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முதல ௮ இகாரம் 

செல்வ நிவஸ்ய TOOL, 
“g[bera gr, செல்வமான.அ கிலுயில்காளமயாம். 

அ அசுவைபுண்டியமர்ச்தில்லாளூட்ட... பவடய ககட்ட பந 
ஈறு சைநீக்கியுண்டாரும்! - வறிஞராயீச்...... ரர 
செல் திரப்பரோரிடத் தக்கூழெனிற்செல்வ மொன். ot 
ண்டாகவைச்கற்பாற்றன்று. Wer Shee தகவ ள்ட பப க உரக 

.. (இதன்பதட்ே பாருள்) ௮.௮ வை- அ வகைருயொயெ- 2. attr Lg 
உணவை -அமரீர்து- விரும்பி- -இல்லாள்-மனைவி- உஊணட்ட- oat A oa 

“செய்ய-மறு- “மறுச்சப்பட்ட - இசை: மணாளா ் கி, 

[பதர ங்க) 

உண்டசெல்வசீசளாம்-வதினு திரி திதி af அ ஒருவி 
"உதீதில்- சென்று போயி கூட்! ட -இசப்பரொனில்- we Rs oe rir 
'இல்-செல்வம்-ஐசுவரியமான து. ஒல்றுண்டாக- ஒருபொருளுள்ள தா 
ச-வைக்கல்-வைக்கும்-பாற்ற-பகுதியுடையு-அ௮ன்று-அலல: எண் 

ப ஐவாு)[4கையென்பதுவேபதார்த்சமாகு, மது வேவன் மைமெ 
ன்மபையெனப்பமம். இல்விதியால் எிகையெல்ப.ு- -பொழஜப்படப்ப 
தார்த்தமாம்-செல்வர்கள். வன்மையானபதார்தீச Be COT = aC BB (Lp 

Ds 69.8 giao ணுதலரிசாசலின்மறுசிகை | நீக்ியென்றுர் ~ 9) eer 

மைநிலையரமையில்-பருவமெனை தீ அிளபல்லின்பாலேனை- இரு. 
யு மூண்டிசோ- என்றதில் வயதினள யையும் - பதிசளின்வலியினள 
வைபும். வினவியவிடத்அம்-இருகை யென்றசத்ஞுப்பொருள்-வள ் 

மையானப்சாரீச்தங்களும், மென்மையான பதாரீதீதிக்சகளாமேயா 
ம்]. சை படைத்சசாதமெனினும்-ஒருபிடிசோறெனினும் (பொரு. 

றும். மதக திக்கிப் - “பித்சையுண்டாருமெனக் கொள்ளினும் 
மையும்(இதன் தாத்பரியம்), ௮றுசலைப்போசனபதார்த் தங்கோ 
மனையாஞூட்தெல்- செய்யஉண்டசெல்வரீசளுமோரிடத்தித் போய் 
ல் கூழை இச ரஅண்பாரானால். செல்வமான தூ ஒருபொரு£ ளாசவை் 
க்கும் பகுப்புடையதல்ல என்பதாம், Ke செல்வம்- -எழுவாய்- வைக்: 
கற்பா தீறன்.று-பயனிலை.. படவ டப் ப்பட (௪) 
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சசபத்கால்போலவைரும், ப் ச vi wee aces ae ries reese : 

(இ-ள்) 960-90 fm. 2910-8. p- 'பொருதீத யார்மாட்டும். யாவரி 
£-த.தம்-செல்வம்-ஐசுவரியம்-நில்ல ர.ு-நிற்சா.து. சசடம்- தேறின்- 
சால்போல்- உருளையைப்போல:- வரும் (ழ்மேலாம்மேல் மாய்) 
வருமாதலால்- ஹுகள்-குற்றம்- தீர்- -நீற்கெ-பெரும்- -பெரியூ- செல்வம் 
“சம்பதிசான - -தோன்நியக்கால்- -இடைத்தால்- தொட்டு. (இடைத்ச 
காலறீ்)தொடங்கு- பகடு. ஏரி-நடறீத- உழு.2- கழ்: உணவை பல்லா 

-ரோடு-பற்பலருடன்-உண்ச- நிபுண்பாயாக- (௭- அன்ப | 
Gage: Bim Grieg Cie: Seng ae aie Ba ணன பவப் 

        ணுண்ணக்கடலாயி KS ட. ட ent Ste க படவா ட் 

இதிலஐயுருபுதொக்கிய gs ne த்ல்வஜியில்வதீத' செல்வமென்றதிதத் . 

Os Me2IOLGEGWsdaSiock yt (2) 

யானைபெருத்தம்பொலியச்குடைநிம a REE ss oo 
சேனை ச்சலைவராய்ச்சென்ஜோரு - மேனை... ௩௨௨ ee 
வினையுலப்பவேருிழ்வர்காக்கொண்ட,.. .. was பட வவ 

மனையாளைமாந்முர்கொள ON Vase rene & wh sae Secret eS 

(இ: எளி) யானை-யானையின gt ons தீதம்- Se Muh = பொலிய- ir 

| arBie-get_-Gardts eb. யின்-நிழத்தே-நீழலின் ழே. ~ Geter 
'சனுங்கசேனைக்கும்- தலைவராய் -முதல்வராய்- சென்றோம் -சென்' 
றவாசர்களும்- “ஏனை வினை- தீவினை-உலப்ப- -கெடுச்க- வேரு? “வேறுபா 

Ba தாம்-தாங்கல்- "கொண்ட-கொள்ளம்பட் ப. மணையானை மனப 

வளை-மாத்றுர்- பகைவர் -கொளஃ சை க்கொள்ள- வஜ்ர” .கெடுவரீ2 
அறு 92(இ-ழ்- ன. னரங்கசேனைக்னாத்தலைவராயிச்சென் ற. வசசர்களும் 
.இவினைகெடுக்க வே அபடடுத்தங்கள் மன விகளைப் பகைவர் கைக் 
'கொள்ள்க்கெயவெரீகள்- என்பதாம். ce “சென்றோர்-எ-விஜ்வர்-ப. 

உம்மை-றப்பும்மை: (௩) 
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சென்றனசென்றனலாத்தாள்செறுதிதடன்,.. பவல் 

வந்த துவற்த அகற்று. தத ர ர த ர.) 

(இ-ள்) வாழ்தாள்- ஆயுள்சள்- -சென்றனசென்றன- போயின் பே 

யின-செ௮தீ.த- சோடழிதீது: உடன்-உடனே-கூத்று-டுயமன்- வீத 

வந்தி ஜ- வதீதான் வறீதானாகலால்- -நின்றனநின் ஐன- நின்றன - நி 

ஸ் ஹன (வென்னும்பொருள்சள்) தில்லாவென - நிீசாவெனவுணர்நீ 

81-4) திரி ௮- ஒன் தினவொன்றின-௦ )டாருதீதியபொரு மீதியதருமங்க 

க -செயின்- நிசப்வையாடுல்-வல்லே- -இக்கிரதீதில-செய்க - செய்ய 

ிசடவாமீடி (எ-று) [௩ உயர்திணைபீறுபோலஃறிணைவருகி.இு - Led 

Sor afraid ter oe 8 - cepa en i eleseraiao, (BS corr ae 

ரி. Dai விதியால்கூற்.று- -என்னுமஃதிணையி ௮-௨ யர்திணேக்கு வறக 

ப சென்றசென்கன். -வறீதனவற்தன இவைவிரவின்ச ணிரட்டிதீ 

gor] *% (இ-ம் )ஆபுள்கள்போயின-இயமன்வதீசான் வறி ந்தான் -நிண். 
தனமான செல்வக்சள் நில்லாவெனவதிறீ அு- பொருத்திய ௪ Swe 
avr நீசெய்தால். சச்ரெஞ்செய்யச்சடவாய்- என்பதாம் af re சோ 
ன்ருவெழுவம்- -செய்க-பா ப A) 

என்னன மொன் அதக்சையுறப்பெத்தக்காத்... tee vee 
   - பினீனா வதென்றுபிடித்தர முன்னே... ‘ae ne 

| CaiDZorgucCuraiGarg 3m Spice weet 
— GgrO sar pOsd gQGard....,. Se 

; es: ன்) : என்னாலும்-யாதாஇலும்-ஒன் ர. ஒருபொருள்-தம்-சட 
I~ -சை-கையில்-உ.த- பொருத்த- பெத்றக்சால்- பற்முல் - பின்னாவ 

தென் 2-பின்சொடுப்போமென்று- பிடி.தீதிரா-பிடிதீதிராமல் - பம 
ன்னே-சே ட்குமுன்னே- -கொடுத்தார்-கொடுத்தவர்கள்- கோடு சன் 

'செய்கைபிற்சோட்டம்-இல்-இல்லாத்- -தீ- -பொல்லாத- கூற்றம்-இயம 
ன் -தொடுச் ஜ-பாசத்தாத்கட்டி, - செல்லும்- -போகும்-சரம் - பாலை 
அணத்தின இ - பல் வழியை- நீம்இ- -உயப்போவரீ = பிமைத், ப் 
Curated (@- -  ) ) (இ-ம்) யாதாலுமொரு பொருள்சன்கை 
யிதபெத்ருல்- பின்சொடுப்போமென் று வைத்திரா ஓமுன்கொடுதி 

-திவர்கள் இயமன்சொண்டுபோம்வமியை நிங்கிப்பிமைத் அப்போ. 
லார்கள் என்பதாம் (அ. 'கொடுத்தார்-௭-. உயப்போவரீ- -ப-அ.று- 
ச-இஇல் த ஐ்யருபுகெ réBu gw he காலையின்மலர் நீத. மலர்மா aud 
goat aif tot Gur 'செல்வமழிதல்பத்திமுன்னேசொடுச்சா 
Orage (௫) 

ப்ரட் 'இலைத்தராளெல்லைமிச வாபிலழுத்தோரிஇிச்டட ட eS 
ட் கூற்தன்கு தித் ஒய்.தீஜாரில்கல்லை- WE DD... படல் கவட விதிய 

அ. Godard திரட்ட
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பெருஃ்பொருள்வைத்ரீவழகிகுமிஞளை தி.ப ஆ. 

சழிஇக்ச ழிதித்தண்ணம்படும்..... ௮ பக்கக் ததக * 

r
E
 5 (இ- ஸ்) இலழைதீத- சமச்சளவசெய்த- நாள்-நரள்கள்- எல்லை. 

மளவை-இகவா கட் வா- கூற்றம் இயமனை- UY om ya தப்பி- ல : 
Ba a- ees, இவன் குறிப்பை சட நீ aie gat~ பிழைத்தவர் 
ait Fe By oe இல்வுல்க கீத் இலலை- இல்லை - -சாளை-தாளையேசமிஇச் த 

இம்-சமீ.இர்சமீ இமென்னுமோசையுடனே தண்ணம் - பிணப்பு 
றைஃப்டும்- “சாதறப்பலோசையால்- தீத. மிசவும்- -பெரும்- பெரிய 
டொருள்- -பொருளை- - வைதீஇர்- -தேடிவைத்தவர்சளே-. வற்ங்குமின்- 

அப்பொருளைச்கொடுங்கள்- -(எ-௮) % (இ-ம்) தமக்களவுெப்து.. 
தாள்கள் தம்மெல்லையைக்கடவா. இயமனைக்கட நீ து Jopssate : 
எில்வுலக தீதிலில்லை தராளையேபிணப்பறை அரற்றப்படும்பொருளே 
திதேடு வைதிதவர்க ள். நிங்கள்கொடுங்கள், என் பதரம் (2. நிற்கள் 
*ஏ- வழங்குமின்- பபொருள்-செ-இஇல்-. ஐபுருபுதொக்கதின் 2௮௩. 

்் - தோத்தஞ்சான்னூமினசாழியாவைகறுக்படட எ கவகவித்ட 
Te DO Lar ம் து நீநாளாண் ணு! று! - WT DD... 

aD Ie S HGH OL! பீராகுமின்யாரும்..' ன he oes 
பிதத்அம்பிறவாததாரில், பபப க ர BE 

 (@- at) சோற்றம்- -உதியம்-சால்- மிஞுந்த- ஞாயி - சூரியனே - ர 
pur. -அளக்குதாஜியாக- வைசலும்- -தினதீதோறும்- -கூற்றம்- இயம 

ன்-பள்நி௮- -அளவிட்டு- அம்- உக்களுடைய - தாள்-ஆயுளை - உலர் ணா 
ah esha a8 LI 8) யாரும்-பாவரும்-பி.ற றீ gah மக்சட்பி சப்பா 
ய்ப்பிறீ நீ தூம்- -விணாகாமல்- பிறவாதாரில்- பிறவா, ௮ - Curae BA 

ருப்பவரைப்போல- 0 2- -மிகவும்- -அறம் - தருமத்தை Oe gis 

Lica evel}: அருளூடையீசாகு குமின்-. இருபையுடைமீரானாங்கள்-. (௪- ர) 

[யாரு நம்-யாவரும்-பிறம் தும்- மனிசம்பிறப்பித்பிற, நீ. ஓமறஞ்செய் 

tng. பிறவாகாரில் - பிறவாதவர்களில்வைதீதெண்ணேப்பவெர. 
'எனினுமமையும்] 3 (@)-i5 | @ இயமன்சூரியனேப்படியாசக்கொ ண்டு 
உங்கள் நாளைபள நீ துண்ணு இரான். ஆகையால், கருமத்தைச் செய்னு 

இருபையுடைமீராகுங்கள் iS நீங்கள் -  தோன்றாயெழு மூவாய் அரு 
ஞூடையீசாகுழின்- பயனிலை, ஆண்பாதும்பெண்பாலு மென் தறி 
அத்கு- -பாறாமென்றார், (a) 

செல்வ tinue gar GO eda NO யெண்ணாத., as 2 அ 

புல்ல திவாளர்பெருஞ் செல்வ - மெல்லித்,, 5 case vo oe 

கருங்சொண்ணுவாய்திறந்தமின் னுப்போ, த்றோன், நி, 3. 

மருங்கறச்கெட்வேமிம், பவம் கை 

E
s
 

        

  pega ர?



& - செல்வநிவயாமை. 

். (இ-ள்) செல்வர்-செல்வமுள்ளோ ர-மாமென்று-சாமேயென்,.று- 

தாம்-தாங்கள்- -செல்வுமி-போமிடதீதை-எண்ணாக-நினோயாத. -பல்- 

அதீப- அ.திவாளர்-அதிவுடையார ு- பெரும்-பெரிய-செல்வம்-ஐ௬ 

வரியம்-எல்லில்- 'இராச்காலத்தில்- க.ரும்-கரிய- கொண்டவ - Ginger 

ன - வாய்திறதீக- வாய்விடட்பட்ட- மின்னுப்போல். - மின்னலைப் 

போல்-தோனறி- உண்டாடி-மருக்கு-வழி- S| D- -இல்லாமஃ- கெட்டுவி 

ட%-செட்ட்ப்போம்(௪-, று! a இ-௰் ) செல்வமான துமின்னலையோ 

லே Gn ob Ba. ayia என்பதாம். ன் செல்வம் அழுவாப்- -செட்டுவி 

0ம்- பயனிலை, | (3) 

screed bya tous setae... cee ak 
அன்னருக்கேளிர் அயர்களையான் - சொன்னே... 8 
வழங்கான்பொருள்சாத்திருப்பானேல்௮௮... படக அர 

விழத்தானென் தென்ணப்பமம்....... வடக வட peek ் 

(இ: ஸ்) உண்ணான்-உண்ணா சவனா௧- ஒளி- பிரகாசத்தை - Ag 

Apdprnagsgee: யிகுத்ச-புகம்- கரத்தியை- செய்யான் - தே 
   

   

      

டாதவனாச-துன்-பெறுதிற்கு-௮ரும்-அரிய-கேளிர் - சதித்தீதாரு 
“டைய HL அன்பத்தை சணபான் நீச்ச ன்; கக் 

டாதவனாச-கொன்னேோப்ய ் 

நிது-காத் துக்கொ 'இருக்பா மல் இருப்பான்0ுல் - அது: 2 

போ-இழச்சானென் ௮- அ ட த பத பன எண்ண 
ப்படும்-யா வராலும்எண்ணப்பவொன்-(௪: ற) 9. (இ-ம்). பொரு 
ளை த்தேடிச் செலவிடாுவைத்துச்.. காத்திரு ச்திவன் பொருளையி 
ஓதிசானென்றுயாவராலும். நினைக்கப்பமிவான். என்பதாம் இவ 
ன் தோன்ருவெழுவாய் - எண்ணப்படும். ப-பொருள்- -செ- இலை 
புருபு தொக்கது. ஆ. வென்றது. pelt ato Aci. % நெரு. 

ந்கவவறகினரேன் அதோன்தற்குச் தன்னருக்கேளிமான்றுர். (௯) ் 

உடாஅஅமுண்ணா அந்தம்முடம்புசெற்றும்..... ட 
எடா/தறல்லறமுஞ்செய்யார் -' கொடாது... 4 

வைதிநிம்டுனுரிலப்பர்கான்றோப்பல் சாட்ட கக ie 

வுய்த்தீட்டுத்தேனிச்சரி...... paceene . சக்கடி வ உச ன் உவ 

(இ-ள்). உடா௮ அம்-உடுச்சாமலும-உண்ணா அம்-உண்ணாமலும் 
| தம்- தீங்சரடைய-உடம்பு- உடலை-செத்றும்- -வருத்தியும்- கடார 
தம கெடுதலில்லாத-நல்-சன்மையாயெ- “அறமும் - தருமங்களையும்-. 

| செய்யார்-செய்யாதவரிசளாம்- கொடா. eur அக்கொடா த-வை 
| த்திட்டினார்-பொருளைத்தேடி வைத் 22 வர்கள்-இழப்பரி- இழப்பார்க.. 
எ வான்-ஒசாயத்ை-கோம்-அளாவும்-மல - ஸ் : மலைகளையும் - ents :



செல்வ திஷமயாமை.. 7 ௬ இ ௪ 

நாட்டையுமுடையபான்.யனே- தேன்-மலரீத்தேனே
- 285-8 

pois ட்டும்: .சம்பாதிக்னாம்- ஈ- ஈயல்ல்வோ- சறி- சாதல்! ta) 

we (இ-ம்) பொருளைச்சேடிக்சொடானு வை:தீதவரீ கள் தேனி 

Gus a Dro 8 AG arate என்பதாம் i$ FS nit-or- இறப் 

வரிப் -பொருளை- wee be 
@) 

ப செல்வதிம்யாமைமுத்திதிறு. 

Uakikickkhik ket Se ese fedetesesies 
ea- அஇிகாரம்.. Se 

  

 Pomanes லயா மை, 

பன வசனப் 

  

sear peeefinw neptune pocgiind eae நின திதாக. 
தல்-நல்ல்-அ.கிஉளர்- -வி!7வூகள்-குபியிட த்தே-இளை மைப்பறாவ 
நல். PP Berk io Gert ase Lb és சயைவிஃடார- “Lye ரூற்றம்- இர 

நீங்கா க LD EB GO) -நிலை பெரு 6- இளை மை- இளைமைட்ப முவகி; கஈம்இ — 

்த்தார்-இச்சி, தீதிராரீ- -கோ.ல்-தட.லய-ஊணன் றி- Ser. cai ASO s redo O- a) 
-ன்னாங்னு-. இன்பத் துடன்- -எருதீதிருப்பார்- எழுநிதிருப்பார்(௪-ர) 

: (இம்) அ.திவுடையவர்கள்ற தனாதிலாவருமென் திளமைப்பருவக் | 

இல் இல்வாழ்ச்கையைவிஃ்ட, Ber இளை மைப்பறுவக்னை, விரும்பி. 

crated gis geo. சடிதுன் ிஎழூ தீதிருப்பார்கள் என்பாராம், 

கமி அ௮றிவாளர்-௭- தற்றீதார்- ப-ம.இழ்ந்தார்-௪ - எழுச்திருங்பார்- | 

'ய:௪-௮ இ. மித்புசைதோன்தியழிகல்ே 2பாலினைமையுமழி, மலாண் 

tod gp citar on Gash apie (a). ப 

| சட்புதரரத்றன தல்லாருமஃூனெ... பட ககட்தகக cree 

.. சதீபுத்தளையுமவிழ்நீதன -  ட்காணாப்ப்டப் ioe sea 

me வாழ்தலினூதியமென்னுண்டாம்வதீத்சே,..... ப sere 

. | Wit God SST ED ose voreieersetesecen tt ட cried 

  

   
ல (இஸ்). நட்பு- உறவாகய-நார்-பாசங்களும்- அற்றன் “paar 

தல்லாஞும்- - ம்களிரும்-௮ஃூஞம்-அன்பிக்றுறை தார் இய அன் 

snes: -களையும்- 'பத்தங்களும்-அவிஞ்த்தின தெடழ்த்தன.௨ உள்- உண்



னு இவாமை நி௨யாமை 

ுள்ளே- சாளும்-பாசாமிஃஇழ்- முழுஞும் - கலத்தன்ன - சப்பலோ 

சையபோல்-சலி- உரவினரமுமபோசை- -வறீதிதே - வநீததல்லவோத த 

லால்- -லாந்திலின்- -வாழ்தலிஞால்- ஊரதியம்-இலாபம்- என்-யா.து-உண். 

டாம். உண்டாகும்-௪-2) 2 (இ-ம்) சகப்பலோசையபோலச்சு p08 

ஜா ச முருரலோவசவதீதிதில்லவோ. ஆதல் ரல்: இல்வாழ்ச்சையில்வா 

ம் ஈலினாற். பயனென்ன உண்டாகும் 6 எல் பதாம். cS ஊதியம். Gr 

என்.ஜுண்டாம்- ப... 
. (6) 

._ சொத்ற நளர்சீதகோலூன்திச்
ே கர்த்சாடையினாமம்ம் 

"பற்சழன்றுபண்டம்பழிக
ாறு- மித்செகிச்.௮.. வண

 

சாமதெறிபடருங்கண்ணிஞர்ச்
கில்லையே.... vee wae 8 

யே்தெதியடருமா அப வவ
 வ ப்ப படட 

(இ-ள்). சொல-சொத்கள்-தளரீந் ஐ-சூழறி-சோல்-தடியை- ஊ; 

ன்றி- ஊன்ற நிக்கோண்டு- சோர்நீத- தள்ளாடிய- ஐ 'டையினசாய் று 

டையையுடையவராய்- பல்-பற்சள்-கமன் ற: உதிர் ந். த-பண்ட ம்-௨ 

உலாதியபண்ட. ம்-பழிசாறும்- -பஜிச்சம்படுமளவும்- -இல்-இல்வா ஜக 

கையில் ல்-செதிந் அ-ரெறாம்9- -சாமம்-ஆசை- On Ble யோட 

தடக்கும்- Seta ach BES -அறிவுடையார்கீனு: எமம்- தமக 

ட்டையாகி ய-ஃ-தெறி - சல்வழியில்- ரூம்-ஈடச்கும்-அ 2) அ- “வஹி - இல் 

லை-இ.ல்லை-(௭- Dp) Re (இம 'இல்வாழ்ச்சைவழி பிலே BLL Weill a 

ளூயிர்க்கு. Beat ps eo sar 7 Pista erste ris ன். Ba -௭-இல்லை 

ப-ஏசாரம் அசை... (ஸ்) 

'சாழாதிகள சாதிதலநச்சாத்தஸ்டன்றா... ae oe on eS 

கஜா மிறச்ஞமிவண்மாட்டுந் - STUNT seer தக 8 

மம்மர்கொண்மா நீதர்ச்சணங்காஞுர்தன்கைக்கோ ட வத 

-ஒம்முனைக்சோலாயெஞான்று...., -2221 வக டட உத 

   

   
  

    

   

(இ-ள்) அம்மனைச்கோல். (த ன்) தாம்சைக்கோல reo g~ So ave 
aGe ர்.ல்- -சன்சையின்கால்-ஆகியஞான்.ற-ஆனகாலதீ। Bley ~ STLpt= 

தரழ்தீ ஐ-றளரா-திளர்நீ து-தலை-தலையை- நடிக்கா-நடுக-தண்டு- 

Bp ats: ஊன்ரு-ஊன்தி-விழா- வீழ்ர்;ஐ-இ 'இதச்சும் - மரணமான 

-இவண்மாம்டும்-இவளிடத் ஐம்- -கா.்- -உறுதி-! இலா-இல்லா த- மம் 
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வாளாதேயோவாசான்மாத்தர்சள்- -வாளாதே, ப்பட்ட கந்த. 

'சேச்சைமானொழியச்சேணிங்குபுட்போல. க்கப்ப உயிர 

யாம்கைதமர்க்கொழியற்தி இறதிறிவ வவ கவ்க கக cacen atts wena ed 

(இ- at) மாதீதர்கள்- மனிகாசன்- சேனா தடசேளாம்ல்- வ்.றீ.து-வநி. 
ee -Gtar 6 ori. உறவினர்சளாய்- இஃ-மனைவா ழ்ச்சையில்-, தோன் தி- 

பி.ஐந்.த- -வாளா.- -சொல்லஈ.து-மசன்-௨ரதிஇல்-சேச்மை- கூட்டை 

ஒழிய-விட்டு- சேல் ரர திஇல்- -நிங்கு-ழிங்னாம்- பூட் யோல - - பறவை. 
பைப்போல- -பாரக்கை-உடலை-தமுரீக--உற்டினர்சராக்கு- ஐழியதீச் 
    

ae ரி தால்க ரப்பியம்- தானென்களவியொருமைக்குரித்தே..



ம ie 7 யாக்கைநிவயாமை. 

டது தமித் அவிட்ட வாளா - சொல்லா - பேர்வரீ- -இறரீ தயபோவா 
ர்கள் ஏ- ற$ஷ்( இம்) மனிதர்கள்- -மனேலாழ்ச்கையிற்பிறற தீனா - she 
ளட 26) உறவின் முறையார்சளுக்கொழித் விட். இ.றறீ அபோவாரீ 
த ள். என்பதாம். ர மாதீதர்கள்- -எ-யே வர்கள்- ப ஏக்ரரம ன்றும் 

hia aleve abr ob அசைகள்; ப (O) 

: oe we யாக்றை நிலையா மை- மா ழ் eres ன் டயம 

0500990090 38 9$9999999929999099993 8000 9$9$99690965 99000 
சம். தரம ட 

அறன்வ லியு ல் 
es sees 

௮4, Tay: சருமத்தின்பவனயரிவித்சலாம்.. 

- சதீதரரோவாற்வாரொன் ண்ணாம் தோசம்... ee 

ம் புசத்சாக்பெறா௮! ர்புறங்கடைபற்றி....ஃ வட ட் க .2 

Wes உகாம்வருர்தியிருப்பரே மேலைத் திர்] பக்க ட்ட்ட ட டடம தி 

"திவுதீதாற்றவள்௰ LIT BOM. eee: Sere ae eae HS 

| (2. ள்) மேலை முற்பிறப்பில் தவதீதால்-தவங்காரணமாக- சிவ 
சதத்றவம்-செய்பாதார்- செய்யாதவர்கள். - அச திீசாரே-இல்வாம்சளை 

ப யாளே வாழ்வான் gr லர் இபவர்களென் அண்ணாத் த- தலை ஜிப்ப 

EB gi -நோக்கி- ப் பார்தது. புசதீதாம்- ST afer Car a ழைய- பெஞுரீ- - பெ 

ர வர்களாபப்- புறங் சடை. தலைவாயிலை-பத்றி- பிடி.தீ..நின் ரமி 

மிகவும் சாம்-தாங்கள்- .வருதீ9-வருத்சப்பட்டு- -இருமப்பர்-இருப்பார் 
கள்.(௪-.ற) ae இ- ம்? eb pid bp: (Coe cain Hah Bas அற்பில் 

-இல்லாழ்க்க கையர்ரே வாழ்பவர்களென் று. தலைவாயிலப்பததி உன் 
“ளே அழையா தவர்சளாய் வருக்தப்பட்டிருப்பார்கள் ஏண்ப. சாம், 

15 தலன்செய்யாதார்-௭-இருப்பர்-ப- அண்ணுரீத்தலெல் 2 ay i od 8 
fp" பெயரி வினையாங்கால் அண்ணா. சிசில்மும்- அண்ணர் நீது. 

| ae லொத்றுக்கெட்டது. % தாமென்ளவிபன்மைக் குசிதி2 ச. (௧) 
அவாநாமாச்சநசைஇயறமறந் ௪... கடம்ப 2 

போவ்சதாமென்னாப்புலை 9ென்2௪ ள் யோவா. ae 

தின்றனாற்தியாழ்திக யெனிஞ னுதின்வாஜ்ற நாளி கள்......* 
சென்றனசெயிவ ரை, , 45 பர்வ வகிக்க வல் பயக்க உவ வல்பிடு | 

(2-௬) ஆவாம். வாழ்சச்சடவோம்- ந்ரம்- “பாமென்று இகம் 
செல்வத்தை. ச சைஇ- -இச்சிச அ-௮றம்- -தருமதிதை-மறற் து - மறதீ 

விட்டு --போகாம்-இதத்துபோவோம்-..நாமென்னு- நாமென் 
fo} னள se =) D)ablart er) BCE = மண்டே. ஓவாது. 

a தொக்சாப்பியம்ஃபெயரியல்-ச --ஞ.. 

  

  
   



<9 றன்வலி ny mid Svs யீ 

இடைவிடா -நின்று-நிலைபெதீறு-உளத்தி-முயத்சசெய்- வாழ் 

தியெனினும்-வாழ்வாயா னாலும்-நின்-உன்னுளைய-வாழ்தாள் சன். 

ஆபுள்சள்-சென் றன-போயின-செய்வது = DAG Vela Sa atq 

e. ar Gera-(ot- ie @-tb) incr Gouden Seed gam bat 

யானாலும் உல்லுடைய ஆயுள்கள் போயின இனிநீ சசய்வதென்ன் 

சொல் என்பதாம். 63 நீ-எ- செய்வ, துரை-பட | ப (கழ் 

வினைப்பயன்வற்தக்சால்வெய்யவு!பிரர, 42௨6௩ க 

மன திதின மீயுமாம்பேதை - நினைதிதுதினே தி, ௨௨௨௨8 

தொல்லையசென்றுணரீவாரேதமமொற்றதி, ,, ,2௪ 4௨௨78 . 

செல்லையிகந்தொருவுவார் ct a beeedees ares penne doe ged . 

(இ-ள்) பேதை-றிவில்லாதலன்-வினைப்பயன்- திவினைப்பலின் 

உவநீதக்சால்-வநீதால்-வெய்ய-கொடிதாக- உயிரா - பெருமூச்செ 

திசீஅ-மன தீதின்-மனதீதினால் நினை தீ.2-௮ ழியும்- ௮ழிவான்- ௮ 
னை- அதீ தவினைப்பலனை- நினை தீ.ஐ-ஆராயிர்.அ-தொல்லையதென் று: 

முத்பிறப்பித்செய்ததென்று-உணர்வாசே-று நிபவர்களே- தடுமாறி 

_றதீது-பிறவித்துன்பத்தின்-எல்லை-பிரமாண த்தை - இகழ்தொருவி 
வார்-கடம் துயோலார். (எ-று) 5 (இ-ம்) அறிவில்லாதவன் இவினே் 

ஓர் தால்மனதீஇனினைதீதமிவான் ௮த்.திவினை மன் வினையென் றநிறீத் 

வரீகளேபிறவிதீ துன்பத்தளவைக்கடப்பாரீகள் என்பதாம். பே 

தை- ௪ - அழியும்-ப-உணர்லாரி- ௭- ஒறாவுவார்- ப - * வெண்பா 

முதலா நால்வகைப்பாவு மெஞ்சாதாத்பால்வருணர்க்குரிய- இன் 

விஇயொல் வெண்பா பிராமணசாதியாம்ச oo ey 

அரும்பெறல்யாக்கையைட்பெற்றபயத்தாத்.... ௨௨௪8 

பெரும்பயனுமாற்றவேகொள்ள - கரும்பூரீம்த.. ன்... 

சரறுபோற்சாலவும்பின்னுதவிமத்ததன்...... conse TK 

கோ துவயோத்யோகுருடமிய, ட உலவ உல்ல cere a 

(இ-ள்) பெறல்- பெறுத தீரு-அரும்-அரிய-யாக்ளையை - இப் 

லை-பெத்ற- துடைத்த -பயதீதால்-பலனால்-பெரும்-பெரிய - ies gi 

ம்-தருமப்பலனையும்-ஆற்.றவே-மிசவே- கொள்க கொள்ளக்கடவீரி. 

கள்-சரும்பு-அரும்பிலிரு தீது-ஊர் றீ,2- (அலையாந்) பர விய: சரித 

போ ல்-சாற்றைப்போ ல்-சாலவும்- மிகவும் 2 பின்னுதவி (அதீதரு 

மப்பலன்) பிற்காலதி துதிவியாம்-௮ தன் அக்க ரும்பின் தார gi 

போல்-௪கீ கையோல்-உடம்பு-உடல்-போஞும்- ௮ஜிரீ தயோ கும். 

