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Bovey erin Bogs eA _சலை 

உலகனச்காரலை அவிர் 

உலை ஓடை ககொடிடிலுகிலு 4 

பைவள்ளி 

உலகாங்கலி காவட்டம்புல் 

உலாகசுூனாம் மனே லை 
உலாவ மனோசிலை 

உலாங்கு காவடடமபுல் இலுகலு 
ப்பை ் 

உலால்குவி காலட்டம் 
உலாமா குபா மே. 

உலிமனி காயுருவி 
உலுவம வெக்இயம் 
உலுவா பெருஞ்செகம் 
உலுூலகம் கூ௨௫லியம 

டச் 
உலோட டெய்ப்பசளை
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உலோகிகம் சக்கனம் 
ம _லோமசம் சடாமாஞ்சில். 
உலர்சிசங்கம் மூள்ளிசல்கு 

உழிஞை A gop cor ல 

உள்ளி வெண்காயம் 
உற்பலசானன பெருங்காயம் 

உற்பலம் கருகெப்சல் கோட்டம் 
சீதேவி செக்குவளை Qe warp ba 
உசைத்சசூ சூறிஞ்சா 
உண்ம ;தஇ 

உனம௰தி சுதிஞ்சா 
உன்ப கம் 

உமைதது ஊமத்த 

உனமத்தை } 

உணமை உமழிஞசல் 

உன்னி அ ழிஜ்சல் 
per 

Par SLL POLLO வைத 

ஊகடசமுருககை 
ஊட்டி.ரமசேன் 9காகி௧க 

per Bane (iptv 
por gan காறி பீராறி 
BaD Gin al odo & 

ஊமிள் சிறுபூளை | 

ஊரண டி.னார் கள்ளி 
DOM Th Ot. (Lp th BGR & 

ஊருடைமு தலி முருல்கை 

லா ர பபுஸமு் ஆம்ண கறு 

ளார்வரபபன வெள்ளரி 

ஏ 6 

erBarin Lyotiine tol 
௪இன அழிஞ்சில -புளிமாபுளி ' 

எகுன்று குன்றி 
67 ib விசழுட் த ர 

Qin, 

எண் எவன் 

எதளா புளியமச௫ம் 
எமகாகமசமதா கம்மை மை 
எமகாகம gor oder d 
GT Lb Lj 16 நிலக் ஈடபபு 

எரிமுக சேங்சே cops 

  

  

வதய ஸ0்ைய/ ௬ ௪௫ நத 

எருக்கம் ? 
எருக்கலை ர எருக்கு 
எருந்தி எராமுட்டி, > 
எருணம் செல்குஉளை (a 
எருமுட்டை பீசாறுலெதுப்படச்: 
எருமைக்கஞ்சொயறி கர்ஞ்சொ யி 
எருமைகாக்கி ச.ரணாக்கி 

எருமைகோரைப்புல் fo toon od a9 
ரைக்கிழல்கு 

எலி கள்ளி ் 
எலிச்செழி கொடு யயர்கூந்தல 
எலித்துருடீம் தான்றி 
எலிப.சம காட்டாமணக்கு 

எலிப் ரலைகாட்டாமணக்கு 
எலியாலக 'ட்டாமணக்கு 
எலியொட்டி, pO. ote. 
“லியொட்டிப்பூ wo Bee, haa 
“லும்புவெல்லெலுமபு 
வலம் இஞ்சி 

முகா கொடுவேலி 

ay 

Gy BLD இட்பிலி 

சகவாசம் ஆல் 

57 கர ரலலலி ப சலாபமல் 

வடசவகம ஆஇமதமம் 
வடகம் சேல்கு பை 

ஏமபதஇசம மலையா a 

ஐ.ட் 

ஏமபுட்பம் பொன்பூல்லை 
பம்ல முது 7 

aug aba aru 
GIF wet ET nese (Hj | 

GI gb 90s & பிடரிகாபயபு 

ஏலம் ஏலம் இசங்குசடமாஞ்சில 

முதிரை 
நி 

எலா ஏலம் பேரேல 
| ஏது சங்க்ஞ்செடி,



வைத்திய மலைஅகராதி, 

சம், 

க,தலம்-வாமை 
கதபபம்-கடப்பும்-வெண்கட ம்பு 
குதம்பு-ஈடம்பு 
க,சமபாரி-சேதம்ரு 
கதிக்கை-கருக்கூவாளி 

கச்சரிசாயகம்.இனைச்சோகம் 
கத்திரியய-அஇிண்ணாப்பாளை 
கத்தினனை-பிலவேம்பு 
கர்ககடபலம்-ஃதான் றி 
கந்த௪சட கம் தமரத்ைை 
Gb SH EB ev = இவினடைடை யம் 
சுர்தகாருலி-மிள ர 
கட். தசாகுலியம்-௮.கரத்ைச 
சதபூதிய-ராய்வேளை 
கந்தப--சசணை- வசம்பு 
குந்தரம்-புன மருவ ஈ 
கக்சருவா-௮மாணசகு 

கந்தாத்தீரி- கெல்லி 

கக்த-கமுகு 
கந்திவாருணி-பேய் ச்தும்மட்டி, 

சந்லுசண்- ரன மி 

க௩்தேறு-சீகாடசசாலை 
சந்ைத-க 

SEC oa Bl , 1 wT 
சபம்பப-வா லுளுனவை 

சபகாசம்- கணட ங்கம் இரி 
கபாடக்கட்டி- வசம்பு 
கபாலசாக்இ-.. விரை 
கபிதம்- கருள் ரகம 

கபித்கப் விளா 
சபீதனம்-வாகை 
BCH Ber OF Pt டி. 
க்ம்ரஅப. மண கு அக்கர 

பாவம் தாமரை 

குமலம்-வெட்பாலை 
.சமி-மிளகு 

கம்பளிகொணடான் - மூசுகரும் 
ட ட. ச 

ட   | 

wer 

௧௬. 

சும்பு-செக்இனை 
சும்பை-ி.ற ரை 

கபடே fait gy Bev 

சயத்தம்-துள 2 
சயிப்வா இ-வசமபு 

கரகம்-சா துமாகளே 
கரசப-புலிசொட க்கி 
கரஞ்சம்-புன்கு 
கரணைப்பலா-டுவருகு 
காதாளம்- பனை 
கரமஞ்சரி-சாயுருவி 
கசம்பை-சிறஐுகளாச 

SIG Te DOA 
காரளம்-எ டம. 

கராடம்-மருககானைர 
கராமம்-லெண்கடம்பு 

கரி௨ன்னி வெஞ்சு 
சரிக்சுண்டு ையாச்தகரை 
கரிச்கை ௪ 2யாக்ககளர 
கரிக்கேரீலம் ௮ மரிஞ்சில் 

கரிசலாங்கன்னி கையாந்தகரை 
கரிசனம் பொத்றலைக் கையாச்த 

சுரை 
கரிச்சான்பூ.மி கையாச் தகன. 

