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சடவுள் தனை, 

காலடி யார்மூல்மும்உராயும் 

ச 9 * 

கடவு 91 வார Lp BS Bl 

ED EC orm 
( மேரிசைவெண்பா) 

வாவிடுவில்லின்௨ரவநியாவாய்மையாற் tee caret ena SR 
சானிலந்சோயாச்சட்வுளை - யாநிலஞ் பட வவ se 

சென்னி புறவணங்கிர்சேர் துமெம் ள்ளி... +. 

முன்னிபவைமுடிகவென் OH ee one ப பபப visa ne 
(இசன்பாட்பொருள்,) 

வான்-மேகத்தில் - இபி,இடட்பட்ட - வில்லின் - இர் ரிரவில்வீ 
னற -(காட்டு சியாச்ச) வரவு -பிறட்புவரவை - oH Busy DG ge 
வ “மையால் - உம்ுமயினால் - G18 திருவடிகள் . நிலம் - பூவு 
wh») - சோயா - படியாக - சடவுளை - முதிற்கடவுளை - பாம். ot 

ம்.நிலம்- பூமியில் - செல்லி - சரசான அ - உற - பொருதீத-வ 
ணங்க - பணித்து - எம் - எம்முடைய - உள்ளத் த - amuse 

ஷ் - மன்னிபவை -நின நீசனவாயெ -( முப்பால்கரம்) - முடிகி 
Qa ig - முடிசவேஸ்மெமன்று நினைத் சு-சேர்மும்-௮.௦ட 
வோம் - (என்றவாறு) [மூல்னியவை டென் ற. - உள்.எதீ.ஜ நிக 
நீதவையாவு மெஈப்பொருள் கொள்ளினும் பொருர்,தம் - மே 
சத்தில் - வில்லிமற ஐம் கெரி$ற தர் தெரியாமைபோலப் பி 
2ப்புண்டாகலும் - இறப்புண்டாதலும் தெரியாது - ஆ சலால், 
விஃலப்பிறப்புக்குவமைகூறினர்] 8% (இதன்தார்பரியம்) வான 

i Der gC sr 6p 4p மிரு ரிகர்த் தமிற ப்பைபு மிறப்பையு ம 
றித். து சம்மனதில் - நினை ர்தவை முடிசேண்டுமெல்று - நின 
தி௮ச்சடவளை - வணங்குவோம் - என்பதாம் KH yr - por 
ய் - சேர் சம் - பயனிலை - சட்பளை-செயப்டடுபொடுள்) 51 லப, 

யார் - இதில் தர்விருரி- உயரிவுப்பொருட்சண்வத்த ர - குற 
வெண்பாவிரண்டடி - சிரீதியல்வெண்பா மூன்றடி. “LIQ? (07 G0 bn 
வெண்பாபலவடி இவைபோலாகாமை - இ/தூல்வெண்பா நா 
றும் - ரா லஒயாச - வ சமையால் - நாலடியென்று காரணி 
ப்பெயர்பெற்ற.த. வட்டு வட்டத் 

 நுரத்தியம்) சொகுச்சசவியைசசொழ்சொல்லாசப் பகுதீமப்பொரு re 
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aw! A dir FD வயுண்டி.யமர நீறில்லா ரட்ட டி. TES Pe Pe ee dhe 

மற சிகைநீச்டெண்டாரும் - வறிஞராய்ச் «+s டல 34 

செ அ திரடீபசோரிட த en pod Solon ao’ oi eK 

அ ண்டாகவைக்கரிபாநாான்று... +. வட டைத 

(இசன்பதட்பெ ருள்) அரசவை - அறு உசைருசியாபெ உண் 

mp உணவை -அிபரிரீு - விரும்பி-இக்லாள் -பனைவ் - வேட்ட 

ஊடடுதல் உசட்ய - மறு -மறச்சப்டட்ட - இக(உன்மையான) 

பதி £ fy Bot ~ நீக்கி. சளி -உண்டாரும் (©) பன்மையானப 

சார்த்தி கள்) உண டசெல வர்களும் - வறிஞராய் - அரித்றுாரர்க 

ளாய் ஓரி. ம்] PHA BF ov - ees m-OLse Wi wtb & மினை 

இரட்ட 2 ரனில் - மாரிப்பார, இல் - செல.ம் ஐசவரியாமான ஓ 

லரண்டாக - ஓப ேேபோருாகா௭ சாக. வைசசல- வைச்சூம் பாறி 

ஹு பர றியுடைபனு - அனறு - அவல் (என்றவாறு). ஃஇகை்! 

வ்பசு கேப் ரீத்-மாளு, மதுவேவனமைபமென்மையெனப்ட்டு 

ம் இவ் பிதிபால்சிகைபென்ப௮ - பொதுப்படப்பதாரீத்தமாம் - 

செல்வர்கள் வன்மையானபதாரீச்சங்களை - கருத்சிமுற்றுச் ௧ 
டூ.தீஜண் ரா சலரிதாகலின்மறுசிகை நீகடுடென்றார் - இளைமை 

நிலைபாமை பில் - பறுவமெனைதீதுளபக்லின்ப லேனை - இ ௬௪ 

கையு முஸ் உரோ - சலீறநில் வயமினளகை௰டம் - ப்மரின் வ 

லியிளாாவையும் வினவியபிடதீஜும் - இரு சிகையென்றதற்குப் 

(பொருள் - உன்மையானபதாரீத்தர்களும், மென்மையான பதா 

திசசரீசரூமயாம் ] சை படை சமாஈமெளிலும் - ஒருபிடி 

சோரெனிஐ.ஃ டொருரீதும் முத்சிகைறிசப்- பிற்ச்கையுணடா 
gO) னச௫மிகாள்ளினுமமைபும்$% இசன்தா தபரிடம்) அறு வ 

ச ரச பதார்சகர் களை மனையா cage நல்: செ ய்்டஉண்ட(௪ 

ந ர்சளு மோரிட சிற் போய்ச் கழை இரத். அண்ப! ரானால் செ 
கவமால அ ஒருபெ 'ருராகவைக்கும் பருப்புடையசல்ல என்ப 
உம் 2” செல்வம் - எழுவாய் - வைஈகரற்பாற்ற ன்.து - பயவிலை 

௦ ஒரும்பதக்கொத்து, 

 



செலஷநிஷஹயாமை- 

(இன்னியசைவென்பா ) 
want Weng ese BS 22 ன்தியச்சாத்ுட்டுப்* 

WEP re நீசகூழ்டல்லாரோடூஸ்சு... .. வட்டை வைத் 

உக3ற்யார்மாட்மிதில்லாஅுசெல்வஞ் கவட எந்த 
சடைச்சால்போலவரும் ... see tees வ வ வவட வவ வடடுத் 

(இள்' கடு - நடுநிலமை-உ.ற -பெருத்த- பாரீமாட்டு- “10 
உரி. ச.ஐம். செல்வம்-ஐசுவரியம் - நில்லா - நிற்காத சகடம் 
தேரி ச- சால்போல் - உருளையைப்போல - வரும் ச்? மலாய் 

(பே பஹாய்) CITRON Bere - கள் - குற்றம் - -தீர்- நீக்கிய -பெரு 

ம் 0ெ.ரி/ப- செல்வம்- சம்பச்சானது -தோன்றியக்கால்- இடைத் 
தால் -கொழ்டு- (இடைத்தகாலற்) தொடங்கி - பக0-ஏர் -நடர்ச 
உழு5- ௬ழ்- உணவை- பல்லாரோடு - டநீபலருடன் - உண்ச- 
திபுண்பாயாக - (௭-2) [தோன்றிபச்சாலெச்பது - flere 
௪மே- பெபசெச்சமா6ல் - ஒற்றுமிசா௪ு ]9*% (இ-ம்) செல்வ 

மான யாவரிடத் நில்லாது தேர்ச்சக்கரம்போலக் - நமே 
லாய் மேகமாய் வருமாதலால் செலவங்கிடைச்தால் - பலருட 
ஆ.ண்ணச்கடவாய் 02 நீ- தோன்றாஎழுபாய் - உண்க - பூ-கூழ் 
செ.- இதிகஐபருபுபொசயெது ஆ நலவமிபில்லநீதசெல்வுபென 
PAs p58 EQ FO) uu GR சல்வமெல்ருர், (௨) 

யானை ய 58 5D OTD VE FO HLL TG Ja oe ve 
GCeua be லை ரா.ப்சீசென்றோரு - (பேறை ட 

வினை டலட்பே இஃ்வில்வர்தாக்சொண்ட வடட 
மனையாலை மாத்றுரிசசான ee 3 

(இ-ள்) யானை - யானையின ஆ - ருத்த ப பிடரியில் பொலி 

ப-பிரகா Raa -குடை- வெண்குடையின் - நிஜா சம் - fi ddB 
மே சே - ச. ஜரந்கசேனைகழும்- தலைவராய் - முசவவராய் . 
செல் em (hb - சென்றவரசர்சளும் - ஏனைவினை - இவினை - உல 

ட்ப- கெடுசச- கேரா வேபட்மி -தம்- தாங்கள் - கொண் 
ட- கொள்ளப்பட்ட - மனையாளை - மனையடஉளை -மாற்ரார் - பசை 

வா - கொள ஐகககொள்ள - விழ்வா-கெியர்(எ-று) 8% (இம்) 
சலுரங்கசே க்கு தீறலை௨ராட்௪ சென்றவசசர்சளும் தீவிீனைசெ 

(04.௮ வேறுபட்டுழ்கங்கள் மனைவிகளைப் டசைவா கைஃகொள்ள 

ல கெிஏர்கள் - எலிபதீரம். 612 சென்றோர்-௭ விழ்வ!-ப உம் 

- (௬) 

* 
% 

3 

டம் - சிறப்பும்மை 

நின்றனநில் ற ஏநில்லாவெனவுணர்ந் , பவ ஆ 

தொன்றினவொன்றின லல லே 'சமிர்செய்ச வவ 
Geis Oe od pon ain th OF BF GL GF ve oH 

OIF ,S RO BEB He கூற்று படை வதர டை ச — 
    ன் O Gosswr gs B78



'செல்வழிவம யாமை; 

(இ.ள்) வாழ்சாள் - ஆபுள்கள் - சென்றனசென்றன - போ 
யின யோயின . செறு,ச்.ர- கோபித்து . உடன்-உடனே கூற்று 
இயமன் - வம்.௧.ு வர்சது - வரத) ன்வரீசானாகலால் - நின்றன 
கின்றன-” நின்றனநின் றன - (வெள்னும்பொருள்கா் Baar oer 
ன$திழ்சாவென-உணர்நீது - அறிமீ.து. - pei BonGs ro Sor « 
பொருந்திய பொருநீதிய தருமங்களை செயின்-நீசெய்வைய இல் 
வல்லே - இடித்தல் - செய்க - செய்யச்சடவாய், எ-று) [%உ 
இர்திணையிறுபோலஃமிணைவருதிஇ , மஃநிணையிறுடேோலுயர்தி 
ணைவருச.ஓ, மருகல்விதியெனவறைதீசனரால்ரமொர். Eade Suse 
ல் கூற்று - எ.ர்னுமல்றிணையிறு- உயர்திணைச் Ha SS gi - சென் 
னை சென்றன : வர்ண வர்தன் - இவைவிசவில்கணிரம்டித்த 
ன] 8$இ-ம்) ஆபுள்கள் போயின, இயபன் உறீ ரான் வறீதான் - 

மின்றனவான செல்வங்கள் நில்லாவெனவதிறீது - பொருதி 

ய தருமர்களை நீசெய்தால் €க்ரெஞ் செய்யச்சடவாய் - என் 
பகாம் (சு நீ சோன்றாவெழுவாய்- செய்க-ப (௪) 

என்ஞுனுமொன்றுதங்கையுறப்டெற்றக்காற ட்ட ஆ 

பின்னுவதென்றுபிடிதீதிா- முன்னே .. ட பவ K 
கொுத்சாருபட்போவர்கோடி றிக்கூற்றற் ve. டப 
தொ டுச்சாறுசெல்லுஞ்சாம் வடக வை வவட வவ 

(இ-ள்) என்னாலும் - யா தாகலும் - ஓன்னு- ஓரு பொ௱ள் தம் 
தீமது- கை-எகயில்- உற- பொருர்த -பெற்றர்கால்- பெரருல் 

பினனு௨சென்,ர. பிர்சொடுப்டோமென் று - பிடித் ?ரர- டி. 
தராமல் - முன்னே சேஃகுமுன்னே கெ.மித்3ாரி —~ Gar தீ 5 

வர்கள் -கோடு - தன்செய்சையிற்கே ட்டம் - இல்- தில்லாத -இ 
பொல்லாத கூற்றம் - இயமன் - தொடுசீ.த - பாசசதாரீகட்டி, 
செல்லும் - போகும் -சுரம்-பாலைவன த இன,து - அறு - வழியை 
நீங்கி உயட்போவர் பிறைத் துப்போவர்கள் (௭ ற)8% (ஐம்) 
பாதாகிஓுமொரு பொருள் சன்கையிம் பெத்ரால் - Joie 
போமென்று லைத்திராது முன்கொடுத் தவரகம் Pus oer 

OC ub a1) on SOI ops eI Cure risa -எல்பசாம் 
> கொடுத்தார்- oT «= உயப்போவரீ 6 ய- இறு - Oe - இல் 

ஐயருபுசொக்யெ௮ ஆ சாலை பின்மலர்ர்ச ம5*மாலையினுலர்ந்த 
ஹிபு மாறுபோத் செல்வமழிதஃபத்றி முன்னே கொடுத்தா செ 
or pit, . ல ல - ம (௫) 

இழத்தராளெல்லையிசவாபிழைக்0 சாரிஇக் ௨ 
கூற்றங்கஇச் ப்ர தாரிங்இல்லை - யார்றய் 
பெரும்பொருள்வைத்இர்வழங்குமிரளை த வடட 

சழிதித்சழிதித்தண்ணம்படும் படப்பை வை 

3 
33
% 

*
:
3



செல்வ நி௨மயாமை, டு 

(இ-ள்)]இழைச்ச  தீமச்சளகுசெப்ச - நாள் நாள்கள் - எல் 
ல - தம்மளவை - இகவா - கடவா - கூற்றம் - இயமனை - பி 
மைத்: தீப்பி.ஒரீஇ - நீங்தி -ரூதித் த - அவன் குறிப்பைச்ச., 

Bg உய்ழ்தார்.. பிழைத்திலரீகள் - ஈங்கு - இவ்வுலக. - இல் 

லை இல்லை நாளை - நாளை யே-சமீஇுழ்சமிழும் த;3$இ.ச்சமீஇ 
மென்குமோசைடடனே - தீண்ணம்-பிணப்பறை - படும் -சாதி 
திப்பமேமாகைபால - ஆற்ற - மிசவும் - பெரும் - பெரிய “பொ 

ருள் - பொருளை வைத்தீர் - சேடு வைதிீதிவர்கலே - வழம். யி 

ன் - அப்டொருளைககொடுங்கள் (ஈ.௮ற.) 94 (இம் ஈமக்களவூ 
செய்த சாள்க.ள் கம் மெல்லை உயசசடயா இயபனை௦கடர் தமிழை 

B Sot s ளிலவவுலக ஈ இடிலலை சாளையேபிண ப்பகற சாத்கப்பமரி 

ம்பொருளை தேடி வை வர்க நீற்கள்கொமங்கள் எனபதஈ 
ம் ஏர நீங்கள் - எ - எழங் மின் -ப- பொருள்- செ-இ.ல் 

(௪) ஐயுமுபு oN EE ot 0 gi. 

தோ றஞசான்ஞாயிஅராழியாவைக லுங் வக வட டட 3 

கூறிற பள GF L4H ஞூ்ண்ஞலு SLOT DD : பவட நத 

வறள்செய்ஈபளுடையீராகுமின்யாரும் + ne ne we 

பிதநீனும்பிறடாரதாரல்.. ... oe 

(இ.ள்.) தோழ்றம் - உதயம் - சால் - மிகுறீச - ஞர.9. - சூரி 
யன -ழாழி.பா-புளக்குறாழியாக - வைகலும் தினந்தோறும் 
கூற்றம் - தயமன்- அளநீது- அளனிட்மி -நும் - உட்களருடைய 
வள்- அபளை - உணனணும் - உணபாறகைடால்- யாரும் - ய 

வரும் -பிறற்தும் - mse osu ப்ட்பிறர் தம் விணாசாமல- 

பிழவாதாரில் - பிறவா துமோக்ஷ்த்திலிருட்பஉலாம்பேல - ஐம் 

2 - மிசசும் - ௮றம் - தருமத்தை - செய்து - பண்ணி 9) in OB 

டையீராழுமின் - கஇருபையடையீராஞர்கள் (௪-ர.)[யாரும் - 

யாவரும் -பிறரீ சம்.மனிதப்பிறப்பித்பிறர் ௮ மறஞ் செய்பாராஇ 

ல் - பிறயாதாரில-பிறவாதவர்சளில்வைதீிசெண்ணப்படுவ1எ வினு 

மமையம்]8% (இ-ம்.) இயமன் சூரி டனை ப்படியாசக்மெொண்டுஉங்க 

ள் சாளையளர் துண்ணகருன் ஆசையால் தருமச்ரைசசெய் அ 

கருபைபுடையீராகுக்கள் 3 நீங்கள்- ரே! ன்றா2உ உழு ய 

ருளுடைமீரரருமின - பயனிலை Re அணபாலும்பெண்பாதுியெ 

வ்தறிகற், - யாருமென்ருர், (௪) 

மசலவரீயாமெ ss Bo ho) FAAS 27 1850" (OD) B seve. ர்க 

புலலறிவாளர்மபருஞ்_ெ ova - lo toated) a நஜ 

கரு கொ CODE CLD ay 1 Ap 6 Sw w& னுப்போ BC ot Die 

மழங்சறச்செட்டுவிமிம ப வடவை வவ எல * 

(௨)



௭ செல்வநி௨ுயா னர. 

(இ.ள்:) செல்வர் - செல்வருள்ளோர் - யாமென் - சாமே 
பென்று - தாம் - தாங்கள் - செல்வுழி - போமிடத்தை - எண் 
ms நினையாத -புல்- அற்ப - அறிவாளர் - அறிவுடையார த: 
பெரும் - பெரிய - செல்வம் - ஐசுவரியம் - எல்லில் - $ராச்சஈ 
லத்தில் - கரும் சரிய - Claret 13 - மேகசமாளது- வாப். PBS 
வாம்விடட்பட்ட - மின்லுட்டோல் - மின்னலைப்போல - தே 
ன்றி - உண்டா - மருய்ளு - வழி ௨ ற - இல்லாமல்- செட் 
டுவிடும் - கெட்டுட்போம் (௭-..) 8 (இ-ம்.)செல்வமான.து 
மின்னலைப்போலத்தோன் தியழியும் என்பதாம் (3: செ௨வம் 
எழுவாப் - செட்மிவிடும் - பயனிலை- (4) 

உண்ணாஜளொளிதிருளேக்குபுசம்செட்யான் .... . % 
லுன்னருங்கேளிர் தயர்சளையான்- கொல்னெ... te 
வழங்க! வ்பொருள்காத்திருப்பானேல் ௮. ....... * 
விழந்சானென்டிறஸ் ணப்படும்......... ப ப பப டுத் 

(இ-ள்.)உண்ணான் - உண்ணா வளுக ஒளி - பிரசாசத்தை - 

திருன் - நிற தீதாசவனாச - ஒங்கு- மிகுந்த -புகழ் -இர்த்தியை 
செய்யான் -சதேடாதஉணாக -ன் -பெறுசற்கு -அரும் -முரிய 
சேளிர் -சுற்றச்சாருடைய - தயர் - ஜன்பத்தை -களையான் - நீ 
ச்காசலனாக-வமந்கான் -சொடதவனாக-சொன்னே - பயனில்லா 

மல் -பொருள் - திரவியக்தை -சாத து -௪௭॥ த துக்கொண்டு -இறா 

ட்பானேல்- இருப்டானால்-௮.9-ஐயோ .- இழத்தானென்று - 
இவன்பொருளையிழநீதானென் ௮ -எண்ணப்படும் - யாவராலும் 
எண்ணட்படுவான் ௪-2)8(இ-ம்.)டொருளைத்தேடிச்செலவிடா 
அ வைச்துக்காச்ருத்தவவ்பொருளையிமத்சானென்று யாவரா 
௮ம்.தினை ச்சப்டடுவால் என்பதாம் (இவன்தோன்றாவெழுவாய் 
எண்ணப்படும் -ப -பொருள் - செ -இதிலையுருபுகொச்ச2௮ஆ 
வென்றது அருளின்சடகுறிப்பு - & CpG tBu a pal ex Gro gy 
C16 pies pcos HiCsahOres art. (௯) 

உடாஅதமுண்ணாு த.ர்சம் முடம்புசெற்றும் Pee ane ஞ் 

கெடாயுச ல்லறமுஞ்செய்பார்-கொடா௮ .... * 

லவதீதிட்டி.ஞரிழப்பர்வான்றோய்மலை சாட வ டந்த 
வுய்ச்திட்டுர்சேனிச்சரி........ி..[பப eee eres வைய ந்த 

(இ.ள்.)உடாஅ.தும் - உடுச்சாமறும் - உண்ணாும் - உண்ணா 
லும். தம் -திங்சளுடைய -உடம்பு- உடலை -செற்றும் - வருத்தி, 

பம்-செடா௮ச-செமிசலில்லாத - ரல்-ஈள்மையாபெ-அ.றரும்- 
தீருமங்சளையும்செய்யார் -செய்யாதவர்சளாப்.கொடாப.து-யா 
தங்சொடா - வைச்திட்டினார்.- பொருளைச்சேடிவைத்தவர்



செலவநிவயாமைட cr 

சன் - இழப்பர் -இழப்பார்கள் -வான் - garde g Cart 

அளரவும் -மலை -மலைசளையும் -சாட -சாட்டையுமுடையபாண் 

டியனே -தேன்-மலர்த்தேனை உபச. ஆராய்ற்டது - தட்டும்-௪ 

ம்டாஇச்கும் ஈஉ ஈயல்லவோ -சறி சாக்ஷி (௪-௮.) இ (இ-ப”)பொ 

ருசைதேேடிச்சொடாறு வைதீதிவர்சள் சகேனியைப்டோலஇம 

சீ.ஜவிமிவாசீஎள் -என்பதாம் (27 ஈட்டிஞர் - ௪ இழப்பா-ப 

டொருளை - செ 6) 

செல்வ நிலையாமைமு pop gs 

மகக 0 
இசண்டாம்- Si Ran rib, 

இளமைதிகஸ்யமை 

எவவ பதடி வனை 
MOST, இளமைப்பருவமானணலு 1 ல்லா மைடாம் 

சனரைவருமென்றெண்ணிசல்ல.மிக ரானார். ட வட ஆ 

குழவி பிடதிசேறறச்சாச் - பூரைஇரா . பட 38 

மன்னவிஎமைமகழ்ந்தாமேசோறூன்தி ப ட படட ஆ 

யின்ஞங்செழுர்திருப்பார்..... ப 
வட்ட டர 

(ூ-ள்-) *ரை-சரைதிரை - வரு மென்று-௪ கண்ட வ 

சமி - நினைதீது- நல்-சல்ல - அறிவாளர் - விவஈகிள் - ப விபி 

.-தீசே - இளைமைப்பருவததஇல் - தறநீதார்-பனைவாழ் கடைய ய 

விட்டார் - புரை-கதிறம்- இீ.சா-நீங்கா த- மன்னு - fo CU ma 

இளைமை-இளைமைப்பறுவத்சை-மகிழ்ச்சார் - இர்டுத்தார்- 2௧ 

ல் - தடியை-ஊன்தி- ஊன்றிக்கொண்டு . இன்ஒங்கு தூன்டதி 

டன் - எழுர்திருப்பார் சழுர்திருப்பார். எ-று) இ (இ-ம்-) 

௮ ரிவடையவர்சள்- ஈரைதினரைவறாமென் திளமைப்பருவத்தில் 

இல்காழ்ச்சையைவிட்டார்சள். இளைமைப்பரு௮திதை விருட் பி 

னவரீசள் துன்பத்துடன் தடியூன்றி எழுற்திருப்பார்கள் என் 

பதாம் ௮ அறிவாளர் -ஏ- றத்தார் -ப- ம௫ழ் சார் எ எழு 

நீடுருப்பார் -ப எ-௮சை ஆ இயித்புகைசோன் நியமிசல்போ லி 

சோமையுமழிசலான்மன்னாவிளைபையெஸ்றார். (௪) 

தட்பு, சாரத்றன சல்லாருமஃ்கணா ப்பட கவச கபட Me 

சந்புதகளைபமவிழ்ந்தன - உட்சாளணாப் அட்ட மி 

லாழ்தலிலூயெமென்லுண்டாம்வற்ததே பககக சசககக த 

யாட்சலதீதன்னசவி... ப ட வ வைவ் வடட சட ழ் 

(இ-ள்-) நட்பு- உறவாடிய - சாரீ- பாசங்களும்- J Dor BME 

னல்லாரும் - மகளிரும் - அ ஃஇஞர்-அன்பிற்குறைற்தாம்- Sif:



ஷ் இளமை நி உய ரமை 

பு-அன்பாயெ - சளையும்-பநீதங்களும் - அவிழ்ர்சன-தெடழ்நீ 

தன. உள்- உன்னுள்ளே - சாணாப்-பாசாய் - ௮ம்-முழுகும்-கல்தி 

சன்ன - சட்பலோசையபோல் - சலி-உறவினசமுமோசை வத்த 
தே - வற்திசல்லவோ௮சலால் - வாழ்தலின் - வாழ்சலினால் -௨௨ 

இயக் - இலாபம் - என்-யாது - உண்டாம் - உண்டாளும் - (௪ 

% இ.ம்) சம்பலோசையபோலச் சுறறத்தா ரமு& றே. aca fg 

தல்லவேோ அதலால் இல்வாம்கீசையில வாழ் ச்லிலுச் io) or oi or 

உண்டாகும் என்பதாம் 4 ஊதியம்-௪-என்னுண்டாம்-ப (௨) 

சொற்றளர்நீ தசே: லூன் றிச்சோர்நீதநனடையினராப் 

ஷே பற்சழன் றுபஸ்டம்டமிசாது-மிற்மசறிற் து con 

க ம௫நறிபூடருங்கண்ணிஞர்க்கல்கேயே. உட டு ட தே 

யேமசதெறிப்டமுமாறு டிரச உட 96% ௪.௩ ௪௪௨௨௫ ஒ௮:௩௮4 :.௫.ஒர் டட 3௨.௪: Dee * 

(4)-ar-) சொல்-சொற்கள் - சளர்றீ - கூழறி-கோல்- த௨யை- 
ஊல்றி - ஊன்றிக்கொண்டு சோரீத் த-கள்ளர்டிய- சடையின 

ராப் : ரடையையுடையவராப் - பல் பற்கள்-சழன் 0-2 இரத்து 

பண்டம் உடலாகயடண்டம் - பழிசா.றும்- பழிச் சட்பரிபளவம் 

இல்-இல்வாழ்ச்கையில் - செதிதது.தருங்கி. க மம்-அசை-நேே 

தி at G J - பட்டரும் -சடச்கும்-சஸ் ஒஸ் ர்க்கு- ௮.றிவுடையார்ச 

கூ. - ஏகம் மசி குச்கோட்டையாகிய - ழெதி- நல்ல மியில் - பட 

ரூ மஃநடச் சும் - ஆ.மு-வழி- இல்லை-இஉலை- (எ-று) ye (இ-ம்-, 

இள்வார்சசைஉழியிலே - நடட்படர்சளுயிர்ச்கு ரலஉாட்சகை 
வழி-இல்லை என்பதாம் இத ஆறு எ-இல்லை-ப-எகாரம் gyow-( tr ) 

தாழாத்சளரா தீ சலைநடுச்சாத்தஸ்டூன்றா. வவ பட்டத 
விமாவிறச்குமிவண்மாட்டுங் - ef Baw... வப ae 

மமமா கொண்மாநீதர்ச கணம்காகுற்தன்கைக்கோ* 

லம்மனை கசோலாஇ.பஞான று வச்சவ ட செக்க தட அட்ட HE 

(இ-ள்) அம்மனைக்கோல் - தன் தாப்சசக்சோலான.து - சன் 

கைச்கோல - சன்கையின்கோால். ஆடூயஞான்று - ஆனசாலத்ஈல் 
ஜாழா-தாழ்ர்து - சளரா-களர்ம்_து-கலை - தலையை - நமிச்சா.. ந 

G68 - தண்டு-அத்சடியை- ஊன்றா-ஊன்றி- விழா-விழ்த்௮- 
இறக்கும் மணமாகும் இவண்மாட் மம் - இவளிடதீமும்- காழ் 

உறு -இலா - இல்லாத மம்மர்-மயக்கம்-கொள் - சகொண்ட-மா 

திம்சு - மனிதாக்கு-அணங்கு-அுல்பம் ஆகும் உண்டாகும்- 

(எ-று। இ -ம்) தன்தாப்சைசகோலானது-தன் சைக்கோ 

லான காலத் துவருத்தருற்திறச்மு மிவளிடச் ஓ-மயக்சல் சொண் 

உ வரீகளுக்குச், அன்பமுண்டாகாம் என்பதாம் (இம்மனைச்கோ



Garten satus yar kD. 

ல்இில்விடிசிஅடர்திணைச்சன் '- ஜனொழ்அமிகுச்ச -செய்புள்வி 
சாரம்) ௮ணங்கு-௪-அகும் ote th இவண்மாட்டும் - என்ப 

௯, - இல்விடத் செனப்பொருள் கூ. அவா ருமுளர், (௪) 
எனக்னுதாயாயொளென்னையிங்கிட்டுத் ... ... வ- அ 
$6.55 S015 சாடூயேசெல்று -உனக்னாசத்தா ... * 

யாகியவஞுமறதுவானாற்றாய்த்சாய்ச்சொண் .... டத 
டேகுமனித்தில்வுல்னு.-- வட வவட வவ oot eee 

(தள்) எனச த- எனச்சகு - தாயரகியாள் - தாயானவள் - என் 
ன - என்னை . கங் - இவ்விடச்,ஐ - இட்டு- பெற்றுவைச்.2-௪ 
னக்கு - தினச்செ1ர௬ - தாய் - தாயை - ராடி.- தேடு - சென்றா 

ள் இற.சீசாள் - தனக்கு - ௮வடனக்கு , தீயாகிபஉளும் - சாபா 
னவளும் - அதி வாகல் -அதீதன்மையளானால் -காய்ததாய்க்கொ 

ண்டு - தாயைச்சாயைச்தேடிச்கொண்டு- ஏரும் , யோரும் - இ 
ல்ல கு - இவ்வுலகமாள - நளித்து - ஏயழ்மையுஈடயது ௭. 
wp) Bh! @- 1b) Qa ayo) 6. oor gi - Sims sous Conder 

ன்போகும் எழைமையடைய௪ - என்பதாம் [ தாப்த்சாய்ச் 
சொண்டு இவ்லிடசீ தர் இனை (a) un uf eo? en ஒ.றீறுச்சகண்மிக்சன 

செய்யுள்விசாரம் ]83%உலர- ௭ - அளித - ப-ஏ- சை 
ஒளித்து - பெப்றுவைத்தெனினுமாம் . (@) 

வெறியயர்லெங்களத் தே ல்மசன்பாணி... eer 

முதியா ரீர றங்கண்ணிமுவ்னர்த் ~ BUS ட டத் 

மதிகுளகுண்டல் னமன் aL ibe wl எட் வட வ ae 
யறிவுடையாளர்சணில் டப wre cnet வவட eee see ai 

(இ-ள்) வெறி - வெறியாடலை - அயர் - செய்ச்ற - லெம்- 
6 மெய்ப- சளதீனு - பலிச்சளச்த - வேல்மசன் - பூசாரி - பாணி 

கைபில் - முறி-தளிர் - தர் - நிறைந் - நறும் , மணக்கும் - ௮ 
ண்ணி * மாலை - முன்னர் - தன்முன்னாக் - SUAS - KOE gy 
தொங்க - மறி தடு - குளகு - உணவாக - உண்டன்ன - உண 

டாற்பே லும் - மன்னா - நிலைபெறாதீ- மகழ்ச்சி , Dor moder 
ரூ மூழ்ச்சி - ௮திவடையாளர்கண் - of CaBechie Be - Qaim, 

இல்லை - (எ-று) im (இ-ம்) அடுகொண்டம* ழ்ச்சி ௮ மிவடைய 

ஈர்சளிடச்திலில்லை என்பதாம். 612 மூழ்ச்சி - எ-இில்-ப ஆ £ 

திபின்ம$€ழ்ச்டி சணப்போசேனணு fae மைபத்தி Lor oy olay, 

ன்ருர், 
டலனி * பரிசோலைப்பயன் மரமெல்கரீங் அ eet 

கலி, GTB oP bas bon mio - தீனி பெரிம் ... * 
ப ளொலு£்ப்பியம், வளையின் பெருதிகாஒத்நிய திம்: 

th. 

 



ப் இளமைகி௨மய பைக: 

Cai facts ண செொல்றிவளை வெஃ்சவ் மில யத்திளும்க 

கோற்கண்ணமாகுங்குனிச்_து.... ல ச 

(இ-ள்) இளைமை - இளைமைப்பருவமான த - பனி- குளிர்சி 
அ படு- பொரு,ரிஇிய - சோலை சொலையில் - பயன் - பலனைத்த 

ரும் - மரமெல்லாம் - எல்லாமரங்களிலும் - எனி - பழங்கள் - ௨ 
திரீரீது - உதிரீர்று - விழ்தீதம்று - வீழுதிதரீற்பே. மாசலால் 
தனி - மிச - பெரிதும் - பெரிய - மேல் . லே லைதநிகர்சத - கண் 

ணஜளென்று - கண்களையடையவளென்று - இஉளை - இப்டெண் 

2ண-வெஃசலிமின் இச்சிடாதிருட்கள் - மத்திவளும் -பின்பிட் OLS 

6m Spb - ருனிந்து - கூனியாடு : கோல் - கோலையே - கண்ண 

ளாகும் - சுண்ணாகவுடையவளாவாள் (௪-ம) இ (இ-ம்) இளை 
மைப்பருவமான௮ - மரங்களிற்பமங்க ளகர. ர்தார்யோலும் ஆ 
BOR Galoos ge eso elar kyon Walle vi He tor WF Fuso HF 

heat Be cmt auras Carin’ y sao oder ci 2 ரிவா 

ள் என்பதாம் ஏழு நீவிர்- சோன்றுஎழுவாய் - டெல்சலமிலி 

ப - இளை செ. (a) 

பருவபெனைச் தளபல்லின்பாலேனை..... பட வ 
யிருிகை. முஸ்டிரோவென்று - வரிசையா ....ஆ 
அண்ணூட்ட கொள்ளட்படுகலாகயயமமைசகோ... * 

ளெனஞாரறிவுடையாறி.. வைய கு வை படவ படபட இத 

(இ-ள்) டரு௨ம்- வயது- எனைத்- சவ்வளவு - உள - உண் 

டாயிருக்கின்றன -ட௨௩லின் - பர்சளினுக டய -பால்(வலிமைட்) 

பள இி-ரூனை - எவ்வளவு . இருசைபும்- வன்மையானபதாரீத் 
சங்களையம - மென்மையானப சாரீத்தங்களையும் - உண்டிரோ 

வென்று-புசச்தீரோவெனச்கேட்டு- வரிசையால் -முழைமையா 
ல் - உள் : உங்களுள்ளம் - நாட்டம் - ஆராச்சி G ere owl 
அலால் - பிறராலஃ்செய்யப்படுதலால். யாச்கை உடவினனு -சோ 
ன் - கொள்கையை - அறிவுடைய.ர் - ise ee டையாரி் - எண் 
ஸு - பொருளாகதினையார் - (௪-2) B&B (இம்) வயதெவ்வளவு 
ப.ர்களின்பலலெ வ்வளவு வலியபதாரீசதங்களை பும் மெலியயதகா 
ர்த்சல்கசாயம் உன டீரோ வென்று சரமமாயங்களுள்ளம்பிறரா 
லாராட்ச்டு கொள்ளப்படுதலாலுடலின் கொள்கையை வி௨ட 

ach பொருளாசவேண் ஞர்கள், என்பதாம். (சே os HOWL wi - 

எண்ணார் - பஃ கோள் -செ, (௮) 

மச்2திவாதல்விறையாமிசையமென்னா.து -: டடத 

சைத தஸ்டாம்டோழ்சேகரவா - ச றஞ்செய்ம்மின் 

முழத்தியிரு ) தீதசனியொழியச்தீவளியா........ பபப டத்த



இளன ர் நி AU ILI GULL. யி௫. 

௭.த்காயுறிர்ச முண்டு பவ சவக் தடட சக்க சவ படட கக வடந்த் 

(தின் முத்தி - முதிர்ந்து - இ௱த்ச - இருர்த - கனி-பழங்க 
ள் - ஒழியாறீங்க - திவளியால்- தீச்சாற்றால் - ரல் - நல்ல - sit 
ய் - காய்கள் - உதிர்சலும் - விழமுதலும் - உண்டு - உண்டாதலா 

ல் - தல்வினை - சருமத்தை - Ut po - இனிமேல் - அறிவாம் - Sf 

நிர். தசெய்கோம் &யாம் - pitts-Ooruc - Hla wu aw poe. 

டோம் - என்னுது - என்றுநினையாது - கைத்து - திரவியம் -௨ 

ண்டாம்- உண்டாயிருக்கும் - போந்தே காலத்திலே - கரவாது. 
ளிச்சாமல் - அறம் -தருமத்த, செய்ம்மின் - செய்டட்சள் 

(௪-ற) $ (இ-ம்) இச்சாத்றால் பர் ச௭ன்றிக் சாப்சளாதிர்கலு 

முண்டு1- ஆகையால் SOROS am BL பின்செய் Ga Guat yy நினை 

பாது யொரு சாள்ளபொழுதே செட்டங்கள் என்பதாம். 0௮ 

Siar - தோன்றாஎழுவாய் - செய்ம்மின் - ப- ௮றம் செ(௯) 

அட்பார்த் அமுமருளில ௯ ற்ரண்மையாற் வட டட இ 

ோரோட்கோட்டக்காலத்சாச்சொண்டுட்ம் மின்மிட்பி தப் 

பிள்ளையைத் சாயலறச்சோடலான்மற்றதன்..... இ 
சள்ளம்சடைப்பிடதீசனன் று ௨ ட ட வடை வரத 

(இ-ள்) ஆள்- ஆளை-பார்தஅு-பா ர்த்ன-உமலும்-திரியு %- ௮௬ 

ள்-கயை இல் இல்லாத - கூம்.று இயமன் உண்மையால் -இருஃஇ 
ல்ருனு சவால் -2தாட்கோப்பு-கட்டமு காயெ(,சருமத்ை)கா லத் 

தால் - இளைமைப்பருவததில்-சொண்டு-சேடிக்சொஸடு- உ௰்ம் 
மின்-பிழையுங்கள் - பீள்-கருட்பத்சை-பி.ஐக்- பிதங்சச்செய் 
-தாய் - தாயானவள் - ௮லத-௮ம,பிள்ளேயை-சசுை-கோட 

லா சொள்ளுதலால் -மற்ததல்- ய்பியமனஅ -கள்ளம்- வஞ் 
சத்சை-சடைப்பிடித்தல்- உர தியாவ நி.நீ துசொள்ளுதில்-ரன் று 

ரல்லத(௭-௮) * (இ-ம்) இயமனிருச்சிறப்டியால் தருமத்சை 
யிளைமைப்பரறுவத்தித்செய்து பிழைபுங்கள் தாடழப்பிள்ளேயை 
ஃகொண்டுபோதலாலவல் வஞ்சதீதை யு தியாவறிர் த கொள் 

ளூதலுத்தமம்-என்பதாம்ர2 கடைப்பிடித்தல்-௭-௪ன் ற-ப-() 
இளைமைநீலையாமை app) pp. 

(0009025020220023020020020209000500 0020020002 
Fata) JHB TLD 

யாககைநிகமயாைமை- 
ae EY SEEDS FSC யை 

Hoo Se) g- oF LOT er og நீலைநில்லாமையாம் 

மலைமிசைச்சோன்றுமதியம்போஸயானைச்... .... * 
wis Com ace ar aha Ratoni நிலச்... Me



we, யாக்கைநிவீமயாமை, 

அஞ்சிரொன்றெடுச்துச் சாத்றப்பட்டாரல்லாஈ ... ஆ 
லெஞ்சிஞரில்வுலசத்தில்.... நடம் guste பக வக வவட தட பகம் வய Me 

(இ-ள்) மலை -icdaDet-Dore- Cod Cero pio-e 86 @cb« 
மதியம்போல் சரீதிரனைப்போல் வானை யானையின் தலைமிசை 
தீலைமேல்-கெ'ண்ட-கவியச்சொண்ட-குடையர்- கூடையயுடைப 
மான்னர்களு.ம் - நிலமிசை - பூமிமேல் -அஞ்ிஞெ சென்று - இத 
சிசாரென்ற - எடுத் ௪ பிறராலெமிச்ு - தூர்றப்பஃடார் - தா 
௮ சொல்லப்பட்டார்கள் - அல்லால் - அல்லாமல் - எஞ்சிஞர் 

உயிமேோடிரு ரீதார்- இவ்வுலக்புது - இற்தவுலகதீதில் - இல்-ஒ ர 
வழுமில்லை - (௪:ற) % (இ-ம்) யானைமேலேறியவசசர்சளும் - 
இறர்தார்கமிளன்று சொஃ்லப்பட்டார்சளே யல்லாமலிவ்வுலசதீ 

அயிமோடுவ। ' ஐர்தவர்ச OAT வ ily பில்லை என்ட, சாம், (சு எஞ்சி 

ரர - ௭-ல் ப (௧) 
வாட் நாட்கலசாய்வயநங்கொளிமண்டிலம் ... . . .* 
வீழ் நாள்பட T Ho திமு: கலால் = வாஞ்சை வட வட வத் 

ளூலவாமுஜெப்புரவாத்றுமின்பாரு .. ஆ 

திலவார் நிலமிசையேல் அவ்வவ் வேவ டிஷ சட விவக வ தவல வட நத 

(இ-ள்.) வாழ்ராட்கு - வா'!ும்நாள்களுச்கு - அலகாய்- அள 
வுமரச்காலாக- வயங்கு -பிரசாசிச்னாம் - ஓளி -தரணங்களைடடை 
ய - மண்டிலம்- சூரியணானவன்- விழ் நார் - விழும்காலம் - படா 

௮2 - உண்டாகாமல் - எழு கலால் - உதயமாதலால் - வாழ்நாள் 

வாழு நாள்கள் - உலவாமுன -கெடாழுல் -ஒப்புரவு - சருபதீசை 

ஆற்றுமின் - செய்புங்கள் - யாரும் - யாவரும் - நிலமிசைமேல் 
நிலதீதின்மேல்- நிலவார்-நிலைச்சமாட்டார் (௪-று.) Be (@-0-) 
யாருமலசத்றில் நிலைநிற்கமாட்டார்கள் - உங்களாயுள் செடுமு 

ன்னமே தருமத்தைச்செ.ப்யுங்கள் என்பதாம் ந நீங்கள் 
தோலன்றாஎழுவாய்-அம்ழ.யின் - ட - ஒப்புரவு - செ (௨ 

மன்றம்கமங்கமணட்பறையாயின ட படட உந்த 
வன் றவற்காங்கேபிணப்பறையாப்ப் - பின்றை... & 
யொலித்சலுமுண்டாமென்றுய்ச் தயோமாறே .. * 
வலிச்குமாமாண்டாரீமனம் .. oes ஒட வட்ட எடுத் 

(இ-ள்.) மன்றம் - சடையில் - கறங்க - சத்இகீச - மணப்பனற 
யாயின - மணச்கோலத்திர்சானபறைகள்- ௮ன்று - ஒன்றைத் 

- இவற்கு - அம்மாப்பிள்ளைச்ரு - அங்கே - அவ்விடத்தே - 
பூணப்டறையாய் - பிணக்கோலமழ்்திம்குக்கொட்டும்பறைய ய்- பீ 

ன்றை- பின்பு - ஒலித்தலும் - சதிதித்தலும்- உண்டாமென்று - 
உணடாகு HOD gy Aton 6 gp - a6 Gut ib + Gens gist 

௦ அகத்தியம் மின்னி௮பல foil gad lm Qui Bepy-C a.



யாக்கைநிவமயாமை; யி௩. 

Gp - ஆறு - வழியை - வலிக்கும் - அீணிரீ தநிற்கம்- மர்ண்டா 
ரீ. பெரியோரீகள் மனம் - இிதபம் - (எ௪-று.) * (இம்)மண 
தீறுற்குக் கொட்டிம்பறைக ?ள பிணத்திற்குச்சொட்மிப்பறைகளா 
மென்று நினைச்.ஐப் பெரியேசர்கள் மனம்பிழைச்சூம் எழியை 

தி. தணிர்து நிற்கும் என்பதாம்நடடர் மனம் -௪- வலிக்கும்- 

ப-ஆறு.செ. 1 (௧) 

சென்றே %* யெறிபவொருகசால்சிறுவரை. பவட உட சச 

நின்றேயெதியபறையினை - தன்றேகாண் .. . பட ஆத 
முக்காலைக் olan ss டிலுண்மூ டித்த ச்சொ ண்டெழுவர் தத 

கசெத்தாரைச்சாவாரசுமற் து bee ee en te eee HE 

(இ-ள்.) செனறு-போய்- பறையினை -பிணப்பறையை-ஒருகா 

ல்-ஒரு முறை - எதிப-அழி.ப்டயர்கள்-சிறுவை சற்று தோம்-நி ன 
op Gp eee ( அப்பறையினை) எதிப - Qo cso nip op ups i 

கள்-முக்காலை - முன் றுமுறை)சொட்டின்.அடிதீஃம ததிரதீறல் 
உள்-யாலஃயிடத இுள்- eLpig-| பிணத்சைச்சிலை பால்) ஸடி.-தி-ெ 

அபை-சகொண்டி - சம்டியிர் சொண்டு-செதசாலா-இறர்தவரை 

சாவார் - இலரிபிறப்பவர்கள்-சமறீ.த.சோள்களிற்சுமர் தனழுவர் 

மபானத்திம்சிகமுவர் - நன்(2றகாண-தன்றாகப்பார் (௪-௮ ite 

(இம்) கழன்று ॥றம௱பறை யதைநீச மாத்திரத்நல்பிணத்தைய் 

டபாடைபில்வை திவ ச்சிலைபால்றா உதஇயுடலிச _லைச்சு sO ater 

போவார்கள், எபைசாப சாவார் எ-௪(ழவ7-ப- செதிதானை 

௦_-றி-தோன்றா வ10வாய்-காண்-ப எ இ ண்டுிம்-சைகள்-(௪) 

சணவ் சசொண்மிற்றத்தாரீகவ ிலன்றலமம் ௨ கீ 

பிணங்சொண்ுச. ட்டுப்ப்பார்ச்சணடு - மணங்சசொண் 
ண்டி ஈமிண்டிண்டென் னுமுணர்விளூற்சா தி௮:2ம* 

கொணடொண்டொடென் லும்பழை விவக க வப் 

(இள்,.) கணங்சொண்டு -கூட்டங்கூ டிக்சொண்டு-சஈற்றச்தார்- 

இனத்சார்-சலலெ்று-சலிலென்னுஞ்சத்தமுணடாக -௮லற-பு 

லம்ப-பிணம்-சவச்தை-மிசொண்மி.எடுத்துச் சிகொண்டு-காடு.சுமிகா 

ட்டில-உய்ப்பார்- செதுத் தபவரை - சண்மிம் அ டார்த் ிருதீதும்- 

மணங்கசொண்டு- விவாகஞ்செய்தகொ ஸம் இண்மிஇவ்விடத்தில் 

உணமிண்மிண்டென்னும்-இல்ல ALL 4 GR wy ஈஉஸ்ம்உண்மி என் 

லும்-உணம்வினான் - அறிவி னனுச ரொண்டிய ணெ டென் 

னும்-மிகாணடு சிர ண் மித சென்று ர ல் சைபள்ள-பறை-சாப்பல்) 

சாற்றும் சரீரதில்ல "மையை)றிவிச்ாய் எது) ao (இ-ம்)இன 

த் சாலப் பிணத்சைக்கசொண்டு போவாரைக் கண்டிருரீஅம் இ 

ரூ தொ ல்கப்பி பதி தர் உர் ப -எனவருஉமுலி bij 

் பல்லேபமருங்கிம்படாக்சைசரொ்டலே.



wa மாகீசை நி உஊ்யாமை - 

ல்வாழ்சீசைய விரும்பி வனுச்குச்சரீரழில்ல। எமயைச்சாப்ப 

றயறிவிச்கும் என்பசாம்.ஜ3* பறை-எ-அறிவிக்கும்-ப். .. (டு) 

சார்ச்தொடுச்தீர்ச்ேலெனன்றாப்ற் சடக் கலன்... Me 
பார், ஐழிப்பெய்யிலென்பல்லோர்பழிக்கலென்.. * 

ோற்டையணின்றுசெொ ழிலறச்செய்்தாட்டுங் த 
HHO LOCI LS Bla” sae sate geet genet neeae cere ane eae 

(இ-ள்.] சோத்பை-உடலாயெபை- உள்-உள்ளே- நின் ௮ - இறு 
நீத - தொழில் எத்தொழில்களையும்-௮ற - மூற்றாக- Wel g-u 
ண்ணி ஊட்டும்-உண்பிக்காம்-கூத்தின்-அ ச் துமாஉான_து - டறப் 

பட்டக்சால்- வெளிட்பட்டால் நார்-ராரிஞல்-தொடுத் ஐ (அவ்வ 
டலைக்)சட்டி எரீச்௩லென்,இழுத்தாலென்ன-தன்௮-நல்ரக-ஆய் 
றீன-சத்சஞ்செய்அ-அடச்லெ4-புைச2 லென்ன.பார்- பூமி 
யின்- iM மிவம்டுப்பள்ளச்ில் பெட்யிலென் - பே ட்டாலென் 

ஊ-பல்லோரீ-பலரும் பமிக்கிலென்-டஹித்தா லென்ன - எ-ழு.பா 

ரீச். தமி என்தசை - சண்மிமி டென்பாருமுளர்  (இ-ம்) உயிர் 

போனபின்பு உடலை எவ்வி, ஞ்செய்யினாம் படனன என்ப 

தாம்-(௫ பிமர்தோனரறாஎழுவாய்-இழுத்சல்முசலிப-ப- உடல் 
(9௪-% (சொல்க ட்பி. ம்)பின்முன்சால்சடைவமியிடத்தென்னு, 

மன்னமாபிர்காலங்கணணிய,வென்னகிவியமய மதியல் பினவே 
இவ்,பிதியால் பப்பட்டர்சாலவினை யெச்சம். (௬) 

படமமைமொச்குளிழ்பல்சாலுந்தோன்றிச் ப. * 

கெடுமிசோர்யாச்கையென் றெண்ணிதீ-20மொத்றர்ச 
திர்ப்பேம்ய மென்றுணருர்திண்ணறிவாளரை.. த் 
தேர்ட்பார்யாரிறீணிலத்தின்மேல்.... ட வந்த 

(இ-ள்.)டடு- பெப்ெ-மழை-மழையின அ -மொச்குளில்ருமி 
ஹியைப்பேல-பல்சாலும்-பலகாலமும்-தோ ன்றி உண்டாடு- கெ 
டூம்-அமிபும்-இலு-இஃு ஒர்.ஒறு-யாச்கையென்று - உடலெல் 

று-எண்ணி நினைத் து-தடுமாற்றம்-பிரவித் தல்பத்சைஇர்ட்பேம் 
நக்குவோம்-ய। பென்று- நாமென் று. உணரும் - ௮கியும்- திண்- 

உலிய-௮றிவாளலா- விவே௫சளை - நீள்- நீண் ra நிலத்தில் ,06- [த 

மியிடதீ து-தேரர்ட்பார்-ேரானவரீ-யாரீ- எவர எ-று. 020 (இ-ம்) 

குமிமியைப்பே ந்ரோேன்றதி யழியமூடலெம் ெண்ணிப் பிறவித் 

ரன்பத்மை நீச்கும்விவேெளோ யொட்பான வர்யாரீசன்பதாம், 
சேேரர்ட்பாமீ-௪-யாரீ-ப, (er) 

யாச்கையையாப்புடைதீதாப்பெர்றவரீ தாம்பெற்தக் 
ட ம 4 

யாசசையாலாயடயன் கொள்க - ய சக்கை... ஆ 
  

அண்ணை 
  

௦ தொல்காப்பியத். விளையியல் ௩௨ ஞ-



யாதீ்கைநிக்ப ர[6- oe 

notr Dadar Bee AupgtGe « டை நத 
திலையாஅறிச்.அவிடும் பகட்க உச்ச வடட 

இ-ள்.( யா ச்சைபை.உடலை.பாப்டுடைத்தா- பலமுடைதீசா 
ச-பெற்தவரீ-௮டை தீசவரீசள்-சாம்-காங்சள்-பெற்ற- அடைந் சய 
யாக்கையால்-௮வவுடலால் ஆய-அூய- பயன்- தருமப்பிரயோ 
சனத்சை-சொள்ச-கொள்ளக்.சடஉர்கள்-பயாக்கை-உடலான.து- ம 
2ல் -ம$ை!பில்-ஆமிம்- சஞ்சரிக்கும் - மஞ்சுபோல் - மேசம்போல- 

தோன்றி-தேர்திமமாகி - நிலையா - நில்லாமல்- நீதி.துவிடம் - செ 

ட்மிவிடும் ௪-௮. % (இம்) உடலை ப்பெற்றவர்சள் சங்களுடலா 
லாய தருமப்பயனைக்கொவ்ளக்கடஉரீகள்,_டவலோம&ைமேற்மோ 
ன்று மேகம்போற் ரோன்றியழிபும் என்பதாம். பெற்றவர் 
எ-சொள்க-ப-பயன்-செ. ஸ்ஸ்] 

புன்ஜுனிமேனீர்போனிலையாமையென்றென் ணி ் 

யின்னிரியேசெட்கவறவீனை - யின்னினியே... 9 
நின்றானிருர் தான் டற்சான் * தன்சேளலச் .. . 