[எ-று] ae {@-») Ou ms pa ரிய உட லடைநீதடலஞுல் தருமப்பல் 

% யாப்பருங்கலமேத்கோள்.& தொன்னூல்விளக்க தீதிலுக்கா ண்” 
(௩)



ர கி | ef 

Wo அறன்வலியுறுதிதல- 
ஊச்சொள்ளச்சடவிர்சள், அப்பலன் சருப்பஞ்சாந்றைப்போலாம் 

உடலின் சக்கைபோலாம் என்பதாம். (அநீக்கள் - தோன்றாஎழு 

வாம்-கொள்க-ப-பயன்-செ,மத்௮ு-அசை ப எவ்வகைட்பிதப்பி 

இமசக்கட்பிறப்பு மேலாகை யாலிஃ அரும்பெறல்யாக்கையென்றார், 

சரும்பாட்டிச்சட்டிறுசாலைக்கொண்டாம்... டகர 

இரும்பெழுற்,தவேங்காற்றுயராண் - டுழவாரி.. 88 

வரு ர்தியுடம்பினப்பயன்கொண்டார்கூற்றம்... ட்ட 

உருங்காற்பரிவஇலரீ.... பவ டவ வவ வக வடக வடிவ ட வக 

(இ-ள்) கரும்பு-கரும்பை-ஐ ஃடி.- ஆலைபிலாட்டி-கம்டி- வெல் 

லச்கீட்டியை-சி.றுசால-இளை மையில்- கொண்டார் -. மிகொாண்டவரீ் 

கள். ஐரும்பு-௮ர கரும்பின் தரும்பு-எழுதீனு- தியாலெழும்த-வே 

ங்சால்-வேவுங்காலதீதில்-ஆண்டு-௮ வ்விடதி து-துயர்- தல்யத்தால் 

_உழவார்-வருநீசார துபோல-உடம்பின்- உடம்பாலாகிய- பயன்- 

தீரு ௦ப்பலனை-வருந்இ-பிரயாசப்பட்டே- கொண்டார்- கைக்கொண் 

உவரீகள்-௯ ற்றம்-இயமன் -வருங்க ரல்-வரும்போது-பரிவ - வரும 

அவ ஜ-இலரி-இல்லா ஈஒரீசளாவாரிக ள். எ-று) 8% (இ-ம்) Glace & 

சட்டியைச்சொண்ப வர்கள் கரும்பின்௪க்கை வேங்காலதீ.ஐு விச 

எப்படாரீகள். ௮துபோலஉடம்பாலாகிய 'தருமப்பலனைக்கொண் 

டவர்கள் இயமன்வரும்போ துவிசனப்படார்கள் என்பதாம் பய 

ன்சொண்டார்-ஏ-பறிவஇலர்-ப. (௫) 

— 

இன்று * Qararad dst Oe sé oO 9 ladst @ gl. Ak 

பின்றையேநின்ற gy a Gb D~Oabs 6) ator afl wees see eee A 

யொருவுமில் நியவையொல்லும்வகையான்.. வட 

மருவுமின்மாண்டாரதம்,,..,, eet eo a sete உள 

(இ-ள்). இன்றுகொல்- இன்றைக்கோ. ஹன்றுகொல்- நாளைக் 

கோ. என்றுகசொல்-என்றச்கோ-என்னா து - வருமென் றெண்ணா 

௮. பின்தயே-பின்னையே-நின்ற த-நிழ்கின்ற த-- கூற்ற மென் 

-இயமனென் று-எண் ணி- நினை தீ௮ - இயவை- பாவங்களை-ஒருவு 

மின்- நிக்னாங்கள்-மாண்டார்-பெரியோராற்சொல்லிய-௮.றம் - தீரு 

மங்களை-ஒல் ஓம்வகையாஃ-கூடியமாத்திரம்-மருவுமின்- பொருநீ 

ம்படி.செய்யுங்கள். (எ-று) a (இ-ம்) இயமன்பின்னே நிழ்கிரு 

னென் 9றண்ணி அதருமத்தை நிக்கி திருமத்தைச் செய்யுங்கள்- 

என்பதாம். நிங்கள்-தோன்றாஎழுவாம்-ஒருவுமின்- ப- தஇயவை- 
செ-நீ hear எ-பருவுமின்-பஃ .றம்- செ-[ஈஅன்றுகொலென் தது 

வாழ்தாஎளவுமுடி!2வளினுமமையும். ] ட (௬) 

ae Wig ல்காப்பி யம்-கசொலலேயையம்,



அறன்வலியுறுதி தல், WD 

மச்சளாலாயபெரும்பயனுமாயுங்கா... கக டட படப் 

லெதி.தணையுமா தறப்பலவானும்-றொக்க.. வ டட ee dk 
வுடம்பித்கேகயொட்புரவுசெய்தொழுசாஅம்பரீச்,,, & 
இடந். துண்ணப்பண்ணப்படும், ,... டப கவ வவட 98 

(இ-ள்) மச்சளால்- மனிதர்சளால்-ஆய- உண்டாய பெரும 
பெரிய-டயனும்-விளைவும்-ஆபுங்கால்- அராயுமிடதீ அ - எதி துணை 

யும்-எ௮வளவும்---அ தீற-மி.க- -பலவானால்-பலவாயிருத்தால்- தொக 
க-சிபாருற்திய-உடம்பிற்சே - உடலுக்கே- ஒப்பறவு- திரும தீதை- 
செய்னு-பண்ணி-ஒழுசா௮-நடவாமல்- உம்பரீ-சுவரீக்கதீதில்-க௨ நீ 
-இரு8து-உண்ண-அ௮ அபவிச்க-பண்ண- தருமங்கள் செய்ய-படு 

ம்-தஞும்( எ-று 5 இ-ம்) நிங்களுங்களுடலுக்குதிசருமதிலிசள்செய் 
it goatee SHA HGS அபவிச்சத்தருமத்கைச்செய்யுங்கள்.௭- பக 

Ke தீங்சகள்- தோன்றா ௭1 முவாய்-பண்ணப்படும்-ப-அ.றங்களை- Glee 

ue oO PEGE pramuG sions F cing... wae ee ௮8 

Wor spp garg b- கறப்பயனுற் sae ete e cen 
தான்டுதிசாயினுநீதச்சகார்சைப்பட்ட்கீசால்... 2. 
qi oti Gi £5) 4s ரப்போர்சி தவிடும்... டவ லட்கக க படவ 

(இ- ள்) உறக்னாம்- ச்ளிடெடிக்கும்- தணைய அ- அளவினை 

ய.து- git ஒரு. ஆலம்விதி த ு-ஆலம்விதையான து - ஈண்டி.- தெருங் 

இவளர்நீ ஜ-இறப்ப- அலவும் றில். திமலை-பயந்தா-௮ங்கு-கொடுதி 
தாற்போல-௮றம்-தருமதீதின்-பயனும்- -பலனும்-தரவ்-தான்- இ 

காயினும்- சிறியதாயிருந்தாலும்-தச்சார்-பெரியோர்கள்- சைய்ப 

ட்டக்சால்- சையிற்பட்டால்- வான்- ஆகாயம்- இறிதா-சிறியதாக- 
போர்த் தவிடும்- ம ஓ.விரிம். (௭--௮) % (இ-ம்) ஒரு ஆலம் விதை 
வளர்நீ து மிஎவும் நிழலைக் ககொடுத்தாற்போலதீ சருமம்பலலிடிதிகா 

னாலும் பெரியோர்ீகையிற்கொடுச்சப்பட்டால் அ௮ிப்பலன் வானி 
இம் பெரிசாயிருக்கும் என்பதாம். ௪ அறப்பபன்-௪-போரீதீ சா 

விமிம்- (பச [Re 965 ம் என்றது உறத் முமெனச்கூதினும் பொரும் 

வைகலும்வைசசிவாச்சண்மே& தணசாரி, ட டட 

வைகலும்வைகலைவைஞ மென் தின்புறுவரி உறக்க உக ரதி 

வைசலும்வைசற்தம்வாட்றாண்மேல்வைஞ்சல்... 
படட 

சு 
கைகைலைவைதீ.. நுணராதார்....ஃ of toesareas coarser ort 

(இ-ள்) வைக ம்-சாள்கொறும்-வைகல்- நாள்சழிசலை-சம்-தம் 
gene “லு Ub 5 ober (2 யல்: ஆபுள்களின் மேல்- வனா சல்லைதி 2. 

ஆ அரும்பத் 4,2.தி.து-உறக்ஏல்க றத *சலவிரலாத்கிள்ளுகில.



உ அ[றன்வலியுஅதித ave 

செலவநாளாகவைதீ ௮ -லைகலை-௮ நீதா ட்களே- உணராதாரீ- அறி 

யாதாரீ-வைசலும்- நாள்சோறும்-வைகல்லர ன திம்வாம்நாள்கழிவு 

வா-கண்டும்-பாரீதி ஏம்- ௮ல் த-அ.கினை-உணரார்-அ தியார் லைன 

ஓம்-தாள்தோ றும் வைகலைநாள்களை-வைகுமென்று-கஜிய/மென்
 

ற இன்பனுவரீ-இன்பதிதையடைவர்: (எ-று) 2 (இ-ம்) நாள்தோ 

மும்ாள்செல்லுதலைத்தம்வாஜ்ராண்மேற்ச
ெல்லுகலாக வைதீ த்ரீ 

தால்கனை யறியார் தாள்சோறுநீ Sibert ibs ret Qeraqarés dA 

மாதையறியாமல் நாள்தோறும் நாள்செல்லுதலுச்சின்பதிதையடை, 

qr என்பதாம் ic உணசராதார்- or = இன்புறுவரீ-ட [Doo Sean 

வெண்பா.] %& அச்வல்வெண்பாவ.நிலையெத்றுசி இர் நில்பெறா 

௨.நீ தொடைநிலைசெரியா ௮, சடைவையினோடி.நெய்வாரீற்க GOT SUT 5 

யமுடைதீசாயெயொருளொடுபுணர்த்
த, வெழுத்திழியாதே என் 

ிறயாப்பருங்கலமேற்கோளறிக, ் | (௯) 

| மானவரூங்கல்நீக்சயிரவென்னு.. 22 ர ர. 

ீனவிளிவினால்வா நீவேன்மன்-னீனதீதா, டக பகி 

are. உயக்கண்ணு மு இசேரிற்இல்வுடம்பு. wots pace eed 

BL op. Fg PAGO ocsecessrecnones seenete nee y ow 

- (இ) ஈனதீசால்-இழிவால் ஊட்டியக் சண்ணும்- இரதி தாட்டி 
விடத் ஐம். ௨றுதி-வலிமை-சேரீநீ அ-பொருத்தி-இவ்வுடம்பு-இவ் 

வுடஃ--நீட்டிதீ.௮- நெரோள்- நித்னுமெனின் - தித்குமானால்-£ 
னம்-௮மிமானமாகிய-௮ரும்-அரிய-சலம்

 = ஆபரண திறை - நீக்கி. 

தள்ளி - இரவென்னும்- யாசசமென்னும்- ஈனம்- சனவீனைமான- 

இலிவினால்-அ௮வ_ம௦இப்பர்ல்-வாம்வேன்-உய
ிரீவாழ்வேன். (எ-று) 89% 

(௫-ம்) இரரீ தாட்டியவிடதீதில்வுடம்பு நிலை நித்னுமாளாலபிமானவெ 

ன்சிறவாபரணத்தை தீதள்ளிக் சனவினமாகிய வவமதிப்பினா லயிர் 

வாழ்வேன் என்பதாம்; iS யான்-௪-வாு வேவ் -ப-மன்-ஒழியினை 

oe அறன்வலியுறுதீசல்- முத்திதி று? 

CRSA TGCS SIE SR SR HR He Me Se Se SC SG HE GSR SI ICTR HOS 
௫-ம். அதிகாரம். 

தூயத்லாைம், 

அஃ சாவ சுத்தமல்லாத தன்மையைச் சொல்லுதலாம்? 

மாகச்சகேழ்மடழரல்லாயென்றரற்று
ஞ்சர்ன்றவர்... ௨8 

gute தோசீசார்கொஜனொய்யதோர்புச்ட
ில்லை - யாக்சைக்கே 

* பாப்பருக்ககமேதகோஸ்.. & ஏணிழியலிலுல்காண்கு



ஆாயத்ன்மை. BS 
ற. 

ரிச்ிறசன்னரேரர்சோலநினும்வேண்டுமே.... உட 

| சாரம்கைக டி வதோர்சோலி,ஃ பப கட உத ககக வவட தடட உடபட வலி 

(இ.ள்) யாக்கைக்கு-உடலிற்கு-ஐர-ஒரு-ஈ-ஈயின து-இதகு- ற 
சை-அ௮ன்னு-ஒப்பாகுிய து-ஓரீ-ஒரு- தோல்-தோலான ௮ தினும் 

.அ௮ுநீதாலும்-ஜாக்கை-காக தில தி-சட வழு “19 F I OG ~ ஓரக 

| ஒரு-சோல்-தடி-வேண்டுமே-வேண்டமேல்லவா-ஆதலால்-மா-மாம 

ரதஇன-கேம்- திளிரிநிறத்தையும்-மடடீ - இனைமையையுமுூடைய- 

நள்லாயென்று- பெண்ணேயென்று-அாதிறும்- (அறிவீனர்) பிதற் 

மீ -தொய்யஅ-அ௮த்பமாகியதாய்விளங்கும்- ஓர்- ஒரு- பூக் இல்லை- 

உடலை-௪ர ன்றவரீ-பெரியோர்கள்-தோக்காரீ- பாரீக்சமாட்டார்கள்: 

(௭-2) ak (இ-ம்) அதிவுடையோர்சளிழிலாஇயவு_லைப்பாரார்க ஸ், 

எல்பதாம் ச சான்றவர்-ஏ-தோக்கா ர்-ப-பூக்கல்லை-செ” (ols i= 

சை-சோக்கார்கொல் என்ற gi- இமிவென்று சாணாரோவெளி,வா 

மமையும்-1' & கொல்லேயையமசை நிலைக்கூற்றே. ] | (௧) 

தோத்போர்வைமேலுநீ துளைபலவாப்ப் பொய்ம்மறைக்கு* 

பீப்போரீவைமாட்டுத் தடம்பானான்-மீப்போர்வை, உண 
பொப்ப்மறையாச்சாமம்புகலா துமத்றதனைப்.ஃ2உ உ, ௨ உ 

பைம்மதியாப்பார்கீ கப்படும் ,த., ச பக்க வவ டக விகட வக வக கக 8 

(இ-ள்) தே ரல்-ஜதோலாகிய-போசீவை- போர்வையானன-மே 

லஓம்-(உடன்)மேலும்- துளை-த வ.துவாசங்கள்-பலவாமி-பலவிடமா 

-பொயீஃமலங்களை-மறைக்கும்- மறைதி துவைதீதிருக்கும் - மீம் 

போர்ீவை-மேதியோரசீ-வையால்-மாட்சித் த-பெருமையுடைய - 

உடம்பாளுல்- உடலான தால்-மீப்போரிவை$மேலேயபோர்தீதபோ$ 
வையால்-பெொயி-மலங்களை-பறையா-மறைக்ளும்-கரமாம் = BOO Gi 

சர்ச்வயை-புசகலாஸ-இசியொ ௮-௮ தனை-அவ்வுடலை-பைல்மறியாஃ 

உட்புறநீதிருப்பியபையைப்போல-பார்க்சப்படும்-நோக்கத்ககும் 

(௪-2) பைம்மதியாப்பார்ச்சப்படும் - பாம்பின்கடைவாய்ப்பை 

யுள் மதிபட்டவிடம்போலப் பார்க்கப்படி மென்பாருமூளம்--ீ3 

(இ-ம்) மலங்களைமறைதீதுதி தோலால் மூடிவைத்திறாக்கா மூடலை 

புட்புறத்திருப்பியபையைப்போலப்பார்க்சுவேண்டும், என்பதாம், 

0௮ நீ தோன்றாவெழுகாய்- பார்ச்சப்படும்- ப/- உடம்பினை - ௪- 

மத்த-அசை டு (8) 
ஆத தக்சோலறீதின் ௮ுதிலைநிறையப்பூச்சூடிப்.ஃ. வடக 

பொய்க்கோலஞ்செய்யவொமியமே - யெக்காலு....* 

முண்டிவினையுளுறைக்குமெனப்பெரியோர்.. cece eee 

கண்டுகைவிட்டமயல்..... | ட. தத்தக்க க 5 பா்] 

& Hegre. de அரும்பதிக்சொதி ஐ,



(இ-ள்) எச்காலும்-எதீதாளும் உண்டி-உணவால்வரும் - வினையு 

ன்-தொழிலால் உறைக்குமென - துரிச்கர்திம்- வீசவென் ற-வெரி 

போச் -பெரீயோர்க ள்-சண்டு-௮றிர் த-சைவிட்ட-கை விட்டுவிட்ட, 

மயஃ-'உடலாண) செதீதைக் கு-திக்கோலற்தின் வ A ம்பூலச்திண் 

அ தலை நிஹைய- Fires Hot pw பூசிஞரூடி- பூவைதீஈரித்து- மயாங்க் 

மேவல் - பொய் பாயெவமகை-செய்ப-செய்தால்-ஒழியமே-உள்ள 

ள்எமலநதீங் கமோ-(எ-௮) iB (இ-ம்)பெரியோர்சளுணவதிஅதா மி 

லால் சாறுமென்று வெள௱த்சவடலுக்குதி தாம்பூலறீஜினி ற வைன் 

Gey octal ms guabsdr Gui lal Berar, எம். ௯ ஸ்லம், 

சோன்றாஎழுலாய்-ஒழியுமே-ப் [ ae ar dior eo) an fb Phu மூன் 8 

தசசமோலமென்றேசாத்தப்படுமே] (௩) 
செண்ணீர்க்குவளைபொருகயல்வேலென்.று... டட R 

௫அண்ணில்புன்மாக்சள்சுவற்ற - விடுவே. டக ட டச் 

வண்ணீர்களைந்தக்சானுங்குரூன் திட்டன்ன.... சடக் 

கண்ணிர்மைசண்டொருறுவேணி.ஃட 2 க கக்க வடக உ 

(இ-ள்) உள்-உள்விருக்காம் - நீர்- சலதீதை-சனைற்தக்கால்-எ(9 

தீகால்- நூல் ர-இும்கை-சூன்திட்டன்ன 
- சோன் தினாத்போலும்-௪ 

ஷ்-கண்கற VL WLI - நீர்மை-ஞுணதீதை- கண்டு-பார்த்த-ஒரு வே. 

ன் -ஈடப்பேன்-தெள்-செளிர்த-நீர்-சலகீதி லுள்ள-ஞூவளை- hear gp 

பலத்சையும்-கயல்- கெண்டைமீனையும்-வேல்-வேலாயுத தீதையும்- 

பொருவென் ௮-ஒப்பென்,று-கண்ணில் ஞானக்கண்ணில்லாத-பூல- 

அத்பமான்-மாத்சள்-பனிதிர்கள்- சவதிஐ- என்டன ,கச்சவுலைப்படு 

தீத. விரிவனோ-யான் அறிவறதிதைவிநிஉனோ,(௪-௮) 22 (இ-ம்) ஐங் 

குச்சண்களைப்போலப் பெண்கள் கண்சிளோக்கண்டு pC Wet of A 

வீனளொன்மனவதிக் சவலைப்பமிச்ச யான் இறவறதீதை விமில ஈனா 

௪-ம். பான்-எ-விமிவஹே-ப, [ * கசொருபெயர் வேற்றுமைத் 

தொடர்பெயான்ன-விய தீதிரிபமிவாஃகமியைநி காந்ிதொகையே — 

இலவ்விஇயால் நீர்களை நதிக்கால்என்றதல் இயல்பாயிற்றுக (௯) 

மூல்லைமூசைமுறுவன்முச்சென்றிவைபித நறுங். டடத 

சல்லாப்புள்மாச்கள்க வத்த - வினோ...) அஃப் 
வெல்லாருங்காணப்புறங்காட்டுதிர்ர் தக்க... படட ச 

் டல்லென்புகண்டொழுகுவேன் ர ரர 

(இ-ள்) எல்லாரும்-யாவருமீ-.-காண-அநிய-புறங்காட்டு. ஐடு 

மாட்டில். உழரீற் து-உதிரிற் அ-உக்க-மக்டுச்பெக்கிற-பல்லென் பு- 

பல்லாகெயவெலும்பை--சண்போர்தீ அ. ஒழுனாவேன் - 6 டப்பே 

ர் தொன்னூல் விளசசம்,



தாயதன்மை, Om 
: | 

ன்-முறுவல்- ௮ப்பர்களை-நூல்லைமுசையென்று - மூல்லையரும்பெ 
ன்றும்-முதீ்தென்று-ருதிதென்றும்-இவை-இவைகளை-பிதத் th « 
ஒப்பாகச்சொல்லும்-கல்லா-கல்வியதிய ரக-பூல்- ௮அறிபமானைமகாக் 
கள்-மனிதீரீசள்-கவற்ற-(என்மனதைக்) கயலைப்டவித்த- விவெ!2னா- 

8 a டக பரத ் 3 “4 AY ewe 0 | 15 3 யான் றவற தை விடுவே னா (எ-று) (இ-ம்) ste af De 3 ட்டிலுதிர்தீ 
அடிடக்ிறபல்லெலும்பைக்சண்டு நடப்டேன் அறிவீனர்பெண்க 
ள் வழியிலென்மனதைக்க வலைப்படுச்த யான் துறவறதீதை விடுவ 
Cw என்பதாம். ICS யான் -௪-விரிவனோ-ப-[ ப: ந்றெனகி lar Galt 
னேமாற்றசை நிலை, யப்பாலிரண்டெ னமொ ழிமஞனுர்புலவர் ] (௫) 

CAL Hao) or ip ay Gag Guy Cin sh Ly Bose rcescerev cence ch . 

Oa GF # OULD! CpLOLy LOM LOD Da BM rarvereee பப டட ஆத 

செ சஇறத்சாளீர்ல்கோதையாள்,...... டட e& @ oe ak 

(இ-ள்) குடரும்-டைலும்- சொருகும் கையம்- எரியக் ௨௫ (இ-ள் கு௨ரும்-கடலும்-மிசாழுவும் மூளையும்-ரூருதியு! 0-௨, 

சமும்-என்பும்-௪ ஓும்பும்-தொடரும்-தொடரிச்2-2சம்பொு- ஈ௱ 

ம்புடன்-தோ லும்-கோலும்-இடை இடையே: தடுநரிவா ச -வைதீது- 

வைகி சப்பட்ட-சழயும்-இ றைச்சியும்-வழும்பும்- நிணமும் - ஆம்-ஆ 

இய-இவற்றள்-இலைசளாள்-ஈர்ங்கோதையாள்- Gant Ps மாலையை 
யுடையவள் எத்திறக்காள்-எர்தித்திறச்தையுடையஉள்- (௭-௮) Ak 
(இ-ம்) குடல்முளையதிச மெலும்பு நரம்புசோல் இறைச்சிநிணல் 
இவத்றுள்-மாலையலயிக்கவள் எத்தன்மையுடைடயவள் என்பதாம். 

௫ கோதையாள்-௪-எதீதிறத்தாள்-ப-ப.ற்.று- 3 ௪௦ (ar) 
ப] 9 [2] ௮ . oe 5 2 , 

ஊறியுவரிசச்கவொள்பவாய்ப்புலனுங்.... a4 @ueote அ 

கோதிக்முழம்டலைக்ரு ந்கும்பத்தைப் - பேரு 0... B 

பெருரிதேோளிபெம்வளாயென்னுமீட்போரீதிக va. ௮ 
rd ஸ் ் ௮ ர வருந்த சாலாற்கண்விளக்கப்பட்டு ப படட vee ete 

(இ-ள்) பேதை-.அ.றி வில்ல? உவன் -உ at D-pad ties can float £68 
ச 6 ட ட தட லன் ட்ப லவ 3 my விட்ட ரி க-மிவறுக்கதிதிகம ஒன்ப இுவாயபட்பலணும்- நவ அவா ரவிடங்கவ ரி 
° - “3 ம 4 ay one fo 4 2 a . ம்-சோதி-கொழித்து-குமும்பு-மலரீக்கூழம்பை- அலைக்னாம்- ஒதுக் 

e ல டி : ns) ( 9° 7d o 6 71 பி ் கும்-கும்பதிைத- உடலா னருடதீமை-மீப்போர்தி5- பேலேருடிய- 

கரும்-பெறாமையபொருச்திய-தோலால்-தோலால்-கவ-கண்க ந 4 
௬ு-விளக்சப்பட்டு-விளக்சம்பொருந்தி-பெரும்-பெரிய - Ge rafi- 

2 os ட் ° : ட்ப சகோள்சளையுடையவளே-பெய்வளாய்- இடப்பட்டவளை - யல்களே 
புடையவளே-என்னும்-என் சொல்லுவான் (எ-று), 4 (இ-ம்) அறி 
  

ஐ தொல்க ரட்பியம்-இைச்சொல்லியல்-0௪-ூ.
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வீன் றவதுவார ்களிலுமலத்தையொ துகீனும்டலைய/டையவளை 

ப்புகழ்நி தசொல்லுவான் என்பதாம். $ம பேதை-௭-என்னும்- ப 

ரூம்பதிதை-செ- * [பல்லோர்படரீக்கைமுன்னிலைதன் மை யல்ல 

யின் ஞூரன்றுநிக முங்காலத், அச், செய்யுமென் லுகிகிளவியொ QQar 

ள்லாடிஇவ்விதியால் என்னும்என்னுவானென்றாயித்ற] - (a) 

பண்டமறநியாரீபசொநீ துங்கோதையுகி,, 
உ oo 

ொண்போராட்வொர்கண்டிலர்சொண் - மண்டிப் A 

பெடைச்சேவல்வன்கமுகுபேர்த்திட்டிக்க
ுதிது ட ட ட டி 

மூடைச்சாசர்உச்சிற்றுழி snore கடிக்கவும் cod உக வது 

(இ-ஸ்) மூடை- நாறு ஜெ-சாகாடு-உடலானபண்டி-அச்சு- உயி 

ரான வச்ச-இந்றுழி-முறித்தவிடதீத-மண்டி-றெருக்கி - பெடை 

பெட்டையும்-சேஉல-சேவதுமான-வன் 
௪ழுனு ன் வலியகருஞ.கள்4 

பே£ததிட்டு-அடிகள்பேர்த்திட்டெருத்அம்-குதீதா நித்கும்-. (ஆகை 

யாஃ)பன்டம்-உடலாயெபொருளின௮-தன்மைய
ை-அதியார் ன் 

நியாதவர்களாம்-படு-யொருத்திய-சாற்தும்-சதீசனதி
தையும் கோ 

தை-மாலையையும்-சொண்டு-கைக்கெ ரண்ட-பாசா ட்மிவொர்- உடலை 

ட்பாராட்டிலா ர்-சண்டிலர்கொல்-௮க்கமுனாகள்ளுதிதுதிலைக்க ரணுர் 

களோ (ற) ** (இ-ம்) உயிர்யபோனவிடத் துடலை- கழுஞுகள்ஞ் 

தீ ததலைஉடலைப்பாசாஃ்வொர்காணார்களோஎன்பதாம்
 பாராட். 

டுவாரீ-௪-கண்ட.லர்கொல்-பா. 
(௮0 

கழிந்தாரிடு தலைக ண்டாரிதெஞ்சுட்கக் . 2,2உசக ௨௨௨ வச 

குழிநீதாத்ந்தசண்ணவாய்த்தோன் தி- யொழிநீதானைப் 

Gia PAD GA Poe மினிததிதன்பண்பென் று, டட வக 
சாத்றுங்கொல்சாலச்இிறிதிதுஃ- ௨௨ யக டட கயட்ட உச 

(இ-ள்) கழிந்தார்-இறந்தவர்கள்-இடு-இடப்பட்ட- தலை - தலைல 
ளானவை- கண்டார்-பார்த்தவர்கள்-ெஞ்சு-இதயங்கள்-உட்

கு -4 

யப்பட-குழித்சாழ்த்த-குழித்தாடுர்திருக்கின் -சண்ண
வாய்-௪ ண் 

லளையுடையனவரக -தோன்தி.தோத்றப்பட்டு-ஒழித்தானை- சாவா 

திருந்த வரை-போத்தி-பாதுகாத் ஐ-தெறி-சன் மாரிக்கதீதில் - நின் 

யின்-நில் ஓுங்கள்-இசன்பண்புஇல்வு௨லின தசன்மை ~ இற்றென் 

-இத்தன்மையதென்று-சால-மிகவும்-£ரித் துகை தீது-சா.ற்று 

ங்கொல்-சொல்வனபோஜும் (௪-று) ** (இ-ம்) இறந்தவர்கள் தலை 
எள் இறவாசவர்களை ரல்வஜியிலேநில்லுக்ச ளென் ற௪ரித்.தச்சொ 

ல்வனபோ லு மஎன்பதாம். (அ: தலைகள் எடசாத்துப்பபட (9) 
on 

உ தொல்காப்பியம்-வினமியல்-௬ம்-னு;  
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உயிர போயார்வெண்டலையுட்சசிசெதி தச. ட ஆ 

செயிர்இர்ச்ஞ்செம்மாப்பவரை ச-செ! யிர்தீர்றீதார் a 
கண்டிற்றித: "4 வண்ணமென்பசனுத்தம்மையோர் Pio % 

பண்டதீ தள் வைப்ப இலர். சர்கககக கக 3 51277 உட்டபட noe ee 

(இ-ள்) உயிர் 2போயார்- இறர்சவர்களுடைய- வெண்டலை-ெ வெள 

மையா தியதலைகள்-உட்க-பார்கிதவர்களஞ்ச- இரிதி த- நகைத் துய 
செம்ம ஈப்பவஸலா-இல்வாஜ்ச்லையிலி மா நீதிவலா-செயிரீ௭ ற்ற தீ 

oh G- இர்க்கும்-நீக்கு ம்-மசயிர்- கு.ற்றம்- இரீர்தார் - Ba Boor ated 

கண்மி-பாரீத் ரு இதன் வண்ணம்- , இவ்வுடம்பின்வகை- இற் .த-இதீ 
கீன்மையையுடைய ௮- என் பதினால்- என்று - Wher vais ho ae ate 

திம்மை-தீங்களை-ஓரீபண்டத் தள்- ஒருபொருளி 6 சல- வை£ப்பஇலர்- 
வைதீதென்ஞார்கள். (எ-று au ie .இ.ம்। இறந்தவர்கள் தலைகள் இல்: 

வாழ்சிகையில இறுமாநீசவரீகளைக்குத்றத்தைவிட்டு நீக்கூம்திைக 
குற்றமற்றவர்கள் கண்டு தங்களை யொருபொருளாச வவபரர்மள், 
என்பதாம். (ச தலைகள்-௪-தீர்ச்.கும்-ப- -செயிர்-செ.- செயிரீதீர்ந 

தார், ஈரவைட்பதிலம் ட-தம்மை-செ] இதோ று புக டாஞ்சில்வுள 
வே இவ்விதியால் ஓ QC an fi Bg ஐபுங்குவ்வும்யொருச்லும்.](2) 

தூயதன்மை - Ye Ob ws 

தத்தக்க aS ட் 
| | Gir Lee HBETTD. 

ot ம் ௨/5 

man SBD tf Gres ee 

அஃ்தாலு - அசப்பற்றும்-புறப்பத்றும் - நீக்கலாம். 

  

விளக்குப்புகவிருண்மாய்ந்தரங்கொருவன்,,, ௪ பே 
றவத்தின்ருன்னிலலாதாம்பரவம்-விள்கிளுஜெய்... 2௨ டட லே 

தேப்விடச் தச்சென்றிருள்பாப் மீதா ங்கு சல்வினை, ட. we ee a AE - 
(Ela 6g Aagur pS g---.. வடக்க டக்க க கடத சசககக ௩௮ உக வடட கபக் 

(இ-ள்) விளக், ு-இபம்- -பக- பிரவே?ச் க-இருள்- இருட்டு- மாய்தி 

தாக்கு-செம்டாத்போல -ஒருவன்- ஒருவன் - தவதிஇன்முன்- fos BF 

கிகுமுன்- -பாவம்- தீவினை- நிலலா த-நிற்சாு-விளச்சு- Aus 
சம் - தெயி- ats BLD - தேய்விடத்- “குறைத்த போு- இருள்- “இருட்ட 

சென்று-போயி-பாய்நீதாகினு- பாயத், க. துபோல- ஈல்வினை- புண் 
ணியம்-இரீவிடதி _ஐ-நீங்கினயோ த- த இது டாவம்-. Boe ம் வததி 

இ தாலுவிளக்சம்விளக்சஞ்செயலால்விளகய |சனப்படுமே. 

ட (௪) 

 



ன் IPO] 

நித்ஞம்- (கறு) & (@-2) விளச்சைச்சண்டிருள் செட்டாத்போ 
ஓமொருவன் செய்தவத்தின்முன் பாவங்கெடும்விளக்குதெய்யத்த 

போது இருள்வற்,அசம்பவித்தல்போலும் தல்வினை நிங்யபோ து 

இீவினைவறீ அசம்பூவிச்கும்: ஏன்பதாம். 02 பாவம்- ௭- நில்லா gaa 

ப இ.௮-௪-நிந்கும-பு-தமிர்ண்டும்-௮சை. 6.) 
ன் நிலையாமைதோய்மூப்புச்சாச்சாடென்றெண்ணிதி...4

 

தலையாயாரீதங்கருமஞ்செய்வார்-தொலைவில்லாசி ௫ 

சதி சமூஞ்சோதிடமுமென்றாங்கிவைபிதத்றும் 
பட படத 

பித்சரித்பேதையாரில், ய வவகட ae veeretenses cence eth 

(இ-ள்) தலையாயார்-பெரியோர்கள்-நிலையாமை- (செல்வமிளை 

மைசரீரமிவை) நில்லாமை-என்_று- என்றும்- தோய்-வியாஇயும்- 

மூப்பு-விருதீதாப்பியமும்-சாச்சா9-மரணமுமிருக்கின
் றன ~ ஏன் 

௮-என்றும்-எண்ணி- நினைத் த-தம்-திமு-கருமம் - காரியமாகிய 

சவதிைை-செய்வார்-செய்வார்சள்- தொலைவில்லா - அளவில்லா,5- 

௪த்தமூம்- ௪தீதசாதிதிரமும்- சோதிடமூம்- சோதிடசாத்திரமும்- 

என்று-என் றுசொல்லிய-இவை-இவைசளை-பி௫த்றும்- 
பலகாற்பே 

௪ம்-பி2தரின்-பிதீதர்களைப்போல- பேதையார்- அதிவினர் - இல்- 

இல்லை. (௪-ு) iis (இ-ம்) பெரியோர்கள் செல்வமிளைமைசரீ ரல் 

தில்லாவென்றும் பிலிமு.து மை மாணமுண்டென்று ந் தவதினை
ன் 

செய்வார்கள். சதீகசாத்திரருள் Ger ger é Bar ape spor 6m 

ஹ்ம்பித்சர்சளைப்பொலு மறிவினர்களில்லை. என்பதாம். 0 தலை 

பாயா ர்-௭-செய்வார்-ப-கருமம்-செ-பேதையா ரீ-௪-இல்-ப-ஆ.்ளு 

= bf iO என்றுஇரண்டிடத்தொட்டுச | 8 நிச்சமின்றி நிக bee ot 

மின்னே-இவ்விஇியால் பித்தரின் என்ற 7 ஒப்புப்பொரு ள் இச்சூசி 

இரரத்திற் ரஇிச்செய்யுளேயு காரணங்கா ட்டி.ஞாரி௨] (௨) 

இலலமிளைமையெழில்வனப்புமிக்கூற்றன்ு...,, படட | 

'செலவம்வலியென் திவையெல்லா-மெல்ல, vosee apeee eB 

நிலையாமைசண்டுசெடியாரீ துறப்பர்... 2... அவடர 
'தலையாயார்தாமுய்யக்சொண்டு,,, ++ cerceccererns 

(இ-ள்) சலையாயார்-பெரியோர்சள்-இல்லம்-இல்வாழ்ச்கையும். 
இளை ை-இளை மைப்பருவமும்-எஜில்-நிறமும்- வனம்பு-௮ மராம். 

் மீக்கூம்றம்-மிஞுந்சவினத்தா சாவும்-செல்லம்-பாசயெழும்- வலிஃ 

பலருதம்-என் ற- என்று சொல்லிய- இவையெல்லாம் - இவைஉளெொல் 

லாம்-மெல்ல-ஆ ராயுமிடதீ து-நிலையாமை- நில்லா மையை” கண்டு 

பார்தி தசாம்-தாங்கள்-உய்யக்சொண்டு- கடைத்சே றும்வஜியை. 

ச்கைக்சொண்டு-செடியார் ் தாமதிஙற்சொள்ளாகவர்களாய்- அறப் 
  

  

& இலகச்சணக்கொச்ு-௫௩-ம்-ரூத்இரம்-



Bt Days இன் 

யர்-இ இருபதிறையும்விடுவர்,! a-p) 3 (இ-ட்) பெரியோர்கள் இக்க 
னஞ் 2 சொல்லியயாவும் தில்லாகென்று இருவசைப்பற்றும் aD anf 
என்பதாம். ச தலையாயார்-ஏ- துறப்பர் பட... (௧) | 

அன்பஃபலராளுமநீ துமொருதாளை,., 2 வவ வடிவத் 
யின்ப்மேசாமுறுவரோஜையா-ரின்ய ஒட. 

