
, கட்வு ள் துணை, 

வ கன களரி 

2/௧ ர ண்ட்டை் 
ட அருளிச் ட்ட 

- அதற்கியைத்த சக்கரங்களும் 

சங்கரனார் உமாமயேல்வரிச்சு உபதேசிக்க 
1] ௦ ப ஆ ட 

மா னம நார வசாவத்பீம் 

(0 ல்க ம்ந்னா யம 

தரிசி டாம் சே! இடசணிகா: நிய 

ம்ஃர- 07-06) 

இயாகரரஜபிள்காயவர் கள் 
குமாரராகயெ, 

து கர்த்சாமிபிள் வயவர் ளால், 
பார்வையிடப்பட்டு, 

திரிசிரபுரம், ப.ததகயாபாரம் 

வேங்க£டா சலம்பின் ஹர 
”றுவளூர் ் 

இ (0 உ ணக ர.நிடினள் ம் 

இவர் வனே கட்(ு௮ னு த டி. 

89 ர் பது 

றடப்கர ர 1 6 822 டய 11112 டி 
ம் &1700%41 பசோகரறஙற க் 100065, 

110, 78. கோர 11810௦௦ 81௦0, 
1180 வர்கம். 

1570. 



ல்லை நைன; ணைன வலா 
சிவம௰ம் ர) 

பிரசித்தப்பத்திரியகை ் 
இசஞல் சகலமான பேர்களுக்கும் அறிவிப்பது யாசெனில் தாத் ச 

'இரிப்பேட்டை ,சாமிராயக்கன். விதி- எ௮ு- வதுகதவிலக்ச முள்ள கிர, 
தீதில் ஸ்.காபிச் இருக்கும் $மட்டுவார் குழகிஃபாள் அச்சுக்கூடத்தில் 
ம-ர.- ர- ஸ்ரீ, கந்தசாமிபிள்ளையவர்க ளிடத்திலும் இுச்சீனுப்பள ளி 
தேரடி கடை வீதியில் புஸ் தகவியாபாரம் - - இ- சபாபஇிபிள்ளை வேங்க 
டாசலம்பிள்ளை, கடையிலும் - அடியிற்கண்ட - வாகட சாஸ்இரங்கள். 
விற்பனைசெய்று வரு2படியால் வேண்டியவாகள் வாறகிக்கொள்ள 
லாம், 

புஸதகங்களின் பெயர் ஆ 

வி ததயாசவகுளிகை ன] அ௮கஹ்தியா வாதச்சுருக்கம ரை 
7, பரலவாகடம் 2.0 அண்டககல்முப்புசஎன் னம கர் 

ன் கூச்சம் ௫ ப் ஸ் வச த..கும்மி 
ன் வகாரம். 19) ். இரும் இச12 824 
99 ௪! மலை ௨ 9 முன னெண்டறு 
,) அதிசயம் ௨௪ ,.. பின்னெண்பது . 
9. முப்பு இ?) பூரணச்சாதி சரர்சியவாலை உர7 
ஷீ ஷூ... ௧௬ வயித்தியாததினசுருக்கம்௩௭௦ 
99 சோதிமணி ௮] தெட்எணாமாரதீதிகேசரி ௮. 
ச் குருககடை ௩௭௬ | அசுவனி தவர்வமித்தயம் ன உத 
9?) - தறகசங்கிரகம் ௧௯. மச்சமுனிகயாழம் ௮] எ ஊழ்றுமுறை. . ௨௪. உசோமரிஷிவ௰த்தீயம் ௨௦ 
ந். மதிவெண்பா ப கருமானச்கருக்கம் ) 
ன் பச்சை, ட்ட. ட்ப ட முப்பு 
9 ட் க்ஷ்ணி த்த க் லகாரம் 
ன் கேோரிகுருதூல் ௫௦ டி கெந்தகத்தமிலம் 
ம் குரு லமுப்பு ௫௦ | கரூார்பூஜவிதி 
. (மப்பு ௩௦0 | கொற்கணார் பூலா விதி 

2) ஐ 01 _. கருக்குளிகை ஸு 
33. ஹ். 647 , முக்சகாண்ட சூத்திரம் ப 

பூ 63. ௧௩ | சுந்தீராகந்தா பூஜாவிதி ் 
77 ௦௨ வி] பதிஞ்சலியாரவாச சூஸ் இரம் ௨௦. 

பூ சஞ்சீவி யேண்ணெய் சட்ட முனிகமபவிதி | 
99 பரிபூரணம் ௪௭ | ஏ?லலசிங்கர்கறபவிதி ழி! 

7? கன்மசூஸ் தரம் ௧30. புலிப்பாணிசீமிழ்விசைதி ௨ 

3 பூஜ விதி ௨௱. புக் ஆப் பேட்கு 

1. .இனச்சுருக்கம் ௧௨. அலத்கக்க்த்கக கவ 
ச்்ஃ அணி வ. உச 

ச் 
" ௬. 

ப்ச் ப்பட்ட % 
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சீ 

உ 

பொ தய்மலையில்வீற பிருசகும், 

-அகத்தியமகரருனிவர் செய்தருளிய 

பஞ்சபட்சிசாஸதுரம் 
் , 

் ம் ஓ ஓ... 1 

பாயீரம் 

ஆ திமராமா லஸ்.தூவினுடைய கிருனப்யினாலே சடல்குழ்*த 
- பூலோகத் இலுள்ள மாநதர்களுக்குத் அணைக்க ரணமாகப் பெொத்யை 

யகஇரியிேமுக்திருளி.பிராகின் ஐ பரமோபதேசசின் மய வேகாக்த் ஏி2சா 

மணியாஇயு (அகத்தியமகாமுணிவர்) தமது ஆவிபினலேமுடடி 
ப்ஞ்சாக்நாக் யான ததைப் பக்ஷிகளைக்தென்றும், அவறறின் செய்கை 
களைக்தென் நுபட,யவருஞ்்(சோதிடசொஈபமாயறியு மிச்சாஸ் இர 
த் இனால் பலன் பெறும்படிய திஸ்வராஸாலே ஏற்டடி5இயச ரிசை-சரியை 
யோகம்ஃ-ஞானம-என் மை-கான கு பூசைக்காமர்ககுநக்குப ச பிரம: ஆந்த. 

ரிய-வை௪ய-சூ5திராளுக்கும் மேக்சாம்பிமாச்சிய ஓ௫சதன்் வியை 

அவரவர்களுடைய சீசிதினதிதுக் இயைந்த- சாலோக-௪॥ மீபசீ 8௫ -சீ1((ப] 

ச்ச்ய பதவி 2 (ப படைவிக்குமபொருட்டு தினூல! யே௰்பமித்தய (பூ 

ஞ்சபட்சிசாஸ்திரத்தில்) பூசலாம் பகுத ஸ் து வைகளாம் 

இமண்டாவது பூர்வப் ஆ 0 பகல் வகுப்பும்) கன ரோல் 2 பூரவப க மிராவ 

ன் குபபும, நான்காவ தூ அம்ரப௯்கம பகல்வகுபபும) ஐ காவது அகர 22% 

மிராலகுப்பும், ஆரு து ௮னவகளின் செ௫வினைபபலன் ளூ) எழா. 
வ. பகூடிகளின் பயனும், எட்ட।/உது குறிகொள்பயனும், ஒன்பதாவது , .. 

கணிதவிலக்கணப் டயனும, பத்காவது சாதன விலக ணப் பயனு. 5-" 

சூகமமாகச்சொல்லியிருந்தவைகளுடன் தீஜுடாந்தமாககி காஞ்சிபுர] இ 

| லெழுக் கருளி க்க 0) 29 6 சு ச்தமைபர (குிகாமா. சற ஆன பபுலவ 

ராகிய (மா ணிக்கத்தம்பிற ர் வார்கள்) இச்ற்கொத்த உள்ள முடை 

ய சூடாமணிசோஇடத இலும், கோளசாஸ்இரத்துனும, மணடலபுருடன் 
சொன்ன பன்னி.ண்டாவது பலபெயாக்கூட்டத்தொகுதிபினும், யாப 

பிலக்தணவுரையினுமின் னும் பல நாரல்களினு மிரு62௧௮௫௪ சங 

த்துக் தோர்ஷகயாக்கிச் திடட்டிவைதத (பஞ்சபகந்சாஹத ரமூல 

மும்) அவ்வைற்றிற் இணக்கயே சக்கரங்களும், உப ரமயேஸ்வரிக்குப்பா 

மசிவன் சொன்ன (ஞானச ரூல் சாஸ்திரம்-முலமும் உரை 
யும்) சேர்த் த.௮சூற்பஇப்பிக்கப்பட்டன. . 

'இவையிலக்கண . விலக்தியக்களுக் கோவ்வாமையாய எழுத்து 
அ சை- சீர். தளை- டி - கொடை -சொற்பொருளயாப்பணிமுதலியவை 

பிழையுகணாடாயினும் மேலேோர நாலாசலால் கற்மோர் குற்றக்கொள்ளாத 
ககீகரிப்பதுழ போலக்கைபிசசாய்க் சலவிடகங்களிலிருக்கினும் மன்னி 
தீது இர்நூல் மூழுக்கோர்வை வைத்திரு க்கும் பானுக்க ஈ௩5விசெய்கி 

ல: வோகே/பகாரமாமிருக்கும், அதவ ட ஒஷாலு டகானச சடய் ழ் 
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குூரூ ேவே துணை, 

அணை -)ரசனனனைககை தகை சாஸ்திரம், 
காபபு, 

ட வண்புர 

ஓ ர அஷ ட ௩ ௪ € 
உள்ளி ஃயாருவன் உத்தமத் லெழுதிதைப்.. கக 

ய் ஈனிப் பறவையாய பாவித ஐ - வன்னி ர ஓ. ல ரக 

உ தைய! இசைப்பகூஷி யுணமை யுணாக்கக...,... ப ப ட 

ல்மை் கரீ வியப் பொருளேகாப்பு,:.. வ சச்சி உட 

நாமகள் து 

அயய ம்லரநுறையு சோகா யுனதம்போறி,,,2, 2 ட்டம் 

செய்யமலாப்பாதஞ் சேவித்தேன் உலவையி தீ, உட டடிட௰ உட் 

ஜற்6 வகைப்பகூஷி ய மையுவ குணமென்றன்..... 2 உட 

சை தனி னிற்கலே செய் 

முனிவர் சன் முறை 

௮ 

ப அக ௫௪௫. ஓ ழயுயூட 989, ௨ ஒடிக் ௨௨௨ 99%௪௦ 69 உட 

ஒன்று திசைக்குருவியொன்றிவரு மோர்தூதன்......... 4 
நின் றநிலையாருடத்தில்கேரும்-ஈன்௮ு............ ௪௨௨௪௨௨௪௪ 5: வழுவா துரைததாயும் வல்லவர்கள் சொன்ன உ ௨,95௪௨69,ட௨௦௦௦௦௦37 

முழுவாகடத்தின்முறை......... த வச்ககசட்கக்ிகச்ட டட கட்டிட பத 
ட ட் 

முதலதிகாம் 

நால் 
மொழிக்கு மூதலெழுத்தே மூன்னுதிக்குமாமதனைப்,,... 5 
ப்ழித்தவன் றன்னிலையும் பாரத.து-வமிப்பெறவே... ட்ட 
பேரால்வரூுவனவும பேதமறிக் துணாந்து......... ணை! 
ஆரயநதுசொல்வதர்........................... தகக அ 

இவற்றுள் 
ள் ஒருவன் ஒருகாரியத்தைக் குறிதது ஈன்மை இமைகளைக் கேட்பா 

வல் அவன் வசக்கியத் இன் மூதலெழுச்தையும் நின் றகிலையையும் பெப் 
“0 பகாபேதத்தையும் ஆய்ந்தரிந்து நிமித்சஞ் சொல்வதெல்.றலாறு, 
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ஓ ஓ ஓஒ ஒக எ 
அத் ் ம ட்ப 6 படத்த 3 த; ஐ 222 

ச. ௬௮ம். பகீ 

ஓ ல், 

௫ 

(பி 
* 

ட் ப் 

ட 

ட ச். 

ஒ 

ம் 13 

ட] 3௯ 
குசூம ரன 

ஓ 
அந! 

த 

ஐ 

ஓஒ 

ஒஃ் 
டூ 

ச 

கழூஃ் 
பன், 

டை 
(3 கய் 

டக் 
ந் ஆ 

ஓ 1] .. 
1 ௫ ் 2. 

ட்ட 

ட) டத ௯ | 

99 
ஓஃ 

லே 

உதி! 7 ததை ன 2 2 
* (0) 

ட. 

் 

பட்ட 
த் 

7 * 

சீ 

(்் து ஹ் ட. ஐ 

பத் 

[எது 

ன் ச் 

அசை 
ம அரி 

ட் 

டப்ப ம் 6777 

ம 
[72 

உயி 

பி 

இச அல் ் 7 யச் 2 

ட்டி 

ஜ் 

77 ₹் 

ஏ. 

ஓ-12யில் 

25 வத வு வ திர்ட ஆட ஸ்ட ஆ 9-௮ 

ட / ர ச ப2ஷ்த மதம் அ த் ிஞ்ப்ப்! அ
டசர ரு 

௮/கரமேலல்லரறுஆக்தைஇகாமதரம் ..,. டர 
உகரக்கருங்காகமுன்னிப்-பகரில்.......... 8 
எகரம துகோழி யெள்ஞான் நூபஞ்ளனா..:ஃ2 3% 

ஒ37 மு.யிர்மெயய £நதுனா... 19 1891442௦98%8௨௨50% (௨) 
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பஞ்சுப ட்ச்ச ரஸ்௫ 1 ம் உ 

ப்க்ட இரண்டிற்கும் 

ப (களின்செய்கைக்குறிப்பு 
"வயி ட் 

௫ யதி - “ ந , 
க்றுச் ச நி கடிலடியாசிகியவீருத கம, , 

ஊணடையாசு சித்திரை மாணம் உயர்பக லிரவினிலுண்டு' 

நீணிலதக்காசு செய் துபின் செற்று நகெறியுட னடநதுமேயுறங்கும் 
பூணுறு மமரபக்க கதபசலூண பொன்ழிபுது மின்றாசாகிச 
ட்ட. ட ஆ (0... தட்டும் தவ 2 2 சேணுறுநகடையுண் ெஜ்கி2ய சென் று செற்றரசாளு ஈல்லிர வே, (௩). 

பூர்வபக்ஷ 8-௮ மரப்கஷங்களாக்கு - இதனை சதாகவும்- 

இ இன் துக்குசாமம - பத்தாகவும- சாமம் - ஒன பக்குகாதிகைப்பகுத 

ஒன்றேகா லொன் றை ரம்] ரொன் று மூக்காலனாயம் 

நன் ர5 விவ்வாறு ௩! மிகையுங் - குன் (ர 

வளர.பிறைக்கு£ கேயபிறைககும் வாலாயமாஞ் சூட்ச 

துளருரா த்தார் முன்னோ வகு ஈது, ் (க) 

67 ழை “அறு பா மம்-ஒன்றுக்கு 

செய்கைப்பகு தி 

மறித்து மொருவகையால் வண்கடிகை யாறு 
தெறித்ததொரு சூக்குமக்தைச/சோக-குறித இடுங் கா. 

_் ;: 
லுண்டு நடநதாண மிறககியிறகதமுமே 
வண்டனைய கண்ணாய் மதி. 

வினைப்ப கு இ. 

உண்பானுச கொன்றேகா லொன்றமரையிற்மு னடக்க 

கண்பார்த தாசிரண்டிற காண்போமே-பண் பாகத 

ஆஙகுவது நுக்காலா யதி அஞ்சுவது தர்னராயாய்ப் 

பாஙகுடைய பட்சி பலன், 

(இவத்றுள,) ரன்னை மூன்று செய்யுள்களின் பய்னறிபும்படி பூர் 
வபட்ஈம் இதி ப. இணை 5அ- அமரபட்சம தத ப தினை து - திகலன்றிறகு 
பகல்சாமம் ஐ ஈது -இராசசாமம ஐ து-சாமமஓன நிற்கு நாழிஷக யாற. 
அவற்றுள் உஇகைறபட் "௫ 22ய மகறச மம-உண்டு, இரண்டாஞ் 
சாமம_நடகது, நறஈஎ முஞ்சாமம், அரசனாக-நான் காஞஷசாமம் ூகுஇ, 25 
தாஞுாமத்தில்காகும, அன்றியும் நவற்றுள அரதரபக்கஇ பார்சுகுமி 
டத்தில் உண்குன்ற பட்சிக்குகாழிை-கல-௩டககின் ஐபட்சிக்கு ஈாழிகை 

௧௮ - அரசுபட்இர்கு ந1ழிகை - ௨ - உறங்கும் உட்ககு நாி5௯க - தெ... 
. ச த்து உ ச அரா _ _ . ட , , இதஃகும் பட் சிக்கு ்  ழி சக - இ - ஆரிப் ம்ம் ஆதிக்கு 01 இண ழு] 

க அடைவே கண்டி கெளனவுபட 4) 
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ர. பஞ்சபட்சிசாஸ்் தரம். 

இஈழால்சாப்புமுதல் -௯- சேய்யுள்களின்டயன நியச் 

சூக்குமச்சக்க ரம் 

ச்சர 

ஓ-மயில், எ-கோழி, ட் ர ௮ 

உண்டி -௧ள, | உண்டி -௧வ, அண்டக் நதி 
அ அறகமைமதாகு மாறானது 3 

ந். 

11) 

இ- ஆர த. உ-காகம், உ-காகம், 

௮சசு-௨. மரணம்-ஓ தூக்கம்-ஹ, ல் 

 சனாகாகளுர் ரமமாளாகனை நரன அவனைக் வட சனல் ட வனாக, லகமைகமை ணர்சைகயளகு 2 இிணமகவாகைக இணைவில் ர 0 

் நடை ௧௦, 

8 

தணண கவலை பரன் 5 முயலகன் | அலகை பவுல் நனிமாகளனார் 

உ-காகம, அவல்லூறு. அ-வலலூது. | .இ-ஆதை, 

௮௬-2௨. மாணம- ஓ, | தூககம-ம், | நடை-&௫. 

கமாக கதனாளாகக சாமானை அளம் முரனாவகாக, - பகணாகளாகளாள வன்கரைமைைமை இறனமைவகளளளு நஸ் மணலை வாவல். துதவளமாவளிர் 

ஒ-மயில். எ-கோழி, | - உல்லது, 

ஒ-மயில், எ-கோழி, | இ- - ஆக தை. | 

மரணம- ஐ. ட் னக்கு நடை-௧௨௫ 

உ டடதி யறிவு 3 ணை வல் 

மனை னையை 

லிருந்தெடுத்தெமுதிய ௮. 

நந்தைமுதலிய திதிபிரிவு 

வினவின் முதற்றிதி யாறும பதினொன் நு ஈந்தை 
- மேலிரண் டேழ் பண்ணனீாண்டும் விளங்கும் பத் இனா 

யினியதொருமுன் றெட்டும் பதின்குறன் அஞ் சயையா 

மிருத்தை மிெயொன்பா னான்கும் பதனான்கு மாகும் 

புனைகுழலாய பஞ் சமியும்பத்து மூவா தாமும 

பூரணை ற்ப யலலன் கோன் மகாஞ்.சாமாரக் 
தனிவிடை தேள குடல் சால்கம் ள் றுபைய மெய ககக 

ஓமயில். 
ந் 

௮ த 

ப்ள. ட் 

அமா பையை) அனபா னையை ககம 4 

ரே இவ இரதி நடு ப 

ர் “ணத 
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பஞ்ச பட்ச ட்ல் 
ல்க ) 

இதனுள், 

பி.தமை- சஷ்டாஏகாதசி- முன சகம் நந்தையென் றும் 

விஇைப ப-சத் தமி- அவர, த௫- இம்ஞூனி நித கும பத்த ௦314 அய றும் | 

தரிதிகை-அிடமி- இரயோதசு - இமமூறன் றிற்கும் சயைபெபன மம் 
ச தாத் இ- ஈலமி- சதூர்த்தி - இருன் நிறகும் இரு ரூத்தையென்றும் 

பஞ்ச மி- தசம் உவ. - இம்மூன் றிற்கும பூ!ணையென்றும் பெயரமம் 

அன்றியும்-மடம் _ம்-காக்கட ஆப2- துலாமாமகரம-இவைகான் கும்சீ ம ர்கள் 

இட்டும், வி நச்சிகப ம்- கும்பம- -திங்கம்- இவைகானகும் ஸ்இிரராககள், 

த்னுச-மிதுல ம்-கனனி-மீன ம்-இவை உன்கும். உபயவிாசிகளென் திக 

சந்திரநாட்கூறுபாடாகியதிதிப்புணர்ச்சச்சக்கரம் 

பவமிப்க ம அப்பப் பெம்்வடப்ட்டல் ப பகவ கவ பண்ம் ப வக கெட்் 
2 

$ 

இ; நதர] மூத்திபக்க உம். பக்க ட (2. பக ப இபஃல்மி இம்-பகஃ (4 96 

ஆ ப 
் கூடது யீ பகீ ரை 22 - சியை இருத்ை கட த் 7 ணை ( 

914 ட. ப ட்ப டப ப பபவ்பப 24 
ர் ணன் | வைகளை எனக கணைக் ன ரகவ கறையவையார் 

ன் முதல் பாதமை ட ட் ரத விதியை ் இர்த்கை சதுர்த்தி. ஞ்சமி 3 
4 லட்டம் 34 

ம உ-ம். |... த ல் 
| சஷ்டி | சத்தமி ! ன்டமி! நலமி சமி 8 

்் ரை | 1. 5 [௨-2 | இரயயேோ 4 

39 வட்டம் பறபல துவாச௪ ட ) 53 சதுர்த்தசி | னா 101 ப டது 118 
ணவ தவ ததத லகர கண்க அ ண தர தன தத கர வயு ன ண்கள் 

இரி விதரர ட யம ரஈதயஇ ஈா சப்பு 6347 ர்ச்சசக்கரழ் 

க வலு துவ ஒவ டவல உடு 
ட் 

ர ைகவடிரடி கு 

| சரசாசுகள நிலை சுகள உபயா॥௪்கள த் 

ம கண கணக கை கை : : 
அ ம; இடபம் மிதுனம் க 

0) த் டட ட ட்டட்ட்ட 
வ்... ட! . 164 
2 கர்ல்கடகீம் 1 சங்கம ் ஒன வி ௫ 

ன ன வன (1 9 | க பி 200121 ரி அலர்ம் வருச ச [ ஜ்ணு 29௫ 

| ர ச். 
ந எனகனமக எவவகைை அவவை வவனட்டடபய அவனைன். வலையை யய வலமாக வய வவ | மரானரகரமாம டா எ 5 

ஷு , ர் , | ர, ட 

ஆ: ப [சத்த ப் [டு ன ஓ _ (6 பி பம் | ட் ௮] ட்ப ஞு. 

| ன் னை | ட இ 
ம; ௮: ( அம் ம ல் மல கலக சத்து இடு 00 009 26 ் ் 
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௭ பஞ்சபட்சிசாஸ் ஒரம் 

சக்இரன்பக்கம்-இ-க், கும்-வாரம்- எ-க்கும். அதாப்புணர்ச்சி, 
“(அறுோககழிகெடிலடியாசிரியவிருததம். ] 

ஊர்கோணந்டைக்கதஇர்கிசவ்வாய் உகசமொற் க ச இராையாம் 
(ச் தச்கே.ளருணன மதி இகாரஞ் சயையும் பொ னுமஉகாமதாம் 
வேர்கோளிருததைப்புகா எகரம லேய்ய சனி 'ணைகைரம 
எாகோ விடையா ச யபகறகடிகை யிவவாறிலையூண்சொன்ே “மே. 

- (ிதனுள். ) சீ5திரன் முதற்பககமாகிய நந 
மி செவ்வாயிவ்விரண்டு வராஙஃஸிேப 
இய ப,ச தையில், இகரம். -புசன-தல்கள- இவ்வீமண்டு வாரர்களிஃல 
யும் உண் ஸணும. , மூனரூமபகக. பிக. -சியையில் -உக॥ம முரு தவாரத்தஇல 
உண ணும்... கானதாம்பககம. இய இரருத்தையில்- எக் ச்ககிரவாரதஇல் 
உண் ணும். ஐ. தம் பல்கமாகிடபூை. பர்ஸ் “ஜகம் ,சனிவாயததல் உண 
தணும. அன்றியும- மேத்சொன்னவைகளில் உதய: திமு;தல் உஸ்தமன 
மிறு தியாய-௩௰- ஈாழி-கையும / 402 டவ. மெம் ணை: சர்ன்னா மென்பதாம். 

அடச ரப்புனர்ர்சிச்சக்கரம் 

கடவ கிபட் ப பட்ட ட்டம் பஷ பி 
அகவய வைகை ய்க ர் 

் ] ௫ 
நட் ட 19 [ர] 

அடி 7 

அயில ன் (பீல் அகாரம், ஞா 

யும் உண ணும். இரண்டாமபகக 

ர் 
அரசம் உ ண்டி. | கடை 

ச 

் ் 
3 ர 

ம ச் 

் 

பய உன 

் ப 
ம் ௬, பச ஸரி 

......-..- கடனாகத் வகாகயககைக் றணவைவாகை |. | ் ர தவப் அனுவகுக)- அனர் அரைகால் 1 அவாகவமனார் கனி ஒனமானிஹைகளளைக்கா நதககைகனை | ஆனைக் ககம வனச் வகாகாகாகயை் ட் ௫ 5) ஏ பப 
॥ ு 

1௯ 

, ச. 

௪7 

ம். ஜி 
று இ ் 

8) .... ஐ பக ஷு 

நநதை 

[ஞாமிழ। த ட 

[2 அ இ)உ. 
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்... &. 6 ் 

பஞ்சபட்சிசாஸ் தாம் எ 

அட்ச ரம-ஜஐந்திற்கம்.பகஷிபுணர்ச்சி 
சொன்னவகாம்வல்லூ.றாண டுய்யஇசரமாக்தைகினூண் 
முன ணை உகார காடி பூண மொழியில் எகாங்கோழிபினூண் 

பனனுஒகரமஞ்டதை ப்ஜாண் பண்டையடைவேபதவைகளொன் 

- (இதனுள்) கு.துக்குவரியாகஅ கோடிழுத்து அவ்வகையே ரெடுக் 
லயும ஆ நரி கோடிமுத துச்சதுா மாக்கி ஒவஅலாரு இசைக்கு ஐ ஹர துவி 

டாக்கிமுசல்விட்டி. ல்அகரமாகியவள்லூ நு௨ ண்ணும்.இசண்டாம்வீட்டில் 
இகாமாஇய -அர்தைஉண்ணும் சகூன்புரம்வீட்டில் உகரமாதியகாகம்உண் 
றும் நான்கா ம்விட்டி.ல்எகரமாஇயகெ ரிஉண ணும்ஹா காம்வீட்டில்ஒக 
ரமாஇப்மமில்உண் ணும்அன் றியும்இவ்வடைவேயுண்கிறபட்டுஇரண்டாம் 
விட்டில் நடக்கவும், மூன மூமவீட்டில் அரசுசெய்யவும், நான் காம் வீட் 

டில் உறங்கவும், ஐந்தாம்வீட்டில் இதக்கவும, ஆக இருபத்தைந்து வீட 
ர லேயம்வாரம் ஒன் றுககூப் பகல்சாமம் ஞு துக்கும், பட்சிகளைந்து 0ம் செ 

ய்கைகளைஈ இலே: ம் அமாக்தி நுச்குமென்னவுமாம, (ட) 

 பக்ஷ்ப்புணார்சிச்சக்கரம் 

32% காமம் ௧14 3. ப 

ம்ம நயபல் மப ப பம்பம் ராக 
8] உம். ஞாமீ௮செ (தக்கன் “புத வ்யா ழம் | வெள் ர] சனி ல் 

இ . (அலல், ல உ 1] 0 இ- இம் த ௨-௧ கம் ம் டத மி ஒ-ம.ில ல் 

தள கான கனை கண கணை கணை ட 2 முகல் ட ய 5 ப இன்றை | ட் 314 சரிப் உண்டி-கவ | டண் டூ. கவ] 260 எம கவ தி ண்டி- கவ உண்டி-கவ ்] 

கை கணைகளை கன வ் ட டப ப பபப 
ர | | ணை க த கை ல் 

ன் க்ஷ ] ப ் உ |கடை-௧ஒ டை “2 உடை - ஈஓஈடை - ௪ ஓ௩டை - ௧ஓ ல் 
3 சரபு 30 ப ஆ ]் ட. | டி ன் 

ல ரை கணை ணன ளை கனை ணம். 
3 உ-ம் | அ௮ாரக-௨ ள் ் உ வரச் - - உச. ல உணா ன் இட் 
2 ச*ாமம 38 யூ 3 ன ர, ் (ச 
ளை கவ்வலதகதக அமைகயயகளு வவமவமகைவதுவகமஷகல் டட டட. எனனை கவை ணை க னை வகைய அனைவ ஹன வகை வமயயயயயர் கணைவாவ சைய அனைவ டு 

ல் சம் 'தூக்கப ஹிதூக்கமஹ் ஷ தூக்கம் ஷ் தூக கப ஜெ[தூககிஃ ஜீ "213 

4 சாரமம் ள் ..] 7 3 3... வ் டதத 

ரா ராரா நானா ் டன் ம். ச்ர்னவு 8 374] “இ ணி] ர்வு இ சாவு - த. சாவ 2 இ ் 

24 | 

பனி ல் பெ்வேலிவ்யபபரவவிபிபம்பபப்பபல்ல வகிக்கக் 
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௫ பஞ்சபட் சாஸ
ித நீ[ம்: 

இதவுமது- வே
றுவகை, 

ச ௬ ச் த ல்லும் வட்த் பள் 

பணால் வாடு றமல 00 205 ஐ௲ரர 
௩74 . மு ் ்்! ஸத் | 2 ததி து 

முதில் 2] க்வி இ ப 11] ல ட் 

5 ர்வஸ்றூறு ஆந்தை காகம் முகா மயில் 1 
் சாமம் ற லு ட இதி 

வட் உண மு. | ௦௦ ரசு மதனா 8 ணம ் 

வத் கனை | ஆட ப ணை னை கணண எண“ ர அணா வகா ன மா என வை - 
த, | ட! , ப யூத 

சமாம் |, மயில் | அளி காகம் கோழி ் 44 ப ப்ல் 

3 2 ப். ஆ உண்ம. 5 ட அரசு சித இனை ட்ரணாம் 192 

| ர ல் | ட ப ப ப ப ப. 62 
ட் ் ! உட்ச 

ட் ௩:௮௦ ௭ ச் ஆ இ உ 
ஷ் ப ம்] து ப ௩ வி 

௨1. சாமம் சோழி ப | மயில் வல்லூறு ஆறை | காகம் (3 
௪ | . ட . ் , . ட 

த 2 உ ழ். 5 டை அரசு 9 தனை மாணப் ட் 

இ“ ப ப்ப ப்ப்ப்ப்ப்ப்ப்ப்ப்ப்ப்ப்டட்டபே 
ச ு தத் ன 2 | 7-0 | எ ட் )) ர் 

் ன உர ய் ச அ 15 ௩ 
2 ௪71 7/8 ் ் ர ட் ௩ ப ் 22 ச் 2 காகபு காத மயில் வல லாறு அனி க 

4 க 
ந 3 | உண்டி. க அரசு | ரிக்கிரை மாணம் ் 

[ஓ உடு த் 2 _ ப ட த் ௫-ம் இட டட ௨ ௪ ௮ 1” 
4 ஸு ௯ ஓ [ ௫ * 7 

தி 7ம் ் ஆுசைைக காகம் கோழி த வலைலுூ 82 
| 6) ் “சூப் 

கே 3 உண்ட ர் பை அரசு சச ரை மாணம் ந் 
(அ வன்ன வ வ வானை அ டல கபி வுலக அப் 

32.௮௨ ஒர இம் கத 3 ட் ட கழி 5 பன் 0: ச லப சட் 2202 வட்டம் 

ரரகயெட் ஈரப் மியாருத்தம் 

அஸ்ட 'டவீதயோனிப்பொருத்தமென் நுஞ்சொல்லப்படும். 

சாய்க்தவகாங்ககாமுட ன சாரந்சகரந்தகககரம் 
வாயகதபகரமகரமுடன் வகா மிவையெட்டெழுத்தாகும் 

ஆய்க. ரூ.5 துமு.சல்யோனி யிருகான் கினுககுமல டவாக 
மேயத் 2பாருததம்வெற்றியுட னிதறறைபறவையியம்பீடுமே. 

(இசனுள்-) ௮-௧-௪-த-க-ப௩ம-ல:. இவ் வெட்டெழுச் சையும் கிழக்கு 
மூகல: ௩ வெட்டு ச்னுமடைக் அ - கருடன் -பூனை-சிககம்-நாய்-பா 
ம்ப: எலிஃபானை- முயல் - என்னும் யோனிகளை. எட்டாக்கச் கொண்டு 
இந்தமயே னிய லும் அட்சாரசகாலும் பட்சிகளின் பலாபலழமும் வெற்றி. 
தோ லையும் உறவ பகையும் விசாரிச.துச்சொல்லது எஸ்.2நிவதாம், 
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பஞ்சப்ட்சிசாஸ்தாம் 

ககன் 

என் | மாகபு நாய். ல் ௬ 

மல்கக் வலய தடவு 
வர்க்கபட் அரசருக்கும் 

; | வடமேற்கு மேற்கு தென் மேற்சு ன் 

0 
ச்: 

ன் 

ணா ளை 
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ன. பஞ்சப்ட்சிசாஸ் நாம் 

அச்ஷாலங்காப்பொருத்தம் 

இயம்புமுன்னெழுத்தேபால னிரண்ட துகுமான் மூன்றே 
வயம்பாப்போலுகான் கு விருத்தனேமாணனைந்தாம் 
பயன்கொடன்பெயரொழுத்தும் பாவியேபார்ப்பதாலே 
வியனுடன்முாக்கிசயட்டி.ற் கழித்தெனும்வெற்றிபாமா. 

(இதனுள்.) வீர.” இ-உ௨- எ - ஓுஎன் இத ஐுதெமுச்தையும் சக்கீ 
ரத்திலடைத்து இவ்வடைவிலே தன பெயாமுததையும பார்த்தால் இர 
ண்டுமோொழுத்தாகில் பாலனென் நும், இரணடாமெழுத்தாகல் குமா 
னென் நும், நூன் ருமெழுத்தாகில் அரசனென் ஐம், மாவ் காமெழுத்தா 
இல் விருத்தனென்றும்; ஜக்தாமெழுத்தாகில் மாணனெ னறுஞ் சொல்ல 

ப்படும். சி றியும் வ றுநுறை-பாலன்-குமான்- அசன் -விருத்தன்- ர. 
ரணம-இவத்றிற்கு நஜையேலெழுத் ஐக்களாவன , ௮-ஆ-இ.ஈ-ஐ-உ-௨ஊ 
ஒள-௭-ஏ-ஒ-ஓஒ-பாட்மிடைததலைல௨ன் பெயமாமுச்தைப்பாலதானமாகக் 
கொண்டெண்ணவேண்டும்.|இவற்றுண்முன்னையஞூன் றும் நன்மைப்பக் 
கும். பின்னையமூன் நும் திமைப்யக்கும், இளை௱றறில்காலும் அஞ்சும் 

ஆகாது தன்னுடையபூர்வராமதீதில் அந்தச்சா வெருத்சைநீக்கிநின்ற 
வெழுத்தை யெண்ணிப்பத்திஃ்பெருக கட்டில் கழிச் துகின் தசேடத்தை 
யறிக்தால்$இரண்டி ஐுள் ஏற்றதமானபெயர் யொருக் அமென்றலாநு.- (௫) ர 

் நாமயோனிப்பொருத்தம் 

பேபேொழுத்தெண்ணியேழிற் பெருக்கியேயெட்டிற்கீஈ து : 

பாரமாய்நின்றசேடம் பகர் துமுன் னாகவெண்ணி 

கநேோரதேயோனி3யென் றுநின் றஐதுபகையதாகும ப 
எரத்சங்சரிநுன்னே ண்ணிூயியல்புடன் யோனிகாம ண் ் (௬) 

இருவருள்வெற்றிப்பொருத்தம். ப 

ஒருவரையெ ரருவர்வெல்ல வுயாயத்ன தயறியவேண்டி. 

