
தததக்க்க்க்க்க்கக்கக்கக்க்க்க்ககக்கக்க்கக்க்ககக்குக்கக்கக்க்க்க்கப் 
ப க்கம்லம் பதவ பவ யயம். 

. அகஸ்தியமுனிவர் அருளிச்செய்த ட 

ல் ஞீ மா௮காண்டஜ ஜாலம். 
கூ.௨ர-ல் 

இசண்டா வதுகர்ண் டம்வகாரம்-௩௱ 
__ பவன னாத உட. 

இ ௦௦ து. | 

'தஞ்சைமாநசரம் மகாராஜாசமல்தானதீது 

வயித்தியர் காதர்சாடிபு 
 கீரையாங்குட்டை ஆயுள்வேதபண் டி.தரீ 

இல் சுமண நாயகர் 
பட்டாளம் 

அணக அடல். 

சரக்க 1999422940940444685 
4. 

கனக்கு பைபுண் பூத ர் 

இவர்கள்முன்னீலையில் 

.ம.இிரை புதுவை செல்னை இச்சங்கங்களில் 

கு தமிழ்த்தலைமைப்புல்மைநடாத்திய 
அலுத்து லக்கு லகக்கைகைக்தக்கைக்க்கைக்கைைகதைகைக்கக்க்குக்ல்கக்க்கை லக்கு பற ததத பதவ. அழிவது 4 

ச ணன படமல்ல கல்லல் மல்லிக் சல்ல்க்ல்? 

1௮ சஏதீதூர் 

: வேதகிரி(முதலி க வத் (முதலிய [ர் 2 
த குமாரன்-௮ ஆயுள் வேதபால்்கரன் 23 
தது 

௮33 

அத கந்தசாமிருதலியாசால 25 

ன “1 கஎட்டிப்பிசதிளைக்கொண்டு ஆராய்ச்சிசெப்று ௮ 22 

57௦ "புரசைப்பாச்சம். ௮4 

2144 12) 6 2120௮ 

ட ௮ ஏழுமஷப் ிள்வரய/வர்சளால் உக 
5 ்சண்பவ , 9 ௮1 

967௮ தமது ௮ 
9௮4 அலொசலிரக்கருச்சக்கடத்றக்பதப்பிச்சப்பட்டம கதத 

5௫௦ 29௫1௦ 
025 [ [ல 6 ஒ ் 55624. 

ணக த க | 561௦ 

ரதத 
அடைபட... 

ந டடக் 
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ரர 5௫.௮. ஐஒ௫6 ் ன: ந்த் :! , ் 3 ர டு! மி ்் ் ன் களி 5 ன ் ம ட் 

பொருளடச்சல் காகி 

 அலஸடு அ ௦௨௨-- 

பெயர். . பககம்; 

அசல்நிய/நிரேசாயுசத் 2). 
.௮ிஇசயம் கூறுகின்றுர்: (ட 

இன த்தமூலிக்குச்சாபநிவர் ௬ 
இசத்த வல்லிமூலிக்குச். ட் ௬௯ 
பதிவர்த்தி.. 

இதுவும்பாஷீணவேதை. ௮4 

கருழ்துளசவேதை ு. .௭௬ 
'சருதினத்தி மூலிகை 40 ச. 
_ தைமாற்கம். ட: 

ர காப்பு னத் சி. 

கும்பப்பூசைமார்க்கம் . ௫௮ 

கவுரிபாஷிணவேதை ௮௬. 
சர்சகசெர்தாஸ்வெதை 

் 'மாரிச்சம், 

க த்தவம். க ௭௪ 
சோடகசாலைமூலிக்குள் நிக எம் 

பநிவர்தீதி. 
சசலசரக்குங்கட்ட ஏகருலி ௮ 
சதீதிச்சாரணைவகாரவேதை ௮0 
சர்வவியாதிக்குமந்திரம் ” ட் ௭௯ 
சாசஇரபேதிவேதைமாற்கம் ௮௩ 
சாத்திபேதிக்களங்குமாற்க க ட 
இவன்மத்திரம்சாபநிவர்தீஇி எடு 
எரியாதங்சைமூலிலிபால் ௪௯ 
' சி௮ுசின்னிவித்தை . ௬டு 
'சூதமணிவித்தை ௭௪ 
செயமூஸிவிடாம் ட்ப 

த 

் பாஷீணவேதை 

ச் 

பெயர், அச்சம், 

ஏ. செத்தகரைவேதைசாபதிவர் எடு 

* ஞானிகள்பற்றற்றல் ௭... 
தசப்பையடி மூலிவேதை ௯௪ 

| தாம்பரபல்பம் வகி 

தாரரவேதை 
௭௭ 

தில்லைப்பால்மெழுகுவேதை ள்எ 

இட்சைவிதி- -௬௨-ச்௫- ழூப் | ப் 

பூவின்விபாம். ் 

அருசிவேதைமாற்கம் ழ்ர்க ல்க 

'னப்போக்கு. 

சஞ்சுசுலி னம் ௬1 

தாகவல்லிழூலிக்குச் சாப் | த்த 

நிவர்த்தி. 
டச்சிலைமகத்.துவம் சலி]. 

டாஷீரணமெழுகுவேதை ௬௫ 

"பாவிரணச்சட்டு நாகச்சட்டு ம 
பாவிரணக்கட்டுவேதை ௫௫ ட் 

பிராய லி அராசமூலிக்கு | _ 

் ச்சாழ்திவரித்தி... டு 
க ப்கம்கல்தேலிலட 

பிணிமயச்கிமூலிமகத் துவம் ௭௬ 
புண்ளுக்சேர் மூலிமசத்து 

வவேதை... ] எடு. 
புண்ணாக்கு மூலிமத்திரம்? : 
பாஷிாணவேதை, 

நசைளிதிமாற்சம் விட 

௭௯ 
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அதத பெ ரருளட்க்கவகரா இ. 

பெயர். பக்கம்: பெயர். பக்கம். ் 

பகாமிலம் அபத்த ட முறிலகசாயரிவதத.. 0 சசகமுகிளசுத்திமூறை) ' மூலிகைசாபநிவர்த்தி. ன்னு. 
பூசாசவேதை | டன்ள் மைவிபரம் ன ரோ ௬௪ 
க்கா அண்ட் க்க ஸமோடினிமந்திரம் 10]..] 

சாபநிவர்2இ. ன வங்கசெர் தூரம் | எள. 
பொதிகைமூலிசைஅதிசயம்௬௭ -வராகவேசை . ஊடு 
பொல்னாங்கண்ணிசாபநிவர்௬௮ வாதவிதீதை ௬ம். 
பொற்றுளசிவேதைமாரீக்சக ௭௭ விர ர்சகெறரீநிவேதை ஹி. 
பொன்னூமத்தைவேதை எ '(வெள்ளாவாரைக்குச்சாபநிவ எம் 

பொலினு:மத்தைமணிமத்தி ௭௬ வெண்டோன்றி மலியின்? 
மாந்திரீகம் ௫௬ வேதைமாற்சம். ப உச 

பொருள்டக்கவகராத ன க ் 

பப்ப டடடடடட மத்தித்து ட பட 
்ஃ) த உ பத. ட்டு. த டக 

வகுகக்க்க்ககக்கமும்க்க்குக்கக்ககிக் ம அதகம்கக்கமக்கம்ம் குக மல்கலத க். 
பள ம்ப ரம். ர இ, 

அலைய னு 30 பய் லு 
ப இதனால் சகலருக்குறீ தெரிவிப்டட.ச யாதெவில், ஐசு ட 

(௨௫-வ) ஆக்டின் । ௨௰-ல௮.ஐ).பிரிவினில் (ச-வ.) விதிின பிரகா. 
ச்ம் காப்பிறயிட் பெத்திருக்றெபடியால். இறத ஒருவரும் அச்சி 

உ வுங்கூடாது, மற்றொரு பாவைியிலு மொறிபெயர்கீசக்கூடாஆ 
அிட்படி க்குப் போிவொராகில் மமற்கண்ட அக்மல் செட்பியிருச்' 

கபடி கோரீட்டின் ஹூலமாய்தீ சண்டனை விதிக்கப்படும். ' ப 

- இப்போதபதிட்பிததிருக்கும்-பு.தீதசங்களாவன. 
சேறையர்வயித்தியம் க 
அகதையரீநாலுகாண்டஜாலம் ஜரா. 

போசமுனிவர்சரக்குவைப்பு 1.1] 
இ 20ல். பதிப்பிக்சம்படும்-பு.தீதகங்களாவன. ௨ 

கருவ ராரிஇரட்( ன ரர ரஇ இ. 

கருஜரார்பெருரரீல்... ன ச ் தழைய ப 
இசுஈமதேவர்சாவியம். ப சூ ப 
இராமதேவரீசாலம் களா 

இவை , தேவை புள்ளவர்கள் சென்னட்பட்டணதீறசக் கடுத்த 
சூளை நாசாயணன் பாளையம் (௪.௨-வ) கதவிலெக்கருள்ள வி... 
டூல் விலேகவிளத்க, அ.ச்சுக்கூட தீதில் தலைவர், ட-ஏழுமலைப்பிள்ளை . 

யவர்கவிடத்தில் பெத்துச்கொள்ளலாம். 
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டே. 

கஸ் செமுனிவர் அருளிச்செய்த 
நரது காண்ட. மி.திரஜால்ம் 

இ டரா-ல 
இரண்டாவ துகாண்டல் - வகாரம்-௩௭. 

௮0999௫ 19/5௮ 

ஹ் [இ ப: பு. 

" தான்முகீதிவயித்தியகாண்ட திலுள்ள 

சகலமருதீதானதெல்லாநீதகுதியாக 
வானமுதீதிபெநீதபெரியோர்களப்பா 
மகத்தானவாதவித்தையினிமேத்சொல்வோம் 

மானமு த்திக்குமரகுருபசனார்பாதம் 
மறுட்டிதீஅவினியுாரைட்பேனாதியற்தம் 

ரநானமுத்தியருநீ தவத்தோர் தரியாஇதம் 
தா*வித்தொன்றானபூரணடே மகேளே. (க) 

பூரணமேகணேசனருளாதிகாப்பு 
"புதீழ்பெரியமனோல்மணித்தாய்பாதம்காட்பு 

கார்ணமேதுண்டபிண்டமானகாப் 
் கலைமதியுமிரவியொளிசுழினை 2 க்காட்பு 
£ரணிசேர்வசாமியருள்ெதத 

திருவுருவேழுடி.விக்குஞ்சோதிசாப்பு 
தாசணியுமவுனமுருவாலைபூசை 

தீருவிக்குங்குருபாதங்காப்புகீதானே. (௨) 

காப்பணிசொலாபிரத்திலி ரட்டிஞ௩னன்... 
கைச்ண்டசருணையெரிளியினி தநய்க்சாணும் 

“மாட்பணியும்பரபூசைபதியாநின்ற 
மவுனமடாதாதத் துக்காதியாதி 

கோப்பணியுங்சாரமடாதெரிசன தீதில் 
. கூர்மையொளிசடனவம்பலதீசெசானும் 
தாப்பணியும்வேதார தவாதப்போக்கு 

 _'சாத்றுறேன் தெளிவாகச்சார்ர் தகேளே. (௩). 
ள் 
இறுகி 
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'ட௰ அகஸ்தியமுனிவர் தாலுகாண்டஜாலம்-௬௨௭-ல் 

சார்ந் தகேள்வேதரன்கான் ஜாஇ சண்ப கப்பூவாசமடாயு , 
, மைப்பெண்ணாத்தாள், மாறி அளிசாஞ்சம்பமமாமேனிமேனி. வா. 
ளை தண்டிருதுடைதானிடைநூல்ப்பா, காந்தியென்னாரவிகரந்தியி 
சபைகோரடு கமுகு போல்கண்கள் ரண்டுமிருக்கவேண்டும், பாநீஇ 
டமேநிறம்பரம்பவுண் மமேதான்ப ண்டியஅு.அலிலையாமுதீதிமீதே? 

உந்இயிே லசோமமெறும்பொழுச்சேயாகும் ஒண்டொடுச்கு 
'மிளமூக்கு அளசபாசம், பநீதியிலேகருமேகமானுமப்பர பல்வா. 
சையுதீ தமேபவளமேயபோல், சரீ தாரம்போல்பிறைறதலாம் ப 
சசைவிற்போல் திரு கஞ்செங்கமலமலர்வதனமேதான், சநீதிரம் 
ணடலஞ்ூறற்தமின்னாள் கொங்கை தீங்கமடாயுருக்கிவைத்த கும்ப 
மாமே. ன ட்ட. (ரி) 

கும்பருடம்போலிருக்குங்கொற்கைரெண்டுக சோகனசைவா 
குமடாகரத்தால் ரெண்டும், தங்கமடாகோவையிச செவியே வெ 
ள்ளைதீ தடமிரண்டும்்மையடா. தராசம்போல, செம்ப துங்க ௦ 
ஜெண்டாண்டுங்செண்டைக்கால்கள் சினைவிரால்போலிருச்குநீ தே 
னோமா.த. சம்பவியாம்விரல்களெல்லாம் பவளக்கட்ப தாரன் வெ 
டூதீதா.ற்போலிருக்குர்தையலாளெ.. ன சூ) ் (௯) த 

தையலாஞாரீவசயோரதியோவிசன் சனபாரிரவகாமிசாயேஈ ... 
காஹோம், வையகசமேமீன்ருளோவெலினைப்பெறீற மயேல்பகிட 
மேன்மணித்தாப்வாயாதப்பா, செய்யவளோகலை௨:ிபுவியோ 
யொப்புச்சிவத்தமின்னளிவளல்லோப தீமினிச்சாதி, துய்யநிறமா 
சளம்பூபூர் த்தாளானால் சொல்லியென்னரசவாதக்சகாகதொனே. (எ) 

தானே துஇவள்சாதிதொண் ஞாதீராறு தாக்தெரிரீ தபாத்ப இ 
தற்ருதடதிதைக்கேளு, மானென்றுகுளம்படியாங்கமலம்போலே' 
மணிதிரண்டதடத்திலேகாணுங்காணும், சேனெல்றூரோவிச் தபு 
சப்பினாப்போல் சேயிமையாள்(த்தினிக்கு மினுதான்வண்ணம், 
தர் அபதுமிவிக்டேட தமம்போல மல்குமடாயலகுல்குறிதளி . 
னத்தானே. ப ம் (ர). 

தளினமோடிரண்டிலொன்றுடைத்ததானால் ராசிய துவானா 
லோமெத்தறல் றட செஷ்னமுடனில்லாட்டாலுலகமீதில் சேரிடை 
பாள்ரெம்பவுண்டுவிருபன்ஸ் ல் வளினவி வடட கக வ ணை 
வாக்கில் மைநீதனேசண்டவுடன்வஓயமேரட்டு, குளிகுமடாவத 
னமதில்வட்டமிட்டுக்கொண்டுதீரோகணியையுருவிலேற்றே. | 4) 

6 (௮. 6 ம் ன் 6 ட் ௦ ப் ஏ.ற்திே யதாம்பூலமெுத் துநீயும் இர இராணிசருவிட்டுச்சேர் 
தீதுக்கொண்டு. மாத்திரையி௮ருகவென்றுவோம்ஆமென்று வளரு . 
ருதிங்சாரங்சொண்டேகட்டி, போரந்றியேலக்ஷமுருவேத்தியர்தப் . 
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இரண்டாவது: காண்டம் வகாரம்- ஐநா... இத 

பூரனியைக்கானுமுன்னே யோதிவைத ௮, தோறிரமேயிதீதிா 
வரிக்னலேதெல்ரு ரூல் சொல்லுவேனான்னு டையகருவைப்பூசே() 

ன - மோடனிமந்திரம். 

து பூசியேமோடு னியிலீதியானமோதி பூவையர்தன் கையில் 

கொடுத்தின்னச்சொல்லி,' ஆசியோயாதியோ மோகினியென்று 

அரிமோெியவமோனெி நமவென்றேதான், கூடியேலக்ஷமுரு 

'வோதிவைப்பாய் கோதையமைக்கண்டிடவே கொடுப்பாயடைக் 
சால்ட் தா௫ியேயவள்வாக்யெருத்தும்போனி தனதீதாவாரானுரு 
கியமுர்திவாளே, ப , . (0௪) 

ப -முர்சமனுதனைவால்கவேதைபாரு ஆத்தாட்குப்பூசைபண் 

ணியமுர்தமுண்ணு, குமுர்சவொளிரடனம அசாணும்காக ணும்கொ 

ங்கணர்க்க துத்திபோகர்சொன்ளுர், திமிர்தமி.அக்கருசூராரிக்கிஅ 

, வேடித்தி ஜெஜெகஜ் £லமத்திரமுததத்திரமுமட்பா, சமுசயெக்கள் தீர 

வினிதிரிகோணப்பூசை ச்ரற் அிறேதான்பாடும்பூசைதானே. (0௨) 

பூசையிலேதாத்பதீ ௮ மக்கொண்பூசை பவனமிசைசெய்வா 

டரீசள்மமிரோோொல்லாம், அசையிஷை ல ிர் ௮ அமேவிட்டாரப்பா ஆயி 

_சத்தியிரு தூரனவதிசம்பாரு, பட்டாஸ் சையிலேெ சய்வார்கள் பூத்றோரெ 

ல்லாம் மவுனமடாவல்லாரைக்கற்பமாச்௪, பாசையல்லோதாதாநீ 

 தவிதிஅபூகை, _பலிக்னமைடாே மப்யென்றுபதித்திடாயே. (௦௩) 

பதிப்ப அவேமி' சானதாமந்தாமம் ப.தமினியைப்பூசைசெய் 

ரண ளு, விதிப்பது? வேவியாமவட். டமென்றால் நன்றுவிரு 

ட நிவெொ்டு.. £ஆண்டேருக் *,கதிப்ப அமெபரிபாவைதெரியா 

சப்பர சன்னியெஃ் றராதெய இரவுற்தான், சதிப்பதுவேயெழுபோ 

கமைழுவாசம் சனிவிஎவுயேழான்சேஸ்போரே. (ம௪) 

சண்பொர்பத்தொன்பதாண்டுமாகும் கன்னிபனிரண்டுமுத 

ல்வருவிமேமு, உண்பொசத்தபால்க9த் தப்பாலிக் கொட்பாகும் 

, வ௱மேமொன்றுகூட்டு, பண்சிபார் நாற்பத்தி பயொன்பதானாள் 

பால்விளைவுமுத்தடாபதனுசொல்னேன்,0 கொண்போராண்டெ௱ 

ன்றில்தொகைதாளப்பா' “கூரதியமுச்தூற்றுறித்பத்தோ ர்நாள். () 

_. . வாள்வய் அபத்தொன்ப அலனினும் நலமடாபதீதொன் 

பதுதாளுந்தள்ளி, நாளே பன்னிரண்டுராசிநாளும் ' தங்கைபதீ 

தாதாள்தள்ளுசாதிபத்தொன்று, கோளிலேபிறக்காதயருர்தமப் 

பாகூட்டிப்பார்எழுபூநாள்முற் நூறு, பாளிலேமூவிசண்டாறுபூவு 

ம்பரிவானமுப்பூவாமேசகமொன்றே, | (௨௬) 

ஒன் ரன வஸ் த வடாவின்ன௫ுண்டு உறவானநடவணையாரம் 

தாலாம்பூவை, ஒன்றான யேசவல் அுப்பின்னேவார வுத்தமனேமுப் 
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௫௨ அகஸ்தியமுனிவர் தா லுகாண்ட்ஜாலம்-௬௨௭-ல் 
பூவாமிருமூன்றுநீ தான், ஒன்ரானயேசவல் அப்பிரம்பாப்வைதீஅ ர 

உத்தகருவாபிரண்மொருபூவப்பா, ஒன்றான ரன் றா எஞ்சா. 

. தாளும், ஓ ஒருபூவாம்நாலாமுறையேகம்பாரே. 3 6௭) 

எசமப்பரபிறம்பாலைபிறவஸ்திரவிடு இ துவெல்லாம்விதிகவிக்கு 

மூமைதீதரய்வீடு,. பாகமப்பாதெரியாதோவிரித ச்சொன்னேன் 
'பரிபூசைதெரியாதேயலைவார்சோடி,பேரகமப்பாதனியில்லாள்வா 
ப்க்சகவேண்டும் பொருமையாயுடனிருரீ.அவாழவேண்டும், ஈாரகமம் 
பாச்சடி யாதே பிருக்கவேண்டும் தமர்சருக்வைத்தசென்றால் 

விடமாட்டோமே. ட... இ) 

மாட்டோமேதுன்டொனிநினேர்பூரும் மதியானைபவரணைத் 

தோடேமுநாளும், பூட்டோமேபூசைசெய் ௮ விரத தூத அப் ர். 
 வையரைவேர்மன அகொள்ளாமத்றுன், ஆட்டோமேே வருமொரு, 
பாம்பாட்டாமல் அன்ன பூரணியிடதீதி லமு.துவாங்கு, காட்டோ 

மேயந்தந்தப் பூவுக்கெல்லால் “தீபூரமிட்டிவைத் அப் பதனம்பண்” 

ணே, (க) 
பசனமாயிப்பூவெல்லாம்பூரம்போடு ப.தமற்ரைநாலாநாள் 

விந் தருதீதான், விதனமாப்ட்புமுகட் டுவைதீ அக்கொண்டு மிஞ் தி 
ன துமூன்றுக்கும்புசம்போட்டு, கதனமாய்க்கைமு5 மறையைப்பிச9. 
டாமல்கணச்குடனேமூன்றுமுறைசேரிமானிக்க, தன மாய்ரண்டு 
ரண்டுசேர்த் அக்கெரண்தோரையாய் மூப்பூ வின்வன-பக்கேளே. : 

இட்சைவிஇி-௩௨ ”-சீஞு-முப்பூவின்விபரம். 

வகையென்னபீங்சானிலேதால்சேர்த் அ ஐ மைநீத் சே னர பத 
ரும். ராளிலேதான், தகையாமல்முப்பதீதி ரஷ்டேட்சை தாரிமி. 
ன்னுள்பருவமகாகஷியாச்சு,. )கையாமல்வாதமட ங்கிருநீ நீதுபோ 
ம கட்த டொன்போலேசோடசமாத்இீக்ஷையொன்று, அகையானப 
தினா அவய தமின்னாள் தணையானபனவிரெண்டுதக்ஷையாமே, (௨௭). 

இகைஷையிலேவய சபனிரெண்மோச்ச சிவவொழுன்னஜோர்கள் 
வய துசொல்லார், 'திக்ஷையெல்பாருங்களுக்குக். தெரியாதப்பாு 

- திறமானதிகைஷைபத் தமஜையச்சேளு, 'ஜேக்ஷமிலேசதீதீசாகரதீதி 
ன்மூலம் திசைசன்னிம௰்சளம்பூயேென்பார்கள்,. திக்ஷையிலேச௪ 
மலமகள் மூலமென்றாள் திருவானப துமினிக்சாமதிந் அபககெ.. 80 

அரிச்அபார்மூலமெட்டானஇலக்ஷ பப்பனேராதம சத்தி 
மூலம், ரிதீ அபாரீரிஷிமூலம் தநீதிராலம்' பேசானமுதற்திக்ஷை 

ரண்டாநீதிக்ஷை, சொரித்துபார்ராள்ரரலங்கணேசன் மூலம். திற 
மான்ராலாநதீட்சைமூல்ர.ற்இட் சை, எரிச்சுபாரெத்தனுட குரு 
வில் மூல மிறற்சாசசடாதாரதீட்சையாமே. (உர. 
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இரண்டாவ துகாண்டம் வகாரம் - ௩௱; ௫௩. 