மிடைதெரிந்தின் எுமைஜோக்டு, உனையா... woe se voit 
 தடையொழித்சதாரான் றமைத்தார். அடக்க டவ வக்க tee வயத 

(@- -ள்) ஏஜையார்-அதிவில்லார்- பலநாள்- -பல்சாலரும் - இன். 
பம்- தயரதிசை-உழர் ஐம் - அனுபவித் ஐம். ஒருதாளை - ஒரூறா 
ளில்வரும்-இன்பமே-௬௪ தீதையே- -கரமு றுவர்-இச்சிப்பார் - ஆன் 
ஐமைச்சார்-அ/நிவுடையார்- இன்பம் - இல்வாழ்ச்சையின்பத்இன்- 
இடை-வேறுபாட்டை- தெரிந் ஐ- .திதீ.ற- இன்னாமை- அன்பதிீ 
தை-நோக்கி- பார்த்த - மனையா ு- இல்வாழ்க்சைவழியின்- - அடைவு 
“சம்பந்தத்தை ஓஜிமீசார்-நிம் இனர் ( (௭- wu) x (இ-ம்) ) அறிவில் 

லார் Bact heen கயின்பதீடை யிச்சிப்பரீ, , அறிவுடையார் அவ்வில் 
வாழ்ம்வக யின்பக்தைவிட்டு நீங்குவர், எ-ம்: (௪ ஏழையாரீ-௪- கா 
மூவரீ-ப-இல்பம்- செ அன் தமைநீதார்- எ-ஒஹிமீதார்-ப-௮டை 
வை-செ- [% தனியசையென்றாவிணயசையென்றா, விரண்டென் 
மொழிமனாரியல்புணரீம் சோரேஇவ்விதியால் இலன் டம்இணைய சை, 3] 

கொல்னேகஜிநீதன் திளமையுமின்னே... ட. 
பிணியொடுமப்பும்வருமாற்-றணிஷயவொ ன்றி... ௭ 
'யென்னெடுஞ்மா செழுெஞ்சேபோ தியோ. க 
தன்னெதிசேமபன்னு வட வவட எச அவ்வ வ்க 

(இ-ள்) அணிவு- துணிதலை -ஒன் தி- -பொருச்தி- - என்னெ என்னா 
டன்-சூலா து-ஆலோ யா ஐ-எழும்-எழுன் ற.ஒதெஞ்சே-. ஓமன 
மே-இளைமையும்-இளை மைப்பருவருகம்- சொன்னே... பயனில்லா 

மல்-கழித்சன்று-நீங்கிய அ-இன்னே. இட்பொ ழுதே-பிஸியொடு- 
முப்பிணியுடன்- மூம்பும்- தள்ளாமையும்-வறாமால் -. வருமாகை 
யால்-சமக்கு-சமக்கு-சன்னெதி-பிறப்ப ௮.ஜல்வஜி- சே- பொருநீ 
த .போதி-வருதி.(எ-று) 92% (இ-ம்) எனச், சூடன்படா தெழுநின.. 
சல்வனெறமனமே இ இளை மைநீங்க மூனமைவருமாசையால் Eine 

குப்பிறட்பறம்வழியில்பொருர் சவா எல்பதாம். (தெஞ்சம்- orm 

டோ்தி-ப-போதல்-வருதல் - இதனாற்போதிவருதி யென்றாயித்னா. 
போதி யோ- -என்றதற்கு- போருயாவென்பாராமுளர், டட ‘@) 
  

ae கா ச் ao aur igen
? GS Arce ்





Bf திவு, 

மான்டகுணதீதொடுமச்சட்பேதில்லெனினும்
. aon eos 

பூண்டான் கழித்தந்சருமெயாத்-பூண்ட. தத கத் 4 

மிடியென்னுங்காரணத்தில் மேன்முறைக்சண்ணே.
..௫ 

சடியென் மர்கத்றதிற்தார்.. ப seen avetaganeeees * 

(இன்) மான்ட-பெருமைபொருந்திய- குணத்தொடு.ந.த்ருண 

சசொடு-மச்சட்பேறு-மக்களைப்பெறுதல்-இ
உலெவினும் (மனை 

விஃஞ; இ$லையானாலும்-பூண்டான்-விவாகளுசெய்தவன் -கழித்தற் 

கு-௮உளைவிநுதற்கு- அருமையால்- அரிதா.தலால்-பூண்ட - கரண் 
கோண்ட-மிடியென்னும்- வறுடையென் ணும்- காரணத்தின் - எ 

விஞல்-சத்றறிந்தார்-பெரியோர்கள் - மேன் முறைக்சகண்ணே-மே 

லா Qu தறவறவொுச்கத்தைவிரும்பி-௪ 19. Gls றார். (மணஞ்செ 

மயுமுன்ன மேயில்வா ழ்க்கையை) விட்டிவிடெலி ரூர்கள் (எ-மு) 294 

(இ-ம்) தற்குணமுமக்கட் பேறுமனை விச்சில்லா திரு, தங்க
ொண்ட 

வனிக்காதற்கரிதாதலால்தரித்திரமெல்னுங்கா ரணத்தா CP a) apy 1B git 0 

apsnsdA Hi யில்லறத்சை நீச்செல்முர்கள், எ-ம். 62 கற்றதிறீ 

ஜாார்-௭-௪ டூ.டென்றார்-ம். ஸ்ர) 
o உனக் தெதொல்சொண்டவிரதங்சளுள்ளுறடையத்... + 

. srdsGs gurus சி Sa) ௪ வறீதக்கா.. டட வடட 

னிக்ிறாஉமுசவோரேறல்லொழுக்கம்,,, ee cre 
கர்கினுதிஇருவதிதிவ்;யய பபப அகவய வைக ககக வசட ce 

(இ-௭்)' ஊடி- உறுதிசொண்டு-தாம்-தாங்கள்-சொண்ட-தல் 

லொழுச்சமாகச்சொண்ட-விரதிங்கள்-சவல்சள்-உள்ளாடைய-இரு 

தயம்கலங்க-தரக்கு-தாங்னுத ற்று. ௮ரும்-௮ரிய- துன்பங்கள்: யச 

கள் தலை: (சம்) மிடத்தில்-வந்தக்கால்- வநீதரல்- நீச்டு- தள்ளி 

நிராஉம் - தங்களேத்தவத்திலேதிற.தும்-உரகோரே- அறிவுடை 
யோரொ-சல்லொழுச்சம்-ரற்றவவொழுக்கதீதை-சாகீகும்-சாப்பா 

'திறும்ஈறிருவதீசவரீ-சிறப்பினயுடைய ரரீ.(எ-ு) 2% (இ-ம்) anf Hay 

oi Corr $ துன்பம்வரினுமச் ன்பத்தைச்சகித் துத் சவத்மைக் 

காப்பர், ஏன்பதாம். ஒு வாவோ ரீ-௪-திருவதீதவரி்-ட-சாம்-௮ னை : 
தா க்னு-விகாரம், [$இயத்சையளபெடை செயத்சையளபெடைட 

யெழுதீதுப்பேறளபெடை யிசைதாலளபெடை, 'யொத் தப்பேற 
ளபெடை யொரோவமிக்கூடிலைர்,சசனைமொழியவளபெடையலை, 
தாந், முற்றெழுதிசளபெடை. செட்டெழுத்தளபெடை, யொற்றெ 
முத்தளபெடை யெனவொருமான்றாம், மொதிமுதலிடைகடை 

| மூன் றினும்வருமே,இவ்விதியாலநி.ராஉம்கு தறெழுக்சளபெடை! 
  

.... $ இலச்சணம்சொத்து- ஒழிபியல்-௪-ளூ,



றவு. og 
தம்மையிசம்ச்சமைதாம்பொறுப்பதன்திடத,.! ஆ 
தெம்மையிச ழ்த்தவினைப்பயத்சா- இம்மை... ப.ஆ 
வபெரிவாய்நிரயத் துவிறவர்கொலென்னு..... oes aac 
பரிவ.தாஉஞ்சான்றோர்சடன், பலக டிக்க வக வவவடடடஉ வடட ட அத 

(இ-ள்) திம்மை-தங்களை-இகழ்ரீசமை - இகழ. துபேனெவதீ 
றை- தாம்பொறுப்பதன்தி - தாங்கள்பொழறுப்பதல்லாமல் - எம் 
மை-எங்களை-இகழ்சீச-இச மரீ அடபேஏய - வினைப்பயத்தால்- இஷி 
னைப்பயனால்-உம்மை-மஅபிறப்பில்-எரிவாய். தியிமாயெ- BoB 
அி-மரகத்தில்-வீட்வொன்று-விழ்வார்சளென் ௮-பரிவதூ உம்- இக 
கங்கொள்வதும் -சான்றோர்-பெரியோர்கள்-சடன்கடபைஎ- 9 3h 
(இஃம்) பெறியோர்கள்-பிறர்வைதலைப் பொழப்பதன்றியுக் வைதி 
வர்கள் சரகத்தில் விழ்வார்க ளென்திரங்ஞூவார்கள், எ-ம். ச சான் 
மோர்-௪-கடன்-ப-மத்று-கொல்-௮சை, ் ் ன (<9) 

் மெய்வாய்கண்மூச்குூச்செவியெனப்பேர்பெத்ற உ ஆ 
வைவாயவேட்கையவர்வினைக் - கைவாய்,,.,,,, 2 vad 
கலங்சாமற்காதி துய்ககுமாற்றலுடையான்.... ௨௫6 
விலங்காது * வீிடெறும் ......4 ட்ட வட ஆ ட 

(இ-ள்) மெம்.௨டலும் வாய்-வ "யும்-சண்-ழேத்திரறும் mpage 
-நா௫ியும்-செவி-சா தம்-என- என் றுசொல்லிய- போீபெற்ற-டெ 
பர்சொண்ட.ஐவாய-ஐநீதிடமாகிய-வேட்கை-தசையையும்- ௮௨௪ 
வினை-உளதீசாலவருமா சையையும்-சைஉாய-ஒழுக்க வழியில்-கலங் 
காமல்-கலக்கமடையாமூல்-காகீ.ஐு-சாப்பாற்தி- உய்களும்- தன்னே 

தடத்ும்-அற்றலஓுடையான்-வல்லமையுடையான்-விலங்கா ஐவ 

ற அ-விமி-மோட்சவீட்டை-பெறும்-௮ டைவா bt ( or - gu ) Skt இ-ம்), 

ஐம்பொறிகளையும் ஐம்புலன்களித்செல்லாமற்காகீஞம் வல்ல. 
யுடையவன் மோட்சமடைவான் என்பதாம். (ச. அற்றலுடைய௫ 
ன்-எபெறும்-ப-வீ0-செ... | | a (ஸ்) 

ன்பமேமீதூரக்கண்டுநி துறவுள்ளா,ஃ உ டயட டட வக ட 
ரின்பமேகாமுறுவரேஜையா -ரின்பஃஃ. வட டய 
மிசை கோறுமற்றசனின்னாமைதோக்கிம்,,,.. ௮8 
ப்சைத ல்பரியாதார் மேல், நடரா நித கக்கு வ கட்டிட டடி டிடி உர ம் 

(இ-ள்). எஜையாரீ-௮ நிவில்லா ரீ- துன்பமே - தன் பத்தையேஃ . 
மீதார-மேன்மேலும்வர - கண்டும்-பாரீதீ தம்- றவு அறவறதீ 
.தை-உஃ்ளார்-நினையா ர்-இன்பமே-இன்பதி தையெெ-காமூனுவரீ-இன் 

- சிட்பாரீ-மேல்-மேலாயினோ்-இன்பம்-இன்பம்- இசைசோது்- 
இசைதீதுவருகிதோறும்-. அதன்- அவ்வின்பதீகசல்வரும் - இன்னா 
  

[*இலச்சணத்திரட்டு வீடொன் ஏம் மேவிளம்பப்படாபீபொருள்.



Bw அறவு: 
மை- அுன்பதீறை- ரோக பார்தி து-பசை சல்-அவ்வின்பச்தித்பொ 

ரச்.த.தலை- பரியாறு- இச்சியொர் (௪-று) 89% (இ-ம்) அறிவிலலார் 

இன்பத்தையிச்சிப்பார். ஆதியுள்ளாம். அ வ்வின்பத்த யிச்டியார் 

என்பதாம், (ஸர ஏழையர். er - ORD: வரீ-ப-இன்டம்- Qe-Giod= 

௪-பரியா த-ப-பகைதல் ௪ ]. இ வ குதிகுன் திய: உ விளங்காருயர் 

திணை 2 இவ்விதியால் மேல்என்றனுவி குதிருன் நியு. (ஸீ - 

ப றவு: முற்றிற்று... | 

wae she oh she she Sue ae ke ee Se SNe a Sic SA SIR BAG SIR SIC SR SHES 
எ-ம். g Gla roche 

இண 8 ன். மை. 

Oe OL anon 

Hoes Ta g- சோபமில்லாதிரு ருச்ஞூத்சன்மையைச் சொல்லுதலாம், 

we se ் றப்பாருமிறக்சமதியா.... ௨. பட ககக்ககட டட பக் 

பிக்க ெப்பாருமிறக்க - மிஇித்தேறி. நடக்க கட் cence 
Sip ff 2G oe HSMP ore 5 Dat Fs sveserecieee. டவ 
காயுங்கதமின்மைதண்ணு,. அவவ வவ ப்பட்ட அக 

(இ-ள்) 283 w- சனஞ்செய்.௮- இறப்பாரும்- நடப் பவரும். 

இறக்க-நடச்சட்டும்- மதியா-மஇியாபல்-மிதி.சீ ஐ. Baer a8 sot oho) FI 
et இதப்பாரும்-ரடப்பவரும்- இறக்க தடக்கட்டும் - மிதிதம்தறி. 

மாலாலஃமிதித்தேதி-ஈபம்.ஈபான தும் - தலைமேல்- -சிர சில போல்-இரு 

திசலால்-இருக்கையால்- அல்._து- ௮ல்வீயினிடல்பை- ௮ தியார்-௮ தி 
பவர்கள்-சாயும்- கோபி. ஸ் - -ககமின்மை- சோபமில்லாதி Bhs ms 

pug BOOB எ-று) இந இ-ம்) மத்து தடப்பவரும் , Bi Bt, 
மும்- மதியா து Bettas, in நடச்கட்டும். அடிமேலேறிய ழுறடு, 

மேலேதியிருத்தலா ௨ ல்தீ ச .ன்மையறிபவர் பிறரீமேற்சோபமிலலர 

திருக்கை தன்று, என்பதாம். 0 சதமின்மை-எ-றன் ஐுஃப- (ன). 

தண்டாம்சிறப்பித்றம்மின் & லுயிரைதீதாங்காது ௮ 
கண்டுமி யெல்லார் தறப்பலோ-மண்டு,.௨. 2 ப an ® 

படிபெயராதாத்றவிவிவத்தபோதின், ட பட்ட B 

முழூ.டு் குழுள்ளதீதவர் , a வல வல்ல எலல வக் ட 

.(இ- ள்) ம மண்டு தருக்க அட பலைக்கனை பெய்க து பெ 
யரச.தலையாமல்... ஆற்ற - மிசவும்-4இவி - இழி வு வத்தபோழ். : 
இல்- “வதீதகாலத்தில்-பூடிடுத்கும்- (எண்ணியவந்றை), முட.கிரும்... 
உள்ளதீதவர்-. மனவலிபுள்ளோர்...சண்டா - கெடாத. Bp. 

8 ahedpekoaia. அரியவிதி "ச்ருத்திரம்..



Ferd dronin. ae 

Goctiijeorw-sib_Sio g- Ob e9?-OaAuaer ~ srier gre 
லாச்காமல்-சண்டுமியெல்லாம்-கோபந்கண்டவிடமெல்லாம்- அற 
ப்பவோ-உயிரைவிவோர்களோ (௪-௮) *% (இ-ம்)மிசவுமிழிவுவறீ 
திசாலதீதில் தினத்சவத்தைமுபிக்குலை வலிய -டையோர்சொபங்க 
ண்டவிடத்தி அயிலைவிடார்கள் என்பதாம். ie உள்ளத்தவர்- ore 
அ்றப்பவோ-ப. os, (௨) 

காவாதொருவன் றன்வாய்இற நீட சொல் ae ET wo. 
- லோவாதெதன்னைச்சுதெலா - லோவாதேே... அ 

| யாய்த்தமைத்தசேன்வியதிவுடையாரெஞ்ஞான் ௮ம் | 

காம்றீதமைறர்சசொல்லாற்க றாகி து. உ) டி 51 டல் 

.. (இ-ள்) ) காவானு-டூதாவைகி)காச்சாமல்-ஒருவன்-ஒருவள்-சன்-த. 
னது வாய்திறநீ௮-வா யைத்தறத் ர். து-சொல்லுஞ்செொல- சொல்லுங் 
கடுஞ்சொழ்சள்ஒவானு- @ Blut ind சன்னை-வைதிவனை யே-சுமிதலா 
ல்-சுடலால்-ஒவா- உமியாமல்- -ஆய்றீ னு -பலநாூலாராய்ரீ து - of 

enn Bs - Guin Su-Ge call கல்வி- -அதிவுடையார்.- விவேசுயூடையா 
4-எஞ்ஞான்றும்-எக்காலத்திலும்-சாம்மீ த கோபி ௪-௮ மை தீத 

னக்கு சரப எதன் -சறுதின றி: சொல்லார் - சொல் 

லார்கள் (எ-று) aes (இ-ம் ஒருவன் தாவைக்காவா அ. பிறனை வன 

சொலலானலை தன் க்கட் பமக சல்வியறிவு வுடையாரெச்சால' 
கீறிலும்சோபிச் தசொடுஞ்சொற்களைச்சொல்லார்சன்பதாம்.௮. 

| ிதிவடையார்-எ-சொல்லாரீ-ப- '-அலமைத்த- ‘Ge - ஏகாரமிரண்டும். 
- APOE SAT. 7 (a) 

தேர் தீ.துநிசரல்லார் நீரல்லே சால்லியக்கா,. 2. ஆ 
வேர்ச் துவெருளாரீவிழுமியோ. - சோரி்தீததனே. ர 
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Weiser நணேோயாவாறுபோய 26 paade BD mt ro 
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ன்சாதியில்- பட்டாளனென்று.- பிறதிதவனென்று- Qe peri இ.௫ஜார் 
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கண்ணிர்த்ுச்சான்பயச்சாக்றாப பட்ட சகட்ட உட : 
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ல். பொரும்-சாக்னாம்-மூரண்- சண்டையை, அ.றீ.ராதில்- செய்தல். 

- இ பல்லை ( ் ) 99 Ont) மேன்மக்கள் peo 66 
செய ponte ம் inane Ges la செய்யார்கள்- ar 
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் வதா ஆதிறாம்-ே பொறு தீ. ஜுச்கொள்ளார்- -ஒரு-திமக்சொரு-மான- -G 
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.நியோஸா- -ஏன்னெஞ்ச-என்மனம்- -௨ றின: புணர் பிணிப் 
“பதாக (௭- py Be (@-ts) | டெரியோஃ7ெ பென்மினம் பிணிக்கக்சட 

“வழர என்பதாம். 4 (இலச்சணதீ திட்டு) அம்மவுரையளை சே ‘ol on 

் aoe சம் ரெஞ்சு-௪- -புணா்௭- அ போதிவினுளை செட் ். (ஸ் 

ப் - இதப்பதினையும்சாலின்றாகெனினும்... ர த இ 

..பிறப்பினையாறுமுனியார-பிற்ப்பினுட், ப பட பந 
oe பஸ்பாத்ததெஞ்சத்சவர்சலோடெருஞான் அட்டபக 
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வ இஸ். உற-மிக்ச-புனல்- நீரை... சிறீ *-கொுத் gt ons உன்: 
தத்தை ண்ட்டி- உண்பித்௮,௮மிட னும் தீரதீறசாலச்தும்- சல். 

தோண்டின-ஊழ்றுறி ஊந்றுக்குழியிடத் ௮-ஊ:றும்-ஊ ண். 
-ஐஃ.௮ ஆழேயோல்.ஃஆ றபோல- செல்வம் - பாக்கிய ததை. டலர்க்கு- i 
"லருக்னாம்-ஆற்தி- கொத த-கெட்ட-கெட்டு-உலர்த்சச்எண் னும், 

ஜிற்தாலும்- -சிலரீக்கு-டிலருக்கு- -ஆற்தி-கொ02.௮. -செயந்பால. 
| வை-செய்யத்தச்ச தருமங்கள்- செய்வா... பெரியோர்செய்வர்-... 

(எ) | @-w) Lam olsen g eral gui ஆன: உளத்து நீர்கொ 
டுக்கும் (௮.20 போல)செல்வமழிர் சாலும்பெரியோர்செய்யு்.. ௬. 
-ரூமங்களேச் செய்வர். என்பதாம்- 0 கத கடனாகத், 
பயி செய்பவர்-டஃசெயற்பாலலை- 'செ-ஏ-ுர சைய. ae (இ) 

ss வெரறுவல ஈசாஉபெரியார்சட்டீமை ட ட we 
. கருதரைமேத்ரூடேபோஜஹ்? ன்றும்: சருசவாயைக்க் | 

7 6 Sr car wi) abr ty aru coy Eh R UIT EGLO. eevee ee HE 
ருணுந்சோன்றாகெடும், பட க 

(இஸ்). பெரு” -பெரிய-வரை-மலையையும்- ராட். ference ட் 
'டையபாண்டியனே- 'பெரியார்சண்“்பெரியோகிட பண்டாம்-இ 
மை-ஞூறிற- கரும்-பெரிய-சலா-இட.பதிதின்: Cud-go gS tin 

. லிருக்கும்-ரூடேயோல்-த இம்லைப்போ சோனி மம் சாணப்படிஸ். 
அரும்-பெரிய-நரையை- இட்பத்தை-சொன் தன்ன - கொன்றுறி ் 
போலனும்-இன்னா- குத்தங்ை-செயி ணும்-செய்தா லக் - SMart. 
-மேல்-சிதியவரிடச் இ-ஒன்றா ஒம் ooh agp தோன்றும் Gar 
ன்ருமல்- -கெடம்-கெட்டுவிடும்(எ-ர. ஆ (இ-ம்). பாண்டியனே... 
பெரி யோர்கள்செய் சருத்றம்பிசசா ரமா ப்ச்சாணப்படும்சலி பே. 
-ரீசள்செய்தனாறிறம். சா CO bd HLT CGF tl BTID ie ue 
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அகையேயும்வேண்ட ச ்வதிலிகர்சட் பம ree 
யகையேயும்பாடுபெதும், 4, 2222 வல வடட சகட லவ 1 
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றும்-ப..... (ஸு. 
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... நல ளகக ககக த 
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அஃ தொழிர்து- -ஒன்னாருள்-பசைவரிடத்து- கூற்று-இ
யமன்- உட் 

கும்: அஞ்சத்சறுமஉட்குடைமை-அச்சக்சை
ம்செதுத் ச. எல். 

ப லாம்-௫ுதற் ும்-சலவருள்-பொய்யரிடத்,த-ச
ாஐ- மிசவும்-சல்மோ. 
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ate ant eet பதாம்(அதிவிர்-தோன்றாஎம
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பத தகிச்மல்லம பப்ப. ௮... 
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ள்ளாத- குளத்தின் க்: “குளத்தின் இமேஃபைங்கூ பேல் ல; ப இயம 
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என்பதாம். ee ter asit~or- gs ஹிறேள்க-ப-திவுறு- ன - = Bedi GL 
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“ஆிசோடாயெதரிடைநிலிற தூ௨ பப ween 

காட்கொண்டசஸண்ணேகளி மணைக்குகிஃசத் தாகும் .. ட 

வாந்ததுமன்னதகைத்தேயொருவன்றான். ௨08 
ரழ்வின் நித்தவ்னைச்செயின்.... பவட ட வட உடல அ கராம் நடு 
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ஊயாச்டச்கொண்டரல்-வாத்த்லுக்-செல்வமுடையஞ்ச Ob 
ன்னதிகைத்தே-௮தீதன்மையாம்(௭-௮)2%-இ-ம்- இனையமா ௫௩ 
ததினால். யானை சட்டலாம். ஒறாவன்முய்சிசெய்வானாளுல் வரச. 
லாம் 05 வாஜ்சல்- எ-திகைத்-ப-தான்- அசை ஒவாதிதினபருதி. 

'வேரம்-வீசளோழியத்தித்காண்க, ர ர uase ட்டி 
உஅபுலிலுவிகர்வின்கியொருதாட் படையா பட 

Bag! தெலாபத்தியுத்தின்ன னு மதிவிஞுத்: ர... 
(So DO PLE 3 லன் றுகருசற்சசையினு ன்ப bee க! 

இேபேத்டிமு ஜிலுமாக்சேமிகும்.. dase pocnberWerwe reese eae: 

(இஸ்) உறு-பலமு.றற-புலி-புலி- - உன் Bupee. இரை, . உண. 
௮-இலிதி- இல்லாடல்-ஒருதாள்-ஒருதினம்-ரி௮ேலா - இதியதன.. 
 ஊேோயை- -மித்தியும்- பிடித் தம் -இன்றும்- உ ணம்-(தசலால் அதி. 

- விணால் - அறிவால் er pl} cp AG) 00 st gr. அற்பதொழிலென்று- கரு... 

இத்த _னேயாகெழிக-கையினால்- முய) 2 ியால்- மேத்ரொழிலும. 
மேலானதொழிதும்-மிகும்-மிஞம்(௭-) 82% (இ இ-ம்) பூலிதிலாயி- 
ல்லாவிஜடல் பிறுகவனையபையுற்தின்னும் ஆகையால் அத்பதொமி. 

| மென்றெஸ்ணாதே அனவேபெரியதொ மிலாளாம். என்பதாம் (சு     

  

      
 மேத்னொழில்-எ-மிஞு.ம்- பங்கு” Tgp) Rie ae 

இசையாசெனிஞுமியத்தியே சாதா. Senate seen ae 

லசையா இதிற்: பதாமாண்மை- யிசையும்காறி. , 6 ew SG. 

கண்டறி. ரை யலைச்ஞுங்கானலநி.த ஈண்சேர்ப்ப... 2 28 cg 

Gust. ciba rar rr inp gm, செல்ப் பக்க வயதி ட்ட 8 
(இ: கண்டல்: முள்ளிச்செடியை- Baot-ninadt- அலைக்கும். 

ஒக்கும்- -அாணலம்-உப்பளதிதையும்தண்டனுவிரிந்தி- சேர்ப்ப கிட் 

_உ.நிகசையையமுடையபான் டிபனே- இளையா ரெஜி, gb (pug 
_ சிபொருந்த ரவிடிலும்-இயற்கி-முயற் செம். இரா ்ருல்-ஒறுவ ் 
தியால்- அசையா ga -திள்ரரமல்-நிறிபசாம்-நிற்பறாளு jb gp oor oo Le 
Bee ood B pes, இசையுல்சால்-மூய ந்சிபொருந் தமா இல்-பெண் 
உறும்-பெண்பிள்ளைகரும்-வாலாரோச - வாஜ்கார்கள்-(௪-ஜி) 59. 

(இம் பாண்டியனேமுயற்ிபொருத்தாவிழனும். மேன் மேலும: 
= யத் சசெய்ன 'வாஜ்தலாண்லமைத்திறம் முயத்செபொருர்,ஐமாளால். , 
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வள்னிய- -௧இர-இர roma. aa we. “ens O0b - apd gi dated unm 

. டுவி “வி. ம் திவேகருடைபப- காவாய் SOLED Lo 8 amit ~ as Be IT 
பில அலைக்கும்-ஓ ஒக்கும- சேர்ப்ப -கனைஃ்யயுடைய பா ஸ்ட 

: Lo anes Cisne Ned o அரிய bn it = - Ht ண வர்கள் ய. 
ச் த்குணமில்லாரேடா௫ னால்-ஜெஞ்சம. மனதை - சத். 

Bed 2) மேப்டிய் , மூட்டப்பட்ட இடல் fo! Bay சாப் 

“21. he டல் போண் டியே BS wags | Oe Ce 
வல். ee fe கிகிவர் en ae 3 abi fe bh: 

     

    

  

    

    
   

      

  

  



* 

கட்பிற்பிழையொறுத்த ae கள் 

்.. . இன்னறாசெயினும்விடற்பாலரலிலாரைப்,. 22௨ பத 
பொன்னாஃப்போத்றிக்சொளல்வேண்டும்- 0 பொன்னோடு... 
ஜல்லித்சிதைத்சதீசாடொனுராஒத்தம். டப த ஆ 

் மில்லத்திலாசிஞ தலால். 2 வட்ல டட 

(ஐ. ள்) -பொன்னோமி-பொன்னுடன் gabe ல்லவீட்டை 
இதைதீதி- சட்ட - இ. தெருப்பை-சாடொும்-நாள்தோும்- - இர் ழம் 

தேடி-தம்-தம து-இல்லத்தில்-வீட்டில்-அச்ஞு தலால்- (சடையற்கு) 

வளர்த்தலால்-இன்னா- ன்டல்சளை -செயிலும்-செய்தாஓம்- விட, 
றீ பாலால்லாஸா- விடதீதகு இியல்லாதலர்களை-பொன்னாக- பொன் ' 
ஊப்டோல்-போத்றி-காப்பாத்தி-கொளல்வேண்மும்- நட்பச்கொ ட. 
ளல்வேண்டும்- (௪- ட ah (இ-ம்) விட்டைச்சுட்டதியை வீட்டி 

லேசேடிவைச் ஒக்சொள்ளுதலால் ஓன்பஞ்செயிலும் விட்தது 
இயில்லாச வர்களேச் திதேடுச்துக்கொள்ளவேண்டும் என்பதாம்- 
நன் ஒருவச-எ-கொளல்லேண்டும்-டஃ (௫) 

- இன்னாசெயினும்விுத்தற்சரியாலாத்.....* டட ede 
gor Cah gOS BO குவதோ-துன்னருஞ்சர் உட சகடகட 

| Aeks GF 9 Btrarcan Dai Prater sGair. sree sceerers ok 
san HRSG lwo om SHas...-« தத்த க eM 

(இ-ள்) அன்னரும்-தெருக்கு தற்கரிய-ூ7-றப்பையுடைய- வி: 
ண்-ஐசாயத்தை-னாச்ஒும்-௮ளாவிய-நிள்-நீண்ட-வமை- மூக்கிலைப் 
பொருந்திய- வெற்ப- மலையையுடையபாண்டியனே-இன்னு- குத் 

றங்களே- செயினும்-செய்கா ஓம் வித்ரு. விட்டுவிடுதற்கு- ஙி 

யாரை-அரியசிறேச சரை-துவ்னு-சிதநேயொமல்-அ.றதீதல்-கைவிடு 
தில்- தனா வதேோர- nba on pib-, தம்முடைய: சையான சண் ப் 

ிம்கண்ணை- -ஒுதீதித்றென்று-னு ep ase) 2 oe ga -eteruGar - eas | 

பாரோ(எ-௮) 98% - இ-ம்- யா வதய குதிறங்களைச்செய்சாலு 
ம விடுதற்கரியசி தமைக் iG o Gar ga AG od pang aes 

ம்- Ke அறித்தல் - ௭- square ய... | ச) 
இலக்குநீர்தகண்சேர்ப்பலின்னு செயினும்...

 bos oak | 
ang அபிசாளார்சான் ஜோர் - GOTSD BD accaa tee 10K 

ஜீமையெடுச் துரைகளூந்துண்ணறி 9ிவில்ல
ாதார். came SE . 

திரமூமவறித்க பைய உ0 உட வயி சய oo es we eebeds an ட் 

(இ-ள்) இலக்ளு-விளங்கும்- நீர், நிலாயும்- தண்ட விச *சயையும். 

பொரு ந இய-சேரிப்ப- கலா வபய் உடைய (பாண்டியனே - இன்னா ரி 

ங்க - -செயி ணும்-(ஒருவர்) செய்க ஸ்ம்- Fi ai Capt பெர் ந்பார் 

a) i அன்ன திணி பழி 1-ஞீ.நீ தங்களே: -அ ரணுரீ-ப்ரறார்- கல்ழீ oud | 

aa இ SEA - Bese BP wor aS gine ei aG age சொ et 

(௩) ்



௬௮. நட்பிற்றிழையொறுத்தல. 

ல்லும்-திண்-வலிய- ௮ திவில்லா தார்- அ.திவிலாசிவரீ-தாரும்-சரங்கு 

ளூம்- அவரின்: அவலாப்பா ர்க்கிலும்-கடை-கடையான வரீ- -(எ-) 
4. (இ-ம்) பாண்டியனே பெரியோர்கள் தம்ருடரடைய ௪2 சதகர்குத் 

ங்வளேச்செய், காலும் அ உரீருநீதங்சளைப்பாசா மக்களைச் 
ao 

சொல்பவரீ சூத (pe lsat Qo eee uta ரீ ஏன்பதாம்-00 ௪ 

ன்றோர்- -ஏ-தாணாூரீ-ப. பழி- -செ-டு நிவில்லாதார்- எ- சடையா வரய 
ஏதிலார்செய்சிதிறம்பேதீி அனி ED oer ட்ட உட உக ச்ச ao HE 

தோதிச்சசெல்னுண்டா ோக்குங்க ற் -சகாதில் உ டடிஉ 

சருமியார்செய்ககறங்களுவிகாட... ய ட பவட உய உ விதி 

விழுபிசாதெஞ்சத்துணின் றிட வ வ வட பப்ப ce bee eee ae 

(இ-ள்) சறங்னா-ரதீஇிச்ளும்- அருவி- யாரி 9 -றயும்-ராட-.ராட்டை, 
யயடையபாண்டியனே - ஏ] இலார் - அயலார். ப் ௪2 செய்தன 
தீறம்-இறப்ப-மிசவும்- இ oy தினினும்-0 japon’ இிலும்-றோக்கு சூங்க௱ 

¢ Ba J 8 9. [3 ஞூ 

ல்-பசர்கிகுமிடதீதில்ரோதக்க ஐ-நோவதிகக்க து-என் ‘guetta 

எலன்னவுண்டாம்-சாசல்-கம்மிலாசையுடைய- அரூமியார்- bs நேசர். 
ew. 1B - செய்த திரு ூற்றம்-ெ BRS Bee LD sor wis நூன். தின் fin Das தன் 

விமுமி-ரம்-சிறப்புடையசாம்(௪-) 89% (இ-ு) பாண் டியணெ 
ச் 

டர்! ரபர் செய்சளுற்றமன இ ISOS 2 ஜ் சறப்புடையதர் (Dg 
evr lr se மிகவுல்னாத்தமா யி யினும் வருந்தத்தக்க ளெல்னா 
பதாம் CP திறம்-எ-விழுமிதாம்- ப. 

தட்சன் அதா ங்கொள்ளப்பட்டவர்தம்மைத்... wees 

சமரன் யைதாரமதித்தாராயி- னஉஜாத் saat ete பத அ 

: gil வில் மன்ளுமதிச் எத்தமான் பரக்க த கள ர ர ரத உஷ் ் 

அ ம்முளடக்கிக்கொளல், தத தத ததக கரக்க கப 

ஏன் 

(4) 

(இன்) கமான் ற-உறென் ௮-சாம்-சாம்-கொள்ளப்ட பப்ப 
ரீ-இரேடுக்கப்பட்டவர்-கம்மை-தம்பை- தப ரனில் உ௱விலலஈ 
மையை- -தாமறிற்கா சாயின்-த தால்கண்டா aT SO, BION alti =, EB, ர்க்க. 

pul g ஓம்-உறவினும்-நன் சூ “அன்ரு -ம92 ஐ எண்வளி - தரன் 
GOLD - உறவில்லாபையை- -அம்ருள்-2 இடல் Gey CF err ~ அடக்கி ம் 3) & 0 OT y= 

சட 

அடக்கக் sol as mei Grr! வண்டும்! (எ-று) 2 ; a (@- Lb ) we “நடக்க ப் பட்ட 

வரி. தி.துச்ேசமிச்லாமையைக்கஸ்டால் ய கோ ன் & G5 asf 
இமதிசமாசக்கொள்ளவேஃடும். எஸ் பதாம். 4” ஒறுவரீ-௪- sy. 
ச்கிச்சொள்ளல்- -ப-தமரன்மை-செ. ' 

குத்தமுமேனைச்குணமுமொருகனை 
ட begs oe vat HK 

நட்ட பிஞடி தீஇிரிவேனே- -ணம்படாண்.2 2 டட ees hee இத். 

மறைகாவாவிட்டவன்செல்வஜிச்செல்க,. 2 ee eee we உ 18 

PEPE OG ROUGE, .rerrereeus creer s நக கட்டா ப 
ணை உன்ற 

(௯).



தட்பிதிபிழைபொறுத்த Ve ௯௯" 

(இ-ள் ) ரா ற் Soap wip S05 தீயும்- ஏனை-ம தீத. குணமும் குண 
திரையும்: -ஒருவரன- SOUS BROS BC SRA Sprig தே 
டி.-இரிவேனேல்-இர வனுகில்-ஈட்டான்- எ2நச்சவன்-பறை-இ௱ 
கியத்தை-சாவரவிட்டவன்- வெளிப்படுச்தினவன்-செல்வுழி- செல் 
அறசாழீடில்-றை-சத்இிக்னும்-சடல்கும் - சடலாற்கூழப்பட்டஃ 
வையம்-உலகம்-ந௭- (என்னை) சசைக்க-செல்ச- -சான்பேோ Cas Go) a 
(எ-று) aps (இ-ம்) ஒ ரநவண்௭ளுற்ற த் தினியுற்னுணதிதையுஞ் 0 நகிதீ 
தபின் amy rai! '2வளுடில் BS paste இரதசியதிதைள் சொன்னவன் 
வோம் ் ரர ஏதிநிறீ2பா0 வேனாச என்பதாம்; ஏ யான்- -௭-செல்.- ட் 

wed, றியி, மைபொறுத்தன் CEP bon 

SRA: xe ஸ் Dab aan ance a ana EME “He 5 Ne NE TE Ne BRISK ஸ்ஸ் 

௨௪.ம்-இகாரம்- 

வவ tL ர நட்பு 

  

அஸ்தி ரவனு-பொருந்தாத சிரேசமாம்- 

செதிப்பில்பலக்கூஷாசேறணேயாக,, டயட ட்டிக் 

விறைத் எதீசாற் றுக் டப்பர்- -கைச்குன்றம்... டட ஆ 
பொங்கருவி, ஜா ழும். புனல்வரைசன்னாட..... உட 

PEBBOEPD MG, GO CSIOP cave ea gto tee greece erateen oa 

(இ- 2) & an 9 ~ O) a5 ae னான றம். லையில்- -பொய்று-மி 5 ச்ச 

ரூ வியா று காரும் oP ene புனஃ- நிரையுடையஃ.ரல்-ரல்ல * வரை 
ரிட் 0 லைம் பி? ட்டை புடையபாண்டு. பயனே செ.றுப்பில்- கட்ட 

விழ்ர்த-ப்மம்- பைய உரை-கூரையைய/டையவிட்டில் - சேறு: 

Cebu p- “eB BO LS 9 a அணைகட்டி இறை, 8 ஐம்-அணையுள் வீழ் நினை 
யி 2 B gyn iB it REGED, நீரை-ஏற்றும்-பேலேதாக்கியும்-தம் - தம Lae 

ண்-கருமம்-கா ரியம்-முதிறு மீஐுணை-முடியு௨ளவும்-சப்பர்-இரு 

ப்பார்(எ.ு று) ( ம்) Se பாண்டியனேமழைவிமெளவும் ஒழுக்கு 
வீட்டிலி நப்பார்போலக் சாரியமுடியுமளவுஞ்சிலர் BE 58 SR HC 

யர் என்பதாம, 0 இலர் -சோன்ருஎழுவாய்-சடப்பர்-ப, (௧). 

ய்யா சே சண்மைசிதர்சிறட்பிற்றாம்.. ஃய- ve seek ் 

மாரியோன்மாண்டபயதி தீ ததா-பமாரி கச ததக அ. 

