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விிர்சரதி | 474 

35 ட 
ச்157%” ஞி ் ள் த சீரி ஞ் 

1 ஆ துமுகதேிகரவர்களால் ம 
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ல ஆ திபுரி அலி 
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தேவகி விதவித பித் வத அத 3 312232 விதிக 312 ௫௪ ௮ 
* அல வித்த ௮ அத அ விர வத வித வகித் லதல அகல 3182 312 மிட க 
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டட வ 
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1 கட்வுள்துணை. 

....... இருச்சிற்றம்பலம். 

மபேோஃ முனிவர். 
ன ரு திருவாய்மலர்த்தருளிய 

_ைவத் இயம் - ௭எ௱., 

பாயிரம். 

௫ ண்சு। க்க மிநெடில: விருத ழ் ம். 

இருவளர்மூலாதாா &முன்னோன்பாதம் ப 

் . செப்புசுவாஇஷ்டான 0 வேதன்பாதம் 

1மருவுமணிப்பூரகஞசோ 5 மாயன்பாதம 

.... 'மன்னும்காகத வுருத்வண்ணன்பாதம 

உருவளர்விசு த்தி மகேச்சுரன்றன்பாதம் 

ன ரர உண்மையோடாக்கினையின் சதாசிவன்றன்பாதம் 
ப 

குருவளருகா த்ர்க்கள். பாகம்போற்றிக் 

._... கூறுகி நன்வயித்இபசூக்ஷந்தான்பாசே, 

/ 

பாரப்பாபெரு,நூல்தான் மூன்றுகாண்டம் 
... பாடினே ன்னதைக்குறுக்கி யேழு.நா.று 

சேர்ப்பாவாதமொடு ஞானமாரக்களஞ் :. 

... செப்பமியவயித்தியமு மஷ்டகாமம் 

ஆரப்பாவகைவிவர மாகச்சொன்னார் 
.... இதியாதமாந்தரிதையதிவிர்கன்றாய் 
நேரப்பாகருக்குருவுு இறந்துசொன்னேன் ட்ட. 

.நிகழ்த்தரியதுல்களுக்குத் திறவுகோலே..... ௧ 
'இறவு£கோலாகலேதான் பாடிவைத்தேன் -செப்பரியசித்தரென்னை 

மெ ச்்ச்கொ ண்டு , மறைவின்றி வெட்ட வெளி யாகச்சொன்னார்-மக 7] 

தாணரெமமுனி யென்றேயெண்ணி, .உறவாடி..நால்வாந்க யொளித் 

தார்சித்தர்-ஓகோகோமோசம்வர்த தென். ற. சொல்லித் தறமாகஅவ 
ருடனே தர்க்கம்பேசிச் செயலா க,நூ ல்வெளிய ர: வா ல்கினேே ன... ௨ 

* மூன்னேன'விராயசன், 0 8ேதன்-பிசமன், ந் மாயன்-விஷ்ணு.. 
.. நடரத நாமாக. 
சாம எரா 
மாயா ாம.. 

ப101/:260 3 ௩௦9 1/8 ௩௨5௨௭0 ப0எர௫ு 



௪ போகர் எழுதூறு.. 

, வாக் இயேயுலக த்தோர் பிழைக்கமைர் தாவ்ளமான சரக்னெல்.. க 

ட்டினமுல்கூட, தாங்கியேநீற்றினமா த் இரைசெொதூரம் - தயங்காத 
லேகியஙகள இருதக்கற்பழ், காககியேஇராவகமும செட்நி(பற்பம் 
கள்கோடுன பல்வகள சூரணவகள், பாவ்கியேகியாழட ப்பாக. ரட் 
மேன்வயெலல ம 2 பண்பசக்க்கறுக்குருவு முரை. க்கக்கேளே, ௩ 

கருவென்ன பூமியிட நாதம்விட்டால்- காணரிதுவா தமொடு லயித 

இியஞ்செய்ய, கரு வென் ன! பூமியிட நாள ம்பூகீர்-கானல்மிகு வாக்கா 

ட்டி.றகுடிசைகட்டி, கரு, வென்னதைமா ௫ பங்குனிப்லெல்லாக- காத் 

இருகதேயு வாட பழம் வ வா சரிவர ஸீ, கருவென் ன்பாண படத்தி விட்டகுமை 

நதா-கசிம ௧௪௪2 2௪ல தன்னைவாரே. ௪ 

வாரத்துமேகலக்கியஈகச் சகெளிஎ.வவாக்கு -வ॥மானபுக்சோட்டி. 

ல்மகிழா துவாரு, வர 1? சீதுமேரவித னிலேகாயவைச் து பரு யுஞ்சு 

த்தசலஈதெனித் துப்பாரு, வா ர்த்சவடன்புச்கோட் ழ். லிறக்கிலுப்பா 

ம்-ம.றுபடியுஞ்சுசதகல முன்போல வாரே, வார்த்துமேதெளிளிறுத் 

துரவியிற்காய-வைத துஈன்ழுயப் பத்து மமறைவளமாச்செய்யே. ௫ 

செய்தபின்னரின்னமொரு சூட்சங்கேளு-சிறப்பாகமுன் போலச் ௪ 

லத்னதவிட்டுப்,பெயவுடன்_ரண்டக்நிழ் நமர்தூன்போட்டுப்-பெ 

ட்புடனே 3 கற் ம்பைவைத்துகக£மேசட்டி. கெப்யவேவைத் தடுக் 
. ் ௬.௨... ௪௫ ச ன் | ட ் 

கதமல;பட்க ற த்25)]. சத 7 ரா ௨/2 திருடு, தூய்யே ௮ கச 11... 

ய்.டமூக்கா ல்ம் ற்ல் - ச்ல்ல்சல்ப ர சின்றி ய்றங்கும்பாரே. சு 

*கசம்பை -டரும்புஷ்லின்ு முள லது வைக்கோ ற்ரான்வைக்கவுப் ம். 

இறல்யெதோர்சலமதனை ரவியிற்காப்த்து- எ? -ச்இடே வ்வாதத்து 

ச்காஇயுப்பாம், அறககியேயி.உ கிட்டுப் பூகீர்வாரி.பப்பககைரைத் 

ததனைக் காமசளக் யச சி, இக்க்பேபன்வுப்புச் சுண்ணாம்பிட்டு-௪ 

ண்ணமிட்டுச்சவர்க்கார மாச்சு் றட, உறங்கியேபார்த் த இலே ஒன் 
5 டட டே. ட்ட சு 

றுககாண-சோகோகோ கெட்டலைவர்ர்வா கானே. ட. எ 

அலைய ரசேமுப் பூவின் சுண சை க்சே கம்-அ தயா ங்கல்லுப் புப் 

படி.தான்ரண்டு, இலையா ன அயரிவிட்டுக் ச௯.ரள் துன்னி த- தெளி 

விறு த்துரவிகனிலே ன.உக்லுப்டா 1, ப ல். ர 2தயிப்படி பே முறை 

-தான்பத்து- -வாங்கியேபிரமாக்க கசி லுச்சுண் ணம், ௮அலயாதேபடி. 

யொன்று பாண்டத்இட்டு. அஇல்வாரு 2 'ஏதலென் றூப்பிமீரே... ௮] 

35 ரூறல-க ௫ 'ரிஞ்சல், ப 
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போகர் எழுநூறு: . மு 

்... சிப்பிடீர்வார்த்ததனைக் கரைத்துகன் ய்த்-இறமாகரவியிலிட்டு 
ப்படருழுப்பூ.ஒப்பு நவாயுப்பதனைப் பின்னு களூ- உத்தமனேபத் 

துமுறைதப்பாதேசெய்், ப செப்பியேமுப்பூவும் வளருமபாரு இச்தா் 

செய்யு றயிதுதான் செய்யொண்ணாது, அப்பியேமுப்பூவைகல் 
வத்திட்டு- -ஆட்வொயமுன் ப்பி நீரில்கா ணே. ட! ௯. 

காண்வேஆட்டியதைவில்லைதட்டி-சாம்பிரமாய்ரவியுலர்த்த யோ 
ட்டிலிட்டு . பூணவேசலைசெய் து புடத் இ ந்போட்டு.புனிகமாபெடு தீ 

துமுன்போற்கல்வத்துட்டு, சோண .வயாட்டிவில்லை சட்டிககாய்த் 
-துத்- துரிதமாயோடடினிலிட்டோடூமூம, காணமே 3 குக்குடத்தி 

ன்புடர் கான்போட -கனமாகழுப்பூவும் கட்டிப்போச்சே. டம 

*குக்குடபுடம்-கோழியளவுபுடம்.. 

- போச்சென்றமூப்பூவும்வா, தமாச்சு- புகழானவயித்இெத் திக் காத 
மாச்சு, ஆச்சநென்றவயித்இயங்கள்செயயும்போ து. அறைகன் றேன் 
லேகியக்கள்தைலமீ ரூய், வாச்சென்றகட்டினக்க 'ஞருக்னெங்கள்-ம 
கத்தானகீற்றினமாக் திஉரசெந்தூரம் ,கூச்சென்றவிமமுறைகள் செ 

யயும்போது-குருவிலொருகாசெடைதான் போட்டுச்செய்யே. ௧௧ 

காசெடைசான்குருப்போட்டுச் ௦ செய்தாயானால்- கண்காணுதோடு 
மடா கோய்களயாவும், கூச।தேவாதியென்றால் செய்வான்பாரு- கூ 
அகெட்டவயித் தஇியனோ செய்யப்போ.றுன், வாசியேழுப்பூல.வச் செ 
யாவிட்டால் மைந்சனேபுகீரு என்தபோது, தேசியேட தனாறு தரந் 
தான்சுத்தி செய்தபின்புவயித்திபத்தைச்செய்துபாரே, 5௨ 

க 6 . ட் பட்ட 2 ௪ ் ஸு 5 * இ 'செய்திடவேதீராக கோப்சதானுண்டோ-செப்புகறேன் முப்பூவின் 
வேதைமார்க்கம், செய்திடவேழுப்பூவைக்கல்வகத்தட்டுச்- சேர்த்இடு 
நீயடரு *வெள்ளைவர்க்கம்பாலுப,. செய்திடவேயிரண்$மொன்.ரய் 

ட்-பீங்கானிட்டுச் செயலாகச்சூட்னெருமா சுபோடு, ஐப் தடனேயொ 

ருசாமம்ரவியில்வைக்க- அப்பனே ழுறிர்சதுவும் சலமுமாமே, ௧௩ 

32 வெள்ளைவர்க்கம் வள? எருக்கம் பால், 

சலமான்கடுங்காரச் செய்யகீர்விட்டுச்.ஏ. ார்ந்தரை த துமுப் பூவின் 
வில்லைதட்டி,உல ரவேசவிதனிலேகாயவைச் து- ஒட் டிலிட். மேலோ. 
கெமடல்செய் து, கலவானகுக்குட, த் இலிட்டுவால்இக்.. கசக்காசேமூன் 

றமுநைரைத்சரமைதது, அலாகேமூன்று சரம் போட்டில வாஐகு- 
அபதிபாகச௪. பர்க்யாரச்சுன்னமாச் மக... கச 

ஆ 
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௬ போகர் எழுநூறு. 
* 

சுன்னமென்னசவர்க்கா ச வழலை சாட்டுச் சொல் ஓ நன்கடுங்கா 

சக்குருவதாக, தன்னமென்ற % நா தவிஈதுமூ தற்றர௩ தான.-அ௮ல்லாட் 

டால் இரண்டாவதல்லான்மான் று, பன்னமென்றநோயில்லாச் சிவ் 

தமேனி-பார்த் துகீகாசுத்தைலாககுவாக ங்கு, கன்னதொருநாதந்தரா் கி 

றங்கவேண்டின்-கற்ட ்பூரச்சிலாச த்துச் சண்ணம்பண்ணே, கடு 

பண்ணியேசாம்பூல மருந்தச்சொல் லு-பரிவானமனவெல்லந்தேங் 

காயூட்டு, ஈண்ணியேராசமது இறங்குமெத்த - ஈலமானபிீங்கானில் 

காங்கிக்கொண்டு, உண்ணிமயசலமாகக் கற்பூரம்போடு- ௬3 ன்னுடை 

யவிச்தொருகா செடைதான்சேரு, ௮ண்ணியேழுறிநததுவுஞ் சல 

மாய்ரிற்கும்-௮ இலிடவுமருர் துவகை யநையக்கேளே, ௧௬. 