சென் ருனெனப்படுதலான் ... 
(இள்:)இன்னினியே- .இப்பொழுசே. நின்றால். 'ின்திருர்சா 

ன்-இருநீதான் - வீநிலிருந்தான்-டெரீதான்-படிதீதிருர்தான் தன் 

கன்றுடைய- -தேள்- -இனத்தார்- ி/லற- டலம்ப-செல்றான் - இறநீ 

SIGH ToT IAS Ted - என்றுசொல்லப்படிதலால்-புல்- பல்லின்- 
p28) G Lon) - spook பிடதத - நீர்போல்.பனிநீரைட்போல - நிலையா 

மையென்று - சரீரநில்லாசென்று-எண்ணி-நினைச்.து - இல்னினி 
யே-இட்டொழுதே - அறவினை. தருமசதை-செய்க- செய்யச்ச. 

ali og 4 (இ-ம்) இப்பொழு தறாத்தானிறர் சானென்றுசொ 
ல்லப்படுசலால் சரீ. ரநிஃலாசென்றெண்ணி யிப்பொழுசே தரு 

மஞ்செய்யச்சடவீர்சள் என்பசாம்.$13* நீய்கள்-தோன்றாவெழு 
வர்ய்-செய்யச்சடவிர்கள்-ப- அறவினை-ச௪. (௯) 

சேளாசேவர்துளேைகளாயித்றோல் றி கக டைவ அடுத் 

வாளாதேபேோவாரான்மாரற்சரீகள் - உாளாதே.. we 
சேக்கைமரறொழியச் சசணிங்குபு்போல் த. 

யாச்சைசமர்ச்சொழிபறீத் த... பபப வை வவட உ டத 

(இ: ள்.) மாத்தர்கள்-மனிதர்கள்- கேளா. து. சேளாமல்- வற் ஜா 
நீ அளைகளாய் - உறவயினர்களாம் - இல் - பானைவாழ்க்கையில்- 
சோன்றி-பிறந் து-வாளா ௮- சொல்லா-மரன்உ மரத்தில் - கேள்ு, 
சை-கூட்ை.-ஒமிய-விட்டு-சேண்- தூசத்தில்- நீக்கு - நீங்கும்- பிட் 
போல-பறவையைப்போல-யாச்சை-உடலை-சமர்ச்கு-உவினரீக 

ளுக்கு - ஒமியறீச் த-ஒழித்அவிட்டு- வாளா ஐ-சொல்லாலு- போ 
சா ர சொல்காம்பியம் த்ளென்ளெவியொறுமைக்குரித் சே



We யாகீகைழிகமயரமை. 

aif) p துபோவாரீகள்- எ.ு; GH (இ-ம்)மனிதரீகள் மனைவா 
ல்ச்கையிய்பிறர்.ு - தீங்கரடலை-உ மவில் முறையார் கருகி o wi LA 
சிஅவிட்டிறர்துமிபாவார்கள், என்பதாம்: (மாதீதாகள் - ஏ. 
போவர்கள் - ப்-ஏக! ரமூவ்தும் ஆலொன்றும ம சைகள், (ம) 

000000170000100/100000/0/020000000/ ட 22332 { ் 4 { 

*2000000100000100000000000000000 000000 ன் 
P-L» SalI io 

அறன்வலியுறுத்தல் 

அகட 
அதாவது - தருமததின் பலளையறிவிதீதலாம், 

அகத்சாரோவாழ்வாபென்றண்ணாதீ துதோச்கய்..... ஆ 
புகத்தாம்பெரா௮ரீபுறற்கடைபற்றி வை தட வசட பட 

மிசத் * சாம்வருற்தியிருப்பரோமேலைத் பட ஆ 

சகட பரச ஒடிக்க ட ட 3 தவதீதாற்றவஞ்செய்யா காரி. ப 
(இள்.) மேலை-ழுழ்பிறப்பில் - சவர்சால்- சவங்காரணமாசக.. 

தீவம்-தற்றவம்-செய்யா தீர்-செய்யா தவரீசள் - ௮கத்தாரே- இல் 
வாழ்க்கையா -வால்வாரொன்று-வாழ்பயர்சளன ு-அண்ணா 
திது-சிலைநிமர்ரீ ன - ரோகடு ப tgp பகசதாம்-சாமுள்ளேறு 
ழய-பெறார்-பபராதவர்சளாமப் - புறங்கடை: சலைவாயிலை- பப 
தி-பிடி த் அறின்று - மிச-பகவய்-சாம்-தாம்கள் - வருதீதி- வருது 
தப்பட்டு-இருட்பர்-இருட்பாரகள்.௪-று, sa (இ-ம்) (PI ou 
Spo ஞ்செய்யாதார் இப்பிறப்பில் இல். ரஜ்ச்கையாழுாா வாஜ்ப 
வரக தளன்று தலைவாயிலைட்பற்றதி உள்ளே நுலமயா ச வரிச் 
வரு தீதட்பட்டிருட்பார்கள் எபைதாம். தீ வஞ்செய்யாதாா£ 
GO iH Ls = அணஞரீத்சலென் லுற் தொழிசபெயர் வி 
iD BY BP od அணுருகிதென்றாம-ுஸ்ணாரர து- இற்லொறழ 4 

கெட்டு % தரி oc ot Sar Alaa லமைகர௫ரித்தே, (க்) 
ஆவி நாமாககறமைசஇயறமறநீது வ 
போ வாந. பெ வஞட்டலைெட்.சே = Gin art ge ve 

Bi op Aa ZH % யெனினுதின் வயழ்தாள்கள்., % 
செலறனசெய்வதுவை.. eee cases sees ee ப வய 

(இள்.) ஆவாம்-வாழ்சச்சடகோம்-நாம்-பாமென்று- அச்சம் 
செல்வதிலத-5 சைஓ - இசசிச ஐ-௮றம - திமுமத்ை - மறந் த. 
மறத்தவிட்ி- போலாம் - இதர்றுபோகோம்- பென 
மெல்றெண்ளுத - டலை-இழிவ௨ ன - செஞ்செ-மனபே- லடாது- 
ஈ பெ சொல்கப்பியம் - பெயரியல் - ௩௦-௫௫. 

* 
Re

 

 



.௮/றன்வலியுறுத் தல. Wer 

இடை விடாறு-நி ச அ-நிலைபெற்று - - உளும்றி - (pu Bee god 
வாழ்தியெனிலும்- -வாஜ்வாயானாறம்-நின்-உன் னு டைய- வாழ்ரர் 

ள்சள்-ஆபயள்கள் - சென்றன-டோயின-செய்வ, - இனிரீசெய்வ 
சென்ன - உரை..சொல் - ௭-௮. (இ-ம்) மனமேபலமுயத்செெ 
ய்.துவாழ்வாடானாலும் உன் துடைய ஆயள்சள் போயின இனி 

நீசெய்வதென்ன சொல் என்பதாம், ற். தீ- ௪-செய்வதுலா-ப, 

வினைட்பபன்வர்சச்சால்லெய்யவுயிசா....... vee oe ae 

மளத்தினமியுமாம்பேதை நின தச தனைத்... வத 
சொல்லையம்ன்அணர்வாரேதமொத்தத் வப ஆத 
செல்லையிகநீசொருஅுவார்... be பட ஆ 

(இ-ள்.) டேதை: அதிவில்லாசலன் : வினைப்பயன். தீவினைப் 
பலன் - வர்சச்கால் - வறீதால்-வெய்ய-கொ.டதாக- உய௰சா.பெரு 
மூச்செலிற்,து - மனத்தின்-மனதீதினால்நினை ச_து-.உ.ழிபும்- அழி 

வான்-.அசனை-அதிதீவினப்பலனை-நினைத்.௮-ஆராட்ீது. தொல் 
லையதென்று-முற்பிறப்பிம்செய்கதென்று- உணர்வா ரே.ுகிடவ 

ர்களே-தடிமாற்றத் ற - பிறவித் தன்பத்தின்-எல்லை - பிசமாணகீ 
)_ச-இகர்கொருவுவார்-சடறீ து 2பாடார், எ-று.)  (இ-ம்) அறி 
வில்லாசுவன் இவினைவழ்தால் மனத்தினினைச் மிலான். அத்ீவி 

னை முன்வினை யென்ற றிச்சவர்களே ப்றவிச் கன்பதிட அளவைக்க 
டட்பார்சல் என்பசாம். ட” பேதை எ-௮மியம்-ப-உணரீவார் 
எ ஒருவுவார். ப-ச்வெண்டாமுதலாரால்ஃ ௨ சப்பாவுபெஞ்சாசா 
ம்பால்வருணர்க்னுரிய.இவ்விதியால் வெண்பா பிராமண சா 
யாம், (௬) 

அரும்பெறலயாச்சையைப்பெற்றடயத்சாநி....... * 

பெரும்பயலுமாற்றவேகொள்ச - கரும்பூரீழ்த.... * 

சாறுபோத்சாலவும்பின்லுகவிமற்ததன்....... ட ஆ 

(ar gGun ர்போகுமூடம்பு உட ட வட்ட வ டி டடத 

(இ-ள்.) பெறல் பெறு தற்.௪-அரும்-௮ரிய-யாசீசையை - உட 
லை-பெறீற - அடைந் த-பயத்தால் -பலனால்-பெரும- பெரிய- பய 
அஆம்-தருமப்பலனையும்- ஆற்றகே-மிகவே-கொள்ச- கொள்ளச்ச 

டவீர்சள்-சரும்பு கரும்பிகிருழ்.த- ஊரத்ச (ஆலையாற்) பரவி 

ய-சாறுபோல்-சாற்றைப்போல சாலவும் மிகவும் பின்னுதவி 
(அக் சிருமப்பலன்) பிற்காலச் து,சவியாம் ௮.சன் அக்கரும்பி 

ன் சோ. துபோல் சச்சையோல உடம்பு உடல் போரும் ஹு 
நிதபேனுக், (௪ ௮, ) 35 (இ tb) பெறுதகர்கரிய உடலடைந்ச 

L180 6) oie ual averdtadencback அப்பலன்கரும்ப 
ஞ்சாத்றைப்போலாம் உடலசன் சச்கைபோலாம் என்பசாம்: 

௦ ஈப்பருற்கலமே ழே ௫ பகன் அூல்கிளச்கத்திதுங்காண்ச



w 9) ௮றன்வலியுறு சீ ௪: 

te நிங்கள் -தோன்றுஎழுவாய்-சொள்கப 1 யன்ஃதெ Ln gh ge 

௮கசை. & எவ். சைப்பிறப்பிலுமக்கட்பிறட்பு மேலாசையா்,௮ 
ரும்பெறல்யா ச்கையெலன் ரூர். (௪) 

அறம்பாட்டிக்சட்டிடுராசாலைச்சொண்டார் பட 0 
அரும் பெழமுரி சா சவர்சாரீறுபராண் - (வாம்... ஆ 
வருர் தியட௨ம்பி் படசாசொண்டாரீகூற்றம்.... சே 

வமு,ங்சாற்பரிவிலர் பவ அவக வக வட சகட்ட டட கட ட ஆத் 

(இ-ள்) சரும்பு - கரும்பை - ஆட்டி - ஆலையிலாட்டி - சட்டி- 

வெல்லக்சட்டியை- இறுகாலை.;இளைமையில - கொண்டார் - கொ 

ஸ்டவர்கள் - அரும்பு - அச்கரும்பின் துரும்பு - எழுரீ.அ - தியா 
லெழுநீது -வேல்கால் -வேவுங்காலதீசில் - உண்டு -யெிடச் து. 

்யர்-ுன்பதிதால--உழவார் - உருதீதார ல - உடம்பின் 

உட்ம்பாலாயெ -ப.பன்-சருமப்பல? வடர 1- பிரய சப்பட்டு- 
செ.ண்டார் - சைக்சொண்டவர்சள் - கூச்ற 1 - இடம வரும் 

சச -வரும்போது -பரிவது- கருறி தல தூ ம. “ல்லாச 

ரீசளாவார்கள் (௪று) RB 'இ-ம, டெயலசகட் ட்டம் Glan wer 

டவர்கள் சராம் எசகளை டேெங்காலச் தூ Su The TOM ஸி 
அ சபாலஉடர்ப!ல) இப சரும பலனைக் க உடல எள வம் 
er Gunde 'ய்ப்டாரீகள் என்பத, ம... பயல் ம கிம்ச்ார 

டாரீ-௪ -பரிவரர்லர் - ப, வ (டூ. 

இன்று * சொலன்றுசொலென்டாசெ (னர ற ப 

பின்றைபேநின்ற ஜகூற்றபமன்றெண்ணி., வட்ட ச 

மெ am ay A oor BS வையொல்லும்வல க்யான் ௨. தோ 

மருவும்னமாணடாசறம் வ ரர. 

(இ-ள்.) இன்று சொல் - இன்றைகீோ. தன்றுகொள் காளன் 
கே!-எஸ் ூமகால -என்ஸறச்கோ- என்த வாடப்) தநெண்டு 

- பின்றையே - பின்னையே- நின்ரலு fine றது - கூற் 
மென்று ன இய மனென்று - ஏண் ஷி - நினைத்த - தபல வ பாவ 

ங்சளை ஒ ஈவுமின் - நீடகுக்கள் -மாண்டாரீ- ஈபரியோராத்சொ 
ல்லிய -அறம் -தருமங்களை -ஒல்இும்வகை௰ால் -கூடிம/மா கமம் 

வுமின் - பொருது . படிசெய்யுக்கள். (எ-று) 2 (இ-ம்.) 

இயமல்பின்னே திரக் ரூனென்றெண் உரி 6 (10608 S885 

tau ge seeli wed rs user, ti நீம்சள்தோன்றா எ 
முவாய் - ஒருவுமின் -ப - இயலை - 9௪ -நீங்கள் - எ -மருவுமின்- 

ய்“ றம் - செ -[அன்றுமசாலென்ற துவாழ்ந or ag (Lp ip Gas 

னீனு மனமயும். | (ar) 
யு  தெயலக.,ப்பியம்-கொட்லேபையம், மை



அற். வலியுறுத்தல், யக 

மச்சளாலாயபெரும்பயதனுமாயுங்கா .... டவ வந 
லெத்.துணையுமாந்றப்பலலானறாற் - ஜெச்சு....- 0 
வுடம்பிற்ேயொப்புசவு ெய்சொழுகா தம்பர்ச் + # 
பெர் தண்ணப்பண்ணப்படும் .. ... கடவ ப பந்த 

(இ-ள் )மச்சளால் -மனிதரீகளால் -அஐய - உண்டாயெ- பெருஃ 

பெரிய- பபணும் -விளைவும்- ஆடிங்கால்- அசாயமிடதீ௮- எத து 
ணையும் -எவ்வளவும்-... து.ற்ற-ப0௪ - பலவாளுல் - பலவாயிருற்தால் 

சொச்ச-டொருநீதிய-உடம்பிழ்சே - ௨ வச்சே -ஒப்புரவு -௪ ர 
ப௦்திை- சபி ஜயண ஷி ஒழு கா து-சடவாமல் -உம்பரீ -எவரீச்ச 

த்தில்-கடம்.து-இறு ர். ஐ-உணண -அதுபவிச்ச - பண்ண -தரழமுங் 

சள்செய்ய-படிம் -த தம்.(ஏ-௮ு.) % (இ.ம்.) நீஃ்கரங்களூடலு 
க்குக்சருமச்சைச்செப்யாறு- சுவர்சசசீிலிருறீசறுடவிசலத் ௧௬ 
மதத்தைச் செய்யுங்கள் ஏன்பதாம், ஸு நீங்கள்-தோன்று எழு 
வாவ் பண்ணப்படு ப .-ப-௮றங்களை செ. (a) 

% உழக்குரீ றணைடயதோராலம்வித் திண்டு... வ a» 

(2 ப பரிஹதியயற்தா அங் - கழப்பயலுற் . ௮௨ தே 
தாலம் பிகாபினுழ்தக்சார்கைப்பட்டக்கால் , . தே 

வான்சிறிசாப்போர்திதுவிடும் ...... ... பட ட உத 

(இ-ள்) உறக் ஒம் - இன்ளியெுுச்காம் - தணைய - விளை 

யுடையது - ஓர் - ஒரு - அலம்வித்து - துலமவிதையானது - ஈ 

உடு -ெொருங்பெளரீரது - இரப்ப -மிசவும் - நிழல் - நிழலை -ப 
நீதா அங்கு - கொடுததாற் போல - மறம் - தருமக்தின் - பய 
go பலனும் - தான - தான - இறிதாயிலும் -சிநியதாயிரு 
ர்ன் ஓம் - தக்கார் - பெரியோர்கள் - சைப்பட்டக்சால் - கையி 

பட்டால் - வான் - ஆகாயம் - சிறிகா- சிறியதாக - போர்த்து 

உிமம் -0ஒ.விடும். (௪-௪.) இ: (இ-ம்) ஒருஆலம்விை வளர்ற 

_அிமிகவுமநிமலைக்சொமித் சாத்போலத்த ஈமப்பலன் சிமிசானாலு 

்பெரியோரீசையிற்டகொடுசப்பட்டால்௮அப்பலன்வானிலும்பெ 
றி தாயிருச்சும்என்பதாம் (௫ அ௮றம்படன்-எ-போரீ த்.துவிமிம்- 
LJ- [ உறச்சூ ௦ என்ற ௮-உ௰ங்குமெனக்கூமிலும்பொருறீதும்.] 

வைக லும்வைசல்வரச்சண்டு
மஃதணரார் வவட இத 

வைசலும்வைகலைவைஞமென் தி. பூறுவர்.. த 

வைகலும்வைசற்றம்வாஜ்ராண்மேல்வைஞசல் ov H 
வலைகலைவைத் துணராதார் ve ov உவ சவ டட நத 

(இள்) வைகலும்- ராள்தோறும்- வைகல்- தாள்கமிதலை- தம். 
சம்முடைய- வாந ராண்மேல்- அயுள்சளின் பேல்- மை கு. தல்வை 
gs - செலவுநாளாசவைதீு - வைகிலை - அநீதி ராரட்சளை- உண 

௦ ஒரும்பதக்கொதிதவ கசடு மத்தில்விசவமறசிஎனா ௧௮ பூ



28 அறன்வலியுறுத்தல 
rrsct« ௮அறியாசார்-வைசலும்- சாள்சோறும்- வைசல்வ.- தம் 

வாழ்.ராள்ச;ிவுவா- கண்டும்- பார்தீறம்- ௮ஃ- ௮, சனை- உண 
ரார் - அறியார் - வைகலும் - சாள்சோழும்- வவகலை- ராள்ச- 
வருமென்று. கழியமென்று- இன்பு றுவரீ-இல்பதீதையடைவ 
ர். (௭-.) இ (இ-ம்.) சாள்தோறும்சாள்செல்லுதலைச்சம்வாம் 
ராண்மேம் செல்லுசலாசவைச் தற் மாட்களை யறியார் நாள்தோ 
௮ர்தம்வாழ்சாள் செலவுவரச்சன்டமேதையதியாமல்ராள்சோறு 
ம். சாள்செல்லுச.லுச்சின்பதிசையடைவர்என்பசாம். (ன உண 
சாதாரீஎ- இன்புறுவரீ-ட-[ இஃ்சசவல்வெண்டா. 1 அசலல்லெண்் 

பாவடி.நிலைபெற்று சீ, சர் நிலபெரா் உம் தொடைநிலைசெரியா௪ 
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தூயாதன்மை: 

ரிச்சிரசன்தோர்தோலறிலும்வேண்டேே வ... * 
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| * கொல்லேயையமசைதிலைக்கூ றீழே.] (4) 
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பைம்மறிய பீபார்க்சட்படும் . a 
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டலவிடமாய்- பொய் - மலம்களை - மறைகசூம் - பறைச்துவைக் 

இருக்கும் மீட்போர்வை - மேற்போர் உடையால் - மாடீடுத் 
அ-பெருமையுடைய- உடம்பானால்- உடலா தால்- மீப்போ 
ர்வை-மேலேயபோர்த்தபோர்லையால்- டொப்- மலங்களை- மறை 
யா-மதிச்சூம்-காமம்- காமழறகர்ச்சியை- புசலா.து- இச்சிபாு 

அதினை - அவ்வுட லை- பைம்மறியா- உட்புமர்இரும்பியடையைப் 

போல:பார்க்சட்படும் - நோக்கத்தகும்- (௪-.ற.) பைம்மதியாப் 
டார்க்சப்படும் - பாம்பினசடைலாய்ப்பையள் மதிபட்டவிடம் 

போலப்பார்ச்சப்படுமென்பாருருளர: 9 (இ ம்.)மலங்களைம 
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* தச்கோலழ்தின் றுதலைநிலறயப்பூர்சூடிட் we oe ந் 
படொய்க்சோலஞ்செய்யலொழியுமே - யெக்காலு ... * 
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கண்டுகைவிட்டபாயல் வடவை வ தக டக ட ட வல வநத 
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க்ரூண வதி den dou omg goo gy வெறுத்சவுடதுக்கூச்தாம் 

லச்தின்று பூவைச்சூடினால உள்ளிருக்குமலங்கள் போய்விடு 

மோ எஃபசாம் 3 மலம்-தோன்றாஎமுவாய்-ஓமியுமே-ப- 
* [ ஏலமிளகுவெம்நிலை மூலி ழ் தீச்சோலமென்றே சாழ்றப் 
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சண௰ாராஈமைகண்கொடழு CB QUE vee vee vores 

(Q-cr.) eci-e dulGQe@ui-ft- easa s-els ரீசக்கார- எடு 
BST LG; ங்க க- கூன் மிட்டன்ன- C9165 69 GC Lin grin 

கண்சலச்கறா டப. Piet ம-ஞுணதீைத-சண்டு- டார்கற- ஒழுகு 

வேன் - ரடப்டேம் தெள் - முதவித்த - றீரீ- சலத்திஓள்ள - 
குவளை - நீலோத்பலததைபும்-சயல் - செஸ்டைமீனையழு. Ca 
ல்- பேலாயுதத்சையும்- பொருவென்று- ஒப்பென்று- கண்ணில. 
ஞானக்சண்ணில்ல। ௪-பூல்- அதியமான மாக்கள்-மனி் ௪ ரீசள்-க வம் 

2-ளன்மனல சச்சவலைப்படுத் த -விவே0னோ - யான் தற மச்சை 64 

GaGcr(ar-g.) (இ-ம்.) தங்குச்சண்சளைப்டே லட்பெஸ்கள் 
கண்களைக்சண்டுரடம்டேன்௮றிவின ரென் 29/2 சவலைப்படு 
PPLE துறவச்தைவிடுவனோ எல் பதாம். டுத் யான்-௪- வி 

வஜோ.ப) [தொகுபெயர்வே2்றுமைத் தெ.டரீயபெடரன்ன 6 
வியத்திரிய விவ: ச்சமியைர்சாச்சொலகயேநுவ்விதிய£ல் நீர்சளை 

PASSA os DAH Qu IS x] (௪) 
மூல்லைமுசைமு மவன் முதிதென் திவைபிதத்றுங் ட 
கல்லிப்புன்மாச்கள் சற்ற , விடுவஜே........ பதி 

வெல்லாருங்காணப்புறம்சாட்டுதீர்ர் ஐ.ச்ச nie He 
பல்லென்புகண்டொழுகுவேண் பட வட்ட வ ae 

(இ-ள்.) எல்லாரும்: யாவரும்-காண, ௮ .றிய-பூறற்சாட்ட் ௪0 
காட்டில் உதிர்ச் து-உதரீர் ஐ-உச்௪-ச6௪ ட்0ற- பல்லென்பு4 
ப்ல்லாயெலெறும்டை- சண்மிஃபார்த் த - ஒழுகுவேன் - டிப்போ 
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ள் மு௮வல் - அப்பற்களை - மூஃ்லைமுசையெ.3 ௮ - முல்லைய 
௫ம்டிப or gh Le BO ger gy - முச்சதன்மும்- இவை: இவைகி 
far - Seg gid - GC BIOS vl ader- சல்வியதியாதா 
புல்- ௮2 பமான-பழாச்கள்-பணிஎர்கள சவர்ற (ஏன் பனலதக்)சங் 

[2௮] ட்பமித த-னிடுிய (3 fon, - use w gaa L gov wed Dei Se! எ-று.) ஆ 

(89-ம்.) சோம் 9ஜுடரீநி. தூடெச்ச பபக லெலும்பைக்சண்டு அட 
ப்பேன் அதிவினரீ பஸ்கள் வ மியிபலன்மன சைக்சவலைட்படுத்து 
யான் துறவை வியோ என்பதரம். ரு wad oar 

௮ ப- [0,00 pew eicn aed dof cus மிறசைமிலை, யப்பாலிரண்டெ 
er )Lon, ain wo, F] (௫) 

கு ப,வ்4 மூயுங்.குழுதியுமெல பூழ் வ வட ஒவ டத் 

௦/சாடாாமபம எயாடுமீதாலு - மிடையிவடயே. ச் 
© a BH [00 ம்்வமும்புமாம ந்தி. ம் வடட டை HB 

பொதருறத்றி வீர்க்சோழைய ள், ப ப ட பப தத 

(இள். கு.ரம்-குடலும்-கொழுவும்- மூளையும்- குருதியும்- 
2 A ocpu- என்பும் - எலும்பும்- தொடரும மிசாடர்ற்க- மரம் 
பொரி மீரமடடன-சோலும் - தோலும்- இடைஇஃடயே நழி 
தீம்வாக “பைத்சால்ைவககைப்பட்டாதடியும்- இறைசகியு ௨ வழுபு 

ம்-நினாழு Oh bx yu இவதக்றுள்- இயவகராள்- ச்ர்ங் க வல 

யாள்-குளி!2,சம லையையுடையவள் எத்திறதசயள் - எழ்ப தித் 
வ சயுமடயவள்(௪-.று. 2(இ-ம்)௬ுடஃ்மூளையுதிரமெது.டபு0 2௮ 

புதோல் இமச்சிறினம இவற்றுள் - மலையலரிற்தஉள் எத்தன் 

லடியுடையவள் ஏன பதியம் (ர் கொலையால் - of எததிமத்தாள் 

bie bod pl சை, (ஸ்) 
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ப்ட் ன்மை, 
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அதிக, 
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அறிவு: 
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௭-அற்ப்பர்-ப, (௩) 

அளன்ப்ம்பல ராரா ர் தபொருராளே...0 ப பாக. 

யின்பமேசாமு௮வரோழையா ப் பென்ப வை வத்தி 

பிடைதெரித்தின்னமைமோக்சிமனையா.... பி 

றடைவொழித்தாசான்தமைத்தாரி.. பட வப் 
(இ-ள்.) ஏளழபார்- அறிவில்ல -ரீ-பல.ராள்-பல.சாலமும்- அன் 

பம்-றயரத்தை-உழழ்தும்- அறு வித்தும். ஒறாசாளை- ஒரு,சர 
ளில்கரும்-தஇன்பமே-சசத்தையேகாமு.றகர்-இசசிப்பார்- ஆர் 

, தீமைநீதாரீ- அு.றிறுடையார்- இன்பம்-இல்லாழ்ச்லசயின்பத்தின்4 
இடை. -வேறுபாட்டை- Osis g- ௮.றி72- இன்னாமை-அுன்ப 

Jue ரோச்சி- பார்த்- மனையா௮- இல்வாஜ்ச்சையமியின்- 

அடை-சம்பத்தித,ச-ஒழிற்தார்-நிங்கெொர்(எ- ௮.) (இ-ம்ட) 
அதிவில்லார் இல்வாழ்ச்சையின்பத்தை யிச்சிப்பர், ௮.கிவுடை 
யாரீதங்வில்வாழ்க்சையின்பத்தை விஃட றில்குவரீ என்பதாம் 

2: அ-.எழை பார்-எ-சாமுறுவர்: ப-இல்பம்-௪- அன் தமைத்தாசி 
எ-ஒழிச்சார்-ப- அடைனவ-செ- %[சனிபசையென்றாவிணேய 
சையென்றா,விசணடென மொழிமஞரியல்புணர்த்தோரோஇவ்வி 
தியால்இன்பம்இணையல௫.] : (௪) 

சொன்சோசழிந்தச் மிளைமையுமில் னே... படை வநத 

பிணியொடுகூப்பும்வருமா 2 - றுணிவொன்றி.. * 

பென்னொ0ஒமாசெழுசெஞ்சேபோதியோ...... * 
தன்னெற்சேர மக்கு Lee peek one nee anae படக வயத 

(இ-ள்.) துணிய-லவிசலை-ஒன்றி- பொருச்சி- என்னொ 
என்லுடன்-ஞமா த..தலோசியா ம-எழும்-எழுவெ்ற-ஒ2ஞ்சே' 
ஒமனமே-இளைமையும் - இசணைமைப்பருவமும் - சொன்னோ 
பயனில்லாமல்-கழிதீதன் துட்றீல்பெ௮-இன்னே- இப்பொழுதோ 

பிணியொடு- முப்பிணியுடன்- மூப்பும்- சள்ளசமையும்- ௮௬ 
மால்.வருமாகையால்: நமக்கு- மமக: தன் னெ தி.பிழட்ப அ. ரல வ 

மி-சேோ-பொருழ்ச-போதி-வருறி(எ-ம, $* (இ-ம்.) wus qe 
ன்படாதெழுநீ அசெல்சன்றமல மேதிளைமைநீக்கிமு தமைவரு 
மாசையால் நமசருப்பிறப்பறும்வழியில்டொ ருத் தவா என்பதா. 

coi நெஞ்சம்: ஏ- போதி-ப-போசல்- வருசல்- இச-ழ்போ இக? 
வருஇியெல்றாயித்று - போதியோ - ஏன்றதற்னு -போகிறாயா 
பென்பாருமூளர், (@d 

ioe ண்டனுணத்தொடுபச்சட்பேறில்லெனிலும் வ ஆத 

™ Ci ied ao



yay 

பூண்டான்சழித்சம்சருமெயாத் - பூண்ட“... படத் 
மிடியென்லுகிசாரணத்நின் மேன்முறைச்சண்ணேச் 
சடியென்றார்கத்றதிச்தார்..... பட்டை வடவை வட வடர 

(இ-ள்.) மாண்ட இபருமைடொர௫நீதிய -சணசொரடு-ரற்ரு 
ச்செ ட-மச்சட்பேறு- மச்சளைப்பெ௮சல்- இல்லெனினும்- 

(மனைவிக்கு ]இல்லையாலதும் - பூண்டான்- விகாசஞ்செய்தவன் 
சழிழ்தத்கு-அ௨ ளைவிமித 2ீனா-௮ருமையால்- அரிசாசலால்- பூண் 

ட,சான்சொண்ட மிடியென்னும் -வதுமையென்னும்- காரண 

திதின்- எதுவினால்- shpHgert- பெரியோகள்- மேன்மை 

ச்சண்ணே- மேலாதிய துற நவொழுச்சத்தை விரும்பி-கடி யென் 

ரர் (மணஞ்செய்யமுள்ன மேயில்காழ்க்சையை)விட்டுவிடென் 

ராரீசள்( எ-று 24 இ-ம்.) சச்ஞணமுமச்சட்பேறுப ணை விச௫ல்லா 

இருந் தந்சொண்டடனீக்காகழ்கரிதாதலாள்சரித் மெல் ரிகா 
சணத்தாலேலுர் அதலழசீரைவிரும்பியிலலறத்ள ௪ தீகசென்றுர் 
BE EF 0b orn Gay கற்றறிம்தா/-௪-கடிமென்றார் ப. (௬) 

ஊகடிச்சாங்கொண்டவிசதங்களுள்ளுறையத் .. ஆ 

தாக்கருநீ தன்பங்கடாற்தலை - வறீதக்கா ஆ 
வீச்2றிராஉமுரவோரோசல்லொழுக்சங்- வக டட உரக 

* Br 5 * Bar ag eat வவ்விய ச கடட ட ட வை வ வை வடி 

(இ ச்:) ஊக்த- உறுசிகொண்டு- தாம்- தாங்கள்- கொண்ட 

தல்லெழுக்சமாசகிகொண்ட - விரதங்கள் - தஉற்சள் உள்ளா 
டைய-இருதய$கலங்க-தாக்கு- தாங்குசற்கு ௮ரும்- அரிம- எ 

பங்கள்- துய, ங்கள்-தலை (தம்) மிடத்தில்- வழ்சச்சால்- வநீதா 
ல்-றிக9- சள்ஸி- நிறாஉம்- தட்கதோதீதவச்இிேநிறு ian உ௱ 
வேரோ-௮திவுடையோரசே-ரலலொழுகச்சம்- ந றவொழும்ச் 
ை-காச்சூம்-சாப்பாற்றும்- திருவத்திஉரீ- சிறப்மி?- யுடையார்- 
(௭-று.) ff “இ-ம்.) அதிவுடையோரெ தீறுவ்பம்வரினுமன் துட்ட 

த்மைச்சமத்துத்தவத்தைக்காப்ப/என்பதாம். ர உர, 4-0 
திருவச்சவர்-ப-தாம்-௮சை-தாக்கு-விசாரம் * [இயம்ப கட 
பெடைசெயற்சையளபெடை, (i Op Fg Cu pa Quer wGew « 

தூலளபெலட,யொழற்அப்பேறளடெடை யொரோவழிச்கூடி8ல 
நீதெனமொழிபவளஎபெடைபலைதாங் , குறெழுத சளபெடை 

தெட்டெழுத்தளபெடையொற்தெழுத்தளபெடை யெளகவொரு 

மூன்றாய:மொழிமய சலிடை 67 மேன் தினும்வருமேஇவ்விதிய ! 

ல்திறாஉம்குற்தெழுத்சசபெடை.] (ஏ) 
தீம்மையிசம்ரீசமைசாம்பொறுப்பசன் திமற் cor 

| , தெம்பையிசழ்த்களினை ப்பயத்சா - இம்மை. * 
9 “இலகச்சணச்செொத்தடழிபியல் ௪ ௫.  



உ.. வே. சாமிநாதையர் நால் நிலையம் 
சடைய திர்ன்னை.20, உத் 

பெரிவாப்திரயத்அவிஞ்வர்சொ லென்று வ பவ இத 
பரிவ.தாஉஞ்சால் மோர்கடன் கக வ கைட வயத 

(இ-ள்) சம்மை - தங்களை - இசற்ற்சமை - இசழ்ரிஅபேனை 
வறறை - தாம்பொறுப்பதன் 2 - தாங்கள் பொதுப். சல்லாமன் 
சம்மை - எங்களை - இசழ்ந்த-இசம்நீதபேசய - வினைப்பபதீத்௱ 

ல் - தீலினைப்பயனால் - உம்ம - மறுபிறப்பில் - ஏரிவாய் - தீயி 
உப. இய - நிரய து - சரகத்தில் - விஞ்வசொன் று - விழ்வார்க 
ென்,று-பரிவு ௨ம் - இரச்சங்சொள்வதும் - சான்றோர் . பெ 
மியோர்கள் - கடன - கடமை எ- ர) (இ-ம்) பெரியோர் 
கள் - பியரவைதலைப்வொறுப்பசன் றியுப்வைஐஉரீகள் பச சத்தில் 

விற்வார்களெல் திரங்குவார்கள் என்பதாம்- (சால 0ோர்- ௭- 
எகிட்ன் -ப-ம.றது கொல்-௮ மைகள், (௮) 

மெம்வாம்சண்மூக்சூச்செவிபெனப்பெர்பெற்ற - டதத 

வைவாயவேடசைய allel fot dé - கைவாய்.. த 

கலங்காமற்கா தீனய்ச்குமாற்ற இடையாள் voscsseseee ae 

விலங்காது * GP Dow grid. ப வடை ட ete centres வந்த் 

(இ-ள்) மெம்- ௨உடதும்-வாய்- வாயும் கண்- தேதஇாழும்-ூ5 

ஃர- ந சிபும்- செவிஈ காதும் - என- என்று 2சால்லிய - பேர் 
ெெ.௦ற- பெயர்கொண்ட-ஐவாய “22 ரீஇட்மாகிய “ ேட்சை - த் 

சையைபும் - அவாவினை - உசாத்சால்வமுமாசையையும் - கைவ 

ய-ஒழுச்சிவ ழி பில்.கலங்சாமல்-கல்சகமலடயாமல் -சாத்ழுூ காப் 

Lua 0 உய்க்கும் - தன்னை நடதீலும்- ஆற்றலுடையான் - வல்லி 

மையுடையான்- விலங்காது-தவருது- வீமி,மொட்சவீட்டை 5 
பெறும் - அடைவான் எ - று.) 9% (இ.ம்) ஐ௦பெ!திசளையம் ஐ 
ம்பூலன்களிறழ் செலலாமறிகாச்சூம் வல்லடைடயுடையவன் மோல் 
ELD DL. oy 16 art 2” ஆற்தலுடையான -௭-ெபெழும-ப் 

சென்பமேமீனரச்சஸ்ே தள்ளா வ பட டவ டதித 

சிலியமேகாழுறு வோழையா - FT OST lal வை HB 

வியைதோஅமத்தகவின்னுமைதோசமம். set oeye HE 

பசைசல்பரியாதா * மோல் - w- ம் பட்டை நத 

(இ-ள்.) எழையார்-.றிவில்ல ர பன்பபேடதன்பதிதையே 

பீதூர- மேன்மேலும்வ-க ண்டும்- பார்திதும்- துறஅ- இறவத 
தத்தை-உள்ளார்-நினையார்- இன்டமே- இன்பத் தயே- சாமு 

னுவரீ -இச்சிஃப.7-மேல்- மேலடயபினோர- இன்பம்- இன்பம்- இ 

சதோறும்- இசைதீதுவருற்ோறும்- அதீன்- அவ்வின்பத்தா 
ல்வரும்-இ.ரிவ ௦: அன்ப மில -த. பார்தது பகலா 

0 Co iswtp Bod வீடெயன் எபபடபடலீடீமடெ! ௫9௯ 
 



mw றவு, 

அவ்வின்பத்திம்பொருச்ுதலை-பரியாறு இச்சியார் (௪-௮.) 2 
(இ-ம்.) அறிவில்லார், இன்பத்தையி சசிப்பார் அதிவுள்ளார்அவ் 
வின்பத்தையிச்சியார் என்பதாம், (௪ எமையார்- ஏ. சாமு வ 
ர-ப- இன்பம்-செ- , மேல் எபரியாறு-ப-பசைசல்- செ *% விரு 
திஞூன்தியும் விளங்குமுயர்நிணே இவ்விரியால் மேல்என்ற வி 

குதிகுன் திய. (6) 

Maar PDD. we 
PUREE ES PEELS Le டத Ra 4. Peet aT EES 

; ce Wy ge டி படின் சய we oP tee டமி ee Mea 

௬௩
     

எ-ம் pAstrh 

தின பி ப ம 12 
3 பட ௮ ny படி க 

் ES தொட்டுக் பப இச் தையை 

ஜஃதாவ௮-சே:பமில்லா திருக்குர்; எமையைச்சொல்று சலாம் 
மதித்திறட்பாருமிறச்சமதியாஃ... வட படுத் 
மி௫த்திறட்பாருமிறச்ச - மிதித்தேதி... ப... ஆ 
WPL he லை ?மலிருதீசலாலததிவார் ... ட ஏ. 

BAL GS LN CT COLD BOW vee noe டைவ வட பப 

(Q-ch.) மதித் த-சனஞ்செய்.து- -இறப்பாறும். - உடப்பவரும் 
இதச்ச-நடக்கட்மிம் “மதியா: மதிபாமல்- மிதித் து- அவின் 

செய் ௪. இறப்பாரும்- சடப்பவரும்- இறக்ச-தடர்சட்டும்- மிதுத் 
தேதி-௧. லால்மிதித்ேேறி-சயும்- ஈபான தும்- ஈலை ?மல். இபதீ 

ன் மேல்-இருச்.சலால்-இரமுக்சைபால்-௮ஃ-௮ வ்வியினிபல்பை- 
௮அதிலார்- ௮அ.றியவாகள்- காயும்- சோபிக்கும்- ௪சமின்மை-கோ 
டமில்லா திருச்கை-நன்று -ரலஃல.து (எ-று) 4 (இ-ம்.)மதிழ் ப 
*டப்பவரும்நடச்சட்மிம்- மதியா ச, சடப்பவரும் சடக்சட்டும் SH 
pGuGadu mapy.GuGeAiGhiné sara see mouMual Sp 

ர்மேந்சோபமிக்லாதிருச்கைநன் ற என்பதாம் 62 சசமின்மை 
ஏ-தன்.று-ப, (க) 

தண்டாச்சிறப்பிற்றம்மின் & ஓயிலாத்சாங்காது * 
சண்டுமியெல்லா த். தறப்பவோ - மண்டி: பட்டு 

உடிபெயராதாத்றலிளிவத்தபோற்தின்ஃ.. one ose i 
முடிகிற்குமுள்ளத்தவர்.. “ட வ வடட ae ai 

(இ-ள்.)மண்டி-செருக்க- விட. பாதங்களை: பெயசா.த-பெ 

யர்த்துலையாமல்- ஆற்ற- மிகவும்-இளி- இழிலு- வற்திபோ்தில்4 

வத்திகாலத்ரில். முழி.ிற்காம்- (எண்மிபியவற்றை) முடிச்சூம்- 
ai arg oa Loar evel ise G ana i ~ தண்டா- செடாத- ap ப்பின்- 
“ ௦ சம்சத்தார்செங்த அரியவிதிச்சுற் இரம்க 
 



arth sion te 

சிமப்புடைய- தீம்: தமது இன்னுயிர் ஃ இனிய வுயிலா - தாந்த 
அ-காச்சாமல்-ச்ண்டுநிரெல்லாம்- Garba ஸ்டவிடபெ.ல்லாம் 

அறப்பவேர் - உயினாவியவொர்சளோ ச-று ) இ (இ-ம்) மிச 
மிழிவுவர்,சகாலீத் தில்தினை தகவ் ைமுடிச்குமவஙியுட்போ 
ர்சோபங்சண்டவிடத்தி BiG oro feet என்பதாம். ERA 

ளத்சவர் எ துறப்பவேர -ப. (e.) 
சாவாசொ ருவன்றன் வாய்திதர்.தசொல்லுஞ்சொ& 

லோவா சேதன் ஊைச்சுசலா - லோயாதேச +--+ He 
யாய்மீதமைநீதசேள்வியறிவுடையா செஞ்ஞான் gy ade 
சாப்ந்தமைந்தசொல்லார்கறுத் த wr ne oes cine 

(இ-ள்)சாவாத-( சாவைக்) சாச்சாமல் ஒருவன் -ஒருவஃ்-தன்- Bere 

அ-வாப்சிறர். து வாயைச்திற் த.சொல்லுஞ்சொல் - சொல்லுங் 
a Des Oar pack do TBP unod- தன்னை- வை உனையே- சுடு 

PATH GOD யா. ஒழியாமல் - ஆய்நீது-பல நூலாராய்தி 
௮- ௮மைர்தீ- நிசம்பிய-சேள்வி- சல்வி- அதிவுங்யார் -விே 
EP HL WI ர எனஞ்ஞான் னும் - எக்காலத்திலும் ன காப்நீ த-கே௱ 

பித்து ௮மைர்த - கொடுமைநிறைந்தசொற்சளை - கறுத்து- 2 

றி. சொல்லார் - சொல்லார்கள் of ph %( இ-ம் )௦ருவன்தா.எவ 

க்சாவா து பிநணசேைறி சொலவானை தல்னைசசுமிசலாம் 
Huda mur ரெஃசாலத்நிலும் கோபிச்துச்சொட்ஞ்செ..ம் 
ளெச்சொல்லார் என்பதாம் (௫ அறிவுடையார். எ-சொலலரீ ப 

விமைந்ச - செ- ஏகாரமிரண்டும்- அசைகள், (aa) 

தேரீத் துநிகரஃ்லார் நீரவ்லசொல்லியச்சா........ 
0. ர்ச் துடெகுளாரீவிமுமீயோ - சோர்த்தசனை .... * 

யுள்ள த்சாலுள்விபுலாத் தராயூர்கேஃ்பதீ வத 

அள்ளித் தூல்(முூட்மொர்டம் படில 1 படட பக டட ௨ இத 

(இ-ள்.) விழுமி டர் -பெரியபோசாவாவர்- நிகரல்லார். ஒப்பில் 

லார்-சேர்த் துஎரிரீத் ஐ. நீரல்ல குணமில்லாச்சொற்களை- சொ 
ல்லியக்கால்- சொன்னால்- வேர்தது- மனம்டழுங் 9. வெகுளார் 

கோபியார-£ ஜேமசன்-ஓர்ச்.து- ponds w- ௮.தனை- வைதிதி 
னை -உள்ளத்தால்- மனதால்- ௨ள்ளி- தினைர்து- உராய்- சென் 
ி-௨ஊளர்-உளரார் கேடப்-சேட்ச உரைத்- சொல்லி- துள்ளி 

19-82) தூண்-.தூணில் முட்டும்-முட்டிசசொள்வான் (௪-௮.) 

i (Q-1d.) பெரியோரீச பச் கொப்பில்லார்கொடுஞ்சொற்களைள் 
சொன்னாற் சோபியார் ழோனவன் பிறன் வைதசன நினைத்து 
ஊடரார்ச்குச்சொல்லித் தாணில்முட்டிச்சொள்வான் என்பசாம்; 
(ச விழு 32ய.ர் எ வெள 7-ப-ழ்-௪- முட்டும்-ப- தேர்த 

0 *ருக்சசல2சசம யாத! இட்றொழுந்வெவவேழகும



it i. தின Li oT மை 

ட 2 oof ர் னிலை சன் ம் அதக்து-விசாரம்., * [பல்லோர்படரீக்றமுன், bw, ; 

09g Derdnr es @@Q@einy davirgnsCp. Gis Gucd oO 

dhe 8 p.sigp Darn Gon. 0709) bo | (௪) 
இளையானடக்கமடக்சற்ேயொரு... ர்ச் வர % 

ளில்லான் சொடையேகொடைப்பப. Gop gd er * 

மொ௮ச்குமதகையு£னுடையாளன்.... வைட வரத் 

டொறுச்கும்பொலதயேடொ தைய வட்டை அவத 

(இ-ள்,) இளையான்-இளை மைபுடையஎன்-௮டச்சம்- ஐம்பொ 
திசளையடச்னாதல்-௮டக்கம்- அடக்கமாலது-களை-வளரும்- பொ 
௬ள்-திச வியம்-இல்லான்- இஉலா 2௨ல். கெஒட்யே- கொழுத்த 

ல.பயன்-பிர யோ சன யுள எ-சோடை கொடையாக -. எல்லா 

ம்-பாவும்-ஒறுககும்-சங்கரிச்சூம்- மஹசை- வெழ்தியும் -உரன்- 

வலத்மையும் உடையாளன்- உடையசுத்தவீ॥ல்- வபொறுசகும்- 

பெபொறுச்சன்றடபொறையே- பொறுபையே- பெ!தை- டாது 

மையாவம,(௭-௮.) * (இ-ம்,)) இளையவனைம்போழிய கரத 
லேயடக்கம கும்தல்லாச௨ல செயம்கறசேகெடையாகும் -௪ 
சதவீரன்மி அுக்கிதேபொழுமைபாடிீம்என்பதாம், i" 
அடச்கம்- ௭-முடக்கம்-ப- சொைஅ-சொலட- ப யெரனுற ௭- 
Ou ow p-L. (ட) 

கல 2லறிர்தல்னகயஉரீவியின்ஸச்சொல் .. ஆ 

லெல்லாரும்காணட்பொழுதீழு யட்ப - மோல்லை,.. ஆ 

யிம் தீற்றாுத்டையவிற்த நாகய்போற்றத்தங் ப. படர 
குூழடிமையானவாதிசசட்படடு. ... பட வைட ட 

(இ-ள்.) இமத்திரிததிடும் -நீத்ரால்- இருநீத்ரால் - ஒஉலை-€ 
க ரெம்-பை-படம்-௮விற்த ௮டங்கிய- தாசம்டே!ல்- 1॥சத்லைதட 

பேோல்-சத்தம்-றங்கல் தம்-௫3ல டய-குழ மைய ல - கூடூ.ப்ப்றட் 
யால- வாதஇக்சப்பட்ம் ஒ.றுச்சட்பட்மி.தல் உ சலவே- ஏதிரீதல 

60-எறிர்சாந்போறும்- aie fe G Lol oot aul eel - வாய் வாயிலவ 

௬ய்-இ ன்ஞச்பசால-கொடுஞ்செொத்களை- எல்லாரும் -யாவரும- 

மார -௮.றிய- பொதுதிதுட்ப்பர்- ச௫ச்து ஈடீட்பரீ- பெட்யோர் 
(எ-,) 99 (இ-ம்.) மத்திரிச்சஇருநீற்ருலடங்கிய preuGir 
டபெரியேடர்தங்கள்குலவொழுக்கத இித்களு சிச€ம்மக்கள்செல 
லிய கொடுஞ் சொற்களைப் போதுத௮ நடப்பார் என்பதாப, 
SR பெய்யோர். தோன்றாவெழுவபம்- உய்ப்பர்-ப- இழு ஸாக் 
செொல்-ச௪) (ss) 

*மாறராராப்நின்றுதம்மாறேறடாரீக்கேலாமை.... * 

யசதருமை பென்னா£திவுடையா - ராழறாமை 4 
மு பெ தன்றால் விளையிஷ் ௨௬ ௫.௨. 
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Cot {P&einsset செய்சச்சாத்றுமதவைம் எதி 
ன பேர்ச், ன்ஞுசெப்யரமைர்ன்'. யடி படலம் பைவ த 
இள்) பாரித.ரரீர்ப்- பனசவரர்ப் . நிசர்து தின து. 2ம் 2௪% 

நமா ப க்கக்க கக வம்ச, ‘ shat, » Dunes $ 
\g 7 OLD 8 14 ஆம்ருமைஃவல்கிவ்ம்யிதீடா மை-ன் சி et pee 

ஜிலாரீ்் திவுளைட்யார் 'முதிவுள்..ச- தற்ருபை: பொத 7 சதி 
Pisce - GCpisg-apt 3g De oy இன்பம் தீனை - oy obey 

neo Bt » செப்சச்சால்- செய்தால சாம் - சசிற்சள் - வரை 
உ அப்வ்சவரை- போதி மீண் - இன்னா - திங்குசளை-செற்யா 

மை - செய்பாதிருத்சல் -௪ன்றுஃ சல்ல gi ௪ ௮ *(இ- நீசம் 
cp Cer RitiuatGiode Son Bods ade aia Yard val vy 
ன்ற நிரடையோர்சொல்லார்- பசைவர் ன்பஞ்செய்தா out 
அரு£்குச் தன்பஞ்செய்யா திருசீதலே ல்ல சன்டசாம். ஜீ. 

அிமிவுடைபார் எ-என்னாரீ-ப-மற்று ௮சை, (௪) 
செடும்சகாலமே டி.லுநீசர்வெளுளி.. ., பபப டதத 

கெடுங்சாலமின்றிப்பசக்ரு- மடுல்சாலை, . ட. உ.ஆ 
நீர்சொண்டவெப்பழ்போற்றாளேதணியுழே w+ 
சர்சொண்டசான்றோர்ளெழ் படைய ட டவ உலவ தத் 

(இ-ள்.) நீசர்-சீழ்மக்களுடை ப-வெருளி-கோடந்நான,த. தெ 
காலம் அேரசசாலம்-ஓ உனும்- சென்றாலும்-தெமி்சால -செ 

ட்டு போங்காலம் - இன்றி- இல்லாமல்- பரத் தம் -ஒளரீர் றி. 
கும்-சர். சிறப்பை Bate -O sr oer ip. ருக் இற - சான்றோ 

ரீ- பெரியோர் - னம்- சோபமானது - ௪0ம்-தாய்சசம் - ௧௪ 
$ல-,சாஓத்தில்-நீர்-ரீரானது-சொண்ட- தொண்டி ௬க்த- மப்பு 
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கும்போ துயயமாகும் சாகத்றில் துடசச்தைச் கொடுக்கும் தீகண் 
௩௨ இன்பம் எச்சன்ைமயுடைய_ து எனச்ருச்சொல்லு என்பதாம் 

நீ -௪-க.௪-பஇ.ச்ப.௩-செ-௮ல்௮சை (௯) 
செம்பையொலஃ தின நிச்சிறிய 1 ரினத்சராய்க் டல 

Oar ihe ioe Ay ல்யா டோண்மாீஇ “UPAR. அ 

வலியா ழ்பிடர்பனை மே செல்றாரோமிம்மை த 

யனியாகியாழ, பண்ப ரீதி ப படவ யடை வடட வவட படத் 

HK 

ச்



தந்தி தஙவாமை: 

(இ.ள்.) செம்மை- செல்லவயரனமனம்- தன்றின்றி- ஒன் 
தில்லான - இதியார்- இதியார்கள்- இனதீதராய் இனமுடையவ 
ஈச.ய்- கொம்மை - திரட்டுயும் - வரி- சேம பும் ிபாருநீதிப-மு௫ி 
லையார் - மூலைகளை புடையபென்ணின- சேரன் தோளிகளை- 
ரீஇ-பொருரீமி - ஐம்னமை - முற்பிற்ப்பில்- வலியால்- தமது வல்லி 
ஊமபால் - பிறர்-அ.ர்மியருடைய - மனை மேல் - மனையவளிடத்இ 
ல் -சென்றார்- போன வரீகள்- இம்மை- திப்பிதப்பில்- ௮லிபாஏ 
- பேடிகளர்- ஆடி சுடச் சாடி -உண்பார்- உண்பார்கள் - ௪ ay 

Eh (Dc - poi wer Doon gs றி.பவர்சளியல் Stoo jane... out 
களாம்மூதிபிறம்பில் சம தவல்லயைால் பிதரீமனவிபைச் Cris 
திவரீசள் இப்பிறப்பில் பேடிசளாய்ச் கூத்தாடியுண்டா iso 

என் ப தாம்: (௫2 சென்றார்-௪-உண்பார்.ப-ஏ-முசை (௫) 
டல்லாசறிபப்டறையறைந் துதாட்கேட்டுக் ரர: 

சல்யாணஞ்செய் தகடிபுச்ச - மெல்லியற் த 
காசவ்பனையாளுமில்லாரள, வெல்ொருவ .... 2 MH 
னேதின்பனையாளைதோச்சு இடப வவ பவ ஒவ வநத 

(இ-ள்.) சரன் ஈபதினச- சேட்மி-கேட்டு பகீலார்-பலர௬ு % 
மிப-அறிபுபபஉ-பழைய கர் ௮-மணப்பறைபடித்த - கலய 
or Fh Os விவாகம்பண்ணி சடி.- காவலில் புஃக்-புகுர்.த-மெ 
ளி. பஃலிப - இபல்-இபலஃபினையுடைய-சாதல்-இச்சிக்கப்பட்ட- 
மனை பாளும் - மனைவியும். இல்லாளச - மலை வி.ாச - ஒருவன்” 
ஒருவன் oc Go- ௮பலாருடைய. மனையாளை: மனைவியை - Cor 
க்ு-டர்ச்சும்பார்வை-என்-யா.து- எ-று ) se (இம். ஒருவன் 

பிநன்மனைய ளைத்திச்மனையாளாகப்ப ரீச்சூம்பாச்தை யெ கி 

weer each cP தேக்கு ள் என்.ப-எடின்மனையாளை செ (ன்) 

அம்பல பலெ டு பவஞ்ச்தமர்பரீ இ ட ட ட டவ eee 

உம்பலன்பெண்மரீ இிமைறீ அற்று - தம்யூ ௨. 