வறற்கத்காற்பே௱ துமேவாலருவிதாட...... serese asda 

Slo Be GES காதிசீரிலார்தட்பு வட 8 பிருகு 14 14a 00s eee on



* AY me அடடா நி ட்ப, 

(இ-ள்) வால்-வெள்ளிய-அருவி.ஆ.ற்றையல்-நா௨- சாட்டைய 
முூடையபாண்டியனே-ரியார்-றல்லவரீ-சேண்மை ப் சே சமான 

அ-சிறர்த-மிகுரித-சிறப்பிற்றுய்-சிறப்புடையதாம்- மாரிபோல்- 
மழையோல-மாண்ட-மாட்சிமைப்பட்ட-பயதீதசாரம் - பய்னையு 
-பையதாம்-இரிலார்-செட்டவர்கள்-நட்ப-சிரேசமான து-டுதநீதக் 
வால்-மிச்சவிடதிது“மாரி-௮ம்மமை-வறந் சக்காற்போலும்-பெய் 
யாவிட்டாற்போலும்(௪-ு) 3: இ-ம், பாண்டியனே சல்லவரீடு 

சேசசமைபெய்காற்போற்வயனுடைய சாம் செட்டவர் இழேகம் 
அம்மழைபயெய்யாவிட்டாந்போர்பயவில்லாகாம்என்பதாம CP 
சேண்மை-எ-பயதீதிசாம்“ப-நட்ப-ஏ,வற நீ சிக்காற்போலும.ப(௨) 

அண்ணாணர்விறனாரொகூடி நுகர்வுடைமை. கட்டட உரக 
விண் ணுலகேயொசக்கும்வில ம விற்றானுண்ணா oon 0 BB 

அணர்விலராதியவு இயமில்லார்ப், பதக்க கட்க கடகட டக படட 

புணர்தலிரயத் low eG gestae rece ட ட ட டவ ரத 

(இ-ள்) அண்-இுட்ப-உணரிவிளனாரொடு-அறிவுளாருடன்- a. 19.4 

சேர்ம் - சரிவு டையமை-௮ றுபவி க்னாமதுபலம்-விண்ணுலகு-தே 
வருலகை-ஓக்குாம்-நிகரீச்கூம்-விழைவித்_று- பயனுடைய ஐ-ுண்- 
ஃட:- நூல்- நூலை-உணர்விலராஏய-அறியாச வராய - ஊியம்- 

பயன் இல்லா 4- இல்லாதவரை-புணரீதல்- சே இத்தல்- Brug gor 

ரகங்கறாள்ளே-ஒன்று-ஒருரகரதீ தச்சொப்பாம்(எ-று) 3 இ-மு் 

| அ திவுள்ளவரோடு. தேக தல்-சுவரீச்சதீ தச்சொப்பாம்-ர சியில் 

: லாசோமுி FE ga gse சரசம் எச்கொப்பாம். என்பதாம் (அறு 

கரீவுடைமை-௪-வினழவிதீ று-ப-புணரிதல்- ஏ. ஒன்௮-ப-ஏ - ஆல் 
‘ey 8 F SOT ~ - (m) 

- பெருகுவதுபோலச்தொன்றிவைதீஇப்போ.. க்கட உவ ப 
கலொருபொழு அஞ்செல்லா சே சர் ௮-மருகெல்லாஞ் % 
அம்சனநீள்சோலைச்சாரன் மலைராட. . சடப் ப ககக டத 

| பற்சமிலாளர்சொடர்பு... 1 வய டட ட ஜு 
ம் (இ-ள்) அருசூ-பச்சம்.எல்லாம்-யாவும்-நீள்-நீண் ௨ — FB BOTH 
சோலை-சற்தனச்சோலவைகளையுப் “சால் - குவீர்சாற்றையுமு டைய 
மலைராட-மலைராட்டையாளாம்பாண்டியனே-பத்தமிலாளர்.௨ட்ட | 
Cosdorgat-Qsr_iy-SCreurerg-Oug@agGure-mar 

. வ தபோல-சோன்றி-தோகிறி-ஸவ-வைக்கோல் ௪. திப்போல்-இ 
*யைப்போல = ஒருபொழு ஹம்-ஒரு சாளும்- செல்லா து-செல்லாம 
ல்தந்.தும்-செடும்-.(௭-ற) 8 | இ-ம) பாண்டியனே. உள்ளன்பி 
அார்சசேசம். வவக்கோலின் இயைப்போலத் தோன் நியஜியும். 

தி சொடர்பு-௭-௪8 ௮ம்-ப-ஏ-புர ச
ை sion tale ah (#) 

 



டட , 
Gn tT § bE fe APS. 

செய்யா துசெம் அதாமென் உலுஞ்செய்வதனைஎஈு. 2. 
செய்யார் தறசம்தீ தக்கசொண்டோட்டலு-மெய்யாக ஆ 

் வின்புறாஉம்பெற்தியிசழ்ற்தார்கினாமச்நிலையே ww | 

அன்புஹாஉம்பெற்றிகரும்.. ட உக டடக் ப.ஆ 

(இ.ள்) செய்யா க-செய்யத்தகரதகாரியதீ்தை செய் து.சாவென் 
ததும்-சாஞ்செய்வோமென்றுசொல்லதும். செய்வதனை செய்யுங் 
காரியதீசை-செய்யா ூ- செய்யாமல்-தாஜ்திதுககெ ரண்டு-நீட்டிக் 

் சவிட்டு. -ஒட்டலும்-வைக்னலும்-மெய்யாச- -உண்மையாக- இண்டு 
உகு, இன்பபடையத்தசக. பெதிதி.பெரு மையை- இகழ்த்தார்க் 

றாம்- இகழ் ச சவர்களுக்னாம்-௮. நீநிலேயே- ப்பொழுதே-அன்புறா 

உம்- துன்பமடையதிதக்க-பெற்தி-பெருமையை- கரும்-கொடுக் 
கும்- (எ-று 22%. இ-ம்) செய்யாதகாரிய திதைச்செய்வே மெண்று- 
சொல்லுதலும் செய்யுங்சாரியதிதைச் Detour aA gue ன் 
பம் என்பதாம்-0 காரியங்கள். எ. தரும்- படபெற்தி-௪- (டு) 
.. : ஒருதிீர்பிற்நிமிசாருங்குநிண்பக்சடைத் தும். 4௨ oo ® 

்.. விரிதீர்சக்குவனளையையாம்பலொக்கல்லா.....- பப ரிய 
ப பெருநீராச்சேண்மைகொளினுநீரல்லார்...... rene # 

அருமங்கள்வே இபயடுத். ere Fame geet ee oe mone 

(இ-ள்) ஒருகிர்-ஒழுஞஷள சி. துதீரில்- பிதச் அ-சோன் தி- தருங்கு- 
ஒருவ ட்பட-நிண்டர்டைத் தம்- வளர்ந்தா ஓஸ்-விரி - மலர்நீதி- 
திர்-ஞுணருடைய-ஞள யை- செங்கழு நிரை-இம்வல்-அல்லி-ஒக்க 
ல்லா “ஒவ்வாது (A) G7 3d) பெரு- -மிகயும்- நீரரர்- “BBG rs Epo 
யார். கேண்டமை- தட்ப 'சொனினும்- கொண்டாலும் - நீரல்லாரீ-. 
தற்னாணமில்லாரீ-சறாமக்கள்-செய்யாச காரியங்கள் - கேறுபடும்- 
வித்தியா சப்படும்- (௭-௮)8%(இ-ம்) செங்கழுநீரை அல்லி ஒங்லா 
போல தத்முணமுடையார ௫ றட்பைகிகொண்டாலும் LOZ 

ணஞமுடையார். செய்சாரியங்கள் வேறுபடும்- என்பதாம், ௫ கரு 

மங்கள். எ.வேறுடடும்- ய்... (௬) 

மூதி ெமந்நிமுதிபட்டசநிதையை,.. கக்க eee eal 
தெத்றக்சண்டன்னவிரலான் ஞெமிரீதீதிட்டுக்... ge ie 

ருதீதிப்பதிக்கு மலைராடவின்னாசகே...... த ர... 

பொத்றுமைகொள்ளாதார்தட்பஃ வ வடக்க வட்ட தட 
(இ-ள்) மூற்றல்- 'மூதர்சி செெல்லாத-டி றட நதி- சிறுளுரங்கு- - மூன் 

தின்முல்-பட்ட-வசப்பட்ட -ததிதையை- (இலாசொண்வெர்த)ததீ 
தையை- -தெதிறு-பயதீதறெத்றை- சண்டல்ன-சண்டதொத்த- வி. 
லால்-விரல்களால் .ஜெமிர்தீதிட்டு- ஒடி. தி.த- குற்.றி- ருதீதி - பறிக்ளு 

ம்-இரையைப்பிடுக்கும்-மலைதாட-மலையையு. தரட்டையுமுடைய 
சக அவவ earl No ret ல வில்வம் அட



‘aT 2 'கூபாநுட்பு. 

பாண்டியனே-ஒ.ற்.றமை- -மனவுரிமை-கொள்ளாதார். கொள்ளாத 
வாசு நஃ்பு-சரோரமான ஐ-இன்னா ஜ- பொல்லாது - (௭- -௮). te 

(இ- ம்). மரண டு பனே பானவுரிமையில்லாதார் இற சம் பொல்லா 

து என்பதாம்- ஐட்பு-எ-இன்னா இ-ப, எவன. (ar) 

மூட்டர்றபோஜ், சின்முடிலயென்னாருயிலா........ 00-88 

சட்ட rin) en mala ane 82.6 டேனே * னட்டான்... Sine 

அடிமானைசட்டருதீதான் செல்வஜின் செல்க, ப உ ட 
செடமொழிவையநக...., HOM Reg oa Pow aan Breve rae 7 

ல்
 டட ஆர 4. a க 3 ait Orne ர Dp க Do- 

(இ-ள்: மூட்டு- இண் பம்-உற்தயொோழ்தில்- வதே பானு - மூக 

வி..ாவாச- என் oF aor gO A 5D ana Goo pga ano 5 rea 
= 

  

evar - Gt ell Ceelp@an, ewe வ் -ைக-ஃ கையில்: நிட்டேே ணல் க 

FL)! ில்-நட்டான்- Be நச னுடைய கடி -சால்பொரும்இிய- டர 
பறம it ay barr கட் Bey அ ழித்மான்-௮ மித தவன் - செல்ல மி-போ 

Gs ரசதீடில் நெடு மிக்க மொருடபுச ௯ ய/டைய-வையம்- உலஎம் 

௮௨-ஏல்தீனா ர கப்பலாச-செல்க-யான்போசம்கடவேன். (எ-று) 
ae Ye ava: 2 ன து கு உட, ௫ , 3 brs (இ-ம்) SG oe gidarué ga Ba Cur ௪ ள்ல ணுபிரை அவல் 

லசயித்கசொடேனூில் எமேேசன் பெண்சர்திசத்பை உ ஹிதீதவண் 

் போகக்கடவேன்- என்பதாம். (௯ யான். Gar 
ன்று எழுவாய் செல்க-ப, ் | oy) 

st WoL Guts 0 aya go 8A FBI. வ ௮ 
CaduGoetiowt ster éseGre ~ 66h... B 
அல்வ வா றாய் அயருணர்வாசண்வொரிதஇம்.... உட டட 

புல்லதிவிஸசொசேட்பு...... - நச ட்டும் க ககக உ உக்க 3K 

  

(இ- 8) சேம். ~ (2g oor ~ ப9-பொருந்தி ய. நல் - நில்ல-வரை- us Ta 

MOLI D- Hire. - தரட்டையுமுடை உய கதக் ஒரி கனிம திதியை ௨ 

ணர்வார்-ர.நியவச ு- தண்பு- சிதேகச்சை fF 8}- -விட்டு- பூல் - SD 

ய -௮திவினாரொடு- அதிவாள; நடன்- தட்பு- C. Jam sie) C0 ear gt 
ஆன்-பகவால்-படு-உண்டான- -செய்-செய்யை- பெய்- வாரீதிறிரும் 
க-சலனுள்-சலசரீனள்- அறிக தெய்யை-களைற் று - hs gr 
Canner'B-G wid a ok te -செய்- ரெய்பை-பெய்தனை தீ.து- வாமி 
தீதுவைக்தாத்? சீயா லு ம (ar- gl) 22% .இ- -்) பாண்டியனே அதி 

வடையரீசி ரச தில சவிட்டு அதில்லார்சிேசதீைைக் கொள்க 
தில் சலச4இம் பசுவின் செய்யைநீ3 நி வேம்பி' ெபியைவிட்டாத் 
போலும் என்பதாம். ௯ தட்பு-எ- அனை சீ ஐ-ப-ோரஃு 'சை(௯) | 
Boe உருவித்சமைச்தான்௧னூராண்மையின் மை... woe 3h 

- பிறுகத்சமைத்தபாவிரளாயற்றே. படக கட்டட டிடி உரச.



| கூடாநட்பு! நக. 

செரிவுடையச்்தீயினத்சாசாளச கம், வட ட்ப 
விரியெடையோடாடவிட்டதிறு ப்பட்ட 3 

(@- ஸ்) உருவிதிஞ-வகிஞு க்கு - அரமைர்சான்கவீ - அஞ்) 
பொருநீ நீ இியவஷிட 2 w-err ready coy BO சகதீமன்மை இன் லம- 
இல்லான்்ையான ஐ பருகற்கு-னாழ்.தீதர்கு- அமைக பொருந் 
இிய-பால்-பாலில்-நீர்-௪ல தை அளாயற்று - லலறீனாற்போலும்- 
தெரிவுடையா ரீ-௮ டையார்-த் பினத்தர் 2 கொடியகூட்டதீதார் 
அனா oP அ தலஃறாச இரக இு- eh di- விரியன்பாம்பின் - பெ 
ஸடயோமி-பெட்டையு டன்- ஆடிவிட்ட ற்று - ese there 
போலும்- (௪-.று ) 39% -இ-ம- அழமனாள்ளவனிஉத்.ஐச் Gisada 
லாலமையான து பா விலே நீர்கலந்சாந்போலு த் பர நல்லகரிகன்விக ம் 

“ arp டவரீகளாருதல் நாகன்விரியவ்பெட்டைபோடு Cat rp Cur oy 
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AT a} திவ Sf GOLD « 

நவிசடதீறண்சேரீட்பரல்கூர்நிசமச்சட், ய உய உட டயித் 
கணிசலமாவதடகச்கம் -பணிவில்ர், ,,,,... வ வத 

மாத்திரையின் திதட்க்ருமெல்லாமுழே ட்ப வடக பி 
கோரதிதிரங்கூரப்பமிம்..... ய பவ வடட டடட படட ட ககஉஉஉ உ உடு 

(இ-ள்) தவி-டெரிய-தஸ்-ஸனி7தீத-சடல்- கடலையும்-சேர்பிப- 

கசரையையுமுடையபாண்டியனே-றல்கூரீரீ.து- வறுமையை நத 
மக்கட்டு-மனிதர்ச்னா-௮அணிசலமாலஅ-ஆபரணமாவ- அடக்கம் 
அடங்கியிறாத்தல்-பணிவில்-௮டக்கமில்லாத-இர் - இறப்பூடைய.. 

மாதீதிரையில் தி-௮ளவுசடம.ஐ-நடக்குமேல் -சடப்பானாகில் - வா 

மும்-தான்வாழும்-ஊர்.கணரா ரால்- கோதிதிறம்- தன் னாலதீஇற்குக் 

குதீதம்-கூறப்டடும்-சொல்லப்பவோன் - (௭-௮) 29% ,இ-ம்) பா 
ண்டியனே தரித்தரர்சளச்சாபரணமடச்சமாம் ஒருவன் அளவு ஏ. 

௨.3 து சடப்பானாடல் உஊராராஃபதிச்சப்பவொன் என்பதாம். ந 

ன்னால்) பல்லோர்படர்சகை மூன்னிலைதன்மையிழ் செவலாதாழுஞ் . 

செயியுமென்்முற்றேஇல்விதியால்செய்யுமென்னும்வாய்பா ட்டு 
த அபவேனெள்ராமிம் 2,003 அணிகலம் ௪-௮டச்கம்-ப- (௨) 

எழிநிலத் ஒவிதிதிடனுங்காஞளுசெங்சாட்தெங்காகா௨.. 3 | 
செல்னுட்டவருஞ்சவர்கீசம்புனுதலாதீ..... சசட்ச ட 

PR Bj E07 GC GD LU GOLD aj HOPE Bi sepa gree serge 

சொன்ஞுளர்சாலப்பல நீட்ட அ கய 98 ட லலட் ட லட உக்க உ வக்க உடடடஉ உத 

ர. 9 

(இ-ள்)எந்திலச் அ-எ.நீதநிலதீஇல்-விச்திடி னும்- விஹையோட்டாலு. 

ம் -காஞ்செொ ம-எட்டி யின் -சாக்-விதை- தெம்காகா-சென்னமாபமா 

கா௮-தென்னுட்டவரும்-தெ 2p ரன பறம வடம் லால் 

(சருமஞ்செய் ௮) அவரிக்க தீதிநிபிரவேகுதிசால்- றன் தன இ - அறி 
(ip 6 = (4Gie) ௨ வழியால்-ம.ற இகடவய க்கள், ஐ பி 2ப்பு- ஆனாம்-௮ ஐ. ம்- வட இ 

சைய பல LG « ஷி ‘be wo (a) es ண் GU, OT i= “மறாமப்பலனிவலாதாச் ~ FIT 

ட்பலரீ- மிகவும் பலரீ- (r- £2 | ge எட்டிவிறைற 5... ஜீ சென்ன 
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(ஐ. தி வேட்பிலி-வேம்பினுடைய-இலையுள்-இலையீ 9 லாமை- 
லாமைகக்காய் ய்-சனியிலும்- பழுதிசாலும்- திலி - தன, oo - இஞ்சை இருட் 

இனிய ஐ ல ரம்-பாஜம்-எவ்வளவும்-இரியா ஐ தவறாய் © i - ௮ 

rH னபயோல-இனம்- ௧௨ ஷ்னினம்- த, Sat Bp - ஜ.ற்றமாகி இலும்- 
௫ ய ல்புடைய பர ரீ BPO முடையா செண்டை ௩3 வாம் - மனம் 
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அடல்சார்ரர en Bab ிரிபிறுக்ளுமலைசாரி நீது 4-௨ லக 

முப்பிண்வேரிபிற த்தலாநி-றதிதி, | | வ யவ கட eee Me 

மினதீதனயரல்லசொதிகட த்கண்சேர்பிப,... ட ஆ 
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தட் -சேர்ப்ப-இ இங்கு 24 ைதையைபயு 'முரடையபா ண்டியனே- GtLm-s (EN 

கீதிரம்- சாரற் ஐம்- Sat 6 Be விஉத்._தம்- -இவ்னீர்- இனியநி நீரா த-பிற 
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மகச்சளெொன்பாரீ- மக்சளென்றுசொல்லப்பவே ர்ர்-ததீதம்- சத்தம் 

இன தீது த-கூடினவின தீ இன் - - அலைய ரஃலர்-ஓப்ப பரவை்லரீ-மனதி 
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AT air / பிவு/டை மை 

பச்சொள்ளலு “சட்புவிசலுஞ்செய்யார் யாகமிடதீதுஞ் AG BQ 

பாடை FM என்பதாம.ப்ச். செய்யாமை -ஏி- இண் yim tte (ar) 

உணர் வுணருமுணர்வுடை யாரைப் ததக தகரதகத 5! soit 

. புணரப்புணகுமாமின் பம்- -புணரிதி. டல Brora er oust அ 

'இறநியதீதெரியர்தெரிவிலாதாசைப், | வடட re ae 

பிரியப்பிரியுமாதோயி.ஃ2. ப ப சசிக வகம் க வடம வடக உவா இட 

(இ-ள்) உணர: (சிரேசஞ்செய்சதிய: உணரும்- (HC pe} நிலைய 

தியம்- உணர்வுடையாலா-.திவுடை ot ser -புணர-ழேக கிக்௪.இண் 

பம்-இன்பமான ஐ-புணரும்- பொருதி ம் - புணரில்- எற 12ல் 
(ெரிய-இழேகளு! செப்ஐ திய-தெரியும்- ௬௬. நிலை லை சதெரியம்- தரி 

விலாதாஜா-அ தில்லா தவரை -பிரிய-சேசம்விஃ் டுப்பிரிம ய- தோய் 

துன்பமானழு-பிரியும் தீங்கும்- (எ-று! 82 - இம். ரதி௮டையா 

மாச்சு ந௫த்தாலின்பமுண்டாகும், அதிவிகிலார் 2 தசதிதைவிட் | 

உ௱லின்பமுண்டாரும்-என்பதாம்- (௪. இன்பம்-எ-புணரும் - ப 

ரோய்-எ-பிரியும்-ப- -ஆம்- இரண்டும் மைகள், (௪) 

தன்னிலைச்சட்டவினை திறுப்பா ஏ gy Bi SE) BET are wee oo 

நிலைக் 8ீயிகோனு- Hii en. me eetcg gree taco 

- மேன்மேலுயர்தி அதி. ப்பாணு்சன்னைத்... ween BB 

(Bide GFOl SLT GUEST ee cen cece tenet tee ae | 

(இ-ள்). ல் -றல்ல-நிலைச்சண்- நிலையிட ச் அதன்னே- திவ்னே- ban 

ப்யானும்- - திறத்திக்சொள்பவலும்-த வ்னை- தண்ணே- நிலைசல்கிஇஃ 

௮.தீநிலைகெடி£ து-சீ மிவொனும்- 82 மாகச்சொள்பச ம் நிலையினு | 
ம் - -நேன்னிருச்,சதி நிலையிலும்-மேன் டோல்-( சன்சேோ) Ge Cun oyu ட்ட 

உயரீச் ௮-உயரப்பண்ணி-நிறுப்பாளும்- நிறுத்திச் சொள்பவளும் - 
தன்னை-சன்னை-தலையாச-சலையைபா௪- -செப்வானும்-செய் கொ 
ள்பவனும்-சான்-தானே(எறு) 38% இம் ஒருவன் உன்னை தல்ல நிலை 

யினிறுதி $தச்சொள்ளலும் அத்திலைக்றாச்ஜோக்?ச்கொள்ளலும் ap 

அ்விருச்ச நிலையி gy மலாக்கிச்சொள்ளலுழ் சலையாக்கிம் கொள்ள 

அச்சம் ஞுகேசான் என்பதாம்- ie தாஸ். ௪- திறுப்பான்று சலிய- 

"சருமவரிலசயாத்சல் லாகார்பின், GOULD set gg gree ce eee eR 

பெருமையுடையாருஞ்சேற்-ல௬। செபி, ப ப டட 
ஜேதமாத்றுமொலிகடத்தண் சேர்ப்ப... ர ட FE 

“பேதைமையன்தததிலு;, 22. பதக்க பழட பகடி ட் ட ௧௬௨௪௨௫ 
(pa peth- poded- 7p po-# 2B ச்ஞளூம்-ஒலி- சத்ததிசைர 

டைய. ode oditae. -சட்.நீசேரீப்ப- ட திகலரவையடைய பாண் 

ep. cer +6 Hiellmenra-en fw caw pe mou d~ அல்லா தாரி. ன “ச



-வூறிவுடைமை; arse 

காதர பி்னும்-மின்ஞுசவும்-அரும்- அரிய மரபினீட, கூலநூள்ள 
பெருமையுடையாரும்-பெருமையுடையவதிவாளிகளும்- சேதல்- 
செல்லுதல்-பேதைமையன்று-௮அறியாமையல்ல-௮௮ திவு- ௮ஃ்த 
ஹஜிவுடைமை(௭-ு) 9%-இ-ம்- பரண்டியனேசல்லாதவர் பின்னுக்க 
த்றவருஞ்செல்லுதல் தியா மையல்ல காரியுமாகு மதிவுடைமை 
பாம் என்பதாம்-(02. ர ன-ஏ-றிவு-ப. ன (௯) 

். கருமநுமுட்படாப்பே பாசு குதி துவ்வாதி, te er 

தருடழுபத்தச்சார்க்கே செய்யா: .வொருதிலையே..... ந்த் 

முட் டின்றிமுன் அருடிபுமேலஃ்தென்ப.ஃ sete ea 

பட்டீனம்பெற்றகலம்..... உங்க டிடி அந 17% ௧௪௫ உ oo 

(இ-ள்) கருமமும் சாரியங்களுப்- உட்படா-உ் பட்டு - போக 

மும்- -போகதிதையும்- அவ்வா- ௮பலித் த-சருமரும் - " தருமதி 

வையும்-திச்சார்க்கே-பெரியோர்க்கே-ு சய்யா-செய் ர. ஒருநிலை 

Gu- ருபிறப்பில்: முட்டன்று-தடையில்லாமல்-இம் மூன் றும்-இ 

ம்முள்செய்கைகளூம்-முஒபு மேல்- ஒருவனுக்கு வாய்க்னாமாகில்- 

[ல் ZI" அஸ்முடிவு- பட்டினம்-சன்பட்டின தீதை-பெற்ற- ௮டை 

தீதி-கலம்-(பொருள் ள்சொண்டுவச்த)மரச்சலம் - என்ப -என்பார்ச.. 

ல் (௪-௮) *:இ-ம் ஒரு வனுக்னாக்காரியக்களும்போச முத்தரும 

முங்கைகூடிமாட ல் அதபொருள்சொஸ்டேத்த Cit ys Glare 
பாம் ன்பதாம்: 0 ௮ல் -௪-சலமென்பஃடஃ (௰) 

அதிவுடைமை- மூத்திற் று 

அக அத வற்வத் தைவ வல் Seeded 

உ-ம் அதிசாரம் ம். ' 

அதிவின்மை. 

இஃசாவனு-அ.றிவில்லாமையைச் சொல்லுசலால்க சன் 

துகை ணுணர்வின்மைவுமையல் 2 இரடைமை we vee 

பண்ணபபணைத்தபெருஞ்' சல்ல-மெண்ணுங்காற். * 

பெண்ண வாயாணிஜநதீதபேடியணியாளோ... வடட 

ண்ணவாச்தக்சசலம் sae Ooh os sents OR & ௬௫ ae: wee 

(இ-ள்) அண்-றுட்பமாகயஉணர்வின்மை- 93 4 வில்ல் ரனம்யே-வ 

மை-தரிதீதெமாம்-௮% தடைமை-௮வ்வறிவுடைமையே- பண் 

ண செய்ய -பணைதி நீச-வளர்நீத-பெரும்-பெரிய-செல்லம் - செல்வ 

் மாம்” “oF a8 ங்கால்- ஆராய (மிடதீ௮-பெண்-பெண்ணின் வடிவை



O00. 
“AT <5} Blatati onion. 

அவாய்-இசிடுதி ஐ ஆண்-ஆணின்வடி.வை-இழதீத- நீங்யெ- Cume 

பேடியானவள்ஃ-கண்-சண்னுச்கு- அவா தீதக்க- இச்டிக்கத்தச்ச-௪ 

லம் -அபசரணங்களை-௮ ்பாளோ- தீரியாசோ -(௪-௮) ent (இ-ம்) 

௮ திவில்லாமையே சறிதீனிசம் அதிவுடைமையே செல்வம் ழகை 

யால்பேண்ணழகையிச்டத்.து ஆணழசைவிட்டபேடி. ஆபாணங்க 

ஊாபணியாளோ என்பதாம்-(3ு உணர்வின்மை எ - வறுமை-ப- 

(க) உணர்வுடைமை-௪-செல்லம்- ப 
் 6 ் 3 ர ne ‘ 

பல்லான்றசேனள்விப்பபனுணரீவார்பாட நி, ட ட He 

அல்ல ஓழப்பத DAE ea gr OE DA wo ca aee seek 
ma) ் rt ct . 

ஒதிரயுறைதலாத்சேரளே fy. vee ver eA 

Lili Slip S ELA B ge +2 ௬௯௯ ௬௨௨௨ 5௨%, டட! ** tas 37 

் ் க் a a “od 4 உ ௫ 

(இ-ள்) டல்லான்ற-பலவிதமாச.நிரம்பிய-ம கள்விப்பபன்- கல் 

oan att) ote fel 
னாக தட்ட 

ஓ ் ்] 4 ் & 

விப்பபனை-உணரிவாரி- gy Doe ரீ-பாடு-ற ம்பெருமை ~ AE gi 
ட os wi க உட டத் 

2உட்-அல்லல்- என் பத்தில்-௨ ழப்ப அ-வருறி ௮வது - ௮ திதுரே- 
° 2 9 a ரூ ¢ 

௮திடீரோ-தொல்பழைய-இறப்பின்-எீறப்புடைய-2ரவின் இிழதீதி 
கு ் : a ம ௪ டட ரா ory னை 

Foe 8 உ திலா ல்-வாசம்பண்ணலால்- பூவின் கழீஇ - Q) a # @% 

0ி-பூலீ ஐ-படிணங்கு- சேராள்- ௮அடையாள்( எ-ு] ae @-o er ava 
° CO க நு ப பட e 2 ழ் 2 & a op 

இவாசம்பண் ணுமிடத்தில் Qa é wef aur FLOLA GT GR) olf என்பதாம் 

Se பூவின் கழ திதி-எ-சேராள்-ப-ஏ- ௮ சை, ் (௨) 

க ப் ் . ் ட்டது ..் 5 ் : 

shod pS Rap Fa ppa Slat SUG ee. wee cee vee 
ட் eof > a 

சொல்லென்றுகொள்ளாதிசஜ்ந்தவன்-மெல்ல. tee 
rN ‘ க, a ப ௩ 4 

வெழுத்தொலைபல்லார்குன்னிட்டவியியா... vee oes HH 
இ we TS , . 

a. a eo . coe 

வழுக்கோலைச்கொண்டுவிடும் பட ல் pee ace eters 

(இ-ள்) தீர்றை-பிதரவானவன்-சல்லென்_ற-( நூல்களைக் கற்று 

க்கொள்ளென் று-சமுற-சொல்ல- ௮ சனை -அ௮ன் சொல்லை - ஒர்சொல் 

லென்று-ஒருசொல்லென்று-கோள்ளாு -இசாள்ளாமல்- இழந்த 

வன் பழித்தவன்-பொல்ல-மெ னவாக-எழுதீோலை-(ஒருவ)னெழு 
் து ் ஸ்] 4 ் க oe 4 sa . 

இய artaeuen Boluch p- dori gad -Ladowit apeit ~ plo 
No a 

கொடு£க-இளியா-அவமதிகீ இ-வமூ-கெடுஇியாகச-கோலை- ௮ஒ.ப்ப 

திற்குக்கோலை-சொண்டுவிடும்-எடுத் நுச்லொள்வான் (எ-று) He 
: ert ப டி டூ G 6 . ர ௬) Sy Oy ce Cot ape oo. . 9 
@-- Dsrug ous miata .g Fol FTE Sol GIT ei GT gy bl LNB 

உ. பறை த? ஓ . ச 

, தீவன்சையில் வேறொருவன் எழுதிதோலையைவாசியென்.ற. பலரீ 
முன்கொடுச்ச ௮வனிசம்ரீஅு௮டிக்கதீத .யெடுதி ஐக்சொள்வான் 

என்பதாம்-0 இசம்நீ்தவன்-௭-கொண்டுவிடும்-ட-சோலை-செ(ஈ) 
eden 9 Seer Oar Rage 65.6)... see see ee 

தல்லதிவாளரிடைப்புச்சு-மெல்ல, ., woe ee et ee 
Mare nm cmt Mae ete



உர க வ பிபாஷா, SH 

SIH gy ory G8 BC pi: பிர TT see soo 
டசி 

கு அமாப்பினுநாப்ஞுமாதி தீ சற்று, ௨... 
Rea we enn RB 

(இ-ள்) வல்லா அ.ச அகா னு- நிண்ட-வளரி ர், OD ஒருவன்- ஒரு தீதி 

2.0.0 8 BOS BES, நள்லிவாளச்- ல் 'லறிவடை யரர ஆப "a 
Gar- பகி “a, டம Cais தீ 2-மெல்ல-மெ ௦்ல்ல- -இருப் ட்பிஜ yun Dan B இர து 

ம்- தாயிருதீ தி.சதி.ரு- நாயி wi சாத்போலும்-இர் ௮.௮. இ இருக்காமல்: 
Bd ud} Babe ஒன்றை றன் Co) ச £னஞும்-ற “சாய்புரைத் ர

 

BD, று JBL 5 

eae மயா ஸல் எ-று) * இ-ம்-கற்றவர்சவபயில் கல்லாக வனி 
(9. B er pr aGh WH Gs a ah ff ஈதி: ப பா ¢ een a}! வண்ட ஒன் opt Deo fir ஞ்ச e a er 

he (2 4 : ar By ee 1 gene do n Sewn sys GF ST bud சாம். (சு இடு ருப்பு -2 உரைப்ப A) cn 
ட a 5 ல 2, ட ் " 
LS M- மல இன்று அபி அலன் (௪) 

ட்ட ந ் 
புல்லாட்புல்ிகொட்டிமப்பூல லவரிடைபீபு/ க்ளுகீ ௭௫. இத 
& usr G lo) Te OY is wane Ge யலாக்- ற்று: 7“ ee 3 

சடாஅயினுஞ் ஞ்சாவிறவர்சொல்லார்பொரு ja Gin ௬ 
Lit Awe so 8 ys By - - ஜூ. 

(2: ன்) கடை -அடையானவன்-புகிலா-இலக்கணத்தோடு யொ 
ரும். MO LYS oy LI சோட்டி-௪பைகூடியிரு க் க்ராம்-பூலவ?-பன்பு 

லவர் “இடை _- தி op BY we $rGakbs Le BLAM GG DE" Go) D at p~ 

சொல்லும்-சொல்வசலவி-௪ சான் தவர். பெரியோர்-எலாம்- எல்லசல்- 
அற்ற, ற்ற வத்றை-௪ட ஈறு யிணும்- Ly ile sr LS eam Ou ஈருண்மே 

ல்-சொல் ஓம்பொருண் மல் -படசாழு- அலர்ப தி இசா ஈராமல்- விடியா 

க்கு-விமிம்பொருட்டு- ty O16 B n'a திங்தினு ஐஃரால்லா ர் சொல்லா. 

(௪-௮) * இ-ம்- சடையானவன் எல்லார்சபையிற் Ashore ger of 

  

றன் சாலா Nar gma aC ape பீ wig சட்பி ஹ்ங் வி த்த a! PSO OF சொ ண 
ல்லார் என்பதாம். 3 ஏடை- ஏய -சொல் அம்- டஃ்கல்லா த ~a-ea oir. 
இிவரீ- ள் -சொல்லாரீ-ப- ௮ நீற-! Col gre . (@) 

5 Bp LB) i gs * நாவிளார்சொல்லார்சஞ்சோரிவஞ்டு ட. ஆ 

மத்டையசாவார்பசரிவர்பன யின் மேல் ர ரர. 

வற்றிய வாலைகலகலச்ருமெஞ்னான் ௮ம் ~ = gf 

பச்சோலைக்கில்லையொலி. ~ பெட்ட 

(இ-ள்) பனையில் மேல்- -பனைமரச்இன்மேஃ- வத்தி. பலோஜு உல 
சீ ர்சவோலை- -கலசலக்ஞாம்- கலசலவென் ச.தீதிக்கம்- எஞ்ஞான்றும் 
எ நீதாளும்- -பச்சொலைக்னா- Li Pas ayit 25 Serna - -சதீதிம்- இலலை-இ 

ல்லை- (a அபோல) கற்றால், சளைக்கதிஅ-அதிதீத- உணர்ந்த - நா 
விஞா-ராவுடையார். எம்-சம .ு-சோர்வு-சொற்சோர்வுக்கு- அன் 
௪-பயம் ஐ-சொல்லார்- -ஒன் இுஞ்சொல்லாரீ-மதிறையராவார் - om 

லாதவரீ-பளரிவர்-இசரயா து சொல்வார்] எ-று] &... இ-ம் காய்தீன



ராய் =] Al வின்மை, 

வோலை திதிக்கும் பச்சை குலைசத்திச்சாு அறுபோலக் கற்றோரி 
சொழ்சொர்வுக்கனு? ஓ ஒன்றுஞ்சொல்லார் மற்றோர் சொற்சோர்வு 
வ்டாமறி ere gue என்பதாம்; (௪ தாவினார்- -ஏ-தசொல்லார். ப, 

ம.ற்றையசாவார்;எ.பகரியர்- Le (க) 
பன்றிக்கூற்பத்தரித்தேமாவடித்தற்றாஃ பப வவர 
னன்றறியாமா நீதர்ச்சறத்தா. றுரைக்குங்காறி, உத 

குன்றின்மேற்கொட்டுந்தநதிபோற்றலை லெதசரீரீது.. ௭. 