"  அருமேசதாசிவத்தின்ஸூலரீதானேஜர் அமுகமானதொருவை 
நீதாநீதிக்ஷை : வாகுபெற்றதீக்ஷைவிதி யிரு நூற்றுள்ளே மருவிப் 

ப பார்பூசைவிதிமாறல்பாரு, சோருமேவாசாதுவிர் அநாதஃ அரியா 
திசத்திருந்தகுக்ஷாகுக்ஷம், ராகுமேயநியுமடாகோடாகோடி. நட 
-வொலிமாந்திரியமினிச்சொல்வோமே. (௨௪) 
ர ரர மாந்திரீகம், ப 
| ட்ட 3 (2 த ்் ததக 3 23 ஏ 1 ை ல ஃ௮ொக்றுகோம் நீ் அம் ஓழெல்அசானும் செலிரீடகற்தி ரை மாண பிமைக மவலலுவோம் அம் ஓம் ஹீயத்திறீங்கென்று 
விள்ளப்பாலக்ஷமூருவிஞஞையாடு, சொல்லவோ ம்ன்ரானஇை 

ட்டது உடு. உ ன ட தரு (1 (ர ஸ்ட. மாற்கம் செக ரூம்ஸ்ரீசடி.ங்வ ர வென்றுசேவி, சொல்லுவே 
ம்ச்ரலானதிக்ஷைகேளு ஸ்ரீற்சாரறீங்கார அங் அங்கென்றே, - (உட) 

அ௱்சென்றும்வங்கென்றுறிற்சென்று அட்பனேயஞ்சானத 
க்ஷ்யோது, சங்கென்றுமங்கென்று ஒம் ஐ மென்று சாதீதவே 
பாறானதிக்ையாச்சு, இங்சென்றுமங்செல்றும் வுவ்வுவ்வெல் று. ௫ ச 

0 மேத்திடவேதிக்ஷைய தவேழுமாச்சு, மங்கென்றும்றீக்கரரமிட்டுக 
சேவி மைந்தனேதிக்ஷையெட்டுமருவிப்பாரே. (௨௬) 
ப்ட் மருவிப்பாரொன்பதாந்தீக்ஷைகேளு வங்சென்றுங்கலியெ 
வஅஞ்சவ்வுஜயென்று, வெருவிப்பார்பதீதான திக்ஷைகேளு ௦“ஓம் 
ாம்இம்பெண் றுசேவி; நிருவிப்பார்பதினோராநீ இக்ஷைசேளுநிப்  மென்னமாமென்றுரீரீயென்றும், சருவிப்பார்பனிரண்டாந் இிகைக ௨ஃப்புுதா?? ஆம் இம்மென்றுவோதே, (௨௭) 

”வப்திழுஸ்றாச்தட்சைசேஞ ஊம்துமென்௮ 9௮9௮, சோ 
2 வபதினஞலாதீ தீட்சைசேளு - கும்ஸ்ரீய்அவ் வென்று கூறுகூறு, 
வேதி வேபதினை நீதாத் தீட்சைகேளு, விரிஇரிறீங்கார. மிட்செச்சேவி, 
பூத்வேபதினாருந்தீட்சைகேளுபூரணமே சம்அற்ரங்கென்றுகூே() 

கூறவேபதினேழாநீதீட்சைகேளு குட்பெனவே-றீ-நீ.வடவ 
வன்ன, மாறவேபதினெட்டார் தீட்சைசேளு மைநீதனேசும் 
சராயென்றுமாறு, வி. றவேபத்தொலன்பதாத்$ட்சைகேளு விளம்பு 
வேன்திதிரேத்திராப் நமலெஷ்ரோ.த, இறெவேயிருபதாத்திட்சை 

ர ரர (௨௯) 

என்ப அவேயிருபத்தோசாமீஇட்சைசேளஞ இங்௮ங்ரங்சென்று 
கூறு, ௮ன்பஜுவேயிருபதீதிரண்டார் திட்சை அ௮ரி௮ரிஒம் ஒமெல்று 
கூற, முன்பதுவேயிருபச் அல் ரூரீஇிட்சை முசனியுடன் இஇநீ 
வென்றுவோது, . பொன்பஅவேயிருப தீதுமூலீருமீதீட்சை பூட். 

ட்டா ஜிலிராராதீதியென்தே (௬௦) 

து ப த ;் ட். | ் 

ஷூஸரீங்காரசேவாப்ரமவெள்டானே 
% 
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௫௪ அகஸ்தியமுனிவர் தா லுகாண்டஜாலம்: உரல். 

எலீறிடவேயிருபதீ துநாலாத்இட். சை .என்என௨௨ உ்வெவ்று 

செவி, வெள்றிடவேயிருபத்தஞ்சார்தட்சைவேதாந்தயிசாவென்று 

அமலீவெல்று, சலீறிடவேயிருபத்தாரு.ந்திட்சைக் கன மாகவ , 

ற்ஏி௨சிவறிதங்காரம், தன்திடவேயிருபத்துயேழாத்திட்சை நலமா 
கஉன்ம்றில்ரீறிங்கென்றுதானே. ன ரர (௬௧). 

சானென்றவிருபத்செட்டாதீதிட்சை சப்வுடனேமவுனமி 
ட்டுதாக்டியோ.து, பானே தவிருபத்தொன்பதார்திட்சை பங்சங் 

சங்செஃறுமாட்டிப்பாரு, தேனென்றமுப்பதாந் தீட்சைகேளு 

ஏிரீங்கென்றுநீங்கெல்றுஞ், சேவிசெவி, நானெல்றமுப்பத்தோரா 
தீதிட்சை தங்கிலிசில்கென்௮ஸ்ரீநியென்றுகாணே.. . (௬௨) 

காணவேடுப்பத்திண்டாந்தீட்சை சணபதிசனவருரியதம 

வெல்றோது, பூணவேயதுகண்டுதீட் சைக்காதில் புகட்டினால்காம 

களை குமிறியூறும், வேணவேயெனைப்போலே சொல்லமாட்டார் 
வேதாதீதபூசையிலேமநீதிரமெல்ல ரம் , தோணவேயொவ்வொல்று. 
யுருவேத்திலட்சம் தோகைய௦ ர இிட்சைவிதிகாதித்சொல்லே, (௬௯). 

சாதிலேசொல்லவில்மாதீதிரமின்ள் சாமகளைதிரரிவரும் ட்டா 

ங்மங்கென்றால், சூத மலயுனையாருங்காணாரப்பா அம்புசத்திலூரு, 

ணவைவாங்கிக்கோநி, சேறிலேபொரியுச்சிர்த தீதமாடி, சவகாமிஇட், 
சை பலல் இடை யாதப்பா, ரதிலேகிண்ணீ தீன் * வவ்கமுள்னே 

மைநீதனே நீகொடுத்த _பல்டைச்சாயாலே, ப (௬௪). 

அ௮டைக்காயும்உன்வித் துங்கு. ட்டியல்லேச. ஞ்த்தர் உரும்னதம். 
கேசொண்டுதப்பா, கடுக்காயின் தேரல்வலைசாசசம் கருவிருதீதீ 
விதமடாசண்டுிதேற, ர வடககாய்க்ளாமரமல்லோ பாசஞ்சொன் 

னேன் மத்றதெல்லாமாகுமடாவாகாதோசொல், கொடுக்காயின்பு 
ளியடாயி மருந் து: குருவிஃமிச்சொண்ரிவாவழலையாமே. (௬௫) 

வமலையடாபூரமென்பார்வீரமென்பார் மைநீதனேகாரமென் 

பாரீசாரமென்பார். நிழலநியார்தொசையதியார்லக்கைதானதியகூ 

ர்தீக்ருக்கோபோச்கொக்கநீழலே ௮, விழலெனவேவேதாந்தசா 
ஸ்திரத்தைப்பார்த் துஷே ற்அபிணம்போலேவிழ்வானப்பா, அம 
லிமலயுடன்சட்டை யேஅ்மபபோல்  ஆடதுடவ்பாடஓுடோவை 
வாச்தானே, ன ச (௬௭) 

அலையாமற்றொண்ணாத்றாஅசாதிச்குள்ளே ஐத்காளுமப்ப. 
னுமாய்விட்டாரட்மு, சிலையானமனோகிலைக்குக்காப்புக்கட்டி இட். 
சைவைத்துவோமருண்டஞ்செய் தகொண்டு, மலையாதமுன்ன்ரு 
வுருத் தூருனால் வதீதவெழுபோகமத வயெமாும், அலையாத 
வயத்தம்பம்வாதமாகும் குக்ஷமதேயாருக்குஞ்சொல்லிடாதே 0 
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இரண்டாவதுகாண்டம் வகாரம் - ௩௱ஈ: டு 

- பாவிரணக்சட்மிவேகை, 
சொல்லிடவேவெள்ளையின்பாவிரண தீதைதீ தொட்டுரவிசனி 

நீரூரியனிலேகாட்ட, சல் ஓப்போலிருக்குமடா முழுக்கட்டாச்சு 
கெளவாய்வேதைக்குக்கொடுத் தம்பாரு, 'தெல்லிட்டுிநெற்கனமா 
நீனுலாத்துச்கப்பால நி௮த்திவிரிசருகைவெள்ளியிதற்கொல்வாு, 
மலலிட்டுக்கூட்மேடாசாக்கெ்தால் மத்ிடவேவெள்ளியடாசெ 
ம்புசானே. ல (௬௮) 

'செம்புதாலீவுடன் கோதெ தச்சேர்தீ தப்பாரு9த.சரீகளேப2 
சனைதான்மாதீதுப்பத்து, வம்டுக்குவிம்மெழுக்கைரவியிலிய வ 
௮வானவூரல.ு அற்றுப்போகும், செம்புவேராதம்விட்டுக கரண் 

ஓ.சீகுள்ளே திறமுடனேபிடிக்கையிலேமெழுகுமாகும், தெம்பி 
ல்போகாது நிசானமாஞும் தீர்க்கமாய் நவசித்தர் சாபந்தீரே.() 

'தரவேருன்மருர் அபீங்கானுள்ளே சேர்த் அிதென்றாலெழு 
போகந்தனிலேசெய்வார், பேருணசவென்ரூலே மைந்தாநீயும் 
பேணுவாய்த்திரைக்குள்ளேகோசம்வாங்கு, பேர்பபெரியபெரியோ 
லர்ச்சொல்லச்சொல்லிப்பொன்னானவகையவர்களுலாப்பாசப்பா 
சவருங்காலத்.துக்குயிர்மாளா:து நித்திரையில்வாதமடாமனுகு 
ம்பாரே. ன ர, இ (௪௰) 

டா ன ரூ மூலிகைசாபறிவர்தீதி, ் 

ஆனும்? *சாபமி தக்கொவில்லை அருர்தமதுசடைதீதோ 
ர்க்ள்தேவ ரல்லா, மேதுமப்பாசிவற்ததலேவோமெல்றோடி இச 
விவச உடம் ய மமாநீ, சாகுமப்பாதோய்பிணிகள் சூடு 

ர் பூ: ணத . | 4 ௦ ப , செர்றீதசகில சி பவியெல்லாநீதானேயிந்த, மோகமப்பாயார்தன 
கீஞுமக்சாள்சொல்னேன் மூலிகையின்சாபமில்லைமுடி.ுபாரே.() 

முடிவிலேயிதுதேவரமுூரிதமாச்சு முப்பூவாமிதுவாச்சபாரு 6 

1] 

பாரு, வகெிலேசொல்ன செல்லாநீதமிமாய்ச்சொன்னேன் 269) 
லேபகையாச்சுசிவனுக்கம்பா, அடியிலேவைச்ததநான் சொல்லக். 
(சனா அரசராஹரிஹரிசாமராமா, டஒயிலேசிறுபுன்னை தேவி 
தேவி, பார்வதியைத்தொட்டல்லோபொன்பொல்னாமே. (௪௨) 

பொனீனானசலத்திலேகேலினிசாள&் பூலோகத்தங்சமடா 
ஞசணம்பெ, கன்னாருங்கலமதமும்திாதீவிச் து கருவிடையம்ரெ 
ண்ட லோலோகமெல்லா, மிலி ஞனமில்ஞளுங்கூடியல்லோ இக 
லோகமுண்டாச்சுவிசன்றன்னால், தன்னாலேதாலி கெட்டால் வாத 
மேது தங்தம்டாயாகுமேதரணிமீதே, ன ரு (௪௯) 

ப தரணியிலேபிழைட்பதத்குயாராளா ஓம் தான்திறர் தசொடு 

“பரரோமாதாப்பா, பாணியிலேமருந்தைவைத்அ ஒருச்குள்ளே 
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௫௬ அஅக்ஸ்தியமுனிவர் நா லுகாண்டஜாலம்-ஆ௨௭௱-ல் 

பண்ட.தங்கள்பார்தீதாலேபலிக்குமோசொல், இசணிதேரம்பேரி 

லேதாரதம்வாங்காம் ரேமேழு நாள்கழிதீதாலிறங்காங்காரம், இரணிய 

வாறாஅபூப்பாகுமாகும் வேதாவேதாவாலேமிகவேயு தே. (சன்) 

_ ஊதையிலேயடையாதுபுற்ம்பர்யாச்சு ஊதியேவாதியாயுல. 
க்ப் த, போத்வேகற்பமுண்டுபூசுபூச பூதமெல்லாமொடுக்குமடா 

கோபமாறும், நாத்மேபொழு துபடும்போஅவாங்க. லமானவ் 
(பரவல் காவல்வேளை)  நீதவேதொடுமுன்னேவேதைவேதை நீலிப 
லிகொண்டதடாநீமிவாமே. ௫ ச (௪௫) | 

நீடுவாரீநாற்பதீதியொன்பதாநர்ள் நிர்மல்மேயாகுமதஞூன் 
அவரரம், கூவொர்மத்றாராள் வெண்மையாஞம் குதியடா மூவர்நி 
றஞ்சமசரீக்காகும், பாவொரிதையல்லோ வுரைத்தாசப்பா பழு 
க்ஃரதுபலியா துசாபமென்ற, நாவொர்மூன்றுவண்ண மிக்தபாச]| 

ம்-மரன்கண்டேறீகாணரான்சொன்னேனே. (௪௬) 

சொல் னவகைவிபரங்கள் நன்ராய்த்ேதோன்௮ம் ததிடெறுமே| 
வாலைமனேன்மணியேயாடு, இன்னவகைரண்டாம்பூபூர்த்தநாள்சா| 
விலளியதொண்ணூற்றெட்டில்ரவிவெளியாம்பூவை, சொன்னவழி 
வர்க்கமட்பாயமிக்கச்செய்_த சுருதியிலேமூன்௮பூநாற்பத் தேழு,| 

வன்னமதுசவிபோலேபிரகாடிஃகு மகத்தான நாள் கனையேல்வத்தி | 
டாதே. ் க ன த ர ் (௪௭) த ச 

ன் அயதீதிடரீதாலாம்பூநாந்நியெண்ப த் தறுநாரளூ மொன்ப ௪ 
நாள்தள்ளு தள் ஞூ மயத்திடரஞ்சாம் பூவிருட், (௭௦:௯3 (னே | 
வொள்பதுதாளு றையும்பாரு, வியத்திடே வயா ல் து ்க்ளு கேத 
விருநாற்தியரடதெழுநாள்தானப்பா, பயத்திடவேசோடசசங்கு| 
றையும்பாரு டருவமடாயேமாம்பூமுப்ட தீதிமூன்றே, 

மூன்றானவிரு நூற்நியறபதீதேழு முப்பதீதிஸூன்றுமடாமு| 
வ்னூரு தாள், ஆணானாள் பெண்ணாைலியுமானாள் ௮ப்பவல்லேய் 

தாதாச்சகளரத்தாளானாள்., தூணாளாள் துரும்பானுள் அரும்பு தலி 

ளூய் தொடுமுன்னேபழுத் தவட்டாள் சூரிசூரி, வீணா ளோரவிருப்| 

றை எடு ல்கோபியடாவிஞ்சைபாரே , 

விஞுசையிலேயி அவிபரம் விரிதீ தச்சொன்னேன்” வெற்றி 
ள்ளபருவமெழு நாளா ஞ்சொன்னேன். நஞ்சையிலேபயிரிடவே]| 

பருவஞ்சொல்னேன் நலலநல்லமருநீ துடையநிறமிதப்பா, உன் 
செயலோவெல்செயலோயாகும்பாரு 'உற்றதொருயுகத்தினிலே ப 

எவுசியத்தை, தன்செயலோசிவன்செயலோவிருக்குமப்பா தன்னி 
வயுவதீதாலேநடக்கும்பாரே, ன ரு (டு௰)| 

ட்ட | 8 
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இரண்டாவதுகாண்டம் 
னகாரம் க 22 ரர். ன டுள் 

..... _ அகல்தியர்திரேதாயுகதீது அதிசயங்கூறுன்ருர். 

நடக்க€ேவேயின்னமொருக்தையைக்கேளு ந்டநீதசெய்திரே 
, தாயுகத்திலப்பரி,. அடகீகவேயாதியானவிற்தைவெற்பை ஆசாசமு 
ஃ்டுதென் றமைத்தாரென்னை, .உடக்சைகொண்டுசென்றுதான்பர் 
தீதைக்சண்டு உகந்த்மே ததிசெய்தேனப்பாவெல்னை, விடக்கை 
யேலிற்தைரெபருவதத்தைவிஞ்சையாலகத்தியரேயடச்செல்ருரே 

- அடக்கென்றோவிநீன்தரிமிரமாண் ட தீஷ்த் தோகெதிபாத்ர 
எஜ்தையடக்வெட்டேன், கஇட.கீின்றதின்ன மின்னங்கிரிமண்ணுக் 
குள் பெக்குதட £போயிப்பாருமெய்யோபொய்யோ, நடக்கின் 
றவழிதனிலேத்மையன்தம்பி ராட்சதந்தானிருபேர்கள்நம் மைக்க 
ண்டு. கடக்கின்றபொருளென்றுதொழுதாரென்னைக், கண்டவுடன் 
தெஸ்ட னிட்டார்.தச்சீர்மத்தே. ட (௫௨) 

உ ஆச்செமத்திலகல்நியரோயச்ன்ம்பண்ணி அனுக்கிரகமிறங் 

இெமுதருத்சென்ரூர்சள், வாச்சுதெயிதுவேளையென் சொல்லி 

ம்த்திருத்தேன்ம அமாக்வெல்பல காரற்கள்,) வீச்சுறமாயடி௪ 
ல்பண்ணீபடைதீதாசப்பா, மிசம9த் அநிறம்பலமு தண்டேன் 
யானும், எச்சிடவேயமுசேப்பமிட்டபோது மிடும்புசெய்யவெ 
வகு மோசம்பாரே. (௫௭) 

த இல்ம் ிவன்றுுடவைச் அச்சோறுபோட்ட வெறியிவன் 

வரவழைக்கவிஞ்சை செய்தார், வாசஞூடன்வயிற்றுள்ளேஉண்டமா 
ங்கு, தப்டிலிக 3உடிதிகடபிடவென்றேதான், சேசமதைநானநிந்து 

சிமில்ல 'நில்லென்றுநிட்சையிலேதியான ஞ்செய்ய, நாடி 
யிலேசைை யவைத்தே னப்போதென்னை ராஃ்சதனுந்தண்டெடுத் 
தான்சாடதீதானே. ... (௫௪) 

சாடுமுன்னேசக்கரிச்சநினைத்தேனந்த -ச்ரடைக்ண்சொடமி 
டப்போறேனென்று, - டியல்லோயிருபேரு மொளிக்தார்வாரி 
உரிஞ்ினேன் சத்தசாகரங்களேமும், நாடினானுண்டுவிட்டேனத் 
தீகுமுன்னே நல்லச்லமாயிருந்தவர்ரியல்லேஈ, நீடியேயிருவரை 
புங்கொளன்ற்பின்பு சர்ககட் ட பவிட்டேடினிழுத்திரமாச்சே. () 

(க 

டபக் - ஷுதரர்தானுப்பாச்சுசெயனீரர்ச்சு முழு அமெதிராபோக 
ம்விளைவதாச்சு, , பாதீதிரநீதால்காரீதம தபண்ணலாச்சு பண்டிக 
மேவாதமெய்படினமாச்சு சாதீதிரழீதான்்கடையாட்டால் நீயெ 
ன்செய்வாய் தங்சமெங்கே௦ 9வள்ளியெக்கேதாம்பிரெ மங்கே, கோப 
தீதிரமேகுடி.பிறதீத சாள்தன் மானத்தைக் கொண்டவனே பாெ ரன் 
கூறினேனே. (லு 

வீ. ் 
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“௫௮ அகஸ்தியமுனிவர் நா ஒகாண்ட்ஜாலம்- கஉ௱- ல். 

கூ அகோமுன்ணலாத்தச்சல்னிமின்னாள். குதிவழிபுக்குணபர் 

சம்பார்தீ. துக்கொண்டு, தேதிய! யமாதாரந்ததிற்களொன்று செய்ய 

பவரணையமாவாடுதன்னில், மீநியேபூசைசெய்ய. பானம்வேண்டும் 

விசவிதமாய்ப்பலசாசவர்க்கம்வேண்மிம்,' மாதியேஜேங்காயுமடை 

ஃகாய் பூரம் வாழப்டழமஞ்சர்க்கரையும்வைப்பாய் தானே. (6௭) 

வைட்டாநீசோடசபுபசாரத்சோடே மாக்குலையும்குசப்புல் 

அங்கும்பற் தேங்காய், வைப்பாநீதெம்புர சக்கரமுமப்பர வாலையு 

டமேற்சக்சரம்வரைலாய்முன்பு, வைப்பாய்நீ யேழடுக்முத்திபத்த 

ட்டி மத்அுமுள்ளமணிசெசண்டிசற்குதாசம், - வைப்பாநீயண்டம 

திபொருதந்தைதீ வு மற்கையற்குச்செய்யும் ம்வகைதல்னைக்கேளே 

தன்னைகீகேள்கட.த ;த்நில்ரோமந்தள்ளி சவாஅபச்சைமஞ்ச 

 விட்டுத்தண்ணீராட்டி, பின்னைக்கேள்சாம் பசொணி வாசங்கசட்டிப் 

பின்னுமந்தபுழுகுபரி. மஎங்கள்பூச அன்னைகைகேள்ளடையன்ன 

மெத்தைமிதில் ஆங்காரமாய்ச 2 ததிவாடையிலையப்பா, சென்னி 

ஃகேஅதீ சதசொகெண்டிவெண்ணெய். தஇிறமானயூவெண்ணெப்சம்ப 

ந்சொத்றே. . ட ் (9௧) 

சாத்தியே திரைப் ஒசுகத்தபுட்பம் சான் தூச்மமேற்சட்டிக 

ட்டிப்போட்டு, பேரற்றி மயா பிச்சிட்பூருல்லைப்பூவும் பு_மரனசெ 

ண்பசப்பூதாழம்பூவும், "தேச்தியாமருச்செரழச் அப் பஎன்னிர்புட் 

பம் நிசைதீதிவோப்தாள்மெய் தெரியாதம்பா, தரநிறியேசவ்வா] 

அரோ ப பனிலு சுசமானகுங்குமழு். மீ 2ங்காணுஸ்ளே, 0| 

ள்ளெல்றுபல்னீசால்களாத் அவைத்து ஆக டன அரும்றெய் 

பாலுமன்னபானம். கள்ளென்றுபல காரவகைகளெல்லாம்கட தீது] 

முன்னேபடைத் அவைத்துக்கும்பஞ்செவி, எள்ளென்றுந 'வதாணி 

யமெல்லாஞ்செர்த்து. இட்டிடாச்சமுதையொழெமதீதிய்க்கு, விளி] 

'ளென்அவோமனுண்ட மாவில்தெய்யால் மின்ஞட்குத்திபமுடன்| 

தூபங்கரஃடே. ப (ரக) 
(5 

காட்டியேயபிவேகம் நைவேசீதியம்பண்ணி காரிகையாஸி 

டைந்தகிடைதவி் வன்னல் கூட்டி பலகாரற்கனிகள்பா௮ம்] 

சொடுத்திட்டாய் வயி! 25(ம்படு ,சஃதேனோடு, ஆட்டியேவாயலம்பி 
ச்டேவிரெல்லாம் அவள்சேவீங்கொண் டனுபவித்தபின்பு உ மேட்டரு 

யேபூசை சவித்செய்யபபுமுள்வில்தபெலாய போலி ப்பிடாயேடு 

கும்ப ஸ்ர மார்கிகம், ள் 

, அனுட்பிவிட்டகொம்பம ள் ரிப்பூசைசெ்த அநீதிரீராலவட்ட] 

ல் நீச ரட்ட வ ஐட்பிறவேகளபங்கள்மேதுல்சா வாடையிட் ர. 

பீங்கானில்பல் விரால், சலுப்பித றவேகரை ௮வைத்துப் (க 
॥ 
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இரண்டாவது காண்டம் வகர ரம்- ௩௭. ௫௯ 

குசவ்வரதுசநீதன எமூக்குக்குமமும்விரலால்தோய்தி ௭, நினைப்பீடது 
வேயிருந்.துதீவட்டையாகி திதம்பதீதில்பரிகாரஞ்2 சய்வாயப்பா.) 

