்கள்சணிர்துபோமே, () 

படர்தாமரைக்கு, 

போவததற்குக்குன் வியிலைபிலுப்பைப்பட்டை புகமானசெருப்ப 

டையுமூன்று மாட்டி, பாவகமாயிலுப்பைகெய்யிலாட்டி மைம் சாபண்பா 

கப்புண்ணிலிடபா தியோடும், சாவதில்லையிவைபடர் தாமசைக்குக்சேளு 

் சாதகமாய்கொடிவேலிவேரின்பட்டை, Sta Baw paseo வேரும்வித் த 

ம் கழஞ்செண்டுபழச்சாற்.றிந்கரையஆட்டே: - (௪ட௩) 

ஆட்டியேபாக்களவாய்மூன்றுகட்டி யப்பனேயுண்ணாக்குமேலும் 

பசு, வாட்டியேயுதிர்ம் அவிடுமின்னமொன்று வள?சொருக்கெகேர்பட் 

டைகம்பின்பட்டை, காட்டியதோர்சகரைவிச் துசேசச்கூட்டி நாஜிப்பா 

ல் சனில்விட்டுக்காச்சியா ற்றி, நீட்டிரீபுரைகுச் இித்தபிரையுண்ணரீசொ 
டுப்பாமிலிருர் சவினரயும்வேரும், காட்டிய/யசைத்தருந்தமேலும்பூச 
சனிச்தனியேதீருமடாசாத்தக்கேளே, ... (௪௫௪)



GT Sir si Muapahas poigOeas, 

aii Ga dee, 

&0G ge S psn Bucd Ht gE son சாதகமாயெண்ணையிலே . 

அணாவிலைச்சாறூத் இ, சேர்த்சவ்கேசகொடுக்கவேகிவிர்த்தியாகும் செப் ' 
பக்கேள் இரிகமிகு தாளாயாட்டி, ம: ம். றமில்லாச்சழற் விஜ யோம மீக 

வகை Porton os Bogs அழமுன்பொடியுங்கூட்டி, யூச்துவாய்கல்லெ 

ண்ணையிட்டுருட்டி புண்ணவேமலட்வெலியொழிர்துபோமே (௪௫) 

பவு இரக்க. 

தழியாசபவு க இரல்களொதியகென்று. சைச்? றன்மேனியப் 

பாசமூலம்வால்கி, கெளிபாமல்கிழலுவர்த் தர்யுலர்க இயாட்டி, கே,த்தியா 
ய்லடிகட்டிவெருகடி கான்வாங்இ, கழியாகவெண்ணையிலேகுழப்பித் இண் 

ண கணங்களற்்றுப்புண்ணுக ரூவ்கடினமானா;; ஹமியாமல்மண்டலந்தா னு 

ண்ணச்சொல்லு- மப்பனேநிர்ப்பாச்சலா pigeon, (௪டு௯) 

ஆ முமப்பாவிம்மருக்கால்கிசமாய்ச்சொஷ்னேனாருக்குஞ்சொல்லா 
தேஆத்தாள்சொன்னாள், மீருமல்கொஞ்சகாள் வியாதியென்னாய்விரைவு 
உனேயிருபதுஈ-ள்கொள்ளச்சொல்லு, வேறுபடும்வியா தியென்றால்ம 
ண்டலர்தானூட்டு, விளம்பினகோர்மருக்தெல்லா ஞூன்றுமைந்தா; வே 
ருமொருபதார்த்தங்களருக்கவேண்டாம் வீறுடையகெய்பாலாம்வில7 

ந்.தபாசே.. ட் ப -(௪டு௪) * 

வினீத் எல்குங்கப்ரிசலாபுசக்சப்பா - வெள்ளுள்விப்பருப்பல்கேசி 
சன்கைசண்டு, விசைக் அமுளையெடுத்ததனையோட்டிலிட்டு விரவிநீபோ 
ன்னி௰ம்போல்வெத்ப்பிவாங்க, விசைர் தடனேவிளக்கெண்ணைழஞ் 
சரண்டு, விட்டப்பாபனை வெல்லவ்கட்டியொன்று, விசைந்தொக்கத்தூடு 
ப்பின் பிசளக்ண்டி. வேர்க்க?ே 'சவமூன்றுமாருண்ணச்சொல்லே, 0 

தாகம்போக்ச, 

சொல்லுவே தனுடம்புழத்இத்தாகமாளுல் சூட்வொய்கற்ரூனழம 
ணியம்சா ழி, சொல்ல?வசெண்பகப்பூலவுல்கப்பட்டை இரமானஈஉல 
வெல்லம்சேர்.ச்.துவுண்ணி, லல்லல.நுமுனைத்தல்போக்காகந்திரு மப்ப 
னேவெகுகாசமடக்கல்கேளு, லெல்லுமேசெரிஞ்சிக்காய்பச்சையோலை 
வில்வப்பழச்சகையுமகெத்பொரியும்வால்கே, ச (௯௫௯) 

சப்பான் சிலந்தி, 

கெத்பொரியுஞ்சேகமூமேலந்தானும் கேசாகவசைக்கல்கேவசாகன் 
தாக்கி, வத்பெரிய9ழிச்சட்டிப்பாண்டச்திட்டு அரச்.தனிருல் கூடவிட்



வயித்தியகாவியம் கட, என 

டூச்சலமும் மிட்டு, சொற்பெறவேயருக்இ விடில் ரரகந்இ. ரும்சொல்லுஇ 
மேன்காப்பனெடுசிலந் இக்செல்லாம், நம்பெரிய கன்ஞரிசிமுகு அஞ்சா 
னல மூலகிலவேம்பு காட்டக்கேளே, (௪௬௰) 

காட்பிேேறக்காகிகல்கலினு ஜம் நலமான கெல்லி முள்ளி௰ி 
-சரமூலி, கூட்வொய்கொழுஞ்சிவேர்பருத்திவேரும் கூறான டேய்ப்பிர்க் 
கும் கூடகேராம், வாட்டமணத்தக்காளியே ருங் கூடவசைக்தஇடிச துவெ 
ள்ளாட்டு தணவனித் து நீட்டியேபினசந்கதனை கூடி கான்கட்டிகிம்பநெ 
ய் கல்லெண்ணை2தங்காய்கெய்யே. : , (௪௯௧) 

கெய்யுட_வேபுல்கெண்ணை காலும்சேராய் நீலக் ஐசாரதனைரெழெ 

வார்த்து, மெய்யாகவடி.த் இறுத் ஐ குடிக்கச்?சொால்லு மேலுக்கும்பூடட 

வேவிரணந்திரும், கா ய்யவேயக் இக்குவெக்கீர் விட்டி. குளித் துவாச்செர 
ல்லவேகுணமாம்பாரு, ௪ய்யாதசடைக்கரந்தியெ Yas De மியம்புவே 

ன்மருக்அுவகையியம்பு?வனே., (௪௬௨) 

சடைக்கிரந்திக்கு.. 
௩, 

. இயம்மினதோர்குக்குல் கெய்தானப்பாசேளூ மியிசண்கெழஞ்செ 
டுப்பாய் குக்குல்கானும், ஈயம்பெற வேவேப்பிலைச்சார் விட்டனாச் தகா 
ட்ட்டா.விருகழஞ்சு கெல்லிக்கெக் இ, வியம்பெறவேகழஞ்சரண் குக்கி 
லியம்வெள்ளை மீருமவிவைமூன்றுமுன்சர்கொண்டு, மயம்பெதவேயா 
ட்டிரீவழி்துக் கொண்டு வாசடாகெய்காழிதாழிக்குள்ளே,. (௪௬௩) 

் இருமல்புகைக்கு, 

தாஜிக்குள் முக் திட்டுக் கல்மெனம் தயவாகவடித்திறுத் ஐக்கடு 
குகூட்டி, வாழியப்பாகாசிடைகானிசண்டு நாக் ம௫ூழ்ந்அண்ணக் இன 
மைஞ்சுமைக் கேளு, சாழித்தசடைக்கசப்பான் இர்ச் தபோகும் கணி 
யாதவிருமலுக்குப்புகையைச்இசா ல்வேரம், பூமிச்தபொன்தாசம். ae 
செய்அபொடியாக்சக்கொம்பசக்குமவ்வண்ணக்சானே, (௪௬௪) 

அவ்வண்ணமடக்கியேபாவட்டங்கமப்பனேசாரித்து வண்டைசெ 
ய்து, அவ்வண்ணம்புளியந்தோல்கரகத்திட்டு அனலிட்டு தணலாக்யவர் 

முன்வைத்து, அவ்வண்ணம்பகைவெளியில்போகாமல் தானடைசு ற்றி 
க்குஜிையொன்று ger HC uO, ௮.வ்.௮ ண்ணமிருமல் போம்பக்க 
மொன்று, அப்படியேபுகையிடிக்கதுண்டிடாகே, (௪௬௫) 

அண்டாதுயின்னமொன்றுகா.த்தோடே யழசானபொற்கொன்றை: 

ப்பட்டைசானு, மூண்டாதவுவர் இலைநீர்விட்டு' ஆட்டி. யலாரவெள்ளைச்€



சாறு அகத் தியமுனிவாருளிச் செய்த, 

லையிலேதடவித்திச்த) தண்டாதளோயுள்ளோன்மோருஞ் சோறும் சாம் 

பிஃடுப்புகைகொகுந 5 இப்பிடிக்கச்சொல்லு, மிண்டாதவிருமல் போமின் 

னமொன்று வெள்ளீயச்சலையிலேபிசண்டைச்சாறே.. (௪௬௬) 

பிசண்டைச்சார்விட்டு ஈன்றய்ப்பிசட்டிக்கொண்டு பின் கேள்தேற் 

றங்காய்குழையவாட்டி, பிசண்டைச்சார் தவட்டியே துணியில் தோய்த் 

து பேதமன்றுயுலர்த்தியேமறுகாள்கேளு, பிரண்டையினில் '$மேனிச்சா ' 

ர்பிளத்தோய்த்து பொன்னரிதாரமதைப் பலக்கத் தேய்த்து, பிமண்டி. 

டாதுலர்த்தியே தஇரியாய்க்சட்டி. பிடிக்கு கீ மோருஞ் சேரறுண்ணச் 

சொல்லே, - (௪௬௪). 

உண்டபின்புல்லெண்னைக்குள்ளே ௯ மைந்ஃர பா வுறவெடுத்ததிரிளை 

த்து வூகிப்போட்டு, உண்டி டவேதிசிசெளுத்.தி யவித் துநீயுமூறிவரும் 
் புகையெல்லா -மூண்டையானா, லுண்டுவிடுமிருமலெல்லாம் பயர்தோடி.. 

ப்போ மொருகுமன்னு புகையும் வெகுவுசதமாகு) முண்டிடவேகோ யெ 

ல்லாம்பத்பமாகு முறைக்ேேன்மாத்திரை தானுறைக்கறேனே. (1 

காலாந்ழவயிாவம், 

உசைக்கறேன்மாத்திரைப்போப்பாகேளுயுயிர்க்கருள் காலாந்தவ 
யிசவன் தானப்பச, உரைக்ேன்வெண்காரம் சூகம்காவி யுற்றலிம்கம் ‘ 

கேர் வாளம்இரிகடுகுசாணு, முரைக்கறேனிவையெல்லாம் சமனாய்த்தூ 

க் யுத்தபழச்சா றிஞ்ச்சா கூட்டி, உசைச்ேனிச்சாரிரண்டுஞ் சே 
ர்த்து வொருசாமம:ட்டியேயுண்டைசெய்யே, (௪௬௯) 

.... உண்டைகுன்றியிடைகட்டி நிழலுலர்த இ யூட் ட்டுவாய் 25சசமொழி 
யவென்றால், சண்டைகிறும்வேர்க்கொம்பு யொழமாதல் தாக்குவாயிஞ்சி 

மிடசாற்றிலாசல், பண்டையுதுக்தாபசுமொழிய வென்றால் .பழச்சா 

றுலிஞ்சிச்சார்பதமா ய்சேர்த்து, தொண்டையுறக்குளிகையிட்டு வருக்,௪ 

நல்கு துடி.£தச௬சத் துக்கு மூலைப்பால்கூட்டே, (word) 

கூட்டையிலேபச்தியங்கள் காலத்தாலே குழையவேபால்கழஞ்செ 

ந்திரேசம், வாட்டமன்றிச்சேர்.ச் துடனேமுருங்கைச்சாறுமைந்தனேமா - 

லைக்குக்கியாழங்கேளு, முட்டையிலேசெக்தொட்டிபேசாமுட்டி முள்ளி 

லேர்பற்படகம் சர் இத்தண்டு, மூட்டவேழுத்தங்காயிவைகள் Gerais 

Qui Pésruoutsuosg 6p 3 Be sg, ஊட்டவேயெட்டொன்றுல் த 

ஙரழங்காச்சியுண்ணச்சொல்ன்னிக்கெகுரைக்கறேனே. ் (௪௪௧)



வயி தியகாவியம்- டம, ௭௯ 

்.. சன்னிக்குககயம், 

உரைக்கறேன்சன்னிக்குகசுயஞ்சொல்வோ முற்பனமர்ய் சேற்றி 

ஸன்சாய்ப்பிஞ்சும்கன்றா, யனாக்கக்கேள் வெண்€லை தன்னிலூட்டி. படை 

வாகச்சன்னிவர்தசஇயானால், வினஷாயவர் தசலையிலேகொஞ்சசக Cw 

ன்முலைப்பால் தனைவிட்டுக்சசக்கொக்கள், புலா யேருதேபிழியில் வாந்தி 
யாகும் பொருமலொடுகெஞ்சவலம்போகுங்காணே, (௪௪௨) 

எண்ணே. 
_ காணப்பாமுக்கானும் Bap hich apis காணாமல் விமுங்தோடுஞ்சன் 

னியெல்லாம், பூண்ப்பாமெண்ணையிதுயிய்ம்பக்கேளு புகலவேலேப்பம் 

Carnes pps, தோணப்பாபிசமிச்சார் துளசிச்சாறு சுகமான இராய 

ச்சாறும்வசைக்குழக்கு, அணப்பாவிவைவேரும்பலமுங்காலா மதனோ 

இமுசு௮முட்டைபலமுல்காலே, : (௪௭௩) : 

காலப்பாவெளிச்சமொப்பிசினுல்கால்தான் கலந்து மிகவிரைந்தாட் 

டிவழிக்துகியும், தாலப்பகே்பெண்னைபடயும்கிட்கோசிக்யே காடை 
தானுண்ணச்சொல்லு, காலப்பாஇழிர் அவிடுமாவத துவாசம் ச தப்பெல் 

லாம்தேய்ந்திடவே களங்கந்திரும், காலப்பாசுரம்வக்தவுடனே இரக்கக் 

சான்திம்ததகிய் க தில கபாலக், (௪௪௪) 

Ge சாயகாலாந்தவயிரலம். 

பேருரைக்கமைச்தனே சேளுகேளு பிசளய்காலார்தக ஒயிசவற்கா 

ன், பார்புகழுமரிதா.ரக்கட்டியொன்று பண்பாகப்பூசினிக்காய் தண்ணீர்க் 

குள்ளே, பேர்கோக்தத்தோளார்இர மெரித்துவாங்க பிரட்வொய்சுண் 

ணநீர் கொண்டுபின்பு, ஆரவேகோளாக்திச மெரித துக்கொண்டு க்தி 

.டைக்குச் சுத்திசெய்ச காவிதூக்கே, (௪௪௫) 

தூக்கியேபிரண்டைச்சாரகனிலா ட்டுச் சருளவதைக்குகையிலிட்டு 

- ச்செம்மண்செய்து, தாக்குவாயுலையிலிட்டுப்பமுக்சவூதி சணலாதியெடு 

fae நீவைத் க்கொண்டு, சேய்க்கவேசுக்கதனைச் தூளாயாட்டிசறப்பா 

கத்இப்பிலியுர் தூளாயாட்டி, பார்க்கவேசுரம் வந்தாற்பொடியிரண்டில்ப 
ணவிடையும் நாலுநீபண்பாய் தூக்கே, (௪௪௬) 

பண்பாகமுன்பொடியும் ரண்டும்கூட்டி. பண்பாகமத் திச்சுப்பணம் 

தான்கால்கீ, யுண்பகற்குவெற் நிலையிற்கொடுக்கும்போது உடன்விடும் 

விடாதா௫லுனாக்கக்சேளு கண்பார்த்து ௮ரைப்பணரதான்வெ் நிலையி 

னாட்டு காட்டுமுன்னே சுரர்தீருப்காட்டவேண்டாம், சண்பாகச்சாங்களு
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SGU usmye sor Fae, சாட்டமாயெண்பதைகீர் சாட்டக்கேளே, | 0 

vag. gon Aaa, 

க்ட்டமு றுங்கடுக்சாய் தான்பத்.துவாங்கி நால்வசாகன்சேசப்பாலி 

ங்கமொன்று, காட்டவேசாத்தரபபேதியொன்று கருசாவியொன்றுதான் 

சேசக்கூட்டி , யாட்டியேதூளாக்வைத்துக்கொண்டு அப்பனேபணவி 

டைத னெடுத்துக்கொண்டு, £ட்டுவாயலுபான மிளநீர் தன்னில் கினைவா 

கத் தயி/வெல்லக்யொழக்தூடே, (௪௪௮) 

சாக்குனிகை 

Bayips g Pu வாழைப்பழமுமாகு கனரல்கள்கலந்து போம்ப 

த்தியங்கள்கேளூ, Burp Bw? wt ah சோழறுண்ணச் சொல்லு கரட்டா 

தேயாருக்குமிச்த நூலைச், கொழமஞ்சுசலங்களுக்குக்குளிகை சொல்வோ 

ம் கனளுசம்வெண்க। சமிளகு சானும், மயொழமாச்இப்பிலியூமத்தம்வி.்.து 

ங் .களமங்கமன் றி ச்சரி தூக்ல்வச் தூட்டே, ர் (௪௪௯) 

் ஊட்டியேமர்கஞ்ச.ர்விட்டுரியு மூறவாகவேழரைப்புச்சாமமொன் 
௮, ஆட்டியேகுன்றியிடைகுளினாகட்டி யாறினபின்னெருக்கம் வேர் இ 

யாழக்தூட்டு, மூஃடியேசெவ் யியத் தூள் வசாகனொன்று மொண்டிட்டு 

குஸிகையோன்னு மூழங்ககல் ளெ, நீட்டவேவாதசாஞ் சன்னி மூர்ச்சை 

நிலையா குஸிர்க்தசுசமனைத் தம்? பாமே, - (௪.௮) 

நூரதத்நாரீச்சுரம். 

போமப்பாகுளிமையொன்று தயிலத்தாட்டி. பொடியாகுஞ்சுசங்க 

ளெல்லாமபத்தியஞ்செல்வேன், ஆபப்பாதயிறுஞ் சோமுண்ணச்சொ 

vg ஆர்.ச்தனாரீசரத்ையவையக்கேளு , வேமப்பாசாவிகெர் திவெண்சர 

சஞ்சூகம் டக்க அமில ப னர்வுல். சாமப்பாசாமமொன்று.த 

ட்டிவாங்க தயயாகக் துகைபிலிட்டுச் சலைசெய்யே, (௪௮௧) 

சிலையதில்மண்செய் go சட்டி.லிட்டு செறெப்பாககக யுமுப்புப்போ 
ட்டு, சரலவேமேலுமந்தவுப்பையிட்டு சட்டி.கொண்டுகவிழ்த் இத்தி 
தாக்கமூடி, மாலையடுப்பேற்றியேகலைஉன்னி ஆட்டுவாய்கூசன்றுபத்துக் 

கடிகையப்பா, காலையிலேெல்கமு நீர்க்கிழங்குச்சா.ந்றுல் கடுகவசைம 
அராளில்சொச்சிச்சாறே, (௪௬௮௨) 

செச்சிச்சார்விட்டாட்டி மூன் ௮௩ வில் கெகிழவரையாகல்சார்வி 
Rams sr, அச்சமறவுலர்ச்தியே தூளாயாட்டி. யப்பனே குழலிலே
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யடை க் துக்கொண்டு, உச்செமாமுன்சொன்னசாறுவால்க யொவ்வொ 

ருபணவிடைதானுண்ணச்சொல்லு, ஈச்சியிடுஞ்சுரர் தீரும் உயணங்கே 

ளு சண்டுமெருபு.றத்தில்ஈ ட்டக்கேளே, ; fea) 

காட்டப்பசமருக்திட் டசாற்றைவாங்க நா௫ியொன்தில்கயெமிடச்சுச 

ததைக்கேளு, மீட்டப்பாவொருபுறத்இலடிக்குங்கண்டாய். மீளவந்தகாசி 

யிலேககிபமூற்று,  காட்டுமுன்னேயிருபுறமுந்தணிர்துபோகும் கருக்கி 

விடும்விஷபாகம்கன்மம்போகக், கூட்டமுன்னேயெண்ணெய்க்குப்பாகம் 

தானுள் கூற்க்கேள்புலத் இியனேகொள்கைகீயே, (௪௮௪). 

பெருவாயனெண்ணை, 

.கொள்ளடாவிளக்௦ உண்ணைபடியும்காி கூரமுறும்பெருவாயன்ப 

லுழக்கு, கொள்சயேதோரீருள்ளிச்சாறு. கானும் RL LT gens lig wy as 

Gemouw souss கொள்ளுவாய்சானாக்கியிலையுமிக்க ' கொட்டான்் கரந்தை 

யிலைசின்னிபத்இரி, கொள்கியதோரர்கா த்ரூட்டி சாபிபுத்திரி கொத்தோ 

டே கத்பூரிகள்ளிக ளே, (௪௮௫) 

வள் லிய டுதுள9வி ap cD rb Behn ணும்வளச ந்தசங்கல்குப்பிபரு 

த்இபத்இரி, Gags ளியெனும்பருத் திலையுங் கொத்தான்சல்குகோழியாவ 

ரையிலையும்பிச AC raf, Bei வியெனும்பெருவாகமடக்இத்தையாகேளை 

யிலைச்சாறுவகைக், குழக்குத் தானும், தெள்ள CaP ipawrdéG pagar 

னும்சி.றுகு தட்டையப்பையுடகிழங்குசானே, (௪.௮௬) 

கிழங்குடனேமன்னாரிதேற் மூன் வேரும் இருபைய௮ஞ் தொப் 

பெருல்கிளா வேர், கள ங்கமல்லபச்திரிகேர்முன்னை வேரும் கழஞ்சியிவை 

வகைக்கய்கேயிசண்டுதாக்கு, விளங்கவேகார்கோ லின்னரக்தைமஞ்சள் 

விளாலரிசியிலவுங்கம்பூகவிருட்சம், புளங்காச ஆயில்பெருமரத்தின்பட் 

டை பொலிவாகக்கழஞ்சியல்கேவகைக்குக்தூக்கே. ் ramen, 

கழஞ்சாகக்கூட்டிரியாட்டிவாங்இ கலக்கடாமுன்மறுக்தின் ero 
லூட்டி, , விழஞ்சிடுவேயடுப்பேத்திமூன்று ள் தான்வெதுப்பியேகொஇப் 
பித்துகாலாகாளில், சளந்தீரவிராயகற்குப்பூசைசெய்து காய்பதத்தைம் 
றவாதேவடி.த்துமைந்தர; வுளங்கு துளிரக்காசிடைதானிரண்டுதூக்கி wy oot 
டவ மேறுக்குப்பூசச்சொல்லே, (௪௮௮) 

வங்கபற்பம். 

பூசிடவேவிஷ பரகம்பாண்டுதிரும். பொருமலறுஞ்சோகையறும்வீ 
க் தாக்கம், மாசியறும்வன்கபற்பமதனை க்கேளூமைச்தனே பஇனெட்டுக் 

மக
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குட்டக்திரும், வாய றும்வங்கத்தை யுருக்கிச்சாய்த் து மலரவேயிரகு 

போல்தட்டி. வெட்டி, பாசி தம்கொச்சியிலை துலாம் கான்வாம்கி பண்டாக தட்டி.வெட்டி, பாரியு 
யுலர்த்தியேதூளாயாட்டே, டன் (௪ ௮௯) 

ஆட்டி சபரப்மியே9லைக்குள்ளேயஇன்மேவேவெள்வல்கத்தகட்டை 

வைத்து, நிட்டியேயிலைக் தாளை மேலுக்தூவி நேற்பாகப்பாய்போலேகரு - 
ட்டிக்கொண்டு, மூட்டியயி; சூபுரமுந்தயவை,த் ௮ மூட்ங்காமல் இனமொ 

ன்.றுயெரித்.துநீயும், சாட்டியதோர்? கடெல்லாமெடுத்துக்கேளு, Bor pes 

Coarg seen sciGar, ae i _ (௪௯). 

தள்ளிவிட்டுவெ்ததெல்லாம் தூளாயாட்டி. ச் தயவாகச்சிமிழ்தனி 

லேயடைத்்துவைத்து; வெள்ளியதோரனுபரனல்கார்கோலவித்துதஇறமா 

ன.ஆதிண்ணாபாளைவிச்தும், துள் வியேயிவைசமஞாய்த்தூளாயாட்டி. சூ 

சணஞ்செய்லெல்லத்தில்சூட்டிமைந்தா,துள் ளியிரிவெருகடி.கான் வெண் 

ணைகெய்யி லாகாதகுட்டம்பதினெட்டும்டோ மே, ் (௪௯௧) 

போலவதத்குவங்கபழ்பம்பணந்தான் தூக்க புகட்டடா வெண்ணெயி 

லேவெட்டைக்கெல்லாம், ஏவதற்குக்ஷ்பரோகம்சுவாசகாச மெய்ப்பிளை 
ப்புயீளைக்குத்கேனிலர்ட்டு, போவதற்குயெலிப்புழுச்கைமுட்டைத்தோ 

டு பொங்கோழுகாட்டமிவைசுட்ட சாம்பல், . போவதத்குக்காடிடைதானு 
லகக்கிப் போந்இடவேபணவிடைகல்பத்பர்தரனே, (௪௯௨) 

பத்பமொ டுவெள்ளரிக்காய்கம்க்காய்வெர்சண்ணீர். பாங்கானகெள் 

ளாட்டுபாலிலாதல், பற்பமிடுமிளகீசாலி௨ற்றிலாட்டப் படரானகல்லடை 

ப்புச்சதையடைப்பு, பற்பமிடவொழிக்துபோய் இரிச்செனங்களெல்லாம் 

பாய்க்தொழுகும்சலக்கழிச்சல்பாகமாக, பற்பமிடுகாந்தசெந்தூரம்கூட்டி 

பருக்சேனிலுண்டிடவேபரிகாாமரமே, (௪௯௩) , 

பரிகாரம்வெள்ளிரிக்காய்கடுக்காய் Gatlsschedtt பழக்காயின்வி' 

'ரையுடனேமாட்டிரியும், பரிகாரம்பற்பமிடுரிச்செங்காளாறும் பத்து 

க்கும்சலத்தேறப்பகரக்கேளு, பரிகாரமுட்டை த தேர் யெலிப்புமுக்கைப 

கர்காரம்வெள்ளையெச்சம்பதமாய்ச்சேரு, பரிகாசம்வெண்காரம்பொரித் 

துக்கொண்டு பாக்சடாக ரகிடைநீயாட்டுப்பா லே. .... (௪௬௯௪) 

பாலிலேபொடி.யிட்டுப்பற்பமிட்டு பருகவேமேகமென்றதனைத்து 
ம்போகும், காலிலேகையிலேசூலையானால் காட்டிவேன்சூலைக்குக்குடோ* 
ரிதன்னை, சூலிலேயரைசூதந்தாரல்காரம் சுககெட்இதிரிகடுகுதிரிபலையும் 
வாளாம், ௪௪ லிலேவளர்கரிப்பான்சாத்தில்நீயும் சாமமீரண்டாட்டி.யேத 
யவாய்வரல்கே. (௪௫௯)



வயித்தியகாவிடம் ௫, =O) IB. 

வால்கியேகுன் நியிடைகுவிகைகட்டி. மாட்வொய்மிளகுசனிலிஞ்சி 

: ச்சாற்றில், கதான்யேவெவ் வேகுளிகைஞூட்ட சாற்று வேன்சூலையெ 

ட்மிஞ்சாடி.ப்போகும், நீங்கியேகுன்மம்போம்குவைபோகும்கேரானகாய் 

ச்ஞூலைநிவிர்த்இயாகும், பாங்கியேயிக் துவினகளுவேத்கெல்பம்பா டிவிய 

ன்ரகூராமபாண்ல்காணே, ன் (௪௯௬) 

் சகுசாமபாணம் 

ன சாணப்பாகுன்மமசொசமான இுணிமுதல்பலவகைக்குங் களக்க 

ம்போகத்: சோணப்பாதுச்சச்செட்தூரக்தானுஞ் சூட்டுவேன் ஐு.த்தமொ 

கொரந்தங்காரம், ஊணப்பா வெண்காசகிமிளைதானுமொவ்வொன்றுக்கொ 

வ்வொன்றுகழஞ்சகெட்டி, பூணப்பாகெர்திரண்பெலகரையுமஞ்சுபொரு 

் கல்வ papell ட்டி.வாங்கே, (௪௯௭) 

வால்ககீகுகைசேர்த்துபுடத்தைப்போடுமைக்தனேசெக்தாச மாகி 

ற்கும், வாங்யேகாசளவு*னிக்குள் ளே மாட்டடாசெக்தூரம்பணக்கான் 

தூக்) வால்டயேவயிற்வ்வலிசொணிபோகும் வளர்குட்டஞ்சலக்கழிச்௪ 

ல்பாண்டுபோகும், வாங்கயேசாஇக்காய்பொடி.யிலூட்டி: மந்தமாய்க்கழி 

இன் தமயக்கம்போமே, (ema) 

இசசகற்பூசம், 

மயக்கமருஞ்செக்தொட்டி.வேரைவால்்இ மைந்தனேதோளலுரித்துத் 

தாளாயாட்டி,. மயக்கமறிஞ்செட் தூரம் கன்னிலீய oss SEE ரரணியெ 

ஸ்லாம்வாங்கும்பாரு, மயக்கமறுமிசசகற்பூரஞ்சொல்வோம் வந்ததொரு 

வியாஇபோம்வரிசைகேளு, மயக்கமதஉப்புக்குச்செங்கல் தூளும் வரிசை 

பெறவுழக்கொடுத்துவைத்திடா யே. (௪௯௯) : 

வைத்ததோரிருவகையுக்தூளாயாட்டி மைந்தனேசட்டிக்குள்பாச் 

இகியும், வைக்திரவாயஇல்குகையைச்சூதமப்பா வாரடாகழஞ்சுபத்து 

மாற்றமன் மி, ஸைத்தவிகேஞுகைவாயில்பொடியுவிட்டு மறுசட்டி, க்கொண் 

டிட்வொயைமூடி, வைத்து சஎழுலைமண்ணுஞ்செய்து மாயிபதம்பூரித் 

அ.ஆடுப்பிஷே றே. (Gir) . 

அடுப்பேற் நிக்கமலவன்னிதினந்தானொன்று ௮இன்பிறகுகாடாக்இ 
ட்னியுக்தான்மூன்று, கடுப்பமுடகாலுகாள் சென்றபின்பு கன் நினுடசாணி 

யிக்தக்காட்மெண்ணு, கடுப்போலேகட்டிநீசண்ணீரூத்தி ஈன்முகச்சுவ 

ரியபின் சலைகொண்டு, வடிப்பானாகேகாக்குபின்னுங்கேளு மதுபடி.யுகீ 

ர் விட்டேயெரிக இடாயே, (௫௭௧௪)



௮௪ அகஸ்தியமுனிவரறுளிச்செய்த 

ஏறிச்தாறியெடுத்துப்பார்சட்டி ae ட ஏழிகி்குங்கற்பூரமெடு 
துவைச் த, அரித்திடுமேகாய்சூலைமண்டை சூலையப்பனேகா சிப்புண்தொ 
ண்டைப்புண்ணும், பரித்திடுமேராசிகீர்கண்ணில்கீறும் பாம்கானதேனி 
லேகொள்ளக்தீரு மெரிக்திடவேயிடையேதுபண சதஇக்பா இயூட்டடாசூ 

லைமுதல்புண்ணும்போமே, (௫௭௨) 

புண்போகுல்குன்மர் துக்கஸ்பானங்கேள் பொடி செய்அநிரிகக 
பாணக்தான்முன்று, ' பண்பாகச்கற்பூரமரைப்பணக்சான்டேனில் பாச்ச 
வேகுன்மமெல்லாம்பறந் துபோகும், கண்பாகளுலைக்குவெள்ளைகாய்ப்பி 
னும் கடுசுக்குக்யொழம்வெள்ளுள் ளின் தலால், உண்பதத்குக்கொடுத். 
திட வெரிகழ்த்தியாகு மோகெறமுணிக்கு. ஜண்மைகேனே, (Gan) 

இரசபற்பம், 

உண்மைபெறச்சா இக்காய்த்தூளிலிட்டு வொ டுல்காதசடினமாம்வா 
ய்வுக்கெல்லால், வண்மையுடன்சேகக்யொழக் தாட்டு age su pig 
பற்பம்வகைக்குக்கேளு,' வண்மையுறுஞ்சூதமொன்றுசெந்இியொன்று 
மாறுாமல்தூளாக்கவொங்கிக்கொண்டு, கண்மையறயேறண்டச் தயிலத்து” 
ள்ளி காட்டி யேமத்இத் ஐக்கலஈ் துவையே, ': ட (௭6) 

கலக்தகொருசூச.த்தைத்சேன்பிரட்டி , கட்ட rane? கருக்கா 
ய்மைநதர், குலைக்துசெய்கள்பிடி. த். துக்குடைக்துமல்கே கூறானவெறுக்கு 
ப்பொன்னாவரையிலுப்பு, பிலக்கவேமிளஞுவிவைகேராயாட்டி பேணியே 
என்மகனே எடுத்துக்கொண்டு, பெலக்கவேசெம்கல்லுக்குள்ளேபூரிபுகட் 
ட டாககளல்கமென்றசூதங்கேளே, (௫௭௫) 

மேளட ரகளங்கம்வைத்துமருர்தால்வாயைக் கெட்டியாயடைக்து ம 
௮.செங்கல்லாலே, சூளடாவளைக் துன் முய்லைசெய்தசூட்டடாவெழுச 
லைமண் ணுமேலே, ஆளடாகுதியொன்றுமுழ ச்இில்தோண்டி அதுகிரம் 
பவிரகெருவும்போட்டெரித்து, சளேடாகுழிகிறம்பமண லைக்கொட்டி நினை 
வாகவெருவடி.க்இப்புடக்தைப்போடே, (௫௭௯) 

'கஇராணிக்கனுபானம், பத 

புட பேர்டு னலுன் அடித்த புசழானளுகமல்கேபற்ப 
மாச்சு , கடம்போடுகோய்க்கெல்லாம்பணவிடைதான்சாத்று காசடைஎ... 
ரஃமஇல்சீதேனுங்குத்து,. - உடம்போகவேருண்ண கெஞ்சுலிகரணி . 
யோழியாதூரா ணிக்இங்க னுபாதக்தான், இடம்பேச சொதிக்காய்சொம்பு 

பக்தரிேனும் சேர்த்இரிலாய்வாய்வுக்குச் ”ரகரந்தைக் கூட்டே,  - 0
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வயிதஇயகாவிடம்-௬இ, ௮௫. 

ஈட்டுவகை தீர, 

கூ Lp OBC 'டுவகை சீரமென்றுல் கூறுகறேனெருக்கம்பால் து 

டனியிரண்டு மூட்டடா விரதபத்பபபணந்க ரனப்பா வுழ்றபழச்சாற்றாகுக் 

"தளிரிராம், காட்டுமாகளைப்பழகீர்கணணீராகும் ஈல்லகண்டக்கத்திரி 

சரபழச்சார்கேராய், ஊட் ட்வொய்க்ஷயமுதலாய்ே 2ஈஞ்சித்கட்டுமுப்த் தரர்” ் 

ப்பாய்ச்சலிவையனை த்தும்போ மே... (Ga) 

'போமப்பாகு றலை கெல்மாக் கழஞ்சொண்டு பொம் இட்டுகெர்ப்பரி 

'ரடைப்புத்திரும், சேனப்பா உழக்குவிபெட்டைக்குள்ளே சேர்த் ௮ விடி 

தர்மாங்கசெடை ப்புத்திரும், நாமப்பாயிப்படியே நிசமாய்ச்சொன்னேன் 

நாலா யிரத்துக ரனூற்றிக ரம்ப த்தெட்டே, ஆமப்பரவியா இக்கு. watt Gert 

ணி திக வனா கடன் று கணயல்ப (Gare) 

(setup. gh Beate 

- ப்ண்டிசனும்பரிகாரி வயிக்யனென்றும் பகருகின்றமொஹியெல் 
லாம்பசலுக்காகும், கண்டி கமாய்முகம்பார்திதுகோயைப்பார்த்.து இத் 
கெழுந்தகாடியுடகலக்சம்பார்த்து, மூண்டிசமாய்மூன் அக்குள் வகா; 
பார்த்து முனைகண்மருக்இணு .. .மூிக்கம்பார் தீது, அண்டினபின்பொ. 
ருளாசைமிகுந்்திடாம வதறிம் அசெய்வோனெயு முபிறப்பு மயனாம்பாரே 0 

அயனுசியொரு சற்பஞ்சிருட்டி த தப்பா ' லாஇதிருவை குந்தம் தன் 
னில்லை, மயனாூயிரட்சிக்கத்திரமையுண்டாய் மாய்கையென் நஐஇரோ 

தையைமனத்தால்கண் 0, பயனாகிபெரியோர்கள்மன ஓ.மாஇப்பஞ்ச Bane 

ழூமுடிந்காலுக்கனக்கொன்தின் றிக், சுடனாியெப்பதமுங்கொடுப்பகாஇ 
சோதியொப்பாம்பண்டி சத்தைத்துரைகண்டாசே. (ஈ௧௧) 

துறைசண்டோரதீகமுச்சர் பிறவிசித்தோர் கோற்றுவதுக்தோ.ம் 

மூ.துமிரண் மெத்ழோர், நிசைகண்டோர்பண்டி.கரொன்ற வாக்குகாமம் கீ 

சாகுமவருடையமன அகொர்கால், பொரைகண்டோரவர்பெருமையுரை 
'க்கவேண்டாம் பூவுலலெறியார்கள் புகழ்வார்கல்லோர், ௮ைறகண்டோச 

ஞ்சறையிலமுர்கங்கொண்டோ ரம்மம்மாகமனைவிடவல்லோ ராமே, () 

_ வல்லோர்களாகமம்தன்பொருளையெல்லா ம் வகைவகையேவகுத்த 
திக்துமனமொன்றா இ, புல் லோர்கள்சம்காதங்கடிய் து தள்ளி பொலையு 

டையத்பேரதனரை ப்போழ்றிசிற்போர், நல்லோரேயவர்கண்டா ய்செகத்



a அகழ் பரு னிவசருளிச்செய்ந 

அக்கெல்லாம் ஈமனில்லைமனில்லைகாட்டிலென் go GF, சொல்லார்களுன் 
மைதனையா ர்க்சானாலுஞ் சொல்லுவா ஈ.வில்லாகதுஷ்டர்காணே, () 

காணப்பாபண்டி.தத்இன் கொகையேறென்முல் கட்டரைச்தேனெ 
ன்பாடலிரண்டுலட்சம், பூணப்பாசன்மக்இரிபக வான்தானும் புகட்டினா 
சாசியிலேபோக்கோமெத்த, விணப்பாவுலகத்தின் பண்டி கனாரொன்பார் 
விஇபறி:பார்ப நயெறியர்வல்லோர்கோவை, பூணப்பாமுலமென்றதத்துவ 
தறைக்கண்டா லுடன்சிக்தியாகுமடாயூணிப்பா Gr, .... (௭௧௪) 

பாரப்பாநிமலகத்தா திகர்முத்தர் பழமமைகளனைத்துமொருபார் 
வைகண்டோர், இரப்பாபஞ்சகர் த்சானியர்க்கொப்பல்ல அறிக்கையென் 
ஐழுத்திரையையறிம்தா ராஇல், (வேரப்பாஅடி ஈடிவுமொன்றாய் வெல்லரி 
து௮அவருடையபொருளை யும், அசப்பாவடி.யாகும்பூவொன்முகும் Qer 
ன்னமசெல்லாமவர்க்கியைமச்சூட்டிக்கா ணே... ் . (௫௧௫) 

காணவேவயித்தியர்கானிலையைக்கேளு கற்றறி தபலநாலுய் ௪ 
ருவுங்கண்டு, பூணவேசசத்துவஞ்சொல்நூலுங்கண்டு போக்கோடேதாது 
லட்சணமுப் கண்டு, கோணவேசரக்னிடஇஇகண்டு SS Racin Oger 
ப்பினு... சூகங்கண்டு, ஊணவேபுடபாகமைரிப்பின்பாச மூத்கமனேசெ . 
ச்தாரமுயரும்பாகம் காணவேயிடைபாகம்கோயின்பாகம் கலமானகூண 

- பரகம்காட்டச்சானே,. - (௫௧௮) 

தானென்சரீ சபிலன்௪சஞ்சா ரங்கள் சாப்பிடும்அன்னத்இன். தாக்கும் 
பார்க், நானென்றசொல்லம் றுக்சருவைப்பார்த் து கலமானவாக்தும 

சொருபல்கண் ட. மானென்றமாயையிலேமனம்காடாமல் வாழக்திருப்பார் 
பெரியோர்கள்வயித்இயன்காண், சானென்றஅகமமதைவிட்டுத்தள்ளி த 

ன்னிலையேகன் னிலை.பாய்ச்சார்ஈ தபா ரே. (௫௧௭) 

் அரிகாரபற்பம், 

பாரப்பாவரிதாசபத்பந்தன்னைப் பாடுதேன்பொன்தாரம்பலக்தனு 
அ, நேசப்பாகற்கரர்தைபஞ்சாங்கபற்பம் ீத்றியேயரைப்படியும்கினைவா 
Heures, சேரப்பாசட்டிக்குள்சாம்பலிட்டு ' சிறக்கவேவரிதாரம்பா இமே. 
லும், வாரப்பாசாம் பலிட்டுச்சட்டிமூடி வளிம்பெல்லாஞ்€லைசெய்தும. 
ண்ணுஞ்செய்யே, (௫௭௮) 

செய்துதானடுப்பேத்நியறு சாள்டட்டும் தீயாமுதேயெரித் துவாங்இ 
ப்பற்பம், சாலவேபணவிடைநற்றேனிலூட்டு சலபுண்ணுஞ்சூலையொடு



ஞ் 

வயித்தியகாலியம்-சூ.இ ஈ' 20/57 

வாதவாயம், வாலைப்பெண்போலவருஞ்சயமும்போக மாட்டுதற்குஇரிகட 

: குதேனுக்கானும், காலனாம்கோய்களெல்லா மரிகாசபற்பல் கையு/தையா 

ய்புலச்தியனேகண்டிடாயே.. Gd) 

சண்டிட்டரிஷிமீ னொடு மூனிவர்தேவர் கணகாதம்சித்தர்க ளும்யோ 
இஞானி, உண்டிட்டார்பலநாலும்பலமுகமாய்பாடி. யூமிலேகலைக்இடவு 

.ம்பித்தரொல்லாம், கண்டிடார்கம்பங்களமுதமுண்ணார் கருவியுடகருவிக 

(ங்காணார்காணார், பண்டிட்டார்சேகண்டி. மழைத்தாரப்பா பார்க் கரி 

ககொன்பேலிஞானிபார்த்திடானே. , டக (௫௨௦) 

பார்த்திட வேயிசண்டெலக்தாசம்வால்இ மறகிிவ்கருர்கிபேண்பர 

ய்மைந்தா, சேர்த்திடவேசா ரணையைஞூலமாட்டி. செப்பரியசட்டிக்குள் 

'மூக்காலிட்டு, வார்த்தி.வேசட்டிமேல்தாரம்வைம்து மறுபடியுஞ்சார 

ணையைவைத்துமூடி,, கேர்த்திடவே?லையிட்டுச்சிலைசெய்து நினைவாக 

*.யெமண்ணு றுஞ்செய்யே. . (டு௨௧) 

சர கேழிவெரிபிபமிகராரனலா மு.திரவேயாறியதுயிறக்கிவைத்.து, 

by Seo sR pss Bie ga நின்ற 4 ல்லாங்களைக்துமற்ததெல்லாம்ப 

pu, மூடி. நீகலவ ச் இல்தூளாயாட்டி. யு.5றறுகுழலிலேயடைத் அவைக் 

அ,காடி8பஇனெட்டுகுட்டந்திர நலமானபொருக்குடனேகிராம்புசேோ 

சேப்பாசமபாகந்தயிலம்லாங்க ஈறப்பாகப்பணவிடை தான் தயில 

த்துள்ளே, ஆரப்பாபற்பத்தில்பணச்தித்பாதி யஸிச்இடவேகுட்டமொ 

டுபுண்ணும்கோவும், பேரப்பாலழிக் துவிடுச்சேனுங்கூட்டு .பிலத்தாட் 

டுபட்சமொன்றுபிறிந்துபோகும், கேரப்பாவிலைக்செல்லாம் ப.த்தியல் 

கேளு கெய்யாகும்பாலா கும்பழமுமா மே. (௫௨௩) 

பழமாகும்வெள்ளாட்டினிறைச்சியாகும் பண்ணுமறத்தவெக்கீரைப் 

- பருகவேணும், சளக்இீருமமிர்கசெந்தாரஞ்சொல்வேன் சகலசங்ககோ 

ய்க்கெல்லாஞ்சஞ்€வியா கும், விளக்திருக்கசாமொன்றுகெக்தியொன்.று 

மிக்சகாவல்பட்டையொடுவரசம்டட்டை,யளம் இரப்பாகலிலைபருத்இயிலை 

யுமப்பனேசரியிடையாய்ச்சேருசேரே. ் (டு௨௪) 

'சேர்த்தந்கமபனம்போலாட்டி வாவ் செப்புகறேன்புதுச்சட்டிக்கு 

ஜ்ளேகியும், மாற் ற 2லமூன்றுபடியுப்புமிட்டு மயனமென் றமரும்ததளைக 

டிவேவைத்து; வார்சிஇவொய்சூகமதில்.லந்சானொன் ௮ மயி ீ௰துக் 

தாவேகுழியைமூடி சா,த்இயேசில்லிட்செலேசெய்துகணலூட்மிப் பதின் 
மூன்றுகடிகைதானே, ௫ ் (௫௨௫)



“ 

ஸ் 

பதன் மூன் ௮கடிகைீயெரிம்துவா ங்கு பதத்தோ டேசெம்தா சமரு 
ணன்போலாம், விஇகா ௮ல்குழலிலேயடைத் அக்கொண்டு மிஞ்யெதோ 

ர்சட்டி.க்குள் வெல்லமிட்டு, மதசாறம்பிசட்டி யிர்த வெல்லங்கன்னை மாட் 
வொய்பருத்திவிரைப்பிரமாணசத்தில், Bet pi Bor மேழுஞ்சூலை இரும் 

கரிப்பிட்பபெணாவிடையில்வெல்லமுட்டே, : ச ் (௫௨௯) 

வெல்லத்திலூட்டிவேடக்கச்சூலை 'மேல்சூலைகர ல்சூலைகுண்டுச்சூ 
லை, வெல்லழ்திலூட்டி._வேதலையில் சூலை, வீக்கமொடுபுண் பிளவைமுூழ 
ந்தாள் சூலை, வெல்லச்திலூட்டிடம and 6 39 Bn ay மேல்குடைச்சலெலும் 
புருக்கி விரணம்டோகு By வெஃல_ம திலூட்டிடவேகோய்களெல்வாம் விற 
டங்கும் பத்தியம்கள் முரும்கைம் ண் டே டூ - (௫௨௭௪) 

ரூ.2 வெள்ளை, 

sa Be. Star gy » ரையாமற்றொன்றுாகாதண் ணீர்தான் வெக்£ீரார்தா 
ட்சியன் றி, மிண்டுபுரிகோய்களெ ல்லாஞ்சூகம் வெள்ளையாய்செப்புறவி 
uraGs em, முண் Baur uD .0in பெலஞ் சூகங்கல்லில் கூவிலைமின்னிச்சா 
றமுங்கவிட்டு, கண்டிதமாய்கடிகைதானூறவைக்துக் கணச்ச விைஞூன் 
woman Aes Bu, (௫௨௮) 

கட்டினகைச்சட்டிஈடுவைத் gba கனலூட்டுவொருகா லுகடி.கை 
சென்றபின்பு, கட்டியேசும்இயலால்கண்டிக்கிண் *.தான்வறுப்பரய்காற்ற 
ஓசை மாணுமப்பா, கட்டியன் நிச்சூட்டடாகல்வத்இட்டு5 சருளவேகால் 
கடிகை தாளாயாட்டி, கொட்டிரிகுழலிலே பகனம்பண்ணி கொள்ளடர 
வனுபானங்கூ றுவேனே, (௫௨௯) 

கூறக்கேள்பணவிடைகீபற்பம்திர்த் துக் குழைச்தருக்கவெல்லத்இ- 
ல்குண ததைக்கேளு, பி.ழஏன் றபெருஞ்சூலைபக்கச்சூலைவிலாகோவும் ப. 
முவெலும்புவிக்கக் தூக்க, மேறக்கேள் கும்மம்போமவச்தைச்சூலையெட் 
“டுவகைச்சூலையெல்லாகிசமாம்பா ர, பாறக்கேள்பட்டையிலேரசாயனத் 
தை டட்டையஞ்சுபலம்வால்குவெள்ளையாக்கே, (௫-௰) 

் பட்டைசசாயனம், 

பட்டைதனைத் தாளாக்கயெடுத்தக்சொண்டு பகரேர மமஇவிடைய் 
“ம்குறாசானியோமம், கட்டையெலுஞ்சா திக்காய்சாஇபத்இரிசொம்புகக் 
குதிரிபலைஃல்மிளகுசே 7 க், கொட்டையு டன்வகைக்கு$ பலமுங்காலாம் 
'கொண்டாட்டிபாண்டம் Boas abu, மிட்டமுாடன் பட்டைத்தோல். 

Nw 

கூடச்சேர்த்துவிவைதளைப ஆவின்பாலிசமாயூத்றே, (௫௩௧)



வயத இயகாவியம்-ஐ(ட௱, ் . விரகன் 

- இதங்கேளூபக.வினெய்யோர்படியும்விட்டு மீளக் யேகுழம்பாக்க 
யடுப்பிலே,ம்தி, *இ . வ்கேளூஈடிகையொன் ௮கமலவன்னி: Cup Qe aja 

விடாமலே9ண்டிக்கே டி,பதல்கேளுமயனம்போல்பக்குவத்தைப்புதரூ 

மல்கன்முகயிளக்கிமைக்தா, அதன் கேளுமாஅப௯ஞ்சீவிதூவி மனுபடி 

வுல்கம்பாலே?னிண்டே, க இ (Guay 

Balldhe ating Quin gaint iia ® Bemapen pect m Gets 5 

edésiCure, ியிட்டுவைக் இருக்தமருக்தைவால் Gs Camdg 

வேளை இன்தபோது, சனியிட்மெண்டலற்கா னருந்இனளுக்கசல் தரு 

சோய்சேளூரெொணிஞலை, சினியீட்டுப்ப தல்டப்புண் கும்டவெட்டை சி. 
சசிக்வருஞ்கு மக்க ப்பான்பேடிக ் ே (Gar) 

சூ ல்போம்கபால தீ * இத்குட்டம்போகும் துயர்வீனைக்கும்சாவதனில் 

சூலைபோகும், சாலைபோம்வெடி.சூலைகெ ஞ்டச்சூலை தட்டி முறிக்தொடி 
தீ. தாப்போற்சரீரளூலை. ”லைபெற்றவழல்வா தவ்கழல்வாத£ திரும் இயெரிக் 

கும்விலாவெலும்புவிக்கஞ்சோகை, காலைபோல்முடச்சூலை கைச்சூலைக 
ஐப்பன்மு.தல்கழன் போமே, ப் : (Gur) 

போடின் தவியா இகட்குப் பஜ்இயக்கான் -புலத்நியனேகண்ம்ணியே 
ஞானமூர்,த்இ,.. -ச௫ன்றசசீ ரங்கள்பிலமதிம் தூ வற்தினமுன்பிம், வெட். 
டைவாதவெட்டையானால், .போவதற்குப்புளியுப்பை மாற்றச்செரல் லு 
பெரும்கோழிழமுருங்கைக்காய் அவணாப்பருப்பு, ஆலதத்குமுசலுடும்புச 
ரைத்தண்டு. அப்பனேசி ஐமோபகரக்கேளே, ் ் (௫-௫) 

பகரக்கேள்மிளகுமஞ்சல் வெஃ்தயமீருள் பரிவானவெள்ளுள்விச௪ 
கங்கருவேம்பு, பகரக்கேள்பெருல்காயம்பத்இய் துக்காகும்டனை வெல்ல 
ஈல்லவெல்லமிசண்டுமாகும், பகசக்கேளிப்படியேசாப்பிட்டாக்கால் , ப்தி 
தத்.இவல்வினையும்பத்திப்போகும், பகரக்கேள்வாகவுட ல்தூலகாயம் பத 
இயஞ்9ித்அப்பிட் acne sae Onin, ம (Gx a} 

உர cet Oni gerd, 

பாசப்பாலேர்கமென்தயுருக்குதன்னைப் பாடுசேன்காமாலைபாண் 
இச, சீசப்பாவதின்பெருமையென் சொல்வேன் தெசருகவுதயாக்னி - 

செர்தூரமென்பார், சே ப்பாளூமமொன்றசெக்இசண்டு சிதப்பானகா$ 
ததுபலமுகா.லுட சேப்பாயுருக்குக்தாள்பலமுகாலு கெகிழாட்டுகம்னா 
அழைச்சானுவார்க்கே. : (Ger) 

we.



de ௮கஸ்.இபமுனிவ்சருளிச்செய்த 

சுற்ருழஞ்சா.ற் நினால்கடிகைகாலு சளிப்போலேயாட்டியே ' வில்லை 

தட்டி, பித்முளைச்சட்டி.யிலா விலைபரப்பி 'மேல்வைச் அவிதலைதனையிலை 

யால்மூடி., கொத்றாளஞ்லைசெய்துமண்ணுஞ்செய்துகொடியதோர( ட
ட். 

பேத்றித்தியைமூட்டி, மூற்னானமூன் ௮பத்துக்கட கையல்கே apt 

பார்ப்பளவில்செக்தூரமாமே; ஆ வனம், ௫௧௮) 

‘Scart Ges aod gravis; ட்டியடைத் இகொய்குழல்கனிலேய 

"ன்பரய்மைந்தா; பா இெபதோர்சுக்குக்தூள்விராகனோடு பரச்சடாசெந்தூச 

ம்பணக்தான்மூன்று, வாகயதோர்கெய்தேனிலுண்ணச்சொல்லு வலிய 

தொருபெறுவயி௮ுகாமாலைசோகை, யேயேதோர்பாண்டுபித்தம்விஷபா 

எக்சானிட்சளத்தில்விழ்தப்பேரவெொியுக்கானே, (௩௯) 

Boor asst, 

தானென்றவுதையாக்கனி 9சமுகமாய்பற்பம் சத்துவேன்ரசல்கே 

ந் இயரைப்பொடியுங்காந்தம், தேனென்றவகையொன் ௮கழஞ்சரண்டுத 

ரூமல்கற்ருழைசாற்நிலாட்டி ,மானென்றகலசத்திலிட்டுவைத்து வாய்ப 

ழஓப்பார்த்திருக்களேகும்பாரு, கானென்றசா திறாலேயாறவிட்டுக் sour 

ட்டிமூன் ௮. திரம்வேகவையே, ர ரூ (ட௪௰) 

கலந்ததொருமருக்தங்கேயாதிற்றானால் சல்விலிட்ட ஆற்கவேதூளா 

யாட்டி, யலர்ந்ததொருவனுபானம்வாய்வுக்கானா லப்பனே திரிகடுகுபொ 

டியாய்ச்செய்௮, குலர் ததொருபற்பல,ச்தில் பணவிடைகாசெண்டு கூட் 

டிரபொடிரண்கொரிடையிற்சேர்ச் து, வலர்க்ததொருயுட்கொள்ளத்தே 

னித்சேரு வாயுவருஞ்சன்னிக்கும்வரிசைகேளே, ன க (௫௪௧) 

. வரிசைபெறப்பற்பலத்தில்பணக்தான்டரெண்டுவாங்குகீவெள்ளுள்ளி 

*சயிலத் தாட்டு,பிரசைபெறப்பிரமேகர் இரவென்றரால் பேரூனம.ற தோ. 

ணிச்சாத்திலூட்6) பரிசையாய்யெரிகுன்மம்போகவென்முல்பருஞ்_சர் 
இத்.தண் 0£ர்பரிவாயூட்டு, உரிசைபெறவாசங்கள் தீரவென்ருலுய்த த 

கொச்சிகொடி வேலி கொழுஞ்சில்வேளை தா னே, ட் (௫௪௨) 

வேளையிலேமுருங்கைத்தகோல்சாத்திலாதல் விரைந்திடவேவாதம்- 

Gur ie, Gus Ber, நாளையிலேபெருமங்காயந்தன்னிலூட்டு ' கல்லமஞ்சள் 

காமாலைகாசமாகத், தூளையிலேபூவரிசசீசகமுகேராய் தாளாட்டி.ப்பாலி 

லேயுண்ணப்போகும், காளையிலேவெல்லமிர பிறக்கவென்ருல் காக்கா 

யைவெள்ளியன் ௮பிடி ச் இடாயே, (௪௩)



வயித்தியசாவிபம்-௬௫ £, Fas 

பிறிவு. 

பிடி த் தசொருகாக்கையுடவாயில்கேளு 0. ருக்கவேயுப்பிட்பேட 
த்தலையின்விழ்கா, லடி.த்ததொருவு௫லையுடவிசகுங்கூட வடுக்கியேத$ீயெ 

ரிம் தச்சாமபலாக்கி, ஈடி.த்ததொருசாம்பல்வே நப்புவேறாம் செண்டை 

யுக்தான். விட்டின் மேல் தூவக்கேளு, குடி.த்ததொருயெண்ணைகொப்பளி 

அக்சப்போலே அடவ ப்டிவால்டதகிறி கமி த பபிக தபோ, (௫௪௪) 

கோடாகோடிகுளிகை, 

- கூட்டமெனும்கோயதவே. கோடாகோடி ee 

தேன்கூர்க்துகேளு, சட்டவேகாவிரசல்காந்தல்கெக்தியிசமானகாளகமு 

ஞ்செல்கொட்டைப்பருப்பு, காட்சியுள்ள இப்பிலியும் இரிபலையு மூள்ளிகய 

மாகவகையொன்றுகழஞ்சியொன் ற, காட்டமெலுஞ்செம்பத் தூளீசாகு 

ம்கழஞ்சப்பாவக்கிறாக ரமொன்றே, : (௫௪௫) 

ஒன்றானஈவாச்சாரம் கீர்வள்ளிவிசை ,சானு.். தநிலைப்பனைக்இழங்கு 

மா சாக்கூட்டி, கன்றாககாளொன்றுகரிப்பான் சாற்றில் கலமாகவிடாமலே 

கேடிகையொன்று அன்முடமெட்கொளரை ச் துநீயு மப்பனேவுளுர்து 

போல் குளிகைக்கட்டி , குன் ருகும்வியாதக்கீல்கு த தகண்டு கொடுத்திட 
வுமாள்பிலமுங்குறித்துப்பாரே, : (௫௪௬) 

பார்த் துச்செய்பிலவு.றஇ யானபேர்ச்குப் பழச்சாத்றி லிரண்டுண். 
டைபதமாயூ 50, சேர்,ச் துச்செய்செரியாமைகுணக் துக்கென்ஞுல் செப் 
ப்ரியபசுவினெய்9ருணிபானால், சேர்த் துச்செய்சு க்குநீர் சன்னிலூட்டு ௬ 
சமானமேரரசாகுமுளளவள்ூ£ராம், காத்துச்செய்விசோசிக்கவேரண்டெ 
ண்ணைகட்டுமலங்கழற்ததென்றால்வெல்லத்தூட்டே, . (௫௪௪) 

wert” Basi ழச்சாற்தில்விஷத்துக்கென்றா லுட்கொண்டுமேலுக் 
குத்.துவசலைபோடு, காட்டவேகெல்லிமுள்ளிசாத்தினாலும் காசமாம்வி 
னையனைத்துகன் ஞுய்க்சேளு, பூட்டடாரீர்பிளவைவெள்ளடைப்புபுகழான 
லேபனத்துக்கெல்லாக்கானே, Satna pkankige eae ele கேசான 
சொணிக்குகேரேகேளே. he (௫௪௮) 

கேரானவசேணமுல்ுணிசூலை சிலையா தகடுஞ்சூலைக்கெல்லாமப் 
பா, வேறுானமுருல்ை தத்தோல்சரத்.நிலூட்டு மிகுந்கசெரியாமைக்குச்,ச 
யிரிலூ. ட, வாருனசன்னிக்குஈத்சஞ்சாறு மைக்கனேயுஎளுக்குமேலு 
பூசு; சிறானமூச்சடைப்புச்சுவாச நாயம் ரவே வெள்ளாட்டுப்பாலிலூட் 
டே, | (௪



க. அக ஸ்இியமுஸிவ ருனிச்செய்ச 

ச்ட் ட்டுகீபிறமேகமுடனே தீரு மேதவானகொச்டிச்சாநூட்டூட்டு 

காட்டுசீகண்புகைச்சல்போகவென்முல் : கலமானபழச்சாத்தில் நெற்றித் - 

தேய்ப்பாய், நீட்வொயுடலெரிவுபோகலென்றால்கெல்லிக்காய்சாத்திலே 

தினைலாவூட்டு, கூட் “ரர்தனைகளிகிகைக்ககில கும கதுக திகத ய 

ஏஷ்ணம்போ மே, (இட௰) 

போகுமடாவரய்காதம் நடுக்குவாதம் Gnas cece Be காய்பெச 

. இயிலூரட்டு, ஆரூமடாவுடல்வீக்கம்முரிசன்னிலூட்டு வப்பனேவிஷக்க 

*.யும்விஷமும்போக்க, வாகுமடாலஞ்சனைக்குச்சுக்குச். கண்ணீர் வலிக 

டுப்புத்தரவென்னால்வசம்புக்தூளில், ஏகுமட்சலாதமஅமுள்னிச்சாத்தி 
வியலானவனுபானல்கோடி கானே. (662) 

கோகுயென் தவாய்வக்குத்தமிஎஞ் ஞ்சொ ஸ்கேன் கூறக்கேள் wen 

'ளேசுூழக்குதிட்டம், கேடி நீ வெல்லுவாய் வெருகொச்சவேருஞ்சத்ஞும 
ஊக்கன்வேர்வகைக்குக்கேளூ, கேத். ல்லாப்பலமொன்றுயிடி த் துவாவ்ட 

'இருபையுடன்சலம்பத்துப்படியும்விட்டு org Su ea sn piles BS 
‘Bede; நா கண்வ தட சகல teat ae ae (96௨) 

- தன்னானசள்விட்பால்படி சானொன் ௮. உழ்தமனைகென்ளுள்விபல 

'நீதான்ரெண்டு, கன்னுகக்கோசலக்கான்படி புமொன்றுகலமா ன இப்பிலியு 
ஃபலமுாமூன் று, குன்றாமலாட்டியக்தத்தயிலத்திட்டுகுறுக்வயெக்சப்பகம 

'ஜிர்துவடி.த் துக்கொண்டு, நின் மூமேசலுக்குப்பூசைசெய்து நினைவோ 

மீடகாடடைதா ஒுண்ணச்சொல்லே, (௫௫௩) 

அஆனந்தவயிச௯ம். 

உண்ட வடன்வாயுவென்ற னை ச் * தும்போகு மொழியா சவால்வேல் 
gate rep Ganiz., noite யிட்வெண்ணச்சொல் 'தரு£இீரு மூ,ச்தமனே 
பயொனக்தலயிசலனைக்கேளு,உண்டாகும்வியா இகளில்க.ரஸ்கள் கட்டி. அசத 
LBs ip yb SC om, உண்டாகும இன்பெருமைசெட் தசச்குளி 
அவசி ன த்தையாருக்குமுரைக்கொண்ணா? as. (இடு௪ ) 

Leosursgs@orGuogpégnég, efov Gates பலமுமெ 
ன்று, கிறையாக்கெக்தகமும்பலக் தானொன்று கே. ராளைவப்பிரமல்பலமு 
மொன்௮; சரையாதகரவியோபலநுமொன்று காணப்பாநூசன் அபலம்செ 
வ்லாஎல்சொட்டை, வரையாதயிவைசே நரகலல்லிச்சாம் தில்மயனம் 

: போலாட்டி€வழித்இடொயே, E68



உயித்தியகா வியம் இடு, கூ: 

த் வழித் சதொருமருக் துசக்குவயணங்கேளு மைந்தனேவெத் நிலையைய 

் ரைத்துவால்கு, வழித்திவொய்வின ற்கன கீ இல்குகைக்குள் யு பாருபடியு 
் ஒருக்க தக்குகைக்குன்வைத்2, ௫:ழிக்தரை தீதலெற்றிலையைகுகைமேத் 

வெருகடி.தான் தா க்கே, 

பூசி.வாகானசலைசெய்து மண்ணுஞ்செய்து, வழித்தங்கே புடமொன்று 
போடுபோடு உளசருணன் போலிருக்கும் வரிசைகேளே. (௫௫௬) 

கேளப்பாசெச் தூரமெல்லாம்வால் இருபைபுரிசெவ்காலங் கொட் 
டையோடு,வா எப்பாகா வியிவைபலமிரண் டுமா ட்டரீவெத்திலைச்சாததனா 

.ல்கன்றாய்,' காளப்பாவொன்றறைத்துவழித்துசீயும் கற்குன்றிபிரமாண 
முண்டைகட்டி,மீளப்பாசுக்குபி் துத். இரமூலம் மீருமல்பொ டி.செய்து 

ட ப - (@@ar) 

soe தாக்யெதோர்பொடியிலொருகுளிகையிட்டு சுடுசலத்திரீசர்க்கசை 
-பிலாதலூட்டு, காக்கெதோர்சு ரமெல்லாக்திருக் தீரும் SOUL GIG 
லைரொணிபாண்டு, தேக்கிுயகதோரிவைகுணமாய்குன்மத் துக்குஞ்செலு,க் 
தினாலனை ததும்போ ம்பத்தியத்தைக்கேளு ) ஆக்கிெயதோர்கர ச். துக்குப்பா 
லாமத்ஜொன் முகாதுபுளியுடலில9த்இடா சே. ்- . (க௫௮) 

்.. இரசாயனவயிரம். 

அடுத்ததொருரசரயனல யிரவத்தைச்சொல்வோ மப்பனேமச்சே 
BBs wh gees oH, O51 Os 50500 கோய்க்செல்லாம் சம்பிரழாய 

ம் தொடுமுன்னேகோயெல்லாம் தூலாய்ப்போகும், கடுத்ததொருசூசம் 
ரண்வெசம்பிரண்டு கழஞ்சப்பாகக்செண்டுமிஎண்டு, கடுச்சதொரு 
யிம்தரண்வொளம்ரொண்டு இபல்பானதிரிபலையுல்சழஞ்செண்டே, 0) 

இசண்டாகுழுத்திராட்சமிலைக்குகே சாயிட்டிவொய்வெள்ளுள்ளி 
ப்பருப்புத்தானு, மிரண்டாகும்பாண் உத் இலிட்டுக்ணொ்டு. ஈரமதற்குள் 
ளியிடதயிலங்கொண்டு, இசண்டாகுஞ்சாமமொன்றுமத்இத்தபிள பு யெ 

ருக்கம்பால்வார். த் தமொருசாமமத்தி, இசண்டாகுஞ்சாமமொன் ற வெள் 
ளாட்டுப்பாலி லிட்டி.எக்இக்கெண்டமீன்பித் துவாம்கே, (௬௦) 

வாவ்இயேபித்துக்குள் சாமமொன் து மத்இச்சு.ஆ நியபின் னெதெது 

மைந்தர், பாங்யெதோ ர்குன்்றியிடைகுளிகைகட்டிப் ப.தருமலக்தக்கவியா 
இபார்த்து, தாற்கெதோர்கறிப்பானிலீருள்ளி£ரில் களங் தீருமிஞ்சிச்சா.தி 
வையிலூட்டு, தேங்கியே தார்முயல்மூறர்ச்சை வாய்வுகர்ச்சை சலேம்பன 
'மூர்ச்சையிவையனை ச் தூம்போமே, ன் (௫௯௧



Pp அகஸ்இயமுனிவசருளிச்செய்த 

சலேம்பனகுஸிகை, . 

போமப்பாதலைவலியும்சன் னிமூர்ச்சை புகழானகாலா இவேதனையர 

மூர்ச்சை, யாமப்பாமூக் சனிர்ப்பாய்ச்சல்தானு. மரோசிமுதல்ப
த தோடும் 

ப்கரக்கேளு, வேமப்பாசுச மெல்லாமொழழிந்து 9த்கும் மென்சிலேற்பன 

மென்ற குளி.ஐகச்சொல்லோம், சாமப்பாசிலையொன்றுதுத்தமொன்று ௩ 

யமாகர்சுத்திசெய்தெடுத்திடாயே, ரி க்தி (௫௬௨) 

௪ட./இடாச்மோர்காச்டத்தெளிந் த கொண்டு இதமாகச்சாமமொன் 

ு தட்டிவால்்இத், தொடத்இடாய்மிஎ டைக்குக்குளிகைகட்டிச் சுரல்க 

ளுக்குப்பசுவின்மோர்க்குள்ளேயூட்டு,. விடு இடாய்சுரமெல்லாம்கீட்டு 

பபோகு மீ,சியதோர் சிலேற்பனத் தச்சு த்துக்கெல்லாம், கொடுத்திடாய் : 

சுவாசகுடோரிமாத்திரை கூ றுவேன்மருக்.துவகை கூறுவேனே, - 0. 

சுவாசகுடோரி... 

- கூறுவேனரிதாசமிசதஞ்சுக்கு கூர்மைபு றுவெண்காசக் இப்பிலியுக் 

தானும், மீமவேசமபாகங்க ரிப்பசன்சாற்றில் வெண்ணைப்போல்
சாமமெ! 

