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ஜெர்மெனி அமெரிக்கா ஆங்லெகாட்டார் அனுபவமுள்ள ரால் ! 
ரகஇய நால் வசிய நால் ஆத்மசக்தியுடைய அக்புகனால்! 

௮பாச விஷயங்களட. ்யெ கற்பக.நூல் ! 

வி௫ித்திர செய்கைகள் அறியும் க்கல் 

ஹிப்னாடிஸம் ௦ மெஸ்மரிஹ மெனும் 

வாய்வு வேக 

மனோவ$ய சாஸ் திரம். 
மனதை அடக்கு து... நமது இஷ்டம்போல் கடத்துவது 
யோகூத்தி அஷைவது ...., ஞானமார்க்கம் கொள்வது 
வெளிநாட்டில் ஈடப்பை ட் இந்நாட்டில் தெரிந்துக்சொள்வது 

இசை வாத்து வச்.தரல், இறந்தகாலம், நிகழ்காலங்களில் ஈடக்கும் 
ஒவ்வொரு விஷயமும்: அறிச்துக்கொள்ளவும், ஈமு முன்னோர்களுடன் 
பேசஏம், பீறர் கண்களுக்கு தோற்றப்படாமல். மறைந் தக்கொள்ளவும், நிச் 
“இரை வருவித்தல், கோய்களை நீக்கும் வை ௧, ஞான திருஷ்டி. நோச்சம், 
ஜீவமின்சா.ர*விளச்கம், விரலைச்சாட்டி, தாங்கவைத்தல், தாக்கத்தில் ஈடிக்கு.ம 
விடசா சச்காகஷி, இப்னாடிஸ வைத்தியம், கல்காய்வு சிகிச்சை, அபினிபழக் 
கதிதை த்தல், காக்த *வைச்தியம், பிராணாயாம ௮ப் பியாஸம் நீட்டியசையை 
மூடக்காமல்படி மூடக்ெெகையை நீட்டாமல்படி, மிருகாதி வயம் அனே 
சசை.ஒரே முறையில் தூங்கவைட்பறு, தாூக்கச்தினின்று எழுப்பும் வகை 
சள், தீக்குமிபாய் தல், பாட்டுக்கச்சேரி, தச் இிலிருப்பவர்களை வரவழைப்ப ஐ 
உயிர்பிரயாணிகளை வூயம் செய்தல், ஆஞ்சகேயர் மூலமந்திரம், உபாசனை 

யும் தரிசனமும் ௮ச்மயோக மனோவயம், ஏகார சரிலை கர்மாதி அற்குணங் 
களை போக்கல் பொ.துஜென வஸ்யமுறை, மானிடலஸ்யம், யோகிகளின் 
திடசித்திமுறை வஸ்ய இருஷ்டி பலவகைகள், ஜெயம் டெ |றுவசற்கான 
மேூச்யெ நாமங்கள், வஸ்யத் இற்கு இணங்காதஇிருக்கும் முறை; இன்னும் 
இதைப்போன்ற ௮னேச அதியற்புத விஷயககள் சேர்க்துளதும, பாமரா 
மூதல் படித்த மேதாவிசள் வரையில் வாசித்து தெரிச் தக்கொள்ள சுலபமான 
எளிய செந்தமிழ் கடையில் மணீமர்திராயுத வைத்தியசாலை தலைவரும் 

பூலோக வர்த்தமானி எடிடரும், ௮னேச நூல்களுக்கு இரத சர்ச்தரும், 
சசோளஇரம்2 கனி* சாஸ் தரர், இயச்தாகடிச பரிசோச்கரும், சென்ன 
வாயும் மெஸ்பரிஸ இபனாடிஸ பராக்ரம சாலியும், சதாவதானம் செழு 

மணவை சித்திர க்சவி தேவேந்திரநாத பண்டிதரவரகளால் இயற்றப்பட்ட 
அம் சுமார 120-,-//2விஷயங்களங்கிய ம், யாவத்திசாளிடச்தில் இருக்க 
வேண்டியதுமான வழூய வி௫த்திர வினோச் படங்களுடன். 

1.க்கு விலரூபா1 6 0. 

பார்சி பிரகலாதன் சரித்திரம் பக்திரசம் ததும்பியது விலை ௮ணா 4, 
பார் குலொபகாவிலி சரித்திரம் இரண்டு பாகமும் 040-0. 

.... இருதொண்டன் சரித்திரம் விலை அணு 0-0-0. 

ஷண்முகானந்த புத்தகசாலை, ர 
92, நயினி௰யப்ப நாய்க்கன் தெருவு, பார்ச்டவுன் மதராஸ். 
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் டீ ச் ட் டர் க ர் று தக் ட் க ட் தி சவசி பதக 
ம் *...' ட்வரி ௭ ட் ஞர் ஞ்; ச த்து சி் என த் 5 ௩௪ 

த்ய அவலை 
௨ 

சிவமயம், 

பொதியமலையிலெழுந்தருளிய 

அகஸ்திய மகாமுனிவர் 
உமையுவளுக்கு உபதேசித்த 

இரக்க சுவரை வாமை அம் த்வக 

ககக முய வள வைய படுபவை வள் மாறக யவ: ண்ணா 

ம. ம். ன. ஸரி மீ ௮1 ல் 

_ மூலமும்- உரையும், ” 

பீர்முகமது 

"இருமெய்ஞ்ஞானசாநால். ் 

உயாஞான சரநூல் 

0508-0050] ப் 

இம்மூன்றும் அ டம்யிருத்ி்றன. 

கேகேளம் பரக்கும் 

அ. மதுசை முதலியாசவர்களால் 
் "சென்னை குளை 

பெரியதாயகியக்மன் அச்சுக்கூடத்தில் 
பதிட்பிக்கப்பெற்றது, 

ட... நரசி ர 
.... தீர 029 100 

64250 9 59௪ 1 ரிப் 1௦ படு 



தவாசம் பொருத்திய நவீன நாவல் | 

ரூபாவதி 
அல்ல. 

-ததம்பர சரமியரீர், 

(துப்பறியும் இனிய தமிழ் நாவல்,) 
இந்நாவலானது இப்பொழுதுதான் புதிதாக அனுபவமுதிர்த 

ஒரு கதாசிரியரால் எழுதி வெளியிடப்பட்டது. இர்காவஃப் படிக் 
கப்படிக்க மனதைக் கவாத்தக்கவண்ணம் நவரசந் தீதம்பும்படி 
வசையப்பட்டிருக்கி ற்து, இதுபோன்ற நாவல்” எவராலும் வெளி 

,யிடப்புடாத,து, * இதில், 
1. துராலோசனை 10. அவளொரு இடைச்சி 
2 காணாமநீபோய்விட்டாள் 11, வேஷத்திற்குத் தகுந்த மோசம் 
5, உறுதியான வாக்கு 19. கெடுவான் கேடு நினைப்பான் 
உ அச்சரியமான சந்திப்பு 18, கபட சன்னியா௫. 
ஐ, இரகசியம் வெளியாதல் : 1, சிறையிலடைபட்ட கணேசன் 

௫0: தஇிருவத்தியானம் 19- சூதும் வாதும் வேதனைசெய்யும் 
. பமங்கசமான கொலை 16, நீதிஸ்தலம் 

8. சிறையிலடைபடுதல் 17. துப்பறியும் மாகலிங்கம் 
2 9, ஒரு கோரமான கொலை 18, காதலர் கண்கள். 
"தூய பதினெட்டு அத் தியாயக்க ளடங்கியிருக்னெ றன. 

: இதன்விலைஅணா0 19 0 ஒவி,பி,வேறு, 

பூலோகாக௪ியம எனும் 
௦ ட்டு ௦ மதிமோசக் களஞ்சியம், 

“ மேற்படி புத்தகம் இனிய செந்தமிழ் விகட ஈடையில் ௮ச் 
இடப்பட்டு இ௫க்கி.றபடியால் ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் விருத் 
தர், குமரா, பாலர், பெண்கள் முதலியோர் இடத்தில் ௮வ௫யம் 
இருக்கவேண்டிய ஓர் ஒப்பற்ற நாலாகும் இந் நூல் கையில் இருப் 
பின் மோசமென்னும் இருள்சூழ்க்த .கடலில் மூழ்காமல் களஞ் 
சியம் என்னும் இக்கப்பலைக்கொண்டு தருமகநெறியென்னும் கரை 
யையகை்ட.அ இன்பமென்னும் மனநிம்மதியுடன் வாழலாம். 

இப்புத்தகம் விலை ரூபா 1, 

வட்டுசீ சிரிப்பு, 
இதன் விலை அணா 0 0 0 

கருவூரார் மாந்திரீக அட்டமாசித்து 0 &4 0 

எமது. விலாசம் பார்வதி அண்டு கம்பெனி, 

நெ, 5ச, ஆண்டியப்ப நாயக்கன் தெரு, சூளை, மதராஸ், 
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டே 

குருவே துணை, 

ங் ௦ 
ரீ நூல, 

கதத பசழி ஓப 0 டு அரை 

இஃது 
'உமையவளுக்குச் சங்கரனார் திருவுளமடழ்த்து 

அருளிச்செய்தது. 
கணவ ஆவ இஃவதகைகை 

காப்பு, 
தேரிசை வெண்பா, 

, வாழ்த்துவாமுள்ளம் வருவிப்பாநெஞ்சமின்பின் 
குழ்த்துவாமேன்மேத் றுதிசெய்வார் -- தாழ்த்த 
பர நூல்முதறுமறப் பாலித்தருள்கூட்டுஞ் 

- சரநூலையோதமுன் னோன்றாள். 

.. தாமகள் துதி, 
உமைமா துக்சே ணுரைத்தசா நூலில் 

அமையாயப் பொருளும்மையு -- மெமையாளும் 
புவிமடர்தைபூமடந்தை போதமெஞ்ஞானக் 
கவிமடர்தையிக் கலைக்கோர்சாப்பு, 

அவையடக்கம் வெண்பா. 
செய்யமனர்துணிக்த சீர்முன்னோர்சொத்சர நூ 
லையமறவோத வருளபுரியைங்கையரென் றன் 
முன்னிற்பாசென்று மொமிர்தேன்போ ற்க ந்றுணர்ச்தோர் 
மன்னிப்பா ரென்றுமனு, 

இந்.நாற்பயன். 
ஆசிரியவிருத்தம். 

சந் திரபானிலக்கணமும் கோளுகாளுர் 
தயங்ியெபக்கங்காணமி யோகம்வாசம் 

வந்துசொல்லுஞ்சோதிடத்தை யறியாதார்கண் 
மனரினைவாயறிபும்வகை யுளதோவென்ன 
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4. ஞான் சர ரூரல், 

விந்தவுட லுபிர்கிலையை யறியாதாருக் 

்.. தியாசறியகியம்பும்வகை யாதோவென்னிற் 

பைந்தொடியேயாஞ்சொல்லுஞ் * சா.நூ.ற்.றன்னைப் 

பரிர் து 6 பாரென்று பரமன்சொல்வான், : 

(இ-எ.) சந்திரன் சூரியன் கோள் காள் பக்ஷம் காணம்யோகம் 

வாரம் இவைமுதலாகச் சொல்லப்பட்ட சோதிடவிலக்கணத்தை 

௫ 

யறியாதவர்கள் தத்தமனநினைவினாலே யறிர் துகொள்ளு மார்க்கம் 

உள்ளதோ உண்டாயின தருளிச்செய்ய வேண்டுமென்றுஉமையவள 

கேட்க சங்கரனார் (சொல் லற) அழகிய உளையல்களபூண்ட கை 

களையுடையபெண்ணே யாஞ்சொல்லுஞ்சா நூலாகிய இக்தசால் இரத 

தைப் பரிவுடன் பார்ப்பாயாக (பார்க்கில் நன்றுணர்வையென்று) 

சொல். லு&ருர் எ-று, (1) 

-. சொல்லாருநெடுக்கபிற மின் வருணமான சூஸ்திரனார் தவக் 

கெனுமா£ர்மக்தன்னி, ஈல்லாருமுக்கணக் . கயிறுகொத்து ஈலகஈ இங் 

காய்மருகன்ற ஈஞ்சுட்கொண்டு, பொல்லா தகாலப்பாம் புண்டுமிழ் 

ந்து பூதலத்தில்பி றந்திறர் து போவாரேணு, மெல்லாரும் சா.நூற் 

றன்னை யிசழாதார் சு. ரக்கரிகழ்வோர்தாமே. 

(இ-ள்) சொல்லப்பட்ட "நரற்புரிகூடிய நீண்ட கயிற்றைப் 

போல் பரம்பரையாய் விர்த்தியாகிவராநின்ற பிரம்ம சூத் திரிய வை | 

திய சூத்திராதி வருணா?ிமம்பெற்ற இச்தமானிடதேகத்தில் இச்| 

சரம் நாசிகையின் வழியாய்நின்று எரு.துக்கு ஒரு நூக்கணாங்கயிரிரு | 

ர்.து ஆட்டுவிப்பதுபோல் ஈன்மைதீமையென்னு ஈஞ்சனெையூட்டி.விச் | 

கும் அப்படிபட்ட நஞ்செையூட்டிக்கொண்டு கொடியகாலனென்னும் | 

ப்ரம்பானது உண்ணமுமிழவுக்தான் உட்பட்டு இருவினைக்கிசைக்[ 

- தவசாய் பிறந்துமிறர் துபோவார்கள், அயி னும் ரான்சொல்லிவருஞ் 

சர.நூலை இகழாமல் குருமுகாந் இரத்திலறிர்து அனுபவித்து ௮| 

கெறிபினிற்பவர்கள் யாவமேனும் ஒருங்கே தேவராவார்கள் அப்படி 

யறியமாட்டாதவர்கள் ஊமைகளுக்குச் சரியாவார்கள் ௪-று, (3)] 

சரம்பார்க்க ஆசனவிதி கூறுகினமூுா. 
-மூறட்ம்பாய்மிடிகல் லு நோய்மண்டுக்கமு றிபலகைஈன்மையிலை 

09 ந்துபுலலு, நீல்கிவிடுங்கர்த்திதழை மனநடுக்கரகரில் கலைத்தோல்) 

* ௪ரம் என்பது காற்று, மனம் €வன் சுவாசம் மூச்சு பிராணன் அவி 

உமிர் உயிர்ப் இைமுசலாகச் சொல்லப்பட்டவைதான் என்றறிக, 
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ஞான சாநூல். ட்ட 

ஞான் நிறைபுலித்தோ, ஒங்யெசெல்வம் வீடுமுன் குசைப்புலொளிர் 

தூசு ஈன்மையுமர் படந்தானென்றுர், தூங்கி தூக்கம்போக்கு நன் 

மையாசத் துலங்யெவாதனத்திருர்அு தோகைசொல்வாம். 

(இ-ள்) மூங்கிற் தடுக்கு ஆதனம்வறுமை கல்வியாதி மண் 35 

னமில்லாமல் வெறுமணவில் உட்கார்ர்துக் கொண்டால் அக்கம் 

உடைந்த அல்லது அதறுபட்டப்லகை மணை ஈன்மையில்லை கோசை 

பாயல்கள் முதலிய பு.ற்பாயல்கள் &ர்த்திராசம் பச்சிலை தழைமன் 

நடுக்கம்மான்றோல் ஞானம் புலித்தோல் செல்வம் தர்ப்பாசனம் 

மோக்ஷம் வெள்ளைவல் திரம் இமையில்லை சித்ராசனம் அல்லது இச 

த்தநக்கம்பளம் ஈன்மை இவைகளில் நன்மையாக விளல்கும்படியான 

அதனத்திலிருக்,து சரம்பார்ச்கவேண்டும் மற்றுஞ்சொல் ௨ ௪ே றன் 

கேள் மயில்போலு மழயபெண்ணே எ-று, (5) 

சரம்பார்க்க மார்க்கம் கறுன்றுர். 

சொல்லியவாதகனங்கள் பலவவ;ந்றுணான் றி.ற் றுய்ய। ங்கயாதன 

மாயிருக் துதோன்று, மல்லலறுத்தேகமனமாக்கி யொட்டியாணபந்த 

பிராணுயமங்கள்பண்ணி, யெல்லையிலுர் தியின் £ீழாமெழுத்தைப் 

பத் $ராயிரராடிய லிரைந்து, ஈல்லனவா யஇன்மூன்று நாடியோட 

ஈலச்தரும்பே ரவ்வழுத்தை ஈவ்விபாரே, 

-(இ-ள்.) முன் கூறப்பட்டவாதனங்கள் பலவுண்டு அவைகளில் 
இங்கில்லாத வோசாதனத்திற் பது.மாதன மென்னப்பட்ட அங்கமா 

யிருக் து பார்க்கும்போது மன அக்குமிகவும்கி னவினால் அ௮ல்லல்வரும் 

அப்படி வரும் அல்லல்ககாநீக்கி வேறுகினைவில்லாமல் ஒசேமனமாக்கி 

ஓட்டியாண .பர்தமென்றுசொல்.லும் பிராணாயாமஞ்செய்து ௮தன் 

மேல்பார்க்கில் எல்லையில்லாத திருவருளுக்கெமாகிய உந்தியின்8£ழி 

ருக்கு மெழுத்தைத்தொடங்? எழுபத்தீராயிரம் நாடிகள் இந்தத்தே 

கத்தி லுண்டானவைதெரியும், ௮ச்சாடிகளுள் பத்துசாடிகள் ஈல்லன 

வாம் .அப்பதிசாடிகளுள்ளும் மூன்றுகாடி நல்லன. அம்மூன்றின் 

வழி.பாய்த்தான் சரம் எளிதி.த்சாணவோடும் இவையறியப் பெரிதா 

இய நன்கினையளிக்கு மவ்வெழுத்தைப்பார் மான்போ லும் கண்களை 

புடைய பெண்ணே ௭-௮, (அன்றியும் இதன் விவரத்தக்கு மற்றும் 

வருவனவத்றுள்.. 99 - வதூ கவிபைப்ப ர்க்க.) (4) 
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6. - ஞானச்ரநூல். 

ஈவ்விவிழியா இதயசமலந் தன்னினன்ராக வ௪வையுயிர் ஈடக் 
கும்போ.துஞ், செவ்வியுடன்மீளம்போ திருபத்தோராயிரத் தறு 
தூறைச் செபிக்கிலொருதாளாகு, மவ்வியகூலாதாசஞ் சுவாதிட் 
டான மணிபூசம்ராகதம் விசுத்தியாக்னை, பவ்வமத யாஞ்சொல்லுஞ் 

- சசநூ.றன்னைப் பார்ப்பவசே பராபரத்இன் பயன்பார்ப்பாசே, 

(இ-ள.) மான்போலும் வி,மிகளையடைய பெண்ணே இருதய 
கமலத்தில் வழியூடுருவிக்கொண்டு யாதொரு தீங்குமில்லாமல் ௮௪ ' 
வையுபிரென்னப்பட்ட இர்தச்சரம் நாருசையின் வழியாய்ப்போகும் 
போது 4-அங்குலங்கள்போக மற்றவை செவ்வையாய்த் திரும்பி 
வரும்போதும் சணித்துப்பார்க்கில் இருபத்தோராயிரத்: தறு நூறு 
தீரம் ஈடக்கும், ௮ 00-நாழிகைசேர்ந்த ஒருநாளாகும் அப்பரி 
செல்லாம் மூலாதாரம், சுவாட்டானம், மணிபூரகம், அனாகதம், விசு 
தீதி, ஆக்கனையென்று சொல்லப்பட்ட பரநிலையின் . பரிசு தரன் ௮ 
இருர்.து உண்டாயினவெறுங்கருத்து, இதனைக்காணும் வழியா 

தெனில் யான் சொல்லுஞ்சாநாலை மயக்கமறப் பார்ப்பதுதான், 
௮ப்படிப்பரர்ப்பவா, பரமாவும், ௮பரமாகவும் விளங்குகன் ஐ ஒரு 
வஸ் துவிறா லுண்டாகும் பியோசனத்தைய ஜிர் துகொள்வார் எ-று, 

ச.ந்இரசூரியர் சுழிமுனை இலக்கணமுமற்றும் 

பாத்திரை பலன் கூறுகிறார். 

பார்க்கிலிடை இடமதுவே இங்களாலும் பகலவனாம் பின்கலை 
“யே வலமதாகும், மேற்கவுரை சுழிமுனேதா னடுவாமங்க யிடை 
யானசந்தானே, யமுதமாகுந், தீர்க்கமுடன் பொருள்வினைக்குங் 
கரியவண்ணற் தஇிரராசியாமவனே செப்புக்காலை, வேற்றடங்கண் 
மடமாதே விரும்பிக்கேளாய் விரிவாக விவையனைத்தும் விளங்க 
சொல்வாம். 

(இ-ள;) ஆராய்ந்து பார்க்கில் இடைகலையென்பதுவே இடது 
பக்கம், நாடிபில்வருஞ் சுவாசம் ௮து3வ சர்திரகலை பென்னப் 
படும் பின்கஃலை3யென்பது 2வ வலதுபக்கம் கா௫ியில்வருஞ் சுவாசம் 

சூரியகலை யென்னப்படும் யாவருக்கும் ஒக்கசொல்லும் காலத்தில் 

. சுழிமுனைபென்பது ஈவொகும் அக்கினி பன்னப்படும் பின்னு 
அக்தச்சந்திரனைச் சொல் லுமிடத்தில் அதம் தீர்க்கமாக எப்பொ 

ப10்260 இ ௩௦9 1/ பர்வ ௩௨5௨௦0 பரு 
டட்.ட்க்் பட டூ. 



ஞு ஞான சரநால் 9 

ருள்களையும் உண்டாக்குவன் நி றங்கறுத்தவன் சாடியில்இிரராசிே வல் 
போலுங கண்ணினையுடைய பெண்ணே மதறுமுண்டாகியவனை த். 
ம் பரிஷ்காரமாகச் சொல்லவதனை நீ விருப்பமு நீறுக்கேட் பாயாக 
எ-று, அன்றியும் ௮ச்சழமிமுனை இரண்டு நா௫ுகையிலும் பாலி யோடு 
ம் அதற்குப் பூரணமென்றும்பெயர் ட்டு) 

இதுவுமது. 

சொல்லுங்காற் கதிரவனுஞ் .சகவியாபி யுத்ததிறம் வெண்மை 
சர சாசியாகும், கொல் லுமெலாக்கருமங்கள் கொழ்யவன்னி * கூறுவ 
கானிறஞூவப்பா முபயராடி, ஈல்லவிடை தெரிர் அணா ஈ நிங்கள் 
பெண்ணா ஈலம்பயில்பின்கலைக திரோன் புருஷனாகுஞ், செல் லுமிருப 
தனகாத வழிக்கப்பாலாந் இசைக்கடெமாய்ச் செலவலமூர்சேசக் 
கேளே, 

(இ-ள்) சூரியனுடைய குணகுறிகளைக் சொல் ௮மிடத்தில் | ௮ 
மதச் சூரியன் உலகத்தில் வியாபகமு ற் றவன் பரிசுத்தமான வெண் 
மை நிறத்தையுடையவன் சாடியில் சரசா சுழிமுனையென்னும்.௮க் 
இனியைச் சொல்ல வென்றால் சகலகருமங்களையு மழிக்கும்பொல்லா 
து நிறம் அக்னிச் வெப்புமாஈயில் மேச்சொல்லிய விரண்ரொடயும் 
கூடியது இன்னமும் நன்ருய்த் தெரிர் துபார்க்கல் இடைகலையென்று 
சொல்லப்பட்ட சந்திரன் பெண்பால் பிள்சலையென்று சொல்லப். 
பட்ட வந்தச் சூரியன் அண்பால் சுழிமுனை யென்னப்பட்ட 
௮6த உபயராசியானது அன்றிணைப்பால் அல்லது அலியாகும் 
அன்றியும் இருப திகாதவழிக்கு மேற்பட்ட துலைவான தேசத்துக்கு 
ப் போகும்போது சந்தாகலை யோடும்போது பு தப்பட்டுச்சூரியகலை 
யோடும்போது ௮த்தேசத்தில் போய்ச்சேர வேண்டிய அஇன்னமுஞ் 
சொல்லுகி்ேன்கேள்-எ-று, (7) 

சந்தின் லக்கணம் அதிலும் அச்சத்தின் 
நடக்கும்போது இன்னவை 

செய்யலா மென்று . 

கூறுதிரர், 

கேட்டிவிடஙந் அ தாடை யணிபொன்பூண த் சளர்க்குமண ம்டி 
மைகொளய் £ழ்கீர்காணடல், வாழ்க்கை மனை யெடுத்தல்குடி. புகுத 
ல்விற்றன் மனனவரைக் காணலுண்மை மருவல்சார்தி, வேட் 
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ஒ ர.) ரன சர நால், ் 

சைதெய்வப்பதிட்டைசம் வெறுப்புத்தீர்த்தல் வித்தைபெற தறன 
ம்புவைத்தன் மிகவுமீத, னாட்கமல மல/முகத்தாம் ஈரக்தீர்த்த ல னன் . 

- தேயா யிவையெல்லா நயந்்துபாசே. 

(இ-ள) சந்திரகலை இட துநாசையில் ஈடச்கும்போது எந்த 
5.தக் காரியங்சள் செய்டலாமெள்று வினவிச்கேட்சில் அர்த இடசலை 

யில் ஒரு௨சைச் தூசனுப்புதல், தூதுதானேபோகுதல், புதியஉஸ் 
இரர்தரித்தல் அபரணாதிகள் பூண்டுகொள்ளல் வீவாசஞ்செய்துகொ 
ளளுதல் தரலிகட்டில் ஒருவனை அடிமையாகப் பெற்றுக்கொள்ளல் 
இணறுமுதலாயெ குளம் ஏரிவெட்டுதல் வாழும்படியான வ்டுமனை 

வாழ்குதல் ஒருவ ட்டி நகுக் குடிபோகுதல் ஒருவஸ் துவை விந்குதல் 
தாூதனமாய் ௮1சசைக்காணல் தனக்கு ஒருபடிமே்பட்டவரானாலு 
ஞ், சரிதான் உண்மையா௫ய வல்:துவைச் சார்தல் சாந்திக்மித்தல் 
இஷ்டதெய்வப் பிரதிஷ்டை செயிதல் சுரர் தீர்த்தல் ஒருவனைசமாதா 
னஞ் செய்தல் கல்விகேட்டுக் கொள்ளுதல் தனந் தானியமுதலிய 
ஆஸ்தி சேர்த்துவைத்தல் தியாகங்கொடுத்தல் பாவவிமோசனஞ் 
செய்தல் இவையெல்லாம் நன்மையாகும் மற்.றகாரியங்கள் மத்திப 
மென்தறிகஅன்றுமலர்ந்த தாபரைப் பூட்போலும் முகத்தினையுடை 
ப பெண்ணே-ஏ-.று, க, (7) 

இனனமும் இதின் செயலறியவென்றால் 40-வது கவியையும் 
47-வது கவியையும் பார்க்கவும், 

சூரியனிலக்கணம் அதிலும் சூரி 'யனடக்கும்போது 
இன்னவை செய்யலாமென்று கூறுகின்றார். 
பார்க்கில் வலத்துபதேசம் வித்தைசேவை படையோட்டல் 

பயிர்செட்டுக் களவு சூது, பேர்க்கவொணா வழச்குரைத்தல் சரிபரி 
தேரூர்தல் இறல்குமெழுர் திடுதல் சங்கதேம்பாடல், வார்த்தைபகை 
பங்கங்கோள் பசாசு தீர்த்தன் மந் திரஞ்சா இ. தீதமருர் துணலுறங்க ற், 
கோத்தபுனலாடல்கொல் விடங்கடிரத்தல் கொடும்பினித்தம்பனயோ 
௧ங குறிக்குங்காலே. | 

(இ-ள்) வல துநாசிகையில் சசமோடும்போது எவைசெய்யத்த 
க்கவையென்று விசாரித் ப் பார்க்கும்போது குருஉபதேசம்பெறல் 
தாம் ஒருவருக்குபதேசம்பண்ணல் வித்தை பாராயணஞ்செய்தல்வி 
த்தைபொருவருக்கோ தல் ஒருவன் , வணங்கல் எதிரிபினுடைய 
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- ஞான சர நால். ட் 

படை தீ.துவரத்தால் பயிர்விலாத்தல் வியாபாரஞ்செய்தல் இருடல் 

சூதகமாடுதல் ஒருவனா லு தீர்த்த. ந்கரிதாிய வழக்கு ப்பேசல் 

யானை குதிரைத் தேர் இவைகளிலேறி சவாரிபோதல் விளங்வவெரும் 

படியான எழுத்செழுதல், சங்தேம் பாடல், பேசத் சொடங்கல, 

பகைமையுண்டாக்கல்,. . ஒருவளைபங்கம்பண்ணல், கோள்சொல்லு 

தல், பசாசுஒட்டுதல் மர்திரநிஷ்டை சாதிக்குதல், மருக் துசாப்பி 

நுதல், போசனம்புடஇத்தல், நித்திரைசெய்தல், ஸ்நானரசெயதல, 

கொல்.லுதத் சேதுவரயே விஷயங்களை நிவர்த்திசெய்தல், கொடிய 

வியாதியைஇர்த்தல், தம்பனயோகசாதனஞ்' செய்தல், இவை 

கள் மயெலலாங குறித்தனுபவித தப் பார்க்கில் நன்மையாகூம்- 

எ-று, மற்றுஞ் சூரியசந் இருக்கும் விபரம் 40. மீ கவியையும் 

&8 - கவியையும் பார்க்க, | (9) 

கழிமுனை பூணசூனிய பலன் 
கூறுதன்ருர். 

காலிரண் டுமொ த்தச்காற் சமாதிகன்றுய் கரு தியசொன்றா 

காது காணுமெனிற்காணாு சீலமிகுர் தவமுடையாய் ஈன்மை 

பில்லை யோனவாங்கருமஞ் சேசக்கூடுஞ், சாலநிஹழை பூரணத்தில் 

வழக்குவாது தர்க்கம்போராங்கமன்னர் நம்மைக்கண்டன், மூலம 

௮ஞ்சூனியத்தி சிறு த்தில்வெல்வா மேபல்வதெல்லா ங் கயல்வி நியாய் 

மூயலலாமே. 

(இ-ள்) சுழிமுனையா யிரண்டு சாமூர்த்தித் தொசெசையில் 

என்னசெய்யலாமென்மால் ௪மா தியோகஞ் செய்தல், கருவிரணங் 

களோயச் சும்மாவிருக்குதல், தண்மை நினைத்தகாரியம் ஒன்றேனு 

மாகாது அப்போது ஒருவன்வர்.து இப்பொரு எகப்படுமென்றுல் 

அது அகப்படாது £லம்பொருக்திய தவமுடைய பெண்ணே இந் 

தச்சு ழிமுனை நடக்கும்போது நன்மையேரடையாது, கெட்டகா 

ரியங்களெல்ல லாம் பலிக்கும், இது இங வனம் நிற்க, ௪ரஜூச்சல் கரத 

தப்புழையில் ஓடுகள் றதோ அந்தப்! க்சம் பூணமென்றுட், சாம் 

ஓடாதபக்கம் சூனியமென்றும்பேர் இப்படியான குறையிலலாத. 

பூரணபக்கத்தில் நின்று வழக்குப்பேசுளிற வர்களை, தர்ச்சகம்பண் ண. 