லிருவர்தம்பெயரிலுள்ள வியலெழுத்தனை யெண்ணிப் 

பெருயெபத்தினாவேபெருக்கியேயெட்டிற்கீபச் 

எீறியவர்பெரியவர்க்குத்தோற்பது திண்ணஈதானே. (எ) 

..... (ருக்கனிலை-கலிவிருத்தம்.) 
அருக்கனிலையாங்கருட (ணன தொருபூனைச 

கெருக்கின்ருஞ்சிங்கமொரு செங்க இரனேகாய்க் 
கருக.கும்விழிகாக மெலிகாரர்னை ரூயலும 

இருக்குமிடமரய்₹ துபல னேயுரை செய்னீமீா. ் ் (௮) 

ப க்ஷி.வலுவு, 

மற்றொருமூன்றுமாதம் வருமுசலநாயதரகும் 
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6 ௦ ர ர 
பஞசபட்சிசரஸ் தாம் யக 

ஐப்பிசிமூன் அுமாதமரியெஇிரானையாகும் 

தையொருமூன் றுமாதஞ்சர்ப்பமுங்கருடனாமே; (௯) 

.. இச்செய்யுள் ஓபதும் ஒருதொட்மு£ 

உதாரணக்கவிகள். 

மண்டல்புருடன் சொன்ன் மிசண்டில் 

-மன்னிரண்டாவதுபலமெயர்க்கூட்டத்தொகுதியீ 

_ லிருந்தெரித்தெழுதியது. 

ப ண ட ட டை டட 

ப பூர்வபக்ஷம் 

(அ தசீர்க்கழிநெடிலடியாசிரியவிருத்தம்; 

அகரமேவர்இயாகவைர் துகுத்தெமுச்துதாமே 
புகர்வள் லூழமுந்தைகாக்கை மொநற்கோழியொடுகலாபி 
தொகுமுண் டிபோக்குவேந்து தூக்கவேகீச்குஞ்சாவாம் 
பகருை மாதெழுத்தில்மா தப்திறினுமதுவேமுன் னும 

அமாட்ட்சம் 

. பிற்ப்க்கமாகில்கேறு: மேஇிக்குமாதேவென்னில் 
அற்புகவுண்டிசாவேயரி துயிலாகுபோக்கு' ட் 

 பொதபு௱ மாணர்தாக்கமில்லாதபொழுதையோர்க்து 
ப.ற்பலசெய்யுட்டானேபகர்ந்இடின் மிகுந்தன் மை. 

உதாரணக்கவிகள, 

ப்௯டி மிரண்டிற்கும் பக்ழிபாககலை 

பிற்பக்க 

௮ இ உ 11 ஓ ்  மாதிய 
ப ச ் ந இறப் ட் ] யில் 

பூர்பைக்ஷட வலலூாறு நத கப| கோழி மம அமாபக்ஷம் 

நடை | அாசு ]|தூக்கப| சாவு. உணட. வண்கை னக க ண கையால அனர ௮ 
* 

் 

ட்ட அத்ற்குமேறகோள் பலிணிரண்டாவது பலபெயர்க்கூட்டத்தொகுதி. 
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ன் த... ர பஞ்சபட்சிசொஸ்தீாம் 

கரலச்சக்கரம் 

இதன ஈத்இயில். இறனட்டத்திதுள்ள பக்ஷிகளில் எந்தெந்த வாரங்கீ 

கருக்கு எ ந்தெந்தப் பட்சீ கண்டன் ததோ ட்ணுநதப் ப்ட் சொ இயாகப்பெ 

ரூம்டட்டச் இலுள்ள உண்டியா திரமாணமீராக வலப்புறமேசுழற்றிவரில் 
பூரீவா ஆம- க தி.ய௫- க்கூம்.வாரம்-௭ - க்கும். பகல்கவிக்குச சாரியாகவு 

ச உண்டியாடு நித இனா க்க ஒன் றுவிட்ட-தன்.துமாறீசீ சு மற்றினரில் 

'இராக்கவித்குச் சரியாகவும்வரும. உ ண்டியாதகடையீராக இடப்புறமே 

சுழற்றிகரில் அமரபக்ஷம் பகல்கவிச்குச்சசியாகவும் உண்டியாதிறாசரா 

சு ஒனழுவிட்மி இற துசாறிசசுழற்றிவரில், இராககவிக்குச் சரியாகவரும் 

கண்டம் எவவ சமக க ஆம்பி 
ஆத 2 ப லு 

ல் ஆ 
ர் வவ 
க 

0/2 

5] ர * 

 கர்ன்டக. ஸ் க்கு: - 5 மிகை ! _” ௬க்கு-சாபம்-ம- அகவும்_சாமம்- க ௫) 

| 'சாழிகை: ௭௮ ஆகவும், இனற்நுளா பக்ல்நீரழிகை- -௩௰-க்கு-சாமம்- இ. :' 

என்றும-இராகாழிகை-௩௰-க்கு-சாமம்-௫-எனனும் - ர.துக்களனின் ௮௧ 

சப்பி. காரம், "பிரித் தணாந்து கொள்ள தத்கும்,-..- இக்தால் முழுதும் 

பராச துப்பிரமைகொள்ளுவத்லும இக நாற்பயன் ' 'சூசதமமாக .இச்சக்கர 

த.ழீஞல் கண்டே ளிதலே் உன் மைபயககும். 
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கணைக் பட் ஜோனா அணை 

வளர்பிறைய/கஇயெபூர்வபக்ஷத்திற்கு 

ப்கல், 

வாரங்கள்-௪-க்கும் ஊணபகுஷிகீள் 

(அற சர்க்க ழிகெ டி லயா சிரியவி த் தம்) 

செவ்வாயருக்கன் வல்லூறூண் சிற்த இங்கள் புசனாந்தை..........- பபச 
கவவாரவியாமன்் சாரணடங்் கரு தும்வெள்ளிகோ தியதாம்,.. .... க 
ம்ய்லாசஹியின்மயிலூணும் வளரும்பகலுக்காராயகது...... ௪௨௨௪௨௨௨௮௮8 
மிவ்வாரிநநாற்கு நுமுனியு (சியம்புங்கடலாமுலகுக்கே,...., எ வ (5) 

வா ரங்கள்-எ-க்கும் படுபக்ஷிகள் 
அருக்கன் வெள்ளியுனிமாண மணிசேர்செம்பொற்காரியுட...... சா .. 
ன குக்கும்வல தா 2மமாண வெறியாக காகமதஇீமாணஞ்..... ப டத் ப உ ட அட _ ன் க உட ம்] ச 4 ் செருக்குஞ்செவ்வாய்கோழியதாஞ் சேர்ந்தபுந்திமயின்மாணாக்..........8 
ஒருங்குக்கு மலாயமுறபக்கங டி.கையறுபான்சாவாமே,,... ௪ ,)9ட௦ூ (௨) 

தேரிசைவெணபா-பகூநிகளின்செட்கை 
உண் டிநடந் துமூலகாண்டு நீத்திராயாய்த்,.,,.. ௨.3 

தண்டமுறமுற்பகலிற்சாவாகும் - உண்டு, ட் 
மரசாயிற௩து மகேகவழிஈடரது,,,.; படட ட் 
மிரலாலுறக்குமிடை, ப 0 பப்ப ட கடட கடப்ப டடக் 

௫ “ச் 

ன ட வாரல்கள்-எ-க்கும்-பகழ்சாமங்கள்-ட-க்கும் 

... பகுத்தமைத்தல், 
௮ ஈ்டஷிரம்-டு-பகூஷி-௫-சாமம்-௫-க்கும்-ப்யனிலை, 

ஞாயிறு-செவ்வாய்-பகல் ட 

வல்லூறுமுணணவார்தைவழிஈடக்க....ப 29-௨௨ அ 

தல்௨௫ிறுகாகமனு நாடாளப்பொல்லா....... அ 

வுதக்கமதுகோழியொன் ரொடியீரீககே..... ந உடட்ட ர 

. மிமக்குமகிலென் நேயியம்ப,..,... ௨ உய (௪) 

சனி.பகல் 

காந்தமயிலுண்ணக்கதத்தகு॥ல்வல்லூற,.. டட 
, | ச த 09 ௩ சகோநதமுடனேகஈட க்கசதூயமொழ்யி-ராநகை, 8 

பாசுபதுியா மருச்காகாதாமகச,...., உச உஉஉஉ௨$ட டிடி உ) 

(224 டாழிசக ஈழியதுசாம்ப பபப பசி ட ரர ரர ரூ ரர: 

த 
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மரு. பஞ்சபட்சொ ஸ் தி் ர: ம் 
ள் - வெள்ளி.பகல் 

ச் 

௫ 

கோழியமுதுண்ணாக் ( கு தித் துமமினடக்க 

வாழுமரசனா வல்லூறு” தோழிகே கு 

ஜுந்தையுதங்கவரும்-தாகக்தானிதக்க . 
மாத்தரககழகாய மதி, * (௪) 

, வியாழம்: பகல். 

சராண்டமுண்ணக் ௧௫௨2 2௧ மிதா 

வேருண்டமாமயிலும் வேந்தாகுஞ்- ர்க 
உல்லூறுதூங்க வலுவாந்சை தானிதக்கச் ன சகு ன 

த சொல்ற ;தசாட்டுகதொகை . ன (எ 

. திங்கள்-புதன்- பகல் 

ஆனை னம் அ்ண்ணவரு ங்காகந்கானடக்கப் 
போய்இந*தகோழியது பூபஇய க சா யத 
மமிலுமூதங்க படியுமேகள்லூறு க, க 
பயிலப்பு துன மயெனப் பார், (4 

நர்வபட்சத்து-பகல் 

இஇ-௦௫.க்கும்-வர॥ ஙகள்-எ-கீஞும்-லரரம்-க-க்குப்பசல் 

நாழிகை,௩௰-க்கு-௪£மம்-௫- ஆகவும்-சாமம்.க-கீகு-சாழிகை-௯- ஆகவும் 

அணக 

_தருத்திமைத்தல், 

. வாகநியச் சக்கமம் 

'வாக்கிபம். வாரம் உண்டி, | நடை ரீஸ் | காக்கம் சரவு 
் 1 " சாணை காக யவை “ பளகக ளை வ மைனவ க வயு வ அறவன்? 

ஞாயிது 

அரிதுளதேதா. செவ்வா 
4. | இ உ ப,௭ ஒ 

வல்லன அ ஆர்தை।| காகம் : கோழி | 

|... (.அ4 (இ ௨. | எ... 
் “| மயில், (வல்லூறு ஆச்தை 1.காகம் | கோழி 

்* 
ஊரான். ண ணை வைட் ன்னை ணிஸ்கதிகைகுல் வைடிவலை அனையன் தமைக். 

.எ1.ஓ( ௮.1 இ. ௨ 

ர்வ. க்ஷம் பகவ 

வெள்ளி |்2ழி.| மயில், |[வல்லூ.று| 2 ஆச்சை காகம் 

௨. ள் (ஓ அ! இ 
வியாழம் காகம். - கோழி | மயில், |வல்லூன! இச்சை ௮ த் 2௨ (வலா ஆக்சை 

இ இர ட ல் ௮) 

ஆர்தை | காகம், சோழி | மயில், (வல்லூறு 

56067106 018208 112௦5 ரர 11ப6 0௨௦௦ 
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ர ர ௮ . ௪ தி ச . 6 ததை | 

ய ரூச௪ுப ட சிர ஸி இ 8.ம். 

வாரங்கள் -எ-க்கும் பகல்பக்ஷி 

... மூதல்சாமத்தில் உஇக்கின் ஐபட்சி . உண்டு - உம-சாமத்தில்கடக்து 
இட பிரி மத்தில்-அ சாஇ-து.ம் - ஈர மத்தில் - அக். ம்-சா.மத்.இல்-. 

சாகும்-௮ன் நியும்இவற்றின்-சாமம்-க-க்கு-நரநிகை-௬-க்கு- அ%தரபுசஇ 
ப.ர்க்குமிடத்தில்- உண்டி -கவ-௩டை-௧ -அரக-உ௨-தாக்தம்- ஷூசாது- நா. ப 

ஆட சாமந்தோறும் கிச்சயித துககொள்கவும், ். இ “2 

எழுத்துமுறைச்சக்கரம் 

ஏாயிறு-செவ்வாய் சனி: 

சாம; வோண் ௩டை ௮7௪, அக்கி சாவு சாம. ஊண்கடை அரசு. அக்கசா வ். 
ட ரூ | ஞு 

... ் வேள்ளி 

ர்சாம ஏ ஊண் சடைாசு.க்களாளு. 
] 1. 

ப10்260 இ ௩௦9 1/ பர்வ ௩௨5௨0 பரு 



ப்ஞ் ச பட்சிசாஸ் இ ரம். 

... திற்கள புதன்; 

பூரவபட்சம்-பகல்-தொழில்ஜறைச்சக்கரம் 

ஞாயிறுெசவ்வாய். - . சனி. 

சாம|௮-வல்இ-ஆச்ி ௨ |எ-கோ| ஓஒ ||.சாம|ஒ |௮-௨ல்இ ஆ।உ-கா!எகோ 
ம் ( லூ௮ | சை குகம் மி மயில்|ம் மயில் லூறு க்தை.। சம் ழி, 

க உண் (௩ து.யில்.' ர க் உண 6ை ர் யில் டை ௮௪[௮ சாவு ட த) ச வ் 
ணத வை எமக | கைஞகஷ | அலை ஆகவ ட ப வவவவடி (ட படான் சசககக பலம வவ ௮௮ வலை | அஸ்க கை 8 வயம் னை ணை ரக்த ன் ப ஷை 

1:52) 3! சரீ உன ௨ கை டில் சார ் ௨ நடை அரசு யில் வு (உண ] ட அரசு அயில் சீ” )1உண 
ஹைரி அனா ணன ணை ணை லை கலக -எஹலகனை? | வழுவல 15 மருகறுகள் னை | அவரகள மற் அமைவர் 

௩ (அரசு துயில் சாவு உண |நடை। ௩. அச அபில் சீ/வு। ௨ண [நட 

ணைன கணைய வனாக ௮௫ வதை | “௮ 29 எனன வேலைய ௮ அலைககை அவனாக ஸூவாவான் தலைலை அவணைன ஸ்ம  சணகஷைி டக கை ணை மை அன்ன ணை ணட ன்னை வகைய வைய 

௪ அயில்ர£வு. உண | நடை அரசு| * அயிகி சாவு ]உண் நடை । இரசு 
சர கன்லககாக்  அணகறானை ஒரு அனகை சரத ஒலுக்க யை | எஷுமனவன் தற வையை ௨.௨.௨... வை! அலைமலைமைபகலு அடவ 

காரு எ அணை 1 வாகு அணா எண்ணான !  வணவவளாது அழுவ சி 

'இசாவு|உண் உடை! அரசு [தமிவு| இ |சாவு உண் [சடை அக துயில வாண! 
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-பஞ்சபட்சிசாஸ் திரம் மு 

வெள்ளி ன ரர வியாழம் 

௮-வல்! இ-அ சாம எ-கோ | ஓ. உ௨ சாம!௩ கா[எகோ! ஐ (அவல் இ ஆ 
ம் ழி [மயில் லால க) காகம்] ம் கம் | ழி, |மயில்[ தூது சதை. 

ப ( 

க ப உண நடை (அரசு | துயில் சாவு | க (உண் ஈடை சச (துயில் சவ] 
நவை அவவை முழுவ | சணா வர் ம சமனினமை ] அவமான அ னைக, | கோணனிள் ஆ வவண்னை வையயவடை ல் வையனையர அவைக் | அலைய ண அவவை] கங்குல் வ வடட [வவட ட அவனைக் அவலை யய டப 

5 ்] . | ச 1 ௩ 

௨ | ௩௬௨ சு துயில் ச்ரவு உன [1 2 நடை அாசு[அயில் வு | ௮௭.7. 721 

(௩. அரசு (அயில் சாவு உண் சடை 
அருளுவது முனை. ! 

களது, நரகை நரக ர எவர. கட் 
 அணவளைகளாய இமடி கலனை. மணை கைவ வைகளை வணிகராக? சதவைதாிகள ளி ஆிகிவ வைக் | னககள் அல் வன் ணன் ந ன்னைக ண்ணி க கு 

க்் அயில் சாவு[உண் டை தத ப துயில் சாவி (உண சடை சு 

டூ சாவு உண 

திய்கள்-புதன் 

சாமம் அ) & | எ அவல் ] 
ஆசை. காகம் | கோழி। மயில் | தூற 

கணை 
ட சாவு உண 

௮4 | லுமில் உண் நடை 

்் ய் |" ப [| ஏ அகில் | எசீர்வு உண் | 

௮௪ 
[அவ 

இ 19ல் | சாவு | உண் | ஈடை 

'இரண்டாம் ௮ இகாரமுற்றிற்று, 

3 _.. 

முதலாவ துசெய்யுள்தொகை -௨௰ 
ாண்டாவ துசெய் ள்தெம்கை- து ஷ் (/ | 

முதலாவ துசக்கராகதொகை ௨ 

ப இரண்டாவ துசககாதொகை : யக 

௮. செய்யுள்தொகை. ௨௮ 

அ சக்காத்தொகை-௨௩, 

௩ 

ஆலை: ணெ 
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இ: ம் ரத்ககக கக்க! மல் மல பர ல் ன் ஸ் ம மி பன் ்் தத ம் ம் ட் ் 

எவவ ப வவ்ப 

பூர்வபட் சம்-வாரங்கள்-எ.க்கும் : 

ஊண்பக்ஷிகள் கு 

சூயி றுசெவ்காய்காண்ட ஈல்லபுஈ இி.ஈஇகோழி 

மாயப்பொனனேம்யிலாசூம் வளரும்வெள்ளிவல்லூரும் 

தயாவாந்தைசனிபுண்ணு முயருங்கறகுதுணாகென்ன . 

ஆயும்? வதக்குறுமுனி வனருளாலிள சத்தவரும்பொருளே. 

(ே நரிசைவெண்பா க்டை நிலைப்பட் சிகள்) 
அந இதனிச் செவ்வா யருக்களி ருங்காகம் 

புரத மதிகே: மிபோன் மயிலாம்-ஐ பர்தொடியீர் 
சுக்இரனும்/ வல்லூறு தூயச௪னியாமாஈதை 

நக்கிநின் ஐ இந்தப், 7. 

வாரங்கள்-௭- கரும்-இ ராச்சாமங்கள் - இ-க்கும் 

பகுத்தமை தீதல் 

அச்ஷாம்-டு-பட்8-௫-சாமம்-௫-ச்ஞ.ம-பயனிலை, 

(ஞாயிறு-செவ்வாய்-இ ரவு-தேரிசைவெண்பா) 
காகமமுதுண்ணக் காராசைதானரசாய் 

வரகானவல்லூது மாண்டுவிழத்-தோகாய்கேள் 
போகமயினடக்கப் பொற்கோழிகளன்டுமிலப் 

பாகமுடனாய்ந்தறிஈ ஏபார். 

- திங்கள்-புதன்.இரவு 
கோழியமுதண்ணக் கூர்வாயச மரசாய்௪ * சேழியதாமாந்தையது செத்றுவிடுஈதோழிகேள் 
வல்லூ று£மகு?ம மாமமித்நூல்கு? 1 இ 
சல்லாபமிக்குமே கான். 

ச் சீட்டல்விஎார ம் . . 
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தகட்க த. ப 75 5 பஞ்சபட்சிசாஸ்தாம் . ௨௰ 

வியாழம் இ ர் வ 

தோகையமு.துண்ணச் சொற்கோழி தான ரசாயக் 

ட க 
ஆடிஜித்த ஆன. 

காசமதுசெத்துவிழக் கண்டோமே - அகையீனா 

ஸாந்தைய துஈடக்கும் வல்லூ து5தூங்குமெனச௪... _ 

சாக்தமுலைய/யதிஈது சார். ப (௫) 

ஒல்தூறுமுண்ண மாமயிலுந்தான ரசரய்ப் 

பொல்லாத கோழிய த 6 பாயிறக்க-ஈல்லாய்கேள் 

காரண்டந்தானடக்க்க் கண்டுமிலுமேயாகதை 

இண்டு மாதுஹ்டசேர். (௬) 

இர்தையமுஅண்ணும் வல்தூ£மரசுசெயுஞ் 

சேர்ச்த மயில தவுஞ் செத்றுவிமும் : ௫ _ஏர்திழையீர் 

கோழிய.து ஈடக்குங கொம்டாரகத காகம 

விழு ர 'விழிதுயில து. மேல், (௪) 

பூர்வபக்ஷத்திரவுக்கு-லாரப்பகஷிலகுப்பு 

முதல்சாமத்திலுஇக்கின் 2பகர- -உண்டு-௨- ம்-சாமத்தில் 

௮ரசனாக,௩-ம்-சாமத்தில் செத். 
௪.-ம்-சரமத் இல். ஈடு து (௫-ம்சாமத் தில் 

தூங்கு மெனக்காண்ச்,. 

வாரக்யேச்சக்கரம் 

கயம், | வாசம் | உண்டி, ்  ௮௬. ” சாவு, கடை, அகச்ம் 

-வாதேதுக | இ] உ ட ய போ ௦ ஞா ௪/2] உ, வி் . 
(சு தி செல்லா காகம் ஆந்தை வல்லூறி மயில். கோழி 

்)] அணை ட் 
ணங்க கானான் ணை ் வமண துடகாகளைளபபமமகா் சோளிங்கர் அவகையளிய ஒஅமையகாக் 

ட் விமா தோ தங்கள ஏ உ இ ௮ ஒ 

ல 2 ் ் புதன.. நவரை காகம், 1 ஆச்தை வல்லூறு மயில். 

தே கூ இ ஏ உ. இ ௮: 
ட போ 7 7 வியாழம் மயில், கோழி காகம் ஆதை வல்தூறு 

 __ இ ன கனாக் எனன எனா எனன கை 
ப 

௨ இ 

ே ் ே டு 
டதத ட்) ஜீ 

அமா னு ் வெள்ளி வல்லூலு மயில். ம காழி காகம் | ஆக்தை 

ப ௭ உ 
ர மயில் கோழி | கச ம் 

ப10்260 இ ௩௦9 1/ பர்வ ௩௨5௨0 பரு 



| த் க: % ப 
* , அத் ௨௧ ன க பஞ்சபட்டிசாஸ் இ [ீ ம். 

லார்கள் உ. க்கும் இராப்பட்ச, 

இ௫ற் தள் சாமார் தாபுக்திபார்க்குமிடச்தில் பூர்வடட்சம் பாலைப் 
போலவே இரவுக்கும்சாமம் - க-க்கு ராழிகை. ௬. க்கும் உண்டி. - கவ 
நடை - ௪௫ - அரசு - ௨ - தூச்கம் - ஷு. சாவு. இ-௮. தொழில் மா 
மல்வருமென்று கிச்சயித்தல், ர ரர 

எழுததமுலாச்சக்கரம் 
இங்கள்-புதன . ஞார.நு-செவ்வாய் 

ச் ் உ] | ௪ பது ! ௪ 1 சரம ண ௮.7௯, சாவு சடை, அக்க | சாம,ஊண்டுசு, சாகு, ஈடை | க்க 
கைகள் வகா இறுவரை வனை கணைதாகார துணர் எல்லை | '! 

௪ 5) ௭௨ 

வியாழம். வேளூளி. 
[சாம.!ஊண் ஏரசபசாகு. சடை அக்க | ரம ஊண் லாச, சாவு|சடை,த ச்ச | 

வைன் வைக 
கனை மர் அறளை கணை. 
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அஆ 

பஞ்சபட்சொஸல்தாம் ௨௨ 
சனி, வேற்று மூறை, 

ஊண்்ாசு[சாவு)சடை)நித்தி 
ஊனா வானை களைகளை மனை: இரரகாகளமாகள் | அணனமாவமுர் நரகமாக? | தவன பரமனே 

“த 

பூர்வபட்சம் தொழில் முறைச் சக்கரம். 

ஞாயிறு-செவ்வாய். ... இிங்கள்-புதன், 

சாப காக ஆக (வல மிலில்] “1 ச கா ச் ஆக வல ற்பில் 

ம் & தை லூறு சீ மு [தி | ம) தை, இது 
ணர் ட்ப அச சாகு கடை (தமி. க உண் தாச்சாவு [உடை] தம 

ப ட ட்டட்ட்ட்ட் ப ன சாண வாணன் மாண கனகா மணை 

அர்தாச சீரக. சட கமி: சமி! உண் || ௨ தாக * ர்வு "டை [1 ட ண் 

உ |ரீரிவு ம் அ ௩ பவை யி வன்க 

ற் _...- _..... 
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உ பஞ்சபட்ரிசாஸ்தீரம் 
வியாழம். வெள்ளி 

சமி வல]  1கொ:காக் | அடு 
* லூர் தி. 1ம் தை 

ச் அவக எப சமி 

அர்ச் சாவு நடை தமி சசி) உண் 
அைனைவாகளைகைகை, . ( தைக 

டட சாவு ட । துவி அமி உன் அ5| ௩ 

கயானா பதைக் 

வன்க 

 வைகைவளவைககளிலாகளைகளை நி 
 *ணகட ளிகள் கமைராராமாளபைாை் 

தயி ய் அரசு சாவு 
இணையாகக் 

2 1டை ௪ நட ற்யி் ]ன்சா சரவு 

இணை ளாகைகை ச ணை கமான னை கை 1 கானான் " 
அணை) உனை கரை அணையை கல ௯ 

ககைர தேமா 
கைவ ணைன வாக ரையா. 

வாவு சட 

சனி 

சா) ஆக | வல இவ அகா (௧௧ 

ழி. [ம்.. 

க உண் ௮7௬। சாத டை அமி 

௨ (அரச | சாவு௩டை| 'தும்!உண் 

௩ | சாவு டை அ டண (தரசு 

ப10்260 இ ௩௦9 1/ பர்வ ௩௨5௨0 பரு 



சேய்பிகறயாயே அமாரமக்ஷத் துக்கு 

ப்கல் 

வாரங்கள்-எ-க்கும்- ஊண்டகூஷிகள், 

(கேரேரிசை கெண்ப்ா3) 

இங்கட்சனி௰௰ிலாஜஞ் சேயருக்கன் கோழியதாம் 

பொங்குபுதன்சாகம்போசனமா - ஐங்கையே 

அக்சணனுக்காந்தை யணிபுகர்க்குமீவல் லூ௮ 
ச்ர்ததரும்பிற்பகற்கேசாத.று. 

இராப்ப்சல்காழினகை - ௬௦ - க்கும் - பபபெசஷி, 

(அிதுர்க்கழிரெடிலடியாசிரியவிருத்தம்.) 

சகூறிடுக்தங்களாஈதை குலவுசேயவல் லுருகு 

மீறியவருக்கன்காகம் வெள்ளியும்புகனுமஞ்டை 

யெறியசனிவியாமன கோழியாமியம்புங்காலை த 

யாதுபத்தாகுங்கன்ன லஇற்சாகாமமாபக்கம், (௨) 

பக்ஷிகளின்செய்கை நேரிசைவெண்பரீ 
உண்டேனேசெத்து முறக்கெயரசாண் 8 
விண் சேடக்கும்விழிமடவி' - ரன் திரவில் 

உண்டுிமுறங்கு முடனே நடற் இறக்குங் 

கண்டாஎனாகு மெனக்காண், (௩) 

வி ரங்கள்-௪-க்கும்-ப்'கல்சாமங்கள்-ட-க்ஞும்; 

_ பகுத்தமைத்தல் 
ட்ட £ம்-இ-சாமம்-இ-ப்க்ஷி-டு-ச்கும்-ப்யனிலை,* 

திங்கள்-சனி-பகல் 

வரியார்மமிலுண்ண மாலாகுமாஈகை 

துரியாதோதேசமெல்லாஞ்சென்று-பெரிய 
லாரணமேோ௦ண்ணாளவல்லூறுதானுறங்கக் 
காரணத்தாறகாச்ன்கசாங்காண்; ப (க) . 

வியாழம் - புகல் 

கண்டாந்தையுண்ணக்கருங்கோழிகானடக்க் 
வண்டாயுண்கல்லூறுபன்னவனாய்: விண்ட 
விழியாசிமேகாசம் விணாகமஞ்ஜை' 
பி தட வேமிமக்கும்பார்.. 

க இட 19/51: ட 42, ப0ிராரர, மறற 
... கரத பப ௫23 106 

01914/2௦0 3 5௩019 ச பபால 114 13 

(9) 



௫ - ப்ஞ்சபட்சசர்ஸ்தாம் 

செவ்வாய்.ஞாபிறு-பகல் 
சொற்கோழியுண்ணத்தொடர்ச்தேகும்அல்லூறு, 

நம்காகான் 07௧ நாடாளப்-பொக்காவின் 
மண்ணின்மயிலுறங்க மாலாநமையேமாணம் 
எண் ணுமதிவா லே, ன சோர ர ரர (௬) 

வெள்ளிபகல் 

வாதபிற்பக்கத் தல் உள்லூ.துமுண்ணவே 
மு5 துகருங்காக முடனேஞம்-அதமயி 

லாளுமே பூமிய_து வாந்தையேகண்டுமிலு 
ப் 1-0 ழிய்கர்த, 

புதன்-பகல் 

தண்காகமுண்ணச் தவிம்யிலுர்தானடக்க 

மண்காவலாந்தைய் தூ கூந்தான - பெண்கொடியே 
கோழி.புறங்கக குலவலியானேசாக: ன ரர இ 
வாழிபுசனுக்கென கலை, ் ன ் (௮) 

| அமரபட் சம்-பகல். * 
இ இ.-க.௫-க்கும்-வாரங்க9 ள்- எக்கும்-வாரம்.2-ச்சூ-பகல்கா ழிை ௧-௩௦-க்கு 

சாமம்-௫- ஆகவும்-சாமம்-க-க்கு-ாழிகை-௬- ஆகவும் 

பகுத்தமைத்சல் 
வாக்கியச் சக்கரம் 
, 

் சீ ் |. ட் ் ட் | * காசம், | உண்டி, சாவு அக்க அாசு | நடை, | வரக்யெம் 

॥ ் 

த மி தே வாயு, இ௫கள். ஓ. இ 
| சனி | மயில், |'அக்தை; கோழி வலலூறுு காம 

வலா கசகசா 
ளை ணை னை 

ட் ஊ- சோ இதே பதன, ௨ ( ஒ. :' இ: | ௭ அ | 
..] வா காகம | மயில் | ஆந்தை | கோழி வல்லூ.து 

91ஆழாறோ தீதேவெள்ளி, ௮ உ | ஓ இ: ௭. 
ச: ் வல்லூறு காகம் | மயில், | ஆதை | கோழி| 

ஏதழமு மோ இசெவவா) எ .: ௮ உ ததி இ 

ஞாயிறு கே மி வல்லூறு காகம் | மயில், | ஆந்தை 

ட எ. ] ௮ உ ௨ 
அக்தை கோழி வலலா௮! காகம் 
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பஞ்சபட்சிசாஷ்தூம் - த* 

...... வாரங் கள்-௪-க்கும்.பகல்பட்டி 
முதல்கால க்திலு இக்கின் ஐ। கஷி- உண்டு, ௨ உ-ம்-சாம்திதல்-செத்து. டத் 

ச்மததல்- - நாக்கி; -ம்- சாமததீல்- லி) சீனா; டும்-சாமத் தல்* 5ட லகும். 

அன் றியு உ சாமாந்தர புக் இயில்பூ1வ। ௬ம் பகலைப்போலவே ஊண்்-க்வ) 
தல ட.-ஈஓ;ாச-ட. .தூல்கம்- 23, சாவு-ஓ. ஆட ராழிகை-சுக்கும்-தொறில் 
ம் னும் ல்வரூமெ ன்ச்காண்க. 

சமுத்துமுன்றச்சக்கரம் 
_நிங்கள் சண். கு _ வியாழம் 

சாம் கொண் கடை । அரள. 'கித்திளா 
் இ வைக்க கஷவை வவயயமவை[ டட டட அதைன 

௫... 

ரீ 

சாமன் சடை ட] சத்தி பய் அவனாவது 222 ர ன் ள் | 

5,௭௮5 (5 இஃ 1௨ ந1ஐ ச] 
வ ன்வ் வைகை கவை வைய அ ண் அவையவை) அவை வடட 

$ ச் 

“5:58, 231௩1௨) இ:௭(௮ 

ப் 

ணை 5601601106 0ரீ ற220$ 01181208 74:01 (1116 ற௮26 
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உளு பஞ்சபட்சிசாஸ் தரம 

புதன்... தமை 
சாம். ஒசர கடை ௮௪௪. ் " சா வ. | தொழி கண்க _ 

ர 

வைள பழலக மகளை | அணக வண்ணை ் ! டி ஏகாதி அருவினை. ஷாகாவரடனிு அகவைரள்கை ் . டல் அவடன அனைதனிகக், கவள வவ வவகைளு வலையவிகவை தணட கைகளி 

| 
௮. ௪ ன் 

[கசி ல. 1:12 
வைனு பவை " வலயக் அனவனாவள்கி  றதனாா கள் அனா ன ள்ால் அணை டைன வளர் வை பர். உண்வம அள் 

| (௮ 

அம்ரபட்சம்: பகல்-தொழில்முதைச் சக்கரம். 
இங்கள்-சனி யாழம் 

இ-ஆக் எ-கோ அலல்] உ. ॥ சாம இ. ஆ ௪௦ லா! து௨க்உ காத இ 
ட் மயில், ஸ் ழி (ன காகம்] [0 கதை, | ழி, இறு கம் ப்ய்ல்! 

ணை ஆ ராக 

சர்ப ஓ 

அலைக முணவறுவகாகளை ) ல வககக க அ பட. ககம வரவைக். ஆனவ ைககை இதற் வனபகமனவாவலை, 

ட 5 ் । 26: அர் தமில்! சாவ | லம் இனா ௪ அயில் காவு | 

8ீ அதறன சனக வளவில் ட தமாம் 999 ஒழுகலுரவமை சனவகளாதவானை இட ஒலுக்க 

ட 

கடஅககமனகு ஒறு வைக வவாக 
ர-்ைவவ்ஷக தண்டி வதையை களு 

ணை கணட! 