செப்வஅவெயு£டியிலுமு, நீஇிமீ து செவிமீ தமி தகதம்பல் 

புளதெப்பா, ௨ உப்வஐவேகடிகையொன்திஃமுத்தம்பொல்? உறீஇ 

வழிக்சடிதடதி த்து. அப்யும்பாரு, வைவ அவவேயேசாதே மியனீலை னநீ 

ய மாதளம்பூசிறமின்னுள் தக்கந்த ங்கம், பெய்வதுவேகருமாறிபிது 
ஈரனப்பா பேசாதேவாலையி௰ லதன்னைவாங்கே, (௬௪) 

'தன்னையேமில்கானில்வார்த் அமூடி. தாய்பதத்தைப்பூசித் அப் 
*னம்பண்ணு, பொன்னையேதேடாதெதர்மந்தேமி பூரணியே 
னியேயென்றுபோதீறு, உன்னை யேவுயிர்பிழைச்சச்சொல்னே 
வபா உத்தமனேபணடெ மன்னபாஷிாணந்தரன், என்னையேபெ 

'மஜோேன்மணித்தாப்சொலி னாள் எழு அலாம்பாஷீணமிதற்சொ 
பர, ட ட (௬௫) 

ஒவ்வா. தடை 2தபலம்பாலிரணதீதை உத்தமனே யயக்கரண் 

. தலினில்விட்டு, சவ்வா ௪தாயமுர்தந்தீட் டிஇடி கணலிலேயி 

கரட் ட. மெழுஞூதங்கிம் செல்வா அகாரியமுருகும்போ அுிறுமிளகு 

அலாமிலிலேசல்கமாச்ச, ஒல்வானவேதையடா பொபையென்ன 

கக்தமனேபதினலமாத்னும்பாரே.. (௬௬ 

லேயர் பது பு 
[அ *ே 
?இிப்பார்பதின வய ஐள்ளே இ வள்பருவ 

மாவாளெத்தாயப்பாட் பாத்திப்பாய்தாய்போலே9? லயையப்பண் 

ஷீடசி டடக் அகி ிபுனிசமேதத, நிதீதிப்பார்ரவலோசகஞ்செ 

ர்நீ.தருக்கு' தில்ல வபாவிலையப்பாவிவட்டதீத சகானே. (௬௭) 

தரனானபி, £தளையில்வமலைபுப்பு தான் சேர்தீ அுருன்பாகற் தர 
கீஞுதீதாககு. மானைமாத்திலேபனிரண்டப்பா மக ச்கானரூபிய 
வள்பனிசண்டாண்டு, தேஞாளாயிருர்அகொஞ்௪ி வளர்ந்தபிள்ளை 

'சிறுபிள்ளையி வன்வய் அ கேஞகேளு, ஆனா இமுப்பூவுக கொம்பா 

முண்டோ ஆன ந்த தரல லப ௪ நாலுபாரே. ன (ச ௮] 

தல்பார்தி துவாதம.துசெய்வதேது ர ர.விதீதையாத்தாட் 
குசோம்பிருநீ,, பால்வார் 4 அிதிஷ்றதெ வ்சரீரச& ம்காண பண்டறி 
ச வ/ல்லோயறிவானப்பா, சேல்ப்பரி 7தீ.துவ ஒத். தவனை 92௧ 
வான் சிவசிவாபுல லதீதியனேதிண்ணற்இண்ணம், காலஃ்பாரீத் தக்சொ 
ண்டிரு நீதால்பிழைப்பாப்சொன்னேன் கால்விட்டுக்சைபார்தீ அப் 
பிமைக்கலாமே, ன கு ன ரர (௬௮) 

'பிழக்சவேலோகம அ அலாதீதைவால்? பரிசமாய்சி சசல்லித, 
௦ *ஆசாஜாக்காச்சல், அைச்சலாம்ே வழ.யுப்புக்கூடப்போட்டெவி 

ரீ 
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௬௦ அகஸ் தியமுனிவர் நாலுகாண்டஜாலம்-ஆ௨௱-ல் 

ன்கோசலம்விட்டு டுவிரவிக்காச்சு,' துழைக்கலாம்பிறமுசல்லிசன்னை 

வாங்க சேர்ப்பாதேவிரும்புருகும் பாகம்பாரீத௮.. இமைக்கலா 

மிட்டிடவேதண்டைச்சாய்போல் என்மசனேமாத்துதா. னிருபதீ 

 தீஞ்சே. ச ன தரு (ளட) 
அஞ்சததான்திட்சைசெய் தழுடிதீதபூவை ஆதிமுதல் தவ 

ரைக்கப்பால்கேளு, தஞ்ச அதான்விழுநீதவுடன ஐவும்வேண்டும்நல 

மானகுடமுடைத்தநீறாம்வேண்டும்,' பிஞ்சதுவோர்பிஞ்ச தலைக் 

காயவேண்டுிம் பிராட்டி தீ. தப்பூசித்ததீ ”அவரும்வேண்டும், பஞ்சவி 

ீதிரியத்தானதியமதராள்பூத்த ப.துமினியாள் மாதமடா. வயணங் 

மேகளே. (௪௪) 
வயணமென்னதஞ்செல்லாஞ்சால வித்தை .மதமானகண்சட் 

டுவித்தையாகும்,தயன மென்ன தட்டுடை தீதுக்கொள்ளிவைக்கதன் 

முனதிமுகத்தில்வேதைலேகை, பயனுட னேசலைச்சகாயே௪சசலூத் 

அம் பண்ணுமடாபூசிதீதேவமுதேவாதம், வியமுடனேவநீதபூன் 

தானேமையாய் வெளிசாணுமொளிகானும்ஒழிபுமாமே. (௭. ) 

மஞ்சசன்னம். . 

வழியென்னதஞ்சுதனைச் சாண்ணம்பண்ண 'வாடியிஐ௦ மனியி 

லைவேளைச்சாறு, விமியென்ன சட்டியிே லமுழுகவிட்டு வேகவை 
தீனுக்முருத்திடவேமாவாம்தஞ்சு, குழியெல்ன கொடி மூன், அிச்ண் 

னமரச்ச கூகைநீர்போலிருக்குங்குருவாம.12-௩. இ ஆமியொன்னட, ற: 

சடாமலைப்சமாண்டம் உலைத்தமொழி 2$.நியட வாய் பிழைக்குநீ 
தானே. “௩ (ன பசப்பு 

பிழைப்பதென்னவயித்தியதீதித்ி அ. சானப்பால ம்சாதநோ 

ப்சளெல்லாமெங்கேபோச்சு, இளஎப்பமொலன்றும் வயித்திய தீதித் | 
சொல்லவில்லை இயல்பானவிட்டகுறையுள்ளான் கரண்பான், ௮ள | 

ப்பென்னவிக்குத்சான்சொல்லிப்போட் மடன் ஆதிபசமேல்ப| 

ரித்தாயாணையுண்டு, குளப்பம்வரும்பேசாதே சாதீதிரங்களெல்லா 

4 

௭௬) 

ல்குடி. செட்டுசைவிவோர்கைக்கொள்வாரே. (௭௪ | 

வாத வித்தை, இ 
'சொள்ள வென் *சொன்னேே சம்ந்ஞ்சதீ்றுள் ளே குஒப்பா | 

ரைக்குள்ள் 1ரு.தீதவுள்ள ததஷு-வி! விள ளரதேதலைவெடிக்குட்லி௫ியி ். 

ப்பா விருதானகசோசமீ£சமி தானப்பா, வெள்ளையிலேயணு வட 
2 தசரக்ஞக்செல்லாம் விளம்பினேவ்கைபாகபி்படியேவைதீ ௮, | 
அள்ளிவிழும்நீத்தினற்கள்சுண்ணமெல்லாம் . அைழுருவமீ௮னி| 
ட்டெட்பாருபாரே. (௪௫) | 

ச. விட் மிடஃ்ப 7 49 £குடமுடைநீதநாழிசைக்கு விரு சடனேயல்னி 

ரைப்டையி 2னடே, சட்டிப்பார்வாங்வெச்அபையுவிழ்த் து: கழ ஞி] 

் 
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-இரண்டாவதுகாண்டம் வகாரம் - ௩௭. .... சக 

சிபத்அபாவீரணமிட் டுதட்டி, பட்டிப்பார்ச்வெடும்புசையூர்ல 
யப்பா அுடிமயாடேகட்டித்தான் போச்சுதட்பா, வெட் டிப்பாரீ 

கல்போலே வலுதீ அப்போச்சு விரைவுடனேயிக்கட்டு மேன்மை 
பாரே. (௪௯) 

“ மேன்மைபென்னவெள்ளியமுருரும்போ ௮: விதமாகயனு 
வளவுபூனுபூனு , கூன்மையென்னசரிகைவெள்ளியிதத்சொவ்வா து 
 சொடிக்குமேல்சாணும அகுருவாங்கட்டும், ஆன்மையென்னகட்ட 
தீசான்மெழுகுமாக அன்னமின்னாள் மூதுலர்தீதிவைதீஃ ஐவாட்மி, த 

ன்மைமின்ஷள்செற்தூரமாகக்கேளு தில்லைவிட்டுச்சருகையிலே? 
வல்ரும்பூ 2: ன ரக (௪௭) 

- பூவிருந்தமெழு€ கலேகளங்கஙற்கோடி பொன்போலேகோடி 
யட செம் ர் தார த்தல், சாவிருந்தரசவாதமாகுமப்பா நடத்தலாம் 
வாதியெல்ருல்செய்வானப்பா, கோவிருந்தபரஞ் சோதிவயிெமப் 

உபா கோவையிதம்செத்தூரந்கொண்பொரு, 'சாவிருக்கவினியென் 
னபிழைத்த ரயப்பா சண்ணடாவாதவித்தைதவத்தைப்பாரே(௭.௮) 

- தவதீதைப்பார்சவமுறைக்கு வயணங்கேளு தடதடனவிஞ் 
சைவிஞ்சையித்தைபாட, வத தினிலேயிருத அகொண்டுமிண்ட 

தீதன்னை சிவசிவாபச்சைவெட்தெயில லம்வற்தே, அவதீதினிலேபோ 
அரமித்பாண்டத்அள்வைத்து ௮. பிலே லசரகம்வைச் துத் தயிலப் வர 

ங்கி, எவததினி$லெப்போலேயிருக்குமப்பா இதுகிடைச்தால் 
மொகவாதில்றுகாளே? ” (௪௯) 
ணன்! மதா கிகையெனக்குமாததிங்கே.து பீசனார்தானே அயா 
சீதாளே.து,' “பேஷன் அுதால்போடாமக்மருர் தசொன்னேன்.. கூச 

ப தியான்பேசதியானிசண்டுங்கெட்டான், தன் றுதானிர்தமருநீதனே 
கதீதுள்ளே நாடிவிட்போம்ரன்னறாகச்கேளுகேளு, சென்றுதானெ 
விமருத்து?ரா ப்நின்ற சிவவிர்தைதெளிவாகுத்தேனோடாலோ. ட 

தக பாலாலேமருரீ அக்கும்பூசைப்பாலின் 'பஅமினியிலபூரமிட் 
. 'டுபனியிஃவைப்பாய், 'ஆலாலமுண்டசிவனாணைதண்ணீர் அ௮.இிலி௪ 
ற்குமதிசெயமாஸ்கிட் டட்பாரு,ம வேலாலே லை தளைதீத குருமேலா 
ண -வினவியதீர்தங்கமடாதப்ீப்ே 2 பாட) கோலாலேயுலகளந்தா 
எர்ழுலிகூட குருபாமேசத்தியமேகூறுவேனே; (௮௧) 

கூஅவேலிரும்பினி0 லேதடவிப் போட குருவாச்சுப்பசம்பொ 
ன்னாமிழ், ௧௦ வகம், மாறுவேலீ *ரொவினி? லதடவிட்போடவாகுமெ 
ன்ன தீதரையுரீசப்பாதட்பா, தேறுவேன்வெங்கலதீதிற் றடவிப் 
போட-ஜெசகஜாலமாமேடாதங்கதீதானும், ஆ௮வேன்பிராயமஅப 
தீனிமாதின அரிபூசைகுருபூசையன்ன தானம், (௮௮௨] 
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௬௨ அகஸ்தியமுனிவர் காலுகர்ண்டஜாலம்-௯௨௭-ல் 

'தானமிடபலிக்குமடா வாதநீதானும் சதீதிரங்கள்கட்டி வை க 

ப்பார்சிவாலையங்கள், வானமுடனமஞுதீயும், வக்கிராரங்கள் வளம் 

பெரியபிராமணபோஜனக்கள், ஞானமுள்ளதவக்குமன்னமீப் 

வாவ் நரதாகச்கள்பெயனமைவைக் அவாதம்பாரு, ஏனமுட்.நிருந்ீதாலே. 

சிராச்தேடு எடுத்ததுலாகைகூடுமில்னங்கேளே. ட... மேரு. 

இன்னங்கேளரிவையற்குஞ் சிறுவருக்ரும் யாவருக்குமின்ன 

மீடு ரசவர்க்கங்கள், பின்னங்கள்வாராது சாணுக்காணும் பராம. 

ணபோசனம்பண்ணும்பிறக்கும்வாதம், சொர்னங்களாகுமடாதர் 

மமிட்டால் அதிசாணும்நிதிகாணும்பதியுங்காணும், வின்னங்கள்வா 

சஉரதுவாலைபூசை வேதமுற௮ுநாதாநீதபூசைபண் ணே. னு த (ஹச) 

பூசையிலேவைதீதெித்த நாதட்பூவை பூண் டாதகற்பம,த 

கோடிகாலம், பூசையிலேயுண்டானவாமதேவி பூசண
ியேதாசாவை 

ட்பூணுபூணு, பூசையிலேமதுபானம்வயிரவ த்ஞம் பூட்டடாசொர். 

னமுதல் நநீதிக்குதீதான். பூசையிலேதானிருக்கும்பாருபாரு 
புரு 

வவேவழிமேவும்பூவைபாரே. .. (ஸு (நி) 

வியால்சகெளவாயுண்டிதேற பெ ரன்னாகுமப்பாலே பய 

அவீதம், ஆவியப்பாவலையா து.திறச்கமாஞம் ஆகாகாஆதிவிநீறு அ 7 

னாதிவிற் 2, தேவியுடபூசையிலேநின்பூப்போம சி2ீநில்பஞ்டு, ந்த் 

யரமலெலிட்பீரென்று, பாரவிநான்சொல்லிவிட்டேனென் ஐயும் 
ன், 

பையாதேபதீதிசந்தான் பயன்கண்
 உரோ 

4 (சு) 
அ 

சண்டீரேபொரியுமடாஆதீதாள்விற்து கஷ்யரிட்டரு கிகறி 

தூரங்காணும்பாரு, அண்டதொருரிஷியறியார்சூத் கணம் அலா 

தொடியிலனுவிரிவாப்சமஞ்டிச்கப்பா, தொண்ட்ருக்குச்சூதமணி 

சொல்லிவிட்டேன்சுகாதீதக்கருவையினிபசராதெறீ, விண்டவனே 
ஓ ஒ ர அ ் 9 

கண்டதில்லைசண்டபெர்கள் விள்ளார்சளிஉவயணமெய்தான்பாே 

மெய்தாண்டாவீரமிமிமெமுகுமாச்சு விரத்தில்சவ்வீரமிட்டு 

ப்பாரு, பையரவம்பூண்டபரனெனக்குச்சொன்ஞார் டாடி.னே.பிட 

ன்னூலின்பாகந்தானும்; மைபூண்டபராசதீதின் சரக்னாக்கெல்லா 

ம் வயிதீதியமும்வாதமு$தி ல் காணு மபாய்தாண்ட ரவி... 

ையில்லாவிட்டால் பபுலத்தியரிபாடினதுபொப்யோபாமாட.0. 
ச 

செந்தசசெந். சரவேதைமார்க்கம். ப 

பாரேநீகெநீதியென்றசெற்தூச த்தைப் பத்திரமாப்வைத்து 

வைதீ அப்பதனம்பண்ணி, தே ரேநீயேரிவிுமல்விலுள்ளே நின்றா 

ஃசாற்கொல்லுமடாநிசஞ்சொன்னோம்தாம்,; | சீசேதால்சித்தர்செ 

ிதசெழ்.தாரங்கள் செப்போடேயிருக்ருதப்பாுசைக்முன்தோறு 
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- இரண்டாவதகாண்டம் வகாரம்- ௩ஈ. ௬௩ 
ம், தரேதானென்றுதான்வத்திடாதே ஆச்தாளைப்பூசிப்பாயாஅதா 
ண்டே. (கம்) 

. .தாரண்டவங்களாமமெடாமணியின் வே. வசம் தாணுமதிகெடவடிக 
குஞ்சக்சாசஞ்செய்யும்,, நின்டபுகழ்விலீசாரவேதைக்கெல்லாம்நி 
டையி லவாங்குமடாநீலகண்டம், பூண்டடிவன்சூதமணி செய் 
பார்தது போடடுவிட்டக்குறையைநான்செய்தேன்பாரு, ஆண் 
டவூே சே வழலைசொல்லதாசஞ்சொல்ல ஆத்தாளேபூச்சொல்லசொ 
ன்னாள்யாலும். ர ரூ (௯2) 

சொன்னுள்தாமிபொருத்தத்திகிஞகுரத்சம்பாரிசஅச்சொத்பன 
இ அத்பனமாய்ச்சொன்னாள் நிங்கள், என்னாளோயெல்வகமோகா 

ணப்போரீர் என்பாடலில்லாட்டாலேதுசெய்வீர், பன்னாளோ 
மஜேன்ம்ணித்தாப்பூட்டசகஞ்சொன்னாள் பத்தரையுமெட்டலாயு 
.மிதென்னகொஞ்சம், இன்னாளோருமிரத்தெட்மோத்றுவி சகிறே 
"ன்சாட்டைகொண் மிசண்பொசோ. (௯௧) 

சண்டுபாரீகருதெல்லிப்பழ்மிங்குஸ்டு காடனிக்குகருசெல் 
லியி தகானப்பா, உண்பொர்வெண்ணாவலிக்கேயுண்டு ௨ உலஃபிஇில் 

வெண்ணுவல்விரீஅவப்பா; பண்போரித்தவரிக்கதிருமம்பால் பா 
ஆ ரஷிலேிடை யா.துமலையிலுண்டு, கொண்டபொருங்களுக்கு சதீதாழ 

பம்பானும் (ு )மரிப்பால்கருநீலக்கொடுவேலிப்பாலே. (௯௨) 

 கொலேலிவைத்குவகையில்கேபுண்டு குவலையத்தித்கொடி, 
ரி, ,த்தாள்பூத்தகள், தொடுவோமோராங்களூந்தான் தூரர் தர 
ச்ம் ஷின ப்பி செங்களைநீர் தொட்டால்தானும், விமிவோமேச 
நாங்களகப்பட்மால்தானும் விதீ அநிலைப்பாள்போகமேவிமேவி, 
'கெடுவோமேயாத்தாலை யனுசரித்து. கேட்டிரோபேயிமச்சாள் 
கேட்டிடிரே..... ன (௯௩) 

இட் ௨உசோே பனென்றுல்வென்சாமைப்பாம்பும் ஏநீஇிர திலி 
_ஈஜ்குதென்றுபூட்டகத்தால், விட்டீமாவெண்சாமை பிடித் அண்ணா 
மல் விழல £கத்தீக்கொண்டுபோனீரப்பா, சொட்டிரேய அபத்த 
நாலும்பாமாய் தொண், ஜாதி ரரிருச்தை!012ல சரக்னுவேசம், ட 
£உொயெம்பஃ முக்கோணத்தில், _ பாகவலைடுக்யெல்லோதமன்பா 

ஆிரீனீர். ் (௯௪) 
௩ 

-அனீே ஈனிஷன்மைபேடே9 ஆ.௫தலமதியாமல் ரஅ௮தாண்ட, 

ட் , போனீமோவோடமதீதுமயிர்ப்பாலதீதில் பூநீதீரோேநெருப்பாறு 
பொடுக்சச்சானே, சேனிரோயும்மிட தீதிலிருக்கநீறு திட்டிகெட்ட 
குருடரைப்போ லிருக்கலாமோ, வானீரோப க்ஞமப்பாகற்பம் 

கொல்டால் மதீறதெல்லாநீ அமாயல்லாமான்பர்கேளே (௯௫) 
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௬௪ அகஸ்தியமுனிவர் தாலுகாண்ட்ஜாலம்-௬௨ஈ-ல் 
ட் மாண்பரேவோராண்டி.லேழ

ுபூவும் வகசைவிபரப்படிவரக்டி 

வைம்தக்கொண்டு மாண்பமோமுப்பூவுமுடித்.துக்கொண்டு வாதம் 

அடித்திச்சுக்கொண்டுநீபும், மாண்பரேகற்பமுண்டு மலையிலேறு 
வமையாதுதன்னாலேதாண்தொண் டு, மாண்பரேயிதைவிட்டுக் லை ச்குசேரித்த. வழிவிட்டேருடலாப்போ ஒஸ்யாதேபேர். (௯) 

அலையாதேயாத்தாளைப்பூசைபண்ணு அனு தின்முமிவள் வாசல் 
சாத்தேனில்லு, புலையாதேயொருவரையுஞ்சேசாதேநீ பூமியிலே 
பாதகங்கள் நிரம்பவுண்டு, கலையாதேல்திரீபருவாரள்வாம்ச்கை தன் 

னைக்கண் தெரிக்குந் தவற்தெரிக்குங்கடைக்காளாகா,புலையாதேவொ 

ருத்தரையு முன் தேகத்தைப் பொத்பனமாய்கற்பமுண்டு தேறு. 

வாயே. ் (கஸ் 

தேறுவாயுன்னரலிலனேகவிஞ்ஞை வதீதபூவெஞுமாத்சம் 
செட்பினேன்பார். ஆஅவாய்வழலையிலேவனேசமுண்டு. அதிசெ 

யங்களினிமூல்றாங்காண்டம்பாரு, தாறுமாறாகாஅதாலாங்காண்ட.. 
ம்-சண்ணுமடாமாநீதுிரிகங் சண்டிகொள்ளு, வேறுமொருவனூ 

லியெத்புமூலி வேளையில்யெல்றதைவேளைஞூலி. . (௯௮) 

தைவேளைமூலியொன்று மேனியொன்று தலைச்சுருளிஷம 5 

தீதமூலியொன்று, கைவேளை யெரித்தசிவன் 'சாபமென்றும், த. 

சணஞும்பூரணமுற் கசாட்டினேலீியான். பைவேனைபெவியென்ற 

பா ஈபம் பாடினபேரின்ன மினிக்சாணாச(:பா” உப்வேளைவுன 

க துதான்உரைத் தவிட்டேன் ஊமத்தஞூலியிலே வொருவேர்வா 

ங்கே. பட்ட. ௭ற்றாரதரலவு) 
ஒருவேறாய்ச்செனிதீததங்கேநித்கவேண்டும் ஒரு2திச௫ுவொருவ 

'ஐமாயாகீவேண்டும், பருவேறாப்மனமுடியாதிருக்கவேண்டும்பா 

சதியகண்காக்ஷிசாணவேண்டும், அருள்வோரைராள்பார்த் தவமை 

யுங்காலம் அயக்கரண்டிநீட்டியேவிணாதண்டின், குருவேேரின்வழி 

வடியுமூலிவாக்செேகொண்டுமெழுகாயுருட்டிச்கொளளுவாயே(ற) 

ஒ ் ௮ 2] ் 2] ட எவ ட 

கொள்ளுவாய் மூலிகையின் குருவைச்சேளஞு கொண்டரு௫ு்௯ 

திர்தமெழுகானவேரை, துள்ளிவிழுமிரதமென்௮பதனம்பண்ணி: 

சொல்லாதேயொருவருங்குவெளிவிதே, தள் ஞமத தன்னைவிட 
டுக்கேட்பாராகில் தாரசணியிற்பிரட்டரென்றுதவிர்த துப்போலேவிட 

ள்ஞூழஹேன்கருநொச்சிச் சாறுவாங்கி வெள்ளைதனையதிலுருக்குச் 
ஓ க 0. * ் க ் 

சரய்த துப்பார், ன ர (௯௧) 
மைவிபரம். 

*பார்ப்பதெள்ன்பிறருக்குஒருவேர்மையைப் பணவிடைதா பார்ப்பதென்னப் றறாகறு ஒறு வலியை பகம் தா 
ன்போட்டுவிபிபலம்பதி துக்கு, சேர்ட்பதென்னசோதஇயடரபிர்கா 
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இரண்டாவ்துகாண்டம் வகாரம் - ௩7; ௬௫ 

சிக்குஞ் செம்புவேஜெகஜோதிசொல்லக்கேளு, பர்ர்ப்பதென்ன 
வெண்கொஞளுஞ்சிச்சா௮ுவாங்ட 'யபாதம்ே பால்செம்புருக்கிச்சாய்த் 

அப்பின்பு, வார்ப்பதென்னமஅச்காலுச்தாம்பூரத்தைமதியோலே புருகையிலேமெழுகைமியே. . ் (௨) ன ர ன . ன ச வ்க்ரர்வேஸ்த், . 
- சவ்துவேபலம்பத் அக்யேக்சேளு? என்ம்சனேபணவிடைத்ஈ 

ன்முன்பே ரமதான்... ம்ம் வதுவேபத்தமைாயுமாதீ துமாச்சு மை 
தீதனேகற்றாழைவெள்ளைப்பூவால்  ஆப்வதுவேரூலம துவெதீதவ 
ஸ்ணம் அகப்பட்டாலொருே வரின்மெழுகோவேண்டாம், பாவை 
யேயயக்கரண்டில் சாறுவிட்டுப் பாஜஷீணங்கட்டிவிடும்வசையைக் 

ன சச; டா ஜாணமெருகுவேல்த். 