நிலைமையினெஞ் சத்தான்றுப்புசசுபபம்பின் ... ச் 

றலைரக்கெயென்ன தடைத்து உவந்த 
(இ.ள்.)௮பல்- அயலார். அம்பலெடுப்ப.புறங்கூற -அஞ்2- 

பந். ஐ-தமா-௨ all னரீ-பரி இ-வ 1 நீத.வம்பலன் - அயல று டை 

ய-ெபண்- பானை யாளை- மா£இ- திழுவி- மைரீ த- " மபச்சுத்தை- 

உ௨ற்று- பொருர்தி- சம்பும்- நம்பியிருக்க நின ம பி௮..தில 
யில்லாத -ெஞ்சச்தான் -மனமுடையவன் - இட்ட 7வு-ி! பல பெ 

பாம்பின் -பாம்பின- தலை. லை: BiB om om gs - pacer 

டபமடைந்சாற்போலும்-உடைதது-உடையது(௪-ழு, ) 8 இ-ம்) 

பிறன்மனைவியைச்சமு அமயசச மடைந் து தம்பும படையவள் 

௮ுபவம்பாம்பின் சியைதம்கிளும்போ துள்ள என் பசல் 
owl



igi. பிறர்மைச்ற வாகும் 

(3 அப்பூசிவு உல்டழிபதப, (எ) 
ப௫.ரகெளிப்படாபல்லோர்சட்டங்க௱ ப பைத 

'உரவோர்சட்சர்மரோபோட - கொடிசே.. ர! 

விரவாருணா இப்பட லஞ்சியாபத் - அவவை வவைவ வ வட டந்தி 
சையச ுள்ச்சாநிவிடும் வவ வல வ வடட உத் 

(இ- ச்.உசவோர்சள்- விவேசெள்-சாமம்-சாமமான ஐ-பரலா 

பாவா டெளிஃபடா-மெளியாகாது- பல்லோர்கண்- பலரிடத் 
தினும்-தம்சா- தக்கா த-ழோய்-௮ச்சாமத் சால்வருரோயான _து- 
99 சாடி த-மிகவு கொடிய த்- விர்வாருள்- சல, ரவரிட தீத 

LS? EP ibe DDI BOO GB அஞ்சு பயறி.து- யாதும்- டா 
சொன்றும்- உனாடாது -சொல்லாது -உள்ளாறிவிம், டள்ளுச் 
குள்ளேதணியுழ் - (a-- ) இ இம்.) ஒதிவுடையோர்கள் ௧0 

மானது பாவாமலும் ெளிஃபடாம ம் பலரிட தீ ஐத்சங்காம 
லஓும்சலை. மிடச் சஞ்சச்சொஃல ுல்ளுச்குள்ளேதணீடம்சன்ப 

தாம். (3. ழோம் எ-.ழிவிமிம்ப--அசை-விரயாமுள். ஏன்ற 

* ஹப ரிடத்செ ன்பாருயுஎர்ச் [Gt Oop o'er (Ou 6 5 ge 
ப்பாடும்பே,இிவ்விறியாள் ஒஒகொடி துரெடி லள பை] (௮) 

௮ம்புமழ் ஓமல்ரீ-திர்ஞ BW gid பைட டைத 
(ம்: பச்சடி இர. iL Deh Ou - வெம்பிகு ப. * 

gai tins 60966), ren pani டட க க. 

மலத்தின்மஞ்சப்படும் வக வைட ர்க் 

(இ-ள்) ௮ம்பும்- அச்சமும் - அழறும் - a Silty’ - gf 
பிரசாசிச்கும்- சதிர்-ொணங்களை புடடய- ஞாயிறும் - ஞரியலும்- 
மெம்பி- சனன்று-சுடினும் - சட்டாலும்- புறஞ்சுடும் - டேலே 
௮0॥-லெம்பி-சனன்று - மனச்ை-இதயத்சை-சலற்றி - சவலைப் 

பமித்தி - சுடுசலால் - கடுகின் றபடியால் - காமம் -தாமுமான ு- 
Ho PA Gd “LLY ‘0 செருட்பு சூரிட னையப்டாரீச்சிலும் - ஞ்சப்பூ 

டும் -கொழடிசெல் சனள்சட்டமம் (௭2) %(இ-ம்)சாமமான 
அம்பிலும் od Ee ou uc சூரீயனி இல் கொடிது எவ்பிசாம். 

ட” சாமம் -ஏ - அஞ்சய்பம்ம் - ப. (4) 
ஊருளெழுர்தவருசெழுசெர்திச்கு... ஏ 
திருஃ்குனித் அமுயலாகு - நீரும். வட டை பந்த 

குளிப்பினுல்சாமஞ்சமேகு. ம்றேறறி... ee 6894 ஏட டயா ந் 

சியா ளிப்ப லுக்கா மஞ்சடும், பவ ன பட்ச 

(இ.ள்) ஊருள் -ஊரில் .எழுர்த - சழும்பீய உரு -ெ ப்பம். 
Cap பிரசாசமிருதீத “2, ரதிக்கு - சரீ 2ரருட்புச்சு - Ch Ot 

A cout ox dish - G7? hb “ef be £ய) ௦ -உயலாகும் -பிலழக்சலால் 

சாமம் சாமான் நீருள் சஸ்ளீல் குளிப்பிலும்-குளிச்தா



பிறர்மவ நயவாமை 

அம் “சுடும் -சட்டுகிடும் -சாமம் அரமமானது குன்றேறி. ஹஜ் 
மேலேதி -ஒளிட்பிலும் “galls gr gyn சுடும் -சுட்டுவிடும்.(-.௮) 
a (இம்) லாமத்தீச்குத் சப்பலாம் சாமத்தீ ச்கு.ச் தப்பலாசா,து 
என்பதாம் தூமம் -புசை 60௫ஈசாமம் -௭-சுடும்-ட/ஏ-சை. (0) 

ப்பட் பிறர் பனை ந யவாமை முற்நித்.று. 

SLUICE EO 
A 

௰ -ம்-௮இசாசம், 

Pon &- 

nen F888 ER ia 
அ௮ல்சாலது -கொடுச்கு ர்ரிறங்க.௮சலாம், 

இல்லாவிடதீ தும்பைச் தவளவினா ... வ வைய இ 
ள் ளலிடம்போற்பெரிதகநத்.து - மெல்லச்... டப் 

கசொடையொபெட்டகுண லுடைமா BORE re soe 

சடயாவ மாண்டைக்கதீவு,. ப டை வட்ட வந்த 

(Dit) லைலா -சமச்சில்லாத : இடசிதம் -சாலசீ.தம்-இபை 

feo 1 நீதிப-அளவினல் -௮ளவால் -உள்ளவிடம்யோல் - 

ம்..ந2 .மம்பால- பெரி த-மிசவு$்-உவத்து-ம€ழ்நீது -மெல்ல 
Groce கொடையொடு -சொடுச்சஓச்குடன் - பட்ட -பொருத் 
திப GCA - நந்குணன் - உடை : உடைத்சாயெ-மாத்தர் க்ளு 

மணி-ரீ2கு-தடை-சவரீக்சவாசலின் -சசவு -கீதவுசள் - அடை 

யாவாம் -அடைக்சாலாம். (௪-ற) *(இ-ம்) சொடுத்தவர்சகளுர் 
குச்சு உர்ச்சவா சந்கதவுகரடைக்காவாம் won Sia KP ogo எ 

அ ஃ்டயாவாம் +c, (6) 

முன்னரே சாராண்முனிதச்சரப்புள.. வட வல * 

பினரும்பீடழிக்குநோயுள - Cates Got oe 
பரவன்மின்பர்றன்மின்பாத்துண்மின்யாதுல்.. .. * 

சரவல்மில்கை/ ழுண்டாம்பயோஜ் இ... படபட தே 

(இன்) சாநள் -சா9ில் நள் -முன்னரீ-மூல்ன த-முனிதச் 
ச ஃவெழச்சதாஈச்ச மூப்பு -விருததா ட்பியமுண்டு -பின்னரும் 

பின் ஸுலும்-பீமி-பெருமையை -௮ழிச்கும்-செம்ச்கும் ச தோட ag 

விபாதியுஅமி-சொன்னே-பபனில்லாமல் -பரஉன்மின் - பரவா இ 

ருங்கள் - சைச் துன்டாம்போழ்து - திசவியமுண்டானசாலத்து- 

பத்றல் மீல் - பற்றா இருங்கள் - பாத்து - பகுத்து உன்மின் - ௨ 

ஷ்ணா கள் ப தும் -பாதென்றயைபும் - சரவன்மின் ஒளியா_து 

வெமிர்சள் (எஃழு) 8% (இ-ம்) பொருளுண்டால்சால 2 ஒளியா 

து நு த ண்னுங்கள் என்பதாம் 0௮ நீவிர் தோன்று எழுவா 

ய்பரவள்மின் ப 8 விய பயவிலிகள் . ஏசாரம் - சை. (௨)



pQiesp desCet hart gus geiurt OT. 
OatGd yy J dnd gS glem Oi ar - PO. ஆ 
விசெருந்றும்பத்றிது றில்லா BO eB ab eee 
வி0்க்கும்விகோயுலச்தக்சால். ... டத் 

(இ-ள்) நிச்ச 'லறுமையாத$ச்சம் - உற்று, . பொருதி 

ஹன் “தன்னை சேர்த்தார் -சேர்த்தவா த -தன்பம்- ged beter. 
அடைய ர் -நீச்குடன்றிலார் -சொடுத்து - Spade ao 103 ge 
தான்-தா6் -துய்ப்பிலும் -உண்டா லும் -ஈஸ் ட்கால்: ame mar 
லமாயின் ஈண்டும்- -வளரும் -இடுச்னூ-௨லிமை உச த - டொரு.தீழி 

பத்தீலும் - பற்தினாராயிலும் - வி - தால்முல்புசெய்சநல்வி 
tar - 2.0 5 6a 616)- bbe ஞால - -செஃ்லம்- Bed aro er g- கில்லா gi 

Bite urind - விடுச்கும் - விட்டுட்போம்: (௪-று BW இ. ம்) சொ 
டாதகரீகள் பி.றர்ச்குச்கொடுத த தங்களுண்டாலும் போருள் 
உளருங்காலச்தில் உளரும் நல்வினை நீட்டச் ல &செடும், என் 

பதாம். (2 செல்லம் - எ-வீடுச்கும் ப, [ஏர புழியெடு 2 தட, 
ன்கூட்ிறமடியலும் ய், ப்பிநிடைமு சலா ச்சிலும்பெருளிகை - 

ம.ட்யுமாரு வடிவு 2ட.ப. ந. இம்விதியல் $ஃ - மடிமறிமா 
திறுப்பொருள்கோள்.] (௬) 

இம்மிபரீசிச் தணை பானும்வைகறு .. கட்டத் 

நும்மிலியைவசெ 0.துஸ் மி - piteind a 

செ டாஅதலமிவிபரிடுண்தெர்டையத் oe 

தடாஅவடுப்பினவர்.. oo i 
(இள்) இம்மிபரிசி- மச்ங்காட்ட்பு Sofa தனையாலு 04 

அளலயிலும் டைசலும்- நாடோறும் -தம் உம்மு டை பதில்: 
மலைமிடச,த - இபைவ- பொருநீதிடவைசளை - வொடத்து Gp 
ருச்சுச்கொடுச த -உன்மின் உண்ணு ங்கள் - ரஷ்ப- அழ்ந்த: 
தீர “6G GRID wes gp -பூமீயில “அடா சலிமா 4 D4 

Goren - PAF eon wormed n Fp KTH) cw OF - உம்லம- 
முத்பிறப்பில்-கொடாசவர் - உழந்காதிலர் என்பர் - என்றுசொ 
துவர் -தரீவுனட்யார். (௪௮.4 (இம் சாதியாறமனுஉரமா 
௨த சொே்தன் னுங்சள் யாசாலா முர்பிழப்பி கொடா வர 
களொென்று சொல்லுவார்கள் என்புமாம், Kp fll - ௪- உண்டி 

னர் ஈப, (௪), 
ம தசமயுகிம்மையுநோர்சபொருகத் பட படட 
கூ றமாரியை, செ. மிச்சல் - வறுமையச் .. ௨ 

oo பிசையா Coat gyda: யி ட ப்பட வைட ane ஆ 

மிரலி£ட்டியுழம், .. as பட்ட 

(4) மழையும் மழபிழப்கடயும இம்மைபு  இட்பிற



நடை 
ப்ப -ரோசீ9 -துராய்ர் -ஐருவதீரு-ஒருவலுக் கு இயைய 
டொருர்தியவலசளை -சொடுத்தல் -வழங்கல் -௨றமா த - டொரு 
நீ தம்கழி -வ றுமையால் - சரித்திரத் இனால் -௪,௪ல் -சொடுத்தல்- 

இசையாதெனிலும் -கூடாதாறிலும் -இசலாளப் -யரசியாதருத்த 
ல -௪ழ2ல் -சொடுத்சவிலும் இரட்டி -இரு மடங்காக - உறும் - ௮ 
டையு 4. (௪-௮) 8 (இ-ம்)சொடுச்சல் கூடாதிருர்தாலும் சான் 
போ யிரலாதிருத்தல் சொடுத்தலிலு யிரண்டுடங்கதிசம் என்பதா 

ம்.0.7” இரவ மை-௭-இரஃடி யுறும் -ப. (@) 

2 Dey ருள்வேதிசைர்சுற்.றுக்சோட்புச்ச.... addes «an, & 

பபெனையன்னர்பல![தச்சவாழ்வாம்., “உ. eee os coe 
குடிகொழுத்தச்சண்லும்கொ டுச்றண்ணமாச்ச .... * 

ஸிகொட்மிளெற்றுப்பனை. வட் வ ட பெட் படை வந்த 

(6) &) p Das mer ளர்சடுில் 2௮ -்ணை - ad pa 

கே. ட்புச்ச -ஞும்ரதிருச்ச. படி -பொருதீ நிய -பனையனினர்-சாய்தி 
தயினமரத்தச்சொப்பானவ] Lar TB பலபேர்விரும்ப லாம் 

வார்-வாழ்வார்கள்-மடி-தக்குடிசொழுத் தச்சன் லும் வளம்கு நீ 

தாலும் -முசாமுத் ஐ -வழங்கி - உண்ணா - உண்ணாத .மாச்கன் - ஸர 

னி ர்ச4-இமிகாட்டுள் -சுசொட்டிலிருக்கும் -ஏற் றப்பனை- ஆஸ 

டலை பையா Suita ft. (@r- gr) ae (இம்) பலருமிச்சச்ச வாழ்பூ 

வர்கள் ந$ஜரிர்சாய்த்த டனைமா£த் இற் கொட்டாலர் சொடுச் துணை 

ளு) கவர்கள் சுசொட்டிலிருக்கும் ஆண்பனைக்சொமட்பால tear or sit 

டதாம். 02 படுடனைபன்னர் -எ.வாழ்வார் -ப-பரக்£ள் -௪ ஏம் 

அப்பனைய்னர் - ப. (௬9 

பெயதீபான்மமைபெய்யாச்சண் லுருலசம்ஃ.. ஆ 

"செயற்பால 2சட்ய -விழிலுல் - சயத்புலால் .... 5 

பு. ைசடியும்பொருகடற்றண் சேர்ப்ப டை டதத 

வெலினையுல்ஒய்யுமாறு, வட ட வ ட ட படை ட 

(இ.ள்) சயல் -சயல்மீனையும் பூலான் - பலாலறாறீறத் சயம். 

புன்னை புன்னைப்பூவின்மணமானது -கழயும் -நீச்னும்-பொரு- 

ஹூல் 2மாதப்பட்ட -தண் -குளிர்தீத-௪டல் - கடலையும் -சேசச்ட்பா 

சரைபைபுமுடையபாண்டியனே -பெயல் பெப்தல் - பால்-பரு..் 

பாய . மழை - மழையான - பெப்பாச்சண்னும் - பெய்டாதி 

விடச்தும் -உலகம் -உயர்த்சோர் -செயற்பால - செய்யத் சச்ச லவ 

etn -செய்யாவிடினும் - செய்டாசலிட்ச்தும் - உலகு - உல்சமாி 

௬. உய்யுமாறு -பிழைக்கும்வழி - என்னை - என்ன. (௪-ர) 2 

(இம்) பா ண்டியனே மழ ப். பி. பாமலும் பெரியோர்சள் சேச.ப் 

யத்சச்சலைசளைச் Dali gd விட்டால் உலசமஃபிமைச்குமு 

ஐ. பில்லை என்பதாம். (செ உப்புமாறு ௪ - என்னை ஒட (௪) 
[9௨]
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கடத் றண்செரீப்பபா நிவார்ச்சேல்.... vanes ane * 
டொலிசவனென்லும்பெடர்த்த.. வ wns 

(இ-ள்.) ஆத்தின்-யா த்தினால்-மலி- நிறைந், த்ண்- ட டளிச்ச 

இப 'ரச்சிய-சடல் கடலையும். Getto Seer RL (pm L LiL 
ண்டியனே-ஏம்ற- பாசிசனெற- கை: சைச்கு- மா.த்முமை- இல்லை 
பென்னா௮- எல் ஐலும்-பாதாஇலும்சாம்-சமக்குள்ள- வரையா: 

ன் - pore” ல். (ர சார்க்கு தீரித்தாருச்சூ- சவசரம்- சொடுப்ப 
தாம்-ஆண்கடன்- ஆண்டசைமைடாவ ழு: மாதிலார்கீகு- சைமப்மா 
ற செய்லார்க்கு-ஈ,௪ல்- கொமித்தல்: பொலி- பீரசாசம்பொருநீ 

தியரஃடனென்ும்பெயாத௮-சடனென் அசொல்றும் பெயரினை 
உடைய த(எ-மு.) Ba (இ- ம்.) பாண்டியனே வறிபவர்ச்சூக்கொ 

டுத்தேசொடைய। கும் செல்வரீச்சுக் கொடுத் சல்சடனாகும்௪ 

ன்பதாம். 03 அண்கடன் எ ஈவ.அு-ப-கடன்-௪ பெயர்த்த ப, 
இறட்பச்சிறிதெனஞ தில்லென்னாசென்று... ak 
மதட்பபன்யார்மாட்டுஞ்செய்ச - முடை piped. 9 

ஊயம்புக.உத்தவசடிலைபோற் «- வவட பட நத 

பையதிறைத் துவியிம் ... வவ த் 
(இ-ள்.) இரப்ட-மிகவும் - சிறிசென்னா.த- .இசியசென்றுசெ 

லார் “இல்லென்னா௮ - இல்லையென் றசொல்லாது- என்றும் 
எட்பொழும்-அ.றப்படன்- தருமப்பலனை- யாரீமாட்டும்- யாவ 
ரிடத் தம்-செய்ச்-செய்யக்சடவாட் முறை-யழையாச-புதவின்- 
வாயிஃசடோழம்-டகூஉம்- டகூரீது- ஐயம்- பிச்சையேத்றும் 
தீவசி-சவசிகையிலிருக்கும்- சடிஞையோல்- பாத்திரம் போல- 

பைய மெல்ல-நிதைத் துவிடும்-திறைத்துவிடும் எ-று. * இ-ம்.) 
யாவரிட தீ.தர் சருமத்சைர்செப்டச்சடவிர்அ.தீசருமப்பலன்யா 
சிப்போர்பாதீதிரம்போலநிறைவுபெறும்எஉவ்பதாம். (௫ நீவி 
ர்தோன்றா-எழுவாட்- -செட்க ப-மு.றப்படனை-செ. (௬) 

கடிப்பிம்சண்டுாரசங்காசத்சோர்சேட்ப ........ டது 

சிடி. தமுமக்பெசோர்யோசனையோச் -0 “சேப்ப... ஆ 
ரடச்யெமூவலகுங்கேட்குமேசால்ே gi i 
சொழுத்தாளொனட் ப்டுள்சொல் .. டன lee are 

(Q)-ciry) wep tiny ODF s wii @s- இடுி- அடிச்சப்பட்ட- சண்- 
இடமகச் றவரயி.ஈஉ யுடைய முரசம்- பேரிகைச்£ தீசம்- காதி 
தசோர்-க்ாரசவழியிலுள்ளோர்-சேட்பர்- 8-.ஃபார்கள்- இடி.த்.து- 
இடியிடித்,த-ய. ழி சத்திப்ப 2 ஒர்: ஒ௬- போசனையோரம் 
யோசனை விபி லும் ே ரா ரீ-சேட்ப?, சேட் பயர்கள்- ei di Cay ta
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பெரி0பார்சரசசர சொடுத்சாசொனப்படுஞ்சொல்- சசடு்,௪௪ 
சொன்றுசொல்லப் படுஞ்சசொல்லான- ௮0ச்யெ- ஒன்றனமே 
ஸலொச்ராச௨0,.ப-ரவுலரும்-சவர்ச்ச-மத்திய/பாசலமென்னு 
மூபுலஏழ்கும்-சேட்கும்-சேட்கும்(௪-௮.*(இ-ம்./டெரியோ£ச 
ளுச்குச் சொடுச்சாசென்று சொல்லப்படுரு சொல்லான,த$ரி 

லோ, திற்கூங்சேட்கும் என்பதாம். 03 சொல்-எ-சேட்கும் 
21 -ள்சாரம்- அசை, (2) 
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௮ தரவத- மூத்பிறப்பித்செய்தவினையாம்;. 
பல்லாவுளுப்தீஅவிடினும்குழச்சன்று .. wn இ 

வல்லதாறீதாய்நாடிச்கோடலைச் - சொல்லைப் .. * 
டஎழவினையமலன்னைதசைத்சேதற்செய்து வ... * 
இமெவனைராழுக்கொளழ்கு டை வட பெ 

(இ-ம்) டல்லாவுள்- பலபசச்சளுள் - குழச்சன்று . இளம்சன் 
றை.உட்த௮விடிலும்-செலுத்திவிடி லும்-சாய்-,சன் ரயை- ராடி, 
தேடி. சோ டலை-கொள்ளா,சலில்-வல்லசாம்- வல்லமையையுடை 

யதாம்-தொலலை - முன்செய்த பழைவினையுஜ்- ஊழ்வினையும்- 

தல் -தல்னை- செய்த- செய்தற்கு- இழவனை- உரியவனை- தாடி. - 
ஆகாப் -செரஏற்கு-பற்திக்சொள்ளுதற்கு- அன்ன தசைததேோ- 
அத் சன்னமமையதாம். (எ-து.) 8% (இ-ம்) சன்று பசுவைத்தேடிக் 

சொள்ளஞுதல்யோல வினையுஞ்செய்்தவனைத் தேடிக்கொள்ளும் 
எ பழைவீனை எ-௮ன்னசகைத்22-ப- சே) 

உருவுமிளமைடமொண்பொருளுமுட்கு..... ௫ 
Our Gal se லாமைசண்டு - மொரறா௫ழி ட படுத் 

யொன்ரேயுமில்லாதான்வாழ்க்கையுடம்பிட்டு .. * 

நின்றுவிம்ந்சச்சகதுடைத் த... wos உவ * 

(இ-ள்-) உருவும்- ௮ழகும்-இளைமையும் இளைமைப்பருவமு 
ம்-ஒள்-ஒ்ளிபொழுர்தி-பொருளும்-நிரவிய மும்-ஒருவழி-ஒருபி 
தட்பினும்-நில்லா மை-தில்லா_த-உட்கும்-மகமிதலை. சஷ்டும்- பா 

bd go ஒன்றேயும்- ஒரு சல்வினையும்- இல்லா தான் - செய்யாகவு 

னு வாழ்க வாழ்ச்சை-உடம்பு- உடம்பினை- இட்டு- எடுத்து 

நித நிர்றடளவினனாய் வி'ழ்ந்.தக்.2- விழுந் ச கு.தியை- உடை 

தீ௮-உடையழ் (௭-௮) இ (இ-ம்.] ஒருபிதப்பிலச்சருமஞ்செ



ap பழைவிவளை 

தியான்வாம்வசெமம்சன்பசாம் (3 வாம்ச்சசை-௪.௨ டய பா 
வளம்படவேண்டாதார்யாரீயாருமில்லை.... se. இ 
பத்சனபோகமவரவராற்றுன் ப. உட ஆ 
விளம்சாப்சொட்டிஞரில்லைக்களல்சனியைச் ..... ந 
சாரொனச்செய்தாருமில் ... வ டை வட டட யந்த 

(இ-ள்) வளம்- செல்வம்-பட- உண்டாச- வேண்டாசார்-திரும் 
டா தரரீ-யாரீயாரும்-பாவறாம்-இல்லை-இல்லை- ௮அவரவர்- sores 
ரீசெய்ச-ஆற்றால்- வினைவழியால்- போசம்- தவரவர்ச்சஐுபோ 
சம்--புளர்சன-கம்பித் துச்சிடர்தன- விளந்சாப்- விள்சனியை 
இரட்டினார் -இரட்டினரீ- இல்லை. இல்லை. சளம்சகனியை- சளவி 
ள் சனியை-காசென-கறுப்பா ச.செய், சாரும்: செய்தவடம்- இல் 
இல்லை, (௪-௮) 3% (இ-ம்,) செல்வம்வேண்டாசா ரிபாவருமில்லை 

அவ லர்வினையின்படி. யமைச்சப்பட் டி.முக்ன் றத என்பதாம். 
(” போசம் -௪ - வளத்தன-ப- [*ருகீ2சச்செட்யு! டனிதின் 
லிமுடியும், இஃழுமுத்தகள் செய்யுள் இன்னிசைவெண்பா] (கர 

உறற்பாலறீச்சலுறுவர்க்சூமாகா,, வ. see த 
பெறற்பா லவையவுமன்னவாமரி வடட ட டவ த 

வறப்பிற்றருவாருமில்லையதனைச்.... wore eee 
FoiS pf pA Hl படவ பட வத 

(இ-ள்.) உறத்பால -உழும்பருயொன BsSPar ter - 5é aie 
நிக்குதல்- உறுவர்ச்ரும்- தபோசனாச்சும்- ஆசா- இபலாவ௱ 
ம்- பெறந்பால். Qu pri டகுயான நல்வினைகள் - அனையவும்- 

எல்லாம்- அம்னகாம் - அச்சம் மையாம்- (௮ pune) weit. 
மமை-வறப்பில்- மறுத்சக!லில்- திருவாரும்- அதனைட்பெய் 
விப்பாரும் - இஃலை- இல்லை-இிறம்பில்- ரம்மழை பெப்யுக்கால 
த்தில் ௮சனை - அதை -தவி * பாரும். பெப்யாமணிறுத்தவல்லா 
ரம்-இல்-இஃலை- (௪-2) 8% (இ-ம்) வ.த்.ச தன் பற்களை தீச்ரூ.த 

அம் இருக்க ெவின்பங்களைட்டோச்கு சலும்பெரியோர்ச்கு Lott gg 

எல்பசாம்ட2 திச்சல்-௪-ஆசா - Ls (௪) 

நினை துணையராடித்சர்சேசுள்ளட 4௫... வட nee 

பனைத் துணை.பார்வைகலும்பாடழிம் இ. beak. ஆ 
நினைப்பக்கிடத்தசெ வனுண்டாமேலை வ வல டல உச 
வினைப்பயனல்லாம்பிற. .... eee eet nano ow 

(இ- ஜ்] ற்னை - இனை பிலுடைய துணை! ராச. sr tarot 
யசாய் - தம் - தமது- தேசு - ஒலியை - உள் உள்ளே -அடச்கி 
அடங்கம் lg - பனை -பனையிலுடைய தணைபாரீ. 9 oral Cer 
யடையார்- வைகலும் - நாடோறும் -பாடு- -பெருை 2-1 iS 5 ge 

Ge - வாழம்: வாழா மீம்பரீ- flea Gus denies. கடநத



பமைவிவரே 

தச்ச ,ஐ- சங்கன்! ஈன். உண்டாம்: உளதாம். ேே 85 - corde ths 
Biber Swed. Nee Des wis - prdwrsse அல்லது Sp. Cai@ ap 

ன்றுமில்லை (எ-ற) இ (இம்' வினவசத்தால் பனைடளச பெரு 
பை யையடையவரும் தினயளகுபெருபையினயு ஈடபவரா ப 
உங்கிநிழ்பர் என்பதாம்: தீ பனை ச் ஜணையார்.ஏ- வாம்.வரீ- ப, டு) 

பலிலான் நிசேள்விப். பய ஜர்ரீக ॥ர்னியவு 5 உ. ர் 

கல்லா. ரீவாழ்வதிநிதிரோற் - BO Bh oe. பபச 

சேதனமிமன்லுமச்சேறசத்தின்பையால்..... ஆ 
சோசசென்றுசொள்ளாதாக்கூற்று... ட படக 

(இள்) பல் -பல நால்களையும் -ஆன ற -சற்றமைரீத -சேளிகிஃ 

சல்லிபாலவரும் - பயன் பயனை - உணர்வார் -அறிகார் af way b= 

இறச்சயூங் -சல்லாதார் -கலிலாசகர் - வாழ் அது - உயிர்வாழ்வ 

ம் -அறிதிமோால் -௧) ரண்மறிவீசாகில் -சல்லாதார் -கல்லாதவர் -0௪ 

தனமிமன்ஜும் -அறீவெள்லும்-அச்சேறு - ye HIE ~ gas g- 
மனத்தில் -இன் கமயால் -இல்லாமையால -கூதீமு - & Popor 

சோசென்று - ௮வளலாச்சச்சையெல்றெண்ணி- கொள்ளாசாம்- 
கொள்ளமாட்டா ஒ.எ-ு) 82 (இ-ம்)இடமலனவன் சத்ம்(ர.௨ா 

GFT. of sa LODO rp enc & Fé euread கொள்வான் என்பதாம். 

0௫ கூர்று - எ- சொள்ளாதாம் - ப. (௬) 

இடுபபைகூர்தெஞ்சத்சாரொல்லாருங்காண ... % 

CsQbeo Ao ppduGl sand - மடம்யம்பூ.. 3 

@. 667 50 BI கிரு மல சடம்றஸ்சோப்ப வவ பதே 

முங்னைவினையாப்லிடும்... வை டப வைப டுத் 

இ-ள்) நடப்பம் -அபம்பினுடைய -பூ -பூச்சளை - அன்ளம்- 
அன்னங்கள் -/?ழிச்ரும்-டிமித் துலிளை பாடும் -இுலை- லை அயா 

௬றீரிப சன் குளி நீத -சமல்-௪ முத்திரத்தையும் - சேர்ப்ப-சைை, 
Gu {ip டடபாண்டியனே -இடும்பை - துன்பம் -௯.ர் - uf oe 

தநெர்சச்தர -தெஞ்சினை யுஉடயார் - எல்லாரும் - சலலாரஸும ௧௱ 

ண் -அ௮நிய -நெறிம் -நெடிய -சடை -வாயில்கடோ£ ழம்-றின் ௮-இ 

TS BM ot gp “2 LD or & QB -இிரிவ த -எல்லாபீ் -ய வும் -ருன்னை-மு௩ 

6 செய்த -விடாயாய்விடும் - நிவினை ப்பயனாம விமிம, (எ-மா) is 

(இம்) பாண்டிய/ன இப்பிறப்பில் பரச்குஞ்செய்சை Cop 

ட்பிர்செய்வினைபாம்என்பசாம். (5 எல்லாம்-௪ Dies wa ol Teta 

w.[ 4G) safl 2௮னப்படுவ துடொருள்புலப்டாடே.இ.த தளிவணி; 

அரிடாருமல்லரதிய ததித்துற். ட வட டை ௫ 

Ose Dut made gee » வலியே டி... nn 

பச ப், சைவுயிர்ச்சூ நீள் கடற்றண்சேரிப்ப oe 

செய்சவியான் வரம்... பட்ட வைட வைட ene E 

(6௨1



LI ett ipadeitory 

(இ-ள்) உளியோடி - - சாத்திமிவநியயோடி ரெய்சல் Og 
ய்தர்பூவின் 2 “இறவு + ப ய்தத் ட் ர், சூம் - சபழாநி3ற- -நீஸ்- 

Petr தண் me oli hae Bd an ds, Oger id, Ceti -ead 

BI ULE CL bed மல ஓடவே “al Bann Q ரியாக ர Lo= உ ல்லரீ- 

லா இறிவனு அ தியத்தச்சநாவசளின்டலனை - நீ நீழும்- 
ப்த்ப தம் பஜீபே டு -பழியுபனே பட்டவை-டொரு நீதிய 

ea தெய்தல் -இலரசெய்தல் - மெய்த - மூன் சம்ப விவ யால 

த்வி உட்பயலலே ஒர D -@ ரும். (௭-௮) iB (4 eran பாண்டிய 

பன அர்சளையநீதி தந் நிலவிய சளைச்செய்சல் யுவ்செய்வ 0 we 

  

மாட் என்பசாம் ச முசய்தல் - எ. ஒரும் - பூ. (௮) 

ஈண் பர்மையத்அளெல்லாருமெத்தனையும் டத் 

3 வண்டார்.௮.ந்நியவிமைப்யன் VMAs awe 

(2௨ எழு £ "Ce tra’ ODE pare ne it 

G be ut a OF ரி_த. . ட ஏ. 

(Red ree Ofte. Og gar- வீரிதீர்கு ழ். தவுலசசீதள். -எல்லிரி 

ரம் -டா௨ரம் - எத்துணேயம - தமச்செல்ப ள௨உம் திய-கொடிய 

வை சில -லைந்ச -பயன் -தன்பர்சளை வேஸ்டர் பேண்டு 

wll HT J BED oii - ஈலவிவைட்யய களை -வேண்டு லும் - அஉரீவிரு 

ம்பினப॥யி றம். வேண்டாலிடிலும் - லிரும்பாவிஃட-லும் . - உறி 

சய ல ud ர. வினைசள் - B stein ம் சீரிண்டாமல் - -விடு தல* 

ஸ்க்ரூ VD -  OB ரிது ௪ 3) து) இ-ம்) டாவரும் ரல்விலை இவி 

ளை வேஷ்டி னு ண்ட the gy es (yeaa tas சள் வரா மலி 
SID TEL | ம், (அவலில் cr - அரிச ப்/- பள் 9ழி.பிசை,(௬) 

ரசா பெருசாமுறையிர ழ்ந்தவாரா;. கூட. தக ஆ 

6)முகாலச்.தாற்றாகாவாம்டத்தேயாகுஞ். ... படதே 

றக லப்பட்ட்பொதியுமதனு : sees ave es aes i 

விறுசாலம்தென்னைபரிலி, ப. படட வடட ட்ட 

(இள்)சிழசலை- oobera d gi பட்ட -உண்டா8ிய - பொறி 
யும் - தடவின களும் - அறுசா.சிறுகாவாம் -பெருசா-பெருகாவா 
ம் -முஎ.ற -வரிசை -பிறழ்நீது -மாதி-வாரா-வாராவாம் -௨ற சார் 

லத்து- அன்புறுக்சாலசக - ஊ்ற்றாசா -- வறிது சல்சாலாம் -அ 
மிடச்று -அங்சாலதழ் து - BOD -Y od - 4 S@O - HS ela us 
மாதல.ல்-இறுசாலச்,து - தீவினைபீட்யத்சால் - (சேடுலரும்சால2 
௮) பாவு -௨ருதீ வதி - என்னை -யாது - - (எ- ஸ்) ஞ் (இ ம்) ம்ல் 

வின கள் ிழசஓம் ம.பருசலுமமுறைமாறிவரு சலுமில்லை. ரும் 
போதுவரும் நீவினசள்வந்தபோ தவரும் அவதென்ன என்ப தரி 
ம். பரிவு ௪ எல் 6ல-ப.[* செல்லிலும் பொருளிலுஞ் சுவைப்ப 
டலில்பம் இில்து இல்டமணி, (0) பலழி பனை முத்தித்து,



    
௰௨-ம்-௮திசர்ரம். 

ெயம்ைமை 

ணம் 2௮5. 53310. ௫; 447 ஜேையை 

அஃதாவது - உண்மைகூ று சலாம். 
இசையாவொருபொருளிஃலெவ் தஃயார்க்கும்.. » 
வசையன் றுவை.பத்நி.பற்கை - தசையழுல்க ப டத் 

தின்றோடிப் பொய்த்சவீமாதெ டிஇிசெய்தீரன்றி * 
கொல்ரு ரிர்கு.ற்றமுடை த, டட வடட வக பத 

(இ-ள்) ரிலா221இ - வரிசையாசவணிழ் தவளையல்சளை யுடை 

ய- ளே - இசையா - இடையாத - ஒருபொருள் ல ஒருபொருளை- 

இல்லென் றல் - இல்லை 2யன்றுசொல்லல் - யார்சகும் - யாவர்க்சூ 

ம் - வசையன்று - சூற்மமல்ல - வையதீது - பூமியில் - இயற்கை- 

Quan Go por gos -gyiphs-Oac. -fierCang. Os biased 

நின்று - பெயய்ச்சல் - பெ-ய்.௮சாலலல் - செய்தீதன்றி- பிழர்செ 
ய் ?/வுசவிபை -கொள்றாரில் -கொனல்்றவலாப்பார்சிஇலும்-சூ.ஜ.றம்ச 

னதீறம் - உடைத் து - உடைபதாம். (௪-2) உ (இ-ம்) பெண் 
ணே ல் நவா. Dail co Bhai வைத் இல லையெஸ் சொல்லல் செய் 

நீத தியமித் சா றங் குழ்றமுலஃடபயது என்பதாம். (3 பொய் 
த்தில் -௭-ஞுற்ற மடைத்து -ப. (௪) 

த்க்சாறு தீசச்சவரல்லாரு ர் ததிநீர்டை .... ௬ 

யெக்காஓு£$கு ப்றலிலராவ - ரக்சாரம்.... sae nif 

யாவரோதிலவினுமசையாதல்கைக்குமாதிப ட. உ.ஆ 
தேவன் விலும் ம்பு... வக வ்கி படத்த 

(இ-ள்) தச்சாரும் -பெரி3யோரும் -தச்சவரல்லாரும் - சிநியேரி 
ரும் -த.ம் சமது - நீர்மை - குணல்காரில் எக்காலும் -௪.நீநாளும்ச 

குறல் -கூ.௮றதல் -இலசாலர் - இல்லாசாவர் -அக்கயாம - கெல் 
லத்சை -யா௨ர் -௪வர் -இன்னிலும் -தின்றாலும் -சையா த - ச௪கீ 
௮2-௨ம்பு -வேம்பை -சேவர் -தேவர்கல்-றவ்னிலம் -இன்றா 

இம் - கைச்சூம்- சசச்கும்௭-ற) 4 (Mad) பெரியேரும் aa 
யோரும் தங்கள்குணங்களில்குறைவுபடாரிகள் என்பதாம். 0:2௫ 

ன்றல -௭-இலாவர் 4-ம் ஆம் ஏ -உ௨ம் - மைகள். (௨) 

சாலாடுடோழீரிற்க மிக்காஞ7வானச்து ர 

மேல Ok vil tore வச et oe 55௨௪4 uaree அக 

வ்... ர வ்ருற்றச்கா லி] குன் OB Te oeoee ப ஆ 

(தா ட்ர்புடையோ 0௦% பார்ம் ஓலா vere orsee sees 

(இ வ.) ad Lees ott p- குவியத் தலையையும் -நாட-நாட்டையுமு 

ட்படாண்டிய்பே ஒருவர்: 6 ஈயர-சால ோழ்டில்- (2௪ல்



போல.அரம்- அறத்னெ-தெறி- வழி. ஒருதன்மை.௮- ஒரு௪ 
ள் மையையுடைய ௮-.தரும்-றம்-ற்போல- அப்பசச்சள்போல 
ஈங்கு ஈட்குண்டாஇய சமயல் சளும்- பல பல உருவு வேடங்களை 
கொளல்: சொண்டிருச்சும். (எ-௮) Bh (இ-ம்) பசகச்சளெல்லாட் 

ேறுருவானைலும்பா லெல்லாமோருமுவே ௮ தயபோலயாரீசெய் 

யினுந்திருமமெல்லா மொருலதிபாகும் 'இப்படியே சமயங்கள் 

என்பதாம். அதரெறி - ௪-௮க்ம் ப-சமாந்சள் -௭ கொளல். 
ப - வேேடங்ககா-செ [ * Che eper அ ராற்போ௫யு, மிரண்டுமீ 

ஹ்ழுச்சீராபெர், சனிச்சொ 26 சசளுசேரிசைவெண்டா.]!௮) 
பாற BOGE Kod Er OOM லாசேருங்கால்..... ஆ , 

யாபருபாயத்தின்காமாதாரீ . யான கச்ச வவட டத் 

ரிடையாசவின் ரைசெய்சாதார்யானர்.... coven oe 

SO CUNEH DE OPE OOF ee cee eee eee a 
(இ-ள். சேருங்காக-அராபமிட தீ. சு உலகத். -உல௦ல்-சொ 

ல்-டகம்-இல்லார்-இலலாச வரீ-யாரீ- யாவரீசாம்- உபாயத்இிண் 
முச்பிரப்பிர்றவன்சசப்தவுபாயத்தால் - வாழாசாரீ- இப்பிஈப் 

பிலவாமாதார்.யாமுரீ-பாவரீசாம் இடையாச-இறச்குமான்- இன் 
ஸூ *.௮-இல்பச்ை ௪-எட்தாதார்- அடையாத வரீ- யார யாவரீ 
el -8 போக: முடி௨ளஅம்- செல்லம்- செல வத்தை: உட்த் 

கீரர்-செழுதீ இ உரி பா hens ர்தா சமொரு௨ Fuh ver, (௪-2) ப 

(இ-ம்) புக. ரீயாரி, வா மாதார்யார், பார் தன்பமடையாத டூ 

யார்முற்று செல்வம் பெற்றாச், என்பதாம். (சச யாரீ-௪-யா ரீ-ப 

~ pon ஞ்செ.ப்வினையல்லாத்றம்மொடுசெல்௮ும.த் ஆ 

ஜியாந்கணுர்தேரிற்பிறிதில்லை , யாங்குத்தாம்... « M 

போதறிப்புனே நீ சஉடம்பும்பபனின் ஹே வவட யந்த 

கூரிறங்சொண்டோடும்பொழு து ட வவ வடட நத 

[இ-ள் ஆங்கு-அவ்விடத் ஜ- சாம்- சாங்கள்- டோர்றி- சாத் 

*-பனைநீச- அழகு செப்௪- உம்பும்- உடம்பாலும்- கூற்றம்- 

கூற் உன் -சொண்டு.. த்சுபிரைக்கொண்டு- ஒரிம்- போம்சா 
௮ததில்-பயவீ-பிரயோசனமும் இன்னு - இல்லை- சாம்- தாநீக 

ள் செ.ப்- செய்த வினை-இருவியும்- இுல்லால- முல்லா... சம் 
(மாமி. சம்நடனே-செல்௪.- கூடப்போவதி- யாம்சறும்- எ 

க்சாலத்தாயிலு]-2தரில்-ஆசாய்ந்தால்- பிறிதில்லை-(2வ lag ot நூ 

மீலலை(௪-ற) 2 (இ-ம்] சாங்கள்செப்ச ரல்வீனை ரிவினையேதம் 

களோகசேகூ.டவரும் எ.எ்பலாம் 63 வின -௪-பி.திதிலலை-ப. (D) 

மெய்ம்பை முத்திற்.துஃ



    

   
TTR RO Ne 

௦௩ ம்-அதிசார 

S af on wy & & the 
௮ ஃ தர வ_- இிலினைச்சஞ்சுசலாம், 

அச்சத் துட்டூங்கித் ஐறவின்சட்சேர்கலா... .... உத 
மச்சட்பிணத்தசுகோடு , தொக்க... பப வ பந்த் 
விலங்கிற்றாம்புள்ளித்குங்கசாடேபுலன்சொட்ட... . * 

  

பல்லதிவாளரீவபிது . be soso aces 5௪256 4௧2, ௪ உ 5,752 462௪ 9௪ oi 
ச ons “eg (இ.ள்.) அக்கர்துள்- தல்பத்திடத் ஐ- தாக் மயம். ற 

வின்சண்- துறவறவிடச்த- சேர்சலா- ௮டையாத- மக்கள். முக் 

கரின் - பிணத்ச- பிணங்களையுடையன - கொ - சசொடுகள்- 
தொகச்ச- தெருங்கிய-விலங்கிற்கும்- மிருகங்களுச்சு ்-புள்ளி கு 

ம்-பறவைகளுக்கும்-கா -சாடுகளாவ -பலன்செட்ட-௮கிஏசெ 

ட்ட-புல்லதிவாளர்-|அதிவினருடைய-உயிறு-உயிறுசள்: (௪- 

% அஇ-ம்) மிருகங்களுக்கும் பறவை களுக்கும் அறி வினர் FONG 
டைய பி நுசளேசம்காடுகள ஈம் என்பதாம்.(௪ுவயி3-௭-காடு-ப 

இரம்பாரீசகுங்காலசாயேதில "ரீக்மாளாம்க உகடி ௫5 3 

கரும்பார்கழனியு சேர்வர் சுரும்பார்க்கும் ......உஐ 
காட்ளொ.ப்வாழுஞ்சிவஇங்குறும்பூழுங் eves esse ௪௪ + 

கூட்ளொய்ச்சொணடுவைப்பார்..... . ek 

(இள்) சுரும்பு-வண்டுகள்-ஆர்ச்கும்-சத்திச்கும்-சாட்டுளாப்ஃ 
சாட்டிடமாய் -வ மும் -வாழுசன்ற -ர௨ லும் - சவுதாரியையும்- 
குறும்பூழும் - சாடையைபும் - கூட்ளொய் -கூட்டிடமாப் - செ௪ 

ண்பமிவைப்பார் சொண்டடைப்பவர்சள்-இரும்பு-இருட்புவிலங்கு 
ஆர்க்கும் -சத்திஃகு.ம் -காலராய் -சால்களையுடையவசாய் -ஏதிலஈ. 
ர்சகு -பசைவருக்கு-அளாய்-௮டி.மைபாய்-சரும்பார்-இருட்பூயி 
யாப -சழனியுள் -வயலிடத்தில் சேர்வர் -அடைவார்கள்.(௪-ற) 
* (இ-ம்) இப்பிறப்பில் காடை சவுதாரி மு.சலானவழ்றைக்கூட் 
டூலடைப்பவர் மறுபிறப்பில்விலங்குபூண்டு நரசத்நிலடைவர்கள் 
என்பதாம், (5 வைபியார் - எ- சேம்வர் - பூ (௨) 

ஆச்சேயோலக்சையொ ழிபவிரலழுடத் ப வை வழி 

அச்சச்சொழுரோபெழுபவே 2 யுக்சா... de 

லலவனைச்காதலிச் துச்சால் முரிதிது.த்இின்ற ee ane 

பழவினை வதி சடைர்சச்சால், வட படை ட வைப 

(இள்) அச்சால் -முற்பிறம்பில் -௮லலனை - நண்டுசளை -காத 

ஜிச்.து - இச்சத் து - கான்மூரித்து - கால்களைகாரித் து - இன்ற 
உண்ட -பழைவினை -பழையவினை -உற்தடைறீசக்கால் -வதீ,51ல்- 
அச்சேபோல்-சம்குமணிபோல -௮ங்சை- சல்சை ஒழிய-தவி.ர- 

௨ 
*& 
%
 *

¥



    

விரல் அிசத்சள் Ag B- se aph- Dane Gard ape C price 
அச்சம் - துன்பமடைற்று-எழுய- திரிவார்கள். (௪-௮) *: (இ-ம்) 
முத்யிறட்பில் தண் செளை,ச், தின் ன.வர்.சள் இப்பிறப்பில் குக வி 
wr Hogi திரீவர்சள் என்பதாம். (* செமுரோப் -௪ -எழு 
ய ஃ- ப-ஏஃ-௮சை 2 அசழமுனர்ச்செவிகை வரிஷிஎட்டன கெடு 
ம். இல்விதியால் அசங்சை: ௮ல்கைபாஜிய் த.] (௬) 

செருப்பழத்சேர்த்தச்சானைய்போல்லது௨.. ....* 
மெரிப்பச்சட்டெல்வசோயாக்கும் உய்யக்... ர 

சொடுவினைபராகுவர்கோடாருக்சோடிச்.... . ௨4 
சடுவினையசாகயொர்சிசார்த் துட வட்டை வட்டத் 

(இ-ள்) செருப்பு -செருப்பின -அழல்-வெம்லமஎய-சேர்த 
தக்கால் -சேர்ர் சால்-செப்போல்வதாஉம் -செட்போலச்சுளிர்ச் 
சிலை ய்டைய௫ம் -எரிப்ப -ஏரிக்கும்படி - சட்டு: «4 ரரசதி-ஈல் 

லம் - தன்பமாபெ-சோய்-தோயை -ஆகும் -உண்டாச்கும்-(௮ 
அயோல) சகோடாரும்  நவ்னடைபிறமா அ ர்சளும் - ஃவீனை 
யரரயொர்-கொழுயடர்களை -சார்நீது -சேரீமி று - கோடு -நன்ன 

டைபிறழ் ரத -பரப்ப -மிசவும்-கொ சொழுய-வினையராகு உரீஎ 
வினையையுடையராவார்கள். (௪-) 3 (இ-ம்) துன்மார்சசவா 

ச்சேரிநீத நன்மார்ச்சரும் தன்மார்ச்கராவார்கள் என்பதாம், 
கோடார்-௪-௮.வர் -ப, [% காசுதாண் மலர் பிரப்டெசாரான் கு 
ம்வெண்டாவித்றின் மேவும்வாய்பாடே, இவ்விநியால இறதுகாகு 

என்லும் வாய்டா0.] (௪) 

பெசியலரீசேண்லமபிழைபோலறாளும் ர் * 

வரிசைவரிசையாநர் தும் - வரிசையால்.. wn a 

வானாரீமதியம்டோல்வைகலுந்ேசயமே.. ஆ 
தானேடிதியார்தொடரீபு.. ப வடட ஆ 

(இ.ள்.) பெரியவ/-பெரியோர்சள்-கேண்மை-€ேசம் பிறை 
டோல- இளைபபிழறையோல- ராளும்- எதீ.சா௫ரம்- வரீஎ சஉரிசை 

யா-சரெமங்செமமாக- தநீதும்-வள்ரும்- சிறியார்- இறியோர்கள்- 
தொடர்பு-சிழேகம்-லான்- ஆகாயதீந்லே-ஊர்-செல்.லும் மதியம் 
படோல-பூசணசத்திரன்போல- வைசலும்-இனர்2ர.றும் -வரின௪ 
யால்- செமமாய்-தானே - தனச்சூத் தானே- சேயும்: mp5 g 
டோகும்- (௪-ற) இ (இம்) பெரியோர்சள்சிமீதகம்-பில றயே 
சல்வளரும் சிறியோர்கள் சே சம் நிற ௪ர்த்சன் குறைசல்பே- 
தீகுறையும் என்பதாம். (7 சேண்மை எ-ுற்த.ம்-ப -சதொடர்பு 
எ-தேபும்-ப-ஏ-,௮ சை. (௫) 

சான்றோொனமதித்தச்சார்நீதாப்மர்சரரிந்தாட்க்குள் 
சான் ருண்மைசார்த்தார்சரவில்லாயிற்-சார்ீத்சோய்தேள்



Galata psed Ga 

சாத் சசத் எண்டென் றுசெப்புச்றிறத்தொருவன்.. 4 
TDI SS SEB ODL Eee டப. அட ஒத்த 

(இ-ள்) சான்றோரொன - பெரியோரென - 19820 - 6c anfle 

bat spr -சேரீத்சவனே -சாரீ ந் தாய்ச்கு-சேர்நீசவுனச்கு-சான் 
ருண்மை -பெருச்தன்மை-சார்.ர்தார்சண் -நீே ரப்பட்டிவரிடதி 

௮ - இல்லாயின் - இல்லாவிடில் - சார்த்தோப் - சேரீர்சவனே- 

கேள் -சேட்பாயாச -சாதீ.த.- சல்வைசிசாநீது- அசத் த... உள் 
ofl. £.gi- உண்டென்று-இருக்னெ.றெென்று - செப்பு செப்பை- 

நிறற்.ு-திறரீ.ஜ- ஒருவன்- ஒருவன்- அசத்து -உள்ளே- டாம் 
ட-பாம்பை- சண்ட SIO. F B- adr g Gur gh. (or- or) ike 

(இம்) தன்மார்ச்சமுண்டென்று நீசேரப்பட்ட வரிடத்,தத் துன் 

மாரீச்சமுண்டா யிருத் சகள் தபோலெளிலெ ஈருவல் செப்பிலுள், 

Ca சார் துண்டென்று நிமக.து பாம்பைக் சண்டாற் போலும் 

௪என்பதாம் 02 ஒருவன் -௪-உடைச்த ப-சவ்மையை-செ-மன்- 
அசை.[௮*நசற்பாரு தலடிச்செழுத்.தமொழி.பித், பதின் மூன் 
ும்பன்னிரண்மே் பகர்வரீற்ற.ச், செட்டுமேழுங்கும்துகர மின் 

தியாம் ] (௬) 

யா௮ரொருவரொருவர்தம்முள்ளத்தைத் seen oeeee ase * 

தேருர்.தணைமையுடையவர்- சாரதி பபப வடக 

சனமணிதின் திமைச்சுசாட்கேண்மச்சண் sone wane as iit 

மனம்வே செய்சையுக்வேதறு யவ ae 

(இ-ள்) சாரல்- மலைச்சாரலிலே- சனம்- பொல்லும்- ம ணி 

அரத றங்களம்- fo p- ORI - இமைக்கும்-பிர சாசிச்சும்- 

ராட-ராட்டையுடையபாண் டிய?னே- சேள்- ேசட்டாயாச- மகி 

கள் - மனிதர்கள்-மனம்- மனழ்திலெண்்.று வ.ம்- வேறு-வேது 

செப்கைபும்-நடச்கையு5-மீவறு-வே (ஆ சலால்) ஒருவர் ஒரு 

வ.7-ஒருவர்சம்-மற்றொருவர்சம்முடைய- உளளதீை- மானை 

0,௪௫ம- அ௮றி.பும்- துணைமைபுை டட வ7- அளவினேயு டையவரீ- 

யா௮ர-யாவர்- (௭-௮) 3 (இ-ம்) டாண்டியனேஒருவாமனைைம 

த்ரறொருவர.றியார் என்பதாம் 132 உடையவர-௭-யார்-ப (௪) 

உள்ளத்தானள்ளா த.றுடுத டி en Magne dé ஆ 

கள்ளத் தானட்டார்கழிகேண்.மை - Gear gdh tne a 

புனற்செ.லுஃபுதின்றலைக்கும்பூர்குன்ற காட் 0 se 

மனதீது ச்சண்மாசாம்வீடும் (ப வ வைபவ அவடை தே 

(இ-ள்) தெள்ளி- மணிகளைச்கொழிச்து- புனல்- அருமிதீரா 
ழி செதும்புநின் து Cag huh oe oO @ Ld- Cg HL” 

பூூ௮2 3ப-ஞன்றம்- மலையைபும்- ம ட தாட்டைபுமுடையபடான் 

டிப் சன -உர்ளத்தால் -மனகால்- erat ge AG pau - aw 

[2௫]



dy இவிவாமச்சம், 
த்சொழிலராம்- பலம்பொருத் தி, செப்சையையுடையராய- கள் 
எத்சால்-உஞ்சதீத ல் சட்டார் ”ரெகச்சவரமா-சழி மிகுர்த-சே 
ண்மை-சிேோசம் மனதீ துச்கண்-மனரனி_ச்இல் மாசாய்விமிம்- 
(நீர மாடீவிடும். (4-ற)  (இ-ம்) பாண்டியனேமனம் கல, 
2௨செய்யாஜ வஞ்சகமாக வறவுசெய்சல்மனதிட.த்திம் குற்றமா 

ம் என்பமாம் (௪ சேண்மை-எ:மாசாய்லிமம் ப. (Af 
ஒக்கியவெள்வாடன்ே ஜெ ஜர்கைப்பட்டச்சா,. * 
ஓச்சகமழிப்பதாஉமெம்யாகு - மாக்க ஆ 

மிருபையுஞ்சென்றுசுசெலாலல்ல » ச 
கருமமேசலலார் ர்கட்டூர்வு a ப 

(இ-ள்) ஒக்பெ ஐங் சி.ப-ஒள்- தளிபொருத்திய-உா£ ாள்- சன்வாளா 
யுதம்- -சன்ஜனொன்னார்-சன் ௪ச்.௮ருச்சள்- கை-கையில்- பட்டச்க௱ 
ல்-அகப்பட்டால் ஊக்கம் -பன ச்ைரியத்சை- அழிப்பதூஉம்- 
செமிப்ப௫ம-மெப்பா கும்-உஸ் மையாகும்- ஆச்சகம்- தீவினைப் 
டலன்-இருடைபயு ம-இம்பையுமறுமையுப- சென்று- தன்லுடன் 

சென்று சு /கலால்- வருதி அதலால்- கல்லாரீகண்- இிவினையாளரி 

சீ é g- Pi a- PG ga sero ae SRO ருமபே- Be oe ரியமே- 

(எ-) 89% (இ-ம்) இவிக யாளரிடத், சச் தேகரீக்குத தல். மல்ல 

எலி பகாப, (.தீர்.௮: ௭ கரும் ப ௭-௮சை. [த 8 PTA He லத் சன் 

மெலிகத்சனீட்டல் ZF ME HHS SP BOY OE சீலும் HU Cs (eros ney 

ள் வேண்டுழி இல்விஇயால் ஓ௩யெ- என்றது gebu cw வலிது, சவ் 

“
ஆ
 

விசாரமாயிர் து.] (௯) 
மனைட்டாசங்கைவிடாய்மச்சட்செல்றேோடு... 3 

பனைத் தாழிவாழ்நயோ தெஞ்சே - Cum 566 * 

சிறுஉவ!யேயாயிலுஞ்செப்ச நல் றல்லா.. ட்ட 
அறபயனோவில்லையுயிரீச்சூ 4 ப கைவ ட ஆ 

(இள்) செஞ்சே - மனதே -மனை Bieber hd ma Dt -பாசம்- 
ஆலசையை-சைவிடாய் -விட்டுவிடாய்-மச்சகடகென்று- toda cana 

Coe p- aba - இரக்கி - எனத்தாமி- எவ்வளவுகாலம் -வாப்.இ 
யோ-வாழ்வாயோ ஏிறுவமா. சியபொழு.த- ஆயினும்: ஆலு 
ம்-செய்த-சால் செய்த ரன்று- சருமஃபலன்- அல்லால்- அ௨ல.லு- 
சனைத்தும் -எல்வளவும்- உயர்ச் த- சம்மு. உ முடயன்- 
பொருந்தி பபலன் - இல்லை- இஃலை- (எ-று) ன் (இ -ம்) மனமேர 

ம்முபரீச்குத் தருமச்சையன் றிப் பலனில்லை என்பதாம். (3 ௨ 
௮பயன்-௪- இல்லை-ப ௪-ஓ-௮ சைகள். () 

திவ்னையச்சமுற்றிற்று: 

ஆ அதிகமம்- மக இ- முசட்யுள் - ஈம், 
வி றி 2்திப்பான் முற்றிழ்து,



  

SOMOS CME ec: EE 
இசண்டாவ_து 

போருட்ப rgQ= 

ணவ, ௫௫.௫ இட; 3௨4௮ல் வைகை 
௮/௦, சரவ-டொருளிலுடையபமுப்பாம். 

