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காசேநீசெந்தார்ம்லேய்பற்பம்.
~
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சுஞவாகசேர்டுமுதத்கறினோமே

தாலா ரம்பம்:
Hare gind, ஓள்ளசனங்களுக்டெரில்லர்மல்
அரைமஒறபுகலுமிரன்௨ மைஜனக்குபநே தடத்த
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கெற்பல்தானங்கள்் செய்ய a
விற்பெனப்பிராணவாயுவு வல.த்திலேயோடிளாளும்

இற்பெனஇடத்திலனேடிற் தந்த .துபெண்ணேயாகும்
உற்காவுதையமாகில் அலியிலாக்குருெமை
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,(9ள்ரேவருக்குதிப்பு
இப்படிச்சடலமானஇதில்விடுமன்னந் தனைணீர்
மூப்பதுநாழிகைத்தான் முன்றுகூறாய்ப்யிரியும்
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தன் ob BA லைத் இயர் தாமணி,

“சரீரஎடைக்குறிப்பு,
மூயன்றெழுரத்தக்தன்னில் மூன்றரைக்சோடிசோமம்

அயர்கெழுத் துவாரக சானஞ் சொல்துமும்முண்டதென்ன

சயந்தகோர்சடலர் தன்னில் உப் பிருபலமதென்ன

அயன்நெழுபிக்அள்ச்னுச்சிசிலேட்மெமுரியதாமே
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(அம்சாதிபாதம்) '
செய்ய தாமசையுள்வேதா

செப்பியவியா தீக் கெல்லாம்

பைவேபடைத்தமெய்யிற் பத்றியரம்புசோர்
அய்ய/வென்பிறைச்சமத்றுந் தொகுத். தனாதெரிர் அழுன்னூே

ஒம்மசத்கலசஞ்சொன்னார் அங்காஜிபாதமென்றே..
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அங்குஎந்தொண்ணாற்னாரும் அலசவர்கையால்மேய்
கான்
இங்கஇந்குசையா காரும் இறைச்சி தூற்றறுபக்தைந்து
பங்குகள்பலமாமென்பார்

கங்குல்போலழருமாதே

பாவைசேரிரண்டுகண்ணுங்

கழஞ்செண்டானாங்கண்டாய்

கண்ணுறுநா Peeps ஆ சழஞ்சகோற்சழஞ்சிரொக்கு
கண்ணு றுகன்ன ஞ்சே சகாற்கழஞ்சாகுமென்ச”

அண்ணிதையெஓம்பையெல்லாம்
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தாற்ப்ெருபக்தைம்பலமர் மென்

செ ண்யலமெண்ணலாமே
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எண்ணுமுப்பலமேமுசாயினிற்கசிறருடலினிளம்
முண்ணாமுப்பக்திமண்டுமுயமெனச்சொல்லலாகும்
் பண்ணுமுன் தாமமைக்காப் பலம்௮ஞ் சஎண்ணலாகும்

பண்ணுகாற்கழஞ்சிபிக்துப்பைபுறம்பார்வைகண்டாம்.
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ஏய்க்ததோரெழுபத்தீரா

யிரமவைஎ ஓம்பைப்பின்னி'

- தேய்ந்தனவியாதியாக. இிறமுடன்விளல்குத்கானே
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செக்.நமிழ்_நூலையாயீர் து 'செப்புவேன்புவியிலிர் ௬
பூந்நிரமறுக்லு ஞான மகாமுனிம௰ழ்ந்துஈசன்.
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தன்வத் திரிவைத்தியசிக் தாமணி,
தர். சனம்ப,த.ைராடி க் தவருமாமுனிவர்கூற
அக்.தரத்தீசர்போற்ற ௮ருளியவட தாலாமே
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வட நூலதளைமிகவாய்க்
அப இழ்க்தேமுனிவரிஷிகளுடன்.
இடமாயிதனைக்கலைபகு 5அச்செய்யும்புவியீஓலகோற்கு
அடைவாய்த்தானும்பிணிமுறையும்அங்கக்குறியமசாத்தியமும்
மடமாகயனகிதிசச நூல் வகையாய்வழு த்தவாரிதுவே
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வாரி.து.ஆறசென்றும் வகையிதுதன்னையிக் கப்
பேருமெய்ஞ்ஞானகீதிப் பெருகியவுலகுள் சோர்க்கு
'கூரிடராரசிலொன்றுக்குணவிதிகான,தாலை

மீரிடவிதவைநியும்விஎம்பிட்டுஇருந்துகேளே
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ரூணமும் முகக்கூறியும்

காசேயிளகுஈ்குமல்மடவீர்காலதிசேகம்வயதிளமை
கேசேயறியுமுககாடி கெறிவும்கெளிவும்சொல்வாமே
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(காடி.கிதானம்)
சொல்லியவுந்இகன்னில்செழித$தே 'தாரெழுக்தைப்பற்றி
எல்லையிலெழுர்ந்காடியெழுபு(ரரர்யிரத்திஷ
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வல்லவர்வழுத்திச்ெ சான்னவளம்பெறுநாடிபத்து
கல்லதோர்காடி மூன் அம்சத் துநியறிவாய்பாசே
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(காடிசொத்குறிப்பு)
கைதனைப்பிடி நீறுநீயுங் a டவுகக்கருத் திலுன்னி.
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தீன்வர் இிரிவை,ச்திய9க,காடணி,
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் பையவேதொட்டுதொட்டுபகைப்பதுகண்டபோதே:
- மெய்தனிற்குணங்கள்கண்டு மேவி£விஎம்புவாயே
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- (மூவகைசாடி செத்குறிப்பு)
விளம்பியலாக:...த.இல் விரிக.தனவிதங்களெல்லாம்
தெளிர் ததிவவாதபிச்தம் சேஷ்பனங்கொள்சையோடு-:
சளம்பலில்ஜன்னிதோஃம் தானுறுவாசதெல்ளாம்

வரம்பெறத்தெளிர்துாய்ந்து மனதினாத்கரூதுவயே

i

கரிமுகனடியைவாழ்ச்இக் சைதனில்ராடிகாண்டுல்
பெருவிசனீடையேசொட்டுப் பிடி.த்தடிருடுவேதொட்டால்
- ஒருவிசல்ஓடில்வா தமிருவீரல்பித்தமோடும்

இருவிசல்முஹ்றுமோடி. சிலேட்டுமசாடி தானே '
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- வாதக்குறிப்பு
அங்கையைமூறுக்கிகெட்டி அடைவுடன்மேலேவால்க
செங்கையாற்பிடி க்துகாடித்திறத்துடனுசைக்கக்கேளுல்
முன்கையிற்பருக்துகாடிமெள்ளவேயோடுமாகில்
ம௫்கையேவா தமென்றுமனத்தினஓுசைத இிடாயே

நட

(சித்தக்குறிப்பு).
உப்.த்தறிராடி கொர்

அவுயர்க் ததுப.தறியோடும்

பித்தமாம்காடியென்றே பிசகதவதிர் துசகொளமின்

மெக்தவேபிசண்டொதுங்கி விறகெனத்தெறீக்குமாஇல்

சுத் தமாஞ்சிலேற்ப
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மன்று சொல்லுமெப்ஞ்ஞாலமீதே
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(கிலேற்பனக்குறிப்பு)
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ஞாலமேயுடலர் தன்னில்சயல்பிணியில்லாகாற்கு
காலமேவாதமோடும்கடும்பகல்பிதகமோடும்

மாலையிலையமேரடிம்மென்னவேடூழ்ச் அகாரம்
சாலவேவைக்தியோர்கள் காமிறுகெளிவர்தாமே- ...
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"(பதார்த்தநாடி ச்சூறிப்பு)

௦ சனிக் கவர்கைக்குள்சாடிசெய்யவெள்ளரிக்காய்தின்ன
- குளிர்ந்திடிால்வாதமானாம்குஎவியவதையோடென்ன..
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அன்வக்திரிவைத்ெடக்தர்மணி,
வி௱ங்பெமேனிதாலும்லெச்செனில்பித்தமாகும்
வளம்பெற 5தீனவரைப் பூண்வெழு, த்திரஞ்சேஷ்பமென் றே
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Gass பமுமுதி, த்ச்போ ரது தி த்* திப்புளவிற்றோன்தும்
மேஷ்டி.யாய். ஃ்சசப்புமீ ஐபெருத் ததுபித்தமாகும்

ஏஷ்டியபுஸிப்புமி றஎமுக்ததுவர்தமென்க்

றா ஆடலுச்
நஸ்தனைவேல்னம்சபம்பெறகடிசெப்பே
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௩௯

சாடிரித்ருக்குகிப்பு,
செப்பமாம்
ம் தன்னில்வர் wine யதகரற்றைப் ப்போ.
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லத் தன்னில்

Ba $ சபல்நீலமொத்து வுடற்கரிவுப்ப STD

கெற்புகஇகளைபேல்லால்கிலையதகதிவர்தாமே.
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சும்

at.பார்க்ின்ற்ன்தக்குறிப்பு
சி.க்திரைவைகாடக்குதஞ்செழுக்கதிருதையக்கள்னில்: ்
அத்தமாம்௮ஆனி௨டி8ப்பகொர்த் திசைக்கும்
மத்தியானத்இிற்பார்க்கமாரகழிதைமா௫ிக்கும் " ட்
வித்தகன்ெக்குமேற்குவிழுனெறசோத்தானே

ச்சு

தீர்னஅபக்குளிக்கும், தன்துஈல்லா வணிக்கும்

மீனமாம்புசட்டாசிககும்அர்த்sors * இிரியித்பார்க்க. a
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a

ஸிவர்சொன்னார்கரு, தியேக்ண்போரே”
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் செய்யமாஅக்றொெமுனிசெப்பிய
அய்யவாயுவுமழைந் அதுலங்கெ ஸ்
மெய்பைமாதருக்கோ இயமெம்ப்பொருர்,

அப்யன்தன்ளத்தரிக்கருஎனர்யிஞன்..

asians 5@: சாகையும நிலமும்.
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வாதபித்தலேற்பனவண்டிம்யும்
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தன்வர்திரிவைத்திய9க் தாமணி,
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விருத்தம். வேறு,

திருவுறைமுனி௮ன்கூறும் வாகடச்செய்கைகன் னில்
- வரும்பலலவிபாதிமீட்கும்வகைப்படி யாகுமென்னில் ..
உருவுறுகாடியாதும்உன்முசமலநீசாலும் — ,
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தெரிவுளராவுகாசதிக்கயஞ்செப்களெட்டே..
நாஜி மூலக்குறிப்பு,

இசைத்அிடும் தாசமெட்டுஞ்செய்குறிபுரைக் குங் காலை;

- வருத்இயகாடி செய்கைமங்கையேவழுத்தக்கேளாய்

கருக்தெழுகருவின்மீதேதமெனுமுக்இபரலே...

பரு ததகுண்டடியேமூலம்பரந்தெழும்காடி.ப.த்தே
| ௪௨௧-ச£டிகசம்புக்குறிப்பு...

பத்தம்பேரிடையினோடுபின்கலை*மிளை
பாரில்

௮.த்திரிங்னவவகார் தாரீஅலம்புருக மேசம்
உற்தெழுகாடிபத். அக்கப்பதரயுக் இிக்£ழ்மேல்

்

அத்தியவெழுபத்சோயிரகரம்பென்றுசெப்பே

செப்பிய வெழுபத்தராயிசஞ்சென்மமுடலிற்சேர் தல்
எப்படியென்னவென்ுல்எழும்வாலவீழுதுபோல
- மைப்பெஅகுழல்கன்மாகேவளர்சிசமடியிமுக
ஒப்புடனாடி.நிற்குமுர் திய/னுணர்ர் அுசொன்னேன்

உந்தியேமூலமாகவுரிவொன்்௮முமேலரய்

வந்திடும்காடி சானேயுடம்பினில்வகுக்கக்கேளாய்
முந்தியசன்னிமீகேழாயிரமாகுமுண்மை
டைந்தொடி செவியிசண்டும்ப த துமுர்_நா அதானே .

வரிவிழிசண்டும்நாலாயிரமதாய்மா னேமூக்கல்

உரியமூவாயி ச.த.துமுக்.று.ந்றுமுப்பதாகும்

ஒருவுறுபிடரிகதோள்டீமசையாருயிரமதென்னக்

கருவி னில்முளைததகா,.கண்டதைக்கருது வேனே
வு,

கண்டத்திலா.பிரமத7கும்கையிசண்டில்மூவாயிசக்தோள்

உண்டகக்ேகாகத்தொப்புளின்மேசதாக
வ

'

,சன்வர் இரிவைந்திபசிந்தாமனரி,
ஒண்டொடிசகேளாயெண்பத்தாயிரச் தொருபத்தாதின்
அண்டத்துள்முனிவன்கூறுமாயுருவேதமாமே

௪

குறித்திடிற்பிடரியின்ழ்க்கறெண்ணாயீரமதாகும்
ம.த்திடில்விலாவிஃ்நாடி வளர்முவாயிரம, காரம்

- துனுத்திடிலிலிங்கமீதிலடி யவருத்சகாடி:
சிறுத் ் இடுங்குகுமி: chen

—

காமென்றுசெப்பே

CuPuep லநாடிபேர்முளையிரமதாகும்

காசிமமுலையாஞ்சக்இக்கருகிண்டாயிரமாய்
விசியபாதம்சன்னில் விளம்புமாபிச.த்தினோடு
ஒசைசேசஅூத்றைம்பானவில்வென்றோ ௫.2?லே

Qn

பொய்கு மூல்மானேகேளாய்முடிச்சுள, கடங்கள்னக்கால்
எய்தியகோசமுக்தியிதய மோடின்னம்கேளாய்
பைய சவல்குல்மூலம்பகர்பிடர்முடி ச்சோடுச்ச

வைய௮மெழுபத்தீராயிசமதாய்வகுக்குக்காலே

௨

இப்படியெழுப த்சோயிசகாம்பெலும்பைக்கண்டு

. ஒப்புடனாடிநித்குமடைவினையுசைக்கக்கேளாய்
வெப்புஅவாதபித் தசிலேத்.துமமென்னுமன்றில்

தப்பிலாதறிஈ துசொள்ளுங்குறிகுணஞ்சாற்றலாமே
வேது,
இபம்பிபபு ரஷர்க்கெலல்லாம்வலக்கரம்சாடியாகும் .

தயம்பியமின்னாளுக்குஇடக்கரம்காடியென்ச '
- சயம்பெறடெட்டி.வாங்கெல்குமங்குட்டமூஎம்.
.
பயம்பியவசைவைத்தள்ளிப்பார்ப்.துநாடி யாமே".

நாடிகித்கும்கிலை,
செந்திருவுமையேகே ளாய்செழுகசம்பினிலேமுக் தி

வந்துறுதாடிமூன்றுவணிக்காம்பிடித்தபொது
முந்தியவாதநாடி மொழிக் தவ த்திகையிற்பித்தம்
பைந் சாடிஈாம்பித்சேஷ்பமென்றெனப்பகாலாமே

டுடு

அன்வர் இரிவை.த்தியசிக் சாமகி...

de

, வாதக்குறிப்பு,

தந்திரிபோலமூன் அதானமுமறிக் கொண்டால்
முத்தியவாதகாடிக்குணங்குறியுசைக்கக்கேளாய்
கொர்துசேர்குயிலேயன்னம்குக்குடமயிலேஜளுன்

as 5G akan

SOT E SES, றிப்ப, தாமே

Oy

பித் si@apiind குகுறிப்பு,
தாக்கெபித்தநாடி சர்ன்ரெய் யுக்குறிகு அங்கள்
வி் க்குவார்முலையேயட்டைமைபோல்கடக்கு மென்ன

ஊக்கமாம்சிலேற்பகரடி.புகக் இடும் தவளைபாம்பு...
டோக்குறுகடையதாகப்பொன்முனியுசைத் சவாறே

௯

சி லேற்பனக்குரிப்பு,
வாளு2ேசேர்மானே கேளாய்வா தழும்பி த தமொன்றுய்க்கோளுற்கடக்கும்வண்ணும்கொடுல்ஞ்சுமைததலைமேத்சொண்டு
காளுறஈடப்போனாகநடு வெனச்சலியாே தாடும்
மனுவின் 3$,தம்சண்டுமொழிபக்கேள்சிலேற்ப மொன்றே

௬௰

.

_வாதபித்தசிலேற்பனக்கு பதை

விழியா னேபின்ளைவுளர்் காட்டிலாட்டல்போல
அடவுற்வசைதல்பே: ரலாம் அமிசேற்பனமிரண்டும்
இடருறுவா'கமொன்றுமெழும் Gig.

தனையார்க்கும்

& Baajom *ச்சிபோலாடப்பது. கண்டுசொள்ளே

.-

சக

லில் ஸவாசம்ண்டுஞ்ேற்பணமோன்றுய்ச்க. டில் ௮ள்ளிலைசெடுவேத்கண்கு ணாயசணைவால்முறிவுபோலும்
௮ள்ளிசூ। ம்வண்டுபோலா ஞ்சோர்வுறுபித்தம்சண்டு.

ஓள்ளி.பவா, peer

atts பேயுகரிக்கக்மேனாய்

௬௨

அடியிடையடி: ச்கவ்போட ததொடுத்திடுஞ்ிலேற்பம்சண்டும்
சடுபெபி த ,தமொன்றும் நடப்பது ரணவே ண்டி

படலசகல்குவாளேமஞ்னைபாம்பென்னவோடும்
அடைவிேயறிக்து! சொள்ளும் £யுருவே கம். சானே

Sir Min

.

Red)

acer

ten தீதியந் கய்
. வாகடக் குறிப்பூ,-

வேதமேயுசை த்தவுண்மைமெய்ப்பொளுக்

தொப்புள்

ஐதியபித்சம்தானுழுயர்கண்டடிலேற்பனந்தான்.

்

அபொமிதயத்தின்மேலாகுமேலாகுமென்றும் '
த்திவ்லாமுன்னோர்பேசும்வாகடச்செய்கையாமே

ட

ட.

சச

, மலக்கு நீதம்.

மேவியவாகஞ்செய்யும்குணத்தித

வ்ளைப்பல்கேளாய்

தரவியவபிறுமந்தம்சர் அ தாட்பொருக்திசோவும்
சீவிய கானுகாசஞ்சி௮,2துடன்சி ௮கீ/வீழும்
காவிப் ங்கன்னியாளேமலம துகருவி மும் ்

௬டு

196 Oxon,
ஏலவார்ஞசூறலாம் ப்பி

diese

கோலவேல்லிழிகள், pl

ate Oe

ASD

BovhtsOs gOntt A ுகென்வீழுமின்னம்

a

.

ஞவகோஜிச்பே சேவக்குதிடமுண்மை, தாக
் சேத்துமச்

er

செய்கை,

Gs தீதுவச்செய்குண்சல்பில்கெளயுடம்புவே்க்கும
ஏற்றமாயுமிரீரூமியினித்துமேவழுவழுத்து,
காத்றசீரழிக்துவிழும்கலக்பெறவழுக்குமேனி

்

G. சாழ்அமிக்குணக்கள்கண்டால்கிலேத்பனத்தொருசியாமே டச்
~~

சார்த்தக்குற்றம்: -

ட

அந்தவாதங்கள்சண்டுமடுத்திடும்பித கமொன்றும்
தொர்இத்தடக்குமாயில்ே தான்றிடுங்குணத்So ,அச்கேளாப்
வக்துமேகொக்து தம் மிலவிச் 'இிமொதாமோகம்
க்னைமிகவுமுண்டாய்

த்தின்பதுசெரியாதென்னே

டித்தசேத்அமக்குறிப்பு,

உ

"

3 -

he

ன்

ஆரிய

'செய்யாகோர்பித்கம்ரண்டுஞ்ிலே க்தமமெழுந்ததாளுல்.
அப்யசோர்பசியுமில்லையடிக்கடியஇரம்தீழும்
அய்யதேதார்கயனநீரும்சு-த்தமேமஞ்சள்டோலாம்
பெய்கள்போற்பித்தம்பேசில்பிச தலேற்பனங்களாமே - “சகு

wm

தன்வந் இரிவை ,த்தியசந்தாமணி;
சிஜேற்பனமும்லா, sign

~ gindu@Cadiiipiranspiirsine oO
-” வெப்புஅங்கனலிலிட்டுஇனிப்பையேமிகவும்வேண்டுத். : :
தப்பிலாப்பசியுமுண்டாம் சவனமேபற்றிகிற்கும்
இப்படிக்ருணமேகண்டால்கிலே நிபன்வாதமென்னே. ட்

௪௮

1981 FT (Upp வா கமும்."

எண்ணியமித்தம்சண்டும்வாதமொன்தெழுக் ததால் க 7
புண்ணெனவுடம்புசோலாம்புகைக்தெழவெரிக்கும்செஞ்சில்
இண்ணமாய்காவறண்டு9ு, ,ததுநீர்கடுத்துவீழும்
௮ ண்ணலாருரை த்தது ண்மையுருவே மாமே” ன்
'சிலேற்பனபித்தம்,
தாங்யெ௫லேற்பம்சண்டும்தனிப்பித்,த்கமெழுந்த

SS

யில்,

- தங்பெசன்னியுண்டாமுச்சிளேய்செலிகேளாஅ

பாங்குடன்சாவினித்துப்பத்தீதியஞ்செரியாதாகும்
பூன்கொடிபித் தசேற்பமென்ன்னு, 1 சான்புகலுவாரே

612,

டவா 'த௫வேற்பனக்குறிப்பு..
ம் , மானேகேள்வா ,சம்சண்டும்வகு தத௫லேற்பன்முங்
கூடில்
.ஆனதோர்சரீரம்கோவாமங்கைகால்திமிர்த்அக்காட்டும்
ஊனமாமுதசத்துள்ளேயூ தீதையுமிகுக்துவிம்மும்.
பா்லங்கண்ணினாரர்கள் குதி துதியன்சம் பாசே

Gl ite

-அண்த்திய்கி,'சானம்,
்srt Et Boi பித்தம்ப.இந் அசொப்பனங் wb
ஆர்த்திடிலாணைவால்போலடி.த்தஇிடுமசவைநோவாம்
வேற்றுடற்பட்டு 'த்சானேமெய்யெலாங் குளிருமாயில் .

கோற்றொடிமங்கைகல்லாய்மாணமாங்குறியிகாமே. -

" இரரத்தியமாணக்குதிப்ப...
மேவி பபூறங்ை சகாலேமிக்கதோர்முகமேவிங்கும்
. ஹவலாய்மனி
ல
தர் சன்பாலகவுறவேஃ் கோக்கும்
"பவைபேபெறாமூச்செய்துபோனசம்பே *டுமென்னில்
கவிபு்சண்ணிகு! ரேள் மாணா மாங்கால் ம்தானே

ore

தன்வந் இிரிவை,த் Rus Pi ors.
புபம்பியவிலாவிரண்டும்புருபுருவெனவெ௫ுத்துச்
சயம்படுே சாண்டைக்குள்ளேசல மடைத்திரையுங்கண்டாய்
்
'வயங்கொமின்னேசண்ணீர்தர் தரு$ருமோடில்
~
தியங்கடவென்றாமிக் தச்செய்கு/றிமசணமாமே

௪௭

எபெிடி பென் துலிமுமெழுமுடல்மயங்கிக் காட்டும்
புடைய மூக்கு! நீரும்பொ௫ிர் இடும்வேர்வையு ண்டாம்.
வடுவிழிமாக் தருக்கு: வால்இடும்விலாவிசண்டும்.

;

௨

சச்.

கடுகவிக்குணங்கள்சண்டால் _ண்டுகொள்மாணமென்றே

அசாத் இயக் குறிப்பு,
உண்மையாய்வா GSத ் கராடி களுடனேமாய்ந், gi
வண்மையாங்கர்ப்ப தீ ,தாளேவளர்சடியடியேபோலத் க டு
இண்ணமாடிடல்வெளு, த்துமார்பதுகுளிருமாகில்
அண்ணலாசறியச்சொன்னோமதிகுறி காண்ணூற்றுறே
TB.
சிழமையில்மாணக் குறிப்பு...
“வே

-டிபேமஞ்ஜை? சாழிய ன்னம்போல்கடந்துவாசம்,

ey

ட

டயஅட்டைபோலநீண்டதுஇபங்கியோடில்
கூடியழமையேழில்கெ ரல்வது தண்ண மென்ன

எடியமுனி வர் [காமும்சயம்பெதலதிக்குசோன்னார்.

.

௭௬

, க-வது-நானிலமசணம்.

சொன்னமுன்னுமைய்ட்டை .அலங்யபி,த.தநாடி...

வன்னமாமர்வுபோலவளைக்ததபிரிக்ே 'சயோடில்
அன்னகாளைக் துன் றிலறிக்அசொள்மசணமென்ன
இன்னமுமதிர் அசொன்ே னமியம்: னெர்குதிப்புள் ளோசே.

க-வத-மாத, தீ தில்மாணம், .
கூ கி தடு,தவளைபாம்புகுலவி

ume

ener GL ies
ன் ற i

தோத்தறிரதுசைக்அச்சொன்ன௫லேற்பனங் சொடி.யகாடி. ”
போர் த்தொழமித்றிடம ன்போலப்புடை, தீததுபிரியக்க ண்டால்

தூர்த்தறி, சொழிவசென்றுதொகுத்தனர்மாகபொன்றே
ரி

_ பவதி.

மே Bia epi Carri

RPE.

சாளில்மாணம்,.

ல

கெல்லாமெய் யித்வுசைக்கலுற் தேன்

see: ர்க் துவுழன்றொடிகாவற ண்டு.
ஷ்

ட்ட ஒடு

, தன்வர் இரிவை்தியசிர் தாமணி,

ழு

இதில்லாக் கற்பகடிசெருமியேயெழுக்அவீழும்் ்
ஆ எழுத்fam een REA sere ras ற்சானே

2.

௫-௦ Ong. கானில்ம ரணம்.
“மெய்யே rig, சம்சீக்கொய்வ அமிஞ்க் துகாட்ட

அய்யமேலிட்டகன் ௮ுமடைக்திமமிளைப்புமாகும் ்
அவ்யதோர்விழியுமர் தஞ்சோருகீரிட்மேசஜ்றில்.
கயனாருரை த்தசண்மைபஞ்சள்ள்மாணம் த தானே
" இநப்புக்குகிப்பு..
்

wh.

அன்னியகாதபித்த ஞ்ேற்பனம்ே தாட்சர் தசன்னி
இன்னமு ம்குணமுஞ்சொல்வேனியல் புடனிரும்.துசேளாய்

பின்னியபாம்புபோலப்பிரிக் து. தானடந் தகாடி
தின்னியதவளை; ESoesத் ) சயிங்கிடி,ந்சாவுமாமே.

ஆ
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5-915. நாளில்சாவு;

என்னவேவி த்ரைகன்னையியல்புடனிணங்கச்சொல்வேன்

உன்முகம்மார்புசங்கம்மூக்குடன்செவிகள்கண்டம்

_

சென்னகம்குளி ச்.துசேர்ர்துசேற்பனஞ்சுருக்கேசோரந், தால்

சொன்னகாளொன்றதிழ்
றிழ்சாவான்தொகுக் iB Boon dsக்துச்செப்பே (

கு

ட

' மசணரிச்சயக்குறிப்பு, '

சுண்டம்கொந்துக் திவிங்இக்கண்சேந்
கூ தளர்ச்சிசோன்றி
அஸண்டமும்பொருமிவிம் மிய

சத்தூடலிறுக்குமென்ன

முண்டகமுகமும்பொன்போல் முண்டுமேழூச்செறிக்து
தண்டிளம்தந்தமேவிசாவ அ.திண்ணமாமே
ர
வ்

ட்

Sipe

'கேச்சமப்பித்தக்குறிப்பு

இல்லெனச்சேச்,SHS

Rests ம தி லேே காக்கி ல்

சல்லெனச்சரீரம்வேர் SBE bot eo_aneanine. gG, தான், Bee சொல்ல அகுளறிம்பேசி சதூக்கமுஞ்சழண்டுவி! சில்

அலக் ward Zo த்தா,அம்தீர்ச் Bi sage Donen
ட்

Gosசீதுமவா சக்குடி,

மெய்யே'கார்பகல்லிருப்லசவு தா எனுழலைமேலிச்

செய்யதோர்காவறண்டுசிலேற்பனகாடி'யோடில்

.

வச்

Dare

.

தன்வர்திரிவைத்தியஇக்தாமணி,

துய்யவேகவாகதம், சானும்தொடர்த்அுமேடடக்குமா யில்-லெய்யசண்பசர் அசாணில்காலீசண்டி:னில்கான்சாவே :

௮/௮

வா 3பி,த்தசே ச்துமக்குறிப்பு,

- சாலவேவாதபித,தஞ்லேற்பன
தனித்
ம்
தொ ன்ஞ௫
சாலவேபோசனங்கள்௪மித்திடாத்தாழ்ச்சிசெய்யும்

_ சாலவேசன்னிசேர்க்துதலைகொக்துவ
இறக்க
ாய்
ை...

