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அவர்களால் 

பசவுராயும்-சருகிதுரைய. ஞ்செய்து,பலவிலக்கணமேற்சோளும்சாட்டி 

அச்இிற்பதிப்பிச்௪ பிரதிக் சணெல்க-பரிசோதித்க, 

சிசம்பரம் 

கருணானந்த சுவாமிகளால் 
பார்வையிட. ட்டஃடு, 

சித்சாத்திரிப்பேட்டை 

செல்துமண்டி, 

வெங்கட்டராமருதலியாரவர்கள் 
குமாரராகிய 

கேசவறருதலியாரவர்களது! 
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அதிதன்மையளானால--தரய்த்சாப்ச் கொண்டி. தாரயைத்தாயைதீதே 
க்கொண்டு...-ஏகும்-போகும்-- இவ்வுலஞு-இல்துலகமான ஐ--. அனிதி 
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(இ.ள்) வெறி-வெறியாடலை-- அயர். செய்கின்ற. கெம்.. கெய் 
ய் -களத்து-பலிக்கத் து. -வேன்பகன்-பூசாரி--பாணி- கையில் 
epA-soli—.t- நிறைத்த. ச௮ம்-பணக்காம் - கண்ணிட்முரலே-( 
'முன்னர்- தன் முன்னாக--தயங்க- ௮சைழ் தொங்க மறி. ஆ. 
குளமு-உணவரக-.. உண்டன்ன-உண்டாத்போ து ம்- மன்னா: நிலை பெ 
ரூச--மகிழ்சடி.இளைமையினாகுமஇழ்ச்ட- அ றிவுடையாளர்கண்ஃவி 
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அண்ணனா ம் ண்ணா ர்வு ய ஙளாரவாள், (ஏ. ௮) se G 22 சால்காட்பி பம். 
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படைய! ரன் ஜிதா / சியா திருங்கள் இவளும் கனியாக Cer 

த யேகண்ணாககிிகரண்டுதிரிவாள்ஏவ் பதாம், மச நீவிர்-தோன்ளுப்ள rp 
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லுண் ண்ளுட்டங்்சொள்ளப்பமிசலால்யாச்சைக்கேர 2. 32 
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(௪: -ள்.)பருவம்- வய து எனைத் து- -எகிவளவு--௨ ள- > oe mi Gee 
‘eh per ன--பல்லின்-பத்கனினுடைய-பால்- (வலிமைப் )பனாதி ரானை 
வ்வாவு--இருசிசையும்-வன்மையானபதார்திகங்களையும்- பென்டை 
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விளைப்பயல்வர்சகீசால் சவய்யவுிரரஃ ௨2௨௨௨௨ வ உட உ நத 

மன தஇன மியுமாப்பேதை- நின தீததனை தி, oe coo teen oe 

| சொல்லிய தென் அரிய ச்ததிதன் பக்கல் டட டட டக பதத 

தெல்லையிகந்தெருவுவரர்ஃ உக ககக கவ வவ க்கட டக கட்ட நத 

3 

“இ.ள்./பேதை-அ.றிவில்லாகவன்--வினைப்பயன்-இிவினேப்பலன் 
வந்தக்கால்-வநீதால்--வெய்ய- செ ரமூசாக---உயி ரா-பெரு மூச்செறி ந் 

_து.-மனதீஇன்-மனதீதிஸல் நினை தீற--அழி. பும்- அழிவான். ௮ தன 
| அ.்திவினைப்பலனை--நினைதீ௮-ஆராயிரீ ௮---தொல்லைய தென்று. cp 
த்பிறப்பிற்செய்ததென்ற௮--உண்ரிவாமா-௮திபவர்களே--தடுமா ற நி 
ஜீ.- பிறவித் துன்பத்தின் எல்லை - பிரமாணத்தை. இகற்சொரு வு 

- வார்- கடந் துபோவார்--(௪-)2%இ-ம். a BB sonra ன் Baw ais 
கீரல் மனத்தினினைதீதழிவான் அதிதிவினை முன்வினை யென் றறிர்தவ. 
ர்களே பிறவித் தன்பத்தளவைக்கட ட்யார்கள் என்பதாம்ட பேதை 

cr. அழியும்- ட.-உண ர்வார்.௭.- -ஒருவுவார்-ட- ட (யாப்பருங்கலமேற்கோ 

ள்) [சொன் னூல்விளக்கத்திலுல்காண்க.] % வெண்டாழுதிலாநால்வ 
'கைப்பாவு, படொஞ்சாநாற்பால் வருணர்க்குரிய - இவ்விதியால் வெண் 

Ss
 

பா பிராமணசாஇயாம். (௫) 
அரும்பெ.றல்யாச்கையைப் டெ.திறடயதிதர நி. உ cecseed 

பெரும்பயனுமாந்தவேகொள்சக-கரும்பூர்நீத +00 ++ 3 
சாறுபோத்சாலவும்பில்னுதவிமற்றதன்.... கய ces பட்ட உத் 

கோதுபோழ்டோகுமுடம்பு web eee e es pee உடடகககச உ ௪3 

(*.க்ர்தல்-டெழுனத்து பதும் அரிய வயசை ககக ப 
பெத்ற-அடைநீத--பயத்தால்- பலனால், பெரும்-பெரிய-- பயனும். 
தருமப்பலனையும்-- ஆதி நீறவே-மிகவே.. கொள்க. கொள்எச்சடவீரிக 

ள்--கரும்பு - கரும்பி/௦ லிருந்அ---ஊர் நீக. (ஆலையாற்) பரவிய. 

அமபோல்- சாற்றைட்போல--சாலவும்- பிசவும்--பின் ணுதவி... (அத 
௬ 3பலன்) பிற்காலத் அவ்வி பாம்--- அதன் - அக்சரும்பின்- கோ. 

போல்- ௪ச்கைே போல உடம்பு -உடல்--போரும்-௮ மிர் தபோரும்



Os அறன்வலியுறுத்தல் 
+ ணை. . சூ ச ட . 2 ௯ a 

—[er- ம) 29% இம். பெறுதற்கரிய உட்லடை தீதபல்னால கருமப்பல 

5 ௬ ௩ < 2 3 o e 

னச்சொள்ளக் கடவீர்கள். அப்பலன் கருப்பஞுசாற்றைப் டோலாம், 
ர 2 உ உட OE ge pee el . ~ 

உடலசன் சக்கைபோலாம், என்பமாம்.8அ நீங்கள்-ஜோன்னு௪முவாய- 
௩ 

கொள் ச-ப-பயன், செ-மற௮-அசை எ௮வகைப்பிறப்பிலுமச்சட் பிற 

- (அள ௪ டி ஞூ : ஸ் 
: . 

ப்புமேலாகையால$ அரும்பெறல்யரக்கையென்றார். ர ர (சட. 

கரும்பாட்டி ச்சட்டிகாலை
க்கொண்டார். oe we ஸ்கை ஆ 

அரும்பெழுதி.தவ
ேக்காதீஅயராண்

-டுழவார்.- 
é eoeae # . 

வருந் தியுடம்பின்பயன்கொ
ண்டார்கூதீறம் 

ane anes eae 

வருங்கா ற்பரிவதி
லர். - 222222௪௦௪௧ கச்ச 4 தத்தக்க காகத் 

(இ-ள்.) கரும்பு கரும்பை--ஆட்டி-இலையிலாட்டி- கட்டி. வெல் 

pss penn -ஹொகாலை-மு.ற்சாலத்தில்--கொண்டார்
-கொண்டவர்க 

ள். RED Y- அக்கரும்பின் அரும்பு--எழு.றீ௮ு- 'தியாலெழூரீ.ு-- 

ேங்கால்- வேவுங்காலத்தில் ஆண்டு-அவ்லிடத்௮-- இயர்- துன்ப 

2 கால்--உழவாரீ-வரு நீசார தயோல உடம்பின். உடம்பாலாகிய--- 

Lue தருமப்பலனை--வருதீதி-பிரயாசப்பட்டே-கொண்ட
ார்.. கை 

ஃகொண்டவ ர்கள். கூற்றம் இயமன் -வருங்கால்-வரும்போ துப ் 

நிவ தவரு தீ.அவ.௮--இலர்-இல்லாகவர்கள
ரவார்கள்--(௭-௮)ஜ5இ-ப் 

'வெலலக்சட்டியைக்கொண்டவர்கள் கரும்பின்சக்கைவேங்காலதி துவி. 

  

  

சனபட்படார்கள் ௮ அதுபோல் உடம்பாலாகிய தருமப்பலனைக்கொண்டவ 

ர்கள் இயமான் வரும்டோ அவிசனப்படார்கள், என்பதாம். சப்யன். 

மொண்டார்-எ-பரிவதிலரீ்-ட, (௫) 

... இன்று கொலன் று கொலென்றுகொலென்னான -... 4 

ப பின்றையேதின்ற துகூதீறமென்-றெண்ணி stenoses ௬௧ சநத 

| யொருவுமின்தியவையொல் லும்வகையான்.. 5௪-௨3 பத்க் 

மருவுமின்மாண்டாரறம்; aes a thesoe ஒழு வ கட்டட உரு சகடகட க உ கழித். 

(இ-ள்.) இன் றசொல்-இன்றைக்சோ--௮ன்னுசொல்- நரளைச்கோ 

என்றுகொல். என்றைக்கோ. என்னா து- வரு மென்றெண்ணா.று-- 

பின் தயே- பின்னயே-- நின்ற து-நிநன்ற_௪-- கூற்றமென்று-இ 

யமுனென்று--எண்ணி-தினை தீ அ-.-தியவை-பாவங்களை--ஒருவுமில்.. 

நீக்குங்கள்--மாண்டார்-பெரி யரராதிசொல்லிய.-அறம்- தருமங்க் 

௭--ஒல்தும்லகையால்-கூடியமாதீதிசம்--மருவுமின் பொருந்தும் 
படி.செய்பங்கள்--(எ-ு) *% இ.ம்..இயமன்பின்னே. நிற்ர ளென், 

தெண்ணி அ தருமத்தை நீக்கிதி கருமத்தைச்செய்யுங்கள்- என்பதரம். 

(நீங்கள் - தோன்றா எழுவாப்-ஒருவுமின் .இயவை-செ.நீங்கள்-௭.. 

மருவுமின்-ட-அறம்- செ- 4. (சொல்காப் யம்) சொல்லோயையம். ] 

அன்று கொலெல் ஐது வரழ்தாளளவுமுடிவெனினுமமையும், . (௪)



அறன்வலியுறுத்தல். 10௯. 

மச்சளாலாயபெரும்பயனுமாயு ங்கரஃஃ வ உகக nese 

ப லெதி தணையுமா தீறப்பலவரனாந்-ஜெக்க. கடக்க கத்த 

அடம்பிற்கேயொப்புரவுசெய்தொழுகசா தும்பர்கி ae 

இடர் தண்ணப்பண்ணப்படும். 2.௪௨ வக லச கவத 

| (௫ -ள்.மகசளால்-மனிசர்களால்--ஆய-உண்டாகய--பெரும்-பெ 

சிய--பய்னும்- விளைவும்--ஆயுங்கால்-ஆராயுமிடதீ அ. எத் துணையு 
ம்-எவ்வளவும்---ஆ தி த-மிஎ---பலவாளால்-பலவரயிருந்சால்--தொக்க- 

'பொருநீதிய--உடம்பித்தே. உடலுக்கே--ஒப்புரவு-. Sh. OSD 5— 
செய் ALI aT esl Ap Gir அ. நடவாமல் -உம்பரி-சவரிக்கத்இில்---இ௨, 

நீ௮-இருத்அ--உண்ண-௮அபவிக்க--பண்ண-சருமங்கள் செய்ய 
படும்-சகும்--(௭-) 9% இ-ம், நீங்களுங் உடலுக்குத் தருமக்தை செ 
ய்யா_அ சவர்க்கத்திலிருரீச,நுபவிக்சத்தருமத்தைச்செய்யுங்க ள்,என்ட் 

தீரம் (ரர.நீங்கள்-தோன்முஎழுவரய்பண்ணப்பமிம்-ப, அறங்களை, 
௮ உறக்னுநிஅணையதோராலம்வித்திண்டி. 4 “ஆ 

.பிறப்பநிமதபயந்தாஅந் அறப்பயனு தற்: we tee wee 

தரன் இறிசரயினு தீதக்கார்கைப்பட்டக்கால்.ஃ அஃ டடத 

வான்டுதிதாப்போர்த்துவிடும்-...- 22272௪ -௮௨ ௨௨௧8 

(இ-ள்.)உறக்கும்- இள்ளியெடுகரும்.. அணைய து-அளவினையுடைப 

ட் -.ஓர-ஒரு---ஆலம்வித்_து..ஆலம்விதையான அ-- சண்ட. நெருக்க 

(வளர்த் த)--இறப்ப-மிசவும்--நிழல்-நிறுலை-பயத்தா ௮க்கு-செ 
.டுத்சாத்போல, அறம்- தருமத்தின் - பயலும் பலனும் ரன் தானடி 

இதிசாயினும்-இதியகாயிருந்தாலு ம்--சக்சார்-பெரியோர்கள்- கையப் 

(பட்டக்சால்-கையித்பட்டால்--வான்ட ஆகாயம்--இதிதாஇதியதாக-- 

'டோர்த் துவி3ம்-ரஷடி.விடும்--(௪-ற)% இ-ம், ஒரு ஆலம்விதை வஸு 

நீது மிகவும் நிஜலைச்கொடுத்தாற்போலத் தருமப்பலன் திதிசாணாலு 

.ம்பெரியோர்கையித்கெரடுக்கமப்பட்டால் அப்பலன்வானிலும்பெரிதம ' 

பபிருக்கும்என்பதாம்0ு ௮ ஐப்பயன்-.௪-போர்த் துவிடும்.ப-உறக்கும் 

என்ற த-உறங்குமெனக்கூதினும்பொருந்.தும், & (அரும்பதக்பொக் 

௮)(உறக்கல்கறத்தல்விரலாற்கிள்ளுகல்.], டட (௮7 

வைக் லு்வைசல்வரச்சண்மெஃ தணராரி:ஃ வ ட்ட ட 

வைகலும்வைகலைவைஞகுமென்..நின்புறுவர். ம வக்க 3K. 

.வைகலும்வைகத்தம்வாம்நாண்மேல்வைகுதல் +1 He. 

ட்ட வைகலைவைத் ஜணராதார்.. பககக deste senescent 

(இ-ள்.) வைகலும்-தாள்2சாறும்--வைகல்- நாள் கழிதலை--தம்-,சம் 

முடைய வரம் தாண்மேல்-.ஆயுள்களின்மோல்-- வைஞுதல்வைத்_து- 

செலவுதாளாகவைத்து---வைகலை-௮ நீத நாட்களை -உண ஜரதரம்- அமி!



ஜு 

@ Ww ௮/றன்வவியுறு தி ௧௨ 

யாசார்--வைகலும்-சாள்சோச நப் -லைகல்வர... சம்வாட் தாள்கமிவுவ 
ச..அதண்மிம்- பார்த் தம் து- அதனை - உணரா மீ- அதியார்--வை 

சுலும்- ராள்சோறும்- வைகல். தரன்சளை வை வகுமென்று- கழியபுமெ 

ன்று இன்பூறுவரி.இன்பத்சையடைவர (எ..று இம், நாள்சோ 
அம்நாள்செல்லுத லைத்தம்வாதாண்மேற்செல்லு சலாசவைதீ திதி தாட் 
களையதியார் நாள் தோ அதீசம்வாத்தாள்செலவுவரக்கண்மெதையதியா 
மல் நாள்தோறும் நாள் செல்லு௪ ச லுகன்பத்தையடைவர் என்பகாம், 
ர உணராதரர்- எ. - இன்பு றுவரீ- பஉ(யாட்பருக்கலமேற்கோள்)[ அணி 

uae guid ங்காண்க] (இ்சசவல்வெண்ப। 1) ௮சுவல்வெண்பா aug. Bea) 
பெ DBE, சர்நிலை 2 2 Lime ரீ சொடைநிலைதெரியா டி நடவையினோ” 

ஓ.தெப்லார்த்சன்ன, | 'சயமுடைத்தாயெபொருளொடுபணர்த்த,வெழு 

  

தீதழியாதேஎன்ற அ யாட்பருங்கலமேத்கோள நிக, (க) 
் மாரனவருங்கல நீக்கயிர வென்னி . கட டவல படிகிககக ந 

பமீனவிளிவினால்வரழ்வேன்ட ன்-னீன த்தா ர ரட் 

அரட்டியசண்ணுமுஅதிசேரீற்திவ்வுடம்பு. cones தே 

நீட்டிச் ஐுறிற்குமெனின். ...- ப சட்்ப்டலவ படிக se 

(இ-ன்.)சனத்சரல்-இழிவால்--ஊட்டியகள் னும் -இர நீதாட்டியவி 
டத்தம்-- உறு. வ லுமை---சேரீந் து பொரு நீ... இவ்வுட ம்ப - இவ் 

டல். நீட்டி தீ.து-தெ சிதொள்--, ரித்குமெனின்.. தித்குமானால்-- மான 
"ம அமிமானமாகிய--அரும்-அறிய..- கலம். பரண த்தை--நீக்இ-தன் 
ளி... இர வென்னும்- யாசசமென் லும்- தனம் oP orton er —— இனி 
விஞல்- அவம் திப்பால்--வாழ்வேன்-உயிர்வாதவேன்--(௭..ற)2இ-ப் LO 
- இரத் தூட்டியவிடத்திவ்வுடம்பு நிலை நித்குமானா லபிமானமென் இறவா 
பரணத்கைத்கள்ளிக் சனவீனமாகிய வலம்திப்பினா gud tein BC ace 
என்பதாம், 0 யான்-எஃ-வாட்வேன்ஃ ப. மஞ்-ஒஜியிசை. (ல்) 

அறன்வலிபுறுதீதல்-மு.த்திதிறு. 

ae ac 
௫-ம் - ௮இகாரம், 

- தாயதன்ை ம. 

௮. சாவ ஐ.சுநீதமல்லாக தன்மையைள் சொல்லுசலாம், 

“மாக்கேழ் நீமடநல்லாயென்றரநீறுஞ்சான்றவர் ++ % 
தோக்கரர்கொஜெய்யசோர்புக்இல்லை-யாக்கைக்கேர் 
ரீச்சிறகன்னசோர்தோலறினும்வேண்டுமே. , த 

வாக்சைஎடிவதேரரிசேலி ௩.௪ வச வட ட௪ ௨௨௨ உ வடக்க உ ட பிசி



ஆாயதன்மை, 2g. 

(eet. ) பாக்கைக்னு. உ. லிற்கு.தர்.ஒ ஒரு--ஈ.ஈமின தெரு 

pos— அன்னது ஒப்பாயென-ஓர்.ஒரு, சோல்-சோலான ௬-௮ 
தி ினும்- அறு நதர அ.ம்-- காக்கை. காகத்தை. கவ அதி DSBS PC 

இர்-ஒருட கோல் -வேண்டுமமே- வேண்: மல்லவா ஆதலால்) பார 
மரமர த்தின், &Lb- -திளிர்நிறத்தையும்--மடம்-இளபையைய மு டைய 

தில்லா யெ ன் டபெண் ணேயென்ற-- அர 8 gue (அதிவினர்)யி௫ ் 

தீ௮ம்--தொப்ய - அ.த்பமாகியசாய்விளங்கும்--ஒர் ஒரு Ly Sela Bad 

உடலை-- சான் றவர்-பெரியோர்கள்--தோச்காக் -பார்க்கமாட்டார்கன் 

—(e- “ED இ-ம். அறிவுடையோர்கள் இழஜிவாயெஉடலைம்பாரார்கள்ள 
ன்பதாம், 14 சான்றவர் ஸூ? ாககோஸ்ட புக்லே. செ, கொல்-௮-மைட 

தோக்கார் 'ிகொல்-என் ற.து-இழிவென்று காணசோ வெனினு மீமைஞயு 
ம், 3 தன்னும் அரும்புதச்கொத் தடி [கொல்லேயைய மனை நிலக் 

சோற்போர்வைமேலுநீ அளைபலவாய்ப்பொய்ம்மறைக்கு 
மீப்போர்வைமாட்டு தீது. டம்பானான்.. _மீப்போர்வை ...3% 
பொய்ம்மறையாக்காமம்புகலாதுமற்றதனைப். ௨444-௮ 
EOL DOM IFES DD csc eres ப வடட வ வட டட ட வத 

.. (இ.ள்.) சோல்ஃ-சோலாயெ--போர்வை.. போர்கலையான துமே 
-லும்- (உடன் )மேலும்-- துளை-றவ.து வாரங்கள்--பலவாய்-பலவிஉ.௰ர 

ய்--பொய்-மலங்களை---(06 றைக்கும்- - மறைத் தூவைச்இருக்( கும்--- But 

சோர்வை-மேத்போர்வையால்-ஸ ட9த.௮-பெருமையுடை யத 
உடம்பானால்-உடலானசால்--மீப்போர்வை. மேசேலேயோர்த்தயோரி 
லையால்-.-பொய்-மலங்களை--ை ஐயா-மறைக்கும்-.-சரமம்..கரமநு 

'சர்ச்சியை--புசலா-இச்சயோ௮--- அசலை -௮.வ்வுடலை -- பைம்மறி 
யா-உட்பு றந திருப்பியபையைட்டோல--பார்க்கப்படும்- தோக்கத்த 
| கும்--(௪-) டைம்மதியாப்பார்க்சப்படும்பாப்பின்்சடைவாய்ப்பை 

புள் மதிபட்டவிடம்போலப்' பார்ச்சப்படுமென்பா ருழு: எரீஹ்இ-ம், 

மலங்களை' மறைதீ துத் கோலால் ஊடிவைத்திறுக்கு நேடலை யட்டி 
இருட்பிய பையைப்போலப்பார்ச்சவேண்டும். amuse, yp நி. 
தோன் ருஎழுவாம்டடார்ச்கப்டமிம்- ப, உடம்பினை செ,ம்தீ௮-௮சை(௨உ) 

a தகீகோலநீதின்றுதலைநிறையப்பூச்சூடி. லட்ச உக ககர சீ 

படொம்க்கேரலஞ்செயீய கொஜழியுமே-யெக்சாலு த் 

முண்டிவினையுளறைக்குமெலட்பெரியோர்... பகவ வடக். 
அண்டுகைவிட் t LOUGDeereeereesecros ne ane ந தகக தகதக a 

ன் 

(இ- ள்.) எக்கரலும்- எத்நாளும்- உண்டி. -உணவரல்வரும்-- வினை 

ள்.தொழிலால், உறச்குமென அர்ச்சதீதம்விசமென்௮,டெரியோர்-



௨௨, தாயதன்மை, 

பெபெரிபோ்ச்ை-சண்டு- அதிர் --கைவிட்ட-கைவிட்வேட்ட மாம் 

ல்-(உடலான) செத்கைகிறு, sao ara 5 & ooo தாம்பூல ந் இன்று-திவி 

திறைய-இரசுதிறைய-பூச்சூடி- பூவைத்தரித் து — பொய்ச்கோலம் 

படொப்பாயெவழசை-- செய்ய... செய்தால--ஓ ழியுமே-உள்ளுள்ளம் 
லி ay 0 ( or opr) இ... பெரியோர்சளாணவுத்கொழிலால் ரது 

மென்னறவெறுத்தவுடலுக்குத்தாம்பூலத்தின்அபூவைச்குடினால் உள்ளி 
ருக்குமலங்கள்போய்விமிமேர்.எவ்பதாம்; ௫ மலம்-தோன்று எழு 

வாம், ஒழியுமே.ட,ி * -(கொன்னூல்விளக்கம்) ஏலமிளகு வெத்.திலை 
ஞூன்றுற் சக்கோலமென்றேசாதிறப்படுமே, ர (௯) 

செண்ணீர்க்குவளைபொருசயல்வேலென்று oe owe Be 

Ede ல்புன்மாக்க ள் கவற்ற-வியவெனோ ; wernt 4 
“By ots COP FHL GF BEET ED ங்னாளூன் நிட்டன்ன பககக வத 

கண்ணீர்மைகண்டொழுகுவேன். பயக்க டக கம டல கற்க 

(இல? உள்-உள்ளிரு க்ஷம் நீரீ-௪ல mm தச ந்த தீகால்-எடுதீதரஈ 

௮, ங்கு- நல்லக சூன்திட்டன்ன-தோன் தினாத்பேரலும்-- கண்டக 
ண்சஷடைய-நீர்டைைஞுண தீமை: சண்டு-பார்தி த, ஒ மேறுவேன் ந 
உப்பேன்..-செள்-செலிந்த-. Si-e0 $9) gp at or -— (He Carr- soarp 
'உலத்தஜையும்-சய்ல் செண்டை மீனே பும்--வேல்... வேலாயுத்திகையம் 

பொரு? வன்று.ஒப்பென்று கண ணிஃ- ஞா னக்கண்ணில்லாத-- 
வுல்-அற் பமான--மாக்கள்-மனிதச்சள்- வற்ற வன்பன ச க்கவலைப் 
படித்த... -விமிவனே-யான் துறவறத்கைவிடுவஷனோ, (எ...ரு9இ-ம்...று 

இஞுச்சகண்களைப்போலப்பெண்கள் கண்களேக்சண் டூ ப்பேன்- அறி 
வினர் என்மனதைகீகவலைப்படுத்தயான் அறவறதிசைவிடுவனோ- என்ப 
தரம், (யரன்-எவிருவனோ-ட, | சொடுபெயர்வேற்றுமை தீசொட 
சீபெயரன்ன -வியத்திரியஹிவாக்கமியை நீசாந்தொகையே]' இல்வி a 

மல் நீர்களை த்தக்கால்என்றதில்ஐ.புருபுத்தொகையில் இயல்பாயித்து? 

, gpaweap ME Cp அ வன்ம தீதென்றிவையித DOE 3 

_ வல்லாப்புன்மாக்கள்கவற்ற-விவெணோ -:.2௨ 2௪௨௨2 ஆத 
வெல்லாருங்காணப்புறங்காட்ர்நீ துக்க rernee Te 

பல்லென்புசன்டொழுகுவேன். cieereee” அவ அக்க அத் 

(இ-ள்) எல்லாரும்-யாவரும்--சாண-௮ திய--புழங்காட்ட-கோட் 
ஐல்--உஇர்ர்.அ-உதிர்தி து உக்க-மச்சிக்டெக்கி-ப்ல்லென்பு- பல் 
லாகிய்எ ஓம்டை,கண்டு-பார்தீ ன, ஒழுகுவேன்-உடப்பேன், மு.அுவல்- 
அப்பதி களை; மூல்லைமுசை பென்று.ூல*ியரும்பென்றும், முதிதெ 

ன்னு. முறற்தென்றும்;இலை-இவைளை பிதற்றும் :(ஒ ப்பாக்ச்)சொல் 

லம் கல்லா கல்வியறியாதஃபுல் gy நீயமான...-மரக்கள்-மனிதர்கள்,



9 

தூயதகன்மை; BB a 

சவற்ற-(என்மனதைகி) சஒலைப்படுதத--விடுவனோ, யான் துறவற வதை 

விிவ2ஸ--(௭-௮) 25% இ-ம்சகொட்டி லு தர்ற அடுடச்கிறடல்லெலுக் 

பைச்சண்டுடப்டேன்-அதிவீனரிபெண்கள்வழியி லென்மனல தக்கன 

லைப்படுத2த. யான் துறவறதிதைவியவெனோ- என்பதாம், ந யான்-எவி 
டுூவஷே,ப, [மதிஜழென்ெவி வினைமா தசை நிலைய; ப்பாலிரண்டென 

மொழிமஞர்புலவர்] [௫] 

குடருங்கொழுவுங்குருதியுமென்புறி... 32 12) 2228 
சொடரு கரம்பொமடே தாலு-மிடையிடையே லல்ல 

வைதீதசஒயும்வழும்புமாமற்திவதீது.... 2 222-288 
ெத்திற தீகாளீர்ங்ே காகதையாள் 4. படல்லி வடக உலக் 

(இ-ள். குடரும்-ருடலும்--கொழுவும். மூளையும் ருருதியும்- இள. | 
மும்--என்பும்-௪ அம்பும் -தொடரும்-தொடர்் நிமி ரம்பொடு- ௪௭. 

ம்புடன்-.-ம ஜா லும்-0ே தாலும்---இடை Gan G ws pal. ao வாக. வி 

தீத-வைக்கட்பட்ட., தடியம்-இலறைச்சிபும்--வழும்பும்  நீணரும் ஆ. 

ம்-ஆகிய-- இவற்றுள்-இவைக ar air — pie ara sur eal ர்நீ தமாலை;. 

பைபடையவள்--ஏதீதிறதீதா ள்-எர்தத்திறதசையுடை [வள் (௪-௮) 

2% இ-ம்-குடல்மூளையதிரமெலம்பு ஈர ம்புதோல் இறைச்சி. திணம்இவ 

-ஐுள்-பமாலையணித்தவள்௪ தீசன்மைபுடையவள்- என்பசாஷ், 83 கோ 

- தையாள்-௪, எத்திறத்தாள்-டடிம2அ-அகைட ” (௬) 
ப ஊறியுவர்தீதக்கவொன்ட அவாயிப்பலனுங். அத. 

சொதிக்குழம்பலைககுங்கும்பதீதைட்-பேசைஃஃ.. 13 
“பெருந்தோளி2பய்வளாயென்னுமீ ப்போர்தத ஐ 

கருந்கோலாற்கண்விளக்கப்பட்டு. படபட ve ve ese 

- (இ-ள்) பேதை-அதிவில்லாகவன்-..௨ஊதி-மலக்களுறிஉவரித்தக்க. 
வெறுகிகதீதக்ச--ஒன்ப அவாய்பிபுலனும்- தவ துவாரவிடங்களிலும்-. 
கோதி-மொழித்து--குழம்பு- மலச்குழம்பை--அலைக்கும், ஒ அக்கடி 
கும்பத்தை-உடலானருடத்தை, மீப்போர்தீத- பேலேமு.டி படட கரும்- 
பெருமைபொருநீ இய--தோலால்-தோலால-- கண்டகண்களுச்ளு-- வி, 

ளசீசப்பட்டு-விளக்கம்டொருத்தி--பெரும்- பெரிய, தோனி-தோன்க. 
Sari} ant ST, பெய்வளாய்- இடப்பட்ட்வளையலகளை yD OE tty 

என்னும்-என்றுசொல்லுவான்..-(௭-௮) இஇ-ம்-அதிவினன் றவ துவா. 
ரங்களிலுமலதிதையொ.து கும் -உடலைபு/டைய விளை ப்புகழ்றீது சொல் 

லுவான்.என்பசாம்,; 9. பேதை-௭, என்னும்-ட, ஞம்பத்தை செ. & 

(தொல்சாப்பியம்-இடைசதொல்லி யல்-0௪ ச) பல்லோர்ட்டர்க கைக 

ன்னிலைதல்மை.பல்வயின்மூன் அ திகழுக்காலச் தச்செய்யுமென்னுக்கி 
ளவியொடுகொள்ளா]இவ்விதியால்என். லும் என். ஓு.வானென்றுப் அடி
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பண்டமதியார்படுசாற் து௩்கோதையுங், bene eters 

இகாண்டுபாராட்டுவார்கண்டிலர்கொண்-மண்டி. 3 

பெடைச்சேவல்வன்கழுகுபேர்த்திட்டுச் GEG 10K 

ரூடைச்சாகாடச்சிற்ற மி poe டக டுக்க கட்ட 

{ இ.எ்.மூடை-நாறுஇன்ற அ சாகாடு-உடலானபண்டி,-- ௮௫௪. (உயி 
_ . 6 _ கி 6 0 கு __ 2, 6) 2 திடு] 

சரன) வ௪௪--இத்றுமி-முதிநீதவிடத்.௪--மண்டி தரங்க படை, 
பெட்டையுக்--ே சவல்-சேவ 'ஓுமான-- வன்க Ged யகழுருகள் ~~ 

பேர்ததிட்டு அடி.கள்பேர்தீதிட்மி--குத்தும்-ஞத்தாதித்ழும் (கைய 
லபண்டம் (உடலாகிய) 2பாருளின அதன்டையை, அதியார்-அதியர்த 

௭ர்சளாய்--ப9-பொருற்திய--சாறீதும்ட் சநிசனதீை தயும்-- கோதை. 
. e சூ கட் 4 டட ௬ . கூட்ட 5 

ஊரையும் -- சொண்ரி கை த்கொண்மி அபர ஈட்பரர்- (உடலைப் பர 

சரட்டுவார்..-சண்டிலர்கொல்- அ௮க்கழு ஞுகள்ுதீனுச லைக்காணார்களேர 

(o-2 8 D-0- உயிர்போனவிடதீ துடலைக்காடருகள் குதி. துதலைக உலை 

பிபாராட்வொர்காணார்களோ- என்பதாம்; பாராட்டிவார்-௪, கண்டி, 
டி ஆ ௫ ர 

: : 

Orosrvsi. ; . (௮) ‘ 

& 

சழிறந்தாரிதெலைசண்டார்தெஞ் Gi EE soe soa cer ஆ 

குழிந்தாம் ந தசண்ணவாம் தீ சான்தி.யொழிநீ சாரைப். - * 

் போரீறிநெறிதின்மினிந்திமன்பண்டெலிறு கக்க bee wee 

. சாற்று ங்கெ 1ல் சரலச்சிரிச் ௪ see wee கக eee 

(இ-ள்.)கழித் தரர்-இற நீதவர்சள்-- இமி.ஓடட்பட்ட... தலைதலைகளா 

னவை கண்டார்-பார்தீதவர்கள்--ஜெஞ்சு-இதயங்கள்--உட்க- பயப் 

டட--குழிதீதாழீரீச-குமிந்தாழ்நீதிருக்கின்ற-- சண்ணவாய்- கண்களே 
புடையனவாக--சோன்தி-தோ த்றப்பட்மி--ஒ மிரீதாரை- சாவாதிரூநீ 

குவை போத்றி-பானுகாதீ ௮--தெதி.ரன்மார்க்கத்தில்--நின்மில்..நி. 

ல்லுஈ்கசள்-.-இ சன்பண்டு-இல்வுடலி ன அ.சன்மை -- இத? று ன்னு -இத்ச 

ன்மையதென்று _.சால.மிகவும்--இரிதீ த-நகைதீ து---சா நீறு ங்கொல் 

சொல்வனபோதும்--(௪-) 89% இம் இறற்ச வர்கள்சலைகள் இறவாத 

வர்களை நல்வழியிலே நில்லுர் சசெளன் அரி தீனச்சொல்வவபடோலும் எ 

LIS Tio, Kr தலைகள் எ,சாற்றும் பட ட (௯) 

- உயிர்போயார்வெண்டலையுட்கசடிரித் துச் 2. ட உ தத 
கெயிர்தீர்க்குஞ்செம்மாட்ட்வமாச்-செயிர் தர்ற தார் soo லத 

கண்டிற்றிசன்வண்ணமென்பதனா நீறம்மையோர் 2௬௨ 

பண்டத் அள்வைட்பஇலர் peor . “5 pos o-2.¢ ௬௦6 se 

-. (இ-ள். உயிர்டோயார் இறத்சவர்களுடைய--வெள்டலை.வெண்மை. 
Tard ந 2 2௮7 அணை! 5 as ச ௨2 a 2 ட. _் த டா ன் க் 

காசிய தசள் உட்ச பார்தீசவர்களஞ்ச- சிரித்து தகைத்து-- செம்



தூயதன்மை 6 be 

ப்பா. Gp var id Fae லி ரமா நீசவனா--செயிர். Gp 9 S005 — 
இர்க்கும்.நிக்னம்.. செ. குற்றம். இர்நீதார்-நீற்கினவர்கள் - கண்டு 

15 2 --இதுன்வண்ணாம்- .இல்வுடம்பி ன்வ்கை--.-இத்று-இதசன்டை 

REILLY டைய அ-- என்ப அனால். என்று சால்லப்படுதலால்---, சீம்மை- 5 

வலை -ஓர்பண்டத் அள்- ஒருபொருளிலே வைப்பஇல/-வைதீதெ 

ண்ணார்கள் (எடு) இ-ம்-இறற்சவர்கள் தலைகள் இல்வாழ்க்கையில் 
இறு.மாற்கவர்களேக் ரூத் ் றத்தைவிட்டுறீக்கும் இதைக்கு£் றமற்றவர்கள் 
கண்மி-தங்களை 7 ஓ. நபொருளாசவையார்கள் என்பதாம், ௪ சலைகள்- ழ் 

இர் தம்-ப.செயிர.ெ..செயிர்இரத்தரர்- எ -வைப்பதிலா-பஃ தம்பைய 

செ ஃ (கிதால்காப்பியந்வினையியல்-௫்மி.சூ.) [சப அருபுகடாஞ்ில 
வுளவே,] இவ்விதியால ஒவ்வோரிடத்.து ஐபுங்குவ்வும் பொருந அம்... 

| அரபதன்மை. முற் தித்று, 

9௮9622௧௧௯0 20௦,200௦653 
ஹு -ம்-அதிகாாம், 

விர் இவ 
அதாவ அ-அகப்ப நிம்-பு Wich. pctv sb sido நீக்கலாம்; | 

as விளக்குப்புசவிருண்மாய்தீதாக்கொருவன் :.: 34 
றவதிதின்றுன்னில்லாசாம்பாலம்- ar SRO wits. « a0 OS 

செய்விடதீ ral ina * 38 
திர்விடதீ துநித்னுமாற் இது, ய டசி கட உக ௨ ஷீ 

இன்.) விளக்கு- தீபம்-பக. Q_ Gai இ2௪..-இருள்- இருட்டு மர 
ரங்கு கெட்ட ரற்போல-.- ஒரு வன்-ஒருவன்- அவதி. இண்ருதன் கவ 

தன் பர வம் இவின நில்லா gr fi psx ௮--விஏக்கு-௮த்திப 
டின் றெய்-சைலம்--தேய்விட தீ.து- குறைநீதபோ.து- இருள்-இரு 

0223 நா று - -போய்--பாய்தீதாக்னு- பராய் நீச. துபோல--. நல்வினை = 

புண்ணியம்--தீரிவிடத் ௮-நிக்ெபோத-- தீ. ஐ-பாவம்,தித்கசுப்ட்ல நீ 
அதிம்ஞம் (௪௩. ௮) 8 இ-ம்.விளக்கைக்கண்மி இருள்கெட் டாதி பயோ 
ம்ஒரறாவன்செய்தல த்தின் முன் ன்பாவங்கெடும் விளக்கு செய்ய ய.தீறபே௱ 
a இருள்வழ் பது சம்பவிதீசல்போலும் நல்வினை நிங்கியபோ௮ு. நீவி 

அனவ சீ.தசம்பவிக்னுல் என்பகாம் (ச Lunar. Gata) லா... டத ௮.௭. 

: BOG 2-13-25 Lat y dima Bing அசை & 4 (கர அவிளக்கம்.)விள ச் EBGH செயலர 

ல் விளக்: செனப்படுமே, ன (௪) 
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e



௨௬. ஆற கர. 

- நிலியாமைதோட்டுப்புச்சாச்சாடென்றெண்ணிதீக 
தலைபாயாரீசங்கருமஞ்செய்வார்.தொலைவில்லாச் i 

௪ க்ருச்சோஇடமுமென்றா ங்கிலைபித நீறும். 3 
பித்கரிதிபேதையாரில், ௨4 உச உட உ யசகக ட உவ வ உட மித 

(இ.ள்.) சலையாயர்-பெரியோர்சள்-.- நிலைபாபை- செல்வமிளை மை௪ 

சீரமிவை) தில்லாமை--என்று- என்றும். நோய்-வியாதியம்-- ஜப் 

ட-விருத்தாப்பிபரும்--௪ கசாமி -மரணருமிருச்கின்்றன-- என் று 

ன்றும், எண்ணி.நினை 2. ௪--தம்-சம ஐ-“்கருமம்-சாரியமாகிய தலத்தை 
.செய்வரர்- செய்வார்கள்... தொலைவில்லா-அளவிலஃலாத-- சதீதரும்- 

சதீரசாத்திரமும்--சோதிடமும்- சோதிடசாதீதிர ரம் என்று..சன் 

௮ சொல்லிய--இவை-இவைகளை-.- இசற்றும் பலகாழ்பேசும்--பிதீத 
ரிஃ-பிதீசர்சளைேப்போல--பேசையா 2 So? wr £--இல்-இல்லை-.. (ன 

௮) 8% இ-&்-பெரியோர்கள்செல்வமிளமைசரீரம்தில்லா வென்றும் பி 
ணிரு துமை மரணமுண்டென்னத் தலத்சைச்செய்வார்கள் சத்தசாதீ 
இரஞம் சோதிடசாதீதிரருங்கற்றுப் பிதத்அம்பிதீசர்களைட்போலும் 
அதிவீனர்களில்லை என்பதாம். சலையாயார்-௭ செய்வார் ப சமம் 
(௪ பேதையார்-௭.இல் ப ஆங்கு- அசை என்று இரண்டிடச் தொம், 

௪. (இலகீகணக்2கொத்து ௪௫ ம் சூத்திரம்.) [நீக்கமின்றிநிகத்தீசலு 

பின்னே] இவ்விதுயால்பித்தரின்என்ற ௪. ஒப்புப்பொருள் இச்சூதீஇ 

ரதிதிற்கு இச்செயுளே உசாஎணங்காட்டினார்.. (&) 
இல்லமிளபையெழில்வனப்புமீக்கூ PDEA =. ௨ ஆ 

செல்வம்வலியென்றிவையெல்லா.. மெல்ல. ௨௨ 
நிலையாமைகண்டு 9ஈடியார் ஐதட்பரி vee டவ 

தலையாயா ர்சாமும்யக்கொண்டு. Lc eerereay வடட டத 

... (இ.எ்.) சலையாயார். பெரியோர்கள்--இலலம். இல்வாழ்ச்கையும்-- - 
இளைமை-இளைமைப்பருவமும்--எழில் நிறமும்--வனம்பு: அழகும், 
மீக்கூற்றம்: மினாந்சவினத்தாசரவும், செல்லம் பாக்கியமும்--வலி ப 
லஞும்--என்று. என்று சசொள்விய---இவை யெல்லாம். இலவைகளெல்லா 
ம்--மெல்ல- ராயு மிடத் த நிலையாமை- நிலலாமையை---கண்டு- 
டார்தீ௮--தாம் தாங்கள், உப்யக்கொண்டு-கடைத்தேனும்வ நியைக்கை 
க்கொண்மி, 9 நாடியார் சாமசங்கொள்ளரதவர்களாய்-- இறப்பர். இரு 
பற்றையும்விமுவர்--(௪ ௮ு$$இ.ம்.பெரிமயார்கள் இக்வனஞ்ு சொல் 
லியயாவும் திலலாவென்று இருவசைப்டதிஅம்விடுவர்என்பதரம் த 
லையாயார்-எ-துறப்பர்ப டட, ட்ட, (௬) 

ம் 

னன்டம்பல நாளுமநீதுமொருநாளைஃ- poe eames 
பின்பமேசாமுறுவரேழையா-மின்ப, ௨௦ உகு or



அறவு. ட 2 or 

மிடைதெரிந்தி ன்னாமைதநோகீமெனையா, , ய aoa த 

ஜடைவெரமிந்தரரான்றமைற்தார்.. 
es நகுக க்க உல 

(இ-ள்.) ஏமையார்-அதிவில்லார்--பலநாள்-பல்சாலமும்-- என்ப 

ம்-துயரதீதை--உமநீ ஐ அுபவிதீ அம்-- "ஒருநாளை ஒரு நாளில்வரு 
ம்--இன்பமே.சுகதீதையே---சாமுறுவர் இச்டுப்பரர்-- ஆன் றமைநீ 

சார்-அறிவுடையார்-.. இன்பம்- இல்வாழீக்கையின்பத்தின்-.- இதை 

வேறுபாட்டை... தெரிந்து. அறிந்து. இன்னாமை. துன்பத்தை 
தக்க. பார்தீ த--பானையாறு-இல்வாழ்ச்கைவழியின்.- ௮டை-சம் 

'பதிததிதை--ஒமிந்தார்.. நீங்னொர்--(௭-ு) இ இ-ம்-௮ சிவில்லார்-. இ 
லவாம்க்கைஇன்பத்தைஇச்டுப்பார்-௮ றிவடையாம் அவ்வில்வாழ்க்கை 

யின்பத்தைவிட்டு நீங்குவர், என்பதாம் ந ஏமையார்- எ-கா ர௩றுவரீக 
ட.இன்பம்-செ-௮ ன்றைந்தார்-எ-ஓழிநீதரர்-ப-௮அடைவை-செ% (கா 
கீகைடாடினியார்சூத்திரம்.) [சனியசையென்றா விணையசையயெல் மு 

விரண்டெனமொ ழிமன ரியல்புணர்ந்தோரே,இவ்விஇயால் இன்பம் 
இணையசை,].... | | (௪) 

கொன்னேகமிந்தன் நிளமையுமின்னே....௨ woe Mk 

யிணியொமிஞப்பும்வருமாற் -அணிவொனதி;. அ. 
பென்னொறிருமாதெழுதெஞ்சேபோதியோ «+ 
நன்னெதிசேர நமக்னு.ஃ கடச உ ௨௨ த ட 

3%
 

a 
ட் 

(இ-ள்.) அணிவ- அணிதலை--ஒன் தி-பொருநீதி-- என்னொடு.என் 
ணுடன்--ஞூமா g1- 23 Gar Fue g—T plo - எழுகின்ற--இ நெஞ்சே 

'தமனமே---இளமைபும்- இளைமைப்பருவமும்--கொன்னே- பயனி 
ல்லாமல்---கழி்சன்று-நீங்கிய த-- இன்னே- இப்டபொழுசே-- பிணி 

யொ முப்பிணீயுஉன்-- மூப்பும் சள்ளாமையும்--வருமால்- வருமா 
4கையால்--- நமத்கு- நமக்கு. நன் னெதி.. பிறப்ப்று நல்வஜி-.- சர 
பொருநீச- போதி வருதி--- (௪) $இ-ம்-ளன க்குடன்படா தெரு 

5 Gil GC). ov Bear பான மே இளை மைநீதகி முதுமைவருமாகையால் தமக 

குப்பிறப்பறும் வழியில் பொருநீசவா என்பதாம், (௭ நெஞ்சம். 
டோதி-டடபோதல்-வருசில் இதனாற்டோ திவரு இ IG! cp BB பெய் 

தியோ-என்றதற்க-போகிரயாவென்பாருமூுளர். (௫) 
“மாண்டஞுணதீதொமிமக்சட்பேதில்லெனினும்... 3 : 
பூண்டால்கழித்தந்கருமையாற்-பூண்ட.. ட 25 இ 

மிடியென்னுங்காரணதீஇன்மேன் மறைச்சு ணே. 

கடயென்ஞனுர்கற்றறிற்தார் இகவ தக்க பவடய தகக கட HB ட 

(இ-ள். ) மாண்ட-பெருமையபொரு த்திய ஞுணதீதொழு...நநினாண, 

கீதொடு_-மச்சகட்பேறு-மசக்சளைப் டெ தல்--இல்மிலனினும்(மனைவி 

க்கு) இல்லையானாஓம்--பூண்டான்-விவாசஞ்செம்தவன் சலிக்கும்.



29 Bl Pap 
அவைவிடி௫ நகு... அருமையால்- அரிதாகலால்-... பூண்ட- தான் கொ 

ண்ட-மிடியென் ணும்-வ மையென் ஜும். -கரராண சீ இன் “ஏவினால் 

கற்றதிர்சார்.பெரியோர்கள்--மேன் மூறைச்சண்ணே-மேலாகிய த 
வறவொழுக்கதீதைவிரும்பி-- சடியென்றுரீ; (மேணஞ்செய்யமுன்னா 

- மேயில்வா bam கயை) விட்டுவி டென்ளர்கள்-- (எரு 19 @-o- 5 9S 
ண முமச்சட்பேறுபானவிக்கில்லாதிருநீ ஓங் கொண்டவன்றீக்குதற்னா 
அரிசாதலரல்தரிதடிர மென் னுங்கார ணத்தாலேனுநீ துறவறதிசை விரு 

ம்யி இல்லை ச்தை நீச்சென்ளுர்கள்- என்பதாம், 64 கறிறதிற்தார்-௭- 4 
உ ென்றா evs. —— ௬) 

எள 5நிதீசாற்செண்டவிரதங்கருநள்ளுடையதி ++ 

தாக்கருநி தன்பங்கடரத்தலை-வற்துகிகர ககக 
லச்சிநிறாஉமூாரவோசொறல்லொ 

மூக்கங் Legume கடகி 

அாகிறு நீ இிருவத்தவர்.ஃ 2 கய அகிய கடக்க க்க வக௨ர* ட ந 

a
 

ச் 
a
e
 

: ay oy En 
(இ-ள்.) ஊசி. உறுதிகெரண்டு--தாம்-சரங்கள்--கொண் Lom oY 

லொழு கசமாசக்கசொண்ட- விரதங்கள் சவங்கள்--உள்ளுடைய- இரு 
° rn 5. a 

 தியங்லைங்க--தாத் உ சரங்னு திற்கு அரும்-அ ரிய... இுபங்கள். துய 
் a n ஸ் a ் a 

th) Ae. 3G ல் வ நீதக்தரல்-வந்தால்-- நீக்கி. தீள்ளி--- 
ச் 8 >, . 

தட்கல் இப 

ன 

ச் 

ஷீ 

ற ° : ந உட ட் 
அறா உடபட வர் கசோத்சவத்நிலேறிறுதி தும் ன்று வோமோ. அநிவடையேர 3 

Gr, நல்லொழுக்கம் நற்றவவெரழுக்கதிதை, கரக்கும்-காப்பரத்றும்-- | 

இருவத்தவர். சிறப்பினயுடையார், (எ-ு) ee இ.ம்- அறிவடையோ 

சொதி னன்பம்வரி ணு மதீ அன்பதைச்சடுத் தத். தவதீதைக்காட்பா ரீ ல். 
பதம, (உசவோர்-௭..இருவத்சவர்டடடதாம்- ௮ OF கதாகக வகா 

ch x (இலச்சணக்கொத் த ஒழிபியல்-௪-ம்-சூதீதிரம்.) | இயற்கையள 
பெடை செயத்கையள பெடை, யெழுதிதபேறளபெடபிசைநூல 

பெடை யொதறுப்பேறளபெடை யொரோவஜிக்கு.ட.. லைற் தன 
மொழிப வளபெடையவைதாக்-குற் தெரூத்தள பப உத ட்டே 

Soar பெடை-யொத்றெழுகிசளபெடையென வொரு மூன் முட்-மெர் 
இிமுதலிடைகடைஞான் தினும்வருமே ] இவ்விதியாஃநிதா உம்குற்றெ 

மூத்ிதள பெடை... ன ட்ட (7) 
் தம்மையிசந்நிதமைசாம்பொறுப்பதன் நிய.றிஃ௩ I 

ெம்மையிகழ்ந்தவினைப்பயத்தா- லும்மை. உட 

யெரிவாய்நிர ws poli Rares லென்று, 2 டத 

பரிவதாஉஞ்சான் ஜெர்கடன்: geet enema eree cea ede 

(Q-cr,) shou-shetr—@shigmtr.Qehs pCuGeapemmy 
ஜாம்டெரறும்பதன் நி. தரங்கள்பொறுப்பதல்லாமல்--ஏஹ்மை. .எங்ஏ 

உ. படி ஞு Sad a டி ் o ன் ் 

2---இகழ்த்த.இ௫த்ர் துபேடுய, வினை ட்டபத்தரல- தீவினை ப்பலனால) 
Lom : nN a - 4 அம் ் a mg உம்ம மதபிறப்பில, எரிவாய்-தியிடமாகிய-- நிரய தீத. நரகத்தில்,



  

னி 2 OF. | ட 200 

oF Aa resto af P dain hs ober of iy. ifit grat இரக்சங்கொள்வ மம், 
சான்றோர் பெதியேர்கள்-.- உடன் கடமை (or 2 இம. 

டெரியோர்கள் பிறதர்வைதலைப்பொ றப்பதன்றியும் வைசவர்கள் நரச 
Sse? நீவார்களென் திரகினாவரர்கள் என்பதாம், (2: சான்றோர் எ; 
கடன் -ப, மற்று-கொல் அசைகள். (பி 

கு மெய்வாயி௪ண் மூக்குச் செவி பனப்ிபேரிபெத்ற வ 3k 
வைவாபவேட்கையவாவினைக் கைவரய் ௨. கட soe 3K 

கலங்காம ற்காதி துய்கனாமார்ற லுடையான். 4 coe 

விலங்கா ஐ % GPRD Lig. 14 one கட cee wee 4 
(இள்.) மெப் உடலும்--வாற் வாயும்--- சண் Cae ர ரும் 

BT; pr @yjc>——ea காதும் என என்னு சசொல்விய.-_-.- போடத் 

pw பெயர்கொண்ட — pera OF ge மாய... வேட்கை ஆசையை 

யம் அவாவினை. D GT திகாலவருமாசைை பும்-- கைவாம். ஒழமுக்கவழி 

யில்: கல லங்காமல் கலக்கபாடையாடல்-- காதிறு காப்! யா் நிதி-- உய்கினா 

ம் தன்ன டத் ம்--அற்றலுடையான் வல்லமைய/டையான்-.- வில் 

அர. சவருனு ௨ வீமி மோட்சவிட்டை-- பெறும் அடைவான்... 

(or ot) 8% இடம் ஐம்பொதிகளையும் ஐம்பலன்சளிற் செல்லாமறிகாக் 
காம். வல்லமைபுடையவன் மோட்சபாடைவான் என்பதாம். {eas 
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தேர்த்தின்னுமற்றவர் செப்கக்கா ற்று மவரைப் oy 

o on oO ட் : ப. 5. og டம : a 

பேர்தீஇன்னாசெய்யாமைநன் அ. eit eet ane seers 

உமர ேேற்பார்கினா மாது பமிமவர்க்கு--ஏலாமை பொ ரூற்சாடையை 

ஒது நிருமை வல்லமையபில்லரடை---ஏன்னார் என் அ சொல்லார் ௮ தி 

வுடையாக் ௮ றிவுளார்--அ நருபை பொறுத்த ற்கறியவை-- Cots gs 

ஏதிர்த் த--- இன்னா அுன்பங்களை--.. அகர் ௮ட்பகைவர்-..செய்தம்கா 

ல் செய்சால்- தரம் தாங்கள்-- அவரை அஅப்பயளைவகசை, பேரது மண் 

௫_-இன்னா தீக்முகளை, செய்யாமை செயியாதிருத்தல்,தன்௮ட்சல்ல௮ 

. (இன்) மாதிஞுராய் பகைவராம்--நின் அ. திலி. தம்தம்மோடு



Par if drontes பி 
(எனு, ) 93% இ.ம்- “stacy. எதிர்ம்பவரீமே லெதிராதிருத்தலை வல்லி 
மையிலைலாமையென் றதநிவுடையோர்சொல்லார், - பசைவர் ஐன்டஞ் 
செய்தால் அ வரிக். re ன்பஞ்செய்யாதிருத்கலே தல்ல து சபை 

ern. FF அறிவுடையார்- ௭, என்னார்-ப,மற்.று- அசை, 4 % (அவி நயம்.) 

| 2, சடிலி மிசவருக! னெடி.த்செய்யுளென்ப.] (or) 

தெமிங்கால்மோடினு நீசர் வெனாளி. ws cee cee cata seed 

கெடிங்காலமி த் ப்பரக்கு-மிங்காலை. வடட வவட வவ வ்க ட உகடம ஆத 

நீர்சொண்டவெப்பம்போம்ரானேசணியுமே. oe see eee 

சர்கொண்டசான்றோர்ளனம்; .. அதத கக்க. 