இ நவர்களை, சண்டைபண்ணுி றவர்களை ஒருவன் போய்க்காணு 

மாசனை, அல்லது தமக்குமே.ற்பட்ட நனை, இவ்வாறு கூறப்பட் 

, டவர்களை இதனால் காணலாமென்று ஒரு காட்சியும் இல்லாதபடி 
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10 ஞான சரநூல். 

சரமோடாத பக்கமாகிய சூ குனியபக்கத் தில் நிறுத்தினால் பூரணபக் 
கத்தி லிருக்கி மவன் வெல்வான் அல்லாமலும் ஒருவன் இப்படிப் 
பட்டவர்களை தனக்குச். சாமோடாத சூனியபக்கத்தில் நிறுத்தி 
னால் ௮வன் பேச்சேமேலாய் வெல்வன் எவ்வெவற்றை எவ்வெவ் 
வாறு சாட்டமுற்நறிய வேண்டுமோ அ௮வ்வவ்வாேே பயறியலாம். 
சேல்மீன்போ லும் கண்களையுடைய பெண்ணே-௭-று, 10 

பிரயாணம் போகும்போது சாம் இசைவுபிசகா 
யிருந்தால் அதற்கு உபசாத்தங் 

கூறுகினமுர். 
முயலுஙகாற் பூணத்திலிட த்திலிமண்ட டிபோமுன் வலமென் 

மூன் றடிபோ. மொழியும்யாததிரைக்கு, குயலடருக் கண்மடவாய் 
கருமமதமுறறுக் கருது வடக்கும் தழக்குமிடத் தகேயபோக, 

- லியலுமொருபகையுண்டா மீளமாட்டாரிசைந்தவலர் தெற்குமேற் 
கேகவென்5).ற, புயலடரும் புணல்புகுந்க மாணமாவர் புணர் 
முலைக்கச் றுமிடையாய் போ.ந்றிச்காணே. | 

(இ-ள்) பின் 19-ம் கவியில் சொல்லியபடி மேற்றிசையும் தெ 
ன் றிசையும் சந்தான். றிசை வடக்கு வழக்கும் சூனியன்றிசை இது 
இங்கனம் _ித்க சொல்லப்பட்டபா தீதிரைபோக நாடியவன் சந்திர 
னில் சந்திரன் திசையே போகவேண்டி௰௪. சூரியனில் சூரியன் 
ஜிசையே போகவேஃ் வடியுது அல்லாமலும் மான் ஏழாங்கவிபி் 

சொல்லியபடி இருபதின்காத வழிக்கட்பு தமான ஸ்தலங்களுக்கும் 
சக்திரனில் புறப்பட்டுச் சூரியனில் ஊர்போய்ச் சோவேண்டியது 
அப்படியே சேத் சருணபேதமாய்ச் சரமுமிசைவு பிசகாய் மாறி 
யோடினால் அதற்கு உபசாந்தம் யாதெனில் .சூரியகலையிற் போக 
வேண்டிய இக்ின் யாத்திரைக்குக் சர் இரகலையா யிருந்தால் அக் 
தச்சந் திரன் சுவாசத்தை ஒ.ற வள்ளேயிமுத்.துப் பூண மாக்கு இந்: 
தக்காலையே இரண்டுதா முன்னிட்டுவைத்து பின்புகுதாவாய் ஈட 
ந் துவழியில் கொஞ்சம் நிற்காமல் போகவேண்டிய௫, இது. 

சாந்தி சந்திபைலன் கெட்டுப்போகும். தடையில்லை சச் இரகலையி நீ 

போகவேஸஷ்டியதிசையின் யாத்திபைக்குச் சூரியகலையாயிருக்தால் 
சூரியன்சுவாசத்தை ஏதவுள்ளே. பிழுத்து. ௮க்கால்யே மேன் ஐடி. 
முன்னிடவைத்துப் பின்பு சுதாவாய் ஈடச்துவழிபில் சொஞ்சதூ 
ரம் நிற்காமல் போகவேண்டியது இது அதற்குச்சாந்தி குரியன் 
௮ 
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பலன்கெட்டுப்போகும் தீமையில்லை சேல்போ லுங் கண்களையுடைய 
பெண்ணே போடிறகாரியம் செயமாகும் இப்படிபல்லாமல் வடக்கு 
கிழக்குத் திசையும் யாத்திரை சந் இரனடக்கும்போ.து போனால் 
போகிறவிடத்தில் ஒருவனுக்கொருவன் விரோதப்பட்டுபோவான் 
இரும்பமாட்டான் மேற்குத்இிசையுந் தெத்குத்திசையுஞ் சூரியகலை 
பாயும்போது யாத்திரைபோனால் ஜலத்இனொால் அல்லது மழைபி 
னல் இதர் போவார்கள் சுச்சினாலி,றக நெருங்யெ ஸ்கனங்களை 
யும் இப்போது சான தினப்  போவதுபோத$ஜத்தன்த இடை 
பினையுமுடைய பெண்ணே விசுவடத்துப்பார் எ-று, ஓர! 

ஒருவனுக்கு நன்மைத$மை சொல்லும் 
மார்க்கங் கூறுகிமுர், 

..  காரணெ £ருகருமத்தைக் குகித் அவர் தான் கரு இயமுன் 
னணுமிடமுமே லுமிச் ௪, பேணு வலஞுல் ழம் பின்னும் வெய்யோன் 
பேசியசொல் மெழுத்திரட்டை சோமயனாகு, மாணுமெழுத்தொற் 
றையேத் கதிரோனாகு மதஇிச்குமவன் பூணாத்இல் வச்துகேட்டுற், 
பூணவுசைத்தனவெல்லா நன்றேயாகும் பொல்லாது சூனியத்தி 2 
புக லுவோர்க்கே, 

(இ-ள) கா* அுழையுக்காரிடம் ஈன்றோ, தீதோ, கண்டறி 
மவாமென்று வற்தவன் முன் 10-ஐ கவிபிற்சொல்லி.பபடி சூரிய 

கி நடக்கும்போது அவனப்பூரணபக்கமாகமவ யிருக்தானாகில் 
௮வன் பொருக்கச்சொன்ன காரியங்களெல்லாம் அவனுக்குச் இத் 
இக்கும் ௮ தப்படிபில்லாமல் வலதுபக்கத்தில் நின்டு லும் சாம்பார்க் 
வி.றவன் மேலிருக்க வச்சவன் மிருந்து கேட்டாலும் நேர்நேரே 
பின்னிருந்துகேட்டா லும் அச்சூரியகலைக்குடைய பலிதமேசொல்க 

சந்திரகலை ஈடச்கும்போது அ௮வனப்பூரண பக்கமாகவே யிருக் ஐ 
வினவினானா9ில் ௮வன்சொன்ன காரியங்களெல்லாம் அவனுக்குப் ' 
பலிக்கும். அப்படியில்லாமல் இட அபச்கத்இில் நின்றுலும் நேர்நே 
சே முன்னே நின்றாலும் மேலிடதஇலிருந்தாலும் அச்சந் இரகலைக் 
குடைய குணமே சொல்க. இதுதவிர சரம்: ஓடாத சூனிய பக்கத் 
தல் நின்றுகேட்டானாில் அவன்கேட்டசாரியம் பொல்லாதாகும் 
பலிக்கமாட்டாதென்க அலலாமலும் அவன்முதல் வாய்திறந்து 
சொன்னவார்த்தையின் எழுச்தை 'யெண்ணிப்பார்த்து ஓ.ந்றைப் 
பங்காகில் சூரியனுடைய குணஞ் சொல்க இரட்டைபாகில் சர்தான் 
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12 ... ஞனசரதநூல். 
குணஞ்சசொல்க, மேல் £ீழ் என்றது மெத்தை விட்டையும் கிணறு 

முதலிய பளளக்குழிகளைக் குறித்த தென்றறிக இப்படியாக 6-6- 

வகையிற் சொல்லி யிருக்கிறதே இவையெல்லா மேககாலத்தி 

லொத்திருக்கசேண்டு1] மென்பதில்லை ஏதாவது ஒன்றைப். பார்த் 

துச்சொல்லலா மென்பது கருத்து மறறும் வருவனவற்முற் கா 
ண்க இன்னமும் விரித்துச்சொல் லுமளவில் சந்திரனுடைய இசை 

யும் பக்கமும் ௮துபூசணபானறாஓ.ரூ சரிதான் ஈஞ்டுத்து மத்திபம் 

சூரியனுடைய இசையும் பக்கமும் அ சூனியமானா லுஞ் சரிதான் 

தஇரணமாயினு நன்மையுண்டே யல்லது வியர்த்தமாகாது இதற 

குபபிரமாணம், 0-அ சலீபிலும் 7/-கவிபிலும் சக் இரனைத் இரராசி 

யென்று சூரிபனைச் சரசாசிபென்றுஞ் செப்பியி ரப்பதனையறிக,' 

இக்க.கிகளிங் உரி, பண்பு அல்லது அடைமொழிகளை சோரவிடா 

மல் பதவுரையாய்ச் சொல்லி வருவோமென்மால் விரிவுரைக்கு இசை 
வுட டு வருவதரிது அபினும் மவ்வுரிகளை மாத்திரம் சேத்து 

கொண்டு வருவோமென்றால் ஒருஸ்திரீயானவள் தன் புருஷ 

னுக்கு அமனியிற் சம்போககாலத்தில் கால் கை படுதல் முதலிய 

கற்புமை தவறுதல் கூடாதென்று அங்கு மவைகலை, - இருக்கக்கா 

ண்பிக்கப் புருவாள, புகுஈ்தால் ௮ச்சஇிப திகள் சொண்டகருத்து 

ஒருமித்துத் தடையீன்றி நி வேறுமோ, ஏறுது ௮துபோலிக 

கும் விகாரமில்லாமல் உரைபுணர்வுற மாட்டாததால் சமையவுச் 

இதமாய் சே்ப்படுத்தவும், நிரரகரிக்கவுமா நீறு எ-று, 12 

இஅவுமது. 
௮தினும் முன் 10-வது கயிபிற்சொல்லிய 

தாணசூனியங்களின் விகற்பம் 
கூறுகின்றார். 

 கேடெல்றோன் பறிகொடுத்தோ னஞ்சு தின்றோன் இடையி 

் னிற் சாவென்றோேன் சளெர்கோய்கொண்டோன், பாடொன்றுமில் 
குனியத்தேயாூற் பலித்துவிசிம்பூணத்திற். பகர்ந்ததெல்லாம், 

ஆடும்பையவென்ன வல்குலாளே படுத்தொருவன் வர்ததசை 

சோமனா?, நீர சொல்லிசவிபாநிற்கு மாகி சனைக்தமொழி யாகாது 

நின்றுகேளே, 

(இ-ள்) ஒருவ.ஸ்வக்து நானின்னதனால் கெட்டுப் போனே 
னென்் லு ௦ நானின்னதை பறிகொடுத்தே னென்ருலும் விஷய 
கடித்தது ௮ல்ல.து விஷமுண்டேனென்றாலும், இதோபடுக்கையிற் 
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முனே ப ொணன்போனெற என்று லும் அல்லது இவைமுதலாகச் 
சொல்லப்பட்ட ௮பாயகுணகுறிகள் எவையாயினும் சரிதான் சரம் 
ஒடாத சூனியபக்கமாய்வக் த நின்றானா?ல் ஒருவருத்தமுமில்லை 

நிவர்.தீ தியாக போருமென்க அப்படியல்லாமல் சரம் ஐடுகிஐ பக்கமா 
கய பூரணபக்கத்தில்வர் தரின்றுசொல் லுவானாிில்வர்தவன் எப்படிச் 
சொன்னானோ அப்படியே பலித்துபோகும் பறிபோனபொருள் வரா 
து நஞ்சுமீளாது படுக்கைபினோயாளி தேழுன் அன்றியும் சூனியத் 

தில் எவனாவது வந்து எதையாவதுச் சொன்னானாகில், ௮.து ஒருகா 
லத்தில் ௮பதமான வார்த்தைகளானாலும் அரும், பூரணத்தில் சொ 
ன்னசொல் உண்மையாயிருக்கும் இதல்லாமலும் ஆடும்பையாவென் 

ன, வல்குலுடைய பெண்ணே வந்தவனுடைய திசையும் 13-வது 

கவியிற் சொல்லியபடி எமுதிதையு மெண்ணிபார்க்கையில், ௮வன் 
வந்ததிசை சந்திரன் கூருகவும் முகற்சொன்னச்சொல் , சூரியன் 

கூருகவுமிருந்தால் மேற்சொல்லிய காரியங்களுக்குக் கஞ்சிதமத்திப 
மாயினு முழுமோசமல்ல, இன்னமுஞ் சொல்லுறன் கேள்-௭-று. 

கருப்பக்குறி கூறுகின்றுர். 
கேட்டவனாருயிர்தன்னி லேறிநிற்ற செர்சையிலு யிருளவை 

பிடித்துநிற்றல், வாட்டமறவருமதலை யிடத்துிற்பெண்ணாம் வல 
மாக னின்றுரைத்தன் மைந்தனாகும், மீட்டமில் சூனியத் துறைக்கி 

ற் கேடேயாகு மிருஞ்சுமினைமேலுரைக்கி லலிமீயயாகு, காட்டு 

மொழிகுனியம் பூரணத்தேயாட நடுக்கமுடன் மசவுயிர்க்கக் கிடைக் 
குமன்றே, ட 

(இ-ள்) ஒருவன் கர்பத்தைக்கு றித்.தக்கேட்குல்காலத்இல்வர்த 

வன் ஒரு ௪வன்பேரி லேரிக்கொண் டிருந்தகானானாலும் உயிருள்ள 
யாதொன்றைக் கையிழ் பிடித்துக்கொண்டிருக்தானானாலும் ஒரு 
சீவனைத் தொட்டுநின்ருனானாலும் ௮வன் நின்றதபக்கம் வலமாடல் 
அதிலும் பூணமானுற்றான் ஆன்பிள் பிறக்குமென்க, இடமாூப் 

பூரணழமானாற்றான் பெண்ணென்க, அப்படிப் பூரணபக்கமல்லாமல் 
ரூனியபக்கமாயிருக்த எதனை தொட்டு நின்றாலும் சும்மாவே நின் 
ரூலும் வலமாடல் ஆண்தான், இடமா௫ல் பெண்தான், தனால் பிற 

கி றபிள்ளைசாகும் அப்போது சரம்பார்ச்கிறவனுக்கு சுழிமுனையா 
யிருந்தால் பிள்ளை ஆணுருவினதல்லாமலும் பெண்ணுருவினதல்லா 
மலும் ௮லியாகுமென்க இப்படியாகவந்தவன் முன்வலத்தில் கின்று 

44 

் 5 ரு சரத் 
" அருக கட்சி உ உட் சுத 

சக்க இ ர்ர்ட்ட்ட ப கட்டட தி 
இடர் உர் ந "ரீ 3 

1 ர் ப் பா் நக் வ 7 ர பீ ப் 
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4 ஞான சாநூல். 

அவன்வந்த காரியத்தைச் சொல்லிக்கொண்டேபின்னிட்த்தி ல்வர்து 

_நிதசில் தாய்வயிற்றி லிருக்ெத பிள்ளைவருத்தப்பட்டு பின்பி றக்கு 

- மென்க-ஏ-று, (14). 

கெற்பக்குறியும் போர்வெல்லுங்குறியுங் உறுசன்ரூர். 
௮ன்ஹே ௮சைக்டெச் இன் தமைந்தனு-ந சூனியத்திற்கேடாய 

கெடா திருவர்போருவ௫ு சூனியத்திலோது, வடிக்கின் மொழியின் 

முதற் சொன்னேன்ழோர்பன் மருவியபூரண்த்தின் பின்புசொன்னோ 

ன்றோ.்பன், நடக்கின் றசுழிமுனையில்வெட்டலர்கள் போர்தனட்பா. 
கும் வலத்தியங்க ஈடப்போன்செல்வன், இடத்தியக்கிலஞ்சடிபோ 

யெதித்தோன்வெல்வ னிருஞ்சு ஜிபிசித்லெட ரிலலைபாரே, 

(இ-ள்) இதற்குமூன் சவியில்்ஞனியத்இர் கேட்டபிள்ளை. மரிக் 

குமென்றுலும் போர்வழக்கு வாசைக்குறிக் ௭ ஒருவன்விர்.ஐ இன் 

னவன் இன்னவன், எவன் வெல்வானென்றால், வந்தவன் சூனியபக்ஷ 

த்திருந்து சொன்னானாகல் முன்சொல்லப்பட்ட பெயசையுடையவ 

ன் தோற்பன் ௮ப்பொழுது சாம்பார்க்கி தவனுக்குச் சுழிமுனை கடந 

தால் ௮வ்விருவரு மொருமித்துப்போவார்கள் இதல்லாமலும் ௪ண் 

டைவாஅவழக்குநேர்கிறவனுக்கு அப்போ துளுரியகலையாயிருர்தால் 

வெல்வன், சந்திரனா பிருப்பவன் தோற்பன், சு.மிமுனையாகல் ஒருமி 

த்துப் போவார்கள் அ௮ப்படிச்சந்தரகலை நடக்ஈப்பெற்றவன் முன். 

11-வது கவிபித்சொல்லிபபடி சரத்தையுள்ளிழுத்து பூரணமாக்கி 

௮ச்சரம் ஈடக்கி றகாலையே மூனனிட்ெ ஜர் தடிபோய்பின்புநேர்ந்தால் 

வெல்வன். (15) 
சந்திரன் ஸபரிசங் கூறுனெருர், 

பார்க்குங்காலிடமெளினும் வலமெனினுமொக்கும் பஞ்சபூ த 

தீதியக்கம் பகருங்காலை, சாற் றியகண்டென்சேரிற் பிரதஇயியார் தப் 
பாமலப்பிணிக்குத் தாழ்வோு, மேத திசையைநோக்கியெழு: மங்கி 

வாயு மெய்யுணர்ந்தோர் புறத்தோடு மேன்மைகுன்17, நீத்துதையா 
நா த.றிசையுஞ் சதறியோட னெடுவானென்றுசைத் இடம நிலத்து. 

ளோர்க்கே, 

(இ-ள) இடை, பினக ல, சுழிமுனை என்று சொல்லப்பட்ட 

இம்மூன்று கலைகளைபும் அவற்றின் பயன்க ளஎனுபவத்தையும் பரி 
கூஷித்து பார்க்குங்காலத் தில் ஒத்துவரும் அந்தந்த நாடிகளுக்குள் 
பஞ்சபூ தியங்கள் ஈடப்பதுண்ட அவத்தைத் சக்ததிக்து அனு 
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ன ஞானசரநூால் 
பலிப்பதே ய்ரியதாகும், மாதெனில், மூக்லிருர் தவரு ற சாம் 
அம்மூக்குத்தண்டைச் சாரதி துவர்தால் பிரிதிவின் கூழென்றறிக, 
அத்தண்டி ற்கு ரேராயெ மத்மொரு பு. ௦கதைச்சார்ந் அ வீ௫ுனால் 
வாயுவின் கூறென் றறிக, இப்படி. சரன்குபக்கங்களுள் ஒருபக்கமல் 
லாமல் ௮க்நான்றாபக்கமும் "கலைநீதிஈடந்தால். ௮.து ஆகாயத்தின் 
கூதென் நறிந் ட உலகதீதுள்ள வர்களுக்குச் சொல்வாய் எ-று. (16) 

.. இப்பஞ்சபூதியமிடத்திற்கும் வலத்திற்குமொன்றுதான், 

சரத்தின்வடிவமும் நிறமும் அச்சரத்தின் 
. ரசக்கியமும் கூறுகின்றார். * 

நிலம்பொன்மயிரத கநெடுங்கோணரான்கா நீளம்பன்னிரு விரலா 
நீர்தான்வெண்மை, இலகுபிைவடிவகண் டர் துவாத இருச்குமெட் 

டிசண்டுவிலோடு மெரிதான்்செம்மை, ஈலங்கொண்ட முக்கோண 
மழ தடிமேலாய் நாலிரண்டு விரலோடு நளிர்கானீலச், அலல்குபுலி 

யறுகோண மொருபக்கத்தி ற் ௮ய்யநால் விரலோடுஞ் சொல்லு 
காலே, ர ட 

(இ-ள்) பஞ்சபூதியசாம் ஈடப்பதை இனனமெப்படிக்கண்டு 
'தெரியலாமெனில், பிரிதிவு சாம்பொன்மை ௮ப்புச்சாம் வெண்மை 
தேயுச்சாம் செம்மை வாயுச்சரம் 'கருமையாயிருக்கும் அப்போது 
கண்டத்தில் எவ்வித உணாச்சியாகுமெனில், பிரிதிவுக்கு கண்டர் 
இத்தஇிக்கும், அப்புவிற்கு அவாககும், தேயுவுக்கு உவர்க்கும் அல் 
ல௮ அழ .தி௫யாயிருக்கும், வாயுவுக்கு புளிக்கும், எவவடி.வா இருக்கு 
மெனில் பிரிதிவு எண்கோணம் அப்பு எட்டுநாள் பிறைபோலிருக் 
கும், தேயு முக்கோணம் வாயு அறுகோணம் அன்றியும் அத்து 
ஓடுகிற நீட்டுயைச்சொல் லுங்கால் பிரிதிவு பன்னிரண்டங்குலம், 
அப்பு 10-அக்குலம் தேயு 5-௮ங்குலம் வாயு 4- அங்குலம் என்றறிக, 
இதல்லாமலும் இக்கவியில் இ;தமென்று சனியே போட்டபடியினால் 
மதல் இரசமாகவே வைச்துக்கொள்ளலாயித்று உலகத்தவருக்குச் 
சொல் லுங்காலத் தில் இப்பேதங்களை அவர்கள றிவது அரியதென்று 

- ஒரு பூதியத்திற்கு நான்கு குறிசொ லலீயிருக்வறுர், ஒன் றில்லா 
விட்டா லும், மற்மொன்றிலாவது தெரியவேண்டி௰து, (17) 
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16 ஞானசார நால்: 

இதுவும் ௮தவுடன் அப்பூதிய நடக்கையில் 
செய்கருமங்களின் குணாகுணம் 

கூறுகின்றூர். 

சொல்மயவான் வடிவதுதான் வட்டமாகுரக் துய்யதொருவிர 

னா யெல்லாஞ்சுற்று, மொல்லைநிறம் படிசங்கைப்பிரதம் . வாயு 

மோடிவரும் பூதங்கட்குளதோ சொல்க, மல்லநில நீர்ச்குமிகுபய 

னாஞ்செக்தீ மத்திபமாம் பகர்காலும் வானுச் இதாம், பல்வளாயாய் 

சரம்பார்ப்போன் ஐன்னைப்போற்றி பாகலைடென் மூ.திவிட்டுப்பணி 

நீதுபாரே. : 

(இ-ள். ) ஆகாயபூதிய ஈடக்கும்போது நிறம்படிகம் இரசமகண் 

டம் கசக்கும் வடி.வுவட்டம் நீட்டு ஓரங்குலம் இப்படியாக பூ தியங் 

களின் குணகுணங்களைச் சொல்லவெனில் பிரி தீவுக்கும் ௮ப்புக்கும் 

உத்தமம் தேயுமத்திமம் வாயுவும் ஆகாயமும் தீதாம் வளையல்களைத் 

தரித்த கரத்தையுடையபெண்ணே சாம்பார்த்துக் குறிசொல். லு 

வனுக்குத் தாம்பூல முதலானவைகள் கொடுத்து, உபசசா திகள் 

செய்து பின்கேள் இக்கனம் நிற்க, மன் £, 6-6 கவிபிற்சொல்லிய 

படி. சூரியசர் இரகலையி ற் செய்யவேண்டிய கருமங்கறாம இக்கவியை 

௮னுசரிக்கவேண்டிய௰து, 86) 49-ம் கவியைப்பார்க்க வேண்டியது, 

அதிலும் சரம்பார்க்கிறவன் தாம்பூலம் தரித்துக்கொள்கையில் வின் 

விக்கேட்றவனுக்குஞ் சொல் லுகிறவனுச்கும் நன்கு எ-று, (18) 

ஒருவன்பேசைக் குறித்து வினவில் 
அவனுக் குரியவைகளைக் 

கூறுகின்றார். 

பாராகுமுதுகுடீர் காலதாகும் பைர்தழல்மார்  பவனங்கைப் 

படாவான்சென்னி, பேசாமல்வினவினபோ த.இத்சபூதப் போபடை 

த்த விடங்களிலே பிழையில்லாம, லேராகும்பூரணமாம்பக்கர் தன்னி 

லேறிவிட்டுங் கோல்படுதவிசைத்ததெல்லால், கூராழிமால்வந் து 

விலக்கினா லுங் குறையாமல் வடுப்படுக்காண் குறிக்குங்காலே, . 

(இ-ள்.) மூன் 15-ங் கவியிற்சொல்லியபடி இருவரைக்கட்டிக் 

காட்டாமலும் சூரியபக்கத்திலிராமலும், பூணபக்கமாக விருந்து 

சண்டைக்குப் போகிறவன் என்னாவானெனில் ஆயுதங்களினால் 
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ஞான சரநூல். 17 

காயம்பட்டு வருவான் என்றுசொல்க அதிலும் அப்போது பிரதி 
வுநடந்தால் முதுகில்படு ிமன்க அப்புவாகில காலில்தேயு, மார்பு 
வாயுசை, ஆகாயமாகில் தலையிற்படுமெனச் சொல்க விஷ்ணுதேவன் 
வந்து விலக்கினா லுக் தப்பித் துக்கொண்டு ௨ வசமாட்டானென்க ஏ-று, 

இந்த விந்தப்பூதியத். அக்கு இந்தந்த அபுதமெடுத்துப் 
பொருகவெனவும் அதற்கவ்விடத்தி 

ப நி.ற்கவெனவுங் கூறுகின்றார், 
கால்மூலைதொடங் யழன்மூலை3யறக் கபிறெனவே £றிமதி 

க்திரோனாக, கோல்மேத்குந் தெற்குமதிகிலமாகக் கொள்க கொழு 
ங்கதிரோன்கிழக்கு வடக்காககொள்க, சேல்போலு கெடுக்கண்ணா 
ப்புவிக்குக்கத்தி கேர்க்தசலம்வாளழ ற்கும் லைகாலுக்கு, மேற்தண் 
டாம் வானுக்கா புகல்கல்லேக்த விதித்தரிலத்திற் பொருதல்வெற் 
றியாமே. 

(இ-ள்) மேற்கூறியபடி ௪மர்செய்யவேண்டில் வாயுகலைசொ 
டங்கி யக்கினிழூலையளவாக ஒருகயிறு பிடித்தார்போல் சரியாய் 
பாவனைசெய்து அதில் மேற்கையுச் தெற்கையுஞ் சந்திரன் கூருக 
வும் வடக்கையுங் ழெக்கையுஞ் சூரியன் கூருகவுங்கொண்டு போர் 
செய்கி ஐவனுக்கு அப்போது - சூரியகலையியங்கள் தானச்சூரியன் 

றிசையிற்முனே நின்று எதிரியைச் சந்இரன் நிசையில் நிறுத இச் 
௪மர் செய்யவேண்டியது, அப்படிச்செய்கையில் சந்திரனானுலுஞ் 
சரி சூரியனானாலுஞ் சரி யெடுத்தெறிபுமாயுதங்கள் ' எவையெனில் 
சேல்மீன்போலு நீண்டகண்களையுடைய பெண்ணே பிருஇவாஇல் 
கத்தி, அப்புவாகில், வாள் தேயுவா௫ல், வில், வாயுவா௫ல் தண்டு 
ஆகாயமாூல். சல், இப்படியாக ௮ந்தவந்த பூதியங்களுக்கு ௮ந்த 
வந்த புதல்களேக்இ விதிப்படி அர்தர்தரிலக்தினின்று சண்டை 
செய்தால் வெற்றிபடைவன் எ-று. (30) 

தோய்க்கு றி கூறுஇன்று 

அைகோய் புருட்ருக்காய் ப டவல்கேடு லாறுமென்க 
மாதருக்கு மாதறிந்து?கட்டுல், சோகமிலிம்மை முறைதப்பிற் 
பொல்லாதென்க தொலையாது நாட்சென்று மீளுமென்ச, தோகை 
நில நாட்செலு£ர் கக ஈளுஞ் சுசெழனான் _மூன்அதப்பிற்றுஞ்சப் 
பண்ணு, மேகக்கானாளிண்டின் மிருக்தார்கெல் லு மெ. ழில்லான 
ம்ன்றுதப்பி லிதக்கும்பின்னே, க 
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18. ஞான சாரநுூல்: 

(இ-ள்) புரடன்கொண்ட பிணிக்காகப் புரடனேவர் த சரம் 

பார்க்கிறவனைக் கண் இந்நோய் லகுவாமாவென வினவிலுமக் 

சோய் தாவிலாயாம், சரம்பார்ச்கிறவனுக்கு வல.துபக்கத்தில் நின் 

றுகேட்டிலும் நிவர்த்தியாகும் ஐயமில்லை ஸ் இரீகொண்ட ஈலிக்காக 
ஸ்திரீயே வந்து வினவினாலுங் குணமாகும், வந்தவள் அவனுக்கு 

இடதுபக்கத்தில் நின்று கேட்டலும் மீளும் சமுசயமில்லை முன் 

பதின்மூன்ருங்கவியிற் சொல்லியபடி சூனியபக்கமாகவே யிருக்தா 
ஓத்தமம் இப்படியல்லாமல் ஆணுக்குப் பெண்வந்தாலும் பெண் 

ணுக்கு ஆண்வந்தாலும் அ௮வ்விபாதிதீர்வ துல்லபம் அன்றியும் 

ஒருவன் வஷதுபக்கத்தினின்று குறிசேட்டுக்கொண்டே இடது 
பக்கத்தில்வக்து நின்றாலும் ஒருத்தி பிடதுபக்கத்தில் நின்று குறி 

கேட்டுக்கொண்டே வலபச்கத்தில்வக்து நின்றுலும் - நோய்போ 
க்க கடினம் ஆயினும் மெல்லென நாட்சென்று சொலஸ்கப்படும், : 

அப்படியே சரியாய்வந்து கேழ்க்கில் ௮ர்தகோய் நீங்குமென்க ௮2 
லும் எப்போது தீருமெனில் அ௮க்நேரம் பூதியம்திருதிவாகில் கொ 
ஞ்சகாட்செல் லுமென்க, அப்புவாகில் விரைவிலென்க : அக்கினியா 

இல் மூன்றுநாட்களில் விமோசனமாகுமென்க மிகுர்தாற் கொல் 
லும்? வானமாகில் அன்றைக்கே நோய்பிரிர் து மாளும் மிஞ்ச மறு 

நாள் மரிக்குமென்க எ-று. (21) 

இதிலிதின் முன் சவிபிற்சொல்லிய வியல்பும் ௮சன்பமேற் சவி 

களிற் செப்பிய பூதியங்களின் துணமும் முன 9-வது சவியிற் கூறி 

ய.படி சரம்பாரக்கி றவன் ஒரிடத்துக்குப் போகவேண்டியது இத் 

தருணமென்றும் பேசவேண்டியது, 

இத்தருணமென்றுங் கூறுகின்ருர், 

இறக்குமுபயந் தனக்கைர்துசாளிலே சணெக்காற் சாவில்லை 
இத.தான்மெய்யே, பிதகுமொருபூதலத்தி லந்துபூதம் பிறிந்தோ 
டுமது குரவன்பேசச்சேட்டுச், சிற்ப்புடைய பயன்றெறிவ தல்லா 
நூலின் செயலதனா ந ேவர்களுக் தெரியமாட்டார், நிதக்குமதிக் 

ஈருந்தழைத்தால் வந்தது கேட்டா னீளவெயிலாச் செலசொல்க 
நினைத்துகேளே. 