ன்ருட்டிவால்க. பூ சமேகெச்சிச்சார்சாமமொன் ௮ உருள்பாவட்டங்கச 

ய்போல் கவிகைகட்டி, சேறுமேபிஞ்சிச்சார்தேனுக்கூட்டி. இடமாகவு 

் ண்டைபொன்று கொடுத்தடாமயே, (Ba) 

சுத் திமருக்து, 

கொடுத்தி_லேசசகாசஞ்சு வாசகாசங்குச் இருமல்கெட்டிருமல்கு௮ு 

குப்பு விடுத்திடவேவிஷம்பா ய்ம்தாப்போ லேபோலும்வீறடம்சச்சுத்தி 

யுடமரும் சொல்வேன், கொடுக் இடவேகாவிக்குச் சிறுக ஸாச்சாற்நில. 

சூட்டுாப்தினமொன்னறுபழச்சா ர்கொண்டு, ௮ டும்தடவேகாளெ.ன்று பி் 

லதான்சுற்று அப்பனேத ren & தன். = ; (௫௬௦) 

தாளகத்தைபதசந்தோல்கியாழ $இட்டுதயவானமறு இனத் திலெ௫கத் 

துக்கொண்டு, மீர்கத்இலுயிர்க்கெல்லாம்கோயைத்.தள்
 ளிவிடாதகசு சமனை 

த்.துக்கும்விபரல்கேளு, arate segue விக்குமகற்பூரு இகாயத்திரிமா த் 

இரையின்கட்டுத்தானுல், சேசத்து த்ற்பூரமிர.தமிக்ககருபையுடன்சா இக் 

காய்சமனயாட்டே... : (௫௬௬) 

ஆட்டியதேசர்தூளிடைக்ரெட்டிவாள மப்பனேசேர்த்தக்தக்குமதிச் 

சாற்றில், இட்டியதோர்சாமம்நீயமைந்.துவால்ிச் சிறுவுளுக்து பிசமண



உயித்இ.பகாவியம்-௬௫£, ௯டு 

மூண்டைகட்டி, காட்டியதோர்சர்க்கரையிலீம் சாயானால் ஈலமானகெட் 

டுவகைச்சுசமும்டபோகும், ரீட்டியதோருடலரிக்துகொ டுத்தாயானால்கின் 

 அுபோல்கடி.கையொன்று மூன்றுமூன்றே. (௫௬௪) 

் ் ் வனதிகசாங்குசம், . 

மூன்று ழிகைக்குள் ளேசுசங்கள் தரும் முதையாகப்பத்தியங்களி 

ச்சாபத்தியம், ஊன்றுகாநிகைவன் இகெசால்குச த்தை யுறைக்கறேன் 

் சந்துதீதம்நாவிதாரம், , தூன்றுகாள்மடைதாரம்வாதுள்கெக்தி சொர்ன 

லோகமிரண்டுஞ்சமஞாய்சேர்ச்.து; தான்றுனாளுக்தமாதாளிச்சா த.றில்,ச 

யவாகவேழுபிரவா ரமாட்டே,..' . (௫௬௮) 

ட்  தட்டடாமத்தஞ்சா ர்மணத்தக்கானி யடைலாகமுன்போலே யறை 

் த்துஆற்றி, சீட்டியேபொரிகா ரமறைத் துவால்கி நினைவாகக்குகைக்குள் 

ளே கடவிப்பின்பு, ஊட்டியேயுண்டை கனைக்குகைக்குள்ளிட்டு வுசைசே 

சேர்த்துவெண்காரமதைத்துமேலும், மூட்டி யேதெரியாமலேழு?லை மூ 

ஹையாகச்சுற்தியேமண்ணுஞ்செய்யே, (௫௬௯). 

மண்செய்துபாண்டத்னெடுவேதானும் மைக்கனேதமரிட்டுவோடு 

டோட்டு,: இண்செய்து.௮இன்மேலேமணலைக்கேளு இரமாககாலுவிரற்க 

டையுமிட்டு பண் செய்தகசூல கபதனைமணல்மேல்வைத்து பா காகமே 

லுமந்தப்பாண்டத்துள்ளே, தண்செய்த்மணலத்கு முக்காலிட்டுதய 

வாசமேல்சட்டி.சவிழ்க் துமூடே, ; (Gerd) 

at ' மூடியேயெண்சாமங்கமலவன்னி மூட்டிகன்றாயா தியபின்சுல்வதஇி 

ட்டு, மாடியேகணேசனுக்குப்பூசைசெய்து நலமாசகத்தூளாக்கச்சிமிழில் 

வைச்து,கிடியேகேரயதிர்துகுன் ஜியில ட்பூட்டு ங்லைத் துகின்றஇருவல.க 

யாம்விஷங்கள் தீரும், வீடியேயனுபானம்வெத்றிலையிற்டெ 186
 gp Quer 

துஇண்ணச்சொல்லக்கேள்விபரல்கா Comte டட. (௫௪௪) 

FEF னிக்கு, 

காணப்பாசலக்-(நிச்சச்கூட்டசோகம் காசசுவாசமுமகோதரத்துக் 

- கெல்லாம், பூணப்பா சனியிலேயுண்ணச் சொல்லு புகழா கவயிழ
்.றுவலிவி - 

யா இக்கெல்லாம், தோணப்பாகாட்டாமண & HE Mew piGactoréarr 

ஊீர்சுரத்தைத்தள்ளு, தோண்ட் டாதிரிகடுகு பொடியிலூட்டு சுகசன் 

னிமுதலானதெல்லாம்போமே, . (௫௪௨) 

் போமப்பாலிஞ்சச்சாதகனிலுண்ணப் பொதுவானதஇரிசோடம் 

போசும்டோகும்: வேமப்பா சூலைக்குப்பெருங்காயத் தாட்டு மேதுமினிய



ஆச அஈஸ்இயமுனிலரருளிச்செய்,த 

னுபானம்வினையமாக, தாமப்பாசெய்இடவேபிணிபேதமாகும் தயங்காமல் 

பத்தியமாயிருக்கச்சொல்லு, ஆமப்பாவஷ்டகுன்மம்கீசாமைசவு ய 

ப்பனேமகோதரமுந்திரக்கேளே 8 ர் ்் Ms _ (6௭௩) 

டிகேசகசவுண்டை, fe, 

கேளப்பாமகோகச சீ .துக்குண்டைதன்னைக் செட்டியால்ச்சொல்லு 

, இறேனிரும்யுசல்லி, காளப்பாசெம்புதுத்கம்க ரகமூன்று நலமாகவெங் 

வேறசல்லிபாக்5, சீளப்பாப துமையொன் அுசல்லியொன்றுகேசாகவிக்துப் 

புகிமிளைகெர்தி, வாளப்பாமனோலையும்கெவுரிதானும்மாருமலொல்லொ 

ன் சகழஞ்சதொக்கே ் 2 (6௭௪) 

தூக்கி Purdue. Aeui genard துக்கொண்டு சொல்லு இதேனத்தகட் 
டையெருக்கம்பாலவில், தாக்குவாயாழாக்குக்குள் ளேறீயும் தயவாககுன்று . 
இனஷமூறிப்பின்பு, ஆக்பெதோர்முன் தகட்டுப்பொடியுங்கூடவமைத்ததற் 
குளெருக்கம்பால்ச நுகவிட்டு, விக்யேபழச்சாறுமராக்கால்விட்டு விர 
வியொருகரகத்தலடைக்இடாயே, — (எடு) 

௮ை டத்ததொரும்ருக்தகளைசவியில்வைத்து அன்ஞுூடல்ண்டிவச 
த்இனம் சானேழு, புடை கீகதொருசவிப்பட்டுவெக் துற்றிப் பொன்மெழு 
குபோலிருக்குமொன்பதாகாள், உடைத்ததொருவுண்டையப்பா சுண் 
டைக்காய்போ லுருட்டியேபுலசவைத்துக்குழலிலிட்டு, மடைத் சதொ 
ருவியாஇக்குவனுபானங்கேள் வகைசொல்வேன்மைக்களேகண்டிடாயே 

கண்டி டாம்வியாகெண்வெனுபானஞ்சேர்த்துக் stip OS GAD 

வியாஇிகேளு, கொண்டிடாய்மகோக ரமுஞ்சலக்கோர்வை குலமழிக்கும். 
நீசாமைகவுிபாண்டு,  வண்டிடாய்வலிகுன்மமெரிக்குக்கானு மகத்தா: 
னசத்திகுன்மம்வெப்புப்பார்வை, தெண்டிடாய்கட்டி குன்மமெரிவுகுன்ம ் 

ம் ' இரிகுன்ம வி ஷபாகஞ்சேரப்போமே. (௫௭௪) 

சலதாரையுண்டை, 

'போமென்தரரிக்னென்சளா போகப் பூட்டுிறேன்சலதாரையுண் 
டைசன்னை, வேமென் தராவிகெந்இளூகமிந்து மெனகெவுரிபெருல்காய/& 
சவுக்காசட் துரு, ஆமென்றகேர்வாளம்கெஞ்சயோக்டு யவையெல்லாச் ஞ் 
சே ரவேதாளாயாட்டி- வெ மென்றகல்வுக்தில்பழச்சார்வார்த்து OA esr 
ணெய்போலாட்டி:நிவாகிகுவால்கே, 
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ட் வால்யெதோர்மருந்ததளைமிளகுபோலேமணியாக்கிக்குழலிலேவை 

த் தூக்கொண்டு, வோங்யெதோரனுபானம்வெல்லம்கெய்யா pb pulps 

சாருகுஞ்சுருக்சச்சொன்னேன், ேல்யெதோர்வியாஇகள்சான் தூலகாய 

ம் இறம்பெரியவயிற் ஐகோய்குவைவெண்ணோய், பாம்கயெகோர்பெருவ 

யிறுகெண்ஷைகுன்மம் பரம் தாரும்கீர்க்கோ ர்வைதஇிரும்பாசோ. (௫௪௯) 

KITE GFE GMOS, 

'பாசப்பாகரங்குசத்தையுமாக்கக்கேளு பண்பாகப்புரக்கருவு மக 

க்சருவும்போக்டு; -பாரப்பாபாடினேன்ரெண்லெட்சம் பாடினேன்னன் 

. 'னூறுமெண்பத்தைஞ்சும் பாசப்பாகோயெல்லாம்பதரியோடும் பண்டித 

‘PS இக்சநூல்பழைபதங்கம், பாரப்பரகாலுஇக்கும் யோகத்தர்பார்த்தி 

ருப்பார்பொருளாசைப்கரார்காணே. ர (@.90) 

ச காணப்பாசூ தமொன்றுசெ *தியொன்னறு கருமத்தம்விரைகுன்று சு 

க்குகானு, ஊணப்பாஇப்பிலியுமாலுதூக்கு உள க்கவதைத்துளாக்கெ 

ட, டைக்துக்கொண்டு, பூணப்பாகுன்.றி இடைபழச்சார்.தன்னில் புகட்டினா 

ல்விஷசுரம்போம்விபரங்கேளு, தோண்ப்பாபழச்சா ற்றி லிஞ்சிச்சாம்றி 

ற்றுவளவரைவெவ்வேரேசாமம்செண்டே. , க (௫௮ 

இசண்டாகுஞ்சாமமரைகடலைப்போலே யென்மகனேயெடுத்தல) 

த்திவைத்துக்கொண்டு, இசண்டாகுஞ்சுடுவெஃநீர்தன்னிலூட்ட வெண் 

சுரழுக்இரிசுரமுஞ்சன்னிமின்னு, முண்டாகும்விஷசர முட் சோஷந்தா 

ணு முத்தமுமைஇனச்சாரமுமொழிச்துபோகும், Octo wt BE TOM ovr 

Qin Ao em pACns துத்தச்சக்காண்மைதானே, (@aj2) 

DSF EB. 

 இண்மையென்றதுத்தமொன்றுதுருசியொன்று அரிதாரக்தரனெ 

ன்றுசூகமொன்று, வரண்மையென்றகெந்தியொன் று சீலைகாஜஷென்று 

மைந்தனேயிவைசேசகத்தூளாயாட்டி, தா ண்மையெறைசட்டிக்கு ஸிட்டு 

பின்பு சாரணையினிலைச்சாறுபடி.கால்விட்டு, கேண்மையென்றவெண்கல - 

-த்இன்்ணியா லே கெத்சிக்கராடி யேசலைசெய்யே. (௫௮௩) 

- இஜசெய் தமண்செய்துமணலுமிட்டு இவரக்னியாலேகீசாமமொ 

ன்று, சாலைசெய்துவாரியபின்கல்வத்திட்டு தக்காளிச்சாறுவகைரெண்டு 

-ரீசேர்த்து, லைசெய் தமயனம்போல்வழித்து£யும் A gs uw gy Dr wr exer 

, மாட ்



௯௮ அகஸ்இயமுனிவரருளிச்செய்த 

முண்டைசேர்த்து, காலசெய்துவுபானம்பூரஞ்சூடன் கஸ்தாரிரோக 

ிகில்சலந்துதுட்டே ட் (௫௮௪) 

பாஷாணவுண்டை; 

ஊட்டினால்மாசல்போ முமைச்காய்ச்சல்போ முத்தமனே தேனிலி 

. டச்சுசமெல்லாம்போ, -மாட்டினாலண்டரண்டல்கலங்கயோடு மதுபத்து 

நாலுசுரமனைத்துமோடும், காட்டினில் சீதசுரம்பரர் வோ டும்காட்டடா 

பாஷாண துண்டைமாத்கம் காட்டினால்கெவுரியொன்்௮வெள்ளையொன்்௮ு 

தயமாகச்சுண்ணாம்புக்குள்ளேவையே, ட - (இ௮டு) 

வைத்துரிபொதந்ததனைவீளாங்காட்போல as Ars iO. Bis go 

சுற்றிச்சழ்றுஈன்ஞய், மொய்த் துசீஈரிரேக்குப்பாஷாணமெல்லாம் முறை 

போடே எடுத்துமைஈகாசூதமொன்று ; மைச்துகீமுதித்ததனைமத்தஞ்சா 

ழ். நில்மைக்தனேசேரவரைசாமமொன்று,எய்த் தநீபின்பதனில்வாளமொ 

ன்்றுயி.பலானஇப்பிவிசானொன்றுகூட்டே, ய ட்ட (௫௮) 

கூட்டியேமைபோலஆட்டிவால்க. கூறுகிழேன்சிறுபயறுபோலேக 

ட்டி. காட்டி யேயுலர்ந்தபின் புகுளிருல்கா ய்ச்சல் நயமாககோருருண்டை 

வெக்கீரிதூட்டு, மீட்டியேமுலைப்பாலிலுண்டைபூட்ட நெரியில்லாச்சுச 

மெல்லாரீக்கமாகும், பூட்டி.யேப த் இயல்கள் பாலுஞ்சோறும்பூர்த்இயாயு 
ண்டுவரப்பொறுக்குக்கானே, ் ..... (௫௮) 

மூலிகை, 

5) னென்றபரம்கிருதல்சூலைபோகச் சாதகமாய் மூலிகையைச்சாம் 

றஐக்கேளு, வேனென்றபேய்ப்புடல்கொடிவேலிவேரும் வெள்ளாட்டுப்பா 

லினாலாட்டி வாங்கி, தேனென்றசி முழுள்ளியளவுருட்டி த்தினமூன்று ஆவி 

ன்பலிலுண்ணப்போகு4, வானென்றவெள்ளாட்டுப்பாலுமாகும் மைக் 

தனேதமிருஞ்சோறுண்ணக்கேளே. (௮௮) 

மண்டை சூலை கு, 

கேளப்பாமருக்துண்ட மூன் ௮நாளும் கெடியானசலக்இலே.யிருக்க 

ச்சொல்லு, வாளப்டாபுவியுப்பைமாற்தவேணும்வாம்காசசூலைக்குவபண 

ங்கேளு, தாளப்பாவிவையொன்றுசம்பிரகாயம் சாதகமாய்ச்சொல்லுகி 

மேன் சமர்த்தாய்க்கேளு, காளப்பாயிரகமொருபணக்தான் நூக்கு ஈலமா 

னகெவுரியொருபணந்தரன் தூக்கி, ளப்பாகாயுமெட்வொங்கு Cerrar 

யொஇப்பட்டைசழஞ்சியஞ்சே, (௫௮௯)
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ம்: 'அஞ்சானவள்ளித்தோல்சழஞ்சொல்தா னப்பனேயிகைசேரத்து 

ளாயாட்டி, ௪ஞ்சானவெல்௨மதஇல் கேராய்க்கூட்டிச் சாகசமாயுர லிலிட்டு 

தி. தூளாயாட்டி, மிஞ்சாமல்க! ழிகைதான்முப்பதானால் வேவியெல்லாம் 

வாரியே சுண்டைக்காய்போல், கஞ்சானகுளிகைகட்டி நிழலுலர்த்இ காக. 

தீஇல்வைத்தல்கேழூமேடே, இக) 
மூடியதோர் குளிகை யிலேயஞ்சுவாங்இ மூறையாகமூன் ௮ காள்பத 

னஞ்சூட்டி, தாடி. யேகோர்புளியுப்பைத்தவிர்க்கச்சொல்லு கயமானவயி 

தீறிலேதாக்கித்தானால், ரீடினசோர்கெய்பாலும் வெல்உல்கூட்டிகேரான : 

பருக்இயிலைச்சா றுங்கூட, ஊடினதோருள்ளுக்குக்கொ டுக்கத் திரு முற் 

மண்டைச்சூலைக்கிங்குரைக்கிறேனே. ் (௫௯௧) 

= உரைக்கேன் அளடியிலைக ரிப்பான் மேனி யுயர்தாளியிஞக்காட்டு 

க்கொழுஞ்தொனும், நிரைக்கிறேனிவையெ்லாம்கிழலுலர்க் திகேராச,ச் 

தூளாக்விடி த்.துப்பின்பு, geo SAG nen Ga Quien pape Hanae சொ 

-ல்லுகறேன்வெகத்றிலையால்முறி சதுக்கொண்டு, வுரைக்கிறேன் டொடியுட 

னேகூடச்சேர்,்து 'மைந்தனேபகல்முழுதுமிடி த் இட யே, (டு ௯௨) 

-.இடித்ததொருமருக்த தனைவடி.கான்கட்டி. யியல்பாகப்பு துசல௪,தஇ 

4 லிட்டுக்கொண் டு,மடிக்தமொருபொ டியிலேவெருகடிதான்தூக்கவொகாக ' 

ச்சலம்விட்டுக்குழைத் அருட்டி., டொடிதக்ததொருகுளிகைமான்றாகவுண் 

ணப் போகுமலைச்சூலைபபுண்கள் சானும், கடி.த்தகொருபிணியதிகமாயி 

தென்றால் கலந்துண்ணவனுபானங்கட்டக்கேளே. (௫௯௩) 

கட்டான பூசினிக்காய்யொழமாதல் கவிழிச்சாறுகல் பாலிதாதல், 

மட்டானவெல்லமிட்டுக்கொள்ளத் தீரும் மண்டைகோய்சூலைமுதற்கறப் 

பான்போகும், இிட்டானசன்னிக்குக்யொழஞ்சொல்வோம் சிறுவமுகலை 

யின்வேர்கழஞ்சிகாலு, தொட்டானசுக்கரண்டு9ந்திரஸ்டு துவளவிடுத்தி 

ருகாழிசீரில்போடே, ் (௯௪) 

ளு சன்னிகியாழம். 

போட்டதனையெட்டொன்றாய்க் குறுக்கிக்கொள்ள புகழானசன்னி 

யெல்லா முறிக்துபோகும், காட்டமுடனிருமலுக்குக் கியாழஞ்சொல்வோ 

ம் நலமானமு த்தங்காய்கழஞ்சுகாலு, நிட்டதனைப்பேய்ப்புடலும் கழஞ் 
Bor gy கேரானபற்படகங்கழஞ்செண்டு, மூட்டகனைச்£ர்இரண்டுசுக்செ 

ண்டு முன்போலேயிருகாழிறிரிம்போடே, - ; (௫௯9) 

நிரிலிட்பியெட்டொன்றாக்கு௮ுக்வொ ங்கே சாகக்காசளவுகாக்குதா 

டி, நிரிலிட்பிக்கொண்ட வுட :டேஇியாகும் கிரானமே rence oe i Co EA



$இயமுனிவரருளிச்செய் ரீ YT BULLI MT (DSF of 6 US 

ற்கும், கிமிலிட்டவாய்வுமுதலிருமல்போகும் கேசானகேர்க்கொம்புஇப் 
பிலியுங்கூட, நிரிலிடக்கரிப்பானுஞ் சமூலம்லரங்கு. நே ரானசங்கம்வேர் 

தோடைவேரே, ஒர (௫௯௬) 

தகோடையுடன்தேள்கெ டுக்க ஓ கேக்குத்தானும்செப்பமுடனிரு 

நாழிகிரில்போட்டு, ஏழையுடனெட்டொன்றாய்க் குலக்கிவாங்கியீடபொ 

டி.யுக்திப்பிலியுமூலமாட்டி,, தடையுடன்ஏியாழத்தைக் கொண்டபோது 

லத்தி மல் விட்டோடுமப்பாகேளு; சாடையுடன்சேர்த்து மேத்ோ 

யஞ்சொல்வேன் சாதக. ஈயிலவங்கமேலக்தானே, (௫௯௪) 

தானென்றசெஞ்சக்தம் பூலா விருட்சம் சாதகமாய்ப்பூலாவேர் நீர்த் 

தானிவி,ம்து, மானென் உவிவையெல்லாஞ்சமன் தூளாட்டி. மைந்தனேயா 

மாக்கு ௮ளந்துகொண்டு, ஷனென்ற ஆவினெய்யுமாழாக்குல்கூட்டியுற 

வுசெய்து: லர்தெடுத்த உண்டபோத,தேனென் ஐகுழம்பெடுத்.துகக்னொ 

க்கால் தீராதவிருமலெல்லாக்தீருக்கானே, : ை (Gam) 

E2xGuBsisGarmacns Ost iy ev செப்புறேன் யொழத்தைத்் தி 

சமாய்க்கேளு, சாருமேகாணச்சார்கொடுப்பைச்சாற௮ுசாதகமாய்வெர்தசர 

மூகவாங்க, தேருமே யிவையிரண்டுஞ்சமஞய்க்கூட்டி. இறமாகக்கால்படி. 

கிருண்ணச்சொல்லு, தூருமேகல்லெறிக்கும்சலகாரையாரும்தூர்க்இடா 

தசையடப்புக்கயெம்புவேனே, ்.. (௫௯௯) 

தசையடைப்புக்கு, 

- இயம்புவேனி௰கிரில்காரஞ்சேர்க்க விசைவான தீசைகெறிக்கு மின் 
னங்கேளு, இயம்புலேன்கட்டி சத்தமுதிந்துவிழு மிறல்குகன்றகிர்த்தா 

ச் இடருக் ரு, மிடம்புவேன் யாழமொன்.று சிறுதேக்குமிளகுஎரிசங் 

கம்வேர்சுக்குகரிப்பான்பத்இரி இயம்புவேன்தோடைவேர்கொம்மட்டி வே 

ர மிவையொள் றுக்கருகழஞ்சியிருகா ழிகிரே, (௬௭) 

நிரதனையுழக்காக்ுக்குற க் க்கொள்ள செத்தடைப்புச் சலமடைப் 
_ யுகிசடைப்புதீரும், ௨ரரதனைக்கிரிச்செனெல்களாறுக் திர மற்ஜொருத்தர்க் 
இ தாலைவழல்டொதே, போர.தனைச்செய்யாதேவாயாடரதே பொய்செச 
ல்லிப்புலைபாடி க் இரிந்இடா தே, 2 ரதனையறியாரைச் சேர்ந்திடாதே' ச 
வர்க்கமறிர்துகொண்டு தட்சைசொல்லு, பே. ரதனையதிந்து வாகடத்சை 
க்கமட்டு பிதம்தினல்வாய்மேலேபோடுபோடே.. ; (௬௭௧) 

ட போட்ட வுடன் வணல்ூனால் கருவைச் சொல்லு பொய்க்குறிசொ 
ல் பண்டி தசைப் லாகாது, கிட்டமுடன் அணிகச்சவர்கள் போலவப்



a 5 vy 

வயித்தியகாவிடம் சூழு, AT SE 

jor செதிகித்கப்பரவமில்லை. மில்லாவிட்டால், காட்டமுடன் பலபழிகள்சு. 

‘in Bur gb நலமதிக் துசொல்வ தற்கூத்தோஷு: மில்லை, கூட்டவுடனொன்ரு 

'னபெண்ணைப்போலே ge Gatien aide Oi ar Son, (௬௭௨) . 

ல் 
OFFS ஊக்கு. 

கடி SipstsaBirres od (Lp Bl eb கூடுறெசுசைக்கு்கைககளி 

   Da, சீடிநின்ற (ழமோரில்கரைதீதுக்கொள்ள கீல்காதரசங்கழன் 
  

துறு போகும்: நாடிகின்றர Sp hae Curation eye ௩ற்குன் மி3வ 

ட்பூலாமருக்காரைவே Hid, PY SY மொசுமொசுக்கை சிறுளொலேருமு 

ப்பிலிவேருடன் இருமாப்பாலைவேரே. a (௬௭௧) 

சுரஃங்குசம், ் 

  

டி 'பலையுடன்மிளகுகளொன்னுய்க்கூட்டிப் பரிவாகவாட்டுகெய்யில 
ண்ணைவிட்டு, ஆலையுடனடுட்பேற்றி யெரி2 துவாங்கு ஆப்பனேரெத்தபி 

த்கமனைத்தும்போகு; மாலையுடன் சராங்கத்தைச் சொல்லக்கேளூவளர்ளூ 

தம் விழிகஞ்சாவும்வா 3 ராய், சோலையுடன் தூகளையின்சாற்முலாட்டி.. 

த் 'அலரைபேரல்குளினககட்டிவைத் இடா பே. (௬௭௭) 

வைத் ததொருகுளிகையொன்.ஐு. மிஞ்சிச்சாத்தில் மைச்சனேகுளி 

ர்மாறல்வெண்சுரம்போம், வைக்தொரு இரிச்சினத்துக்கன்னஞ் சொல் 

வேன் மண்ணில்வளர் பூசாகமெலுமிச்சல் காயளவு, வைத்ததொருபாலி 

லேகரை)த்துக்கொள்ள மகத்தானகல்லடைப்புத் தெறிக்துப்போகும், 

வைத்தசொருமுசுட்டையிலேபாக்களவசைத்து மருவியதோ. செண்ணே 

யிலேகொடுத்திடாயே, pg FO (a7) 

. இழிச்சினங்கட்கு, 

கொடுத்திடவேரீரடைப்புக்இிருள்கண்டாய் கூறுகமேன் கொள்ளு 

ச்சார்வாம்சிக்கொண்டு, கொடுக்திடவேயரி௫ியிட்டுக் கஞ்சி காச்சிகொடு 

தீ.கவுடன் நீர்சிஐப்புக்குணமாய்க்காணும், கொடுத் இடவே மாவிலிம்கவ 

டவேசொன்று கூருனகெரிஞ்சிவேர் பேராமுட்டிவேரும், கொடுத்திட 

வேசிறுபூளைவேறுங்கூடகூட்டியொன் முய் £ரிவிட்டெட்டொன் முய்க்க£ 

ச்சே, (௯௭௬) 

காச்சிவடி.த் துண்டிடவேபாறை முதல்கழுவும் கல்லெறிப்புகீர்க்க 

டுப்புக்கசையவென்ளால் , காச்சவடித்இருக்தபழங்கஞ்சிக்குள்ளே கடுகெ 

ல்லிமுள்ளியாருபலங்கானிட்டுக், சாச்சிகறுக்தாழையுடவிமுதுச் சாறு



aT அகஸ்இபமுனிவரருளிச்செய்த. 

சலக்கரைத்துயெட்கொளுண்ணக்கேரா, காச்சல துநீர்கடுப்பு மடைப்பு 

த்தீரும் கடும்பு ழகுபணவிடைதான் தூக்குதூக்கே, ் (௬௭௪) 

தூ :இயிளவெக்கீரில் போட்டுக்கொள்ள துளிவிழுதல்பொசிய் தாம 

ல்துரக்துபோகும், தாக்2யேயிருமலமும்டை ௩ அ.தானாத் சாற்றுகேனி 

குத்தின், சாமைதன்னை, தேக? யதிடக்கள்ளிப்பாலாழாக்கு Apap 

ணக்கெ உண்ணையாழாக்கப்பா, கோக்யே ஆவினெய் தான்படி.யாழாக்கு 

சே ராமல்பாண்டத்திலூற்றுவூற்றே, 5 (orig) 

ஊழ்றியேகிலப்பனைவேர் வெள்ளையுள்ளி யூத். சமனே பெருங்காயம 

    

  

ஞ்சளோடு, கேத்தியேயொவ்வொன்று அரைப்பலமாயாட்டி. வேடத்துப் 

பதமாகவடி.த்து?யு: மாச்தயோண்கொடுடைதகானக்க வப்பனேமலதா 

மைஇழக்கும்பின்னும், போ கீதியேபால்கஞ்எகொள்ள வேணும் பொழுது 

புில்பருப்பிட்டுக்கஞ்சிவையே. 5 . (elite) 

  

நீரடைப்புக்கு, ப 

கஞ்கொள்ள £சடைப்புவெளியா ப்ப்போகும் காட்டாதேலிட்நாலை 

க்கன்னர்கையில், ஞ்சியேஈடப்பலர்போல்இரக்குமட்டு மடி தொருவார். 

நூல் இட்டிலகம்தைசெய்லார். மிஞ்சியேயெ முகரகிலுடை யோரப்பா வெ 

பல்லின ரலவர்ச்கொன்றும் விள்ளவேண்டாம, பஞ்சியேபோவென்று த் 

ள்ளிவிட்டி பாரப்பாபரரபரறம்ழைப்பற்றிப்பாரே, cece) (arar) 

நீரசுரப்புக்கு, 

பாசப்பாலிப்படியேகஞ்டிக் ரண்டு பழ்தியமாய்மறுகாளைக்கன்னமு 
ண்ணில், மோப்பாரிரோடுமின்னமொன்று நி ழ். ச்துவேனீருள்ளியிர் ஐ 

வோடு, தாசப்பாபழ ply a சியும்சமனாய்க்கூட்டி. சாசுகமாயறுஇய்கள் சென் 

றகாடி, வாரப்பாக ad Buy sm a0 Folens ல்லு மருவியகோர்பத்தியத்தைவ 
ழ்ம்குவேனே, (௬௭௰௧) 

வழல்யெதோர்பச்சரிபெயத ஞ்சமனுப்மைகதனேபரல்கழஞ்சிகுடிக் 
..கச்சொல்லு, விளங்கிபதோர்வெண் சாவல்கு௨லீரலடைக் துவெண்பசுவி 

னபாலிலசிகாள் ளப்போகு' டியுழங்கியகோர்வாய்பேசாதுண்மைவேணு 

ம் பூட்டக்கேள ் நறுந்தாளிச்சா வாங்கு, அழகியதோர் குூறுவைகமெல்ல 

ரிசகூட்டி ய யாட்டி.யேலெல்லமொடுஆட்டுகெய்யே. (௬௭௭௨) 

கல்லடை ப்புக்கு 

கெய்யிட்டுக்ளெறியே இண் ணஊம்போது மேராசக்கல்லடைப்புவிக் 

கெ ப்விட்டுப் பல௪மரையின் சாம்பல்வால்இ நிம்பச்சார் குழப்பி கநிய்ரும்-



5109 xb fuss 9 Pato- 3G ar, AT if 

  

   
‘Gas oP Si 5.40 ரையாகும், நெய்விட்டு அின்பால்சய்கங்குட் பி நேராக 

பி 

் | வுண்டிடவே?ி ௮ ப்புவால்கும்,கெய்விட்டு 4 தட்டுத்தாம்பொட்டிகன்னைகே 
சான ண்டி. லேபொதி பப்போடே. (௬௧௩) 

க் “வல்லாசைசூரணம், 

போட்டல்கேகமுக்களவுசலத்இகித்கப் போகாதகல்லடைப்புப்புமு 

ல்வெிழும், நீட்டக்கேள்புன்ல்மு ற. ங்கைகன்னுரிலவேரு கேன அவரை 

வேருுக்கருவேர், காட்டக்கேளுூச்தமதாளிவேரும் தலமாகவசட்டியே 

விளக்கெண்ணைகுக்தி, பூட்டக்ே கள் குழப்பிகக்கவிக்கஈ தூக்கம் டொரு 

மலொடுகல்லடைப்புபுகழ்க் தபோமே: டட (௬௧௪) 

‘ போம்ப்பாஜவா லிமனோலையும்கேசாய்ப் புகழ்மேனிச்சாற்றிலுண் 

ணப்பொழியும்?ர்கான், வாமப்பாசின்னிச்சார்கசவல்பட்டை வளமாகவ 

இன்கொட்டைட் பருப்புல்கூட, வேமப்பாசமப்பாகமரைத்துவாய்வெள் 

ளாட்டின்பாலிலேயுண்ணப்போ சூம், ஆமப்பாவல்லாரைச்சூரணங்கேளு 

அப்பனேமேகமென் றதனைகத்தம் 8 8டாமே; (௬௧௫) 

னைத்தும்போம்வல்லாசைசமூலம்வாங்இ யப்ப்னேகிழலுலர்த்இச் 

சூசணித்து, அனைத்தும்போம்கெய்பிலுண்ணமேகமெல்லா மாச்சரியம் 

கிலக்குமிழ்வேிடத்துகன்றாய்- அனைத் தம்போம்ரிலிட்டெட்டொன்றா 

ய்க்கொள்ள:யடைந்திருக்ககல் லுவிுமப்பாே நூ, அனைத்தும்போம்கா 

ய்பாகல்கத்தைச்சூரி யடைவுகருஞ்சீரகமும்சலத்இற்கூட்டே. (௬௧௬) 

கூட்டியேயெட்டொன்றாய்க்கொள்ளக்கேளு கூட்டோடேகலதெ 

நித்துக்குமுதிவீழும், காட்டியேருன் து இனமுண்ணத்திரும் நலமான 

கொடுப்பைச்சார்கொச்சிச்சா ௮, மூட் ட்டியேவகைக் க்குழக்கு£ சலம்துகொ 

ள்ள உடன் இரும்கல்லடைப்புச்சதையடைப்பு, நிட்டியேபிறதமேக மிச 

ண்டுபத்தும்போ ஃ நிகழ்த்துகிறேன்மகாமேகக்குடோரிதானே,.. | () 

மகாமேகக்குடோரி, 

தானென்றகாரியமிலுப்பைகெய்யில் தனித்தனியேயேழுதிச முருக 

கிச்சாய்க்கத், தானென்ற ஈண்டங்கத்இரியின் சாற்ளால் சாககமாயெடுத்த,த 

னைச்சட்டிலிட்டுத்; தானென்றகாயுருவிசிவர்ததாசசட்டிக்குளிட்டுசீவ.று 

க்கும்போ து, கானென்றகரண்டிகொண்டுண் டி.க்ண் டி. சரசமாய்ச்செ 

நீதூரமானபின்பு, தானென்றசெந்தூரங்குழலிலிட்டு சாப்பிட்டால்மே: 

காஇகுடோரிகானே. (௬௧௮)



ச்சு அஸ் அயமுனிவரருவிச்செய்த 

குூடோரியென்றசெக்தூரபற்பர் தன்னை கூறக்கேள்பணமூன் று கெய் 

யில்கொள்ள,. குடேோரியென்றசக்குலத்தில் -கம்போகும் கூருனகேனி 

லிடச்சலமேகம்போம், குடோ ரரியென் ற கீற்க்சாயின் சாற்றிலூட்ட கொக் 

கோடேசுசோணி22ே BOs, குடேசரியென்தசத்தமேகத்தைப்போ 

க்கும் குறவாழைச்,சண்டு?ர்சன் ன்னிலூட்டே, we (௬௧௯) 

கட்டடாஇறுபூளைச்சா த்.தில்நீயு “மூக்திமனேகல்லெரிட்பு se BGs 

தி நம், காட்டடா வி.ஞ்சிச்சார்?த்சு 7 ம்போகும் நலமானமேனிச்சார் தன்னி 

லாட்ட, வாட்டடாவறுசன்னிலங் ஈதம்போகு மைந்தனேவெத்திலைச்சார்கி 

மூமபு கூட்டி, Pit iO oar? iy ae Si il கேருற்ற்தாப்சுரந்கன . 

க்குக்கேளே- : ah (ae) 

கேளப்: seer Bod ois கெடியாககீ ADAH seri 

போகும், வாளப்பாபழச் ஈரத்றி லூட்டுவூட்டு.வாகாக £ரிழிவுபோகவென் 

ரூல்; வேளப்பாவபினியொடுவிளாம்பிசினும்கேராய் : வி.ரவு; 1s 5 coll 

லேபொடி.தான் செண்டு, காளப்பா வே; 'முதினமுண்ணத்திரும். 'கிலமர்னஇ - 

(se) 

  

  

சிச்சினங்கள் போகன், கானே, 

ஓரிச்சிமல்கள்போகவென் முல்முகட்டைவில் அ. அண்ண னி 

இவித்தாவாரைவித்து, இரிச்னெல்கள்போகவேவகைக்குழக்குக்கெடியா 

கவிளசம்பிசினும்கழஞ்சியெட்டு, இிமிச்சினங்கள் போகவேயபினிகாலுசே 

எப்பாயுலர்த்திகன்ஞய்திதூளாயாட்டி, இரிச்சினங்கள்போகவேவெருச 

டி. தான்தேனில் கெடியாகச்செக் தூசம்பெண் பிடி. தான்போடே, (௬௨௨) 

சீரிழிவுக்கெ ண்ணை, 

போட்டி ிவொயட்டஇனம்நீ ரிழிவ திரும்புகழானநீரிழிவுக்கெண்ணை 

கேளு, சரட்டிோய்ளூகமொருகழஞ்சிபச்து மலமானகெக்தகமுங்கழஞ் 

FAuUs gi, pian tide அிலையையிகற்கட்டி. யப்பனேபேழைபே 

DAMS கான்கட்டி, ரீட்டிவொய்குகைக்; ater agee கேராகவை 

sgt apBeapGr. . (௬௨௧) 

மூட்டியேகுமைசட்டிவெத்தில், யையிட்டு மூழல்கவேயிரு சுபா 

த்கெட்டி, சாட்டியேபொதிக்துகட்டியஇன் மேல்கேளு மலமானவாழையி 

லையிருநாறுபொ௫ம்து, நீட்டியேபிளகைகட்செம்திவைத்து 'கெருக்கிகா 

ர்கட்டியொருகுழிகெல்லிகீயும், ஊட்டி. யேருழிக்குள்ளேபுளிப்புறோணி 

யுத்தமனேயீசஞ்சுமரக்கால்கொட்டே, (௬௨௪)



a 

உயிச்தியகாவியம்-௯டு௱, ஈடு 

கொட்டியேயஇன்மேலேயிலைபொதஇியைன வத்து. குவித்திடாயதி 
ன்மேலேசிசாப்புறோணி, கொட்டியேயன லிட்டுவெர்துகிற்கும் குவிய 

கீதெரியாமல்மண்ணைகமூகடி, கொட்டியேமூன் ௮ இனங்கழிர்தபின்பு கூ 

ட்ட்டாமருந்தெடுத் அக்கல்வக் இட்டு, - கொட்டியேதூளாக்கிகுழவிலிட் 

டு கூறக்கேள்செக்தூசங்குணத்சைக்கேளே.. (௬௨௫) 

குணக் கேளுமதுமேகம்பித்த மேகம் கூருனவாயுவுடன்கா டியமே 

கம்). சணெங்கேளுவுண்டவுடனிறக்துபோகும் செய்யவுறுரிச்செர்தா 

னதிரக்சேளா, மணக்கேளுமத்தித்தோலாலாசக்தோலுமைந்தனேவொ 

இயமசம்பட்டைதானும், சணக்கேளுசமபாகமுலர்த் இநீயும் தரிக்ககன் 

முய்பொடியாக்கததெ்ேதனிற்கொள்ளே... -... (௬௨௬) 

Ba wate, 

Garr oraCsm@heGa ase Gur @eaC ures acres EA et 

கக்கேளுகேளு; விள்.எக்கேள்மசம்பட்டை யாவ்சையின் பட்டை வெள் 

வேல்தோல்வேப்பக்தோ லவிவைதானேசாய், அள்ளக்கேளிடித்தவொ 

ருபாண்டத்திட்டு அப்பு சலம்விட்டுவறவைக்து, அள்ளக்கேள்கு௮ு 

க்கிதினமுழக்சருர்,௪ அயர்தீருமேகா திரூரணத்தைப்பா சே. (௬௨௭௪) 

- மேசாதிஞாணம், ் ள் பப 

பாசப்பாமுக்இிரிகையேரிச்சம் பழமும் பருகெல் லிய திமதுமேலல் 

கல்ஞர்; கோப்பா இப்பிலியுஞ் 9 _பூளைவேரும் சேசானசம்,சன்முங்கொ 
த்தமல்லி) வோப்பாவெள்ளசியின்வித் துல்கூட்டமீறாமல் சமபா சஞ்சூச 

ணித்து; வாசப்பாவெருகடி.தான்சமுநீரிந்கொள்ள மைந்தனேகடுப்பெ 

ரிவுரரிச்சினல்கள் இரும், ஆசப்பாவறிர் அசெய்வோர்சித்தர்முச்ச சப்ப 

னேமற்றோர்க்குத்தெரிர்திடாதே. _ ; (௬௨௮) 

GSU Dut, 

சரிக் திடவேகுன் மங்கள் சறியோடச் செப்புே வன்வக்கபற்பம் 
இமாய்க்கேளு, அறிச்திடாய்த்தகடுகொண்டுவங்கந்தன்னை யப்பனேச 
ட்ட,ியொன் றிலறைவா சியுப்பை, சொரிச் இடாய இதின் மேலேசகடுவைத்து ் 
சோ சவந்தச்சட்டிசெம்பவுப்புமிட்டு, வருர்இடாமேல்சட்டிகவிழ்த் அம 
டி மைந்தனேகாற்சாமமெரித்தஇிடாயே, (௬௨௯) 

எரிர்சாறியெடுச் தப்பார்வக்கபற்ப , மென்மகனேோரொண் டுபணகர்த 
ன்னைவாக் க, யெறிக்தாறாச்சச்கரையில் குழப்பியுண்ண யெட்டுவசைகு 

War



௬ ௮கத் தியமுனிவரருளிச்செய்௪, 

ன்மங்களெல்லாந்தி ந, மெரிச்தாருளோய்க்கெல்லா மிப்படியேயிட்டுயிட் 

டுவசஉங்கபற்பமின்னங்கேளூ, ari gr gays wrens e யி 

'யல்புசேள தில்கண்ணிபிடுல்டொயே.. டப் ககபரக ௪ (௬௩௰ ] 

இிுக்கியோருசட்டியிலேகமுவிக்கொண்டு பேசாகத்தாழிக்குள்பா 

இயிட்டு, நெடுச்சியேஇசண்புெபலம்வீங்கம்வைதீ து நேராகவஇன்மேலு 

மஇில்கண்ணியிட்டு, ஈடுங்யெதோர்சட்டியினாற்கவிழ்த் திமூடி. சர்ப்பக 

லாயெண்சாமமுச்தியிட்டு, ug RR Raat pel RPA puny on Lote 

னேவம்கமதுபற்பமாமே, 9 9 9 oe nr (௪௩௯). 

ஆமப்பாப்த்பத்தில்பணசோனொன்று : தனிபெட்லித்கொண்டிட், 

வேதிருகோய்கே, ளோமப்பாவெலும்புருக்கிவெள்ளைவிழச் Hvar 

தல்கடுப்புசரிச்சினம்கள் தீரும், 'கவமப்பாசலக்கழிச்சல்சாமாலை பாஷ்டு 

வெய்கனலில்பஞ்சுபோல்லேகும்8வசும், கமப்பருர்சேத் ள் நில 

படி சொன்னோம் நாத: க்கனிக்கருவைமறை த்திட்டாரே.. (ame) 

  

GG கசெர்தாசம்," 

'மறைபோத்றுமப்பிரகசெக்தூசத்கை வயணமாய்ச்சொல்லுே 

ன்மச்சகேர்இசா, நிறைபோத் ௮மப்பிரகமிடித் தவாங் சேசாகப்பாண் 

டத்திலிட்டுநீயும், சழையபோலுங்கவசத்திலாசு௮த் இ ஈலமான ஆலம்பட் 

டையிவைகள் கேரசய், Gel sie s wt rec age PA. குமட்டி: . 

யேகழுவியதையூறவையே, (௬௩௨௩) 

at Du srt 8596 go அப்பிசசமாட்டியுேமனே Ques Boones 
ப்பாத்திசன்றாய், மீறிய கோரடைலைச்அவுலர்ந்சபின்பு விதியிலேயெ 

ருக்கவிதீதுஅடையையைத்து, மாறியசோரடைமேலேயெருவுற்கொ 

ட்டி மைர்தனேவயிற்காலிப்புடச்சைப்போடு, சேறியசோசப்படியேயி 
ரூபத்சொன்று இறத திலேவப்பிசகஞ்செர்தூாரமாமே, _ (௬௨௪) 

செர்தூரகெடுத்அரீசலத் திற் போட சகச த்இல்களர்ந்துபோமித 

இடா. த;செர் தாம்பணவிடைகாலைதேனில்கொள்ள திராதரீரிழிவு தரு 

ச்தீரும்,செர்.தாசநமுண்டிடவேடரிச்செங்கள் செப்பரியக்ஷயர்திரும்குன் 

மர்திரும், செந்தூரமுண்டிடகோயெல்லார்தீரும் சவ௫வரவப்பிரகர்தெ 

ஸிந்தபோக்சே, (௬௩௫) 

பிமமேகத் லுக்கு, 

போக்கானபிறமேகமெ ழியக்சேளு பூட்டுவேனிருள்ளிபழச்சார் 
வெல்லம், தாக்கானசமபாகம்பனியில்வைத்து தான்பிழிர் துசாப்பிட



வயிச்இயகாவியம்-கூடு௱. ar eT 

வ சணிச் போகும்; சேச்கானவப்பிரசசமின்னஞ்சொல்வேன் இருமாலி 

னப்பிரகலெடுத்துவற் ௮, வாச்சன(வெள்ளாட்டுரீரில்கெர்அுமைந்சனே 

மனுபடியுமாட்டக்கேளே.. உழ ்., (௬௬௬) 

் மாட்டக்கேள்சண்ளும்புகன்ணிர்க்குள்ளே, வாகானகோநீரிலவிக் 

அக்கொண்டு, நாட்டக்கேள்சலம்விட்டுகழுவிப்போட்டு நன்ருகவிகவிக 

மாயெடுச்துக்கொண்டு, பூட்டாகப்புதுலைக்குள்ளேவைச்னு புஃஜாகம் 

பருகெல்லுங்கூடச்கூட்டி, மூட்டக்கேள்ஈழிகட்டி சட்டி லிட்டு Cpe gies 

'போல்தெனிக்காடி் மட்டாய்வாமே.... (௬௩௭) 

| ant é gain idmerGuaiGabseorts மண்டிபோகச கீழ்நிற் 

Gish Boss, வார்த்துஈன்றாயுலர்க்தபின்புஆலம்பாலும் வளரால 

ம்விமு அம.தின்மிகமுங்கூட, லரர்த் சன்றாய்மயனம்போலாட்டிலாக்இ 

மைந்தனேயின்னமுங்கேள்கினைவாய்நீதான், வார்த் துகல்டாயாலிலையி 

ல்பமு ப்புவால்ெ மடக்கொன்றிச் மருக்கப்பிமடக்கா ல்மூடே. (௬௩௮) 

முடியேலைசெய்துமண்ணு Gosia மூசியாசேகெசபுடத் திற் 

Cure Garage, சாடியேழூன் று தரமிசட்டையிலையிட்டு நயமாகவாறு இ. 

- சமிப்படியேயபோடு, நீடியேகற்றாழைச்சாற்றுலாட்டிகேசாசஞூன்று இர 

ம்புடத்தைப்போடு, . சேடியேயோரிலைக்சாமசையின்சாற்ரால் இறக்க 

வேக்க்ன்றுஇெம்புடக்தைப்போ டே; (௬௩௯) 

போட்டதெ்ருவப்பிசகமெடுத் ஐப்பின்னும் பொசவெேளளையாட் 

டிநீர் தன்னிவிட்டு, மூட்டதொ ருகையாலே. பிசைந்துநீயு, முழங்கவே 

கெ.டுப்பைதனைச்ச மூலம்வா 6௫, கூட்டதொருகுறக்கசிற் ஐ சட்டி லிட்டு 

குறையன் நிமூச்சாமமெதிர்தபற்பம், தஇட்டசொருகாவக்தோ லதஇத் 

- கோலும் இழப்பானவாசந்தோலசஇத்சோலே. (௬௪௦) 

- தோக்சமனாய்ப்பொருக்கெல்லாஞ்ச€வீப்போட்டு துண்டுதுண்டா 

பப் நறுக்கியேசனனமாட்டிக், தோல்சமனாய்காற்குறுணிரீமில் போட்டு ௬ 

'மலவேயா ஜியபின்னாலொ ன்ருக்கி, கோல்சமஞய் வெக்தசலமப்பீசகக்த் 

தீதி தளாட்டிவில்லை கட்டியுலரவை-௪௮, சோல்சமனாய்க்செசபுடந்தான் 

போடுே பாடி சோறபோல்கோலச்குயொழம்லையே, (௬௪௧) 

.  கோலசக்குகயொழத்தாக்புடக்தான்பச்அ emia Sumi sie yF 
னிவாழை; போலசக்காப்பழக்சேன்பால்கெய்யஞ்சும்கேசாய் புகட்டி 

. திர்செர்தாரம்பிசைம் தனத, கரவரச்சூச்சட்டியிட்டுஅடுப்பிே லற 

றிக் -கனசம்போல்பசம்வக் சாலாற்றிவைக் ஐ, பாலரக்கும்பகமேதுசலர் 

தான்லர்றிப் பழமெல்லாங்காணாக்கெய்பசமார்தானே, (௧௪௨!



bj அகத்தியமுனிவரருளிச்செய்,த. 

நெய்பதமாய்கிற்கையில்செந்தூரமாகும் சோேராகவாதியபின்வைத் 

தெரியும், மெய்பதமாயனுபானம்சுசத்.துக்கெல்லாம் Sap nw? atu Cava 

மாமாவூட்டு, செய்பதமாய்தாபசுரம்போகவென்றுல் செப்புறேன்௯:! 

குச்தூள்பணர்கான்வாங்9) கைபதமாய்செர்தூசமனாமாவூட்டு கடுஞ். 

ரங்கள்சன் னிக்கு முருங்கைத்கோலே, - . (௬௪௩) 

முருக்கைத்தோல்யொழத்தாலரைமாமூட்டு மூர்ச்சைய.
றுந்தோஷ 

சரமனைத்துக்தரும், முருங்கைத்தோல்பத்தியங்கேள் 
வெள்ளாட்டுப்பா 

லில் மொழிகுஅசொய்யிட்டங்சேசஞ்சிகாச்சி, முருங்கைத்த
ோல் பனை 

வெல்லம்கழஞ்சியிட்ிமொலுமொலெனவோக்கவேகொடுக்கச்சொல்லு 

முருவ்சைத்தோ லுதசத்இல்வியா திக்கெல்லாம்: மூன்றுகா
ள்சேனிலேகு 

ow Day Gr, ae to, (௬௪௪) 

ஊட்டுவாயிசண்டுமாச்செர்தூசம்வால்க வுய்த்தகொச்சிச்சா்.றிலி 

ட்டு ௮ஷ்டகுன்மம்போகும், காட்டுவாயுதரத்இற்கட்டிப்போக ௩றுகெ 

ய்யைச்சேர்த்துநீயுண்ணச்சொல்லு, நீட்டுவாய்நீரிழிவுபோகவென்றால் 

நிறுத்தொருமாச்செந்தூசக் தேனிலூட்டு, மாட்வொயக்காயாசுவாசம் 

போக மைந்தனேசெந்தூசல்காணிடே டே; ் _... (௬௪0) 

்- காணியிடுகெய்யிலேக்ஷயசோசகம்போம் சாயாசுவாசம்போம்வறட் 

இபோகும், கோணியிடுவலிகுன்மம்போகவென்றுல் கொட்டடாமுருய் 

,அத்த்தோல்சாற்றினுள்ளே, பூணியிசெத் திகுன்மம்நீக்கவென்றா ஓத்த 

ினேசுக்குவெந்தசலச்.தினுள்ளே, பேணியிடுசெர்.தூசமிருமாநீயும்பே 

'ஐன்சசப.ற்பம் கூட்டுகூட்டே. (௬௪௬)    

    

So கூட்டையிலே$பேதிமெத்தவுண்டாச்சென்றால் கூறுவேன்சாந்த 

- செர்தூசத்தோ டு, ஊட்டையிலேசூ சசெக்தூரந்கானுமோசொன்௮ுபண 

திதக்குமப்பிரகமரைமா, நீட்டையிலே௮ஷ்டகுன்மம் பறக்துபோகும் 
கேசாகப்பத்தியசதைநீகேளப்பா, காட்டையிலேபிர்மகுலத்து தித்த 

சால் ஈலமான தவரை ததளல்காயாமே. (௬௪௪) 
pa ழ் 

- லோகசெச்தாசம். 

ஆமப்பாமாங்செக்தான் இன்றபோக்கு ஆட்டுவத் தல்முசல்கறியும் 

நீர்மோசாகும், வேமப்பாவுடம்புமெத்தமெலிச் திருக்கால், வெண்ணைதி 

ண்ணச்சொல்லுவாய்வேறுகேளு, சாமப்பாசலக்கழிச்சலனைத்தும்பாக 
ச் சாத்றழேன்லோகமுற்றசெர்தூசக்தன்னை,மாமப்பாகண்டபடி.௪௬ 

S30 Peon ஈல்லபழச்ச_ சறி?ல9பொடிபைப்? பாடே, (௬௪௮)



வயி? இயகாவியம்-கடு£, ir a9 

போட்டதளைச்சமுவியோலியித்போட்டு யுசழாசவுலர்ச் சபின்பு கா 

லல்பட்டை, யாட்டசளைப்பிழிர் இந்தஅரைப்பொடியிற்சேர்.தி.௮ அப்ப 

னேசுலருமட்டும்சவியிற்போட்டு, காட்டதனைமூன்று இச மிப்பட.யேசெ 

பய ஈலமானசெக்தூசமாகும்பாரு, கூட்டதனையரவமையின்விரை தி.தூ 

ளாயாட்டி.கோதன் றிச்லைவடிகொண்டிடாயே. (௬௪௯) 

வடிகொண்டதூள தனில்விரசகன் மூன்று மகத்கானசெக்தூரம் ப 

ந்தான் மூன்று, வடி.கொண்டகேனிஞகயாழ க.தாட்டு மைந்தனே 

். பொழத்தினமருக்தைக்கேளு, வடிகொண்டசழல்மணியும்வெள்ளுள் ளி 

க்கடுக்காய் வசம்பு?கோழடலுடனேசுக்கோடாறும், வடிகொண்டவெட் 

டொன்றாய்க்கெ ள்ளச்சொஉது மைக்கனேளூா ணூயாழல்கேளே, ) 

சேளப்பாசலக்கழிச்சலனை ச்.அும் போகும்கெடியானகடலி௰ஞ்சப் 

பட்டைதானும்; நாளப்பாபலமூன் ஹேழுக்காலாகும் கலமான ஆவசைதி 

தோல்மூஸ்றேமுக்கால், ீளப்பாபலமஞ்சு கருங்காலிபட்டை கேரஞ்சு 

- பலங்கட்டுக்கொடிச்ச மூலர், தகப்பககளள்ளை 'ய்தான்பலம்காலாகும் ,தா 

ணிக்காய்பதினஞ்சுதகர்.தீதுவால்சே. ் _. (௯டுக) 

சக்த்்கொயிண்டளாமான்பலக்தானப்பர சாதிக்காய்இவைசே 

சத்தூளாயாட்டி, தகர்த்இலாயிருசாழிசலக் இற்காய்ச்சி சார்வாகவெட் 

Que pis a SO sax ay hs தகர்த்இடுவாயிசண்டுகுத்தச்சூரண த்தை 

ச்சாப்பிடவேயிருகோமசனமேலே, ககர்த்திடுமேசலச்கழிச்சல்மாறுமா 

ர் தலைமுழுகத்தயிலமொன்றுசாற்.றக்கேளே, (௬௫௨) 

மரா இரயிலம். 

சாற்றக்கேள்மத.ராஇஃயிலமொன்று தபோதனர்களாசாய்ர் துசா 
ட ub Si ge சாத்றக்கேள்சிறுரைபொன்னாஙக்காணிதளிசாவாரையிலை 

யுக்தாமனாயின்வளையஞ், சாற் றக்கேள்முடத்தரழைவிழு ஒங்கூட Fw 

பாகமிடி,த்ததனைபதக்குமீரில், சாற்றக்கேள்நாலொன்றாய்க்குறுக்கொள் 

ஓ தயிர்போலேபிழிந்துவைத்துபின்னும்கேளே.. (௬௩) 

ளம்பபெப்களெ் பைத் கெடியாகுமிலாமிச்சம்பலம 

ஞ்சாரும், காளப்பாசச்-னமு!/பலமுமஞ்சாரும் ஈலமானரோண்டுபலம் 
செக்கமு$ர்கூலம், எளப்ப-வி.வையெல்லாஞ்செவ்விளகீர்விட்டுச் சா 

சகமாமயனம்போலாஃடியாம், சீளப்பாமுக்குறுணிகலச்திற்சேர்க்து 

கெருப்பெரிச்துபெட்டொன்றா.பக் குறிககிய/வ்2௧, (௬௫௪)



me ~~: கத் இயமுனிவாருளிச்செய்ச 

வால்?யமூந்திவைக்தயாழ ந்தூட்டி. மைந்தனே மேல்மருக்தை 

மாட்டக்சேளு,பால்கயேயிலவுல் 5மேலக்சோட்ட, பருமதுசம்செண்பக 

ப்பூசாதிப2இரி, காங்யேமஞ்ூட்டிகாகல்கல்னாச்சா திக்2ரய்சடாமா GA 

இராம்புசே, மோய்9 3யமஞ்சிகையுங்கூனகைகீரு முத்தமனேஉகையொ 

ன்றுகழஞ்யொன்றே. ~ . (#@G) 

'ஒக்முகமருக்தெல்லாமாட்டிவால்க யுருகவேமுன்வைத்தயொழத் 

கூட்டி, நன்றாககல்லெண்ணைபடியும்விட்டு காயசுற்குப்பூசைசெய் துவ 

டித் ஐப்பின்பு, குன்றாகுங்கற்பூம்புமுகுசட்டம் கோரோசனையிரண்டு.. 

பணக்தாக்சே!ம் மு) பொல்றாுகுந்தயிலமிட்டுசிக்காய்தேய்த் அப் புசழா 

கமுழுெரப்பு துமைகேளே. ட. ் (௬௫௬) 

பு துமையென் நதமேகங்கஸிசண்டு.ச் தம் பொிவிழுக்தகருமருக்து 

போலவேகசும) பதுமையென்றவுருவம்போல்வாகடல்கள் பண்டிதர்கள 

திபாமல்பழியைக்கொணடார்; கதுலையென்ததொழிலெல்லாம்சூக்இர 

த்தில்சொன்னேன் கண்கெட்டகுருடருக்குங்காணல கும், Gar gow 

.“யென்றக-கப்பூபதியைக்கேளு கோடானகோ.டிபிணிதீருக்தானே.. () 

நாசபூப.இ.. 

    

   

  

      

தானென்றமாம்:செம்பலக்தான்ளொண்டு சுகடுவெகுலேசாகத்தட்டி. 

தானென் ஐபுளியிலைச்சா ற் றுக்குள்பேரட்டு சாதகமாய்கொ 

யெடுத்துக்கெொஸ்.0, தானெல்றகக்இிண்டுபலக்தான்வாம்ஓ 

யெருக்கம்பால்விட்டு, தட்டு, தானென் ற_ட்டிலிருபுமும்பூசித 

லுலர்த்தியேஇரும்பவாற்சே, (௬௮) 

கய கடு ங்னைச்சிறுசட்டிக்குல் மட்டி. யொருமேல்சட்டி. 

மேல்கொஷ்டுமூடி, த ங்கயர்கச்சட்டிக்குள்லைசேய் து சாசகமாய்ம 

் ,அயிருசாமமட்டும்,ல்யெக்தவெருவகூச்சட்டினவ)த் த இரு 

/வொருமுழவுயா9மருவட2, ப ங்வெர்தயனலூஃ்டியெறித்து ஆமி 

்.ல் ப்சர்மகனேசெச்தாசம்பற்பமாமே” (௬௫௯) 

  

    

” பற்பமெத்ததாம்பிசச்தைம் தூளாயாட்டி. பாச்சடாசமபாகம்சூ கன் 

செந்தி, அற்பமன்றசினைய ௪.39 சருப்படிசா 2.வீட்டுஆட்டியேகுகை 

யிலிட்பெண்ணுஞ செய்து, சிம்பமென்றமுன்?பாலேபுடக்தைப்போ 

டு 9யவொயாசவிட்டெடுத்துப்பின்பு,சொற்பமென்றோரெட்டிலொன் 
pid mew. சேசாம நவி பொன்று மிளகுகூட்டடே, (௬௬௫)



922 ததி கலி வ் நட்த Ds 
ou ud ee Dh a ene eg த Te Wis 

மிள? ட்டு ee ee மூலசவேயோழச்திலாட்டு ஆட் 

ட, இளூட்டுஇருசாமம்கழிதபின்பு யிசமாசக்குன் றிஇடைகுளிகைகட் 

டி, மிள்கிட் சிகூசையிலிட்டிகெல்லுக்குள்ளைக்து வொருதிய்சள் சென்று 

மமலரம்கிமைக்கா, புளூட்டகோய்க்செல்லாமனுபானக்கன்னைப் பாடு 

எரு பண்டி கோப ர்ச் இயு(சே,. ். ௬, 

பார்த்திடவே திப்பிலி தூள்பணச்தா னென்று பாச்சடாபூப தியர 

முண்டையோன்று, சேர் திடவேபதின மூனறுசனணிபோகுமசேசித 

தகுயிஞ்சிச்சார் திறமாய்நீயும், கார்த்திடவேகொடிவேலிகயாக்தூட் 
டு கடுஞ்கரும்குப்பதினெட்ட்கூலைபோகும்,, கோர்த் திடவே திரிகடுகு 

தன்னிதூட்டி கொடுசத்தவுட, அ சமனைத்துக்கூ சிப்போமே, (௬௬௨) 

கூிப்போமல்டகுவிமர்தேனிலூரட்டு குலாவியமேசர் க்ஷயசோகவ் 

கூப்பிட்டோமெ, பேசிப்போம்பவூச் இஈமுஸ் சறப்பான்புண்ணும்பிசள 

oO DF ALP 3 பிலங்கெட்டோடும், மா பெபோழமூண்டுகின் றவிய: A 

யெல்லா மடியுடனேபோச் ஐபோமப்பா Es eon, at BOE 9 Ones gu கி 

னைவாயிற்றென்ருல் மைக்சனேயிக் - தூல்தாசிப்செயே.. (௬௬௯) 

கெக்தகதயிலமா | 

வாடிக் சல்செக்ககத் இல் தயிலம்வாங்க வகைசேளுபுலச் தியனேம 

ச்சகேச் இரா, கே௫ிக்குங்கெந்தியொருபலர்தான் மூன் று கிருவிசற்பசூக 

மஞ்சுலில்க கூன் அ, அ௫ிக்குங்கெவுரிமிருன்று தாக்குஅரிசாசமொரு மூ 

ன்னுசிலை சான் மூன்று, பூசிக்குமாயிமுசல்கிருவாணிக்கும் புசழாகவாக, 

மத்திழ்பூசிப்பாயே. (௬௬௪) 

பூசிச் அமஞ்சளிலேகயிலம்கால்க புகட்டிமேருக்செல்லா மயனம் 

போலே, பூசிட்டியெட்கொளாட்டிவாங்க புகமானபசணியிேயாட்டி. 

மைந்தா, பூசிச்துப்பாணிக்குள்வளப்பக்கல்லால் பொருக்தகீயடைத் ௪ 

ங்சேசக்துலாய்க்கு, பூசித் துக்கற்சுண்ணச்ேேருங்கூட பொக்கீகின்றவு 

மிக்கரியுமாட்டிவாங் கே. . _ (௬௬) 

வாங்க தோர்மருர் ஐ. தனைச்சிலைவிலூட்டு. வர்காகசீ௪ர் தவாயவை 

mea éB, arnaue சார்மண்செய்துகச்சுமட்டும் வாகாகக்குழமிடெ 

ட்டிப்பாஇமட்டமு, வாங்கிய2 சாசாட்டெருவைய இலேகொட்டிமணல்கொ 

ட்டிகெற்குழிபோல்வளைம் தபின்னும், வாஙல்லெதோர்பரணிகனையகன் 

மேல்வைத்து மைந்தனேயாருஇில்களாட்டியக்கே, ட (௬௬௬) 

அறு இங்சளானபின்புஇிறக்துபாக்க வப்பனோகிலகிறத்தபிலமாளு 

ம்; வேறுவினையொன்றுமில்லைதயிலக்சொன்ள வேதாக்தத்தாயெனச்ளா





வயித்தியகாவியம்-௬.ட௱, சலக 

பூமாகும், மாட்டடாவித்தயிலமிறக்கும்போது மாயிக்குப்பூசைகன்ளும 

enous ga usin, மூட்டடர்வனுானத் துதையோடொக்கவொவ் வொன்று 
ய்ச்சொல்லுறோமூணிக்கேளே. (௬௪௩. 

 கஷங்வ் வி மிய வதக்கி பணனனை கெடியாசவுண்டிட 

வேசத்திசுசம்போகும், நாளப்பாவுளகாச்சல்போகவென்றால் கலமான 
முன்பொடியிலூட்டுூட்டு, சாளப்பாசர்ச்கரையில் காபசு சம்போகும் 

க்ஷயகாசர்ரவென்றாலிஞ்சிச்சா ற்றில், வாளப்பாசாத்இயமான சரல்கள் 

மாறல் மாதவென்றால்கொச்சிச்சா௮ுள்ளேயூட்டே. (are 

ஊட்டுவாய்வயிற்றுலே?தேம் விழி லுக் சரிக்சாம்பலிலேயூட் டுமை 

தச, கீட்டுவாயஷ்டகுன்மம்போகவென்றால் கேசரானகொடிவேலிக்கயொ 

ழ.த் தாட்டு, மூட்வொய்சன்னிலகையொழியவென்றால்ம த தவ்காய்கிடா 

ம.த்திலூட்டுட்டு, காட்டுவாய் இரிகோஷூமாழியவெல் ரூல் கலமானத 

சமூலக்கியொழ,ச் தூட்டே. (௬௪௫) 

இயொழமிட்டுறசேோ சசாமொழியவெனருல் கடுஞ்சுக்குகெல்லுமி 

வைசமன்வறுத் ஐ, கயொழமிட்டுஇவையிசண்டுகூட்டி யூட்டு. கண்கொண் 

டபவுத்இிரல்கள்போகவென்ரால், யொழமிட்டு௮முக் இராக்ழல்குவெட் 
- து கன்னிகட்குக்கெற்பவிப்புரு திய/ ஞல், யொழமிட்டுத் தாடைநீர்ச 

aaigras கசியானுமிளகுகன்றாயலாத் திட யே, (௬௭௭) 

அனைத்தகொருமருர்ததனைச்செர் தாரஞ்சேர்த்.து அருக 'இடவே 

பாண்டுவகையஞ்சுந்தரும் இனாத்ததொருபஇிடெட்டுக்குட்டம்போக 
யேசண்டத்தயிலதஇதூட்டுவூட்டு, கினாத்தகொருஅ௮முூலம்போகவெ 

ன்றால கேர்கருணைச்ச। ஐ கனிலுண்ணப்போகும், பரைத்ததொரும்தஇர 

ண்டுமேகம் *பாக பரு த் இவிரைத்தயிலத்இல்பாச்௬பாச்சே, (gore 

பாச்சப்பாகா இரண்டுக்கேளாதென்முல் பன்.றிமுன்னைப்புவ்செண் 
ணைகொண்டுஆட்டிப், பாச்சப்பாகாதுகளிலடைத் ஓக்கா ற்.ஐ படாமலே 

பஞ்சுகொண்டுவடைக்துஈவ்ருமய், பாச்சப்பாவீட்டிலேமஞ்சியோசம் 

பால்காசமூன் ௮௩. ளிருக்கக்கேட்கும், பாச்சப்பாவயித் இயங்களின்ன 
மூண்டு. பார்த்செல்காம்சருக்பெதில்பாடினேனே, ் (௬௪௮) 

Qsrugoré sac. 