(இ- ள்.) நீசர்- கஜ்மக்களுடைய-வெஞுளி- கோபமான ௮.௦ நெடுக 

காலம்ஃ௮0 GEETOLD —~ BP LQ. GD D- deticp gyda மிற்காலம்- கெட்டு > 

Curbera b—¥ இன நி-இ. ல்லாமல் பூரகி ம் வளர்நீ ALT BF Dy | Bi 

சிறப்பை கொண்ட. 6) காண்டி (8B p—or sh ஹெர். G பெரியோர் 

இனம். கோபமான ஐ..-அடும்-சாய்ச்சம்- காலை. காலத்தில். நீர்-நீரக 
னது, கொண்ட-கொண்டிருக்க--வெப்பம்யோல்- உயிணைம்போஷ் , 

தானே. தனக்ஞுத்சானே--தணியும்-௮ ம். (௪- i eg இடம். இருபாக்கள் 

சோபம்தெ நமி ராட்செலி ரூஅம்- - பெ டருகிநித கும், பெரியோர் கோபம் 

BHO) )சாண்டவெப்பம்!2 போற் றனக்குத்தானே சணியும்-எ-ம் (நீசம் 
9வெஞுளி-௭. பரக்கும். Ly சான்றொர். இனம்-௭  சணியும் - ப, ௭-௮ னை, 

் உபதாரஞ்: செய்த, சனையோராதேசல்க. cece vcore ககக உஷத் 

GU LIST LOT De செயினு- பமறபகார இஃ வக்க வக தக் 

தாஞ்செய்வதல்லா ற்.நவத்இ ளுதிதீங்கூக்கல்..- சகல் பலக ட கடத 

வான்றய்க்னா டி பிமிததீமார்சப அமி உகக்கும் Gee ve cevin lye ee 

(இ-ள்.) உபகாரம்: உசவி---செய்கசனே -செய்ததை-- ஓரா அதி 
யா.ஐு--தங்கண்- தம்மிடத் ௪-- அபசாரம். ஒருவரபசாரதீதை--ஆ றி 
p- -மிகவம்---செயினும்- செப்தாலும்--உபகரரம்- உசவியை--தால்- 

5தாங்கள்--செய்வதல்லால்- செய்வதல்ல ல-தவற்தினால்- (அவர்செய் 

க) குறிததீதால்-- இங்கு-பொல்லாங்கை--ஊசீகல். G! எய்தல் -வாண்- 
பெருமை---தோய்- நிறைநீக--னு உப்பிறற்சார்க்கு- ஈற்குடியிற்பிறறி 
ஜார்க் சூ..-இல்- இல்லை -- _(௪.ு) 2% இ.ம்-ஒருவரி உபகார தீதையதியா 

: SBI - HLS T BOSE செய்சாலும். கற்குடியிற்பிதத்தா ருபசாரஞ் Oe 

கலசம் லா.து- அபகாரஞ் சசெய்யார்-- என்பதாம். GF உஊணக்கல்௪-ட : 
இல்-ட,இங்கு- oles, வாஷ்றோய்மடி- a Whose ஒழ.யெனிபாம்: (௯ 

5 கூர்தி pri ols sre darnée cad es தம்வாயாச். wee Me 

பேர்தித.நாய் கெளவிஞரீங்கில்லை.. நீர்த்சன் றிக். eeoees OR 

இழ்மககள்பமாயசொ. ல்லியக்சாத்சொல்பவோ.. ree we ae 
"மேனிமக்கடம்வாயாம் மீட்டு... 222) பட்டய கவல வடக ட வித 

@ 
4



ஆடு. ப சினமின்மைஃ 

_ €8- Gr ந நாய்- 'நாயான -- கூரீதி.து - சோ பமிருச்த-கெள்விக் 
காள-௧ தீ துக்கொள்ள--சண்மிம்-பார்தி தம், பேர்2 த. பீண்டி-.. 

தம் சம்மு டை ய--வரயால்டவாரயினால்... தாம். en Aspreou— கெள வி 

னா்-சடி.தீதவர்..ஈங்கு- .இல்வுவலல்--இல்லை-ட ட நீர்த்சன்நி-ஞ்ண 
யில்லாமல்--€மீமத்கள்- மான ர்கள்--€ஹாய- இதிவான சொத்களை 

 சொல்லியக்சால்- சொன்னால் மோன் மக்க ள்- 'மேலானவரிகள்-.-த 
ம்வாயால்- தங்கள்்வாயால்.- மீட்டு. மதி ஐ--- சொல்பவோ-சோல்வா 
ர்சளோ-- (ஏ- -௮) #% இ.ம்-நாய்கடிக்கச்கண்டும், சட்கள்வாயாறி சடி. 

சீத தாயைக்கடித்தவர்கள், இவ்வுல கலில்லை,  தீடானவர்சள். இதிவான 

சொற்களைச்சொன்னால், மேலானவர்கள் ஒல் அஞ்சொல்ல- ர்கள் என் 

பதாம், அ மேன்மச்கள். a dens IG ang gore) Bee p- செ% (அவி 

தயம்) Fo ee ee ப ட்டு (@) 

சினமின்மை- மூதிதிதீன.. | - 

acocsasannuonetensssotaecnetsoseoceneseascseng 

ர ஹ் - அதிகாரம். 

பொறையுடைமை 
க a Bu ti eg = 

oosrel gs - பொருபையையுடைத்தரயிருக்குத் தன்னை மயாம். 

    

கோசையருவிக்குளிர்வரைரன்னுட... ane Lee ter deevese woh 

பேசையோடியா அமுறையந்க- பேதை, ௬௪௮ தா ௧௧ one ௩ ட 

 புரைய்பிரிஇதைநீ துரைககுமொல்லும் உசையான் eo es HE 
i 

வதிக்கிக்க கமிதலேதன் Ml errevecee. நக தக டடத கட கங்க உட்பட க கஷ்ட 

இ-ள்.) கோகை- மாலைே 'பால்விழும்--அருவி-யா த்றைப்பொருதீ 
திய--ஞலிர்-குளிர்ர்த.வலா.பலைகளையும்--தாட- Bird GOL (Lf Ee 

யடாண்டியனே--பேதையோடு- அிவிலாஞு ட: --யாழும்-ஒன்றை 

யும்--உரையற்க- சொல்லாதிருட்பாயாக--யேதை.- ௮ 1 dia திவிலலான் 
nm DS ரட்பில்-ஒ ஒன்மைச்சொன்னால்--சதை ந்.௮- கெடுட்படி-- உவாகி 

கும்-சொலவான் | அதலால் )--ஓ eer அம்-டொருநீ.த ஐம் வகையா ல்-' வி 

ததிதால்-- வழுக்கி ~ iG—s Bear (அவனைவிட்டு) நிங்குசல்-.நன் 

ஹி௩றல்ல; ௮--(௪-ு) 22 இ-ம்.பாண்டியனே அதிவினனுடன் ஒன்ன 
சே செர்லில் இருப்பா யாக Cerne aor இசைவுபட ச்சொல்லான்' ஆகை 
யால் அர்விட்டுநிற்னு தல். தல்லஅுசன்பசாம், 8-அமிதல்.. எ,நன்னு- 

ட, அ.றிவிலர்ன் - Glas (தொல் அரல்விளக்கம்) | எதீர்மறையேவற்கே 

்ய்லெ- யன்மேரவறக்வானு Cb eon tun tilex 6 Serr BP fcr 

மை] இவ்விதி யால் அ.ற்கவிரு இ ஏவ லாருமைக்கண்வதீத.ு. (ep. 

ry
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பொறையுடைமை, ௩௫ 

'சோல்லாரீரிரல்லசொல்லியகீசான்மற்ற cos yee KG 

.திரரிதீதிருதிகறஞுதிமத்-ஜோரும் ப வடகுகக vee ae 

புசம்மையாகீகொள்ளா துபொங்குநீர்ஞாலஞ் ++ #0 o% 

.... சமம்மையாகீகொண்டுவிழிம்.-- ௨ சக ee 

இ-ள்.) சேரல்லாரி-ஒபியில்லாதவர்--தீரல்ல-ஞுண மில்லாச்சொற்க 

௭. -சொல்லியக்கால்-சொன்னால்--தாரித்திருதீதல்- Aiur ms BGS 

தல்--த5தி.பொறுமை--மத்று-கதைப்பொறுக்காவிட்டால்--ப௮ 
மீமையா-புகம்சடியாக--கொள்ளா- கொள்ளாமல் -பொங்கு- மி 

ஞதீச--நீரி-மீர்கும்தீத--ஞாலம்- பூமி, சமத்மையா.. தாழிமையாக-. 
ப கொண்டிவிமிம்-கொள் ளு (எ) 28% இ.ம்-தமகீ கொப்பில்லார்த௱.. 

ஜவானவைகளைச்சொளுல் டொறுகதி துக்சகொள்ளல் டொ.றுமை- பெ 

விட்டா லுலசம்புகழ்௪டி பாகக்கொள்ளா.து இகழ்ச்சியகக்செொன் 

கநம்- என்பதாம், 0 ஞால: கொண்டுிவிிம்-படி மத்து ~» ஒரும்- 
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்- காசலார்சொல்லுங்கடுஞ்சொல் லுவறீ துரைகீனு e+. ++ 

-மேதிலாரி ன்சொலித்தீசாமோ-போதெலா, oe we oe 

மாசர்வண்டார்ககுமலிசடந்தண்சேர்ப்ப ன கர் 

வாவசதிவார்ட்பெறின்... ல ee ee ae 

-(9.ள்) போசெலாம்-மலர்சளெல்லாம்--மாதர்-அகுயெ வண்டு 

'வண்டுகள்--ஆரிக்னாம்-௪ திஇிக்கும்---மலி-நிறை நத-.-கடல்-கடலையும்- 

__தண்.ஞுளிர்நீச--சேர்ப்ப-சரையையுமுடையபாண்டியனே-.-ஆ 

வ.ு- ஆ கவேண்டிய நன்மையை -அறிவாரிஃ௮ தித்சவரை-பெதின்- 

பெத்ஞுல்--காதலார்- தம்மில்விருப்புள்ளோர்-.-சொல்லும்- eras) 

ன்ற சடிஞ்சொல்-கொமிஞ்சொல்லான து--ஏ.திலார்- பகைவர். உவ 

நீ தரைக்காம்-மகழ்றீ அ சொல்லும்--இன்சொலின்-இனியசொல்லைப் 

பார்க்கிலும்--இசாமோ-ஞதீறமானாே மரஃ-(எ-ு) 2% இடம்- யாண்டி, 

wor ACorat சொல்லுங்கபிஞ் சொல்லான அ-பகைவர்சொல்லு பி 

னிய சொல்லைப்பார்கீ லுங்க ற் purge மா என்பதாம், கட்ஞ்சொ ் 

ல்- ௪, இீசாமொ-ப. ன இட ட் (te) 

  

ae
 

Ye அதிவததிர்தடங்கயெஞ்சுவசஞ்டு .... wes டை oe 

. யுவ தலகுவப்பச்செய்,ஐ-பெனுவதனா. wan ee 

| -லின்பூ.தி௮ுவாரு.மியல்புடையாரெஞ்ஞான்றுந் vee weed oT 

ao துன்பு நீ௮ுவாழ்தலரி த... ர ரர. 

. (இ.ள்.) அறிவ ௮.அதிபத்சக்சதை--அ.நிதீஅ-கெரித்௮--௮டக்0.. 
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(இ-ள் ள்.) வே அமை. வேறுபடு குணம்-இல் தி. இல் லலா சில், 
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விடி மதி்றவன்பொறு க்ருமளவும்பொறுக்சச்சுடவன் பொறுவிட்டா, 
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பினும் இ்பமாக நினைத் துதி. “கன்னை “இ நாரி.அகொள்வதே யலலா 
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 தத்த க ween reek இ . 

- (இ.ன்.) வற்றி-உடல்மெலிற் ஐ.அ நீற-மிசவும்--படுப்பினும்.மர் 

இத்சாலும்--பண் பிலார்க்ஞு- சட்புச்குணமிலலாதார்க்கு---௮  pro~ea 

ுபையை...-௮ நிய. தெரிய-- உரையற்க- சொல்லா தஇருப்டாயாக, அ 

'தறம்- வறுமையை, மறை க்ஞம்-நீக்கும்--- துணையா ர்க்கு- அளவினேய/ 
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இ-ம்-உடலமெலிநீனு பிசப்டடுத்தாதும்நட்புக்குணமில்லா தவர
்க்னல 

அ மையை சொல்லாதே-உயிர்விடதீனுணியாதவர்கள் வறு
மையை நீ. 

'களுவார்க்ளச்சொல்வார்கள் என்பதாம். KS இணிவிலாத்ச்ட் உரை 

ய்ட-ட,ள- ௮ சை, டட | (a) 

ப் .இன்பம்பயந்தாங்
கிழிவுதலைவரினு.

 
oe seo eg seseae oe 1. 

. மின்பத்தின்பக்கமிருற் GOD GEB- CNL] were உட வத 
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 .. கூ ‘aa . a பத கடலக படக்க கலக டல oe 

ஷ் a ao ப கு குட்ட of : . 

(இ.ள்:) ஒங்கு- உயர்ந் த--அருவி-யாத்றைப்ே பாரும்திய srt. 

“தைக்கொடுத்னு- ஆக்கு (பின்) னவ்விடத்.௮--இதிவ-அன்பம் ௪ 
லவரினும்- மு தன்மையாகவற்தாலும்-

- இன் பம்-இன்ப த்தன துப 

ஃ்கம்-பச்ஷல், இரு த்சைக்க-நீக்கனொத்போலும்--இன்பம்- அல்வின்ப் 

மானது--ஒழியாமை-நீங்கா௮--சண்டாலும்-தம் மிட்திதுங்றகாலுப்
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ஏன்செட்டாலு ஓஃ்பிறர் க்குகீே ais சய்யாசே சஉண்ணகி திதகார்வி ட்டு ஒரி 

ஐ 

ன்ளுசே௨லசபெல்லம்பெற்றுதும் 2 பொய்சொலலாகேள பதாம், 

௩ 

= ஒருவன் or எண்ண திச ப- -கேட்டை. செ- PHOS &- உண்ணா றக. ் 
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பிறரீம்வா நயவாமை. நகு 

து ப x ன் ப ் ன ல் e ; ° ௩ \ noe a 

னு Meg g—Gar- 9 ர௪னால்வரும்-.- கொலையாம்-அ && ten யாம். 

சசலும்-இினஞூம்--னூம்பிக்கே- தரகத்தித்கே-- கூர்த்த. மிருற்தி- வி. 

ஊையால்-இவினைவருமாசலால்--பிறஸ்-அயலானுடைய தாரம் மன் 
யாளை-- ரம்பத்க-ரம்பா இருட்பீர்களாக--(௪-] * இடம் தாணருந 
டை யவரீகளே பயம்பெரிய 89 அப்பயத்தால்வரும்இன்பம்சிதியஇ 
ராஜாண்டனைவரும் ரகதீ.துக்கே துவாம்,பாவம்வருமாசையால்பிறர்ப 

னயாளை இச்சியா திரு£கள்என்பதாம்,ஆள்-ஞூரன்னம்.அசைகிள். iS 

pr ணுடையார்.௪,௮ண்மைவிளி-தப்பத்க-ப்,பிறன் ரரம்-செ் | சொ 
 வகாப்பியம் விளிமர -9-ம்.- சூதம்] அண்மைச் சொல்லே யியநீ 

கையாரகும், ன க ன ன ் க (s) 
2 ச 

த அறம்புகத்கேண்மைபெருமையிதீ நான்கும்... அ 

பிறன்றா ர நச்சுவார்ச்சேசா-பிறன்ரார எச லட ட உடன 

நச்சுவாரிச்சேரும்பகைபழிபாவமெண் 2௨2௨௪௨ ஆத 

றச்சத்தோடி.நீராற்யொருள்.. ஒன்டற கச லள்க வளக் உ ள்கடக றித 

( @)-cr.) பிறன்-௮அயலானுடைய--தாசம்- மனவியை நச்சவாச்-இ' 

ள் இப்பலர்கசோ--௮ றம்-சருமஞும்--புகழ்.கர்தி & யூம்-- கேண் மை-௫ 

ரேகமும்--பெருமை-மேன்பையும்--இத் தான்னாம்- இதீதசாத்பொ 
ருளும்--சேரா-௮டையாவாம்--பிறன்-பிசனுடைய தாரம் பனைவி 
யை-- நச்சுவார்-இச் சப்பவர்சளை--பகை.விே ராகமாக ப.ஜி-இகழ். 

ச்டயும்--பாவம்-அதருமரமம்--என்௮-என் சொல்லிய — eee 

'சோடு-பயத்சோடு--இத் ராத்பொருள்-இர்தாத்டொருள்களும்--சே 
ரும்-௮டையும்--(௭-.று) *% இ.ம்,பி தவ்பனைவியை FB al gf 

ண்ணியம்,£ரீதீதி,ஏனேகம்,மேலிமை,இற்தா ன்.குஞ்சேரரவாம்,மிறண். 

மனைவியை இச் சப்டவரை, பகைப் மியாவம்,பயம், இற்நா reno eGR 

பூ, என்பதாம், 64 தாலிரும்-ஸசேரா-ப, தாழ்பொருள்.. ௭, சேரும் 
ட, * தண்டியலங்காரம்] [விரவததொடுப்ப அ. சமநிலையாகும் ] இ. 

முவிவக்கலத்தசமதிலயண்ஃ டட ட ட... இ) 
.... புகிசவிஉத்தச்சம்போதிரும்போதச்கற், 2௩௨௨௪௮ 

.அய்கீஞுமிடத்தச்சற்கோன்றாமற்-காப்பச்௪ கவத 

மெக்காலுமச்௪நீசருமாலெவன் Gls og oes எச ஆ. 

- வுட்கான்பிறனில்புகல்.ஃ eee ee see tee rete es ae 

¢ இ-ள்.) புக்கவிடத்து.-. பிறன்பானை ref. ao eC Lines Lar 

அச்சம். பயம்--போதரும்போது-வரும்போ துச்சம். பயம் 

see தீ.ற-அநுயவிக்கும்போ --அச்சம்-பயம்-- சோன்று. 

மல-புண re Ac தான் ராமல -சாப்டடசர் ESO F ௪ம்- பயம் எக்கர். 

இம்-எற்நாளும்-- ௮௪௪ ம்-ப்யத்தை- 5 ருமால-(கொடுக்கும்) அ SOs 

ito — BL? GI CO Bt Che jf Qi COLI G) w ola) WG! p66 பானையாளிட்தீு ௮
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புகல்-97 வேடுத்தல்-- எவன்கொல். என்னடலலிருநிக்கோ--(௪-ற) 
Ae இ-ம்- பிறன்பனையாளிடத்துப் போகும்போ தபயம். வரும்பே௱ 

அபயம், அற.ப்விக்கும்போ அபயம், புணர்
ச்சிசோ Bl Op ards gic 

பயம்,௪ ந்நாளுப்பயமாகையால் அஞ்சா துபிறன்வனை.யாளிடதீுப்பிர. 
இவத தலன்னபய எ என்பதாம்,” டகல்-ள, எவன்டு கால்-டடிபிறனி 

Ge 2 னு 

... தூணித்கூடிப்பழியாக்கையுதித்கால்குறையு
 +++ % | 

. .மரணின்மை செய்யுங்காலச்௪மா- ணிரயத் ... wo 

pro SG or PFE PSE ee were oH 

வின்பபெனக் கெனைத்தா த்கூறு படி ஸ்டவ் படவ கவத 

| (இ.ள்.்  துச்சாமி-காமு
கனே--.சாணில்(பிறன்மன

ையாளேகி கட்டு. 

யி.த) கண்டால் ௫.ட.-சி ன்ஞுழுக்கு-- பழிய mb $i கழ்சடி யசம்--கையு 

ஜில் அசப்படில்--காலகுல றபபு௩்
-சால்வெட்டட்பிம்- மாண். பெரு 

en — BD) an-c-Qeraras— சய்யுங்கா ல-செய்யுமிட தீது, 
அச்சமாம் 

பபமாகும்-நிள்.நீண்ட--திரயத்
து- நரகத்தில் இன்பம் ~ gus d 

தை--பபக்குமால்-கொடுக்குமாகையால்-- தீகண்ட-நீயதித்த-... இன் 
பம்.இன்பமான ௮--எனைச்-எத்சன்பையுடைய த--எனக்னா- எண். 

ஐனுக்கு--கூறு- சொல்லு-- (௭-௮) இ இ-ம். காமுக பிதன்பனை 

வியைக்கூடடிகையிதிசண்டாலதன்னாட
ிக்குப்பழிப்பாம், அசப்பழ.ல்கா. 

ல்குறைந்அபோம்,௮௮பவி
க்கும்டோலு டயமர்ஞம். நசகதீதில் ஐயா 

ததைக்கொடிக்கும்ந
ீகண்டஇன்பம் aS screws யுடையது. "எனக்கு ் 

சொல்லு௪ன்பாம்,$ச8--க.அ.பஇன்படைசெ-துல் அசை (௪) 
செம்மையோன்தின் நிச்ிநியாரினத்தராய்க்..

.... ௮ ௬ 

கொம்மைவரிமுலையாடோண்மரி இ
டயும்மை ஃ2.ஃ2-3. 

லலியாத்பிறர்மனைமேத்சென்றாசேயிம்மை... ஆ. 
யவியாயொடியுண்பாரி, 2) வ கப லவ்வு கக வக வகநக 

EMG.) செம்மை-செல்வையானமனம்-ஒன்றின
் தி-ஒன் தில்லா... 

-.இதியவர்.இதியார்கள்--இனத்தராய்- இனமுடையவராய் கொம் 
டமை-இ ள் ட்சியும்---வரி-தேமலையு

ம்பொருநீதிய, முவலை பாச். மலகளையு 

டைய பென் ணின் -கோள்-சோள்களை,மரீஇ-. பொருந்தி -உம்பை- 

மூற்பிழப்யில்--௮லியால்-சமதுவல்லமைய
ால், பிறர்- அதீ நியருடையர 

வீனமோல்-மனையவளிடத் தில் சென்றார். போனவர்கள். இ்பைஃ 

தட்டித ப்பில் அலியாக-பேடிகளா?---ஆடி-க.த்சாடி-- உண்டார். 
உண்டார்கள்(௪-௮) $% இ-ம், நன்மனமில்லா துறியவர்கள் இயஃபி 

ஊையுடையலர்களாய் முதீபிறட்பில்... சம துவல்லமையால் பிறர்பனவி. 

யச்சேர்த்தவர்சள் இப்பிறப்பில்பேடி.வராய்ச்சூடக்தாடஉண்பார்சன். எஃ்பூசாம்.[அசென்றார் உண்பார் விசைய... (இ)
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பல்லாரறியப்பறையறைந அதாட்சேட்டுக். உட ௪ உட டர் vee ue ஃ% 

'சல்யாணஞ்செய்துசடிபக்ச- மெல்லிய தீ... 2 
சாதன்மனையாளுமில்லாளாவென்னொருவ... .. oe ee: 

னெ இன்மனையாளை ரோக்கு eee ஆகக: eee eee wee. eee: 4 

(இ-ள்) தாசி. சபதினத்சை கேட்டு. கேட்ட பல்லார் - - பலருபி 

அதிய-௮ தியும்படி--பறையறைநீ த - மணபிபறையடித் சல் 
யாணஞ்செய் அ-விவரசம்பண்ணி--சடி_காவலில்--புக்க- யூசூநி தக 

-மெல்-மெல்லிய---இயல்-- 'இயல்பினையடைய---காதல்- இச்டுக்கப்பட், 
¢ உ-மனையாளும் மனைவியும்--இல்லாளா ~ taba alia 6 ——g cater 
ருவன்-.-ஏஇில்- ௮ யலாருடைய--பனையாளோ... மனைவியை... F 6 bE 
பார்ச்கும்பார்வை--என் -.யா; து. ஏறு. ** இம். ஒருவன்பிறன்ம. 
ஊன பாளை தீ தின்மனை.யாளாகம்பார்க்கும் பார்வைஎன்ன ... என்பதாம், 

ந் 2ோக்கு- -௪--என்- பட ஏதின்பனயாளை- செ. ப... (ஸூ 

- அம்பலயலெடுப்பலஞ்தெசமர்ப இ. one ee ஆ ல் படத் | 

வம்பலன்பெண்மரிஇமைநீ அநீ௮.நம்பு.. ர 

கிலமையினெஞ்சக்சான்அட்புர வுபாம்பின் தங்க cee 

றலைநக்யென்ன துடைத்து. பதக ewe gee wes *. ‘ove’ ae 

(இ-ள்.), அயல் அயல்ரர்அம்பவெடுப்ப.புதல்கூறட-அஞ்சி-பவ 
baste pa னரீ--மரீ இ- வரு தீத-.-வம்பலன் - அயலாணுடையா 
பெண் மனையாளை-மரீ இ சழுவி--மைநீ BA ~ WISE SOS — 2. 
௮-பொருந்தி-- நம்பும்- ௪ ம்பிபிருக்கி த நிலைமையில் நிலையில்லான 
-நெஞ்சதீதால்.மனமுடையவன்.-- துப்புர்வு- ௮அபவம்-பாம்பி! 
ன்-பாம்பின தவே தலையை ப நக்தெயன்ன அரச்தியின்பமடைந்த௱ 
திபோலும்-- உடைத் தூ ௨ வடைய ger gr 33. .இ-ம்-பிற்ன் மனைவி! 

PUSHED விமபக்கமடைநீஅநம்புமன மூடையவன். 2} ணுபவம்பாம்பி 
ஊ்தலையை சக்னெ தே டாலும்உள்ள து.என்பதாம்... 0 னப்புரவு-எ--- 
POU Sg, ப 5 ௫ 

பரவாகெளிப்படாபல்லோர்சட்மங்கா 2 wane vee. ae eee பர்க் 
வுரவேரர்சட்சாமதோயோ- கொடிசே... 44 ஆரல் ௧௮௨ நத 
விரவாருணானுப்படலஞ்யொது.. குக்கு சய ome dye ட உகு 
'மூரையாஅள்ளாதிவிடும் .. ர க wae, நடட்டக்ல கத 

_(இ-ள்.) உறகோரீகள்-விலேகெல்டச்ப32 arene Ge rai 
பரவாது வெளிப்படா-வெளியாகா அ--பல்லோர்ச்ண்- பலரிடத்இி 
லும்--தங்க ஈ-தங்கா அ-்ஜோய்- அக்சாமத்தால்வளுதோயான HAPS 
கொடி ௮ -.மிகவுக்கொடிது- விரவாரூள் - அராகரரியத்தட“சா
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னுப்படல்-ெெவட்சமடைந் ஐ அஞ்டு- பய றீ துயர அம்பர தொன் 

அம் -உரையாஅ செரல்லா௮---உள்ளாதிவிபிம்-உள்ளுக்குள்ளேசணி 

யும்--௪ ௮. % இ-ம்.அ.றிவுடையோர்கள் காமமான,து பாகாமலும்த 

வெளிட்படாமலும், பலரிடத் துதீசங்காமலும்த கலவராரிடத் து.௮ஞ்சச 

சொல்லா உள்ளுக்குள் ளேதணியும்,சன் பதாம். 62 தோய் எ ஆத 

நிவிமிம் ப--ஏ அசை...-விரவாருள்என்ற BT டகைவரிடத்தென்பாரு 

ஞர் (காக்சைபாடினியர்சூதீஇிரம்) (கு.றிதெடிலள பெடைக்குகி 

ப்பாகும்மே,,, இவ்விதியால் ஒதசொடி அ ரெடிலள பெடை. (5) 

அம்பமமலுமவிர்கதிர்ஞாயினும் wae wee cen ces டந்த டா 

வெம்பிச்சுடினும்புறஞ்சுமிம்-வெம்பிக் அக்கட க தே 

அவத்றிமன த்தை்சுடுதலாற்காம leet eee ace wee eee | % 

_மவத்நினுமஞ்சம்படும் 4. உ ube son one me ae 

்.. (இ.ள்) அம்பும் அத்திரரும்...- அழ ஓம் -அக்இனியும்--அவிர் பிர 
- காடுக்கும்--சஇர்.ரொெணங்களையுடைய--ஞாயிறும் சூரியனும்--வெ 
ம்பி சன்ன்று--சஉனும் சுட்டாலும்--புறஞ்சுடும் மீமலேகமிம் 44 

வெம்பி சனன்று--மன த்தை இதயத்தை -கவத்தி கவலைப்படுத்தி-ஃ 
அதலால் சுமின்றபடி.யால்--காமம் சாமமான --- அவற்றினும் ௮ 

ம்பு ஜெருப்புளுரியனைட்டாரீகலெம்-.- அஞ்சப்படும் கொடிதென்று 
் அஞ்சப்படும் ர: fo 'இ.ம்-சாட மானு அம்பி DDH EB oie ௮ 

-ம் ஞூரியனிலும்சொடி துஎன்பதாம். சாமம் (௪௪--௮ஞ்சப்படும் ஸ்டூ 

ஊருளெழுந்தவுருகெழுசெந்திக்கு eee அக்கு சக ந ட 

தீருட்டுவித் துருயலாகு-நீருட் நடக அச்சக ௨௧4 or 

குளிப்பினுங்காமஞ்சுடுமேனான் தேறி. eas eee. sao tee Me 

யொளிப்பினுங்காமஞ்சடும். உ coe see ree ஆ 

-- ள்.) ஊருள் ஊரில்--எழூநீத எழும்பிய--உரு வெப்பம் 
“செழு பிரசாசமிகந்த-..செற்திக்கு செற்ரெருப்புக்கு-2 நீருள் சண் 
ஊீரில்-னாளித் ஐம் மூழ்கியும்--உயலாகும் பிழைக்சலாம்--- கரம் 
காமமானு---நீருள் சண்ணீரில்--குளிப்பினும். குளித்தாலும்--- டு 
ம் சட்டுவிடும்.- காமம்: காமமான து. -குன்ழேதி மலைமேலேதி--ஒ 
ளிம்பினும் - ஒளித்தாலும்- சுடும்: சுட்டுவிடும்-...௭ ௮, ச% இம். 
மத்திச்காதீ தப்பலாம் காமத்திக்குத்தப்பலாகா.த என்பதாம், தூமம் ள் 
அப புகை-- (ச் சாமம் எடும் படுகை... (இ 

-நிதர்மனைதமகரமை-- மத்தித்து,
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4 be 
. i, 

வஃ்தாவ த. கொடுக்கு BF pel piper 

  

| இல்லாவிடத் அமியைந்தவளவினா... woe Beane cra dsese ned 
ள்ளவிடம்போற்பெரி துவற் ௪- மெல்லக்..-.- pene 

சொடையொடுபட்டகுண ணுடைமாநீதரிக்/ உ 5௧௨௨-௨௮ 
கடையாவாமாண்டைக்கதவு. + vv ses tteseaee eee cen enease 

of இ. ள்.) இல்லா- தமச்வெலாச- இடத் அம். eras gia——Dause. 
பொருதீதிய--அளவினால்- அளவால்--உள்ளவிடம்போல்- இருக்ற. 
காலம்போல---பெரி.த-மிகவும்--உவநீ தமழ் நீ அ, மெல்ல நேரா 
e—erarOlura- கொழித்த லுச்குடன்--பட்ட- பொரு நீதிய- ஞு 
ணன்-றற்குணங்கள்-.-உடை- உடைதீதரயெ--மாத்தர்கீகு- மனிதர்கள 
உண்டை FONE SOM efleti —5 5 @)- -சத்வுகள், அடையாவாம்-௮ டை 

ésrarib— (௭- ௮) % இ-ம் கொடுத்தவர்கட்னாள் சுவர்க்சகவாச.ற்கதவுக 

ஊாடைக்காவரம் என்பதாம், ன தவு- எழுவாய்- -அடையாவாம்- பயனிலை, 

Pes  முன்னசேசா நாண் முனிதக்கமூப்பூள.ஃ மல்க வச்சிக்க கத 

பின்னரும்பிடமிக்னாுதோயுள-கொன்னேஃ.ஃஃ௨க வச அடவ ட்ட 

பரவன்மின்பற்றன்மின்பாத் துண்மின்யா தங். verge Se. 
். சரவன்மின்கைத் அண்டாம்போழ் து... eT ae 

. (இள்,) சாதாள்- சாஇன்ற நாள்... நன்னர். மன்ன துட ுனிசக்கு 
| வெறுக்கத்தக்க பமுபப்புள: விருத்சாப்பியமுண்டு--பின்ன்ரும்- பின் 
ஸும்--£0.. பெருமையை---அழிக்கும்- கெடுக்கும் - தோயுள-வி 
யாதிபுண்டே கொன்னே பயனில்லரமால்- புவன் மின். பரவாதிருங் 

கள் -கைதீ அண்டாம்போம் ௪- இரவியகுண்டானசாலத்த--பற்றண்.. 
மின்-பத்ருதிருங்கள்--பசத் தபரக த--உண் மின்- உண்ணுங்கள் 4. 
யாதும் -யாசொன்றையும்--கரவன்மின்-ஒளியா அகொடுக்கள். (எ-று. 
டி .இ-ம்- பொருளுண்டாங்காலதீ ஒளியா௪. கொடுத் அண்ணுங்கள் 
என்பதாம். (2. நீவிர்-சோன்றாஎழுவாப், பாவன மின்று தலிய-பயனி 
ல, எகரீரம்- ௮ சை. (2) 

“ தச்கத்துத்தற்சேர்ச்சார்தன்பத்துடையார்; டை கடத 
கொடுத் தத்சான் அய்ப்பிலுபபீண்டுக்கா-லி ண்டு. ட oe 
WOE. கூத்றுப்பற்தினு நிலலா,து செல்வம்... ர்க வங் பு 

'விடுக்கும்விசையுலதீதச்கால்ஃ.2-4௨க-௩க௪௨ cower ewe peek டட, 
( இ-ள்.) தடுக்கு. வறுமையரல்நடுக்கும்உறீறு-. Sune ie des 

தன்ன — sei ரீத்தரர்-சேர்த்தவா ௮ எடம் அன்பங்களை துபை டை



PR (BON Be 

பயா௭ீ-நீக்-ன்திலார்--கொடுதீ து-பிறருக்குக்கொடுத் த--சான்- தான் 
௨ துய் ப்பிலும்-உண்டா லும்--ஈண்டுத்கால்- வளரும்காலடாயின்.-ஐ 
ண்டும்-வளரும்--இடுக்கு- வலிமை-- உற்௮ு- பொருத்தி.-பத்தினும்- 
பற்தினாசாயினும்--வினை-சான் முன்புசெய்க நல்வினை, உல.ந்தக்கால். 
'நீங்னொல்---செல்லம்.செல்வமான அ--- நில்லாது - நீலையாமஃ--விடுக் 
கும்-விட்டிட்டோம்--(எ-ு ) 8 இ-ம்-கொடாதவர்கள் பிறர்கீஞுக்கொ 

டுதீ தத் சாங்களுண்டா லும் பொருள்வளருங்காலத்திலவளரும் paul 
ஊைநீங்கித செல்வங்கெடும் என்பதாம், 6௪ செல்வம்-௪, விடுகிஞும்-டட 
(ரன்னூல் பொதுவியல்) ஏற்புமியெடித் தன் கூட்டுறுமடியவும்- 
பாப்பிீதிடைமு க லாக்ினும்டொருளிசை-மாட்டியுமாறா வடிய்வுமாழ், 
மம2றி இவ்விதியால்இஃ._து அடிமறிமா நி௮ுப்-பொருள்கோள். ் (#) 

Dee MaiAG Sg Parr Lif QU DADNG gYrevre eevee verses we ae 

அம்மிவியவை கொடுத் தண்.பி....னும்மைக், eos oe ந SE 

Claro 9) Sai) eh LiF (Sc OB ema: ~--0ereerer cence K 
.. தடானவடுப்பினவற். ய யல வடட கக்க கக வவ க வக வ க டி உ வத ட்ட்டு 

(இன்.)இம்மியரிச-மததங்சாயீட்புல்லரிச-- தணையானும்- அளவ 
யினும்--- வைக ஓம்- .,சாடோறும்-- றும். உம்ரூடைய--இல் பானையிட 

௮--இயைவ... பொருநீதியவைகளை--கொடுத் த... பிதருக்குக்கொடு 
தீது--- உண மி&்-உண்ணுங்கள்--குண்டு- ஆ மறீத-.- நீர். BLOB BS 
வையதீது-பூமியில்-௮டா௮-சமையாத--அமிப்பினவர்-அடும் யினை யு 
டையவராயிரு நீ. துதிமியுமவரை--உம்மை- மூற்பிறப்பில்--கெரடாஆ 
'தவரீ-வமங்காகவர்-- என்பர் - என்றுசொல்லுவர்௮றிவுடையார்,(௪- 2) 

ஆ இ-ம்- நாடோறும் ௮னுவளவாவு கொரித் துண்ணுங்கள் யாச 
“ரை மூற்யிறப்பில் கொடாதவர்களென்றுசெரல் லுவாரி௮ ள்எல் பதாம். 
CS நீவிர்-௪.உண்மின்-ப. ப ப ர ரர (# 

இ மறுமையுமிம்மையுநோக்கியொருவர்.... 22 00 eee ete RK | | 

குறுமாநியைவதகொதெதல்-வறுமையர, ௨.௨௨ உல கக வட்டத் 
லீ. தவிசையாதெனிலு மிரவாமை, கக கக்கிக் உடற்கு சத கடக ௪௨௨ உறத் 

யிசலிரட்டியுறும் இவ வவ்விய வவ க அ்கக்கக ௨௨௧ வ க 
(இ.ள்.) மறுமையும்--மறுபிறப்பையும்-- இம்மையும் - இம்பிதம் 

“டையும் -ழேரக்கி. ஆரரய் தீ.௮--ஒருவந்கு - ஒருவனுச்சூ-.-இலயைவ. 
பபொருத்தியவைகளை---கொமித்தல- வழங்கல்--உறுமாறு - டொருச் 

அம்வஜி--வுதுமையால்-தரித்திர தீதிஸல்--ஈசல்-கொடுத்சல்--இசை 
யாதெனிலும்-கூடாதாயினும்-- இச வாமை-பாஇயொ இருதீதல்--ஈ தீல்- 

கொடுத்தலினும்--இரட்டி-இருமடங்காக உறும்-௮டையும்-...(௪-று) 
Be @->-Glar மித்தலகூடாதிருநீசாலுந்தான்போ, யிரவா இிருதிதல்கெர 
முத்சலினுபிரண்டுபற்சஇகம்எ ன் பதீரம்,. (Pe இச வரனம-௭, இர.ட்டிூயு 

Dia tels (@)



  

கை 

தெருள்வேதி BOEEE றுக்கோட்புக்க.ஃ ௨ levee soe அத 

பமிபனையன்னர்பல் ர்நசச-வர்வரர். ௨ eee ane ae 38 

குடிசொழுத்தச்சண்ணுக்கொடுதீதுண்ணுமாக்க... 01-38 
விமிகாட்மிளே ற்றும்டனே. ல ததக ததத கக ce ee 7 

(இ-ள்,) தஜஷெருள்-வஊர்நடுவிஃ-- வேதிகை. திண்ணை--சற்றுக்கே 
ஃ்புக்க- சூழ்ந்திருக்க ட. பொருநீதிய---பனையன்னர்- காய்த்த: 

அனமத தக்கொப்பானவரீ--பலரீறச்௪- பலபேோீவிு UROL ar eur ht 

வா ஜ்வர்கள்--குடிடசம்குடி.-கொழுத்தக்கஸ் இ னும்... வளமிகுநீசாலு 
ம் - கொடுத் து-வழங்கி-- உண்ணா- உண்டணார௮ 2. மாக்கள். மனிதர்கள் 

இமிகொட்ள்- சகொட்டிலிருக்கும்--ஏற்௮ுட்டனே-௮ண்பனையையொ' 
ப்ப்வர்-- (ஸு) இ இ-ம்-பலருமிச்ட3க வாழ்பவர்கள் தடுபூரித்காம் 

os டனைமர தீதித்கொப்பாவர் கொடுத் தஇண்ணா தவர்கள் சுடுசாட்டிலி 
ரகம் ஆண்டனைக்கொப்டாலார்கள்- என்ட தாம்... படுடனையன்ன 

தீ-ஷவாழ்வார்-டடிமாக்கள்-எ,ஏ தீதுப்டனேயன்னர்? “ble (சழ 

, பெயத்பான்பழைபெய்யாக்கண்ணுமுலகம்.. coe ew 8 

செயற்பாலசெய்யாவிடினுங்-அயற்புலால்ஃ ௨ ௨ வடட HB > 
- பன்னேசடியும்பொருகடத்தண்சேர்ப்படபப ட டட டத 

- வென்னையுல। (BULA Br erect series wee படல கட்க வடட பந்த 

(a. ஸ்) சயல்.சயல்பினையும்புலால்.புலால் தாத்த தீதையுப்-- புன் 
னை-புல் னைட்பூவின்மணமான ஐ) கடியும்- நீக்கும், பாரு-௮லைமோத 
ப்பட்ட -தண்டகுளிர்நீத--கடல-கடலையும்--சேர்ப்ப- அமையைய ந 
டையடான் ஒயனே--பெயல்- பெய்தல்--பரல் - பருப்பாகிய.ூ 
ழை- மழையானஅ--பெ.ப்யாக்கண் ணும். பெய்யாதவிடத்.தம்--உ, 
லகம். உயர்ந்தோ£--செயற்பால- செய்யதீதக்கவைகளை-.-செய்யரவி 

- இனும்-செய்யாதவிட தீ தம்---உலனு-உலசமான த-உம்யுமா௮-பித 
-'க்கும்அழி--எல்னை'. என்ன..(ஏ-ு) *%.இ.ம்-பாண்டியனே படை 
.பெய்யரமலும்பெரிே பார்சன்செய்யத்சக்கலைல? ஊைச்செய்யாமலும்வி 

டால். உலசம்பிழைக்கும்வழியிலலை என்பதாம், (அ உப்புமாது.. Ty 
என்னை- ப. (ஸூ. 

எத்றைமாற்னுமையென்னாலுர் தாம்வனையா pee ea 

தாத்ருதார்க்கிவசாமாண்சட-னாற்றின் ௨. wee ee ena உபிதட 
LS Bootie Hor Parte ecveaenes soe 
- பொலிகடனென்னும்பெயர்தி து. யக டக அகவ டட 

... (இ.ள்.) ஆத்தின் - யாத்தினால--பாலி - - நிறைந்த. தண்ட alte 
பொருத்திய கடல். -அடலையும்--சேர் ப்ட் - கரையையுமுடையபாண் 

é .ஆயனே--ஏத்ற.யா௫ிக்கின்த--கை-கைக்னு.-மாத்முமை. Bare Ons 

ன்னா து. என்னானும்- பாதா-ம்-- சாம்; சமக்குவ்ள--வரையான்- |
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அளவால். அ.றீராகார்க்கு - தரித்திரருக்கு--சவதாம் & சொடுப்பதர் 
ம்--அ ண்கடன்..- ஆண்டசைமையரவ Lor வரர்கிஞு - கைமா 

செய்வார்க்கு. ஈதல்-கொடுத்தல்--பொலி. பிரசாசம்பொருதீதிய-- 
கடனென்் னும்பெயர்த்௮- சடனென்றுசொல் லும்பெயர் COU CEL LY 

—(o- 9) 8% இம். பாண்டியனே வதியவர்கனாக்கொமித்தலே செர 
டையாமும்-செல்வர்க்னாக் கொத்சலேசடனாகும் என்பதாம், நள ஆகிர் 

டைன்௪, எவ ு-டடிசடன்.எ,பெயர்தீ அ-ப, | (A) ; 

.. இறப்பச்சிறிென்னாதில்லென்னுசென்று டஃப் ஸடி க ஷு ட 
- மமறப்பயன்யாரி மாட்மிஞ் செய்க-முறைப்பூதவி. were tee Bs. ச் 

வட னையம்புகூஉற்சவூகடிஜஞைபோறீ vee ee cee டி 

பையதிழைத் தவிடு பப படவ வவ வ ட 
் (இ-ள்.) இறப்ப..மிகவும்- டு திசென்னா.அ-சதியதென் ற சொல்ல 

--இலஃலென்னா த-இலலையென்றுசொல்லா௪--என்றும்- எப்பொ 

அம் ௭௮ தப்பயன் -திருமபம்பலனை-- யார்மாட்டும். யாவரிடதீ தும்ட 
செய்க- செய்ய கடவாய். மறை. ஹஜேறையரக--பூதவின்.-. வாயில் 

டோறும்--புகூஉம்-பனார்.௮--ஐயம்-மிச்சையேந்கும்.. தவத... ௪வ 
இசையிலிருக்கும்--சடனையபோஃடாத்திம்போல்- -பைய-மெல்ல 
--திறைதி தவி௰ம்-நிைத் துவிடும்--(எ- று) 88. இ-ம்-யாவரிடத் றீ 
தருமதீஜைச்செய்யக்கடவிர் அத்தருமப்பலன் யாசுப்போர்பாதீதிர 

_,ம்போல நிறைவுபெறும் என்பதாம், 0௯ நீவிச் ே தான்ருஎழுவாய்ட... 

செய்கடஅறப்பமன செட்டப் டட டா. (க்ஷ 
| கப்பி மிகண்ருர௫ங் காத்தே சார்சேட்பஃ- அவகக ஒட உ9 உந்த . ப் 

ரிழிதிதுமுமங்கியதோர்யோசனைபேர்ர்-கேட்ப ve. 
| ரடுக்கெஞுவுலகுங்கேட்குமேசான்றோ Peeerstene seme 

கொடுத்தாரொன்ப்டடுஞ்சொல், டந்து உங “s soe sess ® ae eae ஆ : 

். (இ.ள்.) கடிப்பு-கு.றுநீசடியினால்--இ?ி.அடிச்சப்பட்ட்கண். இ: 
உமகன் றவாயினையுடைய--நாசம்-பேரிகைச்சத்சம்--சாசத்தோர். 
சாதவழியி ஓுள்ளோர்- கேட்பர் - கேட்பார்கள் இடித்.௮ - இடியி 
ஆதி.து--முழங்கியறு-சதீஇப்ப ௪--ஓர்-ஒரு--யோசனையோர்- யே 
'சனைவழியிலுள்ளோர்-.-கேட்பர்-கேட்பார்கள்-.சரன்னோர்.. பெரி 
யோர்களுச்ஞா-- கொடுத்தாரொெனப்படுஞ்சொல் - கொடுத்சாரென்று 
சொல்லட்படுஞ் சொல்லான ௮... அக இய-ஒ ன் ழன்மேலொன் ராச ௮ 

| மக்கிய மவுலஞும்-சுவர் ESOS Giger Gard, என் லு. மூவுலகிற்கும் 
எசேய்குப்கேட்கும்(௭-ஐ) இ இம். பெரியோர்களுகளுச் கொயிதி 
“தாரென்று சொல்லப்படுஞ்சொல்லான தும்திரிலேரகத்இ ற் 6a சட்னு 
ஹ் என்பதாம்; (சொல் எ,கேட்டும்- ட, ளிகா சம்தை (DY 

இலை முத்திற்று,.
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பல்லாகுளுப்த் அவிழனுக்குமுக்சன்அு- பயி 

வலஃலதாற்தாய்சாடிக்கோடலைதீ்.கொலலைமப். ௨2௨98 

பமவினையுமன்னதகைத்தேசற்செய்த. 6௨9௧௧ eae reat 

கிற வனை நாஒிக்கொளற்று a ஒடக்கில். சீ 

(இ-ள்) பல்லாவள்-டலபளச்சளுள்-ழுச்ச்ன்று 'இளக்கன்றையம் 

உய்தி துவிடினும்-செலுத்த / விடனும். தாய் BEE cp COLI — BIT LD.— -Gs 

9 -கோடலை- -கொள்ளுத்லில்வல்லதசாம் வல்ல்மையுடையதர ம் தெரி 

ல்லை முன்செய்க-- பழவினை யும்-ஊ மீ வினை பும். தன்: தன்னை = Co) ge 
பச -செய்தறிகு--இழுவனை-ஆரியவனே-- gr ig- ஆசாப்றி அத கொளறிஞு- 
பற்திக்கொள்ளுகத்கு--அன்னதகைதீே S- த்சன்மையதாம், (௪-௮) 
25 இ-ப்- சன்றுபசுவைதீதே௫ு & கொள்ளு சல்பயோலி- வினையுஞ்-செய் 

தவனை கேடிக்கொள்ளும்-. என்பதாம். 6 பழைவிகை-எட அன்னதனை 

திதேட. (2 

4. உருவு மிமையுமொண்ெ பர் ருஞ்மூட்கு. sare cael | 

மொருவஹிநில்லானமகண்டு. பொருவ ஹி sees 

யொளன்றேயுமில்லான்லாழ்க்கையுடம்பிட்டு . Loder 

தின்அவீழ்ந்சக்க துடைத்து. எட்ட டள்ச்ச வ பத வக்க டில வத 

(இ. ள் «) 2h வும்-௮ ஞம்;இளைமையும்- இளைமைப்பருவருபீடுல Gif 

“இளிபொரும்திய பொருளும் திரவியமூம்-.-ஒருவறி - 'ஒருபிறட்பி 
ணும்--நில்லாமை-நில்ல£.து-- கட்டும். கெடுகலை....௪ண்டும்- பார்தி த 

*-ஒன்றேயும்- ஒரு சல்வினையும்--இல்லா தான்-செய்யாதவன்-.- வரம் 
ம்கை-வாழ்ச்கை-- உடம்பு உடம்பினை--இட்டு.. எடுத் 4 நின் wi- நின் 

தணக வனும் விடுத்தன வீழுநிககுதியை- உடைத். உடைய 
தெவ் று) )9%)-ம்-ஒருபிறப்பிலத்தருமஞ்செய்ய eos ein ay al கெடும்ஃ 
என்பதாம். 0: வாழ்க்கை. எமுவாய்- உடைய து-பய நிலை... fey 

| -வள்ம்படவேண்டாதரர்யார்யாருஸில்லை. அககக் கி வவட உட்டு 
- யளந்ீதனயோசம்வற்வ.ரரதிறோண்ஃ-௨ ய டல வய ககக a 
விளங்சாம்இரட்டினாரிலலைக்சளங்கனியைச் டக 
காரரென்சசெய்காருக்ில் க அக எஸ்டி வ டட woe பகல் வத 

(௪. வ் வளம்: -செல்வம்-பட-ஆண்டாகஃ ப வண்டாதார்.விரும்பர 
Oana bade யாவரும். - இல்லை- இல்ன அன்கர் அறிவர் செ 

peers ஆஆ.
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னஃகநீபிதீ அகடெர்.சன, விளங்காய்-விளங்கவியை அ இரட்டினார்-இ௫ 

ட்.னவர்--இவலை-இல்லை, கள ங்கனியை-களவின் சனியை காரென- 

ஃ.ஐப்பாக--செய்தாரும்-செய்தவரூம்--இல்-இல்லை-.. (எ-று) இ.இ-ம்- 

செல்லம்வேண்டாதர சியாவருமில்லை௮வரவர்வினையின்படி, அமைக்க 

ப்பட்டிருக்கன்ற த என்பதாம், சே போகம் எ, அளநீதன-ப, (கண் 

டியலங்காரம்.) [ பொ,.துவணியியல, ] [மூத்சசச்செய்யுட் oof Aero 

லுடிபும், இஃ முதீதகச்செய்புள் இன்னிசை வெண்பா] | (௯) 

உ௰நீபரலறீக்க லு.றவர்கீறாமாகா. bo ne esscenersen 

பெதத்பாலனையவுமன்ன-லாமாரி a oO Rea armererea eye 

- வரப்பித்றருவாருமில்லையசனேச் 228௮௨ 525௨8௨ ௨ அீத 

இெப்பிற்றணிப்பாருமிலி, ௨2 ககக ஆகதக ௪௨௪ ௨௨௨ ௨௨ ஆ 

(இன்) உறந்பால-௨ இும்பருதிபான இவினைகளோ--. நக்சல். Biase 

ல்--உறுவர்கீனம்- தயோதனர்கீகும்--அ கர-இயலாவாம்-- Ojo sur 

ல்-பெறும்பனாதி பான ல்வினை கல _ஃனுனையவும்- எல்லாம், அன்ன 
வாம 

அத்தன்டமையாம்--(௮ துபோல)--மாரி-மழை--அறப்பிில்-பஅதீதகா 

லத்தில்--தருவாரும்-௮ தனைப்பெய்விப்பாரும்-- இல்லை... இல்லை இறு 

ப்ிஃ-அம்மஜை பெய்யுங்காலத்தில்-- அதனை - ௮/௮ தி.க ணிப்பாரும்- 

பெப்யாமனிஅத்சவல்லாரும்--இல்-இல்லை-.- (௪-2) %இ.-ம்-வறர்2 

ஸ்பங்களை நீக்குசலும் இறுக்றெவின்பங்களேம் போக்குதலும் பெரி. 