(இ-ள்) இதற்கு முன் கவிபிற்கூறிய பூதியங்களி னியற்கை 
யாகிய குணங்களுக் குரியலவை சொல்லக்கூடாது அதற்கு மூன் 
10-ம் கவியிற்சொல்லியபடி சுழிமுனை நடச்டில் அகுமென்பது 

ஆகாது ஆகாதென்பது ஆழும்போல இப்போம் ஒருவன் நேரயை : 
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ஞ்ரன சரநூல். ் 39, 

ககுறித்துக்கேட்கும்போது சுழிமுனை நடந்தால் அ௮ந்கோயாளி 

ஜு்.து தினங்களுள மரிக்கும் அப்படி மரிக்காமல் தப்பினால் ௮வனுக் 
தினி யொருவிபத்து வருமளவுஞ்சாவான் இதுமெய்மை அன்றி 

யும் முன் 14.ல். கமிபிற் சொல்லியவண்ணம் ஒருபக்கமோடுக ற 
சரத்தில் ஐந்துவசைப்பட்ட பூதியல்களுண்டு அ௮ப்பூ தியம் ஒவவொ 

ன்௮க்குள் ஐர்.ஐபிரிந்து நடப்பனவுண்ட அவை எவையெனில் ஒரு 

பிருதிவுக்கு பிருதிகிற் பிருதிவு பிருஇவிலப்பு விரு தவிற 3.றயு பிரு 

இவில்வாயு பிருஇவில் ௮காயம் இப்படி  இவவைக்துக்கு ஊைந்தா 

யோடும் இதனையும் மற்றிர் நூற்பயன் யாவையும். குருமுகாந்தரத் 

இலரிந்து கொள்வதல்லால் தேவர்களேயானாலுந் தனியே கருதிக் 
கொண்டு குரூவைத்தள்ளிச் சுயானு பவம் அல்லது சுயானு 

பவத்தால் இர் நூலை்க்கொண்டே அறிவது கூடாது அல்லாமலும் 

சரம் பார்க்கி றவனை ஒருவன் வகஃ்தழைத்தால் அவன் சூரியகலை யியல் 

கும்போதே போகவேண்டியது. பேசுகிறதனுலும் குறிசொல்லு 

இறதனாலும் சூரியனியக்கும்போதே சொல்லவேண்டியது மற் 

றப்படி கூடாது மிஞ்நெடக்கில் மத்திபமென்றறிக இன்னமுஞ் 

சொல்லுகேன் மனதுற்றுக்கேள எ-று, 22 

பூ தியசாங்கனியல்பு கூறுஇன்றுர், 

கேளிதனை நிலத்திற்கு நீரிற்குங்குணமாங் கெற்பமெனிலாணா 
குங் இளார்க்தொருவன் வினவி, னாளினமிகுலாபங்கள் சார் திபோக்கு 

நன்முகுமங்கித னிலங்கம்வெல்லும், வாளமரிற் பொல்லாது கெற் 
பங் கேடாம் வாயுவெனிழ் பெண்ணாகுமற்போர் தோரற்கு, நீள் 
விசும்பிற் றணுவித்தை யோகந்தானு நீடுமிக கெற்பமெனி லலி 
யாய்வீயும், | 

(இ-ள்) பெண்ணே கருத்துத்றுக கேட்பாயாக முன் 1060-ல் 
கபில் சொல்லிய பூதியசரங்களினி௰ல்பு கூறுமிடத்தில் பிருதிவும் 
அப்பும் ஈன்மைகளாயே தருவன் இதன் 84-% கவிபிற் சொல்லிய 
'படி, ஐந்து நாழிகைக்கு மிஞ்டு கடக்கையில் இவ்விரண்டு பூதியக் 

கள் அதிகமாக நடந்தால் லாபமுண்டு வேண்டில் 16-ங் கவியை 

யும் பார்க்க இதிங்கனம் நிற்க முன் 14-ந கவியிற் சொல்லியபடி. 

ஒருபிராணியைக் கைப்பற்முமலும் அதின்பேரினூர்ந்து நில்லாம 
லுந் தனியேவந்து சூன்னியத்தினில்லாமல் பூரணத்தில் நின்று 
கெழற்பக்குறிகேட்டால அப்போது கரம்பிரிதிவாவது அப்புவாவது 

சடந்தால் ஆண்பிள்ளை பி றக்குமென்க 6-வது கவியிற் சொல்லி 

யபடி. சார்திபண்ணுதல் போக்கு : கழித்தல் செய்யவேண்டிய 
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ஏ 20 ்் ஞானசர்நூல். 

போ அங்கனஞ் சொல்லியகலைபில் இவ்விரண்டு பூ தயங்களிலே 
தாவது நடக்கும்போது செய்தால் பலிச்கும் இதன்றித் தேயுபூதி 
யம் ஈடக்கையில் போரால்கம்புரிபில் வெல்லும் அப்போரில் வா 
ளெடுத்தால் மத்திபமாம் அப்போது கெற்பத்சைக்கேட்டால் ௮௮ 
௮.ிர்துபோகும் வாயுஈடக்கையிம் கெற்பம் பெண்ணாமென்க, மற் 
போதி தோர்வியடையும் அகாயமாகில் விற்சமர் செயிக்கும் இப் 

- போரிலக்கணஞ்செப்பிப 30-ம் சவியையும் 16-ம் கவியையும் 10-ங் 
கயியையும் பார்க்கவும் 9-ம் கவிபிற்சொல்லிய யோகம்புரிய ஈன்மை 
அஆகாயசரம் ஈட்க்கையில் செற்பங்கேட்டால் அலியாய்ப்பி றக்கும் 

மிக்தது பிறக்கும் என்க எ-று... (திவார ஈட்சத்திரக் காலகாபலன் 

முன் &-கவியிலும் 55-ங் கவியிலுர் சொல்லியபடி பிராதகாலத்தி ற் 

சரம்பார்ச்கவேண்டிய கிரமத்தினும் வி2சமாய் பார்க்கவேண்டிய 
இதவென்றும் கூறுகமுர், (28) 

வியாதபிரதமை மூதல்கிளங்கும் பக்கம் விரவிவரு முப்பதிலு 

மு “மூன்ருக, மாயாது வருஷ்சோம னிடமதாக வருகின் றவருக் 

கனுக்கும் வலமதாசச், சாயாது புதன்வெள்ளி இங்கண்மூன்றுக் 

தப்பாது சக்திரனாஞ் சாற்று அகால, தேயாது கதிர்செவ்வாய் சனி 
வியாழஞ் செங்க திமரான் நினமென்று தேறுநீயே. 

(இ-ள்.) முன் 4-ம் கவியிலும்பின் :9-ம் கவிபிலுஞ் சொல்லிய 

படி பிராதகாலத்தில் ௪ரம்பார்க்கவேண்டிய௰ இரமத்தினும் விசேட 

மாய்ப் பார்க்கவேண்டிய தெதுவெனில் பொழுதுவீடிய 5-நாழிகை 
இருக்கையில் எழுக தமேல் 4-வது கவியிற்சொலலிபபடி. சரம் 
பார்க்கும்போது வளர்பிறை பிரதமைக்கும் துலிதிகைக்கும் இரிதி 
கைக்கும் சந்திரகலைபுதித்து ஈடக்கவேண்டி௰து, இப்படி மூன் 

னான்கு பன்னிரண்டும்போக தேய்பிறையில் பிரதமைக்குச் விதி 

கைக்குக் திரிதிகைக்குஞ் சூரியகலையுதித் து ஈடக்கவேண்டி௰து, 
பொழு.துகிடிய 5-நாழிகை இருக்கையிலுதித்த சாம் மற்றவைந் த 

சாழிகையுள் கலங்கா தோடவேண்டும் திதியோக வாரங்களிலெவை 

நிதழவேண்டியவெனில் ஞாயிறுக்குஞ் செவவாய்க்குஞ் சனிக்கும் 
வியாழத்திற்கும் சூரியகலை யுதித்தோட வேண்டியது. திங்களுக் 

கும் புதணுக்கும் வெள்ளிக்குஞ் சர்தானுதிக்கோட வேண்டியது. 

இப்படி யுஇக்குஞ்சசம் எர்தப்பூதியத்தி லுஇிக்கவேண்டியதெனில், 
பின் $3-வதுகவியைப் பார்க்கவேண்டியது இதில்பூதியங்கள் ௮இக ' 
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ஞான சரநால். 27 

மாயக் கதித்தோடில் பயன்கள் என்னவையாமெனில் முன் 90-வது: 
கவியிற் றெரியும் அன்றியும் விபரம் 39-வது கவியிற்காண்க. 

இதனுள் நட்சத்திரங்களுக்கு ஈடக்கவேண்டி௰ கர்லசரமூம் 
இதனமேய் கயிபிற்கூரிய வாரங்களுக்குரிபனவாய காலசாங்கள் 
சரிவரில் இடரில்லை பிழைக்கில் இன்னவின்ன நிகமுமென்றுக் கூறு. 
இன்று. 

கே.றிர நீயொன்பதுராள்: பூமாதி தரந்தரோகணிய சதய 
உத்திட்டாதி, கூறிடுஞ்செங்கதிரோ£ னாளாகக்கொள்க கூருறை 
டையமதிக் கென்றுகொள்க, வீறிடுஞ்செங்க இர்பிழைக்கி சோய்காரி 
க்கு. மிடித்திமெண்டலஞ்சேய்க்கு வெம்போச்சாவாய், பாறிடும் 
பொன்பிழைக்கின்மன்னர் கேடாம்புததி பதிக்கதிபன்கெடுமிக் த 
இளைஞர்போக்கே, 

(இ-ள) பெண்ணே இிதிவாரமென்று இரண்டு வேறுபாடாய்க் 
கூறினோமென்று தியக்கம் வேண்டியஇல்லை விபரம் மேற்கவிகளிற் 
மீன சொல்லியிருப்பதைக் காண்க இவவிரண்டினுடன் கீழ்வரும் 
நட்சத் திரபலனாிய மூனறினுள்ளும் ஏதேது கஷ்டமோ அதிலும் 
ஏதேது இஃ்டமோ தெரிந்து அதிலும் வீக்கர் தூச்கம்நோக்கப் 
பார்ப்பதென்று காண்க கண்டு தேறியிரு.௮ஃது ஈட்சத்திரங்களுக்கு 
ஈடக்கவேண்டிய காலசரமரம் ஏதெனில் பூரம், உத்திரம், ௮ஸ்தம், 
சித்திரை, ஸ்வாதி, விசாகம், அனுஷம், கேட்டை, மூலம் உசோகணி 
சதயம், உத்தாட்டாதி, இப்பன்னிஈண்டி லுஞ்சூரியனடக்கவேண்டு 

“மெனக் கொள்க மற்ற பஇனைக்திலுஞ் சந்தின் ஈடக்கவேண்டும் 
அல்லாமலும் மேற்கவிபிற்கூறிய வாசங்களுக்குரியனவாகயெ கால௪ 
ரங்களில் ஞாயிருதப்பில் வியாதி சனி வறுமை செவ்வாய், ௪ண் 
டைசாவ, வியாழம் தன் மன்னனுக்குக் கேடாம், புதன் அவ்வூதி 
காரிக்குக்கேடு, தங்கள் சு. றறத்தாருக்குக் கேடுவரும் தன் மன்ன 
னென்பதும் அ௮வ்வூென்பதும் சரம் பார்ப்பவனுக்குரியனவாம் 
'வெள்ளிபின் கவிபிற்காண்க சனி, வறுமையுடன் தன கையிலிருப்ப 
அம். போரும் பொனபிழைக்சல் மன்னர்கேடாமென்பதில் தன் 
தாதாவிற்கு வருத்தம்வரில் தனக்கு எப்படிப்பொருள்வரும் வராது 
பதிக்கதிபன் கெமென்பதில் ௮வனிவனால் பறிகொடுக்கப் பட்டா 
னெனவரும்-௪-று, (29) 

இதன்மேற்கவிபிற் கூருதவெள்ளிபிழைக்கில் நிகர்வன விவை 
யெனவும் மாற்றதன்மேம் கூறிய திதிபிழைக்கில் நிகழ்வன விவை 
யெனவுங கூதுகின்றுர், இ 

ப 
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25... ஞான சாதூல். 

போக்கரிய புகழ்பிழைக்9 லூர்கிட்டேகல் பொருக்தியதோர 

மெயச்தோதப் புணர்ந்தோர்சாத லாக்கமதி லிடராமுற்கக் கந்தன் 
னிலருப் கலகமிரண்டாமிரண்டாகி லர்த்தநாச சொஞர்க்குறுநோயுண் 
டாக்தேக்கியவைந்திற்மோசமலையு மாறிற்செகத்தாசர் தெடுமேமிற் 
சேருநோவே,. | 

(இ-ள்.) வெள்ளிதப்பில் தான்வூக்கும் பதியைவிட்டு ஒழிர்து 
போதலாகவேணும் அவ்வெல்லையைவிட்டு மற்ரோ ரெல்லையைப் 
போய் மிதிப்பதாகவேணும் வரவரும் தேகஈலிவரும் தன் மனைவிக் 
குச் சாவுவரும் சாவென்பதில் சண்டை பிணக்கு நோய்முதலிய 

வருத்தமாதலையும் சதிபதிகளுக்குப் பொருத்தம் போதலையுங் கா 

ண்க நூலாடிரியர் புணர்ந்தோர் சாதலென்றும் சாமுவுவரைக்கும் 

வருத்தம் வருமென்றுர் அணிச் துகூறினமையால் ஈன்மைய தேவ 

ரக அட்டமாசித்திமட்டும் பெருகவுண்டாகுமென்ற கருத்துக் 
கொண்டு இதன்மேற் களிபில் கூறிய தூகாண்க மற்றதனிற்சொல் 

லியபடி ஊருக்கு மன்னனுக்கும் அதிகாரிக்கும் வந்தாலும் வரும் 

இதன்றியில் வளர்பிக[றகாலத்தில் பிரதமை தப்பில் யாதேனுமிடா 
வரும் துவிதிகை கலகம், திரிதிகை, பொருட்சேதம், சதூர்த்தி, 

போக்குண்டாகும் சகலவித ஈஷ்டத்துக்கும் காண்க பஞ்சமி, பச் 

துகளுக்கு வியாதி, சஷ்டி, ௮ச்தேசத்தாருக்கும் அரசனுக்கும் 
வருத்தம் சத்தமின்றி, . ௮ரசனுக்குர் தேசத்தாருக்குமே யுண்டு 
தனக்கில்லையன் ஜேமாந்திருத்தல் கூடாவாகுக் தன்னாலே யவர் 

களுக்கு வருத்தம்வர்ததென்ற அவதூறான பொய்ச்சரப்பினாலாவ.து 

தான் வருத்தப்பட வருமென்ற விவாம் மேற் கசிபித்நுனே செப்பி. 

யிருப்பதனைக் காண்க-எ-று, (30) 

இதிபிழைக்கில் நிகழ்வன விவையென்றும் 

ச.ந்திரசூரிய ரியல்புங் கூறுகின்முர். 

கோவுடனே சாவுமாமெட்டாகின் மற்றை நூவலாதபக்கமு 

மிம்முழதையேகொள்க, தாவில்வெங்கதிரவன் மதியமுண்டாஞ் சர் 

இரனுள் வெங்கதிருந் தப்பாதுண்டா, மோவரிய லிவர்களையே ' 

யுண்ரும்போதி லுற்றசரல் குருமூகத்தா லுணர்ச்துகொள்க, தே. 

வர்பிரானுசைத்தருள உமையாள்கேட்டச் செவ்கிபிதன் முறைமை 

தனைத் தெளிர்துதேழே. 
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(இ-ள்.) அஷ்டமி பிழைக்: ல் நோவுடன் சாவும் வரும் வளர் 
பிறை யிக்கனமிருக்கத் 2சய்பிறைக்கு மிம்முழறையே சொள்வது 
இதல்லாமலும் சூரியனுச்ுள் சந் தரனும் சந் திரனுக்குள் சூரியனு 
மொன்றுச்குளொன்று கரந்து தோன்றுவதுமுண்டாம் உமைய 
வளே தன் சுயவல்லபையினால் தெரிர் துகொள்ள வல்லவலல்லவ 
ளரகிப் பின் சங்கானருளினால் தெரிர் தகொள்ளத்தக்க இறப்பின 
தாகில் இர் நூலை யார்தான் தம்மாறறுமே தெரிந்து கொள்வார் 
கொள்ளமாட்டார்கள் ஆதலால் குருவருளினார் றெளிக-எ-று, (0). 

மேற்கவிகளிற்கறிய சரம்பிழைக்கல் இடர்வரும் 
வந்தாலும் அதற்கு உபசாந்தங் கூறுகின்றார். 

தெளிகதிர் சேய்மூன் றடியாந் தெற்பந்தன் செம்பொன் மூன் 
கடிமேற்ருத் இங்கள்வெள்ளி, யிலயெராலடி.வடக்குப் புந்திமுன் 
போ லிசட்டையலு இழக்கரெவி யெழுதன்முன்னே, வளமுடனே 
பூரணபக்கத்திற்சென்று வந்திருந் துநமைநினைர் த வழுத்தல்செய் 
தே) உளமகழ்ந்து போகலெல்லாம் பலிச்குர் துன்ப முண்டாகாவி 
வையனைத்தும் உணாந்துதேே, 

(இ-ள்.) பெண்ணே மேத்கவிகளிற் சொல்லியபடி காலசாஞ் 
சரிப்பட்ெவருமோ வசாதே ஊழ்வினைப்படிக்கல்லவோ நடக்கும் 
அதை சஈம்முடைய வசமாக்குவதற்கு இலேசோ எனத்தளர்வு தறி 
ருக்க வேண்டியதில்லை சாம்பார்க்)றவன் முன்கவிகளிற் சொல்லிய 
படி பிராதகாலத்தில் ௮ருணோதயத்திற்கு முன்னெழுந்அ ஞாயிறு 
செவ்வாய்க்கிழமைகளுக்குத் தென்புறமாய் மூன்றடிமுன் 11-ம் 
கவிபிற்சொல்லிய்படி. சரத்தை பூசணமாக்கியக்காலையே மூன்னிட் 
க்கொண்டு போகவும் சனி வியாழங்களுக்கு 'மூன்றடி. மேத்கே 
போகவும் இங்கள் வெள்ளிக்கு நாலடி வடக்கேபோகவும் புதனுக்கு 
இரண்டடிகழக்கே போகவும் இப்படியாகப் போய்வந்து ஒரு இவ் 
வியமாகிய ஆதனத்திலிருந்து என்னை நினத்து துதிசெய்து பின் 
னெழுர்து எங்கே சென்றாலும் அல்லது எங்கேயிருந்தாலும் முத் 
கவிகளிற்கூ றிய துன்பங்கள் யாதேனு மடராது-எ-று. (26) 

191220 இ 98 14 பர்ர/௭் 165௦௮௦ பாகர... 



24 ன இ ஞான சரழால், 

இதன் மேற்கவிகளிற்கூறிய ஒருவாரத் 'இற்குச் சரந் 

தப்பில் இன்னவையாமெனவும் ஏழு 

. நாட்களுஞ் சரிவரில் இன்னின்ன 

வையா மெனவுங் கூறுகெருர், 

தேறுமீ யிவையெல்லாஞ் செவ்விதாக செங்கதிரோன் தன்: 

னாளிழற்.றிங்களோடி, மாதிவருங்கதிரவனுஞ் சோமனாளின் மறிக் 

தோடி வருங்குழமை மேழுமாறித், கூறுபடவுடலுயிர்விட் டேகு 

- மென்க குணமாகுமிக்கிழமை கோணாதோடித், ௪€றிவருவ் காலனை 

யுஞ் செயிப்பா்-ம.த்.றச் சத்தயோகத்.துநிலை இச்தியாமே. 

(இ-ள்.) இவையெல்லாச் தேர்ந்தறி சூரிய னடக்கவேண்டி௰ 

நாளிற் சர்தினடர்.து சர இிரஈடக்கவேண்டி௰ நாளி சூரியஈடந்து 

இப்படியாக மாறுபட்டு ஒருவாசமுமுதும் ஈடக்தால் மரித்துப் 

போவன் அ௮ப்படியல்லாமல் இழமை ஏழுச் தவராமல் மேற்கண்ட 

சாழிகையுல்கோணாமல் இக்குநோக்கிச்செல்வதுடன் பிராணாயாமமு 

மாருமல் நிகழ்ச் துவருமாகில் இயமனடரசான் பிராணனுக் கழி 

வில்லை சீவன் முத்தனால் ாழ்ச்திருப்பளி அஷ்டமாசித்திய மவ 

னுக்குச் இத்திக்கும், (29) 

குறிசொன்னமார்க்கங் கூறுகின்றார். 

தித்தமூடனிசேசகத்தில் வர் கேட்டால் செப்பியவ்ப்பொரு 

ள்களெல்லாக் தீதேயாகும், உத்தமமாம் பூரகத்தில் வர் தகேட் 

டால் உழைத்த பொருளத்தனையும் உண்மையாகும், மெத்திய 

கும்பகத்துசைக்கி ஈன்றேயாகும் வேண்டாரை சேசகத்தில் விளி 

யப்பார்க்,, வைத்தமலம் ,வாயுநீர் கழிபோதென்னின் மாற்றலர் 

தங் கெடுவரிது மாறிலாதே, 

(இ-ள்.) சாம்பார்க்கின் றவன் ரேசகஞ் செய்போதில் வந்து. 

கேட்டால் கேட்டகாரியஞ் இத்தியாது பூகத்திலென்னில் ஈன்மை. 

அவன் சொல்லுகிறது முண்மையாயிருக்கும் கும்பகஞ்செய் காலத் 

இலாகில் ஈற்காரியமது இத்திக்கும் மலம்சலம் வாயுகழியும்போ 

தானால் பகைவர் கெட்டுப்போவார்கள் இன்னமிதத்குவிபரம் குரு 

மூகாந்தத்திற் நெரிர்தகொள்ள வேண்டியது அல்லாமத் தெரி: 

யாது எ-று, 

பம்2620 இ ௩௦9 1/ பர்வ ௩௦5௦௨ பரு 
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சனிவியாழபலன் கூறுகின்றார். 

மாறிவளர் பக்கங்குறையும் பக்கம இீராடி கதிர்காடி வளர்பொன். 
னோடி தீ, பேறுமிக உண்டாகும் பிராணனிற்கும் பின்புசைத்த காரிய 
ங்களெல்லாம்பேறாம், கூறுன் ம சனிசாளிற் பகலிரவி த்குலவுசாம் 
வலமிடத்திற் கோணாதோடி, னாறுமலர்ப் பெரு நர் இருவேசெ ரன் னே 
மிந்த ஞாலமெக்கும்: 'புசம்பெறவே ஈடக்குமென்றே, 

(இ-ள்) வளர்பிறை வியாழத்திற்குச் சந்திரனும் தேய்பிறை 
வியாழத்திற்குச் சூரியனுர் தபபாமல் ஈடர் துக்கொண்டே வந்தால் 
றந்த பேறுண்டாகும் சவன்முத்தனாப் தளர்வின் றிவாழ்வன் இதல் 
லாமல் சனிக்ிழமைக்கு இரவிலும் பகலிலுஞ் சந் இரசூரியசரங்கள் 
மாறுபாடிலலாமல் ஈடக்கவேண்டி௰,து நடச்தா லிவவுலகமெம்கு 
மெச்சத்தக்க .கர்த்திவந்துறும் மற்றும் முன்சாலசாஞ்சொள்லிய 
கவியை சோச்கவேண்டி யு. (31) 

குறிசொல் மார்க்கங் கூறுனெரூர், 

ஈடப்புடையவொருவ னெங்கே யென்றொருவன் சேட்பதினா 

னிலத்திலகத்திருப்ப நன்னீர்முற்றம், அடங்குமமுவா௫ லுள் ர் 

வாயுவேழ்.நா ரம்பலமேன் மலைமேற் நுயிலலாகும், விடப்போனான் 

புயிக்குநிலை நீர்க்கு மிண்டான் வெவ்வழற்கு வருமின்றான் வெயில்கா 

லுச்கு, மடக்குழலாயூர்வஈ தன் வானமாூல் வருவஜொருசாழி கையி 

ன் மாறிலாளே. பி ் 

(இ-ள்) ஒருவன்வந்து இன்னுனெல்கே பிருக்றுளெனில் அப் 

போது சரம்பிரு திவாகில், வ் 2ட்டுக்குள்ளிருக்கிறான் அப்புவாடுல்மு ற் 

றத் திலிருக்கிறான் தேயுவாடுல் ௮க்ரொமத் தெல்லக்குட்டானே 

யிருக்கன்றான் வாயுவாடில் எல்லைக்கப்பு றப்பட்டான் அகாயமாகில் 

ம்லையேறுமுன் அல்லது தூங்குகருனென்று சொல்லவேண்டியது 

இது விடபுறத்தேசம் போனவனைக்குறித்துக் கேட்டபோ.துபூதிய 

மைந்தில் முதலாூல் ' அவ்வூரில்கானே நிலையா யிருக்கரறான் இரண் 
டாகில் இரும்பிவருகினான் மூன்றால் திரும்பினவன் நில்லாமல் ஈட 

ந்து வருனொன் சான்காகில் ௮வனிருக்கு மூருச்குள்வற்தான் ஜர்தா 
இல் ' ஒருசாழிகைக்குள்வர்து வ் டுசேர்வானென்றுசொல்ல ல வேண்டி. 

ப.து-௭-௮, " 

த | 
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26. ஞான சர மால். 

இச்சாம் மனதுடன் லயப்பட்டால் இன்னவையா 
மெனக் கூறுகின்றார். ன 

மா றிவருவாயு மனோவலயந்தன்னின் மரிக்கவுயிர இதத நிற்க. 

வ.துதானிற்குல், கூறுசமயங்கூ ற்ற பயமுமில்லை குறித்திருமண் 

ணொனறரை காமிகையாக்கொள்க, தேறுபுதற்கொன்றேகால்வன்னி 

க்கொன்று சீவன்முக்கா வானமரசை இறந்தநாடி, பாருமைந்து நாழி. 
கைக்குள் வரிவனற்குன்றிற் பழுதுபடு. .முடம்பிலிது பற்றிப் 

பாேே. 

(இ-ள்) இடஅபச்கத்திலும் வலதபக்கத்திலும் ஒன்றைகிட் 
'டொன்றை மாறிமாறிஈடக்கு மிச்சாமானது தேய்த்தினஜாடே லய. 

ப்பட்டுநிற்கில் மனமுதலிய வந்தக்கரணங்களுக்கும் வேலையில்லை 

அ௮சைவற்றிருப்பனவாகும் பின்பு மதெச்சமயத்தாரா லும் பயமில் 

லை எமனாலும் பயமில்லை முன்சொன்னபடி இடதுபக்கமூம் வலது. 

பக்கமும் மாறியோடுஞ் சரம் ஒவ்வொருபக்கத்தி னென்னேரந்தரி 
தீத ஈடக்குமென்னில் ஜர். துநாழிகையாம் அதிலும் பூதியங்களின் 

கூறுக் கெவ்வாறு பகுப்பதெனில் மண்ணில்-ஒன் றசை நாழிகையும் 

7 

நீரில் ஒண்ணேகால் நெருப்பில் ஒண்ணும் காற்றில் முக்காலும் 
வெளியில் ௮ரையும் ஆக நிறைந்தோடும் இப்படியாகிய பூதஇியங்கள் 
கூறு கொண்ட ஐந்து சடிகைசளும் ஒவ்வொரு பக்கத்திற்குச் சரி 
யாய்ச் இிதையாதோட. வேண்டி௰௫ இதைவிட குறைந்தாலும் வள 
ர்ந்தாலும் தேகஈலியாம் இச்சாம் லயப்டடும் வபிதேடவேண்டி௰ த 
தேடில் முன்கண்ட பயனுண்டாம் . இல்லையேல் காடியொன்றுக்கு 
ஐர் துராழிகையும் :பூ தியங்களினள வே இதமுமல் நடட்பிக்கவேண் 
டும் ௮துவுமின்றெனில் தேகாலியேவரும் ஏறு, 38 

தத் துமதுவாழ்நாட் பிரமாணழறியும்படி அயன் 

சங்கற்பங் கூறுகின்றார். 

பதற்றினனைசொன்னபடி பயன்முனனாட் பகலொருபோ துண்டு. 
பரிசுத்தன?ி) மற்றைகாலுத்தரமா மயனந்தன்னின் மாறிபிட | 
ந்தனிலோடும்வலர், தெற்சாகும் பெத்றதொரு நாழிகைதானைந்து 

நூறாம் பெரு்கடிகை : தனிற்குறையிற் பிமாணனாச, மு.ற்னொரு 
மா நாழிகைக்கோ ரசாண்தொழு முறையேரான் சொன்னசணக் 

குண்மைதானே, | 

(இ-ள்) சசம்பார்க்கிறவனுக்குச் சென்றராட்கள் போகமற் 

றும்நின் நாட்கள் எவ்வளவோ என்னுங் கருத் துக்கொண்டு பார்த் 

ட6/4260 3 805 14 பர்ஸ் ₹25௦னள் படார் 
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துத் தெளியுமாறு யாதெனில், அயனச_ மாம் அசனைப்பார்ப்ப தெவ் 
வாறெனில் தைமாதமூ,சற்றேதியில் உத்தராயணகாலம் அடிமாத 

முதற்ேதியில் தகஷணாயகாலம் இவ்வயனகாலத்திற்கு முன்னாள். 

பகலில் ஒருபொழு தன்னமுண்டு தத்துவங்களைப் பரிசு த்தமாக்கித் 

கேகமெலிவத்னால் மன இக்கு ம மற்றவாயுவாதி கரணங்களும் வரு : 
மிடையூறினை கிருவி தைமாதமுதற்ேதியில் பொழுதுவிடிய ஐக். 
சாழிகை இருக்கையில் பார்க்கும்போது சாம் வாரம் இதி நட்சத் 
திரங்களைத்தள்ளி இடதுபக்கத்திலுஇத்து முன் கவிகளி்சொல்லிய 
படி ஜர் துரரழிகைகளுஷ் இதருமல் ஓடும் அதனைப் பார்க்கவேண்டி. 

டது இதுபோக அடிமாகமுதற்ேோறதியில் இதேபிரகாசமாய்ப் பார்க்க 
வேண்டியது அப்போது சரம் வலதுபக்கத்திலோடும் அப்படி. 