அளுறனிதேன் வீரமொன்று புனகுபூரம்-ஒப்பனே 3 குருவண்டு. 
வுரமுஞசூசம், கறையானஆ. றுபுள்ளி வண்டின்முட்டை ௦ கருகாவி 
வகலைவகைக் குப் பணந்தான்தூக்கு, உனை ஐயாகப்போட்ட இலே. போ 

ட்டுமத இபுத்தமனேகைப்பட் டால வெரதுநீ.றம், கறையாசேசு ச்சி 

யிட்டுமச்தஇித்தப்பா-கதிரோன்முன்வைத்தெடுத் துக்கருஇக்கேளே.() 

% குருவண(5- துவரஞ்செடியி லிருக்கிறவண்டு 

0 கருகாவி-க.றப்புகாபி, 

கருதியேசவர்க்காரக தாூட்டியாட்டிக். கசகாதேவில்லதட்டி. ரஷீ 
ப்ல்வைக்து, அருதிரோர ஸிதனிலேயிட்டுவாங்கி ஆ ஐுதுகண்ணககு 
 னகக்குள்ளேவைத் துரு, சுருதியேய தின்மேலே சுண்ணச்சலை-சற் 
நிரவிமுகந்கனிலே யுலாத்இப்பின்பு, பருதிரோ பத்தெருவிற் புட் 
தைப்பேடு-ட பக்குவமா அதவிட டெ ட்டுக் துவாக கே, க 

*ஞாது சுண்ணச்குகை சகடவரைச்சண்ணட, ளி ஷ்சிற்சுண் 
டணம், குக்குடச்சுண்ணம், உலம்பு7ச்சுண்ணம்,வெள்ளைக் 5ற்சுண்ண 
_, ஐந்துங்கூட்டிககுசைசெய்தல், 

வாம்கயேழுன்னீரா லசைகததுக் “ட்டி வாகான சுண்ணாம்புக் குகை 

யில்வைத் துப், பாங்கி? பரழுன்போலப்புடைத்துப்போடு-ப தருமலா 

றவிட்டெடுத்துவாங்கு, ஆககியேபெடுத்கசனைக் கஸ்வசதிட்டு.௮ப் 

பனேமுன்போற்றா னரைத்துப்போடு, காங்கியேயிப்படியே யாத் 

தரைத்துக்- கைம் நுூறைபாயைக் ததால் கணக்காய்ப்பே டே. ௧௯ 

போட்டெடுக்கவழலையென்ற சுண்ணமாச்சு - புகலுதற்குகாவுண் 

டோப: வுண் 2 பே சொல் காட்யென்னே கடுல்காரமனந்தங்கேளூ- $ 
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போகர் எழு நூறு, ' ௪ 

னகமென்றபரிசுண்ண ம் வீரச்சுன்னம், ஆட்டுமேபூசத்தின் சுண்ண 

ம்போடு- ௮அழகானசாரமொடு சீனச்சுண்ணம், தீட்மிமென்ற வகைவ 

கைக்குக் காசெடைதான்-சேர்த துசெப்புமுன்னீரா லரைத் துவில்லை 

தட்டே, . உ௨உ௰ 

- வில்லைதட்டி ரவிதனிலேயலரவைக்து-வேதித்துக் கடுஞ்சுண்ணக் 

குகையிலிட்டு ,தொலலையெ து மில்லையப்பா சுண்ண ச்சீலை- சுற்நியேகு 

க்குடகற் புடத்தைப் பா டு, எல்லையற்றவீ சனுக்கு மெட்டாவித்தை 

யேகாந்தவெளியாகச் சொன்னேன்சொன்னேன், கல்லோடுமண்மசங் 

களுருவிப்பாயுங்-காட்டிமுன்னேயண்டரண்டம் வேகும்பாரே, ௨௧ 

'வேகுமடாகவலோக நவர தீனங்கள-விஷமானபாஷாணம் 3 அறு 
பானுன்கும், வாசூபெறும்லவணவஒ,.க யிருபத்தைந்தும்-மைந்சகே 
0 யுபரசங்கனூற்றிரண்பெததும், பாகுமேசொன்னதொருசசக்கெல் 
லார தான்-படுமூன்னேகட்டாயாக கருக்குருவுமாகும்,பாகுமே துரி 
"யதுவெந்துகீரும் பூமுன்னேஈவா ச்சாரங் கட்டிட்போமே, ௨௨ 

% ௮றுபானானகு-௬௪-பாஷாணம் 

௦ உபரசங்கள்.ஈ௨௰, 

போமென்றசகவார்க்காரச் சுன்ன*தொட்டுப்.போட்டிடவே சூதம 

துவிரைந்துபோ கும், ஆமென்றவழலைதொ ட்டுச் சுன்னங்கோடி-யழ 
க.னகட்டி.னமூருக்' இவங்கள்கோடி,, தேனென் றமெழுகோ டூ கள்ங்கு 
கேடி. செயகீராஈ்இராவகமுமதனிந்கோடி, கோனென்ற செந்தாரக் 
குளிகைகோடி கொள்ளையோ கொள்ளைய தில்வாதந்தானே. ௨௨ 

வாதந்தான்முன்பின்னாப்ச் சொல்லிவிட்டு-மறைக்காரே நாதாக்கள 

ரிஷிகள்சித்தர், வேதர்தான் மூடிவுபடா வுப்பாப்நின்ற-வேதாஈ தவழ 
லையைத்தான் வெளியாய்ச்சொன்னேன், தீதறவேவெளிதோன்றச் 
'சொன்னேனென்று - இத் தரரல்லாமென்மேலே சண்டைசெய்தார், 
வாதாடியவருடனே வலமாப்ப்பேசி... வாக்னென்காணுலகத்தோர் யி 
ழைக்கவென்றே, ட... இது 

"உலகத்தோர்பிழைக்கவென்று சொன்னேனப்பா-உத்தமர்க்காம் ௧ 

ர் பிகளுக்கு தவா இர்.நால், உலகத்தோர்பாஷாண்டி. மெத்தவுண்டு.௨ 
திதமனேவயிற்பிழைக்க வேடங்கொண்டு, உலகச்இல்வேதாந்த ழு 
நானென்று -. துகோகோவாய்ப்பேய்௪௪. ல் மிசட்டுவாரகள், உலகத் 

தக்குடி கெடுத்துப் பொருள்பறித் து-ஒன் துமில்லையெனச்சொல்0 
யலைவார்பாரே, ப ..... ஐ 
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௮... போகர் எழு நாறு. 

அலைக்  சலேக துமண்ணில்செடி பூண்டுஈே தடி-ப அபத்துநாற்சரக்கு 

ஞ்சுட்டுசுட்டு, அலைந்தலைந்து இரிந்தா லுமவா தங்கா ணூா- ௮ம்பரத்தி 

னெறிகாணாக்கசடரப்பா, ௮லைந்தலைநஇந்தவண்ணாஞ் சுட்டுச்சாவார் 

அப்பனேகோடானகோ டி.மாநதா, அலைந்தலைந்துவாதமொடு ஞன 

முண்டு. அறிந்திட்டபெரியோர்கள் சொல்வார்கேளே, - ௨௬ 

சொல்வது தான்வெயோசியானா ற்கேளு- சுந் தரமாஞ்ச ந்குருவை வ 

ணங்டஇப்போற்றி, -அல்லுபகலற்றமர்க்சசோ இதன்னை-யாழ்ந துமனம் 

பூரணமாயறிலோடுன் னு, வல்லமைகள்பேசாே தயறிவாய்நில்லு- வா 

மியென்றவாலையைத்தா ஸி தமும்போத் ற்று, கல்வியறிவுடைய பெரி 

யோர் தம்பாதம்.காத்திருர்தால்வா தமுறை காட்வொரே. ௨௭ 

காட்டுவார்வா தமொடு ௫ ஞானமார்க்கங்-கரை ரகாணாவட்டாக்கம் யா 
காங்கந்தான், காட்டினால்குருதொட்மீட காட்டவேண0ய கைம்மு 

றையுஞ்செய்ம்்முனறயும் காணவேண்டும், சாட்டியில்லாப் பம்பரம் 

பே லாசான்சொல்லச் சாத்திரத்தைப்பார்த்தா லும்வருமோவா தம்- 

காட்டமிலாசான்சொல்லா லன் நிமாந்தர்.கோடி.நூல்பார்த்தாலும் தி. 

ட்டாெ தன்னே. ட்ப... ௨௮ 

என்னவேகுருத்தேடி. வாதம்பாரு- இல்லாட்டாலெர்.நூலைக் குரு 

வென்றெண்ணு, பன்னவேபதனமாய் வைததுப்போற்று-பக்குவமா ' 

ய்வந்தமு தல் வாசியாகுக், கனனவேஞானாக்கம் வேதாங்கம்பார்-கை 

மழதறையாஞ்சவர்ககார வழலைச்சுன்னம், என்னவேகருக்குருவும்வெ 

ளியதாக ஈ௩இட்டேன்கண்ணாடி.முகம்போற்காணே. 2.45. 

கண் னாடி. முகம்போலக் கா ணுமுள்ளல்-கைக்கனிசே பாத். ரோன்.று 

றுமடா விந்நூல்வஞ்சம், புண்ணானபயல்களுக்குத் தோன்றாதப்பா 

பொருள நியாமூடருக்குக் க ட்டொண்ணாது, பண்ணானபண்ணிறி 

யார். நூலீயாதே, பழையதங்கமென்றிசனைப் பதனம்பண்ணு, விண்: 

ணானபேர்களுககே யீந்தாயானால். எண்ணப்து கிமு துதலை 'வெடிக் 

கே தறே. , ப உ௰ 

தேறு தவா தமென்னவயித இய ப ம்பாரு- ஈ-செப்பரிதுவை தப் ந்.பி 

சமவித்தை, கூருன நூலறிந்து திறமாய்ச்செயதால்... கூ றலொண்ணா 

.வாதத்துக் கொவ்வுமொவ்வும், ஆராயா இன, தவிட்டு லா தம்பார்ப்பா 

ச,தனாலேசெய்துகாம் பிழைப்போமென்றே, ஓ ராமல்பலகூட்'டங் கூ 
-ஓுநீயும் உள்ளாசைகொண்டலைநதால் வாதம்வீணே. ௫4. 
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போகர் எழு நாறு: ௯ 

வர்தந்தான்மனமடங்கி யறிவுக்குள்ளே - மற்றொருவரறியாமன் 
் மவுனமாகப், போதந்தான்மனமென்.ற வாய்வு தடசை-புகமானவா௪ 
மென்னு 'தீட்சையோ கி வே தா லா னமுடி. வ துபோவ வா தஞ்செய் து 

வின்ளாதேபூகைக்குல் கற்பத்இற்கும், கோ இன்றிப்பரதேசிக் கன்ன 
மிட்டுக-கோயில்குளஞ்சாலைகட்டி. யிருந் இடாயே. - ௬௨ 

... இருக் இீயாதுலகதஇல் வாழ்ந்காயானல் என்மேலேகூற்றமில்லை 
சாபமெம்தும், இரூா இட்டகாபத்தர் லெய்தும்சோகம்- இகனாலேகே 
டுகெட்டு அலைவாய௫$யும், பிரி திட்ட தேவியி._- பூசைசெய்$.பி.ர.ம்ர7 
தேசாசாய வெறி கொள்ளாதே, மருக இட்டமனம துபோல்மஇகொள் 
ளாதே-வளமானசரக்குவகை சொல்லக்கேளே, ௩௩. 