பேரரிக்றாமரி,அ-என்பதாம் (ஸசநிக்கல்-௭, ஆகா-ப, (ச) 

தினைதி தணைபராகித்தந்சேசுள்எடக்கிமப். .. 42௨௨ ஆ 
ட$ன தீ தணைபார்வைச ஓம்பாடழிந்து-வாழ்வர் rr) 

 தினைப்புக்கெ.ந்ததெவனுண்டாபோலை 04 veives oe we 

வினைப்பயனல்லாற்பிற. - ஒட கரடி அடிக்க ட 824 Ohne sean © ஆ ் 

... (இன். இனை-தினையினுடைய-- இணையராடு. அளவினையுடையவி - 
சாய்--த ம்-தம.து---தே ச. ஒளியை---உள்- உள்ளே--௮டக- அடங்கி 

ச௪்செய்.ஐ--பனை- டனையினுடைய-. தணையார்- அளவினைய/டையச, 
ரீ லைசலும்- நாடோறும் -பாடேபெருமை--அழிறீனு- கெட்ட 

வாழ்வ ர்-வாஜாநி தீபர்--நினைப்ப- விசாரிக்க கிடதீத - சக்க துளி 

வன்-என்-உண்டாம்-உளதாம் மேலை. மூன்செய்க--வினைப்பயன்ஃ 
வினையின்டயன்.-அல்லால்-அல்ல, பிந-வேன்௮ மில்லை,(எ-று)] 

324 இ - ம்-வினைவ௪த்சால்- பனையஎவபெருமையையுட
ையவரும் ட இ 

ணையளவுபெருல்மயினையுடையவசாயடங்கதிற்பர்- என்பதாம். (3 ப 
வத்தவையார்ன வழர டட டட ட ட (ஐ 

பல்லான் தகேள்விப்பயனுணர்வார்வியவுங்-ஃ 3 
சல்லாதார்வரஜ்வசறிதிரோற்-சல்லா தரப். டட க வரக



Lien pall ators ௪௯ 

'சேதனமென்னுமர்சேறகத் இின்மையார். பலவான் 

கோசென்றுகொள்ளாதாங்குறீறு--* vee teen eno 

. (இ. ள்.) பல்-பல நூல்களையும்--அன் ஐ-கற்தமைச்த-- கேள்வி. eat 
விபால்வரும்--ப.பன்பயனை--உணர்வார்- -அறிவார்--வீயவும்-இறசி. 
அவும்--சல்லாதார்- கல்லாதவர். வாழ்வ gy உயிர்வாஜ்வதும்--அ௮.நிழி. 
ரோல்-சாரணமறநிவீராடல் -.சல்லாதார்- சல்லாதவர்--சேதன் மென்னு" 
ம்-அறிவென் னும்--அச்சேறு- அச்சாரம் அச் ஐ. மனதில் இலி 
மையால்-இல்லாமையால்--கூற்று... கூற்றானத-- சகோதென்று.. ௮வ 
ணாச்சக்சையென்றெண்ணி.... கொள்ளாதாம் - சொள்ளமாட்டா த-- 
(௪- ௮) 8% இ-ம். இயமனானவன்கத்ரோரைச்சாரமாஎவுஞ்மா த்னோரை 
சசக்சையாகவும் கொள்வான் என்பதாம். (3 கூற்று எத கொள்ளா 

தாம்ஃட. (௬). 
இடும்பைகூர்தெஞ்சத்சாரெல்லாருங்காண 

rae ae 

நெடிங்கடைநின் அமல்வதெல்ல ர-மஉம்பம்பூ vod 
வன்னங்கிழிக்குமலை-டற்றண்சேர்ப்ப.. ககக வ க்கட டக 
முூன்னைவினையாய்விடிம்.... ஒஉ. a 

(இ: ள்.) அடம்பல்-௮டம்பினுடைய பூ. பூக்களை அன்னம். ap: 
ன்னங்கள்--மழிகீகும்-இழிதீ அவிளையாடும்--அலை- அலைகள் பொருந். 
இய தண்.ஞளிர்தீத.கடல்.சமுத்திரதீதையும்-சேர்ப்ட.. கரைமை 

யுரூடையபாண்ஒயனே-_-இடும்பை- அன்பம்--கூர்-மிக்க-- தெஞ் 
சதீ.சார்-ஜெஞ்சையுடையார்--எல்லாரும்.எல்லாரும்--காண- அ.திய 
--தஜெ௮ம்- தெடிய--சடை_-வாயில்கடோம்-...நின் று. இரநீ_த.நின் று 
--உமல்வ.து- -இரிவ் எல்லாம்-யாவும்-.- மன்னை -முன்செய்ச--வி 
ன பாய்வியிம். -திவினைப்பபனாப்வி3%-- (எ..ற) *% இ-ம். பாண்டிய 
னே இப்பிழப்பில்பாசிக்குஞ் சசய்சைஞற்பிறப்பித்௦ செய்வினையாம்,ள 
ன்பதாம். 04” எல்லாம்-௪, விலையாய்விடும்-ப, (கண்டியலங்காரம்) 
ட்சியாது வணி பியல்] “தெளிவெனப்பவேனு பொருள்புல பாடே 

இது! தெளிவணி, . டவ 

அசியாருமல்மாதியகரித்தம் ee, sane n eee 

பழிே பாபெட்டவைசெய்தல்- வளியோ. se 
செய்தனறவுயிர்க்குநிள் கட நீறண்சேர்ப்ப 3. 
'செய்தவினையான்வரும். பகவதிக்கு வடக வசத 

  

ஸ் 

{ (ac 3 வளியோடி-காதீ ற் தின்வமியேயோடிெ தய்சல்றெ Bis sg 
வின A — Bway - eiretat 2.194 8G ib-a Loser fb p— Bir Bair 
தண்டகுளிரி நீச--கடல்-சருமத்திரத்தையும்: சேர்ப்ப ~ கரையையுரு 
டையயாண்டிஙனே---௮இயாரும்- அதியாதாரும்--அல்லர்- அல்லாட



௫ய். பழைவி பெர. 

அறிவ -அதியத்சச்ச நூல்களின் பலனை-அறிர் ஐம்- அநிநீதிருநீ அம் 
--பழியா-பழியுடனே--பட்டவை-பொரு sRuoa— செய்தல். 

இலர்செய்தல்---செய்த... முன்செய்த. வினையால- தீவினைப்பயஞுஷ் 
வரும்-வரும்--(௪-௮ு) இ இ-ம், பாண்டியனே தூற்களேயதிர் ஐம் இ 
வினை களைச் செய்தல்முன்செய்வினைவசமாம்-என் பதாம் செய்தல். 
கவரும் ப... டட ர ரர CAD 

- ஈண்டுநீர்வையத் தளெல்லாருமெதி அணையும் ஆ... 
. பேண்டார்மநீறீியவிழைபய-னல்லவை ஃஉஷ் உட : 

வேண்டினும்வேண்டாவிழ.னுமுறநியால கடக. 

இண்டாவிமிதலரி.து கட tae vee ee eee. BE 

( இ-ள்.) எண்டு நீர்வையதீதுல் -விரிநீர்ஞூழ்நீதஉலகத் தள் எல்லாரு. 
ம்-பாவரும், எத் தணையும்-தமச்செல்வளவும்--இீயடகொட. யவை-- வி. 

ழை-சல ரச பயன்... அன்பங்களை--வேண்டார்-வேண்டியி சார். நல்லி 
வை- ரல்வினைப்பயன்சளை-- வேண்டினும். விருஃ்பின ராபினும், Car 

ண்டாவிடினும்-விரும்பாவிட்டாலும்--உறற்பால- வரும்வினைகள், இ 
ண்டா-அவமரைதீதீண்டாமல்,விமிசல்- நீங்குக. அறி அ-அரி ஐ, (௪- 2) 

25. இம், சாவரும்நல்வினை தீவினைகளைவேண்டினும்வேண்டாவிடி னு 

ம்வரும்வினை கள்வராமலிசரவாம்-என்பதாம். (அ விடுதல்-௪௭, ௮ரிு-டடி' 

மன்-ஒழியிசை. | ட்ட ப (சூர. 

சறுகாபெருகாமூறைபிறத தீ துவாரர 312 ஆத 
... வுஅகாலதீதூத்ருகாவாமிடத்சே-யாகுஞ் see. 

ன க 'சிறகாலைப்பட்டபொறியுமதனா ௨. hence நத 

.. விறுகாலைத்தென்னைபறிலு 2-2. 9௨ ௦ சசககக டயம 

| (இ-ள்.) இறுகாலை -மூற்காலதீ் து -ப்ட்ட- உண்டாயெ.டுபா தியும்ஃ 
சல்வினைகளும்---றுகா-இறுகாவாம்-ஃட டருகா... பெருகாகாம்... ap: 
ஹை-வரிசை- பிறழ் அ-மாதி--வாசா-வாரவார்ம்,உறுகாலதித- இன்: 
புனங்காலகி.து--ஊற்ருகா.வற் தங்காவாம்--அ மிடத் த-ஆங்கால தி. 
GIF GO-YFlLy அதனால்- அதிதுணையே௮ தலா ல்---இறுகாலதீ_ஐஃ 
தவி பயத்சால்(கேடுவருங்காலத்.-) பரிவு. வருநீ ஆவ!த, என்னே. 
யாது--(௪-௮)2*இ.ம்.நல்வினகள்ெசலும் பெருகலும் (LP 6D Lop 

திவருகலுமில்லை,வரும்டோ அவரும்திவினைசள்வந்தடோ அவரு தீ அவ 
செ ன்ன-என்பதாம்,(3-பரிவு-௪,என்னை-ப,(சண்டியலங்காரம்)| பொ 
ன்வ்ணியியல்] “செொவலினும்பொருளி னுஞ்சுவைப்படலின்பம், இஃ 
ஹ(இன்பவணி3 ன கி த்க் டு] பழைவின உ முதத்திதீது, ~e



    
௨-ம். அதிகாரம், 

G in ui WA @ to. 

௮ஃதாவ ௮.உண்மைகூறு தலாம், 

- இசையாவொருபொருளில்லென் தல்யார்க்கும்:.. ஜீ 
வசையன்றுவையதீஇயற்சை.நசையமுங்க க த 
நின்றோடிப்பொயப்த்தனிரைதொம் இசெய் நீ நன்றி 
கொன்னுரிற்குத்றமுடைதீனு.. பட 2 2 பலி 

(இ-ள். நிரைதொம்,இ- வரிசையாகவணிதீசவளையல்களையுடை யவ 
ளே--இசையா-இடையாத.ஒருபொரு ள்- ஒருடொருளை,, இல்லென் 
ஐல்-இல்லையென்றுசொல்லல்--யார்க்ரும்- யாவர்க்கும் - வ சயன்று. 
ஒுதீறமல்ல--வையுகீ௮-பூமியில்--இய ற்கை-இயல்டாகும்-- நசை-ஆ 
சை-- அரே ங்க-கெட-நின்றோடி- Opis: லதீன் ற பொய்தீதல்- 
டொய்சொல்லஃ--செய்தீதன்றி.பிழர்செய்தவு தவியை--கொள்ளுரிவ் 
கொன்றவரைப்பா ர்கீகிலும்--குற்றம்-ஞா.ற்த-- உடை கீது-உடையதர் 
ம்--(எ-ு) $%. இ-ம். பெண்ே ண்ஒருவ்ரைப்பலகால்திரியவைத் இல்வை 
பென்௮ுசொலலல்செத்ரன்தி௮ழித்ததிலுக்குத்தமுடைய ௮-என்புசா 
KF பொய்தீதல்-எ,னாழ்றமுடைதீது-ப, (சி) 

சீக்காருசீதக்சவரல்லாரு நீசநீநீர்மை, seevoreare rece | 
யெகீகாலுங்குன்றலிலராவ-ரக்காறம்; ய vee see ooo 
யாவரோதின்னினுங்கையாதாங்கைக்குமாநீ ve ௮ 
சேவரேதின்னினும்வேம்பு! cet vee cae see படட 

( இ.ள்.)கச்காரும்-டெரியோரும்--தக்கவரல்லாரும்- சதியோரும்-ஃ 
தம்-தம து---நீர்மை.ஞகுணங்களில்-எக்காலும். எற். ராளும்--னான்றல்... 
குறைதல்---இலராவர்-இல்லாராவர்--௮க்காரம் Nagao Sw sya 

வர்-- தின்னினும்.தின்ரு௮ம்--சையாஅ - சசகிகா.த-- வேம்பு-வேழ் 
பை--சேவர்-சேவர்கள்--இின்னிலும்- தின்றாலும் -கைகிகும்-சசக்கு 
ஸ் (௪.௮) 22 இ.ம்-பெரியோரும்சதியோரும்தங்கள்குணம்சளில்ளு 

றைவுட்டார்கள்-என்டதாம், 0௯ குன்றல்-ள, இலசாவர்-ட, ஆம்-உம்-ஏ- 
இம்னிசைகள்,. = (Re) 

காலாடுடோழ்திறந்கழிளேஞர்வானச்,ு 2 cee | 
GCroarO ball dues ra-Crevr ant eee foe vee Be 

'விடசொருவரு நறக்காவீர்ந்குன்றநாட vee ane we ose 
கொடர்புடையோமென்பார்தலர் டல் டடத 

.(இ.ள்.) ஈர்ங்கன்ற-ஞளிரசமலையைபும்-- தாட - தட்டையமுமை, 
பாண்டியனே, ஒருவர்-ஓருவர், சாலாடுபோஜ்தில்-(செல்வமு அச்)



  

மெய்ம்மை... 
சஞ்சரிகீஞாங்காலதீ.த--கமி.மிகுநக, கிளைஞர். உறவினர். வான தீது 
ஆசாயத்௮--மேலாகி.மேலே௪ஞ்ச ரிக்கும்--மீனில்- நட்சத்திர water 

ட்பார்கீிலும்-பலராவர்-.௮ரேசராவர்--ஏலா-பொருதீசாத-- இடர் 

துன்பங்களை--உறிறக்கால -அடைநீதால், இலர்-சிலரீமாதீதி ரம்--தெ 

டர்பு-.சம்பரீசம்--உடையோம்-உடையோம்--எலியார்.. என் சொ 

ல்லுவார்கள்--(௭-ு ) 4. இ-ம்-பாண்டிபனே ஒருவர்நடற் ஐ திரியுல் 
டத if . “ » ட . > 3 ௫ ட் ் 

காலதிஅ.ப்பல்பேருறவினராகார்கள் துன்பமடைற்சா ந்ிலபேருறவி 

௯.
 

ட்ப ல டடத ஜ் a" . : oe lt a நட a 

னரரவாரர்கள்- என்பதாம், ப களைளுரீ்-௪ ,ஆவர்-படசிலர்-௭.என்பார்டடடி 

வடுவிலாவையதிீ துமான்னியஞூன் ஜி. ௪4-2௧ 9௫2௨4௨ ௨௮ 2௨௧538 
ச் : o wy ர . . 

oor Dieses a) 6! 5 OAH GIO} LLU Tat eset este reeneaece 3 

நமிவணதெயிதாதானெ
ய்்அருலைட்பெயம

். கரக்க கசடு உக்க உ உநஇ 

தெதுபோலுதி துயர்... 444224 க அதக ஆ கக்கட சகச உ ௪௨4 உ ௨௨ 2௫8 

. (இ-ள்.) வடுவிலா-ஞூறீறமில்லாச--வையதீ,த.பூமியில்- மன்னிய 

நிலை Lipp மனதில் - (அறம்டொருள்இன்பமென்லு.) மூன்றனு 

ள். நூிிவண ௮-நவொடுபபொருள்--எய்த-பொருநீத-..இரு தலையும்- 

சருமமும்காமமும்--எய் தம்- அடையும்--நடுவண ௮ - பொருளை- 

எய்தாதான்..உடையாதவன்--உலை-உலையில்--பெய் ௮- போட்டு. 

மிவ துடோஜும்- (இ மைபைக) கொல்லுசல்போலும்-- அயர்- அன்ப. 
. தீதை--எய் தும். அடைவான். (௭- ௮) இ இ-ம்- பொருளையடை Bear 

ண்ட்பண் ணியத்சையும் இன்பத்தையும் அடைவான்-பொருளையடை யா 

தவன் அன்பூச்சையடைவான் என்பசாம். (ச இருதலை எ-எய்.தும்-ப. 
இடொருளை-செ, எய்தாதர்ல்-௭,சம்.தும்- ட, தயச த்தை-செ. ... * (௯) 

தல்லாவின்சன்ருயினாகும்விலைடொஉஙி பய் வத 
சல்லாரோயர்யினுஞ்செல்வரீவாய்ச்-சொற்செல்லும் 

wee ae 

புல்லிரப்போழ்தினுமவேடோனமீதாடிக் .. 2 த 
செல்லாவாநல்கூ ரீநீதார்சொல். :* ததத ககக ககக கக 

(இ-ள். ) தல்- Hove) — fy வின். பசுவின். தன் ரூயின். கன்ருளால்-௮. 

நாகும்-இளங்கன்றும்--விலைடெறாஉம்-விலைடெறும்--சல்லாரேயாயி 

ணு te சல்லாதவரானாலும்--செல்வர்வா ய-ஐபுச்வரியவான்.௪ள்வாகஇ aD 

றக்கும்--சொற்செல்லம்- சொந்கள்செல்லும்--தல்கூரர்தார்செொல்ப 

வதியவர்வாகிடிற்பிறக்டூஞ்சொற்கள்--புல்லிரம்-அதிபவிரம்பொருத் 
தியகாலதீதில்- (உழும்) உடிவேடோல்-உழுப்டைச்சால்போல--மீதா 

ஒ- மேலாடி --செல்லாலாம். செல்ல்புரட்டாவாம்-... (௭) 2% இ.ம்- 
செல் வவாலகள். G) சா ற்கள்செல் லும் தறிநஇிர & Oe ஈதிகள். செல்லாவா 

ம் என்பதாம். (3: சொல்-எ,செல்லும்-ப;சொல்-௪,செல்லாவா 
“206 2 (bly 

வீனை,



  

இடம்படமெய்ஞ் *ஞானங்கநீபிலு மென்று 5: Se se 

மடங்காதாரென்றுமடஙிகார்.சடக்கண்ணா., உ க்கட டு 

புப்டொுநெய்பாறயிற்சாயம்பெய்தடி னல். 9. 

சைமப்பருபேய்ச்சுரையின்காய். 4 9-சகஉ வடட உட டட அத 

(ஓள் சடங்கண்ணாப்- அசால்ட் பொருந் தியகண்களேயுடையவஸே 
உப் பொடி.உப்புடன்--( தெய்-நெய்யும்--பால்- பாலும்--தயிர்... தயி 

௫ சாயம்-பலகாயங்சளும்-டெயி௮. இட்டு. -பேய்ச்சகாயின் ௧௭ 
ட்-பேய்ச்சரைக்சாயை--௮டனும்- சமைத்தாலும் - கைப்பு. கசம். 

புநீக்காது--(அஅுபோல) மெப்ஞ்ஞானம்- உண்பைஞான தூறிகளே. 
சுன்றும்- -எத்காளூம்--இடம்பட-விறிவாக--சத்பினும்- கற்றாலும். 
அடங்காசாரர்-௮ட ங்கசாசவர்கள்..என்றும்- GT fb 60 ஞூம்--அ௮.டற்கார்- ர் 

டக்சார்-.- (௪.௮) ம இ-ம்பெண்ணேடங்காதவர்கள் எச்சாலரு௩பட 

ங்கார்-என்பகாம்; 0: அடங்கரதார்-௭,௮டங்காரீ-ட,(௮விநயர்சூதீதி 
சம்) *குறட்டாவிர ண்டலவ்தால்வகைத்தொடையாய். மூதிற்பாதனிச் 

. சொலினி.ரற உயிருவளை - விகத்பினடப்பது சேரிசைகெண்டு . 
இஃதிக்விதியால்தேரிசையெண்பா, | . (௬) | 

சம்மையிகந்வானைத்தாமவரின்முன்னிசழ்ச.. உட்ச" 
வெல்னையுவரோபெட்ட த.புன்னை. 4 5- sear eens 3B 
விறத்பூங்கமற்கானல்விங்குநீர்ச்சேர்ப்ப.. உக அ 

வு.றத்டாலயார்கருமு௮ம். «+ Ste Port atswatearer seed 

(இ.ள்;) புன்னை. புவ்னையின அ விறல்-மிக்க--பூ- பூச்சனின்மண 
கமழ் -பரிமளிக்கின் --சானல்-சோலையையும்--விங்கு... நிறைதீ 

இட நீர்-நீரினையும்--சேர்ப்டட கடற்கரையைபுமு டையபாண்டியனே 
உறி தபால-வருபவை-பாரீக்கும்.. -வரவுருக்கும்-- உறும் _ வருமாத 

டலாலிஃ- தம்மை-தங்களை--இகழ்வாரை. இல௮ழ்பவர்சளை--தாழ்- தரங்க 
- ள்--அவசின்முன்னிகத் அவர்களின் முன்பாயிகமுக்கடவர்கள்--௮ 
குோர்பெட்ட_த- -அவிர்கள்பின்னாவிகஓப்பட்டதன்மை-- என்னை. ஏண் 

eg (6-8) Bs இ-ம்.. பாண்டியனே தங்களையிகழிந்தவர்சள் முன்பா 

அத்தாங்களிகமக்கடவர்கள், அவர்கள்பின்னிகத்வதென் ன. என் டதா பி 

iS தாம்-௭,இகமழ்ச-ப, ் 1) ் 

| ஆவே அருவினவாயினுமாபயநீத; ட் tee ree 
பால்வேறுருவினவல்லவாம்-பால்பேர; a ong ase eee, we 

லொருகன்மைத்தாகும்ற தெதியரபே௱: ween eee eee: 

Biase alan ar OF ies. ++ bere tewiee ae peg penny 

(@- ar.) 2 ஆ-பக்கள்-௩வேறு-வே pon கங்கண ஜு. ர 

சவக்சளைபுடையனவாயிலும்--ு-அட்பளச்சல்--பயர்திசொடு றிது 

ப(ரல்- பாலெல்லாம் 4 Go gt- Bal oie ta --உருவின.உருவற்களையு



௯டயன---அலலிகாப்..அல்லனவாம்-- பால்டோல்...அப்பால்டோல௫:-- 

அறம் ௮றதீதின௮--தெறி.வஜி--ஒருதன்மைத் து-ஒருகன்மையை 
யூடைய து... அ கும்- ஆம்--துபோல - அப்பசுச்கள்போல-- ஈங்கு. 

சும்குண்டாகியசமயற்களுப் வி பிலி வற; Causa —@ wm 

ல்-சொண்டிருக்றாம்-..(௭. ௮) 2:இ.ம்-பசுச்சளெல்லாம்வேறுருவா 

ஞம்பாலெல்லாமோரு; வே ௮ துபோலயார்செய்பினுந்.ச௬0பெ. 

ஷ்லாபொருவழியாளும்। இப்படியேசமபங்கள்-என்பதாம் ௮2௦ தி 
தி.எ.ஆனாம்-ட,சமயங்கள்- -எ,கொளல்- டடியேடங்களை-செ, (அசத்திய 
எளுக்இரம்) தேகலுமுறன்று. நாத்மீசாயெ- Arend o ope Fr0 Guys - 
தீவிச்சொ தீசீர்கொளு நேரிசைவெண்டா. (a) 

யாஅ௮ருலகத்கோர்சொல்லில்லா ர்தேருங்கால் ... * 
யபாஅருபாயதீஇன்வாஜாதாம்- பர, 22௬2௩௨ கட உத 

நிடையாகவின்னாகதெய்தரகதார்யாவம்.... கக 2 
. எடைபோகச்செல்வமுய்தீதாரர்ஃ, யவ வச்க வடடட௨ see 

6 @)- ct.) சேருங்கால்-அ சாயுமிடத்.-.-உலஅதி ர. 9.08d— ends: 

௨.சழ்-.-இல்லார்-இல்லாதவர்ப(பரஅரீ-யாவர்சாம்-.-உபாயத்தின்.. ap 

- தீபிறப்பிற்றவஞ்செய்தவடாயத்தால்--வாஜாதார்-இப்பிறப்பில்வாமா 
மார்--யாஅம்யாவர்தாம்--இடையாக-இறக்குமுன்--இல்னாச ee) 
ன்பத்சை--எய்சாசார் - அடை யாதவர்--யாஅர்.யாவர்காம்- கடை, 

டோகமூடிவளம்--செல்வம்.செல்வதீதை--உயத்தார்- செலுத்தின 
வர் யாஅர்-பார்சாமொருவருமில்லை,. (எ-று) இ-ம்-புகழிலார்யார் 

_ வாழாதார்யார்்-யார் துன்பமடையாசாரச்-. பார்முத் அஞ் செல்லம்பெக் இ 

ட்டு ஏன் ப்சாம், முயார்-ஸூயார்-ப, 3 ர (க 

"தாஞ்செயிவினையல்லாத்றற்பொசெல்வ தமதீஃ22 : a: a 

 தியாங்கனுர்சேறிற்பிறிறில்லை.பாங்குதிதாம்... ட உ ஆ 
் போத்திப்டுனேந்தவுடம்பும்பயுனின் றே: கக்க க்க வடக பதித 

- கூத்தற்கொண்டோமெபொழு து: eo cenree dressed 

Gee. ] ஆங்கு-அவ்விடத் அ--சாம்ஃசாங்கள் போத்தி. சாதித் 
பக்க. ௮ருசெய்ச.- உடம்பும் - உடம்பாலும்- கூற்றம் - கூதி 
னவன்.-சொண்டு- சம் துயிரைக்சொண்டு--ஒடும்- போங்காலதீநிஷ் 
பயன் -பிசயோசனமும்--இன்று த இல்லை--தாம்-சாங்கள்--செய்டசெ 

ய் வினை-இருவினையும்--அ௮ல்லால்-௮ல்லா அ தம்மொடு தம்முட் 
சே செல்வ த... கூடப்போவ யாகங்களும். - எக்காலதீசாயினும், 

ட சேசரில்-. ஆராய்த்சால்--பிநிதில்லை - - Gai) cap ob gy tA cps) — (er) ite 

இ-ம்-சால்கள்செய்த சல்வின திவினயேசம்ளோடுகூடவரும்.என்பசா 
Rie ites, GARE. ௫ 

லெட்ம்மை. முற்றித்ன



நாம்மம்ல்ல்்ஸ்லம்லல் takskdGk kk bk 
Opals ரக் அகாரம், . 

ட ட்ட ன ட . ரி 

ப & af உசா பச்சப். 

௮ஃகாவது-இவினைக்கு ௮ஞ்சுதிலாம்ட 

- 'ஐக்கத் தட்டுக்கிச் அறவின்சட்சேர்சலா ஆ 
மக்கட்யிண த்தசசோடு - சொக்க, உ sence 

.விலந்கித்காம்.புள்ளித்குங் சாடேபுலன்செட்ட 
ச புல்லநிவாளர்வயிறுஃ உ se see டட தடட 

(Bc) எக்சத்.த.ள்- தன்ப்திதிடதி த. தங் க-மயங்கெ இ நவின் 
சண் அறவறவிடத் ன, சேர்சலா..௮டையாத-.-மக்கள்-பக்சளின்--49. 
ணத்கூபிணங்களைய/ையன--௬சோட-சகோடுக ள். தொகிக-தெருன் 

2யெெ--விலக்கித்கும்-மிருகசம்களிற்கும்--புள்ளிற்கும்-பறலைகளுக்கு 
ஐ... காடு-சரமிசளாவனஃ பலன் கெட்ட-அநிவுகெட்டட பூல்லதிவான. 
தி. அதிவீனருடைய-யிறு-வயிறசள்---௪-௮.3$ (இ-ம்) Ady sta” 

ள்-பறலைகளுச்கும்அ திவினர்களுடைய வயிறுகளே - சுடுசாகெளாம் 
நீ ௨யி௮-௪-சாடப, ப யா் ன சுண ட | ப்ப fs) 

்... . இரும்பார்ககுங்சாலராயேதிலார்க்சாளாய்க் wee டா 

_ கரும்பார்சமனியுட்சேரிவர்- கரும்பார்கனுங் 2 * 
சாட்ொய்வாடுஞ்சுவ லுங்குறும்பூழுங். .. ரக 3 

கூட்ளொய்க்கொண்டுவைப்பரர்ஃ 2௨௨ ககக கதத டட 
_(இ.ள்.)சரும்பு-வண்டுகள்--.அரீச்கும்-௪.தி இக்ஞாம்--சாட்ளொய்-க௭" 

2 உட்மாய்--வாரும்-வாமுடன் 2--இகவலும்.. சவுசாரியையும்-- னும் 
ும்-சாடையையும், கூட்டுளாய்-கூட்டிடமாப், சொண்டுவைப்பார். 

கொண்ட டைப்பவர்கள்---இருல்ப-இரும்புவிலங்கு--.ஆர்சிகும்- ௪தீஇ 

கரும்காலராய்-கால்களையைய/வராய்- ஏ திலாரீஃ்ஞு- பகைவருகினு..- 

அளாய்-௮.உமையாம்-கருப்பார்- இருக் பூமியரகிய--சஓனியுள். வய 
i sf ல், சசரிவர்-.௮டைவார்கள், (௪-௮)%%இ-ம். இப்பிறப்பில் காலை ப 

கவு காமிருசிலானவ நிறைக்கூட்டிலடைம்பவர் மறு பறெட்பிலவிலங்காச்ர 

ண்டி நர்கத்திலடைவார்கள்-என்பதாம். ௮: வப்பார்- ௭. சேரிவர்-ப.429 

.  அக்சேபோலங்கையொஜியவிஎலமுகஇதிஃ ட oo rede 

ப அச்சதிசொழுநோயெழுபவேடயக்கா சசககக டக அட 

லல்வனைக்கரதலிதீ அச்கான்முரிதீதுத்தின் ற. renee Re: 

- பழைவினைவதீதடைற்திக்கால்ஃ வ௨௰ வடக கசக்கத் 
(இ-ள் )௮க்கால்-முற்பிறப்பில்--அல்வனை-நண்டுகளை--. காதலிதி 

அ-இச்தெ.ழ--கான்முரித்து-கால்களைமுதிதீத--தின் -உண்ட--ட 
ழைவினை-பழையவினை, வநீதடைற்தக்சால- விந் தால் -அச்கேபோல்- 

எம்குமணிபோல--அங்கை- அசங்க ஒழிய தவிர விரல் விரல்.



Ga இவிவாயச்சம். 
‘walt,  210p8- அழு சொழுதோய்.கு: டதோயில்-- அச்சம். அன்ப! 

மடை.நீ து--எருத்ப/- -இரிவார்கள்--(௪...று)%இ-ம்.மூறிபிறப்பில் நண் 

டுகளை தீதின்னவர்கள்இப்பிறப்பில்குகடவியாதிகொண்டுதிரியரர்கள்- 

என்பதாம் தொ மூதோய்-௪,எழுபடின்- அகசை,நன் னல் அ ஈமூன 

ரச்செலிசையரிவிடையகெ், இவ்விதியால் “அசக்கையங்மையர் 

- ஜெருப்பழத்சேர்த்சச்சானெய்போல்வ ரக ro 

மெரிப்பச்சுட்டெவ்வோயாக்கும்-பரப்பக் + aap 
கொடிவினைய ராகுவர்கோட ஈருங்கோடிக் கக்க டட ஈ 

சிவினையராடியொரீச்சார்றி து.4. மவ டட உலவ ல தட்ட 

(இ. ள்.) தெருப்பு- செருப்பின அ--அழல்-வெம்மையைஃப Cot 
'ததச்சால்-சேர்நீதால்--டு நட்போல்வ தாஉம்- ரெய்யோர்லக். குளிர் - 

பைபுடைய தும், எரிப்ட-எரிக்கும்படி--சுட்டு- கெளுத்தி எவ்வம்- | 
தின்பமாகய--தோய்-தநோயை--அக்காம்- உண்டாக்கும், (௮ தபோ 
ல) கோடாரும். தன்னடைபிறழாசதவர்களும் ௮. சடுவினையராஇயார்-. 

கொடியவர்களை--சரர்ர் -சேரீற்௮- கோடி நன்னடை Gob by 

mr u-Aseyb— Gerd. கொடிய வினையராஞுவர்- வினையுடையவ 
சாவார்கள்--ஏ-ு, et A) cds அன்மார்க்கரைச் சேர்றீத தன்மார்க்கரும் 

ன்னார்க்கராவார்கள்-என்பதாம், அகோடாரி-௭, ஆஞுவர் ப, (வீர 

சோழிபமேந்சொள்ளுதீதிரம்) கோசு நாண்மலர் பிறப்பென தான்னா 

ம்-வெண்டாவிற்றின்மோவும்வாய்பாடே,இ Dai Blairs? (இ அகாசுஎன் 

 ம்வாய்பாடு, ) (ey) 
பெசியவரசேண்மையிறைபோலநாளூ ஆ டட உக வத ட 

| வடமைவரிசையாதத் தம் வரிசையால் « sete reer eek 
வானூர்மதியம்போல் வைகலுநீ 2தயுமே பககக வக ப 
தானேடிதியார்தொடர்பு நலக ட்ட கடக வட கக்க மட்க வ௪ உக்தி | 

இ பெரியவர்- பெரியோர்சள்--கேண்மை.இனேகம், பிறை 

போலை இளஎம்பிநைடோல.தாளும்- .எதீதாளும்_-வரிசைவரிசையாப்ட 

திரமங்ரெமமாக-நறீ.தும்-வளரும்--இறி நியாரீ-இறியோர்கள்... தொ. 
ம் உர்பு இரேகம்,வான்- அ காயத்திலேகளர். .செல்லும்--மஇியம்போல.. 

பூரணச்சநீதிரன்போல---வைகலும்- இன நீதோ ௮ம் -வரிமையால்-இ 

சமமாய்--தானே-தனச்குத்தானே-.தேயும் - குறைந். த போனம் 
(௭ ௮) 3 9- 16.0 WAG யார்கள்சேசம்பிறைபோல்வளரும், இரியோ 

- சிகள் எறே்கம் fone Ba oe Goose டோத் குறையும், என்டசாம் 
he கண்மை 755 ? தும்,ப,தொடர்பு, எழ சயும்,ட,எசாரம்.௮சை(0). 

சான்னோரானமதித்ச்சார்த்சாய்மத்சாரிதீதாயிக்குச் ae 
 சான்றுண்மைசார்ற்சார்சகணிலலாயிம்-சார்ர்சோம்கேள் 38



இவிஷணயச்சம்; இன் 

2ி-ரீசசதீ தண் டென்றுசெப்புதீதிறந்தொருவன் 525 ௨௮ 
பாம்பகத் அக்கண்டதுடைதி து, வக வ்க வக்க கட உ௨ ௬ 4௨௪ உர்நி 

. [இ.ள்.) சான்றோரென.பெரியோரென--மதத்து-௪ ண்ணி சாரீ. 

*தாய்-சேர்நீ்தவனே---சரரிீதாய்க்கு சேரிநீசவுன க்ளு சான்றாண்மை. ' 

பெருத்சன்மை--சாரிநீகார்க ண்-நிசசப்பட்டவரிடத்௮--- இல்லாயி 

வ்-இலலாவிஷ.ல்-- சார்ந்தோய்-சேர்த்தவனே, கேள்-சேட்பாயாக-- 

சாநீற-சல்லைச்சாத் து. ௮.கதீ.:-உள்ளிடதீ௮--உண்டென்று... இரு 

சின்றசென்று--செப்பு-செப்பை--இறத் து-திறர்.ு-- ஒருவன்- a 

(HAI — 9] 6S gi- உள்ளே--பாம்பு-பாம்டை- கண்ட அடைதீ ன. ௮ 

ண்ட துபோலும்--(௪-௮08%. இ-ம்-தன்மார்க்கமுண்டென்று. நீசோ 
ட்பட்டவரிடதீ.ஐதீ அன்மார்ச்கமுண்டாயிருத்தல் எ.துபோலெனில்- 

ஒருவன் செப். னொள்ளேசார் துண்டென்று இறர்து பாம்பைக்கண்டா 

நபோலும்-என்பசாம். (௪ "ஒருவன்-எ,உடை தீ ட தன்மையை-செி 

மன்-அசை-(அகத்தியச்சூதிதிரம்) மு சத்பாமுச லடிக்கெழுதீஅுபொழி 

யித்-பதின்ஞூன்றும்பன்னிரண்டும் பசர்வதரிற்றடிக் - கெட்டுமேழுன் 

குற்றுகரமின்தியாம், ட... ஸு 
...  யானரொருவரொருவர்தம்முள்ளத்தைதீ... ஃ௨ wee 

தேரு. தணைமையுடையவர்-சார றீ. த. ae se 

“சனமணிதின் நிமைக்கு ராடகேண்மக்கண்:. « க்கக் உ உடன் 

மனம்வேறுசெய்கையும்வேறு12, 44222 ஃகஉ௨க உடய உத 
t
s
 

vi
v 

.. (இஸ்) சாரல்.மலைச்சாரலிலே--சனம்-பொன் னும் -மணி- அரத 
கங்களும்-- நின்று-இருநீ ௮---இமைகச்சும்.பிரகாஇக்கும்-. Hr pry | 
ane tye wir eet ig war, Gat Cust! Wirwrs—to seat -Loawli gt set — 

ம்னம்- மனதீிதஇிலெண்ணுவதம்--வேறு-வேறு-.செய்கையும்- நடக் 

கையும்--வேறு -வேறு--(இ.தலால்). ஒருவர்-ஒருவர்--ஒருவர்தம்-மத் 

ஜொருவர்-சம்முடைய-- உள்ளத்தை. மனதை. தேரும். ௮தியும்--_தூ 

் ணைமையுடையவர்-அளவினை புடையவர்-- யா ர்-யரவர்....- , (எ-று 

.இ.ம்-பாண்டியனே ஒருவர்பானதை மற்ஜொருவரதியார் - என்பதாம். 

நின உடையவர் எட யாஅரீபப. (RY 
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கருமமேசல்லார்கட்டரிவு எக ககக்க்கக க கவச கக டட இத ் 
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ங்களை--விளக்கும்ஃவிள ங்கச்செய்யும்-- காழுளர f= தர்ம நியாத--கே 
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ன். ஒருவன் -மக்கட்ளு- த தன்பு சல்வர்ககு---எ௫௪மென்- (Gane) 
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“டைய நூல்களை நீரொயிய்- சலநீங்க--பரல்பாலை--உண்-உண்ணு.ு 

உ-காருல்-௮அன்னம்போல--தெரிந் த- அறிதீது---கற்ப். (அறிவுடை 
யோர்கள்) கற்பார்கள்--(௪-௮) % இம். அன்னம்நீரை நீகடுப்டாலைக் 

,சொள்ளுகல்டே பால் அறிவுடையோ ர்கள் பொய்ர் நாலைத்சள்விபெய்த 

- நூலைக்கத்பார்கள்- என்பதாம். (௪ அறிவுடையோர், சொன்று 
வரய்-சற்ட.- ட,அமைவுடைய- செ-ஏ-அ சை, (9) 

'தோணியியக்குவான் ஜெல்லைவருணாதிுக். ooede 

சாணிற்சகடைப்பட்டானென் திகழாற்-காணா ves ae. 
யவன்றுணையாவாறுபோயதீேநூல்க தற ததத 

மகன் றுணேயாறல்லகொள்ல் 45௩-4௬௨ ௩௧௨-௧௧௨ ௨௧ உத 

(இ. ள்,) சொல்லை.பழைய-- வருண தீ௮- -சாதிசளுள்-சாணில்.. 3. 

ரசயில்--தோணி- சோணியை--இயக்னுவரன்-ஒட்டுவான்- கடை. இ Cine 

சாதியிக-.. பட் யா னென்ு- இிதத்தவனென்று-இகமார்.. இ க ஜாரர்கள் 

--அவனி-அவனையே-- துணையா. இணையாக“. ஆற்தை--போ 

யந்தே-சடர் அபோவ துடோலும்--காணாய்-பாராம்-- நூல்- நூல்சளே 
படக ற்றமசன்-கற்றவனிமிவானவனாகிலும்-.- இணையர-. அவனே அ tame 
பாக-நல்ல-.நல்ல தூ நியொருள்களை-- கொளல்: (ஒருவல்)க2றுக்கொ௱ 

- எீஎல்வேண்டு:. (எ-று) he இடம், PHU DA SC சானி. தீ.துங் onal 

COIS கற்கவேண்டுழ் என்பதாம், ச் ஒருவன் - சேரல் ராவெழுகாய்- 

“4கொளல்-படிநல்ல 9௪. urs (a) 

_ தவலருறீம சொல்கேள்வித்தன்மைய/டையா நக்க அலச த் 

ரிச்லிலரெஃ்குடையார்தம்கூட்குமீஇ. .. van nae a 

கிசலிவிணிகாயித்காண்பாமகல்வானத். see tee cen AR 

- அம்பருறைவார்பதி ல்க சக்க வல்கிக அகலட்டகச் agen oe ae 

(ஐ. ள்.) சலலரும்- -கேடில்லாச--தொல். பழைய... கேள்வி. சல்லி 
ளால்வரும்--தன்ை மாண ந்களை---உடையார்- உடையவரிகள்....- Deck 

லர்- பகையில்லாதவர்கள்--எஃகுடையார்-கூறியப் தீதிய/ுடையா.. தம் 
புூள்-தங்க லி 1_த்தில்--ருமீஇ- கூ டபிருச் ௪-- ரசலில்-மூழ் தலைபீடர 
ரிச்லும்--௮ கல்- - 5} G65! pf நூ... வரன தித் வான தீதில் உம்பி தெரி Te.. 

ள்--உறை-வூசம்பண்ணும்--வார்பதி-ெடும்ப தி aflen & a Det 

சாயிருற்சால் ‘pari sromdar Cont —(s-g) BO, Vo Cooper. ட் 

 



கல்வி; 

'போரிடதி அகி சடடாடழ் தப்பார்க்கி ஓம், தேவருல்கமிலிசா யிருகி 

ஞுமானாத்சாண்போம்-என்பதாம். 83: யாம்-ஸ்காண்பாம்-ப...... (எ] வனைகடத்றணசேர்ப்பசற்றறிர்சார்கேண்மை oe oo 
அனியித்கரும்புதன் தற்றே-௮னிதிக்கி டட உட்க 

 தூரிற்நின்றன்னதசைத்தரோபண்பிலா.-- tos ஆ 

வீரபிலாளர்தொடர்பு... உக்க eae ose 36 

(இ.ள்.) ௮ன-_௪த்திக்கும்--சண்டருவிர்நீத-- கடல் கடலின.த.--சே 
- தீப்பூசரையையுடையபாண்டியணே கற்றநிதீதாம்-கதிு omit BO Sri, 

சகேண்மை.இரேசமான௮--கரும்பு-அரும்பை--அஅனி௰ில்- அனியிலி 

ரூதீது--தின் றத்று-இன் முதீபோலும்--பண்பிலா-த.ற்குணங்களில்லா 

த ஈர மிலரளார்- அன்பில்லாகவரீகள்--சொடர்பு- AG peice oot gy — 

னி கரும்பினுனியை-- நிகட- விட்டு--- தாரில். ௮ஒியிலிருர்.௪--இ 

ன்றன்ன..இ 5 7 DALIT gyib-— G63 I~ ser conse. U gs (aT-2) 

He Gh கற்றோர்டுநேகம் சரும்பை BOUND GH EB Bor ap pur 

ம், மற்ஜேோர்ேசம்கரும்டைஅடியிலிரும்து இ ன்ஞுநிபோலும், ன 

ன்பதாம். ௫ கேண்டை-எ, இன்ற ற்று- ட,டிதொடர்பு-எ,திகைதிது-டட. 

௪-௮ோ-அ௮சைக GF ன சர oo ன த (௮7 

சல்லாரேயாயினுங்கநீருரைச்சேர்ந்தொழுி ௧ 

னல்லறிவுதாளுத்தலைப்படுவர்-சொல்றெப்பி: sooo 

ஜெண்ணிறப்பாதிரிட்பூச்சேர்தலாற்புத்தோடு..- se 

தண்ணீர்ககுத்தான்பயந்தாவ்ளு ௨4 pen ee cee 

...[இ.ள்) ஒள்-ஒள்ளிய---நிறம்-. நிதயூடைய--பாதிரிப்பூ- பாதிரிப் 
ஆவின் பு தீதோடபு இயவித ந்களானவை--ே ர்தலால்- அடைதலாலி 

See ணீர்ச்னு-௪லத்தித்கு--தான்-வாசனை தான் -பய்திதாங்கு- பயன் 

பட்டாற்போலும்-- சல்லாராயினும்-.கற்திலரானாலும்---. கீற்றை. 

சுற்றவரை--சேரிறீ அ-சார்தீ ஐ--.ஒழுஇன்- தடப்பாராயின்.- சொல், 

பழைய இறப்பின்-இிறப்புடைய--.தல்-. தல்ல்--அ.நிவு- அறிவில் pa 

ரம் - நாடோறும்-- தலைப்படுவர் ~ மூ தன்மையடைவர்--(௭- ௮) 55% 

இ.ம்-பாதிரிப்பூக்சலி. னிதத்களானவை தீண் ஊர்க்கு. வாசம்சற்த நீ 
போ லும், கல்லாதவரும். .கற் ஜெரைச்சார் gar od aor Lp தன்மையா 

பப அலஞ்சால்கற்பினதிது தூல்கல்லர- 55 ட... mo 

gas giGarga@sdart-sied... | ve 

 .வஉநீனணையல்லாதி கொண்தெடுமாத்தம் 2 ௨8. 

படோஜநீ அணையறிவரரில் see தக see ஆ 

... (இ-ள்.) அலஞு-௮ளல-சால்-மி கஃஃகற்பின். நூல்களைச்கற்றால்-- 

Slay gio HOT gE Set GH GI-8 HET LA உலக இல்-உலசத்தித்



கரிய நூல்களை, ஒ,துவசெல்லாம்-ச த்பதெல்லாம்---சல்கல.கலச்ல்வென் 

ணுமோசையாய்--௬ உறி துணை. கூ வமளவு---அல்லால- அல்ல அடத 

மாற்றம்- பிறவித் தன்பதிசைவிட்டு கொண்டே நல்வழியைக்கொள். 

போர் gam போகுமளவை-.-௮ திவரர்-௮ தியவல்லவர்-- இஆப 

இல்லை-- (௪-௮) இ-ம், ஞான த்தி திரிய காக்க és Perce உ௫கத் 

இதற்குரிய நால்களைக்க தஞாதல்விண்-என்பசாம்ப்௮ சிலார்-௭,இல்-ட௩ 

ப - கல்வி-முற்திற்று ப 

ஜகத க HOSSSOLERE 
௰௫-ம்- அதிகாரம்; 

.. அஃசாவ னு. நற்குஒியிற்பிறத்தலாம்........ 

  

p Dasara Diy, Suh pedscis emt. oteceres re 

குடிப்பிறப்பாளர்தங் கிகொள்கையிற்கான் னூஃஃஉ 2-3. 

ரிசெசண்டலைவற்தக்கண்ணுமரிமா ௪ ம் உரு eae a se . ௬ 

சொிப்புதிகநிசகுமோம
த்து 

சசககக oe உச oa oe ௪ wee te 

டர இஸ்.) குடிப்பிதப்பாளர்-தற்னாலத்தித்பிறந்சோர்-.- உடுக்கை. ஆ 

டை---உல நி.கெட்டு---உடம்பு- உடலான gi! ஹி திசகசண்ணாம்- அஜி 

நீசாலும்--தம்-த வசளு£டைய--கொள்கையில்- தன்னடக்கையில்- ௭ 

ன்றுர்-முறைவுப்டார்--அரிபாடடங்கமான ஐ. இடுக்கண்ட(ப௫ித்) இன் 
பம் தலைவத்தக்சண்ணும் முதன்மையாகவத்தாலும்.... கொடிப்புல்- 
கொடி சளையுடையபுல்லை--ததிக்குமோ.இன்னுமோ,(எ-.று) *% இடம், 
தற்குடியித் பிறந்தார் தன்பம்வற்தாலும் தன்னடக்கையிற் ஞுறையா 
8, இங்கம்படுத்தா லும். புல்லைத்தின்னா து- என்பதாம், (3 குடி.ப்பிறப் 
பாளர் எட குன் ரூர-படி மற்று, . . 548) 

சான்றா ண்ைசாயலொழுச்சகி வைஜன்றும்: ase 2 

வான்றோபய்குடிப்பிறதீதார்க்கல்ல-வான்றோயு &: 

மைதவம்வெற்படா௮பெருஞ்செல்வ acne ee ee eg! 

மெய்தியக்சண்ணும்பிறர்க்கு. உரக்க கடக ஃ . ச os Ws ve ச 

(இ.ள்.) வான்-.தகாயத்தை--தோயும்-அளாவும்--பை-மேகம் ச வழ்- சவழும்--வெத்ப - பலையையுடையபாண்டியனே--. சான்று ண் 
மைஃபெருத்தன்மை-.சர்மல்- மேன்மை, ஒழுக்கம். நன்னபத்கை-- 
-இவைஞன்றும்-இம்முக்குணங்களும், வான் -பெருமை--கோம்ஃநிதை 
த முடிப்பிதத்தார்க்கு-ர.த்குடியித்பிதத்தார்க்கு--௮ல்ல.இ-அல்ல



௬௪ குடிப்பிறப்பு; 
மல் ஃபிறரிக்கு- .நந்குருயித்பிறவாதார்க்கு- பெருஞ் ௪ல்வ ம். பெரி 

செல்வம்-.எய்இியசண்ணும்-ஒற்காலும்-- படா, ௮-ம்; மூக்குணங்களா 

ஞுண்டாகாவாம்--(எ-று) % இ.ம், பாண்டியனேபெருநீதன்மபையோே 

மை நன்னடக்கை இ இலைதத்குடியி்பிதத்சார்க்கல்ல A EO Seis 

a வாதாருக்லை-என்பதாம். KP amar, Le] - Le பட (8), 
DOT BT GH த் 

. இருக்கையெழ இுமெதிர்செலவுபேனை- on ae சந்த 

விரிப்பவொஜிதலோடின்ன-குட.பிபிறந்தார்... os on
e 

kp darapésiars' கொண்டார்கயவரோ. ணக 

டொலிருவுணரற்பாறிறண்று . verenererens க 

இடன் GG pp sat 5 திஞுடியி நீபிறதீச ரர்... இருகசை0 Que oi 

th- (பெ AG wir snr be oo Bl) OMI GA ALO Lape. gyib— ௪திர்செ 

வைப். எஇிராசப்போதலும்--ஏனை-இகலைநீங்க, விடும்ப-வழிவிமித லு 
க் ஒழிகல்- தீங்கலும்--ஒ?- இவற்றுட ன்--இன்ன-. இவையபோல்வனஉ 

ப்சாரக்களை-- குன்ளு-.. குறையாத--- ஒழுக்கமா... நன்னடக்கையாக-- 

கொண்டார். கொண்டார்கள்--சயவரோடு- £ழ்மக்களோட ஒன்றா. 

அக்குணங்கள் 2: பாருநீசாவாம்--உணரந்பாத்று-௮ தியுந்சன்மை--௮ 
ன்று. 7-ஜோர்க்கல்லை-(௪. து.) 8 இ-ம்,ரற்குடியி நீபிறநீதோர் ஆசாள 

வுபசாரங்களைவிடார் ௮க்குடியி ற்பிறவாதார்க்கு . அசாரவுபசாசங்களி 

லஃலை என்பதாம். ஏனகுடிப்பிறத்சார்.எ; கொண்டரச்-ட, (௩) | 

a 

ride வர். தாற்அும்பழியாகு-மெல்லாஃ3. 22422 2222 % 
- மூணருங்குடிப்பிறப்பிஜூதியமென்ே ee 

புணருமொருவர்கீகெனின்ஃஃ:-2 22௨ ete wec ee tp eee 

(இ. நல்லவை. நன்மைகளை--செயின்-செய்தால்-- இயஃபாரு 
உறுயத்சையால் “இயலை அன்பங்களைச்செய்சால் பல்லவர் -பலரு 

டதா, ந்றும்- தாற்றத்சக்ச--பழியாகும். பறிப்டாகும்,-எல்லாம்- Bg 
தீகுணமெல்லாம்-- உணரும்-அறியும்--குடி.ப்பிறப்பு- நற்கு கடிப்பிற 
ட்பு--ஒருவர்க்கு-ஒருவருக்கு--இன்-இனிதாக--புணருபெனின்-கூடு 
டானால்--உஸதிய்பொென்-இதி.லு மிலாபமியா (௪-௮) 2*இ.ம்,ஒருவ 

ர கன சத்குடிப்பிறப்புப் பொருந்,துமானா விவி. லாபமென்ன-ஃ 
்.. எலிபதாம், அஊதஇியம்- -ஏன்ன்-ட,ஓ-௮சை. ப (௪) 

அல்லாமையச்சங்கயவர்தொழுலச்சனு. ௨2 வ 
சொல்லாமையுள்ளுமோர்சோரிவச்ச- மெல்லா; 

"மிரப்யார்க்கொல் நியாமையச்சமரதீசாரிம் - ses ae 
மர்ணாக்குடுப்பிறதீதார். eos. et ere tees tweens tree 

(இ ate) கல்லாமை-கற்காதிருக்கை--அசசம்-அச்சம்,சயவர்-. மமக 

் தள் தொழில்: தொழில் செய்சல்--அ௮சசம் . அச்சம் சொல்லாமை 

ல்லை சப்கினியல்பாகுந்திபவைஃ்ட weed 

+e



ருடி.ப்பிறப்பு, ௬௫ 
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பள்ளும்-பொம்சொல்லாமையிடதிஅம்-.- 
ஓரீ-ஒ ரு சோர்வு- செறி 

சோர்வுபடல---அ௮ச்சம்- ௮ச்௪ம்--எல்லாம்- யாவும்--இசப்யார்க் அ. 

யா சிப்பவர்க்கு--ஒ ன்று-ஒருபொருள்--ஈயாமை-கொடாமை, அச் 

எம்-௮௪௪ம்---(அ தலால்) இம்மாணாச்குடி-பெருமையிலலாத CSF 19, 

யிதபிறநீசார்--மரதீதார்-மரதீதோடெதீதவர்-- (எ-று) இ-ம்-கல் 

லாமையும்இமிசொழிலும்சொத்சோர்வும்கயாமையும் உடையவர்கள் . 

மரதீதி தகுஒப்பானவர-எலிபசாம்.0அுடி.ப்பிறநீதார்-எஒமரதீதார் பட 

இன ரன்மையின்௪சொாலொன் நீதன்பற்தேனை oa 

மன ரன்மையென்றிவையெல்லாங்-சனமணி .... ok 

முதிதோடிமைகீகுமுழங்குவரிதீதண் சேர்ப்ப த. 

விற்பிறற்சார்சண்டணேயள். ௨௨) உ௩கக உக உ வடக்க ய்டட 

(இ.ள்.) சனம்-டு டான்னையும்--மணி-இர தீதங்களையும்--மூதீதேோ 

டு, முதீதுச்சஷடன்--இமைக்கும்-பிரகாசிச்சச்செட்யும்-- முழங்கு- 

௫தீஇச்சின் ற---தண்-குளி ர்நீச--உவரி-கடலையும் .-சேர்ப்பபகரையை 

புருடைபயாண்டி௰௰ே ன, இன நன்டை-இனதன்மைபும்--இ.௮ செல். 

இனியசொ நதிகளும் ஒன்று -ஒருபொருளை--ஈதல்- கொயித்சலும்--- 

ஏனை:ஒமிந்த-.-ுனநன்மை-மன தீஇனன் மையும்--என் Alene: Gl Laer 

ப்-என்னுமிலையெல்லாம்-- இற்பிறறீதார் - சதிருடியித்பிறநீதார்-- 

'சண்ணே-இடதீசே.உள-இருக்கில்றன--(௭-௮) % இ.ம்- பாண்டிய 

னே நலலினம்நறி சொல்-ஈகை-நன்மனம்-இவையெல்லாம்காடி ப்பிறநீ 

் சாசீக்கேவுளவாம்.என்பதாம்,$3”எல்லாம்-௪.உள-டடிமத்௮-௮சை(௬) 

செய்கையழிந் த இதன்மண்டி நீ௫பிம். oe nem டக் 

பெய்யாவொருசிறைபேரி-லுடைதீதாகு peewee eed 

மெவ்வரு ழநீசக்சடை தீ துங்குடி.ப்பிறற்தார். கடக்க வக 

செய்வர்செய்ற்பாலலவ ர ரர we 

். (இ-ள்.) செய்கை- செய்சைகள்--அழிற் g- செட்டு-இதல்-சறை 

யான். மண்டி நீருயினும்- ப தீநியசாயிலும்--யெய்யா-. ஒழுசாத-- 

ஒருசறை-ஓரிடமாள்ள--பேரில்-பெரியவி9--உடைச்தாகும்-. உண் 

டாயிருக்கும்---(௮ துபோல)எவ்வம்-ன்பம்--உறறீசக்சடைதீஅம்- 

வருச்சினாலும்--குடி.ப்பிறறீதார்-ந.ந்குடி.யித்பிதத்சோர் -- செயற், 
பா லலை-செய்யத்தக்கவைகளை-ட-செய்வரீ-செய்வா ர்கள்--(எ.] Hh 

இ-ம்.ரற்குடியிற்பிறத்தோர் அன்பத்கால்வருர்தினுஞ் செய்யத்தக்க 
ருமங்களை*செய்வர்-என்பதாம். 02. குடிப்பிறந்தார்-௪, செய்வர்-டட 

செயற்பாலவை-௪. ட்ப ப வ ட்ட வு . (௭) 

- ஒருபுடைபாம்புகொளினுமொருபுடை ves ௨238 

"பங்கண்மாஞாலம்விளக்குதூஉற்-இங்கள்பயோற்ஃ. 4.