- சட்டின்பாஷஜீணமெழுகாய்வேச கரண்டியிலேசான்வைக் 
'ஹுச்சறிறாமம்பாலை, விட்டிடவேயன லெரிப்பாய் மெழுகுமாள்ள் 
மேலானவித்தையட.ரவேதைகோடி, ச்ட்டின்பாலீரணக்கட்டிதன் 
னைக். கரண்டியிலேவிட்டெரியிலத்ரூமழம்வேரை, திட்டமாய்ப்பெர் 
த்திடவே செற்துரிக்கும் செகசோதிசெர்தூர் மென்னசொல் 
வேட... பப்பட் (௭௪) 
்.. “ என்னசொல்வேன்செநீதாரஞ் செம்புநூறு எடுதீதிடுவாட் 

,மஞ்சாட்பிட்டசிளேதை, பொன்னதுவேதங்கமடாந்வலோகத்தித் 
'தட்டிப்பார்களங்கலிறிசோதியாகு, முன்னமேகட்டினபாவிாண 
திசைதுலைப்பாலில்கருக்கிட்டிக்சொடுத்தால்வெள்ளி, பின்னமெ 
ன்ன வீருஃ்ஸிச்சாறு கூட்டிப்பிசசர்மநறீ சுருக்கதனை யிட்டிப்பாரே. ட 

சுருக்கிட்டுக்கட்டியல்லோ துலாத்துட்டுக்குச் ரசூட்டூட்பார்ம் 
ஞ்சாடிசோதிவெள்ளி, பெருக்கிட்டசயிலாசங் சொள்ளைகொள்ளை 
பேர்பெரியமெழுகுக்குபேசக்கேளு, குருக்பெடப்புள்ள்ூபேச 
ல்தாம்பூசத்தைக் கோலாக்கவரையிட்டங்குலஞ்சாண நீளம், கருக்கி 

ப ட, வேளையிலேமுரித் துச்செம்பைக் கையாச்மெழுகுதனை தீதடவி 
-ப்போடே., (1௯) 

போட்டிவொயேபிலேபுலையிலாச;3: புகைக்குடிக்குல்குடு 
குமிச்கைதவீனிலாதல் ் நீட்டிய அவசேரதிக்கும் ப டமுக்கும்வேதை 
நிதியான சங்கைநிதியிதுக்சொவ்வாது, தட்டிவோர்ஞுகை தோஞ் 

சமாதிதோறும். அவரவரா€சாமங்கள்தோறும், பூட்டி வொரிற்த 
வித்தைகெவுனியப்பா பூமியிலேதெரியாதுபூண்பொரே. (௭) 

ர ரர றுசின்னிவித்தை. 

பூஸ்பொர்சிறுசி௮ லிச்சாற்றினுள்ளே பொன்காணவசைகே. 
ஞூபூதாகத்தை, கூர்ர்துபாரசையெடுச்தக்கொண்டுநீயுங் குநியா 

..... ஜி 
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௬௬ அகஸ்தியமுனிவர் ப நாலுகாண்டஜாலம்-௧ ௬௨ ர-ல்- 

சதிழதுலரீச்திதலாமொன்றட்பாடஆஸ் டுபாரீதா் ளாகக் டொரநீத 
ன்னில் அதிசமாஞ்சிலங்சொஇிக்சவளந் தவிட்டு, வேண்பொர்பொ 
ன்ஞகச்தளைத்தவுமிசக்குமடாபூதாசம்செய்போல்மேலே(௭௮) 

'மேலானதமிர்க்கொண்டுதெய்யைவாற் மேல் மையாயிக்கலசத் 
்ள்வைத்அக்கசொண்டு பாலானபொல்னரிதாரக்கட்டி. .ப்யன்பி 
ஐவேவாம்பயொருகுழிக்சல்லிட் டு, சேலானபூராசநெய்யைவார்தீ 

அதீ -செட்டியராமெழுகுபோ தட்டிக்கொண்டு, காரானசிறு 
வ்னியிலையலாகீ ௮௧4 சகெவொருமுகைபண் ணிதாரம்வையே. (ரீ 1) 

வையடாமேல்மடிய் நீதரநலி மைநீதனேயதைப்பொதிய 
சையைக்கேள, செய்யடாகுருஞ்சிமுல்லை மருதம்பாலை லாய 
ருகேதெய்தலஞ்சுமண்ணுவாக்கி, மையடாெெனிச்சாதுவிட்டி 
மை போே லமூன்அராளலைத்திட்டேதான், பையடா பொதிந்தந் 
தக்குசையைஞூடிப்' பருவமுடனிமுழப்புடதீதிற்பொன்னாம்பாநே, 

பொன்னாகும்பொடமாரி யெடுத்அப்பாரு பொர்க்கட்டிப் 

போலிருக்குமங்கிக்காணும், சொன்னாலுந்தெரியா அுபூநாகப்பொ 
ன்-தும்யநிறமாறரைதாவ்பில த்திற்சானும், இன்ஞனுமிவ்னாளூமி, 
திதானட்பா மின்வெட்டான்முலினரையில்கூடப்போட்டு,. ஆன், 
ஞு வேமசைீ.துவிட்டேல் மில் வெட்டானை “எ்ஞனபு ன பறை 
திதேனுண்மைதானே. ர சை இ, (ரம). 

உண்மையடாசுருபமி துவ்ல்சத்திலிட் போ உள்ளளகு தீஷை 
ட்பாயுரை செய்யாதே, தண்மையடாயாருக்காஜ் கணித் தபூ. தலை 
மோய்விமாசேதசையாதே, வெண்மையட பெல் னென்று "நி 
னைர்திடாதே வேகையிலேமெழுகோடேமொ்ழு௫விசச், தண்மை 
படாகொுச்தவைத்தால்சாபமில்லை தனங்கருகாதிருக்கு தமடாதா 
ரர்சானே. (றாம௨) 

தாரவேதை, | 
... தாரதீதைதாரதீசாலாட்டவேண்டும் சதீததையுஞ்சசீசாலெ 

தீள்ளவேண்டும், வீரதிதைவீரதீதால்கொள்ளவேண்டும் வித்தெடு 
தீதாற்சம்பாவித்தெடுக்கவேண்டும், . காரதீதைக்காரதீதாலாற்றவே 
ண்டும் சன்னிக்குல்கணவன்மேலாசைவேண்டும், பூரகீதைட்பூரம்வி 
ட்டிறக்சவேண்டும் போகநீய்வலோசெய்தாண்டாபூராகத்தே, அடி 

நாகமெல்ுல் தரசமல்லதஞ்ச்மல்ல ாதாற்தவரலையடாநாக 
மீதில், பாகமுடன்சண் துயின்றான்பாம்பேயல்ல் பச்சைமாலிவ 
ள்தாண்டாபாருபாரு, ஆகமெல்லாம்நிறைநீ இருப்பாளாத் தாளாத 
தாள் ஆயிரத்தெட்டிதமாயளவிடப்பா, மேரகமெஃ மேசண்டு 
சொண்டேன்பார்ச்சப்போமோ முல்லைமலர்நி நிதம்பமென்று முன் 
சொல்னேனே. (1 0௪) 
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இ ரண்டாவது காண்டம் வகாரம் - ரடரர, ௬௭ 

பூராகவேதை.. 

முன்சொன்னபாகமல்லோமெய்குஞாளிக்கு மூல்விட்டுப் 
கிச்கொல்னேன்பூராசச்கை, உன்பொன்னெயாகுமடாசாபமில் 
லைஒருத்தருக்கும்விள்ளாமலுனக்குச்சொன்னேன், என்பொன்னே 
'புனச்சலித்சேல் திரும்பட்பாரு. எளியவனைப்போலிருப்பாயேமை 
பேழை. வன்சொல்லைவிட்வெட வன்னம்பாலி வஞ்சுச்குநிசமரிதா 
சழ்தானே.... (சா£டு) 

உ தானென்றமுலியுல்சேன்டபோ காம்பூரமுருகையிலே 

தன்கையாலெ, 'சோனென்றுகசக்வெடுதல்சமாச்ச குழையா துட 
ச். அமாதீதாடப்போச்சு, நானெல்ீ௮அபேசாதே /சொல்லிப்போட் 
மடன். ரதாச்கள்விஞ்சைமூலிகைதானப்பா, ஏனெல்ருரிதனாலே 
சாபம்போட்டா. ரீசனைவிட்டார்சாபமிஎலைகானே.  (௭௰௬) 

'இல்லையொளிலைக்குமூள் ளோவில்லை இரங்களியிரங்களி செ 

ண்பாராளை, - சல் ரிகிஐங்கென்பாரிதற்குமேலே கமலம்போ 
கிலையிருஞுசீதவித்சேதித்கும்,. டல் லூறிகாலமில்லை பதித்திட்டம 
அம் பதித தகைமாறுமுன்னேபண்டுபோலே, வல்லாரையோஜழி 
அதன்றுகிசாண்டா. மலைச்சற்திமுளை தீதசெல்லாம் பொதிகைச்சா 
டல் ன ரர (870௪) 
அள பக . பொதிகைமூலிகைஅதிசயம். 

பொதிகமிலேதச்சஸ்டேர்3பேமிபீத போனவம்கள் சண் 
"“டோவு உன் அபகஒக்கேட்டோம்,. அதிசெயங்கள்சம்பவடாதனிதீத 
மூலி 3௮ சானே தானென், அுநித்ஞ மூலி, நிறியெல்லாம்விளைவிக்க 
வநீதரூலி நீதிபுட்ன்ச்ண்டவனே?ித்கறாமே, பதிதோறுமி தாண் 
டாதேடிப்பாரு பச்சிலைபையநிலாரேபண்டிதர் தானே. (றா) 

தில்லைப்பால்மெழுகுவேதை. 
பண்டையிதுமதிகமொருமூலிப்போக்கும் பாரடிழேன்தில் 

ஜ்பால்முசண்வெதி நீ௮, தொண்டையிலேகருப்புவைதீதபச்சொல 
சுட்டிபட்டாலி ததொழிலைச்சொல்லிடாதே எண்டிர்களோசெட்டி. 
ர்சளோவாதக்காடு. சரு௮ஜஷ்மோதில் லப்பரல் சன்னிச்போடு, சுண் 
டையிலேமெழுகாகுமு மருட்டிவைத் ததி தொட ரதேயடாயடாதப 
டிமெழுகாய்ப்பண்ணி.. ப (௭௦௯) 

பன்ணியேதவலோசமுருகும்போத பாச்சடாவேஇிக்குநீ 
தற்சம்பேரலே, ஏண்ணியெகவர்கோடிதில்லை நாதன் இருந்தவிட 
நீதஙற்கமடாவி "சஞனை, சண்ணியேயிம்மெழுகைச்செய்யும்போ.து 
தயனங்கள்போகாமல்பதனமாய்ச்செய், வெண்ணிபுள்ளமெழுகா 
லேவேதன்தயாச்சு விள் 'ளாசேயிலுசரூ பம்பாருபாரே (ரா௨௰) 

பூ 

நச 3 81 க ணாள் பாணு 



௬௮) அகஸ்தியமுனிவர் தாலுகாண்டஜாலம்- கஉ௱-ல் ப 

பாநீகையிலேவாதமடா இர்குமட்பா பால்பெரும்பபச் 

லயின் பேசதிநீதால்டுத்தி, ஏழ்கையெனசைகள்சொல்ன விசன்ரூ 
லி-இமலோசகமூலியடாதில்லைமூலி, ஆற்கையிமே லசாலமடாபட்செப 

ட்சஅண்டபுகுபுவனமெல்லாம்பறஃகும்பாரு, காற்கையிலோசவா 

தீமூதியதிக் சண்செட்டமடையர்களோகாணப்போரசார்.' (௨௫) 
டோரதாரிவாரகாரீதில்லைராதர புவனமெல்லாம்பாம்பதார் 

தில்லைப்பட்டி, ஆசதார்கூறதாரறியமாட்டா சண்டரண்டங்கடி 

தவலுமதியமாட்டான், கூரதாம்ச்சண்டவனேஞானிஞானி கோ 
டயிலேயொருவனுண்சகெசான்பாரு,பேரதாப்ட்டே௮பெற்றபெ 
ரியோர்சாண்டார் பில்ீனையொருவருமதியார்தில்லைதானே ௱௨௨) 

_தில்லையிலேவாழுஞ்சவசாமிபங்கள் திருவுஎம்பதீறுஇராரீவா 

தப்டபோக்கு, சொல்லவென்றால் தலையாஓுலாடமூலி சோகென்று 

ஞஞூதமென்தும்ரெண்டுமூலி, கஃலையுமோகரையுமடாவநீத மூலங் " 
சண்டவனேவாதமடங்காண்பானப்பா- “கொல் லைய)லேயிரு ட ுபதெ 

ல்லாமருறீ.றுச்காமா கூடா அலவிதமெல்லாக்குவலையத்தே (ஈ௱௨-ஈ) 

பச்சிலைமகதீ தவம், 

குவலையதீதைட்பச்சிலையாலிருச்குதென்றுகொட்டி வெட் ப்பு. 

ரீப்பாரீகள்மலையிலுள்ளோர், கவலையதீதேற்ங்களுமே மஜையைதீ 

தேடக் சவனமறககுவிசைகட்டிப்பாரீச்ல், தரன், இெவலையத்தை' 
திதேடகன்றபிதர்த் ரோடு செப்புரேவ்பொற்றலைகையானைப் 
பார்தீத, நிவரீ என்ட கண்டலத்தான்தக மகக, திர னித 

ணிசமோமதிதியென்றே. (ா௨௪) 

மூலிகைசாபநிவரதி.. 
எல் றுசொல்லிமூலிசைக்குப் ரரங்சலிட்டு இரவபசல பது 

மேதியானட் பண்ணி, வெல்றுவி?கையாச நிரீமவிதேவி விஷ்ணு 

சுபாகருணிஹரிஒமென்று, நன் ஐபெருஞ்செஞ்சாவற்பெலியுர்த 
ட்டி நாநீப த தாளுங்கழித் தரக்ஷிம்திசீந் தான், _ கண்டுிடாயை ௩. 

கன்னிராசி சையர$னைவாம்வெர் தசொல்லக்கேே த (ஈஉடு) 

சொல்லச்சேள்சச்ரூமடாருதச் கானும் சோதிமணியாகுமடா 
சாரைவாற௮ு, வெல்லக்கேள்சூசுஃகட்டிட்போச்சு விவினுவுநியர 
ச்சமணியேகேளு, இல்லைச்கேள்ரவஷஜோகருருகும்போது இவை 
நீட்டிச்சாட்டமுன்னேயிரங்ருஞ்சூதம், அல்லக்கேள்பொற்தலையை 

சசொல்லிப்போட்டேன் அசித்கடிச்சயயனமினிஅ-றேனே |) 
பொன்னாங்கண்ணி சாபநிவரீ ததி. 

- ஒரைசழேன்சொலலஃசேள்பொன்ளுங்கண்ணி ளில்லாவ 
ஓநீதனித்தமூலிபார்ச் அ, உரைகிதேநீபுமிக்போ சானபானம்- ௨ 

ப10்260 இ ௩௦9 1/ பர்வ ௩௨5௨0 பரு 



இர்ண்டரவதுகாண்டம் வகாரம் - ௩௭. ௬௯ 

டையவற்குட்பூசைசெப்து சத்தமாக, நிரைபுடனே நிசமுமங்சே 
யருவைச்சேவிதிறவாணிபரிபூரணியேயாயி, விரைகிறேன் நயவடு 
பென்றுசேவி விசைக்குவிசலக்ஷமுறுமண்டலத்தே. (௭௨௪) 

மண்டல த்திலக்ஷமுரு சதிசெய்ற வரிசையுடன்மண்டல 
முமூகித்தவன்னாள், தொண்டுசெப் தசோடச௪ வுபசா.ரத்தோடே 
அய்யசிவமூலியெனிறுவோதியோதி, பண்டிசமேவோமென்றபிடு 
ற்கிவழ்_து பாச்சுவாய்ரவ்லோகமெழுச்சானாலும், கண்டி டவேசம 
ரேசித்தான்மண்டலதஇற் காணுமடாகழஞ்தெங்கம்பத் தமாத்தே( ௪ 

மாத்தாகமண்டலதீ_துக்கோர்சமஞ்டு வைதீதெடுத்தாப்போ 
விருக்றுமொருவர்ச்சப்பா, அாத்தாதேநீரிருவரீபாத்தாலிரண்டுசூட் 
டோடேசளஞ்சிரெண்டுத்தம்கத்தானே, வேத்தாளுக்காகாது புலை 
யாட்டப்பாவிள் ஞவார்வெருமானம்வற்தாற்போலே,பாரீத்சாலே 
நீயொருவன்பார்க்கவேண்டும் பச்சிலையின் மூலியெல்லாம்பலிக்கு 
ந் சானே. கி (௬௨௯) பேய்த தம்பைமூலிக்குச்சாபநிவரீதீதி, 
த பலிக்கவேயின்ன மொருஷ்லிகேளு பரிவானபேய்தீ தும்பை 
தீழைத்திருர்சால், சலிக்கவேவேண்டாமேயாடுவெட்டித் சான்சே 
விபன்திபெலித்தானேதாக்கு, வலிக்சவேமண்டல்திஇலக்ஷமோ 2 வதிங்கிரிகிரிவஞுமா துவருயென்று, செவிக்கவேபச்லெக்குதீ.தா 
பங்சாட்டார் சிறுசனிமேதேவியெல்றுசேவிப்பாயே. ரம) 

76 | ஆன நீ தரூலிக்குச்சாபநிவர்2.நி. 
விட்பாயேசவலோகமுருமும்போ.து விறம்பிமிர்தாப்போ 

அருகச்கிவேண் ஓூ.ப்பாரு, அப்போதுரவலோக மெட்மொதீ.து ஆன 
தீதரிஷிமூலியிறு தானப்பா, இப்போ துவிஃனமொரு மூலங்கேளு 
இரசீதவல்லிமூலிசகண்ட விடத்திலேதான், வைட்பாசவிருற்துகொ 
ண்சொபச்திரு திக ன ிவாயதமலெல்றுமாட்டே, (ராக) 

ன ர இ.ர.தீதவல்லிமூலி குச்சாபநிவரீ தீதி. ் 
மாட் டவேமண்டலச்நிர்சாவுபோச்சு. மாத்தென்னசசமாதீ 

அதவலோசகத்தில், பூட்டவேபொன்பிறப்பசசொர்னமாச்ச பூச 
வல்லியிலைக்குமத்திரம்பூஃடச்சேளு: சாட்டவேஅங்காச ட் ௪2 
தேவி சவிசவிநிதியொன் றுலக்ஷந்தரக்கு. மூட்டவேமூலமர்திரம 
ண்டலதீதில்டிழஇி முகித்தபின்புசாபமுன்போல்மூத்சமாமே, 0 

இத தாகவலலிஞூலிக்கு*்சாபநிவரீத்தி, 
ழூத்கமெல்ன சவலோகம்பேதியாச்சு மூத்சமடாபூதவல்லி 

சீனிச்சாற்றுலே, மாற்கமென்ன ராசவல்லிக் சறையப்பேரும் 
“மகசைர்ரம்பண்னுமச்சவாகமெல்லாம்; தீத்குமேயாகமென்னரச 

10260 இ ௩௦9 1/ பர்வ ௩௨௧௨0 பரு 



எ௰ அ_கஸ்தியமுனிவர் நா காண்டஜாலம்-௧௨௱-ல் | 

கவல் - லிசெனிதீதிருரீதாலிலைவிசவாகருஃ$ணிவாங்9, இற்சமுள்ளதே 
வியெல்றுலக்ஷ்மோது. பாரடலாம்வாதவித்தை மழப்புப்போலே, 

அமைப்பென்னமண்டல,தீதிலக்ஷமோதி : "அப்பனேஞூலிகைச் 
சாற் நவலோகதீதில், பிமைப்பென்னயிதைவிட் டபிழைப்புமுண் 
டோ பேரின்பவ் தமடாமூலிப்போக்று, இளப்பமென்னவாரறா 
அ துனாதானப்பா யிரீதவகசைநாகவல்லியார்தான் செய்வார், குள 

'ப்பமேபண்ணாதேகோடகசாலை மணம்து க ப க) 
பா. ட (ப ௩௪) 

வெள்ளாவாரைக்குச்சாபதிலர் த்தி. ட 

குதியென்னவெள்ளையாவாரைதானப்பா. 'சொட்பெக்லாமி 

லையெல்லாம்பூக்சாய் வெள்ளை, தெதியென்னபூசைபெலி: யிட்டுக் 

கொண்டு நிற்மலிநிமலிவரிதேவிஒம்ஒம்மென்று, வரியென்லைக்ஷ 

ிட்டிச்சாரைவாங்கி வெள்ளிசெம்பில்பிபிர் துவிடுவேதையாகும், 

பரியென்னசமூலமதைநிழ இலர்த்திப் பாண்டத்சல்குழித்தமில் 

சக்குவாயே, ... (ரரூடு) 
கோடசசாலை மூலிக்குச் ச்பதிவர்த்தி, டு 

. இரக்சியேவழலையிட்டுட்பூரமிட்டு இயல்பானவிரமிட்டுச்சா 
சமிட்டு, சரக்கு /லசொடுத்துவிடிமெழுகுமாச் தனிக்சவிதேவ' 
லோகமேவும்பொன்னும், அரக்கியேவிட்டருற்,து கற்பமாச்க 

ஆதீதாட்டும்வகணுக்கும் பூசைவேண்டும் பரப்பிலேவிடாதே 
கோடசசாலை பலிக்குமடாவிடா சபாருபாரே ன ச ராக்கு) 

டாரடாநீலியென்றஅவுரிப்போக்னா பதியிலேபூச்ெறீதாலி 
அவேவேதை, ஆரடாசெல்லவுரிகாரசாசம் இல்மெலிறுஅரிதீதியெ 

ன்றேத்துலட்சம், சாரடாமண்டலதீதில்;வலோகத்தில் தரக்கிப்பா 

ர்பதீதனாயாஞ்செவறநீதஞூலி, வேடாசரக்செல்லாஞ் செந்.தூரிக்கு 
ம் விரு துபெர்றசித்தனேபார்ச்கப்போறார், ன (௬௭௪) 

போனவழிமீளானுங்குனிவாளிமீண்டான் புவியிலேயகண் 

டத்திலிருந்தால்நன்று, மானவழியிருவருக்காக்காப்புக்சட்டி மவு 
னமுதீஅஅரிமுரியென்ுலகஷ்மோ ௮,துன வெளிமண்டலமேகட 
தீதுதானால் அவர்போலேயிவந்கள்செய்புப்போகாதப்பர, ஏனவ 
மிவெள்ளிசெம்பு செர்த்தருக்க. இளசையிலேயிருவஷயும்பிழிர்: 
இடாயே. ௬௩௮) 

ிரொயரூலி வராகமூலிச்குச் சசாபதிவரித்தி 

, ெிர்திடவேவய தமேபதீஅமாச்சு பிரு ருமூலிவரு லலி யட 
மூலிரெண்டு, விழு.நீதிடவேகாப்பிட் லவத எக்கொண்டு விரதமீ 

தி.ரிமரியென் அலக், கெளித்திடவேமண்டலமுஞ்சென்துவாக் 
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் 'இரண்டாவஅ காண்டம் வகாரம்- ௩7 எக 

5 த்தனே தயெமவெள்ளிசெம்பில், பிமித்திடவேதசமாத அக் 
காணும்பாரு பின்னையெல்னகருமுருகமெலிதானே. (௩௯) 

் மூலியேகருமுருகபெச்சிலச்குஞூட்டடாஅவ்வுடனே அயீயும்கிலி 
சவ்வு, சோலியெ ங்னலட்சமுருமஸண்டலத்திலட்பர சூட்டியேயா 
பெண்ணிபெலிபூசைக்கு, நாலியேமணியாட்டிதீதூபங்காட்டி நவ 
மியன்றபிடுக்கிவர்அபசரிு, தூலிணையுங்கட்டிவைத்தமூலிச்சா 
நறை மூறுசெம்புமஞ்காடிச்கூ தஇிட்பாரு. (௬௪௦) 

_ ஊத்தவேபதீதரையுமாச்சுபாரு உள்மாலிபிறமூலிக் குட 
னேசெய்ய, சாத்தவேசாத்திரதீதின்முறையைச்கேளு தடாகத்தினு 
ள்ஞமேபுறமும்பாரு, மாதீதவேபடரீந்திருக்கும் டாலைட்போல 
வரிவிக்குரூலிக்குமத்திரமில்லை, ஏ த்தட நினை ர்க போதுிலேபிு் 
குட்பிள ர்திட்டால். மாமெடாரவலோகங்கள். (௪) 
ப் லோகத்திற்கிடையாது அம்ரதாடியுண்டுமென்பாரீநவசோஜ 
சித்தெல்லாம், தாகச்தையணிரீதசிவனெனச்குச்சொன்னாரீ *.ற்.இ 
மலைசாகசுனையி தவேயெல்று, ஏகத்ிலநீஇரடரிக்கடுகக வென் 