உ 9 ட உஸ். கடை! உண நடை அ: (யில் 
ட பண்ற க ள்னாம் ம -அசஞுனகி மணிஷ் டகர கவு அரனஸாகை அடககளனுத் அவகவைகை ஹனனவ  சிலரவைகவாக் காக் கணையதுடை | அகமவைவைவவு அலைக ம் 3 * வையவையவர்க வன்னவஹாமை  பவவாவலக ஒறு சபக் 

௩ யில் சா உ [5 ப ரதி]. ரூ ணை | அ பப் வ னு | பத ணி ௮] 4 க. ட (அமில சர்வ உ ண் ன ஷ்ச்ன் 

அணல் க்ச2்  னைகைகடமை ணவ : இவற்றை  *ரகைதுகதிர் அவலமான தவலைகைகக “சரயனக இனா வடையை ரவைகளை ௮௮ அணை சைகை அவணைவகவத நள அலிவபலுட ழ் அவாள் பு அற்குவவய 
் ் எனை நந்த வவவயு இணவ ம. கெகமமத்க 

௪ தாச தமில் ச் வ] 5: ஏர; டை 

| இ அவல) பதக் வு உளை 

_.. 2 உட்... 1 பட... 

] ட (5 நரன் 
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ப்ஞ்சபட்சசால்தாம் ௨௯ 

ஞாயிது-செ.வ்வாய். வெல்னி 

1 ௪ அ ௨ல் உ௰ா ஒட 
| 

(ற ரை கம் ட்ட 2 

ஒ இத] ச இ. எவ) 
மயில் (8 தை ! பத்க் 

் 

(சாம ந்த அ: வ [உ கா 
ச் 
[] 

ஆ ட்ட. ட் | _...... _...... ணன வை ௨... 

௩ | இ | க (உண ட. த் துய் சாவடி சு 18. ௭ இடை த கதுவ சாவு] 

் “அ வெயமமையவவயகு ணாள ன் | 

ப் ய்சாகி வட தச தல] உ [எட உன் டை அ (2 2ல| 
னை | | | க ணணாாகவை ட! 1 ட. அப னை 

௩ அகி ் எவ! உண் ($5டை அச்ச] க. பல் உட்ப ர் ஹ் ஈஸ அ) 

ன ர ௨... ரு னை 

௪ அச்சு த சாகு உண் 9 ட ச் அசத சச வ உண ் ரர 

_...! ட்ட ப பப்ப ப்பட்ட. 
்் | ர ன 

௫ டை அ1சு| துவி 8, உண (5 ந; சஜ.) ஆர ப ச்ர்து!2 ச! 

| ர து ப் ப டட... 

ர சரம் நீ ்  [் கான அர ் 26 க லு கலட்ட . த்தர ௨0 பண்கள் ந ௫௬4 ் . _ ் ் உட இ! எ. ௮ க் ர 3 காகம் மீல் ஆர்தை (2 கழி! 24) 
சாரம்ம 

திகதி தகவ 
ண் 

. த | 

உசா கண்ட. அஸ் | ஜயில் ை சரவ 

ரகியாடிடிணுகுனுக. 

அ ல்கள் ணத
 ச் 

1 ௬ துவி . சீரீவு ரி உளை ! டை 
| பப்ப பப். 

ட ப்ச் | தால் | சர்வ! உ 

அ்யா்ணட்ட ட்ப ப்னிரு 
ஆகதய மை?20 ட் 

நான்காம் ௮இகார மூச்தித்று.. 

மூன்றாக செய்யுள்? தொன். 2) ஆ, செம்யுள்சொகை-௪௩., 

தான்காவது செய்யுள் 
தகை 5 

6 

ர் ் கீ 

டவ 
| 

கான் (7 சக்கரத்தை ௩௭ ஆ. -சக்கரக்தொ௯க ௪௮ 

நரன்காவ துசக்கறத் 
தொகை ம ௨ ட 
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தம 
ஐதி தாம்-௮). தகா ம். 

வபைணி 09 அவைப் 

அமரமட்சி ம்-வாரங்கள்- ௪-க் க்கும்-இ. ராககவி 

உண் பக்ஷிகள் 

-அறுபிர்க்கழிரெடிலடியாசிரி விருத்தம் 
பக்தன் சோமன் கோழியினூண் மானேகெள்ளிமயிலுண் கற றம 
புக் இயாக்சைப் 2 போசனமாம் டெ ான்சரிற்காக மிராய: ருக்தும் ப 

சிந்தைமகழச் சேயிரவி இண த்தேவல் லூற மூ.துசெயு 
மர்திகசோன்றும்பிற்பக்கத்தடைலே சொன்னோ மறிசன்றே, 

கடைபக்கள் 
காரணம் யொன்னே காரி மயில் புகர்புதளே மிக்கச் 
ரோணிசாகம்வெய்யோன் ஜெக்கமா முனியாக் தங்கள் 
போணிலகியன் செவ்லாய்ப் பிற்பக்கத் இர விற்றங்கு 
மொணிகுழ யென்று மிடமதிக்தியம்புக யே. 

வாரக்கள்-எக்குர். இராச்சாமங்கள்- “டு: “க்கும். 

பருத்தமை ச,ல் 

அரதாம-௫ -(- ப்ட்9-டு டு-சாமம-௫- -க்கும்-பயனிலை 

இங்கள்-சனி- இ ரவு 

(டே ந ரிசை வெண் பா). 

சேலல்பொ௫க்கத்திரியுமே மாந்தைய த 

மாவிற்புவியாளூமாமபிலும். கூவி 

யுதங்குமேகாககை யுட னிழக்குமேகலியான் 

கறககுமேசக்கன் யான் காண் 

- வெள்ளி-இ ர்வு 

அல்லின் மபிலுண்ணவார்க் து நடக்குகாகம் 
லல்லம் புவி யாளும் வாரணமு-மில் லுறங்கு 
மாக்தைய தசாகு மனன் நடை க்கன்னன்மொழி 
பயோ இழையா, யென் னேமிடர் டா 
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1 தைம னம உ உரச ளை! 

ப ர ரக ் 

பஞ்பசட்சிசாஸ்தாம் ௩௪ 

பகன-இர$) 
லகு௪௪% மூனியுண்ணா மஞ்ச. பத்நட க்கச் 

செகத்திற்கொடி பாரசுசெய்யவகே.நகைத்துச 

தூங்கு? சி மவள்லூ று! அ்ஞ்சுே மசெ் (தகா. ல் 

மாங்குபிச ல்யென்னா மதி. 

வியாழம்- இர வ] 
செப்பக்காண்ட நதான்றினனநடக க்குமவலியான் 

து ர்பிலாகோழி 7 யாளும்.ஒப்பிலா ப 
மாலாகசைக்கண்டுபிலும் வாழமயிலு.£ ரஈவாகுஞ் 

சேலார் விழிமட வ்ர் செப்பு, 

செள்வாய-ஞாம் இஇரவு 
கள்லூறில? துண்ண வாரம்கா ஓுயே௩ட க்க 

நல்லாந்தைவா இருக துகாட £சாப்-சபால்லாதீ 

தூக்கு துமரிலாஞ் சொல்லவிழுங்காகான் 

ரூக்கமலைப் பாடியாந தான், 

அமரபக்ஷ த் இரவுக்றா வாரப்ட் சிலகுப்பு) 

மூதீல்சாமத இிலுஇக்கின் தபட்சி.- உண்டு-உ.ம்ஃசாமத்தல் 
_. தூர்தி-௩-ம்-சாமத்தில-டஈ 

-2-ம்சாமதிஇல் - சத. ஐ 

இ-சாமதில்- அரசுசெய்யு2மனக்காண்க 

காககயர்சகதரம் 

வாக்யம், : ் வாரம் | உண்டி, | உடை. ் ௮ரசு, ஸச்கம் | சாவ 
் ..! 
எவனா ப பவவவையையனை வயவர் அணைக் அைகளியுகவமையனி றது 

தகதக | 
பே. ண்கொ ச இய்சள் . எ - இ ் ௨ | ௮ 

வா சனி |கோழி, ஆதி மயில் காகம் ல்லால 

ந கொ டயாபே வெள்ளி ஐ உ ௮. ன 
் தி , | 

(| ணி மயில், ஃ்௧/ம., வல்தானு கோழி | ஆக்தை 

ை 3 ் ஆ டு ட த ] | | 

3) ஆ மோட் ரோ ச்வவா ன் ௭ ட உ 
ட , / ஃ ஈஷா ் | நே ஞாயிறு லதானு கோழி ஆதை ட்ட, காகம் 

3போகூட வே பு பதன. இ |. இ ௨ | ௮ ; எ 
ய் ஆக்தை | மயில், காகம் வல்லூறு! கோழி 

| ச 
மய்ய பபபல வையை] வகைய வணக வயயவாை | வைகையை பவை சனை! மவ யவயவை வளை வவ யனைய வைபவ 

கூட வே நீ போரகியாடம் ட உ! த ௭ ரா 
॥ காகம் | பிசி லல்லா கோழி து சை ! மயில், 

ச னின்று, ஆர்கை 
அக ஒழுக்கை அர 
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௩2... பஞ்சப்ட்சொஸ்த ரம் 

வாரங்கள்-௪.க் ரம்-இராப்பட் 97 
இரனுன்-சாமாச்தாபுக்இபார்க்குமி. .திதில்பூர்வ பக்ஷ ஈகைப்? பர 

லவே கெ:ழில்மாருமல்சாமம்-௧-௧- உண்-௪வ, கடை-௧ஓ அரசி.௨ தூ 
க்கம்-52;71வ- ஐ. ஆ. ழி ௧-௬-2 ஷகவும்- கூடியசாமம இக்கும். தொழி 

த் செய்கைகெட்ட ம! திவருமென த்காண்க, 

எழுதி துமுரைச்சக்கறம், 

அல்ச்னமன் வெள்ளி. 
ல 

ணா னன தை பக வனை னை ண ணை 

சாமம்: உண உண 5லட!௮7௪ | தூக்ச சாவு 

உண் உடை அரசு 2 ல் 1 
[ 
் 

| 
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க எணைண்டுல்ஸ், 

படட 

மாஷா 

ப் 

% 

துபி 

7௫7 உண் 

அரச] அயில் 

ை 

௪ இ ஆக 

கோ | தை, 
் 

மலி வளன் ட வரைவு ரகசயைககக 1 ப வவுகதால விர பேராம். 

4 
்)] 

| 
ன் ச 

கி டண நட! 

| 
லி ச்்வுஉண் 

. 
அ] 

ட. அரசு! தயில் ௮ உண் ௩. 
| ் 

தொழமில்முறைச்சக்கரம். | 
வெள்ளி: 

| ௨ கா௮வல்! எ 

கம் தூது 
படை *கரபாராராளா நரவாளாரகைகவவுகு (லன ல்க? த்மானுஹகை 

ல் (512 தா 

யில் | சம், ௮ வ] 2, யில் . 
ப 

ட ல் உ கான் அண்ணலை வணனவகிமககட 
ஷக் மகவிரகைரம்குரகரகள் ளம். வறுமை வாலைவவைகை அவது, மனம அிறிழுழாக மாக் ் 

அ வல்] சாம'ஐ ம 

ஈட ரசு அயில் 

இணி ஃளாள்கம் மை. ணவ தரணாராதா் | ண் பார் 666 

அரச சமீல் சாவ | க டன் 

ணா 

அமக தபரக களா: 

அணை | | | .912 
படை) அச! அமில் ௮ 

னை அனை | 
1 ன து . 

நட சச [தயில்] அ | சரவு உண $28%| 
| ட 

அணதாவறிதனா் எழுவார்கள்? ஓ *ளைகளுககு | லமாக நடைக் ம ரகக் பா 

ன ர இ | | 
* ரவு 'உண் 5 (க அச் இயில் ர்வு உண 
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கோ (தை 

| ச ர ரள 1 
(கடை அரசு] டை அபில் சாவு உண டை]அாச[ 

கணமான கணவைன 

உணு 

அம் இ 



௪. பஞ்சபட்சி சாஸ்சக் ப ் 

செல்வாய-ரயிறு, பதன் மு, 8/4] . ட ். தன், 

சாமம் அவர் 67ே 91௧3 ௱ ் இடர் சரம் (இ: ஆகி ஓ... ௨ உல் ர) கா! 
அச் ழி (4 மயில் காக. ௦; த பில காகம்: லூது ழி 

| ் ப ப 

ரச னை 
க் (உண் 6.ட அள் துப |1ாவு - க உண் 525: ௮0) துய் ரவு 

| | | 

ன | தயி வு உ [டா்- ௨ நறு. * 0 வு உ நடை ரத 

௩ 1௧௯) தாசு, ய் ராவு |/ உண் 60) ர் தமி சாவ உ ட இணி வ அபின் தய வு உண 

| சரவ உண |ஈடை(௮._சு| ஐய் | ச இங் டண டை ரகு] தூய். 
ச்ச் 

இ! 
ந 

இரச நமி ஒவர எவு உண் | (ம ன ரர் ட அச 1ஃமி[கவ ௨௯ | உடை 
ன்ெளிக்ககா அபயம் 

வியாழம். 

௦1 | இ- -ஒ. ் ௮ 
வல்லூறு கோழி ம் யி 

ஃ | உண் கட்டை | அச | லகில். ச்ர்வு 

௨. | அகில் | ச்ரவு | உண ௩ 

ந்்ட அரள துமில் : சவ 

4! 6 ப உ ண வன் 

தாசு | துயில் சாடு] உண் 
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பூர்வபட்சம்.. 

ப்க்ஷிகளின் செய்கைப்பயன், 

னு றுசீர் க்க.ழிசி நடிலடியா சரியவிருத்தம், ] 

உண்டி யின்பலன . 

போசன மா இல்பஇிகாழும்வோஞனார் மீள்வார்போஙற்கவலை 

காசினிவாழு: மனழபொழியுக்களவுமில்லைக்க இர்விளையும் 

பே ௪ற்கன் ன! 2பமுகும்பிணியுர் தீரும்பெண்பெறுவாள் [து | ர 

வாசிசெழும்பொன் வாணி: 1/9] மன்னனளாவெல்வ! யமாங்குயிலே, க! 

நடையின் பலன். 

யாத்ராயாகினிலைகுலையுமொன் ஞார்வெல்வரிரு நிதிபோ 

காத் இரமில்லாக்கதாவிளையுங்கன்னியர்வாழக்கைகன் ரூகா | 

மாததாள் செல்லும்பொருள் கூடாவேட்கை சவிழஈதுமணஙகூடர 

சூத்திஞ்சொன்னபடியாலேசொன்னார்பெரியோர்சுரிகும ல 

அரன் பலன், 

அரசேசெயயிற்புவிபேறாமாசராலேபலனெயது 

முாசுமதிரும்வரிசையுடன் மூண்டகருமாதான் விலகும் 

ப்நிசும்பெரியோர் இறலிரிவாபமையபிணிபோம்பயமில்லை 

புராபோநங்களவுந்தான் சா ணும்போக்குமில்லைப்புரிகுமலே (௩) 

தாவுகு ம்பலன்- 

தூங்குமாஇஜேய்மார. தாச மமோனார்தா மீனார் 
ஆற்கேகருமகன் ஞூகாவரிவைவாழ்க்கைததாழ்வாகுச் | 
தரே 2யல்லான்மழைபொழியாச்செர்கெல்விளையாச்செய்கு றியீ யிர் 

ஐகங்கிமனாமுக்தரராதே யுணமையாகவுரைததோமே 

 துஞ்சும்பலன். 

துஞ்சுமாகிற்சாவுசொலுக் துலையாப்பிணியுந்தானெய்தும் 

கெஞ்சினினைந்தபொருள் கூடாநிதியுங்காணார் சிலைகுலைவார் 

ப “தன் சய ச கவுண்டாகளேயாள் கெ௮ககிதுதஷகாள 

(இ) 
௪௦ 
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கள் ப்க்சப்ட்சோஸ் தம் 

இ௫குமதஅமாமக்டம் ம், 

போசனத் த்தின் ப்லன். , 

கெடுநியுமுடனேகாணுர் ையுடன்லாழ்வுபோமம் 

கடுகயபிணியுக் தீருக்கலக்கமோ சற்றுமில்லை 

அடைமைபெகுகவுண்டா மகமேறகிறகுக்தீன் மை 

மூடுகியப்யணமில்லை மொழிகந்தபின் னுண்ணுக்கரலை. 

யாததினாயின்பலன், 

வெற்றியுஜ்சுகமு முண்டாம்வியாதயுமாற்றும்பின்பு 
பற்றியகருமர்தானும பயமில்லையகமுநதாழார் 

உற்றதோர்கெடுதிகாணா ரு௮மழையுண்டுதூாத் 

அ2௮வரவசவு்கூடச் சொல்லும்பீன்னடக்கததோன்றில் 

இராச்சியத்தின்பலல். 
ஜெயமொடுசுகமுமுண்டு சிறந்ததோர்ப்யணக்தன் னில் 
புயலிமிமழையுமறபம் புவிதனிற்கலக்கமில்லை ன ச 
இயல்பினாத்பெறலாம்வெற்றி மீலாறமுகீமிமாகும் 
ட்யம்வினையா துகாளு மா சதாம்பதலை யாடல். 

அனத்தலின் பலன்; 

.. உன்னிடிற்பிணியுமல்லா ஜொரு பிணிய நி5மாகும் 
மன்னினுமழையோமில்லை கைத்தனகெடுதீசாணும் 
துன் னியநெஞ்சிற்றோடந் தோன் றிடிங்கருமஞ் செய்யும் 
பன்னியேயுஇக்கும்பகூடி பயனுடனுறங்குமாகில், | 

மோட்சத்தின்பலன. 
காவினிலய்முமுண்டு கலகமாங்கருமமெல்லாங் 
தீவினைபடுமற்றன் றிச் செய்யுகல்வினைகளாகாச் 
சாவினில்விமுச்தபக்ஷி தனித் துவந்த இப்பதாலே 
மனினித்சிறந்தமாதேபுகன் தனர்புள்ளிணூலே, 

 சூக்குமப்பட் இ. 

(ளோசைவெண்பா,) 

ஐ தலோமார்கம யொன் றுண்ணுமொன் றுகிர்போம் 
உ.தமிலாவொன் றஷாயிறேகுமே - கீஇபுனை 
கன்றியுடனொன் ஐணயு நாடறியத்தானுதங்கும். 
ஓன் நுழு:த லாள்ஏ.துலகு ப 

டுத்ச டு 

ர 9601601106 0ரீ 03205 011411205 ராரா 11115 ற 226 
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பஞ்சபட்சிசாஸ் தாம் 

் டட “வயதின்பலன 

போசனத்தின்குத்தோனும். போய்ஈடக்கிளையோளும்
.. 

ஆசன ததினெடியோலு. மாயவனை- மாசுற்றுத். 

- தஜ்குமவன்குள்ளன் றுஞ்சிடிமேயாமாடில் , 

ஆர்கருவசோராண் டறி... 

அங்வெபலன்... 

உண்டின் மூன்பால ஜுயர்கடையானேகுமான். 

ப்ண்பாமாசனே பாராள்வா - னண்புபெறு 
முத்றுக்துமில்கிழவன் மோனமுடிக்தோன்சாகோன்.. இட 

பத்றுக்தவத தின் பலன், ன ர ன ரர (க௩)- 

உருவ நிதரனப்பான். |” 

(அற2ரக்கழி கெடிலடி.யாசரிய விருத்தம்) 

ஊணினி லுயரக்கோன் வெல்வ ஞயாஈடை குறளன் வெல்வன் 
காணுறுவெகுரோமத்தன் க(ிகராச்சியததில்வெல்வன் 
தானருக்தூக்ககதன் னி லி ருவருள்வலுத்கோன்வெல்வன் ப ப 

வேணு மோமாணந்தன்னிலி ருவருளவலுத்தோன் வெல்வன், ர (௪௪) 
௮! அள ௮௮ ரு 

* 

அதல 

வலுவின் புலன்... 

(சேரிசைவெண்பா நட 

- ஊணினடை வலிது கடையிலாசறுஇி 

காணியுறங்கெவுஈன்ராகாப்- பேணி 
லிலகுகுழலாளே மிறப்பும் பொல்லாகென் 

_அலகுபுகம வுரை தி ன (௧௫) 

வெற்றிபின் பலன? 

உண்பானடப்பானை வெல்வனடப்மானும் 

தன்மாலாசனையுந்தான் ழிப்பன்-மண்காத 

திருட 1பான் நுயில்வானை ஜெல்லத்துமில்கோன் 

ரிப்பானை வெல்வன்மதி, ப (௧௬) 
் 

இருவருள்? வல்.லுஞ்செய்கைப்புலன் 

(அநுசர்க்கழிகெடிலடி.யாசிரியவிருத்தம்) 

சல்லூணுஏற்ிழவன்வெல்வ ன டையேயாூிளவல்வெல்வன் 

 செல்லதீதூக்க மாமாஇற் சிறந்தோன் மிகவும்வென் நிடுவன் ' 

எல்லாமாசேயாமாட லிலா௦ே யான் லெல்வானெஈகா 
ம். 

- பொல்லாச்சாவேய£மாஜறெ. போனாரிருவர்மீளாதே, . (4௯) 

ப10்260 இ ௩௦9 1/ பர்வ ௩௨5௨0 பரு 



௩௯ : பஞ்சபட்சொஸ்ஜரம். 
ப்ருவறிதானப்்பலன். 

உளாத்தீடுமிருவர்பேரு மொருபஷஷியபுண்ணுமாகல் 
ஈஷாத தித்மவனேவெல்வ ன்டையினினெ டி.ே யான்வெல்வன் 
க்கு.ததாசளை யோன் லெல்வண் கடுங்குட்டன் த யிலி ல்வெல்லன் 
சரித் தஇிடச்சர்யாமென்றே மாதவருரைத்தார்மாதே (க ). 

ஒட்டுஞ்செய்கைப்பலன் 

- (கேரிசைவெண்பா.). 
உண்பானடய்பானையோட்டுமிருவர்களும் 
சண்டாம்பஇயைப்பரீந்தோட்டும் ன பெண்பாலாய் 

அஞ்சி£ீனோர்க்கஞ்சும் து.பில் வோனையாவருமே 

ஆ ௫7௮ இகரர ம். 

ஐந் தாவ துசெய்யுள்தொகக-இக ன டு , 

சககாததொகை,............டக( அட செய்யுள்தொகை-எ௰ 
ஆழுவதுசெயயுளதொகை,..௧௯ ஆ சக்காத்தொகை (இ 

சிகுருமாகன தண, ப | ற் 
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- ௦ ஆ 

ஏழாம் அகாரம். 
பண்ணக் கடக்க ய 

கவனைவவகை னகனியட லர் அ ணிக்திதி ரக டையை 
வக்கில் 

பூரவபட்சம்- நிறப்பக்ஷி 

(ேரிசைமெண் பா), 

வல் லூறுபொன் னிதமாம வாழாக்தைவெள்ளியதாம் ர 

செலலாருங்காகஞு சிவப்ப கு-ஈல்லாயகளி 

கோழியுருபச சை குஸ்ரகமய்ல்கறுப்பாம் 

நா ழிமணகக நவில் ௬ . (௧) 

அம ரபட்சம் நிறப்பகூஜி 

ஆக்கை சவப்பாமணிகாகம் பொன்னிமமாம் 

வாயஈத பசசைவண்னா” மயிலாஞும். ஏர்திஎ பூயீர் 

வெள்ளையாஙே காழி வீளங்குவசிச நுப்பு ப 

வள லூறுக்கொண்டுமஇ, 

பூவபட்சம் சா திபகூஷி 

வல்லூ றஇுபாரப்பான் வளராக்தைசரன் வணிகல்ா 

செல் லாருங்காகஞ் செ கத்தாசன்-ஈல்லாய்கேள 

ர காழியாம்வேளாளன் கூறுமயில்சண்டாளன 

ஆ ழியாஞூலாய்நத றி, (௩) 

அம ரபட்சம் சாதிபகூலி ட் 

பொன்மறையோஞனாம்வலியான் 8பாராகதைவேச்தனாம் 
ன் னுமொழிகாகச் துலைளணிகன்-மன் னும் ஆ 
உழுகலத்தோ ன்கே ரழியே யோ துங்கான்மஞ்ஞை 
இழிகுலத்தொனென்றே யிசை (௪) 

படசம்-௨-ககும்-தாதுமூல பக்ஷி 
வலலூ அதுலம்வளரா நதைசவனாஞ் 

சலலா பமாககாக தர துவாம- பொல்லாத 
கேரழி கூலச வேன் கோலமயிதமு தவொடு 
வாழு ருூலஞுசொல்லிவை ( 

போகர் நிகண்டு-பாஷ்ரஈணபகூஷி 
(எண் சிக்சழிகெடிலடிலாசிரியவிருத்தம்) 

ட்ஞ்சப்ட்சிபா வ ணம்பகாக்சே ளு 
பரவியதோனாம்புவனாம. டஞ்சதா.து 

ச் 
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பத்ட  பூ ஞ்சப்ட்பிசாஸ் இ தர் ம். 

செ ஜரலப்ப*களி இர த ஒன். டட்சியாகுஞூ. 

இழ ட்ட பவ்ண்ண. ந்த த ப்ரீ கும. 

மஞ்சணி 0௦௧ மயிபமரபபாை வு 

௦கதிழ ஊர. குப் நிககுள். சமைந்த்சன்னி 

செ ரஞ்சமிறமரவிக்குள கூர! ஈலம்கி. 

குத்ரடியானுமஈ மல ப்) பட சபாபோ, 

பூ! வபட்சம் [ ந. வ். 

6 நட்சை: ல ன் ண் பா். 

வல்லா ம 2 2 சயுவாம் ள் ல்லாக்தைவாயுவாம் 

இத ஏலலாகுக மங்காப் த் 1 டுபதீ ரம ல்லாயகேள் 

நீர. [தங் 2கசழி நீலி: மயிலாகாயம் 

காரார்குழலாயாணி, - 

1112 ரபட் சம் பூ, தபபகதி 
அரிப்பு ௮௮4 லூ றப்பா! நுமாகள *. 

கம்ம தா. டத் கலா. பெரியகால் 

சரிதா. 1ழ 5ஞ அடவு -இவாணக்கான் 

வர ஊயகல மயில்... ட 

டு குபக்ஷி 

காச யு முடுகு? கதா தமுக்காலாம 

ஆ மது 1 6கி;2 1,607 பு: முிகாழ்-வேகமூறும். 

் மிபது சன் மூடுகு4! 'லமயிளராக்கால் - 
ப 

8 ட முந்கதிரது ப் 50. அப 
இ 

/ மாய்க்கு। பகற் 

௦பிலுர்கு மாறுறுன வலிதாந சக்கோழியாம் , 

ிபல்லலிம்சிக்கோழி விரண்டுறு யலாம், ் 
தகி 1 தயி 2] உல் வர ஜ்: ரர. ஈினுச்குகக ராக்கை 

பின்வவித 'குங்காண் பெயர்க து 
ன் ் 

பணை கப்பகூரி 

(அறசர்க்சதி ட் டிலடி.ய
ாசரிய வி ரத்தம்.) . 

மயி கைல் இர 529.தி கோழிக்கு ஐ 'சலயாகுஞ். 

சசெரிழ்ப் ரசகைவலிப றகா. 5ை இயாார்னு௰ம் குவலியன்றியான் 

, ப மிப௮வலியனல வாலெல்லாம் வள்லூினுக் ௪ த ட ட 

2. பிரப. 345 பானு. தத 2 தநிச்தையு வ மன்னே... 

'உறவுபக்ஷி 
(கேரி கெண்டு. 

மயிலுரவுங்லலூற வன்காக்ற 5௧2௧. 
செ.பல!கவல்லூறு ந சகர தம்: அகிலின் தியம் 
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ஆனி 

6 டட ௪ 73 ட்ட துறைக் உல ட 

(மு) ட மூட்டி 7 0040 ப சத! இதி ௨! டடத ணி 

கோ ழி (புவ: ஜில்டுகா ன
ள ன் ப் ஷு த்த ரர். 

ஏதியினூல்லல் லா ஈரைந்து... 158 
காலப்பு அஷ! 

ன ர; 

-ஆர்தைமயின் மூக்கால் மன தாரக 

ச ர்ர்ரநிகழ்காலள் செப்ட்டமுா் பட்ட ாம்ர்தசொரு 

ட்ல்பு சீ] ட்ப ப்ப ராட் 
எ லலூறுக? டம் காங்கால ங்காட்க் தார் 

ட 8 ஜு 

ஓல் சலாருல் : 5ல் க... 

் ப்ட் ம ன் த 5] பத்க் ௧7. 

ன 
் காணப் பகஜிட 

எல்தூறுகீன்வட் டடம. ஸாநன, திட் ம் ஸு 4 ணம் 

அல்லாரக்காக மந கோண? பெல்லி! ல்லாம். 

கோதிபதுநற் க ண் ூ% ஈகாலமயின் முக்கோணம். 

தா நி.பான சசொானை 

லகம் 
25௮03 23 95 அழக ஆரக வ்காடு “வ 

00ம் ட் பட் 0 மு 

வ 
ஆ. க 

க் பட ;் 
1 ட 

பது ஆ பிட க்ஷி ச ட 

த்தம். துாந த சழ புளிப்பு 157 பவது 1ம் 

எ தஙக ரூங்காக மினி! ர். பம்பா 

ல [.. ஜாரறுகா ய ல்க க 3 

பன் வல்லார் ௫ ழூலா மஜ. 

கரண்டி பேட் 

4 தி ] ந 

ர ரித் 

ந்லப சலதி! ்
் 

உலா றுராலை எள ர ஈஈ ஸ் த ண் த ட் 
”. , 

ன . | ் 

ல்லை ரு ஈக நடு ய்க்த்க பெல் 4 யூ $ 

எ்ம்கண் 5 "மமு ல் ல உள த பய்யன். 

ந ் 11 ௪ லலா ॥ ஆாணத கரா கொல்5 * வரி. 

அட ஞா ் 

டட] க்ஷி 

61௪ ஒா:றுலண்ணா ஒண் துூஈ£ர்க்காலாம்.' 

தல்ல இமலாந யு துர்கா வாம் ா லக் 
கறக ௪௧ மயூர வு. £யீல்பட் ள் 

பெறு 55" ண் லையமயநழ யேசு, ் ( தத் 
* ் 
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௪௩... பஞ்சபட்சிசாஸ் நாம். ட 

பஞ்சலோகப்பக்ஷ் . 

எல்லூறுமொன்னாம் வளராக்தை
வெள்ளியதாம் 

நெல்லாருங்காக நிறஞ்செம்பாம் - பொல்லாத ப 

கோழிய துவெண்சலமாக கோலமகிலீரும்பாம் 

வா ழிமடவார் ௧கை, ் ன ச (0௮) 

ப ட் 
வினையப்பகூஷ் 

லள்ஞா நுவருகன்றான் மாமறையோன் நூரவந்தான் 

ஈல்ஃகருற்காக நிற்ின்ரான்-மெல்லியசே 

கோழி?யமீண்டான் குலவுமமிலுஈரை ட்ட டட 

நாழிகையிலேவருவா னாடு... (௯). 
* கெடுதியநிகுறி 

... (அதுசர்ச்சழிநெடி வடி.யாசிரியவிருத்தம்) 
ரர் ன்ன லன் வல்லூருடன் பினி க்ர்கைப்ப குந்தசென்க 

வெண்ணியவாடடையாக லொண்டொடியெடுத்சாசளன்க ன க 

உண்ணிடுங்காசகமாசி லொருகனேகொண்டானென்க . ன ட, 

வண்ணமா கோழியாணாம் பூமியின் மயில்சான் பெண்ணே, _ (௨0) 

இன ப்பகூஷி 

.. ரகேரிசைவெண்பா] 

ஐ்ஜாறுசாச மின் மூன்றுமாணாகும் 

. நல்லஇரவு?கோனுஞ்சொன்னாம் - பொல்லாத 

அர்சைபொற்கோழி பெண்ணாகமிதேதோழி 

சேர்ந்தறிம் துசொல்லுக் தர்ம, | (௨௧) 

பூர்வபட்சம்-தஇசைப்பக்ஷி 

உரைகழக்குல் லூ.து யராந்தைதெற்காம் 

விரையுசகருங்காக மேற்காம்-புவாஇீரக் 
கொத்தியிரைவிமுங்குக் கோழிவடக்காகு 

. மததிபத்தஇனிற்கு மமில், ர ரர (௨௨] 
உ... ௫ ௦ சி 

௮.மரபட்சம்- இசைப்பக்ஷி. 

பச்சைமமயின்மேற்காம் பாரில்லடக்காக்தையாம் 

மச்சஇிழக்காகும் வல்லூறு - மெச்சுஈல்ல 
தெற்காகுககா கபாது சேோேனாவீழிமடவாய 

பொற்கோழிமசதபமாம பொறறு, (௨௩) 
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பஞ்சபட்ச
ொலிதரம்

. ப ் ய் ச்ச் ன 

இதுவுமது - உவாக்காலஇசைப ஈ௩ஷி 

மத் திப ச்தில்வல்லூறு வாழாந்தைதெற்காசு ம். 

உற்றகிதுிகழக்2க யொண்காகம் - சறறிடமே 

செற்காகுங்கோழி சிற ந்தமமின்மேறகாரும் த ட 

எக்காலுஞ்சாற்றுதற்கா மீ)... (65) 
'வேறு௫த்தர் தூல் - ஐநதெழுத்துச்சக்கரம் 

ஈசாசானியங்கன்னி யெதிர் வடக்சைககினிமேல் 

ஸாசாவாய்வோடெரியும் வார்திழக்காம - ஹேசரிய 

அக்கினியிற்கன்னி யுளவாம் - ஆ-இ-ஊ-ஏ-ஓ- 

சக்கரமிசைர செழுத் து தான தி (௨௫) 

இதன் பயன்மேலோர்க்கன் றிவிள்ளாமையால் விள ம் பிலம் , 

ஏ.றாமதிகாரமூற்றிற நு, 

ஆறா துசெட்யுள சொகை - ந்தி அ, செயயுள் தொகை.. ௯௫ 
ஏழ வ துசெய்யுள்தொகை உர்... ர னி 

ஆராவ தசக்கரத்சொகை ௫௬ அ. சக்ககாத்தொகை ௫௭ ஏழாவதுசக்சாத்தொகை ் இது 
% 

ல் 7 

| , பரர்260 இ ௩௦9 1/ பர்வ ௩௨5௨0 படு 



எட்டாம் கசம், 
என்கைகள் பக்கம் வைகை 

நிமிக்சர்ே சேட்மோருகடயவ்ற்மொ ழி டின் சப்த தாகுதா த்தைம் 

பகதியாக்௫ அனர்கள் நிலையில் சொடுகூறி.பும் ஆய்ந்து. 

பலன். சொல் லுலகைக்கூ அருத்துரைத்தல் 

அகார. ௪௪ த்த தம. 

(௧, ரினசளெண்பா. 3: 

் சானுமகாரய்பே ராளுடையா ண்டமுசல் 
சாணுஞ்சரசாக்தை: கைகாகம்:.. பேணிக் 

கோழியுடம்பு மயீன் முன் பின்னுகும்வலியாண் 
ச த ன ர ர ரர. கட்டட | 

தாழுமிருசரணக் தான்-;-௨-௭-ஓ-௮; (௫) 

கொசச்சத்தம். 

தீ ஈஞமிசாரப்பே ராளு டையக ண்ட் தல். 

காளா சலைக்காகக கைக்கோழி - மாளும். 

உடலேம பின் முன் பீன் லஃ்லூரஙகால ந்தை ன க 

மடலேரூரிவாம்! எ(கு-௨-௪-ஐ-௮.- இர, (2.) 

உகாரசசத்தம். 