Gir Ge "டி.ப்பிறப்பு, 

செல்லாமைசெவ்வனேர்நித்பில லுமொப்புரவிற் ௬ 

கொல்கார்குடி.ப்பிறற்தார் வ்கி குக்கிகு கட வய்க கக கடி 2௮ டட கந 

(இஸ். ஒருபு டை-ஒருபக்கம், பாம்பு-பாம்பு- கொள்க னும்-பறீதி 

கீடிகாலி ஸினும்--ஒ ரூபுடை-ஒருபக்கம்-. ௮ம் அஐஇய--கண்.இடம 

அண் tpt ஈ-பெரிய- ன. 'லம்- பூமியை. -விளக்குறூஉம் விளக்கும்... 

Se ர்போல் a6 Gro CLira— Sy. ப்யிறநீகாரி தற்குடியிற்பிறற்க 

i செல் YET ESO a அமை செவ்வனே செ௮வையாக-- நிற்பினும் 

நின்னாலும் -ஒப்புரவிழ்கு ௪ கருமஞ்செய்க தர--ஒல்கார் தளரார்-- 
(௪-5 இடம்.நற்னா யி இியிறந்சார் வறுமை யடைற்சாலும் PCL 

செட்தத்னாத்தளரஎம் ன்பதாம்.மழுடி.ப்பிறத தரர் எ,ஒல்கார் ட-() 

a 

செல்லாவிடதீ தங்குடிப்பிற, நீதார்செப்வன. cove 4 

செல்லிடத் தஞ் செய்யார்டுதியவர்-புல்வரய் ...- 4 

- பருமம்பெ ரருப்பி goa sen Gist Boos asm 

பொருமூாணா த்தலின்று: -- ee eees poe உட டதத 

இன். .) Le ப்பிறநீ Bert தற்குடியி 1 0D) 29 in நதர செல்லாவிடதீ.ஐ 

ia ஸ் அமையிடதீதம்--செய்வன செய்கருமங்களை--இநியவர் இட்ம 

ése—Dea Ges ab Dew Agape are 6 oD —+ சசய்யார் செய் 

பார்கள்--புல்வாய் கலைம்ரன்--பருமம் கல்லணையை -- பொறுப்ப 

லும் சமந்தா அம்--பாயி பாயும் பரிமாபோல குதிரையயப்போல் 

அ டியாறும் தாக்சூம்- மர ண் சண்டையை. pms eu ல் 

இன்: பறி இல்லை —(a- DYE D-Lb-C Lock மக்கள்வ அமையிடத் அஞ் செய் 

அருமக்களைச்ஹேமக்கள்செல்வத் திட ததன் செய்யார்கள் ert. perth. 

$அஇநியகர் எ,செய்யார் ப. | | (௯) 

எநீரொென்றுமில்லாவிடதீதுங்குடி.ப்பீ Ooger , “* se 
ர.ற்௮ுதிசர்சேர்ற்தார்ச்சசைவிட்தீ- ர தருவ eroes 
ர ந்றச்கடைதீ துமகல்பாறகழ்த்தக்சாற். உஈ௨௨௧3௪ ௪௨௪ உ$ஜ 

தெற்றெனத்செண்ணீர்படும் கவ் டட ட து 

(இ-ள். அகல் அகன்ற-..அறு அ ஆருன--அற்றக்கடைதீ தும் ] OR 
வற்றிஞ லும் அகழ்நீதசீசால்-சோண்டினால்--தெதி ென - அலைப் 

,*டொமி--தென்ணீர்-தெளிதீதநீர்--படும் க்ரும்--(௮ துபோல); 8519, 

ப்பறெற்தார் தத்குடியிற்பிறர்சார்-- a BO) ag gaits யாதொன்றும். 

இல்லாவிடதீஅ ஐம் இல்லாதிருநீ.தம்--அ௮.ீ 0 2) பொருளிழறீ,த - — திற் 

Geis: தார்க்கும் திம்மையடுத்தார்கீகு--௮சைவிட தீது சளிர்ந் சவிடத் 

if — 20 Bog at உசவியரவரர்--(எஃ] 4 -ம்.ரதிழுடியித்பிறற்தா 
ரிவறுபையடி. லும்: தம்மை ய்டுத்தவர்ச் ஷி Gs) சய்வார்கள் என்பதாம் 

9 குடிப்பிறந்தார். எணத்றாவட்டட. டட (0 
குடிப்பிறட்பு-ம.றதிதின
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௮ஆ்கால த-மேன்மக்கள்சன்மையைச் சொல் லுதசலசம், 

அ ங்கண்விசம்பினகவிலாப்பாரிக்கும். Feces eae ௬௨௧௨௦ ௯௨௨ ௨2 

திங்களுஞ்சான்னோருமொப்டர்மதி-நிங்கண் vores von 
மதிவாநறுஞ்சான் gap a ஃசாநத்முர்தெருமத் அ... ௩௬௬௩௯ கஜ 

தேய்வரொருமாசுதின்... அட உட ௬௨௦௨௨ ௨௦௨௦௨௪௮௨ ௨௨௨௨௮௫௩௮௫௩ 6 ஓ8த “ன் 

(இ- ள்.) அம்-அமகிய--௪ண்-இடமாசன் ஐ2-- விசும்பின். J) SPS இல் 

௨ஃஅசல்- விரிவான. நிலா-இ ரணங்களை---பரறிக்ஞூம்-பரப்பூம்--. இல்ல 
ஞளூம்-சநீதினணும்--சான்றனோ௮ம்- பெரியோர்சஞம்--ஒப்பர்-தக்மி 
லொப்பரவரரீ-- இங்கள்-௪.ற்.இர ன் LD LY ~ GEG fale E TOG — ௮ தம் பொ 

அதி அக்கொள்வான்.-௪ரன் GC api டெரியோர்கள்- 3) cos து ்கிளைற் 

கதிதை--ஆற்றார்-பொனத்துகிம மிெகொள்ளாம்--ஒரு தபக்கொரு Re Loree 

குத்றம்--உதின்- வந்தா lS HOB ு- மயக்கைடைத் —Gait வர் 

மாய்வர்-4 (எ) *% இ-ம்- சதீதிரன்களங்கதீதைச்சடிக்கிலும் டெறி 
யோர்கன்அச்சனங்கத்சைச்சடியார்-என்பதரம், kK சான் ஜம் எழ 9 

ய்வரீ-டடிமன் அசை ¢ நன்னூல். இிணைடால்பொருள்பலவிச வின ழப்பி. 

னு பமவிணுமிதிபினுமொருமுடியின வெதிவ்விவிவாகைத்திச னாகிய. 

அஷ்றிணோஉயர்திணேமுடி பெற்றது... (௧) 
இசையுமபொனினு மிசையாதெனினும்..- 2௨2௨ ve veacce os ் 
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ooo «oa on Se 
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கூம்பெழுத் அறு fu pps) கரண்டேரு-ரூரமி 
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Bor » 65i— o£ O) 5 —Bio. $s (லையில்) ௮ ட.---றீர் Dar 
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அகவைகமேர்-- ௪. நீது நீச ஒரீஇ திமையினிட்ெ- . பிறரை -அயலாளை 
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வியில்சென்று பின்போயி--வாழ்வர் இலச்லாத்வர ர்கள்--- நல்ல ses 
-- ஞாலம்: குலதீதிற்பிற நீசாரை- தலைப்பட்ட முசன்மையாகச்சேசப் 

பட்ட இட தீது இ.த்திலே-- உடைய எல்லாப்பொருளுமுடைய,பி 

லம் குகையை- தலைப்பட்ட அபோலாசே தலைப்பட்ட தபோலுமல்ல 

Giatr—( o- py ME இ-ம்.ேமக்கள்பின்டசென்று சிலர்வாழ்றீ இருப்பா. 
ன்மச்களைச்சேர்தல் எப் Oban Cy SiR (Lp et eT. குகைஅகப்பட்டதுபோ 

ம் என்பதாம் ன எிலர்-தேர்ன்றா ிவழுவாய்ஃவர்ம்வர்- ப. (2) 

மேஃமச்கள்-முத்திதீறுடி ட



லத்ல்லம்கல் கள் க கல கவளள்ளம் LKB 
௪-ம்-௮.இகா ரம், 

பெரியாரைப்பிழையாமை, 
வவட இத இ இதி கல கொடா 

அஃ சாவது - பெரியோர்களைப்பிழை சொல்லாமைபாம்க 

பொறுப்ப ரென் அடம் த்திய rr 

ெறுப்பன செய்யாமைவேண்டும்-வெறுத்தபி.... க. 

DES EGA HD aoe ced ewe aes ie 

பேர்கீனுதல் யார்க்ஞும்ரி நி me oe , “pee “௩௬௪ பவட ge 

ஐ. ன்.) ஆர்க்கும் CHGEG ir அருவி வையையர தீறையும்.. அணிய 
அம இயலை பொதிய லையையும் தல் நல்லறம். பாண்டி 

உ்டையு டை படாண்டியனே--பொழுப்ப டொன்று. ஞசூற்றம்பொறு 

‘earner 2 —@r aber awe ~ நினை நீ.அ--புரைதி ர்த்தாச் Gb po ppeltiy Lor 

உடும் இடத் தம்: வெறப்பன. மஇெவறுகிகத்ச Eames tar — Belin: 

பைவேண்டிம் செய்டா இருக்கவேண்டும் -வெறுத்தமின் Gaia tacG 

ன்பு போக்குசல் (அவர்சொபத்தைநுதிக்கல்- “பார்க்கும் யாவருக்ளு ன 

toy 7 Gora ( TRE இ-ம்.பாண்டிய னேனாந்தமத்தவரிட. 

தீனம்னாத்றஞ் செய்யாதிருப்பாயாக: அவர்கள்? ar $a கோ டதீ 

GO § Br குசல்யார்ச்குடரி, ௮ என்பதாம், (அ மபரிக்னாசஷ் எழுவாய் அமி 

தெயயனிலை..... ப ட ட்டு 
பொன்னேசொடுத்அம்புணர்ச, றசமியரரைக் - ௮. 

Osa Gor a லைக்கூடப் பெத்திருற் அ-மன்னோ .. 

பயனில் பொழுசாக்கழிப்பரேதலல. ம அகம் wee RE 

தயமிலதிவினவரிட.. wee be ட ககர bas “se 3 

(இ.ள்.) டொன் பொன்னை... கொடுத்தும் ஈர் ும்--புணர்ககினு 

சேர்சற்கு--அரியாரை அறிய பெரியோரை சொன் பயனில்லாமல் 

ட தல்ச்சுடட ag glo) பாருத்த--பெற்தி ருநீ.தம் பெற்றும். அண் . 

ஷோ ஐயோ--.நல்ல நல்ல--நயமில் யமிலலாத---௮ திவின வர் அதி 

வ்டைபார்- பயனில் மிரயோசனமிலல்த--பொழுதா- Srna 

கழிப்பர் போக்னுவரி--(௭- அ08இ-ம் அறிவிலார் அ நிவுடையாரைய௩ி 

ub Ao திஅும்விண்காலங்கழிப்பர் என்பதாம் eS தபபிலதிவின்வர். 

எ கழிப்பர். Ling முன்றும் அசைகள். (வ 

 அவமதிப்புமான்தமதிப்புமிசண்டு .. opens அகவக வித 

us மிசைமக்களான்பதிக்சநீபால-நயமுணராக்' கடச உத் 

் கையதியாமாச்களிழிப்புமெடுத்தேத்தும் - os the 

-இவ்யவாரர்வடு தீத நாலார் 22 அகட. ஒடு ல்க se 

. ௫.௭3 அவமதிப்பும் இகற்வாசமதித்ததும்-தன்துவப்பும் oe 

eharenG 86 சஓும்--இ எண்டும்-இவ்விரண்டும்)மி கைமக்சளால் போண்



௭3. பெப்ரியாரைப்பிமையாமை. 
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mmssarra—LoG se pir s- மஇக்கதீசக்கனவவ்ல-.- நயம் நீதியை-.-ஐ 

ணரா அறியா சை ஒழுக்கத்கை-- அறியா தெரியாத-- மாக்கள் டட 

ஸிசர்கள்--இமிப்பும்.பழிப்பும்--௪௫த் து எடுத் அ-- ஏத்தும் புகழ் 
சலும்---வடூதீக நூலார் ஆராய்நீத நாலதி வுள்ளார்--வையார் பன இல். 

ஊவயர்--(௪-௮) 2 9-ம்.ஒருவரைஇகழ்ச ஓம்புசழ்சலும்பெரியோர்க 
இல்லைபிறரிகமினும்அவர்ககுமனக்குறையில்லை or eb STL. YP நாலாச் 

எடவையாரீ-ப,[இலக்சணத்திரக்டு) எஇர்மறைட்பெயரொச்சத்திசைவ 
- வியியல்பு-மீ றுகெிங்கான்மிகுச லுமியல்பாம்,இவ்வி இியால்்உணசாத 

என்னும்எதிர்மறைப்ே ப்யசெச்சம்கறு கெட்டுஒற்றுமிக்௪ து. (௯) 

விரிநிறநாசம்விடருளதேனு.ஃ teeeteree rege aa 

Cp ருமின்க$ஞ்னெஞ்சேணின் று-முட்கு- டடத 

மருமைபுடையலரண்சேரீறீ துழுய்யார். :- 5: த 

பெருமைபுடையார்செதின் ர அ 

| (@)-cir.) விரி மிச்சட்நிறம் நிறரூள்ள--- நாகம் பா்பான ௭. வி 

் உரமலைப்பிளப்பில்--உளசேனும் உள்ளதானாலும்-- உருமின் இழி. 

மிடம் கடிய--னம்-உச்சரம்--சேணின்றும்-த காயத்திருற் A 

உட்கும் பயப்படும். (௮ போல) பெருமையுையார் பெரி 

யோர்கள்- செறின் கோயித்சால்--௮ரமையுடைய அரிய--அரண்' 

சேர்த்தும் கோட்டையைச்சேர்ற தும், உப்பார்:(பசைவரி பிழையார் 

(எற) 99)-ம்.பாம்புபிளப்புள்ளிருப்பிலும். இடிசண்டஞ்சம் ௮௮4 
Cure பசைவர் பெரிபோர்சோபிச்சல்கோட்டையைச் சாரீநீ தும் i 

ழையார் என்பதாம் (பகைவர் தோன்றருாஎழுவாய்உய்யார்பபனிலை, 

எம்மையறிரீதிவிரெம்போல்வாரில்லென்று படக்க வித 

சம்மைதீசாங்கொள்வ துகோளன்னறு-சம்டை ++ sande 
யியாராறோகீயெதினறியஞ்சான்னோ 4 42-2௨ 2 உட 28 
பெரிபராக்சொள்வ துகோள்.ஃ 42௨. வடட உட வித் 

(இ.ஸ்.)எம்மை எங்களை--அதிநீதிலிர் ௮நியீர்.- எட்போல்வார்-௪ 
களை நிகாரத்தலர்--இல்லென்று இல்லையென்று... தம்மைதீகாம் சங்க 

ததீசாமே--கொள்வ து உயர்திஇச/சாள்வ_ த. கோளன்று.. கொள் 

சையன்று, தம்மை-சங்களேை--அ.றியரா எளிய்ராக--தோகீட-பார்த் து 
அறன் தருமதிதை--அதியும் உணரும்--சால் ஜோர் மேன்மக்கள். 

பெரியா பெரியோசாக.. சொள்வனு மதிதீ தக்சொள்வ அு-- 
கோள் | கொ கை (GF “DYMO. சங்களைதீதாங்களேபுகழ் த் aber 

arog கெ எ கையலல். தங்களை யெரியவரர்கதி. தாம்திதிக்கொள்வ ge 

பெரியோர்கொள்சை என்பசாம்.॥ சு ெள்வ து எ,கோள்-ப. (@) 

சவிக.ந்தண்சேர்ப்பசாணிழறியோலி 4௨ vee. HO ட்ட 

விளியுஞ்டிதியவர்கேண்டை-விளிவின் தி... அ



பெரியாரைப்பிழையாமை,. எ 
ல்குநிறதியோலகன்றசன்றோிமே 6a kee nee ௬] 

சொல்புகமாளர்தொடர்பு ose வட் வட்ட eek 

(இ.ள்.) ளி அன்ற. கடல் கடலையும் தண் eon tea Coit 

ts SOTO CPE ULIT 9 19 UC a—. & Huser சிநியோர்கள்.- சே 

ண்மை தேகம் நாள் மூத்பகல்--நிழற்போல நிழலைப்போல--வி 
ளியும்.குறையும்-- சொல் பழைய. பூசமாளர் - பெரியோர்கள் 

தொடர்பு @G pab—aGiah Aer 5D கேடுல்லா ஐ MOG Daas 

நிழற்டோல்.நிழலைட்போல--௮சன்றகன்௮ வளர்ந் அவளர்தீன--.. இ 
மும் செல்லும்--(௪-ு)%௫-ம். பாண்ட

ியனே இதியவர் இரேகம் மதி 

ப்சல் நிழலைப்டோநீ குறையும் பெரியவர்சேகம் பித்பகல் நிழலைப் + 

மேபோலவளரும் என்பதாம். (3 கேண்மை-எட 'விளியும் ய தொடர்ப 

௪.,ஒடும்-ப்,ஏ-௮சை; 
ஸ். 

மன்னர்இிருவுமகளிரெழினலருதநீ; ய வ BR 

ன்னிபார் அய்ப்பர்கசல்வேண்டா.-துன்
னிக் meen 98 

குழைகொண்மிதாழ்நீசகுளிர்மாமெல்லா
. டக தெ 

மூழைதங்கட்சென்றார்கிகொருங்கு.
. eee eee ட 

(இ-ள்.) அன்னி தெருங்கி--ஞுழைகெண்டு தளிர்கொண்டு-..தா 

pe தாழ்நீச--னளிர் குளிர்ந்த மர மெல்லாம் மரங்சளெல்லாம்--.௮ 

Ge: ie scores g—Ole oh (7 FG வந் தவர்கீஞ ஒருங்கு ஒருமிக்க 

உழை புசலிடமாவ துயோல, மன்னர் அசசர்,திருவும் செல்வரும்டிபாக, 

ளிர் பெண்களுடைய எழில அழகின், நலரும் நண் மையும், சுன்னியா 

ர் சேர்ந்தவர், தகல்வேண்டா தடையில்லாமல், அமய்பியர்- அ அபவிய்மா 

Fe ( or HR இ.ம்-அரசர் செல்வத்தையும் பெண்கள் தலத்தையும் அரக, 

ருநீசோரஅபவிப்பர் என்பகாம்.(ுஅன்னியார்.௪, துய்ப்பர்-ப (orp 

 OsfusQshuy sO sialon tack gph +: ் ous Me . 

மிரியப்பெரும்படர்நோய்செய்யும். பெரி foe oe 

வுலவாவிருங்கழிச்சேர்ப்பயார்மாட்டுங் ன ர. 
கலவாமைகோடியுறும் ட்ட வட பட்ட 

....(இ.ள்.) பெரிய பெரிகாகய--உலவா வத்ரூத-- இரும் மிச்ச. ௭ 

சி சமியையும்---சேர்ட்ப கரையையுமூடைய்பாண்டியனே- தெரி 

விலார்கண்ணாம் செளிவிலலாரிடத்தும்--தெரிய( இழரே்கஞ்செய்) திற, 

“நடவதெரியும் (அவர்சுணாகுணநீ)0 தரியும்--பிரிய(௮வர்எேசம்) பி 

ரிய,பெரும். பெரிய பட gC pres Bou நாட்,ிசெய்யம் 'செய்யும்,(ஆ 

தலால்) யார்மாட்டும் யாவரிடதீ தும், கலவாமை 'இழேகியாமையேடிகோ 

டயம் கோடி பங்கஇகம்--(௪-ற)22இ-ம்- பாண்டியனே தெளிவிலஈ. 

 ர்நட்புச்ுநேகஞ் செய்தறி யதீதெரியும் யாவரிஉத் தஞ் இநேகஞ்செப்: 

யாதிருச்சை ரல்லது என்பதாம். சலவாமை-எ,ிகோடிபுஅம்-ப். (௮%



ஈ௪ பெரியாரைப்பிழையாமை, 

கல்லா தயோூயெநாளும்பெரியவரிகம். . 42௪ ஆ 

செல்லா அவைூயவைக் ஓு-மொல்ல coe vee. 38 

கொடாஅசொழிந்சபசலுநூரைய்பித் roe 6s 

LIL HUTA Cot Lj COL 7 FECT ves சக்க ane ர் 

. இச்.) பண்புடையார்சண் நற்குணமுடையாரிட தீ.ஜ.-கல்லா ௮4 
"நாலைகீசநீகா_து- போதிய கழிந்த. நாளும் நாள்ககுரம்-- பெரியவர் 

கண் பெரியோரிடத்.ஐ.- செல்லாது போகா௮--வைூய இருந்த. 

வைசலும் .தாள்களும்--ஒல்ல பொருநீதியவற்றை,சகொடாஅது கொ 

டஃசாது--ஒழிந்ச சமித் ௪--பகலும் தாள்களும்-. உரைப்பில் சொ. 

ல்லிஃ்--படா௮வரம் இவையபொருற்சரவாம்-- (௪-ு)2%இ-ம்- பெரி 
மேோர்களிடதீதில் கற்காசகாலரும் தம்மிதி டெறியோரிடதீகிற செல் 

ஐரதகாலமாம் கொடாதகாலஞும் உண்டாகாவாம்-என்பசாம்,. 03 சன் 

வைகல்-பகல்.மூவ்றும்௪ முலாப்-படா௮வாம்-ப... Care (௯) 

பெரியார்பெருமைசஅதகைமையொரன்திதீ கட உவ 

குரியாருரிமையடக்க நீ-தெரியுங்கா ற ப க்கட சக்க தத 

'செல்வமுடையாருஞ்செல்வசோசத்சேர்நீதர் ease & 

ட Taal x கனை. பவெனின் ர ர 0 0... 

ட் (இ-ள்.) பெரியார்.பெரியோர்க்கு, பெருமை பெருமையாவ ௭-4 

இறு சகைமை பணித் துதடக்னாசல்--ஒன் திரனா. ஒருகல்விக்கு--உரியர 

ர் உரியவர்களுக்கு- உரிமை சுருஇியால--- அடக்கம் அடங்கியிருக் 

சை--தெரியுங்கால் ஆசாய்தீசால்--சற்சேர்ற்கார் தன்னைச்சேர்ரதவர் 

கள்---அல்லல் அன்பங்களை--- களைப: நீக்குவர்-. எனின் என் ரூல் 
செல்வருடையாரும் செல்வருள்ளவரும்--- செல்வரே. செல்வர்கள் 

வர்களே (௭-௮) த%இ-ம்- பெரியோர்க்குப்பாணிவும்கற்றோர்க்கடக்கரு, 
ம்செல்வரீக்ககையும்வேண்டும். என்பதாம். 02. செல்வமுடையார்-எ, 

செல்வர்-ட,எ௪-௮சை%(இலச்சணத்திரட்டு) ௮.4 ஆர்பமார் பல்லோர் 

க/டர்கிகைஷ ' ஜு | (2) 

பெரியாரைப்பிழையாமை.. Cp pO dL. 

த்த வ அவது டப ப 
Dy-th: அதிசாரம்; 

+ 

+ mt a 10 SP மீ 
. +22 a 

ல hy & YQ    

அஃதாவது. நன்மையாக இனத்சைச்சேர் தல், 

அதியரப்பருவத்சடக்சார
ோபொன்தி.. 1௪ க. ese + mee 3 

இததியல்லசெய்சொழுயெல்வு-செதியதித்ச...:. ஐ



SoD on CaF Haq ar} 
pherterrsOsOCuGeWldian mat. We Tp 
புந்பனிப்பற்அவிட்டாங்கு. oe ane ee pee OH 

..(இ.ள்.) வெயில். வெயிலான ௮--முருக- அதிகரிக்ச--புல- புல்லி 
உப்னிப்பதின-பனியின்பற்று-..-விட்டாங்கு. விட்டா ற்போல-.- அதி 
யாப்பருவத்த- இறுவயதில.--அடற்காரோட- Ht EG Mad ada yt sora 

ep cir பொருந்தி--தெதியல்ல.- தீமைகளை -செய்தொரு இயவ்வும்- 

செய்*.தட ந்சவையும்--ஜெறியறிற்த- ரன்பார்ச்சமதிதீத-- நற்சாரீவு- 
| ல்லினங்களை..சார-சேர-- கெமிம்-கெட்டுவியிம்.... (௭-௮) 2% இ.ம்- 

வெயிலைக்கண்டூ பனிநீங்கனா த்போல அன்மாரீச்சரைச்சேர்ந்த gat wm 
க்கை தன்பார்க்கரைச்சேரக்கெடும்- என்பதாம், ம. ஒழுகியவ்கும்- 

ஞூ கெடும்-டட ஏ௮ சை. (#} 

| Biber 99g AuscperLetr sn Bptbeee 5-௪. ow beet 
| பொறுமின்பிதர்கமஞ்சொத்போற்றுமின்- வஞ்சம்... ப 

வெனுமின்வினைஇயார்கேண்மையெஞுஞான்றும் vo ௮2 
டெறுமின்பெரியார்வாய்ச்சொல்--. sae see cee 

(இ-ள்.) அறம்-தருமதீதன்.- செதி-வமியை--அதிமின்- ௮நியுங௪ 

ஸ்.-கத்றம்-இயம்னுக்கு--அஞ்சமின்- பயப்படுக்கள்.-மிதர். அய 
லாருடைய---கடுஞ்சொல்- கொடுஞ்சொல்லை--பயொறுமின். பொறு a 

அக்கொள்ளுங்கள்--வஞ்சம்-வஞ்சத்தை, போநீறுமின். வாரா பே 

நறுங்கள்--வினை- இவினையுள்ள--தியார்- கெரடியவர்--சேண்மை-இ: 

3 சகதி்சை--வெறுமின்- வெறுத் அவிடிக்சள்-- எஞ்ஞான்றும். எரீநஈ 
-சரம்--பெரியார்-.ே டஙியோர்கள், வாய்ச்சொல்-வாயிந்பிறக்குஞ்செொ. 

அலை--பெறுமின்-பெறுங்கள்...-(௭-ற) இடம்- தருமத்தையதியுங்க. 

் இயமானுக்கஞ்சுங்கள் செரம்ஞ்சொல்லைப் பொறுங்கள் வஞ்சனைலா 

சாது சாதி துக்கொள்ளுங்கள். இயவர். தட்பை விசிங்கள் பெரியோர் 

சொல்லைப்பெ௫ங்கள்-என் பதாம். (௪ நீங்கள்- தோன்றாள: முவாய்-பெ: 

அட நீதாரீபிரிவுமரும்பிணியுக் கேடு. « உட சர் wes 

மூடங்குடம்புகொ ண்டார்க்குறலா நீ-ஜொடங்கிப் hae nee 

இறெப்பின்னாசென்றுணரும்பேசதிவினாரை... 5௨ 

யுறப்புணர்ச & வம்மாவென்னெஞ்சு-உ. கட்ட ந
ல
்
ல
 

(இ-ள். அடை நீசார-. அடை நீசவரை-பிரிவுப்-பிரிச லும் அரும். 
அரிய--பிணியும். நோய்களும்--கேடும்-மாணமூம்--உம்ம்பு- உடம்: 

பை. கொண்டார்ச்ரூ-கொண்டவர்க்னு' உடங்கு. உடனே. உறவால். 

- குரலால் -தொடங்கு-வினை இெரடங்கெ பிறப்பு வருப்பிறப்பு--இண்: 

ஸுதென்ம்- அன்பபொன்னு, .உணரும்-௮ தியம் பேர திவிஷமை-பெ 
௩ 

அியோரை--என்னெஞ்சு. என்மனம் உ௰ச்கெள புணர்சபிகமிம்



Mate ப .  & / a ee «2 oF 

௬௯ நல்லினஞ்சேர்தல். 
பதாக [எ-) ப்ர, இ Quid. பெரியோரை என்மனம்பிணிக்சகீகடவ.ழர் 
என்பதாம். (௪ நெஞ்சு-௪, புணர்க ட,பேர திவினாரை-கெ: 3 (இலக் 
pars Gre, 4 அம்மவுரையசைே களென்ஞுஞும்., வட்ல பபப (க) 

"இறப்பநினையுங்காலின்னாசெனினும்.. கக பக்க்கட்ட oe we இ 

றெட்பினயாருமுனியார்- பிறப்பினு உ. 22௨ owe ஆ 
பண்பா நீறுதெஞ்சதக்கவர்களோடெஞ்ஞான்௮ுஃ.௩. ன் 2. 

மன்டாற்நிதட்சப்பெதில்... de chee nee one is 

“(இ.ள். ) FD godt இெப்புள்-- பண்பு. தற்னுணக்களை--த.தீன pb 
(கமத்திருக்ளும்--தெஞ்சத்சவர்களோலி- மனயூள்ள தல் லாருடன் 

் -எஞ்ஞான்௮ம்-௪ ர் மாஞம்-- நண்டா மதி. சசேகஞ்செய் gi— தட்சப் 

'பெதின்- சமீ தகிக்கப்பெத்முல், இறப்ப- மிகவும்--- நினையுங்கரல்- நினே 
தீசால்--இன்னாதெனினும்- அன்பமானாலும்--பிறப்பினை. பிறவியை 
--யாரும்- -யர்வரும்--மூனியாம்-வெ.றுச்சார்-- (௪. று) ப இ-ம்-பிதப் 

-புதீ.துன்புமாயினும்' பெரியோரைச்சுே நடுத்தால அப்பிறப்பை வெறு 

க்கார் என்பதாம், (௪ யாரும்-௪, மூனியாம்-ட,பிமப்பினே- -ச௪ெ௨. (ச 

ஊரங்கண நீருரவுநீர்ச்சேர்றிசக்காற் veo ase vee Fe 
பேரும்பிதிகாத்திரத்தமா-போரும் பட கட்டிக்க ட நே 
குலமாஃஇியில்லாருங்குன்றுபோனிழ் தியம் க சகட ee HR 
அலமாட்சிதல்லாரைச்சார்ற். து; அகட சக்க கச்ச விவித 

(Q-ér.) oon ft- ஊரின். அங்கணநீர் லர்மாதீர்-உரவுதீர- மின்சி 
'*நிரை... ஈர்ற்தக்கால்- 'சேர்நீதால்..-ே பரும்-' பெயரும்--மி Asr@s 

பீவுகி-..- நிர்திசமாம் இர்தீதமாகும்-.- (௮ துயோல) குலமரட்ி-குலப் 
©) பருமை--இல்லாரும்-இல்லாதவரும்-- தலமாட்டு-நற் /டருமைய ள் 
ர: -.தல்லாரை-நல்லோரை-- தாரி நீ௮ு-சேர்தீ JI— GS aC Lor qi பாலை 

சபோல,நிற்பர்- உயர்தி இதிற்பர்--(எ-மு) ae @)- ம்-சல்.கரரை நீர் பெரு 

வெள்ளத்சைச்சேர்ச்.து தீர்ச்சமாகும் அனுபோல உயர்ந்சோரைச்சே 
22௪ காத்ந்தோரும் உயர்ந்தோராவர்- என்பதாம், 63 குலமாஃ்சயில 
அசர நிற்பம்-டடிஐரும்- அசை, (டூ) 

இண்கஇர்வர ண்மதியஞ்சேர்சலாலோங்யெ. ee) (eee yang 

வங்எண்விசும்பின் முயலு நீட ‘0 ertocn Be, நிட்டை கல 

ஒுன்சியிமையராயினுஞ்்௦ Leite ee அக்கட see 
Ge ptr னுர்கேண்டமைசொ £ளின். os aay nee ee is 
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(9. ts) ஒண்.ஒள்ளிய கதீர் -பெணக்களையுபைய வரக ள். பிறாகர் 
"இக்கும் பதியம். Fis Fg Ga = --சேர்சலான்.அடைதலால்-- ஒக்க உய 

| 4௮ம். ௮ ஓய, சண்.இட்மு டைய விஎழ்பின்- ஆகாயத் தள்ள, மூய 
- இம்-முஎலும், மொழுப்படே உம்-வணம்கம்பூடும்(2 வி யோல)ருல் திய |



ந்ல்கினருசெர்தல், என 
குறை நீச ரர்மையசாயினும்.. இறப்புடையரான: ‘geet நன்னுர்ஃ 
08a) நிகர்பெருமையோர்-.- கேண்மை. இசேசதிகை-. கொளின்- கெர 
,ண்டால்-சீர்பெனவர்.சறப்படைகச்- (௪.௮) He இ-ம் - சத்திமனை 
ள் சேர்ந்தசளங்க ய, நீகொழப்டமிம்-௮ were பெ AG யாரைச்சேர்நி 

“௪ சிதியோருஞ்சிறப்படைவர்.என்பசாம்; (௪. கேல் மை-கொள்பஉர் 
"தோன்று அழுவாய், டெறுவர்- ட இரை-செ. | (க 

பாலோடனாயநீர்பாலாகுமல்லஅ. sae டது 
 நீராய்திறகிதெரிர் அதோன்ருசா,்- ரித் eens 

B Auta pena, EC sneh cy 60 pedro ee 

பெரியார்பெருழையைச்சார்றீ இ. 54 ப் ane “ ச ௨ 

(ஆள், )டாலோ- -பாரஇுடன்--அளாய. 505 ந்தர். Bones. gota 
லாகும்-பரல்போலாம்--அல்ல :-௮ல்லாமல்-- நீராம். நீர்போலாய்-- 
நிறம்- நிதம் -தெறிதீ ௮ு- விளக்கே Sach cp த. ம Gatun ga—{2 gt 
Gure) இதரில்-.ஆ சாயில்--- நலல. தல்ல பெ டரியார் - பெரியோர் 

பெருமையை-பெபருதீதன்மையை-- சார்ந் த- சேர்ற்த தணட றியரர்-௫ி 
தி யாருடைய--ச௮மையும்.பெருந்தல் டையின் மையும்---தோகி னரா 

- அதெரியாத(௪-௮)8%இ-ம்.பாலைச்சேர்ந்தநீரு ம்பால்போரலாம்-௮ த 
. "போல்டெரியோரைச்செர்நீத- இதியோரிஜியுத்சோன்றா ௮ என்பதாம் 

நன் சிறுமை எ,தோன்றாது-டனும்- - இர் ன்டும்-௮.சைகள், டர (எ) 
2
8
 
x
 

Me
: 

சொல்லையிரும்புனத் அக்குத்தியடைத்சபு see nergy 
லொல்காவேயாகுமுழவ-ருழுப்டைக்கு: 5, fee oe 
மெல்லி ிபரேயாயினு த த்சார்வுசா ரீத்சாரீமேத்... அ 
38 செல்லாவாஞ்செத்றார்சினம் ட one gee eee ue 

(இ-ள். கொல்லை. கொல்லையில்--இரும்-பெரிய புன... புனிதர் 
பல்ப் மாச்சட்டையை- அடைத்த -சேர்தீக-ட்டுஸ்- | பல்லா ண 

பதே உழவர்-புமிர்செய்வேரர் உழு: -2. முகற: படைக்கு-கலப்பைல் 

_ கு--ஒல்காவாம்.அமையாவாகும்-- (அ பேல) மெலவியசாயினும்- 
மெல்லியவரானாஓம்-.நற்சார்வு. நல்லசார்வை.-சரர்த்தார்மேல்-ஜேம் 
நீதவரிடத் ஐ---செத்ஸ்ர்- பகைவருடைய -இனம்- கோபங்கள்---0% 

லலா-செல்லமாட்டாவாற்-- (௭.௮) ) இ- ம்-மரக்கட்டையைச்சார்ற்க 

புல கலப்பைக்சசையா ௮ .௮ அபேரல' வலியாரை ச்சேர்த்சமெலியாரி 
a டத் அப்பகைவர்கோபஞ்செல்லா ஐ- என்பதரம்: 65 8௪ சலம்.எ, செவ் 
லா-ட_ஏ-இர. ண்டும்- -ஆஸ்- ஒன்றும். ௮சை:. ஆ ட : (இலக்கணத்திரட்0). (ஆ 

Candle, பவ்மைழாஜ் றெதரமறை.].. (ay) 
'நிலதலத்சான்ந்தியழெல்லேடோற்றுத்தம். . vee” Ae 

— Cogn saargaurci sl pi-ao ap sore Bua rnetig



GE. ௮7 ் தல வினஞ்சேர்த ae 

இளி என் அைக்சரக்குசான்முண்மை ones ணட 

இயிகஞ்சேசக்கெடும் @ee fee vow ean wee Be 

(இ-ள்.) தில் நிலத்தின் தவத்தால், தன்மையால்- தத்தி இட வளர்தி 

தசெல்லேபோல்.ே 9 நல்லைப்போல-ததீதம்- - அவரவருடைய ஸலம். 

லத்தி ன. நலத்தால். நன்மையாஜ்--சரன்றோர்- பெரி பார். அறு 
வற். வர் சலம் சப்பலின் ஈலதிதை- _நன்மையை--இவளி- இ இக்காறி 

சென்று. போய்-இ, சைத்சாங்கு-௦ -கெடுத்சா ந்போல-.-சான் ரூண் 
மை.பெரியோர்சன்மை--இபினம்-இயவி னதீதை---சேர- அடைய 
கெடும்- கெட்டுவிமி%-- (௪-௮) 3% இம், கடுங்காநிறுக்கப்பலைக்செடு 
தீசாத்போல நல்லினந் திபினதீசைச்சேரக்கெடும்.என்டதாம், (சா 
றோர். எ, ஆழுவர்.டடிசான்றுண்மை -௭, கெடும்-ட, 

  

மனத்தான் மதுவிலரேனுற் ச்ீசாஞ்சேர்நீத,.. eos 
-வினதீதாலிகழப்பவெர்-புனதீ த. உ. ஆட்பட 
 வெறிகமத்ச த்சனும்வேல்சையும்கேமே. eee டட வத் 
'வெதிபுனத்திப்பட்டக்கால். - அட சக en eae 

“(இ.ள்,) எதிபுனம்-0 வட் “ டப்பட்டவனம்--இப்பட்டக்கால். Bit 

Lea ba வனத்தில் வெதி A aire igor கமழ் விசும்--சத்தன 
ஞ் ம்-சற்தனமரமூ --வேந்கையும்- கேல்சைமாமும்--வேம். வேகும், 

ப CraGure) மன்த்சால்- மனகசால்--மறிவிலசோனும்- குற்றமிலரர் 
னம்--திரஸீ ஞ்.2சரிந்2-ாங்கள்ம சேப்பட்ட-- இன தீசரல்- இீயவினத்தால். 

இ.ஃப்டபிவர்... இசறப்டவொர்கள்-- (௪-௮) 3% இ- ம.காடுதப்பட்டா. 
ல் அதைச்சார்நீசமரங்கள் வெரும், ௮ துபோலக் குத்தமற்றவரானாலு 
ம்தியவினதிதைச்டசர்ந்தால், ! இகழப்பவோரி ர்கள் என்பதாம், (௫ மாறு 
விலர்-௭, இசமப்டிவர்-ப, ஏ-௮ சை, (2) 

தல்வினஞ்சேர்சல். papa. 

aa i a ot ta 3 ol ih a 398 
Dae ghid-9 8 காரம், 

பெருமை, 

fe ஆதர வஅ-பெருத்தன்மைலை ue orb gisenibs 

peAmrurQamGenh isso த்.. wpe eae 
காதில்வருங்கரு ருதீதல்லர்-சரதிலித் . wa Gee! noe aoe 

Br தாமென் லும்வாவினை ச்சைவிட்டுப் ween 0 
co. a MY, 

ei fos aoe ee 

 



பெருமை. or Ss 

(இ.ள்.) ஈசல் - சொடுத்தல்--இசையா ௪ - பொருந்தா அஃ இள 
மை-இளமைப்பருவம்-சேண்-தாரதீதில்நீங்குசலால்-நீங்சலால்-- 

கரகல்வரும்-இச்சையுள்ளபெண்களும்--கருத்தல்லர்- கருத் தள்ள வர 
Sat—sr 583 - இச்டுதீ௮-- ஆ அ. நாமொன்னும்... தாம்வாழ்க்க- 

'வோமென்னும்-.-அவாவினை-அசையை, கைவிஃமி-சைவிட்டு பேச. 
வத-.துறற் தபோவது--பொருள்-பொருளாம்-- (௭-௮ )9%இ.ம்- ஆ 
சையைவிட்டுத் துப்பசே பொருளாலும்.என்பசதாம், (அ பொருள்-எட 
போவ த-ப,போலும்-௪-அசைகள்.. பட்ட. (சக்ர 

் இத்சரர்வினேமாநீதேமீங்கமைநீசேமென்றெண்ணிப் 3 7 a 

டொச்சாந்தொழுகுவர்பேதையா-ரள்சார்வு. ஒட்டி கம oon eee 

நின்றனபோன்றுதிவையவெனவுணர்நீதாஃ3 2௨௨ 22௨ உட்ப 

சொன்றும்பரிவஇலர் நக்கச் mee சட்ட பர்க்க. கட. உக werk 

_ (இ.ள்.) இத்சார்வின்-இல்காழ்க்கையில--ஏமாந்தேம்.-. HPF Gua 

டர்தோம்-ஈங்கு.இவ்விடத் அ அமைத்தேமென்று. யாவும் நிறை 
வற்றோமென்று--எண்ணி-நின தீ.௮ு-- பொச்சாநீ ௮ -மறற் து--- ஒரு 

சூவர்-ஈடட்ட ரீ பசையார்-௮ நிவிலலார்-- அச சார்வு- அவ்வில்வாஞ் 

க்கை--நின்றனபோன்று-நின்றனயோலானவை--.- நிலையாவெண்- நில் 

லாவென---உணர்ீதீசார் அறிந்தார். -என்னும்.௪ நீ நாகுரம்ட. புரிவதில் 
விசனப்படார்--(௭-ற) 3 இம்... ௮ திவினர்இல்வாழ்ச்சையையிச்சி தீ 

அநடப்பாரீ௮நிவுளோர்௮வ்வாழ்த்கையையிசித் துத் அன்பமடையச் 
க-என்பதாம், ௭ பேதையார் - எ, ஒழுஞுவர் - படி உணர்ந்தார் - எட 

பரிவதிலர-ப, ர. (வ 
் மறுமைகிகுவித் அமயலின் நிச்செய் ஐ... வ்வட்டுகபவ்டகடகக உ உட, 

சிறுமைப்படாசேநீர்வாழ்மி-னதிஞராயம்.- சகடகட வடக உஷத் 

நின் அழி நின்றே திற்ம்வேளுங்காரனை 2. 4444 உ-%௨ உ௨௰௪ உந்த 
மின் திப்பலவுரூள சக்க க்க வடழுத்க கல்கி bee bee bee cee wee HE 

- (இி.ள்.) மறுமைக்கு- மறுபிறப்பித்கு--வித் ன - வித்தானதரும்பஏ 
ஊோ,மயலின் தி-மயக்கமி லலாமல்--செய் ௮-செப்து--மை- ஒன் ப 

ம்--படாது-உண்டாகாமல்-நீர்-நீங்கள்--வாழ்மின்-வாழுங்கள்--௮ 
நிஞராய்-வி வேடிகளாய்--நின்றுழிநின்று-.தின் றநிலையிலேநின் அ. நி * 

.ஐம்.குணம்--வேரூங்காரணம். வேறுப்டுமுகார்இிரம்--இன்தி-இல்லா 

-மல்--புலவுமுள-பல்ஓமுள்ளன--(௪-று)%இ-ம்- நீங்கள்தருமத்தைச் 
| செய் துவாழு ங்கள் = அதிவாளிகளாயிருர் அதருமஞ்செய்யா ஞு ண் 

“வேனுபதெல்பலவிருக்கின்றன-என்பசாம், (அ நீர் வாழ் மின்-பமப 
'லவும்-எ,௨-ட,எ.உம்-௮ளைசள், | ட ட 
் p.m) பருக்காலத்னுஞா நீறு bras துணிய கவட aR 

-யிறைதிதுணினுளூராற்று மென்பர்,கொடைக்க றவை 

 



யி - பெருமைக் 

சர அரச்சண்ணும்பெரியார்போன்மற்றையரஃ ore eee ose 

சாஅஅயச்சண்ணுமாரித.ஃஃ டட வக கக மவ க ப தகக beeen ese 

(இ-ள்.) உறைப்பு-மழை-..அருங்கரலதி.து- "இல்லாக்காலத் அ ஹி 

'அதிர் அற் அுநிருள்ள கேணி: குளமான௮---இறைத்து- .நீரைஇ 

றைக்௮--உணினும்-உண்டாலும்--ஊராற்றும்- உஊணரைச்காப்பாற்று 

ம்---என்பரீ- என் றுசொல்வர்--(அ.அபேோல)கொடை தியாகத் 5ீஇன்--4 

கடனும் முறையையும். சாக அய கீசண்ணும்- தளர்ந்த, விடத் அம். _ 

டெரியார்போல் 'பெரியோர்சளைப்போல--மத்றையார் - AAG write 

cr — 3 YY Sts Be oar ஸணும்-செல்வமுண்டாயினும்-- அரி அ-செய்தல் of 

ரி.ஐ--- (7 2 2) $4 இ.ம்.பெரியே! ரசெய்தல்போல இதியோர்செய்தல் 
சி.த-என்பதாம்-. ௫ செய்தல்-தோன்றாள் முவாயீட அரி. ப... (#} 

உணபுனதத் அல்கூட்டியறு மிடதீனும்.. ++ + பட்ககக்ட உவ உதித் 

சல் ஜூத௮ழியூறாமாறே' பாற் -செல்வம் «+ கவட வக்க டட இத் 

center be so a பதக்கு வரக்கத்த். vee 

செய்வர்செயற்பாலவை. oe ee 

(2. ள்.).௨௮-மிகக--புனல் திரைச் ர். கொடுத் அ உலஞு-ஐ) 
லகத்சை ஊட்டி. உண்டித்து--அஅமிடத் ம் - நிரற்றகாலத்தும்-- 

அல்-சோண்டின--ஊ borg ஊ்றுகிகுழியிடத் ஏ--ஊறும்- erat 
இன் ன்ஜ,அறேபோல்-ஆ௱போல---செல்வம். -பாக்யெத்தை- பலர்க்கு. 
வருகீஞம்--அ தறி. ,கொடுத்.த--கெட்டு-0 கெட்டு உலர்நீதக்சண் ணு 

ம்-௮மிச்கா ஓம்--- இலர்க்கு- சிலருக்கு--ஆற்தி -கொடுத்௮---செயற் 
பாலவை-செய்யதீதக்சசருமங்களை--செய்வர்- பெரியோர்செம்வர்-.- 

(எ-று) 2. இம். மழையில்லாத நாளிலும் ஐ ௮௨௭.௮ நீர்கொடுக்கும்- 
(௮ தபோல்) செல்லமமித்சாலும் பெரியோர்செய்யுதீ திருமங்களேச் 

செய்வர் என்பகாம். 0டெரியோரீ-சோன்னுயெழுவாய்,செய்வரீ. - ப 

செயத்பாலவை-செ,எசாரம்-௮சை. டு 
பெருவரைநாடபெரியார்கட் உடை வககயில் வவத டடட 

ன - சருசமமேத்குடேபோத்றோன்னும்-சருதமயைச் . wae % 
. கொன்றன்னவி ன்னாசெயினுஞ்சிதியார்மே... oe none SE 
லொன்ருனுந்தோன்றுகெடும் கருக கட்க வடக்க உகிட வச neve 

(ஐ.ஸ். பெரு-பெரிய வரைபலையக் நாட்ட தாட்டையுமுமை 
பாண்டியனே. -பெரியார்சண்-பெரியோரிடத் ௪ண்டாம்.- இபைய 

குத்றம்--கரும்-பெரிய நரை. இட பத்தின். -மேஃ்- pg Bei Crock 
ருக்கும்--ரூ2 டேயபோல்: இிமிலைப்போல,. CG தான்றும்-சாண ப்படும். ௧ 

ரும்- -பெரிய-2- நரையை. இடபத்தை மிஜாலீ G81" 29 G51 Gor ~ கொன் ரதியோ 

'ஓம்,;இன்னா-குற்றங்களை,, செயினும்.செய்தாலும்,இதியார்மேல்- றி 
யலரிடத்து ஒன்றானும் GOERS, சோன்று- தேர்ன்முமல், ம ஆ



பெருமை, அக 

“ட.3-செட்டுவிரிம், (௪.9 இ௫-ம். பாண்டியனே பெரியோர்கள் செய் 

தகுநீறம்பிரசாசமாய்கீகாணப்படும் - இதியோர்கள் செப்கருத்றம் ar 

ணப்படா அ.என்பதாம் ஸு இமை. எ,கோன்றும்-டடன் நறம்-தோன் ரூ 

எழுவாய்-ிகடும்-ப. ர ரோ 000௫௫௫௫௫௫௫ (௬) 

்”. இசைந்தஜொெமையியல்பிலாதார்சப்... வேவ வ படட 

ட/சைநீத துணையும்பரிவர-மசை நீத தத இ 

நகசையேயும்வேண்டாக நலலறிவினார்கட்.ஃ.. ஆ 

பகை 3யேயும்பாடிபெறும் yee ரே xm 

 (இ.ள்.) ெமை-அநீபமும்--இசைத்த-பொருந் திய--இயல்பு-ற 
நீகுணம்....-இலலாசரர்சண்-இல்லாசாரிடதீ ஐ. -பசைநீத.. தட்புக்கொ 

ண்ட. தணையும்-அளவும்--பரிவாம்- இன்பமாகும், அசை ற்க-சிளரீ 

GE நகையேயும்-ம௫ழ்சீடுயிலும்--வேண்டாத-(திமையை) விரும் 

பாத நல்லநிவினார்சண்-தல்லறிவா ளிடத் --பகையேயும்- பகையா 

இலும். -டாடுபெறம்-பெருமையடையும்--(௪-)/*%இ.ம்.ச.தியவ ம் 

களிடத்திற்கொண்ட இனேகம் தன்பற்கரும் - பெரியவர்கவிடத்தி தீ 

சொண்டபகையும்பெருமைகரும்- என்பதாம். (௪ பசைநீத துணை -எ$ 

பரிவாம்-டடிபகை-எ,பெரும்-ப். (எந 

  

மெல்லியநல்லாரருண்மேன்மையதுவிறதீ. வடக 

தொன்னாருட்கூந்றுட்குரமுட்டுடைமை. யெல்லாஞ் 

சலவருடசாலச்சலமேநலவரு. oat ee oe OE 

ணன்மைவரம்பாய்விடல் : aes: dee அசிட் ப அ 

(இ-ள்.) மெல்-மெல்லிய--இயல்-ந நீருணமு டைய... நல்லாருள் 

பெண் களிடத் த--மேன்மை-மேன்மைசெலுதீது2--௮ தவிற... 

அஃதொழிழ்,து--ஒன்னுருள்-பசைவரிடத் து-ர்குத்று-இயமன்--ஆ 
. உகாம்.அஞ்சத்தகும்--உட்குடமை-௮ச்சதீதைச்செலுதீ.துக-- எல்லா 

ப-முநிறும்--சலவருள்- பொய்யாரிடதீ_து-- சால-மி௫வு ம். ௪ல்மே- 

'பொய்யேசெதுத் தக-- தலவருள்-ரல்லவரிடத் துன் மைரன்மை 

யை---வரம்பர்ம்-௮௭,வாப்--விடல்-செலு த். த4(எ-று 23 'இ.-ம், பெ 

ண்களிடத் மேன்மையையும், பகைவரிடதீது ௮௪௪ தீதையும், பொய்... 
யாரிடத் துப்பொய்யையும், றல்லவரிடத்.து. தன் மையையும்,: சலுதீசக் 

கடவாம்- என்ப தாம்.$அநீவிர்தோன்றாஎழுவாய், செலுத் துய. (a) 

சடுக்செயொருவன்கடுங்குறளே பேடு Saree nek wees இத 
மயகவெிடி னுமனப்பிரிப்பொன்றின் தித். - 2-8 

- அளக்சுிலாதவரி தாயமானத்தரர். 24௧௪4 wee bees TK 

விள்ச்னுளெொரண் wir Lines gM சகடகட சகடகட 

dee



௮/௨ பெருமை, 
ர யம : ௪ 1 * . 

. (இ.ள்.டச0க-சடுமையாபெ-ஒருவன்-ஒருவன்-கடுக்ஞுறளை-பெொ 

ஃ்லாதசொழற்களை,பே-சொல்லி--மயக்கி- வி௫ட.னும்-மயக்கினா ஓம், 
மனம்-தம்மனதி ௮ — இிரிட்பு-வேறுபாட-ஒன்றின் தி. ஒன் திலலாடால் 

விளச்கினுள்-இபதீ அள்--ஒள்- ஒள்ளிய--சரேபோன்று.. தீபம் 

போலா தளச்சமிலாதவர்-அசைவில்லாதவர்-- அ£சமயமனதீதாரீ-டா! 
say யு a o 4 io 5 க D * 

அத்சமனமுடையார்--(ஸ-) te இம். ருவன்கொடுஞ்சொத்களை ச 

சொல்லிமயக்கினா ஓம்வேறுடடாமல் சித்பவமோ பரிசுதீதமன முடைய 

வ-என்பதாம்.5ு தள க்சமிலாதவர்-௪, தூயமன தீசவர்-ப, (௯) 
மதிக் ததி அத்தனே நாளுமறஞ்செய்னு உட்கரு 8 

பிற்றுதி ஐ.4.அத்துவர்சான் றவ-ர தீதி து. கவட நக 

மூக்குத் தநிக்கமுடிபுமளவெல்லாத் ---௨:1௨-௧ஈ௨ ஆ 
(GEES GCP EBDDD 000, vee rere sey வடக வத 

(@-ch.) முத்அத்அம்-முன்புண்ணும்-- அத்தினை உணவை தர 
- ளும்-எ.நீதாளும்--௮றம்-தருமம்-- செம். ௪-செய்து--பித்றுதி துடபி 

ன்புண்ணு மு ண வை. அதினுவர் உண்ணுவர் சால் றவம்- பெரியோர் 

8 asa அவ்வுணஷ மக்குத்தம்- மூன் னுருதறங்களும்--தீ4்கி- 
'தள்னி--மு ட.யுமளவெல்லாம்- இடைக்குமள வெல்லாம்--- _அகிசதி து 

ள் அன்பதீஇிலிருர்,௪--திக்பிடும்-நிக்கும்--(௪-ு) இம், முக்னா 
நிறமந்றுவந்தஉணவு வலுக்க திதைவிட்டுநீக்கும்-எலிபதாம்,குநிறம்(௩) ௪ 

ளவுசெய்தல்-வஞ்டுத்தல்யா௫ித்தல்$ அதி அதீ.து-௪, நீக்கிவிமிம் ட.(௰) : 

. ..பெருமை-மூ றீதிதறு. ( ப 

Sisksk skokskolakisl ska shakeske sk kkk shake 
ad bere De | 

DT OT T CTO We 
a £3 HE கனா டா. 