. சொல்லுகிறேனிலப்பனையு &மத்தக்காசுஞ் சுயமானரிவன்னேஈ 
ம்புசண்ணீ மிட்டா; நல்லவொருவிலாமிச்சை வில்வவேரும்- ந ஸ் 9: 
ரி௦ குமரிவேரமுக்கறுவேர், ஓல்கெய?தார் % சலந்இரட்டி. மூவிவேரூ' 
ம்-ஓரி தழ்த்சாமரைக்கிழங்கும் வெட்டி வேரும், அல்லவேகர்பசையி 

- ன்வளையம்கெல்லி யால்விமு து£ீர்ப்பூலா வ.றுகம்வேரே. ௨௪ 

ஆ நூற்தக்காசு-கோசைக்கழங்கு, 0 குமரி-சோதறுக்கற்ருழை, 

ந சலக் இரட்டி -கொத்தான். ் 

வேரானவல்லாரை ஃ வீ ழிசங்குமிளகரணை 0௦கொஉவேலி கா 

க்கைவேலி; €ரான$ந்ராமல்லி சேராமலலி... சிறுபுன்னையிருவேலி 9 

அகாஞ்சோரி, தாரானதூதுவளை கண்டங்காலி - தடி.ப்பானறிலவா 

கை?ற்றாமுட்டி, வேரானகருங்காலி நானலத்இ-வெ ள்ள்.றுகுசிறுபிர 

- ப்பங்கிழங்காமின்னே . கடு 
3 வீழி-விழுது, ௦ கொடி வேலி: சித் இரமூலம், 

4 காக்கைவேலி-உ த்தாவணி: ர 

. இழங்கோடுகரிசாலை பொன்னாங்காணி-கெடியானவெள்ளைச்சா 

சணையின்வேரும், சழங்கோடுகெரிஞ்சிலக்கை சூரியோடுசார் வென் 

வேர்முச்இரிவேர் முருங்கைவேரும், வழங்கவேசுடு து ரக்இ முட்கா. 

வேளை-மைஈகனேயகிலோடு ௦ மலாக்காகெந்தம், முழங்கவேமூலிவ 
கை காற்பத் இரண்டு - மூறையுடனே வகைவகைக்குப். பலந்தானை 

மி. ம ்வ்ப் ட்ட ௧௬௬ 

3 சவன்வேர்-சவனார்லேம், 0 மலாக்காகெர்தம்-மலாக்காசந்தனம். 

ஐந்தாகவிலையெல்லா மிடி.த்துஈன்றா - யடிகனத்தபாண்டத் இலி 
ட்மிக்கேளூ, ஐந்தானவீ ரெட்டு மாக்காஞீர்தா-னளந்துவிட்டு டுப் 
பேற்றி யெரித்துக்காச்சு ள் கைந்ழிடே வபூசைசெய்செ யெடுத்.துக்கொ 
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ம. போகர் எழு நாறு. 
அதிண்ஹகி 

ண்டு. ஈலமாகவெட்டொன்றிற் பா இயாக்கி, மைம், னேடிறுபாண்டம் 

-விட்டுக்காச்ச-வளர்காம்றில் தாம்றிமிக வாற றிலையே, ௩௭ 

வைத்துமேயின்னமொரு செய்தகேளு-வளமானஆவின்பால்ப 
ற தானாஓு, (பொய்த் துமேடோகாமல் சொலலக்சேரூ *புடமேழு இர் 

௩தசடை ஈன்னிகற்பம், “பத் துமேயிலையெல்லாம் பாண்டத்துள் 

ளே-பாலிட்டுஆடு ப்பேற்றி யெரித்துக்க £ய்ச்சி, வற்றியபின்னிரண்டு : 

படி. யானாஜ்பார்தது ௨.டிசொண்டு முன்வைத் துக் சியாழத்தூட்டே( 

ஏழுபு டம்போட்ட' வன்னிகற்பட்-சா இலிங்கம். 

ஊட்டடாவெள்ளாட்டுப் பால்கானென்.ஐ-உத்தமனே தேங்காய் 

"பால்படி.தான்ரண்டு, ஊட்டடாபாலோடு சயாழமொன்று- ஊட்டி 

“"வைத்தின்னம்வகை யுரை க்கக்கேளூ,மூட்டடாசாஇக்காப் பதிஇகிரா 

ப ம்ப-முடிவானஏலமொடு வங்கங்கோஷ்டம், வாட்டடாருங்குமப்பூ 

கோரோசனைதான் வால்மிளகுகுகாசானி வஷயோமமா?ம. ௩௯ 

ஒமமொடுவா லுழுளை கூகைரீரு.உற்ற * விருரீரகமுக்இப்பிலி 

மற்றும், லேமமார் 0 தாளிசம்வாய்-விளங்க ல் மாஞ்ில்-வெட்பாலை 

ஆ இரிகடுகுஇப்பிலீராலம், நாமமிகுமதிமதுரங் கொத்துமல்லி-ஈவாச் 

ச்ரரிமிலவங்கப் பத்.இ புங்க ௨ காமகொடுதக்கோலம் % ககரம்இநீ 

து-கசகசாமிஞ்சிட்டி. சாரப்பருப்பே, ப சுய 

௬ இருசரகம்-கருஞ்சீசகம்-ஈற்சீரகம், 0 தாளிசம் -தாளிப்ப் ழ்இரி, 

ம் மாஞ்சில்.சடாமாஞ்சில் அதேபெருங்கோனைர ட் இரிகடுகு- சுக்கு 

மிளகு-இப்பில், ) தகரம் தகரபபச்சிலை, ன க த 

பருப்பான % இரிபலையும் சமுத்தராப்பழமும்-பகரரிய லலம்பு 
ரிக்காய் தர்க்கடகிங்கி, விருப்பானகாமப்பூ மகாப்பூவும்-விதமானட 
அகாவற்பூவுங்கூட, கருப்பானசிற்றர ததை பரந்கிப்பட்டட-கார்போ 

நிபேசசதகதை கத் தூரிபட்டை, மருப்பானதாமரைக் கிழங்கும் அல்லி 

கொட்டி-மரமஞ்சணிலப்பனைவேர் மரவளளிமானே.. சத 

3 இரிபலை- தான நிக்காய் , நெல்லிஃகாபப், கடுக்காய், 

6 ள்ளியாங்கிழங்குஞ்செங் கழு ர்மூலம்-மாசந்றசெவவியதாமி 

ச்நிரபுஷ்டி, வள்ளியாம் * வேர்க்கொம்பு கடுகுரோணி-மகத்தானசு 

றே தக்கு ஈத் இரமூலம், வள் ளியாம்வகைக்குப்பல் மொன்றுசொன் 

னோம்-வளமாகஇளவறுப்பாயச்சூரணிச த, வஒள்ளியாம்வித் துவகை 

சொல்லக்கேளு-வாகானஅத் இவித்து முருங்கைவித்மே,. . ௪௨, 

% வோக்கொம்பு-சுக்கு, 
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போகர் எழு நா பதத மத 

வித்தாகுமழ்தைசடை கஞ்சாவித் து விதமான முன்னைவைல், 
தஅத்திவிக்று, கத்தானசூரிவிதி து செரிஞ்சில்வித து- -கருவேலீன்வி 

த்தோடு மாதளையின்வித் த்தும்; வித்தாம்பூனைக்காலி கரணீர்முள்ளி- 
விளம்பாலின்வித்து சாயுருவின்வித்து, முத்கானகூவிளத்தின்வித்து 
ன்தைந்தா முனையானகோதுமை யெள்ளுழுந்கே. . - ௭௩. 

-உழுந்தானகொம்மட்டி. மாதளையின்வித்து உற்ற தாரு ஆவரை 
விச்துங்கூட, கொழுந்தாலா 2 2 தம்ரன்வித த் துஞர்ளிவி ழ்துங்-கூற்துத் 
பணிவித்தோடு தாமரைக்காய்வித்தும், விழுந் கான சசம்பூவரசவ 
த் [.து-வெண்குன்றிவித் துசரக் கொன்றைவி த்த, ஈழூர்  தானதென்னை 
கருஞ் செம்பைவித்து-ஈலமானபளியவனாம் தோலுங்கூட்டே, ௪௪ 

. கூட்டுவாய்வாதுனமாற் கொட்டையோ9-குலமானமூக்இரியின் 

ப பருப்பேடி.யா வும்; கூட்வொயவசைக்கு அசை ப்பலந்தான்சொன் 

| னோேபங்-குமுறவேயிளவறுப்டாய்ச் சூரணி த் அ) கூட்டுவாய்முன்மரு௩ 

கோ டொக்கச்சேரு-கூர்டமயுள்ளபுலத் இயனே சொல்லக்கேளூ, சே 
ர்த்தவொயின்னமொரு வகைதமானப்பா குலவுகல்லதென்.ஃம்பூ மூ. 

ருக்கம்பூவே. ௪௫ 

உ பூம வாமம$ூழம்பூ விலுப்பைப்பூவும்-புங்கம்பூமா களம்பூவில்வ 

ட்பூவும், மாவோடுகொங்கிலவு அத்இப்பிஞ்சு- மாசம்தசண்பகப்பூ * 

பாற்பு.சண்டி, சேவானபரித் இப்பூ வெளளிரிப்பூ- சிறுநெருஞ்சில் ௧௪ 

டாச்தி சிறுவிளாப்பூ; பாவானமுள்ளிலவு முருங்கைவாகை - பருய் 

கொன்றைகருவிளா கருவேல் ?வம்?ப, ௪௭௬ 

* பாற்புரண்டி-சிறுஅ௮ம்மான் பச்சரி, 

'வேம்பானமாமசத் இன் பிரினோடொக்க - விளம்பினன்காண் வ 

கைவகைக்கு க அளைப்பலயேவூட்டு-தேம்பாகரிழலுலர்ததச் சூரணி. 

துச் - சிறப்பாகமூன்மரு£ே தா டொவ்வச்சேரு' ஆம்பாகமாச்செய். 