பாடுகதேன்சிலேற்பனந்சான்கொாண்ணூத்றாஅம் பற்றறுச்கச் 
செய்குலாக்தகனைக்கேளு, போடுமேன் சடைசிபிலேமைர்தாசேளூ பு 

௰டு



mica அ௮கஸ் இயம னிவசருளிச்செய்,ச, 

கழுேல்கடுஞ்சுறுக்குப்பு£ழ்ச் தகாணும், sr OB pan. தசம் பலம 

தோன்று கலமானசலாசத்தப்பலமகொன்று, மீடுிமேன்செம்பருக்தி 

ச்சாழ்தில்நீயும் கோரக் ள்ன்ட்டிகையிகே (௬௭௯) 

வால்லெைக்குனையிலிட்டு அண்ணன சென்று மண்சனத்தசிறு 

sr Oar an Oat ge, areeGusnht_OuamwisGsr_y» mos sG arin 

ணல்மேலேகுகையைவை தத, வால்யேமணல்கொட்டி சட்டி மூடிவா 

கானவடுப்பிலேவைத்துகன்ருய், வால்கயேவேழுதினம்தீபவன்னிமாட் 

டியேயாறவிட்டி றக்ப்பாரோ, (௬௮௦) 

பார்க்கையிலேதேலிக்குப்பூசைசெய்து பசர்க்கடலிலேயிஈ இகோ 

டம்$போலாம், சேர் க்கையிலேபணலிடைதாகாகவஃலிச்சாற்தில் செலுத் : 

aes a வார்ச்கையிலேதோடைச்சாறுள்ளே யூட்டு மக 

த்தானவுளமாக்தையெட்டுந்தீரும், -தீர்த்்திடவலேசிவலேற்பன௨ரதமானால் 

தென்னமட்டைச்சா ற்.றிலிடுதீர்க் தபோ மே, (௬௮௨) 

போமப்பாகாயாசுவாசமானாத்சேளு .பொற்கடுக்காய் ச. தூளிலி 

பொடிபொடியாய்ப்போகும், வேமப்பாக்ஷயகாசம்போக வென்றால் "வெ 

ல்லமூடன்தேன் கூட்டிக்கொடுத் துவாநீ, ஆமப்பாசுர௫ ச்தனக்குநீகே 

எருமையாய்கரிகசலச்சா ற்றிலூட்டு, சாமப்பசவிவற்முலேயெண்பத்தா 

௮ சக்ஷயமெல்லாமொஜழிர்துப்போம்சாற்றக்கேளே. (௬௮௨) 

சாற்று5மீறன்லார் திவிக்சல்?போகவென்றால் தயவாகவெண்ணைய 

லேகுறப்பியூட்டுச், சாற் றகிமன்செல்கழுநீர்ச்சாற்.றி.லூட்டு சர்வசுச 

ம்னைச்தும்போகுஞ்சாச்இியமாகும், சாற்துகிறேன்சுகர்தத் துக்குள்ளு 

மாகச் சார்வாக இவீனைக்குப்பிரகாசபாகச், சாற்றுேேனிப்படித்் தானி 

ருக்தபேர்க்கு F308 s துமாடிடவேதாய்சொல்லாளே, (௬௮௩) 

சொல்லுறேன் ,கனித்திருக்தசரீரத் அள்ள அடக்கெல்லாமக த்தி 

நன்றாய்ச்சுத்.திசெய்௮, மல்லு? றன்காழம்கலையும்விடா மல்கட்டி, மகதி ் 

தானபரவெளியைலிழியால்கோக்கி, வெல்லுேனிசக்குணத்தி விரும் 

கொண்டு மேலான.ஆ இபிதாமென்தாள் போற்றி, கொல்லு னெ 

ன்௮௮துசமயம்விட்்சொத்தோடேஇசோதாயிமாய்கைகொள்ளே., 0 

தள்ளிவிட்டுப்பதியிலேயிருச்துகொண்டு “சம்க த்பவிகம்பமெல்லா 
நீதகாததேயோட்டி, கள்ஸிவிட்டெசண்டாளர்சேசந்தன்னை சாதகமாய்வா 

மிபதர்தன்னையேற்று, தள்ளிவிட்டு௮ சாத்தியமாய்நோயுள்ளோர்க்கு ௪



வயி தியசாவியம்-ஆடு௱, ஈம 

ற்குண்மா ய்ப்புகழ்ச்தாக்கால்சாத் இியமாகும், தன்ளியிடாச்சாத் இயமாம் 

கோயுள்ளோர்க்கு சண்டாளக்கோபம்வரில்கோய்இசாதே, (௬௮௫) 

இசாததெய்விகமருக்தையிம்.ஐ இருட்டமள ப்பாவியெள முல்சென் 

மத்தோடு, தீசாதுபோவ தவேபெரியோர்செய்கைசெனனமென்றதபெரு 

ங்கடல்தான் தெளிச்தபேர்க்ரு, தரா.தசெபயோயோனாற்சேளுதெப்பம் 
விட்டுக்கரைகஉப்பானாறுகடல சன்னை, ;இராதுமுவினையும் துடர்ச்சியஇ 

& இரிகைபோற்சக்காம்போல் இரிவார்காணே, (௬௮௬). 

இரிர்இட்டேனண்டாண்டபதங்கள்தோறும் செப்பினதோர்சாஸ் 
இரங்கள்கோடாகோடி, இரிர் இட்டரிஷிகள் முஃல்9)த் சர்தேவர் இருட்டி. 

த் ததால்களெல்லார்திடமாய்ப்பார்த்து, இரிக்இட்டசாஸ் இரமுமசூக்இி 
சமூம்கிகண்டும், இறக் துமுதல்டலதொகையுக்தெரிர் தபார்த்தேன், தரி 

நீ இிட்டபண்டிஃல்களி-ற்கொவ்வாது வனுக்குச்சஞ்சீவியிச் நூல்பாரே, 

Dan an ara Ge 

won 2 deonepens Apap iailborasaittew® கவிம்சஞ்டுக்இச்குப் 

படுவனுக்கு, சரப்பாடுழ்கொட்டைப்பருப்புவால் சிறக்தமுலைப்பால் 

நாறு திசமாயாட்டி, வா் 'சப்பாலே.ரண்டம்விச்சூற்றுர்தயிலம் wernt sap 

லைப்பாலும் meet g gn, போரப்பாசாரித் துன முகம்விட்டுபோட 

டாகற்றொக்சப்போடுபோடே, ஞ் . (௬௮௮) 

படோடப்பாவர் இசந்இசாலக்கோ.றம் போத்.நிடவேவற் திப்போம்்£ 

ர்கொண்கொனால், போடப்பாவனுஇன மும்போடப்பேட புகைகளில் 

லைவிக்கக்தைமேலேயேந்தும், பேரடப்பாபுழுக்துடையும் விரனமாறு 

டம் புண்வாயில்?லை சனையூட்டிப்போடு, போடப்பாகாசம்சள்வைச் தப்பி 

ன்பு புரைபுண்களாறியேவிழலாய்ப்போச்சே, (௬௮௯) 

் அஞ்செண்ணைத்தயிலம், 

வீழலாச்சுச்சன்னிக் சஞ்செண்ணைத்கயிலம் விளம்புறேன்புங்க. 
யெண்ணைவேப்பயெண்ணை, அழலாகுமெள்ளெண்ணையிலுப்பையெண் 
ணை யாமணக்ெண்ணையிவையஞ்சுமப்பர) சிழ்லாகவொன்ருக்கேரு 
ந்சைச்சேர்க்கசாத்தக்கேள்சசல்கெர்இிதாளசமும்சிலையு, முழலாகலின் 
கமொருவசைக்குமிருசழஞ்சி யொகச்கவேபழக்காடி யூட்டியாடடே, (£



mae இகத்தியமுனிவரருளிச்செய்த 

ஆட்டியேபழஞ்€லைகன்னிழூட்டு ய்திற்செர்ச்குறுங்கோல் தரி 

பந்தமாக்இ, சீட்டியேயெண்ணைகுக் இித்திக்கொளுச் திநினைவோடேயெ 

ண்ணைகளைவார்க்கும்போ த, விட்டிமையில்லா மையந்சுமருக்துடனே த 

யிலம் AG Coppa p இசம்விட்டிறல்கும், ஈட்டிலைத்சதயிலமது 

oes of fa னிடை தேய்க்கச்சன்னிகளுஞ்சகம்போமே, (௬௯௧) 

9தமோசென்னி. ,இமூன்றுவாதம் இலாயாசவுளைச்சலொடுதிமிச 

.ல்வாங்கும், பேசமில்லைசன்னியொ௫சயித இயல்கள் திரும்பிணியுள் ளோ 

ர்க்க்தென்று பேணினவக்கும், © super ளசஞ்சீவிகோய்ச்குமார்பாணி நீ 

ங்காதபிணிரிங்கும்கித் தியசுகங்காணும், -வேதமுறைகண்டுசொன்னே 

oP gris B விசேஷமடா வைப்பதற்கு Pisa Dees TR Ty Q 

மேதவெட்டைசிரிழிவுகாசச்கூது மிஞ்சமித்தத்தஞ்செரிப்புகாய் 

af Es opin, போசகமதிற்று தட்டம்வாதபித் தம்பிசதமை பிரண்டெழு 

ந்கதொர்இப்புப்பேர்பெரியகுன் ம, மாகமெல்லா முக.றிவிடுமிருமகோடு 

அஇசாசல்குடல்லாதமிகுதிவாச, மேகமாய்க்குகதெடுக்குமுளைச்சலொ 

டுவிக்க மெடுத் பலஞ் குலைகுட்டமின்னம்வசையறி3ய, (௬௯௩) தனால் 

ஸல. 
“. 

Ea, ௮றிலததான்சோகையிச்சம்காமா ல்ப்ர்ஷ்டுஅசோசியொடுசிசோ 

பப எம்பிக் குதிகுணங்கள்விகத் ப முள்ளபினிசங்கள்சச சத்கன் கூற்றியகேச் இரகோய்கூரயங்கள்பவவொழிய, கெதியுஉணைபாடு _ 

,றன்சிறுசக்சனாதி கேர்த்திய ஞ்சூக்இிரத்திலறிக்துசெய்ய, பிறியாத 
ழ் ஈகங்களனைத் தம்விமுக்தோடும் பிலத்தவிருபத்கொன்றுமேசம்போ 

    

  

சிறசஈ்சனா தி, 

- போங்விடுமேயொழகற்கமருக் தவகைசொல்லப் புலத்.தியனேமச். 

'சேக்தொசேளுகேளு, சேயமுடன் சச்கனமோர்பலமுங்கூட்டு நேசத.் 
குலெட்டிவேர்கிறுத இடிப்பாய்,, வியமுடன்௪லம்பதக்குவி௫கொலொன் 

ரூய்?வகனவத் சபின்புவே சடாகியாழம்,மாயமுள்ளவிலவவேர்டீர்வள் ஸி . 
Apes அப்பனோன்னாரி9ிமுத்தக்காசே, -. (௬௯௬௫) 

(ps: ,க்காசல்லிசொட்டிகெய்தல்தசமகாயின் மூலம் 'இிலப்பனைக்ே 
ஐல்குவில மிச்சம்வேரும், வித்தகொருகுறுச்கொட்டிவேரலம்விழு த 
மேற்பொன்னால்கண்ணிவேசாவரை யின்பட்டை, யிகதொச்கவகைக்கு 
asian shpat விடி சததக்குள்சலமுமிதா ணிவிட்டு, சுச்சசொக்
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சச்சாச்சியதயேட்டொன்னுக்?. சுகமாகமுன்வைத்சயொழத்திற் கூ 

டே © - agar 4 . (௧௬௬7 

கூட்டியபின்சாுவகைசொல்லக்கேளூ கூறரியமுடக்கொக்தான் 

விழியொடுகான் றி, காட்டிீகொச்சியொடுமுருக்கிலைகற்டுழை ஈயமாம் 

பொன்னமங்காணிடீர்வள்ளிச்கில்குட மாட்டிவகைச்சா ௮ுபடியிளகீரவ்வ 

ண்ணம் அப்பனேசாழியொன் திலடுப்பேத்றிக்காச்௪, விட்டிமையில்லா 

மயி தியெட்டொன்றாய்குறுக்9 வேகெட்டிவட்டி விகாயகனைப்பணியே, 

பணிர்துவொருகாழிச்குமஞ்சள்கர்ப்புகட்டி பால்கானயொழங்கள் 

சா.ுகளும்விட்டு, துணிர்ததலேஈல்லெஸ்ணையாறுபடிவிட்டு சொல்ல 

ரியவாவின்பாலவ்வண்ணஞ்சேசர்்.௪, SY ORG 4 இலேகற்கவகை வுரைக்க 

ஜேன் சஇற்செக்தஞ்செஞ்சர்கனமல்வாற்சேளு, கனி தொருசா இக்சா 

ய்சா திப் இரிரும்பு கச்சோலமேலமி கருப்கக்காம க, (௬௯௯௮) 

காணப்பாலவுங்கபத்திரி௫த்கச த்தை கடுக்காசமஞ்சிட்டி.௨ங்காள 

ப்பச்சை, பூணப்பாபேரிச்சமுக் திரிகைப்பழமும்புமுக்கைவேர்சடாமர 

ஞ்சிபூலாவின்இழங்கும், பேபேணப்பாசெவ்வள்ளிக்கொடிகேவதாசம்பே 

சீத ழசெண்பகமுக்தாளிசபக் இரி, காணப்பாகளியூறல் குருசாணி 

யோமம் ஈன்பதுசஞ்சிறுக। சப்பூவுஞ்சேமே. (௬௯௯) 

சேசடாசாத்திவேதியிருழஞ்சி சோவேதாூள।க்கயிளகீரிலாட் 

டி, வாசடாயிளகீரில்குழப்பியொன்றாய் வளமாசத்த: ழிச்குள்கலக் ய 

டுப்பேத்திபாசடாகமலவன்னிதீபவன்னியாலும் பற்றாமல்சிறகொதியு 

ம்சாலுஇனம்வைத்து, கீசடாகுறக்கவிடுமிளகுபசல்கண்டு கினவோ 

டேவடிக்கும்போசப்பகேளே, _ (௪௪) 

கேளப்பாசாம்பிறுணிகோஷ்டம்வகைச்சாறு செடியானஅவின்சழ 
ஞ்சொலரையுக்கூட்டி, நீளப்ப: குல்குமப்பூகோசே.சினையோடு கீள்வெ 

ள்ளிலோத் இரமும்வகைச்கூமுக்கழஞ்சி, தூளப்பாவாட்டி யதையோலை 

© dyin SB gr Bay GO. Carsae Z gsi Bor, 6 onlin acvgrhuké 

சைக்கர்ப்பூசம் ஈற்புழுகுசட்டமிவைவகைசக்கு முக்சழஞ்சே. (எக) 

“வகைமூன்றுங்கட்டிய தவிட்டுன்றாய் வடி.ச் இருக்குர தயிலம்வார்த் 

தாறவைத்ு, பகையாமல் ?தவிக்கும்கணபதிக்கும் பால்காகப்பூசிச்.து.ச் 
தனியபுடம்லைச்ு, இிகையாமல்காலுகாட்கொருச்கால் மூழ்கு சிய்ச்கா
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சட்டியதோர்குஸினகபினைகிறலுலர்க்தி கலக்கெம்புச்சிமிழிலேக 

டுகவைத்து. முட்டியமேச் exiles anal ambos மு.ற்றியதோசிஞ்சி 

தட்டி.ப்பிழிச்க சாற்றில், அட்டியிலலா.ர௬ுபோ.துசு ன்றிொண்டிடை 

தானரைத்து $கொடுக திடவே யாமரு ள் நில்கும், வெட்டில்பனைவெல் 

VES MAGE saute Hw கொண்டிடவே விசேசனமாம்பாமே,( ௪௱௮) 

சுகபே திகியாழம். 

பர சப்பாசுகயேஇயொழர்கள்ளைபாடு்ேன்பிரமியிலை? கடுக்காய்கா 

லு, பாசப்பாகளிப்பாக்குமுன்றுசுக்பசண்டு. பழிப்பத்றவிர்சொன்றுக 

ழஞ்சியிதுவெஃலாம், பாசப்பாயெ ழ0 மாருபடிசலத்தற்போட் டுபரிஉர 

கவெட்டொனருய்க்குறுககிக்கொள்ளு, பாசப்பாபேதியுண்டாமின்னம 

திலொன்௮ பகரு93 றன்கம்கமொன் துபகருவேனே, (௪௭௭௯) 

“பக BAR wo Go Au 208 8 oS e@) gua vans 5 Ops Cus ov மஞ்சா 

ய்சேோர்த்து பக௬௫ 2ெேனிஞ்செட்டிப்பிழிக்கசாற்.நில்பால்காக,சதெவிவி 

லேகால்வகையுமிறுச் ௮, ப்கருசேன்சலக்கிகீயறிச் இனாக்கால். ழமலகு 

ம் வாயுவெல்லாம்பறக்குவ்கண்டால், பகருகறேன் சனபேஇசண்டான 

ப்பா பாகமாய்மோ ரசனம்பண்ணிப்பாசே, ் (ora) 

லச்சிர3 பாடம், . 

; பாசப்பாஇறப்பதத்குவகையைச்சொன்னோம் பா டுேறேனடைப் 

பதற்குப்பண்பாய்மைக்தா, கோப்பாஃ ச்செசபாடல்கேளூகெடுகாளைமூ 

லசத்தங்ஜொணிய திசாசம், வேசப்பாமுளைமூலம்வயிறுகச்சல்௩டுப்புவி 

டங்கச்சா இக்காய்௪? Bis BAB oY சீரப்பாவால்மிளகூேேலமுடன்' 

சக்கு இறமாகவகைக்குவி. நாஞ் ஞ்சிகூட்டே. (ama) 

அ ்டடசலெட்பாலிசெசக்காஸிசண் கோ?ோசனைகோதிஃலாவி 

டைய்திமதுசம், கட்டட? வெரையமும்வகைச்குகாற் மஞ்சி நலமான 

பபின்மருகச் துகழஞ்சியரை யோடு, லாட்டடா சிறுவறுப்புவெதுப்பிவாவ் 

தி மைங்தகனேவெர்தயமோர்பலங்கியாழ, மாட்டட? யொழம்விட்டுமருக் 

தைகன்று யரட்டியதையடை்யரகத்மட்்டுவ:யே, (எ௱௰.) : 

தட்டியதோசை டைக்குமொருசட்டிவைச்,த RRO GE pO 

ஊதானேபோட்டு விட்டினியசியாழ த்மைச்கறுக்குப்போட் டூவெந்தக்தக் 

இயொழத்தாலரைச் அப்பின்பூ, அட்டியில்லாகா .ஐ.இரஞ்சு ௮க்குக்காட்டி 

யசைத்திடவேகபாடமருக்காகுமப்பா, இட்டிஉ கவயணம்போற்டு: ் 

னபடி.கேட்கும் இறமாஈவின்னமொருஈபாடஞ்செய்யே, (a
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ந்திமேற்பொடியும்போட்டு நீமூன் அதினங்சொடுக்ககெய்சொல்லக்கே 
Ca,  ் டா ட் உட (972.8) 

சுபாடகெய்- 

சொல்லோகாமிருள்ளி!9ரழஞ்ட அ.ணுக்சாககொருக்கயொருசட் 
டிலிட்டு, வல்வாய*மணிப்பிரண்டைச்சார்கறுசஇட்டு வறுப்பலுகான் 
பொன்னினிறமாய்வறும்போத சப்பா, பல்லிஃகெய்யாகாதுபசுவில்நெய் 
கால்விட்டு: பதமறிர்தயிறக்செண்ட்காிடைதானூட்ட, கொல்லமென் 
ுவக்தயெமதர ஈனாயும்வெல்லு 'கொடியசொறுகெய்யையின்னம்கூ.ற 
க்கேளே, . ் (௭௨௭) 

க. அவேரூயருவிழு 'உத்தவ்கொழுக்.த கொட்டைப்பாக்களவரைத் 
அவெவ்வேறழேவைத், இறில்ல: விருள்ளிகொறுக்சகயிருகழஞ்சி யிரண் 
டுவகைமுன் மரும் அயெருமைவெண்ணையுறக்கு, மாறில்லாவெர்இறக்க 
118 6B Vang. A MB மருர் அகெய்யுமருச் திடவே வளமாமப்பா, தேறி 
நன்முய்த்தேறாதுசெளியவின்னம் aie nema aia னிக்தகொ 

ள்ளே, (௪௨௭௪) 

சலி அுகொல்ளன்வஸ்ம்ர்ருல கையைக்கேளு இறமானமிளகு 
மிருகழஞ்சியப்., களிக்திடவேறணுக்யெதூள் கல்லஞ்சேர்த்துகக 

வேவருஈடிதான்காலைசந்தி, யொழிச்துமொழியாததற்ின்னமொன்று 

சொலவோ முக்கமனேமிளகுஈறுகெய்யுமாட்டி, கெளிந்திருக்கும்பேதி 

க்குங்கபாடஞ்2ேர்த்துநீ பருந்துயோழங்கள் நிசழ்த்துவேனே, (௪௨௮) 

அருளா தியொழம், ட் 

“Sap த்து வனருளா இ௫யாழக்தன்னை ' கெ ளைமா சளம்ப்ஞ்சாம் 

சுமோடு, செக *இிதுள்ளடளைவேரும்கருல்காலிவேரும் இறர்ததொருநீ 

ர்ப்பூலால.று கம் வேரு மஉகத்தலால்மிளகு மடழ்மசப்பட்டைபலா வேசேர 

kis குபெருமசப்பட்டைசித3 ற சண்டவேரு?, Sf ப லம சகிக்க 

salu மதன் பிினும்வெட்பாலை' யரிசியுமோரிடையே,' (௭௨௯) 

்  ஓரிடையாய்க்கேட்ட்ம அககைக்குமுச்கழுஞ்சி யொன்ருகவிடித்த 

நூள்மூ வ றுகூறிட்டு,  நீருமிருசாழியினிலொருகூ நிட்டு நீட்டியதி.ற்கரி 

கட்டிப்போடவகைசொல்லோம்; பேர்பெசியசா இக்காய்கறுாம்புசேசமு 

ம் பேருனவ.இவிடையம்குருசாணியோமம், சாசமுடனாறுஇழிகட்டிர 

ண்டுஃழியுக்கண்ணீ நமெட்டொன்றுய்தாக்ககசைத்திடுமே. (௪௩௰)
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“ஹு இனமடங்குமப்பா, இலாத்தவயிற்றிரைச்சல்சத்தக் .கடுப்புடக் சியி 

  

லைசள்தருகற்கு ,கேரிலர்தையாவமைவேர்ப்பட்டை, ஈகரித்தலைபோலி 

ருக்பவிஷ்ணுரெந்திமிளகுடனே காட்டுவாயிரு௨। மிசண்ணீர்விட்டுச், ௬ 

.ரைத்திடே லச இக்காப்பறும்புசமும் கருக்தடனே$ழியா அகட்டி 

ண்டுபோடே, டு J. (ame) 

in ei நி தலைய ட்டோகினு ப் ன்வைளிர் போன் 

இழியனாத்துக்கொடுக்க, : சசப்டையிஃலாப்பம்பரம்?பச லாட்டுவரும் 

போது சாதகமாயின்னவகைசாற்றக்கேர, வோட்டமெல் லாக்தவிர்ப்ப 

தற்குவிளாம்பழச் தினேடு மு்பனஞ்சேர்மாசளையிளேடுக்கூட்டு; வா் 

ட்டமில்லாப் புழுக்கைலே. சருகம்வேரும் மறுவில்லாலிலவலேர்முத்தக் 

காசாமே; க ட்ட (௪௩௨) 

.ஆகடாகெட்பாமையளியயயுகுலி ப்திலிடையமிளகுசமனோக்ககரு 

க்கிட்டு, கமடாசலமுமிருசாழி3ய்.் ட்டொன்றுக்கி 6 pe s gear Rao 

தானந்தஇசக் இசேர்த்து, வோமடாசா இக்காய்பத்இரிகிஞும்: புவோக்கு ம 

இவிடையமுடன்குருசானியோமம், போமடாவெதுப்பியதூள் மேல் 

மொடியுக்தூலி பொல்லதலயிறுளைச்சல்கடுப்புபோய்விடுமே. (7am) 

'இபவினிடவவளிதி த ண்சைப்புளைச்சக்தனக்குப் புகமானவா 

வரையிலஞ்சுவகைகூட்டு, மாயவல்லிமோட்டுப்பூறொம்புசா இக்காய் மக 

த்தானதாளுமதுவகைகள் சமனாக, வியமு டவ்போர்சட்டிகேகெட்டிய 

வித்து விரைத்தனரைத்துயெருமைமோர்தயிரிலூட்டு கீயமா ய்கின்துபோ 

மின்னம்விசி இமமாய் Ops go g வுத்பனமாய்கிய றிர் செய்யே, () 

செய்யடாயின்னமொருயோழவ்சேளு சற்றரத்தைமலைசாம்வே 

ர்பூகாகம், மெய்யடாபெரு சத ஐப்பட்டை சபன்கூட்டி3; மேல்மருக் து 

அறும்புபத்துக்கிமிசட்டி ட்போு, வையடாவிருசாழிரீசெட்டொன்றுக் 

இ மைர்தனேகிழியசைக் தக்கலக்கயெ்இசக்தி, கொய்யடாமூன்று இலய் 

கொடுச் நீயும் குடல்படவன்பிளவைபுடைத்ெ முர்தகோய்க்குழம்பே, 

புண்சளுச்குச்குழட்பு, 

குழம்புபலபுண்களுக்குசிலந் திக்கெல்லாம் கூறுவேக்டிறுகெடட் 
ஒஉடடருட்பாழாச்மு, இளம்பிள்ளைமுலைப்பாலிலாட்டிவால்இ யிளக்கடா



Nee அகத்தியநூணனிவசருவிச்செய்க தீ 

முலைப்பாலுமேசண்டச்தயிலம், வ வளம்பெறவேமத்திச்சசசட்டையொ 
ன்றில் 'அவைத்தெக்சவிக்க மொடுபிளலைக்கெல்லாம், தளைஞமானையாய்முக 

ம்வீட்டுபிப்ச்சத் அக்கன் soe தட்விடலேவிசனம்விடுக்தோன் ற சல்வற் 
திம... ் = (௪:௩௬) 

வற்ஞுமல்கீர்க! ண்டுபசகங் psa é Bos சால் வளையமா௰் ய்க்குழம்ப 

தனைப்பூசபூசு,. வத்ருமலெழும்பியேயுடையுமப்பா ம௮படியுஞ்சலமாத 
க்கழன் போகும், aa ககுழம்பசனைச்சாலையூட்டி. வாய்மேலேடோட் ட 
வெளையப்பூசு, வற்றா சலம்இபருப்படுவான்வீக்கம் வசன்பிளவைபுடைக் 

தசெல்லாம்வளமாய்ச்செய்? மே, (௪௩.௪) 

- சல்விர்ச்குழம்பு. 

  

செய்யடா சல்லிசக்குழமீட் கள்ள .இறமாகவோர்க்கழ்ஞ்சசக்தஇிடா 

மல், பைய்டா அணுக்யெயின்னாவின் வெண்டை படிகால்கண்ணீர்வால்இப் 
பணமாய்க்கூட்டி,. கையடாவிருசாமமொன்றாயாட்டி கல.மானபசணிய௰ 

படைக் அவைச்,ஐ, வையட ஈபிளனைவழமு, சல்மார்பிலாணி மகத்தானபு 

ண்பொடிகளாறுக்கானே,. னி (௪௩௮) 

. இ.அச்சானிம்குழம்பிலெல்லாம்போகு மப்பனேபழங்காடிபுனியி 
லைவெர்து, கூருகஙர்இசர்இகாடியாற்கமுவி கூட்டுவாய்சலைகொண்டு௮.. 
ந்கீர்மா நஜி, லே.றுபடியிளச்?ளைகளிம்பையூட்டி Bart gi Cris Opes 
sort gut Ba, VB Dt OP WLI ons Wit Ly am any wa 2 தழும்புகறு த்துல 

ந்துவிடுக்கண்மையாரே, .: டட _ (௪௩௯) 

pale ase லிலிட்டோமடச்கம்விட்டு சாத்தி ச்தையொ ‘ 

ருவருக்குக்காட்டவேண்டாம்.. உண்மையாய்ப்பட்சத்தோர்க்குரைக்கக 

்.வுச் சமியாள் தேச இட்சைக்குள்ளேசொஃ்இ, வண்மையாய்ச்கபடற் 

ஐபேர்க்குமைக்தா , வைபிரி.4 இக்காட்டினால்மமையுண்டு, பண்மைய 

யிர் நாலைப்பார்க்கப்பார்க்கப் பண்டிகசிசோமணியாம்பாருபாரே, 0 

கவுரிசிர்ரமணிசெக்தூசம், 

ப்டப்பாசவுரிசிச் சாமணிசெர் தூரம் பாடுவேன் சசகெர்இவெண்சா 
சமூன்று, . சீரப்பாவகைச்குமாருபலக்தானாக செய்ன்றகச தியிலே 
சளி துபினபு, வாசப்பாகலவத்தில்விட்டுுட்டி, வயணமென்னவெ . 

ண்காசத்சாலேமாளும், நேசப்பாவரைப்பெ டிபோல் கறுத் திருக்கும் 
.மேம்இியாய்ப்பெ டி யகனைக்கமி?ப (Bas Pe, _ (764



ர
 

உயித்தியகாவியம்-ஆடு£, ஈடு 

ஒழி போடக்கட்டியகவ்உண்ணமப்பா செட்டியாமிரட்டிலேசெச 
- .ட்டைப்பாக்காய், உழி3 பாலக்கிழிகளெல்லாம்கெவ்வேறா உ வரிசைபெ 

றக்கட்டியொருதாழிதன்னி, டொழிவானமணல்கொட்டிழுக் உல்மட்டு 

மொவ்வொன்றுகழிமணலிலூள நிப்பின்பு, .ஸிவாகமணஃஒ௰சம்பவிட் 

-டுமப்பால் இறப்பாகவுலைமூடிக் சொண்டுமுட்டே, (௪௪௨) 

மூட்டடா வரிசைபெறச்சாணளவுசழியு மூறுஃவேயெருவடுக்கி 
. மேல்தாழிசவிழ் ஐப், "“போட்டவெருவடுக்கிச்சசபுடத்தைகள்றுய் இபச 

லிவாகக்கணேசனுச்குப்பூசசை.னைகடத்தி, கட்டடாவக்னியைஞட்ட 

கவொருகாளும் நயமாகமறுநாஞு.மா ஜியபின்னப்டா, சூட்டடாேலிமுக 

ல்வடுகனைஈன்றுகக கொழுவதற்குப்பூசைவிதி தடங்குவாயே, (௭௪௩) 

அடல்குவாய்பலவககையும்கள்று :ச்செய்்து அதித இந்தப்புடப பீரி 

த். ௪ச்சூட்டிநீபார்,. அடங்னெசோர்செட்தூ£ம்புலாம்பழப்போல்க௮.க்' 

அ வப்பனேயிருக்குமதற்கையமிஎலை,மடகங்சாகேமனுபடியும்புடம்போ 

டாதே மசத்கானகோெ ல்லாம்வாங்கும்கரன்கும், புடங்காணப்பேோகா 

இவனுபானந்தகளைப் பூட்டுவேன்வரையாகட்பூட்ட்வேனே, (௪௪௪) 

பூட்டடா திரிகடுகுவெ திப்பி தூளில். பு கட்டட? வெருஈடியிஉசே' 

துக்கூட்டி, பூட்டடரபணவிடைசெகர்தூ சமர் இ பில,ச்தசற்குபண்டல் 

தான்பேணிப்_ராரு, பூட்டடாசூலை Baer Owain பெொலஃலாசவரயு 

- விருபத்காறுமகலும், பூட்டடாப.இினாறுகுன்பமுளமாந்தை பெொல்லாக 

சுசங்களெலிகடியும்போமயே. த் (எ௫டு) 

போமப்பாமக்காரகாசமோ டீ பொருமிய?சாரிரும£ க்ஷடங்கா 

யாசுவசசம், போமப்பாசுரமாக்சைமூலமமாயாப்பு பொருமா காமாலை 

யோனிச்சூலை, போமப்பாவாண்சளூலையண்டவாதம் பொலலாச தடைவா 

ழைவிப்புருதிபத் தம், போமப்பாகாச்சூலைபக்கச்சூலை பொறிசும்.றிஉ௰் 

கண்டமாலையும்3 போய்விடுமே, (௪௪௬) 

- போய்விடுமேசுறப்பன் புண் ஈடிவிப்புருஇ புணர் இருமுமீகாவிப்பி 

ருதிகூட, போய்விடுமேகூடவிப்பிருதிசானும் பூட்டிகிறேனபானம்பு 

சழ்ர். ஐ களு, போய்விடுமேசெர்.தூரம்பணவிடையினோடும் புணிக்க 

முனுஞ்சா இக்க2ய்பத்திரிகரு ம்பு, போய்வீடுமேய திவிடையம்வெதுப்பி 

யதூளப்பா போக்குடேேேெ.ருாடியிற்் றலுல்கூட்டே, (௪௪௪) 

கூட்டியேவஇசாசம்பன்னிசண? சையும் கூறரியகடுப்புமுகல்கூ 

வுகூருய், நீட்டியேசெய்கின் தருணிவகையாறும் நின்றுபோமன்ன
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அக்கியொன்றுயிடிக்க தற்குச்சலந்சான்பத் ஐமரக்கால் சோர்வன் 

ஜிமிடாவிலேகியாழம்2 பாடு, $158 3a Bde s தூ. சாலெொன்றுய்க்கு வு 

க்தி சல்கைபெறகெல் விக்க Ween guy. Op: oD, வாக்கெல்லாவின் பா 

பல்படி தான் மூன்.று அப்பனே. ஈல்ல ண்னோபடியிசண்டு, 'வோக்கெடரய் 

் தத்தத் அமருக்துகேளு வு: 'கமனேயேலமெ, லெவும்ஃஞ்? சேசே, (௯௫௮) 

'சேர்த்தசங்கச்சோலமடவிக் 28 Grewia O pebaniyy aye. ன்செல்க 

மூரீர்கோட்டம், பேர் _ரியதாளிசபத்இரிகல்மகமும் இயருங்கரும்பை 
, அில்கமுஞ்சடாமாஞ்சில்குககல், பார்புகழும்ச -ரூப்பைபோன்மெழமுகு 

மஞ்சள் பஜர்சாசம் சா இக்காய்புன்னைக்கொட் டை, . சோழிஞ்சில்வேவேகசே 

ண்பக வேருடனன்னாமிகிறக்க 5ெ சாருகுக்குடப்பூவுப்ன் குதி ஈசெலியே 

சென்டி க ser Care dBi கமிருச* தம் இத தகழ்டதியி பூ ஸ் Be 

க்ர்சற்கோலஞ் கவிகருஞ்சேகமூம்கள்னார்பச்சை-' 'கடக்ணுனைப்புமிரும 
-ஞ்சளன்கடுகுறோணி) கெவியமிர் நூவாய்விளல்கம்- வை யொன்று குமே 

சாகவிருஈழஞ்சியாவின்பாலு, விபாமலெடுச்தரைக் ஐயெண்ணைஃனி 

விட்டுச் தயலாககான் மூன் றற கொதியுஞ்செய்யே.. டப ப (௬௫௯) 

'செய்கபில்புசால! சாள்பதத் லேவடிக்கிச் செப்புவேள் மூன்மரு6 

இற்குங்குமல்உர்பூசம், பெய்ததொருசோசோசனைபுமுகுசட்ட இருகி 

ன்றிகத்தட்டிநியோட்டுவடிம்.இட Gar, செய் ஒகல்லகண பஇக்குக்தேவிவ 

'டிகனுக்குஞ் இறெப்பாகப்பூசி ee 'செய்துவண்டெட்டி. ் 

வரத ee mae Corgpape doima ati 8a Ger, 

a செப்புவேஸ்யெந்தாயணைப்புமிட்டுச் சொஃவெர்சீசாக்இட்ம்/௰ப் 

பரு, வொப்புறேகாலு லுகாட்கொருக்கால்பின்பு 'வேரமெட்கெட்ட்டு ருக் 

கால்முழு கச்சொல்லு; தப்பில்லா முழுக்கள் றபால் சயிர்மேர்ருப்பு கவி 

ர்ப்ப்ுவு obap eam. சாழ்வில்லா கரு, வைப்லிலர்தீடச்உம்விட்டுச் 

சொல்லிவிட்டேன்மைக்* னேவியா திபேர்   ப வகைஃயக்கேளே, ் (௪௫௮)   
  ர த ம ஆட 

பவகைகேளுக்ஷய்சோகம்காயா, சுவாசம் cating லவருஞ்சூலைதி > 

Mewa@err Suu, umsuienacrnibm sees rben 550 dco: Wet 

'ள்ளகால்கையெசிவுகளுச் திரும், சிகையிருமலீளையுடன தி.திசாகம் :சச 

சேோகயனமஇல்வரும்பில்லகிரும், -திகையாகமேகவகைபயித்தியமிசண் 

டுச்திசாகவினை இச ச்இ௰க்மைப்பாசே, பல்டி 4௭௫௯)
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_ சூணர், 

பாரப்பாறுஷ்டளூண சசைச்சொலவேண் பருத் இவிரைழற்சியி 

ட ருப்புஈ்கூட்டி, Baru. Qe (GBBT IU பத இிரிகிரும்புே டரியவளையி | 

oO daw ல் இப்பிட்டு, சேசப்பாசருவேம்பூவை கக்குழுத்சழஞ்சி Apiss oa 

AsD@ej Com Ps கமூம்ரொண்டு, கேச உபரிதிகிரனாலிளை வுங்கப,த்இரி கிரைய 

கைக்குவொருபலந்தான் தூக்கு தூ3ே 2௪. (எக௰ 

தூ யேமருர்தெல்லாம்9௮ அப்பித் தூளாக்கி ஞூுணமாம்சற்குவ 

னுபானஞ்சொல்வேன், தாக்குல துவுவ்ணச இன்வலாய் வதா இல்தனி:ச்;5இ 

ளவெக்கீமில்வெருகடிகான்கொள்ளா, போக்கு வெருகடிப்பொடியைச் 

சோற்றிழ்றாளி புட்டியஇல்செய்விட்டுபிடிகவள மஞ்சு, நீக்கில்லாதுண் 

டபின்புஈஅுகளிகள் கூட்ட நின் ௮வீடுமுஷ்ணமாம்வாய்வு தானே, () 

- வாயுவெனும்வல தபு. ச்சண்யெபக்க வாயுவேனுமூலமாம்வாய்வு ் 

கரரக்கப்பா, கேயமுர்சர்காச.இ ஈழஞ்ச ஈடரீ நமிருகாழி சன்னையெட் 

டொன்ளருய்க்குறுக் க, விபருடனகச் இக்ெருஈடிளூணர் சான்விரும் 

பிரிசகொண்லொவினையொழியும்பமு, yaw od த்கவெட்டைவசய்வு 

வெனிற்பச்சை யு அபடி.கழுகீரிலக் இசக்இயருக்கே, . (௪௬௨) 

ஏலா சிஞூமணம், 

அரூர் அவதுமண்டலக்சா?ஞய்கள்பிலமாணு ‘a puGer pute is 

On FG 9B p31 A Oars oF; 5, Bat ஜமினியேலா இஞ்சணம்சானப்பா செ 

ப்புவேன்புலச்தியனேமச்சமூனிகேளா, int Dena Gaol So aids Bas 

தைச் செய்யும் வகை யேலமிலவுங்கமஞ்சளதிமதாம், பொருந்து Bile 

டுகுடனே இ.்பிலியின் மலம் பிகற்க se atu COD pardons es சத்தின் 

பொடியே, (௪௬௩) 

சச்சனமுஞ்சா இக்காங்ப 4 இரிலருர ம்பு சசசநுட் sures Don wept 

Bi as@ulig, visgpnaGatnnt $5' gOs7s sue பருகெல் 

லிெற்பொரிமாபருக் இிவிரைப்பருப்பு, மக்கமுள்ளமாசளைவிளாவில்வ 
* தீதோடு :அப்பனேகிலப்பனை?வாழுக்கிமுகன்னுரி, கக்கழமுத்தக்கா கட 

னேசீர்திஃயிர்கூட்டி கண்டகணட துகையிதர்குக்கழஞ்சொக.ரூயெடு 

மே, டா (௪௬௪) 
எடு்தவகைமருர்த தச்சு கேர்சமன்€னி யியல்பாகமருர் இலர், 

இயிடித் அச்தூள்கலர் ௭. உடித்துநிபுதுச்கர2%2ன்னிலிட்டு-. மைந்கு -



. Lk ட்ட 
வயி: இயசாவிபம்-டு, M2. a 

ூனேயுண்வெசவனுபானல்கேளு, தடித்சருலைப்பாலாகுமதவு.௰ா.கும் ௪ 

: ம்பழத்தின்சாமுகும்சாற்றக் கேளு, கடி.க்தவாய் து டைத்தா ற்போ ல்வியா 

திகளைச்தீர்க்கக். கை 'கழவதய்ரம்ச்சொள் துடி னின்னல்கேளே. ae @) 

இன்னங்கேள் மா.தளையின்ட ழச்சா முரு மிதிஷலேகேயொழியுமெ 

_கிவுடனேயிசத்தஞ், சனனையாய்வருகின்ற சாபமோடுசோபம் சாத்திப் 

பித்சக்சலைகோயச் இசசம்வாய்வு, பன்னுவிஷசசபாகமீளயோடிருமல் ப 

லசசமுப்பிசமும்கெஞ்செரிப்பும்பறக்கும், நன்னயஞ்சேசசுவகெர்.இளு 

ரணத்தை சாட்டிவேள்புலத்தியனே யச் கேளே, 4 (௪௬௬) 

அசுவகெர் AG ணம், 

சேளப்பாறு முகர? ேர்பலமுமூ2 ன்று கெடி யானசுக்சேலம்கூகை 

மறம், கேளப்பாவகையொன்றுக்கொள்றரையாம்பலர்சான் இரும்புசி 

DoS UB ort Las சானிசண்டு, கேளப்பா இப்பிலியே: ர்பலக்கானெ 

ட்டு கருடைபெறமிளகுகா ற்பலழுள்கூட்டி, சகேளப்பரலீமகயெல்லாமி 

டித்தத்தூளைக் மெட்டியாய்வடி. £ட்டிசினியிட்டுகண்டே (௭.௬ or) 

சினியிட்கொற்பலமுங்கலர் ஒளூரணச் சாண் செப்புவேனனுபான 

ந்தேனிஞ்சிச்சாற் மில், சனியிட்டுகவணெடிய ழவெண்ணை, மு.த்சக்காகில்' 
'செனுக் துவதிவெருஈடிகான் இனமூம்செண்டுபோது) சனியிட்டும்ணெ 
ஓ.யேமச்சமுனியோ கெளிலானப்ச்தியவேனான லோ, சினியிட்டுக்கி 

் ண்டியதுமண்டலக்த னரும்? தீருறநோய்சகேணு: சசறுல்வால் க், 0 

வாயுவுறும்வலிதி மும்சேசிதிரும் a ee 
yeh mu, மாயுகின்றவுப்பிசமும்கெஞ்செரிப்புபித்த மரிகூச லும்வாம் இ 
க்கயமீளையோடிருமல், சேயமுடனுண்டுஉசகின்றபோமப்பா நில்லாக 
கோய்கருணிகுன் மம்கின் விடுமே, சியிசத்துணிகுன மம்குக்குட சூச 
திரக் செப்புகன்ககுக்கோழிதிதயனதோன்ே, (௪௬௯) 

குக்குடளூரணம், 

ல திதமானகோழியொன்றுகால்தலையுக்கள்ளி இத் இரமாய்வயிழ்றிலு 
ள்ளபாண்டத்சைப்போக்கு, உறவாகமேல்கருக்அகூட்டவ்கைசேளு ay 
தசம்னே இிரிககுவெள்ளுஏ்னிப்பருப்பு, நிழையாகவகையொன்றுசழ 
ஞ்சியுமேப.த.த மெயமன்ளவளை: vas துகல்லுப்பு? 2நராய்; குழறயாமலை 
யஞ்சுசழஞ்செகனைம் கட்டட றனின்னலகைகூறுே வனே. (எஎ௰] 

Det



ரா௩௰ அகஸ்தியமுனிவருளிச்செய்க 

கூருனபருத் இவினாபருப்புக்காசென்ளு: குழுறிவருகடுகுகருவேப் 
பிலையின்பொடியும், நீருகப்பொடித்கபெடிவகைக்காழாக்கு சீள்விடை 

யமதிமதசமச்கிராகாரம், டேராணவோமமிசண்டூசேகமும்சொண்டு பெ 
ருங்காயம்வால்விளங்கம்மஞ்சளோ டேலம், வேறுய்நீயிலவுங்கப்பட்டை 

பத். திரி விளா லரிரிெட்பாலைசெவியத்தோல்லிசவே, , (௭௭௧) 

விசவ க்கா சம் ஞுக்கல்சவுச்காசம். வெர் இியம்ஏத்றாத்தையொி 

சாஸிசபத்திரியும், கருங்காலின்பட்டையொடுவெண்காசமப்பா சணக் 

காகவகையொன்றுசழஞ்சுமூன்று, க.றவில்ல?ச்சா இக்காய்பத் SUS db 
பு போடடாவபிக்கூடஅவ்விரண்செழஞ்சு, ' 'இறமாகவிவையெல்லாம்வ 

டிச்தத்ணாளாய் செலுக்தடாகுக்குட ச்தில்வைத தையே, (௪௪௨) 

் தைக்துஒரு சாழிக்குள் கண்ணீர்விட்டமிழ்த்தி சயவாகக்கவிழ்சட் 

டி.கன்னால் மூடி, வை சஇததற்குகலஞ்சுசலைமண்ணாஞ்செய்.து வளமாக 

வடுப்பேற்றிச்திரூட்டியெரிக்இல், எய்த்துகீர்குறுக்வெற்றியடி ப்டற்று 
மலெடுச் ததறிமருக் த, சசையேகமாய்ப்பிரட்டிப், டொய்த்தடொசத்திக 

'ஜாயிறக்யெபில்னப்பா புத்தோடுவைச் உட்டுப்போட்டுவறுபொடிடே) 

'பொடிவறுச்தால்கருகாமல்புடமாகத்தானே பொடித்துவடி கட்டி, 

க.துகுக்குடசூரணமாம், விடி வே.று.௮ர்.இிசர்இவெருகடிதசான்பொடியை 

விரும்பிமீமண்டலங்கொள்வியா இியெல்லாம், படியாகப்பறக்குமேயஷ் 

டகுன்மம்வாய்வு பதிஷெட்டுக்கருணிவகையஇசாரமோடு, முடியா,கவ 

யிற்றெரிச்சல்சிச்சக்கீரிரத்க மூலமொடுவுப்பிசம்சள் விஷ்பாண்டு 

போமே, (௪௪௪) 

- பதங்கிபட்டைசூசணம், 

போமப்பாகறப்படுனாகரந்திசூலை புண்பொடிசள்சிசல்குவெட் 

டைகுட்டம்போச, காமப்பாபட்டையிலேஞூரணஞ்சொல்வோம் கல்லவு 

ருவாடினகாய்பு ஓுசாய்வால்க, யாமப்பாபறல்கியென்.றபட்டையஞ்சுபல 

&்கானப்பனே தூக்கயபின்னமுக்கிறாசங்கு, வேமப்பரசிறுபிறப்பக்ழெ 

ல்குகொன்றைப்பட்டை வெத்திபுரிசாசணை வேர்கொடிவேலிவேரே, ( 

வேசாகவகைக்குமொருபலமதாக வெட்டியேகாய வைத்த த்தூ ளா 

samo, சராகத்காழியோன் அபால்படிநால்வீட்டு இறமாகவேகட்டி 

பொடிவகைகள்கலச் அ) பேசாகப்பொடியைலைத் ஐக்கவிழ்சட்டிமூடி.பி



வயித் இியகாவியம்-௬௫௱. _ WBE 

  

ட்டவித், if et ee saree, கேசாகமேல்மருர் தகொ 

த்தமல்லீமதுசம் கெறியானவோமமிரண்ட இவிடையம்நீட்டே, (௪௪௬) 

ட சிீட்டடாவால்மிளகுவெக்ஃயஞ்சித் றத்தை கேத்தியாமக்இறுகாச 

க் இப்பிலியும்,, கூட்டடாசா திச்காய்பத்இரிகிறும்பு கூரான செகங்கள்செ 

ண்டுதிரிகடுகும், பூட்டடாவகையொன்அகழஞ்சிய தமூன் று, yoo Pas 

காயவைத்துக் தாளாகவாட்டி, :.மூட்டொ முன்பொடியுங்கூடச்சேர்த்து 

முறையோடேயதித்பா தினிக்க தகக தட (௪௪௪). 

சல்தபட்டைச்சூரணக்தான்வெருகடிப்பிசமாணம் கலைக் இமண் 

டலமேகருதிக்கொள்ளு.. மலர்நர்தவிசணல்கத்பானோடுசூலை மகரவாதம் 

வெட்டையொடு௮க்இனியின்மந்தஷ்: புலக்கல இசொமென்றுங்கமுணியு 

_ ப்பிசக்.சள் பொல்லாசவயித் திரைச்சல்புண்பொடியுந்திரும், மலர்க் சமக 

ம்போலிருக்கும்வச்ச£தேக . மாக்லைக்கும்பட்டையுட் வாண்மைதம 

Gem. vec ae “at Phas (௪௭௮) 
ட a 

பதங்கம், 

ன - அண்மைசொ ல்வோம்பறங்பப்பட்டையுடபசங்க மப்பனேலே௯ .. 
ரூவாடினதைப்பார்,ச்.௮, ஹண்மைபெறும்.ஐ றுபலம்பட்டை சன்னை.. யழ 

காகப்பாக்குபோல்லெட்டி௰மீயும், அண்மையுடன்சய்கல்குப்பிச்சா 2்:;றி ல' 

தைப்பிரட்டிமூன்று திங்காயவைக்.௫, ஆண்மையொடுகாகத் இலிட்டு 

வைத்து அரிச்சாகப்புசள்சவகைய தைய கேன (one) 

கேளப்பாசல்கம்வேசமுக்கரு? 2 வரும் கெதி பிக் 

ங்குமைந் சா, கேளப்பாகொடுவேலிமூலமோடு இெர்கொன்மைப்பட் 

-ையெருக்கைவேர்கூட்டு, கேள.ப்பாசா ரணைவேர்கருஞ்சூமை வேரும் . 

கேடி.ல்லா சாய்கோட்டான்பட்டைசிவன் வேம்பு சேளப்பாவெள்ள2ஐகூ 

வகைபலர்சானஞ்சு இருபையுடன் நொறுக்கியோர்பாண்டக் திலூட்டே, 

பாண்டத்திலூட்டியபின்சொல்லக்கேளு : பண்புபளியம்பொருக் 

கோர்பாண்டத்இலிட்டு, சாண்டவேதமர்களிட்டுப்பறணிமேலே.௪ல்கை 

பெறமருக்கடைத்தபாண்டத்தையேற்றி, -பூண்டிடவேசர்துக்குச்லை 

மண்செய்து புசழாகாவிமுகத்திலுலர்த்.தக்கொண்டு, சோண்டவேமு 

படியும்€லைமண்செய்து துலங்கவேரவியில்வை,ச்துச்சலைசெய்யே, ( 

செய்தந்தக்கலசமே௰ற்பட்டையிட்டகலசம் இறமாகக்கவிழ்த் இயே 

சிலைமண்செய்து, வெய்தந்தவடுப்பின்8ழ்விலாவிலேதுருச் இவேற்கலே



IT te. Ba அ இியமுணிலரருளிச்செய்த 

தமரிட்டுச்தியைப்போட்டு, வை.க்கவுநெகின்/மக் இச 22 ம் வசை 
யாகவோன்பதுகாள்மடியாம்லூத, கைந் சபொருக்குமரு$ெல்லாம்வெ 
ந்து கலமாகமேலேறிச்சாரும்பாரே. (௪௮௨) 

சர்ருமேபட்டையிலேியல்லாம்வேக்.து சஞ்£வியாகவேபதம்கமே 

ரும்? பாருமேப் 7வ்கம்ப்பாதூளாசவாட்டி, பருவமாய்வடிகொண்டுபால் 

கானபின்பு,'சேருமேபட்டைத்தூள்னிசமஞகச் சேர்ச் இியபின்வெங் 

காரஞ்சு2 திசெய்த, கேருமேய்னலிட்டுபொ.தியிலொரு கூ நீட்டடா 

கோத்னுகர்களா அமில eter ஆ (ota! 
Ss 33%! 

.இகாள்ளையிலே ுக்இிச்க்திமன்ட்லக்கானப்பா கூட்டோடேகறப்ப 
ஜெசர்திமுசல்போகும்;கொள்ளையிலேடெட் ட்டைமுசல்குட்டம்பேோ 

கும் க சலதிகமிரும்லோடளை போகும், .கொள்ளையிலேமேசகள்கள் சூலை 
வெல்ல ம்போஞும்.கூறரியகருணிமுலஇசாசம்போகும்,' கொள்ளையி 

லேக்ஷ்ப்சா சம்காந்தலெரிவடக்குங் sth OB os GO sat op கூறினே 

Cu, (௭௮௪7 

  

க றிசூபிஅச்ோக்தகைபிபுடும்மா 6 சிகாஞ்சமல்லசஞ்சீவிகூ ற 
க்கேணு,. 6 சழுமேச திபா சம்மா ஞானி Seles ee 

பென்பக்வேகவ்ணவக்கயின்னல்கேளே: ன a8 (eure) 

் €ேளப்பால்வணலகையித் தடேவளையல்  கஷியரினவானாயபிட்சு 

வட் டுப்புகாலு, கேளப்பாஉகையொன்றுபலக்தான்பத்று இருபையுள்ள 

சுறியுப்புெண்டிடையாம்.ரா௮, 'சேளப்பாவிவையொன்றாய், காழியிட்டு. 

நீலிட்டு'செட்டியாய்ச்க ச்சடாகுட்டமாறும், கேளப்பாநீரற்முல்வெள் 

ளையமூப்புக் உ்டியரசையேடத்துவைகி.ஐக்சேவின்னம்வகையே, () 

வசைய- சவப்பெல்லாமா கூறிட்டு arene Swi ன்.ஜிற்கெர் சகருவ் 

கூடக்க்ட்டி,பகையாமல்சாட்டம்மிகாவஞ்சு சன்.னில் ப. தியவேயாறமட் 
டும்பண்பாகவனாசது,. 'இசையாமல்மிடாகாலிற்சலருமிரு தாணிதஇிஞூட் 

டி.கஃஃ்கொ இகண்டு தட்டெனவேயிறக்கி, , ஈசையா மலரைத்தபொடி.காலவி 

Caotet ¢ ga oe ase Als இக்குமடைவே, ... (ae) 
a} we! 

Dy an. வாசகானொன்று இறவாமல் இகத அப்பனேோகல்லபச்சைக 

ரசமாக, இஃமாகப்பர்ளைக்குசவ்வீசண்செழஞ்ரக்கெமாய்ப்போட் 
பப்பின்பு இரும்பாளசை மூடப், (ிடமாதலாரு ஞூ ம்ப்படியேவைச் ஐப்



. “ க் at fy 2 ‘ வாரிச் இயக வியம்- ௬௫௭. ¢ ௩.௩. 

பின் மூன்றா்சாள் சாஃ்தெளி Da sured) ரக் 2, விீடவேசமாய்பெசியதா 

விசனித்சேக் அ கெல்வின் லே சமசலகலிறிக் கித் சல ட 
ட எத எட்டி ல் டமி க : © ne 

Qaellas, கிறி. ஈண்டி பக க பா னா செச்ச் இருக்கும வெ 
  

  யிற்பட்டுக்க: ‘nit Daw rp An od, களிம்ப்க ற UG uiig: Pia ish iy Be tb bon ck 

கக் சனிம்பற் அச்சக்தெல்லாம்கள கம்போஷு மில த்றகற்பூசம்கெக்கக 
் 

Ln? GF ooh. படைறடாகுழலிலைனுபானஞ் ஞ்சொல்லக்கேள்,, -ஓளிவற்ற 

மாக் பட மனுச் arise Bara G Caran dsuigpe புறன் 
உ 3 ் ல a “டி é சட் படகு 

மூள்அுபணத்தர்சமுட _ன்வஸ்சாளச்சீனி மும்மூக்னாத விடை 

சான்முடுக்சாசக்கூட்டு, வென்றதொ. aa வக்க: சமண்யாகவாங்கு 0 யென் 

மகனேபயெருமைச்சாணர் Sn a Lh சோகச் றேபின்சழுவியனவிஎ௪ 

, திறிப்பொரித்தும் தாளா்விங்பனி ் தூக்கஞ்0 சர்க், ஏன்றதொ 

ரூநூன் ௮ உன வருக்பே க் டப்பா WS syst ஈப்பட்டை॥ Bu eae 

Co, ட்ட hoa . ட்ப ன் 
கட் ae Gee.      

   

  

Brey 

ய்ச்சாரித் அச்சேர்த் 2, இது: 8Den இபுண், அமண்டலந்தானப்பர் வி 

'சாலுபண£து தூக்கம்டாபறங்கி ய. ட்ப்ப்க்கம்' கலமாசகிர் 

   fe oma uy 

யாதிலசைகள்டவுடஃ் மகி குண் டேயோ சம், மாலுமயன்சேட்ரியஅத் 

தாள்தான்விர். ஐ மகத்துளத்ன உரு சாஉகாண்பதவுமரிது, IT Hs 

ஸிலிந்ததுனறலைப்பார்சஸில்லை ௮க்குமடாசோய்க்குமார்பரணி தா 

னே, ப ட ee [௯௪]. 

 ஆணிலென்றதகதப்பனொடுகட்ட ள்கள் போ கம்அஷ்ட்குன் 6 வ 
i wt AD AS 

ட்டையோர்பயித் இரண்டு தீ.ந௩ு,- ஊணிகின்றசெக்தி, முசல்சாச்சல்ளூலை. 

  

யொடுல்காத சாப்மொடுசோ பர்இடம், பேனிகின் உ சாதாட்டம்பொரு 

அஞ்சிரத்தம் பெரும்பாடுவுள்ளூருகஇயிளைக ளூ மிருமல்; - காணியேபயங் 

தேர்0ஃபசஇயக்சைக்சேள கல்லவின்பால்கூட்டநலமா ம்பா (] 

பன்னும் சதக இமண்டவர் லவ்ியா; unr தீறம்வெக்கீர்தா 

ஸ்மழ்றான் அப we, சாலவேமண்டலரச்துக்கப்பாலுமுப்பே சரீந்தமாய் 

ச்சுத்திசெய் ஓகூட்டுகூட்டு, Fava முகன் தூதுளையிலைக்காய்பூலாகும் இ 

தமானமுருல்கைப்பூபிஞ்சு மாஞு தம, ஞா லமெல்லாம்புகழ்பொனனால்கா: ட் 

ணிமுளை கண்டு சழுகெய்யாக்துவரையொடுசிழுபயறும!மே? (san)



௩௪ அகத்தியமுனியரருளிச்செய்த 

சிறுபயறுசறுவோயவரைப்பிஞ்சாகும் தெட்டுமீன் முய்ல்காடைக 

வுசாரியுள்ளான், பேருடையஊர்க்குரூவிவிரா ஸ் மீன்கண்டம வெள்ளாட் 

செண்டமுமாம்வேரோன்றுமாகா, அமுதிரண்டுமண்டலக் அக்கப்பால் 

பின்பு .அழகசனதலைமுழுகுமெண்ணைசொல்வோ, முறுதியுடன்முக்கூ 
- ஜடுயெண்ணைதலைமுமுகு ஏர்கமப் பில்வ பு வக்கா, ) 

வார்திேஸ்ணைமுழுச்கன் றுசோழிச்ச தப்பா வளமாசக்கறிவைத் 

அக்கூட்டுகூட்டு, வார்த்தெண்னைகாலுசட்கொருக்கால்லேணும் மைசு 

தனேமுமுகுழுறைகோழிச்ச அம், வார்த்தெண்ணைமுமுக்கன் றபால் 

தயிர்போர்புளியும் | மாறிறடாமழற்ருசாள்வாமிபுறம்வேண்டாம், ' வார்த் 

கெண்ணைமற்றிரண்டெட ச்சாலேது ACRES OE Relea ea 

aap - : : (௭௯) 

்..ஏசண்டவெண்ணை. 

கர்ல்மில்லோன்ட வெண்டை யொன்று மைச்சனேசெர்தியொடு 

கறப்பான்போகச், சாற்றுவேன்விச்தூற் அர்தயிலமோர்படி.கான்சங்க 

ங்குப்பிச்சாறுடனேசகழற்கியிலைச்சாம, நேத்தியாஞ்செம்பூவினெருஞ் 

சிச்சாறு. கேர்சிறகாஞ்சொ ஹிச்சாறுமுருக்கிலையின்் சாறு, வேற்றுமை 

யொன்றில்லாக a. மருங்லைச்சாறல்லால் வேசரிப்பாலத்இரீருள்ளிச்சா .. 

Gp, - . (௭௯௬) 

சாறுகள் சான்வகையோன்றுபடிகாலாகும் சங்கைசிறுசெறுப்படி. 

ச்சாறுழக்கமையுள்கூட்டு, விறுடையகெலலிக்காய்கெர்தகம்சாளக மே 

லானபறக்கியுடபட்டைகானும்? சேறிபதோர்கடுக்காயும்கிலலாகைவே 

ரும் செக்சொட்டிலேர்ச. இரமூலமொலெசம்பு, பேபடக்சருஞ்சேச 
ம்வகையோர்கழஞ்சி பிசகாமல்சாறுகளிலாட்டியதைக் கலக்கே,. (௭௯௭௪) 

கலக்யேயண்ணையொடசர்றுகளுங்கற்கம் கலக்துவொருகாழி “ 

யிேகாப்பகளைப்புளனைர் து, 6 மலக்கமில்லாதடுப்பேற்நிச இயெரித்துக்கா. 
ச்சு அடிக்கற பசங்கண்கடுகுடனேவாக்க), அலக்கவேகடுகுடனே . 
me LS CEE waht தோன றவேபோட்டசையுவ்ண்டிவண்கெட்டி , சொலக் 

Csenapm ps ot நிடபிகனப்பா தோன் றவஞ்சு தினமுண்டால்சுசமா 
aun மே. ் . (௪௯௮) 

சுகமாககாட்கொன்னுகழஞ்சு மூன் சுக்மமாய்க்கொண்டாக்கால் 
சொல்லக்கேளு, யுசமூழிபாலக் அங்கறப்பானுமில்லை யொன்றுமாசா 

\



and 7 Bus F வியம்- சூ ச ஈஉடு 

தமழ்பத்இய்ங்கள்கடக்தால், செகமேழுர்புகழவே.சல்கம்வேர்பாற்றி : 

சீர்பெறவேவ।ரியுப்பைவெர்துவைத்அக்கூட்டு, இக? ழும்கராண்பதூ 

போலேசண்டத்தெண்ணை வெப்போதுமொன்றைவிட்டுவொருக ளாய் 

முழுக, A (௪௯௯) 

ஐன்றைவிட்டுவொ ரகா a ய்பச் அ ய முக்கப்பா வொருமுமுக்கு 
. . சாலுகாட்கொருக்காச்ஞூழ்கு, நின் றபெருங்பெச்தியொசெறப்பான்புண் 

ணே நின் றபெரும்புண்பொடிசள்கால்சைமுறடெழியும், வென்றியுள் 

எவிச்சம்போம்நன்றாகும்ப்பா வீறுசளும.ஐுமுழுக்இல் விலக்குகறிபுளி 

் யை, தன்றிடாதொழிப்பதுதான்கறப்டானுள்ளபண்டம் தேடசியவுளு 

நீ தபன் றிமரைபா கல்்சிக்சே, : (yar) 

சிக்கானபூசினிக்காயாறு இகல்களாகர சிமப்பாகப்பின்புபிவைதேட 

ரூெள்ளுளுக்து, முக்க!லுஞ்சொல்லிவிட்டோம் பச் இயம்கள்பருவம் 

மோசமில்லைவியா திகளுகாசமப்பா, எக்கால?மா மியுமென் றெண்ணவே 

ண்டா மெண்ணையுண்டுமூழுகையி?லயெல்லாகோய்போகும், கக்காசே 
யொ வருக்கும் நூல்காட்டாேேககணிவுகண்டுபிசயோகங்கழறுவாயே, 0 

பிரனிபலகளைகள். 

- வாய்க்கடல்காப்பிரனிபலகளைகளுக்கே பெண்ணைவகையாகச்செச 

og@ignwes son, கோய்க்கடல்காவேண்டத்தயிலமடாகாழிு 

ணுக்கமுடன்விரிவேர் ககோல் கானப்பா, விக்கடங்கா தஇருகழஞ்சிமஞ்௪ 

ளுடன்கடுகுவெக்தையமும் வெள்ளுள்ளிசிசகமிசண்டோமம், Queer. 

க்காமிளகுகடுக்காய்சோகணிவசம்பு Cog ss ubacne Our 6m gap Gy 

சண்டே, | : வதன. (௮௭௨) 

. எொெவ்வெண்டுழஞ்சாகவீடிக் ஐ.ச்தூளாய் ஈகயம்பெறவேயெண்ணை 

யொடுபோட்டுக்காச்சு, செவ்கியகசய்சிகந்துவரும்பகத் இறக்க Dos 

அடனேகற்சுச்இிெண்ணைகடுகொளனருய், வவ்வியமில்லாமலேவழித்.து 

வைச். வாரியபின்ஞூன்றுகாள்பிள்ளைகளுக்கப்பா, தவ்வியேகரண்டி. ' 

யொன் றுதனந்தானேற்று சாந்சமபின்னுயினி குளுமைகொளுக்தா. 

னே. — (aH) 

SIO srr 0G on wunGucr on A இிரப்பாலாடை தனிமரம் ரசு 

மூர்சன்னிலாட்டி, மானென்றபிள்ளைகளுக்சகவ்வண்ணமருந்து மாந்த 

மொிமுணிகளைபிரளியட்டுமொழியும், சகேனென்றபத்்இயக்சானு
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வயி. இியகாவியம்- சடா, . it ot 

“ூகடபாலமுகவையின்பிஞுஜேடு பூகாய்பத் திரியா கும்தூ அவளே 
யப்பா ப நாட்பக்கேள்புளிசைப்புமோர்புளியும்சள்-ஸ் : ந்ச்சுவிவொய்வா 

னபதரர்த்தற்க்ள்ளு, ஆட்டி றைச்சிமின் வகைளாலர்க்ச தாய்க்கொள்ளூ La 

ப்பனேமற்ரிறுன்றுமாகர் சொன்னேன், தீட்டிமுன்னேபாய்ச் விடும் 

கோய்களோடும் Bil sote RoR partas Ee, i | (amy 

    -கெக்கசாளிரெய்ர, ட த 

    
ட் ் wy ers Q Si AE de a 

பரம்பனா யாய்வருகன்றகெர்ததானிப upe®, ச சாட்டகெய்வயைகான் பசச் 

க்கேளு, அம்போலேயறுத்துவிடும்புண்ணேயா்று. மாச்சறியகெய்யினு 

டயாண்.மையப் பாட வுசம்பெறவேதறுகெழ்யும்பலகாலஷ்லா. ௮. க்சமனே. 

சீறு காஸிமணத்தக்காஸீடி பரல் வதிதெனிதுள்கபுளித வக்க Pm 
லட து (ana). 

'சாலாழாக்கெனுஞ்சா் தஸ்யியுகு சர்க் "கணடைபபதுர் gay aaa 

ம.துரங்கூட்டு, சீலமுடன் சா இக்காய்திறாம்பு?2 னும். இதயா: சாசக்காய் 
Yen” 3 

கூதை கம், ஞலமெல்ஐடம்புசழ்சீனி f சண்டோடு Lag Aes aape 

இரிகைப்பழமுல்கால்கழஞ்டத்,.. ூலீழாய், ளா க்ிெய்யிலிட்டுக்கா 
ச்சி. சோ, வன்றிய சகி. தவடிக்திடாயே 

இண Set pues: சலாக்சே.. 
    

    

  

   
் வடித்திறு ச்த்து AVsiw wie BEB ae aiabe isan indi 

wit ee, , புவடி.த்திருக்சபுண்கூலா சாரம்கொட்டு வெற்துநிறாப்வர்யத்ணி. 

வததி தாம்சியரி டட கடிக இருந்தரீர்த்தாரைமாலாசாசம் சண்டவாய்த் 

செொண்டைசேய்க்குள்புண்ணா ௮. படித் த.விடுமுட்சூடுசார்கலெரிசாள 

. அணைக்கும் பால் சைப்புபுளிப்பதையுகத்திபடி ர ப 1 (தெரக) 

ப FB MSE 

  

பண் -சூசிககுசண்ம், லு 
ita a ன த பல உ லல இ கஷ்ண 

அகற்.நிவிடும்சூசொசூசணத்பைக்சேணு அப்பனேமெசசமெர்சக் 
கைபொன்னாங்கண்ணி, செகச்திலுள்ளபொடுதலையும்ச மூலம்கிழ தூலர் 

22° Bputstora Bs அ ச்தூளாசவிடி எ) தசர்த்தபொடில்டிம்டி, ௪ம 

ன் வகைக்குப்படிகர்ல்? 'சினிப்ப்ரு.சிதிவிையப்பருப்பு' ல்வண்ண்வ் கூட்டி, 

விக;ற்பமில்லாச்சிறு: அவத்தின்பொடிய திவுமுறக்கு அிறய்ச்குஞ்சேசம் 
சனல் ளாட்டுகிர்கனையே, (சோக).    

  

வன்க 

  

களையடா செல்க வெள்ளாட்டுகிரில் sea ஹு கருபொழுனு 
மூன்துதினமப்பா, வினையமுறக்காயவைச் து. தூளாக்பப்பொடிதான் வி 
ருப்ப்முடன்காத்படியாயவ்விசம்விரலி, அிளவ்விலுவொன்றுகள்கலந்து 

௦



௧௮ அகத்தியமுனிவாருளிச்செய்த 

சூரணமாயனு பானம்பச்சரிஎிக்கமு Phage 2, இனையளவுப த்.இியல்கள்க 

ள்கட்வாத்ப்பா இனம்பத்.௮வா இிசக்திஇற.மாய்வுண்ணே; (௮௱௰டு) 

உண்ணடாவின்னமுண்டுவனுபானங்கே ளூற்தமுத்தக்காசயொழ 
தீதிலந்திசர்தி, உண்ணடா தினம்பத் தபின்புயிளவெக்மீ ரூட்டடா௮வ் 
வண்ணமந்திசந்து, உண்ணடாபுளியாதபசுமோரிலுக்ணு வுத்தமனே 

- பத்அகாரட்டிரவுபகலும், உண்ணடாயத்தியந்தான்வெள்ளாட்டுப்பாலா 
முப்புமுகலொழிச்தவிடமண்டலக்கானரையே, (orb) 

'மண்டலர்சானலாக்கப்பாகத் இசெய்£வுப்பு வளர்பொன்னால்கா 

ணியிலைக்கறியுல்கூட்டு, 'கண்டதெல்லாக்இண்ணாசேபுளியுகோரும் & 
யப்பாசிதுபயமுமிளகுசேகமாம், இண்டாடித்இிரியாதேவனுபோகங்கள் 

ளு தெஸிச் தவிடுமறுபத் திய தீருமட்டுமிதுவசம், அண்ட? தபிணிகோ 

ய்களொழிவதுதான்மெத்தத றகழறேவபுலத்தியவனே௮ைகேேனே.. 