மென்றுலாத்தார்வினையவானிடிப்பான்கண்டு, சாகத்தான்போற 
வறீருத்தெரியாதட்பா சாகாமூலியருமீ தபார்தரணிமீதே (7௪௮௨) 

அவி லதல ர்ளுப்புதமாப்தின்த விர்தையடாமூலிய த 
படர்ந்தவ்று, கரத் னிலகேட்டபேர்சண்ணாரத்தரன் கண்டபேரீ 
சொல்ல அதியுக்திவேண் மமம், பாதகமேவிளையுமடாயுத்திக்கொண் 
டு பண்ணினால்தெரியா துவாகடப்பா, மாதினிலேகுடியுள்ளும்புற 
முமான மாசற்றசோதிவிருக்ஷதீதக்கேளே. (௪௩) 

௪தீதேகேள்சோதிய அஅள்போல்நிற்கும் தானிருஃ&டிலவ்போ 
னவற்குத்தெரியுந்தோதனும், சத்தேரிபோவமென்றுவநீதிடொாதே 
தண்மையாய்ப்போனாலேசவிஈள்தீப்போல்,செத்தோடேயருகும 
டாவொல்,.றுகண்டால் நின்தேகம்சோதியொளியென்னசொல்வே 
4, பெதிேததான்தரய்ப ததீஇல் ஐறநீதாற்போலே பெசாதேவநீ 
அவிதெங்கநர்தானே. ன ட் (௪௪) 

தங்கமடாகிறுநீர்கள்] லங்களெல்லர்ம் சாவேதுமண்டலதீதி 
லரிறுப்போரச்சு, பொற்கீஃ்டாவாசமென் தகமிபசெசம் பூரணமா 
ஞான மலலாம்வெரன்போல்வாயீக்கும், தங்கமடாபோசாறவெ 
டுததபாகம் . தனி வதைபலிக்குமடா சோதிசோதி, வங்கமடா 
இிசைதாண் ிெற்பக்கூறு வாய்ச்தசவனேசவயோயொவான்பாரே () 

இ 'பாரடாசிவமயச்கிப்பூடொல்றுண்டு பாங்கான €ரையாம்பூ 
வோயில்லை, போரேனேயிலைபநித் துகசக்இச்சாந்றைப் பிடரியி 

லேபிறித்திடவேபொல்கிப்பத்தும். பாரானலெம்பொலிக்குசெ 
க..........னழ்ஙல ப நம்பன் கள் பாணு 



௮௨ அதஸதிய்முனிவர் தாலுகாண்ட்ஜாலம்- ௬௯௨௭-ல் , 
ததுபோகும்பதீ த. நாள்பிமிசையிலேதாம்பிரமெயாகும்;வேரான 
கரிசட்டுவலைவானே றி - விறாலிமலைதனிலிருக்கும்வேண்டும்( யாதே 

பெணிமயக்கிட் பூண்டுமூலிகை. ன ன இ 5. 
| வேண்டியநாதாக்களதிலேயுண்(ு விஸ்ணட்பஞ்செய்துதெ 

ண்டனிட்டாயான், ஆஸ் மிகொள்வாருனையவர்களாமெல்ளுல் நீ ௮ 
க் இீசபூகனெல்றறிவாசப்பா, பாண்டியோகொள்ளாதேயேரிப் 
பேர்நீபட்டணமோவெல்யார்கள்நாட்டைச்சொல்லு, திண்டியே 
வேர்பிமிங்கிச்சருவாரப்பா செப்பின வரோப்படியோவப்படியே 
செய்யே ன ரர ர௫௫௫௫இ௫இ௫இுுுு/௫ (௪௭௪) 

செய்யவேயம்பாக்ததவலோசசதீதில்சேருமுன்னேதங்கமடா 
வங்கமெல்லாம். பையவேயவர்கள்மொழிப்படியேசாரு பண்ட, 
தமோவாதத்தில்கர்பற் தானோ, உய்யவேயெந்தவகையுரைத்திடர 
மோயுத்பனமாமெல்றபடியுன கருத்தி, -மெய்யைபொம்யாக 
வேநீநினைத்தால் விலஓலாவாய்சலிப்பாரீரளுவ்னைத்தானே. (௬௫௮) 

உன்னையே.நவ௫த்தர்சாபநீதீச. ஒதுவேன்குருபிபித்டெங்பச் 
செல்று, கன்னீயேபாரீப்பாரைத்கோத்திரஞ்சொல்லிக்கங்கெல்று 
சங்கெல்றுறீங் ர ஒமெல்று, வன்னியேசெபிட்பியநீ.தவாயுவசேரு , 
வீ தநவகோடிசததர்சாபமெல்லாம். பின்னையேபிரிமுறுக்கசாயோ 
_)உட்போச்சு பிணிமயக்கட்பச்சிலையைப்பேணிச்தானே (௭௪௯). 

பேணியேசிரஞ்சீவிபருசஞ்சீவி பிடாரி முகியிலப்போலே 
சிறுசாய்நித்கும், டாணியின்மேதற்படர்தீ தமேபாரைமீது பட 
கூமடாசாரணைபோல்காய்ப்பூவிலலை, தாணிவனாமலையருகேவட்ட 
ட்பாறைதன்னிவோரசர்யிசம்பூவிருக்கும். காஊியெல்னகாப்பாத்த 

_ போருயங்கே கண்ரூலிசாணிசாட்பாத துந்தானே. ன ர (6௫.௦) 
...... காப்பாதீததிருமலைமேலேறிவநீ த கர்த்தாவைதெரிஏதீ. தம 
ண்டலர்தானட்பா, பார்ப்பாத்திபெற்றமசன்பிரமசேவள் பண் 
ண்விட்டபிணிமயக்டிப் பார்க்கிேவண்டி, சாட்பார்தீ தச்டிதஇரை 
க்ஞுச்டுத்திரைராள் சவ்தர்ரியாம அதிகலேவ்ட வாட்டிரச் 
னித தரங்கேவருவாரப்பா மண்டல்த்தித்காணலாஞ்டத்தர்சேர்வை. ் 

சிதீதிரைநீசேர்கைசெய்வாய் நவ திரைக்கு செப்புவேன்வி 
ஞசையைசெவிட்பாலக்ஷம், பூ.தீதரைநீ0 பாலிக்காதேநிறுபூசி பலி 
த்தோலுந்தானுத்தியிரம்புசாதீதி.- ருத்திராகூமணிச்சூட்டி.மவுலி' 
மீபாலே யோகத்திலிருப்பாநீயாரென்பார்கள்; பக்தரைப்போல் 
தொழுதிருநீதுதெண்டனிட்டால் பார்மீதோவை$ கோ பதியெ: 
ன்பாே. ் ் (41௫௨) 

என்பளவிலுண்ணியொருமவுலிபோலே யிருவப்பாஞான இஃ 
*.யாலேபாரீப்பார். பொன்பழயொடுச்சாற்பிணீமயகூப்பூட்டி. 
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இ ரண்டாவ காண்டம் வகீர்ர்ம் - ௩ர7. ௭௩ 

போனகத்திலிருக்குதென்னுபுகலுவார்கள், அ௮ன்பனெயபோவென் 

பார்தெண்டநிட் றி யவர்களைநீயனுப்பயிலேசெதிதாயென் ற, து. 

ன்பவினைதிருமென்னு. தொழுவாயப்பா சோராமல்போவென்று 

சொல்.லஓுவாரே. ச் ன (ஈடு) 

சொல்லுவார்மூலிசைக்னுவயணமெல்லாம் தெண்டனேன்று 
கொண்டாடியுள்ளேசெய்தி, கல். லாமிசாலமடா மூலிதன்றால் கதி 

சவன்போலிருக்குமடாதேகற்தங்கம், கொள்ளுவார்கருவிபடாரு 

டம்புவச்சிரம் . கூத்தறில்லைப்பிணியில்லைகொடுபோயில்லை, கல்லி 

ஞாஃ்மிருகத்தால்மரணமில்லை காரினியிலிருநீதாலுநீசண்டொசே0 

சர்வவியாதிக்குமந்திசம். 

. கண்போருன்னுடையகையினாலே காடினியித் ணொியாளரீ 
சரசுதொட்டு, 'பொண்தொன்வருவாநீநசியென்றோது குவலையதீ 
இிர்ினிப்பேப்களெல்லாம்போச்௪ு, பண்பொர்பண்டிதமுமிறு 

*வேயாச்சுப் பணமென்னகேட்டதெல்லாங்கையிலிவார், உண்பொ 

ருன்னுடையமும்மலத்தா லோகமெல்லாம்பொன்னாச்ச யூழிகா 
லம். (௭௫௫) 

ஊழிய ழிசாலமடாகதீபத்தின்றுல் உன்தேகம்வயிரமடாமூ 
் லியாலி, காளிமயிடாசுசனை செயிக்கட்போனால் கரீத்தாவினுத்த 

“ரவால்குறலிதின்றுல், ஆளியினியேதியரிவாசைபூண்டால் அம்பல 
.மெல்லாம்பொல்னு பாடி.ஐள்பார், தோளிபட்டாவிவினுவின்பி 
-ணிமயக்கிச் ரூர்ப்பதசகையண்ணனீம்சல்படைக்குத்தானே(ஈடுச) 

படையிலிதீசெதெயி4தவிட்டமிர்கிமால்கிரம் பழிசெய்த 
குலை$ரயனுமன் முன்னாள், நடையோட்டமாய்க்குணர்தி துவநீதநா 

ளில் நாதாச்களெடுத் ஐவைத்தாருண்டாய்ட்போச்சு, ௮டையாள 
ஞ்சொலி னாுஇத்தெரியாதப்பா அதிலிருர்தயேசசஞ்சீவிமூலி, வி 
டையெதினாச்சடையில்மதியைவைத் சார விமலனாரொனச்ருமைத்தா 
ரான தாலே? (௫௭) 

(ிணிமயக்கிறீறலிம்கதீ தலம். 

ஆன தால்பிணிமயக்கி ழலிவேகம் அண்டசண்டறீசாண்டம 

ணிச்சூட்டுஞ்சாத்தில், ஆஷ்தால் நவலோகமுருகும்போஅ ௮லமுக 
த்தில் அறாச்சாறுவார்ட்தீராடில், ஆனதாலாயிரத்தெட்டாகுமாத்.௮ 
அளவற ந்தசரக்தெஞ்சீஞ்சண்ணமாச்சு, அன தால்க்்அட்டாச்சமெ 
முகுமாச்சு. ஒத்தக்போல்கெச்தமமாழும்பாடே (ஈ௱௫௮) 

ஆகும்டர்சல்தீதாமரையில்தங்கம் அத்தருமூலியிலே செம்பு 
தீங்கம், சாகுமேவோரிதழில்தாம்பிரநீதஙந்கம் சதாவேநிலைச்சாற் 
நித்கரதத்ங்கம், வாருமேவிறாலியிலேலோகம்தங்கம் மணிப்பதிதீ 

ரீ , ப ழு ப 

் னு ன சு 191120 ர ₹98 1 பர்ஸ் 1௦5௦ள் படாஸு 



௭௪. அக்ஸ்தியமுனிவர் நாலுகாண்ட்ஜாலம் -கஉ௱-ல் 

அதீதீயிலேயிரும்புதல்கம், "கருமேயேசமூலியிலேசாதும் சோ 
ந அக்கக்கானுமேகோடிப்பாரே. _ (ஈக) 

சொடிநீருடைமூலிகையின்பொத்கை கற்வோமத்திதோ 

அ.நீதோத்திர மூலி, தீடியேயாடைபோல்பட ர்ந்திருக்கும்.. நீலவர் - 

னமாயீட்பூரீக்குமிலயோவில்லை, 'தேடியேசகெொடிமத் தும்பூச்னபூ 

தீ சிவர்தவர்ணமைபாசுபோல்கிடக்குமப்பா, ஆடி யேயவரிவ 

கைக்குருத்துப்பாரு அதினிலேமிலயாகுமத்தம்பாரே. (௬௦) 

அநீதமெல்ன கைதனிலேபிக்ரும்போசும்' ௮.2 அசனையேப 

சபசென்றுகையோபுண் ஷய, விநீதம்பாே £ரண்டயெண்ணெய்பூ 

இ விரிவானமூலிசொண்டுவித் அரியும், சொரீதமப்பாநிழ லல ப்தி 

இத் தூளாம்ப்பண்ணி . தாளூடனே கெயவுரிகெற்தி : தாரமூல்றும், 

தொற்தம்பார் புக்கெஸ்ணெய்விட்டுட்டி குரியவில்கிஷ்காயு, 

ணர்தீதிடீரே. (ரன்கு) 

விலே தனைக்சாய்த்தபின்புசல சத்தள்ளே விரவாகவைத்ததி 

ஒ.ப்போச்சி பிணிமயக்பச்லையைப்பேணிச்சானே (௭௪௧) 

பேணியேூரஞ்ச€ீவிபருசஞ்சீவி பிடர் முசீகயிலப்போனே 

சாய்நித்கும், பாணியின்மேற்படந்தஅமேபாலாமீது பட 
குமடாசாரணைபோலகாய்ட்பூவி ல்லை, சாணிவமைலையருகேவட்ட 

ப்பாறைதன்னிவோசர்யிசம்பூவிருக்கும், காணியெல்னகாப்பாத்த 
போருயங்க சண்மூலிகாணிகாப்பாத துநீதானே. (௫௦) 

சாப்பாத்ததிருமலைமேலேறிவறீ ௮ கரீத்தாவைதெரிசித்தும 

ஊண்டலந்தானப்பா, பார்ப்பாத்திபெத்தமசல்பிரமதேவள் பண் 

ணிவிட்டபிணிமயக்டுட் பார்க்கமவண்டி, நாட்பார்த துச்சிதீதிரை 

க்ஞுச்சித்தினைநாள் தம்்க/தடாட அகமண, வாட்பாச் 

சித தரங்கேவருவாரப்பா மண்ட ல்த்திற்சாணலாஞ்டத்தர்சேர்வை.' 

9ி5திரைநீசேர்கைசெயிவாய் நவ  இரைக்கு. செப்புவேன்வி 

ஞூசையைசெவிப்பாலக்ஷம், பூதீதரை பபொலிக்காதேநீறுபூசி புலி 
த்தோலுந்தா ஓுடுத்திபிரம்புசாத்தி,. ருத்திராகூமணிர்சூட்டி.மவுலி 

போலே யோகத்திலிர௫ு। *பாநீயாரெல்பார்கள்;. 'பத்தரைப்போல் , 
தொழுசிருத்அுசெண்டனிட்டால். பார்மீதோவரைமிதோ பதியெ- 
ன்பாமொ. ..' றெடு௨) 

என்பளவிலுண்ணிெ பாருமவுலிபோலே யிருவப்பாஞானதிஃ 

டியாலேடாரீப்பார், பொன்பழூயொடுச்சாற்பிணிமயக்கிப்பூட்டி. 

ப10்260 இ ௩௦9 1/ பர்வ ௩௨5௨0 பரு 



இல எடாவதுகாண்டம் வகாரம - ௩௭. ௭௫ 

அிப்சமெலினவொக்கொல்றில்சவர்கள்சோடி 'விரைதில்ரூல் 
சாவில்லைகேதை வேதை, விபரமென்னவொருகுளி சசாவ்பதிுமா 
கீது விம. டிடவேந்வ்லோகமெல்லாமாச்சு, விபசமென்னவிழிமெ 

ல்லாவேலைக்கண்ட்ரல் வெருண்டோடுக்கெச்திரத்அச்கப்பால்தர 

னே... விபாமென்னவித் அசட்டும்பூக் தீதின்றாக்கால் விண்ணாணம்ெொ 

ப ஒடாழுலியாள ா் ௬௭௬) 
-புண்ணாக்சேர் மூலிமகதி அவவேதை. 

'பாரப்பாபுஸ்ணுககர்மூலி வரை 'பசருவேன்தன்ருசக்கே 

ஞா கேளு,் சர்ப்பாமூலிகண்டுபிடுக்கப்போருர் அதிகமாம்வாதவி 

_ திதையாடப்போரா ர்க நிசப்பாயிருந் இடத்தில் நாடாதப்பா நிலை 
பான சல்லாம்பார்கனிலேதிதீனும், 0ப்பாடுறு அம்பை செடி 

பைட்பேரலே: சிவத்திருக்னுமிலமிஎகுசெடியைப் பாரே. (ற௬௭) 

ச் ,“ செடியைட்பார்கரப்மிஎருசம்? ஊ ப்போ ல றெவுமிபோல்பூ 
அடாபாருபாரறு, அரயப்பரசலைவ வரைஃமில்ிலை 4 கடு ன்தூஆ 

'ரவாலமூலிதின்றால்,. ஆளியினியேதியரிலாசைபூண்டால் அம்பல 
மெல்லாம்பொன்னா யாடிள்பார், தோளிபட்டாவிலினுவின்பி 
-ணிமயக்கிச் ருர்ப்பசகையண்ணன்ம்சல்படைக்குத்தானே(ஈட௪) 

படையிலித்திதெயி தவிட்ட்பிர்ம்மால்கிரம் பழிசெய்த 
குலை$ரயனுமன்முன்னாள், நடையோட்டமாய்க்குணர்றீ துவநீதநா 
ளில் நாதாச்களெடித் தவைத்தாருண்டாய்ட்போச்சு, அடையாள 
ஞ்சொன்னாஓுந்தெரியாதப்பா அதிலிருர்தயேசசஞ்சீவிமூலி, வி 
டையெதினாரீசடையில்மதியைவைத்தார் விமலனாரெனக்காமைத்தா 
ரானதாலே? (௫௭) 

(ணொிமயக்கிறீறலிமகதீ தலம். 

அனதால்பிணிமயக்்க சறலிவேசம் ௮ண்டசண்டநீசாண்டம 
னிச்சூட்டுஞ்சாதீதில், ஆஷ்தால் நவலோகமுருகும்போன ௮லமுக 
தீதில் அறாச்சாறுவார்ட்தீராகில், ஆனதாலாயிரத்தெட்டாகுமாத்.௮ 
அளவறந்தசரக்தெல்கஞசண்ணமாச்சு, அன தால்க்உட்டாச்சுமெ 

முகுமாச்சு, தகி பபர் சச்சாசமாடும்பாரே (ஈடு௮) 

அகும்டர்சல்தீதாமராயில்தங்கம் அதீதருமூலியிே செம்பு 
தீங்கம், சாகுமேவோரிதமில்தாம்பிரநீதங்கம் சதாவேதிலைச்சாறீ 
நித்கரதத்ங்கம், வாருமேவிறாலியிலேலோகம்தங்கம் மணிப்பதிதீ 

து ய் 

(614250 9 50௪17 ள் டர 



4 ௭௬ அகஸ்தியமுனிவர் தாலுகாண்டஜாலம்-௬௨௱-ல் 

அஃகுவொரு அளியேபிழிச் அபாரு, புகருடனேதரம்பூரம்பொன் 

ஞம்பாரு பூட்டடாதிறர் அுவிட்டேேெ னவ்வரீனம்பரர், தகரையே 

செந்தகலாகண்டரல்தானேசகலடத் தும்வாதமடாதசணி?ே யாற்கே.. 

தாணியிலேசெரீதசலாடெயாவிட்டரல் ௪.தரகிரிமலையேோ 
சம்ரெம்டவுண்டு, பசணியிலேபொரம்கலிட்டுஞூலிசைக்குப் : பால் 

பழ்நீதேங்காயுந்திபதூபம், திரணியேகுளிர்ச்சியேமூலசசெய்௮ 
செஞ்சாவல்பெலியிட்டும்பிடும்கிவற் 2, கரணமென்றால்மெத்தத 

ன்ழயில்லாவிட்டால்டைதீதபோதமைத்தபழடைக்கும்வாக்கே 

வால்கியேசெத்தகலாசமூலமைபோம். மைதீதனேயறைப்ப 
தத்குவயணங்கேர, அதங்கெயேதிரியாதேசுட்டுதீயும். சுக்குலரதஇ 
௫்சுரேரணிதம்விட்டாட்டிமையை, வாங்கியேசிமிழிலேயடைதீது 
க்கொண்டு வகையுடனேதாம்புலத்தில்தடவிட்போட, ஏங்கியே 

ரியாதேபத்தமாத்து என்னசொல்ே வனித் தவி பியல்புதானே; (4 

ரூ.சமணிவித்தை, 

ப இயல்பானபொத்பாவமரத்மைச்சண்டால் "இரச்வெடுபாலத 
குபோலே, வயம்பானபத்திரமாய்வைத்தரமய்நீயும் மண் 

ஹ்? டுகளவுவாதட்போக்கு, சயம்டாகரவலோக ரு தல் 

போ சூட்டிடவேவேதையஅபமுக்கும்வேதை அயமான்செ” 
ய்.திபி/ அவாததீதிற்கு தமிமேகுதமணியாத்தானே. (௭௫). 

ற ஆடுமேசெந்தகரைவிதீதையெல்ல லாம் அளறீ : எசொஸ்டுபா 

ச்டத்திற்குமித்தமிலம், ர ரமிமேபுண்ரியில் தாவிப்பாரு மகி 

சாகுமுமக்சாமோதகலாயல் 9௦5, 'கூடமே குஃடமெல்கே . குரை 

தோயெங்கே கோடானகோடிபினிச்சரும்பாரு, தாம்மேவீசன 
றை ணர்ககை கையான் க (௭௭௭) 

சக டேரே சொல்தோ்பளிய கால் சலனம் அரியத் 

தில்சித்தகளானவாறு, மிஷ்பொர்செப்யாதே தோலித்தோலிம் 

வெதாழ்த் கின்பம் பண்டக (௪௪௪) 
கருநீ,.துளசிவேல 

சண்டதிலேகருர்அளசிசொல்லக்கேழு, வன ச்சணுவாயிப்பூ 
(0. 

பூர்க்குச்தெப்விகம்போக, மண்டலத்தில்நில் ஷா திரு ருட்பதிக்கு 

வ.டக்குமலையருகோசங் இடைக்கும்பாரு, தொண்: _ர்களேய சதி 
ன்ரால்குஷ்டமே.து குலையெல்றபுண்ணேதுபிணிகளே து; ,௮ண் 

டமுட்டுச்சாறவிட்டு ரசற்களஞ்சி பதிலிட்ரேவியிலி0 மணியாட் 

டெலின. டட (௪௭௮) 
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க னல்ல ததத த கைக டட 

அரண்டாவஅகாண்டம் வகாரம் - உர, ௭௪௭ 

ஆட்டென்னயெலையமாத்அகுகைபோல்பண்ணி அதிலிட்டு 
கெறீதிதனைப் புடதீதில்வைதீ.அ, போட்டெனேகெந்திகட்டப்பர 
ஷாணத்தைப் பூட்டிமீபாரிப்படியேய அவுக்கட்டும், தேட்டென் 
ன சாதிலிங்சம௮வுங்கட்டும் ரசத்திலரிகாரம துகட்டி ப்போச்சு, ரா 
ஃடுடனேசாபியஅகட்டிப்போச்௪ தவாச்சாசம்பொரிகார்ம்சட்டி, 
ட்டோச்சே, ர ரர, ் (௭௭௯). 

'போச்சடாபூசம தகல்.லுகல்லு: புலதீதியனேசல்வீரங்கட்டும் 
பாரு, ஏச்சடாபோமேட ரசரக்கையெல்லாம் என்னசொல்வேளன் 
கருச் அஎ9க்குடோரியப்பா, பாச்சடாகட்டினத்தைமெழுகுமா 
கப் பழமுக்குமூன்னேயிச்சாற்றி 5 அருக்குநீதா, நீச்சடாநிலையா ஐ 
மெழுருமாச்ச. திசமாகச்செற்தாரமாகும்பாரே, (ராம) 

ம் | . வங்கசெறீத தாரம். 

ர ௮ “செத் .தாசமாகவேகட்டினத்தை திறமாகருலைப்பாலி ற்சி 

டடம நீ) வந்திருந்து துளசிவேர்சக்கொண்வெற் ஐ மைழ்தனேசார் 

யஞ்சல்லி2 பாட்டு விநீதூரும் நாகம தவிட்மிநீயும் விரவியேடு 
வ்டையிலேயிரவிபோலச், செற்தூரமாழுமத்தச் சரக்குமப்பா 
செகசோதிகொத் அப்பார்முக் த்தில் தானோ. (ஈ௮௧) 

6, முகத்திலே முன் மெழுகுகொடுத், அப்பாரு முப்பதமாத்தா 
ச்ச்செற்தூரற் தான், இகத்திலேய௮ப௮ மாநீறுமாச்சு இதுமுன் 

“மே சடினமோவிருப தப்பா, அகத்திலேயிருரீ்.தகொண்டுவாய்வீ 
ண்பேசும் அறுதலிக்ஞுவாப்சகுமோவாண்பிள்ளைக்கு, சுகதீதிலே 
டலிக்குமம்பாவாதத்தானும்ஃடிபீபார்கருந் துளசிருக்ஷம்பாரே, 

பொற்௮அளடி வதைமாரிீக்கம். 