தால்மோகஇக்காம்' ௮.இல்சர்க்கனாபலமிரண்டு அடைவாயச்சேரு, 
சோம்பாலேயிவையெல்லா: மன்பாய்ச்சேரு - சொல்துகிதேனின்ன 

மொரு விவரந்தானே, ௪ 

தானென்றசூரண த் துக் இடைப்பாகங்கேள்-சமரசமாம்வங்காளச்: ் 

னிவிட்டு, பானென்றகியாழமெல்லாம் பாண்டத்திலிட்டுப்.பாலோ 
டுசவிசண்டும் பாகுசேரு, மானென்றவிழியணங்கைப் . புணருமைக் 

தா-மாந்தருக்குச்சொ் லலா தே மதிமா ரத) கானெ னகர ணத்தை: 

டோட்டுத்தீயில்.-கைம்முறையாயக் சண்கொயடி.பத்ரே த சழ 
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டி. போகர் எழுநூறு, 

ப்ற்ருதேமுக்இரிபே £8ீத் தன்பழங்கள். பக்குவமாய்வகைக்கிரண் 
டு பலந்தான்டோடு, பழ்ராதேயா.வினெய் படி.தான்சண்டு- பண்பாக .: 

வார்த்ததலேகிண்டுகிண்டு, பதற்ருகேமுறியாம லடி.பற்றுமல்-பாமகா. 
சுமெழுகுபதம் வருதற்பார்த்.து; சுற்ருதேலேகியத்தை யிறக்கிக்கொ. 
ண்டு-சூடாறிவந்தவுடன் தேனைவாரே, ட ௫:௯. 

தேனென்னகெம்புத்தேன்“படி.தான்வாரு-செப்பரியஅப்பிரோகச் 

- செந்தாசங்கேள, வானென்றசெந்தூரம் பலம தானொன்௮-வங்கச்செ 

தூ ரீ மொருபலமேபோ கி உகார னெ ன் ற ரசமொ டரி காரர் ட/ ற்பவ்- கணக 

கோடுவகைக்கு ஒருபலமேடோடு, சேனென்றபுண்ணியனேயெல்லா 

ம்ஈன்ருய்ச்-ே சர்த்துமீலேகியத்தை ஈன்றாயச்செய்யே. . ன டு ப 

செய்தபீன்புசாபவ்கமம வர்தயொகச்-சிறப்பானகணப்துயும் க 

நீதன்பூசை, செய் தபின்புஆயிபதம் பூசைப்ண்ணு-தீர்க்கமாய் வியா... 

இமாரணத்தையோது, செய்தபின்புவயித்தயற்கு மகிழ்க து தான்- 
இறமாககாலிலொருபாகமீயே. ட ய. (க. 

ஈய்க் துமனங்குளிரவெகு மானஞ்செய்து - இதமான. அவிழ்த. 
த்தை யுண்டு?தறு” ஆய தவிழ்தம்நராளொன்றுக் கருவேளை- காலை 
யந்த முதல்கொட்டைப் பாக்கள வுவீதம், சேர்ந்ததொருலேடியத்து 

க் செசாபத்தியம்- இறமாகமண்டலந்தான் கொண்டுதேறு, ஆய்ந்த 

விழ்தமண்டலக்தான் கொள்ளும்போது, அச்சரியமாய்த்தேகம் பசு' 
ம்பொன்னாமே, ' ட. டுஉ. . 

பசும்பொ ன் னா இ ருகி ற கோயைக்கேளு-பகர ரியம
ேகவகை யிருப 

தும்8போம், பசும்பொன்னாஞ்சேர்த்துமங்க டொண்ணு மரும்-பற 

க்குமடாகிரர்தி யசையாப்புசூலை, பசும்பொன்னாமந்தமர மீளைகாசம்- 
பழுதானகாமாலை சோகைபாண்டு, அசங்காதசயங்குன்மம் கிரிச்சென 
ங்களா அமடாபதினெட்டுக் குட்டமென்னே,. ்..............இ௩ 

குட்டமென்றலாயிசோ யிரூபத்தாறுங்-குடி கெடுத்தபித்தம்காற் ப 

துவும்டோகும், மட்டமாம்வாதமெண் பதுவும்போகும்-மஞ்சளூற்ற 

வுதஇரவெள்ளை பிரமியம்போம், பட்டமாஞ்டசிரங்குசொறி கரப்பான்: 

போகும்-படர்தேமல் தாமரைகள் பதினெண்சூலை,  சட்டமாம்லிங்க 

ப்புற்று யோனிப்புற்.று * கழுதணையுமேகவகை யூறலென்னே, () 

* தழுதணை-மேகத்தடிப்பு... ட 

என்னவேகொண்டைப்புண் கண்டமாலை-யெழுவாளை வீற்புருத ப 

பிளவைபுற்று,மன்னவேகன்னோிகன்நப்புற்று மகோதரமூமுண்மா. 

ந்தை இீராககவு9, அன்னவேபெருவயிறு காய்ச்சல்கொண்டை-௮ த் 
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_ போகர் எழுநூறு. ௩. 

இசுரமத் இவ்ட்டையுஞ்மவாய 'வின்னமொருஅரோ இங்க । ளன்ன: 
ே தாஷீம்-லெள்ளோக்காளங்களொடு விக்கற்போமெ, -. ௬ இ இடு 

விக்கல்கைகாலெரிவு தேகக்காட்தல்- மெலிலானபெரும்பாடோ 
டெலும்புரிக்கி, மெய்க்கவேகுழிவாளை யாராப்புண்கள்-'மேலானசம: 
தவாரய்வுடனேமிக்க, செயக்கவேமுலைக்குத் து மார்பிலாணி-திகழ்பெ 

ரியதொடைவாழை 'யிர்இரகண்டிட . எய்க்கவேரரம்புவாய்ச் சிலந்தி. 

யோடு. இந்தவகைகோய்களெண் பத்துகான்கே. டட ௫௬: 

நரன்காடு பெள த திரமு கே த ் இர சே ரகம்-நந் தா தரெகுளேய் தொ 

ண்ணூ ற்றாறும், ஊன்பாயட், தமூலவகைய ண்டவாயு- உண்மையற்ற 
சயரே ஈகம்காக்கு த் ரகம், கூன்பாயம் ,தவளைவுகு க ் துப்பிசே மலமூச்சு- டு 

குடி கெடுக்கும்கிறுகிறுப்பு முதலாமெல்லாம், மீன்போன்றவிழிமா 
சே இருஈதீரும்-மி குசோப? த் நரயெழுர் து விறுங் தானே , (௫௪ 

கானென்றஸ் இரீகர்ப்ப கோய்களேழுர் - தணிந் துவிமெலடியுமே ் 

பெறுவாள்பிள்ளை, பானென்தசிலவிஒங்க எறுபானன்கும்-பறக்கும் 
வண்டோடெலிக்கடியும் செய்யான்கூட, கானென்றபூரான்றன்கடி.க 
ளெல்லா௩-தனியிடுப்புச்சூலைழ லண்டவாதம், ேனென்ற மேகரா- 
சாங்கப்பேரும்-செப்பிகிகோயாவுந்தான் தீர்நதுபோமே; ... ௫௮ 

போமென்றகல்லடைப்பு நீரடைப்பு-பொல்லாத துர்மாங்லெ 

தடைப்புகூட, போமென்றதநீர்த்துவார மெடுத்தரோகம்-புகலாககல 

க்கழிச்சல்கடுப்பிரத்தம், வேமென்றசரீ ரத்தில் வெப்புப்பார்வை-வெ. ப 

ண்குட்டங்கருங்குட்டம்விஷபாகங்கள், பாமென்றவிவ்வகைகோ யெ. 

ல்லாட்தீ யிழ்-பட்டி பெஞ்ச துபோலப் பாரி ந்போே ம). (௫௯ 

பாரிலேகோயெல்லாம் .பறந் : துபோகும்-பசுந்தங்கம் போலாகும் 

தேகமப்பா, ஆரியுண்டகற்பங்க ளிநுக்கொவ்வாது ஆச்சரியத் *.தா 

துவெல்லாம் வீ / நிக்கட்டும், பாரியேகரைஇரைக ளெல்லாமாறும்- ப. 

எபளப்புவுடம்பெஒலாம் பரவிகிற்கும்,' காரியமாக்தேகம து கமழும்: ப 

வாசம்-கண்களுந்த £ன்செவ்வலரிப் பூப்போலாமே, சூழு: 

 * தா துகட் டடும்- -இரிகாடிகளூ ௫ முதக்கேரிற்கும், 

பூப்போலாந்தேகாது. இவற் துமின்னும்-புனிதமிகு£்இரியச் சேது 

பொம்காநிற்கும்) பூப்போலாஞ்சுக்கிலமு மிறுகிக்கட்டும் வைய்ட.. 

ன்சம்போகஞ்: செய்யப்போகின், * காப்பாலாலளவறிந்து சொல்லப் 

டோமோ-காடோறும்பத் துபே நிரு ருக்கவேண்டும், காப்பானசையோ. 
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0௪. போகர் எழு;தாறு. 

கத்காலேகெட்டும்-தயங்காதேபெண்மாய்கை ;தள்ளுதள்ளே, ௬௧ 

* காப்பால்-காவினால்என்ப.து பொருள், ' 

மரய்கையடாபெண்மாய்கை தள்ளவேண்டும் - மங்னொெல்ே தகூத் 

இயோகசித் இ, மாயவ துமெய்மோகவலைக்குள்ளேடுக்கி - மாண்டார்க 

ள்கோடான கோடி.பேர்தான்' மாய்கைவலைமூடி.னால் யோகம்ஞானம் 

வாய்க்கா துசித் இயல்லா மழி$துபோகும். மாயகைகள்ளி காதாக்க 

ள்ரிஷிகள்சித்தர்-மாளாமலுகாந்தவரை வாழா இட்டாரே, ௬௨ 

வரழ்௩ இட்டவா இமகன் வைத்தியனென் றல் - மைந தனேகைம் 

(ழுறைகளறிங் துசெய்வான், ஆழ்க்திட்டசுழிமுனைபற்றி நாடிபார்ப்பா 

னந்த௩்மவிதமறி£து அவிழ்தஞ்செய்வான், ஆழ்க்திட்டதாதுவிட ௧ 

ல்க்கம்பார்த் து-ஆள்பல-மே நாய்பலமு மாய்ந்தாய்ந்தோர்ந்து, சூழ்க 

இட்டகோய்களெலலாம் இரச்செய்வான் தொல்லுலகில் வயித்தியர்க 

ள் செய்யார்பாசே, ௬௩ 

பாரப்பாமேகவகை யிருபதுந தான் பறப்பதற்கு அப்பிே ரகச்ச௪ந் 

தூரங்கேள், பாசப்பாகாலுவகைச் சா தியுண்டு-பரிவானகருஷ்ணவப் 

|ேகமிகவுஈன்று, பாரப்பாபத்துபலம் நிறுத் துக்கொண்டு. பசுவினி 

ட$€கோமயத்தில் சாணக்கத்இல், பா ரப்பா௮ப்பிரேக மதிலேயிட்டுப் 

பண்பாக௮வித்ெ தடுத் து இழு. த இடா யே, சா” 

இடித்துமேசுணையுள்ள கருநெல்தன்னை-யிதமாகக்கலந்துநன்றுய் 

செட்டில்கட்டி,, வடி.த்துபத்துவிமைகாடி. தனனித்றோயத்து - வலு 
வாசப்பிசைந்கம்தச் செக்கைதள்ளி, ௩டி.த்துமேமூன் றுமாள். சென்ற 