அண்டுமுகா ஈய்பேசாகூநான் சென் னிழுசல் 

சகுண்டமாககோழிய துகைமமிலாம்- உண்ட 

லஸ் லூ துடன் முன் 9ன் வா சே?மமரக் தைய தூ 

ஏில்லகஈல்காகம.யகாட்டிடசா-ஐ- ௮: இ- உ. (ஷீ 

நாட்டு. சம்காரப?ட ராளூடை ம் சென் ரி முதல் 

ஊஏட்டுக்கைவல்-லூ நுடலாந.தை - ் காட்டிமிமூன்” 

பின்னாகுங்காக'௦ பெ. நக்தசோாகே! திக்கல 
சச்னுவலசே ஈவில்-த-௮- இ-உ-ஈஏ (௪) 

ஓகாரச்சரத்தம்.. 

ஈவிலுமொகாரப்பேர் சாள்சேர்தலைஎலியான்:; 

கவலுங்கையாந் சத:புடல். சாசமே:- பவி லே! 

தேனேயு ன்.பண்ா காறி .சேளர்க்கெலாப ர சூ 

மானே மமீல்கான் மதி-௮. இ-௨ அட, 
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ன் 

பஞ்சபட்செொஸ்காஃ .... ௪௬ 

அமுரதவதான அலங்காரம். 
யூர்பஉக்ஷ* அமரபக்ஷங்களுக்கு - அழுர்தநிலை (யேற்றமூ மிரக்கமூம் 

ஆகயத்திகளிஞல் அதியததக்கபாதாதிகோசம், 

பிரதமை - அடி? 

(சேரிசைவெண்பா. 9 

க 
& காலடியாம்வள்லூறு சலைக்காலுமாந்தையாம் 
மேலெ மூத்த? 'ஞூமூவெண் காகமாம் ௮௧ மாலார் 
படி.க்குறக்குகே மியாம் பண்டல் குன்மாதே 
ப அக்குல ற மொழி. | ட் | (௬7 

..... துதிகை-பரடு 

அறியும்பரடுவல் லூ ரகுமாந்ே 2,31.மி 

ர் பாகதை மத கண்டை முன்னே - சரிய ர 

அணி முழந்காள்காக மஅசொடையே கோழி. 
மணிசூய்யமஞ்ஞை யென லை, டட (௪) 

இரிதிகை.க்ணை £க்கால் 

2ணைக்காலாம்வள்லூறு கால்சகெண்டை யாக்னத ன 
பணக் கு மூ, தாளபகர் கரகம் - கணித்த தி 

தொடையாகும்' கழி அய்யமயின் பெல்வி 
கடையுமடை துணையாகி காண். (௫) 

சதுரத் இ- முழந்தாள் இடை 
னல் லூரிபிப்பு வளர்ரமு ஐஞூத। ணு$தை 
கல்லா*மேன் மூதுகு கர்க்கையாம் - சொல்லரிய 
கோழி. பீட ரிமயில் கைப்பூட் டைக்கூறிய்சன். 

சதாழியினியதென.ச்சொல், ள் (௯) 
பஞ்சமி. தடை -உநீடு, 

எ..லூ?ரயுஇ வயிராதைமாபுகொடி 

அலலாருமென் முலையா மல்க ரழி 2 தொல்லுலகல் 

வண்ணமயில்கைக்கீழா மட்டவி 'முக்கார்குமுலாய் 

பண்ணவர்கள்சொன னார் பரிந்து. (௪) 

சஷ்டி. - திதம்பம் - சழ்வமீறு: 
- “ஓழ்வமிறுகல்லூறு ர கள்வயிறு கா5தையாம. 

னா ழ்மாபூக்காகமெ னும் வாணுதல் 5 த்ழ்வில் 

வமுவிலாக்கோழி மயீலிருப்ப்டம்.௨௫ லீர் 
தழுவிலா வென்றே மியம்பு... க, (௧5) 

ஆ. குத்அூத்தஎனித்தளை பிரிக்கவும், 
07௩ பூட்ரகத் இர 

லைல ட, ட் விக்ர ம 

கீ்7, 1022 உத த ல 4 5 ம்க் 10% 

1-3. 161 ட்ப 223 109 



* ௧ தர் அ ன ௪ 

கதி பஞ்சப்ட்சிசாஸ் தாம் 

சுப்தகி- இடை. ஈழ்மூ தகு: 
ஆ இழ்மு.துகுவ9 ல்லுூது இொாமேன் முதுகாகதை 

வழ்பிடசிககாகமாம. லாணுதலாய்,- கோழி 

வலவிலாதோகை மயிலா மிடமவலத்தே 

மிலவிலாவென்றே யியமபு, ப்ட். 

அஷ்ஷ்ட் மி. 25 ்.இி.வயிறு. 

வல லூறுதான்லமிரும் வல்லாந்தைமார்பாகுஞ் 
'செல்லியகர்க முதுவாகும் - புல்லியே . 
கேோழியிடை விலா _ கோலமிருமாமயிலே 

தோழமிவலவிலாச் சொல், ட்ட... (௧௩) 

த நமி-வயிறு- மாரா ப. 

இழிய £தமார் லியான் கவைதோளிரண்டாந்தை 
யு முதுடன் முன்கா்சம் பின் கோழி- பழுசறவே 

கரல! குமஞ்ஞ பென். பருசர்கிருக்கரிவிஸ் 

மேலால நூலிதென் றுமேவு, ன (6௪) 

இ _ தீசமி. கை 

கையிரண் டும் லூறு' சழ சீ.துமேலாக்தை 
மெயயுடையயழன் காகம் பில கோழிப் - பையத் 
அலையை யிரண்டேதோன்கமயிற் தூயமோழியாயாம்ர்து.. ப 

“9௮ வனிறுமானிடர்க்கு வை. ன க (௫). 

ஏகாதூ- பாளியங்கை, 

ப்ாளியாண் வல லூறு. புருமுன் கையாந்தைக் 
காளுமு: ழங்கைக சங்காகம் - காளைககே 
கணடையாங்கோழி ளெர்தோண்மமிலாகும் ன 

தண்ட மிழ்வல்லாய்நீ சாற்று, . (௧௬). 

துவாதூ : விரல்: 

மூட்டுவிரல்வல்லூ£று- முழுவிரலாமார்தையத 
கேட்டவீரல்காகமா சேரி யீம்- காட்டாணி 
மோ துரமாகேகோழி மூன் ) எப கொகைய தம 
ஆசவம்கொலிம்கு, மறி. டர் ன (௧௮) 

இரயோதரி கழுத்து, ௬ இ ன ட்ட 
வ லூறுவன் கழுத்து ல! ல்லாக்தைவரமாகும் 
மெல்ல வியலுங்காகம _விழியிரண்டாம் - சொல்லரிய 

* ந ௮சரர்கள்ளிதத ளை பாரககலம், 
& ன அ ் 
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பஞ்சபட்சிசாஸ்தாம் . ௪] 

கோழிய.துநெத்றி குலவுமயில்கூர்தல் 
'ஆழியுலதத்தாயதி...... (5௮. 

க , ச தாத்த-தலை 

செய்யதலைவள்லூறு சீசோர்மு துகை 

ம கமிரண்டுங்காகமாக கண்டாவே-மொய்குழலாய் 

- நாபியாக்கோழி ஈலமானதாளிமண்டுஈ ஆட 

கோணைகமயிலென் 2 சொலு. (௪௯) 

பூரணை-கூஈதல 

கூர் தண்மயிலாகுறி கோழியேறெறறியதாம் 

வாய்ந்தசெவிகணமூக்கு வாழ்க ரகம-ஏர் இழையீர் 

வாயாகுமாந்தை மணிககமுத தேவல்லூறு : 
மாயா துரைககும் வகை) ப (௨௦) 

இச்செய்யுள்-௦௫-ம்-அ௮ங்காமுர் தமன் நியம் 
தொடுகுதிசகுஞ்சொல்லப்பமும், 

இி.திப்பக்ஷி 
கோழிக்குகாலுநாள் குவலயத்திலேமிக்க கு 

வரழுமடவல்லூதுக கைந்தேேநாள -தோழிகேள் 

காகமிரண்டாங காசாகதைழூன் மூகம் ப 

தோகைமயிலொன்றென் றே சொல். (உ௧] 

நக்ஷத் திரப்பக்ஷ! 
ஆ இயசுவமுட னேந் துமாள வல்லூறு 

கோஇலாவாறுகாள் கொமபார்ைத- தீதிலா 

உத் இரக்கொண்டைந்துகா ளொனகாகமாக்கோழி 

பத்ததுவ&மோனமயில் பார. (௨௨] 

இ௮வு ம.து-அருடக்கணி தப்பகூஷி 
(௮துக்சழிெடிலடி.ய। சிரியவிருததம.) 

அஞ்சு ன் வல்லூறுண்ணு மாறுடணாதையென் போர 

துஞ்சிலாக்காகமைந்தாஞ் சுகம்பெழுமவையேகோழி 

கேஞ்சினின் மயிற்றானா று கினைந்தநாண்முதீலா யெண்ணிக் . 

கொஞ்சிலையகத்திறபேசக் குலவுமினிருப்தேழே. : (௨௩). 

-இதுவுது-உள்ளமுடையான்சூடாமணிச்சோதிடம் 

வாழ்பரிமுதலாவைஈதும் ஸ் லூரறா தினாமூன் ஞளும் 

சூழ் ல்ளைய/ஈதையாகுர தும்யவுதஇரருல னேர அம 

படட சிதி. 
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சிடி. 

௪௯. பஞ்சப்ட்சொஸ் தரம் 

தாழ்விலாலாந்தையாகுக் த் ம்பனைமுதலாமைந்தும் 
கோழியாமோனமாஇயாறு மேமமிலாக்கூற., 

பூரவபட் சம்இராசிப்பகூஷி 

(நேரிசை வெண் பார் 

ஆடரி சதளகில்லூ ரடுனதலு.।(பஇன் காகம் 

். கூடுதுலாமேநுக கோழியத ரந தேடரிய 

நண்டரிவைகண்டாஈதை ஈன் மகரங்கும்பமிவை 

கண் _மயிலென் தக் காண், (௨௫) 

அமரபட்சம்-இ ராசிப்பக்ஷி 

ஆன மயில் 5டக மா ஏிதெளாகுங்கர 

ஞனசரிகையரி மாக்கேழி-மானேகேள் 
காகமதுகாஐகுடற் கைச்சிலை மன்யாழாச்தை 
பாகவல்லூ 2ற றுகிறை பார் (௨௬) 

இதுவும.து உள்ள முடைய யகசூட £மணிச்சோதிடம் 

(எண்€ர்க்கழிநெடிலடி.யாசரியவிருத்தம்) ் 

மேடமொடு?தளரியும் விரும் பியவல்லூருகும் 
மிகக்கடகமமி துன மெல்லியலுமாகதை 

சி சசிலைமீன மாடி கொண்டகருங்காகம் 
கோலும்விடையும்பெரிய, கோ இியனலாகும். 

நீமிகுட ௩ாமகா நீலமயிலாகும் 

நின் றிநிமிராசிகனி லிப்பதலைசாமும் 
பிசிடையமாதவ எதகரக சன்னூலித் 

பே*மிமிதாகமமி னானை நிகர்மாதே (௨௪) 

எட்டாமஇிகாரமுற்றித்று, 

ஏமாவதுசெய்யுள்சதொகை - ௯௫. | 
எட்டாவ துசெய்யுள்கொகை-௨ ௭. 

சககரத்சொகை ஃ ௫௭. 3, சக்கரத்தொகை - ௫௭ 

ஆ. செய்யுள் தொகை-ஈ௨௨ 
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ஒன பதாக நற் ர ம் 

ப்கஷிகரரின் கணிதவிலக்கணம் 

வல் லா நு 

(நேரிசைவெண்பா) 

பேதையாம்வல்லூறு"பேசா துகன் ஐரையும் 

ஒ தியலெரன் றராயி லுண்டேகும் - மாதேகேள்' 

அஞ்சுலரையினிலொன் முூமமேயபசு நிலைச் 

சொஞுசொறறுணிவாற வெளி, 

(இ- ள்)/வல் ஓா.று நாழிகை-௬ இ -நிக்ா- -௪௭-மோச்னம் ட் ௧ஐ- நட் 
-௧ ஓ-ம்.ரணம்- ௫. அரசாக 5- ஆட நாழிகை. ச, ன தி 

ம் த தட. 
ஆ மீ 009 அ. 

துணைப்பிரிர் ஐதேடுக் துணைசசெயலொன்றரை 

உணவறிஈ்தொன்றனாயி லுண்ணும-பிணியாலே 

கூர்ந் தூங்கலீரார்தற் கோறனொயெென் போ 

ஆந்தைக்காசமையிலாம, 
(ல்) 

(இ-ள்) ஆந்தை காழிகை-௬௫-ஈடை-௧ஒ-போசனம்-5ஒ - நித்திரை - ௨ 

மரணம-௫ -அரச-.2” ஆட நா பிகை-௬ ் 

காரகம் 

துஞ்சும்போதொன்றரையாக ர நூய்யடடையிாண்டு 

மிஞ்சியாசாளு“மேலொன் து-வஞ்சியசே 

சேக்கையேறீக்கச் ௪.நு 5 உயாாச் னமொன் ரக. 

காக்கைக்கேசொன்னா கணி, 

(இ. ள்) காக்கை காழி க. ௬-இ ம்-மாணம்- பது நடை-௨ உ அரசு 
உண்டி-க-௮ுனந்தல். ஐ.அ நாழிகை. ௬. ன ட 

ேகோரழி 

சூற்றமிலா லொன்றலாயிற் கோழி துணை கூடு 
ம்றறுமோரொன்றரையில் வாய்பூசும்-லெய்றி 
யாசாளுமூன் றி லழியுமேயோன் நு 

. நிரறைாயாவதொன் முய நினை, 

(இ.ச ள்) கோழிசாழிலக-௬- இ ர நடை. ச ௧கஓ- உண்டி. , 2௮ [சக 

மாணம்-க- அனந்தல். 2 ஆ. மாழினக-௬ 

ப வததய்ம ததாவ்கட்ட 
அண ராக? உலையா 
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(௨ பஞ்சப்ட்சொஸ் இம் 

மயில் 

எடுக்குள்சடிகை யிரன்ட ரையுமாக 

சடக்குமணாயிரண்டின் வல்லூண்-௮டுக்கும் 
அசசாஞுமுன் தி லட$த்திரை யொன் றில் 

ஈஸாசாளென்லென் நேவில்... 

ரீஇ-ள்) மயில்காழிகக-௬று ம் ௩டை- ௨ஓ- உண்டி- ஓ “அரசாக. 

அனரதல்ஃ-க-சாவு-௧-௮. நாழிகை... 

 பக்ஷிநாழிகைமாற்று 

அஞ்சப் நவையுமோ ராறுகடிகையினும் ! 

௪ஞ்சவுண்டு அஞ்சிகிமென் ஜெண்ணாே த-வஞ்சியசே 

தன்றொன் ஹஜறேகாளாறு கழிகையினிே லயுண றும் 

என்றென்றேசொனனா சொமக்கு. 

பக்ஷிபாகம் 

( சர்க்க ழிசெடி.லடி.யா சிரியவிருத் தீதம்) 

,சேனதசைசுன்ச௫சை தாகச் 
சிருகத்திசையானை இசை செப்பொணாத 

'அனைதிசையாவுதிசை யெலியினொடு 

பொருச் முயற் நிசையெட்டும் பொலியும்பட்ட 

- மோனமென் துஞ்சூக்மதிசைகாளதாக 
முன் நினமேபிா.ண இசை யுண்மையாகப் 

. பானன்மொழிமடமாதேபட்சிபாகம் 

பகர்க்இடுவலாந்தொழிலின் பலன் கடாமே. (௭ 

கு 

மகாதிசையாணடு 

உண்டிரபையைகதாகி லிருப்தைகா 

மு௮.தூக்கஞ்சாவானா லைததாகும் 

கண்டவிருபதினைஈது மாகக்கூட்டி 
... மகாதிசை நாருண் டர் இரஇசையாகஇர்கள் 

- விண்டகாள் சூக்ஷ்ம இசை பீராணதிசைராள் 

.. விளங்கியபஞ்சாக்க மூையேலலலார். 

அண்டருக்குமேலாகு மாயுள் காணா 

ரலைகடல்குழவனிடுபல்லா மதிலர்தர்மே; 
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பஞ்சபட்சாஸ் தாம் 

உரவுப கதி, 

_ மமிலுக்கு .... கோழியும்-காசமும் உறவு காகத்துக்கு. மயிலுவ-கோழியும்-வல் லூறும்- உறவு, வலலாறுக்கு 
டதுங்கு கோழிக்கு மயிலும் காகமும்-உறவு. 

ஆந்சைக்கு கோழியும்-மயிலும்- வல்லூறு. உறவு, 
மறமவையெல்லாம்பகை - இவைத் துமசிமேகம, 

[)|மக்ை (ப கத்: 

மமிலுக்கும்-கோழிக்கும லல்லூதறும- அக்சையு் பகை. 
காசத் அக்கு ஆரமைபகை, 
ஆர்சைக்கு | ககம்யணு வ, 

ல்ல்லூ லுக்கு காககமாழிய  எதறவையெல்லாம்ப்கை. 
“சொல்லாதவைகளெல்லாம- உறவு - இலைஉயிரப்பை. 

இ றா சிய்டையாளம்: 
௫ 

மகாரம்: சன்னி- டி துனம்_ஈக று! பு... உச்சிகம்ஃகும்பம்-மீனம்ச பச்மை 
இடபம-துலாம்-கடகம வெளளை, மேஷமாதனுச-சிற்கமச செம்மை, 

இராசிக்கி ரகதிறம். 

பாம்பு.சனி-மகரம்- மிதுனம். ஈன்னி-இகைகைழப்பு 
புதீன்-மீனம்-கும்யம-விருச்சிகம-இவைபச்சை 
இங்கீள்-ஞாமித-சிவள்ளி-இடபம்- துலாம்-கடகம்-இவைவெள் 

செவ்வாய- மேஷம..சீனுச- -இிநுகம- இணைசிவப்பு 

வியாழம்-பொன்னிறமென் துசொல் லப்படிக், 

ச 

இராசியாதிபதிப் பொருத்தம். 
இநுகம்- சூரியனுக்கு , ணு பி ரகஹ்ப கு, 

இடபம-சக்்இமனுக்கு ுலாம்-௪கஒனுக்கு, 
மேஷம் -அஙகார கனுக்கு குமபம-சனிககு. 

கனனி-பு தளுக்கு நூலத்திர்கேோ ணா மெளப்பமிம. . 

| திர உம் ர வது. 

சூரியன், அர்த் -செல்லாய். -புசன-குரு. சுக்கிரன் சணி- இராகு-கேது 
வ,௯-ம்நவரகங்களாம. 

இரகாத் தருத் துவம் 

சூரியனுக்குப்சுகை ர | ச&8ஃன்-சனீ-இராகு-சே ௮. 

சஇிரனுககுப்பகை .... “இராகு-கே.து, 
செவவரயக்குப்பகை பதன் - இராகு-கே.து. 
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குணமா 

பஞ்சபட்ச'சொஸ் இராம் ன ரோ 

1] தீனுகீ்குப்பகை | . சனி, 

குருவுககுபபகை 
சுக்கரன் -பதன் , 

சுக்கனுக்குப்பகை: சூரியன்-சக்திரன். 
சனி-இராகு-கே து£ளுக்குப்ப்கை-சூரியன் - சந் தரன் செவ 

| வாய-௪த்துருத்துவமெனப்பமம. ப 

இர கமித்துரு வம. 

சூசியனுக்குறவு செவ்வாய்-௪% இர ன்-குரூ, ' ப 
சந இரனுக குதவு | சூர்யன-புதன, 
செவ்வாயக கு.தவு சூரிய ன்-ச5 இரவ குரு, 
புக்னுக்குச வு சுகவான் “சூரியன், 
குருவுக்குகிவ சூயன் .ஈஈஇரஸண்-செவ்வாய், 

'சுக்கினுக்குறவு பு.சன்-இராகு-?க ஐ, 
௪னிக்குறவு ச்க்ரென் -புதன்,)இமாகு.₹ே.து 
இசாகு-கே துகளுக்குறவு சனி-சுககிரன், 

மிதது ஆ மெனப்படும். 

ஏர சமத்துவம், 

சூரியனுக்குச்சமம் | | புத. 

சந்தானுககுச்சமம் செவலாய்-சுக்கிரன்- குரு-சனி. 

செவ்வாய்க்குச்சமம் டட சுக்கின் -சனி. 

புத்ஜுக்குசசமம் செவ்வாய- ச ஞி-கஈ- இர "க-து அத 
குஈவுககுசசமம் ச னி-இசா கு கேது. 

சு௧௫/ இ௬௪்குச௪மம் செவ்வாய-க௬. 

சனிக்குச்சமம் ப பகுகி. 
இபாகுசக துவக்குச்சமம் புசலும்-குயுவும் 

சமத் துவமெனப்படும், 

இரக௮டையாளம். £: 

சனி-இசராகு-கருமை & புதன் பசுமை * குரு - பொன்னை 

சுக்இரன் _சக்தஇிரன்-வெண்மை .செவ்வாய்- சூரியன், சேது 

'செம்மைநிதமெனப்படும. . ரி 

'இாரகவவினம, 

புதனுக்குவலிமை ட .... செவ்வாய- 

'செவ்வாய்க்குவ்லிசும 
ன டு சனி. 

௫னிக்குவலிமமை ன - சூர, 

.சருவுக்கு வலிமை ன ன் சுக்கிரன் . 

சக்த வுளலலிமை ப ச௩தியன், 

% 
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பஞ்சபட்சசாஸீ தாம் 

சஈஇானுக்குவலிமை 
சூரியன் , 

சூரியலுக்குவலிமை இராகுகேது எனப்படும் 

ஈட்டமூட்டி சிந்தனையிலிரும்தெடுத்தெழு இயலை, 

இ ந த்திரவேை தீப்பொருத்தம் 

ப்ரணிச்கு-கேட்டை யும்,கார்ததகைக்கு- அனுஷூமும், உரோகணிக்கு-வி 
சாகரம், மிருகசீரிடத இற்கு-சுவா இயும, சருலாதஇறா ககு-அவிட்ட மூம் 

புநர்பூசத திற்கு ் திருலோணமும், பூதி இிற்கு-உத திராடமூம், ஆயிலிய 
தறகு-பூராட ரூம், உதிதிரக்இற்கு-௨கஇரட்டாதியும், ௮/தீசச் இற்கு - 

பூர்ட்டா தயு2, சித தை க்கு - சதயரும், இரோவதககு- பூரமூம், வேதை 

யாகையால் இலைகீங்கலாக மற்றையாகூஷத இரங்களுக்குஉறவாமென 4 
கொள்கவென்பதாம், இ 

ன ட பயோனிப்பகை, 
சு ட க ் ௪ த ஆ டி ௬ யானைககுப்பகை-இங்கம பாமபுககுபப்கை-காரஙகு. 

பசுவுக்குப்பகை-புலி எலிக்சூப்பகை-பூனை) 
சூ.திரைக்குப்பகை-எருமை மானுக்குப்பகை.ஈாய் 

- ஆட்டிக்குப்பகை-நாய் மற்றவையெல்லாமு.றவெனப்படும், 
ட் சு ம் க * ஆண ?பண்விருட்சம் 

லை முளளாவையெல்லாம்ஆண் வீருக்ஷ£-பாலுள்ளவையெல்லாம் 
யத. டைத இக்க ] ட ன சாரா வ ௯ 2 ் * பெண்விருக்ஷம். அல் சு அத்தி மாகனை-பகிம்-பலா-மா - இலுப்பை 

சண்பகம்-எருக்கு-வஞ்சி-நாகல் - இப்பன்னிரணடும் . பால்பொருக்இய 
௧௫ வாகையால் பெண்ணெனச்சொல்லப்படும மறறவைகள், வைரம்பொ 

ருக்தியவிரு க்ஷங்கள ஆணெனச்சொல்லப்படும் 

- இரரசிவூயம் 

ோஷத்துக்கு ன ரு சங்கம்வசயம் 
இட்பத்துக்கு ் .... இலாழும்-கடகழும்வகியம் 
மிதுன ததககு .் கன்னிகளயம் 
கடகத துக்கு ன ரோ தனுசம்- விருச்சகமுமவசயம் 
சுங்கத் துக்கு துலாம்வசயம் 
கன்னிக்கு, மிதூன மும்-மீன மும்லசியம் 

ப ஆல் சிக்கு ப மகசம்வ௪யம் 

விருச்சிக,௧ துக்கு கடகமும்-கன்னியும்வசியம் ் 
சீனுசுக்கு மீனமவசியம் 

மகரச்துக்கு மேஷமும்-கும்பமும்வசயம் 
சூமியகிதுகளு மேஷலசியம் 
மீன த.துக்கு ட் , ம கரம்வசியம 

சொல்லாதவையெல்லாம்பனகையெனப்படும், 
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ப 

௫௬. பஞ்சபட்சொளஸி ர ம 

இராடத்திக்கு 
மேஷம்-இடமம்-இழக்கு ' மின்னமதென்டுழக்கு 
கடகம்-ங்கம்-தெற்கு கன னி-சென்மேறசூ 

_துலச டி-விருதசிகம்-மேற்கு ச்னு வை மேறகு 

மகமம்-கும்பம-வட க்சூ கீனம்-வடகீழச்கு 

தறிக்கால். 

. மேஷம் மூத்தக £ல்-மிதுனத்தில் கடைக்காளையுண் ணும்-3. ப ட்ப 

_ ல-௩-ம்-காலையுண்ணும்-௩-ம்-கால்-௨-ம-காலையுண்ணும் - ௪.௨௮ -கால 

முத் றகாலை யுண் ஹு இப்படியேமறறவிசா சு .ரூரமுூண ஹும், 

த இராசி “அரல்கு, 

மேடம்-கடகம்...துலாம்-மகாம்-இவைசரராசிகள்-௪௧-வ து இராகு 

கோககும்-இடபம-வி. ச்சிகம்-குமபம.சிங்கம்- இனவஸ் இராசிகள் 

௯-வ.து-இராசிகளைகோக்கும-தலுச-பிறுனம்-கல் னி-மீனம்-இலைஉப 

யவிராகிகள்-௪-ன து-இராசிகளைகோககும் ழ் 

மே; _ம்- நுதற்கால்-குழுபம்- ௪- ம- காலை கால்கோக்கு நோக்கும்- 

2.-ம்-சால்-௩-ம்-காலை- ஒ- நேபக்குகேராசகும-௩-ம்-கால்-௨ -ம்-காலை-ஒஞெ 

கோக்கு நோக்கும்-௪-ம கால் முதிற்காலை மூழுகோக்கு கோக்கும், டப் 

படியே இராசிகெசளல்லா 261 க்குமேன் றறிவ து. 

௪ “ரு ட * 

கீவிப்புக்கொள்ளும்படி. . 

*.றுகால் யாதொருவிரா சயுஇப்பது- ௨-௩ ழிகை ஸு தள னைத்தானே ப 

தவிக்கும், இரண்டாமிசாசிமற்ற இரண்டமைகா ழிகையும் கவிக்கும இப் 

படி-௧௨-இராசிகளும் - ௩௰- ஈ ழிகையும இடமேம்வந்து கீவிக்கும-என 

ப்பகும ன ரர 
வீனவிகின்ற விராசி அரூடமென் டி.து -அப்பொழமுது உதிக்கின த் 

விராசியை யுகயமென் தறிக,பாமபம-வெள்ளியும்- வியா ழமு.ம் ட் உச்சிக் 

கோளென் றறிக,புதனும்- இக்களும -இலைநிலைக்கோன - ஆ இத்சனும்- 

செ.வவாயும்-௪னியும - இலைபூ.ககோ னளெனப்பம இல றருல்உச்சதி 

தாற்கேட்டது இடைகிலததிலேகேட்டது- பூமியித்கேட்டதென றும் ம்8 

றுள்ளவைகளும் இவ்வகையாலறிக, 

| இரிதரகங்கள்: 

சநதிரன் “செவ்லாய்- இமாகு-கே து சாக்இரசங்கள் 

சூரீயன் - சகரன் ஸ்தாரகிசஙகள 

புசன்-குரு.சனி உடயக சரககள், 

கரகதேோரக்கு. 
் , ் ல (௧ ் ப் வ் ் ் ஏ ௪ உ ௬ 'இிரகங்களெலாம் காமிருக்கு மீடத துக்கு - எ -ம்- இடச்சைப்பார்க் 

கும் விஜேமரக-ச ணி-௩-மஃகெ வவாய-௪4- த. குர-இ கு. இராகுகே.ஐ | 

2-௩ 35 இட்திதைப்பாசக்கும்ட் “ம் - இடம்- ம்: மச இடம் கால். 

19/44/2620 இர 5௩915 1சிப்/2 15௦ படர 



டட. இ ப... சூட்ட. டு பஞுபட்சிசாஸ் தரம் ரர் 

ட ப்ர்ர்ஸ் வி. ௮-ம்-இடம் அனையார்வை-இ ௯ம் 'இடம்.முக்கால்பார்வை 

எ-ம்-இடமும் சாமிருக்குமிடமும் முழுப்பானவை தாக்கும், அன்மியு 

ம்சூரி.பன்-இராகு-கே.து செவ்வாய் ௪னி*இவைகுரூரக்கிரகந்கள்- குழு. 
சக இரன்-சுகஇரன்-புதன்-இவைசபக்கிரகற்கள்-௮மர பக்ஷத்துச் சற் இம 

னும *னிசம்பததகுருவும் பாபக்கிரகங்களெனப்ப்டும் 

 ஜுதஇ )ராசிக்கெகம் 

. மீனம். விருச்சிகம-கடகம் வியாழம் இங்கள் இனை பிராமணசரஇ 
சிங்கம்-மேஷ்ம் தனுச-செவ்லாய்-ஞூ ஞபிறு-இலஙை...சத்இரிசர் இ, 

மிதுனம்- துலாம்-கும்பம-புதன் - இவை..;... ....வைியசா இ. 
இடபம்- கன்னிஃமகாம்- வெள ளி- இவை... 4 ஃ.வருற்துரசரஇ 

சனி பஞ்சமன் இராகுகே து]புலையச! இயெனப்படும், 

இரகத் இற்கு அட்சரம் 

- இழக்கு- ஞர்யிறு)தென்டெக்கு-செவ்வாய், தெற்கு- வியாழம் தென் 

மேற்கு - பிசுன், மேற்கு-வேள்ளி, வடமேற்கு - சி) வடக்கு சந 

இரன் வட&€ழக்கு-இராகு-கேஐ, இவாகள் இ.்.தத்இக்கில் அவரவர்கள் 

வாரன்களில்-௪ ஒ-காழிகை- உஇத்திருப். பார்க ளெனப்படும். யோனியும்- 

பதாகையும்-௩௫-கா ழிகைபெறும்- தெய்வம்-க௧ ௫ 2 சாழிகைபெநும் 

அன்றி.பும் ௮௯த்ரங்களாவன-:அ- ௮- "ழக்கு, இ-ஈ.தென்ட முக்க ௨-௦ 

தெற்கு, இ- ௮- ௭-ஏ-தென் மேற்கு, ௮-இ-ஐ-மேம்கு, ௨-௮-ஓ-ஓ- வடமே 

ற்கு, ௮-௨- ஓள-வடக்கு, ௦- 5 .ஃ-வடஇழக்கு, இப்படி.நின் நு-௨ஐ-5ர. 

மிகைபெநும், கிரகங்களுக்கு அக்ஷரகாவன-5-௩-செவ்லாய், ச-ஞ-வெள் 

ளி,ட-ண்-புதன்  ௧-௩-வியாழம்,ப-பஃசனி,ய-ர - சூரியன்;ல-வஃசந்திரன் 
பூ- ளடஇராகு,2- -ன-கேழது. இவவக்ஷர்ங்கள் கோட்களுக்கென்றும் இவர்க 

டள நின் ஐஇககுகளுக்கென் றறிவது இவ்வகஷாங்களாற் கேட்ட உருக்கள் 

பெறும் காரியக்கொள்ள்ப்போவார் மற் நுள்ளவையும் பெறுவார், 

கிரகநட்சத்துரம் 

சூரியன் சந் தீரன்-செவ்லாய்-இராகு-குரு-சனி-புதன் ல கேது-சு௧௫- 

ள்ஒவ்வொருவருக்ரு ஒவ்வொரு ₹க௯ஷத் இரமாகும்மற்றல உசளுக்கு மீவ்வ 

எடவேபார்த.தக்கொள்ளவும், 

2 
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ட ததர உடு . ர 
௫.௮! ் பஞ்சபட்சிசாளிதீரம் 

முதிற்கக்கத்து [ஈடுவிற்பக்கத்து [பிற்டீக்கத்து 
மாதம், க்கு நாழிகை | க்கு நாழிகை | க்குகாழிகை 

“5 னை- ஆவ ன ணி, க இ ப் 

'வைகாச-புாட்டாசி] 0 இ ் 
ஆனி- ஐப்பசி , ட க பக்த. ன 
கார்திகை, -. த * ன் 
மார்கழி, ட் ஓ ்் 
த, : கி ரு 
பரச, இன இன்ன ற 
௮9 -॥ ங்குனி, டை 5 

விருத்தம், 
தையிருபத்தெட்டனா மேற் றனுசு கும்பம், தான்கால்மின் விருச் 

சிகமேமுக் காலாகும், மை துலையுமிருமுக்கால் ரிஷடந்கன் ஸி; வருமிர 

ண்டோடொருகாலு மிதுன ங்கம்) எய்யுமிண்டே முக்கால் கடச 

ன்்முாம், இயம்பின துபகலகசு கடிகையாகும், ஐ.பமீலையரு பதிலே செ 

ல்லுபோக, அன்திரவுக்குள்ளதைர் யறிஈதுகொளளே, (௯) 

இப்படியாக அவச்சாயையென் னும் பாதச்சாயை யெல்லாம்” மும 

கூட டல்கழித்தல் அமாடி.பெறும் 

(நேரிசைவெண்பா) 

ஒன் தணாயொன் றேசாலொன் நுமுக்சாலராயாங் 

நின்ற துகையை நகிலைகிறுத்தி-நன்றாக ன க 
வட்டமொக்கவேகூட்டி அன்னை க்குள்ளேபிருந்து.. 
தொட்டவிரனாழிகையாயச் சொல். (௰) 

சுட்டுவிரள் மடக்கச் சூரியனைச், சன்வலமாய். 
எட. ட மம்விரலை. பீரட்டி.௪.த- மூட்ட ப 

அடியளா துப ரர்ப்பதன் மூன் னா [ரய்ந்துசொல்லும் 

குடி.யதிர்தெக்காளுவ கூறு, (௧௧) 

ஷ்ஷ் 

..... இன்பதாவது௮திகாரமுத்திற்று; 
எட்டாவ துசெய்யுள்தொகை- £௱௨உ௨உச்.. ட ன ரர 

ஒன்பதாததுசெய்யுளதொகை -௰௧ “டே ர்ப்பள்தொலை ரர 
எட்டாவசக்கரத்தெரகை ர்க் 

ட் , 
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ன ரோ. ஒ: கன் ஓ 

பத்தாம ௮ 
1 

மச்சமுனி யெண்ணாற்றிலிருக தெடு 5தெ மு திய்வை 

அஷ்டகருமவிதி 

இதுபூர்வபக்ஷத் துக்கு கிறப்பக்ஷி 
செம்மைபொன்னிறங்கறுப்புச் சி நுகறுப்புபனே வெள்ளை 
மெயம்மயிலாநைத்காகம 'கோழிவல்லூ றுமைகதே, (௧) 

இது ௮மரப்பட்சத்துக்கு நிறப்பகூறி 

வெள்ஷிபொன் சிவப்புபச்சை மேவிபகறுப்போடைம து 
உனளதேவல்லூறாக்தை கொழடிகோழிமயிலுமைந்தே, (ல 

செய்வினைப்பொருத்தம் 

ஓதலேசழ்த் இசைக்குவெள்ளியாகு முத்தாமுபல் _ மியுங்கூடஈன்று 
நீடவேயககினிக்குமந் தவார மிரோலஇயுபஷ் _மியுமெத்தகன் நு 
சூட'2வமறலிக்குமா இவாரந துவாதசீயு: பூர டாமெத்தகன்று 

வாடவேகிரு தமஇசத் ஹாகூட மகமாயிலியுப.பூரணையுகன் றதாமே (௩) 

இதுவமது 

ஆனுமேத்றிசைக்குமங்கலவாரம் அமாப௯டி த்தட்ட மியும்விசாகஈன் நு 
போனாலும்வாயுவுக்குப்புக் இகூடும் புகர்பூசமாயிலியம் பஞ்சமியுகன் று 
மேனாஞூமட்ட இசைவியாம.ஞ்சோஇ விளங்கியச தாத்த ிமத்தன சபத 
கோனாமுமீசனி ல ௮௮ ளிகூட கூடி. யேமுப்பூ 'தோலஷுசன் ற, ப (௪) 

(0 சய்கருமனிலை 

கோஷங்கள் சழ்த இசைக்கு மாணாகும் 

சொன்ன படியக்கினிக்கி மாணமாகும 

ப்ாாசங்கடென் றிசைக்கு முகாரமாகும் 

பகர்கிருதிசனிலுண்டி. பண்பதாகும் 
தேசஙகள்மேதறிசைக்கு ந௩டையதாகும 

- செயமானவாயுவுக்குக தூக்கமாகும 

நாசங்களவடக்காகு மீஈனுக்ரு ' | 

. நன்றாகும்பொதுபகியைஈ துமாமே, (டு) 

... திக்குப்ட்ச்சி 

ஐஞ்சாயங்கீமசிவப் பெரிககுககூடத 

வ ஈதகனார் சறுப்பாகு மிரு திகூடத் 

அுஞசாரமற பசை ய அ மேதசேப்ச் ஐஞ் 

சொன் னகறுபப் துவாயவு மலைக்காகும் 

ஸி ரி 
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மஞ்சாரும்பொன் மயமே.வட க்குக்சப்பால் 
வளர் வெள்ளிமலையி என் , அஹாயதாகும் 

பஞ்ச மமாம்வண்ணம்த்தப் படியேபோட்டுப் 
பாரமெலும்பூசைபண்ணி பக்ஷிபாரோ. 