சரலவேயசைவை திட்டம் சன்னினைவில்லாதென்றே

௮௯

கரல்வளைக் அயருமூக்கும்கருவிழிசவர்அகாணும்

மேல்வெளுத்தங்கம்தன்னில்விழி சனித்தொடுங்9க்ச.ஷ்ணீர் '
சரல்பெருத்துதிரும்வாயும்தான்௧றுத்திருக்குமிந்த

நரல்வகைக்குிய

்

GD

ஞ்சொன்னோம் தமதுயிர்போகுவாசே

புருலமேவட்டமாடிப்புயமெலிக்திருக்குஞ்சோனை

-பருஒிகீர்த்தாகம்போதப்பஞ்டிடுக்கண்ணும்வாயும்'

ச

அருவிபசேற்பந்தானுமடாக்து கானிருக்குமானால்
மருவுமிக்குணங்களெல்லாம்மாணமென்்அரைக்கலா

௬௪

மே

மூன்றுநாள்மசணக்குதிப்பு,.. ்
போர்விழிமருண்சொளும்புனல்விழுக் தயர்காள்ஞ்சத் '

சார்விழிசெவியிலேறும்.தரி, தீதிடாகேழுகாளில் -

்

பார்கிழிமொழியும்சாவில்பயின்ற அசவையும்கூருன்

கூர்விழிகாசிவாசங்குறையுகாள்மூன்திற்சாவே. ட

ப்

மரணஅடையாளக்குறிப்பு,

போசனம்வெறு அதல்விக்கக்பொருமூ கீல்புடை தீதுச்சோர்தல
்

ஆசனம்குளிர்ச்அவூகலங்கேகாற்புறத்தேவிங்கல்

சோசமுமேறவாங்கல்குனிர்ந் இடுங்குளிர்வாங்க
ல் :
நாசிவ.அகருவிஎன் றேநவின்

நீர் விட.டெப்போவன்

ட தில்ர&

தன்வர்இரிவை

2 இியசிர் சமி,

er.

மரணஅடையாள, நாடிக்குறிப்பு,.

விட்டரீசடை ச்தல்போலலிழியினீர்தறச்சக் 2ல்

அட்டரும்குளிர்ர் அகாணலங்கைகால்புறத் தேவிங்கல்
உட்டீணம்பிரவேசித்தலுறவுதலிரைப்புச்சோர்.கல்
ஈட்டமாஞ்சாவு இிண்ணம்காடியேகைதெ கட்த
த

கட

பஞ்சாணடிக்குநிப்பு,.

ews காடிற்புண்பேர்ல்சோகல்க துத்தீதுடல்வழ்வழ;த் சல்

மெய்தொடி லுஇசம்கீலம்விழிதனித்கெ வப்புப்பூளை”

செய்பொழிக்கமலம்புக்தி அமுகம்கு அுவேர்சிந், தல்
88. ருமொடுல்ெ நித தமாரிவசாடாதென்னே' ~

அசாத்திய சேஷ்டைக்குறிட்ப்பு.
இரம.தகனகன ,த.துச்செவியடை, த்;இருமனலச்

ரம தூலகுவதாகச்சோரிபோற்றுநீர்விழும்
'சசமதுசிதறிவிசித்தாகமும்வெகுவதாயி

விசையவேலிழி. தியவ்வவிழியாதஇடையுமன்ே ற

௯௪

கருக் இிடவிரும்பிடாே 'கம.பிறப்பிட்டுமேலும்
கருர், கசிஈகங்கள்விங்த். தாளடி க்£மேகட்டி

ய (ரச் அரீர்பெறவே வாங்கப்பார்வையமிகு இயானால் |
கருக் +B Genel பதேர்

திந்த கொள்ளே

௯௮

மசணகட்ச eres ieey,
Ear premcsourpeurp

5 x மே ahgiGaienteu Qhல்.

தன்றியபேச்சு தானும் ௪வண்டி டாசாகம்ட்டும்

மீண்டியசணமாகவிரண்டரைக்கமி, கைமுன்னே
கூண்டெனவிளைப்புங் கூடக்குறைக்2 திடுமுயிரையெண்ணே
2

க

உட
.
'எந்தே'சார்சாமுள்ளோர்க்க
ு இணங்க

க

உ

ேரின்ன கோன்றி

ஸ்க்.ததோர்பெருமூச்சுண்டாய்வா காடி புமேயானால்

Osis 'ததுபிராணனென்றுசெப்பளம்் 'தளிந்சோ செல்ல ரம்

கந் சழன்சையாற்காமண்கறுகறுப்புருவம்கண்டீர் ர்.

்

தன்வந்திரிவைத்தியகிந்தாம si
சோ *த்தியமாண்குதிப்பு,
சன்னிவேசாவுமெத்தக்கதுப்பதாய்காக்குமூக்கும்
ட் தன்னிடகுணமும்மாதித்தவ்வியக்குணமுமிஞ்சல்
என்னவோணமிதானால்இதற்குகீரினிமைகூர்க்1

உன்னியமருந்துசெய் தாலொழிர்சதுமசணமன் தே...
்
“பதார்த்தஅசா ததியமாணக்குறிப்பு,

ட சிசு

உண்டவுண்செரியாதாயிதூண்மிகச்செல்லாதாயில்
கொண்டே தார்வாயுமுத்திக்குடல்வலிப்புருளுமாயில்,
பண்டுசொல்மருர் துசெய்யில்பார்க்கவேயெண்ணவென்றால்.

aan

ம்

CAS, முலினாளேமாணமென்றி, Sten sad Cpe

- எவ,
சர்வே லத்

ee

காள்மரணக்குறிப்பு.
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வன்னி போப்.

-

எள்ளளவும்புகையமிடம்போகாமல்மூப்டி.
'பிலங்கவேவேப்பெண்னையிட்டுயின்னங்கேளீர்
ஒள்ளிய) 'தார்சரக்கெல் லாம்விட்டுவேதுகட்டி

«

வுட்ம்பெல்லாம்வெர் தபின்புவுண்மையாகக்கேவீர்
உள்ளிருக்கதயிலமெல்லாம்வடம்பினிலேபூச்

்

(

- முழுதியதிகுண்டதபொடிபொனிக்கும்கானே
ட் ப “ வத்தும்குேத

உ?

கடி

வேற,

ப்பியுடன்சம்சக்வேளைமுன் அன்
கொடி யகால்வேலியுடன்வேதம்ராஅ.
- ஓப்பெரிய்வாகையிலைபாலை கூட்டி"
வுதவியதோர்தூம்பையுடன்கரக்சை

கூட்டி

அப் பரியசாசத்சைப்பல்தொத்தானும்:

்

[...

் அப்பிகறல்வேம்பி /ஞொ3ி அரச வேரும்,
ட சொ ற்பெரியமட்டி களுஞ்சரூவ கன்றும்

தூக்ிலையிரு தாணிகீரி லிட்டு

ச

ன்

இடுபெரியவகைகணிலேய்ருக்து மனாத்
- இப்பாலைச்கப்பாலைககொண்டுபோமே

ப. aeஇதத்தென்னேஃவேறு
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௩௯

்

வாதமடக்இிக்கர் 'த்மொட்டிமாவா, அண்டைமாவிலங்சை

தேடடக்குஞ்சாரனைடிஞ்றெக்தமுருக்௯ கவுவர்கொச்கி

போதவளர்த்துங்கொடி வேலி புணரும்கிம்பம்பொற்கொன்றை
சேகமட வார்ஐவ்வொன்று சிரிசேர்பலமாய்க்கொள்ளூவ? து
é

இ

சது.
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மொண்டேயிடித்துக்கொழமது
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உண்டேயடாரவெ ண்ணையுடன் உதவிரஈ கெய்கல் ஜெண்ணே
பண்டே சொன்னவேப்பெண்ணைபழுத் த்தப்புங்கம்பலம் நாறு

கண்டேயோக்கயெண்ணையுடன்

...

சதுசாய்வுரைத்துக்காச்சுதவே

ara Pigeon copiean
லிள்சங்கஇத், தரீசுகெக்தகுள
கசமுழ்
ியகுகும்பைகு விரசம் .
் பேச்சாலுயாந். தயரி ?காரம்யெர
மூச்சேயுத்றே பருங்காயம்மு, அரக் கவெளுத்த்த, ப்பிசின்சாரம்

ஒச்சேபெரியவுள்ளிகக்கு௨ அசோ, சகக்கூட்டே

0

௩௯.

கூட்டேதடுகு இப்பிலிபும் கொ ஒயவுசம்புலா ஓஞுவை/
ஆட்டேகாக ணுமுப்பி /னொடியாக்ை BERT Baars.
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: காட்டிப் பயில்கார்புகாரரி சகரியமிளகுஞ்சேம் கொட்டை -

:

கூட்டியே றி க்சிபெண்டரிபிட்ககுறையும்வாசம்பறக் சிடுமே, ௪ம்.

மாணவாதத்தின்குகாம்,

உதாமுஞ்சச்அடீல்இ யுவர்க்துபுண்டுச்க்முண்டாய்
அதாமுங்கறுமேலும் ௮ற்பமாய்க்கன 2.துநோகில்

இதமுறும்ரணவாதச் திருமூணியருளிச்செய்த

பசமுறுவேத லின் படியதபகர்த்தவாறே

stoned Beant
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FEO SIL ந்நிலிடாமல்நின் று சாயரேரத்தில்இிமிர்க்தேறி,

'சொந்தபடியேஅள்வத்தி சோயுங்கெட்டுதாடடைக்கும்.
'இந்தப்படியேயிடருண்டு

யி.தவுமரிமைமாறாது

வந்தபடி யேமயங்ககிற்கு மவருக்துஞ்சந்துவாதமிதே

எது

- வசட்வொதபித்தகுணம்

° தலையுங்கனத் தக்குசல்ரித்த சற்றேகர் அம்மக்இத்தூ 3
தலையுமங்கமுடலுளந்து. தடச்கக்குக் இக்க றக DMத்SI

அலை-புஞ்சரீ 'ரமுள்ள் முக்தி அளை புலர். திவரஹா விக்கும்

உலையும்வாட்வொதபித்சம் உறுதிய அகண்ஷெர்விசே

.

் இமிர்வா சச்ரப்பான்கு சாம்,

தவம் சுன்ச.அவலித்திறுட தருர தாட் -ம்புஇிமிருண்டாய்
உலையுள்காஇும்வீ க்கமுமாப் வளையா திருச்இல்வுபிர்ப்புக்தம்

சு

தன்வர்இரிலை த இயர் தாமணி,

ஜலையுஞ்சலுஇமீளாது வறுவைக்குரைத்துவண்வேருல் .
* சொலையுஞ்செய்யுக்திமீர்வாதல் 'கொடியகசப்பனிதுவாமே

பரவவாதற்ற்குவம்,

சொண்டிடுல்குடலித்றங்குங்குறைந்தொருவீரையிற்றோன்றி
மண் டியவிசையிலொன்றைவலி5அப்பிவுடலினுள்வாள்கும்

பண்தோன்நின்ற.நூலின்படி ப9லேவீடவுஞ்செய்யும்
சண்தொன்௮ண்டவாதக்கழலேறுவித்மாமே
லா.தசரப்பான்குணம்,

- சக்துதாள்மொழிபொருத்து தானங்களுளைக் தவில்?

வக்து,கான்புண்போற்காய:௦வருக் இயேயிருர் அவாடும்

- சொந்னுதாகரவும்வத்தி கோயுடன்வெப்புக்கோன்றும்

இந்தகோய்லந்தால்வாதக் காப்பனென்றியம்பலாமே -... '

Poe

வேது,

கண்ணூர் தான்கெடுவுந்கெனத்துக்காந்துவெ-ம்புமுடல்
ஈண்ணுக்கொடையுமிகக்கனககும்கயந்தேவுஉம்பு௮க று க்கும்
மண்ணிற்பிறந்தோர்தங்களிடம்வர்தைவருக் இம௰யங்இடி லே'

எண்ணில்வாதக்கரப்பனெனவிதுவேசெய்யுங்குனமாழே
-. இருக்தெழுக் இருச்குஃ்போ துவேர்த் அுகாலசர்அகைகள்

ra

ட

வருக்திடத்திமீ/தஅ.விங்கிவாண்டிடில்வெடி த் அப்புண்ணாம்
விருக்தியேசுசக் அவில்்ஏயிருப்பனுமாகையாலே
இருல்டொக்கரப்பன்வா, 'தமென்னுதானியம்பலா மே.

௪௮

ட் சருவாங்சவாதத்தின்ருணம்,
_ கடுத்துமூலைய
ச். ஐநொர்.தம
ுங்கனே

படுத்துமேமுழுதங்கமுமாகுமே
. அடுத்ததுசஅவாங்கவாதமென -

்

,

பொடுத்துமீருளையம்புவிக்கல்லவே

பித் திருணம்
தக்கனுசெறியான்றன்ளைசங்கத்தார்சிகதக்தோன்றில்
மிக்களைக்கண்ணினாலேவிடப்படுஞ்சுரங்கள்கானும் -

௪௯

தன்வக் திரியைக் திய. தாமணி;
arate aay துகூடி ஒன்? 9ற்கும்வெப்பம்

சிஃசெனபிவைதன்னாலேதெளிவுறப்பித் தமாமே

Ga

தலையு ங்கறுக் தூலோக்காளக்தருகாமந் தம்வாயூரல
நிலையுங்கெட.வேு9௮,தஅரின்றேவோ;த்அுகெஞ்செரித்
கொலையுஞசெய்யுமாரு அகொடியபித்தக்குணங்கூ தில்.
சலையும்வல்லதமிழ்வாணர்கண்டேபெருகப்பேசுவதே

5
As

பேசும்வகைகேள்பித்த:௦அ பெருக்கவிழியுந்கான்சுழன்௮
கூசுங்குளிர்க்து யிருண்டுவருங்கொடியநீருங்கடு 'கீ.துகொந்து

விசஞ்சோசையதுபோலவிஸைந்அவிசைக்துவிழுமெனலும்,

|

வாசமூழும்வுலகோற்கும௫ழ்க்துமொ 'ழிந்தா ர்மாமூனியே

@2.

(வேற)
பித்தமேகதித்தபோதுபெருயெமயக்கமுண்டாம்சொக்.தலார்குழலினாளேகுலைப்படும்பேய்போலகும்

மெக்தவுமின்னாளெய்திகோள்ளுலேத்திரையுகிங்க , a
நிததமும்வெதுப்புத்சோன்றி நீலம்போல்வீசுடென்றே

௫௩

பித்தவமலா அஜன்னி வேறு, ்்

செப்பலிலேஎப்போ அநடக்கையாலும்
லெம்பசியிதறினம்போ.துமிகு த்தலாலும்

அய்யகல்லநெய்யொடுபாலிறைம்

:

.

:

அய மொழிபார்போகமிகு;ச்கலாலம் ,
ஈய்யலருங்கோபமிககண்ணினா௮ம்
தி
நாள்தோறுங்கசப்பைமிகஈ ததினாலும்
பையசவின்அல்குலினாுள்தோலந்தன்னால்
பயிததியகோயப்பித்தமிமனப்பகருவாசே

}
்

௫௪

தலையும்வுடம்புக் இனவுண்டாம் கன்கைசெண்டும்கொட் டஞ்சிரிக
்கும்
அலை: பவெதும்பும்கீர் தேடும்அடங்கெடைவாே தயுளரும்'

பலகால்பித்தம்படிமீ ரில்பாரிஅள்ளோசைப்பிணம்கும்

சிலையிற்கமழுங்குழலாளே

தரிந்துபறியும்பித்தமிதே
5
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கித்தயெண்ணைசந்தலிருத்தம்,.

ச் சனத்திடையெண்பலத்தளவுசந்துலெக்த19ளகரிலே

தச்கவாலினஅபாசமம்மளவுத்தன்னில்வெர் சளவுகுறுயே

.

். தன்வந்திரிவைத்திபசிர், காமணி.

ட கி

் தர் 5 தசேவியசவிந்தகா. ளிதிரூவார்கொரிவள் Pap சமும்
. தத்தில்லா. தமிருவே லிமீ ச்ச்மொததற்கொல 7தியர்சீரகமும்
2 ரித்த
,சமோடுமுப்பட ழற்த்த்'தினோடுபொ.௫0 மலமோ

OP nerd, ப்பூ.

சுலவுசெண்பகம்பிச்சிகோலமுல் கோஷ்டலவு ங்கமூக்தன்னுடன்
தன்றமெண்ணைபடிவைக் தெறிக்இல் பெருதாகபித்தலு த்ழன்.துமே

தன்௮விட்டக லுமென்னலாணவரும் ரிஷியுஞ்சொன்னதொருவு

_ (ண்மையே

... மித்தத்துக்கு தமிலம்-வேனு:
கையாக்தகரைசறுளேரக்கதித்த பொன்னாங்காணியுடன்
- மையார்கு ழனர்சல்லென்னேவகையோசண்டெருளழி
வீயாயெலுமிச்சம் பழ்ந்தானும்யளந்தேசாஅயிருநாழி.
அய்யாவரைத்துக்க்ரைமருந்து அலக்குல்கோஷ்டம்சகமே

கர் ளி

ரோர்சர் தனமின்மிக்சைச்சிறக், சமனுசம் மிர் வலி
வாராய்களஞ்சியிரண்டாகவடி. தீதேபித்தத்தி னில்முமுகு

.வீராய்ப்பி தங் றெப்பும்விஅமால்சோகையுடன்
காரிர்செல்கமாரிபித்தம்சவில்காற்ப அவுக்தரக்திமே
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அடைவாயிட்டுக்கலந்து தானதுவும்பொருத்தலாமெண்ணிற்
'சடமேபோடாதஇருப்பதேன்றறுகாதிதுவும்கண்டசே
வேறு...

இ
AB

ம

குத்துமடுத்தடுத்துக்கொண்டே ௫யேகிமிரும்
மெத்தகிமிர்ததிவிரைவிசைத்துவுள்ளடக்கச் . ,
சத்திபமாய்வேர்க்கும்த்.௮ுகாமத்றுமெதிர்கள்ளுஞ்

சி,தமுடன்பற்பூட்டு மெனச்சொன்னார்பிறவி' ச்சே,

௮/௪

வாய்த் தசொடிகழலெருக்குகுப்பைமேனி
மாவிலிங்குகொச்சியொடுபிரண்டை '

சித்தமிகுஞ்சாரணையும்ஈசன்மூலி
இறக தவேரறமுறியின்சமூலமாக்இ
அப்த. தசக்கு த் இப்பிலியோடுளுவாக்சண்டு

ஆனவுள்ளிகாக்கடுகும்கடுகும்கூட்டி

_

நாத்திசையும்புகழ்க்கேச்அம்கருஞ்சியேலம்

- கன்றுகவேசாடாதோடைச்சாறே '
(. cinder

yn

Genuen,

\

ஆடாதகோடைச்சாற்றுலேபடைவாயசை த் அவழித்தெடுத் தச்
கேடேயந்தச்சாறதனிற்றெளிவாய்க்கசைத்துக்காய்ச்டிலோ ்

- ஏடாகுழலீரிம்மருர்தையெடுத்துத்தீரும்குடிப்பிரால்
பாடாய்விழுர்தவுட்குத்துப்ப தறியோடும்பிறவிச்சே ்

௮௮

கொண்டையுவர்மாவிலிங்கைசெச்சதொனும்.

கோதில்லாவசன்மூலியீசன்மூலி ,
- இண்டிய3 தாரிம்மருக் அசஞூலமாக்? '
\ புதவியசோர்சாரனைவேர்நிறையாய்சிசேர்த்துக்
கண்டிலைபெருங் காயஞ்சுக்குஉள்ளி.
ட் , கருஞ்ரேகம்கடுகுபேசா.த்ச்தை
॥

்.

எண்டுமூளதிப்பிலியுமிளகுதா 4னு

மியல்பாதவேமரூர்தைபின்னங்கேளே .

©
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saat Dioner i Bur Pi தாமணி,,

கள

பூசுஅவளை, :
இன்னம்கேளுத்தமாகாணிச்சாற்றுல். ....
இளகவேயசைத்தெடுத் துமேவிற்பூசச் :
சொன்னம்கேளுட்கு த்துக்குலைக்கு, த்துக்கள்

அலங்குமதிற்பிறவீச்சுப்பலவுமானும். அன்னன்மோழிவேல்விழியேவெர்சீர்தேம் '
காலனுமேவாசாதுகருதக்கேளே

அன்னவாதனுர்வேதம் தன்னிற்சொன்னா
7 லருண்மருகஇன்னதென்றறிவிப்பேனே
_ மூகவாதசன்னி,

டட
இ இ

்

வேறு,

வட்டமாமுகமும்கண்ணும்வாய்ப்பத்சடானும்கோனும்
கட்டமாஞ்சிலேத் அமங்கள்காரியேயு 8ிழொண்ணா.து
இட்டமா முட்டநீர்களெடு, தீதுக்கொப்புளிக்கொணொ.த

(ep Sere

அத்தி அம்முவயர்சான்னிதானே

்

௬௯௧

இதுவுமது,
சண்ணித்தலையித்புருவமதில்கா இத்செலிளிற்குக்ச்துணராய்.

'பண்ணிப்பதிக்குமுகம் தன்னைப்பக்கம,த்திதிருடெலே
மண்ணிழ்பிறந்தோர் தங்களிடம் வாதைவருச் திமயங்இடுமே
யெ அணித்
லி கமுகலா கமிடர்செய்சன்னிபிதுவாமே,

௯3

சவனகிறித்னவிப்வேற்ட

வனைதன்குமாதேமுன்னுள்மன்னுயிர்படைதீதபோதே
பரைதங்குகாவேதம்படாக்தொளிர்கொழுந்
அவிச
யுரைதங்கும்விழிபினேய்க்குஉண்மையாய்மருக்ததென்ன
களைஉதங்குளற்னுகரற்காற்பமலைகண்ளேய்கிகுஞ்சொல்காம்
ve

௯௩

இ௫வுமத-வே..

ரண்னைதல்குளை யைக்கொண்டேெ தாமு dias கத்தாளைமாலை:
அன்னவர். தன்னைச்செவ்வேலருமுனிவோரைப்போற்றி
மின்னவமணிவிலங்கும்விளங்குகாமாதேழ்ன்னாள்

மன்னவனிலங்கைிங்கம்வளரசர்த் இிமருக்திற்சொல்வாம்

௬௪

gaat 5 இிரிவைத், nee

ரமணி,

மூ த.அப்போற்கண்ணைக்ன கயான்மூடி யேசசக்குப்பார்த் த்தால்
குத்திரக்காசமானா ற்கூடியேபிரிந்துகாணும்
மத்துளகாசச் ் இற்குமகுக்துட்னெண்ணெயாலே

தி.த் $இியாம் கேளுகல்ல் இப்பிலிக்யொழம்கொள்( ளே -

௯டு

கொள்ளவேபிடரி தன்னிற் கூடியேகாம்பைலீட்டெ்த்.
அள்ளவேயிரும்பைக் நாப்ச்சிச் சட்டுப்பின்கையிற்கோத் த்துப்.
தள்ளியேயிமு த்துக்காரம் தடவியே, தண்ணீர்காய, —
உள்ளகாசங்கள் சண்ணிசொளித்தப்போயோடுக்சண்டர்..

‘adie |

கண் ணம்
க்குத்தினோச, த்னச்சத்திராக்க தவுண்டை,

அ.க்கம்துரி சஅ௮ஞ்சனக்கல்குர் பபச்சைக்கற் பூரம்
ae த்துப்பவளம்பொன்வெள்ளிமோ.அஞ்செம்புவெண்கலமும்'
கொ ,த்துமல்லிகருங்கொள்ளுகூ.௮ுஞ்சங்குசோகணீ யும்

:
சததுஞ்சா த்திரபேதியுடன்தருங்குருந்தைசக்தனமும்,

aaa?

நிறையேதென்னங்காடியுடனெருல்கவரை த்து வன்டையண்ணி
மறையும்விழிக்குமுலைப்பாலில்மானேதீரும்வகைகேளும்
பிறையாமிலங்கைச்சிங்கமன்னசெ இர் திதமன்னர்பெரும்படைகள் இறையேயேர், வெணங்கு கும்போர்திருக்தவிதிகள்சாமே eS
“சன்னுச்குமாத்ொவேத,

mt

ayflorrCen Seon ந்யவளக்தானு!

மானேசங்குராபிகெல்லிப் பருப்பு தா. DS
சரியாய்ஒரொன்.றுக மூஞ்சு கூட்டித்
- தான்சை த். துஉண்டைசெம்ய்

கருஞ்சிச்சாத்றில்

, தரியா சகாசமெல்லாமுலைப்பா விடவே”

தான்திருக்பொன் னிலங்ை ஈமுன்னெ; Big ia

32

பெருமன்னர்.ுறங்கொடு தே தாடுமாப்போலஷ்
அக்க

பேசாமலனோடி வெளியாகுக் தானே
கண்ணுக்குகருண்டை,
அஞ்சாமல்மனோ இல்வாரி தாரை.

்்

மாமஞ்சள் /போழ்காவிகோழி wreடை.

தன்வந்திரிவைத்தெரிர்தாகாளி

ட ௬௯

அஞ்சாமல்இரியலையும்போன்தக்காரு....

மான BUA கடஓர்துதரொன்னுங்கூட்ட்டி

ஷ்
; மிஞ்சாமலாட்மோத்தத்திதுண்டை:
கு
மீஞுமேபலகாசந்திருந்தண்ணீர்
்
த்தீரும
்ம்தேனி
ம்பலபடல
கா
பஞ்சாகு

a

பல்லாணியிச்சிப்பூச்சாற்றிலிடவாமே
“இதுவுமன..
அகுமேபுளிச்சகண்எதுமிச்சம்புளிப்பில்,
ஆசணங்குமுலைப்பாலிலிடவேதரு

:7

-மேகனெனதருவனிடவுசவிகொண்டு

- ஏரணசுக்கரன்வழிய, கனிலருவியோடும்
பககவவிலிக இர வகோய்கக ரூம்.
பகரக்கேள்பொன்னிலன்கைவாழுமன்னன்
வாகனேராசாக்கடங்கள்முன்னே..
eu ம்படைபோலோடுவெளியாகுர் ote

ஜீ
ல்

சந்தன திய ண்மை்
சாத் ;இரபேகற்பூரர், தானேபி தரோகணியும்.
ஏத்தமிகுசர்தனமிரண்டுமிசையுங்க! ழஞ்சோண்டாகத் ்
Cs ashe கொட்டைகாலாஞுந்திஇசையும மலாக்களொியூறல்.

வார்த்தேயசை,த.துக்கூளிகைசெய்யில்ம .இக்குஞ்சக்
தனா
தியிதே,

FRE EGP DELAY...
எள்ளுக்கடுக்
ர்
க்காலாமண. த்கெ ண்ணெய்வோர்மு த்தெடுத்துத்.
ela ததூாயவெண்ணெய்காயவைத்த
prstane ieee

மெள்ளக்கண்ணிலொ SB. Gard; தனர்திரும்வேர் ந்.தர்சிங்கம்

“

வெள்ளப்படையைவென்றகளம்போல் வியாதிவெளியாமே,

.
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எண்ணுக ுப்பும் கனு

அமேகண்ணிற்பிறவளையம்விறுக்கேத்த ரன்விரை SAMO
நாமேகண்ணித்பிங்கானுநல்லீனக்காசமுடன்

..

தாமேசேூப்பழர்சா ற்றில்சாடியிரும்பிதட i Biya
CurGioulsmens Fa சமன்னன்பொருக்ஈப்படைபோல்வெளியாமே

:

0

poi ion த்தியசிந்தாமணி,

நீரு ம்லிமுந்துகண்புகைந்துகிறைமூக த்தித்றணலா
சேரும்பத,த்தினறுநெய்யைச்சேர் ,த்தேதவிமோயுருட்டி.
வாருங்கடிக்கால்கமுவிவளர்சர், ACT SOO FDS HSL

பாருமிலங்கைச்சிங்க ததைக்கண்டபடைபோற்பறர்திடுமே
வேறு,
ஆக்சொணப்பொட்ட்ணம்

ஈ௫ .

மெத்தியேகண்ணாக்குசெத்தினோகும்

மீறியேமருக்து தன்க்கடங்காதாலல் .
கத்தூரிகற்பூரம்புனுகுசவ்வானு
. கனகதங்கம்கோரோசந்்தனம்பன்னீர்கூட்டி.
ஓ த்தநிறைகண்டரைத்அுப்பொட்டணமாய்க்கட்டி.
ஒவ்ளுபுகழ்வாசனையும்கொள்ள

கத் தூசடல்சூழிலங்கைச்சஙகமுன்னே.
கதித்தகண்புடைபோல்வெளியாகுந்தானே

Mt oe

கலம்போக்பெ௫ல்மஞ்சம்புகையைக்காட்டிக்
கால்கடுககடவாமலிருப்பீராகல்

தலம்பெருககாஓகாளைக்கொருகான்மூழ்ே
சந் தனமும்பூசிவசச்தணியும்கண்ணோய்
பெலங்கணுடையெண்டிசையி தமன்னர்போற்றும்.
பெரியமாலவதாரச்சிங்கம்போல
மலல்காதசாசர்தங்கண்மூன்னெ தர்க்க :
வரும்படைபோலோடி வெளியாகுக்தானே.

arot

கண்ணுக்குண்டை-வேறு,

சுள்ளிவயிரம்குன்றிமணிசலையின்கொம்புபரு த்திவிரை .
் துள்ளுமானைக்கொம்பிலப்பைே 'தான்றும்வயிசமுதளைப்ல்
ஓர

கள்ளவென்றுங்குறையாமல்கண்ணீர் தனிலரைத்தூவுண்டை,.

வெள்ளமதூவிலுரை'த் தாளைவிழியிலிடவேரோய் தீரும்
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பிடி.க்குபிடிக்குரிசாசப்பெருத்தசசப்புப்புனிப்பாகா
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கிசேயிழியுவ்குணங்கேளு நித்முள்குதியும்பலமறாக் து
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வே சலானிமில்குன்மம் டு வளுவெளுத்திருக்குமென்ச
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.

.