Sra g-Cpupel Dew srr, 
கோளாற்றக்கொள்ளாக்றாளதீதில் 8ம்ப்பைங்கூத்போ த் 
கேளீவ'துண்டுளேசளோ-ுனுாசக.௨$ச௨ வவ கவக ககட்ட Se 

வரளாடுகூதீதியர்சண்டோத்தடுமாறு நீ: - weet pee das oe oye ் 

தரளாளர்க்ஞுண்டோதவறு. கக eee eae etree eee oe alk ் 

(இ-&.) கோள்-நீர்கொள்ளுதில்-அ நீற- மிகவும் சொள்ளாட்கொண்் 

னாத. குளத்தின் குள்தீதின்ே--பைங்கூழ்போல்-பயபயிர். 
போல-ஃகேள். இனத்தார். ஈவ.௮. கொடுப்பதை- உண்டு. ப.ச ஐ 

இளைகள்ஃஇனத்தாச்-.. ஐுஞ்சு௪-இறக்கக்சடாவர்கள்--வாளா(ி-வாள்கர 

ண்செழுற்றும், கூதீதியம் கூத்தா டுவோர, கண்போல் சண்ணைப்பே௱ 

கட சிமொறும். புடை யபெயர்நீ அதிற்ரும்.... தரளரர்க்கு. மூயற்டிசெ ப்.
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வரர்க்கூதவ அடபொருண்முட்பேபாே உண்டேோ..இல்கை I—(ar-3 a eee 

இடம் “முயற் ௮ ௪ய்வசர்கீனா யாதொருஞுறையுமில்லை என்பதாம். sce 

கோலள்-ன, Gn CHTS-Liy தவறு-௪,உண்டோ-ட, ஓ-௮... (க) 
ஆடுசோடாயெதரிடைதில் ச தாஉகஃ 55௩ bee eo ode 

காத்கொண்டகண்ணேகளிறனைச்சூங்- “அதிசாரம். ட. 
வாத்தலுமன்ன கை 5த்தேயொருவன் PGT eo tae wu 

மூழ்வின் நிதி BOS! னை செயின், 4 பக்க ee ௧௬௯ eet Wes 

.(9- ள்.) ஆடு. அசைஇன்ற-.-0 கோடாக. கொம்பாஇ--அ.தநிடை-வஜி.. 

யிடதீ்.த--- நில் றதூஉம் நின்ற ஐவும்--காழ் வைரம், . சொண்ட- கொ 
ண்ட... கண்ணே-இடதீதே-.- களிறு யானையை... அணைக்கும். சேர்தி 

் அக்கட்டும்- கந்தா கும்சறியாகாம்--ஒருவன்- -ஒருவன், தாழ்வு சா ds 

ச் இன் தி. இல்லாமல் தனனைச்செயின்-(மூயதிூயில்) என்னை யச 
ஃதிச்கொண்டால்--வரழ்த லும்- 'செல்வமு டைய, BE GY Dy HST AT SANS 
Se. அத்தன்மையாம்-(௪- ft) 8 இம்- -இளையமர மூ த்தினால் யானை 
அட்டலாம்,. ஒருவன் Gaus 6 giGl சய்வானாணால் : வாழ்கலாம், என்பதாம். 

8௪ வாழ்தல்-எ,சகைதீ தடட. சான் ஆளை, வைரத்தின்பருஇ., வேம், : 
(விீரசோழியத்திற்காண்ச, 

(ல. 

- உறுபுலிஷனிரையின் தியொருறா கிடக்க | yen ree : ஷ் 

பெசேலாபத்தியுத்தின்னு-பகிலினாஜ். எக கச்சா சச இய 
, er BO) op AG) லன்அகருதற்ககையினான் ர தர ர; 

மேற் ஜெமிலுமாங்கேமிகும் அகட டக்க ககக ககட்ட நத 

(இ-ள். ந. உறு- -பலமு நீத--புலி- புலி... ஊன். இஞஜைச் இரை: Beer 

வு--இன் றி. 'இல்லாமல்--ஒரு ர ராள்- ஒறாதினம்- இற தேலா- இறியதவ 
நோ யை,பத்தியும்-பிடிதீ ஐம்--இன்னும்.- உண்ணும்--(இ.சலால்) அறி 
விஞல்-அதிலால்- “சாற் ‘lap LO) ado 9 py ol aire 3 Jot DOs 

_த்க.நினயாதொழிக.--சையிலை.முயத்சியாஷ் மேத்மொழிலம்-மே. 
res Glen yf ஓம்--மிஞும்- மிகும்--(௪-௮) 2 இ-ம்-புலி-இலா- இல். 

்.. லாவிடில்-இறுதவளையை! புதீதின்னும், ஆகையால். ௮ற்பசொழி லென். 
- நெண்ணுதே- ௮ துவேடெரியதொழிலாஞு ஒம்-ஏன்டகாம். tense 20. 
.நில்- எ மிகும்- “tly AOE ௭, ௮சைகல்... (ரத் - 

இசையாசெனிலுமியற்நியோராதீ௫. awe டிட் & 
லசையாஅதித்பதாமாண்பைஃயிசையுங்காநி ௨! பரத 

, கண்டறிரையலைகீகுங்கானலந்தண்சேர்ப்பஃ4உ ome ஆத 
'பெண்டிரும்வரஹாரேமதீறு.௨ கடட ட வட் க்க ME! 

(இ ஸ். சண்டல்-முள்ளிச்செடியை- திரா: . அலைசள்..அலைக்கு. 
ஓ அக்ரும்-சானலம்-உப்பளத்தையும்--சண்- குளிர்த்த. -சேர்ப்ப-௧ 
உற்கரையையிமுடைய டான்தயே ன--இசையாதெனிதும்- quae



rR தாளாண்மை, ட 

பொருரீசாவிடி ஓும்--இயத்தி- முயத்சிசெய்_து. — get Depr- § ஒருவ 
ஜியால்--௮ FLT 8 - -தளராமல்--.நிற்பதாம்- நிற்பதா கும், ஆண்டை... ் 

ஆ ண்மைத்திறம்--இசையுங்கால்-முயத்சியொருதி தமாக 'ஃ- பெண் க 
ஆரும் -பெண்பிள்ளைகளும்--வாஜாரோ -. வரழ்வரர்கள்-. (எ-ு) இச 

இ-ம்டாண்டியனே மூயத்சிபொருற்சாவிடினும் மேன்மேதுமுயதி 

செய் வாழ்தல் ஆண்மைத்திறம் தூயத்சிடெ ட்ாரூநீ_த மானால். பெ 

ண்பிள்ளைகளும் வாழ்வார்கள்-என்பதாம். CF ஆண்மைஎ, தித்பதா. 

ம்-டடி மற்று- அசை, ட ட்ட (௪) 
தலலஞல' மென்றுதீஇபஞுல மென்றுஞ் வட்ட ee 
சொல்லளவல்லாற்பொருளில்லைதீ-சொல்டிறப்பி oo 0% 
ஷெண்் டொருளொன் மர திவங்க6 ல்வியாள்வினை ட்டி ME 

யென் திவத்ரனாகுங்குலம். - - wee வடட ட்டது 

1 இ-ள். )நல்லஞுல மென்றும்- ஈல்லகுல மென்றும். இயகுலமென்று 

ம் -கெட்டட€ குலமென்றும்--சொல்லளவல்லால்-. சொல் லுமளவல்லாமல் . 

பொருளில்லை. -பரதொருபொருளுமில்லை--கொல்- பழைய--இற 

ப்பின்-திதட்புடைய--ஒண்-ஒள்ளிய, பொருள்-பொருஞும்--தவம்-.. 
அவழும்--கல்வி- சஃவியும்-.ஆ ள்வினே - மய திசியும்--என் நிவதீருன்- | 
என்அசொல்லியவிவைகளால்-. ரூலம்-ஞ லம்--அஞம்- ஆம்--(௪-௮) ம் 
aH இ-ம்- பொருள்-௫அவம்- லிவி பப் தாழில்- இவத்ரு நீனாலமாஞாம்.- என்ப 

தாம். 64. கலம்- எ,ஆகும்-ட;ஒன் ோ-இடை ச்சொல், ட (௫) 

ஆற்று தணையுமறிவினையுள்ளடக்தி. ௨. க்கட ட க் Bid 

, நூச்சருரையாருணர்வுடையடடறாக்க tee wea wea 

- “மூனுப்பினாலாராயுமொண்மையுடையார் bea eas ஜ் ் 

குதிட்பின்€ழ்ப்டட்ட அலகு அட்ட டட ஒட டட 

(இ-ள் y இதி ற்அம்- “செய்யுர்(காரியம்) அணையும் நுடியுமளகவும்--- 

அ நிவினை-அ திவை--உள்ளடக்8- கம்ருள்ளடக்கி.- ஊக்கம்: சன்வலி ' 
மையை--உணர்வுடையார்- அறிவுடையார் -- உரையார். பிறர றியச், 
சொல்லார் ஊக்கம்... ிறர்வவிமையை--உ அப்பி. அவயவதீதா 

ல்---ஆ சாயும்: விசாரிக்கும், உண்மையடையார்.. அ.நிவுடையவர்- குதி. 
ப்யிஃ டழ்- அவர்குதிப்பினிட் 2,௮--உல௫-உலகமான ஐ... பட்டது-த. 

,கயெ.த.-(௪.௮) 82% இம், அறிவுடையோர். தமதுகாரிய'முடியும: 
ளவு SLD அவலிமையைச்சொல்லார்கள்,உலகு-அ.திவுடைே யார்குறிப் 
DD pd gH - Te LIS TLE உளைர்வுடையார்-௭. உரையாட்டடஉணக் 
aCe. : . ர . : a ட . (௯) 

செலைஇனப்பட்டவாலமாத்தை:... SP Steeles ௬௧ உ rents oa 

 மமதலையாய்பூற்றதன் of pst wim Bei, «eae பவப் 

கதலைமைச த்மைகட்டோன்கித்தான் பெத்த sean oi 

Fyeevarcsen ps8 ordre perepeesrrereeerer ge gee seek 
ees Me



  

தானளாண்ணமட அறு. 

* 

(இ. ள், ர் டஇதலை- செல்-.-இனப்பட்ட- சன்னப்பட்ட---அ லமர தல் ச ச் 

oO 

ஆலிம்ர தீதை--அ௮தனி- அம்மா தீத ஜு இல் - வீழ் வித்தீாவித்- மசலையாய் 

பதீறுக்கோடாய்--உனன் நியாங்கு- காக்கினுற்போல- தத்தைகண்ட ௪ 
ன்பிதாவிடதீ௪---ஞ தலைமை. சளர்ச்ச_- கோன் நில்- தோனி தினா ao 

தான்பெற்ற- தானீற்ற--- புதல்வன். பிள்ளே--மறைப்படதன் மூயத் நீடிய. 

GLOSS: றக்க_-கெடும்-செட்டுவிடஃ--(௭-௮) )%இ.ம்.அலமச சசைவி த . 
தாக்கனொற்போலப் பிதாவிடதீதுத் சளர்ச்இதோல்றி நில் பி. சோ த. ரங்ளு.. 
வான் என்பதாம். 0 ஞூதலைமை-௭,கெமிம்-ப,ம2று-௮ சை, (ஸர 

ஈனமாயில்லிருற்தி நீதின்றிவிளியினு. : ane 2 ௭ ் . செ 

மான த்தலைவருவசெய்பவோ- யானை . கட பத 

வரிமுசம்புண்படு கின் ப்வள்ளூகர்சே சால் றா . & 

ளறிமாம துகையவம் eee oo ooe bos een ok 

(இ-ள்.) யானை- -பானையின.து--வரிமுகப்டபுள்ளியுடை யமூகதிதை- ம. 

'புண்படுக்கும். புண் செட்யும்--வள்- கூரிய உடர்- peso eut—C wr 

2ம் முள் வலியகாுயு மு டய அறி Lore இல்கதீ இன _அ--ம_துகையவரீஃ 

வலியுள்ள வர்---ஈன மாய் இழிவாய்--இல்லிரு நீ.௮ - வீட்டிலிருத்து-.- 

இன்தி-மூயற்சியில்லா து விளிய்:ஐ ணு ம்-இறந்தாலும்--மானம்- ச Dp 

'ம்--தலை.-தம்மிட தீ ் த--வருவ-வருல்சாரியங்களை--செய்டே வா. செய் 
வாரோ,(௭-௮)2%இ-ம்-இங்கம்டோலும் வலிமையுள்ளவர். முய ற்ியிஞ் 
லா அவீட்டிலிருறீ் சழியினும் னாற்தமுள்ள காரியங்களை. ௪்செய்யார்க 

ல் -என்பதசாம், 8 ம தகையவர்-ள gfe! El ப்பவோட்டடி =) 

"தக்கா 

இக்கரும்பீன்றதிர ள்காலுளையலரி ர eee tee 

சேக்கமஞ்தாத்தமிலத்தாபஅம்-கோல்கு--- ட்ட 

மூயர்குடியுட்பிறப்பினென்ஞம்பெயர்ெ பொதிக்கு கும் 

பேசாண்மையில்லாக்கடை. 04 ௧௬௩ ககட்ட கக, ஆ 

(இ. ன்ுதக்சரும்புட்ம அரச்சரும்பு ன்ற. சற்தடஇரள். இரண்டடி. 

அரல்-தாரளி னையும்--உளை-௦ வெண்டபிர்போற் கத்றையையுகுடைய, அ. 

ஸரி. பூ-ே தங்கமும் இனியபரிமளமாகிய-... தாஜீறம்- வாசனையை... 
ஐநிசா௮ங்ஞு-இஜுறி, orpCura—G பயர் சன்பெயரை-- பொறிக்கும். 
எங்ஞுத ராட்கே,பேராண்மை-பெரியமூயத்--இல்லாக்கடை-இல்லை 
விடில், ஓங்கும் ஒங்கி. உயர்.உயர்ரீத--குடயள்-ற் ற்னடியில்--பிதப் 

பின்-பிறநீசால்--என்-என்ன--ஆம்- பயணுண்டாம்- (௭.௮, 25 இஃண்டி 
முயற்சியினால் g சன்பெயரை Gus 8g ஞுதாட்டாதவன் உபரிநீதகுஇூ.யி iG 

PE மீ ர் தன்ன யலன்- என்பசால், ளு. என்-௪. Shu. (ச) 

பெருஞூத்சனாயர்பெறினுவற்தியுக் ௮௨ see 
2 கருனேச்சோரு yp Mt OT oe Ly BL ft கருனேயைப்ஃ2௩ தத்து! இட்ட



தாளாண் ஷம். 

  

-பேருமறியார் சனிவிரும்புகாளாண்மை 228 oO a 

நீருமமிழ்சாய்விடும்... eae pee ene ase ae oa 

-(இ-ள்.); பெரும்- பெரிய- முத்தரையர். (ip 52066 Ounseutlese 
நள்ளவர்கள்--பெரி த-மிகவும்---உவற் துஃமடிம்நீ ர ஈயும்... இமிம், 

tt parC BS தியையும், சோறு-சோ தீறையும், ஆர்வர்.புடுப்பாரி, 

சய்வர்- கே மக்கள். -சருனையை- டொதிக்கதியை--பேரும். 12 Oise சரம், ் 

அறியார்: ௮ நியாதவர்..... நனி- மிகவும் விரும்பு Qe Gseg06s— pm 

ஸ்ண்மை-முயற் ப 9யல்வரும்நீரும், (புல்லரிசிக்கூழி)தீரும் அமிழ்காய் 

லிமிட். சமச்கமி? 'சமாம்-(எ. 022 2-ம். கீம்மக்கள் யிறரிட த். cor Lage 

மேன்மக்கள் முயற்சி செய் ரண்பர்- என்பதாம், 0 கயவர்-௭, ஆர்வர் - 
ட்ஷச்சாறு--றி aT -எ,அமித்தாய்விம்-ப.. ட (ம) 

கரளான்மை. -முதிதிற்னு... 

வய 2 poe pone SORA 
௨௪-ம்-அதிகாரம் ம் 

bm Spare. 
> Pad Od | ———— , 

அஃதாவ தன்னின் தீ தைத்தழுவிக்கொள்ளு regent, | 

வயாவும்வருத்சமூமீன்றகிகானோவுக ய். Cee 

அவாஅன்மகற்சண்சேரய்பதத்தானங்... ட் eae 

கசாஅதீதானு ற் றவருதீச கசத ESOT see pwn er a 

் கேளிரைக்காண்கீகெிம் see hoe oom ௨௨௭. aS 

(இ-ள், ] வயரவும் (கருக்கொண்டு) நே சாவும்--வருத்தமூம்- க்சரு 
வச்சும்! குதேரவும் -. ஈனிறச்ள்லஃப்றருல்-- சோவும் (சம்பவிக் 

ஞூ) நாவும், கவாஅ௮ன்-சொடையில்--மசற்சண்டு. மிஸ் ஊல்யகீசண்டு, 
தாய்-சாயானவள் Lop Bg sr HHO. மறத்தாத்போல--௮௪ர கனரக. 
யால். தானு நற. -சான்பெத்த-- வருத்தம் - -தோவு--௨௪ா- சூழ்ச்ுயு 
லடய-தன்ே கவிரா-சன்னினத்தானா--சாண பார்க்க கெறிம். 3a 

கும்-(௪-௮) 85 ு் இ.ம்-கொடைமேந் பிள்ளேயைக்சண்டு. சாய்வரு sos 
Os BD ந்சாத்போல ஒரு வர்சுறறதிசாரைக்காணத். Pee BERG SE , திங்கும். என்பதாம், (ச வருகீதம்.௪, கெடும் ப... (0 

அழன்மண்டும பாஜ்தினடைத்தவர்கட்கெல்லா பகட்க பஷில் 
திழன்மாம்போனேரொப்பத்சாங்க கபமுமாம்போத்..௮ 
பலலா$பயன்றுய்ப்பத்த சரன்வருநீதிவாந்வதே ... க்கட gt ME 
Poe Gee EG Sst s+: 4/௪ ௪ oo Pe தக்க gee pears pe ae 

fered பணக் gee ee



சுதிறத்தழால..... ௮௪ 
( இ-ள்.) Sy ஓல்-உஃடணம்- மண்டு. தீரு ங்கும் போழ்தின். கே 

டை காலத் இல்--௮ டைநீதவர்கட்செல்லாம்-தவ்னைச்சேர்நீதவர்க் செல் 
லாட் நி மல்-நிழலைத்தரும்---பாரம்போல் வி ருட்சம்போல--தேளொ 

ப்ப ஒருசமமா க. தரங்இ- காதீ ன -பமுமரம்போல் - புத்தம் 

போல பல்லார் ப்லரும் பயன் -பலனை-- துய்ப்ய- 6} GCN 8 

தான்வருநீதி தான்வருதீதமடைறீது--வாத்வது வாருவது--நல்- ஐல 
ல அண்மகற்கு-அ ண்மகனுக்கு. சடன் கடமை--( எ-று) 25% இம் 

ன்னைச்சாரிநீதவர்கீகு நியலைக்கொடுச்குமாம்போலப் பலர்க்கும்பயண் 
படவாந்தல் ஆண்மாகனுக்குக்கடமை என்பதாம். பழுமரம் ஆலமர 

மரம் அவரழ்வ து-எ,டன்-படஃஏஃஅசை. ர் 

“4 

. -அடுச்சன்மலை நாடசந்சேர் நீதவரை crore 600 were உ 

யெிக்சல மென்ஞார்பெரியோ-ரடுத்துத் த... wee 

வன்சாய்பலபலசாய்பியினு மில்லையே. ஃஃஃ2 2௨௨ உஷத் 

சன்காய்பொறுக்கலாகிசொம்பூ.௨.. 2-ல் ட வ 
( இ-ள்.) 'அடுச்சல்-௮ணி௮ ணியான---மலை-மலைகளையும்-- நாட. நர் 

ட்டுளை apm wire. ன. -பெரியோர்.பெரியோர்கள்-- சற் 

சேர் தீசவரை-தம்மைள்ே சரிறீதாரை, எடுக்கலபென்னாரீ-சாங்கோமொன் 
'இூசரல்லார்--(௪ திபோலெனில்)அடுத்தடுத்.த- பேன் மே லும்-- வண் 
“காய் வலியகாய்கள்--பலிப்ல-பற்பலவாச-- காய்ப்பினும்- சாய்தீதாலு 
ம் தன்கரப்தன்கா ய்சளை---பொற்ுக்கலா தாங்காத. கொம்பு Co) eit 

புகள்--இல்லை இல்லை--(௭-௮)88இ.ம் பாண்டியனே மாரச்கொம்புசு. 
ள் ப ந்பலகரய்களைக்காப்தகா Hinge Lf acura பெரி cits 
நக ச் ம்மைபடுத்சவர்களேதீதாங்குவார்கள்என்பதாம்.$3-பெரி யோரி-எடி 

என்னார் Cet seven Oe TF, ட... 
உல்கநியத்இரக்சலப்பினுநில்லா. greets cease ane 

"இலபகலாஞ்சுந்தினத்சார்சேண்மை-நிலைதிரியா:-. ge 
ASGLOuNCuiO sAuerws Serpe ser 
'வெரற்கமிலாளர்தொடர்பு ‘eee es Teme Ss ae eerie’! ் 

(இ-ஸ்.)சற்தினத்தார் €ழ்மக்கள், சேண்மை இழே்சங்களானளை-4 
உலசறிய உலகமதிய--இர நுதீருக--கலப்பினும் சலர்தாஓம்--.நில் 
லா. நில்லாவரம்-- இலபகலாமழ். பலநாளளவாம், ஓ தகமிலாளசி வறுபை 

வல்லாதவர்--தொடர்பு இழேகம்--நிலை திரியா. தன்னிலைதவருல்--. 
தித்கும்பெரியோர் நிற்கின்றபெரியோர்கள்-- தெதியடைய நல்வழி 
டையதின்றனைதி.ஏ நின்றாற்போதும்-- (௭-௮)8%இ-ம் இ்மச்சள் ௮. 
தேகஞ்லெகாலமிருக்ரும்லேன்மச்கள்ே ரசம்பலகால மிருக்கும். எடஸ்௨ 

ஆல்-௮கை 6 

 



ன் 98 து ் டட ௬ 

ஷி BY சுற்றந்தழால், 

'இன்னரினைய்ரெடர்பிறரென்னுஞ்செ.ஃ ௨௨ 2238 

லென்னுமிலராமியலபினாற்-றுன்னித். corn eee oo ode 
தொலைமக்சமின்பந்திர்ப்பாரேயார்மர்ட்டுற்... ௮ 

தலைமக்களாகற்பாலார். ௨௬௯ ஓ ஓழ் eae een சகட sewed டு 

(9-ள்.) இன்னர் நல்லவர்--இனையர் தீயவர்--எமர் உறவினர்-பி 

pir அயலார்--என்னுஞ்சொல் என்றுசொல் லு ஞ்சொல், என்னும் பர 

தரஇலும்---இலராம் இல்லாதவர்சளாகாம்--இயல்ப
ினால் இயத்சையால் 

அன்னி சேர்ந் தொலை தீளர்நீ,5--மககள் மனிதர்களுடைய... ஜூ. 

ன்பம் துன்பங்களை இர்ப்பார் நீக்னாவார்-.. யார்மாவ்திம் யரவரிடதீ 

தூம். தலைஈச்சள் மேன்மக்கள் ஆகற்பாலார் ஆருந்தன்மையுடை, 

யார் ௮) இ ம் மேன்மச்கள்யாவர் துன்பங்களையு தீக்ஞுவார்கள் என் 

பதாம். 63- திலைடக்கள் எ,தீர்ப்பார் ப, துன்பம் செ ஏகாரம் ௮சை, 

பொற்கலதீ அப் பெய்சபுலியுகிர்வான்புருச்க- 4 9 படு 
-லகீகாரம்பாலோ_மசார்கைதீ தண்டலி....-. wean SE 
னுப்பிலிப்பு நிசையுயிர்போதிககிளைஞர்மாட்.. அ. 

டெச்சலதீதாயினு.மினி.து:. - - கடக்க வக க கட்க டக nee ர ரர 

(இ-ள்.) பொற்கலத்து பொன்னின்கலத்இல்--பெய்த இட்ட... பூ 
லியுகிர் டலிநகம்போன்த--வான்புழுக்கல் லெண்சோற்றை-- Year 

ரம் சரளுக்கரையும்--பால் பாலும் தூ Qa peep i—aor ci பசை . 

வர். -கைதீது பொருளை உண்டலின் உண்பதைப்பாரீச்சிலும்-- உ 
ப்விலி உப்பில்லாக--பு.ற்கை புல்லரி௫க்கூமை-- உயி சிடோல்.சன்னு 

யிர்போலும்--இளைஞர்மாட்டு இனத்தாரிட.தீ.௮--எக்கலதீசானும் எத 
தக்கலதஇலாஇனும் --(உண்டல்)இனி௮ இன் பம்--(எ-று)%இ-ம் பூ 

. ஐகவறிட,தீ. தப் பொத்சலதீதித்பாலுஞ்சோருண்பதிலு மூயிர்போலு 

Har Sort துப் புல்லரிசிச்கூருண்ணுதலின்பம் என்பதாம். DQ, 

ண்டல் ௭,இனி.த. ப(தொள்னூல்)ஞூ தவிடைப்பகுபத ந்ண்ணலு ஜெ ~ 

BC a) 
நாள்வாயிப்பெதினுந்தநீ ரள்ளாதாரில்லதீ து. ஆ 
(வேளாண்மை வெங்கருனை வேம்பானாக்-கேளா.ஃ ஆட 
ஊபரானப்போட் இனடக்கிடிவரேனு நீ:--.. சட ge 

டட... தமராயாரிமாட்டேயினிது. ய படமல்ல ட உவ 
ட் (இடஸ்.) கேளாய் (மனதே) கேட்பாயாக -- நாள்வாய் 'கால்தீதிலே 

— sib sb gi, நள்ளாதார் பசைவர்--”இல்லதீது விட்டில்--வேளான் 
Gato உபகாரமாக---வெற் கருனை விருப்ப நீதரும்்பொரிச்கதிச்(சோற். 
நறை---பயெதினும் பெந்ரூலும்--வேம்பரீகும் வேம்பு காபிபாஞ்ம்், 

Hug rans பாஜ்தில் அகாலதீஇில், அட 'இலைச்சககியை--இமிவரேனு 
ம்.இவெராதலும், தமராயார்மாட்டே-சற்றத்சாரிடதீ அண்ணல்--இனி



சுற்றந்தழால். ௮௯ 
அ-இன்பமாம்(எ..நு) இ௫-ம். - காலதீதில்பகைவரிடத்தில் பொரதிக்கிறி 
சோற்றைம்பெற்று ஒம்வேம்பாகும்அசால த்தில் QDwse HAC சாதியோ 
சாகலும் இனத்தீர்ரி ட.திடுலுண்ட. லின்பம் என்பதரம்,02-௧3 A Caro (oa) 

ஒயாறும்-ப,உண்டல்- -தோன்றுஎழுவாம்; இனி இடப. ன க ட்ட (ஸு 

பட்டிகைடோலரானியா GIGI GY Boer e Gee no 

தொட்டியுண்பாருல், குறநிபோத்கைவிடுவர்....- அடத. 

் சுட்டுகசோல்டோல வெரியும்பு( கூவமே.ஃஃஃஃக ௨ veers: ன 
ப தட்டாரெனப்பவொர், "யக வக வடக்க கடவ உட 

(௨ ள்.) மூட்டிகைபோல-  கொல்லன்சம்பட்டிபோடை- முனியா தரம 
வெருச்சாஅ- வைகலும். தாடோறும்--கொட்டிஅழு.தீனு — ode 

ஃம்-உண்பவரும்--குறமிபோல்-அவன்குட்டைப்போல — Cow 
டுவர் விட்டுநீங் குவர்-.- நட்பா உறவினர் எனப்பரவொர் - என்றூ 

கொல்லப்படலாம் ௨0 கால்டோல-உலையாணிக்கோல்போல--ள 
வியும்- அன்ப்டுத் ரும்பிலும்--புனுவர்-பிரே வேடுப்பர்--(௭-) ஜடம்.” 
௪ப்மட்டி போல்டு அது ண்ணு நட்பில்லார்குரட்டைப்போநீ ற் கைவிடவெர் 

உறவினரொன்௮சொல்லப்படிவோர்உலையாணிக்கோல்போலத் ன்ப 

தீதிலுமுடனிருப்பார்- ஏன் பதாம். 0 உண்பாம்-ஸூகைவிவெர்-ப) நட். 

உார்சயுகுவ்பனதிகை CA) 
சறும்லர்தீதண்கோதாயிறட்டார்கீகுநட்டார் 2 3௬ 

, மருமையுஞ்செய்வதொன்ர ற ண்டோ-வினுமளவு ' * 

DS SIDS DOB AUS AD. வ cen eee 
ரி DBL MUG PEEI OD verre weve vse. een tee வத. 

| (223 .) | Spinsdit-ale etoo? etna 9 SO GO S0—seis - _ களி! hes, 

"கோதாய்- மாலையைபடையவளே--- ம்ட்டார்க் 5 5 5-உறவினம் a ர்க்க pest 

உரி. உறவினர் --இஅமளவும்- சாமளவும்--இன்டுறுவ-இன்பமடைவாவ 
நீதி இன்றும் p- இன்பமடை நீ ௮--எழி இ-தீல் வியின். -- of 
வரொடு-. அவருடன்... அன்புறுவ- தன் பமடைவனவ் ந்தில்-- அன்பு (ர 

BETO) -.இன்பமடையாவி௫ல்--ம இமையம்: மறுபிறப்பிஐ ம்-- செய் 

வது-2 -செய்யத்தகக_து--ஒன்றுண்டோ- ஒருசவியுண்டே ர-- (எ. ole 

இஸ் மாலையைப்டையவளே உறவினர்கி 2 -நயினர் மரணபதியத்சம் இ 

ன்பந்களை. யுதீ துன்பங்களை: பம நு நடவிக்காவிட்டால் ௦ அபிற ப மிலுஞ்செ ; 
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க்கப்ப Le ர் 'வெறுட்பானலவகளைச்செய்சால ய் இநேஇத்தவர்பொர் 

அத்துக்கொள்வர். - என்பதாம், <a கொண்டார். Oy பொறுப்பர்-பர 

ஏ- அசை: ர ட ் வ ட் (4 
இறப் வே இய செயினுத்தநீ ரட்ட ரரி cen ven & 

பொறு SED BM தொன் தன்றோ நிறச்கோம்.. doe eas 35 

கு௮ுவவண்டார்க்குமுயர்வரை ரா”... டட க ப ye 

_வொருவர்பொழையி HOBO ew eda tee பவட ஜ் 

(@- ள்.) கீ திறம்- சித்முடைய-“சோகிழு- சோல்னுமலரில்- உருவம் ் 
லட ”வுள்ள வண்டு. வண்டினங்கள். ௮ ரீக்ஞாம்- ௪த்திகறும்--உயரிவ 

ரா-உய்ரீநி தம லயையும்--தாட்-நாட்டையமூடையபாண் டியே 35 
ம்-சம்மொடு-.- நட்டார். சிழேகித்தவர்--இறபிய். மி.கவும்--இய-.ே மெ 

ல்லாகிஞளை--செயினும்-செய்சா லும--பொழுத்தல்... “பொறுத்து கீ 
கொரள்ஸஞ்சல்--கினாவி லு- ~ £88 g—® வ்றன்றோ- ஒன் றல்லவா-.-௮. & GON 

அ-ஒருவர்--பெர்றை-ஒருவர்பொறுத் அக்கொள்ளுசல்-- இருவர்நட், ' 
இரு வர்க்குச்ிதேகமாம்-(௭-)2%இ-ம், பாண்டியனேதம்மு த 

WAC seit மிசவுங். முத்தங்களை ௪ செய்தாலும் ele pide dione டர் 

வேண்டும்.ஒருவர்0, பாரறுதிீதல்... இருவருக்குஞ்ே wacom என்பதாம் 
eS சட்பு-௪,அம். என்னும்பயனிலைதொக்கெ ஐ, ஏகாரம் MD. 

4 

.மடிதிரைதத் இட்டவான்*இர்முதிகங்ஃ ப. பட cae aR. 
கடுவிசை சாவரம்கரையல்க்கும்-சேர்ப்படட (oem, ் ஷோ: Hs: 

விமிசதிகரியாரியல்பிலரேடுன Gees கக ee me ae 
த மூட் டியதீ... ee ee ae ales a 

.. (இ-ள்,) மடி -மடிற நீத. இரை அலைசன்-தத்திட்டட ease யவற. 
என்ட வெள்ளிய கதர்... ொணகிகளையுடை ய மதத cps அக்களையும் 
௨ சரிவிகை-மிஞுத்சவேகமூடைய--- ாவாய்-சபிப£ல் - லை 
யிலே-* அலைக்கும். ஓ ஐக்ஞும்--சேர்ப்ப... 'சரையையுடைங்பார்ண்டிப 

னே வி 922௫-62 சம்லிசெ PSM Mas it -அரிசரனவர்கள், இயல் 

       



௬௬. நட்பிற்பிழைபொறு 558; 

Graz. தத்குணமில்லாரேயாஷல்--தெஞ்சம்- மனதைஃஃசதி 5 Oa 

aD Ba 92 5G— bp பூய. மூப்டப்பட்டா 8 தெருப்புக்கொப்பாவர் 

(எது) இ இ-ம், யாண்டி௰௰ 3 oor சிறேசஞ்செய்ட CIE ets AR 

ஊமில்லாதவரானால். எம்நஇத்தவர் மனதைச் «BO p கருப்புக் கொப்பர் 

வார்-என்பதாம். 04 அரி பார்-சி,தீயாவர்-பட ர ரர 6 

| | இன்னாசெயினும்விடழ்பாலரல்லாலாமப்.. வட்ல பட்டது 

பொன்னாகப்போற்திச்கொளல்வேண்டும்.- “பொன்னொடு 

நல்லிதிதைத்கதிராடொனுநாஇ.தீதிம் வ wer see ee 

WavsHarse கலால்: பவல் ட சிக்க eee டவ 
ய ( 

(8-4) பொன்னோடு. பொன்னு ன், தலிலில்- நல்ல வீட்டை ௪ 

©555-GL1—§-G செருப்பை-.தாடொதும்.. நாள்சோம்-- நாடும் | 

சேடி --தம்- தம.த.--இல்லத்தில்- வீட்டில் -அக்காதலால்-(சமையற் 
[ர வளர்த்தலால்--இன்னா- இன்பங்களை, செயினும். செய்தசா லும் 

விட த்பாலரல்லாரை-விடத்தளு, இயல்லாதவரிசளை--பொன்னாக-பொன்் 

ஊப்போல--போற்றி- சாப்பாத்தி--கொளல்வேண்டும். நட்புக்கெர 

எல்வேண்டும்-(௭-௮] இ-ம்- -வீ£ட்டைச்சுட்ட தியை விட்டிலேதே 

இவைத்துச்கொள்ளுகலால் அன்பஞ்செயினும் விடத்தகுஇியில்லா௪ - 
வர்களைச இழேகித் கி கொள்ளவேண்டும்-எல்பசாம். cS ஒருவர். 

“கொளல்வேண்டும். ப... | ட்ட (9) | 
'இன்னாசெயிலும்விதேச்கரியாரைத்.-- tee eee ne ae | 
அன்னார் துறத்த சறகுவசோ..துன்னருஞ்சீர்..௨. ப்ச் த ் 

விண்குதி ததீள்வலர்வெத்பக$ளை wiGares. . wae ப்ப nes me, | 
கிண் GSgb2 po nsims CES அக்கட கிக்க eee 
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(2. ள்.) சஅன்னரும்-ெ சருக்குகந்கரிய ரே. இறெப்பையுடைய ட்ப 
ண்-ஆகாயத்தை-டஒுச் ஐம்-௮அளாவிய--நீள்.. நிண்ட. வரைய மூங்கி. 

ப் பொருந்திய -வெத்ப. மலையையுடையபாண்டி யே இன்னாஃ 

கூத றற்ளை--செயினும்.செய்தாலம் -வி$ேற்னு-விட்டுவிதெற்கு-- 
அரியாரை.றியசிதேகரை- ன்னா. -இே peu ae த ுறதீசல்-கைவி 
டசல்--சனுவதோ- -தக்சசோ-தம்-சம்மூடைய --கை-சையான்.*.-௧ 
ண்்கற்கண்ணை..-குத்திற்றென்று-குத்திய சல் fi eter: டவேர்- eon 
யரோ. (எ-று) இம் பரண்டிய௰னே குற்றங்களை ச்ம "அய்தாலும் வி: 
கெற்சரிய BG 2தெரைச்சிநேடியாது: விதெல்சசா ச: என்பதாம். gl 
ச்ச் எழுவாய். -PGeGarin ட் டத் 

இலங்குநீர்த்சண்சேர்ப்பவின்ஞஸ சயினம்... வட் ் 
கலத்துபழிகானுர்சான்ஜோர்- கலர் சவற: 2. த கடுக 
.திடமையெடுித். தரைக்கு குத்திண்ணதிவில்லாசார்.. os vee ர் - 
தாமுமவரித்கடை... ee bee Lee பட pe 5 et : 4 ் கிக் ஆலா : Plow URS மரம pes nei 

 



(இ-ள்) saben dg Bi நீரையும் தண். குளிர்ச்சி] 

பொரு தீதிய--சேர்ப்ட- -சரையையுடையபாண்டியனே;இன்னு - Ss 
தீறிங்களை-*-செயிபு ஜம்-(ஒருவர்)செய்தர்லும்--சான் ஜோர்-பெரியோ 

சீலர் அ.-இரேகித்,-- பழிய “(GB pb sror— sr ehs Lars a ite— கலர் 

தமில்-இதே௫த்தபில்---இீமை.குந்தங்ளை 2 எமித் துரைக்கும்-எடுத் - 

இர்சொல்லும்-- இண். வலிய + nen sy Haare da ih 3 AM arse i—sr 

| நூஸ்டதர்க்சளும்-- அவரின் அவரைப்பார்க் லும்டடக்டை- கடையா 

வர்--(எ-)2%இ -ப்பிபாண்டியனே பெரியோர்கள் சம்முடையசிேச 

Fe p pirate & 2 சப்தாலும் அவர்குற்ற்ங்கள்்ப்பாரார் 2 குற்ற! aston 

Ger ல்பவர்குற்றஞ் 2 Dewi sein passe cart என்பதாம். ன்ற 

Cop ho சாளூர்-படப் iQ -Gey அறி 'நிவில்லாதார்- -ஸக்டையாவர்-ப (எ). 

எநிலார்செயிவதிதப்பவேத்செனிது...... உக்க 4 

சரோசதக்கதென் னுண்டாநோக்கங்காழ்- காதில். wee ye 

seeded adler scum 

-விழுமிசாதெஞ்சத்துணின்று; 1:22 சரகம் 6 இடக்கு 8 

- (இ.ஸ்.) கறங்ஞு- -சத்திக்கும்--அருவி. யாற்றையும் நாட ட ட 

GOL புழுடையபாண்டிய --எ்இலார்- அய்லார்-செய்தீ_- Deis 

Gop, இறப்ட- மிசவும்--இனெனினும்சகுத்றமாகலும்--தோக்குஙி 
- காரல்-பரரி ச்குமிடதீதில--தோசக்ச.த. தோவத்தச்கலு-.- என்னுண்டா 

ம்-என்னவுண்டாம் “காசல தம்பிகாசையுடைய  கழூமியார் GCpe 

ர்--செய்ச-செய்சகுந்தம்,ஜெஞ்சத் தள்-மனள், நின்று-இருநீ ௬9 

விமு௩ிிதாம்-தறப்பையுவ்டயதாம்,(எ்- 39 ஞுஇம்.பாண்டியனே அரிய 

இதநேர்செய்தனுத்றற் பன திலிருதீ துறெப்புடையதாகும் அயலார்செ 

ப்சஅமிகதுங்குத்தபன்பினும்வருத்தத்சக்ச்சென்ன.என்பதர்ம்$ழுருத் 

றம்- எடிவிழுமிதாம்- 1 ் பட்டர்கள்] (௮) 

ப கமீரென்றுத்க்சொள்ளப்பட்டவர்கம்மைத். ee 

திமரன்ஸ்மத்ம்றிற்தார் ரயிி-னவ்ரைதிஃ- 20 424 42 அத 

சமி தன்னுமதித்துத்தமான்மையபவைவவவை ச. 

சும்முளடக்கிச்கொளல்ஃஃ re ஆகல ககக ae 

(Qadir) sun6)rstroi-p p Deis gi—sicd-srlb— கொள்ளப்பட்டல். 

ரீடஇ3,78. க்கப்பட்டவர்-.-தம்மை-தம்மைட-. சமசன்மை.  உறவில்லர் , 

GOLD SOLE — -காமதித்தாதாயின்தாற்கண்டாராகில்-- அவரை-அவர்க$. 
அதுமரினும்-உறவினனும்--நன் 'கு-ரன்ராச-் பஇித்.ஐு-எ.ண்ணி-- தமரா. 

ன்மை-உறலில்லாமையை--தல்முள்-சமச்குள்ளே-- அடக்கிக்கொள. 

ல்- அடச்சிக்கொள்ள வேண்டும்... (௪-௮ )ஷ்இ.ம்.இதேடுச்சப்பட்பவரி ; 
tn MEG 2 சேகமிலலாபைஸ்யச்சண்டாலஅவிஞாசசிதேகெரிதுல் 238 
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௯௮ தட்பித்பிழைபொறுத்தல், 
கஙாகக்கொள்ளவேண்டும்-என்பதாம். 6௪ ஒருவர்- எடிஅிடக்க்கொள்ள 
ல-டடசமான் மை-செ.... wg ts) 

குதற தமூமேனக்குணமுமொருவனை .. கக் க | 
pire. BACaCen -cac. டாண். உ உல டத 

மறைகாவாவிட்ட வன் செல் வு.பிசசெல்க pw ee nner 
சீ 

வன்றைகடல்சூத்வைய றக ததத ewe eee 

(ஜஸ்). குத்றரும்-ஞுத்றத்தையும்--ஏனை: மற்ற ணும் முன் 

ததையம்ஒருவீன- ஒருகஉனை-.. நட்ட பின். ,இிதேடத்சபின்....- நாடி. 

| Gey GiGaCeaa-Gr ிவேளுஇல், நட்டான் இரேடித்தவன்-- மறை. இ... 

ரகயெத்ை--காவாவிட்டவலடைலெளிம்படுத்தினவன்-- செல்வுமி- Che 

& gar sé Ga— Heo p- -சதிதிக்ஞும்--டைலஞூழ்- கஉலாநீஞூழப்பட்ட. 

-வையம்.உலசம், pa(o ன்னை) நசைக்க- செல்க-தான்பயோவேதாக 

_. (௪-௮) ஜ2த-ம்.ஒருவன்குத்தத்சையும்குணத்தையுஞ்சிறேகித்தபின் 
- அராய்வேனாகலடழேசன்இர் சடியத்சைச்சொன்னவன் போனாதரகச்இ 

தீபோவேளுகஎல்பதாம்ப(3யால்அடசெல்கப, ட, (9) 

தட்பிற்பிமை மெபொனுத்தன்- மூத்திதீனு, 

ஜய 9௮௧000000000000000000040006 
. உசம்- அ டல் 

De Sorel gi) ure நீதாத AO peers ன 

'செ௮ுப்பித்படிங்கூரைசே தணையாக். கடக்க அசத 

Dia let hed OD cn ce tee a 
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Gse—er gd end HH — 3 து அத்ததெய்பை சனை go SOS 
5 -வேம்பமிவேம்பிலுண்டான- தெய். நெய்யை, Clit tn 3 so 
ல்ரர்திதுவைத்தாத்போம்--(௭-௮.) 89 இம், பாண்டியனே அகிற் 
ல்டயார்இதேகதிமைவிட்டு ௮ நிவில்லார் இதேகதிமைக்கொள்ளுகில் 4. 
ல்சத்தில் பசுவின்றெய்யைநீகஇ.மேம்பின்தெய்யைவிட்டாதநதபரலும்க 
ர்ஸ்பசாம். (31 தட்ப. இனத்து டிகிரோஷடை 8) 

    

 



ne, கூடாநட்பு. 

உருவி தீசமைரீசான்க ணாராண்மையின்
மை | wee ae 

பருகத்சபைநீசபானீர-ளாயற்றே 
so oa aes ae 

“Os flajiocwunt Gdesx s EN TT (FB CHE கெட்டக் ௮ 

AAO Ge: Cur ripe po va eee nt. wwe x 

(இ-ள்.) உருவிற்ஞு-படிவினுச்கு--அமைநீசான்
சன்-( அமக) பெ 

'ருரீதியவனிடத் து--ஊராண்மை-இதே
கத்தன் மை...“ இன்மை- இல்லா 

யான ஓ--பருகற்னா- குடி.தீதற்கு--௮அமைநீச- பொருந்திய பர 

&-பாலில்-- நீர்.சலதீசை--அளாயத் அ. சலறிசாற்போ லும்,செரிவுடை 

பாரீ-அறிவுடையார்-.-இயினத்தார்- கொடியகூட்டதீதார் ௨. இருதில்- 

ஆசல்--நரசம்-நாகமான ௮) விரி-விரி யன்பாம்பின்-. பெடையோடு- 

பெட்டைபுடன் - ஆடிவிட்டத் ற. கூடிப்புணர்த்தாற்போலும்- 
(a- 9) 22இ-ப், அழகுள்ளவனிட த் தச் இழேகமில்லாமையான.து பா 

அலே நீர்சலந்தர நிபோலும், தல்லவர்கள் கெட்டவர்களாஞாதல்- நாகல்
. 

விரியன் பெட்டையோேசேர்த்சாற்போலும் - என்பதால், (அ இன் மை எஅளாயத்று-டராசம்-௪,௮ டிவிட்டற்றுஃடடி பட்ட (0) 

ய ் கூடசறம்பு-மூத்திக்னு,.. 

KESVLASLILAS SA GSES SSOP PIN 

௨௫-ம் - அ௮.இசாரம்., 

அறிவுடைமை, 
சள , டட வி 59-44 னை a a ம் 

பஸ் ‘wera து-அதிவுடையதாயிருக
்குத் சன்மையாம்; ் ப 

பகைவர்பணிவிடே நாஃடித்தசவுடையார். 
உட்க. படட்டும் 

சா மயநாணித்தலை௪செல்லா ர்-காணா ட்ட ன ee ® 

பிளம்யிறையாயக்காத்திற்களைச்சேரா sae coe ek 
5  தண்ங்கரு றீ துப்பினார். 

‘noe yee ec eee ் e “Ye 

“இ [இ.ள்3) இளம்பிறை-இளயபிறை--.-அ
 யகீகால்-அ னால் -திங்களை-௪ 

Sota — அணங்கு. வருத்தஞ்செப்பும்--அரும்-அரிய, தட்யின்- வலி, 
வூடைய--அரரபாம்பான த, சேரா அடையாது. (௮ அ போல) 

பகைவ பகையாளிசள்--பணியிடம்-தளர்நீசவிடம்--தோக்க- டார் 

தீர, தசவுடையார்-அ.நிவுடையார்--சாமேயும்-தால்கள், நாணி அவர்ச் 
இரங், அலைச்செல்லார்-(கொடுக்க)முசன்மையாசப்போகார

், தாளும் ” 

வராம் (௭-௮) இம், இளம்பிறையாகிற் சந்திரனை பாம்புசேர ௮. 
Se போலப் 

ப்சைவர்தளர்நீதவி
டத் 

த. அதிவுடையோர
் 

அவரைவெ. 
| 

ல்லச்பெல்லார்.என் பரம், (சசசவுடையார் எ, செல்லார்-டடி “2 (௧). 
1



- அறிவுடைமை, றாக. 

ளிகடத்றண்சேரிப்பறல்கூரநீசமக்கட்... 24 த 
ட ரூ ne he | 

கணிசலமாவகடக்கம்-பணிவிஃசர்......
 பவ்ய வவட த 

மாத்திரையின் நிநடகீருமேல்வாமூளரீ. ட. வட வக 
கோத்திரங்கூறப்படும். உக்க தகக பத் ச கடக வசட ௧ த we 

.. (இள்.) சளி-பெரிய--தண் களிர்நீத--சடல்-சடலையும்-- சேர்ப் 
ப-கரையைபுமுடையபாண்டியனே-- Br tH த-வஇமையடை நீத-- 

ம்ச்சட்கு-மனிதர்கினா அணிகலமாவ அ-ஆ( iy err Late) gj B't_ BBLD- a 

உங்கியிருதீசல்--பணிவில் அடக்கமில்லாத, சீர்.இதப்பையுடைய-4 

பணத்திரையின் நி-௮ளவுகடதீ௮-- தட்ச்குமேல்-நட ட்பாளுடகில்---வாருத 

ம்-சான்வாழும்-- ஊர் ஊராரர்ல்--கோதிஇரம்- தன்னாலதீஇற்குச்காற் 

ஐம். கூறப்படும்-சொல்லபிப்வொல்--(௪-ு)2%இ.ம்.பாண்டிய௰னே 

தரிதீதிரர்சளுல்னா ஆபரண மடக்சமாம்-ஒருவன் அளவுகடநீ அதடப்பா 

Ea eaters re பஹிச்சப்படுவான்-என்பதாம்,(௫ ௮ணிசலம்-௪,ட 

க்கம், ண் னூல்) [பல்லோ ர்படர்ச்சை மூன் னிலைகன்மையி ற். சென், 

லாசாசுஞ்செய்யுமென்முற்ேே] இல்விஇயால்-செய்யு மென்னும் வா 

ப்ப்பாட்டு-ழு.ற் அுபிவனென்ளுயித்ற. 2. 

.... ஏதீநிலதி.துவித்திழனாங்காஞூடுரங்காத்செங்காசா ௬ 
Ben Osi @gLa GQ sso-. Geer Pore see eae 

06 ) முனாகுமறுமைவ!_ இசையுக்.. பககக லக eek: 

ட்ப. கொன்னாளர்சாலப்பலர். « ன த தக 

- (இ-ள்) எந்.நிலதீ த-௪ நீசதிலக்தில்-.- விதீதிடூனும்.விசையோட்டா. 
ஓும்--சாஞ்செம்-எட்டியின்--சாழ்-வி தை. த ங்காகர-தென் னமாற். 

மாகா.--சென்னாட்டவரும்- 'தெத்கிலுள்ளவரும்-- சுவர்க்சம்புகத. 

லால்-(கருமஞ்செய்,து)சுவர்ச்சத்திற்பிரவேடுத்தலால்--தன்-சன_ு 
— 

ஆ.த்ஷன்-(தரும) வழியால்--பறுபை மு விறப்பு... ஆனும். ஆம். 

அ.டஇசையும்-வடஇக்கலும்--கொன்னாளர்- தருமப்பலனில் லாதார் 

அாலப்பலரீ-பிகவம்பலர்--(எ-௮ு)8டு-ம். எட்டிவிதை நடத்தென்னம 

சமாகாு-தெற்குள்ளவருஞ் சுவர்ககத்இற்போவர்-வடக்குள்ள வரும் ஐ 

சசதிஇந்போவர்.என்பகாம்2-ம ௮மை-௭ட, ஆகும்-டர[ செற்னு யயாதி 

சை வடக்னு-தெய்வதிசைஉயர்ந்சவிடத்தி ருப்பினும்பாவிகள்புண் ஸி. 

யர்சளாகார்-தா ம்ந்தவிடத்திருட்பிலும்புண்ணியர்கள்பாவி களாகா ர்] 

வேங்னெலையுட்சனியினும்காஜைகன்.. அவவ டட 
 நிஞ்சுவையா அதிதிரியாதே-மாக்கே... ட ரக வரத பம். 

) யினந்திசெனினுமியல்புடையார்கேண்மை.ஃவகம்29ச்.
 ப 

ட்ட மன நீ.இிசாம்ய/-க்கமசி Girone. 
ல செல்ல cual 

... (இஸ்?) வேம்டுன்-வேம்பினுடைய--இலையுள் இலையில் வாஹ். 

வாழைக் காய் னியிலும். ழூ EST Quit, ன் ஐன் B58 ஞூசுவை.. இனிய, 

ப 

oN       

 



me ஆதிவுடைமை; . 

றம், rib goths er dimer db BA iit து Cai wii ga dit ங்கு 

௮ துபோல---இனம்: தன்னினம்--தீவசனிலும் குற்றமாகிலும்--இய 

ல்புடையரர் நத்முணமுடையார்-.- கேண்மை: உற்வாம்--ம்னம் இருகி 

யம் சாம் குற்றமாகும்: பக்கம் பட்சம் ரி அருடைக்(௭- -) 

ae இம். வாழைவேம்பிலையிற்பழுத்தா இமா ங்கெடாு அ. தயோ 

லற. ல்லவர்தி, பவருடன்சேரி ணும் அவ வர்ம! ங்கெடாது. என்பதாம். அப 

னம் ஸூ ரிது gyn GM, _ , ee (ey 

கடல்சார்நீ திவ்னீர்மிதக்குஸுல்சார்நிது அ 6 உஷ் ‘ 

மூப்பீர்ண்டுவரிபிறத்தலா தீ- pee wp bgede ee . 

கின த்சனைபரல்லரெறிக௨ நீறண்சேர்ப்ப aes oe 

ன -மன்த்தனையர்மக்களெல்யார். bbb abe ce erw ree we i 

-6இ நி ஏறி: அலைகளை ெதியும்--சடல். கடலையும் அதண் குளிரத். 

e— Geils இறங்கு ததையையுமுடையபாண்டியனே---சடல் FL 

BG r ibys சார்நீ தும் சார்ந்தவிடத் தம்--இல்னீர் இனியதீரானனு- பிது. 

கம் உண்டாம் பாலை பிலை சார்ந் தம் சார்தீசவிட்தீ ம் -- உப்பு உ 

ப்பூ ஈறி மிஞுந்ச.--உவரி உவர்நீர்--பிற்த்தலால்.! ண்டாதுலால் 4 

மச்சகளென்பார் மக்சளென்றுசொல்லப்பறிவார் தத்தம் சற்தம்-4 இ 
ணதீது கூடினவினத்தின் -அனையரல்லர் ஒப்பானவரல்ல--மன தீர | 

மணத்தின் அனேயர். ஒப்பரகவர் TO) |p (a-) ie இ-ம் பாண்டிய 

ன்ன கடல்சார்த்தவிடதீதி லும் சலலநீருண்டாம் மலைசார்ந்த a sa 

௮ம் உட்புநீராண்டாம், அ.க்லால் அறிவுளோர். பனதீசாலொத்தவரலல 
ஹீ இன தீதா Glan Seas 6 லஃர் என்பதாம். டது மச்களென்பர் ஷக். 

அவப் இ 
: பரா அரைப்புள்னைபகேடத்றண் சேர்ப்ப, பவட 

வொமாஅலுமொட்டலுஞ்செய்பவோ-றல்லி.ஃ 2௨ 30 
் மரூஉச்செய்தியார்மாட்டிநீதங்குமனத்தார்.. delve 3" 

விசாஅ.அய்ச்செய்யாமைதன்றுஃ 2 வவட vbeed tae 

(இ: ள் ) பராஅரை பருதி தீதவட.யினையுடைய- புன்னை பனி பா இ 
சஸ் -ப0. பொருழ்திய--தண் குளிர்ந்த. கடற்சேர்ப்ப, SL. LECT | 
பையுடையபாண்டியனே-.. தங்கும் (சுதீதறி), தங்கும்--மனத்தார் Lo 
ன்முடைய்வர்-- நல்ல தன்மைகள்--மறா௨ பிருவிய--செய்தியரர்பள்" 

ட்டும் ஒழுக்சமுையாரிடத் தும்--ஓஒசா௮ லும் நீங்கலும்... க்ட்டலு 
ம் கூசெலும்- செய்யவோ செய்வார்களோ-- விசா அய் ஒருவரு 
டன்சலத்ஹ--- செய்யாமை சதேயொதிருக்சல்; ரன்" நல்ல் ு,(௭ ர). 
9. ம் பாண்டியனேச்திதமனமுள்ளோ டிரல்லவரிடதி ௮ ரட்டுக்ே கா 

| ப்ப 102 ஃஞ்செய்யார் யாவரிடதீதுஞ் சேல் laren நீல் 

ஒன்பது? சய்யாமைஎஃரன்று.ப. (௬9. ் 
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லார்... (om HBO. கடையானவன் சல்லார்௪பையித்சல்லாசனவத் 
றைச்சொல் ஓவான்கத்ஜோர்பி iG pia sG a னுங். கற்றவற்றைச் சொல்லார் 

என்பதாம், பகடை எ. சொல்லும். அச்ல்லத சால தட்ட, செ௱ 

லலாட, 6 D p- (௪. on, - (@) 

, சதிறறிதீத தாவினர் ர்சொல்லார்ச்ஞ்0 சொர்க. 
ஆ அ oe 

, மதிறையநரவார்ப்கர்வர். பனையின் மேல் :-. weer 

இ நீதியகோலைகல்கலக்குழெப்கு ஞான் , அம்... ase . க 

 பச்கோலைகலெலையொலி. er ree ae 

» (8 ள்.) டனையின் மேல். டனனமசத்தின்மேல் வழர நியவோலை உலர 

நீதகோல் கலகலக்கும் சல்சல்வென் DESBE TD, எஞ்ஞான்றும் oT, 

தீ.நாளும்--பச்சோலைக்னு பஇயவோலைக்கு--ஒலி சுத்தம். இலலை. இ. 