'குக்ஷமாம்பொற்றுளசொல்லக்கேளு தாூசொல்லாந்தற்கம 
டா.சோதிட்பாரு, குக்ஷ்மாம்பொற்றுளசித்தன்னைச்சண்டால் தோ 

த்திரத்_துககிடநீதபொருளென்றுநீம யும், ருமாய்க்கெரண்டுவற் 
திலலைஞுக்ஷம் சொரியடாநவலேோரக்த் தாத்குகுக்ஷம், குக்ஷமாய் 
பபொன்னூறுமாற்றுமாச்சு: சூட்ட வேபொத்றுளசி சூதங்கட்டும். 0) 

கஃ மிமேமுலி சொன்னத ல்லாங்கட்டும்.. சடையிலுள் ளசரக் 
கெல்லாங்கஃட 2ங்கட்டும், வெட்டுமேநீக்கிவிடுமிர்தவேறு வெள்ளி 

யிலேருளிசபிட் தெஞ்கிபீ ௮, கட்மேபூதசணங்காணாதோடுங்க 
ரக்த; எசிகுவி சமி(2ே கற்பமாமே, விட்மிமேறீங்குமடாபில்லியெ 

_ லலரம் க மமப்கவிலி னியமுமிகஃ்லைதானே. (ா௮௪) 

.. இல்லயெபொற்றுளடச்சருர் அளி இசச்திலேகிடையாது 

பாருபாரு;, (ரல்லையென்றும்பேரிதற்குசிந்கப்பெருமான். கூப்பி 
*-ஈிகிஜிச்சிரச்-௮௬௮, சொலி வயல்லாத்தருவிட்டோடி 

் 
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௭௮ அகஸ்தியமுனிவர் நா வுகாண்டஜாலம்-௧௨௭-ல், 

ப்போகும் சோலிபிணிதயெமிடவோடுஃபாரு, தில்லையி5 டன 

மிமொதேவன்முள் செப்பினாரப்படி உயேசெப்! சேன. ௮0) 

'பொல் னூமத்தைே வதை. 

“செப்பவேடுத்தர்படி;மூலிவித் த இன 'மூலிதே தசதீ 2ல் மலேயி 
அண்டி, தப்பவேசொல்லவில்லைபொல், னாமத்.ஏ. -தாடகைமாம 
லையிலுண்சொர்் அபார, கப்புவிடாதொருமித் ,தேசண்டுபோலே 
கைமுமத்அக் கரண்டுமுமம்வளருமப்பா, விட ப புவிடவிரகரதுதங் 
கம்போலே மேதினிலும்பூவில்லைக் _ சாய்வர்னங்காணே.. (௮௬) 

காணவெசாயிமிஎகுதண்டியப்பா. சனமூலிபூவுமேவேப்பம் 
பூட்போல், தோணவேவாசமென்ன  மதீதம்போலே சூமெடாரு 
கதி .தசொண்டால்கோட்டியாவார்.. ,பேணவேவாசம அதாகியூமி (0 

டியாமலபேர்சொலாதவீன்வைச்,௮) பூணியே மூலம ஐவண் மிஹலி 
பிமிங்கிவநீ அுஆளிலாதி.தீ.இல் தூக்க. ன ரர . (ரர 

ூச்கியேயுலர் 2 தபின்புபூவேறாக தாரிவே றப ல வேறு காப் 
தான்வேறு, ஆக்கிய பத்தரமாயப்வைத் துச்கொ. ண்டு அ௮.நீதபிலைகேோ 
சக்கர்மூலியோடே, போய்க்கு: இுக்கதீதியினிலே செம்புக்காச்ள. 
பூட்டிவீய்வயசபனிரெண்மோச்ச நோக்கியேதொக்கு முன்னே” 
டழுத் அப்போச்சு, தாதனமாய்ப்புகையதனை பசரவேண்டாம்.. இட 

பகரவேகற்பரகநெடு£௦ கரண்டு. பசரீரீசவனே பொன்னு 
மத்திஷ்வகையைக்சொள்ளு, ! ப்சரவேபின்0 ஜெருவர்கெ காண்டாலுத் 
தால் பயிதீதியங்கொண்டலைவார்கள்] சாதப்பா, உசரவேபுகையி. 
அ௮ள்ளவேதைசண்டா லுடைய பவீமன நீியொழிய வொப்பாருண் 
டே சி அசாவேத்தின்மைக்ருட்பூர்சு “்டூப்போ0 ௮ஞ்சன மேகா 

மைக்கொழுப்பிலப்பா. ன (ஈ௮௯) 

கொழுப்பிலேவிளையுமாபுதையிஃ ல்காணும் கூத தனில்லைவிளை 
யில் ல்லைப்/சாசோவில்லை, வழிப்ிலாதடவாதேதமைஊளஎமை [(ச௨7/1 

் ட்டம் ம்தெரியாமல்வேறேதெடி), முழுப்பிலேவிட்டிமிவார் ரிசத 

ரெல்லாம் மூவ்னதென்றுசொல்மார்கள் தண்டகதீதை, ஒழித்தல் 

ல போட்டமடாமெய்ஞ்ஞானிக்று. மொழியிதுகரு ததோடுமுல 
கினா டே. ன ரர - (ர7௯௰) 

ச ஞாவிகள்பத்தத்தல் வி 

ட சினுட் சாயை 
லீ உட : ராம 

ப்போச்சு 2 வ 

ஊடென்னபூசணத்தில்சொண்போரு 

அணுட்போலப்பா, வீடென்னகூடலலே ரயில... 
தாந்தஞ்சிக்தாற்த பிரண்மொச்சு, காடென்று செட்  யென்னமலை 
தானென்ன சல்லென்னகறடெலீனசான லன்ன. ன் 
ய்திக்த அபோக்குச்சான் பியென்னவிதியென்ன பண்தோ ன-0) 

ரஈடென்னகா 
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இரண்டாவ காண்டம் வகாரம் - ௩௭7. ௭௯ 

"பொலீனூமத்தைமணிமந்திரம். ப 

பண்டிதனேவாதியேபொன்னூமத்தை பரிஃ்சிறவனெவனெ 
வனோடரிக்கப்போரார், கண்டுடனேசம்பவிப்பான் யோடுபட்ப௱ 

காரம். போவேரமுதலாயி தக் க்சொண்டு, உண்டுபண்ணும் குளி 

சமடாவூயமாச்சு உவ்ஞணை ஓம்ஆம்மென்றோதிக்கட்டு, தொண் 
பேன்னூம்பெயர்களுச் குகட்டிகட்ட தோலிமிடுஃ்பாவம்விரிமெ 
ல்லாம்போமே, ன ரர ௫௫ (௭௮௨) 

எல்லாம்போம்பாவம்வருமின்னதென்று. பிறப்போ தவப் 
பொழு .துவலம்சாரங்கள், சொல்இவாலிபார்தினை தததெல்லாஞூச 
திதரீ 'சூடும்பார்பிரசண்ட விதீதுவானாம், கொல்லாண்மவமிந்தா 
அமழிப்பானப்பா . கோள்பிரமாசாட்டையுங் கொள்கைமெம்க் 
கும், பல்லாண்வெசையமகள் சரசோதிப்பெண் பாலிப்பாலவருக் 
குஷூனியுமாமே, - ன க (ா௯ர) 
௮ம் - ரியாத் கைமூலிவிபசம். 

'வாகுடனேவன்னமொருதிருதாள் மூலி வருவிக்குநீ சொழிஃ 
மூறையிலவாதங்கேள, காகுவனஞமூலிய யன்றுஞ்சிரியநங்கை 2௫ 

ஹ்வார்ஸுியல்லோ பேர்தாநாமம், தகுமோபொன்ஞாரிஹலிய 
ப்பா. அவுமேறுசெடியாய்ச்சாணுமாகும், கவேகமேதோச்சு 
வடவைக்தாற்போலே விதவிசமாயிடைபெருதிஅஅடிரறு த்தே. 0) 
நய சி௮த்திருக்குமிடை க்னுமேல்முக்சோணம்யோல் எவர்திரு 
ககுமிலையெல்லாம்பூவின்வ* ணம், குதித்திருக்குஞ்செக்ே கரைக் கு 

ண்ேபோலே கொண்டிருச்ஞுர்சாய்மிளருதண்டியப்பா, பொறு 
தீதிருக்குமருமொல்த் றியில்யைட்போல ) பூர்த்திருச்குஞ்செடிமுழு 

அம்பூவுங்காயும், உறுத்திருக்கும்பொல்னாதிதெருப்புமூலி உண் 
னாணையிலையருதீதிப்புண்ணாப்பாசே, | (௬௯ ௫) 

புண்ணாக்குமூலிமத்திரம், பாவிரணவேதை, 

புண்ணாக்குமேனிக்குக்காப்புகட்டி. பொங்கலிட்டுதினை யரிடு 

மாவுமிஃிு கண்ணானசரியகிரொணத்தில்தாலும் கன்மிசங்களில் 
லாமல்பிறநீதகோலம், பெண்ணாணுமொன்ருகம்பிடிங்வெற்து பே 
சாதேதக்கமதில்குளிசம்வேதும், பண்ணானயிலையரைத் இுக்னாகை 

போற்பண்ணி பாஷிண்கட்டிவைதீ குச்சி. செய்யே. (௯௭௯) 

லைம பமுமெழ்பி ்  னணுஞ்செய்வாயப்பா சிறுபுட&இற்கட்டு 
மடாதிண்ணற்திண்ணபம் வாலையடாயெனக்றாலாதீதாள்தன்தயவா 
மல வற அ தீபரபொல்லாங்குபின்வேறி ல்லை, நாலையடாவிட்டுவிட் 

டாரீர்ல ல். நாட. தாழியிலேபறச் அவிட்டார்மூலையோனி, சேலிய 

டாமுச்கோணமூலைவாசல் கிட்டா, அமவுவிகட்றா பிழைக்கக்கானே. 
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“ஜூ. அகஸ்தியமுனிவர் தாட லுகாண்ட்ஜாலம்- உரல் 

பெமைக்சதீசான்வாதமடாபாவிரணக்சட்டை பசன்றிட்டேன் 
யிம்மூலியுலல்மெத, விழைக்கதீதானிதுமறவோ தெரியாதோ 

சொல் வேலையற்றவாதிமசனிவன்றாவ்பிள்ளாய், ' அழைக்கத்தான் 
தாயோடிவந்துசொல்னாள் ஆயிசத்தியறதறவாதஜாலம், தழைதி 

சட்டால்விட்வெட்டாலொன்றுமில்லை. தல ுரனசவாததீதரண்டி. 
ப்பாரே. ப (௬௬௮) 

ச2இிச்சாரணைவகாசவேதை, 

தாண்டவேசததிபதிசொல்லச்கேலு தருவானமாவடப்போ 
அஜக்குவாங்கு, ண் டவேகருங்கழுதைப் ப்பாலுழக்கு" முனைப்பா 
ன செங்சோட்டைதீதயிலங்கால் தான், இண்ட தோகொடிக்கள்ளிப் 

பாலழக்கு புசமானசெவுரிய துபலநீதாராலும், வேண்டியேபொ 
ஒூததிட்பிவழலை ஈஞ்௪. விதமானதேரன்திட்கெஸ் தூிமஞ்சள். () 

மஞ்சளொ௫சருணைதீஅள் தாழிசேர்.து மைதீதனேகெ 29] லு 

லரீதீதிட்மிபயாடிர். துவைத்து, . அஞ்சவேசகவேதிச்சொல்லிவிட்மே 
ன் தொகுத் அட்பாரிதிலேநீமாட் உப்ப: ௬, 'கொஞ்சவேசசக்கெ 

ல்லாம்பேதியாகும் இ ரியூரல் நன்னாரிசறுசோமட்டி., இஞ்டிப்பூ 

கத். தாமம்பூவேயேலம் இலவங்கமித்தனையும்மேத்திப்பாரே. (௨௱) 

ஏத்தியே௮லுபான ஞ்சரக்குச்செல்லாம்) இர்தமருர்சேயுலந் 
தீதியிடிக்து க்தூளாய், மாத்தவேமுல்பேதிகாட்மெலி வனட்பர் 

எலைகளெ.அக்கானாலும், கூற்றிஞெருஞ்சாறுவார்தி திமைகளெல்கிர 
ம் கூட் டிவொயனுபானவகையைக்கே 2) சாத்தவே௮னுபான தூ 

எதால்சொண்மி தருவானபணம்டே சி 'வலேவைத் துக்கொண்டு, () 

வைத்துபணம்போலளவுதூளிலே நீ மைநீதனேயனுவளவு 
சாத்தட்டேதி, ஒ.சிதவன்பச்சிலைக்குக் கொடு2 அச்சா. ஊத்தூருங் 

கசக்கியேயிடிக்கும்போ.து, (வெத்திபுடன்பேதியிட்டுவாங்குசரறு 
வேதையெல்றவாதத் அக்காகுமல்லால், உக்தமனேவயித்தியதீது 
ச்சாசாதப்பாஉள்ளபடிசொலலிவிட்டேனுனச்குத்தானே. (உ௱உ) 

-மி நாகக்கட்டு 
உனக்குதீதாவில்ன மொரு சசையைக்கேளு உதலிலைமிகவிடி 

தீதுச்சாறுவாங்க, தனக்றா க்தரன்02 ன்னபடிபேதியிட்டுச் சாற் 
பிழிர் இப்பாஷீணஞ்சு, ஈக்கு. த்தாக்க, களக்சத்தான்கட்டாச்சசுச்த 
தாகம் கட்மிமடாவுதவியென்பாசாடைே மடி எனக்குதீதாறிநீ 
தவகைபாடமப்பா எல்னாக! ங்கட்டினாலே | நு (உ௱௩) 

சகல சாரக்ளுங்கட்ட சேக் கை, “ 4 

. ஏனுப்பார்சட்டுக்கொடியிலையின்சாறு இ.தே ரலேசாற்வாவ் 
கிச்கொண்டுநீயும், பாதிப்பார்கெற்றிசட்்தாசல்கட்ம். பாஷ் 

பாஷீரணக்கம். 
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....  இரண்டர்வதுகாண்டம் வகாரம்- ௩௭: அக 
த ரகு ்் 

ணம்வொளன்பதமேசட்டும்பாரு, தேக் அம்பார்சாதிலிங்கம்விரநி 

கட்டும் துடியான நவச்சாரங்கட்டுங்கட்டும், தாதஅபோற்பொரிகா 

ரந தன்னைக்கட்டும் சவுக்காரங்கட்மெடாபேதியாலே. (உ௱௪) 

அருிவேதைமாந்கம் சன்னப்போக்கு. . 

பேதியென்னகதீதாழம்பாலைவாங்கு பேதியிடசுத்தசெலங்க 

சவாதப்பா, வாதியென்னகற்பூரமாட்டிப்பாரு வாசமென்னதெ 

ய்வீகவாசம்வீசும், சோதினைக்குப்பூரதிதைப்பற்பம்பண்ணிதுரிசி 

யிலேவானீரால்பூசிவாங்கு, ஆதியடாரவிமுகமேடபோடுபோமிப் 

பனேவெள்ளையெனக்கூகைநீதே. (உ௱௫) 

த நீராசைவர்சலதீதிற்பூசிப்பாரு நிமிளயிலேபொன்னிமிளை நீறு 

நீறு, மீருதேயிருப்புத்தொட்டிசெட்புதீதொட்டி. மிசத்தான நீறு 

மணி பூரநீற்றால், வாறானயட்புரகம்வெள்ளையாச்சு மடையலனோநீ 

அமடாமஜோூலைச்கும்,பேறாகவிப்படியோவெயிலில்வைக்கப்பே 

ஓரியேநீறுமடாகாணுவாயே. (௨௭௭) 

காணவேமலம்பார்தீ துக்சாசைவைதீதுக் கருகியேயஅப துக 

"உகைகீகப்பா, பூணவேயதையெடுத்துப்புளியில்சுர்நிபொன்போ 

லேகீரீவிவிட்டுட்பின் னுங்கேளு, பேணவேநாற்பதுநா ளெடுத் 

அ வைதீ௮ப் யிறருபார்மண்டலதீதிற்செம்புசுதீதி, ராணவேபூசமி 
'டடுச்செசப்புடத்தில் நாட்டிட்பாரீதாம்பூரம்நீறிப் போச்சே. 0) 

தாஃபரபல்பம். | 

| போச்செல்றதாம்பரதீறைநவலோகத்திநீ பூட்டிப்பார்பொ 

ன்னாச்சுகுமரிவேகம், 'மாச்சென்றமலசாரப்புளிப்புத்தானேமகதீ 
தான செம்பூரல்வாங்குமப்பர, காரச்சென்றதண்ணீரை பிருட்புச்ச 

ட்டி. கண்டபடி.முட்டவிட்டுக்குமரிப்பாலை, அச்சென்றசிலம்வற்றி 

நாழியானால் அதிலுஓக்குப்பா லூம்நிசுத்திசெய்யே. (உ௱௮) 

சு$திசெய்தப்பால்விட்டுவைத்தபோ.து நிற நீதலிங்கபறீ பநீ 
தாம்பூரபம்பம், பதீதோசெத்த்பேதியையும்போடு பாங்கானதா 

ம்பூரமென்னசொல்வேல், _,சதீதிசையுமிருக்குமடா செங்கலமீ௮ு 
௪ டுத் தவிடுகுருதொட்டெழம்புதன்னை, முத்திலுமேகுழம்பதீதிறி 
செம்புக்கட்டி முத்கமடா தாம்பூரங்கண்டுகொள்ளே. (உ௱க) 

7 ச்ருதி. தீதிழூலிகைவேதைமாற்கம். | 
ழ் . த் - | 6 ஃ க 6 

சொள்ஷ்/தேகருந் அத்திச்சாறுவாங்கி, கூறுவேன்பேதியிட்டு 

விடிக்குழ்மோ ௮, வெள்ளாருயோமெடாசாஅதன்னில் வெள்ளீ 

யமுருக்கியங்கே சாய்ச்சச்சுதீதி) உள்ளாதேபித்தளையுஞ்சதீதியா 
ன இக மக 
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தீ ். ல [ ன அஷ? த , , 2 ச ள் ் . ஓ ஏ. 

௮௨ அகஸதியமுனிவர் நாலுகாண்டஜாலம்-௬௨௱-ல்.. 

ச்சு உரைதீ தவிட்டேல்காரீயஞ்சுத்தியாச்சு, அள்ளாதேதாம்பர 
முஞ்சுத்தியாச்சு அப்ஞ்சத்திபெங்கலமுஞ்சுச்திதானே. இரு ரய) 

லர் தீதிசெய்ததவலோகமிதிலேசந்நி "சுதீறிதாகங்சளெல்லாமிதி 

லேக்றி, பத்திசெய்ததிசாவுருகுமிதிலேசுத்திட்பாச்சடா௦ ட௦்(நகர 

சசவைத்தாற்டோலே, முத்தி 'பறசரக்குவைே உாகதீதாலே மூனை 

மடங்குஞ்சந்நிகின்டபோதுதானே,. நிதீதியலம்தந்தி குரு பூசை 
செய்து. நினவுடனேவடுகையும்பூசைசெய்யே.| ் (உ௱௰௧) 

பூசைவிதிமாநீகம். டட ் 

பசையடாகனேசனுச்ரும்பூசைசெய்வாம் புச$்பெரியசப் 
பரமணிபம்பூசைசெய்வாம், -ஆசையுடவ்தவரித்தர்பூசைசெய்வா 
ய்-அ௮ம்ப௦ லவர்பூசைசெய்வாய்மேருபூசை, வாசமுடலி சகநீதபுஃ 
பமாலைச்சா ற்றி வயிரலத்முவடமாலைபூசைசெய்௮ தி, போசனம் 
டலசாரமதமாந்கிலிம் பூரணிக்கும்பூசைசெய்.௮ பூட்டு வாயே, ( 

ட் டுவாம்மாதளம்பூசெநீசாழம்பூ புனமுருக்சள்பூயடனோ 
செவ்வாலிப்பூ, கூட்வொய்செண்பகமப்பூதாமரைப்பூ குமரிட்பூவு 
டமாப்பூசொன்றைப்பூவும், நீட்வோய்செய்வற்திசெங்கமணிப்பூ 
நீலோற்பனம்பூவுடனே நிலவாகைப்பூ, காட் டுவாயாவாரம்பூசரக 

கொண்ணைட்பூ கருங்காலிட்பூவடனேகாக்கணத்தில்யூவே.(உ௱ம்க) 

பூத்தயிலம் அஅபத்அதாஇதாச்குகள் சுத்திமுறை. 

பூவானபதிஞ௮பூவுங்சேளூசீ புகமாசவசைச்குவகைபலட்பதீ 
தம்பா, வாகானவிதையிடிதீ ௮த் தூளாய்ச்செய்தன வகையின்மே 
ல்பலம்ப த் அமதிதீ அவாங்கி, தேவான நூத்றறுப அபல தாளோடே 
செட்புவேன்பேதியதுகலநீ. தகொண்டு, . வாசானபாண்டத்திலிட் 

டுநீயும் வருகாமல்ஞுழித்தமிலற்வாக்குவாயே: (உ௱௰௪) 

வாக்குவாய்தயிலம அசெங்கொட்டைதஞ்ச மைதீதனே சாழி 
கண்டாற்பலமமேவொன்று, கீக்மொன்றும்வாரா.ிெமிலப்போக்றா 
செம்புசுத்திலிங்கசு த்திதிராவுஞ்ச நட்ட பாங்கிலேரவலோகஞ்சுற்தி 

யட்டா பாவகமாம்பாவிரணமெல்லாஞ்சு்தி, சாங்கமடாயறுபதி 
தா இஞ்சந்தி சண்ணுமடாதயில தீதிற்ச ஆமே ரமே, ,உ௱௰௫) 

சுதிதியி சொல்லிவிட்டேன் தயிலப்டு 22௦ ட சோலிசதீ.துமில் 
ல் லையடா தரமில்லை, பதீதியென்றவாதம,த லிட்பிதாகும் டழமுதில் 

லாப்பூதீதயில ஞசரக்குக்கெல்லாம், சச்திபெறம் (நியாளும்நீட்டு 

முன்னே € 2பரத்தில்பே ரர் அரியமப்பா, அதீறவுரித்தோனு 
ர 

சைழ்ததயிலப் போ ஸ் ஆடி.ப்பாரலிடித் தியாகுர்ீதானே: ் () 
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ர இர ணைடாவதுகாண்டம் வகாரம் - ௩. 2/௩. 