மயாடியசரம் முற்கூறியவண்ணம் ஜர்துராழிரைகறாஞ் இதமும 
லோடினால்சரம்பார்க் ச றவன்தான்செய்யும்பிராணாயாமம் உதவியினால் 
அன்று தொட்வெரும் நூறுவருஷகாலம் வாழ்ச்திருப்பன்இதுவின் றி 
குறைக்தால் ௮வவைந் துநாழிகையை நூற்றொருமர்ஐந்தாகநூமுக் 
க் குறைந்தநாழிகை ஒருமாவோ இரண்மோொவோ அல்லததன்மேல் 
மொகைப்பட்டனவையோ அதற்கு ஒவ்வொரு வருஷத்தைக் கூட் 
டி.ப்பார்த்து குறைந்த ஒவவாருமா காபிகையின்பேரில் கணக்காக் 

இக் கொள்ளவேண்டியது 'முழுவதுமேதப்பிச் சரம் இடத்திற்குவல 
மாகவும் வலத்திற்கு இடமாகவும் ஓடில் அவனுக்கு ரநிணகால 

மென்றறிக ௪-று, 

போஜனவிதி கூறுஇன்ருர். 
உண்பவனுக் கப்புவிட மதிக்குவெய்ய வுவத்தன கைத்தன 

கார்தலுண்கமுன்னே பண்பயில் செங்கதிர்க்கு நெப்பால் புளித்தல் 
கன்னல்பாகுடனே துவாத்தனமு அண்பொரக்க, நண்பமையவயிற் 
றித்குச் சோறுபாஇ ஈன்னீா காலகா நறுக்கலாக நல், கண்பயினடி. 
கள சுத்திபண்ணி தூபஙகாட்டி மலாசூட்டி கழியுங்காலே. 

(இ-ள்.) முன்கவிபிற்சொல்லியபடி. சரம் சார்க்கிறவன் சூரிய 
கலை இயங்க வருகிறமட்டும் போஜனமில்லாமல் மற்றதனுக்காக 
காக்கவேண்டியதில்லை சந்திரன் நடக்கும்போஅுஷ் "சாப்பிடலாம். 
எப்படியெனில், உஷ்டமான பண்டங்களும் உப்பு க௪ப்புகாலாய 
பண்டங்களை வைத்துக்கொண்டு தாகபானத்தை நிறுத்தியண்ண 
வேண்டியது சொல்லியபடியே சூரியன் நடக்கில் நெய், பால், புளித 
தல், இத்தித்தல், அவர்த்தலாகய பண்டங்களு னே சாப்கிடலாம் 

13 
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26 ஞானச ல். 

._ தாசபான்முமப்போதே செய்யலாம் ௪*இரனுக்கு அப்போது கூடர் : 
தாயினும் பின்பு சூரியன் ஈடக்9ல் சாப்பிடவேண்டி௰து இ௫மாறி 

னாலும் ஆத்திரத்தினாலும் ௮வரவினாு லு சூரியனுக்காக காத்திரா 
மல் அடித்தடுத் தச் சந்தினிறமுனேதின்௮ு கொண்டுவந்தாலும் ; 
நலியாம் இப்படியாகச் சாப்பிடுகிறதாயினும் அவ்வுணவு வயிற்றிற். 

குப் பாதிதானாகும் மிஞ்சிலாகாது மற் ற்ப்பா இக்கு சலங்களாகவும் 

வாயுகளாகவுங கொள்ளவேண்டியது கொண்டெதசநாடிகளையும் பிரா. 
ணாபாமுன்னிஃயில் சுத்திசெய்து ஏகரக்க ிரசித்தனாயச் சரம்பார்க்த 
வேண்டியது, எ-று, ௫ ச (5) 

சரத்தை ஏறவொட்டாமலுங் குறையவொட்டாமலுந் 

தன் வசப்படுத் திக்கொள்ளு மாரக்கங் 

கூறுகின்றார். 

கால்கொண்டு கணச்கறிவார்க் 8யொதந்தப்பா கருதியவெல்லா 

முடியும் காண்போர்க்செல்லா மேல்கொண்ட புவியுடனேயப்புவன்னி 

விளங்கியகால் வானமுடன் வினவுவார்க்குப், பால்கொண்ட மொழி 

யாளே பவனங்கட்டிப் பற்றியவாசாதாரப்பரிசு பார்த் துச், சால்கின் ஐ. 

ழூதனாடி. தன்னுணின் ற தபனன்மதி செந்தழலார் தன்மைபாசே. 

(இ-ள்.) பால்போலு மினியசொல்லையுடைய பெண்ணே சரம் 

பார்க்கிறவணுக்கு அனுபவமிர் நாற சொல்லியபடி வருமோ மற 

றவவிதிப்படி பிறழாது போஜனமுறையும் வர்தொத்அக் கொள் 

ளுமோமி”னுு குறையினும் நோய்செய்யுமே எளிதிற் சரிப்படவ 

ராதே வராதெனில் தானெப்படி நன்கடைவன் வினவுவார்களுச். 

செவ்வாருய் நன்றெனவும் தீதெனவு மறிந்தெடுத் தோதுவ. 

னென்று ஐபமு.றவேண்டியதில்ல், சசம்பார்ப்பான் பசம்பார்ப்பா. 

னென்பதுபோல சரத்தைக கணக்னெபடியறித் து பார்க்கி றவனுக்கு 

எந்தகாரிய மானா லுந் . தப்பிப்போசா.து. - அவனைக்கண்ட பேர் 

களுக்கும் கினைத்தகாரியமெல்லா மூடியும், அதெப்படி யென்னில் 

பிருதிவு, அப்பு, தேயு, வாயு, அகாயமாகிய பஞ்சபூ தியங்களின் 

கூறுகூடியவாயுவினைப் பாழ்போகாமல் மனம.றிவுடனே கட்டி தரு. 

தாசத்தினிலுள்ள பரினையறிந்து தசனாடிகளிலும் முதனாடி யாகிய 

பிராணராடியினின்று மற்றங்கிருக் அதித்தோலல். சந்திரன் 
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ஞான்சாரநூல். ட்டிடு 

சூரியன வன்னியென்னு மிம்தன்றினுடைய குணங்கைபும் பார்தி 

தால் கைக்கனி3பால் இ3ல9ற தெரிபவரும் எ-று, (96) 

சரம்பார்க்கிறவனுக்கு நன்மை$மை மாண கால 
-மறியும்படி. சாயாபுருஷதெரிசன ந் 

ன க . கூறுகின்றார். 

பாரிலொத்த நிலத்தகல்வான களங்கமற்முர் பத்தடிக்குளஞ் 

சடியாம் பருவந்தன்னிற், 2றியமெய்ச் நிழல்கழுத்து கைகால்செ 

ன்னி சமிட்டிப் பார்த்திமையா ற றிகழ்வான்பார்க்கிற், கூருருவம் 

பொன்கண்டாற் செல்வம்வெள்ளை குறைவிலுபிர மெய்மையுயி 

ரிளைக்கும் குற்றங், காருருகோயாறுபிறை கைகால்குன்பிற் கங் 

குறையின் முப்பிறைபித் காட்டுஞ்சாவே, | 

(இ-ள்) பூமிபிலலே மேடுபள்ளமில்லாத இடத்தில் ஆகாயத்தில் 
மேகமறையில்லாமல் வெயிற்காயும்போது தன்னிழல் அஞ்சடிளே 

முதல் பத்தடிக்குட்பட்ட தருணத்தில்தான் அச்நிழல் முகமாய் 

நின்று சைகளிரண்டையும் தொங்கவிட்டு கண்களிமையாமல் ௮ந் 

நிழலில் தலை க்முத்து கைகள் கால்கள் இவ்வுறுப்புகளி லொன்றை 

ப்பார்த்து அப்படியே. இமையாமல் அகாயத்தைப் பார்த்தால் 

அங்கே ௮வனுருவச் தோன்றும் அவ்வுருவம் பொன்னிறமா யிரு 

ந்தா லவனுக்குச் செல்வம்வரும் வெண்மையெனில் பிசாணபய 

மில்லை ஆபுள்வரும் செம்மையாகில் அயுள்தேயும் அதற்கொரு 

குறைவும்வரும் 'கருமையேல் ஈலி இதுவிட அவ்வுருவில் கைகளா 

வது கால்களாவது தோன்ருமலிருக்தால் ஆறுமாதங்களும் மர 

ணம் இதுவன்றித்தலையே காணாமல் கவந்தமாயத தோன றில 

கூன்றுமாதத்தில் மரணம் இதல்லாமலும் : சந்தானிலுமிப்படியே 

பார்ப்பிதுமுண்டு இதனை மாயாபுருஷ தெரிெமென்றுஞு சொல் 

லுவார்கள் 'இச்சாயாபுரஷ தெரிசனத்தை விடாமல் பன்னிரண்டு 

வருஷம் . பார்த்துக்கொண்டிருக்தால் தன முன்னிற்குமுந் நிழல் 

தன்னுடன் பேசும் பேடில் அதன்முகாந்தரமாய: அஷ்டமாடித்தி : 

யையும் பெறலாகும் பெறுவதன்றிப் பின்னு இலராட்களில் ௮ந் 

நிழல் ஒராளுருவமாகித் தன்னுடனே திரியும் படுத்தால் தானும் 

படுக்கும் எழுந்தா லுடனெழும் இவனுக்கு வரும் நன்மை தீமை 

களை முன்னதாக வுணர்த்தும் இன்னமுமிப்படிப்பட்ட ௮னேக 

மற்புதங்கள் .விளைக்குமென்று பெரியோர் சொல்லுவார்கள் எ-று. 

்) 

ஆட ஒத்திவ லட ப் 

! ர் பத. 91 பவா ம் அலை. ம் ற் . 

9 ம்ம 11 கீ. 

் ் 2 கட்டட 2 44 
ச் கட்ட... க ர ரக 

டல் தன்ட ப சர் ரத அட 1 

த வு 

ஷா எர மாடு சா தகா 

| ர் 2 ர ஜ்்ரு 7 ஸ் ட நப ச ய (ஆக ் ழு 5. 

் னக த த ம் கதய 4 
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30 ஞான சாநூல், 

மரணவிலக்கணம் வில்லுருவின்பங்கள் கூறுன்ருர். 
காட்டியகானிற் தனக்கு முன்பிஞகைக் கடி புனல்வாய் கொண்ட 

கல்வான் களங்கமற்றூல், பூட்டியநீர் துகள்பிறக்க வுமிழ்தால்வர 
னித பொருசக் தியகில்லக் துருவாய்ப் பொலிக துதோன்று, மீட்டி, : 

யவில் லுருவுளதே லாண்வொழ்வ னிதுமுறியி௨வ்வாண்டி னிறச். ௪ 
போவான், கோட்டியவில் லுருமு. றிய வணங்குதோன் நிற் கொண்டு 
போம் பிறையாறிற்குறித்துக் கூே, 

(இ-ள்) வானிற்கலக்கமில்லாமற் சூரியனெறிக்கையில் மாநி 
ழல் வீட்டுக்குத்தாழ்வாரநிழல் இப்படிப்பட்ட யாதொரு நிழல்தன 
க்கு முன்னிருக்கச் சரம்பார்க்கிறவன் பின்னின்று வாய்நிறைய ௪ல 

-ஙீ்கொண்டு அர்நிழலருகில் துகள்பதர்து அணுப்போலப்பறக்க 
ஒசேதரமாய் உமிழ்ந்து ௮த்துூகளை பார்த்தால் அதிலித்திதனுச 
அ௮வ்வைந்து வானங்களுடனே தோன்றும் தோன்றில் பார்க்றவ 
னுக்கு அன்றுமுதல் ஒருவருஒ£மட்டுக்குஞ் சாவில்லை இல்லையே 
லதுவரும் வருவதிலும் அவ்விலநிறகா றி மக்ஙனே ஒரு பெண்ணு 
ருத்தோன் றில் அறுமா தங்களிலிறப்பன ர-று, (36) 

சந் திசூரியரைப்பார்க்கு மிலக்கணங்கள் ப 
“கூறுஇன்றார். 

_.. குறிசகொண்ட நிறைமதியம் குறைமஇயர்தன்னிற் குலவிய 
தோர் செப்பகலிற் கோர்நெய்வீட் டெரிகின் ற மதிக்கதிரைப் பகற் 
கதிரை பார்த்தா லியலவெண்மை செம்மையபொன்மை பசுமை 
கறுப்பென்னி2க றி, கொண்டவுபிதற் வாழ்வுகெட ணோப்சாகசனிரை 
நிஹையேயறியிதனி ற தெற்குமேற்கு, ம.திகின நதவடக்குடனே இழ 
க்குநடு குறைந்தா லாண்ட திங்களாறு மூன்னொன்று சாட்பத் 
தழிவே. இ 

(இ-ள) ஒரு செப்பகலில் பசுவீன்நெய்யையுருக்டிவிட்டு அதிற் 
பூரண சந் இரனை யல்லது அமாவாசையின் போது சூரியனைப்பார் 

த்தால் அதிற்றோன்றுகின் ற சர் தரன் அல்லது சூரியன். வெண்மை 
செம்மை பொன்மை பசுமை கருமை இவவைந்தில் ஒன்றுள்ளதாய் 
த்தோன்றும் அதில் வெண்மையேல் பிராணபயமில்லை செம்மை 
யென்னில் வாழ்வுண்டாம் பொன்மையால் கேடு பசுமையானால் 
நோய் கருமையோ சாரவுவரும் அதிலு மப்படிச் சாகி றவனுக்குக் 
காலமெப்போதெனில் தென்புறவட்டம்' குறைந்தால் ஒருவருடம் 
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£ீழ்ப்புதம் ஒருமாதம் நடுவே தொள்ளையாயிருந்தால் பத் துள் 
நிறைமதியன் பெதணைகுைு மதியம் ௮மாவாசையென் 2.றிக-ஏ-.று 

சரீரபழுது முதலான :மாணவிலக்கணங் கூறுகின்றார். 
அழிர் திகெகைகாரெ ற்றி கன்னந்தம்மிலடர்க்து துடிப்புறி 

வரண்டு இங்களாறு, மொழிந்ததிக்கண் மூன்றுகாள் பத்திலாவி 
முடிந்துவிடு மிதவொழிய செவிபிலோரை, யொழிதந்திடுசா ளேழு 
கண்ணிளொளிதானைந்தா முயார்தமணமூன் மிரண்டி லுரைவேரு 
னால், கழிச்திடுஈல் லுயிரென்று கருதியிசன் கழலினையைப் போ் 
றில் வினைகழிக் து போமே. 

(இ-ள்) கை, கால், நெற்றி, கன்னம், இவை அடர்ந்து அடித் 
தால் மரணகாலம் 'வத்ததென் றறிக அதிலும் கை துடிக்கில் ஒரு 
வருலம். கால் ஆறுமாதம் நெற்றி மூன்றுமாதம் கன்னம்.பத்து 
ராள் என்று கொள்ளவேண்டியது, இதுவொழிய காதுகேளாவிட் ' 

டால் ஏழுகாளில் மாணம் கண்பார்வை மழுங்கில் ஜந்.துநாள் ஞூக் 
இல் கந்தம்போனால் மூன்றுநாள் வாக்குழறிப் பேச்சழிச்தால் இர 
ண்சொள் இதையறிர்து கடவுறாடைய பாதங்களை நினைந்துபோ 

ற்றி செய்தால் வினையென்பதிராது அங்கே கலர்துபோத லு 

மாகும்-௪-று. (40) 

உருவாச நிசுவாசங்களின் பயனும் 
கூறுகின்றார். 

போங்வாயு வேமுள்ளே புகுதற்சத்இி போடுல்விடம். புலமு 
தம் புகன் தவெல்லா, ஆம்வாயு புகி ந பாகி வல்லவாகு மடங்கல் 

விடங்கெடும்போகி லகலும்பாவர், தேமேவுசத்தி பிரண்டொ.ற்றை 
மிசன் செவிபிற் போவார் வருவர்சா மீளுமாஇல், ஒ மேவுயுயிர் 

போடு னோயாவத் றதுட்புசனோே யாகாமெய் யுசைத்தோ நாமே, 
(இ-ள்) உசுவாசம் நிசுவாசம் அல்லது 'ரேசகபூரககாலபலனைச் 

சொல்லும்டத்தில் ௨ உடலைகிட்டுப்போடிற "வாயுவே இவம் உட் 

- புரூவது சத்திசரம் வெளிப்பட்டுப் போவதெல்லாம் விஷமுண்ப 
தறீகுச் சரி உட்பட்டுப் புருவதெல்லாம் அமுதமுண்பதத்குச் சரி 
௪ரம் உள்ளே போகும்போது ஒருவன் சொன்னது அல்லது சினைந்த 

... காரியம் அகும் வெளிகொள்ளுகசையில் ஆகாது அந்தவாயு கும்ப 

... கத்தடங்கில் உண்டவிஷம் கெடுமெனச் சரி அடங்கியது நொடி, 
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வழியபோகடல் பாவமென்ப தில்லை இதன் றியில் . ஒருவன்வர்.து குறி 

சேட்சையின் முச.ற்சொன்ன சொல்லின் எழுத்தை யெண்ணிப் 
பார்க்கில் ஒ.ற்றையாகல் சிவன் கூறென்றும் இரட்டை யாகில் சத்தி 

கூதென்றுங் கொள்ளவேண்டியது சரம் கெளியே போகும்போது 
ஒருவன்வர் து இன்னான் போவானோ வருவானோ கெனில் போ 
வான வரான் உட்புசையில் வருவான் சரம்போரும்போது வரு 
வானோவென்றும் புகும்போது போவானோவென்றும் மாறுபட்டு. 

வினவில் சரிப்படாது போரும்போது போவானேயல்லது வரான் 

புகும்போ துவருவானேயல்ல.த போகான் சரம்போம்போது சோய் 
தஇிருமோவென்னில் சான புகும்போது தீருமென்க-௪-௮, (41). 

குறிசொல்லவும் போர்புரியவு ம்ரர்க்கங் 

கூறுகின்றார். தது 

உரைத்தொருவனிறைவிற்போய் குறைவிலுறத் தாம் உயி 

ரில் புறத்துறைத்து நிறைபுறத்துற மத்திமமாம், நிழைத்தநிழறை 
பக்கத்தினின்றிடி ஈன்மையதாம் நிறைமதியந்தனி லே௫ெேர்க்தி 
டும் போர்க்களத்து, வரைத்தசெழுங் கதிர்வெட்டை வல்லவனே 
தோற்பன் வாகான சந்தானே வெல்லமாட்டான், விரித்தக இரினி 

லேூ வெங்கதிரில் வெட்டமேனளியிலும் வடுப்பட்டான் வெல்வான் 

மூனே. ன ரர 

(இ-௭) குறிகேட்கவந்த ஒருவன் தன்காரியத்தைச் சொல்லிக் 

கொண்டே முன்னர் பூரணத்தில் வந்தாலும் பின்னா் சூனியத்தில் 

வந் துவிவொனால் ௮க்காரியம் தீதாம் முன்பு சூனியத்தில் நின்று 
பின்பு பூணத்தில் வருவானெனில் மத்திமம் இவ்விரண்டு மாறு 
பாடுமில்லாமல் வந்ததன் கதழாமல் பூரணபக்கத்திற்றுனே யிநந்.து 
தான்வந்த காரியத்தைச் சொல்லிழமுடித்து விவொனெனில் ௮க் 
கருமம் ஈன்கினதாம் என்றறிக போர்க்குறியைச் சொல்லுமிடத் 

துச் சந்திரகலை யியல்கும்போது சென்று சூரியனியக்கும்போது 

'களத்திநேரில் எதிரி எப்படிப்பட்டவனானா லும் தோ.ற்பன் இப்படி 
யல்லாமல் சந்திரனியங்கும்போ.து புறப்பட்டுச் சந் திரனி ற்முனே 
போர்ச்களத்தில் தோற்பன் இதுகிற்க சூரியனித்ருனே புதப்பட்டு 
௮ச்சூரியனித்றானே போரில் வெல்வதி அம் தீன்மேலொரு படை 

படாமல் வென்று வருவன-௭-.ற, னி ய 
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போர்வெல்ல மார்க்கங் கூறுகின்றார். 

"வெல்வனமரிருவர்பே. செழுச்திளையு பெண்ணின் மிகுந்த இ 

முத்துடைய ௮, இ, ௨, எ, ஓ, வென்னு, ஈல்லவெழுத்தடனே து 

ஈ, ஊ, ஏ, ஓ, கூட்டிநலந்இிசழ் பாலன்குமர னரசனே விருத்தன், 

சொல்லுமவர் பேரின்முதலெழுத்தி லுயிசெழுத்தைத் அவங்கியவத் 

தானத்திற் றுசளறவேகூட்டில், எல்லைமுத ந்ரூனத் இ லெழுத்து 

டையோன் வெல்லனிருவரையு மிவராற் சாமிரட்டை ., யெழுதி 

தோனே. ் 

(இ-ள்) ௮, ௮, இ, ஈ, ௨, ஊ, ௭, ௪, ஓ, இ. இவைமுதலாவது 

பாலன் கூறெனவும் இரண்டாவது குமசன கூறெனவும் மூன் . 

ரூவதுூ ௮ரசன் கூதெனவும் மற்ற விரண்டும் விருத்தன கூறென 

வும் கொள்ளவேண்டியது இதில் சண்டைக்காரனுடைய பேரில் 

முதலெழுத்தைப் பார்க்கும்போது அவொலீயே லாவுடனேயும் 

ஈயொலியே லியுடனேயும் ஊ வொலியேலூவுடனேயும் ஏ யொலி 

யேலேயுடனேயும் ஒஒலியேலோவுடனேயுங்கூட்டிக்கொண்டு அவர் 

களை இவ்வெழுத்துக்களின்படி பாலன் ரகுமான் அரசன் விருத்த 

னாக்பொலன் : குமானையும் அரசனையும் வெல்வானெனவும் விருத் 

தன் மற்றவர்களால் பவொனெனவுஞ் சொல்லவேண்டியது அதி 

லும் ௪-ஏ ஒ-ஓ விருத்தன் கூறு இவ்விரண்டெழுத்தக்களைக் சொண் 

டவன் அவர்சளாற் படிவொன்-ஏ-.ற. , (83) 

கருப்பக்குறியின்முை ற கூறுகின்றார். ன 

இரட்டையாமுபயத்திற கேட்டபிளளை பினியபூசணத் திலா 

ண்ஞூனியத்திற் பெண்ணாம், மருக்குழலாளிட த் தயிரை விடியற் 

கால ம௫ூணன்வலத்்தயிரதனால் வாங்கஈட்பார், தரிக்குரிலம் புதன் 

வெய்யோ. ஸப்புமந்தன் சந்இர.நீவியாழஞ்சேய தண்கால்வெள்ளி, 

நெரிக்கய வம்பாம்பூதங் இழமையிக்த நெறிதித்”ரன்மைமிக நிக 

முந்தானே.ஆஆ.ஆ. ர டு ் 
(இ-ள.) முன்சொன்ன கருப்பக்கு ஜிகளுமல்லாம லிதுவுமொன் 

ஜெனக் காண்க யர்தெனில் உபயசாரங்கள நடக்கும்போது கேட்கப் 

பெத்றபிள்ளை இசட்டைப்பே செனலாம் எ ப்பக்கமா பிருக்கினும் 

பூரணபக்கம் ஆண் சூனியபக்கம் பெண் அனாலும் மே ந்கவிகளிற் 

சொல்லியபயன்று னாகுமெனக்கொள்க இஜகித்க வைகறைப்பொ 

முதில் மனைவிக்குச்ச£ம் "இடதுபக்கத தில் நடந் இ மணைனுப்கறு 

வலத்இி நடர்தாலதை யம்மகிணன் ௮வவலச்சமத்தா தீழூமனி வாங்க 

யுட்கொள்ளு மப்பியாசஞ் செய் க்கொண்டு வருவானெனில் 

மனைவி யிவன் வ௪மாவாள் பிரன்முககோக்குவ் கருதஅ்ழையாள் 

் ௮ப்படிவாங்குவது பன்னிரண்தெரம வாலஸ். புட்கொள்வதென் 

றுஞ் சொல்லுவார்கள் ௮ல்லாம.லும் வாசசரங்கள் எர்தெக்தப பூதி 

ம் 
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34. இ ஞான சர நூ ல்... ன 

யல்களி .அதிச்சவேண்டுமெனில் புதன் பிருதிவியில் ஞாயிறு அப் 
... பில் சனியுர் திங்களும் தேயுவில் வியாழமுஞ் செவ்வாயும், வாயுவில் 

வெள்ளி ஆகாயத்தி : லுஇிக்கவேண்டி௰த உ இக்கல் அவ்வாரஞ் சரி 
யாயநடந்து அதனால்வரும் கன்பைகளமிகுபலனை விலாக்கும்-௪-.று, 

.. இன்னதற்குமல மின்னதென்றுங் கூறுகின்றார். 
நிகழ்புவிக்கு மூலநீர்வாயு?வ 'நெறிதாது கனல்விண்ணா நினைக் 

குக்கால, புகழமுடனே பூதத்திற்குளதேசொல்க பொருள் சாரா௫ 
வெய்யோன் பு.துவெண்டி௰ங்கள், மூழ்கொள் திசசாரியா முபய 
சாசி மறங்ளெருஞ் சுழிமுனையாம் வாரந்தோறு, பகுதல்படார் த 
யிரபலிக்கு நிலைமைதன்னைப் பங்கயவாதத்திருந்.து பரிம் து.பாசே, 

(இ-ள.) பிருதிவிற்கு மூலம் 8-வர சவன்-1 ௮காத இப்படி, 
நிசைகிசையே ஒன்றுக்கொன்று ஆதாரமாய் வரும் அவைகளை விள 
க வீக்கனம் விபாமாய்ச்சொல்லவில்லை யாயினும் இதனையும் உபய 

-சாசியாகிய சுழிமுனையையும் பூ.ற்றவற்றின் பயன் முதலிய கூறு. 
பாட்டையும் பங்கயாதனத்திலிருந்து பரிவுற்று சிவயோகஞ்செய் 
தீரலல்ல.து நன்கசுணர்தலரிது உயிர் பாழ்போகாது சீவன். மூத்த 
ஞூதலுக்கு மதுமாக்கமில்லையேல் ௮வம்போகுமென் ற றிக-ஏ-.று, 

மூன்றுநாடிகளின் முறைமை கூறுகின்றார். 
பாரிதனைக்கதிர்மதிச்சுன் வாழ்வுகேடு பண்டநிலயும் மூன்றும் 

பரிர் அகேட்கில், மேடராஞ்செல்வம்வரும் வெய்யோனாலல். வெண் 
மதியக்கேடாகும் விரைர் துவாயுந் தீரமிகுசு மிமுனை தானால் முன் 
பிற் சறுகா னம்பெருகாது தேவருனோர், போரருகல்வருமெனி 
னும் மதியில்வாரார் பொங்கயெசெங்க திர்வருவா் புகன்மோம்காமே, 

் (இ-ள்.) நாம்சொன்ன இச்சா நூலைப் பரிவுடன் பார்ப்பாயாகக் 
சூரியன் சந்திரன் சுழிமுனையென்னு மிம்மூன்று நாடிகளுள்ளும் 
வாழ்வுகேடு கில்மையென்கின் உ மூன்றுகருமநிதானப் பலன்களைக் 
கேட்குமிடத்தில் சூரியணாகில் ஈன்மையையு மிகுந்த செல்வத்தையு 
மடைவார்கள் சந்திரனால் கேடுமுதலிய கண்ணியக்குறைவாகும். 
சுமிமூனையுந் தேவாதி தேவர்களாலே வகாப் பட்டவனாூ லும் 
செயாசெயத்தின் மூன்னில்யில் வருமோவென உருதியாசச்சொல்லி 
னுஞ் சந்திரனே ௮திகமாக வியங்டெல் வாரார் சூரியனே யதிகப் 
பட்டால் வருவாசென்று காண்க-ஏ-து, (40) 
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ஞானசர்நூல் 5. ட 35 

_இ௫வுமது. உயர்சாந்தங் கூறுனெறார். . 

நாதமுரைத்த தொகையளவுஞ் சூரியனோடாம் ஈன்ம இியமேல் 
வாயு நடக்குமாகி ற், முமிளைத்தல் கிளையிளத்தல் பொருள்கேடா 
தல் சாகுவருண்டாதலிவை  தப்பாதாகும், போமிடத்தின்மதியா 
இன் மருத்தைப்போக்டுப் பொருர் அமடி. யிரட்டித் துப் போகான் 
முந், தேமருவுக திராட அபிருள்வால்கித் திகமும்வலக்காலெத்திற் 
செல்கநன்ே த, ன் 

(இ-ள்.) முன்சொன்னபடி சந் தினே ய.ிகமாய் நடந்தால் 
தமக்குக். கேடுவருவதல்லாம னும் பர்ூக்களுக்கு மதுவேவாரும் 
சத்துருக்கள் தோன்றிவருவதா தப்பாது சந்திரனிற் போகவேண் 
டிய காரியமல்லாத காரியார்த்தமாய்ப் போகும்போது சந்திரஈடந் 
தால் சாத்தை நீளவெளிவிட்டு அப்பக்சக்காலையே யிரண்டு மூன். 
றடி முந்திவைத்் க்கொண்டு போகவேண்டியது சூரியனிற்போக 
வேண்டிய காரியமல்லாத காரியார்த்தமாய் போகும்போது சூரி 

 மனடக்தால் ௮ச்சாத்தையே.ற உள்ளேவாங்கி அல்லது காலைமுன் 
னிட்டுக்கொண்டு போகவேண்டியது அப்படிப்போகில் போகும் 
காரியம் ஈன்று-௭-.று, (27) 

௪.ந் தரகலையினடக்கும் பூதியங்களைக் கூறுகின்றார். 

செல் லுமதிதனி நிலத்திற் சரித் திடி றீ.றிண்வாயு இவாலயஙி 
கண்மதிறசெய்கா லில்லங்கட்ட, ஈல்ல முடிசூட்டில் குடிபுகுதல் 
போக்குகயந்து மாம்வைத்தனன்று ஈளிநீர்தன்னி, லொல்லைகறும். 
வாவிகுள௫் சோலைவைக்க வுழவிரைக்கமணமுளதே லுவக்கலாகு, 
ஈல்லழலிற். ரீப்பிணியாங் காற்றிலானை £த்பரிதே சொட்டகக்க 
ணாவாயோட்டே. , 

(இ-ள்.) சக் திரகலையில் பிருதிவுநடந்தால் வொலயம் மதிள் 
வீகெட்டல  குடிபுகுதல் போக்குசார்திகமித்தல மரம்வைத்தல் 
இவை ஈன்ரும் அப்புவாகில் குளமுதலிய வெடுத்தல் சோல்வைத் 
தல் நிலத்தை உழுதல் விரைக்குதல் விவாகஞ்செய்தல் நன்றும் 
தேயுவாடுல் பிணிதீ/த்தலாம் வாயுவாகில் குதிசைமுதலிய தேர்க் 
கப்பல் ஒட்டலாம்-எ-று. (* 40 

ஒட்டிய வானதிழ் செபிக்கவிற்போர் செய்யபுள்ளமி பின்கலை 
க்கு மொக்குமீ?சசொல்க, காட்டுமதி வெய்த கதசோன் றிக்கிலந்த 
நாடிகளிற் பூணைச்சொனன32றபாகு, மீட்டுதிசை பிடித்தவை 

_ கரா செயல்களாண் பெண்ணிபங்கிடலு3் சூனி. தாண் மெழுத் 
அம், வாட்டமதமதித்தெண்ணி கிருமித்தற்கு வல்லவ? சரம 
பார்க்கி 'வல்லனன்கே.. 
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36 ஞானச நூல்.. 