பக்ஷிப்2 பாருத்தம் 

வல் லூருக்கும்-ஆஈதைக்கும், 

ப்ட்சியிலேரதல்பட்சி யானானன் நு. 

பண்ணுறக்பேடந்தாலுக் தஞ்ஜெலும் 
. உசசியேபாகியே யுண்டிட்டாலும 

உசசமடாபட்சிமிச்சம் வல லூறாகும் 
தச்சயிலேயார்ை கயென்றா. லாகாதப்பா 

கனமான ஒணரச னுஞைனைன்ே 

கொச்சிமிலேகடையுறக்கஞ் சாவென்றாலே 
கூடாதேயாந்தைவலு வில்லைத்தானே. 

கரகத்துக்கும் கோழிக்கும் 

லலுவாகுங்காகமங்கே யுதித்த்தானால் 
வல்லூறுபோதா_து காகமிசசம் 

வ லுவாகமாணமுட னரசனாலு 
மாடமிசைஈடந்தாலு முறஙகினாலும் 

வலுவாகவுண்டாலே யதஇகலாப 
மஇுகோழிவிதியாக வுதிப்பதாலே 

வஒலுவாகுமற்றவெல்லா மிரண்டாம்பக்ஷம் 
வாரணத்தையாந்தையைப்போல் வைத் தப்போடே; 

மயிலுக்கு 

ஜு) வததமயில்செத்தாலு”முறங்கனொலு ன ஏ: 

மண்ணாண்டுடந்துணினு மஞசாதப்பா 
செத்தமயில்டெர்தாலு மாவமஞ்சுஞ் 

செகந்தனிஃலவி.துமிச்சஞ் செப்பக்சேளேு 

அத்தம துகைகூடு மாசர்தோற்பா , 

ரணிபொலாமிகுகலமா மலையும்ஞானம் 

ம.தறவெல்லாம்போதாத மயிலுக்கப்பா 

மகததானபறவைசெயயும் வதையைக்கேளே, 

பாவப்ட்சம் 

வாசம் பக்ஷி செய்சைகூலிகைக் குறிப்பு 

வகையென்னவளர்பிறைக்குச செவ்வரய்பானு 

வல்லூறின திகாரம் புசனுகதிங்கள் 
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பஞ்சப ட்சிச ரீ ஸிதாம் ். “க 

அகையாகுமாநதை யதிகாரமாகும் 

சொல்லும்வியாமத்தி ல இகாரம்காகம் 
ட ர ட் 

நகைசயெனன வெளளிக்குக கோழியாகும் 

நல்லசனிய இகார$௮ யிலுக்கு டு 

பகையென்னப்ப சசிலையைப்பகருவேோரம்யாம் ட் 

பட்சி2யல்லாமூண்ணாது பிமிஙகட்டாலே. (௧9) 

பிடிங்குவ து தன மதுவே மூலிகேளு 

பேசாசேயரைககஷா முசலாம்பட்சி. 

ஓமிக்குவதாறசி நுகீனா யீரண்டாம்பட் சி 

யராததிடடோஹூக்கரை சாணை வோகாகம் 

நடுங்குவதுதகரையின் வேர் கொழிக்காகும 

௩ஙகிலிவேவர்மயிலு கர நாஞாசேரப் 

பிடுங்இவிட்டுச்சாமதஇற் போட்டுப்போனுல் 

புண்ணீயனேமாராணமாகச்க ரமகதானே. (௧௧ 

கரமமென்னவணரசு நமசகுகன் நு 

கரரியங்கைகூமிமடா பலக்குமூலம் 

லருமளவுமபொ௫ியாதுகமககுண்டா ன் 

வழக்குவெல்லும்படைபோனால் வரலாம்வெற்றி 

,இிருதரருமபொரு இனப், ரர ரரசரே ஹ்ர், ற்பார் 

நிதிசேரும்பிணி தீரு சேமழுற்றும் 

தகுமம துதலைக்கிட்டு முலத்சாலே 
தனிகுலமபொதுபட்சி உரைவித்தே. (௧௨) 

வித்தான வெதீரிகளை வெல்லவேண் டில் 
வேறானோன் பேர்மரண. நடையுறககம் 

இத்தான வேளையிலே யதன்பேர்சொல்லி - 
யிசைத்திட்ட மூலத்சைச்.சாபநீக்இக 

கொத்கோடேபிடுக்கவிட்மிக் கடககப்போடு 
கொடுஞ்சுடலைதனிற்புதைதறு குறியைக கூத 

அத்தோடேபீணிகொண்சி கட்.ப்பான்மூஙகை 

யதைவிட்டேயுறககனெவேர் புதைகக்ககேளே, (௨௩) 

கேளப்பாவுறககினவேர் பு தக்கும்மோ_து 

கெட்டக்டாவிருவிழியுக குட "சீ சப்பா 

மீளப்பாமாற்றுரையு யி ர சிஸ் 

விண் ணுளவுமண் ணுளவு மாது ஐமில்லை 
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_ன்ட பஞ்சபட்சொஸ்தரம் 

அளப்பாமாரண மூலத்தைகத்தாக்க 

வவளுயிரையதுசாக்க மாட்டாதோப்ர் : : 

கோளப்பாவறனு லுக் தடுக்கப்போமேர 

குறைவில்பட்௪க்குறியதனைக் கூறுவேனே. . (௧௪ 

ஆமரபட்சம் குறிட்பு 

கூறியதோரமரப்ட்சக குறியைக்கேளு 

கொடியண்ணும்புக தயிலே வியாழமாநதை 

மீறியதோர்வெள்ளிமிலே வல்லூறுணணும் 

வெறுக்கோழிஞாமிறுடன் மசீவ்வாயுண் ணும் 

மாறியதோர்சனியுடனே சோமலாரம் 

மமிலுண்ணுமச்சமுனி வா க்கியததைத் 

சேறிபதோர்முன் பாகஞ் செயயக?களு 

சசப்புவோமபச்சிலையைச் தோர் துகொள்ளே, ் . (கட) 

கோள்ளவேதைவேளை மயிலுக்காகும் . 
கோழிக்குத்தான் குப்பை மேனியாகும் 

விள்ளுகாய்க்கடுகெருக்கு வலலூறுக்காம் 
வெருளாந்கைகானாபேபது மவுரிக்காகம் 

அள்ளிடிலெள் மான்போலே காரியங்கள். 
சூகூஉமாயசெய் தகொண்டு தொ ழிலைப்பாகு 

களளமேயிலலையடா ரூனி நா ன்னிற். 
கண்பொர்பஞ்சபட்சி முழையைக்சானே. (0௯) ப 

முறையோடேசாத்கோண ஞ்ட்கிம்போது 

முடியடாசிகாரத்தை தீலை£மாக 

அறையடரவிழறைகோண மடுிக்கும்போதே 
யதனுடனேககாரத்தை நாட்டிப்பாரு 

உழையோடேழுன் சொன்ன வகையையோத 
வுளளபடி பின் சொன்ன வடணம்பாரு 

- தறையோடேவெளியீட்டுக சொல்லக்கேளு 
சுகமதவெ சசிமசிமென் நுரைக்சலா மே. (௧௪) 
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பஞ்சபட்சோாஸ்தாடம் ௬௩. 

் அ டகீரம ப்பலகை 

ஈசாயைம, இந்தின் அக இன! 

வெள்ளை சுபைபு ன ரு சிவப்பு - 
வெள்ளி ுகிரவசரம் சனி 

பூராடம் உததரகவஷ்கஇரம் இ?ோவதி 
பதே ஷம் அஷிட்டமிதீதி ப ௮. மி 

கண் மை மாணா மாரணம் 

கு டட 5. ப 

குபேரன் இயமன் 
பொன்மை ல் ஒ | கறுப்பு 
வியாழம் ஷு ட ஆ இவாரம் 

சோத _] (௫ பேசம் 

௪.தர்த்தசி ் 1 துவாதச 
நாசம் அரசு 

'€மறகு 

காயு. வருணன். கிருதி 
121 ட, மங்கலவாரம தி ற்கு க 

| 1 தாம் சாகம் எத்தா-மகம் 

லிய. உர பக்ஷர்தட்டமி, டண 
பசி டவ நக்கா பூரணை டட, க்டை, க தூக்கம் , உேணாழு. 

சோ திரிகூஷ-௩௭௱ -லிருந்தெடுதசெழுதிய த. 
- ஆஇயாய்கின் றப்ரா பாச்டைப்போற்றி 

அகண்டமறத்செக்ஷணு மூர்கதிபாதம் போற்றி 
சோதியாம்பதினெட்டுச் சிகதாபாதம் 

தொழுதேததியமூர்தப்க்ரி யைந்தைச்சொல்ல 
வாதியாம்வமித்இயனா மாநதரீகன் 

... மகத்கானசோதிரிஷி மறையிலேற்ஜோம் 
காரீலகேட்கவட்ட க௫ுமமாடும் 

கணபதியின் பதம்போற்றிக் கருகதைச்சொல்வேன். (௧௮) 
சொல்லு வேனிர் நாலை முந் நூறறுள்ளே 

... சொல்லாதசததெல்லாஞ் சொல்லிவிட்டேன்... : 
வெல்லூவாயசித்தெட் டிக் காதிசொன் னேன் 

. மேலான தரம்பட்சி நிலையைக்கேளே 
அல்லுவாமுதிலெழுத்தோ வீரந்சைப்பா 

அதுவரையிலஞ்செழுமச் ததின் மேத்கேளு 
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ஆசு 1... பஞ்சபட்சிசாஸ் த ர் ம் . 

வீளஞுவாய்ப்கனெட்டா மெழுத்துக்கெல்லாம் ் 
வ்்நிஞ்சாபநீககடவும விள்ளுக்தானே. (௪௯) 

தானென் பராபட்சியெல்லா மறிவோமென் பார. சி 
சசதியமாயட்டசக தஞ் சாரந்கோமேன் பார் 

ஊ னன் ஐதாயபட்ச௪ யுண்மையெல்லாம 
ஒ2ாமுததிற்கண்டறிக்தோ முறுதியென்பாச் 

வன ௮ றதகதுவகதீ லாய்க'”காமென மார் 
வழி தசியாகூேவி சண்டாளர்தாம் 

கோயென்றவாசானைக் குண்மாய்போற்றிக் 

த உ.துகினட்டாற்பலியாது குரிகொள்ளிரே, (௨ ட்டி 

பக்ஷிசர்பத்தைநீக்கெ வர் 

(நேரிசைவெண் பா.) 

கேத தீதுதித்து முளைத்தசொருமகண்டம் 
சாலத்மைக்கண்ட தறீயிரோ-ஆலச தை 

உண்டான நிய வுலராமதீரிறை து 

கண்டாரிருணீககுமி காண (௪.௧) 

உல்லூற் குமாந்தைச்கும்“வாயசச் துக்கும்ப் ழியே , ட 
செ ல்லாதகோழிக்குக;தோகை க்குஸ்- தோ ஸ்லாப் இ 
பேடையெமுத்தேசாபம் பேர்ச்துவ்டிரூலியயச்கும் 
வாடையெழுத்தன்:27:வகை. (௪௨) 

காகத்தெழுததாற கடி தாந்சையைக்கட்டி, 
வாகூத்றகோழி வ/நிமறித துப்-பாஞ்ற.ம | | 

உல்லூறைத் தொட்டு வ நமயிலைப்பூசப்பார் . 

(௪ ல்லோருமீடே அு வார், (௨௩) 

உல் க்வாழ்த்து ஸ்ர ன க 

சண்டாரேமாந்செ ல்லாகரக। சினிம் எைக்செழுச்தும் 
கெண்டாமலாயாள் விளககுமு்சீர்- பண்டாகப் 
பூசலத தீனாயுளையும போத கத தன் மாமறையும் | உ 
மாதவத்தோரிவாய்வழியே வ௩.து., (௨௯ 

பத்தாம கார்யூற்றிற்று 
 உஞ்சடகூிசாஸ்தா மு.றறுப்பெற்த த5 

ப 'அசேம்யள.சொகை-£ ௩௩ | ப ஒள பசாகத ம த் ் ர ரது டக து கி 
பத; ரவதுசெய்யுள் தோகை. ௨௪ ஆ செய்யுள்தொசை - ஈடுள்: 

ர் (டத! ழத.கை ௫ இப் ஒன் | தா துச்க்காதீ ஸ் ௮) ட ட்ட கூட க 

பத்தாக துசக்காச்சொலக கட் “ஆகா தகதாகை “5:0௬ 

அகஸ்த்தயமாமுனிவர் இருடி 
களேசாணம் ட ர 
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மழட வகைமை வப பவட புயலாக 
ப்பட்ட எண்ண கண்வ கா 

கருகேதுனை? 

ஞானசா நூலசாஸதரம், 
 - அதக ஆமைக்கு வணி அணைகளை வைகைக் 

இ ௦௦ ௧/1] 

சங்கரனார் திருவுளமகழ்ந்து 
உய வஞக்குஅருரிச் 9802௮ 

- அவ) மே வட்ட 

ப காப்பு, 

(6 சரிசை வெண்பா.) 

வாழ்தி துலாருள்ளம் வ ருவிப்பாகெஞ்ச மூன் பிற 
சூழ்க துவாமேனமேத் றுதிசெய்வா£- தாழ்த்து 
பர தாலைரூ.றறுமறப் (77 லித்தருள கூட்டுஞ் 

சர நூலையே தமுன் னோன் ரள. 

நாம்கள் அ.தி. 
உம௰மா அக்£சனுமைத்த சர_நாலில் 
அமையா ப்பொரு ளூ பமைய-மெமையாஞாம் 
பவிமடஈ தைபமடஈதை போ தமெயஞ்ஞானச் 

க விமடகதை யீக்கலைக்கோர் காப்பு. 

அவையடக்கம், 
செய்யமன ் துணிந்த சிர்முன் னோர்சொற்சர நா 
லையமறகோதவருள் புரி பற் - கையசோன் றன் 
முன் னிறபாசொன் று மொழிந்தேன் போதிகத்நுணர்ர்தோர் 
மன்னிப்பார் சான்றுமனு. 

இதர்சறபயன் 
(ஆசிரிய விருத்தம்.) 

ச இரப்னிலக்கணமுங்கோளுகாளூச் 
தயற்கெயபக்கங்காணமியோகம்வாரம் 

வ துசொல்லுஞ்சோதீட ச்சையறியாதார்சண் 
மனகினைவாயறியும்வகசையுளகோவென்ன 

விர்தவுடலுயீர்திலைையயறியாதாருக் ப 
பொமறியவியம்பும்வகையாதோவென்னிர் 

ல.பக்தொடியேயாஞ்சொலுஞ்*சா நாறன் னைப். 
பரி அபோ ரென்று பரமன்சொல்லான், 

ர சாணன,௮ 
த சரம், என்பது, காற்று, மனம், வன். ச்வாசம், ச்சு, 

உயிர், உயிர்ட்பு, இல: வமுதலாகச் சொஞ்லபபட்டவைதான், என்ததிக, 

2. 
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ல 

௬௭ ஞாரன௫சர நூல் 

(இ-ள்) சச*திரன்-சூரியன்-கோள்?- நாள்-பதடிம் - காணம் - யேச 
22-வாரம் - இவைமுசலாகச் செல்லப்பட்ட சேோதிட் விலக்சகணத்தை 
*தியாதவர்கள், . ,ததிதமன றினைவினாலே யறிந்துகொள்ளு மார்க்கம் ௨ 
ள்ள, உண்டாயின் ௮ருளிச்சேய்யவேண்டுமென் து. உமையவள் கே 

ட்ச,் சங்கரளுர் (சொல்லுகிருா) அழகிய வளையல்கள் பூண்ட கைகளை 

யுடைய பண்ணே,யாஞ்சொல்லுஞ்சா நூலாகியவீந்தச் சாஸ்இீரத்சை 
பரிவுடன் பார்ப்பாயாக, (பார்க்கில். ஈன் தணர்வையென்று) சொல்லு 

கிமுர், ௪-2). டட (௪) 

சொல்லாருசெ்சயீற்றின் வருணமான சூத இரஞார் துக்க 

னுமபா*ாமக்கன்னி, னல்லாரு மூக்கணாங்கயிறு கோத்து ஈலந்தீம்கா 

யவரு இன் றஈஞ்சுட்கொண்டு), பொல்லாதகாலப் பாம்புண்டுமிழ் ' 
நற பூசலத் இற் பிறர்திதச்து போவரோலு; பெல்லாருமீயாஞ்சொ 

ல்லுஞ்சசதூறன்னை மிகழாதார்சரர் நூங்கரிகழ்வோர்சாமே, 

(இ-ள்) சொல்லப்பட்ட காற்புரிகூடிய நீண்ட கயீநதறைப்போல் 

பாரம்பசையாய் வித்தியா கெவராநின்ற பிரம-ஆ2 இரிய - வைசிய - _சூதி 
இரரரஇவழருணா௫சிப டீமபெற்்ற- இஃதமானிடதேசத்தீ 5ல் இச்சமயம் ஈ: சிகை 
யின் உழிடாய்கின்று ௪ரு.தககு தரு மூக்ஈணாக். கயிறியுந் அதட்டுவிப் 
பதுபோல் ஈன்மை தீரையென்னு ஈஞ்சினை ட டிவிக்காம் - அப்படி 
ப்பட்டாஞ்சீனை பூட்டக்கொண்டு. கொடிய ௧ உ 'லனென்் ஷம் பாம்பா 
௪௭ து உண்ணவு முமிழ்வு௩ தாழுட்பட்டு இரு வினைக் இலச்க்தலராய்ப் 
பிறது மிதந்து போவார்கள் ஆயினும் நான 'சொல்லிலறஞ் ச நாலை 

யிகழாமல் ஞுரூமுகாக் இரத்தில் அறிந் ஐ; அனுடவித த: அக்றிபி னி: 

தபவாகள் யாவசோனுமொருங்கே சேவராலவாரகள், ப்படி ய்றியமாட்டா 
தவர்கள் ஊமைகளுக்கு சுச்சரியாவார்கள் ஏ-.0) (5) 

சரம்பரர்கக அ ௪௮ ௨ 5) திக அகன்றார் 

மூங்கிற்பாய்1மீடி.கல் லு நேரக்மண்டுக்க குறிபலகை ரன் மையீலை 
முடைநதபுல்லு, மீங்கிவீடெகர்ச்்இதமைமனககிக்க கிகரில்கலைத் 

தோல்ஞ 'னகிறைபுகிக்கொ,லோங்கியசெல்வம வி மமுன் கு குகைப்பு 
லொளிர் தூசுன் மையுயர் படர்கானென்று, தூங்யேதாக்கம்போ 
க்குமன்மையாகத் துலகயேவாதன தீதிருகறு கோகைசொல்வாம், 

(இ-ள்) மூங்கிற்றிக்கு ஆதனம் வறுமை, கல் வியாஇ, மண் ஆ 
தீனமில்லாமல் வெதறுமணலில் (உளுக்கார்ஈ் துகொண்டால்) துக்கம், ௨ 
டைக்த அல்லது ௮ நுபட்ட பலகை (மண) கன்மையில்லை, கோமை 
ப்பாயல்கள மத்விய பு.உயாயல்கள. கர்த்திநாசம், பச்சிலை கழை மனக 

டுக்கம், மான் 2ல் ஞூனம், புலி.த்ே அதீரல் செல்வமா, காப்பரசனம் மேச 
17 ொள்ளைவஸ்த்துபம் இமையில்லை, சிச்ராசனம் அல்லதுஇரத்தக. 
கமபள:் சன்ன ர் இ வாளில் ஏன்மையாசவிளக்கும்படிய!ன ஆத 

ப10்260 இ ௩௦9 1/ பர்வ ௩௨5௨0 பரு 



சார்ஸ் இர ம் ........௮ ஏன 

னச்இிலிரும்து (சசம்ப!ர்க்ககேண்டும்) மற்றுஞ்சொல் லுகிேேன் கேள் 
, தத ௪ | | ௭௪ 7 _ * ் ் மயில்போலும் அழூயபேண்ணே., எ-று) (கர 

.... சரம்பார்க்கு மார்க்கங்கூறுகின் ரர். 
சொல்லியவாதன ங்கள்பலவவற் ந ணல் தித் தய்யபங்கயாகனமா 

யிர்? 2 தான்.று, ॥ லல்ல ௮த்தேசமனமாச்;௦ ஓய: ட்டியாண பந்தபீ 

ரரணையமங்கள் பண் ணீ ம சமல்லை:பிலும் இபின் £ க மாபொருச்தைப் பற 

_இி௫ய்முபதிதீராயிசநாடியீலி காந்து, ஈல்னைவாயஇன் மூச் று காடி... 

யோடு நலச்தரும்போவ்லெழுத்ைநவிப்பாரே, 

(இள) முன்கூறப்பட்ட வாசனங்கள் பலவுண்டு, அவைகளில் 

இங்சில்லாத ஒருஆகனத்திற், . பதுமாசன மென்னப்பட்ட அக்கமாவி 
ரூக.து (பார்க்கும்போது) மனதுக்கு பபிக்வும் கனை வினால் அல்லல் 

ரு) அப்படிவரும் அல்லல்களைநீ௧இ வே றுைவிலலாமல்) ஒரோமன 

மாக்கி ஒட்டியாண பக்கமென்றுசெ-ல்லூம் பீராணாயாமஞ்செய்து ௮ 
தன் மேறபார்ககில் எல்லைமில்லாக இருவருசரக்கடமாகிய உ௱॥ இபின் 

கீழிநக்கு மெழுத்தைததொடற்கு எழு த்திராயிஎர், நட.கன் இந்ததி 
தேகத்இ லுண்டானவைதெரியும் அங்காடி கநேன பத து5ட.கள் நலல 

னலாம் அப்பத் துனாடிகளுள் கூன் றுநாடிநல்லன துகள் றின் வழி 

யாய்த்தான் சரம் எளிதிற்காணலோடு. இவையரசியப் பெரிகாகிய கன் 

கினையளிக்கும்௮ுவ்வெழுத்தைப்பார் மான்போலுங் கண்களையுடையபெ 
ண்னோ. (எ-து) அன்நியுமிகன் விவரச் துக்கு மற்றும், வருவன வர்_று 

ள, ௩.இ, வது சவியைப்பார்க்க, . ப (௪7 

 நவ்வீவிழியா பிசய சலா சன்னி னள் முகலசலையுபீர் கடக்கும் 
பே! து) செவவியுடன் மீஞும்போதருபத்தோ ரர யிரகத தூறு 
ச்சசபி 8.லை1ர௬௩:ளா க, பவவியகலா ராதாரஞ்சுவாஇட்டால ப எலி 
1 கதம்விகத்தியாகளை, பவலமதயாஞ்சொல்லுஞ் சாதா 
றன்னைப்பார்ப்பவரேபசாப?தீதின் பயன் பார்ப்பாரே, 

(இ;ள)மான் 2. [லும் விழிகளையுடைய உபண்ணே,டுரநதயகமல்தீ 

இன் வழியூ சிருவிச்கொண்டு யாதெொ ருதம் குமில்லாமல் துமையுமிசொ 
ன்னப்படட இச்சாம் நார்்கையிள்ல தியாய்ப்போகூபபோது (௪: ௮ ங்கு 

லங்சள 23 பாக)மற்றை செவ்லைய ய்ச்இரம்பிவரும்போதும் (கணித 
அய்ப!ரககில்) இநபத்தோராயீரத்தறுநாறுகரம் நடக்கும், அது. ௬௰ 
நாழிகைசேர்ஈக. ஒருகாளாகும் அப்பரி செல்லாம் மூலாதாரம், சுவா 
தஸ்டானம், பணிழாகம், அஞ்சைகதம், விசுத்தி, ஆக்கினை, என்று சொ 

ல்லப்பட்ட பரகிலையின் பரிசுசான் (ஸுங்கிருந்து உண்ட பின வெங்க 
ரூத்) இசனைக்கா ஹும்லழியா 'செொனில், யாஞ்சொல்லுஞ்சா நூலை மய 
கசமறபபார்ப்பதுசான, அப்படி ப்பார்ப்பவா பரம் சவம் சிய 8 வ9 

இய கை கனு சடசட கம 
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௬.9] ் ரானசர நூல் 

விளங்குகின்ற ஒருவஸ்.துவிறா லுண்டாகும் பிரயோச்னச்தை உறி4 த 

சக்திரர் சூரியா சுழிமுனை இலக்கணமும் ம ற்றும், 

யாத்திரைபலனுங்கூறுஇன்றர். 5 
பார்க்கிடைமிடம தவே இங்காளாகும் பகலவனாம் பின்கலையேலலமதா 
குச,மேற்கவுரைசழிமுனை தானவொமங்கி யிடையானசர் இரனே யமுதி 
2மாகுஈ, தீர்க்கமுடன்பொருள் விளைக்குங் கரி. பவண்ண*ஈ இரராசியா மவ. 
னே செப்புங்காலை,வேற்றடமாசண்மடமா சேவிருப்பிகசேளாய் விரிவாக 
வினகயனைத்தும் விளக்சச்சொல்வாம். 

(இ-ள்) ஆராய்ச் தபார்தஇல் இடைகலையென் பதுவே யீட தபக்க 
* 7, ஓ ச * ச ன் த * ச் ௪ 5 ந ெல்லருஜ் ச௬னரசம ௮/அவேசந் இிரகலை வென்னப்பரடுிா, பீன் 
நட் யன பதுவே வல பககம், நாசியில் எருஞ் ச்வரசம் சூரி.பகலை ௪ பி , ் ் ் ட் ் ய்னனபபழும, பாவருககு।2. ஒக்கசொல்லுங்காலத்தில் சுழியுனையெ 
ன்பது ஈசிவாகும், அக்கினியென்னப்டடும், பின் ஐம் அதச்ச௩இர 

ச சொல்லுமிடத்தில் அமுதம், இரக்கமாக எப்பொருள்களையும் உ ணடாக்குவன் நிறங்கறுத்தவன் ராளயில் இராரசி, வேல்போலுக் கண் 
ணினையுடையபெண்ணே மற றருண்டாகய வனை தீதும், பரீஷ்கார மா 
சசசொல்ல யானைநீவிருப்பமுற்றுக் சேடப!யாக வென்றவாறு ் த ச த ் த ட் ௪ 

அரியும் அச்சுழிமுனே இரண்டு 51 கையிலும் பரபியோடும்அத்கு 
ப் பூரண மன நும்பெயர், ன ரோ (ஸ்) 

| கிதுவுமது, .. . ட 
சொல்லுங்காத்கதிவனுஞ்சசவியாபி சுசதநிறம் செண்ரைச ரர: இ 

_வாகுக, கொல்லுமெலாககருபங்கள் கொடியவன்னி கூறுக காஷீ 
ஐஞ்சிலப்பாமுபயராசி ஈல்லவிடைதெரிக் நணாதஇற் ற எக பெண 

633) ம் நலம்பயில்பின் கலைகஇ.? ரான் புரஷ்ஞாகுள், செல்லு மிருபதீன் 
காதலழிக்கப்பாலாந் திசைக்கிடமாய்ச்செலல௭ மூர்சேரக்கேளே 

(அ-ள்) குரியனுடைய குணகுறிகளைச்சொல்லுமிடத் இல், அந்தச் 
சூரியன்) உலகத் இல் வியாபகருாற்றவன் பரிசுத்தமான வெண்டை நிற ண ன ய்வ பரு ்் | % ட் ப் க ் த் ய படம ன் சாசியில் சரசாசி, சுழிமுனை யென்னும் அககசனியை 
ச் சல வன ருல ௪கலகருமங்களாயுப। கஞ்ிட பொல்லா ஐ, நிறம் 
அக்னி ச்சிவப்பு ராசி.பில் மேற்சொல்லிய விரண்சொ௫ிபுற் கூடியது 
இன்னமும் நன ரூயத் தெரிந் துபார்க்கல் இடைகலையென் நுசொல்லப்பு 
ட்டசஇரன் பெண்பால் பின்௧லையென்று செல்லப்பட்ட அக்தச்சூரி 
யன ஆண்பால் (சுழிமுனை யென்னப்பட்ட அ ச௨பயரமசி ற்கு ் ் | ் யான துன 
௦௦2ிணப்பால் அலலது அலியாகும்) அன் றியும இருபதின் காதவழிக்கு 
்டடட்டதல்லான  தேசத்துக்குப்போகும்போறு ச தீரகலை யோ 
பிபா 

ட 

அ பழப்பட்மச் சூரியகலையோடும் போது அத்தேசச இல் 
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போய்ச் சேரவேண் டிய துஇன்னருஞ்சொல்லுகறேன் கேள்,௪-று(௪) 

சந்திரணிலக்களம் அதிலும் அச்சர்திரனடக்கும்போது 

இன்னவை வசெய்யலாமென்று கூறுஇிமுர் 

கேட்டிலிடந்தூ தாடையணிபொன் பூணு இளர்க்ஞுமண மடி.மை 

கொளற்சழ்கீ! காண்டல், வாழ்க்கைபனையடுத்தல்குடி புகு தல் " 
விற்தன மன்னவளாக்காணலுண்டமைமருலல்சாந் இ, வேட்கைதெ 

ய்வப்பதிட்டை சுரம் வெறப்புத்இர்தகல் வித்தைபெறற்றனம் பு 

தைத்தன் மிகவுமீச, ஒட்கமலமலாமுகத்தரய் நரகஈதீர்த்த னன் 

மேயாமிவையெல்லாநயர் துபாரே, ் 

(இ-ள்) சந்தீரகலை இடது நாசிகையினடக்கும்பொழுது ஃ எந் 
தெந்தகாரியங்கள் செமயலாமென்டறு வினவிக்கேட்டுல் ௮ர்சஇடகலை 

மீல், ஒருவராசதாசளுப்புகல், தூதுதானே போகுசல், புதியஎஸ்தஇரற் 

தரித்தல், அபாணாகெள பூண்டுகொள்ளல், விவாகஞ்செய்துகொள்ளு 

தல் (தாலிகட்டல்) ஒருவனையடி மையாகப் பெற்றுக்கொள்ளல், கஇிஎ 
துமுத கலிய குளாம் ஏரிலெட்டுதல், வாழும்படியாண் வீகிமனா வாநு 

குதல், ஓரநவீட்டிறகுக்குடிபோகுசல், ஓ; உஸ். றலைவிற்கு சச், நாசன 
மரய் ௮ம்சரைாககாணல, சக்கு ஒரூபடி. மேற்பட்டவரானாலுஞ்சரிதா 
ள் உணமையாகியஉஸ்தகைச்சார்கள். சார இகழிக்சல். இட செய்வ 

பிர தஷ்டைசெய்சல், கரக் இர்ச்.தல், கெறுப் புசதீர்கரல், (ஒருவனை 
 ச்சமாதானஞ்செம்கல்) கல்விகேட்டுக்கொள்ளு தல், தனச! ஷியறமூக 
லிப ஆஸ் திசேர்ச் துவைத கல், இயாகங்கொடுகதன், பாலவிமாசனஞ் 
செய்தல், இவையெல்லாம கண்ணமய- கும். மற்றககாரிய் கன பாத்திப 
மெண்றறிக அன்று மலர்ந்த தாமகாப்பூ ப்போலு முகததனையுஎ டய 
பெண்ணே, எ- து இன்ன மிதித்செயலறியகவன! முல் - கழ ங் 
கவியையும்-௪ ௭-௨. கவியையும்பார்க்க (௮) 

குரியிலக்களம் அ.திதும் குரிமனடக்கும்போஅஇன்ன 
வைசெய்யலாமென்று ௯. அதின்றார் 

பார்கிடில்கலம் தபசேசம்வித்ன கசேை படை யேட௩ட்டல்பயிர்செ 
ட்முக்களவுரூ து, பேர்க்கவொணாவழக்குனைக்சல்கரிபரி/தரூர்தல் 
பிறங்கு? (7 முதிதிதெல சங்க. சர்பாடல், அர், ச்தைட கைடபஙகங காள் 

. பசாசு தீர்த்தன் மந்தாஞ்சாஇற்சன் மரு தணதுறக்கற் கோத் 
சபுனலாடல். கொல்விடகிககூர்த்தல் கொடும்பீணித்தம் பனயோ 

(இ இ-ள்) வல் துகா சிகையில் சரமோடு.௨௦ போது கைசெய்யத் 
தக்கலையென்று விசாரித் தப் பார்க்கும்போது, குருஉப்தோம்பெ 
தல், தாமொரநவருக்குபதத்சம் பண்ணல், விதசைபாராயணஞ் செய் 
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தல், வித்தை யொருவருக்கேர்தல், ். ஒரு௪்ச உணங்கல், திரியீறுபை 

பபடையைத் துரத்தல் பயிர்வினை த்தல், விபாபாரஞ்? சசய்தல். இருடல்? 