௪-ம் - அதிசாரம், 

& vad. 

௮ல்.சால-கல்வியைப்பற்திச்சொல்லிய து. 

குஞ்சிபழகுங்கொடுத் தானைச்கோட்டழகு........ பப ஆ 
மஞ்சளழகுமழகல்ல - ஜறெஞ்சதி து... வவ த 
தலலம்யாமென்னு ரநிலைமையாதி .....- ௨ த 
சஃவியழகேயழகு டவ க்ஷ வடக. வவ இத் 

ஐஈம்-௮ழகும்-சொடும்- (இ-ள்) குஞ்சி- மயிரினுடைய- ௮ 

சாழய-தானை-அடையிலுடைய- சேடு. சரைக் சோட்டின.து.- 
௮மகம்-௮மரும்- மஞ்சள்-மஞ்சளினுடைய-அழகும்- ௮ழகும்- 
௮. ழசல்ல- ௮ழகலலிவாம் - தெஞ்சத்அ - மன இல் - தடுவுநிலைமை 

யால் - நடுநிலைபால்-நல்லம்-சன்மையுடையோம்- யாமென்னும் 
யாமென்றுசொல்றும் - சல்வி-வித்சையினுடைய-௮ ழசே- ௮ 

கே-2 இரு-ஒருவர்ச்சழகாகும் எ-று. (இ-ம்]ஒருவர்ச்குக்சல்வி 
யமசேபழகாகும் - மற்றையழகுசளழசல்லவாம் - என்பசாம்- 

(7 ௮ழகு-௪-சல்வியமரனு - ப-[' & ஒருவொன்பதுயரிருபாத்ராப் 
ட்,பன் மைவிலைகொளும்பாக்€ற்றென்ப, இவ்விதியால்,ஒரு வசெ 
ன் ம சாண்பாற்கும்-பெண்பாற்குங்சொள்ச. மஞ்சள் பென்பா 
ற்கும், மஞ்சள்சலந்ச ௪. சன மாண்டாற்குமாம் சல்விபெண்டா 
£்கும்வேண்டுமென் ஐதாயிந் து. ] (௧) 

இம்மைபயச்குமாலிடக்குறைவின்ளுற்........ அப 

றக்மைவிளச்குமாத்றாநுளராச்சேடின்றோ வட்ட 

லெம்மைபு௰ச த் தம்யாங்காணேற்கலவிடபோன .. 
மம்ம ரறுசீகுமருறீது கா் வட்ட வட்டு வெட் 

(இ-ள்.) இம்மை இம்பிறப்பில் - பயக்கும்- பயன்கொடுக்கும்- 
ஈய-பிறர்க்குக்கொடுக்ச-குழைவின்றி - குறைசலில்லை - எம்மை 

கற்றவர் தச்சளை - விளக்கும்-விளங்கச்செய்யும் - சாமுளரா - தா 

மறியாத-கேடிவி௮ு - கேடில்லை - எம்மை புலசத் தும் - எவ்வுலக 
த்தும்- யாம்- சாம்- சல்வியோல் - விச்தையைப்போல- மம்மர்- 

மயச்சத்சை - ௮றுக்கும்-தீரீச்கும்-மருரீ-மருர்சை-சாணேம் 
சண்டறியோம். ௭-௮.) இ (இ-ம்.) சல்விச்குமேலானதொரல் நில் 

Wo THU ETD. YP யாம்-௪-சாணேம்-பமருர்து-செ, (@) 
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ல் 3 கிலி 
சளர்நிலச்அப்பிறர் தப்பினச்சால்றோர் வடை கதத 

விளைநிலச்,தெல்லின்விழுமிசாச்சொள்வர் டடத 
சடைநிலத்தோசாயிதுங்கத் அணர்ர்சோலாதி கசிய ஆத் 

திலைநிலத் துவைச்சப்படம்....... ...... ......* 
(இ-ள்.)களர்நிலதீத - உவர்நில,ில்... பிறர் ச-உண்டான- உப் பினை - உப்பை-சான்போர் - பெரியோர்-விளே = fon இன்ற - நில 

ச்.அ- வயனிலத்துப்பிறர்ச- செல்லின் - செல்லைம்பார்ச்சலும்- 
விழுமிசா - இறழட்பாச-சொள்வர் - கொள்வார்சம்- (அதுபோல) 
கடை - சடையான - திலத்தோ ru) god. சாதியிற்பிறற்சாராயி 
அம் - கற்றறிர்சோரை-சற்றுணரீந்சவரை - தீலைநிலச்ு- சன் 
மையானவிடதீ.து - வைக்கப்படும் . வைக்கத்சகும். எ-று.) ஆ 
(இ-ம்.) சாழீற்சதிலத்திற்பியர்சவுப்பை-" உயரீத்ச நிலதநிம்பிறத் BOLD De செறெப்பாசகீகொள்வரீ JI HSU HEE AHAB OT 
சாயினும் கழ்ரோரை மேலிடச்.த லைச்சச் சஞூம் என்பதாம், 
ட” சான்றோர்-௭ சொள்உரீ-ப, (௬) 

வைப்ட(பபிச்சோட்படாவா ய்சீதியிந்சேடில்லை ..... .. * 
மிச்சசிறப்பினரசர்செறில வவ்வா உட டை வ வயல் த் 
ொச்சமெவவொருவன்மச்சட்ஞச்செட்வன ஒட பட * 

விசசைமற்றலலபித......  ,... வடட பபப த் 
(இ-ள்.) வைட்புமி-வைத்தவிடச்தில-கோட்படா.பிறரா கொ 

எீளட்படாது-வாய்த்.தஐ - பொருதி - சயில்-சொடுத 2-ல் - கேடி 
ல்லை-குறைவி௰்லை - மிக்ச-மிகுர்ச சறப்பின்.றப்புடைய - அரி 
சர-அரசர்கள் - செறின்-சோ பிச்சால்-ஓவ்வாச்- சவரடர- (ஆகை 
யால்) ஒருவன்-ஒருவன் - மச்சட்கு-தல் புதல்வர்க்கு - எச்சமிமன 
(சேடி.யிடும்) பிள்ளைபென -செப்வன - செய்யத்தக்க. - விச 
ை௪-கல்விசளே-பிழ - பிறமெல்லாம் - அள்ல-சேடிலச்குஞ்செ 
ல்வங்களல்ல. ௪-.ற.) % (இ-ம்.) ஒருவலி-த௦் பிள்ளைக்குத் தேடி, 
யிடும் - பிஎளையாகக்சல்வி யொ ன்மே சர்பிச்சபேண்மிம் என்ப 
காம். (7: விச்சை-எ-செய்பன-ப-மத்று-௮ச, [* காய்முன் 
வேரும் விளமுஃனேரு, மாமுன்னிலாபும் வரும்வெள்ளைச்?க, 
இவ்விதியாற்றளையிச.] (௪) 

சலவிகலாயிலகற்பவரீதாள்லெ... veces. % 
Oude flr ER DI eA - தெள்ளித ........ ... * 
ஞாாய்மீசமைஏஈடயகற்பவேநீரொழியப் eae 
பாலுண்டுருகி்தெரிர் த... .... வ. * 

( இ-ள்.) சல்வி-சஃவிகள்-கரையில- ௮ளவில-சத்பவர்- சற்பஅரீ 
சரக்கு மாள்-வாடீராள்சள் - சில-ரில௮ள மெல்ல - மேதுவாக 
தினைச்ல்: ஆராய்ச்தால் - பிணி-சோய்சர்-பல பலவுள தெள்
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ளிதின் * செலிவுள்ளவதிலால் - ச்ப்ச் த-வி.சாரிதீத - off OD ay 
டைய. நினறவுடைய அில்சளை- சோழிய: «nf ஐயா Vatu ade 
உண்.உண் ஆமம், FL elated O-Geh dtl - 9 As gy. 
கற்ப (அறிபுடையோர்கள்) சீதிபார்சள் ௭-௮.) இ (இம்.) ௮ன் 
சாம் நிமைநிக்கப் - வி a) 8 Clas dram sé Bein op, அறிவுடை யோரீ 
சுள் பெ.ப்ர் தாலைச்சள்வீ மெய்ச் நாலைச் குதியாரீசள் எனபுசாம், 
> அறிவடையோ ர்-தோன்றாலெழுவாய் - சற்ப-ப - ர உ 6/ 
ஃஃப-செ-௪- சை (௫) 

சோஸி பியச், கலால் (ொச்௨ரணத் த....... on % 
சாணிற்கடைப்பட்டானெல் நிகமாரீ - கானா sere wee OE 

கவன்றணையாலா துபோயர்றேதூல்சற்த oH 
மச் அனையாரல்லசொளல் ,. ee nee பத 

(இள்.) தொல்லை பகமப- வருண தீது - ea Maine - காணில் 
ராயில் காலரி. தோணியை Bu se as ன் -ஒட்டுஉான்- சடை 

மச்சா இ.பிய்-பட்டானென்று - Sn 5 6e6 னன் w- Dawe - இ௫ு 

மா ரீகள் - அவன் -பு வனை பப - அணைபா- துணைடாச-௮௮- ஆற 

றை- போயத்றே - சடத்தபோல.தபோஜறும் - கீர்ளூட்-பாராப்- 
நால்: நூல்களை - க்.றமசன்-சம்தவனிழிலானகனானும்- அளை 

யா- அவனேதுணைபாக-நல்ல-தல்ல நூத்பொருள்ச்ளை - ிசாள 
ல்- (ஒருவன் ) சற்றுச்சொள்ளல்வேணமிம் ௪-௮.) (இ-ம்5 0 

வன் இழிர்சோனிடத்,தங் சலவியைச் சற்சவேண்டம் என்பசாம் 
(5 ஒருகன்-சோன்றாசெழுமவாய்-சொளல் ப.ரலல-0௪. (௬) 

கீவலருந்சொல்கேள்வித்சன் பையுடையா... ee 

ரிசலிலொஃகாடையார்தம்முட்டுமீ இஃ ௨0 

தசலினினிதாயித்காண்பாமசல்வரனத் .. ee om 
PBI AY DEI TID ee ee vee eee ete ட பவ 

(இ-ள்) தவலரும் சேடில்லாதி தொல்-பமைய.கேள்வி- சவ 
சளால்வரும் - தன்மை.குணங்களை- உடையார் - உடைடலரீசள்- 

இசலிலரீ-பசையில்லாதவரீசள் - எல்குடையார்-கூரியபுசறியு௪ .... 
யார். அம்ரதள்- தங்களிட த்தில் சித கூடியிருச்,த சசம்ன்-ப 

ம் சலைப்பார்க்கிலும் - புசல்-அ.கல் ற -வானதீது- வச்ணத்ற ல் - ௨ 

பாீ-(2 தவர்சள்-௨௮)-வ॥சம்பண் னும் - வார்டஇ- இரறிம்பதி இ 
னித கல்-இனிதாயி த் சால்-சாண்பாம்-சாணச்சடகோம்.ல-பா) 

*% இ-ம்.) அதிவுடையோரியகிறுக்கூடி மகிம்சலைபியார்க சி 
ல் சவருல்சமினிதாயிருச்கு மாளாதீடி சாண்போப எல்யசாம் (ம 
யாம் -௪-காண்பாம்- ப, 

சனை சடற்றண்சே/்ப்பக3றறிற்சார்சேன் மை ஃ- ட இ 
அனியிழ்சறும்பூதின் றே - அளிரீக்இத்.. cone 
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(இ-ள். சனை- சத்திச்ரும் - சண்டருளிர்ச்.2- ௪டல்-௪டலின ௮. 
ேரிப்பாகராயைறுடையபாண்டியனே சற்றழித்தார் - கற்றன 
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ம் [7 DG by LD $aytAS pan கரும்பை டியிவி ர்ச் 

LDS PIG போடும், என்பதாம். சேண்மை-ஏ- Rei pip: ப் 
சொடரீபு-௪- தகைதி த-ப-ஐ-ுரோ-ப சைகள், (4) 
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ப டவ்யட்ட r OCLs) b-aeonG rum பிலும்- எற்றிலரா ஒலும்-கழ் 

ரரை- éppecnt-Gels g-eri ig gues - தடப்ப ராயின் 
(ச. Tet ழ்.ப- இறப்பில்- -இறப்புவடய - லி- நலல “உறி இி.வு- ௮.றி 

னல் சாளும்- .ராடோ.றும்- தலைப்படுவர், மூதன் மையவடஉர் ior ge 
ri இ-ம். ) டாதிரிட்பூச்சளி னிசம்களானவவை தீண்ணீர்ச்சூவாசம் 

அிற்ீதார்போலும் கல்லா தவரும் சற்றோரைச்சாரீற்,கா லறிவின்ரு 

தீன்மையாவர் என்பதாம், (ஸர ஒருவர் - எ - தலைப்படுவர் -ப -ஏ 
LB oT «BRU. sqaps 96 - ட்டு + To 000 Ua OR eH} oF 

வாருஞ் சிலருள ரி.ரீ நு ணுச்சமறியார்போ லும் wo 
அலீதசாம்சர்பினறில நூல்கலலச வவ வைய 
SME LT el FAOBAAME~ EMEDE nr oe wee ர 

௯௨ தனைப் லாற்சாண்டிதமொர் pa seca a 
யோ ம். துணையறிவாரில் ... வர்க | 

(இ ள்) ௮/கிஞு- அளவு சரஸ் யிஃசர்பின். ல்க fsa 

ல்-௮ திவுர2- ஞான ராடி சளை- SND gl சதிசர்மல்- உல௪, நல்க 
உல் ச ;இலனுரியூம் எனை - Psa: தெல்லாம்: 6 in) கடலாம் னெ 

ல௫ல்-கீஇுகலிடென்னுமேபமாடாய்- கூட தணை- ௬ பெபள்வு-] 

Rodd ae ஹலீல் இம்மாற்றம் பிறவித் துல்பத்ன ச விட்ட Ger
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ண்0-ரல்கழியைக்சொண்டு. டோத்த்தனை- போகுமசனவ- ௮ 
திவார்- இறியயகலவர்-இல்]இல்லை- (௭-௮) இ (இ-ம்) ஞானத் 
Borate றால்சளைச் சற்சாமல் உலசத்இித்குரிய Src a ken & 6 pay 

தூ விண்சஎன்பசாம்.$9 ௮ திவார் எ: இ௮-ட.சலலிமு்திற்று.(8) 
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W@- Lb- அதிசாசம். 

குடிப்பிறப்பு, 
ணி! i வைய 

அ௮ஃ்சாவ - தற்குடியிற்பிற் சலாம். 
உ0ச்சையுவநியுடம்டழிர்தச்சண்னுங் .. .......... இ 
குடிட்பிறப்பாளர் தந்கொல்கையித்ருன் ரு... ree H 
ரிமிச்சண்ட லைவர்தச்சண் ஐூூமரிமா.... ப பவை டைந்த 
கொடிப்புற்சதிச்ச மே மற்று... | ப கையட வட தே 

(இ-ள்) குடிப்பிறட்ப ளர் நர்குலச்நிழ்பிறந்தோர்- உடை? 
Lh ₹ட-உலதி செட்டி. உடம்ட-உடலான3ு-அ௮ழிர்திக்சண்ணும்- 

அமிச்சாலும்-சம்-சற்களாடைய--சொள்கையில்- நன்னடைச் 
6௦5 பில்-கு.ச் ராரீ-குறைவுப்ட £ரீ-.௮ரிமா-சங்கமானது- இடுச்சண் 

(பத் )_த.அடம்- தலைவ த்சச்கண்ணும்- முதன்மையாசவந்தாலு 
ம் கொடி.ப்புள்-சொழிசளையடைய புல்லை -சறிச்ரூமபோ- தின்னு 

மோ, (ஏ-று" ie (இ-ம்) தர குடியிற்பிறர்தார் ுன்டம்வநீதா லு 

சன்னடைச்சையிழ் ருறையார்- இங்சம் படித்சாலும்புல் இன் 

ஞ.௮௭ன்பசாம் (அ குடிட்பிரப்பாலர் -௪-குல் Yiu -cprmee 
௪1 ன்ருண்டிமச/யலெழுக்கமிவைமூன்றும் , 4 

வான்றோம்குடிப்பிறற்தாரீச்சல்ல அ! - வான்றோயு.. * 

மைதவம்வெற்பபடாறபெருஞ்செல்வ. வ wk 
- மெய்தியக்சண்ணூம்பிறாச்கு.. ne ட வ 

(ஒள்) வான் -ஆகாயத்து சோயும் -௮அளாவும்-மை-மேசம்- 

திவம்-சலழும்-வெழ்ப-மலையையடை யபாண்டியனே -சால்முண் 
மை -பெருந்தன்மை -சாயஃ்-மேன்மை -ஒழுச்சம்- தன்னைச் 

சை-இவைகுூன்றும்-இ.ப முக்குணங்கரரம் வால் -பபருமை-தோ 
ப்-நிறைர்த -மடிப்பிறந்தார்கரு -,சத்குடியிற்பிறற் சார்ச்கு-௮ல் 

ஐ. - மல்லாமல் பிறர்க்கு -தம்குடியிழ்பிறவா தார்க்கு -பெருஞ் 

சசல்வம்-பெரியசெல்வம்-எட்தியக்கஸ் ணும்-வற்தாலும்- படா! 

அம் புக்குணங்களுமுண்டாலா காம். (௪-௮) 99 (இ-ம். பாண்டிய 

மே பெருத்தவ்மை பே.வீடை நல்வடைக்கை இடைதற்குடி 
ற்பிறம்தாரீக்கலல் த அச்முடியிழ்பிறவா தாருத்தல்ு ஒஞ்டிதா ம்? 
ke இலவ oT ehtid of 5 ப இ



we ருடி.ப்பிறபபு: 

இருச்சையெழ இமெதிர்செல்வுமேணை வர 

விடுப்டகெர்ழிசலேர்டின்ன - mpi Sp srt. 9 

ஞுன்றாவொழுச்சமா தகொண்ட? ர்ச்பவோ..... வது 

டொன்றாவுணாத்பாற்தின். ய: வ ௭௫ 

(இ.ள்) குடிப்பிறத்சார். சற்குடியிற்பி தறீதார்.இருச்சையெழ 
ம்-(பெரிபோசைச்கண்டு ) இருச்குமிடம்விட்டெ முசலும்-௨ இ 

ர்செலவும்- எதிராகப்போச ஓம். எனை .இன்வதீற்க -விமிப்ப -உரி 

விடுதலும் -ஒழிதல் நீங்கும் -தழி -இவற்ற௮ுடன் -இன்ன-இவை 

போல்வனவுபசாரங்சளை சுன்றா- ரூஸறயாச -கழுசசமா நன்ன 
டைச்சையாச-சொண்டார்-கொண்டார்கள்- -பவசோடு Biota 

Gorn -ஒல்(ர7 “EE con Bad பெர்ருதீதாலாம் -உணசந்பாற்று- 

ob: Fi Bw ob COLD 09 or gy -BCiplidame, (er) இ (இ-ம்) ஈத 

குடியிழ்பிறந்தோர் ஆசாரவுபசார£ சனை விடார் அச்சுடியிற்பிற 

வாதாரீச் சாசாரவுபசாரங்களி௨$ல என்பசாம். 07 சூடிப்பிரத் 

தார் - ௭. கொண்டாச் -ப. (௬) 

நல்லலை செய்யினியல்பாகுதீதியவை... ட 

டல்லவரீ தூற்.ரம்பழியானா - மெல்லா : 

முணருக்குடி.ப்பிறப்பினுா தீய/மல் ஜே. வவ 

புணருமொருகர்ச்கெனின். .. வை ௩. வை 

(இள்) சல்லவை -நன்மைசளை -செட்யின் -செய்் சால் இயல் 

வாகும் -இய்சையாம் -தியவை -புதன்மைசளைச்செய்சால்- பலி 

லர் -பலரும்-தாற்௮ம் - தாம்றத்சச்ச -பழியாரும்-ப;மிப்பாகும்- 

எல்லாம் - சத்குணமெல்லாம் -உணரும் சதியும் @ pid gous 

௬்குடிப்பிதப்பு -ஒருவர்ச்சூ ஒருருச்கு -இல்-இனிசாச புணரு 

மெனின். கூடுமானால-ஊன.தியமமன-இ.இிஇ.மிலாபமியாது எ) 

ஃ (இ-ம்)ஒருவருச்கு த்குடிப்பிறட்புப் பொருந். துமானா வித 

விடலாபமென்ன என்பதாம, 3: ஊதியம் -௪-௪ன்-ப-ஓஅ சை, 

சல்லாமையசசங்சயவர்கொழிலச்சஞ் ௨. eo 

Ger dares @Gortsetadge - Onda... 

மிரப்பார்ச்சொல் றிமானமயச்சமாத்தாரிம்.. “ஆ 

மாணாக்குடிப்பிற நீ.தரர்- ப வட்டி ட ட்டி ட வழு 

(இ-ள். சலலாமை-கற்கா இருக்ஷா - அச்சம்-அசிசம் -௪.பஉரீ- 

மச்சள்-தொழில்-தொழிலமெய்,சல் - ஏச்சம்- ௮ச்சம்-0சொ 

ல்லாமையுள்ளூம் - பொய்சொல்லாமையிடத்தும்-ஒர்- ஒறு -சர 

ரீவு - சொழ்சோ/வுபபல் - ௮ச்சம்-௮சசம் எலலாப.யாதும்-இ௪ 

ப்பார்க்கு யாசிப்பவ!ச்ரூ - ஒனறு-ஒருபொ ரன்-ஈயாமை- சொ 

டாமை-ச்சம்-௮ச்சம- ( ஆதிலால) இம் பா0ளூச்குடி, பெருமை 
aa லா விஃகு ஓூயிழ்பிற ந்த ஈர்-மசத்தா F097 9G wt டொத்த af 
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கூ > gy.) AS (இி-ம்)சல்லாமையும் இதிதொழிதும் சொசோ 
சீவும் ஈபாமையும் உடையவர் மாச். ந்கிசொப்பர்னலர். எப 
காம். (ச முடிப்பிறதிதார்-எுமதத்தாச-ப, (9) 

இன சன் மையின்சொகொள் தீ சஃமத்ே தள தி 
ப்னரன்னமயென்திகயையெல்லால் - சீனமணி..... த 

முத்சோடமைச்கு ஏ ஐம்குவித்தஸ் சேர்ப்ப, பவ உத 
விரிய நீ சார்சண்னேயுள... en வத் 

(இள்.) சனம்-பொன்னையும்- மணி: ரச தக்களையு b- cps 
கோடு - மூதி.அச்சளுடன்- இமைக்கும் - பிரசாரச்சச்ம£ட்யும்- 
முழவ்கு-சசஇச்சிற-சண்-குளிர் ந்த. உவரி - கடலை,பும்-ேசர்ப்ட-சி 
ரையையுமுடைய பாண்டியனே. இன் ரன்மை-இன 5.௮ மைடம் 
இன்சொல். இஅி.பசொஜ்களும்- -இுப்னு ஒருபொருளை- MLOQN BT 

Ose gi 9 @ &T- OP 5 s- பண றல் பை -மன்தீ CT GEL L- சுன் 

திைெப்ல ம - என்னுயினவையெல்ல ம்-இர்பிஈற்சார். ஈனா 
டியிம்பிமதீகூ.ர் - சண்டமோ-இட௨தீே- உள: இருச்சல் உர எ-ம) 

இ இ-ம்.)பாஸ்டிடனே நல்லினம் ஈற்சொல் ஈசை தல்மனம் 
Maw duce ம்ஞ்டிப்பிறற்த ர்க்சேவள்லாம் SHY TTL Ken 

ஜாம்-எ-உள-ப-ப.றி.ர-௮சை) (௬) 

செய்கை மிர் தரி தன்பண்டிரீ 0979) gp ca’ . அ உ 

பெய்பாவொருசிறையவேரிதுடைச்தாகு - உத 
மெவ்லமுழுச்சசீசடை, சிசம்குடிப்பிறர்தார்... ones * 
செய்வசீசெயதிபாலவை ய. பெ vee 

(இ-ர்.) செப்கை- செட்சைகள் - அழித் 2- செட்டும் es 
யான் - மண்டித்ளுயிலும்-பச்தியசாயிலும்-பெப்யா- ஒழு கரச 
ஒருசிறை -ஒகிடமுள்ள-பேரில்-பெபெரிடவிமி.உடைதீதாகும்-௨௮ 
டாயி, EG d ௦ (௮ துயோல) எவ்லம்- துன்பம்-உ்ழநீதக்கிறட்டீதி' 

்.வருத்இினலும்- குடிப்பிறத்சார்- சற்குடியிழ்)றந்தோர்.செய 
தபாலை -செய்யத்தச்கறைகம்-செட்வர்-டுசய்கார்சள் ளீ.) 

இ;(இ-ம்.) சற்குடியிற்பிறர்சோர் தன்பச்சால்உருந்திஜ் ஞ் செ 
ww sess தருமங்களை ச்செய்வர் ௪ன்பதாம். (ஸூ GEOL p சா 

ச-௪.செஃப்வர-ப-செயற்பாலவை செ. (ச), 
ஒருபுடைபாம்புசொளிலுமொருபுடை ... + ge டீ 

யங்கண்டா ஞாலம்விளச்குாறா டெ.தீ- க்சள்பிபசி- ஆ? 

செல்லாமைசெவ்வனேர் சீழ்பிதுமே! Cure p. 
௨ சொல்சார்குடிப்பிறற்தார்.. ss 

(இள்.) ஒருபுடை - ஒருபச்சம்: பாம்பு: பாகீபு- Garg Se 

பத்திக் சென் al gn ம் ருடடை “OP HOME as ல் tbe திட - ஆரைக்” 

இடமசங்ற - tore Duh L1-@@ ump Paris PM EG cr he விசி 
(ar}



௧௬: குடிப்பிறப்பு. 

ச்ஞூம்-தீம்ன்போற்: சர்திரன்போல.குடிப்பிற ச்ச re. peo 
fitog cad - செல்லான். ல meni-Oede Cente செல்கையா ௯ 

தீதிபிஸுட்-ரின்ர இ ம் ஒட்புசலித்ரு ஈருமஞ்செட்சற்கு- ஒல்சார் 
தீனார். எ...) 84 இயம், தந்குநபிச்பிற்த்சார் வ ராமைய டை, 
த்தா உம் தீருமஞிசசக்சத்குத்தளசார் என்பதாம், KP GG 
2,5,௮17)௭ ஒல்கார்.ப, ட (௮) 

செல்லா விடச் ஐங்குடி ப்பிறநீ சார்செற் வள் ட எட ஆ 

செல்லிடத் தஞ்செம்யார்சிறியகர் - புல்வாம்...... * 
டரும௦௰்பொுப்பிலும்பாப்பரிமாபோதி, பப அநத 
டொருமுசணாற் றதலின்று.... நச svete sects ede படத்தி 

(இள்.) சுடிப்பிறர்சார் - சச்குடி யிர்பிறத்தார் - Decent 
் தீஜும்-வறாமையிடதச்தும்-செப்௫அன-செய்தருமங்களே-சிறியய 

ரீ, 8ம் மச்சள்-செல்லிடதி அம்-செக்லநுள்ளவிடசீதம்-செப்யார்- 

செய்பார்கள் - புல்வாய்-சலைமாச் .பறாமம்-சல்லணையைடிபொறு 
ட்பினம்.தஉர்சாஓம்.பாம்.பாயும்-பரிமாபோல்- சூ. இரையைப் 
ேர்ல-பொரும் - தாச்கும்-மூரண்-. சண்டையை-அ.ந்றுதில்-செ 
ப்பல் - இன்று-இல்லை, ஏ-ஐ.) 89% (இ-ம்)மேகன்பாக்கள் வறுமை 
யிட எஞ் ail emu களைத் £ம்மக்சள் செல்வதீதிடத தஞ் செ 

வ்டார்சள் என்பசாம். ரர சிதியவரீ-எ-செய்யார் ப, (௯ 

எற்றொன் அமிஈ்லாவிடத் அம்குடிப்பிறற்சா... ஆ 

சதி த்தர்சேர்ர்சார்க்சசைவிடத்- தாற்ரு வ. த 
றி. ர்ரச்சடைத் துமக்பாறசழ்ர்சக்காறி ப பவ % 

செற்டெனர்செண்ணீர்படும்... வட்ட வத 
(இ.ள்.) ௮கல்-௮சன்ற-யா.பாரான.5-அற்றக்சடைீ ௮ம். 

நீர்உற்கினாலும் - அசழ்ச்சக்சால் - சோண்டிலல் - செத்றென 
௮ லைட்போடு-தெண்ணீரீ-செளிந்த நீர்-படும்ஃதரும்- (அ.துபோ 
ல குடிப்பிறச்தார் . சச்சூடியிர்பிதந்சார் - எற்றொன்றும் - யா 
௦௦ ல றும்-இள்லாலிடச் ஐம் - இல்லாதிருர் அம்-ஹ.த்.ழ-பொறு 
ளிழர் தம்-சத்சேர்சசரர்க்க- சம்மையடுத்சார்ச்னா- weeds 
அ அளர்ர்சவிடத் ஐ-கணற்றாவர் - உசவிபா வார். ௭-ர.) % இ-ம்): 
சற்குடியிழ்பிறந்தார் வறுமையிலும் சம்மை படூத் தவர்க்கு சவி 

Qe Cian tad er ok Ou th. 07குடிப்பிற சீதார்-௪-௪ன:தர.லரீ-ட.௰) 

குடிப்பிறப்புமுத்றிதி.ற, 

 



  

மச + tb. flea rt 

மூன் மத கண் 

அில்தாகளமேன்மச்சடன்பையைச்சொல்றுதலாம்; 

அங்சண்விசும்பினசனிலாட்பாரிச்கு த்... ௮ 
திம்சளுஞ்சான்றோருமொப்பர்மற்-நிங்சண்: * 
மழறுவாற்றுள்சான்ரோரஃதாழ்றுர்தெருமநீ ச 
சேட்வ2ரொருமாசுறின் ...... படக பைவ ந்த 

(இ-ள்.) ௮ம்-௮மூப-சண்.இ. பசன்ற-விசம்பின்- அசாயத்இ 

ல்-,ஏகல்-விரியான நிலா-இரணம்களை - பாரிச்கும்- பரப்பும்-திய் 

சளும்-சத்நிரலும் - சான் றோரும்-பெரியோர்சளும்-ஒப்பர். தம் 

மி.௦லாப்பாவார் - இங்கள்-சற்திரன் -மறு - சளச்சத்தை- அற்று 

ம்-பொறுத் துச்கொள்வான் - சான்றோர் - பெரியோர்கள் - அஆ 
அ-௮க்சளங்கத ௪ - GP nt பொறுத் அச்சொள்ளார்-ஒரு - 40 

க்கொரு-மாச-குந்தம் - உறின்-௨தீதால்-தெருமத் த - மயச்சம 
டைந் த-சேப்வர்-மாய்வர்.ச-று 29 இ.ம்.) சதீதிரன்சஎங்சக்சை 
ச்சச்ினும்பெரியோர்சள் ௮ச்சளங்கச்சைச் சயொர் என்பதா 

ம். ட சான்றோோர்-௪-தேய்வர் -ப.ஃபன்-அசை.[ * திணையால் 

பொருள்பல விரவினசிறப்பிறு, மிசவிஐுமிழிபிறு மொருமு 

Doria. PIAA ud ௪த்தசனாயெ ௮ ஃறிணை உடர்திணே முடி 

பேற்தத.] , , (4) 
இசையுமெனிலுமிசையாசெனினும்.... 22 உத 

ஓசதிரவெண்னுவர்சான்றோர் . விசையி... ... 

ex for met Bf ss லம்பினிற்றீதோ.... வடட ஆ 

வரிமாப்பிழைப்பெய்தகோல், டை வைக இ 

(ஓ.ள்.) இசையு மெனினும்-கூடுமாசிலும்- இசையாசெளினு 
ம் .கடாதாதும் - வசை-சூத்றம்-இர-நீங்க. எண் ணுவர் - நினைப் 

பார்சள்-சாலி போர்-பெரியோரீசள்-வீசையின் - விசையால்- நரி 

மா..நரியை-உஏம்-ரெஞ்சம்- £ழித்ச- பிளந்த- அம்பினில்- சணை 

பைப்பார்ச் ஓம்- அரிமா-சிம்சதீதை-பிழைப்பு-பிழைச்4-௪.ப்,ச- 

சொடுத்த சோல்-கணையான.த-தீதோ.-பொல்லாதோ. ௪-௮. 8 

(இ-ம்)டெரியோர்கள் பிறராற் பொருள்ளெடத்தாலும் கடையா 

விட்டாதுங் ip Reese ர்சள் என்பசாம.(*சான்றோர்-௪-௪ன் 

gat - ப.ரரிமட0லய்சவம்பி ுமரிமேலெப்தம்புயர்ஓ, (௨) 

price ip Bg fae ர்த்தாராயினுஞ்சான்றோர் ... * 

குரம்பெழுர் அருத்றற்சொண்டேரு- ரரக்சவரு- * 

வுள்ளமெலுதாரிஞழ்சட்டியுளவமையாத் sass peers eons * 

செய்வர்கெயற்பிலவல pry yey rey



௬௮ மேள்ம்கீசன்: 
(இ-ள்.) சால்ஜோேர் பெரியோர்சள். தம்பு“ சரம்புசள்- எழுத 

அ -தோன்றி-றல்கூர் தீதாசாயினும்-வ து ஈமப்பட்டாசாயினும், 

சம்பு-வரம்பு-எழுத் ,த-௪௨.த த-ஞூ.ந்றற்கொஸ்0-குற்றம்ரைச் 
சொண்டு - ஓருர்- (பாடிக்கசி செல்லாச் - உரம்.ு.றியே-௧௨(74- 
அவருசச்சொண்டு.உள்எமெலும்-முயற்ென்9 ன்ற தாரியல்- 
தாரால், சம்டி) மனசைச்சட்டி க ளவல்ாயால்சமக்குள்ளடொரு 
ன்ளவரில்.செயற்பாலசைடிசெப்யத் சச்ச,சறாமகங்சளை,)/ செய்வர், 2௪ 
ங்வார்கள்௪.ற.) இ இ-ம். பெரியோர்கள் ௨வறுபையடைர்தாசானா 
தும் யாரிச்சார்சள் உள்ளமட்டுச்சருமஞ்செப்வார்சள் என்பதா 
ம். (ச சான்றொர் எ-செட்லர்-ப-செயத்பானலை-செ: [4 கவறு 
என்ற து - இருபிளவாப பனையினட மட இம்மட்லீட் மர 
த்ச் சவியப் பற்தியதபோல மனக ௪ Hoe eu wpe 
faerie. | (m) 
செல்வழிச்சண்ணொ ர ராட்சாணிதுஞ்சான் றவர். & > 
தொல்வழிகச்சேண் மையிற்றோேன் ஐட்புரிச்திடாட்ட1* 
அல்வரைசாட்சசாளடிப்படுற் oe ப ட த 
சஸ்வராயமூண்டாறெநறி... .... esse netee ate aeee 

(இ-ள்-) ,ல்-சல்ல - கலா: மலையை பும்-சாட தாட்டையுகு 

டைபபாண்டிபனே-செல்-போசற - ௨ழிச்சண் - லவழியிடச்_து 
ஒரு,ராள்- (ஒறாவலா) ஒரு,சாள்-சாணிலும்- சண்டாலும்-சான்,த 
வர் - பெரியோர்கள் - சொல்-பமைய-வழி-வநியிஃ வி.ச ௯ கண் 

மையில்-உறவவம்போல-சோன்ற-விளம்ச. புரிச.ஜ - விரும்பி 
இயாப்பர்-ரிசேகஞ்செய்வரீ-சில்வனாயும் - சன்மலையும் Boge 
ள் சிலசாலம்: - அழுப்படில் - சாலடி.ப்பட்டால்-தெஙி-௮ழி-உண் 
டாம்-உண்டாராம். எ-று.) பூ (இ-ம்.) பாண்டிடனே பொயோ 
கள்- புதியவலாச்சண்டாலும் பழையவலாப்போலேசேசள் 
செய்வர் ௪ வ்பதாம் (அ சான்றவர், எ,யாட்டாீ, ப. (௪) 

புல்ல கெழுதீதிழ்பொருளில் அங்சோட்டி., து 

கல்லா வொருவலுலாப்ப௮ும்  கணணோடி படபட உந்த 

தல்லார்வருசிதியுங்சேப்பேோோர மழ்றஅன் .... ae wo Me 
ப்ல்லாருஞுணல்பரித் தை வட்டப் அவை 

(இ-ள்.) புல்லா-இலச்சணட்பொரு நிசா - ge sea ௪ழுதீதி 

னைபுடைய, பொருளில் - பொருளதிவிஃலாத- வறும் - விளா 
(சோட்டி.- சபைபில்- சல்லாவொருவன்-சறகா தீவொறாவல்- ௨௮ 

ட்பவும்-ஒன்றைசசொல்லவும் - சல்லார்-மேன்மச்ச.ர்- கண் GC we 

டூ. சாட்சணியசொண்டுி - வருந் ரியு.ம-உருச்சமடைச் ஒம்- ௩ வ 
ன் - அவ்வதிலிங்லான்-பல்லாருள்-பல!(ு.3 - சாணல்- நஜு.தத் 
௫-டரிச்ு- இரம்9- சேட்பர்- ரேட்ப!/சள், ஏ-த இ (தி-ம்] 

  

9௪



மேன்மத்சளி! ஈக 

பெரியோர்கள் சல்மாரீசபை பில் வியேச்றாளீப ஜொல்ஸ்றச்சோ 
bigs .e og gga Be bBaC ait ச்ன்பதாம்.(-நல் 
லன்ாமீ-௭-சேட்பரீ-ப-ஜ- றாத சைசள், , (இ) 

சடித் தச்சரும் னை ச்சீண்டக்£.நாகி, அட்ட வ 
யிட. சிநீர்சொள்ளிலுமின சி வைத்தேயாகும். அட நர 

வடுப் பட wolin) dase ais உப்பிெத்சார் .. ச 
கூறார்தம்வாயிற்நுதை சீ... vesttueee Se 

(f- ஸ். சரு.ம்.ினை- envious. 1-0 hep சண் - சனாசக் 
கள்-சச்ர-உடைய் னதி: “தெரித்து - இி.த்.த- (திமில்) அழு 

நிர.இசசத்தை-சொள்விலும் ஃ கொண்டாதும்(ச்ச்கரும்பு) இண் 

இனிய சலவைச்சே - மஹாமுடையசே-அகும்-ஆம்(. உப்பால்) 
வ்பட- ஞற்றமுண்டாச்.வைழ் - திருவர்வைடத இச் சச்சண் 
ஆஅம்- -போனாறம் - p03 pb gt BECO SIND 955° fre Qe 

தம்முடைய -வயில்-றரயினாலே-ல சத.து சசையு-கூரர் சொ 
ல்லார். ௭-௮.) Be (இ-ம்.)ச்ரும்பைவருத்தினும் Del ver ivan 
க்கெ: டுக்கும் ௮ தியேரல ஒருகர்வை சாலும் த்குடி.யி, தியிற்ச்,2ஈ 

சீகூடவைய.மாஃ்டார். என்பதாம். ரசு குடிப்பிறச் சார். எ- கூ 

் “சன்ளார் சள்ராண்ணா?சடி.வசடிர்சொரிஇ ... பத 

பெள்ளிப்பிறமாயிசழ்தீ துரையார் - தள்ளியும். எ டந்த 

வரயிற்பொப்கூறுர்வல சாட் இபாசீ பவ வவ ழ் 
சாயிற்பரிலதிலரீ cee ents cate tte tees வ ழ் 

(இ-ள்.) உ 6 3p>-9 gy bp-sre Busty Bajmrundt. 

ச்ள்ளார் - திருடா&-கள்ளுண்ணார் கள்ளை க்குடியாசீ-சடி.வ - நீச்சத் 
தக்சனவுகளை -சடு.ச்ு- தீ4.2- 6? ®.- இிமையினிம்சி.பிமரா- ப 

லாமசை. எள்ளி - அவமதித்.இச;$ம்.ஐ - Biase - உலையா. 
செல்லார் தள்ளியும் - தவறிபும்-௨ாயில்-வாயால்- பேய்கூமுர் 
டொய்சொல்லாம் - சாயில்- துவ்பம்்வநீதால் - பரிஉதில/- விசன 
ப்படார். ௪-௮. ) இ (இ (இ “te ) மேன்மக்கள் திரு Lae xy aay ~ வு 

ச்பிறமை யி௫மார் பெொய்சொல்லாச் வறுமை உத்தால் வள உப்ப 
ரர் என்பதாம். 0.3: சாட்டியார் -எ-பரிய இல॥-டஃ (ar) 

பிறதாரீமறையின் சட்செவிடாப்திறி றன றிச் ween உது 

தேதிவரிற்சட்குருடனாப்த் - இய. வ ட்ட ஆ 

பதங்கூத்தின்முசையாய்தீழ்ப! Conair cose, eee த் 

ச மறங்கூறவேண்டாவவத்கு --~ 115 

(இல். பிறர்: துபலாரு ட்ட ப பறை.பிடர் சண்: -இரச9ப்ச்சொ 
ல்லி... 8 gi - lng wn GO eats கையும் - bpw 5 3- sad ae 

58 மனைப்ரள்.?!' Boab iE சீன் எதிலட் புல முடைய. இலி a 
C~oi 4



ow மேன்மத்கள் 

சை -இட 2 த.குருட ஒய்.குருடஞசவும்- த ய-சொடிய. பறர்கூறி 
றின-பொருமைச்சொல்லிடத் த - ரூகையாப் - 2 மையஞனாகவு 

ம்-நிரீபானேஃ-இருட்பாளுஞூல் - அ௮்தூ-௮வறச்கு -யாும்- 
யரதொழு -அறம்-சருமம்- கூறே ஹ்படா- இசா eaGa ண்டா. ௭௮ 

௪.) 84 இம்.) பிறாசயெத்திர்செவிடஞுசயும்பிறர்மனே உாளிட 
pee கு ரடசைகும், பொறாமைசெரல்வோனிட தீ BB LOL Cl a 
வும் ஒரு வனிருர்சானு ஞால்-,ஏ ௨ தவேபெர்யதருமம் என்ப 

தாம், (ர த வச -எ-கூறவேேண்டா.ப. (௮) 

பல ரஞ்சன் றச்சர்பண்பிலார் தம்முன் # 
மென் ௨ இண டுபகெல் திகம்ப- கென்ல ஐட்ச் 
வேண்டிலு சன் தமழ்றென் அவிமுமியோர் ப்ப 

சாண்டொழுஞ்செய்வர்குறப்பூ பவ வப வவட நச 
(இ-ள்) பண்பிலார்- சத ணமில்லார்- தம்முழை- தம்மிடத் 
பன் ஐளும்-பலசாராம்-டுசன் தச்சால்.சென்றால-என்ளஐு2- 

பாசாகிலும்- வேண்டு: வேண்டுவார்கள்-சன் pe என்,றசொல்லி 

இசழ்ட-இகழ்உார்சள்-ஜிமுமியோர்- மேல்மச்சள்- என்னாலும்- 
யாதா ஓம்-வேண்டிலும்-வேண்டிஞும்- சன்று- சல்லத- ௪ 
ச்்று-என்றுசொல்லி-சான் டொறும்- சாணுநீதோறும்- சிறப்பு 

சிறப்டை- செய்கர் -செய்வார்சள் (௪-.) 8 (இ-ம்.) சழ்மச்ச 
ள் ரக்சளிடச து ஒருகஉர்கஉத்சாலியாசாவதொன்் தைக்கேட்டார்ச 
சென் நிகழ்வா ரீகள் மேன்மக்கள் -சீங்சளிடச் துவத் தவருக்குக்சா 

ஹுர்சோ ஞ் சிறப்புச் செய்வார்கள் என்பதாம் 037 பண்பி 

லார்-ஏ-இசழ்ப-ப-எ முமியோர்-ஜ செல்வா-ப- சிறப்பினை- Qe 

Oi P-HME, , (௯) 
உடைபாசிவொன்றொருசலையாப்பற்திச ... ப இ 
*டையாயார்பின்சென்றுவாழ்வ - ௬டைய ene 
பில சலைப்பட்ட துபோலாசே சல்ல வ பட்ட டை 

குலத்தலைப்பட்டவிடச் இ... பப்ப வப படட 

(2-5) உடையார்- செஃ்ஒமூள்ளார்- Bar g- இஉர்களெ 

ன்௮-ஒருசலையா-ஒருதுணிவாக-பற்தி- Sip. 8 gi- BOO LIT LI a 
£ழ்மச்சள்-பின்சென்று பில்டோம்- etibat- Gain jet dae, 

தல்ல-,ஈல்ஒ.குலம் கூல த்திம்பிறதீதாரை-தலைப்பட்ட- ரூத் மை 
wpe சச்சேட்பட்ட- இடத் த-இடத் இலே உடைபய-எல்லாட்பொரு 

நேமுடைய-பில௰ம்- குசையை- தலைப்பட்ட தபோலதே-தலப் 
பட்டி துபோதுமல்லகோ. (எ.மு) ச (இ-ம் 2ட்மச்சம் பில்செ 
ஸ் அ சிலர்காழ்ர்திருப்டர் மேன்மச்சகளைச் சேரீதல் எட்டபாறாளு 
(pet ore gos யசப்பட்டதுபோலும் @ oo) பதா (De க இலர் - தோ 

அருெமு௨ாய்-வாழ்கர்-ப, மேலமுச்சள்(ற்கிற்று, (2)



6 * வ்மிங்கவ்கல்ைவ க வகு 
ய் எ. ம்- அதிகாரம். 

பெரியாரைபபிழையாமை; 

அஃ சாவது -பெரியோர்சளைப்பில முசொல்லாமையாம். 

பொறுப்பசென்ழென்ணிப்புளா இர்ச்சாரீமாட்டு5% 
வெழப்பனசெப்பாமைவேண்டு - வெழுத்சபி... x 
சூர்ச்குமருவியணிமலை சன் டட... வேட aes 

பேர்க்கு சல்யார்ச்குமரி த, ண ர! 