-

காய்ச்சனொனெய்போலிறாக்கும்.
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“மெ த்தவொளிவுமாம்வேகம்- சத்தியமே:

வாதமுடன்பித்தம்வறட்டுபோமாதுகல்லாய்
கோ தில்லாகெய் யின்குணம்,”
இராப்பாலின்குணம்,

ட

கண்ணிலெழுளேயைக்களு, க்துடனேமாற்றிலித்கு...
மண்ணிலெழுமார்தர்மூழ்ச்சியுமாஞ்-சொன்னோ
மெ 'த்திவசமென்னமெல்லிபேமரந்தருக்குப்
கோசதில்லாசெய்யின்குணம்,
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எருமைசெப்பின்குனம்,

ப்திமய்யழற்போதக்செமோம்விம.
நெக்சவொளிருபோமேகம்போஜ் அக்பெம
ே-

த்ன்வக் திரிகை, sBuianeely
வா.ரமொிபித்தம் aire Bupor sai:
Car தகேள்கெய்யின். குணம்
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அமணக்கெண்ணெய், ate அரிவையரேயதியக்கேள்
பூமண்ச்சந்துளவு. போக்குங் 3சாண்-மாமணக்கும்

உண்ணும்பெரியோர்க்குக உண்மார்ை eee
| Pet eee seis gi, செப்பு...
சஸ்வேன்ணெயில்குணம்-வே௮,

இர்மையுபொளிலு முண்டா மிருசெவினேயும்கிரும்
களனினிலொளிவுமுண்டார் சகா, கணியுமாத்தும்
.புளனினில்சோவும்போக்கும் பூர்:தடற்பொரிவுபோக்கும்
ந திஎனியகபாலர்தீருஞ் சிச்தனிற்சனப்பும்போமே

காச

இஞ்சிமின்குனம்-வெண்பா,

இஞ்சிக்ஞுவா தமிருமலிவைே BOSC BY
:
வஞ்சியளேசோபதை தமாற்றிவிரிம்-ு, சக்
ரூலைசயாரோகந்ே தாத்ரா சொல்லுக்கு ர்ண் :
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வேலிளையகன்ணுளின...
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சுக்னாக்கு, தி தர்துவுமாஞ் "சொல்வரிப்திபனமா்

்மிக் காருஅ சோணம்போ

மெல்லியளே-தக்க

சூத்குறீர்ப்பாச்சல்போ முூலசோகம்போகும்
பபோக்குமுன்ளதோஷுமும்போம்

பார்

தாரு
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Son ecinkedinds Guis சகுங்வதிகாம் ள்
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் 'சுலாசகாசம்ேபோனார், அப்பசண்ணே யும்போம் ர
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ப்ஞ்சானலேள்னரிக்கல கந்கதிர்தபன்பா.
முஷ் சாறு முற்றி பக்காய்வெளியில்-பஞ்சாரும்

வேவிராய்வாத மொடுபித, Pll gp
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வானண்ணிதீதாக LOT DUES
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கிச்கலொகட்டர்தான். பிரே 2மகவதிசாரர்
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மது தானேபளையஅவு' மானேகே TN BR GB

உடல்மெலியும்ஊ னிணமும் இடமிகத்தான்கெடுக்கம்
படகின்
ன

குணம்,
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ட. கரல

தனின்குணம்-வே.ற;

கண்ணுக்ளெதாமிருமஓடன் காசிச்வாசங்களைதீனாதிதும்

ட

புண்ணுக்கறவேமிக்கரன்றாப் பொரும் தாவிகாசம்போக்கழிக்கும்'
பண்ணுக்குரியனைம்பாடுவிக்கும்

- வண்ரைக் அளிப்ப

பருகச் தசவுடம்பைநோய்தாக்கும்.

தங்கல் மதித் கதேனின்குனமிதுவே
செய்பின்குணம்?

பெய்பினினெய்யுன்போரக்குமீச்சலேகுனிச்சியண்டாஞ்'

செப்யகண்புருவநெற்றி சர.த்இிளவலிப்பைப்போக்கும் . '
மெய்யனங்குளிருண்டாகும் விழிதனிலொளிவுண்டாகும்
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el eens ai பத் திய்கோப்கள்போமே
க ராமல
வெண்பா

ட் எண்ன
osத் ee கொடிய இலே ப் அமமும்
உண்டாக்காற்சோபமது தானீங்கும்-சண்டே.
ஐட்டிவிடுல்குன்மமெல்லாம் persis gchar
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காட்டிகமாசெய்யின் குணம்
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இில்லிறைச்ிொசமிக்தஞ் எலேட்டெத்தைமா்தும்
அல்லலறப்பத்தியமே யாகுங்காண்-அம்புலியில்

- கிச்கயலனுண்டாம் அிதிச்தபடியிக்களையும்
ஓக்குங்கவு தாரிக்: கணம்
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ட சிசரிவுகெஞ்சோ அபுகுக்துன்ன் முடல்பன்னுமுயிர்
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- வேதுமறுச்துண்டோ விசம்

Caro,

age யதுடி புண்ணுக்கும் வாதமும்8பேம்பித்தம்
ஐ.த்திடுங்கமொணிகுன்; 2ல் சவன்பலசுவாசகாசம்
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உற்றதோர்கண்ணும்புண்ணும் உறுபிணியோடி: ப்போகும்
பற்திடங்காடைசாரும் பர்மன்னர்சகருமென்தே
marae
- இருவைக்கு நிஃின்குணஸ்..
வன்னமிகுந், தூசாணி புடன் மாற்றுமத Bato
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குன்மசூலைதனையகற்றுங் ! கொடியதிபனமுண்டாக் க்கும்...
கன்மையுடையமடமயிலே ஞாலத்தவர்க்குகாமுலா BG gree
’scien Dion Ge,தீதில்லா, களுவின்குணம் தை கயுரை ததோமே; z. wiles

திருக்கையின்குணம், :
தருக்கையர் காதுமெ த்தத் தழைப்பிக்குந்திபனத்தை

.

பெருக்கஉண்டாக்கும்வாதப் சித தத்தைப்போக்குவிக்கும்.
கெருக்கியேபுடை த்துவிம்மி நிசம்கியகொம்மைநல்லாப்

அருர்கையின்ுணமி தென்று செப்பிஞர்முனிவோர்தாமே சmado)
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உடும்பின்கு
Giணம்,

அகர்ப்பொரி திமிர்தீஅப்புன்ளும்

அவண்டகாயம்பி ிலுண்டாம்

முகப்பெருவாதபிக்த முடனுந்றசோகையோடும்
அகப்பமேேககெடுப்பு அனலையுமிகவுண்டாக்கும்

தரிகைப்பமுடும்பினானை த் அன்சவரு௮சியாமே

GMD,

முயல்கதியின்ளானம்,

அவொடைய

ஸ்ட்சக்குன், கடிய

ச்ர்பித்சம்போகு
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முடுகியஇருமலீா முயன்ற தார்சுவாசகாசம்
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அடையவேஅழம்கணங்க எனைத் துகோயுவையுந்திரும்
முடுபவலமுத்தியு மறுரிக்சள்பவற்று
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முயேசோ திட்டு

சேக்.து.ம.தீ, தயோட்டிவிக்குஷ்டஷ் இக்க
அத்துசமுடன் தின்போத்காக கந்து

., BaP

வேறு,
காசமுமையம்பித்த மருலியகுணங்கடாலும்
போதவேமிகுதியுண்டாம் போறுக்கொணாநோவதாகும்

ஆகலாலகேகமுண்டா மனை த்.ததோர்வியாதிகூடும்
ஓ. இனோமாஆகல்லா யுயர்சண்டிக்காகுழென் த

mee

மாவினைச்சியின்குனம்-வென்பா,
'காக்கரியபித்தமுடன் வாசுந்தனையகற்றும்

நிங்கரியசேத்துமச்தை & க்ருஙிக்கும்-பூங்கு pol.
. மிக்கவதிதீபனமா மேனிதிடமாகுமேதான்.
கணிய ித்ட்? தான்
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98830088 பெர்க்கவ்டானுலே

:

இத்திப்பதன்னுடனே தபேனம்போகும் மூத்திமெக்கினி மெய்யினிலுண்டாரும்

கடச

தம்போல் கோழிமிறைச்சியே
வெண்டாட
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விண்... க்சாந்தைச குணங்கெட்டெ Carex வாதம்
மட்டத்தசூலைகுணை மாறுமே-பிட்டுத்ற.

். வாந்திதிமிரிதமா மற்றும்: கம்பால்
பண்ணையை ட்டு காண்
© பேய்ப்புடலையின்காணம்,
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. இதகல்லவாதம்போம் ஒக்கவிலைப்பிஃகம்போம்,
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சனிபகத்தல்காபின்முனம்
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கண்பரிகாசம்-வேது, ல

இசத்மிற்க்கு ஐமுனிர் த்ரன் தெரிதமிற்தலையாம்ச்
முந் தவேசயனம் தன்னின் tes Bin
ui

து

வந்திடும்வாகபிததம் வளளையகாசமென்றும் ...

சந்தெசாசமேன்றுர் தமிழிஞல்சாத்தீஞரே
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நிண்டரலம்போற்றோன்றி நிறமும்பார்வைஏவ்ப்பாடு _.
- கூண்டவாககாசமென்றுங் கூ.றினார்கள்முன்னோர்கள் ”

ஏண்டபித்தகாசமதை

அியப்புக்தேளுமேச் தஇழையே

and

'இயம்புஸஞ்சள்பொன்வன்டு இஇனியமயிலின்கழுத், க்தபோல்
நயங்கேள்பிறகேதோன்றிடுகில் சன்றாய்ப்பித் காசமெனச்
் 'செயல்கொள்கண்ணிலாெெ

பார்வை

'சரியுமினுமினுக்கும்

போம்2.
உயர்க்தமாணிக் சந்தன் னிலுத்யெ:ண் Gann.ய்பட்டது
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எண்ணெய்பட்டாப்போலிருக்கும் இஅவுமையகாசமென்க
சண்ணிலாடும்பாவையது

-தண்ணமாகவேவெர்.

.கடியசத்தீதக்கட்டியைப்போல்

இடமாமிரத்தகாசமென்க
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்

-- க.

தேதி (பொஞ்சனகெய்

அசைத்தநறுதேய் zalbcenn, த்தூ வன்க
FHI SE GORY
உரை. த்தகண்ணிலேகிறு தத்தவுற்றவெப்புமாறிவிடும்

பெருக்கதசேவிக்கண் ணக்குப்பேரு(மூண்டேசொல்லக்கேள் *
இரு, சத/மோ fan காமரைவெர்தீண்டசக்குசண்ணும்பு
கல்லும்து, க் aia

௩௮௪

போகெழஞ்சதசொன்றுக கொன்று

be
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ட தல்லதர்க
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கன்வந்திளிசிவை ந்தியசர் காம ணி.

த்தஅழகாம்ச்கட்டிக்கொள்வி சே

ம்மிகனி Can Per gic

. செம்மைமுலைப்பாலிலேயுசைத்து, த்தீரலே தளையுண்டானால்
வெம்மைபெறவேசினைலை, த் துமிண்கிகண்ணிலொழு இடு மே

தண்ணி லெரிப்பானா அகட

கழுக்க மமே

௬௩௮௯

ர

தே & Bard
ஞ்சன BIEL DO;
கு. அ த்துகெடுத்&்.கால்மருக்து Baus கூறும்த,சல்பிற்புளிவா ங்கag
அத்தம் தருகு.கான்கழஞ்ச.தாயபுளியைச்சீலைவடி.
சத்றேநேலும் தான்கூட்டி, த் தயவாயரை தக்குழம்பாக்கி
2 SC GRE ழிலே வை,த்துஒருகாள் தனக்குதஇருலை வே

கூலன்

ர்- இரண்டுே சரங்கண்ணிலிடஎல்லாக்கு தகர்தறுசென்குர ர்
இசண்டேயழுத் இக்கு. துட லோசெய்யுமருர்அுநிகேளென் :
் உரு ain Bae ப்பழச்சாறுமுத் றவடலிடட்டைச்சாறு.
புசண்டக லத் திற்புமஞ்செய்அபிசமாணங்கண்ணிற்பயறள வே

.
0
த்

ட கண்ணு குமுனகச்து சானிருக்கும்கஞ்சிவேசைக்ளேன்0 வத்த
_லவண்ணப்பசும்பால்வார்ததரைத்துவாகாய்ப்பி பயண
mise

5
GE

சொன் ஜனோம்பாலித்தண்ணிரை, ச் துவளவிட்டிவெண்ணெயெடு
பன்னேமி 9ர்வார்த் அக்கலப்பிப்பச்சைக்கற்பூரம்போடே

|

க௮௯

போட்டலா தீதுவழி; த்தெடுத்துப் புகழும்லானழைக்குறு, க.ததனில்

சாட

hese) ese mparayee
॥

னில் தாண்டல் சே

சடா

இல

ச ட்டமுடனே,; தான் தப்பியிரைங்கப்பணிக்கலேவைத்த்தூ
-மீட்டுமெடு தீதுச்சிமிழில்வைமேவுமோருகா ளொன்றுச்கு

‘Geaதீதி ர்ஞ்சனஆணிக்குமை,

சண்ணிற்படலசீரப்பாய்ச்சல்காசமிவையேல்ல £ம்தீரும்
- இன்னம்வேறுமருக்துசொல்வேனெல்லாக்காசபட லங்கள்
வ 'ன்னஆணிப்பூவுக்கும்ரு௮.ஆமைதன்னோடு
தண்ணீரவாழுக்

தகைப்பலம்தக்கபன்திக்கொம்புடனே
ue

உடனேசாவல்கெஞ்செற்ம்புவுத்ததேற் wear

OL. gE SID

படரும்வெள்ளிபுலியகிரும்பச்சைக்கற்பூரம்மிவைகள்

௬௩௯௮

grub Bilson s BuSs தாமணி.

AA

இடனாயிவைகள்சமன்கொண்டுதேடுச்சா அுவார்த்தரை த்து

இடவேகசம்போம்பித்தம் திமிருமாறிப்போய்விடமே

௩௯௨.

“காசமாறுக்கும்பாலப S Baud,

பெருக்தகாசமாறிவீடப் பெருகும்ே'தூப்பழச்சாறு.
பருத்த வுட்குப்புவியிலைச்சாற்பகருங்கு மரிச்சாறுழக்கு
ரு.ர்தும்பகம்பால்சண்டெக்கு தீதீயி DS அகக்காய்ச்சிக்கொஸ்டு

திருத்தமாகக்குடிப்பி சால்தீருமென்றார்செர்இகுவே.

கூட

சேத். சொஞ்சனக் குமும்புஃ
காய் ச்சுங்குழம்பு௮அஅ தனிலேகனத்தஅதகம்தி ப்பிலியு। ்
கடச்சமில்லாமலேபோட்டுக்குறுசக்காய்ச்க்கு மம்பசைத்துப்
பாய்ச்சும்பச்சைக்கற், ரசம்பகரும்கழஞ்சுகால்போட்டுத்
ட
தேய்ச்சேயசை்அக்குழம்பாக்செசிமிழில்வைத்துக் கொள்வீசே (0) -

: கொள்ளுஞ்சிறியபயறளவுகூட்டிக்கண்ணிலிடுவீரால்

கள்ளக்காசநிமைத்தடி.ப்புக்கண்ணில்லியா'இமாறிவீடும்
அள்ளுமுடனேமயிர அக்குத்தொ டுத் தமருக்துசொலக்கேளாய். ...
வுள்ளும்பொன் ணினாிசாசமேவும்வசம்பு இவைகூட்டே. . கூகூடு

"கூட்டிச்சிவந்தசந் சனவிலையால்கொள்ளும்சாத்ரு
லரைதீதுவுண்டை

சேர் திதேமுலைப்பா. ல்தனிலுசை ததஅச்செய்யகண்ணிலீடுவிரால்
பார்த்கேயோடுமிடமயி

ரும்பையவோடும்பச ஞை

அகற்றி ஜேக்கானுலசோர்க்குக்தக்கமருக்துமிதுவ
ா மே

க௯௬..

் அச்இினிமாக்தகுணம்- வேறு,
வக்துமிகுர்தப௫ியெழும் பும் வயிறுமழு
த்திமக் தக் சூம்
இக கனி லேகினைத்தூ .கல்லாம்தேடு
ம் கொள்ள
இந்தக்கு ண் மேயிருக்கு.நாஇல
ிஐ0 வயக்கெிம

வந்தபடியேமுன் னோ

இடாத

ரர் த குணம்

ரூடீரூளிச்செய்ததிஅலாமே

குண்டலவாயுவின்குணம்-வே௮,

4

. ணடிக்குமுதரம்தன்னிற்சதிச்திடும்கூப்பிட்ட
ோடும் (விண்டி சையிரும்பிது சின்னில்மேம்படமுருண்
 சத்போ.
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செண்டி துச்தெரிப்பின்னை on hom dorian
ரூண்டிப்பொய்யுடலீற்குத்துக் குண்டலவர்யுவுமாமே
maw}
ட கூ
உண்மூலங்கெற்பசோகத்தின்குணம்,
இசண்டுபுழுக்கையுருண்வெழுஞ் சேயெறும்புமுசிக்துலிழும்
வசண்கிமுடலும்வற்றிவரு மயமுங் கெடவேதாஅவுக்கும். ~

திர்ண்டுதனத்துமடக்தையரே தீசாக்கற்பவிருதியுடன்
ய
கருள்பபமுக்கெயுண்ருமம் உளையுங்கெற்பமுளையுமிதே
௩௯3௮
triage gain

Cary,

பக்சமாஞ்ருங்கதோன்றிம் List t_ajeulsslechie
சசககக ப் தோன்றி யுயுமக்குளதேதென்னில் '

மிக்கதோர்சூலை

Pes

யன்று 'விதனமுற்றிருப்பத்ன்றி

titans Bae

தானெனப்பேசலமே. ட

ன

குல்குன்மவாயுவின்குணம்;

: Binding he bOatOheig மிடை வலி?தடுததச்சால
he
அாலவாய்கீர்க்குதித்துக் தருடொதேப்பமுண்டாய்
உ,
சிலமாய்க்குளிருமுண்டாய் சி௮கவுள்வெதுப்பு ,த்தோன்றி

சோலமாய்குழலினுரே சூலைகுன்மவாயவுமாமே,
,

. பெருவயிற்தின்குணம்;,

கருமியுல்கதம்புப்பழ்றிக

;

PG

டு

சாய்மெலும்புடம்புவற்கி

பெருயெவு தரர். தானும் பெருடப்பொருமிவிம்மி

மருவியவுண்டிம்த்றி வலத்தையுமறிப்பதென்னில்
2, அறவதா?் 'தாஷம் பெருவ்யிதேன்னன்மே. ‘

FITS,

: வசட்டியிரும்பலின்குண்ம் வேறு,

புகைந்தேயிருஃபல்வச்ட்சியெலும். 'போதசாக்கரரக்தியென்ன த
தகைந்தேகண்டிச்சேருமிர்த தருகாகாசம்வளர்ந் தவரும்
வகைந்தேஞசச்சுலிளேய தாய் வரண்டாலெஃலாம்வருமிதென

meal anemia aaa

Serie

'பெண்க்ன்பருர்தீட்டின்ஞுனஸ்

மர்தர்மயக்லெமருக்பட்டில் வ்ர்தேயிருமல்புலான த்தம்
அனகற

அபரா

Sete Ge

hmong

Fah

௯

'கன்வந் திரிவைத் இயக்

தாமண,

வாதமிகுமேகடி'கிஷத்தில்' வர்.துமீளையிருமலதாய்

நிதிபயில்சேர்சுசந்தோன்றி நின்றேயிருமத்றோன்றிடுடே . . ௪௭௪
'சன்னிவாதத்தின்குணம் வேறு,
வா.தமும்பித் சர் தானு ம.இப்பறப்பகைக்குமாஇல்
சே.தமுஞ்செய்யுஞ்செய்யாச் செலு த்துகாட்செவ்வேமீளாச்
இதறுவியாதிவெறபுத் இமிரதசன்னிவாதம் '

௪௱௫

மீதுதுவுண்மையென்று மேன்முனியருஸிச்செய்சார் . .
7

எண்ணையின்ப்தம்,

மந்தமாம்பதமதாடுல் வழுவழுத்திருகீகுங்கண்டீர்
மந்தமாம்பதத்திற்பாரு மகன்பதமெழுகுபோலாம்
மக்தமாஃதனின்பாகும் வளர்ந்திடுக் துளசநெய்போல்
. இந்தசெய்யெண்ணெய்வைக்க இதுப,தமென்னலாமே
aon
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சரக?

மக்கமாம்பதமதாஒல் வாத.த்துக்காருமெண்ணெய் -.மந்தமாம்பத.த்திலெண்ணெ யிறுயெபித்தத்துக்காம்.
மந்தமாம்பதமதாக ஸ்ன்ற்றிடும்வியாதியெல்லாம்
..
மக்தமாமில்லாயெண்ணெய் மதித்தனர்முன்னேர்தாமே

சாராள்

திருவைபோம்மேனியற்கே இதறுபுண்னையாற்றும்.
வருமெத்தவாதபித்தம் கய,த்தையும்சோ௫ிப்பாகும்
முருமிக்கக்குட்டம்விக்க ஓற்றிடுஞ்ச.த்திமாக்.த

ன்

மொருமித்துவென்னீர்செய்யுமுனுங்குணங்கண்டிடாயே

௪௱௮

கெற்பரோகத்இன்குணம்-வேற,
படொருமித்திரண்டெழும்வத்திப் புண்போலுதசமிகுசொக்து

~

உருவக்குத்திக்குடைந்தோங்கு மொக்கசுரமுர்,தலைவலிடிம்
வெருவக்கு த் திச்செலக்கடியும் வெடி.த்துப்புண்ணாயே ரடிடுமே.

கிருகப்பேருச பேரியக்க ச் செப்பக்கற்பசோசமிதே
—

உண்மாக்கையின்குணம்,
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கட்டிச்ரூமருக்து,
சோஅந்தேத்முன்கொட்டையும்ன்

ய்ய தவீரிகோரையிலை

வீ நமேள்ளிலென்ணெயுடன் மேவுமா மணக்கெண்ணெொ ய். த௲ரி

ஊறுங்கட்டியதனமேலே ஓக்கக்கட்டிவைப்பிராய்

- தே௮ங்கட்டிததானுடையுஞ் சவனாராணையுண்மைழிதே . ௪௬௮௯
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- உடைந்தபோதுசத்சசம்வைத்து உள்ளேயிருக்குங்கிளவுக8ள்
அடைக்தேவி: _த்திலேவிரித் து .மளவாய்ததிச்சுககளவ்பாசம்”

மடைக்தேயி கத்குளெண்ணெய்சொல்வேன்வளருல்கருஞ்ர்கார்புக
ராம், அடர் தனேக்காரமுடன் அய்யகாராமுட்கொள்ளே
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உளகுக்கத்திநிசாயன்பருப்பு வுடவேல்வெளவால்வருக்காரை
அளக்கும்பட்டைதனிற்சாறு அளந்துவெல்வேறுநீகொண் @
முளைகளுமாஞ்சில்ளவாச்சாச ம இயாசாத்தைசக்குடனே

மிளைக்குமாங்வெமுன்வேண்டு நூலநிமிளைபழங்காலே
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தால்சேர்மனோசிலைதீமுறுவல் கடுகவிவையோர்பலஷஞன்றும் |
. பால்சேோ்முதசலிர்பாவையரே ப்கருமருந்துமலாத்டு SEBS.

தால்சேரேள்ளிலெண்ணெயுடன் றயன்கக்கஹாத் தக்காய்ச்சுயெடு
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விளையும்பவு த Pero Genre Cooma en st தனிலேமுக த் இல்

-விளையுமத்திமுழ்போல் மீடுமிதற்குமருர்துசொல்வேன் :

விராயுங்கள்ளிப்பால்கறகது மிக்கயெள்ளிலெண்ணெயுடன்

விகாயுங்கல்மதமாங்வெமாம் வேதிமேஷர் சான்றேடே
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'தேடே அரசமுன்னைவே சின்னயிலைவெம்பாடலின்வேர்
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பூயாவந்தபஷத்திரமும் பதந்ழேயோடுங் சண்டிரே
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ஜ்ன்வர்திரிவைத்தய2ந தாகணீட்,
டகுகோணிய்படிம் த் திரக்கான். உற்றலிங்கக் தமுக்கம்.
தேடுங்கொவை. $்கனிபோலக் அரண்டு முடைந், சால்ப (௫. த்baadபிலை
்
தரடுஞ்சாறுசூ/ றிஞ்சியிலை |நரி மாவிஷிலச். சாரும்.
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அகைசேசம்மான்வடசாசம் அதுய்யசரஇக்காயரை FBI

இசைசேரள்ளிலெண்ஜெயிட்டுத் ஈபிட்டெரிக் அமெழுகுபசம்
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- தாட்டில்சாரைபவு,ச்திசக்தர னாம்பு கரரைரீவத்தில்
மேட்டிற்புல்லு சான்போல

மெத்கவுஅுத் தயா cool5 5a

பூட்டுமேலஸஞ்சுக்அள்ளே புடைக்அக்கொள்ளூமுடைக்சாக்கால் ட

- இதுவும்பென்த்திசமருக்துக அன்ற,
உைந் தாள்க நீர் ச்கானாபோல கக்கவிசததமும்பாயும்
gin oud 5 pear Gus Sy சுண்டைசமும்புங்கம்வேர்..
அடர்க்தே௮ூலிபட்டையுட னழகுமிளஞ்கருளையின்வே்
மூளமூழே.. ஷு.
ees, தயாடு இன்ஞுப்பாளைய அவும்பா வட்டைசமூ

சமூலமாஞ்சிக் இல்கொ த்தான்:கா.அதானாழி கொண்டு
குழுநக்கக்கடகசிங்கிக. ட்டுங்காரின்புகாரரிக |
_ விழுந்தமாங்கருஞ்சிசிக்தி வேண்டுமேகு௮வை தானும்

அழ்க்ளபிதாமுடின், சான்திரபேதிப்மாகே
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அறேசசக்குர சொன்று. அனைதீதுக்களத்தல்லென்ணெய்
ஈறேயிறுத் அப்பதம்வடி.த்.து ஈண்டுமேதும்பூசவிளய்

ஜாறேதாசன்பவுத் திரக் கான் வளருமோடுக்கான்மு கலாய்க்
் கூறேவெனார்தன்னுனை குடினேமென்றுகுதினரே
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பக்கபெொடத்திர்தி பெளத்திெத்தின்குணம்,
் ப்க்கம்புவு தீ இரக்குணத்தைப்

பகரச்கேளுமடமயிலே

ஒக்சவ்வானவாப்தனிலே ஒடுமெழுமும்பித்தான்க இக்கும்
மிக்கவுள்ளு$, தான்றடி.த்.த, வீங்கு முடைந் துபுண்ணாரும்
இக்குமிரத் தந் சான்பாயுஞ் சேர் ர்ர் சேவலமும்வி: _ வொண்ணா
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் மீக்கபெள ,ச்திரத்தின்குணம்,

ஐ.ன்ணாக்கடுப்பும்வவிபெடுப்பு- முண்டாயிருக்குமிது தனக்கு
ம சான்னேமாடா தோடையிலை

அ_யயாநொச்ூயிலைச்சாறு

மின்னேகொழுக்துமிலைச்சாறு வேரில்லாக்கொள்தான்சாறும்
தென்னேயெள்ளிலெண்ணெயடன் தேவதாரஞ்சொன்னாரே ௮௪ஏ

- சொன்னாருடனேஅ௮திவிடையஞ் சூட்ச நுரையுஞ்வேகமும்
மின்னார்சக்குசதைகுப்பை மேவும்விடையம்விளாவரி௫
. இன்னஞ்சசக்குகஸ்.தூரி பியம்புகன்னா்பற்படகம்

முன்னோருரைதீதசுடைடிருந்து: மொழியைக்கேளுமாதாசே
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சொன்னோமிடகம். தவச்? சையுந்தஅுய்யசா௮ஒசண்டு
மகின்னோண்டுபலமிசண்டு மேவியரை த.துசகரைத்துவடி

சன்னேர்மெழுகுபதமாக்கி நன்ளாய்ப்புண்ணிலிடுவிசாய்

அன்றேசொன்னோம்கோய்களெல்லா மசன்அபோகுங்கண்டீரே
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புண்ணிலிடவேயோலையும் போதீவலிக்கும்வீக்கமும்போம்
_ சண்ணுஈதாரைபவுத்திரமூம் சால்லாக்கட்டிகளுமாறும்

,திண்ணமிது.தர்னென்றறிந்து. வெனாருரைத்தார்வடபெரழியில்

_பண்ணும்புலவேரர்தான்பகர்க்தார் பலிக்குமுறைதாள்கண்டீரே- () செற்பவாயுலின்னாணம்-வேறு,
இருமிவாதமுமுகுவரை

பிடையுந்தெறிக்குஞ்சந் அடனே

.்

ப கருவுமழியுங்கட்டியுண்டாங் கனத்தபுண்ணுக் அவாலையுண்டாம்.