(இ-ள.) ஆகாயத்தில் மர் திரஞ்செபிக்க வித்போர்செய்ய ஈன்று 

இத சூரியகலைக்கு மொக்கும். இதுநிற்க சந்திர திசையானாலும் 

அல்லது சக்திரனேயானாலும், சூரியனேயானா லும் வந்தவன் பூரண 
- பட்சத்தி நின்றால் அவன்வக்த காரியம் நன்றும் இதுபோக திசை 

ஆண் பெண் சூனியம் பூரணம் எழுத்து இவையஞமுதலாய்ச் சொல்லப் 

பட்ட இச்சா நாலினுள் நுட்பப் பொருள்களைக் கண்டு இது இன்ன 

தென்றும் ௮.த இன்னதென்றும் நிருமிக்க வல்லவன் சரம்பார்க்க 

வல்லவன் ௮ல்லாதவனல்லாதவ னென் ற்றி,” (௧9) 

சரம்ப:ர்ப்போனியல்பு. 

ஈன்றானமறைவல்லோர் குலமானாலென் நாமுறைத்த சர.நூலி 

நடைதப்பாம, லெள்றாரும் பார்ப்பவரேபூமிதேவ ரிசைந்தமானி 

"டப் பிரப்பி னின்பங்சொள்வார், குன்றாதமா! ரவை யெரும்புதா 

னுஃ் கொடிமருர் தின வரி* து கொண்கொழ்ர் த, பென்றுனதெய 

வீகம் பொருக் துவார்கள் புகுதுவார் பினபி றப்பித் புகலாதாசே, 

(இ.ள்.) ஈல்ல பிராமணக்குலத்தசாய்ப் பிறர்தாலு மென்ன 

அல்லது இழிவானகுலத்தில் பிறக் துமென்ன இச்சா நூ லுணர்ந் து 

இதன் ஈடைதப்பாமல் வார்ப்பவசே பிராமணசாவா சாரசரங்களி 

ணுடையத் தன்மைகமா யறிற்தவராக இப்பூமியின்கண் இவரே 

தேலசென யாவராலும் பூசிக்கப்பட்டு வாழ்ந்து பாம்பொருளி் 

சாயுச்பமடை வர். பார்க்கமாட்டாதவர் இழித்த குரூரத்தினசாய்ப் 

பின்பிறப்பிற் பிடித்துக்சொண்டிருப்பார்கள்-எ-று,. 

பின்பிதப்பிற்பிறக்கினுஞ் சற்குருமுகத்தா நீ பொருந்திய இச் 

சர நூலைப் புகழகேட்டு, நன்குணர்ந்து கெறி௩டப்போன் யாவரே 
னும் நாமவனொன் றிரண்டில்லை நல்லாகேட்கின், மிவ்பி றக்குஞ் செ 

ந தழலையடுத்தவெல்லா மிக்கதழல்வடிவான விதமேபோலத், தன் 

பிறப்பிலினிபிறவான் வசமேசாகான சடைமேனாமணிக தச் இரன். 

(இ-ள்.) இழிர்தகுலத்திற் பி.தந்தவனாறாலுல் குருமுகாந்தா 
மாயில சர நூலைச் சொலலக்கேட்டு இதனையுணாஈ து இவவமி நடப் 

பவன் யாவனாணாலும் ௮வன் யாமேயாவன் வேற்றுமை யில்ல் 

கெருப்புகன்னை யடைந்தவம்றைபயுக தன்னுருவாக்கிக் கொள்ளு 

மியல்போல் ௮வன் யாமேயாவன் அ௮வமாய்ப் பிறர். திரவான் இன 

“னம் விசேஷமாய்ச் சொல்லுமசாவில் சடாபாசத்தில் நாமணிந் இரா 
னின் த சந்திரன் போன்ற என்முடிமேல் வீற்றிருப்பான்-ஏ-ு, 

அகஸ்தியர் ஞானசரநூல் 

முத்றிதறு. 
ளை தாபன கானை 
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வோட 
சிவமயம், 

.. திருச்சிற்றம்பலம், 

தெய்வீகத்தன்மை விளங்கிய 

ஓளவையார் திருவாய்மலர்ந்தருளிய 

உயர்ஞான சர நால், 

முகவுரை, 

அராதிமுத்த இத்துருவாயும், ௮அகலகாரண சம்ரசக்ஷகார்த்த 
இவேஸ்வானாயும், சுத்தசைதர்யக் கடவுளாயும் விளங்காரின்ற ஆதி 

நாயசனாயெ பாமூவனின் றிருவருளா லினிதோகங்கும்  அன்பர்காள! 
அலைகட ற்சூழ்ர்த ௮வனியின் கண் அளவிடற்கரிய பி.ற பிகளில் 
மேலான பகுத்தறிவுடைய மானிடர்கட்குச் இவாகமங்களில் விதி 

த்துள்ளனவாகிய சரியை, கிரியை, யோகம், ஞானம் என்னும் நரன் 

குபாதங்களினும் யோகமே ஞானத்தை அடைவதற்குறித்தான 
மார்க்கமாக விருத்தலினாலும், ஆராயுமிடத்து யோகமின்றி ஞான 

ஙூட்டுத லரிதாதலினாலும், இத்தகைய யோகசாதணயை அப்பி 
யசிப்பதற்கு வாசியை வபப்படுத்தலே ஏற்றத் துணைக்சருவியா 
பிருப்பதினா லும், அவ்வாதியை நிலப்படுத்திக் கைவல்யமாக்கு மா£ 

க்கத்தையும், அதனது விபரத்தையும் போதிக்க வல்லதாயும், இது 

காறும் பஹிர்முகமாக வெளியி..ப்படாததும், (தெய்வீகத்தன் 

மைபொருக்திய ஒளவையார்) இருவாய்மலாந்த அருளவாக்கா 
கவும், மஹான்களால் அனுபவித்தும், ௮னுசர்த்தும் வராநின ற 
ஈஉயர்ஞான சாநூல்” என்னும் அருஞ்சாத்திரத்தைப் பல்லோரு 

மெளிதி லுணர்ந்தொழுகுமாறு விளக்கல்வேண்டமெலும் பேசவா 
வானது நெரொட்.தூண்டவும், புல்லறிவாளனாகய யானும் என்னா 

லியன் றவரையில் குருழூர்த்தத்திற் ஜெளிரந்தவண்ணம் **சுருங்கச் 
் சொல்லல் விளங்கவைததல்” எனும் ப்ரமாணத்திற் கொருவா 
றிணங்க வசனரூபமாக இக் நாலைத்தொகுத்தும், இதனுடன, (எழு 

மூர்; நேடிவ் டாக்டர் வி, இராமலிங்க தேவர்களருஸிய **இனக்கி 
ர.மாலங்காசச்சருக்க” மென்னுஞ் சாஸ்திரமானது ஜே வாசியோக 

அப்பியாசிகளியாவருக்கும் ௮திகப் பயன பிமாதலாலதை இர் 
நூ.ற்குப்பின் இரண்டாம் பாகமாக வமைத்தும், மே. சரயோக 

சாதனைகளுக்காக ஏற்படுத்தியிருத்கும் கற்பமாதி ஒட 
தங்களையும். தாமேசெய்தும் ௮ன்றேல எம்மீடத்து விலக்கு வா 
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ம ச: 

36 . ச ஞான சாநூல்.. 

ங்கியுமுண்டு சுகதேகெளாங் அதம், பொருள், இன்பம், வீடு என் 
னுஞ் ச.துர்கித புரூடார்த்தங்களைப் பெறுவார்களென்று இதை . 
ப்பிரசாரஞ்செய்யலாயினேன, இதிற் சொற்குற்றம், பொருட்குற்: 
றம் இவைமுதலானவை யிருப்பினும் பொருட்படுத்தாது சாது 
க்க ளிவ்வரிய நூலை அ௮ங்கேரிப்பார்கசொனக் கோறுசன் றனன். 

| இப்படிக்கு, ன த 

ஆலந்தூர் கு, மஹாதேவ முதலியார். 

உ 

இவமயம், 

ஓளவையார் சா_நாூல் உபதேச த்தருளிய 

சரித்திர சங்காரஹம்: 
தில காலங்களுக்குழுன் பாண்டியநாட்டில் ஒரு வேளாளன் 

தன் சிறுவயதில் தன் தந்தையால் கல்விக்கழகத்திற் கனுப்பப்பட் 
டும் ௮றிவினனாபிருப்பதைநோக்கிய தந்தையானவர் ௮டா துஷ் 
டா! பள்ளிக்குப்போவது பிளளைக்கழகென்பது ௮றிர்த உனக்கு 
உபாத்தியாயர் சொல்லும் ஒரு மொழிமயனும் மனதிற்பதியவொ 
ண்ணாதாவென்று மனஞ்சலித்துக்கொண்டதின்பேரில், இவனும் 
மனதுறுஇக்கொண்டு தந்தையிஷ்டப்படி பள்ளிக்குபோய் உபா 
த்தியாயர் திருவருளினால் என்ன உப3தூத்தருனிய போதினுக் 
கைவிடானஅ அதனைச் சாதிக்கவேண்டுமென்௮ு தனக்குள் தர்மா 
னித்திருக்கையில், ஓர்நாள் உபாத்தியாயர் வழக்கம்போலப் பிள் 
ளைகளைவாசிக்கச்செய். ௪, இப்பிளசாயைப் பார்த்துக்கொண்டே 
கணேசா! வென்று தன் ஆசனத்தின்மீதுட்காரந்தார், அவ்வாக்க 
யத்தையே ௮கன் உபதேசமாகக்கொண்டு இரவும், பகலும், நினை 
லினும், கனவினும், வைராக்கிய மனத்தனாய் இயானித்துவர, ஸ்ரீ 
விசாயகக்கடவுள் மனமிதங்கி சன்னியாச வேடம்பூண்டு இப்பிள் 
சளையைத் தன்னருகலழைத்து பிள்ளாய்! உனக்கு என்னவேண்டு 
“மென்றுவினவ, அப்பிளனளை நீர்யார்$ உமக்கு என்மீதி லிவ்வளவு 
இருபையுண்டானதற்குக் காரணம் யாதென, அதற்கு ஸ்ரீவிசாய 
கப்பெருமான் மாறுத்தா.மாக யான் கணகாதன் எனனையே வுன் 
ஜிருவாக்கினால் திடகாத்திர நிஷ்டாபரேரியாய்ப் பூரிக்க மனம் புள 
கித் திங்கனமெழுக் தருளினோமென, அப்படிக் கிருக்குமாயின், 
(அதியாக௫க்கழக்கு) வேண்டுமென்று சொல்ல, கணசராதன் மிக்க 
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சூ. ரன சர நால்: 3 ட 30 

அன்பு கூர... (ஒளவையை) உபாடுத்துக்கொண் டிருந்தால் 
உனக்கு ௮ருளசெய்வாரென வுரைத்துமழைந்தனர் ௮அமுதல் ஒள 
வையை நோக்கி அரியதவம்புரிய, சாஸ்வ்தியாகிய தளவையார்இப் 
பிள்காக்குப் பிரசன்னமாகி வேண்வெுவசைக் கேளென, தனக்கு 
(கலக்கிழக்கு) வேண்டுமென்று சொல்ல அக்கணமே யான்சொல் 
அம் நூல்முழமுவதையுங் கேட்பாயாயின் நீ வினவிய கலைக்கிழங்கு 
இடை க்குமென்றாக்கியாபிக்க : தாயே! அதனைத் திருவுளம் பதற 
வேண்டுமென் த௫லியஸ்தனாக நிந்தப் பின்வருமாறு உபதே௫த் 

தறாளினார். 
சுபமஸ் து, 

டே ்் 

சிவமயம், 

இருச்ச ற தம்பலம், 

உயாஞான சர நூல். 
னை கணை 

விநாயகர் து தி. 
அறு?ர்க்கழிநெடிலாிரிய விருத்தம், 

மணக்குமலர்க் காவளர்ப்பன் கரபிதனிற் சதூரு து 
வணங்க யேத்தப் 

.பணைக்காத்து குறுமுனிவன் கமண்டலத்தைக் ககவுருவாய்ப் 
[ரிந் து சாய்ந்தாக் 

கணைக்கடங்சாப் பிரவாகஞ் செய்தருள்ம தாரவசாவா 
கு னனத்தான் செம்பொற் . 
 அுணைச்கமலம் போற்றியெளவை ஞானசச நூ தீகாதை 

சொல்லு வாமே, 

அவையடக்கம், 
வெண்பா. 

பித்தன்றா னாய்ர்அணராப் பேரான காரியத்தை 
சத்தமிட்டுக் கூறுந் தன்மையா--லித்தரையில் 
க.ற்றேன்போல் யானுங் கழறுமிதைக் சத்ஜேர்கள் 
கத்தமாய்க் கொள்ளார் ரசிச்ச 
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40 ஞான சர நூல், க 

1.வ சாத்தின் விபாம், 

._ சசமென்பஅ-கலை, வாசி, சுவாசம், மூச்சு, பிராணன், அத்து 

மாவென்பதாம். அதலான் உன் நாசியில்வரும் சுவாசமாகிய.கா.ற்ை 

நீ முதலாவதறிதல்வேண்டும். 

2-வது சசம்பார்க்கும் விபாம். 

* உன் நாரியில்வரும் சுவாசம் இருவசைப்படும். ௮தஇட ப்புரம் 

வலபுரமாய் ஒடிக்கொண்டேயிருச்கும். வலஅபுறம் வரும் சுவாசத் 

இன் பெயா், சூரியகலையென்றும், இரவிசாமென்றும், அ.திபுமென் 

றும், கதிரவன் திசையென்றும், தினகரன் பக்கமென்றும், அ.தவன் 

இசையென்றும், அலரி பாரிசமென்றும், இதனையே அண்சாபென் 

றும் பிங்கலையென்றுஞ் சொல்லத்தகும், 

இனிசந்தானென்றும் இடதசாத்தை அதாவது இடதுபுரம் 

வருஞ் சுவாசத்தின் விபரம் கூறுவாம். இட அபச்சக்தில்வருஞ் சுவா 

சத் தன்பெயர் சோமன்கலையென்றும், சர் திரராசியென்றும், திங்கள் 

புமென்றும், மதி இசையென்றும் இஃதனையே பெண்சாமென்றுஞ் 

சொல்லத்தகும், அழுய்ர் அபார்க்கின் இவ்விரண்டி ந்குமத் தியில் 

அதாவ இருபுசமும் நிறைந்தோடுதல் சுழிமுனையென்றும், ஜோதி 

வுச்சியென்றும், மயிர்ப்பாலமுதுகென்றும், சூனியசரமென்றும் ௮௧ 

இனி பாரிசமெனறும், நெருப்பாரின்படியென்றுஞ், சூனியகலையென் 

றும், ௮லியெனுமாம். ன ட 

௦-வது சாரத்தின் அளவை கூறல், 

சூரியகலையென்றும் ரவியான.த 9-காழிகை அளவும், சந்திரன் 

ழை. 5-நாழிகை ஈடப்பதன்றி, வேறன்று சூனியமோவெனின் ்- 

வினாடிஈநடப்பதரிதாம். குரியன் ஈடக்குங்கால்வெளிவிடு கையில்5-மாத் 

இசை அளவும், உட்புகுங்கால் 6-மாத்திசை ௮ளவுமாம். ஞூனியமோ 

வெனின், சேசக, பூரகமெனும் மிவ்லிரண்டு சமயங்களிலும் 5-மாத் 

இசை முறையே ஈடத்தலுமாம். சந்திசனும், சூரியன்போலாம், ' 

4-வ.த சரம்பார்ப்போர் அளவும் ஓழுக்கமும் 

மதிப்பும் ஆசனவிதியுங் கூறல், 

சரம்பார்ப்போ ரியாவராயினும் அவரவர் மரபினுக்குகந்தவ்ண் 
ணம் சத்குருவையடைந்து. ௮வ்வாரியசைத் தன் தந்தையைப்போ 
லுபசரித்து மனப்பூர்வகமாய்த்தொண்டுசெயல் வேண்டும். 

சரம்பார்ப்போர் இரவில் ௮தகரித்திரையை வீரும்பாமலும், 
சனக்கூட் டங்களில் நெருக்காமலும், சரீசபல மிகுந் ஐம், மனநெரு 
க்கமும், தன்ம௫ிந்தையுள்ளவராகவு மிருததல்வேண்டும் இவர்களு 

-க்குதூமோனவெனின் சம்சா£பந்தத் தோருக்கு வெள்ளை வஸ் 
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ச் 

தரத்துடன் ப்த்மாதனமும் யோக அப்பியாசிகளுக்கு இரத்தின கம்பளம் 

வியாக்ரெமாசனம் மான்தோலாசனமும் ஞானமதிப்பா லுண்ணும் மஹான் 

களுக்கு தற்பாசனத்துடன் காரண அசனமாகிய சிங்க அசனம் கோமுக 

ஆசனம் கருட ஆசனம் இவைமுதலியவை நலமாம். 

விது இவராஜயோகமாயெ வாசியோக அப்பியாசிகள 

சரம் ஈடத்தவேண்டி௰ காலமும் அளவுங்கூ றல. 

வாரசாரம். | 

ஞாயிறு, சனி, செவ்வாய் இம்மூன்றுகாட்களில் சூரியனும், வெள்ளி, 

திங்கள், புதன் இம்மூன்றுகாட்களில் சந்திரனும் உடத்தலுச்தமம், மேற் 

சொல்லிய சூரிய சச்திரகாட்களில் எக்காலங்களிற் உரம் நடத்தவேண்டு 

மென்று வினவில் அதிகாலையில் 29-நாழிகை வரையினும் நடத்தல்வேண் 

டும், வியா ழமோவெனின் வள ர்பிறையில் சர் திரனையும், தேய்பிறைகாலய் 

களில் சூரியனையும் நடத்தல்வேண்டும். ஆயினும் சனிவாரத்தில் 25- 

சாழிகைமுதல் மறு 80-மாழிகை வரையிலுஞ் சூரியகலை நடத்தல் உத்த 
மத்திலுத்தமம், மேற்சொல்லிய சரம் தினையள வாக ஈடவாமையாயினும் 

அசான் அனுக்காடுப்பராயின் சூரியனைக்கண்ட. பனிபோல் நீக்டி வேண் 

டியசரம் புற்றிலிருந்து சர்ப்பஞ் சறுவதுபோ லளவற்ற ஆனந்தத்துடன் 

வெளிப்படுத லுண்மையாம். 

0-வது ஆசானளவு, 

ஆசானென்பது ப.ரமாகசியமாயெகடவுளின்காருண்ணிய திருவருளே 
யாம், அத்திருவருளோ ௪மயோஜிதமாய் அவதாரமா யெண்ணுதல்வேண் 
டும் அதாவது ௪தா தன் சாதனையை உள்ளும்புறம்பும் மமவாத சிவபத்தி 
யையே பூஷணமாய்க் கொண்டவருயும் வைராக்கிய ஜ்யேஷ், டராயும், 
"சாஸ்திர புராணங்களும், மாபு நூல்களையுஞ் செல்வையா யோர்ர்தவரா 
யும், நல்லொழுக்கம் ஈன்னடக்கைபளிங்குபோன்ற மனம வாசியை நேத்த 
லரீயெ குணங்களையுடைய புண்ணியபுருடனையே அசானெனத்தகும். 

(-வதுூ சரம் ஈடவாமைக்கு காரணமும் 

ஈட தீதும் வல்லபமுங்கூ றல். 

சரியன காலப்பிரமாணமாய் சாம் நட. திதாமையாலும், ஈகடத்த லறி 

யாமைமாலும், கடத்தலுண்மையென் நறியாமையாலும், கடத்துங்காலங் 
களில் கண் விழிக்காமையா லும், ஒழுங்கனமாய்ப் பாவித்தாலும், தான் 
டக்கும் துர்ச்செய்கைகளினாலும், சதாலீலையில் பிரியப்படுவதாலும், 
இிரேசவலுவில்லாதாலும், உண்ணுமூணவின் பேதங்களாலும், வியாதியி 
னால் மெலிவதாலும், பெரியோசை மதியாததாலும், சதா 'இமையேமன இற் 

0 
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ப் 

குடிபுகுவசாலும், பொய்பேசலில் ௮தி௧ விருப்பக்கொள் வதாலும், முறை . 
மையாய் நடத்தாமையாலும், அவைச்குறிய பத்தியமார்க்கச்தை யனுசரியா : 
மையா லும், சரம் விகற்பப்படும், ஆயினும் மேற்சொல்லிய விஷயங்களு 
க்கு வித்தியாசப்படும்படி நடட்பதே சாம் கடத்தலும் ஒழுங்காகும். 

8-வது சாம் நடத்துபவரின் பத்தியங்கூடறல், 

.. சரம்சடத்து மொவ்வொருவரும் பிசதிதினமும் அ.இிகாலை 29-நாழி - 

கைக்கு மேற்படாமல் கண்விழித்தல் வேண்டும். 2௦-நாழிகை வரையில் 

௪.ரமஈடக்க முயற்சிச்செய்கலோடு தருமதேவதைகளின் பக்தி, குருவிஸ் ட 

வாசம், தாய் தந்தைகளாகிய பெரியோரின் அன்பு மூதலாயெ விவைகளில் 

மனஞ்சலியாமையோடும் மேற்சொல்லிய 25-காழிகைக்குள் சரத்தை வச௪ப் 

படுத்சல்வேண்டும். மேற்சொல்லிய காழிகைக்குமேல் $-மாழிகையளவும் 

விகற்பம் கேரிடாமல் சாச்சக்கொண்டிருத்தலுடன்' அசனம் விட்டெழு. 

. நீது மலசலம்விடுத்து தந்தசுத்தி முடிச் துக்கொண்டு ஒருகாழிகையளவு 

பரம்பொருளாகயெ ஸ்ரீ விமாயகக்கடவுளை தியானித்து 9-வி.ராகனிடை 

கோமேதகம், ஒண்ணசை விசாகனிடை சனியை சேர்த் துண்டு அதிககடை 

விரும்பாமல் லெள8க வொழுங்குகளை ஈடத்தல்வேண்டும். அன்றியும், 

பகல் 19-சாழிகைக்குமேல் இதனது இரண்டாம்பிரிவில் எழுதியிருக்கும் 

ஆயுர்வேதத்தில் கோயணுகாவிதியிற் கூறியுள்ள பதார்.த்தங்களாயும், 

மிக்கவலிமை தரச்சக்கவைகளாயும் புசித்தல்வேண்டும், அசைவயிறன்றி 
முழுவயிறு புசிச்தலாகா கங்கையின்மீதள்ள விருப்பத்தைத் தவிர்த்தல் 
வேண்டும் இரவில் பால்சேர்ந்த கோ துமைச்கஞ்சியன் றி மற்றவைத்தவிர்த 
தல் ஈலம். சம்சாரபந்தத்தில் ஈடுபட்டவராயினும் மூன்றுமா தங்களுக் 

கோர்காலன்றி சையோகந்தகா, இவ்விதியை அனுசரிக்கும் ஒவ்வொரு: : 

வரும் ஆரம்பமுதல் 0-மாதவரையினு மேற்சொல்லிய பத் தியங்களுடன் 
ஸ்ரீசையோகங்களைத் தவிர்ட்பராயின் சரம் எளிதிலுணாச் சக்கவரா வர். 

9-வது முழுச்சாம் நடத்தலின் விபாங்கூ றல், 

மேற்கூறிய வாரசரமும் பத்தியமும் அள வாய் ஓர் அயனகாலம் செவ் 
வாய் நடந்துவருமாமயின் அறுஅயனங்கள் வரரசரமாய் ஈடத்தி அதுமுதல் 
பகல் முழுவதும் சூரியன் இரவுமுழுவதும் சந்திரன் அக இவவண்ணம் 
ஈடத்தல்வேண்டும். இவ்விதிட்படி. மூன்று அயனங்கள்ஈடத்தி, சரத்தை 
முடிவுசெய்யுங்கால் சரம் பொந்தியோடு நீரும் பாலும்போற்கலந்து, ஒற் 
றுமையாதலுடன் சரீர அழிவில்லாமல் யோகசா தனங்களுக்கு வேண்டிய . 
தாலம் சரீரத்தை சரமே போஷகராயிருந்து கிலைப்பிக்கும், அதலின்யோக ' 
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அப்பியாரிகளாகயெவியா வரும் சரம்நடத்தலே முதல்யோகமாய்ச் கொளல் 
வேண்டும், சாரத்தை வயப்படுத்தாமல் பிர்ணன் பொந்தியைவிட்டு நீங் 

காமலிருக்க வேறுமார்க்கம் அறிவதரி த. 
% 

10.வ.து சூரியன் சக்இரன் ஈடக்ச வேண்டிய காலங்களில் 

- நடக்கத்தக்க சாரியாதிகளைச் கூ.ற6, 
சூரியகலை ஈடக்குங்காலையில் யோக ௮ப்பியாசஞ் செய்யத்தொடங்கல் 

மந்திரரிட்டை, சா திக்தல், உளடத மருர்துதல், சாஸ்திர வாராய்ச்சிச் 

செய்தல், உண்டிசாப்பிடுசல், லாதிரியாடிய பாஷாணங்களைப் பரிக்ஷித் 
தல், ஒளடதமுடித்தல், நீரரும்சல், சாவகா௪ஞ்செய்தல், பேசத்தொடக 

கல், நூல்முசலாெ கவித்துவஞ்செய்தல், ஒருவசைசோதித்தல், ஸ்சான 

பானங்கள் செய்தல், குதிரையைச்ச வாரிசெய்தல், சயனித்தல், பெரியோர் 

களைத் தரிசனஞ்செய்தல், பூமிபில்புதைத்ச சனத்தையெடுத்தல் இவை 

முதலியவைகட்கு ஈலமாம், சந்திர கலைக்கோவெனில் தன்மதானஞ்செய் 

சல், அபரணாதி அணிதல், வாவிமுதலாடய நீர்சாங்களெடுத்தல், விவாக 

முடித் தல் ஆகிய விவைகள் ஈலமாம். ஆயினும் சூரியகாலங்களில் உஷ்ண 

மிகுதியாதலா லம் சிலேத்துமகாலங்களிற் சுழிமுனையா இருத்தலாலும்; 

ஏறுமாருகவுண்டியும் மற்றசெயல்களும் கடத்தல் ஈலமாம், சூணியகலைக் 
காலத்தி லெக்காரியமுச்தவிர்ப்பது மலம், அனால் யோகசாதனைக்கோ 

வெனின் மனம்நிலைக்க சமாதியோகஞ்செய்தலே சகலம், 

... 11-வது சரத்தை வசப்படுத்தும் விபரங்கூறல், 

(அதிகாலையில் 29- காழிகைக்குமேல் நடத்து ஞ௪ரமும், மேற்சொல் 
லியபிரகாரம் காரியாதிகளை நடத் அஞ் சமயங்களிலுள்ள சாழும், ஏறுமா 

ரூகயிருப்பினும் அதை சரிப்படுத்தும் விபரங்கூ.றுசன்றது-) எவ்வ 

றெனின் சாம் இரும்பவேண்டிய காலங்களிற் சூரியன்ஈடக்க சர்திரன் 
வேண்டுமாயின் சூரியனைட்பெண்௭ொவும், சந்திரனை கனாகவும், ௪ந்திரன் 

நடக்க குரியன்வேண்டுமாயின் சந்தினைப்பெண்ணாகவும், சூரியனை ஆணாக 
வும்பாவித் து, €ழ்மேலாகச்செய்விக்க சூரியன் வேண்டியகாலங்களிற் சூரிய 

னும் சந்திரன் வேண்டியகாலங்களிற் ச்திசலும் உடத்தலாகும், மேற் 
சொல்லிய விதிப்பிசகாரம் சஉடவாமையாயின் இ$ழ்ச்சரம் வலுவாயிருத்த 

லால் பிரள வில்லையென் று மேற்புர நடகருவியைக் £ழ்ப்புரமாய்ச் சொறு 

கச்செய்து பக்கவிலாவின் &ழ்காலரை ஆஅம்குலப்பிரமாணம் கம்பளமாயி 

னும் பட்டாகினும் சுத்தவஸ்கிரமேனும் பூமட்ட முயர் த்தல்வேண்டும், 

அப்படிய மேற்சொல்லிய விபாரம்கட்கு சரிவரா திருப்பின் யோகசாதனை 

 முள்ளோர மூலாதார அப்பியாசமாகிய €ழாதாரத்தை சுத்தப்படுத்தல் 
வேண்டும், மேற்படி. அ௮ப்பியாசமில்லையாயின் ஆசான் நிருவருளைத்தியா 

னித்து தகு$த சர்சைசெய்து கொள்ளல்வேண்டும். இல்வருமையான 

காரியச்தைச்செய்த 2 2 புண்ணி பபுருடர்கர ர்கன்றி மற்ற வர்க.ரூக்குவாய்ப் 
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44 ஞான சர நூல், 

பதரிதாம், அப்படி ஒர்கால்வாய்க்கனும் ஈநடத்தலரிதெனவே சொலல்தீ 

தகும், ஆதலின் மகா கவனத்துடனும், சரத்தையுடனும், நடத்தப்பட 
வேண்டும். சூனியசரம் வேண்டுமாயின் திரேகம் ௪மமாய் பத்மாசனத்தி 

லிருக்கச்செய்து சூரியன இிகப்படுங்காலத்திற் குரியன் பக்கமாகவுய், சந் 
திரன தஇிகரிக்கில் சக்திரன்பக்கமாகவும், உபிரெழுத்தாகெய மவுனாக்ஷரத்தை ' 
பதமாயமைத்து சிறுகச்சிறுக மிதிப்பித்து, சூரிய சந்திரர்களை மே௫ிக்கச் 
செய்து, சூனியசரமாக்கி யோகாப்பியாசஞ் செய்பவரே கலியுகயோக புரு 
ட.ராகவும் வேண்டும்போது இத்து விளையாடுபவராகவும் சொல்லத்தகும், 
சுனிய௪ரம் சம்பாதித்த லெளிதாகவிருப்பினும் சுழிமுனையைக்காக்கும் 
(வேஸ்த்து) வாயுவை அசையாமல் செய்வித்தலே மிகவரிதாம். ஆதலின் 
இவ்விதிகளை மஹா ஜாக்ரதையாய் அறிதலும் நடத்தலும் வேண்டும், 

19-வ.து இவராஜயோக மா௫ய வா௫ியோகத்தின் 

விபாமும், அதற்குறிய சரத்தினியல்பும் கூறல், 

சரம் நடத்துக்கால் யோகவப்பியாசமும் வேண்டுமாயின பராபர 
வஸ் துவென்னும் மூலாதாரப்பொருளாயெ ஸ்ரீவிகாயகக்கடவுளை பேரின்ப 

வாழ்க்கையிலமைத்தல்வேண்டும், நமக்குள் மரைவிடமான விடங்களில் 

மாயா சொருபமாயும் சுழிமுனையினேடிக்கும் ஞானக்கொழுநர்தாயுமுள்ள 
அறிவைத்தேடல்வேண்டும் வினையாகிய இருளையகற்றல்வேண்டும பிரா. 