(இ-ள்) தர்சரும்-௪த் pe ரும் - அருவி-சை பையா ற்றையம்- oF 

கரி-௮மூ.ப-மலை -பொதியமலையையும்-தல்-தல்ல-சாட-பாண்டி 
சாட்டையுமுடையடாண்டியனே - பொறுப்பரொன்று - குற்றம் 
பொறுப்பாளொன்ற - எண்ணி - தினை ர்த -புமாஇர்ர்சார் -கு.2 
மற்றவர் -மாட்டும் -இடத் தம் -வெறுப்பன -கெருச்சுத் ச்சனவ 

களை - செட்யாமைவேண்டும் -செப்டாதிருச்சேவண்டும் -வெறுதீ 
தீபின் -வெறுச்சபின்பு -பேர்ச்கூதல்- (அ. வரீசோபத்தை) நீச்சல் 

யார்சகூ3-பாஉரீச்ரும்-௮ரி.த-௮ருமை, (௪-௮) 5 (இ-ம்)பாண் 
ழூ.யனேகூழ்றம $றவரிடதிதும் குற்றஞ்செட்யா திருப்பாயாக அவ 
ரீசள் சோபித்சபின் சோொபத்தை நீச்காச லியாரீச்குமரி அ என்ப 

தாம். (அ பேர்ச்குசல்- எ- மூரி -ப (#) 
பொன்னேகொடுச்,தும்புணர்தம்சரியானாச் இ 

நூ, சொன்னேத லைச்கடப்பெத்றிருச௮ - மன்னோ. * 
ச். பபனில்பொழுதாச்சழிப்பரே ரல்ல..... வக ae 

oa தீயமிலறிவினலர், உவ toons நடக உச ப கடச வடு 3 

(இ.ள்) டொன் -பொலீனை -சொுச்தும் -ஈர்.ஜம் -புணர்சநீ 
சூ: சேர்சர்கு - அரியானா - அரியபெரியோலா -சொன் -பயனில் 

லாமல்-தலைச்கூட -வ.ர்.திபொருத்த -பெத்திருத்தும் -பெத்றும்- 
௮.௮ னோ - ஐயோ -தல்ல -ரல்ல - சயமில் -சன்மையில்லா த - அறி 
வினவர் - அறிஏடைய-ர் -பயனில் -பிரயோசனமில்லாத-பொழு 

தா-காலமாச-கழிட்பர்- போச்கு௨ர்.(எ-) இ இம்) அறிவிலார் 
அறிவுடையானைப் பெந்திருத்தும் Pf cost ade Ait esse 

ம். (ச சயமிலழமிவினவர்-௪-கழிப்பா-ப-ஏ-மூன்றும்-அ சைசள், 

அ௫மதிப்புமான்றமதிப்புமிரண்டு வட ன om ச் 

மிசைமக்சளான்மதிச்சற்பால - சயமுணசாச ... ..* 

சை பதி பாமாச்சளிழிப்புபெடடுத்சேச்தும் ௮௧௧௯ ~ 3 

a ema Lin alg BO BH abd Be see ete eee seas ஆ 

(இள்.) அலமஇட்பும்-இசழ்வாகபதித்தலும்-.தன்றமதிப்புட 

சம்வ சமறித்தலும் - இர ண்மிம்-இல்லிரண்டும்-மிசைமக் சச 

்.மேன்மச்சளால் முறி ச்சத்ட! ஒ-மழிச்சத்தச்சனஉ௰ஐ-தயம்- Ji



ஈட. பெரியர்ள்ரப்பிழையானம், 

ஆய-உணரா . அதியாதஃஸக் . ஒழுக்சத்தை- அ.றியா-தெரியாதஃ 
மசக்கள்-மனிதர்கள் - இமிப்பும் - பழிப்பும் - எடுசீ_து - எழத். 

இரந்தும் - புசத்தறும்-வடித்சராலார்-துரரய் நீச தூலறிவுள்ளாரீத 

வவ்யார். மனதில்லைையார் எ.து.) இ (இ-ம்.] ஒருவரையிகழ்£லு 
ம்,புகம் தலும், பெரியோர்ச்கெ்லை பிதரிசமினுப், ௮வர்ச்சூடன 
ச்ட குங்லை என்பதாம். [ட எதிச்மைட்பெயொச்சத் ர சை 
சலி, யிபல்புமீ.று செடுங்சான் மிகு ச.துமாஞம், இவ்விதியா) உண 

சா என்னும் எதிர்மறைப்பெயசெச்சம் ஈத கெட்டொழ்றமி 
ச்ச. ] (7 தோலார்-௪-லையரச்-ப. (௬) 

,விரிதிறதாசம்விட ௬ தேது... « வடட ட வத 
முருமின்சம்ஞ்ணனெஞ்சேணின் தமுட்டு படக்க one a 

f மருமையுடையலசஸ் செர்த்துருட்பா ச் ee 

பெருமையுடையாசசெதின் க வைல வட்ட த்த 

(இ-ள்.) விரி-மிச்ச நிறம்-நிரமுள்ள-நாசம்-பாம்பான- விட, 
ரீ-மலைப்பிளப்பில் - உளசேேனும்-உள்ளதமலறும்-உருமின் - இழ 
யின்-சடும்-சடிய - சனம் உச்செம் - சேணில்றும்- ௮காயச் ECF 
ஜும் - உட்டும்-ப௦ பீடடும்- (உ. றுபோல)பெரு பையுடையார், 

டெரிபோர்கள்-செறின் - கோபித்சால-௮ குமைபுடைய - மரிய 
வி சண்சேர்த் றும் சோட்டையைச்சேர்ற் தம் - உய்யார் . (பசை 
at) பிழையார். ௪-௮.) 80 பஇ-ம்.)யாபடம்ளட்டள்- ரட் go 

ம் இடிசண்டஞ்சும்- ௮ துபோலபசைவர் பெர்யோர்கோ பில, 
சோட்டைகையச்சாரீமீ. தும் பிழமயாசச் என்பதாம். (3: பகைகரீ- 

சோன்முசழுவாய்-உப்பார்-ப, (௪) 
எம்மையறித் திலிரொம்போல் வ ரில்லென்... ...ஆ 
திம்மைத்தாங்ககொள்வதுகோளன்று - தம்மை. ... * 

யரியராதோக்பெதனறியுஞ்சாவ்றோர்... wee ப 
பெசியசாச்சொள்வதுகோள் பகவ தேக வடட டட ந 

(இ-ல்.) எம்மை-ஏம்சளை - அறித்சிலிர் - அறியீர் - எம் பரத் 
வார் எங்களை நிக[தி.2வர் - இல்லெல்று - இல்வயெலறு-தம்மை 
நிசாம்- தங்களை தீ தாமே-கொள்வத உயரீச்திச்சொள்வது சோ 

ளன்று-சொள்சைபன் று-கம்மை- தங்களை- அரியரா எளிபராத- 
தோக்கி - பார்த் ற-௮றலி ௬ 2 (hia gt. 6 - ௮ றிபும்- உண ௬ பா 

ன் ோோர்-மேன்மக்கள்-பெரியரா-பெரியோசாத கொள்வ து-மஇி 

தீ௮ச்சொள்வழ-கோள்-சொள்கைஎ-௮.) 84 (இ.ம்.) சற்சளைதீ 
தாங்களே புகழ்ச் தகொஃ வு கொள்லையலல தக்களை Ou ty 
வ்ராகதி தாம். த்திச்கொள் a ரீ. பெரியோர்செ, ல்ல சஃபனபதாம் 

ந சொள்வமு-எ-கோள்,ப. (@ 

Pole Spee Gu wi EPCs we me eye



Guitare rnGenparenn ie 

விளிபஞ்ிதியலர்சேண்மை « AoiGde G0 Toe 
உல்குதிடந்டோலசன் சசன்ரோ$மே ன் டை டட ச 

சால்புசழாளர்தொடசர்பு.... “பேவ வைவ் 

(இ-்.) சளி-அசன்ற-சடல்-சடலையும். சண்-ருளிர்ச்2. சேரிப் 
ப -சசையைய மடையபாண்டியனே - டிநியவ7-ரிதியோர்கள்..சே 
ண்மை-$ி2 ரசம் . ராள்-முத்பசல் - தியற்போல-நிப*:. யால. 
வினியும்-ஞுறை.பும்-தொல்ஃபழைய - புசமாளர் - டெரியோர்சள்- 
சொடர்பு - சசேசம்-விளிவின் தி கேடில்லா.ு-அல்கு -பிழ்பகம், 
திற்த்போல் - நிழலைட்போல - அகன்றசன்று -வளரீச்த வளர்த் 
௮-ஓபிம் செல்லும், or- gs.) ie (இ-ம்,) பாண்டியனே சிறியவாீசி 

சேகம் முழ்பசல் நிழலைப்டோத் குறையும் டெரிபவர$ேக;% பி 
திபசல் நிழலை ப வோல வளரும் என்பதாம். 6 சேண்மை-௪-வி 
எரிய 3-ப, தொடர்பு-ஏ-ஓூிம் பர -ுமளை, (௬) 

மடன் னர்றிருவுமகளிொழின முத் பட சசகக வசட #0 கடக பத்த 

தின்ஹ்டார் துப்பபர் ர” சல்வேண்டா - துன்னிச்.... * 
ச்ச் e 

சூழைசசொண்டெதொழ் ச ககுளிரீமாமெஃலா... உ 
(prop stalls aie cpt Dart ay dB ono tone ae 

(@)-ar.) தன்னி நெருக் 9- குழைகொண்டு - திளிர்கொஸ்டு, 

தீரிம்மீத-தாழ்ச் ச-குளிர்-குளிரீத்த - மாமெல்லாம்-மரக்க ளெல் 
லாம்-தய்சண் :கம்மிடத் து -*செல் ரு1ச்கு-வமசவர்ச்சூ-ஒரும்னூ- 
ருமிச்ச - உமை-புசலிடமாவ போல - மன்னர்-௮ சசர்-திருவு 

செல்வமும் - மகளிர்-பெண் சஞ்டைய-எழில்-௮மூன்- saan 

ம்.ரன்மைபும்- துன்னியார் -சேர்த்சவரீ-சசல்வேண்டா- தடையி 
ல்லாமல்- துப்ப்பச்- அ நுபவிப்பர் எ:.) 2 (இ -ம் அரசர் செ 

ஸ்வத்தையும் பெண்கள் நலச்மையும் ௮ருகிருத்சோரனுபவிப்டர் 

என்பதாம், நீர தன்னியார்-௪-ுய்ப்பரீ-ப. (எ) 

தெரி.பத்தெரியுத்செகிவிலாரீகண்ணும் வட த 

் /7/பிரியட்பெரும்படர்தோய்செய்யும் - பெரிய... 

்' 7ஏலவாவிருல்சழிச்சேர்ப்பயார்மாட்டுங் severe படத 
woe த் ." சலவரமைகோடியுறும் .. vo. ப டட வெட 

(இ.ள்.) பெரிய-பெரிதரசெ.உலயா - வத்ரா ச-இரும்- மிச்ச 
சமி.சமியையம்-சேர்ப்பபசனாயையமுடைபபாண்டியசன-0 of 
விலார்கண்ணும்-செளிவில்லாரிடத் தம்-தெரிய (அசேகஞ்செய்) 

தீதிய-தெரிபும்- (௮ உர்குணாகுணதி) தெதியும்-பிரிய (௮௨ கிதேச 

ம்) பிரிய-வெரும்-பெரிய-படர்சோய். துன்பதோய்: Cle dude 

செஃபும்-(ஆகலால்) யாரீமாட்டும்- ய வரிட தீ.அம் - கலவா லம 
சிேம்யாமையோ கோடுபுறும் - சோுடங்கற்சம். (௭ ௮) 29 

(இ-ம்)பான்டிப்வேழெலிவியர் ட்புச்சிதேசஞ்செய் தய சம ௧



we டூடுமியாஜாபமிழையரனமு 
தியும்பாகரிட தீதிஞ்ிசேசம்செப்பாதிருச்சை தல்ல த௪ஜ்பசச 

b KP crore. Cera pide, (a) 
Fs ong Cua Ry pr eG LOA aT gen வடை வந 

பெல்லா தலையைக் - இமால்ல Pe 

கெ டானதொழிர்சபகலு மமைப்பித் அதக வலய நத 
LA ST DL IQ LY OL BTR RT wees cee nee a a 

(இ.எ.) பண்புனடயார்சண் - தத்துணமுடையாரிடச்தசல் 
ஜ0_து - ாலைக்சற்சா து-யபோடுப-சழிர்த த்ளும். ps ள் சளும் பெ 
நியவர்சன் ம பெரியோரிடச்ு- செலலாது போகாத வைகிய 

இருச்ச-லவைசம்-தான்சளும் - ஒலல-யெ (மிப ற்ப றி “oom 
டான - கொயச்சாது ஒழித்த சமிந்த பகம் - ர OF 5 OT i a 

ens Jae சொல்வில்-படாஅவாம்-இைபொகுத்மாலாம்.௪-ற ) 
இ (இ-ம்.) பெரி?யோர்களிடத்தில் சர்ச! தகாலமும் சம்மிற் பெ 
பிபோமிடதீதித்செல்லாச்காலமும்கொடாசதாலரும் உண்ட சா 
வம் என்பசாம். (௫2: சாள்-வைகல - பகல் மூன்றும் எழுப். 

ட வாம் ப், ் (௯) 

பெரிடார்பெருமைெசலகலமடொல்திற் ... ஆ 
குியாருரிகமைபடக்கற் - செரியு$சாதி ப பவட வ 
செல்௨முடையாருஞ்செல்்வரோசத்சேர்ர்தா பப 

சலலல் * சளைபவெனின்... oe ட வட வதி 

(இ.ள்.) பெரிடார்.பெரிபோர்ச்கு - பெருமை பெரலபீயாக. 
த-சி௮சகைமை-பனிழ் த.ரடச்சூ தல் - ஒன்றிம்னா-ஒருசல்விக்னு. 
உரி.ப2ரீ- உரிபஉரீசஞுத்கு - உரிை௰-சகுதியாலத-௮ டக்சம்-௨ 
ந்கசியிருச்ளை - தெர்யுந்கால்-அராய் நீதால் - திழ்சேர்ற்தார் - தன், 

Bex ச்சேர்ழீத வரிகள் - Sy OC 9 sir ts 6 Bat ~ O27 Ll} bigaty 

oad ம்-என் (ல் - செல்வமுடையாரும்-செல்கமுள் ளவ மூம்.செஷழ் 
வோ செல்௨முள்ளலர்களே: எ-.ற.) @ (இ-ம்.)பெரிபோர்ச்சுப் 
டணி ம) சற்ரரீச்சடச்சமும் செல்வர்க்்கையு$ வேன்டும் எனி 
ட,சாம்.379சல்2 முடையார் ௪ செல்கரீ-ப-௪-அசை (w) 

பெரியாலாப்பில ழியாாமை முக்தித் ௮. 

 



ட க்க்கி் க தற்கு 
ம-ம்-௮ திசாசம் 

4 © 
(i ல்வினஞ்சேர்த Dq 

அறை PPP YEE EE Ge ணைஷ. 

அ்சாவ- ரன் பையசயெவின த்சைச்சேர் தல். 
அியாப்பருஅத்தடக்சகாரோடொக்தி... ... டத் 
தெறி.பல்லசெப்சொழுெல்வு - ரெதியநிர்ச .. .. ஐ 
jen tapes dO abCoOaGeran ga... வாச பதித் 

புர்பனிப்பற் ர விட்ட ரங்சூ பட. பைய , 

(இ-ள்.) வமில் வெயிலான - மூறச-ப இசரிச்ச புல்- புதி 

ல பனிப் பற் - பனிவின்பற்து விட்டாம்கு - விட்டாற்போல- 
HAUT no Ag - சிறுகயதில்-௮டம்சாரோட- அடச்சமில்க 
ரூடன் - ஒன்தி-பொருச்.0 ரமிடல்ல திமைக$- செய் தொழி 

லவ்வும் - ஓரம் ச. ரஉரிதடையும் - ஜெறியதிற்த- த.ன்மார்ச்சமறி 

நீத. தற்சாரீவு ரல்வினங்களை - சார-சேச செடும்-செட்மிகிடு 14 
— or gp. te ரிம்.) ெயிலைச்சண்டபனி: நிக்கிறாத்போல தி 

மாரீச்சகனார் ாரீர்ச ர ரடக்கை ரன்மாரீக்கரைச்சேோரச்செடும்௪ 

என்ப சாம். 0: ஜாறடெவ்வும்-௪ செரிம்-ப ஏ-௮சை, (௪) 
அமிமி.  றதெறியன்சமில் கூற்றம் ப. ப வட Me 

டோ ௮மின்பமி,ர்சமென்சிசாத்டோத் தமின்-வன்சம் ஆ 

பெழுமின்வீனை தீடார்சேண்மையெள்ஞான் ஐம் த 
பெறுமில்பெரியார்வாய்சி சால் ௨... பப னவை ஒட்ட | 

(இ-ள்.) அதம்-2 ௬ம த்தின் - தெறி வழியை-௮திமின்- ot Beg 
சன் - கூற்றம் - இய்.ஈனுக்கு-௮ஞ்சமின் - பயட்பறிக்கள். பிறர் 
அயலாரு/டைப - சடுக்சொல் - கொடுஞ்செொல்லை - Qu gy wire 

பொறுசி.துக்கொள்ளுங்கள்.வளஞ்சம்- வஞ்சச்தை-டோற் ஓமின்டி 
வாரா துபோற்றுங்கள்-வி ன-திவினைபுள்ள - தியா7-கெ டியர் 

சேண்மை-சிரேசத்னைச-வெறுமின் -வெ.௮த் அவிிம்கள் -எஞ்னார 
wr gobo சானாம் - பெரியா 7-டெரியோரீசள்.லாய்ச்சொல்,வாயி 

திறெச்குஷ்சொல்லை - பெறுமின்-பெறுங்கள்-எ: ௮) ம (இ-ம்) 

தரம சமரையறியுங்கள் இயமலுச் சஞ்சுங்கள் சொடுஞ்சொல்லைப் 

பொறுங்கள் உஞ்சன வாராது சாத். எச்சொள்ளூம்கள் நியவர் ரப் 

பைவியில்கள் பெரியோ/சொல்லைப்பெ.தம்சள்என்பதாம்;0:7:நீ34 
சம்... சோன்றாசமூவாமீ-பெதுமின்-ப, (a) 
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(இ.ள்) இற்சாரீவின்-இல்காழ்ச்சையில்- ஏமாத்தேம்- மூழ்சீ 

செெடைந்தோம் இங்கு-இல்விடத் து- ிமைநீதேமென்று- யாவு 

ம் நிறைவு ற்றோமென் ற-எண்ணி- நினை தீத படொச்சாத்ன ததி 
௮-ஒழுஞுஎர் சடப்பர் பேதையார்-அறிவில்லார். ௮சிசார்வு- அவ் 
வில்வாழ்க்சை-தின்தனயபோன்று- தின்றனபோலானயை- நிலை பச 
@ wen- நில்லாகெ; “உணர்த்தார்-அ.நிதிசார். -என்றும் எத் தாளும் 

பரிவிலர்- dire TR EL ‘p)B(@-u tb) 9 DePart eon Ss 

ஏஜ்மையீச்சத தரடட்பர். அறிவுளோர் அ ங்காழ்ச்சையையிச்ித 

அதித துன்பமடையார் என்பசாம்-(அபேதையார்-எ-தழுகுலர-ப 

டோர் [தி,சார்-எ-பரில Porters. (௨) 

மறுமைச்சுவித் தமயலின்றிச்செய்பு ப வத் 

சிறமைப்படாதேநீர்வாழ்மி - ஏதிஞசாம் -- உட டித் 

திர்அழிதின்றேதிதம்வேறுக்சாசணட. பட அவக வ உந்தி 

ந மின்திப்வலவுமுள. + ன்ட் ட்ட 

(இள்) மறுமைக்கு - மபிரட்பித்கு - வித த விதான தரு 

முங்சளை மபலின்தி.மபச்சமில்லாமல்.செய்து-செய்.து-சழமை 

துன்பம்-படாஅ-உண்டாசாமல்- நீர்-நீல்கள்- வாழ்மின்- வாழு



ஷ் பெரும 
க்கள்-அ.திளாரசய்- விவேசெலாய-தின் நுழிதின் அ -நின் றியி 
லேதின் -திறம்-ரூணம்- கேருங்காசணம் - கேஅப்டுமுகாத் ர 
ம் - இன்றி - இல்லாமல் - பலது பூள் பலவுமுள்ளன (a-o) 
( @ -w) நீல்கள்தருமதீதைச்செய்.௪ வாழுங்கள் அமிவா ரிசவாயி 
Ci ig pin சசய்யாழுகு-ண b@ an gata ப gen பலவிருச்கிவ நன 

ஏ.௮பதாம்.(ேதீம்- ஏ-வா்பலி-பாபலவும ஏ. ள் பள் உம் 
GMs ae. (m) 

ட. உறைட்பரும்சால தீத மற்ற நீரீச்கேணி wae 
சயிைதிதுணினுருபாற்று மென்பர் - கொடைச்சடலுஞ் 
௪ அஅயச்சுஸ் வம் /பரியார்போன்ப திழையா ... % 
Do wae gale ப ட வ ட படட ப த 

(இள்) உழைப்பு - மம் - Hie og g- Hasse 2 gr 
gir bp £8 - உற்று நீருள்ள - ௮ - குவ ன அ - Boop 8 gta 

திலாஇறைச்று உலளினும்-உஸ்டாலும்- ஊமாத்தும்-ணைக்கா 
ப்யநீழம் என் டர்- eros poet லவ்வர், அதுபோல) சொடை-, யாகி 

ற் கிட லும்-முழறைபையு1- சா௮௮யக்சண்னும்- தசரத தலி 

Cog டெரி யார்யோல்- மயரியோரிசளைப்போல- மறல றயாசீ 

ஏறியே ர்கள் - “ஷி அயச்சண்லும். lo gan CLL Wo' LI பினு வாரி 

perce en விபி ற அனு) Ra இ ம்) Outdated) sw Oude oe 

எ-சிற்யோரீசெழலர்மு என்பதாம் (3 செய்தல் போலிரு எழு 
Qin - sh gw. (௪) 
 உழபுன? நீ அலகூட்டியறுமிடம் தும் ப படபட படட 

சலலாச்அ மிழு அமாதேபேடத்- -தெசெல் ௨ம் ie nee HF 

டலர்க்சாற்ற்கள/சட் மத்சசசணுறு எிலர்க்சாத்திச் 
செய்வரீசெயம்பாலலவை , tee ஜு 

(இள்.) உ-மிக்ச பு.ஈல்-நீனை tha- கொு22- Bo Fe 
லச ச்ைதீ-௨ன... “டி. -உஷ்பிச் தம றுமிடழ் தும்- மீச spared gia- 
அல் -தேத்! ண்ழன-&லர.றுமி este pee fue £ gi AOL gy ப-ஈள் று 

ம் 2-ேபோல- ஆறுபேல- செல்லம்-டமகியம்சை-பலாச்னா 

பலருச்சூம்-இற்றி- கொடு -செட்ி-கெட்ம்- உலர் த்சச்கண்னு 
bis wo மிநீமாலும்-சிலர்சிரு-சலருச்சூ - அம்நீ- கொதெறு- செய 
தியாலவை : செட்யத் சச்சு” பக்களை- செய் 1- பெரியோர் செய் 

வர்(௪-௮ம் இ-ம்) உல ழயிஃ ஓ தாளிலும், துழ ஊற துரீர்சொம்க் 

(9:4 (இதுயோ வ!செல்வபழிற்தாலும் பெரியோர் , ௫1] ச் (ர 

மங்களைச் 2சட்வா என்பமாம். (3: பெரியோர்- Care me ரீ 
ti os! ws. bed செய தியாலலை ல -ம 2, @) 

37ய பட சை DOCG Must A we ati Lo வவ வவ பட்டத 

கழுத பே ம்முடேபோற்பே & pa-wupanmuat



arse pices OeDen GA SurtG.n oo cag 
கொள்ருலுச்கோன்றாசெடும்.. ப. பட படி 

(இ-ல்.] பெரு-பெரிப.வரை.மலைஐயயும் - சாடஃ- சாட். யு 
முடை பாண்டியனே-பெரிபாரீசண்-பெரீயோரிடத் தஸ்டாம், 
திமை தாம். கரும்-பெரிய-சனா-இடபத்ரின்,மேல்-மூ தன் 

மேலிழுச்கு 4-குடேயோல்.இிமிலைப்போல - தோவ்றும் சப் 
பூ 4.தரம்-பெரி /- சரையை-இடபத்சை-சொன்றன்ன-மசான் 

ற்? தும் - இன் ஞ-குத்றங்களை அ செயிலும்- செய்தாலும் 

சிப ர்பேல் * சிறிய உரிடத் ஒன்றானும் ௪ ஒருகு 2 ஐடம் ௪௪ 

ன் ரச சான்ற. ௦ல-கெ0ம்-செட்டுவிடும். ௪-ர.)29%' 6-ம்.)டாண 
duis பெர்போர்சள்செட்த குதம் பிரசாசமட்ச்சாணட்படி 
ம், சிறியோரகள் செய்க, சுற்றம் காணப்படாறு சஎப்பமாம். ரூ Pe 
OA -oF தோன்று ்-ப-கும்தம்-தோன்றா எழு வாம்-ெடும்- ப (4%) 

இசைச்சடிறுமைபியல்பிலாதார்சட்.. பப்பு 

பசைசம்சதணையுந்பரிலா-மனசுந்த பட வட படைய 
ட தகைழபயும் சப. ணடாதீ சல்லீறிவினீர்சட். pee oe 
“ பசை யபுயபாடுபுபறும்... 0 வ டடத 

(இ-ள்.) சி ௫மை-.௪ரீபநும்-இசைநீ-பொருர்ிய.இயட்ப,ஈ 
தீருணம் இலாசார்சண்-ஃஇல்லாதாரிட£து-பசைநீத - ஈட்டக்ம்க௱ 

ண்ட- துணையும் - அுளவும்-பரி௨காம்- தன்பமாகும்-சைத்சள 
ச்சீ ச-சசையேபும-மூம்சியொபிலும்.வேண்டாச (திம amis iss 

Ga 6-pdnAA wiaga-seo fa roh § g-ueaGyud-us 

கையாடிலும்- டா பறும்-பெருமையடையும், எ-று. 4 இ-ம்.) 

சிறியவ/ச விடதீறிழ்? சாண்டி 7 நகம் அன்பற்சரும் பெரியஃர்க 

விடத்தித்சொண்டபசையு%) பெருமைசரும் என்பதாம். ட ப 
௪25 துணை எ-பரிவாம்- ப-பசை எ-பிப௮௫ம் ப, (௪) 

ane 

Qioe'ef ப சல்லாருண் உன்மை! துவிஐச் oo உ டட oe 

சொல்ற கட்க தீறுட்கு மற௩ருடைழைஃ வெல்ல 7 ஞ்ச 

சலா “சால ர்சல்மேநல ௬ நசட கக்க தழு குட ஓ கக்க 9449 %ட 4 *% 

BOPSe peeve ஒருக்கு ansee SHH, பூ நே ஊன்மைவரப்்பாய்விடல்... ப 

(ஒர்.) மெல்ெெ ல்லிய-இயல்-தற்குணமுடையா தல்ல (ன். 

பெஸ்சாரிடத்_து - மேன்மை-மேல்ைசெலுகி தக - wo ES 

gb eo oi ge ஒன்ளாருள்-பகைஎமிடதீா Sr. ge iy 111 DES « 

உட்கும- அஞ்சத்ச கும் - உட்ருடைமை- te gmséoer od gra 

எல்லாம்- மு ர்றும்- ௪௫ ரூள்-பொய்பரிடதிம- சால மிசவம்- ௪௮2 

Gio - Qual Gude Gb FS - நலஉருர்-றல்லவரிட ௬ - தன் 

மை தஙனைப.உசமபடல் தளவாய் விடல் - செலு ஏ 

௮). இ-ம்.) பெண்களிட்மு மமன்க மடையும் பகைவரிட்தி 
டசி



    
prohegud Oartude. § gd Qundgenh- pboatedh bs 
அ சன்னமையையும் செலுச்சச்சடல்ம் ச।்ன்பதாம். நீவிர்-தேே ௪ 

ஜ்ரு எழுவாய்: செலுத்தச் -ட (௮) 
் சடுச்யொருவன்சடுங்குதளைபேசி.. 4. படத் 

மயக்வெிடிலுமனட்பிரிப்பொவ்நின்றித்,... ச 
தளச்சமிலாசவர் தாயமன்திதிர் பபப. வடட வவர 
விச் இனளுசொண்சடமேபோ ன்று சை ட ஒடிந்த 

இ-ள்.) ௪0ச்9-சமையாச - த்ரு௨ன்.தருஉள்- ௪0ம் 2 நனை 
(பொல் sree bake - CUB. Ore autos று bes 

ஞதும்-மனம்-தம்। டலதீ.அ - பிரீட்பு-வேறுடாடு-ஐல் தில் தி- ஒன் 
திலலாமல்-விஎக்டுலுள் - தீபத்தள்-ஒல்-ஒள் ளிய- சடமேபோன் 
௮-நிபம்போலாசி. துஎச்சமிலாதிலர் - அசையவில்லாசவர்- அப 
மனச்தாம்-டரிசத்2 மன முடை யாரீ, ef.) இ (இ-ம்.7 ஒருவள் 
அசாடுஞ்சொழ்சளைச்சொஃலிம சச்டினாலும் வேற படாமல் நிற்ப 
வரேோபரிசழ்த மனமுடையஙர என்பதாம். (அ அளச்சமில தவர் 

எஃ-துபமனச்சாரி -ப, (௯) 

முத் ச்்அ்.துத்தின சா expe eh go பட வவட ஆத 

Nios gs pigatere pa “ ரதி... ர ந்த் 

முசருத்தசிச்சிமுடியுமளவெல்லா தீ cen ee 

£1668 got é & INA LO tree eae pret டட சரவ உச வயா ‘ ¢ 

(இ-ள்.) முச்ச்.அம்-முன்புண்.லும்-துத்தினை-க்ணலிய- சர 
ரரம்- ச.தீராளாம் - ௮றம்-சருமம்-செய்து - செய்மு-பிதீ2்.அஃ 
பில்புண்ணுமுணவைடதுத் துவர் - உண்ணு வர் -சான்றவர்- பெரி 
Gurr « Sj 4S G1- ao Say 87 ©; முக்குத்தம்-மூல் அுகுற்றம்களு 

மம்-நீச்9-சவ்ளி - முழிபுமகவெல்லாம். இடைக்குமள வல்லாம்- 
அச்சுத்றுள் - தன்பச்திலிறுர்,த-நிச்£லிமம்- நீச்கும். ௭-௪.) 
(இ-ம்.) முச்குத்த2த்றுவத்ச உணகு அுச்சதிதைவிட்டு தீச்கும் 
சன்பசாம், குர்2ம்- 8- களவுசெய்சல் ௪ வஞ்சித தல்-பா G3 se 

0 அத்ளதிது-௭-நீச்9விடும்-ப. (2) 
பெருமை-முத்திற்றுமுத்அம். 
a TOT (EOE 

 



  

VESICLE TID 
உ0-ம்-.இசரரம். 

தாளா ண்மை 

  

அஅமத்புட கத இழுவை 

Hoo stage - முபற்சிசெப் சலாம், 
Bethe ete ed. oss ச்தின றப் லடங்கூழ் 
சேளீவ ல் சளே ளா won (un தி 
வாளா த்தியர்சண்டபே பதத வடக ப நத 

சாளாளர்ச்குன்டோ தனு .. டச் 

(Dear. ) கேள்: - நீர் சாள்ளுதில் - “gir.Bead ,  Qan chert. 

சொள்ளாத- குளத்தின் ழ் - குஎத்இன்மேே - பைம்கூழ்போல்- 
பசப.பயிர்போல சேள்-இனத்சார் - ஈவ,த-கொடுப்பசை - உண் 
*9.புசித் துளைகள் - இனத் சாம் - - ஞ்ச - இழச்சச்சடவர்சள்- 
வரளாமி-வாள்கொண்டுசுமிற்றும்- ட ச்தியர்-கூதீ சரடுவோரீஃகண்ச 
Cure - சண்ணைப்போக-தமிமாறம்- “புடைபெயர்ற்ததித்கும்- 

தீரிளாஏர்க் த- மு பற்சிசெப்வாரீச்கு- சவறு - பொருண் முட் 
ப்பாடி- உண்டோ-இல்லை, எ-ழு, +) ம (இ-ம் 1 மூயந்செய்வாரீன் 
குபாதொரு குறையுமில்லை என்ப,சயம், (ச் இளெகள்-௭- துஞ்ச 
சப. சவறு-௭- உண்டே £-ப-ஐ-௮சை. 4 (௪) 

HOG as டாயே ரிடைநின் ஐ2.மா௨ங், : wit Ladle , 

coe வகளிறணைச்குங்சர்சாரும், 9 
பரிலாமி ச. மன்னதவைத்தேயொருவன்றுன் டா க இர 

சரப yen Bp Gr tos Oo ul) or. 

இ cir.) gd nea p சோடா - 'சொம்பா. ye fions 
வழியிடச்ச-றின்றதாஉம் - நின்றதும் - சாழ்-வைரம்- கொண் 
ட-சொண்ட-சஸ்ணே . இடத்தே- -அவிற-டான யை-2ண்க்கும் 
சேர்த். மச்சட்டும் - சத்தாகும்-சதியகும் ஜ்ரு௮ன்- ஒருவன் ௪௭ 

ழ்வு-தாழ்ச்சி - இன்றி-இல்லாமல் தன்னைச் 2எயின் (மு.பற்9ியில்) 

தின்னையாக்கிக்சொண்டால் - வ:%2அம்-செல்வமுடையனு சது 

ம்- அன்னை தனசத்தே - அத்தன் மையாம். ௪..று. ) இம்.) இளை 
ஐமாமுத்திலை யானைசட்டலாம் OHVs pu pk செய்வானானால் 

வாழ்கலாம், (ஸர வாழ்தல் எ-தகைச் றி ப-தான்-ரலச௫ ல வரதி 

ச் தரசு டிடி 

ச்பகுதி வேரம். [வீ ரசோழியத்தித்சாஸ்ச] (a) 

fe உ௫புலியமிலாயில தியொருசாட்.... ee sue fe. 

எமதிதேரைபழ்தியுத்திவ்ஐலு - 2 Abb » setae 
eng ey Ades றசரு.தற் சலதி es Lanes anne aa 

பேத்?ருழிறுபக்கேமிகும்.... பவட ஆ 

(இள்.) உத. பறமுத்தபுலிபுகி-உளன்-இலைச். Garon, 

இன்றி - இஃலாமல் ஒருதரள்-ஒருபனம் - ச சலா சிறிய



௫ தாளாண்மை 

திகனைமை: பற்திபும்-பிடித் தம் - தின்றும் உண்னூம்(அ ச௰ர் 

ல்) .திவிஞல்-அ.திவால் - சாற்றொழிலெல் ௪ - ௮ற்பசொழிலெ 
ன்று. சருதற்க-தினயாதசொழிச-ையிஞம் - முயத்சியால்-0 ௮ 
த்ஜெமிதும் - மேலானதொழிதும் - மிகும்-மிகும். ௪-௮.) இ 
(இ-ம்.) புலிஇராயில்காவிடில்சி*, வனை டையு/ ன மூம்ஆகை 
யால் ற்பசொழி லென் தெண்ணாசே ௮ தவே பெரிய சொழி 

லாகும்எவ்பதாம், 03: மேத்ரொழில்.எ - மிகும் -ப- இக்கு ௭ 

wb OE HET. (௧) 

இசையாசெனிதுமிடத்தியோசாதிரு wr wm ® 
லஃசயாதுரநிம்பசாமாண்மை- யி சயுக்காத் ஆ 

சண்டறிரையலைச்குல்சானலச்சண்சேர்ப்ப ட உ ie 

பெண்டிரும்வாழா ரோமற்து வப ne Mt 

(இ-ள்) சஸ்டல்-முள்விசசெடியை-தினா- அ௮லைசள்-அலைச்ரும் 
ஓ.தர்கும்-சானலம்-உப்பளத்லைதயும்-2ண்-௫ ளி த் த: சேரீட்ப-சு 
 உற்சனாடைபுமுடையடாண்டியனே-இசையாசெனிலும்- முய 
சிபொருச்சாவிடிலும்-இயத்தி-முயற்சிசெய்,து -தராழ்முல்- ஒரு 

உழியல்- அசையா து-தளராமல்-தித்பசா ம்- நிற்பதாரும்- நண் 
.மை -ஆன் எமத்திதம்- இசையும்கால்- முயத்சிபயொருதீஅமாகில் 
பெண்டிரும் - டெண்பில்னைசளும் - உாழாரோ- லாழ்வார்சள் 
(௪-௮ 8 (இ-ம்) பாண்டியனேமுபற்சி 2பாருத்சாவிடினும்மே 

ல்மேறு முயத்சிசெப்னுவா ம்சலாண்மைத்திதம்முயத்சி2 பாரு 
ச் சமானால் பெண்பில்ளேசளாம்வாழ்வார்சள்ள்ன்பதாம். 63 த 

ஸ், சம-௭,திதியதரம்-ப-மற்௮-௮௭௪. ட்ட (௪) 
தல்லகுலமென் ரர் $பகுலமென் துள் வட எடை வத் 

சொஃலலள வல்லா ந்பொருளலிஃலைச் - சொல்டிறப்பி, * 

ஜென்பொருளொன்மோசவம்சம்கியாள்வீனை .. * 
Oud Napa Qot yard த ee 

(இ-ள்) சல்லகுல்மென்ம் -தல்்லகுலமென்றும்- இயகுலமெ 

ன்றம்-செட்டகுமென்ழம்- சொல்லவவல்ல?ல்- சொல்லுபள 

வல்லா பொருளிஃலை- ws? தொருபெருளுமீல்லை- சொல் - 

ப௭ழப-சிதப்பின்-செெப்புவடப-ஒல்- ஓன்னிய/பொருள்- பெர 

ருரம்-௪௮ம்-,௪ வ மும்-சல்லி-சல்லிபும்- அள் வீவே- மூ.யற்சிபும்- 

சுல்திவற்றான் ஏன் அ சொல்லியவிலைசளால்: ஐலம்-௫லம்- ஆறு 
ம்-௮ம்- (எ-று) 94 (இம்) பொருள் தலம்சம்பி தொழில் இவ 

ந்ரும்குலமாமும் என்பதாம். CP முலம் எ- ஆரு 5-ப- ஓம்றோ- 

இடச்செல் (9) 

ஆற். ரீ.தணையுமதிவினை புள்ளடக்கி ப்ச் டட Me 

Bhs par, Lrg enrd a; mL Ie = CEE ee oe வர



ச் 5 
ts தாளாண்ன்மு 

தப்பி ராபுமொன்மையுடையார் ove Sea ஜ் 

சூகிப்பின் Bese. SO ப ப படை we 

(இன்) ஆம்.றம் செய்யுக் -(சாரியம்) துணையும் முடிபு set ay 

ம்- தினை og Baas உள்ள டக. தமமுள்சாடச்9- ஊர்சம் « 

தீம்வலிறா பை. உண Faroe ரறிவுடையார். உஉாயார்- (8 

றாறிடச்ெ erga testes பிழர்கலிமைபை- உழப்பிலல்- வு 

யத்சால் ஆசாயும்-விச ரிச் தம்-ஒண்மையுடைய! ர். அரியை 

ய.வரீ-கு திப் வன்றே -அவர்குறிப்பினிடத் தி உலகு உலகமான பரா 

wien gt SLE age. ogre) § Deen Gurtang ert. (Lp Sa 

பு௦ளரவும் த௦துவலிமையடைச் சொல்லார்கள் உலகு ௮ 39௭ 

போர் சூறிப்பிர்றங்கபபது என்ப சாம்.( உணர்துடையர் ௭௪ 

உா.பார்- ப ௨ஊச்ச% செ. (௬) 

தலைஇ எப்பட்டவாகிமாத்தைய வை 2௬ 

மகி பாப்மத்ற தன்வி மூன் றி ay Gs பட சவ வக ட தத 

குதிலைை pg San Gal Seco MS GEOL ED oo 

pada cen pits@aBih,,, பப்ப வட்டிக வ வை வவ தத 

(® cr.) இல் செப் -ேப்பட்ட 4 இன்னப்பட்ட - 2 எமத 

Ms - அல £g& ௮. என்-அம்மாரத்தில் -சம்-வி.9் சவி பப 

லையாப் Sane" ச ஜுன்றிய-2௫- சங்பிளாத்2பாகி- சர் 

சைசன்-சன்பிசாவிடதீ4- ருதலைமை-சளரீர்சி தோனநில் தோ 

ன்திஞுல்- சான்பெற்ற- தானின்ற-புசல்வன்- பிள்ளை: மசாசப்ப- 

தின்முபற்செல்மறைச்ச - கெடு; கெட்டுவிரிம் (௪-.ற.)% (இஃ 

ம்.) ஆலமர தீ விழ்தாக்கிஷத்போகப் Jared as coke 

Dan ot Dd Setar gn heh are என்பதாம். ECP Os aon cary 

QaO.b-u ind p-.9 mee (௭) 

ஈனமா பில்கிருற்ரின் நிலிவியினு. ப. வய ணட 

மான ர் சலைலருவசெய்டே ர - பாணி பட பட அவவ நதி 

வமிழசஃபுண்பருச்கும் sd og RIT ஈகி வட்ட வசத 

ளி மாம துசையலர் யவ வவட அட ரம மா % 

(இ-ள்.) பானை- பானை 2 - வரிமுசம்- புள் Aen psd 

ைபன்பரிக்கம் . புண்செயி பு neat - Gu - OBi-s4 oe ய] 

ம த ன்னாள் விப காலை பழு டைய அரிமா. ச4சச்சின த உள 

கைப் வலிபுள்ளவர்- ஈனமாய்- இழியாய்-இம்பிரு நீ ௮ வட் ௩ 

Su 2 த-இினறி முயத்திபில்லா.ு - விவியிலும் - இறற்சா உய 

[நான£ம்.ருற்ற 6 தலை - (DUN tae Bg © a 1 வ-௮(௫ war tater. Ca 

ப்போ ச சப்வாரோ 2 fer pr) Re இ- 6௨ Woe ots gra sg 

giauceral (நபம் பில்லா இ வீட்டில peas bbs 

Ser gt (i ங்களை ச்சசய்யரிர்கள் என்பாராம் 017 மது சைபர் ae 

[௨.௨] 

*



_. i 
Serer tee ee i 

தே? சமற்சாத்றமிநீத்திபதம் “ சோக்குபட்ட டு 
மூயரீகுடி புட்பிறப்பினென்னும் பயர்பொ திக்கும்-* 

பேச ண்்மையில்காத்தபை, சுத சக கண்க. வ உச வல ழ் 

(இ-ள்.) தீங்சரும்பு-மரச்சரும்பு- ஈன்.ற- தந்த நிரம்திரண் 

ட-சால்-த॥ ஜிம் . ௨வள-வெண்மயிர்போதி - கற்ற யயர 

டைய. அலரி பூ-தேல்சமழ் - இனியடகிழளமாயெ. ராழ்றம்-வா ௪ 

ையை-இழந்ராஅங்கு - இழத்சாத்போல-பெயர்-, தன் hia one 

Gun Dege - edge Od-Gurreiasie-Criflesape தீசி- இல் 

லாச்சகடை-இல்லாளிடில் - ஒம்கும் ஒ௩்-௨யர-உயர்ந்த குடியுன் 

தத்குடியில்-பிறப்பின்-பிறச்சால்- சன்-என்ன-ஆம்-பயலுடைச 

ம்(எ-ற.) (இ-ம்)முயத்சிமிஞல்தன்பெடலாயெக்(ு தாட்டி 

தவன் உயர்ந்தருடியித்பிறத்தென்னபலன் என்பதாம். (முழ என்- 

எ-ம். - ப. (om) 

பெ௱முத்தரையர்பெரிதவத் Bud) அவவை வைட ஆத் 

கருனைசசோருரிவர்சயவர் - கருனை யைப். உட ஏ 

பேருமநியார் சனிவிரும்புசாளாண்மை... vets i 

EB STL ADD ore ட வை வ பையத் 

(இ-ள்.) பெரும் பெரிய-முத்சலாயர்-முத்தையொத்தபசிச த் 

*முள்ளஉரீகள் - பெரித-மிசஏும்.உவத் தமழ் - ஈயும்-இடு 

ம்-சருனை-பொரிக்கதிலயயும் - சோறு. சோற்றையும் - ஆர்கர்ஃ 

பூசிப்பர்- சயவர்-€ஜ்மக்சள் ல சருனையை-பொரிச்சறியை-பேரும் 

பெயரும்-அ.தியார்- ௮றியாசவர்-சனி-மிசசும்- விரும்பு-இச் நிக்க 

தீசச்ச,சாளாண்மை - முயற்சியில்2 ரும்-தீரும் (புல்லரிசிச்கூம்) 

தீரும்-துமிழ்தாட்லிடும்-சமச்சமுர்சமாம்(௪-௮. இ (இ-ம். 8 

மச்சள் பிறரிட்த் தண்பச் மேல்மக்கள் முயற்சி செய் தண்பர் 

என்பதாம். 04” சயவரீ-௪-இர்வர் ப-சோ-செ-நீர்௭- மிழ் 

தாய்விடும்-ப, (ம) 

தாளாண்மை-முத்தித் அ, 

    

 



  

, இளம் “னீ இசாசம, 

தி ற்றற்தழால். 

அதாவது - தன்னிஎதல,௪த் சிவிக் சொள்ளுசலாம், 
வயாறும்வருத்சமுமீன்றச்சாேனோவுங் .- படபட ந்த 
serge es baceO st ய்மறற்தா அங் வ பவப்வட த 
sei ndat@inamdeqner sped? w ete வவட ய வட்ட ஆத் 
சளிஷாச்க! ஸாச்டும் fbr bane bth it 

(இ-ள். வயாவும்- (கரச்்2சாண்ட)தே: ஏம் - ருத் தமும்௮ 

(அச்சிருறைச்சமச்கு) சோசும்-என்றச்சால் பெற்றால்- சோவும் 
(சம்பவிழகு) சோகும்- சவா௮ல்-,சாடையில்- மசற்கண்டு.பிள் 
ளைன.டக்சண்மி- தாய்.தாயானவள். மறச்சா௮ம்கு-மறர்சாத்பே 

ல் “YET BOTT eM Et £ல்-சாலுற்ற- தால் பெற்ற- -உருதீசம்- தோது 

Ber OEE How ய -தன்சேளிசா-கலினிஎத்தாரை சாண.பா* 

க்ீச-செடு 3-றிர்கும். (௪-.) இ (இ-ம்.) தொடைமேம் பிள்ள 
ஜ்யச்சண்டி சாய்-ருச்கத்சை மறர் சாற்போல ஒரஞ்வர்சற்றத்தா 
ஜாச்சாணத் கானடைம்ச வருத்தறீங்கும் OTE bed GLO. 07 வருதி 

தீம்- ௭-செடம-ப, (ச) 
அமன்மண்டுபோழ்தின டம் சவ7சட்கெல்லாவ வ ஐ. 
திறன்மசம்போனேரொப்பத்சாங்கிப்- og ere Gun 
பல்லார்பயன் PES ers Ga Ber sets ... 
தல்லாண்மசத்குச்சடன் ... vs 

(D-cr.) ged உ$டணம்.மண்டு - நெரும்சும்- போத்தன் 
கோடைச்சாறச்திற்- அடைச்சவர்சட்செல்லாம்-சன்னைசிசோர்த 
ரீம் செல்லாம்- நிழல்: நிழலைத் சரும்- மரம்போல்- விருட்சம்போ 
ஓ-சேரொப்பு - ஒராசமமாச-தாங்இ-சாத் ம- பமுமசம்போஃ்-ப 
ழுத்தமசம்டோல-பல்ல?ர-பலரும் - பயன்-பலனை- துய்ப்ப- அறு 
11விச்ச- சான்வருத்தி தான் எரு சீசமடைர் “ வாஜ்வு-வாமுவ் 

தல்: Bon - ஆண்மசற்கு- தண்மகனூகிறு - கடன் -சடமை(எ- 

௮) 29 (இ: ம். ) தன்னைச்சாரீர் சவரிச்சுதிழலைகொழுச்சுமாம்போ 
hae b 1 dL aT Lb SONY Ri LS ONS. HS SLC GF ot LIST 

ல்.பமுரம் அலமாமுமாம்வாம் அத எ-சடன்-பு- “௮௪௬௮ 

அடுக்கசமைதாடதத்சேர் நீர வரை ... பு 

பெடூச்சகூமல் ஞரீபெரியோ- 02202௪ - க: 
உ௨உவல்சாயப்பலபலசாப் ப்பினும்ல்லையே ட உ, ட 

ea சாப்பொறுச்சலாச்சொம்பு ... ந் 
(8-4) 2 02சல்-அணிபணியான்- மலை: ப tats ahr vice தாடா 

I



Shp he pres 
நாட்டிகி சளையமுடையபாஸ்டியளே-பெரிடோர். CumCurted தீற்சேர்டீ மகன். சம்மைச்சேரி Barer a basins ஞா்-சாகி மென் ஓசொல்லார்- (எ.றுபோலெனில்). ௮0,208. ஐ. மோன் மேலம்-லன் சப் - வலியசாப்சள், ப்சிப்ல. பத்பலவாச- writ y ப்லும்- சாப்த்சாலும்: ச்ச: ப். தீல்சாய்சளை- பொ றுச்சறா- ஜங்காச: சொம்பு சொம்புசள் : இகல். இலல. (ஈறு) இ (இ.ம்) பாண்டியசே! மாச் Te ee பர்பல்சாய்களை சரா fb சீா௮ம்சாக்கும் அ தபோல பெரிபோர்சள் Siew Os soe சளை ச சாங்குவார்சள் என்பசம், ம் பெரியோர் ஈ OF ait gry ta wu-Gori Spams Oy ௪-௪, (௬) உலசதியத்திரச்சல்பினு நில்லு அவ வப ee 

Horisaney ade: dari Qeck enn - Sw Phen. g 
தித்ரும்பெரியோர்செறியடையதின்றனை தா பட வது 
லொத்சமிவள/சொடர்பு அடவ இவை வ டது 

(இ ள்) Rider dea? ச்ச் சேண்டுமு- ரிசேகம்சனாகா வ- உல சிப -உலகமறி.ப-நிர. முற்று ச. சறப்பிறு be கந்தா று ப்-தில்லா- தில்லாவாம்- ஜெபசலாம். சிலசாளளசாம்- ஓற்சமி ஓாள?-வறுமைபில்லா சல *-சொடரீபு- சிேசம்- திலைதிரிபா-த வ்னிலைதயரம 9 நிரஈம்பெரி3ோர்- திம்சின்றபெரிடோர்கள். செறிய “ப-தல்எழிபடைய- நின்னை த ௪- Bed op Gun gy chy (௪-2 இ ஸ-ம்/சழ்மச்சள்சிசேசஞ்ெசாலமிருக்கும்,மேன்ம க்சள்சேசம்பலகாலமிருச்சும்சன்பதாம், (77 சேண்மை ஈ- இ ஒபசலாம்-ப- சொடர்பு எ. நின்ற தீ௮-ப-ல்- சை, (௪) இன்னரீினையொமர்பிறொள்லு a வ, படத 
வெள்லுமிவாயிபல்பிஞத்- மன்விதி....... ௩ ன் 

  

சொலைமச்சடுவ்பத்திர்ப்பாரோயாரீமாட்டுத வ வடிந்த ரில குன் 

aod eee eB Tb லு நதிமு அரவை பட உறி (இ-ஸ்) இன்னர்“ரஜல2- இனையர். இயர். Gute உறவி hf கரர்- அ பலரரீ-௭ ன் DEO ssa perigee சன்லுழ் யர் சரதிலும் ~ இலராம்- நில்லா சவர்களாதம் - இபர்பிஞ- திய தீசையால்- ௪ம் னி-சேரீர் ஐ - சொல். சளரிச்ச-மச்சர்-மவிதர 
SOS OL = godt அனிடங்களை - Pd ond நீச்ஞூவார் - பரரீ மாட்டும்-பா௮ரிடசீ தம் - தீலைமச்சள் பேன்.௦ச்சள்.. Be dure ர். திச ம்மையு£டமார்.. (எற. 24(இ-ம்.. பேன்மச்சள் பம் வர் துன்பங்களயு திச்குவார்சர்சல்பதாம், 0.7” ஈலைமச்கள் ச திரிப்பார் ப அன்பம்-செ.ஏ. *௪௪, 0424 ad Sui (@) Curbs VF oul By ubiar sclgp tad mie hie . அச்சாரம்மபாலோட நா கசத தண்டலி ப படட பட 

=



B55 sip de 
அப்பிலிப்புதிசையுயிர்போற் * செழஞச்மாட் ow 
On dams wt gs Dall Wot sack ஒட சவ வ வசத வய ஒம் நத 

. (”இ.ஸ்) Our panty பொன்னின்சலத்தல் - பெய்ச- இட்ட 
புலியு91. புலிசசம்போன்ற - வாச்புழுச்சல் - வெண்சோர்றைஃ 
ச்சாரம்-சருக்கலாயு 5-பர-பாலும்-ஒடு - இலதீமொ0-௮மரச 
சீ-பசைவர்-சைத்த - பொருளை -உண்டவி.் - உண்பசை.்டாச்ச் 
அறும் உப்பிலி-உப்பில்லாத-புற்சை புள்உரிசிச்கமை-உயிர்போ 
ல்-சன் நுயிர்போலும்- இளைஞர்பாட்.இனச்தாசிடச ஐ-எ.ச்௧ல 

தீசாலூம்- எர்.சக்சல,த்திலாகிலும் (உண்டல் இனி2-இன்பம் ரூ 
௮.)  (இ:ம்.) பசை !ிடத். ஐப் பொதிசலத்திற் பாலுஞ்சோது 

ண்பறிறும் உயிர்போறு மினத்காரி.. சீதப் புல்லிக். முன் 
அ,சலின்பம் என்பதாம். (2 உண்டல்-௭-இனிு-பட (௬) 

Bata tio SD op 5 obs trot ghee 6 gh ne a * 
கேளாண்மையெற்க நள !2பம்பாகுக் - Cama... % 

Bd FT Pd ib Bloor Ni gGeaGrgs Rte Be Be tats, 
Borris tar Gee's EE BF oo UBL path yor vores sane ௬ ர் 

(இ.எ்.) சேளாம் - மனதே, சேட்ப!பாக-ராள் வாய்: காலத்தி 
ே-தம்-2.௦௮-ரன்ளாச?4-பகைரீ-இல்லத்து விட்டில்: வேளா 

ண்மை சீப்சாச்மாச் மெங்கருளை விருப்பறீதரும் பொசிச்சறி 
ச்்(சோம்கற) பெதில௦-பெத்ராலும்-ேம்பசரும்-வேம்புச்கொ 
ப்பாகும் : அபரானப்போம்் 0ல் - அசால்த்தில்- அடறா-இலைக்சறி 
பை..இிக?ோலும்- இ எராும்-சமசாயர்மாட்டே-சற்றதீச 
சிடசீ. தண்ணல் - இனி: இன்பமாம். (௪-.) 5 (இ-ம்./சாலதி 

நில் பசைவரிடத்தில் பொரிச்சநிசோநிறைட்பெச்ருறும்வேம்பா 
குங் ௮௪ ஏச்தில் இலைச்சறிசோறிலொசாதும் இனச் சாரிடி 
அண்டலின்பம் என்பதாம். (ம சருனை எ-சேம்பாகும்-ப-௨௪ 
ல் - தோன்றாயெழுவாய்-இனி-ப. (௪) 

தட் mae sine முனி து்லும் பப secon eres Oe 

சாட்டியுண்டாருக்குற போற்கைவிவேமீ பை MH - 

சட்பிச்சோல்பயேோ லம அரியூம்டகூ வரே அகண்த்திவத்ள் 
சட்டாரெனப்பமிவார் வடட வ்க சச ge 8 eee et eee இர 

(இ-ள்.) முட்டிசையேல - சொல்ல சம்மட்டிபோல - முனி 
யாற .வெறுக்சாத. வைகலும். சாடோறும்-கொட்டி- மு. தீது 
உண்பாரும்.உண்பலரும்- DIC IIA sy arc ED டைப்டோலி 
்சவிரிவர் - விட்டுநீய்கு வர். நட்டா ர -உழனினரி எனப்பரிவார்- ன 

அ்றுசொல்லப்பறியாச் - ஒட்டச்சேல்போல- உல ea Fares 

போல-எரிபும் - பதில் பெருப்பிதும் - ட ரூம் - பிர ௫ப்௨ா்- 

(௪-௮: 4 (Bete) bing ah ee சட்பில்லார்குத 
௨௨



ச்ம். சுற்றந்தழால் 
ட்டைட்போத்றசலியேர் உறவினொன்று சொஃகப் படுயோரி 
உலையாணிச்சோல்யோலத் அள்பத்திறுமூட் விருப்பார் என்ப 
னாம். ந உண்பார். எ-கைவிகெரி-ப - சட்டார். எ-பிஞுவர்-ட- 

எச (4) 
சி௮மலர்த்சண்சோதாம் தட்டார்ச்குசட்டாச் ப க! 
ம றபையுள்செய்வசொன் துண்டோ. ean 4 
ஸி ச பதிகவில்புத்தெழீதியவரொடு... பைட வை ச பர்த் 

தாரி பூறுல துல் பூருச்ச ன்ட் வேவ வவ சடை த 

(இ.ள்.) சழமலர்- வாசம் விசும்மலசாத்ஜொடுத்ச-சண்- குளிர 
திச-சோசாப் . மூலையை டையஉளே- ரட்டார்க. உறவினர்கி 
ரூ-சட்டார் உ௱வினர் - இறுமளகும்-சாபளகும்- இன்பறுக, “இ 

பமடைலனவற்றில் - இன்டற்.௮- Ded weer fg ௪ மஇ- pie 
யிசாடநீத- ~ eff at டு. - 3 உருட ன்- ன்பு வ - அன்ப வ 

eT a, ர்த்ல . அரல்புருச்சால- தன்பமடை யாளிழ.ல் - மற பைபம், 
மழபி௰ட்பதும் 6 சப்த -செட்யத்சக்கத - தன் தண்டோ தரு 
தி ப்புவிடோ. சற ் (இ-ம் மாக எடயுல டய் ளே உறவி 
orbs co சார் பணபர்யநீதம் இர்பங்களையுர் தல பர்சசோயூ 

Gwe saute cred மரறம்றட்பிறும் செட்ய த்திகசஒரு 2 விகி 
சடதுண்டோ சன்பசாம்.(2 ஒன் .-௪-உண்டு-பட். (௬ 

m1 CS oe Mead go (sa shun A 4g, ob gut reve ee nee * 

செருமுச்சஸ்செ Wh 6 oy baa (2௨ம்பாம். விருட்புடைத் 
தல்டோல்லரிலஓட்டயக்குதிரத்தண்புத்க ௪. oe 

. யென்போடிவயச்சவமிழ் ஐ .. ses tes carte gees 
( இ.ள்.) விரும்பிலார். சம்மிலாசையில்லா தவர் - இல்லச் ன. 