பொருமித் இரையுங்கெற்பனமும் பின்னுந்அுவாலைய ண்டாழே
ச்கலவியா திகெர்ப்பிணிக்கு௭ ஹ்ணை,

உடலேகடுக்குமயக்க(முண்டாம் ஒக்கவூட்டிவயிற்கோகும் மிடை யேகடுக்குக் சலைகோவுமிமுக்கு ஞ்சந் அவயி.நா அம் இடமாய்ச்சேர௮செறியாது திரண்டுவயி.றுன்பொருமும்

அடவாங்கற்பமிதுவென்ன அறைந் தாம்பெரியோர்ருனிவோசே
செர்ப்பிணிக்குசித்தர்களெண்ணெய்,
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. முனிவோருரைக்தசஎண்ணெய் தனை, முயலச்கேளுமோய்குழலே
- இணியகளஷீப்பால்கஃஞ்? இவ கும்வேருங்கேப்டிவேலி
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ஜ்னியோன்வெள்ளைக்காக்கணம்வேர் தக்கவெருக்கன்வேரு
சே
கனிதமாகச்சவியதைக்.. கடுக்காயஞ்சங்கூட்டிரே
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வேறு,

கூட்டியகரியான்றன்னில் குண்முளமஞ்சளித்து!
காட்டில்வாழும்பழம்புளியும் ஈல்லவுள்ளிநேர்வாளம்'
கர்ட்டில்வாமுமிளகுடனே 2 கரியசரங்க ழஞ்செண்டு.
தேட்டமாமணககுஎண்ணெய்' 'தெளிர் துநீர்சாமிதேடே
தேடிநீர்கள்ளிப்பாலை
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றெக்கவேசமஞ்சகொள்ளும்

கூடியேஎண் ணெய்தனைச் குண்த்து,டனெசித் இறக்கு ,
காடியபதினேழுகோய் நயமுடன்தொள்விராஇல்
மூடியசெர்ப்பதோய்கள் முுறிர் அபின்னேடுக்தானே '
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ம்லடி.கள்குணம்-வே௮ு,

னக தீதியன்றிவாகரீமா மானதோருக, ச் திலான்.
ச்கஜ்துடனெழுர்தருளிச் செய் திடுஞ்சமையக் தன்னில் .

செகத்திலேவெசக்திகள் திருக்கலையிருக்குகேரம்
ட்

அகத்தியன்பாதம்போற்தி யன்புடனருளுலாயே

மல்ட்டிகுணல்கூருனெறது,
அருளுவரசருளேகேளும் அக் ,தீதிமாமுனியேயென்னி
இருவருணா௫லந்தான் சேர்ர்திமொந்தர்க்கெல்லாம்
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்

சலிக்கம்காட்டிய அ.சன்னீர்கல்லும்போட்டுக் கொ அல்லு த்துப்
பலிக்தநீரும் சுடிப்பிரால்பாவும்புழுவும்கிழுக்கிடமே.'

» Gade,

: புன es (ன்வற்வ்தொலிங்ல்யப்பொருரனல் என்னிய Past
கனமேயுள்ளசிறுபிள்ளைகையாற்குறித்துவாங்கெதைச்
சனமாம்புசும்பால்விட்டமை த்துச்றர் சகையாலேவாக்
இத்
இனம்தானாலுகாள்குடிக்க த்திருமென்றார்செந்இருவே
: ௫௱௰௪
கெர்ப்பிணிக்குவர்னலட்சணபே தம்கூ௮ன்றுர்-வேறு,

a சந்திருமானே கேளூஞ்செகத் ் தினில்ம; ணிதர்க்கெல்லாம் .
வச் இடும்தோஷமேழுவகையது' சொல்லக்கே ளே

கந்தவீழ்கு மலிஞர்க்குக்கறைபடும்குன்றிபோல: ்
இத்.தமாக்கு ணமேகண்டாலிவள்பிள்ளைபெறுவள்தானே
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தேனிதம்கறைபட்டாலுஞ்செங்கழுகீர்ப்பூப்போல
அனதோர்ஞுணமேகண்டாலவள்பில்ளைபெற்வுமாட்டாள்
ஈனமாம்புடைவைதன்னிலிவள்கறைகமழுவிப்பார்த.கால்

ஊனமாய்ப்பற்றிரிற்திலுயர்பிள்ளேபெறவுமாட்டாள்

.
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கறைய்கைக்கழுவிப்பார்த்தாற்க.றுத்து.தீதான்௧௮த்.தரிய்லல்
குறைவில்லைபிள்ளை யுரைடாய்க்குண்டுடன்பெறுவாளென்றம்
நை றகமழ்வேதம் தன்னில்கான்்முகனருளிச்செ ய்ஜார்
மறையவர்மு னிவாகூடி, வாகட,தாவிற்சொன் ஞர்

2௪

ஒல

BHAI திரிவைஇயசிக்காமணி,..

இது

் பிணிசக்கபோலத்தின்குணம்,
் முகமதுமலமூம்திய்க்துமுிழெனவிளைவேயென்( ரூல்

BED அடத

$ர்போல st Austere pis5 Bt BLD

FE முனேருமுள்ளேகானுக்கயங்கியேதலையிற்கு; த்தும்

அ/கழுடன்குளிர்மைவர் து.௮0த் சபோதுடல்கனக்கும்
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் வேறு,

கடு க தஅழமுற்துகு௭. வம்புடனேகடியபிடரிகடுத்தீ.துகோஞும்
எடுத் தசபோலம்பி னிசமேஎன்றுகெளதமமுனியும் தொடுத்துவுரை, Sat ணமிதென்று சோன்றும்புவியில்மகிதருக்கு

அடு, த்தோமி கணைக்குணமிதென்பாரறிந்து தெறிந்து கொள்வீசே.
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காலும்க டுக்ஞுமுடல்கு தி.தும்கண்ணுமூக்குதமஞ்சளிக்கும்

மேலுமிகவேலிழுதிவிடும்மிகுர்தேமண்டை £ழும்விழும்
கோலஇசத்தம் சான்விமுக்

கோச ணு முகழும்ரு ௮கு௮க்கு

மேறுக ஞ்சினதுபோலமிகவுமுறக்கமில்லைய ய்சே

௫௨௰

பினிசக்கபோலத்திற்கு, முக்கூட்டுக்கடைசரக்குக் க.௮டருர்,

கொர்தார்குழலே ஆமணக்குக்கூ.அமாலினெய் யுடனே
- இக்தாகுலமாமெள்ளெண்ணெய்ே'கடி மூன்றுமொருகிறையாய்

தத்தார்முலைப்பானவின்பால் தக்ககடுக்காய்ரோசனியும் : a
வக்தாரு
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wire

உடனேசுக்கு தீதான்றிக்காயு
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tin அரம்
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வங்கமுடன்

கடி.யமல்லிசிரக, மும்கனத் ்,தசெல்லிப்பருப்புட்னே
துடி சேர்க ரியசரகமுஞ்சொல்லும்ட ராம்புகாசரிச

படிகொள்வேலிசச் சனமும்பகரும்காசம்விலமிச்சை “5
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பகர்க்கோஞ்சாக்குக்சழஞ்சகொள்ளும்பைய த்அம்பைைவேளை

உகந்தவேைகாய்வேளைஉற்தபொன்னாங் காணியுடன்
மிகுக்தகுமரிஅனெமேவும்கடியவல்லாரை
HEH ede
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paapetes srenypeieg துட னே

மி; குக் தகன்றுக்குஸ்றானு மேவும்ததாயைக்கொன்று? ஜும்
திகுக்த.அரைக்னேச்யுடன்றக்கதாழிலிழுகிலையும்

Bem.

தின்வர் இிரிவைம் இயர் தாமணி,
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மு்தகூர்தல்முதியாரு மூனையாம்தேவ காரமுடன்

்

ட௨௪

DIE Kelp லிவல்லாசைவளரும்இசக்தகாயகமே

சொண்டான$ிழங்குமிலைமருக்அ கூட்டியிடி தீதத் சனித்தனியே
கண்டாஞ்சாறுதன்னுடனேதயலாயி ரண்டுமொன்ளுக்கிக்
கண்டேவெயிலிற்காயவைததக்கடி காயெண்ணெய்தான்கலக்து
Rog
பண்டேஇியில்வேகவைத்அப்பதமாமெழுகுபோலிறக்கே
பதமாமெ அல்கி ரம்ே sii agi தத்தேமுழுவெருவீரால்

9:
இதமாம்கபோலப்பினிசமுமெட்டுக்கு த்தூ
க் மண்டை தனில் -

'விஈமாஞ்செத்தில்கோவுகளுமேவும்பிதீதமுகலாக
eae

மதமாயோடுி ஞ்ஏவனாருமாறும்சண்டாய்மடமயிலே .
அவைவாடுவின்குணம், ச்

இடையேகக்கும்பலகாதுமேல்க்கு த்தும்கிறுவிறுக்கும்

(டாம்

குடைச்சலெடுக்குஞ்சு ௮ுக்கென்னும்குழைகீகிதுமுறுக்கு முணவுண்

துடைசேர் சூவளைவாய்வ
து, கான்தோளும்கடுக்கும்கண்டிக்கும்
மடைசேர்காஇும்கடுக்குமுடல்வற்ேே BGS த்துமுண்டாமே

௫௨௭

கடுத்த ப௫ியுமெடுக்காஅுகாணுமடியில்வயிற் சரந்.அ

அடர்க் துவீங்கிக்தான்கொள்ளுமண்டம் கானுமிகவிறங்கும் '
சோடர்ந் துகடுக்குமுடம்பெங்கும்அயாம்காணக் குதி அமுண்டு

மடாத்ே தயறக்கமூணு ப மில்லைவாய் தான்வெடிப்புமிககா.றும்


தாறுமலமும்வற்றி 'ப்போம்கண்ணும்பிரமிமேகமுண்டாம்
மீறுமண்டவாதகழுடன்மிக்களூலக்கழல்வா, தம்...
்
கூறம்ளெயேயின சனிலேகுணமாய் விகாயுமெனமுனிவர

ே

வ எவர் 'இருவாணைசொன்னார் சொன்னார் சொன்னே
கலியாணக்கு, தம்-வேறு,

தி ருஃசள்கலியானச்பரு,நகமென்னுஞ்
செப்பரியநெய்கடரி As snes”

பெருமல்லிபேசாமுட்டிசிதறாமுட்டி
~

பேய் க்தூமட்டி நன்னாரிவிலாமிச்சோடு

இருவேலிுவழுதியாடாகோடடை

.
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தன்வர் திரிவைத்தியச்
தாமனசி,

ரலி...

மருமேவுகாலந்திகொல்லன்கோவை.

்

ட

் வனர்கிலத்தின்ப்ண்னையுடன்லட்டகத்துத்தி

Ano

வட்டமிகு ஞ்சத் ் இச்சாற் கண்ணீ, ர்மிட்டான்
evar (Lp;தவன்னிமுன்னைகுமிழ்கெரி ஞ்ச

மட்டவிீற்பாஇரிமுல்லம்பேய்ப்புடோலும்
வள௱ல்லிக்கழங்குசெப்புநெரிஞ்தொனும்

முட்டமுறும்வெள்ளறுகுசெங்கத்தாகி

.

— *

முயலுஞ்சிவனார்வேம்புகுளத்தித்சொட்டி,

'இட்டமுள்ளகானாக் திசென்னவசை
த
சிழபுலிதுடக்கிளாசெப்பக்கேளே
உட,
ட
|
செப்பியசெங் Gang. a லியசசு பூவசசாம்..

இக்கு

... திதப்புளதாமசைஎண்டுபலமேபத்து

ஒப்புடனேதறித்திடி த்துமிடாவிற்போட்டு
ஒக்கவேபிரு தூணிகீரும்விட்டு
ட்
மெய்ப்புடனே மெட்டொன்ய்வற்றக்காய்ச் 2
மெல்லிபரேவடி. த்துகெப்குஅணிவிட்டு |'
இப்பிலியேலம.ரம்சொம்புலவங்கம்

சிறக்குஞ்சா.ததிரபேதிரறக்கத்ேே தடே'
i

சேடாய த BGA
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வேறு,
இப்பி MapercsA அழேச்சூ..
2

காடரய்பெரியகுரும்பியுட்னல்கும் தகரைவா இழுவை
கூடாய்ம, ஞ்சிட்டி மரமஞ்சள் குலவு ஞ்சுக்குமிளகுடனே

்

சோடாஞூங்கலெரி 1சிபுடன் அல்ற்ரும்வெட்பாலையரி oes Tei ளே

கொள்ளேயிம் மியரி களைய்குலவும்பிஞ்சம தன்பூவும்.
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விள்ளேமர் தளம் பூவும்வீத சமாம்காகப்பூப்பச்சை
அள்ளேேவ, FUT (plo SCH

LOD) ,தமரமேதை

அள்ளேகொழுரிர்கர்கொள்ளிபடருஞ் சக்கழிஉலக மே.
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அடரும்கச்சோலம்பல்கம்பாளை இனமே) தேஷ்
படருங்கோரையரிசியுடன்பகர்பேரிஞுஞ்சுமுக் ் இரிகைதொடருமச் Seng Bb po, த்தை சொன்னோம்வேள்ளிதே, த்தமும்
gegen, Caer
pam usally னுகுசட்டம்
இடு
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தின்வந்திரிவைத்தியசந்தாமணீ
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வேறு.
சட்ட மிருக்கலைக்கொம் புசாவிசபத்திசம்
சந்தனமுஞ்சேகமுமிச்துப்போடு
—

மட்டவிழும்படிக்காரம்னேக்காச
மறுபடி.யும்லெடியுப்பு௮வசககாசம் .
இட்டமுறுபடி காரம்கவச்சாம் தா

னிசையும்விடகராமுடுல்குக் இரிக்கம்
கொட்டமரும்கல் ஓப்புகோரோசனை
'குங்குமப்பூகஸ்தூசிகல்லுப்பாமே

:
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டதா அர்மருந்திட்டுக்குச்சிட்சைபரிகாசம்கூ.றுனெருர்,

அமேகருஞ்சேகமுள்ளிபரத்தைமதன்பூசெண்பகப்பூ
வேமேவெளுக்தபிச ஐுடனேவிதமாம்போளமேசண்டம்
நாமேசொன்னோம்கீயசைத்துஈன்ராய்க்கரைத்துக்யொழம தில்

இமேல்வை ததமெழுகுபதம்சேரவெடு 'தது.க்கொள்வீசே
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“ கொள்ளுமிகு ற்ஞு.த்தீரும்கோய்கள்குறி 'ததபித்கம்காற்பதும்போம்
விள்ளும்பிரமியம்கயசோகமேவும்வறட்சிபிதத்றுபித்தம்
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குலவும்திதிப்பிலியும்பாலைவேரும்

நாடி.யுதோரிருவேலி௫த்தமல்லி”

:

ட்

நன்னாரியமுக்கிறாநயக்துகொள்ளே

குலஞ்செ.றிக நீசாரஜைவேமல்லிகூட்டி..

தனறாகவோரிசண்டெபஞ்சு நாக்க
உடு

ர்

Gee

தின்வம் இிரிவைதநிய9க்தாமணி.

ராம்

செயல்பெறலே௮ரை4 அரன்றாய்க் யொழிக் தன்னில்.
இ பெறவேறீரிறை த்துநெப்யும்விட்டு.
* உயர்கரும்புவெள்ளரிச் ச்காயாவின்பா. லும்
“eine Ou aeசெல்விளரீராடாே தாடை

்

பகர்முசக்கைப் பூசி ணிக்காய்ய பரித்துசொள்ளே

இடு

. வேறு, ்

இகள்ளுஞ்சா / ஒவ்வொன்று. குலவுசாழிிரண்டுசெ சாள்ளு
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சந்தமிகுக்தவளர்கோஷ்டக் தக்ககாரம்௮இமதுசம்

லாக

.

கக் கமிகுஞ்செஞ்ச தனமுங்க இத் கஞாழல்விளாவரிச
அந்தவெட்பால்காகப்பூ ௮சத்தைமா த்தின்மஞ்சளுடன்

முக்திரிகைபேரிஞ்சு முனைக்குஞ்சாக்குகழஞ்சுகொள்ளே
்

௫௬௨
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சச்சோசமேமொன்பஅவாம் நல்லகருஞ்€ோகமெட்டு
மெற்சீர்கோஷ்டங்கழஞ்சஞ்ச -மேவுங்கடுக்காய்கழஞ்சாறு
சொற்ச்மோதங்கழஞ்சசக்கு

துப்பகழஞ்சுயிதுகாலு

்.. உர்சீர்திப்பிலிமூத்சழஞ்சு வுசவும்வ சம்புபிராழன்சு....

௫௬௩

தன்வர் 'இரிவை,த்இய9ந் தாமணிடம்
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இருக்குங்காயபொருகழஞ்ச இதவோடெடுத்துப்போடி செய்து

பெருக்ககறுகெய்காழிலிட்டு பிதகுமெழுகுபதம்வடி.கற

தருக்கபெடுத்துக்கொள்விசாப் தக்கரெந்திவாத்தியம் போம்

தஇிருக்கொள்மாலைதனைபணியஞ் செனாசானையுண்மையிதே டு ௬௪.
சூதகம் வுடைக்ககெயம்.

சொல்லும்பூசணிக்காயாந் -அய்யவெவ்வோர்கர்ஜியதாய் ்.
வல்லபசும்பாலிருகாழி வளருமிளகுமுர்காழி . bani,
தல்லகெப்தற்திழங்குடனே கற்முமரையீச்சங்குரு5௮7
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தன்னார்நெரிஞ்சிப்பேசாமுட்டி. கல்லபண்டிக்கோவையுடன்

பூ.

. பொன்னேதேத்தான்வாரியுடன் பூனைக்காலிமுருங்கைய்
்
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“செல்லகாரிக்தெங்கு: னே தி,த்தாமுட்டிகன்னாகி

சொன்னோமோரொன்றருப்கமாய்த்

அகளுஞ்சரக்குமண் திவி.

மின்னேயேலமிலவங்கமேவும்பச்சைசந்தனமே.

௬௯
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—

கொள்ளாய்சரச்கு௮ரைத்தெடுத்து: கூ அுறுகெய்காழிவிட்டு
எள்ளிலெண்ணெயிதுகாழி.யிட்டுப்பதத்தில்வடி SE HES
துள்ளசூதமிகவுடைக்குக் அய்யகெற்பந்தான்விளையும்.
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கள்ளேபொதிந்தமொழிமாதே கருத்துவ்ளறிக்அுகொள்விசே Benge

இரத்தபித்தகுன்மத்துக்குஅமுர்தசஞ்சலிகெய்,
முல்லைபாஇரிபெருவாகை மூட்காவேளை௫த்தாம்ட்டி:
- நல்லசந்திற்பேராமட்டி. நல்குங்கண்டகத்திரியும் .
வல்லவாடாதோடையுடன் வட்._த்திருப்பிசிறுரோ
சொல்லுஞ்சறியவழுதளையுஞ்:சுக்குந்தக்ககாளியமே

'

்
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. தக்கநாயுருவியுடன், சா இக்காயுமதிமதசம்
- மிக்கதேவதாரமுடன் மேவுங்கற்கம்பேரீச்சு

ஒக்ககோஷ்ட்ம்காவல்விரை வுதவும்வெள்ளிகோத்திரமும்

ச்

- பக்கச்செங்கழுகீர்க்ழெங்கும்' பகரும்விழாதீதிப்பிஞ்சடடனே ௫௬௬

. . பிஞ்சங்குடசப்பாலையுடன் பேசும்வெட்பால்கருங்காலி
GEL டரதேவேர்பட்டை அழகாயிடி. த்.துநிர்வார்த்து.
வஞ்சிமதிவேகாலோன்றருய் வைத்தேசாய்ச்சீயிருகாழி

_

ஏுஜிஞ்ஈம்சம்பால்செய்காழி விட்டுப்பதத்தில்வடித்தருக்தே

்

௫௭௰
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தீன்வர்இரிவைத்தியசந்தாமணி;

நத

அருந் தும்பிறகுபித்தகுன்ம மனவுமிரத்சகுன்மமுடன். . -

திருக் துமவர்க்குவிகாசமுடன் செய்யவாசியொடுக்கமும்போம் :

பொருக்துமருக்தைஅருக் துவிசாய் போ தவலமுமிகக்கழியும்

*. முருந்தும்ககையருண்மையிது முனிவோர்சொன்னமுநையாமே
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“ பில்பகுன்மத்திக்குஇஞ்செய்:...இஞ்ச்சாறுகானுழி யிளரீர்சாழிவெள்ளூள்ளி .'

அஞ்சப்படாதேஒருகாழி ஆன கெல்லிப்பழகாழி
தஞ்சமறச்சாத் தாவாரி. தண்ணீர்நாழித்தாமனாயாய்
மிஞ்சம்வளையம்ஒருகாழி மேவும்பசும்பால்காழிய Cs

Gera.

மேவுஞ்சசக்குவகைகோஷ்டமிக்கயேலம்வெண்காசம்

கூவு:இிக் தூதற்?சங்கொத்தமல்லிதிப்பிலியும் .
இன்த
தவுங்சொம்;புவசுவா௫ அயர்சேங்கொட்டைபெருக்காயம்:

.ட௭௩

தாவுங்கட்குஓசொன்று தக்கசழஞ்சுகாழிநெய்யே

கெய்யே மெழுகுபதம்வடித்து நேசாமெ ரரருண்டலங்கொள்ள
மெய்யேலயிற்றுவலியுடனே

மேவும்வியாதி௮ஷ்டகுன்மம்

செய்யாஇிரட்டிப்பி லிகையுஞ்செறியாப்ப்புளிக்தல்தினமாறும்,
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&யாவுண்மைவுண்மையிது ஆனமுனிவசருளினசே
கி ர் Beas
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கல்லவெள்ளவுகஞ்சாறு

தீ தித்கு௮ துகசெப்-வேறு; ்
கானாழிமஅசங்கோஷ்டம்

'மெல்லுமிருவேல்விலாமிச்சி மேவுக்.தகரம்சண்பகப்பூ
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சொல்லுஞ்சந்தனஞ்செங்கழுகீர் அய்ய$ழங்குஅத்திமுகழ்

வல்ல்மிச்)ஆலமுற்வகையாயோசொன்றொருகழஞ்சே:
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களஞ்சேகொண்டு௮ரைத்தெடுத்து கருஅம்ஈறுகெய்காழிவிட்டு

- அிளஞ்சேர்பசும்பால்காழிவிட்டு மெழுகுபத:எய்த்தான்வடி த்து

்வளஞ்சேர்நெய்யைஅரூக் துவீராய் வாருக்செக்தவளர்கரப்பன்
உளஞ்சேருடலைவிட்டோடுமுலகோசதியவுணத்தோமே

௫௪௭௬

் பிசமியத்துக்குபேசாமுட்டி கெய்,

பதினெண்பலமாம்பேசாமுட்டி 'பகருஞ்சமூலக் தளைக்கொண்டு

மதியாஞ்சாசணைதெர்ப்பையுடன் வளர்மாவிலிங்கைநீர்மிட்டான்

புதசேர்பச்சைத்்தண்டானும் புல்லுங்இழக்குகிலைப்பனையும் *
கதிசேர்புன த்தில்முரு்கையு௪ தவிலுமிலைவேர் கெரி ஞ்சிகொள்ளே
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அன்னர் திரிலைத்திய 9ம் சாமகணி;

கொள்ளே ருக்கி த்தானிடி. ற்... a Oigralfiant das
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செள்ளுமாஞ்சில்கல்ம, தமாச் தேலுந்சேவதாசமுடன்
விள்ளுமனுச மிச்துப்பூ பெவக்கங்கார் கபி லலிபே
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சொம்பேமேதுமிலுப்பைப் (பூ:குலவுமத் இ இப்பிலி ayes

சம்பேபூனைக்காலிவேர் கற்முமரைய
அம்பேகழஞ்செயரைத்தெடுத்து

Paley

மவளையமுடன்
அனமெழுகுப சம்வடி oa

வார கீருஞ்வேஞர்தன்னானோ :

eens: ர்கும்பிசண்டையெம்,

௫௪௯
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பொடு கலைகையாச் தகமாமுள்ளி பொருக்துசெச்சிஃமாண்டையட
வீமேசதுரக்களிர முருங்கை விரு: ம்புமெருச்கு REV GH AD

(ன்

கொடுமேகுப்பைமேனியிலை 'கூறுஞ்சாரணை கொண்ட Bon Gen

எடுமேதவ்வொன்றிற்சா௮ு. யி வும்காதிகொள்ளிரே
கொள்ளீருள்ளிப்ல மன்று சூலக: வகடுக்காய்த்

ட்
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ப்ட்

உர்ளேோசுககுபலமிமண்டு வரை, சே தாமுட்டுகாசெடையாம்
மள்ளேயிதுவுமரைக் தூக்கனாத து ௮னஇயாழக்தான்கூட்ட
சள்ளேயெண்ணெய்கெய்சரியாம் (எம்ரண்டச்தெண்ணெொ்யுமி.

உரிபசுக்கு இப்பிலியு மூ.த்தமிஎகுமோதசமும்.
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.

தெரியுங்கொடிவேல்பெரும். காயஞ்செக்காரமிர்அப்பு

அரியரூகமத்தித்து அரைத்தூக் னாத. துக்யொழத்இல்விரயக்சாய்ச்சிபெழுகுபதம் dant. aconiroru

0

புதைத்தே'தவைத்அதருமா தம் போனபிறகு கானெச்து
இதைத்தேகாகசு௮ளவருகத வி தற்கு, த்திருக்கியாதிகுன்மம்
க.இத்தவல்லைபிலிகையுவ் கரு தூம்வா தனான்மமுடன்

2. HSC ou இிசாசனான்மமட Can Oe, த்தம்பிச்சமுமே

ப
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வயித்துவிபா இக்குசறு, க்க ச்திமுஎள்ளேம்,-

மூரளுஞ்ச சயின்வென்ளுள்ளி' முன்னேபலகாற்புதுவ சூம்.
இரஞுக்துவைத் த்அயிருதாணி Denial டுநா ளென்றுய்
. .வூரளக்கா, டக, GO 50.5த்.துவார்க்குடிருக்து. ௮௮, கனைக்கேள்
இரளுப்புனத்க், Pee
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ங்சையின்வோசொன்ே ஞமிருசரமிஎகு0. காசு

(௫ ரா

தண்லர்திரிலைத்தெச்தாம்களிட

ரர

கொள்ளுக் இப்பிலிக்சல் (லுருவி கொடியவேலிமண்திஷ்டி.
-. விள்ளும்பெருங்காயமிந்துப்பு மேவுகாட்டில்விளையுமுயபு.

வெள்ளைக்காக்கணம்உட்டத்திருப்பி கிழுகுமத்ைகுடவளைவேர்..
உள்ளிமுட்காவேளைமுன்னை வு.தவுஞ்செவ்கிசிறுமூலம்

சிறுங்கார்சமதிவிடையஞ் செய்யுங்கடுக்காயோழிஞ்சில்

டட

,

கூறும்ரெய்க்குக்களஞ்சிகருள் கோஜிச்சாறுங்கூட்டியபின் —
பானுநிலத் தில்பண்ணையின்வேர் பசுவின்பால்கேர்வாளமஞ்சு
ஊ.றுவெள்ளையாட்டுப்பால் ஒக்க றுநெய்காழிவீடே.
0௮௪

- விட்டேசாய்ச்சிமெழுகுப்த மேவிவடி.தீதுவு் மீசாய்
கட்டமாக்னாம்விஷமேகம் நடுலவேசெய்யும்பிறமேகம்
மட்டமேற்கவிசைபக்க மகோதரகுன்மனாதம்
அட்டகாசம் ஆமசூலை ஆமசோகம் * அமரிசத்தே

ன
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அிஞ்பானங்கள்,

. ிமருங்குன்மம்கவிசைகையும் அங்குர் இிமிருக்காகமும்போம்
திமிரும்குடலில்பிட்டானால்-கெட்யிலகூட்டேசண்டமுத்து
் கமருங்கழுதைகோமிய மும் கருப்புக்சட்டி அசப்பொடியும் :
ஈமரும்புன்னைவிலாகூட்டி. சல்லசெய்யில்தானருர்சே
௫௮௮.

. ப்டாதிமோர்சுடுகு.
bea

ogy

Pare cart புசமுஞ்செம்பிராகையின் வேரி

காங்குவட்டத்திருப்பியுடன் குவளைகொன்றைகருவேம்பு

,தங்கம்புனலின் முருங்கையினவேர் தக்க௮ூலின்சார ணைவேர்

அற்குசொன்னோங்கல்௮௬வி அடர்சாய்வேளர்ச்தைச்சூரி

6௮௯

ட

ரிச்சேழுட்காவேளைவேர் நவிலுமுக்சசட்டையின்வேரும்

எித்தேசெவ்விவுள்ளிமுன்ளை வெஸ் ழுக்சம்வசம்பு/
,த்தே௮இவிண்்டயமூடன் பலம்சாற்பலங்கொண் Cassa
உத்ே583% DG MRM
Hyd PEGSHUSHMG FHI டே

ட்ட
Baad -

வடி த்தேபசுமோர்அன்காழிவா காய்ப்புகட்டி.க்கள்றுப்பு
தடி த்தேசக் தனம்பலங்கடுக்காய் தக்சசுக்குஎண்பல்மே

எடுத்தே

ருர்சதயசைத்தெடுத்தா இவுரு: இசநிமமர்ய்ப்பின் .

அடுக்தேநெய்புமெண்ணெய்கிட்டு அழ்காய்க்யொழஞ்சண்டரே (
ச் HOPES

erate gs

BG.

௪ம்,

.

ட்தின்வர் இிரிவை, Rube ariel,

~

சண்டீர்கடகுபதபா? சுக்குயிந் தவிருசேம்

soy
oy

க்ண்டீர்கார்தம்பெருங்காயங் கல்துமிளகுமோதகமும்

செண்டேதிப்பிலியொளிமஞ்சள் செய்யும்அ!த்திதிப்பிலியும்
நன்றூயுப்புயவாச்சாசம் நலமாய்க்களஞ்சொதுகொள்ளே ' டுகஃ

ஈலமாஞ்சரக்குப்பொடிசெய்து

ee

சலமானது சான்வற்றியபின் தக்ககடுகுப்தமாக்்க

பிலகாயிறக்பெபடாதிகெய்யில் பிரியுங்கடுகு தின்பீராய்

extn ase

குன்ம

சமரா

ன

RASTA

,

௫௯௩34 :

பண்டேசலகபிலிகையும் பகருக்சோசலியாதிகளும்
விண்டேயஷ்டபிலிகையும். விறுமாகைமேங்கவுசை
துண்டேவீம்ல்குடல்வாதர் துய/வெண்மாஞ்சூரிதும்பை”
கொண்டேபகுவைவுளமாந்தை கொடியவூமைசூலைதீரும்
Cae

epahrasBiaG.
இர் ததக்லப்போருக்கம்

சக

ன

மிளகுக்திப்பிலிமிளகுகள்ளி

'அந்தகடுத்காய்ரொம்பதுவும் ௮௪ம தாகங்கொடி வேலி...
இக்தைக்ணெங்குமாவிலிங்கை தேடுங்கடுஞ்கிலப்பனையும்

பிந்தைசெறியும்படிகார மேவுந்துரிசிபுண்ணாக்கே

.

