
உ 

திருவள்ளுவ நாயனார் 

இருவாய்மலர்ர் தருளிய 

ஞானவேட்டி 1500-க்குச் சுருக்கமாகிய 

தவல் 

வைத்திய நீதாமணி 
எண்ணா றும், 

- கெவுனமணி வயது - நூறும் 

அக 900-ம் அடங்கியிருக்கின்றன. 

வன் முக்தீஸ்வ.7 இருவடி சபைத்தலைவர் இிருநமூலவர்க்க பரம்பரை 

எ 'திஸ்வர சிவ.ராஜ யோகாப்பியாசி சுவாமிகளனுமதியின்பேரில், 

- சென்னை ஹிந்து வைத்திய சங்கத்தில் அங்க இனரும், 
ஜீவன் முக்கீஸ்வர திருவடி சபை மெடிகல் மா2னஜரும், 

௮யுள்வேத கிரந்த சபைத்தலைவருமாகிய 

கருவூர். பண்டி தர், 

2, எஸ், செங்கல்வராய முதலியாரவர்கள் 

பற்பல எட்டுப்பிர தகளைக்கொண்டு ஆரசாயச்சிசெய்து 

_ பிழையறப் பரிசோஇத்தது. 

3 

கோ. செல்லப்ப முதலியாரவர்களின் 
உத்தரவின்படி, 

ஞான் வனை சை 

. இரத்தின நாயகர் அண்டு வட் 

அவர்களால் பதிப்பிக்கப்பெற்ற.து. 

காபிரைட்] ன -சசன்னை, 
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சிவமயம் 

மூகவு 
ஆட 

மஹா. நிறப்புப் பொருந்திய இவவுலகின்சண் சாவவல்லபத 

தோடு அவதரித்து சித்த்களென வழங்கி வருகிற மஹாத்துமாக்க 

ளாயே 18-பேர்களில் அகத்தியர், புஜண்டர், திருமூலர், போகர், 

கொல்கணர், சட்டைமுனியார், உசோமர், சுந்துரானந்தர், ந௫இ.2,தவா, 

கருவூரார், கோரக்கர், கமலமுனி, மச்சமுனி, இடைக்காடர், புண் 

ணுக்கர், ௦ ஏலலசிங்கர்,. அழுகண்ணிசித் தர் ஆகிய தெய்வத்தன்மை 

பொருந்திய, இ "இன்னுமனேக இத்தர்களுண்டாயினும் யிவர்களில் இரு 

வள்ளுவ காயனாசென்பவர் பூர்வத்தில் நவ ரெம்மாக்களி லொருவராத 

லால், ஆதியில் பாண்டிய நாட்டில் மது ரைமாககரத்தில், தமிழ்ச்சம் 

கத்தாரிடம் எமது சிவபெருமானுக் கடிமையாகிய பிராமணன் தரு 

மைய சென்பவருக்காய இருவாக்கருளி அனுப்பியபாவில் குற்றஞ் 

சொல்ல அதை மறுதலிக்கவேண்டிய பெருமான் வித்துவானா யவதரித் 

துத் தீர்க்கிக்குங்கால.த.து மதிப்பின்மையாய மறுதலிக்ததற்காய் தன் 

னடையாளத்தைக் காட்டின்தைக்கண்டும், கெற்றிக்கண்ணக் காட்டின 

போதுக் குற்றங்குற்ற2ம யென்று ௮வமஇப்புச் செய்வதைப் பற்றி 
அவர்களை கர்வபங்கப்படுத்த வேண்டிய நிமித்தம் ஈவபிரம்மாக்களி 

லொருவ. சாய யிவரையும்,. மஹாவிஷ்ணுவையும, சரஸ்வ இயையும், 

பூமியிலவ தரிக்கும் படிக்குக் கருதி மஹாவிஷ்ணுவை இடைக்காட 

ராயும், சரஸ்வதியை ஒளவையாயும், பிரம்மலவரூபரை இருவள்மரவ 

ராயும் ௮வதரிக்கச்செய்து மே. சங்கத்தாரை வென்றனராம். பம ௮: ் 

ட பின்! பிரம்மாவானவர் சிலபுத்திரர்களால் வ_மொழியையுக 

சென்மொழியையும் விளங்கச்செய்யக்' கருதி வேதவிஇப்படி. யாகஞ் 

செய்ய அதன்கண் வைத்திருந்த கும்பத்திருந்து முதில் கலைமகளவ சரி 

தீது), அவளை பிரம்மன் விவாகஞ் செய்தபின் அ கஸ்இியர்க்குறிய 

வோடு அக்கும்பத்து இத்து, அவர் சமுத்திர கன்னிகை. 

பெருஞ்சாகர னென்பவனைப் பெர ற்று, ௮ வர் இருவாஞூர் ப 

சேர பகவனென்பவர் வுதித்து, சகல சாஸ் பண்டிப்- த 

முனிவரின். குமாரத்.தியாகய ஆதி யென்பவளை மனா“ 

 காங்கவதரிச்ரும். குழவிகள். ஆங்கால் 2௧ விட்டு | த 
பட அட. 
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ஜல. முகவுஷர். 
புணர்வேனென அதியென்பவளிடச்தில் வாக்குதத்தஞ் செய்து: 
கொண்டபின் ஆலிங்கனஞ் செய்யுங்கால் தியென்பவ வீன்ற குழவி 
களில் ஒளவை, உப்பை, அதிகமான், உருவை கபிலர், வள்ளியம்மை: 
யிவர்களோடு திருவள்ளுவசொருவர் இவர் மயிலைஈகர த் இல் உற்பவிக் 
குக்கால பூவம் பிரம்மாவாதலால் சிகை, யெக்?ஞாபவிதம், சதுர் 
வேத புக் தகஙகளும் கொண்டுற்பவித்து அவ்வூரில்: ஓர் வேளாளன் 
விட்டில் திருவள்ளுவென இருகாமமடைக்து சிலகாலம் வளர்ந்து 
உதவியின்றி அவ்வூர்க்கரு கேர் பனைமாத்து நிழலிழ் றெய்வச் செய 
லால் சிலகாலம் வளர்ந்து .ஐர்.து வயதானபின் திருமூலர், போகர் 
ழூதலாகிய சித்தாகள் மாதவர்கள் வாசஞ்செய்கன்ற: மலைக்கெழுர் 
தருளி ௮வவிடர் தவஞ்செய்பவர்க ளோடுகூடி. தவஞ்செய்யும்போது 
இிருமூலரவரைக்கண்டு வள்ளுவ?! பூர்வத்தில் ஈந்தியெனக் கனுக் 
சரகஞ் செய்யும் 2பா.தம் இருர்.இ.27! உலகத்தாருக்கு சித்திமுச்தியரு 
ளும்படிக்கு யிங்குவந்தவதரித்த2ரா! என்று து இக்க, அங்கே தவஞ் 
செய்?வார்களி லொருவசாகவிருந்த அ சகல சாஸ் இர பண்டி தராய் சர்வ 
சித். துடையவராய வல்லபமும் மகிமையும் பொருந்இ பின் வாசுயெம் 
மனை மணம்புரிந்து இல்லறத்தில் கற்பின் வழுவின்மையின், ஞான . 

தேதசிகழுயப் பாபமில்லாத நெய்தற் ரொழிற்செய்து ௮வர்க ளில்லமத்” 
தன்மையை சிவபெருமான் புகழத்தக்கதரய் ஈடாத் சிலந்தார்கள். 

பின்பு, மலையரையன் குமாரத். பொல : உமையவள் சிவபெரு 
மானை இல்லாத் துறவியாய் முத்தியடைர்தவர்க ளுண்டோவென்று 
வினவ, இல்லறம் நடாத்தி முச்தியடைந்தவர் பூலோகத்தில் 'இருவள் ் 
ளூவசென்ப சொருவருண்டென்று உமையவளுக்கு விடையளித்த ' 
னர். இதன்றி ஒர்காலத் தில் மயிடசங்காரஞ் செய் து கெர்வித் திருந்த 

பத்திரகாளியைப் பங்கப்படுத்த வெண்ணங்கொண்டு திருவாலங் காட் 

டில் சபாநாயகர் ஊர்தீதுவகாண்டவ நடனஞ்செய்து பத ் திரகாளி 
யைப் பங்கப் படுத்தியதைப்பறறி, தேவர்கள் ஸ்வாமியை ' ஊர்த்துவ 

ஈஎடவஞ்செய்த காரணமமன்னவென்று வினவ, பூலோகத் தல். 
ர்ளுவென்பவரொருவ ௮ வரபால் சென்று கேட்டாற் தொரு ப 

டயளிக்க, அப்படியே அவர்கள்போய் வினவ, ௮வர் திய 
ப் 4 பூவிலயனும் புரர்கரனும், பூவுலகைக் - தாவியளந: 

ரமிருக்க, நாவி லிழைஈக்கினூகெொடு மேழையதி3வஜே- 

பம்சசன்றன் கூற்று” யென் லும் । பாவலரால் ௪ஈ௦ே க்கச் 

ர் 
ட 
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முகவுரை 7 

பாண்டிய நாட்டில் மதுளைமாககர,த்தில் விற்றிருர் த தமிழ்ச் 
சங்கத்தாரை ௮றம், பொருள், இன்பம், யென்னு முப்பாற குறட் 
பாடி சங்கத தானா வென்றும் உலகத்இல் யாவரு தம்மைப்மீபாலாக 
வேண்டுமென்று, கிருபைகூர்ந்து வெண்டமி மாயப் பல சந்தங்களாகத் 
திருவாக்கருளிய பெற் தங்களாவன:-ஞானவெட்டியான்-1501), ஈவா தீ 
தன வைத்தியசிக்காமணி-$00, கெளனமணிவயது-100, பஞ்சர் 
தினம்-௦00, குறள் நெடிரஹிதம்-800, 900, 50, 20, 16, 10, யெ 
இக்சரற்தங்களை கோர்வையாக செய்தனர், 

இவ.ரா௰் செய்யப்பட்ட வைத்திய இரக தங்கள் திருக்குறள்போல் 
இலக்கண விலக்கிய வழுவில்லாமல் இன்மையில் தற்கால இலக்கண 
விலக்க வித்துவான்கள் இவருடைய நூலல்லவென்று கூறுவது 
அவர்களுக்கு வைத்திய சாஸ்இர சாம் தாய பயிற்சியின்மையே 
யன்றி வேறில்லை. இதைக் கைவல்ய வனுபோகெள் ஒவ்வாத விஷய 
மென்பது இக்கடைப்பயிற்ச? யுளளவர்களுக்கும் புண்ணியவான்களுக் 
கும் தெரிந்தவிஷய2ம, ஏனெனில், தமிழ்பாஷைக்கு அகத்தியர் ஆஇ 
யாபிருந்தும் ௮வர் செய்த வைத்திய கிர தங்களும் வெண்டமிழாய் 
எளிதான ௩டையிற் செய்தது. இது ஜீவகாருண்யம். ஏனெனில், உல 
கத்இல். யாவருக்கும் இலக்கண விலக்கிய பயிற்சியிருப்பது கடின 
மென்று எளிதில் தோற்றவேண்டிய நிமித்தம் எளிசான ஈடையில் 
சொல்லி இருக்கறெதாகக்  கறுதல் வேண்டும். அல்லாமலும், ௮வரக 
ளால் இவ்வெளிதான நடையில் புதைத்திருக்கும் ஆழக்க கருத்தை 
இலக்கண விலக்யெ பயிற்சியுள்ளவர்களாலும் ஏனையோரசா ௮ம் எளிதில்: 
தெரிச்து கொள்ளக் கூடாதென்பது யாவருக்கும் தெரிந்த விஷயமே. 

இதுவரையில் கான்கு தலமுறைகளாக சேகரி த் திருக்க 
அருமையான ௮0ேக இரந்தங்களுள் இக்சரர்கத்தை அ௮ச்சிடவேண்டி 
யைப்பற்றி, ுகேக பு.த்திமான்களும் தனவான்களும் கேட்டுக் 
கொண்டபடியால் வெளியிடத் தணிக்தேன். 

இதை ௮ச்சிடுவஇல் இதுவரையில் வைத்தியக் இரக தங்கள. 
சிடுவோசால் தக்க சிரத்தையும், உழைப்புமில்லாமல் பல. . 
லிருந்து சேகரித்த மனம்போல ஒரு பெயரிட்டு அச்சிட்ட ) 
பதை ஏட்டுப்பிர இயுள்ளவர்களிடம் ஒதி இடுங்கால் பெயரி: : 
தீங்களா யில்லாமல் மனம் சோர்வடைந்து உலக: 
சவனமுற்றவனாய் ௮. த்தவறுகல் வாசாலவண்ணம் லர 
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6. முகவுளை. 

களைப் பரி? சோதித்து என் புல்லறிவுக்கு எட்டியவசையில் எழுத்து? 
பிழை சொற்பிழையின் மி பெரியோர். குத்தஞ்செய்ய அஞ்செ மன ' 
மூடையவனாய் அச்சிட்டதுடன் பல இர் சுங்களை ஆசாச்சிசெய்து 
இக் இரந்த,த்திற்கு உதவியாக பாட்டின். கருத்து தலப்பக ரா.இகளும், 
புடபாகம், இடைபாகம், எரிப்பு பாகங்களைக் கண்டிருக்கறேன், 
ஆகையால, இதிலேகேளும் குற்றம் கேரிடின் அவைகளைக் கருதாது 

அடியேன்பால் இருபைவைத்து ௮க். குற்றத்தைத் தெரிவிப்பாராயின் 
அதை மறுப தப்பில் திருத்துவதமன் றி வர்கள் செய்யும் நன் 
மைக்கு எக்காளும் வந் சனஞ்செய்யக் கடமையுடை யவனுவன். 

ஆயுள்வேத கிரந்த சபைத்தலைவர், 

கருவூர். பண்டிதர், 9. எஸ். செங்கல்வராயன்.' ் 
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ஓம் 

தத்வம் ௮௫ 
ப தெய்வப்புலமைத் தருவள்ளுவராயனார் 

திருவாய்மலர்க் ளிய ஞானவெட்டியான் 1500-க்கு சுருக்கம். 

நவரத்தின 
வைத்திய சிந்தாமணி- 600 

ணவைவளு வ ளிடுகை னவை 

ப பாயிரம் 

. விநாயகர் வணக்கம் 

பேவண்பா 

சுழியின்முளனை யிடைபின் றுரியறுரியா தீகத்திற 

பொழிரு மதிரவியைப் போற்றுவாம்--சுழியின் முனை 

௮கர மதிலிலகு வன்பதிதோ ரக்ஷ௩ர த்திற் 

புகல்மூலக் கணபதியைப் போற்று. [| 

ன ..... விருத்தம் 
- அறியுமாலய ன ரனடிதொழுதவைம்பொறியில் 

றுறியமாமதித் துதித்துமெய்ஞ்ஞான வெட்டி யதாய்ப் 

பொறியுமைம்புல நிரவிசெல்கதிசொளியிலகுல 

கரியமாமுகன் கமலபொற்பாதமலர்காப்பாம். ல்ல 

. நூல் வணக்கம் 

விதியினால்விதித் தருட்பர மகுருமுனியருளால் 

மதியினாநறிரு வள்ளுவனெ லும்புகட்பெருனூல் 

௮ தி தஞானவெட்டி யாயிரத்ைதஞ ஞா. இன் சுருக்கக் 

துதிய7 தன சர் தாமணியெனுமெண்ணனூர்தொழுவாம். தத்து 

நாதவிந்தின் வணக்கம் ் 

கமலமாமதிக ௧ இரவன்கருணைபொ ந்கமல 

விமலநாதவிர் 0 தாளிபரக்குருவ னுக்கொகஞ்: 

சமர சபரி பூரணக்கருவிகளிலகும் 

நிமலநின்னடி நிருவிதாண்ம இமலற்பணிவாம், 

ஒதுகாதவிர் தொளி3வளிமருவியவுருவிற் 

'சூதிபானச் சுகா தீ.தமருளியசூக்ஷம் 

த 
௩. 
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10 : திருவள்ளுவ நரயனார் 

வேதசாரம் விளங்கயெமாமதிவிசித 
மாதுவம்பிசை மலரடிககமலமுந்து திப்பாம், 

ன க காரசாரப் பெருமை 
காரசாரக் கருவியி ௮ தித் திடுங்கதி2ரான் 
மாரமார மதிபொழிஈ்கொழுடுமமுர்தர் 
கேரிடுஞ் சவயோககெளுற்பகமதிய 
நீரிடுஞ் சரச்கறுபச்.துகா லுமேகீராம். 

 கருவியிந் நேர்மை 
அ.தியாமடி. யர தமும்ஈடுமுடியதனிழ் ௬ 
சோதிகின் றுலகா2 தவான்புவியனைத்தும் 
8 இரின் றருளிலயெக் கருவியிகேர்மை 
,வாதிகாளறி வைத் இயர் தாமணிவகுப்பாம், 

ன பூநீரின் விவரம் 
காரமதம்பொழிர் தமுரிவிர்தரவம்வெண்சாரைப் 
பார. தனிற்பனி மேவியபசரஈ் சமண் பூரீற் 
௫.ரமாகயெத் தாய்கதி ற்சூரியனெ னுமாற் 
பூசமாயிது புகலும் பூ$ிசெனும்பொருளே. 

- ஏழுபிரப்பெனல் 
எழுவகை பிறப்பிதுசுடற்குரியப்பச்சை' 
மழுவெனுமன லருணனுங்க இரிரவியுமா 
யுழுதுசாண்பது யோெளுற்பகமுண7 
தொழுதுமே விக்9தாளிரவி மிபருமைகண் நிணர்வாம். 

- பிறவிகால விவரம் 
பச் தமண்சலம் பாருவற்பரிவி.ர் தவைதா 
நிசர்துபா.ரவி யிரவித்ன றபடவெழும்பும் 
வசா,ககாலமும் ம் திம்பொழிந் தருளியம தயால் 
கசந்தமாரி கடூர மென்பிகயாரளுளதேோ, : 
அக்தராடதிற் சுரு தியநாட றி ததுதா 

ஈீ.தவார,றிர் திலயெபோ அகாடமிர்தம் 
தயோகமெய்ப் பொருள்வசமதுவருத அமாய்த : 

ஜாட்கையின் றவத் தினாலெய் இிடி.மறகுமே, 
் பஞசபூத உப்பிதெனல் 
சத சா.ரதீ திலவமாயு இத்து 

தா கவுப்பதவுவர்படார்து. 
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 நீவரத்தின வைத்திய இிந்தாம்ணி 

விர் துமேற்பிளி வருதற்றைமாடிபங்குனியு 
மிர்துவாலுஇதக் இலூயெகா தமுடி து.2வ. 

பூநீர்படர் ந்தெழும்பும் விவரம் 

படருமம்புவி பாரினிற்பூரீர்ப்படாச்த.துகா 

ளிடரிலாமலு மினியுவரருகவுமிசைக் நூ 
லடரா்க்துமூன்றுநா டருகிருந்துவர்பசைந்த அமண் 

ணுடனெசாணுய பெடுத்தி நுகால் கொ ண்டுிவு தைதம த, 

உதை,த்£ரஞ்சுசா ணங்குலங்கொண்டவைசதுர்கசீளம் 
புதையகாலடி யமுக் துகெட்டணையது பொரும்ப 

சடசைமண்ஜலஞ் சிதாவும்புவிசனிற்சார்வாய் 

விதமாய்க்கதிர்ச் சூரியன்படரவிமுக டம, 

கனலினால இ வேகமென்னாறிசொல்லக் கருத் காயப் 

புனலுமாமதிப் புகழுஞ்சர் தூரனெளிப்பொருக்த 

வன லினைலைஇ காரமென் தருளியவ இக 

மன தினாலறிர் திருவிதகாட்கண்டும௫௰ழ்ர்சே. 

௮ருணனாலதி காலையிற்கதிரவனருளாற ௪ 

கருணைமுன்முறைப படியெனுஞ்சாணதுக்கருதல் 

வருணகீற்புனல் வாரிமண்ணெடுத்தொருசாணுத 

'திரனைபோடுவ துவரெலாமெடுக்கெரிக்திடுமே. 

நாதவிந்து நிறம் 

துரிதநா தவிர் து வற்கசிவ அசலமொழிக்து 

பொரிதன்போலுவற பூவதும்பூரதது மமபுகமும் 

வரிதன்போற்செழும் பசுமைவெண்மரகதவளியாய்க் 

கரியமாற்றிரு ம் இமலர்ச்சூடியகாப்பாம், 

மயூரப்பூடீதெனல் 

. வேண் ம் இச் இர நிலவோளிக்க தி ரீ னி யல்பா 

லெண்ணுமிப்படி விளை வனமிலகியபயிரிலகு 

மெண்ணுஞ்சாரையு மறவழுங்கூடி யபொருட்டால் 

வண்ணமூலி மயூப்பூடெனுங்க தர்மமே, 

. மாதுகாதாவிர் திலகுகாட இசயவழலைப் 

பேதபூமி காதமென் நிலகுகாண்மூனறுக 
தூ துகாணிலர் வொளிம இியழுரிகாகா:?மகஞ் 

 சூதீபானச் சுகாதீ தமிலகியச்சுகவாழ். 
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வட்ட... * 

19 திருவள்ளுவ நாயனார். 

வேறு முடுகு 
- சாரைவெண்மதிபுலாவுகங்கைசடா காரகோசபரி பூ ரணற் 
தாரையூதுமதுபாணசூதரசர் தா.துவிர்சமுரிவேகமால் 

. காசம்பூகீர்பூமிராதமூலரவி கானற்சூழுமன ற்கம்பியாம் ட்ட 
 பாரைவிந்துபகி2மற்ெரிந்து பளிங்காயு இ.ச்ததுவர்பணியுவாம். 20. 

- சத்தகொதபரிபூரணாதி... சாரகாரவுவர்விீரமா 
- மத்தியமானவடிவானசோதி மயூசப்பூடுபூமிராகமா 

. முத்துசத்துகவசத்தினசத்துமுறிர் ேதேயருக்கவ லுவெட்டையாம் 
- வித்துவாணெெனுக்தகத்துவத்துலுணர் விர் ச மரிபூரீர்நா,52ம. 91. 

பிரிதிவியே சொரனமெனல் 
காசமென் றதுவாமூலமென்ற தடி காடிமூன்றுவிசையூடு£பாய் 

- வேத்சாரமெனும்பாரை?மவிலகும் வேனெலுஞ்சொலிகி 2மபிடி ற் 
பாதைகாணரி துபாகங்காணரிது பாறுமூன்றுவிசைபாரைமேற் 

சூதகிக்தமுரிசாதம்பூரீர்புவி சொர்னமாவ தபிரிதீவி2ய, 99. 
. பரிபாரஷையாய்ந்.தும் பலனில்லையெனல் 

. பிரிதீவீயாதிபுவியக் தரம் மெனும் பேசுவார்கள்வெ குபெருமையாயப் 
- பொரியைர்அஞ்சோர். துஜெகமா இதங்க ளூவ.ரானவார்களறியாமலுக் : 
இரிசு த்தியாடிஜெபயோககிட்டைத்தவ கேவலங்களினில்வா தகோய்ப் -. 

- பரியாசமாகமதமானயோகட்பரி பாஷையாயந்தும்பலனில்லையே, 98. 

உவர்களவிளையும் ஸ்தானங்கள் 

திர்தைவிர் துவழி?வதகான்மரையுக் தத் துவல்கள்தொண்்ணாற்றுறும் 
தந் தமாமதிபூமிகா தம்பூரீருவ சவனிசகதோறுஞ்சவடான தா 

"யெர்சசாடுவளராடு?மறுவெனு மெர்சசாடுமுவர்காண்லொ 
ரிந்து தசமலைகாடுகாசிவள ருப்பு சாம்பரவேணிகரையோர?மே, 94 

திருக்குருக்குடி தக்காலயுங்க2டாறுக் சென்றிசைப்பொதிகைச்சார்ப 

தேச? தசபரிபாலனஞ்செய்தற் சிததர்கூடிநடமாடுவா [தச் ் 

சிருக்குகாடு விருபாக்ஷிமீலகிரி (2மலகாடுவடபாரிச மமருசர் இகிரியாடு* இர்த்தம்ெவெகு ௫ல்கழ்ச்தசையிநதி:டா, 29 

னவ துவுமருக்கன் பூவின்மல சான வேரிருகூறின 
(பூமணலருவிபாய்ர்து5தி யாரு வோடுமலைழேவரமை 

ழவற்பாயிரங்கவிைக யுணர்வதாலிருபத்தஞ்சது [வாம் 
குருவருளபுரிந்தருள மோசக்ஷமெண்ணூர்பதம்போற்று 

ந சங்கைகள் பஞ்ச..ச்ினம் 5600-7 லறிர்இிடுமனல். 
5 பாயிரம் முற்றிற்று, 

ணை எனா 
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சிவமயம் 

அ ந ெரறுகுபபு. 
காப்பு 

விருத்தம் 
திருவிருஞான ச்?சா திச் செழிச்.50௧௧0ே ணசன்பாது 

மருமலர்பொழியுமின்னூன் வசனமாயிச த்தைஞ்தூறிற் 
கருவுருஞான வெட்டிக் கருணை 2மஞ்ஞான பீடம் 

தருவரத்தினமெண் ணூ£ தற்பரனகாப்பு தானே. 

சுழிமுனையிலகுஞானச் சுகா தீ.5ச்சடே போற்றிப் 

பொழிமதியமுர்கஞ்சோரும் புனல்வழிர்தருவிப்பாயுஞ்..' 
செழித் இடுங்கருவூர்காட்டிற் ஜேன் வழிர் திலகுஞ்சுத் த 
விழியொளிநிலவுவீசு மெயயொளிகாப்பு சான. 

ஞான மாயிசச்தைஞ் ஞாரிர் ஈவசக்தினமெண்ணூற்சூத்திரம் 
வானமும்புவிகொள்ளாத வைத்தியகுருவைச்ொல்லத் 
தேனெலுமொழியபின்னூற் சிர்காமணியுலகோற்காக 
வானவா்முனிவர்சித்கர் மலறபதஙகாப்பு சீதானே. 

பண்டிதர் முறைமை மெய்யெனல் 

மணிமச் திரவவிழ் சலேகயம் வாலைசெர்.தூரபறபம் 
பிணியதுகோய்கடீ ரப் பிரசண்டக்குழம்புங்கிறு தக் 
தணியவுஞ்சுரங்கண்மாத்திரைத் தயிலவஞ்சனமுஞ்செயநீற் 
பணிச் துகோய்கண்டம்புக்கும் பறக்கும்பண்டி தமெய்யாமே,. 

மேகருஜாங மெண்ணை மிகுத்த திசாவகமுங்கியாழம் ட 

வேகமாங்கற்கம்நெய்கான் விளங்குமஞ்சன ஙகண்டூரர 
தாகமாங்குடிநீற்பாகஞ் ஜன்னிசூரணமுறைதான் 
புசைமுலாம்வத்இபத்தும் புண்களுக்கு தீ சமாமே, 

| மேவேறு 

பஞ்சரத்தினம் பாடுமைஞ் தூரினி௰் 
சஞ்சலங்கட் சங்கைகளறுந் திடும் 

பஞ்சுபோலும் பரக்தடும் 2சாய்கடாக . 
் கொஞுசுநாடிக் குணாகுணம்காண்ப த, 

நாடியறநிபவர்கள் 

தாதுராடி தனையறிமவார்களுக் 
சேதுவதினை யெண் நூற்கருக்கிபை 
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க். இருவள்ளூவ நாயனார் ு 

சூதும்வா துஞ் சொல்லுமனி தற்னி ன க 
நா.தவிர்து ஈடத்தையெய்தா தபோ ர ரர 

இருவினைப்பய னெண்சாணுடல் தனில் 
வரும்பிணிக் கவிழ் தங்களருளிடின் 
மருமலாவடி. வம்பிகைசொன்மொழித் 
தீருமதிரவி சாரமுங்காரமே, 8 

எண 

காரசார விவரம் 

காரம்பூரீற் கருத்தரிசாரமும் . 
வி.ரமாமதி விர் துவமுரிகான் 
போகட்காணாற் பிறப்பறியாமலுக் ன ரு 
த£ர்களாகித் தொடுகுறிகாண்லொர், (). 

மூலப் புளிசுண்ணத்தால் யாவும் 
மீடியுமெனல் 

சூச்ஷமூலப் புளிச்சுண்ணமான தால் 
வாச்சு,தாகில் வழலைகருக்கடை 
போச்சுதேமன் பொல்லாக்குயாவையும் 
நீச்சும்ற்று நிருமயமாவ?2. 10 

காராசாரத்தால் காயரித்தியாமெனல் 

காயசித்திக் காரசாரமிரண்டினன் 
மாயரித்தி வலுத்திடும்வாசிதான் 
ஹூயகற்பச் சுகாதீ தமான தாற் 
காயகற்பல் கனசித்தியாகுமே, 1] 

ஏகவஸ்துவதிய 

யோ௫க்காகு முடற்குறிகற்பமும்' க, 
போடிக்கெய்சாப் பொருட்? தியில்லைகாண் 
தோகைகாதஞ் சுரோணிசம்பூநீர்தான் 
ஏகவஸ்து யினியறியாண்டையே,. [9 

பூநீர்காணார் புளல்காணமாட்டாரெனல் 

பூீர்காணாற் புனற்கண்டிடார்கடான் 
ட மாநிலத் ன வளரும்பிறவிதா. . 
"ர இர் காடெல்லாமுவர்சடான் 

டூ காடெல்லாம்பூரீரதே. 3 
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செ நவரத்தின வைத்திய சிந்தாமணி | 

வளையற்செய்பவர் வாரிப்போவ?ெனல் 

பாரிலுப்புப் பரியினாலுற்பகங் 
காரமேருள் கதிரவன்சாயலால் ் 
வாரிபோவார் வளையல்செய்யுமவற் 
சாருவார்கட் சவடுவற்ரானு?ம, 14 

வண்ணார்கள் வாருவ இதெனல் 
. சாறிபோவாற் சவடுகள் வண்ணாகட் 
தானமாரி வழலையைக்காண்லொர் 

- ஊரில்வாழுமுவ.ரறியாமலுக் 
.. தேரிடரார்கட் செயலறியார்களே. [5 

- வாதிகள் பேங்யெதெனல் 

மாநிலக் தனில் வாதிகட்கூடியே 
யேகிந்தப்படி யேமத் இற் ேங்கினார் 
நானிர்தப்படி காட்டி ற்பூகீரினாற் 
வேனிந்தப்படி. ஜீவனங்கண்டி டே. 10 

இப்பாக மறிந்தவர் சாகாரெனல் 
ஜீவனம்முன்புச் செய் தயிர்தத் தாழிற் 

"'கேவலமிலாக் இரிகைகற்பங்கொளும் 
பாவனையிர்தப் பாகமறிந்தவற் 
சாவதேதுடற் சண்டனுமில்லையே. 17] 

கல்லுப்பறியார் கருத்து 
சண்டகில்லைகாண் சாரகாரத் இன 
லண்டசண்ட மணுசளவாூிடு௨் 
கண்டிடுக்கடற் கல்லுப்பறிந்திடாற் 

_ பண்டமில்லைப் பழமுதென்றுரைப்பசே, 18 

"சோனகர் காணுஞ்சுடருப்பு யீதெனல் 
காணீர்முத்துச் கடலிலெடுப்பார்காண் 

_ வாணிபமதை வாரியெடுக்கையி 
லாணிமுத்து வனேகமகப்படுஞ் 

- ஜோனகர்கையிற் சுடருப்புக்காண்பே த, 

வாரிசூழு ம தியெனுகங்கையி 
. இரரிடும்மலை மேலலைற்மூ.றினால் 

- வுரரிடும்துரை யப்புவுங்கட்டிடு 
ேரிகீருவ சாகப்படருமே, 
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10: திருவள்ளுவ தாயனார் 

- கல்லுப்பின் விவரம் . 
வேறு. ன 000. 

பாருமுப்புக்கல்லுப்புக்கடலுவழ் பாச்சொம்சலநீ.றிற்கரைந்இடாச் . 
 சாருமுப்புசலவுப்புமாடுஞ் சா.ரகீரிற்சலசங்கையதாயிடும் [கடான் 
“பேருஞ்சோனகர்பிறபல்லியாகவும் மபேதாபேதம்பிரித் துரை த்தார். 
,வேருரருவிரிச் துரைப்பாகில்லை வேதமாமறைவெட்டியுசைப்பதே, - 

வேறு. டா 
வெட்டிஞானவி வேகத்தினை ரைக் 
கட்டியுப்புக கற்பாரைபோலோடிடு 
மட்டியில்லா வுப்புவதுமுப்பதாங் டட 
கெட்டிக்கெட்டிக் கலேசமில்லாண்டையே. ட. இ 

கல்.லுப்பின் நிறமும் பரீகைையும் டட 

முத்துச்சிப்பிமுளைந்து யெடுக்கையிற் 
சு த்தவெளளை சுகாதீ.தங்காண்கிலார் 
பத்றுமில்லாப் பளிக்கெனும்2பாலதாய் ன ரது 
வித்துச்சாரம் விளங்குங்கல்லுப்பதேதே, . இ8 

சல்லுப்பென்றால் கைர் இடாநீரினில் 
வெல்லுமதேசூ,5 வேதைகளாகிடுஞ் 
சொல்லுவார்கட் சுசா$ீதவெள்ளைக்கம்' ட 

. கொல்லலாகும் குறித்தசரக்கதே, ட ட் 

- தூல்களாய்ந்தும் வுப்பறியாம லிறந்தவரனேகமெனல் 
உற்றுவாய்க்து வொருகோடி நாலினிழ் 
கறறுமாயச்துக் கல்லுப்பரியாமலுஞ் 
செத்தபேர்கட் செகர்கனிற்கோடி தான் ப 
சித்தார்கூடித் இறைமறைத்தார்களே, 95 

இத்தர்சொன்ன ஜெகஜ்ஜால _நாலினில் ் 
வைத்தவுப்பு வகையறிக் தாரில்லை 
உத்துப்பாரக்க வுருவானகல்லுகான் : 
சுத்தவெளளைச் சுரூபக்தைக்காணு?ம.. ' 96 

பூமஷமேது மெஞ்ஞானவெட்டிதனித் . 
மமில்லைச் தகொடுக்சன்காடிதொழிம் 

(*ம்வைத.துப் பழம்பொருட்பாடவும் . 
மில்லை வி2வகமிசாண்டையே,. இர 

சடலுப்பதா மா தியுப்புவாகாசவெண்ணுப்பதா ன ஒிடாமலு மயூனொர்கள்வண்ணா வுப்பறிர் இடாற், .. 
(ட் 
் 
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நவரத்தன வைத்திய சிந்தாமணி 17 

நிமுர்தமாடி தீ தியங்யெலைர$் தன ற் நீ இலாக்கரைவிக்தையிகாண்டைகா 
'குழுரிடிக்கடலுப்பறியாமலும் கூட்டங்கூடிக்குணமழிக்தார்களே. [ண் 

அப்பு முப்பு வறிய 
வேறு முடுகு. 

௮ப்புமுப்புக்கடலன்னீர்மீரியலை யானைமும்மதமதாக்கெமாய் 
முப்புவப்புககுருவப்புமுப்புமதி மூலமும்ம இயல் கூடினா.. 
லிப்புவியி லுவரிந் இர லுப்புகட 2ே லழுஞ்சூழும்புவனங்களிற் [மே, 
செப்பொணாதுபஇரெண்பேர்சொல்லச் சிவயோகமுக் தியருண்ஞான 

பாரையுப்புச் சுண்ணமற௰ிய 
ஞானவெட்டி பரிபூரண த்தினருள் ஈன் ஜூலராயிரமுமஞ்சினூர் 
நாடிரன்மன அரங்கைசங்கையிலா நான்மறைப்பொருளுமாய்க்தனற் 
கானல்விசும்ரவிகருவிசோரும்பநி கா தீதுலாவுங்கடலுப்புவற் 
கசிவிலாதுவுவற்கைப்பிலாதுயிடை ௧௮ சயொணாதுசவா காடி. தான் 
வானஞசூமும்புவிவாரியுள்ளவரை வாடி. டாதுவலுவாஇிடு 
மவிழ் தமாமதிதகுருவிதாலனேக வல்வினைகளதமாகிடும் 
பானமென் றழுரிகாலுசேவுவம் பாகமாகும்பலம்பத்ததும் 
பாரிற்பூரீற்கடி பாரையுப்பெனவும் பால்துத்தமறிதற்பணியுவாம். 30 
அருக திகொண்டுகரிமேலுணர்ந்துவுவழ் சூடுருகபொறிவிீசவுஞ் 
சுத்தமாமதியின சடிலா்தருமைதக் தொர்இயுமஞூசிரீரினி 
லிருக்துப்பூரீரிடைகூட்டிடும்வரிசை யிதனிலஞ்சுபலமாதலா 
லிவ்விசகீதிலினிற்கல்லுசண்ணமது பிட்டிடைக்கிடைகனியல்புதான் 
கருத்திலுத்தரக்கம்பாலிகாலுங்களை கண்டுபின் மபாருகாட்சேோ துங் 
கற்பமாமதுகீற்காடியாவதுவுங் கா.ரகீரில்வைம்மூன்றுகாட் 
பிரித்தெடுத்துகரைச த்தநீர்த் தளிவு 'பின்புநீர்ஜலமுமாரிடி ற் 
பேணிகல்லுப்ப தில்முன் பி.ரஞ்சுபலம் பின் னும்நீரிலிட?வக?ம, 91 

அறுபத்து நாலுமிதால்பற்பமெனல் 
வேகமென்ன வடவாக்கனேக்குகிகர் மேலதிகபெனும்காசமாம் 
வெள்ளை தய்யம இசல்லுப்பாவ துவும் வெந்துவன்னியஇல்மீறினால் 
பாகமென்பதுதொக்காகிடும்ப தமும் பார்கீர இகளுடதாற் 
பபமாகும்பளிங்காகுஞ்சு தீதவ.லுப் பாரையாகுமதிவீரமா 
மாகமததில திவேகமென்னவனல் வீ. ரனுங்கதிதவுப்பதா 
மனா தியானகடல்வாறு இயினல வா லுஇத்தசிறுபிள்ளே தா 
னே.கவஸ் துவடிவான ரூபகளை யிச்கிரனுப்பிற்றொழிற்கொடிதா 
கெட்டெட்டும ௮ுபததுகாலுசரக் கினியப றபமது வாழு 2ம, 

நாயனார் பெருமை 
பிரமசுரூபன் றிருவள்ளுவன்பிறவி வேதமாச றிவர்ஜா திசா _ 
பேசும்பண்2போர்ப இசெண் மகத துகளும் வேகலூல செ அ 
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18 ட திருவள்ளுவ நாயனார். ன 

தீர்மவா துலலெலர்.தஜா.தியிலுந் சானொருபிறவியோகவான் தி 
றரணிமீ இலுலகெங்குமாய்ந்திடி லுஞ் சாத் தியதேகசவுக்கியன்றா. 

அற்பகத்திலதிவீரசைவசிவ யோக௫யென்பஅபேர்நாமமா  . ..... 
முலசமாதிதமுஞ்சோ இத்தாலுலக லொருவன்ஞானபரதேசியாக் . 
கறமசாகரமிலங்குகாளிலது காமுகாகண்ஜதெகமாய்கையிற் - இ 
கண்டி சன்வழியிற்காண்ப தில்லையெனு.் கரு தும்யோனியிலழுந்துவார் 

இக்குட்ச் தின்கருவண்டவெள்ளையது குப்பிவெண்மதியமாமதிற் - 
காண்டுவர் துகுழிக்கல்லினிலிலகுவ் கோசபீஜபஞ்சபூதமா : 

மக்குழிக்கல்லிற்சுத்தயொனவிச மவ்விதத்இற்பலம்பத்துகா .. 
-ணடிடுக்கருவிரீரிலைசையு மரைவிசாடியொழிவில்லையாற் ' | 
கக்குமெண்னைவிடுங்கைப்புமே? திரும் கல் லுபோவெனிலுங்கட்டிடுக். 
கல்லுப்பென்றும்பெரியோர்மரை த்தனர்கட் கரமிக்கொன்றும்பலியாது 

- கொக்குவெண்ணி ரகுமயனபாகமிது கொண்டுஜாடி.கரமாத்தியே [பாற் 
கோடிகோடி சரக்கா திசங்களுமே குமுரிபற்பமதுவாகுமே. 94 
42 7. னைம இ தபாகங்கொ ண்டொரு காண் மயனம் போல துவுஞ்சா டிபின் 
வலுவ தாகிலும்வ லு,த்கவில்லையிடை மதிவிராககிடையஞ்சதாய்ச் 
ச௪த்.திலா திலகும்வாலை தன் ரவியிற். றணலில்மேவிசரகாயதுத் . 
தாக்கிடுக்கரியிலனல்கட்சோரசிறுகட்டி பான திலடக்கயும் 
வித்,த.த தரில்வுப்புக்கல்லெனிலும் வேசமாமறைவிஇப்படி. 

- மேலுமேவிமண்£லைச த் தியெழு வேகமென்றகனற்பாச்சிடுக் 
சாத தனாகியபரி பூரணத்தின்செயற் கைகலக்கவடவாக்கனேக் - 
சனவேகசூட துமேரிநீரிடவுங் கருதகொல்லன்குகையாண்டையே, 95 

, கறு தியெத்தொருமுன் லூ தயொரிடவும் கனலுமாரினபின்கண்டுதான். 
கல்லுப்பின இிசசுண்ணமாமிதனைக் கடலுப்பென்றுங்களிகூர்ர்தனற் ' 
௪௮ இமாமுடிகிற்சொல்லுமென்குருவை தீ கொழுதுபொற்கமலச்சோ 
சுடரிலாதபரவகரமாமமுரிச் சுத் யோர்படி தண்ணீரினில் ' [ தியிற் 
வறு தியானபுவிகல்லுச்சுண்ணமஇல் வாரிரீறுபலம்பத்ததும்...... பட 
மஇயிநீரிவிவைதாக்மேவிகளை வை தீதுமான்றுசாட்சென்றபின் - -- 
௮ தியாகுமி துரீர்ெெெளிர்துஜல மோகோகோபடி தின்மூன்று தான். 
முனபுருப்பிபடியரையுமேவிவிடல் மூலம்ெண்டுவிதக்குப்பிமய, 80 

கல்லுப்புமுடி க்கும் பாகமறிய ன ரு 
லமாமமுரிகல்லுச்சுண்ணமது மூட்டிநீரிற்பலமஞ்ச தும் 
க்குப்பிய கன் 2மலெனும்பதிய மடி. தூாசியடையாமலும் 
97 தியின்கமலமுர்தொழுது மண்டலமுழுதும்.ரவிபட ... 

ரமதியிற்சத்துப்பாவ தவும் வாரிசூழும்கிலவுப்பு கான் 
4, தரிமேலும்வெண்ணப்பிரகம் களையுமா தில்ஜலவுப்புதான் 
“ஒயொடுலைமாகவுமே கார் தீதுசற்குருகடாக்ஷூ . 

லவெமமுரிசாசமது வஞ்சுசாள இறா தனை _ [யே, 
னிற்கல்லுப்பாவ வு மா தித்தன்மதிபோ லாண் டை, 
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நவரத்தின வைத்திய சிந்தாமணி 10 

கத்திகொண்டுவரிடூஞ்சலநீற் காணுமேதகடுகரு தினாற [ண் 

'கல்லுப்புவதிததிலவவுபோலொளிவு .சண்டுகொள்ளுமதின்பெருமைகா 
சித்தியாகுமுழுவயிரமாம்வயிவு தேகசித் திஜடமாகிடும். 

சித்தர்சொன்னமறப்பென்ன_நூல்களினிற் தீர்க்கசிமன்ன திரையாமெ 
புத்திவான றிவ,தல்லகல்லிலுகாண் புவியிற் 2சாடிஜனனங்களிற் [னிற் 
பி தனாகுஞ்சிவ 2 யாகஞானவிதிப் பொருளகடாயந்து ம்புகழோ தினார் 

மத்திபமனிதாமாதுயோனி :0ி மாய்கைக்கேகினர்கண்மாளவும் 

வைத்தாரீசன்வசனித்,தார்சாபமது மாநிலக் தனில்மயஙகவே, 38 

மேகஜலபானரச சூதசெயநீரெனல் 
் வறு 

சாக.ரநீருபிகியலைத் உரணிதனி லூரி 
- -ஜலக்கடிவினுபரியது சருவிகளிகூர்ந்து 

. நாகரிகநீதமெனும் தாதப்பசப்பிரமம் 
.. தாடியேபாதாள பகரண்டமதுபாயதது 

வேகமதுவாகக் களிநரீமதுவுமோடி 
மேதினியோற்கமுதுகரி வின்பமதூகைப்பாயாசம் 

 நால்வேதமறை யோர்களைத்துதித்து 
. வப்புதிருமாலுவரி னருளிதுகாணாண்டே, 20 

விர்தமுரிசாரமனோ வேகமதுவாலு 

மேகஜலபான ச சூதஜெயகீர்கா 

ணிர் தஜல$ீரிற்படி. யெட்டுமொருவெட்டு 

மின்னீரதிலூட்டிவிடு மேயதிச்சுண்ண 

மந்தவிதசுக்கா ன.றியவ்விதநீராகு 
மளவுபடிகாலது மந்நீரதனிற்ருக்கி 

தந் தயெனுஞ்ச தர்முகவன் கமலபதம்?பாறறிச 
ன க சற்குருவகத்.இயர் தீன்ருட்பணி.ப லுற்ரும். ் (0 

பணியமதிரீரசனிற் பாகமதுவாகப் 
பத்தரமதாச்கரையப் பணிசல்ஜெயநீராக் 

- தணியவொரு யில்லமதிற்றாக்கிமுடிமேலு 
மடியஜலவாடையது வாசம்வருகாம் 

"லணியதிரிகாளதித வடக்கமதுநீர்காணந்த 
. ஜலஞ்சில்லுவ,நி யருவியதுபாயு 

கணியரவிகன ற்பெருகச் செப்பதுவின் பாண்டங் 
கறு தயனல்வன்னியது கமல?வாளிவாண்டே, 

ஒழே.. நீரின் நிறமும் பாகமுமதிய 
ன ரர தி மேவறு 

.. இந்தசெய்கை யினியக்தரங்கமா 
யந்தோர்கரி யுப்புவமுரிகான் 
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றொர்சம்பார்னுரை சூழுங்கக்வெமா ன 
யிர்தவாண விதமரியாண்டையே. 49. 
ஆண்டயென்குரு வாயிரத்தைஞ் லூரிற் 
கண்டவுப்புக் சரியுப்பமுரிதா 
அண் ?டனாண்டு வோராண்டுகடர்தபின் 
விண் 2டனாதி விளப்னொற்பாக2ம, 49 

கதிரவன் கரணெழுரைந்து கட்டும்வி தமதிய : 

ன .. வேறு 

சமலம்2பாலு மெரிதணலாதலாற் 
கதிரவனொளிகாலையிற்றன்குணம். 

விமல?ச_ரூபம் விளங்கடும்வாயுவு தான் 
வீறு/2ம_நுசை மேலுமெடுப்பதாங் 

2யகிடும் பார்த்தடுத்ே சபதம் 
கொஞ்சங்கொஞ்ச மமெடுச்துப்பதனமா 

யமுசிராலு மதுனுரையாதலா ் 
லடக்கஞ்செய்ப,த மாண்£டயறிர்திடே.. ் 44 

- கல்போல் கடல் நுரை கட்டுமெனல் 
அண்டவானவகண்டமுமோன்றதா 

யந்தரங்கமமுரியுப்பான வாற 
ஜொண்டுபா நுரைச்சூழுங்கக்வெமாய்த் 

தேோற்றுப்பார்கறியுப்பு துவாமெனக் 
கண்டுங்காணாற்கன விலும்காண்டுலாற் 

கல்லுபோலுக்கடல் நுரைகட்டிடும் 
_ பண்டுமாமதிவாரிசமுத்திரம் , ன ரு 

ப.த்தித்தீயன ற்பார்த்திடுமாண்டை2ய. கீ 

இீப்பாகம்வருமேயொருஜாமர், 
இீயோளிம துவாயன ல்விசவுக் 

சகோபமீதியன லஇகம்வரா 
... '.. கொடூரம்வராகுரைவராதாண்டைகாண் 

சரபம்வ.ராகமலாக்கனையதாய்ச் 
சாமவீத5தவராதிடிலுமாய்க் 

கயொபகங்கட்காடாக்கைச்சாமமும் 
. சாட்டகத்தியாவாரைக்கம்பாண்டைய, 40 

வ்வாட்கைக்கு உப்பில்லாவிடிலாகா௦ தீனல் 
துசறியுபபது வெண்ம திமெதவாய்மி த50ே தாங்கினா 

யலுமுவ சாதியர்கமதிமதனைத்துமாய்ச் , 
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நவரத்தின. வைத்திய சிந்தாமணி 91 

செந்துவெல்லாஞ்வெ)த்தலயிக்யெஞ் சீவஜெர் துஜெனிக்கயிறக்கவும் 
முர்தியேகரியுப்புயில்லாவிடி லிந்கவாட்கையிவவுலகினிலில்லை2ய, 41 

இத்திரனுப்பே யிந்.துப்பு, கல் லுப்பாவ.அ ரகசியமெனல் 

இந் திரனுப்புயிர் தப்புக்கல்லுப்பு சா னேழுஞ்சூழூமமுகடல்வாரியாற் 
சந்திரனுப்புசலபுட்க.ரணியாற்சாரைவெள்ளை த.தவச்தினாலெய் துமாய 
நந் தியுப்புகடுவணை ஜீவனாம் காடடினால்வெகுரகசியமாண்டைகா 
ணந்தவுப்புவமுரிதொக்காகுமா யாரிடுமதுகுப்பியகண்ட?ம. 43 

அமுரியை குப்பியில்விட ஜெயநீரினால் வியாதிகள் 
யாவும் நீங்குமென்று வள்ளுவருரைப்பதெனல் 

- அந்தமானவகண்டவெண்குப்பியிலமாரி 
பானம.துவிடவுஞ் செயகீர் 

* விர்துமோரவிவேகத் இற்பக்ஷமும் 
வெண்ணிறம்வெண்மையாவ துகிக்ஷய 

_ மிந்தஜஜயநீமாடுத்துப்பசனமா 
'யெனகுருபதமேபணிந்தறசினைச் 

சுந்தரமொடுமர் தக்கெடுவுபோய்ச் சு த்தியாமெனுஞ் 
சொன்ன சொல்லுண்மைதான் 

வர்துமேதெரிச த் இிடும்கோய்கட்போம் 
_ வாதபண்டி தவள்ளுவன்வாக்கி 7 ௪. 49 

.இதியந்தமதிந்தவர்களுக்து;தோ.த்றமெனல் 
கானல்விசுங்க நிசொளிவிசமாய்க் காரம் பூரீ கைதிரவனுப்புத் சான் 
வானஞ்சூழுமலைகடல்வாரியால் வர அதான்விளவான துகல்ம இ 
யானுமாண்டேயகத்்தியகாயனா லாதியந்தமறியலா லும்வித 
மே?னாயிர்தஜனன ததிலுப்புகா ணிச்தனுப்புயிதுகரியுப்பதே, 50 

- விந்தமுரிசெய நீரீதெனல் 

பூதலந்தன்னிலேயுப்புமுன்றுகாண் பொக்கும் பூரீ த்தின்€ழ்விந்துசிவ 
காலங்கண்டுகளஞ்சுயீ ரஞ்சிடைக் கரு தினாலிவைமூன்றும்வகைசரி [ங் 
பேதம்வராபெருத்தகுளிக்கல்லினிற் பேணிசாடிபிலக்சமயனமாய்ச் 
சூதமாய்வருஞ்சூடன்களஞ்சிபத் தூட்டினால்லிக்தமுரிஜெயகீரிதே. 

ச இர்தப்பாவில் ஒரு அடி சாஸ்தியாய் உளர்ச்திருகற த, அசாவத 
இரத அடி சில புரு இதிகளிலில்லை அனேச புருதிகளி லிருக்சன்ெறமையா 
ஓம் அடையாளங்சாட்டுிற தவரியமாசையாலும் ௮ப்படியே போடப் 
பட்டிறாச்ெற,.ஆ.ஆ... ் வட்ட ர 
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ப ததத ட "திருவள்ளுவ நாயனார் 

 உப்புச்சுண்ணமை ர்ப்பும் புடபாகமுமதிய 

.. தீரினார்சதுர்ச்சாமக்கொண்டா ட்டி னா ற் 2நின்மயம துத் தன் மயவும்பு சான் 
வாரிகொண்டுமலற்பொழிக்தாட்டினால் வழலைகா.ரமதஇிவுப்புச்சா... மார் 
தேரீடுமெழுகானவிதமறித் தீ கில்லாமற்றிரட்டிக்களஞ்சிடை ன ட 
வாறபில்லைவருமெழுகா தி 5ம் வண்மை? சய்துவலுத்தவட்டிக்குளே, 

ஊட்டிடுமேவி3வாட்டிற்ச தரமா யோடுமூடி ட மழ்சந்துபி. டைவிடா [டக் 
வாட்டிடுஞ்ச்லைமண்ணுஞ்செய்ே கட ழதும்வாலை தன் றவிவைத் த.துசாவற்பு 
காட்டியேகன லாரிமயடுத் அப்பார்கா.ரங்காரம தே வகமாண்டைகா! யே. 
ணுட்டி டுக்குழிக்கல்லினி வாட்டி ப்பா ரந ,தசுண்ண ம் துகளஞ்சாண்டை 

அண்டஜெய நீரின் விவரமதிய 

வீரமும்ரசம்பூரஞ்சவ்வா சடன் 
'மேவிடும்புளுகான துகாபியும்: 

கா.ரச்சுண்ணமுப் பூவுடலூட்டினாழ் 
கானல்வீசுமமுரியறக்கன்பாற் 

தீ சனாகுஞ்செழுமண்டவெண்கருச் 
சேர்த் திடிங்குருவண் டுவகைக்குகாண் 

தாருமாருயிலாக்களஞ்சேகரித் 
தாக்கிடும்வகைஜாடி ச தீடுவதத. நீக 

'மயனமாகவகையெலார்.தூள தாய் 
மாட்டிடும தில்காலுகளஞ்சதும் 

வயிரச்சுண்ணமதுகரும் றினில் 
வாரிசோ.ரவகைநீர்தகளிந் திடுக் 

துயரமே. துயிக்நீர் துய்யகெங்கைவிட் * 
டோட்டி யேகுளிக்கல்லினி லார்தினஞ் 

ஜெயமதாகச்சதுர்ராலுஜாமமுக் 
தாக்கடுஞ்சலகல்ை கவிட்டாண்டை? ய. இ 

ஆட்டிடும்புன லத்நீ ர்விட்டாட்டினா 
டல .திகவேகவேகமென்னார்ே சால்லவும் 

காட்டினாற்கடுகத தனை ச்சுண்ணமும் 
்.. கர்மதோய்கட்காயந் தனிலில்லை கர 
ஞுட்டிடுமெழுகான வாரிப்பதம் 

நாட்டியேவழித் தங்கனேமுன்ப௫ல் 
கூட்டிடுஞ்சட்டவோட்டினில் 

வைத்தழைக்கூரதாசமூடி மண்ணே ழே... 50 

௪8௮௦ சய்,துசிறக்கக்க இர்முகஞ் ட 
௨ சேசவோர்தினஞ்செய் ரத9சசேமிடம். 
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தீவரத்தின வைத்திய சிந்தாமணி லெ. 

வாலைே தவிவாலாம்பிகைபொர் ற்பாதம் 
வசனித்2தன்வா தவயித்யசற்குருச் 

ள் சீலமாஅச்சிரோன் மணி தன்பகஞ் 
சசய்துபார்த்தெடு ததேேயொருகுப்பியிற் 

காலைமாலைக்க இரம தியாலிவைக் 
கா ணுமுப்புக்காசசாரச்சுண்ணமே. ௦1 

- இவ்வெண்வகை யமியாமற் மியங்கனதெனல் 

காரசா.ரங்கல்லுப்பி துமூன் றினாற் காணுமேவீரம்பூரஞ்சவ் வாதுடன் 
கூருஞ்சூடன்குருவண்டுகாபியுல் கொடு ரமானப்புனுகதுகால்வகைத் 
தேருமெட்டுவி தமறியா மலுக் ே தீங்கினார்சி லவா திகட் கூடியு 
மாரா தட்டமாயா?தீ தீதுமாடிடு மா குழுப்புவடக்கஞ்ே சய்வாமதே, 59 

.நான்மரைகளுமுரைத்த வுப்பமுரியால் 

மூப்புவென்பதெனல் 

பூரீருப்புப்பிரிதீவிபிஞத்செனிக் 
தேறுமேகடற்கல்லுப்புக்கடல் நுை 

ஊரீ ரானவருவெணும்வெள்ளைக்கல்்லோது 
கான்மறையுண்டென் ௮ுரைப்பதால் 

வேட சாமதிவிர்துவெளலும்பானமாம் 
- விளக்கனொங்கறியுப்பென்றமுரியால் 

. வாநீர்கக்கைவ ப ழுலைமுப் பூவே த 
வசனிக்தோமன்பத்தெட்டினில்வாழ்த்தலாம், 50) 

வயித்தியங் கூறு துமெனல் 

'கமலமாயிர தீதெட்டி தழ்குண்டலி 
கருணைஞான மாயிரத்ை தஞ் ஆரர்விது 

சமசசச்சடாதகா.ர ப்பிருணா லய | 

. தரை தயென்றன் சதுர்முகன் றன்ப த 
மமுர் தஞானவருட்பொழிசெக்தமி 

மகதி ் தியனருள்வள்ளுவன்வாக்கினாத் ற் 
திமுர்தமாம்ஈவரத் அன இக் தாமணி தீ 

தே?ிகன்ப தஞ்சேவடி போற்றுவாம் (0 

வைத் ் தியம்பண்டி. தீம்குமென2 மலதாய் 
வள்ளுவன்வசனர்தவாதுகா 

 ஸனுயித்தியம்சாமபாணக்குழம்பினா 
..... லோடியேகடலூழ்வினைப்பு க்கிடுஞ் 
சயித் ் தியக் தாண் ணூற்றாறுசிே லற்பனக் 

சாண்டி டும்பிகீ தீதம்நாற்ப தீ ் தெ ரண்டதும் 
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4... இருவள்ளுவ நாயனார் 

பயித் தெயம்ப.ரந்? தாடும்பலவிதம் 
பாவிகோய்கட்படுபடுமாண்டையே.. . 08: 

இராமபாணத் தயிலமீதெனல் 

'இசாமபாணம்சேர்வாளமதஞ்சுசே சேரியாமணக்உரஞ்சுசே.ராதலாற. 

சோமகாம்நிலவாகவித்தஞ்சுசேர் சுயம்பிரகாசம்புச சம்வித் தஞ்சு ?சர்ப் 

மணக்குபு ல்லாமணக்கஞ்சு சேர்பு திசெயாகும்பொ.ற்பாண்டம்புகழதா 

க கேமச்சில்லு சிகழ்.த்திடுஞ்சிப்பிசா நெத் திரேோாடுசிலைமண் மீணழு2ம. 

2செய் தசெம்மண்்ணுர்தயிருடன் தேரவுமயனம்மதுசீலையிற் 

சாலவுங் குழிதாக்குதீதபிலமார் தானெடுத்கன லாரியெடுக்கவுங் 

கோலமாம்சாமபாணகுழம்பிதுக் கொண்டு ?மயெடுகுப்பி தனிலிடு 

வாலை? தவிமல.ரடியேபணிர் தரலகாலச்,சபிலமிதாண் டையே, 03 

ப இராமபாணக் குழம்பு _ 

இராகம்-செள.ராட்டசம், ௮ இதாளம். 

பல்லவி 

அ இவிரச்சிங்கராமபாண மவிழ்தமிது?பா லுண்டோ தங்கம் 

௮ நுபல்லவி 

மதிவிளக்கியவிர்து மாலின்மலாப
ொ ற்பாதங் 

க இரவனொளிப்பிரகாசங கண்டாலல்லவோ
மோ௯ம் . (௮தி) 

ச. சணங்கள 

விதியின்பதியறிதல் விக் துவிட்டகுறையால் 
விஇக்குமுப்புமுடி ததால் வேழமைமுடிக் இடுங்காண். 

வாதியாவதுஞானி வாசிய துவசிய 
மவுன சாதனயோக வ௫.பமாகும்பிரகாச 

பதியுமிடைபின் கலை சுழியின் முனையிதுகாண் 
பாணமூன்றுரைர் காற் ட பலிதம்கற்பத்தினாலும் 
பலகலைகள்மொழிய யலையவெகுப்றைவு 

. பழமைகிதியுணானூ லுணர்வுதெரிக் இடுதற். 

பதமேகவிய செயலுங்கஇ . 

- பசமுஞ்சுடர் பணியத்து இ. (அதி) 64 
சரக்குகளின் விவரம் ர 

வாலைசூதமாழ் .... நேலிமனோிலை 

மாதுகெர்இவச்சி. 
பாஷாணமு- 

காலாாகுஞ்சவ விரமும்பூரமும் 
காடிக்கா.ரம்லெண ட துத்தங்கெவுரியுஞ் 
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 நிவரத்தின வைத்திய சிந்தாமணி 215) 

சாலவுந்கசை யானசரக்கித 
தானதுவகை ௮ஹ௮ஹஞழஙற! யொவ்வென்றொருபலஞ் 

சோலைவாழ்வன ப ட இ மாமயில்கிறு தமுஞ் 

சொன்னேனாண்டே ர ரர ச.ரக்கொன்றரைப்பலஞ் 

சுருக்குமயமதவி நருக்கன்சம்பதுகொண்டு 

தொடுக்குஞ்சட்டியதனில் மடக்கும்காலுசாமத்திற் 
றுரையாகவு மயம்ஈல்லெண்ணைச் 
சொரியக்கண லெரியத் பம் ... (இதி) 05 

சரக்குகள்கட்டும் பாகமறிய 

தகைப தீதுச்சரக்குந்கனியக் தனியதாகச் 
சாத் இடுஞ்சுருக்கர் தணலதா ன ருக் 
கசியக்கசிய௦ ியண்ணைக்கக்குவ _ களிம்பருங்காண் . 
காட்டினாலும்கிறு தங்கட்டும் சனவேகழாயப் 
பசியப்பரிபாஷைகட்பாடி னார்கள் மறைப்பாயப் 
பல.நல்களுமி க்குப் பகரும்பகரு தென்னும் 
விஜயநவரத்தின மெண்ணூர் திர்தாமணிகாண் 
வெகுவிசிதமின் னூலின் விரிவில்லாமல் வெண்முத்தாய் 
விள வதிருவள்ளுவன்-கனவிற்பூ ருவக்கியானம் 
விள ங்கும்படியுலகிற்-களங்கம்வ ராமலாண்ே மட 
விசிதப்படி வருகாளொரு-மி தீமிப்படிவருள்ராள்கசை, (௮இ) 

மயிற்றுதர் தனிலும்வாட்டெடு சுருக்குத் 
தீயிற்கட்டுண்டுசு,த்; தசை சரக்க துமாளு 
 மலெர்சனி அப்புவலை. கடனிற் பாரை 

- வழிரமெ னுமூவ; ர்காண் மதியினுப்பே விந்தாச்சு 
சயிலமெனும்பூநீர்காண் சத்திகாத உப்பாச்சு4 
தீரணிதனிற்கல்லானைச் தார்புயிலு .... மூண்டு 
கயிலை 2மவுஞ்சிவ காமியருட். பெருகுஞ் 
சயிலம்வாறுதியின் சமுசய மாண்டையே 

சரக்குகிரஞ்சுகுழிக் கலுவம தினிலிடு 
மச க்குமூன் அப்புமிடு முருக்கமயனம்போலு ன 
மைபார்பதமுன துப்பிடு-வாளபருப்பதுசெட்டிடும். (அதி) 

சரக்குகளின் யிடைபாகமறிய 

கொச்சகம் 

காடுக்குமீக்கல்லதனில் ராமபாணமேயரைக்கப் : 
போடுஞ்சரக்சேஞ்சும் பொடி தீதுமைபோலாகும்விதம். 
வோடுதள்ளிவித்தெடுத்து வோங்குமுளைகஞ்செடுக் த்து 
ஆடுஞ்சரக்கொக்கவு?ம வதுச்குசெட்டியான துவே, 09 
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ச்ட் இ திருவள்ளுவ நாயனார் 

சஸ்.தூரி காரோசனையிம் கரு இிடுமேகுக்குமப்பூ 
வஸ் .துபச்சைப்பூரமொடு வகைக்குவகைக்களஞ்ச 
இட்டமுடனமுப்பூவு மேகசரிமுக்களஞ்சு 

- அட்டஇசையும்புகழு மாறு இங்கட்காடிய?த. ன 60 

சுத்தஜலத்தால் அரைக்கும் பாகமதறிய 

கரிக்குருவைற்றுன் சமைத்துக் காடிவைக்கசசு த்தஜல 

மரிக்குருவிதாச்சு.துகா ணாரு தினமாட்டயி2ல 
பரியி துகாண்பாகமரி பாச்சுமுளகோ * டறத்தைச் 
செரிக்குஞ்சுக்குத் |] காணி கருஞ்சீ ரகநற்சீரகமே. 10 

கற்கவகைகள் விவரமறிய 
கற்கடுக்காய்கோட்டமொடு ஈன்னாரிவால்மிளகு 
| கற்கடக?க்கூயும் கண்டுபரங்கயுஞ்சிவகை 

_ வதற்க [மதுசதீதுடனே வாலுளுவைக்கார்கோலக 
தற்கமில்லா $ விளங்க தகானதைப்பொன்போல்வருக்?, 711 

கலித்துறை 
பொன்போல்வருத்துப் பொடிசெய்துவொக்கப் புகழ்மருக்தை : 
பன்பாய்த்தேங்காயி ன து3வாடுசுட்டு வரைப்பலக் தான் 
சென்பாய்ப்பனையதின் வெல்லம்விட்டோர்பலர் இரட்டியமை 
தன்பிணிசர ஏ வேலிப்பருத்தியின் சார்பிழிஈேத. 79. 

ஷூ 

பிழிக்தா.றுகாளும் கைசோ.ரலாகா பின்னிடையா 
வழிச்? தோாடுமூலி பெருங்கிழங்காவதி ன துரசம்விட் 

- டழுத்தியரைத்து மெழுபதமாகு மடவதனிற் 

ஜொத்கத்தீசற் பாதார விர் சர் துதிப்பது வே. வ ர 
குழம்பாச்சுப்பாகய் குப்பி சனிலிடுங் கூர்துவா 
யழிவில்லா சாமபாணக்குழம்பதுி நாட்டமெல்லா 
வழியோடறிர்து வவிழ்,தங்களிட்டும் வ௪னமரீ 
தெளிவாய சன்சொல்ல முப்பூவின்கூறு இரவியமே, 114 

அனுபானத்திடும் பாாமறிய உ: 

இசவியமானக் குழம்பிக்தகுன் றி தன திலிட் 
டி. ரவிமத்தத்து யிருரெண்டுவேளை யி௫ுக் திரிசாண் 

உ அ ரத்தை-9ததரத்சை. 
| தாணி-தாணிச்சாய், 
| ச்ற்சடகம்-கடுச்சாய் பிஞ்ச ' 
1ம.தி.சம்-௮.இிமதும் . 
6 விளள்சம்-வாய்விஎங்கம் 

. ஏ வேலிப்பருத்தி- உத்தாமணி, 
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நவரத்தின வைத்திய சிந்தாமணி ரரி 

மறலியுக்கூற்றுவன் குடியேறிப்போன வாரிதுகாண் 

கருகீடும்கோயக ளக்கெகக்கிரகங் கடற்புக்குமே. 19 

ஆமைசுரத்திற் கனுபானமறிய 

ப வெண்பா. 

ஆமை சுரத்திற் கழிஞ்சுயிலை பரித்து 

. தாமேயிடிக்துரசம் காட்டினா-லாமைசுசம் 

இஞ்சிச் சுசசமதி லிட்டு லவொருகுளிகை 

- அஞ்சிப் பயந்துவிடும் பார. 10 

மூன்று இன மிரண்டு முட்டி விடுங்குழும்பை 

வென்று விடுமே யவிழ்தவேக-மூன்றுஇனம் 

நாய்க்காச்ச லோடிவிடும் காவ.ரகதி யேகிவிடும் 

வாய்க்கா தெரிவுசுரம் வ.ரா 17 

-வாத்சுரத்திற்கனுபானமறி 

வாதசுரமதற்கு வால்மிளகுசுக்ச£ரத்தை 

விதமிைவெதுப்பிவிசாககிடை--வாதசுரம் 

நாழிக.ரசத் திலிடு நாழிக்கொன்ராய்க்கனலில் 

வாழிசுரஞ் ஐர்நிவிடும் பார். 19 

வாதஜுந்நி பித்தஜ.ந்நி மாதவிடாய்ஜ.ந்றி தீருமெனல் 
சுரசமதிற்குழம்பு சூட்டி விடுமேதிரிகா 
டசையுஞ்சுரதோஷ மதுமாருஞ்--சுரசமதில் 
வா.தஜந்நிபித் தஜ்கி வர்நியெனுஞ்சே தமஜக்கி 
மாதவிடாய் தந்நியும்போ மத்து. 70) 

பித்தசுரத்திற்குக் குடி நீர்பாகமதிய 
பித்தசுரந்தோலம் பேதித்து மேயணுகில் 
வைத்துவிடு முருங்கை மாவிலிங்கு--:9,2,த௬.7ம - 

ஏ யெரிக்குங் 9 கொடிவேலி யிஞ்சியஞ்சுமேசுரசம் 

குருக்குடு ததக குழம்பைக் கூறு, 50 

ன ச பஞ்சசுரத்துற் கனுபானம். 

பஞ்சசுரசம் பாணமொருகுன் றியிடை 
. யஞ்சலி னதேதன் விராகனி டையரிவித்துட்--பஞ்சரசம் 

௮வுஷ் கமகதைக்குழைத்து வான தரிகாளிடவுங 

_ சவுனமத பேதக்குங் காண், ன தது 81 
- ஏயெருச்கு-யெருச்சன். 8 சொடிவேலி-சித் இரமூலம், 

* 
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88... இருவள்ளுவ நாயனார்: :: 

பேய்ப்புடலுர் தா அவளைப்பிரமியாடாதோடையும் 

தாய்ப்பாகலுக் துளசியாறுமே--பய்ப்புடற்காண் 

. சட்டி தனிற்கருக்கு ஜலமதனில்காழியிடு . 
"கெட்டி மிளகுசுக்குக் சொம்பே. ஆ லப ட... 89. 

இரும்புகடுக்காயுடனேகேளுக்களஞ்சாகுமிடை 

- இரும்பு தனைவெ துப்பிசெடி.யபொடி--கிரும்ப தனை 
் யிடித்.துஜலமதனிலினியசனல தனில் ன ட 
' வடித்துசகுரசமதைவாக்கு, 1... 88. 

... சுரம்ஜந்தி குமரகண்டவலிபாரிசவாய்வு தீர 

சுரசமதிற்குன். றிகுழம்பெமத் 
துருச,தாகத்தாடுத் இிடுமூன்றுநான் 
வரிசையாயிடுமாலையுக்காலையும் டு 

.... பரவசமிதுபார்த்துகொடுத்திடே. 94. 

் ் கரலனில்லையெனல் ன 

வேறு கட்டளைக்கலிப்பா . 

கொடுத் தடச ரஜன்னிகுடோ சம்போங்குமரகண்டவலிபாரிசவாயுபோ. . 
மடுத்தடக.றிகாளிறு?வளையு மனுசரிசுரசம்கள தின்குணம் [லைகாண் 
பெடுத்திடும்பிணி கோய் தனக்யேர் இடப் பின்னிடைக் இடுபித்தமுமில் . 
கடுத்திடும்கனற்காசிவிட்டேருமாம் காலனில்லைவினைப்பயனில்லையே, : 

வல்லை வாயு மகோதரம் சூலைநீங்க இதற்கெதிரில்லை 
இதல் வயிரக்கல்லும் பிளர்திடுமெனல் ன சோர 

இல்லை?யசாமபாணக்குழம்பினாற் நில்லைகாய9ச்சேவடிபோற்றியான் .. 
வல்லைவாயுமகோ த.ரசூலையு மில்லையில்லையி துக்கெ திரி ல்லைதான். [திடு ட 
சொல்லச் சொல்லச்சுடாமுப்புமூன் றினா கல்லெனும்வயிரக்கல்லும்பி 
மல்லற்போமறுபத்துகாற்பருமேகொல்லுமுப்புகுருஎன்.றறிர்தி$ே, . 
ண ரர வேழ முடுகுககி . 

- குருவிதாற்குழம் பானவார்குன்.றிடை : 
். கருவிதானுக் கல்லுப்பதுமோரபலம் 

விரிவில்லாவன்னக்காடியிலுப்பிடு 
. தீருகவேகரைத்தாகுர்செளிவதே, 8... 

தெளியுநீரிற் சிறக்கப்பணவிடை 
வளியாக மைபோலுங்குழைத்இடு 
களியுமேபிணி சோய்கட்பரக் இடு ன சக ட 

மளிவ?ேஅ வபரஞ்சியாண்டையே; ஜூ. 
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நீவரத் நின வைத் திய 9 ந் தாமணி 90 

“வேகக்கடுப்புக்க வனுப்பானமறிய 

. கட்டிடுங்கனல் வாயுவுமெழுப்பிடும் 
சுட்டிடுஞ்சுடர் நீரது போல்வரும் 
மட்டிலாமது வெனுமேசலம் 
கெட்டி ட்டேரி நீர்கடுகும்வாயுவு ம. 809 

வாயுவுசேரில் மதநீர்சுவரிடும் 
பாய்தலில்லாப் பழக்கம்போய்கெட்டிடும் 

_ தேயுவன்னியுஞ் சிக்கிடுங்காறறினால் 
மாய்வதில்லை மருதந்ததுகேளு2ம. 90 

ருமரகண்டம் குடல்வாதம் சூலைசச்சுவாயுவுதமாகம் 

நீஙுகுமெனல் 

ட களுமாகாசக் கெருடன்£ ழம்குநீர் 
வாளலாமதுர . சஞ்சிவியிலிடு 
தூளதாகுஞ் * தரிகடுதன்வகை 
யாளலாஞ் சுரசத் திலடக்கமே, 01 

௮ட க்குமேசாம பாணக்குழம்ப த 
லடங்குமோர்பண மாமி 'திடையதுல் 
கொடுக்கும்கோய்தனக் கேத திடுமஞ்சுகா 
ள டக்கிலாவ இ காலையுமாலை2ய. 02: 

குமரகண்டன் குடல்வா கஞ்சூலைபோ 
மம்ரசோகை யத தீவுஷ்ணம்ே பார் 
தமரகத்தொடு தசைசச்சுவாயுபோஞ் ப 

சமசசதேக சவுக்கியமாண்டையே, 03 

ஆனைவாதம் அசுவவாதம் நீங்கும் 

| இதால் 94ம் பற்பமாமெனல் 

-ே வறு சட்டளைக்கலிப்பா 

ல்காசகெருடன்௫ ழங்கான் தா லானைவா தமசுவத்தின்வாதம்போ 
மாகாசகெருடன் இழங்காவ தா லனே ககோாய்கடலைகடற்புக்கிடு 
மாகாசகெருடனொருவா ண்டு 2ம வருண ன் தன்முகமானபின்சூ ர்ணர் 

மாகாசமகாமேருமறியலா மறுபத்துகாலு2பரும்பற்பங்க மீள. 04 

. உ இரிசடுகு-சக்கு, மிளகு, இப்பிலி, 
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90 - திருவள்ளுவ நாயனார் 
் நிலவுப்பே வீரமெனல் 

வேறு முடுகு கவி 

 பாரையுப்புப் பளிங்கதுமாயிடிற் . 
காரச்சுண்ண௩ சன வேகம்காண்கிலீற் 
சா.ரமென்றச் சமுசயமாமிது 
வீரம்வீரம் வெளிூலவுப்பே த, 3 

பஞ்ச நில மறிய 

நிலவுப்பஞ்சினில் கோரமையுரைப்பதாற் 
சொலவும்வாரிக் கார்மேகக்கருவியாற் 
றல மேமூல்லைக் காடாவ தும்வாய்த,ததால் 
நிலமும்நெய்தல் நிசாமயமாண்டயே, 00 

மலைக்கற்குறிஞ்சிவாழ் மாமலைச்சார்பிலும் 
_ வலுத்தகாடு மருதலைத்திலுக 
தல.த்தில்மேவு முவர்கிலநந்தச்சுரம் ' 
நிலைத்.தரந்நிலம் கேர்கல்லெடுப்பதே, 01 

௭ ந்தநிலமேனும் எழுபிறப்பே வேண்டுமெனல் 

வேறு கவி ட் 

ஐர்.துகிலமேழுபிறப் பெர் கநிலமாக : 
லி திரகிலவுப்பரிய யெக் தநிலங்காண்இல் 
வி) தவனங்கற்களது வி௮ஞ்சலமூறு ப 
மர்தலவணம்புனலக னானைகல்லிதாண்டே, 08 

உப்புபூர்க்கு மிடமறிய 

பேர்கண்மலையாறுநதி யோர்கரைகடோரு 
மேவர்களவனகாடுருவர் பூர்ககுகிறவண்மை 
தார்புவியிலுப்புகளற் ஐன்னிறங்சொக்கதுபோல் 
நீர்பெருெட்டம,ாய் நிற்பதுகாணுப் பே, 99 

உப்பின் வடிவமநீய வேண்டுமெனல் . 

ப குமபல்கும்பலாயேே ௧௫ கொக்கு இரட்போ லு. 

கம்பிகம்பியாய்ச்சிலது கல்லின்மணிபோ லும். 
ர்ம்புதலுமாயுவர்த நாடதிலுமுண்டு ... ன 
லம்பிலைகாண்சூழ்ரதுமதி யகிலம திலுன்டே, 00 
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நவரத்தின வைத்திய சிந்தாமணி 81 

மாநிலத்தில் உவர்விளையுங்காற் சிவசுரூப,ந்தோனறு 

ப .. மடூமையறிய 

வேறு முடுகு சந்தப்பா 

மாநிலர்தனிலுமுவா
கட்காடஅவு மதியினுப்புவளர்ம

கிமைகா 

லூிருப்பதுருவொளிவு தன்ன நிய யுவர்கட்சூழ்ர் தும த
ியூசாம் 

வாகிலுண்டுகளர்வாரிபோவ முன் வக்துகாடி.மதியூண்டுமமே 

தோணிற்சத்தவசுரூபந்தல்சுரூபர் தோன்றுமவ்விடமிருப்ப2௧. 

நாதவிந்து நீரால் உப்பு சுத்தியாமெனல் 

வேறுகூறுசிவவிந்துவு றபகமு மேலு ங்கே ழும்வளாகா தழுவ. | 

கூறுதோறுமிதுமபாலு இப்பதெனி லுணர்வி.ராய்வ துவுங்குப்பியிற 

றேறுகாரமொடுசாரவி,ச்ையெனிற் சிவமுஞ்சத்திசச தகை்ஷைகாண் 

வாறுநாடியரைவ துஜலம்படி யில் மாரிமாரிதசைவைத்திடே. 102 

ஆனைக்கல் தசதீஷையானபின் பெருமைய றிய 

வேண்டுமெனல் 

வைத்இடும்பலமதஞ்சுநேர்மையிடை பாறு இங்கடதின் காடியில் 

மைத்துமேவிதசகைஷ தன் றவியில் வைத்து 2மதெளியநீரதை 

முத்துபோல்ம இகீர்பீ ங்கான்றன்னிலிடு மூலமிர்தரவிமுகமதி 

லத்துயெண்ணையதுவானைக்கல்லின்குண மருமையாச.திவர்யோகியே. 
பூநீர சுத்தியாமெனல் 

ஆனைஃகல்லுவர் தனம்புவிதனிலு மரிதரி துவெகுவ இசயங 

கானகத்்இிலுங்களர்கட் £காடியஇற் கல லுப்பாவதுவுவ காண்கிலார் 

வானடத்தபுவிசாதசத்திவளர் மகதலமதுரூ ழ்வட்டமாய்ப் 

பானசத்தி பூரீ ருப்புவஞ்சுபல மாகபாகம துவாண்டைய. 104 

உவர் நீங்கும் விபர மறிய 

நீரரைப்படியிற்பூரீரிட்டுகளை நின்றுகாட் தினமுழன்றுதான் 

வாறுரைத் தபடிதெளிரீர்வால்கி மருபிீ. லகான் றன னிலிறிவாரிநீர் 

சேறுசைத்தக இர்முகவன்வாலைரவி கேர்மைபாக,ச௪ த்தா 
நாறுரைத்தவரலாறுசத்தஜலம் நாடிடுமுவர்கணி ௰க2ம. 10) 

களர்நிலத்திலுவர் சுத்தமானவாரறி 

நீங்டுங்கடரி லுவர்கட் பூற்கும்கில வுப்புகல்லெனவும் ககெழுவார் 

வாங்டும்புன லுமாமதியின்ஜலம் வழலைகாதமெனுஞ்சத் திதான் 
பாங்குடன்புனலிராதஞ்சூழ்ச்துவுவற் படர்க்துசண்ணமதும்பாரில்வா 
ழாங்குசு,த்தகளரா திதங்களுவ சான தன்மய 2மயுணருவாம் 105 
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82.௮ திருவள்ளுவ நாயஞர் ௬ 

களர்நிலத்தில் ஜலஞ்சொரியும் விபரமறிய 

_ சத்தமாமதி தக்களர்கிலக் தனிலுஞ் சோருமேஜலநீ ரருவியு 

. மித்துமேவிபுவற்சாரமாவெளர் வே, தமாமறைவிளங்கிடி.ற் 
சத் சமேழுகளர்நகித்தமேவிகு. தார்புவிகளரிக்நிலமெலாம் 

.. வைத்தாரீசனுவற்சாரவித்தைத் திரு வள்ளுவனுறை.நூலுண்மை2ய, 

.... உவர்பூர்க்கும் பாகமறிய . 

' உவற்புகியெமேல்மண் ணுலாவிபுரு வாவெள்ளைகிறவுப்பதாய்க் 
- தவர்களேதுவுவற்சாரமேயதீ.தத் தவளமாம திபூர்க்குமாங் 

- தவர்கட்கோடியதுசைப்புமில்லைக் கசிவில்லைல்லஜலங்காண்கிலா 
ருவர்நில,த்திலொருஜாண துக்குட்ரிவ முலகோர்சொல்வ தினியூ£லே, 

உனதுள்ளஞ்சுத்தியாகாமல் உப்புசுத் தியாகாே தனல். 

உலெ்சத்தஜலமொன்றுமில்லையன துள்ளஞ்சுத் திசெய்யவமுர்தமா 
முலகெல। முழுது2?மபடைத்தவர னுண்டுமாரக்கண்டுயான் 

கலகலத்துவிழிமுவர்கட்கைப்புவிடல் காரசாரமிதாற்கட்டிடும் 
வலுவலுத்துவுவற்கசியுமெண்ணைவிடும் வாரியுப்புகடற்பாரையே. 