பின்பு.கலமாகத்தெளிவி௮ுத துக் கொள்ளுமைந்தா, படி. தீதுமேகண 

ப இயைட்பூசைபண்ணு-பரிவாககவகி தம் பா ழி துவாங்கே, ன ட ௬டு 

வாந்கியேகல்வத் து லிட்டுப்பின்
 னுமஃவா ரூடனே பழச்சா ந்னுல்

 கா 

் லுசாமம், பாங்காகவாட்டியே வில்லைதட்டி.ப்-பக்குவமா யோட்டினி 

லிட்டோடுமூடி, ஆங்கியேகுழிவெட்டிக் கெசபுடமேடோடு-அரவிட் 

டேயெடித் துமுன்டபோ லரைத துக்கட்டி. தீ ,தயங்காதேயோட்டில்வை 

த்ே தாடுமூடிச்-சலைசெய துமுன்போல கெசபுடத்தைப்போடே, () 

போட்டுமேயா விட்டே யெடு ௮ துப்பா ௫-௧ லுமுலை பை த துவி 

ச தப்பாே தசெய் த ஆட்டுமேகல்மிஷங்க ளற்றுநிற்கும்-அ.தன்பின்பு 

_ வாலசசுகா வலத்து, பாட்டியேரா லுவகைப் ப.ட்டைவாங்கிப்- பக்குவ 

ம£யிடி த்.துநன்றாய்க்' இயொாழஞ்செய்து, நாட்டி யுகியாழத்தா லரைத் 

தரைத்து-ஈம்சாமல்முன்போலப் புட$கான்பத்தே, ட்ட ௭ 
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போகர் எழு.தா று. ... மடு 

பத்தானருமரிச்சார் பலந்தான்பச்துப் பகரரிய/ முருக்லேச்சார் பு 
ட£நானபத்து) அழி ் முனகொடி வேலிச் சாத்றுள பத்.த.- ௮ சானிசாடத் 
ருலே புடந்தான்பத்து, கத்தா னகவிழதும்எ. பச் சாத்றல்பத்து- கர 
ந்தை ச ரசெருப்படிச்சார் வகைசான்பத்து, கம் தானவெருக்கிலையின் 
பழுப்புச்சாம் நூல்-சலியாமல்பத்துவிசை யரைத்துப்போடே. ௬௮] 

அசைத்துமே குமட்டி மாதளை யிற்ப்.நு ந-அ டவானபுளி,! க தமா த 
னையிற்பத்.து, உரைத்துமேபோகாமல் முறைசப்பாமல்-. ஒளியாமல் 
நதாம்றிரண்டுபத்துமப்பா, அரைய துமேபுடந் தீர்ந்ேே யெடு.; துப்பா., 
௬-அம்மம்மா செக் தூர் மருணன்போலாம், தரை தனிலேவயித்இி தயா 
'களறியவேண்டுந்-. சான இலேமாவிடைச்செந் தூரம்போடே, ௬௯ 

- போட்டஇன்மேலரிஏியிடு வழுர்துபோட-புதையா துசெல் தாசநதா 
ன்மிதக்கும்பாரு, காட்டுமேமிதப்பதற்குச் செந்தா ரந்தான்.. கசடான 

துளுக்கற்றுக்கனகமா ச்சு, ஊடட்டியேயின்னமொரு 8... பாயங்கேகரா-உ 

ற்றநெய்பால்சர்க்கரைதே னுடன்பழமும். சாட்டியேபிசைர தடுப்பி 
'லேற்றிக்காய்ச்9, நலியாடல்செர் தூரம் ம்மா வாங்கே, ளீய 

வாங்கியேசர்க்கரைநழேன் பழங்கள்கெய்யால்- வசையொ ன்றி. ற்குன் 

றியிடைகொள்ளுகொள்ளூ,பாக்கியேமண்டலந்தான் கொ ள்ளம்மபோ.. 
து-பாடியதோர்மேகவகை யிருபதும்போம்; நீல்தியேக ஈசுவக்க் யல். 

ணரோகம் நிலையா து௮ஸ்சர மஸ் வெட்டை, தாந்கியேசயரோக 

ம்தொண்ணூ ழ்முறும் சண்டாளக்கீரிசக்செங்களாறும்போச்சே, () 

'போச்சப்பா பிரமேகம் வெள்ளைமஞ்சள்- புகழநானபிரமியமு மேக 

வாய்வும், போச்சப்பாகராணிவகை பொல்லா சோசம்- புகலவொண் 
ணாச்சன்னிவகை யெல்லாமோடும், காசசப்பாகா லெரிவு கையெரிவு 

மேனி - காந்தலுளஇரைப்புடனே யிருமல்போ கும், பாச்சட்பாசாவ 

சோ £யெல்லாந்தீரும் பளபளச்கு$ேேகமெ ல்லாம் (பா! லையாமே 9... கர 

் பாலையாந்தாதுவெல்லா மி.றகக்சட்டும்-டங்சயம்போலங்ககிறக் 

தங்கம்போலாம், காலையார௫௪௩இரனி லமிர், தழு நுங்- கண்கெட்ட ம் 

னிடசரோ வநியப்பேரார், அலமூண் ட௨கண்டரிட மாகவைத. ஆயி. 

டநாதம்டா.தெளிஈ்துபாரு, வேலைக்கும்வா இஃகு மப்பிரேகந்தான்- 

மேஇனியிலொன் மில்லை விபாற்கேளே. ௧௩ 

& கழ்லிக்கற்மசாகாயனம், 

கேே ராநீசர்லரோ யெல்ல ந்தீரக்-இள ழ் துகிறேன் க தலிக்கந்தம்றி 
ள் மார்க்சம், கேளேநீகணடஇல யப் போ த். திக்கொள்ளு - சுக்ன்பாத 
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ஒன் 

0௬ ் . போகா எழுநூறு. 

- ம்வணங்செசழ் குருவைப்போர்றி, கேளேகேோரண்கோஷ்டம்பலம்தீரீ 
னாலு ௫ காரகண்ட இப்பிலியும் பலந்தான் ரண்டு) வீசளேசேககசெண்டு 

 :சாஇக்காய்ரண்டு-மேலான$ராம்பு சரகமுங்கூட்டே, ௭௪. 

உ கதலிக்கந தம்-வாழைப்பூ; த 

கூட்டி யேயிளல அப்பாயச் சூரணிததுக்- ஞணமாகக்கைகொ ண்டு. 

கூறக்ே களூ,கூட்டி வயேமிளகருணை ச சங்கம்வேரு-குலவுவகைக்கிர ண் 

டுபல 'மிடித்து்.தாளாய், கூட்டியேழுன்மரு£தல். சேர்த்துவைத்து 
க-கூறுபளிநானிசட்டி யொன்றில்விட்டு, காட்டியேகதலிப்பூ நாறு 

ப லெட்டிக்-கரரா வ்ன்பால்கரைத்து வடி. தான்கொண்டே, ப ள்டு 

கொண்டே சான்படி ரண்டு பாண்டத்தூற்று- கூராவைங்காரஃஇநி 

பலந்தான்ப்துங், கண்டே கான்கசைத்துநன் ரு யடுப்பிலேந்றிக்-கா 
ப்ச்சியேமெழுகுபதமா னபினப, பண்டேத ஈனசூ ரணத்தைத தூவிய 

- ப்பா-ப்க்ளுவமாயக்கிண்டிவைக்க ரசாயஞ்சொன்னோம், இண்டேதா 

னிறக்கிகணபஇயும்கர்த-னிதமான ஃவடிகனையு ம்பூசைபண்ணே, ள் 

3 வடுகன் 90577 வ், 
் $ ் 

பண்ணியேதேன் படிக்கால் வீட்டுக்கிண்டிப் - ப. ரணை தனிலடக்கி 

கெஃ்புடத்துல்வைற்து, டண் ணிம்யரா ளொ ன்றி கந்இசந்தி -யுதுதம | 

மேகொட்டைப்பாக்-ளவுகோம், பெண்ணேகேள்பத்தியமா யண் 
-தேறு-பெரும்பாடுமெலும்பருக்கிட்பிறமேசங்கள், ஈண்ணே தான்மே 
கவகைபதினெண்சுலை-காடா தரக்இகுட்ட மரையாப்பெண்ணே () 

ஏன்னவேய்திசா மழ்திவெட்டை-யியல்பான வுட்ணத்தோ டெ. 

ரிவுகரந்தல், கன்னவேசிரங்கு9௪1 ரிகரப்பா னூரல்- கனமானகிராணி 

வகைழூலச்சூடு , நன்னவேயிளை (பிருமல்கா சக்கூறு.- நலங்கெடுக்கு நீ 

ரிழிவுசரிச்சினங்கள், என்னலவேஸ் இரீகரக்கு சூசிகாகெர்ப்பம்- ஏழு 

வகரோகங்க மர்ந்துபோச்சே, ட... ௭௬. 

டோச்சென் றவா த்யம்வாப்ப் பேச்சோ மைஈதா- புகலுகிதேன் 

_ரசப்ற்பம் வங்கபற்பம், காச்சென்றுசேர்த து. கொண்டாயானால்-௧க 

._ னமானரோகமெல்லாங் கடலேபுக்கும், ஆச்சென்றவா தமொடு வயி 

தீதியமென்ன - அ ரர ய்ந்துசாத்திர.ச்தைப் பார்க்கவேண்டும், கா ச்செ 

ன்றமுருதுறைகை முடைபும்வேண்டுங்- கனமானவா இயும் வயித்திய 

னாவாே க ட்ப... ௦078. 

274 .் த உ ப க ௩ 5 ஏ ப உ * டீ 1. ஆவதற்குழுப் பூலையறியேண்டு - மல்லாட்டால்வா இபல்ல கிரு 

'நூடன்றான், ஆவதற்குவழலையென்ற கருவறிற் நால்- ஓ.டலாம்வாதமு. 
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போகர் எழுநூறு, டட 

தல் வயித்தியந்தேர்ந்சே, ஆ தவழ்குவழலைவிட்டால் வாசம்போச்சு- 

தபோது: அ தியாமுப்பூவை முன்னேசெய்யே. ௮/0 

இரச௪பற்பம் 

சசெய்வதற்குரசபற்பஞ் செப்பக்கேள-தஇ ரமானசூசமொருபலம் 

தானவாங்கு, பைவசற்குமேனிச்சார் வெற்றிலைச்சார்-பரிவானபழம 

ஞ்ச * ளாகாசத்தூள்,. உயவசற்குக் 0 கெடுவேலிக் இயழம்வைம் 

து-உற்ற -* இரிலைக்கியாழ முவந்துசெய்து, நைவத ற்குகண்டங்கம்” 
இரியின்சா ற்றில்-ஈன்கரைத்சேயடுப்பேற்றித் கரும்பே. ௮௧... 

* ஆகாசத்தூள்-ஓட்டரை 9 கொ டி.வேலி-92்இரமூலம். 

ட டு திரிபலை கடுக்காய் தான்றிஃகாய-நெல்லிக்காய். 

கரும்பினி டகநணையினாற்நேய்ததுமத்தி - கனமானவொரசாமம் 

தீபம்போலே, விரும்பியேமத்திக துடி -விதமாகவெழுலைமண் 
ணுஞ்செய்து, அரும்பியேகுக்குடமாம் புடக்தைப்போடு .. அறவிட் 
டேயெடுத்துமறு படியுமைந்தா, கரும்பிலேகிண்டாம லோடுமூடி4- 
கடுகெனவேமுன்போலப் புடத்தைப்போடே; ௮௨ 

போட்டுமேயாறவிட் டெடுத்துப்பாரு-புகழாகநீகரும்பால் மே 

'இற்போட்டெடுத்து, ஸ்ப ட்டியேயிப்படியே இறமர் ய்ச்செய் த- சாலு 
பத்துயெருவெடுத்து கன்ஜயாய்ந்து, 8ீட்டியேவேதாந்த வேதாம் தர் 
நீ-மகிழ்க் துபுடம்போட்டு. நினைவாயச்செய்யே. ௮௩. 