Bald

மேவுசாசணைக்கிறங்கும் விஏல்குங்கொமுக்அ௮ திலிடையம்.
தவுஞ்9அகல்லுருவியின்வேர் அய்யகார்தமொளிமஞ்சள்
தர்வுந,4்ை Sa Boi Gy Aus

Sceptre

SEEFOSதயோணா ண்

__

'தயும்.

கருஞ்சீசந்தேல்காய் Agar -

டுகள்

தேங்காய் ச்சாறுவார்த் தரை 3g) மேனெல்கெம்றல் த்செட்டி
_ பாங்காஞ்டித்தாமணக் செண்ணெய்ப் பகாவார்த்

வேகவைத்த:

தாங்காமெண்ணெயிறக்யெபின் 'தக்ககஅ கெய் விளக்கெண்ணெய்வி

வேங்காயடுப்பில்வேகவை ததுவே றோர்பரண்டமினி, த்தேடே, (“க
தேடேபளையினமுச்சாம்பல் இகழும்சருப்புச்கட்டியுடன்.

அஆடேமுட்டி யொன்றுவிட்டு அழசாய்
'
ப்பாண்டச்கானமைத்தூ

,தடேசடுகுபதமிறக்இ தயவாய்க ந்இக்ருந்ததளை

நீஅள

ஆள்

ட்ட பட தத

கன்கோப்க

வை வய வ அய வக வதய ய ஆவ

டுக் ie

-

ல.

ஒழ

உரு. இ

தன்வந்திரிவைத்திபசிக் தாமணி,

௱உ௧

சொல்லும்விபா இபிரைச்சல்குன்மம் அயர்பிலினயும்புளிதேக்கும்
நல்லத் தகுன்மமுடன்ஈலஞ்சேர்குண்டலலிவாதம்
'வெல்லும்வயித்றில்வியா திகளுமிகுர், தமகோதசவிஷூம்
௫௬௯

வல்லவயித்திலிதுவகலுமாஅம்கண்டாய்மடமயிலே

மஉமாமயிலேயிஇற்குடிநீர்வட்ட ச்eller Greig,
அடைவால்குறிஞ்செரண்டையுள்ளிஆனக டுக்காய் கொத்துமல்லி
இடனைிசண்பொவ ட்டைசெய்பபுன்குமுருக்குடனே
மடல்சேச்முத் தக்காசுசுக்குவளாகாவளையு ண்டிருஈழஞ்சே.
௬௱
இருக்கும் சழஞ்சுவேர்கொண்டுஇருகாழிகிருமிகவார்த்தர

பெருக்கக்காய்ச்சிச்சரிபங்காய்ப்பேணு ஞ்சந்தியந் இகொள்ள
உரு க்ஞூம்வயிற்றில்வியா தியும்போமோடுமுடலில்நில்லாது..

-

திருக்கொள்மாலைதனையணிந்தவெனாசாணையுண்மையிதே

௬௭௪,

பஞ்ச திரவியநெய்*
பஞ்ச இரவிய Retinitis ரக்கேகளும் தயிர்காழி
மிஞ் சம்கோமயமிருகாழிமிக்த். கபசும்பாலிறாகாழி

கெஞ்சேசாணிச்சாற்காழிநெய்டும்காழிகிசம்பவீடும்
இஞ்சிச்சானம்ரும்பட்டியிரு க்குமாதப்பழச்சாறே

௬௭௨

மாதேசாற்றிலசைத்துக்கரைக்கும்வளருமருக் அறு BEG

கோதேகிலத்இல்வேம்புடனேகோஷ்டம் திப்பிலிக கெகாயும்

போதேசுக்கு மிளகுநெல்லிபொருக்தும். தான்றிசாரணைவேர்

தூதேமுள்விபுண்ணாக் னெவேர்கோன்றுஞ்வெலை ,தகொச்அு:மல்லி()

கொத்தாம்வெள்ளைக்காக்கணம்வேர்குலவும்இர்.துவெள்ளுள்ளி
உற்றதாழிசர் சனமுருயர்க் தமஞ்சளசப்பொடியும்
சற்றேகருப்புக்கட்டி.யூடன்சரியே யோரொன்கிருகழஞ்சு

oo 5G prea en

கரா

UGE ANG. FAH

ES, சால்பாண்டுரோகம்காமாலை

பன்ற .திதேபத்.இலருக்துவீரே..

0:

விதித்தால்வா கசோபமுடன்மிக்களுன்மம்பெருவயிறு
கதிச்தசோகைகீர்மாலைகவுவெப்பின்பாவையும்போம்
சூதித்ே சபோரிமுடலைகிட்டுக்கூறு ஞ்ச வனர சன்னனை
-

௬

or ௫

தன்வந்திரிவைத்தியசிந் தாமணி,
ஆனந்தவ்யிரவன்எண்ணெய்

-

ஆனர். சவயிரவனெண்ணெய்தனையன்பாயுசைத்தேனவனிதனில்
'கானம்திகழுமாவிலிங்குகடியகுரிஞ்சி பெரும்குருந்து

தானும் திகழும் தக்காளிதக்ககூர்தல்கொன்றையுடன்

0

பானன்மொழியாய்களுங் கொடியும்பகரும்புனலின் ,தண்டுடனே .
தண்டாம்பசணுயேசண்டம்தக்கவேளைபேய்ப்யீர்க்ஞு

.

பண்டேவேலிப்பருத்தியுடன்பரிவாம்கரியகொடியுடனே

விண்டாய்மேனிமுடக்கொத்தான்விளங்குஞ் சிற்றாமுட்டி யுடன்
௬௭௭
வண்டேடிவிழியாளூமத்FO FUGHS ஞ்சஅரப்பால்வேரே '
கணாங்கள்பகளை ராயெருக்குவிளங்கும்துளசகெருவேம்பு

பேசாம்கஞ்சாங்கோரையுடன்பிராயம்வேரும்கழற்கொடியும்
் கேசாம்தும்பைவெதப்படக்கிநிற்குஞ்சிதியவழு
தலையும்

_

வாராய்முருக்குப்பொன்முசட்டைவழல்கும்சையான்தகரையுமே, ()
துகைசேர்சோழிய வரைவன்னி 'சக்கவவுரி வேர்ப்பருப்பு
இகைசேர்வெள்ளைக்காவணையுஞ்துகாஞ்சொண்டிமட்டியுட்ன்
வகைசேர்வெள்ளைக்காக்கணமும்வளருஞ் இலர் இகாயகம்வேர்
நகைசேர்பேராமணக்குடனேசல்குமாயில்பட்டையதே
௬௭௯
நல்கும்குறிஞ்சானா தண்டைகஈவிலுஞ்சடைச்சியமுக்கறு இல்குமூன்னிபாதிரியுஞ்சிறியவெ௮ப்புஅடக்கயெ.தும்
வில்வம்பெரியவாகைமுள்ளிவிளங்கும்கண்டங்கத்திரியும்
வல்லைவீடுத் கவெள்ளறுகுமருவும்கோடாசாலையுமே

௬௭௨௦

மருவுமிலர்தைசித்தமல்லிவளரும்கொம்புப்பாகல்டன்
பெரு கும்பஞ்சநுகிமுமாம்பேய்ப்பாற்கெயத்திகடிச்ககபனேர்
தருவுமுருங்கையின்பூரல்சங்கங்குப்பிசங்கம்வேர்

"ag

இருவும்பெரியஅத்தியடன்செய்யவப்?£த்திருப்பியுமே
செய்யகுசோட்டைபுளிஈகடலைசேரும்சாட்டுமல்லிகையும்

கெய்யகரலைகூவிளம்வேர்மேவும்பட்டைபொடுதவையும்.

௬ஈ௰௪
-

>

பையவிதுவேயோரொன் ற.பலமேபத்தாய்த்ததித்திடித்துச்'
அய்ய தண்ணீரிருகலமாய்த்துவளக்சாய்ச்செடி
தீதே, ௬௱௰௨

தன்வகதிரிவைத்தியசர் சாமணி,

or.

வடி.தீதுக்போழமஅ தனிலேமஞ்சட்சா.றுஇஞ்சிச்சாற்
எடுத்ததேடப்பழச்சா௮சசவுள்ளிபிதன்சாறம்
தொடுத்தேராசத்தம்பழச்சா அ.துலங்கவெவ்வேறுகாழியதாய்

அடுத்தசரக்கு௮திமதுரமானஎலமீலவங்கம்

௬௱௰௩.

அனசுக்குஒசொன்று ௮0, த்தகழஞ்சுபுத்தாக்இ

தானவேப்பினெண்ணெயனுசரியாயிரண்கொழிலிட்டு
ஈனமறவேசாரக்கசைதுஇர் தக்கயொழம்தனில்வார்த.து

மானேமெழுகுபதம்வடி த.து.வளருஞ்செசில்வைப்
சே
வைத்தறகுவுட்கொள்ளுமருவுமுடவீற்பூசுவிரால்
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அணுவுங்காடி சனில்சமுவி லாணாதோஷம்பேரமெனவே
சணுவுஞ்சகலதோஷமும்போம் தக்ககுடரிசாறெடுக்இல்

_ பணுவுஞ்சிவஞர்சானுரைக்கார் பரிவாய்க்கேளும்புளிமி௫வே

0

_ புளியிலைக்குழம்பு.-

|

புளிபிலையுங்காடி யுமாக் புகழுங்கையாந், சகனையுடன்

குளியம்லவல்கப்பத்திரியும் குப்பைமேனிமுருக்கிலையும்
தெளியும்பிரண்டைகொச்சலையுஞ் சேர்க்தகட்டம் பலம்.நா.று
aon.சேர்காடி தன்னிலை 5 பூறப்போடேழூன்றுனள்
| FD,

இஉறியெடு தி.௫௮.தன்பிறகு உழக்குமியப்பொடி யுடனே .
தேறுங்கடுக்காய சப்பொடியுஞ் சேர்.த்தேப்லக்தானைர் அகொள்ளாம்
கா௮ங்கோமியம்கானுழி

நல்லசர்க்கரைபலம்நா
லு

மீ அேலமில்வள்க மிக்கயிக் sear திக்காப்

கு

மிக்க௮ரத்தைகைச்சோல மேவுங்கடுகுசே ரஅவீரியும்

ச்சை கே வதாசம் சரிசேர்கோட்டமாமஞ்சள்
ஐக்ககருவேப்பிலையுடனே யுற்றஇிரியிபபாலையதும்

சொ. க்ஞுக்திமீபின்சடனே சொல்லும்பலக் கானாதுகொள்ளே 0
Ora. ஈயிஞ்சச்சாஅுவுரி கூட்டுக எ்தக்நான் சாதத்
Qcii Gar செனு மு ரி

௮

ப் sep

கொடி. வேல் UDI Ps கால்

தனவ்திரிலைத் பெக் தாமச.

எ௪ங

விள்சோயொழமாக்கயிடு அறலேபிசகுதன்புதத்தில்
இள்ளேயிக்சப்டொடி தூவிக் செறிப்பாகுபதத்திறக்கே

ச்சீ

இதக்யெிதுவுமாதியபின் னெடுத்கேடொடியுமொருபலமாய்
குறுககும்பொடியைப்பாக்க்தனில்குழப்பித் தினர் கான்கொள்வீசாய்
பிறக்குங்குன்மம்பெறுவயிறு: பிறநீர்சோகைபாண்டுரோகம்

்

உறைக்காம்பித்தம்பாண்டுருகம் ஊஷ்டண்குன்ம்மாறிடுமே

ares

மாறுமூலம்சோகமுடன் வருக் அங்சொணிகாமாலை

மீறும்பீனிசமிதுமுசலாய் மேரும்ச்சகலவிய*இகளும்

க

-தேறும்படியேபத்தியமாம் தீரும்வியா திசொன்னோம்சாம்.
அஅஞ்சடையிற்றரித்தபிரா னன்பாயுனை,த்தார் வெள்ளியதே

arty

As QNEGe
.
வெள்ளூள்ளிசுக்குபெருங்காய மிக்கயிர் துகயேமதாய்க்.
4
சொள்ளுஞ்சுக்குஇப்பிலிவெல்லம்-கூட்டி முலைப்பால்கசயமிட
தெள்ளுகஈறுகெய்யிர் அவுடன். சேர்த்தேயொன்ராய்கசியமிட
'விள்ளுமிக்அ இப்பிலியும் வெந்நீர்சன்னில்ஈமிடே

் are

பகை

குக்இல்பசுவின்சொம்புடனே கூஅமரட்டுக்கொம்பு௮கல்
மிக்கரறுதெய்தான்கூட்டி மிகவேபுகையுல்கொள்ளுவிரே
- தக்கரொம்புமஞ்சளிலை சரிசேராக்குகொச்சிலையும்

. சிக்சென்றிருக்குமோண்டஞ் இெக்கும்னேர்தான்தெரிந்துபெடேடு.
சடுத்தேமருக்துமொன்றாக்? பிட்டுக்காப்ச்சிக்சொடுய்பிராப்
தொடுத்தகாயாசுவாசமுடன்: சொல்லுஞ்சன்னிசூசவாது
—
மடுச்சலியாதியிகை:மா.நு மறிர்துஅவிழ்தங்கொள்விசாய்
'விடுத்தோமின்னம்நீர்கேளு மீளும்வியாதிழெல்லியரே

௪௪௮:

' மெல்லுகாயுருவிவிரைனயை த்தான் மிகவேஜேடிமலைத்தேனில்
அரற்கிகறவேசிர்குழிப்பி யர்திசந்திரொள்விசாப்
- வ்ல்லஅமுக்கருவேரை வள்ரும்பசும்பால்கனிற்கொள்ளும்
நல்லஇிப்பிலிதான்கூட்டும் நீறுநெய்பதகைக்கொள்வீரே

GPa

சொள்ளுதயிலமர்இசக்இ கூட்டும்லிக்கல்மிகவெடுக.த

அள்ளுஞ்சுவாசங்கடினமென்றால். சுகமாயெண்ணெய்பண்ணியிடும்

விள்ளும்வேதமிகப்பிடிக்க வீரும்பும்புகைதானுட்கொள்ள

புள்ளும்விளாயிலைஈ.௮க்கிப் பொட்டணிசட்டிமுகந்தஅுகொள்ளே

0.

' 'குளிர்ச்ததெண்ணீர்கெஞ்லிடக் குக்ல்புகைவயைத்தான்பிடிக்க.
அளுகுங்காலில்சூசுட அனஈசயம்கா௫விட
எழுந் சகரும்பு தான்தின்ன யிசகும்நறுகெய் தான்பிடிக்க

விழுக்கதளுமெழுக்திருக்கும் விச்கல்சிருஞ்செக்திருனே .. எடக *
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அன்வர்
OUE
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இரவை

oeஅய

ரெதாம்கண
,
்

he

- பிர்மேகம்நீர்க்கடுப்புக்குவேறு,'
தீரர் தபிரமேசம்கீர்க்கடுப்பு.
ர்
திருதற்குமருக்துசொல்வேன்செண்பகப்பூ

வார்சேருந்கூவிளம்வேர்நிலத்இத்பண்ணை

_ வளாமழைங்கு௮இமஅரம்சிராம்புதானும்

கூர்சேருவில்வத்தின்பினுதானுவ் ”
கொண்டெதண்ணீர்காழயுரிரிரைவார்த்று
ஜார்சேருமுறியாம்ல்வடி த்துக்காய்ச்

@

;

தழைவிழு இிச்சார்பிழிர் தூ தயவாய்கொள்ளே

ட்டி

௪௫௩,

வேது,

டட

கொள்ளீரிர் தச்சா௮த னில் கூடும்வெல்லக்தான்கரை தது ப
'உள்ளேவேதொல்கட்டி யு தவும்பணியில் தறன்வை.த்.த
விள் ளேவிஷவே இருடிக்க. விரும் பும்பிறமேசங்கடுப்பும்.

அள்ளேயிகளையுட்கொள்ளும் ஆலமுண்டார்தன்னான,..
- நேடிநீட்

டட
'அலம்விழுதயிருதாணி

அடி

௭௫௩

யானை செப்புநெரிஞ்டுயின்னேர்..

தாலம்புகழும்சாணல்கறும்பு தக்கபாதிரியிலையும். . ”
எலமிக்கு௮திமதம் மிளகுமா துவனம்வேரும்: ர

கோல்ம்பெறவேய தன்பிஞ்சும். கொழுக்தும்பூஷீமாவிலையே

ர

எருச்

“கொழுர்ே 'சகொண்டுஅரை த்துக்காச்சக்குடிக்லெகற்குப் பதீதிய ங்
கேள்,எழுந்சபசம்பால்நெய்போட்டுஇஅவுங்காய்ச்சொய்பொழுதில்

அழுர்தும்பசும்பால்குடிப்பி சாயானவெக்கைபிமமியபோம் :.
விழுச் ச௮ளுமெழுர் கருக்கும் வீமலசானைமெய்க்கருத்தே.
௪௫௫

|

பத்திக்கு.

கருப்புக்கட்டி பச்சி சி கா ணும்கறுவளிக்கொழுந்து'

பெரூக்கவொருபிடி கோண்டு பேணியரைதஅபெண்ணெயிட்டு
எருக்கமுடனேகளிகண்டி அுகள்சேரெள்ளுபொடி தூவி ட ட்ட

விருப்பமுடனேயெண்ணெய்தனில்மிகவேதோய்தது த்தின்பிரே |}
இண்ணும்பொழுஅபல்கடுப்பு செய்யவுமைகடுப்புடனே
உண்ணும்சக்சிலூன்மயமமுடனேவயிற்றுக்கடுப்புவிடும்

eta

எண்ணும்பிறமேகம்நீரிழிவு பினுவும்பலதுமிசத்திரும்
்
கண்ணும்பெரியமாமுனியும் நவன்றார்பொன்னாமேனியரே - ௪௫௪
ட்

வேறு, -

பொன்னாங்காணிக்கொழுந்தும் பொரியுமானுவளம்கினாயும்
மின்னேபயிருஇலுப்பைப்பூமேவுக்கருவிக்கறும்படனே .

சன்வர் இரிவைத் இயர் காமணி.

wT OG)

சொன்னேம்கூட்டிக்காய்ச்வெடி அஎங்குமே லாதுண்டையசை
கன்௫ய்க்குடிக்கரீரக்கடுப்புகடிக்கும்பிமமியம்சங்கைய ளே.. : ௭௫௮
வேறு,

சங்கம்ே வரும் கரும்புடனே கண்டான்புல்லுக்கெங்குமாம்
அங்குஞ்சொன்னோழுக்கக்காசுஅஈம்வீழுக.௮தஇமதுசம்
பங்கப்படாதசுக்ருடனேபா இரியினிலைகூட்டி

எங்குமதிக்கும்கரும்புடனேயிவைகளெல்லாஞ்சரிகூட்டே.

௪௫௯

பிரமியநீரில்கடுப்புவிடும்,
கூட்டேப௪ம்பர்லிருக £ழிஞலவும் தண்ணீசொருகாழி

மீட்டேவார்,த்.துஷவுழுக்காப்மிகவேகாய்ச்வடி த்தெடுத்து: :
நாட்டுஞ்னியெண்டொடியாப்கன்ஞுய்க்குடி க்ககாளேழு
இட்டுநிரீல்கடுப்புவீடுஞ்சிவனசாணைசங்கையளே
௪௬௦

இதுவுமது.
்
சங்கம்வேசாவின்பாலிற்றனியேகொடுக்கப்பிணிபோகும்
(பொங்குமாவின்பால்தனிலேபுகழ்சேர்பலைவேர்தான்னாடிக்க
மங்கையசேபம்பாலில்வ.எருந் இப்பிலிவேர்குடியம்
செங்கண்மாலேபசும்பாலிற்செப்புகெரிஞ்சிவேர்குடிமா

௪௬௮௧

மாலேயிந்தமருக்தகட்குவளரும்கருப்புக்கட்டி கூட்டு
தாலேப.ச்சைரேல்லிக்காய் சக்கதேட்ரான்விசையடனே
காலேகறுக்இச்செல்விளநீர்கடியகாயூறப்போட்வை.த்து
ூலேயிருக்து தண்ணீரில் நொய்தாய் க்கசைக்குமருந்அு சொல்வேன்
சொல்வே ன்கருப்புக்கட்டியுடன் அய்யகலையும் சொம்பிழைச் து
நல்லிரசைத்துக்குடி.ப்பீ ரால்காடும்பிரமியரீர்க்கடுப்பு

கல்லீர்கண்டெடி விரம்காணுமுடம்புதேறிவரும்

அல்லீர்பிரமிபர் தானகலுமன்பாய்வாமுமனிதர்களே

௪௬௩.

இஜவும௮.,
வாழுமனிகசேசுட்டெலும்புமறுகால்யானை த் தந்தமுமாக்
சூழும்வெள்ளிசூலையுமாம்தூளா பொக்கப்பொடி செய்து

நாளும்ஈறுகெய்தனிற்கொள்ளகல்கைடுப்புப்பிரமியம்போம்

கோளாமெண்ணெய்தேனாஇல்கொள்ளும்சுக்ல்பிரமியம்போட்
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யருத்திவிதையின இன்பருப்புபகருமெ ண்ணாமொளிம௰ ஞ்சள்
பெருக்கத்த னியேவைச்சோடுபிறகுகாட்டிஃப் பாடிசெய்து

இருக்குஞ்சட்டி, கனிலெண்ணெயினிதாய்வார் துக் கோழிரதட்ை
மரு க்கொள்சரக்ஞுப்பொடி தூவிவளர் சட்டுவத்தா ற் முன்போர். iboas

போர்த்து. த்தேங்காய்பீபால்வார்த் அப்பி றகுதியாமல்வறுச்து

காற்றுப்படா” மற்கலயமதித்கத ட்
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சேர்த்தே யிதுகளோடி விடும்ெந்தவில்வா இதுதானே

௪௬௭

வில்வாஇலேயயம்.
Anat AGrD un தானமிக்க.மனிதர் சான்கொள்ள
சொல் Can Groans BAO
அவளும்சொம்புஇிரிபலையாம்
oscar Bir: Gb

arerparலம்வளரும்கோஷ்டம்கொத்தமல்லி

கல்ல ஈஞ்சீகம்காகப்பூகாறுமிலவக்கப்பத்திரீேயே:

௦7௭௨7

நாறுஞ்சசக்குஒருபலமாகல்ல௫ 4
வன்மை
கேதுமி சணையிடி. த56 50 5.9 FO தளிவாய்ச்குரணமேசெய்து
மீறும்வில்வப்பக் இரிவே: TDs ஈவேபலமுமுப்பதுூவாய்

agian Cente, த்தெடு்துக்கொண்டுதாணிடீர்வாசே

,

௭௬.௮7

கொண்டேதூணிச தனைக்கு அணிகரப்ச்௪ த் தான்வடி.த்;த a

பண்டேசர்க்கரைகயொழமதில்பலமுமொக்கவேகரைத்து
செண்டே செப்புக்காண்டிகொண்டுஅழாவிக்காய்ச்சத் தகேன்ப;கமாய்
நன்.ய்ச்ருரணப்பொடியைகல்லபாகஅிற்தாவுவதே
். ௪௬௯
. தூவில்ண்டி. த்தி யாமல்து। நாவிகாழிகெய்விட்டு

சாவுலேயெபதத் ் சிறக்இச்சரியாய்க்க,LTO
மேவும்பாண்டுசோகழுடன்மிக்காளைகாமாலை

OEPA

கூவு.ஞஷ்சோகை தாபமந் அம்குலவும்விக்கல் மாறிடுமே.
மாறும்பபிச்

uD முடம்புறு

Stet

பவ, தட்ஞ்மிககாரய் மல (ர்: தானக ௮ம்

ல்்போங்கொள்ளும இசாசமும்போகும்

தாறு முடம் புமணம்வி: சம்கல்லமெய்யிற்சுசக்திரும்

தேறுமருக்அ தின்றாக்கால்கிதைந்தேயோடும்வா தமதே
கபோலகரப்பனுக்கும்வா தகப்பனுக்கும்
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வாதமடக்பெருசெொச் மொலிலிய்குகா்ே தாட்டி

சே.கமணுகாச்சாரனைவேர்செய்யவுவர் வேரிலையடனே
காதற்குமிழ்வேராயிலியம்ஈல்லபட்டைவிராலிபின்வேர்
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கொள்ளேகொத்தான்சொன்றையி ன்வோர்கூட்டூங் கோலை வயிலையுடனே
அள்ளேவகைஃ:க்ரு தீதுடிபலமாமழகாயிடி த்.அ த்தான்சேர்த்து

மெள்ளேசவியிற்காயவை, கடல லநீருஞ்சுண்டினபின்
கெள்ளேய தனைமெழுகுபதந்தெளியவிறு த் அஷிள்விசே

விள்ளும்புங்கம்வேரிலையாம்விரும்புக்தில்லம்்பட்டை தன்னை

கொள்ளும்வேலிப்பருத்தியின்வேகுலவுங்குறி ஞ்சிபுளி௩டலை

OTST,

weer

-தன்வர் திரிவை த்திய௫க் தாமணி.

கெள்ளுங் குசோட்டை? ழங்குபண்டி சேரும்கோவைச் ழெங்குடனே
“ தள்ளுக்கொல்லன்கோவையுடன்துவளுமுருங்கைக்கள்ளிபின்வேர்.
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, கள்ளேபொதிக்த மொழிமாே SERB
கோவையிலையுடனே
கசொள்ளேவெவ்வேஜெவ்வொன்று. கூட்டும்பலமொன் ஜெென்றரசையாக

ையை
்டியபின்
ரில
த்துக்கூட
இவேடி
அள்ளேகொச்க்.தாளாபி
விள்ளேசெங்கத்தாரியுடன்விரும்புஞ்சிறியரையுமே

௪௪௪

சிறியகுறிஞ்சிசெம்மணத்தேசேருங்காட்டுமல்லிகையு
மதியுஈல்லகமழச ச.௮னமயிலின்குருக் இியின்வேர்
-கூறியாமத்தியிலைவேருங்கூுவிழிகள் பனைவேரும்

.
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பறிரன்னாியிவையெல்லாம்பதருதிடித்தோளவகொள்ளே
கொள்ளேஷர் BIg. SHOUT
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முள்ளேயிகனையொன்றாக்கயுதவுமாக்கால்பத்அவிட்டு
அள்ளேவைக்அுனவுபண்ணிச்சொல்லுமேழுநாரூறி
கள்ளேபொதிக்கமொழிமாதேகாய்ச்சனொன்றுகூறுக்கே

௪௭௫
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வேறு, .
_ ஆக்கெயயொழக்தன்னிலதிலிருகசடும்வத்றி

- நீக்கியகயொழக்தன்னைகிறையவோர்மரக்கால்வைத்து
தாச்கெடுயாழக்தன்னிற்றக்கதோரிலப்பையெண்ணெய்
சிக்காய்கல்லஎஎண்ணெய்்சறப்பாபாகந்தேடுவீசே

௪௪௭

வேறு,

மேடும்வேம்புமாமணக்குதெ 'தரிர்ே 'தயெண் ணெப்சரிசரியாய்
கூரிம்படியேயொன்ருக்கிக்குருவுங்கயொழர் கனிலூத்றி
. நரடிஞ்சசக்குகர்க்கட்கம்க ற சகமுங்கடுக்காயும்

வாடும்கருஞ் சர்வசம்புள்ளிவளருமுலுவாமிளகுசுக்கசே
்

௪௪௮

வேறு,

இளூபவிச்துப்வுகிலவங்கங்குங்லலியம்

வளூய௪லை SUIS SOA pS MTGE Cron)
பழயெபிகாறிபும்பகருஞ்சா இக்காய் கானும்
கழிபெரும்பிசினாம்வெள்ளைக்களஞ்சியின்பருப்புத்ேகேடே

௭௪௯

வேறு; .

கேடுச்சொம்புவசுவாகசெய்யகடுகுகேரவாளம்
கூடுமிதுவாமொவ்லொன்.றுகொள்ளுஞ்சசக்கோர்கழஞ்௪
நாரிஞ்சசக்குமெலாமிடி
க். துநல்குல்கயொழக் தனில்விட்டு
கோடுமுலையேஒருகாள்வைகொள்ளுமறுரசாளரையீ
சே,

எவ

MP

தன்வக்திரிவைத்தியசிந்தாமணி,
அசைத்துக்கரைத்அுக்யொழமதிலன்பாயேழுகாளூறி

டு

உரை த்தேயெண்ணெய்மெழுகுபதமுடனேகாய்ச்சிவடி.த்தெடுத்து

இரத்திற்பூிமூன்றாகான்சென்றபிறகுமுழுகுவீசால்
பெருக்கஎண்ணெய்குடிப்பிரால்பிடிபோம்வாதமங்கையசே ௪௮௪
அபானவாயுவின்குணம்.