சென்றிையாவாகுஞ்செவிக்கு:..... பட்ட ச்ச் டட புக) 

(இ-ள்) பன்ர -பவிறிக்லு-௯. ழ்-கூடஜவார்களும்-பதீதரில்-தொஃ 

மூ ௮-சேமா-மனாரமாங்கணியை- வடிதீதத்று-பிழிரீசாந்போலு 
ம்- தன்று -மன்மை யை அதியா-அதியாத-மாத்தர்கிறு - மனிதர்க 

கு-அற 2. லு- ௪ருப0தி சீதினு-௮௮-வழியை-உலாக்குங்கால் - சொல் 
அடச் அ.குன்தின்மேல்-மலைமேல்-கொட்டும்-௮ ஒச்னாம். - தறி 
படோல்-கட்டுத்தறிபோல்-தலைதகர்நீ ஐ -தலைதறி-செவிக்னா-சா ஐ 

ச்கு-சென்று-போயி-இசையாவாஞும்-ஏராவாகும்। எ-று ஜ%இ-மு.- 
தன்மையதியாகமனிதர்களுச்கு தருமத்தின் வியைச் சொல்லுக 
ல்பன்றிச்சொட்டியில் மாங்கனியைப்பிழி2 காதியோலும்மலை கே. 

லஆக்னார் சறியபோலவர் காறுக்சேறாவாம் என்பதாம்: 0 அறத். 
தானு ௪-இசையாவாகும்-ப- ஆல்-அ ல ௪- ன (ஸு) 

 ரலாற்கதிஇப்பலதாளுணச்கனுக் வடா உட்பட 

'வாலிதாம்பக்கமிருர்தைக்கருச் சன்று... res seek 

Caras Gong hF OB guide alas der ர ட்ப 

'சோலாவுடம்பித்கறிவு.... ஒன ட eee eee Bog gy yee ena ae 

(இ-ர)பலதாள்-பலகாலமுல்,பாலசல்-பாலினால்-சமீட- கழுவி, 
உணக்கினும்-உணத்தினாலும்-வாலிதாம்- கெள்ளிசாயெ-பகீகம்-தி 

ன்மை-இருநீழைக்கு-கமிக்கு-இருநீ சன்று - இருந்ததில்லை (அனு 

போல கோலால்-கோலினால்-சடாய்-௮டிதிு-ரு.றினும்- கூறினா. 
இம் -தோலா-முற்பிறப்பிறிறவஞ்செயியா 6 -உடம்பிற்கு-உடலித்கு 
அறிவு-வுணர்வு- “ப சலொல்லா-பிரகவேயொடது- -(௪-று) 8% இ-ம் கரி. 
ைப்பாலித்கழுவி-புல7ச்தின லும் வெள்ளையாகாறு அதுபோல 

மூன்செய்,சவயில்லார்க் முச்சொல்லினூு மறிவுபிரவேசியா.து என்ப 
தாம். 2” அறிவு-௭- புசலொல்லா- “Las (ofa என்றது Gms 

. sadaray,) Ss . (a) 

ப பொழிச்தினி அதாநினும்பூமிசைகல்செல் VAT s+ ve savy BB 

திழித்தவைசாநமுறாஉமீப்பே - விழித்த... . 
திரங்சலந்த ரெஞ்சிஞர்க்சென்னாசூந்தக்க சர்வாய்ி. 4 

சேன்சலந்த' தேம் 2சிசொற்தேரிலு, வயப் பய உரச. 
intel" OP mtr



அமி வின்மை, ரயில 

(இ 8) பொமிநீ௮- -தேன்பொழிர் ஐ-இலி அி-இனிசாக- pa 

ஓம்-பரிமவித்தாலும்-பூ-பூவித்றேனே-மிசைதல்- உண்ணு கற்னு- 
செல்லா அ-போசா _ஐ-இ இறிர்தலைவை-இ.மிவானமலங்களை-சா Gp LTP. 

ம்-இச்செழும்- ஈப்போல-ஈயைப்போல-இழிர்தவை-இழமிதீதசெய் 
சைகள்-சலர்தீ-பொருந்திய-செஞ்டுனார்ச்ளு- மனமூடையாரீக்னு 

தச்சார்-பெரியோரீ-வாம்-வாயில்-தேன்-சேனை-சலர்த- கலற்தாத் 

.போலு-தேத்ற-தெளிம்,-சொல்- -சொத்களுடைய- தேர்வு-ஆசாய் 

ச்-என்னானாம்-என்னபயனாகும்- (எ-று) இடம். இழிவான 
மலங்களை QeGé wor wu- - நிகரீத்தவர்சளுக்னாப்பெரியோ ர்கள் 

ல்லும்வாக்கியம் என்னபலன்பெறும் goers. ச தேர்வு-ஏ. 

என்னாரும்-ட-தாம்-௮ சை: (a) 

கத்ராருரைக்குங்கசடஅறுஸ் கேள்வி,,, கட்க இட ட 

பற்ரா இதன் செஞ்சுகைச்சலான்-மர் ptt... eave க 

சன்போலொருவன்முகதோக்கி தீசாணுமோர்... ௨௮. 

_புன்கோட்டிகொள்ளுமாக்? Bebe cee cere payee ee 

(@- -ள்) கற்றார்- கற்றோர் -உரைக்கும்-சொலலும்- ர்க pps 

.த்- ௮[தற-அண்- நுட்பமான- -சேள்வி-0 சொக்களை-பத்றா ஐ-கொ 
ள்ளாு- -சன்னெஞ்சு- got Lose து-உதைதிதலால்- உத. அப்பொ 

திலால்-மற்_றும்-பிலவ் னும். தின்போலொருவன்-தன்னைப்போலொ 
ருவன்-முசதோசக்கி- (ps POSITS ga-ga guise தாஜொரு- 

புன்-௮நீப-சேோட்டி- ப on eee சொண்டிருப்பான்- 
Eib-E igo 4 otr- (எ-று) he (இ-ம்) ஜோனவன் கஉற்றோர்சொல்று 

அட்பசொற்களைக் கொள்ளாமல் சன்போலொருவனடை ன் Gets 
ன ௮ ர்பசபையிழ்சேருவான்- என்பதாம். iF 8 b-a-era ana 

Li- eG are ee செ-௮ல-ஒர்-அம்-௮௯ ௪௦ ப 0) 
அ.திவின்மைமு நீதி ED Me 

௫ 2 AE 
| ௨௭ம். கொரமப்ட 

  

por Sad வசெலவம், 
க சங் 

அல்தாவது-றன் மையிலிலாதி செல்வமாம்.. 

அருசலதாபெபலபழுதிதச்சண்ணும் உ வவ டவ a 7 

பொரிதாரள்விளவினைவாவல்-௫.றகா nm pa aeaee கடகி 

பெரிசணியாரயினும்பிடிலார்செல்வற், , ௨ oes வணி



> moe, நன்றியில்செல்வம் iB . ee fe Led a oe ar Dad Say 

eG pbs UT LBA Biever வவ்விய one 

(இ-ள்) ௮ருகலதாகி- தரல Soioacgaseue Ou -பல- த 
௪ம் பமுதிதக் என ணும் பழுத்தாலும்-பொரி- பொ டிழ்த- தான்- 

ன்கனைய/பைய-விளவில னை விளாமரத்தை- லாவல்- கேரைவால்கள்- 5 

றகா-மேசா-(௮ போல) பெரி. ஐ-மிசவும் - அணியராயித னும்-௪ 

பே சாபினும்- 1p பெருமை Se gp £ஈச்-இல்லாசவர்- G) eden iu - ஸர் ஸு 

கமியம் -அருனும்-தினக்கள் தககி ச௪-டப்பாட்டதன்று - GB: atv DB ot LOW] 

ையதன் று-(ஏ-_ற.) இ-ம்-ெளயால்கள்6 விளாபாம்பமுத்தானு 

ஃசேசாவாம் (oy pire) பெரா 9409 Lod ar i பக்கலிலிருட்பார ஈடு 

ஐம் அவர்செல்வம்பயன்யடாது ஏவன்பதரம், ன செல்வம் ௪-௪ 

Len oot gr. | . (௪) 
அளிக் சரன்வன்னனா அமுிழவாயில ஜங்... wee we TE 

சல்விமேற்கைற்றிட்டாரீளுமிம்-பூவன் மையரற் ,. 60% 
ச் 
avy 

செல்வம் பெரி தடையரசயினும்கேழ்களே, பய பட்டிய வப 

தள்ளாரறிவுடையார்.... தத்த ரகக eee 

(இ-ள்) yer ah Saar dr wet os - Hess காள்வ ஐ யோரு வம் மாற 

Be றிய -மூ கிழலாமினும்-அரும்புகளைபுடையவாயிலும்.. சூம் 
அ்ணியத்த( கும்: பே Qe ALO Loads daira roti a= est of படல் ன 

ள்ளியின் மேல்- கைழ்நீட்டார். கைகளை நிட்டார். af po Gude) செல். 

வஃ-பாசிதியம்- பெரி. மீசவும்-உடையராவிறும் - உடையசாணு 

Bib Bp ats tar~ Eibind o Yor- ௮திகுல டயா. - விலே டை wut a - தன் 

arr re-Gegert- (௭-௮) இட்து! இர Lb.) சள்சரிப்பூவைப்பதில் SLOP eg ar 

go 

மி: ச்பால ்திவுடையோர் சீமோனே ரவாரம்டாம் என்ப 

தாம் of! a SY SPL பா ர் a= Bal ere intr Biba tar Ole (௨) 

ப்ப்ல் ர] Al GOP ALE fu 18 Ga வப் ம io. ரஃபி. By ஹஸ் க் உட் ட ் ay 

ave eM poahdies s Aired euk pitt .  ~ x 
செல் வம் செரி ச ஜி hat gy al Ray ஞ் ப் சன்று. டை த 

ப்பா தல்ஞூவார்சட்டேமசை) ண ர! 

(இன்) ல்சூ-மிக்க- திஷா அலேக் ஊையடைய- “யிட். ல்-அததிதிர 
ப ம டு 

தீதில் eit 3. சலாயில்-இருப்பி! ணும் இ (5, ந் & ச அம்- லல்லு, D oe 

ரப் இ - ட ப oe : 
லி. Bh Bee wo பூடைய-உஊரில் உம் ப் ல்லாதீ-க ea நதி ன் c& ர ~ is! oor றி இழ! 

கீ ததத CO) ge ete ay! fo t ஙி 
இர Fh GT hal & சன் wae LIT @ ote Lg - நீ உ Bag Lew லார (. a moe ப யா 

* ro 
ஸ்). நர்ஸ் அவ்வாம் அறாகிரு, aig aie 8] பாத்இயூம்- பெரி அ ஃபகிலு ம் ௧ பட 

ராயினும். உடையவரா இழ்- Ce சகர வாத்தி al- சென் உபோ 

Liars agi Fae Gu-tiar சமிப்பவரிடத் 222 (2B oth & - 

யிருக்கும். (7-2) at (@-L0) 3 தல்ல நரகல் Ros wo வடட ங்கி ன்ப ig ப] 0 

EAT gy இல் eed 1டதிவ சசன்று. நமை B கனுஒப்பா Tall று பேல் 7 we 

[ 
இப் iF; வரி த ககம uh



நன்றியில்செல்வம். mes. 
க்கொடுப்பவரீ தாரத்திலிருத்சானு மவரிடதீதேயொருகரீக் இச்சை 
யிருச்கும்- என்பதாம்.(ச,ரசை-௪ - இருக்கு ரம் - தோன்றாப்பய 
னில. (௬). 

பவர்சடல்குந்வையத் அப்புண்ணிய மோ வேறே ~ 
யுணரீவ தடையாரிருப்ப - வுணரீவிலா. = னெ Sk 

வஃ்டும்வழு அணைபும்போல்வாரும்வா வரே. ~ 

பட்டுத் தகிலுமுடுத் அ. mm me 

(இ- -்) உணர்வ துடை wing Aes? OGG gp 

யிருஃச-உணரீவிலா-அ.றியாத,வட்டும்-பனை உட்மிம்-வழு தணையும் 4 

வழு ணைச்சாயும்-போல்வாரும்- ஒத்தவரும்- - பட்டக் -பட்டா டை 
யம்.ஐூ லும்-வஸ்தஇரதீசையும்- உமிச் ஐ: தரிதீது-வாழ்வரீ-வாழ் வா 
ர்கள்-(ஆசலா as) Hem t-in gb Farad ens Sah சூம் ரூஜ் 

ந்த வையதீது- பூமி பில்-புண்ணியம்- புண்ணியமான வேறு-வே 

அபட்டிருச்கும் (or~ gv) He -இ-ம- கற்றோர் வருநீதியிருட்ப ws 
Cop HO eRe bee LSE gee eee என்பதாம்- 

ம புண்ணியம்-௭-வேறு-ப-ஏ-௨உ-ம்- ச் உ-ம்-ுசைகள். (#) 
... நல்லார்நயவரிறாப்பதயமிலாக்.... ee woe gee cee oo A 

eoarts Dar cd p@warranp-Osrate. coe te eee 

ம் 

வினை ப்பபனல்ல ஐவேனெடுல்கண்ணாய்... ves wo 

நினைப்பவருவ தொல் தில்... வட்ட வக்க படட ட டட உட உவ 

(இ-ள்) வேல்-வேல்போலும்- தெமம்-நீண்ட எலண்ணாம்- கண்க 

ளையுடையவளே-றல்லார்- நல்லவர்கள்-நயவர்- நீதியை யுடையவர்க 
ள்-இருப்ப; சரித்திரராயிருக்- நயமிலா-றன்மையில்லாத- அல்லார் 

க்கு-விவேகமில்லார்க்கு- ஒன்றா ரய-ஒருபொருளுண்டாகிய- காச 

ணம்-ருலா நீதரம்-( என்னவெனில்) தொல்லை-பழைய-வினை- தல்வி 
ஊயின ௮-பயனலல அ-பலனல்லாமல்- தினைப்ப- ஒருவவினை கக. வ 

ரவ. g- 97 8 HES ஐ-ஒன்னறு-ஒன் ற-இல்- இலலை-( ௭- ௮) இ-ம்) 

பெண்ணே நல்லவர் அருநம் நிதியுள்ளவரீக றி த்ரி த்தி சப்பட்டிருகி 

od i VED MF aH 5 BH ஞூச்ஞூச்செல்வவேண்டானகாஉணம் என்ன னி 

க்் முன் செய்க ரல்வினைப்பலஞளும் என்பதாம். 0 ஒன்று - எருத 
லாய்- -இல்-டா - (@) 

‘ bap gasGn போனன்மலரீமேற்போற்பாவாயம் o.. B 

  

Bop ti fo bp lalluGrr- Gacy PILL wetwa ame asa oe oo MS 

புன்மக்கள்பச்சம்புனுவாய்தியொன்போலு- “.௨., படத 

  

Bais OOF Lbs NDB MB owe BAUM Oe ga ttm oe AHH ப கதி 

(ஐன்) ட்ட பிபட்றியா 3 திகு 0-0 வி கஞ்ச EUG WL] 681. ய- தன்ம 
உரி 70 , * > வ wt GLO wel eae La Bp LOS riani@une Sas ருச்னாம் - பொற்பாவாய்- 

(இ) 

த 
மி
.



  

க f o . 8 

are ல ஜியிஃ்செல்வ ‘De 

Hos aG oOo or Gia gyidgolia ob ன்னை தி: கர்தீச-ரன்முகி எள்-தல் 
Vines SF edi wd ab Qu. § mw g~ gt 0 B g- விட்டு வே வருவ - குணம் 

வேரான- புன்மக்கள்பச்சம். பூல்லியமனி தீர களிட மீ shy arr wy J 

rail பாம்-ஐசையால்- ர் (uum ips mel Bing g film beh ELL AD) oe — தீ. 

நீ-விஸி-கெடு வோயாக(௭- ௮) 5% (இ-ம்) இலக்குமி! ய மன்டச்கே 

eG LOSSES tte ex ofe_o fe பகல் ரப் ஆசையால்நிநீ, ரூ 

ய்வெரீ.து போசக்சடவாய் எவ்யதாம- 0 நீ-௪-விலி-ப “அரோ. 

போல்-௮ மைகள். (௬) 
Bua Feu HHT OD சாணின்றுசொல்லேோ௱,.., soe so 
பயலார்ச ட்்செல்வம்பறம்பப்- பயினைகொரல்,,, ட 

வியவாய்காஸ் வேற்சண்ணாயில்விரண்டுமான்:2௪ ர: 

அடிவா HM ADMD. coc cee cay அகட வட்ட பககம 

(இ-ள்) வேற்சண்ணாப்-வேல்போன்ற சண்கசோயுடையவளேோஃ 

தியவாரீசண்-நன்மையுள்ள௩ரிட BRGEED- GHGs ௮-வ.றமைக்னு 

ஜாண் வெட்சம்- இன் 07- இல்லையோ-பயவார்சண்: கொடாதவரி 

டத்திருச் ஞம்-சலவம்-செல் வமான னு-பறம்ப-௮ இகரிக்ச-பயின் 
சொல-(ஒட்மிம் 'பிரினே-இவ்விரண்டிம்-இர்சவிரண்டும்- gee 
அங்கங்கே. சஙவாரறு- (கமாசரம்]விரும்பா ஜ- AD, நிலை. - pba 

Git pO 198) ani) - வியவாய்-௮திசயமாய்- = BM GOUT ~ fish or - it) Be Q-cee 

Gusti ar saat hes gd ahs க்ரமம் ௫ உதவியில்லோரிடதீ. இ 
ச்செல்லமும் Gore Sow Sasa eit Ag நிஇண்ற: திலையைநியதிஎன்பதாம், 

iS நீ-௭-சாரண்- ப-நிலை-0௪- Gan c- Rama. (ar) 

வலவ சளல்லாசார்காலா. gyal a br Seas ne veces cmene ad 

கலவைகளுண்செழிப்பர்- -வுல்வைகன், ட்ட. rea BB 
சாலாறுஞ்செல்லார்சகருனேயாழ்அப்பிபவே ,,, ட ஆ 

| மேலாழுபாயவிருந்.து பக eee நடம் வர்க்கக் உக்க வட்டத் 

(இ-ள்) ௨ வலவைகளல்லாதா ரீ-வல்லமைசளில்லாத சஙர்சள்- சாலா 
சென்,று- அதே ்ற்களிற்போய்- -சலவைகள் பலவனசம்போசன வ் 
ei dor -உண்டு-சாப்பிட்டு-சழிப்டர் - உகாலம்ே பாரகீறாவாசி- உ Dian nist oft = 
வல்லமையு டை பவர்கள். iT wr. அஞ் செல்லாரீ- த ராமேதி சங்கவி ற்டே வர் 

சாரீ - மேல் உடலில் ௮ அ அபாய-வியரீவு நீர்வச- இருசி ர்.ஹி- உள்ஞரர் Ad 
ருசீ.து-கருனையால- பொரிக்கறியுட£ மோசனதீன க - இய்ப்ப.௨ 
eb Lor a okt (ory) ak (இ-ம்) வல்ல மையில்லாச்- அரே சங்களித் 
சென் tt Dab. ிண் வர ~ வல்லமையுள்ளார் உள்ளரரிலிறா 2 தீ a யற் 
சிசெய்... து] உண்பர்.ஏன்பகாம்- ie 8] VOT Hit ன அ பிப்பூச்- பவ 

லவைகள்-ஏ- லூய்ப்பம்- Lf GT” Yes | - (of)



நன் நியிலசெல 
Dene. ராலி௫ 

பொன்னிற செந்றெர்பொதியொடபிள்வாட vee oH 

பின்ஜெளிர்வானங்க.௨ இள்ருறங்- Er et M GEGR vor ¥ 

* G) Qi ,-ண்மையுடையாரீவிமுச்செல்வம
ெ ப்இியக்கால் 5 oe atk 

cay B82 GL LL BOF 4 2) Gly ogee tae at eee tecenectecoend ae 

(இ-ள்) பொன்னிறம்-டெ ஈன்போலுதிக முடைய செந்ழெல்- 

& he Bol x நடி ர்-பொறி )யொடு-பொதிக லுடன்-ப் ப் ன வாட-மறாவரட, 

மின் - மின்னல்: ஒளிர் பிரக ர ௫ிச்ளும்-வானம்-மேசமான- உடலு 

ள்ர்ரம்- ச௨லி௨ச்.தம்-மா ன்று- -திக்டி-௨( நக்கும். - தீனாள்சொரியும்-. 
eon 

'வெண்மையுடையாரீ- ௮ நிவில்லாரி-விழுச்செல்வம்- இறர்சிசெல்வ ப ழூ 
ம்-எய் இ பக்சால்- பெ நினால்- வண் மையு! மதலக Doers pm 

of) ocr aE 2-9) 5 9 2 con Seth (or அ) 8 3 5 (இ-ம்) மமக 

னு செதிபயிர்வாடச்சர epi srs GCo Saredent oe ௮அபே௱ 

ல: அதிவில்லா ர்செல்வம்! மப றி( ரூல் நன்மார்ச்சரிவருதி, சப்பட தி துண் 

மார்க்களுக்முக்கெ ரடுப்பாரீகள் என் La Gt La SCE வண்மை- ஏ-௮ண் 

ன தலசதீ து-ப. ன டட... (௫) 

ஒதியுமோதாருணர்விலாரோசானு உட “நம் ஆ நட்டல் woes a Me 

மோதியனையாறாணர்வுச aaa Fr CBB. oe, ge en 

தல்கூரீச் தனுசெல்வரிரவாசார்செல்வறா... ந உச் ட் த 

தல்கூர்த்காரியாரெனின்.... தை ந கக தக! 6B #9 aden pou 

(இ-ள்) உணரீவிலா£-அ நிவிலார்-ஒ௫ியும்- பல 7 abs DB gan 

இளரீ-படிய ரஜாராவர்-உணர்வுடையார்-அதிவுடையாம்- ஓதா றும் 

பஒயாநீ ப்ரி. ஐம்- ஒதியணையாரி-பழதீதிவஎரவர்- -இரவாதார்- யாளி 

யாதிவரீ- “ர் Li TB- பரிசுதி்கமாக-றல்கூரிற் து தில்- aug இிரப்பட்டிரு 

தீதி தம்-செல்வரீ- செல்வராவார்கள்- செல்வ அஸ்ர் “ செல்வரு/டையா 

ம்-ஈயாசொலின்-கொடாராடில்-நல்கூரீ நீக சரீஃ தரித்திர FT ait 

(or று) 2 (இ-ம்) அ௮திவிலார்படிகி.ஐம் tte pT Sal: சர, தியை 

யார்படியாதிருந்அம்படி.தீதவரே, இரவாதாரீ௨றுமபையடை தீனன் 

செல்வர்களே) ௪ sages ee 6 வறியவர்சளே என்பதா 

Lon ics” உண௱ர௱்விலார் உணர்வுடையார்' இரவாதரரீ- -ல்லள் “. எ௭ஐ. 

தார் ஓ௫ியனையார்- செல்வசீ-நல்கூர்ந்தா ரவ. (0) 

சன்றியில்செல்வ- முச்தித்த 

 



  

a ௨௮-ம்- அதஇகார ம் 

வனக பனு, Hy ஸ் ட
 

௮ில்சாவ-சொடாமலிருக்ஞுூற்சன்மையாம். 

நட்டாரீக்குதள்ளாதவரீக்கு முள வராயா...... உடலே 

- லட்டஅபாம் ஐண்டலட்டுண்ட-லட்ட. உட்பட ட ve 

தடை,ச்றிரும் ஐண்டொழுனாமாவதி 

BSNL EB LOT LON CT COIL EG GO. eee cee tet cee ee eee BB 

ன்மாக்சட் .... அ 

ணி eo 

(இ-ள்) அட்டண்டல்-சமைதீ துண்கவொட்தலா Or Garé we 

ம். எேரிக்னும்- ரள்ளாசவரீக்சும்-டஇேேடயொாக வரீச்னாம்-உள-௮ ai க்னாம் ற gia CH சிறி Bars oe 

கீளுள்ள-வரையால்-அசாவால். அட்ட ஐ-அமைதீதலத-பாத் எண்ட, 

ல்-பகுதினண்ணலி- அட்ட த-சமைத் ததை- நடைத் இரும் ஐ - ப் 
ட. ௬ . ot ட த +. sage By 2. 2 _ ப ழூ 

வையடைதீதிருநீது உண்டு புசித் ற EP Gib FL. 8 HO ந 5! ஜி 

செல்வம்-இல்-இல்லாத-மாக்சட்ரு-மவரிதரீச்கூ-ஆண்டைக்க தவ 

ன்வரிச்சவாயிற்ச சவுசள்- அடைக்றாம்- ௮ிைடதிஇருக்கும்---(௭- றட) டம் 
ay ல mae at?) ப 2 * ட லு ட 

9 (இ-ம்) சிழேகருக்குஞ்சிஜேடுயா தவருச்கும் இருசளு மளவா லி 
ட்ண்ணுசலே உண்ணுதலாம்-இட்்ணாதவரிக்குச்சவரீக்க உ௱வி 
திசதவுசளடைக்கும் என்பசாம்- ச அட்ண்ெடல்-௪-பாதி ண்ட. 

ல்-ப-௪௫௮-ஏ-டைகீறாம்-ப-௮ம்- ௮ சை .. (க) 

எதிலுணையானு மி BB aust hx p, ee oH 

GaipptOeti srt so udat- 0 fhampe coe tetee wow 3 

fad 
a 5 9 5. ” சுன் சசல்வமெய்தியகீசாழ்பின்னைநி eo Olin eo ws oe te 

gi GS a Guise: 06 Be ச 
eed oo ano eae a ame qk 

(இ-ள்) எதி துணையாலும்-எவ்வளவாஇலும்-இயை ரீ.ச-பொருநி 

இிய-அளவினால்-௮ளலால்-இத்றறம்-இதிய சரும த- செய்தார்- 
செம்தவர்கள்-த லப்பமிவரீ-முஈன்மையபை வர் - பெராம்- பெரி 

ய - செல்வம்-ஐச்சுவரியதீதை-எய்நியக்சால்-௮டைநீதால் - பில்-பி 
-ன்பு-அறிதும்-(சருமஞ்)செய்வோம்-என்பார்- என் Gera Cant 

பழியமிக்சப்பட்டு-உடலதீ துள்-௪ட ல்ஞூழ்நிசபூமியில்-௮ மிரீ தார்... 

செட்டார்(எஃறு) % -இ-ம்- எவ்வளவாகிலுஞ் இறியதருமத்தைச் 

Glew gait சுவர்சகத்தையடைவர் பெருஞ்செல்வங் இடைதிகாற் ற 
ருமஞ்செய்வோமென்பயர் ௮ழிர்சவர்சளே என்பதாம். (௪ செ 
ய்சார்-௭-தலைப்படுவர்-ப-அ.கிுமென்பார்-௭- அ மிர்சார்- பட மறி. 
-ஜ-அசைகள், ர ரர 09



BR UL) I GR LBs ஈயின் 

எய்தி துக்கழமியான் ுறவோரிக்கொன்றிசலான் (3 

வைதீதுக்சநிபுமடகோனைஃவைதீதி.2;; பட வைகயி க வடலி 

பொ ருரு வவனை தருமேயுலகதீ. deve teceee ne cae ek 

த்ருருந உன னாம்... ர ரர... 

(இ-ள்) ய்தி ௮-உண்டு-சழியான்-ராளைக் அழியா தவளுசவும்- 

அறவோர்ச்கு- துறவிகளுக்கு-ஒன்ற-ஒருபொருளையும்-சசலான் 

கொடாதவஞசைவும்- வைத் ஐ-சியாருளை ச்சேழு வைகி நூ-௪ழி பல்-இ 

றச்னும்-படகவோனை-அதிவில்லா இவளை - வைதித - சேமி. வைதீதி- 

பொருரூம்-திரவியமு.ம்- ௮ வனை-௮ வனை - நரும்-சரிக்கும்- உல்கு 

_து.உலகத்தில்- அருளும் இருபையும்- ௮வனை- ௮ வனை - நம் -இரிக் 

கும்(எ-௮) இ (இ-ம்) தானுஸ்ணானு பொருளைத் தேடிலைதீகிவ 
ஊனைப்யொருளுஞ்சிரிச்ஞம் உலகர்தருளுஞ்டுரிக்கும் என்பதாம்- 

CS பொருள்-அ௮ருள்-௪. ஈஞும்-ப-மடகோனை-செ-ஏ-அகை (௯) 

கொமுத்சஓுத்துய்தீத று ச்தேந்றாவி்ருடை vee 00H 
யுள்ளத்சான்டெத்றபெருஞ்செல்வ-மில்லதி. . க்க ee SE 

-. இருவுடைச்சன்னியமைப்போலப்பருவதீதர.... டர 

லேதிலான்னுபிக்கப்படும் wae nee வட பக்க cee nee BO 

(இ-ள்) கொடுச்சலு௩்.ஈசலும்- ஒய்தீதஓம்-உண்டஓம்- தேற் 
ரூ-தெளியாத-இடுக்சூடை-உலுத்தகுணமுகள்ள-உள்ளத்தரன் - ம 
னமூடையவன்-பெத்ற- அடைச்ச-பெருஞ்செல்வம்- பெரிய செல் 

வமான ு-இல்லத் அ-மனையிட த்.௮-உறுவுல ட-வழவு நற. தன்கிய 

ரை-பெண்சளைப்போல-பருவத்தால்- அபவிக்ஞுங்சாலதீ ௮-ஏதி 

லான். ஏயலானால்-அய்கீசப்படிம்- அ௮பவிச்சப்படும்-.-(௪-௮) 

2% (இ.ம்) வீட்டிதீபிறச்தபென்ணை யலா ன௮பவிப்பதுபேச 
ல்க்கொடரதவன் பொருளைப்பிறன.அபவிப்பான் ar eri gm La- KP 

செல்வம் -௪- தய்ச்சப்பமம்-ட௦ a CD 

... எதிதீர்ப்பெருக்கடலெய்தியிறுசீனு ,,.. ட வகி 
மறுநீர்ச்சு ஐுரிணெற்றாறல்பார்தி- துண்பர் “pase ஏ... 

முமையறதியாதாராக்சதீதிற்சான் ே OT noe rege tee 

ப சழிரல்ஞாூவேகலை nee cee அவலை வக்க டக we teers oe 

(இன்) எதி-அலைகளையெறியும்.நீர்-நிரையுடைய-வெரும்- மப 

ரிய-கடல்-௪ருதீதிரதிை-எய்தியிறார் ௮ம்-. அ௮டைறஇருர் அம்-ரி 

ுதீர்-நீரச்ற-இறு-சநிய-இணெறு-ணெற்தின்-ஊறல்-தீரூத்றை-பா 

ர்த் து-கண்டு-உண்டர்-உண்ணுவார்கள்-(௮ துபோல 1. றுடை-0௮ 

பிறப்பி தனாரியதருமங்களை-அறியாதாரீ-செம்ய rated, Bees 

'இன்,செல்வத்திலும், சான்றோர், பெரியோர்களுடைய, ௪ ஐ மிக்க 

 தல்குவே,சரித்தாமே,தல,முதன்மைபுடையன (௪:௮) இ 5 we வகழினகவள்



லி oe WL © GD LB. 

சரமஞ்செய்யாசார்? செல்ஒத்தைப்பார்சுப்பெரியோர்கள்
 an 

த்திய மேமயேல் லானது என்பதாம், 0: தல்னுரஷு எ, உடைதி ஸப 

என சனசென் நிருக்லுபேழைபொருளை ப வட அணி 

பயெனதெனதெதின் திருப்பலி LT GO fie gO இர ரயிதி,, ௨ 22 

Cp Gb saat a Lab) ws Gi iT LANL GOT £0 GUT CLT sos e eevee meres de 

யாணுமதகினேய இ see woe coe cee rere Fem உர ana af 

(இன்) GF Gt LO e BF ஐறிவில்ல ரன் பொருளை Eo வியதீதை, என மி னின். 

- செல்ற அ. என்றா டைய தென்னுடைய! சென்றுடஇ HES (ற்கு இணை தீதி 

ய்யா விடிய ED oe ஈனும், எனசெனதென்று. என்னு டைய தென் 

டைய தென்று, இருப்ப gare தினைத்திருப்பேன்.. அனதாயின். [அப் 

பொ Ge | ook wacups bis, சானும்,அவ்வேைதானு னும். ௮ தனை 

அப்பொழு ளை,வழங்கான் இகாடான் ப்பன் அணக பக 

ுவ்வான். “er து பவி! பரன் யாலும்.நானும், தினை. அட பொருளை 

௮ அ.அ௮ப்படிக்கொடேனனுபவியேன்; [எ.ு] 3. இம், அறிவி 

லாஸ்பொரு சோதீ ob go டையசென்திறாப்பான் யானும் என்னு 
டையசென் 2 நிப்பேன் சன்னுடையதா இற் கொடுக்கா னதுபவிக் 

லான் என் னுடையதாடுல் யாலுக்கொடூடனறுபவியேன் என்ப 
ஜாம், ர யான்- ௭.௮ .ப, தின. ட்ட (க்ஷ. 

வமங்காதசெல்வரினல்கூரீநீதாருய் நீத... soe cee «0 88 
As Bot Oncor D 6 gif S0- Hes Ss Alar $s... உன? 

- கரப்புய்றீதார்சல்லுசலுமுயி நீதார்தங்கைந்நோவ... 48 

யாப்புய் 2 தாரும் நீதபல மெக கவ தச்ச ய றட டட உச ஓகை nue eerie 

(இ-ள்) வழங்காச-மொடாத-செல்வரின்-செல்கரிலும்-நல்கூரிறி 

ஜார் சமிச்திரர்-உய் திதாரீஃ பிழைத்தார். - Die pola sos HB dy 

“பொ, ருளையிய ந்தி சாசென் புசொல்லப்பதே atl ap) ub eu gee LY aves 

திதார்- உழி வூ -வருந்இி- அதனை -அ௮ப்டொரு ஈரலை -கரப்பு- காதீ களி ப] 

ம்-உய்ந்தரர்-பிழைத்தார்- சல்இுதலும்சோண்டிப்புகைக்சலிலும் 

உய்நீசார்-பிழைத்தார்-தங்கை-தங்சைசள்-ரோவ-வருற்க-யாப்ப- 

க்ட்தேலிலும்-உய்ச்சளா-பிலழதீதார்-உய்ம்தபல- பலருநறையா gy 

ம்யிமை தீளாரி- ( (a- fl) 3 இ-ழ். - - கொடாதி! செல்வரீகளைப்பார்க்டு 

நீ கரித்திரர்கள் பலமுறையாலும் -பிஜைததார்கள் என்பறாம்ஃ 
i நில்கூர்ற்தார்-௭-உய்ந்திரா-ப- (எ) 

சனசாசதிதான்கொடான்ளுயத்சவருச்,,.. படக் 

தமதாயபோற்தேகொடாபுரர் “தனதாக. ட வடடல 

.. முன்னேகொடப்பினவர்சடியார்சான்கடியான். உ டு 

“பின் வ்னையவர்கொடுச்கும்போழ் இ, ப) கல் peor aah 

ச் ்



PR Wa OR. Libs aruda 

(இன்) bor Sr 8-5 தன்னுபையதாக-சான் உ தான் சொடர்வி- 

(பொருளைச்! சொடால் -தாயத்தவரும்-தாயா இச ஞம் - தமுதாயு 
போழ்மோ (பொருள்) தங்களை ய, சானசாலத்தே- Oot gy 
சொடுக்சார்-சனசாக-சன்னுடைய சரஷமுன்னே Sr el pS முழூ 
sir = -கொடுப்பின்-சொடுதீதால்- வர்- ~ by றி josverQodr ~ Big wa he 
சோபியரசீ-பின்னை-சானிதரீசபின்- got derur Be arian Qe 

மே 8 | இஃ ஐ ் உ ௮ o ft 7G 4 
கும்யோத் ஏ-கொடுக்குாங்காலதஇல்-சசன்க டூயான்- தான்சாபி 

பான்- (எ-ற)2ம(இ-ம்) பொருள் சஎன்னுடையகசாலத்தான். கொ 
டான் ற உறவினரீகீசானகாலதீன சயர்கொடாரீ இக், குஷ்னே 

தான்சொடுச்சாலுறவினர் சோபியார் இறந்தபியினுறவினச் ச 

Bor poner கோபியான். என்பதாம்: (CGP air oor ~ or ~ கொடான். 