- இராமதாதபுரத் துலவிலுள்ள ஜோனகரரிவாரெனல் 

கரைக்குள்ளாமதில்ராமாதபுரங் கா ணுமக்கடலிற்கடிகைபாற். 
லா. ரவுக்கடலிற்2பாயெடுச்குமவர் போஜனகற்குவழி3 தான் விடும் 
வாருவார்களெனில்மு த்இசிப்பியது வாரும் 2பா துகடற்பாரையு 

தேருக்கல்லில்ஜீவர த் தினம்பசைச் செங்கதி ற்படவெண்ணொளிவதே, 

றூன்றுமொன்றாகுங காலமறியே வண்டுமெனல் ' 

ஐப்பிசி புமதுகார் த்திகையளவி லண்டரண்டமிருகூறினா ன 
அற்பகங்களெலும்வன்னிவாயுவுஜல மூன்றுமொன்றுருவ தாகிடு 

கற்பவாரிகடல்நீரிற்பாய்ந்துகனற் காற்றுமாமழையுங்கறுதினாுற் . 
சொற்பமல்லகடல | தி,தங்களு 8ம சூழ்ர்துவாறுசெழலு2ம. 111 

வாயுவத்திஜலம் மூன்றால் தயிர்போலுரைந்து 
வுப்பாவதெனல் 

சழ.லும்வா யுஜலம்வக்கிழான் றுமலு சுழன றமுர்தத் தயிற?பான்றதாம் 
வழலையுப்புவெளுர்வாரிகட்டிலினு மலைகட்போற்கடலில்வாசமாம் [ழ் 
பொழு தறுணன்படவுன லு ங்கட்டியது புவிபிற்சித் தெடு த. தனை வர்வா 
முழலையஞ்சபலமுப்பெடுத்துணர்த ஓட்டும்பாரைகுளிக்கல்லி2ல. 

பாரையுப்புச த்துசெத்துசுத்தப் பாரையாகும்விபாமறிய 

பாரையுப்புக்குளிக்க்ல்லினி ற்பதனம் பாச்சியாட்டியெடுகளியதாய் 
வேருபாண்டமது இல்கட்காடியினில்' விட்டொருப்படியுமேவிடிற் . 

தணிவு ஆது ழை வைக. *ண்ப் 
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காரம்பூரீர.துபலமும்ப,த்
தனவும்' கறு துமேகரையு

க்தெளிவதாம் 

விரமாகுந்திரிகாளும்வைத்2களிவு 
வேண்டி யஜலகீர்காணிடே. 119 

கண்டடீர்கடஇற்பாறையஞ்சுபலங் காட்டி.வன் விதனிற்காச்சிட 

சண்டியேவருதற்சுவரும்பாகமதற் ரூட்டிடுவிர்குளிக்கல்லி னிற 

றுண்டுதுண்டுவெண்.தாள தாக்கிய திற் சூ.தில்லாக்கறு,சன்னாலெயு 

மண்ட$ீர்விடவுமாட்டி சாமமிருவருணன் றன்முகம்வைத்தாண்டையே, 

வைத்தருணன்முகம்வட்ட?வாட்டிடு வாய் தனசக்கொருமேலோடுகான் 

சுத்தமண் தடவிசிலை2யழுபுகட் டொர் தியேகவசவ லுவெனி 

ஐத் துநீர்விடுங்கொல்லீன் றன்குகையி லன ற்படமிகவுஞ்சாடினாற்
 [ய 

சத்துசெத்,தவிடுஞ்சுத்தபாரையெனுஞ் சித்தர்சோன்னமறைப்பா
ண்டை 

வெவிந்துநாதத்தின் விபரமதிய 

சித்தராலுமறைப்பொருள்கட்காண்பெ னுந்தேவியுப்புவற்சத்
திதான் 

வித்துவான்புனல்மதியி னுப்புவளம் வெள்ளைக்கல் லனவு?மருகாண் 

சுத்தமானசிவகெங்சையென் பதுச் சுட/கட்போலவும்பிரகாசமா
க 

கற் றபேர்கட்சிவவிர்துகா5மெ னுங் கரு துவார்கள்வெளிசெண்ட தே. 

பாரையுப்புச் சுண்ணமீதெனல் 

கரு துவார்கட்கடற்பாறையுப்பெனவக் காலியான துவுங்கா ற்றினால் 

விருதுசுண்ணமிதால்2வை தகோடியிதில்வெண்டிளிஞ்சி?லனும்கீ ரதா 

லரிதரி துமுன தில்லமேவிவரு மன்னைசு த் தஜலநீர்படி 

துரிகமாயதனைபிங்கான்குப்பிகனிற் சூட்டி யேவிரிரீர்ஜலம?த, 1171 

ஜலத்தைப் பாதுகார்க்கும் பாகம இய 

ஜலநீர்சு தீ தஜலம்நீர்விடும்நி மூலிற ஜலமேற்தூ௫ிபடியாமலும் 

பலமதாயொருதன் மண்டலர்தனில் பாச்சியேவிடுவீரானபின் 

- விலமுமேவிஜலமேலுமேவயி.ர வச்சிரக் தாடுபோலவுந் 

தீலமேயுப்பும இச இரனெளிவு சற்குருவின்முறையாண்டையே, 113 

அயிரத்தஞ்ஞா ரில் இ ந்தபாகம்பாரக்க வேண்டுமெனல் 

குருமுனியருள் தன்கமலமும்பணிய கோடிகோடி து இிசெய்துபா 

ரருணமிகுந்ததிருவள்ளுவன்மொழியும் வசனமாயிசத்தைஞ்தூரினிற் 

றிருமிருர் தஈவ..ர தமெண்ணூரி தின் செய்திகாண்பதுவுர் திரையில்லாக 

கருவினுப்பு விதமூன்றதுஞ்சமனாய்கவியவொவ வான் சராருபலம 2௧. 

கவியவுங்குளி தன்சு லஓுவமாம தனிற்-கருவி னுப்புவிதமுன்ற த 

.மவியசு த்தஜலக்காடிவிட்டொரு மார்க்கமாமயனமவரு கலிற 

குவியசூடனொருபலம தற்கினியக கூட்டி கீ.ரதுவிட்டாட்டிடற் 

பலிதமாகும்ப தமாய்வருதலிதுப பார்த்தெடுவிகன் பிலலை2ய, 190 

101260 3 ௩௦19 1/8 ௩௨5௨௭0 பட0எர௫ு 



94. திருவள்ளுவ நாயனார் 

வழிய தற்ினியவட்டவகோட்டினில்வை வைத்துமேல்மூடி தனோட து 
தீழிய?லைய தில்மண் ணுமேழுகிதர் தடவியுமருணன்முகம்படக் 
கழிய * சாவற்பிடமாறியான அபின் கவச 23மவியெடு த்தானபின் 
னவியசுண்ணமதிவேகமாமதுவு மாறியான துபின்னண்டைய, 191 

ப காரஞ் சேர்த்தாட்ட 
ஆரிசுண்ணமெடுத்தாட்டவுங்கலுவ மருருத் தியருளெய்தவும் 
வீரம்பூரக்குருவண்டுநாபிய ம் விதம்வகைக்குக்ர்களஞ்சோரிடை 
கூருசண்ணமதி£லார்கலக்கவுமே கொண்டுமேவிடிசவ்வாதுடன் 
காருலாகிசி ச, சண்டகீர்விடுமே ஜாடிடுவிர்ச்சதுர்ஜாமமே, 199 

- ஆசையைப் போக்காவிடில் அலகாலவிஷக் 
கல்லறியப்படாதெனல் 

ேவேறு எண்சர் 

ஈாலுசாமமிருகா லுங்கூட்டியரை நாடிரிம்பழநீர்க்காடியும் 
கானிலர் தனி லும்குக்டெ தீதின்கரு காதம்விட்டுவிடும்விர்.துகாண் 
பாலருணனபரியிதழின் பூவிரசம் பாகமாகுமிவைபாச்சிடி ற். 
பலகோடி கோடிவிதமாகலும்புகல பாடுபட்டுவுழைப்பார்களோ, 199 

வேலுமாமயிலுமீதிலும்கடன விஏதூத்திரகவவுப்புவால் 
வேசசான்மறையுமான்வாரறிதற் பேசாபேதமெழிற்க றுகா 
ஜலகாலவிஷுமாளைக்கல்ல திய ஆசாபாசமதம்போக்இனால் 
மலுகாலுஞ்சரியாகவஞ்சமனய் விட்டுடனுவர்சன்க்ஷாரமே, 194 

௯. 

உவற்சார நீர்விட்டரைக்கும் பாகமறிய 

முவறு நாற்சீர் 

உவர் தன்மேலும்படாமண்ணின்சாரம துமண்ணினாலா பூவாறுக ப் 
அவற்சாரமேயொழியவுப்புவான அவு மொருகளஞ்சியதி றபாச்சினால் 
 வுவற்சாரநீர்படவுமூன்.றுமேயருவி பூடுருவிஜலங்தோன் நிடி 
அவ சானமீ£ஜலமும்விட்டுஜாடியொரு சாண்முழுதுமசையாமலே, 193 

. பூடபாக விவரமறிய 

ஜாடிமாமயனம்வருதற்பாசமது தனியஙின்றுவிடுகாமலுக 
'தேடியோடியலையாமலும்பகலிற் செய்பதனமிதைபில்லைசெய் 
வாடிடாவருணன் ரவிமுகம்படவும் வாட்டிசுக்கதுபோல்வாட்டினால் 
நாடிசில்லதுவு'2மழுஞ்செய்துரவி காள் கன்வைக் அபுடஞ்1சாவ?ல,. 

உ சாவல் பிடம் - 10-வெருவு, ன க டட. 

* சளஞ்ச - 1 விசாசனிடை, 
1 சாவ்ல் பிடம் - 10-யெருவு. 
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சாவலானபிடமேவியாரியபின் ரன தற்கவசம்போக்கிடு 

வாவலானூரிதாபமாரிவிடு மானைக்கல்லிதன் சுண்ணமும் | 

காவலாய்ப்பதனமேவிடும்பரணிற் கரு திவைத்துகணப திதனைப ப 

புவனைகுண்டலியின்கமலபாதமலர் பூசனை க் தாழு தபணிகுவாம். 

சுழிமுனை பின்கலை தியானமதிய 

முனைசுழியின்வன்னிடைபின் 2மவுகலை முதலெழுதீதகரமூல 2ம 

கணைதொடுத்துவிடும்வாசிவாசியணற் கருணைமேவிகலையூ தவுக 

இனமுகாள்விதவிராடி மூன்றுவிசைச் தியானமுவவுமெனஜெபி,5 இ. 
மணையிச.ற்குமருவடிதொடுப்பதிலை யருகில்கன்றுதொழுதங்கமன. 

துரிசுச்சுண்ணமறிய 

தொழுதுமேவிகுருமுப்புசண்ணமதிற் மொ5தங்கோடிவிதத்தொழின் 
முளைப், பழுதிராகொருகன்பலமிகாகுமிடைப் பச்சையானமயித்றுத் 
தமு,முழுதும்நாடிகுருமூப்புகாசிடையி ல்முத்து2பா லுமிரீர்விட்டிழை 

எழுவிதப்.9றவியஅி,தகார மி௫ யிதனிற்றுட்டி டையுமூட்டிடே, 190 

ஊட்டி டுமிரவிகன லும்வி சமூக முறாவு 3? மறபடவுமொளிவதாம் 
வாட்டியோரிலையின்றாமரை மயனஞ் சாடி தீ.2தபுகல்விரங்ஙகனே 
சாட்டிமேற்கவஞ்செய்து£லையெழு வாலைதன் ரவியில்வை ததடு 
நாட்டிடும்பிடமும்.ராவில்காடும்புவி ஈன்ற தாகும்பதநல்குமே, 10 

சூதபற்பமதிய 

பதமிலங்கு ரீ கவு தாரியாமெனி னும் பார்ததடுப்பிடமுமாரிபின் 
ன சமதாம்பசுமை?மனி 2பாயவெளுமை யதிதசுண்ணமடவாய்வ ந 
மிதமதாய்ப்ப தன மிட்டிடும்பர ணில் மேவுஞ்சூத.ரசமாத்ணம் 
விதமதாயமுர்தபற்பமாகுமினி மமலுரைப்பமிதாழிற்பதனமே, 1891 

ட 

 சூதக்கட்டு முறையரிய 

அரிசுபற்பகுருச்சுண்ணம்.ராகனிடைச் சூகமாவதொருபலமிடை 
வரிசையாகவுமிநீரில்மா்த்தனமும் வத் தவதகதின்மேற்பூசிடு 
முரியுஞ்சாமமதி றகவசஞ்சாடிடவு முத்து? பாலதுவுமட்டையா 
மரனுமாலயனலுவகூடியற்பகம தானவாருகசங்கட்டு?ம, 139 

கட்டுஞ்சூ.த.ரசம்வட்டு2பால்வரு தற் கண்டைடுத்து மமழுகானதைத் 
துட்டுபோலுந்திரு 2மனிமூலியரைத் கொர்தியுமபன வசமுக் 
தீட்டுமேலுமூடி மமுமேலுவலு சாத்தியேவிடுவிர்க இர்முஃம 
வட்டுமமலகலுமூடிசீலையெழுமண்ணும் பூசிவளஞசெய்திடே, 193) 

போனை வருமை கொண்டை அவைது அதது கு. அறா. கக கை 

$ சவு தாரி - 1-யெருவு, 
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இரும்வியா திகள் விவரமறிய ப 

செய் திடுங்கவ சம்ரவிமுக த்தினிலுந தெளிய வை த்துசுடர்வி சவும் 
பழு.திரா இனி * வ.ராகந்தன்பிடமும் பகாவீர்பாகமதுநீரிடும் .. 

... வயதுகாணதிதவேதைகோடியிதில் வாயுபித்தமருஞ்சூலைபோல் 
கழுதுமேகவினைகறணிகங்களறுவ் சன்னளூலைவிடுங்காண்பிரே, : 194 

சூலைபுண் மதுமேகம் வயர்விம்மல் வாந்தி 

நீஙறுகுமெனல் 

சூலைபுண்கள்மது2மக?மகவெடி சூதகத்தினுளவாயுவபோ 
.. மாலைதன்விழிநோய்வா தமோடுவலி வயர்தன்விம்மலிடுவார்திபோங் 

கரலைமாலையிரு 2யமுநாள 1 கணிதங் கண்டதுண்டமதுவாகிடும் : 
- வாலையாகும்பதினைந்துசூலைவிடு மகோ த.ரங்களறும்பாரி2ரா. 195 

தமரசகவாயவு தனுர்வாசம் விப்புருதி நீங்குமெனல் 

பாரிலோடிவிடுஞ்சூ. சபற்பமிது பருமருசியிடைகெய்பலம் 
வாரி2யவிடுசல்வாயநீர்குன்மமது வயர்வலியுந்தமரவாயுவுபோய் 

. காலிலநோயகலுமஞ்சுகாட்கெடுவு.கலுரகத்தினுளவாதம்போ 
மேருவிப்புரு தியிச்சாப,த் தியமிடு மிவையறிர் துரைபண்டி தார்களே, 

_ - குட்டம் யீ க்ஷயம் குன்மம் நீங்குமெனல்' 
குட்டநே1யகலும்பக்ம்பற்பம.து ன க 

5... ர் குன்றிதன்னிடைகொண்டுணாவீராய்ப்... 
. பக்ஷமாவிரேயமுர்தங்கடன்னிலுணார்ப் | 

.. பாச்சும்காலுமிருவேளைசா 
நிகியம்கட்கயகாசமீளையத 

. வவ்வுடலவிட்டேகிடுல் 
உ கட்டோயகலுமட்டகுன்மம்விடுங் 

_ ட, கண்சட்காணாகடற்புக்குமே, 197 
கடலி ற்புக்கும்வினை கண்கா ணா? தாழியும் 

... கருதினோ மவுழ்தங்கணடுபாத் 
_ குடலிருக்திரை கரைகளோடிவிடு 

் மூடலிோய் பிணிகண்மாசிடு 
மடம்கிட்டேகு மறுபத்துகாலுசரம் 

வாழுஞ்2சத்தும மிருபச்சொன்றுக் 
திட்வன ககடொருங்கன மிருப்ப அவுக , 

_ தார்புவியிலும் வான்குமரியே, 158 

8 வராச பிடம்-பன் நியுயரம், 8 ் 
ர்கணிதம்-சணச்சு, 
( குன்றி-குண்டுமணியிடை, 
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வான்குமரி திறுதமறிய 

* வான்குமரிவாலைமா து.ரா தஜலம் வாங்கடீ ர தின்சோர்வானு$ற் 

றேன்பொழியுமதுபானசூதரசச் ே தவராலெனினுஞ்செயவம?சா 

யான்புகலுமாதுகா தநீர்கனிலு, 1 மாவின்கிருதமாட்டுப்பாலது 

சானகத்திற்கருநொச்சியின் ரசமுல் 1 கற்பூரத் தின்வள் ளிரசம3த. 

அுஞ்சுங்கூடிவகைக்கஞ்சுமஞ்சுபல மந்த$ரிற $ பஞ்ச தாரைகொண் 

டஞ்சுமேகசரி 4 தாரையொன்றுசரி யாறும்கூடிவ்கையதுசரி ' 

மிஞ்சொணா.துயிடைப்பஞ்சபாணமிது மீரி இம்பிணிகளேகிடு 

மஞ்சொணாதுமருந்தஞ்சொணா துவினை யானைமும்மதம்கடுங்கு 2ம. 

- அசுவகெந்தி சூரணமறிப 

| ௮சுவகெந்தி | ] வேற்கொம்புவால்மிளகு 
யானைத்திப்பிலி 0 யரத்தையும் 

பசுவமாக்செரிசமன் () களஞ்சியிடை 
பாச்சமஞ்சு விதப்பாகமாய் 

- திசுவபாலுஞ் சரியிடையிரண்டுவித 
்..... கேருங்கூ ரதுவொன்றாகிடிற் 

... பசுவங்குன்றி யிடைப்பாச்சிபக்ஷமிரு 
பாலித்தேதினம் பகர்ந்திடே, . 141 

நரைதிரை நீங் சொர்னசித்து விளயாடலாமெனல் 

இர்தவிதமொருபக்ஷமுண்டுவா யிச்சாபத தியமொருபக்ஷமா 
மந்தவிதம்வரும்பதிதுமண்டலமு மான தாலுமகரை இரைகட்போஞ் 

சுந்தரங்கமெனும்வீர தக் துவமுஞ் சொரனசிர்துவிளையாடலா 
மர்தமென்ன ரச் ?கோடிகோடிகளங் காடும்வேதைகளனேகமம, 143 

தாரபற்பத்தால் குன்மக்்யங்கள் தீருமெனல் 

வேறு முடுகு கவி 

வெந்துபோம்வினைத் சாரபற்பங்களாற 
கொந்இயேவிடுக் குன்ம-£யல்களை 

ச வான்குமரி-சற்றாமை, 
ஆவின்௫ருதம்-பசுசெய், 

| சற்பூரத்தின்வள்ளி-சற்பூரவள்ளி சம், 
8 பஞ்சதாரை ஆவினெய், 
4 தாரை-பஞ்சதாரரை, : 
॥ ௮சவசெர்தி-௮முக்கினாககிழங்கு, 
நீ வேற்கொம்பு-சக்கு, தி 

௮ரத்தை-சித்தரத்தை. 
். (0). சள்ஞ்ச-14-விசாசனிடை, 
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.. சொந்துபோம்பலம் வெர்.துநீராூடு 
மிர்தவாறுரை யா. ரறிவார்களே, 149 

நாதவிந்து விளைவு விவாமறிய 

தந்தை தாயொடு காதவிந்தாகுமாய் 
.. வந்துமேலபி வாச்சுதுமூன்றுப்பா 

லெர்தகாடுவென்றே சிலர்தேடுவாற் 
றந்தைராடுவற் முன்விளைவன மே, ட்டு 

அறிந்தவற்கு கூணத் திலாமெனல் 

வன சீதிலாயர்து வகைக்தெளியாற்கிலர் 
ஜெகத்திலெக்குர் இருக்கூத்தாய்போச்சுதுப் க 
பண த்தினமீதுப் பள்ளிகொள்ளுமாலினை 
சஷணத்இனின் மறிக்கோர்கணிலச்திலே. 140 

_ மரயகை நீங்னெவர்கட் இப்பூடுகுறி தோற்றுமெனல் 
மன தீதினாலறிந் தாலன்ன மாய்கைப்போம் 
வன த.திலெங்கு மப்பூடுவனாந்திரல் 
குணத்தினாலுங் குறிகண்டறிவரோ . 
இனகதின்வாரரறி யிர் திரியகாதமே, 140 

- உதகநாதத்தயிலமூவர்பூவால் அறு திஙுகட்காடி. 
அமுரி, கள்ளு, பான நீர், வாமப்பால், யாவுமாமெனல் 

வே முடுகு சந் தப்பா ப 

சா.தமென்றதறு இங் சட்காடியது சாள்கடோறுஞ்ஜெசமா இதம் 
ஈ.சமென் ததிதுபானமென்றுஞ் ஜகா தமென்றமுரிகள்ளுதர்ன் 
வாதமிக்.த௫௪ரச்சூ.சபானமிது வாமப்பாலிரசவஸ்துகா 
ணோனார்சிலர்களு சகமார்தயில முலகமா இதமுவற்பூே, ... 141] 

உற்றுப்பார்க்க ரவிமதியிதால் கற்பசுத்தியாம் ' 
இ௮ கட்டிற் கடலுப்பு கட்டுமென்பது 

வேறு எண்்' ப 
உவர்தர்நாட்டிலிருகூரி?லழுவித முண்டேயில்லையுலகர் தனி 
௮ண்மையுண்மையுரு2வற்படும்பொழு அற்றுப்பார்க்கமதிரவியென 
அவர்சிலத்இலுவற்சாசம்பூசீசெனு மொன்றிரண்டுவிதமாடு _ 
முற்பனக்களறிர்தோர்கட்செய்வ இனி லுறு இபாருமுவரரன இற். 

கற்பசு,த இக்கடல்கிரையுண்டு கருநாரசமான துகைகட்டிடு ங் 
காசங்கட்டசடலுப்புல் ஈட்டி விங் காலிகன்வ ஈம தாகி 

ஒன 
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மற்பதேகமழியாதுமாய்கையு மகத இனாலருள்விளம்கிடு 

மவனிமீ திலளவில்லா நூண்மூறைக டருளினாரிது 2பாலில்லை 2ய. 149 

கடற்குருவியென் ப.து பரை ரயுப்பெனல் 

(வேறு கொச்சக்கலிப்பா 

கடற்குருவியுப்ப இன்வாற கண்ட இன்பின்பாய டைப்பா 

கடற்குருவியுப்புப்பலங் கல் ஓுப்புமர்திடைகாண் 

கடற்குருவியந் திடைக்குக் காண்பது பூகீர்பலக்தான் 

கடலுப்ப திற்கூடிரெண்டுங் கலந்துவுரவான அு.2வ. 150 

மூன்றுப்புமண்டசெய நீரிலரைப்பாமெனல் 

உற௰வானபாரையுப்பு வுண்மையுவருப்ப.துகாண் 

டிறமான பூநீருஞ் 2சர்தீ துயிவைமான்றுவிதங 

..  குறைவில்லாகற்குழிபிற் கொண்டி தயண்டச்செயகீர் 

பரவசமாய்விட்டுமெழுப் பாகமதாயாட்டிடீ0ே, 151 

ஆட்டி விடுமைப்பதமா யண்டஜெயீர்விட்டுமெழு 

காட்டிவிடுமோர்தன த்தில் மையதுபோலாகுமெனில் 
நாட்டியெடுே மவழித்து ஈறச இரவில்லைசெய்துக் 

காட்டி விடுமேக இிரின் கடூரமென்றகாச் திய 2த. 152 

காந்திபடவேயருதுன் கதிரவன்றன்னாவிறுகி 

யேர்திவலுத்தேயழுந்தி யேற்படுமேயாமாகில் 
முந்துமுத்.துச்சிப்பியின் மோ டிரஞ்சு தோ ரஞ்சதுவு 

மர் திதனிலெய திடுக்கா ணாவியென லேற்படுமே, 153 

-இரண்டினமும் நாதவித்தேயெனல் 

ஆவியொருபாண்டமதி லாது இக்கட்காடிபடிச் 

சேவிசக்இரபுட்கரணி தர்.த,தமென்ன ௪,த,தஜலம் 

பாவியினமாய்ச்செலுத்திப் பாச்சும்வெண்கிஸளிஞ்சியைவிட் . 

டேவிகடலுப்பதும்விட் டி.ரண்டினமும்ரா தவிக்க. 154 

வீட்டுக்குளொன்று வெளியிலிரண்டெனல் 

வேறு கலித்துறை 

சத் இயெம்ராதம் பூகீர்விளங்கிய கூஷாரமிதாம் 

கொத்திப்பயிரிடும் பாவினையாயச் இலர்கூட்டமிட்டு 
சத் இயைஈம்பி வெகுபாடுபட்டு,ச் தயங்கெர்கள 

வித்தையிரு£து விட்டுக்குொன்று வெளியில்செண்டே, 183 
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50 திருவள்ளுவ நாயனார் 

வெண்டிளிஞ்சி நீர நியவேண்டுமெனல் 

விட்டுக்குட்சு,ச,தரீர்ஜலக்காடி வேணதுண்டு 

நாட்டுக்குள்ளேகளா நாநிலமுண்டுகால்வகையிற் 

காட்டுக்குள்ளேயுவற் கல் லுப்புமுண்டுகாட்டில்வளற 

கூட்டும் பூரீர்வகை வெண்கிளிஞ்சிதனைக் கூறுவன. 156 

மூனாறுமொன்றுகச் சேர்ந்தது நாதவிந்தெனல் 

ஏனம்விரும்பச் சிப்பித்கோடி ட்டுபின மிரண்டும் 
பானமெனுஞ்சலம் பாரையுப்பிட்டுப் பத்துபத்தாய் 
வானஞ்சுருங்க யெரியிட்டுத்தொக்க வலுத்தவைதான் 
ஞானமூன்றுப்பு: மொன்றாசெசோக்ததுநா தீவிந்தே, 1511 

மூன்றுப்புஞ்சேர்ந்து வுரைக்கும்பாகமறிய 

முன்றுப்பும்வாரி யொனருகச் “சரத்து முத்துச்சிப்பி 

யூன் றிக்குழிக்கல்லி லண்டச்செயநீர்விட்டுவுசெய்து 

நன்றுப்படிக வர்ணம்போல்வருதலும் ஈளின மதாய் 
வென்றொருகாட்சென்று யிதைவழித்தேவில்லை வெயில்முகமே, 

முகங்கதிர்வேகம் வட்டோட்டில்வைத்து மேல்மூடிக்கொண் 
டகமாயமண்சலை வலு?2வழுஞ்செய்து வருணனமுகம் 
யுகமேவி * சாவற் பிடமேவிக்காட்டு ஜூரொருவாற் . 

புகழாகும் | வன்னிச் கனலாரி £மயும் புடம்பிரித்2 த. 150 

சுண்ணத்தின் வேகமறிய 

பிரித்தெடுத் தங்கு வர்காளதுசென்று பின்புபின்னிருகாட் 
குறித் துடனமுத்துச் சிப்பியின்சுண்ணகு கொடூரமென்ன. 
முறிதீ துடன்சுன்னங் கலுவத்திலிட்டு மூன்றுமொன்ளாய் 
நிரு த்.துச்சமநிட்டுச் செயநீ.ர துவிடும் ீர்கொண்டுமே, 100 

நீர்கொண்டுசாடி நாளவிதஞ்சென்று நேர்படவுமவ் 
வார்கொண்டுவில்லை சவிமுகங்காட்டி வாட்டியெடுச் 
சிர்கொண்டுவட்டச் ச திரோட்டிலிட்டு செலுத்தியூடிப் 
பார்கொண்டு£லை மண்ணேமுஞ்செய்துப் படரவியே, 161 

படாமுகங்காட்டிப் பிடமது சாவறபடந்து வன்னித் 
தடமதையாத்தி யனலாரிப்பின்பு தனையெடுத்து 
இிடகமனுபாகக் குழிக்கல்லிலிட்டுச் சேர்க்கும்விதக 

-தொடுகவாக்ஷரஞ் சுண்ணசக்துற்பாதிக் கதொழுதிடீே, 169 

ர சாலற்பிடம் 10 எருவு, 1 வன்னி-த, 
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நவரத்தின வைத்திய சிந்தாமணி ன ரர 

சுண்ண நிறமமிய' 

தொடுத்.துநுணிகப் பிங்கானிலிட்டுத் து. இப்ப.றியா 

லடுச்தொருவாஞ் செயகீறிரங்கு மடவிதுகாண் . 

டொடுத்திடுமஞ்சள் விசைக்கதுகுன்று தொடுக்கநிற 

மெடுத்திடும்வானங் குங்குமம்போலி௮ வின்னிசமே, 103. 

நேரிசை வெண்பா 

இந்நிறமாஞ்செயநீ ரிதில்வீரம்பூசமது 
நந்நிறமானுநுக்கி காட்டிடவே---நிந்நிறமுங் 
காட்டும்புர சமலர் காந்தியொளிவாயிலகும் 

ராட்டிற்சரக்கான தெல்லாம்காம£ட, 1104 

அறுபத்து நால்சரக்கும் நிருமெனல் 

நாட்டுமறுபத்து காலுசரககான துவு 

மாட்டிவிடுஞ் செயடீரில்மாளும்--வாட்டி டவும் 

செர்தகெட்டும் வெண்மஇி.3பாற் இ?லசமில்லைத்காளகமு. 

மந்தநிறஞ் சக் இரனொளிவாமே. 105 

 துரிசுபசளை நிறமற்று உப்புகட்டுமெனல் 

பாஷாணங்கட்டும் பளிங்குகிறமாகு 

மேஷாணமில்லையது வெண்டுத்தம் பாஷாணம் 

பசுமையறுந்தரிசுப் பசளைகிறமது பால் : 

கசிவருந்து வுப்பதுவுங்கட்டுமே, 106: 

முப்பூவால் இருப த்தஞ்சு லவணமுங கட்டுமெனல் 

லவணமிருபச் தஞ்சுமுமுக கட்ட துவாம் 

லவணமதுவலுத்து ஈல்கு2ம--லவணவகை 

முப்பூவிகாறகடுட் முன்சுத்தி2பாலி கனி. 

றப்பூவிதில் முப்பூவைக்கொண்டாக்2க. “ 161 

முன்பாகப்படி சிப்பி ஜெயநீரால் இரண்டாவ௮௪ த்த . 

முூறையறிய ௫ ச 

முன்செய்தமுப்பூ மு.தற்ஃத்திப்பாகப்படிப் 

பின்செய்தவம்முறை போற் பேணீரால்--முன்செய்த . 

அன்னமதின்காடி யாணிமுத்துச்சிப்பிசல ர 

முன்விதமாயக் காச்சிரவிமு த்தில், 168. 
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48 ... திருவள்ளுவ நாயனார் 

வெண்டிளிஞ்சி நீரிற்றச தீக்செய்ய 
வெண்பா 

சவியில்முப்புமூன்றும் ரவி$கைை 
கவியயிர் தவெண்டுளிஞ்சிம் கங்கையால்---ரவியி லுப்பு 
வெண்மையி லும்வெண்மை வெண்கிளிஞ்சி 8.ற்படவும் 

பண்மை பளிம்காகுமது பார். | 

சேர்க்குஞ்சரக்குகளின் விபரமறிய 
வேறு ஆசிரிய விருத்தம் 

பளில்க தும்வெண்மைப்பகர்வதும்லவணம் பகர்ந் இடி லமுன்செய்பாகம் 
பாரிலுப்புவற்பூகா தமும்பூடீர் பாரையுப்பதுவெனில்மூன்றுவ் 
சளக்கெனலுக்கனுவமதனிலுப்பிட்டுக் கருவெனும்வெண்கருகத் தாக்கி 
கற்பூரமும்பலமிட்டொரு இனஞ்சாடிக்கைபாகமாய்வழித் துடன்பில்லை 
விளங்கவும்ரவியின்முகம்படவுலர்த்தி விதுரமென்றகலினிற்ரக்கி 
மேன்மூடிச்சர் துலைமண்ணேழு விதிப்படி ச்சாவல் சன்பிடத்தி 
அளமதுங்கனியச்சுடர்கனலாறி யடனதுகவசமேயுடைத்து 
வுளளிருர் த துநீற்குருச்சுண்ணமெடுத்துமுற்பகக்குமிக்கல்லி லூட்டே 

ஊட்டிடும்வீரம்பூசமுங்குருவண் டுரமதும்புனுகுசவ்வாறு 
மோக்கிடுகாபியுணரவு மழு மொக்கவேகற்குமியதனி ன கு 
ல£ட்டிடுமுப்புச்சண்ணமுஞ்சேர்த்து மொளிவெனுக்காடிநீற்றாக்இ.. 

யோர் தினஞ்சாடிமெழுபதம்வாட்ட யுரவதாய்க்க இர்முகங்காட்டி 
வாட்டிடுமணலிற்கணீசெனலும்வருதல் வளம்பெரவட்டி தன் லாட்டி 
மருவட்டி மூடிச்சீலைமண்ணேழு மருவியசாவல்தன்பிடத்திற் 
ட்டியேவன்னியாரின பின்பு பிடம்பிரித் அலசவுஞ்சுண்ணம் 
பாம்றியேபணிஈ துவம்பிகைப்பா தம் பொன்மலற்சாத் இய தாமு, 

தாளக பற்பமறிய 
தொழுதுடன்பணிர்துவெண்கிளிஞ்சதுகீர் சுகா? தசெநீரிலெனி னுஞ் 
சுத்தித்தாளகமு?மார்பலமெடுத்துச் சுயமெலுமயச்சட்டியதனி௰் 
பழுதிலாமலு?மவனனிழூட்டிப் பகருஞ்சீலையிலக்நீ ரூட்டிப் 
பாச்சிடுக் துளி£ீரிருபக்கம்பா சற் படபடப்ப துவில்லாச்சுருக்கு | வாய் 

. முழுதும்நீற்படவுந்இருப்பிமுன்பின்னாய் முஇர்படச்செயகீர்விட்டுர 
மூன்றுஜாம,த்தில்வலுத் துகட்டிடுமாய்முன்னமேவெளுத்துத்தாளகம் 
முழுதிம்வெண்டுளிஞ்சிரீர்படப்பளிங்கா மிதையெடுத்தருண்முப்புச்சுண் 
மிசச்சஎஞ்ச.தவிற்கிஞ்3ர்விட்டு விரவீயேசவசமுஞ்செலுத் தே. [ண 

இனமதாயச்சுண்ணக்கவசமுஞ்செய்து மிடர்வருகாமலும்பிறமி 
யினியதோர்மூலியும்கீர்வீட்டரைத்து மிளகவுமிருபலர்தாக்க 
வன மலைமஞ்சண்மருவியமூாலி மாகிலர்தனிலு?மவளப்பம் 
வசனியு5 ?காழிப்பிடம்வன்னி மூட்டிவள.ரனலாக்தியக்ியை 
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9 * டி ் 

ந்வர்த் தின வைத் திய ரி நீ தாமணி 48 

தனமிவைத்தாரம இமாம்பற்பஞ் சங்கையில்லாம னும் பறண்டிற ட 

சாத்திச்சற்குருவின்பதமலாபோற்றிச சவுக் தரிப தம்பணிக் துதித்துக் 

சனம்பெரவினைபோங்காசநோய்பித்தங் கர்மனோய்ப்பிணியதுவிலகக் 

கரு துந்தேன்முறித்.துவுளுக் இிடைத்தாரங் காலையமாலையுமூட்டே. 

முகவாதஜ ந் நி தமரகம் சச்சுமுசல்வலி முதல் 

அகோரசுரங்கணீங்குமெனல் 

மேட்டரிதாரகிமிளையுமிருபல முசவாதஜர்நியூல்காச 

முன்கழுத்திசவுந்தமாகஞ்சச்சு முசல்வலிக்குமரகண்டனு2ம 

யாட்டிடும்பிக்தமகோரமாஞ்சுரமு மளவில்லா நாய்பிணியகலு : 

மகற்றவுங்கோபம்கடைபிணியுறக்க மதிதக க்குரலு2மயகற்றும் 

நாட்டினில்வா திபிழைக்கவும்வழிகா ணாடுஞ்செம்பதுபத்துக்குகையில் 

நாட்டியேயுருக்குமுகந்த னிற்ருரம் ஈவிலவுஙகுருவொன்றுதாக்க [யா 

தேட்டிடுஞ்செம்பொன்்வயதுபத்தரைகான ழேடியுதேதசத்திற்டை 

சிலவுசெய் தர்மம்வருமுனக்கெய்துக இருவுளதீ்தாலையுமெய்யே, 174 

லிங்கபற்பமறிய ரோ 
க் 

மெய்யெனுஞ்ஜா இிலிங்கமும்பலங்காண் வெண்ணி ்கிளிஞ்சிரீ ர தனில் 

மெலிகாற்ஜாமஞ்சுருக்க துங்கொடுக்க வெளுத்துகட்டினமதுவருதற் 

பையவெண்பளிங்குமதிசனக்கொவ்வா பாரினிற்செய்வதுமரிதுப் 

பகரும்பொன்முசுட்டை*யுமிரீர்விட்டரை தீது 1பரவிடைமுப்பூவிற்கூ 
எய்யவுங்$களஞ்சிகுருச்சுண்ணக்கவசமி. வியின் முகம்படத் தாகி ட்டி. 

பிலையதுமூடிச்சலைமண்ணேழு விவைசுத்தி$குக்கிடப்பிடத்தில் 
வையணல்மூட்டிப்பிடம்பிரித்தாரி வைத் திடும்பாண்டியிற்பகனம் 
வாலையம்பிகையின் மலரடிப்பணிகர்து வரும்வினைக்கவிழ்தமேபூட்ட, 

வா தகுன்மம் வயர்வலி பாண்டு சோகை 

நிறு குமெனல் 

வருமிந் தலிங்கபற். பங்குன்றிடைதான வருர் இடும்வயர்வலிவாயுவும் கு 
வாககுன் மமும்போம்சரணமது2பா மரு வியப்பாண்டு 2சாகையும்போ - 
கர்மம்விட்டகலுமிஞ்சிரீற்றேனும் கலக் துடனவிழ்தம்விட்டிழைகத்துக் 
கருதிசற்குருவை த்கொழு துடன்பணிக்து கவிச் திரு? வளைபக்ஷமுந்தா 
னிருவினையகலமன ருத்தியல்பா பரிவ விதமாகவுமுணர்ந்தா. | 

லெழில்வினையலும்பக்தியமிச்சா யிருப்பதுமொருவை ாக்கயம் 
பருவமென் னுளமேடகத்தியர்பதமும் பர்கிரண்டாண்டவற்கடுமைப் 
பாடுபட்டிழைத்துக்கற்பபா தனையாற பகர்ர்திடவா தர்வர்தய்தே, ப 
அகைைககைகவ வகையை வை வை வகைைைகைவவவகைவ வகை மையவைவகைகைகைகைய வைகையை வலைகக்கஷ வண்கை யவையைவளைவகர் வளையை தலைவ வை ளைைக கவ கைவ தகைமை கைக வத்த வகைக் 

௪ உமிநீர்-வாய்நீர், ர ரர 
। பணிவிடை-அைக்கால் விராசனிடை, 
| கழஞ்சு.11-வி.ராசனிடை, 

9 குச்சிடபிடம்.சோழிப்பிடம் 10 யெருவு 

க் 
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டா தது இருவள்ளுவ நாயனார் 
சி 

இவ்வகையாவு மனிதனாலன்௮ வேறுகாணக் 

... கூடாமை யெனல் 

எய் தும்பிரபஞ்சமாயகையாற் | 
சனனமெடுப்பதாலிகபரம்பொருளா : 

 வீன்றெடுத்ததுவிந்தொளிபரகாத 
மீ முலோகம்சளும்படை தீ. தாய 

மெயப்ப.. மன்னைக்காதறுமாரியைப்போன் 
மேதினியாவையுஞ்செனித்தாய் 

வே கமிவவிதியாற்றாபரஞ்செடி பூ 
டிவைபெழுதொர்தமும்படைத்தாய் 

வியம்பிடும்வாறு௧ட ற்பு விவானம் 

விரிர்ததுமப்பூ 2வசமுத்திரம் 
விளைவன மண்ணுவிண்ணிலாவியவா 

ரி.ரவியுங்கா த். துமேபிறப்பாய் 
மயமெல்லாமேற்கழ்வாரிதன்னளவால் 
.... வான்புவியிரண்டுமவ்விதத்தால் 
மனி, *னயரறிதன் மற்றுயிர்காணேன் 

- மண்ணும்விண்ணுப்புவையறிர்?த, [11] 

ிறப்பிறப்பையும் வுண்டாக்கி விப்ப தும் . 

தீ ல்விதஜா தியா யுணர்த்துவிப்பதும் 

விந். தநுரியா லெனல் 

சாய தாலெளையேயீன்றெடுச்0 வரா. 
லினியச த தியமதாய்விளங்கு 

மிதப்ப தும்பிறப்ப துமினியவாழ்தலுமே 
யாவத்துமனைத்துயிர்ஜெனிகத்தாய் 

மெய்யிவளன்னையன்னம்2பாற்ளாய் தான் 
மேதினியெல்லாவையுஞ்ஜெனித்தாள் 

வேதத் திரிய வசியாசூத் இரர் ன க 
. விளங்கீடுசா திசணாலாய்த் : 

தையலாட்ப திரெட்டுயிர்குலமுடை த்தாய்ச் 
சா திவெவ்வேறதாய்குளித்தாட் 

ச.தர்குலமொன ராசா திதனபேதர் 
தார்புவிசாகரம்படைத்தாப் 

வேய்திடுமுபிராய்ப்புனலெளுமதியாய் 
விளைவன ம்பிறவியாய்விதித் சாய் 

விள௱ற்கலாலுலகம்வெக்துமாண்டதுபோல் ச் 
. விர்ததுவமுரியாயுதிச்தே,........ 178 
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ன் . 

நவரத்தின வை
த்திய திந்த

ாமணி 
113 

அன்னை பிதாமருவியதுபோல சுத் தஜலமும், 

சயிலவுதகமும் தயில லேகியமுஞ் சொன்னதெனல் 

உதித்ததாயன் ஊயுட்பொருட்டர்தை யுயி ற்சலப்பிருணனுமாகி 

யுகமைபோலு இத்தல்விர்ததுகாத முடலெ னுமுயிமதாயெட
ுத்து 

விதித் தவார்சு. த தஜலங்கையன்னை விதுசெண்டுமருவியப்போகம் . 

விளங்கலாலுலஇற்றாயு2மேதந்தை யிதுவலலா ற் ரெபஞ்சமுமுளதோ 

லிதுதவரா.துசுத்தநீரஜலமு செறஜிதவராதுகாண்பூ 

லியல்பெனுஞ்சா...முவசெனுகிலமே விள த்தன்னக்காடியாலுவாபோ . 

மதி ௦ய்னுந்து லங்குழுப்பூவுமு உய ம றைத்தசு தி தஜலம்விண்2டன் 

மதமையின் லூல்காண்சபிலமுமுத்க மமிர்தமு *தயிலலேகிய2ம, 119 

மாது நாதமே காரசாரமாயுதித்தது 

யாவருமறைத்த.துமலம் மூலப்பினிக்ஷ£ரம் அமுரியெனல் 

மயமேனுமன்னைவாமப்பார்காடி மாதுகாதமென்றிது?பான 

மருவியகாரசா.ரமாயு இத்தல் வழர்ச?மயிைவிடமாண்பற் 

பயமும்வந்தெய் துமயமுமஞ்சுள தாய்ப் பரிபூரணானர்தபோதம் [ஞ் 

பத்தர்சித் சர்குளுமுனிவரும்யோகசிப் பதினெண்போமகு தீதுகளிதி 

றயிரியங்கூர்ர் துவயன் மலர் போற்றிச் சகலமும்படைத்துகியே. 

சரகுடன்கனியுங்கழங்குபாலினிப்புஞ் கஜா ரமேயமுரிஎன்றுசைப்பாற் 

செயலெனுமூலப்பிணியெனுமல?ம தெளிவி துகற்பமென்றுரைப்பா£ 

தேவர்களாலுமறியொணாசகசியஞ் சித்தர்கள் மறைத்தபூட்டறியே, 

பூமிநாதமே புனலருவிசாகர ஜெய நீரானதெனல் 

பூட்டியமறியயுலகெலாம்படை த்துப் பூமியிக்கா தமாய்விளங்கும் 

புனலதுஞ்சொரியுமதியெனுஞ்சூழும் புகழெனுஞ்சாகரமதனாற் 

புவனமுமிறனூ றறிருபத துகான்குப் புது மையிளவிதமளவாலும் 

பா றியுமைகங்காயமறுசுவைச்செயடீ ற் புனலெனுமறிக் அமேகற்பஞ் 

சாட்டினாரில்லம்வீட்டினிலிலகுஞ் சாதுவாமன னைநீரொழியச் இ 

சாலமுங்கங்கைக்காரமுமன்னளு சா ந்றினாமுரியுமலமாயிக் 

நாட்டினிலிலகுங்கூட்டியேவடிக் கும் நா தமேவிட்டினிலிலகும் 

நாரிய/வசமாய்£ரதுகாதம் காட்டினிற்கருவெனும்பெய27. 181 

தருவியா திதமையாற் பால்தயிர் திருதமானதெனல் 

வேறு கட்டளைக் கலித்துறை. ட 

பாற்றயிராகுர் தயிரினிற்கிறு சம் பகர்ர் ததுமோ 

ரர்விஷமாகு மவ்விஷமுண்ட வரனருளாற 

காலனுங்கூற்றந்ற் கருவிலு இ.த்.திடுங் கண்டறிய ன ரர. 

மலாடிபோற்றி வாசியைக்கொண்டு வழங்குவிே....... 189. 
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ஆ 

ட... திருவள்ளுவ நாயனார் 

தக்ஷ்ணாமூர்த்தி 8106-ல் சொல்லிய கற்பத் தீகை்ஷையிது 
பதினெண்பேர் மருத்.துவமும் பொக்கிஷமுமாமெனல் 

ன வேறு விருத்தம். 

் என் குருசுவாமியருளியசூத்திர மிரனூற்றுப்ப திகொரு க்குள தா 
யியம்பிடுக்க்மக்கசையெலுக் தகை; யிடரிலாமலுமுறைச்சனர்க 
ணன மலாப்பொழியவாமப்பாலமுர்தம் சாட்டியமுப்பூவுக்குறு 
நானை மறைப்பொருளுமறிவிந்தாலுஇிக்த ஞாயமென் றறிவிலாமாண்பர் 
பானமென்றிது£வபகருவரிதுவே பதினெ ண்பே்மகுத் துவமிதுவே 
பலகலையிது?வபரிபாையிதுவே பழம்பொருட்பூரணமிதுவே. 
ஜெண்விகத்தொழிலேதிரவியக்கடலே தேடினபொச்கிலமி துவே 
திவ்விய த்தினமேஈவநீதசாரந் திருவள்ளுவகாயனுமுணர்வே.. 188 

. ஊசரம் உப்பு அப்பு மூன்றொன்றாக விவரமறிய 
* உவரதுசார 0 மூசரரங்காரமுப்பூவுமப்பூவும யொன்று 
யுயரசிலமுளமேகளர் கிலஞ்சலமேயுலுச்தர்கள றி விலாவுத்தி 

_யுவற்சுண்ணமது வாஞ்சலமெலாமுப்பா முசுரமப்பதுமுரவா. 
யுவறபூவாஞ் கா. ரமுத்திவெண்கார முற்பகங்களுவர்காடெனிலு 
மூவர தும்விட்டு மூசாரம்விட்டுமார் 2தாறுஞ்ச்ூகார மென் றலைக்தா 
ருவசதுமறிர்து வூசரம.றிர் துவு தியாய்ப் 4 பாரையுப்பிதுவென் . 
௮ வரின் உீட்சிவமுழுவர துமேலுமுண்டுயிவ்விதமதியாம் [ சமமூன்றே 
லிரண்டுமேலொன்று மொன்றதுஞ்?சார்தா லிரண்டொன்றுவொன்று 

ஒன்னு யிரண்டு ஒன்று நானகுஞ்சேர்ந்து குரு 
முடித்தால் யாவுமெனல் 

தன்றுடனிரண்டுவொன்றுமேரா னகு முவரதாய்ச்சற்குருமுடிந்தா 
லயிருடன்பொருளுமாவிநின் மிலகு முண்மையான் கண்டுவரைக்கக் 
கன்றுவிட்டசலாக்காடிவைப்பதனைக் கறு தீ தினாற்கண்டெடுக்தவர்கட் 

இ கற்பங்கொண்டுணர்வார்கன கமுஞ்செயவார் கறுச். இனா ல்கருக்கண்டு 
அன்றுயின்றதுவுமறியலாங்கண்டு வறபு தஞான?ேபுரிந்து | முடிப்பார் 
வட்ட திக்கெங்கும்புகழ்பெறவாழ்க்து வடி.முடி.வ துமடுநடுவாற் [ன் 
சண்டகென்றெமனை ததடுத்திடுவார்கட் ஜலசுகையானருண்விண்டே 
ச,த்தியுஞ்சிவமும்டனமுஞ்செய்வார் சதாநித் தமுனைப்பிரியர்சே, 

தச. தீகை்ஷையரிந்தவனுக்கமைக்கும் தேர்மை 
உளைப்பிரியாமலுன் மனங்கனிய௰ யுயிர்பிலக்கவிழ் தமேயுணர்வே [பே 
னுலகெலாம்படைத்தவன்னையிர்காச மொருவராற்சொலக்கே ழ்வியறி 

* முவர் பூரீர் 
0 ஊேசசம்-சற்சிவடு 
ர பாசையுப்பு-சல் லுப்பு, 
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நவரத்தின வைத்திய சிந்தாமணி கரி 

லுனைப்பிரிர தகலுமுடல் துமுயிராய் விந் துவிட்டவன் பொருட்ட தனால் 

விரகமாய்சசூ ழ்ர்துமேகமாய்ப்படர்ர்து வெளியொளிவாரிசாகரத்தால் 

முனைசு ழிபாயர துவருடரவேண்டி மூல த இன் வாசிகொண்டூ த 

ன் றுமண்டலங்கொண்டளவிலா தாசை முச்சுடரக்கினியாலு£ 

தனைப்பிரியமிர் தமேகமாய்ச்சூழ்ர்து தாபரமெலாமிடிமை ழயாய்ச் 

சற் வஜெந்துகளுமுயிர்க்குபி.ர ரன தசஇஷையறிந்தவனா 2ரா. 196 

அகத்தியர்முன்னமேயு
ரைத்தவமுரியையுண்டு

 

அனேக நாள வா
ழலாமெனல் 

டட 

வாய்வுமக்கனியும்வருணனுக்கூடி வாய்த்சதுபோலொருசா
ட்சி 

வையகமுழுதும்படைதீ தவாரனேகம் வாரதுபோலொருசாட்சி 

மாயுரீர்வீமணேவாறு தான்கங்கை வர்தவசெவற்குமேயு த்வி 

வாசிவாவென்று வப்புங்கூட்டுண்டால் வள.லாம்வெகுபெலனலுளதா 

யாயுதவமுரியைவகைநீ யக் இயர் முன்ன £மயுரைத்தா ன ரோ 

ரரிப்பிரமா திகளுககா னொணாசகசியமாண் 2டயுண்ப தாது இத்தொழு.து 

நீயுமேயா னும்கெஞ்சமேயறிதல் நீ தினாவலைகடல்நிக?ரா 

ெறிதவரா த2ய[கவானொருவ நிலையிகின்றொரு 0 கலைபூ2த. ். 197 

பாஷாண பற்பத்தாற்றோஷசரம் ஜந்தி 
பாண்டுபித்த சோகையறுமெனல் - 

வறு கொச்சக்கலிப்பா 

பாஷாணபற்பமதாற் பாண்டுபித்தசோகையறுந் 

தோஷசுரஜர்கிவிடுச் துன்பம து? போாமெவற்கு 

மேஷாணமில்லையினி வெப்பும்விடும்வெண்கிளிஞ்சிற் ட்ட 

பூஷ்ணச்சுண்ணநீ தனி புகலுஞ்சுருக்கானதுவே, ' 1889 : 

சுருக்குப்பாகமதிய 

நாடிவிடுஞ்சாமஞ்சதுர் கா லுஞ்சுருக்கிடவு 

மாடிவிடுமேயுருவி யலரிரவள்ளைப் பூவிலுக் 

தேடி முப்புச்சுண்ணமது சேர்க் தஇிடுவிசாகனிடை ப 

கூடியதைமத்தனஞ்செய் கொண்டுகவிழ்த்ேதகவசம். 189 

பிட்பாகமதிய 

விளராக்கனிபோ லுண்டைசெய்து வெள்ளையைக்கொண்டுள்ளடக்கி 

விளாங்கனிமோற்€லைமண்செய் விரும்பிமியமுமேகவசம் 

விளாங்கனிகொண்டேயருணன் வேழ்விகனிலேயுலர்த்தி 
விளாந்களி யைகுக்கிட தீதில் ே மவிப்புடமாறிய?த, 90 

0 சலை-8-இடைகலை-பின்சலை, 
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4 திருவள்ளுவ நாயனார். 

_ பாஷாணபற்பத்தாற் நீரும்வியா திகள் 

ஆறினகோரவெளளையி த?காரமென் ஐெ2வசமதாயப் 
பாரிசத்தோட்ட்டகுன்மம் பச்துடனேவாய்வ துபோ 
மேரிவிடும்விப்புறுஇ யெலும்புருக்மூலமெட்டும் ன க 
சாரியார் சன்்யோடிப்புற்று காடாமலோடிடுமே, ்." 191 

பாரிசவாயவு அட்டகுன்மம் விப்புறுத யெலும்புருக்க 

யோறிப்புற்று காசரெத்தம் சூலைபுண்புரைஷூலம் 

நீங்கு மெனல் 

நாடிவிடுங்காசெ.த்சம் யோநிப்புற்.று கற்கணிகமு 
மூடி வீடும்புண்புரைகண் மூலம்விட்டுப் புக்இவிடுந் 
தேடிமதுவுக்கறுதஞ் சேகரித்துக் குன்.றியிடைச் 
சீடியுண்ணபற்பமிதிற் சூலைவிடுஞ் சொன்னோமே, 199 

பத் தியபாக மறிய 

வேறு நேரிசை வெண்பா, . 

ஆவிரிடப்பாலு ம தினுடையகெய்மோருக் 
தாூவியரைக்ைச்சுண்டைக் தானாகு---மாவிநிடப் 
பாசிப்பயருடனே பத் தியமாயுண்டுவ 
வாசிபெல மாகுமி. பார், 1 99 

இ.அவும் தீரும்வியா திகளின் விவரம் 

மாலையோடுகாலை வரு இனம்போய்ப்ப தினை ந்துஞ் 
சூலைபபுண்களாரிவிடுஞ் சொன்னேன்---மாலையோடு 
வாயவுமறும்வா தமறு மக்தாரகாசமறும் 
வேலையில்லை நோய்களரும் வேரு. 104 

ஈளை க்ஷயகாசம்குனமம் ச,க்திவிக்க லுக்குவ னுபானமதிய 
விளாவரிசிவேற்கொம்பு வில்வவிரைவெட்டியின்வே 
ரிளவருபபாயச்சரிசமனா யிவ்வகையும்---விளாவரி௫ 
சூசணரசாயனமாயத் தேன துவிட்டேயிழைத்துக் 
காரணமாயக் குன்றிபற்பள் காட்டு, 105 
காட்டுகுன மமீளைக்யங காசமொடுச தீதிவிக்கல் 
நாட்டும்பகூரநாளி லும்போம் நனறு--காட்டவுமே 
அலலியதுகரப்ப ஞனைப்புண்கட்சூலைவெ.ஃ.க் 
தகொல்லுஞ்சரி கூறறனையும் கூறு, 190 
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நவரத்தின வைத்திய ச ம் தாமணி . 9 

வாதம் பித்தவாயவு சேத்துமம் சூ தகவாயவு 

...... நீங்கவனுபானமறிய 

வால்மிளகுத் இப்பி லியும் வா லுளுவைக்கோட்டமது 
யேலமுடன௫ சுமிளவறுப்பாய்--வால்மிளகு 
தூளிதமதாசிடகத் தே னுமதுகூடவிட்டு | ன கு 

வாளிதகெனுக் குன்றிபற்பம் வைக்22. 197 

வை த் துபற்பமுண்ண மாலையொடுகாலைய/மே 
யொத்துப றபமுண்ணயி? மல யோகோகோ--வைத்துபற்பம் 
வாதம்போம்பித்தம்போம் வாய்வுபோஞ்சே க் 'அமம்பொனு 
குத்கத்தின் வாய்வுபோஞ் சொல், 198. 

சு ரஞ்சன்னிக்கு வனுபானம் 

சொல்லு *ம் 'ருசீரசமுஞ் சுக்குடனே [| நாகமலா 
வல்லமையாயகாலங்கையும் வாட்டி--சொல்லுமிரு 
வின்பமத.ரங்கிறு த மேகசரிச்சூரணமாய் 
வலலமையாயக் குன்றிபற்பம்வைக்து. 199. 

வைச் திழைத்துவூட்டு மாலையொடுகாலைபஇ 
யற்௮ுவிடும்நோய்க ளகன்றுவிடும்- வைத் தினை மரீ 
யிக்கமுறைசெய்து மெவர்க்குஞ்சுரஜன்னி கட்கு 
வர தவினை போமளவு மாட்டு. 200 

கெற்பவெட்டை திறுமி இருகிருப்பு வுடல் 

- விட்டேகுமெனல் 

சித்தாக்ைக்ரொம்புடனே [| செண்பகமுங்குங்குமப்பூ 
வை,த்துபிதுகால்வசையும் வாட்டி தமுடன் 
தூளிதம்' போலாட்டி ச் சுததப்பசும்பாலஓுடனே 
பாலுஞ்£னி கூட்டி ப்இஜ் பறபம், 201 

ஆ ரத தை உனது 
வயிரு கட்டமா மீம் ன ந 20) றி 

பறபமும்பாகங் கொண்டுட் ம ப!2௩8ம் பரிந். அ.அவு 
மற்பமென் றண்ணாமற் காலையுமாலை யிந்துவுண்ண 
கெற்பத்தி தன மவட்டைக் சிறுமிப் பூர ரகக் சர நருப்புக் தி. 

பெ - ௮௮௮௮4 க க ங்கரஒுனுமவ. பக்தை 

துற்பந் திகோய்களுடலைவிட்? டக அலைதாரத்தி2ல 802. 

* இருசீரசம்-சருஞ்சரகம் சற்ரசம்: த்த | 
[ நாகமலர-9ிறுகாசப்பூ, 

் செண்பகம்-சிறு செண்பக ப்பூ- 

1 
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0 .... இருவள்ளுவ நாயனார் 

பறங்கிப்புண் சூலை படற்றாமரை நீங்க வனுபானம் 
பறகவேற்கொம்புயேலஃ்ரம்பு பற்பாடகமுக் 
இமிர்தவஞ்சம் வறு தீதுப்பொடித்து,ச் தேனும்விட்டு 
யிறக்யெமயன ததிற் பற்பமுங்குன்றி யிழைத்தவுழ்தம் ' 
பறக்கிப்புண்சூலை படற்றாமரைகளும் பட்டிடுமே. 209 

தோஷாமுர்தங்கள் தொண்ணூநற்றாருக்குங் குருவெனல் 
இர்துப்புச்சுக்கு யிதற்குச்சரி யிரு£ரகமு 
முர தவரு த்துப் பொடியாகச்செய்து மூலமதில் 
சதுவெள்ளாட்டின் பாலுக்கு தமும் விட்டுடனே 

யர்திரச்€னியது விட்டுமத்திச் தருளுவிே, .. 204 

மத்தியம்பற்பமிருவேளைக்குன் றி மயங்கிவிடாப் 
புத தியம்வேறுமன தும்வேறாகா பூவயாமேல் 
வெத்திமயக்கும்பிறபல்லியவாசையி சேக்கம்விட்டு 
ப,த்தியடன்கொண்டு பக்ஷமுமுண்டுபார்ப்பவர்க்2௧, 205 

நிக்கவேண்டிய பதார்த்தங்களின் விபரம் 

வாதமும்வாய்வுபதார். த்தமுக்கள்ளி வழக்கமதா 
யாகழசாஸ் திர நூற்படியே வன்னியானமுதம் 

போ தரவாயுண்டு 2பாம்பொழுது வெருபக்ஷம்சென்ருல் 
வே தமுஞ்சொல்லு மீசேழுலோகமுமெய்சொல்லு2?ம. 200 

சிவயோகிகட்கண்டதெனல் 

பாஷானபற்பம் பதிகாலுங்கட்டும் பாரில்வள 
ரூச.ரங்கட்டு முவற்சாரமே.று முன்பிடையாற் 
ஹோஷாமுா தங்க டொண்ணூத்தாறுக் தாடுகுருவாய 
காஷாயம்பூண்ட சிவயோகஞானிகட் கண்டவசே. ். 801 

சரக்குகளைகட்டும்பாகமறிக 

சூதமுக்கட்டுஞ்சூச,த்ைக்கொண்டு வி.ரமுங்கட்டுவி ரமதாற் 
பூதிமுக்கட்டும் பொன்மயமாகும் பொன்மயத்தால் 
சசவாதமுங்கட்டும் வாலைசங்கட்டு மாலுங்கட்டும் 
ரா தமுங்கட்டும் விர்த.துவுங்கட்டும் நாதத்தி2ல. ்... 208 

பிராணவாசியைக்கட்டுமெனல் 

ஊதுர்துருத்தித்தமாவாசற்கட்டு முளமூலக்கட்டு 
மோதும்பிராணன்வாசியுங்கட்டு மோக்கர.ர. த்தைக்கொண் 
டூதுங்கார் தாரிகாடியங்கட்டு மோராண்டுக்குள் 
வாதமுங்கட்டு மனுவிச.லுப்பில் வல்விளைப்படுமே, 909 
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| ந்வரத்தெ வைத்திய சிந்தாமணி 1. 

பசுபதியாஸ் திரமென்றுஞ் சொல்வது 

இதாற்றுரிசுபசுமை யதுமெனல் : 

பட்டாற்றுசப்பசுமையறும் வெளுர்ப்பாதாணபறப£ 

தொட்டாற்பசுப தியால் இரமென்றுஞ் சொ ல்வதற்கு 

யெட்டாளுக்தேேசமுமட்ட நிக்கெங்குமிருவினைக்கு 

மிட்டாற்றூ தியம்வச்சரதேச மிருவினையொழிக்சே. 10 

கெளரிபாஷாணபற்பம் 

. வேறு முடுகு சதம் ப 

இிருவருளுததியு மருட்து திம திமலற றிருவடிபொற்கமலஞ் 

செழுமலரனு இனந்தொழுதடி குருமுனி சேவடி பணியவும்யான 

மருமலற்பொருயமு தனைபுளமருவிய வளர்பரிபூரணமுண 

மதெலமிலகயெப்புன ற்சொறிந்துவற்பரி வழலைமகுத்துவமா, 211 

லறுமுவ.ர திசய மெவரறிவதுசரக கறுபதீதுநாலுமுரு ன கு 

மலைகடலிததிகொண்டலும்முரிதஜெகமனை ததையும்படை த்.துருவாய்க் 

கறுவிப்பஞ்சறு-வைஜலஜெயகீபடக் கா.ரமுஞ்சுஷா.ரமியற் 

கறுணைஈடம்புரிப்ரவையொளிகெளரி பாஷாணபற்பமுணாவாம். 3128 

தஈர-இ-ம்-சாவேரி-௮ட தாளம், 

பாருங்கெளரி பாஷாணத்ை தயானருட் 

பற்பஞ்செய்வாருண்டோபாரினிற் : 

சரணங்கள், 

சீர்புகழுங்கரு வூர்வளராட்டினிற் 

சித்தரச்சாவடி. ரத்தினக்கோபுரங் 

கார்பொழியுஞ்சுழி யிடைபின்் கலையினிற் 

தண்டத்திலூ தியே யண்டத்திற்புக்கியான் 
கருணைப்பொழி யமுர்தக்கல் 

மதிதன்மலற கமலச்சுழி. ட்ட... இழ$ 

எறிப்புப்பாகமறிய 

ஊரினிலுகங்கெளரி யொருபலத்தினிடைதா. 

னொன்றுமோட்டினிலிட்டு வுருகவனற்பெருக 

வீரியமாமிது காண்இிளிஞ்சியின் நீரிற் ன ரர 

பாரிரோநா லுஜாமத்திற் பாஜாணம்வெள்ளையதாகும் ' 

ப.தராமலுங் கலாக்கினை. 

ய இராமலுஞ் சுருக்கானபின், . பாரும் 214. 
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ன் இ ச ! ப 

ட் இருவள்ளுவ நாயனா 

கட்டும்பாகமறிய 

மஞ்சனிறம்போம்போது மாரும்வ.பிரமின்னும் 
செஞ்சுலகும்புகழுஞ் சித் இர வலுக்கட்டாகுக் 
கஞ்சன் மறஜலத்தாற கல்லுப்பதளைச்சாடி 
மிஞ்சிடாமலுஞ்சரி மேலுங்கவசஞ்செய்து 

விழு £யிலை-யுமிர்நீர்விடுக் 
-.. தொழுதேேயசைக் துரு2வத்துமம. பாருங 

பிடபாகமறிய 

லியனை தீதுமுன்போல் முடுகுக்சசஞ்செய்துச் 

யேழுமண்செய்து திரிமூன்றெருவிற்போடும் 
வாலைப்பருவமு,த்து வாணகந்துய்யகிறங்காண் | 
சேலைசுத்தியமாது செப்பியகருவிதுகாண் 

தேய்வாகி?ய யனலாறிபின் 
பாய்வாய்யெடுப் பறணிதனிற் பாருக்கெளரி 

அன்னப்புராசாக்ஷியெனல் 

வேறு கட்டளைக்கலித் துறை 

தில்காரச்சோலை;பி லன்னப்புசாவந்து இயக்டும்போ 
தாக்காரக்கொண்டு வல்தூசெழும்பி யசையடிக்கப் 
போக்காலமரத்இன் மடி ச்துவிடுமர்தப் புராவதனைச் 
சாவ்காலமாச்சப் பிராணா நிச்தியஞ் சவுரியமே, 

சவுரியமானதநோய்கட் தருமெனல் 
சவுரியமான வ.இவீரச்சிங்கந் தலைவலிக்இற் 
றவரில்லைபற்பம் பணவிடைகொண்டு க்தலை மயிற்கட 
டவுரிய?தலுமிட்டிமை,த2,க யிருகாட்கொடுக்கச் 
சவுரிய 2ஈரயகட் தல,தைக வீட்டோடுஞ் க்கத் ணப்பொழுே தீ, 

. அனுயானமறிய 

இப்பிலியிர் து 2 ரச2மாமஞ்சித்தர த்த 
யொப்பிதமாமிவை யோசைச்துள்வாங்கு யொருகளஞ்சி 
விப்படிவன்னிக்கனலில்வெதுப்பி யிசைப்பொடித்து 
முப்புசுமானம.துத்ே சனிட்டு முடிலிது வ, 

- அகத்தியசுவாயியை வேண்டி முன்னிடையாக 
தோய்கட்கிட வேண்டுமெனல் 

முடிவாக்கெள ரிபாஜாணபற்ப முன்னிடைதான் 
வடி வாய்மத்திச்து கோயாளிக்£ய்ர் ஐ வரும்பக்ஷமு 
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ந்வரத்செ வைத்திய சிந்தாமணி இ 53 

மடியார்க்கடியானகத்தியசவாமி யருடபதமே 
முடிசாய்ந்துபோததி ரபாகரம்வைத்துமுன்னிற்கவே. 9 

நவழூலம் புத்தசுரம் பின்னிசிவு வெப்பம் பித்சகாமாக 

. நீறுருமெனல். 

முன்னெ இர்கிற்கப் படூபாவிகோய்கண் மூலமட்டும் 

பின்னிற்காட, தானறும் பிறமூலமெட்டும் பித்தக். தள 

முன்னெ திர்கிற்சா வுட்சுர2மழு மூட் டிணமும் ன ரோ 
பின்னிசுவெப்பம் பித்தசாமாலைப் பிரிக் இடு 7 2/2. ன ச் 220 

மதுமேகம் சூலைபுண் ௪ சீழ்கட்டி நீர்கட்டு 
பிரியா தமேகம் நெஞ்சடைப்பு நீஙகுமெனல் : 

பிரியா தகோய்கண் மு ?3மகச்சூலைப் புண்களுஞ்சீழ் 
கெறியானகட்டி நீர்கட்டு 2மகம் நெஞ்சடைப்பும் 
வரியாம?லாடி வனவாசமாகி வலுவதுபோய்ப் இ 
பிரியாத2மகம் பிரிர இடும்பின்பு பேச்சில்லை ய. ர ர: 

இஞ்சசரச த்திலிட வேண்டுமெனல் 

இஞ்சிச்சுரச மெலுமிச்சக்தன்னி லேலஞ்சுக்கு 
மஞ்சுமது. மைவகையும்பிரித். ததுசமழாய 
சஞ்ச்விசெண்டும் வருத்துப்பொடி.செய்து ஜலமதனிற் 

மெஞ்சிமத்தித்து பற்பத்திற்குன்.பிதொடுத்திடுமே, .. 222 
ஓர்பக்ஷம் யிச்சாபத்தியமா யுண்ண வேண்டுமெனல் 

தொடுகத்திடும்பக்ஷ் காலையமாலையுந் தொடுசரமா 
யெடு த் திடும்நோய்கண் யாவையும்விட்டு யெடுபடுமாக 
கொடுத்திடும்பற்ப மவிழ்கழுமூரிக்குணமதுவாக் 
தடுத்திடுமிச்சா பத்தியமென்று சாத் தினோமே, 925 

பீர்ம அண்டத் தின் கருவறியாது யினஞ்சேற்கறியாது . 
முப்புவாண்மையை 6 விட்டால் யாதொன்றுமாகாதெனல் 

ண்டேயிவவாறு ஆனதெல்லாமுப்புவாண்மையைகலிட் 
டேனிந்தட்பாடு செய்கையினாலினஞ் மசறகறியா . 
மாண்ட தினாலென்ன வருகா.,துஞான மாய்கைவிட்டு 
பிர்மாண்டத்திலென்றும் கருவ.றியாவிதபிறப்ப நிரே 2௫. .. 4 

எழுவகையுப்பு நிலமறியா பாவிகட்கு 
உழு.துபயிரிடச் சொன்னதெனல் 

எழுவசையுப்பு கிலமறியார்க ணின்னிலமென 
தறி்திடுஞ்சிக்கை. பினர்தெரியாம லாசைகொண்டு 
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ம்ந் திருவள்ளுவ நாயனார் 

பழு.துவரும்விச மவ்வாறறிந்திடா பாவிகட்கு 
வுழுதும்பயிரிடச சொன்னேனி 5ற0கன்ன வுற்பகமே, 2 

கற்பத்திற்காதி வுவற்சாரம் விந். துவல்லா.து 
யாதுமாகாதெனல் 

[உல் பெ 

கற்பத்திற்காதி யுவற்சாரம்விர்து காடி தன்னி 
ல ற்ப மாகி லுடன்சிச் தியாகுமொன்றும்செண்டு 
மற்புதச்சுககச்சுத்கசலமது வுப்பக்கல்லுச ன ரு 
சொற்பமென்றெண்ணில் வெகுபாடுமுண்டு சொல்லு2வ?ேை. 

பொய்சொல்பவற் கெழு நரகமெனல் 
ஏதாகிலும்பொய்கட் சொல்வானே யாலெழுஈ7இல் 
வாதாகும்கோய்கண் மலைபோலும்வந்து வாயக்குமெனில் 
வே தாகமத்திலுரைதப்பதாகில் வீணுழைம்போற் 
சேதார்திரமெனிழற் செப்புவதாறு தெளிவிப்பனே. 291 

மூப்பொருட்காண்கிற் மிரவியமாமெனல் 

உப்பாடிலுந்தெரிர்துண்பதுங்கற்ப மூவரைவிட் 
டப்பாதுதீகைக் தவரில்லைகல்லுப்புச்கானறிர்தா 
லெப்போதும்பால லுயிர்வாட்கைக்கொண்டு யிருந்திடலாஞ் 
செப்பாஅ.நால்கண் முப்பொருட்காண்கச் இரவியமே, 228 

அசான்சொன்னாலொழிய அருகற்கரணக்கூடாதெனல் 

திரவியமானவுப்புனிடத்திற் ஜெளிந்திருக்கக் 
குறைவதுமேன்வரும்விர்துடகாதமும் குமரிதன்னிற் 
மாரவில்லைச்சற்குருவாசானுஞ்சொல்லச் தூரமில்லைப் 
பரவசமாகுமருகாமற்றோன்றும் ப்ளிக்குவுப்பே, 720 

அனுபோகமில்லையாகையால் யாரையும் 
. தநோகப்படாதெனல் 8 

ஆசையும்நோகவனு?பாகமில்லை யறிவிருக்தார் 
ாரமு2மதுத்துறைதாரமில்லைச் சூதமில்லைப் 
பேசையுசைக்குமெண்ஜாணிவீட்டி ற் பிராணவுப்பா 
முசையாருஞ்சொல்லவறிவதுண்டோ வுலகோர்களுக்கே, 980 

தந்தையின் தவத்தாற் புலன்கள் வகைப்பட 
- வேண்டுமெனல் 

உல கோர்மயல்கவுண்டிலைப்பாரென் ரை ர.ர்கவுமே 
வலதோ?ித்தற் தவாயக்கொழுப் 2பா வருமவ்வார வேர் 
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நவரத்தின வைத்திய சிந்தாமணி 90 

தலைமோதலைவிதிதர்ை தமினட்டத் ச் தவமதனா ற். 

புலனோவகைப்படும தியாகியாவிப் பூல ம், 25] 

பூநீர்களா நிலவளமறிய 

வேறு கலிவிருத்தம், 

பூதலர்தனிற் பூநீர்களாகிலஞ் 
சா,தச்சிவ யோூகெட்சாவமும் 
வாதிகாள்வன வாசமும்புக்கினால் ன க 

நாதம்பூநீர் நடத்தையறிவ:27, 092 

உப்பறிந்தவர் சொல்லாரெனல் 

பூரீக்களரெனிம் பூதலர் தன்னிலே 
காணீரசோவகைக் கண்டவர்சொல்வ?ரா 
மாகிலந்தனில் மருவியயோகிக 
ளானபேரிதை யறிரந்தகாலுளைப்பசரோ. 394 

கடற்பூ நீர்பாரையெனல் 

நாட்டினில்வளர் காதவிந்துப்பதுங் 
காட்டினில்வளர் கல்லுப்புக்காரமாம் 

வீட்டினிலவனர் (8மவுஞ்சு தீ.தஜலம் 
பூட்டினேன்களற் பூகீர்சவுடாகு2ம. ........ 994 

கல்லுப்பேபூ நீரெனல் 

பாரைப் /பூரீர் பகருங்கல்லுப்பதாம் 
மவ? 2 ரயுண்டோ வெளியினில்செண்லதா 
முரையேயடுத் துழவர்காண்கிலா£ 
நீரைவிட்டு நெறியைவிட்டா ரன் றற, 

சந்திரனுப்பு அறிந். துசெய்ய பலிக்குமெனல் 

வேறுமட்டு விருத்தம் 

தரணிதனிற்பாலைகிலந் தாமபுரிதிருப்பத்தூற றழைக்கும் நாட்டில் 
கரணிசர் திரனுப்பதுவாக களாகிலத்தி 2லார் காலககாணுககாணு 

மரணகதாமறுபத்து நாலுசரக்கதிசமலு வயிசம்கீராம் 
பரணிதனில்வைத்து கெந்திபற்பம துசெய்யஈன்றுபலிக்குக் கானே, 

(௮ ஸு 

அனுபோகிசொல்லாவிடி லிந், சிலமதியச் 
கூடாமையெனல் 

வேறு கேசை வெண்பா .. 

இர்தவிதமறிய வெய்துமோவெய் இிடிலா 
வாதவிதமறிய வர்காளி--லிந்தவிக் 
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06 திருவள்ளுவ நாயனா 

மனுபோ௫சொல்ல வறியலாமர்தநில 
மினவறிவ ரிவ்வுலகிலில்லை2ய. 201 

கங்குல்விடிபாதமுன் காலங்கண்டெடுக்க வேண்டுமெனல் 

மாசிபவுன மியில் வந்தெடுப்பரர் திலக ட 

தோஷிபலபாவிகடகுத் தோனறா.து--- மாசியும்போய்ப் 

யக்குனியுஞ்சித் திரையும் பவு ர்ணமியிற்சித்தாகளுங் 

_ கங்குல்விடியாதமுன்புகாண். ந 

கெந்திபற்பம்' 

வேறு... 

தீருவு-இ-ம்௮சாவேரி- ௮ இதாளம், 

பல்லவி 

அ௮க்தமுடனேயிக்த கெர்இபற்பத்தைச்சொல்ல * 
வருமையார.றிவசோ வவனிதனித 

. சரணங்கள் 

இர்தையகற்றும்ஈர் இத் இருச்சிற்றம்பலகாட்டி. 
லிர்தமஇயைகாடிப் பைந்தமிதழையுர்ேதடி. 

இருள்விளக்கயிடை-கலைகுலுங்கசுழி 

பிரவிதன்மகிழ மளவிளங்கவருள் அர்த 230 

தெந்திசுத்தியமிய 

சுக் தர.ர த்ரக்கரூவி கெர்தகி திற்பலககாண் 

விக்தைவட்டேட்டிலிட்டு வைஈ துஜாமஸ்சுருக்கு 

வெகும் 27வகமணலிற் பாகமாகவீடு 

வேகுங்கிளிஞ்சிரீர்-விடு திருப்பிப்ப தம் அந்த 210 

திருப்பித் இருப்பிச்செயகீர் திசட்டாய்ச்ரோய்சுரு க்கு 

வருமேசட்டுண்டுகெர்தி வச்சிரமெழுகு£?பாலும் 
வடி யும்கீ ர்பசுமை படிகமெ னும்வரு தன். 

மதியினெளிபுகதி சவியுமதகதிகம் அந்த 24 

மெழுகுபதமதிய 

வருமே.துயயம தபோல் வர்நிப்படமெழுகாக 

தருமேசொர்ன வசியஞ் சங்கைவரா துவாண்டே 
தவரிடாமற்பத மளவில்லச மலெடுக் 
தணிவ தாகுமரு£ 0 காளிவுகோடிரவி ௮/5 கீ 243 
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நவரத்தின வைத்திய சிந்தாமணி ரரி. 

சுத்தியில இதகெக்தி சோஇப்பிரகாசமின்னல். 

வெற்றிபெரவும்பூநீர் விளங்கு மப்பிற்பல*, தான் 

விதமிக தனை லவண த்தினி ப 

லருளுஞ்செயகீர் மெழுகுப்பதம அந்த 248 

அரைப்புபாகம இய 

பதமாய்வருகலெனிற் பகசாமலுங்கவசஞ் 
திதராமலு?மசெய்து செழுமருணன் ரவியிற் 

செலுத்தித்கண லுலத்திக்கரு 
துளசி தனி லரைத் இப்படி. லுக் த் 344 

கவசபாகமறிய 

கருந்துளசிக்கவசங் கதிராமலுந்தொடுத்து 
வருமேசவிமுசத்தில் மண்சிலைகளு 2மழு 

வலுத்திப்படி விடுத்துக்கனன் 
மயங்காமலும் வகைசெய்பதம் ற்கு 42. 

குக்குட தீதினில்கீ ருங் குருவின்கடாகஷம தால் 
வைக் கும்பசணி தனி௦ ல் வரும்.2 சநாய்க்கடனக்யே 

வாய்வோடனல்க் துூர்வாதமும் | 
வயிர்தன்வலித் தமர்வாயவொடு அந்த 940 

க்கவனுபானமறிய 
வேறு கொச்சக்கலிபபா 

கெந்திபர ற்பங்குன் றியிடைக் இரும்ப.ர த த்பைத் ) திப்பிலியு 
மந்தமுடன் 0 வேற்கொம்பு வ திம துரமக்காரம் 
விந்தைய தாய்ப்பொன்வருப்பு மவகமுட னெ வெதுப்பி 
தந் ் இரமாய்ச்சூ ரணித்துத் தானெடுத்துக்கொளவீசே, 247 

உண் ணும்யிடைபாகமதகிய 

களஞ்சிய திற்சூரணத்திற் காற்களஞ்சுகற்சண்ட தில் 
விளஞ்_சிடுங்ேேதேன்கிறுதம் விரலினில்ம,க்இ.், இமங்காண் 
வளஞ்சபெற்பங்கூட்டிமத்து மண்டல௫்காண்ப௯ மண்ண 
துலைத் துவிடும்புண்கள்வினை ச துலைந்துகடறபுக்குமாதே, 949 

அனைக்லைந்திபுண் புழவெட்டுத் காமரைமதுமேகம் 
நிறுகுமெனல் 

வது கட்டளைக் கலித்துறை 

தேகா இிெகக்கூர் த னிலும் பிணி?௪। ர்க்கைபினா 

லாகாதரோய்ப்புண்க ளானைச்சிலக் திய ?தஈ0மல்லாம் 

0 வேற்சொம்பு-சுக்கு. 
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8... திருவள்ளுவ நாயனார் 

போகாப்புன ற்கொண்ு புழுவெட்டுக்காமரைபபுண்புளைசண் 

மேகாதிமேக மதுமேக3.த்தாம் வெளிப்படும, - 240 

மாதுசூதகம் டை பற்பத்தால் நீங்கும் 

. பத்திய விவரம் 

வெளிப்படுமிச்சா பத் தியங்கொண்டு வினையொழியச் 
॥ சளிப்பிடும்கோய்கண் மறுபத் இயம்பகஷக் தனி த் இருது 

தெளியப்பிணியகன் மாதாந்தசூதகஞ்செய்கையும்2பாக் 
களிப்படுக்கெக்து பற்பத் தநாட்டங்க ரையில்லை 2ய, 290 

8 வெள்வங்கஞ்சேரு வயச்சட்டி தன்னில் வெர் துருகி 

வெள்வங்க£ரு வுருஇிப் பெருகுமர்த வேளையினும் 
வெள்வங்க$ரிற் கெந்திபற்பங்குன் றிவிடும்பொழுது 
களங்கமில்லாத 1 சசிதங்களாகுங் கண்டுகொள்ளே. 951 

தசமாத்துக் காணுமெனல் 

இச [2 தல்களேழு ே தயுவ துமூனறு நாடியபின் 

வசியமிதாகுங் கொல்லன் குகை,கனில் வைத்துருக்கிக். 
கூயச்சலமது கெர்திபற்பங்கொண்டு கரு இடி னுந் 
தசமாற்றுகாணு மென்றுசம்பிச் சாற்றுவி2ர, 259 

இரசவேதைக்கு யிக்கெந்தி கட்டவேண்டுமெனல் 
வேறு நேரிசை வெண்பா 

இக்தகெர் திபற்ப மிருவினைக்குமெய் துமே 
கந் தமலற்பூங்குழ?ல காணீ 2ரா--யிர்த 
கெந்தகமுங்கட்டினாற கேளும் ரசவேதையது 
வர். துவிடுமேதொழிலின் வார். 959 

கெந்திபற்பம் இரண்டுவிதமறிய 

கெர்இிபற்பமிரண்டுவிதங் கேளுமஇன்வரலார் 
முர்தியொருமூலிகையால் மூன்றுமாக்--கெந்திபற்பங் 
வாதமறுமிர்சபற்ப மானுகாட்பண்டி தமுக் 
தாதுவலுவாகுமது தான. ப 954 

- சூதமாளும் காயம்வலுக்குமெனல் 

வலுக்குமதுகாய மதுகெர்தியாற்சடலம் 
பலிக்கும்பலகலையுமதுப் பாடினால்--வலுக்குமது 

| சளிப்பிடும் தளச்துவிடும், ஒழிர் தவிடும், 
8 வெள்வல்கம்-வெள்ளீயம்- 

[| சரஏிதம்-வெள்ளி. 
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நவரத்தின வைத்திய சிந்தாமணி -: 09. 