மல்கைதனக்குத்திருமதலைவயிற்திலிருக் துவளர்காளில்
இங்கள்ஹன்றுகாலைந்தாய்ச்சேருக் தங்களிரைந்தில்
பொங்குமுதரந் தணில்வாசிபொருமிப்பசந்து தரண்டேறு

மங்குஞ்சொன்னோமடி வயிற்றிலடங்குமபானவாய்வதுவே:

௪.௮௨

அடருஞ்சமானதர்கமுடனானவெங்காயுள்ளிகொள்ளுக்
கொட. ருமோதங்கழஞ்சநேதுதுய்யவுள்ளிபண்டுபத்து
படருமுப்புகசைத்தெடுத்துப்பகருஞ்சாக்கு
சனில்வார்.த.து

தடருமுலையாயவித்திறச்இத்தாக்குமாவாய்க்கொள்வீரேோ

௪௮௩

. கொளளும்பச்சைத்தேனதனில்குலவும்வெருஇன்பிடியளவு

உள்ளேகொள்ளுமெழுகேரமுதசமதனில்வாய்வகலும்
கள்ளேடொதிர் தமொழிமாதேகாய்ந்ததண்ணீர்பரிமாறும். எள்ளேயாலங்குளீர்க்த,தண்ணீசெடத்அப்பரிமாறவேண்டாம், .

()

அண்டவாதம்பலவாதத்திற்கும்
அண்டவாதம்பலவா தமனலில்வா,கமததனக்குத்
அண்டமதிசேர் அ.தலாளேசொன்ே னாஞ்

.

சற்றாமணக்கெண் ணெ ய்

கொண்டகழற்டுப்பருகாழிகோஅதள்ளிமணியெடுத்து

எண்டுஞ்த்றவசைக்கெங் குமீசன்மூலிகொடுவேவி : :

௭௮௫

கொடியமருந் தையசைகத்தெடுத்துக்கொள்விர்பாக்ெளவாக

கடியகாலம்பூபுகாரிசிகரு அம்வெளுத் தபி௫ன்வசம்பு
படியில்வளரும்வெள்ளுள்ளிபகருங்கருசர்ே GON GUT

வடி.சேர்வெர் தசந்சனமும்வளரும்வெளுத்தபிசன்தேடே

௪௮௬

தே டேசாக்குவேசோன்றுறெப்பாய்க்கொள்வீ ரிருகழஞ்சு
நாடாபசைத்துஎண்ணெய் தனில்கல்குங்யொழக் தனில் விட்டு

ஈடாயெரித்துமெழுகுபதமிறக்இிக்கர ண்டிகாலையில்கான்

கோடாமுலையேகொள்வீசால்குடிபோம் வாதம்வல்லவளே
வல்லதொருமாவிலிங்கிலைவேர்ப்பட்டை,

வளர்பலமுமிருபஅம்வரு த்துக்கூற '
BUG srt Dns வர்பலமேழமூன்று

நயமுடையவே லிநற்பரு ந்இியின்வேோ
சொல்லவேபலஜூன்றுபெருங்குருக் 3
அய்.ப! 0 ,சாருசிவ சயடன அவாய்ே வரும்

எனு௪

தன்வர்இரிவைக்இய9ந் தாமணீடி

௫

லலைமொருகொடி
தகர் வேலிசாண்டைகொச்சி

எப.

இயல்வா தமடக்யெமுக்கருவேர்தேடே,

சேடி.யவேசெ ரன்றுபலமேமூன்று

திறக்கவேகொத்இயிடிக்தொன்றதாக்கி
காடியதோர்புனல்விட்டுப்பாதியாக
கயருடனேகாய்ச்சியிசைக்கயொழமாக்கி
கூடியதோர்பெருங்காயந்இிப்பிலியுஙர்
+
குணமுடைய வெண்பிசினுங்கடுகு தானும்
பாடியதோர்வசம்புசுக்குமிளகுமுள்ளி.
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விதமாய்விட்டுிஅுசைத்தெடு ௮ மிக்கதாதுவளங்காய்போல் 3௪
தா துவளங்காய்ப்பிசமாணற் ஆய்யவுண்டைதான்செய்து

மாதேயிளவெர்கீச,சணில் (ருக் இககுடிக்கக்குத்
திவி

கோதேகொடுவேலரிசயுடன் கூ டயிடி தீஅப்புட்டாக்௪
'போதேபசும்பால்புட்டருந்தில்போகுங்குத்துகையாமே
. கையார் தகரையிருகாழி கருஅ.ங்குமரிமுன்னாழி

௮௪௪
.

மெய்யாரொண்ணேயைக் துழக்கு :மிக்கஅவின்பால்காழி..
* பொய்யாமிதரமீசானு போதலடி ததுச்செம்பூடல்.
மெப்யாய்வந்தவுட்கு
5௫ ம் வெளியாங்காசங்கற்பாளே

rR

Qrssqmng Ragu.
ெற்பந்தரிக்குமத்தலத்தில் கேளுஞ்செளிம்பூ,சத்தமூமாய்அ௮ற்பதானுமொன்றுக்க யாகத்தாண்டகெட்டுண்டு
தற். பாமாதந்தான்றோறுந் தலையா:மமுக்குத்கான்மாறி:
இப்போபிள்ளைக்குண்டான இயம்புகுறியுங்காண்பிக்கும். -

௮௪௯

காணுமுலையிற்பாலுண்டாங் கன த்தலயிற்நில்மயிறொழுக்கம்
பேணுமுலைக்கண்தான்்௧றுத்து பிறகுவயிறு கான்விங்கும்
தோணுக்திங்கள்தனமானஞ் சுகமாய்ப்பிள்ள போலிருக்கும்.

காணும்பெரியவயித்தியர்கள் ஈன்றாயதிந்தசெய்புகவே

prep

செய்யுக்தில்கள்பத்தானால் சேரும்பிள்ளையல்லவென்3*

வையம்புகழும்சத்தகுன்ம மாறும்படிக்குமருக் அசெய்யும்
நெய்யும்பழையஅரிசதனை ஈன்ருயெதெ.தச்சோருக்கு .*
கெய்யிலுள்ளிதான் பொரித்து கெய்ச்சோறுண்பீர்ககொக .

ச்ம்.

கடுக்காய்கெல்லித்தான்றிக்காய் சன தீதமிளகு இப்பிலியும் ne

முடுக்காஞ்சுக்குவிளாவரிசி முதியகொடிவேல்சொகத்தமல்லி

எடுக்குஞ்சாக்குசெவ்வியமா மிசைந்தகழஞ்சுமூன்றாக்இ '
தொகுக்கும்பசும்பால்வார்,ததரைச்.அ. அய்யநெய்யும்பசும்பாலும்டு
பாலும்செய்யுக் தான்விட்டுப் பூத ததில்வடி.த்துவுள்ளேதான்

காலமக்திதினமானங் காசினிடைதான்மூன் அகொள்ளமேதும்சத்தகுன்மமது மிருந்தேமாறியோடிவிடும்
அலமுண்டகண்டர்திரு

வானையிது தானென்றறிநீ :

eG)

அறியமிதந்குப்பத்தியங்கே ளானகாடைகவுதாரி,
வெதிமான்புல்வாய்முயஓடும்பு மிக்ககுரூவியிறைச்சியுமாம்...
கறிபூசினியின்வெள்ளமியின்

கடியபிஞ்சுதூ அளங்காப்

சுறியாம்பிரண்டைச்சாம ளேோயும் சரையாங்கொழுர்சாம் பிச்தபி.ரே(

:

தன்வர் இரிவைத்தியசிந்தாமணி௰

:

நரன்.

_பித்தகுன்மத்தின்குணம்2
இத்தகுன்உத்தின்குணங்கேளு பெருக்கவஸ்இிதாசமுண்டாம்
சழ இயெடுக்கும்பிளித்ே ப்பம் தருகாவாயும்கைப்புண்டாம்

உத்தேவாக்இிடிண்டாகு: மோங்கேநெருப்புலெய்யில்கண்டர்ல்
சித்தமுடனேயுடல்பொருக்திச் செய்யசநீர்சிவர்திருக்கும்.௮௫௨

'இருக்கும்பித்தகுன்மமது யிளையிருமலுண்டாளும்
பெருக்குமருந் துகெந்தகமும்: பேணு மிகசம்௮அசப்டொடி யும்

சருக்கமுடனேகழஞ்சுகொண்டு அய்யகுமரிச்சாறரைத்து
பருக்கபற்பமாவாக்9ப்' பைய வெளியில்வைப்பிரே- .

“BR

- வைத்தபிறகுபுகையெழும்பில் வாகாயப்ப,தம்மென்றறிக்
அ:

உத்தேயெடுக்ுவைத் அவை தயொருராளெொ்ன்.றிலவெருகடிக்குள்
பித்தபாண்டுரூபமுடன் பிளித்தே௫ட்டும்பிலிகையும்
மததுங்குன்மங்குடல்பிரட்டு மாறியோடுக்கா ஓடனே
ட்

.

கவுசையின்குணம்வேறு,

௩௮௫௪

-

,

காலுடன்கையு வற்றிக் கனத்திடும்வயி௮ தானும்
மேடல்வீங்குமாஇல் விளக் திடுங்கவுசைதானே
மூலமாமகோதசமு முத்இடுந்திங்கள்மூன்றில்
ஆலமாம்வியாதிசொன்னோே மாழியுஞ்சங்ருபோல-

௫.

"ளிபிற்சங்குபோல அடிக்காலுந்தாளாம்வீல்இ.
ளூ சீர் தரு௮ நெருங்கியேமலங்கள்சாரக்

சோளிடும்பெருவயிரய்க். கொளுக்இடுந்திங்களாதில
ராளினில்காளுக்குகாள் ஈவின்றதுவிளையங்காணே

௮௫௯

விளையுமேகவிசையு ண்டாய். மேவியமாக்தரெல்லாம் பழய இங்கள்மன்றில் பையவேமசணமாகஞும்

அழகிய தோள்முழங்கை யச்அுடன்வற்றிநிந்கும். '
- ஒனிசெறிகண்ணும்கில முடம்பெலாஞ்சசசாக்கும்
உடம்பெலா ம்வில்லுபோல

வொக்கவேகிமிரத்

-

இகம்

கொள்ளும்

த்
தடமயில்முகாக்கடொவுக் தண்மைே பாலிருக்குழென்
க

திடம்பெறுங்குணங்கள் தன்னைத்.

தெரித மிழ்சன் ஞலாய்ந்து

ஈடம் Ou gums வுசையான நற்குணமுமாப்பேன்சாண்பா ய்.
ஓடுவுக்கு பெண்ணெய்வேறு,

காண்டைபுங்குடீர்ப்பூலா சடியபொன்னாவிரைவேரும்
நீண்டஅட

Astor

ரீ R

நிற் மாஞ்சாய Cong... Gear

௮௫௭
et

ஈட்

... *ன்ஏர்இிரிலைதீ பெர் சாமணி$,
பூண்டமேழுமுளக்ல்லொதியிக்பொருக்தும்வேர்ககொருசரியம்
கூண்டகைப்புவசம்புள்ளி கொள்ளுமு அ!வரச்களிப்பாக்கு டு

பாக்குக்கடுக்காய்சமோதம் பகர்திப்பிலியின்செவ்வல்லி
SE HB aheOausuto

ajgin
gio Ava
ein

எர்க்குமேலங்கொத்தமல்லி யிசைசேர்சவெர்.தசந்,தனமும்
தாக்குமிவைசளொருகிறையில் சக்கயெண்ணெய்காய்ச்சுயெடே (0. .
8s
சண்ணெய்.
அடரிவேரும்பலமாகுக் அய்யகுருவீச்சயன்வேரும்
படருங்ளெவைகொன்றையொதி பட்டைமூளகருக்காவே
அடருஞ்சுக்குகைப்புடனே அ௮னவெம்பாடல்வேரும்

்

மடல்சேர்கிறையில்தான்கூட்டிவளர்ஈல்லெண்ணெய்கனில்காப்ச்சே

சாய்ச்வெடி.க்அயெடு 'ததபின்பு களவுபார்ச் அப்புண்ணதனில்
'கூச்சமறவே பூதுவிராய் கொடியவொடுவும்புண்ணா அம்
வாப்ச்சதிரிகிதூட்டியெண்ணெய்- வளமாய்ப்புண்ணில்மாறிவைக்க

பேப்ச்சிமுலையைய மததுண்ணும் பெருமால ரணைமாதிடுமே , ௮௬௧
பிறவி ச்சுக்குமர் சசன்னிக்கு மெண்ணெய்;

.

_ _ சக்குமிளகுதிப்பிலியுக் அய்யகருஞ்ச்புகாசசிச

ச்க்ஞுமாத்ைமாமஞ்சன். கடியமுப்பசோமனாதி
புக்ஞுங்கள் தாரியின்மஞ்சள் பபுகழுங்கொடி வேல்வசம்புள்ளி

கக்குமுன்னையமுக்கூரு நல்லசாணையின்வேரே

.

-.

௮:௬௨

, வேர்சேர்மிலகருனையின்வேர் மிகுக்க௮அப்பைக்இழல்
௧. Can
கூர்சேராகண்டையுடனே ரூலவும்பெரிய/மறுந் இன்வேர் .
கேர்சேர்சரக்ருவொருகிரையாய்

நிறுத்ரேகண்டு௮அரைத் செடு்ளு..

பார்சேணைர்.துயெண்ணெய்வீட்டு பையமெழுருபத.மிற்க்கே. ௮௬௩

இறக்கியுடலமிகமுழு௮ மெக்கும்பூசயுட்கொள்ள . .

ள் பறக்குஞ்சன்னிப்பிறவி க்கு ப கருங்கபோலசன்னியுட்ன்

-விறைக்குஞ்சன்னியுட்புகு த்.

மீளாவிபாதிகருமென

மழைக்குமுரியமாமுனியுங் வகுத்த
GSMS GE

மட் pe வளருல் செர்கசுமு

வ
-

துலென்றெண்ணீரே, ௮௬௪

Goes,

சனப்டொட்டணிகட்டியொத்துப்போட்வும்,
கோஷ்டம் திப்பிலியரி STI

.

குலவமிதாம்வெண்காரம்
மேவும் நாபிவாய்விளற்கம்

தேன்லக் தவத்
தயி தாமண

ta,

தாட்டில்வளருமக்சொகாசம் ஈல்லசான் திமஞேலையுகி
கூட்டுமிளரு £திக்காய் கொடியகிராம்புவசுவாசி

woe

வாசியேமிலவங்கம ஞ்ூட்டிரூலிசைச்சோலம்
பேசும் இப்பிலிமூலம Shean பெருகும்லிங்கமச்த்தையடன்
கூசும்பொன்னினரிதாசங் குலவுங்கடுஞ்சீர்கற்சீரம்
வாசபபெறுகல்லுளுவாவும் வளருமோதமணுமுனை

முரு

வளருக்கார்புசாரரி மாஞ்சில்வெளுக்தபிசினுடனே

1 BOC முலையேவோசோன்று. சரிசேர்நிறையி 'த்கழஞ்சிகொள்ளூம்
பளகும்வாளங்கமஞ்சிரண்டும் பையக்குமரிச்சாற்முலே

|

அளகுபெதவேயரைத் கண்டை யன்பாய்த்திரட்டிக்கொள்வீரே 0
கொள்ளுசொச்யிலைச்சாற்றில் eer iO

'தபேர்களுக்கு

மெள்ளசுக்குததண்ணீரில் அிரும்பும்வாய்வுக்கடுவிரே
அள்ளும்வயிறுவீர்சக்டல்- சுதெண்ணிரில்தான் கொள்ளுர்

கள்ளூம்படிகிரெண்ணாதே தணியுக்திருமால்தன்னாணை .

௮௬௮

அலைகோய்கபோல கீதுக்கெண்ணெய்,

எருலெ! வேர்சாற்காழி யெறுமிச்சம்பமச்சா த்காழி
மூருங்கைப்பட்டைச்சாறுவுரி மு திய GLacie. remit,
விரும்புல்ொம்புவசவாசி-மேலும்வள்ஸிச்சா இக்காய்
*ரும்புமேலமிலவங்கந் அம்யநற்சேயமோதம்

ப

அளகு

அய்யமதுசச் இப்பிலிருக் கொடுக்கஅமுக்கறா 'இப்பிலியும் '

ennui ge par sin BC

காழியெண்ணெய்தான்விட்

பையக்கரை.க் BION. த்தெடுத்துப் பகருஞ்ரெலல் பூசுவிராய்'
்
அமையைப்புரியுங்கு ழுலாளே. மா: அற்சகேரஜசோச்காடே.
டவ
—

- இப்பிலியின்குணம்,.
ண்ட வலித்ஞூம்பல்லடி யாதுதிசஞ்சாய்குளுக்குணல்கண்டர்ல்
pana ுக்க
பகத் தககவுள்ளி பெருங்காயம்
;

G 'தாண்டவரைத் அவேப்பெண் ணெய்கருக்காய்க்குடிப்பிருள் ளூக்ரு

52 state ert ps ie, கனைக்தாடிய 'சனில்வேதுவிடே.. '

ல

. குத்$தறுபி. லியின்குணம்;
கண்வலிக்குள்வெக்குக்ககைகவுடம்பு தான்சாவும்
கண்பெறுங்காயரமுள்ளி ஈல்லவெண்ணெய் அணுப் பட்டை .

-விண்புரக்கவேயரைத்துவெக்ஃ2 'மெழுகுபதம்வடி த

உண்பி/ளதொலியிகிடவோடுமிசமுபுமைட்டே

ட

டு

_ இன்கம்திரிவைத்திய9க் தாம்

|

'காட்டேரிபில்லிகுணம்,

'வயிறுபிடுக்கும்வலியெடுக்கும் வந்தேயிரத்தர் சான்சோ ரியும்

வயிறுபொருமழுங்கழ்வயிறு வாகாய் த்தொப்பு ள்தான்வீவ் கம்
வயிறுமிகுர்துகோகுமிதற்கு .மரூக் அக்ூராம். புபெருக்காயம் ட்டு

வயினுசுக்குவுள்ளிசுட்டு வாகாயரைத்தூத்தேங் காய்ப்பால்: ௮௪௩
தேங்காய்ப்பாலி'லுட்கொள்ள ச் திருங்காட்டேரிபில்லி ட
பாங்காய்கருங்கம்பினிமயிரூம் பகருமூ கர்மா ட்சக்குளம்பு!
தா ங்காமலேபுகைகாட்டிச்

௪ த் Biv Gon ப்புகையி ல்விட.

நிங்காவியாதியெல்லாக்தானில்லாதாரவோடிடுமே

.

-

oT

மண்டைபிலலிகுணம்,

மண்டைக்காஅவ்லியெடுக்கும் வாகாய்க்காதிலெழுச்யெண்டாம்
'பண்டுஞ்சீயும்விழுக்துமிகப் பகர்மாங்ஷெமும்புறப்பட்டு

கண்டோங்சோழிக்குஞ்சதுபோல்-காதினாலேபுறப்பட்டும். met. .

அண்டுசொன்னோமன்டாக அடுத் BUCS அமுரைத்தோமே
உரைத்தான்

தயெண்ணெயட னுற்றகாசயெண்ணெயதும்

பெருத்தகாயங்'கெர்தகமும் பேணுவ்கரோம்புரேர் லாளம்

வருத் Boren HH gat வசம்புதுரிசுபச்சலையுக்
.”
சேரவனாப்பிர்திடனாக.
திருதீதும்வேப்பம்பிசின்கூட்டிச்

@

:

ள்
௮௪௪

சேரும்வெள்ளையாட்டி தட, சதெறுல்கோமியக்இல்ஸ்்பால்

காரும்வெட்டியினுடவுப்பு
கரு இக்கூட்டிப்பத்ததெரித்து

சிருஞ்ரெ௫ில்தான்வைத்து

செய்யகாஇனுள்விட்டு

ட

-பாரும்காலும்சனை ததுமே' ப தனம்பண்ணிக்கொள்ளீரே.
ஈடைப/பில்லியின்கு

;

சச்

ர்,

-பிடரிசோனார் தலைவலிக்கும் பின்னும்வயி௮ுதான்பொருந்கி
கடைசேர்பில்லிக்குணமஅக்கு -காடுமருந்துநீகேளாய்...
கொடி சோக் திக்ழெங்குடனே கூறுமுள்ளிப்பெருங்காயம்

்

வடி.வுசேருந்தான்றியடன் வலம்புரிக்காய்டிரிலரை

எழு

அரை,க்துக்கரைத் துப்ப சும்பாலி -லன்பரீயேமுசாள்குடியும்

உ£ச்தகோழிமயிருடனே யுவவுமுட்டையிற்கோதுற்-

-.

திருத்தமாகப்புகைகாட்டித். தீராஈடையின்பில்லிய து ac

வருத்தமாகவோடிவிடு பர்யோஞ்னையுன்மையிதே.

egAF,

தன் விகே
_

apa

BA scales 3a

கிரின்ருர்ள்ளிதன் ஒடனே

Wave

EGER.

நிண்டாம் லைடுமொருபிடியாம்

:

பாருங்கடுக்காட் ப்மிளஞூடனே பாக்குமிருப்புக்கிட்டமஅம்
சரும்பெறவேயலைப்பலங்கொள் செம் (யசுக்குவொருபிடியாம்

காரு, தண்ணீர்காவொனமய்க்காய் க்சிக்கொடுக்கக்குணமாமே ௮௮
மூலக்கடுப்புகழிச்சலுக்கு.
சாஇக்காய் கனம்புசவா2 திருவேர்க்கொம்புமிளகுடனே.

நிஇிக்கடுக்காப்௮.பமோதம் நிறமாக்தப்பிலிநற்சேம்..
நாதுவெல்லாமொருகிறதைகொண் மடி. த்அச்சலைவடிகட்டி
சோதுபிரண்டை கானிடி: த்துக் கூட்டிபற்பமொன்றாக்கே
'கூட்டியபற்பந்தன்ளைச் கொள்ளுவீர்தேன்தன்னில்.
மீட்மெருக்அ௮.துசொள்ளில்வெருகடி யினளவாகும்

அதி

தாட்டுமுலக்கடுப்புடனே ஈல்லகழிச்சலிலைமாறுச்.

இீட்டுஞ்சிலஞர்த்ன்னானை

திண்ண்மிதுதான்செப்பிளூமே ஆணகட

ஞ்ல்லாய்வுக்கழிச்ச லக்கு.
ஞூலலாய்வுக்கழிச்சலுக்கு மூக்துங்கிராம்புவசுவா9ி

தாலம௰ழும்௮திவிடையஞ் சாதிக்காய்கற்சசகமூல்
'கோல௮.தஇதிப்பிலியுங் குண்மாகிகஞ்சாவபின்

்

அிலம்பெற்வேயோரொன்று சேருங்க ம
ரன் அறப் வன்
.இன்றாயெடுத்தயிளம்பதமா போட்டில்வஅத்துப்பொடிபண்ணி
“தீன்ராவெருனெபிடியளவு தரனேஇன்றுவருவிராய்
அன்றேபோகும்பிலிகையும் அதிகவுஷ்ணரேர்கமும்போம் "
மன்னோ

்

திய மலலாப்வு

வளருங்கழிசசல்மாதிடுமே

அறுதி

'பிலினைவல்லையம்-பக்கவிசையம்-வயிற்றில்
Riera
ao

Se

Gi Sieg ate GeSeeunsச்துக்கும்.
ட்

"ஜரசச்ச்பிற்பல்

eee

.

ann Ban eta esiன்மதீனுக்கும். வளருமி ச்ரம்ப்லம்ப, த்தூ

-போசனேமனோிலைபலமைந்அு செய்யலிங்கம்பலம்காஓம்_
தானேசெர்தம்பலமாஅர் தியவாய்நாபிபலமெட்டு
கானேயப்பிரகம்பலம்ப த்துக் 5G அந் # த்தம்பலமாறே

அடு

ஆறுர்ர் சரிசபலமைக்து: அடு, க்கபொற்றலைகையர்க்தகண...
நாுஞ்சாகம்வார். GBM S Bl நாலுகாளும்ப, தமமைத்து

மீறு.ஞ்செம்புபூசிவட்&ீல் மிட்டக,த்தில்வேகவைக்க

, கூறும்பற்பக் தின்னும்வகை கொள்ளுமிதாம்பலமஞ்சே
யதமாங்ககைரிருடீனே பகரும்பஷ்தானெட்டுக்கொள். ட
ளிதமாயியம்பலமைந்து மின்னங்காரியம்பலபைந்ந்து.

ஒக.

.

௮௮௭

ப்த்ன்வக் லை 232 மண
ல்

ஞீ

௩

கருரங்கார்தமீபலமைர்து

=

» 2

hus

:

தக்க. அலல்வேம் நறுக்கி

‘

"கசமாகிருழிக்கல்தான்வார் த்தும் அன,த்தசெம்புவட்டில்பூசே ௮௮/99
பிவைத் அ தின்னும்படிக்குப் புகமுமிஞ்சிச்சாறிடவும்
விசும்க்றுகெய்கனிற்கொள்ள மிகுர் தவலிக்குப்பற்பங்கொள்

"நீகமிர் தபற்பமதை நின்றமுன்றிபணலிடைகொள்
கடச்சவேண்டாம்பற்பமதைக் குன்.றுபொறுக் கத்தின்பிரோ

௮௮௮

தின் பீசந்தப்பற்பமதைத் 'இன்றுவரண்டால்கெய்வடிச்ச
மூன்பேபா 'சிரிருவளை .மூகரும்பெரியவாகையின்வேர்.
அன்பாஞ்செறிப வழுதுணை வேர் அளைகெரிஞ்சிமாவிலிங்கை

சன்பாம்போமல்லிகிதம் ஈல்லகொடி:வேல்வேர்தேடே.

ஹன

தேடும்சோஷ்டச்இப்பிலீயுக் அய்யகடுக்காய்னேமுடன்

கூமேத்திதிப்பிலியுங் சொள்ளூமுலவாசதகுப்பை . .

பேரடும்கெட்பால்விளாவரி9 பு.தியஅவச்சாற்பெருவானச்:
் தாடுங்கரொம்புசா இக்காய் ஈல்லலா,ச்தைமிளகுடனே
அகம்
சல்லமாஞ்சில்காகப்பூ ஈலமாங்கழஞ்சுகெய்குறுணி வல்லப TILE முக்குறுணி வாகாய்ப்பாவிலேயனாத்.௮
அல்லலறவேகெட்விட்டு ௮ழகாய்வடி
த ுசெய்யகுக்தே
-தீல்லம்பற்பத் தின்னுவர்தால் நேராய்நெய்யையருர் வதே
Lee
குமட்டிக்சாயெண்ணெய்,
செவ்வள்ளரிக்காந்தங்கொத் தமல்லி சோர் தகல்னார்கற்சட்கவ்
கொவ்வையிதழாலமுக்கறாக ௮ுங்கருஞ்சீரியிருவியுடன்
௮வ்வைமோரிலிருவிதன்னைக்ககெஷறவேகவைத்து _

வெவ்வேறரைத்துசேோவாளமிகவேசு.ததிபண்ணுவிரே

௮௧ஆ

பண்ணும்வாசம்கழஞ்மயெது பதினெட்டாகக்சொண்டஅவும்
எண்ணுகல்குமட்டிக்காய் தன்னையிசண்டாப்வெட்டிக்கொண்டபின்பு
சண்்ணும்பெரியகொடிக்கள்ளி ஈல்லபபட்டையுடன்போட்டு .,

திண்ணமாகவேயவி2ு செய்யயாமணக்செண்னெயெடே.௮௧௩
் ௪5 தயேண்ணெயுடன்கிட்டு இதவுங்கு ஐட்டபதலிறகள்
தொடுத்தபெண்ணெய்கழஞ்சி 'சின்னச்சுகமாவெந்நீர்தான்கொள்ளப்
பொடித்தகுன்மம்பதினெட்டும் போகாகாய்வும்விட்டகலும்
படித் தளிவனூர்தன்னாணை பகருங்குன்டமோடிடுமே
சத் இ பண் ணா ௪

சொட்டாம்பழமுநறுகெய்யுங்

~
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Ghosh petinotad 'பொன்னேமெழுகுபல்மீசண்டு..

ர

இட்டுக்காய்ச்செடி,ததெடுதது : யிந்தக்கயாழர் கனிற்கலந்தே ௯௨௪

க்எச்தேயெண்ணெய்தான்வீட்டுக். காய்*வெடி தஇிப்பூசெக்க 'பிலந் தானுண்டாவிக்கமும்போம் பிறகுசோபர்தான்்தீரும்*

தலந்தான்ம்ஏழுர் அரக்குவீராய் 'தக்கக்குடிரீர்வகைசொலக்கேள்
கிலந்தான்புகழுங்கொத்தமல்லி நெடி. ப௮சத்ைதைமரமஞ்சள்

Fal

மஞ்சக் திகழுகாய்வேளை வளரும்பிரண்டைச்சாசணையும் வ

அஞ்சவேண்டாகீர்ிட்டு அழன்ய்க்காய்ச்சிக்குடிப்பிசசம்

மிஞ்சுஞ்சோபஞ்சுசம்வீ' க்கம் 'மேவுமுட்வில்கில்லா.து. .

கெஞ்சுமிது தான்விட்டோெ கேளுஞ்வெனார்தீன்னானை.

௬௨௩

- குன்மத்துக்குத்தேங்காய்க்கடுகு,

குன்மங்காணுல்கொல்லாஅ'
கொடியகடி யவியா கணிகர்
கன்ம்ங்காணுமோடாது. 'கள்ளிப்பாலுமிந்துப்பச் எ

எதன்

சென்னல்காயினுள்ளிட்டு தயச்சுட்புதியபின்
புன்னங்காயில்பர்திகொள்ளப் போருங்கான்மம்போய்கீடுமே

௯௨௪

கீர்முள்ளிசெம்முள்ளிச
இத்றண்டு நெடியஅடாதோடையின்வேர்

கார்சேர்வட்டுவேருடனே கடியுவாளம்சுசைககண்டு

கூர்சேர்வவ்வாலொட்டியுடன், கொடியபிரமிகொத்தமல்லி ,

சீ சேர்களையாவிராட்டி புடன் .செய்யகடுக்காய்வேோகொம்பே. ௯௨௫

கடியவுள்ளிகற்சேங் கருஅமோதத்தப்பிலியும்.