' அறைேன்சுக்குலசு ரோணிதமாம்வாயு வபானத் இருக்சே.றிமே 

ல்கோக்கும்வாய்வு, குறையாதூருணிகுன் மம்வயிற் ஜிசை.ச்சல் கூறரி 

ய9யிசத்தர்திண்டுருண்டவாய்வு) சறைகாளுக்கருக்கெடுக்கும்சூஏகொ 
வ்ரய்வும் கடுெலிகொண்டிழுப்புகண்பக்கவாய்வும், Se pur ston றுவி 

டும்கெற்பமுண்டாக்கும். , Asp eH She Sarge a 

Gui@w ss ட ட (yr) 

சுசசாமபாணம், ' 

கின்றுபோகாதகசரமா.றலெல்லாம் கெளைகிம்ர்ச்சசமூம்வியா இ 

தனையொழிய), வின்ற௮ுதான்-ரசாமபாணவுண்டை யென்மகனேபுல)் இ 
யனே௮ப்பாசேளு, வென்றுஇருஞ்சூசமொடுவெள்ளைப்பாஷாண மி 

வைமெண்டுவசாகன்ரேண்டுசமனாய்ச்சேர்த் த, பொன்றுகலில்லாதபடி. 

சச்திகரூக்செல்ல் வெதயாக்க்கலகதிதில்பானவ ச திடிலே, () 

ரைத் இடலேபாசையிலைச்சா அகொண்டு அச் இசக்திலிருசாமை 

சாத்தபின்பு, தரைத் இடவேயிப்படிதான் மூன்று இனமாட்டி சி௮ுபயற் 

வின்பிரமாணம்குளிகைதனைக்தரட்டி, .விரைத்.திடவேநிழலுலர்த் இய இ 
ன்பின்னப்பா வீ.றடங்கப்பத் அராள் தணியபுடம்வை்.து உரைத் இட 

வடட ஸர் கண்டிபாக படகுன்டையற்கிதர்திது ளம் 

a ae ee முறைகாலாமா தலுக்கு 
த னுட்ட வேன் றமற்றச்சுசங்களுக்கண்டுவட்டு என்மகனே இ



வயி இியகாவியம்-ஆடு௱, ர்க்க 

ன ord paar Dap sr ஞூட்டு,' சோன்ருதேப தம் தோடும்பத்இயஞ் 
, இத்துப்பு சஃஞ்சிவெக்கீசா அள்ங்காயிஞ்சி,  'மின்றிவாதமிக்செமமிப்ப' 
, டியேசெய்தா லிருவினையுமத்அவிடுக்குக்குலாதிகொள்ளே, (௮௨௧) 

ஞூக்குலா இவடசம்... 

: கூக்குலா இவடகமப்பாகூறக்கேளு கூறகிஎகு்னுனோசமல்றொ 

ன்று, முக்யெமாய்கல்லதொருப.தல்ப்பட்டை மூக்சழஞ்செ.சர். ஐருசு 

கூகையரும், தக்கல்லாதொருசழஞ்சிலவுங்கப்பட்டை : தனுமாருகழ 

ஞ்சிகுக்கிலியக்கழஞ்சி) பிக்ல்லா ப்பளைவெல்லமோர்கழஞ்சிக்கப்பா.. 

தி.பிலத்தவவிசெவுரிபாவுணமூன்கே, ரர . (gee) 

கூன்னுகசைக்கொவ்கொல்னுத்கோச்சதஞ்கெட்ட்டுவுறையோமே, 
- மிதிபாகலிலைய தனையப்பா, வென் ததொருபிடியாகச்ச மூலமொடுகியாழ 
மிதில்மருர் மூன் தமொருழிகோளாச்இரமா, யூன்றவதைவேகனவத் 

் தால்சுத்தியாச்சு வொன்ப துவகைமருச்துமுசவிற்போட்டு, Cure pa 

ன்புசொச்சுடகொழுர் துடனமுக்சழஞ்சி, போட்ட இலேகுளிர்ர்ச சலம். 

் விட்சென்றாயிடியே,. ட (1௨௩) 

“ இடித்சமருக்தெல்லாமொன்றாகச்சேர்ச்து. யிரசம்விட்மொளுமட் 
் Binge aden மடத் திடாக்கறியுப்புடிழம்புளியுமொளிதா.ய்வகைக்கொ. 
'ருகழ.ஞ்சியிட்டுவாட்கோட்டு, அடித் திடா து;இர்ச்சபகமிறுகத் தானே, சூ 

ட்டடாகுளிர்ச்சசலம்தெளிக்திடிச்கச்சேரும், படி.த்தசம்வியாமலேதொ 
ண்ணுரறுசடிகை பதியலேவிடிப்ப தின த்பால்சாரும்பாரே,. (௨௪) 

ஹ்ன்கானவதங்ரடப்காமிலிகிகமு:ப சப்போஸ் பக்குவ, இில்சுண். 

டைக்காய்பிரமாணத்திலுண்டை, கேள்காமல்குளிசைகட்டிகிழலுலர்த் 
த. சிறக்ததொருபு.துக்கலத் திட்டா நினா த்போல், நீல்சாமல்தலைமுழுக 
'பேதிவாங்கு கேயமுடனந்திசக்திமூன்றுகாளப்பா, வாங்காமலேழனாகா. 

ள்பொசிரெண்டுண்டை ஊாகாகப்பனைவலலக்கியா இிர்அமருக்கரு்சே, 

மருக்கருக்தியேழலமாசாட்சப்பாலோர்கான் கருர்தவிட்தொள்ப ் 

தாகாள்தலையைமுமுகு,.பொருக்தலால்டல்லெண்ணையொன்றைவிட்டேச 

ர்ாள் புகழ்பெறவேபதினைஞ்சமுமுக்குக்சப்பா) விருக்காககோய்களெ 

ல்லாம்பறந்தோடிப்போம விபாமரையாப்புடனேபவுச்இசமுந்திரு, மி 
GFA sept du Mba sep Ssepiu@e@ Garis யே௮9ன் சூல்வகை 

பதினெட்டும்போமே, (௮௨௬7



 



வயித்தியகாவியம்-ஐிர, ' we 5 

/ சாளிச ப.தீ இரிவட சம், 

...: உப்பில்லாப் ,த்இயன்பள்சறுர்காக கவொழியும்வொழியாசவியா இ 

கட்டுவுரைக்ேன்பார், ஒப்பில்லாத: ஸிசப,௪ இரியாம்டைகமுச்தமனே 

வகைகேராக-ளிசபக் திரி; ஏய்ப்பிலாக்கழஞ்சியொடுமுப்பசுநியொன் 

று.யிசற்தசைக்க இரிஃடுகு இரிபலையுமேலபடி செப்பினால்சா இக்மாய்ட கீ 

இரியுக் கரும்பு செலியமொயெஃடம் என்படணர்பபிவைம்வள்டடி tN ) 

கட்ட தக டியாப்னிளன்ிறாமள் குருச்னிசறகாசஞ்ச 

, rahe ans gens, கூட்டடாகால்மிளகு: ஈக்இரு சாரம் கொத்குமஃ்லவிசெ 

சாபுசல்கூகைரீறும், கூட்டடா சிறுதேக்குகமுக்கொ [வரும் கூறரியபே 
ரீத்.துமுர் இரி௰ எம்பழமும், கூட்டடாலகையொன்றுகழஞ்சியொன் அனு 
மூறவேகாயவைத்திடி 5௫7 அாளாக்சே, வட வட இ (ee) 

சாளாச்சுகாழி்னிலவிஸ்பாஐப்பட் சோன்தவேசெஸ்டெடி! விட் 
டுவேசெட்டீ, தூளாக்கி வைக்கபொடிபுட் .டவியில்வை. ர்து சூட் OC er 

Crerant é gpangusrena-B,. groer sO Garcr cm mG ri. oO 

பாக்களவு சூட்சமாயுருட்டியஅபு அகாக்இட்டு, துூளாக்கிப்படிக ந் இச் 

BV reget asureGler paeG u6 சடன் ௮ திண்ணப்போ Guo. 0 

| Beinem HP univare Quen Caxperirad orrg cosy Bots Pea Qe a 

னுஞ்சுவாசகாசர், இண்ணப்போமக்காரகாசம்வறுங்காசஞ் ௪3 ல.ற்பண 

த்.தில்வருக் கொண்ணாம்றா அபோசங்கள் ,- ஸில் , இண்ணப்பேய்குஸ்மம்கள் 

நிர்க்கட்வொர்இ சேகக்திலழ ல்காக்கல்கெஞ்செரிப்பச்தா2ம், இண்ணப் 

போஞ்சா? விறுமக்வியின் மக் தெனியாத்நூன்று வனசயிளைப்புக்ிர்க 

soe, ees (3௩௯) 
வி் 

, இர்க்இடுமேயிசத்கமிச் ஸ்வா யிர் சர்கல் செய்ஏருணிகம்வர்த் சம 

க்கிக் போருர், தீர்க்திடுமேப இயங்கள் புளிபுகையுங்கைப்புஇண் 
டாகமால்செக்சள்பச்சையொன் றமாகா; தீரர்திடுமேசாஅஈஷ்டம்மேக 

வசைகூடச் இஃ தியாம்வேளிளாட்டுப்பால்தான் கூட்டத் தர்ர தீடுமேகா 

ஸிசபச்திசியாஞ்சூரணம் செப்புவேன்புலக தியனேசெப்புவேனே, () 

aaa eek gq ஏ comet சானிசபச்திரீசு ரணம். 

.செப்புவேன் சானிசபத்திரிவகைதான ப்பா இருவத்து 

ழஞ்கெட்டு, செப்புவேன் சீனியக் தபிடைக்கடைகான் கூட்டு :திரிகடு



௪௪௨ அகத் இயமுனிவாருளிச்செய்த 

குதிரிபலையும்சிறர்தவிசண்டேலம், செப்புவேன்சா இக்காய்பச்இரியும் வ 
சம்பு சறுசசகுமதிம தசம்சி ற காசப்பூவும்: செப்புவேணிலவுக்கப்ப 
உடையக் திகிலும் செவியமொவோய்விளல்கம்சித்தரக்கைக்கூட்டே, 

கூட்டடாகால்மிளகுலோமம்ரெண்டுகோஷ்ட முடவ்சோசோசனை 
ெசாபுசமக்கிறுகாசம்,. கூட்டடாகொத்தமல்லிழமுக்திரிகைபேரீச்துசெ 
ப்பரியகூகையுடகினுல் கூட்டு - கூட்டடாநிலப்பனை வேரமுக்கிறாமுச்,2 ச் 
சிலாமிச்சம்வேருடனேவெட்டிவே சப்பா. காட்டடாதுூ திகண்டக்காரியு 
டவேரும் சரக்மெய்தல்கழேங்கு்வேகேற்மோசியும்சாட்டே, (2௩௯, 

காட்டியிக் க்மருர் தவகைகாற்பதக்குமப்பா ஈலமாகவ கைக்குமொ 
ருஈழஞ்சிகூட்டு, கூட்டுயினவைபமுககற்ட்வெயில்கரயவைக்,த குமூறவே 
யிடிச்,பொடிஉடிகொண்டூசினி; கூட்டுவொள்றுய்க்கலந்தபின் பதுக்க. 
கக்இட்டு கைக்கடவ்காவெருகடி சானிருபோ அமுண்ணு, g-GasGs 
ASAE SH Op Gute புகழவருமா சஎம்பழச்சா.ற்.நில்போமே, (௮௪) 

மோமப்பாக்சவன்கசொண்ணுத்ருறும் பொல்லாதகாமாலையாற௮ு 
னம்போகும், போமப்பாசலரூட்சைகாசஞ்சோபம் பொருமலொடுகளை 
வலியிருமல்போசம், போமப்பாவாந்இயசோ௫ப்புகானும் பூண்ட்குன்ம 

* ம்கெஞ்செரிப்புவ்கல்காந் தல்) போமப்பாபித்கவெட்டைதாதஈஷ்ட 
ம் புகைச்சலொடுசண்மய்க்ஈம்புண்பொடிகள்போமே. ் 1௮௪௧) 

புண்பொடிகள் சிரம்குடனேகறப்பன போகும் புன்னாபெல்நேகெ 

ந்ககாளி போகும், பண்! வெடியாஞ்சூலைக்ளுங்கூட்டம்போகும் பேர்பெ 
சியலாயுவெண்பத்தாறும்போகும், புண்பொடிய- ய்சோய்போகப்பத்திய 
தைக்கேரு பு-ழ்துவரைமுளைத்சகண்டுத துவளை சமூலம், புண்பொடி. 
யாம்வெள்ளாட்டுப்பாலி-ம்கு பெல்லாதமால்ஷெல்க ள்புஸின்சப்புவசு : 
Gp. ன் 7 (pre) 

. செளபாக்கியசுண்டி, 

95) Dewi GblsbseniGuriderenl vo p@Cpereajurd 

இயசுண்டிகன்னை, அகஹற்.றிவிக்கும்கரிசாலைபொடி,கனைசமூல மழகாகத்இ 

சி. இட்டுகிழலுவர் 2 இ, அகற்.நிவைக்கும்படியிடி த்.அ் களைவடிகொ. 
om &ப்ப்னேவகையொன்றுபொடிபலமுமெட்டு, .அகத்.றிவிக்குக் இரி 

கடுகுஇரிப்ல்யினோேடு: மதிமதுசமோமம்சண்டுதாளிசபத்இரியே, ()



லயித்தியகாவியம்- 5G) are an m., 

ட் பத். இிரியுஞ்சித்சச ச்தைகெசாபுசமேலம் பழு தன்றிவகைக்கொரு 

லர்சான்கூட்டி, பத் இரியுஞ்ச. இக்காய்றொம்புவசை௫0. று பண்பாக 

 வதிவிடையம்?சகங்களிசண்டு, ப,கதியாமவால்மிளகுகெத்தமல்லி பா 

   

ங்குடையவெர்தையமும்வசைக்கரைப்பலந் தரன, ப சீதிரியாய்க்கா யவை 
த் இடி ச்துவடி.கட்டி. பழையபொடியிரணடுமிதம் ப ருவமுடன்விரவே, (1 

விரவி. பசோர்பொடிகளுச்சூப்பசுவின்பால்படிசால் வினையமுதக்கு 

ழம் பாக்வற்றக்காச், விரவியியிபொடியகனைப்பாவிலிட்டுக்கணெடி வே 
: டுசட்டி நானுபடிபாலுள்ளாய்விட்டு, விரவிவைத் தமருக்கர்தவேட்டுமே 

‘mags gw விரவடாதேன்படி,சான்விட்டுக்ண்டி, விரவியசோசடுப்பேற் 

றிப்புட்டவிச்சாப்போலே கெக்கபின்புவங்வெம்மிலாட்டி விடுமே, 0) 

இக்கதை ்மண்வ தராக்க்ட யப்பனேசட்டியபி 

ன்னிழலுலர்கத் தி, விட்டி)மையில்லாமலேகோ. ய்பிலமுல்கண்டு விடிவு 

மச்இக்கும்வினா்.துவொருவுண்டை, காட்டுகீஈறுக்ேேனில்சனியிஞ்டுச் 

சாற்றில் கலஞ்சிறக் சமாகளையின்பழச்சார்தன்னில்; “கூப்டுமேவெலுமி 

ச்சுசாசத்தம்பழச்சர்.்.ஜில் குமுறவிளவெக்கீரில்கொண்டிடகள் முமே,() 

7 கன்னுகும்விய: இஃராமென் அஇன்னும் சலல்கெடுச்குஞ்சூசசாஜொ 

க்ளிகுன்மமே. டு, குன்றுகும்வாய்வுகளுமதிர்ச்சியுப்பேல்கள் கூட்டோ 

டேயோடுமடா அகுவைதரும், கின்றாடும்பொருமலொதொகம்வெதுப்ப 

சோ நிலையா ,சரொணிமக்கமுதீலாய்த் திரும், சென்றுடும்பலசரமும்வெ 

குபே தி5ழிச்சல்்தீசாதவினை இர்க்குக்தேகசசுகமா மே ட்ரீ, (சள) 

. . ஆமடாகெய்பாலுக்துவரைாே யாடண்ட மாட்டினாச்சியுலர் ச 8 on gt 

ம்வழுசலைப்பிஞ்சாகு, மாமடாதூ.தவளைச மூலமவாகும் வணாப்பிஞ்சு 

ல்லாதுமுளைத்தண்டுமாகு, மாமடாசிறுரைபொன்னாங்காணி: wine 
மீன்கெளிழுவிசாலுலர்த்தனதுல் கூட்டு, ஆமடாவுப்புமிளகீருள்னி அவ 
னா வாகாசவெர்டீருமருக்கல்£ மே, ் (௮௪௮) 

சண்டமாருதக்க ருக்கு. 

ட ஆமடாநீர்ப்பாடு பேய்ப்பாடுமல்லா . .லசெணத்தில்மக்தமெடுபல 
பேதிமிகுக்தால்,. ஆமடாசண்ட்மாருதச்சருக்கு , ௮ப்புனேதும்பையொ 

டுகுப்பைமேனி, *மப்பாதை சவளைசமூலமாக அஞ்சவ/கையொன்றுபெ.



a pe HIG Du wo ua noid Os 013 

ரும்பிடிய சாக, . ஆமப்பாசட்டி யிலே ae 00 5 ee மனாச்சாகமலாகபி 

ன்புகொட்டிசட்டிதுடையே, ் oo ட் - (௮௪௯) 

அடைத்சசட்டி இரும். வுக்சானடுப்பிலேற்றித் னான வன்ன 

Gud tps ஞ்ச உடை ந்த குளடடைப்ப்அபோட்சிவக்கவறுத்தப்பா 

சொருபடிசான் சலம்விட்டிவெட்டெ எருக்க, மடைத்சலைப்பாச்சுதர 

கவடி நியு. வயிறடையக்கும்பே.தி3ய? வொச்தியுப்பிசமும், படை, 

த்தவயன் போ்; ஒர்வர்குக்காகம்ே பர் பட்டு பணைப்பில்லப்பொரிச்சசஞ் 

Papa Sty Pyare rT a . (260) 

was iia Bi, 

பரிச்துசெய்யும்சாகமே By 6 Bowed UM Sisal adareuy 

ண்ப்ரய்மைர்தகா, சரிக் தவருமண்ல்குடிரிர்?சிப்ப்சிபேளூ 'இனிமணல்க 

டுகுபே-லொன்ேளல்படி காண், செரிச் தபோக? பொருத? ஜி பரிச 

. இல:கிட்டமாம்ணல்கொட்டிக்காபமவறு இப்போ, வரிச் சதிலேயோட்ட 7 

- ரசுங்கொருத்த்துமய்பா வழஃகப்பெரும்பிடி சான றுத்த.இலேயேடடு, கமி . 

ணம் aaa வங்தண்டு. சுண்டு omy Soe uggs Pl wen . 

மிருகழஞ் ர வட அட்ட ரக 
*y pid BeQus 85. Gi u/oncng குட _ஞ்சலக்தா இஜருழிப்பால் 

முகமாறியுசச்சுதிலேவிட்ட, aria she orion Be பேற் நிகன்ருய் சணல் 

மம் -டூடடுப்பேற்.ஜியெரிக்து வச் -ரிரை, Coogn Cod 2 BP mus 

சானும் நின்று போகா தப்டிபுைள் ச ப வஸ்கெட்டி வேம்மா ய்த்காக்கிலொ 

ருசொம்புசனா யெடும் ஹவடிகட்டியேகொள்வகற்குக்கொடுமே,. ன் 0 

Oat OS BG aigpi dma Fin 6 51 5kBuir Gb Crem 91/8 py 
தாசமெடுத்தால்பின்னு,.மடுத்திடவேசாகச் தக்கரைசொம்புகொடுக்கய 

டக்கிவிமேபரிபாற்றமானசாப.௮வே,. படுத் இடாசெ.ழும்பிவி௫்- தாச 

தொடு? சாகம் பறக்குழக்கக்குடிரிசால் பரிவுமிகவுண்டாம்; சடுகஇடாப்.. 

படிசொன்னோ ம்சஞ்சீவிமருக்து சாற். ஜினவிவ்வும்பனங்கள் சாக்கவர்க்கு 

முறையே, (௮௫௩) 

-ஷ்டகுன்மலேஇியம், 

  

ட் 

'உ்ரைக்கேனஷ்டகுன் மலேசிய. க்தை | “யெரடுல்கர் சவாய்வுவலிவ 

bp Cex Cure, -வுரைக்கவறேனைவேளை: பிர்ண்டகுப்னபைமோேனிக்' 

கொவ்வொளன்றுக்ககாருபடியாஞ்சாற சனைக்கூட்டு  வுறகிகிறேனிது .



லயி3 இயகாவியம்-ஐடுர, eG. 

ப்வையுடன்புண்ணுக்குத்தாணு' மோசஞ்சுமீரஞ்சப்லங்குடக்திலூட்ட, 

வுனாக்கிறேன் சர்றுவத்றிக்குழம்பானபின்பு. வண ரையுடன்புடக்கருக்கு 
மிடிக்துத்தாளாக்கே, உ. ன றி (46) 

தாளாட்டிவைத்தபின்பதற்குமருக்கப்பா 'சொல்லச்கேன் திரிகடுகு 
வோம்மோர்பலமாம், தூளாட்டிறோசணியுமன்னபேதி சறுக்கானகுறா 

சானிக்காயுமுக்க்ஞ்சி, -தூளாட்டிவடித் இடத்துக் சேர் 2: சொல் 
பெரியபனைவெல்லமஞ்சுபலம்கூட்டி, Sw or On pss 0 Dex f Bax oo 

யுசலி BoA sa78 சவழித்கெடுத் வவிடுபொடியைத தாலே, ' (௮௫௫) 

,பொடிாலிப்பனைவெர்ஸ்றுச்சூடிட்டு பூண்டியவேயிடக்தயின்பு 
பிரளவேயினனம், பொடி தூவிவெல்லமிட்கென்முகவிடித்துப் பின்பும் 
தின்மேல்பனைவெல்லமுக்தூளான, பொடி தாவியிடித்இவாய்சாமமெச 

em gu GLI Ed புனிதமாமயில்கழுத்தாம்சாகம்போல் தூளாம், பொடி தா 

விமருக்ளைச்சூட்டெனே கரணறிக்காய் பவத தரவ a ad 

க்காகத்திடுமே, Pag Pe re 7 _ (கடுக) 

ee ee வியிலிப்டு. i Soll aw x iu Door. 

். யர்இ௫ர்தியூட்டு, .இதுக்கடங்காவாயுவில்லையிஷ்டகுன் மல் -கெண்டையி 

யல்பில்லாவுப்பிசங்கள்் செரியாமை தீரு, ,மஜக்குடம்போக்பெழுலயிறு 

இசட்சிமலக்கட்டு- -வாயுவுடனீிச,தகமவாங்கவவிக்குமல்லாஷ், ஒல்கிகி 

ன.றபலவாய்வுக்இசைகெட்டோடு முண்ணமைவ்கப்புபுளிப்புமோர்பதார்த 

தங்களொழிசிக ப ப ப ட ப் ப. (Ger, 

» காசத்தல்காய்லேலெம்; 

ஜழியசத்குவாத்தல்காய்வேயெத்தை யுவதன்வாதி- soup 

சக்தித், ஒழில க த்குவழு. க்றுச்சாரணை வேர்ச்சாறு மொவ்கொன். 

அபடிகாலுவுயர்க்தகல்லவெல்லம், ஓழி த்குயயிச்கஞ்சுபலல்கரைத்த 

ச்சாது 0 மொருகரன்னுபடிகூட்டியொன்றாய்ச்காச்?, pasa meee 

ககீகுஅச்சியப்பா 6 வுண்மையுட ன்க்ற்சவகையுளை க்கே: ன, (அடு) 

ட உலாக்கிறேன் இரிஃமகு S000 Bw ge முயர்கேசாபுசக்கோஷ்டஞ். 

இிற்றாத்தையோடு,. உலாக்ேல்கொத்தமல்லிகாளிபத்இரியு மோ 

'சோகோமுக்திரிகைப்பழநுமோர்பலமா, .மூரைக்ேன இவிடையமக் 
இருகார முண்மைபெதும்வால்மிளகு? றக/கப்பூவு, மூரைக்கியேன்சம 

ிக்காய்பத்திசிும்பு ஒல்குதிரிப்ல்யோ கெறுசனியோமல் ம், (. niche) 
mor



ரா௪௭ அகத்தியமூனிவசருளிச்செய்,ச 

ஓமக்தான்கெக்தபொடி.கரியசரகர்தா ஜொவ்வொன்றுக்கரைப்பல 

மாயொக்கவெயில்கா ௪9, கேம்மாயிடி,த்அவடிகட்டியகூரணத்தை கேத் 

இயாய்பாலேதாலியேளெ றி, ௪ரமமரை ப்பதமாக்க்கண்டியபின் சனி த 
னையுமேபஇினஞ்சுபலக்தான் தூவி, க வலமாவ்கில் ப திர தட்டின். 

டு பிளக்கெபின்ஈஅகெய்யோர்படிவிட்டுக்க்டே, mo (2௬௦) 

எண்டியதோர்லேயெத்சைப்பு அகல௪த்இலிட்டு சருபையுடன்னண் 

டுகட்டி௩। ஓ.இனமாறி, மண்டலக்தானந் தசம் இியருக்இினாலப்பா வளர்பி 

த்சம்கெஞ்செரிப்புமசோசியொடுவார்தி, உண்டுவரத்தாபசாம்வார் இபி 

த்சரூட்சை புளச்சூிறுெப்புவாய்வுபிலைசோவும், கண்டவுடன்பற 
ஈதோடுமக்னெயின்மக்தம் ape anager Osard sgt nde 

Gu, | ao (௮௬௧) 
wate Bead, 

காங்சலும்போம்பத் தியக்தால்புவிகசப்புமோரும் சடிக்துவிமெய 

னுஇவடகத்சைச்சொல்வோம், 'தீர்ர்தகவனாப்பொடியஞ்சு... லமோடுசாக் : 

ம் செளியூசிபிடிப்பஇலேமூன்றுபவம்சேர்ச்.அ, போக்தகரிப்பான்.௪ா 

ற்றிலராகஅசெண்டுபுடக்கான் போட்டபின்புஎதுமிச்சம்பழச்சா ஜஹி 
லனாத்து, பாக்சமாயிரண்டுபுடம்போட்டப்பாறல்ல பெருகாவல்பட்டை... 

ச்சாறரைப்பிண்டுபுடமாக், சோக்ததொருகியாழவவையருக்அுத்ன்னைக் 

கூறுகநேன்வகையாசக்கூறுவேனே, .. ்் . (௮௬௨) 

கூறுேன்கரிசாலைவெள்ளைாகொச்சி குப்பைமேனிகழற்சியொ 

டுபொடுதலைவெற்றிலையு, மாறில்லாமுருக்கலையிசங்குகண்டங்சாரி ம 

ணிப்பிசண்டைதொண்டைமாவிலிங்குகூட்டு, பேறு படக்கொடுவேலிய 

முக்குருமுக்குறண்டி, பேய்த்தேக்தான்பட்டையொடுதலைசுருளிக்கொ 

ய்யும், வேறுபடாமலைதால்கவேரும்வகைச்கொள்று விளம்பினோம்பல 

மஞ்சு சறிபாண்டசதூட்டே, ் டட (அச்சு 

பாண்டச் துமரும்அக்குச்சலமிருதாணி பாச்சியேசாச்சடாகாலொ 

ன்ஞாய்க்குறு க்9,பாண்டத் இல்லடிகட்டிவிகேறுணியப்பா பாக்கானவெ 

ள்ளாட்டுக்கோமமுவ்குறுணி, பாண்டத் இல்விடுப்கவின்சோ மயமவ்வ 

ண்ணம் பழையவிரும்புக்கிட்டம் றா ௮பலம்கொறுக்கி, பாண்டத்இலிட்' 

டபின்புபழச்சாறுமாலு படிவிட்தெடுப்பேற்.திருதனெ தபாகே, 0, 

பகாகவிசண்டுபடியானபின்புபா ச்சப்பாகற்கவகைதன்னைக்கேளு, 

வாகனஇரிககுஇரிபலைரத்ை சமாமஞ்சள்கரியசேகஞ்வதையோடு



0096 Bust Bai - x Gar, At & at 

ள் தசெசகப்ம்விக்கக்குமொருபலக்சான். க்த்கோடமியன்பேல 

ம்வெட்பாலைகறாம்பு சேகா.இிரசகமுந்தாளிசபத்திரிபுஞ் சி.றுகாசங்கோ 

ஷ்டமிலவங்கமிவைசேமே. ட்ட. (௮௬௫) 

, சேரப்பாவசைக்குமரைப்பலல்சளிவையெல்லாம் தெறிக்கவேகா 

யவைத்இடிச்அச்சூரணத்தில், பாசப்பாமுன் வைத்தகார்சஞ்செர்தாசம் 

பசவியொன்றாய்க்ளயோழகீர்சன்னுலாட்ட, கோப்பாவதனோடுவெள்ளு 

'எ்ளிப்பருப்பு நிறு,த்இசண்பெலங்கூட்டுகிச்சா இலிங்கம், லாசப்பாயசை 

ப்பலந்தான் கூடச்சேரு அமர்கனேயொரிகாசமணியும்வகைகேளே, () 

பொரிகாசமொருபலஞ்சாணாகத்தல் பிசைர்தகான்கழுவியபின்க 

தீ.திகேளு, வரிசானகவாச்சாரம்னெக்காற' மப்பனேவெடியுப்புகல்லுப் 

, போர்பலமும், 'விரிவானபெருங்காயமரைபலமூங்கூட்டு விளைர்தரெற்று 

-ததேங்காய்தான்டன்றுடைச் தக்8ி,.. ப்ரிவாகவிவையெல்லாம்சழாகீர் | 

கொண்டு, பண்பரகக eee eR ae 

ச்குிகைட்ம், கிரைத்திட்வெடகமசைகிழதுலர்5 இ நிலையாதவியா தி 

ட கட்குமண்டலர்தானருக்து, அ சத்திவிடுந்சேனிஞ்சிச்சாறுமனுபானம் 

சூட்டகொச்சிச்சா றல்லால்வெள்ளுள் ளித்தயிலம்,வினா.க்சொருசஎசசணை 

கேர்வேப்பக்கோல்தயிலம் வெவ்வேறேயுண்டுவசவியா தயொழிர்திடு 

மே, ee % . (௮௬௮) 

ஓழி இடும்வியா இக்குவவைசயைக்கேளு உள்ளானகேனவ்யொடு 

பிறநீர்க்கோவை, ஒழிர்திடுமேபெருஈயிறுகீசாமைசவுசியோடு மேகா 

மாலைவிஷபாண்டுருன்மம்,ஓழிர் தவிடும்குவையோ மமகோசாம்பிலிகை. 

யொழியாதவெப்புடனேபாண்டெட்வெகையும், ஓழிச் ஐவிடும்பிளிகைப் 

புமோர்புகையுமாற்று முப்பாகுமரங்செங்கள்வாய்வானதொழியே,... க 0 

Ae 

  

“3 வொங்வானவளிகுல்மம்கொமிகளும் போமருக்ுஞ்செப்புிறன்ம 

O08 Bes, வாய்வானதாறுமடா இசிகடுகுமிக் ஐ mortars 

02068 onl, வாய்வானதவ்விசண்டுசெசமுஞ்சமஞம் வன 

கழஞ்சொன்றாக்ச்சேர் 2௮, வாய்வானதறவிடித்தக்குளிர்ர்சசல ட் 

€ மயன்ப்போ லிருசாமமானபின்புவழியே, 7 (௭ம் 

   

  





aul? Buss etuni-a@r. MP 4m 

டையவிது ப்பைலே சமூச்சிறு வேரு; மீறம்கெரியவில்வ வேர் ரா. Ea oF 
மப்பனேயெலுமிச்சம்கிலைப்பனையிகழன் கு 5G 8a; Con mas ape 

சரொயும்காறி. தட்டிலிவளர்பசனியுபழேற்குல் கட்டே. ... (௮௪௯)    

கூட்ப்டாகீர்கள்ளிக்ெல்குமு தட சொட்டி” கூறசியபூமிசச்*னை & 

இழங்குமல்லாஷ்” இட் ட்ட்டா சறுசெக்குச்செண்ப்கமோட்ப்பா ft ip am 

கையோன்னுக்கோர்பலர்ப்கொழுக்5)- கட்டட கிங்கு வணிசல் ச்திலி 

'ட்டுகெருப்பேத்.நியெட்டொன் இயக்கு அச்ப்பின்பு.. Cpe tn BE ER 

ச்ஞ்சாகெல்லிகா வல்.லி முக்யெசல்லண்ணையாவின் பால் ப௨ யஞ்ச்சே 

சே... ன் ச (௮௪௪) 

- சச்ரன்பால் சயிலச்சன்னிலேசான் : இரட்டுற்குக்கந்கலகைகசெ 
ப்பக்கேளா, பேர்மது சமிலவுக்கமேலமஞ்சள்: இப்ருக மிருசக்கமாம்ஈன் 

'னரிகேர்ஷ்டம், சார்முள்ள.சாஇக்காய்பத் இரிகிறுக்பு..சர்சனஞ்ெஞ்ச ந். 

தனகறம இலுங்கூட, “ரல துடன்சில்ு கக கள்கி ககர! முகன். 

be Gayo a ha! ஹட் 

. தானென்றிபான்மெமூகுஈல்லிகெய்டிவேளூம். சகனுப்ஸவ் கல்ம 

சன்சல்னார்பூலா. ஸ்கிழங்குஸ்ட Ear Qian ன்றவகைதன்க்குக்கதழனியெஞ்சுவெ ; 

ய்யலிலைகசால வைக் இடித் ஒ.ப்பினிபு -கோனென்றைவிக மா on டி வா. 

கிஇ.கூழ்ம்பாகப்பாலிலேசலக்கிலிட்டு, செனல் றமொழியளைம் பகதி! 
சேசான் இற ப்பாகக்காப்பிட்டு வொன்றுய்ச்கேே சடம் பப ம 1 (<2)87 G)* 

  

“ae Bb garg, சந தானே?” 

உசேச்பா்கிய ழகற்கம்பாலெண்ணைமல்லாம் பா னித்னுச் Bape. 
Bind Port, பகரடாமூன்றுவ்ள் ஹெ கொதியமிம்டு பக௫மல்க?லா” 

Brrr ss SE vay 6; சிசடாவபின்கரூந்ஐசா ர்சதுஞ்சி தெனிச்சமச்' 

சைக்கர்ப்புர்மிருகழஞ்சுபூட் ட வாசட்ரவெள்ணைத்னைச்ர LDC am am 

சம் வளம்பெறவேசயிலச்சைவிட்ட கடம gee Se (த) 

,அம்டடாகுனிரக்சமி்பு கானி௰புப மாகக். ண்ட் heuer hal 

Oe) குனி aud) mea ap தட கவணம் டி. 

anh 'மேன்மையாம்புலச்தியனேமச்சகேச்இசா, பெ ட்டானபதமாகலா.. 

  

Opa gg விளாவாமர்குழுகு! oF WANE Gaga? or, டேவ) 

கேளப்பாமுழுக்கன் றுமேர்புளிபாள்ச்யிரும் றுதச்கபுைக் 

சசம்பு பபலகாம், சேளப்பாவியைச்)பாடுகளில கைகளாக இசம 
முள்ள பங்கள் சொல்லிவிட்டேன், கள்ப்பா திருற்கோயிதானெ



at BD 'ுகத்தியமுணி௮ரருளிச்செய்,௪ 

ன்றைக்ர்கேடிலலைத்தயிலச்தசல்கருபைமெத்ச, '$களப்பாவதின் பெரு 

மைபினிசல்கள் வசையைக்கெத்தவேன்மைர்தாகீசேளுகேளே, : (). 

கேளட-நீர்ப்பொசிவிசத்தமொராயும் ஜெகரறுப்பாய்பருச் இ 

விராபோல்ெறிக்குமெல்லாம் கேளடாவறட்சியொடுபினி- ங்களெல் 

லாம் இசைகெட்டுவோ டுமேசெய்கண்ணோடும், கேளடாசெம்பித்சமே 

கவகைகசப்பன் குடிலமாய்வரும்வாய்வுகபசலவாய்வும், பாளடாவு றத் 

லைகோய்சொசுகோயுடனே பஞ்சவிட்ட தீப்பொறியாஞ்.செச்.தாசமுண் 

ணே டட... ல (௮௮௩) 
பத்தியம், . ் ் 

செந்தூரம். ளிகைவசைபலகைமாத்திரைக்குஞ் செப்புவேன்பத் 

இயத்மைத்இிறமய்க்கேளூ, விர்தப்பா சுத்.திசெய்தவுப்புமாகு மிசைந் 

_ததொருதவசையுடபருப்புமா குர், பக்துசெறியாவின்டால்கெய்யுமாகு 

ம் பலகறிகான் முருள்கையபிலைப்பிஞ்சுமாகும்,. சொத்த கவ்வ்கன்!் 

சமூலமாகும் கெசடிவழு 5லைப்பிஞ்சுக்கூட்டலாமே,. : - (௮௪) 

ஆமப்பாகி நுணோழுளைச்சண்டாரு - .மப்பனேயண்ட்மொ Osan if 

ஞரும், அமப்பாமுசலுடும்புவள்ளாட்டுக்கண்ட. மழசானவீராள் மீனு 

மூலர்க்கதகாகும், ஆகசப்பாவெள்ளாட்டுப்பாலுமாகு 'மாச்சரியமிளகுட 

னேகருவேப்பாகும், ஆமப்பா வெள்ளூள்ளிசசசமுமாகு ம.ப்பனேமழ்: 

மருன்௮ுமடுக்கொண்ணாதே; ':: ் (அடு) 

ஒண்ணா.அ பரிமா த்.றவெக்ரீர்கண்டாலோகோகோபத்.தியங்களுரை 

ளுரைத்துவிட்டோம்,பண்ணாகும்பத் இயக். இன்படிநின்றார்க்குப் பாழா. 

னஇீவினைகளிலலையில்லை, கண்ணாகமண்டலந்தான் மருக் கருக் தாடா அபி: 

ணிபனை க துமகன் தயோடு,மெண்ணா3தவிசாரங்கள்.பண்ணிடா தேயெ 

ன்மக்காள்மு த் தியும்வம்ெய்துல்கா ணே, (௮௬) 

கருணசு£சியாழம், 

காணப்பாதருணசாயொழல்கேள , கைகண்டவேமாமுட்டிலேர்க் 
கொம்புஞ்சமனாய், கா ஊப்பரசட்டிபநிருநாதிகீரில் மொழம தயெட்டோ. 

ன்ராய்க்கு றுக்சப்பின்பு, சாணப்பாவச்திசக்திமுன்றுசாள்கொள்ளகள்ள 
மெல்லாக்திருமந்தரூட்சையபோ கும், காணப்பாமுமுக்கன்அமக்கசுரம்வ 

ந்சால் Bangle at eee art mie at: tO <2) 91) 

தாம்பிசசெச்தாரம். 

கேளப்பாதாம்பிசக்தைச்செக்தாசமாக்க - செடியானமருக் வசை 

பிறிச்துச்சொல்கோம், ாளப்பாசூகமெடும3னேலைபும் Qi Hevea



வயி/இியகாவிபம்-ஆடுஈ; ஈடுக 

_ னவரிதாசம்நாவிலிக்சம், வேளப்பாகேர்வாளமக்கறுகாச Cu sre po 

: ஷரும்வெங்காசந்தானும், நிளப்பாகாரியமுருக்சச்செம்பு கேசாகவகை 
க்செண்பெபலக் தான்தூக்கே, (௮௮௮) 

தாக்வேதாம்பிச.த்தையுருக்தெதல்ளைத்தூளாகருவியேமருக்கோ 
டொக்கத், காக்கியேகத்ருழஞ்சாமுகொண்டு சாதகமாயிருசாமம்தகளச 

வாட்டி, ேசக்கியேயடை தட்டிக்காயவைத்து செயமாசபபுதச்சட்டிக்கு. 

ள்னேவைத் து, ோக்கியேமறுசட்டிகொண்டுமூடி. அடியாகவிளிம்பெ 
லத ய, (௮௮௯) 

- சிலைசெய்துமண்பூசிவாலுகையிவேற் றி சேவிர்க்குப்பூசி*ஐ,ச.இ 
டமாய்கின் ௮, வாலையேயம்பரையேகருணைவசற்வே மகத்தானபெெரியோ 

ர்கள்மனமேயென்.ற) காலையிலேயெசித் இடுவாய்நுசஇதானுல் கருவாக 

வெசித் அவாமைக் தாகீயும், மாலையிகேகணபஇிக்குப்பூசைசெய்து மற 

காலைச்செர்தூாரமகத்தாம்பாசே. (௯௦) 

- மசத்தானசெர் தரச் தூளாயாட்டி மைச்கனேருழலிலேவ!: HA mal 

தீது, அகத்கானவியா திகட்குக்கொடுச்கமைந்சா வலுபானஞ்சொல்லு 

இேனப்பாகேளு, அச்த்கான இிரிகடுகுவறுத்து தட்டிச் தூளிலேவெரு 

கடிகான்கேனிலூட்ட, உகத்தாகச்செர்து.ரம்பணக்தான் தாக்கி யுண்டி, 

டவேதிருெகோயைக்கேளே, ன க (௮௯௧) 

சோயேதுஅஷ்டகுல்மம்செரியாமையோடு.- ' கர்ச் இவருஞ்சூலை 

சுசமகோதசம்வெப்ப, கோய்போகுங்கசம்ச லைசெர்இகுஷ்டம். சோக்கெ 

தோர்கெடிசூலைவண்கெடி.தானும், கோய்போகும்பெரும்பாடுசெச்தசா 

௪ம் அணுக்கத்இல் அணுக்கமாக் காம்பிசமப்பா, 'கோய்போகுழுட்கருவை 

'ய.திர்தாயானால் கொடிச்குள்ளேவியா திகளையுண்ணுக்பாசே, (௮4/௬௨) 

தங்கபத்பசெச்சம்,, 

-பாசப்பாதல்கபற்பசெந்தூ சச்தைப் பாடுறேன் தல்கம தபலர்தா 
Cent gy, Cerium sue gs seas tee கினைவாகக்காச்சப்பா. 

திசந்தான்பச்.அ, வாரப்பா இரும்பவைலேசாய்த் சட்டி மாட்டியேகொ 
ருக்கிரீவைத் துக்கொண்டு, காசப்பாமூசையிலேமருந்தைச்செபல்வோள் 

கம்பர் துசாயனாத் அக்குகைக்குப்பூசே, (௮௯௩) 

5 பூசியக்தயிலையரை த.துக்கு கைக்குள்வைத்து பொத்கொடியையசற் 

குள்ளேபோடுஈன்௫ய்த், தேசியேயிலைமருர் அவத க்குள் மூடி. சில்மண் 

செய்௫செய்அ9தக்கமைச்தா,பேச3யமுர் இமுச் இப்புடர்தானப்பாபெ



ay Ge Hob Boy ch us Gohe Oe ays 

ருங்கோறிபுபம்கே்டுபிலக்கசும் BOE மிப்படித்தாளைக்துபுட்ம்போ 

் க அனி (௮௯௪) 

அவெ 2தார்தங்கபத்பம் #6 gH 0 boo ee: eee 

Li an Sone; ம யெரோர்லியா இகவெிடுசேர்த்சாயாஞூல் 'இருறவிய? இ 

க் 
@ மசகு ஒக்கப் நிப்பா கும்பா 0; 

waht GFL USES CK,” 'பாகியதோர்டிலேம்பன்க்சான் சொண்ணூற்றாறு 

ம் பச்க்சியகைப்ப் இஞ் மிம்பயித் இரண்டு மகம, போகியதோர்குல்ட 

மெறு்புர்க்ச்சோலை போகும்ட் 'எவிண்ட்வுட வபோகுக்கனே. 0 
தக 

ray பரம், 

en Bare x தக சக்தஸ்னை சாதிசமாவ்சொசல்று BE meres 2G? Pubs I 
  

கேளு, ே C ex os தஞூஃமொருபலக் கன்செண்டு இறமாகப்பச்சைமஞ் 

சள்சச.ச்மூலாட்டி, வானென்றசாமம்செண்டுஆட்டிவாங்கி மறுபடியுமூ 

லர்க்தமஞ்சள இயாழல்கொணடு, nt Oow ow MF ne WUE _ yar ae மை 

நகனேமஞ்சஹி௰ ற்குள் ளேவை?ய, (௮௯௬) 

் வைத்ததொருளுகஉத்மையில deity coupe. வாகாகராலசுத்றிச்சட்டி 

க்கு wor, “வைத்ததொருசாறுவிட்டுவேசெட்டி டருவியகோர்புட்டுப் 

யே PSB ws வாங் வீவத்்கொருபுட்டெடு ச் துமஞ்சஸ் சா ற்றுல் மாட் 

டடாவொருசா. மம்பழச்ச.ர்கொண்டு, வைக்20' சாருசசமக்கீயாட்டிப்பி' 

பயா ih sy உஜிஞ்எவேர்சாத்டல்ட்டே் ் fo (௯௯௪) 

் “ஆட்டியேயெ்௫ச்ர்ம்பெடுத் க்கொண்டு அப்பவே Caio Bu 

ந் ான்றெண்டு, கூட் “ig Suir ‘Geen a: p சஞுல்கியும்' GY: றவேயரைததக 

னைக்குப்பி ao 0, சீட்டியேயெழு tp Plo» ais co tb yA கினைவரகக்குப்பி 

வாய்வளக் உல்ல: ல், apg CLO 4 'இ3 2 சையடைமண்கட்டி.' ura Cav 

(௮௬௮) 
- மண்லையிர-லுவிசில்சனந்காரியு" "மைக்கனேஞப்பிவைததும்வுப 

ea) as ் a LO Seon wom CO a2 ட்டே 

டிய are, 2 gaat BID தர்ஜிய்ட் சமூ; துமட்டூ மாட்டடா்கட் ரக்கினிம 

இதிதுகன்ஞூய்,  எணலைபிடுப் ப்ணீச்ண்சொமம்சியு மடியரிமலெரித்தாஜிவர் 

aBen a Bz; iA Sci Bonen ace ௫ மில் 'ர்லிசையூப்போட 

லிருக்சூச்கற்பூரம்மானே, gE கடம dhe (௫௬௯) 

ற்பூரமுண்பத்த்குவனுபரனம்கேள் சச்சமதிரணன்க்கபபி 

யாட்டி: ச கற் பூர்ம்பன வி.னஃட்தீ 10 @ ay gee 66h CamGaGsg. 

ன்ஸ் யொடியுல்கூட்க் கற்பூரக்ேேனி?ே லஞசூழைச்துக்கொள்ள கட்டகா.



 



a@e அகத்தியமுனிவாருளிச்செய்த 

டி.தீன்பிரயாணமிருகேோ முண்ண, வெருவாகுமண்டலர்தான் தின்றே 
ர்க்க வெல்லுகறெவியா இிகளைவிபசல்சேளு, வெகுவாகுமெரிகுன்மமத் 
இகுன்மம் மிஞ்செவளர்பித்தகுன்மமற்துப்போமே, (Gaur &) 
ve படோகுமேதுஷ்டஞன்ம்ம்குவைவெப்பு பொ சி4ரமையெரியாமை 
ஆனர்த்வாய்வும், வேகுமேசுரபாண்டுபித் சபாரண்டு விக்கமதில்வருஞ்சூ 
லைவிரண்க்தரு,மாகுமேசெசத்சதவெலப்பியாட்டி யப்பனேபணவிடை 
தான்காலுதாக்5, தாகுமே?னி௰தில்வெருக்டியும்கூட்டி சாப்பிடவேம 
ண்டலக்இல்விபசக்கேளே. (௯௭௪) 

கேளப்பாவாசம்போம்பித்தம் போகும் , செடியாகச்செச்தூசர்இப் 
Geir 8, சூளப்பாஞுணச்இல்வெருகக்குள்ளே சுகமானதேன்விட்டு 
மண்டலச் தானுண்ண) நிளப்பாவ்ற்ட்சிபோஞ்ிலேற்பனரோகம் நீண் 
டவகைகொண்ணாற்றுரும்போகும்) வாளப்பாகாமாலைபாண் டுரோகம் வ 
ண்கெடி/யெலிகடியுமகோ ச ரமும்பே! மே, : ... (கா) 

a +* . காரீயச்செர்தூரம், 

ட போமப்பாமேகல் களிருபத்தொன்றும் டேசவதற்குச்செக்தாசம்பு 
கல Caen, காமப்பாகா சியம்பலர்தானஞ்சு கலசவேயுருக்யெசைச்சட்டி. 
க்குள்ளே, ஆமப்பா ஆவரை த்தோலரும்புபோ ட்டு மவைவகைக்குசெ 
ண்பெலமரிர் தவிட்டு, வேமப்பாவொருசாமம்வனுத்தாயானல் வேள்ளே 
யாய்ச்திரும்பவசைக்ணெடுகண்டே, ட (Gear a) 

இண்டலாமயில்கழு ச கிறம்போலாகுங் கெடியரக இரும்புவ அம 
ஞ்சள்போலாம்..ண்டிவரச்செர்தூரமருண்ன்போலாம் 'கேள்மகனேரு 
ஓாயிலேயடைச் துக்கொண்டு, ண்டியதோசாவரையைச்சமூலம்வால்இ 

கேளதன்மேல்புல் அருவிலிளசம்99ின்பொடித்தக், வ்டியேகதலித் 
சோல்பழம் கானாதல் சடைச்சதொள்.ில்சர்க்கசையுங்கூட்கூட்டே, () 

கூட்டியகோர்மருக்இலேல்சாசனாலு கூடவதில்செச்.தாசம்வசாக 
ஜொன்௮, சீட்டிய தோர் தினமாஅவுண்ணச்சொல்லு. நீரிழிவும்பிறமேக 
ம்கிவிர் த்தியாகு,மாட்டியதோசாவரையைத்தயிலம்வால்இ மைக்தனேசெ கீதாமுண்ணச்சொல்லு, ஆட்டிய கோர்மேகங்களிருபத்தொன்ு மதிர் 
சூலைபிளவையவை௰டக்கும்பாரே, 

(௯௦௪) 

- அப்பிசகசெக்தாசம், ஸ் 
பாரப்பாபிறமேகங்கழிச்சல்போசப் பாடுகிறேனப்பிசசுசெர்.தா”.' 

த்சை,யாரப்பா விதின்பெருமைகாணவல்லா சப்பிரகமேதென்றுல்௪த்.இ



  

வயித்இயசாவியம்-ஆடு௱, என்டு 

காதம், போசப்பாறோகங்களிதனைக்கண்டாற் பொரிவிட்டடஞ்சுபோல் 

-பெடிக்பப்போகும், மேரப்பாகாயசித்திக்காஇயா இ. மேகமென்றவிரு 
ப.துந்தான்விழலாவ்காணே. (௯௨) 

காணகின்றஉப்பிசசல்ுஷ்ணலர்னவ் சனச்கவொருபலம்பத்துத் 

தூளாயாட்டி, : பூணகின் றகல்லத்தியலா௯ புகமான௮த்.இயிவைநாலு* 

தோலுங், தோணகன்றாயிடித்ததனை த்தண்ணிர்வார் தது அவைத்தவகை 

யிசண்டுஇனமூறவைக்து, வூணகின் றவுழல்கொண்டுஅப்பியோக முத்த 
மனேயிருசசமங்கல்வத்தாட்டே, ' (sada) 

ஆட்டியேயெருக்லெயில்வாய்கவைச் து௮ப்பனேபசத்தியதையெ 
ருக்கக்தோலால், மூட்டியேபொதிக் தரீயெருவடுக்9 முதறவேவற்காவி 
புடந்தான்போடு, நீட்டியேவூ௮ன் ற தண்ணீர்விட்டு நினைவா சுவிப்படி. 
யேபுடக்தோறுக்தான், சட்டியேபுடமேதுகிருபத்தொன்று ஈய டாகப் 

போட்டுலாச்செந்தூரமாமே. உ. . (௯௦௪) 

ஆமப்பாசெர்தூசல்காவிபோலமாகுமடாவெடுத் ச ,தளை யடைத் 

க்கொண்டு, ஒமப்பாசெர்தூசஞ்சலதக்இற்போட்டா ௮னள்ளடங்குமிக் 
ககானவு௮.இிமெத்த, 'போமப்பாவெகுதாசம்கொட்டதெல்லாம் பொன் 

ஞகுமிித்சூசம்புகுக்.த.தானால், st மப்பாலிஇல்சித்தியனேசம்பெத்ரோ 

ம் சாகாக்கள்பலமுகமாய்பார்ப்பார்கானே, ட (௧௫7 

தானென்றசெச்.தாரம்வசாகன் தூக்தெ. தனித்தேதானிருப துசான் 
சாப்பிட்டாக்கால், ஊனென்றமேகங்களிருபத்தொன்று மோடிப்போக் 
தலவுடலிருக்கிக்கட்டு, மா னென்ற-ஷயமோசந்கொண்ணூாற்றாலம் வா 
டைபட்டாக்நிமிஷத்தில்மாண்டுபோகும், தேனென் றமொழிபுடையா ! 
ளெர்சகாளுக் கேக,த்தைரீக்காள்காண்டிறக் தவுண்ணே, ..... (௯௰௯) 

:.... இசசசெக்ரநாரம், 

"உண்ணு தெசலச்சலிச்சவரத் தான்னு யொழியுதெசெந்தாசமு 
ரைக்கக்கேளு, cm am Ep Gaui Guess grea sg உத்சமனேசுத்தி 

செய்.அவூட்டக்சேளா, உண்ணுெசு?இிசொல்2வன் மஞ்சள் செங்கல் 
கொட்டடையின் தாளுடனேயுகக்துசெய்.த;, உண்ணுறைவெய்காரம்ப 

லந்தான்று.ற்.ற வு.ற்றகேல்லிக்கெந்தியொருபலக்தான்மூன் றே. (௯) 

ஞூன்றாகவிதுசெண்டும்டுபாடி.தசன்செய்.து முதிசவேகல௪மொன் 
டிறிதாங்வாம் 5, மூன்றுனகலசஜ்.இல்டு பாடிபா தியிட்டு மூறையாகவ 

அிஸ்பிசகுகுகம்கீட்0) மூள்றுளகாரச qari: பூவும் முன்னிட்



‘a Gee அசதிதியமுனிவாருளிச்செய்த 

டுப்பின்பு பு்பொடிறுமிட்டு veg SVB சளேச்சமூக்பர்ட்ட. sin 
Gergen inaes pope பட அல் ௨௭ a (௬௮): 

ooyduDer Onn ssi PhOrie முறையோடேயிப்படிமுன். 

  

   

டுகேமொட்டு Fig Biase ich sDurboni gs Sree Br "Blears 5 P29 

paral seed aie CoB brat eo Bag. na8 சானுதமுட்டு 

Cri mu Giat ida ES 5 எழத் aks ட் “ 7 ் (௯௦௯) 

முருக்கம்பூப்போ gigi செந்தூசச்இல், eps puami grin 

Shad psQarcnG, பெருக்சவேசேனிலேமண்டலர் க! னுண்ணு. பே 

சானசலக்கழிச்சலனை த்: ஓம். போகும்... € OOPS மவவெலும்புருக்லெரிச்சி 

Co ET EOT! LO - மூட்டினமேபிதமேசஞ்சுவாசகாசஞ், : சுருக்கவேகரா ணி 

போம்$பரும்பாடுே பாகும் யர் 'சிருஸ்சவக்வெள்ள்கொள்கே (J 

  

Mbit ZN 
ரம 4 via Be “2 Bui a 

- இசபத்பசெச்தாரம், 

        

 சொல்லிகர்சள் பல தடிவ கனரக Bei i Buin 

  

சுருக்கமாகச், 'சொல்ல்க்சேல்ளுக்மொருபல்ந்தான் தர்க்குச். சக்கர Oe 

ந் சசந்சான்பலச்தான் தூக்கு, 'சொல்லக்கேளுருவியுப்பலங்கர்ல்சேர்த் து 

அவள்வேயிலைமூன் i BR grovtmi cps, 'இச்லில்கேள்சாக்பிரத்தாழ் 

PS gm Be ABE GUGR Dis Gi gins sr@ 4H aGsCor: (௧2௧) 

ட் "கேர்ப்பாயிச் அப்புக்கிறஞ்ிதாக்கம். கெர்சகக்தான்யொடியுட்னே 

சசர்தி சிபு வா ளப்பாசிமினாச்குள்பொடின்ய் தா ro மைஈத்னேரூ 

sca OGuaaeor PERCH ace st. oni Cro gh SO Obs at's 

மூ£டி.யதைக்கம்பிகொ ண்செட்டு!* “GRU DE OI Aet mck gets Oed 

கி முநகிடதிதஸ்பு.- ம்ச்பாடுசெக்தூசமா வர 1 பட வவர மா பத: 

  

a மக்களால் WES wok ௮ 

pion Gs eg sien மான் nae “யாலவரிசின்வினத்ப்பொடி 

  

ட இடாத வ ws et 458% 

அரணில் இதுக்கு சமப்பபமோன்ர்கி ககன் கல 

Mey ம் 
ட்டா இன்ளுயா ன், போமப்பர்சலஃச் ஜிச்சலெறும்புருக்க 

எந் 
tein a a ag Dian Br BOEE BERLE Cavin civ Baie Bis or 

தான்: 58 BPH BS se PR BAS we tersBorGe (ee) ; 

MES et COR TS oe 

ட்போட்டேகாஜாதியபின் று என்கால்கப் | (ப்ரழ்கப்பினக்தும் 
i ne! Sana 

க்க சண்ணி/வா்க் அ, நாட்டேதான்கெக்இ. ரச்துச்சூசம் அத்து" நல்மான்



es BuseAui a Br. on Gor 

ais: r bsp Obes) PO a a onic wa we GOs ty 8 girs ச்சூ: நேசா! 
கவொருசாமமாட்டிரியும், மூட்டே பான் ச//ரிச்ச்ர ௫௫! at Qe ris: மாலி 

ர்பதத்தி.ற்தளாக்கக்கும்பிக்கேற்றேத Dogue da kee Cha g மத ௪) 

எத் தியேவேமன் தர்னேமுசெப் ஏ வல்கக்கவிவ்? Binns 

க்குள் மாத தியேமண்ணாலுவிரல்கன்மிட்டு ஸ்எந்தே குப்பிலைத். 

அவர்ய்துடரிம்ல்! சர்றிறியேகுப்பியரவ் இர் அவைன்முச்! er melon Lap. 

முச்துமட்டுமணலுங்கொட்டிப், வர்ரதிதியேகரதிஷ்மரித்துகள்றும் 
ப் பெர்ன்ினுஸ்சலாகைகொண்டிண்டரகே, ப்ட் ட. (௬௨௫) 

் ஆல்றிரயறிசைசான்மூப்பர Step ‘esa Digi Oa ai? 

ணீர்விட்டு, ஆற்றி: வேகுப்பிஎனைக்குறிக்குள்ளவி த்த”. 'லாறியபின் தாளா. 

் ரகக், வர்றிறியேமூன் Eres Ses” will six ows நி 
an pit ag o1 ax: இம்ஜியேகுப்பிக்குள் நுர்க்கால்வ்- A omen Bee 

bps est i த ர ரர (௬௨௬) 

   

- சக்யெரத: ர்செர்ர்ரம்ப்ணக்தான் தூக்கி யனுப்ணம 118 a anc 

வி.பா இச்கெல்லார், தாக்க சோசஞ்சு கச்ஞ்ண்ணவேதான் ௪கல௪க்கேர 

- இயல்லாம்சாழுப்பே. கம்) ‘ot Ga uO sui gates és mes ner, tvs. 

Quam@qearss gus BGa ap ் ர், ேேக்பெதோர்செக்தூசமின்னஞ்ெ சகல், 

வோம் ,செய்சாவ்பிரனய மென் ம சச் தாரம்சனே., ப (௯௨௪) ' 
ப் Ra By aes . Seg a wetted a 

  

1 , இசயசசப்பிச ளம்; tinea ee ha, 

    

fet pr Gen 606 ro ge 7 ren eip ew pr சர்ரகமாக்கெம்தியொருப்ல் 

மீசண்டட்கால்,” “னென்றசெம்ருள்ளிச்சாறு வார்த் - -இரமாககா 

ெொரின்று இரளவாட்டி, மானென் தக்காளி ரண் திசச்சாளி” மைந்தனே 

Fp OF Rat Beng, கோடன் றசெருப்படிச்சார் இனகத 

கர்தபகிக வளவ வன்வ்க் களித்த பாப - (௬௨௮) 

- இன்௫ுகமுன் அதினமாகளஞ்சர் ருத்சமனேமூன் று இனஞ்செம்ப 

கவல்) இ; ஒன்றாகவுலச்பெசைத்தூளரயர்பிடி ,யு.றவாச்க்குப்பில் 

குளிசோமுலைசெய்.௫; ஒன்றுகலாரியபின்மரும்த.தன்னை யுத்பனமாய்க் 

கும்பிமுக்கல்வசசிமிட்டு. ஒர்ருகச்குப்பிணல் கலப்பச்சள் லா: தடி 

“சனிக்ஷருர்கர்கள, ட டட ந ப இரத்தல் “இடன் (௯௨௯) 

 கேள்ப்ப்/கடுக்காயுள்குள்விமண்ணும் : செடியானவிச் தப்புக்கோ 

ஸ்கல்; கிளப்ப பழங்க்டங்கருவேலம்பிசினும் சலமானபொ ன்மெருத 

அெள்ளைக்ஈற்லு, மாளப்பாவிலையெல்லாம்செங்கருவாலாம்டி. ய்ப்ப்



AT Bal அகஸ்தியமுனிவசருளிச்செய்க 

சகேசைண்ணமுடன்்இவெல்லக் கூட்டி, நீளப்பாமுன்சருவாலாட்டிப்பின்பு 

கேசப்பழச்சாறுவிட்டேயாட்டே... ப[௯க௰) 

ஆட்டியதோர்மருக்ச தவும்பிசின்போலாகு ind Sewage 

டைகதக்கட்டி, நீட்டியேயோட்டடுப்புக்குள்ளே காழி Saas gs OG 

ணிமணலுக்கொட்டி, சாட்டியேதாழிமுக்கால்மணலுமிட்டு ஈலமாசக் 

சூப்பிஃனைகடுவேவைக்து, மூட்டியேமூடாமல்கால்விசல்தரன்தெரிய மு 

சிய மல௰டுப்பேற்றித்தியானஞ்செய்யே, . ட் (௯௩௧) 
இ.யானமென்னபசபூசசைகணேசன் பூசை செட்சணாமூர்.த் பதம். 

கேத்திரபாலன்,. இயான்மென்ன)த் தருக்கும்பெரியோர்க்கெல்லாஞ்: தி 

2ப்பாகப்பூசைசெய்த தியைஞட்டி.., இயானமென்னமுத்தியும்காவேழூ 

சாமம். . தயிட்டுபா.றியபினசெப்பக்கேளு, .இயானமென்னசெந்தூரம் 

Gur pas e+ ee சிலாகைகொண்டுகுப்பிலாய்கவ்டுகடே. (come) 

'இண்டியேகற்றாழஞ்சாறுகொண்டு இழிஃட்டிவாய்தன்னிலோத் தி 

யொர்தி; மண்டியேயகு இகட்ருச்சோருபோடு- மைக் தனேகுப்பிதனைய 

டைத்துப்பாரு,. பிண்டியேயோன் முமிலலைமுருக்கம்பூப்பே. ல். பேரான 

செர்தாசமிருக்கும்பாரு: சஷ்டியேலிஇன்பேர்கேள்சேம்களொல்னள் கர 

லனாந்திரிபுசசாண்டவ்னால்கா ணே. yop le bee Es (௬௨௩) 

காணப்பாசெக்தூரல் 02: ள்ள?வதான் காஞ்டிக்றேனஹபானங்க 

ளங்கம்விட்டு, ௭ணப்பாஇரிஃடுகுவெ ௮ப்பித் தூளா யொருவெருகடி.தா 

க்கத் 2 னுங்கூட்டிப், பூணப்பாசெந்தரரம்பணக்தான் சேர்த்துப் புகழா 

கவிருபடதுசாஸிரண்டுகேசர், தோணப்பாவுண்வொயெடுத்துக்கொள்ளு 

ஞ் aint SiC sail are eG Barer. (௧௬௩௪) 

-சருஇியொச்தசெக் தாசமூண்டபேர்க்குச் சொள்லுோஞ்சுகமா 

கும் சேய்களெல்லா;” மிர இியொத்தவாதமொபெக்கச்சூலை மமேலானகா 

மாலைபஇனெண்லாய்வும், பரூுதியொத்தபவுத்திசமுமீளைபாண்டு.. பாச 

மெனுய்சரிச்செமுங்ளெக்இகா.லும், கருகிப் தவோடிப்போயிற்ன 

ங்சேளு கேராகவெள்ளுள்ளிக்சயிலம்வாக்சே... i (௬-டு) 

வால்யேபணவிடை செர்.தரமிட்டு ஒமக்கனேயெட்கொளுண்ட 

போத, காம்யேபதின்முன்௮அசன்னிபோகும் வாகாகப்பூகாகமுசுறு 

மூட்டை, வால் யேமுலைப்பா லில்குழை,க்அவூட்ட மரணசன்னிவிரண 

சன்னிதோஷம்போ கும், 'வாங்யேதிரிசட்குமிஞ்சிச்சாறு, மைந்தனே 

தேன்கூட்டிநாளெட்டூட்டே.. ல |... (soma)



வயித்தியகாவியம்-௬டு ர, mG ee 

பச. ஊட்டலே நய ம்போகுமக்னெயினமக்த மூளமாக்ை த்ச்ர்ம்்க்கை 

யோடிப்போசும், மீட்டவேகூவிளச்சாற தனுக்குள்ளே சேசர்கப்புணவி 

டைகான்செர்தூரம்போடு, பூட்டவேபிள்ளை பெற் தச்சட்டும்போம்பு 

- சழானதசையடைப்புமேகம்போகும்,. மூபட்வேசெய்பிலிடமுகுக்கை 
த்தோல்சாற்.றி லூட்டிவரச்சொறியோகுமுள்ளதாமே. .... Gaz. ௪) 

பேர்குமேசர்வாவ்கவ்£தக் தானும் பேரவ்ப்ளிமிடஙிசெதுசக் 

வாங்கு, போகுமப்பாயிண்டஞ்சாற் தனில்கொள்ளப் பொடி மாகுந்சே் 

லுூமென்ற தனைத்தும்போகும், பேச்குமப்பாபணவிடைதான்வாகைச்சச 

த.றில் பூட்டவேமணிக் சட்வொதத்திரும், போகுமப் பணவிடைதா ன 

ப்பிசேகம் புகழானகாக்கமொருபணந்தான் மூக்கே. , ட்ட (௯௩௮) 

தூக்கி யேயாவசையினரிஏவொவ்5ச் சுழலவசைவிளால்க/ய்போற்க 
. டக்க, தாக்கியேவிட்டரைக்துத்தேத்தான்வித் துச் சமபாகங்கூட்டி 

யேதயிர் சான் மேதி, சேக்கயேநீர்வடித் ஒயிருசேசக்தான். இசமாகவிசண் 

டுபணவிடைதான்கொள்ளு, De eee te றம் அற்தாகளைு 

தூசோடேபறமந்துபோம்சுக்மால் காணே,” i ES eae (௯௩௯) 
காணப்பாவிடைதால்செக்தூசக் தூக்கக் "சனக்கவேகீர்முள்ளிச்சர் 

ந்றிதூட்டுப், பூணப்பாசுசதோல்மெல்லாம்போகும் 'புகழாகவின்ன 

மொருசெர்தா.ரங்கேள், வ: ணப்பாசகோய்க்கேல்லர்வ்காலனாகு மர்ச்சரி 

பமஇன்பேர்கேளப்பாகீயும்,, ராவத் வலர ககன் ப 

டமாருகமென்றசெக்தூசந்தானே. பத ட்ட ர (ged) 

~ _ 'சண்டமாருசச்செர்சம்,. 

 அங்கன்றமுக கோத்தா ஒண்மை சாசகமாக்கெக்தியொருப 

லக்கான்மூன்று, தானென் ஐசூதத்சைச்செக்கல் தாளில்... தவருமல்சுத் 

இசெய் துமஞ்சள் தாளில், தரனென்ற்கொடுவேலிவேருங்கூட்டிச் சாசீ 

ணையின்றண்ணிரில்பிற சுமத்தி, சானென்றபசுவின்பால்வானழை க தண்டு 

' சண்ணிருக்க.பவிட்டுக்கசசமொன்றே, : னி லை (௬௪௪) 

'கசகத்மைச்சு த இிசெய்து இப தூபம்' காட்டி யே.சாகவாய்க்கம்பிளி 

யால்கட்டிக், கரக.த்தைக்குழிச்குள்ளேவாய்தெரியப்புசைம். ஐக் கலரா 
மல்வண்டுமேல்கெர்தகத்தைவைத்தூக்,  கசக.த்தையுலைமூடிகொண்டுமூ 

டிக் கலசவேமண்ணிட்டுத்தியைமூட்டிக், கசகத்தில்கெட்தகர்சானுருக 

கிழும் காண்மக்காள்செக்சகக்தான்சுததியாச்சே, (௬௯௪௨) 

ஆச்சப்பாகெக்சகமுமிசசஞ்சேர்த்து வாட்டேகுமரிச்சார்கொண்டு 

- நனருய், நீச்சப்பாகுதம்பேச்சாச்பிறகுவாட்டு நிலையாகமூன்றுஇன்ம.ச 

சம்பட்டை, வேச்சப்பாகடுக்காயும்கருக்5த்தட்டி, யிகமாகவறினைச் ௮



கூற கத் இபமுணியாருவிச்டுசய்க 

தி. இரும் பவாட்டு, பேரச்சப்பாரால, கிணஞ்செழ்முள்ளிச்சார்.. போதவி 

“Gomera Bur mete ats ட (௬௪௩) © 088 SAY 

  

; - வாங்வெகோர்முசிலுக்குகிபச BS ton” ani eben Bein Gey 

செல்கைக்குப்பிர், த 

விக்ஞ்மணலும்வெள் ln 846 Giddy; O's eeu Bg ஈரூமிக்கரியும்புச்கோட 

ப்பா. ,அராகைமித்சுபினலசாடுனுச்சத், MPR seiskag Base 

Tt bety Ay 2 Bistro b RdorI Bg) ae. oes Fa 

+aSuE சைய்பொ தஇயக்கலசங்கே ளுசா்தகமச 

      

ஈகூழுவேவகய் அணக்குவயையண்டினு : = முல்சலேகடுக்கருல்களிம் 

பா 'க்குப்பு ip Cars கண்ணு an கற்கட்டம் னும் wage Faveri 

   

ieee 53 Scion    
மில்ல றத்தசின் ECL 3? 

  

ட ப சாட்டிவேரு pag ் 
ப்புதைச்துவைத் ஐ, ஈட்ட்டியேதால்விரல்கள்மண்ணும்விட்டு. க டமாகக். 