ணனை உண்மையால் துள்ளிதம்போற் றுலச்சல்வேண்டும். சுழிமுனையிச் 

சுடரையேத்தி வோர்மனதாய் நிற்றல்வேண்டும். சுவாசமாகிய வாசியைப் 

பிராணனால் நேசித்தல்வேண்டும் பிராணனும் ஜடலம் ஏகோபித்து 6ீரும் 

பாலுபோற்கலந்து பூரித்தலே (சிவராஜயோகமாம்.) இஃ்தனை அனுஷ 
டிப்பவரே பரமயோ௫ிகளாவர், ஆதலின் இதனையுமனுட்டிக்கவேண்மெ, 

இதையனுஷ்டிக்குங்கால் உண்ணும்போதும் உஜங்கும்போ தும உயிரெழுத் 
தாய மெளஞக்ஷ£ரத்தை ஏழுமாத்திரையிருத்தி உட்படுத திவைத்து சரத். 

தைச் சுழிமுனை அதாவது சூனியகலையில் வைத்திருந்து ஆசனபங்கமில் 

லாம லப்பியாசிக்கவேன்டும். அச்சாலங்களில் சூரியன் மேற்கூறிய பிர 
மாணம் வயப்படாதாயினும், சூடு கபாலமாடிய உச்சியில் பற்றினும், அடி. . 

இறுத்து நடக்கினும் . ௮ச்சாசகத்தை நிறுத்தி ரஞ்சிதகோபானஞ் செய் . 

தல நலம, 

19-வது சந்திரகலைபிலிருர் அ அ௮மூதம்பு?க்குமார்க்கமும் 

அதனிய௰ல்புக் கூ தல். 

ஈவத்துவாரங்களிற் பெரியதும் உறுதியுமாய் ஈடுவிலிருக்கும் அசைக்' 
கருவியென்னும் இரண்டாமெழுத்தாகிய ஈகரத்தை இரண்டரை அங்குலப் 
பிரமாணம் உள் வாங்கி மேற்சொல்லிய அப்பியாசங்களை இடைவிடாமல் . 
இருபத்துகா ன்கு ௮யனங்கள் நடத்துங்கால் இடபவாகனராஇய ௪தாவக் 
கடவுளின் நிருவருளாதியவமுதம் இரடற்சிந் துமென்றறிவாய் அதன்பெரு : 

மையோ சொல்லத்திறமன்று அயினுமிசனைச் சாதனை செய்தல்வேண்டும, 
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ஞான் சர நூல், ... தீ$ 

14-வது மேற்கூறிய வாரசரங்கள் தப்பிஈடக்கனும் ஏறுமாருப் 

் பிசரெடப்பினு மதின்பலன் கூறல், 

முதனாளாகிய ஞாயிற்றுக்கிழமைபிற் சூரியன் ஈடவாமல் 5-நாழிகை 

யளவும் சந்திரன் ஈடக்குமாயின் படை, குட்டம், சொறி, சிரங்கு முதலா 

ய திரேகத்தின் மேற்புறமான வியாதிகளும் சளி, இறுமல், இரப்பு முத 
லாய உள்வியாதிகளும் அடரும் செவவாய்க்கிழமையிற் சந்திரன் நடக்கு 
மாயின் மனக்கலக்கம்,,சனேகத்துவேஷம், சாம், உட்சாம் இவைகளட 
ரும். சனியிந்சந்திரன் நடக்குமாயின் பிராணனுக்கு அபாயமான தத்து | 

களும் €தளம் சன்னிமுதலாயெ வியா திகளுமடரும். சர்திரனடக்கவேண் 
டிய வளர்பிறை வியாழத்தில் சூரியன் ஈடக்குமாயின் பொருட்சேதமும, 

வியாதிக்கு மருந்து பிடிக்காமையுமாம். சந்திரனடக்கவேண்டிய வாரங்க 

ளாடூய இிங்கட்டுழமையில் சூரியன் ஈடக்குமாயின் ஆயுள்குறைவும் ஜலதோ 
ஷமும் அடரும் புதன்குழமையில் சூரியனடக்குமாயின் அபாயங்களும் 
தொடுத்தவிஷயங்கள் பலியாமையும் பாரம் நீரேற்றல் தலைக்குத்தல் உண் 

டாகும்.” வெள்ளிக்தெமையில் சூரியனடக்குமாயின், தன்மக்களுக்குதோஷ 

மும் சுற்றத்தார் கலக்கமும் கண்ணோய் காதுகோய்களுமுண் டாகும். தேய் 

பிறைகாலமாயெ வியாழத்தில் சந்திரன் ஈடக்குமாயின் மமாரோகஙகளும 
சாதனைக்குறைவும் தாபசுரம் தலைகோக்காடு॥ மடரும். 

13-வது பாழாப்ஈடக்தலின் குணகங்கூ றல், 

இருகலைகளு£ தவறிதவறியோடுமாயின்ஜஐலதோஷமேயன்றிவேறன்று 
- ஒருபுறமாய்ச் சா தகஞ்செய்யுங காலமாகிய அயனசரம் முடிவிலன்றி இத 

ற்கு முன்பாகவே ஓர்காள் முழுவதும் ஒருபக்கமாய சரம்: டக்குமாயின் 

மூன் றுமாதங்களில் மரணமெனினும மூன்று வருஷங்களில் மாணமாவார் 

ஒருபுறமாகவே அறுநராள கடக்குமாயின் “ஆ! தங்களில் மாணமாதல் 

நிச்சயம் ஆதலின் சாம் சரிவரநடத்தல் மிகவும் அருமையென் றுணர்சல் 

வேண்டும, 

16-வது மேத்சொல்லிய சரவிக ற்பங்களுக்கு ம் சாதனைகளுக்கும் 

- வேண்டிய பத்தியங்களும் கற்பங்களுக் கூ றல், 

மாந்தளிர் மேனியையுடைய பிள்ளாய் 14-ம் படிபிலுரைத்த வாரச௪ர 
பேதங்களுக்கு சடிச்சையும் பக்குவமும் அறிவாயாக, அதாவது மேற் 
சொல்லிய வியாதிகளுக்கு ஆயுர்வேச அளவாய் ஈடத்தலதியவ௫ியம், 
பாழாய்கடக்குஞ் சரத்திற்கோவெனில் முன் 12-ம படி.பிலுசைத்த வாசி 

யோகமே இதற்கேற்ற சிடச்சையாம். இச்சரங்களை நடத்தியும் வாசியை 
வயப்படுத் தும்வகையறிர்தும் காலபேதப்படி. சிடச்சைகளைச் செய்வதுடன் 
மனவுறுதிக்கும் இடச்சித்த முண்டாதலுக்கும் திரேகசித்தி மனத்தி 

யாதலுக்கும் கற்பமுறைக்க கேட்பாயாக, அவையென்னெனின் மிளகோ 
ரயனகாலமும் சூரணம் இரண்பெக்ஷங்களும், கேசரிமெழுகு ஆறுபக்ஷம் 
களும் வெள்ளைக்கல்பமாகிய் கணக்கல் சுன்னம் பச்துபக்ஷங்களு முட் 

- கொள்வதே கற்பமாம, ப 

பா1ரப்260 இ ௩௦/9 1/பர்ான் ௪56௭௦0 பாரு 



கட. ஞான சரநூல்.. 

1/-வது கல்பங்களின் விபாக கூறல், 

மேற்சொல்லிய படியில் கல்பவதிக்குத் தெளிவு கூறாமையால் இனித் 
தெளிவாயாக, அதாவது மிளகென்பது மிளகும் பச்சிலையாம்--இவை 

முடிவபெறச்செய்து சூரணங்கொள்ளல், சூரணமென்பது நீலிபச்சிலை , 

- வல்லாரை, வெள்ளைக்கரக்கிட்டான். பிரமி பொற்றலை, பொடுதலை 
இவைகளைச் சூரணமாக்கல், கேசரீமெழுகென்பது' கேசரிதைல மூலியமாய் 

லிங்கக்கட்டென் சில மூலிகைகள் அமைத்து பாகஞ்செயதுக்கொள்ளல்... : 

வெள்ளைக்கல்பமாகிய சணக்கல் சுன்னமென்பது தாலர்இியம் அதாவது 

முடிவுபெறப் பார்க்குதல் என்பதாம், இவைகளை நன்குணர்தல் வேண்டும், 

18-வது கல். அம்செய் பாகமும் உண்ணும் அளவையுக் கூறல். 

இசண்டரை வீசை மிளகை ப.இிஞரூம்படியிற் செப்பிய அள வின்படி 
ப௫ர்ந்து, பிரதிசினமும், பொற்றலைகையான் தகரைசமபாகமாய்ச் சேர்த் 
துண்ணல் வேண்டும் கூரணமோெனின், பதினேழாம்படியிற் சொல்லிய 
பச்சிலைகளைத் தனித்தனி உலர்த்தி ஆறுபலம் சூரணமாக்கி வைத்துச் 

கொண்டு 16-ம் படியிற் கூறிய அளவிற்குப்ப௫ர்ச் து சொர்ணப்பால் சம 

பாகமாய்ச் சேர்த்து சாப்பிடல்வேண்டும், கேசரிமெழுகோவெனின், கேச: 
ரியை முறைப்படி. உலர்த்தி தைலமிறக்கி 12-புட்டி தைலச்தால் மூன்று 
விராகனிடை லிக்கக்கட்டிக்கு சுருக்கு கொடுத்து தைலம் முடிந்தவுடன் 
லிங்ககட்டை யெடுத்து வாடிக்குதவும் பச்சிலைகளைச சார்பிழிர் து இரண்டு | 
படி சாற்றில் 5-பலம் €னி அறுகன்வேர் கியாழம். ஆழாக்குவிட்கெலக்கி 

. மூன்றுநாட்சென்றெடுத்து ஷ. சாற்றில் கலக்சி பசுநெய் 5-பலம் விட்டு . 
லேதியபதமாய்க்கிண்டி இறக்கி .ூலிங்கக்கட்டை ஈன்னிக்கல் தல் வத்திற் 
பொடியாக்கி சமபாகங்களாய்பொட்டகஞ்செய்'து லேயெத்தையும்பாஇத் து 
உண்டைகளாக வமைத்து இரண்டையுஞ்சேர்த்து உண்ணல்வேண்டும், 

19-வது கற்பமுண்ணுகங் காலமும் பத்தியமும் கூறல், 

கல்பமும் அதற்கேற்றகாலமம் பத்தியபாசாமப செவ்வே 2 
கடத்துத 'லெளிதாக இராவிடி ௮ம் பககம் கான பர்க் 
படுத்தி. சாதளைக்காலங்களில் குட்சுமசரம்பார்த்து அருந்துதல் மிக, 
அருமையாகவும் பெருமையாகவுமிருக்கும். 

20-வது பஞ்ஈபூதியத்தின் விபாங கூறல், 

பிரிதி, அட்பு, தேயு, வாயு, ஆகாயம் என்பவைகளே பஞ்சபூதங்க 
ளென்று சொல்லப்படும், இவையுள், பிரிதிவுயென்பது நிலம் அல்லது 
மண், அப்பு வென்பது நீர் அல்லது ஜலம், தேயு வென்பது அகூனி ' 
அல்லது தீ, வாயு வென்பது காற்று அல்லது வளி ஆகாய மென்பது, 
விசும்பு அல்லது ௪ப்தமாதிய வியோமம், இவைகள் அ௮ண்டத்துக் கேற்ற 
தாயினும் பிண்டத்தினுமுண்டெனக் கொள்ளல் வேண்டும். : 

1914260௩05 14 பர்க் ள் படாகரு 



ஞான சாநூல், கீ 

௮-வது மானிடவுருவ பஞ்சபூதியக் கூறல், 

. பிரிதிவ என்பது தேகம், அட்பு வாயிலுண் டாகுமாகையால் ஜலத் 

துக்கேற்ற விடமெனக்கொள்க, தேயு ஒளியையுடைய கண்ணெனக் 

கொள்க, காயுவென்பது காற்றுண்டாகும் நாரியெனசக்கொள்க. ஆகாய 

மென்பது சப்தமுண்டாகு மிடத்தை யுணர்த்துங்காதெனக் கொள்க, 

29-வது சரத்தின் பஞ்சபூ இயங்ககைக் கூறல், 
மேற்சொல்லிய பஞ்ச பூதியங்களைக் சரத்தில் பார்க்குஞ் ௪மையக் 

களில் சந்திரன் ஈடக்கினுஞ் சூரியன் ஈடக்கஇனும் மூக்குத்தண்டிற் சார்ந்து 

வரும் சுவாசம், பிரிதி வு என்றும், உழ்கோக்கி ஈடக்கில் ௮ப்பு வென்றும், 

மேல்கோக்கி நடக்கில், தேயு வென்றும், மூக்குத்தண்டின்.எதிர்பக்கமாய் 

வருஞ் சுவாசம் வாயு வென்றும், சாற்பக்கங்களினும்படா துபெருகவோடு 

வது ஆகாய மென்றும் முறையேகொள்க. 

23-வது பஞ்சபூ தியங்கள நடக்கும் ௮ளவும் காலமூங் கூறல். 
பிரிதிவு 12-அங்குலமும், அப்பு 10- -அம்குலமும், தேயு 8-அங்குலமும், 

வாயு 18-ம், ஆகாயம் 6-அ.ங்குலமும் நடக்கும். இவைகட்கு காலமோ 

வெனின் பிரிஇவ 1-நாழிகையும், அப்பு ஒண்ணரை நாழிகையும், தேயு 

1-நாழிகையும், வாயு ஒண்ணரை நாழிகையும், அகாயும் 1.நாழிகையும் 
ஆயெ அளவாய் நடக்கும். இவைகளின் ஈன்மை தீமை ௮ நியவேண்டின் 
பிரிதிவு அப்பு ஈன்மை யெனவும், தேயு மத்திப மெனவும், வாயு ஆகாயம் 

தகாதவைக ளெனவுஞ் சொல்லத்தகும், யோக  அப்பியாசத்திற்கு 

தேயுவே சக்கதெனக்கொள்க. 

24-வது பஞ்சபூதியம் முழையே ஒவ்வொன்றுங் 

குறைவதைக் கூறல், 

பிரிதவுக்கு அப்பும், ௮ப்புவுக்கு தேயும், தேயுவுக்கு வாயும், வாயு 
வுக்கு ஆகாயமும் குறைந்தது: எவ்விதமெனின், பிரிதிவுக்கு, ஸ்பரிசம், 

ரூபம், ரசம் கந்தம், சப்தமுமுண்டு அப்பு கந்தங் குறைக்தால் பிரிதி வுக்கு 

அங்புகுறைந்த தென்றும், தேயுவுக்கு கர்தமும் சாமும், குறைந்தால், அப்பு 

வுக்கு தேயுகுறைந்த சென்றும், வாயுவுக்கு, கந்தம், ரசம், ரூபம் குறைம் 

தால் தேயுவுக்கு வாயு குறைந்ததென்றும், ஆகாயத்திற்கு ஸ்பரிசம், ரூபம் 

ரசம், கந்தம் குறைந்தால் வாயுவுக்கு ஆகாயங் குறைந்ததென்றும் முறை 

யே கொள்ளல் வேண்டும்: 
29-வது சூக்குமசரத்தின் விபரவ் கூறல், 

சூட்சமசாமென்பது நிறத்தினலறுவதாம். இதனை அறிவதருமை 

யாதலின் சூக்குமாசமென் சொல்லலாயிற்று பிரிதிவு பொன்னிறமாகவும், 

அப்பு வெண்மை ரிறமாகவும், தேயு செம்மை நிறமாசவும், வாயு கருமை 

நிறமாகவும், ஆகாயம் நீல நிறமாகவுங் கொள்ளல்வேண்டும், 

.” மிரபச்ட 801/1 காள் பாணு 



48. ஞான சர நால். 

96-வ.த சாம் கடத். துவோர் சவனிக்கவேண்டி௰ 

முக்கிய விதிகளைக் கூறல், 

முன் 8-ம் படியிலுரைத்தவிசம் நடச்தலுடன் சோம்பல் உரத்தி 

கொட்டாவிவிடுதல், கோபம் அதிகரிக்கும்படி செய்துகொள்ளல், சந்தோ 

ஷ.த்தைப் பெருகச்செய்தல்: இவைமு தலியவைகள் தகாவாம். 

2 /-வு அயுள்குறையுஞ் செய்கைகளைகீ ௯ றல், 

அதக விரைவாயோடுதல், அதிக நித்திரைசெய்தல், மிக பெருமூச்சு 
விடுதலு மாகா, ஏனெனின் சாதனைக்காலங்கள் தவிர மேற்சொல்லிய 

காலங்களிற்சுவாசம் அதிகரித்து ஒருநாளுக்கு ஈடக்கவேண்டிய 10(0- 

க்கு அதிகப்படுதலால் ஆயுள் குறைதலெனவும்,மேற்சொல்லிய 21600-க்கு 

குறையும்படி செய்வித்தல் அயுள்விர்த்தியாகுதலெனவுப் சொல்லப்படும். 

28-வது மேற்சொல்லிய பஞ்சபூ இியக்களைத் திருப்பி 

எசப்படுத்தம் மார்க்கம் கூறல், 

11-வது படியிலுரைத்த வண்ணம், சூரியகலை, ச் திரகலை, சுழிமுனை 

களை மாற்றுவதுபோலவே இவைகளையு மாற்றுதல்வேண்டும். எப்டி. 

யெனின், திசேகத்தைக் கவிழ்த்து உந்இயில் மேடிருக்கச்செய்து, பேசக 

பூரகங்களை மிதமாய் நட.த்திக்கொண்டுவா, திரும்பிக்கொண்டே வரும். 

வேண்டிய பூதியம் நிருத்துங்கால் அச்சாதகத்தையும நிறுத்திவிடல் 

வேண்டும. ன ச 

20-வஅ சூரியசந்திர சுழிமுனைகளுக்கும் நாடிகளுக்கும் - 

ஓ.ற்றுமையாதலைக் கூறல், 

இங்களென்னுஞ் சந்திரன் வாதகாடியெனவும், சவீயென்னுஞ் சூரி 
யன் பித்தராடியெனவும், சுழிமுனையை சிலேத்தும காடியெனவும், சொல் 
லப்படும் அசாவது வாதபித்த சலேத்துமங்கள் 9-ம் படியிற் கூறியவிதம் 
வாரசரம் அள வாம் கட.த்தலாலதனைச் செவ்வையாயறிதல் வேண்டும். 

30-வது சேசக பூசுக்தின விபரக் கூறல், 

சேசகமென்பது உட்புகும் சுவாசம், அதனை உற்சுவாசமெனவும், 
பூரகமென்பது வெளிவிடும் சுவாசம், அதனை நிசுவாசமெனவும், ரேசகத் 
தைச் சிவமென்வும், பூரகத்தைச் ௪த்தியெனவும், உட்புகும் சுவாசம் 
பிராணவாயுவெனவும், வெளிவிடும் சுவாசம் கரியமலவாயுவெனவும், உட் 
புகும்சுவாசம் அமுதமெனவும், வெளிவிமெ சுவாசம்விஷமெனவும், இவை 

களையே ஈன்மை தீமைக்கு ஒழுஃ்கெனவே சொல்வத்தகும். 

சுபமஸ்து. 

ஒளவையார் உயர்ஞானசார நூல் 

முதிறிதறு, 
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சிவமயம். 

திருச்சிற்றம்பலம், 

. இனகீகாமாலங்காரச் சுருக்கம். 
அவக அமை வைகை ஆணைவுள்கை அனை அனவவாகைகாகை ட லா வுனாணமாகய. அ அஅவஹவதைகவைவ கையை அவ கவாவமகைட அிலஞகககதது யவ உ.எ ௪ - ட *. “ஆத்ம ௮ ஆவலை *சனைவதுவதை அணை சமை இஅ டி அலத அண்டியவலு அணனதகாவள்வளு வலு அனிடை டம. ட. அள 

ம் க வு ர, 

| | ௮௭ரு9இவிரு வைய 

சர்வஜீவ தயாப.ர கடாக்ஷவீக்ஷண்யத் திருவருட்பொழியும் வள்ள 
லாதிய சிவபிரானின் கருணைபெற்றிலகும் அ௮ன்பர்காள் ! இவவுலகன்கண் 
வாழும் ஆன்மகோடிகளெல்லாம் பிராரத்துவ கன்மசம்பந்தத்தா லுண்டா 
கும் வியாதிகளால் கட்பெட்டவர்களாகவே இருக்கின்றனரென்பது அனு 
பவகாட்சியன்றோ ? ஆதலான் அநாதிமுத்தஞூம பதியின் காருண்யத் 
தினா லாணவமலத்தினின்றும் வெளிவந்த அஞதிபெத்தீர்களாகிய அன் 
மாக்கள் மாயையினிடத்துப்பெற்ற தனு, காண, புவன, போகங்களில் 
முக்கிெயமாய்ச் தனுவாகிய தேகமானது சர்மார்த்த காமமோக்ஷமெனுஞ் 
சதுர்வித புருடார்ச்தங்களாலுண்டாகயே பேரின்பத்தை அடைவதற்குப் 
பெரிய. சாதகமானதா இருந்தபோதினும், இத்தகைய தேகத்திற்கு கன் 
மானுசாரமாகவரும் வியாதிகள் 4446 - காலாயிரத்து கானூற்று நாற்பத் 
தெட்டையும் நீக்கவல்லபண்டிதராகவிடினும் சச் துபுரூடர்களாகிய ஜீவன் 
முத்தர்களின் இருபாநோக்கத்தினல் ஈமக்கு முக்கியமா ஏற்படுத்தியிருக் 
கும் நிபந்தனைகளை யா வருமுணர்ந்து கோயின்றி சுகஜீவிகளாக விளங்கற் 
பாலதாகவும்,: இதன் .முதற்பாகத்தி லெழுதியிருக்கும் நூலை அனுபவிப் 
பவர்கட்கு மிக்க ௮னுகூலமாக இருக்குமென இரண்டாம்பிரிவில் தினக் 
கிரமாலங்காரச் சுருக்க”? மென காமகாணமளித்து இங்கன மெழுதலா 
னேன். சாதுக்கள் இதிலுண்மையை அலட்சியஞ்செய்யாது நன்குணர் 
வார்களென கம்புகன்றனன். 

இ இப்படிக்கு ? 

எழுூர்.தேட்டிவ் டாக்டர், வீ. இராமலிங்கதேவர். 

ட உ 

சிவமயம், 

திருச்சிற்நம்பலம்,. ப 

் டூ ே [| ஷூ. 

. இனக்கிரமாலங்காஏ சீ ௬௫ கம். 

கணேசர் வணக்கம்-நேரிசை வெண்பா, 

. €ருலகோர் கட்டுனிதா£ இனக்கொமா லங்காரப் 
பேருலவு நற்சுருக்கம் பேசவே -- நேருலவு 

முத்தருடன் பத்தர்களு நித்தகதுதி வத்திமுக 
துத்யவைங்க என்றா டுணை. 
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-ஒ0 ஞான சரநால்,. 

அவையடச்கம். 
அறுசர்க்கழிகெடிலா சிரிய விருத்தம், 

உற்றசிறு சங்கனா லுத் இிரீர் வற்றவைக்கு 
முூவமை போலும் , 

விற்பனர்கள் தம்முனங் கல்லாதான் பேசுகின்ற 
விதத்தைட் போலும் ப 

பொற்புயரும் ஞானசார நூற்குதவி யாய்ச்சொன்ன 
புலவன் வாக்கை 

நற்றவருப் கற்றவரும் பிழைநீத்து கருணைசெய 
நாடி னேனே. 

1-வது நோய ணுகாவிதி, 
உலூனிடத்து திருவருட்செயலால் அரியபிறவியாயெ மானிடதேக 

த்தை எடுத்திராரின்ற மக்களனுசரிக்கின்ற டல வித நிலையினுங்கடச்சைக் 
காத்துக்கொள்ளவேண்டுவ ததி யவரியமாதலால் அதற்கு முக்கியமான 
காரியார்த்தவ்களை இங்கனங் கூறவந்தமையால் முதலாவது கோயணுகா 
விதியென்பதை வெளிப்படுச்துன்றது. அவையென்னெனின், மலசலத் 
தை யடக்காமலும, விச்துவை அதிகமாக கஷ்.டப்படுத்தாமலும், உண்ணு ' 
மிடத்து நீரைக்காயச்சி மோரைவிளாகி, கெய்யையுருக்க, உண்ணுதலு 
மாதிய தன்மையுள்ள வர்களின் நாமத்தை யுச்சரிப்பவர்கட்கும் பிணிவில 
கும். அன்றியும் பதார்த்தங்களின்குணக்களையும் அவைகளைப்புசிக்கவேண் : 
டிய காலபேதங்களையும் பகுத்தறிந் தபுசிச்து அதனால் திடைக்கறசுகத்தை 
அனுபவிப்பவர்கள் பலவாகச்சொல்லப்பட்ட வியா திகளைக் காணாதவர்க 
ளாய்ப் புத் திரர்களையும், மலையைப்போல் உறுதியுள்ளசரீரத்தையும், இவ் 
வுலகத்தைச் சிருஷ்டிக்கும் பிரமதே வனைட்போல மிகுர்தஆயுளையும்பெற்று 
பதினாலுலகத்தி லிருப்பவர்கஞுங்கண்டு களிக்கத்தக்கசாக வாழ்வார்கள் 
இவ்வாரே.(தெய்வட்புலமை திருவள்ளுவ நாயனாரும்) மருந்து என்னும் 
அதிகாரத்திற் கட்டளையிட்டனர். அவையென்னெனின் ஒருவன் முன் 
-னுண்டது அற்றபடியை யறிட்து பின்மிகப்பசித்து உண்ணுமிடத்து மாற 
கொள்ளாத உணவுகளைக் குறிக்கொண்டு உண்ணக்கடவன். மாறுகொள் 
ளாமையாவது, உண்பவன் சரீரசுபாவத்தோடு மாறுகொள்ளாமையும், 
காலவியல்போடு மாருகொள்ளாமையும், சுவைவீரியங்களாற்றம்முள்மாறு 
கொள்ளாமையுமாம். மாறுபாடில்லா த உணவுகளேயானாலும் மனம்வேண் 
டியமட்டி: லுண்ணாமல் பிணிவாரா அள வினா லுண்ணல்வேண்டும். இவளா 
றுண்பவன் உயிர் பிணிகளாற்றுன்பமுரறாமல் சுகமுறும் ஒவ்வொருவரும் 
௮,தி உஷ்ணகாலத்தில் விழித்துச் சுததோகமெனும் நீராகாரம். அல்ல த 
நல்லஜலம் பிரமாணமாகப் பருகிப் பாதசாரியாய்நடந்து மிதவச௪னம் ௨௪ 
னித் து மாலைவெயிலைவிரும்பி பசும்பாலைஇச்சித்து எண் ணெய் நாலுதினத். 
துக்கொருதாம் ௮ப்பியங்ஙனஞ் செயயும்போது வெர்நீரிற்குளித்து பகற் 
காலத்திற் சையோகம்நித்திரை இவைசெய்யாமல் தன்வயதுக்குமேற்பட்ட 
மாதரையும் இளவெயிலையும் இச்சியாமல் மல௪சலங்களை அடக்காமல் சுக் 
தலத்தை அடுத்தடுத்து விடாமல இடதுகைக் டூழாகபடுத்து மூலசோகதீ 
தையுண்டாக்கும் பதார்த்தங்களை யுண்ணாமல் புளித்து 8ீர்போலிருக்கும் 
தயிரைப்பருக முர்நாளிற் சமைத்தகறி அமிர் தத் அக்கொப்பானாலும் புசி 
யாமல் மசித்தபோதே சாப்பிடுதல் அவையாவது தினமிரண்டுதா முட் 
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கொள்ளல் மாதரை மாதத்திற் கோர்தாஞ்சேர்ந்து மிகுந்த தாகமுண்டா 
பினும் போஜனமுடிவிலன் றிப் பின்பு ஜரலபானஞ்செய்யாமல், கருணைக்கிழ 
ங்குதவிர மற்றகிழங்குகளை தின்னாமல் வாழை இ இளம்பிஞ்சைப்புசித்து இச 

ற்சாப்பிட்ட பின்பு குருகடையாககடர்து ஆறுமாதத்திற் கொருதாம் 
வாந்தியாகும்ப்டியாயு:ம நான்குமாதத்திந்கெருதரம் பேதியாகும்படியாயும் 
மருச்துண்டு ஒன்றறைமா தத்திற் கொருதரம் கசியஞ்செய்து மாதத்திற்குக 
குறைக்தது இசண்டுவிசைசவளஞ்செய்து மூன்றுமாட்கொருதாமகண்களு 
க்கு மையிட்டு கஸ்மு சலிய வாசனைத் திரவியங்களையும், புட்பங்களையும்நடு 
ராத்திரியில் முகராம்ல் தாரஸ்திரீ கடக்கும்போது பறக்கும். தூசியும் அடு, 
கழுதை, துடப்பம் இவைகளாலுண்டாகுக் தூசியும், மேலேபடும்படிநெருங் 
காமல் இரவில் தீபத தினிழல் மனிதர்கிழல் விருட்சநிழல் இவைகளிற்றங் 
காமல் போஜனம் ஜரணிககும்காலத்திற் புணர்ச்சிசெய்யாமல் நித்திரை 
போசனம் மலசலம் புணர்ச்டி அழுக்குவஸ்திரம் €ப்பிட்டு சவும்போது 
சிந்துகின் ரோமம் ஆடிய இவைகளை மாலைக்காலத்தில் நீக்கி, கன்றோடு 
கூடிய பசுவையும், தெய்வத்தையும், பிதுர்தே வதைகளையும், ஆடரியரையும் 
அமமாலைக்காலத்தில் பூசித்து நகச்௪லமும் சிகைச்சலமும்தெரிக்குமிட த்தி 
னெருங்காமல் ஈடந்துவர்தால் நோயை முன்னிட்டுவரும் எமனுக்கு இவ 
னிடத்தி ல்வேலையில்லையென் றுகோயணு காவிதியிற்சொல்லியபடியால் ஒவ் 
வொருவரும்இதனை அவ௫ியமாய்அனுபவிப்பத ற்குக்கொண்டுவாவேண்டும், 

2-வது சரீரம் நிலபெறுவதற்களுக் காரணம், 

சரீரமாகியதேகம் தங்கியிருப்பதற்குக் காரணமா௫ய வாதம், பித்தம், 
சிலேஷ்மம், இசசதாது, மாமிசதாது, மேதோதா து, அஸ்இதாது. மச்சை 
தாது, சுக்லெதா௪, மலம், மூத்திரம்என்னும் சரீராதி 12-களின் வருத்தி 
2ரணங்களினால் பிறக்கானின்ற கோய்கள் முழுமையும் நீக்குதற்கு முக்யெ 
மாய்வேண்டி௰ மருந் துக்களோடுமே ற்கண்டஜா டராக்கினியின் குணோதயத் 
தால் உணவுகளினின் றும் பிரின்ற அன்னரசத்தால் போஷிக்கப்பட்டு 
புஷ்டியாக்கிப் பூரிக்கப்பண்ணி பலத்தையும் கார்தியையும் நிரந்தரமாக 
கொடுத்துக்கொண்டு உயிராகிய அரசனை வாழச்கெய்தும், கருப்பவு ற்பத் 

திக்கு காரணமாயும் தேகத்திற்காதரவுமாகிய சப்ததா துக்களில் புருடர் 
கட்கு சக்கிலமென் றும, மா தர்கட்குச் சோணிதமென்றுஞ் சொல்லப்படும். 
இவ்விரண்டும் முறையே சிவம் சத்தியென்றும் பெயர்பெற்றுக்கருப்பவு ந 
பத்திக்கும், ஆயுள் விருத்திக்கும் முக்கெயகொரணமாக விருக்கின் றன. இவை 
அகாலபோசனம், உஷ்ணபதார்த்த பக்ஷணம், பயம், துக்கம், வியாகூலம், 
சிந்தித்தல், மிச சச்தோஷம், அதிகோபம், மாரணஜஓமம், . கருமலோபம், 
அதி தூலரோகம், அதிசாரரோகம், சரணத்தாது, விஷபேதங்களால் வரு 
தின்ற பற்பலரோகம் காலத்தினும் அகாலத்தினும் காமழால் விதிப்படி. 
அகேகபந்தங்களுடன் செய்கின்ற சையோகம் அதாவது போகம்நீடித் து 
நிலைக்கவேண்டியதாய் லாகிரிசேர்ர்த ஒளடாதிகளை சாப்பிட்டுச் செய் 
தின்ற சையோகம், 

மர்மஸ் சானக்கெடுதியென்னு மிவைகளினாலும் விர்ச்தாப்பியத்தினா 
ட ஓும் நஷ்டப்படும், இவ்வித ஈஷ்்டமுற்ற சுக்கில சுரோணிதத்தை யுடைய 

- வர்கள் பலவித அசாத்தியரோகங்களை அனுபவிப்ப துமன்றி சம்போகத் 
இற்கு இளைத் துக் குருவியைப்போல் புணர்ந்தும் வாயினாற்பேசி இச்சை 

தீர்ந்தும் சந்தானவிருத்திபில்லாமல் அற்ப ஆபுளைபுடையவர்களாவார்கள் 
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52. ன! , ஞான் சார நூல். 