அடி சேமிளகுகருஞ்ேே். அப்பசாச்குவோருகிறையாய் ,.....
படிகொள்கண்ணீரதான்வார்தஅ பகாக்கேள்காளொன்.௮க்ஐு

விடவேயர்திக்குடி.ப்பி சாம் வீக்கஞ்சாங்கள்வீடடோடும்.
௬௨௯
காமாலைக்குச்செய்யுக்குணம்,
|
:
கண்டங்கனக்குக் தலைநோகுங் கனைத் சுயிளைப்புமுண்டாக்கும்

7

பண்டேயசன்மகற்றிவிக்கும் பகருங்கடுக்காயிருபதுகொள் ' '
செண்டேகாக்தம்பலநூன்று 'செய்யட்டம்பலமிரண்டு
~

விண் டே சமசப்பொடி பலஷூன்று 'மேவுநீஎம்பலமொன்றே : :௬௨௭
நிலஞ்சேர் an வ்.றிகருஞ்சேம் கேச்யாதுகாசெடைகொள். .
கலந்தேமமிர்தங்காசெட் காது கருஅம்புளியிலைச்சா௮ு '

பிலர்கானுடையகுப்பைமேனி

பெரியகாயு தகரையுடன்

திலந்தான்புகதுவொவ்வொன்று சானுமுன்னாழிதான்கூட்டே ௬௩௮
ROGGE ஈரக்காய் தானும் குல்வும்காற்பதெனலாகும்
மீட்டிம்புளிவிட்டேயனாத்.து மிகவுமெட்கொளூரி

லக

ஊட் மிமொன்பசாகாளி லொக்கக்சாய்ச்சமுண்டை.பண்ணி .

திட்கொன்ளவாக. செய்காத்ப்துநாள்தின்பிரே....

௬௨௯

-

தல்வர் இரிவை இயர் தரம்ணீட

ர்கள்.

காய்ச்சி. .ஆறலைத்ததண்ணீர் குடிச்ச குளிக்கவும்.

'தின்னும்பிறஞுப.த்தியங்கேள் செய்யபசும்பால்நெய்மூருங்கை
உண்ணும்பசளேயிலையுடனே வுப்புபுஜிதான்விட்டுலிடும் ..
"சொன்னோம்வயிறுகழிந்தாக்கால் அய்யமிளகுநீர்கூட்டு
சன்ஞுய் ததண்ணீர் தான்காய்ச்சி ஈயமாயாறவைப்பிரே..
௯௩௮
அருயோடி.வயி ற்கழியி லழகாமவரியின்கீற்றாழை

சாதேயெடுத்துநீர்ப்பூலா தக்கவேரைககான்னைத்து ,
கூருந்தேசிக்காயினுட, குணமாம்புளியிட்டேருமை்ன

..

கீறுமதலையிற்றப்பிவைக்க நேரர்தண்ணீர்ருடிகுளியும் ... . ௬௯௪

உள்ளிதுமணக்சேன்ணெய்
உள்ளியாமணக்கெண்ணெ யுணாக்கக்சேளுமட.மயிலே.
விள்ளுங்கூவிளைவேரும் -குமிழும்முன்ளைபாதிரியும்

'

தெள்ளந்ஞ்சித்தாமணக்குடனே சிறுவ்ழு திலைகொடி வேலி lee
கொஎளளுஞ்சித்தமல்லிபேசமல்லி கொண்டுபிவையேசரிகிறையே (}

திறையேயுள்ளிமுப்ப.தின்பலம்ாம் (கேராமூள்ளிமுப்பதின்பலமா
மறைசேர்இப்பிலிமிளகுவாகாய்நெல்லித் தரன்.நிககடுக்காய்

இறையுமேலம்விளாவரி9 யெடுப்பிர்கழஞ்சுபத்தாக: .-! ....

கழைசேர்நாழித்தண்ணீரும் காழிவார்த்துசசளொன்றுய்..

grag

தன்றாய்க்சாய்ச்சிந் தநீரிஓதவவரைக் அக்கடைமரூக்க..
தலீருஞ்செல்வியானுகமும் arin தீ.இிிப்பிலியும்

கொண்டோம்பெரியகாயமூடன் கூ௮ஞ்செதியமூலமன்

சண்டோமெர்க்கவொருபலங்சோள் கசெவசைததுக்கனாமரும்ே at

வருர்தாமணக்குபெண்ணெய

ி வாகாய்க்கள்சிப்ப ரி
திருர்தாயிஅச்ளகான்புகட்டி்சாழ
செய்யமெழுகுபதம்வடி.தாகமூ
்து

இருச்.தஇருநோமருகஅ யிஅ ்குன்பம்குடல்லாசம். ——
பிரிர்தேருவ்பெருருள
ம்வயிஅ போகுபேகுத்தவாய்வசுதும். ௬௩௫
பறற்கிவியாதிமாறலுக்கு,

4

சிருகாஞ்சொண்டுபற்படசம் செய்யசுக்குகிலவேம்பு ௦...
குறுகாகோஷ்டச்இப்பிலியுள் கொள்ளுஞ்சர்திற்தண்டெனே.
இதியவிழமு
இரிலவேரும் சேசேசொன்றுவொ

ாய்
. திராயுசாழிதன்ணீர்லிட்டு கேசாயுழக்காப்க்ளருபஎம
ம்ச்சியிடே

கடக்

பற்ங்குகியாதியஅ தனக்குப் பகருஞ்றுசேக்சொருபலங்கொள்

இிறஞுசே்குடிரீருட்சொள்ளச் தீரப்பற்ங்ளெலசாமூம்,

|

ர்௬௮
ன்

- கேன்வம் இரிவை2 இயக் கற்ணீ
இதத்குமாறல்கால்ு மன்று 'யிசண்நொளர்சஎம்பேர்மே
ngs
Male h eae Beit அருப்பறங்கிமா, டுமே

டட
Re

“காரய்ர்ச்வர்ச சீனுக்கு.

்

மிளகுசுக்குஇப்பிலிபு 'மேவுங்டேகாய்கெலலியு டன்”
பளருஞ்சிகிபதேக்குட் கே ப ரும்சண்டல்காலிமிலை..
ALG பெறவேயிவையொன்று ஆனகழஞ்சிதொன்கொண்ே
இளறுக்தண்ணீரிருசாழி, யிட்டேகாய்ச்சிக்கொள்வீரே

coh df

தான தரீறிவெள்ளைச் சதுர்முகன்போலேகும்.

மானதோர்நிரதன்னை

மண்ட லர் தன்னி ற்கோள்ள

அனமார்தேனினோடு எளகீரில் தானறாக்த

மானமாங்கோஜையாளே மகன் நிடும்வியாதியெல்லாம்

Sat ae

அகன்ற Bc) மிருமற்சாசம்் அ திசம்ம்சூலைகோவு.
புகன்.றிடமுடி
யாதப்பா. பொல்லா
தயிர் தடீற்க்த:
செசந்தனிழ்செய்.பமர்ட்டார்' செப்பினேஐுகத்தோர்க்கு.
கசண்டதுபோனாமிக்க அணுக்க தாலதிர்துபாரே... a

கழ]

பார்க்கவேறு.5 ுச்கமர்கள். பபதிவொடுபவளப்தீபம்
.ஏர்க்கவேவுலலுள்ளோர்க்! 'கிசம்படவுளர்க்கவென்ன

மார்க்சமாயிருக்துகொண்டு'மாளா.கவித்சை தனனை:
தீர்க்சமாயிருக்் துகொண்டு 'திறமுடனாட்லாமே. giE nk
வைவாப்பற்பம்,

ட்
- era
1

டல்ம் வயிசந்தின்னை. அறையவேயுகாக்சக்கேஸ்2: .
அதனா

பார் 5B 'பேணிவார்த்.அனர், rn

நாட தாயுலர்த்திக்கொண்டு ஈன்மையாயோட்டில்மூடி: ே கழவபிய வயாக த்தில் தீர்க்கமாய் தி ப்போமே

_ சச

கீறியரீற்றெல்ல ந்தான் “நிளைவுடன்றேனிற்கொள்ள ட்
Boos,'இரேகடுமல்லர்ம் அக்ண்டி.சவிபா இரோவும்' .

மாறிடும்சரீ ரம்ரீங்க 'வ*்ெகாயமாகும்”
:
கூறிடும் தீதமெல்லாம் கெட்டியாயிதுக்கப்போமே” உ
:இசத்தாதிவைசபற்பம்,:
'

இரகு

கேள௮பளளப்புநிறை கெட்டியாயரைத்தூக்கொண்டு.
ஆள குகையாய்ப்பண்ணி: ய 'கனுள்ளேசத்சம்வை, க்ன்

சூளதுசில்லுபோட்டு. சுற்றியேலை௪.த்இ :-..
நாள.அபுட், க்திரபோடசலின்நிடரீத்திப்போமே
பேர்மதுரீரிம்ருளுல்: elim

Bure

ர்
ப.

தாமதுாத்தினம்ேம் soronnuria pica

ந௫*

தன்வர் இரிவை

ச்இியந் சாமணி,

aT at

தாம தூஇிற்கணுசொன்னோம்காட் டினி ல்மானிடர்க் கு
ஆமிதுவ னுபானங்களறிர் இடவு௮இயாமே

உறு யொமிர்தநீற்ருலொழிந்இடும்வியாதியெஎ்லாம்
றுதியாம்பாவாணச்சிலறையவேயுரைக்கக்கேளும்

சுருதியாமண்டக்தோசெண்ணமாய்ச்செய்துகொண்ட
கரு,தியேகுகைபிடி அகீதுக்காட்டியேயுள்ளேவையே

€oF’ Fir

சங்குப்பாஷாணடற்பம்,

உள்ளவேவைத்தபின்புவெள்ளெருக்ககளைப்பே௫
டமள்ளவேயாணிப்படாலையிட்டுமே௫ல்லுபோட்டு

- தள்ளவே?லைசெப்அதனிப்புடம்கோழியாக
மெள்ளவேயிடுலாயானால்மாசற்றபற்பமாமே

Foor

பற்பத்தினிடையேளுசம்பாங்கதாய்முலைப்பால்விட்டு
நற்புடனரை ததப்பிலலைசன்மையாயுலர்த்திக்கொண்டு
உற்பனக்குகைக்குள்வைத்துஒழுங்குடன்2லைசெய்ு

கற்பகமாதேபோற்றிக்களிப்புடன்கரு இக்கொள்ளே
_ கெர்ள்வதுபற்பம்ஈன்ராய்க்கொள்வதுவெள்ளீயத்தில்
அள்ளவேபலந்தனக்குஅசைப்பணவிடையதாக

'

உள்ளவேயுருகும்போதுகொடுத்திடகீரைவங்கும் '

மெள்ளவேய்யவெள்ளிவிலைய கற்க திகர் சானே
தரனெனவியாஇிக்கெல்லார் தன்மையாய் த.காக்கனொககால் '
கூனெனராழிகைக்குள்குலிர்சரமோடிப்போகும்.
நானெனஇக்தடீற்றைகாட்டி னிலுரைக்கொணாஅ
பானென ,சீதெளிர்
து தாலைப்ப கனமாய்வைக்துப்பா சே

உப்புப்பற்பம்..

- உலகத்தினுப்புப்பற்பமுரைக்கறேனுஅுதியாகத்.
தலமுளவுப்புக்கட்டி திறமசாயொன்னுவாங்இ
மலமுளஇச்சிப்பட்டைமாவதைச்தூளதாக்க

நிலைமையாயோட்டில்வை தஅரிலைபெறச்?லைசெய்யே
செய்யவேசட்டிமேலேறெர்தமாஇச்சித்தூகா . :

௯௫௪

உப்யவேஜ்மேலிட்டுவுபாயமாயோடுலூடி.

பையலவே?லைசெய்அபதிக்தகாடைப்புடமாய்
மெய்யவேபோட்டாயானால்மேலானபற்பமாமே
பற்பமார்தனையருர் Bou றந்திடும்பியா தியெல்லாம்

உற்பமாயோடிப்போகுமோம்கயெவாயுளுலை

்

கற்பமாமகோதரக்குள்கனத்திடுநீர்த்கோஷங்கள்
ஜு நிபமாயோடிப்போரு ஞ்சொல்லு கற்கின்னமுண் டோ
Bad,

olf) 7,

சாகம்

குன்வர் திரிவைத்தியசக்தாமணி.
உண்டெனவுகைக்தவார்த்தைவுஅதியாயதையக்கேளும்
மிண்டர்கள்போலாமிந் தன ;திசயமுப்புகீறு
எண்டிசைமுழுஅும்வாழ்த்தஇயம்பினேனிந்தநீற்றை

உண்டிடாவிமீதியிலொருபணவிீடைதானீயே

௯௬௫௪

ஈந் திடவயதே;மாகுமிழைத்திமொணிக்கெல்லாம்
கேய்க்திடப்புடமிட்டாக்கால்கறக்ததோர் தங்கமாகும்

காய்க்திடும்கசடருக்குக்காட்டாதேயிர்தமார்க்கம்
வாய்க் திமிம்பெரியோர்க்சே தால்வருவனு தருமக் தானே

௯௫டு

சாசபற்பம்,

வைக்இடுஞ்சாரரீற்றைமைர் தனேம௫இழ்க் அகேளாய்
எழ்நிரியுருவிச்சாம்பலெடுத்ததையுப்பாய்க்காய்ச்ள்
சற்றிடும்கஞ்சாங்கோரைச்சா௮விட்டரை ததுநன்றாய்
அற்றிடும்குகையண்டாக்யெ தனுளேவை த்துமடே
மூடி.யேகுகையி லிட்டொடய வேலைசெய்து

BRR.

'

அடிய்புட,த்தில்கிறுமழக;தாய்வெண்மையாகும்

தேடிஞாற்டையாதஇக்ததிறமுள்ளசாரபற்பம்
வாடி.டும்வாதியானால்வகையுடனீற்றுவானே.

௯௬௫௭

நீற்றுவான்வா இியானால்கிசம தாய்ச்சாரநீறு
மாற்றாவான்்கொண்டவா 'திமசாசாரஅணுக்கம்கேளு

தூற்றுவானாகக்தானும் அடி.ப்புடனிறக்துசாகும்
காற்றுவான்பெரியவாதிசசட.றத்துணிஈஅபார்ப்பான்

FHL

பார்க்கவேநோய்கள்ரப்பாய்ச்சிடுந்கேனிலேதான்
தீர்க்கவேமகோ தாங்கள் திரட்டியின்வாய்வினேடு
நீர்க்கவேயாம்பல்விக்கம்நீடியகர்ப்பசோகம்
ட
மூர்க்கமாம்கு ன்மமெல்லாழுயன்றுமேயோடிப்போ மே.

௯௫௯

சமுத்திராமையோட்டினிர்,
ஆமையோடி தனைரீற்றஅருடனை சொல்லக் கேளு
சாமைவேர்தனையரைத்அச்சட்டமாய்க்கவ௪ஞ்செய்தே
வாமையாயதனுள்வைத்தேவடிகதாய்ச்சில்லுபோட்டு
தரமையாய்க்குக்குடத்திற்றண்மையர்ய்தீறிப்போமே

௯௭ம்

நீறியகீற்றைபெல்லாநிதம்பெறவுலஞுசோர்க்கு
கூறியேதேனிலிட்டால்கொடியகண்ணோய்தளாும்
மீறியேயோடி.ப்போகுமூடி யகண்ணோய்இருக்

காறியமீக்தநிறுகாசினிலில்லைதானே

்

௬௬௪

ர்

தன்வர்இரிவைத்திய9ந்தாமணி,
ஆணிழுத்துநீறு,
தானெனஆணிமுக்துகீற்றவேசசணியோர்க்கு
மானெனஅண்டநீரால்மதிக்கசைக்துண்டைசெய்து
கானெனக்குகையிலிட்டுன்றதாய்ச்லைசெய்து
வானெனக்குக்குடத்தில்வண்மையாய்ச்சுண்ணமாமே

௬௬௨

சுண்ணமாமுத்துநிரைவெற்றிலைதன்னிற்பூச
திண்ணமாய்,க்தாம்பூலத்தைத்இிறமுடனருக் இனாக்கால்
- வண்மையாய்ப்பல்லிறுகும்வாகானகுளிர்ச்சிநீங்கும்

“தண்மையாய்மேனிதானும்தளர்விலாதிறுகுர்
தானே
வாய்த்திடும்பிமேகங்கள்வந் தநீரிழிவுதிருஞ்
சாய்த்திடும்கற்பூரத்தைச்சாற்றுவேன்சுண்ணமாக
காய்த்தகற்பூரவள்ளியிலை கனையசைத்துஉண்டை
தோய், த்திகிம்வட்டதாக்கரவியினிற்காயப்போடே

-

௬௬௩.

௯௬௪

டோடவேயொட்டிலிட்டுப்புகழ்ச்யொயோடுமூடி,
முடவே?லைசெய் அமுக்கெபுடக்தான்கோழி .
கர்டவேயெடு ,த்துப்பார்க்கக்கனமுள்ளசுண்ணமாகும்

ஆடவெற்றிலைபித்தின்ரால்௮திவச்சசசாயமாமே

*

Fr

காயமும்வஓ)ச்அப்போகும்கசடஅமாறிப்போகும்

வாயினில்ரோகதந்தீரும்வருக்தியகாபோகும்

மாயமாம்காசமாறும்மலசலக்கட்டுப்போகும்

கேகுமாய்க்கண்அுலல்கும்கிச்சயமாகச்சொன்னோம்

௬௯௬௭௭

மயில்துதீதபற்பம்,'
நிச்சயமாகச்சொல்வேன்நீலமாந்
அரி சிபோக்கு

வைச்சதோர்வங்கத்ே 'காடேயிடைத்டைசூ SEACH EH
மெச்சுமந் இடைக்குகல்ல வெடியுப்புச்சகியாய்ச்சேர்த்து
உச்சதோர்பழச்சாற்றுலேய௮ தியாயசைத்திடாயே

௯௬௪

அரைக்திட்டெட்டில்வைத்அஅழகதாய்ச் லைசெய்து
, நிரைத்திடக்குக்குடர் தானிறம தாய்நீதிப்போகாம்
முரைப்படி. சிவ் துபோனால்முன்போலவுப்பைக்கூ ட்டி
திரைப்படியரை கீதுமுனண்போல்திறம காய்ப்புடத்தைப்போடே

(

போட்டெடசண்ணக் தன்னைப்புகட்டி.யேயசைத்துக்கொண்டு
மாட்டிதுருககப்பிமழறயாமல்சவியி 'ம்போட

: மூட்டி ஜென் றுகாளில்முயொமல்வெள்ளையாகும்
போட்டி செலைசெப்துபொருந் தவேபுடத்ை ,சப்போடே

கட்

தன்வர்இிரிவை த தியசிக்தாமணி,
போட்டுமேயெடுத்துப்பார்க்கவியலுள்ளசுண்ணமாகும்
காட்டிமேகண்பொர்க்கக்கலியெலாம்சீங்பெப்போகும்
பாட்டுமேசத்திற்குக்கால்ப ண்விடைகொடுத் .காயானால்

ஐட்டுமேகொண்டுபோமேயுஅஇயாம்வாயநீசாலே

and

வாயினிலுமிநிசாலேம,த்தித்சேயுருட்டிமெள்ள
காயவேகுகை பிலிட்டுக்ககெவேயுருக்க்கொண்டு

தாயினிலாயிபா தம்தன்னையேவ்ண௩*ூக்கொண்டு

ஆயினிலிருக்துகொண்டுஅடலாங்கோடி வேதை

௭௧

வேதையென்றுரை த்சேன் கேளாய்வெருகோடியிதற்குள்ளாகும்

வாதியேமயங்கவேண்டாம்வைத்திடுஅருசுகண்ணம்
மேதையில்கஇடையாகப்பாவெகருகோடிநாட்சென்றாலும்
காதையாம்படி.தீதுமென்னகாகினிதாற்கிட்டாதே

i

TQ

கட்டாமற்போனதேகோூடை_க்தவர்கொடுக்கமாட்டார்
கட்டாச்இருந் தபேர்கள்காலினில்விமுர் தபோந்றும்

செட்டாகவிருக்கலாகாதிரவியஞ்செய்வதென்ள
முட்டாளாய்ப்போகாமற்மான்முறைப்படி.குருவைவால்கே

௬௭௩

நிமிளப்ப ற்பம்,

வாங்குபொன்னிமிளைபற்பம்வளமதாய்ச்சொல்லக்கேளு
தாங்இயேயிச்சிப்பட்டை தாள சாயி டிக்துக்கொண்டு

காங்இயேழெமேலிட்டுக்கட்டி யேகடுவேதாக்கி

ஒங்கியவோட்டிலிட்டெழுங்கதாய்ச்லைபோடே

௯௬௪௪

டோடவேலைசெய் அபுகழ்ச்சியாய்க் செசபுட த்தல்

சாடவேகடீறிப்போராம்தவளம்போல்வெண்மையாகும்
கூடவேவாயுசோகம்கொடி குலைந்தோடி ப்போகும்
“
நீடவேகுன்மமெட்டுகிலையாமலோடுக் தானே
ட்

.
enor

தா னெனச்ளுலைக ட்கு க்தனிசண்டபிரு இமாலை

ஊனெனவரையாப்புச்தானோக்யெதேனிற்கொள்ள
அனெனக் சங்கநீற்றையழக தாய்வேதைசொன்னேன்
கானெனவுலகுளோர்க்குக்கட்ட தாயுசை .ச்தவாறே
வாயுவெண்பஅக்குச்ளூசணம்,

வாப்வு தானெண்பதாகும் வருகின் ஐளூலைவாயு
சேமாயோடும்வா தஞ்சிறத் தபாரி சுவின்வாதம்

௯௭௭௬

தன்வத் திரிவைத்தியந காமணி,

௪-௩

சூ கமாகடுக்குவாதம் சொல்லியசந்துவாகம் . |
போதமாமருக்துதீரப்பொருச் eng as கேளே

௬௪௫.

கேளே தான்அத் திரரூல a
ee
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கடு

சொல்லியமஅசம்கோஷ்டம்கொடர்ர் இடுமேலமாஞ்சில்
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. பல்லியதாளிசந்தான்பகருசீ சகமுகாகம்
ends விசர்க்கரையும்கூட்டி வகுத் அ. மண்டலர் $தான்கொள் ளே

௯௮

பித்தத் துக்குக்கைகண்டதயிலம்.
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திரிக்திடுபோன்னாங்கண்ணிசிறக் தசோர்முசுமுசுக்கை
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வார்பெறு கன ச்காள்கேராம்வளர்ந்திமிஞ்சன்னிக்காக
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பலஞ்சேரோரிதழ்ச்தாமரையும்பச்சையமிஏ தன்னுடனே
கலஞசேர்கம்பு தான்சேர்த்துக்காசுக்கட்டி தன்னுடனே
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_ பித்ததீதில்வெப்புக்குணம்,
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மருவும் சாசம்பற்ப1_கம்வண்மை, இப்பிலிபிது.சமனாப்
ஒருமைகொச்சிகண்டங்காயோங்குமாடாதோடையிலை

பெருகுஞ்சாறேழ்காள்வை,ச்அப்பின்னும் பயறளவுண்டைசெய்யே

தன்னந் தி க் வைல் திய சிந்.ராமணி.

ட ரரகடர்

செய்யவுண்டைதேனெய்பித்றெர்தசர்ம்களை,தணிற்கொள்ள :
அப்யதிளையாம்வாதபித்த.மானஈளையிருமல்களும்
வெய்யகுணமுமிருபதுடன்மிகுக் கசுவாதம்கா£ ,த்றதையெல்லர்ம் ”
உப்யும்வேறேயிட.மில்லாதோடிப்போகுங்௪ண்டாயே
௬௬௯
உட்ருத்துக்கு,

இதசஞ்சுக்குவெண்காசமியல்சேர்கடுகு இப்பிலியும்
சிதரஞ்னேக்கர்சமுடன்சேர்ந் சமிளகுபெருங்காயம்

ப.தர௮ச.த்தைகருஞ்ம்பகர்க்கொண்டையின்பழச்சர்தீ -

விதரவிட்டுறுரைத்தெடுத்அமிதக்கத்தூ அல்ளங்கர்ப்சோல்

gst

- தூதுவிளள்காய்ப்பிரமர்ணந் அய்யவுண்டைதான்செய்து
மாதேயிளவெந்£ீச தனில்வருக் இக்குடலிற்கதித்.துலிமும்

கோதேகதொடுவேல௰௫யுடன்னெட்டியிடி
த் அப்பிட்டாக்கி

போதேபசும்பால்தான்குடி க்அப்புடமிட்்ண்ணப்போகுமே 35-0)
கையார்த்கரையிருசாழிக்ரு அங்கும ரிமுந்காழிமைய்யாயெண்ணெயையுழக்குமாவின்பா லுநால்காழி

பெரயயாமிதரமீசாறுபோதவடி.த்அு.ச்செம்பூட
மெய்யாய்வச் தவுட்கு தீதுமிக்கசாசம்வெளியாமே

்

5,

இசத்,தகுன்மத்தின் குணம்,
கோபற்தரிக்கு:௦த்தலத் 'தில்கேளுமெலும்புசத் தமுமாய்

"அபக்தாதுவொன்றாகஅகத்திரண்செட்டுண்டு
தாபமாதம்தான்கோது கலையாமழுக்கு த்தான்மாறி
போஜம்பிறக்குமுண்டானபுக அல்காலுமிக்கரிசே

்

மி

காணுமுலையிற்பாலுண்டாம்கன த்தேவயிற்றில்ம பிசொழுக்கம்
பேணுமுலைக்கண் 'தான்கறுத் அப்பி 'நகேவயிறு சான்வீ' ங்ஞூம்

தோணும்வைகள்இன்மசணம்சுகமாப்ப்பிள்ளை போலிருக்கும்
நாணும்பெரியலயித்தியர்கள்சன்௫யறிர்அசெய்குகவே
Ga
செய்யுநிதிகள்ப,த தாஞல்சேரும் பிள்ளயல்லவெறும்

வையம்பிசணாய்சத்தகுன்மமாறும்படிக்குமருந்துசெய்ய
அய்யபரம்இச்சக்கையுடன்தோன்றுகசநாயன்ஞூலி
நெய்பிலுள்ளிதான்பெஸித் தநெய்வார்த்அச்சோறுண்டிசே

கம;

கடுக்காய்நேல்லி 'தான்றிக்காய்கன.த் தமிளகு இப் பிலீ யும்

முடுக்காஞ்சுக்குவிளர்வசிசிமுதிய்கொடுவேலிகொத்அமல்லி -:
எடுத்தசர க்குச்செவ்வீய மிசைந்தகழஞ்சுமுன்றுக்கி

தொடுத்தபசும்பால்லார்த்சசைத்து சீதுப்பரெய்யும்ப சுப்பாறும்,
௨௩௨.

Qj

ர தட

ஐ

.

:

SOI திரிவைத்தியகர் காமணி,

art Of

பாலும்கேய்புக் 'தான்வீட்டுப்பதத்தில்வடி த்.துஉள்ளேதான்.
காலமக்இதின்மானம்காசடைதான்ஞன்௮கொள்ள :
“மேலுமிரத்ஈகுன்மமதமிக்வேமாறியோடிவிடும்
மாலமுண்டகண்டர்திருவாணையினுவுமுண்மையதே

Fe

ட
அதியுமிதற்குப்புத்தியக்களானகாடைகவுதாரி
வெரிமான்முயலாங்காடையுந்தான்மிக்ககுருவியிறைச்சிகளும்
கரிபூசணியின்வெள்ளரியின்கடியசீரம். தா அளங்காய்
க்
செரியாம்பிரண்டைசாசணையும்சீண்டகரையின்கொழுக்தானே
.