கரிதிப்பிலி தனை த இட்பிலி 
.ரிப்பான் கையார்ககசை 
கரீசம் ௮கத்இ கருவேல் 

கருங்காலி கரங்க 9 சாட்டி 
கருங்காலி கருல்குவளை 
கருஞ்சனம் முருல்கை 
கருஞ்சூரை செங்கத்தாரி 
௧௬ட ககொடி சூறிஞ்சா பெரும 

ருந்து ”* 

கருடக்கொவவ்வ காக்கணம் 
கொவ்வை!
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கல், 

சருட தொண்டை. கர்க்கணம் 
கொவ்வை 

கருணை உரை 
கருக்தோளி அவுரி 
கருமஞ்சரி சயுருவி 
கருவிள, வில்வம் 

கருமுகை இருவாட் ௪ எறுசெண் , 
பகம் 

சருமபுதம் டனை 
கரும்பூ த்தை Syd oe 
சருவிளம் காக்கணம் வில்வம் 
கருவி காக்கணம் 

கரைக்கல்லோலம் கட ற்பரடு 
சர்ச்சூரம் சழச்சி பேரிச்து 
சலம்பி சொசதப்பசளை 
குலப்டைக்கிழங்கு கார். இகைச் 

கிழங்கு ப 

கலகம் உண்ணி 
கலிகை reir ey, x 
கலிங்கம் மிளகு வெட்பாலை 
கலிசம் வனனி 
கலிதி திப்பிலி 
கலிச் தருமம் தான்றி 

கலிமாரகா இலுகிலுப்பை 
கலிசமாலகம் ௮ல் 

கலினி நதி பிலி 

கலினை கொள்ளு மிளகு 
சல் aes மூருச்சு 

கலேயகம் மஜ்சள் 
BUMIAT Finn es i ete C+ 

ளி % 

சல்முரசு கப்பிட்டி மாம் 
கலுகம் பெ நவர்கை 

கல்லுஃகலை கஷ்தான் Oust ey @ 
aD a7 ae 

கல்லுனி பேய்க்களா « 
கல்லு,றுணி புல் லூரி 
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கற், 

Sait EG தணக்கு 
சவர் வாழை 
கவலை சகலை செச் இனை 

கலரச்சி வெள்ளைக்காக்கண., 
பவி பூனை க்சாலி 

சவிததம் கடு உரோகணி 
கவியல்கம் வெட்பாலை 

சவிரம் அலரி 
கவிரோமப பூனைக்காலி 

கணர் முருக்கு 
Beye wip Glove. cin dav 
சுவை ூல் 

சழங்கு சழற்சி 
சழலாபு பிர்க்கு 
சழல் aul pA 

சழற்சுபசம் ௮ இவிடையம் 

  

௪ ற்பதி பெருங்குமிழ் 
Spat கழுசூ 
கழாப்வனம சிறுசே 
கழு சிந்தில் 
ஈழுமுள் மாதளை 
கழை கரும புல் £ல் 

sor Senet 

Sone Bau bid 9) aot ib 

sent gg ance of 

களவு களா 
சுளாவகம் றோ 
Koll BLE CT BGT 6 

சன் மீழ் 

கள்ளாபபல் வெள்ளாம்பல் 
சன்ளிமர்தானை பெடு ல்கள்ளி 
கறி மிளகு 
a Sirsa 4 க்கு பசங்யொமணக்கு 
கற்காணம் கருஞ்சீரகம் 
கற்ளூரப் கழி பேரீச்து 
கற்பு பூல்லை 
கற்பூசம் பொனணாங்காஸி 
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சொலின் இப காண ரமே ய ர செடி 

கலாச், 

சன்கமிளகு வால்மிளகு 

.பஎஎகாரியமா ஊமக்தை 

சாவ் சகோளாக்கழல் 

காலி க ' AG aed 

சுடி. Bape p be av 

கண்பாலிஃ ஏலபா 

கனல் கரும்பு 
கண்ணவகம இறு 
மன்ணிகபட மணித்தக்காளி 
சனனி கற்றுழை காக்கணம 

Hh oS! BON By TB Bei a 

கண்ணிரம௦ இசல் ௪ 
சணணுறுசம் Fg G ani 

ர 

காககாசி பாற்சோற்றி 
காகதுண்டம் ல் 
காககேரி மணத்தக்காளி 
காகதிலுாத்தி காக்கொட்டி 
காகரி 8.408 , 

காகதெதம் குறிஞ்சா 
காடுத்திரம் குலிஞ்சர 
காகுசாகி (டோல் 
காகோடகி வ லுளுவை 
காகோடி எட்டி 
காகோளி aserea கொடியரசு 

Caan da hes 
காக்கம் கூரட்டை சொவ்வை 
காக்கூரட்டை அறும்ககாக்கணம் 
காசா காயா காணல 
கர இரகம 
கரசிமரோச்ம்தம அழி ன்ணாப்பா 
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காம், 

BO Gh Por io Lj 

BT G54 Coll மஞ்சள் 

காஞ்சா சஞ்சார 

காஞ்சிசை எட்டி 
காகும் எட்டி 
காமுசொரி காஞ்சோன் மி 

காட்டகத் இ விழி 

காட்டணம் பெருங்குமிழ் 
சாட்டஃத்தி பேயத்தி 
காட்டிலம் வாழை 
காட்டுக்குலுந்து கா... டெலுமிச் 

சை 

காட்செச்சசகவல்லி சாய்வெள்ளி 

காடமொரத்தை பெருக்குருத்து 
காட்டுமுருக்கை மாவிலங்கை 

காட்டுமக்தாஜா சாட்டாத்த 
காட்ிவெளளசி பேய்க்கொம்மட் 

7 

ட் வி a ts கள் ் & 4 ட-நுமை oy OT (1 SRF Gh) 

ர்க்கன்ளி 

காணம கொள்ளு 
காண்டம் நிலவேம்பு 
காண்டகம ிக்தில் Ba Canny 
காதவம் அலடரம் 
கரத்ாங்கி பாம்(சீசாற் றி 
காம்காளிகம் இன்னிமாம 
கார்கள் கார்ச்திஃகப்பூ 
a6 gp ain வெண்காகஃனள் 
காமப்பு Ga FTO 
seine கெறுஞ்சில் 
Bogie Df Bev 
காமரி புரிசை 
க மரிசம புல் லூரி 

Bac Gan A glB,p we, 

க॥மன இப்பிலி
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காவி, 

காம்பிசம முருக்க 
காம்பு பூசனி மூங்கில் 
காம்போகி jo ae 

சம்போகி Pe psared 
காயத்திரி கருங்காலி 
காயம் மிளகு வெண்காயம் 
காய்த்சானிய௰ம்  முசுக்குட்டை 
காசவஉலிபாசல் 
காரி வினை 
காரிமை கொடுகேலி 
கசகிரச்சம ஆடுதிண்ணாப்பாளை 
காருச்சிலவம் கடற்பாசி 
சாருடம கறிப்புமிடால் மறுக்கா 

ens 
காரு. ராசி கறிப்புடோல் 
காருன்னி ஆமி தின்னுப்பாளை 

கர் கார் கெல் 

கார்கோணி ேள! கொடுக்கு 
கார்கோளி ீகாரைப்புல் 
கார்க்குட்டை கறுக்கிரரக்கணம் ! 
கார்சோழி ௬ கள்ளு குளு 

சீரகம் 

கார்ப்பாசம் பரு2இ 
க ர்ப்பான கையாந்துகை 
கார்மனரி கையாக்துகளா 

காலம சேோஃசொட்டை 
காலி புன்முருங்கை 

காலேபம் ல சுஸ்.தாரிமஞ்சள் 

ச கூ 
காகா சேது. Dam Si. 