சூகமாடுதல்) 'ஒருளனாலுக்தீர்த்தற்கரிய ச? கிய எமக்குப்பேசல், இயா :* 

னை, கூசா; தேர், இவைகளி.2? ஸதி சுவாரி2பாகல், விசாங்வெரும்3 

டியான எழுதசெழுக்சல், சங்தேம்மாடல், பேசத்தொடங்கல், பை 
மயுண்ட'க்கல், ஒருகனைப்பச்சம்பண்ணல்ட கோள்சொல்லுசல்,. ப் 
சாசுஒ.ட்டுதல்-. மந் இரரிட்டை சா இக்குகல்,,. ம்ருர் துசாப்பிடு சல், போ: 

சனம்புசித்சல், நித்திராசெய்தல், ஸ்கானஞ்செய்தல், கொல்லு தற்கேது 

லாதியவீஷிங்களை நிவிர்2இ2௦ செய்தள, கொடியவியா தியைத்திர்த்தல். தம் 

பானயோக்சாதனஞ் செய்தள், இலைகளையெல்லாநி ங்குறிச் ச ஜபவிச் தப் 

பார்க்கில் நன்மையாகும் எ-று.) மற்றிச் சூரிய. சர்இிரர் இருவருக்கு 

ம் விபரம்-௪௬-ங்-கவிஎயபும்- ௪ ௮/-ங்-கவியயும் பார்க்க, (௧) 

சுழிமுனைபாண கூனியபலன் கூநுஇன்மூர்.. 

காலீரண்டுபோச்சக்காற் சமான் ராங் கருஇயதொன் ௬௪ தகா 
ணு எனிற்சாணா; 2லமிகுக்தவராடையாய் நன் மைமீல்லை இயா' 

ன வால்கருமஞ்சேரச்கூடும் 67, சாலநிறைபூரணத்துல் வபூக்குவா த 
கர்க்கமபோரங்கமன் தூ! ர்ச்ப மைக்காண்டன, மூலம ற் சூனி தீ 

தினிது 5 தில் வெல்வர்முயல்வ தெல்லாங்கயல் விழியாய் புயலலா2ம, ப 

(இ-ள்) சுழியனையா யிரண்டு ஈரமும் * ஒத்கே டகயில் என் 

னவை செய்யலாலென்றால், சமாஇயோசஞ் செயல், (௧ ருவிகரணங்த 

சோயச் சும்மாவிருக்குசல்) ரஈன்மை, கினைத்சக ரிடம் ஒன்றேனுமர 

காது அப்போது ஒரலவன் உது இப்பொருளகப்படுமா சலன் முல் த. 
, அகப்படாது, சீலம் பொருக் தய தலமுடைய யபெண்ணே! இந்தச்சுி 

முனை டச்கும்போது கன்மையே இடையாது. கெட்டகாரியகளெல் 

லாம் பலிக்கும், இதுஇங்௩னம்கிற்க (சரம் மூசசல் ,எந்சப்புழையில் 
ஒன் ததோ அதப்பக்கம் பூண மென்று சரம்ஓடாசபக்கம் சூ 

னி.பசென் தும்பா, இப்படியானகுறைவில்லாத பாணபக்கத்தில் நின 

துவழக்குப்?பசுறகர்களை, தர்க்கம்பண் ணா ணு மலாகளை, சண்டைபண் 
ணு *ஐ வர்களை ,ஒநலன் போய்க்காணும் அரசனை. அல்லது) சமக் குமேற். 
பட்ட வனை இவ்வாறு கூறப்பட்டவாகளை இதனால் கரணலாமென்து. 
ற்ருசாட் சியும் இல்லாகபடி, சரமேசடாத பக்கமாதிய சூனியபககத்தி. 

ல்கிறுத.தீனால் பூ ணபக்க்த்இலிரு ஈக்கம்வன் வெல்வான் ௮ல்லாமலு!8 

ஒநவன் இபபடி. பபட்டலர்களைத்தனக்குச் சரமோடாத 'குனியபக்சசஇ 
ல கிறுத்தினுல் அவன் பேச்சேமேலாய் லேல்வன், எவ்வெலற்றை எவ் 
கெவ்லாறு காட்ட முத்றதியவேண்டுமோ அவ்வவ்லாறே யறியலாம் 

சேல்மீன்பேலுக் கண்களை புடையபெண்ணே எ.து)... து 
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யாத்திரை பிரயாணம் போகும்போது ரரம் 
இசைவுபிசகாயிருர் தாரல்அதற்குஉபசரதங் கூறுக ன்ரார் 
முயலுங்காறி பூ.ணத்து லிட த $லிரண்ட டிபோ முன் உல்டா 

மூன்றடிபோ மொழியும் பாதினாக்கு,. கயலடகுங சண்மடவா 
ய்கருமமது முக்துு ௪௫௮ உடக்கும ௪மககூமீடத்தேபோத, லி 
யலு மொருபகையண்டா மீளம;ட்டா ரி நத வலர் செற்குபேற் 
"கேககென்னித, புயலடரும் புனல்பகுக துமாணமாவார் புணர்மு 
லைக்சசறுமிடையாய் போய்றிக்காணே.. 

) 1, ரகு த ட கை ் ம் 7 (இ-ள்) பின்- 0௯ - ந் - கவியில் சொல்லியபடி, மேற்றிசையும்- 

சென்றிசையும் சச்ேன்றினை. வடக்க. இழக்கும். அரியவன் 2. இ த் 8] கமம், ம கம துட குரியன் ஜிசை, இ. 

த] இங்ஙனம் விற்க சசால்லப்பட்ட யாகிரையபோக நரடியயுவன் ச௩இர 

னில் சக்கான் இசையேபோகவேண்டியது, சூரியனில் சூரியன் இரை 
யே போகவேண்டிய து, அல்லாமலும் முன ஏமாங்கவியிம் சொல்லீய 
டடி. இருபதுன்௧ரகவ.மிக் கப்பறமான. தலங்களுக்கும் சந்தாவில் புற 

* ட் ச . ் * 5 தகை ல். து ச ச டி ச ப்பட்செ சூரியனில் ஊர்போயச்சேர மவண்டியது, ௮] பப. சோதி 
 தரணபேதமாய்ச்சாமுமிசைவுபிசகாய் மாறி2யாடிளுல் (அதற்கு௨ப 
சாந்தம் யாசெனில்) சூரியசகலைபிற போகவேண்டிய இக்கின்யாச்இறரா 2 

, த ள் 0 ச ் ன 7 ்] ் டக ப ச , குச்சந்தாரகலையாயிருக்தால், அநத்சசகஇீபன் சுவாசத்தையேற வுள்ளே 
பிழுததுப்பூணமாக இக்தக்காலையே இரண்டுதரமுன் விட்ஜெவச் அ 
பின்பு; சுதாவாய௩டர் து வழியில்கொஞ்சதூரம் கிற்காமல்போகலேண் 
டியது (இதுசாஈதி; சநஇரன்பலன் கெட்டுப்போகும் இமைகில்லை சகதஇ 
கலையிற்றபொகவேண்டிய இசையின். யாத்திரைச்குச்சூரியககையாயிருர் தூ 
ல் சூரியன் சுவாசச்தை சறவுள ளேயிழு இது ௮க்காலையேகூன் தடி. மூ 

-ல்னிட்டூவைத்துப்பின்பு சுதாவரப்நடஈ தூலமியில் கோள்ச காரம் நிர 
தாமல் போகவேண்டியது (இது அசத்குச்சாகத] குரியன்பலன் கெட் 
முப்போகும் இமைமிள்லை சேல்்பாஞுங் கண்களையடைய பேண்ணே 
போடெகாரியம் செயமாகும் இப்படியல்லாமல் வடக்குத்திசையும் கீழ 

 கீகுதீதீசையும் (யாத இனா) சந்இனடக்கும்யோ துபோனால் போகிறவி 
- டதீதில் ஒரு னுசீகொருவன் விரோதப்பட்டுப்போகான இரும்பமாட் 
டான், மேறகுத்தீசையுற் தெற்குத்திசையும் சூரியகலை பாயும்போது 
யாத்தராபோனால் 'சலத்திஸல் அல்லது மனழயினஞல் இரர் துபேவாச் 

ட்கள் கச் எீனாலிறு கெருக்கியசனங்களையம் 'இப்போதுதானற்றுப்போ 
வதுபோற்றோற்றுகின்ற இமையீனையுமுடைய பேண்ணே விஎவ்சசித் 
ஸெப்பார், எ-று) ன ச (௧௧) 

ஒருவனுக்கு ஈன்மை$மைசொல்லுமா ர்க்கங் 
ன சு கூறுகன்ரும். 

காணகொருகருமத்சைக் குதித்துவந்தோன் கர இயமுன் றுமிட 
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எ௨ஹ சூரனசா நூல் 

முமேலுமிர் ஐ, பேணுலலமுகி£மும்பின் ஐம்வெய்யோன் பேசிய 
சொல்லைமுத்இிபட்டை சோமனாகு, மாணுமெழுத்சொற்றையே 
ஐகஇரமோனுகு மஇக்குமவன் பூரணத்தல்வ6துகேட்டுற, பூணவு 

- சைத்தனவெல்லா நன்தேயாகும பொல்லாது சூனியத் திறபுகலு 
வோர்க்கே. ன 

(இள்) காம் விழையுங்காரியம், ஈன்றோ, இதோ, சண்டறிவோ 

மென் நுலக்தவன்; முன் 0-ம் கவியிற்சொல்லியபடி சூரியகலை “நடக்கும் 
போது, அவன அப்பூரண பக்கமாக, மிருஈ்சானாஇல் ௮ வன பர 

தச் சொன்ன காரியஙகளெல்லாம், அவளுக்குச் சித் இக்கும் அப்படிய 

லாமல், வல பக்கத்தில் நின்றாலும் சரம்பார்கஇறவன் மேலிருக்க ௨௩ 
தனை) திருக் துகேட்டாலும்; கோகசேரோ பின்னிரு ஐசேட்டாலும் 

அச்சூரியகலைக்குடைய பலிதமேசொல்க சந்திரகலை ஈடச்சூம்போ ழா, 
அவன்ப்பூரணபக்கமாகவே யிருக் துவினவிஷனாஇல், அன் சொன் 

ன காரியங்களெல்லாம், அவனுக்குப்பலிக்கும் அப்படியில்லாமல்), இட் 

துபச்கத்தில் நின்றாலும்; ேர்கேோ முன்னேகின் ரூலும், மேலிடத்திலி' 

, ரூக்தாலும்)அச்சகதா. கலைக்குடைய குண?மசொல்க,இதுதவிச; சாம். 
ஒடாத சூனி.ப பக்கச்இல், நின் நு கேட்டானாகில், அலன்கேட்டகாரியம் 

- பொல்லாதாகும், பலவிக்கமாட்டா தென்க, அல்லாமலும், அவன் ௫௦. 

தல் வாயதிற5 துசொன்ன வார்த்தையின், எழுச்ையெண்ணிப்பாத் து 

ஒற்றைப்பக்காகில் சூரியனுடைய; குணஞ்சொல்க, இரட்டையாஇல், 

சஈ்தினுடைய குணஞ்சொல்க, மேல்,&ழ், என்றது, மெத்சைவீ 
டடையும், கிணறு, முதலிய பள்ளக்குழிகளைக்குறித்ததென்றறிக, 
(இப்படியாக) ட௫ூ- ௬ - வஜுகயிற சொல்லி யிருக்கின்றதே, இவை 
வெல்லா மேககாலத்தி லொத்திருக்கவேண்டுமென் பதில்லை ஏதாவது 

ஒன்சைப்பார்த் தச் சொல்லலாமென்பகருச்து. மற றும்வருனவறரு 

றகாண்க, இன்னஜூம் விரித்துச் "சொல்லுமளவில் ச5இரனுளட்ப 

_ இசையும் பக்கமும்; (அ துபூரணமானாலுஞ்சரிதான்) இஞ்சத் துமத்தி 
பம் சூரியனுடையதிசையும்; பக்கமும ( அ தசூனியமானு ஓஞ்சரித” 
ன) தாணமாயினு ஈன்௯டீயுண்டேடல்லது, வீயர்த்தமாகாத, 1இத 
ற்குப். பிரமாணம் (௬-௯) சவியீலும (எ-௧) கவியிலும் ச௩்தினைத்இ 

ரராசியென் றுஞ், சூரியனைச்ச ரா॥சியென்.றள், செப்பியிறு,ப்பசனையறி 
க இக்கவிகளிள், உரி, பண்பு அள். தடய ழீகளை சோரவி 
டாபல ப,ச்வுனாயராய்ச், சொல்லிவருவோமென்ளுல்,' விர்வுராக்கு இ. 

சைவுபட்மி வருவதரிது ஆயினும் ௮வ்வுரிகனைமாகதஇரம்,சேர்சிதுகொண 

ட, வரு வரமெண் முல், ஒரு படியான வள், சன்புருஷுக்கு அமளியிற், 

சம் 2பாககாலத்தில் கால், கை) படுதல்முச லிய கறபுமைதவறுசல் கூடா 

தென்று, அக்குமவைகளை, யிருக்கக்காண்பிக்கப் புகுவாள; புகுக்சரல் 
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சாரஹ்தரீம் 2. 

ச்ச்திபஇகள் த கொண்டகருக் அ.ஒருமிதீனுதி தீளடயிலிறி நிர வ ரு 

மோ, எழுது 2பால் இக்கும்விகார மில் லாமல், உரைபணர்வுறமாட்டாகாத 
லால்,சமையவுச்சிதமாய்மேர்படுத்தவும் நிராகரிக்கவு மாயிற்றுஎ- று (0௨1. 

இதுவுமது, 

.. இனும் ஞ்ன்*டு.ர்.கீவியிற்சொல்லியபாணஞ்னியங்களின் ம் ட ம் | 
் . ப வ்கற்பங்கூறுகின் மார், 

ஐ) ர ் ப 3. “உ 5 த ப் ஓ டு ் | ேேடைன்றனோன் பறி கொமித்தோனஞ்சுஇன்றோன் தடையினி 
த 7 ரலென்ரோன் கிளர்கோய்கெொ் ஈண்டோன், பாடொன்றுமில்லைசூ 

,நடிள் ் “. மியி ந் ச ப இ .. ் அகவய இத அடத் பதாணத்தித் பகாகதலெல்லாம், ஆடும் 
பைையரவென்னவல்குலாளே தெ லவா ட 5 ் னன வலகுலாளே யடிததொருவ ன் வத இசை சோமனாகி, 
இ. ச ஏ | (க 8 , ன் 3 உ நீசிஞ்சொல்லிமவியாறிற்குமா க நினைந்தமொழியாகா.த நின் ஐுபாசே. 

(இ-ள்) ஒருவன்வந்து (கானின்னதனால்) கெட்டுப்போனேனென் 
ராலும், (கானின்னதைப்) பறிகொடுத்தேனென்றாலும், விடங்கடித்த,து 
அல்ல_து விடமுண்டே னென் லும், இதோபடுிக்கையிற்னுனே பிராணி 
ர் போகின்றது என்றாலும், அல்லது இ்லரமுதலாகச் சொல்லப்பட்ட 
அபாயகுணகுறநிகள் எவையாமினுஞ் சரிதான் சரம் ஒடாசசூனியபக்க 
மாயலநது நின் முனாகில்; ஓருவருத்தமுமில்லை நிவர்த்தியாப் போகுமெ 
ன், (அப்படியல்லாமல்) சரம்ஓெபக்கமாகிய பூணபக்கத்தில்,) லம் 

அ நின்று, சொல்லுவானாகில், வந்தவன் எப்படி. எப்படி.ச்சசொன் ஞுனோ 
அபபடி. அப்படியே, லபிததுப்போகும் பறிபோன பொருள் வாரர ஐ. 
நஞ்சமீளா து, படுச்கையினோயா ளிசேருன் அன் நதியும் சூனியத்தில் எவ 
னாவதுவகது எதையாலதுசொன்ஞ்னாகில், ௮.து ஸ்நுகாலததீல் அபத 
மாணவார்ததைகளானாலுமாகும் இரணத இற சொன்னசொல் - உண்மை 

ன யாயிருக்கும், இதல்லாமலும் ஆடும்பையரவென்ன வல்குலையடையபெண் 

. ணேவந்தவனுடையஇசையும்(0௨.்)சவியிழ்சொல்லியபடி'எழுத்சையும் 
மெண்ணிப்பார்க்இல்அவன் இசைசர் இரன் கூறுகவும்முகற்சொன்ன செ 
ல்சூரி யன் கூறு? சவுமிருந்தால் மற்சொல்லியகாரியங்களுக்குக்கிஞ்ித் ஐ 
மத்திபமாமினுமுழுமோசமஃலஇன்ன முஞ்சொல்லுகறேன் கேள் (எ-று) 

கர ப்பச்கு மீ கூறுஇன் மர் | 

ன க கேட்டவளுநமீர்தன் வி?லறிநிற்கத் ளெர்கையிலுமிருளவைபிடி' 
தீ.தநிற்றல், வாட்டமறவருமதலை யிட ததிதபெண்ணாம் வலமாஇி 
_ன்றுரைத்தன் மைஈசனாரு, கீட்டமீல்குனியத் ஐலாக்கிற் கேடே 
யாகு மிருஞ்சுழினைமேலுரைக்கி லலியேயாகு;நரட்டு மொழி சூனி.ப 

். மழு ணத்சேயாஇ ல மக்சமுடன் மகவுமீர்க்கக் டககுமன்றே, 

௬௫ இ ட 

ரதத பப்தி 
8017 4/707--029 105 
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ன்ற. ஞூானசாரநூல 

(இ-ள்) ஒருலன் கர்ப்பத்சைகிகூறித்த க்-கேட்குங்காலச்இல் லத 

லன், ஒரு வன் பேரிலேறிக்கொண்டிருக்தானானாலும், உயிரூளளயா 

தொன்றைக்கையிதிபிடித் துக்கொண் டி.முர்கானானாலும், ஒருசீவனை த்தொ 

_ட்இகின் ருனுனாலும், அவன் நின் றபக்கம்கலமாஇல், ௮இலுமறாணமானு 

ற்ருன் ஆண்பிள்ளை பிதக்குமென்ச, இடமரகல் பூரணமாஞூறமுன் பெ 

ண்ணென் 5;அப்படிபூரணபக்கமில்லாபல்சூனியபக்கமாயிருஈது எச்னை 

த்தொட்டுரின் ரூலும் சும்மாநின் லும் வலமா இல், ஆண்தான்; இட:மாஇ 

ல் பெண்தான், ஆனால் பிறக்றெபிளளை சாகும்;அப்போ துசரம் பார்க்க 

றவனுக்கு சுழிமுனையாமிருக்தால் பிள்ளை. ஆணுருவினதல்லாமலும் வெ 

ண்ணுருவின தல்லாமலும், அனியாகுமென &. இபபடியாக!வ்நகவன பா 

ன் வலத்தில்கின் று அவன வந்தகாரியதீை சச் சொல்லீக்கொண்டபின் இ 

டத்தில் வர துகிற்டுல் தாய்வயித்றிலிருக்ச பிள்ளை வருத்தப்பட்டுபின் 
பிறக்குகென் ௪. எ-று ௮ணுதேறுசை, (௦௪) 

'கெற்பக்கு திபு போர்வெல் ஓங்குதியுங் கூறுஇன்றா ர், 

இடைகன் றமைக்ச னுஞ்சூனியத் இற்கேடாக கெடாதிருவாவோரீ 

சூவதுசூனியத்தி?லா.து; வடிகஇன் தமொ ழி.கின் முத்த்சொன்னோே 

ன் 9ர2பன் மகுவியபாண த இன பின் பூச ன்னேன் ரோறபன் ,5ட 

கன் றசுழிமுனையில் வேட்டலர்கள் பாரத எட்பாகுமவ லத தய 

கஈடப்போன்வெல்கவன் , இடத்திய௩்கிலை டியோ மயெதிர்த்தோன் 

வெல்வ ஸிருஞ்சுழினைஙிற்கிலிடரில்லைபாரே, 

(இ-ள்) இதற்குமுன் கவியில்சூனியத் இத் கேட்டபில்ளை - மரிக்கு 

மென்றாலும், போர்வழக்குவாதைக்குறித்து - ஒருவன்வர்.ஐ, இன்னை 
ஸ் இன்னவன், எவன் ஷெல்லானென்ருல், வந்தவன் சூனியபக்ஷத்ி. 

௬௩ சொன்னால், முன் சொல்லப்பட்ட - பெயசைஉடையவன்் தோ 
தோற்பன், பூரணமாதில் பின் புசொல்லப்பட்ட - பெயரையுடையவன் 
சோற்பன்,அப்போது சரம்பார்க்றவதுக்குச்சுமிமுனைநட நதால், அவ்வி 
௬வரு மொருமித் தத்போலார்கள், இதல்லாமலும்? சண்டைவாதுவழக் 

கு,ரநேர்கிறவனுக்கு, அப்போது சூரிய கலையாயீருக் தால்வெல்வன் , சந்தி 

சனாவிருக்இறவன் தோற்பன் , சுழிமுனையாகில் ஒருமித்துப் போவராக 

ள், அப்படி.ச௩இரகலை ஈடக்கப்பெற்றவன் ரன் (௧௧-௧௬) கவியிற்சொல்லி 
யபடி, சரத்தை யுள்ளிழுத்துப்,பூரணமாக்கி அசசரம் நடககறகாலையே 

முன் னிட்ேே ஜுதடி.2பாய்ப்பின் பு £நர்கடக்தால் வெல்லன். (0௫) 

சரத்தின்ஸ்பரிசம் கூறுகின் ஸார், 

தார்க்குங்கச லிடமெனினும் வலொெனிது மொக்கும் பஞ்சபூ 55 

யுக்கம்பகருல்காலை, : சாற்றிப தண்டுடன் சேரிம் - பிரிஇிவியார். தப் 
பாமலப்பிதுக்குத்தாழவோ0, மேற்திசையை கோக்கி2யமுமக்கிவாயு 

மெய்யுணர்ந்தோர் -புததீதோேே - மேன்மைகுல் மூ, நீர்த்துனையாகர 
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சாஸ்திரம் ௫ 

ற்றிசையுஞ் சிகரியோட னெவோனென் நுரைத்திடு£்கிலச் துளேர் 

ர்க்கே, ௬ 

ப (இ-ள்) இடை,பின் கலை, சு.நிமுனை, என்று சொல்லப்பட்ட இப்கூ 

ன்று கலைகளையும் அவற்றின்பயன் களனுபவத்தையும் பரிகூஷித் துப்பார் 
ட் ௪ ் ஜி ப் ட்டி ட ட் ம் ப ட த த த , 

ககுங்காலத்தில் இத்.துவரும் ௮ர்.தநத நாடிகளுக்குள்பஞ்ச பூ யங்கள் ஈட 

ப்ப துண்டி, அவற்றைத் தேர்ந்தரிந்தனுபவிப்பதே அரி! காகும் யாசெணி 

ல், நக்$லிருர் துவருதசாம்அம்மூக்குத்தண்டைச்சாரம் துவந்சால் 9ரிஇி 
வின் கூறென்் நறிக,€ழ் ோக்யோடில் அப்புவின் கூறென் றறிக, பாலா 

கப்பாய்ந்தால் தேயுவின்கூமென்றறிக, அசசண்டிற்குசேராகிய பத்ரு 

புறத்தைச்சார்க் துவ சினால்,வாயுவின் கூென் றறிக, இப்படி.கான்குபக்க 

நிகளுள் ஒருபக்கசல்லாமல் அக்கான்ருபக்கரும் . கலைந்துகடக்தால் 

து ஆக £யத்இன் கூறென்றறிஈ து௨லகத் துள்ளவர்களுக்குச் சொல்லெ 

ன்றவாறு, இப்பஞ்சபூ தியம் இடத்திற்கும், வலத்திற்கும, ஒன் றுதாண், 

(ச று.) (௬. 

சாத்தின்வடி.லமும் நிறமும் அச்சரதீஇன் ரசக்கியமும் 

கூறுகின்றார், 

கிலம்பொன்மை மிரககமெடுங் கோணகான்கா நீளம்பன்னிாவிர 

ல்"நீரகான் வெண்மை, இலகு: றைவடிவுண்டந்துலாததிரக்குமெ 

ட்டாண்டு விரலோடிமேரிகசான் செம்மை ஈலங்கொண்டமுக்கே ண 

மமற்சிமேலாய் காலிரண்டுவிரவோகி ஈனிர்கானீலச், தலங்குபலிய 

றுகோணமொருபக்கத்தீற் றுய்பநயால்விரலோடுஞ்சொல் லுங்காலே. 

(இ-ள்) பஞ்சபூ இியசாம் ஈடப்பதை இன்ன மெப்படிக கண்டுசெளி 

யலாமெனில், பிரிதிவுாரம் பொன்மை, அப்புச்சரம் வெண்மை தே 

யுச்சாம் செம்மை, வாயுச்சரம் கருமையாயிருக்கும். (அப்போது சண்ட 

த் தில்எவ்விதஉண்ர்சசியாகுமெனில்," பிரிதிவுக்குகண்டக இத் திக்கும், ௮ 

ப்புவிற்கு தவர்க்கும், தேயுதுகீகு உவர்க்கும், அல்ல அ அழத்கியாயிருக 

கும்,வாயுவுக்கு புளிக்கும், (எவ்வடி.வாயிருக்குமெனில்)பிரிதிவுஎண்கோ 

ணம்;அப்பு(எட்கொள்) பிறைபோலிருககும்;தேயுரு க்கோணம்ிவாயு ௮ று 

கோணம், அன்றியும்,அத்று ஒடுஇிற உடஎயைச்சொல்லுங்கால் பிரிஇவ, 

ப்ன்னிரண்டங்குலம், ௮ப்பு-௰௬-ஙகுலம், தேயு -௮-அங்குலம், வாயு. ச 

அ௱்குலம் என்றறிக,இகல்லாமலும்இககவியில் இ.தமென் று சனியேபேச 
ட்ட படி.யினால், மூதல்்இரசமாக 2லவைதக்தொள்ளலாயிறறு, உலககச்க 
வருக்குச் சொல்லுங்காலத்தில் இப்லேதங்களை யவர்களறிவ துஅரியதென் 

றுஒருபூதயத்திற்கு நான்கு குறிசொல்லியிருக்கின் றார், ஒன்றில்லாவிட் 
ரலும்மற்றொன்றிலாலது தெரியவெண்டியது எ-று, (௧௭) 

ட் எண்ணைய 
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ஏர ரூாரன௫௪ர நால 

- இசுவும் துதுவுடன் ௮ப்பூதியுடக்கை மில்செய் ய்கருமக் 
ஷா களின்குணாகுணங்கூறுின்றார். | 

. சொல்லியவான் வடி.வ.துதான் வட்டமாகுக துய்யதொரு ருவிரஞசி 

யெல்லாஞ்சுற்று, நமொல்லைநிதம்படிகல் கைப்பிர சம் வாயு மோடிவ . 
ரும்பூ சங்கட்குளதோ சொல்க; மல் லனில நீர்க்கு। குபயனாஞ்செர் 

பத மசஇமாம் பகர்காலும் வானு இதாம், பல்வளையாய் சரம்பார்ப் 
“ போன் தன்னைப்போற்றிபாலையென்றோ ர இகிட்ட்ப்பணிக்துபாரே.. 

(இ- ள்) ஆகாயபூ சியக்ஈடக்கும்போ திறம்படிகம் இரசம்கண்டங்க௪ 
த்கும், (வடிவு, வட்டம், €ட்சிஓரங்குலம், இப்படியாக பூ $யல்களின் குணா 
டுணக்களைச் சொல்லிவனில்) பிரிதீவுக்கும், அப்புக்கும், உத்தமம, தே 
யு மத்திபம்; வாயுவும் ஆகாசம் இீகாம் வளையல்களைத தரித்தகரத்தை 
யபுடையபெண்ணே- சரமபார்த து கூறிசொல்லுகிறவனுச்கு 2 தாம்பூலநு 

தலானவைகள், கொடுத்து, உபசாராதிகள் செப்துபின் கேள் இது இ 
நனம் நிற்க, மூன். எ-௮-ந க்வி யிற்சொல்லியபுடி ஞரிய சந்இசலையிற் 

செய்யவேண்டி. பகருமங்களும் இக்கவியை பனுசரிக்கசவண்டி௰து.. ௪. 
௮௯-ங் கவியைப்பார்க்க வேண்டி.॥.து. அதிலும்சரம்பார்க்கிறவன் தாம் 
பூல தரித்து தக கொள்ளுகையில் வின விக கேட் இறவனுச்குஞ்,சொல்லுகி 
ஐவனுக்கும், நன்கு. ஒருவன் பேரைக்குறித் த வினவில் ௮௭ னுகீகுரிய 
ஷவகளைக் கூறுகின்றார். (5௮) 

ப்ரா குமூ.ுகுகீர் காலசாகும் பைக்சழல் மார்ப்வனங்கைப்படர் 
வான் சென்னி; பேராமல்வினவினபோதுஇத்த பூ:ம் பேர்படை 

த்தவிடங்களிலே பிழையில்லாம, லேராகும்பூரணமாம் பக்கநதன் 

ரி லேறிவெட்டுப் கோல் படுதலிசை,த்ததெல்லாற், கூராழிமால்வ. 

ந துவிலக்கினாலுங் குறையாமல் வடுப்படுங்காண் குறிக்குங்காலே. 

(இ-ள் முன் ௰௫- ங சவியிற் சொல்லியபடி, இருவகைச சுட் டிக்கா 

ட்டாமலும், சூனியபக்கத்த லிராமலும், பூரணபக்காம்க விருது, சண் 

டைக்குப்போஇறவன். என்னாவானெனில், ஆயுதங்களினால் காயம்பட்டு 

ரூவானென் றுசொல்க4அதிலும் அப்போது பிரிதீவுகடந்தால், முதுகில் 

ப்தி2மன் க, அப்புவாகில்) காலில், தேயு மார்பு, வாயுகை, அகாயமாகில் 
தலையிற்பமிமெனச்சொல்க, ஷ்ண? தேவன்வர்.தவிலக்கனாலுந்தப்பிச்,அ 

த்கொஹ்டுவரமாட்டானென் ௧. எ-று) (௧௯) 

இந்தவிந்தப்பூதியத்துக் இர்சவிர்த ஆயுகமெடுத்துப் 
போருகவெனவும்அதற்கிவ்விடத்தினிந்கவெனவுங்கூறுகின்றார், 

கால்குலைதொடங்கியழன் மூகயறக் கயிறென்வே 8றிமதச இ 

சொரனாக, கோஜ்மேதந்குக தெற்குமதி நிலமாக்கொள்க கொழுங்க இ 

சோன் கிழக்கு வடக்காகக்கொள்க; சேல்போலுரெங்கள் ளும்: 
நலணஷ அனை ஒலை 129 மடி தறம சிர டர ஸச்ச ரணகள அன்றை அழமான சச 
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சாஸ்தாரம் ம் எள் 

புவிக்குக்கத்திசசர்தசலம்வானழ ற்கூர்ளலைகாலுஃ்கு மேற்றண்டா 

மவானுக்காயுதங்கல்2லந்தி விதிக்தநிலத்தீத்பொருசல் வெற்றியாமே 

(இ-ள்) மேற்கூறியபடி) சமர்செய்யவேண்டில், வாயுகாலைதொட 

ஐ அக்னிகுலையளவாக, ஒருகயிீறுபிடித்தாற்போற் சரீயாய்பாவனை 

செயது, அல மெற்கையுப்தெத்கையுள், ஈர் இரன் கூடுகவும், வடக்கை 
யுக கிழகச்கையுஞ்,சூரியன் கூறாகவுங் கொண்டு, போர் செய்கறவனுக்கு 

அப்போ றுசூரியகலைஇயங்கில் கான் அச் சூ யன் றிசையீற்றா னெ நின் று 

௪ தீரியைச்சகஈஇரன் நிசையில் நிறுத்திச் சமர்செய்ய வேண்டியது, அப் 

படி.செய்கையில் (சந் இரனானாலுஞ்சரி, சூரியசூனா லுஞ்சரி,' ? யசித்தெறி 

யுமாயுதங்கள் எலையெனில்) சேல்மீன்போலும், கீண்டகண்களையுடையு 
பெண்ணே, பிரு இவா ல்- கத் இ, அ௮ப்புவாஇல். வாள், தேயுவாகல்-வில 

வாயுவாசில்-சண்டு, அகாயமாகல்-கல், இட படியாக, அத த் வத பூ ஜி.யங 

களுக்கு அந்தவந்த ஆயுகங்கடளஈஇவிஇத்தபடி. அந்தக்தமிலத்தினின் நு 

சண்டைசெய்தால் வெம்றியடைவன், எ-று. (உ௰) 

தோப்குறிகூறுன்ருர் 

- ஆகியநோய்புருடருக்காயாபுருடாவலங்சேட்த லாறுமேன்சமஈத 

ருக்குமாதரிடங்கேட்கற்,சோகமிலிம்பு றை சப்பிற்௦ ல்லா தென் 

த கொலையா துநாட்சென் று மீளு அமண் க,சோகை லகாட்செ லுநீர்க 

௫6 ம்ஞுஞ் ௬0. சழனுண்மூ அதபமீத். ர் பபண் ணு. ாக்டுிங்கா 

னாளிபண்டின் மிகுந்தரத கொல்லு ௦ மெழில்வான மன் நுதப்பிலிற£ரு 

ம்பின்னே. த ட 

.... (இ.ஸள்) பூநட டன் காண்ட பிணிக்காசப்புரட னே வநது சரம்பா! க 

தஇறவனைக்கண்ச, தி ௫5 காயலகு வாமாகென்வின விலு மந்ரேரய்தாவளை 

யாம், சரம்ட ஈர்க்சறவனுக்கு வல துபக்கத்தில் மின்று?ஈட் ட இலும-டி விர்த 

தியாகு, ஐடமில்லை; - ஸ்திரிகொண்ட - நலிக்காக ஸ்தரி2யலாது வி 
ன வினாலுக. குணம்ாகு ம், வந்தவள் அவனுக்கு இட பக்கத் இல்.கின் று 

கேட்குலுமீளும், சயு சீயமில்லை (முன்டதிள் மூ ர் முங்கவிமிம ம சொல்லி 

யபடி. சூனியபக்கமாகவே யிருந்காலுத்தமம, ற. படி யல்லாமல், அணுக 

குப்பபண்வநதாலும், பெண்ணுககுஆண்லர்தாலும், அவ்விய தி தர்னது 

ல்லபம், அன்றியும், ஒருவன் வல துபக்கத இனின்றுகுறி 2 அக்ட்முக்ச்காண 

டே- இடததுபக்கத்தல்வாது நின் லும், ஒருத்தியிட துபக்கத்தில் பின் நூ 

குறிகேட்க்கொண்ே உட. வல அபக்கல் இல்லல நின் மலும்)  கோய்போக் 

கடினம், ஆயினும் மெல்லெனகாட்சென் மு சொஸ்தப்படும்- அப்படி. 
யப்படியேசரியாய்வக் தே கட்டல் அவன்கோயகீங்குமென்ச. "வ தலமெப் 

போஹறுதிருமெனில்௮ந்நேரர் பூதியம்பிரு இவாகீல், கொஞம். ம ட்ச்சல்லு 
௭ மந்தன் ஆ வேவ. "மலா 
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2] ,-ஞானசர்நால் 

மென்க; ௮ப்புவாஇல்-விராவிலென்க், அ௮க்இனியாகில்-மூன்றுநாட்களி 
ல் விமோசனமாகுமென்க,மிகு$தாறத்கொல்லு், வானமாகில், அன்றை . 
க்கேகோய்பிரி் துகாணும் மிஞ்சில்மறுகாள் மரிக்குமென் ௪, (எ-ற)(௨௧) 

. இதிலின் முன்கவியிற்சொஜ்லிய வியல்பும் அதன் மேற் 
ஆஅ 

கவிகளிற் செப்பியபூதியங்களின் குணமும் - முன் (௯-ங்)கவியி 

கூறிப்படி, சரம்பார்க்கிறவன் ஒரிடத் துக்குப்போகவலேண் டிய த 

இத்தருணமென் நுங்கூ நுஇன் ஞர். 
இறக்கு முப்யந்தனக்கைஈ தநாளி லேகினக்காற்சாவில்லையி து 

தான் மெய்யே,பிறக்குமொரு பூ தத்திலைந் துபூகம் பிரிந்தோமெது 

குரவன் பேசக்சேட்டுச், இறப்புடையபபன் நெரிவதல்லானூலின் . 