ஒலை--(௮ அபோலிகத்ன ூல்சளைச்சுத்௮-- அறிந்த உணர்ந்த-.நா. 
விஞர் நாவுடையார்-.- தல் தமன--தோர்வு. சொத்சோரிவுக்கு.. அ. 

ee ட்பரீ --சொல்லாரி ஒன்அஞ்சொலலார. மமத்றையரரவார் கல் 

லாசவர், பூகர்வர் ஆசாயா, அ சொல்வார்--(௭-௮ )*%இ-ம். காய்தீதவேோ 
லத்தில்? தம்பத்சைத9 கீ த இக் 'சாது௮.அபோலச்சத்றோர்சொத்சோ 

HA HC ae ஒன் ௮ஞ் சொல்லாரீ, LopG cop it கொற்சோர்வு ப்டாமறி 

Gerd algt Seeker என்டர் களவாக ஸமற்தையராவார்.. 

ச] 
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ன்றின்மேத்கொட்டுந்தநிடோற்றலை௫கர்ற் அட. அ 
சென்றிசையாவானாஞ்செவிக்கு. ; ஒக்க கவா ones ப இட்ட 

(இ-ள்.) பன்தி-பன்திஃகு--கூடி-கூழ்வார்ககும்--பத்சரில்- தொப் 
யிஃ--சேமா-ம தரமாஙி.சனியை--வடதீதம்அ-பிமிந்தாற்போலும் தவத அவை அணை த வனை எக கை அனகை அல த கைகளை 

௨ நன்று நன்மையை அதியா அறியாக, மாற்சர்க்ஞுமனிதரசிகு--- 
அறதீு-தருமத்தன அ-- ஆ. வழியை--உலாக்குக்கால்சொல்லுமி 
டத் ௮-- கூன் நின்மேல்-பலைமேல்--கொட்டும்- அமிக்னுட்--ததியேய 
ல்-சட்டுத்தநிபோல்-- தலைதகர்ர் து-சலெதிச தி செவிக்னு-லா இக்னு-5. 
சென்று-போய்--இசையாவாஞம்-ஏருவாகும்--(எ-ு] இடம், தன் 
மையதியாகமனிசர்களுக்கு தருமத்தில்வழியைச்சொல்லுகல பன்திக் 
தொட்டியில் மாங்கனியைப்பிழித்சாற்ப யாலும் பாலைடேல் y.66 820) 

போல்வர் கா.துக்கேறா௮- என்பதாம். (2 அறதீதா.று-௪, இசையாவா 

Gh Bryer, ர) 
| பாலாற்சமீஇப்பலரா ath on bE) gy tbe, vee ee 3 
“வாவிசாம்பக்ச மிருநீதைக்-கிரு நீதன்று: soe ககக 38 
'கேரலாற்கடாஅய்க்ளுதினும்புக லொலிலா; 2 அக்கட கவத 

... தோலாவுடம்மநித்கறிவு, ய. aye nee ee கிக்கு ne | 
: ; 2 9 ee ல ஆட்ட ம் ர ர ் இட eae ் 

். (இ-ள்) பலதாள்-பலசாலமும்-- பாலால் பாலிஞல்-ழிஇ-சழுவி 
ட. உணக்கிலும்-உணத்தினாலும்--வாலிசாம்-வெள்ளிசாகிய-- பக்கம்- 

சன்மை--இருந்தைக்கு-சரிக்னு--இருதீதன்று-இருறீச தில்லை: (௮. 
டோல)சோலால்.கோலிஞல்--சடாய்-௮.ஒ.சீ௮ட குதி.ஸம்-கதிஞலும் 
--தோலா-மதிபிறட்பித்றவஞ் செய்யாத, உடம்பிற்கு-உடலிற்கு.- ௮ 
திவு-உணர்வு, பலலொல்லா-பிர வேடுயா த-- (எ...) ஜ2இ-ம், கரியைப் 
பாலித்கஞூவி புலசீத்தினாலும் வெள்ளையாகா,ு ௮ துயோல முன்செ 

ய் சவமில்லார்ச்ஒச்சொலலினு மதிவுமிசவே௫ியா து என்பகால் 2௮. 

திவு-ஏ,புகலொல்லா-ப,குதிலும்என்த.:ு-கு.௮ுக்சல்விசரசம்.... (ஸி) 

டொழிர்தினி தகாகினும்பூமிசைகல்ளெல்லா..... 55௩ ஆ 
இிமித்சவைகாமுறாஉமீப்போ-விழிந்தவை. ட ஆ 

். தரங்கலநீதரெஞ்டனார்ச்சென்னாகுற்சக்கார்வாயத் +. % 
சேன்சல.ர்தேோற்றசசொற்தேர்வு 5 அட்ட வக உடதன 

௩ 

... (இன்) பொழிதீ.௧-சேன்பொமித்௮--இவி௮- இனிசாக்- தாதி. ட 

cg 

அம்-பரிபளித்தாலும்--பூ;பூவித்தேனை; soe soe gsi Es 
சல்லாது-போசா ௯---இழிந்சவை-இழிவானபாலந்களை.-காமு அத 

: 3 ஸ் ் . mes et 

ம்-இச்கெகும்--௪ப்போல-ஈயைப்போல--இறித்சவை.. இமிர்ககெய், ் ன் ர Ne eo, 

சைகள்- சல நீத-பொருந்திய--நெஞ்௫ுனார்க்கு-பன முடையார்தறு. 
ப கல கப கட வடட லாயில்- சேன் சேனை கலந்த... கலந்தா நி 
ச்க்சார்.பெரியோர்--வாய்-வா Lo BGT (o Bat — aad fp 

போஜும்--தேத்2- தெளித்த... சொல், சொத்களுடையு ஏ. தேர்வ. 
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ww றி. பின் 609 LD « 

ஆராம்ச்ென்னாகும்-௪ என்னப் னும். (௪௮) இ௫.ம்.இழியானமல. 

Asin PEREGO KOU! நிகர் gee Fe@Ra Qo oes oD பரர்சொல்லும்வா 

தெம் என்னபலன்பெம் 6 என்பதாம். ir 2 சேர்வு Wy என்னா ும்ஃ 

படிசாம்- அசை... (க) 
“சத்ருுமாக்னுக்கசடருஅுண்கே கன்னிப், eee oe 

பற்றா ஐசன்னெஞ்சுல: எதி  சலான்-மதிறுமோர், vas 

சன்போலொருவன் மு. Cpr a இத்தானு மோர் sae 

tb Gan Lig lolsret open te bee ் ப ட்டி ஆ 

(இன். ) கற்று 1-6 Be ரர் - உரைக்க ம்- சொல்தும்--௬௪0- குத்தம் 

உறு. அதற. அண்- தஐட்பமான--.-கேள்வி- சொற்களை, பற்றா து. 

Glen can gi — Boo" o) 00) ஞ்ச _தன்மன அடசைத்தலால்-। உசைத்னட்டோ 

கலால்... -மக்றும்-பின்னும்-சன்மே போலொருவன்-தன் ஊன CG wl air 

: ருவன் ys ares. Eas திதைப்பார்தி ௮--சானுமோர்- தாஜனொரு--2 

உன். தப தகோ ட்டி. - சபையை கொள் ஞூ -. கொண்டிருப்பான் 

கீழ்ச் சம்பக: ன் (எ) se 3). “tbs ஜோனவன் சற்றோர்சொலலு ffl 

Ls ol ei pastors கொள்ள FLO திப்பு மீபாடுலாருவலுஉன் Get so SY 

ப௪பையிழ் த்சேருவாஸ்.- எவ்பதாம். iF eh Fe | கொள்ளும்- hls புன 

Bora dey. ஆல-ஓர்-ஆம்- அசைகள். | ன சு (2) 

e
H
 

ல் 
$2, 

. ... ீ/நிவின்மை- மாதிறி. 

Ee Me See Me 2403 பக்க wie sskstcssl sesh sk sk 

றன். நியில்செல்வம். 
ணி ஆ mike Qo Geen 

So ere gi- pobr wicil)s.cdee செல்வமாம், 

அராகல காகம் பலபழுதிதச்க்: a7 OOM vo 0 yew ee ஆ 

பெொரிசான்விய வினைவாவல். கூறுக Tess soe tee அகவற், 

பெரிசணி! 'யராபினு. 1 மிடிவார்செல்வக் .. a pee ela Pc 

கரு துஃ்சபப்பாட்டசன்றை ன ர ரர ர த உட _ Me ் 

ட்ட. ள். 3. HHS DS! rele கானிருக்குமி. SHE Bader @— ட பல. அனே 

தப்மூக்சக்கண்ணும்- -பழுதிசாலு: by சிபாரி- பொரித்து காள். sire stair. 

. யுடைப்.- விள வீனை விளா த்தை: . வாவல் வெளவா ல்கள்--ஞுறுகாஈ 

2 (a) ei GLa பெரி து-மிகலு: ுடஅணியராயினும்- சமீபராயி 

~~ ் NG) பரும இலார்-இல்லா 'தீவ7--செல்வம்- ஐச்வரியட்ட 

தும்-நிவிககத்தக்க- -டப்பரட்டசன்று- மறைமையுடை Lise Dy 

ள் அ ee Bay Qacrair Sea’ விளர்மரம்பழுத்சாதும் 'சேராவாம்? 

  

  



தன்.நியில்செல்வம்... ஈ௰ிக 
அ.துபோலபெருமையிலரர் பக்கலிலிருப்பாசாயி ஷம் அவர்செல்கம். 

o ரு o சி. ஓ பக ட்ப “A 

பயன்படாது என்ப£ரம், (செல்வம் எ, குடப்பர்ட்ட தினி ணி () 

.. அள்ளிச்சிகொள்வன்னகுறுமு வாயினும் ore «+ 
கள்ளி மேத்கைந்நீட்டார்சூமிம்பூ-என்மையாத் 42 
செல்வக்பெரி துடையரரயினுக்கீழ்களேஃ22 ௨ 44 
நள்ளாரதிவிடையார் +. aed ‘ eee» aa6 பட்டாம் wae 

(உன். அள்ளிச்சொள்வனனை அள்ளிக் கொள்வ அயோலும்- ௫.௮5 
சூதிய--முழெவாயிலும் அரும்புகளை புடையவாமினும்--சூடும்-. ௮ 
ணிபக்சகும்--பூவன் மையால்-மலர ல்லாபை பர ல்--சல்சரிமேல்-சள்ளி 

ie
 

U9) or Co Log) — தை ரீநீட்டார்-கைகளை திட்டார்-4( ௮ ஆபோ) -செலவம்- 

பாகீகெபெம் - பெரி து-மிசவு4*-உடையசாயிலும்-உடையாசா ஞலும்-- 
a 5 95 ட உ ர த் ் ் . ந ily 5 ௯ a . a 

இழ்களை- இழ்பாக்களே- அறிவுடையார். விவக றடையாரஃ. நன்ற if 
சேரார்--(எ..று). 5 இ.ம்.கள்ளிப்பூலைப்பறிக்கமாட்டார்-௮_த போ 

ல அதிவுடையோர்கீழ் மக்களே £ ேரமாட்டாா- என்பதாம். (௫. Sal 
டையார்-௪,ரள்ளார் பயனிலை-கீழ் கள செ... ட 

மல்குதிரையசடற் கோட்டி ருப்பி
னும். வழிக்க உக உன 

. வல் லூதீறுவரிலகிகற்திங் கட்டா சன்றுண்பரி் one 

'செலவம்பெரி துடை யசாயி
லுனாசெடசெல்று ae 

தல்குவார்கட்டேதசை ct ee ௭ 

(இன் .) பல்ஞு- பிக் க இரைய..அலைகளையணை.. = é_a-eapsar 
58 ன்--கோமி.கமையில-

- இருப்பினும். இருந்தாலும் aus) ot p= 

வலிய ஆறி்றையுடைய---உவரில-உப்பி
லலாக _தணற்றின்௪ண்-. 

ணெறி 

தினி. ௪--. சென்று-படே:ய்-- உண்பர்-நிடரயுண௮ணுவாசீ-- (இது 

போ ல) செல்லம்-( ௮ 85 8 சோரி) பாக்கியம்-- பெரி 
அு-மிகவு ம்--௨ 

டையசாயினும்- உடையவராளுலு.ம்-- சேண் தூர EGa— சென்று 

போம் தல்குகராகட்டே-கொபிப்பவரிடத்தே- தலை... ஒருவரில் 
சையிருச்கும்--(௭. ௮)இ.இ-ம், நல்லநீர்ககிண று கடற்கரை யிலிரு நீதா 

இம் அவ்விடத் உற சசன்று நீமாச்னாபூப்பார்கள்-௮ அ யோலச் மிகாடி 

ப்பவர், தரதீதிலிருநீதாலும் ௮வரிடதீசே யொருவர்களு, இள்சையிரு 

க்ஞும் என்பதாம்.(3-நசை- எ, இருக்கும்-தோல்.முப்படண.. (௬) 
புணர்கடலசூழ்வையத் தப்புண்ணியமோவேதே 

&. 
யுணவர்வ துடையாரிருப்ப-வுணர்விலா.... பது 

வட்மிம்வமு அணை யு்போலவாரும்வாத்
வரே ரகத் 

LED bangle es eee ee 
. (இசள்.) உணர்வ ஐடையார்-அதிவுடையார்--இருப்ப- கரிதீதிரரா 

யிருச் ap oma tol ar -௮ திவில்லா தி --வட்மிம
்-பனைவட்டும், ஒரு ps esa 

yD திணை பும்--பேரல்வரரும்-ஒதீதவரும்-- படழிம்-பட்டா



ine த்ன்த விர்ரில் சொலள்மி, 

டையும், ன லுக் -வல்திச்சதைபும்-உடுததி.அரி த. வர்த்வர்- வ்ரஜ் 
வார்சள்-(ஆ தலால்] புணர்-பெர்ருநீதிய--கடல்- -€ (pS B 7 >—Gih- 
சூம்நீச- வைய 2 -தி-பூமியில் --புண்ணியம்- - புண்ணியம் னன... Bar 

அஃவேறுபட்டுருக். தம் (௪-௮) 88 இம், சற்றோர்வருத்தியிருப்பமத் 

ஜோர் 3 சல்வத்தைய பவி ப்பர் ர் அஅபுன்ணி பவசம்என்பசகாம். அட 

ண்ணியம்ள; ப ஹட @- உடம் ன் ஒ-உ-ம்-௮ சைகள், (#) 

patch ர் பவரிரும்பதயமிலாக் yee as Chen ae 

க்ல்லா கொன்று பெச்ரரணந்-சொக்சில.. 22 eS 
வினட்பயனல்ல தே வனெடுக் க்சண்ணாம். ae ஆ 
தினைப்பவருவெ சான்றில் aes Lae aaa ode 53 

-(இ-ள்.) வேல்-வேலபோலும்--தெடு டூம்-நீண்ட-.-சண்ணாப்- க்ண்கி 

Bert ையவளே-- நல்லார்: நலலவர்சள்--- நயவர்- 'நீதியையுடையவர்அ 

ள்.-இருப்ப - சரிச்திசசரயிருக்ச- தபமிலாஃசன்மையில்லாக--அல் 
en ToS alas iad ல்லார்கறா-- ஒன்றா திய. ஒரு பாரு Groton Bus, Bir 

regio-(pergsrb— (acrardasd)v) Gerd Liar tou — Mar iis 
வினையின ௮---பயனல்ல் து: பபனல்லாம்ல்--- நினைப்ப ஒருவ நினைக்கு 

வருவ து-வரதீதக்க து;ஒன்று-ஒன்ன்ட! இல்-இல்லை,(௪- ௫) %இ- ம் ச்பண , 
ணேதல்லவர்களும். Sauce ise ssa ரப்பட்டி ரச்ச்ச்சலலாசவ 
ர்சளு்றுள் செல்ல 'ஜேண்டர்னகர்ரணம் என்னவெனில் Cpe eve pay 
விலை Lata DOG TB KG Gti bI— gD Ls ப்ட் (@) 

ist ee தீசசடேபோனன்மல்மேத்ே பொ ாத்பாவாய் ந. 
நீறாய் நிலத் அவிளியரோர்- Gav figs eek Fee பெட் 
புன்மச்கள்பச்சம்பு Gare) 1 Bol யான்போ இ ௮ 
ின்ம்ச்சள்பக்கர் அற்ற SB. net bbe pee) peste 

(ள். ) நாஞ்-பரிமனியா த- தகடு: புத்விசந்சளைய/ஷடய 'தன்மல்ரி 
மேல்ஃதீல்லபொதிருமனர்மலர்? மலிருக்குட்பொத்பாவாய்-இல seul 
யே-பொன்போதும்-டொன்னை நிகர்தீத்.. நன்மக்கள்- நல்லமனிதரி. 
é பக்கம் இடத்தை. தற்நி தவிட்டேவேருப- குணம்வேறாடி 
பண்மச்கள்பச்சம்.புல்லியழுவிதர்களிடத் ஐ. புனாவாய்- பிரவேசிப்பா ப 
ல்--(இகையால்) நீரு ப்-பொடி.யாப்-- நிலத் த.ூமியில்-- நீ-நீ-. ரி 
ai!) wa Deraire —(er- -)தீ$இ ம் இலச்குமியே நன்மக்களைவிட்டி நீ நீக் 
இம்: புன்மக்களிட்ததிற்பிரவேசிக்கரூய்- -அ கையால் 5 நீழுய் கெத்தா 

பேோசக்கடவரய்- -எ்ன்பதாம்.ஒ2 நீ. லவிலி- .டஅரோடடோல்-ழுசைசள், 
'திபவார்சணல்குரவு நாணின்றுகொல்லோ கட்டட 

பயங்ரர்சட்செல்வம்பறம்பப்-ப்யின்கொல் 24 * 
alegre doa pects enuddelly eta Doria: ae 

தயலாதுநித்குதிமேய ee. ‘were லவை



s 

fy 

தன் றியில செல்வம். m 0௩. 

(இ- Gh 4 வேத்கண்கணுுப்-. வேல்போன்றசண்சளையுடையவளே--தய 

வார்க சண்_ரன்மைபுள்எலரிடத்திருக்கும்--நல்ஞுர.வு- வறுமைக்கு-நா 

ண். 'வெட்கம--இன்றோ- இல்லையோ--பயவார்கண்-கொடாதவரிடத்தி 

ககும்--செல்வம் - செல்வமானஅ--பறம்ப ~ .௮இகரிக்க--பயின் 

கெொல்- (ஒட்டும்) பினோ--இவ்விரண்டு ib இந்தவிரண்டும்--ஆங்கே. 

9) DES B— நயவா.து- -(கராதரம்)விரும்பா அ-- தித்ஞதில- தித்கின்ற 

நிலையை--வியவாய்-அ௮தஇசயமாய்.காண்- -நீயறி..-(௪-ற) இ. -ம-பெ 
cist GB ante சல் 2லாரிடத் துத்தரித்இ 3 சயம் உசலவியில்லோரிடத்௮ச்செல்வ 

மேம் திராகாமறியாது கற்கின
்ற திலயைதீயதி என்பத rio CF ice §- yer 

ண்ஃ்படநிலை. செ-கொல்-அக்ச. ..... Ue ey (௪) 

 வலவைகளல்லாகார்சாலா௮ுசென்று. we bee eK 

சலவைகளுண்டுகழிம்பர்- வல்வைகள். ல 3. 

ST Or DCF 5OedeniecptanasnpwtictiGer த 

மேலாதுபாயவிருதீது ட டவ ட வட ட டயட ஆ 

(இ- ள். வலவைகளல்லாதாரி வல்லமைக்ளில்ல rated காலா 

ன்னு - தாரதேயங்களிந்போய்--கலவைகள்- பலவகைப்போசனந்களை, 

உண்மு.. சாப்பிட்டெ கமி ப்பரீ..சாலம்போ £கினாவரர் வல் வைகள் ~ - வல்ல 

மையுடையவர்கள்--காலாறுஞ்ே செல்லார்- தூர தேயங்களி, ந்கோகார்- 

மேல்-உடலில்--அறுபாப-வியர்வுநீர்வர--இருறிது - உள்ளூரிலிருத் 

---கருனையால்- பொதிச்சநியுடன்போசன ததை-- தய்ப்ப-உண்பா 
frac (௭-௮) இ.௫-ம். வல்லமையில்லார் தாரதேயங்களிற்சென்றுஇ 
'திதுண்பர்வல்லமையுள்ளார்உள் ளூறிலிருந் தமுயத்சிசெப் அஉண்பர்- 
என்பதாம், அில்லாதார்-எ,க Bot soe ee A675 SIWILILI- Lge 
w]e. பொன்னிறச்செத்தெ த்டொதிெ )யாடுபிள்வாட : உன் 

மின் னொளிரீவானங்கட லுள்ளூங்.கான்றுஞுக்கும். . :* 
வெண்மைபுடையார்விழுச்செல்வமெய்தியக்கால் * 

ன வண்மையுமன்னதகைதி து. ee ன் 

(இ-ள் 3பொன்னிறம்-பொன்போலுநிதநுடைய--செத்தெல்: ‘lat 
BO 56 —Ooir Oui O-C ir Ae gy oP ள்வாட-கருவாட 44 ; 
adebracdl ன்னஃ்--ஒளிர-பி ரகா௫க்கும்--வானம்-ே மகமான அகட. ன் 

. ள்ளும்- -சடலிடத் அம்--சான்௮-ககட--உருக்கும்- நீலாச்சொரியும்-- 

'வெண்மைபுடையார்-அதிவில்லார்-.விழுச்செல்வம்- இறந்தசெல்வம் 

எய் தியக்கால்-பெற்ருல்--வன்மையும்- ( அவர்க/ளுபகாச்மும்--௮. 
-ன்தைகைத் து-௮த்தன்மையதர்ம்-.[எ-று)2%இ-ம்- மேகமான துதெதி 
டயிர்வாடச்சஞு Br sR திரைச்சொரியும் ௮. போலஅறிவிலலார். 
செல்வற்டெெட் மூலி தன்மாரிக்சர்வரு தீதப்ப்டதீ MPM ss Hs Gee Gy a 

ஷ் (௯ gs 

4 i -டுப்பார்க்ள்- என்பதாம், 0 வண்மை-எ;,௮ன்னதசைக் து- ப 
ye 
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mwe நன்றியில்செல்வம். 
- ஒதியமோசாருணர்விலாரோதானு +. ௨ 
Geor அயனையாருணர்வுடையா f= SHIGTE 23 
நல்கூர்ரி அஞ்செல்வரிரவாதார்செல்வரு: vee 

௬
௧
 

a 
“i 

. நல்கூர்றீசாரியாரொெனின் vee eee eee ட ட்டது க 
் 1[.ள்.) உணர்விலார்-௮ திவிலார்--- ஐஇியும்-பல நூலைப்படி தீதும். 

ஓ தார்-படியாகாராவர்..-உணர்வுடையார்- அ௮திவுடையார்--ஒசா_தம்- 

டடியாதிருர்தம்--ஓஇியனையார்-படி தீதவராவர்--இரவாதார்ஃபா௫ியா, 

தவர, தூட்சாக-பரிச தீதமாச-- நல்கூர்றீ அம்-தரிதிதரப்பட்டிருறீ தும், 

செல்வர-செல்வராவார்கள்--செல்வரும்- செல்வூடையாரும்--ஈயர 

செனின்-கொடாசாடல்---நல்கூரீரிசாசீ-கரிதீதிரசாவரீ--(எ.ு இ ம் 
அறிவிலார் படிதீ தம் படியாசவரே அறிவுடையார். படியாதிரு£் ௪ம் 
ப.டித்தவரே இரவாதார் வறுமையடை நீ துஞ்செல்வர்களே, செல்வருங் 

கொடாரரகில்வறியவர்களே-என்பசாம். 6 உணர்விலாரி உணர்வுடை, 
யார் இரவர்தார்செல்வர்-௭.ஒதார்-ஒதிடனையார் செல்வர் oer. ர்நீதாரி- ட, 

் ..... தன்றியில்செல்வம் - ரூத்திதீது.. ட 

தனமாக 
| | ey to அதிகாரம், ன கு 

ட்டு ua , [ரீ O89 | [De 
mo See — 

ri
sa

 

அஃசாவ.து-சொடாமலிருக்குத்தன்மையாம்; 
- தட்டாக்க்குநள்ளாதவர்க்ஞுமுசாவரையரஃஃ௨ ore cee ஆத. 
லட்டதுபாத் அண்டலட்ண்ட-ல.ட்ட. oe wee. ர. 

டைத்திருர அண்டொழுருமாவஇன்மாக்கட்.... ௨ ஆ 

கடைக்குமாமாண்டைக்கததி eee wee தகல் ee 

(இன்) அட்டுண்டல்.சமைத் துண்வோழ்சலால த. நட்டார்க்ளும்] 
-இிதேசர்க்குப்-.. தள்ளாசவர்க்காம்-சிதேகியாகவர்கீகும்--உள்- சமச் 
#1, UOT LIT OD =H] ON ONT S)— oH tat. அ-ச்மைத்சதை--பாதீ தூண்டல். பரு, 
-திதுண்ணல-- அட்ட து-௪மைத்ததை---௮அடைத்திரு நீது. கவையடை, ' 
அுத்திருர்அ--உண்டேபுடுத்து-ஒமூகும். நடக்கும். அவ. செல்வம், இல்-இல்லாக..-மாச்சட்னு. மனிதர்ச்கு--௮ ண்டைக்கசவு- சுவர்கீசவாயி 

_ திகக்வுகள்--அடைச்னாம்.அடைத்திருக்கும்--(௭-ற) இ: இ-ம், நேச 
- “ருக்குஞ் எமேயொதவருக்கும். இருக்குமளவாலிட் டுண்ணுசலே உண - 

* ணுசலாம்.இட்ண்ணாசவர்க்குள்  சுவர்க்சுவாயித் : ச௫வுக எடைக்கும். 
வ்பதாம்,. மு ௮ ட்டண்டல்-எ பாத்துண்டல்-ட,கசவ-எ, இடைக்கு 

  

   ம் ட், Bes = (*)



PUT oe எல௰.௫ 

சதீ.துணையா ஜுமியை த Garon ON GH wevees servants, 

சிதறறஞ்செய்சார்கலைப்படெர்
-ம.ற்றைப். eee eee ake 

பெருஞ்செல்வபெயிதியக்சாத
்பின்னறிஅமென்பா* | 

 சழிற்தார்பறிகடலதீ தள்; உ ட ககக tee ஜ் 

(இ.ள்.), ௪.3 தணையானும்-எவ்வளவாடுலும
்---இயை த்த- பொருந் 

திய) ௮ளவினல்,௮ளவால்--ரத்தறம்-
சதியகருமத்தை -- செய்தார். 

செப்தவர்கள்-- தலைப்படுவர். நுசன்ப
ையடைவர்-.- பெரும்-பெரிய/ 

செல்லம்.ஐசவரியத்கை--எய்தியக்கால்-௮டைந்தால்--
பின்... பின்பு. 

திதும்-(சருமஞ்)செய்
வோம்--என்பார்-என்று

 
சொல்வோர் பூ 

ழி ப.ஜிச்சப்பட்டு_..சடலதீ தள.-சடல்சும் நீதபூமியில்-- ௮ ஜிர்தார்- 

செட்டார்(௪-௮)28இ
-ம்.எல்களவாலுஞ்ச

ிறியகருமத்சைச்செய
்தவ 

பரீசுவாக்சகக்தையடைவர் "பெருஞ் செல்வங் இடை தீதாற், தருமஞ்செய் 

வோமென்பவரீஅழிநீதவர்களே-எ
ன்பதாம்.(செய்தார்-௭, தலைப்ப 

_துய்யச்சழியான்றுறவோர்ச்கொள்றிக்லான்.. + eee 

வைத் துக்சகழியும வோனை-வைதீதி சவடக்க உ ௨௧௭௧௨ உ இ 

'பொருஞுமவனைநகுமேயுலகதீ? 2) 2 உஉஉ 2 உட உ கவத 

திருளும்உனை நனம். + oe os Ro - 

(இ.ள்.) ஐய்தீ -உண்டு--கழியான் - நாளைக்கழியாகவனாகவும்-௮4 

துறவோ ர்க்னு- அதவிகளஞக்கு--ஒன்று-ஒருபொருளையும்-- aed Teor 

கொடாதவனாடியும்-- வைத் த.-பொருளைதிசேடிவைத்து--சழியும்-இ 

ஐச்ஞும், மடவோனை- அ திவிலலாசவனை--வைதீத-தேடிவைத்த- பொ 

ருளும்-தரவியஞும்--- அவனை. வனை-- தஞம்-இரிக்கும்-.- உலிகதி.ு- 
"உல௮தீதில்--அருளும்.இருபையும்-- அ வனை-அவனைஷ நறும். சியி &@ 
ம்-(௭- ௮2% இம். தானுண்ணா அ: பொருளைத்சேடி, வைத்தவனைப் 
பொருளுஞ்ுசரிக்கும், உல்சத்தருளுளுசிரிக்கும்-என்பதரம்-(- பொறு 
ன்அருள்- ன, தகும்-டடிமடவோனை-செஏஃ அசை ட ட (கூ 

-கொடுத்தலுநீ அம்த்த அத்தேத்றுவிடக்குடை, +o ௯. 
_யுள்ளத்சான்பெந்றபெருஞ்செல்வ-மில்லத். ஆ 

.... ருவுடைச்கன்னியரைய்போலப்பருவதீதா. -;2&2*௪ 
_ மேதிலான்றுய்ச்கப்படும். உ... 4 oo oe ப த 

(இன்) கொடுத்தலும் கதறும் -அம்த்தலும்-உண்டலும்-- Cop. 
ரூ-செளியாத--இடுக்குடை-உறுத்தனுண முள்ள. உள்ளத்தஈன்-பன 
-முயையவன்--பெத்த-அடைதீத--பெருஞ்செல்வம். பெரியுசெல்வ 
மானஅு;இல்லத் _து-பனையிடத்.து _.உருவ்டை-வடிவுற் ஐ--க்ன்த யனா 

'பெண்களேப்போல--பருவத்தால்-அ.அபவிக்குங்கால த். --_எ.இிலர 

அன யலானால்--ய்ச்சப்டமம்-ு Git DEG het Bim | Tr லிம் 
ae



“நர w ச் இராரமைம் 
i 

ப விட்டிதிதெதீசபென்னைஅயலான அபவிப்பஅுபோலக்கொடாசவன் 
பொருளைப்பிதனஅபவிப்பான்- எல் பசரம், (அ செல்லம் எதி ய்க்கப் 

Diet ச (ஸா) 

oA BIL பெருக்கடகெம்தியிரு ss ~ 21௮ சட கலட்ட பக ஆ 

மனதீர்ச்சிறுக 'ணத்தூதல்பார்தீ- தண்பம் 
ஃஃ உ ois 

மறுமை, திய தீர் ராக்கி EG ier Cates dee ek 

. கழிரல்குரகோலை “ae res! me wee eee se 

(இ. ஸ். Sergi அலைகளை யெதியும்- -றீ sh Boortjaewn Quigg பெ 

றிய, சட ல-சுதீதரதீதை-- எய்த யர நீதும்- அடைந்திருதீும்-.. ௮ 

அதீர்- -நிர ற்க--இரு- சிறிய---கணறு- “Boor bAsk— ger உளறல்- நீரு BoD, 

-பார்தீத-சண்டு-- உண்பர். உண்ணுவார்கள்--(௮.ஐயோல) மறுமை. 

மபித.3பிந்குரியதருமங்களை--௮ தியாசரர்.( செய்யாதவர்கள். Qe 
ப அத்தி ன் செல்வத் திஓம்--சான்றோர்-பெரி2. யார்களுடைய-- கழி-பி 

கச. ரல்கார வெடதரித்தரமே--தலை: முரதின்மையுடைய எ-று) 24 

@)- ம். அருமஞ்செம்யாதார்செல்வத்சைப்பார்ச்கிலும் பெரியோர்கள் த 

பித்தொிமேலான அ.என்பசாம்.0அ றல்ஞுரவு எ, உடைதீது ப. (௫) 
. எனதெனகென்றநிருக்குமேழைபொருளேோ ee eee 

. யெனணெனசென்திருப்பன் பானுத- தனதாயிற். : 

ணும் தனை வழக்கான் பயன் றுவ்வான் உட்க ஒட்டக உடல 

"யானுமதனையற்று. 42௨ இ கல்கடல அகட உக்க ee படத 

.(இ.்.) ஏமை: அநிவில்லான்.-பொருளை- இெவியத்சை.. னத 
“ன சென்ன...என்னுடையதென்னுடை யதென்று--இருகீனாம்.. நினை & 
. 'இருப்டான்--யாலும்- -தானும்--என தென தென்று என்னுடைய 

ன்னுடையதென்று..இருப்பன்.. தினைந்திருப்பேன்-,சனசாயின்-௮ 

-ப்பொருள்சன்னுடையதாடில், சானும்- அ௮வ்வேமைதானலும்-- அதனை 

| அப்பொருளை - வழக நிகரன் .சொடான்-- பயன்: அசணுல்வரும்பலனை 

அதுவ்வான்.௮ுபவியா ன் யானும்-நானும்- ௮2 கனை. 2B yl Lm oR 

௮ துட அப்படிக்கொடேனனுபவியேன்--(எ-று. 
9-ம்) அறிவி 

லான்பொருளைதி தன்னுடையதென்றிருப்பான். யாலும்என் னுடைய 

சென்திருப்டேன்தன் னு டையதாகித்டு )கரடுச்சானஅடவிச்கான் என் ணு 

டையசர்சில்யானுங்கொடேனுபவியேன்.௪ ன்பசாம்.0அயரன்-௪,௮ 

Bh Lis star Ole. os (௯) 

. வங்காத்செல்வரினல்கூர்நீதாருய்ற்கா. os. மலடி கு 

டப் சீதாரெனட்டதெலுயப்ந்தா-ரும.ந்கச சனை க், ௮.௮8 

அரப்புய்தீதார்க? ல்லு சமுப்த்தார்சங்கைத்தோவ.. vee a 

ட _யாப்புய்நீதாருய்தித்பல ன தத ப ப க அ 

yy இ-ள்.) “ale இங்காச-ளொடாச-- செல்வரின் செல்வரி லும்.” நல்கூர் 
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peter ao ச்ச் பின்சார் இனச்சாசனப்பதேல், பெரி



ஈயாமை... ட fT War 

ருளையிழ் ச்சாசெஞ்டுசொல்லப்பாலிது லும்--உப்நீசார யில ஐத்தாரீ, 
உமநீனு- வரு தீதி 5 தனை - அட்டொருளை- er கரதீதலிலும், உப் 

''நீதார்-பிலைத்கார்--சல்லுகலும்- தோஸ்டிப்பசைத்தலிலும்-- உய்தீ 
-தரரீ-பிழைத்தரர்சங்கை-த சங்கைகள்-தோவ-வருறீச யாப்பு - கட்டுதலி 
லம், உய்த்சார். பிழைத்தார்; உப்திதபல. -பலமுாறையாலும்.பிழைத்சார் 
(௪-௮) 23% இம், கொடாதசெல்வர்களைப்டார்கஇலுற்தரித்திர ர்க/ள்பல 

முதையாத லும்பிழைத்சார்கள்-௪-ம்; (3 தல்கூர்தீசார்-௪, உய்றீசார்-டடி 
.. :: தின்தாகத்தரன் கொடால்முயதீதவரு ற். ககக டக வ 

தமசாயபோத்தேகொடா௮ T-SOTGTGr.ee see. % 

முன்னேகொடுப்பினவர்சடியார்தான்சடியான்... 4 
பின்னையவர்கொடுக்ரும்போம் 2 Glos wae ட்ட 

(இ-ள்.) தனதாச-சன்னுடையதாக--தரன். தரன், கொடான்-(பெ 
'ரூளை4)சொடான்--கரயதீதவரும்சாயாதிசளும்.சபசாயபோழ்தே- 

(பொருள்)கந்களஞுடையதான காலதீசே--கொடாஅர்-சொடுச்கார்-த 
னதாச-சன்னுடையசாக-- முன்னே. தானிறகீருமுன்--கொடுட்பின்.. 
கொடுத்தால்---அவரீ-.௮தீதசாயாதிசள்- ௪ யரர்- கோயியார், பின்னை 

தானிதத்தபின்--௮வர்-அதீதாயா இஎள்--கொமிச்கும்போம்,௪-சொடு 
்ஞுங்காலத்தில்--தரன்சடியரன்-,சான்காபியான்-- (௪.௮) *% இ-ட்- 
பொருள்சன்னுடையதாகத்தான்கொடான்-௮லுஉறவினர்க்கான சால 
தசவர்கொடார்-இறக்றா தமுன்னேதான்கொமித்மா. அறவினர்சேர்பியார் 

- இறநீதயபின்னுதவினர் ் கொடுத்கடற்ருன்கோயியான். என்பசாம்.0 தா 
ன்-௭,கொடர்ன-ட,தாயத்தவர் எ,கொடார்-டடஅவர்-எ,சழ.யார்-டடசரன் 
எ,கிடியான்-ப. (4) 

'இரவலர்கன்ளுகவ்*வாராவாக. teh see cate e 

AeA sar icrgroMesronre-ahr Get Al +++ see, xe 
வல்லவளுன்றவடியாபோல்வரய்வைத் க் : ககக nee 

..கொல்லச்சுரட்பதாந்கேத்... ses ces aren se 

-(இ- ள். y இரவலர். பாசகரே--கின்னாக 'சன்றாசவும்--சுவாரீ-கொடுப் 

Lindr—gielreimsireqi>— er be ஓக்குறத தீதில், ஈரப்படது- -கொடு 

ட்ப---வண்மை-கெரடையாகம்-- விர இன் றி- மெ;தவாக-- வல்லவர் 
வல் மையையுடையோர்-- ஊன்ற இதைய--௮1-அழ.க்கும், தபோல் 

பசுப்போல--- வாய் (ெவயுவல்க)ளிடத்து--ஸ்லதீனு- கருவிகளே வைகீ 
து கொல்ல வருத்த -சுரப்பதிரம்- -கொடுப்பான்-இஜசித்மகன்.. 

(எ-று) இம் - யா௫கரிசன்னாகவுங்கொடுப்பவரி. டசவாசவும் விர.வித் 

Cer biG Clemeoe Bp ream) த்தின் த்கொடுப்பான்.என், பதாம், me 

நிஏவண்மை.எ,சரப்ப அட,கழ்-௭,சுரப்பது- Boe. (க) 
| .. சட்டலுதீனுன்பமத்திட்டியவொண்ட பாருளை -.;4.. 

‘ பகரதீததுமரக்கேகெற்னுன்ட் ஙி- சரத்த se soe oot
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முறையதிமத்றைப்பொருன் 2. உட 2௨௨ see 

(இ-ள், y ஈட்டலம்(பொருளைத்)தேட௮ம்--அன்பம்- துயரம்). ஈஃ 

. இய- தடிய ஓண்பொருளே- ஒள்ளியபொருளை, காதீதலும்- காட்பா 

நீறு சும்--௮௪ இம்- மிகவும் துன்பம்- ஓயரம்--காதிதி- காக்கப்பட்ட, 

ws பொருள். ஞூறைப்பல்-( மூறைபட்டால்--அபம்- துயரம்... க: 

ட ஸஃகெட்ட £ல்-- தன்பம்- அயரம்--மற்றைப்பொருள் 'மேத்சொல் 

பாருள் --இன்பக்று: யரத்தித்செல்லாம்--உறைடதி - இருப்பிட 

மமாம்-- (௭-௮) இம், fo! 'யாருளைத்சேட அம்வருத்த ப்சாகீதாலும், வ் 

ரூச்சம்,௮ அகுறைபட்டால்லரு த்தம், © Oeste ரல்வருக்சம்- என்பதாம், 

te unger எ. உறைபதி- ட,ிமற்௮-ஆங்கு. ஏ, அமைகள்; (8) 

் யரமை- முற்றிற்று, | 

டப்ப பட er 
OL di -LO~ of ரி sh BI ILD 

இ) ன் oO Io. 
at 

அஃத்ரவு- இல்ல ரசசன்மையைச்" Glands geome, 

அர்த் ட்ட -கடறையரைச்சி த்நிவாழினு ப் பீட வ வித 

திசெட்கிடைமைபலருள் 6 ஷம்-பாடெயிது.. ப 98 
மொக்ககுடிப்மிறற் நீசக்கண்ணு மொன் நில்லார். oe 
செத்கபிண தீஇற்கசைஃஃ யப ae bere net eR 

(Da) து-சிவப்பு-- இட்ட. சரையிலிட்ட-- கூறை- - ஆடை ந் 
அரை_இடையில்-:௪/ ol உடுத்தி. வாழினு ம்-வாழ்நீசா லும் -பத்தெ 

்ரிடைமை- பதி. அம்பொன்னாகிலும் எட்டுப்பொன்னாஇ லுமுடையவ 
டனென் இ = -* பல்ருள்ளும் பலரிட தீ.தும்--பாடு- பெருமை-.. எய்_துப்- 
அடைவான். இதத- தல்மொதீச--குடிஃகுலத்தில்--பிறநீதகிகண்ணும் 

- இறந்சாலும்--ஒன்றில்லாதார்- ஒருபொருளில்லாதவர்--செத்தபிண 
. தீஇன்- செத்தபிண திதைப்பாரிக்கிலும்- -சமை-கடையாவார். (௪. று 

இடம் ஒருவன் கல்லாடையு மித்திவா மீர்தால்பொருளுடையவனெல்று 
- மூதிச்சப்பவொன்-உயர்ஞுலதீதிம்பிறந்தாலும் பணமில் are) 19.6 யிண 

. ‘tei ரிவார்- என் பாம், 04 ஒருவன்-தோன்ரு ரு-ஸுய்ும்-டடி இலாதரரி ர், 

“கடையாவர் பட. 70620 
“ரில pr send gy செய்யென்பர்தெஃ்யிலும்ஃஃ... 4. 
பர்ருப்திவர்புகைஹட்ப த் சேரி: சழ வவ ட்ப படிய பவ்ய ஜ் 

னிரம்மிமிய்பையாளல்புகுபேடிபசையும் -: Sener Be 

BBR Se RRO RS Retr பககக “sun eg



(இ- ள்ந்நீரினும்-நீ நீரைப்பார்கடு லும்-ரெயி செய்றைய அண்ணி 
த். அட்பமுடைய அ எல்பர்.என்அசொல்ல் செய்யிலும்-தெப் 

யைம்பாரிக்கி 2. லும்- பசை Lf NEIL TSO அ —— BI Lice இட்ட (படை (ப 

சென். யாரும்-யாவரும்--அதிவர்- அறிவார் கன்டு குறில். ஆராயி 

ல்---புசையும்- புகைசாணுடபுகதீனு- புஞ்சற்கு அய -அரிசானடபூள ! நடுல 

வாயில்களை, நுழைற்து - நுழைநீன--இரப்பிடும் உபையாளன்-சரிதிஇஎ. 

மூடையவன் ப் கும்-பூ புஞுவான் (at - அ)ட$இ-ம்-நீ நீரிலு தெய். அட்டா. 

ம்-ெத தய்யி ஓல்புகைஅட்பம்.. Lj 008 IRE இயாவாயில்களிலுற் - தரிதீசெ. 

ுமையான்- -என்பகாம்,அஇமிம் 'பையரளன்-எட: Oba அறை, 

ae (சத்தியம்) [புகையுமாவியு மே ஞச்குப்ம பொருள்: - ் (௯). 

அலே லாகிகுயரவரைமேத்கர ந்த கமலராககாந் ச டத 

செல்லாவாஞ்செம்ே பாதிவண்டு ன ங்-கொல்லைக் | 

அலா தீகிண்கழயுங் கான கதாகக 

விலா௮அர்கீகிலலைத்சபார் toe! wen cee won 

@ ஸ்.) கொல்லை. கொல லைகசரில்-.-இனி- இளிகளை---கலரஅல்- கன் 

லால்--கஷூயும்-ஓட்மிம்--கான கம். காட்டையம்..- நாட தாட்டையுமு 

டையபாண்டியனே--கல்-சற்கள். GEG மிருத்த உபர் SO WTB ey 
வரைமேல்-பாலைமேல்--காநீதள்-காற்2ட்பூ-4. பல்சாக்கால்-மலராவிஞ. 
ஃ--செம்பொறி- இவத்தபுள்ளிசளை புடைய... வண்டினம் வண்டுகூட். 
உங்சள்--- செல்லாவாம்- பே்கவம்-(அ அயோல) இலா௮அரிகீகு- 
பொருளில்ல TES G— Sole 6 கி ௰்லே..-(௪-.) ஸ் 

் இ.ம்- பாண்டியனேகாத். சள்மலரரவிடில் ண்கள் சமரவாம் - i gt 

போலப் பொருளில்லாதவர்க்னா உறவினரில்லைஎன் பதாம். தமரீ-ளு 
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 உண்டாயயோமீ தினுடைநீ ois ச்சாசம்போரீ pare ் ஆ: 
-G) ி'ரண்டாயிரவர்கொகுபவே- வண்டாய்தீ aoe a: 

- இரிதருங்காலதீதுத்தி / Grr வென்பா cae வத் 

ரொருவருமிவ்வுலகத்தில் 
ay gas var: ee lee se 

(இ-ள்.) உண்டாய... செல்வஜண்டான.. பேர த்தின் காலத் இஃ இ 
டைந்துமி- -சேசமழியில்--காகம்போல்-சாச்சையோல--. தொண்டு. 
ஹணிடிடையாக--யிரவரி- ஆயிரம்டேரீ--தொகுபகூோர்கள்-- வ 
கண்டாய். வண்டுபோல-இரிகருங்காலத்: -திரியும்போு, திதிவிரோ- 
(வுமைக்)4 நீறமத்நீரோ-- என்பார். என்னே BELT RB: ருவரு ம் 

வரும்--இவ்வுலகச்_து- இவ்வுலகல்---இல்- இல்லை. (று) 2௫. ம் 

"முபாரு ருளுண்டானகாலத்ஸரக் காச்கைகூட்டம்போ ல்னேகர்ல) த் ஐ கூடு 

வார்கள். பொருளில்லாச். காலத் சாருவரும்வாம ் மாட்டார் Sat a eee ‘, se gare Or g'c) 7 Glade lly Hero Bans. ப (ey
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(எற இ-ம் பெண்ணேவ அமைய்டையப்பட்டவர்கணைங்கள யும், 
பத்தியையு LOD 'ள்எவற்றையுமிலட்பார்கள்-என்பகாம். Kr 4 OL. 

GJIC ri -௪,. இமப்பர் ப, ட் (௪7: 
— இட்டாத்அப்பட்டொன் நிசந்சவர்ச்சாற்று ET soe ® 

மூட்ட ஈந்அட்பட்டுமூபன்று ள்ஞர்-வாத்சவி . vy eae 

ஜெட்டாற்றுச் சென்றுதிரைபிவயித்தைச் F Be Bim 

- கெட்டாதீறுவாழ்க்கையேறன்று ப்பட்ட Xe . 

(இ. ள்.) இட்டாறறுப்பட் டு மூன்கொடுத்துவழிபட்டு-.. ஐ ன்றிர நீ் 

ayia s பின்னொருபொருளிழத்தவ 2-௮ நிரா அ. உச்விெய்பா” 
--முட்டாதிறுப்பட்டு. வருமைவழியித்பொருத்தி இ ஹயன்று.. ௬5 
ஈத்செய்து--உள்ளூர்வாழ்தலின் உள் ரர 9ல்வாருகிற 9 aytb— Om 

ட்டாந்றுச்சென்று அாரகேசங்களிற்போம்--நிரைமனையில் வரிசை. 
யாகியவீ£களிஃ--கைந் நீட்டும் மிசசைக்கு ுக்கையைநீட்டும்.... கெ. 

டாநிஅும்வாம்க்கையே கெடுவமியானவாழ்க்கையே..-நண்று தல்ல அர்: > 
—(ot- $e Bch, மூன்கொதெ.ஜவழிப்ட்டும். பின்சொடுப்பசத்கில் — 

லாமலுள்ளா ரில்வாம்ல இ லும்பிறஐ ஷரித்ே பாய்ப்பிச்சையெடுப்ப_து நல 
ம்-என்ப சரம், Kren £ஜ.க்கை. எட 15 601 Lule . (4) 

- .டகஞ்செறிர்சதங்கைகளா ரல்வரறிஇஃஃ ப வத டட 

Wi. Ros nébandn 20%. waste. coe a Re, 

வம்பிலி. வெற்தைஇன்றுள்எறி௮ுவாட்பவே - தக? 
ee ree nwo ne eae ee eee 

(௱- Git) அப்புரவு செல்வமெல்லாம். சென்று: (யலவழியி2)2 அபர 

ய ல்ந்தக்கால் 'கெட்டால்--சடகஞ்செதித்த Curis sider melas 
உதங்கைகளால் சங்கள்சைகளால்--வரங்கு வணங்இ அனு இலைகளை. 
உப தித் அகி! கொண்டு பறிதீ க்கொண்டு அட்டு. சமைதீ னு. னுடை 

லனா நுற்கெடுச்சப்பட்ட பனங்காயேபாகிதிரமாக -- உப்பிலி ௨ ப்பி... 

ல்லாக-. வெந்தை வெநீசசை--இல்று படித்து--உள் மனம் அற். 
ஹி. உடைபட்டு--வாட்ப வாழ்வார்கள்-.-(௭.- ௮2% இ ம்ஃ செல்வமெல் . 

லாங்கெட்டால் இலைகளைப்பதிதீஅப் பனங்காயைப்பாத்திர மாகவைதி 
_ஹிச்சமைத்,த துண்பர் என்பதாம். KP Qos Gener’ ம! ogee eal 
fe டிவி அசை Ragone நடுக்குறை;] - 2 ப பமக] 

ஆர்திசபொதியவணிசெர்வண்டனம் : wee ce ee 

SOs if DardaQe Cus@eaerair- Bidar 
சாழாவுயர்ெம்பிற்றண்குன் றறன்னாட.. aa ee ழூ ஷக் 
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(@- a) brs a Bes ண்யுடையகாயெ--அருவி. ருள் அ. தாஜா 
தாழும் உயர்றெட்பின் eit p தடுறப்பைப்பொருர் இய. ் தலி 

 



இன்மை டட எத ஆ 

(கடுக இ. டெ ண்சேவ அமைய்டையப்பட்டவரிகுணங்கிள யும், 
பத்தியையு LOD 'ள்எவற்றையுமிலட்பார்கள்-என்பகாம். Kr 4 OL. 

GJIC ri எ, இமப்பர் ப, ் (எ 
இட்டாத்அப்பட்டொன் நிசந்சவர்ச்சாற்று EI] see 3. 
மூட்ட ரஈந்றுட்பட்டுமுபன்றுள்ஞூர்-வாழ்சலி .. ட்ட உவம 

Gaur ph ge சென்று நிறாமனை யிந்கைநீ நீ நீட்டும் 

- கெட்டாதீறுவாழ்க்கையேறன்று ன இ 

(இ. ள்.) இட்டாறறுப்பட் டு மூன்கொடுத்துவழிபட்டு-.. ஐ ண் Bok 
ayia s பின்னெருபொருளிழத்தவ வதிஞ--அரிறா அ உச்விசெப்பா” 
--முட்டாதிறுப்பட்டு. வருமைவழியிற்பொருந்தி--ஞயன் ௮. Lp 
ஊற்செப்௮--உள்ளூர்வாம்தலின் உள் ரர 9ல்வாருகிற Gi gytb— Chg: 

ட்டாறி௮ுச்சென்று அாரகேசங்களிற்போம்--நிரைமனையில் வரிசை. 
யாகியவீ£களிஃ--கைந் நீட்டும் மிசசைக்கு ுக்கையைநீட்டும்.... கெ. 

டாநிஅும்வாம்க்கையே கெடுவழியானவாழ்க்கையே.-.- நண்று தில்ல gt 
—(ot- $e Bch, மூன்கொதெ.தவழிப்ட்டும். பின்கொடும்பசற்டில் 

லாமலுள்ளா ரில்வாம்ல இ லும்பிறஐ ஷரித்ே பாய்ப்பிச்சையெடுப்ப_து நல 
ம்-என்பசாம், Kren £ஜ.க்கை. எட 15 601 Lite: ட (4) 

gah eB gepbheasorrsarbQ....- bene டடட 
Wi. Ros nébandn 20%. waste. cae 

வுப்பிலி வெறிகைதின் ஒள்எத்ுவாழ்பவே . ae eee 
அப்புசவுசென்றுலற்துக்கால். பக்க வ்க கக ‘eee eae 

(௱- ள்?) அப்புரவு செல்வ! மெல்லாம் சென்று. (யலவழியி2)2 அபர 
ய ல்ந்தக்கால். கெட்டால் கடகள்ு 'செறிந்ச பயொத்கடக sider mas 
pa sHOS SOTTO சங்கள்சைகளால்.-வரங்இ வணங்கு, ௮2 இலைகளே. 
உப் தித் அகி! கொண்டு பறிதீ க்கொண்டு அட்டு. சமைத்த குடை 

லனா நுற்கெடுச்சப்பட்ட பனங்சகாயேபாகீதிரமாக-- உய்பிலி உப்பி... 

ல்லாக-. வெந்தை வெநீசசை--இல்று படித் து. உள் மனம் அத். 
a உடைபட்டு--வாட்ப வாஜ்வார்கள்-- (௪. ௮2% இம். செல்வமெல் . 

லாங்கெட்டால் இலைகளைப்பதிகி தீதும் பனங்காயைப்பாத்திர மாகவைதி 

_ஹிச்சமைத்,த துண்பர் என்பதாம். KP Qos Gener’ ம! ogee eal 
fe டிவி அசை Ragone நடுக்குறை;] - ப்ப பமக] 

ஆர்திசபொதியவணிசெர்வண்டனம் : weet geen ae 

பூத்தொழமிகொம்பின்மேற்செலலாவா- Biase 

சாமாவுயர்ெறம்றிந்றண்ணுன், pee oa oe ட்வின் 

 வாழுரதரீர்கிகிலுலைதீதபப்ர 22 ௮௮௨ ர ரக ட அ 

(௨. a) brs a Bes ண்யுடையகாயெ--அருவி. ருள் அ. தாஜா 
தாழும் உயர்றெட்பின் eit p தடுறப்பைப்பொரு BS ர் இல்மல



eal ts 5 S—— err pi மலையையும் pa pda, நாட றாம் 'டையஞுமை?, 
வபாண்டியனே-.. ஆர்த்த நிரம்பிய பொதிய புள்ளிகளையுடைய. 
அணி. ௮கு--இளர் பிரசாடுககும்-- வண்டினம் வண்டுக்கூட்டங்கள் . 

| —ys5 Laas g—p 9 நிங்கெ ..கொட்பின்பேல் கொட். புகளின் 

“மேல். -செல்லாவாம்போகாவாம்-.- (அதுபோல )வாஜாதார்க்கு -பொ | ருள்பெத்றுவாமாசவந்க க்சூ..சமர் இனதீதார்-- இலலை இல்லை. (௪-௮) 
| ak இ- ம், பாண் உயனே ம்லரீந்சொமிற்ச மரங்களில் வண்டுகள்செல் 
வலம் ௮. துபோல வதியவரிட்த் $திலுறவின ர்செல்லார்கள். என்பதா 

bo, fo elor. ௭,இலலை ble De (2). 