சாவற்கலி வாழை 
StU HT காட்டுமல்லிசை 

காவாளி சாட்டுமள்லிகை 

வேளை 4 ட் 

சவி கருள்குவளை ட் 

காவினை - சசய்வேணை சொளிஞ்சி 
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ன்வத்தியமலை ௮௧7௭2, 

இர, 

காளகம் மருக்காரை 
காளம் அவுரி எட்டி, 
காளி சுச்கரி 
காளிகம மணித்தக்காளி 
காளிக்கம் ஏலம் 

காரளிச்தி உகை 
காளினியம் கத்தரி 
கரற.டி. மருக்கானா 

காமல காற்றகொட்டி 

கானகம் கருஞ்ிரக.2 
S160 SS Sp eT eer 
கான மேனவல் காட்டுமல்லிகை 

கானவிருக கம் பாதிரி 

கானனுசாரி நன்னாரி 

। சானிலிசஇரன் கொடுவேலி 
கரனிலம் கொடுவேலி 

சானமசம் 2 

இ 

இலி காக்கணம் 
Be Rel a6 7D 
இச்சிலிக்தெங்கு இங்குறுபடலவி 
கிஞ்சபன்னி நாயுரு 
கிஞ்சம் புளிமா 

கிஞ்சுசம முண்முருக்கு முருக்கு 
இடை கடைச் 
கிட்டிக்கிழல்கு சின்னக்கிழல் ர 
திட்டிரம கெருஞ்சில 
கிட்டினன இப்பிலி 
கணித கிலுகிலுப்பை 
De gar கூர்தற்கமுகு 

இிரஞ்சனம் முருக்க 
இர4 இராயடம் சிலர் இராயகம் 
இரர்இநூலம் இப்பிலிமூலம்



வைத்திய மலை௮கராதி. 

Ge- 

lg 1 os f= 6) ow ered) 
Bf 2 on ost avcn Gon & 1 && ene th 
இரிமல்லிகை-மலைமஎ் லிகை - வ 

ம்ப லை 

கரிச்சாடம்-௪ா இக்காய் 

கரி பாத்தவோ- Sey Gav ut j 

இரீடம வேலிப்பருத்தி 

சிரி ட்டி. டுரண்டை 

கிருட்டி பிரண்டை 
கிரு. டினடிரகம் கருஞ்சிரகம் 

௨ ஓுணி ரணம் எட்டி 

இருட்டு ண்பேடம் ௧ டுகுசே ரணி! 

கிருட்டிரைகலி உளி 
இரட்டிணவஉலி கணனாரி 
இருட்டிணி காக்கணம் 

Bi sin ரெமழுருக்கை 
இருமிராசம் குமுசாணிமீயாமம்ப 

ங்௩ம்பாளை பேய்ப்பீர்க்கு 
விருமிக்குண்றம். வாலுளுனவ 
லுங்கி கிலுகிலுப்பை 
inl, pull (LCT BD) Bo 6 

Glen anit தணணிர்விட்டான் 
கிளிதுதக்கள கற்ராழை 

இலை மூங்கில் 

கிறுசன குல்குமப்பூ மஞ்சள் 
ஈறுவேதை பிரக்கு 
இறு gaan ௫ல் 
இனை விளா 

2 

ம 

இேச்கம மூங்கில் 

Bo cord சஇறுபுளனமு. 
Th NUN BOE LD BF a ab 
கேழே கெல்லி உழ்ங்காய்கெடலி ் 
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தகுலா ௧௦2 கணி 
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குண, 

குக்கலம் விடையம் 
குக்குசம் சோடகசாலை 
குக்குலு குல்கலியம 
சூல்கிலிகம கக்டிலியம் வாலுளு 

Gur al 

ர 

ருங்குலு குங்கிலியம் 
கூசக்தனம செஞ்சச் தனம 
குசம் கருப்பைப்புல் 

குசேயம தாமரை 
குசை தருப்பைப்புல் 
குச்சஃ& இன் பாதி சஇழுபுள்ள டி. 

குச்சம் கூன்றிகாணலபற்பாடம 

குஞ்சம் குனதி 
குஞ்சரம் கரும்கு வளை 
குஞ்சசரசசனம் இரசு 

சுஞ்சசம குதி 

* ந * 4 

குடாகசம், 2ீ௨லிப்பரு க்தி 
+ at. & Seat] ௧௬3 கரலி 

ஜீ 

குடசப்பாலை வட்பாலை 

குடசம் மலைமல்லிகை வெட்பாலை 

குட்ப்பாம இஓ ப்பை 

சூட மணம் கரல சீரகம் 
கூடவளப்பம் இலுப்பை 
Ge a கோடடம் 

சூடான் செம்முள்ளி 

குடி யொட்டிம்பூன்டு குருக்கு 
முலம் ௫ , 
குடிசம் காசை 
சூடை வேல் 
Hemi. SH pee; Cy 

குட்டம் கேட ட்டம் 

ட்டகாசம வெணகடுகு 

சுட்டியிடி ம்கிித்த டை 
குட்டி எம் 5ரூஞ்சிரடம் 

் சூணகண்டி வை



குச, 
குணபலம் wy Bee யம் 

goal சீட் இதில் 
குணடலி இசல்கு சந்தில் | 
ஞுூண்டுசோசனை or Cr eden 

(7 RU NF FOI சொசிகுருக்கு 

யக 

குசம் தருப்பைப்புல் வெண்கா 
asin 

Si ow ae தாளி 

(Aw .UIGT தும்பை 

குத்தாலம் காடடாகதி 
குச்சாலா கடுகுபோகணி 
சூத்திரம் சணல் 

GIS > GGtH 
குக்துரு குகதுருக்கம ட, 
சுபச் ச சாட்டு 

குடைய ௨ FF gh Lair grt tg. 
a ug +t. Bom ool (மரம்) 
குமரகம் மசவிலக்கு க 

குமரி சற்றராழை 
குமி ao Gwen ளெள்ளு 

குமிதிகம் சக்கு 

குமிழ் குமிழ் காணல் 

குர. தரப்பைபப்புல் வெள்ளா 

LB #160 © te 

குமிலி துளி * ச 

குஃபஞ்சான் வகை 

சூம் [பம் Bi args % 

கும்பளம ஸ்ரீ ஷூ . 

பக்கால 5 கிலச்சுடம்பு 

சூயத்தினல ச நிலவாகை 
த: ரீ சோக்கு௨ 

குப்யபி௪௪ம் எட்டு 
௬ * 

tf ty Ol Lao Me aR கு ல் fo 
(ree orig [ 

Peo. Le யம் பே மணம் வம்! eh, 
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லைத்திய மலை௮கசாதி, 

(Hor. 

குசண்டம் பச்சைப்பூவுள்ள மரு 
கோன்றி 

கூசம் தருப்பைப்புல் பாகல் 
சூசல் இனைப இரி 
சூரவசும் செம்பூவுள்ள ம.றதோ 

ன்றி 
raw Cercle uw sure gp 
குசவரம் குறிஞ்சா 
Gre; கூரா 

குருகு குருக்கத்இ 
குருசம் வெக்தோன் றி 
குருவிக்க புல் லூரி 
குருவிச்தம் சூன்றி கோரைக்கிழ 

இரு 

குலகாயம் பேய்ப்புடோல் 
குலகாலம் நிலக்சடம்பு 
குலத்தம் கொள்ளு 
குலமபா பேய்ச்சுறைர 

குலவுகாசம ஈாணல் 

(லகரி சந்சனம் செஞ்சர்சணம் 
சூலாக்குலி கரவட்டமபுல் 
குலாதானிக மி்ருோ ணி 

குலிகம் இலுப்பை 
குலிகம் இருப்பைவன்னி 

குலுத்சம் கொள்ளு 
குலுமூலம இஞ்சு 
நகுலோமி வெள்ளருகு 
குல்லரி இலங் 
குல்லளை கஞ்சா துளசி3வெட்கி 
குல்வலி இலக்ை 

குவரிகுண்டல் வாலுளுவை 
mM LID கூவனைநெய்தல் 

குலலை கஞ்சா துளி 
சுறிசசாமரை கொட்டைப்ப।(இ 
குழிமிட்டான ஈ. தசை ச்ரூசி 

வொ மெல் வீதி சம வய ரப



வைத்திய மலை௮௧77.இ. 