கோதமடமானே ௪.௦ ஜிகைக்குச்சாரணையா ட 

மதுகெர்இயாற்ளூக மாளும். த: 1715. 

ஜெயரசத்தாலாகும் விவரமறிய 

வறு விருத்தம் 

ஜெயரசமாக்கெவுனமதுல் குளிகைசாரணை: சளுக்குங்கெடி. ய் தாகும் 

ஜெயசசத்தாற்றச£ றத னூற்றுக்கொன் றி. யத்சசமாத்துகாணும் 

ஜெயசச2மகுருவாறாஞ் செக்தூரகி களங்காகுஞ்செய்விகத்தாத் 
ஜெயரசத்தாற்காடான கோடிதொழிறசெய்வ தற்குச்சசப்பு2வா 2ம, 

வாதம் ஏவல் வயித்தியமடுமையாகையால் 

இச்செயரசத்தை பதினெண்பேருஞ் 

சொல்லவில்லையெனல் : 

சூதஜெயசசம 2 வ பதிரெண்2பரசித் தரசஞஞ் சொன்னாரில்லை 
வாதமுனக்2க மகவறசெய்யும் வையித்தியமுனக்கடுமை வசியமாகும் [ம் 

பேதமென் 2 பே திமெல்லாமென்குருவின் கடாக்ஷத்தாற்பிசகாதொன்று _ 
நாதவிர் அ?வான் றல்2லா பிராணனுக்குப்பிராணமாய் காட்டமாமே. : 

ஜெயாசச் செந்தூரம் 

வேறு- த௬-இ-ம் சங்கராபரணம் ௮டதாளம், 

பல்லவி 

காணுஞ்செயசசத்தைக் கண்டாற 2காடிப்பிரகாசங 

கதாமதியின்கடாக்ஷங்காணுவீரோ 

சரணங்கள் 

தோணும்பூரணச்சந்தரன் சடசொளியின்பிரகா சஞ். 
சூக்ஷகாரணவாசி யோகமதியும்கேசம் 
முணும்விஜயகாடி உகாரமகாஞ்சூடி 
நானுமூன்றெழுச்?தாதி நமச்சிவாபத்தை2தடி 

ந திதன்புன லறிவாற, மிரு. 
நடனச்சபை கணர்வாருளர் 
நயன ச்சுழி யிடைபின்கலை 

முனையோடிழி மவுன தக.துதி காணுஞ் 258 

சடருப்புவேகங்கண்டு சூதமுறை செய்வாரோவென்று 

குருவைத் அதித்தல் 
சர்திரபுட்கரணிரின் சமுத்திரம், றியலாககா : 
ணர்கிவெண்சாரைகண் டாவர்தெளியலாஙகாண் ... 

907 நாராக 
-47) மம] தட வரமா 
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00 திருவள்ளுவ நாயனார் 
கந்தன்கரு தயெர்தன் கருணையானந்தசுவாமி 
சுந்திரமிகுமெய்ஞ்ஞானச் சுருக்கமெண்ணாருரை தான் 

சுடருப்பது வேதங்கனற் 
சுவைகல்லுவ ரானைவலு 
சூதந் திவ்விய முறைசெய்வ?ரா 
தொழில்தான்பரி சூகு;ப்பொருட் காணுஞ் 251) 

ஜெயசூத நவநீதபாகமறிய 

ஜெயசூ சமேயரு ளாவிஈமுரிசாணந் 
தேகங்காயப்போலுமுருட்டி ச் இரட்டியிருபெண்டாக 
ஜெயசூத'2மயருட் கரைத்துப்பாண்டமதனிற் 
ஜெளியவை ச்துமூன்றுகாட் டெஸனிந்தடீரி இற்காணுந் 

இரிகிப்பிசைச் தது. தன்பொடி 
ஜலநீருமி யிடு 2மபிசை ன க 
திலகுஞ்சல மதன் மேற்படர் சாணுஞ் 60 

இப்பொடிப தினெண்பேர் சொல்லவில்லையெனல் 

வெள்ளையப்பி:2ரசமெல்லாம் விதமும்வெவ்வேற௰ தாகும் 
வெள்ளப்பிேேரகமாயவாங்கி மேடமில்லாமற்று லு 

மளளிப்பார்த்திடும்போது மதிதர்.துய்யமதியா 
மெள்ளவாகிலுமச்ச மிருக்காமலும்படிக்கு 

மீ2டதுலூற் கருதுஞ்செய 
லிதற்கொன்றுயி ருடலெய் தினோ 
செவசோதுளை கரைகண்டெனிற் 
போடிவிண்டிலற் பஇசெண்பர்கட், காணுஞ் 1 

அரைக்கும்பொழுது நைவேத்தியத் துடன் 
தியானிக்கவேண்டிய விவரம் 

நாலுகன்னியுமாச்சு நாதன ருட்பெரவும் 
வாலையம்பிகைபாத மலற்கமலந்தொழுது 
பாலுங்கனி2யாடறு சுவையும்பாயசத்? தாடு 
வேலுமயிலின்மீதில் மிகவும்பிரகா சமாகில் 

விரோதத் துடன் சுரூபச்களை 
மிகசேர்வைத னொளிே 5௬ 
மரவல்களி விடமுண்டரு! 
ள.ரன்புத்திரன் ருமரச்குருக் காணுஞ் 03 

விதமாய்வெண்ணப்பிரகத்தின் விள ஐகும்பொடி தரன்வாங்க 
மயகமதாயவருச லாட்டினாலுஜாமத தி 
லிதமாயக்கலுவத்தூட்டி யானைக ற்ருழைநீரி 
லிணையோலிதுக்குக ரினமாய் விசைகொண்டாட்டி. 
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்வ்ரத்தின வைத்திய ிந்தாமணி ப டூர் 

வழித் துப்ப,த மெழுகுச்செயல் 

நிருத்துச்சரி சம னுண்டையும் 

வளமொன்பதில் ஸ் திரமென்றெடு 

மவைதன்குளி நவவுண்டைசெய. காணுஞ் 208 

எரிப்புபாகமதிய 

உண்டையோன்பதுஞ்செய்து வொருவு ண்டையைச்சட்டியி 

லுருபத்தீரும்பள்ளமா யுணர்விர்ச்ரூ.சமொருசே 

சண்டமதஇன்மேற்சட்டி யனையப்ப தியமூடிக் 

கண்டுயெழுமண் லைக் கவசஞ்செயதுவ லுவாய்க 

கதிர்முன்முக மனல்வைதீ திடு 

கருத்து த்தடிப் பதின் திச்சுடதீ 
கமலாக்கனை விரகிட்டெரிக் 

சடிகையது கெடுவானபின் காணுஞ் 204 

சண்டமாருதம்போலுக் தணலெரித் இடு?2வக 

கொண்கொலுஜாமத்திற் குறித்து, த்தீதனைமாநறி 
நின்றெரியுமிருநால் நிகழ்த் துமிவ்விதப்பாகம் 

சினை வோயெடுவிவையும் நினை த்தப்படிமுன்செய்கை . 

நிருபதீ்துட-ன துவொன்பதும் 

வரும்பத்திலா-ஜலநீர்மதம் 
நிலவுஞ்செய-.ரசமாகிடும் | 

நிகசோயிதற் கணெயொன்றிலை காணுஞ் 2065 

பதங்கமேராது தளத்தில் நிற்குமெனல் 

தந் திரமாய்ப்பதங்கந் தானே ராதுவுயர 

வெந்தன் சற்குருபாத மிந்சப்படிசெய்தாக்கால் 

வர்துலபித்திடுஙகாண் வாலைசசமிதுவு 

மைந்தனென்றகத்தீசர் வாழ்,த் தியென க்குரைத்தார 

வளர்தன்பிரை-பவர்ணமியில் 

மதிபூரண-மக௰ழுஞ்செயல 
மலர்தன்வடி-கமலக் திகழ் 
வருமேஜெய-ரசமிப்படிக் காணுஞ் 200 

மாலயனாற்செய்தற்கறிதாகிய ஜெயரசத்தை 

எவர் செய்யப்போராரெனபது 

ஜெயரசங்காணுலூற் செய்பவர்களெவசோ 

செகதலத்லுஞ்செய்ய தரமோதெளிவில்லார்க 

ளரனுமரியுமாலு மவராற்செயயொண்ணாது 

வகத்திலுஇத்தவ ரறிர்தவர்களுஞ்செயவ 
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ப 

ம... திருவள்ளுவ நாயனார் 

சானவிவ்விதக் குருவரலறிர் 
தவனிதனி லிவையெண்ணுரு 
வருளுஞ்ஜேய-ரசவாலையி 
னனுக்கரகமெய்ப் பொருட்செயவன காணுஞ் 201 

வேறு கொச்சகக்கலிப்பா . ன ச 

௮ இரர்.தனிற்பதக்க மட்ட இசையும்ஈடுக்கும் 
விர்துதனையெடுத்து மேவிடீர்காணுண்டை தனி 
சுந்த. ரவிசைக்குவிசைச் சுத்தமதுவாயெடுத்து 
சிந்தையகற்றிமன 25 சேற்கையெட்டுஞ்சென்ருண்டே, 908 

கெஜபிடத்திலும் வத்தாதெனல் 

செய்கைப்பதமாய்வருதற் சென்றுயெடுமேல்விசையும் 
செய்கையடனேபதங்கர் தெளிவதொன்பதாகிலுங்காண் 
பொய்கைக திபோலிலகும் (புடமாலுங்ஜெத்தில் 
வைகைக தி?பாலவுமே வாலை சம்வத்தா?த. 209 

இவ்வாலைரசச்சுண்ணம்வாடாதெனல் 
வடவாக்கினி வியில் வைத்தாலுஞ்சு ததஜலக 
காடாகஇனிப்பிடத்துற் காட்டிடநீர்கங்சையகதாம் 

நாடாகிலுக்குளிகை ரசசூதமுங்களங்காம் 
வடாதுசெர்ன.ரம் வாலைரசச்சுண்ணமதே 210 

. வேதையிதிற்கோடிவிதமெனல் 
மெழுகுசசவெண்ணையதாம் வேதையிதிற்கோடிவித. 
மொழுகுபற்பதோய தனக்கு மூட்டிடவுமென்னசொல்?வன் 
ரொழுதஜெயவாலைச சர் தொர்தமென்னகோடிதொர்தம் ' 
பழுதுமில்லையேஜெயமாம் பாரும்ரசவெட்டையதே, . £91| 

சுணங்கன்புல் அ௮டையாளமறிய 

கலித்துறை 
தெதற்பையெலும்புல்லதுபோற் செழித்அு.த்தேன்பொழியு 
மெப்போதுமூர்களிற்சாமையெனு மகந்தசாயலைபோற் 
கெப்புக்கிளை புஞ்சுணைக்க திர்வாங்கி மஞ்சட்டுழங்க தபோற் . 
குப்பைகளாரச்சுவர்களின்றோருக் குறிப்பறிந்தே, 219 

இப்பூடுயெங்குமுண்டெனல் 
குறிப்பானபுல்லுயெங்கெங்கு முண்டுகுவலயத் தின் 
மறிப்பார்களில்லைமர் திரமில்லை வழலையில்லைப் 
பறிப்பர்களில்லைப் பிழைக்கடைதகோறும் பிரபல்லியங்கண் 
டுரைப்பாடுமில்லைச் சூதொன்றுமில்லைச்சூகூமிதே .. 210 
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நவரத்தின வைத்திய சிந்தாமணி 8] 

சூதகக்கட்டு 

சூதானமூலிகைக் நிழங்கதின்சாறுதுவைத் இடித்துச் 

சேதாக்தரமில்லைஜெய ரசச்சூதஞ்சோக்கைபல 

மீதேகலுவர்தனிலிட்டு ஜாமமிகவசைத்துப் 

பிதாம்பரசுத்தசற்குருநாதர் பிரபல்லியமே 314 

அரைப்புப் பாகமறிய 

௮ரைப்படச்சூதரசம்வந்துகட்டி அட்டையைப் போற் 

குறைபடாதென் னின் மெழுகுபதத்திற் குறித் துவில்லைச் 

சிறப்புடன்செயது வட்டகையதனிற் செய்கைப்ப,த5 

நிறப்படவைத்துக் தரிகொண்டுகும்மட்டிச்செலுத்தும?த. 215 

வசமாசவை த்துவந்நியிட்டு £ வலுவதுவாய்த் 

துசமாகும்பிர்மகண்ட தின்பா லுக் துவட்டுபஞ்சி 

லிசவாசசெண்டுபலங்கொண்டுகாட்டி வியல்பதுவாய் 

வசமாய்த்துளிதுளிவர்நியிட்டுத வலுவ.துவே. 2160. 

சகட, 

சுருக்கடும்பாகமறிய 

வலுவாய்த்திரும்பித் திரும்பித் துளி தளிவட்ட ச தின்மேற் 

றளுக்குவ.ராதுஈவரெங்கும்பா லுஞ் சரிகிடவும் 

பிலமாம்சசவேட்டை: கோடானகோடி பிரபையினொளிக் 

கொலுவாய்ப்பரணியிற் பதனமதாகக் குறித் துவை யே. ஓ]. 

இரசவேசைக்கு முப்பு மு,ந்நிற்காதெனல் 

கட்டுப்படாது மும்மதயானைக் கருத கழிக்கும் 

வெட்டுப்படாது மூலிகை£வகம் விது மெனு 

குட்டுப்படாது யில்லத்திலாதற குவலயமு 

முட்டுப்படாது ரச?வதைமுப்பு முக்சில்லை?ய. 918 

பதினெண்பேர்களின்முறை சொல்லவில்லையெனல் 

நயமானசூதஞ் செய ரசங்கொண்டு ராடிக்குப்பிச் 

சுயமானசூதஞ் செயரசவெட்டை சொரனபற்ப 
மயமான ச்சண்ணம் வேகா தஇிவேகம் வான்மழையோதற : 

செயலான?த்தர் பதினெண்பேரிம்முழைச் செப்பிடிலே, 970 

மூலிகையால் ரசவெட்டையாகாதெனபது ௬ 

இவ்வெண்ணூரின்கூறெனல் 

வறு வேண்பா 

மூலிகையின் தன்னால் மூல ச௦வட்டை 

மூலிகையிற்றன்னால் முடி.யா--மூலிகையால் 
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04 திருவள்ளுவ நாயனார் 

வா.தமுண்டுவேசையுண்டு வைப்புமுண்டுவுப்புமுண்டு 

கோதையே?க ளெண்ணூரின் கூறு. 990 

முப்புதொட்கெற்பமூண்ணாதார்க்கு எப்போதுங 

காலநெமனெனல் 

குறிப்படு சீதுமூலி ே காடானகோடிரச 
முறிப்படு ச திக்கொள்ளுமினி முன்னமே--கு றிப்படுத் த்து 
அ௮ப்புதொட்டுகற்ப முண்டறியாதாறகு 
யெப் 2பாதுல் சால னெமன். 29 | 

குருவருளுடன் சிருவருக்கும்விளங்கும்படி. பெரு ஹாலைக் 

குறிக்க இவ்வெண்ணூ ற் சொல்லிய தில திலேக 
சரவெட்டையீதெனல் 

விருத்தம் 
- குருமுனியவருட்டிரு வள்ளுவனென் லுஞான 

வெட்டிக்கூராச் சொன்னேன் 
திருமருவுப்பெருனூலைக் குரிக்கியின்னூ 

லெண்ணூசாயத் தெளிவாய்ப்பாடிச் 
எருவருக்கும் தெரியகருக்குருவருே மள 

கெதியெனவுர் மீதரும்காலைப் 
பொருளுசைச்கச் 0 செயசத்தின தி 

வேகவெட்டை யெ னம்புகழு£ வேன. 2895 

இரச செந்தாரம் 

வே.று- த௬- இ-ம்-பக் துவராளி 

பல்லவி 

துரைராஜத்தங்கம் ரசசசெந்தூரங் கரையில்லாச்சிங்கம் 

ச.ரணங்கள 

அசையாகியதிரைகண் டருளவகத்்தியசுவாமி 
அற்பு தமாகவுங்கற்ப சற்பயாகத் தினிற்சொற்க 

வனுபோகங்கண்டு சிவராஜயோக 
ஈமனே2வகச் தினிலுங்--சண்டதாரையி 

லம்பிகா 2யோகவிசாடி தெ: ம்பீரவு தீ தண்டமாக 
ஸ் கம்பனமூலத்.தா நிக் கும்பகப்பூ ரகஞ்சூழ 

வற்சித்துப்பூசி மூலாகாரததிற் 
். கெற்சி ச்தப்பாய்க்து--பிடைபின்கலை 
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நவரத்தின வைத்திய 6 ந்தாமணி 09 

சத்து ஒளவ்வும் ஒவ்வென வாசி த்துச்சுழிமுனையிற் 
பூசி த்துவிராடியூதி தேரிகன்பதத்தையுன்னி 

யம்பிகாயோகம் வுவரசமாக 
நம்பிகும்பகத்தி-- லுல்லாசமேவும் 

புருவ,த் தெடுவிற் குருவிருப்பதுவாச 
மருவசற்குருகாடி யருளிருப்ப துர்தேடி. 

வ௫ூயக்கண்ணாட்ட மவுனமாகப் 

பசியவிண்ணாட்டக்--காலைமா லையு 

அரைப்புப்பாகம் 

* ஜெயசூதரசத்தின் மயமானவட்டதுஞ் 

செயலான துபலங்கொண் டுரவாய்க்குழிக்கல்லினி ற் 

றிருவானகெந்தி ஜெகமுழுதுவ 

கருவால்செனித்து--வண்டகோளகையும் 

நிருபுவனங்கட்சூழு மிருணூ த்துகாலிருபத 
இயங்கிடுமதுவாஇற் றநிசையெட்டுலகு திரள் 

மயங்கிடுவார்கண் இருகமொடு 

பயங்கரமாகு--மிதுவல்லாமல் 

பகிரண்டமும்நடுங்கும் அ ூலெங்களும்ப துக்கும் 

பரப்பிர்மமுக் தயங்கும் வரப்ரசா தகித்த 

பாதாளஞ்சென்று வுருகி2ய தான 

வேதாளம்போலும்--பிர்ம்மாண்ட.இரி 

படுசூரணமாகுமே வடவாக்கினிமு,தலும் 
பாழாய்ப்போகு?மமக மேருவும்படுசூரணம் 

ப.தராகும்பாரு வஸ்.இிரகாயம் , 
மதியேபுண்ணாகும்--வெகுவிஸ் காரம் 

௮்தம்பரிபூரண கெந்தத்திற்பலஙகொண் 
டகலாமலுமுவர்ப்பூ வதுவுமல்லிதங்காணும் 

ஆகமூன் றதுவு குழிக்கல்லினிற் 
பாகமாகிடி லு&--கிளிஞ்சியிகீர் 

நாதமதாசியஜெயநீர் நேகவேமயன மாகும் 

பாகமாயிந்நீர்விட்டொரு வேகமாகெகவேஜாடி 
ஓயைநதுஜாம மிணவிடாமல் 

கையவேமெழுகாய்--வரும்பதமே, 

வம்பிகையருடன்பாதம் நம்பியுஞ்செய்வி.ராயசத்தியம் 
கும்பமாமுனியுசைத்தக் குவிசைஜெயரசத்தால் . 

* ஜெயசுதரசம்-நெருப்பிற்கு ஜெயித்தரசம், 
பூ | 
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00 ... திருவள்ளுவ நாயனார் 

கோடானகோடி யளவில்லாத 
பாடில்லைமேலும்---சூதத்தின் வெட்டைப் 

படுமேசவலோகமு முப சங்களும்வரும் 
பருவம்போன்தெடுபதக் குருவான துமெழுகைப் 

பகர்ந் துபில்லைய தாய் ரவியின்முகக் 
கூர்ந்தெடுப்பீ.ராய்--வட்டி கனோட்டில், 

வளர்பிறையில் வாசியைரே?ித்.து கும்பித்.அவூ இதம்பிக்க 
வேண்டுமெனல் ப 

மேலுமூடிசலைமண் ணோஞ்சக்துகட்செய்து 
வெற்சக்சொயு தவடிவே லுமயிலின்மீஇல் | 

ன பாதா.ரவிர்தம் பணிர துகாடி 
யூதுர்தாசையினி--லொருவிகாடி. 

பரியிற்காலையிலெட்டு மதியீலீெட்டுமேவி 
பகலுமிசவொன்ருகப் பழக்கம்விராடி யெட்டு 

வை. ராக்யெத்துடனே வளர்பிறை 
லசையாமல்வாகி---கண்டகாரையிற் 

ருனே தன தனன தர்தையருணவாக்கியம் 
நரனேராளுஞ்செய்த ஞாயம்காமீடாருமொன்று 

மறவாமல்விட்டூதக் சடிகையிலுந் | 
திசவாமல்வாயை---மவுனஸ் தம்பனம் 

வாசியைவங்கென்றுவாகங3? சேசியுங்கும்பகர்தன்னி 
லூசியின்முனைமீதினில் வாசியைவரவழைத்து 

கும்பித்துவூ தி மூலகதட்டிடக் 
தீம்பிதீதுக்கும்பி---விகாடியெட்டு துறை, 

பிடபாகமறிய 

. ரசசெர்தூரமிதனை யுரையாற்ப தினெண்பேரும் 
நிசமாமிதனைக்குச்குடம் கெறியாப்பிடமும்வன்னி 

கொண்டருளாரிப் பின்கவசமெடு 
வளமாய்வை த்துடனே--முன்னமேயென்' 

மதீ.தமிதுபெருமை யெவருமறிந்திடார்க 
ளருமையெனுஞ்செர்.தூ.ர மானால்கல்லதேயாச்சு 

ஆட்டமேயாட்டம் சூதரசமும் 
காட்டவும்ப தினை-செனையாட்கொண்ட 

கருணையானக்தசுவாமி கமலமலற்ப த்மூக 
தருணமினமி தவே சலாமியளைச்துஇித்ேேன் 
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நவரத் தின வை த்திய ந் தாமணி 67 

வந்தருட்காகதி மோக்;தரைதி ப 
தந்தெனைக்காரும்--இருபைபாரும் 

வடிவேல2னகும.ர குருவேஷண்முக2 வீலா 

வருவாய்மயின் மீதினிற்றருவாய்த் தரிசனக்காண 

மன மகிழ்ச் தடியேன்- திருவள்ளுவகிருவினை 
யொழிக்தேன்--மெய்ஞ்ஞானபா தந் 

விந்தையாக சிந்தையிற்பார்க்க 

தந்தையுந்தாயைக்காணலாம் 

இதாற் சயித்தியங்கட் நீர வ னுபானம் 

ஞானமென்னபெருமை சாஜயாகமேகற்பம் 

வானமும்புவியும்வர் த வாறுகாணன்ன ரசம?ம 

வாதமுமென்ப தினாலன்னப்பிறவிச் சா சமுண்டாச்ச-பிவைசன்முதர் 

6 

முப.ரங்களீ 2ரழுர் தார்புவியுமன்ன த்தாற் 
சாரகாரமதுக் தந்தையுர் தாயுமெனிலுஞ் 

சிர்தையிலேபார் கஇர்மதியும் விர்ைபிதாகும் பூரணமான இ 

தந்தையுற் ் தாயுமிருக்கத் த் தானி றஐப்பதுே ஸாமாய்கை 
யெர்தையேகாயி னுங்கடை யிகபரத்தையறியேன் 

ஈவரீ தரத் தினம்பண்டி தர்கட்கு இவையெண்ணூாசத்இசம் சிந் தாமணி 

வயித்தியங்களும்சச ஒ.ற்க மேலஞ்சுக்கு [ காண் 
சயித் ? தியங்களுமேகுஞ் சந்கரரட்டர்திப்பிலி 

வாந்டும்கா லும் பொன்வறுப்பதாய் வருத்துச்சூரணஞ்செய் நிசண்ட 

சிலையோட்டங் குட்டங்கற்கணி தம் முரடு வாய்வு ஐந் பி 

கரம் நீங்குமென்ப.து 

ஆவின்கறுதபஞ்ச தாசையதுசமனாய்தி 
தாவிப்பொடிகளஞ்சுச் சரிபாகமேவசைக்கு 

தானதைவாங்கி ஜெயசெந்தார மானக்குன்றிடைதான் மத்தித்துமே 

சாருமண்டலம்ப-ஷங காலைம ரல்யுமுண்ண [னுஞ் 
சத்தியஞ்சசத்துமோகள் சிலை 2 மயாட்டங்களு வ.குட்டம் 

இரா தரிணங்கட் கற்கணிகத்தோடு மாரிப் 2பாய்விடு.£ 200 '2சாகைகாமா 

சுருட்பம்பரம்போலடர் திரட்பித்தங்களுமேகுஞ் [ஐச் 
சுவைகள்ருசிகண்மாரி ௮வையவங்களுக் 0 இசைந்து 

சுழன் நிடும்நோய்க ளளவில்லாத முரண்டிடும்வாய்வு-கனமேகம்போர் 
பண்களை வனை ப 

0 தஇிரைர்த குரைர்து, 
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06 திருவள்ளுவ ந நாயனார் 

துடருமொருமண்டலக் திடமாயுண்டுவரவுஞ் 
சொரியுஞ்சுகஜங்கிகட் சுரமுங்கடற்புக்குமாய்ச் 

சோதிப்பிரகாச,த் தேகவச்சிாஞ் சூட்டிப்பிரகாச---மவிம் தமுண்போர், 

அண்டவாதங் குண்டிவலி அரையாப்பு துடைவாழை 
் சூலைகட்போமெனல் 

அண்டவாதங்கள்வாயவு குண்டி வலிப்புமுஷணம் 
அசையாப்புகளுங்கட்டி,த் துடைவ. £ஈழைகளும்புண்க (கட். 

ளதமாயோடிடுங்கா ணதுவல்லாமற சதம; £சூலைகட்மே பாங் கனனபுத்து 

சண்டாளப்பிணிக?ளகு கண்டபோதிலுஞ்செந்தூரம் 
. சணப்போதிலுமமயாக் கெடிப்போதிலுந்தியங்கா 

ஜனகாதிரிஷிகள் பதினெண் 2பரும் கனமா .லூலாய்ந்தா ரதீ.த.நால்கட் 

சதகோடானீகோடி விகாவிதங்கட்பாடி 
மதாசாரப்படிச்சிச் சுதாகமக்கரமத் துட 

கெ கதி சயாவடைர்தார் மோகூப்பதவி யு தவிசெய்யாம-லருளில ல்கின்று 

ஜெயசூ தசெந்தூரம் க்ஷயமுக்தொண் ணூ தீ தாறுமே 
ச.பம்போற்றூசிகளாகப் பயமில்லா தப்படிக்கு புட்டாமல் 

காத் "சியக்குணமஈ-மவுழ ழ்த்ம்வகம்ரீத்தும்சோய்ப்பிணியைச்-சோரவொ 

தணசுரமா ந்தத்திற்கு பொழம். 
மேறு-நேரிசைவெண்பா 

இணசரம்கண்மார்தம்போங் கீழ்விழியமேல்விழியஞ் 
சணங்கிவிடுஞ்சுழ ஞ் சுக் துங்கா-கணசு ரங்கள் 

வில்வயிலை5ன்னாரி விளாச்தியடனே துளசி 
வில்வயிலையோடதனால் வெதுப்பு. 200 

தரிடியாயிடித்து வு.தத்வட்டிற்றன் னிலிட்டு 
நீரிலொருபடிகாணேற்பாகு மோரிடியாய 
* வா தமடக்கியுடன் வால்மிளகுசுக்குட? உன 
கோதையேேளேலமெனுங் கூறு, 291 

நாலுவிதச்சரக்கும் ஈன்ருய்க்களஞ்சுவித 
மேலும்வட்டியிட்டுவன்னிவீசினால் காலுவிதம் 
பொன்வெதுப்பாய்வெதுப்பிப் ப ணுவ துமோரிடையா 
பன்பருக்செல்லா மிதுவுகாம், 909 

- புர்8ீரிலிட்டு வனற்படவும்வீசினா 
லுன்னி தமா யெட்டுக்கொன்றூக்கி-யக்; 8ீரிற் 
கொ தித்துவரும்பாகம் குங்குமப் பூகஸ் தூரி 
விதி.த்தகோரோசனையும் வேண்டு, 09 

* வாதமடக்கி கு, 
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நவரத்தின வைத் திய 9 ந்தாமணி 00. 

அ சவிட்டுக்குடி.8 ரக்கனியுங்குளுர்தா 
லாரவிட்டச்சலத்ைசவார்த் துமே யாரவிட்டுச் 

செயசசமாஞ்செர்தா.ரர் தசேன்மொழியேகுன் நியிடை 
மயமணுகா பாசூவிடும்பார். 204 

இர திகேளிக்கை யனுபவத்தால் வருமாறு 

தந்தையுமேசெய்த தவப்பயலோவிர்தமதி 
வர்தவரலாறுசொல்ல வாதுகாண்- தந்) தமதி 
ரதிேகேளிக்கைதன்னில் காடிமங்கைமன்னவனுப் 
கெதியடைக்த சொற்கவழிசள இ 

எழுவித உஷ்ணவெட்டையால் நேரும்வியாதிகளின் 

விவரம் 

கெற்பவெட்டையா லு கேளிக்கையிறசெய் தகுண 
முற்பகத் இ?லயு இி.2.து வோங்கினா5்--கெற்பம தில் 
வெட்டைதனிலூட்டிணமா மமேதினியிலேழுவிதம் 
பட்டசட்ட முற்பமோபார் 296 

தந்தையின்வெட்கையால் பிண்டங்கனலிலடி பட்டு 

கரசுரம் வருமாறு 

வேறு கட்டளைக்கலித்துறை 

பாரானகெற்பவெட்டையுமீரும் பக்குவத்தில் 
வே. ரானவிர்துவெளிப்பட்டுயோரி விழிர்துதென்ருற் 
சா.ரானபிண்டங்கனலிலடி பட்டுக் காநீதியினாற் 
கூராய்கிணசு மேயது மென்றேயன கூறினோமே, 201 

திரும்புபோலாகிச் சுரம்பேதி யுண்டாகும்விதமறிய 

கருக்குழிவிட்டுப்பா.த னில் வந்தூகருதின தால் 
வெரும்புழிகானமைந்தன் பிறது விளக்கிடி னு 
முருக்குமஸ் திகட்தெய்:ரறையாலு முடலழிக்துச் 
சுருக்கஞ்சுரம்வர் துப் பே தியுண்டாடுத்துரும்பதுவே, 908 

அரும்பாகி யீரஞ்சு திங்கட்குட் துரும்பாக 

பிண்டங் கருவைப் பிழிந்தசக்கைபோ லாகுமெனல். 

துரும்ப துவாகுமீரஞ்சு திங்கட் செல்லுமுன்னே 
யரும்பதுவாகுமது தள்ளிப்பார்க்க * வனந்தனிலுக் 

* அனந்தல்-நித் இன, : 
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ரீ திருவள்ளுவ நாயனார் 

கரும்பைப்பிழிந்து சக்கைய தாக்னெ கதையதுபோறி 
அரும்பு தூணாகுக்கரும்பதுபோற் சுக்தங்கொள்கெசே. 900. 

. இருணாற்றெண்பத்தொன்பதாவது பாடற்படிக்கு 
குடி நீர்செய்துஜயரச பற்பத் துடன் கொடுக்க பாலர்கட்கு 

வெட்டைசுரம் நீங்குமெனல் 

ேவேறு கேரிசைவண்பா 

குடி நீரிற்பங்குடுக்கவுமே தாய்க்குமைக் தன் 
வெடிக்குமுழித் திடும்பின் விட்டுவிடு௩்---கடி தீ. தவிடம் 
பார்க்குமஞ்சுகாளதனிற் பாலர்கட்குவெட்டைச்சு.ர 
ர்க்குமுன்பின் னோடிவிட்டுப்போம். . 200 

பத்தியமதிய 

சு.த.தமுளநீர்சுண்டச் சோருடனேவெர்நீறு: 
மறறுமொன்றுமாகாது மாரிவிடுஞ்---ச.ற்தமது 
நித்திரையுமாகா.து நேற்பல்வாற்சூரியனி 
லித்ைைவிட்டுச் சர்திரனிலே.று, -90। 

வாய்வுவலி மாந்தசுரம் நீங்க வனுபானம் 
இப்படியேப௯ மிருவருமேயுண்டதனாற் | 
சொ.றபடியுமுண்டோ சாரவெட்டை--யிப்படியே 
மதளை தனச்காகும் வாய்வுவலிமாக்தசுர ப 
முதளைவலித்த மரகம்போமுன், 902 

முருங்கையிஞ்சி மாவிலங்கு முத் * கொடிவேலியின்வேர் 
சேோருருக || மூலமெல்லாஞ் சுத்தமாய--வேருருக 
வெள எருக்கனபட் டை வி தமஞ்சும் நீர்ச்சரசம் 
வளளலெலும் வெுப்பி வாக்கு, 909 

வாக்குஞ்சரிசமனாய் வார்த் துவிிங்ண்ணமதஇிற் 
... மல்கிவன்னிரீர்கொதிக்கச் சாத் இடும்பின்--மாங்குயிலே 

. நீர்தெளியடநீரிருக்து நீரிற்பலம் ரெண்டரையாய்க் 
. கூ.றஞ்ஜெய செந்தூர் குன் றிவை, 904 

* காலைமாலை டே. சுரசத்தில் கொடுத்துவர 

வறு கொச்சகக்கலிப்பா 

செந்தூரம் குன்றியிடைச சோந்துவஞ்சு நாட்செ தி இ 
பிந்தவிதமா யிரண்டு யிரவிமதி வேலையி லுஞ் இ 

ச சொடிவேலி-ரிச் இிரமூலம், ் மூலம்-வேர்,  :. 

101260 3 ௩௦19 1/8 ௩௨5௨௭0 பட0எர௫ு 



நவரத்தின வைத்திய சிந்தாமணி 71 

சந்தரமாம் பண்டிதசே சூதரசச் செர்தூரம் 

வந்.தவிதம் பொற்நிறமாம் வையகத்தில் காண்ஃல2.. 305 

சாத்தியவசாத்தியஜத்நி தபாஜ.ந்திவாதஜந்தி பித்த 
ஜ.ந்றி சூதகஜந்நி நீங்குமெனல் 

ஜந்நிதனிலயு தித்தச் சாத்தியவ சாத்தியமு 
மின்னவிதமென் றறிர் தெடுத்தவிழ் தமே யணர்வீர் 
வன்னிசுடற்ருபஜன்னி வாதறந்நி பித்.தஜர்நி ட 
சொன்னசூதஜர்கியும்போஞ் ரூதகம்போஞ் சூட்டுவீரே, 8906 

ன்னமேயான் சொல்லிவிட்டேன் முன்னோகட்சொன்னமொ 
யின்ன தினியாவதொன்றும் யாதுமேதானுரையாற [ழி 

கன்னன்மொழிமாமது.. கற்பகத்தையான றியே ட. 
னன்னையெனும்வம்பிகையே யான்.துதித்தறிகிலனே. 8011 

ஜெயரசசெ ச் தூரத்தால் வேதைபார்த்து கற்பருண்ண 
மட்டு விருத்தம் 

தேயுவெலுஞ்செம்பதுவுங் களஞ்சுமூன்று த் 

். இங்கண்மதரஜீதமொரு களஞ்சியேழு 
தாழ்வில்லாகுகையிலிட்டு வுருக்கும்போது 
தரும்படியேகுன் றியிடை தாக்கிப்பார்க்க 
வாய் ரர்துசொல்வதற்கு காவுமேது 
வயசதுவுமெட்டமபையென் ௮ுரைக்கலாகு 

மாயாமலிருக்கவுமே கற்பங்கொண்டால் 
வாலையிக்தஜெய7சதைத வைத்திடீரசே, 908 

த்தம்வைத்.து இன் னூலைப்பார்த்தவர்க்கு இக்கருவங்க 

பற்பம் சித்தியாமெனல் ன 

வைத் இடுநீ ர்கருவங்க ப றபஞ்சொல்ல 

மகத்தானமுறையிதுபா பெவருஞ்சொல்லார் 
கற்றவர்களிருக்குதென்றும் சேவருஞ்சொஷ்லார 
கண்டவர்களில்லையென்றும் விளளமாட்டா£ 

குற்மொன்றும்பாராட்டஞ் செயயார்மேலோர் 
குறைவில்லா தில்லையெனறுங் கூரார்பண்போர 

சித்தமதுவிரங்கயிக்த ஜூலைப்பாற்போ ௫ இ 

சித்தியெய்தும்யானுரைப்ப தாண்டேேகேளீர. 809 

கருவங்கம் வெட்டையாமெனல் ன இ 
வேறு கட்டளைகலிப்பா 

கேளுமேசருவல்க மொருபலக 
கேட்கவு மக் கிளிஞ்சியிக ர்தனில் 
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72. திருவள்ளுவ நாயனூா : 

மெழுமேழுவிசை யெனுமூசையில் 
விட்டுமேஜெயகீர் விட்டுருக்கிடு 

காளுமேயதுகாடிடும் வெட்டையாம் 

காயனார்குறையொன் றில்லை யாண்டேகேள் 
கீளுமேமதிரின் னொளி2வநிறம் 

சிலவுபோலொளி கேர்மையெடுத்திடே. 310 | 

வேறு கலித்துறை 

எடுத்திடுந்துடைத்தாற் பொடியாவடுக் . 

கடுச்திடா துகலவந் தனிற்பாச்சிடும் 

விடுத துப்பாரையி னுப்பொன்றுசோத திடும் 

கொடுத்திடும் நிலவுப்பொன்றுகூட்டிடே. 211 

முப்புவிதற் கொப்பில்லையெனல் 

உப்புசெண்டிடை யோரிடைவஙகமு 
மப்புவானதோரண்டச் ஜெய£ரினாற 

செப்புவுந்தின மூன் றுநாளாட்டிடு 
முப்புவானமுறை யிதற்கொப்புமோ. ௦12 

மெழுகுபதமதிய 
மெழுகதாகும் விதம.றிர்?தயெடு 
கழுகுபோலுக் கருச்.துற்றிருபபதா 
லொழுகுமேக திசொளிவு முன்வை தீதெதடு 

வழுதிராதுவட்டிக்கு ளடக்கிடே. 519 

பிடபாகமதிய 

௮டக்கிமேலோ ரகலதுமூடிகா . 

ணடக்கிடுமரவி நன் முகமேபட 

மடக்கிடும்வ லு வாகுக்கெஜப்பிடஈ ப 

'திடுக்கடாதெளிர் தாரிடுமாண்டை ய. 914 

செந். தாரமாகிய வாறு 
வேறு முடுகு சந்தப்பா 

ஆருமக்கினியுமானபின்புவன லாரிடுமன வில துப தக 

,. தேரும்வட டிலிடுசெந் தூரர் தனையே சித தியெய்தசிறுபரண்டிபில் 

.. மேருவிட்டுவதிற்ப தனஞ்செய் இடுதல் மேவிவாலையருடன்பதம் 

பேோர்வளர்க்திலகுதியான பூசைவிதி பேசவும்வசனபேதமே, ௮15 

மண்டலம் 15- நாளுண்ணவேண்டுமெனல் 
. வேறு கட்டளைக்கலிப்பா 

பேதமாக்கருவங்கசெர்தூ ரமே 

மாதமும்ப இகஞ்சு; நாண்மண்டலஞ் 
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நவரத்தின வைத்திய சிந்தாமணி இ 

சானையதிகாலையு மாலையஞ் 
சேதம்வராதிவை செப்பவுககேட்டீர் 

நாதவிரந்துரகசிய முப்பினால் 
கோதையேவேதை கோடியுமாதலாற 

பாதைகாணும்ப தினெண்பேர் சொன்மொழி 
வாதைலவாதைவரும் விசனங்க?ள. டம... 810 

மதுமேகம் நீங்குமெனல் 

வேறு கலிவிருக்கம் . 

செர்தா.ரஞ்சிறு குன்றிடைகெய்தனிஃ௰் 
முந்த2வயுலகார்க ளறிந் இட 

வக்தகோய்கண் மதுமேகமோடிடும் 

வெந்துமீரி வியாகூலமாகுமே, . ன  ரட்த்த 

வாதபித்தமேகஞ் சோகை யுள்மாந்ை த. 
புண் காமாலை நீங்குமெனல் 

வாகமேகம் வருபித்தமேகமுஞ் 
ரூதமேகஞ் சிலைத் திடுபுண்களு 

மூதுஞ்2சாகையுள் மாக் திகாமால்யவ 
காதமோடிகடத புக்கும்பாரு2ம. 218 

தகரைசூரணத்திற்காலைமாலை ஒருபக்ஷமூண்ண 

வேண்டுமெனல் 

பாங்கையான் றகரையின்சூரணஞ் 
சேருமேசீனி சக்கரைக்கூட்டியே 
காருமண்டல& காலையுமாலயுஞ் 
சோருமே சுகமாமெனவுண்டிடே. 319 

விஷப்பாண்டு நீங்குமெனல் 

பாண்டுமேவிஷப்பாண்டு விலங்கிடும் 
பூண்டுே மேவிருதுமண்டலங் கொள்வீசா 
யாண்டுபத்துமாசாத மேகங்களுக ் ன ரோ 
தாண்டியோடி?ய தாரணிபுக்கு?ம. 0. 

வெண்குட்டம் இருமல் ஷ்ஷூயம் கண்டமாலை 2ித்தகாசம் 
தேத்தான்கொட்டை ஈற்£ரகந்தரணியும் 
பார்த்தெடும்பலமாகுஞ் சரசமன் 
போர்த்துமேயிடி தீதே யொருப்பாண்டமில் ன கி 
காத்துமோர்படி சுத்தஜலமிடே, | 921 

10. 
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74 இருவள்ளுவ நாயனார் 

தொச்கதாகச் சுக்காகவேசுண்டினா . 
லெக்காயெக்கா வயட்டுக்கொன்றுமாடிடுக் 
தக்கசாகவெண்சக்கரைக்கிருதமு 

_ மக்கதாகவரைக்குன்.றிபற்பமே. 929 

மண்டலஙகாலை மாலையமுண்டதால் 
வண்டகோயகண்மணி கண்டமாலைபோய 
கண்டிரோபித்தகாச மகன் மிடம் 
விண்டிடுமேவெண்குட்டம் போ மாண்டை ய, . 223 

குட்டமுமட்டச் கராணியும்போய்விடு 
மட்டியே துவிரும்பல் க்ஷயங்கட்போந் 
அட்டகோய்கள் துலைந்திடுமாதலாற் 
கட்டமேதுகருவங்க செந்.தூ.ரமே, 824 

சூதகத்திற் சூடுண்டாகி நேரும் வியா இகளின் விபரம் 

வேறு முடுகு சந்தப்பா 

சூத்கத் தில்வெகுசூடுண்டாகெனற் சூலையாலுந் தணல் வேகமாய் 
வாசம்வக் துசூலைமேவி வாய்வதும்வா தனைய திதம்வருமெனி 

. லேதுசோய்கட் பிணி 2யவல்கோபமது வெய் தங்கர்மவினைமீரிடில் 
மாதுசூசகமுமேதுயேடவிடு மன்னன்மங்கையுமே கூடுவார். 821 

புணர்ச்சியிற்றனுமாரிபாசம்பாயில் குன்மங்குடல்வாதம் 

எயயும் விவரம் 
மனனனமங்கையரும் புணரும்போதுதனு மாரிபாரிசமும்புக்கில் 
லனனம்போலுமடமா துகெற்பக்குட வர்நியாவதுபின் னொன்று2ம 
குன்மமெய்துக்குடல்வாதமெய்தும்வலிசோபமெய்து்கனற்கே ரடிதான் 
பின்னமேதுபிரமேகமெய்துமெனும் பேசுவார்கட் பெரியோர்களே. 

குன்மங குடல்வாத.ந் ர வனுபானம் 

தா துப.த்திரியும்ர ச் மும்2வம்பின் ர்சஞ சூட்டிடும்புன ற்றன்பாகமாய்ச் 
சா.துவாவெனவும் பஞ்சதாளையிடைத்தாக்க நீரிலிடும்பலமென ற் 
பேதமேதுயிடைசீனிகாசிடையும் பேதியமிதனை யொச்சவுஞ் 
சூது2மதுகருவங்கசெர் தூ முக் தூக்குவாயிடைதன் குன்்.றியே. 

தாற்பத்தஞ்சு நாளுண்ண வேண்டுமெனல் 
வெட்டையானக வஙகசெர்தூரமும் மவதைவேை த வெகு கோடி தா 
வீட்டி 6மில துவவிம் சமேலியிரு வேளைகாலையுடன் மாலையு [ன் 
மட்டமாமதுவெண்ணஞ்சுகாற்பது நாளாக?யகவொரு மண்டலஞ் 
சட்டை 2மலறவம்பூண்டசாகரநீர் சம ரசமுறியுவான!8ம, 290 
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இக்கருவங்க செ ந் தாரமுண்டவர்கள் கற்பதேகிக 

ளாவாரெனல் 

உள்ளிருர் தவினை மேலெழும்பியொரு கோடிகோடி பிணியாரிடு 

மெள்ளளவுமின் னூற கன்மங்களில்லாமேலுமேலும் யொளிவதாயக் 

கள்ளமில்லாகருவங்க முண்டவர்கட்கறபதேக சிவயோகிகாண் 

விள்ளாலாகபெரியோர்களிட்டவிதி மேகமென்றது வொலக்குமே. 

இந்செந்தூரத்தாற்றீரும் வியாதிகளின் விபரமறிய 

ரீர்கடுப்புகனல்நீசெரிப்புஜல நீற்கூரப்ப துகீரிழிவ.தும் 

£ீர்வெட்டிப்பு தணல்கீர் தடி ட்புவதில் நீருரைப்பது 2மக$ர் 

வார்களற்றகொறுக்காகுமாநை தமயாடு வடிவ ழி த்திடுமகோதரம் 

பேனந்தம்புரைபுண்களாவ.துவும் போ்கட்சொல்லபிணிமா நம. 

வான்குமரி ஜலமாகும்பாகமதிய 

வளமான பூமிதனில் வாசமாமெனில்வனார்திர 

மீனமேஷம துதோரஷ:2 ம.தமிலை விதமதாகியச்சொல் விசிதமா 

மோனமாமதி லும்வி சைெண்டுண.ர (2 வாகோகேளுங்கடுக்காய்பொடி 

தானை தப்பி சையச்சலமதாகிவருஞ் சலமுநீ ருணாரவெனாண்டையே, 

வான்குமரி நீரிலனுபானஞ் செய்துண்ண 

வான்குமரி 

ரீர்தனிலும்பஞ்சதாளைவிராகனிடை கீசொருப்பலமதாகிடிற் 
சாரமாமதிலுபாவின்றுதமது தான்களஞ்சியிடைசாத்திடும் 
மாரியாவ தவிழ்தங்கட்குன்றியிடை வகைய தாகவொருமித்துடன் 
சூரதாகவிடுமத்தியேகுஞ்ச்ஷயஞ் சோம்பற்நூக்கம்விடுமாண்டையே. 

இராமநாதபுரங் கட ற்கரையிற்சாரிபோய் சவுக்காரிகள் 

வருகிற தாகவுத் தமர்கட்சொல்வ.து 

தூக்கமே துசுகபோகமேது ஈடைமுடியுமேது கோவமேதுகா 

னுக்செமேதுமழைக்காதீது?மது ரவி2யாட்டமமது விழிநாட்டமும் 

வாக்ரெமேதுசவவிசனமேது மதிவாய்களே.து கவிபாடவு 

மக்கரைக்கடலில். ராமரா தபு. மருகேவாரிசசைக் காதமம, 1 15 இதி 

வாரியானகடலானவோரக்களை வரசமாய்ப்பெரியோர் வ ॥.தலாற 

 சாரிபோவார்சவுக்காரியானவர்கட் சதி தமிட்டுணா்வக் தாட்திரக 
தோரிபோலுமேயுணர்ந்துகூறுவர் குத்தமர்கண்மொழி ே கள்விபார் 
பாரீர்பாரீ்ர்பசைபாலைகிலமென வும் பார்க்தெடுத்து2ம பா ளிப்பமே, 

யாத்திரை வாசிகளறிவார்களெனல் 

உப்பரிர் தவர்கள் யோகிவாசிகனு முலகமாமி துவி முமே ட [காண் 
செப்பொணா,தவர்கள்யாத்திரைவாசமமனிற் இிர்த தமாடிடுவர்செய் இ 
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76 திருவள்ளுவ தப யனா 

சுப்ரமேபெரிதுதனியவே தனிய சுத் தவாணதொருத்தபசிகட் 
கைப்புமுப்புக்கடலுப்புவாமெனவுங் கைவசப்படு கலவிழ்த2ம,. 846 

இவ்வவிழ்தம் புசிப்பவர்கள் 

௮ விழ் தமண்டலமுமான பின்ஜடல மான தால்வயிரவச்சிர ' 

மவிழ் தமுண்டவர்களாருமில்லைசெக மா திதககண்முதற2றவரு 

மவிழ் தமான தஇவையாரறிவர்சிவ யாத்திரைவாசிகளுமறிவாக 

ளவிழ் சமுண்டபெரி 3யோர்கட்செர்தூரமு மாடலாம்பரிச2வைை ய. 

இதனால் வேதைகோடிபாதை கோடி நாதவிந்து 

வுவற்சாரங் கோடியெனல் 

வேதைகோடி ர சவாதங்கோடி ரச மெழுகுங்கோடிகொழிலாகுமாய 
வாதங?காடிரசவற்கங்கோடி மணி மாந ஈரிகமதுகோடி தான் 

பாதைகோடிபலகலைகட்கோடி.பரி பாலை கோடிமா இபுரியெனும் 

நாதவிக்துவுவற்சாரங்கோடியுவர் கன்மைதுன்மையறி£வார்கமே.881 

அரிதாரயீயஞ் செய்யும்பாகமதிய 

ஏதுதாரமெலுமாலின்றேவியிசை வான!?தார்பலமுமானறதா 
யேதுதாரமதிலீயமாகும்வகை யென்றரிந்துவொருபுத்தியா 
யேதுதாரம் வனமூலியெட்டியிலு &மவுமானகனியிவவிக 
மேதுதாரமதின்வித் திடு்கலவ மிபீடிடுப்பழநீர்விட்டிடே, 298 

. விமையில்காலுபலங்கனியதின் ரசனை விட்டுமேவியிருசாமமுர் 
இசையில்லாமற்படிமயன மாகவதைச் சிதறிடாமலு 2மஜாடிப்பின் 
கரையில்லாமெழுகுப்பாகமும்வருத ற் கண்டுகாண்ப தினிற்காண்கிலார் 

- மழையின்சொற்படிரிஷிசட்சொல்லதுவும் வசனசித் தியரிசாண்டையே, 

மெழுகுபதமறிதல் 

மெழுகுதன்பதமும்வரு கற்கண்டு வழி மலு?மலுங்குகைசெய் இச் 
தழகுதாரமதுகுகையில்வை ச் துமரு நாளுமுடியன லானபின் 

வழுகுசீலையதுவலுவதாய்ப்பிசியு மண்ணு 2மழு விகமானதா 

லொழுஇல்லரவிதன் முகமும்வீசகன லுண்டும்பின்புகுழிப்பிடமதே, 

வங்கஞ்சவளையா மெனல் - 

புடமுக்காண்கன மதேத் இடிலெருவு பூட்டி.டுமிருவதேபுடம் 
புடமுமாரியபின்னெடு மைவாலையருட் பொற்கவசம்பிரித2 தாருமையா 

யடவுதா.ரமெனலும்வங்கவாஞ்சவளை யருமையாகியதோரீயமால் 

குடமேகுப்பிதனிற்பதன மேற்பிரடை குப்பிவைத் இிடுவீர்க்கூர்து மே. 
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நவரத்தின வைத்திய சிந்தாமணி ட்ர்ரி 

கெந்தகத் தயிலம் 

வேறு விருத்தம் 

இடுங்கெர் தித் தபிலமுை ரச்கொணாரக சியம்யான
ருட்கருத்தினைவிளக்க 

லிகத்தினி ற்பெரி3யா ந௪ த்தர்கணம௫ழிலகும் பொன்ன திசயமுரைக்
க 

இடரிலாக்கெர் திப்பலபெட்டி வாங்கி சயமெலும்பாண்டமொன்றெடுத்
 

செயல்பெருங்குப்பை2 ம்ணியி ன்சாருரிலக் இருப
டிகொண்டு தாக்கி | துச் 

நெடுஞ்சரக்கூட்டி.வன்னியிட்டன ற்மு தேர தா யகீர்சண்டக்காயச்சி ன ட 

நேர்மையாய்க்கலவம தஇமருக் தாட்டி நிகழ்த்திடீர்பிசகுவமாமற 

படமெனுக்குப்பைமேனியின் சமும் பாச்சிமற்றமஞ்சுகாட்டான 

பகர்ர்துகாச.துபோல்கிகரெ னும்விதமும்பரிவெ னும்பில்லைச
ெய்பலமே. 

பிடபாகமதறிய 

பரிவுடன்கனிபோல்கிழலி லுலர்த்திப் பாச்சிடுங்கல்வத் திற்பொடியாயப் 

பண்ணிமாக்கஷெமுஞ்சரிசமன சேர்த்துப்பக்குவமாய ப்பொடி த். தூவி 

வரிவுடன் வார ; மனிச்சார்விட்டு யதையிடித்தரைத்துமுன்மணி2? பா 

லடக்கஞ்செய்கிழலிற்கலையத் திலிட்டுவ தின்மேலோர்வட்டிமண்ணேழு 

விரிலில்லாமலுமேஈடுமையஞ்சில் லு வளக்கமாய்ச்சுப்பியுஞசொருகி 

விதமெலும்புவியிற்குளியு2மசெய.து மேவுமக்குளிதனிற்கலசர் [ந்து 

தெரியவும்புதைத்ததுமரை த் திடுங்கலச தயங்கவொட்டாமலேபொதி 

இருத் திமண்சிலைவலுவ தாய்பொலிர்.து செப்பவுமெருக்குண்டுவனலேஃ 

தயில பாகமதிய 

௮னலதுவிசபிடம வாரி யானபின்பிடம்பிரித்தெடுத்து 

வழகுதன் தயிலங்குப்பிபி ற்ராக்கி வ இர் திமுருக்கன் பூகிறமாய் 

வனலெனுக்தயிலம்பதன மாயுணர்க்து வாலையின்ப தமமெனுக்கமல 

மலரடிபோற்றிவணங்கியேபணிக்து மற்சித் துவயிரவன் பூசைக் 

கனல னுங்குருவின்கடாக்ஷ்ம்பெற்றது மை. சணப இகந்தனைத௰தாழு 

கறுணையானந்தப்பரகுருபா த கடவுளை த தியானமுஞ்செய்துப் [த 

புளலெனுமுப்புமுவமர னும்காடாம்புவிரியலாமதுமயம்புகல்வார [வாம் | 

போன்னடிப்போற்றியடியேலும் வணங்கிப்புகழ்ச் தனொருமுரைப்புகல் 

ப் தாளக்கட்டு 

வேறு கட்டளை கலிப்பா 

தாளகங்கரடாகவுமொரு சட்டியாவ இலிட்டுடன் 

கேளெ லுமடுப்பாமதினலற் செந்தணற்கொண்டுமூடியுவ 

குளவுந்தபிலத் தினிற்பலக துளிதுளி௰யன சசூட்டியுக 

தாளகத்தினிற்ஜாமமுஞ் சுருக்கான தால்வலுக்கட்ட தே, 01] 
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26 திருவள்ளுவ நாயனார் ப 

சூதவஙக வெட்டையகநிதல் 
காரியமுன்னான தும்வ ஓத தயிலமாலவெட்.டையாகிடுக 
தேருஞ்சூதரச த தின்வாலைசச் சிங்கமாகுஞ்சரக்கொன்று தான் 
பாருங்காரீ யமுமுருகும்பக்குவம் பகாவதும்பதர்தன்னிலே 
யாருமேயறியார்கட்காண்கிலா ரானவங்கமிதாண்டையே 840 

வங்கவெட்டையிந் நிறமும்பதமுமறிய 
வங்கசூதமிருபாகமாகவொரு வங்கமாகவருங்கூ.ர தாஞ் 
'சிங்கமாவ துவெழும்பியேவருதற் சீரலாகுமதுகாண்டுலாற் 
றங்கவெட்டையதுபோன் றிடுதற்ஜல சாயலாதலதுவேபதம் 
கங்களமூசையெனுங்கண்விட்டாடுமது கரு இடி.ற்றயிலங்காட்டுமே, 

கருதுவீர் தபிலம்பலமுமாவதரைக் கனலுஞ்ேசா.... துளி துளிவிடும் 
வரு தம்வீரரைதன்ஜாமம்வன்னியது மணற்படவுஞ்சுருக்காமது 
அருதுவானுலகுமானுகாளருகிற் சூதர்வாசனையகத்திடு 
மருதரிதுகுசையனல்களாரிவரு மதுதன்பாசமதுபார்த்தடே, 87 

வானசாயலதிய 

பார்ச்கப்பார்க்கமயிற்பா வனைய கனிற் பஞ்சவானமதுவஞ்சுகாண் 
கார்க்கககார்க்கசசெகஜ்ஜோ இவிசுமது காணும்வா திகளேசகாண்டுலீர் 
யேர்க்குமேபசுமையென்னமாயமிது யென்ன கா.ரணமிதாகையால் 
வேர்க்சவுமுருக்கவொர்க்கவும்கிரூப மீசனுருசைதனாுண்டையே, 48 

இதால் வேதையறிய 
கடுகுதன்னிடைவிராகன்செம்பிடையும் கரு திடுங்குகையழுட 

மூரு்திய/மேவிசிடவுருகு முன்னமேகுருவினாலெலும் 
படுகுவாயெனவெப்பத்துடன ரையும் பாசசடவவிழ்தம்வய துகாண் 
குடுகுடுக்கையதுகல்லின்மீதில்விடு கூறுவீர்கனகவேதையே, 241 

வயது எட்டரையென் தறிய 

கனகவேறையெலும்சிதமாவதவுங் கட்டிய த்திமறுபடியெனல் 
வினகவேகுகையிலுருகிடும்பதமு மிஞ்சிடாமல்வரும்பாகமா 
யனசமாமதுவுங்கடுகின்வீ தமல் லஞ்சி2யவிடுவபோதென 
தீனகமாமயமும்வருகவெட்டரையுஞ் சஞ்சிதந் துலையுமே, ௦50 

கருவங்க சூதரசத்தாற் குடவன்பேரில் 
ப தினாற௮ுவயதெனல் 

முடவனாவதுமீசெட்டுபங்குரசக் குருவுமாவதுவுங்குன் றிதா 
கடன மேபுரியுக்களையுஞ்சோ இகிறம் ஈளின மாகும்ப தினாரென 
குடல தாகிவிடுஞ்ச,த்தவோசையிடல் மோசமில்லைப்பயமில்லைகாண் 
ஈடலுஞ்சூழுஞ்செசமீசேழ்சூழுங் கரு௨.ககசூ௫ரசங்கானுமே, 841 
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நவரத்தின வைத்திய சிந்தாமணி 70 

அ/யவெட்டையுடன் 06%. வங்கசுதவெட்டையைச் 

சேர்க்க வயதாமெனல் 

மோசமேதுவயவெட்டைவிராகனிடை மூசைதன்னிலிடுதாக்கியும் 
பாசம்வைத் துஜெயசூ தமென்றரசம் பாச்சிடுங்கரு திவெட்டையால் 

வாச்சு தா௫லிருவெட்டையுமுருகி மணிய தாகும்விடுகல்லினில் 

மாலாத€தமெட்டரைக்குள்வரும் வாதசஞ்சீவியிகாண்டையே, 

பஞ்சபூதமலலாது சுத் தஜலமுமுவற்பூவு 

மல்லவெனல் 

வாத்சஞ்சவியும்யோகிகட்கொருதன் வருமையேதுகாண்மவுனிகள 

நாதவிந் துவுவர்நீ ர்பாரையயனில் நாடிடுங்கருவிசாலெயும் 

பூதமைந்தைவிடப்பூ தல.ங்கட னிற் பூவு2மதுவுவ?ரதுகாண் 
சூதவிர்துஜெகந்காதசு த தஜலஞ் சூக்மாரறிவாராண்டையே, 859 

இவ்வெண்ணூர் நவரத்ன சொச்சத் தில் விள்ளுமெனல் 

எண்னூர்சொச்சம்ஈவரச்தினசூச்திரமிது எவரறிவர்களோயானுணச 
சொன்னார்சிச்சார்ப இனெண் பா யாகிகளு ஞசொல்ல விலைஎனில்வை 
 ௮ன்னைவாலையருளம்பிகையின்்கருபை யாதலாலுமன்றாகையா [ப்பு 
.லவின்னமேதுகருக்கடையதாகயினி மேவியானருள்விள்ளு ம, 54 

ழுவறு கலிவிருத்தம் 

விளளும்வைப்பு விரும்பின? துகாண் 
கள்ளமில்லா கருக்கடைசீன மா 

முளளுசு௪,த ஜல௦மன ஈகாரக்தா 
னில்லக்துண்டு வியம்பு ரனாண்டை2ய. 099 

பூநீற்க.த்தியறிய 
இயம்புக்காலையி லிந்நீர்படியொன் றில் 
வியம்பும்பூகீர் விதுபத்து2மபலக் 
தயம்பில்லாமற் றண்ணீர்தனிற்குத்தயா உரு 
மியம்புவாபெனு மிச்சுத்தியாண்டையே, 556 

வேறு கட்டளைக்கலிப்பா 

சத்தியக் இற்சூரியன்றன்முகஞ் சோரவுஞ்சலஞ்சுண்டி.யேதொக்கொ 
வெற்றியாமன ற் பா அம்வருதலில் மீ துகாரம்விரும்புமறுபடி [ல் 
த தியானப்பூகீர துகாதமாந் தவளம்போன்றஇறறசைபத்துஞ்சென்ற 
௦23மதுகொடூரமுமில்லைகாண் கூரறியுவருப்பையறிவதே [தாற் . 
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6) திருவள்ளுவ நாயனார் 

பூதீர்குவுக்குச் சத்தியநிய 
வேறு கலிவிருத்தம் 

உப்பென்ரா லிதுவருவற்சா. ரமாக 
குப்பல்குப்பலாய்க்2கொட்டி வைத தார்கட்போற் 

செப்பொணாலுச் செழுமைநிலந்தனி 

லப்பவல்?லா வறியலாமாண்டையே, 358 

குடிசைபோடுங் காலமறிய 

வேறு கட்டளைக்கலிப்பா 

அரியும்சாள்சட்தைமாசிபுபங்குனியர் த சாட்சட்போன்றரியுஞ்சித் திரையி 

குரிய தாமப இனைந் தாம்பவானமிக்கூடும்கா ள் கட்குறி ப்பறிவாரில்லை [ற் 
பிரிவுமேதுமுதற்பக்ஷஞ் சி த திரைபின்புபங்குனிமாசியுதை யொடு 

செரியதாகுஞ்சதுர்த்திங்கணேரரி நீமுன்சென்றுகுடிசையும்போடுமே, 

சிவயோகிகட்குக் கல்லுப்பின் கருத்துத்தெரியுமெனல் 

வேறு கலிவிருத்தம் 

போடும்வீடு பூரீருருகாமலும் 
நரடுங்கண்டு நாடோரு?மயவ்விடங 
காடேவீடு கல்லுப்பின்கருத்தரிக் 

தேடுவர்கட் சிுவ?யாகியாண்டைமே. 300 

சிவனேடீகெி சென்றிபோர்தமக் 

கவன?மேது கல்லுப்பதுங்காணுவா 

ருவர்களுப்பு யுவறசத் தியான த 
லுவரழேயுவற சாரமதாகு2ம. 201 

சார3மகார சாரமதாகிடுக 
தூ.ரமேயிருக் துப்புவுவரெடு 

விரமாவ.து வெள்ளைக்கல்லுப்பதாஞ் ப 

சா.ரமாஞ்சமுசயங் கட்காண்பி 3. 302 

வேதாளப்பூடீதெனல் 

காணுமாலையிற் கல்லதுவிண்டிடா 

ரூணு2மயுவம் சாரம்புனலெனி௰் 

பூணுமேயுவற் பூத்திருக்குமிடம் 
விணுவிணல்ல வேதாளப்பூடதே. 509 

சூதவிந்தறியாமற்நிகைத்தார்களெனல் 
வேதவேதமறிர்த பண் போர்களும் 
நாதநா தமன் 2ற சிலர்கீேதடினாற் 
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“வத்த கவத்தியரித்துமனி.. 61. 
பேதபேதங்கண்டே சிலர்வாடினாற் 

ரூதவிர்தறியாமற் றிகைத்தமே. . 904. 

உப்புசுத்தியறிய வெனல் 

௮ருகவுமிருக்தாடு தரவுக் 

குருகவுஞ்சனி கொண்டுமரு தீ இடி. ற் 

பெருசவு முப்பு கல்லிற்ப,5.துபலக 

கருகவுஞ்ஜலக் காரம்படிய 22. ௦0௦: 

இட்டுமேகரை த்தேவிடு மூன்றுகாட் 

கட்டுமேஜலங் காரமில்லாவிடில் 
வெட்டுமேவெண்ணிசமும் நிரமில்லை 
கட்டும்விந்துவுப் பூவுக்கினமி2,த. 900 

அவரவர.றியாம லலை ந்ததெனல் 

கெங்கைகெங்கை யென்றேசிலர்2 தடினா 

ரக்கேவுண்டென்ப த இற்சிலர்வாடினாற 

றுங்கவெண்ணதி யென்சிலசோடினாற் 

பங்கமெய் தியே பாரிலலைர் தாமே. 807 

அவரவர்மொழியும்மொழிகளையதிய 

மேகநீசென்றிலகய மாமதிப் 
போகரும் புன ற்சலமென் ௮மே 

தோகைநீரிற் சுத்திடமென 
லாகமற்றோ ரனேகமொழிக்த?ர, - 208 

௮ன்னைகார மதுபடியொன்றினில் ் 

வின்னமில்லா விவைஞன்றுகாட்சட்சென் 

றன்னைக்காரமது ஜலம்வாங்கியு ன ரோ 

முன்ன மக்கல் லந்கீரினிற்சு.த்.தி2ய. . 869 

தசகை்ஷைபாகமறிய 

அர்நீரிற்மிகைஷைப த தா குழுன் போலிறு 
முன்செய்தபாக முப்பூவின்சாயறகா 

ணுந்சீரிலுஞ்சுத்தி யுரவுசெய்தானபின் 

வின்னமில்லை விர்துநாதல3?ம. 910 

மூன்சொல்லியைவைப்புக்குச் சேர்க்கும்பாகமறிய . 

வேறு-கொச்சகக்கலீப்பா ன 

மூலம னுமிந் இர னுப்பா முச் சுடரில்முன்பருளும் 

வேலைசெண்டுபக்காவ இல் விடும்பூகீர்பங்கொன்றுகு 

|] 
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82 ... திருவள்ளுவ நாயனார் 

மூலமென்றபாண்டமதில் முடமுடிந்துப்பதுவு ம்விட்டு. 

வாலவிடமானவேலி யக்கொடிச்சமூலம? த. ப 

உச்தாமணியிலைச்சா சொக்கவிடுமேபழச்சா£ 

முதீதாகு?மையின்பால் மூன் றுமொச்க£ேவேசுமனாயப் 

பத்திரமாய்பாறுடமதஇிற் பாச்சிவிடு£?வசரியாய 
லித்தாகு2மய்மூடி. வெளிப்பிரம்பாய்ச்சாணம? 1, 919 

காரத்தாற் சூடனானதெனல் 

வேறு-மட்டு-விருத்தம் 

வெளிப்புரம்பாச்சாணமக்தி விளங்கிடி னுமர விருக்குமிட?ம தன்னிற் 
றுளிப்பிசசாத் தா ழமதிற்குழிவெட்டிப்பு)ைத த் தவிடுசொன்னேன்யானு 
வழிப்படுமேமண்டலஞ்சென்றெடுத் திடுமே னமதுவைப்பேயாகுஞ [ம் 
சுழிப்பதெலுமிச்சரக்கு சனமதகாங்காரமகாற சூடனாச் 2௪. 519 

இச்சீனவெண்காரவைப்பை விட்டால்வாதமாகாதெனல் 

சனமதால்வெண்காரலை:ப்ப துவும் பலகையைப பாற் நிரமதாகும் 
பானமதாற்றுரிசுவெள்ளைப் பாஷாணம்பரி2காடி. பண்புண்டாச்சு 
யேன மதாய். ரசவாத மிதைவிட்டாலொன்று மில்லையாதொன் றில்லை 
யான தனாலபிமாநிய £தமென்ற முறைகளெல்லா மறியலாச்2௪, 81 

வேறுகட்டளைகலிப்பா 

ஆச்சு?தசவுக்கானமபூரீ.றினா லாதியாதிவழலைக்கு மா இதான் 
பேச்செனிலிவைப்ரமரக?.பம் பிராணமிந்துபெரி2யார் ரறிவதாம் 
வாச்சுெதன்னவழலைக்கு மாஇதான்வாய்த்திடும் சசவாதற்திற்காதிகா 
னேச்சிடொதுவெவ்வைப்புக்குமா திதா னியல்பதாகலினியிதைச்கேளுமே 

வேறு கலிவிருத்தம் 

கேளும்பூரங் கெடியானவைப்புதா 
நாளுமேகஞ்ச நா.தத்தைவால்கிடு 
வேளுஞ்சீனம் விளங்கிடுநாலுதா -: 
நாளு ?மயதி ரம்பையின் மூலமே, 910 

வாலை நாதமறிய . 
மூலமான. மூட்டிடும்பாணமுந் 
ேல?வூப மேத்திடுஜாமமுஞ் 
சூலவெய்து சூடனுமாச்சு.து 
வாலைகாதம் வரிசையதாகுமே, . 811 

வரிசையான வளமென்ன் பூசமாம் 
வாதவித்தை வழலையி தற்குள்ளாம் 
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நவரத்தின வைத்திய சிந்தாமணி . 88. 

வரிசையான வுப்பைவுடவொன்றுமே 

சரிதையாஞ் ச.ரக்கான துமில்லை3ய. 218 

'அரசர்வித்தை யகப்படாதெனல் 

வேறு கட்டளைக்கலிப்பா 

அ ரசர்வித்தையசப்படுமோசொல்லுமாண்டே 

வெண்காரலைப்பையுரைக்கவுக 

கரசையானககல்லுப்புபூரீபொனுங 
கானுக்காணுங்கல் லுப்ப துசெண்டுமே 

பரிசைகோட. கோடி. வித்சைகாண் 
பாடினாப இஇனெண்மகு தீதோ களும் 

வரிசையான திருவள்ளுவனுன தால் - 
வைப்பு மயருள் வாதமிதாண்டையே, 919 

வெண்கா ரவைப்புப்பாகமதிய 

.இசண்ட, தாகுமப்படிகமுமொன்றதாம் 

சதேர்மை யாகுமுளுக்ததின் தூள துங் 
கண்ட தாகுங்குண்டுமணிவிக் த்தது 

கரு திடும்பருப்பாகுமேயா தலால் 
விண்டிடுங்கள்ளிப்பாலதுவாரத்துகாண் 

மேவு? £மயதைக்கிண்டி. இளரிகாண் 
சண்டெனுமதிர ற்பாண்டம இலிடு 

தாபியுமிதைச்சங்கைவரா திதே. 990. 

இவ்வெண்காரவைப்பால் யாவுமாகவேண்டியதெனல் 

சங்கைகள்வருகர்மனோரில்கூட்டி த: 
தடையிலலாம லம்பாண்டமூடி. 

சார்வ தாயில்லங்குழிவெட்டிப் 

புதைத்துத்தகர்க் துமண்டலஞ்சென்றுயெடுக்க 

பாங்கமெய்தா துபலகைபோனநிடுதற் 

பாண்டமேல்மூடியைவாக்கி 

பார்க்கவெண்காரைவைப்பி அவெனி லும் 

பாடினாற்பலவிதமாக, 991 

வஙககீரே கோடிகாசநீர்ே ர்கோடி மருவியவு வ.ரசங்கோடி. 
வழலைநீர்கோடி தூம்பரவேதை வரிசையாஞ்ச ச் துகட்கோடி 
யககமாஞ்ஜெயநீர்த்திராவகங்கோடி யளவில்லாச்சுண்ணமுங்கோடி 
யததசெர்தூரமருள்வ துங்கோடி. யாண்டெயுன்னனுக்ெகமு றைத்தே 

மீவறு கட்டளைக்கலிப்பா 

உரைக்கமேவும்வெண் காரச்சவுடெனி 
ஓளுர்சின்மாவு முணர்த் திடுஞ்சீன முரி 

101260 3 ௩௦19 1/8 ௩௨5௨௭0 பட0எர௫ு 



8] திருவள்ளுவ நாயனார் 

தெரைப்பதேதென்னிலூர் கள்ளிப்பால்படிச் 
சேர்த் திடுமிருபாக முமாமெனிற் 

பரைக்குமேபத்துப் படாபரண்டமிற் 
ப பகர்ர் துடன் ச.ரக்காவ தூள தாக்கயுக் 
அரைப் பெண்வாலைச் சுகந்திரஞ்சொல்லவுஞ் 

சூட்டிமேல்மூடி சூக்ஷமி தான்டையே. 889 

பூமிபிடபாக மறிய 

ஆண் 2டகேளுமிதென்னவ இசய மாராலுமொருமண்டலம்பூமியிற் 
பாண்டமென்னமண்சிலையழுவிதம் பானுவாஇக்க திர்முகம்வீசவும் 
வேண்டியவெள்ளைமேழத்தெருவினில் விடுங்குளிதனிற்பா இயும்பூண்டிடு 
போன்றிடுகுடம்வைத்து சமல்முன்விதம் பூட்டிடுமெரு பூமிப்பிடம? த 

வெண்காரத்தால் கோடிவேதையெனல் 
மண்டலவைவைமித்து யெடுத்துப் 

பா.ராண்டர்கோனயன் மாலும்புகழுவாற் 
கண்டபேரினிக் சாணலாமேதினிக் 

களளர்சூசகபடர் கட்கோடிதான் 
விண்டபேரிதைவிள்ள விடக்கொள்ளார் -- 

வேண்காரமிதில் வேதையுங்கோடிதா 
னண்டாண்டமளாவுப் பொதிகைதா. 

னகத்தியமாமுனி யருளினாலானதே, 994 

சாரவைப்புவறிய 

வேறு தாழிசை 

சாசவைப்புலகேழும்சூழ் சவடான தேயுவா் த.ரணியி 
லஇகாரமேதெவராலுங்காண்கில சக்தமேயதுக்காதிதான் 
பூசமாம் பூரீராவ.தும் பூமி நா தமாமெனிற்சத்திதான் 
பூகலங்களில்மாதவஞ்_2சயும் வா திகாளிவற்சூதெனி 
லாரந்தறுபோ௫நேசமு மம்புவிதனிலறிவசோ 
வவர்கட்சுத்தமசு த்தவானெ னி லாண்டையேயகத் இச.ரால் 
வா.ரறிந் துடலானசுத்தமு மாச்சுதாண்டேயவர்களால் ் 
மாயமாஞ்செகமாய்வலர் வாறு தியினாற்பிறவி3ய, 980 

வேறு கட்டளை கலிப்பா 

பிறவி0சுக்கில சசோணிதமிரண்டுமே 
பிரபல்லிய $ முவற்காடதுகாடெலாம் 

மறலியேதுமதிர வியாச்சுது 
வாச்சுதுவிரீது நாதமறிந்தபே 

னைக கிளை வைக்கச் அளவில -2கி%4 

0 சச்ம்-விச்து, 1 ச2ராணிதம்-ராதம், 9 உவர்ச்சா-சளர்ரிலம் 
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நவர த்தின வைத் தியசி ரீ தாமணி ன ரு 36 

ராவின்கண்ணேகண்ணே விழிபார்வையா 
லாண்டேசறறும் மறிவிப்பதாசையா 

லிரவிசூழூமதி வளர்சா ரமே 
யென்னவைப்புமிகன் பிறப்பாண்டையே 887... 

ஏனமாங்ககரிமா வஞ்சீனமொடு யெய்து$மொட்ட?மகதகமாதலாற் 

பானமாமமுரியெனுக்கங்கைதான் பாரிஷபமீனமென கூறுவார் 

கானறு.ங்கம்பியுப்ப தன் சுண்ணமுஙகலக்து2ம பொடிப்பாண்டர்தளிலி 
வானமுமூடிசலைமண்ணேழிடு வைத்துகன் ரவிபாருமுகம?த, [ட்டு 

கஷாரத்திற்கெரிப்புபாகமறிய 
வைத்துமேயடுப்?ப.த நியன ற்படவாட்டிடுமக்தப்பாண்டமெடுத் தப்பி 
சுத்தமேவிச்சிலாகையுடன துக் ே தாண்டிப்பளளமதிலிட்டிடுமனற் [ன்.. 
சத்துமேலும்புகையும்வீசாமலுர் காளியொன்றுவாய் ததானகலாம லுங் 
கைத்திடுமவுரியெனு * மூல?ம கண்டிடி சீ துக்கன ற்குழியடுமே 9888 

இத்துடனகாரஞ்சேர்க்கில்கருவங்கம் 

நீரிச்சுண்ணமாமெனல் 
வேறு மட்டு விருத்தம் 

ஊணிடலுமண்டலம் நாலொன்றுவளை 
யுபாயமெனும்புகையது வுமோடாமற்றுன் 

மவேணுமனலாரியெடு கமாரந்தானும் 
வெகுபு அமையலகமதில் விள்ளார்சித்தர் 

காணுமதிற்சரிகாரம்பட்டால் வெள்ளைக்கடை 
ச.ரக்குவறுபத்து நாலுங் கொல்லும் 

பூணும்கருவங்கம் கீரிப்2பாகும் 
பூட்டுமுன்னே காரியஞ்சுண்ணமாமே, 3809 

துரிசுவைப்பு பாகமதிய 
சுண்ணமாந்துரிசானதும்வைப்பரியச்சோராவென்ப இணங்கலு?மசரி 

_ அின்னமேதயிர்கிம்பப்பழரச மதுசரிசெம்.து ஸிடைக்கூ ட்டியு 
மின்னர் 0 மேேசியமுரிபடிசரி யிரவிசெப்புயி வையதின்பாத்திரம் 
வன்னமா&கழு ையிடலத்திகாண் மாரிப்பாத்தி ரமருவிடுமுன்னமே, 

முனனமேயிதுபாத் திரமூள்ளுணர் மூட்டிடும்வகையாசப்ப தமனித் 
சொன் னதோர்மூடிசெப்பதுர2மருவாற்சூட்டிடுமருபண்டம தற்குளே 
வின்னம்வ.சாமலுமேல்மூடி ச்சட்டியு மமலுமூடி மண்சிலையெமுவித[யே இ 
முன்னமே1யறு இக்கட் பூமிக்குள்ளேமிவ்விதப்பசமிப்பொருளண்டை 
0 கரிமாவு-உளுத்தமாவு. 9 வொட்டகம்-ஒட்டை, ? மத்தசம்-யானை, 
* மூலமஃவேோ, அலு ் 

டு தேரியமுரி-சமுதைரீர் । மேருபாண்டமேல்மூடி, | இங்சள்-மாதம் 
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60 திருவள்ளுவ நாயனார் 

அறுபத்துநாலுமிதால் நீத்தளமாமெனல் 

வேறு தாழிசை 

ஆனைக்கல்லுமிதற்குட்சேர்த்.து வகண்டமண்டலமூ ன்றுமே 

யறுபத்துகாலுமிதற்குணீத்தின மண்டபிண்டமுககட் டினங் 

கானகர்கனிலூசரர் தனைக் கண்டிரோவ திற்கம்பிகான் 

களர்கிலர்.சனிலுயர்ந்ததுமூவற் காடுகாடுசுல்லுப்புகாண் 

தான றிக்ததுமதிவிளங்கிய தாபாங்களீ.2மழு?ம 

சாரகாரமிரண்டுமொன்றுபாற் ரரணிதனி ற்காண்குணஞ் 

சேனைகாவலராளைதன்படை சிங்கம்யாளிமிருகங்களுஞ் 

செகதலம்புகழ்ப்ரபல்யத்தொடு தேசா திபதியாண்டையே. 009 

துரிசி வர்ணமறிய 

தேசதேதசமுலாவி?யகதி தீர்த்தமாடிடு 2வார்சிலர் 
செப்பொணாதுரிசானவவப்.9து செய்தியென்னமுப்பாலுடன் 

வாசஞ்செய்.துலகாசைக்கொண்டுணர் வையத்தோர்சுடுவா திகள் 
வன வாசஞ்செய்லுமென்னகாண் குறைவாரபோதுமறிப்பி?ரா 
தாசனாய்ச்செகமீ திலும்புவி சார்க் துமேவயாசு ததியுஞ் 

௪.ரக்கான துய்யயவண்மனிநீலமுஞ் சாற்றினோஞ்சசழுவண்மைகா 
ணாசபாசமகற்றியேயரு எமுரி * சாரணைச்செய்கையா 
லாண்டுதென்றிசைப்பூண்டுமாரிடு மப்புவுப்புமொன்முகு:2ம. 8999 

அப்பும்வுப்புமறிந் தவர்கள் சிவராஜயோகியெனல் 

அப்புமுப்புமறிக்தபேர்சிவ ராஜயோகமெய்ஞ்ஞானிக 
ளவனிமீதிற்பிராணாபசூ௯ஷ மறிந்துவாசிகொண்டு தினாற் 
சுப்ரமாஞ்செழுசூரியன்னிறஞ் சோ தியுப்பன்னைநீரினாற் 

சுண்ணமாம்புளிகாரசாரமுர் துரியாமெ னுஞ்சூட்டினாற 

கைப்பொழிர் 1 துவருப்புகட்டினாற் காலனே துடலமுரிதான் 
கல்லுப்பாமிவைகொல்லு2ம யறுபத் துகாலுக்கு $ மித இர 
முப்பரிந்தறியாதலைக்கன ருப்புமப்புமொன்றான தால் 

$்ோயாகவானிவ சாஜயோகியென் ரோ தினாபெரி2யார்களே. 1094 

சீனபாஷரண வைப்ப றிய 
வண்மைசினப்பாஷாணசோமைதன் வாஇகளறிவார்களோ 
வழலைகண்டுணர்வைப்பரிந்தனர் வையமீதினி௰த்தர்தா 
னண்மையானதோர்செப்புபாத் திர முரிதியானதோர்வட்டமா 
யூற்பன தீ துடன்செய்துமேவியு முப்புடன்வெடிவல்கமுக் 
தண்மையாகிய€ன ங்காலது சாத் அவெண்கருபண்ணிகெய்-த் 
றடையில்லாதெரி () கமலத்திதனற் சருக்கிடாபபதஞ்சா தினா. 