ட ப் காரதிதிரபேஇி வேகைமாரற்சம், 

- ஆருமேசகச்திரபேதிசேளு - அப்பனேதிலலைப்பால்பதக்கு 
பெண்டு, போலுமேதருதாப்பெண்டித தப் போட்ட புசமாகரவி 
யில்லைக்சமீனமாகும், சாருமேபேதியென்ன சொல்லப்போறே 
ன்-சகதீதி.ப்பேறியடாசரகமச்செல்லாம், வேகுமாயிருக்குமடா 
ஐயம்பேதிக்மு மில்மினியும்சாழியிட்டுவேதிப்பாயே. (உ௱௰எ) 

ட ேதிக்சசகஃதிரபேதிகொண்டுவெள்ளி செம்புருகையிலேபே 
ஒரீ ப ட அதது 9 6 9 9. திட்போடு, ஆதிக்கவெள்ளிசெம்பாஞ செம்பு வெள்ளி அப்பனே 

5 டி. சீ” ் 
ு பேதிதீதவெள்ளிசெல்பே, தீதிக்குருருவாசவைதீ -க்கொண்டு நின 

வாகவெள்ளிக்குவெள்விபோடு, சாதிச்சதற்கமடாதாம்பூர தீதில் தா 

க | . | ஆ ன த - | . த் | 

இரக ் ட. 87 த்தி 12 பதிக்கள ங்ருமாற்கம், 
தீ 

தங்சமடாசசகல்திரபேதியாட்டு சனித்தனியேகெநீநியொன் 
அருூதமொன்று, தங்சமடாபலம்பதி.துக்கெநிதியென்ன சராசரம் 
நீருதமோபலம்பத்தப்பா, தீங்கமடாளுதம துவிலக்குவேறே தா 
ர்யிிசெற்தியொருபாண்டத் தள்ளே, தங்கமடாவேதையிட்டு£க 

நீதிக்“த்தாளி தைவளையுஞ்சாறுடனே மேவிச்சாறே. (உ௱௰௯) 

மேனிச்சாற்வேளச்சாறிசூதங்கெற்தி விலறிவைகீசபாண்டதி 

ள்நிரம்பவிட்டு, தினிச்சாற்வியவோருபடமாய்வெற்த திருவான 
மெர்திாசம்வேறெவாங்இ, தானிச்சாற்பதீதியமாய்கி கூழிக்கல்லுகீ 
கள் தனித் அவிமிரூசமுசெர் அரிக்க, காணிச்சாற்பேதியிட்டுப் 

பதீதசாமம்சணக்குடனேயரை அவரப்பவழம்போலாம். ( ௨௨௰) 

பவமம்பேரல்செம்.தூாரமானபின்பு படுபாதிகாறநிகெத்இக்கு 
மிச்சல்லிஃ0ு, பவழம்போலமைக்லகயிலே பேதிப்போடு பருதி 
யொளிவிஎமடாசெர்.தூரறீதான், ப.வமம்போலிருவரையும்வைதி 
அக்சொண்பெடபடப்பாசெய்யாமநீவெனுாஞ்சதீதி, படவமம்பேோ 
லானவரைரவலோகதீஇல் பாச்சடாயிருவராயும் பத்துமாத்தே.() 

மாதீ.தவ.அிகளஞ்சிய தற அகீகுதீசான் மாவிடவேடோதம 

டாெெனுஞ்சத்தி, தோத் தவஅசைவிரம் நாறுதூக்கி அுடியாசப் 
பேயத்திப்பாலா.லூட் ட் சாதீதுவரவிவிலலையாகத்தட்டி. தானு 
-லர்தீதிய£இிரமாய்வைதி க்கொண்டு ஐவ துறுமடீ 1 வர்த்தி மாய் வைச் க்கொண்டு, மாத்த அமுழ்ப்புடததி் செநறீ.தூரிக்க , இரபப்ய]ட 4ல் லைதனைக்கல சீ துள். 006 ம் (௨௨௨) | 

.. சலச்தீறிரீட்டிமேமேலேமூடிச்சனமாகலைசெய் அபுடத்தித் 
போரு, உலத்த்துசெந்.தூர மாகம்பாரு ஒகோகோசெற்தூரதீ 
தோடே ச்ஸ் பல்சத்அரசகெர்திசெதீதாரம்போட - பருதிநிர 
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௮௪ அ.கஸ்தியமுனிவர் நாலுகாண்டஜாலம்-௬௨௱-ல்.. ன 

மாகுமடாவீசத்தானும், 'குல௪த் அுமூன்றுவகை செத்த த்தைக் 

கூட்டிபரையொன்றாகக்கூரினேனே.... 8: (௨௨௬) 
. விராசகெந்நிவேதை. ன 

- கூறினேன்வீரரசகெநீ்தியாலே கோடானகோடிவிதீதையா 

டலாம்பார், தேறிநீகொண்டிடவேசரக்கையெல்லாம் செந்தூர் 

செயிக்குமடாமற்றப்போக்கு, ஆகினதோர்பாஈமடாவப்பாசொ 

“ன்னேன் ஆதியத்தமொன்றுடனேமூவராச்சு, வீ.நினதேயிறுதே 

விர்தேவன் தேவன் வெகுசருக்குலோசம்பேதிக்கும்பாரே:(௨௨௪) 
பேதிச்கும்வெள்ளியொன்றுதாம்புரமொன்று பேசானகெநறீ 

தியொல்றுபொன்னேவொள்று, நீதிச்சச்சூடஜனொன்றுமூன்றுஞ்சே 
ர்தீ அநிமிவித்தித்கப்பா. லூத் தூதிட்பாரு, பூதிக்கத்திருக்கும்பொன் 
னெஃட்மெரதீது பூலோசம்பேதிபடாயிநீதவிதீத, தாதிக்குஞ்சில் 

ம்பொலியில்ரடனங்கானும் சசவாதமானவனேமவுனியாமேஃஞு 
மஏனியடாசகத்திரபேதியிந்த மாற்தசமடாரணவீரகெற்தியா 

லே, கெவுனியடாடுத்தர்முதல் சேவரொல்லாற் கிருபையுள்ளவிக், 
தையி தசேருசேரு, புவனியாம்புவனமிசைவானுவற்தால் பூட்ட 
டாயில்லாட்டாலென்ன செய்வாய், அ௮வனியிலேயாருக்குஞ்சொலி 

லவேண்டாம் ஆதவித்தையாட்டமடாயாட்டிப்பாரே. . (௨௨௪) 
ஆட்டவேவெற்திலையின் மூலிசட்டு ஆசாசமூலிசுட்டுவேளயன் 

மூலி, நீட்டவேமேனியொடுமாண்டுஞ்சுட்டு நீலறல்லக்கொடிவே 

லிதானுஞ்சுட்டு, கூட்டவேளமக் தசமூலஞ்சுட்டுக் குருந்தொட் 

டியெருக்கலேசஞூலஞ்சுட்டு, வட்டவேவிருலியிலைசமூலஞ்சுட்0 
'மணியிலையுக்காச்சணமுஞ்சு்பெபோடெ:: (௨௨௪) 

சட்டசட்டசாம்பலெல்லாம்வெல்வேறாகச் சொல் ஓகறேன் 

பாண்டதீதிநீகரைதீதுவைதீஅ, பட்டபட்டதெளிவினத் து விட்டுக் 
கரயிச்சிட் பாங்காசவுட்பெடுத் தவெல்வேராக, இட்டமிட்டிவைத்தி 

ருதீ௮அவும்பையெல்லாம் செத் தூரம்பண்ணவகை திறமாய்க்கேளு, 

ஒட்டவட்டவோட்டிலிட்செ௦ சானிதத்தால். வறுத்கையிலே சகல்தி 
ரபேதிபோடே. ட இ (௨௨௮) 
பேதியிட்டுவறக்சையிலேசெத் ரிம்கும். பிறகெடுத் அத்தாம்பூ 

ரமுமுருகும்போ௮, ஆதிவல் அயனாதிவிரெண்டும்விட்டு அப் 
பனேசெம்ப.ததான் தங்சமாச்ச, சோதியொரிவிசதடா கற்பூரத் 
தான் சுர்சாம்போலிருக்குமடாபதீ.துமா$, ஷ்ர்திமசன்வாதவி 

தீதைசெய்வால்டாரு வயிதீதியனே வாதியடாவைம (கத்தே.(௨௨௯) 

வையகதீதிற்காரீயமுருகும்போ.து மைறந்த ன வலையிலே 

தாசுபோடு, பையசத்தில் அளிக்கும் நீறுவாக்க பரஞ்சோதிசெந் பு 
டடத 
௩ 
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ப்ப .இரண்டாவதுகாண்டம் வகாரம் - ௩௭. ௮டு 

தாசமீட்டுப்பாரு, மெய்யகத்திற்பத்தமையுங்காணும்பாரு வீச்சு 

சகெந்தியிஓமி துவேமிச்சம், உய்யகதீதிற்கற்பமடா ய) அ வவேவே 

ண்டும் உலகத்தில்வாதமென்னவுற்றசேதி. (௨௬௦) 

- உதீதசெய்திப்பித்தளையைசல்லியாக ஒரு துலாம்தொறுக்கியி 
ட்ெலையின்மீதிற், சதீதிசெப்தகோசலுப்பேரிட்டுக்கேளே கொடு 
ச்சாயின்புளியிலொருசுற்திசெய்.து; அத்ீதம்போலுருகையிலேயித 

தைப்போ ௮ம்பலவரதுகயலோதடனஞ்செய்வார், பித்தளையே 

தீங்கமடாபேசமாட்டார்பிரமவித்தைவாதவித்தையாகுநீதானே-டு 
க்ப் 

அகுறீதானம்பலவராடுங்கூதீதை ஆரதிவார்்வெள் சீயமப்பா 

அரஅ, வெகுநீதானுருகையி் ல பவேளைவிற் ஐ விதிவிரீ தவிட்டுவி 
ஃமிசெற்தூரத்தைப், போகுந்தான்கூடவிட்மிவம்பால்பாரு பூதல 

மேபொன்னாச்சுபூண்பொரு; ஏழுநீதானுளைட்பிடிதீத காமமெல் 
௮௮ ஒ ் | ப ட 

னம். என்மசனேகயிலாசமேருதானே. ௨௨௬௨) 

மேருதாநாகமொயெெங்கங்கூட்டி. மிகுர்ததொருசாதிலிங்க 
என்றுங்கூட்டி, பாருபால்படம்போட்டுதிரும்பியிந்த பருலிங்கதா 

_கவங்கநூருகும்போ௮, ௪ருரத்தான்செர்தாரஞ்சேர்.ம்தாயானால் 

செக்சோதியாகுமடாதீற்கத்திற்கன், காருரச்தாயுரைத்தபடியானு 
'ஞசொன்னேன் கைசஸ்்டவாதமிதுசண்தொள்ளாதே. (௨௬௩) 

கண்கொள்ளவெண்கலமும்நிமிளச2 அக சனக்கவேநாநிட்டு 
ருரும்போது, ,பண்டுகொள்ளதொப்பததம்பாலைவாரு பழுக்கும் 

டாவதையெடுத் துவாதீதிக்சொண்டு, விண்ககொள்ளசெநீதாரவெ 
ள்ளைபோடு விருந் அக்குதனிமாந்றஅுவீசுவீச, மண்டுகொள்ளவுஈ 
தஇிகளாப்ச்செய்யட்போரார் மத் தவனேநிதிசானுமசகநீதானே.!) 

மசசமென்ன வெள் லியிலேயிரும்பு சேர் த்.தமட்ே மட்டாய்ம 

டகயெகுகையிலிட்டு, சசசமெல்னைகட்டி.காரதீதைப்போட்டு சத 

தையொருகளஞ் சியிட்தொச்கும்போது,வசசமலம்போ லுலையி ஓர 

அம்போ.து மைந்தனேசெற்தூரமாட்டிப்பாரு, பிசகுவசாதொ 

ருராளுநிசமேசொன்னேன் ழின்னுமொருபிழைப்பேனோ யி.து 

வேசெய்யே,. 7 ் . (௨௬௦௫) 
ன ரர பாஜீணவேதை. 

செய்யவேதோதத்த்தில்வேதைதானும் செப்புறேன்தாளா 

க்இவைத தஅக்கோண்டு.] பையவேதோதகத்தியிலையமைத்துப்படின 

மாய்ஞுகைகெய்துகுசையினுள்ளே, வையடாபாஷாணங்கட்டியா 

௧-4 கு்னும்பின்னுமத்தமூலிவேர்த்தூள், தொய்யவேபா 

அதது மனை | -ருமருலா அமுனு -மனகம் பணமாக பழு பச்னாச் அஞ க 
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௮/௬ அகஸ்தியமுனிவர் தாலுகர்ண்டஜாலம்-௯௨௭-ல் , 
உ, 

ட ர் 
லு 

$ 

வார்த்த வேயெழுலைமண்ணுஞ்செய்த மதயாளைப்புடமி 
டவெசட்டிப்போச்சு, சேர்த்திட்வேயாறிவிட்டடுத் தப்பாருசெ 
யமான க௨்இப்போலிருக்குமப்பா, மாற்றிடவேமுள்ளிச்சார் ம 
லப்பாலோடு மைந்தனே சுரு£ட்டுவைத் அஃகொண்டு, பார்தீதி 
டவேதவலோகம்வெள்ளியாச்சப் பத்தரையாஞ்சரியைவெள்விலித 
ந்கொல்வாதே.. (௨௬௭) 

' இ.அவும்பாவிணவேதை, ் 

வ்வாஅவின்னமொருகட்டைகேளு உதிறவெள்ளைக்குவிறி 

யிலையமைதீ துக்கொண்டு, சல்வா அஞுகைபண்ணிதாலாங்காச்சல்சட 

யவெடியுப்பிட்மிருகையிற்குள்ளே, செய்வாகபரஷீரணச்சட்டிவை 
தீனுதீ திரும்பவுமேமேலுமிந்தவுப்பைட்போ௨்டு, டவ்வா ஈபசி 

சலையால்குசைமேல்மூடிப்பண்ணியேபின் னுமதில்படினங்ே பள. 

படினமென்னகுருவமலைபாலீாண ச்தோடே. பாதிவைதீ$௩ 
பச்லெயிஃகுகையைத்தானே, படினமென்னவெள்ளைமண்கரிசல் 
மண்ணும் பக்குவமாஞ்செவ்வல்மண்கூன்றுங்கூட்டி, படினலெ, 
ன்னசவா துபோலமாத் தருட்டி. 'பச்லையின்குகையின்மேல்ளுகை. 

பொரதிந்_௮. படினமாயேழுசலைமண்ணும்பூச பண்பாகசெசபுட் 

தீதிலிட்டிடரயே. ட (௩ ௨௬௬9 

இட் டடவேபுடமாதியெடுத அ்ப்பாரு என்னசொல்வேன்பா. 
வீரணகஃசட்டுதல்னை, தொட்டிடவேரவலோகம்வெள்ளியா*சு சுரு 
கிட வேவெள்ளாட்டின்கோாமியதீதில், கட்டுடனேசுருக்கிட்மிவை 
தகொண்டு சயிலாசமலைவெள்ளிலித்சைக்செல்லாம், தொட்டி 
டவேதாம்பூரம்வெள்ளியாச்ச மிசொல்லிவிட்டேன்பாஷீரணக்சட் டி 

தரனே. (௨௪௦) 

செவுரிபாஜோணவேகை,. . 

சட்டானசெலரிய த சமஞுவொக் கவசையில்கோசலதீதி 
அரறட்மீபாட்மி, திட்டானவெண்கொழுஞ்சியரைதீதுமைபோல்கி 
அகுகைமேல் மூடிக்கீழ்மூடிசெப்$்ச, பட்டானபாருப்புசூளையிட் 
டுட் பாங்கான செவுரிய, இுநிவேகைத த. வெட்ட ரனஅன்பதெரு 

புடதீதைப்போட்டு வேருமுன்னெமன் பூசலை செய்யே. (௨௪௧) 

”லைசெய் அமுன்போலேபுடதீதைபி2 பாட்டு தியாரியெடுத 

ுப்பாரீகெவுரிசட்டும், . வாலையப்பாபரி (சை புடத்,அக்கெல்லா 

ம் வயிரவற்குஞ்சத்திக்கும்பூசைசெய்.௫; வேலை டப்ய முறைக்கெ 

ல்லாஞ்சுருக்குத்தாக்கு வெள்ளாட்டு௮மரியப்பா 

டாலைவெள்ளியாகுமடாவெள்ளியற்தான் டாச்சடாமீஷ்ச்ரட.க. 
பாரே. . .் த; (௨௪௨) 
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௪௩... இரண்டாவது காண்டம் வகாரம்- ௩௱. 9௪ 

... சண்பொர்கருநாபியெட்டிச்சாதறில் கடி கைமுப்பதுதாநூ 
றப்போட் ச முண்பொர்செலினயெரியிலையலாத தஉத்தமனேகு 
கைபண யவ பாகத்தில், பண்பொர்கவதுப்புச்சூழவிட்டுப் பா 
ங்சானகெவுரிய ஐநமிவேவைதீ ஐ. தொண்பொர்ீசெரியாமல்€லை 
செய்து தொண்ணாறுயெருவினிலேபுடத்தைப்போபே. (௨௪௩) 

புடம்போட்டு3றவிட்டெடு5£ அக்சொண்டு பூட்டாசுருக்கு 
முன்போல்வெள்ளாட்டி நீரில், இடமேதிநீர அவுமாதியாஞும் யில் 
லாட்டாலாவினிராவஅவுமாகும், வடம்போடகள்ளாகும் வஸ்து 

வாகும் மக்களேசிறுநீறுமாகும்பாரு, திடம்போட்டுதாம்பூரமீய 
மாகில் சேர்தீ துட்பார்சமஞ்சிக்னுஒருமாவியே, (௨௪7௪) 

ர் ஈயவேகயிலர்ச்கிரியுமாச்சு மெயெல்ன சொல்வேன்தெரிசனையு 
மேத்சலாச்சு, பாயவேேவெள்ளிய ஐபக் தமாதீ தப்பரிசனமாட்வ 
தம ப ப் ௮ 

வலைய அபிரகாிக்கும், தோயவே௮அனுபோகயொனால்செய்வான் ௮ 

வடருக்முப்பலியாஅபூசைபெந்றி, வாயவேபூசைசெய் துமஸ் ட 
இதில் மைச்தனே.வாதசித்திகைக்குள்ளாச்சே. (௨௪௫) 

் கைச்குள்ளாவின்ன மொருசேதிகேளு கடி யஇிலலைப்பாலத 
னிஃஓமிம்புபதத, மெய்க்குள்ளாய்தில்லைப்பால் குனணிவிட்டு 
"வெயிலில்வைக்சசதிபேதியாகும்பாரு, கைக்குள்ளாய்சதீதிடெ.இ 
அரற்றுவித்தை சணக்கில்லையி தசுருப்பம்வைதீ அம்பர்ரு. பைக்கு : 

ள்ளாயிருர்தமுதற்டிலவுமில்லை படுமுன்னேயென்னசொல்வேன் 
பணமிதாச்சே. ் (௨௪௯) 

பணதீதுக்குப்பணவிடைதான் தொடுத் துட்பாரு பாலீாண 
ப மொல்பதமேபேதியாகும், (குணத்்துக்குநவலோகம்2 பதியாகு 
ம்கொடுத் துப்பார்கெற்திரசஜாதிலிந்கம், மணத்துக்கு௮ரிதாரம்€ 
ன்கஃ்காரம் மைந்தனேபொரிகாசம்பூரம்வீரம், சிணத்திலேபேதி 
க்குமற்றமத்ற சேர்மானங்கண்டுநீசேருபாமே. . (௨௪௭) 

சேற்கவேசனகமரிகலங்கேரர தெதீருமலைமெல்முளைக்கும் 
வருஷீகாலம், பாந்கவேபூமியிலுமுளைக்குமப்பா பார்திதுதானறு 
பிமிங்கதடைபமாங்கேள், ஆற்கவேதுறட்டிபோ விலையிருக்கும் 
ஆகாசம்பார்தீதிரு க்கு ங்கவரொன்றட்பா, நீத்கவேகவரொன்று அணை 
தீஅருட்டி நிலம்பார்க்டிலிலையொல்நிலதிசம்பாசே. (௨௪.௮) 

அதிசமடாபூவுமில்லைகாயுமில்லை ய ஐதனக்குவித்துமில்லைஏ 
ட்டிபோே,, நியம! ரகுப்பலாப்முளைக்கும்பாரு நீலநிறமாயி 
ருக்குங்கடவுதொன்றும், புதியமடாவிம்மலிசண்டாயானால் பொ 
ன்கண் டோம் புதையல்கண்டோமென்றுபோநறீறே, சதியுமடாயுண் 

டாதமசன்ரீமூலி சண்டவுடன்தெண்டநிட்டுக்சருஅவாயே (௨௪௯) 
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௮/௮ அகஸ்தியமுனிவர் தா லுகாண்டீஜாலம்- ௬௯௨௭-ல்... 
கருதியேபிடிங்தொன்சசக்மோநீதால்கண்சகெட்ப்ப்போகுமடா. 

சத்தம்வீம்கும். சருதியாலேர்கமுறைதடவித்தியிற் சூட்டவேபதி 

தரைமாத்தாணியாசசு, பருதியேவெள்ளிசெம்பி லதிகமாத் அப்ப 

லிக்குமடாடாவிரணங்கெதீதிகட்டும், விருதுபோத்சூதம,தகட்டும் 

டாரு வேடிக்கைசோம்பவடாமூலிவேசம். ன க ட (௨௫) 

'வேசமென்னகட்டுக்குயேக்த் தக்கு விருரூலிசானவிட்9வெ 
நீதாத்கட்டும், பாகமென்னலல்விதங்கள்தவலோசத்தில் - படுமுன் 

னேசடுமுன்னேபழுக்ஞுநீதங்கம், ஆகமென்னசுக்கானகல்பிரட்டி. 

ல்வஃக அ௮ப்பேரதுபொரிகாரம்கட்டிக்சாரம், சோகமென்ன வெள் 

ளிஃஃல்பிரட்டிவைச்சுச்சுசமான ரவச்சாசம்€ீனக்காரம் (உ௫க) 

... தாரமெல்லாமிதனாலேயாகும்பாறு கட்டானயெலச்சாரஞ்சவு 

கீகாரங்கள், படாரமென்னகருமணலையுருக்கும்போறு கட்டிவார்க 

னமரியகுகையதாக, வீரமெலினவிரும்பாச்சுத்தாம்பிரவன்னிட 

கையிலேசாவிடு திரஞம்ரம்ப, பூரமென்னப௪ம்பூமண இக 

வாறுபோதினிலேதிறாவெற்கலமுமாமே, த .... (௩டுஷு, 

வெர்சலம்போல் துராசத்,தருகும்போ.து விதமானூபொன்னி, 

மிளையுருகும்பாரு, வெங்கலம்போல்கல்லென்ற சனை2்அமப்பாவி 

டுமுன்னேயுருகுமடாவேதைவேதை, தங்கமடாயிம்மூலிசா௮பட் 

டரல் சசலசீரச்தானதெல்லாந்தங்கமாகும், பொங்கமடாகனம, 

ரிச்சாறுபட்டால் போலேதான்சொர்னமதுபிறக்கும்பாசே. 0. 

பிறக்கவேயரிப்பல் லபுலியின்பல் லு புருஷிமி௮ுகமபல்அயா 

ளிட்பல் ௮. இறக்சமதகரிப்பல் ௮சங்கப்பல்லு சிறுகசடிப்பல 

டனேசவொய்ப்பல் ஓ, உறக்கவேயித்தனைப்பல்வீரரீபல்லு 
வொ 

வ்வொன்ருயயச்சரண்டிதன்னிலிட்ட, இறக்சவேகனகமணிச்சாறு 

வார்த். எரிதனிலேபிடித்திடவேயிஎகும்பாரோ. - (௨௫௪) 
இளகும்பார்பசுநீதந்கம்போலேகாஸும் இதுவெல்லாமொ 

ன்றாசரோகி, பழகும்பார்பசுநீதங்கம்போலேகானும் படு 

-.மடாபழந்தங்கம்பசமைசேரகீ, குளகும்பார்வெள்ளியொன்றுதா 

ம்பரமொன்று 'கொண்டுருகும்போதபல்லிகூட்டி.ச்கொள்ளு, ௮! 

'ஓசென்றாலமுடியாது பணிதிக்கெல் லாம் ஆகுமடாதட்டானு
கச ணு 

கும்பொல்னே. சக ன க இ (௨௫௫) 

அணுகவேயின்னமொருமூலிகேளு அணுரேத்ஜூலியென்பா 

ர்சித்தரெல்லாம், ணுகவேமூலிசண்டசி ன த்தில்தானே . செம்ப 

ற்சேசம்பெங்கேதெரிகல்லெங்கே, குணுகுவார்வாய்பிதீதம்., கொ 

- ண்தொனுங் கொள்ளுவாருள்ளுக்குப்பயப்படாமகட இணுருவார் 
. பல்லெல்லார்தற்கமாமென்திதிதாமம் தாறுகமூலிபெரன்னே. த ( 
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.இரண்டாவதுகாணடம் வகாரம்-உ௱. . ௮௯ 

ப மூலியுடவல்டயாளமுறையைக்கேளு மொதுமொஜுகாயி . 
றையுமடாகிட்ட சென்றால், சோலியென்னவேரையுஸ்டோவுடல் 
பேதிக்கும் சரும்பெல்லாம்வேசாகுந்தெண்டைக்கார, பாலியா 

தொருநாரளூமிரக்கல்நிற்க பண்ண துவேயிசைப்பாடு பரிப்பாயப் 
பா; வாலியடாஜருக்குகொண்டாயானால் வளரீதாசம்பாடவருரு 

டனேதர்னே. ன சர .. (௩௫௭) 

தானென்னகளிர்ந்திருக்குநீதங்கந்திரேகம் தள்தளக்கும்பா் 

ஈடாதங்சமா௪௬, மானென்னசரல்வதிதிர்த்தஞ்செய்வாள் மகால 

டசமியுடனமகுண்டாமப்பா, தேனென்ன சகலவசயென்றுசேவி 
தேகம்பொன்னாகுமடாதேசமாக, ஏனென்றயலுராகமூலிபோச் 
கை யின்னங்கேள் செயமூலிவெட்டும்பாசே. (௨௫௮) 

ன ரர செய் மூலிவிடரம். 