கூனி, 

ehh. bre eet 
GLerF-Aeu apareli 
GEGA re go, செம்முள்ளி பரு 

கோண்றி 

GHGs soll இறுகாளி 
Kl B ழாய A po gon 
கு௮ந்தொட்டி திறுகாஞ்சொரி 

குறோட்டைகாசகணம் பீச்சுவி 
ளாக்தி 

குூற்பகம் காணம் 
கூனட்டம அத விடையம் 

குனாசகம் சிறுகாஞ்சோ தி 

குஞசம் ரன். 
க 

கூகாகம் சமுகு 

கூசி சிரம் கட்டா 

Gr DRL BSL. பூசனி 

கூடபம பில் ௬ை | 
கூதளம்கு தாளிதாதுளை வெள்ளரி 
கூதாரி வெள்ளரி 

Gn HT oMLD Fn மாளி 

dn ai தரா (உ கும்மு ப மூக்கொற்றிப் 

if த @ 

கூங்கறிபூகம் Se & Ds (LPH 

கூமாகா கோக்கு 
கூமபல் குமிழ் 
கூக் கொபச்ச j Gav tno சல் 

கூரனாம் 1 Tw! 

Oe 1S ot BY Bavosm a Bear 

Oo TEFL சருட்பைட புல் 

a
 

கூலம் சாராபணி,பாகல் 
dn agin விலவம் 

Gn ait a GS wa 60 ener 

ஸ், விலை வி ஸ்ஸ்ஸ் 

| 

  

R
E
 
a
r
r
 
e
e
n
 
S
e
 

pe
 

n
e
g
 

௮ 

Caaf}, 

கூழம் எள்ளு 

கூழாமணி கூழ்மூல் னே 
கூழ்வரகு கேழ்கசகு 
கூறு எளளு 

ச 

கெராசி பூலா 
கெசாசைஈ! சையாந்தசரை 
கெசசன்னி வெருகு 
கெசமாயுடி எட்டி 
கெச்சம் முல்லை 
கசெக்தகம காட்வேளை 

கெர்கனம்கோடகச-லை 
கெக்திகம் பாம்புகெல்லி 
கெம்தபரம நடுதீன்ணுடபாளை 

கெக்திவாருணி 2 மத்திமிட்டி 
கெரி வெள்ளைககாககணம் 

கெவுசா துள? 

செல்விய: "ee a den 
r 

we 

கே 

கேசதம் கையாச்தசகர் 

Geer u Bip 

கேசரிகம் சரயுருவி 

Ba Pure தாழை 
G+ Rell சல்கச கூட பி 

கேடைகம் புருமுடமு 
கேதகை தாழை 

கேக்சசும கோல்காலை 

Cat gp Suu widiGe cr 

கேப்பை சேழ்லாகு 

கேமாச்டி ெள்னை காகி வனா 2 

கேல் அசோகு ந 
பம் மின Gan Boa” ௫ 

கேல் வள்ஸ, கி 

Goa Cwen. © 
கேளி 2 «arr. ' 

+ 
௯ weet a



௨௪ வைத்ய மலை௮சசாதி, 

  
  

  

Cans. கோஷ. 

னசு கொழிப்பூண்டு குப் பமேனி 
கொழும்கரி மல்லிகை 

seh capa கொழுஞ்சி கொள்ளுககாய்வேளை 
கைதை தாழை 
கைதத்கோடசம் எட்டி கொழுமிச்சை QT? FOB 

கைச்தா சாட்டாமணக்கு கொளளி எருமைகாக்கு 

கைரவம வெள்ளாம்பல் கொள்ளிடம் உமிரி புனகு 

கொ | கொற்றிகலை கிலஉமேபு 
சொறுகச்சி நாணல் 

கொக்கு மா கொருக்கா ஈழப்புளி 
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நீலம் கருங்குவளை பஜ 
நீலி ௮வுரி மேகவண்ணம்பூவுள்ள 

மருந்தோன் றி தருசொர்டு 
$்லோற்பலம் கருங்குவளை 
நீவாரம் குூழதெல் Olea Ber 
8ீள்சடையோன்கொன்றை 

pi 

அக்குடம் சாஞ்டிரை 
துணவு கணக்கு நணா 
அணவைதணக்கு 
அபம் எருக்கு 
நுவரைமர 

Ait 

நாடி. OE mevut 

அாழில்கொடிகொத்தான் 

தெ 
நெடியோன் 
செடபா ஆடாகோடை 
செடுவிரல சாப்ப்பாகல 
தநெ$வேர்டர யவர் 
Gh ic itl an 

Gir ட்டு லற Bi Gy ப 
ட் (9. லிங்கு By சே aa; த 

கெய்ச்சட்டி இ ற்றிலைசசெ ழு. 
கெய்பமீ [நிக நுரை (07 க்கு 
தெ கெட்டி சமபுமபுல் 
fol tees iy. செ BRT eran & 

Geir prince) 
கெர்க்குண்டிமொ ச 9. 

ர் 

அளி Cpe Sire” ew 

//யிர 

நெல் செல்வாகை 
கெ ல்லிநெ ல்லி மூள ளி 

கே 

சேமி மூங்கில் 
கேமிசக சனா வேங்கை 
கேய் Lob ass ep 
கநேசேடம நாவல் 
சேளிகாமரை 

G3) Fi 

கைக்திகை முல்லைககொடி 
கைபாலி தடு BT Naren g 

சோ 

கோவு மஞ்சள் 
ய் 

கப கொக்கு (மந்தாரை 
LIGA IPI GLEL LT GO Lp 
ப்கவிருக்கம் நிலக்க tp / 
சகன்றை ஓ இலுப்பை சிலவகை 

Gy Bev 
| பங்ணெபங்கம்பாடைை 

ங்கராகம் சாமரை 
ப்சுயம் சாமரை 
பாக கஞ்சா 
றா மரமஞ்சள் 
பரரும்திரம் பரம he or 
பசு ங்சொடி S)} 2 0 
icone. ரிரசம் 
wWammr Gray



| வயித்த மலையகரா இ. ௯௩ 

பது பல் 

ப.ல்பிடி பற்ிலை மரம் 
பச்ன்னிம்;.,.. மரமஞ்சள் 

ப.சைக்கெர்ம்பு இஞ்சி 

பர்சரம் செருந்தி 
பரசாவ்குலம் Dp DOT Ef 
பரு.சாமிலம் இலந்தை 

பத்தா மொசுமொசுக்கை 
பத் ராசிராயம் சந்தனம் 
ப.தீதியம் கடுக்காய் 

பப்பரப்புளி ௦ பெருக்கம[ம 
பம்பம் இராப் 
பம்பிகை பீர்க்கு 

[யச திருநா ம்ப்பாலை பத்சாயங்ே காரை 
பந்ச பருற்தி பயருஇி திருகாமப்பாலை 
பட்கம்விஷணுகரற்ை பயிரவி முடக்கொற்றுன் 
பட்ப்பொ றிதுத்தி பயிருக்கம் பழம்பாடி 
பட மடக்தகொழை - பயிலியம் எ குப்பைமேனி 
டடருருக்கி ] அக்காயுருவி ப.ராகம்௪க்கனம் 
படலிர ஆவிரை | பரி பருத்தி 
படர்கொடி. பீர்க்கு பரு சசுவழகை பில்லிகை 

_ படலிகைபெரும்பீர்க்கு : பரவி இல்லை 
் படவை செருப்படி. பலசாடலம் மாகளை 
| LTT apse வெண்ணாயுருவி பலசிரேட்டம் மாகரம் 
- படி. ரம்கந்தனம் பலச்சாடம் சூன் 
படுவநாயகி பாற்சோற்றி பலஜாசு ஸிபாரை 
 படோல்சாசி பேய்ப்புடோல் [பல பூரகம் மா.தளை 
“பே தாலிகைவெள்ளரி பலப்பிரே.தம் இப்பிலி 
பட்டகம்புழுக்கொல்லி பலம்பழம் சேங்கொட்டை 
பட்டிகை சந் தியாவட்டம் பலவு: பலா 
பணிலகாக்கு கண் எீர் விட் பலன் ஈரவெண்காயம் 