- செய்யவேதவளநிறமாகும்பாரு - இவசிவாவென்னசொல்லேன் 
சூதபற்பல், செய்யலேயனுபான மறிந்நுகொண்டால். தீராகசோயே 
துசெப்பக்கேர, பையவேடனை வெல்லம் கெய்தான்பாலில்-பரிவான 
லேூயங்கள் கியாழ்பாகம், உய்ய 2வகொண்டுவர தீரும்கோ ய்கஃ்- 
உசைக்கிறேன்கிரட்இகுட்ட மமாயாப்பின்னே, ௮/௪ 

% தவளம்-வெள்ளை . , 

என்னவேகுன்மமெட்டுக் சொணியா அம்-இணைந்துவருமூலவகை 
ப பெளத்திரந்தீரும், கன்னவேசையுடக்குக் கா ல்ருடக்குக் - கபாலகு 

ஷ்டம்£ீரிழிவு கயசோகங்கள், வின்னமாம்பிளைபர்றம் கண்டமா 
லை ல விற்புருதிகுழிவாளை ஆருுப்புண்கள், அனே வமேகப்புணணா 

முபுண்குலை- அரிகரப்பன்சொ.ரிகரப்பா 62. 2 த்தும்போமே. ப ௮) 
ர ப 
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0௮... “போகர் எழுநூறு. ட 

8 
. 

தாம்பிரபற்பம், 

பே।மேசான்தாம்பிரத்நுன் பற்பங்சேஞ-புகலரியதாம்பி ரத்தை த 
ட்ட. உ உ ன ய். டட ௩... . ச உட 

கடாய்ம்தட்டி,, கூமேதான் சற லல க ததா சயச்செய து- துலஃகரு 

டனேு 3 துதாஒடடிலிடம், கா மேதானடுப்டே ற்றி யெரியைமூட்டு- 

. நற்கரும்பதணை த்துண்டாய ஈ ஐ.ம்தக்கொண்டு, வேமேதான அுக்கிய 

தோர்கரும்பினலே-விதமாகத்தாம்பிச2 இற் நேய்த்திடாயே, ௮௬ 

௫1%. 

தேய்த்இடவேராற்சாமங் கைமமாஸரப ல். சேய்க்கவேசாம்பி ரந்தா 

னொருங்கிவித்கும்; வா ய்த்திடவேஃல்்வ;4 திலிட்டோன்.மூய். மைஈதனே 

கெல்லுமியுங்கூடவிட்ட, ஆயத் துபேயடரத்இடவே கொருங்குக்தூ 

“ளாம்-அதையெடுத்தோ ட்டினிலிட்டோடூமூடி, வாய்த் துமே ரீலசெ 

ய் துகெசபு_த்தில்-மாபுடமாயப் போட்டிடச்செர்.தூ ர்மாமே, ௮ள 

ஆமடாப ற்பதி இலசடி.ரும் தா.லறையாமற்பின் “மொரு ஒட்டி லிட் 

(, நாமடா சீலைசெய்துபுடத் த ந்பேப டு. ஈள்லருணன்போலச்
செற் தூ ர 

மாகும், பாமடாசெந்தூரப் பற்பற் மன்னை ப் - பணதவெடைய? யெடுத் 

துநெய்பால் சேனி ந்கொள்ள, போபடாகுன்மமெட்டுஞ் குலையாறும் 

ன பொல்லா தவாய்வுபென் ற. தெல்லா ப்போக்சே. [௮] 

போச்சென்றமேகவசை விருப த்தொள்றம்- போசா தகயே ராக 

ஞ் சயுே சா கங்கள், அச்சென் ற்வா மொடு வாய சூலை - ௮ள்.இவெட் 

டை ஆஸ்திசுரமுஷணாவாயு, ௧ ச்சென்றபெளழ்துரகோய் சதைய : 

டைப்புக-கடுகடும் தீநீரிழிவு பிரபேகங்கள், இச்சுட்டகருங்கற்போல் 

வெடி.சூலைப்புண் . இருமின்னம். ௦ வல கநோய் இறமாய்சீகாணே, ) 

காணப்யாபற்பங்கள் செற்தூரங்கவ- கரு. இயேகொள்ளூதற்குக் 

கருத் தாய்க்கே, பூணப்பாறு வின்ப ல் நெட்யிற்கொள்ளப்-/பாதர 

வாய்க்கொண்டவற்கு புவியின்/2 த), ஆணலங்கள் மெத்சவுண்டாம் 

நாதங்கட்டும்-ஆகா.தகோ யெல்லா மகன்றுபோகும் கோணமுறாுப்ப 

த்தியமோ விச்சாபத்தியம் - கொண்டுவாபெண்மாய்கை தள்ளிகல் 

லே... - ச் .. ௯௰ 

நில்லென் றுசொன்னாலும் நிநற்கப்போமோ- கீதியுள்ளரதிசோக 

ம் செய்யார்செய்யார் 
வெல்லுவத் [7 வ்க்துகை ம காள: (2 மலோரில் 

லை-விரு துபெற்றமெளனியல்லோ நானயோகி, ௮ல்லவென் ஐயவி 

ள்ளோர் நாதத்தைததா- ன்டக்கவுறிய/ ப்னொந்து செத்த பர்க்க டட, 

வல்லவனேயானாக்கா லணுபோகஞ்செப்டமா ௪4 துக் கொருமுள யர 

ய்மதஇச் துச்செய்யே, .. ப ட கூத் 
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.. போகர் எழுநூறு. ் ௯ 

வாதம்... கெட்டிவினாம் சயிலம், டட. 

- செய்யவேகாதமொகவொயுசூலை - இரவேயெட்டியி: சயிலங்கே 
ளூ, பையவேசொல் லுதிம ற ப 

கி . 

மேய ப்போ தி, ஐய வேகல் லுர ன் லிடிம் து .மயபோ ணை வ்வெடக் 

% 

சூ. % வெள்ளுள்ளிசேர் இடி கு, உய்யலே (இருருகள் ளிஃ கா ந் 
ட்டி :பு.த்தமனேவில லைதட்டி. நிழ லுலர் தி. ௯௨. 

3 வெள்ளூ ள்ளி-வெள்ளைப் பூண் (9. 

உலர்ச்தியேபூப்படத்தில சயிலம்வா ங்ஞூ-உ நறரசகற்பூரம் பல 
மோகால்தான், அலர் த்தியேகுஈவிலொ ராகாசுபோடு - அப்பனேபர 
ணிதனிலடைதது௩ுடு, வலும்துமேகாசெஈடதான் சுயிலங்கொண் 
டு-வாகனலே௫யேங்கள் சூரணங்கள், பலக்கவேசேர் த்துக் கொள்ளூம் 

னெட்டிக்கொ டல ட- பூ ரண்துளம்து 

க 

போ து-பயனவருங்காண்பலகோயு மொருங்கே?பாச்சே, ௯௩ 

போச்சென்றவனுபான மமிஈ்துகொண்டால்-பொல்லா சசூலைப 
இ னெட்டும்போகும், வாச்சென்றவா கமெண் ப துவும்போகும் வா. 
கானகிரந் இப இினெட்டுஞ்சாகும் , காச்சென்றவலியைகங்துப் குன்மமெ 
ட்டுங் கரைய! _ங்காவாய்வென் ற இருபது தானும் - கச்சென் றமெய்க் 

 கடுப்போளேவுகுக்து குலைமுட்டுஉருத் இனால் கீலுவாய்வே, ௯௪ 
* ஏவன்கவேம்புத் தயிலம், 

... வாயுவொ௫ருவசோயெல்லாந் தீர - மைட்தனேூவென் வேம்பு? 
தீயிலங்கேளு, வாயுவொடுசவன்ே வம்பு சமூலங்கொண்டு. உளமா கி 
ழலுலர்த்திச்குரணித்து, வாயுவென்றகுரணச்2தா டின்னமொன் று ப 
வா லுழுவையரிச'சமன் கெ ஈண்டேநீ தான், வாயுவென்றகருடடட இ 

* சிவன்கேம்பு-வெனுர்வேம்பு. 

கட்டியேபூப்புடத்திற் ஹைலம்வாங்கு-கருப்பூசம்காத்பலர்தான் பொடித் துப்போட்டு, கெட்டி யாயகாசெலடதான் மண்ட லங்கொள்.. 
கெணிதமுடன்மேத்பூசத் தீரும்கோய்கள், குட்டமொடு குதைகோயு 
ம்பெருவியா இ-கோளரியமேகவ டி சூலைப்புண்கள் , கட்டியுடன்வண்டு 
கடி. யுளைச்சல்குத.து-கரப்பனொடுசில்விலவங்கள் காணாதென்னே. () 

... சிவன்வேம்புச்சூறணம், . 

... -காணுதடிவன்வேம்புச் சூரணங்கேள்- கருதஇியேவென்வேம்பு ௪... பட லட ப ட்ட ட்ட ப. டட ஒட் தொட்ட மடிய ப பப்பட் மூலங்கொண்டு )கேர்ணாதநிழலுலர் த் இப் பலந்கானபதீதுக்-குறிப்பர 
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௨2௨... போகர் எழுதூறு. 

கச்சங்கமம்வா பல் தான் ரண்டு, கோணா தவெள்ளைச்சாரணையின்வே 
" ரும்தா துவளைமிளகருணை யமுக்களுவேர், கோணாதுவகைவகைக்கு 

ப்பலந தான்ரண்டு-கொ டி வேலிகொச்சிகருஞ் சூரைவேம்பே. ௯௭ 

ப வேட்புடனே இரிகடுகுதிரிபலா இ-வி தமானகார்போகி கரியசீரக 

ம்,சோம்பானகடனுரையும் வசம்பிந் தப்பு செப்பரியகருங்காலிப்பட் 

டையோடு,கோம்பானமூலமொடு பரங்கப்பட்டை-கோப்பிரண்டை 

கருவாகை % யூறற்பட்டை, சோம்பாகவகைக்கரண்டு பலமாய்ச்சொ 

ன்னோம்-சொ ற்பெ ரியசிலனார் தன்ே வம்புகேளே. ௯௮) 

- * ஊறற்பட்டை-களியூறற்பட்டை, 

கேளேசீயிவையெல்லா மொன்ர:ப்ச்சேர்த்துக்-கிரமமுடனிழலு 

லர்த்தச்சூரணித்து, தேளேஈற்பாண்டக்தி லிட்டுமைந்தா - இருகுக 

ள்ளிச்சாறும்வெள் எாட்டுநீரும், வேளே&பேய்க்குமட்டிச் சாற்றி 

னோடும்-விதமான % தேகிச்சார்வல.கவகைக்கு, கேளே சான்வகைக் 

குஒரு படி. தான்வார் த்து-குமுறவேவிரவான்றாய மூடிப்போடே () 

* தேடுச்சாறு- எலும்ச்சம்பழச்சாற, 

மூடியேகாள்மூன்று புகைத்துவைச்து- மூசியாமலெதெறுரவி 
"யுலர்த்இரன்ஞுய், காடி யேசட்டி தனிலிட்டுமூடி - ௩ணுகியந இசந்இிவெ 
ருகடி.தூளப்ா, மூடியேதூள தனையெடுத்துகீயும்- முன்சொன்னடவ 

ன்வேம்புத்தயிலந்தன்னை, பாடி.யேகாசெடைதான் சேர்த்துக்கொள் 
எப்-பதினெட்டுச்குலைகுட்டங் குழைகோய்போமே. ர. 