உ சாரணை-லகுபிடத் இற்றீயேற்றுதல், 1 தவருப்பு-பூ£ீருப்பு. 
9 மித்திரம்-உறவாகுகிறது, () கமலத் தி-பிருவிரசாலெரிப்பது, 
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நவரத்தின வைத்திய சிந்தாமணி 88 

ஓுண்மையாமி தவு.௮ு தியாமெனி 
லோகோசீனப்பாஷாணமு ன கு ப 

முற்றுப்பார்வெஞுர்பட
ி கமாமெனிலு முசிதமாம

ிதுவைப்பி2த. 305 

இதா ல். அறுபத்துநாலும் வலுவாகிற சவங்கஙகட்டி 

௬ இ வெட்டையாய்ச்செம்பு சுத்தியாம் 

முப்பில்லாதயினம் வுப்பில்லாதமய மேதினிய௰ி 

லொன்கதில்லை யெனல் 

வேறு முடுகு சந்தப்பா 

வைப்பிலாதருமைச்செம்புசுத்திய கில் மசமைபாருவலு?வகமாம் 
வங்கமாவ துவுங்கட்டும்வெட்டையெனில் வாலையாகும்.சசங்கட்டிடுவ 

கைப்பிலாதுவுவற்களிவுமாரிவிடும் கம்பிபோல துவுங்கட்டிடுவ 

கண்டபோதுவறுபத்துமாலுசரக் கானதும்வலு2வகமா 
முப்பிலா தினமும்வுப்பிலா தமய மொன் றுமேதினியிலில்லைபார் 
மூலியானவனமூலி?2வகமது மூவுலகிலுமுண்டாகையாற 
செப்புநாடுகனி2?லமிகுர் வனச் ேசகாடுவயற்சூழ்கினுஞ் 
சென்னி தோரும்வளர்கற்பமூலிகையுஞ் சிச்துமாடுவனமூலிமய, 890 

இதாற்சூதமுனக் கடுமையெனல் 

மூலிதன்னிலைகட்காய்கட்பூட துவு மூலமானதொருவித்தது 
முன்னமேமதிலென்ன £பா துபொருண்முன்னெ தஇற்கவரு 2மவலாய்ச் 
ாசாலியே துகொடிவேலை?ய தாரசசூகம் வர துவுனச்கடுமையாஞ் 

சொன்னபோ தில்கொடியன்னையின்பதம் சோத்திரம்செய்துதொழுவார் 
5ட்காண், வாலிபத்தில்மதி2வருபட்டுமன தாசையிட்டுவ லு 2வறினால் 
வாதசித்தவருமாதுமையல்விட வாசிசித் திவருமா தலால் [னால் 
வேலியென்ன திரைப்பாதையென்ன மறப்பே துவிட்டகுறையெய்தி 
வேதமேதுசெகநாதமொன்்௦ுழிய வேறுபாருதனிலுள்ளதோ. 

கைபாகஞ்செய்பாகங்குருவனுக்கிரகம் புடபாகமதியா 

விடில் யாதுஞ் சித்தியாகாவாம் 

பாகம்வேணுங்குருபா தம்வேணும்புடபரிக்ைவேணுமருர் திடையு2ம 
பார்வைவேணுமனுபோகம்வேணும்பழுடிதன்௮மென் றதறியப்பலிதமா 
பாகம்வே ணுமனக்ெகம்வேணு மருக் கறிய தூம்ப்ரமொடுகெவுனமா 
மண்டாண்டவரைப்பாயவுகங்குளிகை யீதசெக்தூ : மம்வேணுமாம் 
வேகமானவ இப ர பமுமெழுகு (வே) 2காடி வகுவி தமது 
மேவ றசெயயுந்தங்க பூப இகளொடு விசிதமானசளங்கான துக் 
5 ப அத ட் ட் ய் ் 
2தாகைவாலைவடிவம்பிகையமுர்க சூக்ஷமாய்த்தொழில்கட்சூட்டினற் 
சொல்லுமேவு தலும்வா தரூகூமதுஞ்சொன்னவா.ரறியத்தோன்றுழே. 
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989... இருவள்ளுவ நாயன 

சொங்கணர்வைப்பு நார்பாடி சவயோகவருட் 

பெற்றாரெனல் கெளரிவைப்பறிய 

தாணலாகும்ப தினெண்பேர்பரீச்ஷைய இல் சூக்ஷநூல்கவியாய்க்கொங்க 
.. சூதறிர்துவொருலூறும்பாடி. திவயோகமுத்தியருட்பெற்றனர் [ணர் 

வண துண்டுசசவேே)ைகோடி வெகுபாதையானபரிதூம்பர. 

மேவினாற்சிலனூ ?லா திஞற்பெரியோர் வேகனூல்கட்பலவார சாயக் 
காணனுமெண்ணூர்மொழியாய்ர்துபாடுபடச் காருமாண்டுபனி3ரண்டெ 
காலகாலம்வெகுகாகூிகண்டுவிடக் காரணப்படிமுடியுமாய்ப [னிற் 

- பூணு?மகெள வைப்புதான நியப் பூநீருப்புக்கருவங்கமும் 

பூட்டிடும்படிகங்கர்மக்று,தமொடு பொன்ன காகுமரி தாராம, 900 

சூதரசவேதையமுரியன் தியாதெனல் 

தாரமுட்டி செழுந்தாம்பிர த்தினிடை தாளிசட்டி தனிலூட்டியுர 
தானெரித்துதணலோபதத்திலது தானுருகிப்பகமான தாற 
சோரவுமருவிரீ7 தாசமதஞ் சொரியுமமேகெளரிவைப்பதுஞ் . 

சொன்னசொற்பிசகாசூட்டினோங்குருவின் சூக்ஷமாகத் இருவளளுவன் 
கா.சமாகுமஇின வேகமாகுக்கரு வான தாகுங்கருவங்கமாற் 
காணலாகும்வெகுபேதமாமமுரி காட்டுஞ்சசூரசவேதையாக் 
தூ மேதுவுலசோர்விளக்குமுறை சிக்கியாலெய்துமென் பர்காண் 
சொ ற்புசட்டுமிலைகைப்புரட்டுமிலைத் தொடு கு றிமு தலுந்தோன்று2ம. 

தொட்டிபாஷாணவைப்பு பராசத்திநாதமீதெனல் 
குறியறியயினிமொழிவ)தன்னவிதங் கூறுந்தொட்டியிடவைப்பதுங 
குவலயக்தனிலுமரிதறி.துமுரைக் 2காை,2யயறியக்ஈடின மாம் 
கெறியறிவ)தனிற்சீனமாவதுவும் நிலை2ப நமத 5௧1 மும் 
சேர்மையாகும்பரசாசத்திராதமெனி நிகழ்ம் நிடும்வெடி கனுப்பதும் 
பாரிதற்குகிகரே துவைப்புமுறைப் பகருஞ்சூதரசங்கால்விதம் 
பசவிடுமினியகாகமாவ துவும் பாரீர்கார் தெனிலவ்வித 
மறியும்வெண்கருகாலுமாட்டியபின் ன தீ,சசட்டியினிற்றாக்கிடு 
மடவு$மலொருதன் சட்டி மூடியெழு வதி, சமண்சீலைய ஞ்செய் தி. 

பதிநெண்பேர்கள்மறைத்த காரசாரம்பூரமீதெனல் 
எரியும்போது, தணற்கமலவன்னியது விசைவளின்மெதுவுமாகி] 
மெரியுமேயெரிதலாரிடும்வருத லினியஜாமமிருகூசெனிம௰் 
பதியதொட்டியதும்பாகமாயவ ௬தற் பாருபாரும்பாஷாணமும் 
பன்பிதற்குகிகர்ப்பாரி 2ல.துபுகட் பதிெண்பேர்களுமரை த்தன ற் 
ுறியமாதுபசாசதீதிராதமிது சொல்வாரில்லைப்புவிமீ இனிற் 
ஜொண்டுசெய்துகாரசா.ர மாமெனிலுஞ் சூட்டினார்கட் பூரமாமெனுஞ் 

திறியவிரமொடுதாரமென்பதினிற் ஹேசமாமதனிற்செப்புவாற் 
திவ்வியடானரசபாஷாண?மனிலும் சதேடிடார்கட்டெஸனிச் தனர்களே; 
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குருவேதைக்குக்கருவையறியாது வாதமாவத.நிதெனல் 

தெளிவில்லா தருவைகூர.றிப.ர தேவியம்பிகையின்கருபையாற் 
நிண்ைபத்துச் கெளிர்தானபின்பு சச் செய்சைவைப்பறியலாமெனி . 
வளிவிலாகெளரியான ௧ றகுயின மாகுங்கெர் திதனைச்சேர்த்திட. 
லாவதுமரிதுவா தம்வேறுபடு மான அக் தவரிபோய்விடும் 
பளிவதறகுயின மாய்கையாற்சடலம் பாழுபாழுபெரும்பாழாதரம் 
பர்னவாசிபரவெளியும்விட்டு பர2லாகமேடபெடுவார்கடான் 
களியுவ்கற்பமிலாசாயமே$ிவிடும் காமிதங்களினிற்சருதினோர்.. 
கனகமேது.சசகுளிகையேதுகரு காண்கிலார்க்கட்குருவேதையே. 

சொற்பொருளறிந்து கற்பமுண்டவர்கட்கு 
காயசித்தமெனல் 

கற்பசாகனையில்விதியிருக்தபலன் காயசிச் இவ லுவாஇிடுக் 
காயமுமரணக்காலமெயதுவிடற் கண்டுங்காணார் சசஇகை;யு 
மறபமுூடரனு?பாகங்காணரிது வாசைகொண்டுபரியாசமா 
வதிதனூல்களருளான௫த்தியினி லாய்க்அுவாய்க் துவலைத்தனர்கடான் 
சொறபோருள.றியாகற்பமுர்தவர்தற் அறியமாவு அவுர் தவரிடிற் 
அுன்பமெயதும்பிராணாயமூலம அஞ் சுத்தப்பா மதுவுமாகிடு 
முற்பவித் தகருவிந்துகாதபிரை யோகமான இிசைலக்கெ 
முன்னி தங்களினில்வாழ்வு கான்பிறவி யோக? யாகிராஜபுநிதனே 

அறுவிதவிகாரத்தால் லறிவழி ந் தவர்கட்கு 
த.ந்தைகருக் காட்டினாலு ந் தோணாதெனல் 

பிறவி தன்கருவிலமைப்பதுமரிது பின்னமேதுபிசகா துகாண் 
பிருணசூகுமெனிலசைதற்போற்பரபைப் பேதமானவ ழிசகண்டனற் 
பிறவியாய்க்கெவுனவாசி3யோகமுணற் பூதமைந்துமொருவழியதாம் 
போகுமோவருத ற்போலவுமுரவு போதலாற்புகழுமாதலாற் 
கறுவிபாசர் அடராதுதந்ை தவழி காட்டினாலுங்கருக்காண்பதோ 
காமக்குரோசலோபமதமோகாச்சர்யங் கன இடு ம்பைவழுகறு இனால் 
திரவியக்கடலிசேழுஞ்சூழும தி தேசந்தோரும்புவிவாரிசூழ்த் 
திங்களுங்க திருங்கார்மேகம்பொழியுக் தென்பொஇகையகத் தச 

கெந்திகட்டுசத்தறிய 
*சராலென துவாசமும்பெரிது யெய் தஙகாகியிதுபுதுமைதா ' , 
ளிலகுங்கெக் தியெலும்வைப்பிந்தோை மயி நி தாகுங்காண்கறு தியெய் த 
வாசமாஇடு தலசரக்குகளும் சாஜமயரகிகளும்புகமுவா | சால் 
“கன ககசெழும்பாண்டமாமதனில் சாசிசேச திலுகூட்டி யும் 
வீசமேனியவ ரானவுப்புவ தில் வேணதுண்டுவுலகங்களில் . 
லி சமோர்படியுமூலிகைசசமும் விட்டுபின்புவெடிப்பதும் ' 

12 . 

ரூ 
அ. 
| 

101260 3 ௩௦19 1/8 ௩௨5௨௭0 பட0எர௫ு 



00 இருவள்ளுவ நாயனார் 

. பாலையானதொருசீனமா மதுவும்பகரு2மதியிட.த்தயிரதும் 
படிபதமிவையுந்தாக்க பாண்டமதிற் பாச்சுமேரண்டவித்ததே. 406 

.சூதஞ்சேர்த்துக் குளிகையாகும்பாகமதிய 

வித்தது தவிரைவிட்டுகண்டியினி மேலுமாவதும்விஎம்பிடில் 
ேறுகூறுமிலாபாண்டமான தினில் மேதினிதனிலும்வைத்அபாற் 

கைத்துப்பாருர் இரு £மனிச்சாரதுவுல் கணடுபாகக்கத்ெதளிர்தேவிடு& 
கருதுஞ்சூதமதுபலமதாகுமது காணீர்ச்சாரு தனிதறுக்கிடுஞ் 
சுதி தமானபுவிதன்னிலும்பிட?மே சூட்டிடும்புற தயமண்டலஞ் 
சொர்னகெர்திவளயபமுர் தமாகும்வெகு சூஷ்ங்கண்டிலாகட்காணிடார் 
வெத்தியாமிதுவுஞ்சூதசத்து2வன மேலுமாமதனைவாககிடு 
மேவிசத்துயினஞ்2சர்த்.து 2மகுளிகை விசிகமாகவமசெ.ப்திடே. 

களர் நிலமுவர்கண்டவர்க்கு கெந்திசத் து சுளுவு 

இம்முறையைச் சுந் தரருக்குஞ் சொன்னதெனல் 
கெர்தகத்தினிடசத்துகாலுரசங் கெட்டியாகும்வலுவேகமாய்க் 
கேழ்வியாலும்.ரசவற்கமூலிகையிற் கெவுனமாகுங்கனகட்டதா 
மந் தமானவிதமாரறிவதெனு மருமையாகுமி துவருமைகா 
ணாக லுககனகபரிசமயமமெனு மனுபவிப்பவர்கள மிவர்காண் [ளோ 
சுக் திரற்குமிதுசொன்னே மிம்முறையைச் ரூக்ஷங்கண்டறிவரெவர்க 
சூட்டினோமி.து தாலெண் ணூர்சொச்சமெனிற் முகு இி.2வ சமறைக தி 
கந் தசாலைமலாவாசம்வீசும்புவி களர்கிலத்திலுவற்கண்டதாற் [காண் 

. கானுஞ்சுத்திதிசைப்பத்துமானவிதங் கண்டவற் கருமையில்லையே, 

அடையாளம் கண்டெடுக்க வேண்டுமெனல் 

கொக்கிருந்தவிதபாவனைக்குறிகட் கும்ப றகும்பலதுகொண்டுதான் 
கோள்வட்டமொடுசூழ்ந்து பூரீரது கொந்து தகோஜபிஜஐமா 
வக்குணமறிதலானவுப்பெனிலு யருளினார்கட்பெரி 2ீயார்களு 
மந்தவுப்புக்கடு2வ துகாணுமலைகட லுக்குள்ளினியகஷாசமாய்ப் 
பக்கம்பாத்துவெகுசவனமாகவுவற் பாரில்கன்னிற்றச இகைஷயும் 
ப.ததுஞ்சென்றுகடல்வாரிரவண்கள ற் பண்மையானசெயகீரிலு 
மிக்கருத்தறியவேணபேலைவர் கேரும்கோறியகாட்செலும் 
நீ தியாகுமலனுபோகசொல்லபுவி ே நரமைகண்டறியலாகுமே, 400 

வீரவைப்பறிய 

என்னகாரணமென்றேதுவாரறிய யெய்துஞ்சவ்வீர தீ இன்வைப்பு மச 
ளென்னவீரமதுவென்ன சைகையறி யேதுபாகமெனுமவ்வி த 
மனனர்மண்டலிகர்மகிழும்பூப திகள் வைப்பிற்செர் தா சமும்பற்பமா 
மகப தியெனிலும்பேருபெத்றவர்கண் மதலதக்தினி ஓம்வாழ்பவ 
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ரன்னையம்பிகையின்பாதபங்கயமு மடி பணிந்துவனுக்கிரகமா 

வற்பு தங்களினிலற்சனைப்புரியு மனுபோகக்தனையேயருளிடிற் ட 

ரின்னமேதுவெடியப்புகாலுயிடைக் காச்சல்கா லுதெளிவான தாயச 

சேரும்வெள்ளறுகுவுருவிவேளைசிறு வெள்ளுடன்கதலிமூலமே, 410 

சேர்க்குஞ்சரக்கு மெரிப்பு பாகமறிய 

மூலமானசமன் மூலியுப்பதுவு முன்சொன்னவெடி தனுப்பது 

முடிவ தாகுமிவைக் கூட்டிபக்குவமா பூட்டுஞ்சூ திமிருபலமெனி ற. 

சாலவுமிதனைச்சட்டிக்குள்ளடி.யி.ற் முபியுமவையேதாக்கிடுச் 
சரிசமனுடனு ங்கெந்திகூட்டி விடிஞ் சந் துமண்சீலையுமேழ னில் 

வாலையானவடுப்பேத்திவன்னியெரி வஸ் துவாருமறுஜாமமழும் 

வகையதாகதணல்முன்புதானெரிவு வசனி?மலஅசட்டியுமென ற 

கோலமானசரக்கா இதங்கடெனிற் குப்பியான துவிலூட்டியுங் 
கொண்டுமேற்பிரடைமூடி.வெண்கருவி காலுளுக்ததனிற்சீலை3ய. 

இரண்டாவ.து மடக்கு அறிய 

£லைசெய்் துவிடுசட்டி மீதினிலுஞ் செய்கைவைக் இடு ?மசட்டியட் 
டெளிவதாகிவிடுங்கற்பூரத் தினிஓ,8 இயக்கமே தினிவெத்திலைசம் 

வேலையும்விரவிபூசிமேலும்பத மேலுஞ்சட்டி மூடி சீலை?யழ் 
விதெடுப்பினளவாகவைத்துகனல் விசிடுங்கமலத்கயெனி 

லோலமாமதூவுகாலு * ஜாமமது வுஈ*மையாகவு 7மதண?லெரி 
புருதியாலென $ வாலுகையதணி 3லார்தனமிரவிலுசிசமாய்க் 
காலை 9சன் மருகா லைபின் புவெனி ல் வார லே த்த பெனவும்வி சிடி ற் 

காரணப்படியேதேங்குயெண்ணிரமுங் கட்டிககட்டும்பச்சைப்பூ ரமே. 

மூன்றாவது மடக்கரிய 

பூபபசசைப்பங்களாப்பச்சையெனிற் புலியானது 2வரூபமாயப் 
புகமானவாருகருவானரூக்ஷமிது புகட்டியானுக திருவள்ளுவ 
ஞாபாரவெடியுப்பு௯ஷா முட ன தஇீதநாபி யோடுபாசையு து 
மகனுட்சேருஞ்சமன் வீர மந்திடைய மானபின்பகனைப்பொடியதாய் 
மாரிகுப்பிகனில்வைத்து?லையது மாவில்9வண்கருவிட்டாட்டியும் 
வசசரமண்ண தசெய்? தழும்வன்னிய தில் வகையதாகவடுப்பாமதிழ் 

௫ுருமாருவிலாவாறுஜாமமெரி சட்டியாரியபின்குப்பியைத் 
சானுடைத்துயிருபாசமாகியிவைக் தாக்கிடுக்கலுவத்தூள?த. 419. 

நானகாவ.து மடக்கறிய 
தூளதாகியபின்குப்பிதன்னிலிடுத் தொழுதுமுன்படியேசீலைசெய் 
தொழுதுவாலைபதமபணிச் துவ தோச இர் தனையேசெய்துபின் 
மூளவுங்கன லுமட்டுஜாமமது முடிய தணலுமூட்டிடு 
முனையதாகப்பதமாக?வயரி தன் முன்புபாகமெனும்வருதலா : 

* ஜாமம்-இரண்டரைமணீசேரம், 1 வாலுகசை-அடுப்பு, 
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02 திருவள்ளுவ நாயனார் 

லாளுமேயனலுமாரிப்பின்புபத மந்தகுப்பிபுடைத்தங்ஙனே 
யறிய/மேல இ த்சவ்வீ 7தீ தினிட வாண்மையி துவ திதமா ம் 
பாருபாருமறுபத்துகாலு சரக்கானவிதமதும்நீரிடும் ; 
பூ ரண்டவண்டஈவகண்டகொள்கையும் பத் தி£யயெரியும்பாருமே, 

இதாற்கோடி வித்தையாமெனல் 

வேறு கொச்சகக்கலிப்பா 

சவவீரவைப்பதனைச் சாம்றிடவுஞ்சங்கையில்லா 
தவ்விதமாயானளித்தேன் கனகபரிவேதையெனில் 
மவவிதியாற்கோாடிவித்தை மாரிவிடுமாமாகிற் 
பலவிதமாயானருளும் பாரையுப்புகாதம2 த. 415 

இதுமூடற்கெய்யாதெனல் 

வேறு கட்டளைக்கலி'த். துடை 

நாதாந்தவங்கச்திற் பச்சையயனுமதுரரடின தாற் 
பேதாவபேதமெனில் வெள்ளூசமென்றும்பேசுவர்காண் 
சூதானசூத5மதாட்டியுருக்கிடுக் கொக்தமமெனும் 
வேதகார்தவைப்புமூடாகெய்காது விளங்கறி2த, 410 

களங்கமில்லாமற்சொன்ன ரசசூதவித்தையீதெனல் 
வேறு கொச்சகக்கலிப்பா 

விளங்குயிர்தவிரவைப்பு மேதினியி2லயறிது 
களங்கம்வைத்துச்சொல்லவில்லைக் காரணத்தால்யானுளைத்தேன் 
புளக்குமிர்தவைப்பறிக்தாற் புவியில்தன 2வதையெய்ம் 
துலங்கும் ரசச்சூதவித்தைச் ஊசான்னமுறையுண்மையி2த. 411 

் வாதிவையித்தியற்குயின் வூல் வேண்டுமென்பது 
ஜாதிலிங்க வைப்பறிய 

1 

ஜாதிலிங்கவைப்பதனை த் தானருள வகரு தான் 
வாதியெலும்பேோ்படைத்தால் வையித் தியற்கு?வ ணுமின்னூ . 
லா தியென்றவங்கமொன்று வத ரசமாகும்செண்டு 
சோ தியென்றவங்கமதிற் சொற்குருத்தான்பாதியிட்டே. 419 

கட்டளைக்கலித் துரை 

சேர்த்திடுஞ்சற்குருச் சனமெலுமிவைச்செய்கையெனிற் 
பார்.த் திடுக்குப்பித சனிலிட்டுமேல்மூடிப் பாகமதாய்க் 
கார்ததிடுஞ்சட்டிக்குட் குப்பித்தனையிட்டுக்கவசமதும் 
வேத் திடுமேற்சட்டிச் லைமண் ணேழும்கிரும்பிடுமே, ... த109 
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நவரத்தின வைத்திய சிந்தாமணி 09 

திரும்பிடுமேயடுப்பாவ இன் 2மற்சட்டி வெய் இடி லந ட 
திரும்பு கன கொண்டு முச்சாமக் தீ யுந்திரு த்தம தாய. 

துரும்பு தூணாகுர் கொந்தங்கட்சோடித் தும்பரமாஞ் 

சருங்கும்வன்னிப்பட ஜா திலிங்கம.தாஞ்சோ இி.த்திடே. ' 420 

லிஙகம்பதங்குத்து குப்பியில் நிற்கும்பாகமறிய 
கொண்டெடுத்தாரி குப்பியெடுச் துடைக் குப்பிகழுத் 
தண்டமதாரிச சுத்திலும்கட்டிடு மருணனைப் போற் 
சண்டெடும்வைப்புக் கருக்கண்டுசசசெய்கைக் கரு இன தாற 

மமுண்டுசெய்சற்குருப் பா தா.ரவிஈ தந் தொழு இடுமே. 421 

நிலமினின்று தொழவேண்டுமெனல் 

தொழுதிடுமுப்பா மதுகடற்ருண்டிற் றுரியமதிற் 
பழுதுவ.ராமல்வாகிகாண்டு இப் பழக்கமதாய்ப் 
பொழுதும்ரவியொளரிப் பிரணவவீடும்புகழ்விஜய 

மெழுதுமீசெட்டுக்கலை காண்டி வன்னியைவிட்டிடுமம. , 499 

மாயகையைநீக்கி ஃற்பநுண்பவர்களுக்காமெனல் 
மவறு சேரிசைவெண்பா 

வாதமெனும்2பதம் வருமரிதுயாவதுனலுங் 
கா தவளி.£யாடி விடும் காண்கிலார்--வரதமிது 
மாய்சைமயல் தாண்டி மையலதகதையறுததுகீ 
காயகறபழுண்டிடு?வார்க்காம். 428 

மஓவறு கட்டளைக்கலித் துளை 
பெண்ணாசைவிட்டும் சபாருளாசைகீக்கப் பேரின்பத்தில் 
மண்ணாசைவிட்டு மகதலம்விட்டு வரும்வினைவிட் 
மிண்ணாசைக் கொண்டு யோகத் திருப்பவா் கேதுகுறை 
கண்ணாளா ஞ்சூச் சுறிமுனைம்காணக் கற்படுத் 25. 424 

இவ்வாசிரியருக்காசான் சொல்லியசுடர்மணி 
சூஷமரூப கிலையரிவது 

பெண்ணாலழியும் பிராணனமழியும் பொருளழியும் 

வண்ணான்யிறவி யுவாதான றி.பும் வளாபிறைபோஞ் 
சொன்னாரகத்தியர் சூக்ஷச்சுடர்மணி சுரூபமதில் 
ண்ணாட்டம்பாருஞ் சோதிப்பிரகாச வின்பம? த. 495 

குருவையடுத்தால் க3லறில்லாமலிருக்கலாமெனல். 
சநரிசைவெண்பா 

இனபமது தாண்டி மெய்விளங்குங்கண்ட த் தி 
லனபனெனும் வாசிகொண்டுவாராய்ந்தா--லின்பமது 
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04 திருவள்ளுவ நாயனார் 

மூலைக் இருந்துணர்ச தால் முப்பாழுஞ் ௪ட்டுவிடக் 
காலநில்லைச்சற்குருவாற் காண், 496 

மேற்படி லிங்கவைப்பு யோகிக்கெய்பும் 
அயோகிக்கெய்யாதெனல் 

இப்பிறவியிங்கலிக மெய்தும்படியான்குருவைத் 
தப்பிதமில்லாமல்முறை தவரிடா-- இப்பிறவி 
யோகயிவர்செய்வா ௬லகமதிலுள்ளவர்க 
ளயோகிசெய்வதில்லை யெலுமாம் 491] 

க,்பசித்தியானவர்களுக்கு முருதாற்ங்கிவைப் 
பாகுமெனல் 

வெறு முடுகு சந்தப்பா 

செய்கையாலுமுருதகாரசிங்கிசெய வைப்புசொல்லத்திருவள்ளுவன் 
சிவ3யோ௫யானவர்கட்கந்பதகயி லுஞ் சத் தபெற்றவர்கட்கெய் தலால் 
வையமீதிற்பரி ?2யார்கட்செய்வதெலனும் வாறுகண்டறிய?வணுமால் 
மாயகையேதுமறைப்பேதுவேருமீலை மதிவிதியுமிருந்தா தலா 
லைய?மதுவமைப்?பதுகாதமது வையுஞ்சுபலமும்மெ௦ 
ல் தமான வெடிலவண.?மார்பலமு மத கசனமொடுெண்டுகாண் 
கொய்யகா.ரம்பலங்கா லுங்கூட் டியேடு குசையதனிலிவை தாக்கிடுங 
கூ௮/2மறச திரவட்டுமூடிசிலை மகாண்டு2யமதுமண்செய் கம. 43 

இந்நவரத்தெ சிந்தரமணியைக் கண்டவர்கட்கு 

கலிநீங்கி வீடுமெனல் 

சீலைசெய் துசரமுடியும்வ லுவெ னுஞ் செய்த?க ர்குகைதன்குகையி னு 

டி ரமதாய்மருபின்குகையில்வைத்துசிறு கம்பியிலுறுஇமுடிகிடில் [ட் 
வலிய 2 தார்வலுவுநாடிபின்னிசுவு வாங்கிமுன்னிசுவும்பின்னல்போல 
வக்நியான தனிலுன்னி க்கருவும் வாரிகன்னிடுவிரைம்பலஞ் 
செல்வபூர ணிகறுபாகரத்தினருட் ஜெகச்ரக்கயின்ப தமல் 
சித்திமுத்திபெறவட்டகர்மதிசைச் இகைைைபத்துநடனமிடும் 
கல்லு 2மருகிரிபரவ த.ங்கிளாடு காந் திகாச் இபடுசூரணங் 
கனக ரத்தினம்வர,5 னெ மென்பதுவுங் கண்டபோதுகலிகீங்குமே. 

சடைவளர்த்து நிகம் வளர்த்.து பொய்வேடக்கார் 

தவிரகோடிக்கொரு மெய்ஞ்ஞா நிகளை யிவ்வுலகன்கண் 

காணுவதரிதெனல் 

கலியுகத்திலருண்முச்திபெற்றவர்கட் காணலாகுமொருகோடியிற் 
கண்டெடுக்கச்சிவியோசஞானி கலிநீங்கனோர்களரி தரிதுகாண் 
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நவரத்தின வைத்திய ச ்் தாமணி 05. 

சலுதிஞான' தெறிக்கறுவியாயக்தும தி கனையைசம்பிவிரு தாவிலும் 
சடைவளர்தீதுமுடிகிகம்வளர் கு! 12 சந்திட ஈசியாகியுல. கேழினில் 

சலியசற்குருகனகிருபையாகி கி, மக. களம்தாக த்தி பு  ரூகாண் 

கவுனசா தனைசளுலகதீ மிதாருக் இரிச் தாட 9வார்சண இஇர்த்தமும் 
குஇயுங்குக்கன மினண்மைவாசம துங் குறியறிர் திடுவிர்ஞானிகாண் 

கூறுகானூலகில்வாறு 2பான்றிடிவம் குவலயச்கணிலுமாண்டையே. 

இதைப்பரியாசமாக நினை ந்தலைந்தவர்களெனல் 
வறு கொச்சச்கலிப்பா 

முருதாரசிக்கியெனில மான்: சனூர்கட் ரூக்ஷமிது 
வரிதரி அசில் பவைப்பு வாரறியப் 2பாரார்காண் 
விரு தாவிலேயலைந்து மே தினி? ியல்லா ஞ்சுழன்று. 
பரியாசங்கொண்டுமிகப் பாரிலுமலைக்கன ம. 421 

முப்பு வன்ருலுப்புவித்ை மூடர்களயு ஸ்கட்பு த்தி 
யப்புமுப்புங்கண்ட, ுிய7 யருவறியாதேயலை*் இர் 
சேப்பரியசித்தார்சணூற் செயலறியாகென்னவித 
முப்பூவுஞ்சிற்கிவைப்பு மவண்ணத்துலையாதென்.2ற. 422 

உலகத்தோர்கள் நிமளையென்றும் வங்கமென்ங்கருதி 
மறையோரால் விளம்பியதைப் பழங்கதை யென் அஞ். 

சொல்லுவாரெனல் 

எண்ணத்துலையாதரிபு மிப்புலியி 2லபொரியோர் ] 
பன்னுமறைமயாரவிளக்கும் பழ கைய யன்மேறெயுரைப்பார் 
வண் ஊக்கருவ ஙகமென்பார் மாகிலக் 2 தரர்கிமிளயென்பார் 
மண்ணுலகக்2தாருரைக்கும் வகைசனைச்சசால்வோமே, 498 

பூரவைப்பறிதல் 
- மேவேறு முடுகு சநத விருத்தம் 

பூரவைப்பதனையானு ரைப்பதஇனி ற தல: $தனிலும்புண்ணியர் 
பொருள்களான கருவா தசேர்மைதனைப் புக கழு வாமடவைக்ே கேளுமின் 
2ருமித்ெ காழில்களரவிதன்காத மாடு சொ ருப்பலமுஞ்சீன.்கால் 
சேரும்வால்மி எகுசிக ர் தி2லலமமாடு தி ட தனி வ தாயமுளகுக்காசமுங் 
கூறவும்பு னுகுகோமோசினையிவையுங் கூட்டிடுமிவை தன்கூறதாய்க் 
கோலமானகஸ்.தூரிஞ. குங்குமமுக் கொண்செச் சண த்தயிலமுக் 
அாரமாமதுவுக் 0 தாயைக்கொல்லின் சச் தொர தமாவ துவுஞ்சரியிடை 
தோகைவான்குமசி? வரின்சாருவிடுஞ் சுக்தபிம் நான இவிட்டி2 உட. 

விட்டி.டும கனைமத்தியமயன (3 வகமாகபின் சக்தானமின் 
ப ருஞ்சட்டியதற் குள்ளே பூட்டியபின் மேலுஞ்சட்டியதற்குள்ளெனும் 

எ அடல வளகவவூட அதவ அணையா உ கனக வுஷளைசாகளிக வ வகைகளை ககக கைக - அதன வவைமா மைதாவை ௮௭ ௮௮-அவாள உ அனகை --௧ ணவகளிவவாகவனை கணா எனு அணை. 

வா் தாயைச்சொல்லி - வாழை 
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06 ' திருவள்ளுவ நாயனார் 

சாட்டிடும்பனையினோலை தன்சுருளு காட்டி சட்டியதிற்பூட்டியும் 
களின மாகவுமேயோடுமுடியபின் நன்று€லையெழுமண்ண துக் 

- கட்டியுங்கவசம்வ லுவ தகாகவெனிற் கரு திடுவிரொருஜாமமுகங் 
கான ற்பாயதணல்வன்னியிட்டுவனற் கா.ரணப்படியுமான தாற் 

பாட்டி னிலுமருண்மடல்கட்போலும்வரும் பதமதாகவுமேசெயவிரா 
பாரும்பூசமதுவேருகூறிலைபார் பத் இியாரவுமேனவத்திடே. [யப் 

இ.கி.ற்கோடிகோடி வேதையிது கோஜபீஜமென்றுஞ்: 

சொல் லுவாரெனல் ன சது 

பத்திபாரும்ரசபூரவைப்பிதுகாண் பாதைபாை தபெரும்பாதைகாண் 

பாரில்மாண்பர்பீஜகோஜமென்ப.அவும் பகரும்வீரமெனறுமருளுவா 
ருத்துப்பார்க்ககருகோடிவேையெனிலோகசுண்ணமுழஜைகாடி தா 
னுருக்கங்களொருகோடிசத்துமுறையுவரசங்கண்முறைகோடிதான் 

வித்தையில £ தவிதிதையாகுமிது விரிவிகோடிபரிகோடி தான் 
வேணவேணசரரக்கானதோர்முறைகள் வெகுவிதத் தினி லும்விசி தமாம் 
கற்றபோகளிதைவிடா தபடிக் கண்ணிவின் ூற்றனைக்காட்டொணாக் 
கருவிசனிலமைக்தோர்களவிட்டகுறைகாண்கிலீற்புவியின்மனி தரே. 

ஞானவெட்டி. 1500 காரணக்குருவின் கருபை:பன்றி 

கைவசப்பட மாட்டாதெனல் 

புவியில்வா திகளும்வைப்புசெய்பவர்கட் பூதலச்திலுவர்க்காட்டினிற் 
புன லுஞ்சுண்டகதிற்படவுமேவியும் புகல்வ?ததசை தன் இகைஷயிற் 
புவியிலிஈ் தவிதம்நீரிற்பத் துவிசைப் பூட்டியேரவிதன்முகம்பட 

்' பூரீசாருமிதுவூசரமிதுகாண் பூட்டினார்கட்ஜெயகா தமாய்ப் 
சவியன்முத்தமிழின்ஞானவெட்டியருட் கருதுமாயிரமுமைனூற் 
கைவசபபடு தலன்றோவுண்டுலூற் காரணக்குருவின்ருபையாற் [ண் 
றவியொண்ணாது தவமெலியொண்ணாதுவிதி தந்தையிந்தயாண்டைகா 
ஜாதிபேதமதாசாரம்போலிருகச் சடம்வலுத்துப்பிலமமாகுமே, 499 

சாம்பிறராணிவைப்பு கூறுவதெனல் 

சடம்வலுத்திடுசாம்பிராணிவைப்பசனைச் சாக்தினாகத் சர்தான் 
சாம்புவனெ னும்பேருபெறறருமைச் சாகதியாசறிவர்னூல்விதிச் 
௪டம்வலுத் இடு தலமேற்புவிவரை &ட் கேளர்கண்மலையாளமுங் 
இர்.த்திரேோத்தியெனிற்றுயயகுங்கிலியர் தேசந்தோறும்வளச இகமா 

- மூடற்பிலச்கும்நவநீ தமாகுமுல கா திதல்களுமேதூபமா 
மோரிலஞ்சுபலங்கொம்பரக்குசம லுற்பகமிதனைப்பாகமாய்ப் 
டடபடப்புவிலாகல்லுரல,தனி௰் பாச்சிஜாடிவயக்கம்பினாற் 
ப, தமதாயப்பொடியிற்சாம்பிரணிபிசின் பாரீர்கண்டுயெடுப்பாகலே. 
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நவரத்தின வைத்திய சிந்தாமணி 4. 

சேர்த்துருக்கும் பதமறிய 

பாரீர்கண்டுவயச்சட்டி தன்னிறபரி வாகஅவிரிடகிறு தமும் 
பாண்டமாமதனிற்ருக்கிமேற்படியும் பாகமாய்வகுதற்பக்குவம் 
மாரிமட்டிபிசின்காரமுஞ்சமனாய வருதலிப்பொடியைத்தூவியும் . 
வசமதாகும்வருமுருகும்பாகுவெனில் வசரம்போலொளிவுவரு தலா. 
லூரிலா திபொடிமீச்சம்பாய் தனி லோே காமுன்பதம தாகிடி 

லுதரமும்பசையகிறு ததெய்யகனை யுடனும்பூசிபின்பாகதைத் 
துநிதமாகவ திற்கொண்டுவூட்டிபிசைச் சொற்காலடியாலுதைப்பதாற 
சுடர்களாரிவிடுஞ்சுடும்சுடா திவையுஞ் சூஷமாகும்பதமககாண்பீரே. 

் பூமிபிடம் வைக்கும் விதம் 

அந்தபாகம்துவானபின்புவது பாயில்கட்டிவ லுவாகவு .் 
மலைமாம்புவிசனில்ல?மபுைக யரைபுமட்டுங்குழித்தோண்டிபின் 
செரந்தமாகவதில்வைத் அமேற்பலகை சூட்டிடும்ப தன மாகவுஞ் 
சொரியு2மமமணலுக்தாக்கிமண்டலமுஞ் சுத்தமாகயெடுபார்வைகாண் 

வந்தபேர்கள்ம தி ?சாரர் துடன்விழுவர் வாசமாகயெ3 தார்வாடைகாண் 
மாரிலக்தணிலு?மதுவிப்புதுமை மனிதர்வைப்புமதுக்கத£தமாம் : 
விந்தைவிச்ை கயெனிற் ரகாவிற்சக்கி திகள் விசும்விசும்பலவாடைகான் 
மிகவிசிதமெனுஞ்சாம்ப்ரணியிது மேவிபாருலல தம. 442 

சரக்குவைப்பறி நீதவர்கட்குச் சமுசயங்கள் ர் ந்.து . 

விடுமெனல் 

௮திதசுத்இயிதிலாகுஞ்சனச.ரக் கானவண்மையினியறியலா ் 
மனா தஙகோடியறுபத்துகாலுசரக் கருஞுக த் கன முமாஇடி 
லதிதவாலையபிராமிதாதமிது வகையறிந் தவர்களவனியில் 
வாதிவாதிரசவாதயோகியெனவ் வாறுகண்டனர்சண்மெத்சகாண் 
டதுயிதுக்கொருக்தனீடுயீடதுவோ க. ரணிமீதில்வெவகுகோடிகாண் : 
சர7ககுவைபபுமறி.2வார்கட்கென்னகுறைச்சமுசயங்களுமேதீர்ந்திடும் 
நிதிகண்மேவிடற்சாம்ப்ராணிவாடையிது நீகினை த தபடிபுகையெனல் 
நின்றுமேவிடு கலன்பனைசிவ யோூயான வர்கட்செய்வே. . 449 

நாகவைப்புமுறை யறியவது 
ாகவைப்பு திரமாகயானருள நாடியுமுண_காளில்லை 
சாச்சியக்தனிலுஞ்சித் தீர்மெச்சிடினும் ஈளின வாகும்மி துுண்பெனப் 
பரகமாகுஞ்ச.ரக்காகும்மா தகுரி சூதமாவதும்தாகமாம் 
பண்பிரண்டுவி தமொன்றெனப்படியும் பாருபாருரசவா இிகட் 
போகமான இ அசூதநாகமொடு புகழும்சாலில்வெடியுப்பதும் 
)அமைசூதமெனிலெட்டிலொன்றுவிதம் போ தமஞ்சட்கருவக்கமு 

ட 
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068- திருவள்ளுவ நாயனார் 

மாகுமாகுமிவைகாகபு தீதுடனு ம றியுங்குண்டுமணிவித் த 

மானகல்லவணமுமிகீராகுமெனி லாண்டேயாரறிவ2த. ர் 

ஆனைக்கல்லிதுவுமடவு தன்வகைக ளாதலாற்கலுவர்தனிலிடு 

வண்டவெண்கருவிட்டாட்டிமூசையது மானதோர்கவசச் துரிசுமேல் 

வானநீ£ற்படவும்வெடி £ழ்மேலுடனே வன்னியிட்டுகுகையூ தினா 

லனலிலுமுரு௫க்கண்விட்டாடுமது வ இதமானதெளிவாகுமாயச் 

சோனை தான்பொ ழிதற்றெளி௰ வடுத்.துவிடு சூச்ஷம
ாகயி தைசசாயத்இடு 

சோதிமின்னலொளிவாகுக் தய்யகிரஞ் சூட்டினோமிதுகாணாகமுங் 

கோனறுளிலகும்வேதைகோடிதொழிற் கூடகின் றுநடன மிடுங 

கூறுஞ்சித் தர்களுஞ்சூதவாதரச கோடிதூம்ப்ரமிதுவாடுமே. 445 

மடையனென்றும் பெயரெனல் 

பரிக்ஷைவேதையிதபாடுபாடுவெகு பாரிலிர்தகுகையார்செயவாற் 

பரிதயேமமது தாம்பிர வித்தையெனிற் பாடுபட்டவாகட்செய்கையாம் 

ு.றிதமாகவேமடையனாவதுவுஞ் சொல லும்வைப்பிதனைசசூட்டியாள் 

சு த்தமாமிவைதன்வித்தைகோடிதொழிற சுவா தவா னொருவனாகிலும் 

சரசமோடுசசக்கானவாறுகளைச் சாடி.நீ.த்தனமுஞ்செயபவற 

சத தியானசிலவுப்பெனி லுந் தரணிமீதிலிவையரிதுகா 

ஊ.ரசனானயிருகூறுங்கூடி விடில் மடயனென்றதுபோவசனமா 

மதியிலுப்பறியவகை தன்கண்டறியும ஜிவுள்ளோர்கட்டெஸிர் இடுவ?7 

கருவங்கச்சுண்ணஞ் செயமுறை 

தெளிவ தாகுங்கருவக்கம்பத்துபலஞ் சேர்த்திடும்வெடி கனுப்ப.துர 

இருமேனிதன்.ரசமிற்காச்சிடுவதெனுக்ே ரவுமொருமையொன்ற தாய் 

களிவ தாகுங்கருவங்கமான அவுக கணக்க தாகவொளிபலமெனிற 

கலசமீதிலிவைச்சாருவிட்டுகரு வங்கமானபொடிய திலிரு 

வனியதாகப்பதங்கலசமேல்மூடியும் வைத. துமண்ண தனா நசீலையேழ் 

மண்டலமுழுதுங்கண்டிடும்பருவ மார்க்கமாகவமேகவசமாய்ப 

பொளியவுர்தசகாட்சென்றெடுத்துப்பிடம் புகழ தாகவுமேகவசமும 

பிரித்தெடுத்துவளமாகவும்பெருமைபின் லும்யான்புகல்வ தாண்டையே 

பொருமையுடன் குருசுவாமி யிவ்வாசிரியற்கு 

வுரைத்ததென முறையிடல் 

பெருமையான துழுன் ரிசுவாங்கியிரு பேதமானதொருவங்கமும் 

பின்புபாச தனையுருக்கிடும்வி தமும் பேதாபே தமி வையில்லைகா 

ணருமையாகுமது௩£ட்் டிப்பார தனை பக்னியிற்றெளிர்தாடுமா 

பற்பு தமதுவுஞ்சாத்திடுங்குகைத னாகையா லுங்கருவங்கமுஞ் 

சுருவமாகிடுதல்வங்கமான திவைச் சுத்தியில் க, தரசிதமாஞ் 
சொத்குருமுனியுமருளினாரிவையுஞ் ௪-௧ தஞானகுருசுவாமிசான் 
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பொருமைவைத்தகத் இச ரன்குருவும்பொருளருளுமெனவோ இதன
ாற். 

புக ழ்பெருமமுாதஞான வெட்டி தமிழ்மபோ ற்றியானருளும்புகல்வே தீ. 

நாயனருட்படி. வா சியை தம்பித்து விழி.தலங்கரேசிக்கில் 

இடரிலாமல் நடனவொலி காணலாமெனல் 

பொருளறிர் துகுருமுணர்வறிக்துமதி புகழறிர் துரவிபோற்றிவாட். 

பொ திகை3மமவுங்குருசுவாமிகாயனருட் புண்ணியயோகபலபுகழினா 

ஒருளறிர் துசுழியிடையின்் மவுகலை யனுதினம்புரியும்வாசியா. 2 

உவ்வுமுவ்வுமெனும்விகாடியூ இவிடு மசைவிலாகபடி தாசையிற.... 

சருள்தெரிக்துகன ற 2பாரியுங்கும்பிதனிற சுடர்கள் விீசகலையூ இனாற் 

சழலும்பம்பரமும்நடன தாளமது துக்து இச் திமிந்துமிதனம் 

மிருளகன்றுவொளிமின்ன ற் 2சாதியிரு விழி துலங்கவுமேேசியு 

மெம்பிரானிலகுங்கும்பகத் திலிரு யிடர்களொன் ுமினியிலலை3ய, 

இடர்களொன்றுமினியாவ தான் றறிய பின்னூலெண்ணூர்தமிழ்சூத் 

மிலகும்சொச்சகவர த். தின2கார்வைச.ர மிவ்வுலகலெவாருளுவார்| இச 

நூர்களேதுபரிபாஷையே௮சுய மாகும்வுப்புவுவராலெய்்.துகி 

துய்யவெண்மதியுப்பான சக்துரகலை சோடசம்ப தினாராகுமாங 

களர்நிலத் திலுவற்பூடுபூவெனவுவ காடு? தாருமலைகாடதுக 

காந்திகன்னொளிவுகூறிரண்டுவிதக் கல்லிலும்வயிரக்கல்லதாம் 

படர்ரிலத் இற்சிவசக்தியுப்பெனினும் பாரிலுண்டுவிக்துகா தமாய . 

பார்க்கப்பார்க்கப்பரஞ்2சா தி தன்னொளிவு பனியினால்விளைவதாகு?ம. 

காற்றுவன்னி அப்புவுங்கலந்து வுரவாய் 
சுத்த கங்கையான விவரம் 

பூரீர்ச்ச த் தியடிகா தம்பூீர.தும் பூவழலை௦யனும்புளியதாம் 
புவியில்மானிடர்கண்மலசலமெனிலும் புகலுவாரிவை பூட்டரியிலா 
ருணீர்நராதமதுசுத்தகல்கைவழிரந் தோடுமர்கட்ஜகமுழுதுமா [க் 
புகாரமென் றபுவியகாரமென்புனலு மோமீகாகோடிபொருட்பெயரதா 
காணீரோகடலிற்பாரளையான அவுக காற்றும்வச்கியுமப்பூவுமாய்க் 
கலந்தேபுணர்க்துவுவாடியின்பரசக் காக் திவீிசுமொளிக்காணீ3ரா: 
ஞானியானபெரியோர்கட்கண்டுமதி யான்விளங்கிடி னுமூப்பெனில் 
காலுமமபொருளுமாலுக்தேடறியா காதவிக்துகுருவாண்டையே, 

நெடுநாளாயினும் அறியக்கூடாமை சுறோணித 
நாதமெனல் 

செ ப்பொணா துகுருசு த் தகங்கையெனி த்சூக்ஷம்சூக்ஷம்வெகுநீச்சு தான் 
சுருணி தமெனவும்கா தமானதவுசொன்னார்பண்போரபெரியார்களும் 

வெ ல்லொணொாதுகுருதக்தைதாயுமிவர்வேறுள்ளதோரன்னைபிதாவுமாய 
மிகவுமேயுலலலளவிலா தவுயிர் வேணதுண்டுபுவிமீதினிற் 
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100 ...'... திருவள்ளுவ நாயனார் 

புல்ல சானவர்கள்வல்லவர்களெனிற் புகலவுமுலகற்பேதமாம் 
புதுவையாகும்வெகுபிராணசூக்ஷகிலை புலையர்கண்டறிய தாகுமோ 
சில்லொணா துகளைவோடொணாது நிலைகித்சொணு துகநெடுகாட்செ லும் 
கேசொணா துகலைமாசொணாதுெடு காளறிவ இலைெஞ்ச2ம.. 456 

அமுறியாவ௫அ விந்அநீர் சாகாக்காலெனல் 
கெஞ்சமான அுவுஞ்சஞ்சலக்களெனில் நீஞ்சொணாதுமன?ததெடா 
நிலையதாய்ச்சரின தமாய்கைவிட்டுவிடரிலையொ ணாுதுயோனியாசையாற் 
றன்செயலுமிலை,ம தவரிடுக் தவமுச் சானினைத்தபடிசாருமோ 
சாகரக்காலொழியவினைவன மிதுகாண் சற்றும்நேரிடுவ தாநிலை 

. வஞ்சியன்னையமூர்தலக்களூட்டி வளர்க?த யெடு தீ தவகைமாருமோ 
மாதுமா துமயலாசைசொண்டு மரணமடைவ அுவும்கிக்ஷயம் 
வெகுஜனங்களெனிற்கஞ்சிசண்ணீரென வேதகான்மை றயுமோ இடும் 
ேள்விகீ ருசெயகீரமுரிியனும் விர்அர£செனி ல்விளம்புவாம். 498 

சுத்தஜலத்தின் பெயர்களின் விவரம் 
கருணையானவறுசுவையிகீ ரு௬று நீருவஸ் துவுரீர்ப்பானகீர் 
கடல்நீர தனி றராப.ரங்களோடு கார்பொ ழிர்இடுமீ2ர மினி 
லருணனறன்லுசயமதிபொருஃ தருளு மண்டபிண்டபகரண்டமு 
மசேகஜெர்துவுயிற்ஜீவனாய்ப்பிறவி யனு பாகத்” தவ்வாட்கையா ற் 
ப.சனுமுபபதனையறிவினாலறியும் பாடுபட்டருமைப்பகவர்காண் 

டபக ௮ம் போலிரவு மாகுர்சன்னுளமே பண்புமாரறிவ ர்ஞாநிகட் 
கருணமாம்புருவகாலகாலறிவ தந்ைதைவிர்துடலரா தலாற 
திசதீகை்ஷையாண்டுவளற்கர்பமுண்டுணர்வற் ரர்புவியிலறி துள்ளமே. 

வித்துநாதம் காரசாரம் வீட்டிலொன்று: நாட்டில் 
செண்டென்பது 

வீட்டிலொன் றரிதற்நாட்டில்ெ ண்டரிதன் 
் மேலும்வாரியிலொன்்.றறிதலால் 

வீட்டிலொன்றுவெளிகூட்டில்செண்டெனி இ: 
மேவிளங்குங்கரியுப்பதாய் 

நாட்டிலொன்.ற. விவிட்டிலொன்றுமிவை 
காட்டினாகட்ப தினெண்மரும் 

சாஜரரஜாகளுமே மக்கிடுவா 
ணயப்படுவ ரில்லைகாண் 

காட்டிலொன்றுகடல் நீரில்செண்டு 
கருவிட்டிலொன்று வெளிகாட்டினிற்: 

கறுவியொன் றுயினமறிவு மொன்றுவழி 
கானலுண்டுகளற் பூமியில் 
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மேட்டிலொன்றுபுனல் நாட்டிலோன்று 
கனனவெடியு முண்டுவுவர்வழலைதா 

விர்தநாதமெனி௰் காரசாரமெனு 
மேலும்பூ ரீர்வளராகு ம. 

பெருங்காய வைப்பறிய 

உருவறிர்துபெருங்காயவைப்ப கனை யணர்வறிர்அுமொருயோ தலா 
லுலகருக்குஞ்சிவயோககட்கு,5சவ முனிவருக்கும்ரிஷியனை வற்குக்: 
கருவறிர்துபனவெல்லம்்ரெண்டுபலஞ் சுக்குசெண்டுபலமாதலாற் 
சஞ்சகா தமெனுக்குங்கிலீகம கரு இடீலொருதன் பலமதஞ் 

சுரூபமாகுமிவைவெள்ளுள்ளியினிட சுத்தமாக தயிலமிருபலம் 
சூட்டும்வாலுளுவைவித்ததுமெனிலுக் தூக்குவாயுளுச் இின்மாமதும்: 
பருவமாகுமறுபல பிமாகுவிதம் பாருங்கூவிள த் தன்பழமதும் 
பாகமெட்டுபலமாவ துமு.ரலிற் பதம தகாகவு 3மேதாக்கிடே. 50. 

தாக்கிடுங்கருங்கல் லுரலிலிட்டுயிடி.க் கான துமெழுகுபோல்வருக் 
தனதுருபமதிற்கடுகஇன் றயிலக் தாக்கடுமை தயேஜாடிப்பின் 
னக்கிடும்பகமில்மேழசோமமது வ துரு போலகனைத்தூளதா 
யதனிலும்விநிமைபோலுஞ்சாடி விடுயிை த வழிச் தவதின்தோடதுற் 
பாக்கிடும்வ லுவு கான்கொடுகத்தபுவி பாதாளக்குழிநெல்லுமியினிற ப 
பதியமண்டலமும்பாவிதே தவிடுநீ ற் பாரும்பாரும்பண்டி தாகடா 
நீக்கிடுமதுநாட்சென்றெடுக் துவி) நீ ட்புவிக்கும துவாடைபார் 
நின்றுலாவியவி ழ்தங்களானதுவில் நிகழ்த்திடுவீர்வை சக்தியாக! 

இதைச் வெயோகிச் செய்வாரெனல் 

அ தியானசவ0ே யாகிசெய்வசெனி லபினிவைபபதனையான கு 
ளதிதஞானயோகாஇதியோகமெனி ளிவிளங்கிடுதலான தால் 
வாதமயோடிர 4 சூதகயோகிதவ மவுன யோகிசிவ 3ியாககள் 
வமலயோகிஜயக ற்பயோகசிமணி மர் கரயோகியிவர்களான தாற் 
90௯ , ் , க டி சோதஞானபரசுரூபயோகி இவ்விய சுச்தவாசிக்கியான யோகிதான் 

சுமினவாழ்ப தியிற்கசமலயோ௫மவர்த் துரிதமாப இயில்மருவவார் 
வா தியாகும்வன வாசியோகியிவர் ம திமலாப்புகழுமடிப இ 
வாழும்யோகப இகாயகித் இவளர் மாயசித்தாப திமார்க்கமே. 496 

அபினிவைப்பு 
மவறு கலிவிருத்தம் 

மாரக்கமாமெட்டி யிந்தவித்கதுபலன் உ 
சேர்க்கையாமதிற் றேய்வினில்வை த்திடும் 
பார்க்கவுங்கனற் கொண்டுமுகம்பட. 
ஆர்க்கவுமொரு வா.ரமதற்குளே, 499 
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வேறு கட்டளைக்கலிப்பா 

எனவுஞ்சலநீ ர்கட்பிரிந்திடு மெண்ணையுமத ற்குள்ே ள௫ிதரிடும் 

காரமாமிவைவித்ததின் 2ரடதுல் கண்டுபாாத்தடுவானபருபப3த 

பாசமாம்பருப்பான திவையெலாம் பாகமாகப்பதரிடாமலுஞ் 

சேரவுமெடுத்தேசிதராமலுக் இங்கிலாவித்தனையேவாங்கிடே. 400 

வித்ததின்பருப்பானதெல்லாமெடு மேருவாங்கல் லுரனீற்றாளதாய் 

முத்தபோற்டொடுதளிதம்வாங்கிடு முதிரிடாமலெருக்கம்பாற்சட்டியிற் 

சத்தும்விட்டுப்பால்வரநியடுப்பினிற் சாத்திடீற்பலங்காச்சியெடுத்திடு 

நிச்.;மேவிடும் 2வம்பின்பிசின தும்கிறு த் திகாலிடைதா னும்பண்டி 37 
சாட்டிடுவீர்சசகசாரெண்டிடை சொல்வேரம்பனைவெல்லரெண்டிடை 

வாட்டிடுமத்தஞ்சாரதும்விட்டிடில் மாட்டிரன்னுய்மயன மரைத்திடுஞ் 

சாட்டிடுவீர்பல்லெண்ணையுந்தாக்கிடு சாத்தியொன்றுபடக்டிண்டிபதத்தி 

வெட்டிடுமென்னகஷ்டப்படுசிறீர் 2மலு2மலுமழுகையறித திட. 

் இதைவிட லா$ரியில்லை யென்பது 

௮.றியும்வாலையம்பிகையனுக்கிரசு மடி யேன்மீதிலருட்தக்களித் இடர் 
வெறியுமென்னவ தீதவேசமெனில் மேலும்புண்ணிபஞ்செய்திடும் 

பிரியலாகிரிவேரில்லைவைப்புதான் பேசிமம்பெரு நூல்ஞான வெட்டியிற 
புரியதாயுரையோபிசகில்லைபாற் கொண்டிடில்மெழுகான தடையி2த. 
கொண்டிடுமெழுகான தடையெடுக் கூரிடுமெக்தப்பாண்டம திலிடும் 

'வெண்டிடுமடையானமெழுககை விசிதமக்த தன த தி2£லதாக்கிடு 
வாண்டுடனுமீசாறு£யோகத்தினி லபினிகுன் றிடையனுபோகிக்கா தலா 
றூண்டி டுங்கதிரகாலைவிமுகக் துரியசா தனைவிகாடியுமுப்பதே, [ற் 

யோகவறையறிவது 

நாடிடுங்கடிகையதுமுப்ப.து நன்றுமூன்றுயீ ரஞ்சுகடி கையி 

லோடும்வாசியுள்ளடக்கத்தாரசையி நாதுங்காற்றையுபாயமாயூ திடு 

தேடியண்டக்€ழோடிவாசிவருஞ் சிங்குவங்குவெனேறத் திடுமெளன 

பாடியேவிடுமாலைகாலைக்குள்ளே பாருமுப்பத்திரெண்டுவிகாடியே,403 

மூதற்றீக்ஷமைன்அுமண்டலமலுஷ்டிக்கில் நடனவொளி 

காணலா மெனல் 

நாடிக்கோர்கடிகையும்விகாடி தா ஈநடத்தலாலொருமண்டலமிவ்விதம் 
வாடிக்கையோமற்றயிருமண்டல மாரிடுக்கண்டதாரளையினோசையா 

மாடியே டனமிடும்வாசிகா ணந்தவிகாடிய துமூன்றுமானதால் [௮ 3ம 

(8 வடிச்கையும்விசோதமுபார்க்கலாம்விராடி மூன்றுமண்டலங்கண்மூன 

மைற்ற?தார்மருமண்டலம்காலினில் வாசிவாசிகாடிக்குள்விகாடியும் 
கைற்றிடுங்கருவாகுமிதுபொருட் கண்ட 2பர்க்குகலிவர் துமயய் து.2ம 

விதை தயோகடிக்குவிநாடிகாண் வேண்டிடுமறுபத்துநா லுமெனற் [யே 

ச தீ தவான்கடிகைக்குவிகாடியர் தொடுசசம்பொழிர்தூ தவுமாண்டை 
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2-வதில், 04- நாடியும் ஒவ்வொள்றாய்ப்பிணையுமெனல் .: 
ஊதவழமுதறிகையிர் தப்படி யோர்கடகைச்சென் ாதவு.மிரண்டினி . 
பேதகாடியறுபத்துநாலதும் பிரிர்திடாமலுஞ்2சருமவ்வொன்றதா [ம் 
யோதவுங்கடிகையும்விகாடிசா லூதிடும்கண்ட தாரைவழியதாம் : 
வாதம்பததுடனபிச்தமும்பச் துடன் மருவிடும்படி சேத் துமம்பத்த2௪ 
இர்தவிதமிருபடியேரவு முக்தன் தணையன் மியொருவரறிந்திலேன் 
சர்தயஙகட்க௲ூணப்போ இலும்மிசா யக்த?தார்பிணி யாணிமவிசாரமும் 
வர்தபோதுமருவீயுங்கட்டிடுஞ்சந்ையே தவன் செயலெய் திடுக் [யே 
கந்தலுக்குமுன்கணப இவல்லபை முக்தியான்றொழுதற்சனையாண்டை 

அறுபத்துநாற்சர க்குகளுஞ் சுத திசெய்யுமுலை ஐயும்: 

நீரும் பாகங்கள் விமரம். 

அற்சித்ேேதனடி யேன் திருவள்ளுவ 
னறுபததுதாறச.ரககான கவைகமஈ 

வற்சித்தேனடிவர்தம்பிறந்இடம் 
மளவறறசரசக்கான தும்டீரிடுக 

கெற்சிதேேதன்கெடி சுத் இயறிந் இடி ந. 
கேளுமிருசங்கரு தத்இலஞ்சு தான் 

பறசித்தேன் பசுகெய் கனிலிஞ்சிதான் 
பாடி.னோம்பங்கம்பாளையிற்சித்தி 

பாடினோம்வெளளைப் பூண்டினிலஞ்சு தான் 
பார்ததெருக்கன் பூசாத்தினிலஞ்சுகா 

நாடினோர்தேசிப்பாலுலம் சேசரிப்பால் 
நல்லெலுமிச்சம்பாலு மேஷத்இன்பாற் 

பூட்டினோமுசல்்ெ த்தமுமாங்கவம் பொற்கையான் 
கருங்கையானுஞ் செக்கையான் | 

ஹேடினோமாடாதோடை கள்ளியின் 
பாற்றிருகளளி ச து. ரக்களியிஞ்சியே, 409 

மீவறு கொச்சக்கலிப்பா 

செப்பிடுங்காணஞ்சடக்கி தேசத்தன் விச் அபுல்கனெட்டி 
யொப்பிடுங்காண்முத்துச்சிப்பி யொட்டகத்தன்பாலமுரி 
கைப்பிடுமோபால்ஈண்டு கடுக்காய்த்தோடானையின்பால் 
குப்பிடுமேசங்குசுண்ணகங் கூறுமணற்றவளைகெய்யே. 406: 
மணக்காளாகெய்யிலுப்பை மண்பண்டிசெங்கொடியாம் 
வண்ணவமழுகண்ணியொடு மாவிலங்குவேலிப்பனை 
யெண்ணமெ னும்பொன்னூமத்து வேய் இடும்ே வலிட்ப தீதிரிக் 
கனனலின்சாசல்லி கருகத்தன்கருனொச்சியதே. 462. 
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கடைத்தற்கறிதாகிய இடமான மூலிகைகளின் விவரம் 
.மூவிலைக்குருர் தமல்லி மு.களைகெய்யும்பேச்சுசாகெய் 
தாவுஙகடற்செஞ்சொரியுக் தச் தியின்பா னமுரி 
காவும்பாலாசுஈண்டும் கருங்கொடிசெங்கச் தாளை ௩. 
மேவிடுல்கரு ச்,கெல்லி விழி திகருப்பானது வே. 408 

செந்து ராகாட்டூக்கறுணைச் சித் அழாய்கைப்புவசளை 
வைக்திலைகோவைக்கி ழங்கு வாசாசத்தின்?கருடன் 
சீந்தலிற்பொற்சீர் இி௦லாடு தவகின்னரிகலப்பை 
கூத்தற்பனைப்பாலமுசுட்டைக கோடகசாலையதுவே, 400 

வேறு கட்டளைக் கலித்துறை 
ஓ 

,) 

சோதியின்பாலுமமுகண்ணி பேய்ப்புடற்செவதையது 
நீ திக்கசப்புமரு கனுஙகாட்டுள்ளி கி லம்ப.ரண்டி 
.விதிக்கருப்பும்விழு.நின் குக்கன்விருக்ஷமதும் 
பேதியதாகும்பிரமிப்பொன் மூலி 2பய்ச்சின்னி2ய. 410 

பருப்புவாதண்டையானைப்பிரண்டை கற்டுமறையுஞ் 
சிறப்புப்பொன்கஞ்ச வல்லாளன் மூலி இிகைப் பூடது 
மறப்புச்சசங்கொல்லைப் பல்லியும்வாடிமஇமயக்கித் 
திறப்புகீரமலும் கெருப்பானமூலி தஇிடமிதுவே, 471 

மூலிகைகள் 8300-ரெனல் 
மூலிய?னகமூ£வாயிரத்து முன் ஜூசெனிலுக் 
காலியின் 2வகங்கடற்சூழ்ந்தகில காட்டகத்திற் 
பாலினம்கீரினம்ரீரில்லா2வரினம் படரின முஞ் 
ஜோலியதாட்டம்வா தச தின்மூலியுஞ் சொர்னமிதே, 413 

மவதைகட்காகுஞ் சரக்குகளின்விவரமும் 
உப்பின்விவரருமறிய 
மவறு-கொச்சகக்கலிப்பா 

கண்டிலாகளுப்புவித்தைக் காரணமாம்வ மூலையொன்று 
௮ண்டிலர்களவங்கமொன்று வாகாசவுப்பதொன்று 
நன நறியச்சூதமொன்று காகமொன்றுவெள்ளையொன்று 

. தின்றறியுமேதுரிசு தாரமொன்றுவிரமொன்றே, 419 

. ஒன்றறியலிக்கமொன்று வுபனமாங்கெர்தஇியொன் று 
வின் ஐ.றியுமேகெளவுரி மமவிடும்பொன்னம் ரொன்று ' 
மனறுல்கிற்பொன்நிமிளை யக்கினியும்பிரவிச்ச.ரக்கா 

பூ மென்றுமயச்செம்புவொன்று மிவைசகட்சுத்தவாதமதே, 44 
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ஆகாயகங்கை யன்னையிந்நாதஞ் சுத்தஜலமெனல் 
வேறு-கட்டளைக்கலித் துறை 

சுத்தசசலமெனுமன்னை பிர்கா சசசுடரமுரி 
யிதீதல2மவும்பிரவினீருப் யிவையுமல்ல ன க 
வைத் இிடுஞ்சுக்லெஞ் சுனி சமிரண்டும்வல்லபங்காண் 
கை,த் திடுங்கங்கையாகாயக்நீரிற் கருப்பத்துமே, இ 472. 

வகையறியா த3பர்க் கென்னத்தோன்றும் வையகத்திற் 
பகையமவநடுதய்தும் பரிசெய் தயபோக்குப் பலமென்னகா 
ணகைக்குமரசற்கு நாடோறுஞ்ச த்துரு நாட்டில்வையாற் 
தகைக்கும்பிராணஞ் சதமல்லவா தஞ் சாக்ஷியி? த. 470 

இத். சாலதேகத்தோடு யீசனைப்பணி நீதஞானிக்கு 
ஏமம்வந்ெய்து மெர்காளிருப்பவற் றேகபரக் 
தாமறிந்திசனைத் தாட்பணிந்தற்சளைச் சார்பவற்குக 
கோளவல்லி யபிராமிவாலைக் குலவுவட்பார் 
நாமறிர்தோது ஞானக்கண் சோதியை நம்பினற் 2௧. 411 

பொறிபூதம் ஜடம்யாவுக்குஞ் சலமேயாதாரமெனல் 
ஜலமானகங்கை யனனைமயச்துிற் ரூனுதத்துப் 
பிலமாயகல மீ2ழும்வாழ்கப் பிறக்ததுகாட் 
புலன்பொறியாகிய யெண்ஜான்ஜடமும் பூதிமைர்தாயக் 
குலஙகுடிகொண்ட வுத்தியின்வாட்கைக் குவலயமே. 18 

எண்ணெயக்கும் பாகமதிய 
உப்புவின்வாறு வுளந்நிலமூசர முலகமதி 
லப்புவின்சாரை புனற்ச திரவேணி யமுரியதா 
முப்புவின்கைப்பு வுவ. ர தஇிண்ணய் யொன்றகத்இச் 
செப்பினன்வாலை யபிராமிசொல்ல கீ கெளிர்சிட்டேனே, 470 

காயமழிபவற்கும் பழிகுலைபாதகற்கும் பலியாதெனல் 
தெளியா தபேர்க்கு மெஞ்ஞானவெட்டி க் தெளிகருவ 
களியாமல்யானும் கறுஇவிட்டேன் கவிகர தலில்லாப் 
பளிபாதக ற்கும் குலைபாதக ற்கும் பலிக்குமோசொல் 
வளியாமற்காய மிருப்பவற் £கவீ௪ னன்புவைகத்தே, 480 

கள்ளாவியாற் காரங்களை வெளுக்கவேண்டுமெனல் 
மீவறு-கேரிசைவெண்பா 

புவிதனி லும்வண்ணான் பூரீர்ப்பிறப்பறிக்து 
செவிதனிமேயுறைத் தச செய்திகேட்-புவிதனிலும் 

14 ் 
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வெள்ளாவிசீலை வெளுக்கும்விகமறிவீர் 
கள்ளாவியாற் வெளுப்பீர்காண். 481 

உடற்சுத்தியானா லுவற்சுத்தியாமெனல் 

- கண்டறிவீர்வண்ணான் கரு ததையறிர்துண. ர 
வென் நிடுவி£ர்காலனையும் விண்ணுப்பாற்--சண்டறிவீர் 

வுவற்சுத்தியெய்து முன்னுடம்புபொன்னிறமாகவ் ப 
கவரிவையிற்கோடிகவர் கா, 489 

- துரிசு சத்தறிய 

அரிசமாமலற் நுரிசுசத்கதனையும்விளம்பக் 
சரியிகுண்டலி கதிர்முனை த்தாளினைப்பணிக்தும் 
புரியுமாமதிப் புனலெனுங்கல்லதைப்புகல 
கிருவிநின்மலர் நிராபற்றுளடியனுக்ொழுவாம். 48) 

நிமிளைச்சுத்தி சுண்ணவிவரமறிய 

தொழுதுவான்மஇத் துதிக்கொருபலமதும்கிமிளைப் 
பழுதிமா இடிற பகர்கன றவமுரியிலரைப்பு 
வழுதிடிலொருதினம் விடுகாமலுஞ்ஜாடி 

முழுதுஞ்சென்.றிவை வழித்தெடுபிங்காணிலிடிமமே, 94 

வத்தவத்த வழுரிவிடவும் 

இடுமரைப்படி ஜலநீரவிட்டயக்கம்பாற்கெரிக் 
கடுக்க இரவி முகம்சடக்காட்டிடுங்கனலில் 
விடுஞ்சலமதி லமுரிவிட்டதும்வத்தரவியிற் 
படுங்கனறபடக் சுவரும்நீற்ஜலமதஞ்சுருண்ட. 459 

௮ர்தப்பாசமு மருளியமண்டலந்தனிற் 
சென்றிடுமிவை யிலகியநீர்ச்சலஞ்சுவரும் 
வர் துமேற்கசை வருகிடிலெண்ணெய்யைப்போலும் 
விந்ையாயிவை விளங்கிடுமொருபலஞ்சரியே. 450 

பூதீற்குறி யறிய 
சரியயாலடைச சங்க கன்வெண்ணி௰மதுபோற் 
பிரியும்கீரதும் பின்பெடுத்தவைகு றிபேசு 
மரியுந்தேயுவின் வெடிலவணப்பதம்வருமாய் 
முரியுமெண்ணெய்போன் நிடுதற்பூகீசெனுமியல் பே, 451 

இயம்பிடல் ரவி சா.தமுமோரிடைவியல்பி 
நியம்பிடுஞ்சீனம் வீரமுங்காலிடைகிருத்து 
லியம்புமஞ்சன மிவைகலுவத்திடு தூளாய்த் | 

ப துயம்பிடுமிவை யோரினம்பொடி சட்டி சனிலே, 480 
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அ௮டக்கஞ்செய தவை யஇன் மேலொருசட்டியுமூடிச் 

சடக்கஞ்செய்தெழு €லைமண்சர்துகள துப்பி 

முடக்கம்பார்கதிர் முகம்படகனலது முநிக்கா 

பிடக்லொமலு மியம்பவுமென்குருப்ப த2ம, 489. 

வழலைச் சுண்ணமறதிய 

வேறு கட்டளைக்கலிப்பா 

£ரதாயடுப்பேத்தியனலிடுச செய்ப தமொருஜாமமெரி த்இிடும் 

மாரதாய்வாலுகையடுப்பினில் கீ சதாகும்கிர்மலவழலையா : 

வாரிடுமஹாமேருவு$£ரி௫ு மாறுபத் ச்ச துர்ப் பெருமா ரணம் 

ரர்காய்விடுமவ. ரத்தினம் நீடாழியுப்பிதுகின் சர த். தாண்டையே. 

வழலைச்சுண்ணத்தாற் றங்கபற்பம் 

உண்மைதங்கத்தகடுகளஞ்€டைஓஒருபண தீ திடையுவருப்புச்சுண்ண 

தண்மையாயுமிகீர்விட்டும,த் இயக் கணலி லும்ரவிதன்முகங்காட்டிடும் | ந 

பண்மையாகும்பரியெனுச் தங்கமாம் ப ற்பமாஞும்பயமில்லைப்பாருகாண் 

வண்மையாகும்பரியெடுத்தேபிடம் வசமதாய ர்குக்குடப்புடமிட்டிடே 

உண்ணும் இடையும் பத்திய வீவரமதிய 

௮ரிடும்பிடமா த்தியெடுத்திடு வரிசிதன்னிடையாவின் சிறு தர்தனில் 
மாரிடுமொருபக்ஷர் இனர் தினம் வைத் இடுமதிகாலையமாலைகா 
ணீரிடுக் துவர்கைப்புமகத் திர கிலைபெறவயிராக்கிபமாகவுக் ப 

தேரிடும்பசம்பாலுக்கிறுநமொடு தீனிசானிச்சாபச்தியமாண்டையே . 

தீரும் வியாதிகளின் விவரம் 

எலும்புருக்கியிளை ச தடுக் தகு மிறப்புமேவிஒப்பாண்டுடன்சோகை 
போம்,சுலும்புசெய்பிரமமகம?கா கரஞ்சூலைக்கன்மசீரண?ப.திபோக் 
்.. * 1) ்] 4 ் 0] $ டு [டி 5 | ்] 2 * 5 6 ஓ 

௮மபிதமபருமபாழுபப்றம்யஙகா சமுமகியம்ளயுமமபானறுடிற 

சிலும்பிடும்வயர்சே த்மமுந்தொண்ணூறறார் சிதறி 2யோடி த.திவார் இரம் 
| ப [புக்குமே. 

துரிசுச் சுண்ணம் 

புத்திடுங்குருவான ச்.துரிசிபும் பின்பதும்பலமாகடவடுத் இடும் 
தீக்கிடும்ரசபூரமும்விர முர தடிடிம்பளு நானசவவார அடன் 

சக்கிடும் * பணமாவது சீமாரிடைச் சாற்றுவிர்மத் தித் துரிசின்மமேற் 
பாக்கிடுங்கவசங்களும்பூசிடும் பதரிடாமற்பிடம் 1 கவு.தாரி3ய, 494 

எனமதாய்ப்பிடமாத்இவாச்தி௦யடூ என்ன 2வகர்துரிச இன்சுண்ணமா 
ம, ஞானதேடூகனாற்பதம் போற்றிடும் காட்டிடும்ரசவா தமும்வேதைகா 

பப 

6 பணம்-அரைச்கால் விராசகனிடை, [ சவுதாரி-இரண்டெருவு. 
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ண்,மீனமேஷமிரா இடிற்பாருமே வேதைகோடிவிளங்கிடுமாதலாற் 
சோனையேபடொழியுஞ்சலமூலிகைச் சுத்தநீர்களில்லா ச தமைகளே, 

. நீர்வராதத்தழைகளிலிச்சுண்ணமிட நீராமெனல் 

மூலியில்8ீரில்லா த.தீதழைகளில் முன்னமேபணஞ்சுண்ணமுக்தாக்கிடு 
சூலியாஞ்சலமாருய்ப்புரண்டிடுஞ் சூட்டிடுந்தபிலங்களும்பாயுமாய 
வாலிபங்களிற்பித் தரரைவிடும் வாடிடுக்திறை ?தகம்வலுவதாஞ் 
சாரலவுஞ்சளையாதெனில்விரியர் தைலபாகந்தவறிடா காண்டையய, 

நரை திறைநீங்கொதுகட்டி தகரும் வியா தஇகளின்விவரம் 

மாதாமபாகமயக்கஞ்சுழல்களும் வாதம்போம்பித, தமா. ணமாகுமாய்ப் 
பேதையானபிதற்றலுமூர்ச்சைபோம்சூதகங்களும்சூசிகாவாய்வுபோம் 
மேதினிதனில் மேகநீர்சூடதுங் காதம்போய்கடற்புக்கிமொண்டைகா 
ணோதும் நூன்மறைவேதம்விளங்கிடுக் தாதுகட்டிடுர் தங்கமதாகுமே, 

போகுமூலப்புனல்கீ£ர்சுருக்குடன் பொருமல்விக்கற்பொறியுமேப்பங்க 
ளுர், காகம்போக்தமரகதவாய்வுடன்கம்மலுந் தாபமுச்சூ தஜக்கியுமேக 
டும் பாகமாம்பனமாவின்கிறுதத் துடன்பஞ்ச தாடைபணவிடையாஇடிர் 
சாகும்கோய்கட்க்ஷயமீளைகாசமும் சாடியேவிடு் தாக்கிடமவிழ்தமே, 

தாக்கிடுமதிகாலையுமாலையுஞ் சாத்திரிமொருபக்ஷம தாகிடில் 
வாக்கியமின் லூல்வசனந்தப்பாதுகாண் வாலை2தவிவகுத்தப்ரபந்த 
மாம், பாக்கெயஞ்செய் இடும்புண்ணியற்குத்தான் பாலுங்கிறுதமிச்சா 

| பத்தியமாகிடிற் 
சேர்க்கைவா சனைச்செப்.9ய நாலினிற் நீற்குமேமருர் திவினையேகு2?ம, 

இதிற்றூம்பர வேதையாகுமெனல் 

௮ தகமாகுமனேகஞ்சரக்கதும் விதிபிருந்தால்மெய்யு 2மவிளங்கிடும் 
பதியு2மபல? சவைகளாகிடும் பரிச?வதைப்பலன்வெகுபஞ்சமோ 
கெதியடையுந் துரிசுண்ணத் இனாற் கேசரிகிருபைவி £2னா தங்களாகிடுர் 
அ திபெருஞ்சொர்ன பூபதிசெய்யலாஞ் சோதித்தாற்றாம்பரவேை தயி 

| காண்டையே, 600 

சூக்ஷமாகு துரிசதின்சுண்ண?ம சொல்லொணாது 
சொன்னாற்துன்ப மெய் திடும் 

._. பேகூமெய்துபெரியோர் மரைத்ததும் 
பேசுவோஞ்சவுக் காரமேயானருட் 

சாக்ஷிப்பிரம்ம சுரூபமதாகிடுந் 
தான றிந்துசவுக்கி யக்? தடலாம் 

வாக்ஷமாமிவைவாதம் பயப்படும் 
வாறு திக்கடற்பாரையா லாண்டை2ய, : 501 
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பாறையுப்புடன்பாரிலுப்பெய் தனு லூரற்போமுவருப்ப தங்கட்டிடும் 

வாறியுப்புடன்வ ழலையுங்கூட்டி னால் மாரிடும இயுப்பதுஞ்சுண்ணமாம் 

8ீறினுப்புகிலவுப்புகட்டினாற் பூரீருப்புவின் பூட்டையறியலாஞ [யே. 
சேறிதற்கும் இரிமூன்றுங்கூடினாற் மீகை்ஷைபத்துக் திறமாகுமாண்டை 

'காயசித்தியால் வாதசித்தியாமெனல் 

ஒன்றுக்கொன்றுவு.ரவ துமாகிடி லுலகமாளலாம் 2யாகிகளாகலா [ங் | 

மன்றுக்கொன்றுவருமையதாகிடி லண்ட ரண்டமனைத்துமே௦பானமய.. . 

குன்றுபோ லுங்குருச்இடு?மமமு மன்றுமின்றும மியலாங்காண்டுலீற் . 

கண்டபேர்கடகனகமும்விண்டிடாற் காயசித்தியால்வாதமுஞ்சித்தியே : 

யோகிக்கெய்யும் போகிக்கொய்ய தெனல் 

யோகியானாலொரு மாத்தறியலாம் 
போகியானாலறிவ.து மில்லைகாண் 

தியாகியானாற்டிலவழி புண்ணியம் 
வி்யாக்கிரமத்தை விடுவித்ததெவர்களோ 

துயாக்கரமத் தினுறசொன்ன சொல்மாறிடுஞ் 
சோம்பியேதிரிந் தோடி யலைந்தன ற் 

சுயாக்கிரமத்தினாற் சோதித்திடலுமாய்ச ன ச 
சுகஞகானவழி?யறி நடப்ப?த. 904 

சத்துருமித் துரு வறிய 
கல்லானைக்குக்கட லுப்புமித்துரு கரியுப்புக்குக்கல்லானையுஞ்சதீ துரு 
வல்லானைக்குவழலையுமித்துரு மஇயுப்புக்குவழலையுஞ்ச;த்தரு [அரு 
வெல்லானைக்குவெடியுப்புமித்துரு விண்ணுப்புக்குவெல்லானையுஞ்சதி 
சொல்லுபாரையறுபத் துரால்வரை வெல்லலாகும்வெடியுப்பைசட்டிடே 

காரசாரங்கட்ட மலஜலசாக்ஷியறிய 

ஜல தாரைவழிதான றிந்தாலல்?2லா ம்லலா ரைவழிமார்க்கமறியலாஞ் 

சலதாரையழிச்சாரம்பிறக்தது மலதாரைவழிகாரமுதித்தது 
மலத்திலேவிளைவான துகாகமாஞ் ஜலத்தி 2லவிளைவானதுசாரையாஞ் 

ஐலத்தினால்மலமாவ துங்கட்டிடு மலத்தினாற்ஜலமாவகைக்கட்டிடே. 