ரெயலதனாற் றேவா்களுக்தெரியமாட்டார்; நிறக்குஈ இக்கிருஈகமை 

த்தால்வந்ததுகேட்டானீள் வெயிலாச்செலசொல்ககினைச் துகேளே, 

(இ-ள்) இதற்குமுன்கவியிற்கூறியபூஒயங்க ளினிய கையாகியகுண 

ற்சளக்கரியவைசொல்லக்கூடாது, அதற்குமுன் (0-௩) கவியிற்கசொல் 

லியபடி சுழிமுனைஈடக்கில் ஆகுமெல பது ஆகாது, ஆக சென்பது ஆ 

கும்; போல, இப்போதூம் ஒருவன் கோயைக்குறித தககேட்கும்போறு 

சுழிமுனை ஈடந்தால்) ௮ந்நோயாளிஜந்து தினககளுன் - பரிக்கும் அப்படி. 

மரிக்காமல் தப்பினால், அ௮வனுக்கனி சியாருவிபத_ து 2 வருமளவுஞ்சாகா 

ன் இதுமெய்மை, அன் ஜியும் முன் (0௪-58) கவியிற்சொல்லி!:எண்ணம் 

ஒருபக்கமோடுகிற சரத்தில்; ஐ%,த வகைப்பட்ட பூயெங்களுண்டு, அப்பூ 

இயம் ஓவவொன்றுக்குள் ஜுுபிரிஈது “நடப்பன வுண்டுதுவையெவை 

யெனில் ஒருபிருஇவுக்கு பிருகிவிற்பிருதிவு, பிருதீவிலப்பு, பிரு சவி 
ற்றே.புபிருதிவில்வாயு, பிரு தவில் ஆகாயம், இப்படி இவ்வைஈதுக்குள்ளை 

நதாயோமும, இதீனையும் மத்றிக நூறபயன் யாலையும், குருமுகாகதரத இ 

லீ. துகொள்வ தல்லால் தேவாகளேயானாலுக சனியே சுருதீயைககோ 

ண்டு வருவைத்தன் ளிச்சுப ரனுபவத்தால் இட நூலைக்கொண்டேஅறிவது 

கூடாது,௮ ல்லாமலும்சரம்பார்க்கிறவனை ஒருவன் வந்தழைத்தால், அவ: 

ன் சூரியகலை மியங்கும்போதேபோகவேண்டி௰ய த, _ பேசுத தானாலும 

'குதிசொல்லுறெதானாலும்; சூரியவியங்கும்போதேசொல்லவேண் டிய் ௪ 

மற்றபடி கூடாது, மிஞ்சிஈட்ககில் மத் திபமென்றறிக, இன்ன முஞ்சொல் 

லுகறேன் மன துத்றுக்கேள். (எ-று) (௨௨ 

மூன் (0௬-ங்)கவிமிற்சொல்லிய பூ தயசரககளியனில்பு 

் ் கூறுகின் ரர், 

சேளிதனைநிலதீஇத்கு நீரிற்சங்குணமாங் கெற்பமெனிலாணாகுக்கி 

. ஏர்ந்தொருவன்வினவி, ஞூளின்மிகு லாபங்கள் சாஈஇ2பாக்கு ௪௬ 
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சாஸ்திரம் ௭௯ 

மன் ரூகுமக்தெ னிலங்கம்வெல்லும், வாளமரிற்பொல்லாது கெற்ப 

ந்கேடாம வாயுவெனிற்பெண்ணாகுமற்போர்தோர்க்கு;நீள்விசும்பி 

ற்றனுவித்தையோகந்தானு நீடுமிசகெற்பமெனி லலியாமவீயும், 

(இ-ள்) பெண்ணே கருதி தற்றுக் கேகபாயாக; முன். (௧௬-௮௧) 

கவியிற்சொல்லிய பூதியசரல்களினியல்பு கூறுமிடததில், பிருதிவும்)௮ப் 

-பும, கன்மைகளையேதருவன இதன் பின் (௩௩-௨௫) கவியிற்சொல்லிய 

படி, ஜர் துநாழிகைக்குமிஞ்சி நடக்கையில் இவ்விரண்டு'பூசயங்கள் இ 

கமாகநடக்தால்,லாபமுண்டு(வேண்டில் (௧௮ - ங்) சவியையும் பார்க்இல் ' 

ஈதிங்கனம் நிறக முன் (௧௪-28) கவியிற் சொல்லியபடி ஒருபிசாணியைக். 

கைப்பற்னாலும், ௮இன் 2பரி ஓூராகது நில்லாமலுந்சனி£ய வ௩ 2 சூணிய 

தீ இனில்லாமல்; பூரணத்தில் சின்றுகெற்பக்குறிகேட்டால், அப்போறு 

சரம் பிருதிவாவது,அப்புவாவ_து; நடந்தால்) ஆண் பிள் ளை பிறக்மென் ன் 

. (௬) வது கவியிற்சொல்லியபடி. - சாநதி பண்ணுதல் போக் குகழித்தல் 

செய்யவேண்டியபோது, அங்கன ஞ்சொல்லீய கலையில் இவ்விரஸ (பூதி 

யங்களிலேதாவ.து நடக்கும்போது, செய்தால் பலிச்கும்இ,தன் ஜிததே 

யுபூவேயேம் நடக்)கயில் பொராககம புரிமீல்வெல்லும் அப்போரில் ப 

“டளடுத்தால் மத் இபமாம் அப்போது கெற்பத்தைக்கேட்டால் ௮து௮ழி 

நீ துபோகுூம்,வாயுடைக்கையிற் செற்பம் பெண்ணாமென்௪, பற்போரச் 

- தோல்வியடையும், ஆகாயமாகில்வித்ச மர் செயிக்கும। இப்போரிலக்சண 

ஞ்செப்பிய(உ௰-௫)கவியையும் ௧௮-24) கவி௯்யயும (2-ல்) கவியையும்பா 

ர்க்சவும், (௯-௧) கவியீற் சொல்லியயோகம் 2 புரியன் மைஆகாயச்சாம் 

நடக்கைமில் கெற்பங்கேட்டால் அலியாயப்பிசசஞம்) பிறந்த மிறக்சூம்எ 

ன்க, (எ-து.) ப (௨௩) 

இதி வாசமாஈட்சச்இோகாலசரபலன, முன் (௪-௭) கவியிலும் 

(ஈ௩௫-ங) கவியிலுஞ் சோல்லியப்டி. பிராதகாலத்திீ௫ சாம 

பார்க்கவேண்டிய இரமத்இனும்விசேஷமாய 

பார்க்கவேண்டியதுஇதுவென் துங்கூ றுன் ஞர், 

வியாதபிரசமைமுதல்விளங்கும்பக்கம் விரவீவருமூப்பதிஞமு 

- ப்மூன்றாக; மாயாதுவருஜ்சோமனிடமதாக வருஎன் றவருக்கனு 

ப க்கும்வலமதாசச், சாயாது புதன் வெள்ளி இங்கண் மூன் நுர் தப்பா 

சனா சாற்றுப்காலை, சேயாதுகதஇர்செவ்வாய் சனி விய 

ஞ்செங்கதிசோன் றின மென்றுதேறுயே, 

(இ-ள்) முன் (௪-௯) கவிமிலும், பின் (௩௫-௬௫) சவிமிலுஞ் சொல் 

-ஜியபடி பிராதகாலத்தில் சாம்பார்க்கவேண்டிய௫ரமத்துனும் விசேடமா. 

ய்ப்பார்க்கவேண்டியதெதுகெனில் பொழு விடிய (௫) காழிகையிகு 

க்கைமிற் எழுர்து மேல் (௪-6) சவியிற்சொல்லியபடி, சாம் பார்க்கும். 
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ஹி/00 ரூானசா நூல் 

போ.) வளர்பிறை பிரதமைக்கும், துவிதிகைக்கும்;தரிசைக்கும் ௪நஇ. 
ரகலை யுதித்து ஈடக்கவேண்டியது இிப்டடி.  இம்பு நான்கு பன்னிரண் 
மம்?பாக,£தய் பிறையில் பிரசுமைக்குக்துவிதிகைககுந இரிதிகைககுள், 

ரியகியு இத்து ஈடக்கவேவேணடியது, பெபொழுதுனடி 
ய் (௫) காழிகையிருக்கையிலு இத் கசரம; மதக் து காழிகையு 
ல்கறஸைகாதோடவேண்டு ம, திதியோகவாரக்சகரிலெலை நிகமலேண்டிய 

வெனிள், ஞா்யிநக்கு், ச வவாய்ச்சூர, சனிகசூம், வியா மத திறகும், 

சூரியகலையுதிகசடவேண்டிய 2, இங்கருநக்கு; புஃனுக்கும வெள்ளிக் 

குஞ், சஈதாதுதித்தோடவேண்டியது; இப்படிபுதீக்குஞ்சாம் எந்தட்பூதி 
யத்திலு இக்கவேண்டிய்செனில், பின் (௪௫-௯)௧கவில யப்பார்க்கவேண் டி. 
அ இல் பூதியங்கள் ௮தஇிஃமாயக் கதிகதோடில் யன்கள் என்னை. 
'யாமெனில் முன் (௨௩-) கவியிற்றெரியும் அல் மீய்ம்£விபாம் (௩௩-௩6). 
கவிமிற்காண் 5, (எ-று) கே. 

இசஜஞுசர் நட்சத் இரங்களுக்கு “நடக்கவேண்டிய 

ரல சிரமும் இதன் 4 தகவியித கூறியலாரல்களுக தரியனள் யெதர 
லச்ஙடள் சரிலரில இடரில்லை பிழைகிடல்  * 
இன்னவின்ன நிகழுமென் நுங்கூ. இன் ரூர். 

. தேறி9ச் யொன்பதுஈாள் பூமா சிறந்தரோகணிசதமமுத்திர 
ட்டசஇ,கூறீடுஞ்செங்கதிரோனாளாகக்கொள்க'கூ லு எ யம * 
ட் 4 6 5 5 தக , . ட .் ட் ் 

க்கென்றுகொள்ச,  வீறிடுஞ் சக இ! பிழைக் மனாயகாரிக்கு. மிழி, 

த்தீடு மண்ட லஞ்செய்விக்கும்வெம்போர்ச்சரவாய்,பாநீடும் பொன். 
, உது டச் ச தீ ச ச த ல ப் ப 

ர்டோக்கே, 

(இ-ள) பெண்ணே, 'இதிவாரமென்று இரண்டு வேறுபாடாய்க்கூதீ 

ஜோயென்று ப இிபசுகம் வேண்டிய தில்லை (விபாம்மேத்கவிகளிற்னுளே் 
சொல்லியிரப்பசனைக்காண்க, இவ்விரண்டி ஆள் கீழ்வரும்நட்சத் தாபல 
ஞூ௫:ப மூன் தீலுள்ளும் எசே துகஷ்டமோ-அஇலும் ஏதேது இஷ்ட 
மேசதெரிர்து-௮ திலும்-வீக்கக்தூக்கம் கேக்கிப்பார்ப்பதென் தகாண்ச, 
கண்மிதேறியிரு ௮ தட்சததரங்களுக்கு டக்கவேண்டியகாலசாமா 
ம் ஏ்2சீனில்-பூரம்-உத்திரம்- அஸ்கம் -௪த இரா. ஸ்வாதி-விசாகம- அனு 
ஷம்-சேட்டை-ஈழ்லம்- உரோகணி- சதயம்- ௨த் சாாட்டாத- இப்பன்னி 
ரண்டி.லுஞூ சூரியனடக்க ண் ினைக்கொள்் கறப்பஇளைக்கிலுஞ் 
சநதனடக்கலேண்டும். அல்லாமலும் மேத்கவியிந் கூறியலாரங்களுக் 
குரியன வாகிய காலசரங்களில் நோரயிநு£ப்பில் வியாதி, 14 

ச்னி, வ! றம 
செவ்வாய், சண்டை, -சாவ, வியாழம், தன் மன்னஸுக்குக் . கேடாம புதன், அலவலூா இகாரிக்குக்கே.டு, தங்கள், சதறத்தாருக்குக் கேடுவரும் (தன் மன் னவ னென்பதம், ௮வலுன் ப.தும், சரம்பார்ப்பவனுக்கு குறி 
எனவாம்)  [வெள்சரிபின்சவிம்றகாண்ச'சனிஃகருமை புடன் - சன்து 

ஈத. 
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சாஸ் இ ரம் 2/௧ 

ண் க, ) பகத - ௮ துமையுட ஞ் தீன் கையிலிருப்ப தும்-மோகும்- பொன் பீ 

னழ்க்கில் மன் ன ர்கேடாமென் பதில். த் தாதாவிறகு வருத தமவரில், ர] 

னக்கு எப்: (டிப் பொருள்வரும் வராது பஇக்கஇபன் கெடுமென்பதில் 

அவனிவனுல், பறி கொடுக்கப். பட்டானெனவகரும் (எ-று) (௨௫/7 

'இதன்மேற்கவிபிற் கூறாதவெள்ள்பீழைக்கில் நிக ழ்வனவி. 

ல வயெனவும்மற்த தன் மேற்கூறிய இதிபிைக்கில்கிகழ்வன 

விவையெனவுங் கூறுஇன் மார், 

போக்கரியபுகர்பிழைக்கிலுர் 'வீட்டே கல்  பொருக்தியதோர்மெய் ர் 

ந்? ரரசல்புணர்ந்தோர்சாச,லாக்கமஇலிடசாமுற்பக்கந்தன் னி லகு 
ஈகலகமிரண்டாகிலர்த்தநாச, மூக்கமுடன் மூன் ததனிற்போக்கு. 

ண்டாகு முனாத்தகான் கிழ்களைஞர்ச்குறுநோயுண்டார், சேக்கிய வை 
ஈதிறேேசமஸையுமாறிற் செகத்தரசர் கெடுமேதிற்சேருமோட£வ, 

(இ-ள்) வெள்ளிதப்பில் கான்வளுிக்கும் பதீயைவிட்டிஒழிஈ தபோ 

தீலாகவேணும் அவ்வெல்லையைவிட்டூமற்றோரொல்லைை யப்போய்மிதிப்ப 

தாக் ல ணும். வாவரும் தேகநலிவரும் தன்மனைவிக்குச்சாவுவரும் (௪ஈ 

வென்பதில் சண்டை பிணக்கு. கோய்முதீலிய வருத்தமாதலையும சத. 

இசளுச்குப்பொருத்தம் போதலையுங்காண்க) நூலாசிரியர் புண்ர்ந்தோர் 

சாதலென் றும் சாறுடிவுகஉரைக்கும் வருத்சம் வருமென்று ணி 

கூறின மையால்5ன் மையதேவாஞ்க அட்டமா சித் திமடமெபெருகுமென் 

ற்ககுத்துக்கண்டு இதன் மேற்சவியில் கூறியதுகாண்ச, மற்றசனிற் கொ 

ல்வி.பபடி. ஓலம் (77. க்ளு “மன்னனுக்கும் அதிகாரிக்கும் வந்தாலும்வரும்இ 

தன் றி.பில் வளர்பிறை காலத் தல்பிரதகைதப்பில் யாதேனுமிடர்வரும் அர 
வித கை-கலகம்-இ இகைஃபொருட்சேதம்-ச துர்த் இ. போக்குண்டாகும் 

(சகலவித ட த்துக்கு காண்க) பஞ்சமி பந் துக்களுக்குவியா இர சல 
டி-௮த்தேசத்தாருக்கும் அரசனுக்கும் வருத்தம்- சத்சமி-ஈலி- ௮ரசனுக 

குக் கேச த்தாருக்குமேயுண்டு, தீன கஇல்லையென் றேமாத்திருத்தறகூடா 
வாக் சன்னாலேயவ ர்சளுக்கு வருத்தம் வந்ததென்ற் ுவதருனபொச 

சாப்பினுலாவதுதான் வருத்தப்பட வரு மென்றவிலரம் மேற்கவியித்ரா 

னே செப்பியிருப்பசனைக்காண் ௧, (௪-.று) (௨௬) 

திதிரிழைக் ஜில் ரிகழ்வவிலையென்றும் சந்திர சூரியரியல் 

புங் கூறுஇன் (77 

- ளேோவ்டனே சாவுமாமெ ப இன்டுத்க துவலாத்பிச்சிடமிம்ப 
ஹையேகெொ ளாக,  தாவிலலெங்க இரக னின் மதிய்யுண்டாஞ் சநஇர 

இள் வெங்க இருந்தப்பாஅண்டா, மோல்ரியவிவர்களையே யுணரு 
02... 

3. ய 
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௮௨  சூர்னசர நூல் 
ம் போ.தி ஜுற்றசரங்குருமுகத்தாலுணர்ச் துகொள்ல்.தேவர்பிரரீனு 

ரைத்தருளவுமையாள் கேட்டச் செவ்வியிதன் முனறமைசனை ததி 

ளி து? ஜே. ப ப 

(இ-ள) அக%ட மி பிழைக்கில் €ேோவுடன் சாவும் உசார்பிஷ 

யித்நன மிருக்கததேய்பீறைககு மிம்மு றையே கொள்வது இதல்லா மலு 

ழா சூரியனுக்குள சாதரனும சநதானுக்குள சூரிடனு சமான ௮க்ரூ ளா 

ன்று கரந்து தோன் று தமுண்டாம உமயவே கனி சுயவல்உமையீ 

னால் கெரிக் துகெரள்ள வல்லவ ளல்லல ளாஇப்பின் சங்கான ருளினால்தெ 

் 
ச த. ன் ட ற் ல ட்ட. 

ரிக்தகாள சாத்க்க்க திறப்பிசா தாகில் இச தலையா தான் தமமாதறா?மே 

தெரிந் துகொள்வர் கொள்ளமாட்டார்கள லலத குருவஜளினாற ஜெ 

ளிசஃ (எ-று) (௨௪) 

ர ரர மேற்கவிகளிற் கூறியசசம் பிழைக்கில் இடர்வரும், 

வந்தாலும் ௮ற்கு உபசாந்தற்கூறுகன் றார், 

தெளி இரசேய்குன் றடியாந்தெற்கு சன் செம்பொன் மூன்ற 

ழூ.மேற்கு$இங்கள்வெள்ளி இள ியநாலடிவடக்குப்புஈதிமுல் போ 

லிரட்டை.யலுஇழக்கரவியயழு
தன் முன் னே, வளமுடனே 

பூண 

பக்கீத்திற் சென்று வந் இருஈ_துகமைநினைகது லழுத்தல் செய்தே; உ 

ளம௫ூழ்* துடோஇி2லல்லாம பலிக்குக் துன்பமு ண்ட காவிஜஐ உயனை 

(இ-ள்) பெண்ணே மேற்சவிகஹிழ் செர்ல்லியபடி காகசரஞ்சரிப்ப 

ட்டு வகுமோ, வாராதே ஊமழ்வினைப்படிக்கல்லவேர ஈடக்கும் ௮தையம் 

முடையலாமாக்குவதற்கு லேச, எனக தளர்வுக்றிருக்கவேண் க 

இல், சாம்பார்க்கிசலன் முன்கவிசசரிற் சொல்லிழபடி.பீராதக 
'லதஇல் 

அருணோயத்திற்கு முன்னெழுது.ஞாயி.ற; செவ்வாய்க்கிழமைகளுக 

குஃ கென்புநம் ய் கதன் தடியான (௧௧-௫) கவியிற்சொல்லி பபடி,, ௪1 தீ 

தை பூரணமாக்கி.யக்காலையே முன்னிட்டுக்கொண்டுபோகவும்,சனி
, வி. 

பாழமகளுச்கு; மூன்றடி மேறத்கேபோகவும, இக்கள், வெள்ளிக்கு, ரல 

டி. வடக்? கபோகவும், புதனுக்கு, இரண்டடி €மக்கேபோசவும், 
இப் 9 

யாகப்போய்வக் த ஒரு இவ்விய மாய ஆதன த்திலிரு£ ஐ, என் னோமினேதி 

். து செயது பின்னெழுக்து எகேசென்னாலும் அல்லது அ௮ங்கேயி 

ரி ் ட. வன்பங்கள் யா? ட்டரா எதுடி 
ருநதாலு'? முற்கவிகளித் கூறிய துன்பங்கள் யா?தனு!'சடரா ௮. 

இகன்மேற்கவிகளிற் கூறிய ஒருவாரத்திற்குச் சரந்தப்பில் 

இன்னலையமெனவுக் ஏழுகாட்சளூஞ் ரிவரில் இன்னின் 
ட்ட ஆ தி ட , 

ன வையாமெனவுக் கூறுகின் ரர். 

தே.று£ மிவையெல்லாஞ்செவ்விதாகசெங்கதிரோன் தன்னாளித்றிம் 
சளெ.டி, பாறி ॥நங் வது 2சமனாரின் மறி௦ ததா வ நங்க 
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டட கி 

கர ஸ் 2 ரீ 5 ௮ 8. 

மையேமுமாறிற், கூறுப்டவுடலுபீர்விட்€ேடகுமென்க குணமாகு 

மிக்கிமமைகோணா 2 தாட, எலிவருஙகாலனையுஞ் செயிப்பர்மற்றள் 

சித்தே யோகத்  தூநிலைசித்இயாமே, 

(இ-ள்) இனை*ையெல்லாக் தோங்கி சூரியனட க்கசவேண்டியகாளிற் 
ச5இரன ட. ஈத சம் இரனடக்க வேண்டி பு।!ளிற் சூரிபனட௩.து இப்படி யா 
க மாஅ பட்சி ஒருவார முழுதும் நட தல் மரித துப் பாவலன் அப்படிய 
ல் ராமல் கி.ழமை ஏராறந் தவழுரமல் மேற்கண்ட ௪1 ழிகையுற் கோணாமல், 
இச்சு கோக்கர் செல் துடன் பிராணாபாமமு மாமு பால் செழ்க்து க நா் 
கில் இபமனட்ரான் பிராணலுக்ஈமிவில்லை சகஸ்முத்தனு பவாழஇது 
பன் ௮ஷ்ட்டமாசி இ.புமவனுக்குச சித்திக்கு ( எ-று) 

குறிசொல்மார்க்கங்கூ றுஇின்
 மூர். 

சித்சமூடனி? அரச இல் ௨6 த கட்டாமல் செப்பியவப்? பர், நள்கீ 

ளெல்லாம் இ ?தயாகும், உத்தமமாம் பூரகத்தில்கக்று சேட்டா லுரு 
ரைகச்தபொருளத்தனை யுயுணமையாகு, மெச் இயகும்பா தீது! ௧8 

ஜன் தேயாகும் வேண்டானாசோசக்த்தில் விளியப்பார்க்க,ைத்சம 
ஸம்வாயுநீர் : (ிபாதென் னின் மாற்றலா்தாங்கெடுவரிதுமாதிலா?ே௪, 

(இ-ள்) சரம்பார்க்திறவன், சோசகஞ்செய்2ப! இலவ து கேட்டாள், 
சகேட்டகாரியஞ் ௪த் இயு ணி, பூரகத்திலென்னில்கன் ஸம்.த வஸ்சொல்லு 

இறு முண்மையாமிருக் க்கும், கும்பகஞ் செய்காலத்இிலாஇல் கற்கரரிய 

ம அதுசில்இக்கும், (02, சலி ற் 964110], கழி கித் ற பாதா ஷை ப.க வாரகெட் 

பப்2பாலார்கள்;இன்னமிதற்குவிபாம் ர நமூகாக்தாச இற் ஜெரி து 

ளள வேண்டியது அல்லாமற் 2ெரியாறு (௭-3) (ரூம) 

சணிவியாமன்பகல் கூறுகின்ற மச. 
மாதி 6 வளர்பக்சங்குறையும் பக்க மதிகாடிகரகாடி வளர்பொன் 

ப ஷேடிற், பேறுமிசவுண்டாகும்பிராணனிற்கும் பின் புலா ச்தகரரிய 
ஐஃளெல்லாபேருக், கூறுசன் றதசனிகாளிற் பாலிரவிற குவி 0 
ல மிட த் இற்கோணா? 2ல்“டி, னாறு௦௨ ர்ப்பொர ௬, ருவேசொன்னா 

மித நோலசமெக்சூம புஈழ்பெதவேகடச்குமென் ழே, 

( இ- ள்) வளர்பிறைவியாழத்தித்குர் சர்தரலுர், ,தெய்வப்பிதை வியா 
ழத்திற்குர் சூ! “யனுநு; தப்பாமல் நடர் துகொண்டேவர்தால். இறந்தபேறு 

-ண்டாகும், சீவன் மூத்தனாயத்தளர்வின் றிலவாழ்வான், இசல்லாமல் சீனி 
கிழமைக்கு இரவிலும்பகலிலுஞ்ச $இரசூரியசரங்கள்மாறுபாடில்லாமல் 
ஈடக்கவேண்டிய௰தடச்கால்இவ்வுலகபெங்கு மெச்சத்தக்க. ாததிவந்து 
ல்ம்மற்றும்முன் காலசாஞ்சொல்லியசவியைகோக்கவேண்டியது, (௩௧) 

சூறிசீசால் [நார்க்கங் கூறுகின் ரூர். 

ரர் சை கைக லய கணை அண 
டட 

ட _ப்புடையலொருவனெங்கேயென் ஸொருவன் சேட் ட்ஜெனிலத்த 
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அ ர் ம் ன் ர ரு” ன க 

2௪ ரூாரனசர.நால . ன் 

லகத்இருப்பனன்னீர்முற்றம், *டற்கு மமுவாஇலுள்ளார்வரயு? வற் 
'நா ரம்பலமேன்மலைமேத்.றுமிலலாகும்; விடப்போஞனள் புலிக்குசி. 
லைகீர்க்குமீண்டான்/வெவ்கழற்குவருன் மன். லெயில்காலுக்கு; 

மடற்குழலாயூர்வந்தான்வானமாஇில் ருரு நகழிகையீன் மா 

றிலாளே. . 

(இ-ள்) ஒருவன்வர்துஇன்னானெ ச்கேமிருக்கறு னெ ல் அபே பா 

அ சாமபிருஇவாகில், விட்டுக்குளளிருககிறான்,; ட் புலால்... முற்றதி 
இலிருககிறான், தேயுவாடுல், அக்கிராமதி. செல்லைக்குட்டானே மிருக்கி 
ன், வாயுவால், எல்லைக்கப்புறப்பட்ட ஈன், அகாயம்* இஞ்டமலையே ன் 
எழுன் அல்லது 'தூக்இன்றான் என்றுசெர்ல்லளே (ண்டியத இ த.விடபு 
ஐததேசம்: கை லனைக்சுறிததுக கேட்டபோது பூதயமைக்தில்முத லா 
இல் , அவ்வூரில்கானே நிலையாயிருக்கிறான், இ 9) ரண டாகில் திரும்பிவருகி 

ரன் மூனருஇல் திரும்பின வன் நில்லாமல் நடந் துவருகிறான் நான்கா 
இல், அஉனிருக்குகறருக்குள் வஈதான், ஐ5தாகில் தருசாழிகைககு ள்லக் 

அவி9சர்வானென்று சொல்லவேண்டிய. (எ-று) 

இச்சரம் மன துடன் லடிப்பட்டால் இன்னலையாமெனக் 

கூறுஇன் மர் 

மாறிவருவாயுமனோவலய/*தன்னின் மரிக் சவுமீ£ சிதத்நிற்கல து 

தானிறகுக,கூறுசமயங்கூற்ருற்பயரமுமில்லை குறித்தருமண் மணென் 

ஐரைராழிகையாக்கொள்ச தேறுபுன ற்கொன்மேகால்வன்னிக்கொ 

ன்று சீவன் முக்கால்வானமணைசிறஈகக1டி, பாருமைஈ து £ மிகை 

க்கள் வின்சன் தித் பழுதுபடிமுடம்பிலி துபற்றிபபாரே, 

(இ-ள்) இடதுபக்சத்திலும் வல துபக்கத்திலும்றன் றைவிட் டெச௪ 
ன்றைமாதிமாதி ஈடக்குமிச்சசாமானது தேகத்தீனூ2ட லயப்பட்டுப்போ 
குமயானால் பிராணனுக்கழிவில்லை, ௮ துப்படிலயப்பட்டு கித்கில் மன 
சலிய வக சக்காணங்களுக்கும சேவலையில்லை அசை வதறிருப்பன வ.கூ.ம 

பின பு மத்றெச்சமயததசராலும்; பயமில்லை யமனாலும். பயனில்லை முன் 
வென்ன படி. இடதுபக்கமும் வல.ுபக்கமும் மாறியோடுஞ்சரம் ஒவ் 
வொ றபக்கத்திலன் னே ரந்தரித் து ஈடக்குமென் னில் ஐர்.அராழிகையா 
ம் அதிலும் பூஏயர்களின் கூறுக்கெவ்வா நுபகுப்பசெனில் மண்ணில்: 
ஒன் தரைநாழிகையும் - கீரில்-௧௮- ம்-செருப்பில்- ச-ம்-காற்றீல்-29- ம்வெ 
னியில் இ-ம்-ஆகநிறைந்தோடும். இப்படியாகிய பூதியங்கள் கூறே கொண்ட 
ஜு .துகடி கைகளும் ஐவ வொருபைககத்இற்குச்சரியாய்ச்சிதையாதோட வே 

ர ணடி.ப.ற, அர்கம் அணையா அணன்களை சரம்லய 

ஒவ் உ வகை வேலா வ 
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சாஷ ரம் 3/௫ 

நால்டி. யொன்றுக்குஜ் துநாழிகையு *பூதயசளினள ேசிகமுமல்டடப் 

கபிக்கவேண்டும் அதுவுமின் றெனில் 2 தக5லிமயவரும். (எ-று). (௩௩) 

தத்தம துவாழ்காட்பிரமாணம௰ியு வடி. அயன சங்கற்ப 

பறறி மாஞ்சொன்ன ங்டி பயன மூன் ஷட் ப்கலொரு?பாஜு ண்டுப் 

ரி. த்தனா்,. மற்றைராளுத்தரமாகயனக்தல் னின் மாறியிடநசனி 

லோடும் வலக ெற்காகும், பெற்தசொருகாமிகைதானை* று நூறும் 

பெறுக்கடிகைசனிம்குறையிற் பீராணலச,மூற்சிறாநும்ாகா கை 

௧ கோசாண்சொழு மூமையேகான் சொன் சைணக்குண்டை ௬ மதானே, 

(இ-ள்) சரம்பரர்கற றவனளுக்குச் சென்றகாட்கள் போசமற்றும்கின் 
றநாட்கள் எவவளவவோஎள௭ ன னுங்க, குத்துக் (9. ாண்சிபாதி துத் சதெளியுமா. 

இயாசெனில், அயனசசமாம் ௮ 5னைப்பார்ப்பதெவ்ஙா 2உனில் ைமாத 

முதற் சற இபில் உகதராயன்காலம், ஆடி மாதமுத்தி 2ஐஇயில். செக்ஷணூ 

யன காலம, இவ்கயனகாலத்திற்கு முன்னாள் பாலில் ஒரபொ, ழு. ததன் 

ன முண்டு தத் துவங்களைட பரிசுத் தமா ல் சேகமெலில சள ல் மன துக் 

ம் மற்றவாயுவாஇ கரணங்களுக்கும் வருமிடையூறினை கிவி நை: மாகு 

முதத்தே தியில் பொழுதுவீடிய ஐுதுகா எழிகையருகி கீகையீல் பார்க்கும் 
போற சாம்-வாரம்-இஇ, நட்சத் இரக்களைககள்ளி இட துபக்கத்திலு இதி 
னு முன்கவிகளித் ே சொல்லியபடி ஐ துகாழிலைகளுமு சிசருமல் ஒஓூிடித 

சைப்பாரி வேண்டி இதுபோக நடமா தமத ந்றேதியில் இ தப்பி 

ப ரகாரமசபப்பார்கக' 'உவண்டிய ச, அப் சப ஐ சரம் வல தக ₹த்து£லாகுி 

2) ௮]. 111 15. யாடிய சாரம்யாறிகூ தியவண்ணம் ஐ 5 துகாழீை களு ச*ச(07 

ம?லாடினால் சாம்பார்கீகியவன் தான் செய்யு பிராணா பாமவுசவி.பீனால் 

அன்ுதொட் வெரும் நாறுவருககாலம் வா ழ்ற்த. நப்பன் இதவின்றிகு 

ந்தால் அவ்கைர்து நாழிககயைநூற்றொருமாஜந்தாக நாறாக்க்கு 

பக்த ழிகை ஜமாவோஇரண்மோவேோ ௮ல் த்தன் மேத்ுகைப் 

ட்டவையோ அகத்குஒவ்வொருவருஷ்க்தைக கூட்டிப்பார்ம் துகுறைக 
சதல்கொருமா காழிகையின் பேரில் கணக்காச்கீக்கொள்ளவேண்டிய த 
முழுதுமேதப்பிசசாம் இடச்தீறகு வலமாசவும் வலத்தீற்கு குடமாக 

௮4 தடில்அவனுக்குட்சீணகாலமென்ற யி, (எ-று) (௩௪) 

போஜன விஇக. நுனெஞுர், 

உண்ப்அனுக்கப்பு விடம இிக்குவெயய வுவர்த்தனகைத்தன கர்ர்த 

லுண்கமுன்னே, பண்ப்யில்செங்க இர்க்கு கெயபால்புளித்தல்கன் 

க்ராஸ் மாகுடனே துல ர்த்தன முனுண்டுபார்ச்ச,ண்பையவமிற்றிம் 
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உ அங்கு, 

[அ 

ஷின் ரான சு ர நூல் 

குச்சோநுபாதி ஈன்னீர்கால்காதிறுக்காலாகால்கிச்,கண்மயிஞுடி.கள் 
_ சத்திபண்ணிதாபக் காட்டி மல/சூட்டியிருள்க பியுஙகாலே, 

(இ-ள்) மூன் சுவியிற்சொல்லியப்டி. சரம்பார்க்றவன் சூரியகலையி 
ந வருறமட்டும் போஜனமில்லாமல் மற்ததனுக்காக கரக்கவேண்டி, 

யதில்லை, சக்திர்னடக்கும்போறுஞ் சாப்பிடலாம் எப்படியெனில் ஊஷ 

டணமானபண்டங்களும், உப்பு, சசப்பு; காரலாகியபண்டங்களைவைத் 

துக்கொண்டு தார்கபானத்தைரிறுத்தியுண்ணவேண்டியது, சொல்லியப 
டூ. சய சூரியனட இல் கெய், பால், புளித்தில், இத்திகால், துவர்த்தலாகி 

1௫. பண்டங்கதத னே சாப்பிடலாம் ஜார்கப் ணா மபபேோதேசெயயலாம் 

ச இரனுக்கு அப்போது கூடாதாயினும் பில் புஞரியனடகரில்சாப்பிட 

வேண்டிபழு. இதுமாறினுறு:2 ஆக்திரத தினாலு? 2 வ!விரூலுர சூரி 

வனுக்காக காத்திராமல் அ ித்தடுத் துச்சகதானிறறாே இன துண் 
திவகதாலு நலியாம். இப்படியாகச சாப்பீிிிெெதாயிலும் அ வ்வுணவு 
வஒயிற்றிறகுட்பாஇதானாகும் மிஞ்லோகாது மறறப்பாஜீக்கு சலங்காலாக 

வும் கொள்ள? வண்டியதுூ கொண்டு தசகாடிகளையும் பிராணயாமா 

விலையில் சுத்திசெய்து ஏகாக்இரசித்தனாய்ச் சரம்ப'ர்க்கவேண்டி௰ ௫. 