ப-தாயதீதி௨ரீ்-௪-கொடார்-ப-ஸரவரீ-எ-௪ழயாரி ப-சான்- ஏ. wep ise 
ன் பயனிலை, SO டன (௮) 

- இரலலர்சன்னுகவிவாசாவாக,, 2௨ 2உகடடவகட 11௬ க் 

விரகிற்சாப்பசாம்வண்மை- ர் இனன் a படல ககக சக கக த் 

வல்லிவணுன் றவடியாச்போல்வாப்வை தீக்... sae ok 

கொல்லச்சாப்பதாற்கூழ்...... செவ்ட டட t ete eg tetne ce 

(இ ait ) இசவலர்-யாசசரே-சன்மு க-அன்ருகவும்- ஈவார். சொடு 

ட்டவமோ-றுவாக பசுவாகவுமீ-விரகில் - இர்காதிதில் - காப்பு. 
கொடுப்ப அ -வ்ண்மை-கொடையாகும் - ager J - Qin. gas #- 

eva af aad miner ipa t Curt -26t ia pF om சுய-ப அடி-௮ ஒக்கும் 

ஆபயபோல்-பசப்போலலாய்- “(sata Gia) விடதீ ஐ-வை 4 ஐ- ௪ 
விசளைவைதின-கொல்ல-வருதீதசரப்பசாம்-கொடுட்பான் - S ib-B 

மமஎன்- (எ-று 3 இ-ம்) யாக Eek ape ait (lan Gi wast - ~ Lee 

வாகவும் alan ரவித்சொடப்பசே கொடை. ஜேம்களே a FB wb 

சொடுப்யான் என்பதாம்- (௫ வண்மை-ஏ-௮£ப்ப.இ-பா ER- ஏக 
ச்ரட்பு-ப-௮ம்- அசை... ன ச (௯) 

ஈட்டலும் தன்பம திறிட்டியவொண்டெ எரர் vee 

சாதீதலுமாற்ே GasB pare 8 வ தாதிதி oe eu veto 

கு றைய றி அன்பக்செடிற்றன்பதீதுன்பச் சக a 

ஞசூதைபதிமத்றைப்பொருனிட பகவ வவட பட கயவர் 
(இ-ள்) ஈட்டலும்-(பொருளை தீ) சேடலும்- அன்பம்- துயரம் 

ஈட்டிய- -சேடிய- ஒண்பொரும “ஒள்ளிய வொருளே ~ arb on 
காட்பாற்றுதலும்-தடுக்-மிசவும். ன்பம் அயரம்- காத்த ab iy & at 

ted te டபொருள்- GMO Msg. hw) a DL ரல் GR OTLILO BUY LOS 

கெடில்- கெட்டால். தன்பம்-இுயரல் - DS MR புறப்பொருள் - மேறி 
? 

சொல்பொரு ரள்-இன்பச்ஞ- muir dp peas கல்லாம்-உழைபதி-இரும்..



‘aro _w OP Wl Wf 66) Ee 

பிடமாம்: (எ-று) 8% (இ-ம்) பொருளைத்தேடலஓும் வருதீதம்சாஈ 

தசனும்வருத்தம் J] GO DILL AO OHSS oO கெட்டால்வருத்த 

ம் என்பதாம். பொருவ்-ஏ-உஜழைபஇ- ப - மத்று - ஆங்கு - ஏ. 

அசை அன்... | (ம ) 

 ஈயாமைழூத்தித்று” 
க a ச ட் em, rey 08 2, ர கூடத்! த. ந் ஸி ட 

ae Se Se Se Ne Me HRSG NONE TEDL SEE RG TRS HG 
௨௯-ம்-அ௮.இக ரம் 

இன் ம. 

_€ oO o ¢ o க் 

அ௮ஃதாவனு- இல்லாததன்மையைச்.'சொல்லுதலாம். 

அமீதிட்டகூறையமைச்சுற்றிவாமினும்... டட ஆ 

உதீசெட்மிடைமைபலருள்ஷம்-பாடெய் து... 8 

மொத்தடைிப்பிறசசக்கண்ணுமொன் தில்லாதாரீ.. அ 

செதீதபிண த்இுற்கடை, ய பப வவ வவ லட ட வட எவவ டட வதட 

(இ-ள்) அத் ஐ-லெப்பு-இட்ட-கலாயிவிட்ட-கூறை - ஆடையை 

ஆரை. இடையிலசுத்றி-உடுத்தி-வாஜினும்-வாற்ற்தா லும்- பதீதெ 

ட்€ூடைமை-பத் ஜம்பொல்டணாடுலுமெட்டுப்பொன்னுசிலு படை 

ஐ வனென் ஐ-பலருள்ளும்-பலரிடதீ தம்-பாடு-பெருமை எய் ஐம்ஃ 

அடைவான்-ஒத்த-.றலமொதீச-குடி-குலத்தில்- பிநரீதச்சண்ணும். 

பிறநீதாலும்-ஒவ் தில்லாசாரீ-ஒருபொருளில்லா ஐ வர்- eS Your 

அதன் -செதிசபிணதிமைப்பார்கிலும்-சடை- சடையாவர் (௪-2) 
ait te ௩ © © ny ge O73 o & 9. 
894 இம்) ஓமுவன் 'ஈலலாடை யடுதீதிவா தநீகசா ல்பொருளு மை 

யபவனென்ற மதிக்கம்யமிவான் உயர்னாலநீதிற்பிறந்சாலும்பணமி 

வ்லாவிகூல் பிணமாவர்- என்பசாம். ப ஒருவன் - கோல் ரூெ.ழு 

வாய்-௪ம் ஐம்-ப-இலாதாரீ-6-௪டையா உரி-ப. (ச) 

திரி அண் ஷி துநெய்யென்பர்தெய்யினும் டக்க வத 

யாமுமதிவர்புகைறுட்பறீ-தேரி.... jeeeee ன ர nea en 

etic ID cb antowan ar str புளுமே லு பூல சயும்... வய அ 

ட (இ-ள்) நிரினும்-நீரைப்பார்ம்டிலும்-நெய்- ரெய்யை - நண்ணி 

ணுட்பமு டையது-ஏன்பவர்.என் றுசொல்வரீ-ழெய்யினும்- ஜெ 
ய்பைட்பார்க்கிலும்-புகை- புசையான அ-அுட்பம்- நட் பரமு டைய 

சென் றுபாரும்-யாவறாம்-௮.திவரீ-௮.திவா ர்க ள்-தேரின் = Qo ரயி 

ல-புடையும்- பசைகாலும்-புகத்கு-புு தற்கு அரிய - ர்க்
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பூனம-வாயில்களை: நூழை நீத - Hing g~- © இரட்பிடும்பையாளலன் 
or “*சைமுடையவன்- -புரு.ம்-புனாவான்- (க-து) 8 2 (இ-ம்)நீரிஐ௰/ந 
ம்அட்பம் தெய்யிலும் புகைறுட்பம் புசைறுமையாகாயில்களி ௮ 
fa BS 820 CO ane என்பதாம் | அலதீதியம்.] புலகயமாவியு 
2.52 Begun Het i இய்பையாளன்... ot ப்ரும்- “(5 வப 
ef RRP . ; _ &). 

“wa லோக்குபசவஸாமே Cat fw ண்மலாாச்சாந்... oe Be 
செல்ல வாஞ்செம்பொ திவண்டின க்-சொல் வேக் og ete 
Got a DE எளிசடியுங்கானகறாட.ஃ ட. wees 

BE
 

sec ட்டி 

விலா அர்க்சத்லைசீசமர்,.... தத்த ச ல 
(இ ன் கொல்லை-ிகொல் உலை களில்- இளி-கிளிககோ- -ல்ர iy ai க்ல்லர் 

ல்-கழ.யும்- ஐ. ட்டிம்-சாணகம்- சாடை ட்யுல்- தாட சாட்டைய்முடை 
கட்ட as @ wor 2. இஞ் -கழி லவ் ஓங்கு கு - மி @ ௮ நீத உயரீ- உயரீற்க ஸு ap sor 

6. eu [42120 சிபல் - சாஜித் சாச்தட்பூ-பலராச்சால் ~ ~2e0! ஈாவிழ ல 

செல்5 “பாதி- சில. நீசபுள்ளிசளையு/டைய- - வண்டு னம்-வண்டுச்கூட்ட 
ங்கள், 2சல்லாவாம்- போலாவாம்- (அ.துயோல) இலா அரிச்ள- 
பொ 'ரவில்லாகவர்ச்கு) சபரி, உறவினர், இல்லை. இஃலை, ௭- 0217 ஐம் 
LJ ன்டூய' மணக TB g gor ம்லிராவிடுல் asec Ger ரவாம்௮ ஸ் பேர 

லப் பொருவில்லாதவரீக்கு உறவினரிலலை- “என்பதாம். ச. திமரீ- எ 
இல்லை- ட. (ர) 

உண்டாய பொற்ப னுடைச்அழிச் கா சம்போழ், ட்ட 
ெரெண்டாயிரவரீதெ சாகுபவே-வண்டாழிதி..... பி 
இரத ருங்காலக்எ.ச்திதிலிரோவென்பா, , த ககக! 
சொருவருமிவ்வு வுலக தீதில். ம பககக உட வசட 

(இ- ள்) உண்டாய செல்வருண்டான. மோஜழ்தின் “ BTS Zl~ By 

டை. நீ எமி-சேமையி௰ பில்-சாசம்போல்ஃசரக்ைபோல்- கொண்டு, 
why Gp. படிபா இ ஆயிர வர்- ஆயிரம் பேரீ- Cero a Qari s & - au star 

rime te ira Oh & ரூங்சாலதீ agg - Bi a fuged ம்போ_ு- இதி லிரா 
(வஹுை௰க்) moun ம்நியோ- -என்பாரீ. என் றுடூகட்பார்-ஐர வரும்-ஒ 
ஐவரும் -இங்வு லகதீ ஐ- இலவ்வுலஇல்- - இல-இ ல்ஸை(ஏ- ௮2] ke ea பிய 
முரு டை Tom HiT gas i Ga oF Ce ot aD oy a ர்வ Be கூடி. 

Gud Ps: ate யொ ருனில்லாச்ச காலதிதொரறுவரும்வசமாட்டார் ரீல் - எலிய 

ம் o> fi ud) சிவர கள தொருப டுமா ull - GY ~ ~) sa~ “tte , (ள்) 

a iP 8 OOTY LC La gi oe WL OW} யுஞ்... உல g ara ன ds , 

OF 6 2 os ORL Low Ly dish @ தக வருவி..... க வவ கட்ட ட 38 
வி 200 றி Cope 2 tit dt GOO LD a IB a) TOOL ve cane ans பபப பஜ ் 

வின் வம் க. முலய்பட்பார் கருவி பவ ப்பட்ட ட டடம பகடி vee eos 

(wv a)
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 (@- ஸ்ட சறங்கு-எதீதிக்। கும்- அருவி- தருனனு-சன்மேல்- சல்லி 

ன்மேகிவிழுச ௮: 5 ௫0௨ உம்-மா சைக்கழுவும்-சணம்-கூட்டமான-மு 

லை- மலைசளையும்-தல்- தில்ல-நாட- தாட்டை பமூடையபாண் டியோ 

இன்மை, 20 ரதிதிஎம்,சமுவப்பட்டார் EH கு,பிடி.க்சப்பட்டாரிக்கு கீகு-பிறு 

Es- -தாம்பிறற்த- (ுலம்- குலப்பெருமையும்-மாயும்- -G) a Beat Gti. 

பெசிய-ஐண் மை-ஆண்டன்மையும்-மாயும்.. -கெமம்-சறர ச்ட் மிகத் 

க் தம்- ain fons dato -6) 3.30 SLyib~Los புஃ்-கெடும்(எ-று ) & @- 

ம்-பரண்டியனேோ. கறித்திரம் பிடி.க்உப்பட்டவர்களுகி சூல்ப்பெரு 

மையு மாண்டன்மையுங் சல்வியுங்கெடும்-என்பதகாம்- 0 குலம்- 

ஆண்மை-சல்வி-௪-மாயும்-ப- | அகத்தியம் ] கறக்கல்சஒலலொலித் 

gon. | | த (6) 

உம்கச்பயொலுழைதசைஇச்சென்றார்சட்... டடத 

குள்ஞரிருர் தமொன்று த்றாதா-ஸுள் ஊற. anes கடகட 

ரீரு,ச் அயிர்சொன்னேசழியாறுதான்போய் --- ... 

App Bas eee TOT Deeg ageerietrescaunet cee wen 

. (இ- ள்) உள்-வயிதிறுள்-கூர்-மிச்ச-பசியால் - WAG நாயால் 

௯-தன்னிடதி த, சசைஇ- ஒன்றையிச்ித் ஐ- Qed piace. ap 

கலர்களுக்று- உள்ளூர்-உள்ளூமில்- 'இருச்.தம்-இருச் ஐம்-ஒன் ற-ஓ 

பொருளை அத்ராகான்- உதவிசெய்யாதன்-உள் ரர். edit cam A 

ல்-இரு சீு- இருந் Page ~ Bite 5 abr gps 0) aus ~ Gla ras Gag Lied sd att Ln 

-ல்கஜியா அ-நீக்காமல்-சால்போய்-தான் தரசே திதி BC Law it~ 

விருத்தினனாதலே- -விருச்சானியானுகல்-தன் 
௮: ல்ல -(௪-.ற0) si 

(இ-ம) தன்விடதிதுவறிகிவர்க்கு ஒ ஒருபொருனணாசவாமான் உள்ளூரி 

SH BB sam gp பிதஞசார்க்கு ans தினனுரும னல்ல என்பதாம் 

ie ஆத்ராகான்-ஏ- -ஆதில்- பர ர ரர (ஸா). 

நீர்மையேயன்நிதீரம்படெழு, ததவ வட்டிக் 

டட ர்மையமெல்லா மெொருந்ஜெப்பசீ-கூ.ர்மையின் ,:, ௬ 

'ஞூல்லையலைத் கூ iwi Sap Bae பெல்னு..., ட படவ 

மல்லலடையப்பட்டாரர்.. “ட "ரகக கடக ஓட டட க 10 உ 60 3k 

(ஷு. கூரீஸ்மயின்-கூரிமைய/டைய- நல்லை. மல் லை யரும்பை 
அலைக்கும்-வருச் தும்- எமித்றுப்-பத்சளையுடையவளே-நிரப்பென் 
ஆம்-வறுபையென்னும்- அல்லல்- ன்பம். - அடையப்பட்டாரீ௩.. 

 சோப்பட்டவர்- 'நீர்மையேயன் தி. -அத்ஞுணங்களேயல் லாமல்- நிரம் 
tu> les ow எழு தீத- உள்ளுளெழுர்ச- 'தம்-சம்மு-டைய-கூர்மையம் 
அட்ப்புச்தியும்-எல்லாம்- ப்ற்றையாவும்- ஒரும்க-ஒருயிக.க- இழப் 
MEBs geil ai\a- ௮). ae (இம்) பென்னணேவு மையடை
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arise ait Gow Setar uy புச்தியையுமத்றுள்ளவ ததையு LA aes | 
பார்கள். என்பதாகத். ௬ அடையப்பட்டார்-௪-இழப்பர்-ய, (ஸூ: 

இட்டாதீறுப்பட்டொன் திரத்திவரீச்சா திர த உட வட்டு 
மூட் டாத்றுப்பட்டுமும்பன் அள்ளூர் -வாஞ்ச லி. உய் 

ஜெட் டாற்௮ுச்சென் ௮ திரைமனையிற்கைர் நீட்டும். ioe 

Gerri parpsmaGu woh Gece pee sites beled 

(இ-ள்) இட்ட ஈத்அப்பட்டேமுன்சொடுத்அவழிபட்ட- wei Aah 
கிவரிக்கு- பின்னெருபொகருளிர நதவர்க்கு-து.ீர.அ-உசவிசெய்யா 
அ-முட்டாற் றுப்பட்டு- வமைவஜியிற்பொருச்தி- முய்ண்று- ரு. 
tL go A ole) ற- உள்ளூர்வாழ்சலின்- உள்ளூரில்வாமுகிற ௫ிலும்-ரெட் 
Lt DB pe act in -அரரதேசங்களிற்போல்-நினா மனை யில- வரிசை 

wr Sse SOscili-we sf Oir SemergemsauseOaGanr 

ன 

த.றுவாம்க்சையே-கெலேழியானவாழ்க்கையே-தன்று- நல்ல அ- 

(எ-று) % (இ-ம்) மூன்கொத ஐவழிபட்டுப் பின்சொடுப்பதநி 
இல்லாம் அள்ளூரில்வாத்வதிலும் பிதஷரிற்போய்ப் பிச்சையெடுப் 

ப்ு.றலம் என்பதாம்-027-வரழ்கிகை. ஏ-றன்று-ப. (௮) 

| அடகஞ்செதிர்ததங்சைகளால்வாங்இ,,..2 ட்ப ஆ 
யடஞுபநிதீ துக்கொண்டட்டுச்-ராடை BOG. ae “hac cal 
வுப்பிலிவெத்தைதின் றுள்ளற்றுவாத்பலே, 2 22 உரக 
அப்புரவுசென்றுலநீதக்கரலி, 4, 4/0, வடல் டக்க கட்டடக் 

(இ-ள்) அப்புரவு-செல்வமெல்லாம் - சென்ன (பலவழியிதி) 
போய்-உலர்சக்கால்செட்டால்-ச டசஞ்செறித்-பொழ்சடகனெ 
ரங்கே -சங்கைகளால் தங்கள் சைசளால்-வாங்கி-வணகங்இ-. அடகு. 
இக ல்களை- பதிதத ச்கொண்டு-பறித் அக்சொண்டு-துட்டு ~ சமைதி. 

அறு டை கலனா- அுல்கெடுச்சப்பட்ட்பனங்சாயேபாதீதரமாக- வ 

ப்பிலி-௨ப்பில்லாஜ-வெறநீதை-வெந்ததை-இின் று-ய௫த் ஐ-உள் ௨ம் 
னம்-றிற-உடைபட் 0 -வாழ்ட-வாழ்வார்கள்- (எ-று) He ( இ-ஸ) 

செல்வமெல்லாங்செட்டால் இலைசளைப்பறிக் ஐப் பனங்காயைப் 
பாத்திரமாசவைதினுச் சமைதீ துண்பர் என்பதாம, (ச 0௪ இல்லார். 
தோன்றா வெழுவாய்- வாழ்ப- LJ ~ GT = 2} Ge [Ca smra-pOSgerr |. 

ஆர்தீதே யா தியவணிளெ வண்டினம். கசக்க கவட க கடம. 

பூக்சொழிசொம்பின்மேற்செல்லாவர்- நீர்சிதருவி, , 
சாஜாவுயர்சிதப்பிதிகண்முன்ற தன்னா... coe week 
ou tae ata கத்திப். eben nee eeeteg greens 06 aE 

.(இ.ஃள்) தீர கி.2-றிலாயுடையதாகய-.௮ருவி-ஆருன னு ~ ST pT 
தாழும்- “பப 8) MI பின்- “உயரம் தூறெப்பைப்பொருந்திய-தண் “ஞு. 

விர்தீ 2ச-னான்றம்- -மலையையும்-ர2- தல்ல-தரட- தாப்டையுமுடைய :



QL Q) ar mm 1D + 

பாண்டியனோ-அர்தீதீ- -நிரம்பிய-பொதிய - பூன்ளிச்ளேயுடைய- ௮ 

ி-௮ ம ௫-௧ -இளர்-பிசகா எக்கும்- வண்டினம்- அண்டுச்கூட்
டங்கள்.- 

பூதி ஜு-மலாீத்- -ஒழி- நிற் ிய-கொம்பின்ே ௨ல்-சொம்புக்ளின்மே 

ல். செல்லாவாம்- -போகாவாம்-[ அ! அ சஎபோல)வ IP LOM OT Ba > பொ 

ருள் பெற் அவாழாதிலர்ச்னு- -தரீ்-இன தீசார்-இலலை-இஃலை- (௪-௮) 

ட இஃ 1B டாண்டியனே பாலர் 640. தொழித்சமரங்களில் வண்டுகள் 

செல்லாலாம் ௮. தபோல வதியஷிடதீதிலுதகினர்செல்லார்கள் என் 

பதாம்-(௫ு தமர்-ஏ-இல்லை- “Us ன pou OE 7 (W) 

இன்மை மூழ்கித். று... 

ண் விட்டி தியதி. ஷு pe oto- et sentence whe othe 

டப் 

O
p
e
 

| 

க௰.ம்-௮இகாரம்,. 

. . ஞீ ர 

85 IF GOF (fe 

ene ற ்ச்லைகை. 

௮ஃதாலன - மானங்செட்ானு வாந்தலைச் சொல்லுதலாம். 

தரும து ம். திறனிலாரீ செய்யும் ௨ டய வட் 

| பெருமிதக்சண்டக்சடைதீ Cun Pinedo ip. bon vere 

aren pede டதீப்போற்கனஇமே .. weve egg ae ee 

(2. ன்): நீ /௬-செல்வம்- ம துசையாக-உறுஇயா௱ஈ-நிறம்- இற மை | 

இலா - இல்லாத வா். செய்யும்- -செய்இன் ற- -பெருமிதம் - மேல்மை 

ஈசான நுரடையாச் மனம் டல cs uaielvgy cues 

eou-6 dat é gars onh-astol_ aS g gocb-orfi-G casts yp- © ant - 

னம். ரட் டல்: சீலைப்பட்ட..- மூசஸ்மையாகவுண்டாண - ger 

போல்- இயைப்போல-மானம்-மான தீஜை- ௮ டயரி, ் pat, 

gion th-ines gl-eor yh - ar hs தித். தம்(௪-ற) $% (இ-ம்). 

. ஊரணுடையவர் மனமான இ. செல்லமிகுஇயால் அ a Had an Fo) way 

| Gech anla wid & 0 afl B bt போலெரியும் என்பதாம்-0 மனம்... 

éf~ 8 our, இம்- ப் ஏ-௮சை- [*அ சத்தியம்] ஐத்ததிவின்மே லஇசமா 

மனப் க்... (ச)... 

என்பர்யலு பமியஃபிலாரீபின்சென்னு, பப்ப ஆ | 

தம்பாஜோப்பரோதம்முடையார்- தம்பா. பட டங்க 

ஷொயாமைஞுன்னுண: நமொன்மையடையாரீச் one HE 

a snr tsnGor an ppp Salers erccen we oy ee 
ட் (இ-ஸு ஏன்பாய்- எலு: ‘peje @- a8 ¢ ஹும்- -உடல்கெழ, ஹும் -இயல். 

| பிலார்-தத்துணமில்லார்,பின்சென் அ-பின்போய்- திம்பாடு-தம து. 
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முறதையை-உலாப்யாரோ-சொல்லுவரரோ-தம்முடையார் 
~ Lot eer 

peat 5 a8 go g Go Pau eerturanceped சொல்லு 

முன்-உணரும்-அ.தியும்-ஒண் மையுடையார்க்கு - அதிவுடையார்க் 

கு-சாருற்ற-சாமடைத்த-நோய்-வறுமைதோயை-உரையாசோரட 

(9சால்லாரேோ(எ-று) 23% - இ-ம் மானருடையவர். . தற்ஞூஸ மில்லா 

ர் பின்சென்றுதம தவருத்ததிதைச்சொல்லார் தம. வருத்2 த்தை 
ட சிசொல்லுமுன்னதியும். பறிவுடையாரீக்குள் சொல்லுவார் என்ப. 

தரம் ரசு தம்நாடையார்-ஏ-உரையாரோ-ப-றோயை-செ. (௨) 

யாமாயிசெொம்மில்லங்காட்டு அதீ தரமாயிற், ட ௭ 

கரணவேசற்பழியுபென்பாரீபயோ-னாணிப்.. ௨௪ கட்ட. 

புசங்கடைவைத்திவர்சோனுமதினான். 4 வவ ல வடட 

மந ஃஇடுகசெல்லரிஜொடர்பு. படபட வல அக்க சகட்ட ட்ட 

(இள்) யாமாயின்-ரசமானால்,சம்மில்லம்- எம தமன யைடகாம் 

டு அம்-சாட்டுவோப்-தாமாயின்-சாரமானால்-சாணவே- பிதர்காண 

ே-க.றிபு-கற்பான ஐ-ிழியும்-லெ %-என்பார்போல்-எனிறுசொ 

ல்வாரிபோல்-நாணி-வெட் இ-புறங்கடைனவதீஇு- திலைவாயிலில்வை 

தீறு-சோறு- சோற்றை -ஈவரீ-இடுவர்-அ சணா ஞலே- செல்வ 

ரீ-செல்வகுடைய-தொடரீபு-ிழேகதீதை - ப. தந்திமிக- மதர் துவி... 

சசடவாம்(௪-௮) *%-இ-ம்- செல்வச்கள்வதியவர்ச்கா தீ.சலைவாயிலி 

ல்வைத் ஐச்சோதிரிவர்- ரீ சசதிசைவிட்டுவிடக்சடவாய் என் 

பதாம். ௭ நிவிர்-சோன்றாச௪ முவாயி-பாறதீதியச-ப - தொடர்ப. 

Oe-[e gas auc | சடவ துசயவஃெங்விறுவியங்கோள்-. (௬) 

| இம்மைபதன்ருமியனெறிபுற்கைவிடர .. ven see 0 

- அம்மையு தல்ல பயதீசலாத்-செம்மையி., ee ee RE. 

ஞனகமமுல்களுப்பிளுப்தன் ஜேகாண், rite seen 

. நரனமுவையார்பகஇய்யூ vee eee tte eee tee ee Oe, 

(Q-ar) செம்மையின்-செம்மையுடைய-தானம்-புழுளு- சம்ரூ 

மீ -மணக்கும்-௪ ஐப்பினாப்-கூதீதலையுடையவளே- பபான நுட்ப 

ரீ-மானமுடையோர்-மதிப்பு- இக் குற்தன்டையான B~ இம்மை 

யம்-இப்பிறப்பிலும்-நன்றாம்-றன்மையுண்டாம்-இயல- இயல்பா 

இய-தெதியுல்-ஒழுக்சவழியும்-கைவிடா.த-றீற்கா,ன நித்றம் - உம் 

மையும்-ம௮பிறப்பிலும்-சல்ல-றன்மைகளை-ப்யசிதகால்- சொடு 

தசலால்-நன் ற-தன்டை( ௪-௮) Be இ-ம். பெண்ணேமானமுள்ள வ 

ர்மதிப்பான ஐ இருபிறப்பிலுதன்மையைக்ீசிறும் என்பதீரம்- (ர 

மதிப்பு-௪-,சன்று-ப-ஏ-அசை-சாண்-முன்னிலை (௪) 
. பாவரமுமோனைப்பழியம்படவறாவ we அசத்து ட கக ட ப் 4 

சாயிலுஞ்சான் றவர்செய்கலார்-சரதி வ vee res HO 
கல்லை tthe



மீனா pp ர் ம் மறி 

கொரு e நாளொ நபொழுசைதீதுன்பமையோ ieee 9B 
ogenwur weds wae TT ee oem Dee aoe 

(இ-ள்) பாவரும்-பாவமும்-ஏனை-.ற.ற- -பழியும்-பழியும்- படஃ 

உண்டாக- வருவ - வருவனவற்றை-சாயினும்- -தாமிலப்பினும் ~ ee 

ன்ற வசீ- -பெரியோரீ- செய்சலார்-செய்யாசீ- சாதல். இறத்தல்- ஒருநா 

ள்- ஒரு ஜா Pa -ஒருபொழு௮- QOS ED - துன்பம்- ET LAT 

2-௮ வைபோல்-அவதிறைப்போல்-அரும்-ரிய-ரவை- get g 
தை-௮ த்றதல்-செய் தீல்-இன்று-வேறொன் தில்லை: (௪-௮) &. இ-ம் 

பெரி யோர்பாவமும் டமியஞ்செய்யார் பரணமொருதா, ெளொரு 

பொரு ௮ அன்பமாம்- -பரவமும்பறி பும் பலராளும் அன்பமாம்.. 
எல் ப கம்னு அன் றவரீ- ~or- -செய்சலாரீ,ட-வறாவஃ௪- 5 - சாரியை 

மல்லீன்மாஞாலதீ அவாஃ்பவருளெல்லாஞ். we வடம் கட்டு 

உ  செல்வரொனினு கொட தவர். தல்கூரீற்தாரி...... பவத் 
தல்கூரீநிசச்சண்ணும்பெருநுதிதனாயரேோ... oe A 

Gedacre gest Agar Set noe wer gee wee et HE 

இ ள்) மல்லல் -வளப்பமுை டய- மாஞாலத்_து - பெரியவலசதீ- 

~ at ம்பவருளெல்லாம்-வா ந்பவரெல்லா ருள்ளும் -. செல்வ னி 

Di deray gerard gc -கொடாதிவா- G) காடா தவர். ae 

தீசார்-கரிசீிரமுடையவரோ- தல்கூர்நிதிச்சண்ணும்-தரிகீதிசம்டை 
"hopin G செல்வரை-செல்வமுடையாரிடத். ஐ-சென்று-போய்- இச. 
வரத 'தார்- யாடிய தவர்- பெரு முத்சரையரே- பரிசுத்த Kae Nan மா. 

[௭-௮] இ-ம் செல்வர்களாஇலுங் சொடாத வர்கள் gid date: 

பே தரித்திரப்பட்டுமிரவா தவர்கள் செல் ல்வமூடையவர்சளெ என்ப 
தாம். 63” சொடாசவர்-௭ எ-தல்கூர்த்தார்-ப -இசவாதார்- ஏ - பெரு 

கேதீதிரையர்- ப... (௬) 

கடையெலாஙிசாய்வயெஞ்சுமத்தேனை...... வட டட ட 

. பிடையெலாமின்னாமையஞ்சும்-புடைபசந்த..... ௨. 8 
- வித்புருவவேனெடும்சண்ணாய்சலையெலாஞ்....ஃ௩ ச 18 me 

.. சொற்பழியஞ்விடும்.... எச்பி ட டப்ப கக வட்ட 9 

"Ga புடை-பச்சங்களில்-பரத்த 2-பரவியிருக்கன்ற- வில்ஃவில் : 
லொச்சஃபருவம்-ட ப்குவங்களையும்-வேல் ல்-வேலொத்க-தெடும்- நீண்: 

ட -சண்ணாப்- சண் சனையுமுலட்பளே- ௭௦ லாம் - முதிறும்- சன்ட-௪ 
பையானவல்-சாய்- ஒருதி ஜம்-படி- பக்கு-அஞ்சம்- -பய்ப்பவோ 

, ஊிட்ளனே- ei 8; 8-எலாம்-முற்றம்-இடை-இடையான்வன்-,இன்னு, 
பை: அன்பத்தித்னு-அஞ்சும்-பயப்பலொன்-எலாம்-மூ அிறும்-தலை” 

. திலயானவன்-சொர்பஜி-சொற்குந்றதீஇற்க-ப/ஞ்சிவிடும்-பயப் 

பலொன்- ௮). ச் (இ-ம்) பெண்னோசகப்யானறளிபறிச்ச்



  

iD Gor EDs ாஉன் 

சவரன் இடையாளுவன் அன்பத்தித்சஞ்சலான் Steir en arse (laser 
திருதிறத்தி திசன்சுவான் ௪ என்பகாம். (௮ தன்னூல்-)பல்லோரிபடரீக் 
சை முன்னிலை தன்மையித்-செல்லாதாகுஞ் செய்யுலென்மு த்ஜே. 
இவ்விலகச்சணமதியா ஐ செய்யுமென்னும்வாய்பாட்டு வினை ape 

ஹறைப்பல்லோர்-படர்க்சைக் ருரையிட்டவர்- விதியதி: யார் போலும் 

4 மடை -இடை-தலை- -ஏ- ஆஞ்சும்-. ட-ம.திறு- "இடைச்சொல், (er) 

நல்லர் பெரிசளியரீதல்கூரீ ர்சாளொன்ே தெள்விச் பட உதி 
Obed at Sl gy’ தோக்குதோச், குங்காற்- -சொல்ல......!.,& 

லையூ ஐரிதியே பொனுள்சனலுக்களெல்லோடடடஆ 
தலையாயசான் மோர்மனம் Seger nese e மக பகட்ககல் உலக, 

(இ-ள்). தல்லரீ - இவர்தல்லலர்-பெரி தடமிசவும்- ~ oft! 6 ti Sle 
SHat- BH im eB Ge o o-GASGe iment fp Su leew gu- or crail-@) a 

ம்ம். து-செல்வரீ- செல் வமுடையவர்-0 அதோ. ூ- ஸூ, LATE ase 

Gorégpherd-t பார்கி ஞும்யோ த Twin glade act eum eee 

ஜோரீ-பெரியோர்- மனம் - மணமான தடகொல்லன். -அருமாணுடைய 
உலை-உலைக்களத் ஐ-உண ஐம்-ஊ டன் ௪- இயேபோல் - இயைப் 
போல-உள்-உள்ளுகஷள்ளே-கன ிம்-எரியும்- (௪-2). 98% இ-ம்- 
செல்வர்கள் தல்லவர்களே இகழ்நீ னு வ அமையையடைநீதாரெனக் 

ப கு௮ம்பார்வைபார்ச்மும்போ.. @ Sek o at @ arin உலைக்களதீனுதீதி ட் 
லயட்போவெரியும் என்பதாம். (3 பனம் எ-சன லும் -ட- கொல். 
ஓ- மைகள் [4 ணி! தீ இயம்] ற] 4 கால்கருமண் மிழுழி. dane Hi MB SUH ILI Oy 

சச்யொர்ச்யோமைசாணவி BUD 8 ETB tere ene ween ME 
மச்சதீதாணாணுதிறாணன் மு - ய் பன்ன. ததன். உவ டக வத 

"மெல்லியராடித்தம்மேல )ரியார்செய்த து... பப, பட 
சொல்லாத ரூட்ப ஜு தாண்ட. ட வட படிக்க வடிக்க பககக ட மடியின் . 

(இஸ். சச்சியடர்ச்கு-விரும்பியலர்கீனு-ஈயாபை-கொடாலமை௰ 
நாணன் wt இர் “கில தானூரூம் B Oe (Lis ~ அள்சதி னால் பய 

திசர்லறா Ente 

copedasa} ot. ய- மெல்லிபரா2. wafer: @-pinliod- eee 
-ஆயார்-விமோதமானவரீ-செய்ச செய்த த- ணெல்லா திரு 
ப்பலு-சொ arid mou gor ண்நாணமு டை மைய (௭-1) 35%. 

(இ: ம்) சதி he ted dois Gop aut சொல்லாத /௬ப்பதே பலி, 

இரிம்மு மு- சாணம். என்பதாம். CCP தாண். ---சொல்லாதிர திருப்ப பிடல் 

செய்தற்: ௪-௮ BY LD~ சை, டட ட் (2) 

arto gn வேள் இசா ணுறைவேங்கை see wee க்கட பக 

பிடம்விஞ்ர்களுண்ணாஇிறக்கு-பிடமுடைய;.. tte 

> 
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உ மானம், 

ப வானசக்சையுதிலும்வேண்டார்கிழுமியோர். 10௨௮1. 

மானமமுங் சவரின். வக க்கட கடக்க வச்ச டக கல்டகக க க்கிக் ட 

(இ-ள்) சடமா-கடமாவை-தொலைச்பெ-சொன்ற 
சான்* காட்டி, 

ஃ-உற-வாசஞ்செய்யும்- _வேங்கை-புகியானஅ-இடம்- இட பக் 

சத்தில் வித்தது: -வழ்ற்தசை- உண்டா ஜா இன்னா - இறக்கும். 

ப போயம்விம்- (௮ துபோல) விழுமியோர் - -பெரியோர்-இடமுபை. : 

ய-இடதிசை ஈபூடைய-லானகம்-தெய்வலோய௫ம்- -கையுந
ினும்-ைச வ... 

சப்பி. னணும்- -மானமழுக்கவரின்-மானங்கெடவத்தரல்-ே வண்டார் 

Seb uur it (எ..ற) % -இ-ம்- பலியான. இட பச்ச த்திலவி ம்தீ 

தசடமாவைத்தின்னா தபோம்விடும் அதுபோலப் பெரியோர்கள். 

லா ணுலகம்சைவள மா யினும். மானக்கெட்வ தீதால்விரும்பாச் எண். 

பதாம்.0* விழு மியோர-எ-வேண்டாரீ-பு ட்டால் (6) 

ores eae BOS. , ன ட | 

tee tare co ao 
ஜக -ம்- அதிசாரம், | 

இரவச்சம். 

  

eh 
wer 4 

சாவ தபாடித்சலால்வரும்சச்சைச்சொல் து ளலா. ம். 