மண்ணுந்தண்ணீர் மருவியபோதினிற் 
பெண்ணுமாணும்பிறப் பொன்றதா 

முண்ணும்போது முவர்சிலமாகிடுஞ் 
சண்ணுமேசாரகாரமுஞ் சுண்ணமாம் 

விண்ணிலுப்புவிளைவு முனனுக்குளே 
குண்ணுபோஃல குவிக் இடும்பூவதா 

மெண்ணுமீசனுன்னுக்கு ஸிருக்சையிற 
பொன் னுக்கேன்பொருட் தேடியலைவ?த. 903 
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வறு கலிவிருத்தம் 

ஜலத்தினாலெ.ழுந்காடிய யன்னைகாண் 
குலச் திலேகுடி கொண்டதுகாதமா 
மலத்தி2லபுழு வானதுதித்திடுஞ் 
சலத்திலேசா... வுப்பதைக்கட்டிடே. 609 

அமுரியேயண்டபிண்ட நீரெனல் 

வேறு கட்டளைக்கலிப்பா 

அழுரிகாரமக்கீரதேசுண்ண£ற் புனலஇதநீற்பொ௫ித் இடும்2பா இல 
வருரி?2யமதிவச்தவுமுப்பதாம் ஈமனுமேதுகரணாடிடுமண்டலர் [ண் 
இமிரிதகுருசெப்பினவாறு சான் விமலசுரூப 2?மன் மாயுரீர்மாண்பர்கா 
குழுளிகீரறியாமற்றவிக்2 நீ சமுரியேயண்டபிண்டமாதாகு2ம, 609 

காடி. தன்னிற்கல் லுப்பதுசுண்ணமும் போடுங்குன் றிபொசித்தவர்மாள் 
வாடிடாதுமருபிறவியதாம் நாடிடுமிருமண்டலமுண்பிராய் [வரோ 
மேடி யாமலைக்கல்லதுபோற்சடம் வாடுமோழூன் ௮மண்டலமுண்பிரா 
சேடியோடிடுமேஈமனாகையாலாடூம் பாம்பறுபத்துகால்மாளுமே, |ய்ச் 

நிமிளைச்சுண்ணத்தாற் சவுக்காரமுதல் யாவுஞ் 

சுண்ணமாமெனல் 

நிமிளை ச்சுண்ணமும் நீயெ? 2மபணம் 

நீருமேயுமிரீரு வீட்டேயிழை 
நிமிளைசசுண்ணக்தி நேர்மையதா௫டில் 

நிகழ்த் திடுஞ்சவுக் காரத்தின்மேலுமே 
மிளை ச்சுண்ணச் தடவிரவியில்வை 

கேரும்கா லுகடிசைக் குள்ளாமேனில் 
நிமிளையாற்சவுக்காரமுஞ் சுண்ணமாய் 

நீரினை த்தப்படி முடிந்தாடுமே, 911 

அறுபத்துநாலுஞ் சுண்ணமெனல் 

ஆகுஞ்சுண்ண மருணன்முகம்பட 
வறுப த துகாலுபேர் களுஞ்சுண்ணமாம்: 

வேகுமேசரக்கான விதமலாம் 
வெக்துநீரும் வெண்ணீரதுமாஇிடுந் 

தோகைவாலைவாலஈம் பிகையின ௬ட் 
டொந்தமகாடித் தொழின்முறைகோடி 

நாகமஙகள ஈன் னூ லதும்பாடினார் 
நன் மொழியறிந?தா இனனாண்டையே. 912. 
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பார்த்தபேர் பரனுப்பமிவாரெனல் 

கமப்படி யானருளும்மாழி யமுர்தமாமதியுப்பதிவார்களோ 

சாகவுமுயி ற்சாத்தவுமில்லைபாற் சத்திபஞ்சிவற் தானறி சாலல்லோ 

சாகஞ்சாரையும்பாரையுங்கூடினால நவர த்இினங்கணவேோகம்நீரிடும் 

பாசமுமறிக்திம்மொழிகூறி7னாம் பார்த தபேர்கட்பானுப்பறிவசே. 

கற்பமண்ணு விவரம் 

பகலுமி. வும்பகரு மொன்ருன தாற 

பார்த்தபோதுபளிச் சென்றுமின்னலார் 

ஜகதலங்களீ 2 ழும் பணித் இடுஞ் 

சததிராவாற் சவகங்கைசண்ட பேற ் 

புகலுக்கற்பவல்லாளை மூலிகைதுன 

புவிசனிற்கருப்பானது முண்டுபார 

சுகமதாகு2மாராண்டு காடி.தனிற் 
சுத்தவான்॥வயோகி யபுண்பார்கமே. 514 

'சுத்தகங்கைய:வ.து சுக்கிலசுரோனிதமாகையால் 

முன்னமே முடி.ந்இருப்பதைக் காணார்களெனல் 

சுத்தகங்கைச்சுரோணிதகா தமாஞ் 

சொன்னாற்ரோஷம்வ£தெய் திடுஞ்சுக்கிலங் 

கர்த்தன்சொன்னக்கருக்கறிர்2 கா தயான 

கலிகளே தகாண்கண்ட வர்விண்டிடா£ 

முத்தசானமுன்னோர்கலூ லா இனா 

முன்னமேமுடிந்தகானதைக்காண்டிலார் 
வித் துமென்னவிண்ணுப்ப தும்விர்து கான் 

மேஇனிபுவி?தாறும்விளைவ3 த. ௦15 

நாரதமாவது விந்து நாகமெனல் 

நாதமென்னால றிவிததுநாதமாம் நரவினாலெளித ல்லவிளம்பிடி ற் [ம் 
பேதமில்லை த் திருவள்ளுவன் மொழிப் பேசுவாரவனிதனின்மாண்பரு 

வே திமமன்ன தீ இரிமூவரா லுணர் வேறுகூறு விள வொண்ணா அபார 

வாதமமன்னை வத்தியமென்ன கா ண்மதியினுப்பு சவியுப்புப்பாரையே, 

இரவிமதிகூடி மாண்டு சத்தியானவாறு ப 

மதியினாலும்வளர்விந் துவுப்பு தான் 

மகிமைதன் ரவியுப்புப்பூரீபயொன ல 

நதியினாலும்ரவிம இகூடினால் 
மதியினால்விமாண்டுதுசத் இகாண் 

விதியென்னவிந்துகாதழுஞ் சர்க் இடில் 
மேலும்பாரைவெகுபிலமாச்சுதுக 
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112 திருவள்ளுவ நாயனார் 

கெதியிருந்தாத்டைத் புமுப்பூவுக் 
்... தூ லசமே.துகிளிஞ்சிரீ ர்காணு2?ம. 917 

வீ ரச்சுண்ணமறிய 
நீராகாரம்ரீர்மே ௮ங்குமிழிதா 

நிதீதம்நித்தம்பூசிக்கவுமுப்பூவை 
யாராதா.ரவனனமயமாவது 

வனன பூசணியாட்டமிதாகுமாய் 
வேறுவேறுவிளங்க போதிலும் 

வேண்டும்போ தினில்?வ தறுமையாகுமோ 
காரமனனையிந்நீ. துசாரமாம் 

வீரமாவதுவேவிண்ணுநீரதே, 516 

கெந்தகச்சுண்ணமறிய 
விரமென்றகிமிளைச்சுண்ணம இல் 

விது.ரக்கெக்திப்பலமதவாங்கிடும் 
காரசசுண்ணங்களஞ்சுமிநீ ரினால் 

கலத்து பூசிக்கவசமுஞ்செய் இடு 
மாரவுங்கதிர்ச்சூரியன்றன்முகம் ' 

வைச்திடுமரைராழிரவிதனிற் 
றேருக்குக்குடம்வன்னி ிமதுவனிற் 

சிவர்தழுக் தகன ற்கொண்டு தாக்கமே, 519 
செர்தணலினிய்செர்தயெழுக் இடில் 

வெக்மு ?மவிடுங்கெக இச்சுண்ணம 
மதமான துவவ்விதச்சுண்ணக்கேள் 

வாரியேபிடமானபின்பேயெடு 
மிந்தச்சுண்ணூமடு ச இடுமேபண 

முர தினோய்க்குமுனைச் இிடுங்காலையில் 
விர் துநோய்க்குமாலைதனிலுண்ட தாற் 

ஜொர்?ீதோாமொன்றுஞ்சொல்லாமலுமோடுமே,. 920 

மீங்கும் வியாதிகள றிய 

வாடிடும்வயாகோயுமகன் றிடு மத. ரமேகமதுமேகமாறிடுஞ் | 
சாடிடுஞ்சுகஜர்கிதோலம்விடுஞ் சரீர ம்விட்டுகூணப்போ இலேூிடு 
மோடிடுமரையாப்புவாழைகளு முடலவிட்டுடனோடிப்ப றக்குமே. 

வேறு மட்டு விருத்தம் 
 உடலைவிட்டுனோ யோடியேபறந் திடுமாகிற் 
சுடசெ.லுங்கனற் சொரிசிரங்கஅவிடுஞ்சூகூ 
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ட ஈவரத்தின வைத்திய சிந்தாமணி 114. 
இ [அள் 

மடலெனுமருகொருக்கையு மொட்டி யப்புண்போநீ ர ரர 

திடமெலுஞ்சடக இரும்!2நாய்க்காசம்போந்ட தளிவே. 529 

உண்ணுமனுபானமறிய 

போகுக்குன் றிடைப் பற்பமுங்கிறு தத் திற்புகல்வீர் 

வாருதனகுழை மத்துத் துக்காலையுமாலை 

வேகும் ராயகள விரபடும்ிெவ துப்ப தம்விடுமாய்ப் 
போசமுமொரு போ இலும்பிரியுமோபுக?ழ. 94. 

மா.து புணர்ச்சியில் வீடுவிடுமென வேண்டிக்கொளல் 

மாதுமணவனை மங்கையுங்கடி கைய்ம்பிரியாள 
வாதுகாணிவர் மருவியபுணர்ச்சியின்வாறு 

தாதுகட்டிடுக் சனுவ தும்விலக்கணச்கவசாற் 

போதுமிதேதெனிற் புணர்ச்சியும்விடுச ற றபொருமே, . ௦24. 

என்றுமாசன ளியம்பவுமிருதயமிளஇக் 
கன்றுமேவிடி. ற கருத்தினைக்களிக் அடன்கரு சச் 

சென்றுபின்பொருச் செய் தியைவிளக்கவஞ்செயலா 
லன்றுகெர் இ.பி னருள்பெறசசித் இயமரி.2 ௪. 695 

ரூதகக்குளிகை எய்யுமாகில் அயிரமாத்தாகுமெனல் 

எயதஞ்ரூதழு மிலகயக்குளிகையுமெய்் தில் 
உயதுமாத்ததும் வரு2மாராயிரம்வகையாய்ச் 

செயதிடீசொரு பலம துங்குளிக்கல்லிலடகஇக் 
கைதொமுதடி. பணியவென்குருமுனிகருக்2த,. 920 

கருவு கக்கும் வரலாநறிய 
௮ருளவும்பெரியோ ரனுக்கிரகக்தர்ைசயின மைப்பாற் 
சரிதைவாழ்புவி புதிச்டுமன்னையின்றவத்காற் 
கரிகையன்னை கன் செ றபமாங்குழிதன்னிலுதித்துக் | 
கருவிசுக்கில சு.ரோனிதங்கூடியகருவே. 921 
கருவிிதாண்ணியச் தாருயிருற்பகக்கரு த்தால் | 
உருதியாய்ச்சட முதித்தவார துவளமுகமை 
சுருதிவாரு௫ச் சூக்ஷமமென் றநிலகியசுரூபம் 

சிரு திகாருவிக் நியலருளாலன்ன ீர்கிகம்த்தே. 298 

டர் வளமை ் 
€ீடுசாகரம் நிகழண்டகோளசையும்கிலையாய்க் 
காடுமாயிர யோசணைப்புவனமுங்கரு இ 
விகொடுடன் மேருவுங்களர்வயலவிரும்பிக் 

'2தடுமுடர்கட் இரிர்தலைந்துமன் றலைவாசே- 599 

12: 

டி 
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114 திருவள்ளுவ நாயனூா 

சர்வமூலிகையிலுஞ் சவுடாகையால் உப்புப்புளிவுறப்பும் 

யியல்புங் காண்க 

உப்பெனுமுவற் புளியுரப்பொருட்டினாலுணரும் 

விற்பனைக்கடை வீ தியில்விலைபெருமியல்காண் 

டப்பிதமிலா சர்வமூலிகையிலுஞ்சவுடாஞ் 

செப்பொணாதுவ ருப்பிலாபண்டமுர் இத. 890 

விண்ணுப்பாற் சூதமுதல் யாவுமடங்குமெனல் 

வேழு எண்டர்க்கழிநெடில் அசிரியவிருத்தம் 

சூ தமுமடக்கும்வெள்வங்க ரசி தர் தொந்தித்துமித் துருவிட்டுத் 

துய்யமெண்மதிபாற்சந்திரனொளிவாச் தொடுத்துசத்துருவைத்துவூத 

௮ தமெனுமூலியாவதும.ரண மனை ததுமேபடுஞ்சுடுகரியா 

மறுபத்துகாலுமித் துருவ தனுலடங்கடு மெனும்பண்பெற்றுளவார் 

வேதசாரத்தைவிளங்கலால்விர்.து விண்ணுப்பும்கா தமுஙகூடி. 

விதிமதிசூக்ஷங்கடர் துமே ற்சுழியில் மெய்யொளிச்சோ தியிலடைவார் 

நீ திப தியறியகெ தியினிலடைஈது நிறாவிதாண்மலரடி பணிந்து 

நிருபமேத தித் துபிராணசாதனையில் கீயென்றும்நானென் அுமிலையே, 

வள்ளுவர்கூதிய 1500-மாயந்.து வழலைபூநீர நிய 

வசியமா மெனல் 

வேறு ஐடி விருத்தம் 

குழிக்கல்லிலிர,கஞ்சூதயானையைதகான் கொல்லவுமனச் துணிக் திடுமோ 

கொளிக்கொணாவிதிலூல்வள்ளுவனோது 'மோராயிரத்சைஞ்ஞனூறுமாய்ர் 

வழியறிச்திடலாமதிகதிருறவாம் வழலைப் பூரீர துவசியம் [தால் 
வெளியொளி திறவாம தியெலும்விளம்கார் மேதினி தனி லுமேயலைவார 

மாற்சுரூப மறிய 

அலையெனுமு தீ திசத்திமாற்சுரூப மண்டபிண்டங்களும்கீ.ரா 

மலையதுவிசுமடவதுபோலா மதிசெர்திப்பணமொருவிடைதா 

னலையதுபிரளாவுமிநீர்விட்டிழைத்தலவ் வட்டகைப்போல தும்வருதற் 
சலைபிரளாமல்மத்தித்.துயெடுமே கதிர்முகங்கனற்படக்கரு2த. 594 

சர் தரனொளிவாமயமெனும இபார்த் தவரிடா திவைமகுக்துவங்கா 

. னிந்தினதுபோன்றிடும் சக்குளிகை யீ ேமுூலகல்களுமகில்வா£ 

முரி இயேநிம்பப்பழமதுக்குள தால் மூடியேமுடி தீ துவைத்தியல்பாயச் 
நதையுமகற்றுமுனியருள்வாக்கியஞ் சேவடிபணிர்தமைத்ததுவே. 
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வேறு மட்டு விருத்தம் 

அமைப்பதாலவை யஞ்சுடநீரஞ்சுப்பிடககா 

ணிமைப்பதாலு மிக்குளிகையஞ்சா ரணைக்கசையு 

மிமைப்பொழுதருள் யோகசு தததுவசமியல்பாக 

தமைப்படியலைர் தலைர் துடலி.ரர்,தன ராண்டே. ௦55 

பார்ப்பதற்கெண்மொழிப் பகர்வ தமரிதரி திவைபார் 

கேற்பிதுமற்ப சாதனையுண்டவர்களி2கசங 

காற்பதும்பனிசபெண் டாண்டுமேயவசையடுத்தனாக 

சளேற்பதும்வாசி கொண்டி.டி லுமேசூ தறிர் இடுமே, ௦௦0 

வேறு- த௬-இ-ம்-௮அனக்தபைரவி-௮ட தாளம் 

பல்லவி 

சூதவா லச்சுசோணிதகா த3மே 
மவேதஞ்சொல்லும் விதிப்படியாகுமே. 

சரணஙந்கள 

நாதவிர்துவை யானறிந்துள்ள?ம 

சூகவிந்தைச்சொன்னோஞ் சூதில்லாமலும் 

பேதாபேதம்விளகங்கலா லிம்மொழிப் 
பாதைபாதை பண்டதற்குவேணுமாய 

மாதனுபோக சாதனைவெய்திலும் 
வாதம்வர்துமஇழ்க்து கின்றாடிட 

லே.துயேதயென் தக்தைசெய்புண்ணிய 

மெய்திடுமிம் மதிவர் தமய துமே, சூத 9411 

காட்டெருவு கவு காரிப்பிடமதகா 

மூட்டும்பூமியில் மூடிக்குழியெரு 

மேட்டதமண்ண மேல்விரலிழு 
நாட்டிடுங்கன ல காடிப்பிரியாமலுஞ் 

சூட்டிடுஞ்சுடா வன்னிதொடுத்திடு 

மாட்டிடும்புட மா, 1யெடுத்திடுப் 

பூட்டுப்பாரிது பூரீருவரிடு 

யோட்டுமேயொரு கோடிசித்தாடுமே, சூத , 988 

வாயிலிட்டுடன் வா௫ிகொண்டுளளமமே 

பாயஓம்ஸ்ரீயும் சங்குவங்குவென 

.சாயத்திரி ௮ல்குசாயாவாவாவென 
தாயிசாமஹம்மாயி ராராவெனுகி 

.தூயவெண்ணொளிற் துரியத்துசியா தி.தற் 
தேய்வமண்டலர் திசையதுர்தேடுமாய் 
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மாய்வதோர்யோனி யாசையசுத்திடு 
பாய்வ மண்ட சண்டங்கடக்துமே, சூத் ௦80 

நா காதங்கெக் இ சூதநாதமுங் கூ டினாம் 
கோதிலாரசக் குளிகையுமாயிடும் 

போகுமேவெகு ர சங்கவுனமாம் 

போதமாங் கண்டதாரைக்கொண்டுதினாற் 
ருகவுமொரு : கடிகைவிராடிகாண் :. 

சாதித் தீதே யசுவங்களிரண்டி னும் 
வாகுமைவர் வசப்படுமாகிடி ற் 

ஹரோகைப்சகாசஞ் சுழிமுனைக்காணுமே, சூத 50 

ஒங்காரமென் அா.இக்கண்ட தாரை 
யாங்காரங்கொண் டடக்கிமூலாக்களை 

வாக்குவாகங்கு வாசி 'காண்டுல்லாசமாயத் 

ீதங்கிடாமலுஞ் சீர்பிசகா திடீர் 
மாங்குயிலன்னை மாதுமலாடி 

வளளுவன்வழு காமலுறைமொழி. 

சாங்கமாய் ரச கேர்திததயில?ம 
தாசனபண்டி த ராஜன்பண்டி தனே. சூத 641 

ஒமெனுமோரெழுத்து கொண்டாடுமே 
வதிஷ.தி௦யாழி கடிகைவீடாமலு 

மாமெனுமெழுத் தாண்டுகடிகைதா 

னை தாலமி உவவெழுத்தாற்ஜெபி 
ஒமெனுமையும் ஓம் அவ்வும்சிங்செனு 

. மெழுத்துணார்து யேழாண்டுகும்பித் இடிற் 
கோமெலும்சசச் சூதக்குளிகை தான் 

கொண்டுவாயிற் கும்பித் இி$ம்பாகமே, (சூத 518 

கும்பியோகக் கு குருமுடி_த்ே விடு 
ஈம்பிகற்பம் நட் தவரு; கையி 

லம்பிகாயோகம் நாட்டத் இிலயி ர 
வம்புசெய்வ:2 தா மானிடச்கூட்டமிற் 

_ றஐம்பனமுஞ் சாதிக்சேகமெளமனாய்ச் 
'சம்பிரமத் துடன் சா தனையோரிடும் 

வெம்பிடாமல் வீணுக்குவிண்போக்கிடா 
மேவிப்பாக மியம்பினனேமாண்டையே, சூத 544 

அஆண்டேயுந்த னனுச்சரகமாதலாற் 
பூண்டுபார்க்கயான் பூரணங்காணிடில் : 

வேண்டினேன் விஸ்வரூபமன்பருண் 
எண்டுங்கவுனங் கேசரங்கெடியினிழ் 
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மூண்டிடுககுரு சொறபிசகா கடி 
லாண்டுவேழது: மானதாற. பின்பு? மம. 

கூண்டுவிட்டுச் கோகரணங்களாடலால் 
மாண்டுபோவதேன் மாகிட த்தோர்கசள. சூத கக் 

. நளராஜபூபதி தைலமலிய 

மீவறு-கொச்சகக்கலிப்பா 

நள.ராஜ பூப இகாண் ர தீனகெர்திராலுபலம் 

வளமேவுதாரமதி வாங்குமிருபலங்காண் 

டுளராமலம்பிகையி னுத்ததுளையாலுமேன்றன் 

களராம்கிலத்திரலயான் காக்ஷிியல்லாங்கண்டன 2ன. 54% 

உ ஓ அஒுஷகியய 

மமேனி௰ யென்றாே லம.ரசம் வெர்துவிடு? மைலவணம் 
ஞானியென்றுமெயழமுரி நாட்டிலன3வாரறியா 
ரானியென்ருல்மார்லேடி யாணி யன்று 2மவிளங்கு 
'மேனியென்ருற௯தாரமிது வீ2ாட்ஜொமமரைத் 2 ௦40. 

ர் 

பொய்யுறையில்லையெனல் 

மாராதிடைகுை ஹையா வை கீதுணைக்காய்மயனஞ் 
சராகமைப்பதகாய்க் இர்க்கமூடன்மர்க்கனஞ்செய 
பேரால்கெர்இத் தைலம் புசணிசொல்லிபொய்யுரைப்போர் 
மாசாப்பிணிகளினால் வம்மிசமுமர் க ,தன:2 ம், 5941 

பொய்சூதுயான ஜி3யன் போ தழுனிவாக்கியத்தால் 
மெய்சொல்லும்வுப்பைவிட வேறுமுலிசைவிளம் 2பன் 
கைவசமொருசடிகைக் காண்பது? வளு தவெள்ளி 
யையயம்வரும்வங்கமதுக் கம்மூலி £யாடிடு மம. 548 

உப்புக்கைப்பத்துச் சுண்ணமாகும்வாறு 

வேறு-கட்டளைக்கலிசு துறை 

சத்தாகுமூலி யமுரிச்சண்ண த் இனிறருக்கிடவு மப ப 
முத்தாகுமாணிச் ரூதமு: ங்கட் ட. முன் ஃ னிற்களங் 
கைத்தாலுமுப்புக் கைப்பகருஞ்சண்ண ங்கடினமதா 
மைத்தாலும்வத்திக் கல்லுப்புச்சாரம் பிரபல்லியமே, ௦49 

பிரபபல்லியமாகு மீசரட்டுஜமம்பிசகுவசா 
வரமுத்தி௫த இ வெய் இடி. னுஞ் சக்கி வாளஇரி 
யரங்கொண்டருக், கும் பெண்டம்£ீதி யத.தூகியமதாஞ் 
ச. ரசுரபாணம் சாஜாங்கபூபதச்சதீதுரு' மவ, 9௦0 
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உருவறிந் துசெயபவருக்குவேதைகணக்கில்லையெனல் 

. பறனருட்பெற்று வம்பிகைப்பா தம் பணியவுமயான் 
இிறமிதுஞானவெட்டியின் சூத் தரர்) தளிந்தறியக 
கறையில்லை கோடிக்கணக்கிலலைவாதக கண்டறிமவா 

ருறமுவற் படீர் கல்லுப்புக்ஷா..ர முருவரிக்தே, 95 

கெந்தகத்தைலத்தின் செய்பாகமறிய 

பணிந்திடுங்கெர்தஇிச் தைலத்தின் 2வகம் பார்க்கசவன்னா 
லணிந்திடும்பாக மறிவ துங்கூர்மை யதைவழித்து 

நினைந் இிடுங்கூர்மங் கருஞ்சதைவாங்கி நோமைபெறதி 
தணிந்திடுமர்தச் சைகொண்டுகல்லினிற் மூக்கிடுமம. ௦99 

இடி.த்தொருஜாம மெடுத்தக்தக்கெக்து யிவைபிசரி 
விடுத்திடுமேனித் திருவருச்சனன மெயக்குருத்தா 
லுடுத்தந்தச்செய்இக் சஇர்முகம்வார முடனுலர்த்திக் 
கடுத்இடுங்காந்இக் கருவிதுஞ்சொல்லஃ கணக்கில்லை2ய. 509 

சொல்லவுஞானச் சி2சான்மணிபாதர் தெரிசிச்துயான் 

வல்லபமாகு மகராஜபூபதி மகிமையினாம் 
ஜொல்லைவசாமற் கறுவியுமாறு பலஞ்சமனா 
யல்லறசெய்யாமற் கலசத் நிலிட்டு வறிவிபப2ன. 004 

பிடபாக மறிய 

வேறு நேரிசை வேண்பா,. 

கலசமதிற்சில் லு கரு துங்கணக்ச துமுண் 
டலசலில்லாமலதுமூடி கலசம் இ ல 

மண்சீலை2யழு வலுவாரவிழமுகத்திற் 
கண்டெரியக் கம்பியிடுங் காண், 559 

சம்பியிட்டுப் பூமிக் காரணமாயக்குழியில் 

நம்பியொருகுப்பிய இல் நாடிக்--கம்பியதுஞ் 
சாணமதுகறைக்றுச் சாத்திடிபின்னுவது2ம 
லானமணற்தகொட்டிவைய முண்மை. 090 

வைத்துவிடுமக்குழியில் மாமலைகாடுள்ளவயற் 
கை,த்இடு2மகாட்டெருவின் காந் இிஃபாய்--வை ச் துவிடு 
நாட்டெருவைச்சுட்டுவனல் நாடிப்பிடம்வந்கியிடு 

. வாட்டிடுமன் ணளைது2?பாய மாற்று, பம] 

அற்றிவிடுமாறறிபிட மாறிவிடுமாறினபி 
னாற்.றிவீடுமமேயனலை ஈன்்௧கவச---மா.ற்றிவிடு 
குப்பிய இ ற்ை றல சகொண்டுபதன மதுவாய்ச 

செப்பமுட னேய ஈள்வோஞ் ஓர். 098 
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சத்திதரிசனையறிய மூபூ இத்தைலம் 

வேறு தாழிசை 

சீர்பூற்தருளாலும்பர்கட் செயலாவதுமறியச 
ஜெகஜ்2ஜா தியின் புகழோதவு மகிபூபதி.ச்தைலந் 
தார்பூர்றசெஞ்சடைமேவிய சைதன்னியபிடஞ் 
சனசாதிகட்பதினெண்மருஞ் சரணாகதியடையுக் 
சார்பூற்றமாற்றிரு£மனிதன் கமலாயிரத்திகழிற 
சகருணைப்பதமலர்ச?சர்வைபின் கருவிக்களிர்காலும் 
பேோ்பெற்றிடுமாசளூதமும் பரபல்லியமுமகனாற 
பெருவாழ்குருவரமேதரு மருள்வாய்ச்சுழிமுனையே, 2௦09 

சூதவெட்டை யறிய 

அயச்சட்டிகொண்டடலாபகதை யனறபட்டிடமெதுவா 
யசையத்தனைக்கசியம்படி யறியப்பளிங்கதுகாண் 
சுயமைத்ததுப்ரகாசமுச் துல்லியத் தஅடகெய்தற் 
சுடர் த்தீயபோலெண்ணெயாவது சோதஇத்திடுஞ்சொகுசா 
மயமைததது. ரசரூகமும் பலகாலதுமூட்டி 

மகிபூப திசக்தைலமொரு அளிவிட்டுடனவளமாயச 
சயிலம்விடுக் துளிமேத்றுளித் ) தலம்விடவிடவுந் 
தவளகிறமதுபோலது சளையாதது.ரசமே. 500 

சளையாகெனில்ரசசூதமுஞ் சயலாவதுமாண்கச் 
சாதித்திடுந்தைலத்தினிற் றசைவேகைகட்கோடி 
யிளையாதெனிலுடலட்டைபோல் வருமேபதமெதுவு 
மிதமாயனற்சன ற்ரான்பட வ.துபார்த்தபவொளிபோ 
ஓளைபோயிதுகளைகோடிய முடனேயுருவஇத 
மொருகோடிப்சகாசத்திலு முகமைக்குருவதனாற் 
களைதான்மதிப்பதினாெனிற் காணுங்கருவ.துவுங 
கருதார்பெரி£யோர்களிவைக் கண்டா லுரையாமர, ௦01 

இடைதான்சரிபலமாவதும் வருமேசுருக்கதுவு 
மிதுபாசமுக்தவரா இடு மயச்சட்டி கனளவிற் 

_ புடமேயொருபலங்காண்விதம் புகழும்வன மூலி 
புவிதன்மீதிலகத்தீசர்கன் பொருளான இன் ரசமும் 
படவுமொருபலமாவது பத.ராதழைத்தடவாய்ப் 
பாரிதனிலருக்கனிட பலம்செண்டுவேர்த்தோடுஞ் 
ஜாடூங்குளிக்கறகொண்டுடன் களிம2பான் மிவைச்சாடிக் 
கவசமிடுமண்சிலைகாற் காணுங்கருத்தறியே. 568 
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120 - திருவள்ளுவ நாயனா! 

முப்புயிதற்கொப்பிபில்லையெனல் 

௮.றிவான துங்கனயோசனை யறிம்துங்கருத்தழிர்தா 
சறியார்ச்சுடவா திகளு முவல்பூவறிந்தலைவார் 
முறிவானயினமென்றறி முப்புவிகற்கெதி2ரா 

- முப்புவிலாகுப்பைக்கெதி ருப்புவிலாதொன்று ப 
மெறிவாதெருபலமெட்டுகாண் குழிக்கொள்ளொருபொடிசெ 
யிவைபா இகாண இலிட்டு£ யியல்வானதோர்கவசம் 
பறிகொண்டனல்ரவிதன் முகம் படகன்லதுகுணமாய்ப் 
பதம்பார திற்றலம்போய்கனம் பண்பட்டி துகாணே, 203 

த;வேயிபிடபாகமும் பதையாமலுமிதனைப் 
பசையச்ரூ.சரச?வகமும் பாகமருகுறையா 
விதவைக் திடாமருமுன்படி விதுபாக?மயருள 
வினையோவயச்சட்டி தனி லினிதானொருஜாமக் 
இதமைத்திடுமத2மவிய தீபச்துடன்றெளிய 
செய் இப்படியகத்தீசர்தன் செயலானதோர்மூலி 
'மமதமைத்திடுங்கலுவத்திடு மத்திச் இடுங்கடிகை 
மருபின்னெருக்கனு2மவிய வாழ்மலி3வர்.த2 காடே, 504 

தோடானசைச்குளிக்கல்லினிற் மூளாகவுஞ்சதைய 
சூதரசக்குளிகைக்கிது த் துடியாகசெயகவசம் 
பாடோவிலைகாடோடிய பயமொன் றிலைகலேசம் 
பதிராரிவைகளை 2மவிடு மதிசச் தனொளிவா 
டோயிவைக்கெதி2ராமழை படியோபுடம்பதமா 

யிகசோசதுாப்பலமத்தனை தசதீசைகொண்டினிலுஞ்் 
சோடோசரிசம?னோபுடமிடை யோபதமறிவிர் 
சொகுசாவது்2காடி சூர்ய செகஜ்ஜோ தகாணாண்டே. 505 

'செகஜ்ஜோதிப்ரகாசத் துடன் ஜெனியா திது.ரசமுந் 
தெளிவான பேருசையார்ச்சு தஞ் சிவயோகெளிமல்பு 
வகமேனிவைத௪தீகைைக ளையஞ்சு 2மயறியா 
சறியப்படுக்குறி நாரது மருட்பெற்றிடுங்குளிகை 
யுகவாறு திஜலசாகர மொரு தன்கடிகையமே 
யுகமண்டலப்பிரசண்டகோ ளூலகாதிதபுவனஞ் 
சுகமேவியரசசாரணை யொரு நாறுமோரைக்துஞ் 
சுருக் 2கரிட தீபாக்கினை சொன்னோம்பிடம் னறே, 500 

100)-யோசனை தாரம் கெவுனம் பாய்வரெனல் 

நூசானபின்னிவையோசனை தூசொடு நார்காத. 
. மூலரவிரசக்குளிகைக்கெ.தி ரூ.2 ராடுவார்டோரும் 
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நவரத்தின வைத்திய சிந்தாமணி ட் 191 

நேராய்ச்சூத்சவுனக்குளி நீடாழியி2ரழும் 
நிக சோாவொருவள?வாவரும் நொடி 3யோமூலவாசி 
கா.ரார்கலிதீரார்க்கருகாரா ரருட்பெறவுங் 
கன யோகிகட் தவமேசனம் பெரு?மமதியொளிவாயப் 
பா.ரார்சகமுழுதும்பகி ரண்டங்களும்பாய்வாற் 
பனிபெண்டையும்பதிரார இற் பரிசுத்தமராண்டே. . ரப 

400-புடமாயின் 100-யோசனை வாறிக்குமேற் 

பாயுமென்பதறிய 

பலங்கொண்டதுகுளிகைளஸ் இரம் பத். ராதேநீபாரு 
பலகாளதும்காலூப்புடம் பகரும்படி பாகஞ் 
சலமேறறிரு௩டனஞ்செயி லுலகா திதமுனதுட் 
டவியாமலுங்கடல்வாறிமேல் கனையாமலீ மேழும் 
வலமாயவரும்_நூாரோசனை வாறிக்குமேற்பாயு 
மயமாமிவைவடவாக்கனை நிகரசோயிதற்கெ௫ோரோ 
பிலமானபேரிஷிதோற்றமும் பேசாரிதின்பெருமை 
பெரியோர்கட்சொல்லாமலும்மதிற் றெளியத் திறனே. 508 

ஈதறியாமல் வெகுகோடி நாளிருந்.தும் பலனில்லையெனல் 

தெளிர்தோர்கட்செய்விதமா மிவைச்செய்வோரரிதரிதுச் 
செய்காலொருவரு இப்படிச் சவயோூகள்வசிய 
மளிரந்தோடின ற்றிசை? தாருமே யனித்தியமறியாம 
லஞ் ஜூர்விதித்தமைத்தப்பல னனு2?பாகிகள தனாம் 
களிக்தோர்களுங்கோடாகோடி கற்பமதின் கூசாற் 
சாயத்திரிதகத் துடன் கலுவியு இப்ப தனா 
லொளிவாகியப் பஞ்சக முயிராவதுஜனன 
மொருகோடிகாளிருந்தும்பல னு தவாசென்னவிதியே. ௦600 

ம௫பூப தித்தைலமுண்ண பத்தியம௰ிய 

விதியால்மஇிவருமேலி$ிம் வித். தால்விளைவாகும் 
விளை வாம்விளைவிமகக் தனில் மிகவே இனைப்பழியாக் 
த.திகாணெடுக்தைலந்தனி௰் றனிகுன் றிடைக்கிறு தந் 
தனை தாக்கிடுவினையாளர்தன் சருகாதொருபக்ஷம் 
கதிர்மேகமுங்கருமேகமும் வலமாகவும்பணியுங் 
கடறபுக்கிடு * மெரிப் பூச்சியும் கவிச்சான துமாகா 

. கதிநீற்பசுப்பாலுக்தயிர் ஈன் | மேஷமுமதுவாம் 
நளினக்காடைகவு தாரியும் கண்பாமெனுமுறையே, 510 

9 எரிப்பூச்ச-மச்ச நமூதலிய கவுச்சி, | மேஷ-ஆட்டிறை ச்சி, 
% 16 | 
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129 திருவள்ளுவ நாயனா॥ 

மூபூபதி தைலத்தால் மேகம் 21-ம் சூலை சுர ஹன்னியும் 

நீங்குமெனல் இ 

நீர்த்தாரையில்8ீராமையும் 8ர்சட்ட துமெரிவும் 

நீர்சோரு தல்நீர்ப்பாயு,தல் £ர்.தர் தியமேகம் 
காரிட்டதுபோலுக்கதிர் முனை தாரைபுண்சிலையுங 

கல்லாலடி த்.ததுபோலுடன் வில்காணியுங்குடை தல் 

விரிட்டி தும.துமேகழும் வினைவிட்டிடும்பெளத் இம் 

மிகவேதனைப்ப தினேண்ணுலை விதமிர்தவாச.றிதற் .. 
நாரிட்டதுவெகுபாச்ச லுக் தரமாங்வெங்கொறுக்கைச் 

சே,த்மங்களுஞ்சி தரிவிடுக் ேத்கங்களுஞ்சுக2ம. 111 

சுகமாய்ப்பிணிவினையே£டுஞ் சசம்விட்டிடுஞ்சுடர்போஞ் 

சுசசன்னியுஞ்ச்ஷயகாசமும் பகையான னோயகலு 

மசம்கிட்டகமதுகாண்டிடும் வகைகற்கர்ேதனெனினும் 

வால்மிளகு2ே வற்கொம்புடன் இரும்! பாட இமதுசக 

துகைதான்களஞ்ச துவான துக் தொடு,ச்? வெ துப்பனலிற 

றுடியாய்ப்பலம்வகைகான்சரி சமனாமொருகலச.ஞ் 

ஜிகமேவியக்களஞ்சாமிடைச் சீனியோடுகிறு தய 

இறு சத் துடன்பணமாமிடைச் செயற் தண்டிவையறிமய. 014 

பார்க்கும்பரிபூரணா திதப் பசுமைசரக்கிதுகாண் 

பல?னோய் தனக்கிடுபூபதிப் பகர்வாய்கெந்தித்ைதல 

மார்க்கும்பணவிடையாகுத லனுப்பா னமிதாட்டி 

யருணனமுகவுதயக் சனி ல தஇிகாலையுமாலைச 

சேர்க்கும்பதசெளரியத்துடன் செலுத் இவிடும்ப க்ஷ 

இன 3பாஜனங்கிருக த.துடன் பசும்பாற்பசுந்தயிரா 

மார்க்கத்துடனிவை தாக்இடு மகபூப தித)தல 

மன தாரயான்செய்திப்படி வசனிப்பதுமாண்டே.. 510 

மதியுப்பறிந்து வுழைத்தவர்கட்டு யாவுமா மெனல் 

- வசனிப்பதுவருமண்டல மணிமச் திரவவிழ்த 

மஇயுப்பறிர் துரையாய்குரு வாக்கயந்தவருமல் 

நிஜமாமிவைபுவிபாரினில் நினவாயறிந்துழைத்தால் 

நிகசரோவிதுக்கதிதங்களும் நவலோகம்பொன்வயதாற் 

துஜசாஜா.தன் மபூபதிச் ஜெக? மவியதைலஞ் 

சொன்னார்குருமுனிவாக்கியஞ் சுகவாக்கெனவமுாதந 

தசைகாதஇத் திசைகாடியு தாதுங்கனவிர்த்தித் 

. தரணிதனில்மனிதற்கிவை சாதித் திடலாமே. 014 

தனயோகபூப தியை புருஷர்க்வேதெனல் 

சாதத் திடும்புருஷர்க்கிவை தன யோகபூப இயைச் | 

சருகாம லும்வருமுன் னி டைத தவர்க்கொப்பதுமுண்டோ 
தி 

7 டச் 
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ந்வா த் நின வைத்திய சிந்தாமணி 126: 

வாதித்திடுமகனேஸ்வ. மூபூபதித்ை தல 

ழகராஜித.ராஜேஸ்வ வசனீபணமிடைகாண் 

போதித்திடுந்தேன் வாரிஷி கனிகாணிவையமுாதம் 

புகழாய்மதிகிறம்2பான்ற து விருமேவியவனலிற 

சோ இத்திடுக்தைலத்திடு துணையாய்ப்பசுங்கிறு தஞ் 

சகமாய்க்களஞ்சதுபத்தது சொல3வோமினியாண் 2௨. ... தீ[9 

இனிதாகியவமுா தர்தனி லிடுமேசீனியிவையு 

மிசசன்னிடையிவைதான.து விசாகனிடுமிழைத்துக் 

கனியாகியவவிழ்தமி.து கடறபுக்கிடும்கோயகட் 

கருதுமிவையொருமண்டல களிப்பாயுணர்வீராயப் 

பகிதானதுமேல்விசுமோ படற்றுமமையகலும் 

பசும்பாலுடன் றயிர்மோ.ர தும் பதமாமிவையருக் தச் 

சனியேடடும்பிணியோவிடுந் தவரா திவையவிழ் தஞ் 

சருகாமலுமொருராள்விடா சா இத் இடுவி.2ம. 516 

ஜடமிருகி தாது வ லுவாகுமெனல் 

சாதாசணவா தாரமுர் தத்துவந்தொண்ணூ ற்ருஅஞ் 

சடமாதிதமெண்ஜாணுடற் முன் ரன தும்விர்2 இ 

வாதாதியுமிருகும்படி வாய்வுக்தசைவிர்த்தி ற 

வயிரக்கவின்வளமத்தனை வலுவாஇிடுந்தாது 

பாதாதியுமுடி மேவிய சயிலஙகளுமூறும் 

பனிசெண்டுடன்ப தினாறுமே ப.தமாய்வரும்பகர்வீர் 

சூதான துமவைமேலிட வே தாகமுந்தவருக 

துரைகாணிதுவரையெய்திடிற் சொல்வோமினியாண்டே. 9111 

இத்தா ரணிமனி தற்கிடு யினிகாளிலும்பிசகா 

விவைநாட்தவிர்மறுபத்திய மிருக துமிடைகுறையா 

சித்தாடுவ தினிமேலாரு செல்லுங்கெடுவாகிற 

ரயி துவெகுபாதகஞ் செய்தா ல்மனக்கிமலசம் 

பத்தாவெனுந்தைலந்தனிற் பணமவ்விடையிதுபாற 

பகற்வாய்பலமருள் வாயததசை பரிவாயதைப்பணிக்து 

முத்தாகிடுஞ்சத்தேயெடு மொன்ராயொருமூன்ருய 

முணவாயருந்தருளீபசு வமுா,தமரைப்ப டிழுப, சொ ட ழூ 

படி தான திற்பலஞ்சீனிடு பதமொன் நிடுப்பகர்வாய 

பசியா நிபின்ஈவவாடையும் பலவாக்கமு வகனியுந 

துடியாமி அவெகுபோஜனஞ சொன்மே னார் தாழிலாளி த 

தொடுவார்குறிமதிராவினிற டதத. திமோகம் 

பொடியாய்ப்புணர இமோகமும் புருஷற்கதிவிசகம் 
புணர்வார் திவ்வியம சலிலைகட் புண்ணியஞ்சத்?தவிடுங்காண் 
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194 திருவள்ளுவ நாயனார் 

| செவோச்சு தயிளை? பா திடிர் ற் கே லசமெனக்கதிகம் 
இருபாகரமடியாள் பேரிற் கெடி ப்போழ்சத்தெவிடுமே, த10 

சத்தாக விடுமேயுன தயவாலடியா னும் 
. தனியேநிலலும்விகாடிய தஞ் சயிஞ்சுங்களையாரு 
மெத்தாகிலுமினிகான் விட நிருசெண்டுடன்ஜாம 
மினி சான்பொரும்வனிமா தே ர யிடையா ர இிருகடி கைக் தீ 
கத் ்,தாகயவித2ே தவிடு கணவாயென்குரு? வ 
காப்பா தீறுவுன்கடனே யெனைக் கார்த் தே. ரகித் தீதருள்வாயப் 
பத்தாவெளலுஞ்சுவாமியடி .பணிர துமட மாதா 
பாலித் துடனாலிங்கனம் பகாவாய்ப்பகர்வாே. 960 

சூதவேதை யறிய 

பத் தால லும்புடமேவிபின் பரி? வதைகளிதனாற் 
பலகாடியு ங்கோடாகோடிப் பகாவோமினிப்பரிக்ை 
யத்தாகிலும்ரசசூத?ம யதன ததனைப்பலமு 
மாச்சித  திடையையஞ்சொரு வதுவேயது கொண்டு 
வைத்தாகிலுல்குகைழன்னிலு மதிலிட்டிடுமதனில் 
மன தத்தனைச்சலிப்பத்திடு வசனித் திடுகுருவை 
வித்தாகுலுமிடையா திடை மெலியா தி துசலியா 
தெடு தீதேவிடும்பரிபத்தது மிககன்றிதுவாண்டே. 981 

நூலாய ந்துங்கருவறியா விழிகுருடர்களெனல் 

தேயவுக்கிவைவாய்வுக்கிவை செய்கைப்படிமீதிற் 
ஜெளியாமன துரிதத்தொடு றெளியாவிதையரையா 
வாயும்பலலூ றறன்மொழி யாயத்தும்பலனே ௮ 
வறியார்ஜகமறியார்கரு வழியார்விழிகுருடர் 
தாயுங்கு ௬ தர்தைச்செய்யற் றனக்குளவிழிதானாய்த் 
தாரைலிடுஞ்சுவாசத்தொனி தனிவாசியுமுனையும் 
பாயூல்கன வேக த்தொடு பகிரண்டக்கிடுகடெனப் 
பாதாளமுமேலிட்டிடப் பாயுஞ்சூதகமாண்டே. 582 

ஞானவிதியநிய குருப்பின்றுடர் ந்து வருட்பெற்று 

வெண்முத்துப்போற் கு ரட்பாடி வுலகத் தில 
விட்டதெனல் 

யேனெனுக்திருவளளுவ னமு? சேகவிமொழிய 
அ*தட்சாவுரமரு 'ஊளவிதி யறியாமலும்வெகுராட் 
'குடியாளர் தன் வேளாளர்கட் குலேவியுமிலகுக் 
குருவாயேவரு ப்பெற்றிடி லவர்போன? போக்சாடிச் 

ன் 
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6] 

நவரத்தின வைத்திய சிந்தாமணி 19. 

செடியானே தார்க்குரட்பாடியு முலகங்களில்மொழிகாண் 

திலோத்ததுவெண் முத்திது இருபைக்கிதுகெடியாந்
 

துடிகோண்டருளிடைபின் கலைச சுழிகண்டி லற்கியானி 

றரியாதீதமருட்பெற்றிடும் வரமுத்திகாணாண்டே. 584 

கெந்தித்தைல மறிய 
மஹைபின்னொருமுஹை3ேளினி மறைகாலுமேசோ! இ 
வகைசண்டுனக்செவர்சொல்வ?ரா மருமங்களையாவுங 

குருமாமுனியவாதன்செ.யல் வ ரமவருமழுாதங 

குடியாயிருமதுகண்டுடன் குை ஐயாதிருசுவாசம் 

வருமையுனக்சேன் காண்வரு மசலிஞ்சனிபிணி 2நாய 

வசனிப்பதுமிடாபோல்விடும் வளர்கெர்தியின்றைலக 

செருவம்மதக்குசோதங்களைக் கெற்சித்தடி தீ இடவுக 

ழி லசமிலாவருா தச்சிலை கெர் இப்பலம்நாே ல, 284 

நிலேசமிலாவமுர் தச்சிலை கெர் தியருளியல்பாயக் 

கேளாய்ப்போடி தூளாயெனிற் செணிதத் துடன்இிருவி 

லேசத்துடையோர்சேர் இடில் மேனமேல்கரிமிரட்டி 

வெருசாய்ப்புவி தனிற்சக்கெனு மிசவும்புகழ்க் திடுவார் 

விலி?சகடுங்கனிகாலையில் விரவித்தொருபடிகாண் ' 

வடிகட்டிடுரசநீ.ற்றலம் வசனிகுப்பிவளமாய்ச 

சிலேற்றுமத்தோடுதோடா இட் தொண்ணூறறறு 2பருஞ் 
ெராட்குடியிருர்தேேகிடுஞ் ஜலமக்தனைவாக2க. 960 

தூளாய்ப்பொடியமுர் தச்கிலை சுயகெர் தியமிவைகாண் 
சருக்காயெடுவொருபாசத்திர மிருக்கப்பொடி ஜலநீற 
ேளாகமயப்பால்தானிதுச் தெளிவாய்வெகுபதமாய்ச 
செயடீரி தவிடுமேதுளி துளிவிட்டசைப்பிசரி 
வாளானதோற்கதிர்மாமுக மறவாகவை த்தெடுகி 
வளமாயிவையெழுதன்விசை வசமாய்பபொடி ச்சியா 
ராளாகிடுமொருவாரமுங் தூளாய்ப்பதம்வருசா ன 

ரவிதன் னிலும்பொடிபோலுட நாளுக்குநாளறியே, 586 

தெரிந்தவர்கள் குருவின்பதம்பணிந்து செய்வராயின் 

ப ்.  தவராதெனல். 

அறியாமலுஞ்சிறி£யோார்கட்செய் யனு2பாகமும்பிசகா 
தறிந்தோர்கட்செய்ப்பத?மபத மணுகத்தனைபிசகா 
தெரியாதபேரிவைனூற்படி செய்கைதனையறியாற் 
தெரிந்தோர்கட்செய்மணிமந்திரஞ் சர்தான்பிசகாது 
மியாயிடுமகத்தீசரன் குருவின்ப,சம்பணியக் 

கொடி தாசியவினைப்பாதச் மெளிதாகிடுமின மாயப் 
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126 சி இருவள்ளுவ நாயனார் 

பறியாசமும்வெறியாய்ப்பிடி,த் திடையா இருந்துறு திப் ச 

பலபேோமொழிவழிபார்வையும் பாழாய்வீடும்விடுமே. த 

குப்பியில்மரு.ந்.தாட்டி சீலைசெய புடபாகமதிய 

விழிபார்வையமறியாதவ ரரிதாகிலுமருமை 

வெளுர்க்குப்பியுமிசண்டொன்றொரு வி தியாய்வருகிடி லும் 

வழிபார். த இடுமொருகுப்பியில் மருந தத்தனையூட்டி 

வது?லைமண்ணேழுஞ்செய்து மறிவிப்பதுமறிய 

வழியாரவிமுகம்வீசவு மதுகுப்பியுமல.ர 

வதுகாட்பொடி மயிர்க்கம்பிடு வறியாதொருமநிதற 

பிறியாதொருவிதுவண்ணமாய்ப் பின்பதெ தாருகுப்பி 

பிலமாகவும்புவிதன்னிலும் புதைப்பிர்பிறியாதே. 989 

புவிதன்னிலும்வெருங்கு(பபியிட் டது பூமியிற்குழி தான் 

புதை,த் தட்டுடன இன்வாயினிற் பின்குப்பியைநுழைதீது 

கவியத் துடனுளுர் சான இற் கவசங்கன ம.துவாயக் 

கலங்காமலுஞ்செய்?தமணற் கரு இப்படிக்கனலி 
லவிதன்பிடமணலமேலமூடி ய துகுப்பியுந்தெரி யா ன ட 

வனலானதுவொருகூ டையு மணலிட்டதையாக்கிற் 

2வியாமலுமெருவானதைத் ,தணற்றீயதுமழுத்திற் 

நள ராமலுமெருதள்ளிடு தனித்ேேன்குருவாண்டே. 980 

சஷ்ணப்போ தஇலும்பிறியாவிடை சருகாமலுக் தணலுக 
தைலங்களின தின்வாடையுர் தனலாவ அங்கவிய 
மணமாவதும்வருகாப்புகை மதிரத்தினவொளிவா 

, மலர்மேவியவருளம்பிகை மகிமைதனையறியா 
குணராவதுர்தணலாத்திடு மு இராப்படிைல 

முடுகுக்குழிப்பிடமேயெடு முறியாமலுமதனைக் 

குணசரத்தினமமுர் தீச்சிலை குருவாகிடுமுதகங் 

கொடி இவினையிவையேகிடும் குணவல்லியமாண்டே. 290 

, இதற்கடெ ரன்நில்லை யெனல் 

நவ ரத்தனவொளிவோநஙிகர் ஈவநீ தமும்கிகரோ 
நானாவிதவிசி தங்களும் கடனங்களும்வினோ த 
மிவை ரத் தினப். ரபல்லியம் )தைலமிதுப தன 

மிமையோர்க்கிரிபொ இகைக்கிரி யிடோவி தற்கெ இ ரா 

, யுவனங்களும்படிரண்டமும் பாயக்தேபசரர் திடலாம். 
புகழோகோடிமதியோகோடி புனிதக்குருபதமுஞ் 
சுவையான துவெகுகோடியண் டினிதாகியவவிழ்தஞ் 

ரூசஷா திசசூஷ்மிதுச் சொல்லத்தொடங்கின னே, 001 
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சொல்லாற்றைலத்தின்கரு சொன்னாரிலைபெரியோர 

சூழ் திச்சுகஞ்சலி தற்சுழி துடிகொண்டுபின்கலையிற் 

சலலாலடி தைல த்து ணாக் காயாபுரியல வயு ங 

சருவூர்ககர்கனகஞ்சொ.றி யழகாபுரிசூழும் 

வில்லாலடு. தனுபாணமும் வியாக்ரமிவைக்கொவ்வா 

விரதற்றமிழ்மதுத?மனில் விசிதங்களுமறிய 
பொல்லாவையுமறிவித் திடும் பொருள்காணருளிதுகாண் 

புலிமீதினில்வெகு9ிற்றுகட் புனிதற்சதபுகழே. : 598 
இத் நாலி லிடர்களொன்று மில்லையெனல் 

சுண்ணங்களின்வேகம்படச் சுருக்காய்வருதைலஞ் 

சொர்னப்பறியீரஞ்சது சூக்ஷா இதளுக்ஷம் 

லின்னங்களுமேன்பாடதும் விர தங்களுமிலைபார் 
விரும்புங்கலையூ இத்தண சாமல்விதமதுவா 
பன்னமெனுக்குயிற்றன்மொ யபிராமியின ௬ட்பா 

ரனுகித்தியமறவாமலு மடி.தாட்டொழுததத்தி 
வின்னமிவையின் ூன்மொழி யிடர்தானிலை2யண்ணூ 

றிசைந்தோர்கனம்வாழ்ந்தோர் புவியிழஈ்2தாஞானியாவமே, 59% 

இத்தைல முண்ணும் இடையு மனுபானமுமதிய 

அறிவிற்றைலத்தின்குறி யதீ.தஙகளுமறியா 

ரவனி தனிற்செவ?யாகெ ளறிவாரிதின்சூக்ஷங 

குறியாகவுக்தைலக்தனிற் பணமத்தனையட்வாய்க் 
குறிபார்த்தெடுதேங்காயதின் குணமான தன்பாலுஞ் 
சறியாகவும்பலமஞ்சினிற சீனியடும்பலக்கா 

- ணசனித்திடுமதிகாலையி லவிழ் தமுணர் வ்ர்காண் 

சிரியாதெனுமொருமண்டல மிருமவளையமுணரற 

றகரந்தனிலெய் தும்பிணி ஜடம்விட்டது2பாமே. 594 

ஒர்மண்டலமுண்ண கருமேகம், ஜலமேகம், வெண் 

மேகம், படற்றாமரை, யரையாப்பு, புண், 
மூலம் முதலிய நீங்கும் விவரம் 

ஒருமண்டலமினம்செண்டது மொருகாளிலும்பிறியா 
துட்காச்சலும்விடுமூட்டிண் மோடிவிடும்பாரீர் 
கருமேகமுஞ்சலமேகமும் வெண்மேகமுமக லு 
கர்மாந்தரவினையாவதுங் கடற்புக்கடுமாகி 

இருவானதும்படற்டாமசை துடைவாழைகளறையாப் 
புண்வாய்வுடனுணமூலமு முளைமூலமும்பிறியுங் 
குருசொற்படிமுலை றயோடிை த்க் கு இிப்பாலளிப்ப கத்னா ற் 

குடியேஒடுக்ைலத்தினிற் குணமாமிவையாண்டே. 595 
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18 . திருவள்ளுவ நாயனார் 

இரதங்கட்டுங் காமேசுரமு மிதற்டேல்லவெனல் 
இதுவானதோற்றைலந்தனி லெயதாகொருனோய்க 
ளிருசெண்டுகாற்சாமங்களி லிச தங்களுங்கட்டும் 
வதுவான(2தாரிடைகூறிலை வாசமெனில்வாசம் 
வாடைப்பட ஸ்ரீ சங்கையில் வரும்வாருன்றன்பெருமைக் 
இதுவான துங்காமேசுர மெதுவான தும்நிகசோ 
இன்றாலனுபோகநர்தனிற் செயம்கண்டிடுஞ்சுகமாய் 
மதுவான துவிரகர் தனில் வசமாய்ப்புணா்வீராய் 
மனையாஞளானை விடவுமொரு மார்க்கங்களுமிலையே. 56 

சூதங்கட்டும்பாகமதியு 

மார்க்கமறிரசசூதமுங் களஞ்சீரஞ்சுபலமா 
மயசசட்டிடும்விளக்கேச்திடு மாராமலுமொருகாட் 
பார்க்கத் துளிப்பதமாய்விடு பகருமடிக்கடி தான் 
பதறுமலுங்கீழ்மேலுடன் படியும்படி ) தல: 
மார்க்கும்மிதுவவுழ் கமிடு மதிதப்பிணியக லு 
மனற்கொண்டுடன்ஐணலேறிட வெட்டைக்கிதுவ இதஞ் 
சேர்க்கரசம்வ லுவாகிடுஞ் சோர்ே த்கடிசரகுக 
தெளிர்ேதகளிம்பற்?ற புகையா ற்றே0றஜயமாமே, 807 

. புகையானதுமீரெட்டினிற் புனர்சூழ்க் அகீர்கசியும் 
புறை?யதுகாணுறைகாணிது புவிமீதினிலரிது 
புகையாபெடுமெழுபோல்வரு முரூட்டிப்பவமிடைபார் 
முன்போலிடைகுறையாகெடு முறையெத்தனைகோடிற் 
றகையாமலுககருனொச்சிவேற் ந்ளமாய்ச்சலம்பொசய 
சாரவாயெடுகனகோடினை சத்? தகலுவத்இற் 
குகை?பாலவுமெழுகுப்ப,த மயன ங் ளும்வ, தற் 
குறியாயக்குகைப்பதமாய்ப்பிடி பிறியாமலுமாண்டே, 9095 
இடைசசூதஙகொண்டினிமூலிகை வியல்பா ப்ரசமூட்டி 
விசைவாகவும தின் 2மல்மூடி யிருமண்£லைசெய்.து 
படை ?மவியரவிதன்முகம் படவுங்கன ற்சரசாய்ப் 
பதமாெயடுவடுகன் பூசைப் பணிவாய்மலர்சொரிவாப் 
வடம்பூண்டெனுக் இருமாலெனு மலாபொற்ப தமேவி 
மஇழ்வா ய்வனயெருவுங்காடை வளமாய்கன லூட்டி த் 
திடமாயிவைமாருமலும் ே வராடடிற்கூருய்த 
திருமாலுடன்வரதேவியும் வசரவேயுன தருகே | 599 

இவ்வாசிரியர் நாற்கோர்வை விவாமதிய 
கூருர்சிவயோகிக்கொரு குறை?யதெதுமெய்தா 
குகையாக்கிடுக்கவசங்களைக் குறிப்பபோடெனவகத்தி 
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பாராயினிரசசூதமும் வெகுபாடிலைபாரீர் 
பகசர்வார்களோகடுகத்தனை விடுவார்கசீளாபெரியோர் 

வாராயினிதிருவளளுவ னெனும்2பரசு2இசர் 

மசிழுஞ்செயரசசெர்தூ.ரம் வசன தீதுடனருளப் 
பேராய்நவரத்காரமெனும் பெருனூலதைக்குிக்கிப் 
நிசசாமலுமெண் ஹா. தாய்ப் பின் ஜூருமைஞ் ஜாறே, 600 

௮ஞ்தூர்பஞ்ச.ர.த்தினமெனு மையஞ்சதுகாடி. 
பமைத்காலனுபோகிக்கெலு மருளவர்தெய் திமா 
பின்னூல்நவ.ரத் தினக கினா லிழையாயிரங்கோர்வை 
பிழைதீ2சனிருவினையேகடப் பிழைச்(?தன்கெர் யெ தனால் 
முன்னூதபெருனூலாயிர மைஞ் லூரினிற்றொகு இ 
முப்புமுடிஈ தா லுஞ்சக முழு துவிலைக்தகுமோ 
மென்னூலினிற்கரணாதிக ளெய்துக்குருமுடியு 
மிணையொப்பினைக்கணையோவிதநு விணை 2யாசொல்லுமாண்டே.. 001 

இனையாவதும்பிடம்போட்டுட னினிகாலெனிலருள் வே. 
ளெடுத்? தயிரை ச்திடுரூ.கமே யடுத்தேபலர்தாக்குக் 
கனணயாயொருகடஞ்சேயிடை சலுவக்தனிற்ருக்கி 
கனக்காயரசமதுவிட்டிமைக் கருகித்தஇுடுமிழைத்.து 
வணச்கத்துடன்பிசைரந்துண்டைசெய் வலுவாமெடுக்திதனில் 
௨1. சான வெண்ணப்பிரகமும் மவைதானபலவகாலு. 

வணைக்குந் துய்யநிறர் சான்வெளு சறிந்தேகுண்டுமணிதா 
எ தலுட்பருப்பறுவும்பல மதுகாலெனிலாண்டே. 009 

காலாகயெசீனிப்பலங் காற்கொண்டுடன்றேன்காற் 
சலியேதுகாண்கதலிக்கிழங் கதுதான்ரசத்தாட்டிச் 
குலாசியமெழுபோலவு மயனந்தனைவழித்துச் 
சோகுசாய்க்குகைவழியாமலும் ரசசூதமதாக்கச் 
சோலாகிடுமேல்மூடி தான் லையேழுஞ்செய்துச் 
8ர £ய்க்கதர்முகமாமஇிற் செலுத்தும்படிமேவி 
மாலாகிய௪ரகாயது மடிந் துஞ்சலஞ்சுருண்டால் 
வளமாயக்குமட்டி தன்கனல் வாயாலிவை பூமித். 003 

பதினெண்பேருரையாத களங்கதெனல் 
வாயகொண்டுட னூ திக்குகை வனறூபா ற்பழமுததெனிலும் 
கமா யெடுத் தாரும்படி வளமாயனலாறறி 
பாயகொண்டதுகவசத்தோடு பார்க்கும்படி சூதம் 
“மிமாமதுவாலங்கணி பரிகைஷைச்செழுமையதா 
மா 1 மபடியு ரையார்ப இ னெண்டூ பாகளுமை யா ர் 
மூழ்பெற் நிடுங்களங்காமிறு வயிறங்களின்வலுவாக் 

அயுமருள ரசி தங்களுங் களஞ்சாவ இஞ்சு த 

“5மைப்படியருக்குமுகஞ் சா தி.ச திடுகுருவே. 004 
11 
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குரு-௧-தாக்க வயது எட்டரை 9யெனல் 

ஒன் றேகுருவாகும்படி யுருக்குமுகமூட்டி 
யோசெட்டமைவயதன் றறி யுண்மைக்குறியிவைகா 

ணன்ுன து.ரசசூதமும் நாடான திலிலகு 

மறிதான துமிரட்போலவு காடுஞ்சங்குசாயற்க। ண் 
குன்றாடுமலைபோன் நிடுய் குவியுக்கனகனகங 

குருமாமுனியருளாலெனற் கூறுக தாழிலுணாரப் 

பன் றாலி துபழம்போ ற்கனிப் பழுக்கும்பரிபலி தம் 

பண்போரிவைமறைத்தாற்பல கலையமுரைக்தாசே, 603 

கெந்திகட்டு கதிரொளி 12-க் கொப்பாமெனல் 

சலைதான்பநிரெண்டென்பது கதிற்சூரியனொளிவாக் 
கருவாகியகெந்திவலுக் கட்டெ.னப துமறிவீர் 

பிழையேதுகாணெவருந்றகும் பிழைப்புக்கிவைப்பிலமாம் 

'9ரயாசமோகறையேரிடும் பியோசன மிவை தான் 
தழையாலெயுங்கலைப்பட்டலைச் சளையாதெகீ£.தவியா 

சந்தேகமோதசைமாத்இது சாதித் இடும்புனிதர் 
வளையாதலுக்தொழிற்பார்க்தி மலைரகாடுளபவளம் 

வளவானபொழிகுமரியெனு மா இியாலறிர் இடுமே, 006 

பொழிந்்தேன்வளர்குமரிச்செழு புகழோயெவ.ரறிவார் 
புன ல்நீ ர்ப்பசைப்பனை னுங்கிவைப் புதுப்பாண்டமேபுகல்வீர் 

. கழிந்தேதேனவை:?சார்கொண்டுடன கணக்காயிடைகருது 

கனம்கால்விரற்சடைமேற்கெந்து கவசமுவற்பரப்பி 
வொழிந்தசசரக்கதுகா ற்பல முண ர்வாயுவற்கீழ்மே 

வொருகால்விரற்கடையூட்டிசோ சொருமைப்பெறமுன் போல் 
மொழியாசவுமருபின்னிடு மதுகாலபலங்கெக்் இ ப 

யுடனேயடுக்கடுக்காயதைப் பூட்டி ச்சோருமூடே. 001 

எரிப்புப் பாகமறிய 

வேறு தாழிசை, 
ந் அ ப 

ஊட்டிவன்குமரிசோருமேதுவிடு யூடுருத்திவிசைமூன்றெனி [மே 
லோதுங்கெந்டஇுபனிசெண்டு தன் பலமுமுன்னுழைத்துப்பதுங்கெனிலு 

சாட்டிபாண்டம திலேதுலங்கவொரு சட்டிகொண்டெனில்வாய்மூடிப் 

சார்வுமேவிவளர்வாலுகையதனிற்ணலாவாபைய இின்கம்பினால்| பின் 

நாட்டினிலும்விதமாகவன் னியிடு நாளொருவிசிதஞ்சாமத்தால் 

தாடியேகனலும்வாடிடாமலுட நாளொருகெடுவும்முவினில [விலா . 

மேட்டியாமிவையும்பாண்டமேல்மூடியை மேவும்வாயைத்திரந்தா 

_ விசி தவ. ன் குமரிசெழுமை?சா ர்கறுகிவிவை தன்பாகபவமிை தியெடே, 
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நவரத்தின வைத்திய ரிந்தாமணி ர ரர)! 

பதமெனும்வருதற்பாகம்வன்னியிவைபா£தது வாத்திவிடுபண்மையாய 

ரர்க்கப்பார்க்ப்பறிபோன்றிதலுமே பசுமைதன்னிறமும்கிகரதோ 

சாதம்வெர்.துகரிமவ_று ரூபமெனிற சாங்கமாகுமிவைகாண்கிலிீ.ற 

நற்பரப்பெருமைசசொ ற்பமல்லவிது தங்கம்மீபா ஓ ௬௫க்கட்டிடும். 

வேதரான்மறையுமேவும்வான்குமரி வவையான இதில்? வணதாய 

மேலுணர்க்குப்பெரிதாகுங்கெந்திகுரு மேதினி தனிலுமறிதுகாண் 

டாதுவும்வலுவீ ராறுவாண்டெனிலுஞ் சாஇத்தோர்ர்குபெரும்பாதை 

"காண், டத்துவங்களறிதறிதுகதகவு மதன் னைத்தான.றிவதுண்மையே. 

தத் துவத்தைக்கண்டு தன்னையறிந்து வமுர்தமின்ன 
தென்றுணரா மெனல் 

தத்துவ த்திகெறியருமையார,றிவற றப௫சியானவர்கள றிவசாறி 

தாணிமீதினிலுமனிதசாரறிவற் ருபரத்தினிலுமறிவ?ரா 
வித் தயாவூ னின் ஞானவாலை தமி மின்பரதி தின்மொழியமுர்தமாம் 

பிகடமேதுகவிமதுரமோனபுனல் வேணதீர்த் தமதிமவிமீனாற 

'கைத்திடும்விதுரவி.ரபண்டி தர்கட் கரு இிடுமுலகற்காண்கிலீர் 

சருவூர்காட்டி லகுஞ்சர் தரபுட்காணி கமலமாயிர 52ட்டி தழினில் 
மத்தசித்ததனைவாலைகுண்டலியின் மலாழுடி.க்கமலப சம்பணிர் 

தடியனான் நிருவள்ளுவன்மொழிவதாகும் நூல்வளமிதறடி.ல்லை3ய. 

௮சனிலிட்டமருந்தாய்ந்துபார்த்துஎடு வான?தாரருமைகெந்திகாண் 
விதனமேதுவுனக்காகசுக் தரமே வேதையானமருக்கருளிமனன் 
பதனமாகவொருபாண்டமாமதனிழ் பழையதன்படியுமூட்டிசொற 

ற தி தமாகுமி வைசெய்தபாகப்படி வாரிகக் தியு2மப த௰கிடுச [சோ இனை 

சூதவித்தையி துபுகையுங்கட்டி விடுஞ் சொன்னேன்சொன்னேனிவைச் 
வாதவேதையிவைபோலுங் காடி யெனில்வசனமாகவுரைப்பார்களோ 

பேதமாவ அழுன்செய்த2 தார்பதமும் பேசிதீ2 தனறியுமாண்டைகா 
ஷுதங்கெர்இயிவைசோருமேல்மூடுமே நானிலகத் இலறிவார்களே. 

௮ந்தமானபரிபூரணத்தினொளி வாதியானதொருகெர்தியு . 
மம்புவியில்வினைவான தாட லு மதனில்வைகத் திடும்வைப்பான இற். 
கெர்தியாவ திவைராஜராஜர்ம௫ழ் &ர்த் திியய் திடினுங்கிரிகைகாண் 

கேவலம்பெரிது இசைஷையஞ்சுவிதங் கேளீர்முன்பதமுக ?கள்விதான் 
சுந்தரத்தியன ற்புகைகளேடவலுச் சுடர்கண்மாரிஜலம்பசுமையாயச் 

ரூக்ஷராயசெர்வேஸ்வரிகமலஞ் சூக்ஷ£சடா காரமே2பாற்றிபின் 

"மந்திரக்ரிதன் வலமிடம்புரியு மானுக்காளி.ரிய3மருசூழ் 

வசனியுமொரு தன்வராகனாவ நஇிடை வைத்து ப்பா ண்டுமலைச த் திய. 

சுத்திவைத்து மருர்திட்டுசெய கையிலும் சுடர்களிட்டுவவகுதுலவுபோ 

வத்திவத்திகனலண்டரண்டம்பிளகதாத்திகொச்இி?யநீயேகிடும் ய் 
சித் திமுத்திபிவைவைரமாமிகவும் ஸ்திரம தாகியதோர்கட்டதாஞ் : 

சத்திவாலைபுவனாம்பிகைக்கமலர் தாட்பணிர் துமிகவோதுவாம், 019 
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கெ ந்திகட்டி.ற்.றாம்பர வேதையாகுமெனல் 

கெர் திகட்டுவ லு? வகம்2வகம்பட கிரியுமேகுமலைச்சார்பதும் 
வெர் துநீ நிவிடுமர் இரக்சரியும் வந்து ?மபணிடமாதலாற் 
ொர்தங்கோடியது தூம்ப்ர2வேதையிதிற் ரட்டுசற்குருவைக்காட்ட 
வும், வர் துமேபணிதல்சாஜராஜாம௫ழ் வச்சிர க்கெந்தியிதன்வாரி. 

மடலுடலும் வை துண்டுதண்டனிலு வயர்பிளச் இடுவான்குமரியை 
விடவுமதினுளளெனிற்கர்இகட்டெனவு மேன்மைப்படியேவாய்மடிக் 
கடலினீர்பெருகல்மலைகடோரும்புனற் க௫யங்கண்டிலர்நீர்ச்சோரிடிற் 
சடமுமிரிகிவிடும்பத்தைபத்தையது ஜாணிகளமெனுர்அுண்டதே, 

சாணிகளமெனிற்றுன் றுமுண்டெனி லும் சாடிதீ?தவிடுவிர்சலம்வரா 
கரணிற்பண்டி தக திர்முகம்படவும் மருதும்கீர்களதுவற்றிடும் . 
சீபணிவாடியதசுருளகாகர்தல்வரும் பெருமைகாண்ரவிதன்கனலதால் 
வாணிபமதீ.தவவாறுகண்டுவதை வைத்தெடுத்துவசனிப்பசே, 610 

கெந்திகட்டும் பதமறிய 

வசனமாவதுபின்சுருளகட்தட்டபதம் வாச்சுதென்றுவகைகாண்டுலீர 
நிசமனர் த ச் தொழில் மழுகுகோடிபதம் கோமைச்சுண்ணமதே காடி 
காண், பசுமையாவ துந்துரிசுச்சுண்ணமதும்பளிங்குவர்ணமிவைப்பார் 
த்.திடி, லசலி.துக்குகிரானைவீ.றிடுத லானகெர் இயறியாண்டையே, 

ரச சிந் தூரத்தால் வயது ஏழரை காண்பதெனல் 

விரிடுமசசமும்விர் துகட்டி வீடும் வெருவிதக்திலுஞ்செர் தூரமாந் 
தேரிடும்ரசிதஞ்சத சவிராகனிடைச் சோ தீ இடுக்குகையி ற்செம்பதுஞ் 
சீரிடுமிவையும்விராகன் மூன்றெனிலும்சேருங்கொல்லன்குகைசேர்த் 
மூரிடுங்கரியிட்டோக்கியூ தவுமே வருகுமாமுகங்கெர் இயே, | திடு 

உருகிடும்விதமும்விராகனொன்றுவிடு மொன். .௮வொன்றெனமுருகடும் 
வரும்ப த,த்திற்குகைசெங்கற்€ரிய தில் மணிவிலக்கவிடுஞ்சயிலமா 
மிருவித.த் திலெடுமூசைசாய்த். தவிடு மேழரைக்குவயதப்புறல் 
கருவின்மூலிசிலசேத் துனுல£னேக காகநியாவ துவுங்காண்பசே. 

வங்கக்கொடுத்தாத வயது எட்டரையாமெனல் 
கனகமென்னகருவங்கம்வை த்து ஷூ த்க் சசடுதசம்ப அவுங்கரிகிடும் 
வினவுஞ்டெங்கற்பொடிலவணம்வை த்துபுடமேவுமூன்றுவிதமான தார் 
தனமுமாம இிதமெட்டரைக்குமது தளர்ச்சியாவ இலைசா-்ஷிபார் 
மனமுமொன்றுலைராக்கியமாகயிவை வைகத்துப்பாருமாணாக்களே. 

ஆலப்பழத் தைல பாகமறிய உ 
கொடிகன்மேவிசனசம்பளாவிதனைக் குலைகள்சோரப்பழங்குமுருமாய 
வடிவமானவுத்தீச,ச்திசோரமைவளர் வாழும்பகழிகள்வனார்இரம் 
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சளாகெனிவிையு இர்க்துமணத் கருவிலா? தாருமைக்காண்டொர் 

குடிகள்மா டுமேதியாடிடுமணுகா குவலயக்தனிலுஞ்சென்.றி2ட. 

சென்றவாலரு?கசெல் லும்போதொருத்தன் செப்பிடி. லஓமொருகூடை 

சன்றுபோய்மறுகாட்காலைகூடையிலு மர தவீதமொருவாசமாய் [தா 

ன்றுகன்றெனவிநாடியாகிலு ம காளுகாளுர்இனகாளுமாயக்
 

குன்றுபோற்கனியும்கிழலிலாவஅ2ம குமுரும்கீர்களரக்கூ௮ு2ம. 

குருரீ ர்கள துதொக்குதொக்கெனவுக குழுரி யவிரையு ந்2 தரடுமா | 

பமுர்தபாண்டம திலிட்டுகம்பம வும் வாரி 2யகனி யைவைத்திடுஞ் 

£முர்தசட்டியதுமேலுமூடிசிலை சச்துமண்ணெனிலுர்தாக்க) 

வமுர்தமாம்புவியிற்குழிதன்வெட்டி.சிறு வயதனிலக்கயந்தாக்கி£ே. 

கலய3மவியஇன் மேலும்பாண்டமது ௧௬ தி யயடிமண்சீலையுந 

தலையுமாவ?தனுமன லுக்தாக்சவிடு தான தற்குமேலெருவிடு 

ஐயுமாவதெனிலெருவ தும்கிறை நிற்பதந்தத் தடனும்கின்றுதா 

ஐுலையமாவ தறிவன்னியிட்டுபிட மூ இயேவிடுவீர்தனல2த. 024 

கனலினாலன லுங்காந் திவீசும.து காட்டெருவினிடதணலதும் 

புணற்சொரிந்துவருநனை தலமேவிவளற் புகழுமேயதிதகாரமா [ண் 

மனலினாற்சுட.ர்கள திதமாகுமெனு லாலம வித்துவெனும் சரமைகா 
ஜண்கண்மேலருவிமலைகளூடுருவிச் ஜொனைபாயும்புனலருவி2ய. 

அந்தநாண்மறுபின்னானநாள இத மக்குழிறை றலமதுவெனில 

விக்தையாகுமெனிற்குப்பிதன்னிவிடு வேதைவேதைகள்விமனாதமா 

மர்ைமாடுவரும் 2பால துக்குநிகர் மனிதா்3 காடிகுடிவாட்கைவிட் 

டர்தசோலமெனில்வாறுகாணறிய யெந்தெர்தத் இசையுமேகியே, 026 

மெழுகைப்பதனஞ்செயயும் விதமறிய 

குப்பிதன்னிலிடுதைலமாம தனிற் சொண்டுபிங்கான.துவொனறுகாண் 

செப்பிடுமதனிற்ரக்இப்பின்புமொரு 2 வையானபலம்விட்டுதான் 

வெப்பிடும்வ லுவுகெர்திமயார்பலமும் வேகம்வை த் இடுவிர்க்க திர்முகஞ் 

சுப்ர மாமெழுகு தனையெடு தீதுமறு ரூக்ஷமாம்.ரஜி தசிமிளிே ல, 0211 

சிமிளில்வை த் துப தன ங்கட்செய் துவ காமிவாலைபதம்பூசியுல் 

தமுளிதங்களொடுமெழுகுதன்னிறமுக் கோடிகோடிப்ரபைவிசிடி. 

லமுளிதங்களொடுவருணன் றன்னொளிவ வதீதமிர்ததொழிலறிவீரோ | 

வமுளியென்ப துவும்வான் குமரியிட வாறுசொல்லவகைகேளு?மா. 

'2மவு மம்புவியிற்கெர்தகத்தின்மெழு மேதுசொல்வ தினிசெம்புகாண் 

தாவும்வி ராகனிடையபத்துவொளன் றிடையுக தாக்கிய/சைதனிலனலிடு 

கோபதாபமொழியொன்.றிடையுங்குரு கொண்டுகூட்டியேதுழாவிடுக் 

$ரவலாளிவர்கனசமாமிஐவுங் கண்டபேர்கட்கருவாளியே, 029 . 
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சுத்தமானசுபம்பத்து2மற்பரிகஞ் சுயம்காணுமிவைச்சுயம்பென 
வி,த்.து2மவி.2னா,சஜீவனங்களு2ம வேண்டும்போதுவெகுவேகைகாண் 
கறற3பாகளிைைகக்கைவிடாமலு2ம காட்டொணா தூபரிரக9ியம் [யே. 
பெறத2பருரச வாதம்விட்டகுறைப் பெறுமைகாணும்வெகுபெருமை | 

நாலுகாலுமிரண்டானபத்ததுவும் ரஜிதமாங்குகையிலூட்டிடு 
வாலையாமி துவுஙகெக இம ரம 1றகில் வைத்துவிராசகனிடைதாக்கிடு 

வாலை?பாலும்சரமாரு2வோபசை யறுவி?பா லுமதுபாயுமாய் [டிடே, 

வேலைவேலைவெகுவேை சயாவதெனில் வித்தையொன்றுயினிகட் 

ஏமவிச்துபரி தங்கமாமிது மென்னவேகமிதுவேகமாம் 
பூமிவிர் அவுவற்சாரமென்றதுவின புகழினால திசாசமாம் 
காமிவாலையபிராமியுன் றனருட் கருணைஞான சிவசூஃஷமும் 
வாமிமுன்புயயனக்கோ திவைத்தவர மாமதற்குநிகரில்லை?ய,ஃ 69) 

சொல்லவில்லையெனபவர் யெழுநரகில்வீழ்வாரெனல் 

இல்லையென் னூற்றிருவள்ளுவன் மொழிய . 
மெண்ணூர்சூத்திர கவரத் தின மாஞ் 

சொல்லவிலலையெனில்மாண்பர்கள்வசனஞ் 
சொன்ன தாகிலெழுககூரல்வாம் 

வெல்லொணாதுவிர்தணடம்தெண்டனிலு 
மேவெடி த்துசிரமேஇிடும் 

கல்லினாலெறிதல்லில்லின்பாணமெனுவ் 
கண்களகாண்ஜடமுங்கருகுமே. ... 099 

மேகம் 31-ம் இதாற்றீரும்விபர மறிய 

கருகடுஞ்ஜடலங்கர்ம?னோயெய தற் காலனும்பினிகொண்டெய் திலாற் 
பெருகிடுஞ்சலநீர்வெகுமூ தீதிரக்ரீச்சுப் பிரமேகமீறுந் சமாபாய்ச்இடில் 
மருகடுமதனிற்கங்சைமீறிடுதல் வாரு கிபெருகற்பொங்டெற் 
மிருகடுமெரிவுவமுரிபாயதசுவற் நீர்த்தவானீர்வளஞ்செப்புவாம். 

கெட்டிடேமதுகணியான வவி நீர்கட்டுமெரிவுகிலைகொளா 

தட்டிட்டேகியிதுபின் னுக்2கயுதையுக் கனுவினுள்ளெரிவுபுண்ணதா 

முட்டி முட்டி ய துவாய்வுமீறிடுதல் மூலம்விட்டுமுடிபளீலெனும் [மே; 
வெட்டிட்ே டயெரிதற்கன்மை?ரண்டுபிளந்டு தட்டியெட்டி யுதை த்ழ்த்கு 

அபான தீ தினளவில்மூலமானகன வருகருக்அவுவாடிடி. 
் லுபாயமாகவரும்வாசசீதளமு முனையைவிட்டும்பிறியாதெனி 

லபாயமாஅடு தல்?மகலா தமொடு வணுகிடுக்கபாலசூலைகா 

ணிபமுமண்டையிடியாண்டரண்டமது நிகழா தவனையெய் துமே. 

எய் திடுஞ்சனன மிருவினைப்பபனை விவைதன்கெர் தியென ற்குன். றிடை 

வெய் துமல்ல இனியரிசிதன்னிடையு மிடைதன்பாகமெடுவேகமா 
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மலிழியமுர்தவாலை?மவிவளர் வாமியாகும் பருவ.ங்களிற் ம் 

்ரசய்கைமுன்புவடிவானதோர்பதமுஞ் 2சரு2மஷ?3 2 னுஞ்செப்புவா. 

-செப்பும்வாதமொடுபித்த?ே்மமெனிற் சிறர்சிததொண்ணூற்தறு3பர் 
ழிப்புவிதனி லுமெய் திடும்பிணிக ளேகிடும் வினைகளாதலாற் 

நப்பிதங்கண்வருகா துகெர்தியினிற் ஜாடிடும திக2ராயவரு 
முப்புவித்தையறியா த2பாகட்டொழில் முடி வதில்லைபினி2மாச2ம. 