(எ-.) ர (௩௫) 
- சாத்தைஏறவொட்டாமலுங் குதையகெட்டாமலும் தன் 

வயப்படூத்இக்கொள்ளுமார்க்கங்கூ துஇன் மார், 

கால்கொண்டுகணக்கறிவார்க்கயோ இந்தப்பா கரு தய வெல்லா. 

புக்காண் போர்கீகெல்ல*) மேல்கொண்ட புவியுடனேயப்புவன் ஸி. 

விளங்கியகால்வான முடன்வினவுவாற்குப், பால்கொண்டமொழி யா 

ளேபவனநுகட்டிப் பற்றியவாறுதாரப் பகிசுபார்த் த௪,சால்்இின் ஐய 

_ தீனாடிதன் ஐுணின் ற தபனன் மஇசெந்தழலாநதன் மைபாரே, 
/ ல் 

(இ-ள்) ப்ல்போலுமினியசொல்லை யுடையபெண்ணே, சாம்பார்க 
இவனுக்கு அனுபவமிக நாறசேல்லியபடிவருமோ மற்தவ்வீதிப்படி பி 

தாது பே! ஜன மூறமையும் வதாக துக கொள்ளு 2?மா மிகை, கு 

ஹையினும் கேோய்செய்யுமே எளிதித் சரிப்படச்சாதே வசாதெனில் தா 

னெப்படி ஈன் கடைகன்வின வுவார்களுக்கெவ்லாருாய்கன் றென வு தீதெ 
னவு மூழறிந்தெடுத்தோ தவனென் றுஐயமுறலேண்டியதில்லை(சாம்பா. 
ர்ப்ப: ன் பரம்பார்ப்பானென் பதுபோல்) சரத்தைக்கணக்ன்படி யறிந்து 

பார்க்கிறவனுக்குயெந்தகாரி.பமானாலுந்தப்பிப்போகாது அங்னைக்கண்ட . 

போகளுக்கும் நினை தீதகாரியமெல்லா தடியும் ௮ தெப்படி யென்னில், பிரி 

இவ, அப்பு-தேயு-வாயு-அஆகாய-மாகியபஞ்ச்பூதியங்களின் கூத கூடியலாயு 
வினைபபாழ்போகாமல்மனமறிவுடனேகடடி அழுகாத தினுள் ள பரிசினை 

சடை அவ புடபன் தீர்து தானாடி.களுளூம் முத்னாடி யாய பிராணாடியினின்.து. மத்த? 
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சாஸ் இ ர். ௮ 

ருந்து இத்தோடுஞ்' ச் தரன் சூரியன் அக்கனியென் ஜுமிம் மூன் ரினுடை 
யகுணங்களையும்பார்ததால் கைகீகனியபோல் இலேசித்தெறிபவரும்,(எ-னு 

சாம்பார்க்கறவனுக்கு கன்மை தமை மாண்கால மறியும்படி 
| சாயாபுருஷ்தெரிசனங் 

கூறுகின்றார், 

ப்1ரிலொத்த லெத்தகல்வான் களங்கமத்றாத் பத்தடி குள்ளைந்க்டி, 
யாம்பருவந்தன் னித், ”ரியமெய்நிழல் கழுதிதுகைகால் சென்னி 50 

ட்டிப்சார்த்திமையாமற்றிகம்வான்பார்க்கிற்,கூருருலம் பொன்கண் 

டாற்செல்வம் வெள்ளை கு ௦விலுயிர்மெய்மமயுயி ரிளைக்குச்காற்.ற்ம், 
் ப ் 8 * ் ச 

காருருகே-யாறுபிறை கைகால் குன் திற கநகுறையின் முப்பிறை 
யிற்காட்டுஞ் சாவே, 

(இ-ள்) பூமியிலே மேடுபள்ள் மில்லாத இட.த்இல் அகாயத்தில் மம 
ர ரத புது உ, ப் ௩ ன ல் ர அதல ் கீமதைவில்லாமல் வெயில் காயும்போ.து தீன்னிழல் ஐகஃடி.கீள முதல், , 

ததடி. ககுட்பட்ட தருண தல்தான் அங்நிழல்முகமாய் நின் நுகை களிர 
டண்யு* தொங்கவிட்டு கண்கரிமையால் அசிழல்- கலை-கழுத்_து- கைக 
ள் கால்கள். இவவுறுப்புகளி லான் றைப்பார்த் ஐ ப்படி யே இமையா 

௦ - அகாயத்சைப்பார்த்தா லங்சே அுவவறரவப்* சோன் வம் வல்ல ல் 
௦ டன் ர சமாமி, ந லல அ அ னுகுகம் நான தும ஒவுருலம் பான் ன் ஐம் ரே! ஜ்ரீக வனுக்குசம சலவமவரும் வெண்மையெனில்பிரா 

ணபயமில்லை-ஆயுள்வளரும் செம்னமமையாதல்- ஆயுளதேயும், அதர்க்கொ 
குகுறைவும் வரும்-கருமையேல்கலி, இ த விட அவ்வு£ வில் ௬ சகனாவ தூ 
கால்களாது- தோன் மூமலிருப்தால் அறுமாதங்களுள் மாணம்-இதுவன் 
றித்தலையேகாணாூமல கவநதமாய்த் 22 ரன் ஜில்-ரூ௨ன் று மாதத்இன் மாண 

ம்-இ்லலாமலுஞு சஈதீனிலு மிப்படியே பார்ப்ப துமுண்டு- இதனைமாயர் 
புருஷ் தெரீசனபொன்றுஞ் சொல்லுவார்கள்,இச்சாபா புநூதெரிசனத் 
தைவிடாமல் பனிரண்டுவருஷம் பார்தி சொண்் டுவந்தால்-தன் முன் 

னிர்க் கு மக்நிழல் தன் லுடைன் பேசும்,டேசில் அதன் முகாந்தாமகம் அஷ் 

டமாசித்இயையும்பெறலாகும்- பெழுவதன் ஜீப் பின் ஞ் சல நாட்சளில் 
நிழல் ஒராஞருவமாகஇத தன்னுடனே இரியும் பகித்தால் தானும் படு 

கீகும்எமுந்தாலுடனேமும்.- இவஜுக்குவரு ஈன்கை இமைகளை முன்ன 
சரக 'வுணர்திதும் இன்னமு மிப்படிப்பட்ட அனேக மழ்பசங்கள்விளைக் 
குமென்று பெரியோர் சொல்லுயார்கள்,(எ-று) (௩௭௪) 

மரணவிலக்கணம்வில்லுருவின்ப்யன் கூறுன் ரூர், 

- காட்டியகானிழற்தனக்குமுன் பின் னேகக் கடிபுனல்வாங்கொண் 
டசல்வான்களங்கமற்றால், பூட்டியநீர் துகள்பிறக்கவுமிம்ந்கால்வா 
னிற் பெருந்தியவில்லைக் துருவாய்பொலிக் தோன்று; மீட்டியவில் 
லு நவுளதேலாண்டுவாழ்ல னி துமுநியிலவ்வாண்டிவிறக் தபோவா 

ன, கோட்டியவில்லுருமுதியவணக்குகோன் நிற் கொண்டுபோம்பி 
ஹையாதித்குநியச் தக்கூற்2, 
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ச் 

நக * ் 2 

தீதிக (எ-று) 

ட்ட ர து 

7 நோானச்ர் நால. 
ன (இ-ள் )வானிற்களங்கமில்லாமல் சூியனெறிக்கையில்மரரிம்ல்வீட்.' 
டத் சீரழ்வாரநிழல். இப்படிப்பட்ட யாதொருகிழல் கன க்கு யு ன்னிருக்கச் 

் * ௪ ௪ ௪ ் ச * ் பூ ௬௮௯ “2௮ ணி ் சசம்பார்கறவன் பின விசு வாய்நிறைய சலங்கொண் ௮75 2நிழலருகி 
ல ர சள (8 ந து௮னுப்பே ”லபறக்கல சதர்மாயஉமிழ்ச்துஅச துகளைப்பா 

ரதாால் ௮லி5தீரதனசு அவைகது வானங்கரஞூடனேகோன்றும்,தோ 
ன் தில்பார்ககிறவனுக்கு வன் றுமுதல் ஒரு மட்டுக்குஞ்சாவில்லை.இ 
ல்லையே ல .தவரும வருவதிலும் வ்வில் நிறமாறி அக்ஙனே ஒருபே 

௪ ் ௮7 டி ்। ப * ௫ ் ரு ன் ரத; 1(எ-2 ் ஊணணுருக் தோன் றில்ஆறும தீஙகனிலிறப்பன் (௪-௬) (௩௮) 

சந்திர ஞூரியரைப்ப ர்க்குமிலக்கணங்கூறுஇன் ரூர்; 

குறிகொண்டழைம நீயம் குறைமதியந்தள் னிஜ் குலவியதோர் 
செ ப்பகலிீல் 2காசெய்மைவிட் டெறிகின் மதிக்க திரைப்பகற்கதினா 

பர்த்தா லிடல்வெண்கமசெம்மையொன் மைபசுமைசஅப்பென் னீ; 
னெறிகொண்ட் வுயீர்வாழ்வு கெட்னோய்சாத னினாகிரையேயறியித . 

_ஊித்ஜெற்கு?மேற்கு, மறிகன்றவடக்குடனே ழக்கு நடுகுறைஈ்தா 

லாண்டுதீங்களாது மூன் ஜோன் நு௩!ட்பத்திமி2 வட 

(இ-ள்) லருசேப்பகலில் பசுவின் நே.ப்மையுருச்சிவிட்டு ௮இற் பூர் 
ணச்சந்தானை டல்லது ௮ மாவாசையின் போனு சூரியனைப்பாரததால் ழ்] 

இற்றோன் றுஇற் சஈஇரன் அல்லது சூரியன் வெண்மை செம்மை பெர் 
ன்மை-பசுமை-ககுமை- இவ்லைந்தீல் ஒன் நளதாய்த் தோன் தம் ௮ இ 

்- . ல்வெண்மையேல் பிராண்பயமீல்க; செம்னமையெனில் லாழ்அண்டாம் 
பொன்மையாகில் கேடு, பசுமையானால் சோய், கருமையோசாவுவரும், 
அதிலுமப்படி.௪ சாதிற்வனுக்குக் கால௫மப்போ 2,எனில்,தென் புஐக ட்ட 

நஞ்றைநகால் ஒருவருடம் 2மலபுரம்லட்ட ங்குளர கால் ஆறுமாதம் வட 
ச இ ' ் ர பு ஞு , ௮. ச புரம், நூன் து மாதம், உ ்ப்புறம் ஒருமாத வேதொள்ளையா யிருந்தா 

ல் பததுகாள் நிழைமதியம பெ ரணை, குறைமதயம் அமாவாசை என் 
(௩௯) 

சரீரபழுதுநமு. தலான மாணவிலக்கணங்கூ நுஇன் ரூர். ப 

: அழிந்தீசிக்கைகானெ த்றிகன்னந்தம்மி வடர்ச் த துடிப்புறிவாண் 
இல்களாறு,, மொழிந்த தங்கண் மூன் றுகாள டத் திலாவிமுடிர் தவிடு 

மி.த வொழியசெவியீலோசை; யோழிந்தீடுஸ ளேழுசண்ணிலொ : 

ளிதானைந்தா முயர்க்தமணமகூன் றிரண்டிலுரைவேருஞனுல், கழிக் தீ 
.ஸல்லுபிறொென்றுகரு திடீ சன்க ழலினையைப் போத்றில்வினைகழிர் து 

- போமே, க 

(இ-ள் ) சை-கால்-நெற்றி- கன்னம் ன இலை இட ர்ர்து தடி த்தால் 

மாரணகாலம்வந்தசென் மறிக. அதிலும் கைது டி.க்இல் ஒழு வரு லும் * கர் 
ட ் ॥ ் 73 ச ன் 2௬ ராடு. 2-௫ ் ் வ ததல்டு அல் ் ப் ட * ல்- ஆறுமாதம் - செந்தி - மூன் மாதம் - கன்னம்- பசதா। ஸ்: என்து 

பக்க ட டட டட ட. ழி0101260 3 019 1 ஸர்ா/லா 69௦ பாரு 



௫. கூ ் துவ 
_ சாஸ்தரம் | ௮ 

கொள்ள் அண்டிய. இத கொழிய கா அகேளர்விட் டால் ௪ னழுராஸி ப்ர 

ரணம்- கண்பார்வை மழுங்கினா ஜுன காள. மூக்கில்க௩, (2: 6 ரை தத் 7 

துகாள்-வ1ய்கு! (ஹறிப் பேச்சழி*தால் இரண்கோள்-இதசையறி் துகட வ் 67 

டைய தஙகக நினைச்து போற்றி சசய்தாஸ். வினையென்பதிரா ரன் ௫ 3] 

[727] ண கலந ஐ [1], தலுமாகும் தம 0 ) ப 1 10) 

உச்வாசகிசுவாடங்ஈளின் பபனுங்கூ அன்னார், 

டோம்வாயுவழாள்ளேபு (ரூதரீ ம்சத்துபோடில்விடம் புகிலமுதம்புகன் வெல 

லாம் ) ஆம்வாயபுடத்போகிலல் லல. கு மடக்ல்விடங்கெடும்போலெ லகு ப 

ம/தேமேகுசத்தி ியிரண்டொற்6 றைய ௫ ன்செல பயிற்போவார்உரு 0௨* மீனமாஇ 

ல் இப வு ழு! யிர் போடுனோ யாமற்ற ட்டுனோயா காமெய்யுரைத் தாகா ம், 

(இ ளா) த் .ச்வாசம- நிசுவாசம் -அல்ல து ன் சேோசகபூரககாலபலளக 

சொல் லுமிடத்இ , இல்- உட லைவிட்டுப்போதி௰வ .யூவேசில ம- உட்புகு று சதி 

இ பதன் டு] )வளிப்பட்டுப் போக ல்லாம்- விட மூன்பதற்குச்சரி- 0/0. 

ட்பட் _இப்பு. குவதெல்லாம்- அழுத முன்பதற், குச்சரி சாம ர ன்ளேபோகு 

ம்போது ஒருவன் சொன்ன ு- அலலதுபினைற் தகாரியம் அசூம் வெ ளி 

கொள்ளுகையில் ஆகாது - 5 தவாயு கும்பகததடந்கில் உண்ட விடக் 

கெிமெனச்சரி- ௮ ட்க்யெது ௩்ொடி வழிபோஇல் பாஉமெல் பதில்லை இ 

தின் இி.பில் ஒருவன் வந்தகுதிகேட்கையில் மற்ஸ, ற்சொன்னைசொல் லிஸா 

எமுக்தை யெண்ணிப்பார்கதில் ஒற்றையாதில் சிவன் கூறென் நும்-இரட 

டை யாகில் ௪த்இகூறென், ஜய கொள்ள? மவண்டியது சாரம் கெளியேபோ 

கும் சபாதூ டதத வன வநது இன்னு தா (ன நானாக ஹனோவெனில் சே. வான வரா 

ன் -உட்புக்கையில்வகூவா। ன் - சாமபோகும்போறு வருவானோூென் றும் 

ப்கு ்பேபது போவானோகென்றும் மாறுபட்டுவின் வில் சரிப்படாது] 

போ கும்ே ஜு போவா ன யல்ல ஜு லாரான்-புகும்ே சபாது வருவானேய 

லதுபோகான்-சரம்போகும்போது கோய் இீருமோவென்னில் தராது டர 

கும்போது ரந க, (௪எ- - து) | | (எகர 

குறிசொல்லவும்போர் புரிய்வுமார்க்ச்கூ ுடன்றார், 
- உரைத்தொருவனிறைவிற்போய்குறைவிலுறத்ீதாம் உயிரில்புறத்.துறைத்து 

நிறைபுறத்துறமத்திபமாம், சிரைதீதுகிறைபகத்தினின்திடினன்மையதாமசில, ம] 

-மயர்தனிலேடுநேர்ச்திடும்போர்சளத்து,சு சுரைத்தசெழுங்கதிர்வெட்ட. வல்லவ 
னேதோரம்பன் வாகானசர்னே வெல்லமாட்டான், விரித்தகஇரினிலே௫ிவெ 
ங்க ௫ரில்வெட்ட மேனியிதும் வ ப்படான்வெல்வான்றா0 ன. 

(இ- ள்) சூறிகட்க வ $கவொழுவன் சன் காரியதசைச் சொஃலிகி 

கெர்ண்டேமுனனர் ட் ணத்தில்வந்தாலும பின்ன ர்ஞ்னி பதீஇல்வரஈ துவி 

டுவானாசல்) அக்காரியம்; இதாம், மூன் பு சூனியத்தில்கின் அபின் புபூரண் 

த்தல் வருவானெனில் மத் இப. இவ்விரண்டு மாறுபாடு மில்லாப ல்- வி 

நீதவன் கச் சீமாமல் - பூணபக்கத்தினி மர? ம் யிருஈ் துதான் வகத்காரிய 

தை தச்சொல்லிமுடித் துவிசிலானெனில்-அக்கருமம் ஈன் இல் தாம்- என்ற 
றி, 2ே பார்க்கு மீயைச் சொல்லுமிட த் அரச்ச௩இிரகலையி: பங்னும்போ,து சென்” 

ுளுரியனி பங்கும்போது களத்திசீலரில்எ இரி எப்படிப்பட்ட வனானாலும் 
தேத பன் இப்படியல்ல! மல் ௪௩ இரனியங்கும்போ.து புதப்டட்டச் சக்த 

ர்னிரரா னே 0ே பார்கலக்கல் தோற்பன் 2) துநிறக சூரியனித்ருனே புத். 
ப ௩௫௪ அச்சூரிய னி திரூனே பே! ரில்டு உல்ல திலும் ௪ன்ெ மே லொரு ஷட். 

பட டாமல் லென் நு துவருவன் , எது (௪௨) 
டக 

ன் ப1ரர்260 594 மியாவ் ௩௨5௦௨0 பரு 



கயி ஞூரனசா நூல் 

போர்வெல்லு மார்க்கக் கூறுஇண்் ராரா 
வெல்வனமரிருவர்பேரே மூத்தனையுமெண் ணின் மிகு்சகெழுச தடைய - ஸி 

இ-௨-௪-ஒ-வென்னு, நல்லவெழுத்அடனே-௮- ஈ-ஊள ஏ: ஓ-கூட்டிஈலந்இிகழ்பா 
ஜன குமரனசனே விருத்தன் , சொல்லுமவர்பேரின் மு சலெழுச்திலுயிரொழு 
தீதைற் துலக யவத் தானத்திற்றுகளறவேகூட்டில், எலலைமுதற்ருனத்திலெ 
முததுடையொனவெல்வனிருவரைய மிலரார்காமி ரட்டையெ முூந்தோனேோ, 

.. (இ-ள) ௮-ஆ-இ-8ஈ-௨-ஊ-௪- ஏ-ஓ- இ - இவையூதலான து பால 
ன் கூறெனவும்-இரண்டாவது குமானகூழெனவும்- மூள் ரவ தச அ ௪ 
ன்கூவெளதும்-மற்றவிரண்டும் விருத்தன் கூறென வு ம$ கொள்ளவேண 
டிய ஐ, இலை சண்டை க்காரலுடை (பு 2பரில் முதிலேழுத்தைப்பார்சசு0 
போது ஆலவொலியே லாவுடனேயும்-௪ * ஸயொலியே லீயுட.ணேயும்- உ 
வொலியே லூவுடனேயும் -ஏ-யொலியேலேயுடனேயும் - ல- வகொலி யே 
மீலாவுடனேயுங்கூட்டிக் கொண்டு அவர்களை இவ் ெழுச் துக்களின் 'ழ. 
(பாலன் குமரன்) அ௮ரசன்,விருத்சனாச்சி, பாலன ,குமானையும், ௮ரசனையு 
ம் வெல்வரனெனவும், விம ததன் மற்றவர்சனால்பபவொானென வஞ்சோ 
ல்லவேண்டி.ய:த, ௮ூலும்-௪ எ-ஓஐ-விஈத்தன் கூறு -இவ்விசண்டெ மு 
தலறுக்களைக் கொண்டவன் அ௮வர்சளாறபகிவாரன்.  ஒ-று) ௪௩) 

கருப்பககுறியின் முறைக... றுஇன் ரர். 
இசட்டையாமுபயத்திற்கேட்டபிள்ளை மினியபூரணத்திலாண் சூனியத்தில் 

பெண்ணாம், மருக்குழலாளிடத்துபிரைவிடியம்கால மணெ ன உல ச்துபிர தனா 
ல்வாங்கநட்பாச், தரிக்குகிலம்புதன் வெய்யோனப்பு மச்சன் சக இரவ நீவியாம 
ரூசேய் தன்கால்வெள்ளி. கெருககியவம் பரம் பூதங்கிமமை யி ததெறி டிந்நிஸா 

காமைமிகநிசமுர்தானே. 
(இ-ள்) முன்சொன்ன கருப்பக் குறிகஞமல்லாமலிதுவுமொன் 

ஜெனக்காண்க.யாதெனில், உபயசரங்களநடக்கும்போ தசேட்கப் பற்ற 
ப்ள்சோ இரட்டைபேறென லாம், எப்பக்கமாமிருக்இனும்பூரணபக்கம் ஆ 
ண சூனியபச்கம்-பெண்-ஆனாலும்பேற் கவிகளிற் செ ல்லீயபயன் ருனாகு 
ஜெனக்கொள்க-இதுகிற்க-லைகறைப்பொழு இல். எனை விகீ சூச்சமம்- இ) 
_துபக்கத்தில்கடஈ துபணனுக்குவலத் இரடச்சால்றுதைஅம் பகிணன் 7 
வவலச்சரத்தாற்று னே வாங்கு யுட்கொள்ளு மப்பியசஞ்செய் துகொண் 
(8 வ்ருவர அனனில், மனைவியிவன் வயமாவாள பிறன் முககோக்குங்கருத் 
துவிழையாள் - அப்படி.வாங்குக துபன்னிரண் நிசரம்வாக்கியுட்கொள்வ | 
தென் நுஞ்சொல்லுலார்கள் அல்லாமலும்: வாரசரங்கள் எக்செந்ர ப்பூதிய 
ங்களிலுூக்கவேண்டுபெனில் புதன் பிரு இவியீல் நாயிறு.அப்பில்-ச ணி 
யுக தீங்களும் தேயுவில் வியாழமூஞ் செவ்வாயும் - வாயுவில் . வெள்ளி 
ஆகாயத்திலுதீச்கவேண்டி.ய.து. உதிக்கில்- அவ்வாரஞ்ஈரியாய்ஈடக்து உ.இ 
தினாவ்வரும் ஈன்மகன் மிருபலனைவிளக்கும், (எ-று) (௪௬௪) 

இன்ன சத்குமூலமின்ன சென் நு கூறுஇன் ஞர். 
கிகம்புவிக்குமுலநீர்வாயு£வனெறிதாதகனல்விண்ணா கினைக்குச்காலை,புகமு_ 
னே பூதததிக்குளதேசொல்சபொருவில்சரரா சிகெய் யோன்புதுவெண்டிங்கள், 
மூம்கொள்திரராசியாமுபயராசிமறங்ளெருஞ்சுழிமுனையாமவாசர்தோறு, (ப 
சூசலபடர் தயிர்பலிக்குசிலைமை சன்னைப்,பங்கயவாதனத்திருச்அபரிர் தபா சே, 
(இ-ள்) பிருதிவிற்குமூலம்-௮-லா-€வன்-௧-௮-ச£ து-இப்படி.ரிரை 
நீஜாயயே ஒன்றுக்கொன்று ஆசாரமாயலரும் அலைகளை விளங்க வம்௩ன 

4 54 வணி ஏட அத. நறு அஷ ரய வடவஆ. 
ர் 

௪௭. 

ர. 

ப10்260 இ ௩௦9 1/ பர்வ ௩௨5௨0 பரு 



சாஸ்திரம் ௯௧ 

ம், விபாமாய்ச்சொல்லவிலையாயிஞும் இசனையும் - சரசா$யெனப்பட்ட 

சூரியனையும் இரரா*ியாதிய சந இரனைய ழ்ஃ உ பபரா எயாகய அ ழிமுனை 

, எ;யயும்-மற்றவற்றில் பயன் மு. தலியகூறுபரட் டையும்பகசயாசனக இலி 

| | ௬௩து பரிவு று சிவயோகளு செய்தாலஸ்லது நனகுணர்தலரித உயீரபா 

ழ் உ பரகா. து இவண் முத்தினுசுலுக கு௮_துமா £ஈத்கமஇல்லையேல் அவமே பே 

குமென்றறிக, (எ-ு) (சரி) 
கண் நுநரடிக ளின் ரரறைன ரசு ஏன்னு 

பாரிதனைககதிர்மதிச்சன்வாம்வுகெயபெண் டையிலையிமஹேன ௮: மட 'பரிம்துே கட்டுல் 
மேட ௫6 செல்வம் வரும், வைய்யோனாகில்வெண்மதிய/ கே மவ்கப்பி மவிரைந்ு 

வாய,தீ.ரமிகுசும் 'முனைகானட ல்முன்பிம் ௪றுகாஇும பெருசாது 2தவ.ரானோர், 
(2 பா ரருகில்ல ருமெனினு மதி.ில்வாரார் பொலுகிப செங்கதிர் ௨.ருவாபுகன் 

மூநாஈமே ட.) 5 , ் ட 

(இ-ள) நாம்சொன்ன இச்சா நூலைப்பரிவுடன் பார்புபாயரக சூரிய 
ன் - -சந்இரன் -சுழினை 2 சயன் னுமிம்குன் று51 டிகளுள்ளும் வாழமவு-கேழி. நி 

லைனை உய் இறமூன்றுகமு மிதா! பலன்களை க்கேட குமிட தீதீல் சூரி 

யகில்- நன் மையையும பிசு சுக் செல்லத்சையு' டைவ ரகள- 75 இரனாகி 

ல்- கேடு முதலியகண்ணி பகர றவாகும்- சுழி பூ னையாகில்- முன் புனனபு 

. எாாமால் கூையரமல் நிறைவாகு ற இண் றிய தலாதி சகலாகளாலே 

வச: சீகரிக்கப்ப .... டட உனாகஅிலும - இச யாசெயதி இன-முன் னிலையீல் வருவோ 

மென்று அதியாகச சொல்லினுஞ் சநஇரனேயதிகமாக வி,பங்கிடில் வாரரர் 

சூரியனே யதிகப்படில் லகூலாளொன் றுகாண்க (எ.ு) (௪௬) 
இ) துவம் று- ஃ ட )சாந்தஙக. அ.இன்ருரர். 

சாமுரைத்தகொகையளவுஞ் ஜரியஜனொடாம னன்ம தியமேல்வாயுகட க்கா 

இற், ரூமில் த்தல் சையினைத்தல்பொருள்கேடாதல் 0௮ ருண்ட ரதல்வைதப 

| பதாசூம், போமிடத்தின்மதியானெமருந்தைப்போகடுப், டொருதுமடியிரட்டி. 
_தீதுப்பெொ ஈசன் ராம், தேம ந வகஇரரஇஞயிருள்வாம்௦ அத திகழும்வலக்காலொற்தி 
ச்செய்ககன்தே, 

(இ-ள்) முன்சொன்னபடி சந்தினேயஇகமாப் ஈடக்தால் கம ச்ருக் 
கேவ நுலதல்லாமதும் ப துக்களுக் குமது உவவாரும்சத்து முக்கள் ்த்ா 

ன். ௫. வதுதப் 1 தசக்திரனிற்போக? வண்டிய கரிபமல்லாத காரியார்தீ 

தமாய்ப்போகும்போ ௮ சந் தரனட௩த "ல் சரதிதைநீள வெளிவிட்டு அப்ப 

க்கக்காலை ரய யிரண்ஜென் தடி. (1௦6 தஇிவைத் துக்கொண்டு? 2 பாககேண் பி.பி 

ளு சூரியனிற்' சபரகசேணை டியகாரியமல்லாத்காரியார்த்தமாய்: பபோகும்போ 

அு.சூரியனடந்தால் அச்சாதிதையேறவுள்ளேவாங்கி ஐவ்ல துகாலைம 
ன்னிட்டு9கொண்டு போகவேண்டியது அப்படி.ப்போகில் கபோற்காரிய 

ம் ஈன்று (எ-று) (௪௪) 
.... சந்திரதவுமில்கடக்கும் பூயேங்கள்க்கூறுஇன் ரர், 

செல்லும இதனினிலேத் ர்இற் சரித்திடி.ம்நிண்வாயுசவாலயங்கண்த்திமதிழ் செ 
ய்காலில்லடங்கட்ட, ஈல்லமுடி. சூட -டல்குடிபுகுதல்போக்கும்சயச்துமம்வைச்த 
னன்றுாளிரநீர்சன்னி, லொல்லைகனும் வாவிகுளஞசாலைவைக்கவுழவிரைக்கம் 
வாமுளதேலுவக்க ராகு, கல்லழலிற்நிப்பிணியாம்கா சமிலானைஈ௱்பரிதேசொட் 
ட கங்கணாுவாயோட்டே, 
ல, ந்து ௪5 இ) கலையில் ய ப் £ல் : கிகாலயம்-மதி ள் - வமிச 

ந ன்பெ. மெவலை 
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௯, . மூனசர நூல 

ம்- அப்புவாசில் குளமு; தில் வியகெடுத்த் ல்-சோலைவைத்சல்-ரிலக்சைஉழமு்க 
ல்-வீரைக்குகல்-வீவாகஞ்செய்தல்- ஈன் ரம்-தேயுல ரில் பிணிதரதசலா 
ம்; , வாயுவாகல்-கு.திரைமுசலிய: தேர்-கப்பல்-ஒட்ட லாம், (௪௮) 

(இதுவுமத.) ன கு 
ஒட்டியவானத்திற் செபிக்கவில்பொர்செய்ய வள்ள பி; ன்சலைர்கு மெ 1ாக்கு 

மீே சிசொல்க, சாட்மெதிவெயிம்கதிரோல ன்றி கலச நாடிகளிற்டபரணச்ர 
னனூ ற் ட்யா் கு, பட்டி இல்சமிடிததவைகள்! மச்யல்களாாண ணபெண் ணி (7. ட லஷ 

சூனியபூ ரன மெழுத்தும், வாட்டமறமதஇக்தெண்ணி கிருமித்தருவல்லவனெ் 
ச ரம்பபர்க்க உ௨ல்லவனன் றே, 

ர 

(இ-ள்) ஆகாயகஇல் மந் தாஞ்செபிக்க கிற்போர்செய்யகள் ௮ இத 

சூரிய23 லைக்கு (டா ச்கும்,இத நிற்கச்ச நஜ்ரன் றி சையானணு தத்தை ஜூலி: ஆர்சி ந 

தாசனேயாளுலும்,ஞ்: ர்ய்னே யானாலும்ஃ நகதவ மசத [ன ப ரணபட ட்ட ஸி 537 (37 வ் 

அவன் லவந்தகாரியம னி யூத 8 இிதுபோகசை - வ, க்ஷ பெ ண் ஸ்ஷிம் ரதி ப 

ரணம். எழு. த: இண வா சீல ய்ச்சொல்லட டட்ட இ.ச்சர இ ரலிஷனள நுட்ப 

ப்பொகுள்களைக்கண் டஇ.ஐஇ ன்னசென்றும் ௮.அ இன்னே 811] இும்நி 1) 

மிக்க௨ல்லவல் சரமச்பரரக்கவல்ல் வன் அல்லாத ன ல்லாதவகன ன்றறிக. 

ன் க சீர்ம்பார்ப்ே ் பாரிடல்பு: ப 

"நன்றான பஸ்றவல்லோர்குல 'மாளு5ல்ன் ஸர் (ன்த்சார நாலின ஈட ௧. 

ப்பாம,. லென் மூரும் பார்ப்ப வரே பூமிதேவர் ணாநம் மானிட ப்பி றப்பில3 

ன் பகங்ொள்வா7- த முக்மாபறவை யெ. த ம்பத் (த உக ! டி. மருந்த இன்ன 

வயி துகொஸ்கொழ்க்து, பொன்று ௧௫) சயலிகம் பொருந்துவார்கள் ட 

குது ஈர்புன் பிறப்பிறபு: கலாதாரே, | 

(இ-ன்) ஈல்லபிராபண் ர்ர்குல்த்த்வராய்ப்பிதக்த லெ பெ மன்னணாம் ௮ல் ல்லஇ 
ழி, சகுத்தவராயப்பிர ந துன்னும், இச்சா ஜூ.துணர்க்து இச ட: 
சப் பரபல்பா!ப்பவ?ே 2ரலராமணராவா அராசாங்களினு டய, த்ன் கமகாய 

தி5்கவரா இட பமியின்௧ண் இவரோதேவ சொனயாவராலுமி பூசிக்கப்பட்டு 
வாழ்ஈ நுபரம்2பாருளிற் சாயச்பமடைவர் பார்க்கமாட்டாதலர் இழிந்ககு 
ஸத் தன 57 ய்ப்புன் பிறப்பிதபித்ச் துகொண் டிருப்பார்கள் - எ- (க) 

புள் பிறப்பிற். $ேக்ினுஞ்ச ந்குருநூகத்தாத பொருச் இயயிச்சச நூலை ப் 

புகலக்சேட்டு. 'நன்மா குணர துகெறிஈட பயோன் யாவனே னுகாமவனெண் 

திரண்டி ல்லைஈல்லாகேட்டஇன்; ம மின் பிறச்ஞுஞ் ஞு செ ழலைய02 தத ெ.ல்லா . 

மீக்கத மல்க டிவான விதமேபேோலசசன் பிறப்பிலினிபிறவான் வச மேசா. 

கான் சனடபேனாமணிர்தசக்திரஜனெப்பானே. 

(இ-ள): இழிக்திகு லத்இக் பிறந்தவணைஷைதுஙகுகுமுகாதாமாயீச்சா நா 

லைச்சொல்லக2கட்டு இசனையணார5து இவக ழிஈடப்பவன் யாவனுனாது 

ட ம் அவன் யாமேயாவன் வேற்றுமையில்ளை, கருப்புச் கன் னையடைந்தவத் 

னரயுக சன்னுருவாக௫ச கொள்ளுமியல்போல அனை யாமோயர வன ௮ 

வமாயப்பிறஈஇறவான், இன்னம். விசே ஷி காய்சி செசரல்லு ப்ள வ வில்சடாப/ 

ஈத்இல் நாப ர்திகாகிஸ்த சந்திரன் பே ன்று என்று (உல் வீரற்ிருட்.. 

பான். 0 ர் இட் 

் சாழல்காலதிரம்முத்தித்று. ஆ 

ப10்260 இ ௩௦9 1/ பர்வ ௩௨5௨0 பரு 