விட் டில்-வேதிருழ்,து. லேருகவிருர் த - உண்ணும்-உண்டிற வெ 
ரச்சூக்ஏண் - பனைச்சண்போதுதிறநுடை ய-வெட் சருனை. வி நபி 

டச், ர. பொரிச்சதிடே சனம் - கேம்டாம்.. 6 ம்புச்கொட்பா் 

22 விுட்புடை - தன்மேலாசசயுடைய-தன் போல்வார் - சன்ன 

£si geet -Qo gad. விட்டில் தயங்கு - நெலிதீச- நீர்... நீரையு 
உடைய சண் : மாளிர்பச-புதி்ம௫புல்லரிிச்கூ.மானதுஎன்டோ ச 
FT BIOL COs. EDL TS » Ouran Be மிழ்: ம முறச்சொ 

Ome. 1 ௪-று.) (இ. ம்விருப்பில்லார் விட்டி துன் னாம் 
(பொர்ச்சமிட உப ேம்புக்சொட் பாரும் கிருப்புள்ளார்விட்டி 
wer god we whee a i ம் 9 Ob gd சொப்டாகும் என்பத ழ், 
(கழு எ -ப.எம்பாம்: -ப-புற்கை.ஏ-௮மிம் இப, (6 

௪22 தமான்-மு "த முற்றும், 
oe 
ae
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CAS CHE VS CS UNAS C19 Aho யூ 32205 ee Ce 56/5 மே 0/5 மேயுது 

௨௨-ம்-அஇலாரம், 
9 

இட்பாராற் தல, 
வரனை, PES: Ee வையை 

29/0 08 g1-EC ga Ze guns itt seared. 
சரு.த்.அணர்ிதசந்சதித்தார்சேன் மையெரு Cort ott 

GHAhbechi Ge piCp. கூருச்திற்.... எவ தத் 
செரர்சலதீ 2.2 தசைத்தரொ வென்று. வடட டந்த 
மணம் லிளர்தொட, ர்பு . ஞ் 

(இ- த! | கறுதீது கருத்தால் உணர்ந்து மித்த, sicher 

Lie gree A850 i- செஸ்மை - சட்பான.த எஞ்ஞான்றும் 8 

சாளும் - கரும்பு. கசமும்பை-குருதீ7ன் - குருச்ந்கிருர் ஐ: நின் 
திமு - இிமிமுந்போலும்-முரமிலஎர் - கல்வி ம.தர மிலா 
ரீ Oger fu. -நட்டானது -எ்ன்றப் -எத்தாளூம் ரு ர்த்தி சார 

ம்ட்ன்சா தீ? ௪.-௪இர்செல - எ£ராகியக டியீலி ம்ம் த இறச 

ஜசச்த.தின்மமுயோதும். (எ-று) இ (இ-ம் ம். கத்ர் ச0ேசம் 
a 5B eos pr ot பிலிரு 5a gs தின் ரு த்டோலும் wna Gini & சகம் 

சரும்பை : ॥ டியில் குந் ததின்றாற்போ ஓம் என்ப தப். அண் 

மை-௪ - தின்றத்ர-ப-தொடர்பு - எ-றன் றதகைத்து-ப-அரோ 
ர-௮சைகம் ர் (௪) 

Q od po [Ou ote efi 0B ur @r eeu? gre .. eae ் 

தட்படைச்சொண்ட மையல் - பொத்சேழ். த்த 

புன லெ: முசட்புள் விரிய gh lef ங்க PBT ered greet one ந் 

மனமதி.ப்ப்பட்ட சொன்றன்று பவட தகக அடவ படத் 

(இ- ள்.) பெத்சேழ்- பொன்னிறஃபோ லும்-புனல். HO ee 

லம்-ஒழுச - விழுக-புள்-பதனிலகள் - இரிபம்- பறச்கும்-பூ- அழ 
ப -முவ்றம் : பலை யையும் தாட + சாட்டை ய டைய்ட ராண்டி, 

ளே- -இத்பிறப்பு தீத்குடிப்பிறப்பை. -எண்ணி-நினைத்து - இடை- 

சம்விச்- -தீரிபாரீ- வேறுபடார்- -என்ப து-என் சொல்றது வ.த- -ஒர்- 
ஒரு- திற்புடை - சிலிடம்பதிமிஃசொண்டமை - நட்புச்சககொண்ட 

6௩ம் - அல்லழ்- -அல்லாமல- னம். அவர் மணமான இ - ௮ நியப்ப! 

ட. து] ‘yo Biwi 1. ge Ft eo ஒன் தல்ல, எ-மு:. a 

ல்.) பாண்டியலே ! தம சுடி.ப்பிறப்பை தினை த்த. தமிவிலே வேறு 

wire rsh gy ஓ டுவஸ் ne FE og. ததல்லா த அவரிமன நிரல் 

,மியட்பட் டல என்பதாம்.(ரரமனம்-௪-பட்டதன் நூ (௨) 
யானைபானயர் சள பொரி தாமனேயார் ப. ட 
சேர “ல்இச்சோலம் (வண்டும். யானை பட 

wf ர்தம்ச் எழ்பானைமேகொல்றலுமெழ்த்தகே ஆு்



௨ தட்பரசாய சல. ..... ப 

மெய்பதாகால்குழைச்சூ சாம்... எமி வல வவட டடத 

(இ.எ்) பானை னையை அனைய வரீ- ப்பான் ait ச்ண்புஃ 

$ரேகழ்தை-தரஇ- தீச-ராம்- தனிறி.பறிபுநாயை  இனைடாரீஃ 
ஒப்பானவரி சேண்மை-சட்பை-சீழீஇிக்கொளல் - சமுவிச்சொள் 
சூதல்-வேண்டும்-வேண்டும்- பானை- யானேயாண_து - திதீதறி 
ந்ஜம்- (இலாதருஹோேனென்) நநதிர்றும்- பாசனையே- ப ster. 
செர்ள்லும்-கொலைடுசமய்யு 1. தால் ராயான து: எறிர்ச.. எ௫மா 
னெகித்த - வேல்-வேலானத மெய்யதர- தன் னுடலிலிருச்ச-வா 
ல்-வ லை-குழைச்ராம்-அட்டும். (௪-௮) 5 (இ-ம்-) யாளைக்சொ 
ப்பானவரிசிரேசச்தைவிட்டு நாப்ச்சொட்டானவர்சிேேசத்சைச் 

கொள்எவேன்டும் என்பசாம், (9 திவிச்-தோன்ருவெழுவாய்* 
கொளல்வேண்டும்-ப சேவ்மையை-௫ ஏ-ிசை (௯) 

பல சாரூரம்பச்சம் தாராயிலுெெெஞ்சிற் அவ வடக anes ones * 
லச en onthe maaan டொட்டார் - பற்றா... 

நித்சானச்கசைவி.. ஓண்டேோததீெஞ்சத் . ஆ 
Bue gsc Gus pa BeOS FLY oe cane வந 

(B a.) பல தாஞம்-௪.ர்.மாளும்-பச்சத்சாராயினும் : அருவி 

"ஜேத்தாராடிலு.*-ெஞ்சில-மனறில் ஒட்டாசோடு-போருச்தமில் 
லாருடன் ல தாளும்-லெராளும்-ஒட்டார். சே 11. தம்-திம 
ி- ரெஞ்சத்து- மனதில் -இயாதிசாசோடு- சம்ப சட்பட்டாரு 

டன்-இயாத்ச ,கட்மிட்பட்ட -சொடர்பு -சிரேசத்தை- பலதசி 
சூம் பலதாளும்- தீத்சாரென- நீச்ஜொொன் து - சைவிட ஓல 
,டோ-சைகி.ச்சடவதோ.( ௭-௮) (இ-ம்) -பல்சாலமபழூ௪ 

வராகுமனட்பொருச்2மில்லாருடன் சிலசாலமுஞ்சிசேசனஞ்2.3 

ட்யார்-மனட்பொருத்சநுடையார் சிழேசச்றை விமிவார்சளோ;௪ 

ச்்பதாம்.0 ஒருவர் - ௪-ஆட்..28-ப- ஒருஉர் - ௪ - சவி... லன் 
டோ -ப.- சொடர்பை - செ. (௪ 

கோட்டுப்பூட்போலபலர்த் தபிர்கூம்பாது * 

Gari sGarcie. pi sete R - Ogre o % 
கபப்பூட் பான் மு. அமலா தீ ௮பித்கூம்புவாசை ..... ஆ 
சயப்ப ho ட்பாறு மிலி பட வவட பட்டடை வத் 

(இல்) கோமி-கொம்பிர்பூதீத- பூப்போல்- பூலவைப்போல்க 
நீத்கர்ச்தாஅலரீம்று பின பின்பு கூம்பா த-முசந்குவியா.து- வே 
&டதே-இச்சிழ்சசே:ே ட்டாதாம்-இிச்ிச்ச தாகும் தட்பாட்டி? 
இ சசவுிமை-சோட்ட-சோண்டிய சயம்- குள த்திலி- கட்டே 
ல். பூயபைட்போல-முன்-மள்ினே-மலரீத் த-அலர்நிது பின்- 
ன்னே கூட வாலா-மு;கஃ ர.விட்பா னா. சயப்பாரும்-இச்சப்பா 

றம் அட்பாரும் சி, ச6ட்பாரும் இம் இல்ல; (௭-௮) இ



நிட்பாசாய/ சல் த்தி 

[9-ம் மாத்திக்பூத்தபூல்வப்போல்முசமலரி்.௪2 சேச்சே 
7 ச௫்கு௱ச்இழ்பூ.ச்சபூவைப்போலமுகர் விப்பாரீ 92ம் 

சேசு 2ல்கசன்பசாம். (37 ரட்பாட்சி-ச-வேட்டசாம்-ட-ரயப்டா 
சீ-சட்பார்.௪-இல்-ட/ (8) 

சடையாயார் நட்டித்சநுக்னையரேனை ட்ப 1 படத 
யிடையாயார்செங்னெ னையா் ஃ. தலையாய் ee, 

செண்ணரும்பெண்ணைபோன்திட்டஞான் திட்டசே த் 
தொன்மைபுடையாரீதொடசீபூ. வைய ட டட 

(இ-ள்.) சடைய யாரீ-கடையானவரீ.ரட்பின் - சசேேசத்ூல்2 

ச்முகனைபர்-பாச் -:௦ர.த) தயொப்பாலர் - ஏனே-மநீற- இடைய 

யார் - இடையானவரீ-செங்ெனையரீ - இசன்ன மரச்ச்குயெ-ப் 
பாகர-சலையாயார் - தலையானவர்-எண்கரும் - தீனைச்சசரிய- 

பெண்ணையோன்று-பனைமாச்தையொட்பாலச் - இட்டஞான்் ற. 

இட்ட௨சாலத்தில்- இட்டசே-இபப்பட்டசே- சொன்மையுடைடா 

ரீ பமைஎமயுடையசரீ -மொடரீபு-௪ழேசம், (௭-9. இ.ம்) 

சேசத்திலுச்தமர் பகமாம்சை யொப்பாவரீ மச்திமா இன் 
ஊமரழ்சை யொட்பாலர் ௮சமர் பாச்ருமா த்தை யொப் பாவர் 
என்பதா. 04: கடையாயாம் - இடையாயார் - தலையாயார். எ- 

Af BS LiF ve ட (a) 

சழுநீருட்சாரடசேலுமொரறாவண்..... பபப * 
விுசாச்சொசிளினமிழ்சாம் - விழுமிய கடவ 

குய்சீ தவையார்கெண்சோறேபாபினுமேவாதார் % 
சைத் தண்டல்சாஞ்ெங்காப் பதவ வவ விவக வவ கடட நதி 

(இ-ன்.) சழுழீருள்-அரிசசழுு நீரில்வெ,ம்ச- சாரீ ப9ப- அடசே 
இ. இலைச்சறியாலும் - ஒருஎன்-ஒருவன்-விழுமிசர- றப்பா 
௪ சொள்ளின்- (சிரோசரிடச்தச்) சொண்டால்-அமிம்சாம்- அய 
ச்சொய்பாம் - விழுமிப-சிறதீ ச-குய்-தரளித்த - அ வை-பளிவ் 

அதி..ஐ7-நிறைர்க வெஸ்சோறேபாயிளும் -GadsG or 8995 

மேவாசார் - பசையச்-சைத்ி-பொருளை- உண்டல்- (புிச்சல் ) 
காஞ்சொர்சய்: எட்டிக்சாமே ாஈடொக்கும் - (௪-௦) 28% (இ-ம்.] 

ஒன் இலைச்சழியாகிலுஞ் ரிேசரிடத் ண்ண லமிட்.த'கசொ 

ப்பாம், ஒருவன் சசறி?யோடு டசைவரிடத் தண்ண லெட்டுக 
சா.ப்ச்செ ப்பம் என்பசாம். 002 ௮டகு-௭-௮மிம்சாம்-ப-சை 

த் -எ- ச ஞிசிரங்க ய் -ப. (et) 
ராட்க்க 2 றுவிரல்போனன் கரி. of UG) py. vee sees HE 

பீச்சாத்றுணேபமு சவாதார் தட்பென்னுஞ் ௨௯ 
jeep an ice leer posinns பண்டுஞ்செ ப்விளைய்குமு 

் டயம் anim unt me Tuy a a a ¥ 

P| ” fo a}



௬௪ தீடபாகரய சல், 

(இ.ள்.) சாய்ச்சால் - சாய்ச்சாலின். சிறுலிரல்போல்.நிதியவீச 
ல்களைட்போல. சல் சணியராயிலும்... மிசவுதெருக்கமு CS bn 
இலும். wa eta - சயின greta - அணையும் ~ HO eb உதவாதரர்- 

உதவிரெப்பாரீ. ச்ட்பென்றளும் - சிேசபெ $0 orb 8). LD- செய் 

ELD wh epi. a? bat & (a. . விளைலிக்கும்-லாயச்சால் - தீர்வாய்க்க! லை 

௮ ௯யார் - ஒப்யானவரி.தொடர்பு -சட்பை-சய்த்சசனும்- ஜுர 
தீ. சமை - செல் ௮- போய்-சொளல் வண்டும். கொள்ளவே 
ஸ்டும்- (௪. ர (இ-ம்.) ஈயின் சாகல வதி செய்யாதார்சட் 
பச்சமீபத்திருந்தென்பைலல் ! சொடுப்போரீ ௪தேகச்தத்தா 

bar த்செல்மு ல சொச்ளஸ்கேஸ்டும் ஏன் பராம். நர் சட்டு 

எ-சன் ஸ்்-ப.ஒருகர-௪ செ-சல்டேண்டும்-ப-சொடர்லப்- செய) 
செலிலிலார் ஈட்பிற்பசை ன் ஓசாசல்..... பட்டை பைந் 

விளியாகருசோயினன்று - எளிய பபப வது 
விசம்சலிற்கோதலி Gang ide Wes anete oasnenene உரத் 

Lig Loe OH 6 ENO @ 565i BM -. 1 

(@.) Os விவிலார். மே சமில்லாரீ-சட்பில். 20 Spe peat 
வாரீஎகிலும் - ட்சை ன்று பச ரன்மைடாம் - விளியஈ-சாகஉ£ம் 

லிருச்ச- -வரும்-௧ சப்பட்ட - நோயில் -வியா தியைப்பார்க்லும்- 

en JOD DA Ei PO MO = HBO D- HOU - தருவள் வரு ற் த 

Mel eGai-Qadeeuietae gr - Gar po- கொள்துசல்-நினி 

ஸ் நன்மையாம். - இல்ல-இல்லா சன உத்றைச்ொல்லி - பக; லி 
கன் - டக தலப்பாரிக்கிறும் - லத லேதன்று-வூறசேதன் கம 

உரம். (௪-..ற." ப் ( (இ-ம் ம்.) அதிவில்லார்சதேசத்திறும் பாகறல்லி 

ரச விபாச்யிஓுமரண ல்ல. இசழ் சலிம் சொல்து கைல 

க்் 'ஷசட்புசழம்தலிலும் Do FIT 60) BH என்பதாம். (ுூபனை- சத் 

சீல் சசோரல்-௪ ௯26: எ-ர 29 றப, [* பலகெழுவடமொருப்பு 
ல்லை பம்.] அ ல- 6- டதீறு- SORE ள். (a) 

ப் £ இப்பலசோ! சிபன்ஞாஸ் F pt ne வட டக 

பொரிஇிட்டொருட்டச்சார்ச்சோடலேவேண்டும் .. * 

அதர்வ ப ப்பால்பொ மின்னு. பட படத் 
மரீஇப்பின்ளைப்பிரிவு ~~ லு வவட வப + 

(இ.ஸ். )பல0ெ70-பலருடன்- மஜ. ல் -பன் ஞள்-பலதாளி 
முங்ங்9 - snp gr Ou FQ- hort@nm மொப்பா?.பொ 
Cer - -பொருளாச ௯ திக்கா [1 1-வேமி 1] சபா - சோடல்வேண்டும்- ௪ 

ரேசமாசக் சொன்ன வண்ம்-மரீதி- Qnewr eee ae bie பின் 

Caer பின்பு - Ils /-(அலசைகிட்டுப்) பிரிதல்.பரீஇ-பலல நசட 
சீ - ௨ யிர் ட் னா. Oe 6.3 % n- தி4ரும்-பாம்பொடும்: பாப்பயொ 

டிசசொன்டசம்பிதும். Re Gy: அன்பமாம். (௭-௮) இ (இ-ம்)



நட்பி திபிழை பொறுத்தல், Su i 

ஒருவர் பெரியோகச் '9ி0சச(மரசச்சொள்ள வேண்டும் 8 ரசம் 
தொண்டுபிரிசல் தன்பம் என்பதாம், (ஸு ஒருவர்-௪-தோடல்வே 

ண்மிம் ப தீச்சார்-செ.பிரிது-௪-இன்னா-ப-௪-௮சை, ஐ) 

Pruett sarin bd baring gid. 

நடன an ot Lan GW el ளப an Wig 838 
உம்-பர சாரம், 

நடீபிற்பிமை பொறுத்தல் 
ணக அடு மட. மி 44 ஞு யய 

HOS ag 

தட்பால் வருங் we ppdraters Ouse oJ god சொள்ளலாம். 
சல்லாராரத்தாரனிவிரும்பிக்சொண்டாரை....... 
பகிலாரெனிளமக்கிக்சொளல்ேவேண்டு ...... ௨ ae 
தெ வ ஓக்குமியுண்டுநீர்ச்சு துரையண்டு வட்டி உந்த 

ted #13 tal ்குமுண்டு படபட வவட வச porte siete வய வட தத் 
= 

(இ-ள்.) சலலாொென. சல்லவொன்று - தாம்-தாம் - தனி. ப0சவூ 

Peril Dead gi - சொண்டாரை. ஈட்புக்கொள்ளாட்பட்டவ 
ஜா.புல்லாசெனிலும் - யொல்காதசவசாகிறும் - அடக் anos 
மை)யடச்9-சொளம்வேண்டும்.சொள்ளவேண்டும் - செல்லுச்ரா 
செல்லச் சு-உமியுண்டு.உயிபுண்டு-நீர்க்ரு-சலதிதிற்க- நரா யண் 
மு.நலாயண்டு-பூலிசழ் - பூறவிசம்-பூவித்கும்- மலருக்கும்-௨ 
ண்டு.உண்0(௪-.2 ] iy (இ-ம்.) நீல்லவசென் ௮ சிசேூச்சப்பட் 

டீலரைப் பொல்லாதவராஞூலும் சூசறத்சை நீச்டுச் சதேகித்த 
க்செசள்சவேண்டும் என்பதாம், (3 ஒருகர் - சோன்ருகெழு 

வாட்.கொளள்வேண்டும்-பஃசொண்டாஜா-செ, (௪) 
"செறுதீசோறுடை ப்பிலுஞ்ெம்புன லோடூடாரீ.... * 

DPR pn petal fi smears: pt vest tenn i 

வெ௱ுப்பவெறப்பச்செயிலும்பொழதுப்பெெ owe 

தாம்வெண்டிச்சொண்டாரிசொடர்பு பயக கட ஷிவ cone 38 

(இஸ்) செறுச்தோ2-அடைச்சுர்தோறும்- உடைப்பினும- 

உடைத்சாலும்- இசம்- தல்ல: பனலெ-0ு. நீருடன் 2லடார்௪ 

பிணக்கம் ம்-மீண்டும் -சறைசெய்உர் -அணைசட்டுவர்ச 

நீர்-சலித்ைை- தசை இள்ித்.த-வாழ்தர்-லா ழ்பவரீ- (௮ துபோல) 
pe tone ங்கள்: வேண்டி -விரும்பி-தொடர்ட-சட்பு- கொண்டார். 

சொர்ளப்பட்டவரீ- பெறுப்ப- லெரச்சத்தச்சவைகளை - செயி 

லும்-செட்தாலும்-பெ-ப்டர்-யொறுத் துக்சொள்வர். (௪ ௮) 

இ(இ-ம்) சிறேரிச்சப்பட்டவர் வெறுப்பானவைக *ச் ட்டா



௬௪ நடயிற்பிழைபொ்றுத்தலள் 

தம் ழே9ச்சர்பொதுத் சச்சொள்யர் என்பசர்ம், 3 ஜெ 
ண்டார்.எ.பொதுப்ட7-ட-ம்..ுு சை, (வ் 

இறப்பகேதியசெயிதுந்ச தீ நட்டார்... வட வத 
Our gd நீகுவ்தொன்றன்றொ . நிறசசோக்... sate ane * 
முருவவண் டார்ச்சூ PUTER Ma ட வக படத்த 
கொருவர்பொறையிருவச்சட்பு வவ வ வய டத் 

(இ.ள்) திஐம்- ,திதமுடைய-சோக்கு சோச்சுமகிரில்-௨ (வம்ச 
ல,ிவுள்ள-வண்0-உண்டி வங்கள் - அர்ச்சூம்- சறிதிச்கும், உயாீல 
லா-உயரீரிசபலையையும் ராட- சாட்டையுமுடையபாவங்டியனே 
இம் சம்யொடு-சாட்டார்: சசேத்த்கர்- இமப்ப- /பிசவும்- இய 

படொல்லாக்கசளை-செயிலும்-செய்சாலும்- பொறுத்தல். பொ 

௮2. னச்செர்ள்ளல்- தனா தச்ச வன் ௪ல் றோ; ஒன் சல்லலா? 
(ஆகலால்) ஒருகர்பெறை - ஒருவர்பொரறுத்துச் சொள்னா சல். 
Boat acu, இருவர்க்குச்டுசேசமாம். ( er- 97) 5 ( ம்) பாண் 

ஒயனே![சம்நுடையசீேசர் மிகவும் குத்றர்சளைச் செய்தா தும் 
பொ 8 pd dard adG see Bip 4:௬௮ BOL od so Dra ‘a 

Paice oth WG STD. நட: சட்பு. எ-ம்- என்னும்பயனி 

ல சாச்ிப து ஏ-௮ சை. (கூ 

பார. திரைதர்திட்ட வான் சஇர்மு திக் பபப டடத 

சவி a ot ait Ib snl WAG CHEF oe saree. He 
Shs pahumris 4பிகரெனெஞ்சன் க 10) gece வ ச 
சு சம்குமூட்டி யதி... ass 

(இ: ன்) 2ட- மடி ர்ர-இினா- அமேசன். சிச்ட் கர்பலா 
ன்-கெள்ளிய-௧இ.7- செணய்சளேயுடைய - - முத்சம்- பச தக்க 
யும்-சமிவிசை-மிகுத் வேசமுடைய-சாவாய்-கப்பலையும்-சசை 
சமையிலே: நலைக்கும்- ஒதுக்கும். சேரீப்ப - சன ஷய யூ 
டயபாண்டியனே )விடுதற்கு- -சிேேசசம்வித்கு- ௮ரியா4- அரி 
தஇரனவர்சள் -இயல்பில 2ல்-தம்குணமில்ல ரோயானுல்- -தெஞ்சம் 
மனத -௪செழ்.ர-சுடுகறசற்க-மூட்டிய-மூட்டப்பட்ட- தி.ச 
ருட்புச்சொட்பாவார்.(௭-.ற) 3 (இ-ம்) ப: cr tier RG nog 
செய்யட்பட்டவர் தற் சணமில்லாதலரானால் EC pB8 468 Loos 

ஸசச்சுமரருப்புச்சொப்பாலார் என்பதாம். (ச முரியாரி- ௪௯ 
இியாவர் ட (௪) 

இன் செயினலும்விடம்பா லரல்லாரைப் ... க 
பொன்தைப்போற்றிக்கொளல்ே உண்டு. பொல் ஜெடு 
sods Keng ds 8 eG, “அ தாஒத்சம் வவ க் 
மில்ல,தநிலாச்கு சலால் .. ப வயல் பட வந்த 

(இ-ள்.) பொன் ன்ஜொ0டொன்துடன். ரரலிக் (pow onus



தடபிற்பிழைபொறுத்ச். ௬௪ 
Be சத்ச-௪ஃட - நி செடிப்பை-சாடொழும்சாள்? சாறும்- நா 

19-3 Hig. சம் ம - இல்ல,ச்.இில்-வீிட்டுல் -, ஆச்சு கலால் - (இ 
டை பதிரு) உளர்ச்சலால் இன்னா- துன்பக்சளை - செயிலும்- செ 

ப்சாலும்-விடம்பால்ரல்லானா-விட த் சகுதியல்லாசவச்சளை பொ 
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9ம-ஈட்புக்கொள்எமே்டும், (௪-ம். 3 (இ.ம்.) விட்டைச் 
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திஉவ2ிபடித்து 2 ச்குர்]/ணவழிலில்லாதம் து 
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. ் (௨டு]



௬௮ தடபிற்பிழைபோ.றுத்தல்- 
ஜ்லாதார்-எ.சடையாகரீஃப. (௫ 'எதிலார்செம்தநிதப்பவேநிசெனிது:....ப பப்ப. 

GC sis ச்கரொள்துண்ட சோச்குங்சா2-சாதல் 49s 0 * Sp Ae mF ee) apd BE sie oe sneer. ” வீழுயிசா செஞ்சச் திம் Bee பட வவட டது (இ-ள்.) சறல்மு-சத்திச்சூம்- பருலி-பாத்தையும் "௪௨. சாபி டைபுமுபையடாண்ழபன் . ஏ திலார்- அ டலார்-செய், w- Ob HFG bPL~Mocns-Msand- BO e6f gh “PA pone g5.0.G wd ருல்கால-டாரீச்சுமிட தீதில் - சோசச்ச த 5 சோவச்சச்சத-என் அண்டாம் - எனனவுண்டாமு் - சாதல்-சம்மில் சையடைய. க் Wert. RC get-Oeiis-Betis Cs rib. சென்சச்தள்-மன 2 ள் -அ2௮.இருச் கு ஜி மிசாம்-சிறப்புடையசாம் (௪-௮) இ- ம்.)பாண்டியனே HMRC wat செய்சருத்றமன தலிருதி.து Gp ட்டடையசாஞும் தயலார் செய்ச தமிகுவும் கு றமா யிலும்கரு சீரித்சச்சதென்ன என்பதாம்.ரச்ழு2்ற1. எவிழுமிதாம்-ப.( ௮0) சிமனென்றுசாங்கொள்ளப்பட்டவர்சம்மைத்.... உத 
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-செல்லாமல் - சற். ஜட் செடம் (எ-று.) ட (இ-ம், பாண்டிய 

(ன! உல்எம் பிர் Aiyad வவைச்கோலிம் இிழைப் போலதி 
தோல 8டமிடம் எவ்பத:ப். 03: தொடர்பு - எ. சமீும்- ப. 
0-௭ சை. (௪) 

ச. யாத்செ. து. சாமெம் தலுஞ்செய்லசனைச் . 
செ ட்டாகுசாம்சுதக்செவ்ேபோட்டலு-மொய்யாக டி 

CL re LGM ரி செப் மத சகு பந்திலேப ப ஆ 
அம்புராஉம்டெ 3. ம். ப ப. பவ ட வைத் 
(இய) செய்ரய ௪௦ டிட்பம்தசாஈரிசயசதை செய் தர் 

டேன் ok 27௫2 செய்வோமென்ழசொர் 22ம் செய்வதை oe



CS BL are 
ச 

ட்யு்சாரிய தசை செப்பா௮ - செய்பாமல். சாட் ச்சசொன்றி 
தட்ச ச்சவிட்மி- ஒட்டலும்-வைத்சலும்-மபெய்யாச - உண்மைபள 

இன்புதாஉம் - இன்பமடையச்சச்ச.பெற்றி - பேருவமையைக 
'இசம்நீசார்ச் சம் - இசழ்ச்சவர்சரச்காம்-,௮ நீ. நிகல யே- அப்பா 
ஓ தி அன்புராஉம்- தன்பமடையச்சச்.ச -பெற்தி-பெருக்பயை 
ஃ௪ரும்-கொழிச்கும், (எ-று) 59 (இ-ம்.) செய்யாத சாமியத்ைன் 
செட்வோமேன்று சொல்றுசறும் செப்பும் சாரியத்சைச் செப் 
போதுவி ெலுர் அன்பம் என்பதாம், [3 சாரியங்கள்-௭ - திரும்ஃ 
உடிபெத்றி-செ. 

, é (@} 
ஒருநீர்ப்பிறச்சொருக்குநின்டிச்சடைதமும்.... .... * 

விரிறீர்சகு.ளையைபாம்டலொச்சல்லா .....ப படவ ஆ 
வத் வெருதீரார்சேண்டமகொளி நீரல்லாச்.......ப 

சருமங்கள்வே.றபடும் வவ உ ஒக வப அச்ச ட வட்ட உந்த 

(இ-ள் ) ஒருதீ4-ஒருகுளச்.நீரில் - பிதர த- சோல் றி- ஒருகி 
ரு-ஒருஉ மிப்பட-நிண்டச்சடைச்ுதம் - வளர்த்தாதும்- விரி-மல* 
தீச-றிர்-கூணமுடைப - குவனையை-செய்சமுநீலா- ஆம்பல்-௮ல் 
லி-தச்சல்லா - ஒவ்வா (..தபோல) பெரு-மிசசும்.நீரார்-௪த 

'குண்ாடையார்-சேண்மை . ரட்பை-கொளினம் இகாண்டாறு 

-ம்-ரீசல்லார் சற்கூணமில்லார் - சருமசள்-செய்சாரியக்கள்- ௪ 
-அபடும்-விதீதியா சப்படும். (எ-று) த (இ-ம்..செங்சமுநீலை௮ 
அவி தவ்சாதுபோல தத்குணமுடையாசது தட்பைச் சொண்டா 

- அம் அத்குணமுடையார் செப்சாரியங்கள்டலேதபடும் எவ்பசாம், 

தீப சறமங்கள் எ கேபமிம்-ப. (௬) 
(ip bp be grip Bap SUI BF OOS OOS cece cei i 
செத்றுச்சண்டன்னவிரலான் ளொமிர்ச்திட்டுச் ........ ஸு 

கு 3 திப்பறிச்னு௦சச ராட்வின்- தட வடை வவட இ 

யொதற்றுமைசொள்ளாகார்தட்யூ பபப பிட்ட வய ந 

(இள்.) மு.த்தல் முதிச்ச்சிபல்லாத சி.றமர்சி- சிதியகுசல்கு- 

ான்- சன்முன்-பட்ட வரப்பட்ட - சத்சையை(இனாசொண்டுிவ 

த்.தி,சச்தையை-ெர்று-பயத்தெற்றை-சண்டன்ன-சண்டசெ 

தீ ச-விரலாஷ் - விரல்களாலஃ்-ஜெமிர்த்ரட்மி - ஒடி ச்.த-குத்தி- குதி 

தி-பதிச்கும்-இரையைப்பிமிங்கும்-மலைசாட-மலையையு சாட்டை 

புமுடையபாண்டிபனே. ஒத் றுமைஃ-மனகுரிமை -கொள்ளாசார்- 

சொள்ளாதவா த-சட்பு- ரிேதேசமான௮-இன்ன ௮-பொல்லா gi- 

(எ-௪.) 2 (இ-ம்) பாண்டியனே !மனவுரிமையில்லாதார்சசேக 

ம் பொல்லா சன்பசாம். (ச தட்பு- எ-இனி ஞ.து-ட்-ஏ-௮ சை 
மூட்டுத்றடோழ் இல் முமியென் ஞூ ௬ுயிசை ட வத் 

சட்டாடுஞருவன்சைநீட்டே னே -னட்டர்ன் ப ஆ 
fa awl



are. கூடாநட்பு 

சடபானைசட்ட மித்தான் செல்கூழிச்செல்ச டை ஸை 4 
இதிம திய தத once even ட்டி 

(இ.எ்.) முட்டி ன்பம் - - உர்றபோழ்நில்: ப்போ த மூ? 
இ.விலாவாக - என் எள௮- Boer Soups fi wojtS ens - சட்டா 
லெருவனி -சிசேசஞ்செய்,தமலாருவன்-ச ‘eg Go" ” நீட்ஷே 

வேல்-கொலேனாடல் - சட்டான் HG சகஹு டைய - சடி, - சாவல் 
பொருதிப்ப மனை-மனையமளை கட்டு-அத்பு - ௮ழித்தான்-- மித் 
தவன செல்வழி - பேகுதசகததில்-தெ0- ிசக-பொழி பூசை 

புடைய KH உயய்- உலகம் 2 - £&- -அலினை ரசைட்பத। 6 - Geaas- டாண் 

Guede: Ga or. (எ-ஒ இ ப.இ-ம்.) Ml pegs 6 uf pe se 
பே தஎல்லுபிபை அ. சையித்கொடேஞாகல் ௪02 சல் டண் 

ச! தற்டையமிச்சவ போரு சசசத்றிம் போசச்சட்வேல் என்ப 
தாம். (3: மான் சோன் முஎழுலாய்-செல்ச-ப, (A) 

Bow siQiten gra gets 5g த tee aoe ஜ் 

ேம்பரிரறெய்டெய்சனேத்தோ 5 சேம்ப0 .. wm 

தவமா தாட தயமூணர்கார்சஸ்பொரிதிப் sion sae aS 
புல்ப்திவினுோச Gacy. o40> agece oom ட டி சச வட டி டத் 

(இ.ள்.) சேம-சேன்-ட0-டெ- த்ய: ° தல். தல்ல-வனா-மரில 
"பையும் - சாட சாட்டையுமுடையபாண் டியனே! அபம்- - நீதியை 

உணர்வாச் - அ௮றிபடசது-றபு-டிநேகத்த- ஒரிஇ-விட்ம்-புல்- 

அட்ட -ம.றிவிஷரொமி- .றிவாளருடன்-தட்பு- (கொண்ட) தட் 
டசனழறு ஒன் பலவால்- ப0ி.உண்டான-௦ சய்-௦ மய்யை - டெய்- 

வார்த் ருத். -சலலுர்- சலசத் துள்- ௮-௮. ச்தெய்யை-களை ரத 
எரா பேபபம்-டேம்பிறஐுண்டான - ஜெப்-ெய்யவை- பெப்த 

2 தழு உரித்ுவைத்த் தபோதும். (௪-ற.) இ: (இ-ம்.) பாண 
டட ச; அறிவுடையார் சழேசத்ைவிட்டு அற்ளில்லாச் 727௪ 
sWadwai Te gv seg Ge பசுலின்னெய்வயை மிக்க வெம்பி 

Gow. அடலிட்டாத்போதும என்பதநம், kr மட்பு ஏ-௮னைத்து 
சய போ சை, PRE (௯) 

உறுவிற்கமைழ்தா ன்ச.ஹூரர்ண் மையில்! ஸ்ர. படிந்த 
பழுகற்சமைர்தடாவீர ளிய நதே ..... ப வவ வடை உது 
செம்வுடைய 1 தனனத் சாருகனூசம் ர 

வரிஃயடையோயாழுவிப்டதிறு பவ வ இ 

(இ ) எ.) உருவித்னு-டி.லிக்கு அமைதீதன்சன்-(அழரு) 

பொ ருத்றிய௨ விடத் த-ணராண் ௨ம-சி 7சசத்சன்மை- இன்மை: 
இல்லா மையால -பருசம்கு-ருழு.தித(- அமைத்த Guinea 
உ-டபல:பால், - நீர்-சலதமைை-அளாயச்மு - EWES GUT gre 

செகிவுடையார்- ஏ இிலுடையார்-திழினத்சர் சொழுபகூட்டத்தார்



hh அட்ட டச் 

ஆரல் சல்..சாசம்-சாசமானஅ-விரி-விரியன்பாம்பின்-( பெ 
டையோ - பெட்டையுடன்- ஆடிவிட்டத்று -கூடிப்புணரித்தாதி 
போறும். (௪-௮.)% (இ-ம்.) அமருள்ள விடத் ஐசேசமில் 
லாமைபயாச த யான்லே நீர்சலத்தாற்போதும் தல்லவரீகள்செட் 
வ வர்களாகு ஈன் ராசன் விசியப்பெட்டையோடு சேர்ம்தாற்போ 
அம் எஃபசாம். (௫ இல்மை.எ௪-அளாயத்று-ப- தாசம்-௪- அடி 
வ்ட்டல்று-ப, (9) 

சூடாரட்பு.மூற்றித்தமுற்றம், 
ee ey 

CD ND OID CAD OE IO BOD வளுவ்வசு ளு ்பசூ 
GO பெப்பே ப 0000000000 g OC DOO I OGOC OQ SG VOCOU SUN OD 

ALD AKO HO CHIC HD KOKO HY OPOADGKADAHOGAS 

eb - .றஇிசாரப் 

அறிவுடைமை. 

அணைகள் பமபல! மர்: ம க லள 
அதாவது - ௮றிவுடையதா யிருச்சுச் தன்மையாம், 

பசைகா்டணிவிடதரோக்கிச்சசவடையார்...... பந் 

ers மேய நாணித்தலைச்செல்லார் - கானா... வபடர்த 

யிளை ம்பி தயா கசத்திக்களச்சோசஃ வள வவ நத 
சணக்சருச்துப்பினரா.... tee gee teres 

| (இ.ள்.) தளைட்பிஐத- இளை யபியை: .ஆயக்சால் - ‘gee இங்கு 

ளெ சதீதிரசை-அணவய்கு-வருத்சஞ்: டயம் “ அரும்-அரி.ய- Be 

'யிைவலியுடைய- ௮. சா-பயம்பாலா - - சேசாஅ-அடையாது (௮ 
அபோல) பசைவர்-பசையாளிசள் - பணிவிடம்- தளர்த் சவிடமி* 
சோக்ெபார்த் ஈ-சசவுடையார்- அறிபுடையார்-தாமேயு. தாங் 
சள்-ராணி-அு2 ர்ச் - fic te) (GaGée) apse enn 
டாசப்போசாரி.சாளுப்-பாராய், (௭-ு.) 35% (இ-ம்.) இளம்பிறை 
டாஃழ் சற் தெனைப்டாம்டசேசாறு அதடோலப்பகசையர் சளர் நி 
ச விடத் ச.தியடையோர் உமா வெல்லச் செல்லார் என்பதாம்; 

Gor சீசவுடையார்-௪- -செல்லார்-ப. (கி 

சளிசடம்£ண்சேர்ப்பததக்கூர்ச்தம்சட் met penn சச டத் 

சணிசலமாவசடச்சம்- பணிவில்சர் 4 பைய வந்த 

மாத்திரையின் idee ச வடுத் 

சோத்இிரங்கூ௪ப்டடும் vee a 

(இ-ள்.) சளி-பெரிப-கண் -குளி£நீ.த:சடல்- சடலையும- சேரப் 
ப-சரையையுமுடையபாண்டிபனே- தல்கூர்நீத-வறுமையடைம் 

ச-மச்சட்ரு-மலிதீம்ச்னறா- அ ிசலமவலு-கபரணமால ௮ ஒட்



Te அறிவுடைமை 

Badge LOY ABsh- பணிவில்- அடக்சமில்மாச- 'சிர டப்ப 
டய-மா த்திசையின்2- அசாவுகடர். ௪. சடச்குமேல்- சடப்பாளு 

-இில்-வாழும்-தான்வ்ழும் ஈசர் வரசாரால்- கோத்திரம் சன், குலத் 
'தித்றாச்கு்றம்-கூறய்ட்டும்-சொல்லப்பசொன்.(௪-௮)இ (இ-ம்.) 

"பாண்டியனே! சரித்ரர்சளுச்சாபரணமடச்சமாம்ஒருஉன் ௮௭ 
அசடர் அ. ரடப்பாளுடில் 2/ரா சால்பழிச்சப்படுலான் என்பசாம் 
4: அணிசலம்.எ அடச்சம்-ப. (' * பல்லோர்படர்ச்சை முன்னி 
லைசன்மையிழ், செல்லாசாருஞ்செட்யு மென் நுற்றே.இவ்பிதியா 
க்செட்யுமென்னும்வாப்பாட்டுமுத்அபர்வனெல்ரறுபிறறு.] (௨) 

எத்திலத் அவித்திடிலும்சாஞ்செற்சாம்செங்கா காந் 

சென் ரட்ட வருஞ்சவர்ச்சம்புனுதிலாற் சவப் * 

றன்னாற்றானாகுமமைவடதிசையம் டில ட «Mh 
4 4 A w 3, ச 

பலர் பதிம் fone, pitied A vet oe * oun, 0 8 OS GE ON FEM LI 

(இன்) சத்திலச்.௪ எம்,ததிலச்தில் விச்திடிலும்- விரை பேரப் 
டாலும்-சாட்ம்- எட்டியின்-சாழ்- விச- பெங்சாசா-சென்ன 
மரமாசாஹ- தென்னட்டவரும்- தெற்டுஐள்ளஉரும்- சர்ச்சம் 
Legs OF oy (சருமஞ்செய்து)சயர்ச்சத்துத்பிரகேடிச் சலாஷ்-௪ண் 

தீனனு-அந்றான்- (சரும) வழிடால்- மதன: மறுபிறப்பு: ஆரு 
ம் ஆம்-வடதிசையம்- வடக்கிலும்: கெரன்ஜல?- சரு மட்பலனி 
ல்லாசசர்- சாலப்பலர்- மிகரும்பலம், (௭-ு) 89, இ-1) எட்டி 
சைநடக்சென்னமாமாசாஅசெற்குள்ள ஒருஞ்சுக ர்க்சகத்தித்போ 
ர்உடக்குள்ளவரு சாசச்திற்டோலர் என்பதாம். [ 04 Os ae 

ஙமதிசை,.கடச்சு செய் தஇிசை-உயர்ச்சவிடச் கிருட்பிஏம்-பாி 

ச்ள்- டண்ணளியர்சகளாகார்-சாழ்ழ்தவிடத் திரு.ப்பிலும் புண்ணியர் 
*ள்பாவிகளாசார். ] 0:77 மறுமை-ஏ-ஆஞம்-ப. ௬) 

ேம்பினிலைபுட்களியினும்வாளமுதண் பபப வட்ட ஆத 

SO aman: ges wis a Sr « Lor die & Heed enor ப்ப கபக் a 

oer 5 Bs) 9 oof ap A eee, Ret HFG wes OLD. eh boas a 

மானர்தீதாம்பச்சமரி த ett gg ப வகை வை வக வட ௨௧௨ ந்த் 

(இ-ள்.) ேமபின்- வேம்பிலுடைய- இலையுள்- இலையின்-வசி 

மழ-வாயமச்சாப்-சலியினும்-டழுச் சாலும்-சன் - தன௮- மஞ்ச 

ை-இனிய.௦தரம்-யா தம்-எவ்வளவ ௦-திரியா து - கேழுபடா- 

அ்கு - அதுபோல - இனம் - சன்னினம்-திசெனிலும்-ருத்றமா 
இறும்- இபல்புடையாரீ- சத்சணமூடையார் சேண்மை- உறவா 
ம்-மஷம் -இருசயம் - நிச £ம்-குத்றமாரும்-பச்சம்-பட் சம்-௮ரி 

ஸுதிரும (௪-௮ 9 (இ-ம்வாஉழகேம்பிலையித் டழுத்கா 
BTEC அழுயோலசதல்லவர் இி.பஉருடன்சேர்.லு மறு 

ர்மனக்செடா அாள்புசாம். ச மனம்-௪-௮ரிஅ-ப-தம்:ஏ-௮ சை,



சடல்சாரீச் தமின்னீரபிறச்ருமலைசார்2௮ லை 
முப்மிண்டிரிபிறதசலாத்றத்ச. உ பட வைட சபத 
பினச்சனையரல்லசெறிசடம் றன் சேர்ப்ப... ததை 
மளச்தனையர்மச்சளென்பாச்... oo oc. sens gene ee ச 

( இ-ள்.) @ A-. tt eter Ou uy d சடல்-சடலைபும் 'சண்-ருளிர் 
Bs - சேரிப்டடடுறம் அசையையுமுடைய பாண்டியனே - சடல. 
ச்முச்திரம் - சாரீம்தம்-சார்ர்சவிடத் தம் இன்னி . Hola bea 
wird தம்-உண்டாம்-மலை.மலை-சாரிச் தும் - Sth S விது 
/ம்-உப்பு உப்ப - ஈண்டு மிகுச்,ச-உ௮ரி உலர்-பிழத் சலா . உஷ் 
உாசலால்.மகத்ச என்பார் . மச்சளென்றுசொல்லப்பமிவார.. 58 
60-#$6>-Dav 8 g-a 10 a னத்தின் - By OH 1) T OEE = Bi uae sop 
சரல்லரீ-மன ரீ wa gQ& - அனையர் ஒ /பானவராவர்-(௪-.று) 
2. இ.ம். பாண்டிய! சடல்சார்ற் சவிடச்திலு சல்லி ண்டர் 
2 மலைசாரீ ரசவிடக்றிறும் உப்பநிருண்டாம் அ சலால் 9 IC 
சீம சீசாலெ 'தீச்வரல்லது இன தாலொக்தவரல்லர்எவ்ட ஏ ட் 
சச் மச்சளென்பார் எ-மனத்சனைய 7-ப, (2) 

பராறுரைப்புமனை ,மிசடற்றஸ்சேர்ப்ப ப்ப ட பஅ 
பொசாஅதுமொட்ட றுன்செட்பலோரல்ல அ விவாக மந 
மரச் "சப் தியாரீயாட்முத் க ப! மனத்தார்... te 

விரா.. ப்ச்செப்பாமை ன்று வடக்க வ eee eee இத 

(இ.-ள்.) பராரை பரச சவழியினை படைய. பகீ. oy Seep 
$ாய்சள்- படு - பெசருந்திய: தண். ewig SoG. DET ட 
திக்லா டையு ஈடபப!ண்டிூ.பே - SLB d( F835) 5 சூ 0௦-௦௦ 
ச்சர் -மனயுபடைய ரீ - தல்ல. ஈன் ber Wwe a= 075 ate Oe 
இிபாரீமாட்மிழ் - ஒழுச்சமுடைபாரிடத் ஐம்-ஒரச.£ இம் Susy 
ம் ஒஃடலும்-கூடுஈலும். செப்பவோ-செப்௨ர்சளா- காவு 
அப்.ஞ்ருருடன் லர. - செய்யாமை சிேூபாஇிருச்ச 2-2 
௮-ல்ல_த- (௭-.) ள் (இ-ம்.) பாண்டியனே ; சத்தம பள் 
Cant சல வயரிடச் து சட்பச்சொள்ளலு சட்டபுவிமிசஓ ஃடசப் 

வார் யாவரிடச் தஞ் 93 தயமை தல்ல என்பதாம். (2 2-1] 
வாமை. எ- ரன் நூ, (4) 

உணவி ணருமுணரீ௮ுடையானாப். பப ஆ 
புணாப்புண டமாமின்பம் ௬ பூணரித்.... ok BET i 
செரிபச்செகியுர்செரிகிலாசானாம் வலவ விடப் a டடத ன் 
பிரியப்பிரியுமாதேசப் பபப்ப்ப பபப வலம் 1 1்த7 (17 

(@ ar.) ecw RS 6 3) செப்சறிய-உணரும்-( Pea) DD 
யதிபு 0-உணர்தஅுடையாரை - ததிகுடையாரைஃபணா. 82 202 
இள்பல்-இ்பமானஅ*. புணரம்-பொழுர்தம்- பணறில்- சிடி



  

௧௭ 

ச$ல. செரிய: ச் சஞ்செப்ததி.. செரியும்-சிசேசநிக்தெரிடம் 
செ ரிவிலா சாஷா - ன அகில திய ரைஃபிரிய- சே சசம்விட்டுப்பிரிய 