மோசமேதுமெழு?கேயெடுத்துமேஷ மோனமாகுமிவைபாலினில் 
வாசமாய்வரு தற்காலைமாலையாடு மண்டலமுமிண்பீ£சாகையால் 

காசபித்தக்ஷயமகிடும்புகைகட் காசியொடுகபகாசமாக் 

மேகமே௫ிடு தற்.நீரும்ப ச் தயமிலை,ச் ராய் 2ராய்ப்பிணியுஞ்செெருமே,. ' 

மநிதற்கெயதும்வினைவருகிடும்லபிச வல்வினைப்பயகிதா தலா 
வநிச்தியமா தற்சடம் வச். ரவாய?னி லருளிமேனாமவிழ்சவறிவிராய 
பநிதமாமெனவுமுடலிலைய்தும்வினை யோடிவாடி விளை த் இிடுமென 
வரிதைமா துமயலாலு2மகமது வரு தலுண்மையெனிலாண்டையே, 

7 

கெந்திகட்டாற்றாம்பர செந் தூரமறிய 

கட்டுக்கெர் திவ லு 2வகமாகுமெனிற் கரு தும்விராககிடைகண்டெடு 
செட்டிசெம்பெனிலும்விசாகன்செண்டனி ஹக் சர்த்தியாஙக இரவன் : 
தட்டியேதுகடு€முமேலுமது சாத்திரமெபனகவசமா | பாலினாற் 
பட்டியே துயினிவருணன் தன்முகழு மாரவை த் அபுளியாணை மே. 641 

புளியாணையிவை3வரில்லாதபகு போதமாகுக்கிழங்காவதும் 
வளியதாகவு சமமைப தம்வரு கல் மபனமாமதனைக்கவசஞ்செய் 
முளியவாகவ இன் மேலுப்பூசிகதி நடன தன்முகமம்வைத் இடிற் 
பளியிலாசபடிகோழிதன்பிடமும் பாருஞ்சலைபக்துமண்செயே, 042 

ரீ 

லையேழினிலுங்கவசஞ்செய் இடு 2ம செழுமையானக திர்முகமெனில் 
வால்தேவிமலர்க்கமலபாதபடி தொழுதுவன்னிதணல்மூட்டிடு 
மால் சரமதுவாகுமேபிடமும் வைத்துகாலைதனில்வா ஙஇடு 
சோலைமாமலர்தன்மாதுதன் னருளவர் தொழுதுடன்்பணியலாகுமேஃ 

பணியலாகும்பிடமாரியா த் தியெடு பார்க்கும்”போதுசெமிம்பாயிடற் 
கனியதாம்புசசெர் தா. ரமாகுமெனி 2 கண்டடுக்துவகுபகனமாய்தி 
தீனியவிராகனிடையதுமருந்தை வயுந் தாக்கிடுவீர்ச்சமவிராகனாய்ச 
செனிதமாகும்சசஞ்சேர்க்து கூட்டிமிகச் ரதா குங்குழிக்கல்ல 2த. 

8றகுழியயெனி லுங்கல்வமாமதனிஜ் கரு துங்கொம்மட்டியின்மாகளம் 
வலலபமமனிலுமதனி ற்சூதமெனு மாட்டிமாமயன மதுவன . 
வெல்லுந் தீங்கமதுதகட தாகவிடு மேலுமாமயனம்பூசடு 
வலலுமேபகலுங்கோழிதன்பிடமு மாரிவைத்2தனருளாண்டைய. 
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186 திருவள்ளுவ நாயனார். 

ஆசவைத்துபிடமேயெடுத்துவரு ளானசெர்தூரமதேசெனி௰் 
பேர்விளங்கும்பறியேமமாமகனிற் பேதமில்லாகனிரசதுக் 
தே௱வுமதிதாம்புத்தின்குரு செந்தூ.ரர்கனையேமத்திய 
மா.ரவுங்கடி.கைஜ்ஜாடி யேவிடுவீர் மயனமாமிவையுமாண்டையே, 

பதமறிந்து யித்தாம்பரமெழுகு செய்யவேண்டுமெனல் 

மயனமாமெழுகுவருதற்பாகமது வகையதாகப்பரித்தகட்டின்மேற் 
சயனமாகயிருபுரமும்பூசிரவி தன்முகத்தனிலும்வைத் திடு 
வயணமாகுங்க திரருணன்கார்திபட வருதற்றன்பதமுமான தால் 
வியனமேதுவிதமெழுகதாகவிடு மிந்தப்பாகமதுசெய்வீசே. 04] 

இப்படி ஏழுதிரம் பி_டமாக வேண்டியதெனல் 

இர்,தப்பாகமெனிலேழுமார ற்பிட மெய் தினால்வரு தற்செழுமையா 
யர், தசெய தியெனிலானபின்புயெடு வான தால தின்சூஹமு 
மிர்தப்பாகமறி ?வார்களிர்தமு ற ,வெய் தினாலுமிட?2சாயிலை 
மைர்தனென்னுமனமேமஇழ்க்துமன தாரச்சிக்தியெ னும்வாச்சுதே, 

வாச்சு திர்கமுறைவாஇகாளறிதல் வய துவெள்ளீ தனக்கேழரை 
யாச்சு திர்சகருரஜிதமான தவை யானே தாரிடையுமூன்றதாம் 
காச்சுேதகரு துழூசைதன்னிலிடுக் கனலினாலுருகஜலமதாம் 
பேச்சு மேதுகுருவொன்றுகூடியபின் பில ழுகளே துகுருவாண்டையே, 

இதனால் வறுமை நீஙுகுமெனல் 
உருகிடும்பதமுஞ்செங்கற்€ரியதி லூட்டியேவிடவிர£ட் டி.பார் 
குருவுமாகிடுதல்வயதுமழை சய கூற தாகுமிவைச்சி லை 
வருவதம்பெரிதுமகிழ்வதும்பொருளு வந்தி டிலவருமையேஇடி.ற் 
சரிகிடாமுறைகளனுபவித்துவரச் சாரவுகண்டுமதிசாத்திட, 6050 

சா£வுகண்டுகுருதமிழ்விளங்குமியற் சாக்ஷிகண்டு முறையானருட் 
டூ னந தம்பழி3கேர்வமும திதச் சூதுகன்னமொடுகளவதும் 
பா.ரனந்தயிடமேவலும்பொருள்கட் பாசம்யாவையுமகத்திடற் 
ஹேோனந்தவபிராமிவரீலைப தஞ் செர்வைசெய்துவடியைத்தொ? ழ், 

விஷப்பாண்டும் பதினெண்வி தரூலையும் நீங்குமெனல் 
வேறு-சந்தக்கலி மடக்கு விருத்தம், 

தெரிசித் இடும்பரிசெக் தூர தேகர் தனிற்பிணி2னோய்ச் 
சீனிப்பசுங்றுதத் துடன் சேரும்பயிரளவு 

வரிச் துடன் ரவிசந்தி சணிருவேளையுமாதல் 
வசனித் திடவொருமண்டலம் வளமென்றுணர்வீசாய்த் : 
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நவரத்தின வைத்திய சந்தாமணி 17 

துரிசித்தெனிற்றுவற்து பெரியோர்களுக்காகற் 
அன் பங்களுமுன் போ.நசடு முண்போர்க்கி துனோய்போம் 

பரிசத் இிடும்வெடி ரூலைபோம் ப தினெண்விதவினைபோம் 

பாண்டாகயெவிஒப்பாண்டதும் பரக3தகடுமாண்டே, 093 

அண்மையில்லாதவர்க ணாண். ணும் பாகமறிய 

விரகாதிதமில்லாவிடில் வெண்ணப்பணவிடைதான் 
மேலாகவுமகதைமத்திடு வினவுமிருவேளைக் 

கரணா இிகட்சருவிகளுப் கட்டுப்படுமாயம் 
காமத்தொடுகுரோதங்களிற் கலகட்..மவாராயப் 

பிரபல்லிதமெனிலும்பொருட் பிலமாகிடி ஈருதும் 

பின்கட்டதுவேகத்துடன் முன் தட்டிடும்பிராண 

னி தங்களுமுதகங்களும் தைலமிகப்பசையு 

மிடசபோவிலைக்கோலாகல மேவித் தருள்வி 2.1. (53 

தாதும்வ லுவேக த். துடன் ஜட மாவதுமிருகுஞ் 

சளையா திடிற்றறுவான துஞ ௨ ணப்போதிலுங்கட்டும் 

வேதாகனூல இதன்முறை வினவும்பரிக்குருகி.கான். 

மெய்காணிவைபோய்போக்கிலை விதியெய் இடா தலையா 
பாதாஇகள்முடி யாதிதங் கேசா இகட்டூரம் 

பாடோபரியாசொப்பவர் பகற்போலிவைப்பலிதஞ் 

சேதா திகள்வருகாதொரு ஜனகா திகட்ளூக்ஷஞ் 

சத்தா திகட்ப தினெண்வருஞ் சரஞ்சீவியின்பதமே, 4 

இங்கிலீகக்கட்டுவிய 

சேர்வைச்செயற்றொழு தும்பணிர் தீருளுந்து திபெறவுஞ் 

செயகல்கலிகமெனுமாவது திடமேவியகட்டாம் 

பார்வைக்கொருபலமாகிய பருதிம திநிதமாம் 

பாரித்தணையாசொப்பனைப் பாகமறியார் தாய 

கோர்வைக்க துவெண்ணா னில் முன் னூெெனுஞளூ: ௯ 57 

குருவாமிங்கிலிகமயச சட்டி கனித்ராக்.சச் 
சார்வுக்கு ரிவேனெ ன படி. சாரிக்திடுிவளள? 

தனிஈல்லெண்ணெய்யொன் £யிதஞ் சயிலம்விளக்்சேற் 2ற.055 

திரிசச்சுண்ணமிட்ட ஜலத்தை சுருக்கிடவேண்டுமெனல் 

வேனென் ப துமூங்கில்முளை விண்ணீசெனுங்கு. ந 5.து 
மிகவுமிடி த்ததுகீர்ஜல மேவுமொரு பாண்ணாம 

சானென்றதுஜலமார்த்தம காடிச்சுருக்ககது 
ஈவிலுமி துவேகத்துட ஈன்ருமிதுகட்டு 

18 | 
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198 இருவள்ளுவ நாயனார் 

வானென்றதுமயிற்றுத்த?ம வளமாகியச்சுண்ணம் 
விராகனிடுஜலமாமதில் வருகுஞ்ஜெயடீராந் 

தானென்றெனிலாங்காரமே சாதிக் தடன்முறைசெய 
சா.ராதெனிற்சத்திரா இகட் தரணிதனிலகற்றே, | 050 

கற்றவரா்க ளிப்பாகந்தவரா ரெனல் 

சத்திராதிகள திதப்பெருஞ் சார்வாகியதொழில்கட 
சாரும்படியவா கன்மனக் தவரும்படிவேருயப் 

புத்திரா திகளமிசைப்படி பூர்வசஜனனங்கட் 
புகழேன்படியொஈ வெள்ளமும் போதத் தடனாகி 

லெத்தாய்விடுமெண்வெள்ள& ரிட்?டவெளிப்பாக 
மிடைகூறிலைச் இடமாமெனி லெய்.துமிவையாஇற் 

கற் 2ரூரிதைமெய்கொண்டேனிற் கைபாகமுந்தவ.ரா 
களிகொண்டுடனெனையாட்கொளுக் கருவூர் தனிலாண்டே. 081 

லிஙகக்கட்டி நேர்மையறிய 

வேறு கொச்சகக்கலிப்பா 

தீங்கமிவைப்பொன்னொளிவாஞ் ஜா இலிங்கச்கட்டியது 
மக௫்கமெல்லாமேமகிற மதுலரிபோய்ப்பொன்மயமாங் 
கெக்கையெனுமூங்கில்முளை கேளுஞ்ஜலூ.ரதனி 
லிங்கமவைகட்டிடு தல் சேோரமையிதுகாண்குல 27. 098 

ரஜிகத்தின்பேரில் வேதையநிய : 

கேர்மையென்னவிக்குருவில் கெஞ்சகமேவிராசகனிடைக் 
தீர்மைப்பளிங்கதுரஜிதக் தி னுசீரஞ்சுவிராககிடு 
பார்வையாருமூசைதனிற் பாச்சிவிடுவிரதனை த 
தூமியென 2வயனலுக் தொட்டுகனல்மூட்டிடீசே, 029 
கனலதுகொண்டேயெரியக் கா.ரணமாயூ இடவு 
மனலெனிலுஃஞ்சூடுரு வி யானபின்புமூசைதனிற் 
னஊைபரவிற்சற்குருவிற் ரனெடுவிராசனிடை 

. மணல்மறவாயூட்டியதை வாங்கிடுவி.மூசையதே. 000 

பாடுபட்டால்-0-7-மாத்தாமெனல் 
மூசைதனி?லயிருக்கு மூலமாம்ரஜி தமதைப் 
பாசம்வைத்துவு இயபின் பார்க்கப தினாறுகண்க 
ளாசைவைம்துப்பாடுபட வா?ரமு டாத.ததுவாக் 
தேசம்விட்டுப்பின்புமறு சே தியென்னகாண்லெசே, 001 
வறுமை2யனுஞ்சிறுமை வந தயிடக்கூற தபோல் 
குலுமுனி. பின் வா கய த தா ற் மீகாடி பிணி தானொழியுக் 
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து ற்மாக்வெி்மிவையுஞ் சொன்னோஞ்ஜாஜரஜற்$விடு 

மறுமேயிஞ்சி த்தேன் முலைப்பா லலுப்பானங்காண்கில?, 602 

அயச்செந் தூாரமறிய 

செல்லிக்காய்கெந்தகத்து நேோரமைபெருங்கட்டெடுத்து 

வல்லியயச்செந்தூ.ரம்
 விள மதனையான ருள?வன

் 

மெல்லியெனு 2மதையிட வெண்மையொளிப்பால தனால் 

செல்லிக்காய்க்கெர் இ.கனை நிமி த. திலாட்டிடு2ம, இ 663 

ர அட்டியதைமாத் தனஞ்செய் தானவயமேதகட்டிற் 

ட்டிவிடுமமமயனம பூசியிருபக்கமதுங 

காட்டிவிடுமேக இரிற் கார் தஇிபடவை த் துயிவை 

வாட்டிவிடுமண்டலை வைத்துவிடு?மரவி2ய, 004 

கதிரவன்முகம்படவுவ காந்திய தினுலுலார் து 

ர ச'துர்முகவனைப்பணிக் து சார்ச் துவிடு தீ2தயிதனை 

0யெதிர்கொண்டி ௬பதெரு யெண்ணிப்பிடமேகருத 

விதுரமெனுங்கனலதுகொண் டெய்தும்வன்னிதாக்கிடீமே. 065 

தாச்சிவிடும்வன்னியிட்டு சாதுரியமாய் த் தணலி 

வற்றிவிடுமேவயமுமாச்சுதுகாண் செந்தூரம் 

பாச்ெயெவான்தொட்டெடுக்கப் பாழாகாதிம்மருந்து 

போக்யெவான்பண்டி தற்கு யுண்மைப்பணிரஈ?கா தினமே. 066 

ஷி 

மூவறு கட்டளைக்கலிததுறை 

உரைத்தேமெடும்புடஞ் செக் தூ. ரவர்னமொளிப்பஇல்லை 

விரைத்தேயெடுத்துகளையாரிபக்குவ மேவின தா 

- ஓுளைத்தேன்பரணியி லடச்சவைத்தேனர்தசசூதையறிக் 
துரைத்தேன்மபெதுித் துரைராஜராஜாதுதிப்பதற்2க. 001 

அரைப்புப்பாகமறிய 

துதிக்குஞ்செர் தூர குழிக்கல்லிலிட்டு த்தொர் திச்சமன் 

விதிசகுமிடைக்கிடை யாதாசம்கூட்டிவிரைந்தரைக்கப் 

பதிக்குங்கொம்மட்டி. மாசளங்கனிசசம்பாகம.து 
மதிக்கமத்தித் துச்சார்கொண்டு வூட்டிவலுக் கய/2ம. 008. 

மயன த்தைவாங்குப்பரித்தகடன்னில் வரிசையதாய 
மயன த்தைப்பூ?! பிருபத்கமூடி வன னிரவி 7 

மயன த்தைக்கொண்டு கனல்விசு.மாகில் வவிச்துபின்பு 

மயன த்தையோட்டில் வைத்துமே?லாடு வசப்படுதம2த, 000 

வசமதுவாகச் 2லைமண்ணேழு வயணமதாய 
ஙசமதுவாகும் சவிகாட்டிவிர்து வதுவுலரதீ 807௧ நயா க 

47, 108217 த சாமா 
₹0171701.623 106 

(9142௦௦ 3) 5915 1/ ப்ச் ௦5௦ளன் படகு 
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தசையொருகுக்குடட வன ற்கொண்டுமாட்டிக் தடைவறாகா 
சைவ தமாகப் பிட2ம(மமிந்த விபல்பறிக்?த. 010 

இயல்பாகு2மழுப் பி_மிக்தப்பாக மெய்திடினு 
மயற்குழ்க்த2யம செக்தூரமாரு மதையயடுத்துக் 
கயற்சூழுஙகுப்பி தனிலிட்டுமேலுஞ் சாக்தமதாய்க் 
குயிற 2 பான் மொழி யச்சிவம்பிகைப்பாதங் குறிப்பறிர்ேேே. 011 

வம்பிகைவாலை யருட்பதம் 2பாற்றி யடிபணிர் £த 
நம்பிக்கையாக யரனறிந்? தனந்த ரகசியத்தைக் 
கும்பித் துவம் கைப் பாதா.ரவிக்தங் குணவிசிதக் 
தம்பீத துக்கும்பக '2ரசகத் திமில் ன ச இத்? தமன. 19 

இப்படிவெள்ளி யிடையதுமூன்று மெடுத்அக்குசைச் 
செப்படிவைதீது* கொல்லன்குகைகசனிற் செபம்பெறவு 
மப்படியூ தி யுருகிடும்பாக மானபின்பு த ப 

தப்படியில்லா குருவொான்றுதரக்கி5் தனையறி3யே, 019 

வேறு நேரிசை வெண்பா 

கற்குருவின்பாகஞ் சரணா தியென் று 
யுக்கரமதாய்க்கெர்து வளமோ தக்ே கட்--சற்குருவைக் 
கார்த்துக்களையோரக் கண்மடன்கறைத்தொழிலப், 
பார்த்துமனமகிழ்ந்தேன் பார், 014 

மூழ்ர்துகுருசொன்ன வழலையெனுமூப்பைச் 
செ-ஈமகிழயானுரைத்2தன் செங்கையாய்---மகிழகுரு 
வேழையுக்தப்பாதிவை முறைகாண்சூசக்ஷம் 
வாழ்விதுகாணம்புவியின் வார். (19 

அடுதிகட்கு அன்னமிட வேண்டுமெனல் 

௮ திப. 2த௫கட்கு லன ன மிருவண்ணமிலை 

பகுதிய டும்காமடோறு பாழி லைகா--ணகு இிகட்கு 
மன துவருபடிக்கு மதியைசத்திருத்துருத்த 

கனகமதுவிதிச்குக காண், 010 

பூ குடவ:£ீனாருபலங்காண் கொண்டூவொருமூசையினிற்் 
திடமதுவுக் தா இருக்கத் தேறினாற்--குடவனதும் 
வருமதுமாி2த ழ வழலையிடப த்துகுரு 
வுருக்குமு நம்விராககிடை மியான் ற, 011 

* முடவன் - பித்தளை, 
% 

101260 3 ௩௦19 1/8 ௩௨5௨௭0 பட0எர௫ு 



- நவரத்தின வைத்திய சிந்தாமணி 141 

யோகிக்காம் போகிக்காதெனல் 

யோகிக்கொரு வேளை யுண்ணவ றுசுவையும் 

போகிக்2கனிந்ததாழிற் புவிபில்வாம--யாகிக்கு 
யேவறபொருளிடமு மின்பமிதையகற்ற 
பாகமுனக்2கன் வருதற் பார். 018 

பாரினிலுமான் பர் பறிச்குவெகுபாடுபட்டுத் 
தேரிடவுமாட்டா மற் மீறஙஇனாற்--பாரி தனிற் 
மறசஙகமடோறுந் இரிர்தலைவரல்லாமல் ப 
வாசமவாசமசசெய்பவர்தன் வாறு, 0110 

மவறு சந்தக்கலி மடக்குத்தாழிசை 

இரனூறறிருபத்காகிய யிருசெண்டுடநான்கு 
மிலகும்புவிசெவிமண்டல மீ 2மமுடனிவையுஞ் 

- சாணா2சதியெனு2மவிய ஜனனங்சளுஞ்சூழுஞ் 
சது£ரமவ சகான்மறையோதுவர் ஜனகாஇகள்ரிஷிகள் 

வரமேதருங்குருசுவாமியி னனுக்கரகமும்புசியு 
மகழ்வா யப்பதம்பெருவாய்க்குரு வுருவாயெனக்கருள்வா 

பரன்பாதமுக்தெளிவோர் சமக் காசொப்பினைக்காணு 
மாண்டேயகத்திசசெனை யாட்கொண்டருள்வாயே,. 080 

கருவாளிகள் இவை வொருமைப்படுத்தி 
சாத்திரங்களைக் கருதுவாரெனல் 

அட்கொண்டகத்தீசெெனக் கருட்தர் இடும்போது 
வடியானதுபிசகாதெனி லாசோப்பினைக்காணும் 

வாழ்வாரிவைலூலாலறி மக௫பூபதிராஜர் 
மகிழ்ந்தோர்சிலர்வாழ்ந்கோர்புவி மாண்டோர்சிலர்கோடி 

முழ்வார.றிபல3பர்களு மொன்றாகியமன மா 
லொருமைப்படுங்குருவாலறி யொன்றைப்பிடிமனதைக் 

சாண்வாயதில்வெகுசாத்தரக் கருக தும்படிகவிமியா 
காணப்படுஞ்சூதொன் நறி கருவாளிகளாண்பே, 081 

பொயயுரைப்பாராயின் குலநகாசமடைவரெனல் 
கண்டோர்கிலாகாே ணுர்சிலர் கரு தோர்சில்காண்போற் 

கல்விக்கடலமுர தச்சு ழி கலியெய் இலைகாக்ஷி 
எண்டததொடுப௫ரண்டமு மாய்க்?தார்பெரியோர்க 

எனுபோகமெய்தமைப்பாக்குக லாசொப்பாயிடு 
மிண்டோர்வன ம்பெரிதாகிய 'விளை வானதோர்மூலி 

மெய்யென்பதுபொய்சொன்னியல் வீணல்லதுபோகா 
'காண்டோடியும்போவாசெம தூ தாயயேவினைகட் 

குடிகொண்டுடன வர்தன் பவங் குலநாசன மாண்டே, 088 
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142 திருவள்ளுவ நாயனார் 

வேறு கலிவிருத்தம் 

வன்னிவாய்வுவப்பூவமறிர்தபே 
செண்ணியநினைப்பெலாஞ் சுபஸ்தமாம் 
பின்னியேலிடு மூலிகையிலொரு 
வுன்னிதநிஜமுண்மையா மாண்டையே, 08) 

வேதை வதை வெகுவிதமாடிடற் 
சூகவித்ன தீ ரூ்ஷ்சடாதாரமாங 
காதமேகவிற் சண்டபோமூலிகை 
வா தஞ்செய்ே மவார் வருமைகளில்லையே, 081 

இம்மொழியி லிறுந்தாற்பிழையது 
வம்பதாகு மதைக்கிழித்தேயெறி 
நம்பிச்செய்கையில் நாடி யகாரியம் 
பம்பகமிவைப்பார்த்.துக் கொளுத்திடே. 689 

'நாகவித்தை பரீக்ஷிக்க வப த்தமில்லையெனல் 

நாகவித்தை ஈடத்ை தயைச்சொல்லவும் 
பாகமாகும்பரி கையைப் பார்த இடி 

லாகமத் ந லடி.தவருமெனில் 
வேகவுமொழி வேள்வியிற்றாக்கடே. (80 

துய்யவுப்பினாற் சித்தா சிவமுந் தராவரெனல் 

சத் ் இியமகத் £சரருளினால் 
வித்தையித்தொழில் வேறுகூறில்லைகாண் 
சுத்தமாமதித் துய்யவெண்ணுப்பினாற் 
தித் தரானார்ச் சிவமுத்தராண்டையே, 081 

பெண்மையலாற் ஜனம சாகரத்தழுந்திப் 
பேதையரானாரெனல் 

ஜன் மசாகரச் சேத் திலழுர் இனோற் 
தன்மனந்தன்னைத் தானறியாதலா 

லுன்மனதுனக்2கன் மரந்தாயடா 
பெண்மயக்தனிற் பேதைகளாவ?ே, 083 

நாகங்கருக்கட்டி, கண்ணம்வார்க்கும் பாகமறிய 

வேறு மடக்குத்தாழிசை 

சுயம்ப தாகுஞ் சொன மீனாஞ்சி த கீதுகாகமாஞ் 
சுதீ.தமாயிடுகனனிடையோர்பலஞ் 

சயனமாகுமீமெட்டு மெட்டுப்பலர் 
தான துகருக்கட்டி யதனிற்காண் 
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வயணமாகும் பீ.க்கானசிறுமா இரி 
வன்னியிட்டுக்கொல்லன் குகையூ தின் 

செயமிதாகும் செண்டொன்றுமுருப்படி , 
செயவீரசெய்கை விதஇிப்படிகாணுமே, 080 

செய்கையாற் கருக்கட்டிராகந்தனி௰் 
சில்லுத்துவாரமதற்கு விழாமலு 

மெய்யதாகும் விளங்கிடுஞ்சட்டி தான் 
மேலும்வைத்தறியாமல் விளம்ூடி. 

சையமீனயகத்தீசரர௬ுளினா 
லதிதமாஞ்சிறு பில்கான தனிலுக் 

கையுமெய்யாக்கரு இடும்பாகமாய்க் 
கண்டிடுங்கருவாளியறிரஈ் திடே. 090 

கரு இனார்கட்கறுவ நியாமலும் 
... கண்டுபார்குருகாண்பதரிதுகாண் 

வருகு'2மமணல்வாரிசல்லிக் துடன் 
வாகதாகமணல் முக்காலாவதும் 

பெரிதிதுகுருப்ரபல்லியவாட்கையாற் 
பேதமில்லாபிரித் தயான் கூரிடில் 

விருதுமேவிய தாளியதற்குளே 
வேள்வியான ச்சுடரிடும்வாலையே. 091 

வன்னிபாகமறிவது 

வாலுகைதனில் வன்னியிட்டேயணல் 
மாலை3யவரும் வைத்துவடுப்பினிற் 

ச.ரலதகாவிச்சருவிமணலிடு 
மூலமாகுமுக்காலாய்மண ற்சொரி 

ஞோலதாளிநடுமையமாவ து 
மேலும்ண்ெணம்விரவிமணவிடு 

பால தாகும்வான்குமரிச்?சா.ர தும் 
பாச்ிடுமிரு பாண்டத்இற்ருக்யே. 699 

பாண்டமாத்தனிற் பாச்சிடுஞ்சோரச தும் 
வேண்டுமுக்கால்விளங்கிடும்பாகமா * 

யாண்டுபத்துவதுவயதான தாற் 
பூண்டு?மவிப்புன ல்வருமுண்ஸமகாண் 

மாண்டுபோமறுபத்துநாற்2பர்களும் 
காண்டீபமிது கற்பா தியூலியா ற் 

ஜெொரண்டுசெய்துச்துகைப்பனிரெண்ட துங் 
சண்டுமேபிடிகற்றுை மமூலிமய, 093 
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செங்குமாரி செயநீர் 

வான்குமரிமதிபுன ற்சோரிடில் 
மருவிதன்சலம் வருகீர்ப்பிரளயம் 

பானமாமலஓ.போகமிவையென ற் 
பார்,ததெடுசெங்கடுக்காய்ப்பொடி வளந 

கானெலுமுூன்றுபத் துடன் செண்டதுர் 
தாக்கிடும இன்றோடெனுந்தூளதை 

வூனெ லுமிருபாண்டம திலிடு 
வு தகவாகுஞ்செயீர ர் செங்கர் ற்ராை ழயே,. . 804 

ஜெய ராவதுஞ்சேர் த் துப்பிசைந் இடில் 
மயமெ னஞ்ஜலமா ராயப்பெருடுக் 

தயர்விலங்கியதுதுரிசுசுண்ண த் ் அனாத 
சேகரினாற்சு ற்றநீர்ஜல? 2ம வருந் 

தைரியத்துடன் ஜலரீர்கொடாரு2பாக் 
தான தையினிசாணையிற்றுக்கிடு 

மயமுமாமயமாதுஜெயகீரதை 
வசனியுமொருரின்னக்கரண்டியே. 005 

சுவாலை பாகமறிய 

கரண்டி தன்னிற்கரு இகீர்வாங்கிடு 

கைபதம்/செகாமலகடுமையம் 
பிசளுமாயப்பிரளாமற்கிண்ண தீது 

பின்பதநீற்பெருகவந்தாக்?) 
வரமருளகத்திசர்கருபையால் 

வனாந்திச தீதினாவ ரசையினகம்புகாற் 
சுருளவுஞ்சுருள்வன்னிகிண்ணத்துள்ளே 

சுண்டிரீரகட்சுவாலையிதாண்டைய. 0)0 

இதால் பரி ம3போர் குவிக்கலாமெனல் 

சுவாலையாகுந்தெரடுகுறியான தாம் 
சுத்தநீர்ச்சலஞ்ஜெயரீர்விடுமென 

லலைய தாகும்படியெட்டுநா 
ளிராப்பகல்கணக்காகவருர் இடி 

லுலைதன் வாயிலுடன்மெழுகாஞ்சுட 
சொருகறண்டிகனல்வாரியேடயூட்டிடு 

மலைகட்போ லும்வசப்படுமேபறி 
வாதமென்ற2?பர்வாரிமண்ணப்பிடே, 091 
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நிறந்தபின் னிறவர திருக்கக்கற்பமுண்ண வேண்டுமெனல் 

. மண்ணும்விண் ணுமதைப்பிசைஈ்தேயடி 
வாயிலப்பிமருே தசம்போயவிடு 

சண் ணுங்காகவடுகளில்லைகாண் 
காண்கிலிலிக்் தனூல்விடுவாகளோ 

யெண்ணிமமண்ணும்விடாமலேகற்பமே 

யுண்ணுமண்மேலிருர் திடுகாணமுதற 
பெண்ணுமாணும்பிரவிதன்வாடகையபோற 

் பிறந்தபின்னிறவா திருமாண்பறே. 098 

செத்தபேர்க்குச் சித்தியா2தனல் 

உற்றுப்பார்க்கவோரு கோடி மூலிகைச் 

சிற்றுமாடுஞ்ஜெகஜ்ஜாலமாடலாம் 

விற்றில்லாவிளைவானகுமாரிகாண் 
மெற்றவுண்டுமிதுகாகக்கண்ணமி 

லெற்றும்வாரியிடர்வருகாமலும் 
பற்றுவெட்டைப்படாமலருவிமண் 

சுற்றவானேடுசொற்றவராதவற 
செற்றபோ்க்குச்சித்தியாதுவாண்டை ய. 90) 

அசாபாசமறித்தியமெனல் 

ஆசாபாசமகித் தியமா தலால் 
வேஷலமேவெருங்க றரயிருக் இடும் 

பாஷைபேர்பலகூட்டங்களாகையால் 
வாசமாம்மூவர்வாட்கையைவிட்டி.டுக் 

தேசபாஷைகட்சிலபேர்கட்சற்றுமே 
2பசுவார்கட்பினத்தலறிந்ததனல் 

ட 
சேசமாய்ப்பரி பூரணமாமொழி 

தாசனார்தருவள்ளுவன்சா.ர2ம. 700 

'நாகவெட்டைநிறமகிய 

வள்ளலென்னுவாலாம்பிசையைத்து தி 
நல்ல தாகும்காகக்க்ணம்வாங்கிடு 

வெள்ளையாவது மேலண்டர்தன்னிறம் 

வெட்டைநாசுமிதுவென்னவான மா 

மெள்ளதேயெடுத்தே௫ிமிடன்னிலு 

மேலுடன்சிமிழ்மேவிமயமூடி.டு5 
தெள்ளுந்தேய்வுமீரஞ்சியோன் 2றகுரூு ப 

செப்பினேம்காகவெட்டையி தாண்டையே. . ர01.. 

19 
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1900-ரைக்கு, ரிக்க யிவ்வெண்.ணூ ற்சொல்லிய தில் 
நாகவெட்டை சுயம்பெனல் 

மொழியிலும்ஈவ.ர த தினர் தாமணி 
முன்னுணர்ப திரெண்மருமோ தினார் 

பழியிலாபல னூலினில்மூலிகைப் 
பாரததுப்பார்த்.துப்பலனில்லை தள்ளினால் 

விழிகட்போலும்விளல்குுவைந்துனூ 
சதைக்குறிக்கிவிரும்புமெணூர தாய்ச் 

சுழிதன்ப்/பையொளிவெளிமேவிச் 
சுயம்பிவைசூக்ஷராகவெட்டாண்டையே, 19 

அண்டரண்டம் பிளக்கத்தக்£ச் சண்டமாருத 
செந்தூரமறிய 

வே-முடுகு-மடக்கு கலிச்தாழிசை 

, விண்டாண்டமிரண்டுமேபிஎச் தக்கினிய தாய்ச்சூரண 
மதிதனேய்களனைத்துமேட மக்கிரகங்களுமாரிடுஞ் 

சண்டமாருதச்செநர்தூ.ரர தனை யண்டர்சொற்றிருவள்ளுவன் 
தமிழினலுசையெண்ணூற்றன்மொழி சா£வுகண்டுணரும்படி 

மண்டலச் தனிற்பண்டி தரறி வலைசூ கமுங்கெக் இயம் 
வசனசுத்தியிற்ோறிவக்தபின் வட்டுகாகமிட்டோரிடை 

விண்டலஞ்செங்கற்றுளேமூலிகை மேவிடும் ரசல்கல்லினில் 
விட்டிடுமொருஜாமங் கூற்றன் குதும்பையின் ரசம்விட்டுமே 

* இரண்டுஞ்சாடிடுமூலிகை பிருவிட்டபையொருஜாமமும் 
வேகம் 2வகமது சன் மூலிகை யிஏண்டுசாரும்விட்டாட்டுமே.103 

கவசபரக மறிய, 

நாற்சீர் கலிக்தாமிசை, 

௮. ரசன்பட்டை தாணிக்காயின்?ரூட து 
மறிர்துமே கடுக்காயின் ௫ோடதும் 

விரசமாமிகவேடியித் தாட்பொடி. 

மம 2மந்தி நீர்ஜலம்விட்டுகாண் 
வரசமாகவைத் துவிடு மூனறுமாள் 

வைத்து மரு நாளரைமூன்றுகாள் ன 
சுரசமானசெம்முள்ளிச்சார் மூன்றுகாள் 

சூட்டிடுங்கதீர் சூரியன் வேகமே, 104 

ஈத்தம் பாவில் இந்த அடி இலபுரு இிகனில கமாக விலகிட 
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சூரிய னும்முகஞ்சூட்டிப் போடியெடுத் 

தூருகஙகா ஜலகுப்பிக்கொண்டிடுத் 

தேரிடும்வெள்ளைக்கல்லுமியாமறதுச் 

சேர்த்திடுங கடுக்காய இன்மோடதும் 

விரிடுக குக்கெக்கருவிட்டெனில் 

வேகமாமரை சலையிற்பூசியு 

மாரிடுங்குப்பி வாய்விட்டுமேலெல்லா ப 

மார்க்கமாயக் கவசங்சரரஞ்செய் டே. 705 . 

விட்டிடும்.ரவிதன் முகமேபட 
வெங்கு2மசரக.ர யுலர்ந்தேய நு 

விட்டிடும்பொடி த் கானேடு த்தாக்கிடு 

விந்தக்குப்பிவாய் பற்பக்கல்லாலடை 

யட்டிடும்மடை யம்மருர்தேயறி 
வதிதவுப்பு கடுக்காயின்றோடதுக 

கட்டிடுங் களிப்பாக்குங்குளவியின் 
கருதுக்கூண்டு மண்ணாவதறக2த, | 106 

இருப்புச்சட்டி யினிசருவேல்பிசி 

னினியபொன்மெருகும் வெல்லைக்கல் லுடன் 

குருச்சொல்.லுங்குக்குட மஞசளின்கரு 
கூறதாயறைத்தேவிடும்பின புகா. 

ணருபமாவது௦ வகனிசம்பள 

ட மதின் சசம்விட்டறை ததுப்பின்னாகையால் 

வருமேசுக்கான் மகழுஙகல்வெலலமும் 
வசனியொக்கவு மாட்டியறைத்தி.2ட. . 107 

அ௮றைத்திடுமதுபாகம்வருமெனி 

ல ரசன்றன்பிசி னாதுபோல்வரு 

முறைத்திடுங்குப்பி வாயுடைத்தாப்பிடு 

மூட்டிமெழுகான தாத் சீலைசய 
யுறைத் திடுமெனி மலாட்டி. லடுப்பில்வை 

யுடனே தாளி யதஇற்புதைகத் மி தவிடு 

புதைத் திடுமணல் நாலுவிறற்கடைப் 

போட்டுத்தாளியில மேற்குப்பிவைத் திட. (08 

எரிப்பு பாகமறிய 

வசனகுப்பியின் வாய்ஈமுகி2தமணல். 

மறையவு கழுகி தற்கா மனயாறலால் 

நிஜமதாகிடில்வாய்தெரியாமலும் 

ரின்றிளம்கனற கமல பாக்சை 
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யுசிதமாகுக் போக்கனேஜாமமு 
மூுதியாய்க் கமலாக்கினிச்சாமமும் 

விடி தமாகும் விலாரிவிர கினா 
லிருப திகொன்று விணைவிடாச்ஜாம? ம, 100 

ஜாமர்தன்கெடு வாகயெறிக் இடற் 
ஜாடீடு?ம காடாக்கனேயாய்கன ற் 

முமதமோ சறக்கதுபொங்இனாற் 
சயிலவான் குமரியதின்சா த்மும் 

நாமிந்தப்படிச் குப்பிவாய்க்கொத் இடு 
நாடிடவது மேற்சா தம்வை த்இடு 

வரமிர்தபடி வைத்திடவும்வெடி 
மாலினாற்கெர்தி பொட்டணம்சா லுமே. 710 

எரிப்பில் தேருங்குற்றத் இற்குச் செய்யவேண்டிய 
வுபாயமறிவது 

 நாதுபொட்டணமாகவெடு த்து 
நாளின மாக்குகுப்பி தன்னிலடைத்திடு 

தேலுமுன்பு சீலைசெய்தபாவளைச் 
செய்கையாயெரித் இடவுமேப தம் 

வாலுகைதன னடுப்பில்வை தீதெரியவு 
மாட்டுக்கீயிருபக்ெ தாரு ஜாமமுஞ்' 

சாலவுமெ ச்சரிக்கை யி தபபடி ப க 
தணலுமேவிபின் ஜாடி த்தெரிர் டே, 111 

தியுமாற்றிற் திறமிதுவேயறி 
மாயு 2மாவாலைவாலை ருதமு கெர் இட 

தாயுந் சந்தைத் தனிகாகமூன்றதும் 
.. பாயுமீமபிணி கோயிக்கெமன தா 

புபாயமாகவுடைத்துக் குப்பிதனை 
யோகோவிதொளி வாகிடுமீதெனல் 

நீயு மேமருகுபபி தனிலிடு 
சோமிவாலைப் பதமலார்3பாற்றுவாம். 119 

் ஜூ செந்தூரத்டுன் நிறமறிய 
சூட்டி னோக்கெர்இச் சூதசெந்தூரமுஞ் 

சோ தியான முழிக்கன் பூவானமாம் 
காட்டினோங்குரு நாதன ருளினால் 

... தாடுயேகெஈஇ செர்தாரமேயெடு 
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கூட்டிவிட்டக் குறைவக்ேேயெய் இடிற 
குண்டலிதன குரு பூசைத்தியானஞ்செய 

சாட்டிடுஞ்சறுவனோயக் கனுப்பானமே 
சண்டமாருதச செந் தூ. ரமாண்டையே. 119 

சண்டமாருதமாகிய தோர்வினைற் 
றந்சைதாயுர் கனி2பாகஞ்செய்கைபில் 

விண்டகோர்வினைவிட்ட குறையினால் 
ப விடு இரிகடு காகும்பவதுப்பி தூ 

ளண்டர்2கானருள ராஜன கத்திய 

ணை தால்ஞானவெட்டி மூவைக்துனூற 
சண்டுவாய்ந்துங் கலிதீர்த்திடாமலு 

. கர்மசாகர யோனிக்கிசைய2 த... ப [14 

் எண்டால் கலை ரம வாதந் தமர்வாயு முன்மம்ரூலை நீங்க வனுபரனமறிய 

வேறு-மடக்குச்காழிசை 

சுக்காகி யமிளகும்மி வை திப்பிலியுஞ்சமனாயச 

சுடருமனல்வெதுப்பிப்பொடி தூளாகவுஞ்செயது 

விக்கோடுநீமவரு தன் கடி. பணமிட்ட துசரியாய் 

விரவியதிற்றேன் விட்டுடன் மேலாகவு மத்தி 

மிக்கோடிவையொருமண்டல மிரு? வளைத.லுரவாய 
விடுவீரனுப்பான தீதுடன் வைக்கக்ஷயமணுகா 

தக்காதிவைவாதங்களுர் தமர்வாயவுடன் குனமர் 

தசையெண் சூலை தலைதானவலி சாரா இிடுமாண்டே. 115 

வசமாயொருபணமாமிடை ம௫ழ்வாய்வளமறிய 

வசனித்திடுக் இப்பிலியு மது ரஞசமல்களஞ்சு 

விசவாய்ப்பறங்கியுமாமது விவைமுக்களஞ்சதுவா 

மிருதன் மருக தன ற்றன்பத மிடித்துவடித்தூளாய 

நிசமேவிய2 தன் முன் விடு ிமிடச்தனில்மத்தி ் 

நிகராயிதுவுட்கொண்டீர் நிகழ்மண்டலக்தனிலு 

மசையா தனமிரு2வளையு மனுபோகமாயுணர்வீ 

ரடி தன் மயர்வலி?தாயதற கவிழ் தல்களுமுணர்வாம். 1106 

வயர்வலி முக்கல் க்ஷயங் குரல்கம்மல் நீங்குமெனல் 

வயர்கோய்வலிபிணியும்விடும் வயர்முக்கலும்விடுமாய் 

வளமாபணமெடுகீமருர் ததுவும்மிடைகுறையா 

துயர தனுபிலைசம்கிவை துவையும்.சசம்பிழியுஞ் ப 

சுகபத்துடன்பலனீ ர இற் றொடுவீர்மரு ர ததனை 
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சஷய2மதிலையிவைகூடியுர் சரணிதனிலுணர்வாற் 
தனிமண்டலமிருவேனையஞ் சாதித் இடலாகு 

மயமே?தாடிப்பயமேதிலை மார்தத்தொடுக்யமு 
ம£லுங்குரற்கம்மல்விடு மறிவார்பெரி3யோசே. 

உளமாந்தமூஷ்ணம் நீங்கவனுபானமறிய 

உளமாந்தழுமிளப்2பாட து களையுஞ்சோபவலியு 
முளவாய்விதுவஷ்ணங்களு மோடிவிடுமாகிற் 

ஜெள்ளுமவிடல்களெனிற் நின மாமிருபணமுர் 
திரிதன்கடுகது?2வாடெனிற் சேரும்வருகடி தான் 

மெள்ளாடிடும இிதப்பிணி வினைவிட்டிடும் காய்கள் 
விடுபட்டிடுங்கடற்புக்கிடும் விடுவிடு த இடும்குருவா 

லுள்ளாகிடுங்குருசுவாமியி னருளேயடிபணியு 
மணுகாதுனோயவிழ்்த.ங்களி லகத்சனைக்து இய. 

இரசகெந்தகுரு கருவெனல் 

ஒருபணகவிடையெனிற் பதமறிர்துள றிடுமுணர்வாய்க் 
கருவி.துவறியவ ரிமையவாருளெனுங்கரு த 
மிருவித . சகெந்தி யருட்குருபெருமைகண்டறியா 
௮ரிதரிதெலும்வினைப் பயனெனில்விலகிடும தியே. 

விலூடும்பிணிவினை யவிழ்த 2மயுணர்வினர்விளங்குங் 
கலக்கிடுஞ்சரஞ்சன்ளி யெரிவ துமு.றிவன ற்கரு துக் 
துலகிடுஜடம்வலு மெருகிடலவையெனுக்து லகும் 
ஈலமுடலதிரமு மு.இரமுமிருகிடும்ஈவிலே, ட 

சஞ்சிதகுறையால் தேரும்வினைகள் நீங்குமெனல் 
இலவினையொழிவனில் மது ரமுங்கரிச்சிட ற்சிதரும் 
பலவிதவினையனு பவமிடரணுகடொாபகை?3பாம் 
நிலவு தன்மொழிகலி மதிமலற்பொழிதமிழருளு 
முலகுதனியல்பவ ஜனனசஞ்சிதகுறையொழிவே, 

'ஜன்னிஜுஈரம் நீங்கு மெனல் 
வே.று-மடக்குத் தாழிசை 

துத் தஇி2?வருமுத்தா மணி2வருடன் 
சுத்தமானதோர் வாழைச்சாகதும் 

வுற்றமாதரிசீயாக்கும் பயிற்றன்வே 
குருவிவேர் மிளசரனையின்வே தம் 
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வித் துவாம்புளிமேற் ப. ரணித்தொடும் 
விசிதமாயெழு விதையறிர்தேயெடு 

பற்றில்லாவகை யும்மொருகாற்பலம் | 

பகர்வதுமிளகொன் பதசையதத, 123 

ஒன்ப துஞ்சமனொன்றுங்குறைவிலா 
ஈண் புசாம்பல் ஈலம்வெடி€ரகம் 

நின்புகாலு படிஜலநீர்விடு 
நேர்வைக்குக் சுக்குர் தும்பராட்டக 

மன புமேவுமதுபலககாலதா 
.  யின்பமாஞ்சரக் இதுவிருகூறது 

மெனபுமேயிடித் தேயிதுசெண்டையும் 

வெக்தணலிலிட்டுக் கொண்டிறக்கிமடே. [95 . 

இறக்கிடும்சுகசன்னி சுரம்விடு 

மெடுமேபச்சைப் பயரதின்பாகமாய்ச 
சிறக்கவுமிரு வேளைமூன்றுதினர் 

சதேலும்விட்டுசெலுத்திடும் பண்டிகா 
பார்க்கவுமனுபோ சமறிர் திடும் 

பாச்சிடுவிர்செர்தூ ரல்குறித் துனோய்ச 

சேர்க்கவும்பிணி தீவினையேகீடுஞ். 
செப்பினோம்சன்னிசோஷம் போமாண்டையே, 734 

சத் திவிக்கல் க்ஷயம் நீங்க வனுபானமகிய 

சத் இவிக்கலக்ஷயமும் விட்டேகடும் 

புத்தயொய்ப்பொடு தலையமுப்புடன் 

வெத்திதாயக்கல் லுர.ல தனிலிடி 
முதீதுப்போற்சலமோடியே பாயக் திடுஞ் 

சத்திலாபிழிர்தேவிடும் பாகமாய்க் 
குற்றமில்லாகோ2ராசனைக் குன்றிடைச் 

சித்தமேவிச செர்தாரமரிசிடை 
 மதிதிகாலையுமாலையுமூட்டிடே. 12௦ 

ஷரத்துபேசி வைத்தியஞ்செய்ய 

உடைத்துமேவியுணார் திடுமூன்றுகாட் 
டுறத்திடும்பிணிற்றுன்பமேயேகிடும் 

இறு தமிந்தகயாழகற்கந்தனிற் 
இலை சமேதுகெடிசு.ர சன்னி?போஞ் 

ச.ரத்துமேபண்டி தர்கள றிந்திடிற் 
தர்மமாயவிடங்கட்செலுக் திடு 

முறைத்திடுஞ்சத் இவிக்க லுமேப்பமு 
முடலைவிட்டுமொளித்திடுமாண்டையே, 196. 
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152 திருவள்ளுவ நாயனார். 

யோனிக்கேணியில் மாளும் படி. குருபரன் விதி சிரல் 

வாய்வுமேதசைப்பத் அஞ்சரீரமில் ' 
மாதிடுமூலவாயவு மகன் நிடுந 

தேயவுஞ்சுகவாட்கைப்பிணியிலா த் ' 
இிவினைமுன் னோர்செய்கையினா ல்விடூ 

மாய்வதோர்யோனிக்ே கணியளவினால் 
மாளவும்விதிவைக்தா ற்குருபசன் 

போயகட்போலும்பின தீதத் திரிவர்தான் 
பேசும்வாயவுகுகார்ககனுண்டையே,,  .... 19 

இணையே காவு உ: ஏர ௪ 

ம்க் சக்க ஸி 

மூலவக்கினிமீறி தா.துகட் டில் வாதே தேயோம் அப்பிங்கள 
மாறாமற்செய்யில் வி நீ அதுய்ய வ லுவாமெனல் 

வா ததேகவெயதறிமுப்பதில் ட ட்டது 
வாய்வுமீறிவழக்கப்படா மலுஞ்' 

சாதுவா ய்மூல வக்கினிமீ றிஞத் 
ரூதுகட்டிற்றணி வாதற்2றயோ 

மாதாமாதமப்பிங்ஙனமாறிடிற் 
சூதவிர் துதுய்யசடமாகடெற் 

பேதாபேதம்பெரியோரறிந்தனற் க 
பிறித.துயான் றிருவளளுவனாண்டையே, 7 )8 

1600-ரைப்பார் த்து இவ்வெண்ணார் பார்த்தமகத்துகள் 
கைவிடாரெனல் 

வள்ளுவனருளாயிசத்தைர் நூறு 
மாய்ந்துவெண்ணூர் மகத்துகள் கைவிடார் 

விள்ளவும்ஈவ சதி.தின சிந்தாமணி 
(2வககான்மறை யோர்கள் மகழந்தனம் 

சள்ளதாதுக்கருவி லமைப்பவர் 
சள்ளைசள்ளைஜடமா தி தீங்களு 

மெள்ளளவுமிரதச் சைலங்களு 
மில்லையில்லையிருவினைக்கூறேத. 7209 

சுத்திசெய்தசுடருப்புசே தாம் 
கொத இடுங்குமிக்கல்லினிற். நாள சாயப் 

பத்தில்லாதப்பலகையின் மீதினிற் 
| சத்துகாண்பிடி த்தேதேச த £ங்களாய் 

மத்துமேதூலிதங்களுமான தாற் 
பத்த.ரப்பிசைந் £தபிட த? தவிடுச 

௪ ச் தமெபலஞ்சப்பு விக த்மிதாடு | 
_ ரத்தினமாய்ப்பில்லைப் பா லும்ஈருக்கடே, 790 
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நவரத்தின வைத்திய சிந்தாமணி 194 

ஒண்ணரைப்பல * மசமதாகமெனி 
லூட்டிமேவிடுவீர்விடுபின்புகாண் 

பண்மையுப்புப்பலகைநடுமையும் 
பள்ளஞ்செய்துடன் பாகமதாகவுவ 

குண்ணுமா தக்குழிதனிலிப்பொடி. 
கூறிடுக்கதினவாயளவாகிலு 

முண்ணு?மன்் பொடியுப்பதுமூடி பின் 
னெண்ணுஞ்லைமண்ணேழதஞ் செய் திடே. 191 

மேலுமேபலகைமீ திலுப்பதை 
விருதாவினில்விடாமலெடுக் இடி. 

ருலகமாயிதிசோதாயியாடைகா 
ணுசுதமாகவுடன் £லைசெய் திடு 

விலக்கமாம்புவிமேதினிதன்னிலு 
துலக்கமாயொருதொர்தித்திரைந்துகாண 

கலக்கமில்லாக்கவசமேற்முக்கிடு 
மலுக்கொண்ணாத தின்மேற்பத்தெருவதே. (02 

உற்றுமேலெருபத்தெருபாகமா 
யுபாயமாகவுடன்செய்கைமேவிடி ற 

சத்துருக்கனல்வன் னியிட்டங்கனே 

சார்ர்தமாய்கவசங்கட்கருகினால் 
மித் துருவினாற்லைமணவெக் திடு 

மெத்தனவுமிவையனலாறிடுக 
குற்றமில்லாவசம,சாகழுஞ்சுக்கது 

மத் திடுங்குழிக்கல்லினி ச.நாளதே. 152 

குலைவலிதனுக்குத்தல் வாய்வுகுன்மம் ௮ திசாரமிரைச்சல் 
விக்கல் நீங் குமெனல் 

கலுவமாம திலிட்டுயிடி த௦ தடு 
கலசந்தன்னிற்கரு திடுயிப்பொடி 

வலுவதாம்வினைவயாவலியுப்பிச 
மாந்தம்வாயுவலிகுன் மமட்டம்போ 

மலுத்தடுமேயரோசியம்விக்கம்போ 
மதிசாரங்களும்வாய்வுகுன் மம்னிடுவ் 

குலைவலிதனுக்குக்த லும்போய்விடுக் 
குமுறிடுமிதைப்பேடுமாண்டைய. 194 

வெருகடி தன்ப்ரமாணமெடுத துடன் 
வீசிமேனுப்பானர்தேன்விட்ட இல் 

மறுபடிமயுத்இித்துவட்கொள்ளவும் 
வயரிறைப்புமதிகவிறைச்சற £பரக 

* ௮சமதாரகம்-ஒமம், 

40 
% 
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19-41 ் . திருவல்ளுவ நாயுனார 

... திருகு?மேவிடுகா துபிணிவிடுஞ் 
சீரும்கோய்கட்சிலக்கழிச்சல்விடு 

_மாறிடுமசா த தியமு2மகிடு 
மாறுதிங்களசாத் தியமேகுமே, ர 1180 

இீபனங்களில்லாமற்சடக்தினிற 
, ஹேகங்கிடுமூலவக்கிரகமீறிடுங் 
கயாபகங்கள னு இன 2மழுகாட் 

கா த்றிடுமருபத்தியமேழுகாட் 
சரபம் 2பாய்விடு த தார்புவி?யகிடுக் 

தாபகங்களாயலவணமேசெப்பிமீனாஞ் 
சோபதாபவாயாசங்களையதுல் 

கோபமேடிடுஙகுன்மமெட்டோடுமே, 96 

பஞ்சவக்ரகச் சூரணமறிய 

பஞ்சவர்கர கப்பாகமும்யானருட் 
டுஞ்சிடாஜாஇக்க ரயூங்கி 2 மும்புடன் 

தஞ்சயலவங்கப்ப 5 திரியேல் 
தானதுஞ்சமபாகமாயச்சுக்குடன் 

அஞ்ச மிடி ச்தாகும்ரசாயனம் 
வெஞ்சன கள வெருகடியேபதம் 

- குஞ்சர,த்தின் குண்டலிப தம்பணிந் ப 

தஞ்சன த. இற்றன விட்டும்மத் திச திடே. 18] 

சேத்தும சுரம் நீயி ேகம் கா ந்தியாமெனல் 

தாபசோபர் கலைவலிக சழமுஞ் 
சாபங்கம்மறசுரமறும்விட்டிடும் 

சோபஞ்சே தமம்புக்கிடுக் 
தேகங்காந்திதிவ்யர ததின மாகிடும் 

திபனா திசெழுத் திடுமக்கினி 
யாமைதன்் சுர மாண்மையமேகிடும் 

கேமமாமேழுகாளையிலும்விடும் 
நின்று மயிரு 2வளையமுன்பிரே. 1 89 

வேழு-கார்சர்முடுகு சந்தப்பா 
ச் 

பாருங்கெர் இ.ரசசெர்தூரக் களையே பாடுபட்டுபரிசோ தனைக் 

கூறுமேவியனுப்பான த திலிரவிர் சோடி கோடி ப்பிணியேஇடுர் 
தாறுமாறுவி தஞ்சாரிடாமலு3ம சாக் கமாமவிழ் தந்தாக்கடில் 

வேறுகூறுவி,5ம்£ர் க்ளிந் து விடாவேகஞ்சொல்மொழியைப்பா மே, 
4 ் ( ் ய் வ 1 ஸூ 
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நவரத்தின வைத்திய இந்தாமணி 1, 

கனகஹேம செளராஸஷ£தக் குளிகை 

எண்சா் மடக்குத்தாழிசை 

௧ன௧3 ஹ மசெளசரா 25 தக்குளி கை காண்கிலீர்ப்பசை தராபியுங 

காள்மேகர சகர தியமிளகு காலிவாய்வ அதம்வெண்காரமுந் 

நினுசதின் வகையுச் இப்பிலியுட ணு முசர்ததி டுவிீரினமாறதுக் 

தெளிவ தாகும்சமன் கூட் டிடுஞ்சரிதன்செய துயிர் மன றயைத்இர்த் திடீ 

ரினமதாகுங்களூமத்தன் சாருர மிட்டுவோர் தினமுமாட்டி டீ 

ரிவைதணாகுமருக் தான தில்மயன 2ம2ய?.த தாரு கனகுன்றிடை : 

தனமிதாகுமிவைமயனமிப்படியுஞ் சாகித் 2 தவிடிவிர்குளிகை கான் 

றனலெருக்தனிட2வருபட்டையு ௦ம் தட்டியெட்டுக்கொருசலமத. 

ச் 

யொழக்தன்னிற்றிருகடுகுமெண்பொடியஞ் சோத்துவைத்து விடுகுளி 

ியொயமாயிரு தன் 2வளையஞ்சதுகாள்கீயெடுக் ிடனுப்பர்னமிற் [ கையு 

றபாளவிக்கலொடுசுவாசகாசமதுஞு சன்னி 2தரஷ * ரமமலிஷிம். [யே. 

கயா இறைப்புகனலேப்பஞ் 2சட்பமதுஞ் சன்னி 2யவிடுவதற்சாக்ஷி 

பசாசு, ஏவல், முடக்கு, 16-ஞூலை குனமம் நாவரட்ச, 

சுரம், தந்தனோய் பிலிகை, தும்மல் 

மூ.துகுவலி நீங்குமெனல் 

எண்டா மடக்கு தாழி சை 

பசாசமொடுவலிகுன்மமெட்டும் பதினெட்டுசூலைபர5?தாடிடும் 
பமுவெதும்புமுதிக்2 தமுடக்கும்பவ பாவித்னபிணிபரரச்திடி.ல் 

நிசாசரப்பலிகையேவலோடுபகை கீர்ஜலிப்புமுகவா த.மனாய் 

நினை த்சபடிநாசிதும்மமலாடு நீட்டிடுவிர்புகைவத்தியும் 

மாசமாகிவிடல்காவரக்ஷியெனில் கரிமிரட்டி ஜு தர் த௦னாய 
ஈடுமுதுவலிகட்டீரும்வாய்வுகனல் காடி. மயாடி.விடிமாகலாற் 
கசாயமாவுதிை வகாட்டவோடும்வினை கரு தினாமபர/2யார்கண்டுதேர் 

கர்மகோய இதகருவியாலுமியற் காரணப்படி யுழு9 யுமே ... 749 

கஷயமும்வா கமொடுவாய்வுபித் தம னிற்ர்சபித்தியக் துடை தும்.லும 
சத்திகுன் மக்ஷயம்பாண்டு2சா கமயெணனிற் நவலைவலிபுஞ்செவிபடுவனு 
பயங்கிலியும்பவபூ தப்? தபடற் முமரைவிி க காயதும் 
பயத்துடனும்பலபலபிணிகட் பாகமாகவணு 2பாகமரயச் 
செயற்றன்றக்தைவிதிமாதுமையலொடு ௪. ண் தாடுபிணிகளுஞ் 
செலுத் இடுவீ ர்செள.சாக்ஷதக்குளி ன்று இ ஊடும் விஷம? காடிடுஞ் 

சுபமதிீதவினைகறுகிறுப்புமுதற் சூ ூமுூலமொடுகிருணியஞ் 
சுத்தகாசிகணலெறிவு சன்வயருஞ் சொல்லா? காடிவிடு மாண்டையே, 

இனி இ 
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தனகனகசெள ரரக்ஷதக் குளிகை 

தனகனகசெள.ராக்தக்குளிகை ஜாதிலிங்கரசமிளக துந் 
தருவிகெர்தியரி தாரமுங்கெளரி சம்பிரம தீதுடன்வெண்காரமும் 
வனமிசையெனிலும்சூச் தரசாபிவகை யெட்டுடன்சரிசமன தாய் 
வசன மாகும்விதம்வாககியோரிடையும் வளமதாகவொருமித் துமே 
மன துகஈதுசெளரிய£ர் தன்மூலிரசம் வாங்கியோர் இன மத்தித்தடில் 
மைபதம்வருதளுர்தின்பாகமிடை வவுருட்டிப் ரமா ணமு 
மினமதற்குசிகரிடைகட்பாகமது வேருகூறிவிளம்பாதலும் 
வெகுவிதக்குலிகைகிழலுலாக்இவிட வினயத ற்குவிடுமவுழ்தமே,744 

அனுபானமகிய 

தேன தனிலொருகுளிசையிட்டுயிழைசேரச் மத் தசெய்சைவினையெனி 
நீருமேபிணிசட்டேகம்விட்டு திகசைத்தோடிடுஞ்சுரமுந்தோடம்போம் 
வாணிபங்கடுளாருவா தபித்தக்ஷய மாந்தத்தோடம்விடுஞ்சன்னியும் 
வயர்வலியுமதிசா.ரமர்தமொடு மாறியேகவிடூமா தலாற் 
கானல்மூலச்சுடர்காவ.ரகழியொடு கார் இநீ சருவி?யாடிடுல் 
காதமோடிகடற்பேதமாகிவிடற் காணும்பண்டி தர்களாவதால் 
மோனமாகிவிடற்காலைமாலையொடு முறைபயெனுங்கதிர்தன்றெரிசன 
மூல 2மாடிஜடமா திதங்களு?ே முன்பின்னாகலிடலுண்மையே, 7145 

- சூடற்றனாகய சேத்மநாடி. குண்டுகுண்டென வகிர்ந் இடல் 
நீங்குமெனல். பத்தியபாகமதிய 

பத்தியம்பகர்வீர்மோருஞ்சாதமுறை பறிகறிவுறுபத்தியம் 
பாச்சினுலும்வினைபற்பமாகிவிடற் பாகமர்கயிடுப்பயரிடைச் 
சித் தியாகுமிவைசாஜராஜர்புகட்டேச. ரஜர்களு மகிழ்க இடி.ற் 
ழேகமானஜடமாவதறகுளவருஞ் 2௪ ற்றுமங்கடொண்ணூற்ரு௮ுபோம் 
வித்தையாகுமிவைக்குளிகைவேகமத வேறுகூறுபிணியேஇிடு 
மேதினிதனிலும்பண்டி தர்கட்செயல் மெய்யுபொய்யுமறிர் துண்பதாற் 
குற்றமேதுவிலை "சத்மகாடிசை குண்டுகுண்டெனவ தரர் இடிற் 
கூற்றனாகுமவினையசாச்தியமாமெனிலுக் கூறுங்கூ.றுங்குணவசனமே, 

பிரகாச சூதரசக்குளிகை 
பூர்வமுப்பிலும்பிரகாசசூதரசம் பூ தலக்தனிலுமெய் திடி.ற் 
ப சபல்லியங்கிலிகஜா தஇி2பதமெனும் பேரறிந்துசரக்கெய் இடில் 
.வாருகெக் இடி. வேலிநாபியது மாவிலிங்கமொடுபா இரி 
வாய்விள.ங்கமிலவங்கமமலமிவை வங்கபத் திரியும்ரோணிகஞ் 
சீர் தன றிப்பிலரியூலகாகேசு.ரர் திரிபலா இஇரிகடுக அக் 
தேய்வுமாகிடுதற்ராம்புபற்பமிடை 3 சருமேபணமுஞ்செய்கையாய 
மாஅலோகநீரகாந்தபறபமொடு வஸ்துசம்கனிடப ற்பமும 
வசிகச,ச்தினொளிவப்ரகங்கள இன் வாலைசெர்.தா.ரமதாண்டையே, 141 
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சவரத்தின வைத்திய சிந்தாமனி... 187 
வதன் சசமுங்கெர் தகத்தினிலு மாறிடும்வகைகட்சமன த ரய் 

வசைகளுக்குமினியீசெட்டுவினிய ம. ரவேலமதுங்கூட்டியு 

மோலமாமிதனையோர் தின தீதிலுட னூட்டியேகலுவமாட்டிடு 
மோகோமத்திமெழுகாணதேமயன முண்மையாம்பயரின்பாகமாயக் 

எலைதன்றின மும்சவிமுக,் திலிரு காலைதன்னிலொருகுளிகைடாம் 

எட்டிடுவீர்பிணியாளர்க்கெய் இட லுங்கனகமாக்குளிகையூட்டிடுஞ் 

சோலைமாமயிதறம்னாசை கூவு தனுற்கு கஜன்னிகடேலேகுமார 

சகத்தினாறசுக 2சாபதாபஜுர தோடம்விட்டுகடற்புக்குமே, 1 48 

பழயசுரம் யீலை காசம் குளிர் நளிர் நிறுகுமெனல் 

புககடுமொரு கன் குளிகைமேலுமினி புகல்விற்ெெறன தனித்பூட்டிடும் 
புதமையாய்க்ஷயமுமீளைகாசியொடு பாருமற்சூடதும்பொறியதாம் 

பக்குவக்கசளனிறபழப தாரஜுமம் ப துகி 2யாடியதும்பட்டிடும் 
பாதனாப்களெனிற்.நாரவோடிவிடற் பத்தியல்கறிகுநீரிடும் 
வக்செகங்கட்கெடுமூன்றுகாடனிலறு மாறிடுக்குளிர்கணளிர்கட்போம் 
வசகரமெனிலுங்காலைமாலையிது வசனியுங்குளிகைவைத்திடு 

மக்சிரசக்களெனுமவுழ்தமாமதனி லட்டியில்லாதவைபிட்டிடு 
மசனிலொன்றுமணிமா த் இரைவிடுவீ சாண்டெயன்குருவறிர் திடே. 

சுதம்சராணி மூலம் பேதி ஜந்றி க்ஷயகாச முக்கல் 
விக்கல் நீங்குமெனல் 

வேர்நீர்தன்னிலொருகுளிகைத்தாக்கிவிட வினைக?ளாடி.விடுமா தலால் 
விக்கல்கக்கலொடுமாக் தவாய்வுகனல் வேகமாகுஞ்ச்ஷயம்பிறமியம் 
வெந்நீர் தன்னிற்சுசஜந்கிகாசமொடு வெட்கைமுக்கலெனில்மூர்சையும் 
வெகுவிதப்பிணிகளஞ்சுகாடதனில் விடுபட்டேகிவிடு?மேயறி 
சன்னிசூ சகமுயுசொணிகமூலமொடு கனலினாலதிதபே தியுங் 

| காலைமாலை இனம்்வேளை தன்னி லு?ம கரு திடுமவிழ் தங்குளிகைடா 
றுன்னிதஜ்ஜடல?மாகோகோய்கண்விடுமொன்றொடொன்றுவசடில்லை 
னுண்மையுண்மைகெடிபத்தியவருச லுறுதிவைத்தவீழ்தமுண்பதே 

பஞ்சபாண வமுர்த சரக்குளிகையஅிப 

பஞ்ச பூ தமிவையஞ்சுலோகமிவை சஞ்சிதமெனி லுங்குளிகைடா 

னஞ்சமுர்தமிதுவேகுறு த்துகவ சித்தர்பண்போர்களுறைத்த 
ரஞசுபாணமுறையோவ தீ தகவி யாரறிதுமி2ழா தின 
ரலெ?மவுகடற்புவிதன் மாகிடர்க ளாரறிந்து கறைமயறினார் 
வஞ்சமேதுகுருபஞ்சபாணரச வாத3மேதுகருவாளிக 
ஈஞ்சுவாசோஜெகமா திதங்கடனி லவாகடன் பெருமையறிவ?சா 

அஞ்சொணா தமன தஞ்சொணாதுவழிமிஞ்சொணாதுவறைகண்டன 
சழினை தன் னிடைபின்ன மு த்சூத சசஞ்சொர்க்கவாசலறிந் கடைவசே ் 
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வேறு-வண்ணகிருத்தம் 

வேதசுயசெம்புவயமாமது விளங்கும் 
- வெண்கலறஜிதமொடுநகாகமிவையஞ்சும் 

பேதமிலாமூசையிலுமேபலமறைகா 
ணிவையருகுமசரிதனயங்கொண்மட ராவி 

போதமெனிலுசமேபுகழடவதகாகிற 
பின்பதுமேசரியிடைகன்கெக் திதனைக்கூட்டி 

தாதுவலுகையான சசஞ்சாரதுகொண்டுட்டி ௪ 

சாதித்திடுமேதவியாஜாடித் திருநாளே. 1.1) 

ஜாடிமெழுகாமெனிலுக்தான தனைக்சொண்டு 
சாருங்குகைமீ திலிடுகானமேலோடுமூடி. 

யூடிகவசல்களொடுமண்சீலைய/மேழு 
வோகோரவிகாலைகனல்வாலைகதுிரவைத்தும் 

பாடியெடு£மபிக2மபிடமுமாறிகுகைபாரு 
பாச்சிடுவீர்க லுவம்பாகமதுசேர்தா 

தாடிடுவீர்நாபிரசகெர்தி திப்பிலியும் 
நன்மிளகுமேசரிசஈவிலும்பொடிசெய்தே, 741 

அஞ்சுவகையுஞ்சரித னைகளஞ்சிடையு 
மதிதகிம்பழத்தின. ரச மவைதனிலுமாட்டி 

மிஞ்சிடாமலுமொருதன்ஜாமபைஜாடி 
மேலும்வழிதேேதேகடலைமிகவ தும்பிரமாணம் 

. வஞ்சகமில்லாக்குளிகை மதிகனிலுலர்த்இி 
வாதபித்தசேச்மகரமாமதற்குளாகி 

லிஞ்சிசு சந் தனிலினியமருர்தாட்டி 
யிரவிம திமவனையிருகாளி ற் சுரம்போமம, 131] 

வாதபித்த சேத்மதோஷ் ஜுரம் சூதகவாய்வு 

'ந்ங்குமெனல் 

தோஷஜு ரஜன் னிகுளிர் சூதகத்தின் வாய்வுக் 
தொட்டவுடன் குளிகையிவை கெட்டலரியகம் 

பாசமிருக்ேேவிடமும்பாமு பெரும்பாமு 
பார்த துயிடுயிஞ்சிமுலைப் பாலதுவகூட்டி 

பூதணமகாகுஞ்சடம்பொரியும் வினைநீராய்ப் 
பூட்டி விடு2ம இரிகாட் காட்டிலதுவேகும் 

வாழ்புபியும்பத் இயமிலா வருதலிச்சாபத் திய 
மறுபததிய கா தீதிடுவிர்வகைசொ ல்வமாண்டே, ப 130 
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நவரத்தின வைத்திய சிந்தாமணி 1௦0 

ரச பஞ்சாவமுர்த ரசக்குளிகை யறிய 

வேறு முடுகு காற்€ர் தாழிசை. 

சபஞ்சாவமுர் தக்குளிகையுமருவு ஈவ௫ித்தர்கமல த் தாளினை 

எசர்தகாலைமலரடிதொழு துசற்குவின் வாமிவாலைபதமேவியா 

ஜிசைந்தகெர்தரசராபிஇப்பிலியு மினிய?தாரிடையுஞ்சா திக்கா 

பசுவசூதசமிடையஞ்சுமர்தயிடை யாகுமென்குருவேயருள்வீ2. 160 

வேறு எண்சீர்தாழிசை. 

அ ?தகெர் தியுமேயஞ்சுவிராகனிடை யான இப்பிலிவிரெட்ட தா 
மதனைசு த்தியடவாய்க்கரு இ யழகானகல்லதனிலாட்டிடும் 

விதிதகைசிறுகரைவேர்சமூல ேேவிஜாடிவருமேபசம் | 

ெற்றிலையின்ரசமாவ தன்வகைகள் விட்டிடுமொரு தன்ஜாமழும் 

நிதியதோர்வகைகட்ஜாமமாட்டி விடு நேர்தேனிஞ்சுரசமவ்விதம் 

ரீநினைத்தபடிகடலைதன்னியல்பு கோமைதன் நிழலின் முகம்பட 

விதிபிலங்குமிவை குளிகையாரினபின் னேயெடுத்.து சிமிளடைத்திடு 

வேகவேசமிது காபஜன்னிக்கிடு மேலு ணர்கள்விதித்தனர்கசள. 191 

கணமா ந்தம், விக்கல், முக்கல், வாயவு, 
குன்மம் நீங்குமெனல் 

- ரீழலுணர்திதிமணிகுளிகையொன் ௮ுயெடு நிகழுமிஞ்சியுட்சசமில் 

ரேமிமேவிடுவீர்ஜன்னிரோஷஜு.ரம் நிலையைவிட்டுகடற்புக்கிடு [ தான். 

மழலுஞ்சுக்கதுவுக்கியாழமாமதனில் வைத்திடு£மாரு தன்குளிகை 

மாரியோடிவிடுங்காலைமாலையிட வாய்விட்டேங்கிவிழமஞ்சுகாட் 

சழலுமேவயிர் சன்வலியுமே௫டுதல் வாய்கீர்குன் மமதுவாங்கிடு 
மாந்தமுங்கணமும்விக்கல்கக்கலசை வாய்வும்வா தம.துமாறிடும் 
விழல தாவிடும்வக்ரஜன்னியொடு விஷ௫.ரங்கண்மு தல்விடுபடும் 

வினைகளே துபிணிகோய்கே துகுறை வேக?மேதுகவ லொடுமம, 158 

சூசிகாபாண வாலைரச மெழுகுவிய 

வாஓயின் சசஞ்சூசிகாபரணம் வசனமேவிவளசாதலால் 

லாழுமேபுவிபிலிம்குலீசமது வாக்கிடுவிர்ப்பலமாமெனிற 

பாலயான துவும்பலபலென் று இரும் பகருவிர்கலுவம்பண்மையாய்ப். 
பாரினிலரவ தந தமில்வருதற் பசுமையான விடமபாகமாய்க் 

லனாகுமாககாலன் றன்விஷமுங சண்டுமாக் சனஞ்௰ச ய்கலுவமிற் 
சால்கன்னொருகாட்ஜாடியுமயினம் கண்டு மேமயிற்றன் பிச்சினால் 
வேல் ய துவெகுகாளுமே துவிட (2மவும்வெள்ளை ய தூவாதஇிடும் னு 

வேகுவி தப்பிணிகளோடுமி தனில் விகா சஜன்னிவெளியாகுமே, 150 
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100. . . திருவள்ளுவ நாயனார் 

இம்மெழுகை வொளியாமற் சொன்னதெனல் 

வெளியானபிச்சுவிடுமறத்தனமதுபின் மேலுமாமயிலின்காலதும் 
வின்னமில்லாமயிற்குப்பிதன்னிலிடு வெண்ணையான சசமையதை 
பழிகளே துமயிலல் தியாமகனிற் பரணிமேற்பிரடைபோட்டிடு 
பகருவீிசொருதன் திம்கணெற்ப அுவிற் பாச்சியேவிடுவீர்ப்பாகமாந் 
தொழிலு ?மவிடும்வாலைகுண்டலிதன் சோநிமானகமலங்களிற் 
சோடசம்பதினாற்பா தபங்கயமுந் தொழுதுமேது தியுஞ்சொற்ே காணா 
மோழியதாடுவிடும்பூசைசேமமது முண்மையாகவறுசுவையட [யே, 
னு திவைததுரசவாலைவெைண்ணை ஒளியாமற்சொன்னோமிதுவுண்மை 

ஜ.ந்நிகள், குமரகண்டன், வயர்குத்தல், குன்மம், குடல் 
வாதம், நாவரட்சி, பழுவஷ். தாளிசுவு நீங்குமெனல் 

காபஜன்னிசுகஜன்னியோடுவகைதாக் தரீகமும்ப்7தாபமுஞ் 
ஜன்னி? தாஷஜு.ரபித்தவிகாரமொடு தாட்பிடி த் துவிடுஈ்ே தாஷமுப் 
கோபியானமபிகாதஜன்னிஜுச குமாகண்டவலிராற்சையுங் 
குத்தலும்வயா தன்வலியுமேபிணிகட் குன்மசூலைக்குடல்வா தழும் 
கேமமாகிவிடற்றமரகத்்தினொடு நீடுலாவியதன்இிருணியும் 
நிவிறிசம்குஞ்சயகாசமீளையதம் கெஞ்சடைப்புச்குரல்கம்மலும் 
கோபமானகளைசோகை தன்விலமுஞ் சூடதா லம்வெளிாசூரிகஞ் 
'சுத்தமானரசவண்ணைஷட்டி விடுஞ் சூ௫ொபரணஞ்சொன்னோமே. 

வேறு கழிநெடில் விரு,க் தமம் 

திரிதோஷமெனிற்ஜன்னி சுரபார்வையுடவே தப்பும் 
ஜடலமதனிடாகளெனில் காவ தும்வ கழி 

௮ றிவதொருகுளிர்களிராம் பொழியுஞ்சலம துநீர் 
௮ச.திகரங்காலும்கடை மசைதற்ருரெப்பும் 

மு.றியும்பழுவஸ் தியொடு முப்பத் துெண்டு 
முடுகுமிசை தாளிகவு கடுகடுப்பதெனிலுக 

கடுகவிடுமிசுவுசுழற் இருப்புக்கன லு&் ன 
_ 'கண்காணா?2தாடிவிடும் கரு தனோமிதாண்டே. 102 

விழிசுழியின்பாரவையெனில் மமயயதுமடங்கும் 
வெதுப்புங்கனல்்வேகமிவை விட்டுவிடும்பாரு 

வழியுமதுகாவில்ரச மரண ஜடபோலாம் ப 
ப சிகரமுர்தப்பிகளை வாங்கிவிடுமா௫ 
லழிவுகெடசரீரமது வசதியணலதித 

வசா.த்தியமெனிலொன்றுரசவெண்ணையருள்வீசாய்க் 
கழியுஞ்சடகமனில் விச தல்கண்டறியசொல் லுஙு 

கா ஓும்பெருவிர விலெனுஞ் சத இரமி வைசெய்யே, . 10௦ 
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நவரத்தீன வைத்திய சிந்தாமணி 101 

செய் துவிடுஞ்சத்தரமய மூசியதுநாலுஞ் | 

சீர்டெறவுஞ்சூசி காபரணமிடகத் திடமாம் 

பெய் அவிடுமாசியினி னாலேயெடுமயன ன ரூ 

மிடுமேசத்திரவாயில் ரசவெண்ணையமைபபாசசசு 

வய துவறிந்தேயவிழ் த மசி கனிலோட்டி 
மயனமிடுசரீ ர மதீங்களு?மபூசு 

கைதங்கனற்சொரியுமுடற்“ காயமதுவனலாக 

காலவிஷங்காலி கனிற கண்டிடும்பண்டி.க,. 764 , 

பத்திய பாகமறிய 
ர ॥ 

பாதா திஜெனங்களொடு ப.ரவிடுமேயன றறான் 
பார்க்கவினைகோய்கள து பட்டுவிடுமாகன் 

பூதா திகட்கணற்பறியும் புணலுஞ்சடற்போலாம் | 
போய்விடிலப்பிசாணன்வரும் புதுமையதைப்பார் 7 

- வேதமறையோர்களுளை யோதுவார்களனர்தம் 
விட்டுவிடுமேவினைகட் கொட்டிஈ? தளாகிற 

சாதா.ரணமாூடுதற்சரீ.ர மனல்வீசுக் 
த்யிருடனே சாதங் கொடிமுசர் இரியுக்தாக்ே, 109 

துயயம் திச்சக்களையங் கஇறுதமொடுகச்சூற் 
றுரி தமிடுவுப்புடனே புகலைபுளிதுலவாம் 

பய்யவினையோடும்ப இம்காதம் பயந் இிடுமே 
பகருமேசசவெண்ணைவிடப் பலவினைகசேேகு 

மெயயிதுகண்டருளும் வெகுபதகோய்கள் 
. வெகுபுதுமையவிழ்தமிது விட்டுவிடுஞ்சன்னி 

கைபதமதா.ரறிவர் கருவிலமைப்பதுகாண் 
கண்டேனகத்தீசனருட் காக்ஷிகலி தீர்க தேத. 100 

மூகப்பேதிச் சூரணமறிய 

வி2ர £சனமகர்க்குமுசர் பேதிரூரணஙகாண் 
மிகுத்தவவிம் தமிதனை விசிதமுறைகளு 

மசோசனமதற்குவரு வாளபருப்பாகு 
மந் தயிடையாதற்கடுக்கா யெனிலுக்தோடாஞ் 

சிரசோசனமிரண்டுவிதஞ் சரிசமன தாகிற் 
சேருமேவகைக்கொருதன் விசாகனிடைபத்து 

புரோசுனமதாஇவிடுஞ் சீலைகிளிகட்டி 
பின்பறிநீகள்ளிமரந் தன்னையேதுளை தேத. (01 

சுர ச்சிமினிற் பதனஞ்செய்ய வேண்டுமெனல் 

துளை த் இிமருக் இட்டுவழிற் ூளை தனைசரூட்டி 
சலைகிழித்தேவிடுமன் சுற்றிவிடு?ம.மு 

51 
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119 . .. திருவள்ளுவ. நாயனார். . 

மளைதீதுவொருமண்டல மவ்விசமதுசென்றாக்கா. . 
லக தசெடுவானது பின்னந்தமை வாக்க 

புளை ததுவிகன்னிலிவைப் புன ற்சுவரப்பாரு 
பொடி தீதுசுைச்சிமிளிலிவைப் புக்கவுமடைத் 

வளை தீதுவிடுமேபதன மாகவஞ்செலுத்தி 
வயிரவர்தன் பூசைதனில் வைத்துவிடுவிரே. 

, வேண்டியபேராகுமெனிலே வினைகப்.சூழு 
். மெயயுடலின்கார்தலினால் மீறிடுமேவாய்வுந 

தூண்டிவிடும்விசாசனமென் ரோதுமுகர்பே தி 
சூரணமெடுத்துயிரு நாசிவழி3யேத்து 

- காண்டிபமிதற்குகிகர் காணீ2சாவோரம்பு ட 
கருகிடு?மவா ப்வுபிரிக் தேர்டிடுஞ்சலிப்பும் 

பூண்டுவிடும்கா& யி.,வேளைமுக?ேத்தும் 

பொங்கிஜலர்தக்கிவிடா புனற்சொறிவதாமே, 

அக்கிரகப்ரகாசமாத்திரை 

௮ இதவி?ரோசனமெனிலு மக்கிரகப்.ரகாச 
._. மளவிடவுமிவைக்கு நிகர்வஸ் துவ துமில்லை 

'விதிதபசைநாபிலம் வரளபருப்பிடைதா 
னிவையதிதசுத்தியினி லிட்டுப்பதமாக்கஇ 

லெதிதஜாதிக்காயிருதன் பலமெடுவினாக . 
வெண்காவுளளிதிரிபலமும் வேண்டிடுவீர்கா ணுந் 

ததிதசி.றுக்கீை ரச நீரதுவுக்தாக்கிச் 
ட சாடியிருமிகாலு ஜாமமதுவேன் ற. 