டான் பலாசம்பல ஈமுருக்கு 
பணை அரசு மூங்கில் பலாச புலிமுருக்த முருக்கு 
பண்டுகம் செவ்வகத்இி பலாணடு ஈரவெணகாயம் 
பண்டா) சேம்பு பலாசவம் பூணைக்காலி 
பண்டுகம் ௮சமதாகம் பலினி கோங்சூ ஞாழல் 
பதும் அறுகு பலாலதோதகம் மாமரம் 
பதரி இலந்தை பலோருகமீ பாரி 
ப. தறைவெர்கதோன் றி பலோற்பதி மாமரம் 
இகம் பாசி பல்லவக்இரு ௮ சோகு 
பதஇச்சம் வாலுளுவை பல்லாதூ சேங்கொட்டை 
பலுகரை பழமூண்ணிப்பாலை பல்லாதடு செமரிம் | 
பதுமம் தாமரை . ' பல்லிரைசதுரக்கள்ளி | 
பதுமார்க்கம் கவிழ்தும்பை .... வல்லினர்குழகி பலைப்பச்சை
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வயித்திய மலைய கரா: 

  

பர்க் 

ர பல்லிகை சேல்கொட்டை 
பல் ஓகம்பெருவாகை 

பவிஈ.இரி கருப்பை 
ப ழம்பசாம கருஞ்சீராம் 
LEDs Gu தெ ரப் Ly நெருஞ்சி ல் 

ப்ப பாகல் இபபை 

பழமுமாம் ஆல 
பதிவை கஃதியாலட்டம் 
ப்றுணி கொள்ளு சந்தில் பெருங் 

சூமிழ் பெரு்குருமபை 

பறைசீவி இறுநன்னாரி 
பற்றை செங்காற்கள் 
யற்பம தாமரை 

பற்பிர்கரு வெள்ளைப்பிர்க்கு 
பனசம்பலாபாற்சொற்றி 
பனசயித்து ௮ர௪ 

பனரை சைய்ககதொட்டான் 

பார் 

பாடலம் பாதிரி 
டாடலி பாதிரி 
பாடா பங்கமபாளை 
LINO. Gin FH BOLD 
பானை பருதிதி | 
பாடைகுலைத்கான் யரகல் 
பாணம்மழை வண்ணக்றாறில்௪, 
பாணன் காட்டாமணக்கு 
பாணியம வலமபுரிக்கொடி 

| 

பாண்டில் வாசைஞூக்கில் 
பாண்டு சிறுபூளை 

பாண்டுலா கறிப்புடோல் 
பாதாத்துவம ஆரசு 
பாதசரோகணம் அரசு | 
பாதாளமூலி நெருஞ்சில், புமுக் 

கொல்லி 
பாரம் மலையாத்இ 

பனிச்சா பனிச்ச, கஞ்சாங்கோரை பாஇரம் பா.இரிங்இல் 
பனறிக்குதும்புகிலப்பறை 
பன்றிமொத்தை Bue Ache ir 
பன்னல பருகச், 

பன்னிசணல் 

பா் 
ழீ % 

பாகல் பாகல் பலா 

LIT (FLT BLP 
“CD 

பாங்குபம் கரு௫ீ ரக ட் 

பாசல் சரகம் 
பரசருகம அதில் { 
பாசருகம அல் 

+ ஆ + பாசாணபேஇ செப்புகெருஞ்சில் 
பாசி கீர்ப்பாகி கெட்டி. 

பாசு மூங்கில் 
ஆ te 

பாசுவாசுமோணிகாம் டர்மணக்கு 
a 

பாதகம மருது 
பாத்திபம் புழுமுட்டி. 
பாததியல தண்டரீர்வீட்டான் 
பாமை வா அரவை 

பாயசம் பாதிசோற்றி 
பாய்விரி பசளை 
with சிறுதேக்கு பாரத்துவா 
பாசி காட்டிய்பருததி 
பரி கோட்டம 
பாரிசாதம பவளமல்லிளை, மு: 

க் 
பாரிபத்திரம் வேம்பு 
பாரியல் ககேகாய். பாரிபத்இரம்: 

ராக்கு 
பார்கவி சிறுதேச்கு: வெள்ள 

LG 
பாவதம்வா வை 
பார்வதி ப பெருகெருஞ்சில் 
ரர்வக்ம் வலுவை 

Fi



வய ததிய மலையகராஇ. 

  

பிண் 
பார்வதம் வேம்பு 
பாலகம் கோட்டம் 
மால் யனம கருக்காலி 
பாலமுடாங்கி வேலிம்பருத்தி 
ரலி ஆல், செம்பருகதி 
பாலிகை அடம்பு 
பாலி௮வி முறுக்கு 
பாலொடுவை கொழடி பாலை 
பாறபிற்கு பெள்ளைபீர்க்கு 
பானல் கருங்குளளை 
பாணிபவலலி வலப்புரிக்கொடி. 
பாளைவெடி.ச்சான்-புள வைகொ 

ல்லி 

பி 

பிகபெற்லு 
பீகராகம் மாமரம் 
பிகவல்லப।0 

பிசவ்வியம் பருதி 
பிசனம் செஞ்சாதனம் 

பிசர்சவப்பிறியம வேம்பு 
பிராச்சி சடாமாஞ்சல் 

பிகெம் வேம்பு 
பிசு பருத்தி 
பிசு தூலம பருத்தி 

Lier Loe Gib Corn 
பிசுமந்தம் சீதேவியார் 
பிசூரம வேலிப்பருதஇ 
பி$சம் இருலேலி, காஞ்னொ 
Dg றுசண்பகம் 

பத 

பிண்டி. ௮சோகு 
பிண்டிகம் மருக்காரை 

பிண்டிவாளம இருர்.துருக்கும் 
பிதிகம் பெருச்குருமபை 
பிசதிகை சிநுண பகம் 

பிப்பலம் ௮ரச 

பிப்பிலி இப்பிலி 
பிப்பிலியத்தி பெருகெருஞ்சில் 
பிரகதி கத்திரி கணடங்கத்திரி 
பிரசாரம் வேற்கை 
பிரமப்த் தரம புகையிலை 
பிரமமூலி ரமி 

பிராசீனம பங்கம்பாமை 

பிரசோகனி கண்டங்கத்திரி 
பிரி லெருகு 

பிரு கத்தரி 
பிருதுவிகை ஏல 

. பிருக்கம் துளடு 

Gover arms 
'பில்லிக்ஞுராயன் இலமிச்சை 
பில்லியதீதி பெருகெருஞ்சில் 

பிறலரீகம் அகில 

பிறசா.தனம் தேக்கு 
பிறசாரினி கொடியார்கூஈ கல் 
பிறத்தியகபன்னி நாயுருவி 
பிறப்பார் ராய்வேளை 
பிறசோதி வறட்சுண்டி. 
பிராமூட்டி. பிமுமுட்டி. சாயவேர் 
பிறியகம் கடம்பு 
ஞாழல் வேல்கை 

ளி 

பிஞ்சம se SPE ary. பின்னியாக்கம் குர்துருக்கம் 

பிடி. ஏலம் ் 

பிட்டர் ஆடுஇன்ஞப்பாளை பூ 

பிட்டிமம் எலம் 

பிணர் கோங்கு .... மிக்லொத்தி சக்கங்குப்பி 
ரிண்டபுட்பம் - அசோகு, செய்வுபிஞ்சல் பிஞ்சள் பூச்சுவிளா 