குனதகோயுமரையாப்பு மட்டகுனமம் - குன்றா தவெம ச்சுலைசெர் 

நிசிரங்கு, கரையா தவாயுஞ்சம் இடுப்புச்குலை-கைம்முடக்குக் கால்மு 

டக்குக்லுச்குலை, துறையானதகிரஈ இகுட்டம் குழ்கரப்பான் தொட 

ப வாளைவிற்புருதி கண்டமாலை, பறையா தலிங்கபுற்று யோனிப்புற்று. 

பழுவாளையெழுவாளை கன்னப்புற்றே, ் ஈக 

... புற்றுனலெந்திவகை காத்தவாயன்-புல £யானகுழிவாளை யாருப்பு 
் ண்கள், ஏத்சானவண்டுகடி புடையன் பூரான் .எலிகடியும் பலபலவா 

ன்இல்விஷங்கள், ஈத்தானகன்னோடிபக்கப்புற்று_நாவரட்டிபலபுத.றுப்: 
- பல்லரணைதானும், மித்தானவா ய்வென்ற விருபத்தாறும்-மேகவ்கை 

யீரண்டுபத்தும் விழலாப்ட்டோமே. ட ரர௨ 

போமென்றவிந்தவகை நோய்கள்யாவும் - பொடியாகுங்காயகித இ 
மேவுமபாரு, வேமென் நஉலகத்தோர் பின ழக்கவேண்டி.- வெளியாக 
ச்சாத்திரத்தை விரித்துவிட்டேன், காமென்றவைத்தியரே.நாலைப்பச 

டர்தீ துக்-கைம்முறையுஞ்செய்ம்யை யுங் கணக்கோடாய்ந்து, நாமெ 
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போகர் எழுதாறு: உத 

ன்ற அசச்செருக்கை விரும்பிடாதே_ஈலீந்தோர்க்குமருக இயந்து நி௩. 

யைப்பற்றே.. ஈலை 

திராணிவகையாறுக்கும் வச்சிரா இகபாடம். 

பற்றவேகிராணிவகையாறுந்தீரப் பாடுகிநேன்வச்சரா இ கபாடங் 
கேளு, தூற்றானசா இக்காய் கிராம்புபசஇரி-முனையான இரிகடுகு இரி 
பலா.தி, கொத்றமுள்ளமாபனையு மதுரமின்னங்-குசோசானி “வரல்மி 

ளகுந் & இப்பிலியத்தி, குற்றமிலாக்கோஷ்டமொடு நாகப்பூவுங்-கூற 
வொண்ணூப் புகழ் 0 விடைய | மாஞ்டில்வித்தே. ௱௪ 

ப 3 இப்பிலியத்இ-யானைத்இப்பிலி 0 விஎ.டயாம்-௮;இவிடையம் 

டட சு மாஞ்சில்- சடாமாருர௫ல், 

வித்சானஓஒமமிரு சீரகமுமல்லி-விதமான தாளிசமு * முதிசக்காசு 
ம், சத்தானமிடிலவங்கமோடுகூட- சார்வானகாட்டாச்இப் பூவோடி 
ன்னும், அத் தானகசகசா ௦0 கர்க்கடகிங்கி. அனல்படமேற்தீரந்த--௪ 
டைவன்னிக்கற்பம், கொக்தானமருந்தினுட பட்டையோடும (கூவி 
ளத்தின் பழக்தோடும் விளாவுங்கூட்டே. .. ஈடு 

% முத்தக்காசு-கோரைக்கிழம்கு ௦ கர்க்கடகங்6- கடுக்காய்ப்பிஞ்சு. 

ம சடைவள்ளிக்கர்ப்பம்-சடைக்கஞ்சா, 

() கூவிளத இன்பழம்-வில்வட்பழம், 

- கூட்டியேயபினோேடுபுளியினோடுங்.குணமானமாக்கொட்டை ப 
ருட்புமைநதா, நாட்டியேவகைவசைக்குப் பலமேகால்சான்-ந௩தாமறழ் ?் 
சொன்னோங்காண் பிந்தாதே&ீ, நீட்டியேயெல்லாமோர்கல்வத்திட்டு 
கேர்ப்பானலரசுகாவலத்தி, வாட்டி யேநீர்ப்பூலா வேருங்கொள்ளு- 
வளமான வொஇயம்பட்டையுமாமன்றே.,-. சு 

பட்டையாவாரைவேர் விடத்தோல்கெல்லி-பாங்கானவிலந்தை 
வேர் பலவுங்கொண்டு, இட்டமுடன்வசைக்கிரண்டு பலந்தான்சொ 
னெ னா.மிடித்துமேயெட்டொன் யக் யொழஞ்செய்து, எட்டா தழு 
ன்சொன்ன மருந்சையெலலாம்- இளவறுப்பாய்ச்செவ்துமுன்னே தி 

யாழமூட்டு, மூட்டியேபெருங்காயல் சழஞ்சொன் நிற்கு- மூதண்டக 
ல்வத்திலாட்டுவாயே. ப்ட் ட் டள 

- ஆட்டி யொன்றாய்க்காயவைத் தடைவாய்மைந்தர் - அன்புடனே 
தொன்னைசனி லதனையூற்றித்,கோட்டியேகாப்இன்ற சட்டிக்குள்ளே 

இதான்னையுடன்மருந்தைநடு வைத்துமூடி,மூட்டியேதீயதனை மெது 
_ வாய்வேக-முழுமன்னாகீசெய்து. முடி:ஈதபின்பு” மாட்டியேபுரட்டிநன்: ' 

ருய்வேகவைத்து-மருப்புடமெடுத்தகனைக் தல்வத்தகாட்டே. ஈ...” 
௫7 
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௨௨. .. போகர் எழுநூறு. 

... கல்வத்திலிட்டிமுன் கரையத்தாட்டி-களரவேயாட்டி முன் தொ 
-ன்னைக்குள்ளே, கல்வச்இல்முன்போலே மருந்தையிட்டுக் காய்கின்ற 
சட்டிச்குள்வைக் துரூடு, கல்லைத் துழுன்போலே வேகவைத்து-ஈல: 

மாகயெடுச்சகனைல் கல்வத்திட்டு, ஏல்வைச் தயிப்படியே யாத்த 
ரைத்து-ஏழுதரம்பாவனையாயச் செய்இடாயே. ட ா£௯ 

.. செய்திடலேசண்உடக்காய்ப் பிரமாணந்தான்-இரட்டியேகுளி 
க கை த்னனை. கிழலுலர்த்தி, பை துமேயனு ரன மறிஈுதுகொணடாரற்.. 

பறக்குமேசாறுவித இொணியெல்லாம்,. பொய்துமே ஈழ்பொன்னாங் : 

காணிச்சாறும் - புகமாவாரைவேறின் பட்டைச்சாறும், எய்துமே 

கோரையிட இழங்கின்சாறு ந இதமேஇிதயிர்மோருக் தேனுமாமே,( 

ச் 2 மேதி-எருமை, ப ் 

சேஜனோபுபச்சரிச கழுகீர்சேர்ச்.துச்-செப்பிய கோரிவவகையாம 

னுபானத்இல், ஆனென்றகிசாணிவகை யினப் நி"து- ௮க்தந்தகோயி 

“ னனுபானங்கண்டு, கானென்றவொருவுண்டைபோட்டுமைஈதா- கை. 

கண்டுபிடி. த்தாக்யோற் கிசாணியாகும், கேனென்ற. வயித்றுளைச்சற் ப 

சீழிரதத௩- இயங்கயேயபானத்தித் கடுப்பும்போ மே. ககக 

கபாடலேகயம் . டட 

போமென்றரொணிக்கு வச்சிரக்குளிகை புகழ்ந்திட்டே நின்ன 

மொருலேயயேங்கள், அமென்றசா இக்காய் இராம்புப த்.இரி- ஆனை த்த 

ப்பிலியோமம் * விடையங்கோஷடம், வஸ் மென் றகசகசா சரா தான் 

கு திரி 
- க்கட 

வால்மிளகுதாளிசஞும் சூராசானிமழ் அம, வாமென் நஇரிக 

பலாதி 4 மதுசமொடுவெந்தியமுஞ் இக்கியா மே. 

44 விடையம்-அ துவினடயம் -* மதுரம்- அ; இமதுரம் 

_ இங்கியொமெல்லியுந்தான். லவங்கம்பினி . இறமானகஞ்சாவுமா 

ஞ்சிவேரும், ச ங்கிய2சர ரகிலோடு காடடடத இப்பூ-தடிவான சாமசை 

யின் இழங்கினோு,, இங்கிதமாம்விழலரிசி பிவற்றோடின் றும் “இத 

மானநீர்முள்ளிவித் து கூட, மங்கெசோர்கார்கோளி முத்தக்காசு - வ 

முத்த்வொண்ணாத் தென்னைமரப்பானைப்பூவே. , ன சரள ௧௧௩ 

பூவான மா தளை யின் வித் துங்கூடட்- பூலா ம் வர்க்ககுவேலம். வி த் 

தும்பமந்தா, காவானபெருமரத்இன் வேருஞ்செய்ய-கதியானபுளியி. 

ன்வினாத் கோலுமாசும், பாவானமாங்கொட்டைப் பருப்புமாகும்- 

- பூகரரியகாட்டுக்குள் . கருணை வேரும், மாலாவகைக்குரண்டு பலமே 

சொன்னோம்-வளர்நிழலிலுலர் த்திச் ருரணர்தான் செய்யே, ௧௧௪ 
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-கொகர் எழுநூறு: .. உடு. 
னி 

 அணதினாண்ைகாரப்-ணைனவைக--வ அனைவ அனைவ அகவகவவாயயமை பஅடட அல ம ஆ 2 ைணிஷனிய மானி ககளைவை 2 ட ப வன்க ம ரகு. ஏஷகக ட ப அபககித்ததுஆ யாவை அிறுதவயைதள ஆயவ உட படம வம பதைக் ௮௯. 

செய்ஒட சேயின்னமொருசெங்நிகேளு 2 ப 'ககமாடனால சுகா 

ல்க தி, ஐ இடே வள்ளி; ு்வோ டொதுியம்பட்டை- பப்பனெழுடக்க 

ற்ஷன்  வெள்ளைப்பூலா, எய்இட வேயிலைசமனு யிஉத் துன்று: யெ 

ட்டொன் ஐய்க்யொழம்வைத இடித்துக்கொண்டு, பெய்திடவே யா 

வின்பால்ட.டி.தான்சண்டு. பெட்புடனேடனை வெல்லம் பல தான்பதி 
தே. ௧௧௫ 

பத்தானபாலோ டிகியாழம்ரண்ட -பக்குவமாயடுப்பேர்றிப்பாகு 

சேரில். அத்தானகு ரணச்சைக் ௦ கொட்டி கொண்டு. ஆனி ணெய் டம். 

தானொன் ஐஇலேகவாரு, ர முக்த ஈகம்ண்டியதை மெழு கு போலே- (ம. 