1060 

100 

11) 

கைகால் சுரப்பு வீக்கம் முடக்கு இருகஇிருப்பு குத்தல் 
வாயவு நீங்குமெனல் 

இசண்டுசதுூ£ஜாமபரி யக் தாரமயினமாட்டி 

குரைவிலையிம்மெழுகு ப்ரமாணமதுகுன் றி 
குளிகையெனிழ்செய்து ௧ இர்முகம்படவுலர்த்தி 

க.ரவிடுயாருகுளிகையெடு கதலிப்பழக்கன்னிற் 
கண்டிடிலுமனுபவமுவ் கழியுமதுபேதிச் 

சுரவும்வயர்காலுல்க.॥ மேதுடி த் தீல்வீல்குஞ் 
[அ ப 9 ௪ ஓ _ ் சொருபசெருப்படையும் பசுமஞ்சட்கடுக்காயே, 

எய் தும்விரை வாகடியிடிச்தே பசு தீனழுறி ் 
ச யிட்டிடுமபிசைர் துவடி யிர் நீரிவைைவாம்ெ 

வெயதுமோருகுளிகையிடு வீசோசனமாம்பேதி 

மிவையுமெழுகதுவருதற் பதமதிலும்வமித்து 

111 

வெடி யவுமுன் கடிகையினில் மிகவுமருக் இடீ ர்கானா 
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நவரத்தின வைத்திய இந்தாமணி 169 

கொய் திடும்பிடிப்புடன் முடச்குங்கிருகிருப்புங 

குத்தலொடுவாய்வுகடுப் ப துவும்விடுமாகில் 

மெய் தும்கன விக்கந்தடி ப ப துவும்விடுமாகில் 

வேகமச 1 ணமுமெனி ல் விடுபடுமேயாண்டே ். 119 

வீங்கு தலாய்வயருடலுமூர்த்தி தடி.த்திடலால் 

வ இனைகண்மிகவ தகமமெய வெதுப்புமாகில் ' 

- வாங்இடுங்கா லுங்கலங் வற்பிவிடும்விக்க 
ப 

மாறிவிடுமேகனலும்வாய்வ தும் போமனத்போம் 

பாங்குடையவிரோசன மூ குளிகையிலையாதற் 

பத்தியம்பசுமோருடனே பாலித இடுவி.ராயத் 

தேத்கு தலாய்னோய்கள துக் இருமஞ்சுநாளிற் 

செதிரும்பினியலைகடலிற பிகைத்துவிடும்பாரே. 118 

தாபசுந்தோடம்விடு 'மேகுடி நீர்கேளுந் 

தாகம்விடு 2மகொடியால் விழு துமுளை தீதுளிரும் 

பாகபதமாகும் பலஞ்ச துவினாகா ன க 

பக்குவமதாய்கருக்கி யொரு தன்னெனமாக .. , 

யேகவிதமாயிரு தனாழி ஜலமூட்டி ன ரர 

யுணர்விரெட்டுக்கொருபகமா மூட்டியனலாலு. ன கி 

மாவதும்நீர்ச்சுவருமடிக் கடிகுடி கீரூட்டு 

மாண்டேயகத்தச ரருளாலகக்இடீசே. : 114 

குடிசிருக்குடி நீ ர்விடும் குபகுபென வாய்நீற | 

கும்பஸ்தளமாய்ச்சொரிதற் கொடியகவ ற்?ருஓம் 

கடுகவரக்ஷியும்விடு தல் நாவிற்சலம்பொழிதற் 

கணல இதசுரம்விடுதற கருதிடுவீரசாத்தியம் 

விடுவதுவுஈதாபசு.ர சதாடமதும்2பாச்ச 

வெகுவிதமதாகதிரி ே தாட்டம்விடலாசகற 

றடுமாதவ.ராதுகுடி 8.ர துவினா2ல | 

( தாபம்விடுஞ்சோபம்விடுர் திர ணிதனி லாண்டே 11115 

வக ரமதாகுங்குடி நீருணச£ரமு 

மாறிவிடசீந் திற்கொடி. துளசியுன்னாரி 

மசியு* முத்தக்காசு விலாமிச்சது 2வர்க்கொம்பு 

மதத] மலைத்தாககியதும் மவர்க்கையஞ்சமனா 

பிசையுமிவைத்? தாடாது கெருக்கியொருயெனமி 

லிரண்டுபடிகீர்விடுத லெட்டுக்கொருபாகந் 

தசனையிலாதெரியுஞ்சல நீருஞ்சுவரிடுமாயத் 

தாபம்விடும்வசீகரமுற காகம்விடுமாண்டே, . 116 
, அவா ழறிகளைள்க. மலரக : 

*முத்தச்சாசு - கோரைக்கிழங்கு, ' | மலைதாக்க - பங்கம்பாளை, 
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161 திருவள்ளுவ நாயஞர். 

மதலைமுதற் 12-வய.து வரைக்கும் புருஷரா்களுக்கும் 

கா&லையெனில்மாலையொடு சசசெக்தூரம்பயாகாண் 
கரு திவிடுங்குறிரீர இற் காணிரு2வளை 

வாலையபிராமிமலர் பணியப்பிணியாளர் 
வந்தனையேகும்மடிக் தேமலையிறபுக்கும். 

பாலைசிறுமதளை பனி2ரண்டுவயதுக்கும் 
பாச்சிவிடுமேபுருஷர் பரத்தைய்ருங கூட்டுஞ் 

சேலையடுத்தும்மடவார் ஸ்ரீகளுக்குமருள்வீர் 
செ.திரிவிடுந் தாபசுரர் தேங்கு தலுமாமே. [717] 

போதகசிந்தாமணிக்குளிகை 

போதகர் தாமணிதன் குளிகயைருட்செயயப் 
புகழும்கிருவிஷமும் சசகாபியரிகாரம் 

.. நீதகையிக்கெிகமொடு கெந்தியும்வெண்காரம் : 

கேமியுமக்கிர ர்கா்.ர முமா டு பிரு விகடுக்காய
ும் 

சா தமேனுக்தாணியொடு கெல்லிப்பருப்பெனிலும் 
நன்மிளகு இப்பிலிவோக் கொம்புப இனைந்தும் 

வேசவிதமோசரிதன் மேவிடுங்களஞ்சு 

" வேருமருக இிவைகவிடவு மி ல்லையருளாண்32ட. 118 

களஞ்செடுவகைக்கு ப இினைக்துங்கனசுத்இக் 

காண்கிலீற்கருத்தறியக் கைபதமதாக 
யிளைஞ்சுயிளையாதெடு வி.தற்குசமனாக 

யினக்தெரிவாளத்தினிடச் சுத்இிபில£தம் 

வாள த் இன்பருப்பாகுமெனில் முன்மருக்துக்கிடையாய் 
வசனித் திடுங்கலவமதில் மாத்தனமதாக 

பளயபடிசெய்தருபப்தொருகாள் விடாகாட்டிப் 
பாகமெதுவாயமெழுகு பார்த். துவ ழிச்திடீே, 770 

வழித் திடுமிவ்விதமெழுகு ப.த,த்தில்வரும்போது 

வளமெனிலுச் தாம்பரபற்பம் வாங்குங்களஞ்சொன்று 

வழித் திடுமெழுககனை வழித்துகுன் நியதுபோல் 
ம தியதுபோய்ரவிமுகம் வைத்துலரயெடுத்து 

குளித் துவிடுமவைகுளிகை சிமிள தனிற்முக்கி 
குமசகுருசசஹண பாவயவென 2 இயான 

மொளித்துவிடா தாழுதுபணி யெடுக்கம்கெற்பதங்கி 

 தொடுக்கிடுமூவஞ்சரா சளொருமைப்படுமாண்டே, . 780 
ம் 
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நவரத்தின வைத்திய சிந்தாமணி | 163. 

நெற்பதுங்கு தளிலிலகுங் குளிகைசசுடரமவகம் 
நீங்கிவிடும்பபச்சுரையின் னிகழுஞ்சிம் ழ்வை த் துக் 

கற்போன்றிடற்கடகமணி வயிறமதுபோலாக 
கதிரிடுர்தோடா இசுரங் கண்காணா? தாடும் 

விற்போன்றிடல்வீரமணி விதியைவிடவினைகோய 

வீறிட்டிடுஞ்சன்னியும் விகாரமதுபோகும் 

சொற்பிரளிச்சொல்லவில்லை சூக்ஷமின் லூற்சத்தியஞ் 
சுகா$ீ53பாதக சிர்தாமணியைப்புகல்வாம். '[6 £ 

-இதற்க னுபானங்கண்டு வலவிழ்தமளிக்கா தவர்களுக்கு 
எச்சாகுமெனல் 

ப வேறு விருத்தம் 

அ௮ச்சிதற்குவனுபானமறிஈதவிழ் ௧௨ கொடுக்கறியா தமைத்தபேர்க்கு 

ளேச்சிதற்குமலைவலஞ்சென் றுழன்றலைக்து2?சசசும்மபாயிசந்தும்பிச 

கச்சமற்றுக்குலமழிர் துகுவலயமெல்லாக் இறிந்துருக்காணாமல் [சைக் 

சீச்சர்களாயு தித் துவுவரானை யெனுங்கல்லறிக் துகிலையாராண்டே. 182 

ஜன்னி சாத்தியவசாத்தியஜுஈரம் நிங்குமெனல் 

- தொடுத்துவிடு மனுபான&ஈ 
துளசிரசத்திலிடவுக் ?தாடமேகு 

மடு தீதுவிடுங்குளிர்களிரும் ம வகமென் 
ச்சு. ரமனைத்தும் விடுபட்டேபோக் 

தடுக். அவிடுஞ்சன்னிக ளசாத்தியம் 
ன விடுஞ்சாத் தியமாக் கர ணியோர்க்குஎண் 

கொடுத் துவிடுந் இரி மூனரமும்பினயுஞ் 

சது ரஜுரமும்விடுல் குளி ககெண்ணே. 183 

விஷ.ஜன்னி சுரங் குளிர் நீங்க வனுபானமறிய 

கோடு த்திடுமாடா?தோாடை.யின் மூலி யவித்.துடும்ரசத்ைை குளிகையூட் 
வடுக்இடும£ன கசர மனுப்பானமிவையறியா ரருணன்மாலை ட 
கொடுத இடுமிவைசுரசம் கொடுக்கவிடஜன்னி விடுங்குளிர் விட்டேகும் 
ஈடத்துமிவைக்குளிகையெனி லோசெழுஇனவளவில்காடாதாண்டே, 

வெதுப்புக்கனல் விக்கள் சேத் அுமக்ஷயம் நீங்குமெனல் 
மவேறுமடக்குத தாழிசை 

கொட்டுக்தேட்கொடுக்கா யெனும்கோதையே 
குக்கனாங்குலைதமத விடும்மீசுரம் 

முவட்டீடு்க.ர யூ காலுக்குடைச்சலாம் 

வெதுப்புமேகனல் விக்கல்லு2மப்பமாயக் 
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கட்டு?மஜலக்கோழை சிலேற்றுமக் 
 காரலுஞ்சய கம்மலுல்காசமா 

முட்டுமே௪ழிவாசியம் பாய்ந்இடா | 
... முன்னமேகுளிர்ஜன்னி சுரமதே. 184 

சூட தாற்குளிற்றாக்க வெரிர் இடுக 
. தும்பித்தும்பிச்சுழன்றங் கெழுந்இடும் 

. தாடுமேவிய ஈன் னாரிசுக்குட 
நதைச்சூரி2வர். காயுருவியொடு 

வீ டுமேவிளங்குஞ் சூலமும் 
வேர்வகைதனை வெட்டியிடத்தெடு 

நாடுமேயிருநாழிச சலம்விடும் 
நாலுக்கொன்று நடுத் துஞ்சு ரசமே. ட ட்ட... 180 

இட்டிடுமேவியிரவி தணலினி- 
லெட்டுக்கொன்று விையொருவேளை தா ' 

னிட்டு£?மவர்க் கொம்புடன் இப்பிலி 
மேவிடும்வால்மிளகுங் களஞ்ச தாய் - 

கெட்டுமேசமன்குத்தி ஜலத்தில்வை 
திங்கிலாதனற் மியதைமூட்டிடுக் 

கட்டிடுங்கன ற் கடாக்கினியினாற் ப 
ரொட்டுப்பாரினி தொக்கிடும்கீராதே, 191. 

நீ.ற தாகியநீரிரு த்தேவிடு 
.. நீநினைத்தபடி முடித்தேவிடும் 

வேற.தாஇவிடுஞ் சரசங்கடான் 
மேன்மையாய விடுமேபல்மஞ்சது 

சீற தாதியத்தேன துங்காசிடைச் 
சேர்கையாமணி.மாத்திரையொன் றிடு 

மாநிடுமேமத்தித துக் குளிகையும் 
வைத்திடுஞ்சுரசத்இங் வகுத்து. 180 

தாந்தரீகப்ர தாபஜன்னி மயக்கஞ் சேற்றுமம் 
ட்ப நீங்கு மெனல் 

தாந்தரீகப்ரதாபம் விகாரமுஞ் 
'சாடித்2 தவிடுஞ் சாகரம்புக்கிடும் 

வாந்திபிச்தமயக்கஞ் சயித்தியம் ர ரர 
. வாயினிற்சொப்பளித் தே வருக ?காழையுஞ் 

சிந்தியேவருஞ்ச தளக் தும்மலுஞ் | 
.... சேத்துமந்தொண்ணாற் றறுவகையேஒடு 
முர்.தியிலடி மூலங் கழன்றிடு 

மேட்டின ம்பொடியாய்விடு மாண்டையே, 180 
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வரத் தன வைத்திய சிந்தாமணி 167 

பதினெண்பேர்களும் பாவித்த ஞான ன வெட்டி - 1900 
ராகையாலதை யுணா ந் தின்னூல். வுயைத்ததெனல் 

ஊ ஹணுறக்கமுமாந்தம் விலக்கிடு 

மூட்டிடுமிரு வேளையு மமழுநாள் 
நானுணர்த இடும் ரத்ன சிந்தாமணி ர 

நன்னூலாயிர.தீதைன் ராவெட்டியும் 
பா ஜுணர்ந்தபண்போர் பதினெட்டுபேர் 

பாவித்தார்கட்பலகலை ஞூல்வளம் 
யானுணாந்தேனின் னூ லெண்ணூர்சித் இற 

_ மாமதாலிருவேளை யவிழ்தமே. க 190 

வடவாக்கனை யெண்ணெய்ப்பாகமதிய 

மாக்தமெட்டுமகலும் கருகடல் 
வாறியிறபயந்தோடி மரணமாம் 

வாச்தியாகுமது வெளளைக்காக்கணம் 
- வட்டக்கிலுகிலுப்பையின் வேர துஞ். 

சாந்தியாம்பழப் பாச்சி தகரைவேர் 
சாட்டரணைசசீரா செங்கழனிவே 

சாய்ந் திடுங்கழாகெல்லியுக் துத்தி2வ 
சாகுமிவ்வகையனுக்கி ரக மாண்டையே, | 19] 

ஆ.தண்டம்பங்கம்பாளை விளாத், தவே 
சாகுஞ்செப்புகெரிஞ்சி 2 வாத் தும்பைவேர் 

மா?தகேள் மணக்தக்காளிப் ே “பயபுடல் 
மாவின்காக் திவல்லாசை பொற்கையானுஞ்் 

சேதம்வாராச்சிறுபுள் எடியின்வேர் 
செல்வகச்தியமுக்கரா தோடைவேர் 

பேதமில்லாப்பிறமிக்கு றட்டைவோ 
பெருங்குமிழிருபதுட் டஞ்சு2ம, ட 702 .. 

செண்பகஃப்பூமிளகிரு சீரகஞ்' 
இிறுவுலககபட்டை கடுக்காய்? தாடு 

கணக்க தாய்ஜா இக்காயங கிறும்புடன் 
காட்டுச்சீர கர்தாணி வேர்க்கொம்புட 

னெண்விதமிருகற் கங்களஞ்சிடை. 
யினியவுமுவினுறைத்த ே வேறெண்டிடை 

ஈண்பெருஞ்சமன்சொன்ன வேற்பாகமாய் 
நாட்டிலெய் இடும் ஈண்பர்க்குறைப்பதே, 199 

வகைவகைச்சமன்வேருஞ் சரக்கதும் 
வஸ்இரகாயம் வடி.த2த யிடி த்தெடுத் 
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106 திருவள்ளுவ நாயனார் 

அகையதாகுஞ்சரக்கும் வெவ்வே தாய்ச் 
சூரணமதுவாகச் செய்தேயெடு 

வகையதாய்விளக் கெண்ணெய்ப்படியது 
மூட்டிடுக் தாளிச் சட்டி தனிலிடும் 

பகையில்லாமற்சரக்கு வேர்ச்ஞுணம் 
பாச்சிடுங்கறைத்தே கநிர்வாலை2?ய. 104 

வேரின்மூமம்விதம் விதச்சாரெடு ._ 
விராகன ஞ்சுவிடு மென்னைடன்னி லும் 

பேரின்மூலிபேதா வாறுகாண் 
டேது2மகறைக்திப் படி சூரணம் 

பாரிலும்புவி பா னுரவிமுசம் 
வா ரம்வை த் இடுவாலை தனலினில் 

நாரியா்வருகாதே துறத்திடு | 
நாஞக்குத் தினம் நாட்பார்த்திடுவிே. 100 

நாளு 2மஜலம்காடிடு மாதலால் . 
ஈண்பிலா திருவாரம் வைத்தேயெடு 

வேளுமேஜலகீர்பச்சை பார்த் இடும் 
ேகம்வேகம்விராயகா் பூசைசெய் / 

ருளுமேகதிர்ச் சூரியனில்முகந் 
தக்கிடுமொரு மண்டலஞ்சென்றதா 

லாளுமேயகற்மிசனை,ச் இியானிய 
ம௫ூலெமாமதிலடரும் கோயேகுமே, 196 

இரசசெந்தார மெண்ணெயிற் கூட்டி க்கொடுக்க 
வேண்டு மெனல் | 

வேறு தாழிசை 

கணச்சூடதுமிகவே தனைக் இலேசம்பகைச்சடலம் 
கடமேவியப்பூகாகமும் சறுமிகளுமொழிவரந் 

துரை3ய இவைச்சிவயோ௫ூகெள் சசெர தூ. ரமிடைபாற் 
ொர் தித் திடும்விராகனிடைச் தொடுமெண்ணெயி லூட்டி 

யுணாவார்களஞ்சிடைகொண்டிடு சவிகாலையுமாலை 
யுலகோர்களுக்கி தபாரெண்ணெய் பொருபச்ஷமுமருக்த 

_ மணமாகியகிறக் திச்சூலை வரகடப்பு ற்புண்கள் 
வடவாக்கனைச்சுடர்ப்பட்டிட வாரா துகோய்வளமே, ர 

எண்ணெய் கொடுக்கு மளவதிய 
குனமக குளிர் நளிர் சுரம் நீஙுகுமெனல் 

௮ ணுகும்பிணிபெரி சயார்களுக் கனு 2பாகர் அட்டிடைகா 
ன தித்சூ தீமே சசெர்.தூ.ர மரிசியிடை யூட்டுச் 
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நவரத்தின வைத்திய சிந்தாமணி த] 

மணுகும்படிய இகாலையில் (பன ைச்தனையணற 
வதீதக்கணற்புண்ணுஞ்சிலை புறையாறிடுமவழ்த 

மிளகும்படிஇவையேழுகாட் சிறுதற்கருவேளை 
வியல்வாய் தினமூழ்வார்பிணி வெய்தா திவைகோயகட் 

குணவேதினைபிரியப்படுக் குறைவதிலைக்குணமாம் 

குன்மச்சலைகுளிரும்களிர் குடி.விட்டிடுஞ்சுரமே, : 108 

உட்காச்சல் வுளமா ந்தம் மூலம் வீஷப்பாம்பு 
மேகு மெனல் 

உட்காச்சலுமுளமார்தமு மூட்ணங்களுமதுபோ 
முதிருஞ்சுரதோடாதிக ஞளைக்குமுசல்வலியபோ 

முட்காச்சலுமுளைமூலமு மோடும்பிணி?சாகை 

யுக்ரொ திதப்பாண்டுவிவ மோடியொளித்திடு?ம 
பக்ேகமும்விடுமேவினை யதிதப்பிணியணுகா 

வருள்வாய்மிளகதுவுநில $ேேம்பாகிடும்வசம்பும் 

வெள்ளக்கரகவிகமேழுடன் விடுமேபெருக்கிழங்கு ன ட 

வினைபோம்வட்டத் இருப்பியெனில் விளங்குங்கடுகாமே, 190 

வட்டமெனுச் தருப்பிவகை வளமொன்ற அபலங்கால் 

வரு,த்?ேதவிடும்வெதுப்பியனல் வரும்பொன்னிறமமைகதான் 
சட்டங்களுமணுகா இடி.ற் கவலைப்படாதாகிற் 

கவிந்? தகணக்கது_ நாரெனிற கலியேகெனுமணுகா 

வட்டகணமாந்தம்விடு மருமக்கருப்பாண்ட 

மஇிலிட்டிடுஜலகாற்படி யன்னீ ர கிலூட்டி 
பிட்ட த் துடனெறியிட்டன லிதுநீர்ப்பதம்வரு த 

லெட்டுக்கொருஜலகீரெடு மிளையா திருமனமே. 9800 

இளைய இருமனதேகுடி யின்னீர்க இச்சூரிய 
னிரவியொளிதனிற்காலையி லெயதும்படிகியாழங் 

சையாதெடுூரசசெந்தூ. ரக கருதும்பயரிடையும் 

கவியப்பலமதுவஞ்சிடைக் காட்டும்பத௫ுமற 

௮ளை த்தேவிடுங்குடி8ீர்வளஞ் சுரசன்னியும்ஈளிருக் 

தன்பம்விடுந்தாபம்விடுந் தகோடம்விடுமாஇற் 
ளெரும்வினைகிரிகைக்கடர் இரியாசத் தியிடரால் 

கலேசங்களுமிலேசங்களுங் கெருவங்களிடசே, 801 

43 
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170. திருவள்ளுவ தாயனார் 
எய்தா திடரி துநீர்குடி, பிளேயோரிதையருந்த 

ப யின் தூலினுச்ணையாகுமோ வியம்பும்பதினெண்பா் 

பய?மாபழு திலைாகாண்மொழி பழு தாகலும்வருமோ 

பரிபாலையுமிலைகாண்ப ழம் பொருட்கண்டனசெவேோ 

தொழுதாற்சிலற்றுஇத்தாற் சிலர்ச்சுயத்தால்கவியுரை த்தாற் 

ஜொருத்தாலரும்வருமோசுகம் வ.ரத்தாற்பெரும்வாழ்வு 

மெய்தான்குருவனுக்செகழு மெய்த்துஞ்சிவப தவி 
விடி தீக்கவியமுா தமெய்யு மிடைபின் கலைசு ழியே. 809 

எயதுஞ்சுழியிடைபின்கலை மிகவு மொழுதடியேன் 
விதி தன்செயல்மதிதந்தைசெயல் விச் தின்விளைவ தனா 

லெய்தும்பொருளருளுர்தமி டவாகன்மொழி யமிர்தம் 

8ீடாழிசூட்புவனங்களிர் நிருவிமலர்க்கமல 
“மெய்த் தும்வளர்பரிபூரண மூவைந்து.நார்ஞான 

முழுதும்பலகலையாயக் கண்ணூர் மூடியுமறுமொழிமேல் 
வயதுமொருநூர்சொச்சமும் வசனிப்பதுமணியாய் 

அஒமுமிசல மவியமனமே மகிழ்ந்தன. 809. 

திருவளளுவராயனார் திருவாய்மலரர்தருளிய 

கவரத்தின வைத்திய சிந்தாமணி 

800-ச் சொச்சம் முற்றுப்பெற்றது. 
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டே 

சிவமயம் 

சன்றாக குருவாழ்க குருவேதுணை 

தெய்வத்தன்மை போருந்திய திருவள்ளுவ நாயனார் 

-திருவாய மலர்ந் தருளிய 

செவுனமணி வயது] (() 
வா லாளு வவ 

வேதாந்தமெண்ணூர்தன்மொழி விசிதமொருரூரும் 

மேவுந்தமிட்கவிசொச்சமும் வி தியாயிவையருளும் 

நா தாந்தசின்மயமேவிய ஈவரத்தினபீடம் 

நவகண்டமீயேழும்புகழ் ஈவசித்தர்கண்மகிழும் 

பாதாம்புயகா தாக்கடன் பரிபூரணகமலம் | 

பதினெண்பலகலையாயர்து_நாற பா டப்பணிரஈமதாதுர 

தாதாவெ னும்பொதிை கக்இரி தலம்வாட்குருமுனி வற ள் 

ரூட்ே பா ற்றிருவடி யே தாமு த ற்சித்ீதாதுவேேே. ] 

இவ்வாசிரியரை ஆசான் மூலாதாரச் சுழிமுனை காட்டி. 

யமுர்தமூட்டி அட்கொண்டதெனல் 

மேவுந் திருச்சிற்றம்பல ஜனகா திகட்சூமும் 

விண் தாவியபொதிகைக்கிரி மேவும்வள சாசான 

ருவுமகத்தீசரவற் ரூட்கொண்டடி மியனை தி 

தமிழோ திமெய்ஞ்ஞானச்சுமி தலை2மவியகுறவா 
யாவும்பலபொருளுமரு எமுர்தமெனக்கூட்டி. 

வாதாரமேலாதாரமு மனுக்கிரகமுமளித்து : 

காவுஞ்சுழிமூலாதா.ர ப்.ராணாலயக்தர.து 

கருவூர்குடிரகர்வாறெனி ற் கருணையளிச்தாசே. ஒ 

இசவிக்க இர்மிகமேவிய பகற்போன். றிடலொளிவா 

மிவையோசயன்மாலுஞ்சவ மறியார்ச்சுழிகலமு 

திரவியருண்ஞானப்ப தி செயற்பெற்றிடும்பெரியோர் 

இனம்வாசிகொண்டமுர்தமுணற் சிக்கா திகட்பெருமை 

மறலியகற்றிடுவார்மச தலமேகுடிகொளவாா 

வாழ்வாற்றிருச்சிற்றம்பல ம௫ழ்வார்மதிபூண்டு 
கறணாதிகட்பொறிடீரிடக் கருவிதளைச்சுடுவாற 

காந்தத்இன்முறையாலுமே கருதும்வினையொழி3ே, 9. 
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ர ் ப இருவள்ளுவ நாயனார் 

காந்த செந்தூாரமறிய 
வேறு-முடுகு தாழிசை 

ஊசிகார்தமெனிலேழுவூயிவை உயரத். தூக்வெிடுமாதலா 
லோரிருதன்பலமாவ தற்கரிய வுறு திவைத்அக்குமிக்கல்லினில் 
விசயேவிடுவிற். நாள காகப்பொடி மேவிசம்ப ழநீர்விட்டபின் 
மேலகாகவொருசா மஞ்சாடிவலு வேசமாமயனமிவைய௫அம் 
பாசிபோன்றிடுதல்மெழுகுதன்ப தீமும் பார்த்தெடும்வழி த். துவில்லை 
பானுதன் ரவியில்வைததிடுஞ்சுவரற் பாகமாகும்பதமாயெடு [செயப் 
பூதிதமகலிலூட்டிமேலகலு புகல்விர்மண்லையமேழமம் 
புன றசலமுஞ்சுவர்க்க இர்.ழமகம்படவும் பூட்டிடும்ர வியில்வைத்தெடே, 

சீலைசெய் திடுகணேசன் பூசையிடுசெய்கையாய்பிடமுங்கோழிதான் 
செவியுமூன் றுவிசைச்சாருவிட்டறையுர் தெளிவ தாய்மயனம்வருதலா 
லுலகமாமிவையுமுன்செய்தபிடமு முறைதவிற்படியு முணர்வ தால் 
மூலையெனுஞ்சலம£றறுழைதன்னியல்பு மூட்டிசாடிவீடுமயனமாய் 
வாலைதன்மெழுகுசாமமாட்டியெடுவரு தலால்வழியும்பில்லைசெய் 
வைத்திடும் கிபிலிட்டிடுமகலில் வட்டி மூடியேமண்£லையேழ் 
மாலைநேசமதிற்குக்குடத்தென்புடம் வன்னி யிட்டுமருபின்பது 
மா நிமூன்ற௮ுபிடர் தாழையின் முலைநீர் வார்.ததனிஜாடிப்பிடமுன் றதே. 

செந்தாரத்தி நிறமு மறுபானமறிய 

'காந்தசெர்.தூ.ரமும்வரு தலும்புரசைக் காணும் பூவிரிரமாதலாற் 
சண்டெடுசிமிலிற்பதன மாய்முடியுங் கைவசப்படுவதரிது.கா 
ணிந்தசெநர்.தூ. ரமி சாகுமிவ்வவிழ் சமிணையொன் றில்லைய னுபானமுூம் 
நிலைகண்டேத்திவிடு நோய்பிணிக்டெவும் கிகரிலாதமுறையறிதலால் 
விந்தையாவினிட கிறுதமாமதனில் விட்டி டுமிவையும்பணமிடை 
வினவுமிந்தவிதசெர்.தூரர்தனிலு மேவிளங்கும்ப தமிவ்விதஞ் 
இர்தையேனுன து வறுமைநீஙகவிடுக் தேகமாவ துசெளக்கியஞ் 
சே த்மமாம்வினைக ளிருபத்தொன்றுவிடுக் தருமண்டலமிதாகுமே. 6 

காச க்ஷய மதுநீர் அண்டவாய்வு 
தமரக மகோதரஞ் சூலை நீங்குமெனல் 

மண்டலத்திலறும் காச2£ராகமெனில்மாறி மீயாடி விடு மாய்கையால் 
வச்சிர? தகம்வலு வாங்குகற்றாணது மது. ரீத்ததுவுமாதிடு 
மண்டவாய்வுக் தமரகமுமசுவமெனி லாறுசூலையுமகோ தர [யாற் 
மவுழ் தமுமுணர்வி ராவின்பாலுஞ்சிறு பயருங்கொண்டுணா்விசாகை 
கண்டவாக ளனு3?பாகபண்டி தகர் கட்காண்லொர்களெனிற்கண்டபேர் 
கனகமாகுஞ்சடமனோய்கள்றுவிடும் கருதுபத்தியமப்தியமும் 
'விண்டுனோய்வீடு "ம தர்இமேகம்வெடி குலைகுன்மக்ஷயம்வேர்படும் 
விசி தமோர்தின மிரண்டுவேலையுணர் மேலுமேலும்வினை தருமே, 1 
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வினைப்பயன்விடுபட்டேபோ மெய்க்குருவிளக்கத்தாலு 
மினயிதற்கவிம்தமேது மின்னர்தேன்களஞ்சிவாங்கி 
முனைர் ் இடும அபான் தில் முன்புமண்டலந்தான்போ லுக். 
கனைந் இடும்நோய்களேகுக் காந்தசெர் தாரமூட்டே. 3 

சச்சுவாய்வு நீங்குமெனல் 
செர்.தூ.ரம்பணர்தான்கொண்டு சேன துங்களஞ்சிதாக்கி 

யிந்தி ன்முகத்திரே2ர யிருந்துநீருழைத்துமத்தி 

- மந்திரத்தியானஞ்செய்துமகழ்க தமண்டலந்தானுண்ண 
_தந்திரமாகவெய்துஞ் சச்சுவாய்வதுவும்போமே. 0 

- பசும்பயர்பா ௮ஞ்சோரும் பத்தியமுருங்கைப்பிஞ்சும் 
- விசிம்பிடுந்துவரையாதல் வெள்ளையாமேடம்வத்தற 
- கசுவெனிலெல்லாந்தளளுக் சாந்தசெந்தூரத்தாலும் 

நசிம் துபோம்பாண்டுசோகை நூத் இடும்வீக்கம்போமே, 1). 

_ நசித்இிடுமஸ் இச்சூடும் ஈஞ்சு திண்ணவற்குமெய்து 
மிசவுடன்வலியுமேகு மிள ந்தையின் முதடுநீங்கும் 
பசுந்தயிற்புளிப்புமைர்து பாலதும்பலமுமைந்து 
 மகியும்நோய்ப்பணசெக்தூா.ர மவுழ்தமத் தித்துவுண்ணே. 11 

கண்விழிதுலக்கமாய் வண்ணொளி யறியலாமெனல் 

டஉண்ணுமண்டலச் தினோய்போ முன்பதுமிரண்டுவேளை 
கண்விழி துலக்கமாகுங் கால்யுமாஃயுண்டால் 
விண் ணாளியறியலாகும் விருப்பமாம்விழிதன்பார்வை ட் 
யெண்ணுள்ளகாலம்வாழ்வா ரிந்திரனொளிகாண்பாரே, 12 

வெண்குட்டம் நீங்குமெனல் 
பித்தபாண்டஅவும்போகும் பிறமிகீராமையேகும் 
வைத்திடுஞ்செர்தாரத்தால் வசிகரமாகும்கோய்போம் 
சுத தீமாஞ்சங்கள்சா தீதிற் ரொடி சீ துமண்டலமேயுண்டால் 
வித்சசகனருளாற்சாத்தியம் வெண்குட்டமதுபோமாண்டே, ” 19 

மதுரர்தேன்றுதம்செண்டும் வைச்சிடுபணசெந்தாரம் 
லி தரனோய்ஜ்ஜடம்விட்டேகும் வேளைகொள் இனர்தான் செண்டு 
பதரிடரவிரண்டுபக்£ம் பத்  தியமாகவுண்டாதீ த். 
கதிரவனொளிவுங்காணுங் காந்தியுமத தமாண்டே. ரக 

வேறு கலிவிருச்தம் 

காக் ரக ங்க தரவனொளிவ தாம் 
வார்திதன்னை வராமல்நிருத் இடு 
மாந்தமெட்டு மலைக்கிரியேகிடு 
மேர்தனோயக ளெழுகடற்புக்கு2ம, ன ர. 
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மாற௮ுமாறு மகோதரமண்டலந் 
தேதறுஈ்2,சறுமே இப்பிலிசுக்குடன் 
கோறுக்கோறும் குறுமிளகுமனல் 
நீறும்நீ றும் நெருப்பில்வெ துப்பிடே. 

ஒண்ணழதறைப்பல மோடதிலிட்டுக 
கண்ணெயுங்கனற் காந்திச்சுடா்பட 
வெண்ணவுமிவை வீ சிடுஞ்சூரணம் 
பண்ணு ?மகரு தம பாலுச்:2தனாகுமே. : 

பாலுஈேேதன்பஞ்ச தாறையிலும்மிரு . 
சாலங்கண்டு கறு திடுவார்களோ 
தேலுந்தேலுர் திசைவாய்வ தும்விடுக் 
தூலம்விட்டுத் துலை. தூ.ரமேகுமே, 

தூ.சதூ.ர துன்மாங்கிஷமேகிடு 
மாரமா..2 வனேககாளில்லைபார 
கா.ரகா.ரவுங் கம்மல்க்ஷயம்விடும் 
நா.ரகாரராரும் நாசிப்புண்ணாருமே, 

அரிதாரக் களங்கு 
அப்புமுப்புவ றிந்துசெய்காலல்லோ 
செப்பொணா தரிதாரக்களங்க தாஞ் 

சுப்பிரமாய்க் களஞ்சாவதும்பத் இடை. 
, பொறபரீ தபொன் கெர்தியவ்விடையே, 

௮்ன்னபேதியு மவ்விடையேசமன் 
சொன்னதோர் சரக்காவதுஞ்சுத்திசெய் 
ஈன்னயரச நாகமும் இடை 
யன்னமேயிடை யைந்துஞ்சரியதே, 

. ரூ.தகக் களங்கு 

ஜர் தியுஞ் சூ.தநாகமுருக்கிடு 
விந்ததோர்சரக் கேத்துங்கலுவமிற் 
பொத்தியும்பூ வரசன்வித்தேயெடு 
றந்ததோர்குமி றைலமிறக்கடே, 

குப்பியையெரியிடும் பாகம இய 

தைலம்விட்டு ஜாடி த் திடுஞ்சாமம்கா ற் 
செயலதைவழித் தேசறுவில்லைசெய் 
யகிலமீதி லருணனமுகம்பட 
சைலகுப்பி தனக்குமண்€லையே, 

7 
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சலைமண்ணேழுஞ் செய்வுலர்தீ திடுச 
சாலகுப்பி சறக்கையுக $ தாக்கிடு 

- வாலைவாய்மதர் மயிருசொருூடு 
வேலையுண்டோபின் வேரொருகுப்பியே. 24 

குப்பிவாயில்முன் குப்பினுழைத்துமே 
வொப்புறவாவுளுர்து மாவெண்கரு 
விட்பதமெழு சீலையுஞ்சுத் திடிற 
றப்பொணாது றரணியிற்பிடம2த, 3௦ 

மருந்திருக்கு மதுகுப்பிகுப்பி2மற 
பொருச்தவிம் பூமி தன்னி ற்புகட்டிடும். 
வருர் இி?மவி மண்சலைவ லுத்திடு 
மருக்துங்குப்பி வதுமணறசோரிடே 26 

சோறவுமணற் சுச்தியிருவிற 
லேரவுமெருவிட்டிடு குப்பிமேத 

- கூறவுந்தணற் கொண்டிடுவன்னிதா 
னாறவும்பிட மவ்விதமாகுமே. 411 

அ.றிடும்பிட மாறினபின்னெடு 
வாறிடுங்கவ சங்களும்வாங்கிடு 
கூறிடுங்களங் காவதுங்குப்பியிற 
சோறிடுஞ்சூத நாகத்திகாட்டமே. 26 

வ.க தார மது ரசகாகமு 
மங்கமாம்களங் காகுமெடு தீ 20 

றங்கங்கச்செம்பு ஹைலமாங்கெர் இயிற் 
, சிங்கமன்னையின் செய்கையாலாண்டையே, 209 

லிங்கக்கட்டு 

சிங்கமாகுக் தெளிந் இடுவக்கமாம் 

லிங்கமாவடு தாருபலம்வாங்கிடு 

றங்கமேவயச் சட்டி தனிலிடு 
 மங்கொணொ௮ ஈற்லெண்ணெய்்தீயேத்திடே. 50. 

ஏத்தியெயிரு ஜாமஞ்சுருக்கி 
பார்த்திடும்பத மாகத்தைலமூர் : 

- தூதிதிடுமே ுளிறுளிவிட்டிடுஞ் 

செற்றிடுமே திருப்பித் திருப்பிடே. ர 91 

. இறுப்பியேவிடுக் தேம்திடாலிங்கமுஞ் 
சுறுக்கடும்வலு சோ இப்ரகாசமா 
மறிப்பொணா, து மாதசிக்கிதி த்தைலமா . த 

மிறும்புபோ ல்வலுத் தேயிறுலிஙகமே, ... 89 
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மேவேறுகலித்தாழிசை 

வலுத் ் திடும்வ லு வேகமதாஇடு 
மதியிற்பத்துக்கொன் நீயவும்பொன்ன தாம் 

ஈலுத்திடுமேவய ேே தழை ஐயாமெனில் 
நாடிரார்கள் நாதாக்கண்மகத்துவம் 

பலித் இிடும்பரி வேகைக்குமீண்டுபோம் 
பாரிலும் பண்டி 2றக துவேண்டுமாம் 

அலைத் இடுமாது ே தாகைமையல்விடுஞ் 

சொன்னதெல்லாஞ் சுருக்கங்காணுண்டையே, 

சொன்னதோரறி தீசக்களங்கெடுத் தீ 
தொட்டும்பாரயச் சட்டி தனிலிடு 

வாரனகெர்தி )ைலங்கொண்டுட்டிடு 
மாறிடுமிரு ஜாமஞ்சுருக்கிடு 

மனனையேயபி சாமிப்பகம்பணிச் 
தானபின்பு வர்ச்சித் துப்பூசித் இடு 

வின்னமேது பொன்போலிதுவர்னமா 
மெய்விளக்கடு மேன்மைப்பெருவீசே. 

ஏழுமூன்று மிரண்டெனில்மூகையா 
லிவைய ருக்கிப்ப த மேவரும் பாதினில் 

வாழுமேவரும் பாகமறிவதால் 
வருதலிற்குரு வொன்றுகொடுத்கடற் 

(07 ழ்வுமேது தனியெட்டன றயதார் 
சாழ்க்தபேர்கட் டரணியில் வர ழ்வர்காண் 

சூழுஞ்சூமுஞ் சுகமவைகாண்டொர் ப 
சூக்ஷஞ்சூஃஞ் சுருக்கமறிவே. 

அரிதாரயீயமறிய 

வேறு கலிவிருத்தம் 

ருளகத் தித் றனியீயஞ்செயபவா 
காள துண்டோ காயுருவியுப்பியது 
மாளுமீய மதனைப்பயல்களில் 
சாளுமாண்பிளளை ஈண்ணமுதியதே, 

உப்புதனி லொருவிராகனிடை -: 
ஐப்புமோகுழிக் கல்லினி௰்பாச்சிடு 
வப்பவேயரி தாரம்பலவிடு 
முப்புதொட்டு மூலிகையாலாகுமே, 

84 

௦௦ 

50 

91 
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பூவாடோங்கி முலிவளமதிய 

வேறு கலிமடக்குதி தாழிசை 

பூவாடோம்கு மூலிகையின் பூவ தாம் 

புகலுஞ்சுந்திர புட்பா நிமூலிகையாம் 

தாவிடுமே மருக்களின் பூவதாம் 

க. ரணிதனிற் பூங்காவிலிருப்: காம் 

வாவிசேருய கொய்யாமரப் பூவெனில் 

வல் துவிக்த மனமையைக்காண்கிலாத் 

கோவிதங்கும்பற கும்பலாமேவிடி ற் 

கூரினோங்குண வாசமிகாண்டையே. 
99) 

வங்கசெந்தாரஞ் செய்மூலிகை பயடையாளமதிய 

எங்குமுண்டு வியத்திற்செர்தூ ரஞ்செய் 

யிணங்குமேவு மிதிற்சத்திராதுகா 

ணக்குமுண்டு வம்புதன் பூங்காவினி 

லழகதாகவம் மூலிவளப்பாகா 

ணிங்குமுண்டு வெங்கெங்குமுண்டாமெனி 

லிருக்குமந்த (பிடவகள இிக்தடீர 

வஙக?2மவு மமுகண்ணமூலிபோல் 

வாழுமேவளர் மூலியுங்கொய்தி2ட. ௦09 

சொய் இிடுமந்த மூலிகைவாங்கிடுக 

கொண்டெடு சிறுபிள்ளையமுறிதா 

னெய்இடுமிவை நீருவிட்டேயிடி த் 

். தேங்டொம லெடுத்துப்பிழிர்இடு 

மெய்யிதாகுங் குளிக்கல்லதனிலு 

மிவைதன்மூன்று வகைமருந்தேயிடி தீ 

தெய் துமேவிவைச் சாருவிட்டாட்டிடுந் ன ச 

(2 தந்கொண்ணாசொரு ஜாமமுமாட்டிடே. 40 

அட்டிடும்போ ததுப தங்காண்கிலீ 

ராகுமைப்பத மவ்வி தமானபின 

- நாட்டில்மேவிடுங் கூதீதங்குதம்பையும் 

நாடெலாமுண் டனேகவனாக்திரக் 

கூட்டுமேவியம் மூலிசைவாக்கிடுக 

கூறினோஞ்சிறு பிள்ளையநூறிகாண் ..: 

வாட்டிடுமே பின்னீர்விட்டும்ஜாடிடு 

வாங்கே சமாட்டி யறைத்திடே. ர! 

29 
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அறமறைக்கறைக்கமைப் .பசமதுபோல்வரு 
மப்பதமெழு காகிடுஞ்சாமமி 

லிறைக்திடுமை மெழுவழித்தேயெடு 
வென்னமாயமிம் மைச துர்ப்பில்லைகாண் 

கறைத்திடுங்கதிற் கானல்முகம்பட' 
கார்தியிலுலார் தேயெடுமாசையிற் 

இிறைத்திடாதுச் செப்புத்தகடொன்றதாஞ் 
செய்வியும்சை வாய்க்குச்சறியதே. 42 

_ சறியதாகு முக்காலரசைக்காலதாய்ச் 
சாங்கமாய்மூசை .வாய்க்குநெருக்கிடு 

வியதாகும் வரியின்மேலோடது 
வைத்துச்சர்துவாய் மண்சீலைசெய் இடு. 

ரூரியதாகக் க.இிர்முகர் தாக்டுப்பின் 
கொண்டிடும்பெரி தானயெருவதாய்ப் 

பிறியமாயிது செண்டுயெறிவிலா 
- பின்புமேசறு காலெருவாகுமே. : 45 

ஈன்றுமேபிடம் காற்றடியாஇடம் 
காதெருவு வீட்டேயனல் மூட்டிடு' 

வென்றுமேசனல் வாரியெடுப்பதால் 
மேலும்வை்.௪ செப்பு 5 சசேடேயெடு 

கண்டுமேவும் பதங்கமதாகிடும் 
_- காண்றுமதைக் கத்இயால்வாக்வடு 

விண்டிடீரிவை வீணற்பதரிடா 
மேலுமே மெதுவாயெடுப ற்பமே, 44 

பற்பமுஞ்சிறு மூசையிற்றாக்கி | 
பார்தீ.துமேவக் கரியில்வைத்.தூ இடு 

யிற்பதென்ன விவையீயமாகடு ' 
மின்னமுமயச் சட்டியில்வை த் இடு 

சிற்பதென்ன செழுங்கனலாலெறிற் 
கீபமாகும்ஈல் லெண்ணெயும்வாட்டிடு 

அதபகமாய்விளக் கேற்றித்போக்கே 
யூட்டிடும்பொன் முகத்.இி5)கலமே, ன 45 

இவ்வேதை பொயயாயின் புலையனென்றுசொல்லும்படி. 
றிந்தித் துக்கொளல் 

் ைதலமூட்டி ச். தனி சொண்டுஜாமமுக 

தாச்கிடிர்துளி தான்.றுளியாமெனில் 
வைறமாகும் வலுவ ஏலவெட்டையாம் 

ஒக்கமாமிதற் சீடெ துமில்லைபார் 
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கெவுனமணி 190 

மைலமில்லா வடிவதும்பொன்மய 
மதியமேழுதேய் வான மூன் றிடைப் 

புலயனென்றிடும் பொத்திடுமாமெனிற் 
பொதிகைமேவுகத் தியனுறைத்தே, 40 

உருக்குமாமுக மொன்றுகுருக்கொடு 
வோடுமேவய தெட்டறையாமெனில் 

பெருக்கமாயெடுதக் தேசிலவா இகள் 
பேசிடார்கஇ பெருமையதாகவுஞ் 

சிருக்குமோகஜகச் சோர்கள்பழிக்கனர்ச் 
சிறுமையேலடுஞ் சிலர்காலம்வாழ்தலால் 

குருமுனிவர் சூறித்தெனக்சோதினார். ன ரோ 
கோருமென்மதி போன் நிடவெய்துமே, 47 

- இவ்வாசிரியர் திருவாக்கருளியவணக்கம் 
என்மதியா லெடுத்துறைத்£தன்றமி 

ழெய திடுமுச் ஈக்கவிபாடலாய்ச் 
சொன்னதோம்றிரு வள்ளுவன்சொன்மொழி 

சூ௯மெண்ணா ரிதுசொச்சம் நூரினில் - 
வின்னமில்லை விகற்பமுமில்லைகாண் 

விரித்துறை தன் வெகுவித னூற்பயன் 
மன்னரு மண்டலிகாமகிழுவார் ப 

மால்தேவிவரலாறு மகழ்க்தேதேனே, டட க. 

இல்லம் உனதுள்ளமே கூற்றனெனல் 

இல்லைதார மியம்பினதோர், முறை 
வெல்லலாமோ விதமென்பரிகைஷயுஞ் 

சொல்லார்சொல்லார் வெகுசுரந வாயிலை 
கல் லுமேலெழு துங்கறு த் காமெனிற் 

புல்ல சாமோ பொருளுங்கல்லாவதஞ் 
செல்லுமோசெடி பூடும்பொன்னாகுமோ 

கொல்லவக்தெமன் கூற்றன்வினையகா ன க 
மில்ல?மருன துள்ளமறிர் இட. 40 

இல்லையில்லை டெண்ஜா ணுடலுக்குளே 
சளளையென்று சாகாக்கால்வேகாத்தலை 

- வலலுமேபக லானதறிர்கபேர் 
விள்ளலாகும் வினைப்பயன்செண்ட து: 

தொல்லை யது மஹாமேகலேகயங் 
கள்ளனென்ற கர்மசீனோயகற்றிடும் 

நல்லவன்குரு காதனருளி 
லெள்ளளவுமிதிய் பிச௫ல்லையே, , 90 
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மஹாமேகலேயவயம் விளம்ப குருவணக்கம் 

வேறு விருத்தம் 

திருமருவும்வடிவழகா மா துவாலைச - 
செங்கமலப்பா தமவற் றெரிரித்தேயான் 

மருவு திருபொற்கமலம் பணிர்துபோற்றி 
மஹாமேகலேகயமும் வணங்சச்சொல்ல 

கருவுருவாயெனையீன்ற வன்னையார்தன் 
கருணைவைத்து ஈவரத்னைமணிகளாகக் 

குருவின லுக்கரேகமதன் இருபையாலுக் . 
. கூறுறேனாண்டேயினி கூறுவேனே, 5[ 

ப வேறு தாழிசை 

கூறுவேன் கடுக்காய்த்தோடுக் காணியும் 
குறித ததோர் நெல்லிக்காயக்கோடு£ரசம் 

கேருஞ்சுக்குத் இப்பிலியு.ளகுட 
கேலரிசி கிராம்புமதுமும்' 

றஹேரு?ம கருவாயுடன்பட்டையுஞ் 
சே.ரக்கையாலும் லவக்கப்பத் திரியு 

மேரு2ம ஜா இக்காயும்ஈருச்குட | 
...... னின்னமு மெவாக்ஷ£ரம்வால்மிளசே. 53 

வாய்விளங்க மக்ரொத் துடன் 
வசனியுமொன் கோட்டமுமாதலாற் 

மாயதன்சம னொன்றுபலமறைச 
. சூட்டினோமாவின் இரு கமறைப்படி 

சேயெனும்பலர் சேன் ஓம்பத்ததாஞ் 
செய்கையிலவிக் கார்கோல்கன்னாரியும் 

வேயெனும் வெட்டிவேர் ழோகெல்லி2வர் 
விகி, சமேவசை யொன்று*கறையதே, 28 

பலமெனுமறை யாகுஞ்சரிசமன் 
பார்த்தெடுமாத்து நீர்படிநாலது 

வலமாமாவின்பாற் படியதுவுமறை 
வாத்ததோரிடை கமுகின் பூச்சாாபடிச் 

சாலவுஞ்சம் பழச்சார்படியறை 
சாறறிடுங்கையான் சாருபடியறை 

கோலமாஞ் சிறுக்கைச்செருப்படைச் 
கொண்டிடும்படி யாவதபையதே, ௦ 

2 ழாரேல்லி யறைப்படிச்சார தும் 
கேளுங்கற்றாழைச் சாரும் றப்படி, ் 
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வாழ்வா தார்சக் காவதுஞ்ரூரண 
மற்றும்வேர்கள் வகையெல்லாஞ்சூரணம் 

* 5 உ * 6 

ருழ்வுமேதொரு தாளிதன் ௪ட்டியிற் 
றண்ணீற்றேன்பசு நெய்யதுவாமெனில் 

வேழமாமுகன குண்டலிவல்லபை 
விகரிதமென்குரு மாமுனித் தியானமே, 52 

வேறு கொச்சகம் 

தாளியிவையானதொரு சட்டி சனில்வைகைகஈட் 

பாலுமதைவிட்டேயடுப்பிற் பக்குவக்திலும்பதமாய்த் 

தேளிது?வன்றேகனலுக் தீயது போலெறிக்க 

நாளிலைநீர்சசுண்டியிவை நடப்... துவங்கண்டில3ர. 96 

லேகஇயபாகமதிய 

தொக்கிவிடும்பாகதுபோற் சூக்ஷமதுவேயறிக து 

புக்கவிடுமேயிறக்கிப் பூட்டிவிடுஞ்சூரண ததைத் 
தக்கிவிடு 2மகுளறிச் தானதனையேதுழவி 

சொக்கிவிடா?லதியமே துதித்து விடுமேபணிக்தே,. | . பத 

பணிச் துவகத்தீசாபதம் பாயாசமன்னமுட 

னணித்துவறுசுவையுடனே யற்சித்துவாசாதனைசெய் 

- வணிக்துகுருக்கிருபையினால் மகாமேகசீலேகியத்தைக் 
கனிர் தகலசச்தனிலு கருதிவிடும்பக்ஷமதேத. | ௦8 

உண் ணுமளவகதிய 

பக்ஷமதுவாஇலும்பின் பார்போன் றிவினைகட் 

டக்ஷணமேலே௰யத்திற் சமன்களச்சிக்காயின்வித 

முச்சந்தள்ளிக்காலையிலு முண்பதுவுமாலையெனி 
லக்ஷணமேவேலையிரு வவ்விதமாய்க்கொள்விமே. 50 

கோலமென்னகோமின்னு ற் குருமுனியால்வந்தவிதி 

ஞானமென்னவுண்டவிழ்தம் காற்ப துகாளுண்ணயிலும் 
பாலன துவாகுமுடற் பத்தியந்தானிச்சைகொள்ள 

வாலைவயதாகுஞ்சடம் வச்சிறம்போலாகிடு?ம, 60. 

பத்திய விவரமறிய 

வேறு கலித்துறை 

ஏறு தநெய்யாகு மாவின்பசுந்தயிர் கெடியது 2மார் 
வருத்ததி துவரை யவரைவழுதலை வருமதுபிஞ் 

றுத்சப்பசும்பயர் வெள்ளாட்டின்பாலுஞ் சிறுமுருங்கை 

முறித்திடுந்தேதேனு மரைக்சைமுள்ளு வெள்ளறியே, ட்ட) 
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-வெள்ளறிச்சுண்டை யாதண்டம்வ தீதல்வெள் ளாட்டிறைச்சிக் 
குளளையுக்காடைக் கிளுவையுமூள்ளான் சிறுமுச லுக் 
தளளிடும்பச்சைப் பிருவெனுமாமைக் தடையிதுபாற் 
களளும்காரக்கர். மூலப்புளிப்புகை கைப்பும்விடே. 

இரும் வியாதிகளின் விவரமதிய 
விட்டிடுஞ்சூலைக் இறந் தியும்வாய்வு விக்கல்கக்கற் 
கட்டிடுஞ் 2சறறுமரந் கொண்ணியற்ருறுல் கடற்புக்கிடு 
மட்டில்லாச்சூசிச் சூதகவாய்வு .மாக்தமெட்டும் 
லெட்டிடும்?2காயை மகா?மேக?லகயம் விளங்னெதே. 

வச்சிரகண்ட மணிகண்டமாலை வாயடைப்பு 
முச்சிதப்பிளவை தவடப்பிளவை யோனிப்புற்று 
மச்ச.து2மசம.து.ரரீர்ப்பாளை மகோ.தரமுந் 
தீச்சிடுஞ்சூலை யூன்வாய்வு சச்சுந்தவறிடுமே, 

இசிவெட்டுக்குன்ம மினியட்டமூல மெய்தும்வெடி. 
யசவெட்டுமாரக்த மன்னத்திரேச மறைக்கடுவன் 
கசிவெட்டுப்புண்கட் கனல்வன்னியசோசகங் காதுமந்தம் 
விசும்கிக்க£லப்பல் காசமும்வார்தி விடுபடுமே. 

வேறு நேரிசை வெண்பா 

வலின்குமநீர்க்கட்டு மகோ.தரமும் நீரிழிவுக் 
கலகமெனில்மேகமொடு காந்தற்போம் வலிகுன்ம 
மேகமிருபத்தென்றும் வெடிப்புண்கட் சூலையறுக் 
தாகமறுஞ் சோபகளை போம், 

ஜன்னிஜுரதோடமருஞ் சாக் தம துவாகுமெனி 
லின்ன விலப்பாண்டுசொரி வெய்கிடா--ஜன்னிஜ்-9_ 
மகாமேகலேகியமு மண்டலங்கொண்டேவரவு 
ே தீகமும்வசீகரமாஞ் செப்பு, 

சார்ந் துவவைலேகயமுர் கான துசெந்தூ பற்பஞ் 
சோர் துவொருமண்டலமுஞ் சென்றதாற்---சார்ந் தமிவைச் 
சூலகெர்திவாளமிவைச் தோகைமடமாதரசே ' 
வாசஜடமாமெனிலும் வாழ். 

என்ற௮ுமிடலேகயமு மெய்துமிவைசசெந்தூரம் 
வென்றுதினமாகிலுமே விட்டுவிடா--வென்றுமிவைக் 
கண்கள விழியொளிவாம் காணுமதாற்சுக்ெனு 
முங்களுக்கெல்லாக்திரியு முண்மை, 
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அன ந்தபைரவி மாத்திரையறியும்படி 
.... இ-ம்கல்லுளிசித்தன் தருவு 

பல்லவி 

தனர்தனரநீ தனதனன ந-தனம் 
தனரா தனார்தனந் தன தனனாம. 

௮ நுபல்லவி 

௮பிராமிசிவஞானசவுர் திரி கமலபதமருளானர்த [டே. தன 
வயிரவன்மாக்இரைகாண்குருஸ் கான மடழ்ந்துண்வெனிவையாண் 

சரணங்கள் கி 

கணேசகுண்டலிச ஹணபவயேகிறுபை 
மன ம௫ழ்ந்தருட்பரி பூரசணமே-சிவ 

துணையுன தனுக்கரக ரகசயமே-கண 
பதியும்வல்லபைகக்தன் காப்பாமே தன, 10 

ஜா திலிங்கமிளகு இப்பிலியு-கடை ச் 

.. சரக்கும்வென்காரமதுஞ்-ஜெகஜ் 
ஜோியிந்துப்புஞ் சூத்தரகாபியது- மிடைத் 

தூக்கிடுமிருகளஞ் சிறுசமனாம்-வித 
மாதியெலுமிவைதன் சரக்கேழுங்-குவிக் 

- கலுவமஇனிலிடு மறிந்துணர்வாய்ட்-புவி ் 

மேதினியிலகுஞ் சம்பழச்சாற்று-லி தனை 
வி தமொருநாட்டைகை விடாமலும2ம தன. 11 

மெழுகுதன்பதமதி லெவழித்துக்-௧ இர் 
வெய்யலில்ரவிபாட நிழலுலர்த் தி-நிறம் 

பழுதெனுமே வருகா இடி லுஞ்-சுறைப் 
பறணை தனிலு மிதைப்பதனமதாயச-2௪தம் 

வழுகா இடிலனுப்பானமறி- தினம் 
வைத்துயிஞ்சிச்கரச மதிற்குன்றிப்-பிணி 

யமுவைச்சுரமது விட்டலைக்தோடுங்-௧.இர் 

மாலையிரண்டு மறிந்தவிம் தமி2ட தன. 72... 

காலையுமாலை யிரண்டஞ்சு தினம்-விடாக் இ 

கறு திடுவிர்ப்பிணி னோயதற்கும்-பினனும் 
மாலையில்வருஞ்சன்னிற் மரோஷஜுரம்-ப.ர5 

தகோடுமனுமிதனைப் பகாவீர்காண்-விண் 
மாலையில்வருமூன் ரும்பிறையது-மலைக் 
கடல அவுக தாண்டிப் புக்கிடுமாய்ச-செயல் 

. தேலையிவைகுருத்கொட்டுணாவ,சனா£்-சாவ ் 
விஷஜுரகதோஷமெனில் விடுமாண்டே கன, 15. 
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184 திருவள்ளுவ நாயனார் 

குகாந்தகன் மாத்திரை 
வேறு எண்சிர்-மடக்கு த்தாழிசை 

வாயவெளலுமே குகாந்தகன்மாத்திரை 
மரதகெர்திப் பலமுக்காலாகவுக் 

அயவும்பொன்னரி தாசமதனிடைச் : 
சூதிரஈபியுஞ் சூசமூமவ்விடைத் 

தாயெனுமனோேசீலையு மவவிடைச் 
சாத் திரபே திவெண்காரமு மவ்விடை 

கோயமாமிலங்கிலீகமு மவ்விடை . 
கோமையாய்ச் செயசுத்திசெய்தானே. 14 

வேறு கலிவிருத்தம் 

சுத்திசெய்.துச் சுகார் தமாங்கல்லினிற் 
சத்தியமாய்விடுஞ் சம்பழச்சாறறினாற் 
குதிதியேவீடு வீர்குழிக்கல்லினிற் 
சித்தியாகுர் தினமூன்றுகாளி2ல. ப 75 

அரைப்புபாகமறிய 

மூன்றுரசாளு முனைவிடா தாட்டிடும் 
வேண்டியேமய னம்மெழுகாகுமாய் 
ூண்டியேவிடு வீ.ரவமித்தேயெடுக் 
கண்டிடுமிவைக் கண்டெகுன்றியே, ' ப 10 

விடம் வெட்கைச்சுரம் விடுமெனல் ப 

ன்.றிடைநிழத் றன்னிலுலர்த் இடு 
ன்றிடுஞ்சிமி டன்னிலடைகத் இடு 

வென் நிடும்விட வெட்கைச்சு ரம்விடுஞ், 

-சென்றுமேவிபின் நீயினிற்புக்குமே, 1] 

அனுபான மறிய 

தேனும்சிட்டுச் திரிகடுகுப்பொடி. 
மானேவைத்திடு மத்தித் துக்குன் றிவை 
மானுமேமழு வேந்தியகாதலுங் 
கானுமேவிக் கனலிற்கரு திடே. 10 

சூதகஜன்னி வாதஜன்னி சுகஜன்னி நீங்குமெனல் 

வா.தஜன்னி வருமைப்பித் தழு 
கேது. ராகுதன் கடுல்கிணங்களுஞ் 
ஈதசன்னிசுகசன்னிதார் இரீகஞ் 
சே தமாகித் தீவார்இரபுக்கு2ம. டட. 19 
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செவ்னமணி 
சூரியன்கதிர் சோ தியொளிவினில் 
வாரியே மது£மிட்டுக்குன் ரிடை 
நாரியாமுலைப் பாலிலிரண்டு?ம 
ஹேரி2யவிடுஞ் செய்துமத்தித்திடே. 
மத்திகாலை மதியிலுணர்த் இடு 

- வைத்தஇிடுமைந்து காளவிதமாகிலு 
மெத்றியெடு மெண்சாணுடல்விட்டுமே 
முற்றியது முன்னோர்கட்சொல்வாக்யமே, 

மேகராஜாங்கத் தெண்ணெய 

வேறு எண்சிர் மடக்குத்தாழிசை 

எட்டெட்டுமறு பச்துகாற்போ 
மெய் திடும்பற்ப செர்.நூ.ரஞ்சுண்ணமும் 

வெட்டிடும்2மக சாஜாங்கக்தெண்ணெய்தான் 
மூவகமென்ன மேகங்களிருபதும் 

கட்டிடுமெம பாசக்கயத ினாற் 
கானற்சூழ்ந்து கரிகிடுமாதலாற : 

கெட்டிடி வி.ரக் கெடிவிரச்டிங்கமாங் 
கெருவமில்லாயான் கேழ்வியி சாண்டையே, 

ச.ராணித்திரு மேவுலாப்பதஞ் 
-.. இத்திவிகாயகன் மத்தக்கெஜமுகன் 
வாராணிற்றிரு மாமலரஞ்சகி 

மாதுவன்னை மலர்ப்பதம்யான்றுஇ 

பூரணிப்புவ னாம்பிகைடன்னருட் 
போற்றினே னடியேன் றிருவள்ளுவ 

நா.ராசிரோ நாயகபொற்பதம் 
நண்மலாதுஇதக் தென்குருவாண்டையே, 

முன்னையு முக்கற்றாரிவிலாமிச்ச 
மூலியிற்கொடி வேலிப்பருத்திய 

மின்னிலத்திற் சிறுசின்னியுங்கொண்ணையு 
மிலவனுக்கொக்கு விருகதிகமுல்லையும் 

நன்மலர் நன்னாரிவிழுதியும் 
நற்றைச்சூரி. ரிருவியமுக்கிரா 

் பின்னைமாமல ராம்ப லந்2 தாடையும் 
பேசாமுட்டி சித்தாமுட்டியாண்டையே, 

- வேறு கலிவிருத்தம் 

முத்துச்சங்கு முதியார்தன்கூர்கலுஞ் 

சிற்றுமேவுஞ் சீராசெங்கழனியும் 

94 

188 

80 

8] 

02 

04 
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180 .... திருவள்ளுவ நாயஞர் 

விற்றுககையான் வில்வச்தஇின்2வாவட்டி2வ.ர .. 
கூற்றனாதங் குதம்பையி தாண்டையே. 30 

வேறு ஆசிரிய விருத்தம் 

வாறுதன்மூலிவேோவகைக்தோடும் வாஙஇபூவன்னிபில்வெதுப்பி 
வன்மதிலிலகுமூலிகனரசமு மருவொருபாண்டமி லூட்டி 

வே.தனோடுமிகப்பதமுலர்த்தியிவையெடுத்தடுப்பினி 2லற்றி [செய்து 

வெதுப்பிப்பொன்னிறம்போலெடுத்துக்கல்லுசலில்2?மவுஞ்சூரணம் 

பாரி துக்கடைதன் சரக்கதும்பறகப் பட்டையுந்தாணிக்கடுக்காய்ப் 

பகரிலயெதோரற.த்தையுங்கோட்டம் பறங்கசொம்பிராணிசொம்பறக்கு 
சுருமிளகுடனே திப்பிலிஏலஞ் €ீரகம்சிறுநாகப்பூவுஞ் . [ஞ் 

செழுஞ்சக்குமதுரஞ் செவ்வியல்கார்கோற்சிக்கியுக்தாரமிதாண்டே, 

தெளிவதாயிடைதன்வகைக் காற்பலமாய்ப இ 
இனுசதையனலிலும்வெதுப்பிச் 

செய்கைதானிடித்துச் சூரணப்பதமாயச 
செண்பகப் பூவுங்கஸ் தூரி பொழியவு 

-  மமிர்தமது மாய்ச்சொறியும் 
பொ திகைநாயக னருட்டுருபைப் 

பூசணப்பச்சைக் கற்பூரஞ்சவவாது 
புழுகோசோசினை குங்குமப்பூச் 

சுழிமுனைக்கமலமிடம்வலம்புரியுஞ் 
சூரணம்வகைக்குக் காற்பலமாயச் 

சூட்டியேபொடித்துப் பாண்டங்கொண்டதனி௰ 
சிற்டாமணக்கெண்ணெயுமிரண்டு 

வபழிடமிகவுஞ்செவ்விள]ீரு 
மாவின்பாற் 2றசிப்பாற்பசுகெய் 

வான்குமரியின்் சோர் சலமும்வல்லாறை 
மணக்காளா நெய்யுங்காற்படியே,. 6] 

கனகரத்தினமாக்சோபு.ரக்தாகக் கதிர்ப்புன ற்றண்டுநீர்க்காகங் 
கரு,தும்வெள்ளருகுசின்னிபொம்கையான் காற்படிரசம.துங்கணக்காய 

தளம்பெரும்பாண்ட மதனிலூட்டிடுமேசாத் திடுமெண்ணைகெய்பா லு 

சாருஞ்சூரணமுங்கறைத்ததன்னடுப்பிற்சரக்கு த்.தூள துவெனுந்தாக் 
மனம்வரும்வள.ப்பருப்பதுமறைத்து வகையொருபலமதிலூட்டி [கி 
வாடைசோ சாமல்வன்னியிட்டெறிக்க வரும்பதம்நீசெல்லாஞ்சுவரும் 
தினமெனுமுத்திரஈக்ஷத்திரம்வருகாட் செழுங்க இர்க்காலையிலுதையம் 

. இபாக்னெக்கடிகைச்சேன்றுபின்௧மலக் 'தீயெ த திடுவதும்ப தம. 

் எண்ணெயெரிப்புபதமறிய 
சிறுகொ இகொ இ தீ. அவருங்கடுக அவுஞ் 

செல்லிற்கிடும்$ீசெல்லாஞ்சு வரு 
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கெவனமணி 187: 

நி. சணலாற்றிப்பாண்டமுமிறக்கச 
செலிறறிடுவாடைதன் பொடியைக் 

கறுவிசெர்தூரங்களஞ்ச துமூட்டி 
கடிகைசென்றிரு த் திடுக்கலையங் 

கடுகுவெவ3வராக்கட்டியெறிதளுக் 
'சடுகுதன்பெருமையாரறிவார் 

நெறிவிளஙக இதக்குறுமுனியருளால் 
நிகழ்சீதினேநிருபமாய்த் தமிழா” 

லிறுபதமன்னைக்கமலபொற்பதமும் . 
- கநெறிதவராமலும் போற்றி 

பெரும்பிறப்பகதந்றும்நெற்ப துங்கேற்றிப் 
பின்னுமண்டலமிருக்தெடுகத்துப் 

பெதறியோர்வினையும்பக்ஷக் திலொடுக்க 
பின்னிட்டுப்போய்விடுமாண் டே, 89 

குட்டம் குடல்வலி கஷயகாசம் கிறுணி கைகால் முடக்கல் 
வீக்கம் விக்கல் நீங்கு மெனல் ன 

குட்டமுப்ப திநெட்டட்டகுன் மங்களுங் குடல்வலிமூலமெட்டகலுக் 
கொடியகருணிகளுஞ்ஜுரஜன்னிதோஷல் கொளுமசாத்தியமறிந்தூட் 
கட்டமுமணுகுஞ்க்ஷயமொடுகாசங் கண்வலிவிழிகுருடனை த்துக் [டக் 
கால்கறமுடக்கற்கடி விடர் திரும்பற்கண்டு முறடுகண்முறடுகளகலுக் 
திட்டியும்விக்கக்தீபனவர் ச மச ரணவார் இவிக்க லும்போம் 
தினமொருகறண்டிகண்டுதுட்டிடைதான் செலுற்றிடிலிச்சாபத்தியமா 
ஈட்டமுமில்லைகாண்சிவரும்பாலை ஈடத்துமுவவிதமறிந்துணச: [ம் 
ஈரகம்போய்சொற்ககாள்வரையிலுமே கல்வினைப்பிறவிகாணாண்டே. 

வேறு-கல் லுளிசித்தன் தருவு 

தனந்தனர்தன தனதனன*- தனந 
தனந்தனார்தன தனனனாம் 

ச. ரணங்கள 

வனகர்தனிலுவர் பூபூர்க்கு-மதி 
சவிமுகம்பட காகாயக்கு -மின் 

ிமந்இிடீர்ப்புவி பூகீர்மே-லிடி. 
விழுக்திடுமின்னற் கொழித் துமழை- தினஞ் 

சொறிந்திடும்புன லுவருருக-நிலம் 
பரிர்ததிர்முன்ன மதுபாயந்து-யின ந 

- தெறிர்இடுமாசி பவாணமியில்-நிலை 
பிறிர்திடா தெடுவீர்மனமே, தனர்... 01 
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அகிலைபுவனமதி லடையாள-மஞ்சு 
நிலச் திலொருநிலமென் ஐறிவிராய்ப்-ப9 

சண்டமீபோழும்ப தி நாலுலகும்-படி 
சோதிடத்திலும் பாரிற்- ரிகை;யிக்த-ம௫ 

தலமலைகடலிவை கோசமற்கு-வட 
இிசைழமு தீத் ஜஹென்றிசை நடுப்போக்கு-ஜெக 

மிவைதனிலும் சாயபுரிபாலை க- திட 
மிவையுந தாமபுரி லப்? மபாக்2௪, தனந 09 

பஞ்சநிலமிவையஞ் சுவர் பூர்க்குங்-கொக்குப் 
பறலவைகளிருந்திடும் பாவனையா-யிது - 

வஞ்சுமேவெளூர் துயயகிறம.துவாம்-வயி 
... டூரியமெனும் பூவதைக்கேளா-யது 
ரஞ்சிவையாணுவார் பெண்ண துவாம்-௩ர த 

விந்திவைக்கூறதாயும் பிள்ளையதா-மினல் 
.. கொஞ்சிடுவாரிரு கூறுமொன்ே-குடி 
வாழ்தல்கிலமறிர் தெடுமனமே, . தனந 09 

எண்ணூரிவைமொழியி லெடுத்துரைத்தோ-மிவை 
சொச்சமறிலதுனு: ரிதிலுறைத்தோ-மினக் 

கண்ணும்பசுவுமொரு துறையிலும்வாழ்-விதி 
கருவுங்குருவறியா தென் செய்தேனயான்-இனி 

மண்ணும்விண்ணுமறிக் தெடுத் துருவாய்-வடி 
வங்களின மறியா தென்சேய் ?வா-நர 

மோண்ணிமிரண்ட து மொன்றாய்முடிக்தா ன சு 
லொருகோடிவிதமறியலா மனமே, தனந்தனர் 04 

வேறு விருத்தம் 

இந் தவிதபுவியறிர் து யெடுப்பாரில்லை 
யினமறிர்து கல்லெடுத்துச் சுடுவாரில்லை 

நிர்கனை யென்பேரிற்குற்றஞ் சொல்வாரில்லை 
நீகினைத்தப் படிமுடியு முடிப்பாரில்லை 
மைர்தனே யேலேலசிங்க முனைப்போலில்லை 

மாநிலத் திற் குறைப்பதில்லை மதிப்பாரில்லைச் 
சுக்திரமே கல்லுவரு மமுறிதன்னாத் | 

சுத்திறச தகைையினாற் சுண்ணமாச்?௪, 05 

சுண்ணமிவை மித் துருவேயாகுந் 
தொட்டசறக் கறுபத்துகாலுகீறா 

ர னமேயான நிர் துறைத்தேன் ளியானாலு 
- மொருமொழி சொல்லிருமொழியா யு மைக்கும்பாரு. 
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. மின்மொழியிற் பிழையிருர்தா லெரிக் அப்போடு 
யில்லாட்டாலிவ்விதஞ்செய் பினிசெய்யாட்டல் 

மன்னவேேயண்டமிடிர தனேகஞ்சுக்கல் 
மரணமெய்துந்தலைதெறிந்து மடிவராகாமே, 

௮௫ிலபுவனங்கள தி லலைர்காலென்ன ் 

வண்டரண்டஞ்சுசத்இயு 2ம றிரிந்காலென்ன 
மகிசலமென்றறிந்துகறபம கொண்டாலென்ன 

வளர்பிறையுந் (2தயபிறைய மறிரக்தகாலென்ன. 
சுக2யாடறுசுவையசுத்டு யிருக்காலென்ன 

சுதீதசைவக்கிறிசையிலுக் தெளிக்தாலென்ன 
முகிவுமுடிவைந்தாண்டு நிருவியுண்டால் டு 

முறிர்துயெண்ணெய கக்கிவிடுமுதகமாமே, : 06 

கற்பமுண்ண பத்தியமறிய 

வேறு தாழிசை 

எண்ணை கக்கிவிடுமன்னமுண்டுவரு மேவிதிப்பதுவர்தன்ளிடு 

முண்ணவு ண்ணகடுக்காரமேருக கறியுப்பகத் திவிடுமொருபோது 

விண்ணடுத்தவறுசுவையகத்திவிடு மமுதுபச்சரிசியா தலால் 
விண் ணுமண்ணுஞ்சிவக்கயொனமேதவிச யிருவிரீரமு திர்கொண்டிடும் 
புண்ண தாகும்புவிரீரகத் தவிடு போகங்காய்கரிமீன்மாங்கிஒம் 
பெண்மயற்புகைகீர்வஸ்தபினிமது பேடியாவதுகஞ்சாவிடுக் 
கண்குடத்.து இரீர்ஜலமொழிய கருதொணா அவிளைவனமெலாங ட 
கண்குடத்.துஜலூரைவிட்டுமரு கர்சினியிற்சலக்கள்ளிடே, 01 

க.ற்பதேகத்தில் நேரிடும் வியாதிகளின் விபரமறிய 

ஐயமீரியன லாற்சுடற்க்கன லுமங்கமா இிதமும்வீசிட 
லக்னிய திதக்தாபதோடஜுமணுகிடி லுந்துய்யாவவின்பாற் 
செய் திடுமிளகு£ரகங்கறிய வேம்புடனும்புளியாறைதான் 
சிறபயருடனுச் 2 தனுக்கூட்டிடு தற் சதளம்வருகலுடல்தனிற் 
பையறத்தையும்வேற்புடன்புசசை பதுமலமுறி£ீரினிற 
பத்துக்கொள்றுகுடிநீ ர துக் திவிடப் பறக்குமேஜுரமுஞ்சீ தளங் 

கொ ய்யும்வாய்குடிகொண் டுகெர இவிட கூடுஞ்சுக்குசிறுக்க ரைவேற் 

குடிநீர்தன்முறிபத்துக்கொன்றுவனற் குருகவுஞ்சுசசங்கொண்டிடே, 

மேவேறு சேரிசைவண்பா 

இந்தவிதமருர்த யெண்யெணகக்குஞ்சு தீ. தஜல 
மக்தஜலத்திலுவ சைச் துபல--மிந் தஜலம் 
வாறிரீர்வாழி வயிடூ றியவுப்பொன்றுபலர் 
2? தறிவிடுஈ இக்ையதுஞ்செயயே, 09 
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செய்கையதுப்பித் ே தேத்துகசை இச்ஷபுன 
_ லையமில்லாச்சு த்தஜல மர். தவுவச---செய்கைவிதஞ் 
சட்டி தனிலிட்டுமரு சட்டிரிறுசாய்காங்விய 
வட்டியில்லாக் கோழிப்பிடமாண்டே. 100 

வாச்சு இவைசுண்ணம் மடக்குச்சிறுசாயிரண்டு 
வெச்சு திவைமடக்க லிர்தசுண்ணம்---வாச்சுதெடு 
பேர்பாதியிட்டுப் பின் லும்வைடூ கியவுப் 
பாரறிவாரோ வறியாண்டே. 10] 

வைத்திடுமேற்பாதி வைடூறியத்ை தமூடிவலுச் 
சச் சிமெண்லை தறி மூன் ஜெனிற்கான்--வை த துவிடு 
குக்குடமும்பத்2தருவாக் குமுறிடுமேசுண்ணவ தஞ் 
கொக்குஞ்சரக் கா இமுஞ்சுண்ணம், 107 

சறக்குப்பலமென்று சத்குருவுமேகஞ்சு 
வறக்குமுமிகீ தீனா லை தீக்கு ழ தீதச்--சறக்கதுமேற் 
கவசமதுபுகட்டிக் கதிர்முகமுங்காட்டி' 
யவிழ் சமெலுந் சழைகொண்டாட்டே, ப | 03 

ஆட்டிய இன்மேலு மறச்இத்.இச%ையணர். 
வாட்டிவிடும்பத்தெருவில் வாலையா---மாட்டி விடு 
மெர்தயிலையெஈதசறஃ இவ்விதமாய்ச்செய்கைபடி. 
யந்தயிலையன் ௮ுறையமாண்டே, 104 

நவ. ர.த தினமணி ஈன் வூர்சுருக்கமாஞ் 
சிவமெஞ்ஞான ச் சிர் தாமணிச்சூ த்திர 

மவுன பீட மாணாக்கன்மகிழ்ந்  திடுங் 
கெவுனயோகக் கஇிறையுமாய்ந் தனா 

விவேகமாமொழி வேதம்விளங்கிடி ற் 
கவர்கட்கோடி. கண்டெடு த்துணர்வரோ 

தவமேலாறுவாதா.ர மீராறுயிற் 
கெளனக்கண்டுணர் சாஷியடைவசே, 105 

1500-ரை யாயந்து இவ்வெண்ணூறும் சொச்சனூறுஞ் 

் . சொன்னதெனல் . 

இன்னூற்சாத்திர மெண் ணூர்கருக்கிடைச் 
சொன் னோஞ்சொச்சனூற ரூ தீ திசமா தலாற 

பன் னுமாமழைப் பாடல்மூவை அனூர் 
வண்ணச்சிந்து வைத்தியவா கீழும் 

நன். லூ லாய்நது ஈற்பொருளருளது 
மண்ணனுள்ளவ?ர வா ழிமென்மேலதா 
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பன்னையம்பிகை யாண்டேயருட்பத 
- முன்னமேமுழுது முற்றும்ரத்தினமே. 100 

வேறு எண்டர்க்கழி நெடிலாசிரிய விருத்தம் 

நவரத் ) தினமொன்பது மிலங்குமொ ழிதமிட்கவிதை : 
நவகண்டபுவன மவைளூழ் 

நகரிலகுலதெலமீே ரமு புகழ, இவி.ர 
ஞானமூ£ ை வந்துனூரிற் 

சிவகுருமெய்ஞ்ஞான வகத் தீ 5 சசருளா, லுத் 
வள்ளுவனெனும் பே.சதனாற் 

ிசிரிசடலகிலமிவை முனிரிஷிதே பா.தனர்கட் 
த் தீர்ப தனெண்2 பா் மகிழுக் 

தவமறைஈன்னூல் விசிதரத்தனசிந்தாமணி 
சாத்திரமெண் ஹூதறியாருஞ் 

சரிை தயில்விளங்கும இயமுர் த மழைப்பொழியவுஞ் 
சதாகோடியுகவசையும்வாட் 

கெவுனமணிசொச்சமொரு னூறு மி வையெட்கவி 

கைவல்லியப் பாட லுறையங 

கன சுமணியசைவிலகுவிடைபின் எழிபரிபூரணக் ன க 

கருணாகடாக்ஷ முற்றே. 101 

இவ்வாரியர் இருவாக்கருளிய நூலைக் கவனித்து 

நூலாராய்ச்சிசெய்யும் ௮றிவுடைய புண்ணியவான்களுக்கு 

குருசுவாமி கருபையுண்ட £குமென்ப.து. 

கெவுனமணிவயது நூற்றி சொச்சம் 

முற்றுப் பெற்றது. 

16/0260 3:05 1//பர்்ஸ் ள் பாகு 



உட 

கடவுள் துணை 

பாடல் ் கருத்து தலப்புகளின் கராதி 
“4௧,625 அதத ஓலி 

பேயர், - ் டட பக்கம். 