குப்பிய தின்? 2மலேவைச்லுக், 'கேட்டியேகழுச் அமட்மெண்ணுல்கொட் 

க் சகியனவாய்செசிய்லளை க தமத, எரட்டியேதொன்னுமில்லைத 

கெலும் ட்டி பப்பனேதிப க்ியாய்சாடுமாட்டே, 

  

(௬௭௪ 
  

a ் “ஆட்டப்பாககவள்ன்னியிர்ஸ்சோம் மதிம்மிற்கு' BBP cp 
'பதிடச்சன்று, சீட்டப்பாசாமமங்கேயெரி3 வாவ் கினைவாக்ஸ்பார்தீ 

னவசப்பொய்சத்தானு்! மூட்டீப்பர்க)்ருற்ஞ்சோறுகொண்டு முறை 
முதயாக்ப்பொட்பணல்கொண்பெரத்றியொற்றி, பூட்ட ப்ப 

     

    

  
் டாப்போறேத்று 

மருக Samia, “anes Deahae bhi சகிசவத்ருப்புகை - நயமரகச் 
செய்கேதானு டைத்துப்பாரு, வாட்டப்பாசெந்துச முருக்கம்பூப்போ ibid பபச Be ve ம் 

ப ருணதி௰ மென்றே தாணறையாாகழ், மூட்டப்பாசெக்தாசஞ்ரர்ககோ 
தி wee pa pollens Basin Seer, abo abe ௬௪௮) , 

  

\    oo Bye அ. ப பிர Bhs lly tingly » ம 
ஆமப்பாவிபால்கேன். ‘Garis Gagne மனுபானஞ்சொல்லு? BY, oes tC . 5 

உ அனி 

TA a Bates, 

“Cgururbsdegn, g puoi 
  

  
டம் ர. ரரி பப மலப் 

வெர்னா ர்குன். பண்டிசக்தைச்சொல்வே 
இத்தமேயிரண்டெட்சம அக்குட்ர்திரம் ea ம். ன் வச அ. ள் on “Lug.



வயித்தியசாவியம்-ஆடு£. ர்க 

பாடிப்போட்டோம் காதுவிதவாகடமும்விபசம்பார்ச்௮, சோமப்பால் 

. சொண்ட இனுல்கன் ருய்க்கண்டோம்துசோ௫கட்குச்ளசூச்இரத்தைச்சொ 

ல்லொண்ணாசே, : ட்ட (௯௪௯) 

ஒண்ணுதேசென்றாக்கால்பலித் டாது. வுத்தமர்க்குவுறப்பலில்கு- 

மக்காணுண்மை, யொண்ணாசேவனுபானக் இரிகககுபொடியி ொருப 

ணர்தான்செக்தூரக்கேனுல்கூட, ஒண்ணு? மண்டலக் சான் இண்ணச் இ 

டண்ண வொழியாதமக/ வாதம்க்ஷயமுர் திரும், ஓண்ணாதேகாயுவறும்ளூ 

லைபோகு முச்தமனேயஷ்டகுன் மமொழியும்பா சே, (௯௫௦) 
ல & . 

பாசப்பாசெச்தூசம்டணர்தான் தூக்கப் பட்டையுடபொடியுமொ 

ருகழஞ்சமொன்றி, சோப்பாமுக்கழஞ்சதிப்பிலியின்பொடியும் நிறையா 

கத்தேனிலேமண்டலந்தால் இன்னப், போசப்பாகருணியென்றதாறுக் 

் இரும் பிளவைய .றுச்தீசாப்புண்பித்சம்போகும்,மா சப்பாவிஇின்பெப்ருமை 

சொல்லவல்லா சாதஇிவிர்.ஐகாதமென்றசெர்தூாசம்சகாணே, ~ (go@ 5) J 

காணப்பாபிண்டஞ்சார்சேரைலாங்க ஜொயஞ்செய் Deb grain 
..  பணந்தான் தூக்கிப், பூணப்பாவிருப.துகா£ கொள்ளக்கொள்ள புகைச்சு 

லோடுளமசர்சைகரமார்தை தரு, கூணப்பாரளைமுாசல்கவாசகர்ச முச்சு 
மனேயரிகுசலுகெரிகுசலுர் இரூம், வேணப்பாகுருவைமாவெருகடியுக் 
சேனும் விசவியேசெர் தாசாமபணவிடைதான்போடே. (௯௫௨) 

- செர்தாசமஞ்சுசாள்கொண்டாயானுல் சிசு ரினசோசெலும்பெல் 
OT eLp DELP ld, வர்தூறும்பசகரியுமுடம்புகோவும் வாதபித்தசலேற்ப 

னமூமார்க்கங்கேளூ, Out arm dutch hv «6 gre AO வேகவைத் 
 துமூன்அகாள்குளிக்கச இரும், ம அறுமுகவாதசன்னிக்கேதான் மூட் 

டைகீசெர்தூரங்குழை ச்.தப்பூ? ௪, (௯௫௩) 

பூியமோர்செக்தூசம்பணந்தான்வரல்இப் புகழாகவெள்ளுள்ளிந் 

. தயிலத்இட்டு, மூசி. சோர்மான் ௮ இனருண்ணவுண்ண மூப்பத்துமூன் 

- அசன்னிதோஷச்இரும், பேயெதோர்செந்தூரர் இனங்சானஞ்சு பேய்க் 
, கூமட்டிச்சாற்றிலேபிலக்கவூட்டு, கேசியகோசற சூலைவாயுக்குத்து Qa 

JudiIe AGura@aBsrG or, _ (%@@e) 

கெட்டிகெழ்பவிப்பிரு இகுடல்விப்பிரு தி கேட்டிவொய்விடுப்பிரு 
இயுர்தீருக்திரு: ், அூட்டியெனுஞ்செர் ஜசந்கேட்கொடுக்குச்சாறு மப்ப 
னேபெருக்கம்பால்கல ந்துபூரக், ட சாட்டியகோர்சிலவிஷமூம்கல்லபாம் 

QB ்



உச 

i & 2. அத தியமுனிவசருளிச்செய் ச 

பு கொத்தினால்காஞ்சரைத் தால்தூளதனைச்கேள், நதுட்டியதோர்கா ரர 

ண்டுசெந்துூரம்பணக்தான் தூக்கியேவெர்கீில் இண்ணச்சொல்லே, 0 

சொல்லப்பாகல்லவிஷமல்லாம்போகும் சுகமாகவசையின்தயி 

லம்வால்௪, கில்லப்பாசெந்தூாசம்பணவிடையில்வீதம் நிசமாகத் இன்று 

வசச்சலச்சழிச்சல்போம், கல்லப்பா சீரகமும்வசாகனிடைவெண்ணேகா 

ட்டியிடிசெந்தூரம்பணக்சகானொன்௮, வெல்லப்பாவாயுவறுஞ்சூலைபோ 

கு மெண்பதாம்வாதம்போமிக்னங்கேளே. 5 (௯௦9௯) 

கேளப்பசசெச்தூரம்பணக்தரனொென்று கெடியானவேளைச்சாற,த 

னுக்குள்ளே, தாளப்ஈவிருப அகாளுண்ணப்போகும் கலமானவுடம்பு 

லர்ச்இதமீரிற், சேளப்பாவிட்டேகும்பணக்தான்விதல் கொண்வொத 

வினீர்வெள்ளாட்டுநீரிற், பாளப்பாவறியாமல்மதிமயக்கம் பர9ிததியமு 

ம்பிரமைமுதல்பாழ்த் தப்போமே,. ; (௯௫௭, 

போகுமப்பாவெருகடி முத்தக்காசுக் தூளில் பூட்டப்பாசெக்தூசம் 

பணந்தானொன்று, சாகுமப்பாகோ யெல்லாம்கிகர்த்தியாகும் தா.துமை: 

ந்தாவெகுவாகுஞ்சரீசல்கெட்டி, யாகுமப்பாமு2மிலங்குமழகுண்டாகு 

மப்பனேயிருப த௩)ள்சொள்ளுகொள்ளு, ப: சூமப்பாபழச்சா ற். நில்பண 

விடைதான்்கொள்ளு பறக்குமப்பாபயித்தெட்டுச்சரமும்பாசே, (0) 

பாரப்பாபணவிடைசான் செந்தூசர்தூக்கிப் பாச்சடாபுளியில்ச்சா 

ர்சேரைவாகல்க, கேோப்பாவுண்டிடவுல்காமாலைதோகை நிவர்த்இயாம்ரி௪ 

ண்டாகுமிக்ததூல்தரன், இசப்பாவயில்தஇிய த்தைக்களாகண்டார்க ளாச் 

சரியக்தன்மர் இரிய வசேசண்டார், பேசப்பாபீசட்டரென்றசொல்லாகா 

அபிசஇருஇசா ௮கிலையறியாச்தானே. (௯௫௯) 

சர்வகுணசசம், 

சானென்றசர்வகுணசசத்தைச்சொல்வேன் சயபஞ்சாட்சசீமுத 

மாஞ்செர்தூசப்பேர், தாவென்றவிசண்டுபேர்வர்தசே௮ சார்பிக்குஞ்ச 

ர்வகுணமென்றதாலே; தரனென் தவிபசல்கேள்மக்காள்நீல்கள் சாதகமா 

ய்சசமூன்றுபலக்தான் தூக்கு, சானென் தகெக்தியதித்பாஇழாக்கு சாத 

க்குமேனியுடசாறுவால்கே, (௯௬௰) 

வாங்கியேவொருசாமமாசவை க் த மைந்தனேகொடுப்பைச்சாறம். 
தவண்ணம், வாங்கியேகுதம்பைச்சார்செம்முள்ளிக்சார் வாகாகவிதுச 

anGev 8 wi: ; : . க . . Fu Benin, வால்ிவேோன்றுஈலாட்டிகியம் வாகானகுப்பிலே



வயிர்தியகாவிபம்-ஆடுஈ, a Fh 

் பொடிச் அச்சேர்த்து, 'வலால்கயேயனாக்குப்பியான பின்பு வலப்பக்கல் 

 கொண்டடைச்துகாடாக்கினிமுட்டே. a fj, (௯௬௧) 

காட்ரக்னெயிரஸ்பெத் தசாமமூட்டுகழிக்சபிஸ்புதினமொன்றுவ 

சறப்போட்டு,. சேட/கஇனியைக்கொண்டேதான்பூசைபண்ணித் தேவி 

என்னுமவளைகள்முய்த்தெளிர் கண்டு, வடாக்வொிசெர்தாசமுடை 

_ தீஜப்பாரு அருணகிறம்போஸலி ருக்குமப்பாகேளு, . தீடாக்கினிசெர்தூ 

சம்பணந்தான் gr 5B மேன திரிஃடுகு தாளுங்கூட்டே, (௯௬2) 

கூட்டியேயெட்னொளுட்டுமை*தா குன்மம்போஞ்சூலையோம்கு 

etl ந்ததேகம், தீட்டியேதிப்பிலி5 தால் சேனுக்கூட்டித். தஇன்றுவிடிலகு 

. வாகுக்கா இதானும், நீட்டியேசெர்தாம்பணவிடைகானப்பா நீயுண்ணு : 

ஆனைபெற்ற.பலமுழமூண்டு, சொட்டி are aaa ea OSS மருளுண் 

டாநாற்றம்போமர்ண்மைபாசே, (௯௧௩) 

காற்றம்போமேணியெல்லாம்செங்கமுகீர்காறும் bust SAS ST as 

அபுச்திகேட்பார், மாத்றம்போமாயையென்ற தனைத்றும்மீறாய் வாசனை 

யோகத்பூரகித்தம்வீ சும், மாற்றம்போம்பலகருவுவிடையத்துள்ளவாண 

மைபோஞ்செர்தூசம்வேதையாகும், பாற்றபேரிதுவெல்லாங்கண்டவி ் 

ச்தை- -பணவிடைதான்செக்தூரம்வால்க்கேளே, (௯௬௪) 

வால்யெதோர்செர். தூரம்கோழிெர்ச-மகாவலியிற்சாற் றடனே 

இல்களொன் றுகொள்ளத், - சால்ியெதோர்சொணியென் ஐதறுவகையுக்தி 

ரும்- சாதகமாய்தூர்ச்சையென் ததெல்லாம்போகும், 6a@uG sri cen. 

விடைதானஞ்சுவுப்பில்கிசமதாய்வெருகடிசால்போடித் தவாங்தத், தே 

ல்யெதோர்தேனிலேருழைச்அக்கொள்ளச்- சேதி. களட்டகுன்மக் தரக் 

அபோமே, (௯௬௫) 

 போகுமேவ;சாசம்வாயுசாலும்பொருமியகோசிரைச்சல்சத்தக் 

<a கழிச்சல்தானும், போகுமே௮.்ணிசம்பித்தவாய்வு- புகமானகெஞ்செ 

ரிவுபுளிச்சேப்பமரஈ்சம், போகுமேசெந்துசம் பணவிடைதான் தூக்கப்- 

பு.தப்பழச்சார்கொ, இத ண்ணீர்புகட்டியொன்றாய், போகுமேதானர்்,நீ 

ர்க்கடுப்பும்-9 பாசிர்தொழுகுமூட்டினமமேகம்போமே, (௯௬௭௬) 

மேகம்போம்பணவிடைதான்கள்சாசாற்றில் - வேதிச்சுவாறுராள் 

கொள்ளுகொள்ளு, தாகம்போமூலமுனைசதம்சத்தம்-கன்னேடேசடுப் 

பென் ஐசெல்லாந்தீரும், போகமீபோம்செர் துரம்பணவிடைதான்வாவ்



aT ir அகத்தியநூனிவசருளிச்செய்௪ 

பெருங்காயமூன்றுபணவிடையுர்தேனில், சோகம்போமிருபதுகாள் இ 
ண்ணச்திண்ணச்-சுழன்றுவரும்பெரியாமைசெரிய/மையபோமே, - () 

"ஆமையபோமெரிருன்மம்வலிகுன்மஞ்சத்தி-யஷ்ட குன்மம்வாய்சீரு 
ம்சந் கள்ளும், பாமையொருசெர்,தாமழிஞ்சிச்சா ற்.நில் -.பரிக் திடக் 
தோற்பதுமாள்ப தினெண்குவ்டம், சேமைபோம்வெடிசூலையமுகுை௰ 
யாகேவுக் தீசாசபுண்செொறியுங்சடிவிஷமும்போகும், தஇமையபோஞ்செ 
ர்தூசம்பணவிடைதான்விதம் செப்புவேளஜுபானம்செப்புவேனே, () 

செப்புவேன்பூகாகமனாத் துகன்றாச்... சிறுமிச்சங்காயளவு இன்த 
ன்பத்து,செப்புேேன் தின்றுவிடி ல்பித்தகாசம் சேர்ச்துவிமும்பபஇனெ 
ட்டுஞ்சுழன்றுமுன்னே,. கசொப்புறேன்செச்தூரம்பணவிடைதாகநியுள் 
கூட்டியேசிசேவிசெங்கழுகீர்ச்சாற்.றி, அப்புறேனிருப அகாள்சொள்ள 
க்கொள்ள் வுத்தமனேவாதபித்தசலேம்பனமும்போமே, (௯௬௯). 

ass 

சிலகர்சாயணசெம்துசம், 

Bop. ன்போம்சூஜைபவுத் மும்பிளவை நராதவாக்தியொடு 
விஷரும்போகும், கிலைத்பனம்போமின்னமொருசெக்துசப்பேச் செப் 
பக்கேள்ட்டினஅப்பிசகமாஞ்சத்சை, சிலேற்பனம்போமகாமேகமூம 
பாணஞ் கவேகாசாயணசெந்துசமென்பார், சிலேற்பனம்போம்வெனிட்ட 
பேசொன்றுகுஞ் சித் தரிட்டப்போப்பாசெர் அசக்கானே, = (g07iD) 

செர்.தம்ரசம்பலங்கேள அபசு ப்பா சிறப்பானகெர்தகமோசெப் 
பஃ்கேளூ, பந்தூறும்ப இனஞ்சு பலக் சானப்பாபாச்சு௮ரிதாரமிஇல்பலம் 

சானெட்டு, வச் நாறுஞ்சுச்செய்கமனேலையைக்கூட்டு மருவியதோ 
ர்லிங்கமர்தப்படியேகூட்டு, தர். நாரமீதுரொண்டுர்சாசவிடைசேரு சாத 
கமாயொருக்கம்பால் காண்டு இட்டே, ட ். . (௬௭௧) 

ஆட்டுவ தர்தும்பைச்சார்செருப்படிச்சா சப்பனேமரதளையுஞ்செ 
ம்மாள்ளிச்சார், மாட்வ தசாம்மொன் அுவாட்டிரியு மப்பனேமாதளம்பூ 
முருக்சம்பூச்சார், மாட்வெதயிருசாமமாட்டிவால்இ யடைவாகத் தூளர் 
tz - டி.ச்குப்பிக்கேம்.றி, யாட்வெ.தமுன்போலேயெரித்தவாரீ யப்பனே 
மூருக்கம்பூப்போ லேயர்மே, ; . (௯௭௪௨) 

முருக்கம்பூப்போலிருக்கும்செர்தூரத்ை முவ்சன்னனுறை 

வேசடேவைச்தூவ கீ 'ருக்கம்்பூப்போலிருக்கும்வாசனையப்பாலே. 

பேசவேயி தவட்டக் திசையுக்விசுஞ், சுநக்ஈம்போலேயிநக்குஞ்செக்



aul $ Buse Gau-gs Ga, Mee B 

Gren gé சூட்டுகிறமு ற சொல்வோம்சுருஇியாசச், செருச்சம்பூப் 

போலிருக்கும்விய: தியுள்ளேசென்றாக்கா ல்தின்றுவிடுக்திண்ணர்தானே- 

தானென் றசெந்தூசம்பணவிடைதான்விகம். சாட்பிடவேவனுபா 

னஞ்சாழ்.றக்கேளு, . கானென்றதூதுவளையாடாகோ டை தனிச்சண்டங் 

கத்.இரியும்புட்டவித் து, தானென் 2 .திரிகடுகும்வ.று, FSG OHS 2 MSE 

mbC18S 96 BeaésrGi5 gF, poe Semis Og Selena ள்க்3 

ளு சாதகமாய்றோகல்கள்சாற்.ேனே, . (௯௭௪௪) 

சாற்றுறேனீளைமுகல்மக்காசகாசஞ் சாசமாந்தைசமாக்தையுளமா 

ந்தைகவாச௪, மேத்றுஹேனெலிஈடியும்சி3ல னஞ்சன்னி யிவைதீரும 

ஐபானமின்னங் கேளு, - .மரத்றுறேன் திப்பிலியைவறுத்துத் தூளாய் 

வாங்கியேகாசிடைகான் ேனுங்கூட்டி , மாற்றுறேன்செர். ற ரம்பணவி 
டைசான்விச. eC Aber eN etme see Ren, (ame @) 

Canrilynegtoijabs tein சாகம் சளெர்பதினேண்௫ுறை q நாவு 

- வண்கெடி விஷழுமம, கரசாப்பாகபாலவெட்டைகபாலசூலை நயமரகச்சில 

விஷங்கள்சொ றிகறப்பன், கீளப்பாகாலகரடுகெஞ்சுக்குக, ஐ கேரஈகபி 

னிசமுமண்டைச்சூலை, pains Cay Rial Cubed ய்வு சுகமாகூ 

ந்தேகந்தேேன்சொல்லக்கேளே, (daar ar) 

கேட்கவேசரீரமெல்லாம்பசிமளங்கள் வீசும், சிவப்பென்றால்செ 

ர்னநிறந்தெஸிக்துகாணும், கேட்கவேதா அ.தன்னிலமு2 மூவ் கிருபை 
யுடன்ஈரம்பெல் 'லாமுறுக்கே றன், சேட்கவேசண்டிய க்ஞுமொ off) na ear 

விசுங்ளெம்பி: சின் றதர்தமெல்லா மிருக்கொள்ளுங்,சேட்கவேகமை பே 

குச் திரையும்போகும் செடியானகுன்மமெல்உரம்சளர்ம்து பே. மே, Q 

போமப்பாவெள்ளுள்ளி 7தயிலம் சேர்த் த.ப் புகட்டடாசெர்துசம் 

பணர்தான்றுக்க, 'யோமப்பாமூன்றுகாளானறுகேச . முண்டாக்கால்சன் 

ota Bp or gE wu ee, srntiut BAB srasibape ws or Geo தளர்வாக 

: க்ரூடல்வாதமுதிர்வாதம்போம், வேமப்பாகலர்வாதமற்புசமாம்வாதம் 

வெட் தபோகம்கன்னேசெறப்பன்காணே, (௬௯௭௮) 

காணப்பாயின்னமொருவ: னுபானக்தைக் கரணுள்ளிசுக்கோமமிள 

குவோ, பூணப்பாயிதைவெதுப்பிச்துளாயாட்டி முருங்கைகதோல்நீரு 

டனேலோகனஞ்சேர்த்.அ, ஊணப்பாலிருகேோ மண்டலந்தா எண்ண ஓழியு 

இறவியா இகளையு 6 றுக்சேளூ வலேணப்பாமுகவாசஞ்சல்னிவா,கம் மெ 

ஸிவாதம்பக்கவாகமோ ோதம்பாசே, (௯௪.௯): '



௬௬ அகத்இயநூணனிலருளிச்செய்ச 

வாதமென்றவெண்பதுக்குமடைப்புப்போகு மகத்தா சானசெக்துச 

ம்பணச்தான்விசஞ், சதமென் மநிலைவாகைச்ராழ்.றினுள்ளே ; Baus 

அத்கான்கொடுக்கச்செயலைக்கேளு, Ga. மென்தசெற்பவிப்பிருதிபோ 

கும் செ டயானகல்லுவிப்பிருஇகூடச், கருகின ம்மா SRE Seg 

மாந்தை எதன் விகியப்பிஷ் எண்டண்சியல்! போமே. ட்ப (௮௮) 

வாயுவு ஓம்கூடல்லா தம்ப இனெண்டுலை மகுக்கானசெக்துரத்த சாலே 

போகும், வாயுவுறுமங்கமென்றசெக்.ஐாரம்போக்கை வசைவகையாய்ச் 

சொல்லுறே மைக்சாசேளு, வாயுவறும்வக்கமுண்டால்கங்கமாகும் 

வாக்கடல்காமனதடங்காமங்கவிக்ஸ் ௪) aul ie pine see evr aur Gis 

ஊயேச்சு மகுத்துவமாஞ்சஞ்சயாகும்லாறே, (௯௮௧) 

வா மூனவம்மப்பாபலக்தான் பத்து மைக்தனேசுத்திசெய்அமாட் 

டக்கேளா, வீருஸ வெடியுப்புபலக் தானொன்.று வி.மழுடன் சட்டிக்குள் 

வள்ாம்வைத் ஐத், சாருனவெடியுப்புக்கூடவிட்டு சாதகமாய்வறுத் இட 

வுக்கவிடுபோலாம், பேறுன.துவாகெர்லட்டத் அக்கி பெருவேருச்த தித் 

Bu Ca Aas eer G_, : oe (௯௮௨) 

சிவப்பே தமுருக்சம்பூப் போலேயாகும் சேவிக்கும்வயிசவத்கும் 

இறப்புச்சசய் த, உவப்பே௮ுசெர்.அரமேடுததுக்கொண்டு ஊட்டுிற 
வலுபானமூன௰மைகேளா, திவப்பேறு€ரகமுஞ்சீனிக ட்டிச் சமபாகஞ் 

செக்துரல்பணம். 5005 aff 210, கவப்பேதுவெண்ணையிலேகுழைச்துக்கொ 

ண்டு சயம; கவிருப்இள்ளுண்ணிசோஞ்லே. டட (௯௮௩) 

உண்டவுடன் ரிச்செம்போக் சசையூடப்புோு மூட்டினம் 

போலங்கலலடைப்புவழலைதீருங், கண்டவுடன்ஞூர்ச்சைபோம்மெலும்பு 

ரூக்இக் சாணா 2 4 வுள்ளூருக்கப்பன்னிசண்டுவசையும், கொண்டவிடன்மு 

சவெரிவுகையெரிவுமிக்க குடலெரிவுகாலெரிவுதாகமூர்ச்சை, கொண்ட 

வுடன்சுக்கில்சுர ௪ ணிமும்போகும்: கோபமில்லையின்னமிஇல் சூட்ட 

க்கேளே, சூ) 

கேள்மகனேபுலசத்தியனேமச்சகேர் இரா கெட்டியாய்ச்சொல்லுக 

ேன்வங்கப்போக்கை, யாள மகனேயிஞ் ஞ்சிச்சார்தெளிவுவால்கி யாப் 

பணக் சான் வி.சமங்சே தினமுன்றுகொள்ள, அள்மகனேசசதோஷமென் 

பதுக் கான்மீளு மஉடுச்துக்கேளவ்டசூரணமுஞ்சேர்க். அ, தோள்மகனே 

செந்துரம்காந்தம்வங்கம் தூக்கண்டு2மாருபணந்சான் Cs guia 

டே... (௯௮௫)



  

வார இியகாவியம்- சூடு, ஈன 

்- கூட்டியேப, த்துசாள் தி: னன இன்ன- கூறுகேமூறுவகைச்கிறுணி 

  

on Bes சம்,, இட்டி யேயஇசாசமாறு நீம்ஞும்- இசமானபிள்ாபெற்றசிக் சட் 

Goa, காட்டி யே9த்றுணிமூலமுளை பப்பா-ஈலமானஇழங்கென்ற2௪ 

'ணங்கள்போகு, நு மூட்டி. இெசாக்கமொடுலோகவல்க-  இத்கமினவியை 

பாகமூரைக்கறேனே ் (௯௮௬) 

உசைசெய் கக்்தகேரடுலோவம் ெண்டு- ௨ச்சமனேயிசண்டெபண 

Psi grag, வரையே ஐவங்கசைப்பணந் கான்றூக்கு-மைக்தா கேள் இய 

கீடருசேனுங்கூட்டி, நின றயேமுப்ப aire: Bamana? sor; உ நீசப்பா 

பாண்கொமாலை Bes de, GarGu peidssichésGurG- கேடாசவிஷபா 

சமனைத் தப்போ மே. ட் (௯௮௭) 

- போமப்பா பயித்தியமும்பாண்டு? சாகை பொருமலொடுமேலிளை' 

் ப்புவுப்பிசமூமீளை, கேமப்பாவிஷபாகமலிகடியுல்காச- மென்மாக்கை 

காசுமொகொயசுவாசம், நிமப்பாவுளமாக்தைசாமாரக்தைகக்கல்- நீர்க்கா 

 எம்பினிசமு£ருப்ப் 2டாகும், காமப்பா வி.ஐவெல்லாம்கன்்ரூய்க்கண்டோ 

“ ம். நாட்டிலுள்ளபெரியோர்கள்கடத்தையாமே, ் (லு 

, வளன்கசெ்துசம், 

த் ry: - % க * : . 
ஈகடத்கையாமின்னடமொருவங்கம்சொல்வேன்- ஈபமசகக்காரீயம்பல 

ந்கானஞ்சு, நிடத்ையாய்க்கோமயத்தில்பதச் திசண்டுவாட்டி- நீயுருக்கள் 

சாய், இவொய்களக்கம்போகும், அடக்தையாய்ச்சட்டிக்குள்வவ் சம்வை 

-த்தத்-துப்புவாய்ச்சிறுசைகற்றுழைவேருர், இட.திதையா மிருவேரு 

ம்கொறுக்வொல்கச்-செப்புறேன்வெடியுப்புபலந்தானஞ்சே, (௯௮௯) 

அஞ்சடனேவேர் வகையுங்கூடவிட்டு- அப்பனேழூன்று இனங்ண் 

ஒண்டு, அஞ்சடனேவறல்கமதுசெக்துசமாகும்)சோ இரிமம்போலிருக் . 

கும்சூட்டக்கேளு, வஞ்சிடவேசலம்விட்டுக்கழுவிகன் ரூ “யுலறவேகழு 

,வியவ்தயெடுச் துக்கொண்டு, பஞ்சடனேபாசம்வைத்சாப் போலேமக்கா 

ள்-பாச்டடவேயரைப்பணக்தான்செர்௮ரக்கேளே, (aa) 

சேளப்பாசேனிலிருபதுகாளுண்ணக்-கெடியாகவஷ்டகுன்ம மெ 

ட்டும்போகும், கீளப்பாபஇனெட்டுக்குஷ்டந் தீரும்-நிலையாசகுஹைகோ 

வுசெவ்வண்செடியும், காளப்பா கருவண்டுசெய்யானும்விவம0- ந்யமாக் 

ச்சொரிகுஷ்டம்பாலகுஷ்டம்,வாளப்பாபிள்ளைபெத் தூக்கட்டும் கிருணி 

'வயிற்ரிவலிவெப்புமுகலெல்லாம்போமே, (௬௯௨)



ட. ராசு DY அகச்இயமுனிலசருளிச் sus 

வாசசசவல்கம், 

போகு : பாச ல்டினென்ன்பொடியொழ்யாகப். பூட்கெதேன் 

வாதசசவவ்கர்தன்னை, யாகுமப்பாக ரீயம்பலந்தானஞ்சு-வப்பனேகோ 

மபத்திலுருக்கச்சாய்த்துப், பாகுமப்பசப,சதுவிசையுருக்ச்சாய்த தப் 

பண்பானபுதுச் ஈட்டிக்குள்ளேயிடடு, ஊேகுமப்பா வெடியுப்பு பலர்தான் 

ரண்டு.விசவிகிய று ச இட்டுப்பின்புகேளே, (௬௯௧௨) 

கேள்ம௩ளேபுலச்தியனேமச்சசேச்திச- கெடியானவசசக்தோல்சி 

வக் பட்டை, கேள்மக?ன சிறு சவதழைநறுக்இயிட்டு- கெட்டியாய்வறு;த் 

இடு வாய்கவெக்குஉட்டுல், கேள்மகைசெர் அசம்சிலையிலேசட்டி - கெடி. 

யாகு வாத்தியொச்இயுப்பும்போக்கி, கேல்நிசானிதன்பெருமையேதொ 

ன்னாக்கால்-கெடி.வாசரசவங்கசெர்துமாமே, (eae) 

ஆமப்பாசெக்துசமுண்ணு S2G- அனுப னஞ்செச்துரமமசைப்ப 

ணக மான் கூட்டி, ஓமப்பாவாவரையைச்சமூலம்வ ங்கியுலர்த் இசன்முய் 

ச்ஞுூணக்தையிஃபனோடொக்டி வேமப்பா௫ச்தியுடசக்கசையுஞ்சேர்த்து- 

மேலான?னியொடுதேனுங்கூட்டிப், போமப்பாவிருசேரம் சாற்பதுகா 

ளுண்ணப்-போகுமப்பா மேகமென் ஐகீசிழிவுகானே, (௯௯௪) 

நிரிழிவுமதுமேகற்காளைமே லம் மிலையா ont BOus @ &@ ap coll 5 - 

மாமேகம், நீரிழிவு ல்லடைப்புகிரிச்செெமாம்பாக-நிலையாசபிரமேச மீ 

ந்தசகண்டி, 8ீரிழிவு சசையடைப்புகோமரோசகம்- கேரில்லாக்கடுப்புமு,க 

லூஷ்ணமுகம், நீரிழிவுமுள்ளுருக்கியெலும்புருக்கியெரிவு Gi ICI ep . 

ச இசகண்டியுள்ளுரு* இச் மானே. ் - (௯௬௫) 

தானென்றபுழலையொடுதாகஞ்சாபம்-சாககமாயுட்சுமூ மூடம். 

பெரிவுகோவும், வானென்றபுழுவெரிப்புப்பழுபாகச்சுரமு- மணியுதசக் 

கொஇப்புமிவையெல்லாக்கேளு, கானென்றதியிலிட்டஇணம்போலே- 

காட்டுமுன்னே பற்பமாங்காணுமக்காள், ஊென் 2வயிற்றுடனே ச௪ 

செக் தா-மு.த்தமனேசாக்தசெந்துசங்காணே, (௯௯௬) 

காணப்பாலோகமிடைபாகங்கேளு: கணக்காகமூன்றுபணர் தால் 

திதாக்கிப், பூணப்பாசசகெர்திஞாணமுஞ்சேர்த்துப் - புசழாகத்சேனி 

Cover Gu get oreo ont ஊணப்பாசளைபோமெலிகடியும்போகு- முத்த. 

மனேஉளமாக்கைசுமாக்சைதானும்,வீணப்ப। வேற்பனர்நான்தொண் 

ணூத்ருறும்-விழலாரும்வல்நடுமன் தசெந்துசம்பாரே, (௯௯௮)



oth b Bust Daitd- 5 Bw. ௱௬௯ 

காரீயசெச் gar xl. 

Orriuner eA i Péae hus செக்தூரம் பா த௫தேன்காரீயம்டலக்கச 

ன்பத்து,நேரப்பாதூக்க தையெடுத்துக்கொ ண்்கீகிலையாகக்சேரசலமும் 

கோமயமுமோருஞ்,சேரப்பாவொ ண் மூக்ளிவதுக்குள் உள்கம்சிறக்கவேசா 

ய்த்திடுநி.ச்துசெண்வோட்டி, போரப்பாபுது௪ட்டி க்சுள்ளே Burd Go 

பிரட்டியேயிசண்கோள்வெடியுப்பையிட்டே. (௯௯௮) 

° உப்பேது அ.துவுமசைப்படி தானப்பா யூட்வொய்சிவந்தகாயுருவி 

க்கொண்டு, பொபபே து இண்டு இண்டாய் ஹக்இயிட்டு குமுழுமல்ி 

அகவிட்டுச்சியக்கமட்டுர், சப்பேது மூருக்கம பூப்போலேயாசூம சாத 

- கமாய்த்தே வியுட்வாமபூசை, பெப்போலுஞ் செய்துவச முறைவிடா 

3 லென்மகனேவனுபான்மிய?புமேனே (௯௯௯) 

a இயம்பக்கேள்கூகைகீர்€7 கம் ௨க்ச₹7 மேலமொடுிகஸ் தூரிமஞ்௪ 

ள்சுஈசூ, இயம்புறேன்வாய் விளவ் கமலை லேப்பமப்சினு மென்மகனேவி 

'சாம்பிரினுங்கருவேலம்பிஓலு, மியம்புகறேன் மாம்பிசிலுமிவைக்குச்௪ 

மண்சுச னென்மக்காளொருபலக்கானிஐஇக் என், இயம்புதேனாவசை 

'யின்விரை தானப்பா சாண்ணஞ்சு சாற்சதுசான் பலமு௩ தூக்கே. (௯) 

தூக்கப்பாமுருல்கையிசை சமுத்திசாப்பழமுஞ் GOP nmnPiQ 

யுடகிழங்குகூடதூக்கப்டசநிலப்பனையின் தெங்குகா னும்துகையேதுஒவ் 

கவொன்றுபலக்தான்பத்த, லாக்கப்பாவபிளியொருபலக்தானஞ்சு. FECT 

TH CCA ASMA OTS ST SsIUISIMOMIMS 56 ao ors oor Cer 

ல்லுகதேன்பிசாயம்வித்தவ்வண்ணக்கா னே. . (௧௧) 

காணவேயிதுவெல்லாக்கேள்காய்ப்பாலால் கலரவேயாட் டியகைள் 
தாளாய்வாக்இ, பூண வேவெருகடி காணிக் தத்தாளில் புகழாகலெருகடி. 
_தான்பின்னுங்கேளூ, கோணவேபல?பர்துத் €ஃஇயுட வுப்புச் தாக்ஈயி 
Oumar es சூசணக்தில்கூ.., ஊணவே௫ெரு கடியில்சீனிசேர்ஃ் 
து.ணணயிலேகுளுமைகண்டால்தேனுல்கூட்டே, (௯௨) 

1 'சேன்கூட்டுசூடானுல்வெண்ணே கூட்டேதரமாகலிருசோமண்டல 
 தானுண்ணத், தேன் கூட்டிகீரிழிவுபஇனாறு ஈகையும் திராதசுக்குலம, 

“ நூ.த்தரப்பாளை, பேன்கூட்டே ரெம்சுகணடிசோ கை ருணி சிகஇயெழு 
கொ ந்திப்புசிகதிப்போகும், கே்கூட்மிமேகமென்ற தனை த்தும்போகு) 

ச்ஞ்செக் தூ சபாறி5காச்கால்றிறுமயோ ம (௬௨ 

௬௨



aver அகத்தியமுனிவசருளிச் செம்.2 

காகச்செக்தூரம்.- 

சிறுமையென்னவய்கம்விட்தநொகல்தன் ணைச் செந்தா சஞ்செய்யற 
. இற.த்சைக்கேளு,துமையொ சமல் புகைக் இடாமல் சீருடனேயிலு 
ப்பைகெய்யிலு நக்£ச்சாய்த்து, சிஓமையென்ன இருப்பவை யெண்ணை 
தேய்த்துச் இதப்பாகவிலுப்பை கெய்யிலிருட்டுருக்கே, 2. அமையென்ன 
வெள்ளாட்டுப்பாலிலப்பா இரமா கப்பத்திரண்டுதரக்கான்சாயே. (௧௪) 

சாய்த்தபின்புதஇருப்பசைசட்டிலிட்டுச்சாச கமாய்வெடியு ப்புசமக் 
தாகச், சேய்ச் கசெண்டுமிண சபி. பொடித்த க்சொண் $றுகவதைக் 
தூவியேவறுப்பாயப்யா, Ces a Gerry Guia நாயுருவிகொண் சுறுக் 
காகநொறுக்கவிட்வேறக்- கன் ரப்,பாய்த்தபின்புசெக்.தூசமாகும்பாரு' 
பாளைப்பூம் போலிருக் கும்பக்குவங்காணே. ் ். (ஐ) 

பாளைப்போல்டிவம் இருக்குஞ்செ தாசத்தைப்பாச்சுசம்குவனுபான 
ம்பரிக்துகேளு ,) கோளைப்பூக்இரிகடகுவ௫த்ச தாளில்கூட்டுரீே தனே 
டேகுழப்பிக்கொண்டு, ஏளைப்பூச்செக்தூரம்பணக்கான்வால்கயென்மக் 
காளிருகேரகார்ப,துமகாளுண்ண, ஈளைப்பூச்சிலேற் பனமுமக்தகா௪ மீளை 
முதலெலிகடியுஞ்சுவா சம்போமே (௧௬) 

டோமப்பாசு சகாசஞ் சுவாகாசம் புசழுனகரிகுரலும் கெஞ்சிநோ 
வு டிலேமப்பாபிசமேகமச்இமேகம்வெடி சூலைகடிவிஷமும்வெம்புப்பா 
வை, ஓமப்பா விக இரு மிக்இரகண்டி. யு.ததமனேகஃல்லடைப்பன்கீர்ச் 
அப்பு, வாமப்பாக!கத்தாலெல்லா ௩ தரு .-மைக்தனேயாவமை யைத்தயில 
மவால்கே. (gear) 

தயிலத்திலோர்பணக்தான் செக்தூ சமட்ரிசாப்பிடவேகார்பதுகாள் 
சலகழிச்சலிளை,பயிலுற்தவெலும்புருக்கிக்கிரிச் சினங்களாறும்படர்மே 
கழுள் ஞருக்கிக்கபாலளூலை, மயிலுற்றமுறைமை போல்வெளியைக்கண் 
டால்மாண மிபோமின்னமொருவரிசைகேளா, 09 9/0915 Bc aper 3 gr 
எில்காட்டூகீவெருகடியில்வேனிற்சேர்த்தே, (8 9) 

சேர்த்தசெர்தூாசம்பண விடைசான் இனமும் இத மாகவிருகேரகாத் 
பக நாளாண ணச், சேர்க்கதொருசெட்தாசமஷ்டகுன்மஞ்செய்யாமல்வா 
தமோ டீளைவாய்வுச், சேர்த்தகதொருயிவை கேரூயின்னஞ் சொல்கோகி 
இரம-னபேய்ப்பிர்க்க யிலக்தாட்டு, சேர்க் கதொருசெக்தூ ரமரைப்பண. 
்மானிட்மித் இர மாகக்கண்டிலேபணந்தான்பண்ணே, (sean)



வயி இயேகாவியம்-௬௫ £. எக 

.-லேபிக்சுப்புணர்ந்திடவேகெற்பசூலை கேசாகக்கெத்.பமுண்ணும்பு 

முவஞ்சாகும், லேபிச்சுப்புணர்ம்இிடவேகெற்பரோகம் கிவிர்த்இயாமிப் — 

படியேரூன்றுகாள் கான்) லேபிச்சுமூலமுளைகழன் றுபோகும்கிலைய தப 

வுகஇரமும்ழங்கும்விழும், லேபிச்சு ஆசனத்தில் தடவேமக்காள் நிலை 

கெடுமேமூலமுளைபவுக்திரமுர்தானே, (0) 

பூரணசந்திரோதயம். 

. தானென்றநாசமஇல்வேகையாகும் சாதகமய்ப்ஐுரண சந்திரனைக் 

கேளு: வானென்றசூ தமொேகெர்இனே மகக்கானவெங்காசம் காவிசய் 
கு, ேவேனென்சமனோசிலையும்பவளப்புற்று மீராமல்சமபாகம்கல்வத்இட் 

ட, பானென்றப்சளைச்சாற்றுலொருகாளாட்டிப் மக்குவமாங்குமரிச்சாற் 

மறுகாளாட்டே. ் (sa) 

் ஆட் டி.யேவில்லைகட்டி. கரக் இட்டு அப்பனேமேல்காகங்கொண்டு 

"ஜூடி, கஉட்டியேசலைசெய்துமண்ணுஞ்செய்து கயமாகவடுப்பேற்தி முத் 

க்கொண்டு, நீட்டி யேரகாளொன்றுவெரித்துவால்க கினைவாகத்்இரும்பி 

யசைக்கல்வத்இட்டு, மூட்டியேகங்கமொன்றுலிம்கமொன்று முறையோ 

 டேபொன்னுமொருகழஞ்சிகூட்டே. (௲௰௨) 

தத் கூட்டியேவெள்ளியொருகழஞ்சி.காஆம் குறையாமல்பவளமு மப் 

படியேவாங்கி, இட்கவொய்ருத்திசாட்சமுத்துக் காணும் இரமான வழுக்கி 

ராகாச.ச்கோடு, மூட்வோயிவைமெ ல்லாம்கழஞ்சியொன்று முக்கமனே 

'முலைப்பாலல்்இனக்கானொன் ர, ஆட்வோய் மரதளம்பூச்சாறுவிட்டி௮ப் 

படியேளடச்சார் இனக் தான் மூன் மே. (௯௦௩) 

மூன்றுகாளமாக் துலர்.த்இப்பின் புேளு மூன்னானசர்இரனைக்கூடு 

விட்டு, மூன் ஐகாளாட்டியதைச்சிறுவில்லை சட்டி. யுத்தமனே கெல்குஜி 

யிணுள்ளேவைத்து, தோன்றுகாளிருபதங்கேசென்றுதானால் சொக்கசம் 

இரசோதயக்சான்ச.றுக்குமெச்.ச, போன்றுகாள்சன்னிகட்குக்தோஷச்.து 

_ க்கும்பொல்லாக நோய்க்கெல்லாம்பூட்பபூட்டே. (Oe) 

ak பூட்டப்பாசன்னிபோகுந்தோஷம்போகும் புகழான BA Pe Seer 
வோகும், தீட்டப்பாவசோசியம்போம் சூலைபோகு?க்கட்மேகோதசமு 
ங்கவுசபாண்டு, ஊட்டப்பாமுகவாதம்சுழற்றுவாத மூட்டினமுமெலும் 
புருக்கயழலைகாக, மூட்டப்பாபதர் துபோக்இக்குகெட்டுமுழையே டே 
கொடியகோய்திரும்பா Gr. - (0@) 

குட்டவகைதீர௮க்கனிகுமாரி. 

பாரப்பாவங்காரச்சஞ்சிவியென்னும் பண்புடையவக்கிளீ குமாரி 

பென்னும், நேரப்பாவிமன் பெருமைகாணவென்னுல் நெட்டோட்டங்
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குட்டோட்டம்கோயையுண்ணும், தூரப்பாகோடிக்குயொன்றுபார்த்து 

சூகஇரத்தில்சே ர்க்துவைத்தேன்சுருக்கமெல்லாம், போப்பா பீச்ச நா 

ல்கன்முய்ப்பாரு போகா தபழவினைகளெல்லாக்தூளே. (eRe) 

தூளாகும்வியா இியெல்லால் சுமரியாலேசொல்லுறேனமைப்பொ 

டியுமுருக்குச்செம்பும், வீளாகும்வெண்கலமுமனோ௫ிலை வெண்காரமி 

ன்னலுறுமரிசாரம் இப்பிலியும்கேராய், கூளாகும்குமரியுட சாம்றவி 

ட்டிக் குமுமவேழூன்றுகாளாட்டிவால்க, சூளாகுஞ்சட்டிக்குள் adh oor 

வைத்து சுகமாகமேல்சட்டிகொண்டூ மூடே, (௧௦௭) 

மூடியேலைசெய்துமண ஷஞ்செய்து முறையோ டே வடுப்பேந்தி 

ap’ perc sc, சீடியேதியெரிக்சச்செக்தாசமாகும் நேராக வெடுத்த 

தனைவைக்துக்கொண்டு, ஊடியேகாவியொருபலக்சான் வெட்டியுத் தம 

னேகோமயகத்இல்கனையப்போட்டு, நாடியேகாவிகனையெடுத்து மைக்க ப 

காட்டுகிறமருக் துவகைகயர் துகேளே. (௧௬௦௮) 

கேளப்பா இப்பிலியுமசனின்மூலம் கெடியாகலிசண்டுபல மதனைக் 

அக்கு, கீளப்பாவெள்ளுள்ளித்கபிவல்கொணடு கீயாட்டு செம்.தூரல்கூ 

டவிட்சி, காளப்பாபணவிடையாய்குளிகைகட்டி. கலமாக நிழலிலேயூலர் 

தீதக்கொண்டு, கேளப்பாகுளிகையொன்னறுவெள்ளூரள்ளிச்ச: மதில் கொ 

ண்டவுடன் ௪ன்னிப இன் மூன் தும்பே மே. (௧௦௯) 

, போகுமப்பாசமாவிவில்கம்௪. ற்றில்வால் புசமாகவரைப் பணக்கா 
ன்செக்தூஞ்சேர்த் து,வாகுமப்பாயெட்கோள் கொள்ளவேதான்வாசுமெ 
ன்றவெண் ..துமபோம்ப இனெண் சூலை, வேகுமப்பா குஷ்டமொடு வாயு. 
தானும் வெட்துபோம்வண கேடிசெவ்வண்டு ஃடியும், பாகுமப்பா கடிவி 
ஷங்கள்கபாலகுஷ்டம் பசவிரின்றூரல்கு. .டர்சாமரைதான் கேளே. 

'கேளபபாவெண்ச ஷ்டஞ்செல்குஷ்டம்கரும்குஷ்டம்  கெடியான 
மேல்புள்ளித்தாமரைகள் கூட, கேளப்பாயிவை யெல்லால் Gar Be Bugs 
௮ல் கொம்மட்டிக்காய்சாத்தில்குமரிசேர்த்.து, காளப்பாலொன்றுவிட்டு 
Gan qari eb காத்பத்துா லுகாள்ஈயமாய்க்கொல் ஸில், வேளப்பா வு 
இத் இரக்திலுமந்தசோகம் வேமப்பரவா யுலெல்லாப வீழலாம்பாசே. 

விழலாகும்விப்பிருதயருலைவிக்க மேலானமகோதரமுவ் கெத்ப 
சூலை, விழலாகும் பீலிகையும்பதினெண குஷ்டம் விம்மிவரும பெருவயி
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ஹு Pinan A i Pies a, apse குக்சாமைப னு லுபாண்டுவி.றகொண் 

டகெண்டைமுசலடி.வாி.ஐவிக்க விழலாகுமக் ணி குமரி யென் ரூல் 

வேடிக்ககமெத்தவுண் ெரிஃ வே ன. (௬௯௨௨) 

வீஜமகார-யண ணம். 

விரிக்கலேணக்கிரு மாரிக்”ன்னம் விஜபகா சாயணபாணமென்று 

ம், பரிக்கவேனக் னி ip AG seo spire பாடினர் வல்லோர்கள் பரப்பில 

மெத்த, உரிக்வலேன்பலதூலையென் ஞால்கன்றாய்க் சுரிதீலாக்கால் எகல 

சிக் துங்கானேயெய்துஞ், செரிக் AG mem a Gus ser sas லபிக்கு் செய்வ 

டம் இருந்தியசோச அக்கெல்லாஞ்செப்புதேனே. (௯௨௩) 

- செப்புறேன்சூகமொன்ரு காந்சமொன் ஐசெகமறிய க்கெக்இ-யா 

ன்ற. சலைானொன் 2, செப்புநேன்செம்பொன் ௮ லிங்கமொன் று சோ௪ 

மயைவகையொன்றுபலக்கான்பத் த செப்பு! ேன்பெருங்காயம்பலக்கர 

னஞ்சு இறக்கவெள்ளையுள்ளியொருபலக்கான் தூக்கு, செட்புறேன் கூமரி 
 ச்சாச்விட்டிவோர்௩ ள் இொெளவேமகுனம்போலாட்டி. ஆட்டே. (௬௨௪) 

ஆட்டப்பாக ளொன் ஒசாமமொன்ன அப்பனேரூன்ற காளாட்டி. 
"வால், நீட்டப்பாகுப்பியிலேயடைத்துமைக்கா கிலையாககளப் பச்கல் 

கொண்டம்கட்டி, மூட்டப்பாவோட்டடுப்பில்குப்பிகனைவைச்.து முதீதீயு 

மூன்றுகாளெரித்துகள்று, யூட்டப்பாவகேனுக்குகி துலாணிக்குரூடி யே 

யாறலைக்தெடூச் தக்கொள்ளே. (௧௨௫) 

எட ததொருசெட்.தாரச்.தடனேகேளூ யென்மச்காள் இப்பிலியும் 
சாஇபத்இரி, கடுச்கதொருஇப்பிலியின் ரூலந்கானும் கமிகுறோகணியி 
வைகான்பலல்கால்வீதம், மதேதேததொருவெண்கருவால்சாமமாட்டி. மை 
ந்கனேமிளகுபோல்குளிகைகட்டி, தொடு த்ததோ சலுபானமுள்ளிச்சா 

ற்றிம் சூட்டியுண்ணில்சன்னிபதின்ரான்றும்போ மே. (௫௨௨௬) 

ன் - போகுமப்பாஇரிகம்குவறுக்த தாள்தான் புசழாகவெருகடி யில்கே 
அஞ்சேர்த்.த, வேகுமப்பாகுளிகையொன்று காளுமபத்து விசவியுண் 

- ணில்பக்தெட்வொதமொக்க, சாகுமப்பாக்ூயஜரோக மூஷ்ணஜோகமசல 
-க்கட்டுகுறைகோவு, மேகுமப்பாவிலுகடியும் சூலைமூர்ச்சை யிகையெல் 

் லாக்இர்க துப்போ மின்னவங்கேளே. (௧௨௪) 

சடாட்௪ச குமா a. 

இன்னமொரு௮க்கினிகுமாரிசொல்வோ மிதின்பேர் கேள் சடாட் 

“ சாரகுமாரியாஞும், சொன்னதொருமால்விஜ.ப வேல்கைகொண்ட சுப்பி
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ரமாணிபமென்றுஞ்சொல்லுவார்கள், வென்னதொரு௮ரைப் பொடியும் 

கெக்இகாக்கம வெண்க- ரமிலில்கமொடுபலக்தான்ப.த்.து, வன்னகொரு 

உகைகீீ£தம்சேர்ம் துக்கொண்டு மாட்டடாகத்றாழஞ்சா றுவார்த்தே. 

சாறுகொண்டூநற்காமமயனம்போலே சாகமரயாட்டியேடெசடி ச்.து 

& Dare ®, ஆறுகொண்டகலசச்இல்க$ப்பொடிபைவைத்து அரைத்த 

கேவாய்க்காம்பிசக்கிண்ணியாலே, விறுகொண்ட சவியில்வைக்கப்புகைக் 

துவேசு மீட்டுமிகைமுன்சா £முல்கா லுசாமம், பேரறுகொண்டு ஆட்டி௩ 6 

ன்முய்பொடி ச் துமுன்போல்பிசகாமல்காலத்தனடுவேவையே. . () 

வைது இசிவாயிப்படி Paps pierce. டி. வைக்கவெங்துசெக்தூர்மா 

ம்பாரு, மெய்க்ககொருசெது சம்பணக்கசான் வீதம் வேத.க்து இரிகமுகு 
சேனுமொக்க, எய்க்தசொருமண டலக்கா ஸுண்ணும்போத: எண்பசெ 

ன்றவ தமொவொயுச்சூலை, மெ.ய்ச்குதோச ஷ்டகுனமம் சன்னிவாகம். 

முலர்வா,ம்ஃனல்வா ச மூர்ச்சைடோ மே. 73 (#40) 

pr é eur 29 5 & wor CHF லேம்டனமும்போகும் தேசல்வலியுங் 
கு.இணா வலிகும சகண்டலலியு, “pi done Gun Genny ல்ஃவு9ி திரும்மூன் 

னடைப்புகெஞ்சடைப்புமொழியிர்சூலை, மூர்ச்சையோடிவை யெல்லாம் ' 
இருக்திரும் மோசமில்லைகுமா ரிக்குழு* க்குமெத்த, மூர்ச்சை அங்குமா 
ரிவிட் பூ...தியைச்சொ ல்வோம் முூழையோ டேபாடி. விட்டேன் மூழை 

யைக்கேளே. (௯௩௧) 

ேளப் ர௮றைப்பொடியம்வல்கபத்டல் கெடியானஇசாப்பொடியு 
ம்வெண்சலத்தன பொடியும், வாளப்பாவெண்காசம பச்சைகாபி மககத்கா 

னசவுக்காசஞ்சுக்திக்கா ச, ம) ளப்பாயெலாச்சா சங்காக்கடற்பமப்பனேபி 

க்களையுமுருக்குகோலஞ், ' சூளப்பாவல.ஃயொன்றுபவர்சா னொன்று துக் 
கடாகெக்சகமும்பலக்தானாறே. (௯௩௨) 

ஆராகுமிலையெல்லாங்கு௦ரிச்சாறா லப்பனேகாள்மூன்று ஆட்டி 

தீயும், வேறுகப்பொழியாக்கிக்குப்பிக் கேம்திவிபர ட னெழுசலைமண் 
ணுஞ்செய்த, கூருகவளப்பக்கல்லபைமண்செய்து குழுறவேறழாத்தீயு 
மூனறு௩-ள் கான, சேமுகவெரிஃதுவசகாலாகாவில்செக்தூரம்வாவ்கை 
யிலேபூசைசெய்யே. (௬௩௧௩) 

விஷ்ணாரா agua 

சைசெய்யுமிதி.ஏ௮ பேோ்கள்விஷ்ணுராச பூ..இூயன் றேவேதம்ப்க 
& 4 - kb ப் 

லுமுண்மை ஆசைசெய்யு௦ கே.யதற்கும்சஃம கு மட்சிபத்கு மரு.
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உகைகாவிமயோ6, மாசைசெய்யுக்இப்பிலியுமகனின் கூலம் வகையிச 
இபலம்" காலு தூக்கிக்கொண்டு, கே மைசெய்புங் 3 னை தக் இய. அ: GA hb UD AAT IRD, a} GBI Lb FULD LB 0 iT LD Lt ch OD) ch & யா 

ம்வைத் துக் கூட்டி: யேன்முகஆட்டுஆட்டே, (௬௯-௩௪) 

ஆட்டியதே ர்செக்தூசமுளுந் தபோலே அப்பனேயுண் டைசெய் 
துநிழலுலர்த்தி, காட்டியதேர்வெள்ளுள் எரித்கயிலக்துள்ளே ஈயக்தஇகி 
வா்சன்னி..தஇெட்டும் போகும், நீட்டியதே ர்குளினக மாயன் றுஇஞ் 

அிக்சாற்றிக்கீயூட்டுத சனுவாகம்பிசளிகுச்.௮, மட்டியகோர்குதிசைகலி 
:கலிப்புப்ப எ மியுத்கோஷமமூர்ச்சையெடுமுழுதுங்கேளே (௧௩:௩௫) 

ஈக பதி. 
Se Baar cys wane ase op கதாச்சைமானும் கொடியானகோஷமொ சண் 

னிகானும், நீளப்பாபமக்சே மின் னமென்றுகீகேரைபுல 3 இபயனேமச்ச 

கேம் Bin, எளப்பாவென்றுடனேகோலவயச்சாடுமீச சபூ..தியென தி. ங்கு 

காமங், கேளப்பாகோய்க் ல்லல்க$ய் கே. ளாகும கூட்டி தனைவரிஎ ௪ 

'சொல்வேன்கூர்ந்துகாணே. . (Guo) 

i காணப்பாசூகமென்ற%இ3யான்றுகாக்குமொ௫ க :க.ற்பமுருக் 

குச்செல்பு, பூணப்பா அரைப் பாடி யும்பிக்களையினபொடியுு புகழா 

'தவெணகலக்ன்பொடியுக்கூட்ம, ஊணப்பாவரி தா சஐலையுக ie 
: 7 ய 7 9 வள் ay தாகத 

முச்தமனேசுணணாப்புமனபதாக,வேணப்பா சேல்கொடடைக்கற்பெர 

இ.யும்கேராம் மேலானகுமரிச்சா ர்தன்னாலாட்டே. ௬௩௭) 

ஆட்டப்பாசாமமொன்னுகள்ளிப்பாலாலப்பனேவொரு eriwinenr 

_த்துகன்மும், பூட்டப்பாடொடியாக்கிக்குப்பிக்கேற்றிப்புகழாகழமுன்போ 

லேமூன்மு இய, மட்டப்பாமூன்று௩1ன் இ௫யரிச்து முறையோடே 

பஇயைவால்கக்கொண்டணேட்டப்பாகாவியொன் ௮.இட்பிலீயின் ரலமோ 

ரிடையாய்கோசலத்இதுூரறப்போடே. (௧௩௮) 

. போட்டதனை யெூத்சேதகான்சல்வதஇட்டு பூ.பதயுல்கூடவிட்ச் உ 

ள்ளிச்சாத்ரால், ஆட்ட தனையொருசாமம்வா ங்்இிக்வொண்மி௮ப்பனேகுன் 

_தியிடைகுளிசைகட்டி, ஊட்டதனையனுபானம்முன்பே: லப்பா ஒருகுளி 

கைசன்னிமுதற்பிச௫ருஇபிசமை, மூட்டகனைவாதம்பேய்கதயோகம 
போம் மூலமொடுமகோதசங்கள் கவுசிபோமே. (௧௩௯) 

வடபாணபூ இ- 

போ சூமப்பாவடபா ஊ பூபதி காஜஞொொ ுபுகலுகிறேன் வடபாண 

Rp இதான் 0. ‘Gy ஆகுமப்பாளூ co uy 1 60? கைந்தியொன்று அப்பனே



 



ஃயித்இயகாலியம்-ஐஇ-. i Gp 

ச் சோய்தாலும், பாளப்பாபறக்குமேகத்பூரமுண்டால் பத் இபக்சான் புளி 
ர் ப்புபதார்த.சந்கள்ளு, கீளப்பாகேம்இிரச்இன்வியாஇக் செல்லாம் நீகே 

் ளூவகைமருர்துகினைவாய்கானே. (௧௪௯) 

கேத்திரவியாதி.௯௬.க்.கு-மர இசை. 

கானென்றறிக் துப்புபீசசோணி ௪ -தகமாம்இப்பிலியுஞ் சமனாய்ச் 
- சேர்ச்து, கோனென்றதந ்இயாவட்டப்பூச்சார் குழுறவிட்டுயிருசாம மா 
oon ee, கானென்தகயிறுபோல்கு தககிட்டி க் காற்முடி கிழலிலேயுல 

_ச்த்திக்கொண்டு, ஊனென்ற கண் மணேய்கள் Om ain expr bp avout A au 
தற்குழமுலைப்பாலிலுசைத்துப்போடே. லு (௧௪௪). 

போசெத்கு சேத்இஈத்தில் கோய்ஃட்கெல்லாம் பூட் &றெகனக ரன் 
இனாஇசன்னை, ஆ௫ிகற்குமி woo ன்னுல்கண்ணோயெல்லாம ee Au or- 
ழி*தபோம்விபசல்கேளு£டு2ற்குகீலமொடுகெஃபு ash rae roots 

ட் சகசமும்புஷ்பராகம், கோடுசத்குகோமே சகம் பலளமுத்துக்கொடியவ 
பிோயத்தோடொன்பதாச்சே. ். (௪௪௮) 

ஆச்சப்பா௫இசத்தினங்களொன்பதகாகு மப்பனேலோகம்களொன்ப 
தையுல்கேகுர, வா ச்சப்பாகங்கமொடுவெள்ளிசெம்புமைந்தனேபித்தளை 
புக் கச்தகரகம், ஓச்சப்பாவலெள்ளியல்கா ரீயக்கஞ்ச மு.த்தமனேயொன்ப 

சையுமொக்கக்கூட்டுகீச்சப்பா தரிசியொடு துத் தஞ்சங்குகீலாஞ்சனம்பி 
தாஞ்சனமும்பாசே. ் (௧௪௯) 

பாசப்பாகடல் அசையும் பீதரோகணியும் பரிவானமஞ்சளொகெடு 
_ குரோணி, நேரப்பா இட்பிலியுங்கோஷ்டங்கானும் நேரானகிை சபுவ்கம் 
விரையினோடு,காரப்பாவனண்டமொடுமாண் மையோகேபாலமொடு.கிக் அ 
ப்புகற்பூரந்தானும், தாரப்பாசக் கன முஞ் செம்பஞ்சும் கடுச்க.ய்த்தாற 
ரக்கிழக்குடனே கெல்லிக்காய்காணே. (. @0) 

காணப்பாமருக் துவகை கா தீப சஞ்சு கார னொன்றுகுறையாமல் Ops 
வாக்கு, ஊணப்பாகல்வத்இலிட்டூமீயு மூக்சமனேபழச்சாற்றுலொரு 
காளாட்டி, பூணப்பாகொடுப்பைச்சார் மறுகாளாட்டி புகழாகமூ ௪றுகா 
A png ee ii, Bae ணப்பாநாலாநாள்கரிப்பான்௪ "றுஞ்சுகமாசவஞ்சா 

நாள்பொடுதலையின்சாறே, ; ‘ ் (௧௫௧) 

சாறுகேளா மூகாள்பிச்சிப்பூச்சா அஞ்சா தகமாயேழா ௩ ள்மல்லிஎக 
' 

CR



ATT Oy அசத தியமுனிவரருளிச் செய்.ச 

ப்பூச்சாறும், வாறுகேளெட்டா காள் செண்பகப் பூச்சாறுமைந்தனேயொ ் 

ன்ப்தாகாள்நக்இப்பூச்சாறு விறு கேள்பத்தா காளில்சாமக்இப்பூச்சாமேலா 

னபதினொழாள் முலைப்பாலப்பாவேறுசேளசைகத்ததனைச்சயிறுபோலே 

விபரமுடனு ௬ுட்டி யேகிழலில்வையே, (2௫௨) 

வைத்சகொருகயீறெடுத்து கேத்திசே.கமைஈசனேசொண்ணுா 
ஜோடாறுக்திச,கைந்ககொருவணுபா னம்பார்ததுகன் ரய்கயமாகத்இட்டி, 

டவேயருக்கதியைக்காணும், மொய்க்தகொரு சூக்இரத்திற்சொன்னம - 
ரூந்தெல்லாம்மொ ழிச்குற்றம்வாய்குற்றம்மோ சமில்லைஎய்க்சுதே Gy Cp 

வகசைச்சா கொண (இ௫கனகசெத்தனத்தையெல்லாம்போமே 5௫௪ 

போ குமப்பாபத் இயங் கேன் இரக்இப்பண்டம் புளியாகா ைப்பாகா 
அுவாப்புமாகா, ஆகுமப்பா உப்புட னேபால்கெய்யாகு மப்போ து௮ருக்த 

தஇியினளவுகாணும், ஏகுமப்பா சூக்சங்கள் கனசவதற்குஇயம் புகிதேன சூ 
தமொன்றுகாரீயம்ரெண்டு,வேகுமப்பாக ரீயம்கெட்டித்துத்சமிகம்க. 
ட்டி.காம்பிரமுமின்னல்கேளே. Se (5ட௪) 

கேளப்பாதாம்பிரமிசட்டி Fae Osi யாகவிதுவெல்லாம் பழச்சார் கொண்டு, ௩ளப்பாமூன்றுதினமாட்டி வால், ஈலமாகக்குளிகை ஃட்டி நி 
ழலுலர்ச்தி, வேளப்பாபழச்சாம்றுலுைச் ஐுத்திட்ட விரணம்போல்கு ந்கம்போம்வெளியுமாகும்,கீளப்பாசுறுக்குமெத்சஒளியைக்காணும்கேம் இரத்தின் கோய்க்செல்லாம்கிலைத் தப்பாசே, (2G@) 

நிலைத் துப்பார்மேதுவெண்ணைபலக்கானொனறுகேர் னெங்கால்பல£ 
தான் பீ சசோணி,கிலைக் அப்பாறமைப்் பல்சான் தூாக்்கொணேேவெண் 

ணையன் தியிக்கமருக்துரூன் றும், நிலைத் துப்பார் தூனாக்இக்கல்வத் இட்டு 
நீட்வோய்வெண்ணைதனைக்கூட்டியிட்டு, நிலைத் துப்பார்சாமமொன்ட் 
டி.வால்கி கிசமானவெண் கலத் தூரில்வையே. (௪௫௯) 

வைத்தகொருமருக் து தனைசெம்புகொண் கீமயனம்போலி Herons L_ypanae, மெட்த்ததொருகாமபிரத்இன் சமிளாக்குள்ளே அணக 

மைக்தேதான்மாடிப்போ LB, oT சகொருகே 4 இச.க்இகோய்கட்கெல் 
லாமென்மகனேதிரிகடுகுபிசமாண்கான்,மைக்தகொருகண்ணிலிடுஇ௫ு 
ம்கசோயை மைக்தனேவகையாகக்கேளு கேளே, (௧௫௭) 

ரூ , . ச ல க - . கேளப்பாகேக்இரத்இன் வாய்வுசானும் கெடியான விழிஈலக்கண் . 
மாலைக்கண் ணுள், சூசாப்பாகண0ே ம ஒலிகண்து ட்ட வக ட் ஹா, சூப் POM POL UGG SI IG சுகத்துக்கண்: 
கலக்க ௧௪ பிதிஃதகண்ணும், வாளம்பா மூழிகுரும் நீர்ப் புல்லும்



வயி இயகாவியம்-ஆ(ட௱, ் A ST Sy 

Be களமானகுக்கம தலனை த்தும் இரும், வேலப்பாகேம்தசநோய் தொ 
ei gan bcp wt வெல்வச்ம்குவெண்ணையொன் றுவிள்ளுமேனே. () 

விள்ளுவேன்பசுவின்வெண்ணை பலக். தானொன்றுவிபசமடன்புது , 
ப்பாண்டத்துள்ளேபோட்டு, Ben ORF psn” Kons seed கிரம்பவிட்டு 
மென்மேலுமிப்படி யேகிதீசம்கித்கம், விள்ளுறேனெருஇல்கள்மதக்இடா 
மல்விட்சிவாவெண்ணையதுகல்போலாகும், afer oR esr இரும்பவதைக் 

கல்வத் இட்டு மேல்பிசஜோக்ணியுமிடைகால்சேசே. (௧௫௯) 

சேர்த்சேகான்செம்பதனால்பழச்சார்குத்த இசமாகவிருசாமல்களி ம்புசேர்க்து பார்த்கேசான்களடைதான்கண் ணில் ட்ட பதக்குமடா 

சொண்ணூம்றுர்பாருக்பாரு, பேர்ச்சேகா னா௮ுதங்கள் மண்டலக்கா 

ஜஷொன் ஐடோட்டிருக்கவெண்ணையுமாம்போக்குக்கெல்லாம், 
காத்கேகா 

ன்குருப்பிறகேசவடுநீச்ு காத்இருக்ில் கருணை பினால் கடாட்ப்பாசே 

காசக்குடோரி. 

் கடாட்சமுள்ளகாசச்குடோ ரியொன்று காட்டுகிறேன்புலத் தயனே 
கண்டுபாரு, கடாட்சமுள்ள தங்கமொன் ஐவெள்ளியொன் றுகடும்புலியி 
னகமொன்றுபீதரோணி, கடாட்சமுடனிவைசமனாய் நிறு த்துக்கொண் 
முகனக்கவேகாலுவகைபாலும்விட்டு, கடாட்சமுறுல்கயிறுபோல் Bru 
ip Buyjo a7 herau ள் முலைப்பாலிலுவாச் தப்போடே. (௧௬௧) 

Gun ட்டவுடன்கேத்தரகோயனை 5 அம்போகும் பூட்செறேனின்ன 
-மொருகுளிகைகன்னை, காட்டவே௮ரிதாசஞ்சங்குசுக்கு ஈலம்பெரியகல் 
மிளகுபீதசோகணி, நிட்டவேஇப்பிலீபுமதரக்கானும் கேரான புக்கம் 
விரைசிலைசான் லத்தம், மூட்டவேயிவைசமஞனாய்கிறுத் துக்கொண்டு மூக் 
கியமுள்ளகக்இப்பூச்சாற்ுலாட்டே. (௪௬௨) 

ஆட்டியகைக்கயிறுகட்டிவைக் துக்கொண்டு அப்பனே மூலைப்பா 
-லிலுரைத்துக்கொண்டு, மாட்டியதைகேத்திர கோய்க்கெல்லாம் போட 
வாகாகத்கொண்ணுூற்றோடாறும்போகும், மூட்டியஇல்இட்டாந்த மூலி 
கையிசண்.9 மு.த்இருக்குஞ்செவியசனைக்காரிகாளிர், ௩ர ட்டியதில்கா ப்பி 
ட்டுபராபரைக்கும்பூசை நயமாகச்செய்துவே முமல்வாய்கே, (௧௬௩) 

மூலிகைப்பிரயோகம் 

வாங்கப்பா அருச்களுள் பி$ங்கெலக்து மைந்தனே wr BQ ov Fee sy 
திலாட்டி, வ:ல்&ப்ப। கன்ணிலிகி குருடர்க்கெல்லாம் வானிலு ௬மருக்



ஈரல் அகத்இயமுனிலரருளிச்செய்ச 

தஇயைமருவிக்கண்பார், வாள்கப்பாபிறவிடைக்கும்ரும் து சொல்வோடீ 

கத்தானகே$்இரகோய்க்கெல்லாமாகும், வாங்கப்பாகடுக்காயும் காசுக்கட் 

டி மயில்துத்தம்பொன்மெழுகுசீனந்தானே. . : .:.. (sare) 

தானென்றமதுரமொடுபிஸிசுபாக்குச் சாசகமாய்ச்சரியாக,ம் தூக்க 

வா௫்இ, கோனென்றதாளாட்டி பிசனேடொக்க கூட்டுநெமருக்துகனைக் 

கூர்க்துகளு, கா னென்றதசகேற்றிஈவிரையவினியேரடு -கடியகெருக[ 

க்காயின்புளியுகேராய், சேனென்றபழச்சாத்முலாட்டி வாவ் இரும்பவ 

தைத்தூளுடசேசேருசேசே. . or 7 (ae B) 

சேர். இரண் மொன்முக்இப் பழச்சார்விட்டு இரளவே பிசைக் து. 