பித்தகுன்மத்தின் குணம்

0

-

பித்தஞுன்மத்தின்ஞுணம்கேளீர்பெருக்கல்முத்திதாகமுண்டாய்
கத்தியெடுத்துப்புளித்கேப்பம்கருகாவாயும்கைப்புண்ணாய்
உற்றேவார் தியுண்டாமேயோக்இநெருப்புவெயில்கண்டால்
இத்தமுடனேயுடல்பொருக்திச்செய்யசிறுநீர்சிவந்திருக்கும் ௧௰௭
இருக்கப்பித்தம்குன்மமதுஈளையிருமலுண்டாமே
பெருக்கமருந்துகெந்தகமும்பேணுமிதசமாப்பொடியுஞ்

சுருக்கமுடனேகழஞ்சுசொண்டுதுய்யகுமரிச்சாறறைத்து
_ பருக்கப்பாகமாவாக்ப்பையவெயிலில்வைப்பிசே

Sear

வைத்தபின்புபுகையெழுப்பிவாகாய்ப்பதமாமென்றறிந்து
உற்றேயெடுத்துவை த்.து.௮தைஒருகாள்£ண்டில்வெருகடி.சோள்
பித்தபாண்டுரூபமுடன்புளித்தேறிட்டபிலிகையும்
மத்தும்குன்மம்பு/ட்டெனேமாறுஞ்சிவனார் சன்னாணை

சூ

கவுசையின்குணம்
கா அடன்கையும்வற்றிக்கனத் தடன்வயி றுதானும்
மேலுடன்விளங்இஞ்க்கால்விளைந் திடும்கவுசைசானும்

ஞூலமாமகோதசமும்முற்றிடும்திங்கள்மூன்றில்
ஆலமாம்வியா தசொன்னோமாளியுஞ்சங்குபோல

சூம௯

அளியித்சங்கேபோல்வடிகள்கர ல்தா onal ௫௫
கிளுடனீர் தருகெருங்வயேமலங்கள்சாரம் லவ்
G காளிடும்பெருவயிஞப்க்கொழுந்திஹே.திகளா றில்

காளினிகாட்குகாளுக் துவளையும்கண்டி.டீசே

உடம்பெலாம்வில்லுபோலஓக்கவேகிமிர்க் கொள்ளும்
தடமயில்முளைகெடா.து ,தன்மைபோலீரூக்குமென்று ....
இடம் பஅங்குணங்கள் தன்னை த்தெரிதமிழ்தன்னாலாயந்து
ஈடம்பெஅங்கவிசையானஈற்குணமுரைக்க ஒற்றாம்

Br

தன்வந் இரிவைத் Bu AE sit ool,

TOT Hs

காடைபுங்குகர்ப் பூலாகடியபொன்னாவிசைவேரூம்
நிீடைதுடரிக்கடலாஞ்சிகிறமாஞ்சபாயவேருடனே
டுமிளகாயொதியன்வேர்பேருமருர்.துசொல்லக்கேள்
'கூைப்புவசம்புள்ளிகொள்ளுமுலுவாக்களிப்பாக்சே

E22,

பாக்காங்கடுக்காயசமோதம்பகருக் இப்பிலிசெவ்வள்ஸி
காக்கத் அரிசிவெண்பாடங்கருதுமதரமிலவங்கம்

ஏர்க்கமல்லியிலவங்கமேவுங்கொத்.தமல்லியமே
தாக்கவிவைகளொருமுறையாய்த்தக்கஎண்ணெய்காய்ச்சியெடே,(0

வேறு,
அடசிவேருமறுயலமாம் அய்யஞுருவின்பச்சையின்வேர்
படருங்களுவைகொன்றையதுபட்டையேழுமுக்கஅக்இ
அடருஞ்சுக்குக்கைப்புடனே௮னவெம்பாடல்தன்வேரும்
மடல்சேர்நிலையில்கான்கட்டி.வளர்கல்லெண்ணெய்தனிற்காய்ச்சே

௬௨௪

காய்ச்வெடி.த் துஎடுத்தபின்புகளவுபார்த் தட்புண்ண சனில்
கூட்டிச்சாறே யூஅிவிரால்கொடிய வடுவுபுண்ணா

ம்

வாய்ச்சதிரியிலூட்டியெண்ணெய்வளர்புண்ணதனில்மாறிவைக்க
பேய்ச்சிமுலையையமுதுண்ணும்பெருமாளாணைமாதிடுமே
பட

8

ய,

na ச்சக்செண்ணெய்

சுக்குமிளகு இப்பிலியுக் துய்யகருஞ்சர்புகாசரி9.
கக்கமலவரகைமசமஞ்சள்கடியகுப்பைசோமனாதி
புல்கக்கஸ் தாரியின்டீஞ்சள்பொருக் அங்கொடுவேலிவசம்புள்ளி

நக்கம்மூன்னேயமுக்க௫ுல்லசாரணைவேறே

௬௨௭

வேர்சேர்மிளகுகரணையின்வேர்மிக்கவுப்பைக்கழெங்கோடு
. கார்சேர்த ண்டையுடன்குலவும்க நியமருந்தின் வேர்கேளும்

கேர்சரக்கோர்கிறையாய்கிறுத்தேகண்டுஅரைத்தெடுத்து
பார்சேர்காழியெண்ணெயிட்டுப்பற்பமெழுடு ன்பதமிறக்கே

இறக்கியுடலமுழுதுமெங்குமேலம்; ரயட்கொள்ள

'

பதக் இடுஞ்சன்னிபுறவிச்சுபகருங்கபோலசன்னியுடன் .
விறந் இடுஞ்சன்னியுட்குச்அமீளாவியாதிருமென ்

மறைக்இடுமுரியமாமுனியுமிவகுத்ததிதுவென்றெண்ணீரே :
சேோலஷ்டம்திப்பிலியமிதாரம்குலவுமிதாம்வெண்காசம்
மேட்டில்வளரும்கெர் சகழும்மேவுநாபிவால்விளங்கம்
தாட்டில்வளருமமுக்களுவும்கல்லதான்நிமனோ லையும் கூட்டுமிளகுசாஇம்காப்கொடி யகமாம்புவசுவாடி

௬௨௭

3D

Amal ிமிவை க இயர் தாமண,

வாசுஏலமிலவங்கமலசீகிஷ்டிருவிகைச்சோலம்.

௬,

பேசுக்இப்பிலிமூலமஞ்சள்பெருகுமிலில்கமுடனர. த்தை
க சம்பொன்னினரிதாசங்கூ அங்கருஞ்சீர்கற்சீரம்

வாசம்பெ.றுநல்லுளுவாயும்வளருமோ
தம்வா, அளுவை

aad

வளருக்கார்பகசசரி சமொஞ்ல்வெளுத்தபினுடனே

ளைருமூலையே ஞாண்செ ai சேருரையி த்கழஞ்சுகொள்ளு
பளகுவாளம்கழஞ்சசெண்டிபையக்குமரிச்சாற்றுலே
அளகுபெறவேயரைதீதுவ்டையுன்பாய்த்திரட்டிக்கொள்வீரே

௬௩௧

கொள்ளும்கொச்சியிலை ச்சாறும்கு 2 அம் தபேர்களுக்கு

மெள்ளசுக்கு சதண்ணீமிஃ்விரும்பும்வாய்வுக்டுவிசே

அள்ளும்வயி.றுவிரைக்கையிலேசடுகண்ணீரில்தான்கொள்ளும்

தளளும்படி நிமெண்ணா தே சணியுக்இருமால்தன்னாணை

'

௬௩௨

கபோலத்துக்கெண்ணெய், .
சருக்கெஞ்சாறுநாழின அமிச்சஞ்சா அநாழி

முருங்கைபின்பட்டைச்சாறுமு திர்ே'கங்காய்ச்சா௮காழி
விரும்புங்சராம்புவ சவாசிமேவும்வள்ளிசா 'இக்காய்
அரும்புமேலமிலவங்கக்அய்யகற்சர்மோதகமாம்

அய்யமதுசக் திப்பிலிடூலம்தொகு

.

opm

த தஅமுக்கரு இப்பிலியும்

கெய்யுஞ்சாறு கோண்டதிலேராழியெ ண்ணெய்தான்விட்டு

பையக்கமைத்துவடி ததெடுத்அப்பகருஞ்செ௫த் பூசுவிரால்
மையுப்புரியங்குழலாரேமாறுங்கபோலசோக்காடே
.
.
அதிபில்லியின்ஞுணம்,.
ஊண்டவடிக்கும்பல்லடியாமுதிசஞ்சாய்க்கும்குணம்கண்டால்

bed

தான்றிச்காயும்கர்க்கடகம்தக்கவுள்ளிபெருங்காயம்
்
தோண்டியசைத்துவேப்பெண்ணெயில் சறுக்காய்க்கொடுப்திருள்ளுக்ளு

காண்டகாச,ததையிலய தனைக்காடிய சனில்வே௮இடே,

்.

த௲௫

வயித்றுஉலியின்குணம்

வபிறுபிடுங்கும்வலியெக்கும்வக்தேபிசத்தர்தான்சொரியும்

வயிறுபொருமும்சீழ்வயினுவாகாய்க்தொப்புள்'கான்வீங்கும்
வயிறுகொக் அஏமிக்குடருந்துதராம் புபெருங்காறம் “
வயிசுக்குவ்ள்ளிசுட்வொகாயசைத்.து ததே்காப்ப்பால்

௧௩௬

ஓ

ம தங்காய்ப்பாலிதுட்கொள்ளத்திரும்காட்டேவ்ல்பில்லி ்

பாற்காகணக்கும்புளிமயிரும்பகருஞ்சூர்மாட்டுக்குமம்பு
தா ங்காமலமில்புகைகாட்டசற்றுமானைப்புகையில்விட

நீல்காவியாஇ

யல்லாக் சானில்லதோடுமோடிடுழே

டள

தின்வர்திரிவைத்தியசர்காம ஸ்ர,

எக

மண்டை பில்லிபின்குண£
;
மண்டைகாசா வலிபெடுக்கும்வாகாய்க்கா திலெழுச்சியுண்டாம் 5
பண்செழும்வீழுர் அுமங்கேபகாமாங்வெழும்புதப்பட்டு
கண்டோம்சோழிக்காஞ்சதுபோ ச்சா இனாலேபுறப்பட்டு

அண்டுசொன்ஜேம்விழுமென்௮ு௮3ததுமருக்அஉசைத்தோமே

உசைத்தாசஞ்சுஎண்ணெயிடவுற்றகிறமா யெண்ணெயது
பெருச்தகாயங்கெர் சசமும்பேணுங்காரநேர்வாளம்
வருக்தக்கான௮ரி தாரம்வசம்புஅ தூவும்பச்சலையும்
திருத் அம்வேம்பின்பிசன்கூட்டிச்சோ.௮சையிர் திடனாக

௬௩௮

Boon,

4

சேரும்வெள்ளாட்டி ஓுடைய,தருங்கோமயம்தில்லம்பால்
காரும் வெடியினுப்புடனேகரு திக்கூட்டிப்பத;த்தெரித்து சீருஞ்செசில்கான்வைச்அச்செய்யகா .இனுள்விட்டு

பாருகாலுதாள்தானும்பதமாய்ப்பண்ணிக்கொள்ளீசே
7

௬௪ல்

கடை,பில்லியின்குணம்,

பிடரிகோவுக்்தலைவலிக்கும்பின் ணம்வயிறுதான்பொருமும்
ஈடைசேர்பில்லிக்கு ணக்சூக்குகாடுமருக் அ.$ீகேளாய்
்
கொடி சேர்ச் திற்கிழங்குடனேகூஅமுள்ளிபெருங்காயம்

வடி.சேருடனேதான்றிக்காய்வலம்புரிக்காய்கல்லவி தது

SEP R

அசைகத்தூக்கரை கீதுப்பசுப்பாலில்அன்பாயேமுசாள்குடி.யு
முசக்தகோழிமயிருடனேயுவர்துஅட்டையிற்கோஅக்

திருச்சமாகப்புனக்காட்டத்ோகடையின்பில்லிய,அ
வருத்$மாகவோடி.விடமாயோனானையுணமையிதே
். காய்ச்சல்விக்குக்குடிரீர்

நீரின்முள்ளித் 'சண்டெனேடீண்டயிலையமொருபிடியாய்
பாருங்கடுக்காய்மிளகேர்டுபார்க்குங்கருப்புக்கட்டமும்ன்
செ. அபெற்வேயசைப்பலங்கேள்செய்யசக்கதோர்பிஒியாம் .

Brn,

'காறுங்கள்ளிகாலொன்றுய்க்காய் ச்சிப்பருகாலமாமே

1.

ரூ

மூலக்கடுப்புக்கழிச்ச க்கு

சாஇக்காய்கிராம்புவசுவாசுதருவேற்கொம்புமிளகோடு
நிதிகமக்காயயமேர்தநிறமாக்இப்பிலிகற்சேத.

ஆ.

மீ.துவெல்லாமொருகி றைசோண்டிடி த்துச்சிலைவடி கட்டி

கோதுகரண்டைகானிடி தலுக்கூட்டிப்பற்பமொன்றாக்டே

கூட்டிப்பற்பக் சன்னையேதான்கொள்ளுந்தேனில்தன்னிலேதான்
௮ அுகொள்ளில்வென்றுவெருகடியளவாமே .
மீட்டுமருக்

நாட்டமூலககடுப்புடனேகல்லகருத்திலிவைமாறுக்
சான்செப்பின
தன்னை இன்ணமித
திட்டுஞ்
ோமே
சிவன
ார்

—

navy

Bars இரிலை த்திபடந்தாமணீ,
மூலவாயுக்கழிச்சலுக்கு,

:

மூலலாயுக்கதிச்சலுக்குமுந்தும்சொம்புவசுவா௫
தாலம்விமுதும இவீடயஞ்சாதிக்காய்கற்சேகமும்
ே காலவத்திதிப்பிலிடும்குணமாம்கஞ்சாஅபின்மருக் aT

சிலம்பெறவேயோரிரண்டுசேரும்கழஞ்தென்றாமே
ஒன்ரு யெடுத்அஇளம்பதமாயொட்டி வறு:

௫௪௯

அப்பொடி பண்ணி

கன்ரும்வெருசன்பிடியளவுகாளேதின்௮வருவீரால்
கான்றுவதைக்கும்குட்ல்லாகம்கொதித்துமிகவேதான்வாங்கும்
மன்றோசறியகுலவாயுவளரும்கழிச்சல்மாறிடுமே '

ஆசா

சர்வகுன்மத்தா க்கும்குடல் புசட்டி வலிக்கிற
குனமத்துக்குஞ்சாரபற்பம்,
'

மானேசர்வகுன்ம தீதுக்குவளருமிச தம்பலம்பத்.த

தேனேமனோசிலைபலமைக்அசெய்யலிங்கம்பலம்காலு

தானேகெந்தகம்பலமாறு தயவாய்கரபிபலமெட்டு
கானேயப்பிசம்பலம்பத்துக்கருதுமதுசம்பலமாறே

அறும்துரிபலஃஞ்சஅடததபொற்றலையான் தகரை

காறுஞ்சாரைவார்தீ தரைத் துநா ஓுகாளும்வார் திகுரைத்தூ

பீ.றுஞ்செம்புவட்டி னிற்பூபப்பீடகத்யில்வேகவை த்தூ
கூறும்பற்பமஞ்சாகக்கொள்ளுமிச தம்பலமஞ்சே
ப.கமாம்கூகைநீருடனேபகரும்பலக்சானெட்டுடனே

இதமாமீயம்பலமஞ்சுஇன்னம்காரீ யம்பலமஞ்சு

FSU DIG FDU MILER TES QOD CMTE MD

கதமாம்குழிக்கல்லிலரைக்துக்கனத் 'தசெம் புவட்டில்பூசே

இசும்படிக்குவைக்துத்தின்னும்புகழுமிஞ்டச்சாக் தடவும் வீசும்நறு கெப்,தனித்கொள்ளமிகுக் ,தவலிக்குப்பற்பமாய்க் கொள்
பாசுழிகுக் கபித்.தமு.கல்பாண்டுசசாணிவலிவாயு
்
நீசுமிர்தப்பற்பமதைநின்றுபொறுக்க ,ததின்பீசே

தடுக

இின்பீரந்சப்பற்பமதைத்இன்றுவாண்டால்கெய்வடிக்க

முன்றேகுவஃ&ாபாதிரிமுன்னைமுகரும்பெருவாகை
ஈன்பர்ம்பேர்மல்லிசித்றமல்லிரல்லகொடுவேலிவேர்தேடே
ரசேடும்கோஷ்டம் இப்பிலியும்செளிக்தஇர் அதன் னுடனே
கூடுமத்திதிப்பிலிபும்கோள்ளுமுலுவாச்சதகுப்பை

8

அன்பாஞ்ியவமுகலைவேசானகெருஞ்சமாவிலிங்கு

ஓ

சாடும்சொம்பு.ச்£இக்சாய்கல்லஅா.த்ைமிளகுடனே - : :

rt

போடும்வெட்பால்விளாவரிசிபு தியவச்சாரம்துருசியம்தான்

ஆன்வர்இரிவைத் தய ற்ம்ணி
நல்லமாஞ்சில்காசப் ppecnntdpinyp canis

MDa

mrt

ஐல்பைசும்பால்முக்குறுணியுகப்பாய்பாலிலேயசைத்.து .
, ல்லலறவேகெய்யிட்டுஅழகாய்வடி தீ.துநெய்யருர் த
eB

2

இல்லம்பற்பம்ரெப்இன்றாலிதமாய்கோய்கள்சான்போமே
குமட்டிக்காயெண்ணேய்

செவ்வள்ளிகரர் தம்கொத்.துமல்லிசேர்க் சகன்னார்கர்க்கடகம்
கொவ்வையிதழாயமுக்குமுகூ௮ம்கருஞ்சிருவியுடன்
கவ்வைமோரிலிருவிதனனைக்கருஞ்சகமும்வேசவைத்து
வெவ்வேறசைக்துகேர்வாளமிகவேசுக்திபண்ணீசே

-்

௫௫.

பண்ணும்வாளம்ஈமஞ்செயஅ.பதினெட்டாசக்கொண்ட
அவும்

்

எண்ணும்கொக்மட்டிக்காயதனையிரண்டாய்வெட்டிக் சொண்டபின்பு

சண்ணும்பெரியகொடிக்கள்ளிகல்லபபட்டையடன்போட்டு
இண்ணமாகவேயவித்துச்செய்வாயாமணக்கெண்ணெயெடே
எடுத்தஎண்ணெயிதவீட்டுஇஅவும்குழப்பிப்பத;மாக்இ
இதாடுத்தஎண்ணெய்கழஞ்சியஅசுகமாய்வெக்நீர் கான்கொள்ள

௬௫௭

பொ டி. தீதகுன்மம்ப 'தினெட்டும் போகவா யுவும்விட்டகலும்

படித் தசவனூர்தன்னாணைபகரும்குன்மம்சூடிருமே.
சத்திக்க,

ட

்

ட

தள

கொட்டான்பழமுமாறுநெய்யும்கொள்ளும்் துரிசுதே௫ுப்ப 1மூத்:

மட்டாகவேயொன்றாக்இவருக்திக்கொடுக்சச்சத பண்ணும்
மூட்டாள்வாதச்சிலேட்டுமமுமுதிர்துதம்ஞ்சிவஞணை
பொட்டாசகணீசெண்ணாதேபொருந்துஞ்சத் ,தியெடுபடுடே,
பெரும் பாட்டுக்கு,

இ
டு ர
்

அலம்கொழுந்துமதன்விழு அமானபூவும.தன்வேரும்'
கோலாவரையின்வேர்ப்ப.ட்டைகுணமாம்பகம்பால்தனிற்கொடுக்க:அலம்புகமும்பெரும்பாடுமழுவியகன் ௮மாறிவிடும்
சாலன்வந் ந தான்முகொன்கருதுமறுந் அ இதவாமே

nS

்

2
Bam

குமட்டிக் காய்க்கடுகு

கும்மட்டி.க்காயிருபதுதான் கொண் டுவக்தூவைக்கலிலே

செம்மையாகக்கட்டியதைத்திரும்பச்சுட்ொண்டுபத

ண்மையாகச்சாற்கொண்டுவுதவும்குழம்புபசம்காய்ச்கி
நண் ணும்விடயமிளகுசுக்குகல்லகடுக்காய் திப்பிலியே

BaD

கடிய சான்றிகெல்லிமுள்ளிகனத் தகாய மிந்ுப்பு 8
வெடியுப்புடனே கவளையுமேவும்விழாவுசவர்க்காசம்

துடி சேர்கமருசோசனையுஞ்சொல்ஓமுப்புக்கல்இப்பு

பொடி.சேருப்புவெண்கடாம்பொருர் அஞ்சீனக்காசமுமே
ஜேக்காரகவச்சாரஞ்செய்பஎவச்சார்கருஞ்சீசம்

தேனோற்ோயமோதஞ்செய்யகடுகுவிராசனெடை,

.

சாக

:

. தானேஷழூன்றுவிராகனெடைதக்கசக்குவிளாவிரையுல்

ஊனேயிக்தக்யொழத்தில்ஓக்கக்.தாவிவிளக்கெண்ணெய்

க்க

கொள்ளேயசனம்.தான் செரிக்கும் கூட்டும்பச்கச்சூலையும்போம்
ஃஅள்ளேல யித்அச்சூலையடன்ரோிகமாஞ்சூலையுடன்

பிர்ளேபிரமும்பினிசமும்பெரிபலா சமகோதசமும்
கள்ளேசொணிக்பூச்செளும் சககசூலைரோசமும்போம்
சரசததங்காய்க்கடுகு,
வில்லைநெரிஞ்சித்ருமுட்டிமேவஞ்சாரடைவேருடனே

சா.

கல்லகடுக்காய்பழயசிட்டம்கா3ம்காட்டாமணச்குடன்வேர்
இல்லம்காட்டுக்காணையடனிருப்புச்சல்லிபலமிரண்டும்
சொல்லும்காடி க்கோமயமுஞ்சொகுசாமோரும் சண்ணீசே

:
Sadie

சுண்ணீரிதுகளெண்ணாழிசானேயிந்தமருந்துகளை

.

சொண்னோமிடி தீதுஅதில்போட்டுச்சுருங் கக்குறுணியாய்க்காய்ச்ச
மின் னேவடி.க.அ.௮.திற்பத் தமேவுகார் ததம்பிரபுளியம்

து ௮னஇச்துப்புப்பலம்பத்தே
அன்னேயுள்ளிபலம்ப,க

;

௬௬௫

பத்தேயிக்தமருக் அதன்னைப்பசாக்யொழமாய்க்காப்ச்
க.ற்றேபயித்தெம்வர் தவர்க்குவடனேஈ.றுநெப்படியிரண்டு
சிற்ருமணக்குஎண்ணெப்படி

சே வொன்றுகூடவிட்டு

.

மெத்தமோதம்பெருங்காயமேவுஞ்சாதிக்காயூடனே

ஸ்டூ

மஞ்சம் இகழும்சகடைமருக்அவராகனிடதான் சண்டுகொண்டு
மிஞ்சிவறுத.துப்பொடி பண்ணிமே வுஞ் இட்டம்ப லஞூன்று
அஞ்சரக்கோஷத் தாமதனில்கறு க்காய்கூான்றுகாள் போட்டு

அஞ்சவேண்டாமரைப்பொடிதானான்பலந் தான்மூன்றுகொள்ளே. ௧௬௯
ஆனபுளியினிலைச்சாற்றிலன்பாப்ப்பத்அ,சரம்வறுத்து

மானேசையாந்தகரைச்சாற்வார்த்தேயமைத்துமுன்றுதாம்
6 .கனேயடுப்பிலேமூட்டி ச்றுகவசம்புபுடமிட்டு

ஜானேபிண்டப்பொடிப்ண்ணித்தக்கயொழத்தினில்தாவி :

.

ஐ௬௪

தக்கபக்திலேபிறக்இத்தான்றிக்காயினளவாக

தக்கஅக்க சக் திகொள்ளு மோடும்வியா திகனைக்கேளும்
பக்கச்சூலைவாயுவெட்டும்பருஞ்சோகைபாண்டுவிதம்
மிக்கசீதக்கட்டிடனேலிகாரமிதுகளெல்லாம் தீரும்:
வெப்புப்பார்வைக்கு,
ன்
சுக்குப்ப க்துப்பலம்கொள்ளூம் அய்யமிளகுபஒன்று
கக்கக்கடுகுபலமுன்றுஒமந்தானும்பலமான்.று

ஐ

மி க்கமு எளிபிருபதுமாமேவுங்காயம்பலமோன்று:

தக்ககருஞ்சீர்பலமரைக்கால்சரியாயோட்டில்வறு;ச்ு எடே
ஒறுக்குஞ்சரக்கு எல்லாம் தான்வளருங்காயம்தன்னைவிடக்.
சு௮க்கதாகப்பெ டி. பண்ணித்தூபபளையிற்கட்டியத

ச்ச்
”
பட்ட

ஜி

தன்வர் இரிவைத் படக் தாமனுி,

நாயுடு

நிறுக்கும்பலந்தான்மூன்றுகொண்டுகேராத்தீர்த.தூலடன்போட்டு

பெறுக்குங்காயங்குறிக்கிட்டுப்பிறகுஷன்றிற்றுக்கிபிடே

ஆஸ

உள்ளிற்.றுக்கியிட்டபின்புவுடனேயெள்ளிலெண்ணையிட்டு

-மெள்ளச்சட்டி தனிற்போட்டு விரும்பிச்சல$ர்தான்காய்ச்ச
* துள்ளும்கெருப்பில்வேகவைத்துச் சுறுக்காய்க்காய்க் தாறினபின்

-

கொள்ளும்வெருகடி.ப்பிரமாணம் கூட்டும்பத்அகாளைக்கே

BUS -

பத்துகாளைக்குள்ளாகப்பாசவயிறுதான்கழியும்
நித்தம்பிடி த்தசயல்மாறி நிதமுமிகுக் தபிலனுண்ட £ம்
- மத்தூருடலில்பலவணியும்

மாறும்வென்னீர்தான்குடியும்

ச,ததைச்சடையோன்தன்னானை ௧௬ ௫மருச்அயிதூவாமே

Bore

சோப ,த்தூக்கும்சுர,'தீது.க்கும்விஷபாக தீக்கு! ந்:

வட்டத்திருப்பிக்குறிஞ்சான்வேற் வளருஞ்சுசாஞ்சோரியின்வேர்
சட்டைக்கரந்தைவிடவேரும் காவட்டப்புல்
ல காவளை வேர்

ட்டப்புங்கும்வேர்ப்பட்டை அடருமுருக்கைப்பட்டையுடன்
இட்டகொள்றைப்பட்டையுடனிசைக்அபாவட்டம்வேர்தேடே
தேடேவேப்பமிலைதண்டுசெய்யம்பிரண்டை ததண்ட னே

௬௭௩

நாடாப்பாதிரிப்பட்டை நாய்வேளை வேற்கூவிளை வேர்

-கூடாப்மணலில்சலமுமாய் குவளைவேரும்யிண்டி த.சண்டும்
ஈடாமசமலைத்தண்செளம் இலையுங்கோவைத்தண்டுடனே

௧௪௪

கோவேபூசனியின் சண்டுகொள்ளுஞ்சரையின் தண்டுட_னே
நாமேசொன்னோங்கற்றாழை நார்்த்தையிலைசழ்செல்லிமூலம்

a

“போமேநீரின்முள்ளியிலை புகழுமல்லியிலையடனே
தாமேகொட்டைப்பாசியுடன் தருமார்
தத் தஞ்சா௮ுமெரி
எரியராறுவது தனிலே யேத்தேயரசை
த் துக்கடைமருக்து
கரியரம்ஈத்€ரங்கடிய௮ச.த்தைச
தகுப்பை
-அரியஇப்பிலிதேவதாசமானமண் இஷ்டி வசம்புள்ளி
தெரியுங்கோஷ்டமரமஞ்சள்செவ்வியமஅசம்பூலம்

எடு

-

இச்

மதுரமானஎண்ணைக்குவகையாஞ்சாக்குஓவ்வொன்று

அ௮திகமாகக்களஞ்சியெட்டுனச தஇிச்சாரணையும்
பதிசேர்மூகூர்சித்தாமட்டி பகர்சன்னாரிசாரணைவேர்
புதியவு ,ககம்காணிபுகழ்வட்ட தீதிருப்பியின்வேரே

்
௬௭௭

வட்டக்கொழுஞ்ுமுட்டியின்வேர் வழகுபிலிக்கழ்க்காயும்
இட்டவேர்கள்வகைகழஞ்ச இதுவுமனாத்அ த்.தான்௧மா க்.
பொட்டபெருவியன்தனசாசடஷ்ஷ பொன்னேமெமழுகுபலமிசண்டு

இட்டுக்காய்ச்செடி.த்தெடுத்
அ உர் தக்கயொழக் தனிக்கலவேன்
கடியயுள்ளிரற்€சம் ச ருதமோததந்திப்பிலியும்

BD;

துடி சேர்மிளகுகற்பூரர்அுய்யசரக்குஒருரினலாயாய்
—
இ
படிகொள்சண்ணீர்தான்வார்
த்துப் பசரக்கேளூகாளொன்டுய்

வீடி வோர்இக்குடிப்பிரா.ப்வீக்கமகோ தரம்விட்டோடும்
௨௩௮௫

௫௪௯

MD Gir

-ன்வர்இரிவைத் சியசிர் காணி,
காமாலைக்கு,

கண்டக்கனக்கும் சலைரோகுள்

சனத்தயிளைப்புமுண்டாகும்

பண்டே தனம்தித் இக்கும் பகருங்கடுக்காயிருப giQerar
செண்டேகாக்தம்பலமுன்றுஞ் ெ 'சய்யகட்டம்்பலமிரண்டு

வி ண்டேமரைப்பொடிப்பல லஞ்ன்னு

்

மேவுசீலம்பலமஞ்சே

இதுவுமது,

a க கான்றிக்கருநஞ்சேம்கேசாய்ஆறுகாசிடைசொள்
கலந்தேமதுரம்காசிடைதான் கருதும்புவியினிலைச்சாறும்
LIE BT. னுடையகுப்பைமேனி

பருகும்கையான்சகரையுடன்

கல ஈ்தான்புகதுவொவ்வொன்று சாறுமுன்னாழிதான்கூட்டே.
வள்காக்குஎண்ணை,
வ ணியில்மாந்கருக்குஅரிவையர்போக

தவமுறுமேகவெள்கா

ததாலே

தனித் துட லூறுமாஇல்

பவமுதுமருத்துசொல்வேன் பாவையேயறையக்கேளக்
suman ததாமணக்குக்கணக்குடன்படியாமொன்றே
: ஒன்றுவேளறுகுதானும் ஜரரைப்படி. தான்சேரு

சன்றுடன்தேங்காய்ப்பாலு காழிமுக்காலகாக
தன்றுடன்புங் கம்பாலுக் தனிப்படியமைய தாக

வன்றுவல்லாதி தானும்வசையனப்படி.தான் சேம .
சேர் தீஅமேபிரமிதால னும் சரூடனரையகாக
:
பார்த்துவெள்
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வார்த்துமேபசும்பர்ல் காதனும் வகைக்களப்படியதாக
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வடமலை தரண்
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