ர 
அசத்தியசவாமியைவேண்டிமுர்சிடையாசசோய்சட்டெவேண்ட0% 

னல் 02 
சத்தியர்முன்னமே புறைத்தவமுநியைபுன்? வனேசசாள்வாழலா 

மெனல 47 

அகு இசட்குவன்னமிடவேண்டுமெனல் 140 

அக்ெசப்ரசாசமாத் இசை 10 

அசவசெச்இச்சு£ரணமறிய 97 
அபினியைப்பு 101 
அடையாளக்சண்டெடுக்சவேண் டுமெனல் 00 

அப்புமுப்புவறிய 17 
அப்பும் வுப்புமறிர் தவர்கள் சவ.ராஜயோகியெனல் 80 

அண்டஜெய$ரின்விவ மறிய ௦9 

அண்டாண்டம் பிளச்சத்தக்சச் சண்டமாருத செர்அ.ரமறிய 146 

அண்டவாதக் குணடிவலி அமையாப்புத்துடைவாழை சூலைஈட் 
போமெனல் 08 

அமுறியாவது விச்.து£ீர் சாசாக்சாலெனல் 100 

அமு.றியே யண்டபிண்ட நீரெனல் 110 

அமு.றியைச்கு ப்பியில்விட ஜெப$ரில் வியாஇிகள்யரவும் நீக்கு 
மென்று வள்ளுவருறைப்பதெனல் 2] 

அயச்செர்த. மறிய 190 

அயவெட்டையுடன் 0௦. வங்சகு.தவெட்டையைச் சேர்ச்சவயதா 
மெனல் 19 

அ௮சசர்வித்தை யசப்படாதெனல் 83 

அறிதாசக்களல்கு 174 

அரிதாசயீயஞ்செய்யும்பாகமறிய 70 

அரிதாரமீயமறிய 176 

அரும்பா௫ மீரஞ்சு இங்கட் துரும்பாக பிண்டங்சருவைப். 
்  பிழிச்த சச்கைபோலாகுமெனல் 00 

அசைச்கும்பொழுதி சைவேத்தியத்துடன் தியானிச்சவேண்டி௰ 
வரம் 00 

அசைப்புப்பாகமறிய | ப 57, 69, 180 

அசைப்புப்பாசம் 05 

அவசவ ரறியாமலலை$ததெனல் 61 
அவ வர்மொழியும் மொழிசளறிய... 8/ 

அறிச்தவற்கு க்ஷணத்திலாமெனல், ன் 
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பாடல் கருத்து தலப்புகளின் ௮கராதி 108 

பேயர் .. பக்கம்' 
அறுபத்துராலுஞ் சுண்ணமெனல் 110. 

௮றுபத் தநாலு மிதால்நீத்தனமாமெனல் | 80. 

அறுபத்துசாலு மிதால்பற்பமெனல 17. 

௮றுபத்துகாழ் சறக்குசுளுஞ் சுத்திசெய்யு முறையும் நீரும்பாகங்கள் 
விவரம் 1089 

௮றபத் துசாற் சறச்கும் நிருமெனல் ர ர. 
அறுவித விசாரத்தால் ௮றிவழிச்தவர்கட்ரு தநதைகருக் காட்டினா 

லுர் தோணாதெனல் 60 

அனுப்பானத் இடும் பாசமறிய 26 

௮னுப்பானமறிய 52. 194, 150 

௮னுபோகமில்லையாகையால் யாவரையும் சொசப்படாதெனல் ட தீக் 

அனுபோ௫ சொல்லாவிடிலிச்கிலமறியச் கூடாமையெனல் தீத: 

அ௮ன்னப்புரா சாக்ஷியெனல் . ௦2 
அன்னைபிதா மருவியதுபோல சுத்ததலமும் சைலவுதகமுச் தைல 

.... லேஏயெமுஞ் சொன்னதெனல் 46. 

ஆ 
ஆசாயசங்சை யன்னையிர்சாதஞ் சுத் தஜலமெனல் 102. 

தசாபாச மரித்தியமெனல் ரத்ந 

ஆசான்சொன்னாலொழிய ௮ரும்காணச்கூடாசெனல் ன ரர 54 

ஆசையைப்போகச்சாவிடில் ஆலகாலவிஷக்க ல்ல.றியப்படாதெனல் 54; 

ஆயர் தமறிச்தவர்களுச் இது தோற்றமெனல் 1 இ 

ஆண்மையில்லாதவர்க ஞண்ணும்பாசமறிய 187 .. 

அமைசுரத் திற்சனுப்பானமறிய 21. 
ஆயிரத்தைஞ்னுரில் யிர்தபாகம் பார்க்கவேவேண்டுமெனல் ட... 83 

1500-மைச் குறிச்சி இவ்வெண்ணூர் சொல்லியதில் சாகவெட்டை : 
சுயம்பெனல் : 140 

1௦00-ரைப்பார்த் த இவ்வெண்ணூர் பார்த்த மசத்துகள் சைவிடா 

ரெனல். ..... 199 
1200 ரையாய்ர்து இவ்வெண்ணூறும் சொச்ச 100-ஞ்சொன்னதெெனல் 190 

ஆலம்பழத் தைலபாகமறிய 182 
ஆனந்தபைரவி மாத்திரை மறியும்படி. 165 - 

ஆனைக்சல் தசதிக்ஷையான பின்பெருமை யறியவேண்டுமெனல் 51. 
ஆனைசூலக்தி புண்புழு வெட்டுத்காமறை மதுமேகம் 8ீல்குமெனல் 57 

ஆனைவாதம் அ௮சுவவாதம் நீங்கும் யிதால் 04-பற்பமாமெனல் ட்ட 0. 

இ 
இக்கருவங்ச செ தா ரமுண்டவர்கள் கற்பதேசசெளாவாறெனல் ர, ப 

இங்கலீகக்கட்டுவறிய ...்.்.்.்௨௧்_ $91 

9 
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19% பாடல் ் கருத்து தீலப்புகளின் அகராதி 
“ரக்கா கைராத கைகைை க கக கைக சைகைகள் -ைகைத வைகை 

பேயர் பக்கம் 
அமைவன 57 

இச்€னவெண்காரவைப்பைவிட்டால் வாதமாகாதெனல் 62 
இச்செச்.சசத்சாற்றீரும் வியாதிகளின் வில மறிய [த் 
இஞ்செரசத்திலிடவவேணடுமெனல் : 089 
இதற்சனுபானக்கண்டு வவிழ்தமளிச்சாதவர் :ஞஸக்கு ஏச்சாகுமெனல்] 05 
இதற்ேடொன் நில்லையெனல் 196 
இதனாலே வருமை நீங்குமெனல் ' 186 
இதனால் வேவேதை சோடிபாதை கோடிராதவிர்து வுவற்சாரங்சோடி 

யெனல் 70 
இசால் அறுபத்துசாலும் வலுவா? ரசவம்கங்கட்டி வெட்டையாய்ச் 

செம்புசுத்தியாம், முப்பில்லாதயினம் வுப்பில்லாத மயமே 
இனியி லொன்றில்லையெனல் 8 | 

இதால் பறிமலைபோற் குவிக்கலாமெனல் 144 
இதால் வேதைபறிய 78. 
இதாற் கோடிவிரதையாமெனல் 09 
இதாற் சூதமுனச்கடுமையெனல் ப 87 
இதிற் சோடிசோடிவேதை இது கோஜபீஜமென்றுஞ் சொல்வா 

செனல் 90 
இஇற்றூம்பரவேதையாகுமெனல் 109 
இ மூடற்செய்யாதெனல் 98 
இதுவுர தீரும் வியாதிகளின்விவரம் 45 
இதைச் வயோக செய்வானெனல் 10] 

' இதைப்பரியாசமாகநினைர்தலைச்தவாகளெனல் 05 
இதைவிடலாகிரியில்லையென் ப.து 102 

இத்துடன்சாரஞ்சேர்க்கில் கருவங்கம்$றிச்சண்ணமாமெனல் 85 
இச்சலதேசத்தோ? மீசனைப்பணிச்த ஞானிக்கு 105 
இத்தைலமுண்ணும்இடையு மனுபானமுமறிய 197 
இர் திசலுப்பேயிர் துப்பு சல்லுப்பாவ து.ரசசியமெனல் 2] 
இச்சவ.ரச் இின?ர் தாமணியைக் கண்டவர்சட்கு கலிரீங்வெடுமெனல் 04 
இப்படி 1-இி.ரம் பிடமாகவேண்டியதெனல் : 180 
இப்பாகமறிர்தவற் சாசாசெனல் [5 
இப்பூரியெக்குமுண்டெனல் 02 
இப்பொடி பதினெண்பேர் சொல்லவில்லையெனல் 00 
இம்மெழுகை வெரளியாமற் சொன்னதெனல் 100 
இசசகெரதகுரு கருவெனல் 180 
இசசசெச்.அரமெண்ணையிற் கட்டிக்கசொடுச்ச வேண்டுமெனல் 1 08 
இசசசெர்தா ரம் ர டக் 
இசசவேசைசக்கு முப்பு முன்னிற்காதசெனல் 05 
இரசவேதைக்கு இக்செச்தி சட்டவேண்டுமெனல் பதி 
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பாடல் கருத்து தலைப்புகளின் அகராதி ட 105 

(பயர் 
ண்பன் அவியல். அவ பம பமல அ: வயவள பட. பலகை ஒன அண ஞறணவாகைவர அ 

இரணாத்தி யெண்பத்தொன்பதாவது பாடற்படிக்கு குடிநீர்செய்து 

ஜெயரசபற்பத் தடன் சொடுக்ச பாலகர்சட்கு வெட்டைசு.ரம் 

நீங்குமெனல் 

. 9-வஇல் 04-சாடியும் ஒவ்வொன்றாகப் பிணையுமெனல் 

இரண்டாவது மடச்கு அறிய 

. இரண்டினமும் சாதவிச்தேயெனல் 

இரதங்கட்டுவ் காமேசுரமுமிதற் தடல்லவெனல 

இரதிசேளிச்சையனுபவத்தால் வருமாறு 

இரவிமதிகூடிமாண்டு சத் தியானவாறு 

இராமபாணத் தைலமீதெனல் 

- இராமபாணகச் குழம்பு 
- இராமசாதபுரங் சடற்சரையிற் சாரிபோய் சவுக்காரிகள் 

வருகிறதாக வுத்தமாசகட் சொல்வது 

இசாமசாதபுரத் துலவிலுள்ள ஜோனக ரறிவாெனல் 

இல்லம் உனதுள்ளமே கூற்றனெனல் 

இவ்வகையாவும் மனிதனாலன்றி வேறுசகாணச்கூடாமையெனல் ' 

.. இவ்வவிழ்தம் புசிப்பவர்கள் 

இவ்வாசிரியரை ஆசான்மூலாதாரச் சுழிமுனை சாட்டி 

யமுர்தமூட்டி ஆட்சொண்டதெனல் 

இவ்வாசிரியர் இிருவாக்கருளிய வணச்சம் 

இவ்வாசிரியருச்சாசான் சொல்லிய ருூடர்மணிகுக்ஷசுரூபங்லையறிவ 

இவ்வாசிரியர் நாற்கோவை வீபரமறிய 

இவ்வாட்சைக்கு உப்பில்லாவிடி லாகாசெனல் 

இவ்வாலைரசச்சுண்ணம் வாடாதெனல் 

இவ்வெண்காரவைப்பால் யாவுமாகவேண்டியதெனல் 

. இவ்வெண்்உசையறியாமற் நியங்கெதெனல் 

இவ்வெண்ணூர் ஈவரத்னசொச்சத் தில் விள்ஞ்மெனல் 

இவ்வேதைபொய்யாயின் புலையனென்று சொல்லும் 

படி. நிந்தித்தூச் சகொனல 

இன்னூலிலிடர்ச ளொன்றுமில்லையெனல் 

ப 

ஈதறியாமல் வெருகோடிசாளிருச்தும் பலணில்லையெனல் 

.. ரளைகஷ்யகாசம் குன்மம் சச் இிவிக்கலுச்கு வனுபானமறிய 

ல... 

உடர்சத்தியானா லுவற்ச த்தியாமெனல் 

உ௨ட்சாச்சல் வுளமார்தம் மூலம் விஷப்பாண்டுமேகுமெனல் 

பக்கம் 

70 
109 
91 
89 
128 
60. 

ட 114. 
24 
24 

75 
02 

119 
டத. 

70 

175 
அ.98 
128 
20 
02. 
83 
28 
70 

178 
127 

121 
49 

106 
109 
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| 1096 பாடல் கருத்த தலைப்புகளின் அகராதி 

பேயர் பக்கம் 

'உண்ணுமளவறிய : 181 
உண்ணுமனுபானமறிய ட்ட 115 
உண்ணும்யிடைபாசமறிய ': ௦1 
உண்ணும்பிடையும் பத் தியவிவரமறிய 107 
உச்சசாதத்தைலமுவத்பூவால் அற.திக்சட்சாடி, அமுரி, சள்ளுபான 

நீர், வாமப்பால் யாவுமாமெனல் 88 
உப்பறிச்தவா சொல்லாரெனல் 0௦ 
உப்பின்வடிவ மறிமவேண்டுமெனல் 50 
உப்புச்கைப்புத்துச் சுண்ணமாகும் வாறு 117 
உப்புசுத்தி யறியவெனல் 8] 
உப்புச்சுண்ணமறைப்பும் புடபாசமுமறிய 99 
உப்புபூர்க்கு மிடமறிய 80 
உருவறிர்து செய்பவர்க்கு வேதைசணகூல்லையெனல் 118 
உலசத்தோர்கள் நிமளையென்றும் வங்கமென்றுங்கறுஇ மறையோ 

சால் விளம்பியதைப் பழங்சகதையென்றுஞ் சொல்வாரெனல் 05 
உவரசள்விளையும்ஸ்தானங்கள் 12 
உவற்சாரரீர்விட்டறைக்கும் பாகமறிய 84 
உவர்நீல்கும் விவ.ரமறிய 8 

உவர்பூர்க்கும் பாசமறிய ப 32 
உளமாச்தமூஷ்ணம் ரீவ்கவனுபானமறிய ன ரர 150 
உற்றுப்பார்க்கரவிதிமதஇியிதால் சத்பகத்தியாம், பிதசட்டிந் 

.... சடலுப்புக்சட்டுமென்பது 88 
உனதுள்எஞ்சுத்தியாகாமல் உப்புசுத்்தியாகாதெனல் க 0௮ 

[131 / 

2௭ ச.ரம்உப்பும் அப்பும்முன்றொன்றான விவ. ரமறிய . .... ரத0 

௦7 

எ்ண்ணைசக்கும்பாகமறிய ௬ இ 105 
எண்ணைகொடுச்குமளவரிய, குன்மய் குளிர் ஈளிர் சரம்சீங்குமெனல் 105 
எண்ணையெறிப்புப் பதமறிய 160 
எர்தசிலமேனும் யெழுபிறப்பேவேண்டுமெனல் 60 
எரிப்பில்கேரும் குற்றத்திற்குச் செய்யவேண்டிய வுபாயமறிவது 149 
எரிப்புப்பாகமறிய 61, 61, 180, 147 
எழுபிதப்பெனல் ] () 

எழுவகையுப்புசிலமறியா பாவிசட்குஉமு துபயிரிடச்சொன்ன2 2 தனல் 09 
எழுலிச ஷ்ண 9லட்டையால் சேரும் வியாதிசளின் விவரம் 09 
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பாடல் கரு த்து தலைப்புகளின் அகரா தி 107 

| 9 ஓ 

- பேயர் பக்கம் 

. ஏசவஸ்துவரிய | 14. 

ஃ 

ஒன்றுயிரண்டு ஒன்றுசான்குசேரஈது குருமுடித்தால் 'யாவுமாமெனல் 460 

ன் 
ஒர்பக்ஷம்-யிச்சாபத் நியமா புண்ணவேண்டுமெனல் ௦8 

ஒர்மண்டலமுண்ண கருமேகம், ஜலமேகம், வெண்மேகம், படற 
ருமசை, யசையாப்பு, புண்மூல முதலியவை நீங்கும் விவரம் 124 

க 

சங்குல்விடியாதமுன் காலங்கண்டெடுக்கவேண்டுமெனல் ௦0 

சடற்குருவியென்பது பாறையுப்பெனல் 89 

சடற்பூமீர் பாறையெனல் 55 

கட்டும்பாகமறிய டட ப 62 

சணமாரந்தம் விக்கல் முக்கல் வாய்வு குன்மம். நீல்குமெனல் 150 

சண்விழி துலச்சமாய் விண்ணொளி யறியலாமெனல் 178. 

சதிரவன் இரணமுறைர் து கட்டும்விதமறிய ... 90 

சருவங்கச்சுண்ணஞ செய்முறை . 08. 

'சருவங்க சூதாரசத்தாற்குடவன்பேரில் 10-வயதெனல 76 

சருவங்கம் வெட்டையாமெனல் 7/1. 

சருவாளிகள்இவையொருமைப்படுத் இசாத் திரங்களை சருதுவாசெனல் 141 

கருவியாலுதித்தமையாற் பால் தயிர் சிறுதமானதெனல் 45 

'சருவியிர்சேர்மை. . | 70 

சருவுஇக்கும் வ.ரலாரறிய 118 

சல்போல்சடல் நுறை கட்டுமெனல் 20 

கல்லுப்பறியார் கருத்து 12 

கல்லுப்பின் நிரமும் பரிகைஷயும் | 16 

கல்லுப்பின் விவரம் ப ப 16 

கல்லுப்பு முடிச்கும் பாசமறிய | 18 : 

கல்லுப்பே பூரீபெனல் ப 55 

 கவசபாசமறிய 57, 140 

.. சளங்சமில்லாமற்சொன்ன ரசச்சூதவித்தையீதெனல் ட....! 09 

சளர்நிலத்திலுவழ் சுத்தமானவாரறிய 81 

களர்நிலத் திற் ஜலஞ்சொரியும் விவரமறிய 99 

சளர்நிலமுவர்சண்டவர்க்கு தெர்திசத்துசுளுவு, இம்முறையச்சுச் 
திரருக்கு௫ சொன்னதெனல் . ப 
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108 பாடல் கருத்து தலைப்புகளின் அகராதி 

பேயர் பக்கம் 

சன்ளாவியாற்சாரக்களை வெளுச்சவேண்டுமெனல் 105 
சற்சவகசைசன் விவரமறிய 96 
சற்ச வனுபானமறிய 07 
ச.ற்பசித்தியானவர்களுக்கு முருசார்ரிக்ிவைப்சாகுமெனல் 04 
கற்பதேசதீதில் ரரிடும் வியாஇகளின் விபரமறிய 169 
சற்பத்.திற்சாஇி வுவற்சாசம் விர் துவல்லா.த யாதுமாகாதெனல் 94 
சற்பமுண்ண பத்.இியமதிய 180 
சற்பமுண்ணும் விவரம் 111 
சற்றவர்ச ளிப்பாகர் தலவராசெனல் 188 
சனசஹேம செளசாஷதச் குளிகை 195 

கா் 

சாசக்ஷயமததுரீர் ௮ண்டவாய்வு தமரசமசோ திரஞ்சூலை ரீங்குமெனல் 179 
சாச்தசெர்தாரமறிய 172 
சாயத் தியால் வாதரித்தியாமெனல் 1 09 
சாயமழிபவற்கும் பழிகுலைபாதசற்கும் பலியாதெனல் 105 
சா.ரசா.ரல்சட்ட மலஜல சாகியறிய ப 109 
சா.சசாரத்தாற் சாயரித்தி யாமெனல 14 
சாரசா.ரப்பெருமை | 10 
சா ரசா. ரவிவரம் 14 
சாஞெசேர்$தரட்ட 4 

் சாசத்தாற் குடனானதெனல் 82 
சாலரில்லை யெனல் , 28 

சர$லமா$ல டட சு.ரசத்தில் சொடுத் துவா ர 10 

சாற்றுவர்ரி அப்புவுங்கலர் து வுரவாய் சுத்தசகம்கையான விகரம . 00 

தி 

இடைதற்சறிதாகய திடமான மூலிகைகளின் விவரம் 104 

ணசு_ர மார்தத்திற்குச்சியொழம் ட ப 05 

டு. 

குசாச்தன் பாத் நிரை 184 

குடிசைபோடுல் காலமறிய 80 
குட்டங்குடவலி க்ஷயகாசம் இராணி சைசால் முடச்சல் விச்சம் 

விக்கல் ₹ங்குமெனல் | ட்ட 187 

குட்டம் யீளை க்ஷயம்குன்மம் ரீங்குமெனல் 80 
குப்பியில்மருர் அட்டி சீலைசெய் புடபாசமறிய 126 
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பாடல் கருத்து தலைப்புகளின் அகராதி 199 
ண சகச . 

பேயர் பக்கம் 

குப்பியை யெரியிடும் பாகமறிய 17/4 

கும. ரசண்டம் குடல்வாதம் சூலைசச்சுவாயுவு தம.ரகம் நீங்குமெனல் 20 

குரு-ச-தாக்ச வயது எட்டரை யெனல் 1809 

குருவருளுடன் சறுவருக்கும் விளங்கும்படி பெருனூலை குறிக்கியிவ் 

வெண்ணூற் சொல்லியதிலதிலேகரச வெட்டையீதெனல் 04 

குருவேதைக்குச் கருவழியாது வாதமாவதறிதனல் 89 

குருவையெடுத்தால் சாலநில்லாம லிருச்சலாமெனல் 98 

குலைவலிதனுகுத்தல் வாய்வுகுன்மம் அ.இிசா.ரமிறைச்சல் விச்சல் 

நீல்குமெனல் 158 

குன்மங் குடல்வாதர்திர7 வனுபானம் 74 

மட 

கூற்தனாயெ சேத்மகாடி குண்டு குண்டென வதிர்ர் திடல் நீங்குமெ 

னல், பத் தியபாகமறிய 156. . 

கெ 

செச்தசச்சுண்ணமறிய 112 
0சச்தசத்தைலத்தன் செய்பாகமறிய 118 

கெரந்தகத்தைலம் 177 

கெர்திகட்டாற்றாம்ப.7 செர்தூ.ரமறிய 195 

கெர்இசட்டிற்றூம்ப.ர வேதையாகுமெனல் 182 

செர்திசட்டுச் கதிரொளி 12-க் சொப்பாமெனல் 120 

கெர்தஇிசட்டு சத்தறிய ். . 89 

கெம்இகட்டும் பதமறிய . 182 

கெச்தி சுத்தியறிய ௦0 

கெர்தித் சைலமறிய 125 

கெர்இபற்பம் இ 56 

கெர்திபற்பம் யி.ரண்டுவிதமறிய 58 

- செற்பவெட்டை இறுமி இருகிருப்பு வுடலைவிட்டேகுமெனல் 49 

செஜபிடத்திலும் வத்தாதெனல் 02 

கை 

கைசால்சுரப்பு வீச்சம் முடக்கு இருஒருப்பு குத்தல் 

வாய்வு மீங்குமெனல் 162 

சைபாகஞ் செய்பாகங் குருவனுக்கெசம் புடபாசமறியா 

விடில் யாதுஞ் சித்தியாசாவாமு 7 
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20) பாடல்கருத்து தலைப்புகளின் ௮௨7 [3 

பேயர் பகீகம் 

கொ ட 
சொல்சணர் வைப்புலூர்பாடி "ல யோசவருட் பெற்றாசெனல் 

செளரிவைப்பதிய௰உீ .. ட. 88 

'செளரிபாஷாணபற்பம் டம] 
க கு 

சச்சுவாயவு 8ீங்குமெனல் ப ன ரர 178 
சஞ்ிதகுறையால்நரேரும் விளைகள்நீங்குமெனல் . த : 1150 
சடைவளார்து நிகமவளர்த் து பொய்வேடச்சாரர்தவிர கோ 

டிச்சொருமெஞ்ஞானிகளை “லவ லகின்சண்காணுவதநிதெனல் 04 
 சத்.தி தீரிசனையறிய மகபூபதித்ழைலம் ..... 110 
சத். திவிக்சல் க்ஷயம் நீங்கவனுபான ம.றிய | 

சத்துரு மித் தருவறிய 109 
சச்திரனுப்பறிர் த செய்ய பலிச்குமெனல் 50 
௪. சச்குசளின் விவரம் 24 
சசச்குகளைச் சட்டும்பாசமறிய 29,050 
ச.சக்குவைப்பறிர்தவர்சட்கு சுசயல்சட்டிர்ர்துலிமமெனல் 01 
ச.சச்குசளின் இடைபாசமறிய 20 
சரவமூலிசையிலுஞ் சவுடாசையால்கப்புப்புளிவு தப்புமியல்புக்சாண்ச114 
சவுரியமானசோய்சட் திருமெனல் 52 

, சர ம 
சாத்நியவசாத் இயஜர்கி தாபஜர்நி வாதஜர்றி பித்தஜம்கி சூதக. 

சாமபிராணிவைப்புகூறுவதெனல் 1 7] 
சாம்பிசாணிவைப்பு கஉூறுவதெனல் த 00 
சாசவைப்பறிய ட ன ச 84 

தி 
சித்தம்வைத்து இன்னூலலைப்பார்த்தவர்ச்கு. 'இச்சருவங்க 

.. பற்பம் சிச்தியாமெனல் ன கு 71 
சலையோட்டல்குட்டல்சற்கணிதம்முரடுவாய்வுஜக்நிசுரம்ரீங்கு மெனல் 07 
சவயோகெட் சண்டதெனல் ௦0 
சவயோகெட்குச்சலலுப்பின். சருத்.து.த்தெரிபுமெனல் ர ர 80 
ெெவிச்து சாதத் தின்விவசமறிய ௩ 09 

ச. 
- சனபாஷாணளவுப்பறிய ன டி ட ப... 80 
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்் 

பாடல் கருத்.து. தலப்புகளின் அகராதி 201. 

பயர் . ப .... பக்கம் 

| சடருப்புவேசங்கண்டுகுதமுறைசெய்வாசோவென்றுகுருவை துதித்தல்50 

சணங்கன்புல்லடையாளமறிய 02 
சுண்ணத் இன்வேசமறிய - த 

சுண்ணநிறமறிய 40 

சுத்சசங்கையாவது சுக்கில சுரோணிதமாகையால் முன்னமே ், , 

ப முடிச்திருப்பதைக் காணார்சளெனல் 111 

சத்தறலத்தால் அறைக்கும்பாசமறிய 0 

சத் தஜலதன்பெயர்களின்விவரம் த 100 

சரம்ஜன்னி குமாரகண்டவலி பாரிசவாயவு தீர . 28 

சுருக்கிடும்பாகமறிய ட... 68 
 சுருச்குப்பாகமறிய இ டகர 

சரைச்சிமிளிற்பசனஞ்செய்ய வேண்டுமெனல் ]4க் 

சுவாலைபாகமறிய 144 

சழிமுனைபின்கலைதியானமறிய 88 

குசிசாபரணவாலைரசமெழுகுவறிய . 180. 

ருதக்கட்டு 68 

குதச்சட்டிமுறையறிய 85. 

சூசச்சகளங்கு 118 

கு தக்குளிகை எய்யுமாகில் தமிரமாத்தாகுமெனல் 114 

குதகஜன்னி, வாதஜன்னி, சுகஜன்னி நீங்குமெனல் . ] 84 

சுதசத்இிற்சூடுண்டாகி நேரும்வியா இசளின்விவரம் ப 74 

குதசம்கரொணிமூலப்பே.தி ஜர்நிக்ஷ்யகாசமுக்கல்விக்கல்டீங்குமெனல் 157 

கூதங்கட்டும்பாகமறிய ன ப 128 

குதஞ்சேர்த்.துருளிசையாகும்பாகமதிய 00 

ரு ஈபற்பமறிய 8௦ 

ரூ சமாளுங்காமம் வலுக்குமெனல் ன ட 58 

சுசரசவேசையமூறியன்றி யாசாதெனல் ன ச 88 

ருதவங்கவெட்டையறிதல் 78 

சுதவிச்தறியாமற்றிகைத்தார்களெனல் து 60 

குதவெட்டையறிய 119 

கு தவேதையறிய 194 

குலை புண் மதுமேசம் வயர்விம்மல் வார்தி 8ல்குமெனல் ர ரர 

செ ன ரோ 
செங்குமநி செயநீர் ர ]க4க் 

செச்சபேர்ச்கு எத்தியாதெனல் ன ட 149 

20 
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203 பாடல் கருத்து தலைப்புகளின் அகராதி 
எனை வகைளகைள்கைக னைக கைக க ககக சைகை தகை னைக கைச பப 

பேயர் 

செர்நாரத் திரிறமுமனுபானமறிய 
செச் தூாரமாயெலாறு 

ச 
சேத். துமஜ-௨ரம் 8ல் சேசங்கார்தியாமெனல் 
சேர்ச்குஞ்சசக்குசளின் விவரமறிய 
சேர்ச்குஞ்சரக்கு மெரிப்புபாசமறிய 
சேர்த் துருக்கும்பதமறிய 

" சொல்லவிலலையென்பகர யெழுசர௫ல்லீழ்வாரெனல் 
சொதற்பொருளதிர்து கற்பமுண்டவர்சட்கு சாயசித் ியாமெனல் 

ஷரத்துபேசி வைத் தியஞ்செய்ய 

ர் 

க்ஷாரத் திற்செரிப்புபாகமறிய 

. ட. ஜீ 
ஜடமிறாக தாது வலுவாகுமெனல் 

ஜவத்தைப்பாதுகார்ச்கும் பாசமறிய 
ஜர்சிகள் குமரகண்டன் வயர்குச்சல் குன்மம் குடல்வாதம் நாவரகஷி 

பழுவலி தாளிசுவு நீங்குமெனல் 

ஜர்நிசு.ரம் 5$ஙருமெனல் 

ஜச்நிசாத் திய வசாத்தியஜாரம் $ங்குமெனல் 

ஜெ 
ஜெயசூதசவரீத பாகமறிய 
ஜெயசசசெச்தாரத்தால் வேதைபார்த்து கற்பமுண்ண 
ஜெயசச செர்தாரம் ௫ 

ஜெயரசத்தாலாகும் விவரமறி௰ 

ஞானவிதியறிய குருப்பின்றுடர்ச்.த வருட்பெற்றுவெண் 
போற்குரட்பாடிவுலகத்தில் விட்டதெனல் 

ஞான வெட்டி 1200-சாரணக் குருவின் இருபையன்றி கைவசப் 
படமாட்டாதெனல் 

மூத்து 

வ 
தகபைசூரணத்திற சாலைமாலை ஒருபகூமு-ன்ணவேண்டுமெனல் 
தக திலைஷிப்பாசமறிய 

%- 
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பாடல் கருத்து தலைப்புகளின் அகரா இ 808 
பேயர் - . பகீகம் 

தசதீை ஷ்ஷையறிர் தவனுகச்கமைத்கும்சரமை 40. 

சசமாற்றுகாணுமெனல 

தர்தையின்தவத்தாற் புலீன்கள்வகைப்படவேண்டுமெனல் ௦. 

தச்துவத்தைச்சண்டு தன்னை யறிச்து வமுர்தமின்னதென் 
றுணராெெனல் 181 

தர்தையின் வெட்கையால் பிண்டங்கனலிலடிபட்டு ணெசுரம் 
வருமாறு. ் 09. 

தமரக வாய்வு தனுர்வாதம் விப்புரு இிரீங்குமெனல் ' 87 

தயிலபாகமறிய 87 

தனசனகசெளராக்்தக்குளிகை 156 

தனயோகசபூபதியை புருஷர்க்ேவதெனல் ] 22 
க தார ் 

தாம் இரீசப் ரதா ஜன்னி மயக்கஞ்சேற்றுமம் நீங்குமெனல் 100 

தாரப்ற்பத்தால் குன்ம க்ஷபங்கள் தீரு 1னல் . மீ 

தாளகட்டு 7/7 

தாளசபற்பமறிய 42 

நிரும்லியா திகளின் விவரம் 107 
திரும்வியா திரளின் விவரம.றிய . 182 
நிரும்வியாஇிசள் விவரமறிய 80 

துய்யவுப்பினாற் சித்தர் வெமுத்தராவெனல் 142 

திரிசுசத்தறிய ப டடம. 
துரிசுச்சுண்ணமறிய த 8௮. 

திரிச்சண்ணமிட்ட ஜலததை சுருக்டடவேண்டுமெனல் 187 

துறிச்சுண்ணம் 107 

துரிசுபசளை நிரமற்று உப்புகட்டுமெனல் 41 

துரிசுவைப்புபாகமறிய ன ட 82 

திரும்புபோலாடச் சுரம்பேதியுண்டாகும் விதமறிய 09 

துருசுவர்னமறிய ட் 80 
ட்ட தெ | - 

தெ-ஷ்ணாமூர்த்தி 210-ல் சொல்லிய சற்பர்திலக்ஷ. இது பதி 

னெண்பேர் மகுத்.துவமூம் பொக்சஷெமுமாமெனல 40 

தெய்வத்தன்மைபொருச் இய இருவள்ளுவராயனா தருவாய் ப ப 

மலர்ச்தருளிய செவுனமணி வயது-100 , 171 

தெரிர்தவர்கள் குருவின்பா தம்பணிர் துசெய்வாராயின் தவா ன் 

தெனல் 

௦8. 
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20 பாடல் ௧௬ த்து தலைப்புகளின் அகரா தி 

பேயர் 

தொ 
சொட்டிபாஷாணவைப்பு பசாசத்நிசாசமீதெனல்' 

பதோ. 
'தோஷாமூரதம்சள் சொண்ணூத்றாருக்கும் குருவெனல் 

ந. 
சரைதிரைநீல்கி சொர்னூத்து விளையாடலாமெனல் 
ஈரைதிரைமீங்கு தாதுகட்டித் திரும்வியாஇிகளின் விவரம் 

00) 

6] 

108 

சவமூலம் பித்தசரம் பிநிசுவு வெப்பம் பித்தசாமாலை நீங்குமெனல் 69 
ரள சாஜபூபதி சைமைறிய ன க 

சாகங்கருச்சட்டி சண்ெணம் வார்க்கும்பாசமறிய 
சாசவித்தை பரிட்சிச்க பத்தமில்லையெனல் 
ரசாகவெட்டை நிறமறிய 
சாசவைப்பு முறழையறிவது 
சாடியறிபவர்சள் 
ராதமாவது விர்துசாதமெனல் 
சாதவிச் துநிறம் 

, ராதவிர்தின் வணச்சம். 
. சாதவிச்து$ீரால் உப்புசுததியாமெனல் 
சாதவிச்து விளைவு விவ. ரமறிய 

௬ இ சாயனருட்படி வரசியைதப்பித்து விழிதுலங்க சேசிக்கில் இட 
ரிலாமல் சடனவொலி காணலாமெனல் 

சாயனார்பெருமை 
சாற்பத் தஞ்சுமா. 'ஞண்ணவேண்டுமெனல் 
400-புடமாயின் 100-யோசனை வாறிச்குமேற் பாயுமென்பதறிச 
சான்காவதுமடக்கறிய 

சான்மறைசளுமுறைத்த வுப்புமுறியால் முப்பூவேன்பதெனல் 

சிமிளைசண்ணத்தால் சவுக்காசமுதல் யாவுஞ் சண்ணமாமேனல் 
நிமிளைசுத்தி சுண்ணவிபரம்றிய 
நிலவுப்பே வீரமெனல் 
நிலையினின்று தொழவேண்டுமெனல் 

த 
ரீச்சகேண்டிய பதார்த்தங்களின் விபரம் 
நீக்கும் வியாதிகளறிய உ 
ரீர்வராதத் தழைகளி லிச்சண்ண।ட ரீராமெனல் 
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பாடல் கருத்து தலைப்புகளின் அகராதி 

பயர் 
சையது வவனைகயகள்வ பதர கவை வையக அவறுபவையலளை விக வைசாக திகத வவைகுவய க அனகை 

100-யோசனைதூரம் கெவுனம் பாப்வாரெனல் 

, தூலாய்ச்துங் கருவறியாவிழி குருடர்களெனல் 

மூல்களாய்ச்தும் வுப்பறி.பாம லிரச்தலைந்தவ ரனேகமெனல் 
நூல்வணக்சம் 

தூற்றொகுப்பு 
இர 

செடுகாளாயினும் ௮றியச்கூடாமை சுரோணித காதமெனல் 

[௧ 

பசாசு ஏவல் முடக்கு 18-சூலை குன்மம் காவரட்டி சுரம் தநத 

கோய் பீலிகை தும்மல் முதுகுவலி நீங்குமெனல் 

பசுபதியாஸ் திரமென்றுஞ் சொல்வது இதாற்றுரிச பசுமையறு 
மெனல் 

பஞ்சசு.சத்திற் சனுபானம் 
பஞ்சநிலமறிய 
பஞ்சபாணவமுர்த சசக்குளிசையறிய 
பஞ்சபூத உப்பீதெனல் 
பஞ்சபூதமல்லாது ஈத்தஜலமு முவர்ப்பூவு மல்லவெனல் 
பஞ்சவக்ரகச் சூரணமறிய 

பண்டிதர் முறைமை மெய்யெனல் 

பதங்கமேராது தளத்தில் நிற்குமெனல் 
பதமறிச்து இத்தாம்பிரமெழுகு செய்யவேண்டுமெனல் 

பதினெண்பேருறையாத சஎக்கதெனல் 

பதினெண்பேோர்ச ளிம்முறை சொல்லவில்லையெனல் 

பதினெண்பேர்களும் பாவித்த ஞானவெட்டி 1500-ராகசையா 
லதையுணர்ச் இன்னூல் வுறைத்ததெனல் 

பதினெண்பேர்கள் மறைத்த காரசாரம் பூரமீதெனல 

பத் தியபாகமறிய 
பத் தியவிவ.ரமறிய 

பரிபாஷையாய்ச் தும் பலனில்லையெனல் 

பழயசரம் ஈளைகாசம் குளிர்களிர் நீங்குமெனல் 

பறங்இப்புண் சூலை படற்றாமரை£ீங்க வனுபானம் 

1 

பாஷாணபற்பத்தாத் றீரும்வியாதிகள் . 

- பாஷாணபற்பத்தாற் ரோஷசுரம் ஜர்ரி பாண்டு பித்தசோசை 
- யறுமெனல் 

௦3. ல. கெ 

௫௦ இட ௦ 

120. 

124 : 
10. 

18 

00. 

27 

357 
10 
79 

194 

18 
01 
196 
129 - 

05 

167 
98 

48) 16] 
161 
12 

17. 
50. 

45. 

47 
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210 பாடல் கருத்து தலைப்புகளின் அகராதி 

பேயர் பககம் 

பாடுபட்டால் 0-7-மாசத்தாமெனல் 188 

பாரிசவாய்வு ௮ட்டகுன்மம் விப்புறுதி எலும்புருக்கி. யோனிப் 
புச்து சாசசெத்தம் சூலை புண் புரை மூலம் மங்குமெனல் 46 

் பாரையுப்பு சத்துசெத்து சுத்தப் பாரையாகும் விப. ரமறிய ப 52 

பாரையுப்புச் சுண்ணமறிய 17 
பாரையுப்புர் சுண்ணமீதெனல் இ 85 

்- பார்த்தபேர் பானுப்பறிவாரெனல் 111 

ன ரள 
பிடடாகமறிய. 47, 52, 66, 72, 77, 118 
பித்தசரத்திற்குக் குடிநீர் பாசமறிய 27 
பிரசாச சூத. ரசச்குளிசை க 150 
பிராணவாசியைக் கட்டுமெனல் ட 50 

பிரிதவியே சொர்னமெனல் 19 

பிறர் தபின்னிறவா இரு£கக் சற்பமுண்ணவேண்டுமெனல் 145 

பிஐப்பிதப்பையும் உண்டாக்விப்பதும் சால்வித ஜாதியா 
புணர்த்து விப்பதும் விர்தமுறியாலெனல் , க்கி 

பிர்மஅண்டத் தின் கருவமியாது பினஞ்சேர்ச்சறியாத முப்பு 
வாண்மையைவிட்டால் யாதொன்று மாகாதெனல் 59 

| பிறவிசால வி௨ரம் ட ட 10 

புடபாக விவ மறிய 04 
புணர்ச்சியிற்றனுமாறி பாரிசப்பாயில் குன்மம் குடல்லாதம் 

எய்யும் விவரம் -- 14 

பூரீரின் விவரம் ன கு 10) 
பூரீர்களால் ரிலவளமறிய . ர ரூ! 

பூரீர்காணார் புனல் சாணமாட்டாரெனல் த் 14 

. பூரீர் குருவுச்குச் சுத்தியறிய ன ர) 80 
பூரீத்குறியறிய - பட்ட... 106 
பூரீர் சுத் தியறிய 19 
பூர் சுத்தியாமெனல் _ 2] 
பூர் படர்ர்தெழும்பும் விவரம் 11 
பூமிசாதமேபுனலருவி சாகசஜெயரீசானதெனல் 49 
பூமிபிடபாகமறிய ப ட... நிக 
பூமிபிடம் வைச்கும்விதம் 01 
பூசவைப்பறிதல் 79 
பூவாடோக்கி மூலிவளமறிய ப ன க 177 

பெ 
பெண்மையலாற். சன்மசாசாத்தமுர் இப் பேசையரானுசெனல் 142 

பெருங்காயவைப்பறிய ர 101 
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பரடல்் க௱த்து தலைப்புகளின் அகரா 207 ருது ட ௮] 

பெயர் பக்கம் 

பொ 

பொய்சொல்பவற் கெழுஈ.ரகமெனல் ட ப க் 

பொய்யுறைப்பராயின் குலகாசமடைவரெனல் ': ன 141 

பொய்புரையில்லையெனல் 117 

பொருமையுடன் குருசாமி இவ்வாசிரியற்கு வுரைத்ததென ௬ “இ 

மூறையிடல் 06. 
பொறிபீதம் சடம்யாவுச்குஞ் சலமேயாதாரமெனல 105 

போ 

போதூர்தாமணிச்குளிகை 104. 

டம் | 

மஹாமேக ேஇிலியம் விளற்ப குருவளாக்கம் 180 

மஇபூபதிதைலமுண்ண பத். திடமறிய 121 - 

மதபூபதி தைலத்தால் 2 மேசம் 21-ம்-சூலை ச ரஞ்சன்னியும் ன சச 

நீங்குமெனல் 122 

மடையனென்றும்பெயரெனல் ் 098 

மண்டலம் சாற்பத்தஞ்சுரகா ளஞுண்ணவேண்டுமெனல்  : 72 

மதளைமுதற் 12-வயது வரைக்கும் புருஷர்க்கும் 
களும்கும் ஊட்ட 16 

மதியுப்பறிச்து வுழைத்தவர்கட்கு யாவுமாமெனல் ்.... 122 

மதுமேகம் சூலை பண்ட£ழ்கட்டி நீர்கட்டுபிரியாத ன 

மேகம் செஞ்சடைப்பு நீவ்குமெனல் ர ௦0 

மதுமேகம் நீங்குமெனல் 78 

மயூரப்பூடீதெனல் 11 

சிரி 

மாதுசூதகம் 0௦டி பத்பத்தால் க்கும் பத்தியவிவரம் 58 

மாதுசாதமேகாராசாரமாயுதித்தது யாவருமரைத்ததுமலம் மூலப் 

புளிக்ஷா£ரம் ௮அமுறியெனல் 4௦ 

மாதுபுணர்ச்சியில் விடுவிடிமென வேண்டிசக்சொளல் . . 118 

மாநிலத்தில் வுவர்விளையுங்சாற் வரபச்தோன்று மூமையறிய 91 

மாய்கை நீகனவர்சட் இப்பூடுகுறி தோற்றுமெனல் 89 

மாய்கையைநீக்ு சற்பமுண்பவர்சளுக்காமெனல் 099 

மாலயனாற் செய்தற்கறிதாகிய ஜெயாதத்தை ' யெவர்செய்யப் 

போராரென்பது 6] 

மாற்சுரூபமறிய 1]4 

தே. 
முகர்பேதிச்குரணமறிய 101 

முகவாதஜன்னி தமரகம் சச்சுமுசல் வலிமுதல் ௮சோரசுரங்கள் : இ 

ரீங்குமெனல தக 
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208. பாடல் கருத்.து தலப்புகளின்- அகராதி. 

பேயர் ௬ இ பக்கம் 
 -அவணைகிலு வ வைய அவத்தை அவக மை அ வடளிாறிவ அச் அணாவாக அறமா அனாழுுவட வாறு அட கவைளை அணகனும. எ- ௮. வகைகளை கள வளவு னைாளிறிஷடட அஆ தகவாவை அடையரகைவளவை அவக ௮ அதில அவை ட. அணைய்வ அட வைவனியக ணிய அ வைவைகவமா க ணவ வைக அனைவ தகை  அவககளுதுக அனைவ அற பதக் இவர வதை. மனிவாகாவாகவளாளில் அவ வலி ணைவகவ அனத ர கர்கைகல் கள ணவ வளை ன ணய உ எண்வை வா வனிதை கைக ணை -ட௮ அகரம் 6 2. 

முதற். நீல க்ஷமூன்று மண்டலமனுஷ்டிசக்கில் உடன வொளிகாண 
லாமெனல் ] 09 

. மூப்புதொட்டு சற்பமுண்ணாசாற்கு எப்போ .துக்சாலனெமனெனல் 04 

முப்பூவால் இருபத்தஞ்சு லவணமுங்கட்டுமெனல் த 41 
முப்புவிசற்சொப்பில்லையெனல் . 72, 120 
முப்பொருட்சாண்டுற் றிரவியமாமெனல் 54 
முன்சொல்லிய சீனவைப்புச்குசேர்ச்கும் பாகமறிய ப 81 
முன்பாசப்படி சிப்பி ஜெய£ீரால் பிரண்டாவத சுத் திமுறையறிய 4] 

ழூ 
மூடர்வளமை. 118 
மூலப்புலி சுண்ணத்தால் யாவு முடியுமெனல் 14 
மூலவச்சனிமீறிற் ரூ அசட்டில் வாதேேசயொம், அ௮ப்பிங்கன 

மா சாமற்செய்யில் விரத தய்யவலுவாமெனல் 152 
மூலிகைசள் 8800-ரெனல் ப 104 

, மூலிசையால் சசவெட்டை யாசாதென்ப.து பிவ்லெண்ணாரின் 
கூசென்ல் 08 

மூன்றாவ துமடச்க றிய 01 
மூன் றுப்புஞ்சேர்ச்.த வறையும்பாகமறிய 40 
மூன்றுப்புமண்ட செயரீரிலரைப்பாமெனல் ன் , 80 
மூன்றுமொன்ருசச்சேர்ச்த.த சாதவிர்செனல் 40 
மூன்றுமொன்றாருக்காலமறிய வேண் $மெனல் 82 

மெ 
மெழுகுபதமறிதல் ப 70 
மெழுகுபதமறிய ப 20,72 
மெழுகைப் பரனஞ்செய்யும் விதமறிய 188 

மம ட்ட 
மேசசடுப்புச்கு வனுபானமறிபூ ன ரர 90 
மேகம் 21-ம் இதாற்றீரும் விவரமறிய 134 
மேகஜலபானசச கசுூதஜெய$ரெனல் ப 10 
மேசருஜாங்கத்ததெண்ணே ப ப ரர. 

ஷீ செர்தாரத் இன்நிறமறிய ட ப ] 48 
ழே நீசிஈ்நிறமும் பாகமூமறிய 10 
மடி விங்க வைப்பு யோஇக்கெய்யும் அயோ ூசெய்யாதெனல் 04 

(47 

யாத் திசைவாசச எறிவார்சளெனல் 7 

ன ட, யோ. 
யோகவஹறையறிவது 102 
யோ௫ச்சாம் போகிக்காதெனல் 141 
யோ௫க்செய்யும் போடுச்சகெய்யாதெனல் 1009. 
யோனிகசேணியில் மாளும்படி. குருபரன் விதித்ததெனல் . ]52 
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பாடல் கருத்து தலைப்புகளின் அகராதி 20/0. 

பேயர் .. பக்கம் 

ப . 

சசசெர்த ரத்தால் வயது யேழறைஃ சாண்பதெனல் 18௨. 
ரஜிச த். தின்பேரில் வேதையறிய 188: 
ரசபஞ்சாவமுர்த.ரசக் குளிகையறிய 159 

லி ர ரர 
லிங்கச்சட்டி சேர்மையறிய ப 188 
விங்சக்கட்டு ் 1/5 
லிங்கபற்பமறிய | 0 
லிங்சம்பதங்கத்து குப்பியில் மிற்கும்பாச மறிய 08. 

லே . 
லேகியபாகமறிய 181 

வங்கங்கொடுத்தாத வயது யெட்டரை யாமெனல் 182 
வங்கவெட்டையிர் கிரமும்பதமறிய 78 
வங்கசெர்தூரஞ்செய் மூலிகை யடையாளமறிய 177 
வங்கஞ்சவளையாமெனல் ப 170 
வடவாசக்கினை யெண்ணைப்பாகமறிய 107 
வண்ணார்கள்வாருவ இதெனல் 1௦: 
வத்தவத்த வமுரிவிடவும் 100 
வயது யெட்டரையென்றறிய 78 
வயர்வலி முக்கல் க்ஷயம் குரல்சம்மல் நீங்குமெனல் 140 
வயித்திய உறுதுமெனல் ர 28 
வர்ன சாயலறிய 78 
வல்லைவாய்வு மகோதரம் சூலை£ம்சக யிதற்செ இிரில்லையிதால் 

வயிரச்கலலும் பிளர்திடுமெனல் ட... 98 
வழலைச்சுண்ணத்தாற் றங்கபற்பம் 107 
வழலைச்சுண்ணமறிய 107 
வளர்பிரையில் வாசியைபேசித்த கும்பித் து சம்பிக்க ன ரர 

மேவேண்டுமெனல் “மூட. 

வளையற் செய்பவர் வாரிப்போவாரெனல் 1௦. 
வள்ள வர்கூறிய 1500-மாயச்து வழிலைபூரிர திய வூயமாமெனல் 114 
வன்னிபாகமறிவது 144 

வா ன ரர 
வாதகுன்மம் வயர்வலி பாண்டுசோசை நீம்குமெனல் 48 
வாதஜர்நி பித்தஜர்நி மாசவிடாய்ஜ௩$ூ திருமெனல் | .. 27 
வாதசுரர்இற் சனுபானமறிய ன 27 
வாத தமர்வாய்வு குன்மம் சூலை $ங்சவனுபானமறிய 149 
வாதமபித்த சேற்றும தோஷசுரம் ருதக வாய்வு நீங்குமெனல் :: 158 
வாதபித்தமேசம் சோகையுள்மாக்தை புண்। சாமாலை நீல்குமெனல் 78 
வாசபித் தவாய்வு சேற்றுமஞ் சூதகவாய்வு சங்கவனுபானமறிய 40 
வாதம் யே.வல் வயித்துயமடுமை யாகையால் யிசசெய ரசத்தைப் ். 

பதினெண்பேருங் சொல்ல வில்லையெனல் ௦0 

211 
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210 பாடல் கருத்து தலைப்புகளின் அகராதி 

பெயர் : 

வாதிசள் மயேம்கெதெனல் 
வாதி வைத்தியற்கு யின்னூல் வேண்டுமென்பது ஜாதி 

லிங்க வைப்பறிய 
வாயுவன்னி ஜலமூன்றால் தயிர்போலுறைச்து வுப்பாவதெனல் 
வாய்வுவலி மர்தசுரம் நீங்கவனுபானம் 
வாலைசாதமறிய 
வான்குமரி கிறு,சமறிய 
வான்குமரி ஜலமாகும் பாசமறிய 
வான்குமரி நீறிலலுபானஞ் செய்துண்ண 

வி 

விடம் வெட்சக்கைச்சுரம் விடுமெனல் 
வி௨ஷஜர்கி சரவ் குளிர்ந்த வனுபானமறிய 
விஷப்பாண்டு நீங்குமெனல 
விஷப்பாண்டு பதினெண்வித குலையும் நீங்குமெனல் 
விண்ணுப்பாற் குதமுதல் யாவுமடக்குமெனல் 
விசாயகர௨ணக்சம் 
விர் தமுரிஜெய£ரீதெனல் 
விர துநரதங் காரசாரம் வீட்டிலொன்று நாட்டில் ெண்டென்பத 
விர்ையாசக திர்தையிற்பார்ச்ச தந்தையுந் தாயைச்காண 

லாம் இதாற் சயித் தியங்கட்திர வனு பானம் 
விருத்சம் 

வ 

வீட்டுச்குளெொன்று வெளியி லீரண் டெனல் 
வீ. சசுண்ணமறிய 
வீ. ரவைப்பறிய | 

வெ 
வெண்சாசத்தால் கோடிவேதை யெனல் 
வெண்கார வைப்புப் பாகமறிய 

் வெண்டெளிஞ்சி 8$ரிற்றச திக்ை செய்ப 
வெண் சிளிஞ்சி 8ீரறியவவேண்டுமெனல் 
வெண்குட்டம் நீங்குமெனல் 
வெண்குட்டம் இருமல் க்ஷயம் கண்டமாலை பித்தகாசம் 
வெதுப்டுச்சனல் விக்கல் சேத் துமக்யம் நீங்குமெனல் 
வேதாளப்பூடீதெனல் 
வேசைசட்சாகுஞ் சரக்குகளின் விவரமும் உப்பின் விவரமறிய. 
ேதையிதித் கோடிவித மெனல 

பாடல் கருத்து தலைப்புகளின் அகராதி 

முற்றுப்பெற்றது. 
பள ஆ. ் ஒடி 

101260 3 ௩௦19 1/8 ௩௨5௨௭0 பட0எர௫ு 

184 
165 

ஷ் 

186 
114 

2] 
100 

௦9 
112 
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64 
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42 
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104 
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உ 

கடவுள் துணை 

பாடல் தலப்பகராதி 

௦ 
பாடல 

கலை ௯ கணணலயககளைய அணைய அுவஹுவக ாகளக 

௮7 
அ௫லபுவனங்கள இ 

சஞ்மூர்பஞ்சாத்தின 
அடக்கஞ்செய்தவை 
அடக்கிமேலோ 
அடக்குமேராம 

அடியேனெனுச் திருவள்ளு 
அசுவகெர்் திவேற்கசொம்பு 
அஞ்சுங்கூடிவகைக்கஞ்சு 
அஞ்சுவகையுஞ்் 
அண்டரண்டமிரண்டுமே 
அ௮ண்டவான 
அணுகும்பிணிபெரியோ 
அதனிலிட்டமருக 
அதிசமாகுமனேக 

௮ .திதகெர்தியுமே 
௮ திதவிரோசன 

அதிதசுத் தியி திலாகு 
அ௮ந்தராண்மருபின் 
அ௮ச்தபாகமிதுவான 
௮ தபாகமுமருளிய 
அ௮ர்தசாடதிற ப 
அ௮ந்தமானவ&ண்ட 

அந் தமானபரிபூரண 
அச்ந$ீரிற்நிலஆஷை.பத் 
௮பானத் தினளவில் 

அப்புமுப்புங்கட 
அப்புமுப்புமறிர்தபேற் 

அப்புமுப்புவறிக்து 
அமுறிகாரமக்மீ7 
அழமுறியாவதலைகடலு 

அமைப்பதாலவை 

௮யச்சட்டிகொண்டடலா 
அ.ரசர்வித்தை 
௮ ரசன்பட்டை 
அரியும்சாள் தட்டைமாசியு 

அரு கவுமிருந்தா 

ஆ. 7 கணக ககக எனக... 

பக்கம 

 அகஷானிலுவதுகாகை அ கமி -அணிரிவள களு களைக அறிடிவைன வலா ணவ மாயானால். 

ட் 
பாடல 

அசராம தகவு வதிய ஆக ய ட 
எ எனககத வக அவவுதுவவவது ட. ஆவது வஷணஷகன். 

 அருணனாலதி 
அருளவும்பெறியோ 

1-5! அலையெனுமுத்தி 

1 12) அவிழ்தமண்டலழமு 
10: ' அறியாமலுஞ்சிறியோ 
12 அறியமாலய 
29 அறியும் வாலையம்பி 

1.4 அறிவானதங்கன 

5/  அறிலீற்றைலச் இன்குறி 
57 அறைச்சறைக்கமைப் 

150 அறைத்திடமது 
141) அ.ற்சித்தேதனடியேன் 
20 அ௮னலதுவி சப் 

100 அன்னபேேஇி 
131 அன்னைக்கார 

108 
150 
103 
07 

1593 

ஆகாசகெருடன் 
ஆகுஞ்சுண்ணமருண 

07| ஆசாபாசமகித்திய 

106  *சசிதற்குலனுபான 
10 ஆச்சு? ததவுச்சானப்பூ 
21 | ஆட்டிடும்புனலக்$ர் 
13! ந அட்டிடும்போதது 

அட்கொண்டகத் 
ப (ட ப ஆண் டேசேளு 

] 7 ஆ.தண்டம்பல்கம்பானை 
80| ஆதியாமடி 

174 | அதியானசிவயோகுி 
110 ஆரவைத்துப்பிடமே 
16 ஆரிசுண்ண29ம$த் 

113 | ஆரிரிம்பிடமாத் இவெடுத் ட 

1? அறிமெபிடமாறின 
! அருமக்னியு 

(ப தனைச்சல்லுமிதற்கு 
80. ஆனைச்கலலிதுமடவு 

81 ஆனைச்சல்லுவர்சனம்புவி 

குசமப்படியானருளும் 

101 

பக்கம் . 

1% 
118 
114 
70 ப 

12௦: 
9. 

102 
120 
127 
1 18. 
147 - 
108 
77 

174 
ச: 

ட 
டு. 
110. 
146. 
165 
62. 
22 177” 

] 41 
4 

167 
10 

186 
25%. 

107 
176 
72 
ஸ் 
98 
91. 
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212 பாடல் தலப்பகரா இ 

பாடல் பக்கம்| பாடல பக்கம் 

இ உண்ணுமண்டலத்தின் 1 79 
| ் | உதித்தசாயன்னை ஆ 

இடர்சளொன்றுமினி 99 | உசைத்தீரஞ்சு 11 
இடைசசூதங் 128 | உப்பறிர்தவர்கள்யோகி ரமி 
இடைதான்சரிபலமாவது 119 | உப்புதனிலொருவராக 116 

இூங்கெகச் இத்தபில 7/ | உப்புரெண்டிடை 72 
இடுமறைப்டடி ஜல 106 உப்பெனுமுவற் 114 
இட்டுமேசரைத்தே 81 உப்பென்றாலிது 60 
இட்டிடுஜேயிரவி 100  உருகிடும்பதமுஞ் 186 
இணையாவதும் ] 29 உருக்குமாமுகமொன்று 170 
இதுவானதோற்றைல 118 | உருகிடும்விதமும் 192 
இத்தாரணிமனிதாக் 128 உருவறிந்து 10] 
இர்தசெய்சை 19 | உரைக்சமேவும் 69 
இர்தபாகமெனி 150 உலூற்சுத்ததலமொன்று 92 
இச்சவிதப்புவிடறிச்து 1881) உவரதுசாராாத 40 
இர்தவிதமிருபடியேரவு 91 | உவர்தச்சாட்டிலிருகூரி 86 
இர்சவிசமொரு- 31) உவர்தன் மேலும் 24 
இர் இரனுப்பு 31! | உவற்புவியஇன்மேல் 52 
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தாபசுரச் 108 டட தை. 
சாரமுட்டிசெழு? 88 | தைலமூட்டிசனிெண்டு 

தாளகங்கசடாசவு 77 | தைலம்விட்டுஜாடி தீ 

தி தொ 
திரிதோஷமெனிஜத் 1601) தொகச்சதாக6 
இருக்குருங்குடி 12 | தொோடுத்துவிமேனுபா 

_ இருமருவும்வடிவழசா 180| தொழுதுடன்பணிச்து 

திருவருளுத்திய ௦1 | தொழுதுமேவிகுருமுப் 
திருவுருஞானசசோதி 15 | தொழுதுவான்மதித் 
இறுப்பியேவிடு 17/5 தோ 

தீ தோஷஜுர 

இீபனல்களில் 154 சோடானதைக் 

திப்பாசம்வருமே 20| தோணலாகும் 

திபுமாற்றிற் 1 48 த 
அ 5சித் இடும* இச்சூடு 

அத் திவேருமுத் 150 | சவரத் தினமணிஈன்னூற் 

துரிசபற்பகுருச்சுண்ணம் 85 | சவரத் தனமொன்பது 

துரிதசாதவிச் 11 | ஈவரத் இன வொளிவோ 
துரிசுமாமலற்றரிச . 100| ஈனறுமேபிடக ப 

துரு த்திகொண்டு. ந] (சறுக்சகவனாகது . 
தும்யமதிச. . ். 1 01 ன ச நா 

தளைத்துமரு 101 நாகவித்சை 
ப ராகவைப்பு இரமாச 

தாக்கமேதசுகபோச . 75) சாடிக்கோர்சடிசை 
த துபத்திரியும ரச மு 74 | சாடிடுங்கடிகையமூதுப் 

தூளதாகியபின் 011 சாட்டிடும்பனை 
தூளாயப்பொடியமுர்த 129 | நாட்டினில்வளர் 

ன அரமாசழன்மாகிகிஷ 174 சாதமென்றசற இங்க 

தெ. நாதமென்றதுவா முல 
-9சசிரித் இடம்பரி ப 196 | சாதமென்றாலறிவிர்து: 

.தெளிஈ்தோர்சட்செய்வித 121 நாலுஜாமமிருசாலுங 
தெளியபுரீரிற் ' 98 | காலுகாலுமிரண்டான 

தெளிவதாகுக் 08) காலுபொட்டணமாச 

தெளிவில்லாதருமை 80 | சாலுமேஜலம் 
. தெளிவதாயிடை 186. நி 

. தே சிமிளைச்சண்ணமும் - 
சேசதேசமுலாவியேச.தி 80 | நிலவுப்பஞ்சினில்கசேோர்மை 

ே.த்தான்கொட்டை 19! நிழலுணர்த் திமனி 
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1. 
பக்கம் பாடல் பக்கம் பாடல். 

ப பாண்டுமேவிஷப்டபாண்டு /8 

ரீங்புங்களரிலுவர் 31 | பாதாதிஜெனங்களொடு 161 
நீடுசாக.ரம்கிகழண்ட 114] 57 ரிலப்புப் டத 

€ரரைப்படியிற்பூரீ 9] | பாரிலோடிவிடுஞ்சூத 860 
ராசாரம்£ர் 112 பாரீர்கண்டுவயச் 97 

ரீரினாற்சதுர்ச் 22 பாருங்கெ்.திரச பட், 
நீர்கடுப்புகனலமீரெரிவு 75 பாருக்சையானத்கரை 78 

நீர்தனிலும்பஞ்சத.ரைர 75 பாருமுப்புப் 10 - 
நீர்த்ததாரையில் | 129 பாரக்கப்பாரகக 78 ப 

நீறதாகிய 166 பார்க்கும்பட்பூசன் இத 22 
பார்ப்பதற்கென்மொழி 115 

8 

தா. ரானபின்னிவை 120 க வப்ககர் ர்க் ப 

தெ பாறையுப்புக்குளிஈ்ஈல்லினிற் 89: 
நெஞ்சமானதுவுஞ் 100 பாறையப்புடன்பாரி 100 
கெட்டிடேமதுகேணி 134 | பாறையுப்புப் 80... 

கெற்பதுஈ்குசனி 105 | 

ப பிச்சபாண்டதவும் ] 789 

பசலுமிரவும்பகரு 111| பிரவிசுககல நிக் 

பசந்தமண்ஜலம் 10 பிசவிதன்சுறுவி 80. 

பசாசமோடுவவலி 155 பிரி? வியா புவி 19 

பசும்பயர்பாலுஞ்சோறும் 79 பிரம்மசுரூபன் 17 

பஞ்சபூ தமிவை 157 

பஞ்சவச்ரகப் [54 புசையானதுமீரெட்டி 198. 

பஞ்சரத்தினம் 18 புச்சிடுகுருவான 107 

படருமம்புவி 1] | புக்ிடுமொருதன் 157 
படி தான இற்பலஞ். ] 28 புடமுங்காண்சனமதேத் 10 
பணியமதி?ரதணிற் 10 புவிதன்னிலும் 123 
பணியலாகும்பிட 185 புவியில்வா இிகளும் 96 
பதமிலய்கு 55 । | புளியாணையிவை 185 
பதமெனும்வருதற் 191 | 
பதுவேயிடைபாகமும் 106 ஸ்ர 
பத்தாகலும்புடமேவிய 124. பூட்டி துமறியபுல 40 

பத்திபாரும்ரசபூ. 06 ! பூதலர் தனிலேயுப்பு 21 

பத் தியம்பகர்வீர் 150 பூ சலக்தனிற்பூமீர் ௦௦ 

பரிக்ஷைவேதை 98 பூரீருப்புப் பிரிதிவி 29 

பரிவுடன் ?னிபோல் 17 பூர்களரெனிற் ௦5 

பலங்கொண்டது 1211 பூமீர்சானர் 14 
பலமெனுமறை 180 பூரீர்சத் தியடிகாதம் 08 

பளிங்க தும்வெண்மை 42 பூசபபச்சைபங்காள 9] 

பற்பமுஞ்சிறுமூசையிச் 148 பூரவைப்பதனை 95 

பர் பூர்வமுப்பிலும் 156 

பாசம்வேணுக்குரு 97 பூவாடோங்கு 177 ப 

பாடினோம்வெள்ளை 108 - பெ . 
பாண்டமாந்தணிழ் 149 பெருமையான த 99 

50 

019/112௦0 டு ௩௦19 |1/ ப் 3௦59௭௦ ப்ளு 
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பாடல் 

பே - 
பேதமாக்கரு 
பேர்சணமலையாறு இ 

பொ - 
பொருளறிச்த 
பொழிச்தேன் ௨எர் 

பா 
போகுகங்குன் றிடை 
போகுமூலப்புனல் 
போடும்வீடுபூரீ 
"போதகச் தாமணி 

(2 

மட்லுமடலும்லவத்துன் 
மானமதந்தி7 
மண்டலங்காலை 
மண்டலத் திலறல் 
மண்டலறிலைத்து 
மண் ஹச்தண்ணீர்மருவிய 
மண்ணும்விண்ணுமதை 
மதியினாலும்வளர் 
மத சர்சேன்றுதம் 
ம்த்தகாலைமஇயி 
மனிதற்செயதம் 
மயமெலுமன்னைவாம. 
மயனமாவகை 
மயனமாமெழுகு 
மரு திருச்குமது 
மலைச்சர்குறிஞ்சிவாம் 
மறைபின் சனாருமுறை 

மற்றனமதித 
மனத் தி௮ைறிஈ 
மன்னன்மங்கையரும் 

(07 

மாதர்போசமயச்ச 
மாதுசாதவிச் 
மாதுமணவனை 

மசகிலரதனிலுமுவர் 
மாநிலர்தனில் 
மார்தமெட்டு 
மார்க்சமறிரசசூத 
மார்க்கமாமெட்டி 

-.. மாறுமாறுமசோத.ர 

[] ட ப ஓ 

பக்கம் | பாடல் 

ன் 

72 | முத் துப்பி 
80 (முத்துச்சங்கு. 

முனை சுழியின்வன்னி 
முன்னமேயிது 

99 மூன்னையுமுகச்சற்றாரி 
1801 “- | 

உட ழூ 
.... (மூட்டரிதாராரிமளை 
118] கூலமாமமுறி 
108 மூலமான சமன்: 
60 மூலமானதுமூட்டிடு 

104 மூலிதன்னிலைகட் 
மூலியில்நீரில்லாத 

19 மூன்றுசாளுமுனைவிடா 

181 மெ 
74 | மெய்யெனுஞ்சா திலிங்ச 

1/2| மெழுசதாகும 

00 மெழுகுதன்பதமும் 
145 , மே 
111. மேசநீரென்றிலகய 
1175 மேகருஜாங்க 

167 மேஷமேது 

மேலுமேபலசை: 185 5ூ. கை 
4 மேவுக்திரு ச்சிற்றம்பலம் 

09 மேவுமம்புவியிற் 

1௦0 இ மை 
115 மைற்ற?தார் 

301. [01 

ட் மொழியிலும்ஈவத்தி 

991. ” மோ. 
74 மோசமேதமெழுசே 

மோசமேதுவயவெட்டை 

யோ 
ர் யோஇக்காகு 

119 யோகியானாலொருமாத்த 

811... ர 
15 | சசபஞ்சா. 

167 ப 

123| வகைவசைச்சமன் . 
101 | உங்சசுதமிருபாச 

- 1/4 | வங்சதாரமதுர 
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பாடல் 

வசமாயொருபண. 
வட்டமெனுகச் திருப்பி 
வண்மைசீனப் 
வசனகுப்பியின் 
வசனமாவதுபின் 
வசணிப்பதுவொரு 
விக ரமதாருங் 
வயர்சோய்வலிபிணியும் 
வரிசையானவள 
வருயிர்தலிக்கபற்பங் 
வலுத் இிடுமவலு 
வழித் திடுமிவ்வித 
வழியதற்கியவட்ட 
வள்ளலென்னும் 
வள்ளுவனருளா 
வன்னத்திலாய்ந்து 
வன்னிவாய்வ 

பர் 

வாச்சுதிர்தமுறைவாதி 
வாதசஞ்சீவியுமயோ 
வாதஜூநி 
வாததேகிவய 
வாதமேகசம் 
வாய்சொண்டுடனூ 
வாய்விளலங்கமக்கிரா 
வாய்வு?சரில் 
வாய்வுமக்இனியும் 
வாய்வுமேதசை 
வாய்வெனுமே 
வாரிகுழு 
வரறியானகடலான 

_ வாலுகைதனில் 
வாலைதன் ரசமுங் 
வாலையின்ரசக் 
வாறுதன் மூவிவேர் 
வானகுமரி 
வான்குமறிவளமான 

வான்குமறிவாலைமாது 

வி. 

விட்டிடுமதனை 

விட்டிடும்ரவிதன் 
விதியாலமதி 
வித்த திசவிரைவிட்டு 

ஆலை அதன வம கோகன் பவை. 

140 
160 
86 

1 47 
182 
122 
16: 
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147 
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00 
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பக்கம் | பாடல 

51- 

102 

81.” 

பக்கம் 

வித்த சின்பருப்பான 
விக்தமு.றிசா.ர 19. 
விச்துபானமது 90 

விரசா இதமில்லா 137 . 

விரோசனமதற்கு ] 01 
விலஇூடும்பிணி 150 

 விழிசுழியின்பார்வை 160 : 
விழிபார்வையு 126 
விள்ளும்வைப்பு 70. 
விறையில்காலுபல 10 
வினைப்பயன் விடுபட் 119 

வி 
வீங்குதலாய்வயருடலு 168 
வீட்டிலொன்றறிதா 160 
லீரமுமரசம் 99 

2 ( வீரசமென்றகிமிளை 112. 
வீரிடுமரசமும் 182 

வெ - 
வெட்டிஞான * 16 
வெட்டையான கருவங்ச. 74 
வெண்மதஇிசதிர [1 
வெர்துபோம்வினைத் 51. 
வெர்ரீர்தன்னிலொரு ] 57 
வெருகடிதன் 156. 
வெளிப்புரம்பா 62 
வெளியானபிச்சுவிடு 160 

வே 
மேவேகமென்ன 17 
வேண்டியபேராகு 162 
மவசசுயசெம்பு 158 
மேவேதவேதமறிர்த 80 
'வேதாச்தமெண்ணாரதன் 171 
வேதைகோடி.ரசவாதங் 70 
மேவேதைவேதை. 142. 
வேரின்மூலம்வித 108 
வேறுகூறுசிவவிந்து | 
வேனென்பதுமூங்கி 184 

வை. 
வைத்தருணன்முசம் வட்ட 11] 
வைத் இடுநீர்க்கருவகங்ச 7 
வைச் திடும்பலமதஞ் 
வைத் இயம்பண்டி தற்கு . 1 
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920). பாடல் தலப்பகராதி 

ஓ டக 

பாடல் பக்கம் பாடல் பக்கம் 

வைத்தமேயடுப்பேத்தி ன க 85 ரொ 

வைப்பிலாதருமை குட ் 
அறா தியுஞ்சூ ச 174 

ருளகத்.திற்றனியீயஞ் 170 

8 

வெண் பாக்களின் தலப்பகராதி 

* ஒ ம ட் ட 

பாடல் பக்கம் | பரடல பக்கம் 

க ஸி 
அட்ட ்் வீர்வண்ணான் 106 அகுதிபரதே?சட்கு 140) சண்டதிலா வண்ணா 2 ட்டுவன ழ்பட 08 | கம்பியிட்டுப் | 118 

அச்?ரிலட்ிலன த கலசமஇற்சில்லு 118 

8ன்ே ்் 190 ஸு ட் ட கி. ன மீல் ் 9 ட் 

அமைசரத்திர் ஒர  காட்டுகுனம. 48 

ஆசவிட்டுக்குடி3$7க்கி ஷ் தி ் 

கவிசிடபா லுமதிடை ெசுரங்கண் மாந்தம் ் தம் 06 
ஆற்றிலிமொற்றிபிட 115 கரும்புச்சடூச்சாயுடனே 28 

இ கு” 

இச்தகெர்திபற்பமிருவி 58 | குடவனொருபலங் 140 
இர்தவிதமருச்த 189  குடிடீரிற்பற்பங்குடுக்க 70 
இச்தவிதமறிய ௦௦ குறிப்படுத் தமூலிசோடா 04 
இச்சிமமாஞ்செய:ர் ட கர ன் 

இப்படியேபஒமிரு 7010... ட் 
இப்பிறவியில்வலெச 04 | செக்.திபற்பமிரண்டுவிதங் ௦8 

ட் இன்பமததாண்டி 8 கெற்பவெட்டையாலுவ் 00 

௪ ச 

, - ௦௨ | சீறிக்குப்பலமெொரன்று 100 
என்றுமிடலேகயமு . [82 சற்குருவின்பாதஞ் 140 

5 சா 
ஒரிடியாயிடித்துவத்த 08 சார். தவல லேக்கியமுர் 164 
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பாடல் 

சி 
எத்தர்தைச்கிராம் 

த 

சுத்தமுளநீர்சுண்டச் 
சுரசுமதிற்குழம்பு 

செ 
- செய்கையது?ப்பித் 

சொ 
- சொல்லுமிரு£ரகமுஞ் 

ஐ. 
ஜர்நிசுரதோடமருளஞு 

த் 
தர்தையுமேசெய்த 

ரீ 

ராட்டுமறபச்துராலுசரச் 
சாலுவிதச்சரக்கும் 

ப 
பஞ்சசு.ரசம்பாண 

பர் 

பாஷாணங்கட்டும்புளிய் 
பாரினிலுமாண்பர். 

பி 
பித்தச்ரந்தோஷம் 

| பு 
புவிதனிலும்வண்ணான் 

பே 
பேய்ப்புடலுர்தூ£து 

் டப் 

நரனைகைவ 

மகிழ்ச் துகுரு 

வெண்பாக்களின் தலப்பகராதி. 

முற்றிற்று, 
ற்்மனஞ்மமிவ்கள் ளை 

06... 

பாடல் தலப்பகராதி 221 

பக்கம் பாடல் பக்கம் 

மா 
49. | மாபெவர்னமியில் 66 

மாலையொடுகாலை 48 

10 ம 

2 ( மூருங்கைபிஞ்ச 20 
, மூன்செய்தமுப்பூ 4[ 

190. மூ 
மூலிகை யின்றன்னால் 05 

பட்  மூன்றுதின . 27 

யோ . 
' யோகடுிக்கொருவேளை 141 

உ 189 க த 
7] 

60 சலியில்முப்புமூன் ஞ் 42 

ஓ 

ப லயணமிருபத்தஞ்சு க்] 

09 இர் ன 
... । வலிகுன்மரீர்க்சட்டு 182 
ன் | வறுச்குமதுசாய ௦6 

போ 

ர் வாங்குஞ்சரிசமனாய் 70 
14] வாச்சு திவைசுண்ண 190 

வாசசுரமதற்கு 27 
வாதமெனும்பேதம் 

9 | வால்மிளகு ' 40 

05] 

105 விளாவரிசிவேற் 48 
வை 

23 வைத் இடு 9மேற்பாதி 190. 
வைத்திழைத்து 40 
வைச்துபற்பமுண்ண 40 

140 | வைத்தவிடுமக்குழி 118 
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௨ 

கடவுள் துணை 

கலித் துரைகளின் தலப்பகராதி 
கணைகளை யாவகை வாரு 

அரைப்படச்சூதாசம் 

ஆண்டேயிவ்வாறு 
தரையும்சோக 

இசலெட்டுகுன்ம 
இஞ்சச்சு௪ 
இடித்தொருஜாம 
இர்தப்புச்சுக்கு 
இப்படிவெள்ளி 
இயல்பாகுமேழுப் 
இரசிதங்சளேழுதேயுவது 

உ. 
உப்பாகிலுர்தெரிர்து 
உப்புவின்வாறு ' 
உலசகோர்மயங்க 

- உசைத்தேமகெடும்புடஞ் 

ஊழுச்தருத்தி 
௦ 

எழுவகைபுப்பு 

ட / 

ஏதாகிலும் 
ஏமம்வர்தெய்து 
ஏனம்விரும்பச் 

5 

கட்டுபடா தமும்மத 
சரச்குழிவிட்டுப் 
சருட்புவா தண்டை 

சற் த்திற்சாதி 

இறுதகெய்யாகுமாவின் 

கு 
குழம்பாச்சுப்பாகக் 

குறிப்பானபுஓுயெங்செ 

பக்கம் பாடல் 
............ 2. அண வவ வதாவ, அணுவை அவதாயட அகணில்கு. வன்னி படி அவதானி. ணை பவல் அமித. ௭ ஒவழுவத்ககு அண்டைய 

69 | கொண்டெடுத்தாரி 

55 
௦4 

182 
0௦ 

115 
௦0 

140 
14 

௦6 

54 
105 
94 

199 

650 

௦6 

53 
105 
40 

08 
09 

104 
௦4 

18] 

26 
02 

வனை ஏ அ. 

அவத னைத அணையவக ம் ம டம ரிகளுவ்வளிர. 

கொ 
நீ 

சத்தாகுமூலி ப 
சத் இயும்காதம்பூமீர் 
சவுரியமான 

சிங்கராரச்சோலையி 

[4 இ 

சுத்தஜலமெனுமன்னை 

சூதமுங்கட்டும் 
சூதானமூலிகைக் 

சே. 
சேர்த் இடுஞ்சற்குரு 

சொ 
சொல்லவுஞானச் 

சோ 
சோதியின்பாலுமழு 

ஜலமானசங்கையன்னை 

இப்பிலியிச் து 
திறவியமானச்சுழம் 

| திறவியமானவுப்பு 

றீ 
துதிக்குஞ்செர்தூ ர 

துரும்பதுவாகுமீரஞ் 

தெ 
தெளியாதபேபர்ச்கு 
தெற்பையெனும் 

தேசாதிதேசக் 
தொ 

தொடுத் இடும்பக்ஷஙு 
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பக்கம் 
டண வன் எண்கள் 

9௦ 

117 
௦09 

592 

52 

105 

50 
08 

02 

118 

104 

ப 10௦ 

52 
20 
௦4 

180 
009 

105 
02 

1 

89 



182. 
140 

அவளகளளைகைகைகசைவைள வைககைள ைகைை ளாக [ணன அவவை யவை பல வை வ ்னைைன்கைனைமைகிமானக்கைகக்கினைலைமாக் 

பாடல் ப பக்கம் பாடல ் பக்சம் 

தொடுத்துநுணிஃுிப் 41 | [5 னு 

தொழுதிடுமுப்பாழது 93 மத்தியம்பற்ப ட... ந0.. 

இ] 'மயனத்தைவாக்கிப். . 180. 

- நயமானசூதஞ்செய 03 இக | 
நா , ட் 

ர ரந முசம்க திர்வேசம் 40 

சாதார்தவங்க தீத் 99 மட வாக்கெளரி ர் 
முன்னெ திர்கிர்க்கப் 1. 

நீர்கொண்டுஜாடி 40. ற ன 

[் மூலியனேகமூவாயிர 104 

படர்முசங்காட்டி 40 மூன்றுப்புமவாரி 40 

பட்டாற்றுசிப்பசுமை 51 

பணிம் இடுங்கெந்தி 1 18 வ 
பறங்வேர்கொம்பு 50 வகையறியாதபேர்ச 105 

பறனருட்பெற்று 119 | வசமதுவாசச் 109 
. பற்பமும்பாகங் 40 வசமாகவைத்துவன்னி 08 

பர வர்சிரகண்டமணிசண்ட 

பாஷாணபற்பம க ௦0 வம்பிகைவாலை ம் ட, , ச 

- பாரானகசெற்பவெஃடை (0 வலுவாய்த் திரும்பித் 05 

- பாற்நயிராகுச்தயிரினிற் 405 வர் 
பி வாதமும்வாய்வு 90 

பிரபல்லியமாகு 117 வி 

பிரித்தெடுத்தங்கு 40 | விட்டிடுஞ்சூலைக் 188 

பிழீர்தசாறுகசாளும் 20 | விரும்பிடுமே 08 

பிரியாசநோய்க்கண் 15 ப வ் 

பெ வீட்டுக்குட்குத்த த0 - 

பெண்ணாலழிய் 99 | வெளிப்படுமிச்சா 58 
டர வெள்வஙக ௦8 

பொன்போல் ் 20 ) வெள்ளரிச்சண்டை 189 

- கொசசகக் கவிப்பாகீ॥ளின் தலப்பகராதி 
க 

பாடல் பக்கம் | பாடல் பக்கம் 

அ] உ 
அர் இிரஈதனிற்பதங்க 02 | உத்தாமணியிலை 'சா .. 82 

அ உறவானடாறையுப் 80 

ஆட்டியதைமர்த்தனஞ் 130 ௦7 ம 

ஆட்டிவிடுமைப்பதமாய் ் 89 எண்ணத்துலையா தறியு 0௦. 

- அவியொருபாண்டமதில் 0 ட 

ஆறினதோர்வெள்ளை 48 ஒன்றறியலிக்க 104 
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291 கொச்சகக் கலிப்பாக்களின் தலப்பகராதி 

பாடல் பக்கம் | பாடல் 

7 அத சாடிவிடுஞ்சாமஞ்சதுர் 
சஸ்தூரி 26 சாடுங்குழிக் 

கடற்கு ருவியுப் ' 80 ந] 
சண்டிலர்களுப்பு 104 | செல்லிச்சாய்கெர்தசரஇ. 
க. திரவன்முசம்பட 180 ௦ 

கரிச்குருவை , 20 சேோரமையென்ன ் சளஞ்ரியதிற்குரணத் இற் 57 
கனலதுகொண்டே 198 [.்ீ 

_ கார பக்ப தவாகிலும்பின் 

சார் திபடவேவே 60 பணிச் துவகச்திசர் 
தெ பர்: 

செச்.ிபற்பல் 57 | பாஷாணபற்பமதாற் 
(கா பொ 

சோலமென்னதசோல 1 8] பொய்சூ துயான நியேன் 

சீ ் [0 

. சல்வீரவைப்பதனை 92| மணச்சாளாகெய் 

ட ரு ணை 104 டமா சீசதா ரகாடமிகச்கற 

செச்தாசங்குன்றியிடைச் 70 மாசா.திடைகுறையா 
செப்பிடுங்காணஞ்சடகஇ 103 ப்ட். 
செய்சைப்பதமாய் 02 மூப்புவெள்றா 

ஜ மூருதார௫ில்க 
ஜர்ரிதனிலேபுதிதசச் 7] மூன்னமேயான் 

ஜா... 
ஜா திலிம்சவைப்பதனை 09 [மூசைசளிே 

மூலமெனு நிர்திரனுப் 

தங்சமிவை 199 | மல லைக்குருச் மல்லி 
தர மெ 

தாளியிவையானதெொரு . 181 மே 
பிதா மேனியென்றால் 

ந. வடவாகஇனிரவியில் 
சள சாஜபூபதிபாண் 117) வறுமையெனுஞ் 
சற்கடுக்காய் 20 | 

ரீ விளங்குமிர்த 
சாடி விடுங்காச 46 ! விளாங்கனிபோ 
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