ந்தி பி.தககவி (இ சரவ னவை ௩



௬௬ and gu மலையசாாதி 

  
  

பூச், ர்க 

பீ.தகம் இருவேலி புத்தின்சாரி 

பிதகாரமெ் வேங்கைராரம் புத்திசாரி { ir Gren r 

பீதகாவேரம் மஞ்சள LJ BO Boor 
பிதசாரம் சந்தனம் வேங்கைமரம் புரசு பலாச 

பி.தசா.ரம் செவ்வள்ளி புருடம் புன்னை 
பீதசாகம் வேங்கை புருபீரு தண்ணீர்விட்டான் 

பீகயூசி செமல்லிகை புலவா பூலா 

பீத்தாரு செமபுளிச்சை. பன்னை புலிதொடக்கி கற்ராமை, இங்கி 

பிதபூசம் கொமமட்டி., மாகளை தொடரி 
iF gin மஞ்சள் புலிபம் பொன்னாவின ர 
பீதை மஞ்சள்  புலியுகிலி புலிதொடகடு 
பிதை பொன்னிறப்/பூவுள்ளமரு புல்லாந்தி பூலா 

தோன்றி புல்லிபம் புளிகதளை 
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மச்சு பூனைககாலி 
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ம சரி காயருவி 
மஞ்ச இலைக்கள் ஸி 
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மணங்கு இருவாட்சி 
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மணவிஈம் மாதளை 

மணணிலவேகதன் p75, Cin 

விலை ‘ 
மண்ணை வாலுளுவலை 
மண்டம் அ DOIN EH 
மண்டலாட்டி சிற்திலுப்பை 
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Powergen Ba வதாரம் செம்புளி 
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கொன்மரம் ல் 
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( 

(ner



கற் 

கடரி மரமஞ்சள் 
SOY இலவங்கம் 
கடி.ரோமம் கோரைக்கிழங்கு 

கடு மாவிலங்கு 
கடுக்ரெஃதி இஞ்ட 
கடுக்காய் சாஇக்காய் 
கூறிம் ம் நிலவேம்பு 
கணு paw 
கதஇிர்ப்பகை ஆல்லி கு௨ளை 
கதிர்ப்பாரி தாமரை 
கத்திரிணி தேக்கு 

கந்தகம் முருங்கை வெள்வெண்் 
கந்தபத் திரம் வெண்டுளமி 
கந்தசாரம் சச்கனம 
கந்தைபுட்பை அவுரி 
கந்தம்'முருங்கை வெள்வெண்கா 
கந்தரம் கடற்பா 
கர்கரசம் சந்தனப் 

கரநதை ௧ரகழதை கல்லாரை 
கரா இலவங்கம் 

கரிசலை பொற்றலைக்காயாந்தகரை 
கருகாசம் கொடுவேலி' 1௯ 
கருகெய்தல் கருங்குவளை 
கரு ப்பபாதம் செம்மூருஙகை 
வருமசம் அரசு 
கருமமூலம் தடியபை 
கரும்பில் பிணை மர் 

கல்லசவிந்தம் இ 2 | 

கல்ஷ்ரலம் BAI NED : 
கழலி பிரண்டை ட 

கழகீர்ஆம்யல் செங்கழுசீர் 
களப்பன் றி பெருகும்) 

கற்கம் தாமரை | 
கற்காரு ௮.இில் 
கற்கேசவை கருடன்கிழங்கு 
கற்பம் புளி.பரன,ர 

கற்பிசம் கல்லாரை 

கற்பூ கல்லா yg சத்ருமரை 
4 

fh 

£ழ் 

கன்னபூா அசோகு 
கன்னிக்கிழங்கு Gein ol SB spits ce, 

கா 
காச்கட்டான் காக்கணம் 
காஞா காயர் 
காஞ்சினி மஞ்£ட்டி 
காட்டி.ஞ்சி சாரணை 

காட்டிகத்இரி பெட்டகத்றதுக்த 
சாட்பப்பாகல் பழுபரகல் 
காகட்டி ஆகதொணடை 

(காயம்காம சித்தி பொன்னா காணி 
காயம்கூிக 

காய்சிறக்கு 
Sra NG 
காய்ச்சிரை 
காராமணி, கொரம்புப்பயறு 

காரி, கண்டங்கத்திரி 
கார்மூகம், plata 
காவட்டம்புல், மார்கப்புல் 
காழ், இரும்பிலி 

புளிச்சக்கேரை 

இஞ்சி, வேம்பு 
தஞ்சுதம் ட/ஸிமா 
திஞ்சித்து இப்பிலிராலம் 
இக்திகம் 
இரந்இகம் 
கருட்டிணம், மிளகு 
இ,டடிணை, கடுகு, முந் திரிகை 

வால்மிளகு 
இருக்காசி, நிலலாகை 
கள்ளை, சாஇப ம்.இரி 

& 

இசரி, இருர்கொன்னற 

$ ad. cLp mr Bev 
தீரி கள்ளி 

இழ்கோக்கி, நோவாளம் 
டது



வயித்திய மலையகராஇி, ௫௯ 
  

  

் Gan abr | சித 
கு கோபி கருகொச்சி 

சுமம் காயா கோபி கருகொச்சி (பை) 
குச்சி மயிர்ச்சிகைப்பூடு கோபுரத்தும்பை அடுக்குத்தும 
குஞ்சி குன்றி கோண்டம் பெருங்கு றிஞ்சி 
கூடாரி இப்பிலி கோலமாலம் மலையரணக்கு 

, கூடிகை ஏலரிசி கோலவேர் நிலப்பளை 
குட்டி.யி$க்கி கோடைக்கு கேோமைவி/து துளி 

கோட்டம் கோளி கொ முஞ்சி 
குூதபம தீருப்பைப் புல் கோறகொடடி. கரை 
குபின்மொழி அதிப ராம் ௪ 
குருவி குன்றிமணி FF Bib கழகு 
குவம் ஆம்பல் FOOLER புளியானை 
ரூவாகம கழுகு சள டமுடி. இருக்கொன்றை 
குறத்தி நிலப்பனை சத்தி சத்திசாரளை வேம்பு 

கூ சநகரி துளசி 
கூர்ச்சேகரம் தேங்கு சமங்கை தொட்டால்வாடி, 
கூம் ஈதுவிலி சம்புச்ச பனம் ஆல் 

கே சருசம் கக 
கேசமுட்டிவேம்பு சவலாது மரவள்ளி 

சன்னமாலி ௪ ச்ருபபை 
் கை சன்னிகாயகம சன்னிராயகம் 
கைச்சற்றோடை புளிகாரத்தை, ர் 

கைப்பு ஆூஇன்னாப்பாளை சாரம் கசாழை 
கைவிதை வோதபச்செடி. சாணக் தளி 

கொ சாதகம் எருக்கு 
கொங்கரி soll சாதிபத்திரி வசுவா௫ 
Gary.¢A கொடுவேலி சாமை சாமைப்புல் கற்சேம்பு 
கொடியரசு அவரை சாரணக்தி சரரணை 
கொட்டை. கொட்டைக்கரர்தை சாரணத்தி ரண 
கொட்டையழுத்து ஆமணக்குமம த சரவணம் ft ») 
Olan ap 5a மருக்கொழுந்து (து] சான் கிற்கு புடன் த்ர 
கொழுமரம் செம்மரம் சான்மலம் இலவு 

கோ இ. 
இ கந சபான் ஜூமத்தை 

கோகயம் தாமரை 2 ௮ போன்னால்காணி 
கொகருணீ பெருங்குருமபை சிதறி பாடலமாரம் 

கோடைக்குவாடான் விரை இேசகஇரம் வெண்கருங்காலி 
கோட்டம் கோட்டம் சூரா , ஏத்தி பொன்னாங்காணி 
கோட்டாரிகல்லாரை சித்தி ரோலை அச்சி 
கோணக்கிணாக்க சிறறாத்தை  இத்தரவாரரத்தி கண்டங்கத்இரி