கொண்கெரகம௰்இல்கெய்யை ,வா ர்.ச்அன்னாய்பிரட்டியே மருக்தைக்தா ் 

ணும்மைந்சனேசெண்டுவிரல்கன் இல்கீயும், பா ர். ச ததொருவிரல்கீளங்க 

யி.றுகட்டி. பாங்காககிழலுலர்த்இப்டழச்சாத்முல், கார்த்துகின்றகாடி யா 

லானாஞ்சா்முல் கருவேலல்யொழக்திலரைத்திடாயே; '" (2௬௬) 

அசைக்சதொருமருக்துகனைக் கொதிக்கவைத்து வப்பனே பிறவ 
டைத்தான்போடுபோடு, கிரைச்கசொருகேத்இரகோய்க்கெல்லாயாகும் 
கேராகவின்னமொருஉழியைக்கேளு விரை,க்கதிரிகககுடனேவேளைவே 
ரும்வெரும்வெக்கீர் விட்டரைத்துக்கபிறுகட்டி, கரைத்கதொருவெக் éA 

ல்கலக் க்கொண்டு கட்டாகப்பஞ்டிலே துவைத்இடாயே.. (௪௬௪) 

துவை.ச்கசொரு மருர்ததனை கா செண்டி ல் சுறுச்காககசயமிட துன் 
பம்போகும், வைத்கதசொருமூலிகையிலு மொன்று வாய்இதக்துசொ. 
ல்லுகிறேன்மைக்கா கேளு,வைத்கதொருகெள்ளையாவரை யின்வேணாவா 
காகச்சனிககழுமைகாப்புக்கட்டி, வைத்தகொ ரூபசாபரையைத் *இபான 
ஞ்செய்து வாகாக௮ருக்கனாள்மூலம்வாலங்கே. .... (௪௬௮) 

வால்கியதோர்வேருடையயிலைச்சார்கொண்டுவளமாகயரைத்தேதா 
ன்கண்ணில்சீட்ட, ஏங்கயெதோர்பிளைடோம்கேத்இர ரோகம் மெலிவாஇ 
யிளைக்கோமமீசன்வித்தை, தால்கிபதோர்ித்கர்களும் மிஷிகள் 2 வர்௪ 
தீ இழுகல்வயித்தியத்சைச்சாற்தினார்கள், பாக்யெதோர் சூத்திரத்தைப் 
பார்க்கப்பார்க்கப் பண்டி ௪த்தில்கசோமணியாம்பாருபாரே- (௧௬௯) 

கெற்பக்கோள். 

பாரப்பாபெண்களுக்குக் கெற்பக்கோளின் பக்குவத்தைச் சொல் 
லுதேன்பண்பாய்க்கேளு, ஆரப்பாமாண் மலடேயாகுமாகு மட்பனே



கயித்தியகாவியம் டூ. எனு 

பெண்மலயோரு மில்லை, நேரப்பா தகூருக்து பிம்ளேயிலலா கேர்மைன 
ன்னவா_றுவகைச்சூலையுண்டு, வேசப்பாசேேவசைய/ லேழ வ்காமம் விப 

சுட _ன்சொல்லுஇறே: வித்தையெல்லாம் )பேசப்பாவாசான் தான்வளாக 

யாய்ச்சொல்லப் ந்த வெயுக்ககுரக்ருப்புகலு வேனை (௪௭௦) 

புகலுகிதேன்முககிகசசக்கான்மலரை பென்றுல் பெண்ணுக்குக்கருக் 

குழி கான்வழக்கமத்று,. அகலுறேன கலாசபாசுப்பத்றியடை ச இருக்கா 

ot panes அணுகா அப்பா, கெடிமுகிமறன்மதுபடி தன்கருக்குழிவா 

wey நிதைக்இருக்கால்விர் துவங்மே௫ேர். படாது, சசலுூறேன்பின்னுமக் ' 
சம்ககக்குிலிற்மைக்சா கலைவளர்க்தால்விக்துவல்கேதாஸ்செல் Cs 

* செல்லா அகாலுவகைசொல்லக்கேளு wae: களுக்குக் BRE HLT iG 

HA GAD units Br 6; செல்லாது அஞ்ச? கப்பா நீகேள். செறிஈ்கல்கே 
சோரை கிறைக்இருக்சா லும் காண், செல்லாது ஆறா வ.கப்பா சொல்லோம். 

இசண்டுிதசைமத3இருக்கில் விக்தூசானுஞ், செல்லாது விவையா pind 

on Burgin செப்பக்கேள் விசேர்தமேழ குங்காணே. (2௪௨) 

“கரணப்பாவினெவிபரம்விரிக் அச்சொல்கோம் கன்னியர்க்குப்புண 
ர்வேளை; த்லைகாகொக்தால், கோணப்பாகருக்குழியில்பாசுப்பற்றிக் சூறை : 

யாதுகிறைக்இருக்கும்சாக்திகேளு- பேணப்பாகோழியுடபிசக் ஐவாய்இப் 

புகழாகப்பருச்இவிரைப்பருப்புமாட்டி , கோணப்பாவகள்குளித்,த௮ன் 

wer cB Qencr gy SC m op Eps git நீதான்கேளே. (௧௪௩) 

' சேனப்பாவிம்மருககையோனிக்குள்் ws ges கெடியாகப் புருஷ 

னையும்புணரச்சொல்லு, காளப்பாான் ௮அ.இனமிப்படியேசெய்யில்கலமச 

கப்பாசமதும்பிள்ளையுண்டா, மாளப்பாபுணர்கேளையுடம்பு கொட்காலப் 

பனேவாய்வுடிறைக்இருக்கு குசென்று, வாளப்பா பெருங்காயம் ஈல்லெண 

preiaviataiies வார்த்தரைத்துயோனிக்குள்பூசச்சொல்லே. : (௧௪௪) 

‘ பூசியேதூன்றுனம்புணர்ச் தானாில்பிள்ளையுண்டா மூன்றாவதப் 
பா கேளு, கூதியேபுணர்வேளைமா துக்கங்கே குச்துடனேகெஞ்சுவலிகூ 

. ஓ.ற்முனால், சா௫ியேயோனியெல்லா மூடிக்கொண்டு தசைவளர்க்தஇருக்கு ் 
சென்றுஇப்பிலிகற்பூரம், வாசியேகோழியுட பித்தஞ்சேர்த்து மாட்டி, 
யதையோனிக்குள் தடவச்சொல்லே. ப (௧௪௫) 

.. தடவியேதூன் ஐதஇனம்புணர்க்கானாணால்தப்பாதுபு சீஇரனுமகாலா. ய் 

் க்கட், ஒட உஅிபேபுணர்கேளை முன்குவெகமாலப்பளேபுமுமி றக்திரு 
   

 



. உது . ° ௮௨ ஒக,ம் இயமுனி.யரருளிச்செய்த 

க்கு று, விடவியேலி4 துப்புமரிசாரல்காயம். வெக்கீரில்கு்ன் பண 
ந்தூக்மொட்டி, படவியேமூன் றுகாள்யோனிக்குள் பூசி படுத்திடவே ப் 
த்திசருண Baw su னே, : ; (௧௨௪௭௬) 

தானென்றஅஞ்சாவஅப்பாகேள. சழுவையிலே கெண்டைக்கால் 
கொக்தாலப்பா, வானென்மசோரமையல்கே கருக் குழியைதூடி. மதைத்இ 
ருக்குதென்றறிக் து மைக்தாகேளு, பா னென்தகடுக்க। யும்பஞ்சதாரைப்ச் 
சையாம்புமுகுடனேய-ட்டிவாஃ, வானன்ம்நு முரன் றகர மன் 
கை கழுள்ளுக்குக்கொடுச் இடா as ் (௧௪௭) 

கோொடுத்இ.லேபும் இருண்ட க்கு ையோலில்லைக தக்கேளின்ன! 

மொருமருக் கூட்டு, ஈுடத்திடவேகுல்கமப்பூவஇமதசக்கானுக்கற்செ 
கக்துடனேமூனழகூட்டி, பட”, வேயோளனிக்குள் தடவி Bom Op LUT 
யலின்மே்புணசயிமே பிள்ளைய க டாம், பக es தப்பா: 
கேளு ஏப்பமிட்ட wer or iG a ‘twas 8) 50 Sait. ஸீ சண) 

மசச்துமெத்கக்கொழிர் iB ந க்குதென்நேயெண்கமி ல் வாகான சவுக் 

காரல்கரிக்காய்சாரம், ககம்துமிவைசமபாகமசைச்துக்கொணடு. த்டவி 

யேபுணசப்பாருன்றுகாளும்) பிகற்றுமக்துப்பிள்ளையுண்டா Burpy: ae 
ட்சிப் பேயாலும் பிஇசாலும்பெருக்ககேோ ளாஞ்சுசத்துமினிச்சா யொ 
ன்றுசூட்சமாகச் செ: ல்லுகிதேன்கள்முக க்கேளுகேளே, (2௭௯) 

கேளப்பாளூரையிலைம।! களையினிலையும் கெட பானகஸ் தாரிமஞ்சளி 
வைகாலும், நாளப்பாவரை 2B oh நன் முய்ப்பா தழுதல் கழு; தம் ஈயமாக 

மேல்கோக்த்சடவச்சொல்லி, கேளப்பா புருஷனைத்கான் இரும்பகோ 

க்கவிபரமுடன்€ழ்கோக்கிப்பார்க்கச்சொல்லு, வாளப்பா மருக்தெல்லா 

மெடுத்துக்கொணடு மாவிலையிட்பெ! இஃ ககனைவாம்இக்கொள்ளே. ' (1 

வாங்க பகோர்மரு£6 து தனையவள் முன்காட்டி. வாசலிலேபுகைப்பிக் 
அமக்றுமக்ச, பாங் தனைக்குளிப்பிச் தப்பிடைகல்இ பண்பானஅூலு 

டனேசாமபிராணிபோட்டு தேங்கயகோர்சேகமெல்லாம் புகைத்துகன்.' 
முய்தினமொன் திரன் ஐ.இிரம்புகைத்தபோதஇல், ஏல்கயே சேவசையும் 

பூகப்பித மேவலெ. பிசாசு இவஎல்லாம்போ.மே. (௪௮௧) 

போகுமப்பாமருக் து வகையோனிக்குள் சே பூசுிறவிபர மகைப் 
பூட்டக்கேளா, Hoist vow aus லு பண Bost ssem goa ஆண்பி 

ள்ளைக்கானாக் க்கல் பண விடைதா Agni», சதமப்பா விப, இிழுமல்லி





O 9) அகம் இபழுனிவசருளிச்செய்க 

ப ரப்பாவேழாகாளுயிசையுண்ணும் பாடுகிறேன்மகச்துநாள்கு ரத் 
ஸசமைக்தா,கோப்பாபத்தாநாள்கிவிர்க்இயாகும் கீல்காதபதின் மூக நில் 
நிச றபோகுா, €ீரப்பாபூர௩-ள்வம். ரூட்சைதீர்ர்துபோம்பத்தாகாள்பதி 
னேோர்காளில், வேரப்பா உத்இர நாள்வம்கருட்சை வென்றுகொல்லும்பதி 

Ca riw afer 52 Goo yeh ae (௧௮௯) 

தானென்ற பஇஜொன்றில்கெல்லாதாகில் சாதகமாய்மூன்றுஇங்கள் 

செல்லுஞ்செல்லு ஈ,. கானென்றஅக்சகாள் சோன் eR ere சாக்தமா 
மெட்டாகாள்பத்த) நனில், தா னென்தசி* இசைநாள்வக்தரூட்சைசாக்த 

மாகுன்றுநான்சானேகொலலு,சானெனற்சோஇகாள்சொடுத்தரூட்சை 

சணமடாவல்லவென்ளனுல்விட்பிப்போ மே, ் (2௯௯) 

போகமப் பாவிசாசகாள்வக்கரூட்சையபொன்றுவிக்குமெட்டாகாள் 
பொன்றா ராஇில்,வேகுமப்பா இல்களொன்தில்மடிக்து போவடர்மேலானவ 

ஆஷா ள்சசத்தைசகேளு,காகுமப்பாஅஞ்சாகாள்சாவார்சா வார்சா த்.து 

இ்பன்கேட்டைகாள் சுரத்தைமக்கா, ஒமப்பாவொன்பதி லெரியிசையு 

ண்ணு முத்த மனேமூலகாள்சுசைத்தைக்காணே. :... ் (௪௯) 

காணப்பாநவினெைகத்தில் விடாகே பே னால் கண்டுகொள்ளும் ப்தி 

Pon ராகு ல்இரும், பூணப்பாபூராடகாளில் ரூட்சை பொருக்துப்போ 

ம்நாலெட்டில்மாசமெனறில், பேணப்பாஉக் இராடகாளிள் ரூட்சைபேக 
கமாமபன்னிரண் 6 இனந்கான்செல்லில், வீணப்பாவிடாதாகில்மாசமே 

மில்விட்சிப்போம்விட்டகர ள்சுசத்சைக்கேளே. ் (௪2௯௨) 

கேளப்பாகாளெட்டில்விட்கொங்கு கெட்டி யாய்விட்டில்லையிறக்கு 
ம-னால்,காளப்பசகையகாள் சுர௩்தான 2தான்றித் SAGES GUS wi oT 

ள் 7 விக்கார் சாக்கர், சேளபபபூரட்டாதிகரகைக் கேளுசெப்பு இதேஷ 
ள நில்கெல்லுங்கொல்லும், எளப்பா உத்திரட்டா திகோன்றும்ரூட்சை 
காலெட்டி லுயிர்பரித்துகணணுக்தானே , (௪௯௩) 

_ வாசபலன் 

தானென்றஎட்டாகான் கெல்லாதாகல்சாதகமாய்ப்பத்சாகாள்சாக௫: 

மாகும், மனென்றசேவதிகாள்வக்கரூட்சை மாள்விக்குமெட்டாகாள்மா 
ளாகாகில்,கேனென்றபத்தாகால் கெளி/துபோகுஞ்ச்செப்புகிதேன்சுச ரூ 

ட் சசேஇயின்னம, ஊனென்றஆஇரை காள சோமவாசமமுத்தமனேசு 
சந்தோன்றிலுயிர்போம்பா சே. (2௯௪) 

பாரப்பா இருவோணமருக்கன்வாரம் பகைமாளில் சுசம்வருகில்மச ணம:சூக், இரப்பா சனிவாரல் கார்சிதிகை நாள்லீட்சை இறக்கக்கர ட்



உயித்தியகாவியம்- ஐடு£ ar Oy Gi 

ல்கொன்றுவிடு$இண்ணமாச, வேரப்பாவிசாககாள்வெள்ளிவாசம் விடா 
ஹுுரருயிர்பறிக்குந்கண்ணக்இண்ணம், கேரப்பாரேவஇர-ள்பு!ன் வா 
௪,த்இல் கே்ர்தசுரங்கொன்றுவிடுமகிசமாய்க்க? ணே. (2௯௫) 

காண்ப்பாசெவ்வர யுஞூத்திசைகாள்சேரில் கடினமப்பா மதலியு, 
காண்பாசையா, பூணப்பா.இரியவத்சைக்குணத்சைச்சொல்லேன்புஉ 

ழா 

கவாதசுரல்கறுத் HES? ணும், ஊணனாப்பாச சசுரத்துடி ற புண்ணாமக்க 

மனேகாவறண் சஉடம்புதுள்ளி, வீணப்பாவுள்ளம்கால்செலிபபர் புசி 

Oa gins ம்ல்குளுக்இருக்தா லவத்தையஞ்சே. (௪௯௯) 

அஞ்சாகாள்மரணமாம்பித்கசுர அவக்ை ௪ யமைூநேன் புலஃஇய 
னேமச்சகேந்திசா; பிஞ்சாமல்வாயுவதால்மள௪லங்கள் கட்டிப் பிணிமிரு 
க்குழுகம்பார்த்தால்பீசாசுபோல ம், பஞ்சானவுடல்வெளுத் த.த் சழலை 

யு.தீதிப்-பா ர்ப்பகமாய்க்கான்பா ர்ச்துமேலேகோக்கதுரசா 2; வேருவை 

தான்முகத்தித்காணில் தஞ்சுவசாராகாள் சுறுக்காப் கானே (௧௯௭) 

சுறுக்காக்ச்சிலேற்பனம் இன வதை சகன்னைச் சொல்லு தேனோ 
சிக்துச்செறித்திடாமல், குறுக்காகுமுணர்௨ழ்றுஉறக்கம௰் லு wm BGC vo 

*ஹு. கரத் தில்ம்லசலங்கட்டி., பறுக்காகுக்காகமொரடு சோகக்தானும்“பத் 
“தியேபஞ்சடைகஅுபார்வைகுன்றி,இலுக்காகவேழமைகான்தன்னில்வ ழ் 
வ:ரியம்புவேன் இறிமாடிதொந்தந்கானே, (௧௯௮). 

- இறிமாடிதொக்கதம், 

-தொந்தமென்றவாதக்தான் பித்தத்தேறி சுற்நியே£ழ் கோக்கு யோ 
டூமாசில்,சொக்தமென்றபித்தமதுபித்தத்தேறிசு ஐக்காகமேல்கோக்இவா 
a ain? Bev, கொரக்தமென்றஉயிர்மீளும்வாசபிக்சம்சுழன்௮ுகான்ேத் 
பனத்திற்றுடருமாஇல், தொக்க மென்தமருக்கே துதடுப்பாரின்று தஞ்ச 

_ வார்பட்சத்தில் துஞ்சுவா ரே. (48௯௯) 

Cap. 

 "வாரப்பாயிவைகளெல்லாம் வகைவகைவிபாஞ்சொன்னேன் 
. ஊரப்பாகோ.ய்களெல்லா wore 9_Cv_ go Bur acs 
்_ பா.ரப்பாவிந்த நூலைப் பண டி சம்வேண் டி.ஜ்ரூனால் 

  

; சேரப்ரவிரித்துகன்ஞாய்சேர்த் இடி.ல்சிக்தமா Sir, (am) 

Cam. 

. ஆகுமடாகோய் VORB காசணச்மானப்டபா ன ிவுள்ளோர் சனைப் 
பழித்து கந்த கூறி, LIT ios #1 Bo es எசனைப்பாரார் பரிவா 

o 

 



I Df Fr yaa Ss தியமூனிவரருளி ளிச்செய்த 

கத்தர்மத்தைச்சிந்தியார்கள், போசு சமடாகோக்இரக்கள் தன்னைக்காரார் 

பு.ததயொத்குருவிணக்குஇன்பஞ்செய்பார், வாகும். ஈபாத்ரல்க on Se gi 

re ott (APL மைக்தனேயீயாதமட்டைதானே. . ் (ama) 

சானென்றபாவிகள் சான்மெத்கவுண்டு ௪,த்தியமுஞ்சா த தியமுமெ 

த்தவுண்டு, பானென்ற.ஐயிபகம்பூசை செய்வார் பழிப்பார்கள்கிக்தைசெ 

ய்வார்பெரியோர்சன்னை, ஊனென் றசையோகங்சொலைகள் செய்வாருற்ந 

சொருச்சிசைத்சான்பொய்யேயென்பரர், கோனென்ற வாத வித்தை 

பொய்யேயென்பார் குரு Hui HB லச்சர்கள் தான்கொஞ்சார் esa ணே. ௫. 

கொஞ்சசென்னகுரு THO) bom B01 De] Os x» கருக்க முன்னே 

கான்குறுக்கேவாங்கல் வஞ்ச தேற்றதபொய்பே௫பிசட்டுப்பேசிவயிறு சனை 

ட்பிழைப்பசற்குப்பெண் டீர்பிள்ளை, பஞ்சமறவுண்டுடித்கச்சாட்சி சொ 

ல்லிபலிகொடூப்பே ர்தனைத்கடுக் தும்பட்சபாதம், தஞ்சமென்றுஆடை 

நீதாரைத்தற்கரக்காமல் கள்ளுவார்கெதிகெட்ட சண்டிமாடே.. (smn) 

மாதோனென்றுசொன்னால்ச௫க்கமாட்டான் வார்த்தையிலே. பசப் 

பியவர்மயக்கங்கொள்வார், சாடிகள் தான் கேடியே௩டந்துமாய்வார். கழு 

தைகள் கான்லருண்டுகாணும்பின்பு, ஆடுவ: ர்பாவொர்விரகமென்பார 

ங் ஃ/்ங்கேவகைமாறியச தஇிசெய்வார்- தடதாஸ்காத்தேந்திதேடி யென்பாரு 

ண்மைதனையறநிஈ்தவா போலுயிர்சொல்லானே. (ame) 

சொக்லுவான்கற்பனைக எனேகமாசகளுக்இசம்தானிகர்க் கெல்லாம் 

கோயேயாகும், வெல்லுவான் கூத்றதனுட தூ ரிகன்னை வெல்லாமத்போனா 

ர்கள்பாசக்தோர்கள், கொல்லுவானுயிர்களைத்கான் கூறுகொணடு கோ 

டானகோடிசெனம்கரஇல்வீழ,அல்றுவான் /॥ ய்போலேகடிப்பாமன்டட் 

டையம்பரத்தைக்காணா “௮ழிவினாரே. (s7@) 

் அழிவின்திகோயன் திப்பாவமன் ஜீ யாசானை நிழல் போ லேயடூத் துக் 

காத்து, கழிவன் நிமாற்கலையுங்காத்சடக்கி கால்கள் ரண்டும்ஈடுநிறுக் இக் 

கலையொன்றாகவெளிவன்றிகத் தவச்சை வெளி:;பாய்க்கண்டுவென்றுசொ' 
— ரட்ட AR an AaB ae eg 

ண் BB ap 193 Bom afi அங்கண்டு, பளிவன்றிப்பசாபசதிைப் பார்க்கப் 

பார்க்ஃபலித்இிரிக்காண்ளஞானவிக்சை பலிக்குங்காணே. . (௧௭௬) 

 காணப்பாமூர்இருதந்தி ல் sla at Soh As gb ae Bene சளுவுள் 

a war 9 bb ப்பா Asie ம இச er ப்து ட பாலிவான நிரு. வாணி



உயி இயகாவிபம்-௯௬ இஎ. . ட a OY ST 

. போற்றிகின் று, ஊணப்பாபஞ்சச த் இயட்டசத்இ யு.ச்.சமியாள் தீட்சைவி 
i 2க்குள்ளேசொக்கு, விணப்பாவாணவத்தை விகற்பஞ்செய்துவென்தவ 

டனேயத்அவிதவிவேதொனே.. ௪௭௭) 

: ஜோனோபசேசம். 

pi Goose pads of வியசல்சேளா சாககமாய்ச்சொல்லுகிழேன்சா 

“pire, பானென்றபாச்ம்ஸிட்டுகில் ன் ரூயானால் பலீக்குந்தான்ஞானகெலி 

ப்பண்பாய்பின்னும், தேனென்ற..இயில்கித்கயோகமாகும் Gléen sud 

நிற்திததேகிருவிகற்பம், ஊனென்றகறிவறிஃல்கிராகாசமாகுமுத்தமனே 

நாசமம்னுல்கிற்குணங்சான்பாசே. (ar) 

் பாசப்பாவில்வண்ணமறதி ச்காயானால் .லிக்குமப்பா கநநூானகெறிபண் 

_ பாய்ப்பின்ஸும்-.பாரப்பா வெறட்நாலைப்பார்த்கால்நோய்கள் பாழாகும்கல் 

வினை திவினைகள் ரெண்டும், ஆரப்பாகாசமத்றகண்ணைப்போலேபறியலா 
் மாத்துமாவென்றதாரு, கேரப்பாயிவையறிச்சாலா சானாகும்ெறியில்லா 

் -ன்குருவல்லகிர்மூடனாகும், பேசப்பாஉலகத்திலாசானென்றுபேரிட்டுப் 

- பிழைப்பதத்குப்பொய்சொல்வா னே... (௧௭௯) 

் சொன்னாக்கால்௨ருமோடாத்திமுத்இ அன்மார்க்கசொருகோடி.சு 

பவசர்வாதன், சொன்னாக்கால்வருமோ டா "குருக்கைகாட்ட சுறுச்சாகப் 

பலித்தடேங்காண வித்தையெல்லாஞ், சொன்னாக்கால் வருமோடாசண் 

டாளர்க்குக் துறையேதுகிறையேதுசுகஈ்தானேது, சொன்னாக்கால் வரு 

மோடாசூட்சமெல்லாந்தொடர்ம்துன்னைவிட்டகுறைதூக்குங்கா ணே. 

தூக்குவது ஆரையென்றாலறிவுள்ளோரை சோர்வன்றிச்சத்தியமா 

ய்சொக்கனோமரை, தூக்குல; ஆரையென்றால்கேவிபூசை துணிர்துசெய் 

24h 5 BDH ச,த்.தூக்குக் தாக்குர், தக்குவதுஆரையென்முல் பராபரத்தி 

pups சூட்டி.நின்றல்லோரைச் தூக்குக் தூக்குக், தூக்குவது ஆரையெ ட 

ன்ருல்பெய்சொல்லாக சுருகெளைச்சடத்தோடே தாக்குங்கானே., “ 

காணப்பாகுருவானபெரியோர்தன்னைக் கைகுவித்துதெண்டனிட் 

'டுக்க்ருக்கொன்றா*), பூணப்பாகோபமென்தமுனையைத்தள்ளி புக(றான 

,இப்ரிகொர்தட்டுகளிசெப்சு, வீணப்பா பெண்டாசை பிள்ளையாசைவி 

சோம் காலுக் தவரு உல்மேலே க்கு, கோணப்பா! கோணுஃட்டுமிருக்தா 

சா௫ிழ் சொல்லேதுபொருளே துபூரிபாமே. (உம)



 



 



a gal அக் பேழூவிவாருளிச் செய்த 

அசுவகெந்இத்தயிலம், 

-கேளடாயமுக்கி குவேர்ப்பலமும்பத் துக்ளொவில்வம்டித்தாமுட்டி 

பேசாமுட்டி வேரு, வாளாடாகிலைப்பனே Sai Grae ஸிக்கங்கு மைந்த 

னேன்னாரிபொன்னாங்காணி, கேளடாவிலாமிச்சுமுத்தக்காசு கூதினோ 

ம்வகையொன்றுபலக்தான் மன் று,சூளடா கொறுக்கேதைக் தூளசயாட் 

டி. தூாணிசெண்டோண்டத்இற்போழமபோட்டே. (௪௭௨௭) 

போட்டபின்பொட்டொன்ாய்கு தக்கியப்பா ல்புகமுஜேம்லகை 

பேளூபுலக்இயாகீ, நா ட்டமுடன கில்கெக்சம்புமுக்கைவேரும்கல்ல கெர் 

தக்கொம்பரக், துலகைக்கிசண மீபலக்கான் இட்டடா தூளாகஇச்செலம்ப் 

தகஃ்குவிட்டு அக்கினிபைஞமு டிய உசமெட்டொன்ஜய்க்குறுக்க சீட்ட 

உ யினனப் வ் bh கிய. ip. ழீ 3B bg 4 கிழ் ச். அபத: மிலுப்பைப்பூகுளப்பா 

லைவேசே. ‘ (௪௭௨௭) 

வேர்காணல்மால்இழெங்குகாம ௪ யின் கசாயம் வெருசம்ழெங்குட 

னேபெருங்கோசைக்கிழல்கு, வச் பூமிசர க்கவையின்டுழங்குகல்காலட்பா 

வெட்டிவேர் €மஇயுடன் செங்கழுகீர்ழஎகு,வோவகைக்குப்பலமிரண் டு 

கொருக்கியேயொழ விச் தூணிச் க்ச்மியெட்டொன் மூக்குறுக்கே () 

கு௮க்கியினிதன் ஓுவகைக்கயொழம்வடி கட்டிக்கூட்டடாகாழியொ 

ன்றில்காப்பணி£ த சேர்க் து, மூறக்கடாசாறுவகை மொசு மொசுக்கை 

கொடுப்பை,டக்கொத்கான்௧கசத்கொட்டிகரிப்பான்சாறு இ.தக்கியிட 

கற்று ழைழ்க்காய்கெல்லி இயல்பானகீர்வள் ஜிகெல்லிக்காய்ச்சாறும் த 

அக்கடாகூற்றனுட சூகம்டைச்சாறுக் தனிச்சாறு *மைகைக்கு மொருபடி. 

தான்சேர. (௧௭௨௯) 

சேோடாசயிர்கண்ணிர்படியுமொன்று இரமானவாவின்பால் படிய 

வ்வண்ணா, சோடாகல்லெண்ணைபடி gi Og ei Oey BC mere ie 

வகை இரிகம்குடிஅரம், சேரடா இரிடலையும்கஞும்புசிறுகாகஞ் இற்றாச் 

தைச்சேகமுழுத்தக்காசு சேரடாகடல்்அசையும்சச்சோலக்தானும் செ 

வ்வள்ளிக்கொடிதேலசாரம்வெட்டி வேரே. ' (247 க௰) 

கெட்டிவேரிலாமிச்சு அமுக்ஞுகன்னாரி வெட்பாலையரிசி யொடு 
கோஷ்_மிலவுங்கம், பட்டையொபெகத்இரி மடவிகச்சோலம் பச்சை 
யொடுமசமஞ்சன் கடுகு ஜோகணியுக், தட்டில் 'லக்குஸா் தொட்டி வேர் 

க்தோல்மஞ்டிட்டிக் ககசமெ:டிசடாமா கசி செணபகம் கற்கெம் 4 rp



  

6, பிற் Base? Bits ம் 3 E or. ர்க 

ூல்லாசருளேலமிஃ waren ort மு; தலூல்செ ஞ்ச மச மொடுசெக்கழு கீ 

(2௱௩௧) 

    வேர்ருசலாய்வவகையொ ன்.றுகழஞ்€ோஸ் 6 வெய்பலிலேகாயவைக் 

தூ த் தூள யாட் டிச், இர்பெறவேயா வின்பா CE ov oF ob Bie சேர்ச் த.சிறப்பு 

டனேதாழிக்குள்கலர் துடன் ஹும், சாசன ப்.சீபற்றில் இயைகூட்டி 

ச்சாமமொ ன் ஐுயெரித்திடிவாய் கூன் ௭௩ம், வாசமுடகாலாகாள் வந்த 

த்காச்சவெடிக்கும்போக ப்பனேவகையைக் சக. (௪2௭௩௨) 

வகைகேருநங்குள்.குமங்கஸ் கா ரிகழ்பூசம்வாகானபுமுகுசட்டம்கோ 

சோசனையிோ?, இகையாமல்வகைூி பன oy கழ யொன் துடிறக்க 

- வே பொடிக்இட்டுச் கயில :சைவடிக் துப், பகைடரமல்க ணேசனையும்பூ 

‘ சைசெய்து பத். துகாளன் சானிபபுடம்புகைக்துஙைக த, ககையாகபடிநச 

லுகாட்கொ ரூக்கால்முமுக நலஞ்ூறர்கசயேக்கா யமைப்புவெக்கீர்கலமே, 

pin Ins HAUG. Cu மூருதகினாகச்கால் காடா துபிணியனைத் தகடு 

HAC Bin, பலன்யிழக்கபக் இயக்கக் சொல்லக்கேந பால்கலிர்மோர் 

புளிகைப்புப்.ச்சைமாங் சங்கள், அலம்பல்செப்பா் புசையிலையுடக்கரு 

ளகம்று அசன் றுவிமஅுகாலிலானதெல்லாமரு£து, பலப்படகே.பேச 
. ட: ச . ட ௨2 ர படட 
ம்கோய்களேகேதென்முல்புலக்தியனேவக் இரச லெட்டைபோமே 0) 

போமப்பா மூன் ஐுவகைபணை ப்போ௫€தொக்ூப்பும்புசண்டெ (pss 

சசசோஷம்வாய்வு£ரிக்கம், போமப்பாலசரட்டியொ பிருமல்காகம்பிச் 

தகர்த்தனையோடுதலை கோட்பினிசமுர், போமப்பாவுடல்காந்தல்பீனிச 

ங்கள்கபங்கள்பொல்லாகவிஷபாகஃபோர்விக்கடைக்ப், போகப்பாகா 

மரையின்மணிப் பருப்புமஞ்சு புகழ்குளவிகூட்டீமண் ணும௰க்தயிடை கா 

இடை சமனாய்வெக்கீரிலாட் டி.யே சலக்கி யென்மக?னே் Ris EG 

க்சொக்கஙிற்கும்,விடையவின்னல் "ந்கடகல்கிமாமாஞ்டு மேன்னு 

ம் fa “௫ i, ரய்விகு ணம் 
ெ.தூதுதேக்குஇரிகடிகுகூட்6, அடையரிடயாய்வித் இருக்கும் பூசினி 

யின்பருப்பை யளவுசமகைவேதாளாட்டு ப்பின்ப ப, சடையறகேசக்களை 

யிலருக்தக்திரும் தாக்குதற்குக்கு:. நீறைச்சாற்கக்கேளே. (௪0௯௬) 

உ * _ உது 2 . : . . ம! 
சாற்றக்கேள் இறுக சஞ்சிம்இறதாலம் சண் கமும் களையலுப்புச் 

சுக்குங்கூட்டி, வேற்று மயில்லாது சமனா வே கருக்கி விம்ரெண்டுப



௬௱௯௨ அகத் தியமூனிவசருளிச்செய்த 

ழ சலமுமெட்டொன்றாய்குறுக்க, நாற்றிசையும் 2£த்இபெழ வக்இசக்திய 

ரு ககாள்கரூதன் நில்விக்கல்கிற்கும் ஈன்முய்க்கேளு, கேற்தியொருயொழக் 

கொள்கார்.த்இகையினிலையும் நீ திசிறுவ மூ.கலைவேர்சித்தர.த்தைநீட்டே 

ரீட்டடாகொடு வேலிகேர் சமளுய்கொறுக்க நீரிரண்டுபடி விட்டு 

பெட்டொன்ளுய்க்கு.அகக), காட்டடா வந்இசக் இமுன்னு நாளருக்தகலமர 

கு விஃகலுக்குச் தாபல்கேளுகூட்டடா தோடையிலைகுங்கிவீயஞ்சிலையும் ° 

கொம்பசக்குமயிலிறகுமகலா வின்கெய்பும், பூட்டடாசமன்கூட்டிப்பொ 

ஒச்சசையுர் தூபம்புகைத்திடவேவிக்கல்கிற்கும்பின்புகே ளே.(2௱௩.௮) 

பின்புகேள்விக்கலுச்குக்இரிபுசையையப்பா புகலுரோம்கொம்ப 

க்கா ஞ்சள்சடாமஞ்9ி, மன்புமனோசலைதேவ தா ரமஇல்கட்டைலமுக் 

எரு வேர்சமனாகணக்லையுஞ் சாத்றிலின்பமுடனேயரைச்.து க்.துணியி 

ற் £சர்.ச்துமியலாகத இரிபிடி க் தூலர்க்திக்கொண்டு, முன்புதிரிபுகையேம் 

நவிச்கல் இரும் முூரணவக்கத்ளம்போட வகையைக்கேளே, (௧௭௯௯) 

ககைகே oF ing ae டவிச்சூக் துச் உயிலம்மன்கையாமுப்பாலுமா வி 

ன்கெய்யும்கலக் து,ப கையாமல்சா ரித்துக்கலை௰யிரின்கறியும்பருந்தோ கை 

மயிலிறகும் சுட்டகரிகூட்ட, நஈகையாமலே௫ச்சுகாடி முதல்காபிகத்லைப் 

பாளத்துல்) மப Cur Cnn ape, இகையாதேவிக்கல்விழிக் சோகேண்டா 

யூர்கணடுயிவ்வண்ணம்டிறட்துசெய்யே (sae) 

su எரண்டச்சலவையெண் ஸை. 

இற துசெய்யுமேசண்ட ச்சலவையெண்ணை செப்புகறேன் சூட்டுக் 
குச்சலசூச்திசமாகத், அறக் துசெல்லார வித்தூற்று மேரண்டத்தெண் 

ண சோர்வன் றிப்படியொன்.றுஆவின்பால்கா ழி, பற் இடாமுலைப்பாலு 

முழக்குக்கூட்டிமைக்கனேயிளகீர்ப்பூவுருவிச்சா ஐம், குறை திடாஇரு 

நாழிதுளசிகெல்லி கொடுப்பையொடு மொசுமொசுக்கைச்£மஇச்சாறே() 

சாறுமொட*கெத்கான்கற்முழஞ்சானுஞ் சதாவேரிகரிசாலைகர்ப் 

பூசவள்ளி, மா.ரமடாசிறுக்கருப்பஞ்சாறு வமைபெ ஈன்றிக்கசை ப 

டி சான்வளமாய்ச்சேர்த் து, வேறுமினிக்கம்கவகைகிலம்பனைகன்னாரிவெ 

ட்டிவேரிலாமிச்சுமுத்கக்காசு, கூறரிவேழமுக்கராவல்லிசெட்டி. கெய்சல் 
கோஷ்டமொடுஇரிகடுகுஇறி. .லையுள்கூட்டே, (am Fe.)



கயிச்இியசரவியம் - Sig G ar. ௯௩, 

Be 3 கூட்டுசரமரசைகளையஞ்சிற்கச்ைசயேலம் Qan Oto gi 5 மிலவுல்க 
ப்பட்டைபத்திரி, Br BA GE 7 eipaps BAB & go ௩ற்கெர்சஞ் சாஇ. 

க்சாய்பத்இரிகரம்பு, திட்டிவெக்க௩ ஞ்சீனிகம்கண்சிமா௫க்காய்த் இறக்க 
வனகக்கொருகழஞ்ட தூளாயாட்டி, பூட்டுபுகளிளரீர்ச்சண்ணீசை விட் 
டரைத்துபுகழ்சாறுபால்கறக்கபெ ண்ணையுடன்கலக்கே, (௯௭௪௨) 

எண்ணையுடன்புகட்டியோரச்தாழிசேர்ம் ஐயியல்பாகக்காப்பணிக்து 
றெ இயுமிட்டுப், பெண்ணையிடப்பாகம்வைக்தோர் தனைச் தயானி 
egal பூரிக்துமூன்றாகாள்பச்இில்வடி சட்டி, நிண்ணயமாயொரு ௧௨௪ 
கிஇட்டப்பின்பு கீர்க்குறுணிசாழியொன்தில்விட்டஇலேவைச் தப்புண் 
ணியக்தான்்செய்தவர்க்குகேர்ப்புடன்மண்ட ல$கான்பேலபடவைக்கபி 
ன்புபூட்டக்கேளே.” - (௧௭௪௮) 

பூட்டக்கேளர்செக்கிலொருக சண்டி புகட்வொய்புலகானிற் புணிீ௮ 
மாகும், நீட்டக்கேள்மேகவெட்டையத் இர கேசானகண்பிரளிவசட்டு 
தாகம், கூட்டானகோபித்சவர்க்கனையோடி வையக கூறுகவரண்டவட 

ஃல்பூரிச்.துப்பருக்கு, மாட்டானசலஷை வவெண்ணை செய்யுமாண்மை ய்ப்ப 
“னேசொல்லிவிட்டோ மிச்சாபத்இியமே ் (௯௭௪௫) 

சுரக்கயொழம். 

பத்தியமாஞ்சுரக்களுக்குக்பொழங்கேளு। பண்புசெறிகாஞ் சொதி 
கோடு க்க்க்கா கு, And DA soap கலை வேர் 6 இப்படாகம் வேம்க்சொ 
மபுபேய்ப்புடலும்வெவ்வேஞுசம், சிச்திபெயவகையொன் ஐகழஞ்ச Ge 
ன்றுதிரமாகவிடி ச்தவதுமுக்கூறிட்டு, எ.க்இசையும்புகழிரண்ட Ube ey 
மெட்டொன்றா யிறக்கிகீதேன்கமஞ்சியிட்டருக்தவியல்பே. (௧௭௪௭௯) 

இயல்பானபலசசக்களெல்லாம்போகு மின்னவகைச் சுரங்களுக்கு 
மியம்பக்கேளூ,இயல்பானகன்னாரிஞக்கக்காகுமிலா மிச்சு.த் இரிககசுகொ 
ssw, இயல்பானசெக்தொட்டிவேர்பற்பமாக மென்மகனே புடோ 
ல்வகைக்குமிருகழஞ்சியிடி. க். த, வியல்பாக ஜூன் அகூநிட்டகற்குச் சலக் 
தானிருஈ: ழிவிருவகையுமெட்டெ- ன்ஞாய்க்குறுக்கே. (௬௧௭௪௪) 

சூ.ஐக்யெ. ஐவ இச் இன் கல் துபின் ஐம்கூதரியஇப்பிலியும்வெ 
BAIS sro, f méGCuapsa gorot anh gers மெல்லாம் வி.க்பட் 
டேயோடிவிடுமின்னவஎ.௬கே.ஐர, மறுக்கயேவருரூட்சை யொழ மப்பர 
wort F689? crane. பிலைவேருல்கூ Li, & pe Dung ge காசுதூது + emt 
Load: சச சிசெவ்சியமுகக் அரி -இிருகூட்டே, (ar 7 .2,) 

© ft co 
\



௱௯௪ அகத்தியமுனிவசருளிச் செய்த 

கூட்ட்பேசாமுட்டி ப்பந்படாகம் கொத்சமல்லிபேய்ப்புலியி இப்பி 
லியின்குளம், வாட்டமறவகையொன் றகமஞ்செண்டு மயெலே யிடித்ச 
தையுமுக்கூதிட் திட்வொயிருகசமிசலமொட்டொன்ளுய்த் இருக் கலவ 
த்றுயஞுந்திடவேதேன் விட்டப்பா,பூட்ட்டையக ல்களெல்லாம்போகும் 
போகும்புக லுேனின்்றவகைபுகலுகதேனே. (௯௭௪௯) 

. பலச சக்கயொழம், 

புகதுறேனின்னமொகருபலசுரக்யொழம் பேய்ப்புடல் சேேடையி 
லைசெம்முள்ளிவேரும், புகலுவேளமுப்புசத்தையெரித்சான் வேரும்பு 
னிதமுலம்வேர்க்கொம்புவகைக்குகாத்கழஞ்சு, புகலுகேணீடித்ச தவும் 
முக்கூதிட்டுப்பூட்ட... கூறுக்குயிருகாழிநீர்தான், புகலுவேனெட்டெச 
ன்ருய்க்குறுஃயெ5இசங்தி பொடி தாவித்இப்பிலிசனிட்டரு£தப் Gur 

மே, | (காடு) 
அருக்கப்போமின்னமொருகயா ழல்கேளு அப்பனே இப்பிலிபுஞ்2 

ந் திசண்டும், பொருக்கவேகாத்கழஞ்ட கட்டிப்பின்புபொலிவாகச்௪லமு 
ம்ரெண்பெடியும்விட்டு, விரும் காசுவெட்டொனமும்க்குறுக்கப் பின்பு 
விறடக்கவிருபோதுக்தேன்கலக்துவண்ணு, மரு$தா லேசுசக் தீருமப்பச 
கேளு வாத௫ிலேத்பனசுரத்தின்வகையைத்தானே. (௲௱டக) 

தானென்றமலைகால்இதூதுகண்டங்காசாதகமா ய்கன்னாரி சிறுகாஞ் 
சோறி,மானென்றதோடைச றுவழு கலையின்வேருமகத்தான இப்பிலிவே 
ர்க்கொம்புமல்லால, கோ னென்றடே ய்ப்புடலோ ர்வகைக்கிருஃ(மஞ்டு கு 
(pods gam sep ge pared gy, சகேனென்றகொருகூறுக்கரு ar 
ழி$ீரும்திட்டென வேயெடடொன்ளாய்க்கு ஐக்கத இனகமன் Cp. () 

மூன்றுகாளக்திசந்திதேன்கலக்துகொள்ள மூக்பெஞ்சேர்மேல்பொ 
டிக்குவகையைக்கேளுகூூன் நுகாள் இரி கடுகுவெதுப்பிக் தூ வுமுசணக்இரி 
ன்னமேற்பொடியைச்சொல்கோர்கூசன் துடனே யிலவுங்கப்பட்டையொ 
மெதுசம்முளஇனிய௫ூத்தரத்ை கத்திப்பிலியுஞ்சமனாய்,ம ௪ ரூக வெதுப் 
பிய தாள்போட்டருக்து முத்கோஷ்சு£த்துக்குமுறையைக்கேளே. Q- 

மூறைகேளுதா தகண் டங்காரிகிலவேம்பு முூக்சக்காசு கொத்கம 
ல்லீசித்தசத்தைசெவ் Bu, apn oGs ene DA gan ஞ்சொதி Bee ey Arp 
ள்ளிவேர்கோடையிலைவிஷ்ணுகாக்இ, Crp son Bs Be திரிபலை 
பேய் பபுடலு முதுகோஷ்டஞ்சன்ன யிலவும்கமுக்ச மஞ்9, முறை கே 
ஆ வகைவகைக்குச்சமனாகவிடி ச்.து முச்சடறிலொருகூ கி லிருகாழிகசே
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சீர்விட்டியெட்டொன் முட்க்சுறுக்குப்பின் புநீட்டடாவந்தஇிசக்தி இ 

-ப்பிலிமேத்பொடியும், பார்புகழச்சேனுமொருகாடிடைசான்விட்டு, ௭ 

urasQar Og Oe Cain திப்போகு 7 சீதவாதசசம்போகவப்பா செப் 

புஏறேன் சிற்றாமுட்டி வேச்க்கொ ம்பூமிள்கு, பேசானகொத்தமல்லிபேசா 

மூட்டி வேரும் பிதியமுடன்வகையொன்றுகழஞ்சிமூன்றே, (காடு) 

சழஞ்சியா யெடுச்இடிச் தமுக்கூ திட்டு கருத்சாகவொருகூ அக்கரு 

காழி! கரும், வற்றவைச்சுவாகாகத்தேன்கலக் துரூசன் றுகாளறுக்து சளிக் 

- தபோமிசரச்சுரக்துக்கன்னமப்பா செப்புதேனிதுப்பைப்பூ முந்திரி 

கைப்பழமும், கழஞ்சியாம்பெருக்குமிழ்வேர்மதுசம்காரி சாமரையின்வ 

சையமொடுமிருவேலிவேசே. - (க௭டுக) 

| . இருவேலிவேசோடுமுத்தக்காசு இயல்பான கேர்க்கொம்பு சற.கா 

ஞ்சோரி, வருகெல்லிப்பருபபுடனேவகைக்குழுக்கழஞ் ம௫யவேயிடி. 

த்ததையும்முக்கூ றிட்டுப், பருவமாயொருகூதுக்கிருகாழிகீரும் பண்பர் 

ககெட்டொன்முய்ப்பாகமாக்கி, ஐருகாளுக்கருபோது கலக்சே பூட்ட 

வொழிர்அவிஎம்வாதசாரமொடுக்கல்கேளே. (௧௭௫௪) 

வாத்சுசக்யொழம். 

் ஓரல்காகவாகசுச கயொழமப்பச உரைக்கிறேன்கு௮ு்சோட்டி கொ 
“ச்ச மத்தக்காச, கொடுங்கூக்தன் தூ.திகண்டங்காரிபற்படாகம்கூ றரிய கி 
'ஐலேம்பு வாச,த்ைமடக்கி), நெடுஞ்9நியகெருஞ்சில்வேர்தோடைவேரீ 

ரீகல் நெல்லீர்க்குவேப் பீர்க்குமாவிலையினீர்க்கு, இடும்பான இரிகடுகுகா 

சத்தை பர்க்க லிவைசேரவகையொன்றுகழஞ்சிரூன் மே. (௪௭௱ட௮) 

ாயனிலான் சழஞ்ச கதன் patie 6 தீன வாகாகமூன் நிலொன்னு 
க்இருகாழிகீரும்,: நகையா மலெட்டொ ன்முய்ககுறுக்கப்பின்பு காட்டடா 

,மேற்பொடி. இப்பிலியும்கூட்டு, பகையாமலர்இசக்இிதேன்௧கலக் சட்ட 
ப்பறந்தே: டிமவாதசுசம்பழஞ்சுரங்கள்போகத், திகையாமத்யோழ மொ 

ன்றுசெப்புகறேனப்டா இிரிபலைபுஞ்செவ்வி.பமுமுத்சக்காசே. (௧௱ட௯)
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முத்தக்காசா தன தகொத்தமல்லிடித் இர மூல மொசுமொக்கில்க்வெ 
ந்காரமக்கிராகாரஞு, சிச்ராமுட்டிபேராமுட்டிகோடைவேரிலையுஞ்செ 
ம்முள்ளிநெருஞ்சயொடுசெந்தொட்டி வேரும், லெத்றிபெறுபமுக்கும 
லைதால்இவில்வம், வெட்டி வேரிலாமிச்சுகரிசாலைபுடோலும் எததிசையு 

ம்புகழ்தா இகண்டங்கா ரியிலுப்பைப்பூச்ுபூளைகீர்முள் ஸிவேயே. 0 

முள்ளிவேர்டன்னாரிகம்முழைச்சரக்கு மூன்னைவேர்பெரும் குமிழ் 
வேர்முப்புசல்களெரிக்கான்,கள்ளமிலாநிலலேம்புவிஷ்ணுகாக் இஃற்கண். 
ம்கிரும்புசிறுக்கினோடி கெள்ளுகோஷ்டம்பேரீச்சுமுந்இிரிகைமது௪ 

ம் சபுசம்சக்கனத்தன்பொடிகேவகாசம், விள்ளுகக்குரோகணிப ம்ப 

டாகமிலவுங்கமகிழியுடபட்டைதாமை சகளையுஞ்சேசே. (௧௭௬௧) 

சேசடாவகையொன்றுகழள்சிபொன்.து இரமாகவிடி.க்கதூஸ்' ug 
ooo. OG, ont rt ae Dap sr அக்கிருகா ழிகீரும்வத்றனவச்சு'யெட்டொ 

wi Bes இ.பாகப் பாசடாஇப்பிலிதூள் தூவிக்தேன் விட்டுப் பருவமாப 
ஞ்சுஇ.எ ரு இனாக்கால், Crs esse ge. கிவாங்கும் சத் இரமாயின் . 

யச் னமொ முகியாழங்கேளே. 
(௨௭௬௨) 

விஷ்ப்ர்கச சத்இற்கு. 
இன்னமொருசிய ழக்கேள் விஷபாகசுரம்லுக் இயெம்புகியேகீர்முள் 

ளிசிறுபூளைவே.ஐம் மின்ன்மில்லாவிலாமிச்சமமுக்றொகன்னாரிபெரும்கு 
மிழ்வேர்சீந்கிதொடுமுன்ளைபா இரியுஞ், சன்ன யிலவுங்கமொடுவிழிகு று 
ந்கொட்டி காமரையின்வளைய9மா பிகெரிஞ்சிமுச்சக்காசு,ஈன்னயஞ்சேர் 
கறிருள்ளிசிறுக : ஞ்சோரி கல்லசிற்றுமணக்கம்வேர்கம்ருழஞசருகே. () 

சருகுடனேமலைகாங்பெற்படாகஞ் சாரணை வேர்கோடைவேச் கூ. 
விளமலசோடு, மருவுக்ருமல்லியவேர்பேசாமல்லி வாசச்சைமடக்கிவே - - 
ர்இரிகடுகுசெவ் லியு: ருகுஇப்பிலிருலம்த்தசத்தைகோஷ்டம்போ 
பெரிய வகேககுகெசா புரமேல் குருவாகவகையொன்றுகழ்ஞ் இரண்.டு 
மொன்முகவிடி.தத தூள் முக்கூ மூக்கே, (௧௭௬௪) 

ஆக்யெசகோசொருகூறுக்கருகழிகீரு மப்பனே யெட்டொன்ளுய் 
குறுக்கிவால்க, ேக்கிபசோர்பொ ரிகாசங்கழஞ்சியன். று இரமா்கச் சுத் 
இசெய்துபொரித் துக்கொ ணுநிக்கியேபக் இிசம்இபொரிகாரம் தூவி நினை 
Cour Oe ap in 5 எரும இனாக்கால், பாக்கியங்கள் செய்வகர்க்கெதாலின்ப 
யே பசுஇியாய்க்கொண்டுவரப்பறக்கும்விஷபாகம், 3 (௪௭௬௫).





1 Tere அகத் இயமுிவசருளிச்செய்த 

த்துத்தசோடை யிலைமிளயொழத்இிலீட்டருக்த.த்இட்டெனவேகிந்குமின் 
oi or. (a aT sr & } 

சன்னிபஇன்மூன் க்கும். 

இன்னங்கேள்சன்னிபஇன்ரூதன் ஓக்குமப்பர இஞ்ியொேந்தாச் 

ீகமுலைப்பால்வேப்பக்கோ, லின்னங்கேள்முருங்கைத்கோல் கெள்ளு 

ல்ளித்தயில மிசத்கசையப்பட்டவியல்பூகாகத்தட்டா, லின்னங்கேள் ௪ 

ன்னிபலசுசங்கள்தோஷ மென்மகனேவிட்டோடு மியல்பாம்டாரு, இன் 
னல்கேள் கஷயரோகக்திசகென்று லீயல்பான புட்டவியல்கேனு மேழ் 

பொடியே. .. _. (௧௭௭௨) 

Gin tQu 9. Bact BU GARD 07 Son & 208 Tor வெருகடி "தூளுடன் 
குனிகைவெதுப்பிலெ-  இசேர்தது, மேற்பொடியிப்படி மே. தசனருக்இ 

ஞக்கால் விட்! டோடுிம்க்ூபரோகமிருமலெல்லாம், பேதி டியே பினனு 
மனுப னஞ்செ க்வே! வீரு கருணியதிசா சதி, மேத்பெ!டி.யாளூ. 
சாஇக்காயபத்திரிறும்புவெட்பாலைகுமுசானியக்கிறாகாசம். (௯௭௭௧) 

கா சமுடன்டெ பருமசத்துப்பட்டைசடசமா ஞ்ச கருஞ்€? கம்வால்மி 
எசூமலைதசல்) பயரமூள், ஈமுசக்தக்காய்மாகளக்தன்தோடு பாங்கானவ 
இவிடையமவெதுப்பு? தூ௱சல், சசமுள்ளமுத்தக்காசுபெரு மசத்துப்ப 
ட்டையினிபமலைகால்கஇம்வர் சற்றசச்தைசமஞாய், ”சாச.ஓக்கியிருகாழி 
கீரில் திரமாகக்கறாம்புபத் துமுடிந்தடோடே. (௯௭௪௪) 

மூடி ச்சிட்ரும்புடனே டெட்டொச் pi® மூலமஇகாம்வயித் 

அளைச்சலுக்குப், படிச்டட்டகம் சசந்இக்மும்பரைகத் துக் கலக்கிப் பதிய 

வேகுளிதகயிட்மிமேன்பொடி தேன்சேர்தனு, சுடிச்சவுடன் காலஞ்சுதி 

னத்தில்கிற்கும் குன்மமெனும்வாய்வுக்குக்கூதக்கேளே. (௪௫) 

கு்மவாய்வுக்கு, 

கூறக்கேள்சா ணை 2 கேர்கக்குவேப்ப லகு கொடியதொருசயாழத்இ 
ற்குளிகைகீட்டி, கூ௰௦க்கேள் விமாஇகண்டு வனுபானத்தூட்டகொடு பி 
ஊிகளணணுகாதுகுளியைவெகுபேர்க் கு,கூறக்கேள்மூலமொடருணிவா 
ய்வுக்கு கொஞ்சமொருலே$ூயத்கைக்கூட்டடாகீ, கூதக்கேள்பழம்புளி 
யும்கூகைநீறுங்குறைவீல்லாவெள்ளுள்ளிப்பருட்புகூட்டே. (௯௭௭௭௬) 

பருப்புடனே.சைக்குமொ ரூபலக் தானப்பா பண்பான காரெள்ளூ 
ப்படிமுக்க: லும், விருபபுடனே வெல்லம் க௨௰்பலமும் கூட்டி, விசை 

க் இடிக்க விருசா மம்லேயெமா மேலும், த்ருப்புவன மம் இச இ தான்றிக்
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கீரயளவு aon apie BO psuGlinss PAG caf ans வு, மிருப்பிருக் து குடைக் 9 

ஸாயும்கழிச்சல்மாக்கஞ்சீத மேப்பமெ டூபொருமல் லி யெல்ல:மடோ 

மே. : (௫௭௭௭) 

வேறு 

டேய்புடல்க$க்காய்கெல்லிபெரியகோசாடசகதோடை, 

காய்ப்புள்சகணடங்காரிமரமஞ்சள்கககுசெம்முள் ஸி 

தாய்ச்சுக்கோடி சைக்தலேலிப்பருக்திதிப்பிவீ2னப்பா 

-வாய்ப்புடன்வகைக்குமூன்றுகழஞ்சொனிடி ச்துப்போடே, (௧௱௪௮) 

._ போடுமுக்கூ ௬செய்து பொலிவுடனொருகூறுக்கு 

நா டியேிருகாழிநீர்கல tQupe +6 eT ope oooh 

பேடியா தொருகழஞ்சுகூதன் மூகக௫ிமுடிஞ்சுபோட்டு 

வாடவேயெட்டொன்முக்கிவடி ச்தக்திசக்திகொள்ளே. (௧௭௭௯) 

Gandia? waretinad ய்சள்கூதியபலமக்கக்கள் 
தள்ளவேகயாழஞ்சொன்ஜோம் சனிளிஷசு ரன்கனட்பு 
மெள்ளவேமூர்ச்சை கேர்வைகுளிர்களீச்கண்ட 8 

எள்ளலாய்க்கியா ழக்தன்னை யி.டம்புகேளெளியசுக்கே. (( 25.7.4) 

வே௮பஃமக்சமு சலான அகளுக்கு. 

சுக்கசெவ்வியள்கொத்சமல்லிதுடியாக்கெண்டேபதங்பெடோல் 
சுக்கும் இட்பிலிருலங்கண்டல்காரியிலவுங்கம் 
மிக்கியேலமஇமசம்மிகுக்தசந்தியற்படகம் ் 
பக்ககாரிக்கொடி தூவிழுத்தக்காசுபரீக்கோமமே, (ays) 

er BC uw டாதோடையிலையிலாமிச்சுருவே லிருச முஞ்சி 
. பமிமேயிடித்துப்பொடியாக்கிப்பணபாய்மூன் ஐ.கூறுமிட்டு 
இ சிவாய்கூ.ஐக்கிருகாழிகீருமுழக்காய்உ௰்்றிலரும் 

கெலாென் தேவிட்டீடம சிக்கி ழுமொன் வினவல் கே (௲௱௮௨) 

வேறு. 

ன்னங்சேள்முச்கோஷவிஷகரய்௩ழிச்ச வியல்பில்லாக்கயகலொ 
கீம்களிர்குளிர் தீச, கன்னயஞ்சேர்கெ।டிச்தூவிககரி முக்குக்காசுகல்வதஇ — 
ரநிபலையோவவேழிப்பட்டை, மின்னியசோரிருகே லியிலாமிச் சமவேருமி. 

 குந்சகாமரைவளையமிவைபக்துக்கான், சொன்னவேர்வகைக்குக் சழஞூ 

கூட்டிச் தூளாகவிடி.ம்துமுச்கூறுசெய்யே. (க௱௮ Ai.) 

   



£5 உ வசி 
உ௱ அக இய ானி௰சருளிச் செய்கு 

செய்யட? வொருகூ ஐக்கிருகாழி$ரஞ் இலக்கவேவிட்டதையுமெட் 

டொன்முய்க்கு ஓக்க, அையைடாயிருபோ துமூன்றுதினமருக்துமகத்கான 

குூளிர்சுரங்கள்மாதல்விஷபாக, மெய்யடாவத்திசசங்குருவேர்வைகாச 

மவிகடசுரமிச்சனையும்விட்டேயோமிம, பொய்யடாவொன்று மில்லைவி 

ஷூபாகமெொ ழியப் பூட்டி ஸ்யொழுமொன் அமலைதால்கவேரே, 

விஷசரசத்.தூக்கு. 

மலை கால் இரிககுபுங்கம்பட்டை வையஞ்சுக் கொன்றனாவராக 

ன்பட்டை, கிலைய/கவெடடியையிடித்துக்கூருய் நேராக மூஸ்றாக்கி' 

மொருகூறுக்குச், சலமுமிருக ஜிமனைமயட்டொன்ளுக்கி. தசழுன்னு.று 

பொழுது னணச்திரும், பலசுரங்களழியுமேசுசமுமபோகும் பண்டுத்ற.. 

நக்கல்சுரம்பழக்குங்கொக்சமல்லி. (௧௱௮௫) 

கொத்கமல்லிஇரிகடுகுபேசாமுட்டி கோலத்கோலியம் வகைக்கு 

மொருகழஞ்கூட்டி , பத்கறவேயரைக்துவொருகாழிகீரித் பரிவுடனே . 

கலக்யெையெட்டொனஞுக்கி, வெற்றி பறவொவ்வொருபோச ருக் சவ. 

ந்து வ மடலங்கநடூக்கலென்தவெப்பு* திரும், சத்தியமாய் மிளகு இயொழக் 

6 sp oo one 5 aro he ve ரக் இருப்சத்தஇயமாஞ்சக்கே. (௧௭௮௯) 

Gag. 

ஈுக்கசோடுகொத்சமல்லி தூலங்குசெசபுரூன்று 
மொச்சத்கட்டியொருபடிகீருடனேயெட்டொன் ஞய்குற௧௫ 

மிக்கலந்தியம்பொழு துவிரைந் துவணுங்கழிந்தபின் பு 

சஃகக்கயொாழுமொருபோதாய்திதஇகசந்தோறங்கொண் ஒ.6மே. 0 

கொண்கவேசவேவிஷமழியும்கு வேர்வையும்போம்படுயெடுக்குப் 
பண டேவக்குஉள் சுசழும்பறக்குமேதுபணையாது - : 

விணடார்வெறுவெக்தயஞ்சிலக்கவெ ௯ம்பிமிளகட்டொருபடி கீ ் 

ருண்டாம்படிக்கியெட்டொன்ஜய்யண்ணுமிசவிலிப்படிமே (கார௮௮). * 

வேற. 

். இப்படிடஞ்சுகாளிரவிற்கொண்டிட. 
லெப்பா6உள்சுசமாக்தம்வேர்வையுங் ட 

குப்பெனக்குஇக்.இூங்குடல்குளிர்க் தே ஞ் நட் 

செப்பினோமினிச்சுரமாஉமை சுக்கெயே, (கலக)



உயித்தியகாவியம்-௬.டு௭. உ௱க 

வேறு, 

சுக்குகொ.௮க்குமூலமெ ! ட .துலங்குமொசு மோசுக்கைவேரிவைகள் 

ஒக்கவகைக்கோ ர்கழஞ்சு கட்டி: யாருபோ தருக்க வோர்படிகீர் 
தகைசாழாக்கெனக்குறுக்சொக்கப்பஞ்ச arene Gist 

_ இவாக்கக்குசிக்ககெஞ்ிருமல்கே னுஞ்சுரமாக்றையும்பேயே. (தாக) 

வேறு. 

பேய்ப்புடல்பற்படாகம்பேராமுட்டிமிளகுசுக்கு 

வா ய்ப்புள்ள்விஷ்ணுகாக்இஃழ்5ச ௩ா.ரத்தைப். ட்டை 

காய்ப்புடன்வகைக்கோர்மூன்னறு கழஞ்சியையிடஉச் ஓுக்கூறாய் 

தேக்வெமுதற்குறுக்குக் தனமிருஈா ழிகீமே. (aus) 

நீரிருசாழிக்கேதாஜொருகூ நேயத்தோடு 

ர வி சமாயெட்டொன்றாக்கிவிருமபிஃ்தேன்ஃவற்கரு்க 

சிரப்பாச்சாமு௩ திரும் இன துவிசைக்சேயேறும் 

: பாசமாந்தலைகோய்போச்கும பகர் 26 இக்ப ழங்கேளே. (தா ௯௨) 

-வே௮-சிலேற்பனசுரத்இற்கு. 

ஐ%இழுத்தச்காசுசெட்டி பேய்ப்புடல்பற்படாகஞ்சுக்குஇரமாகவ இ 

தபா இசேர்த் இடி. ச். துக்கூருப்ப், பாக்கமாயொருகூறுக்இரு௩- மிரீரும் ப 

ண்பாகவெட்டொன்முய்க்கு.றக்கியை சுவாங், சாக்கமாய்க்தேன்கலக்து 

ரூன்.று இனமரும்.து சுசர்ந்துசிலேற்பனசு ரக்கான் எணியுமப்பா காந்தவெ 

சித்தா ுப்புணகிர்இக்கெல்லாம் களிம்பொன்றுசொல்லுகிறோம்கண்டு 

பாசே. (௨௭௯௩) 

களிம்பு. 

கண்டபொர்களிம்புக்கவகையைக்கேரு கடஇசசர்.த.க்கமொடு கா 

. சுக்கட்டி, பண்டி லுள்ளவெள்ளை க்குகதிலியமகேசய்ப் பதியலேச௪சமாண 

் கல்வத் இட்டி.ல், விண்டவஇல்கல்சுண்ணம்கெல்லிக்காயளவு
 Ga Beau 

சைத்தாவின்வெண்ணையதஇனகெட்டி, கெரணடாடவிருசாமம் கன் ரூயா 

ட்டி. -கூமுக்இச்மிழிலேயடைக்இிடா யே. (amar) 

"அடைக்இட்டகளிம்பதனைட்புண் பொடி 6 BOB அப்பனே பழ : 

'ச்காடி புளியிலையும்வெர் த, புடைச்இட்டபுண் கழுவிக் களிம்புபோட. 

போகாசூரக்தியொடு சூலைப்புண்கள், படைத்திட்டஇலை யெல்லாம் 

ப்தந்தே யோடும் பணழைபபுணகை கரும் தற மு ாம்பதின் கோ ட.பலனே ட் () . 

    

a 
ஒரு 

i உ)



உ௱உ அகத்தியமுனிவாருளிச்செய்ச 

சொடிக்தூவிவேரிழைச்சுக்குழியாய்கட்டி. கோவின்பால் வெள்ளா 

ட்டுப்பால்சரிநீர்விட்டி அடுப்பிலேவேகவைக்துகீர்வற்றுமக்போது yet 

பனேஇழிப்பிழிக் துவப்பால்கொள்ள, இ௫க்கலே.பட்டடெலிபோல விஷ 

மழியு மிசைக்கமலக்கடசெலம்விஷபாகமெல்லார், தடி.த்திடாதேயபோகு 

ஞ்சுசவிறில்லைச் சாதகமாய்வேறுசசஞ்சாற்றுவேன்கோரம். (௧௬௯௭௬) 

வேறு. 

கோரைக்கிழங்குகொடி ச்அலிகோஷ்டஞ்செல்லியக்கொத்தமல்லி 

வீசமுடையதாதுவளைவிஷ்ணுகார்தியிலாமிச்சு ் 

சா.ரமுடை யவஇமஅசக்தனிச்சசுக்குயில்வங்க: 2 
7 

பார்ப்புடோல்மூள்ளிவேர்பற்படாகம்பகமேலம். (௧௭௯௭) 

ஏலக் இட்பிலிமுலமிசைக்சகண் டல்கத்இரியம் 

காலக் தாடாதோைடையிலைஈன்னார்கேர் சே தியொடு 

லைக் அடனேயிருசழஞ்சிசேரவிருபனுக்கொன் திடித்.து 

காலத் தூடன்முக்கூறுசெய்துகாயப்பேச ட்சிக்கொள்விசே. (௪௭௯௮) 

கொள்வீசொருகூறுக்கருகா BE கலிட்டொன்னும்பேதை 
புள்ளேகுடிக்கமூன் இன த்தோடுஞ்சுரவிழம்.து.விடல் 
கள்ளத் தீருங்க௪: திமறும்காலமருக் இவர 

வள்ளல்போல்விருக்காக மயக்கக்தவிர்க்குமாடயி2ல- (௧௱௯௯) 

மயிலேசன்னிசோஷழமுகல்வா தபிச்கஞ்சலேற்பனமும் 

குயில்போலின் சச்சல்மலபக்கல்கூறுஞ்சலக்கட்டிவையெல்லாம் 

பயிலாய்த் இரும்விஷபா கம்பண்பாய்க்காட்முசேகங்கான் 

இிலாய்நூன்றுகழஞ்சிகன்னையொவ்வோர்கழஞ்சீரிலி
டே, (aoar) 

இகம்சகக்கானிசண்பேடிவெட்டோன் ஐக்யெக்இசக்இ 
விடுவாய்மூன் ஐ.இன த்தா லேவிஷுழமுமதியுஞ்சுரமும்போம் 
கெடூவொயின்னகற்சுவையின் கேடில்லாமலுலர்க்கக௯ 0. 
வடுவொய்முன் று தண டுயிருகா ழிகீரில்ல ந்மவையே. (௧௨௪௧) 

, வைற்றவைப்பாயெட்டொன்ளாப்ம் அதஇிமந்திசக்தியண் ணுமத்றே . 

போகும்விஷபாகமறையைக்கேளுமின்னவகைம், பற்தச்சுசைகான் தலை 
பச்சையரிக்துகமு நீர்படியொன் றில், வெற்றிபெறதவேலவேகவைத் து மி. 
அத்து அவங்க வறுவல் As Gunes Sa sor Corea bY HOS PTE 

iw (2.072)



வயி2தியகாவியம்-௬டு , [ உ௱உ 

வேறு. 