ம்பாலேயரவரிநீறல்க கர்த்தாெஞ்ஞான் அச்... ட்ட 

சம்மாலாமாச்சமிலரன்று - தம்மை, sere oe A 

அருண்டமனத்தார்பின்செல்பவோ தாழப் றி, ட வத 

செருண்டலதிவினவர்: வடிக்க வவ வடட டயட கக்கி கட கடட ககக teri 

(®- -ன்) இ.நீநல்கூரீற்சார்- இரச, அமையைைநீக திவா - சம்பா 

லே -சம்மாலே-அ.ர்-செல்வமுடையவசாவரி-எஞ்ஞான் அம் - எந 

தாரு ஸளம்-சம்மால்-தம்மாலே- -ம்- உண்டாஞம்- ஆக்கம். Ge hers 

் இலசென் ௮-இல் ல்லாதவன் pi -தம்மை- தம்மில்: mh ண்ட tpn ie 

ப ய-மனதிதார்- மன துடையவர்- பின்செல்பே at Ie Oech Aa Cor 

_ ச்சளோ-தரரும்-தாநூம்- 'தெருஸ்ட-தெ னி, ச2-௮.கிவினவர்- அகிவி 
: ணையுடைணவர்-. (எப) *%:இ-ம்- செசளிர்த விக பினையுன்ட yd oh 

் னிவிலாலதிவினரிடத்துச். சென்திரகார்.. என்பதாம்... பதிகி ப 
டனவர்-ஏ-செல்பகோ-ப-...... ன (8) 

. வித்த கக தொருவஞாவுககித் பவவவவன். ப 

பதித க்கசெய்யாவ்டடுக்ச - தவர. ணை ப 
(8 ASG அமைக்ஞுமா தீதிலா ae wea Car gy 1 வ, nae oa et 

on ச்ச சிட்ட டக்க ் He நகரி கக கவு 

    

  

  

பச்ச ட ஸ் a ் 
  



"இரவச்சம், ரா உ 

(இ-ள்). ஒருவன் ஒருவன் - ௮] மிதி.2- Qed m- பிறக்ரும்- பிறக 

ன்ற-பிதப்பு-௪னனம்- விஜித் அ-சண்விழித்_த-இமைக்கும்- இடைல 
டன் ற- .மாத்ிதிரையன்் ரோ- அள்வல்லவோ. - (ஆதலால்) ஒருவன்-ஐ 

| ரு௨ன்-இழித்தச்ச-இமிவானயா௫கங்கள்- ait g-Oe gi - ஆவ 

யிறு நின றய-உணலின்- -உண்ணுதலிலும்-பழித்தக்க-. பழிச்சத்தக்க 
' வைகளை-செய்யான்- செய்யா சவல்-ப௫த்தல்- -படத்திருகிசல்- po 
ஜோ குத்தமோ-(௪-௮ 8 இ-ம்'ஒருவன்யாசகஞ். செய் எண்ணுக 
லைப்பார்க்லு மற ஜெருகன்மானத்தோடு. யாசசஞ்ெய்யா இப 

சித்திருகீசல்-கு்றமோ என் பதாம். 02 படித்தல்-ஏ-2 வோ -ப- 
[x SS Bind. ]அன்றுமுன்னா ளஎசையெதிர்மறைக்கிளவி. . (௨). 

-இல்லாமைசநீதாவிரவு அணிர் i தொருகர், , ees wo a 

செல்லாருமல்லர்ச றுதெறி - பல்லா... wee ee 

ம்புகுமினுண் ஹுமினென்பலரீமாட்டல்லான் ட 
- மூகம்புனுதலாற்றுமோமேல் 4222௩௩, atte veer eB 

- (இ. ன்) இல்லாமை-வறுமையே- -6 6 BT பற்றுச்? காடா - இர. 

-யாசசத்ை- துணிம் - அணித் ு- ஒறுவரீ-ஓருவர். - சி.றுதெறி- 

யாசகவழியில்- செல்லாரும்-போவாதவரும்-௮ ல்லர்- அல்லர். ~ நுல் 

லா-திழுவி-௮௪ம்-௪ -எம்மனையில்-புஞுமிலி- பிரவே௫ியுங்கள்-. உண்ணு 

மின்-உண்ணுங்கள்-என்பவர்பமாட்டல்லால் - என் மஹ பசரிப்பவரிடத் 
தல்ல,து-முகம்- மற்றவரி௨த்.௮-புஎுதல்-செல்லல்- ஆற்றுயோ- Oe 
ய்வானோ-மேல். மபேன்மகல்- (எ-று) % இ- ம$இல்லாமையாத்பி 

ச்சைக்ஞுச்செசெல்லாமையிரு நீ தவரில்லை மேலானவனுபசரித்சுமைப் 

பவர்வீட்டிந்சென்றுண்பான் என்பதாம். (மேல் ௭-ஆதஅமோ 

-ப-[ கதி இயம்] ஒருவருயர்திணேயிருபா தளகி. பயா (௪) 

திருத்சன்னைநீப்பிலு.ர்தெய்வஞ்செதினு ee 

முருத்சமனத்தோடுயர்வு ள்ளி- ல்லா, 5 oe oe 

லருத்தஞ்செதிக்குமநிவிலார்பின்சென் படட டயட டக்க உ உ வித 

தெருத்திறைஞ்சிதில்லா தேமேல்,...ஃ..- 4௨ கடலில 
(இ: ள்) மேல்-மேன்மகனானவன்- திரு- இலக்ஞாபி-தன்னே- அண். 

னைவிட்டு- ,சிர்பினும்-ிம்கும்-செய் (வம். தெய்வம் - ie 8 gu ta- 

சோபிக்கினும்-உருத்த- கோபித்த“ மனதீதோேமன தி இஞ்ல்- உயரிவு 

உயர்வு உள்ளினல்லால்-தினைப்பதல்ல- அருத்தம். பத், சவியத்ை 

Oe Hs @d-Ljaoeé ez, ஆஹ் -ு.திவி லாரீ- -அதிவில்லா தவர்- பின் 0 எண்று 

900 (tr 2 “ஏறாத & Han © G5 திலையிறக் உல்கொண்டு- - நில்லா இ Ap 

வாவ் [எ.ற] % @)-tb, G மன்மகளுனவன் தில Dot பின்போட்த் ௮ 

லைவவங்கி நிறல ரான் எடையதாாம்- 002 மேல எ-தில்லா ஐ de 

அரவாதறிண்ணவ்பித்தகண்ணன்ளுர்சண்ணு ட வட கட் 
(Wer)



“tr | - இரவச்சம்... 

“இரவா லவாழ்வதாம்வாந்க்னச- மிரவின், பட வை ஆ 
5 புள்ளூம்சாஅள்ளமுறுகுமாலென்சொலோஃ. 5. டத் 

_சொள்ளுங்காத்கொள்வார்ருறிப்பு பட்டய வவட கக்கல் டட ப 

(இஸ்... சரலா.த-(பொருளை) )யொஸியா தஃதிண் ஃ வலிய- அன்பின். 

7 . eb yore! ய. அண்ணன்னார்சண்ட ணும்- சண்ணி
த்சொப்பா ன்வரிட 

- தீதும் -இரவர் அ-யாசியாமல்- வாழ்வதாம் - omggtbas LéansGa- 

.. வாழ்க்கைய ஒறாவர்க்குலாழ்லாம்- -இர வினை - யாச திறை - உள்ளவ 

கலட்ட ம்போது: - உள்ளுர; ரமால்- LOO LDH i ey மாகையா. 
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aor என்பதாம்- பனா சயவரீ-ஃசெய்பஃப- ஸா சன ஆகல். 

Led BEAM OH LG Dares ILLS ப்தி ட்ட வ கக்க்க cone BR 

விளை திலுள்ள -ழுவன்.- இறத்ெொருவரி... வட டர 

செய்திறன்் றுள் ஸவர்சான்றோர்சயத்தன்னே. ப்பட்ட பப 

வை தையுள்ளிலவிடுிலஞ் கல ய வவட வப எட வல் வட டக ல்ட அட்ல oa 

(இ ண) ( தவண் » ச வடன் - மலை நலம்- “bad ger எதன் மைகள் 

Rai (6 BRL எண் ERI AIT TO உழவன் -பயிசீசைய்வோன்-பயநீ, ல் Lites 

stall Bor நிலம் ப் விகே நிலக் ததவ மைகளை-உள்ளும்- எண்ணுவ௱ 

ன்-சாண்ஜோர்-ம2லார்-௪௮, நீத அ றப்படைய- ரூமுவர் - ஒருவா 

செய்த சய்தி- நல். நன்மைசனை உள் ஞவரீ-எண் ணுவாரீ-சயம் 

2ஜ்மசன்- Bat Beast அன்னே ~ வைத. ஐழு வண்டை ben 0-2. ன்ளிவிடு 

ம்-எண்ணவான்-.. எ-று) (இ-௰) வேடன் மலையின் பலனை பெண் 

EO ae ot உழுபவன் நில தீறின்பலனை பெண் ஷலான் மேலோர்பி். 

நசவியபலனை tal ds eke ணுவார் இழ்மகன் ஒறு வல்வைதனத பெண 

  

வாள் என்பசாம்- கயம் எஃ௨ள் சரிவிமி -ப.வைததை- செ. 
ன்று! ine ் [ஆ ர் 

(Gaseous வாகரம்விசாசதிஜாத் செக்க ay ன கி (ஸ்) 
GD (IF wht aoe iamiaderd [0 (ர மூ, நிதிய ட உய os ee SE 

Sete pro 2 ob GaptQun pup - euicdb..6. 8 
செழு தா. ற்ற 5 ett திசைய்தொன் WE SOG cece ரூ 

Coles 0p BY iB ஹ் இதாய்விடிம். வடட ண ர ர 

(@- ள்)சரன்றோர்- மேலோர்: ஒரு சன் திசெம்.சவர்ச்ரு-ஒருசவிசெ 

யதி வர்க டக்க - ate i et பாரு, hy எழு, ம் உண்டாஇய-பிகழ் ip or at 

ie it BG Rpwe ant Wye ‘ye Cole திய ம் யர் -<Qaor es ர திறுக்மொள்வார்கன். 

கயவர்க் - மீழ்மசி ச்ஸ் ஞூ. ச் ௫ - எழா & றந் றி. “ TO aS: LPG CH CD 

Carr Co) iL! git ba es eR GR WET pS en gil edi “ இ et Ge bay இல் - ஸு ஒன 

   



© 

| 8B ot. (-மலாம் 

௪ 

ரா௫ுஉ, கயா டைய. 

ுபி-பூன்செய்தவெரு.ராஅுரன்மைச ஞூம்-இ சாய்விடும் - Gip 
மாப்விடூம்-(௭-௮) % (இ-ம்) மேலோர்சம்களுச்சொருச ன்றி ge 

ய்பவர்களுர்னுண்டான. றா ரள நீறங்களையு ம்பொறுதி சக் சொ 
ஜூவார் Sor சேமோரிக்செழு நாறு soi Moet ge RAK ஸ்றி FB Blar 

னால் apc et) Ola ap go sf தியூங் குத், உமாய்விரிம்,௪-ம் (cP or 

an G api -e-Quir git ப-பினம.-௦ ௪- ஐன்றீ றி.எ - இதா oN Cotte 

TL LTH a Sg மிறிபிறந்சார்செய்வண... உட ட 

மோட்டடத் என்செமியாசீநாரமச்கள்- கோட்டை 1 3k 

வவரஞ்செறிப்பினும்வாட்கண்ணுப்பன் கி... வட்ட டிந்த 

செயிர்வேலமாருதலின்னு,. ப ப அவவுக்கு பட சக்க ட கவடல 

(ஓ-ள்) வாட்சண்ணாய்- வாள்போலுங்கண்சசளேயுடையவே-ப. 
ல்றி.பன்றியான.-கோட்ட-ேெ சாம்பினிடத் அ-ஐ-மகய - வர 

ம்-லைரகான த-செறிப்பிலும்-ஜெருங்கியிருற்காலும் - செயிர் 

சகோபம்பொருந்திய- கேழமாளுகல்-பானைவாரு குதல் இண் ட. இல். 

லை- (அதுபோல) மூழுமச்சன்- இம் ,மூகீசள் - சூட்டையப்பை தீ ஸ்ப 

தீரிசீஇரகால்.தம்-இத்பி பிதநீதார்- -சத்னுடியிற்பிறத்தாச்- aie. om 
Geties tits பற்களை-மோட்டிடதீனும்-செல் வதரி வி... B gold - செய் 
யாரீ-செய்யார்சள்- (arog ரா] இர (@- ம்) Gants BuO aT மடைத்சா 

அம் 'பலன்றியானையாகர ௮.௮ ஸ்திதி போொல்மோ பேரி ர்வ று மயிற் ய் 

சாரியங்களே ல் €ட்மல் fen tel g rae de gh gt en இெய்யார்சள் - என்பு 

தீரம் 02 முழு மக்கள் - ஜய் ரமிஃடாப அ௪ய்வன-செ. (௮) 

இன்மு 2 ஐமின்னிலயேயா அமினிச்சிதி. ௪ ர ரர. 

மின்றாஅமென் oe Slaw 8 5 8 G - சொல்லி. seen te nae tt 

யாய் Deir Bch B GE Apa ert BG g வருகி நக வடலக one ட ட ae ட 

மலாயில்யின்மாம்்சார்பலர். wt ea enee வக உ உட ட உலவிக் ப 
(இ -ள்) இ இரண் ு- இன், mh ap ம் செல்வம்! பெரு கோம் - இழ நிலை 

Gu- -இப்பொழுே கக் தும் -பெரு 2 aur Lis தினி-இவி2மல்: இ ஜி. ஸ் 

சிலி பொழு: ofa “S108 wa அ அ மென்ு- பெ. வெ 
ந-நினை இரு Trl ஐ-எண்ணியிரு இன் Big பாரு நிஜ உலா Sein 

Gis bw 'சொல்லால்ம 1.2.௮ ~ 3     ் மூள்ளம்- -திம்ரமு டைய Loew pi Gar 

  

லையன் திரம்ரை யிலயோல-மாய் த்த pi 
DP BNF-Liadit as பகர் (ளம an yg    இஃப்) அசர் நவா மே Sant 

ஜிப் டொழு௮ அவாட்லோ மினிச்சலகால; ஞ் oer oi oy ay? OG ey மன் 

நினோ ஜீ னி சொ ல்லா ன் Lp Bib 6 ந்தி தி ரீ EO ள் ளம் off <a ined 69 ர. ந “Ut 
“is eri- Lym! (அசன் ஓ லு ரல்). ஒருமொ y ரி Cromegae fe இப்கோ தததி. 

இவ்விதியால்.. LO Gm Og Ga a ces 1S PEL lad S20. Loa msidad sh oi ai RLY இதற்கு. 

வமான்தின்னஇல்சோ ணமாக அபோலவெவி (go i ப்பாரும்அம்



Simin ௫ 

நிருட்பிஜ்நீ அநிறக்பமெதாயினு ... படவ கவட டக்க டக ட விக 
மீரங்கிடையச தீஇல்லாளு - மோரு ப்ப படக ப்பட்ட உ வித 

நிழைப்பெருஞ்செல்வச் அதின் 2க்கடைதீர, அடவ ci 

மழைப்பெருங் கலன்னறாருடைச் ஐ. a tae eee eee RE 

- (@-at) J தீருஃபிறம் தம் - நீரிடதீதி௦்பிறர் தம்- திறம்பசியசாயி 
லும் நிறம்பசமையாழிருகிகாலுக். இரசம் ஈரபகான ப ஜ் கஇடையகத் 

அ-சடையினுூன் ளே- இல்லாகும்- இலலையாஞம்(ுணவபோல) Alex p 

திஜைத்த-பெருஞ்செல்வதீ.௮-பெரியசெல்வ.தீதில்- நின்றக்சடைதி 

அம்-நின்றாலும்-ை- “அசைக்கும் பெரும் பெரிய லஸ் aH B 
கொப்பானவரை- உடை ற- உடைய ஐலகம்- (எ-று) (இம்) 

எடை,நீரிலிறாசீசாலு பாசினு எீசமிரா ௯ விர போல நிறை செல்வ 
HAGHES Sr gy உசவிசெய்யாகாறரை Cae முடைய த ஹ் என்பதாம், 

82௩ல௪ம-௪- உடை தீன-ப-கலன்னார்-௪- ஒரும்- இடைச்சொல், 

அப - "நேத்திதீறு. ் 

கரக்க கவ ககக கதகக்கக கக் 
ட. சுள்ம்- “அதிசாரம்: 

| பண் G) 6or றி, 

- ஃதாவது-பலவமிகளைச்சொல்ஓு சலாம். ஹி ஸ் ச் 

  

மழைதிளைகஞூமாடமாய்மரண்பமைநீதசாப்பா ,,, 4. 
யிழைவிளக்குநின்கிமைப்பினென்னும்-விழைதக்ச.ஆ* 
மர்ண்டமனையாளையில்லாதானில்லகங்..... ப, ௨2௨,௨௨8 

வாண்டற்கறியசோர்கா, பட ப ட க்கட வடட 

(இஸ்) வபிழைதக்க-விரும்பத் சக காண்ட -தத்னாண உற்செய் 
கையுடைய-மனையாளே-ம் ணேயவளை- இல்லாதான் - இல்லாதவனூ 

டைய-இல்லகம்-வீடானறு-மழை-மேகம்-இளைச்சூம் - தலமும்- 
டமா_.மாய்-மாவிசையாய்- -மாண்டு-பெருமை-அமைந்க- நிரம்பி. 
ய-சாட்பாய்-கரவலாம்-இை-அபரணம்கள்- விளக்கு -அிளசசைம். - 

போல-நின் நீ நிமைப்பின்- நின் அபிரசா தெ, 8ஜால்-என்னாம்- என்னி. 
ரயோசனம்- சாண்டற்கா-பார்ப்பதற்கு-அியசோர் காட. ரிகா 
பெசோரிகாட்டுக்கொப்பாம் (௪-1) 2% இ-ம்) pie ppc 
கையையுடைய மனையவனை இல்லாசவன்விடானறு எங்கள் வறம்... 
புடையலமாயினுங் காட்டிச்சொப்பாம் என்பதாம்- (ன் இல்லசம்-... 
epee BE ur ம் ப ரி (கர். 

(2-2)
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ட | . . aoe . டல கட ய் 

வழ்க கெளைதீ அமில்லாதவாள்வாய்கீகடற். தா. பக்கக் 
ஸி! ் ரத் : . உட அமி. 3 2. 

மிழுர்கினேத்தி! ம்பெறுவராயி-னி முக்கெனைதீ 0 Ch. 
டட கர ஓடா ் ட 

செய்குறாப்பாணிஎதிசேயச்சின் மொழியார்... பி 

(இ-ள்) வழுக்னு-சலற-எனைதீதும்- எவ்வளவும்-இலலா,அ இல் 
oF ‘ Net 

’ os : 2 at aan on “NY TTS fe ‘ 

லாத-வாள்வாய்-வாள்வீரர்சாலலிடதீு-இட தீ.ற. - இருதீனும்-இ 
"6 உர sata Gee mrs sia 9) 

முக்கனை-காவழ்'2 ertmal- Sold ger tis arn ere GT lott mee 
2 ட்ரூ ம a ன் 5 3 " 7 இ ] 

சாஇில்-இழுக்ளு-அல்விழுக்மை-எனை கீறும்-எல்களவா னும் - செய் 
ep Gein gO sme ங்காத-பாலி-சாலம் - இகி.த-ிதிசாம்-அ௮ச்இ 

ன்மொழியார்-மெல்லியசொழற்சளேயுடைய 
அப்மிபண்கள்-கை- ஓ 

மூச்கதி-உறா- பொருற்காதி -பாணி-சாலமே-பெரி து. பெரிது. 
a! ப, OF ° ௫ . ஆட டட 0 4 

(ar~ 92! ot (இ-ம்) தவொன் நில்லாதவாள்வீ“ரர் கசாவலுவிருறீ ஐங் 

லாஉலின் சசார்வைள்சிதி இதா ங்லளள்பெறுலாசாஇல் . எவ்வளவா கலு 

"இஒத்திஞிசெமியாத சாலஞ்சிதிசாம் ௮ப்பெஸ்கள் ஒழுக்கத்தை 
ல் ழ் e ப ஏ அவ இ ப . ் 

மேவாதசாலம் பெரிதாம் என்பதாம் டள பாணி-ஏ-௫திலு-ப-பா 

ஷி-௪-பெரி அஃப். ன டு (௨) 
் ate ர ® க 

எதியென் ஜெதர்நித்பாள்கூத்தஞ்”ுகாலை... ப ககக கரகம் se 

யட்டில்புசாதாளரும்பிணி-யட்ட தனை wet tthe Hee உ ட. 

புண்டியுகவாதாவில்வாழ்பேயிம்ரூ வர், 2 அச டக உ அச 

௭ கொண் கப ரனைக்கொல்லும்படை சக ae க ௬௭ ஒருப் « sees’ se ஆ 

௩ f ச பரு (இ-ள்) எறிடென் ற-அடி.யென்று-எதர் நிதியா ள்-௪இோ நிற்பவ 

ள்-கூற்றம். இய பணுச்கொப்பானவள்- சற லா லை-இ.றூசாலை- ௮ட்டூஃ 
ட் ஸ் ச் ந ட a oo a oo 

அஃ டப்பள்ளியில-புசாதாள்- று யாத வள் -௮ரும் பிணி- அரிய 

சோயுக்கொப்பானவள்-அட்டதலே-௪மை தீதைக-உண் டி. “ட னர. 
வ ர ௫ oe 

ணென்று- உறவா சாள் சணவனுக்காச் )கொடாதகள்-இல்- விட்டில். 

வாழுஃவச்்கின்ற. பேய்-பேய்க்செொப்பானவள், இம் ராக வரீ-இஷஞ்கூ 

வரும்-கொண்டானை-கொண்டவனை-கொஃ்லும் - வெள்ளெத- ப 
se ன் a. af) 9௪ 3 ரம் 7 she, டி ் a 1 ot 

Ca OLLI fh OHS OSM Lhe FLAT OF fo!) eps ( இ-ம்) அடி ென்றெ 
க ல ் ஆ ௫ . 7 த தத்த ‘i 

இர்நித்யவள் யமனுக்கொப்பானவள் GSH LOLI OP CLE GT La aa ow ay eT 

சோவக்சொப்பானவள் சமைதிசதைச்சவனுச்கூிடாதிவள்பே 
இக ஷட். oR ௨ . * ் . வர்ர ல 2 

ப்ச்சொப்பர்னவள் இம்மூவருக் "ஆயுதங்க ஞுச்சொப்பா்வரி என்ப 

தாம்-0௫ மூவர்-எ-ஒப்பர்-ப. | (௪) 
த் சடியெனக்கே ட்டுங்கடியான் வெடியட: ௫ டிடி 4 ae oe . : . 

ote 'வார்ப்ப துகேட்டும து தெவியான்- பேர்த் றமோ co 
. : Pao ம 90 CG . on a “iy : 

Hb Ol er be pool Bee. OEP ms ol dee WIGS mr ௨ oe 
ட் க ப, உ 9 Ta . ் , . : 

ப ப பபப 8 gahal ar oot No) A PL OED ee tee ee ete Coane | 
a ee ் ன a ra im 8 Be, , க ns oe வ் ரூ 8 wo 

(இ ள்) சடியென்-இல்வாழ்க்சையைக்க ழ,யென்று - கேட்டும்-



பன்னெறி. 
் ரா ரஜி (rR 

ட்டும் -சழுயான்-விடான்-வெடிபட-௪த
ீதநுண்டாக-துரிப்ப gi 

பிணப்பறையடிப்பகை-
0௪ “டும் சேட்டும் அ. இதளியான் -௮ 

தையதியான்-பே தி. ஐம்- மீளலும்-ஓ git ஒரு-இத்சொண்மி .. மனைவி 

யைக் சொண்டு-இனவி 2-! இன்பமாக இரவ ம்: இருச்றாம்- GF (pp! st ad 

Loot Aj 20 DAD) OL LY a, Veet ~ அற்கொண்டு-சல்லைச்கொண்டு
 -. எதியும்- 

oH கும்-தவஜெல் யனா தஞ்செய்யு: ம்லெதியனென் ற. சொல்லு 

arin: ait s( ( T~, ற) ஜ் (இ- ம்) Awan dens ai eh Aol are 

சேட்டும் விடா ன் -பிணப்பறையடிப்பதைக்ே கேட்டுந்தெவியான் மீ 

ண்டும் விவாசம்பண்ணி இல்லாழ்கிை கயிவ்ப பக்கமா டபலவணைப் பி 

Sear sk ge சொல்வர் Qiu Suse & erst gn a-hCeP அதிவுடை 

யோரீ-தோன்று௭ரல। வாய ன்யாப. ் (சா) 

அலைய த வு யன்ற வா ம், கலொருவர்க், த்க் whe egen is 

இடையேயிலியரரி கட்டங்கல்-ரடபையே படபட vee BE 

புணசாகெனல்றெண் கப்ய்பொருணசையா தீறம்மை. *: 

ப புணசாரிபின்சென்றுதிலை,.. ee ge ee அக்க படல கடய உ விதி 

(இ-ள்) g ஒருவரில் ர ஒறுவ்ளு சஞ- தவம் .5u8 8G a0 முய ௮: CA 

கற்க aes Li gal Lb ae aki 1p S8i- 2G us உத்தமமே- இனியா og 

ண்ா-இ Peo wo a Gili ie. 2 - SEN தங்வொஜ்சல்-இடை Gar = தீ Boa 

௦-புணரா தி் று- பொரு 56H Gli 75 ig தாசென்று- எண்ணி. நிக 

தி.து- பொ men -  g oA oo Qa poneut aD amar Silo wus! LN 

DLO D6 Li i y fh றிபாதரரீ-பின்செ ன்று-பின்யோய்- திலை- 8 oe br 

ஐநிலயான இ -சடையவே-௮த ரமே எ-று) த @- ம்) at evil B 
& 

ஜீ கவ 2 ய் து anes as; 8ீமம்-! பெண எனிடத்துவாய ம்சல்மத்தி 

மம்பொராளணையா ஈம் LY patie த்திற்' விதி ஜி sar BAG OD என்ட 

Pre-K தல் 2G) ane L7G OF Git Le 8 go> pb ச் Ne By நிலை ப.... (இ). 

கலலாக்க டிப்பர் சலையாயரரீ தனலை வ... vee cee a அ ட : 

athe NGG woe Botany sv eee ae ட 

வணி அண்ணேமாரப்பெறேம்யாமென்னு.. ர ரர ட 

(தமி பிவினாற்சண்பாடுலரி, வலவ வடிய வடக்க உ டவர் 

(2. ஸ்) தலையாயார்- உத்தமர்கள் -௪ ல்லாஃ-பலபன்லைச்க த.று- சஜிப் 

பரிகலக்கமிப்பார்சல்பத 2 உள் பதி இயர் நல்லவை ௮ல் SENET 

asm ay ழ் ஐல்வா-உண்டு-கழிப்பர்-௪0 வற்சழிப்பார்கள்- சடைகள் 

9 திரீமம்கள் -இனினு- இன்பமாச-ல 2 gin Gena Lb - உண் டிலேம்” ஆர-ி. 

.ஊ.றய-பெதேம் 5-கிசல்லம்! பெத்திலேந்-பாூ {ol Lo ont ணும் வாமென்றூா 

நினை தி pep see- வ அப்யால்- சண்பாழுலர்- B26 இரை செப் 

பரம் யன் ட் ne aa A) eet ee tS 

Ngee



AY = ௫௬. பன்னெ றி. 

௩ 

ள். பொருளில்லையென் றுகவெறுப்பாற்பொழு துபோக்றுவார்கள்-௭ 

ம் (* தலைய சயார்ிஇடைகள்௪ டைசள்-எ-க
ிடி பரீ-கஜிட்பர்இலரீ-பூ 

செத்றெல்லாலாயசெழுமுகோமத்றுமள்
,, டட ட. 

செர்ரெல்லேயாகவிளைதலா-லதீதெல்,... 9 டட உலக 

வயவிழைபச்கரய்க்னும்வளாவய GMT verse os eee, 

மசனதிவுதிந்தையதிவு.. (யய டட வ seeretmerees கபர ப 

(இ-ள்) செழ்றெல்லால்-செழம்ரெல்லினால்-ஆய- உண் டாகிய-செ 

முமுளை-செழிக்க முபீள-மத்றும்-பின்னும் - Arde pOprCoua 

Go peeGe sOpaG uss G-citer sore d-Sltar 6 oir wrod அறி 

செஃ-அத்தச்செற்றெல்-வயனிறைய-வயல்முழு
வனும்- சாய்க்கும் ப 

காய்க்னாம்-வளம்-வளப்பருல் டடய-வயல்-சமுனிஞூ
ழ் றீ2- ஊ:ர-ப௬ 

தநிலதீதையுடையபாண்டியனே-த நீதையறிவு- பிசாவினதிவே-ம 

சனறிவு-பிள்ளையதிவு-(௪-3) 33. (இ-ம்) பாண்டியனே. பிதாவும். 

குூள்ளவ திவே பிள்ளைக்கறிவாம் என்பதாம் - நி தி.நீ்னதையறிவு-ஏ- 

ம.கன திவு-டஈ ட்ட ‘ 
(a) 

ப்ட் உடைப்பெருஞ்செல்வருஞ்சான்றோர
ுங்கெட்டுப் லிட்டு 

புடைப்டெண்டிரீமக்களுங்$ழும்-பெருகிக்.... wane HE 

அடைச்சாறலைச்கண்ணதாகிக்ஞுடைச்சால்போற் த 

இட்மேலாய்திற்குமு லனா... asad oan tee ர ர அ 

(இ-ள்) உடை-டொருளுடைய-பெருஞ்செல்வரும் - மிகீசசெல் 

வரும்-சான்றோரும்-பெய்யோரும்-செட்டு-௮ஜித்த-புடைப
்பெ, 

ஸ்டிம்வைப்பாட்டிசளாுடைய-மச்சளும்-பிள்ளே களும் £மும்-8. 

மானவர்களும்-பேருக-பெருத்அ-கடைக்கரல்- கடையிட தீதி ற. 

தலைச்சண்ணதாகி-மு.சலிடதீததாக-னாடைக்சால்பேரல் - சூடையி 

னுடையசால்போல-83-ழோனு-மேலாய்தித்னாம்- மேலானதா 

ய்நிற்ஞும்-உலரு-இவ்வுலகம்(௭-ற) she (இ-ஸ்) செல்வர்கரும்டெரி 

- யோர்கறாங்கெட்டு வைப்பாட்டிபீள்ளை சளுங் €ழ்மக்க ரம்பெரு 

தீத் ஞடையின்காலைப்போல முடியடூயாகி அடிநுடியாடிச் கழ. 

Coord Gb og என்பதரம்-03: உலகு-எ-தித்னும்-ப. (4) 
...”" இனியார்தத்செஞ்சதீஅுதோயரைப்பவதீசோய்... அ 

ட் திணியூரதவுள்ளமுடையார்-மணில்சன் றி “ome kee sees ee | 

விழுமருவிவிறன் மலைநன்னாட bik nee ene பச்சப் படட AE 

aur afte eraair yrs Gare Mey ey பகவ tee பலக ee ட 

(இன்) மணிவரன் தி-மணிசளைவாரிச்சொண்டு- விழுமருவி-வி 
Cpe er pu ர் நீறையும்-வி றல்-பலம்பொரு நிதிய-பல- படலை யையும்-ஈ. 

ன்ஞ்ட-தல்லதாட்டபையுமுடையபாண்டியனே-இனியார்-இனிய௫ 
நேசிதர்-தம்-சம்முடைய-செஞ்சத் தமன அள் தோய் - ae 

ae



பன்னெற 4 nT (Hl sr 

oO a -உரைப்பஃ-சொல்ல-அ.ச்சோம்-அ.தி. துன்பத்தை - தணியாத 
மாறிருத-உள்ளமுடையார்-மனருடையவரீ-வாழ்வின் - வாழ்வஇ 
௮ம்- -வரைபாய்தல்-மலையிலேகிவிஜ்தல்-தன்று - BOO ஐ எ-று) சச 

(இ-ம்) பாண்டியனே சிஜறேசர் துன்பத்தை நிக்சாசிவர்கள் வாழு 
Sey மலைமேலேதிவீழ்த்திறத்தலே 4 poe என்பதாம்- ஜவ 
மைபாய்தல்-௪- சன்று-ப.. (௯) 

புதப்புனலும்பூல்குழையார்சட்புமிரண்டும்... oot 
- விதுட்பறநாடன்வேறலலப்- புறுப்புனலு .ஃஃ. vee B 

மாகியகவேயறுமேயவசன்பும், (ய tee cee cag ree HE: 
வாரியதவேயறும் vee cee ல் cee உ உட ர a | 

(இ-ள்) புஅப்புனலும்- பு.அதீரும்- பூங்ளுழையார்- ap Ruger 
லக்தையுஉையவரு-நட்பும்-சிரேசமும்-இரஸ்டும்- Dads dsr 
டும்- -வி ஐப்டற- மயச்சமற- நாடின்- ஆராயில்- கவேறல்ல-வேறுபாக. 

ல்லை-புஅப்புனலும்- பு.அதிரும்- பமா ரியதவே-மஜைநீக்கவே- அது 
_ம்-அற்றுப்போம்-௮வரன்பும்-அம்மாகரன்பும-வாரியறவே- பெற 
ருள்வரவுநிங்க வே-௮௮ம-௮ற் அப்போம-(௪ எ-று) ஆ: (இ- to) Ly al 
வெள்ளமும வேசையர்நட்பும ஒன்றானும். மழையில்லாவிடில்புு 
வெள்ளமில்லை பொருளில்லாவிடில்வேசைய என்பில்ல்என்பதாம், ் 
9 அன்பு-எ-௮ும-ப. (6) 

- பன்னெதி-ருதீதிற்று. ப 

MER LEER ES ENE “Be 3E ae 36 Nese CHC EE 6362 

fg) LD— அதிகாரம். 

பொ தூமகளிர். 
  

5, ஓல் 

௮ தாவது; 

பாவர்க்குக்பொனவாபெவேசையர் தன்மையயச்சொல்லு 
சலாம்? 

விளக்சொளியும்வேசையரீதட்புபிசண்டுத்,,.. 0% 

ுளக்கறறாடின்வேறல்ல- “விளச்கொளியு,..- உக வ 

செய்யத்றதசண்ணேயறுமேயவான்புங் .. eee Ph 

சையத்றச ண்ணேயப MILD san wee coe டவ ween tee ae 

(இ-ள்) விளச்கொளியும்- வினச்னெுபிரசாசமும்- பேசையரதி | 

டம் வேசையருடைய வெக மும-இரண்மெ-இவ்விரண்டும்- தூ 

சாக்சற-கு.த்றமற-சாடின்-அராயில்-வேறல்ல- வேறுபாடில்லை- கெ... 

ய்யற்றசண்ணே-தைலமவற் நியபொழு:து-விளக்கு. விசாக்கிளெடை ். 

ய-ஒளியும- பிரகாசமும்: அம்ஜத் அப்போமமுஇதிபோல)அல i



o 

nt (Bf பொ துககளிர். 

ரவீபும்-அல்வேசையான்பும-கையற்தசண்ணே- கசப்பொருளற் 

றபொழு௮-௮.ரம-ஆற்அப்போம-(௭-௮] ** (இம) சைல வ. 
தீதியபொழு னு Bat so ey site நிறுப்போப ௮ போலக் சைப் 

பொருளத்றபொழு ன வேசையர்தட்பத்றுப்போம என்ப சாம: 
8 நட்பு- ௪-௮ அ௮ம-ப-ஏ-உ--ளைகள். (௧) 

அல்கசோட்டகலல்முலயிழையாணமமோடு. பப வ ட 

செல்சோபோய் அமேயெனறாண்மதீ-செங்கோட்டின் 
Ongar card ath மையான்மேலாதொழிழ்தளே ௨௨ ௮5 

சாத்காஷனோய்காட்டிக்கனுழ்றினு. ய. wey vee rey 2 8B 
wae ro . ‘ of war படலை (இ-ள்) ௮ம- ௮மயெ-கோ(டு-பச்சம-அலல்-௮கன்று அல்னால். 

ல்கலையடைய அம் அப்ந்த.இழையாள் அபர நலனா மிர வித 
கத OY கட 0 வத ம விழ Re i SP ay ON Cet ட் பதி 

3 

சுவள்- த மொ- நம்முடன் செங்கோடு. செல்விபமலைகி ௮ ரதி. 

தின்பேல்-பாய் தம- ஏதிவிருவோம- என்றாள்- எண் ஓுசொன்னவ' 

ள்-செங்கோட்டின்மேல்-மெல்வியமலைசீ சத்தின் CaS Aap 
தறீகு-சாணம்-பொருள். இன்மையால்-இல்லா மையால் - விரலஃறு ° 

oor Oh & கு-சால்-வாததிதினால்வரும்-தே ஈய்-ேச!யை. எட்டி. 