னாய ப வ௱ததய மயகராறு 

ட சூரி 
சித்தரவிதழ் துத்தி 
சணி ஐமச்செடி 

இறுகாய் சாஇக்காப் 
சிறுக்தக்காளிறுத்கக்காளி 
தஇிதுபாலி கள்ளி] 
என்னி இலவங்கம் 

சி 
சிதளி பொன்னாகக/ணி 

சிகளை கொம்மட்டி மாதளை 
ரணி ஓமச் செடி 

வனி ஆூதின்னாப்பாளை 

சீவி அஞ்சில் 

a 
சுகர்தமா கரு பபூரமாம் 

FH BCU லி உட்டிவேர் 

சுகுமா தூவி இலவு 
கச்கங்காய மிதக்கககாய் 
சுக்கு வேர்ககொம்பு 

சுக்குராறிப்புல் மாக்துப்பல் 
Fae CY பெய்க லை 

அண்டிவோர்க்சகாமபு 

Fv. Sirs FO Pye 

FDOT it TH முல்லை 
சுரஞ்சனம் கழுகு 
Ky oT BST 
FTL | இலைதர்ப்சின் 

கூரம் இல வம்ப சன 

சுராகரம் தென்ற * 
   

  

Grow ait) B aug eo கலகாபி, 

Gr ST GY மீ பயப்கடலை 

ர 
ட | உ ச சி 

சூக்கும்பத்திரம் aD; 

, ‘ சூதக மர் டி 

சூச்இரடுட்பம் பருத்தி 

சூரி எருக்கு ஈத் த்ச்சூரி 

புஸீச்சக்கபை |" 

தனி 
சூலி சது. ரக்கள் ளி 

சூழ தை மரை 
செ 

செங்கலம் செர்தாபரை 

செஞ்சாலி செக்டெல் 
செதருப்பை ஈச்சுப்புல் 
செப்பப்பில் காணற்டல் 
செப்பிலை தும்பை 

சே 

சேரான்கொட்டை சேங்கொட் 

ம்... 

சொ 
ந் ௪ க 
(சொரல்கம சச்கோலம் 

சொரகத்தோத்சி லெவங்கம் 
சோ 

சேஇமா சோ இவிவுடகம் 
“க. ௪ 4 ச் 
சே இப TOL) வுக்குப் Db BH 

சோமாக்கமம் தாமரை 
rd « ஸ்ர க ச் மசாமபலம் சேங்குகாட்டை 
சோரி சி. பசெருப்படி 

eet OR, உய்சாறறிலை கத்தாறை 

த 
தகல் இராப் 
தகன் இராப் 
தங்கைச்ி குவலா 
தட்டான கோட்டம் புசிடால 

ணக்கு நுணா 
இனாம் 4} (1h BF 

கா்தக்காரி வாதபடக்கி 
தம்ோசை இலுகிலுப்பை 
தயிலபீதம் அத்இிப்பிசின் 
ASS el மரமஞ்சள் 
PHOT Qasr Lin Gog 
தீரூடம் தாமரைபுட்பும் 
தைநிம்பூம் சிவனார்வேம்.. 

| தலைவிரிச்சான் செருப்படி 
தற்பலம் வெள்ளாமபல் (ef) 
தனிவலிப்பெருமிள் குப்பைமே



வனிததய பலயகராது ௬௧ 

  

gf தோல் 

தன்மம் இப்பிலியூ லம் துரிலில்பிசம் பருத் திவி ௪ 

தன்ணினி Catens | ஆடிட BBV 
or துடியாஞ்ி இசங்கு 

காகபளக்கி புளியாரை துட்டவி தொடரி 
aon துட்பிரகருசனி சோம்பு 

காப்ம ir 1b) தான்றி துட்பிரசம் கருஞ்சொ ண்டி. 

தாபிஞ்சம்ஆமணக்குபச்சலைமாம் தும்பிகரும்பு பனிங்கை 
தரமரைமணி தாமரைக்கொட் துரங்கப்பிரியம் கோதும்பை 
தாரம் நாரத்தை (டைதுேணிகை ஆவிரை 

துலோபம் கரு௫ுசுண்டி 
துவர்ச்டுகை கடுக்செய்ப்பிஞ்சு 

இட்டனம் இலுப்பை துவன் வட்டத்திருப்பி 
இருட். ழூ, இனை தவிதாத்தமகம தாஇக்காய் 
இல்சம நிலலேம்பு துளமபிக்கிரி தொண்டை 
இய/இ ராய் துற்சம் கொம்மட்டி 

இரகம் மு௨க்கொற்றான் அளவி இட்பிலி 

_ இரக்கம் கெொண்றை தூ 

இரா இகம் இட்பிலிரூலம் தூங்கரூட்டு கோரைக்கிழங்கு 
இரம் தகரை தூதுணை தா துவளை 

இரலடி. எலம் t iT @) முசறபுப 

இரிசண் கம் நெ (31, இல் தூலகம் பரு, த்தி 

திரிகாலோூதம் தீருப்பைப்புல் .தூனன் “நிலவு 
Bi yy Dar Asan ன் மாவிலிக/கை “ தெ 
இருசோபம் வெண்டாபரை தெகுட்டி.கை சகேள்கொடுக்கி 

திருடமூலம தேங்காய் தெகுட்டி. 

௫௨ yp தே 
ருடன் of ap DET GOD gb தேல்காய்ப் ஸுக of தகேங்காய்ப்பு 

இருவட்டி. கள ளி Gg வடன் மன (கரை 

இலபருணி திருபருணிகை தேவம் மரீ ப 

இவாமீதம் வெண்டாமரை சந்த தேர்வாசம் அரசு 
நீ (னே தவனம். தாமரை . 

'இண்டியம் பவள க்குறிஞ்சி i தொ 

இவதைலி ஆமணக்கு தொக்ளேோ் ன மல்லினக ங்கு 

இட்பிரகாகி குங்கிலியம் தொட்டால்வாடி தொட்டாற்கு௬ 
இயபுட்பம் ௪ண்பகட்டபூ தொதிபப்பரப்புள்ளி 

இளி .இராட்சம கெடி.மூர்ரி: தோ 
து தோகலி ௮சேர்கு 

ger & oral பவள மல்லிகை தோலயா இஸவு



அபயாகுனுய மலங்கு: ட? 

  

நீல 
{5 

_ நங்கை சிறியாஈங்கைபெரியாநங்கைகெக்குரோ தம, 
கச்சினி கேள்வரகு 
கஞ்கி குன்றுமணி அாகண்டைசா i 

Coo Bip | 
கணர்சம் புன்கு சணல் 
நண்பன் ௪ணல 

ஈத்தைச்சுண்டி. ஈத்தைச்சூரீ 

கத்சாமணி வேலிப்பருக்க 
ஈகுலி பட்டிப்பருத்த 

நரையல்லி வெளளாமபல் 
கல்வல் காவல் 

நன்னாரி தன்னாரி.பாற்கொடி. 