இன்மை. ரு௩றிதிதிறுஃ 

tat 8 ttc a 36 
| கல-ம்-௮ ௮/இகாரம். 

© 

ID ர ம் ie ட 
eet — 

@ ர 

woo தாவ _ மானல்கெடாதுவாஜ்சலேச் சொல்லு சலா; 
சு 

இரும அ சையாகத் நிறனிலார்செய்யம். பட்ச கஉள்உடசு த 

பெருமிச FECL BSL. தீ.து-மெரிமண்டிக் rr 

கானதீதலைட்டட்டஇிட்போரீகன ஓமே.. we ae cee 

மானமுடையார் உ மனம் ae வட அவவ % 

. (இ.ள்.) இரு. செல்வம்--ம துசையாச உறுதியா ச--இறல் aa 
ைட்இவர்: இல்லாதவர்--செய்யும் செய்கன்ற--பெருமிகம் பேசி 
ன்மையை,சண்டச்சடைகீ தம் சண்டவிடத் தம்--எரி இ... மண்டி, 
ெ தருக்கி -கானம் காட்டில் தலைப்பட்ட : மூசன்மையாகவுண்டாண் 

-- இப்போல் தயைட்போல--மானம் மானதீதை--உடையார் உடை 
யவரு--மனம்-மன கனலும் கொஇத அநிற்குப்(௭- ௮) 22இ- ஸ்ட 
ம்மானமுடையவர் மனமான ௮ செல்வமிஞுஇயால் அதிவிலார் செப்பு 
மென்மையைக்காணிற் நிப்போட லெரியும் என்பதாம், அமனம் எ,கன 

-இம்-படி எ-௮சை * (அகத்தியம்) ஐர்தறிவின் பத்திய அன ச் 

என்பாயுனொ.மியல்பிலார்பின் சென்று. உ கக்க கப டடத 

தீம்பாரிரைப்பரோசம்மூடையார்-தம்பர ௨௨2௨4 2 ஆத 
பஇரையாமைமுலீ ன்னுண ருமொண்மையுடையார்க். ந 

குரையாரோதாமூதீறதோய் steerer ee owen ewe oN, 

..... [இள என்பாப். எலும்பா-- உடலும் உடல் கெடி.லும்--இயல் 

இலார் த ற்முண்மில்லார்(பின்சென்று. யின்ே டாய்--தம்பாடு, FOS 

  

    



an I or tbe ன 
| mF 2 1 

யை உணாப்பரோ சொல் ஓவாரோஃ தம்மு னடயார் « “ Lorex caps 

டை யார, சம்பாடு' தம் துறையை உரையாமை மூன்செரல்லுரு ண்டி . 

உணரும் அதியும்--ஒ ண்பையுடையார்க்கு அதி வடை யார்க்ஞுகாருகறி 

-சரமடைர்க, தோய் Q NOLS 0 CO) Lim உரையாரோ GQeraerG rr 

(௪-2). -ம். மானமுடையவர் நந்ஞுணமில்லார்பின்சென்று தமது 

வருக்கதிமைச்சொல்லார். LO MASE திதைச்சொல்லுருன்ன இியும் அ 

இிறுடைபார்க். -5ச்சொல்லுவார்-என் பதாம். 4 சம்முடையார்.எ உ 

யாரோஃபடிநோயை-௪ெ. ஸரி (௨) 

யாமாயினெம்மிலலக்சாட்டு கநீகாமாயித் bee கவத 
க ணவேர்பமிப பென்பார்போடணுணிப் பட rae 

Li pes கடையைத்திவர்சோஅமானுன். ௬ உக்க வடட உ டடடற்த 

மறந் % இரிகெசெல்வர்தொடரிட/௩- உய /மக௨ உ டட எட்டி ஷ்த 
(இ-ள். ) யாமாயின் நாமானா௦ 5. எம்மில்லம் Lo தமனையை-..காடீ 

டு தம் சாட்டுவோம்---தாமாயின் காமானால்--காணவேபிறர்சாலாவஷே 
கற்பு கதியான --அ ஜியும் கெடும், என்பார்போல்: என்றுசொல்வா 

சியோல் தனி வெட்டி, புறங்கடைவைதீன தலைவாயிலில்வை தீ அஃ 

Gero சோ த்றை- கவர் 'இமிவரீ, Lf BGO HEC H பட செல்ப் 0 ெ 

ல்வருடைய ௦ தொடர்பு இதேகத்தை--மறந்தஇிடுக. மறற நீ துவிடக்கடவா 

ய், ௭- ௮) இம், செல்வர்கள் வதியவற்க்ருத்கலைவாயிலில்வைத் துஎு. Per 

Poet அவர் சசேகத்தைவிட்டுவிடக்சடவாய்! என்பதாம். நிவிர்சதேர 
அரு எழுவரய் ம்றற் இழிக- ட,தொடர்பு-செ. Se (இகத்தியம்) கடவது 

eval. Orda wel Caner, he) 

'இம்மையுதனிருமிய னெிபுள்சைவிடா.ஃ- பபச 
ODO GVH II SSO po அ௪ம்மையி.. . து பகவத் 

ளானக்சமழுக்க தப்பிஞய்த நன்றேகாண். 2: ves பத 
..... இரனமுடையார்மதிப்பு.. பல்லவ பவ க்ம் லப துடை க கடம wo 

(Q-dr. ) செம்மையின். செம்மையுடைய- நானம் புழு சமழு 

ழ் மணசீஞம்--க அப்பிலய் கூந்தலை: புடையவளே்--மானமுடையார். 
ன முடையோர்மதிப்பூ, மதிக்குர்சன்மையான து இம்மையுிம்க. 

இப்பி ஐப்பிலும்- “ன்றாம் தன்மையுண்டாம்--இயல். Suse in us —— 

(2.நதியும். ஒழுக்சவழியும்--மைவிடாது நீங்காது நித்ஞம்-- உம்மையு 
ம் முபிதப்பிலும்--, நல்ல. தன்மைகளை--பயத்தலால். கொடுத்தல் லால 

தன்று- ரன்மை. (௭-௮) 5இ மரு பெண்ணே மான குள்ளகர் மதி ப்ப 

னழுஇருபிறப்பி.ஓ ரன்மையைத்சரும். ToL gah ke மதிப்பு அதன். 
னப் -அசை-கரண்டமுன்சஜிலை, 3 (௯) 
ன பரவமுபேனைப்டரீழியும்படவருவ- Se eee a ces ene ge 

சாயினுஞ்சால் றவர்செய்கலாம். BOB sade Pop eee ne



  

௭8 LO GOT: LO 

இலாருநாளொருபொழுகைத்அ rien eis. 3. 

ப லருதவையாதீறுதலின்றுஃஃ௨ « peewee newman ens ME, ன் 

(8. பரவு டம் பரவருஃம்--ஏனை மற் 2 ந பழியும் பஜியும்- ப் 

உண்டாக வருவ வருவனவத்றை-- சாயி ம் er pilD) னம். சான் 

க் டெறியோர்--செப்கலார். செய்யார் சாதல் இறச்சல்-ஒரு.தர 
ஒரு தாளி IROOM Eps POC UTED g— துன்பம்: அலபைமர 

ப. அவைபோல். அவத்தைப்டோல்-- அரும் அரிய நவை Bogs 

திட. ஆத்தில் செய்தல் இன்று லே ன்தில்லை--(௪-.) 2 இ-ம்- 

மெரி ரயோர்பாவமும் பழிபுஞ்செய்யார் மாண மபொருமாளொருபொ . 

முன அன்டமாம்; பாவரும் ப நியும் பலதாளுற் ஒன்பமாம்,என் பகர 
tide oF சரன் றவர்-௪ 9 சிெய்கலார்- 2? வருவ-ெ,ஐ- சாமி: ய, (ழூ. 

மல்லன்மா ஞாலத் தவாத்பவரு௦ ளெல்லாஞ் seepecve 3 

| Case வமொண்னுங் வெ டாதவர்- நல்கூர்ந்தார்... கக் 
it ssa bot goa aOuiggepsemruGr. கட்டட வக ஆ 

'செல்கரைச்சென் திசவாதார்' atoms அக கக்க்க உக ட 

.(இள்.) Leeda so வளப்பமுடைய-- மாரஞால்தீது பெரியஉலக்தீ. அ. 
வாஜ்பவருளெ லலரம்:. வாழ்பவரொலலாருள்ளாம்,செல்வரெனினும் இ 

ல்வமுள்ளலரா10 ) ஸம். கொடாசவரி தகொ.டாதவர்-.- நல்கூர்ந்தார் ௪ சரி 

தீதிரயூடையவரே-. தல்கூரிநீசச்சண்ணும் தரித்திரமடை நீ அம், சென் 
அரை செல்வமுடையாரிடத். ற. சென்று போம், இரவாதார் யாயோ 
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Arar gia நீவகரம்வாஜ்க்கை-யிரவினை yp oo 8 the se 

புள்ளுக்காலுள்ளமூருமுமாலென் கொலே. பம படு 
கெரள்ளுங்காற் கொள்வார்ளுறிப்பூ vee படட இ 

-(இ.ள்.) arargs (பொருளை) யொளியாச-.-இண் வலியின் 
ன் அன்புடைய, எண்ணன்ளுர் கண்ணும் அண்ணிந் கொய்பார்னவரிபத்



(இரவச்சம். 

  

ஆம் - இரவா தூ  பார்யொமல்,வாழ்வசாம் வாழும்லாஜக்கையே-- வாழி” 3 

ஸ்கை ஒருவர்கஞுவாத்வாம்--இரவின. யாசகத்தை---உள்குங்கால்-. நு ற 
னைக்கும்போ OMT Lp CRD LOST LD TF Evorsswrg)—Glere 

ஞுங்கால் ஏற்கும்பொழு ற —Glar reir it ஏற்பவர். மூதிப்ட(மணக்) 

சூதிப்பு-- என்கொலோ என்னவோ... (௭. | a 2)- [Qe B60 owe! AGEs’ 

ண்ணானவரிடத் giburGun gar peGoare TD என்பசரம். ir ar. 

ஜ்க்கை எ,வாழ்வகாம் டடி௫ திப்பு எ,என்கொலோ Le - (௫) 

இன்னாவியைகவினிசவொழி% கென்று உட்க கதத 

தன்னையேதானிரப்பதீதிர்வத ற்-சென்ன கொல் .. oS, 

கரதல்கவத்அமனத்தினுற்கண்பா இபட் ய சகடகட டடத 

| 'டேதிலவரையிரவு en vas wee coe he | 

(இ-ள்) இன்னு அன்பங்கள்--இயைக பொருச்தியிருக்ச--இனி௰ 

இன்பங்கள்--ஒழிகென்று நீங்குகவென் ற--கன்னையேசான். தன்னை 
தீசானே--இரப்ப இர.ந்அசொள்க-- தர்வதற்னா வறுமைநீங்ஞுச நீனா 

காதல் பொருளாசை--சவத்றும்' கவலைப்பமித தும்-- பான த்தினால்: 

மனதால், சண்பாஜபட்டு கண்கள்பாமுடை நீ௮---எதிலவரை அந்தியரி. 
உத்திற்ளென்று--இரவு யாஇத்தல்- ௪. 'என்னைகொல் என்னவோ. 

(எ-று) 34இ- ம். ஒருவன் ௮.நீநியனிடத்த தித்போய் யாத்த  லென்ன்பய். 

ன்குறித்தோஎன்பதாம்: {KPO ra என்னைகொல் Lig % (192 Bu) 

ஸூ 

Let ort eon கல 5 ராம், | ் (௪) 

என் ஏம்புசியார்யிழப்பினுமிவ்வுலகத்' wb arora wees ose , 

தென்றுமவனேயிறக்கலான்-ஞான்.நின். கக “pees aere ஆ 

ட்ரப்பெலாம்பொன்றனொ ஞழுழும்பாயருவிதாட்.. உக எடித் . 
விரப்பாரையெள்ளாமகன்' ப ae, இட்ட 

(இன். 9 ஞுன்தில Sot LQ பம்லயன்பரப்பெலாம். அகண்றவிட 'மெல்ப் 

Dues பொன்னான௮--ஒழுரும். சொரியும் பாம். பாயும்--௮7 

மூவி பாற்றையும்--நாட நாட்டையுருடைய பாண்டியனே... இறப் 
' பரரையாடுப்பவரை-எள்ளாமசன். இசமாதமசன்-- என்றும் எநத. 
'ஞூம்--புஇயார்: புயெவர்கள்--பிறபிலும் Qogs தும்... இவ்வுல... 
வதி இநீதவுலகதீதில்-- என்றும் எநீதாளும்--அலேே அந்தம் 
அஃெக்கலான் பிறவான்.-(எ-ற)%இ- ம் பரண்டி யனே இரப்பவரை. 

(இசமாதவன்எக சாலும்பிறவான்என்பசாம்;0அமகன்ள,பிறக் சலான்ஃடர் 
பபுறதி சத்தன்னின்மைநலியவகதனுத்தன் ட *ட - 

..4ணன்னான நீக்கி நிறீஇ -யொருவனேஃஃ ட வம் cee ௧38. 

பபற யென்ச்சென்திரப் பாலேலத்திவ்மே, டத 
'மாயானோமாற்திவிடின்; 2-2 24 வடக பவத யத 

க ம ள்.) தன் கன அட இன்மை: தரித்திரம்--புறதீனு பூதம்பானக(22 
ட “சிய வருந்தடபன் சன்ன அகத்து; மன துள் நில ல்லி 

  

  



இரவச்சம்... ற௨௯: 
ஞானம்௮ திவை.- நீஃட- தள்ளி... நிறீஇ. அறிவில்லாடைஃயைநிறுதஇி, 
ஒருவனை ஒருவனைக்குறித் அ எனக் ம-என்க்ரு-.ஈயா வென்று. (பொ 

ருள்)கொமிப்பாயென்று--இரப்பானேல் 2 யாடுப்பானு?ல்--மாத்தி. 

விடின்- அவனில்லையென்றுசொல்லில் ண 5B நிலைே 1./--/ ali 86 s— 

மாயாஜே-இறவானே--(எ..று)) ன இம். 'சொடுப்பவனிக்லையென்னு 
(சொல்லில். இரப்பயனிறற்தான். என்பதாம். {ep salsa yore 

af (அகதீதியம்)[ஈயென் சளெவியி மிநிசோனிரப்புரை,] ட. ஸு 

தருவரொருவணைச்சாரந்தொழுக்லாத்திஃ- aie வ ஸ் 

வழிபடுதல்வல் லு தலல்லாற்-பரிசழிநீது. பழத் 

'செய்யீசோவென்னுனுமென் னு Enola FT BE eae 

-பையத்தான்செலலுதெதி. bebe beeen cece meee 

> 

(இ-ள்.) ஒருவர்-.ஒருவர் _ ஒருவன் மக்தெருவமாட சாத்த Bs 
i AF GS* நீட. த்தல் -ஆத்றி- él வழியடிதல்- வழிபட்டிரு 
தீதல்--வலலுகல்-மூறைமை--அல்லால்- அல்ல.து--டரிசு-ஞுணம்--. 
ழிதீது- இ கட்டு. என்னானும்- யாதாலுரு தவி--செமீ யீசோ-செய்ய் 
மாட்டீரோ--என்னும்-என்றுசொல் இம்--செர் தீனு-சொல்லைப்பார்க் 
@ லும்--பைய-மெல்ல- — -தாம்-தரம்---செல்து ஓம்- Sain tes est Lit 

கும். நறி- வழியான Al இன்னு மே ீ- - துன்பமுடையே தா--(௪ ட் 

sk இ-ம். win PIL த: அபாரிக்ட லந தவ்ப்பண்ணும்வ தி BOP 

Cor-adrismib, te irs 0 ௮நறி- எ இன்னாசே- ble in it ௬) 

பழமைகதிதாச்ப்பசைந்தவழியே. படகில் பககக ஆ 
இெமைதான்யாதாஷஞ்செயிக-மெமை.ஃ௨ 44௨-4௮8 
டொரு அர வரென்னித்பொத்தித்தந்தெஞ்சச் சக 
FGA அச்சுவெதோர்தி; cuttin fans Fadbione ow enews 38 . ர 

(இ. dr.) பழமை: பனைழைமையை, க்ந்தாச்- ப் பத தக்சோடாக, Lene fig 
விரும்பிய, வ மி- வழியில், இழமை:உரிமையாக,தான்-தாண்யா தாணும்- 
-பாதாவதோருசவி, செய்க-செய்யச்கடவாய், இழுமை-அவ்வுரிமையைட 
 அவர்-௮அவரி, பொரு ன்னில்- யொருசானால், -தம்-த; தடிஜெஞ்சதீ;த- 
மனதில், பொத்தி.பிபாதிர தட அரு நீங்காமல்? சுடுவ ஆ.-எரிவ;அு,ஒர்- 
(ஒரு_.இ.மு. கருப்பு (௪: ௮)%இ-ம்,ட்மைமையைஆ தாரமாசச்டிதேடுக் 
வருக்கு யாதானும் போரு தவி செய்யச்சடவாய்2 Hare SONG அவர். 

'டொரறாவி டில் மனசைச்சுமுநெருப்பாகும், என்பதாம், [அ நீ Sere ப 
, வெழுவறய்-செய்க்-படி! எ-அசை, | ae) 

இர் வச்சம்-( wpe. 5 eet 

Pen,



9249999246905496620000026069660680966966699992 
_. த௨-ம்- Gara, ட 

அவையறிதல். 
அதாவ fils சவையையதித் Hi தடக்குதலாம்,. ் 

  

பேய்குருைகம் இய pipe விட்டாந்கோ சவ 

ஞ்ஞானந்த$ஷஇட்ட அவாங் கறத தீதுமாய்கி .- 22. 

தைத்ஞானக்கொண்டொ முருங்காரதி 'வாளர்முன் ஆ 
சொஞ்ஞானஞ்சோரவிடல்: + பட்ச வக்க ப்ப உட வக்க டத் 

| (8-88 மெய்ள்ஞானம்- மெஞ்ஞான நூல்களை யதி 22௨௦ காட்டம். 
அவையில் உதித்வறி “1 கலநீதவமிபை-- விட்டி - நீற்கி- -ஆங்கு அவ்வி 

திஅ தா ஞ்ஞான்ம் அறிவில்லாவொலன்றை pace 9 சொலி. 

௮ து அதனை--ஆக்னு ஐ அவ்விடதீதில்--அற. மிசவும்-.' தூமாய் டரட்டு 
௪உகை கையாற் குதீதி-ஞானங்கொண்டு சினதஞ்ஞான தீசைச்கொண் 

ஒழுகும் நடக்கு ம் காரதிவாளர்முன் மயங்கிபவறிவாளர்மூன்-- 

சொல் சொல்லும்--ஞானம் ௮2 திவை--சே சாரவிடல். தளர விடுக, ௪. னு 

es 9)-.b,6C OP ர்சவையைவிட்ட திவினமாய்சடப்பவர்மூன் நல ஒதிவை 
Oo *சொல்லாதிறுப்பாயாக, ௦ என்ப சாம். (Ce நீவிர். கான் நள பவா wer 

விடல் Luly ஞானம் செ. (அகத்தியம்) L& ட்வெட்டிஃ ண்டும் வினையி 

அடக்ளெலிபி ae 
நாப்பர்டஞ்சொல்லி த்பமூணர்வார்பேர்ற்செதிக்குர் | 
.இப்புவத்சேரார் செறிவு டையார்-தீட்புலிவன்.... * 

கோட்டியுட்குன்றக்கு cls திஷ்குமல்லாச்சாதி boi 
ஜேட்புடைச்கொள்ளாவெழும்.. சகடம் a C8 eee ae % 

  

(இ-௬.)செ திவுடையார் அடசீகமூடையார்.- தா sire த்கு- பாட்டி 
வத்தபாடங்களை,. சொல்லி சொல்லி. நயம் -நீஇியை---உணர்வாரீமோ 
ல் அதிவார்போல்--கெதிக்கும் கோடிக்கும்--இப்புலவன் பொல்லாத 
வநிவினைபுடையவனை-- சேரார். சோபரட்டார்-- தீம்பூலவன் கெட்ட 
வ திவினையுடையவன்--கோட்டியுள்' சபையிடதீ து குன்ற முறைய, 
(குழு. குடடயை-- பழிக்கும். வழிம்பரன்--அல்லாக்கால் அல்லாவி டட 
ஓசோன். G 'சாள்களை--புடை தட்டி -சொள்ளா: கொண்டெ எழு 
ஸ் சண்டைக்கெழு நீதிருட்பான்...(௪-ற)இ இம், அஃக்கமுடையவ ர 

திவிஷ்னலைஜே ம் ேரார்கள், அறிவிலாசவன்சவையிலிகழ் BS gio Lig arcs, 
இல (Be டைக்குஎழு வால்,என்பதாம். 6செறிவுடையார் எ. 
சேரார். Ly இப்புலவன் செ, திப்புலவன் ர எழும் டட. 1” (௨) 

'சொற்ளுத்தககொண்சேனைத்செழு தீலகாமூ௮வர் Ey es 

acelin ld தரூர் கற்ற. 2 வவட, 
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அ வையதிதல: AT 
செலவ்ககுமாறதியார்சோற்பசறியாரி. 22242௪ 2-௧5 

Lines MTS SGLOTHE PLING covenreveces searesee ede 

CBr.) கத்ஞுதீறல்வன்மைபும்-மிக்க சற்தவல்லமையும்-- தாநீதேரூ 

£-தாபதியாசவரீ-- சொற்றாதிதல்கொண்டு- சொந்திர த்சைக்சொஸ்டு, 
அனை த்தெழுகல்-௮ வின் மையைச்சொரிற்அ (deg DOr der) Crap 
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ரும்த்சசமெல்லாதிரைப்பினுட மத் தவற்றைய் 41 2 32- 
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iarG பா நீம் புலவர் Calg “படிவதை செ, த்௮ம்புலவர்- Gs 

(ேவேு-ட,.எ,ம்ற்று ௮சை. {4}. 

a Our Alves ge. gr@oFe dar rch B Bsr 

கொழிதீசகலங்காட்டாகார்சொற்கல்பழிம்பி . ஆ 

னிரையாமாசேர்க்குநெடுங்குன்றநா௨ஃஃ வ உ௨ ௨! வடஷ்த. a 

வுரையாமோ. நூலிற்ளுதன்னு <1. va ecee கவட வவ 
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ந.வமையிடத் தம்--விழு-றர்த--பிக்சிப்போழ் தும்-வியாதியிய் | 
தீ ஜம் முமை-வருெப்பித்னா௮இ செய்யும், மனத தாரேவர்கு மனரு 
டையவயரரடி---அ நீநியகாலத்து செல்வம்வ்றீதகாலத்_௮--ஐ.நீகனை கடு 

சனை த்சானும் அளலாகிலும், மறுமையை வருபிறப்பிந்கு௮ தியாநீ 

தருமத்கை,ிர் தயார் நினையார்.(௪-று.)9%இ-ம். ௪ தீறதிவடையார்செல் 
வமடைறீச்காலதி தும் வருபிறப் பிற்ஞ்று தி யாகு நீதரு மங்களைச்செய்ய 

'நினையார்-என்பதாப்,9அடுற் ததிவினார்-௪,இநீதியார்-. ட, மறுமை-செ. 
: என் னேமதந்றிவ்வு_ம்புபெறி௮மற நினையார். . ப் Bo 

. கொன்னேகழிப்ப ரீசம்வாம் நாளை-பன்னோ கவர்வது, 

eer p gears Bpchior Hus 6 jE reer seve ceed 
| 'சகொளவிழைக்குந்கூ நீறமுக்க்ண்டி, 2 உய வடில் வவட 

- (இஸ்) அன்னே ஐயோ அவவிதத்த அளவுசிடதீத, சாசல் அசை 
ஸ்யயுடையதம் கமத,தர் நிதைத்ச, உயிரன்னார் . உயிருச்கொப்பா 
அலரைகொள-கொண்டுபோக;இழைக்கும்(மயத9)செய்யும், கூத் 
மும் யபனையும்,சண்டு டார்த்திருந் தும், என்னே என்ன, இவ்வுடம் 
ட-இவ்வுடலை;பெத்றும் பெத்திருச் அம், அறம்-கருமத்தை, நினையார். 
ண்ணா சவராட்டிகொள்னே-பயனில்லாமல்,சம் சம்நுடைய,வாழ் நாளை- 

ஆபுள்களை, கழிப்பர் போக்குவர், ௭-௮) 8இ-ம்.ஐயோ?தம தஉயிருக் 
சொட்டானவமாயமன்சகொண்டுபோகக்சண்டுருற் தும்பெறுகற்சரிய 
வுட்லைப்பெற்றும்சருமஞ்செய்யரி தவிணுள்சழிப்பா நிவிலார் -என்டா 
சாம், அ.திவிலார்-சோன் ௬ுவெழுவாய் கழிப்பர் டடிவாஜ்நாளை- செ 
என்னேன்ன் னோ இரக்சக்னாநிப்பு-மற்று-௮சை, ட்ட (DY 

0S Si dlainein cots முதத்தித்று, |



  

atm ப மனை 
அதால, டு அதிலில்லாமையைச்சொல்துகலாம்,.. 

1 - கொலைஞருலையேச்தித்திம
டுப்பவாமை. ஆடுக தகி. வெட 

- திலயதியாகநீதீர்ப்ப்டி நீதாடிபந
்றே: +s ot roe 

'கொலைவல்பெருசீ நீகூத்றஙற்சோட்பார்ப்பவீண்டைஃ 

ட "வலையகச்.அசசெல்மாப்பார்மரண்பு.. oe er 2 

oe (௫ ன்.) கொலை கொலைசெய்பும் வல். கலிய __ பெருக்க நீற௩். 

பெரியயமன்-- கோள் சாள்--பார்ப்ப். பாரீதீதிருப்ப--.ஈண்டை-இ- 

eas ஸ--வலையகதினு. சமூசார வலையில் --செம்மாப்பார் இருமா 
ந்திருட்பவர்--மாண்பு பெருமையான, அமபை-அமையை--கொ 

Za CHE. சொல்பவர். உலையேற்றி உலையித்போட்டு-.இமடிப்ப Bep 

ட்ட-- நிலையதியா அ ஆமைஇறக்ஞுதிலைமையநியா_த---அ தீநீர் of 56 
நீரிலே -படிரீ.௮ cep bE—.g 9. UB விளையாடூணாற் போலும். 

(9-2) 9-4. Doon penal gers sek rigysowmen IR மை 
ப தாவதரியாமலுலையித்கூத்தாடினாந்போலும் ! என்பதாம். சமா ண்ட. 
2:,ஆடியற் று ட,ிஎ-௮கை,.. a (௧) 

பெருக்கட்லடயசென்றுரொருக்குட பை வட | 
லேசையவிநீதபின்னாடு ௮-மென்றத்ரு -- 5 பவத 
விதிசெய்குறவின நீச்செயறவினை : 2 சலக கக உவ ae 

மற்றதிகாமென்திருப்டார்மாண் பு... கக்க வடநட 

(இ: ள்.) இல். விட்டிற்கு செய் செய்காரியங்களை. (க ஞுன ற-வினை 
Bibod pap. மு.டிதீனு-- அறவினை. சிறாமதீ்சை--- மற்று. பின்பு — 

ஹி நிலாம் செய்வோம், என்திருட்டார். என்.திருட்டவர்--பாண்பு- பெ 

eur ss 'அ--பெருக்கடல் டெரியகடலில்--.த.டிய. Gn grew ‘ole 
ய்ய. 'செல் ரர் போனவர் ஒருங் ன ஒருமிக்ச-. “உடன் உடனே 

ஒசை சத்சம்--அவித்தபின்- அடங்கின பின்ட, ௮0-ம். ஸ்தாலஞ்செ 
'ப்கோம்-2ள. ன்று, த்து .சொன்னாற் ச்போலும்-(௭-௮) 8௫-ம். விட்டுத் 

ப "காரியக்களேோக, குறை; வறதுடிதி*ப்பி. ன்பு. சிருமஞீம் செய்வோமொன் கிரு 
“ere 'பருபை.கட்லிலேழுமுகசசெல் தவர் அ சனோசை யடங்லெபி 

“அட்மூத்குவோ மென் cag ற்டோ ௮ம் என்பதாம். மாண் பு- wae ot 
பத்திப் ஆல- - வின, ரு 

EOD SSO Hes ்விகுடிமைமுட்டைநீதும். - 25 ப via ஆ. 

“விலங்காமலெய்தியச்சண் ணு நலஞ்சான்ற. be ten, eo : 
மையஅதொல்சிருலசமதியாமை. வடக பககக க . 
Optuflerfion Geng SC ine» ட் நிக இட eats உம்



பெதைமைஃ் at 
(இ- ள் னலம்-௫ oe 5. தவம் தவரு மீல் $வி.சகிவியும் டினய 

குடிப்ப தப்பும்--மூப்பு- மூதுமையும்- 89 6 தம்_இவ்லைற் ஓம் வி 

லற்காமல்-சவருமல்--எய்இயச்சண்ணும்-(ஒருவ)ன டை நீதா Bub. 
OOLD~ Foe OUD FT ன்ற ess LOLI IE bois pp—Gard- பன்ஞ் 

பர் இறப்புடைய--உலசம்.உலகதடையை-- தியசமை-௮ தியர 
இ திருக்கை சய்யிலா-நெய்யில்லாச--பாத்சோத்தின்-பாற்ளோதினுக் 
கு. தேர்-ஒய்பாகும்--(௪- -௮)2%இ.ம்-னாலமு சசவமுங்கல்வியுல் Erp. 
ப்பித: 3பும்மு.திர்வயய gig gales arp sr syd உல.கதடை யதியாதிரு தீ 
தல் தெய்யில்லாப்பாற்மோத்று ககொப்பாம்-என் பிகாம் BPS யாமை 
௪, நேர்-ப.  கல்னனிதல்கடையாயமாக்களித்ஃ ௨ வத. 

'சொன்னனிதா முணராவாயினு- மின்னினியே. eos oe - 
நித்தலிருத்சல்டெதீசலியங்குசலென். seen 
LD! b DA EGE BI LP SEM CT ove ப வ கவல வம ween ee 

. (இ- ஸ்.) சொல்-சொல்லை..... தணி. மிச௮ும்-- சர்ம்-சத்சடாம்-- உண 
சாவாயிணும்-௮ தியாமலிருப்பி.ஓம்--இன்னினியே-இப்டொழுகே-- 

நித்தல்- இத்லுக்கும்- இருத்தல் இருக்கலுக்கும்--டெஞ்சல் பெத்த 
ஓக்கும்--இயங்குதல-உடதீச ஓுகீனாம்--உறிறவச்கிகு-௮டை ர் தவர்கி௮ு 

தாம்-சற்கடாம்- “ட உதவ்லான்[ சொழிலிக்ளுக் கு௫ஏசலால்--சடையாய- 
கடையான--மாக்களில்-மனிதரைப்பார்க் ‘gta — கல் 9 திதக்கற்கள். ந 

னி-மிகவும்--- தல்ல-நல்லன வாகும், (௪ ௮டுஇ-ம்.சற்சளானவைசொல் 
லைக்கேளாவிடிலு நிற்றலுக்குமிுத்தலுச்னாக். இடெத்தலுக்குத2தீதலுக் 
குல்உசவசலால்கடையானயர்களைப்பார்ச்கதும்கத்தளே தல்ல “ட 

வ்பதாம்,03-கல- -ஏ,நல்ல-டடஎன்றுஇடைச்சொல்.. (௪) 

பெறுவசொன்கின் தியும்பெற்ருனேபோலச் coe as 

ப கறுவுசொண்டேலர்தா ச்மாட்மிற்.கறுவினாற் : foe ee age 
கோதிஇன்னாகடறியுரையாக்காநிபேதைக்கு ல்ல i . 
தாத்தின்னு தல்லகனே தீது. யக அலவ காம ௨௨ உ ee 

(இ-ள். JQ ga! goer GL gia gi-— gk Dor Aud. ஒருபொருளி 

கலையாயினும்--பெதமுன்போல.- சிலபொருள்பெத்தவனைப்டோல, 

குளி கொண்டு-கோபுங்செரண்டு, ஏலா ர்மாட்டும்-இண் ங்காதாரிடத் 

ம் -கறுவினால்-கோயத்தால்--0ே காத்தின்னா-. கொடுிஞ்சொற் peter & 

Geis aye Auysorurésra- மிசவுஞ்2 4 சால்லாவிழல், பேதைக்கு. ௮ நி 

SAAT sal go &@—Sr-grenai— pha-por ocr jr Glus— அன தீ.ு.- இன: 

வானது -இன் னும்-இன்னும்,(௪-ஐ)%இ- -ம்.௮.திவில்லாசவன் , கொடு 

1B சொற்களைச்சொல்லாவிட்டால் அவனு. நாவைதீதன: வதில் ன்னும்.௪ 

ன்பதாப், அனவ. இன்னும் ப, நாவை. செ தசைட ன (௫) 

அங்கண்மரயில்லார்மின்சென்ுசாமவனை- கவட 

_யெநிசண்வணக்குத 5 மென்பர்- புன்கேண்மை: பத
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தத்றளிரப்புன்னை ம ருங்கடற் சேர்ப்ப. esto சட் 

SHES MSD si PHF HM «reseed -eee eoneee He 

- (இ.ள்.) நல்-நல்ல--தளிர்-சளிருடைய--புன்னே. புன்னை மரங்கள், 

மலரும்- அலரும் -கடற்சேர்ட்ப.- கஃ..நிகரையையுமுடையபாண்டிய 

மேடை -தங்கண்ட்தம்மிடதீது- மரபு பொருத்தம்--இல்லார்- இஃலாத 

வர்சள்--பி்சன்ற௮ு-பின்போய்--சாம்-தாம்-.-அவரை-
..அவர்களை 

௪௫்கண்.எம்மி௨த் த--வணக்குஅம்-வ௪சப்படுத்ி துவோம்-.- என்பவர். 

என்பவர்களுடைய--பூன் கேண்மை-அ.நீபடேே ரேசச்செய்னை--சல்- க 

ல்லை. -இள்வி-இள்ளி--க-சையை--இழந்த 
நீறு. இழத்தாத்போலும் 

(எ-று) இ-ம்- பாண்டியனேதமசிணெக்கமிலலாதவமைதீசமக்கி
ண க 

மாக்குவோமென்பவர்சள்சேசச்செய்சையானது சல்லைச்சிள்ளிக்கை 

Winger Pua gp எல்யதாம். அய ன்கேண்மை-எ.,இழுநீது றற டட 

கை ௪. ப (a) 

அசாதெனினுமகத் துறெப்யுண்டாகிதி -:.ஃ ௨௨ 00 ik 

டோகாதெறும்புபுறஞ்சுற் அம் யா இங்: க 8 
சொ.டா௮ரெனினமுடையாரைப்பந்தி...-.. 25 ஆ 
வி_.ார௮ருலகத்தவர் . ஆச கடகட லட்ச ௨௧ = ee தக x 

4 இ-ள்௮. எறும்பு. எஅம்பூகள்---அ சாசெனிலம்- தமச்னாத வாதாகிலு 

ம்,௮கத் ௮-ஒன்றனுள்--ரெய்யுண்டாடல்-தெய்யுண்டானால், போகா 
த-விட்டுப்ட Liner gL இஞ்ச நீறம்-அதன் பு தம்பாக௪௪.ந ௮ம்---(அ 
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அனி னும்-கொடாராகி ஓம்--உடையாரை(பொரு ளூடையாரை,ப் 

தறி-பத்திக்கொண்ி_விடாஅர்-விட்டுப்போகார்--(௭-.ற) 8% இ-ப் 
நெப்யுள்ளதைஎறும்புக ap Aba sea iro) பாருளுள்ளவர்க 

ளேஉலகத்தார்பந்றிக த்அுவரர்-என்ப சாம். உலகத்தவர்-௪, .விடரச்-ட. 

'நல்லவைநாடொறுமெப்தாஷரறஞ்செய்யா. டயட ஆ 

-நில்லாசார்கியொதெரன்றுமீகலா-மொல்லாஃ.௨ .. 000% 
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அளை ய்தார-௮டையார், அறஞ்செய்யார்-சருமஞ்செய்யார்,இல்லாதாம் 
கனு.தரிதீதிரர்க்கு, யாதொன்றும். பாதொரு பொருளும், ஈலார்... செர 

- உர் எல்லா ம்-எலலாதலமுடைய,இனியார்தே ரன். இனியமாதரிதோள்க 

| சேரார் சேரமாட்டாருஇசைபாபடபுகழமூண்டாை வாழுார்-வசமார்க 
ள், தாம்வாழுதாரள்தாமுயிர்வாருசாள்சளேபானியார்சொல்-வெறுக்காகி 

களர் எறி) ஜதஇ-ட்௮ கிவிலார்தட்லுணவையுண்ளுர்தருமஞ்செய்யா. 
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விடை ந்தொருதம்மைவியட்பவொருவர் பரக்க twee 

விஜைநீதிலேமென்நிருக்குங்கேண்மை- தழநிகுகாச .. 
டாம்திரைசூஜ்வையம்பயட்பினுமின்னாதே, தீ... 
யரம் தலமில்லாதார்மாஉடு. கலக்கிக் பகவ க கலக கடு கடக கடச இத டு 

... (இள்.) ஒருவர்தம்மை..ஒருவர்சம்பை--ஒருவர்-மத்் ராவர், விஷை 
Fp AGE, வியப்ட-சொண்டாட--விழைந்திலேம். -விரும்பிலேம், 

என்றிருக்கும்-என்று நனை ததி HEEL, ஆய்றலம்-ஆராய்ந்சறிய நன்மை 

இல்லாதார்மா ட்டு-இல்லாதிவரிட தீ து,லே ண் மை.சொண்டடழேசம்,தஐ 

° Hi-Eppee2—G ரல- ௪தீதருடைய--பாய்திரை-பாயுங்கடல், சூம் 

வையம்-சூழ்தீசவுலகதீகை--பயட்பிலும்- கொடுத்தா ஓம், இன்னே 
பபொல்லாதேயாம்। எ_று)$%இ-ம்.ஒருவர்மற்றொருவலாப்புசல அப்பு 

சம்ச்ியை விரும்பிலேமென்று" நினை தீதிருக்ஞம் தலமில்லாரிடத்தித 

கொண்ட்டுதேகமான அ. பொல்லா அ-என்பதாம்.6(3-கேண்மை-எஇன் 
ஞது-ப. ர குற்ற னவுங்கண் ணகன்றழ்சாயலுமிற்யிறட்பூும் a 
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தாச அயலார் பாரசாட்ட- கொண்டாடியா டு:யொருபை எ தம்-ஒருவ 

ஊ்டைவான், சானு மைப்பின்-தரன் செரன்னால், பைதி இனர்- posse 

மைத் துனரிபல்-௮இகரித்து,மருத்தில்-ஒருமருந்திலும் தணியாத -இ 

ர க _..பித்தனெ ன்று 2) ar) கொண்டவெ ன ன்று,எள்ளமப் படும்: இகழ் 

15படுவான் (எ-று) 89இ-ம்.சல்வியையும்மேன்மையையம்குடி பிறப்பை 
யும். பிற ர்சொல்ல ஒருவ ன் பெருமையடைவான் தான் சொன்னால் வதி 

யனென்திகழப்பவொன்;என்பசாம் 0*ஒருவன் சோன் ர வெழுவாய் 
எப்.தும்-டிபாஜெ,சாவ்-௭-ப்டும்- ட, (அகத்தியம்) சாயன்மேன் மை 

நிதளகும்மே...... பேதமையமூத்திதிவை. ட 
ஆனு அ றயறு கவி றியய eit el at lla 38 

கடு-ஆம்-௮:இகாரம் ல் 

  

.ிஸ்சரவ த.ழேர்க்களேக்முதிக் தச்செல்லுதல்சம்.. 
கப்பிகடவதரகீகரலைதிசறிவாம்டிபெயினுங் sae ++ 
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சமஃபோடிற் ததி தமல த்ற்ச். ஆ 
மனம்டரித்தவாேமிகும் wa haere lee bee! பஷி 

(இன்): லை உதயத்தில் -சடவ்தா-சகடாவையான், குட்மி-சானிகு?ச 
ப்யியை-சன். தன் த--வரய் வாயில்--பெயிலும் போட்டா லும், 

ட்பை குப்பையை இளைப்பு இண்சேலை.. ஐவர ஒழியாது, கோறிபோ 
ல் Car feu urate மிகுநீச,சனம் மேன்மை பொதி 8௪. 

பொரும் சீதிய-- நூல்: தரும நாூல்களை--- விரிதீ தச்சாஃடினும் விரிவாக 
விரித்தா ஓம்--£ழ் கமோனவன்-. தனன மனம். மான 5 5 6 
விரும்பிய ஆறே. வழியே---மி. கும் போவான்-(௭.- ௮-ம். கோழி 

கணரையோட்டாலும் ௮ அுப்பையைச்சீச்சப்போகும். ௮ தயபோலக் 
கற்சைனான்றுத்தருமலைச்சொன்னு லும் அ வன்மனம்ே பான வழியே” 

Curie என்பதாம்; tS. £ழ்- எ,மிஞும்-ப, ர ரக ் 0 

ஐசாமாயே சொண்டுச்கடத்முர்சஞ்சார தீ அட ஆக்க உக்க ஆட ட 

முமாதுபோவாமென ஏரைப்பிழ். பர த்த ததக க அத 
வறங்குல்மென்றெழுச்சபோமாமோன்ி. சே. 
மத்ங்குமற்றொன்றுமாச்.௮- கடகட சலக கட்டட உ கடர 8 ப்பட் 

(இ-ள்) சாஜாய உதியாகய நூல்களை: சொண்டு. ap 5 pa@areta® 

கசடு குற்தம்--அற்னுர் அத்றவர்--சம் தம. சாரல் பக்கலில், தா 
ஜாத சாபாதியாமல்--போவாமென போவேோமென்று-- உரைம்பின்" 
சொன்னால்--8த்தான் கீழ்மகன்--உறங்குவரமென் று. 'நித்திரைசெய் 
கவோமென்று-- எழுநீ.து எழுநீதிருச் அ, போம்' பேசவான்,௮ஃ சன் 
ஜி அஃதல்லாமல்--மத்மொன்று, வேரொன்றை-- உரைத் து செல்லி 
Lope GUD LOL SoH தித்டான், (௪-௮) @- ம்-கு.தீ மற் றவரிடத்திந்போ 
'சலாம்வாவென்ரால் கீஜ்மசன் தாங்குவோமென்றும். இவ்வேளை நீங்கு. 
வோமென்றுஞ் மசெசொல்லுவான்-என்பதாம். (CP €ழ்-எஃமறங்கும்-ப, ஒ 

வதும் அசைகள்க(அகத்தியம்)காழென்றெவிலைசமு௮ியெ ௨] 

'பெருதடைதாம்பெதிலும்பெத்திடழையா.. oe v9 0% 

தொருறடையராகுவர்சான்றோர்-பெரு டை coe & 

Ou ppsemt: கி.தம்பிதங்கருவிதன்ஞட. பட கட்டட வீத 
வதருமொரு நடைத் - ஒக்க ௨௭௯ எல்ல வட்ல owe wales 00 

. நீள்.) பிறங்கு பிரகாடக்னாம், அருவி”. பாற்றையும்,தல் நல்ல, சாட. 
தாட்டையுமூடை பபாண்டியனெடசான்றோர். (பெரியோர்கள், பெருது. 
ஆட் பெருஞ்தெப்டசாம் டதினம் தால்சள்பெதிர. இம்,யெத்றி (Lp. 

rch pps uqeriaiary Geo e108 வேறுட்டா ஒரு சடைய 7 Ret 

& சீ ஒரேகலியமைபுடையசாவர், Ey Eiburact $ 'பெருநடை' பெருஞ்ூறப். 
டை,பெற்றக்ண்டைதி தும் பெற்றாலும் ஒரு தடை வேறு நை நட்கிஷவ 

த்ரும் alge a Tac Legere (re) ae இ-ம், பாண்டுபலே மே.
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. ரரிறெப்பைப்பெர்ரு லஞன்னிருத்த நிலையிலேதி ரீபார்கள்தோன 
௨ ஃசிறப்படை நீசாலவேறு நடை. நடக்கவல்லவனுவரன்- என்பதரம்* 

ocr சான்ோர- எட ஆருகர்: ப், டண எற்றுப்ட்டட (மல். வதிறு- 

aoe ABD.) 10) 
நளையனைத்சேயாயினுஞ்செய்த சன்றுண்டாற். க. 
“பையன ச்சாவுள்ளுலரிசான்றோர். பனைமனைத்:.. பட பலவந்த! 
Ged 2 Go செயினுமிலக்கருவிநன்ளுட.. கவல been ae eae 
நன்றிலநன்றதியார்மாட்டு.. . டி வட கடக வடக்க தத. 

. {@- ள்) இல ங்னபிரகா௫ிக்கும்-- ௮ ரவி - வை வையா ற்றையும்--த 
a ன்டைடை ~ செத்தமிந்நாட்டையுுடையபாண்டியனேட_ ena api 
CaGarit, தனைடனைத்தேயாயினும்- இனை பளவலேயாூஜும், செய்தப் 
தர்செய்ச--ரன்ு. - தன்மையான து-- உண்டால் - உண்டாஞ.ல--- பினோ 
பனைத்தா- ட$னயளவாக--உள்ரரவர்- நினைப்பார்கள். நன்றநியார்மா 
ட்டு. தன் தியநியாதவரிட.த்.து--டனை மனை தீது - டனையளவுதன்தியை 
என்றும். எக்காலதஅம்- செயினும் eign gym நன் தில்- தன்மை 

யில்லனவாம்-- (எ. op இ-ம்-யா' ண்ட ue? லார்க்னுஒருதாள் இ 

னே யளவுஉசவிசெய்சா ற்பனையளகவுஉசவியாசச்கொள் ள்வார்கள் &மோர் 
க்குப்பலநாளும்டனையளவு உசவிசெய்தா லும்” தினையளவும்நினையார்க 

ள். என்பதாம், (௪ சான்றோர்-௭,உள்மு ஞ்வர்-டடிதன்னு- எ,இல்-ட.. 159. 
பொறஜ்கலத் தூட்டிப்புறத்தரினு ராப்யிற.... teeter ட 
ரொச9த்மையா அபார்திதிருக்கு-மசசர். . எரக்கி அகவ அவத ட்ட 
பெருபையுடைததாக்கொளிஆக்கழ்செய்யும்.... கட beer ட 
கருமங்கள்வேறுடடும்ஃஃஃஃ உஷ் படட vv ee eet eee 

.. (இ-ள்.) பொற்கலதீு- Gnd hardin ped sae woe 
ரி2.௭--பு.றத்தரிலும்- -காப்பாத்தினா ௮ம்--- நாய்: தாயான ஐ. பிறர். 
அய்லாருடைய---எச்தித்கு- எச்சத்சோற்றிந்கு) இமையா. - சுண்ணி. 
மையாமவ்பார்தீதிருக்கும். பார்தீனக்கொண்டிருக்கும்-. இர ர்ச். 
சதப்பைட்போல--. பெருமையுடைத்தா-பெருமையுடையவசாக 4 
சொளிலும்-கொண்டாலம்--டழ்- -£ழ்மக்கள்--செய்யுல்-தெய்யும்,௧ 
ருமக்கள்- காரியங்கள்... ேறுட்டும்... வேறுபட்டிருக்கும்ட்- ( (௪) 
இ-ம்- நாயைப்பொற்கலதீதிற்சோதிட்மிவளர்தி தீகாலும கு பிற்ரிஎச்டுத் 
சேர் ௮சகுப்போஞனும்-௮ | துபோல$ழீமக்களை மேலாகச்ொண்டாது. 
பவர்கள்மோன ரீலையித போவார்கள் Geb went, fe கருமங்கள் எடி 
வேறுப மிம்-ப. பட்ட. 

அக்சாள்செல்வம்பெதிலும்லிடு பியோ... அட்ச அடக்க தத்த 
சக்கர அஞ்சொல்லாரீமிஞுத௪சொ- 'லெச்சாலு.- டடம ய 
முழ்திரிமேத்சாணிமிகுவதேற்தேக BOLT sae oes bee eat 

ிச்தாஞ்வெண்ணிலிமிம்:. nopesien s ல arate 
உணவக சவவ ந்த் எமயவனச் ன A



ராசி௪் . தழ்மை 
. | 

5 (இ-்.) விழுமியோரீ-பெரியோர்--சக்கர்ச்செல்லம்-இ நீதிரசெல் 
வதிதை- ©) பதிலும்-பெத்ரு௮ம்--மிகுதிச்சொல்-நெறிகடறீதசொ 

ல்லை; எக்காலும்-௪.நீ நாளும்---செரல்லார்-. 'சொல்லார்கள்--€ம்-கீழ்ம 

சனானவன்--(0 நீதிரிமேல் . மூ நீதிரிகைபொன்னுக்னாமேல்- கரணி 

சாணிப்பொன்--மிகுவதேல்-மிஞமாகில்-ளக்கா லும்- எம். ராளும்-- 

தன்னை-தன்னை,இந்திர்ன-கேவேற்இரனாக,) எ ண்ணிவி Din Geer $69 DD 

வான்(௪-௮)3% இ-ம்-டொரியோர் பெருஞ் செல்வம்பெத்ரு லும்வர ம்பு 

டந் ஐசொல்லார்்கே்மகன் முந் இரிகையபொன்னு SRC wad காணிபோ 

ன்பெறுலானாகில் தன்னைஇத்திரனாகவெண்ணுவான்-என்பசாம்,. அவி 

மூமியோர்-எ,சொல்லார். ட்டிமிகு திச்சொல்-செ.ஃழ்-ஸூ எண்ணிவிடும்£ - 

by 651 Qaot — Ole - பு. 

மைதர்பஎ்பொன்மேன்மாண்டம்ணியமத்திள் ௮ 
செய்ததெனினுஞ்செருப்புத்தன்-காந்சேயர. 4 eH 
மெப்தியசெல்வத்தசாயினுந்கேந்களேக்ஃஃ௨ 2-௨ 2௧ ௭ 
செய்தொழிலா தீகாணப்ப்டும். இக்க வக்கம் விவக டக க்க்க ககக ட்ட 

(இ-ள்.) கடைய -குற்றம்--இரி -அ.நீற--பசும்பொன்மேல்- பசுமையா 

பெபடொல்னின்மேல்--மாண்ட-பெருமைபொருதீதிய- மணி தவ 
ணிகளை-- அழுதீதி-டதித௮--செய்தசெனினும்- செய்கதானாலுல்-4 
செருப்பு-செருப்பான த--தலி-சன்னுடைய-. காற்சேயாம்- ச: தூகி 

சேபாம்...- எய்திய நி ரம்பிய-- செல்வ தீதராயினும்- செல்லயுடைய 

வர ரளூது b—E atar-Ehios stor —) சுப்தொ ஜி லால்-அவர்கள் செய் 

யுர்தொழிலால்--சாணப்பமே-.௮ தியச்கூடும்--(௭௮) இ இம்பா 
ன்னின்மேல் தவமணிய இத்தாலுஞனா Mami gsc are) DG) 8 தானார்ும் 

அ அபோலநிரம்பியசெல்வமுடைய சானா லப்செய்தொழிலினாலே 
ஜீமக்களையதியலாம்-என்பதாம்,02 ஒருவன்தோன் ருவெழுவரய்-பமி, 
ம்ப, களை - ௪. [படம் என்பு - கூடுமென்னும். பொருஸ், 

- கொள்ளும். (@) 

சடுச்செனச்சொல்வறீருங்கண் ளோூட்டமின்றா- we wens a 

விடுக்கண்பிதர்மாட்டுவக்னா-மடுத்தடுதி இ. -: ee 
வேசமூடைதீதாம்விறன்மலைத்ன்ளுடஃ அட்ச உ பத் 

் வேனாமாமெள்ளுமாக$€ழ்.. டவ வட்டத் கட்க டக ce nen eee e sy 

- இன்) விற்ல்பலம்பொரும்தி ய்---மலை.மலையையும்-- தல்-நல்ல, 

தாட: - நாட்டையுமுடையபாண்டியனே--$ழ் - ஜேமசன்--கடுக்கெ . 
கடிய சொற களை-சொல்-சொல்வவற்னான் -வ்ல்லவ்னாவான் அண் 

"ளோட்டம்-னேகம்--இன்றும்- 'இல்லாதிவனாவான்--பிறர்காட்டு ௮ 

- யலாரிவத்துண்டாகும்; இடுக்கண் தவ்டத்தித்கு,உவக்ளும்-மகிழர் திரு 
- கிபருமித்தடுத் ஐ-மோலுமே லும், வேச(௦ டைதீசாம் கோட ங்கொள் 

 



இழ்ை ID . ter = (5) 

ஞ்வான்---ஏகும்-1௦ oleae) gard —adre சூம்-இகடநவான்,(௭- ௮) ௫-0, 

பாண்டியனே இழ்பகன் 'சஞெசொல்சொல் லுவரன் எதேகஞ்டு Seer 

ன் மிறர்,துன்பங்சண்டு மூழ்வான் கோயிப்பான் செலலுவான். இசுமூ 

வான்.என்பதாம்.$௫ €ேழ்மகன்-௪, வற்ரும்-இல்ராம்-உவக்ளாம்.உடைதி 

சாம் எனாம்.எள்ளும்-ட,ஆம்-இ இரண்டும்- அசைகள். (es) 

பழையரிவரொன்றுபன்ஞுட்பின்னிந்பி... படவ mee BE 

ணுமையினியராகுவர்சானிரோர்-விமையாதே .... meee 
த இ சள்ளுமிர்்குதெய்தற்கைகட சதண்செர்ப்படட ஷ் we 
வெள்ளுவர்ழோயவர், ததக ர ச... 