ஒருவேளை சந்தான விருத்தியிருந்தா லும் அதற்கு அர்ப்பபலனும். ரோக 
விருத்தியும் ஆயுளகுறைவும உண்டாயிருக்கும். ஆகையால் பால்முதலிய 
மதுர வஸ் துக்களைக்கொண்டு சுக்கலெச்தையும் எண்ணெய் முதலிய பித்த 
வஸ்துக்களைச்கொண்டு சுரோணித ச்தையும் போஷிச்சவேண்டும். 

5-வது விழித்தவுடன் சுத்தசலம் அருக தலின் குணம், 

நித்திரைசெயது விழித்தவுடன் சுத்தோதகமென்னும் 8ீராகாரம் அல் 
லது சல்லசலம் இதுகளிலேசேனுமொன்றைப் பிரமாணமாகப் பருில் 
பயி.த். தியதோ ஷம்விலகும் அன்றியும் மலசலபந்தங்களும் ங்கும் வாதமுத 
லிய மூன் றுதோஷங்களுமர் தத்தம் நிலைகளி ற் சஞ்சரிககும். | 

*-வது வி.நிததவுடன் பார்க்கத்தக்க வஸ் தச்கள், 
நித்திரைசெய்து விழித்தவுடன் தாமரைப்பூ தங்கம் தபம் கண்ணாடி 

சூரியன் புகையொழிக்த நெருப்பு செஞ்சர்தணம் கடல் வயல் இவலிம்கம் 
மு௫ில் குழகசமலை கனறையுடையப்பசு தனதுவலக்கை மனைவி மிருதங்கம். 
இவற்றுள்ளேதேனும் ஒன்றைப்பார்க) லுத்தழம், 

, .. சாவது விழித்தவுடன் பார்க்கத்தகா வஸ்துக்கள், 
நித்திரை செய்தெழுர்சவுடன் அங்கவீனம் வஸ்திரயமீனம் பாவம் 

காவிவஸ்தி ரம் கிரகசங்கை ஊமை மொட்டைத்தலை செவிடு அழுகை௪டை 
மனிதரிட த்தில் வ்ருப்பமில்லாமை கூன் அழுக்குமேனிவிரிந்த இகைத்தலை 

ட சதா நித்திரை குஷ்டம் கொலை எண்ணெய்த்தலை மனோவியாகூலம் உன் 
மத்தம் தாரிதாமக்ஷ்யசோகம் இது சளையுடையவர் முகத்தையும் தட்டு 

- அழுகை விதவை ஆடய மாதாமுகத்தையும் பாம்பு பூனை சாம்பல் எருமை 
விளக்கு மாறு கயிறு உலக்கை முறம் என் னுமிவைகளையும் பார்த்தால் . 
அன்றைக்கு கெடுதியுண் டாகும். 

0-வது ம் நித்தவுடன் கண்ணாடி பார்த்தலின் குணம், 
தங்கிலிழித்தவ டன் கண்ணாடிபா ர் ச்தலினல் வீரிய விர்த்தியும் ம௫ழ் 

ச்சியும் சர் வவசியமூம் ஞானமும் உ திகரிக்கும். 

/-வது , மிதாமித வார்த்தையின் குணம். 

மிதமான வார்த்தை வசணித்தால் உள்ளறிவும் சரீரசவக்யெமுண்டா 
கும ௮ திகமாகவசனித்தால் மேற்சொன்ன அறிவும் சவுக்யெமுங்கெடும், 
இதுவு மலவா மல ரசதாதுவும் சத ததாதுவுஞ்சுண்ம். அவ்விரண்டு தாது 
களுங்குறை வதனால் ப்.2,தம ௮ இகரிக்கும அதனால் சிலேஷ்மரோகம் பிறக் 
கும் அதனால் சலரோகமுண்டாகும், 

8-வது பல் விலக்கலின் குணம். 

தூள் இலை கொம்பு இவைகளால் பல்விள கீஇனால் பற்களுக்குக் 7 
மில்லை வா தபி.தீத சிலேஷ்மங்களால் பல்லினிட த்தும் நசன் வேரினிட 
த்து முண்டாகின்ற 29-ரோகங்களும் உண்டாகாது. மேற்சொல்லிய 
தூளும் இலையும் கொம்பும் இயலபான துவருள்ளதுகளா யிமுக்கவேண். 
மெ. அப்படி இருந்தால் இறுதிராள் வரைக்கும் பல்கள் "மலையைப்போல 
அசைவின்றி உறுதியா கவிருக்கும். . 

% 
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ஞ்ர்ன் சரநல், -. இ$ 

9.வ.த பல் விளக்கத்தக்க கொம்புகள். 

கருவேல் குச்சியால் பற்களுக்கு உறுதியும் வேப்பங்குச்சியால் ஒளி. 

யும் நீர்ப்பூலாக்குச்சியால் வீரியவிருத்தியும் ஆலம்விழுதால் இலட்சுமிகடா இ 

க்ஷமும் சாயுருவிவேரால் முகவசீகாமுமுண் டாகும், 

10-வஅ பல் விளக்கத்தகாத வஸ் ஐக்சள, 

செல்கல்மாமணல் கரிதெக்னம்பாளை வைக்கோல் இவைகளால் தின 

மூம் பல்துலக்குபவரிடத்தில் இலட்சுமி 6ங்கி மூதேவிசே்வாள். 

11-வது பஞ்சக ற்பலிதி. 

_ கஸ்தூரிமஞ்சள் மிளகு வேப்பம்வித்து கடுக்காய்த்தோல் கசெல்லிப் 

பருப்பு இவைகளைக் கரமப்பிரகாரம் காராம்பசுவின் பால்விட்டு அரைத்து 

கொதிக்கவைத்து ஒப்பற்றசிரசில் தேய்த்துக்கொண்டால் எர்காளும அதி 

தூலரோகத்திற்கும் அதிசுட்கரோகத்திற்கும் இடமில்லை இதுவே பஞ்ச 

கற்பவித. ன து 

12-வது ஸ்கானகாலவிதி. 

... நித்திரை வைகாமொதங்களில் உதயமான 5-நாழிசைக்குள்ளும் அனி 

ஆடிமா தங்களில் 8-ாழிகைக்குள்ளும் ஆவணி புரட்டாசி அற்பிரி கார்தி 

இகை மாதங்களில் 4-மாழிசைக்குள்ளும் மார்கழி தைமாதங்களில் 2-காழி 

சைக்குள்ளும் மாசி பங்குனி மாதங்களில் 8-மாழிகைக்குள்ளும் பக்குவமாக 

முள்ள தைலஸ்கானஞ்செய்தால் அரோகசரீரத்தைப் பொருக்துவார்கள், 

13-வது வெள்லாவஸ்திரத்தின குணம், 

வெண் துகிலுக்கு வாதா திதோஷங்களும் வியவும் விலகும் ஆயுசுவிரு 

த்திஇலட்சுமிவிலாசம்வனப்புமகிழ்ச்சி அறிவு பலம்அகியஇவைகளுண்டாம் ' 

14-வது போஜனகாலவிஇி. 

இரண்கொலபோஜனமே நன்மைதப்பி மூன்றுகால போசனங்கொள் 

ளல் வேண்டுமாயின் சூரியன் இளம்பருவமாயிருக்கு முதயகாலத்தில் 

மூன்றே முக்கால் காழிகைக்குள்ளும் சாலைப்பருவமாகிய உச்கொலத்தில் 
பதினைந்து மாழிகைக்குள்ளும் மேற்றிசைக் கடலிற்சேர்ந்த பருவமாகிய 

இசாத்திரி ஏழரை நாழிசைக்குள்ளும் . பசியாகிய தீமையுடையவர்கள் 
. கொள்வார்கள் சூரியனுதயமாடி பதினொன்றேகால் நாழிகைக்குள் உண் 

இற: நல்லவுண்டி தேகத்திற்குப்பொருந்தும் பதினைந்து : காழிகைக்குள் 

உண்டுற உணவுமிதம் என்கிற அளவில் பிணிகளைவிலக்கும் இ பத்திரண் 

டரை நாழிகையில் புசிக்கன் சோகசம்பவமாம். 80-வது காழிகையிலருக் 

தும் ௮௪னம் உயிருக்கு முடிவைத்தரும் இந்தநான்கில்முதல் 2-ம் காலபோ 

ஜனமும்மற்றவை அகாலபோஜனமுமாம். போஜனமுதலில் மதுரவஸ்து 

வும் மத்தியில் புளிப்பு உப்பு உவர்ப்பு இலைக்கறிகளும் முடிவில் துவர்ப் 

புச் சம்பச்தமான புிப்புத்சபிர் ஊறுகாய்களும் உண்ணல் வேண்டும். 
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ஐ. ஞான சர நூல். 

அப்படியுண்ணில் சுகத்தையடை வாய் எவ்விததேகெட்கும் மூக்கால் வயிற்று 
உணவேயன்றி முழுவுணவில்லை. அதற்கென்னகாரணமென்றால் அன்னம் 
பதார்த்தங்கள்கூடி அரைவயிற்று உணவு பால் மோர் சலம்கூடி அரை வயி 
ற்று உணவு பால் மோர் சலம்கூடி கால்வயிற்று உணவு இவைபோகஇன் 
னுவ் கால்வயிற்று உணவுகொள்ளத்தக்க இடத்தை வெளியாக வைக்க 
வேண்டியது அப்படிக்கு வைக்காவிட்டால் ௮ன்னம்ரோணமாகா.து அதைச் 
சீரணிக்கத.தக்க அக்கினியும் வாயுவுஞ் சஞ்சரிப்பதற்கெடமில்லை, துவா 
ரத்தையுடைய தீனிபையிற்றங்கிுய உணவானது 4-பிரிவையுறும், அவை 
யா வன ஒருபங்குகிருமிகளுக்கும் ஒருபங்குமல.த்திற்கும் ஒருபங்கு ஜடராக் 
கணிக்கும் ஒருபங்கு தேகச்திற்குமாம் ஒருமாளுண்ட உணவினினறும் பிரி 
வுற்ற அனனசசமானது அன்றைக்கு ரசதாதுவைஈனைத்து ஊறித்தங்கும் 
2-ம் சாளுண்ட அன்னரசமானது அர்த ரசதா துவிலேற முன்பு ஊறி நின் 
றரசம் இரத்த தா துவிற்பாயும், இவ்வாறே 8-நாள்மாமி௪தா துவினும் 4-ம் 
மாள் மேதோதா துவினும் 5-ம் மாள் ௮ஸ்திதா துவினும் 6-ம் நாள் மக்கை 
தாதுவினும் '[-ம் நாள் சுகக் தாதுவினுமாகச்சென்று அத்தா துக்களை 
விரு. த் தியடையச்செய்து 8-ம் மாள் தேகத்திற்கு குன்றாத வன்மையைக் 
கொடுக்கும். 

15-வது உண்கலபேசம். 
மனோற்சாகபோஜனத்திற்கு வெள் வாழையிலையேகன்று மற்றையஇலை 

கள் மத்திபராம் தங்கம் வெள்ளி வெண்கலம் இவைகளாற்செய்த உண் 
கலங்கள் மிகவுஈநலமாம் இவைகளைவிட மட்கலமே ௫றச்தது இதிற்பு9க் 
இல் க்ஷயமும் பாண்டுரோகத்தாற் பிறந்த £ர்சாப்பும் விலகும், 

(0-வது அன்னத்தின் பிசமாணம், 

அன்னமானது கொஞ்சஞ் சுகையாயுள்ளபோதே உண்பது 'உத்த 
மத்திலுத்தமாம். ௮து வாதபித்த கபங்களினாலும் பீன௪த்தினாலும் விளை 
கின்ற கோயையும் ௮ரோசகத்தையும் நீக்கி சரீரத்திற்கு வன்மையைத்தரும். 
புழட்கலரிசி அன்னத்தைப்புிக்கின் வா தகோபமும் பலமும் வலியரோகற் 
களுமில்லை இது கோயாளருக்குதவும் பச்சரிசி அன்னமானது பலத்தையும் 
குழந்தைகட்கு மார்தததையுமுண் டாக்கும் பித்தகோபத்தையும் மூத்திரக் 
இரிச்சரத்தையும் நீக்கும், 

| 7-வது சமைக்கும் விதமும் அ௮தன்பபனும், 

பழைய அரிசியை தவிடி நொய் முசலியவைபோம்படி நன்றாகத்தீட்டி.. 
முழு அரிசியாக ஆய்ந்தெடுத்து இளவெக்கீராற்கழுகி வஸ்திரத்திற்கொ 
ட்டிச் சற்ற ஆறவைத்து ஒருபாண்டத்தில் அரிசிக்கு மூன்றுபங்கு சீலம் 
விட்டு அடுப்பேற்றி ௮து நுரைச்கட்டி கொதிக்கும்போது அரிசியை அ.இல் 
போட்டு முக்காற்பாகமாக வெர்தவுடன் காண்டியால்விழாவி வடித்துக் 
கொண்டு மறுபடியும் தணலில்வைத்துப் பக்குவமா இருக்குஞ்சமயத்தில் 
இறக்ககெ்கொள்வதற்கு சுத்.த அன்னமென்றுபெயர் இதை நற்கறிகளோ. 
டுண்ணில் வாதபித்த சிலேஷ்மம் என்னுமுத்தே௫கெளுக்கும் முக்கியமாகவுத 
வும் பத்தியங்களுக்கும் ஆகும் அன்றியும குடலைப்பற்றிய நோய்கள் முழு. 
மையும் விலகும் குற்றமில்லைபாலுஞ் சாதமுமாகவண்ணில் பித்தகோபமும் 
தாகமும் விலகும் கொஞ்சமமந்தஞ்செய்.பும் ஆனால் தேகபுஷ்டியும்உ'்டனே 

-வீரியவிருத்தியும் உண்டாகும் இதுபாலகவுமார விருத்தர்பரியந்தமூதவும். 
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ஞான சரநூால். இ. 

16-வது பக ம்பாலின பத்தியம், 

பசுவின்பாலைச் சாப்பீடவேண்டுமானால் புளிட்பு றுவர்ப்பு உவர்ப்பு 

கைப்பு கார்ப்பு இனிப்பு என்னும் 0-சுவையில் 1-வதும் 2-வதும் ஆயெ 

சுவையுள்ள வஸ்துவுசக்குள் எவையும் அதுபானமாசச் சேர்த்துக்கொண் 
டுண்ணலாகாது சுக்கெத்தை விருத் திசெய்யும்டடியான கடைசியிற்சொல் 
லியகார்ப்பு இனிப்புஎன்னும் 2- சுவ வயுள்ள உஸ் துச்களை அனுபானமாகச் 

சேர்த்துக்கொண்டு உண்ணெனச் சிலர்சொல்லுவர் ஆனாலும் அநத இர 
ண்டையில் கார்ப்புள்ள பொருள் கோயுற்றபோழ்து அனுபானமாகக் 
கொள்ளலாகும் மற்றகாலத்தில் பாலைத்தனியே உண்ணவேண்டின் அத 
ற்கு ௮னுபானம் கற்கண்டுப்பொடி பொருக்தும் 6- வகைக்குற்றல்கள் ரீக் 
திய ௮அனனத்துடன் உண்ணவேண்டின் மதுசமுள்ள பழம் அனுபானமாகப் 
பஇபாருர்தும் ஆதலான் இவ்வாறுமுறைப்படி உண்ணக்கடவை அன்னத் 
திற்கு ஏப்போதுங்குற்றமே இல்லையாயினும் பாகபேதங்களுண் டானால் 

5-வகை தோஷங்களுண்டாகின்றன அவையாவன முதலாவது அஸனத் 

தோஷம் என்பது கஞ்சிக்டுக்கொள்வதாம், இதனால் ஸமம் விதாமம்என். 
திற அஜிரணங்கள் பிறட்பனவாம் 2-வது பிச்சில் தோஷமென்பது அன் 
னங்குழைந்துபோலசாம் இதனால் ஜடராச்ினி ஆஅணைந்துவிடும். 8-வது 
அச்சிதோஷம் என்பது மயிர் இருமி உமி முதலியவைகளோடு சமைப்ப 
தாம். ' இதனால் ௮ரோசகமுண்டாகும் 4-வது கொதித்தோஷம் எ-து 
நருக்கரிசி யன்னமாம் இசனால் அலசரோக முண்டாகும். 5-வது சுஸ்்லெ 
தோஷம் எ-து ஆறி உலர்ந்த அன்னமாம். இசனால் விதூாமரோக முண் 
டாகும். 0-வது சத்ததோஷூம் ௪-து கார்தின அன்னமாம். இதனால் 
ஜுண தாதுரோக முண்டாகும்: 7-வது விரூபதோஷம் எ-து கொழிய 
லரிசி யன்னமாம்: இதனால் ஆயுள். முதலானவைகள் கெடும், 8-வது 
அனர்தீதுஜதோஷம் எ௪-து கொர்து ஜலம்பிறர்து நாலிழைச்சத அன்னமாம் 
இதனால் அதிநித்திசையும் தா திரோகங்களும் உண்டாகும். 

19-வது பால் அருக்தற்கு நா,நிகை, 

௦ பசுவின்பாலை கறந்த மூன்றேமுக்கால் நாழிகைக்குள் அல்லது $- 
நாழிகைக்குள் உண்ணல்வேண்டும். இவ்வாறுண்டால் அநதப்பால் தேவா 
மிர்தத்தை யொப்பாகும், அரீதக்காலத்துக்கு மேற்பட்ட பாலையுண்டால் 
பிரமன் அறிதற்கரிய சிவனுண்ட விவஒ.த்தை யொப்பாகும். . 

20-வ௫ பதார்த்தவகை, 

'குறிஞ்சில நிலமாகய மலைச்சாரல் பூமியில் விளைன்ற துவரம்பருப் 
பை வெத்நீரில்போட்டுச் சமைத்து போசனஞ் செய்வதற்கு முதலில் 
பசுவினெய்யுடீன்  ௮ன்னத்இற்கலர்து புசித்தால் ஒருபிடிசதை ,வளரும் 
அன்றியும் குறிஞ்சி. நிலத்தில் பயிராகிற வஸ்துக்களெல்லாம் ௮திக பல 
முள்ளதா யிருப்பதால் அர்த நிலத்து துவரையே விசேடமாகும். 

| 1ஒ)17: *.1 44417 42 
க், பிலா தா, எழா 
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56 ஞான சரநூல். 

அவரம்பருப்பின் குணம். 
கட்டசோக்கலிப்பா, 

கவசைவாழைக் கனிபலவின்கனி 
நல்லமாக்சனி பாலொடுகெய்க்கறி 

கவரிலப்போ தேமந்தமாம்பரி 
காரம்கேட்கும் பயித்தியக்கா ரசே 

எவருங்காண்க அறைகுதுமன்னத்தி 
ட்னுங்கறி தன்னுடன்கூடவே. 

துவரைகீர்மிள குள்ளிட்டுக்கொளீர் 
. துட்டாவாதமுகச் துஞ்சிடுமுண்மையே. 

.. (இ-ள்.) வாழை-பலா-மா-என்டுற முப்பழங்களையும் பால் கெய்க்கறி 
களையும், மிதமின்றிப் புசிக்கின் உடனே அக்கினிமர்தம் பிறக்கும் அதை 
நீக்குவதற்கு வகையறியாது சிஇச்சை வினவுகன்ற பித்தர்களே; சேண் 
மிரே! துவரம்பருப்புக் சட்டிருந்த ஜலச்தில் மிளகு வெள்ளைப்பூண்டு 
முதலிய சம்பாரங்கள் சேர்த்து ரசம்வைத்து அதை நற்கரிகள் சேர்ந்த 
உணவுடன் சேர்ந்துண்ணில் மேற்கூறிய அுக்கினிமந்தமும் வாதப்பிர 
கோபமும் நீங்கும்-என்பதா ம், ப 

4:-வது ஜலம் அருந்தும் வகை, 
கோஜனார்தத்தில் திருப்தியாகும்படி வெர்$ரை ஒருதரமாக உண் . 

டால் ரூட்சை வாதாதிக்கம் விதாகம் அலசம் வயிற்றுப்பிசம் ஆய இவை 
கள்போம் ஆயுளும் சுக்கெமும் விருத்தியாகும் நீறை அ௮ண்ணார்துன்£ணில் 
பா திரியவா தமும் குனிர்தழிந்தில் இருமலு। உண்டாகும். பாத்திரத்தை 
வாயாற்கடித்து ஆருர்தில் ஒருரோகமும் இல்லை இரவில் நீர்பூட்டிய அன் 
னத்தை அச்ூராகாரத்துடன் சூரியோதயதாலத்தில் அருக்தில் சுக்கில 
விருத்தியும் உதராக்கினியும் சரீரமுழுத் தேஜசுமுண்டாம். பயித்திய 
வாச: தொந்தமும் விலகும். ப 

22-வது சஞ்டு வகை. 
துன்பமேமன்றி இன்பக்தசாத சுட்க கபரோஇகளுக்கும் சரீரமுழு தும் 

எலும்பு தவிர மாமிசப்பசை யிழர்தவர்களுக்கும் பலமற்றுக் கையால் ஓய் 
்.து வீழ்தெறவர்களுக்கும் யவைக்கோ துவென்னும் பார்லி ௮ரிசிக்கஞ்சி 
யையே மருந்தாகக் கொடுத்தல்வேண்டும். கோதுமைக்கஞ்சியானது வாத 
சரம் ஜலதோஷம் கபம் சந்நிபாதம் இவைகளை "விலக்கும் தேகத்திற்கு 

வனமையைத் தரும். 

2-வது சேர்க்கை ௮வலின்குணம். 
அவலில் பாலும்கெய்யும் சேர்ச்து உண்டால் சரீரத்திற்கு பலமுண் 

டாகும் தயிற்களிற் கலர்துண்டால் மந்தமுண்டாகும் மோரில் கலர்துண் 
"டால் சோபமும் எரிவு நீங்கும் சலத்தில் ஊறவைத்துண்டால் உளியால் 
வெட்டினால் அதுவும் வாய மடங்கத்தக்க உறுதியான வாய்வு உண்டா. 
கும் ஆகாரமும் ஏற்றுக்கொள்ளாது எவகைப்புளியையாவது சேர்த்து 
உண்டால் பித்தசோகம் நீக்கும் இராட்பேரசனஞ் செய்தவுடன் இறு 
கடையாக 10)0-அடி உலாவியபின் நித்திரை கொள்பவர்களுக்கு முன்பு 
உண்ட அன்னத்திற்சேர்ந்த விஷபதார்த்தங்களெல்லாம் ஒன்றுறக்கலந்து 
சீசணிட்பதுச்சவிச அவ்வுண்டியில் .திரிதோஷமுஞ் சாசாதென்றுணர்க, ' 

ஃ்ச 

ப: சீ 
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ர ட்ட்ட்ட்டுகி; வது. தாம்பூல வகை, . 

தாம்பூலச்தரிக்குமிடத்த முதலில்வெற்றிலையையன்றிப் பாக்கைமாத் 

தரம் போட்டுக்கொண்டால் குற்றமுண்டாசும். பர்துக்களின் உறவு: நீங் . 
கும் முன்பதாக வெற்றிலையைத்தின் று. பின்புமுறைப்படிக்குப்பாக்குவெற் க 

நிலைகளைத் தின்னவேண்டும். இவ்வண்ணம்ஈடத் தன்ற வி?வூகளிடத் 
தில் இலட்சுமி நிலைபெற்று வாசஞ்செய்வாள். அன்றியும் துவர்த்தல் 

சொக்குசல் மூர்ச்சைப்புழு உளுத்ததாள் பிசுபிசுப்பு முதலிய குணங்கள் 
இயற்கையாகப் பாச்குகளிலிருப்பதால் இதை முதலிற்றின்றால் உடற்கு 
அபாயம் நேரிடும் என்பசைக்கருதி குற்றமுறும் என்று பர். துக்களின் கூட் 
டுறவு நீங்குமென்றும் சுண்ணந்தடவாத புனிதமுள்ள ஒரு வெற்றிலையை 
முதலில்மென்று 'அந்தச்சாற்றை விழுங்கல் நெஞ்சுலரலும் கபக்கட்டும் 
மேற்கூறிய டாச்சின் தோஷங்களும் விலகுவதால் இலட்சுமிவாசஞ் செய் 
வாளென்றும் கூறப்பட்டது. பாக்கு வெற்றிலை சுண்ணம் இவைகளை ஒன் 

றுற மெல்லும்போழ்து அதில் நின்று ஊரிய முதல்நீர் நஞ்சு, 9-வது நீர் 
 மிகுபயித்தியம், 8-வது நீர் அமிர்தம், 4-வ.து நீர் அதியினிப்பு, 5-வது 6- 
வது நீர்கள் பித்ததோஷம், அக்கினிமர்சம், பா ண்டுரோகம் இவைகளை 
'யுண்டா க்கும். 

2௦ - வது அதி ஒட்டம் ௪தா உட்கார்ந்திருத்தல். 

சொர் த சோறுண்ணல் மிருகா நீறு விரும்புதல். 

இவைகளின் குணம், 

இறைக்கும்படி ஓடுதல் சதா உட்கார்ச்திருத்தல் சுடுபுகைபடும்படி. 
உலாவல் கொந்த சோறுண்ணல் மிகுகாற்று விரும்புதல் என்னு மிச்செய் 
கைகளினால் முறையே க்ஷயம் அதி. தாலம் கேத்திரசோகம் அக்ிம௰தம் 
முதலிய கசோய்வருக்கமும் மகாவாதரோகங்களும்உண்டாகும் எப்போதும் 
அதிக ஈடை நடப்பதால் காத்தியும் சகசதேசபுஷ்டடியும் பலமும் மத்திப 
மாம் ப சுக்ல க்ஷ்ணமும் இிழரூப முமுண்டாகும். 

௫ 26 - வது சயன வகை, 

இலவம் பஞ்சுமெத்தையின் படுக்கையால் உட்சூடு நீங்கும். பருத்தி 
மெத்தை இரத்தம்விந்து காமம்சுரம் இைகளை விருத்திசெய்யும், ஈற்குண 
முள்ள: கோரைப்பாயிந் படுத்தால் அக்கினிமகஈ்தமும் சாரவேகமும் மங்கும். 
தேகக்குளிர்ச்சியும் சுகநித்திரையுமுண்டாகும். சழுத்திற்கும் தோளுக்கும் 
மத்தியிலிருக்கும் அள வான உயாமுள்ளதாகவும் நீளம் வேண்டியமட்டாக 
வும், இலவம்பஞ்சினால் தைத்த தலையணையின்மேல் சிரசுவைத் துப்: படுத்துக் 
கொண்டால் பாதாதிகேசம்வரைக்கும் உள்ள எந்தப்பக்கத்து கரம்புகளும் 
பிசகாமல் - சமமாகவிருக்கும் அதவுமல்லாமல் சரசைப்பத்றிய அவர்த்த 
சோய்களும். €வ்இிவிடும், ப - 

டூ 
ர 

்.. நி 8 80 ரரிபர்ர்வ் ள் படகு 
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97-வது புணர்ச்சி வகை, ... 

_ துயரம் அச்சம் தேகமுழுதும ரோமம் திரிதோஷகோபம் த்கிழு 
தல்' அலித்தன்மை சாணம் டசிகருப்பம் தாகம். தன் வயதுக்கு மேற்பட்ட 
வயத புணர்ச்சியில் வெறுப்பு சுடமின்மை குசிமுகயோனிசோகம் அலட்சி 

யம் கோபம் அழகின்மை கற்றாழைகாற்றம் கோள்சொல்லுதல். அதிதூல' 
சோகம் ஆகிய இவைகளையுடைய மாதர்கள்போகம் சகலரோகங்களுக்கும் 
காரணமாம். இதன்றி தேவஸ்.இிரீ குருபத்தினி இராஜபத்தினி ஏழைஸ் 
திரீ தூரஸ்திரீ பழிமாது விதவை ஆடிய இவர்களைவிட்டு மற்றயாரைத் 
தொடரும். 