நம 

நாகதேனி, பெருபருந்து 
நாகவள்ளி, வெற்திலை 
pn sin, Fe Re 

நாமவெருண்டம், தும்பை 

நாயிதுஇருப்பி ) பொழு. துவண 
காமி றுவணங் ட er 

தாய்குருவி தாயுருவி 
நாய் அள? கஞ்சாங்கோரை. , 
தாய்வேளை, நாய்க்கடுகு 
நாவி வசகாவி ஊமத்தை 

நாறி கற்மா ளை 

நிசாபுட்பம் செவ்வாம்பல் 
நிடபவம் மொச் 
நில. த வின ர நிலவாக 

  

    நிதைருதாது இந்தில்( 
ப நீ த 

Eo Buren கடற்பாஇ 
நீரொட்டி நீராரை .] 
ர்க்கமல்லி அல்லி 
நீர்ச்சங்து eS 

நீர்வல்லி நீர்வள்ளி கண்ணீர்வி 
ட்டான் வெற்றிலை 

நிலகரலம் கரு எக்ளை . 
நிலமருக்து அவுரி ௩ 

பிரூ 
Gls 

ஆல் 
கெச்சி கடுக்காய் 
கெய்க்கொட்டான் பூவஈஇ 
கெய்ச்சிட்டி, செங்கமுதீர், பவளக் 

துன் அமணி 

கெருஞ்சில், கெருஞ் 

Ga 
கேபாளம், சேர்வாளம 

ப 
பங்கமபாலை, பற்கமபாளை, ஆடுதி 

ன் COLI eT Cor 

பட்கேசம, பங்கேருகம, தாமரை 
பசும்பயறு பாசிப்பயறு 
பத்தியகாரி ௪) நுரை 
பராய்,பிராய் 
பரிமணி கரந்தை 
பருவயோனி கரும்பு 
பல்தேகரம் தென்னை . 
பபல்லஇ சேக்கொட்டை 

பல்லம்'சேமரம் 
பறற்ககெகெடி, பூசணி 

பறச்கிக்கிழங்த ஊேப்பால 
ற்றை செல்காந்தல் 

பா 
பாடம், வெற்றிலை 
பாதோசம, தாமரை 
பாத்வதம். கருங்காலி 
பாருியம், அகில் 

பாலடை. ௪ித்திப்பாலடை. 

(௫ 
சாசம் பேய்கரும்பு 
பச்சை வாை 

பித்திசார்தி பொன்னாங்காணி 
பிரமதண்டு தருக்கு 
Drips a GT in, Gar told Bd » Lf Sires 

யிலை. பிரியகம், கம்பு 

பிருகதி, அத்திரி கூ



    

LD & 

ப் 

ரக்ருத்திருப்பி, ட... த்திருப்பி 
|ஸ்ணியதி ப்தி ருணம் லென் றருப் 
பை,புருமோகம் சம்புகாவல்,விள 

ரத்தி, புருண்டி , மல்லிகை 

ம் 
cp FED BAP 

பூதி, புன்னூ 

மாரி. வேம்பு 
பூவச்த Bio, hove aden a 
oui By, புன்கு, பொன்னாங்காய்ம 

7ம் 
பூனைக்காஞ்சொரி,சிதுகாஞ்சொறி 

பெ 
பெருக்கு, பப்பரப்புளி 
பெருமரம், Fa ரஜி, பெறுங்கள் ளி 

Glin Hb gi’ iF AT, eps 

பெருமல்ல தி,பெருங்கள் art] 

[...7 

ம. பூமி LGD thy மருளுமத்தை 

பேய்ப்புல், ஒட்டுப்புல் 
பொ 

பொரிப்பூண்டு, கரிப்பான் வயற்க 
ள் ert! 

மகதி, இப்பிலி 
மகர, BANGS 

மகரகந$கம்' வெண்காயம் 
மகரறதம், தேமா 

பகரர்தப்பூ.வொதயம் 
மகரமால, மாமரம் 

மகாதுருமம் ௮ரசு 
Lh மகாவிருத்தி, Carini; 

மங்கல்லியம், சந்தனம்... | 
மா ஈமகோபாத்தியாய 

யானை 

மஞ்சலிக்கான், உருத்திசடை 
(பசு யைப், தாமைர 

மத. A Gera. அதிமதுரம் 

ம.இிதிருணப:- கரும். 
Lo ghl ரவல்லி” FEED LS ala ott 

மதுவீசம்மாதளை 
பாத்ததை. ஊயறத்தை 

“D 16.0 TROT 

மலையிசம். ௪ந்தன 

மலைவிறரியம்;அன்ன பேதி 

மனிலாப்பய க. வேர்கடலை 
மா 

மார தம் 5 கராம்பு 

மாலயம், சந்தனம் 

iA) 

மிரு.தாத்பலம், நீலோற்பலம் 

மி ருத் தஇருவட்பம்- கரும். 

மீ 

மீன ச. மீனைரிஞ்சான்பூமி 

ன கொல்லி,மீெர்ஞ்சானயூகுி 

ழூ 
மசு்ட்பு 2) அளத்தப்புல் 

தேளச,மூள்ளங்கி 

! 

ELpseed, Qe கெப் பூடு 

மங்கஇ,சிறுபய து 

முடி,கொத்தடீஃலி 
ப் மே 

Cir af} (FL! கப்ப Gu னி 
மம், 

மையல்*வூக்தை a 

in 

மோசாட(,சக்கனம் 

யார் 

யானைச் சரகம்.கத்தரிராயகம் 
யானைப்பிச்சால் ;புளிஈறளை 
யானைவணங்கு, கேள் கொடுக்க 

+) 
ira உ டூ arilren mut



  

வாரி 

வங்கனம்., சேம்பு 
வங்காரவச்சி, வாங்குநுவாளை 
வல்கியம்,மூக் இல் 
வசத்திற்சோஇினிஎலுமிச்சை 
al 3-5 Bh LOT LD g LD 

வசியம, கசாமபு 
வச்சி,காயா 

an Fete gv 

வதா க்க: கொபமட்டி 
வரம்மஞ்சன் 

வரியரிகி. ரகம 

லருட்டம்,வேம்பு 
வனசே பன ம்,தராமரை 
வன மல்லி,காட்் மல்லிகை 
வன்னிகரு பம், ங்கில் 
வன ஒரீவண்ணம்.செரந்தாமரை 

Sli 

வாட்டழை;கடற்றாணழ 

வாட்டியபுட்பம,சந்தவம். மஞ்சள் 
வாணகச்இ.அரசு 
வாதலம்.அதிமதுரம் 
வாதவரி.ஆமணுக்கு | 

வா இகம். சேம்பு ( 
வாதி க்கணம்,சேம 1 

வாரிசாதம.தாம்ர | 

நகல் ஒட்டடை வவ (ம அஸ்க EE வட. வசனிலாகந்மசவவளவைகவையன்வுலடச் ஒலிவ op pl 

வைச் 

வா இ்ளுவை OUT YI GW, so (TF Ls 

வி 

விச பட்டபம் தாமரை 

விச பயி '1சூரனம். Game. 
a se SLi c_ BLD வேர்க்கொம்பு 

விசுவாமித்இரபிரியம் தென்ச் 
விச்சம், தாமரை 

விண்டல், மூங்கில் 
விபண்ணகம், LIGU ID ar 

afi 7st கடுகு 

விரண&ிருது,செங்கொட்டை 
விருகதஇ.ரணம்,கூங்கில் 
விருக்கபாகம், ௮7௪ 
௮/ருகற்பாடல், வீளா 

(HBB AN ch oor 5 0 tr 

விரு ரப இஞ்சி 

வினா aD fon r 

of 
[4 

வீற்டி,சேற்கொட்டை 
wry 

ட் ணா யாமை 

வெ 

வண் குன்றி, இமதுசம் 

வெல்லி சிற்ே Maven 

Gor 

Bairir ir Ole ar 
வை 

வைச்சிரவணாலயம்; ஆல் 

மலையகராதி - (Lp (0/0) DMI. 

  

ஒலை ன்னர். 

இதில் 
விட்டுப்போயிரு கதவைகளெலலாம் 

ப்பட் ட சேர் 
ட காமசோரபாத்த யாய 

டி.ருக்கின்றன. 

டாக்டர், ௨. வே. சாமிநாதையர்