(இ: ள்.) என்- மணவை. உயிர்க்கு ஐம்- -பொமியும்--நெய்தல்-ே சப்த 
பவையுடைய- கனை: சதிதிகிறாம்-. தண்... குளிர்ந்த கடற்சேர்ப்டக 

டற்கரையையுடை டயபாண்டி யனே-- சான்றோர். பெரியோர்.உறை- 
சப்ிடதீது-பன்னாள்-பலதாளூம்-பின்-பில் னே நிற்பின் “ஒருவ. 
னின்ருல ல---ப்மையர்- பழ மைய்ர னவர்... இவன்னு. இவன்னு மண் 

ீ.த--இனியரானாவர்.இன்ப முடைய /சரேகரர்வர்--இழாயவர்- ஜோன 
வர்--விழையாதே. இச்சயொமல்--எள் ஞாவர்- இசழ்வார்--- (ஏடு) we 
இ-ம், பாண்டியனே பெரியோர் தங்களை யடுத்தவர்களுக்றுச் AC rs 
Loranit இதியோர் sheer wdSsaisor இச்பயொதிகழ்கர் : - என்பசாம். இ 

a சாவ்றோர்-௭,*ஞுவர்-டடிஜோயவுர்-௭, எள்ளுவர்-ட்டி ் ன d : 

சொய்புதகொடுத் அக்குறைத்தென்.றுத்இத்றினும் , owe ge : 

வையம்பூண்கல்லாஇறுகுண்டை 
யையே sme pan ie 

ளெய்தியசெல்வதீசாராயினுங்£ஜ களைச். கட்டக் ட்ட ஏத 

செய்சொழிலாற்காணப்டமிம் | ae he nee pee ப, Se 

(இ.ள்.) ஐப- Lanta ip Ct —C aa சேஃபர்பாக--கொய்புகடணி 
ுக்கும்புல்லை--குறைத்.த-௮௮.த--என் அம். எப்பெ௫ ot, Jar 

டுத.௮- -வாயித்சொடுத் து. இத்றினும்-ஊ ஊட்டினாலும்--இறுனுண்டை- 

சிதியஎ௬.௮கள். “வையப்.இசக்தை-. பூண்கல்லா. பூணட்பட்டு முகி 

சரவாம்--(௮ துபோல)எய்இய- மிச்ப்பொரு நீஇய--செல்வதீதாராயி 
அம்-செல்வமுடையவரானாலம்--8ழ்கனே- சழமக்களை--செய்சொ 

ங்லால்- அவர்க ள்செய்புத்சொழிலால்--காணப்படும்-.௮ தியக்கூடும்-- 

(௪-.௮)85இ- -ம், பாண்டியனே இதியவெரு தகளுக்கும் புல்லறி, தீ.ஜவா 
யிலூட்டினாலும்-அவை. இரசத்தை யிழுக்கமாட்டாவரம்- -அஇியோலநி . 

ம்பிய செல்வமுடையவ்ரானாலுஞ் செய்தொழிலிலே இழ்மக்களே ய. 
தியலாம்-என்பதாம்; 63” ஒருவன் 'கோன்னுவெழுவாய்- டமம்-ப. Eke 
Bat (ole? -] இர்றல்- -உண்டல்-இல்துதே௫கம்.] oO 

் _" இ்மை-முற்திற்று,



SUR ICME RNR RRR OOS 
௬௭௬- ம்- அகாரம், 

bh பீ OF LD, 

அல்சாவ "அ சயவர்களினியல்பைச்சொல் தலாம், 

ஆரிதீதவதிவினராண்டிமேோயரரயிகங் ss eee டடத 

sr gC snnGsenonuL_éGu-epsC or preps ; உட டுத் 

இத்தொழிலேசன்தித்திரிசந்தெரிவைபோற்ஃஃ ட ஆ 

டோத்தருர்புல்லநிவினார். அ. Se 

-(B-&.) KISs பிணிக்கப்பட்ட--அநிவினர் அதிவினையுடையவரீடி 

அண்மி வயதால்--இளையராயினும் இளையராகவிருற்சாலும், தம்டைஃ - 

சங்களை---காத்தோம்பி பா.துகாதீ ௮-- அடக்குப பொதிகளேய௨க்னு. ' 

வார்கள்... புல்லநிவிஞர் அ.றிவில்லாதவரி-- மூதீசோறாஉம் மூதிர்ம். 

அவளருந்தோறும்--இீத்தொழிலே தஇமையாகிய தொழிலையே--- கன் 

றி நினைத்து--இரிததீ து இறிந் த-- எரிவைடோல் .கொழறுக்கைதீதண் 

மிபோல்- போத் த உட்டுளைக்குற்றம்,. அளருர்-நீங்கார்,(௭-ற )இஇ-ம் ட 

அறிவுடையார் இளையராயினுங் குற்றம்வராமத் தங்களைக்காதிது நடப் 

டார்கள், ௮.றிவில்லார் மூதிர்வய தள்ளோரானாலுங் ஞுநீறஞ்ெெய்தலை 
விடார்கள் என்பதாம். ௮ நிவினர்-எ, அடக்குட-ப,சம்மை-செடபுல்ல 
திவினஞா-௭, அரார்-படிடோதீது-செ, [பொத் துபோத்தெனநீஸ் ட.து.].. 

செழும்பெரும்பொய்கைபுள்வாழினு மென்னும்; ன த 

வழும்பறுக்க se இல்லாவாந்தேரை-வழ ம்பில் சர் ணக... 

நால்கற்றக்கண்ணு நுணுக்கமொன்றில்லாதார்.. 2௨௨3 

.. தோரடுத்குக்பெத்தியரிதயட வடவை வட கடட 
_ இ.ள்.) சேரை தவனளைக ள்--செழும் செழமித்த௨- பெரும் பெரிய. 
பொய்கையுள் தடாகத் தள்--என்றும் ஏறி. நாளணாம்-- வாமினும் வரழ்.. 

நீன்தும்-வழும்யு வழும்பெல்துக்கு தததி. அச்கலல்லாவாம் 
-நிக்சமாட்டாவாம்--வழும்பு குற்றம், இல் இல்லாத: சீர் இறப்புடை 
ய-- நூல் நூல்களை, கற்றச்கண்ணும் கற்ராலும்-- அணுக்கம் அட்டா. 

வறிவு--ஒன் தில்லாகரர் ஒன்தில்லாதவர்--கேர்கி தனம் Osis mar’ 

ள்ஞும்--பெற்தி சன்மை--அரிது அருமை--(௭-.று) இம், Sadar 
ள் பொய்கையுள்வாழ்ந்தாலும் வழும்பை நீக்கிக்கொள்ளாவாம் HY A 

- போல அறிவில்லாதரர் நூலைக்கற்றா ஓுமசன்டொருளையதித் ஜகொள் 
ளார் என்பதாம், ஒன் நில்லாதார் எ,௮ரிது-டடி 3 (அகத்தியம்) தில்: 

gr 

கில்லிரண்டுமெதிர்லறையிடைச்சொல். ட . (2) 
சணபலை நன்னாடகண்ணினல் ஜருவர். eee wee ஒட 
2 : a og wee a ச் . foe! 
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SUA. Weer 

'குந்தருழைநின்றுகூறுஞ்ிதிய்கர்கட்... Tes. 
செற்றாலியன்றதோதா.ஃ

 
eee noe) ee fae i 

(இ-ள். சணமலை-கூட்டமாகெயெபலைகளையும், ரன்னாட- தல்ல ராட்டை... 
புருரடையபாண்டியனே- கண்ணின்று முன்னின்று--ஒருவர்... ஒறாவ 
ருடைய,)குணனேயும்-சற்குணதிதையாகிலும்--கூ.ஐ.ற்௫- சொல்லுற 
கு,௮ரி.-அருமையாயிருக்க,குணன்-௮வர தருணம், அழுற்க-கெடட 
ஞுந்றம்-ஞு.த்றத்தை-உழைநின்று-அவறிடத் ஐ தின்று. கூறும்-செர் 
ல ம்,ரறியவர்கட்கு-௮ றிவிலார்ச்கூ-... நர. நாவான ஐ, ar Bp Onset ws 

கோ.எதினாத்செய்தசோ,(௭-)88இ-ம்- பாண்டியனே ஒருவர்குணதி 
தைப்புகழ்நீ துசொல் லஓுசலரிதாயிருக்கவவர்கள்பன்னின் அஇசழ்நீனா 
சொல்லுஞ்டுதியவர்கட்கு தாவெதிறாதீசெய்கதோஎலவ்பதாம்.0செ.தா- 
௭,எதழுலியன்றதோ-ப,ஆல்-௮சை. (mY) 

கோடே்தகலல்குத்பெண்டி, ரசமீ்பெண்ணீரீமை% 
சேடியர்போலச்செயறேற்ருர்-கூடிப். we eee ne 

£41 AIDA HSESEHC irs S6cd(o) Ls efor exc False Lo. 
மதித்திறட்டர் மற்றையவர். vee அவக லல வ உ வத 

. .(இ.ள்.) கோமி-இருகராசொண்டு-.-ஏந் அ-உயர்ர் அகல். ௮௫ 
டன்த--அலகுல்-அல்குலையுடைய--பெண்டிர்-குலமாகர்- சம் SLO, 
பெண்ணீர்மை-பெண்டன்மையை- சேடியர் டோல-தாதிகளைப்டே௱ 

ல,செயல்-அஜு செய்தலை--சேற்றார்-அதியார்கூடி- சேர்ர் அ, புர 
ப் பெரறுச்சம்போல-பு தியவெள்ளம்டோல, தம்-தம்முரடைய- பென 

ணிீர்மைசாட்டி-பெண்டன்மையைக்காட்டி,மந்றதையவர்- யொதுமாத 
. ரீ--மஇதிது -திம்மைமதித் ௮---இறப்பர்-நடப்பார்-- (எ-று) 'இ.ம்- 
. ஞகுலமளிர்தங்களையலங்கரித் அக்கொள்ளா்ரீ- விலைமகளிர்சங்களையலங்௯ 
ரித். தககொள்வார்கள்என் பதாம் பெண்டிர். ள்,தேற்ருரீ-டடிமற்றை 
யவர் எ,இதப்பர்-ட,% (அகதீதியம்) மத்றையசைநிலைசட்டி தனெயமே 

4
 சளிர்மேலேநிற்பினுரீதட்டாமதீசெல்லா.. seer sot 

'வளிநீரர்மாதோசுயவ-ரளிநீரார்க்.2.- உட கக உட எட் 

சென்னுனுஞ்செய்யாரொனைத்சானுஞ்செய்பவே... x 
. யின்னாங்குசெய்வார்ப்பெறின்ஃ:. 242 வவட வத 

.. (இ.ள்.) கயவர்-€ேேமக்கள்--தளிர்மேலே-தளிரின்மேலே, SSO om 
coe நின்றா அ.ம்--சட்டாமல்-அ௮டியாமல்--செல்லா-உள்ளி தங்காது உளி 
நீ ரர்-உளிகளுக்கொப்பானகுணமு டையவராவார், அளிதீரார்க்கு.. நிரு : 

பைசீனாணமுடையா ர்க்கு--என்னானும்- பரசாகி அம்,செய்யார்- உதவி | 
செய்யார்-.-இன்னாங்கு. துன்பங்களை, செயிமார்-செய்பவர்கசை.-பெ 
கின்-டுய்த் (RO — எனை ச்சானும்- பாசா லுமோரு தீவி--செய்ய-செய்



கு 

a சி | | we ராரா, 

ர் 

வார்கள்--(௪-.)%இ:ம்; த்மச்கள்ருபையையுடையோர்க்குக்சொ 
டார்கள் ,தன்பஞ்செய்பவர்கருநக்னுல், கொடுப்பார்கள் - என்பதாம், 

(4 கயவர் எ,செய்ட-டடிமாதேர-ஷ அ சைன். “(@) 
மலை paper EHHG Mac iw ss கடக்க nee) ware wee SR 

விளை நிலமுள்ளுமு ஐவல்-இத.ந்தொருவர். oe ee ann 

Gels sor potenat et 6 ஜோர்கயற்தன்னை... 38 
- வைததையுள்ளிவிடுஞ். 2.2 உக்க கக்க பககக உக உட்க சக கசக்க த 

பட (இ.ள்.) கு றவன்-வேடன்---பலை நலம்-மலையி லுள்ள.நன்மைகளை, ௯, 

ன்ளும்-௪ ண்ணுவா ன்--உழவன்-பயி செய்வோன். -பயற்த-பயன்றத் 

த. விளை திலம்-விளை நிலத் ௪ நன்மைகளை--உள்றாம்- எண் ணுவரன்ட- 

'சரன்[2ர7-மேலோர்--இற தீத-செதெப்புடைய ஒருவர். ஒருவர். செய்த 

செய்த-- நன்று. நன்மைகளை--உள்ளாவர்- எண்ணுவார், சுயம்-இஜ்மக 

ன்-.தன்னை-தன்னைவைததை... ஒருவன்வைததை--உள் லிவிடிழ்- எண் 

ஹுவாவட்- (௭-௮) இ-ம்,லேடன்மலையின்பலனை யெண்ணுவான்உழு 
டன் நிலதீதின்பலனையெண்ணுவான் மேலோர்பிறருசவியபலனையெ 
ண்ணுவார்கீமீமசன்ஒருவன்வைதசையெஸ்ணுவான் என்பதாம். ௪ 

யம்-எ உள்ளிவிமிம்.ப,வைசதை-செ(இதத்தஎன்ப தினகரம்விகாரத்தா 
.திஜெொக்ச,து.) (த. 

ஒருதன்திசெப்தவர்க்கொன்தியெழு நீ.ச.௮4 Sin one 

பிமைநாறஞ்சான்னேர்பொனம்பர்-கயவர்கி.... * 

கெழு நாறு நன் நிசெய் தொன்றுதீதாயி. பகலக வக உக வத்த. 

.. னெழுரனுநீஇதாய்விடும்..: யவ க* வ கககக்க ககக்கககட க சத | 
LA (இ-ள்.)சான்றோ ர் மேலோர்ஒருறன்றி சய்தவர்க்கா- ஒருதவிசெய் 

த்வர்களுக்னு--ஒன்றி-பொருத்தி--எழுதீச-உண்டாயெ, பிஜை நானு 
ம். நூறுசு.ந்றங்களையும்- பொறுப்ப பொறுத் ASO) or alr reel ya 

watae-BidLs5ons@—T cp or தன் Blo ep நூறு நன்மைகளை,செ 

ங்.-பண்ணி-- ஒன் இஇதாயில்.ஒன்றுகுற்தமாகில்,௪ழு நாறும். மூன் 

செய்சவெழு நாற௮ுநன்மைகளும்-- இதாய்விமிம் - ஞுற்றமாய்விறும்-- 

(எ: -அ)இ-ம்-ே பாலார் தீங்களுக்ெ காரு தின் றி செய்பவர்களுக்குண் டா 

ன நாறுனாத்றங்களையும்பொறு.த் அக்கொ ள்ளுவார்கள் கஜோர்க்கெழு 

அறு ரன்திசெய் ௫ஒருதன்றிஞத் தமானால்முன்செப்தவெழு நான தன் 
நிபுங்குத்றமாய்விடும்.எல் பமாம் 6-சான்ஜளோர்- எ, டொனப்பர்ட்டடமி 

-ஜை-செ,தன்.நி-எ,ததாய்விமிம்-ப, பப்படம் (a) 
ப ் ஏட்டைப்பருவத் துமித்பிற நீசார்செய்வன. உ 22 38 

மோட்டிடத் அஞ்செய்யார்முழுமக்கள்-ே காட்டை& 

வைஞ்செறிட்பினும்வாட்கண் ளாட்டன்தி nee உலவிக். 

'செயிர்வேமமானாதலின் ௮... ந ௨௩௨௧ உ ச உட்க 98m rete wi



குமாரை, ரிசி 

. (@)-cits) வாட் கணளுட்ட வாள்போலுங்கண்களைபுடையவளே.." Ly 

ன்றி.பன்நியான௮---கோட்டு-கொம
்மினிடத்து--ஐ- ௮ இய வை 

சம்-வைரமான௮--செதிப்பினு ம்-தெருங்கியிரு
ரீகா ஓம்--. செயிர்- 

கோபம்பொருந்திய--வேழமாஞுதல்-பானையாகுசல்--இன்று-இல
்லை 

_(அ.துயோல)முழுமக்கள் ேமச்கள்--ஏட்டைப்பருவத் தம்-சரிதி 

திரகாலத்.தம்--இந்பிறத்தார்-.2ற்குடியி தீபி
தத்தார்-- செய்வன. Cx 

ய்காரியங்களை-_ போட்டிஃடத்தும்-செல்வத்தினிடத் தம். செய்யார்- 
செய்யார்சன்,(௭ ஐ) 59-ம்.சொம்யில்வைர படைத்தாலும் பன்தி யா 
ளையாகாு௮ தயோல மேலோர்வறுடையித்

 செய்காரியங்களைக் Ss 

மச்சள்செல்வதீ இடத் தளு செய்யார்கள்-எவ்.பசாம், (௪ மே மூமக்கள்- 

ஸசெய்யார்-ட,செய்வன
-ளெ. 

(௮) 

இன்றா.துமின்னிலையேயாஅபினிச்சிதி௮.-.--2-ஆ 
தின்று துமென்னு நினேத்திருதீ-தொன்திஃஃ௨ 5௮௨௧ 
யரையின்ப இந் த௫ம்யுள்ளம்வேஇ.ஃ. +0 பம் 
ய] BD GR: 2 வருகி  * அ 
“மாரையிலையில் மாய் நீதார்பலர்: ete eae we wana ote 

(இ-ள்.): இன் ..இன் று--அ தும் செல்வம்பெனுவோம்..- இந்நி 

ஆபயே.இப்டொழுசே--௮ தும்-ிபறுவோம், இனி-இனிமேல்-- எறி 

து.இநிறுபொழுது--தின்று-சழித் து. அ துமென்னு- GugGam 

மென்று. நீனைத்திருர்_து-எண்ணியிருரி g9— ஒன்றி-பொருத்தி--௨ 
- ரையின்மஇழ்றீ து-சொலலால்மகழ் நீ த சம்ம ள்ளம்-சம்யூடையம 

-னம்--வேருடு-வேபட்ுி மரையிலையின்-தாமரையிலைடபோல---ர 

.பீத்தரர்- இறந்தார் -பலரீ-௮ேேரகர்-- (௪-2) 2%இ-ம்.௮ரேகர் இன்னா 

“லாழ்வோமிப்யொழு துவரத்வோ -மினிச்ெகாலம் சென்றுவாந்வேர . 
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நீசச்செற்தெல்--வயனிறைய வயல் ரு முவஜம்-- காய்க்மும் aria 

olen 'வளப்பமுடைய---வயல்சமனிஞம் நீச உர க்கிய 

புடையபாண்டியனே -- தழ்தையறிவ மிதாவினகிவே -- ப்கன flag |



பிள்சோயநிவு---(௪- 9) 2இ-ம், பாண்டிய? ன பிதாவுக்குள்ளவநிவே பி 

ள்ளைஃகறிவாம்என்பகாம், 02” தந்சையறிவு-எ,மகன திவ ப... (a) 

உடைப்பெருஞ்செல்வருஞ்சான்றோருங் கெட்டுப் டட ஆ 

புடைப்பெண்டிர்மக்களுக்கழும்-பெருகுச் .... ௨. ௬ 

கடைக்காறலைக்க ண்ணதரடுக்குடைக்கால்பேற் உ. உ ஆ 

டு $ீழ்மேலாய்நிறந்குமுலகு கடட உக்க aos தை ஏ] Me 

ர இடள்.) உடை பொருளுடைய-- பெருஞ் செல்வரும் மிக்கசெல்வ 

ரும்--சான்னோரும் பெரியோரும்--செட்மி அழிதீ அட புடைப்பெ 

ண்ஷர் வைப்பாட்டிகளுடைய--மச்களும் பிள்ளைகளும், சீழும் Eras 

னவர் களும்--பெருகி பெருத்.த---கடைக்கால சடையிடத்த அ, கலி 

“சகணைணதாடு மூதலிடத்ததா--குடைக்சால்போல் குடையினுடைபு 

சால்போல--€ழ் Sor ew gy— மேலாய்நி ற்கும் மேலானதாய் நி BED | 

உலர Ddavas—(a-g1.) 2௫-ம், செல்வர்சளாம் டெறியோர்களுங் 

கெட்டு வைப்பாட்டி, Gait Yar & car) Bhunssen பருதி த அடை பச் 

ன்காலைப்போல ருடியடி.யாடி அிழுடியாகுிக் கீழ்போலாயிருக்றாம்- 

உல்.என்பகாம், ௪ உலகு-எழுவாய்-நி ற்ஞும்-ட::.னிலை, ப (௮) 

இனிபார்தநநெஞ்சத் அதோயுரைப்பவறீதோய் பட ee 

தணிபாசவுள் ளாமுடையார் மணிவரன் தி. பக eee tee 

, 'வீமுமருவிவிறன்மலை தன்னாட: + « ves” see was a 

வாழ்வின்வரைபாய்தனன்று வக tee tee eee 
. (இ-ள்.) மணிவயரன்தி மணிகளைவாரிக்கொண்மி...வீ முமருவி. விரு 

- இல் தயாற்றையும் விறல் பலம் பொருநீதிய--பாலை மலையையும். ந. 

ன்ஸ்... நல்லநாட்டையுமுடைபபாண்டிய சே, இனியார் இனியசதே 

இத், சம் தம்முடைய நெஞ்சத்து மனது ள்--தோய் துன்பத்தை 

உரைப்ப சொல்ல--௮நீ 2 நரம் அத் துன்பத்தை தணியாத பர 

௫2--உள்ளமுடையார் மனமா டையவர்--வாழ்வின் வாழ்வதிலு = 

ஷ்மாபாய்தல் பிலையியேறிவீ£்சல் தன்று Soo g—(o7-L 82). 

பாண்டியனே இரேகர் துன்பத்தை நீச்சாதவர்கள் வாமுகெஇலு பூலை 

மேலேதி வீழ்தீதிறத்தலேதலல த என்பதாம். (*: வமாடாய்தல்- ௭, 

டட 5 GO Mle 

புதுப்புனலும்பூங்குழையார் ரட்புமிரண்டும் ௨ ஆ 
வி.துப்பறநாடன்வேறல்லப்-புதுப்புனலு.-.- ஆ 

 மாரியறவேயறுமேயவரன்பும் bes கவட வடட ஷி 

_.  வரரியதவேயறும்... ௨ டல கெட்ட bee ஆ 
. (இ-ள்.) பு.துட்புனலும் பு அநீரும்-- பூங்குழையார் அமிூயெஞ்ண் 
டல த்கையுடையவர ௮---நடீபும் சினேகரும்---இர ண்டும் இவ்விர ண். 
டும்--வி அப்ப 2 மயகீகமற்..- நாதன் ஆராயில்--- மீ வறலல் வேறுபா 

டில்லை--புஅப்புனலும் பன்திரும். மாரியறலே மழைநீங்கவே.௮. 
டசி ட்ட



அறும்  அதறுப்போம்,௮வரன்பும் அம்மாதரன்பம், வாரியதவே பெ 
ருள்வரவுநீங்கவே---அ௮றும் அற்றுப்போம்-... (௪-௮) 2”: இ-ம், புஸு 
வெள்ளாம் வேசைர் நட்பும் ஒன்ரரும்மழையிலலாவிழல் பு வெ 
ள்ள.மில்லை- பொருளில்லாவிடில்- வேசையரன்பிலலை.என்பதாம்.03 ௮ 
ன்ட-எ,அறும் பட . (2) 

1168 Oss A- ep bA Am. 

Ae SS CSR Co Cont ce cE EGS அப த வையை 
௬௮- அம்-அிஇல்ரரம் 

- பொதுமகளிர். 
meee DD fe ௭௮ அவையை ட்ட ட் | 

. 9) bo STO. a~ urearéeqbO ur gers) பலேசையர்சன்மையைச்சொல் 

விளச்சொளியும்வேசையர் ஈட்புமிரண்டுந் +o [சலாம் ் 
துளக்கறநாட.ல் ேவேறலல-விளக்கொளியு.... eee . 

தெய்யத்றதசண்ணேயுமேயலரன்புல்... ree 

கையற்ற்சண்ணேயறம் 8 ஒலக wee em oo 3K, . 

(இ. ள்.)விளக்கொளியும் விளக்னெ பிரகாசமும். வேசையரீநட் 
பும் வேசையருடையசிேசமும், இரண்டும் இவ்விரண்டு ம இளகி, 
சற சூற்றமத:--நாடண் ஆசாயில்---வே றட லல வேறுபாடில்லை, ௦ தய்ய 

ந்றசண்ணே தைலம்வற்றியபொழு௮-- விளக்கு விலக்னொடைய, ஓ 
ளிபும் பிரசாசமூம்- ௮ம் ௮தறுப்போம்-.- (அதடோல) அவரன 
பும் ௮வ்வேசையரன்பும், கையநிறகண்ணே கைப் யொருளர்றபொ i 
Cp.a— pre அற்௮ம்போம்-- (எ-று) $இ-ம், தைலம்வற்றியடொ 

மேதி ஸ் விளக்கிஞெளியந்றுப்போம் (அ அபோலக்) கைப்பொருளற்ற. 

பொழுது Gaisne Lit ஈட்பற்றுப்டோம் என்பதாம் ௪ நட்பு Oyo) LF 
ED LJg@T- உ-ம்-அ௮/சைகள். (8): 

... அங்கோட்டகலல்குலாயிழையாணம்மொடு... ௨௨.” 
செற்கோபோமிஒமேயென்றாஸ்பற்-செங்சோட்டின். 4 
மேற்காணமின்மையான்மேவாதொயிக்சாளே:.. 

் காற்கானோப்காட்டிக்கலுழ்நீ த: tee ee கட்டுதே 

(இ- ள்.)- ஹிம் அம. கோடு பக்கம்-- அசல் அகன்ற. அல்குல். 

அல்காலையபுடைய---அம்:ஆய்நீத-- இழையாள் ஆட ணங்களேோதீத்ரிதீத 
வள்--நம்பொடு தம்நுஉன்.- செங்கோடு செவ்வியமலைச் சரத்தின் 
மேல், பாய்.தும் எதிவிமுவோம், என்றாள் என் சொன்னவள், செல். 

"கோட்டின் மேல் செவ்வியமலைச்செொதீதின் மேல்ஏறிவிழுத தீ, காண 
டம் யொருள், இன்மையால் இல்லாமையால், கால்: சன்கால்களுக்கு, சர் 

ப ல் வரத்த்தினால்வரும், தோயம்: 'தோயை, காட்டி "காண்டித்து சல ம்ரது- 
முனு, மேவா தட்ன்லரானு;த தித்தாள். BEB exe s( or 201 JB) shaw 

 



| பொதுமகளிர். ௱௫ு௫ 

அழயெஅல்குலையுடையவள் நற்மூடன்மல
ைமேலேதிவிமுவோமென் று 

சொன்னாள்-பொருளில்லாமையால்மல
ைமேலேறிவி (pe SOG sopra 

வாராதிருநீதாள்-௪-ம் 03 ஆயிஜையாள்-௪,ஒ மிநீதாள்-ட;ஏ-மன்-௮சை 

அங்கண்விசம்யினமரர்தொழப்படுஞ்.
 ட பல்வலி உக கந்த : 

செங்கண்மாலாயினுமாகடபற்-றந்கைக் ones eee veo 

= சொடுப்பகொன்நில்லாரைக்கொய்தளிரன்னார
். உட % 

் விடுப்பர்சங்கையாற்றொழு
.து.4 owe உ oe. ‘pete 2h \ 

| 
4. 

(இ-ள்.)கொய்-கொய்யும்-தளிரன்னார்- தளிர்போறுே மனியையுசை 

உவேசையர்---அம்-! மூய--சண்-இடமகன் ந,விசும்பின்-சவர்ச்சதஇ 

ல், அமரரீ-ே சவர்களால்,சொழப்டடும்-வணங்கப்படும்,செங்கண்-இ ap 

'சசண்களையுடைய--மாலாடு ஓம்-இநீதி ரனாகிலும்,ஆக- ஆ EEGL_O Gy 

தற்கை-தப் தகையில்கொடுட்ப த-ே கரடுப்பதற்கு, ஒன்று- ஒருபொ 

ருளும்--இல்லாரை.இல்லாதவறைசங்கையா ற்றொழு௮- தங்கையாற்னு 

ம்பிட்டு,விரிப்பர்-விட்டுவிடுவர்--(௭-௮)8%இ-ம்.வேசையர்கள் இந் இ 

சனாகிலும் கைப்பொருளில்லாரை விடடூவிமிவரீ-எ-ம்,0௪ தளிரன்னார் 

எ,விடுட்ட/-ட,இல்லாஸா-செ,மன்-ஒ ஜியிசை... ன க (*) 

 .இணமினெஞ்சத்சணிநீலக்சண்ணாரிக்னாக்
 விடட வ 

... தாணமில்லாதார்கவேனையர்-சரணவே.ல ட டட நத. 

செக்கூரீர் துசொண்டாருஞ்செய்தபொருளுறட
ையா 

ரக்காரமன்னாரவர்கீனா கடல ட்ப வல்சி க கக்க வவட ட உக்க 0 
* 

...(இ.ள்.5 ஆணம்-அன்பு..-இல்-இல்லாச--நெஞ்ச தீ.௮- மனதையும்; 
அணி-௮ மய, நீலம் நீலோநிபலம்போலும், கண்ணார்க்கு-கண்களையு , 

( டையவேசையர்க்கு--காணம்-பொருள்---இல்லாதார்-இல்லாதவர்க 

ஸ்,கவேனையர்-விவிதி.அச்கொப்பானவர்--சாணவே-யாருங்காண) செ 

க்கு செக்கை, ஊர்நீனு-செலுத்தி,சொண்டாரும்-சொண்டவரும், ச. 
ட்த-சேடிய)பொருளுடையார்-திரவியமூடையவர், அவர்க்னு- ஏல்வே. 
OFS G— SEIT மன்னா-சருக்கரைச்ெ சாப்பாவார்(௪-௮)9%இ-ம். 

பேசையர்ககுப் பொருளில்லாசார்விவித் தக்கொப்பாவார்-டொறாளு 

ள்ளவர்.அ௮சுத்தராகிலும் அவ்வேசையர்ககுச்சருக்கரைக்கொப்யாவா& 

என்பதாம், இல்லார்-௭, அனையர்-டடிக0-செ,உடையார்-௭) அன்னார்- 

அக்கு ட ப ப ட்ட. 
பாம்பித் கொருதலைகாட்டி.யொருதலை. கடக் வர கட உக ஆத 

சேம்படுசெண்கயத் துமீன்காட்டு-மாங்கு. sree 

மலங்கன்னசெய்கைமகளிர்தோள்சேர்வார் vo. + 38 

,விலக்கன்னவெள்ளதிவினாரீஃஃஃ2௨௨ sarees rae eo 
' 

.. (இ.ள்.) விஜநங்கன்ன-மிருகங்களை் win $8—Gla at or Al ent Karst 

எறிவுடையார்--பரம்மிற்கு பரம்பித்னா, ஒருதலை-ஒருகலையை, காட்டு



௬ (பொதுமகளிர். 

காண்பிதீ னு, ஒருதலை ம த்ஜெருதலையை--தேம்படு சேனுண்டாறு ம: 
லர்பொருநீதியகெண் தெளிந்சகயத்து தடாகத்தில், மன் மீணுக்ளு 

காட்டும் காண்பிக்கும்--மலங்கன்ன விலாங்குமீனையொ தீது, செய்கை... 

செய்கையினையுடைய--மகளிர் வேசையர் கோள் சோள்களை, சேரி 

வார்-௮ணைவார்,(எ-௮)2-ம்-அ.திவில்லார் விலாங்னுமீனுக்சொப்பா 

“இய செய்கையையுடைய வேசையசைச்சேர்வார்கள்-எ-ம், 0 வெள்ள 

..திவினார்-எ,சேர்வர்-ப,ிசோள்-செ,ஆங்கு-௮சை, | (@) 

டொத்சு நூற் சல்லும்புணரீபிரியாவன்றி லும்போ 3 

னிதச லுதம்மைப்பிரியலமென்-௮ரைத்க ve Lene 

பொற்ஜெடியும்போர்த்சகர்க்கோடாயினாணன்னெ 

நிற்நியோபோதியோநீ.-- wine + OOM Oe Te Owe x 

- (ள். சன்னெஞ்சே நல்லமனமே--ரல் நூலித்கோச்சப்பட்ட, 
பொத்த தளோத்க--சல்லும் மணிகளும், பூணர்பிரியா இணைபிரியாத, 

ன்திலும்போல் அன்தித்பறவையும்டோல.... நித்தலும் எதிதாளும், 
தம்மை நம்மை ரியலமென்று புரியோமென்ற... உரைத்க-சொன்் 

ன. ொற் டியும் பொன்வளையலையுடையவேசையும், போர்த்தக 

ர் போர்செய்யுமாட்டுச்கடாவின்காடாயினாள். கொம்பே பாலாரயினா 

ள்--நீ.நீ.நிந்திபோ என்னிடத் நிழ யோ, போதியோ அவளி 
டத்திர்பேோடருயோ-- (௪-௮) eB ம்-மனமேமணியும் நூலும்போ 
ஓம். ஆணன்திலும் பெண்ணன்திலும்போலும் .எ.ர் ராளூதம்மைப்பி 

.நியோமென்று சொன்னவேசையும்பகையானாள். நீ என்னிடத் தருக்கி 
-ுரயோ-அ௮வவிடத்தி தீபோகிராயோ-என்பதாம். 6 நீ-௭$ Ag AGC wir 

போதியோ ப வ (௪) 
ட ஆமாபோனகயெவர்கைப்பொருள்கொண்டு wee 8 

சேமாடோத்ும்பு தாஉஞ்செலைக் அணன்பினை .. * 
'யேமாநீதெமதென்திருத்தார்பெறுபவே படக்க வக 

PMLOTLDLID TTD ae eversee se cneeee சக வட டட௬௧ ஆத 

(இன்) ஆமாபோல்சாட்பேசுவைப்போல..-.நகஇ-இன்பூறந2,௮ 
வ்ர்கை-அவர்சையிலிருக்கும், பொருள்சொண்டு-பொருளைக்கைக்கொ- 
ண்டு -சேமாபோல்-இடபமாயெமிருசம்போல, குப்பு ாஉம்- கு.இதி 
தோடும்,சல்லைச்சண்-சாமியாயெவேசையிடத் த, அன்பினை-அன்டைடி 
எடாாநீ ஐ-மெய்யென்றேமாநீது, எமதென்றிருநீ தார்-எம்முடையெ s 

ன்திருந்சவர்--தரம்-சாங்கள்- பலரால் அனேகரால், நகை இகழ்ச்டு 
“யை--யெறுப பெறுவார்கள்(எ-)- இ. இ-ம்- காட்பப்பசுவைப்போ 

ஐஇ ன்பு றந்ிப்பொ ருளைச்சைகசொள்ளுஃ்வேசையரன்பைமெய்யெ 

ஸ் திஞுதீதவர் பலராலிகழ்ச்சிபெறுவர் என்பதாம். 0, இருந்தவர்-௭, 
(4) அஇபஅப்-ப;ரகை-செ,ஆம்-௮சை.



பொனுமகளிர், att (Ig) 

eer gsGur dGedlodami Guach Heb ernie. oe 

கரமார்ந்தபோதேசகர்கீகோடா-மானோக்கிற். os 03% 

றன்னநறிப்பெ ண்டிர்தடமுலைசே ராமே.ஃ% ௨-௨ ௨௩௪ உலக் 

செற்றெநிச்சேர் துமென்பார்..... டக உவ உவ வநத 

(இ-ள்.) செற்றெறி செவ்வையானவழியில்--சேர் மென்பார். of 

படைவோமென்று சொல்லுவோர், ஏமாநீதபோழ்கன் காமுகரீபொரு 

ளேமாதீதகாலத்.து--- இனியார்போன்று அவர்க்கின்பமுடையரர்பேச 
லாை-தாமார்ந்தபோதே அவர்பொருளிலலாதிச்சு த்தசாலதீ ஆ, இன் 

Gyr res சதி ருவாய்--- தகர்க்கோடாம் ஆட்டுச்சடாவில் சொம்புயோ 

லாகும், மானோக்கின் மான்போலும்பார்வையுடைய- தன் கெதி த 

மைகள்ளவழியிலிருக்கும்--பெண்டிர் வேசையர்களுடைய- St 

லை பருத்தமுலையினிடத் சேரார் அணையார்---,(எ.-ு)%இ-ம் ல் 

வழிச் சேர்வோமென்பவர்கள் சாமுூசர்பொருள் ெ காடுக்குங்காலத.௮ 

தேசமாகவும், கொடாக்சாலதீ அப்பகையாகவுமிருக்கும் வே௫ியரைன் 

சேரார்கள் என்பதாம். என்பார்.ூசேரார் படிமூலை- செ, ஏ-௮சை. 

ஊசெய்தெஞ்சநீசம் முூள்ளடச்சியொண்ணுசலா. 

் சேதமொமிந்சமொழிகேட்டுத்-தே
றி- ௪௨௬ as 5 ஞ் டு 

எமொன்றுகொள்காருங்கொள்பவேயார்க்கு Bree % 

Slog antec apt LOG @oitewsssseceee eae உட உழி. ர் 
“ ப 

... (6-ள்.) ஒண்ணுசலார் ஒளிபொருத்தியதெ2.தியையுடையவர், ஊன: 

ஹ்-வருத்தம்-- செய் செய்யும் நெஞ்சம் மனதை--தம்முள்ளடக்கி 

 தங்க்ளுக்குள்ளடக்கி-- தேற செளிய--மொழிந்ச சொன்ன- மெல 

ழி சொல்லை,கேட்டு கேட்டு, சேறி அகதிரீ.து--எமன்று.எம்முடை 

யவரென்னுகொள்வாரும்.கொள்பவரும்--. கொள்ப சொள்ளுலர்-- 
பார்க்கும் எவர்க்கும்--சமரல்லர் சந்றத்தாரல்லரீ,. தம்முடம்பினார் F 

Lbape thangs L0dsr Sejan LWaity( oT- gy i இ-ம். வேசையர்சொன்ன 

செர்ல்லைக்கேட்டிஅவர்களை த் சம்முடையவரொன்௮அகொள்பவர்யாவர்கி 

குஞ்தேகரல்லர்தம்முடம்பைத்தமக்காசவுடையவர்என்பதாம்
. 028 

ஸ்ஞுடம்பினார்-ஸூசமரல்லர்-ப;ஏ-௮சை. (க) 
உள்ளமொருவனுழையதாலொண்ணுூதலார்: eevee 

earagsr p செய்புங்கருத்செல்லாநீ-தெள்ளி ட த 

யறிர்சவிடத் அமறியாசாம்பாவள்ு ஃ. ௨௨ உரக் கடத் 

| Oe Aswan Goaaliteereoe. aes கவ ககக்க eee ட்டு 

.. (இ.ச்.)ஒள் ஒள்ளிய--அசலார் தெத்தியையுடையவேசையர்-.௨ 
ள்ளம் தம ுள்ளம்---ஒருவின் ஒருவன் --உ௮ை மயதா இடமாக-- அள்ள 

gare களவால்---செய்யும் செய்யும், சருதிசெல்லாம். தினை வெல்லாம், 

தெள்ளி ஆராய்ச் அ, அதித்சவிடத்தும் அதித்தவிடத்தும், பாவம் தீவி



«Go .. பொதுமகளிர். 
ஊ... செறிந்த நெருங்க உடம்பினவர் உடம்பினையுடையார் ச a 

யார் அதியாதவரரவார்--(௪-௮)*இ-ம்- பாவிகள்வேசையர், மனசை 
வறிதீ அமதியாதவராம், ௭- ம். உடம்பினவர்... ௭, oof Bitsy i ப, ஆம்- 

அவ்ன்... (ம ) 

ப பொதுமகளிர். முத்தித்ன. 

ike Se Sle Me sk slesasle she She sHeseskokoksk hale sske 8 
௩ஆ-ம்-௮] இசாரம், . 

கற்புடைம களிர், 
eS Me tis : 

'அ்சாவ.து.- சற்புள்ஏமாசரிசன்மையைச்சொல்லுசலாம்? 

அரும்பெறற்கற்பினயிரரணியன்ன..2 2௨௨ ட்ட 

பெரும்பெயர்ப்பென்டிரெனிலும்- விரும்பிப். ஆத 

பெறுசசையாதபின்னி.த் தபாரின்மையேபேனு: 4 க் 
நறு GO BI OOS GIP oven eae ewe ee ee cha பதித் 

(@-ar.) ) அரும்பெறல் பெறுதற்கரிய கதவின் கற்புடைய, அயி 

ராணியன்ன. இந்திசாணிச்சகொப்யான, பெரும். ே )பரிய--பெயர் பெ 

யரையுடைய--பெண்டி.ரொனிஞம் மனைவியாகி ஓம்-- விரும்பி இச்டி 

2௮,பெம்(அனபலிச்சப்)பெத்ற--.ரசையால்: இச்சையால்--- பின் 

விற்பார் (சன்னழசைக்கண்டு)பின்னித்பவர்-- இன்மையே இல்லாடை 

யையே--பேணும் பாஅகாக்கும்-- நறுறுகலா்ள் பரிமளடு தந்தியை... 

யுடையாள், நன்மை தோயகநடையு) நன்மைக்கு--- ணை ுணேயாவர. . 

ள்--(௪.- அ)2%5இ-ம். இநீதிராணிச்கொப்பான செல்வமுள்ளவளானா, இஃ. 

ib seta pis Gur Si ose ள் பணய ர PLY, 

டையவள்-என்பதாம். (ரு றுதலாள். எ ுணை- -ப.. (s) 

குடநீரட்டுண்ணுமிடுக்சட்டொழு அல். - a பகட்க நக் 

சட னீரறவுண்ணுங்கேளிர்-வரினுங் wos ss eee eee 

மனிபைகையாரளன்னும பொட, ctr ae 

மாதசர்மனையா EQUINE cree a 22 beeen ween ele 

_ @- or Se Bt ஒருகுடநீரால்-- அட்டு. மைத்து உண்ணும். ப 
க்ஞம்--இடுச்கட்பொழுதும். e029 rare é glb—s1e அடலின்டி தீரீ- 

நீறணி, முத்ரா உண்ணும் உண்ணும்-- கேளிர் இனத்சாரி-.- வரி 

லும் வந்தாலும், ,கட்லீர்மை செய்கட்வம்னுணக்களை, 6 கையாறு ஒழுகி. 

கவழியாக) கொள்ளும் 'கெரண்டிருகிகும் மட மொழி! மென்செர்ல்லைய 

டையமாதர். | tone techy recat மனைவாழ்க்கைக்ளுத்தக்க மாட்டுயாள்- டெ 
a மையையுடையாள் (௪-௮) இ-ம். ஒருகுடைதீரித்சமைத் அண் ட். 

ம்ல்நுமைக்சாலதி git! கட்னீரைஞாற்றுக்க் ருடிக்குஞ் சற்றதீதார்வற்த௱் 
  



கற்புடைமகளிர்.. am Bie 
ர் 

லுஞ்செய்கடமையைக்சொண் டருப்பவளே இல்வா டீ ம்க்ை கக்ருரிய டனே 
யவளாம்.௪-ம். மாதர் எ_மாட்டியாள்-டட | (2) 

- தாலாுமாுய்தனிசிநிதாயெப்புறணு... 4 ஆ 
- மேலா௮ுமேலுறைசோரினு- மேலாய... வட த 

“அல்லானாய்வாழு நூரர்தத்புகழுமாண்சத்பிஃ ட்டது 
னில்லாளமர்நீிதசேயில், 2 படட ஆ 

( aa) நாலாம்-தாலுஇக்கும்.... அ ரப். அஜியாய்- தனி பிசவுஆ 
இதிதாப். இநியதாய் எப்ப ஐனும்- எவ்வி. .2.னம்--மேலாறுட போல்வ, 

ழிய்ா£ம்--மோல்- தம்மேல் -உழை-மலழுநீர்--சோரிணு(ம் - “சொரித்தா 

டி ஓம்-- மேலாய- போலாகயெதருமங்கள்செய்ய-- வல்லா om ri “ae Gir மய 

“டை, _யவளரய்--வாழும் - erase Cp >— ear i Gary rie திபுகழு மத 

வனைப்புகழும் மாண்; பருமைபொருதி நீதிய, .கற்பின்-சற்புகூடடடி 
இல்லாள்- மனையாள்--அமர்த்த தே -பொருத்தியகே-இல்.பனையாளு 
ம்--(௪-ு)24இ- ம்- வறுமையிலுதிசருபஞ்செட ட்யுமனருடையவள்.வா. 
'இத்இருப்பசேவிடாகும்,எ-ம், இல. -எ,அமர்நீத துப... . 2] 

- கட்கினியாள் காசலன்சாதல்வமைடனைவா tere cree By 

- .சூட்முடையாளூர் சாணியல்பினா. CGE... vee ee, ae a 

WR. 8 5 SM 19. Use GF gps am (= +. an: eet ec eee eS ட “ட ட... 

| மடமொழிமாதராள்பெண் a ee ee 

. (இ.ள்.) கட்ஞு- -கண்ணுக்கு--இனியாள்- - இனியவளரய் சகலன், 

நாயசன்- ar saa) வகை-இச் இக்சத்தக்கவைகளை--புனைவாள்-அலக்கரிப், 
ய்வளாய்,உட்னாடையா ள்- -அஞ்சதீதக்கவளாய்--ஊர்-உணராரர்க்சூ St, 

Guat - -நாண்தீதக்க. இயல்பினான் ரண முடை ப வளாய்-- ot. &- - நாயக ணு 

கீஞுப்பயர்.--இடனதிந்து-சமயபுதிசீ து. ஊடி -பிணங்டு-- இனி 
நின். இன்பதீ துடன் உணருப் (புணர்தலை)யறியும்-- மடமொமி-மெல் 
லியசொல்லுடைய--மாதராள் மாதானவள்-.பெண்- கத்புடைட்பெ 

ண்ணாவாள்--(எ-ு | 38) -ca. சண்ணி தீனியளாய் Houle DES வந்தவ 

ளாய்ஊரார்மதிக்கத்தக்கவளாயிருப்பவளேகற்டுல LiL Gi Ore SER Lor 
தீராள்-எ,பெண்-ஃப.. _ (#) 

'சஞ்ஞான்னுபெங்கவரெந்தோண்மேத்சேர்த்தெழினு, 

மஞ்ஞான் அகண்டேம்டோனாணு துமாஃ-லெ.ஞு ஞ்ஞான்று *: 

மென்னை செழிஇயிவ ர்கொல்லோ௦ெ 'பாருணசையாற் : oi நே 

பன்மார்புசேர்த்தொழுஞுவார் த? 
(கருத்த) முலம்சள்விலைமகளைப்பழித்சல்கூ. அலன் gs. . 

. (இ-ள்.) எஞ்ஞான்றும்-எ.ர் நாளும்--௪ ங்கணவரீ- எம்முடையநாயக 

*-எத்மோண்மெல்- எப்முடையதோள்களில் மேஃ--சேர்ந்செலினு! 

ம்-சேர்ந்தெழும்தாலும்--அஞ்ஞான்.று-விவாகள் செய்தவர் தாள்--௧ 

“ண்டேம்டபோல்.யாம்சண்டாம்போல-- தானு தம். வெட்கத்தையுடை



௬0. கற்புடைமகளிர், 

- போம் எஞ்ஞான்றும் சந்நாளும்--பொருள்-பொருஸின்-. நகை. 

Eire Der ane யால்--பன்மார்பு-பலருடையமார்யுகளை -- 'சேர்ற்தெ. 

மூருவார்-ே it eg நடப்பவர். GT OF OOF Ole 8 இயினர்சொல்லோ - என் 

னவரகத்தமுவினஞார்சளோ-- (௪...) இ.இ-ம்.௪ நீ. ராளுமென் கணவணைத்து 

 மூவினும்-விவ-கஞ்செப்த நாளிற்தழுவினா நீபோலராணமடைகிதேன் 

மெொருவிச்வசயால்எநீ நாளும்பலபேரைச்ே சர்பவர்களெப்டஒத்தரு 
விஞ ர்சளோஎன் ஒள்,௪-ம்.0சஒழுகுவார்-ஏ,என்னகொல்லோட்டடிஆல் 

சை பட. (டூ). 

உள்ளத gan tao @ Bu fT BOP cores இ: 

வள்ளன்மைபூண்டான் கணொண்டொரு-டெள்ளி ய 

மாண்மசன்கையிலயில்லாளனைத்தரோ.ஃ. voe.ee 0% 

: தாணுடையாள்பெத்றதலம் + doevee gow அச்சல்க்ச 3 

, (இ-ன்.டி உள்ளத் ௮-இசயத்து--உணர்வுடையான்-அதிவுடைய்வன். 
தய நாலற்று-கற்ற நூற்பயன் போலும் -வள்ளன்பை-கொடுக்குநீ' 

தன்மை பூண்டான்௧ண்-ட காண்டவவிடத் அ---ஒ ணெ பாரு ள்.- ஒள். 

சிப பொருளும்பயன்ப 3ிம்-ஃ-தெள்ளிய- தெளிந்த இண்மாகன் கை 

ப ஆண்மகன்கையி ல்--அயில்வாள்- கூரியவாள்-- அனைத் து. ஓம் . 

பாகும் நாணு பையாள்-ந ணருதடையவள்-- பெழ்தநலம்-பெற்கிரு 

க்னெற்சற்பினலம்--(௭- ௮) இம், ௮ Sao யான்- சந்ீறசல்விபய 

ன்படுசல்டோலும் கொடுப்பவன்கையி நீ் பொருள்ப்யன்படும் ராணு 

டையவள்பெற்ற சற்பூச்சுத்தவிரன்சைவாள்போதும்- எம். நலம்ள 

அனைத்து ப தல் அரோ அசைகள், a 
- கருங்கசொள்ளுஞ்செங்ெ காள்ளுநீ தாணிட்பதக்கென்” 

- இ௫ருங்கொப்பக்சொண்டானாரூர-னொருங்கொவ்லர 

நன்னுசலாரீதீதேரய்நீதவரைமார்பநீராடா..ஃ 4௨2 
தென்னையுந்சோயவரும் ப்ப சக்க! பட் கசக்க ௨௨௧௪ வடக வே 

. (sq 5 a) சலைவிதோழிக்குச்சொல்லிய து. 

. (இ.ள்.) ஊரல்-தலைவன்..-ஒருங் 2காவ்வா- po அுமொவ்வாதஃ ௮ இ: 

னுதலார்-.நல்லெ தீற்றியையுபடையாரை--தோய் றீ. த-சே ர்ந்த... வர். 

மார்ப. மலைபோலுமார்ட--நீராடா » Hi லேழமுழுகா-- என்னோ யூ 

*-என்னையும்--கோய-சேர--வரும் வருவரன்--(இஃ சறுயோலெ. 

னில்) சருங்கொள்ளும்- கறுத்தகொள்ளையும்--செங்கொள்ளும்- வறு 

pGer ள்ளையும், தாணிப்பதக் கென் ஃபண தத க்கு தாணிப்பதக்கெண் 

| அ-ஒருங்கொப்ப-சரியொச்ச--கொண்டானாம்-  கொண்டான்யே 

அ எகும்.(௭-௮)இ-ம்.என்னாப்சன்பல்பாதரைச்சேர்த் அ நீசாடானு 
எல்னைச்சோவருவான்இஃசெனுபோகெனில் ஒருவன்கருங்கொள்ளே் 
கிஞ்செல்சொள்ளயும்பணச்சுக்குதீனீணிப்புசச்கென்று கொண்டா ன்போதும்,௭-ம்.(ரவரன் வரும் பட. (ஸு 

ர் 

  

   



கற்புடைமகளிர்.* சக 

கெர்டியவைகூர திபாண நீகூறி... வெட்டு 

னடிபையவிட் டா அரந்கிச் /சின்று. அடிய... ௦ oe 

னிடக்சண்ணனையயா கூர த்கதஞல்.. 42 படக்க ஆ 

வலக்சகண்ணனையார்ககுரை ae pee eo er ae (சி
 ட் 

(8% ரூத்.) தலைவிபயாண BDETBE சொல்லிய ௮. 

(இ-ள்) பாண-பாணனே--கொடியவை-சொடியசொத்களை.-அம. 
ஞுதி- _செரல்லாதே-- நீகூ தின். நீசொல்லில்---யரம்- சால், ஊர ற்ஞூ-றா. 

ப்கணுக்கு- அடியின் -உடிக்கையின்.- இடக்கண்-இட அபக்கதிதை-., 

அனையம்-ஒப் பாலேம்,அதனுல்-௮ சனாலே--௮ி.- ௮ டயை--பைய 

டுபள்ள--இட்டு-வைதீது--ஒ.த துங்க ப ஐங்கி-- சென்று. போய்--வ. 

ல்க்சண்.. அவ்வுடுக்கையின்வல் இயக்கத்தை அனையார்க்கு-ஒப்பானவ 

ர்க்கு.-- உரை-சொல்வாயாக (௪-1 %இ-ம்.பாணனே-கொடியசெர 

நிலளைச்சொல்லாதே | நீசொல்லில் எம து. ராயசனுக்குமிச்கையினிட ௯ 

ப்க்கக்சையொப்பானேன், அ.தனால்உடுக்கையின்்வல தபக்கத்தையொ: 

ப்பானவருக்குச்சொல்வாயாக- -என்பதாம்.(நீ- எ உரை ப (இ: 

னி 

சாய்ய்பதிகதநீர்திகம். நீதண்வய லூரன்மீ. eee * 

தப்பறக்கசொத்சேலும்யானேமத்- -நிப்பறக்கத் உ. 

தாத்முலைபொருசசண்சாநீதணியகல..- படி டே 

தோச்கியிருந்சேனும்யான்.... a eee 

டக 

(கருத்த) சலைவிபால்க்ஞச்0 'சால்லிய ile ப 

(இ-ள்.) சாய்ப்பதிச்--கோரையைட்பி டுக்க நீர்தழும்-நீர்விளங் 

கும்சண்வயல்- -குளிர்நீதவயலையுடைய-- ஊர் மீ த நாயுசல்மேஸ், 

ய்டறக்ச-ஈயான துபறக்க--ொந்தே னும்-தொந்தவளும்-- யானே 

ாரனே,£- ீப்டொதி--பறக்உப றக்க யுலை- சேசையர முலையால். 

re) - மோதி. -பொருநீத-போர்செய்ச--சண் சார்ந் த-கு -குளிர்ற்சச நீ 

தனத்தை -௮ணியசலம்- அணித்தமார்பை--தோக்ட-பார்தீன. இருநீ 

சேன்ம்-இருநீதவளும்--யான்- நானே-- (௪-௮ 8$இ-ம். எப து. நாயன | 

யோ. ஈப்பறக்க- -தொத் தவளு நானே. இட்டோ தவேசையர் மூலை: 

'க்ளாலேதிப்பறக்க போதிப்பேர்செய்தமார்பைப்பார்தீதிருநீசவளு 
நானே என்பதாம். (அ-யான்-௪, கொத்சேல்-பயான் ன, Agrees 

கழரன்- அசை. oo (em): 

= அரும்பவிழ்தாரிஸ௦ 1/னம்மருளுமென் ற. பககக வடக ல் 

பெரும்பொய்யுமையாதிபாண- அரும்பின் பபப ஆ 

கடைச்சண்ணனைய நாகர ற்கதனா; உகக்க்க பசக உட 

லிடைச்சண்ணனையார்க்குரைஃ-:ஃ௨உஎ பகட்க உக வ் 
எனவ வய பன்ச் tee 

we 

  

   
   



MT ir By கற்புடைமகளிர்... 

(eGas) சலைவிபாணனுக்காச் சொல்லிய அ. . 

(இ-ள்.) பாண-பரணனே--அ௮ரும்பவிழ்- "புசைவிரித்த- தாரினு 

அடமாலையையுடையவன், எம்மருளுமென் று. எமக்கருள்செய்வானெ. 

ன்ற, ே பெரும்பொய்-பெரியபொய்யை--௨ உரையா இ-சொல்லாசே.... 

தாம்- -பாம்--உன. நக.நாயகனுக்கு--கரும்பில்-கரும்பின ௮) கடைக்”. 

கண் சடையிடத்தை, அனை யம்- -ஒப்பானோம்;௮சனால- HOC DS 

erg சரும்பினமிவிட த்தை--௮ னை யா ர்க்ஞு-ஒப்பானவர்க்கு-_ உர. 
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