இர்ந்இிடுமேவிஷபாகம்விக்கஞ்சோபம் இக்குமலக்கட்டுகீர் பொனிக் 
_ இபோகும், இர்ச்இடுமேவேர்க்கொம்புஓமம்வெள்ளுள்ளி Framac apsr 
. றூடனேூரும்புசேரு, தர்ம இமிமேயிலவுங்கங்கடகுஜோணி இகையாமல் 

. வகைக்கொருகழஞ்சியொன்று, திர்க்தஇிரிமேயியையிடித்து முக்கூதிட்டு 
தீ இசமாகக்கூஜென்றுக்குருகா ழிநீரே. (௧௨௭௩) 

் நீசோடுமூடிச்சுடகேமருக்சைக்கேளு நிலைக்கறேன்சாதிக்காய் ப 
.தீதிரிகிமும்பு, பேசான தும்பிரோஷ்டம்வகைக்குக்கால்கழஞ்சு பிசகாம 
லக்கூறுமுடி ச்சுமிட்டு சோகவனல்மூட்டியெட்டொன்றுக்குக்இனமொ 
ன்றுக்கருபோதுமுடிச்சரைக்துக்கொள்ளு; கே.ராகவிப்படியே மூன். 
இனமருக்ச சின்றுபோம்பிணியனை ச் அம்கிலைகெட்டோடும். (௧௨௭௭) 

வேறு. 

ஆ ஓடிமம்விஷக*ரமொட்டியகனைச்சு£ம் 
, பாடியவுட்சரம் பணைப்புத்கோன்றுகல் 

கூடியமலசலக் கட்ிகொண்டறுஞ் 
சாடிடுஞ்சவ்விர வைப்பிகல்லுப்போடே. .. (த௨௱௫) 

் வேது-விரலைப்பு. 

கல்லுப்புவெடியுப்புச்ளேக்கா ரங்கட்டியதோரஈவாச்சாசமன்னபே 
இிவெல்லவல்லமயில் த,ச்சம்சசமோடேமும் விளம்புதல்சவ்வி ரவைப்பு 
ச்செயகீராக, ஈல்லதொருகெங்காசலக்குப்பிக்கேத்க நலம்பெறவேயெழு 
சலைமண்ணுஞ்செய்து, சொல்லவரிதான௫வன் சத்திபூசைத்தொழில் ழு 
டிக் துமண்பாண்டக்குப்பிவையே. (௧௨௭௭௬) 

.  வைத்துமண்குப்பிக்குமட்டாயிட்டு வாகாகழுத்திபுமாமூமலேகா 
ன், பத்இரமாய்குன்றுஇனமெரிக் அப்பின்பு பால்குடனேபூசை விஇப்ப 
இ.கடத்இ, மம்முகாள்குப்பியெடுத்தாற்பதங்கமேதி வாதியென்றவிரமெ 

_ணும்வகுப்பார்பாரீர், சத்இன்£ழ்ப்பிட்டியதுசெக்தூ.ரமாகும் சரத்தைய 

துவிரிச்சார்விட்டரைக்கலாமே. (தடாள) 

அரைக்துவைத்சசெர் தாரம்வில்லையாக ௮டைபிடி.த்.தவுலரனவ 
் தீதுஅப்பால்நல்ல, புரையதவேஉராகபுடம்போட்டுப்பின்பு புடம்பிரித் 
'துச்செர்தூசமகனைவால்்இி, ரிரைநிசையாய்நொச்டியிலைச்சாற்நிலோர் கா 

காகேரானயிஞ்மொலைப்பாலிலோர்காள்,வசையாதுமூன்றுதின மசைத்.து 
_ப்பின்பு மாத்இரசையுத்தியையும்கடலைபிரமாணம்செய்யே, . (௧௨௭௮)!



 



ace : : னு 
௨3 இயகாயியம். ஐ. RMT 

. ௨... உக. 
Que ரசமனாயபுகைய் லைச்சா க்ரில் 

தடமாச்புடையாசசைத்துலர் ச த்தாளோவைக்கத்றக்க லு வே, 0 

க அச் துத்தமசிகாசம்வசை 

தச்சகபுகைக்குக்சான்புளிய$ தணலில்மருந்தைப்பரப்பியபின் 

பக்கம்புகைகள் தழுமல்பாங்காய்க்கவியகுாட்டியனு 
கக்சும்புகையால்வேச்கையெல்லாம்கிகக்இரையயைவால்கேவீடு 

ஸொக்கத்தவருமிப்படி கீியேழமுபோ தழுறச்செய்யே. (௪ ௨௧௭) 

செய்தபின் புயெழுபோ அதிசமாய்விட்சேேகன் ஐ 

பையக்குழி3ர் தனிலிருக்க ப்பாலுமூன்று இனங்கடங்சால் 

ைையகம்புகழும்வினக்கெண்ணைவா ர்த்துதேய்க்கவுல்லசப்பு 

மெய்பாகிதுவெொளன்றசைவருடமிணங்கமுழுகவெருவீரே. (2௨௧௭) 

Sr: gia Sut sins do ae ணையைத்தான் முழு 

வாரக் தீருங்கசப்பன்புண் இசந்திசேட்டைவியா இயறில் 

காசச்சுலுக்குமத்றுவிடிக்கறிகள்பலவுமாகா து ் 

கூசத்துடனேவப்புமுகறதகொடாதிருக்கசசொன்னோமே. (௧௨௧௮) 

சொன்னோமாமணடலக்கடக்கால்சுக் இசெய்கவுப்பாகும் 

மீ ேயவணைப்பிஞ்சுசிறுசைமுளை த்தண் டகையிரு:பி 

இன்னதன் திவேறொன்துமிணங்கா கொருமண்டலங்கடங்தால் 

பின்னைப்பன்றிசெமமசைபிலாக்காயுளுந்துமாகாதே. (௨௧௯) 

asa இன்னமறையக்கேள௨ரைதுவசைகரும்பயறு 
74 «. . ௬ ௪ . « . 

வசகாம்பாகல்கொம்மட்டி.மால்கால்தேக்கா ய்பூசினிமீ 

னேகாஇருக்லொ அதில்களெல்லாகோயும்பதக்தோடும் 

சாகாதிருச்கவெள்ளாட்டுக்கறியையுலர் தஇத்தான் கூட்டே. (௪௨௨௰) 

TELL ORS 

கூட்கீஞ்சசக்குசசப்புகைக்குக்கொடியயிர தம்பா ஷாணா ம் 
கூட்டுக்செக்இிதாளகமுுதுத்தமிவைகள் சமனாக 
ஆட்டுப்பச்சைபுகையிலைச்சாறசனிலஐசைத் துத் இிரியாக்ட 

பூட்பெவியக்கணல்கெருப் பில்திறாயையொன்ருரப்முமுகாட். மே. () 

காட்டசவயேமுபோ த.இரிப்புகையைக்கட்டாகக்கறு னையும் [ல் 
ஞூட்டாய்புகையல்வேர்வைகொண்டுப் புகழும் இரியைப்பிரிச் * விட்டா 
பாட்டால் துயரம்கான் தணியும்பசலுமிரவுமபதிதியமாய் 
கூட்டாய் பன்ன? ட்பப்ப என்னழுப்பிலா தேகொணடிமமே, 0)



2 aT Se அகம் இயமுனிலசருளிச்செய்த 

கொண்டபுசைமாளளவுமறப யேயாறக்குற்ற ஈன் றி 

யுண்டபொடிப்புஞ்ச ரிச்சக்காலுடன் கையுடனேகுவிக௰ரில் ் 

மண்டமுல்கிெதிலிருககவைத்சாத்கடிகையிரண்டரையே 

ண்டர் துதிக்கவேழுஇன மவெக்கீசாடவடைகவமே, (௪௨௨௩) 

அடைவாமின்னமொருபாகமக்சப்புகைக்குமிடாத் தண்ணீர் 

விடவேயிசஇவெயிற்காக்இபட்டகீரை ப்பனிவிமுழுன் 

இடமாயேமுமிடாத்தணணீர்சே சத்கலையிக்சொறிவசால் 

கடலேபுகலாய்ப்புகலவிறுக்க சப்பன்புண் ணுக்காணாதே. . (௪௨௨௪) 

காணதேபோய்வி௫ல்கரந்தி கடகயெழுக்சபுண்முதலாய் 

of Beat oe ஃ தவேருமற்றுமேனிபழுக்காய்கிறுகாகும் 

ஆணாய்பெண்ணா .பிதக்சோர்க்குமாமேழுழுகவிளக்கெண்லேை ் 

நாணுகொன்றைவிட்டொருகாள் காழி முழுககலமாமே. ய ௨௨௫3 

கலமாமினனம்புகைக்குகல்லமுறைகேளடுக்கும் புகையேறிப் 

பலகாளளவுமாதியபின்பாக்காய் முழுகும்விளச்செண்ணே.. 

விலத। கொன்தைவிட்டொருகாள் வீறுமடங்கியொ்டவிடும் 

இலது 2ம்கண் சவனருளிச்செய்கார்சிட்சைசெய்விசே. (௪௨௨௯) 

சூலைக்குப்புகை 

செய்புஞ்சூலைகட்டுக்குக் தீரும்புகைகாஸ்செப்புயேன் 

ஐூ.பம்படா மல்க ல்லகெந்இயதனைக்குன் அ. மணியா ast) 

பையக்கறுக்தக்காரலுள்ளபழுக்காயகத் இரிக்க ய்பிளங்து 

வைம்புகழக்கெச்திமணிவகையாய்ப்பிளங் துவைப்பீரே, ் (௧௨௨௭௪) 

வைப்பிர்மண்பசண்டக்தனிலேவைக்கலமுக்கறீர்விட்டு 

ஓப்பாயதின்மேற்கக் இரிக்காயொன்் ஷனோடொன்றுசேசாமல் 

தப்பாமல்கான்பரப்பியபின்சட்டிகவித்து த். தான்ராழ.க் 

குப்பாயேமுசலைமண் ணுக்கூழுய்ப்பூசிெயடுப்பேற்தே. (2௨௨௮): 

ஏற்றியடுப்பில்வெக்தபின்பு யியல்பால்புகைகள்கொள்ளுமட்டுஞ் 
சாற்.றுஇரையைக்கவுசனையா ய்ச்சணத்திலிறக்கவேறுபுகை 
மாத்றமேம்௪ட்டி யைத்துளைக்கவருமேபகைகளடிக்கொற்றச் . 
சீத்தமென வேபகைகள்வருஞ்சே ரவிடாமலஇகைச்இடுமே, (௪௨௨௯) 

இகைக்கயேழுபுகையிக்தப்படி செய் விர்சூலைபஇனெட்டு$ 
பகைக்கதடமுறடாகப்பத்த வவிசணமுளைப்புண் கன்



உயித்தியகாவியம்- Gar Gre. 

தகைவோடிப்போய்விடூங்கா னல்லசிட்சையி தவன் றி. 

மிகைக்கச்சொன்னோம்புகைவிட்டால்விளக்கெணெணைதான் முழுகரிமாம் 

அரிசாசப்பு௯க. 

அரிகாரத்இன்தட்டைதச்கானழகாய்காறல்கக்கரிக்காய்த் 

தெரிபவிசண்டாய்ப் ளெவுசெய்துசெய்யுக்கிரிகைப்படிபரப்பிம் 
'பெரியசாழியொ ன்.தினிலேடெ தகலைக்கலதீலமுக்கி 

ஒுவிரிவாய்த்சண ணிர்விட்டபின்பு வெறு, த்சகஃட்டைக்காயவையே, 0 

'வைச்துமேலேசட்டிகொண் பவெழங்கக்கவிம்க் ஐச் லைமண் செய் 
'பொக்கேயடுப்பிலேல்திபன wap». Gur age மங்கடந்தால் 

'சற்தேகிம்பலில்லாமம்முனே இரையைக்கவுனைசெய் 
பத்தாய்வேதுபுகைக்குமில்லீபலலாமிட்டுப்பா ச்சிட்மே. (௧௨௨௨) 

பாச்சும்புகைய ல்வேர்கைகனைப் பாஎத்கடாசப்படி IMTS 

மூச்சவிடவேதிபைப்பிரித் துகுன் அமிபபடி செய்வீோ 

வாச்சுதானாற்புகையைவிட்டுமறு..தஇயம்விளக்கெண்ணை. 

சே ய்த்.துக்குளிப்பிசொன்றைவிட்டுச்ரோட்டுப்பால்னைக்கூட்டே. () 

கூட்டாகொன்றமைக்கூட்டிலதைகோடாகோடிகுணமுண்டாம் 
நீட்டி நிமிர்ம்துவுடம்பசக்துநேசேகுக் துக்குடையுணடாய் 
மூட்டிக்கால்கைதனை மூட.க்கிமுழு ஐம்வீக்கம்பெரிகாக 
ஆட்டி விட்டபம்பசம்போலலைவீர்விணரதுகாணே. . (௧௨௨௩௪) 

காணப்பட்ட சூலைமு.தல்சைகால்குளைச்சுகற(2 ட்கும் 

வேண விக்கமதிமயக்கம்வி ற விரணமூள்ள ததக 

மாணிபடவேிவனா வேமப தனால் கயீலமொ ன் திறக்கும் 

பூணகன் றுகயிலமொன் றபோூவே௪ரிலத்இயெட்டே. (௪௨-௩௫) 

லத்தியெகத்கதேயஇல்தயிலச்ஈகலமாய்வால்இியிம்மூன் pi 

பத இியுடனேகலக்துவெயில்பருவத் தூடனேபிரட்டி.வ.ச 
். மூக்துக்சயிலமுடற்கொள் னில்முடங்க்இடக்தா ல்கைகள் 

செத்தேயிருக்தயுடல்விக்கஞ்சே ரக்கெளியுஞ்சச்சையிசே. () 

துவாலைபோட. 

. இதுபோல்வேறுமனுபானம்இன்னஞ்சொல்வோழுவாய்ப்டட்டை 

சதியவிடித் துப்ப றங்காடி கன்னில்வெக் துவிடமிக்த 
விஇயால்வக் தவியா தகளும்விட்டேயோம,9. ரணங்கள் 

புலசயாவரமையிலைய/$ சலுப்போடுந்துவாலையுச்சிமு தல். (௧௨௩௮)
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உச்சியு தலாய் ப்பாதம்வசையுடம்பிலுநவே தூவா லையீட்ட:. ் 

அச்சக்களிருட ஸக்குடனேயழகாயிளவெக் கீர்குளிக்கக் ' 

அச்சம் திருமூன்றுஇனத்துவாலையெடுத் துப்போட்டிடுவீர் : 

கச்சுழுலைவரயி துவன் திக்கட்டும்புகையைக்கழற்றக்கேள். (sem) 
os | 

் 
மேளா ய்கண்டுதேங்காயுங்கெடி.யா யிடிச்துச்சா. கொள்ளு ட்ட. | 

௩ ள்மூணுக்குமக்தஇச£ இன் யரும் துமஇன் பின்பு ் oS 

Lh GHD வினபாலகண் டுச்சா முமருக் துயதின்மேலும் ட 

தாழ்வில்லா மல்கல்லெண்ணை சனிலேகண்டுச்சாதருந்தே.; (௨௨௩௯) 

அருக்இப்படியேவெவவேர௫ுயத் தவத் துக்கொண்டவுடன் 

கெரிக்துமுறிக் Guava Boren antl bee p Eo grefGir . 

பொருக்துமவினையும்போய்விடுமேபுண்கள் தனக்குவுபனி.பம்கேள் i 

இருக்தவாவின்பால்கணிமலசித்தசகத்திகெட்லுகட்டே. (தவசி) 

‘ 

சேம்கொட்டையெஸ்ணை, 

 கட்டுமருக் இற்ககிப்பெரிப்புக்காற்கல்கணியுல்கண் பொருக்து 

மிட்டமுவாயினிலைகா டியிசையவெக் துபுபவியஞ்செய் 
. இட்டமடனேபுளியிலை எ யக்காடி.சேர்.ச்.துவேகவைதிது. 

சட்டமுடனேபுண்கழுவிதப்பா இலையைத் தான்கட்டே. (5௨௪௪) 

1 “wt en ye eons சப்பன்புணகடியசிர்இ௫ரங்குக்கு 
'கொட்டாலகனுல்விட் டோடச்சொன்னோம்புகைவேதபனியங்கள் 
மட்டாயசடுவையாமல்வசூத்தோமின்னமவகைசொலக்கேள் 

குட்டாயோடச்சேவ்கொ ட்டைகூண்டுமெண்ணைகெ 62 இ மே. () 
Soa - 4 

வேறு, 

சேல்கொட்டையிறுகூ௮நல்லகெக்இி செளிவுள்ளக்கட்டாரிதா.ரம் 
செண்டு, பால்குடனேபடுபா இிகூட்டி நன்றாய்ப் பரிவுபொடியுடன்காசச்ச் 

Sewn er, சீவ்காதயொருமிடாச் சணணிீர்தன்னில் நீதயிலம்விட்டு 

வைத்துப்பத்துநேசம், வால்குவாய்கரெண்ணே போலெடுத்து ரவியில் 
வைத்தெடுத் துப்புணணிலிட்மக்குளிக்கவா க்கும். (௧௨௪௩) 

சலக்கழிச்ச லுக்கு. 

லாவ்காகுசலக்கழிச்சல் மாற் குவிக்கு மகத்தானகயிலமொன் வவ 

கையா ப்க்கேரர, பரக்கானயேலமிலவுங்கா இடது ரம்பழக்கேவதாசமொ 

ம்செங்கமுகீர்கோஷ்டம், நீள்கா சசாஸ்இிசமாம்வேதிமசமஞ்சன கீண்ட,
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_செண்பகமுஞ்சிறுகாகப்பூவும், கேவ்காதசககுப்பபவெர்சையக க 

சோலம்இிகையாமல்வகையொன் அுகழஞ்சியா ஹே (2௨௪௪) : 

. . ஆரூக்செ௮சேக்குசெவ்வியத்சோல்கிரும்பு ௮ ,ககயொடுவா 

ய்விளங்கம்வகைக்குமஞ்சுகழஞ்சி, விருனூற்தரச்தை இப் வெயும்கக்ல 

விளாவரிசியிவைமூன் றுவகைக்குமுக்கழஞ்சு, சரு.சசெஞ்சர் தன ம்கடுரு 

ஜரோசணிபும் றட ககொத்,சமல்லி யிவைவகைக்குகாசக(2ஞ்சு, பேஞுூன 

கெல்விடுத் துப்புமுக்கைவேர்பத்.து பேர்பெியச। இக்காய்பதின்கழஞ்சு 

ம்போடே, (௧௨௪௫) 

போட்டடாசம்சனந்தான் சலமொன்றரைத்து பொன் முசுட்டை 

வேர்சிற்றாமுட்டிவட்டதுத்தபோட்டடாநீர்ப்பூலாவேசாலவீழுதுமபுக. 

ழல்லிகீர்வள் ஸிகிலைப்பனை யின் ெங்கு,போட்டடாஆவசையின்பட்டை 

யோடு பொன்னாங்காணிகாயுகெசல்கல்கே! போட்டடாமுடககொ 

தீசான்சேசஞ் செல்கமுடர் பொ ௫இயிலாமிச்சு வகைக்குயெழுகழஞ் 

Ge. (2௨௪௯) 

கழஞ்சானயிவையெல்லாம் கொறுக்கக் கொண்டு சத்ருழஞ்சோரம் 
தினாுலோசரைப்பரைக்து, விழைஞ்சதொருகாழைவிழுதுச்சாத்றிலை ௪ 

திதுவிரை க். துகுமரிச்சாறுமோர்பழி யுமவிட்டு, சழஞ்சியாயாவின்பால்ப 
மு.மூன் று சேர்த்.து சாக்கடாஈல்லெண்ணையாறுபடியஇலே, உழஞ்சியமா 
யோர்தாழிக்க-ப்புக்கட்டி, வாகாகக்கல்கம்பசலெண்ணைவாமே. (5௨௪௪) 

வார்த்தொன்றாய்க் கலக்கயேயடுப் போற்றிததயு மட்டாககெரிய 
வேவிகாயகனைப்பணிந்து, Coe Rous ய்குன்றுகாள்சிறு கொதியுமிட்டுகி 

னைவோடே காலாகாள்வற்றக்காச்௪ிப், பார்த்கர்சப்பகங்கண்டு மெழுகு 
பதக்கன்னில்பக ருமலேவடி ச்துப் பக்குவத்இற், சாற்றினேன்குங்குமப் 

பூபச்சைகற்பூசம் சாதிகோரோசினைகஸ்தூரிசட்டம் 3பா டே (௪௨௪௮) 

சட்டமடாபுலுகு ௪ட் ட்டம்அகைக்குமுக்கழஞ்சுகனித்தனியேபெ 
டி.த்தொன் மூய்சலந்துபோட்டு, இட்டமாயறுடத்து மாலுக்கு செரியவ 
ல்லமாணாக்காமச்சகேர்இிரா,விட்டிவொய்தயிலமதுவடி த்தபின்பு வேறே 
யொருகலசத்தில்கயிலம்வாங் 5, கட்டடாகானி௰புடக்இனந்கான்பத்துல் 
கடந்தபின்பு சயிலமதைச்சமுக்துக்€ம்ச்தேயே. (2௨௪௯௨) 

் கழுத்துச்கீழ்க சேய்க்கு பின்பு குலைக்குமக்க கக்கயிலல் கசியாமல் 

பேய்கபின்பு£ீயம் காயரைப்பாம், பழு, ச்துவிமம் வெய்யலிலேமுழுகா 

௨ இ
 7
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மல்வெக்நீர் பாங்குடனேகாலுகாட்கொருமுழுசு, கொழுஇிரைச்ச பால் 

,சயிர்மோர்புளிகைப்புமல்லால் குளுக்கசலம்புகையிலையும் கூட்டலாகா 

அழுக்இவிமமேமன்றுவிட்ெதுகாளேலு௮௪டி.ல்லைவேண் டி.யது மருக்து 
வாயே, (se Go) 

எிலேம்பளன தயிலம். ட 

வரய்ப்பானகயிலமொன் நின்னஞ் சொல்லோ மைக்கனேவைகே 
சூரயேலக்குக்இரிக்கம், வரய்ப்பானகச்சோல மடவிகச் சோலமருவுசடா 

மாஞ்சிகோஷ்டம்கறும்பிசின் FG னமும்,வாபபானசா இக்காய் பழக்சே 
வகாரம் வால்காளப்பச்சையடில் சன்னிகாயகமு, மாய்ப்பகவுனவுகாலி 

லருங்கப்பட்டைமாகமலுசம்வெர்தையமிலாமீச்சம்வேசே, (த௨டக) 

"வேர்மு தலா ம்வகை யொன்று கழஞ்சியொன்று விசேசமில்லாம்லி 

ம.ச்சரைத்து,சாரமுடன்சலமிரண்டுபடியிற்சேர்க துகயவாககவ்லெண 

ணை ..டி.சான்விட்டு, விரமுடனடுப்பேற்றித் தியைமூட் மூவிமாயகனைப்பூ 
சித்துயொருகாள்விட்டுச், சசானபம்பார்ச்துமெழுகுபதந்தன்னில்சித் 

இரமாய்புமுகுசட்டம்கற்பூசஞ்சேசே. ் (2௨௫௨) 

சேசடசகுங்குமப"பூகஸ் தூரியிவைகள் சறக்கவொருவசாகனிடை. 
பொடி த்துப்போட்டு, வாரடாதயிலத்தைவடி த்துப் பின்பு mos Ber 
ய்தானியபுடம்பத்துகாள்சான், சடா காலுகாட்கொருமுழுக்குமுமுகச் 

இயக்காயரப்பு வெக்கீர்எக்கானதகற்று, போ சடாபால்தயிர்மோர்புளிக௪ 

ப்புமல்லா புகையிலையுமால்கஷெங்கள்பொல்லாதுதள் ளே, ௬௨௫௨௩) 

தன்ளிவிட்டிமநகாள் கான்கூட்டு கடையல்லகீரிழிவு மேகமூகல் 

வெட்டை, தள்ளிவிசிங்கபாலகீர்ப்பீனிசங்களானறுந்தணலா கவெலும்புரு 

ச்கிருத்இசமன்றி, கள்ளிவிடுமிகதரகண்் டிகல்லடைப்பன்9றுப்பு ததாக 
மொடுபித்தவகையூஷ்டினமுக்தணியும், கள்ளிவிடுஞ்சிலேம் பனகீர்மண் 

டைபீனிசம்கள் கனிலத்திரூர்ச்சைக்குச்சயிலக்கேளே .. (த௨டு௪) 

மூர்ச்சைக்குக் கயிலம், 

துயில் கேளிலுப்பைப் பூவிலாமிச்சோடு தனிவேல்கைச் சொயுட 
னேயமுக்முகன்னாரிப், பயிலானைநினைப்பனை வேர்முக்சக்காசு பங்கய 
மாம்வளையமெடகீ/வள்ளிக்கிழல்கு, ஒயிலானகுறுநங்கொட்டி பூமிசர்க்க . 

சையிணுடனகிழங்குவகையொன்று பல மதஞ்சு, அயிலாகக்௪ நிம்இட்டி 

ப்பாண்டத்திட்சிறுடையே பசலமஞ்சுமாக்காலூட்டே.- (2௨௫)



உயி இியகாலியம்-ஆட௱, உ௱௰க 

ஊட்டி யேயடுப்பேற்ச் யை மட்டி. யொகேகவதையெட் டொன் 
: ப மய்க்கு ஓக்பெபின்பு, கீட்டியேகல்லெண்ணைபடியுமஞ்சு சேசானவர வி 
ன்பாலவ்வண்ணஞ்சேர்த்.ற,. மூட்கோய்கற்கவகையேலமிலகுங்கம்மு த. 
மதசஞ்சகல்களிசண்டுமாமஞ் நசன், கூட்கொ.ப்கெற்தமூலுடன் செஞ் 
சந்கனஞ்சிட்டி கூர்சா இக்காய்ப்இரிஇரும்பு௪.க குப்பை, (௧௨௫௭௬) 

'சதகுப்பைகோஷ்டமொ௫செல்வெள்ளிக்கொடியும் சார்வானதேவ 
- தாரம்கெட்டிகெல்லிப்பகுப்பும், விசமாகவகையொன்று சமஞ்ச' பஞ்சு 
வெயிலிலேகாயவைச் அயிடி த்தாட்டுப்பாலில், விதம்பல்செய்யா தேகலக் 
இயெண்ணைசேர்ச்துவேகவைத்தும சக? ஸில்வடி. க்கும்போ ஐ,பகமெழு 

குபதல்கண்பெச்சைகற்பூசம் பால்கானகபினுமுக்கழஞ்சட்டுவடி யே, 

வழி சீ இவோய்விநாயகனை ட்பூசைசெய்து வைக்இவொய்செட்சணை 
, 'கைவேதனமுஞ்செய்௫, கடி தீகவாய்தடைத்தாப்போல்கலமொ ன்றிலி 

ஆ 
ட்டிக் கனிவாகவடி.கட்டித் தானியபுடமாக்க, முடித்திடகே பத்துகா 

ள் ள்கழிக்த பின்பு மூறையாககாலுகாட்கொருக்கால்முமுகப்பாபடி த்கரமா 

சயக்காயசப்புவெக்கீர்கெொண்டு.ரூவமாய் முழுக்கன்௮ு பத்தி யத்தைக் 

கேளே. (௪௨௫௮) 

பத்இயல்கள்பால்தயி/மே.ர்புளிகசப்புமல்லால் பாரடா புகையிலை 

யுஃ்பச்சைமாங்கிஷங்கள், ௪க்தியமாய்விட்டுவிடமறுகாளைக்காகும்சாத்து 
இஜோம்கோய்போகும்வபணம்தன்னை, மூத்தியரீர்ப்கீனிசமோர்ப்பீனி௪ 

் ஞ்யேரெத்தம் குல்கிலேசராய்பருக் இவிரை போலும்விழுதல், இத்தனை 

யோர்செம்பித்தசெல்காகோயுமிஇழ்பிறக்கமேகமொடுயெல்லாமபேசமே 

விஷ்முஷ்டி. ம் ஈயிலம். 

ரபோம்ப்பாவொருசலைளோங்கபாலவாய்வும்பித்தமிஞ்ச சிசகேர்வும 

,ண்டைவருகரட்பன், போமப்பாயித்தயிலக்காலே சொன்னேன் பொல் 

லாகவிஷழமுஷ்டி.த்கயிலஞ்சொல்வோம், போமப்பாசன்னிசயித்தியச் து 

டஉனேவாதம் புிச.ச்இவருகோஷம்சஇழூர்ச்சை, போமப்பாமஇமயக்கம் 

- மூயல்கன்முகவாதம் பிழவிச்சுமுள விச்சு ணு வா கழுடக்கம்,போமப்பர 

கூதிவாதம்பச்சைவாகம் போக்டுல்லா இமிச்வாகமெண்பதுவும் போமே:



2 m2. அகழ் இியமுனிவசருளிச்செய்த 

வாதமென்றயெண்ப துக்கும் சமிலச்கூட்டு வகையிலுப்பைப் புன் 

னைபும்குமயில்வேம்பினோடு , சீதமுள்ளஈல்லெண் ணை விளக்கெண்ணைய் 

ல்லால் கினை வுடனேமயில்கெய்க்குவயணம்கேளு, us SQ OAs evi gs 

இவைத்்இருக்ததெடுக்துப்பால்வெண ணைதனில்கொறுக்கப்போட்டுக்கா 

சு, ஈசன் நிமயில்கதியில்வெள்ளாட்டின்பா லிஇவெந்தப்புரைக்குத்இக்க 

ைந்திடாயே. ் (௪௨௬௨) 

சடைந்இட்டவெண்ணை தனையுருக்ககெய்கூட்டுகசடற்ற முசுறுமு 

ட்டைகுஞ்சுகூட்டி, அடைக்திட்டதொருபடியில் வெக்மீர்விட்டு அப்ப 

னேபிழி*இட்டவ %தும்கூட்டு, குடைக்இட்டபூகாகத்தயிலம் வால்கக்கு 

நையாமலோர்படி கான்சல் இசபோட்ட, உடைந்இட்டமண் மணச்கன் : 
acy 

காடுப்பின்பு வோர்கலசச் இட்டுட் டத்தோடுடேசடே. (2௨௬௨) . 

pt போட து௩6வேதுவாரமிட்டினேவாவியம்போச் மண் செப் 

யொருசாணாழம், போடுஉட்டக்குழிக்குள்ளேசட்டி வைத்துப் பின்பும் 

தக்கலசக்தைக்களிழ்க் துமூடி, நாழ.சற்துவாயற்குச்சிலைமண் ணுஞ்செ 

ய்துகாட்டெருவுங்காட்டெ. ௬ரும0க்கிச் இயைஎட் 4, பாடில்லஇறக் இவி : 

மெதயிலங்கணடாய்ப் பால்காகவகைக்கொன்றக்கரைப்படியும்பஇயே. 

பதியா வகொடி.க்கள்ளியெருக்குசஇரக்கள்ளி பரிவானயிலைக்கள்ளி . 
இருகுகள்ளிப்பாலும், பதிவான இவ்விலைகள்வா டி. யேபிழியும்பழி வகை 
க்குமரையந்தப்பால்களுமவ்வண்ணம, பஇயானகுழலா தணடையிடியு்சு 
சாறும்பாச்சடா௮ுவ்வண்ணம்பருக்காழியொன் றில், பதியானயிக்குவகை 

ச்சாறும்பாலெண்ணை ப தமுமல்கலந்துவிகிபலசரக்குக்கூட்டே. () 

பலசரக்குப்பெருங்காயம்வசம்புமச மஞ்சள் படராண சதகுப்பை௪ 

ன்னிநாயகழும், விலையஇசல்கஸ் தா ரிரகங்கள்குறன் றும் விசோமமபூகா 
கமயிலெச்சம்விரைக் து, மலையா மல்வகையொன் ௮கழஞ்சியாறு ம.றப்டி. 
கீ.9வள்ளுள் ளி பரு! புமஞ்சுபலக்கா, னிலையாகச்ச। கொண்டுயிவைக 
ளாட்டி. 'கேயமுடன் இமூட்டியெரிகஇடாயே. - (த௨௭௬டு) 

- எரிக்திட்டுப்பலக்தலே வடி.த் துக்கொண்டு என்மக்காள் கணேச 
இைபூசைசெய்து, அரிச்திட்டக யிலத்தைப்பகனஞ்செய்து அப்பனே 
வியாதிகண் தொட்டூப்போடு, விரித்திட்டசன்னிமுதல்தோ ஆூம்போகு 
ம்மேலானவாதவகையெண்பதோடுந், தெ ரிக்திட்டசெளீகாகெகயஞ்செ 
ய்பு$ திரு சச்குவுள்ளுக்கோர்க? சகூட்டே, - (௧௨௬௬)



ots Baan Par ae F o, eo mim, 

சூட்டீக்கேள்குளிர்களிர வி௲்கோஷ்சரக்ளைச் செ! 'ஸ்லுஜேயு 
ள்வேசகஞுக்காசமாகும், சூட்டக்கேளிடுப்பசை து கலையுகே: கும்சூடெ 
மூம்பிக்குளிர்க்சபின்புகுளிர்சரமுண்்ட உகும், சூட்டககேள்வாக்இியொடு 
'மல்சலமுங்கட்டும்துயசமாய்காவசண்டுசோ கமாஞும், சூட்ட க்கேள்சஇயு 
ண்டால்யொழக்கன்னைச் சூட் ிறேன்வகைகேளூஞ்ச. 6 இகூட்டே. () 

சீக்திமு.ச்சக்காசுபழ்பாடகத்கோடுசிறக்ககொடி தூ விவெட்டி யிலா 

மிச்சம்வேர் ஆர்க்தகொத்தமல்லிசுக்குகிலவேமடோ Gay Reuss GIG 

&ழஞ்செளவாய்க்கூட்டுப், பாந்தமறவிடித்து முக்கூறுசெய்து பண்புட 

னேயொருகூறுக்கிருகாழிகீர்தான், சாந்தமாய் விட்டு யெட்டொன் க் 

ere தானருக்துதேன்கலக்துமிருபோ இப்ப. ip Sus. (௪௨௬௮) 

; இப்படி யேமூன்.றுதனங்கொண்டாயாகஇி கெடுத்தசுசம்குளிர் ௧02 

fap sane see, வெப்படா இருச்திவிடும்வாய்சீர்போ க்சூ ம்மெய்கி 

ரும்வாம்தியும்போம்வி றும்போக்கும், சப்பா சகைப்புடனேபுளிப்புமேச் 

ருக்கள்ளிவிடு ஆறுஇனங்சாண்டுமட்டு, மப்படி.யேகொண்டுகிறைபேருக் 

. கெல்லா மழிசுசமுமாறலுடன கன் ரமே. (௪௨௬௯) 

அறைூேன்பித்தடெட்டைகாசக்கூறு மஇத்பிழந்தபலசோகமச் 

இவாந்தி, மறையாதபெருமேசுமிருமலீளை மதிமயக்கங்கார்தலுட Qen ff 

வு.சாசம், முூரஜைவானகெஞ்சரிப்புவயித்றிசைச்ச லூட்டி னங்கள்கால்கை 
சள்காக்தல்டோக, நிறையாகவொருகெய்யைசொல்லக்கேளு நிமிவூத்தல் 

நிழ்பச ற்குக்சேற்னும்வித்தே, (௪௨௭௰) 

வே.ற-ேசம்ருங்கொட்டைகெய். 

தேத்தாம்விை ரகால்படி.தன்னைத்தேய்த் துக்சகமுவிவுலர வைத் து 

கே.ச்இப்பசுவின்பால்கனில்கனை க்கமூன் ௮. இன மறம், 

! . பார்த்துவகனையிறாகூருய்வெட்டி ப்பால்விட்டா ட்டியபின் 

சோசத்தத்திரட்டி யதனளவுபசுவின்வெண்ணைசேர்த்இடுமே. (seers) 

செர்த் தபின்புகெய்சட் டியிக னிற்போ ட்மெடப்பேற்றி 
பேர்த்இடாத திரட்டி யெரிக்கிறகம்குபொ ன்னிறமால் 
கூற்றுப்பார்.த்.தக்கடைமருக்துகூறக்கேள் £ரகமேல் 
மேத்துவதுகானிருகளஞ்சுமின்னமியம்பலகை கேளிர், (2௨௪௨) 

Cane இக்காய்பத்இரிரம்புறகாசப்பூவும் 

, கீளூதா ளி௪ த்இரியும்நீதியுடையவஇமதரம



க fe 
உ௱?௭ கத யே சனி சா ளிச்செய்ச 

வா om m4 Res? ரகமோல்மிலவ௱்கப்பட்டைசதரூப்பை  - 
அட di ல் த ல .. று sos 

seg afi ௩டுகுடனஞ்சும்வி சரகனிடை -க்குக்கூட்டிமமே. 

கூட்$மீோ முஉருக் தல்குறுகறுக்கிகிழலுலர்த்தி 
நாட்டமுத -னேயிடித்துப்பொடியாககியதையும்வடிகட்டி 

உாட்டமில்லாகெய்சட்டி மிழ் கேகெய்யில்பொடி. களுடன் 
சூட்டா ய்மூன் துபலஞ்ூனிகலக்துடொடி. போல் தூ வீமிமே, 

தூவிக்ணெடிவெதுப்புடனே துணிவா யிறக்வெடி.கட் டி. 
ஆவிக்கேற்றதினம்பசச் து ௮ப்பாகொட்டைப்பாக்களவு ட 
மேவியிருபோென்னஞ்சு இனமும்விரும்பிக்கொள் விரால் 
கோவி? இரு$தபிக்வெட்டைகூப்பிட்டோ டுங்கண டாயே. 

கண்டாயத்இசாவெட்டைகால்கைபெரிப்புக்காக்கலொடு 

(௧௨௪௪) 

வலது? 

பண்டேயெழுக் சூடிய ுற்பனை கிசு விருமல்புகைச்௪ லொட டது 

துண்டாய்வக்சக்ஷூயேே கம தொட்டவியா இயத்தனையும் 

வண்டார்குழல ப் .யத்மோடூம்ச்சி தேகம் க்இிகிமே. 

- வேது 

ஆக்கியயிக்ககெம்க் ச மசடில்லைப்பத்தமங்கள் 
தீக்கிடுபுளிக௪ப்புகிறு த் இனால்மெத்தகன்.று 
போக்்கலேகெ எ்விரா கல்பொறுப்பதுவெகுகாள்செல்லும் 

இகலரம்கியர்கதிய! கச்செய்காந்தலெரிஉக்கேளே. 

வேது. 

காக்சலெரிவுயெடத்தகற்குக்கயெ ழமொன்ற கழ். தேன் 
சேர்ந் தமினகுமறுசகமவோரா WE FOG! A Sosa ay 
பாக்சமாகநீரோர்படி விட்டேயெட்டொன்றாக்கெபின் 

(2௨௭௯) 

(௧௨௭௭௪) 

வார்ர் துவடி ச் -வெண்ணையிட்டுவளமாய்க்கொள்ளவாவ்இடுமே. 0 

வேறு. 

வாங்கிடயின்னமொன்றுவகுக்கிறோம்யொழக்கன்னைப் 
பால்குடன்பத்இயானடே ர்க்கெல்லாம்பலிக்குமப்பா 
௫்குடன்மாக்காக்காசச்செய்வதுஇரமாகாது 

சால்கமாய்் செய்வதெல்லாம் தவமுளதேசத்தோர்க்கே. 

தேகங்காக்கல்செஞ்செரிக்கல் இரக்க ழம்செப்பக்கேள். 
வேகமுடையமிள குவில்வ சீவரினவ.பிர மிழைத்தஅவும 

(௧௨௭௯)



கிம் பகாவியல் ௬. ். உம்மு 

பாகஞ்சமஞைய்தாக்கெட்டிப்பாங்கொத்சமல்லீயி3 4 து சட்டு 

ன தும விரு௩। ழிகீரிலிட்டெட்டெ ன்ஞுக் te. (2௨௮௮) 

ரஷ Cup. 

9,6 Gus Bur pos wom tora Bee ee 

. நீக்கிபோஇ தன்னை கீவடு கட் டிப்பின்பு 

தாக்டெழுலைப்பால்பா இகாரித்து கனிச் இரகம் 

வாக்குடன்சஉக்கநீயும்வறுத்தத்ைப்பொடி செய்வாயே... (௪௮௮௧) 

பொடிவடிகொணடுசெண்டேணவிடைபொமழு பமேல்போட்டுக் 

குடியிதுகூன் போ இல்குணல்கா க்ககெரிவுகிற்குகும் 

BG. Opi bs De: ஸ்ஃமாயிருக்கச் “சய்யும 

, படியுள்ளோர்தமககுப்பித்த ம்பணைச்சதுவாந்இிகளே, (௧௨௮௨) 

வேண. ஞி 

eure Bu rn சபிததமதில்வாய்கீரூதல்கெஞ்செரிப்புச் 

ea நீதியாகக்கியாழ மொன் றுசாற்மக்கேள் 5 ஊணிவத ரூப் 

பாக்கமாம்வில்வ$வரிழைச் துப்பகருல்கெடக் சுமல்லி 
- கேர்ந்தகெல்லுப்பொரிமது சம்கெல்லியுடன் மார் இரிப்பழமூ 

மார்ந்தனிகற்கண்மடைவாயொவ்வோர்கழஞ்சொன்றதே. (௪௨௮௩) 

உச்ரவல்லிசூசணம். 

ஒன்ஞும்5 ஐக்கப்படியொன்றிலொடுக்கியெட்டொன்றாக்கயதை 

அன் ருடகமுன் அஇனமக்திசரந்திகொள்விரால் 

சென்ராசென்றேவிடடகன் ற.திரும்பிப்பா. ரா «a னித்தோடு 

மென்றேயொழமொழிப்படியேபிணங்கச்செய்விரியல்பா மே. (௪௨௮௪) 

° 

'இயய் ndasAraddQusr oH gia ணினியசூரணஙம்கள் 

மயலாகா சச௪துரப்பிரணடைமணிழும் இன g, 6 மூலமெல்லா 

மொயிலாம்வில்லைபோல்கொறுக்கியுசலில்துவைக் தவுல£வைச் தப் 

படியிலாயிடித்௪.தா ளைவடி.பருவத் தடனேவைக்் இடமே, (2௨௮௫) 

லைக்க பின்புமேல்மருக் துவகையைக்கே ஞூஇரிகமிகு 

- ஏக்ததஇரிமால்கல்லுப்புமிசைக்கசெ வ்வியஞ்சித்த ச.ம்ைக 

மொய் Sh சேலமிலவும்க rLp இரக்க Bab sb BGS spor 

Bab nag cor BE ra upgnPs rye Diaz 45 wD (௪௨௮௭௬)



௨௱0௯ அக.ம்தஇியமூனிவசருளிச்செய்2 

கா சமானயிம்தப்புரும்புசா இக்காய்.க்இரி 

வீராமுடையவமுக்இனுவேரும்வகைச்குகாற்கழுஞ்சு 

சா£மூடையகடுகுறோஃணிசா இக்காயும்வெண் காசம் 4 ட 

பேராம்வகைக்குமிருகழஞ்சு யொடகவரச்சா சங்கல்மதமே. (௧௩௮௪) 

கேது, 

கல்மதம்சாசம்ெண்வேகைக்கொருகழஞ்சுகூட்டு 

பஸ்விகமருக்துகழஞ்சொர்த் துக்சையு சனில்பா இ 

லெல்வதுவச்சிரவல்லிபொடிசேசவ்வண்ணஞ்€னி 

செல்வ அழூன் அமொள்றாப்த்திரட்காணக்கான் இன்னே (2௨௮௮௮) 

இண்ணடாவக்இசக்்இவெருகடி சேனிலேதான் 

பண்ணபாகுன்மம்வாய்வுவபானவுப்பிசமுக் இரும் 

பினணடாகபாலவாயுவுடனேவெண்கோழை கானும் க் 

விண்ணடாகாசுக்கூறுவெகுண விட்டோமேபித்தம். (௪௨௮௯) 

19 aint pagan Gara O .ருகியவெட்னடக்கெல்லாம் 

இச்தியொம்வெண்ணை Baise ல்மோர்தனைச்செலுச்துவீசால் 

வெத்தியாய்கிவிர்த்தியா ரும்வேஜொன்றுமில்லையப்பள 

சத்தியம்புளிக௪ப்பு ள்ளடா சுகமதானே,. (உக) 

ம௫சனகாமசரளஞூாணம், 

ம சுகமதாமதனகாமீசு சஞூசணச்தைச்சொல்வோஞ் 
செகம்புகழமுசற்சம்கரை சிர்பத்துக்கழஞ்சகூட்டி 
"இசல்ப்சவமுக்கறாகேசெழில்கண்ட ங்காரிதாதி 
அசையவேருகத்தச்சா நிலைப்பனைபகர்கஇடரயே, (௧௨௯௧) 

பகர்ந்தது வில்வவேரும்பாஇரிப்பொன்னால்கா ணி 
சுகக்கருக ரிகத்தச்ளூரிவேர் சிறுகெருஞ்சி 
யுகக்தூழ்க்காய்கெல்லியொ கறுமை வேருடீ கோட 
புகழ்ந்சமாதுளம்வேர்வெட்டி.விலாமிசசும்வேரும்போ டே... (௯௯௯௨) 

போடம்மான்பச்சரி௫வேரும்பெரியஆவரை வேர்ப்பட்டை 
கேடியவத்திப்பட்டை, சிறக்ககோரக்கர்நூலி 
கூடியவித்துச்சா இக்காய்பத் இரிககைகீ றும் 
பச லவறுல்பு! மேலமுக்இரிடழவங்கத்கண்டே, (௧௨௯௩)



awd uses Ae 9B ar. உ௱௰எ 

கண்டசித்தர்௦த்தைக்கல்னுர்கல்ம: ங்கா SADA லி 

ட் விண்டகாளிசபத்திரிமிளகுஇப்பிலிசுச்கோடு 
பண்டதிமதுரமொன்றனுபகர்க்கனர்சழஞ்சி மூன்று 
வண்ட லர்குழலாய்மத்றவகை யினி தரைக்கலும் றோம், (௬௨௯௪) 

உந்தேகக்கா ன்ரெ on Begs rod வாமம்கெல்லி 
சித்நிலவல்க£பத்இரிசத நாகப்பூவகல்லால் 
கொற்றவாசேவதாரம்வினாவொடுகோ ஷ்டக்தக்கோலம் 
மூற்௮ுஸ் தூரிமஞ்சள்கெக்கா இப்பி பிலியின் மூலம, .. (2௩௯௫) 

மூலம்வால்மிளகுசெசாபுச த்த தாடுசெவிகச்சோ NEF 

Pawson Gu B® le கமாதுள EBC aR R 

கோல்மாமக்கறு sro Pan gis வாய்விளங்கம் 

வாலே கோமேகசப்பூவும்வசைக்கருகழஞ்சசாமே. (௪௨௯௬) 

-ஆமொருகழஞ்சுவிகமவின்குல்குப்பூவல்லா ்ல். 
ஆ 'கோவெரு துடை யகோசோசினையொடுகூ 'நினேம்பின் 

காமகதுங்கஸ் தூரிகல்லகெற்பொரியுக்கூட்டிப் 
பூமிகாடன்பருத்இப்பருப்பொடுகழஞ்ப்பொடியே. (2௨௯௭) 

பொழி செய்வசெட்டெட்டுக்கும்போற்றாற்தெழுபத்தெட்டு 

வெடி. வெயித்சாயவைக் அமெல்லிதாயிடி தீ த௫ச்சோம்பாம் 

வழு செய்துயி௫ற்பாஇகான்வங்காளசஇனிபே ட்டு 

படியவேபுதப்பாண்டத் இற்பசனஞ்செய்பண்பாய்த்சானே, டட 

தானென்றமேகவெட்டைசனித்தா துகட்டமானால் 

தேனென்றுகெய்பால்மாதுளம்பழச்சாற்றில்இன்னப் 

எ ன ட் என் ப்பொய்கிவொமும் 

ரனதேிகன்போ $காயஷ்சுப்பிரமாககண ணு, ௪௨௯௯ @ a 2 னு 

ட ௩ண்ணுவிர்காற்பக்கெட்கோள்பா இயருக் துவிசால் 

டபபுண்ணியபருடனாவான் பூமகள் விருமபிலாழ்கான் இ 

் இண்ணமாய்ப்பிலவுண் டாகுக்இனக்கோறு ம்பால்கொள்வீரா 

அண்ணா சுனி னுமியயயில இடகெய்வ துகள் (ama ) 
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- உ௱௰௰/ அகத்தயமுனிவசருளிச்செய்த 

ிறி$இடங்குடைச்சல்கீக்பப்பின்னியமுடூக்கர்திரும் ட ண 

முதிக்டொதனுபானத்இல்முத் துகீயருக்.துவா யே, : (க௩௱௧)) 

அரும்இயகாள்மட்டுக்குமப்புறம்விடுதிவிட் டால் 

இருக்தியேவாகதேம்பித்தல்கள்சேசொட்டாது 

பொருக்இடுபிணிகட்கெல்லாம் புகலிடல்கெஇகெட்டோடும் 

வருக்தியேயுண்ணகாக்தி மலப்பந்தவமீய்வுபோமே.. ' - (க௩யா௨) 

வாய்வோடுமுக்தாற்றா௮ம் வாதங்களெண்பத்தெட்டும் 

பாய்ன்றகுன்மமெட்டும் பலமேகமிருபத்கொள்றும் 

கோய்குலஏசொணிபாண்டி விஷ பாகம்கொழு:க்கும்பின் ஸம் : 

ஓய் ரத்தங்குளிர்சுரங்கள் இரும்கோய்கிருமூலமே. (sm om) 

வேறு-அதிவிடையசூசணம் 

மூலச் ொணணிக்கதியிடைய ஜகஞாணழிபள்வளைவேோிய் 
தலவிடையம்பெருங்காயம் சி ஓராகப்பூடப்பிலியுஞ் 

சாலகிதைந்தசாஇபத்்இரி சமன் முக்கழஞ்சுசா இக்காய் 

தூகளூட்சமைங்கழஞ்? துய்யஇப்பிலிகாற்கழஞ்சே. (௧௩௭௪) 

கழஞ்சியெட்க்வேர்க்கொம்பு சுடிகுவெள்ளுள்ளியப்படியே 

கழஞ்சிபத் துகாய்க்கடுகு கருத்தாய்ப்போடுங்களங்கமற 

கழஞ்பெச் துக் இப்பிலீயு மூலமொ௫சட்டாகவிரு 

கழஞ்சியபினுங்கூட்டிவோ ய் கனிவாய்வெதப்பித்தூளாட்டே, () 

ஆட்டி.யதற்குளஞ்சுபலம் Poa gil) Meares 

B00) G50 6 GF OT EOD 6 யப்பாவக்இீச௩்இியொடு 

ஆட்டியதுவும்வெருகடி.தா னருக்கவனுபானத்தில்வகை 

. ஆட்டிமுத்தக்யொழத்திலு மரும்தேனிஞ்சிச்சாமுமே, (௪௩௭௭) 

் ஆமே௫ராணியாறுவகை nie B ages gies wis 

ஆமேசுக்குகடுகெள்ளூ அப்பா இப்பிலிச மனாக 
ஆமேவெறுப்பிச்தூளாட்ம. uspel Conan Fagg om ens ts 

ஆமேகலக்துகொண்டுவர வதினாலெல்லா மெ? (நில.து லே. (௧௩௱௭)-: 

ஒழிவதகற்குயின்னமொன் ற வட்டவகைகேள்பெருக்தருர்பை 

வழியாகொச்சில்கருவேம்பி னீர்க்டில்முருங்கையீர்க்கலேயோடு" . 
கெழியாய்கொழிஞ்சிசாரணை வேர் கீஇமு.ச்சக்காசுசுக்கு , 
வெழியாய்ல்லமலைகாறகி வேருஞ்சமனாயிடி ச இடமே, (சர)



வயித்இயகாவியம்-ஆடு £. உ௱௰௯ 

வேறு. 

ட ச த். தகைஞுக்கூ ட்மியியலொ கூ க்குக்தான் இ oy GH GEG 
படி ச்சரமாகவப்பாபாச்௫ருகா மிகை 

குடி.ப்பசற்கெட்டொன்னுக்கிக்கொ ல்வதுக்கொன்றுகேளு 

முடி.ப்பதுெமருக் துமிளகுஇப்பிலியுஞ்சுக்கே. (ச௱௯). 

சுக்குகெள்ளுள்ளியோமம்சூட்ட இவிடைவசம்பு 

இக்கிலிலாரெண் டோடேத்இத்.தாழ்வில்லரக்இழியுங்கட்டி. 

ஃபக்குவத்துடன் தானர்சக்யொழத்இற்பா£ ச்சிட்பின்பு 

் தொக்கடாவக்தஇசக்இதுணிக்து,சானறிர் துகொ ள்ளே, (௧௩௭௰) 

வேழ. 

ோள்னலேகான்று இனச்துடனேமூகல் கூட்டேவிழமு௩ போன் 
குழை தானில்லை,விள்ளுவேணின்னமொருஇயொழம் கன்னை வேப்பிர்ககி 

. ல்கருவேம்பினீர்க்கில்சுக்கு,விள்ளஹேன்வெள்ளூள்ளிஇப்பிலியினோ 94 
29 சாகக்தானினமகுந்து வகைக்குமூன்று, உள்றாவேனொள்ளிகாய்க்கி 

போல்கட்டி யொருகாளைக்கருகாழிகீசையூட்டே ் (am ae) 

ஊட்டியதையெட்டொன்முக்குறுக்பப்பொட்டணத்தையொருகா 
ளைக்கருபோ து௮டைகத்ததை யுங்கலக், யூட்டியஇல்மூன்றுஇனம் ரூல் 
ம்வேசோடு மோடுங்காணின்னமொரு இயாழல் கேளு, ஊட்டியஇல்வெ 
ள்ளுள்ளிசுருவோம்பினீர்க்கு கோகோகோசுக்குவேம் பிர்க்கல்இப்பிலி 
யு, மூட்டியலுசமனாகத்தட்டியேயொழ மொப்பாசச்சல மிரணபெடி.கா 
ன்சேசே. ; (sane) 

சே £டாயிப்படி.சேமூன்றுகாளப்பா இனந்தோ.றுமெட்டொன்ாய் 
க்சூ.றுக்கவொயம்ச,வாசடாவிருபோ.து மருக்இனாக்கால்மாசகலம்மூலம்வே 
ர்மடிந்துபோகு, மாசடரப த் இயங்கள்புவி கசப்புமாத்று ஆச்சரியங்கயொ 

். ழங்களசடோவில்லை, பாரடாவேண துண்டுகருக்கச் சொன்னோம் பண் 
பானசிவதைசூசணம்தான்பாபே (௪௬௧௩) 

Fiaven & Gr eset io. 
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பாரப்பாவெதைசூரணச்ைத்கானும் பாடினோம்சிவசை யொரு 
பலர்கான்கூட்டு, பாரப்பா இகிபலையுங்கொத்தமல்லீ சோணி vaiQeer 
புசமிந்துசெவ்வியமுத்தக்காசு, பாரப்£இரிகமிகுோகங்கள் ரெண்பெண் 
பாகச்சிறுமாகப்பூவனனபே.இ, பாரப்பா விலாமிசசுவசகைக்குமுக்கழஞ்சு 
பழக்தேவசாரசமிலவுய்கபத்திரியே, (௪௩௧௭௪) 

4



உ௱உ௰ அகத்தியமூனிவரருளிச்செய்க 

பத்இரியுங்கோ ஷ்டமொகல்லகெக்சம் பரிவானபொரிகர ரங்கஸ் 

தூரிமஞ்சள், முத்திரியா ௪டாமாஞ்சிவாய்விலங் ௩, முழதையாகவகைக்கெச 

ன்றுக்கொன்றமையாங்கழஞ்சு, இக்கனையாகாளேழு மருக்.துலர்த்இயிட. 

த்துஎன்மகனேவடி கட்டி ஜனேயந் தடைக்கு, ௮த்தனையுமொன்றாய்க்கல 

, கீறுசூரணித்து அரும் துவா ய்வெருஃடி தானபானவாயுவுக்கெ. (௧௩௧௫) 

வாயுவென்னப்பட்ட க்குத் கேனிஞ்சுச் சாற்றில் வளமாகவொரு 

போது துகெள்ளத்தரும்,தேயமுககலக்தியதுபழம எம்கீர்க்கட்டுக் இறந்து 

விடும்மல்லா துகேகசொஸ்சமூண்டாம், கேயமுள்ளடேர்க்காகுமலக்கட் 

டில்லைகினைவுகெட்ட மாக்தருக்குச் செய்யவேண்டா, மாய மூள்ளமருக் 

செல்லாமடக்கம்விட்சசே்சொன்னோமப்பனேகெப் பில்லையனேககோ ய் 

பறக்கும். (sme ௬) 

வேறு 

பற் *கம்பக் தமாட்குள்பழமலல்கழிவும்வாய்வு 

மிதந்இிசிமூஷ் ணக்போ க்குமிருமலுமிளை நீங்கும் - 

இதக் இ௫க்கதேககாச்திசெய்இ% இன வும்வால்கும 
நிறைந்ததையுண(வந்3ரல்டீன பிணியண்டொட்பாசே. (௧௩௧௪) 

வேது. 

ஒட்டாதசளையோடி ருமல்விக்க லோடிடவே.இப்பிலிலெக்தயம்கெ 
ல்லிப்பருப்பு- தட்டாச்சிழ்றரச்தைநெற் பொரிசர்க்கரையுஞ் சமஞகைவ . 
கையொன் றமுஞூயாறு,முட்டாகக்கா யவைத்துத்தூளாயாட்டி முறை 

. யோடேவடிகட்டிக்கொணச மெய்யில்விரவி, கட்டா கவந்இசக்தஇகொட் 
.டைப்பாக்களவுகடங்களறத்தின் றுவரில்கள்ளம்போமே. (௪௩௧௮). 

கள்ளம்போம்களகளத்த யிருமலீளை கபங்களொடுகயக் கூறுவிக்க 
ல்போகும், கள்ள்ம்பேரமின்னமொன்.று விக்கலுக்குகனிக்கதொருவிளா : 
ம்பழத்தின்விசையைப்போக்ககள்ளமில்லா முலைப்பாலில்சாரிதீதப்பால் 
கடியநல்லஇப்பிலியைவறுத் தக் கொண்டு, கள்ளமறச் தூளரக்இவடி. த.௮ 
296 gn கால்கழுஞ்ண்கும்ளொவேசேட்டகளிலே, (seem) 

கரியானதிவையொக்கவொன்ஞப்ச்சேர்த் து சறக்ககொம்பில்கேோனி 
லேசகலந்துகொண்டு, விரிவானவ௩இசந்இ கொள்ள விக்களெல்லாம்பறச் 

கோடுமிலைப்பூமீளை, பிரிவா னவிருமலொவெரட்்சசாகம்பேசானகோகக 

மூதல்பிரிக்துபோகும், தெரியா சவகையெல்லாம்சொல்லிவிட்டோம் த 

ந்தமகாவில்வா திலேயெமா நிலத்தே (தக௨)



உர . 

உயி இயகாவியம் ஐடா. 22% 

மகாவில்லா இலே Fue, 

மானிலத்தில்வில்வா இலேகியக்சை வசைய சச்சொ 8 gy TG capi ou 

Mort ad, srote d Giver sAnwat ow ser sar Bu ad aia 

ஞ்சுதுலா.ம்கொறுக்கித், தானென்றபாண்டம்இ வஞ்சுககூநீரு ௩ சாதகமா 

யடப்பேத்றி யெட்டொனருரக்குச், கோனென்றலம. கட்டி காழி சோகது 

கூரூகவஞ்சு துலாமபொடி யைப்போ டே. (a a) 

: 'போட்டபின்புசர்க்கரைதானுருடம் சானால் பிறகூமகை வழ. கட்டி 

ச்சாழிசேர்தது, காட்டமுடனிஞ்செ௪ ர்கெல்லிச்சா ஐம் நலமாக வகைக் 

குமொருதணிசேர்க்.த,விட்டி மையில்லா கடை மருக்சைச்சொல் வோ 

ம்வெதுப்பானவெய்மிலிலேகாயஙவைக்துக், தீட்டடச தனிமிளகுப்டொ டட 

் யுமொருகு அணி இப்பிலியுஞ்செவ்வியமொடு தாளாஐ படியே ( ௩௨௨௨) 

a சடியல்லால்பலமாகச்சுக்குப்பத்சஞ்சுபலமேசகியேலமிலலங்களு 

அநாகங்கொடியதாளி௪பத்்இரிசத்தசக்தைமதுரங் 
கோட்டமொ Gurr 

த்தையக்றொகாரம், தடியாகவகையொன்றுபலக்கானஞ் 
சுசொன்னஇன் 

பின்சா இக்காய்பத்திரிரம்பு,பொடியாகவகையொன்றுக்கே 
ஞ்சு பலக்கா 

் ன்பொடி.யாக்மெருகதெல்லா 
மவடி.கடடிப்போ டே (௬௩௨௩) 

'வடி.கட்டிட்பொடியெல்லாம் 
கூடச்சேர்தது களக்பெறகி இயொழ 

மொடுபாகுசாதல்லால், கெடியதொருகருப்பம்பால் 
கொம்மட் தமாகளை . 

யாம்கேத்தபெறுபழச்சாறுவகைக்குமஞ்சுபடி 
தான் மூடி.வாகழுன் சாறு 

ங்கூடக்கூட்டி மூதையோடேவடுப்பே௰்றிப்பாகுகா 
ச்சி, அடி மூடியாயி 

ருக்கன்றகணேசனைப்பூரிச் து௮க்குழம்புபாடிலேமருச் 
துமமைத்தி௫மே 

க 

மருந்தானபொடி. ப்பா தில் தாவித் தூவிவளமாகக்கைவிடாக்இண்டி க் 

ண்டி, பொருக்தவேூளெதியபின்கெப்படி சண் டசையும் பொலிவுடனே 

விட்டிளக்த்தேனுமவ்வண்ணம், இருக்கவேவிட்டிஎக்கலேகயமாக் க 

“ண்டாய் இன்னவேயிருபோறுகொட்டைப்பாக்களவும், அருக்கவதுமண் 

ட்லந்தாணனுகாதஐுகோ ய்களசடி.ல்லைகோ ய்க்சூமா ர்பாணியெனலா மே 

ஆமப்பா தீராககோயுங் சேட்குமகனாலே யொழிகிள்ற வியாதிகே 

ச, வேமப்பாகுனமமுதசத்குஷ்டம்டோகும வெட்டை போம் சதியோ 

டசோியம்போம், போமப்பாக௲பகாசமிருமலிளை புவகச்சலொடு கெ



டி Le ட்டன 
உ௱உஉ௨ Oi கம்இயமானிவாரு ரிச்செய்ச 

endef Gs seria, தாமப்பாகாமா லைதொக்துப்போடு ann ahs 

குமஇசொசமகாடாதோடும், (௬௩௨௭) 

ஒ$றெவயிறினைச்சல்சத்சக்கடுப்பு முளமாக்தைதலைகோயும்சுசமா 

ந்சைதீரும், சாடுன்தயெரிவிரிவுங்கரஈ்தல் தரும arent GCs pp tp 

ப்பிசமுக் தீரும், வாடா,சபுலத்இியனேஞான இலா வளமானகிவயோகி மச் 

௪கேம்இரா, காடுகின்தகே: பெல்லாம்விட்டோடிப்போம் நல்ல பிரயோக 

மடாபத்தியமுமகலமே. (௧௩௨௪) 

பத்தியமுப்புகெய்பால்துவஓரப்பருப்பாம் பமுககற்றும்வமு.சலய் 

காய்ஹருல்கைப்பிஞ்சாகும், சக்இியெனுமுளைக்கணடுமேவரைப்பிஞ்சாக் 

சுனிகெல்லியணடகொடுவிராக்கேளிஎறுமீன், லெத்திபுரிவெள்ளாகா 

டையுச ஐும்புமீன்வகைகளிதுகெ.ல்லா மலர்க தியேகூட்டுமத்தியிலே 

விடரமல்கீமணடலக்காக்கொண்டால் மகா Sou யுக தீரு ம$்தமூமை கிய 

நதியே. (see) 

வில்ல. இலேகியம். 

மூ மைக்குவில்வாஇ லேயெத்தை வகையாகச்சொல்லுகறேன்மை 

க்காகேளூ, மகிமையுள்ளவில்வவேசோசஞசபலக்தரன் வாகாக கொழுக் 

கிலேயிரு தாணிகீரில், மகிமையுள்ளபாண்டத்தலிட்டுத் 2ஜட்டுஉளம்பெ 
றவேகாளொன்ஞுய்க்குறுக்வெடி கட்டி, மூமையுள்ளசக்கரைதானீயாறு 
பலத்தை வற்றிகின்றகியா ழ.ச்இல்மாட்வோயே. (௯௩௨௯) 

மாட்சிவாய்போட்டஇலே.கர்ச் தக்கா ச்சிவத்றிய ஐகுழம்பாகப்பா 
காய்கிற்கு, மாட்கவோய்மீளகுபொ டி. செவ்வியக் இப்பிலியுமவளமானமகா 
சாஜயோக தீரா, மாட்மெலமச்சகேந்திபுசசரவகையொன்௮படி. காலா 

ய்வகுக்கக்கேளு, மாட்ிவொயேலமிலவுல்£ மிஞ்டு மகத்தான௫றுகாகம்தா 
னிசபத இிரியே. (mm) 

ப.த்திரியேடி வைக்கெல்லா ம்வசைக்குமொருபலக்கான் பசர்சாஇப் 
ப.த்திரிகிருமீபுபலமரசையா, மித்தனையும்காயவைச்துத் தூளாயா ட்டி.யிய 
ல்பான்௫ா றுபாகிதுபருவங்குழமடாய், வக் இவரும்பத.த்இலே கடைமருந 

அதிதாளை வடிகட்டிக் தூவிய)ைவாகுடன்ள௮,வெத்தியாய்லேகயமா 
மதிலேகெய்தேன விட்வெச.ஐ.மாக்குவிரவியதைக்ண்டே (௬௩௩௧) - 

கண்டியதுலே௫யர்தானுண்ணக்கேளு கேடில்லை கொட்டைப்பா 
க்களவு௮ந்திசக்தி, இண் டியலேூய மருக்தவயிற்று வலிஞ்ன்மங் இண்டு



 



உ௱உ௭ ஆகத் இயரமுவிவரருளிச்செய்௫ 

வேறு. 

லேூயமே ர்பு.துக்காகச்இட்டுவைக்து யென்மகனேவியாஇகண்டு 2) 6 
சந்தி.லேயமோர்மண்டலங்கசா னுண ணுவுண் ணுமியலபான் வியா இபோ 
ம வகையைக்கே சர வேூயர்தான் சிலேற்பனங்களெல்லா£இருமிட ர்பமித் 

ம்வாயுவென்தகெல்லா தரும், லேூயெத.தாலிருமல்பேர் மசூண் டல்வா 

ய்வுமெட்ச௯கைக்குன் மங்கள் பலவு தீரும். பரந டை (2௩௩௯) 

இரா தவிக்கலொடுவோங்காரள்சள்' இ மானபினிசங்க ஞுரவேச 
ணைகள், இராகசுரதேத ஒஞ்சன்னியோடுசேகத்திலேக்கல்குத் த.ச்கூடை 
வுளைக்சல் இருக், இராச வு_பிசங்கள் நீசேத்றம் விக்கஞ்செரியா மலக்கனி 
்ன்மர்தஞு ச பித்கம், இர 1 2கெஞ்செரிப்_ தாந்இசூடிதெளியா ப்லகேோச 
வகெளியுக்கானே. .  (க௩௪௰) 

வெளியா ஷோகங்கள்பலவுக் இருக் செப்பினேன்பத்இயத்தைகஇர 
மாய்க்கேளு, லெளியாதபுனிக௪ப்புையிலைமாம்இஷங்கள் Prien ate 
மபைப்ப!கல் பூசனிக்காய் பெளியா துபிலாக்காய்கான்சுரைசேம்பியிவை 
கள் தீண்டாதகேவிலகவிவிடுஷ்சோ த்கருக்தக்கேளு கெளிவானகெப்பா 
லு சிளகுமூபபுசெல்கடை முளைக்கண்டுவழுசலையமாமே, (௪௩௪௧) 

ஆகுமப்பாகொடுப்பையோ டவரைட்பிஞ்சு மப்பனேவெள்ளாட்டு 
க்கண்டமாகும், ஆமப்பா கடல்சம்பைகேளுமாகு மக்கேசங்குளச்சம்பை 
யலாக்ததாகும், ஆமப்பாழுருக்ைையிலைபிஞ்சுமாகு மழை க்க்ரைக்கறை 
Hb BIS, ON கமாகும் ஆமப்பாபசுவினமோர் புளியதாகுமாச்சரியஞ் 
சுவரசசுடோரிஞூரண ச்ைககேளே, (௪௩௨௪௨) 

சுகாசகுடோரிரூரணம், 5 

சூரணமாஞ்சுவாசரென்றகுடோரிசன்னைச் சூட்கேழேன் திரிக்கு 
இற் மச ச்சை, ஞூூணமாவக் Bop sa Sinem eviken சூ சொல்லரியதெசா பு. சம 
பொரிகா TELFAD OCS, சூரணமாக்காளிசபகதிரிரெட்டி கூட்டி. சூரியபு 
டக்தினிலுலர்ச் இச தானா யாட்டி, சூரணமாய்வடி கட்டிக்கலக்துபு துக்க 
சக். தூட்வொயனுபானஞ்சொல்லக்சேளே. (௧௩௪௩) 

.-சொல்லக்கேள னபா னர்தேனிஞ்சிச்சார் சுகமான ஈறு கெய்யுங்கூட்' 
ஓூப்பாரு, சொல்லக்மீசள் தீருறதென்னவெல ரூல் சுவா சமென்த தொ. 
ண ணு ற்மூ ௮ம்போசு ம் சொல்லக்கேளீளையொ டயிருப aaa FUGL Fa 
லெட்கூட்முகல்தாளாய்ப்போ குர்சொல்லக்கேளிகத் “காஜு செக்தூ௪ 
மபுகுக்கால்கொல்லினைகள் Magee a Euan Bos oor. (௪௩௪௭)



ond Dusen Pus as Gar. உ௱உ௫ 

குமரித் யிலம் 

கருதிவெட்டைச்சூட் டூக்குச்செப்ட ச்கேளா சுகமானகுமரியென்னு 

ந் தயிலந்கன்னை, சுருஇ வட்டி கேர்முக்சக்காசுசாணும் துகைவகைக்ெ 

ண்டு பலக்சோணப்போட்டு, சுருகொட்டி முடக்கொத்தான ௫ மேக் இரு? 