29 - வது அசோகசந்தான்ப் புணர்ச், 

பதிஞறுவயதுள்ள ஸ்திரீயும் இருபதுவயதுள்ள புருஷனும் சரீர 
முழுவதும் மறைப்பில்லாமையா கவும் இருவர்க்கும் அசையொன்றாகியும் 
போகம் ஒன்றாடுயும்மா தத் தக்கோர்நாள் இராத்திரிகாலத்தில் சரீ.ரசம்பர் 
தப்பட்டு கூடுங்காலத்து உண்டாகும் கருவானது தாய் தர்சைகளுக்குள் ள 
பலத்தை தன் சரீரத்திற்பொருக்தி சேகம் இடமுள்ளதாக விருக்கும், 
வியாதிவராது வந்தாலும் சூரியனைக்கண் டபனிபோல் நீர்இவிடும். (தாய்க் 
கும் தந்தைக்குச் தேகம் உறுதியாயிருப்பது மன்றி வியா தியுமணுகாதென் 
பது கருத்து.) மேற்சொல்லிய ஸ்திரீக்குக் கருப்பப்பையும் சோணிதமுஞ் 
சுத்தமாயிருக்கவேண்டு₹ புருஷ னுக்கோவென்றால் சுக்லெமும் வாதமும் 
இருதயமும் சுச்தமாயிருக்கவேண்டும். இவ்வாறிருந்தால் ஈல்லகருத்தரிக் 
கும் முன்சொன்ன முறைப்படி கூடுவதும் ஸ்திரீக்கு மாதாந்த ரு.திகால 

.. மாய பனிரண்டு நாளுக்குள் கூடவேண்டும், எனெனில் அச்தநாட்களில் 
சுக்கிலம்போய்த் தங்குின்ற கருப்பப்டையின் துவாரமானது இராத்திரி. 
காலத்தில் தாமரைப்பூவைப்போல் மூடிக்கொள்ளாமலிருப்பதனாலென் று 
கொள்க. ருதுவான முதன் மூன்றுகாளும் .அசுத்த நாளாகையால் புரு 
ஷன் சேரக்கூடாது. அதன்' விபரம் கருப்பப்பையின் முகத் துவாரமாகிய 
யோனித்துவாரம் பிரமாணத்தைத்தப்பி அதிகமாகத் திறந்திருப்பதால் 
அவ்வழியாகச் சுக்கெச்தின்பங்கு மிகுதியாகச் செல்லப்படுன்றது அப் 
போது அவிடத்துச் சோணிதமும் இதுவும் ஏற்றக்குறைச்சலின்றி சமமா 
கத்திரண்டு அணும் பெண்ணும் அல்லாத அலிப்பிள்ளையாகப் பிறக்கும் 
இதைப்பற்றியே முதன் மூன்றுகாளும் அசுத்தரசாளென்றதும் சேரக் 
கூடாதென்றதுமாம். மற்ற ஒன்பது நாளுக்குள் இரட்டித்த நாட்களிற் 
சேர்ந்தால் அண்குழச்தையும் ஒற்றைப்பட்ட மாட்களிற்சேர்ந்தால் பெண் 
குழந்தையும் உற்பவிக்கும். இந்த விபரத்தையெல்லாம் சாரீரமென்னுஞ் 
சாத்திரத்தின் 77 முதல் அத்தியாயத்தில் காண்க. 
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ஞ்ர்ன சர நால், ட 

20 . வது இனப்புணர்ச்சியின் குணம், 

கொக்கோக சாஸ்திரத்திற்சொல்லும் பலவித லீலைகளுடன் இரவும் 
பகலும் நித்திரையில்லாமல் புணர்ச்சி செய்னெறவர்களிட த்தில் மிகுதியா 

யுண்டாகும் வியாதிகளை அள விடத்தொடங்கினால் அதற்கு முடிவில்லை 

அதற்கு பரிகாரஞ்செய்யு மருத்துவன் கைக்கும் ஓய்வில்லையெனறுணச 

வேண்டும், 

30 - வது இரவில் நித்திரைப்பக்கத்தின் குணம், 

இராத்திரியில், நித்திரை செய்யாதவர்களிடத்தில் நிலையாயிருப்பதற் 

குச் சித்தமயக்கமுதல் மந்தம்வரையிற் சொல்லியகோய்கள் வர்துபொருக் 

தும் அன்றியும் வேடருை ய நாய்கள் கெள தல்போலப் பலவியா இகளுங் 

கெளவிக்கொள்ளும். 

31- வது பகல் சித்திரையின் குணம், 

பகல் நித்திரையானது தண்டம் மேட்டாக்ஷ்யம் ஊருத்தம்பம ௪௫ 

வாங்கம் உக்கிராக்கெகம் சுப்தி ௮னுத்தம்பம் திருக்குத்தம்பம் "'சோணிதம் 

அட்டியம் புருவாடோபகம் இருத்திரசி ஊர்த்துவம் சம்பூகம் அவபேதம் 

அவதந்திரம் அவதானம்விவுர் தாசியம் என்னும் பதினெட்டுவித வாதரோ 

கங்களை விளைவிப்பதற்கு ஒருவித்தாகும். ஆகையால பகல்நி த்திரை செய் 

யக்கூடாதென்பதாம், இந்த வாதரோகங்களின் விபரங்களையெல்லாம் : 
₹ நயனாமிர்தம் ?? என்னுஞ் சாத்திரத்தில் எட்டாவது அத்தியாயத்திற் 

காண்க; 

தினக்கிரமாலங்காசச் சருக்கம் 

மு ந றிநறு, 
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"க்ஷ 

"திவமயம், ப 

பீர்முகமது 
.. திருவாய்மலர்த்தருளிய 

தருமெனறாஞான சர._நால்.. 
- அணக ரமாக டு (233.5 அவையை 

காப்பு. 
ஆரணத்தி னரும்பொருளா யுறைந்த நாதி 

யகண் டபரி பூரணமாய் நிறைந்த சோதித் 
காரணத்தின் காரணனைச் துதித்து நாளுங் இ 

கதிமுகம்ம தி றகுலைக் கருதிதுள் வைத்து 
வாரணத்தின் சதுயார்கள் பதக்கள் போற்றி 

மற்றுமொலி மார்கள்பதம் வணங்க வாழ்த்தித் 
தாரணிஃயார்க் குணர்வு திப்பத் திருமெய்ஞ் ஞானச் 

சர.நூலை முறை முறையாய்ச் சாற்றுவேனே, 

நூல், 

எண்சீரடி ஆ௫ிரியவிருத்தம். 
பொன்னை மெஞ்ஞானச் ௪ரநூ லென்னலும் 

புகழ்பெரிய சாஸ்திரத்தின் புதுமை தன்னை 
இக்கிலத்தி லறியாத மாந்தர்க் கெல்லா 

மெடுத் துரைக்கும் பரிசு தனை யியம்பக் கேண்மோ 
முன்னான சாஸ்திரமாம் குசக்க லத்தின் 

முன்னிலையிற் றடியென் ற பெருமை தோன்றக் 
கன்னல்ரசச் செந்தமிழின் கவிசை யாகக் 

கருத்துறயான் கழலலுற்றே னுலகச் தோசே. . (1) ப 

உலகவர்க்குச் ௪ர நூலை'யொளிப்பில்லாம-லோ தும்வகை யேதெனவே 
யுவர்துகேளாய், நிலைகருநிலையா து கெறியாய்க்கூறு-ரீ6 ரிவாழ்வாசு நிலை 
ப்பதோடு, விலகுவதும் வருங்காலஞ் செல்கா லங்கள்-வியனுறவே நிகழ் 
காலம மரண காலம், கலைபெரிய விர்நூலின்காணத்தின்-காட்டெதனைக் கரு 
திட்பார் காணுந்தானே. ரி 

ப 

| கருநிலையிற்றறித்தசனற் பொறியின்காட்டி-கதிசத்துலவும்வாயுவொடு 
-கலக்தொன்றாகி, உருவெடுத்துஉயிரென் றுவுடலைச்சூழே வாடிவருஞ்சரமாக 
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ஞான் சரநூல். த ர 3! 

. வுடலுக் குள்ளே, தஇிருநிலைபி லைவரையும் பிரியகாடித்: இிசைவாயுத் திரி 

கோணமறுகோணத்திற், சுருக்குவலை தாமரைநூற் சொருகும் வாருய்ச்... 

சுழன்றுவரும். ராட்டினத் தின் சுழலைப்போலே.. (8) 

சுழன்று வரு மிருகலையுமொ ன்றேோரண்டாய்ச்-சொல்லுகிற விடகலைசம் 

. திரனேயாகும், உழன்றுவரும் வலகலை சூரியனேயாகு-மொருமித்தவிருகலை 
தான் சுழுனைதயாம், எழும்பிவருஞ் சாமொன் றின்விதமேயஞ்சு-வியல்பாக 
வியம்புசிறே னறிந்துபாராய், வளம்பெரிய வாய்வு தான்மேலேகநோக்கி, வ் 
தோடு சாழிகையொன் ஜோய்ந்திடாதே. (த்) 

சாழிகைதா ஜொன் றரையாய்ப் பூமியோடு-நலமான €ழ்த்திசையேகளி 

“னமாக, காழிகைதா டனொன்றேகான் மூக்கந்தண்டி-னடுவாக வோடுமத வப் 
புத்தானே, நாழிகைமுக் காற்பக்க விளிம்புபற்றி-ஈன்றாகவோடுமத தேயு 

- வாகும், நாழியரையாகாச நடுவதாக காடாம லோடுமடா மாளிற்பாரே, (8) 

. நாழியொன்றுக் கரையாகக் கலையொன்றுக்கு-ஈடக்குமினி யறுகலைபி 

னற்றுப்போகும், 8ீளாம லிருகலையுஞ் சேர்ச்தேயோடு, நிலையா ௫ஈழிமுனை 
யே நெருப்புமாச்சு, சாழிகைஜனொன்றிற்குச் சரத்தினோட்ட ஈடக்குமடா - 
முச்நூற்று வறுபதாக, காளொன்றுக் இருபத்தே ராயிரத்து-ராலொருபத் 
தைந்துசர நடக்கும் பாசே, (6) 

பாரப்பா வெள்ளிதிங்கள் புசனேமூன்றும்: -பக்குவமாப விடிகாலஞ் 

. சம்த்ர£னோ0ும், சேரப்பாசெவ்வாயுஞ் 'சனிஞாயீறுஞ-செங்கதிரோ னோடி 
மடா விடி.புங்காலம், வாரப்பா வினியொருகாள் வியாழன் மட்டும் வளர். 

_ பிறைக்குச் சகதிரனே வளர்ச்து£வோாடும், கூரப்பா தேம்பிறைக்குர் சூரியன் 
ரான - -குதிகொண்டு வோடுமடா கோணர்சானே, (7) 

சானானவாரமது வேழுஞ் சொன்னேன்-றப்பிவருஞ்சரத்துடைய பய 
னைக்கேளாய், வேனுனஞாபிறிலை சரமேதப்பில்-வியாதியத மெய்தனிலே 
வ்ளரும்பாராய், ஆனைனைதிங்களி3லை  சர2மதப்பி-லறுதி.பினு லவர்காலம் 
முஒவுமாகும், கானுலவுஞ் செவ்வாயிற் *ரமேதப்பிந்-கலக்கழு லும் பெரிய 
வொரு கலகமாச்சே, . (8) 

அச்௪ப்பா புதனதிலே சாமேதப்பி-ல பாயமடா தொடுத்த வகை பலி 

. மாதப்பா, சீச்சப்பா குருவாரஞ் சாமேதப்பி-னிலைபாது பொருட்சேத 

. நினைந்ததெல்லாம், சூட்சுமமாய்ச்சுக்கெனிற்சரமேதப்பிற் சொல்லுகிறேன் 
மக்களுக்குச் சேதமாகும், தாழ்சசியடா சனிவாரஞ் சாமேதப்பிற்-றனக்கு 
வொரு தத்துவர்து தச்புவாயே. (9) 

தப்பாக விருகலைபும். சவறியோடிற்-றனக்குவருஞ் சனிதோஷர் தடை 
யில்லாமல், ஒப்பாக வொருபுறத்து லொருமாளோடி-லொருமூன்று வரு 
படத்தி விறஈ்துபோவான். அப்படி பேயொருபுரத் தினாளாறோடி- .லாறாகுமா த. 
மடா வறுதிக்காலம், செப்புகி2றன் சம்திரனி லிரவேயொன்றுஞ்-செங் 
சிமோன். பகலொன்று மியங்கிற்றானால்.. (10) 
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ஆனாலுமருளான யோ௫ியானா லவன்பெருமை யெவராலு ம றியொண் 
ணாது, போனசரமீளாமற் சுழலுமாகற்-போகுமடா வொருமூன்று மாத் 
துள்ளே, காணாம லிருசரமு மொன்றாயோடி-னாற்பதா நாளிலல்லோ நம 
னைக்காண்பான், போனசரம்.மீளா மன் மேலேவாங்கற் பொய்யல்லவறுதி 
யென்று வறிந்துபாரே, ன ட்ட (11) 

அறிர்துகொள்ளச் சொல்லுறே னின்னுந்கேளா-யப்பப்பா. சநத 
சனறா னியங்கும்போது, சிறந்தமனை குடிபுகுத்ச தீனம்புதைத்தச்-சே.ராம 
லிருந்தவரைச் சேர்த் துவைக்க, விரைந்தேறும். விஷமிறக்க விதைவிதைக்க 
வேர்தர்களைத் தெரிசிக்க 'வேள்விசெய்ய, பிறந்த்பிள்ளை பேர்குறிக்கப் 
பிணியும் தீர்க்கப்-பிரியமுடன் யாபாரம் பலவுங்கொள்ள, .. (12) 

கொள்ளமணங் கோதையரை நாட்குறிக்கக்-கொடிதான பகையரிடந் 

கொழுடிச்செல்ல, வெள்ளமடா €ழ்க்கெ று 'வெட்டிக்காண-வேந்தர் முத 
_ லமைச்சருக்குத் தூதனுப்ப, அள்ளியிரு கையா லு மையமீய-வாகுமடா வித் 

. தீனையுஞ் சந்தீரன்மீது, தெள்ளியதோர் குரியன்றானியங்கும்போ து-தீர்க்க 
மாயச் செய்வகையைச் செப்பக்கேளே . ப (18) 

செப்பக்கே எரமனைகளம்பலங்கள்-சிறப்புடைய மாளிகைகள் இதர 
கூடம், ஒப்பரியசித்ரபடா மொளிர்விதான-முடைமைவகை . மருச்து வகை. 
யாவுஞ்செய்யக் தட்பலடா கடன்மேலே பயணம்பண்ணக்-கடிதான பேய் 

பூச மலகையோட்டச், செப்பணியு முலையாளைச் சேர்ந்துவாழச்-செயழா 
கப் படைபொருத வழக்குரைக்க. (14) 

உரையானமந்தாமுத லேதுஞ்செய்ய-வொழும்காகக் கலையோதச் சர 
ங்களுன்ன் திருவானசேவர்முதற்பெரியோர்மற்றத்-சேவரையும் திருமுன் 
னே வரவழைக்க குருபாதம் பணிர்துவுப தேங் கேட்கச்-கொள்ளையிடப் 
பதியேறக் குளிக்கடீரில், தருசாத பூமியுள்ள தனமெடுக்கத்-தம்பனமே செ. 
ய்யகல மாகும்பாரே. ட 0. 

. பாடியவோ ரிருசரமு மியங்கும்போது-பலியாது சுழிமுனையே பழியு 
மாச்சு, ஆடியவோர்சரமோடும் புறத்தைச்சானே.யதி கமதாய்ப் பூணமென் 
றுரைக்கலாச்சு, சாடியேவோர் “சரமோடப் புறத்தைத்தானே-சா ந்றுக | 
றேன் சூரியமென் றறிதற்காகத், தேடிமிக வந்தொருவ ஸுன்னைக் கேட் 
டாற்-நீர்ச்கமாய்ச் சொல்குறியைச் சொல்லக்கேளே . ட 09) 

சொல்லக்கேள் கெற்பணியாள் கெற்பந்தன்னிற், சுூலானோபெண்ணோ 
வென் நுன்னைக்கேட்டால், வல்லகலை சூரியனில் வலமேகேட்டுல்-வளர்ச் 
திருக்கும் பாலகன்றானாணேயாகும், அல்லவவன் சூனியத்தினின் று கேட்டு 
லாணாகு மதன்கால மற்றுப்போகும், நல்லகலை சந்திரனிற் பூணந்தா -னூரி 
பின்சுல் பெண்ணென்று கமாட்வொயே. ன ச (17) 
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நா ட்டிடிகாம் குனியத்தி னின்றேகேட்டு-னாரியின்சூல் பெண்ண தக 
நமனைச்சேரும், நாட்டிலின்ன மாதினிச்கு மதலையுண்டோ-நன்றாகச்சொல் 

லுமென்று மொருவன்கேட் ல, கூட்டியதோர் பூரணமே குழச்தையுண்டுங் 

கொடி.தான .சூனியமே குலம்துப்போம், நிட்டியநாள் சூரியனும் தங்கண் 

மாது தீர்க்கமதாய் நீயெவர்க்குஞ் செப்பலாமே. .. (18) 

செப்பியதோர் கருவகைதா னேசென்ருலுஞ்-செயமாமோ குறைவா 

மோவென்றுகேட்டுல் தப்பாதுகுரியனிழ் பூரணந்தான்-தப்பிவிட்ட காளா 

குஞ். கூனியத்திற் கருமமெல்லாம், ஒப்புடனே காணாத் முதலைக்கே- இ. 

லு வருமே பூரணச௫ந்திரனிற் ருனே. த (182) 

௪ந்திரனிற் சூனியமும் பிரயாசந்தான்-சார்ந்துபோஞ் சூரியனிற் பூர 
ணந்தான், எந்திரமாஞ் சூரியனிற் சூனியந்தா-னெத்தேச காலமில்லை எழு 

| ந்துபோச்சு, சந்திரனில் யாத்திரைசெய் வோர்க்குமேற்குத்- -சம்பினதாற் 

றங்கடங்க டமக்கேயாச்சு, உர்தி வருஞ் சூரியனிற் “வடக்கு: -உற்றவகை 
தபட்பினதா ஒனக்காகாதே. (20) 

உனக்கர்கச் சூரியனிற் பயணம்போக-வொஜற்றைபடிமூன் றுதசம்வல.து 

காலால், இனிதாகச் குதித்தல்லோ தத்திப்போத-வியல்பர் குமிரு௪£மு 

மொன்றுமாகில், தனக்குள்ளவிருகாலு மொன்ராய்க்கூட்டித்-தத்திப்போ 

மூன்றுதாம் மூச்சடக்கித், தனையல்லான் மற்றொருவ ரறியொண்ணாது-தங் 

காமானிரைத்துவரும் படையைக்கண்டால், . (21) 

படைபொருதச் சந்திரனிற் கச்சைகட்டிப்-பரிவ டனே சூரியனிற் 
பாய்ர்துசெல்லச், சடுதி வரும்படையானாற் சர்திரனாகிற்-ச றுகுதலாய்ப்பின் 

 பறித்துமுன்னேசெல்ல, அடவுடனே சுழிமுனை தா னியங்குமாசி லகலாம 
லிருகாலுங் கூட்டியொன்றாய், இடைகாணா நிலைபிரியா இருத்துமூச்சை- 

யெழும்பி நின்று மேனோக்கி யேற்றுவாயே,' (239) 

ஏற்றியொய் சூரியனில் மாற்றான் தன்னை-யேறிடுவாய் பூரணத்ி லெ. 

திரிபட்டான், ஒற்றையடாசூரியனா ரானேயாகு-முத்தமியாள் சந்திரனு 

ழொருரண்ட £கும், ஒ.ற்றைநிலை கைக்கருவு மாண்பாலப்பா -வோடிவருஞ் ப 

“'சந்திரனி லொருபெண்ணாகும், வித்தையடா வுடலுக்கு ளடைந்தவாவி- 

வெளிதழன்று வெறுங்கூடாம் விதததைக்கேளே. | | (29) 

- விதமாக உடலுக்கு எடைந்தமூச்சு-விர்த்தியொடு சூஸ்திரமா இருக் 

கும்போது, இதமாக வீராறங் குலமேயோடு.மிருகான்கு வங்குலமே டேறு ப 

முள்ளே , அ.தியாகப்பேசுகையிற் பதினாரோடுர்- துடியாக விருகான்கு தொ 

டுத் துள்ளேறும், கதிகடையிலிருபதுபோயப் பத்துமீளும்-கடும்வேலைக்கறு 

நான்கின் முர்சான்கேறும். ப (24) 

முன்னேறுஞ்சண் டையிலேயா ருறோடின்-மூே வட்டு வங்குல்மே முறை 

பித்செல்லும், கண்மூடி சயனமிடி லாநெட்டோடிச்: கடலிவரு மையாறு 
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கருதிப்பாராய், உன்னியுன்னி யோடுசையி லொன்பத்தா று- கவொன்றுக் 
குட்பாதியடா வுயரவேறும், இன்முலையாள் சேர்க்கையிலே மெட்டெட். 
டோடி-யெண் மூன்று வங்குலமே யேறும்பாரே. ப ட... (8) 

பாரப்பா விவவிதத்தா லாவீயெல்லாம்-பறந்தோடிப் போறதினற் 
ப் ராணன்போச்சு, நீரப்பாகால் வயிறே யருந்தவேண்டமெ-நித்தியமு மறை 
வயிஹேயமுதருக்தல், நேரப்பா முப்பாகர் தினமொன்றுக்கு-நித்திசையை 
கெகொளி னிறுத்திப்போடு, €ீரட்டா வறுகோணத் செழுக்தவாய்வைச்- 

சிந்தையிலே யுள்ளடக்க விதத்தைக்கேளே: (20) 
ஆடை 

விதமென்ன வொழியாம லோடுநாடி-வீசிஉருமோ ரெழுத்தை வி ல்ளம் 

பிக்கொண்டு, இதமான வாசானையெழுத்தைக்கேட்டு வெள்ளளவும் பிசகா 

வற் சரத்தினூன்றி, ஓதுறதே வய்திறர்தா லொழுதிப்போச்சு-வோகோ 

கோ சரமதனை யொன்றாய்மாட்டி, மாதி ஐத்தின் வாய்முடி. மனதிர் ற்பூட்டி- 

மாசித்தான் மாணகலை சாகாதப்பா. (21) 

சாகாது தவராம லோகொடிச்-சரமொன்று தப்பிவிடிற்ச ற்றேபோச்சு 

வாகாகவோழெழுத்தா விழுத்துமூச்ளை-வாரித்து வெறிவீச வழக்கமாகும், 
'ஒகோகோவொருமூச்சுக் இருக்காலோது-உத்தமனேயொருமூன்றுமாளிற் 

றேறு, பாகமதா யொருபதுநூ ரறாயிரர்தான்-பழக்கமதாய்க் கொண்டுவ௪ 

மனையே நாளில். (28) 

மாளுக்கு சாட்பழக்க மதிகமாக-ஈடச் தேறுசா தத்தை நன்றாய்ச்சூட்டி 

ேழத்தைத் தம்பியிலேசட்டொண்ணாது-விதமென்ன கலையதையேவிரும் 

பிக்கொள்ளு, நாளுக்கு நாளாவி வளர்ச்தேயேறு ஈலமான சுத்திதனைச் 

செய்துகொள்ளு, ஊமூழி காலமெல்லா முண்டேகானு முலகவர்க்கு விச் 

.. நூலை யோதினேனே. (29) 

ஒதுகென்ற சரமதனை புலகத்தோர்க்கு வொளியாம லுசைத்தவிதமுவ 

நீதபேர்ககு, வேதகுலவாவாஞ்சிபோனான்வேர்தனெனும் சிறுமலுக்கரீனற 

பரன், நீதமிலா தஇிர்நூலைப் பொய்யென்னாம ஸிலைநிறுத்தப் பீர்முகம்ம 
தென்போன்யானே, வேதமெனு மெய்ஞ்ஞான சரநூலென்றே விளமிபி 

னேன் கவிமுப்ப தாகமுற்றே- (80) 

ஞான சர நால் 

'முதிறித்று, 

- அ கவர ஆஷ்டத ட்மாதனிதரக 
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8ீர்பார்க்கவேண்டி நெடுநாள் தேடிய இரகூய புஸ்தகம் இதுவே ! 
உடனேபடித்து .ஸ்இரீ புரூ” மாமங்களை தெரிந்துக் கொள்ளுங்கள் ! 

ச கப கிளின் மாமம் 

அல்லது 

'மானிடரகயே சாஸ் நிர ரம். 
இதல் முக்யெமாய் இண் பெண். இருவருச்கும் அவ௫ூயமான அம், . 

மூலிக்கு நிகரான தும், 8ீடூ மிசாலம் சந்தோஷத் இல் ஆழ்க்திருப்பதத்கும், 
வி ணம் ஆகப்போகிறவர்களுக்கும் பயன்படும் வண்ணம் செரதமிழ் 
நடையில் விவரித்து எழுசுப்பட்டது. இது வரையிலும் இவ்வளவு மர்ம 
ரசூயங்கள் விவரமாய் வெளிவரவில்லை என்று திடமாக சொல்வோம். 
இதல் முக்கியமாய் வசக்தனுக்குர், சுலோசனாவுக்கும், வினாவிடை தர்க்கம். 
கள் வெக கோத் தயொயும், ஆண் பெண் அமைப்பும், அவர்கள் லட்சணமும் 
அவர்கள் சேரும் காலமும் பெண்களை சந்தோவிச்கச் செய்யும் விதமும், 
0௯ உற்பத்தி நேர்மையும், செவை கவனிச்சவேண்டிய ஏற். டும், உண்மை 
பான ஜா.தி பேதங்களும், அவைகளின் லட்சணங்களும், ஆண் பெண் இரு 
வார்சளும் இன்புற விருக்கும் விதங்களும், இன்ன ஸ்திரீயை இனனவர் விவாசம் 
செய்யக்கூடும் எனற சாஸ்இர அமைப்பும், போகம் செய்யவேண்டிய 
சாளும், ம், நாழிகையும், இன்னவிதமாக போ௫ிக்சவேண்ம௰ய இரமமூம், அண் 
மண் மலடு விவரங்களும், ரு_திகாலங்களும், அவைகளின் பலா பலன்சளும் 
அமைந்தது. மாசர்களுக்கு அமுர்,சநில் அல்லது சாமம் எந்தகாலங்களில் 

எவ்விடத்தில் இருக்கும். என்பதையும், அதை எவ்விதமாய் கிலைபெயர்ச்ச 
2ஊவண்டுமென்பதையும், ஆலிங்கனம் சும்பனம், ககக்குறி, பற்கூ தி, சாடனம், 
அங்குவியோகம் முதலியவைகள் செய்யும் ரமமு: 2, பிரகஸ்பதி பகவான் 
சேவேந்திரலுக்கு அருளிச் செய்த உலோகாயுசம் சம்மசமுமான சிறப்புப் 
ிபாருஈதிய நால், திரேசத்ை: ஜாக்கி நையாமிப் பார்ச்.அச்சொள் வதற்கும், 
பிணி முதலியவைசளுக்கு உட்படாமல் ரீடூதிகாலம் ஜீவிச் இருப்பதற்கும், 
அகால சேர்ச்சையால் வரும் செடுதியம்., இதைபோன் ந ௮ரிய பெரிய மர் 
மங்கள் ஈமது நூலில் இனிய செந்தமிழ் ஈடையில் சசீஇாப் படங்களுடன் 
அவகு கெளிவாயும் வீமரிசையாயும் பிரசுரித்திருப்பதைப்போல் இதுவரை 
மிவளிவர்ததும் இல்லை. இனிவரட்போூறதும் இல்லை. டீற்ற நூல்களைப் 
மபால் இதையும் நினைத்து விடமால் இன்றே ஆடர் செய்யுங்கள் ஒரு புஸ்.5௧.த 
த வாறுஇ வாசித்த ஒவ்வொருவரும் தங்கள் னேடுசர்ஈளுச்கு சாண்பித்து 
௮னோக புஸ்சசங்சளுக்கு நீங்களே ஆடர்வாங்கக் கொடுப்பீர்சளென் று 
ச்்யமாகச் கூறுவோம். இதில் சண்களை கவரும் ௮ழடூய அதிவிணாதைவி௫த் 
ரமான படங்களும் சேர்க்சப்பட்டிருக்கின் றன. அ௮இகா5& சொல்லுவ இல் 
பிியோசனமில்லை, வால்இ வாசித்தால் தான் இதன் உண்மை வீளங்கும். 
வசின் விலை ரூபாய் ஒன்றேதான். விலை ரூபா 1, 

சிலசாத்திரிபுராணம் வசனம் 0-4-0. 

ஷண்முகானந்ச பக்திரசரேத்தனை 0-5-0. 
.... மூக்தமலா அல்லது பிரபஞ்ச விணாதங்கள் விலை 3-0.0 

ஷண்ரமுகானந்த புத்தகசாலை, 
92) நயினியுப்ப நாய்க்கன் தெருவு, பார் க்கடவுன் மதராஸ். 
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ஏன் இன்னும் வாஙகி வாசிக்க வில்லை? 
எதை? 

எல்லோரும் எதிர்பார்த்திருத்த மஹா அருமை வாய்ந்த 

இிக்கிரம் ௦2 ண்ட உணாரஈது 

வசவழைத்துப் பாருங்கள் ஷ்டு மோசங்களுச்கு 
பார்த். உவில நில்.லுல்கள் 

௮.தன் கருத்தை நின்று தருஸ்ச 
யுணருங்கள . வழியில் செல்லுங்கள் 

எதற்காக? 
1 இப்பிரபஞ்சத்தில் ஈடக்கும் சகலவிதமான மோசங்களக்கு உட்படாஃ 

இருப்பதற்கும். 
கெறிசவ௰ி ஈடப்பவர்சளின் மாயவலையில் சிக்குப் படாமல் வாழ்வதக்கும் 
சன்மார்க்க வழியில் ஈ௩டஈ் ஐ கொள்வதற்கும். 
நமது: செல்வத்தை விருத்தி செய் தக கொள்வதற்கும் : 
௧௦ அறிவை திருத் தஞ் செய்க் கொள்வதற்கும் 
பூலோக அனுபவங்களை சன்மாய் தெரிச்துக் சொள்வ சற்கும் 
பெண்டுகள் பிறர்வஞ்௪கச் சொல்லை கேளா திருப்ப கற்கும் 
போலி மச்திரங்களை சம்பாதிருப்பதற்கும் 
உண்மையை ஈன்ராய் கண்டு உணர்வதற்கும். 

மேற்படி புத தகம் இனிய ெப்சமிழ் விகட நடையில் அச்டெப்பட்டுமிரு 227 
படியால் ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் வி ருத்தர், குமாரர், பாலர், பெண்கள் மு சலியபோ! 
இடத்தில் ௮வ௫ியம் இருச்சவேண்டி௰ ர் ஒப்பத்த நூலாகும் இக்ழால். கையில் இருப் 
பின் மோசமென்னும் இருள சூழ்ந்த ௧௨. லில் மூழ்காமல் களஞ்சியம் என்னும் இக்கட்ப! 

லைக்சொண்டு தரும நெறி யென்லும் கரையை யடைந்து இன்ப மென்னும் | மன கிம் 
மதியுடன் வாழலாம். 

விபரீத மோசங்கள் 141- அடங்யெது ல இடங்களில் அழ படங்களும், 
வெண்பாக்களும் விருத்தச்களும்; சேர்க்கப்பட்டிருக்கெறனம் படிப்போர் மனை தீ! 
இரம்மிக்கச் செய்யும் இசைப்பற்சதி அதிசம் எழுதுவது வீண்டம்பமாகும் . இப்புத்த 
க,ததை பார்த்தவாசளுக்கே உண்மை விளங்கும். விலை. ரூபா 1-0- 0 | 

அவுட்டுச் சிரிப்பு. 
்' சனவானகளே் அவட்டக கிளம்புவது போலத் சொங்கி குலுங்கச்இரித் த ன, ப் 

தமாக பொழுது போக்க வேண்டுமானாஃ ம். 4 சிடீர்ப்பளூகள் 7 கையை வ ரவமை. 
தி. வா௫ியுங்சார். க ப விலை அணா ட, கி ட 

பக்வவைவவை 

(இ 

அடம்! 

வூணமுகானத்த் புத்தகசாலை, 
22, ஈயினியப்ப நாய்க்கன் ் தெருவு, பா. ர்ச்டவுன் (க்ராஸ், 
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