சோம் ச்பமான பிரியும்: நீங்கும், (௪-.௮.) செ(தி-ம்) அ.தி 
உலடடாமை/7த9த்சா லின்பமுண்டாகும் அ நிவில்லார்2 த 
சதிதைவிட்டாலில்பமுண்டாகும் எஃபதாம்,. (அ இன்பம்:௭- 
bye aby Cord ௪-பிரியும்-ப-ம்.இரண்டும்- சைகள். (௪) 

ப நவரை தன்னிலைச்சட்டன்னை நி.துட்பானுத்தன்னை . டத 

வ்ட் தில்சசச்சச்தழிவொது. நிலையிலு .. ௨ ஆ 
மேல மேலுபரீத் தநிபப்பாலுர்தல்னைத்.. ப ந 

குலையாகச்செய்வாலுத்தாண்... பவை வை வநத 

(இ-ள் ) தல்-ஈலல - திலைக்கண்-நிகையிடச்.அ-௪ல ன - oer lend 

Ear டபாஜாம்: Ag Be é@ ane. வலும் + fon te - ff wor - 7 

ENiG-9 Sissel g gw - Sf Ben gaib- 8ம் சச்கொள்பஉளலும் 

-நிலையிலும்-யு வனிருச்ச நிலையிலும் - மேன்மேம்-(ஈன்கை) மே 
துமேழம்-உயர்த் த. உயரப்பண்ணி-திழப்பாலும் -திழு, இச் 
(oe oe EBD - & 6 boar - gp str னை - தலையாக ச லைவபைய டக் 6 செய் 

வாலு: - செட்டுமசால்ப௨லும் - சான்: தானே - (எ-று. த 
(இ. ம்.) Qh eres wet Cow proved WOM WSEE Ce Ko ghd 2 5 

தலை ச்குசழோச்சச்சொள்ளறும் Coat od on Bt Ba, மிது Ciara 

கஃகொச்ள ஓ.ர்உலிபாச்சச் கொள்ளலுர்சன்ணுவேமான் என்ப 
PTD ER தாவ்-எ-திறுப்ப maps day, (4) 

சருமவரிசையாற்சல்லாசார்பில் னும். “பட வநத 
பெறுபையுடையாருஞ்சேற - உருமசபி.... _ ஆ 
Cem sis hyp Onn fl ae. “கடச சேர்ப்ப ....ப்டடையவத 

பேதைமையன் றசறிவு படை வடவை டல் 
(இ-ள். ] ஓசம்-லைகள் - அரற்றும் - சிக்கும். ஒலி - - சுத்ததி 

7 புடைய சண் .குலி/த்த-சடற்சேர்ப்ப - சடற்சலாயை யுடை 
டடான்டிபனே. கருபவரிசையால்-சாரியமுறைமையாக்; சல்லா 
தார் எர்காசவர் பில்.லும்-பின்னுசவும்- பரும்-அரிய - மரபின் 
குலமுள்ள ெருடையடையாரும்-பெருமைடடைய எ.றியாளிக 
ளும்-சேதல்-செல்லுதல்- பேைமையன்௮- அதிய பை பல்லக 

அதிலு: ல்சுறிகடைமை, (௪-௮.) இ (இ-ம்.)பாண்டியனே] 
Sao gal Se gui கத்றவருஞ்செல்துதல் HP iT DUA BT 
கிடமாகுமதியடைமையாம் என்பதசம். (*/௮-௪-௮.தி௮-ப(௯) 

கருமநுமுட்படாப்போசநுதி தவ்வுருத் வவ வ ந் 
திருமமுச்சக்கார்ச்சேசெய்யா - - கொருகில்யே .. mar 
மூட்டின திமூன் இய: டய மேலக்தென்ப வைய பந்த 
ப்ட்மஉளனம்பெம்சசலம் பப னள மு பமா பவி



ஞ்வுடை. we 

, £ ள்.) சருமமும் சர்ரியங்சளும்-&ட்ப்டா-உட்பட்0-போச 

மும்-போசதிசையும் - துல்கா-அறப்வித் அ-சருமமும்- தருமத் 
யும் -5த்௪ ர்ச்சே - பெரீயோர்ச்கே.செட்டா செய்,த- தருதி 

லையே. ஈபிதப்। ல - மூட்டின்று-சடையில்லாமல்- இம்மூன்று 
ம்- இம்ஈப சசெட்ச்சளும்- முடியுமேல்-ஒருவலுச்சூவாயச்சூ.மா 
இல்-௮ஃ2-அம்நுடி9 - பட்டினம் தன பட்டின த்சை-பெத் ந- 

அடைச்த சலம்/பொருள்சொண்டுவ௪) (டரச்சலம்.எ ப. என் 

டார்கள். (௪-1) *  இ-ம். தரறாகனுச்சுச்சாரிபல்களும்போசரு 
தாம மங் கைகூமியாகில் ௮.றுபொருள் சொண்டு தீ சசப்டஅ 

க்கொட்டாம் என்பதாம், 63% ௮ஃ2-௪-சலிமெல்ப-ப, (0) 

அதிவடைமை,முத்திர,ற,மு.தி.ம். 
கணக அ 

292290290% பப்ட்ரடிப் 5:00 
௨௭௬ .ம்- அதிசாரம், 

அ/றிவின்மை, 

— 

HMeoerag - அறிவில்லாமையைச் சொல் லுசளா£ம்; 
KF OO ணாணரீவின்சமயவறனமா 6 தடைமை +. ஆ 

உண்ணட்பணை ச் சபெருஞ்ச Wa ~Oo st oy her pe 

பெண்ணமாயாணிமற்த பேடியணியாளோ .... * 
சம ணலாத்சக்சகலிம் டப. வெட்டை டடத 

(இ-ள்) நச ற.பமாபயே-உணர்வின்மை-: அதிவில்லானம் 
பே-௮ழலை ௩ - சரிக்தசமாம்- 2 ௩ அடைமை. gale Hay zr coun 
யே-பண்ண - செட்ய பணைத்த-௨ளர்ந்த. பெரும்-பெரிய-செஜ்வ 

ம் செல்வமாம் - எண்ணாற்சால் -அச2யுமிடதீ ஐ. பெண்-பெண் 
ணின்வடிலை - அவாய் இச்ளித்து ஆண். இணின்வழவை- இழந் 

தஃநீம்கிப-பேடி. பேடி.யான ள் ல சண்-சண்ணாக்கு-௮லாதிகச்ர 

இச்சிச்சத்தச்ச -சலம்-அபரணங்களை அணியா சோ.தரிபயாளோ 

௪(௭-..) 8 (இ-ம்.) அ.திவிக்லமையேசரிச்திரம்ஆ.றிவடைமை 

பசல்வம் ஆகையால் சபண்ணழகையிச்ச்_ த அணழசைகிட் 

பேடி. அபசணல் ளையணியாளோ 1 என்பழாம். (37 உணர்வி 

ன்மை-எ வறுமை ப உணர்வுகடைமை ௭-செல்லம்-ப- (௪) 

பல்லான்றகேள்விப்பபனுணர்கார்பாடழித் பது 

Bie ga 6 PECs ௫ சொஃிறப்.. அவடை வந்த 

ஜின் மத்தி சல திசேசாளே கனத டைய தே



௭.௮ ிர்திவின்டை, 

பூகின்றெத்பல்ரி.தி....்.பப டய அவவ கை * 
(இ-ள்.) பல்லான் 2-பலவிசமாசதிரம்பிய -சேள்விப்பபன்-௪ல௮ 

விப்பயன - உணரிலா 7-௮ திபவர்-பாடு-சம்பெராமை-௮மிற் தட 

செட்டு. அல்லல் - அன்பத்திக்-உழப்ப த வரு நீ அ௨து-அதிதிரே 
-அதியீரே.தொல்-பழைய-ிதப்பின் - சிறட்புடைய-தாகில ழே 
தீதி-சரல்வதி-உதலால் - வாசம்பண்ணலால்- பூவிலி கம 3: 
இலக்குமி பூலம்.து.பிணங்கி - சேராள்-அடையாள். (௭-ு.) 9 

(இ-ம்.) சால் .திவாசம் பண்னுமிடத்தில் இலச்குமிலா சம்பள 

ஞான் என்ட,2ாம்.(அ-பூவின்மத்தி-எ-சேரள்-ப:ஏ-௮௮௪. (௨) 

சல்லெல்றுத த்தைகமறவ?$ையோர் ..... டவ ட புத 

சொல்லென்றுசொள்ளாரிசம்ந்சலன் - பொல்ல .* 
மெழுத்சோலைபல்லாரீமுன்னீட்டவிளியா.... ௭ * 
வழுச்சே லைச்சொஸ்போடும் ப இ வடை வ வைல தே 

(இ.ள்) சத்தை-பிசசவசனவன்-சல்லென்று (நால்சளே்) சதி 

றச்கொள்ளென்று.ச.2௦ற-சொல்ல-௮தனை-௮ச் 2சால்லை.ஐர்செரி 
ல்லைன்று-ஒருசொல்லென்௮ - சொள்ளா.து- கொள்ளாமல் இழ 
தீதீவன் - பழித்சவம்-மெல்ல-மெ.துவாச - எழுத்ேேதாலை (7.௮) 
(Oa முதி.பவோலையைவா சியென் து - பல்லாச்முன்-பல 2பர்யன்- 

தீட்ட கொழுக்ச-இளியா - அலமழதீத-லழு - செபிஒயாக?சா 
ல் -படிப்பத சூச்சோலை-சொன்டுளிடும்- ஏமித் து/கொள்வான். 

(எ த.) 5 (இ-ம்.) பிசாபடிவயென்றசொல்லசச௫ சொஃலைக்கொ 

ள்ளாது பழித்தவன் சையில் வேறொருவன் எழுத்? த tuoi af 
சியெல்று பலர்முன்சொமிக்க அவனிகம்ச் து அடிக்கச் சடி்ப 
டுத். துச்கொள்வான் என்பதாம். 03 இகழ்ம் தவன் ௭- சொண்டு 

விமிம்் ப.சேசலை-செ (௬) 
அல்லா துநீண்டவொருவலுலசச் த... ue * 

grote. எரிடைப்புக்கு - பெல்லி... பப பவப் A 
விருப்பினு சாயிருச்சற்சேயிரா௮.... எனகக கதவக is 
BOS yw சா.ப்குமைச் சற... கதனவ வச வவட gente cece 6M 

(இள்.) சல்லா து-சற்சா த- ரீண்ட-வளர்ர்ச ஒருவன் - ஒருத்தி 
2-௨லசச் மு - உலகச்தில்..நல்லதிவா ளசி. சல்லறிவுடையாரீ. இடை 
5தம்கே-புச்சூ-பிரவே,4.௮ - மெல்ல.பெடல்ல-இருப்பிதும்-இரு 
தீசாலும்-தாபிருத்சத்.த-சாயிருச்சாற்போலும்-இரா௮௪-இரு 
ச்சாமல் - உனாப்பிலும்-ஒன்றைச்சொன்னாலும் - தூட்சூனாத் 
Sis பப்குரைச்சாம்போறும். (௪-2) இ(இ-ம்.)௪ம்.ர௨ர்சயை 
யிலசல்லாதவனிரம் சாது சாயிருத் சாற்போலும் ௮ல் தன்றைச் 
சொன்னா சாய்னு ரச் சாத்டோும்என்பதாம்.(-தருப்பு- ௨ 
வட்ட -௪ - இரச்,ச.2.௮-னாச்சம்.௮-ப.வ.வ ௯.௪. ௮)



ab Bal tt onby hr ay 

அக்க்ப்புன்சோட்டிபீபுபரிடைப்புக்குச் ந் ந் 
கல்லா சொல். லுக்கடைபெலாக்சற்ற ..... படத் 

! ஈரிரர்சமிந்தியி ஐுஞ்சான் மவர்சொல்ல! ர்பொருண்மே D-H 
ப்டா SurdeA dg gay 4494). , ONL EEA 

(இ-ள்,) சடை-சடையானவன்-புல்லா- இலம்கணதீதே, மபா 

as சாச புன்-௮ற்ப-சோட்டி -சபைகூடியிருக்கும்-பூலவர் புன் 
பலரீ-இடை-ந02வ-புச்சு - பிரவே 9, த-சல்லா த. கற்கா ஈதி 

றை-சொல்லும் - மிசால்வான் - சான்றவசீ-பெரியோரீ-எலாம்- 
எல்லாம்-சம்ற - சற்றவற்றை- சடாமயிலும்- பிறர் ௪.ட்பிஐு 5- 

பொருண் சமல் - சொல்லு ் பொருண்மேல் ~ LIL Hy Hull ys 

இாசாமல் - விரிபாச்கு-விடும்பெருட்டு- அறிந் த... தெரி து 

சொல்ல ர். சொல்லாரீ, (ஏ ௮. (இ ம். கடையானவல் கவ்லா 

௪ பையிற்்சல்லாசனவற்றைச்சொல்லுஉான் entagt. I. tre d 
git சற்றவற்றைர் சிசால்லார் என்பதாம். ப 6 oi. A ga 

ம்-ப-சல்லாச - சான் ழவர்-௪- சொல்லா 7-ப.-கதி2-செ. ரீ) 

சற்.2ிம் ச ராவிஞஷர்சொல்லார்தஞ்சோர்உஞ்சி . ... 
LO re யப சாவாரீடகீரீ௨ரீடனையின் மேல் vee seers seers 

வழ்ற் பம. £லலகறக௰க்ு மெஞ்ஞான் ழும் வடக 

பாசேோோலைச்டில்லையொலி cc பெ வவட ச 

(இள்)ப ஈபின்பேல் பனைமாத்திக்மேல்:- வற்திடபோறை 
உலரந்பியோலை சலசலச்சும்- கலகலவென்றுசதீச்சூ 1- எம 

ஸ்தும்-௪நீர!ஷம்-பச்சோலைச்ரு - பசிபவோலை/கு. சலி சத 

ம்-இல்லை- இல்லை ., (அதுபோல) கற்று- sréiste tad p- ஆறிரீ 
உணர்த்ச-தாவினார்-த வு வடயாரீ-தம்- தப.. சோர்று-. சாத 

சோர்வுச்கு. அஞ்சி-பயறீ அ-2சால்ல,ர்-ஒன்றுஞ் சொல்லா 104 

நைராவாரீ-சல்லாதவர்-பசரீவர்-தராயா துசொல்கார்.எ-து இ 
(இ-ம்) சாப்ற்கவோலைசச்ற்ச்கும் பர்சைஓலை ௪த்ச்சாு அலா 

போலச் கற்றோர் சொற்சோர்வுச்சள்சி ஒன் ஞ்சொல்லார். மத் 
ஜோ சொ (சார்வு படாமற் சொல்லுஃரீஎல்வதாம். (3: நாவி 

ச். ஜு சொல்லார்-ப-முற்றையராவார்-எ-பசாவச் ப, (௬) 

பன்றிக்கூப்பத்தரிந்ேமாடஉழுத்தத்றா பப, 
ன்வ்றறியாமாச்தரீக்கறத்தாறுராக்கு£ காற் ல் 

குன்றில்மேத்கெட்டுற் த திபோற்றலைதசர்றீத ட தே 

ென்றிசையா வாருஞ்செவிச் தேவி வை வட்ட ப 

(இ-ர்) பமி.ப சதிச்கு-கூம்-கூம்வார்ச்கும்-பத் கரி“ சொ 

ட்டியில் - சேமா- மதரமாங்கனியை ag see Sips ora 

டோறும்-சன்று- சன் பையை-அறியா- ர தியாத மார்தர்ச்சூ- ம 
Cana] 
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ஈய தி வின்னழை- 

னிசரீச்ரு-௮.௪.௪-சருபசீசின த-.த.௮-உழியை- உலாசசுக்சால் 
Gere ghd gree Sd மேல்- மலைமேல்: கொட்டும்- wh to Fy 
ம்-சறிடோம்-சட்டுத தறிபோல்- swraisgn oF s6- OseB 
க்ஞூ-சா அச்னு-செல் அ-யோய்- இசைய வாரும்.ஏரு வாரும்.௪-து 

(இ-ம்)சன்மையறியா சமனிதர்சளூச்சு த சருமத்தின் வழிக யி 

ச்சொல்லுசல் பன்தித்சொட்டியில் wor Bast poe. vi பிழீச்சாற் 

போதும் மலைமேோடிச்குச் ச.றிபோலகர சாதகேறாகாம் சன் 
Wenn. CP அறத் சாத எ இசையாயாசும் ப-த-அசை, (எ) 
ஷா லாக Direc gu opera BE GID wie வலவ o 

வாலிசாம்பச்சயிருத்தைக்கருச் தன் று... டத் 

கோலாச்சடாம ப்ச்முதிதும்புகுலோல்லா ட. ப * 
சோலாஉடம்பித்சறிலு ஸ்வ Bn AEA tl Loan if “த்!!! 

(த். ள்-) டலதாள் பலசாலமும்- பாகர்ல்பர்திர௨்2மத.சழூ 

68 - eco £8 guid - உணத்டிஞலும்-வாவிதாம் - வள்ளிதாயெ-ப 

கம்-சன் மம - இருத்தைக்கு-சரிசரு-இருத்தமி ற - இர ந்ததட் 
(அதுபோல) சோலால்-கோவிருல் - அடாய்-முடித் த கூறினும்: 

கூற்மு ஓம் சோலா-முற்பிறப்பிற்தவஞ்செட்ய ச - உடம்பிற்கு. 
2.1 8 90 - Ha-eexia weGearcer-SiGa Gar gp (௪-௮) 

இ: (இம்) sds பாலிர்சமுவி yatsPogro டேள்ளேயா 
காது அ தயபோலரமுன்செப்தவமில லார்ச்சுச் ப சாஃலி ஓுமறிஐபி 

சவேடிடாத என்பதாம். (௬ ஸ.றில-௭- புசலொல்லா-ப. [wa 

Pigerg Gpssdsa: சம்.] (A) 

CurLiscl spr Dg oy Saas eden no & 
திழிதிசனககாமுழமாஉமீட்போ - லிமிர்சவை. «+ & 
சாங்சல் சசெஞ்சிஞாக்சென்னாருச்சச்சார்காப்திஆ 
தேன்சலத்சதேதற்றசசொத்றோகு,, ப பப ப்பட 
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தன்றே வள் முகதோச்டக்சாதுமோர் ... 
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ரூ.௮-சூறிய- முழேவாயிலும்- அரும்புளையுகட்யவாயிஸும்: 
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மேல்-கள்ளியின்மேல்-௮சர்தீட்டாச்-சைகளை நீட்டார்(௮ அடே 
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உற்சசையிகிருச்சாலும் அல்விடத்துச்சசன்று நீரைக்குடிட்பா 
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லல (எ-று. 89 இ-ம்) பெண்னே! ல்ல உரசும் நீரயுள்ளவர் 
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fin gra 5G ஈசன்மலர்மேற்போதிபாவாப் .. த 
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புன்மச்கள்பச்சம். குவ ய்நிபொன்போலு வ வட டத 
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ய்-இலச்சூமியே! பொன்போலும் - பொன்னைநிகம் தத - நள்மத் 

அள் -றல்ல மனிசர்கள்- பச்சம் இடத்தை-அறற்ு விட்டு மேரு ப 

குணம்வேருன - புன்மச்சள் அச்சம் - புல்லி பமனி சரீசளிடச் அ - 

புருவாய்- பிரவேிப்பாயி- ஆசைபால்- தீருப்-பெ-டியாம் நிலச் 

பூமியில். நீ- நீ- விளி-செறிவாயாச. (௪-௮. இ (இ-ம்)ிலச் 
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யவார்சண்- ரன்ன புள்ளவரிடதிதிருச்சூம்- சல்குசவு-க மை கீ 
ர-சாண்-லெட்சம் ச இன்ரோ-இல்லையோ “பயவார்சஸ் கொடா 

தலரிஃச்சிருச்கும்- செல்வம் செல்வபான௮-ப.இம்ப- ௮. இகரிச ச 
பயின்சோல் (ஐ்டிம்) பி9ி0--இவ்விரண்டும்.இர் தவிசண்டும்- 
ங்சே-௮ ங்கங்சே - சயவா 2- (தீசாசசம்) விரும்டா g- Aiea 
வை -நிற்கன் ஐதிலையை-வி.ட வ ய-அதிசயமாயப் ௧௪ ண்-நியறி எ £~) 

ந (இ-ம்.) Dusk Gag! சல்லோரிட/ தச் திரித்திசரும் e. + 
யில்லொரிடதறுச் செல்வமும் சராசரமதியா அ தித்தின்ற நிலை 
'ஒயறிடதி ஏவ்பதாம் (௯ றீ-ஏ-சயண் -ப.திலை-செ-கொல்்-பு ஐச 

வல்ைகீளவ வாத ர்சாலாஅசென்று....... ட வ டுத் 
கலரி ப்ர e a 
சலவைகளுண்மிகமிப்பச். உலவைசள்... od சசககக wer * 

கரலாறு ௩5௪ லார்கருனை யா ழ் றூட்ப்பவே.... wore 

Coan gur well nS gs BOE Fea th peed eH gor Sosgae ones? Fetee gee ந்த் 

(இள்.) ௨லகைகளல்லாதார். வல்லமைகளில்லாதவரீசள் - ௪௪ 
Or p என்று தூரமே ச௩களித்போய் - சலலைசள் - பலக 
போச.க ங்களை - உண்டு. சாம்பிட்டு-சழிப்ப/-சாலம்போக்குவார் 
“உலவ ்-ட லலடையுடையகர்சள் - காலா றுஞ்செக்லார் - தூர 
ேே-சங்களிரயோசார் - மேல்.௨ டலில்-.௮ றுபாய - தியர்குறீர்வர- 
க ர்ற-௨உ௭ மாரிபிருச்.ஜ - சுவையால் - பொரிக்கதிபுடனடோ 
வனச் - த ட்ட்ப- உண்பார்கள். (௪,து-) இ (இ-ம்) உல்ல 
யிலல f ர 2ீாங்களிம்செனறு இரதீ ணப. வல்லமை WoT 
ளார் உட்டாமி பத்த (pupeided: g உண்பர்என்பசாம் 03: 

ல்ல ,217-௨-௮14. .பரீ-ப-துலவைசள்-௭. அப்ப்பர்.ப எ-௮சை) 
பென் னீ ௪2௪ சழ்பொதியொம்பிள்வாட... . * 
மில் மெளிர்வானற்சடலுள்ளுங்கான்றுகுக்கும் . .* 
வெண்மை௰டடையார்விழுச்செல்வமெய்தியச்கால் டத் 
வண னமைடமுன்ன தசைத் து... பட பப்ப வவ வட்டப் 

இ-ள்.) பெசன்னிதம்.பொன்போ து திரமூடைய. செர்செல் 
செழ்2 சழ்பயிர்-பொதிடயொடு - பொதசலுடன்- பிள்வாட-க௬ 
லாட-மின்-மின்னல் 2 ஒளிர் பிரா சிச்கும்- வானம்- மேசமன 
ர -கட ஓள் எர ்-சடவிடத த ல் -கான்று-சச்உருக்கும் -நீனாசு 

சொர்யு ப வெண்மையடையசர்:அிவில்லார் - ல்ழூசசசல்கய்டி 
தந் செல்வம்.எப்நியச்சால் -பெத்ருல்-வண்மையும-(அ.வர்ச ர 
ப்சாசமம் - ஏன்ன தகைச௮-பச்சன்மைபசாம் (© -_gr. ) i 
ம்.) மேச.௨னது தெற்பயிர்வாடச் ops fe ep ie ferrell e x 

ரியும் 2! Gua Jf நிவில்ல? ர்செல்வம்பெற்ரல சீன்மாரீச்சரீவ 
ருத்தப்படத் ுன்மார்க்சருக்குச் சொடுட்பயர்சள் என்பதாம், 
பே வண்மை-4-௮ல்னதசைச.ற-ப, (௯)



; த டட 

ன் சியில் செல்வம், awe 

இதியமோசாருணர்கிலோசாஅ வட வரல உடைத்த 
2 மாயவ யாருணரீகுடையார் - தூப்சாச ... உ 

நல்கூர் அஞ் சசல்வரிரவாதார்செல்வரு Tre 

. சல்கூரீர்சாரிபாொனின்,..... பட்ட ப பப wae ME 

(இல், உணர்கிலார் -அதிவிலார்-ியம்-பலமாலைப்படித்அ 
ம்-ஓரார் -படியா.சாராவர் -உணர்வுடையார் ..நிவுடையார் -ஜீ 
தீர்.து.ம்-படி யாதிருதீ.தம்-ஓ தயணையார் - படிச்திவராலர்-இரவர் 

த:ர்-பாசியாசவர் : தூப்சாச-பரிசத்சமாச- தலகூர்ர் தம்-தரித் 
தரப்பட்ட ரச்ம்-செள்வர் -(செல்வசா வூர் ர்கள் -செல்வ ரும்-௪ெ 

ல்வ படை யரும் -கடாரெனின் -சொடாசாதல் -தல்கூரீந்தார் - ௭ 

ரிச்திசசாவர், (எ-று) 8% (இ-ம்) அதிவிலார்படிதீதம் படியாதவ 
சோ;அதியடையார் படியா திருந்றும் படி.தீ.ச௨ே ;இரவாதார் வறு 
மை படைத் அஞ் செல்வர்களே,செல்வருக்சொடாரசகல் வறியவ 
daiot என்பதாம்.03 உணர்விலார்-உணர்குடையாச்-இரவாதார் 

செல்வர் -௭ -ஓ.தாம்-ஓஇியனையார் -செல்வர் -தல்கூர்த்தார்-ப.(ம) 
ச தி.பில்செல்லமுத்றித்ு. 

i CEBU Be Saat 
௨௮-ப0-ுற்காசம். 

ய / GO) We 

  
ளிய 

ஃ்சாவஅ-சொடாமலிருச்சுத்சன்மையாம். 

சட்டார்க்குசள்ளாசவர்க்னுமுளஉரையா ௨ உ ந 

லட்ட தபா ண்ட்லிட்ண்டை - லிட்டி ப பட வையை * 

go pene gia Dp Fol w FH OT aR on o 9 

கடச்குமாமாண்டைக்கதவு eee tees வ சக வட வட இத் 

ட்டார்ச். (இ-ள் அட்டுண்டல்-சமைத் அண், "ம். தலாலத-ர 

ரூம் - சே சசர்க்ராம்- சள்ளாசவர்சகும்- சசசயாதவ/ச்கம்- உள 

திமக்குள்ள-வலாயால் - அளவால்-அட்டது - சமைத்ததை பாதி 

துண்டல-பளுத் துண்ணல்-பட்ட து - சமைத்த. அடைச்திரு 

ரீ. த-சசவையடைத்திருர்து - உண்மி-புளிச்மு ஒழுகும்: சடச்சு 
ம்-ஆவ_ு - செல்வம்-இல்-இல்லா த -மாச்சட்கு மனிர்ச்ு-ஆண் 

5498; சுரீச்சவாபிர்சசவுசள்-அடைச்சும்-௮டைத்திருச்கு 

ம்- (௪-௮.) Ge (இ-ம்.)சசேசருக்குஞ் சி கயாதவருச்சூம்இரு 

க்குமலவாலிட்ண்னு சல aca patio Qi Parag suid 

Oe antssarDs ssaa Tam 69d TM UBIO ob Besar 

டல்-ச-பாத் ஜண்டல்-ப.சதபு-௪-அ௮டைச்சும்-ப-து 1:-2௫௪ (௪)



ச 
ர் 

foe இயரமை- 
தீ. தனையாலுயியைத் சவளவினாத... 

சறறஞ்செய் தார்தலைப்பவே? * ere Sb cove cone MB 

பெருஞ்செல்வபெய்நியச்கத்பில்ள நி தபென்பா * 
சழிச்சாரீபஹிசடலத்துள் ... we on + 

_ (இ.ள்)ச்த் தண யாலும்: எல்கசாும்- -இயைழ் பெர் 
ர.ச்திய - அளவினால் - அளவால் - சிழ்றறம் - சமியசருமத்ன ச 
செய்தார், -செய்தவரீகள் தலைப்படுவர்-மு.சன் மையடைவர்-பெ 
ரும்-டெரிப செல்வம்-ஐச்சுவரியத்ைை-எய்தியச்சால்-புடைச்சா 
ல்-பின்-பின்பு- ௮திழம்- (சருமஞ்)செய்கோம்- என்யார்- சன் 

அசொல்வேசரர்-பமி பழிச்சப்பட்டு: சடலத்தள்- சட கும். 
பூமியில்- ௮மிச்தாச்- கெட்டார். (௪-ற) 8 (”இ-ம்) எவ்வள வா 
லுஞ் செறிய சருமச்தைச் செய்தவர் சவர்ச்கச்சை யடைவரீபெ 
ருஞ்செல்கங்டைச்சாத் தருமஞ்செட்வோமெல்பவர் 9104 Sal 
ரரகன்பசாம், 0 செய்தார். எ-தலைப்பறரவ: bl i gs Om 

~~ PPR ent nen 

wane 

ன்டார-௪-அழிழ்சார்.ப-மற்று-ஐ-அசைகள். (௨) 
அமய்தி தச்சமியான் அறவோரீச்சொன்றீசலான் .... * 
லைத்துச்சழியுமடவோனை - வைத்தி ரத ட * 

பொருளுமவனை ததுமேயுலகச்- படவ வக வவ வவட டட வநத 
படவ பத் FOG னைத BD - + a8 gages 

(இள்:) தப்ச்த- உண்டு. கழியான்.. நாளை ச்சமிபாகவக* 
ம், ppCertée - அறவிகளுச்கு-ஐன்.ற-ஒருடொருளைடும் ௪௪ 
லான்- சொடாதவஞைவும்: வைத்து- பொழுளைத்சேடியை த்: 

சழியும் இறச்சும்-மடகோனை-அறிவில்லாசஉனை: வைச்த- தே 
வைத், ச- பொருளும்- இசவிபமும்- அவனை-௮உனை-றகும்- இரில் 
ரும்-உலகத்து-உலகத்தில் அருளூம்-இருகபபும்-௮ு வனை -௮ ௨0 
த்கும்-சிரிச்கும். (௪-௮) க (இ-ம்) சாறுண்ணாது Gun nen J 
சேடிவைச்திகனேப் பொ ருளும்கி ர்ச்கும் உலகத்சருளூஞ்சிரிக்கு 
ம் என்பசாம். 6 பொருள்-அருல்-௪-சரம்-ப- மடோனை - 
செ வீ-௮மை. (௬) 

Os Oss gi mijpegsG po ICigge ~@ 
யுள்ளத் சான்பெத்றதபெருஞ்செல்வுமில்லத் .... on oe 

அருஉடை ரசம்னியணிப்பொலப்பருக்தாட த 
லேதநிலாகப்ச்சட்டமிம்......... பபப வப த 

(இ-ள்) சொடுத்தலும் சதம். pipe gc உண்டலும்: சே, 
திரு -செவிடாச- தி௦்ருடை-உறுத்சருணமுன்ள: உள்ளத்தான்? 
மன முடையவன்-பெத்ற- அடைச்ச- பெருஞ்செல்வம்: பெரிய 
செல்வமான .து-இல்ல தித-மனையிடச்.து- உருவுடை. வடி.௮ும்.24 
சன் னிபலாிபென் சளைப்போல- பருவதிதால்- ௮௮பலிச்குசா



இயாமை: ru) 
OF go Be eV OT Od gids படு. அபி படு த 
(௭-௮) % (இ.ம்) ரிட்டிற்பிறநீசபெண்ணை உ யலரன பலிப் 
பதுபோலக்சகொடாதவன் Quinte pen gu ures eee 
நாம். (ரச செல்வம்.ஈ. தப்ச்கப்படு ம்-ப, (#) 

er நீர் ப்பெருங்கடமெய் தியிருச் த... . பவத 
மறுநீர்சீசிறணெர் நாறல்பார்ச்_துண்பரீ வ படைத் 
ம ஐ மையறி பாசாராச்சத்றிற்சான்டறோர் வடவை வவட 
கமிதல்கரவேதலை shay igo பரவை படத்த 

(இ-ள்.) எறி, 2லைசளை பெறிய ர் OTH LOC NAR OMe 
பகல் - சமுக்உரத்சை-எட்இயிரு த் தம்- அடைச்திருந் தம்- 

& DEI-£y ro-@p- சிறிபு-ணெ௮-ணற்நின் - est od. Pomp ச ௪-பார்தீ.து-சண்டு-உண்பர் - உண்ணுகார்சள்-(அ துயோல) ம 
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அடிமைபாச-ஆ.பிச வ4- தயிரம்பேர்ஃசொருப-கூடொர்கள்- ௨௮ 
A ாய்.வண்டுபோல-இரிதருல் ares gt-BdlajoGisa gs -BRGCre 
வத க்)குற்றமத்திரோ-என்பார்௫் துசேட்பார்-ஒருவரும் 3 
௧ ௮ரும்- இவுக த-இல்புல்-றில்- இல்லை. o-p *(இ-ஃட 
டொருருண்டானசாலத்.துச் சாக்னசச்கூட்டம்டோ ல 57 வதி 

Bar av tad பொருளில்லாச்சாலதீ சொருவரும் ௮சமாட்டாச் 

கள் என்பசாம். (7்யிரவ!-௪-தொகுப்-ப-ஒருவர்-௭-இல்.- பப 

விலை, (௪) 
பிறநீசசுலமாபம்பேசாண்மை:மாயுஆ .... டவல 
றர சசங்கல்விபுமாயுக் * சறங்கருகி... ககக வ 

கன்ம ற்கமூஉ ங்சணடலைன் ளட... ட சட்ட உவ 
வின்மை தழ ட்பட்டார்ச்கு ககக பாதக டகர ததக சசி சசசகக gece ae 

(இள். சாங் ச சத்திககும்-பருவி-அருன௮- சன்மேல் - கல் 
லி பலஃயிமுரீ.ஸ - சமூ௨ம்-மாசைச்சமுவும்-சணம்- கூட்டமா 

னல பலைகளையம்- தல்-தல்ல-தாட- நாட் டையு மன ட்யபாண் 
பூயேேச-இன் ம. தரித்ிசம்-கழுவப்பட்டார்ச்கு- பிடிச்சப்பட் 
டாரீக்கு- பியி ச தாம்பிததீ 5-சலம்-குலப்பெறுமையும்-மாயும்- 

ஷெரில்-பே -பெரிய-தணன்மை-குண்டன் மைய்ம்-மாபும்-செரிம் 
ஃசிறர்த மிகு த - தம்-த பது-கல்வியும்-வித்தையு ௦4௨70 %-கெயி 

ம்; ௭-௮.) 8% இ-ம்.) பாண்டியனே! சரி.சரம் அடி. ச்சப்பட்டவ 

ர்ச்கு்சூலப்) பரு மய மாண்டன்மைபு5 சல்.ளியுங்கெமம்-என் 
டத£ம். 0.3” எுலம்-.துண்ை௰-கலவி-எஃமாயும்-ப, | அகத்தியம் 

week os a pool ane த்த்லாமே. (8) 
உள்கூரிபெயொ ஓழைநசைஇச்சென்றார்சட் . அஆ 

சுள்ளுரிருர் தமொல்றாம்றா தா - BOG ect rece geen ae IE 

ரிருதி.தயிர்சொன்னேகழியாதுதான்டோய் om o % 
வி, ள் லே er gr pet apeee ட சட வட வக வ வட A 

(நல்) உன் கடித தன் சி-மிக்ச படுபசல் - பசிசேரயாஷ் 

உமை-தன்னிடச். « சல்சஇ-ஒன் றையிச்சித் g9- சென்றாச்சட்கு 

வழ தவர்சளுச்கு உள் ளூ7-உள்ளூரில்-இரு.ச்.ஐம் - இருட்அம்-ஒன் 
அ-ஒருபொருளை - இற்முசான்- உதவிசெய்ய ச௨ன்- உள்ளூர் உ 
ள்ளு ர4-இறுத்.து-இருச்த - உயிரி தன் னு பிரை-அகரன்மூன-பய 

னில்லா றஹ் « சழிப। ,த-நீச்சாமல்-கான்போய் - தூன் git aed 

இத்ேபோய் விருதினை சலே-விருத்தா வீபாகு சல் . கன் - தல்லி 

த. எழ.) ௫ இம்.) தன்னிடத் துல த்தவரக௫ ஒறு 2பாம்னாகி 
வாதான் உள்ளூரிலிருத்திரீயாத Tog rise cp spa குசி 

னல்வீது என்பதாம், (அ ஒத்றசாகிஎ-ஆசகன் ஷ் 
௩.5 

+ 
t
g
 *



  

2:8. 

£ ரீ ene per A tis De ap Ses இரட்டி, வர்ர நதி 

கூரை புமெல்லாமொருக்ககுப்பரீ- கூர்மையின்... * 
மூல்லைகல்ச்குமெயித்னாவ்நிசிப்பென்னு டது 
LOVED ERE BELL CIB பப்ப அவலை வவ வடை cones genes ir : 

. (இல்ல் கையக ac) எ டய - (06லை . மூல்லையருகு 
டை-அலைச்கும் - ௮௫௪ தம்-எயித்ட்-பற்பளை யுடையவளே- நிச 
ட்பெல்லும்-வ தமையெல்லும் - ஸரல்கம்-,த னபம்- அடையப்பு 
ட்டாச்-சேசப்பட்டவசீநிர்மையேயன்றி- தற். தணங்களேயல்கச 
மல் திரம்ப- நிறய. எழுத்த-உள்ளுளெழுத் 2 -சம்- சம்நுடடையூ 
-கூர்மைபம் - நுட்பபுச்தியும்-எல்ல ம்-ம.ற்தடாஅம்- ஒருர் H- 
ஒருயிச்ச-இழப்பர்-இழத் சலிம் உர் ௪-2. இ இம். பெண்ணே! 
வறுமா டையப் பட்டவர் னுணஙல்களையு ம புத்தியையு மதிள் 

எலர்மைபுமழப்யார்கள் என்பதாம். (ரஜ அடையப்பட்டார-௭. 
இலப்பச்-ப. (௪) 

இட்டாந்அப்பட்டொன் திசர சலரீச்சாற்றா அ... ஆ 

முட்டாற்றுப்பட்டமுபன்றுள்ளூர்வாம்சலி . ..* 
னெட்டசற் தச்சென்றுநிரைாமனையித்சைத்நீட்டும்.. * 
கெட்டாத்றுவாம்ச்சையேரன்று பச வட தகட்க தப வட நதி 

(இ.்.) இட்டாத்.றப்பட்மி-முன் செடுத்_த Wud. தன்றி 

சத்சவரீக்கு.பின்னொருபொருவிரச்சவர்ச்கு- த்ர gp-eedoe 
ய்.பா.த-மட்டாற் ப்பட்டு - வதுபைகழிபிர்பொருதீநி-முயன் 
*-மயம்சிசெய்.௮- உள்ளுர்வால் சலின் - உள்ளூரில் வாழு. 
ம்-செட்டாதீறுச்சென்ன௫ - அரே சங்களித்போய்-நிஸாம$ன 
யில் - உரிசையாகபைவிமிகளில்- சைச்நீட்டும்-பிச்சைச்குக்சைஃப 
தீட்மிம்-கெட்டாத் துவாழ்ம சையே-கெமிவ ழியானவாழ்ச்சையே- 

சன்-.தலலத. (௪-௮.) இ (இ-ம்.) முன்சொடுச்.து வழிபட்டுப் 
பில்கொமிப்பதம் இல்லாம லுள்ளூரில் வாழ்வதிலும் பிதலூரித் 
போய்ப் பிச்சையெடுட்பத சலம் என்பதாம். 0 வாழ்க்க ஏஃ 

சன் ௮-ப: (3) 
சடசம்செதிதர் ச சங்சைசளால்லாங்இ.... tee சச கடக wae 

யட குபதிச் தச்சொண்டட்டுச் - குடைசலளு... ... தே 
வுட்பிலிவெச்சைஇன் நுள்ளதி ம வரப்பிவே ப, பத 
அப்புசவுசென் அலத்தக்கால் பப ப பப பையப் 

(இ-ள். தம்புசவுஃ செல்சுமெல்லாம் - சென்று (பலலழிமித்) 
பே பப் உ௰ழ்சச்சால்- கெட்டால்-சட்சஞ்செம்ர்.ச-பொழ்சடசசெ 

இப-தல்கசைகளால். தத் சன்சைசளால்-வாம்்கி-வலகஇ- அடர 
லைனை -பறிழ்.தச்சொஸ்டு.- பறித்தச்கொணிய்: ட்டு- சமை 

ரீ.௮-முடைசம்கு : அக்செடுச்சப்ட்ட, பலங்காவே பாதீதிசமாச



இன்மை, rom, 
உப்பிலி ஆம்பில்லாத-வெர்ச-கெற்திசை - இன் ௮. புற 
உன் கணம் திற ௨ உடைபட்டு. வா் ம்யஃவாத்வார் சுள். (௪-4) 

ஜு (இ.ம்.) செல்வமெல்லாம் செட்டால் இலைகளைப் பறித் தப்ப 
சங்சாலைடப் பாத்திரமாக றச் சலமைத் அண்டர்சன் பதாம். 
CH Ddn ர்-சோன்ருவெழுகாய்-காழ்ப்ப ஏ-அசை.[[வெத்தைய 
EVs wang. | (௯) 

அர்த்சபொறியவணிசெர்வண்டினம் , பட தே 
பூத்தொழி ஈசாம்பின்மேத்செஃ்லாவா - நீரீச்சருவிந் 
தீாிழாவு.பாடிறப்பி7 pes OE p pe ey ச senseess cart * 

வாலா Fb EIB BLOAT 4, coves nese cence அவக வவ லக நத 

(இள்.) தீர்த் 2-திரையுடையசாபெ - அருவி- ஆரான2-௪௭ 
ழா-தாழும்-உயர்ெப்பின்- உயர்த் தசிதப்பைட்பொருந்தய-சண் 
கேரரிர்த்த - குன்றம்-மலையையும்-சல்- சகல ராட- சாட்டை 

war. ண்டியனே? ஆர்த்ச-நிசம்பிய-பொதிய-புள்ளிசளையு-ட 

w அஸி அழகு . சனெர்-பிரசாிச்சூம்- வண்டினம் - வண்டுக்கூட் 
ட்கள் பூத்து -மலர்ச்அ - ஒழி.தீக்பெ-சொம்பின்மேல் - சொம் 
புசவின்மேல-செல்லாவாம்- யோகாவாம் (அதுபோல) வாமா 
pire; பொருள்பெத்துகாழாதிவர்ச்கு - ௪மரீ-இன)த்தசர்-இல் 

லை. இலலை - (எ-௮.) 4 (இ-ம்.) பாண்டியனே) மலர்ந்சொமிச் ௪ 
மசல்களில் வண்முகள்செல்லாவாம் ௮தயபோல கறியவரிடத்தலு 
தவினர்?செல்லார்சள் என்பசாம். 02”சமர் எ-இல்லை ப- (ம) 

இன்மைமுழ்றித்றுமூற்றும்- 

கைக ககக) ௮ 
‘ கழ் - ஸு அற்சாரம். 

மாரன் மீட 

உை/221/229/21 ளை 

wooste sx மானக்செடாதலாம்ச லைச்சொல்லுசலாம், 

இரும. சையாசத்திரனிலார்செய்யும் 9000 veer ose eee 

Oud stacde 6501. 6H = மெரிமண்டிச் ..... 

சானத்தலைப்பட்.-திட்பே! த்சனலுமே....... ட Mf 

டர்ன் டையாம் சே பணஸ்டி.- வாக வுட சைக டம் ha. . 

* 
புதி டன், க 

(இன்) இிர-செல்பம் -மதுசைய/ச உறு தியாக-றி.ஐம்-இ.றனப 

இலார் - இல்லாதவர் -செய்யும் -செய்லெ.ற -பெருமிசம் -மேன் 

மையை.சண்டச்சடைதீதும் -சண்டவிடதிதும் எரி - தீ -மண்டி- 

செ 2.சானம்- சாட்டில் தலைப்பட்ட TCLs OH COLD IIT BG at. 

சவிப்போல்்தியைப்போல-பாளம் “மய த்ைை-உடையாச் -௩



இ. 

டர். மகம் 

டையயா தாமனம்- மனது கனறும்-சொதித்துறித்கும். (எத்) 3. 
(இ-ம்டி மச்னரநுடையலர் மனமானஅ செல்வமிருதியால் ௮.திவி 
லாச் செய்புமேன்மையைச்காணிம்.நீப்போவனெரியும் என்பதச, 
ம். (ச மனம் எ -சனலும் - ப. ஏ சை [ % அசத்தியம், ஐ. 
த .திவின் மேலிசமாமன மே, (௪ 

என்ப, யுலுமியல்பிலார்பின்்செல்று பத 
தம்ப !டுசைப்பசோ சம்முரடையாச் தம்பா... ஆ 

மிரையாபைமுன்னுணருமொணன்மைபுடையார்ச் ... * 
குரையாசே சாழுற்ததேோய்., rere sere வைட எடை பட்டுத் 

(இ-ள்) சன்டாய் எறும்பா9-௨உும்-உடல்செடிலும்- இய& 
பில் -தழ்குணமிஎலார் - பின்சென்று - பின்போய் - சம்யா0 
திம துகுறைாட-உலாப்பசோ-டசால் இவரோ. சம்பு டையார்- 
'மானமுடையார்-சம்பாடு- சம தகு ழையை -உரையாகமருன் 5 
சொல்றுமுன் -௨ணரும்- அறியும் -ஓண்டையுடையார்க்கு - oy lay 

WTS G -SOP OP -goiner Ja-Gpoos -o pau சோபை 

உரையாபோ-சொல்லாசேோ. (௪-௮) இ (இ-ம் மானமுடையவரீ 
தத்ருணயில்லாச் பின்சென்றுசம த.வருத்சத்சைச்சொல்லா Aas 

BOG £8 £00 seer gaps oa Basch [by Day et war eh Fol e a 

ல்லுவாம் என்பசாம். 07 தம்நுடையார் - எ - உலாயாசோ -பா 

சோயை -செ. ட ட பிரச (௨) 
யாம; யினெம்மில்லங்சாட்டுத நீசிரமாயிற் .. ௨. 

சாணவேசழ்பழியு 2மனடார்பபோ ட ஞூஸிப் வட தை 

புறல்சடைவைச்திகர்சோ றம தன் ந வைட வவடடத் 

மதச் * திஃகசெல்வ/சொடர்பு, வ ew nee cee ae 

(@-«) யாமாயின்-சாமாலை-சம்மில்லம் -எம ஜமனையை சா 

ட்டு ஐம்-காட்மிஷவோம்-தரமாா யின்-தாமாழுல் சாண bai oh on 

ண்வேகற்பு-சத்ீயானஅ-அழியும்-கெடும்-சல்பார்போல் - 60d 9 

சொல்காம்டோல்- நாணி Oa LO -ypha nwa bgp -சலைவாயி 

Hage gg-Cerg Corton wak-HOxt- 2 ar- Hee 
லே- செல்வர் -செல்வருடைய-சொடர்பு சழேகத்ைத- உற ்ிம்க 
மதர் துவிடச்சடவாய், (௭-௮) இ (இ-ம்) செல்வர்சம்வதியவர்த் 
சூச்சலைவாயிலிள்வைத் ௮அச்சேசற்மிவ் ௮௧420 pad wm god. Ge 
டச் கடவாய்என்பசாம். (3 நீவிர் -தோன்ராசழுலாய்- மற டத 
wes twit poe. * சத்தியம்-சடவ து,யலட்மிரல்விறுவியல் 

சீன், 

இம்மையும் ருமியனெறியுற்சைவிடா.... ட ஆ ஸ் 
தும்மைய தலலடபழ்சலாத் . செம்மையி ப ந 
ஞனம்சமழுர் சழுட்பிஞய்சன்றேசாண் wegen ol



மான: ௭௦௨.௫ 

முரனருடையரர்மஇப்பு. பபபல வகை வ 
| ( இ-ள்) செம்மையின்-செ ம்மையுடைய- தானம். புழுகு- ச 
மும்-மணச்சரும்-ச.௫ப்பினாய்-கூச்சலைபு டைய வளே-மானமுயை 
யார்-மானமுடையபோர்-மதிப்பு-பதிச்குச்சன் மையான ௮- ஓம் 
லைபம்-இட்பிறப்பிலும்-சன் ரம்-சன்்மையுண்டாம்-இடல்- இயூ 

ல்பா கிய-செலி யும்-ஒழுச்சவழியும்-கைவிடா-நீல்சா # LB 2s aye 
கம்டைபபும்-மரறபிசப்பிதும்- சல்ல- சன்னமகளை- ப.பத் லால் “ 
சொடுத்தலால் - சன்று-தன்டை. (௪-,௪) 9 இ-ம்) பெண்ணே 7 
மாகருள்ளவர்மதிட்பானதஇருபிதட்பிலு சன்மைனய த்ச்மும்ள 
ன்ப்தாம். (3-0 ிப்பு-௪-த ௫்று-ப-௪-அசை-காண்-ர௨வ் னீ லை ௪) 

பாவநுமேனைப்பழியும்படவருவ ...... பட 2௨ தே 
சாயிதுஞ்சான்றர்செய்சலரர் - சாதி... ப படத்த 
லொருசாகொருபொழுசைத் தன்பமலைபோ ...ஆ 
லருதவையாதிறுதலின் துப ய ப meee ate cone படத்த 

(இ-ள்) பாவழும்-பாலமும்-ஏனை-மத்ற - பமியம்- பழியு$4 
பட-உண்டாச-வருவ-௮றாகன ௮திழை- சரிபிலும்- Ibo ge 

ம்-சான்றவர்- பெரியோர் -செய்சலார்- செய் பரர்-சாதல்-இறச்சன் 

ஜ் றசாள்-ஒருதாளில்- Qi டொழு௪-ஒ ‘ CD gir gree Ltt து 

ன்பமாம்-௮அவையபோல-அட௨ற்றைப்போல- அரும் ரசிய- தீவை 

rug த - ஆகுற BR, Oe ll Be இன்னு -வேறொன்றில்1ல- 

(எ-று 9919-ம்) ப பம்பயார்பாலமும் பழியஞுசெட்யார்மாண 

Qin ae Glorn gn OL! Lp Bl அன்பம-ம் பாவமும்பழியும்பல ரா 
சூத துன்பமாம் எனபதாம். (2 சாரன்்றவர்- எ- செய்கலாம்-ட௨ 

அரு-செ-ஐ-சா0 ஐ 1 (a) 

LENO of 10 'ஞாலதி_ துவா ம்பவருசொக்லாஞ் கவ வயந 

செல்லளெனினுமங்மகாடாதவரீ்- நல்கூர் தார்... க 

Brat ge ச்சண்ணும் 2பரு முத், கரையே... ப ட் 

செல்வஜ:சிசென்றிசலாதார் சட்டச் வடட சக வக்க உய சர 
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சொல்லை.ப்பார்க்லும் - பைய-மெல்ல - சீம்-சசம். செலறும்ஈ 
திவம்பண்ணப்போரும்-தெறி-வழியான-இன்ளுசே-ன்பமு 
டையாதா. (௭-று.) :.(இ-ம்.) யாசிப்பதைப்டார்ச் ர் ௪௮ம் 
பண்ணனும் உழி தன்பமுடையசோ 1 ஏன்பதாம். (ர செறி - ஏ- 
Hawes wu. (௧) 

பழமைச் சாசப்பசைற் தலழியே... அ பைவ இ 
கிழமைதான்யாதானுஞ்செய்ச - மஸ 4 பட்ட க 

பொரு சவரொல்னிற்பொத்தித்சத்செக்சத்...... He 
சீரு அச்சு தேோர்ஜி பப பப வ பமை வைய் ஒடை 

(இள்.) பழைமை-பழைகமையை - சத்தாக: பற்றுக்கோடாக 
பசைச்த-விரு பபிய-வழியில் வழியில்-சழமை - உரிமையாச-,2 
ஸ்-தாமஃபாச ஐும்- பாசாவடோரு£வி-செய்ச-செய்யச்சடவாய் 

தழு ௦-அ௮வ்வு! ௯ டயை-௮வச-அ பர்-யாருசென்னில்-பொரறாசா 
ஞுல்-சம்-தமத-ரெஞ்சச்,த-ஈனஇில்-டொத்தி-பொதிர்து- Hop 
சதீங்காபல் ச்ம்வ து: எரிய 2 ஒரீ-ஒ 3 தி-தெருப்புஏ- att ( @)- 
ல், பழைமையை புதாசமாகச்சுதே2 2வருச்சு we eH go Lait 

ருசவிசெய்யச்சடவாய்.அங்குதளியைய வர்பொரு விடில் மத 

ச்சம்செழுப்பாரும் எல்பதாம்.(ஸநீ-தோன்றாவெழுவிய்-செப் 

SLIGO, (௮) 

இரவச்சம் முத்தீத்த. 
CHR தமர் அம்சம் ச்சர்கக்குச் 

ஆதி பட வப சசசககக கசக்க சசககக 

௬௨-ம். - அதிசாரம். 
௦ 

௮9] பெய றி D கை 

| 

அஃசாவ-சைபைபதித்துதடச்குசலம், 
மெஞ்ஞானச்சோட்டிபுறற் இிலிட்டாக்சோ... = 

சஞ்ஞானத்த.ீ ௬ திட்டதிவாங் - சறத்.தழாப்ச்.... து 

௯சஞ்ஞான க்சொண்டொழுகுகங்கா சதிவாளரீமுன்..அு 

செொன்ஞான ஞ்சேசவிடில் ப 
கவல 4 2 

(இ-ள்.) மெட்ஞ்ளா னம்-மெய்ஞ்ஞான் pidsterus ip- ar 

ஆச ையில்-உதழ்வழி-சலத்தவுதியை - விட்டு-நிய் - Sig: 

HOO. dg - ஒரஞ்ஞாளம்* அதிவில்லாவொள்றை 
- pipe ச 

சொல்லிஃ து -௮ தனை - BIG HOI B70 - ற யிசவும்-அ 

மாட். பப்பி - அச சையாழ்குத்தி-31௮க்சகனிம் pe 700!