சரண்பிச் ஐ-மலுதற் அ-௮ழமு.2 மேவா உடன்வசானு ஒழிக்க 
ன்-நீங்கிளுள் (எ-று) ree இ-ம் ௮ ம யெவல்குலைபுடையவள் அம்ரு 

வ்மலைமபேலேறி aap Fan inate pro) emis ஞள் பொருளில்லா $8 UO 

யால் மாலை போலேகிவிருகிற்குரும் மு டன்வாராறிருற் தாள் ஏன்பா 

89-02 அயிமையாள் -ஏஃஇ 10) 8 SG -LI-GF + LOGO ~ 9) GF» (௨) 
ல் 3 ட இட்டப் து ரு. . ம ் ் ம] oe 

lg weds Dab Verto sta) gr ps Bere ce eee He 
ஞி 

செங்கண்மாலாயினறுமாசமறு-றங்கைக்... 2௨ ceases 

கொடுப்படிதொன்தில்லாலாச்கொய்தவிசன் BT gg oo HE 

et
t,
 i” 

GG ut Sie eis Boley ap GBD atm eee ரக் 

(இ.ள்) சொய்-கொய்யும்-சிசன்னார்-களிர்போது மேவியை 
புடையவேசையரீ-௮ம்-௮ழகய-சண்-இடமசன்ற-விசம்பின்-னவ 

ச்ச்சத்ில்- ௮மாரி-சேவர்சளால்-தொழப்படும் - வணக்சப்படும்- 
செங்கண்-டுவச்சசண்களையு டைய-மாலாயிலும்- இதிதுரனறாகலும்- 

ஆச-ஐசக்கடல -தங்சை- தமனுகையில்-கொடுப்பஜ்- கொடுப்ப. 

தீற்குஆன்று-ஒருபொருளும்-இல்லாரை-இல்லாசவரை- தங்கையா 
Load து-தங்கை யாஜ்ரும்பிட்டு-விடுப்பர்-விட்டுவிவெர்( ௭-,ஐ த் ் 

@- வேனளையர்கள் இந்திரனாலுங்கைட்பொருளில்லாரை விட்டி 

விடுவர் என்பதாம்-( தளிரன் ஞாீ-எ-விடுப்பர்-ப- இல்லாரை ~ Soh at, 

மன்-ஒழிபிமை, ee - ப (க). 

ஆண்மி வெஞ்சத்சணிதலக்கண்ணாரிம் ரக் ட ல உச 

அரணமில்லாதார்சவேனையர்- காணவே. yi 
ot



Guin gupta i. ny 2. 

௪ 

ம் 

செக்கூரீத் தசொன்டாருஞ்செய்தபொருளூன யா ௬. 

சக்சாசமன்னாஎவரிகினு-.. fe ggg nenanene pete te gg ed 

(இஸ்) ஆணம்-அன்பு- இல்- இஃலாக-தெஞ்சதீனு “மனதையும் வ. 

அஸி. அஐய- தீலம்ஃ நிலோதிபலம்போ ஐ லும்-கண்ணாரீக்கு.- ௪ 
[க 

சொயுரறடை/ ப வேல் எயரீள், துகாணம்- பொருள் -இல்லாஈப ச் . இக்ஸ 

தவரீசள்-கமிவனையர-விவிச் தக்கொப்பான் வ7-சாண?ே வ-யாருங்கள 

-செக்ளு-செச்ை௪-ஊர்ழ் து செலுத்தி-சொண்டாரும்-. கொள 

Lagh-dels-C e டிய-பொருறாடையார்- திரவிய மூ டையவறீவ 
of] FSD -அங்லேசை பர் க்ளா: oD OI LGBT GO ல் சருக்கலாக்ு, காப் 

பாலார் (௪-9 இஃம்வேசைஉரிக் “ஞு ப்பொருளிக்லா சரர்னி தீன ் 

த்சொப்பாவார ர் பொருளுள்ள உர் அசத்த ராகிலுலல் வேளையில EGE 

& TE BS BAN Sderot ead gai ers ~ | 4 இல்லாத £ரீ-ள லை யமி 

ட-20- செ-உடை யாச்-௪- அன் ஞர் ப 5 8 era Lo- 9௪. (ச) 

பாம்பிற் கொரு Badan eG WIM ijt BD ween ences டட வத 
| கேம்படுதெண்சயதீது மின்காட்டு-பவாகிறா ஒல ட, ௮ 

மலங்சன்ன செய் சைடசளிர்சோன்சேர்வா ர்வ உட் 

விலங்கன்ன லெ ள்ஏ.றிவிஞூர். ்ததத்கக ௪) one vee உக க்கத் 

(இ-ள்) av od hia ன்ன- மிரு கங்களோயொச் ் 2-வெள் ர எ,திவினா Gin fe லெ 

ள்ளதிவு பைபாசீஃ பாம்பித்மு ae Ld thiS be தருதல்: GOs tei cowie . 

eh tg er ain LY gsi ope pa) ® ey cy 80 war an Se சம்ப Co of Oy Ge 

டாருமலரீபொரு்திய-தெஸ்-ெ களிச்ச-கயச்.து- தட 1628618 

ன்-மிணுக்கு-லாட்டிம்- அரண் பிச் பும்ப்லங்களின் - விலா கும 
பொதி செய்சை செய் சையினை ய டை Bio Live Gl ர் - வேசையரி- 
சோள் சொ ள்களைஃேரீவா ர அணேக!ரி(எ-பு ஐடி. இம். அதிவில் 
லாசீஸில உ மீனுர்சொப்பாகுயசெய்கையையுஓடய Cae swear 
al ரீல் என்பதி ரம்-0” வெள்ள திவிஞர்- எ-சேர்வரீ-ப- ௪௪ 
இ. ஆர்ஞு-. ot ODF . : (௫) 

பொதிததா ற்சல் ஓப்புணரீபிரியாவனி, ிலும்போ.. ஐ. 
வித்தி ழம்வைப்பிரியலமென்றுமைத்த.. வடம் பவத 
பெற் ருடியும்போர்த்தகர்க்கோ டாயிஞண ணன் னென்சே ஜீ 
திற்றியோ Cur & தியோ இடவ வவ வவ ட ட்ட தச்ச wee லத ட்ட 

(௫: -ள்) சன்னெஞ்சே-றல்லபனமே- நூல்- நூலிற் சோச்கப்பபி. 
உ-பெொதீத. இளை க்த-கலலும்-பிகளும்-புணர்பிரியா- இணைபிரி. 

உர அறன், ஜி. 'ம்போரல்-அன் திற்பற வையும்பேசல-/ றி SS gyth|-or gs ட 

சாளூம்- glia LD - தம்மை: பிரியலமென் அு-பிரியேோ மென்று - உரை 
ச்சி Ae) gat civ oot \ol Lat றி ‘oh omy Quel) CD wel) La pp GET an BAG a. Padi) 62 WIE ai HH} 

ம்-போர்ததகம்- போர் சய்யுமாட்டுக்கடாவின் - - கோடாயினுன்--



‘AT Sry பொ மகளிர். 

சொம்புபோல்யி ஷன் நீ-தி.நித்தியோ-அன்னிடதீன் ADS @Gur 
பேரதியோஃ௮வளிடததிந்போருயோ(௭-ு) 2 இம் மனதே 

மணீபநாலும்போலும் அணன் திலும்பெண்ணல்.திலும்போலுட் 
எத்தாரேதம்மைப்பிரியோமென் அ சொன்னவேசையும் பகையா 
ener நீசியன்னிடத்திருக்கிராுயோ அவளிடத்தித்போகி கிறாயோ என் 
ப்தாம்-02 தி-௭ -நிற்நியோ-போதியோஃபட. ப (௯) 

ஆமாபோனச்பயெகர்சைப்பொருள்கொண்டு ,, ர 

Crue Gut oH Ly ore. GAR & 6 ws o& Lam wee ட 

Gaur sO sw ser Moh sortA gs Bal, .....000 
STLOTOLID TT GTB +, pyr eren, Ba OE OER OE pag dhagree & of 

() cir) guorGurd-sr2 Oc uewmaiCura-p 8 9-.இல் [2 நமீ 
இ-அவர்சை-அுவர்கையிலிருச்ஞும்- பொருள்கொண்டு. பொருளைக் 

சைக்சொண்டேேசமாயபோல்-இடபமாகியமிருகம்போல- குப்பு 
DT BLE கு௮ித்தோடும்- -சில்லைச்சண்-சாமியாகயெவேசையிட க.து- ௮: 

ன்பினை-அன்பை-ஏமாற் த- -மெய்யென்சே pion Bg எமதென் திரு 
சீதாரீ-எம்நுடையதென் திருநீதவரீ-தாம்- -ஜாங்கள்- பலரரல்- St 2௪ 

எ ரால்-றை-இகம்ச்சியை- பெறுப-பெறுவார்கள். ௭- ர) 2%இ-ம் 
காஃ்பெப்பசவைப்போல வின்புறசச்சிப்பெச.ருளேகி சக்கொள் 
ஞூ ே வேசையரன்பைமெய்யெல்திருத்தவர் டலசாலிகழ்ச்சபெறு 

வூர் என்பதாம்- (2 இருநீதவர்-௪-பெ௮ட-ப-நசை-செ-௮ம்-௮சை. 

ஏமாநீதபோழ்தினினியார்போன் நில்ஞாராய்த்... டக 

திரமாரீந்சபோதேதகர்க்சோடா-மாறோக்கஇறி... ஆட 

தரிெறிப்பெண்டிர்சடமுலைசேராரே.... 4௨ உய உயி 

செறீறநெறிச்சர் துமென்பார், 4 பப சல வவட உட 

(இ-ள்) செம்டு ரறி-செல்்வையானவமியில்- -சேரீதுமென்பார்- 
டை வோமென்றுசொல்லுே அரி எமாந்தபோழ்திண் - அரருறகசி 
பொருளேமாந்சகாலத் ௮-இனிபார்போன்று- -அவர்ச்சென்பருடை 
யார்யோலாகி-சாமாரீர்தபோதே-௮வர்பொருளில்லாஇச்ி22கா 
லதீ.து-இன்னுராய்- சதி ருவாப்-சஎர்க்சோடாம்- அட்மிச்கடாவி 
ன்சொல்புயோலாரும்-மானோக்க து .மான்போலும்பாரி FEO ally ODL. 
ய-தச்தெதி-சமன சள்ளவமியிலிருக்கும்-பெண்டிர் . வேளையாக. 
ஞடைய-சடமூலை-பறுக்சமுலையினிடதீ த-சேசார் - அணையார்- 
௭-௮-ஆ.' இ-ட்- சல்லவமிச்சேர்வோமென்பவரிகள் சாமுகர்ிபாருள் 
கொடுக்கும்சாலதி த மேசமாகவும் கொடாக்காலதிதுப் பனசயாக 
வுமிருச்கும் வேசையலனாச்சேரார்கள். என்டதாம்- 0” என்பார்-௭:... 
சேராச்- -ப-மூலை- “செ Toe ட்ட. (9).



  

6 , 

பொ துமகளிர், MT Sir 

cor pm OeliO pche ace cepa areolar ske coy Sols Fo 

தேறமொமிர்தமொழிகேட்டுத்- தேதி, ௨ ee 

யெமரென்றுகொள்காருங்கெ ரள்பவேயாரீக்குறி ட்டி 

தமரல்லர்த்ம்முடம்பினாம்.. oe oe ee ee ee ee ௫3 டகயில் 

(இ-ள்) ஒண்ணா'சலார்- ஒளிபொருந்திய On 6 Desay வர 

ஊறு- வரு தீதம்-செய்-செய்யம்-தெஞ்சம்-மன தை- தம்நுள்ளடகீ 

2-ச&களுர்குள்ளடச9-ே.ற-செலிய-மொ
ழித்ச-சொன்ன-கிமா 

மி-சொல்ல-சேட்டு-கேட்டு-தேதி-௮
தித்.அ-எழுரொன்று - எம்டி 

டையவான் அ-சொள்வாரும்-கொள்பவரும்-கெர
்ள்ப- (os rei or 

உர்-பாரீகீளும்-எவரீக்ரும்-தமால்லார்-சதீறதீதா£ல்ல-சம்முடம்பி 
ஞரீ-சம்மூடம்பைதீதமக்சாக வுடையகர்(௪-ர) ஓ இ-ம் வேலைய 
ரசொன்னசொல்லைகிேட்ட அவர்களைச் தம்முடையவசொென்றுகொ 

ள்வ்வர் யாவர்க்குஞ்சிறேகரலலைர் தம்முடம்பைத் SWE sTSa mL. 

CLT OT wT tad $B TD ~ YS தம்முடம்பிளுர்-எ-திமரல்லர்-ப-ஏ-௮ 
சை a 

உள்ளமொருவனுழையகசாவொண்ணுசிலார்... டட HE 

கள்ளதீதாறிசெய்யுங்கறு தீசெல்லாநீ-செள்ளி ,.. ....* 

வறிச்சவிடதி துமநியாராம்பாவனு், கட வட டட 28 

செறிந்தவுடம்பினவர்,ஃஃ, ட கக வைக்க கவ உடடஉஉ அஃ வ 

(இ-ள்) ஒள்-ஒள்ளிய-நு ஈலார்-தெற்றியையுன ட கேவேசையர- ௨ 

ள்்ளம்-தம.ுள் ளம்- ஒருவன்-ஒருவன்-உழையதா.-. இய ஸாக-கள்ள க. 

ஜால்-௪ ளவால்-செய்யும்-செய்யும்-கறாசிசெல்லாம்-ழிசா வெல்லாம் 

செள்வி-இராய்றீ, தறி சவிடதீது ம்-அதிரீசவிடசீ ஐம்-பாலம்- 

இவினை-செதித்ச-தெறுங்யெ-உடம்பினர்- உடம்பினை படையா ர்-௮ 

நியாரீ- அறியாசவராவார்-(௪-று) 2 இ-ம்- பாவிசள்வேசையரீம 

னசையறிசி ஐ மதியாதவராம்என்பதாம்-டசு உடம்பினரீ. ௪-௮. 

பாம் பானும் அமை , (2) 

பொ மகளிர் முற்றிற்று ட நீத த் BI IP (2 0 pte [he 
eat ot 

 



* 

ph க ate ம் அ அத கவச ௯ we ft at ne ல் Xe sie Yn nd 

Be Be Ne HERE IC BEN Ne See He BE TE TE EE FECES CC 
[கவல - “LD- அஇகாரம் 

கற்பூக SL_EQ Gorn Fe 

  

8 00 BT OF ர -சற்புள்ளமாத 8 தன்மையைச்சொல் இதலாம். 

அரும்பெறற்க நிபினயிராணியன் ண. உட உட வடர 

பெரும்பெயர்ப்பெண்டி டூரொவினும்-வரும்பிம்... ie 

பெறு ரசையாத்! LJ er eal) Hise Mak erro Pa Ly gop wae அ 

ன்று கலாணமி GOLD SB a LGU oe ப பவடய க வ oe oat 

- (இ.ஸ்9 ௮றப்பெறஃ- -பெ i beta றீ $பின்-ச.ற்டையுடையா.. 

அயிராணியன்ன- -இர்டிராணிக்சொப்பான-பெரும்- பெரிய-பெ 

யரீ-பெயரையுடைய-பெண்டிமானினும்-பன வியா இலும்- ௪ விரும் 

பி- இச்சித் த-பெ அம் -( த நபவிக்கட = fale. ற்ற. நுசையால்- இ ச்சை 

யால்.பின்னித்பார்-(தன்மைகைக்சண்டு பில் விற்பவர் - இன்மை 

பே-இல்லாமையையே-பேணும்-பா காக்கு றுறுலரள்-பரி 

மளசெத்தியையுலடயாள்- தன்மை! நாய்கன் டய நன்ைக்னா- 

அணை-இுணேயரவாள்-(௭-று) 52% இ-ள்-இர்திராணிச் சொப்பாண 
செல்வமள்ள வள னாலும் தின்னைப்பிறநிச்யா இரு க்சவலங்சாரன் 

செய்யா இருப்பவளே சற்புடையயள் என்பதாம்: (மச நழுுதலா 

ள்-ஏ- துணையா , (௪) 

குடநீரட்டுண்ணு மிிச்சட்பொரு அகி, டட உக உட உவிதி 

அடனீரறவுண்ணும்கே சளிசீவரிணுகி, 2 பப்டி sesh 

கடனிர்மைசையாரறாச்சொள்ளாமடமொழி,, ys. ene lk 

பமாறரிமனேமாட் சியான். லட உடபட உட்டபட go wre a 

(இ-ள்) கூ. உதிர் OTE டறநீசால்-_அட்டு-௪மைதி ா- உண்ணும்- “LJ 
அச்ஞூம்-இகெகட்பொழு இும்-திரிதிதிரசாலக் அம்-கடல்- கடலின். 

3 

தர நினை-ற- மூத்மு ௨ உண்ணும்-உண்ணாம்- சேரிர்- இண த்தரரீஎ 

[3 ரினும்-வநீசானும்-சடலவிர்பை- செய 'மடையபைகமீறுணங்களை ~ sen ot 

யாரு: ஒழு? வழியா க-கொள்ளும்- சொண்டிருக்கும்-படமொ ழி 
மென் சொல்லையுடைய-மாதர்-மாதசர்சள்- மனை-பனவா ம்க்சைளல் கு 

தீசிக்ச- மாட் சியாள்-டு பெறாமையையுடையாள்( எ-ற ஐ) ஆ. இஃம் ஒரு 
G- தீரித்சமைதி அசை அம்வறுமைக்காலத் ஐங் உடலினிலா மூத்ரு 
அக்முடிச்னுன் எத்ததிசார்வர்சாலுஞ் செய்க டமைஉயயக்கொண்டி 
ருப்பல ளே Ao ar sm 6 Se) ரிய பனையவளாம் ஏன்பதாம்- 04 
மாதர்-எமாட்டியாவ்-ப, (௨)



கற்புடைமகளிர், AT Girl, 

நாலா, gion apts rel Nee பெப்புறணு.. ௮ had படத்த 

வேலா ௮மேலுறைசோரிலு-மேலாயஃ். nee wor உக த் 

வல்லாளாய்வா மு. மூரீசழ்புகமூமாண்ச ற்பி கடட 0. 

eon eur OT Ae ரத்தசேயில், படவ ப படக்க பதி 

(இ-ள்) சாலாறும்-தாஜு. இிக்கும்-ஆரரய்-வஜியாய்-நனி-மிசவும் 

QBs: ய் -இதியதரய்- எப்புறனும்- -எவ்விடத் அம்- -மேலாறு-மேல்வ 

மி.பாய்-மேல்-தம்யோேல்: உற. பகஹைறீ நீரீ- சோரினஜும்-சொரித்சாலு 

ம்-மேலாய்-லா Bus 8 மங்கன்செய்ய-வல்லாளாய் - வலிஸலையு 

டையவளாம்-வாருநம்- தானிவாரும்- உளர். ஊராரரீ- தீதிபுகரும் -தன் 

னைட்புகழும்-மாண- -பெறாமைபொருச்திய- கற்பின் -கற்புடைய.- 

இல்லாள்-மனையாள்-௮ மரீ. 2 கேடு டாருச்தியிருச்சதே- இல-மனை 

யாரும்(௭-.று ஆஃ இ-ம் வரைய uD) oa BB BBO Gyo) LI மீனமுடை 

யவன் ait LEB A ( pa நீ வீடானாம் என்பதாம்-ட02 இல்- or- மச் 

ba g-u. (௬) 
ஃட்னெியாரள்சாதிலன்சாதில்வகைபுனேைவ௱ vee see oe He 

ளுஃ சூ ஞூடையாளுர்தா ணிய யல்பினா- ளுட்ட.. நக வவட 

யிடன திர் த ஆர பூய ினிதினுணரு.... வ வட வ வகக ல் 

மட. மொஜிமாதராள்பெண்,,. டட வக வ nee eee eee விசி 

(இ-ள்) சட்கு-சண்ணாக்கு- இனியாள்- -இனியவளாமி- ar seer 

நாயசன்- “தாதவ்வகை இச்சிக்கத்தக்கவகை-புனை வாள்; ome Acs 

பவளாய்-உட்ரணுடையாள்- அஞ்சத்தக்சவளாய்- -ஓஹர்- omertéey 
pt 

ண்-நாணா த் க தக்க-இயல்பிஷன்-குணமுடையவளாய்- உட்டு. நரயக் 

ONG BOL PB ஐ-இடனதிர் அ-சமயமநதி் து-உணடி- -பிணங்டு-இனி 

தி. ன் - இன்பம், டன் உணரும்-(புணர்தலை)யதியும் ~ மடமொழி- 

மெல்லியசொல் , இடை யமா? Ot gi an ~(0) 4 citer ~ i | ODL 

ப்பெண் (uw a ( or ௮) ES G)-LO de ணி! Aol worn ts gous gs 

தேவற்தலளாய் ஊடர ringed ae Saal பிருப்பவளே கற்புடை 

QUENT or at LaLa GCP மாதராள். -எ- பெண்டப. (௪) 

எஞ்ஞான்று மெங்சணவாற்தோண்ே சமத் 2சர்ந்தொழினு* 

மஞ்ஞான் றுசண்டேம்பே ரணானு இவா-ம லெஞ்ஞான் னு, அ 

மென்னைகெமீஇயினர்சொல்! )லோபொருணசையாதிஃஃ௨. 3 

பன்மார்புசேர்த்தொழுனாவார்.... 2 ree ar ee eens ott ye ab 

(ang Ap ) OLE sil aye pinata infoeka wep 3 

(இ-ள்) எஞ்ஞான்அம்-எழி.தாளும்- -எஙற்கணவரீ- எம்முடைய றர 

றரகார-எறந்தோண்மேல்-௭ எம்முடையதோள்களின் மேல்- Geiser 

ஹும்-சேர்ம்தெழுந்தாகு தும்-அஞ்னூன் அ-விவாகனு செய்தி வற்றா 

ள்-சண்டிடம்போல்-யாம் சண்டாம்' Ful Od = மானு தம்- வெட்சதி 
ene ot 

 



AT SF  கற்புடைம களிர். 
ட | : . 

தையுடையோம்-எஞ்ஞான்றும்-சர்தாளாம்-பொருள்- பொருளின் 
் nl SY 5 . ௨ இஃ “h “a -ஈசையால்- இச்ிசையால்-பல்மார்பு-பலமுடையமாரீயுகளை- சேரிநீ 

ட் Ke @ = 4] we BMY cr 

மூதா முக வரரீ- சேர்ந் அ. நடப்பவ-என்ன மெமி வயின் ரசொல்லோ 
௮ o தர் ட. 8 . ர் ௩ ட அ ட் தன் ன சு 8 , 

என்னவா 62S 8 i aCorr-(ar~ gr) 24 இ-ம் எறிறாரு மெல்ல 
ல் ‘ a ° ‘ aft 3 y aco) mark aa ஐ + ணவனைச்சமூவினும் விவாகன் செய்த தாளிற்றரு வினந்போல நா 

, ம ° ம vay f ot ர 9 ௬ ணமடைகறேன் பொருளிச்சயால் எநீநாளுஃ்பலபேஸலாச் சேர் 
a ஓ டடத ம் a ப் ௩ 7 7 ° re Lam ப் ஸு fa ட ் 

Lgl & Glen ie sep ots Garr Grad! NPS GF GST L) PTLD ice ஒ 

முளுவார்--என்னகொல்லோ-ப-அல்- ௮2, ப (௫) 

உள்ள தீ துணர்வுடையானோஇய நூலற்றால், ட்ட டடத 
௪ ் ர 2 fy அ சி் eo 

வள்ளன் முட ,ண்டான்சழென்பொரு-டெள்ிய...* 
2 a ட்டு ஸ் ப் oo 

வாண்மகனிையி/லயில்வா C1 CET GB OTL ee ecee von wee B 
் on 8 : * ன 
or mye re oli Oo GAD.» தகா எக்க. ao eta ae 

(இ-ள்) உள்ளத து-இதயத்அ-உணரீவுடையான்-அறிவுடைய வ, 

ன்- ஒரிய நாலத்று-சற்றநாத்பயன்போலும்-வள்ளன்மை- Ger Ds 
குந்தன்மை.பூண்டான்.௨ண்-கொண்டவனிட த் ஐ. ஒண்மபொருள்- 

ஒள்வியபொருளும்பயவ் பமம்-தெள்ளிய-தெலிர்த - ஆண்மகன் 
சையில- ஆண்மகன் கையில்-௮யில்வாள்-கூரியவாள்-அ௮னை தீ. ஐ-ஒப் 
பாகும்-நானுடையாரள்- நாணய டையவள்-பெற்தநலம்- பெற்றி 
க்கில் றகற்பினலம்(௪-௮) He இ-ம் நிவுடையோலி் சற்றகல்வி 

பயன்பமிதல்போலும் கொடுப்பவன் கை யித்பொருள் பயவ்படும் 
தாணமுடையவள்பெதந்ற்கற்புச்சத்தவீரன்சைவாள்போலும் எண் 
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இற-நீர-நிரைா-மெல் -மெல்லிய-விரல்-விரலால்-ஊழ்- முறைரறை 

யாக தெறியா-லாங்இத்தெதித் து-விம்மி-அழு து-தன்-தின்னு டை 
யில் ல்லி பஃ- விரலின் -விரலால்-நாள் - (சா ம்பிரித் த) ore a 

ஊை-னவசி த-வைதீிதெண் ணி-௮ணைமேல்- அணைமேலே-தன்,சன து 

சோள்-தோ - வலைச் ஐு-வைதீ௮-டெநீ.த-படுதி று - 6G gay. 

யோ-நம்-நம்ருடைய - GHP - கும்றங்களை-எண் ஹுஙி சொல- 

நினைப்பாளோ (௪-8) 4 (இ-ம்) பாகனே தலைவியாணவள் தாம் 

பிமிதீ தவத் தாள்சளேயெண்ணிச்சண்ணீர்விட்டு ௮ழுவாளே என் 

ருள் என்பதாம். ஸ்தலைவி-௭-எண்ணுங்கொல்-ப-ன.ற்றம்-செ-௪ 

சண்கயலென்லுங்கறு ச்தினாற்காதிலி visteneene 200 oe 

பின் Gear 5 coun A om Gre - பின்சென்று. ட 8 

மூக யெ ரீ அமெறிசல்லாவொண்புருவய் sence gu a 

சோட்டியவில்வாகிகறிறி த. வ வக்க vag tes ககக ப 

| (e758 we) தலுமகன்றானுதிறசனைப்பாங்கற்குச்சொல்லிய gy. 

(இ-ள்) சன ராயகிசண்களை-சயலென் மை்-சலென்று செரல்லு 

ம்-சருதிதினால்-௪ ருதீதால்-சாதிலி-௮.ரீதாய பின்சென்று - பின் 

னேதொட ரீதிச.த-சிறுிரடில்-சச்ில் க்றாருவி ண்புருவம்-ஒள்ளி 

யபுருவம்-கோட்டிய-வள த்த-வில்வாக்னு-வில்வளைர்சாம்போ 
லிரு 

ற்தைை-௮ நிச் எ-செரிற் ௧-பின் சென்றும்-பின்னேோதொடர்நீ றும் 

உஊலச்கி-உறுடிசெ ரஈல்ட- ஏழும் தும்-ஒழுதீதும்-எறிகல்லா- எறியமா 

ட்டாது. (எ-று) 2% (இ-ம்) பாங்கனேதலைவி சண்களேர்?சலென் 

ot Osta gfe are REG 3H AAD அர்ராயதிபின் சே 0. 

ன். உ சென் ஈம் புருவதிசைவில்லென்ற திர் ஜுஞுதீசாமல் விட்டத 
் 4 க ty ° ஸ் ny - 

அன்பசாம், (௯ இரல்-௪-எ றிசல்லா-ப- அம்ம இடைச்சொல.(டு) 
௫. ப ஆ. ௮ ர a டி ் 3 

௮ ரக்சாம்யனு ௮ம்வாயம் வரால் இத்சலீ மோ... soe mt 
ர ச ne as 

பாரம்சானமாத்றினசொல்லொ - aur saat es eae ooo 

பஞ்டிசொண்டூட்டினும்பையெனப்பையென வென் ர் 
o fo 0 

. 

இஞ்சிப்பின்லாய்னாய ஆ, கய வ சகல டய உல 2 பரக ப



காமு SOU ரா௬௯ 

(e@fg) nec GuréBusrut Orchids weGerada gr 
(இ-ள்) ௮ரக்சாம்பல்-செவ்வல்லிப்பூப்போலும்-சாறும் - மணம் 

வீசும்-வாய்-வாயையும்-௮ம-அ ய -மருங்கிற்கு - இடையினையு 
நேடையாட்கு-௮ ரக்கு-ருன் வெப்பு-அர்ர்ச-சோம்ர் -பஞ்செொ௱ 
ண்டு-பஞ்சைகீசொண்டு,ஊட்டினும - ஊட்டியமகுசெய்யினுடபா 
பையெனப்பையெனவென்று-அ௮தற்னா நொர் தமெல்லெனமெல் 

லெனவென்று-அஞ்ைட்டுதற்சஞ்சி-பின்-பின்னே- வாங்குப- 
வாங்கிப்போகம-௮,-பாதங்கள்-பரஃ- பருக்சைச்ச ற்களேயுடை. 

ய-சானம-சாட்டுவஜிபோக-அன்னேஃஐயோ- அத்றினசொல்லே௱ 

பொறுத்தனவோ- (௪-௮) % (இ-மப) செவிலியே ரம ௫.மகருடை 

யமெல்லஒ.சருரச்குச் செமபஞ்சூட்டில் மெல்ல மெல்ல வென்ப௱ 
ளே அவள்பாதங்கள் பருச்சன்சற்களையுடைய காட்டிற் செல்லக் 

அதித்தனவோ- என்பதாம். ௪ ௮டி.-௪-அற்றினகொல்லோ-டப-௭ 

தலைச்சணச்சரொலிபடங்குபுன் (செக்கர் ப டட 8 

மாலைப்பொழுதின்மண ர்தார் - பீரிவுள்ளி..., ட”. ௨௨௪ 
மாலைபரிறிறிட்டமுதாள்வனமுலேயேேற்.ஃ. டக Af 

கோலஞ்செய்சாநற்தழ் இயிர்நிது,,,க ட ப உவ கப்பட்ட ட H 

(கருதி) தலைமசள்பிரிவுடன்படாமையைச்தோழிகலைமச சீரு 
ச்சொல்லி.பது, (இ-ள்) ஒலை-தலையெழுும்-சணக்கர்-அனாக்கர அர 

_ ஒளி-ஓசை-அடங்னாம்-ஒ ய்ஞம்-புன்-புல்லிய-செக்கர்-செம்டை 
யையுடைய-மாலைப்பொருதில்-மாலைக்காலதீதிலே- மண ந்தார்-கூ 

பூன வரீ-பிரிவு - பிரிவை-உள்ஸி- நினை 2.அ-பமாலை.- பூமாலையை-பரிக் 

திட்ி-அறுத்தெரிந்.அ-வனம்-௮ஐ௫ய-முலைமேல-நுூலைமேல்-கே௪. 

லம்-௮மக-செய்-செய்இருக்கற-சாநீதம்-௪ச் சன திகை-இமிரீரீ. ஐ. 

வி்மிகிறு- அழுதாள்-புலம்பினாள்(எ-௮) 92% இ-ம்-சலைவனேதலைஹி 
மாலைச்சாலத்் இலே உமதுபிரிலவதினைதீது மலரீமாலையையறுதிதெ .. 

Os @ முலைமீசணித்திசர்கினக்சோலத்சையு மழித்தமு தாள் என். ப 
பாம்-0 தலைமகள்-ஏ- முதன் டக ட டண. 

சடக்கரும்கானதீ துக்கானை। 1 OOF (G0, OT save eave came “ee 

தடச்கவும்வல்லையோவென் றி-சுடர்ச்தொடீஇ... படத 

பெற்றா ொழுவன்பெருங்க திரையற்நிலையே oe ae 

கற்றா ாருமாறா, ்ச்டப்ப்கட கப கக்க கூட்டக் உட டடம Senne teen 

(கருதீ5) உடன்போகீருக்றுப் பொருதீதின,சலைமகள் சோரி 

க்ஞுசி்சால்லிய அ... (இ-ள்) 'கடச்கரும்-சடத்தற்கரிய-சானதீத் 

“



, வத உ 

ஈ எய் காக நுகவியல. 

re? por -சரனை - தாயக ளயெகாளை- -பின்-பின்னால்*சாளை- நாளே 
LES. வம் தத் தயோ வல் - வல்லையோ - வலை மையையுன to 

eo Gas என் தி- “ஏன்தென்னைவினாவிஞய்- சடர-விளங்கிய-டு சாம 
13 அளையல்களையுடையாய்-ஒருவன்-ஒருவன்-பெரும் - பெரிய- 

இலாயை- பெற்றான் - அடை நீதான் - மீ நிலையே- அப்பொ 
ழ் (2 சலி bg wae குதிலாயை-ஊருமா.று - செலுகினுமுறையை 
பி! வையும் ன த்ர னவ்ட்து தி. வல்லவனான னி. (ச ஐயோலக் லா றலன்பி 

ன் சேறத்சருமையிஸ்லை) (எ-) % (இ-ம்) மகாநியேசாளைகாட் 
டூலே ற இட கீகவல்ல2 ஒமயுடையவளோ வெள் த? ௰்ட்டாய் ஒருவன் 

Ban we (Se 

2) லா வொண் டம் eg seu GiaG ல்ற்வுங் ஸ் 2} கிருப்பான் என்றான் 

என்பதாம். 8 ௮ருமமை- கோன்றுயெ யமுயாய்- இல்லை. தோன்று. 
ப்ப்யனிலை. , | (௮) 

முலைக்கண் ஷூ ep Among ப மெயியம்புல் லு. wees calle 

பில் கணம்யா ஐம்றியேன் ~ அலைக்சணைம் eee. 20 
வேப்சைே கெருஉறெதிசெலிபபோலுென்... | -* 198 
பூம்பாவை! dS sae merse உக்கு 0௧௧: as 

  

(sas 2) மசளைப்போச்பெதாபானவள் சவலையடை நீ ¢ ager 
el Ls ற. (இ- -ள்) ஸறலைக்கண் ணு ணு ம்- -முஸச்சாம்பூகளையும்- முத. . 

பத் மூதி ஓமாலைகளை யும்- மூழுமெய்பும் -சரிரமுழுமையும் - புல்லு 
ம்-தன்ுடலிலரு ருத்த்வென்னேத் சழுவிக்கொண்ட- இலக்சண்ம்ஃ 
௮ டையாளம்- பா அம்-௪.௮வும் ம்-அறியேன்-சேரதிர் இலேன் -கலை » 
4ீகணைம்-மரன்கூட்டங்கள்.1வங்ை- -வேஙம்சைச்ஞூ-வெருஉம்- பயநத 
சோும்-தெ) Elm wi tA) anus ம foley alu Guin ep ~ செல்வான்போலும்- 
என் -ன I~ Lye LOLMT EM gy அறல் பபெண்ணானவள்- செய்க - பண்ணி 
60 ~ qal- “Ester (எ-று) ஐ ) ah (இ-ம்) முலகு முதி ிமாலைகரு 

தின் மெமய்பி OLD fe fo ar dar {Gl LEY} OO as னி “ழுனிகக கடனா திகளோ 

மெத்தறிர்திமேன் என்மகள் ல ஈட்வேஜிச்சென்றாளல்யோலும். என் 
ies ine iS யால்-தோன்னுவெழுவாமய்-ர.தியேன்-பட ் (ஸ்) 

தண்டாறன் றான 'டயாலுங்காச்சையும்பையராவு.. 1, 4 
மென்னில் ஐலாயும்பியைத்தசென் - டொன்வின் ஐஐ. 
கோக்கரும்பன்னநுலையாய்பொருள்வயிற்,.. . ben pe tie 
பாலிகனுரிசென்றஜெதி,, 4௨. "பப பட கக ince nee 14608 

pire) தலைமகள் பிரிவாதீராமையைதீதோழிச்குச் சொல்லி 
(௭) பொன்னின் ஃபொன்போதுநிரமுடைய- கோய் 

அரக ணை அட வளை



காம நுதலியல்- | YT or a 

ஈரும்பன்ன-சோர்கரும்புச்' கொப்பான- -மேலையாய்-சன தனங்களை 

யுடையகதோழியே-பொருள்வயின்-பொருள்வயிற்பிரிர்த - பாங்க . 
ஞர்சென்றதெ ததி-திலைஉர் சென் றவமிக்னா )-எண்ரூன் அடையானும்- 
மூன் றி வலில களையு. உடயபரமிவணும்- சர்கிகையும்- காகும் - Gh Le 

யாவும்- படமுடையசருப்பரும்- -என்னின்2- -எவ்னைப்பெதிறஆயு 

ஷ்ாயும்-பிலைதிததென்- எனக்குட் பிலழசெய் இழு. என்றவாறு. 

ட் (இம்) தோழியேதலைகர்பொருள் மேற் பிரித்தலழிச்னாு எவன் 

சூப்பி. செய, சன பன்மகனையருவழிதீ தப் பின்னு முயிராக்கி 
ele Gags குயிலைவளர்ச் துவிட்ட காசமும் சழ்திரனை விழுங் 
இவிட்டபாம்பூம் பெற்றசா ரலதிதெல்னைச் கொல்லாறு விட்டதாயு 

ந்தான் என்றாள் என்பதாம். 0௫ அண்முன்னடையான் கால் 

௮ி/0/-ஆய்-எழுவா்-பிழைத்தது 6 
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ப முதிதிறினு- முற்றும். 
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