ன வெட்டும்பார்வெடக்குருசானிப்போல் விள் ஞஜேன்வெள்ள 

ந.தீதைச்சூரிரூலி, கட்மெபார்சட்டவிழக்குநீதலையுமீளுங் கன்ன 

அிடுற்சண்சட்டுங்சண்மயக்கும், பட்டும்பார்டெந்தா லுமுயிர்போ 

தாது பர்முடம்புலச்சையதுபண்ணும்பாரு, சிட்டும்பாருங்களு 

க்குவிதிபுண்டாகில் கிடைச்கும்பார்சடைத்தெருவில்விக்கும்பாோ 

விக்குமேவெள்ளைநதீசைச்சூரிமூலி வெண்சாவல்பெலிகொ0 
் விறுக்காப்பகீகட்டி,' சிக்குமேபால்பொங்சலிட்டுநீயும் சென்றிர 

வில்சந்திரக்கரொாணநீதீண்டி, சத்ுமேடைதீதபொரு எ .துவெ 
ன்றெண்ணி சாம்பராணிபுகைகொடுத் அதீதானம்பண்ணி, வெக்கு 
மேநி௮வரணியாகநின்று வேர்பிடுங்கிமேந்குமுகமாசத்ீதானே. () 

'-அசத்தான்வெள்ளிசெம்பித்பொதிர் அநீயும் ஆச்சரியஞ்சிசச 
தனித்குளிசங்கட்டு, மோகத்ீதாலனைவோருற் தெண்டஞ்செய்வார் 
முப்பத் துமுக்கோடியாயிரதீ துண்டாம், எ்சதீதான்சொல்வமாயுத 
உதீதலாகும் இர்திரனைப்போல்நீயுமொருரிஷீயுமாவாய், சாகதீதா 
ஹஞெட்டாது. நத்தைச்சூரி சசகலபில்லிவயமடாதரணிமீதே,.(௨௬௪) 

தரணியிலேவேர்பொக்இபிலையைஃகொள்ள் _ தான்கசக்தொம் 
பூரமுகத்திற்மெய்ய, இரணியமோநிசமாகுந்தாம்புரந்தற்சம் இது 

வன்தியிரும்பினிலேபிழிர்தாயானால், முரணியென்னயிரும்பசெ 
ம்புமுட்டும்பாரு முச்குமெயச்செம்புவேதைபாரு, பரணியல் 
லோகிரணம்துபிழக்கிவேண்டும் பால்போகாதுலையிலிடு லோகநீ 

தானே. “இ ன கு (௨௬௨) 

் லோசமதுதாம்பூரமாகுங்காலம் சோமரிஷிமகனல்லோச௪ 
வாதிக்கு, தி ரகம தஅவயச்செம்பு தாக்கிப்பாரு ராசரிஷிதுரையப் 

௨ 8074 1777717747 
... தீ011 700-122 ர6. 
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௯0 அகஸ்தியமுனிவர் தாலுகாண்ட்ஜாலம்-௯௨௭-ஓல:-_ 

பாவுலகத்தித்ஞ பாசமதுசொர்ன்னம டாவெள்ளைச்சூரி பாம்ப 

(ணாகும்போலேும் விடங்கள்லோகம், தாகமுடல்செய்தவனைப் 

போலேயிந்த தாரணியிலில்லைசன்னாசிதீதானே. ட் (௨௬௩) 

சன்னாசிமூலியென்றுசாணில தீதில் தலைவிரிதீ துநிற்குமடாதவ 

சமூலம், பின்னுசைவையாதேதோஜ்றிலொன்று பிடுங்கிவற்,துத 
டவிவிடுதரம்பூரத்தில், சொன்னா லுநீதெரியாதோதிபிரசுட்டஞ்சனை 

கள்ரெம்பதானப்பாபாருநீயும், பொன்னாகுஞ்சன்னாசிலாடமூலி 
பூவாதுசாயாதுபிஞ்சமாமே: ட... 5௩... (உளச) 

பிஞ்சான் ரூூலிகையை ப்பி டுற்கெவ நீது பே சாரே தீசவலோச நி 

தன்னிற்பூக் அஞ்சாமற்புடம்போட்டாறிப்பாரு ஆதிதீதன்போ 

விருக்குமடையாளத்தான், அஞ்சாதேசோதிமயமாகுமப்பா சே 

சாதேபொய்பிறட்டு செரல்லாதட்பா, கெஞ்சாதேபற்காட்ட தீதி 

ரியாதேநீ கசெம்பீரமாயிருநீதாலும்பாரமாமே. (உண்டு), 

உம்பர்களைப்போலிருக்குங்கருவாகக்கேள் உதைச்சகிறேனொ 

எுசாயில்ரெட்டைக்காயாம், தம்பமென்ன பூக்கப்பு காய்சறுப்பி 

தாண்டாசவரவிடாதொருசகொப்பாகும், பம்பரமேயர்மிமடரவ 
_ தீவித்தைப்பாரிலேவமிசேளறாம்பாகாநீயும், கம்பரமேயிலூரைத் 

அக்சருநாபிக்கு சடை செண்டுமேல்மூடி €ம்மூடிக்சே. (௨௬௭௬) 

மூடிதனைக்குசைபண்ணிநாபிவைதீத் முளையான் வழலையிலு 

ப்புஞுழவிட்டு, கரட.தனை க்கும்புபோல்வுரூநீ அசேர்த்.துக்சவசமிட். 

மிெபத்தெருவில் புடதீதைட்போ- கோடிவமரைகாணுமடாாபிபிட் 

டு-கூநினேனாதியெகெல்லுகல்லு, மொடியெனவேளைச்சாற்சுருக் 

கட்டப்பா மேனியிலுஞ்சு௮ுச்டெவேவேதையாமே. .. ௩௬௭ 

வேதையிலுமிச்சமடார்சவாதந்தான் விரிகின்றகருவாகைச் 

சாநீறினோடே, நாதவிற் ஐசேசரித் துக்கும்புபண்ணி நவலோகம்ந 

வபாஷீணத்தைக்கேளு, சாதியடாமுதற்சாதியாகுமாகுறீ தயவட | 

'னேமேவியேசாதிப்பாரு, பூதமடாபெண்ணாச்சுநாதவிதீதைப்பூட் 

ந.னேன்சருவாகைப்பிஞ்சுதானே$_ இ (௨௬௮) 

பிஃசென்னய்சென்னமபிஞ்சுபிஞ்சு மேரிலாசொ௫யிட் 
ஞ் ரே ௭ “ரே ணை 

டபிஞ்சபிஞ்சு, நஞ்செல்னசெந்கொட்டைபாஞ்சநஞ்சு நாளையி 

லேதிருமுருகானநஞச௪, பஞ்சென்னவெப்டாதேயினிமேலெல்ன 

பாதகசமேசெய்யாதேபதனம ப்பா, அகுலா *60 வர 

டனப்பா சொர்ப்பனமுண்மைக்குதோத்திரதீதினாலல். (௨௬௯) 

தோத்தாவிகருவாகைட்பிஞ்சுவரங்கி சயம்பிலேடிர்திநிஷ/டை 

செய் அக்கொண்டு, சார்த்திசையுங்கூட்டியொருமையாப்ப்பண்ணி 
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இரண்டாவது காண்டம் வகாரம்- ௩௱. ௯௧ 

நறுங்கொழுப்பிநெய்விட்கெட்டுமைபோல், பாரீதீதிமையின்கண் 

ணப்பாயிழங்குளுடுக்கு படவாதிராளட்பாபடி.னஞ்சொல்னேல், 

' மாத்ததிகம்பொன்பிறக்கும் நவலோசத்தில் மாட்டிப்பார்கருவா 

கைப்பன்திதெய்யே. ட (உ௭௰) 

. பன்றியிலேபனிசெண்பவோண்டுசென்று பாரடாபிஞ்சஞ்ூித் 

பாருபாரு, குன்றியிலேவெண்குன்றி வெண்கொழுஞ் குமரியி 

லேிவறதீதவர்ணம்கொடிவேலிநீலம், நல்நிகெட்டபேய்களுக்குள். 
சொல்லம்போமோ தாதரக்கள்மறைத்தபொருள் நாட்டிலப்பரூ 
வென்றியஃலோமேலதிகம்டாரு பாரு வேதைச்குவின்னமொருமே 

வ ததை னை 
மேரினிலேயிருர்தமருநீதெற்குமுண்டு விரிவுண்வெகல்ருண் 

ய சமுண்டு, பாரினிலேயிறந் துண்டுபிறந்த எண்டு பார்த்தெமி 
தீதட்டெரியோர்கள்ரெம்பவுண்டு, தேரினிலேயிரதமொன்றுசெய் 

_ததுண்டு சேர்த் தப்பாசப்புடனேயுட்புங்கூட்டி, வேரினீலேநீரை 
விஃடுக்குவிர்ச்சிப்பண்ணு ேதாந்தராதவொளிகானும்பூவே. () 

6 

டு வென்ன சாகட்பூவேவேண்டும் பூத்திருநீதால்மணம்வே 

ண்டும்வாசம்வேண்டும், பாவெனள்னகலையிரிவுபண்ண வேண்டும் பா 

.வையிலேதிருவுருப்போல்பண்ண வேண்டும், சகோயவென்னகாரானை 

க்குட்டிவேண்டும்சொடுமைக்குகுருபிடமிருச்சவேண்டு, மேவென் 
முல்மாவேரிமேயவேண்டும் விதியதறமடையருக்குவிணாம்பாரே- 

'விணல்லமெய்யல்லபொய்யுமல்ல் மேலல்லழேல்லரடிவும 

ல்ல, சானல்லயம்பல்லவில் ஓுமல்ல நானலலநீயல்ல நாதனலலடி 

தூணல்லதுரும்பல்ல தூரமல்ல சூடல்லருவிர்ச்சியல்லமேகமல்ல, 

ஆணவலபெண்ணல்லஅலியுமல்ல் ஆரல்லஊரல்லவொவ்றுதானே 

ஒன்ரானபூரணமேவாதமாரும் உரைதீததெல்லாமுண்டாக்கி 
யருவுமாககி, 'நின்றானயேசநிற மயமாரய்த்தானே நிர்மலமேபே 

சொளியாய்நாதாந்தத்தில், ஞீின்ராமற்கோணாமற் குதிதப்பாமல் 
கூகூவேசாவேகூகூவென்று, அ௮ன்ராகியின்றாகியாதியாகி ஆதாரமா 
னுக்கு. ளப்பாபாரே ப ர. ௭௫) 

அப்புருட்டிபச்சிவன மூலத்தோடே |அன வர்ச்பெச்சிலையின் 

மூலங்கூட்டு, செப்புருட்டுவிளையாட்டும்பர் துபோலே தேவபட் 

சிஞூலஃட்டுவோதிப்பாரு, வெப்புரு&டி. வெள்ளை செம்பில் தாக்கிப் 
டாரு மீதியேமிகுந்தமாதசாகும்பாரு, அப்புருட்டிபாதாள மூலி 

வேசம் ஜொல்லிவிட்டேலிமசசரியும்வணங்கும்பாரே... (௨௭௭) 
ழ் 
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௬௨ அகம்தியமுனிவுர் தாலுகரண்டஜாலம்-௬௨உ௱-ல் ச 

'வணங்வேதெய்விசப்பூடொன்றுண்டு மருக்கொழுதீ,தவா 
சமடாமகாவேரீ மூலி, 'இணற்யேபறிதீ அவத து துலைதாரச்தில் 
இருத்தல்லோபால்காட்டிலிருக்குகப்பாட சணக்கியேபச்சிலிக்குக் 

காப்புக்கட்டி சுட்டுட்டார்மாவெல்லாஞ் சுட்டமாவே, சுணங்கு, 

பேகுணக்கிலேவோதாரட்டை கூசாமல் நுநீஅப்பார்பணமேபொ 
ன்னே. . (௨ ௭௭) 

பொன்ன தலிபுட்பவனங்சாணமாட்டார் பூசைமுப்பூமுடிச் 
கதியீர்பொல்னேதப்பா, என்னுடமையுன் ுடமை பென்றுவி 

ணே இடுஃபுசண்டையிடவேவேண்டாம்ப்பா, தன்னுடமைதன 
த்தில்லையென்றுவிட்டு தசகெட்டுநூலாகிசாக வவண்டாம், உன்னு 
டைமையெல்னுடைமையுரைக்கக்கேளு உத்தமனேகச்சேரலமெ 
ன்றுவாங்சே. ். (௨௪௮) 

ஒன்றென்னாலொன்றல்லரஸ்மேல்ல ட்ததசொருமூன்றல்க. 
நாலைவரங்கி, இன்றேநீபிம்மெல்௮தியானஞ்செய்து இறக்கவே”. 
யெரியாட்டி தீதயிலம்வாக்கி, ௮ன்றென்னச்சொன்னதொரு பாகம் 
போலேஅறையப்பாவைவேலிச்சாறவிட்டு, சன்றானேமுசன் பூசை ஞ் 

மையேவாசங்காட்மெடாகடவுமுன்னேசவலோகத்தார். ' (௨௭௯) 
அண் து 

லோகசத்தாராவ் முகழரைகொடுத்தமையை சோமம்போல்தட 
வியஎவஷிட்டுப்பாரு, வேசத்தையென்னொல்வேல்திற்சமாகுலே / 
லானதரவானபிண்ட மேதை, 'நாகத்தின்விடமிதந்கு வாராதப்பா 

. தான்முகமும்நரற்நிசையாயிருர் சமைதான், பாகத்திந்பெண்ணை 
'வைத்தவீசல் தரனும் பகர்த்தபட.யாருக்கும் பகர்த்திட்டேனே. 8 த 

புசர்ச்தசருவண்டாண்டர்தாண்டியோடும் பாதாஎஞுூலிகை ் 
மயின்மையதாச்சு, உகறீதகல்னிகையழித்தால்பாதாளதீதில் உள்ளி 
டவேசகாமைநிபோட் டமூலி, சிசத்தனிலேயாவருக்கு 5ங்கிட்டாதப் 
பா செசசாலவரதம(ுத்தெட்டுதட்டு, ' பகர்நீதாலுழ்தலைவெடிக்கு 

மரைச்செதீதல் பத்திபுடன்சத்தியமாய்ப்பாருசேவி. (௨௮௧) 

சேவியடாயாவனாயும்வணஙசச்சேவி 
இர 2ிடிவிதீதரரன். 

முகப்பச்சிலையைத்தின்ருல், ஆவியொருக்காலமுந்கழியாதப்பா யா 
விபுமிரதீதவனைதத்கமுண்டு, பூவினிலேயிய்வசனம் பெரய்யாஇ 

ல்லை புடலிலேவாதம தபொன்பொல்ஸாகும், கேஜியிவள்வெசா.. 

மிதிரிக்கற்தரச்சம் திப்பிலிகற்பூரமடாதங்கர தானே. ட (௨ 4௨) 

. தநிசவிலைதெரியா தயரளியிலலை தட்டானும் ட 

அமரசம், பொச்புண்ணதரிசியில்லைன்னம்வைச்சம் ர( 
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இரண்டாவதுகரண்டம் வகாரம்-௩௱. ௯௬௩. 

ரியாதோபூவைதானும், மங்சையாரழிந்தல்லோதங்கமாச்ச மாத 

தீதிகமினியென்னமாறுகுதீத, சங்கமடாகூடிவிலைவாதம்பாருதா 

பூசிக்சபொ நிசஞ்சமல.ற்பாரில்லை ் போகர்மகன்கொங்கணன் 

பூசிதீதான்பார்,. ஆக்க அதுகிடையாதுங்களுக்கு அ௮.துபோலே 

பொற்றாமரைவேரைவாங்கி, வா௫க்குங்கிழங்க ததான்தெய்விசவா 
சம் மஜேல்்மணித்தாய்திர்தீதமிமொதுமா.து; மோஜிசச்சகிமங்கத 

த்ரன்கண்ணீருள்ளே, நில்லா அ தரல்மூலைநிலத்திற்பாசே. (௨௮௪) 

ச் நிலதீதிலே தலமதியமாகவேண்டும் நிதிகிடக்ஞுநீதலநீதலிலுங் 

கிடக்கும்பாரு, புலத்தியளேயுனக்காகவாதப்போக்கு பொற்றாம 

சையின்பாசம்போட்டேனப்பா, பலத்தினிலேபறித்_துவறீ,த. ரவ 

* லோசத்தில்படுமுன்னேவேதையடாபாருதிவில், குல்தீதினிலேவா 
திமகன்கழங்குகொண்டால் கொடிவிலித்தில்வேரமைதீதுக்கொள் 

“ஞு வாயே. (௨௮0) 
ந் 
2 

..கொள்ளவேபொற்சலப்பைமூலியொன்று கொழுபோலேச 

வர்கவராய்ப்படர்நீதிருக்கும், விள்ளகேடுவகயிலை மலைமேல்ட்பர 

ப மெதீதவடாசித்தர்சடமாட்டம்பாறா, தீன்ளவேமாட்டார்களுன்னை | 

ஃ்சண்டால் தவயோகமார்க்கமுட்ன்சார் நீ துநீயும்$” வெள்ளவேழூ 

லிகொண்டுவத்தாயானால் ே வறுமொருரசவாதம்வேண்டாம்பாசே 

(6 
ப 

ஒன்ரூனவிம்மலியிருரீதாந்டோதும் ஒமென்றவாதவித்தை 

சைக்குள்ளாச்சு, ரன்னுனேவருவனடாவுன்னைத்தேடி. நாதாந்த 
வேதாநீதமிரண்டுஞ்சொல்ல, -தின்றுனேயலைவானேன்பொற்கல 

ப்பை ௪தாபேதிறவலோகத்தனீவிற்பூசு, தொன்றானவிரவியொளி 

விசும்விசம், சட்ரெவிவெட்டவெளிதோஷிபாரே, (௨௮/௭) 

தோவிமென்னபொத்சலப்பைச்சூரணித்து அற்பசவாய் 

தீத மருந்தன்வுபோச்சு, தேசமிதிலிமனுமில்லைமும்மலத்தால் 

செவ்வர்னவானஞுால்பமழுக்கும்வேதை, . பாசமதுவற்றுதடாலோ 

ட,கதீதள்ளே பரிசெய்யாதிருப்பவனேபாசஞ்ஞானி, தாசமடா௮ 

'வனுள்ளற்கொதித் துதானால்ராதனால்தீசாஅசாபதீதானே. (௨௮௮) 

ட் 'சாபதீதான்சூரியென்றமூலிகேளும் சாங்கமாமலைதோறுங்கு 

றத், பாபநீதால்பிடுங்குதற்குச்சாப ங்கேளு பரிவானமதீ 

் தை$ீபட்சணித்அ ) இபம்பேரல்சடாட்சரவுருவைப்போ? 
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௬௪ அ-கஸ்தியமுனிவர் ப லுகாண்டஜாலம்-௯ க௨௱-ல்சீ - 

தெளித்த னெபுவதினுடையவேரைவாக்9; அரபற்தான் கொடு. ௫ 
மேகுளிசத்தன்னில் அப்புதவரம் முடியிலிடவசியமாமே. (௨௮௯) 

வயெமாமிம்மூலிவேதைகோடி. வால்பேபூரமுடன்விரங்க, 
ட்டு, நிசியமாத்தாரத்தைட்டொடித் தப்போட்டு நிசரானமூலிச்சா 
ர்தன்னாலாட்டி, உசியமாம்நிழல்தனிலேயுலர்த்திக்கொண்டு உத்தம 
னேசவிமதியில்தாக்கனொக்கால்,ரசதெமென்ற வெள்ளிச்குமேலாம்பா 
ர சரசருடன்செப் அமேபரிசவால்கே. ன ரர . (உ௰) 

் 
வெண்டோலீதிமூலியில்வேசைமரத்சம், 

வாற்யேவெண்டொல்றியிருக்குமாற்க மைநீதனேரானுன 
க்குச்செப்பக்கேளும், ஏங்கியேதிரியாமல்யெமகிரியோரம் எங்கு 
அத்அளிர்த்திருக்குமலைச்சார்பச்சம், இங்லொவேர்தனையைப்பிடும் : 

குதற்காப் தெரிந் தமேயானுரைட்பேன்மற்திரங்கேளும், ஒங்க 

பேவோம்சம௫யெல்அசேவிஉத்தமனேபதினாயிரம்வுருவுபோடே. 

'போடப்பாருருவுதனை மூலிச்கோது பொட்டெனபேசாபம.. ன 

அநிவரீதீதியாச்ச, ஆடட்பாமூலியிலேவேதைகோடி அவரவர்கள் 
செப்!புமுறையன நீதங்கோடி, தேடப்பாஞுலியிலே ரசமுநீதோ 
யும் தெளிந்திடவேசிதீ தர்கள் சான்சொல்லமாட் டரரீ, மடப்பாயி , 
ம்மாத்கழ்தாதுன்த்தேன் உத்தமனேரசமி வண்ணெய் தன்னைவா 
-ற்சே, (௨௯௨) 

வால்பேகெநீதியிட்டுச்சாரமிட்டு வாகாகச்சாரமிட்டுப்பூச 
மிட்டு, ஒங்கியேதானராைத் தச்களங்கதாக்கி யுத்தமனே.வெள்ளீய 
முருகும்போது, டாங்குடனேபச் துக்கோர்ீமாவுயிய பதீதனையா 
மாணிக்குச்சரியதாகும்,  தூங்கியேதிரியாதேவித்தமார்க்கம் துன் 
மார்க்கத்கித்தநால்சாபதீதானே- (௨௯௫) 

தசப்பையடி மூலிவேதை. 
சாபமட்பாதசட்பையடி ரலி அன்னை சாதீஅுறேவ்வில்லைவில் 

லைபோலிலைதீதான், தீபம.... £பொரிதீதாப்போல்பஃறுமாவும் தெ 
ரியுமடாசசப்பையடி.ரூல்சானும், கோபமடாமிருகங்கள்கற்ப 
மெல்லாங்கூர்விழியாள்கண்டெடனேதூரவோடும், ஞாபகமேசொ 
ல்லிவிட்டேன ரீ. தமூலி தாசமலைச்சார்பினிலேமுளைக்குச்தானே 

் ட் 

முளைச்சையிலேதரையைவிட் 'டெழுப்புமுன்னே மூலர்ம்கன் 
போகரீமசன்சொண்டுபோவார், அமைச்கையிலேவாதமடாவென் 
ஞவெக்கு ஆபார்த்துக்கொடச்குமடாரவலோகங்கள், ழி] ரகிகையி. 
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இ) ரண்டாவனுகாண்டம் வகாரம் - ௩, ௯௫ 

லேமகாமேருமிஅக்டேல்ல சொர்னவயிரவன்விஞ்சை 1) தக் €ட 
ல்ல, பிழைக்சையிலேநோய்வத்தவாறுபோலே பொன்னாசையுங்க 

. ளேத்தால்போகட்டாதே. (௨௯௫) 

ஒஃடாதுபாசவினையெ ண்ணாருரதீதான் உத்தமனேயோரீமுகமா 
ய்நின்றமூலி, கிட்டா அவனாசாரமிருக்குமப்பா கம்நோச்கியொரு 
முகமாயொருபக்கதீதே, வட்டாகவிலையிருக்குங்கசாசபோலேமை 
நீதனேயிலைக்கவுரில்காயும்பூவும், கட்டாகவிலையிருக்குங்கம்பையஈ 
ற்றின் சலைதெகெமலையோரங்கண்டுவாயே. (௨௯௬) 

 சண்வொயிலைபொன்போற்பூவும்பொன்போல் சாயமட்டஞ 
ரிவநீதிருக்குங்குன்திரு தீ, தண்டியொருமுகப்பச்சிலையுஞ்சாரம் 
சட்டமுனிசாப்பிட்டார்சுநீதரர்கீருச்சொன்னார், உண்வொகயிலா௪ 

“சட்டைநாதர் ஒருமுகமாய்ப்பேறுபெந்ரூர் சநீதரற்ீதானட்பா. 
பண்டுசொன்ன நாள்வாட்டு மெல்திருக்கான் பக்குவர்தானெற்நா 

*ரெம்பருகுவானே. . (௨௬௭) 
ம் | ப ஓஒ ச ப் 

வ பருகவேகுருவருளால்தன்னைக்கஸ்டு பருகடாவோரீருக 
மேட்த் தும்பதீத. மிருகவேதவலோகம்சவபாவஷாண மேகநிராம 

. பமாசக்சட்மெப்பா, உருக வதங்மென்றவாதங்காணும் ஊமை 
யெழுத்தாமையெழுத்தரி பார சருகையேடேகயொமல் தண் 
யேதிண்ணு தக்கையென்றுந்கச்சுவிட்டசாரத்தோனே. (௨௯௮) 

| சாரமுடன்சாவாதசாரகாரர் தான்சொன்னேன ௮வநிந் அஞ் 
சாருசாரு, வாரமுடன்பாரீப்பவனேவாதங்காண்பான் மகசாதேவரீ 

விண்ணசசவாதநீதன்னை4், கூறுடனேகட்டறிர் அகொண்டோன்வா 
இருவலையத்தில்வாதபித்தமறிந்தேன்மாண்பரீ, தாரமின்னிருக் 
கையிலேதாயைக்கூடி.சம்பவித்தமாபாவியாவான் பாரே, (௨௯௯) 

ஆவாவே ய அவன்றிபாங்கிடாமல் அ௮லைவானோவின்னூலைவெ 
-லிவிட்டோர்கள், மேவானேயிருபதீ தெட்டுகோடி, வீீழ்நரடு 

ல்வீழ்வானேவ்தாந்தத்தில், போவானேயிருதயத்தில்பதீதிமுதீஇ 
பூவானேபைசமாட்டான்பொல்னாமென்னூல், பாலரீனமுன்னூறு 
'ரெண்டாங்காண்டம் பதனமடாசசவாதமானஞுற்றே. (௩௭) 

ஷே $ 

இரண்டாவதுகாண்டம் வகாரம் - முற்திற்று, 

ர் 
னகர 20 மழ டுமிகடைை 
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