ர்க்க Series நிறல, 

ன் த்சைக்மொண்ட-தமுரும்ஈதட ச்ஞும்-சா£ தியானரீம
ுன்-பயள் இ 

யவதி காளர் முன்-சொல்-சொல்றும்-ஞானம்-௮.றி2௨- Geos dl. 

ல்.தளரவிரச. ௭-௮.) இ: இ-ம்.) சத்ரோர்சல வயைவிட்டறிவின 

மாய் தட்ப்பவரீயுன் சல்லநிச்சொல்லா திருப்பாயாச என்ப 

gr. OP. * ௮சத்நியம் 2 இட்டுவிட்டி சண்மெலினையிடைச்சள 

at] நீவிர் -மோன்றாவெழுவாய் Gag Bind - பு ஞானம்-௪ 

டப்பம்பொரு ள். (4 

ப்பா டஞ்சொசிலி ரயாழணர்வா ர்போத்செதிக்கு் 

இிட்புலவ்சோர்செறிவ/டையார்- நிப்புலவன் அ 

கோட்டியுட்குன் றக்ஞூடி ட்பழிச்சுமல்லாச்சாத்  : * 

ஜோட்படைக்கொள்ளாதெழுற் அவவ ௭௨ அடத் 

(இ-ள்.) செதிஃகடயார். அடசசமுனஃயாரீ சா தாலிம்கு-பச 

டம்-வந்தபாடவ்களை - சொல்லி-சொ ல்லி- சயம் - நீதியை -உணரி 

வார்போல் . ுநியாரீபோல்-செதிசரும்-சோப்ச்கும் - Boe 

ன் பொல்லா சவற்வினை புடையவனை - பூசரார்- சோமாட்டார் த 

ப்புலலன் - செட்டவதிவினேயுடைய ன் - கோட்டியள் - சபைபி 

டத்-ரால்.ற-குறைய-குஷட்டுபூனைப-பழிக்கும் பழிப்பு! ன்-பல் 
வாககல்- அல்லாவிட்டால - ேதோள் சேய -புடை- சட்டி சொன் 

ளா . சொண்டு.சழும்- சண்டைக் சியர் ப்பான் - (எ-று. 

(;இ-ம்.) ஒடகச்சமுடையவ சதிவில swiarGer சன் அறிவிலி 

pu vd eased sgGueared Movers Gip.6 ew 5 L. 6s 6 (18 

வாவ் எல்பதபம். டு செதிவடையம்-ஏ-ே ௪ Ai Oe. wae 

செ-திப்புலவனவ்-௪-எழும்-ப. (a) 

en dup 7 தல்கொ és Darfar £96 0p SHS முறுவர் ச 

59.72 மலலன்னமையத் சாத்தேறார் -சழ்ற டத 

ஸ்வ] orbs றறிடா/தோத்பததியாம் அட அவைத் 

பலஅஸலாச்குபாாத் தசியலும் i vere rea ee 

(ஒள். சற்பத்தீல்பன்மையும்-மிச்சசற் றக ல்லளமபர்-ச தத் 

ரரீ-தாமதியாசவர் - சொற்றாற்தல்கொண்டு - சொத்ம்றச்சைக் 

கொண்டு.சுனை தெழுதல் - முதியிவ்மையைச்சொர்த்மு!(ெதி 

றகொண்) டெழுசத்தே > apse ர்-இச்சிப்பார் - சர்றகற்றவி 

ர ன -சல்வனாக்கும் (அமை யித்) செல்லும்ப. சொலலும் 

ஆடுதியார் -௪ மிலயயதியாரி -சோத்பததியார்- சோல்விபு மறியா 

ர். பலவுமைக்கும் - டலவற்றைச்சொல்றும்-(01.த!-பஸணி 2ர்- பூரீ 

தேர், (எற) Bh (இ-ம்,) தாங்க ற்றசல்வி ஒவ்பையை யதி 

டாதவர் அ.திவிலலானபயைச்சொல்லி பெத்றிசொள்றாசஇ்கள் 

ள்ப்டாம் Cowal யுஃசோலவிடமங்டா தல! Law is ono 67 000 bes Dye 

அ சேரும௪-சாமுழுவர்-படமா த் FeLi toe (இ



சற் னயின்றிச்சனதச்சாயரீபாடத்சா இரவை ய்ய * 

Qu pp srcQue sQurt@s Bi -wopperet.... 
சல்லாரிஸ்டப்புசிகு சாளாதுசொல்லித்சன் ... ஆ 
புல்லறிலுசாட்டிவிடும் பப ப ப வட பயல வடட வவ 

(இ-ள்.) சற்ஈ து மின்றி சத்றசொன்தில்லாமல் .சனைச்சாபக 
டத் ரால்: பள்ளிய்லோ அ யவோரீபாடத்சால்- பே-2- 9» OA 
லான்-$ சரீரம் - ஓர்ரு த்தி த்தை-பெத்ற சாம்-ிட be og 
Ser- FO AAs se-peart -gHaoCued-Zon_-pbC x y 
6 UG 5 5-51 60g - வெட்சா-சொல்லிஃசெர்ல்லி-௬ன்-௪௦௪ 
அ:புங்லதிவு-அற்பவதிவை - காட்டிவிடும்-சாட்டுசான் (௪- ௪.) 
இ(இ-ம்.)அதிவிஎ்லா சலன் - பள்ளிப்பாடத்தா ல tw £81 

ஸச்சந்ற சனை பறிவுடையோரீ சபைபிற்செரவலிச தீர்வின் 

மையக் சாட்டுபான் என்பதாம். 3 பேதை-ஈ-காட்டிவ௰்ம் 

க்ந்ர்க யூ rasa செ. மற்று-இம் - அசைகள், (௪) 

ென்திப் சிபாருட்டசல்விலங்கொத் அ மெய்" காள்ளா i 
சன்றிசச௮ச்செழும் துச!ப்வாரோ “யொனுறி . ஆ 

அுரைவிச்சசமெழுவார்சாண்பமேசையுட் ste ete ae 

exrdS sper gf தம்டஸ் ப டட பவ வவட்படடுத் 

(இள்.) வென்றிப்பொருட்டால் - வெற்றி சகாள்ளுக சாசணத் 
தீரல - விற கொள்று - மிரூசங்களை நிக? த்தி - மெட்சொள்ளார். 

உவ னம பா ர்ச் கொள்ளா த்வராய் - ச க்றி-பபஸ bug $B. 

சீறாச்து.செபித்த் - எழுர்,அ-எரிராச2உழுற்.த - காய். ரபோரு 
-சொபிப்பாருடன் - ஒன்மி-ேெ பா( தீர ரை-தன்சொருலை வம்ச 

சம்-ஞினமாச அழுவார்-௬ ட்டகெழுவாச்-௬௦ ர ௬௯ eet gr 

வித் தப்பேலும்- வின தபைபபோலும் - திம்பல்-தம்நாள டய்ப 
த்சளை-சையள்-தம்முடை டகையுள்- க்ப-ஸ்பரீ-ச௪,ண்டாரீ. (௭ ௮.) 

இ இம்.) வெல்விசாஈணமாச வு்மைட்டொருளைச் சொள்ளா 

Bla SUF Cor Mt sg gangs சொல்லை ஞானமசச் சாட் 
Give pu at act பல்துடைபநிவச் என்பதீாம GF. ap 20 For 

பண்ட -ப-பம் செ-றுல்-ஏ அசை, (௫) 

ப டமேயோதிப்பயன்மிறரிதறேத்றாத 
2 உட 

மூடர்முனிதச்சசொல்ுங்காத் - சேடருஞ்சீர்ச் 

சான்றோர் சமற்ச்தனர் நித்பகேமத்தகலா 
sae ne ae ச 

பின்றாட்ெப்பப்பரிர் த படபட பவட டட வக டைசவக 

(இ-ள்) பாடமேயோ தி.பாடங்களைப்படு. 7௮ - Lit aD 

தின்பொருளை - செரிதல்-புகிசல்-சேற்றா2- கூடாச-மூடர்
-௮ றி 

வில்ல 1ம் -Apahgés- Got gia gssaws களை செ 'ன்துங்கால் சொ 

ல்லும்போ ௮: செடரும்-சடிட்ல் 2 BEG per, BLL era ரோ 

உச



Was edpannias A gis 

#- gp Dae Burd- சமழ்த்தனர் அரு தீ சமூ டய வா ய் அவ 
-அல்௮திவிலலான்-சல்ருட்ரு . பெத்றவளுச்சாக: இறப்ப: மிகவு 
ம்-பரிர்த இரங்கி. தித்ப-தித்பாச்கள். (எ-பர.) 9 (௮-ம். சல்வி 
பறிபாமூடர் வெ.ரச்சத் சச்சவைசளச் செல்லும் டா திவு 
டையோரீ மூடலர்ப் பெத்த சாய்ச்சாச விசக்கக்கொள்வர், என்ப 

தாம். (37 சால்றோர்-௪-நிற்பஃட ஏ-ட.ற்.:-௮) சைகள். (4) 
டெ௮அவசசொள்பவரீதோள்போனெதிபட்டுச் .... & 
அற்பவர்க்செல்லாபெனிய தான் -,ப0.றீறம். உ ட்ப த 
முகிபுரைமேகியருள்ளம்போன் தியார்ச்சு நு 
மதிசத்தரியபொருள் ட வைல வ த் 

(இ.ள்.) பெறு.அ-பெ௮வ,௪ - சொள்பஉர் - கொள்ளும்வி 
லைமாதரி-தோள்போல் - சோளைப்போல்-செறிபட்2் - வமீபட் 
டி-ச2பவர்ச்செல்லாம் - கற்பவர்களுச் செல்லாம் . நூல்: நூல்கள் 

-எளிய-எளியனலாம் - முதறிபுமைா- சளிலாதிசர்த் த - அம்பேவி 
யார்... ந்சவிலைமாதர் - உள்ளம்போன்று- பனம்போன்று யார்க் 

(ம் எஃர்க்கும் - பொருள்: நூத்பொருள்கள் - அதித்கு- உணர் 

சத்5-மஓுரிய- அரியனகாம். (@-g- GO. grees Gageuta 
ள்டோகாப்போல் கெளிப்பட்0திழ்பனவாம் அத்தூம்பொருள்ச 
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சாப்டாசறம் புலயர்சளம்வேருவர் அப்பொருளை டறிற் பேச 
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பச் சொல்வோர்சொகல்லைட்பொருளாசசகொள்வா ரதம் டப் 
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(இ-ள்) ரல். தோல-சப்மி சடித்த- இல்தும்- திர ஐம், 
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திவிஃலாமனி சீம்சள்-பொன் திலென் -செத்ீதாலெனை - பொன் 
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*.த்றளிர்ப்புன் வ மலருங்கடத்சேரீப்ப பக்க வச தி 
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உ 3டர்கள் - பி. சென் 2-பின்பேோம் தாம் தாம்: அவரை-ுவ 
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(7ல மனது நினை த் றிருக்கும் தலமிலலாரிடத்தித்சொண்ட 72௪ 

கமானத பொல்லா தஎன்பதாம்.(சேன்மை-௭-சன்.ஐ.ு-ட.(ஸ் 
க்றனவுஉ சண்ணசன்ற உ சாயதுமிற்பிறப்பும்.... aM 
tia agenurga ட்டட்பாடெய்துர்-சசனுளாப்பின் % 

லத் துவிரீயல்பெருந்தித்றணியாது . வைட இ 
பித்தவெனறெள்ளட்டபிம் நட்ட கக டடக் பரக வகக வடக்கி ககக? கடட ந 

(@-«.) கற்றன௮ம்-சழ்தசல்விகளையும் « சண்ணசன் ற-இட்ட 
சல்ற-சாய லும் - மேன்மையையும்-இழ்பிறப்பூம் - குடிப்பிறப் 
டைபு1-பசகத்தார் - இயலா ர்-பாசாட்ட-கொண்டாடஃபாம- பெ 

ராமை எய்தும் - ஒருவனடைகான்-சாலுலாப்பின்-சால்சொன் 
ஞூல-மைத் துனர்- சசைக்குமைத்முளர்-பல்9-அதிகரிச்த- மருதி 

தல-ஒருமரற்திலும்--சியாத - இிராத-பித்தனென்௮- தெகி 
டுசாண்டவஊனெளன்று-எள்ள ப்படும் - இசழப்படுவான். (௪-ு.) 

(இம். சல்வியையு மேன் மையையுங் குடிப்பிறப்பையும் J pt 
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னென்திசழம்படுவாள் என்பதாம். (7 ஒருவன் -சோன்௬ லெழு 

ait’) எட். ஐம்-ப-பா 0-செ.தான்-எ-படும்-ப[. * ௮சத்தியம்-சாய 
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தி [ரி தி பனயா எச் ஐ டனைய 

ஆ 

2 ot ர 

றரிடார்பூ ட்0ி2 நனம் 

OTS Bolt Carus at or dts TFS He Gy a - OF) atta oe &° OY o- 

சன்றில-நவ்ை ரி லர ரம் (ச: மட 2 பாண்டிய ரா 

GuiCe ர்ச்கு ஒரு ஈட டள set உழவ மசய்சா திய LQ & 

வியாதத் 0& ST wnt deft 82 BN களு 03 பிற் 3 Lacon. en பு ௨௭ 4 

செய்த ௮2 a or aD gh ool Ls கலர எலிபதாழ், (2 சனி 

ரோ! ள் உள்ளு௨ரீ பூரம் OF இல ப, (௪) 

Que jaosgr? ‘pups el gy 91 ற ட்ட 

சொச்ச, சைட ரது. to ms aire F fi oa te 

பெரு உமபுடைத் காககொ: ஓல் சிகப்பி 

“5. டரீகர்வே us Did anes உ ட வட்ட 

(இள்.) பொழ்கலக்து- பொன்னால*8 திய கலதீதுள் - ஊ“1௩- 

உண்பிர் ற புறம்சமிலும்- ௧ காப்டாற் ஷம். த i- Si dif Bt te 

பி27-அயலாநுடைய at ROG ~orGaserdts 4: ea 

“சண்ணிலையபால் - “பரம்த்றிருக் கு ! ம “பார்த்துகொண்டு ச்னுமா 
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ழூ ச27- ஓச்றெப்பைப்டோல-பெருமையுட தீ.தா- பெருக ய் 
ஊடயவராச - சொளிலும்-கொண்டாதும் 83 2 ழீமச்சள்-செ.் 

யும்-செய்யும்.கருமல்கள் - சாரிடல்சள்-வேறுபடும்- வே ௮டட்டி 
EOD. (௪-மு.) BH (இ-ம்.)சாயைப்பொத்கலத்திர்சோரிட்ேே் 
எர்ததாலு ம.தபி௰ர் எச்சிற்சோத துக்குபடோரூம் ௮௮ போலி 

செழ்மச்சளே மேலாசச் /சாண்டாலு பகர்சரி ழோ நீலயிந்பேச 

வார்கள் என்பதாம். 0: சரும௰்கள்-௪-வேறுபடு2-ப. (இ) 

சக்சரச்செல்லம்டெறிலும்விழுமீயோ ........ அ 
சொச்சாலும் சொால்லார்மிகுந்சசொ லெச்சாறு .. 

பூத்யரிம பற்சாலளிமிலவ ”ெத்தீத்லனை . * 

05) b fo 7 Sty 0 as od: RT. id Dla be ee ett ng ae வவட பத 

(இள்.) வழும்டோர்-பெபெரியோரீ - ௪க்கரச்செக்வம்- இர்.இர 

ெல்உதீல 2- மபதினும்்- பெரி ஈது மிருதிச்பசால்- தெறிசடதி 

oer a எச்சாழும்- சரி சானாம்-செொக்லார் சொல்லார்கள் 8] 
“இப்பம் ப) வங் - (pi: ர் 2மல்-மூ்ழ் சபெ வ்லுச்ரு,ே Love 

Bins Sa Ok et, She HUTTE எச்ச ஓம் எத்ழா 

GE t ae gbloi- Md Cr e-soGe LB7~, &- rem ண் -॥ 

நிய 2 Beker to, oF. (லு hey ri (ி-ம்.) wot Ga oi ஓட்டு ௭செ 

Com WL எழு வ டபுகடம் த ௦சாஃ்ல ர உழ்மகல் (0 1 fina 

Guts Gag ud 6 wtviurwo. pore deo poste நபர 

I 107 GO sow’ 4D உச் எல் பசாடுட. (ர wi Ly wew ம் எடது உயர 

Gh ew Ee OF oe oe earet hob u seas oy. ஸு 

ைடழ்ர்பச்ட் Qi 2 பலம ண்டமுசயிய ழூத்திச் ok 

Cel bso gy Goan gir es piart . + # 
Gu Om Love fsa ட்லூம்கீட்களேச ர. 

செடமெ-பிலாழ்க் ண்ட்பபம் : ட வெட்ட ப வருத 

(ஓ ப்.) 2௦ சூற்தப்-ஜீர்- ற் 2-பசம்பொன்டபேல - பசனப 

சஉாகிடயொல்வபின் சீமல்-மாஸ்ப-பெருமபையெ(ுதீப்ய மணிக 

தடிகள் டுத்த - ப த. த-செ2தழெ.ரிதும்- செய்சமாளூ 
ும்-சருட்பு-சசருப்ப னது - தல் மன்று டய -சாத்சேபாம 

-சரதுச்சேட ம் - எய். -*ச1பீ.ப செல்வ திதராயிலும் - செல் 
உழு டம ல சா ழமுலுப் O Leta: -G Luss ter - @.7 LO a it eplevt eae 

அவர்கள்! செப்டச்சசாழிலால் சாணப்டமு ௦-அறிடககூமிம்(௪-2) 

3 (இ-ம்.) பொல்ன்னிமேம் கவபிபதித் தா இஞ் செருப்பு ௪ é 

சர்சாலிற் அக்தானாரூம் ற சயோல frdisubleds (pe ities ” 

pag Oe? WG Crd Lue ster Ar லாம் என்பத*ப் 

GS நவ ச - சேட் (in Gpe di ப்சிம்-ப் சீட்களை செ. Pah i 

கல்ப கடிமன் இப்ப பூல்வெ்றும்.] (9)
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ச04செனச்சொள்கத்ரால்சண்ணோட்டமீன்றா lene ன 
மிபிச்சண்பிறரீமாட்டுவச்ரு -மடுத்தடுத்து... ஆ 
வேச்முடைத்சாம்லிறல் மலைதன்னா... ரர. 

Cae onda மாக்€ழ் படபட ene arses secon சச டக வ வட்டத் 

(இ-ல்.)வி.௦ல்-பலமயோருநீழிய-பலை-பலைசடயும்-நல்- தர்லக 
உட தாட்டையுமுடையபாண்டியனே | ழ் 1மச4- 232 

ன-சடியசொம்கமா - சொல்-சொ ல்ல்-வத்ரும் - உலலவளாவான்- 

சஸ்ஷஜோரட்டம்-௪0 ரசம்-இனரும்.இல்லாசவள வான்-பிதரீமாட் 
0-௮ யல டச் தன்டாகும். இடுச்சண்- துன்பத் தச் 5௨௨௪ம் 
சழ்ச்றிமுப்பாள் ௪ அடுத் 50ச்_த-மேதுமேலும் ல Causa ear di 

தாம், கோயக்கொள் ஞூவான்-ஏரும்-செல்துவாவ்-எள்ளும்-இசழு 

வான். (ஏ-ர.) & இ-ம்.) ப ண்டிய?ே : 8ழ்மசன் கடுஞ்சொல் 
சொ ஓவான் சழேகஞ்செய்யான் பிறர் துன்பக்கண்டு மவ 
ன், சோபி. பான், சல்துவான், இகழுவான் சன்பசாம். 2 
LQ & ob! - 6F வம்ரப்-இன்மும்-௨உச்கம் ° உடைத்தாம்- ஏரும்-எள் 

ஞரம்-ப- ்-இரஸ்.0ம்-௮சைசள், ட (4) 
பமைடரி. ரென்றுபன் ட்பின்னிற்பி ... ட ட வந்த 

து மபினியராகுஉர்சானிறோர் - AmpurGg ... % 
கள் ரூிர் bool se Detter. Dom ETI wg 
Ge éT ane d மீழாயவாீ கச்ச cease cent genet gene ௬௨௨௪௨ 9௨௪ ௨௨7௪௦௪௪௨௨௨ தத 

(இ-ப.) கள் பதவை-உயிர்சசம்- பொழியும்-செய்தம்-ரெப் 

தம்பூகையடைய - க -சழ்ீக்கும்- சண்-சூளிர்ர்5- சடத்சேர்ப் 
ட.சடற்சலால ய.புடையப 0D LL Sor 1 ரன் ஜோ7- பெறியோ 4 

Biwi CL BOS gp டன் ஆம்-பஓதாளும்-பின் ல பின்னே-தித்பி 

ன்-ஓ: 5 னருல-பழைய/ - பல ழமைபானவச்-இவொல்று-இவ 
சொன்றுறினைத்து Qtr Gri Dei wpa ௪சசாவார் 

மொயவர் -ழானஃர்-விஃழயாசே-இச்சபாமல் சள்ளுவர்- இச் 
உார். (௪-று.) 8 இ-ம்) பாண்டியனே ! பெரியோர் தல்சளையமி 
திசிவர்களுக் 3௭௪22 சபரவர் சிதிடயோர தீற்சசாயமுத்சவலா இச் 

சயொதிசம்வர் என்பசாம்- 07 சானறோர்-௪-ஆகுவர் - ப ஜோய 
உர.எ என்னா வர்-ப, (௯) 

சொய்புற்கொடுத்தச்குறைத்தென் றத் தததினும் 
OO Gs LILO £4 OF GOL or F pe aw ae = OLLIE oe we 

ளெொட்தியசெல்வச்தீராயினுக்கே களைக ... 4 வடை 
செட் Os: Par pes ணட்யடிழ் .. பெ வைல அவக டட 

(இள்.) ஐப பாஸ்டிபலே ; கேள்-சேட்பாயாக - Gai dine 
Wf ps ©, பூல்லை - குத்பு ௮௮. என்றும் எட்பொழு௮ம் 

செதெழ-வஃயித்யயித்து - திழ்ப்லும் - வட்டினதம்-சிது =e a me 

c
o
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சண்டை 5 சிரிபாரு துசள்-எலபம்-நிர,சச்ன ச - பூண்கல ar Ly 

pri pa pésratris (gy pCure euidu-Deoiunm eh . 
செல்வத்சராபிலும் - செல்வமுடையவராஷது ந -இர்கள இந் 
(ம்ச்களை - செய்தொழிலால்-அவர்கள்செய்புர் ௮ am LE wy > & br 

ப்பமிம்-அதியச்கூடும். (௪-ற.) He @-d. ur worwas én? Abas 
பெரு,றசருூரச்சுப் புல்லறுத்.துவாயி Oo. றும் ௮ ஈவழச-தீ 

தையிமுக்சமாட்டாவாம அுயோல திரப பி செல. முடைய 

ரானா ஓஞ்செய்தொழிலிஞே €ழ்பச்களை றி ல பஎன்பசாடு 
4 ஒருவன் -சோன்றாமெழுவரிய் படும்-ப- €,,களை-௦௪ [ற 
ல-௨/,ல்-இஃ் தேச ம. (w) 

Biba to-ap 655 map hg. 

RO sk ok sis kek i ke sk ke tok he keh sh EGE 
௬௬-ம் - op Maron. 

க மரீ ON tO e 

Hoo Gla Pe - கீயகர்களின உ௨ஃபர்மசால்லுஈலாம், 

ஆர்த்திடறிவிளராண்டிளேயரா ul) op a. 

காஎசசோம்பிச்சம்ஸபமா க்குப் - cpéG கா காத 

இச Mi oxen ee fil aiG gen லவ ப்ரீ 

டோச்சரர்புஉவறிலீய டட 

(இ ள்) ஆர்த்த -பிணிச்சட்ப கட்டிக் 2 ட்ட ய bay 

யவர் ஆன் டு -வயதால் -இளையராயினாம் “இளை யராசவிட நடா 

ம்-சம்மை-சம்சளை-சாசசோப்பிபாதகாத்து உடம்கு. பெர 
திகனையடக்குவாரகள் -புலதிவிலர் மூ௰்ல்ல்லாஈடிர் ௪, தி 2௩௪ 

wre ow Ege ay BELT guid இசுஎசாமிமில திஈ டப நிய 

சொழிவையே -௪ ங்.தி-நினை சீறு ரித் - டர் ஐ எரி ௩ வடுபச 

ல்-கொறுக்சைரீதண்மியோல-பே!ச.த உட்டு oo PL “அ ரரி 

நீங்கார். (௪-2) 3 (இ-ம்। றிவுடை.டார் இனை மாயிலுங் பஜ 

றம்வராமழ் றம்சளைர்ச। ச gK மிய்ட் மாரீசன். இமிவிலகா மு இரவ 

பப துள்ளேராழைங்  சூற்றஞ்௰௰ய்சலைவிடார்கள். எஒபதாட், 

OCP றிவினர் -௭ -அடசகுப் - ப சபமை செ -L, GI Vea! oo th 

௪ -௮ரட்ப-போத்த Oe.| Cums g Gur Al so fos *.] சற் 

செழும்பேருமபொம்லகயள் வ! ஜினுசிமன்று ப். ஆ 
க்யூட் ~ PES ¥ Biatait Be gem) apa ida SF - af 

HAWES DPS HCT Gy 5) Sw க்சமொன்றிலல1சார் , ௨ஆ 

Cota Cups ut gy... பைய வ ட எபவகு அவ வதி
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2 (இ-ள்) சேனா தவளைகள். செழும்: செழிச்ச-பெரும்-பெரி, 
வ ஃபொய்சையுள்-அடாசத் துள்-௪ன் மம்-எத் தாரும் வாழினும் 

வாழ்ம்சாலும-அழும்பு வழும்பென்னுங் குற்ற சை-அ.றுச்சகஃ 

ஜாவாம்!தீச்சமாட்டாவாம்-ழும்பு -ஞ.ஜ்.றம் -இல்-இல்லா,௪ -ர்4 

சறப்புடையடதூம்- நால்களை -கற்றச்சண்ஸலும்-சற்றாலும் - றனு 

க்கம்-றுட்பவறிவு -ஒன்நில்லாதார் oe dat sat சேர்க்கும் 

செரிச்.தகொள்ளு ௦-பெத்தி-சன்மை-௮ரிஅ-அருமை, (௭ று) 

 (இ-ம்) சஉமாகள்பொய்சையுள்வாழ்த்சாலும் வழும்பைநீக் 

இந் சசொள்ளாவாம் ௮ யோல அறிவில்லாசார் ft ea bop gy 
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வலுபடைய-இல்லசம்-வீடானது - மை மேசம் -ஜீலேச்ரு 0- ய 
மூம்--மாடீமாம்-மாளிசைபாய், மாண்பு பெருமை வர்க 
திரம் பிப காப்பாய் -சாவலாய் இமை -௫ு பாணங்கள் ரிச் க 

வினச்டசம பால. நின்றிமைப்பின் - Pott gr Soa Ws ors 

saa - என்னபிரயோசனம்--சாண்டக். துப ரப்பா ளவ து 

ரிய்தோர்சாமி- ௮ரசாகிய2சார் சாட்மிக்செப்பாம்உ (வு) நீழ 

(ூ-ம்) சழ சணைரற் தெய்சைவபயு உட்ப உப் சோ இறட டல் 
eer எவ்வளவு எறப்புடையசாயிறு ப சாட் பிம் சசாப்பாம் 

பதி ம். 04 இல்லசம் - எ- சாடுபோலும் - ப, (௪) 

வழ ஃ கணை ச்தமில்ல சவாள்வாட்ச்சிட ரி, இ க் 

Sap & ater é on bors அ வராடி எ or dala four Me a 3 ச 

செப்குறப்பாணிசி 94 அயச் ளின் பாப்பா ர். 
கய ரப்பாணி பரிது. ௨ டை வ ர். 

( () ள்) ய டூ ரூ - இர.று னை தீது! ட எல் ஈதர் ம்மா ச அ 

லார-வாள்வ Cereal ciated pga ரீம் இரு o- 6) 

சீ -சா2தி7ச ர். பவ-தாம் ப .றவராயின் - ௪ ற்சள் பெறு 

வாராஇம் இருக்ற அம்லிடிக்கை -எனைச்.றும -எம் ase Be ae 
செய்கு ர- சய. “30 ர டக சாத யாவ! சாலம் -இரரநு 41,027 

ம்- அசின் oo’ இடா? -௦ஃிபசொ/ கலோயுிய rn 

ன் சை-ஒழமுக்சத்ை oem Guiry’ bore பாவி. BD Nm Old 
ரீதுடெர்து (எ மூ. 89 (இ-ம்) சகழொல்றில்பொமவாள்ளி' ரர் கீர 

உலுளிருத்ஓுல் காய்ன் சோர்யைச் A are aot லிபா wg” ad 

Gadeoutt od GT pd cedure stot! gh பட்லர் 

or ஒழுக்கத் அத ெபவாத்ச லம் பெரிசாம் சன்பதமம்., பூரு டா 

ணி. ஏ- சிதிது-ப-டாணி- எ.ஃபெரிது - ப. (௨) 
௭9... ன்ஜெழ்ர் திற்ப.ள்கூற்றஞ்சிறு சால படட று 

வட்டில்புசாகளரும்பிணி! “யட்டி திணை ப, ப்பட்ட 

[உ ௬,



nt Bo பன்னெ றந் 

புண்டி யுதவாதாலில்வா தபேறிம்மூவர் - பட்டவை படத்த 
இண்டாளேச்சொங்தும்பனடவ ப பைட படவ வத 

(இ.ள்) எறியென் ர-அடி.பியன் ௮: eB th ound எதிரே நி2பவு 
ள்-கூத்தம்-இய டறுக்கொப்பசானவள்--ச.துசாலை-சழ காலை -,ஐ 
ட்ழூல்-டப்பர ரிபில்--புகா.தரள். றுழையாசவள்-- அரும்பிணி 

அரிடசோயுச் சொமஃ்பானவள்.-அட்டதனை-சலமத்தை. உ 
டி -உண்லொய்௮ --உச௪ரசாள்- (சணவறுச்றாச், சொடாசவ௨ள் 
6/2-எீட்டில்- வ! ம்-உரட்டின் உ. பேய்.பேட்சசொப்பான உள் -இ 
சவா D0 பவ pi சாண்டா: கொண்ட உனை சொல லும் 2 

Go Wi pre அயுதக்கரு சொம்பாயார். எ-று இடும்) 

டி. பென் ப இ! நிழபவள் யமலு சசகொப்பானஉர் es owe OL 
மிள்டகாரடள் ழே, வுச் சொப்பானணஉள் சமைத்லுச்எணவலுசி 

ச, இடமகஉள் டெய் சொப்பானவள் இம்மரம் ஆட தம்களா a 

ப்பாக எல்பசாம். ரத மூவர் - a7 - ஒம்பச் -ப, () 
ஸ். னடீ்சடமிற 69-1 7 401 Ow LP Wine Were 3 

wy ied gn 8 GD in gr ‘el gs oll ase os - Gu 2 Goon f 

றி ொண்டு val, «ee CH PAB OE Gai Lan de 

க eto, Or. By BB on அதவிட வ கட்டட டைட்டு தே 

($9::”.) ஈட. ன. இ்கொஞ்ச்கையைச்சழு பென்று - ட்டிக் 

சே) கடிய னஃ விடான் -மவடியட-சத்தியு டாக oh 

i இணப்பை படுப்பதை கேட்மிம்-சேடபெ- ge.) wir 

bee a a Gott — வேம்சிபுதம்- மீளவும் - இர்-ஐ௬- இற்டிசா எம 

மு.ப வ யல்்லாண்டு -— இனித-தினபமாக - இரும் - இர 

வ்ட்ரா- எருது, வ மயசிருதலேயுலடயவனை தற்றாகாணடு கல் 
Bie Oe எலியும் ௮ 9ச்சும்-சஉழென்ப.. கூர்றல் செய்யு 

oe wetted glow Oa two. எ.து. 824 (இ-ம்.) இல 

ef wc Wo bo eee Oa Ane Sortie ute 

ட்யலமாக ம்ம்ம் ம கரியான் மிமமிம் விவாசம்பண்டி இல்வா 

ழுகளசயில் படக்க மன பயனைப் Ide Cord p Gere gat 
பேரிய ॥ என்பதாம். (07 ஓமிவுடையோர்- சோறு முவா 
ய் - எலிய ப. (௪) 

உலைமீசமூயன் றுவாழ்தலெருவர்ச் அவக anaes ae 

பெடை பெபிளயார்ட்டங்கல் - சடையே.... oe * 

Gye’ சல்றெணணிப்பொருணலசயாற்றம்மை-* 
(அ ed Deir gy RIV ப பப வடட ப்பட்ட 

ப. உபுவர்க்கு- ஒரு முக்க சலம் - - தலத்திலே முயன்று 
ந் 

பூமி உல் வரில்சல வழு சல தலையே-௨ ததி.௦மே- இனியா



பள்னெநி, ஈ௫௫ 

ரீசண் - இலியமசளிரிடதீ ததர சல்-தல்கவொழ்தல் இடையே 
மத்திய 22 பணராசென்று - பொருள்பொருச்சா தெல்று எண் 
et Ste Ag — பேர ள்-டாரவியதிற்ன் - உசையால். டுசசையா 
--சம்மை- சம்ம. உணரார்- அதியாசார்--பின்சென்ற (பின் 
பே ட்- நீலை - திறகிச்றநில்யான து அக சடையே-௮சரும?ம சால 

௮. இ: இம். ஒருவர்ச்காச் சவஞ்செப்து காழ்சஇச்சமம் மெ 
வ்சளிடச் த. சரி பததிமம் பொருளாசையாத் பிறரிடத்திற் 
சே..ச்ல் அசர மம் எலபதாம்.04: தலை-இடை-௪ட-௭-௨ ம் 
இல்- ஈங்ஈல் நிலை ப, (இ) 

ச்சி ச்சமிட்பா கிலையாயாரீ ரல்லவை....... வ வத் 

அவ்உாச்சமிப்பரிடைசள் - அடைக ..... பட வை ஆ 
சா தண்ணெமா சப்பெறேப்பாமென்று.... டத் 

cy onl யிரா BOLTED I வடை வடவை வடவை ந 

(இல். தலையாயமார்- உத்தமர்சள்-ச௮லா - பல தூலைச்சம் த. 
சப. டர்-ச1லங்கமிட்பார்கள்.-இடைகள்-மதிதிமர்கள்- சக்லல்து 
தல ணவுசசளை -- ஐவ்வா-உண்டு-சழிப்பரீ-சாலங்சமிப்பார்கள் 
க ஆர் -ற தீர்மரீசள் - இனி௮-இன்பமாச-உண்ணேம்- உண்டு 
Go --அ-நிதய--பெழேம்-செல்வம்பெத்தியேம்,யாமென் 
தூம்-டா டமன்றுநினைதிறம் - முனிவிலல்-வெருப்பால்- சண்பா 
லர் ௮ செய்யார்சள்- (௪-ர.) 3 (தி-ம்,) உத்தமர்கள்சம் 

அ பப்பா ுபோக்குவார்சள்மத்தமர்கள் உண்டு பெ! முன்போ 

க்ரூவார்கள் ுதர்மாகள் பொருளி Bod பெற்று வெறும் பாதி 
சடா போக்குவார்கள் என்பதாம். (ச சலையாயார்- Aw. 

கள்-சன_ச * எ.கழிப்பர் . சமிப்பரஇலர்-ப, (௬) 
ெச்தெசலாலாயசெழு ஏல DP BMDP ட ந் 

செரி ௦2 ௨ேலய। 827 San aur - ogo ge பச அட த 

quite ல ரயச்காய்ச்சு ர்க/ூளம் ப்துர்ச வ அச எனபவ * 

LO zon Dos Fem 6 Ba] வவ see eee oan eee ee ie 

((2-ள்.) 2ச.ர்ெட௨லால்-செர்தெல்றஙிறால் தய - உண்ட My 
செடிமுமா -செழிசத பளை. உற்றும்- பின்னும் - அ௮ச்செத்றெ 

ow a அமித ole நக தலலேயச ி-விளை தலால். விளா றதா 

ல் ௩த்ெரல-ம ந்திசசெழ்தெல் --வயனில றய வட முழுவ தம்- 
க।ட்ச்கும் காட்ச்சும் -- வளம். வளப்பமுடைய.௮பல்.சழன கழ 
ந் 5 -உள॥-மருசநிலத்ச சபுடையபாண்டியனே 1! உர்தைய திவ] 
-பிசாலிவறிவ-ம௰வறிய - Jett Sar as Bea}. (ஏ-௮.) 2 (இ-ம்.),பா 

ஸ்பூப? ன ! பிசாவுச்ல்ளலறிவே பிய்ளைச் சறியாம் எனபதாம், 
6 தர்க பயற்கு -எ-பசன திவுஃப (௪)



aia ப்ன்னெசி, 

உடைட்பெருஞ்செல்வருஞ்சான்றோருங்செட்டும்.. * 

பூடைப்பெண்டிரீமச்சளு?மும்-டெரு£ச் வட்ட கடத்த 

அடைச்ச .றச்சண்ணதாச்றுடைச்சால்பே் வரி 
சழ்மேலாய்நித்குமுலகு .... உத 

(இ.ள்.) உடை: பொருளுடைய — 'பெருஞ்செல்- ரூம் யிச்சி 
செலவரும்--சான் மோரும் - பெரியோரும்-கெட்டு. *மிரீ.த-- 
புடைப் பெண்டிர் - எ எப்பாட்டி சளுடைய--௨கீசரம்- பிள்ளை கி 

ளும் கீழும்-ழோனவர்சளும் -- டெரு9-!'பரறாத் த. சடைக்கால் 
-அடையிடத்த த. தலைச்சண்ணதாகி-ழு தலி௨ச்சதரகி..- கயை 
க்சால்போல்- ரூடையினுடையசாள் சேடோல- உட் கீ மான இ மேலா 

ப் திற்கும். மேலானதாப்நித்கும் - உலகு-இவ்புலசம்- (எ-.- je 

(இ-ம்.) செல்வரீசளும் பெரியோர்களு$ செட்டுலவப் பாட்டி பிள் 
Sor cont £ஜமச்சளூம்பெர தீ துச்குடையின் சாலட்பொலாறடிய 
யாடி அடிமுடியாச் சழ்மேலா யிருக்றாம் உலமு என்பதாம் 
ர உல௰ஞ௫ எ-றிழ்கும்-ப. (௮) 

இனிபார்சற்றெஞ்சசிது சோயுரைப்பவரிோய் ௮ 
திணிடாதவுள்ளமூடையார் - Loge FS 1+ the 

விமுமருளிவிசன்மல) சன்டை கவை உய உந்த 
வாழ்வின்வரைபாய்சனன் று ... பட ஆத 

(இ-ள்.) மணிவரன் - மகரிகளேலா ரிச்சொஸ் AD apt coe 
விமுனெறயாற்றையம்-.. விர ல் - பலம்பொருரதிய - பலை - மலை 

யையும்-சன்றாட - ஈல்லநாட்டை யு டையபாண் டி பயனே 1 இவி 

யாரீ-இனிய சேகர் --சம்-தம்ய/டைய- நெஞ்சும். ந-மைதள் 
சோயப்: தன்டச்ை௪- உரைப்ப சொல்ல-௮நீ 7ராப்-௮ நீறுவ்பத 
)-சணிபாச- மாற்ற ௪-- உள்ளமுடையச7- மன உடையவர் 
வாழ்வின்-வாழ்வநிலும் - வலாபாய்தல் . மலையிமலநி விந்தல்- 
சன்று SHA g (௪-ற) இ. இ-ம்) பாண்டியே 1 ஈதேசர்துன்ப 
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லாமையால் மலைமேலேதிவிழுகற்கு சப் முடன் வாராதருந்தாள் 
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திவினார் எ-சேர்வர்-ப சோள்-செ-றல்கு- ௮௪; (@4 

மிபொத்ச நூற்சல்லும்புணர்பிரியாஉன்றிலும்போ.. * 
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(இள்.) ரன்னெஞ்சே-சல்லமலமே -- ூல்: நூலித்சோச்சப் 
ப ஃட-மிபொத்ச - துளைதீத-சல்தும்-மணிசளும் - பூணர்.9ிரியா:இ 
ணேபிரியாதி-றன்.றிலுஃ்போல் - அ்றித்பமவயும்போல்-நித்,௪ 
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வின் சோடாயிஷள்-கொம்புபோலாயினள் -- நீ நீ-நிற்தியோஃ 

என்னிடத் துதிர/ரு யோ - டோர்போ - அவளிடத்திந்போகொ 
பா. எ..று ஜி (இம். மனமே மணியுதாலும்போலும்அணன் 
திஐம் 9.௮ ணன்மிலும் போலும் எர்தாளுதம்மைப் பிரியோ 

ன்றுசொனனவேசையும் - பகசையாறாள் நீயெல்னிடத்திருச் 
இறாயோ அவளி, தீதிழ்போமுயோ என்பதாம். 0அநீ-௪-நிற்தி 
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தூக்கி ௮௨ர்சை - அவரன பிலிருச்ரும்-பொருள்சொனண்டு-பொ 
குளைச்வச5ண்மி சே சமாபோல்-இட்பம! கிபமிருகம்போல



அசுமி. பொதுமகளிர். 
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ாயகன்--சாதல்வசை-இச்சிச்சம்சச்சவகை-பனை வாள் “nba 
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(இன்) உள்ளத்_து -இ௫சபதீது -உணரவுடையான் -அி.றிவுடைய 
வன் - OR prong - சற்றழாறர்பபன்போலும் - வள்சன்மை- 

சொம்ச்டர்சனமை -பூண்டான்௧ண் -கொண்டவளிடத்து -ஒண் 
டொருள் -ஓர்ளியபே: ௬ம் பயன்படும்-தெள்ளிய. செளிர்,சஃ 
ஆண்மகன் (பில்: ஆஸ் மகன் சையில் -அயில்வாள் -கூரியலாள். 

அனைதீத! -ஒப்பாருப்-.ராணுடையாள் -சாணமுடையவள் -பெத் 
த,சலம்-பெற்றிருச்சம் உ கற்பினலம். (௪-௮.) ச் (இ-ம்.) திரு 
டையோல் சற்றசலவிபபன்பமிதல் போலும் கொடுப்ப வன்சை 
பி$பொருள் பயன் படும் சாண முடையவள் பெற்றசத்புச்சத்த 
விரன்சைவாள்போறும் என்பதாம்; (சே தலம்-௭- னைத்து: (ப 
இல் orld EST» . (4)



௧௫ சற்புடைமா ஸி 

கரும் சொன் ரஞ் செங்சொளல்ளுர் தூவிட்பாச்செ்க 
ரொருக்செ pol 60 wo i" Go PLP ற (ற wor 7 Hae: Wet 

Pageant AS are pemationin fines a 

செல்னையுச்சோய ௬ம் படவ ௨ ட ஆத 

(௪௬2.௮) தீலைவிசோம்சகுர் சொல்லிட gi. (9- ச்) ஊரன் 

தீலைவன்--ஒருங் சா வ்வா-முத்றுமொய்வா ஃலினுசலார்- ரல் 
ல9தெந்திஈயபுடையா ரை -சோய்றீ2-சேர்ம் ௩ உ மார்பம் மலை 

போ துப ning bool ge BAG mapas aa gy - 61 #3) Cow ய். er Go! Mout 

யசோ se Tarn - அவாவி -(இ்தெழ Gaels) 40 
tDerheaph- 69808 Haus - Cshos Hapb- Aags 
Dero Bag ck SION Gide ge Lard gee sé grehiiued 
சென்று g mis Cus chO1 raw சொஸ்டானுமுசொண்டா 
on Guat ஓமாரும். (எ-ழு) ifs (இ-ப் ) என்றான ட ல்மாசனாச் 

Ger 8 @ Bo படாது எஸ் ot PE ET wd 1 a7 bi (ர O° மிதி. தயோ 2 லி 

ball ad ஒருவஸ் (alo wi Sel 5 செய் கொள்ளையும் பணதிழக் 

குச்சரவிப்பசஉென்று மசாண்டால்போறும் என்பதாம். (37 

உணவ -எ-வரம் ப, (4) 
கொடி பைகூரூபொண கூறி ட ககக சட வடட வடட ட இத 

வடிபபவிட்டொதங்கிச்சென்று - தடியி... உத 
விடககண்ணனையம்யா மூ சழ்கம்றால ரை. 

அலக்சண்ணனையாரர்க்முமை, வை வைட்ட 8 

கருதி.) தலை dure page சொ Sug. (9) ள்) பாணா 

ணனே!சொடியவை-சொடுயெம்களை-௪௬ மூதி சொல்ல; சே 
திகூறின்-நீசசொல்லில்- யாம். ஜாம்: ஊோர/சூ- gs vege 

இடியின் -உரக்கையின். இட ச்ம்ஹு- திட ியச்சதைத்- of! COT WIL = 

ஒட்பாமோம்-௮,சல2-௮ தஞ் லே-௮டி-,2பூயை- KOLO) odbCre 
ஜட்டி. ச். ஓதல் பழதம்கி சென்று போய்-வலச்சண்” வு 
குிச்சையில் க லத்ப்ச்க்தை, oh OOP ws ie we ஒட்ட 0 0.1 EG: வே 

ஸா-செரல்வரடாச.(எ-2)3% | இ-ம்) பலே !சொடிய௦ சாற்க 
ளேச்சொலஃ்ல Ce lolera CF an LO! Br LS gy G EWS ob சயினிட ௪ 

பச்ச, ச்தைெெ ஈப்பானேன் அசிஞவஉசெகைபின்பலமிபச்ச றை 
பயொடப்பானவருக்முள்சொல்வாடாசஏல்பரிம் (தி எ. உனா-ப, 

சாட்பிடறிச்சநீ; இகழுச்தன்வயலூரன் மீ வ 

நிப்ட ,ஐச்கதொர்சேதும்யானேம்- திப்ப கத் . ச் 

தம்ச்சிமுல்யொருகசஸ்சாத்தவிடகல ... படட வவ வந்த 
தே சவயிருர்நேலும்யான்... wee oe ச சசககக ட டட தே 

(ச்ருச்.) சலைவிபாபஇிச்சூச் Oar dso ug. ( இன்), ethene 
திச்-கோரையைப்பிழங்க-£ீர்திசழும்- தீரிவிஎங்டீம்-- 2 ஷ்உ௰்ஸ்
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சூளிர்நிதவயலைபுடைய-ஊரன் மீ.து-மாபசன்பேல்- ஈப்பறக்க-ஈ 

யான துபறச்ச- சொந்சேனும்-தெ :தீதவளஞம்-யானே- லேடி 

இிப்பெரறி-பத ச்ச - பறச்ச-மூலை - வேசையர்முலைபால் - காக்க 

மோதி - பொருச - போர்டெய்த - சண்சாறீது - கூறிர்ர்சசர்கு 

னக்தை - அலளியகலம் - அணிழ்சமாரிபை - கோச்குப ரீசீ > 

ருர்தேலும் - 9) ௫) தீ 5 ம ௫ LI ot OT சன (எ-று) iB ் சாலி 

மழததாயஃைே பேப் மக கதொழ்சளுறாசனா இ “மே பப 

eo eu பூலைகளாலே Po Dae ஷோவே போரீடீசட் ம பைப் 

பாரீதஇருநீத. ளு ந॥ 2௭ என்பதா be QP wie o -O gr GG seor 

bad பபன-ஏ-இயு தீ உ லா பூ-பூனாஃமழ விம். (௯) 

ருல்ப. த தரியனெம்மருளு சின் று ப படை வட்ட 

பெரும்பெொப்பரையாபாண - கரும்பின் ட 

கடைக்கம் ணனையதாகுமரத்குதணு உ வைய ஒட நத 

GO Go Be IM HTL ATS HOOT உ வடட வத 

(கற 4 ரி திலையிடா ணஜுக்குசி சொல்லிய: (இ-ள்) பரண 

gir ea om y yn UCP ee - முசைவிரிந்த- த Devt ior tad muy 
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லிஸ். சாலு - தாமத்தின்பரு நில யச சொல்லுகலாம், 

௪௰-ம் - இதிமாரம், 

&T iO Gl xb வியல் 

௦ Gla - சாமம்த ன்மையைச்சொ ல லு சலாம், 

முபங்காச்சாற்பாயும்சபசலைமத்றாடி 
யுபங்சா$சாலுப்பின் ராங்காமம் - வயங்/சாத... .. 

நில ரீதினாபலலக ருதீரிகழிம்சண்சோப்ப see oe 

புலலாப்புலய்ப ராறு படியை வலை ட வைத் 

(சுத்) தலை ஈசமிகு வாயினேர்ற்சசோழிதலைமகள் புலலிறீங் 
௮ள்சொல்லிய௪,'இ-ள்) எயக்கும் -பிரசாசிக்கும் ஒசம்-கடட்லா 

௪-நில்லா நிழ்லாமல் - திஹா- தலைகள் - அலைக்கும் - லைன் 
ற் திர் நீன்ட - சழமி-சமியொருத்திய- சண.சூவிர்ர்த -சேரீப்ப 
வவாலடையுலடயபாண்டியனே - முயங்காச்சால்.புணராவிடில் - ப 
௭:-ேமல - பாயும் ெய்யிலுண்டாம் - ஊடி பிணங்கி . உப 
ங்காக்கரல் - உரு ரீதாவிடூல் - காபம்-சாமமால து - உட்ட-ஒன் 
பம் - இன் ரூல் - Ba CR) Ls) UD + புஎலா-கூடி.-புலப்ப_து- பிணங்கு 

&) fi * 69. ர -த.ர விபின் டடாமம் என் வாற.) (இகல் on ous 

Wd ) Lot odor ig, uGes! புணசாவிட்டாற்றமமத டாகும் LS cory 

அச்சேோர£விடிலின்பமில்லை சேரர் பிணங்கு க Garam arf) ob vs 

ம் என்பதாம். [பசலை-சாமம்-எழுவாய்-பாயும்-உப்பில் றாம் - 
bse! wo. (௧) 

தம்மமர்காகலர்தாரிசரூழணிபகீலம் படபட வப 

விம்.நயுடல்கு நீ. தணையில்லார்ச் - இம்மெனப்.. , 

டெப்யசெமிலிமுழங்கு.ரீதிசையெல்லர.. பட டவ 
மெய் தலி) ஐரீன கா நிரீதி து... வைப்ப வவட வவ உத் 

(கருச்) பருவக்கண்டாத்ரளாயெசலைவிசோழிக்குச்சொல் 
விய. (இ.ள்)தம்-சம்மாகஃ-அ.மரீ-இச்சிச்சப்பட்ட-சா தலர் : ரா 
சர து-தார(ும் -மாலைகுழ்ச்ச- ௮ணியசலம்-௮அயெ மார்பை 

விம்ம -2 Gy 52 முயங்கும்-சமுவும்- ுணையில்லசர்க்கு- தணையி 
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சாமநுதலியல் WT ar ay 

Bur Aire ied - Cnsd-apyp bh ylb-e SPS Gh-RmeQudens 
திச செல்ல ம்- 2 தப்தக்-தெய்தற்பறை- ற றைரற்சன்ன-:அறைர்சா 

ற்டோஜும்-[தி.து-சணறுடையுது. (௪-௮) இ (இ-ம்.) சோழி 
cel சாயசர்மார்பைடணேபுத்தொழிலில்லா தலர்ச்குமேசஞ்சத்9 
உமரை க்லாஞ் சாம்புறையடி த்தாற்போலும் என்பதாம். 

By pf - or fis g- LJe இிம்மெனல்: த சைக்கமிப்பு, (௨) 

சம்மன் சய்மாச்சள்சருவியொடுச்சிய பவட இ 
டம். பர்சொண்மாலைபலர ம். நீது - பூத்சொடேட்பாள் * 
லகம்மாலையிட்டுக்க இ நீந்சாடணையில்லார்ச்.... . 9 
இம்மா லையென் செய்வதென்று... வவ வவ வட்டத் 

(ar $9) தலமசள்செல வடன்படாமையைத்தலைமசற்கு த் 
சரில்லிய அ. (இ-ள்) சம்மம்-சொழில-செய் - செ. 

2ள்-மச்கள் - கருவி-கம்முடையசருவிகளை- தச்ச -௮.டச்இி 
.மமரீ - மயச்சம்-தொள்-மிகொண்டிருச்சிற-மாலை- மாலைக்கால 
-மலர்-மலலா - அய்ரது-தெரிர் த-பூ-பூனவ--தொடுப்பாள் 

பித்ராமவள்- தணை- துணைவலா -இல்லார்ச்கு- இல்லா தவர்க்கு 

காலை-இதர்சமாலையால2-௪ன்- என்னபயன் —OstaG sur 
.சய்குவசென்று - சை-வகபிலிருசின். 2 மாலை - மாலையை 
ட்டு-போட்டு- sd sacs - அழுதாள். (௪-2) (இம், 
"மே? மாலைக்காலத்தமே பூச்சொமித்த சலைவியானவள் சா 

'ல்லாதிவரீச்னா இம்மாலைபென்ன செய்வதென் றுசைம்மாலை 
ட. போஃ்டமுத!ள் என்பறாம், (மு சொயெடாள்- எ-ஃகலுழ் 

தான் (௬) 

ெல்சடா ராச ச்செொரரிச்கன்சொண்டநீர் .....* 
0.2 லவிரலு ீறிடாவி் மிச்சன்-மெல்விசலி .... % 
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