வேர் அழ யானிற்றுமுட் டியில் மிச்சநாரி, சுருதிதாமரைகளையம் ரோ 

ஞ்செல்கழுகீர் அணுக்க "ககொறுக்கியிட்வெகைஞன் ஐ. லமே. () 

வளகயொன்றுப லூன் அவி ஞ்சேர்ச்தா மைச்சனேயிஒச்துத்தா 

ள்பாண்டத் இட்டு, அகையாகக் தூணரிநீர்விட் டமிப்பிலேற்றிசக்கோன் 

: ov gaien லொன்ஞுய்கு ஐக்வொ க் பகையாமற்சா அவனை ஃகரிசாலைச்சார் Tut 

் ம்கானரிறு ரை ச்சா.றுங்கூ ட்சி, மிகையா சகொடுப்பைமொசுமொசுக்கை 

EF gy மேக்குமரிநெல்லிக்காய்சாறுஞ்சேசே. ் (௬௩௪௯) 

படடிச்வள்்ளிக்பெறிகுக்சானு சதங்தன் .- ன்ன ய 

ப்பா, சே டாபடி.கானும் வகைக்குகாலு சோலவிட்கோலொன் ஐய்குறு 

க்இிவால் இ), Bere ஈஞுன்வைச்சயொழக்கோடு இசட்கிவாயாவின்பால்ப 

ஓ.சானலு. சேசடாதாழியொன்ழில்கப்பு4கட்டி இருக்கயெண்ணை படி. 
காலுவிட்டச்செய்யே, ்.. '. (௧௩௪௪) 

செய்யடாவிகாயகனைப்முசைசெய்து இறமாகமேல்மருக்துசெப்பத 

கேளா, செய்யடா கெல்லிழுள் ளிம௫.சமேலஞ்சிறக் ௧௫.2 bra pS oe ao 

சஞ், செய்வடாமண் ௪ட்டிமாஞ்சிமாமஞ்சள் செண்பகப்பூப்பமுக்கைவே 

ர்செவ்வள்ளிக்கொடியும், செய்யடாகழ்கெர்கஞ்செஞ்சந்தமை ௪த்இடெ 

் இஞ்சகஸ்இரமாம்வேசைபோபே. (௩௪௮) 

. போடடாயிலவுல்கப்பட்டைபத்சுசியும் புகழ்பூலாங்கிழங்குகோஷ் 

. டம்ச௫ம்புசா இக்காய், போடடாபுகழவேலகைமூன்றுச ழஞ்சிபுரளவே 

- பிடித்தாட்டுயிளகீராலே, போட்டடாகலக்கியெண்ணை கயாழக் சோடு 

பொலிவானசாறுபாலுடன் தாழிக்குள்ளே, GC: ர௨டாவடுப் பேற்றிச தீ 

யைழுட்டி புசையற்துமூன் முஙாள்சிறுகொதியும் பூட்டே. (௧௩௪௯) 

பூட்டியபின்காலாகாள்பதல்க0இல்கீரும் பொடுியாமல்வள்ஐூபத0௧ - 

முலேதான், ரீட்டியேசட்டி.மூன்னங்குங்குமங்கஸ்தூரி நிசபுழுகு௪ட் 

1 Out Car Grae den யும்கசை ae, நாட்டியேவகையொன்று கழஞ்சிர 

ண்டு நழுக்கியிட்டுவரித்திலாய்ம்தயிலந்தன்னைப், போட்டி யிலை on 

உத
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Bar. தானியபுடம்வைத்து பேரக்குடனேகால்காளைக்கொருக்கால்மு 

மூகே. .... ௩௦௦) 

(papers யேக்காயரைப்புவெக்கீர மூமுக்கன் பபால் சயிர்மோர் பு 

ளிகச௪ப்புமகற்.று, மூழுகடாமுறையோ டேமத்னாகாள்கூட்டிமோ சமில்லை 

குமரியென் pissing ges, முமுகடா பி.கு தவெட்டை தலைகண் ணோவு 

முசடாவைட்சூகொக்கல் இரும், முழுசடாதேகமொருகாந்திசா ணும் ஞூ 

க்னொர்ெப்புமலபந்தம்போமே. 2... (தகடுக) 

அ.சச்கெண்ணை... த 

பக்கமுடனரக்கெண்ணைபித்தகெட்டைசசங்கள், பகையாசையித் 

இயகீர்கமூறன் அுதகைப்டணைப்பும், கொத்துடனேபோவதற்குக்கொ ம்பரக் 

கோர்படி. தான் கூராகப்பொட்டணமாய்கட்டி ப்பின்பு, சித்தமுடன் சீல 

ங்குறுணி- னிதோளார்இரமாய்த் இஷட்டி யெரிக்துமாலென்னுய்வர் ங், 

வைத்தவுடன் கு.றக்தொட்டிவமுக்கறாவேர்வ-ஃகஃயொன்௮ பலமஞ்சுகொ 

ஓுக்டொயே. 
(௬௨௫௨) 

கொறுக்கயேசலங்குறுணி தன்னித்போட்டு கேசாகவேகவைத்து 

நாலொன்முக்க), முறுக்கியேயிவ்வகைகள் பிழிஈ் தசய: ழங்கள் மூட்டுவா 

ப்தயீர்தண்ணிர்ப்படியிரணடு, மறக்கியேபசுவின்பால்படியும் நாலுவா 

கானபழங்காடிபடியிரண்டு, ச.றக்கல்லால்ட ல்லெணணைப்படியும் நாலு 

ம்தா(தியொன் றுசாப்பிட்சிசொத்றக்கேளே (௬௨௩௫௩) 

சாற்தக்கேள்விகாயகனைப்பூளசசெய்்.து £51 Alacer & இயானித்துக் 

கற்க$்தன்னை, சாற்றக்கேளமுச்ஈருகுறும் கொட்டிவேரும் சதகுப்பை ' 

பொன்மெழுகுசேவதாச, சாற்றக்கேள்சிற்றர்த்கைடபோலேமஞ்சள் ச 

இக்காய்பத்திரிகறு 1 புலெட்டி வேரும், சாற்நக்கேளிலாமிச்சம்புமுக்கை 

கேர்நன்னாரி சக்கோலம்கோஷ்டமொ* முத்தக்காசே, (on Ge) 

முச்சக்காசதிமதுரஞ் செவ்வள்ளிக்கொடியுர் முறையாகவககயொ 

ன்றுகழஞ்சிநாலு, சுத்கொக்கக்யெழாவைத்துயிடித்ததாள் கன்னைச்ச 

கமாகக்யொழக்கயிர்தண்ணிசாலாட்டிக், கொத்தொக்சக்:லக்யே யொ 

ன்ரூய்ச்சேர்ம்.த.க் கொடந்தியைமூட்டாமலொழுகு இயெசி2து வற்றக் 
காச்சமலேகூன் றுநாள்கழித்து மற்றுகாலாமாளில்வஓ. க்சமப்தம்பாரே, 

ப சம்பாருமெழுகுபதங்கண் டூக
ீயம பருவத் புழுகு neato 

போசினையுமபோ), விகுமபாருவகைகொனறு சழஞ்செண்டு மெல்லி .



வயித்இியகாவியம்-க.ற. உ௱உ௭ 

சாய்பொடி ச்சிடவேடி.ப்பாயப்பா, மிதம்பாருகுளிர் விட்கேவண் 0 சட்டி, 

5 வைத்து மிருமல்கானியபுடம்பத்துகாள்கறித் 2 பதம்பாரு .நாலுகாட் 

கொருக்கால்குறற்க ௨ வாகான இயுக்காயாப்புவெந்கீரே. (௧௩௫௯) 

மந்தாரகாசக்கயிலம். 

கெக்கீரும்விளாவாமல் முழுக்கன் ௮.சயிர்பால் விருனபுளிகசப்புப் 

புகையிலையுமாத் அக, தக்கீர்மைகோய்களெல்லா விட் டேயோடும் சாற்றி 

னேன்மக்காரகாசத்இன்தயிலம், பன்னீர்போல்தெளிவதற்குக்யோழக்க 

ன்னைப் பாட ஜேன்புலத்தியனே பகசக்கேளு, ஈன்னாரிகு.றும் சொட்டி. 

பொன்னுல்காணிஈல்லட்டத்தத்இிவேர்9%இத்சண்டே. (௬௩௫௪) 

டட 'எந்தியொடுமுடக்கொச்சான் சோர் செங்கழுகீர்சிறக்த கின்பம் 

'இழல்குகீர்கள்ளிக்ழேல்கு, போக்தஅல்லிசாமரைவேர்வெட்டி. யிலாமில் 
சுப்புகழாலம்விழுதுமாவசம்பட்டையோடு, சாரந்கமலைதாங்கிவேர் நீர்ப் 

'பூலாவேருக் சறிச்திவோய்வகையொன்றுபலந்தான்மூன்று சேந்திடிச்ச 

- சலமயல்குலுணிவண்ணீர் இட்வோய்மிடாவிகிட்டுக்தியைமூட்டே. () 

- திமூட்டியெட்டொன்னுய்குதுக்கவொய்கி லைவடி. கொண்டு பின்பு 

_ செப்பக்கேளு, கேயமுடன்கடையருக்துகம்கஞ்சேர்க்க நிகழ்க்துரோ 

மேலமிலவுங்கமதிமதுசம், மாயமுறுவாய்மரமஞ்சள்சகஸ்திவேதிவாய் 

. விளம்சக்கோலம்கோஷ்டம்சிறுகாகம், காயமுள்ளசதகுப்பை. வெக்சைய 

ஜ்சகதிச்சாய் சல்லசேக்கசத்ைசெவியல்கூட்டே. (கடும் 

3 செயிபமொடுசெண்பகப்பூத்தேவதாசம் இரை + FSGS வகைக் 

Oars weipesmapen wy குவியவேகெல்லிமுள்விகெக்தம் se gr figs 

் சள்கூமரியபு முக்கைவோசாஇபச்இரியும்,செவியமுறு ல்கோதும்பைரு 

ம்புகாத்கழஞ்சிசெஞ்சர்சனங்கொத்தமல்லி இப்்.பிலிசித்றர ச்தைகவியவ 

ருக்குரோணிகிளாவரிதொலும் கழஞ்சிரண் வகையொன்றுகாயவை 

eo Cu, (௬௩௬௦)



உ௱உ ௮ அகம்தியமூனிவரருளிச்செய்ச 

இடிபொடியைத்தாழைவிமுதுச்சாற்றிலாட்டி. யியல்பாகச் சாறுப 

ூயொன்றுவிட்டு, வடி. வானகுமரியுட சா ஓமனாப்படி யும் "வளமான கல். 

லெண்ணைபமு மூன் றுகல௩து, முடிவானயொழமுன்புவைத்த இலே சேர் : 

த்துமுஞர்தத . இல்மஞ்சளில்காப்புக்கட்டி.ப், Lig at GEES stot elem Ly logs 

oFQeug vie _CoubiCup ds Benwap Cr. «> (amere.) 

மூட்டியேயெரிக்சிட்டி கூன் ஐ ட்கப்பால்மெழுகுபதக்தன்னிலே 

க.டிக்குமவேோரகு, நீட்டி யேபுமுகுடனேபச்சைக்கற்பூரநிசமாங்கோரோ 
சனையுமவககைக்குமிருகழஞ்சி, tat Lg CuQurg 6B Cag. s BBs 

பிலம்வணடு கட்டிதானியபுடம் வைத்தெடுத் துக் கொண்டு, மூட்டியே 

௩ பலுகாட்கொ ருழூழுக்குழுமுகு முறையோடேயேக்காயைப்புவெக்கீர் 

வாசே. we பத (2௩௯௨) 

ous F&O) gy caer Car முழுக்கன் றுமோர்கயிர்பாலிறச்9 மருவுசலும்பு 

னிசசப்புபுகையிலையுமா D0, வார்த்ததணெணைமாழுலரில்பேசம் கோய். 

கேளுமைக்கனேமக்தா சகாசமொ௫யேங்கல், வார்த்தெண்ணை- முழுகை 

பிலேயிருமலீளை மகத்தானபக்கமம்தா ரகாசம்,வார்த்கெணணைமுழுகை 

யிலேகபாலநீர்ப்பாச்சல் வாதமொகுபபொ.றுமல்குறுவேர்வைபோ மே. 

குறுவேர்வைகெஞ்சிருமல்கெஞ்செரிப்பு கூறரியவேரோ௫: பித்தம் 

தலைகேய்கண்வலியுள்,கறுகிறுப்புமுறிக்தொடூ்ுிபிவைகளெல்லாம்தா 
ன்கேளடாவுப்புடனே துவமாவழு -லங்காய், மறுவில்லாமுளை த்.தடக ஐ 

கெய்பாலாம் மற்ஜெொன்றுமாகா.துவாகராட்சகனே, (௧௩:௬௪) : 

வாதசா ட்சதக்குளிகை, 

வாதராட்சதக்குளிகைதன்னைக்கேளாு வகையாகயுமைக்இறேன் மரு 
க்துகீகேள், பே சமறவளர்சூதம்டெரிலோகம் பிலமுடைய காக்கமொடு 
செந்தால்கள், நீசமுடனவகையொன்று பலக்கானென்று' கேர்வர்சாம. 
ஜனோசிலையும்சசகெந்தியோட, வே ச்முறைநாவிலிங்கம் வெண் BAT BH a 
ம்விசச்கன்ஞ்சுவகையாசச்சுத்இசெய்யே, : . (௧௩௯௫) 

os சுத்இசெய்சமருந்துடனேசெக்தூ சற்கூட்டி சுருதபெத :நொச்சியி 
லைச்சாற்றிலாட்டி, ௪த்கடெறத் காளரக்கிகெல்காசலத்இனகுப்பி கோன் : 
po Gin devin sain ணேழுஇரஞ்கெய்து, சுக்பெத மருந்கடைச்சு மண்ணு 
ஞ்செய்து சூட்சமா யோட்டியகிப்பொன்றுபோடு, சுத் தியாய்சாழியொ 
ன தில்காலுவிரல்மண்ணும சொ ரிர்துருப்பிவைக்கபின்புமணல்கழு,த்கி 
ம்கொட்டே, (௧௩ ௬௯)



உயி Guar fase ag F a. உ௱உ௯ 

.. 'கமுச்துமட்டுிமணல்கொட்டிச் சியைநாட்டி கமலஙவன்னிட பாருசா 
மங்காடாக்கிளியு: பிள பூ, பழுத்துவிழப்பதினொன்று ௪பமமாட் ட்ஒிபார் 
ப்ட ளில் செந்து. ரம இச்சப்பா Dap க்தரிக்கார்பசக்கொழு நவது குபா 

னக இல்விய/ இகண்டுமருந்துகொடுவையே கெள்னில் இழு ஓ.விசிந் 
இிரிக௫்குவ௮க்கதூளி Poin woof dvacvé g gy Bou Gw. 

ராட் இண்ம்பணானிடை செக்தாரங்கூட்டியொருகா ளைக் இர் aoe 
யொடுங்கமட்டு,. ஜட்கவய்சச்இகூன்ம தேகலஷூடகுன் மம் முழன் - பஇ 
செர்டிவுகைகுன்மகயோனூர, நாட்கிவாய்வாகசுரசன்னிகதோஷச் இற்கு 
Oe Bud 5 அலர ட தேேல் முப்பால் டி, (௧௩௬௮) 

சோசடாபூகாகம்வெள்ளுள்ளித், தயிலம்சோதலே பணவிடைசான்செ 

க்தாரக்கருக்கப், பாசடாவிழு। $ ச. ிபலபலகோயகன் ஓபாவ்கானவணு 

பானஸ்பரிக்இட்டாக்கால், வேசடா குத்றுனிபிக்ளியாக்பிகல்கா 1p 8 9 eet 

மூகற்புண்பொடி களினவகள் தீ ச்” “சிரடாஇரிகமிகுக் தாள்கேனிலூட்ட. 

சவேஜ்பன் க்கொண தாத்று அமசிசக்கும்போயே, (:௩௨௬௮௯) 

வே.ற- 

ண்ண ரிவுவெ டி.ப்பதங் இிராப்பசல்கியெரிப்பசல்டி 
தரங்கம்பேசன்றவனல் சூலைசன்னிவா தமண்டகோய் 
௮ ரங்கம்போன்தபினிசமூமானசொண்டை ப்புச,சசையாப்புப் 

[ப் மக்காயோனிலிககப்புக்தெல்லாம்புச்தும்போமிகற்கே. (ane) 

இ.தக்கேகுஷ்டம்பதினெட்டமிசங்குக்களகோய்துடைவா ழை 
யதுகணபிளலைகர%இயுடனாருப்பவுத் இரம்பலவாய்வு 
முதுகணசெவிசோய்செவிப்புச் தமூலளோகம்விட்பிருஇ 
க.துக்கால்குறைநேய்விஷகடியுமசகாணாகோடங்கண் பதியே, (௧௯ ௭௨) 

அசுவாதிசூசணம், 

அ.றிவாலறிலாய்சுவா இசூ ரணக்தன்னையழையக்கேள் 

் பிறிவாய்வர்கபலறோகமபோகும்படிக்குவ 1 SEG Cat 

. சூறியாயிடி ச். துவடிகட்டி கூட்மிமருக் அ.இரிகமகு 

கெறியாஞ்சாஇக்காய்பத்இயுக்தமதுரங்ொம்பாமே, ட ட. (த ௩௪௨) 

ஆமேகடுிகுஜோகசணியும்சம காகங்குழுசானி 

.ஆமேவகைக்குமுக்கழஞ்செயனலில்வெதுப்பித் தூளாக்கி 

. ஆமேயிருபக்மைய்கமஞ்சுமஇகசனியிலையொக்க. . 

ஆமேசெட் டியமுக்கராவேர்ப்பொடி யுஞ்சூரணமாச்சே, (௪௩௭௯)





A 0 a Fuser Pure Bar. உ௱ஈக 

விலம்.தனில்காச்சியுண் மி மேற்சலியஉசைப்போடு, நீலனென்னவரும் ௪ 

ன்னிதிரஈல்லெண்ணே நினை வுடனேகாச்சியுணமமேலுா பூசே. () 

் பூசுவாய்மலல்சக்குமிருமலுக்கு பூட்டடாகொண்டச்இலருந்தி மே 

த்பூசு, பூசுவா ய்குடைவுதெற்பரோகவாய்வு 2பபனேயிஞ்செசாறதனிழ் 

கொள்ளு, நேசமுடன் மேகெ.ட்டைத்தா து௩ஷ்டம் Ox: wh eyir Bans 

He ge hes அரலிலருர் ௮, மாசம்துக்கசப்புடனேபளிப்புமாச்சுமண டலக் 

தானுணடவர்க்குவல்வினையும்போமே, (௧௩௮௦) 

Busine #94 go F 06 09 8 பேர்க்குப் பிலமெனுமாயசுவர்த் இக 
கும்ககிவ காணாமப் சொல்லி வி டோம் காயசிச்கியாகும நலக 

பெழதவேபன்னிரண்டு இகங்ககுன்ட பேர்க்கு கேமபபாசேகமதுபெடன் 2 ; OH ந் த 
னி௰௰மயோரற்சிவக் து ே ஜ் 79.15 வஞ்சக த்திரசுஇ.லெனு ண்டாசகு ம், ஆம 

ப்பாகண்டசெல்ல நதண்ணொண்ணு௮ ஆஇச்சரியமிதின் பெருமைய ர்க 
ண்ட்சே. ப... (om ) 

௩ 

மேஹ. 

சண்டங்காரிதா துகளை சுடியவாடாகோடையிலை 
ஒண்டர்வுலர்க்இப்பொடியாக்கயஐ தூள்கள் மு.ப்வடி சட்டி 
பணடோர்செய்தமுறைப் பட யேபகரக்கேளு ரிக கு 
விண்டாரத்தைப்பெ: டியிவைசள் வகைக்கா ம க்குவிளம்பினேனே. 0 

விளம்பக்கேளுகொம்புத்கேன்வெதப்பிச்சட்டிக்காயவைக்துக் 
குழம்பாய்க்கா ச்சியெதில்பொடிகள் குழுறச்தூவிச்ச௪டிடவே 

தழம்பச்சீனியாழாக்குச்சானுக் தூவிக்கெடி யபின் 
நழம்பகறுகெய்யாழாக்குகலமாயவீடடுக்களொடி மே. . (௪௩௮௩) 

் இண்டியெடுச்கலே௫யக்சைக்கிரிகையுடனேபுதக்கரக 
மண்டக மைக் த முகாள்வளமாய்க்கான் நிக்சாயளவு 

உண்டேயர்இசஃதியோடொருமண்டலத்திலவொழிவதுகேள் 
கண்டாலோடமந்தாரகாச்சுவாசங்கச கோவே, (௪௩௮௪) 

வேள, 

நோலவானமகாவாதசன்னிக்கோர்கயிலம்கோக்கு மூன்னேயெ ழி 

துவிடச்செப்..க்கேளு, சரவானமுள்ளுவிளா முன்னை Coy mire DRC oy 

ரானதுச்இப்பட்டைையோ B, பாலான சிவே மூக்ிருகே ர்பற்படகம் 

தில்வேம்பயெட்டி பேரும், கோகானவெட்டி யிலாகிசசமவேரும்கொடி. 

ய ஐகுறிஞ்சா வேர்ப லைமால்கிலேரே,. (55. @)



உ௱உஉ அ௮கத்தியமனிவசருளிச்செய்ச 

மலைசால்தொதஇவேர்கஞ்சண்டான்பட்டடைவாகானமுச்குருக்சாம்பட் 

டையோ%, உலையா சவாவரவேர்சளி மூக்குச்சிழம்கு உசிலம்பட்டை 

யொடூகடம்பு காவல்பட்டை, கிலையான சாரணை வேர்புளியம் பட்டை 

சொபிரண்டைமணிப்பிரண் டைக்கிழெங்கு கூட்டி த தலையானபசளை 8 

pres சம்பட்டை Sahai ups ath sot முளள wn BpaGa, 

இழங்குவகையல்லாது ஓ இவேரும் இலுஇலுப் பை” வே ழிஞ்சில் 

L ட்டைவேரு முழங்கிய .ரன்றைப்பட்டை ஆயில்ப்ட்டை ஹேமணட 

த 8ியனுர் பொரியரிசிகூ ட்டி, கள்கமில்ல கெருக்கம்பா அந்இப்பட்டைக் 

கருவேல பட்டையொி கருங்காலிப்பட்டை, விளங்குபெருவாகைபட் 

டைகுமிழமவேரு வில்வமோவெள்ளறுகு சினார்வேமயே, ~* off 

வேம்பிஜஐட பட்டை முக்குறண்டி, கெஃ்லிப்பட்டை விரானகோ 
டை வேர்பனை மேற்கோலைடிம்। ம்பட்டை. புசனுடபட்டைசம்கக்குப்பி 

மால்இிழல்கு வேங்கைபட்டை கெ ச்சி3வேரும், சோம்பில்லாச்சன், ௬௪ 

pines Cur சுறுக்கு.உடயச் இச்சா ரணைோயின் வேரும,விம்புடைய 

யெலுமிச்சுகா ரத்தம்வேர் மிளகுசா ரணை Sar yee pear. 0. 

வேசானமுருங்கைவேர்ப்புன் மூருங்கைவேரும் வெள்ளிலவம்பட் 

டையொகீலவுங்கப்பட்டைச், Prion ema at சிலம் இபாங்கொடியும் 

செணபகக்தால யொ௫சித்ரு மணக்க வேர், பேரானவிளா வின்வேர் 

பெருகங்குதிஞ்சிவேரும் புல்கம்வேசஇண் பட்டையுவாய் வேருங்கூட்டு 

(22 சானகொழிஞ்சிவேர்விஷ்ணுகாக்இ கிலைத்தமுச்தக்காசகண்டல்காரி 

கூட்டே. (5௩௮௯) 

கூட்டடாஆ8இண ணாப்பா ளைகஞ்சால் னர *சியமாவாதமட 
க்சியுட வேரும், கூட்டடா புலிக்சோடரிவேசெழு மூளவேருங்சொழு்ய 

கார்2 இகைக்கிழுங்குவசைக்செண்டு பலக்தான், கூட்டடாதறியிட்டூயிடி 
 இம்தூகாழக்கு கொட்டடா ஈற்குறணீசலபாண்டத் சே, (௧௩௨௯௰) 

.... பாண்டத்திலிட்டசத்கு மடுப்பேத்றித்யை பரிவாகயேரியிட்டெ. 
ட்டொன்முக்கு ஐக், பாண்டக் இலிட்டபின் புசாறுவகைதன்னைபகரு 
இமோங்கரிசாலைகுப்பைமேனி, பா ண்டத்திலிட்டகல்ல- ல.தாஇகருகொ 
ச்சிடமுஇல்லா வெள் ளைகொச்சிமாவி லிங்கவிலையும்,பாண் டத்இலிேதழ் 
ர பொருக்துமபை கொக்தான்பகர் வேகிப்பருக்த பிலைடொன்னாங்கா 

(4 ௩௯௪)



wed § Buran Basch ஆடு. QW. 

கரணிபொன்னாலரையிலையுமெருச்லைபோத்.மு.க்கல் Sig wee ar 
யிலைவகைக்குக்கால்படியாஞ்சா ஐ, ஆணிபென் ஓும்வேப்பெண ணை புன் 
னையெண்ணை ய்கான ஈல்லெண்ணையிலுப்பையெண்ணை, பேணிவரு%5 
புங்கெண்ணையிலைகள்சமனாய் பே௮படவகைக் சுழச்சூப்பசுவின் கோ 
சசியம்பா, லரணிபவெள்ளாட்சப்பால்கோமயமும்வகைக்குஒருபடி தானி 
சேம்கமுரைக்கெறேனே, (௧௩௯௨) 

உரைக்கறேன்லெ ஈமாள்ளிஎசம்புஇப்பிலி மொப்பரிய காட்டுச்சா 

கமதாகும், விரைக்கியேன் ச௱னிசயக் Lp ea Ui மீராமல்வ-க யொன 

DELS LPH oy, SO ED0 goer presse: vad RIL Hoy i Gow aa 

பவொன்றில்காப்புக்கட்டிகிலாக்கேேனடுப்பேற்லிய இைஞுாட்டி கிணை 

   
   

. eli g & BP ovaitp.6 giomaitus (௮௩௯௩) 

OV 9. E BMA E H மலெத்ை தவண் Gato ay ள.பெதவேசகா ள் Qe sor 

௮யெரித்துமைக்கா, GY Es Mout Gh + CF சியிசி ஊன்ற இனைமப்பா கூழு 

கநசியமிசீகால்கைமேற்பூச, கொடிக்கு னேப இன்மன் வசன்னிபோ 

கும்நாற்றிரட்டியிருபதல்லால்வா தம்போசூம், லேடிக்குமுகவா௪ ஜொகி 

பட்சவாதமுரசகஹுங்கு:ாகண்டனெல்லாம்போமே. (௧௩௯2௪) 

போமப்பாவாகமென்தசெல்லாம்போரூம் பொல்லாகசன்னி யெடு 

-கசோஷம்போகும், காமப்பானுடக்கமெல்லாம்சொல்லிவிட்டோம்கன் லூ 
லாஞ்சூக்இர,த்சையடங்கியாடும், வேமப்பாதொட்டகெலஃ்லம் வியாத் ஜ் 

காணிமெய்புள் ளேர்க்குரைப்பலுவேவிசேஷமா சூ,மாமப்பாமற்ஜோமை 

uO Bro Bes யறைூதேன்காவாட்ிவிககலிருமலுக்கே, (௪௩௨௯௫) 

விக்கலுக்கு, ப 

மயிலிறகுசுட்டகரிமத.சஞ்சீனி வடி. சேனில்இப்பிலியும்வகையைக் 

கூட்டி, ஒயிலாகக்கல்கண்டுஞ் சசய்வீராக Cora Cosas Asan 

சத்) பயில்காகமுள்ப்படலமுள்ளோம்சாரம் பகராமற் பகக்குதுவுப்டப 

_ ஞ்சாங்கண்டாய், அயிலாகவின்னமொன் றுசொல்லக்கேளு அப்பனேவ 

இதாகம்போகல இகெல்லி, (௧௩௨௬௯௯) 
a Garg. ் 

கெல்லிகெத்பொரி சர்க்கண்ா இப்பிலி 

கொல்லிடானகொம்பு கூட்டியுரைப்ப தூ 

வல்லிமாமுலைப் ப-லிலுபைகதிடச் 

சொல்லியா. ஈம் de gy gre oe Cus. (௭௩௯௭) 

thi a :



உ௱உ௩௪ அகத்தயமுனிவாருளிச்செய்த 

வில்வம்மெற்பொரி சர்க்கரை இப்பிலி 
கொல்லிமாமலைக் தேனிற்குழைத்திட 
வல்லவிச்கலுஞ் சத்தியுமா திடக் ட 5 

. தொல்லையீல்லைச்௪௧ கீக்காலமே, (சகல) 

ட் ல 

நீமொதளை நெம்பொரிசர்க்கரை 

தேஇப்பிலிேனித் குழைத்துண் ண 
காடுவிக்க லிருமலுப ௪கஇயும் 

{ 

பாடியோடுப பகசதிமதுரமே- அ ta! ் (2௩௯௯) ர 

வேறு. 

அதிமதுரஞ்சேகம்வெங்காசல்கோஷ்ட wipsrer BG உங்காள 
சனி, இலசமனாயெலும்மிச்சம்பழச்சாழ்திலேகா.னி.பல்பாகவுய்ச்இட 

வேவிக்கல்போகு, மஇசாசசோஷூூமெ। தொகம்நீங்கு- மப்பனே wie DD 
ap AG qu gee, y ge &F emt Lor} SC ov Gus om, 6145 Bi BE wosarry 
லத்தியனேகண்டலங்காரி. ் (sein) 

வேறு-௪ண்டமா ருகலேகயம். 

கண்டங்காரிதூ துவளை கடியமிளகுகக்காளி 
அண்டர் துஇக்சுஞ்சங்கலையு மாடாசோடை தளசியிலை 
கொணடேவகைக்குக்கால்படியாய்க் கூறப்பு சாஞ்சட்டி.யொன்றில் 
மண்டவதுவுமரை/ படியாய் வத்றக்காச்சிகொள்வீழா. (sears) 

காச்சிக்கொள்வீரஇன்பிறகு கருப்புக்கட்டி ப்பலமஞ்சு 
பேச்சில்லாதேபொடிசெய்து பின்புசாத்றில் தூவியதா 
நீச்சில்ல. சேகா ல்படியாய் நிற்கும்கிகானல்கண டறிக்து 
கூச்சமறவேசடைமருக்து கூட்டவகையுல்கூ தவமே. (௧௪௭௨) 

வேறு, 

கூதியகடுக்காய்இப்பிலியாக்கை குறையில்லாவகையொன் அகழஞ். 
சிபத்து, கீறியேவெயிற்காயவைகத்இடித் ஐ கேற்றியாயப்பொடியை வடி. 
தீ.துக்கொண்டு, சேதவேமுன்புவற்தியகுழம்பில் சேச்ட்இிடவேபொடிய 
சனைக்கூடத்தூ வி, ஆறு தற்குமுனபச கயடி.ப்பற்றாமல் அடிக்கடி சீபருவ 
ம்சாய்ககிண்ட ணே டே (கள௱௩) 

வேறு. Bw 8 

இண்டியுாக்கால்படி. சேனைக் சொறவிட்டூவதின்பின் பு 
மண்டகறுநெய்மாகாணிப் படியைவிட்மேத்இச்ஃச்



வமிம்தெயகாவியம்-௬(ட௱. உ௱உ௫ 

சண்டமாரு கலேயெத்தைக் தான்றிக்காய்போலுண்டைசெய்து 
் கொண் சீவசவேயிகுமலெல்லாம்கூப்பிட்டோடுல்சண் சே. () 

கண்டீர்கைப்புளியுகம் று கறியுப்புடனேகச்சலக்காய் 
விண்டா ர்முருல்கைப்பிஞ்ச.வரை வீறிலாக வழு தலையும் 

பண்டார்கறுகெய்பால்துவரைப் பருப்புமறுத.ககழைக்கோ 
தண்டாந்தூஇசம்லஞும்மீ கள்ளாதரும்பத்தியங்கடந்கே, (௪௪௭) 

மந்தா சகாசக்குழம்பு, 

சடங்கேயிருமல்மக்தரா காசமுதலாய்பபோவதத்கு 
வடர்க்தகுழ ! பூவொன்றுதனை யகையக்கேளும்புலத்தியரே 
துடர்க்தேகேகன்கமிள்கொன்று ஓுய்ய௩ ஐுகய்யவ்வண ணம் 
படர்ந்தசினிமிலைமூன்று உகைக்கே-ர்பலமாய்ப்பா வுசெய்யே. 0) 

செவ்வாமிரண்டுசாமமரை தெளியவாட்டி.ப்பிசின்போல . 
கய்யம்பருவம்பு துக்கரக.ச் இட்டகாலாகாள் முதலாய் 
வைய்யம்புகமுமக்இசக்தி வாகாய்தான் றிக்காயளவும் 

உய்யும்படிக்கு ௮ழுக்இவாரி லொருமண்டலத்திலோடி.$மே- 0 

வேறு. 

உடும்வியாதிகேட்க வுறுஇகேள்சேவங்காய்ப்பாலில் 
கூறிகிமசறுபயற்றம் பருப்பி சகல: த்தபாலால் 

நாடிடுமொன்ஞுய்க்காச்சி ஈயம்பெறவுப்புப்போட்டு 
கேடி.டும்படிக்குக்கொள்ளத் தெளிர் துபஞ்சாகப்போ மே. 0) 

வே-பஞ்ச தாசைக்குழம்பு. 

.பஞ்சகாரைகாற்கழஞ்சு பருத்தசுக்குமுக்கழஞ்சு 
இஞ்சிதிப்பிலியிருகழஞ்சு யேலந்தானுமொருகழஞ்சு 

அஞ்சுங்கூட்டிப்பொடி. செய்து ஆவின்பாலில்கொள் வீ'சாடல் 

மிஞ்சுபி,த்தந்தலைகோவு வெழ்ளோக்காளமுள்ளதெல்லா 

மஞ்சிப்பயக் த,கானடுங்க யடவீக்கேடுப்போய்வி$மே, (௧௪௭௯) 

Gap. 

மலை.சாங்கென்னாரிழுள்ளிவேரு மகத்தானகெல்லிக்காய்கான் நிக்காயு 

மிலைபாடாசோடை கொடி தூவியோடுஇசைந்சசொருதூ இகண்டங்காரி 
கூட்டி, யலைவில்லா சொருகாழிகீரிலப்பா ௮ஷ்டபாகம்வகைக்குக்காற்க 

் ஐஞ்சிகூட்டி, கிலாவரமாய்க் ேனுமொருகழஞ்சுகூட்டி. கேரமுடன்இ 

் கிபிலிபுமமேம்பொடியும்போடே. . (சாம)



 



கயி Guar et aur ர QW of 

G spenmarsQeu: (௫ GCSE AG pak ip Zi GbE oS செய்து ் 
Cov gn டே வருக Lee Aes Ran. whe OE sa Ge (5 ear ) 

உ.ஆ ட டட . ய, . el போட்டே யே. மெட்டொ PIER wd Boe ae பப இர ஸு 
காட்ட தேடனேேன்கழஞ்செயமாய்துன் ௮௩1 ன ஐம் a 

eur 1 Gun gil svlovant ont mere? Hip gor Bunn 

கூட்டமுடைய்பலகு ரங்கள் குவிருக்தாஃ! பேர்வையும்போ ம்(எ௫ரய் :af}) 

தாகம்கேம் ர்ன்மலப்பம்க ஞ்சுக்இத்இருக்கவெொக்கமொடு 
கேக.௧சோ அம்நீ 2 சேற்நம்விட்டேயே, மும்பத் இயன்கள் 

Cur sae 'கும்புனிகசப்புமோரும்புகையும் கள் ளிவ்டு ant 

மாகக்செளிபவனப்பாலப்பாளருந்தச்சுகமாமே, (sen aa) 

Be Geur BE sna te, 

Eon iG nsiecr 5 Meso wes SciGour Bwwss 

ளாமேசூரணஞ்செய்வகற்கு கப்பா இப்பிலீயுன் பல 

மாமேெண்டுபலமாஞ்சற்மாக்கைமிளகுலால்மிளளு 
ஆ மேயேலமிலவு ged BAC ont wi Bie gis. (௪௪௨௰) 

மதுசக்இரி..லைசாஇக்காய் பச் இரிகிழும்புவாய்விளங்கஞ் 
சஇூசாம்கொக்தமல்லிகுறாசானிகாளிசபச் இரியு 
மெிசாஞ்செயியஞ்ிகேக்குமிருசெ கமும்இப்பிலியு 

நஇரங்கூகைகி, ுடனேகறுக்குமூலம்ாாடி. மே, (௧௪௨௮) 

மூலம: க்கிறாவேருமூன்றுகழஞ்சுவகையொன்று 

லெமுடனேகாயவைச்சுத்இரமா யிடி த்துவடிகொண்டு 

ஞாலம்புகமும் தூ. இகண்டங்காசிகரிசாலையுமூல! த்.இ 

யோலமெனகேபிடி த்தபொடிவடிகால்படியாயுரைத்மோமே. 

உலைரக்கோமிச்தப்பொழிகளெல்லாமொன்முக்கூட்டியஇம்பாஇ 

உரைக்கோஞ்சீனிகல* இடவேயோகோசூசணமான துக்கு 

உசைத்கோம்தேனில்வெருகடியாயிருபோதுண்ணவிருபதுகச 

- ஞசைத்தோமீளையிருமல்கஷயமொடுமசோ௫வாக்தியுமே (௪௪௨௭) 

வேறு. 

,வாக்இயுக்குடல்பிரட்டும்வாயுவும்வயிற் ஐகோவுக் 

இர் ந இடும் சிலேற்பனவ்ஃவ் வெளிவு முகளன்கள் 

Qe Bh ase a6 ahi _G a B@eeuw Ge wG LE wen ட 

டேர் இிபக ழநெப்னனிழ்பேனர்நீ- ள்ஞரவா யே, (௪௪௨௪)



உ௱உஅ௮ அகக்இயமுனிவா gle deus 

டொன்ாநல்லனுபானத் இ? கூ.றினேன்௨கையைக்கே, 

கெள்ளுமா தளங்கனியின் சாறறில்கீதின் “ம்போது 

தன்ளித .ஞ்சகலகோயுமோடிடும் 9த்கம்போ கும். 

தள்ளுகல்புளிப்புலைப்புமோர்புகைதானுந்கள் ளே, 

சள்ளியகோஸழவரக் இ௫லேம்பனக்தசர்க்துபேோக 

உள்ளலேடியா (மமொ ஸ் ணுவகுக்கேன் sve CEC : 

கள்ள.மில்லாசகொத்தமல்லியுமேலல்கா களி 

கள்ளிருவேலிரூன் றும்வகையொன் துகழஞ்சிமூன்றே. . 

சழஞ் சியமூன் தல்லா லின்ன ங்கழ௰க்கேள்மதுரஞ்சுக்கு : 

உழஞ்சியமல்லகெக் சமிலவங்கப்பட்டை காலு 

முளவ்களிகூ ரசெண்டகுகமஞ்சிய/யொக்கப்போடு 

சழஞ்சொொயிடிக்கதூளைதயவு_ல் கூறுபோபே, 

(௧௪௨௫) 

், (௪௪௨௯) 

போடதுமுக்கூ நிட்டூம்0. ஈலீவுடனொம௯ முக்கு ன 

காடிருகா ழிரீருகலம்பெறலவெட்டெ ரன ஞுக்குத் 

தேடி.கீயர்இசக்்இீதினன் அுமரு இனாக்கால் 

பாடியேவோ டுமென்று ப.ச இயமபுளியுல்கைப்பே. 

கைப்பொடுபுளிப்பு! ரற்திக்யொழகீசரும்்திலப்பா 

எய்ப்பில்லையிருமலிளைசிலேம்பனமென் தவாந்இ 

ப் .லவராசிகூடப்பறர் இடும்பாரிலின்னஞ் 

சொற்பமாய்த்இப்பிலா இலேயெஞ்சூட்மிமேனே. 

இப்பிலா இலேயெம் 

சூட்டிவேயெர்கானப்பாதொர்இப்புக்ஷயல்கள் நீச 

காட்டுதிப்பிலிசமஞ்சகொற்பதுபத் தஞ்சேரு 

கூட்டுசிற்றரத்தைகானுங்கூறமுப்பத கழஞ்சு 

திட்நெற்கொத்தமல்லிபதன்கழஞ்சொன்னச்சேசே 

சே ரடாமிளகு சுக்குசெவியர் தப்பிலின் மூலம் 

சேசடாமதுரகெல்லிச்சேகமிரண்டோடேலஞ் 

Gers நற க்குமூலம்சி.௮ தே க்கும்கூகைகீருஞ் 

சேசடாவமுக்கருவோகுருசானிதிரு*தச்கூட்டே, 

இருக்கவால்மிளகுகாளிஈாபத் இரிக*க்காய்சேரு 

பொருக்தவேவகைக்குமஞ்சுகமஞ்செனப்பூட்மென்பு 

௫ 

(a ௪௨௮) 

(௧௪௨௯) 

(send) 

(௧௬௧௧)



E08 & Bi a1 Musee BE MT. 

மருக இன்னம்வகைக்குமான் றுக(தஞ்ச துவகையாய்க்கே கர 
விருக்திலவுவ்கபட்ல Lid BA Ben eG gy wo. 

விளம்பினோக்கிராம்புசா இக்காய்பம்இரியிவைகானஞ்சு 

களம்பெறச்காயவைத்து யிடி.க்ச தாள் வடி யுஎ்கட்டி 
வளம்பெறக்கண்: ககாரிதூஇயன்கரிசாலைப்பா 
ருளம்பெறவகைக்கு ழக்கூப்பொடி வடி கொண்கேசேசே 

சேசொருபடிஈறுந்மேன்மாச்யயேதெளிவுகன்னில் 
வார்பலமருக்துக் தூகசைவாக்குடன் தா விக்கி டி. 

இர்கண்டுகுகெய்யுங்கால்படி விட்மச்ளெறுமயோது. 

பார்க்இப்பிலா திலேூயம்பாக்குப்பிசமாணஞ்செய்யே 

பிரமாணமுண் டைசெய்துபின்பொருபோகருக்சப் 

பிரமாணமண்டஒந்த அ பிசஇலாதுண் பாமாஇல் 

பிரமாணம்வியா இவாகம்சிலேற்பனம்பிம்-த்தோ டி 

பிரமாணம்பணைப்புகதொர்தஇபிக்தகரட்சிபோமே, 

போமலகந்தங்கள் பொருமல்கெஞ்செரிப்பு சசாகம் 

போ மீளையிருமல்வா ய்வுதிரட்சியுமசோ இயபோகும் 

் போம்வலிகுன்மவாய்வுவா பூறல்புளித்தயேப்் ம 

டோமஇசாரமக்இனி௫க்தமும்போகுட்கானே 

தானென்றபத்இபங்கள் தன்னை ச்கேள்புளிகசப்புத். 

தானென்றகயிர்மோ சோடுபுகையிலைவரம்பாய்தள் ளர 

தானென்மகறுகோய்பாலுர்துவன சயுமவரைப்பிஞ்சுக் 

தானென் ஐமுருங்கைச்சாறுவழுதலைமுளை த் gorse a Bin. 

ஆமிளகுப்புமஞ்சளை ரக்கறைத்களவுகள்ளி 

புசல்கருவேம்புவுள்ளிச கக் தூ திவத்றல் 

ஆஞ்சிறைபொள்ளாங்கா ணியுமழகா ய்க்கூட்டி. 

ஆமற்நததொன்றாகாது௮சைசதேனனதூகேனே. 

வேுு-பினிச் இத்கசுகசியம். 

Sh: Fa 

(௪௪௩௨) 

(௪௩௩) 

(err) 

(௪௪௩௫) 

(2௪௩௯) 

4 PR ET ( ) 

(௪௪௩ ௮) 

அரைூறேன் பினிசத்.துகசியக்தன்னை யட்பனேயா வெண்ணையுழக் 

காழாக்கு' அைேன்குங்குமப்பூடச்சைகற்பூரமொடு அபின்மருக்து 

கஸ்தூரிவசைக்குக்கால்கழ்சி, றைஇறேன்பொடிச் இட்டுவேகவைம் 

அஐப்பக்இலசைவடி த்துஅறவைத்து மப்பா ல்கேளு, ல oS mera ov 

aw Saver aun We Bay feo Gor cya சயிலேிியஞ்செய்யே, (2௪௩௯)





ond 5 Buren use ஆட. உ௱௪க௧ 

ஒப்பாங்கறாம்புமதிமதுரமோமமிசண்டுதா ளிசப த்ரி 
அப்பா ல்இரிபால்இரி.மிகுமிளகுகொக்கமல்லிவகை, (௧௪௪௬) 

் ககையோடிடையாயதினிடைகற்னேகூட்டிமருக் து தனைத் 

இகையவெதுப்பிப்பொடியாக்சசனிகலக் துகெய்காழி 
பஷையில்ல! தேவெக்்இறக்கத்கதேனுமளாவிப்பதத் துடனே 

நகையா இறக்கியுண் டுவரகசயஞ்செய்யகலம। மே. (௬௪௪௪) 

ஆமேசெவிச்குள்வருசோகமடகல்காகறுகெய்வேப்பெண்ணை 

மாமால் துயின்றகடல் நுசையும்்வசமபுவெள்ளுள்ளிவால்மிளகு 
நாமாதுடல்போல்சோ இத் €ரகமபூச்சிக்கூட்டும் 

போமேவெக்துவீட்டடைக்கும்புளிஃ மா கும்கா ெழுச்சி (௧௪௪௮) 

.-சகலரோகக்தனக்குமெண்ணை கா னேலாதிக்சயிலக்கதைப் 

. புகலாய்வைத்துமுழுவெரப்போமேசகலபீடையுஙக்கான் 

இகலாத்துவேசரீ 7,்.துக்கேற்குஞ்சரீ ரசவுக்கியமாம் 

சுகமாயிருக்குமபடிசொன்னோம் பித்தசிலேற்பனசும்டோமே, 0 

பித்தசிலேற்பன சு ரக்தன்னைப்பேசுகாலைவகைகேளாய் 

குத்.துங்குளையுமிடுப்பசைந் துகுளதிப்பேசுங்குறுவேர்வை 

கச்துமிருமல்வகைகால்கள் கடூக்குரூரர்ச்சையசதியுண்டா 

மெத்தக்கா துகுடைக்தினை யும்வெதும்புகாவுமுலர்க்திகிமே. (௬௫௪ட௰) 

உலர்க்சேகாவிம்பிலாமுட்போலுதையுக்காகம்வயிறிறையும் 

சகலக்கேபிதிக்கமான்போ லேஃதல்கொடூக்குக்கடை Hause 

மலக்கான்கட்ஜஞெசசங்சனக்குமனமுங்குமட்டெதஇமபக்கு 

மலர்க்தேமுகமும்பசக்தலம்கும்சா,த்தியமென்னவழை of Gz. 0 

அதநையுவங்குணச்இன்படியிருக்காலகத்கோர்சியொழமருக்த க்சேன் 

இிறந்தமுத்தக்கா சுடனேசெசாபுசமிலாச்சம்வேர் 

நிறைக்பற்படாசமிருவேலிவெட்பால்கெத்சொரியும் 

துறக்தமாவினிலையிறகில்சொன்னோமி௮.த3 on Dar 6 one 68, 0) 

இ.துவொன்ப துவுஞ்சமன் கூட்டி யிடி க். துநாழிநீரிலிட்டு 

யதுகானெட்டிலொ ன்ருக்யொழக்தைப்பொடி மேலமுலைப்பா லும் 

விஇயாலிரவுபகலுமிருபோ துகுடிக்கலிடாதா கில் த இ 

பஇயவிதியிலேமாத்இலாகள்பாங்காய்கொச்கே 1ய்பதக்திடிமே, 0 

கக்



உ௱௪௨் அகத்தியமுனிலவசருளிச்செய்க 

பறக்கவியா இயேகென் மூல்பழையசுரமும்வகைதோ ம். 
நிறைக்சுசன்னிப இன் மூன்,றுகெடுமச்௪௪இகெ ஞ்செரிப்புப் 
பி௰௩கலிக்கல்பிக்தளிலேற்பனகோஷகரமும்பிறிக்தோமும 
சிறக்கமலமூக்இரம்கிகழுக்செளிக்தேவிழியுஞ்தெம்இடுமே.: 0 

இடும்பைசெயவாறேசேன்னிலீசேழுகாள்வீஜெடுங்கும் 
பசபோடனேகள்கைகடை ந்தபரு) eam வேமலைவுண டாம் 

கெ௫ீராள்மலமுங்கட்டி. வி௫ம்சிசற்கடுகுஜோகணிக௫ூக்கா ய் 
இடாயிக் துப்புடனே பேய்ப்புடலும்யொழக.துடன்கூட்டே. 0 

கூட்டிக்கிபாழமுலைப்பாலுங்கு யில சிச்சா உடனே 
அட்டிக்கொ மீக்கமேற்பொழ. இப்பிலியுகோடா சூடி. யிட்டு 
மூட்டமலபர் கழுங்கழியுமகூர்ச்சைகெ ளியுஞ்சன்னியும்டோய் 
தாட்டாமரைக்கட்புலத்தயனேசகலதே ஷக்சணிந்துட்மே. - (0) 

வே.று-கற்பமுறை 

சுணியப்பாவுலைமூகக்இல் அருச்இக்கோொண்டு தாமாகவிதிவிகி௮ு 
(pat Gin, பணியப்பாவெடுத்தசனையாதவைத்தப்பாங்காசப்பின்பொ 

ருக்காலமுகவுது, துணியப்பாபின்புமது சூகையில்வைகது துலல்கவே 
பின்பொருக்கால்௩௧னரூயூ லு, அணியப்பாகபர்கமது தராப்போல் நிற்கு 
மாகாகாகாக்தசக்தருமைசா னே, (௬௪௫௭௪) 

அருமையென்றகார்கச்சையு ஒகுரையில்வைக்து அப்பனே மூன் 
௮:இரமழுகவு அ, பெருமையென் தகாக்தமஜா சத்தாப்போ னும் பேச்சே 
BG க்மொ ருபலத்சை ச்சாக்இக், கருமையென் தகா opin gies Ba am 
க சவளையல்வீரமொ௫கோரங்கூட்டி, யுரிமையென்றசாரமுடன் பழச்சா 
ற்ராலாட்டி யுலர்த்துவாய்பணம்போலேவில்லைசெய்யே, (௯௪௫௮) 

வில்லைசெய்கமரு*செல்லாஞ5மஞய்ச்சேர்த் து மீறியதோர் காந்த 
௪ம்துருக்கும்போ ஐ, ௦ னிவேன்சக்துக்குச்சமனாப்த்காக்கு அடியா 
கவொவ்வொன்றிற்கொட*வரற்கு, அல்லாதுசமனாகச்காக்கிப்பின்பு௮ 
ப்பனேயே Car av Cap? Garam B, வல்லகொருகூகையமுக கன்று 
யூதுகைக்தானகாந்தமறுவங்கந்தானே, ' (௧௪௫௯) 

தானென்றகாக்கட்துவியமாக சா ஸ்ிரெமெல்லாம்படி. கன ௬மை 
யெ்றே. சரனென்றவாண வச்சால்வெளியிம்போட்டேன நாட்டா Gea 
ள்ளரென்றபின்ளைக்கெல்லாம், வா லனெனறதவீபமசைப்- தனக் பண் ணு 
வண மையாய்ணுடையமாகள்ே eon, Carden ன றவயப்பொழி Bl oT ows hon 

ர் கானஞ்சு வெள்ளையுடன்கானகறு.ஞ்சூ.மன்கூ ட்டே. * (௪௪௬)





௨௱௪௪ அகத்தியமுனிவசருளிச்செய்த 

ண்பஇக்குப்பூசைபண்ணு, செக்தூரந்இன்பதற்குத்தட்சைமுன்னேசெ 

யமாகச்காரியமோடிலக்கணமுஞ்சொன்னேன், செந்தூர் குன் றியிடை 
மே.தண்டத்தின் இறமானலே$ூயத்தில் பொஇந்துஇண்ணே. 0 

தஇண்ணவேலேயயக்கான்முன்பேசெய்வாய் இட்சையிறு நூத்றுள் 
ளேதிடமாய்ச்சொன்னே, னண்ணலேலே௰யத்தையாருஞ் சொல்லாரழ 
காகக்காசிடைலேூயத் இத்கொள்ளு, உண்ணலேமண் டலங்கொள்யக 
கண்டு உத் சமனேயே.யென்கதெல்லாம்போகும, அன்னமொடு பால்௪ 
னிபத்தியக்தா னப்பனேமைத்தொன்றுமாகாதென்னே, (௧௪௬௮) 

ஆகாதுயென்றுசொன்னதேதென்னாக்கா லவமிரு,க். அ தட்டுதற்கு 
ப்பத்தியமவேணும் வாகாகச்செட் தூரம்கோய்கொண் டோர்க்குவளமான 
மனுபானமறிந்துகூட்டி, தாகானமண் டலமே குன்றிவிசஞ் சாற்நினே 
ம்ரோயெல்லாக்கவறுண் டேபோம், வாகானபத்தியங்கள்காக்கவேண்டா 
ம்த்தெயமாம்புகையிலையும்புளிப்புக்கானே, (௧௪௬௯) 

சானென்றரெண்டும்விட்டக்கொண்டாற்கேளூகவமுது சகலவியா 
இகளுக்திரும்,ஊனென் உஉடம்பெடுத்தார்காகாக்கல்வி யுத்தமனேயிது 
க்கல்லோகளஞ்செக்தூசம், மானென்தபெண் கள்வலைக்குள்ளே சிக்மெச 
ள்வகத்கோசெர்தாசவப்பைச் சோன்னேன், கானென்றபொடவிட்டுதன் 
னைக்காணுஞ் சாதகமாய்லட்சியத்இற்குறியைப்டா சே. (௧௪௪௰) 

பாசப்பாவாசியினால்யோகமாகும் பரிவானஇீட்சையினுற் த் இியா 
ஞம், காரப்பாசாபமெல்லாம்நிகவாத் இ.செய்து கற்பத்தில்முக,கம்பல்காக் 
su dare en, Cerin ௪.5 இபெறகெ.இயினாலே செந்து சமெரித்தாலே 
செளிக்துக ணும், பேசப்பாகேட்டுடனே ஏம.தூதர்கள்பேசாதே யோடு 
வாச்காணபின்பாராதே. (௧௪௭௧) 

பாசாகேிய்தாந்கமொன் ற.மில்லை பஞ்ச்கர்த்தாள்சடலமதுவேகு 
மட்டூஞ், சேசாதேயென்௮சொல்லும்வேதாக்தத்தை தெளிக்தறிர்ச மா 
ட்டார்கள்சைவமாடு, கூராசேபூரண மேதெய்வமன றிக் கோவிலுக்குட் 
FUN OU IU SIT SESE, சே.ராதேயிருப்பதென்னவென்று சொல்லி 
செப்பேடாடித்தாத்தக்தெளிவமாட்டே (௪௪௭௪௨) 

தெளிவானமனத்கோர்க்கு 'வாசஞ்சொன்னேன் இடமற்ற மூடரூ 
&@ SH upes DeacnGancn, Oseferresr மனத்தோர்க்கு வயித் இியஞ் 
சொன்னேன், செய்முதைக்கு கம்.த்தினெறியுஞ் சொனனேன் தெளி 
வானை த்தோர்க்கு நாலுஞ் சொன்னேன், சித்திபுடன் முத்தியெழ்
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வயோகஞ்சொன்னேன், தெளிவா மன த்தோர்க்குமவுனஞ்சொன்னேன் 
திட்சையொடுபூசைவிதிசெப்பினேசே. ் (௪௬௪௨) 

செப்பினேன் வாதத் இலட்சல்காப்பு இறமானவயித்இயகச்இல் ரொண் 
டிலட்சம், செப்பினேன்லாகாலாயிரக்கான் செளிவாக ரெண்டு சண்ட 
க்திறச்சைச்தோர் ௮, செப்பினேன்சூதந்கா oof om olive Be nee BF 
ரு. சா௮ுக்கெளிவாய்ச்சொன்னேன், செப்பினேன்்ஞானமாயிரக்தான் சே 

_ சந்து தெளிவாகவிரு .றுக்இறர்திட்டேனே. (௧௪௪௪) 

¢ 

இதக்திட்டேன்வயிச்இயத்இஃ்கு ஐுக்லெட்சஞ் செப்பினேன இந்சா 

தியதனைத்தேர்க்து. இறந்தஇிட்டேன்வாதத்இன் சூக்திரம்போம்கெளிவா 
கவயித்தியத்திம்சூச்தெஞ்சொன்னேன், இறக்இட்டே னிவ்வண்ணமாக 
மூன்றுஞ் சிறுபிள்ளைக்கானாலும்வயித் இயக்தான், இறக் இட்டேன்பூரண 

சூ.ச்இர௩,கானப்பர செயலிருபத்தோசாயிரத்தாறுநூறே. (௪௪௭௫) 

sr per agus Qa on maemo. அவலுமனுபவத் இதனால்காலு 
_ காண்டம், வீருனஇதைகுறுக்கச்சூச்இரம்போல் வெட்டகெளிபூசண 
சூஸ்தரத்சைச்சொன்னேன், கூருனதிருநாற்றுப்பகிை௰க்குள் கெட் 

ம.னேன்சரிதையுடன்ரிகைசொன்னேன், பேழுனயே: கமொ€ஞோனச் 
கோடு பிலத்தசுவாசக்தனிலேபேணிக்காணே, ட (௮௪௮௪௬ 

காணப்பாவிட்டகுறைமார்க்கக்கோணும் கைவிட்ட சூஸ்திரமாய் 
வெளியிற்போட்டேன், கோணப்பாகற்பத் இநேர்மையா வு5 துடி யாகக்கு 
ுக்யெசை நாருய்ச்சொன்னேன், பேணப்பாகற்பநாலிருநாறள் சொன் 

சேன் பிலத்தமக்இரிகை யைஞ்சூறுஞ்சொன்னேன, பூணப்பா Waar 

மூமயேந்தரஞாலம் பூடடஉனேனாழக்தான்புகழ்க்தபாசே. (௧௪௪௭) 

பாரப்பாவடி த்தெடுத் துக்கம்பங்கொண்டு பரிவாகவுண்டு வருங்கா 

லக்தன்னில், காரப்பாவாதமொடுபித்தக்காலே தனித்கடலேற்பனத்தா் 
லேசாறுமாறுக், காரப்பாபாரமாக்கற்பங்கொண்டு கழ்ன் ஐ நீயலையாதே 
கோய்கள் வரும்கோய்கள், காரப்பா செந்து. ரமினங்கள்தோறும் கட்டாயப் 
செக்தூரித் துகடக்கவையே. (௧௪௪௮) 

வையப்பாகற்பங்கள்கொள்ளுமுன்னே வகையான லே$யங்கள்சூச 
ணங்கள், செய்பப்பாஇருசங்கள் யிஉமோக கெட்டியாய்ச்செய்து கொ 
ண்டுசரமத்கோடே, பொய்யாகவுமைப்.தெனைபுச்இசொனனேன்புல 
தீதியனேவ .துக்குகைக்கவயிச் இயமப்பா, மெய்யா குமென் Carré 
ய்யாய்கிற்கும் விளம்பவெள் மூல்பொய்ய கும்விள மபக்கேளே. '   
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கேளப்பாகற்பூரச்சலாஎக் து.ச்சான்கெலியாகப்பலமொன்று பொரி 

காரந்தாண், நா ளப்பாபலமொன றரெொண்டுங்கூட்டி நலமான பருகத் தவே 

ரம் இவேர்க்சோல், நீவப்பாபாங்காசக்கியாழஞ்செய்து கிசமாக விட்டா 

ட் Qasr Hw sno, மாளப்பாஉஞ்செருவிற்புடக்தைப்போடு Dus 

டுஃல்வத்திலாட்டத்த. னே. (௧௪௮) 

ஆட்டச். தூளாகுமடாவெண்ககவைவிட்டு அரைத் துவில்லை செய் 
ஐரவியுவர்ம்கக்கொ ஹீ, ipa ட்டவேயஞ்செருவிம்புடத்தைப் போட்டு 

வாகாகவரைத்தரைச் துவாக உரமானால், நாட்டவேவெணபொடியாடத 

ணையுணண நலமரன ௦. ரூ வயணுமகோகரங்குஷ்டம், ஒட்டப்பாநீர்ச்சி ஐ 

ப்புககல்லடைப்பு மோசிமப்பாவெடியுப்புச்சுண்ண கீரே, 0 

வெடியுப்புப் லம்பத் துட்பூரீ.சபத்து வேகமடாபழச்சாறுஞ் சாம 

மாட்டு, அடியுப்புக்கணடியிலேவார்ச்துவைத
து அப்பனே. கொதிக்க 

வைக்கச்சுணணமா சூம், கொடிகப்பா பிங்கானில் நீறசாஞூன் கூறினேன் 

வயிதஇயடைவுப்புர மற, தலிபப்பாகல! ௪த்.துததனக்குமுன்னே டதா 

யப்பாடலைநோயும் தணியும் தே. (த௪௮௨, 

வேறு-காமரசம். 

FONG BETO LEH FO CoO ச்சாத்தக்சேளுபெரும்பாடும் 

ச ணிகதேபோ சூமெ லும்புருக்கத்தாதுஈட்டம்பிறமேகம் 

தணிகே கபோ குமுூஷணங்கள் சலக ம்கள்பண பட னே 

தணிந்ேபோகுமநீர்ழிவும்ரோசிகாம்தல்வாய்வுதூ தே. (௧௪௮௩) 

at Bare பூமூருக்கம்பூசொல்லும்வகைக்குகன்னாறி 

பாதநெரிஞ்சிலேலகிலப்பனையுபவகைக்கோர் மாகும் 

R git து சம்கன்னாரிவொ வ்ிவான்றிரண் LOGE oa வேலிப் 

Gun தமூன்றுபலமுஎர்சஇப்பொடித்தூள்வடியுங்கண்டதுவே. 0 

கண்டுபசுவின்பால்பசக்குகாச்சிப்பின்னைப்பொடி ச் தூவிக் 

இண்டித்இரண் கிவரும்போதுளே ர்சக்கரை தேன்செய்மூன் ஐம் 

கொண்டவகைக்கோர்படி விட்டுக்கூட்டி சதான் றிக்காயளவு 
வண்டலுை £புளிஃசப்புமருக்தார்பெருமைவகைகேளீர். (ச் ௪௮௫) 

பெரும்பாசிடலே மெலும்புருக்ே பிதமேகங்களோடிப்போம் 

தருக்கா துகஞு.மிஃவுணடாஞ்சாருங்காண்மிவையொன்னறு 

வரும்பார்வ.இக்குகெள்விடையோன்மூழ்க்கேயருளிச்செய்ததுகா 

ணிரும்பாருஉூலிதுடெரிஃரமெ்௪ மருக்துஞ்சிறிதா மே, (2௪௮2௪)
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பாலாட்ச சூரணம் 

ஆமாம்பால- i ் சரரணக்ையறையக்கேளு 

ஆமாமுத்திரிபேரீச்ிசுகிறாகாசமகமதுரம 

ஆமாங்கோஸ்டங்கொம்மல்லியமக்கிறாவேர் TF ரமாஞ்சி 

ஆமா மேல. மிலவுங்கபத்திரிபட்டையரதகையொட்டே. (௪௪௮௪) 

எட்டாஞ்சா இக்கய்பத் இரிகிரும்புமிருரகமோடு 
எட்டாந்திரிபா wad qu னியா ளிசபத்தி சியும் 

எட்டாஞ்9.றுகாகப்பூவுமிலா மிச்சம். *வர்வால்கின கூ 

எட்டாஞ்செவியம்: ஈன்னுரிழ்க்காப்கெல் EOra ற்பொ சியே. (2௪௮) 

பொரிசிற்தரக்சைநல்லகெக்கம்புகழ் சேர்வட்டி வேர்ககத 
மறிகயாக பயின்று வொ ளைப்வக்த சமுசானி 
விரிவாமா துள:! ௦்பழக்ே தோடு மேன்மை), ௫: ஈுக்கோல-£ல்லால் 

தேரிதற்கூகைகீறுமுத்தக்காசஞ்சமனாய் சர்க்க! Peper, (௪௮௯) 

சேரக்கழுஞ்சய்காயவைக் ஐஇடி.த்ச தாளைவடிசெய் ய்து... . 

காசமுடை யவல்காளச்€னிசமனாய்க்கலக்கபின்பு 

சாசமுடனேபு துக்காகந்தன்னிலடைக்கலனுபானம் 
கேசமறிக் தஷேனிஞ்சிச்சாஐு்கறுகெப்கீட்டிமமே (sre) 

இ௫மே.அம்திசர்இிெருகடியாயெருமண்ட உத் இில்மினான்சக் 

கொடுூமேயதஞற்குண௫்கேளுமருட்டும்லா ரஈஇஞ்செரிப்பு 

வி$மேயத்தசாரம்வெட்டைமேகக்காதுட்ட மூகல் 

பூமேயிருமல்களைச்சூகிம்சணைப்பும்யா வும்பறக இடமே (௪௪௯௧) 

பலக்இிடக்வினேதிலம் FRE iCursdsQun pes er 

இறம்இட்டேன்வற்பூலாவேர்வில்லலே ர்சித்முமுட்டி 

யறை௰ திட் டேன்விஷ்ணுகாம் இடன்னுரியிவையோ டக் ஐம் 

குறைஈ்இடாதொவ்கவொன் இக்குப்பலஞ்சுக்குமிளகுகூட்டே. 0 

கூட்டடாயிரண்டுமொன்றுக்கசைப்பலக்கானுமாஐ 

காட்டடாகட்டி. யஞ்சுகூறீட்டுயொருகூ௮ுக்கு 
மூட்டடாசல: மிரண் புபடிவிட்பியொட்டொ ன்முக்கி 
ஆட்டடாவமு் ் இசந்இியஇசூம்களையும? pia (௪௪௯௩) 

மாறு மேகளைசரங்கள்வக் துன்ளபலகோயுக்கான் 
விறுயட.ல்கிப்பேகுமக்வேளொருகுண முமில்லை 
சேதுமேவியா இயெல்லாக்செளியுமே௫க்கதையில்லை 

தகவ ருர்ல்கொள்கள் ண்டாதுஅருளுமா மே ௯௪) 

2 மப்பாபுலத்தபனே சொர்னாகிருஷ்ண வயிரவ9த்தையதைகதேன; 
ன்பாய்கேளு, ஆமப்பா தம் ங்கம்ரொெண்கோசுதன்னை யச்சமாய்லேசாகத்தக ;



உ௱௪௮ அசத்யெழுனிவசருளிச்செல்த 

A. stg. gn Sure । இலில்ககழஞ்சுமாலுமதுவுடனேசவ்விரம்வெண்கா 

சமணிபும், ஆமப்பாசு.ச்கிசெய்துககட்டில்வைத்துறடைவாகப்பொதஇக் 

தபின்புமதைக தேனே . (௧௪௯0) 

அறைூேனொருசட்டிக்குள்கற்சுண்ண மளச்்துவொருபடி போட் 
மி.௮தஇிலே சாஹும்,சூ-கறயா மலொருபடி சா சாயம்விட்டுகூடு கீ திய) 

குகையுஞ்செய்து, கிறையாகச் சட்டிக்குள்குகை ௩டுவே வைப்பாய் 
நிய ய் அற்கக்திள்கட்டிட் பொட்டணக்கை, மறையாமல் பஇயவை 

த். துமேலுஞ்சா சாம்வழுவாமலரைப்படியும்விட்டிடாயே, (௧௪௯௬) 

விட்ட பின்புகற்சுணண கீறால்மூடி மேற்சட்டி கவிழ்க்தியே Eden 

on. செய்த, சட் டமாய்விகாயகனைப்பூசைசெய் து காயாமாயர்ச்டித்து வ 

டுப்பிலேற்றி, இட்டமாய்தியானித் துக்கமலவனனி யெரிவி$வாயிருசாம 

ம்செர் ் தூரமாகு, மஷ்டஇக்கும்வெல் லுமட? சகலகோய்க்குமாணியடாவ 
ணு wens o_O gt Ce. (2௪௯௭) 

ஆட். ட ஈகோழிமாட் டைத்கயில காங்க யதிலேகானிருகழஞ்சுக 

யிலக்தனனில், பூட்டடாசெக்தூ£ம்பணவிடைதானொன்று Gus Sir cor 
முமண்டலக்தான பூட் பூட், மூட்டடாமவுனமற்றப்பசாசு பேயகள் மு 

சனைனகஷூயகாசங்குன்ம௩ஷ்டம், சீட்டடா மேகவதைகீரிழிவு சோகைகி 
ல்ல. தஈருணியோடுபவுக்தரம்கள் போமே. (௧௪௯௮) 

போமப்பாபவத்ூரங்கள் காப்பனொட இரந்இப்புண் பொடிகளை 
யாப்பு, புடைத்செழுகர் ,விரணல்போமப்பா விஷபாசம்பாண் 8 பெருக 
யிறுடெரல்லாகபித்2கசமாலையோடு  சோகைபோ மப்பா மூலமுளைப்பிள! 

சம்கீர்பாச்சல்பொருமலதோகமல்லாலீளையிருமலுக்கான் போமப்பாறோ 
கமெல்லாமபோகுமபிணியறி துவனுபானமபூட்டலாமே. (௬௯௪௭௯௯) 

ஆமப்பாவாகடத்திம் சூத்இச.க்சை யெல்லா மறைக்கீட் டேனணு 
ஷவொன்றுமடக் மில்லை, வேமப்பாகோயெல்லாம் பேச் இப்பறத்றும்வேறு 

ள்ளகே: £ய்ச்கெல்லாம்,விபசமில்லைசோமப்பாவிக்ச நூல்செ ஈகையேதென் 
முல் சொ லலுகிறேனாயிசத்தைக்நா௮ 'ஞ்சொல்லும், காமப்பாவுப்பாவுப் 

பாவுள்ளபடி சொல்லி வைத்தோம காதாக்கள்கடாசத்கால் சூக்இரந்கா 

ன்முற்றே, (௬௫௭) 

அகக்தியமுனிவசருளி செய்த், 

வயித் இயகாவியம்- Bat -apo Op a0. 

  

படு
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