இராமலிழக்கவைத்துத் ே தனலா, பற்னு- ற்பார்த் தே. இஃப் 0 

போது- -பக்குவமாயக்கொ, ல்க செக தூ ர். போடே. ் கக்கா 

போ வேடு லா ௧சஈதூ 711 போடு. -புகமா ககைவல! சக கோர் ட/ 

லமேயோடு, ஆட் ெடிப்பட. லேதியந்தாகாப்பா - தன்பாககாளொன் 
“ரி 

அக்க இ௪௩ இ. வா... வேண்ட ப ளை டல கொ வாமா பாகத்சான 
கப்பர் 

உடு ் ௬ 

இரா ஹஊஹிவககை [1 அம போ (௫ ம், 7 டி வரும் ழ் 5 ஆர்க், ரர ஞி சல்டிசா ணர் 

சந்திரன் றன்இரொாணியொடு போலவா ப்வே, க்ளூ 

- மூல்மாம்காயுவென்ற இராணியோகுள். _முனையான சூடுகா இரா 

ணியோடும், ௮ ஆலமாம்பாண்டுவகை மரொணிபோகும்-அஎங்கா தரா 

ணிகு ன்ப ம் மிச. கபோகம், சாலமாமவா கபி 022 3ம் வாயுஈங்கு [ந . தத த் 

அவா தசன் டப ள் மேக்பங்கு ம், லம 10௫ 'யிம்கடுப்பு மூலரொணி- 

இங்கானமீரா யெகூலாக சேங்குர் பாசே. ப ஃகறு)] 

சயகாசதிதுக்கு தூதுவளை சற்பம். 

பாரப்பாசயகாசெல் லார்தீா। ் ் பாழ் ஆ: ம் றக அ இுகளைகிருத 

நதனனை, சேரப்பாதூ து: ளெச் (1/௦ 3) சொன்னோ சத ழு: லிலேபு௨ர் 

த்இத்தூள்பலந்சாராலு, கே ரப்பாவழு லையும் கண்டங்காலி-சிறிதர் 
சுஞ்சோரி ரியுடடை ே் ஜாட, இரப்ப 6062) 4. படாத 1 லெ ஷன்தறு் ரீ 

னோம்: உலா சக்திக் தூ ன்முனம ௬௩0 லார் டெ 7 2௮ டம தத. 54௮22 

"சேர்ந்துமேஇ. 29௧2. ரிபலா த- நித்த, க்ஸ். சுபேறரத்ல:த சிய்ட 

கோஷ்டம், கார்த்து மொசீரகமுற். ] கொர் ல்லி 9 ஸ்! "2௪௪௪71 இக்காய். ப 

ததிரிதர ம்பு,சார்த் துமேசூனதகீரஃ்கிராகாரம-சண்ப கப்பூவசப ப மி. 

சுூ£ரகமுமதுரம், கோர்த்துமேரெட்டொறியும பரூத்திவித்து ங்- கெ 

டி.தானநெல்லிழுத்தம் உிளொவிலே, டே. ஃ௨௦ 

விளா கோடுகிலபீபனைவெர் முக்கா மவசோ.மேஷான் 4 சுதந் 

இவர். த்த லுநதான், அளவ ரனி.நு தே. ம் கெளியுமானா 3. 2ல-துழகா 
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௨௪ போகா எழுநூறு, 

ன தாளிசப்புத்இரியுங்க. ட்டு, ளகோமமூலமொடுதேவதாச- விலக 

லும்லவங்கப்பட்டையோடேலம், விளவானமூக்குர ட்டை தீ ழக்கால 

கெல்லி-மேனிகரிசாலையுடன்பிராய் முட்டி:யிந்தே. ௧௨௧ 

% அசுவகெந்தி-அமுக்குறா 
இந்தோகெருங்காலி யிழந்துகொழ்றை - யிருவேலிதேள்கொடுச்கி 

மிருகனமுஞ்சங்கு, இஈே தாடுபொடுசலையும் * குல்லிவேரும்- இ இன் 

சார்வெட்டாலையும்வேலிப்பருத்தி, இத்தோடு ௦ சதாவேரிமணத்தக் 
காளி- யிவையெல்லாம்வஸ்இசகா!ப மதாய்ச்செய்து, இகதோடோன் 

சொன்னகு ரண த்துல் இகமாகபணம௫ஒழ்வுற்றொக்கச்சேசே. ௧௨௨. 

9 குல்லை- துளி ௦ சசாகேரி-தண்ணீர்மீட்டான். 

சேரச் துமேயின்னமொரு செய்துகேளூ-செப்பரிய வாவின்பால 

வெள்ளாட்டினபால், சேர்ச்துமேகுமட்டி.மா தளையின்சாறுந்- தேடு 

யென்றபழச்சார்கெல்லிஃ்காயசாரும், சேர்த்துமே * உழ்ப்பாண்டங் 

0 குமரிச்சா :ந-இகழரீய$ ஆம்பற்சா ரள்ளிச்சாரும்,பார்த் துமே 
வகைக்குப்படி. யலாதான் சொன்னோம்-பாலானவகைவசைச்கசுப் படி. 
தான்ரண்2ட. ௧௨௩ 

% கூழ்ப்பாண் டம்-சாம்பற்பூசணி அ ேதேகலியாணபூசணி, 

௦ குமரி-கத்ராழை; $ ஆம்பல்- நல்லி, * உள்ளி.வெண்காயம். 

ரண்டானவிவையெல்லார் தாளிசேரு--யமானபனைவெல்லம் ப 

லந்தான்பத்து, கணடானவங்காளச் சீனிபல்பத்து-கருவானபனழை 

வெல்லம் பலந்தானைஈது,௮ண்டாதேகனாத்தொன்றுய்த் தாளிசேர் 

த்து-அடுப்பேற்றியோர்விறகா லெரிகயழூ ட்டு, பண்டாதே சாரல் 

லாம் வற்நக்சாய்ச்கட் - பதங்குழம்பாய்வருமளவிற் டறண்டங்கொ 

ட்டே. ப . ௧௨௪ 

கொட் டியேயடூப்பேற்றிக் கண்டுவாய்கீ.கூறுஃகியே மெழுகுப 

தந் தீயாமற்பார், அட்டியேபதமான ஆவிகெய்யில்- அன்பாகவொருப 

டிதான்வார்த்துக்கண்டு- தீட்டமாய்மெழுகுபதம் வருதல்சண்டு- இற 

மானகொம்புத்தேன் நெளிவா கத்கான, ஓட டி.யே.நிப கிழாது உறுதி 

யாக உதவுமழைபடிவாங்கி யோலகிவாறே. க௨ட 

வார்க்திடவேயின்னமொரு வரிசை கேளு ் வயித்தியரேயிம்மு' 

௬.றக ர.மியார்காணார், ஆர்த்திடவேகாசபந்பம் வ௫்கபற்பம்: அரிகாற 

பற்பமொடுபவளபற்பம, வார் த்றுட வேவஎ.சக்குக்காற் பஃமேபோடு 
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போகா எழு நூறு. ன த உடு 

% வழலையென்ற குருவிலொரு காசுபோடு, ஆர்த் திடவே யப்பிரேகச் 

செட்.தூரம்தா னதட்டியேயொருபலக்சான் கூடப்போடே.. , ௧௨௬ 

* வழலை-முப்பூ: டப்ப 
கூடவேடோட்டுகீ கணேசன்கந்சன்-குலவிகெல்வடுகளையும் பூ 

சைபண்ணு, வாடவேேவேண்டாங்காண் ே தவிபூசை- .வள மாகச்செய் 

துகீசாபட்தீர்த்து, சாடவேசட்டியி?ல ப தனம்பண்ணு- சரியாககெ ற் 

புடத்தி லிட்டுவாங்கு, பாடினேன்கொட்டைப்பாக கள்வுகேரம்- பத் 

- தியமாய்மண்டலந்தா னுண்டுதேறே, டர ் ௧௨௭. 

௯. 

* 

(. 

உண்டி வேவியாதிமா ரணத்தையோத-ஒயாதுகோயாளிகரும 
தீ ரும், கொண்டிடவேசயகா சந்ட தாண்ணூ த்ராறுங் ன கு தீ இருமல் 

கெட் ஓ.ருமல்குருகுருப்புச் , சண்டி யாமிளைப்பிருமலீ ளைகாசநட்- தனிப் 

பித்சமந்தாரகாசம் * கோலம், தொண்டையிலேகுவளைக்கட்டு சிலே 
ஷ்மகாச௩-தொலையாதவாதசயம் விழலாய்ப்போமே. ். கூறு 

* கோலம்- இரைச்சல். 

விழலாகுமஸ்இசுர மஸ் இவெட்டை-வெண்மஞ்சட்காமாலைசேச 
கைபாண்டு, விழலாகும்வாய்வுடனேசூலைகுன்மம்-மேகவகை கர் இ 

யரையாபபுச்சூலை, விழலாகுமெப்க்குடைச்சல் கைக்குடைச்சல்-மே 

லெரிவுகாந்தலுளைப் பிடுப்புச்சூலை, விழலாகும்8ர்சூஸை யண்டவாத 

ம்-வீ ரூனநோய்களெல்லாம் 8 ராப்ப்போமே, ௧௨௯ 

பேர்மென்றபாண்கொமாலைசோகை-போகவேகரிசாலைஜேயென் 

கேள், ே தமென் நகரிசாலைசமூலங்கொண் (- இறமாகநிழ லுலா த் இச்சூ 

ரணித்து, நாமென்றபலம்பத்து நிறுத்துவைம்.து- நலமானகடுக்காயு 
ம்நெல்லிதான் றி, வேமென்றதரிகடுகுமிரண்சேரம் - வித்மானதாளி::- 

சையுமோமமாமே. 
௧௩௨0 ௭ 

ஒம?ே மாடதிமதுசங் கொத் துமல்லி -யுற் தட தாருஏலமொடுலவல் 

கப்படடை, ஒமமொசெடாமாஞ்சி சிங்கிகோஷ்டம் - ஒளிவானகாகப் 

பூவகி லுங்கூட, கீமமொடமொமஞ்சள் முட்காவேளை-உண்கைபெற்ற 

சாஇக்காப்ப த்இரிரொம்பு, ஒமம்வாய்விளங்கமொடுதகரவித் து-உசை. 

பானவெட்பாலை உ றுவிளாசேோரே. 2. தத 

உ றுவிளா-குட்டி.விளா. ள் ட 

வேரானவெட்டி விலா மிச்சமுன்னை-வில்வவேர் விளாம்பழத்தி 

னோேடுங்கூட, பேசானத்மு தாழை பொன்னாங்கண்ணி-பெரியகொரு ப 

௪ ட்ட. 
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உ௬.. போகர் எழுநூறு. 
 வணனிவளாவாககளு, 

ாய்வேளைதழ்க்காய்ளெல்லி, வீரு முனு ்ரூமூட்டி. டி பேராமுட் டிவிழி 

சங்குமுசுமுசுக்கை. .யமுக்கறாநொச்ச) பாரானரெருஞ்சிசெரூப்படை 

யின்வேரும்-பலமானகாட்டினிலக் ஞூ குதிஞ்சிலா : ம். ௧௩௨. 

3 வீநி-விமு இ. 

வாமென்; றதிலவாகை விஷ ணகர 11 :இ-வன்மாருங்கை பெருமருக் 

துங்காட்டுமல்லி, வேமென்றசிறியவா லுழுகை யோடு -வெட்பாலைய 

ரிசிமுத்தம்பேரீ த்தோடு, சாமென்றருற், இரிவேர் 9 த்  பரமூலஞ் ள-சாற் 

.றுசி. றே தக்குமொடீ ... டரும்பாவாை ர ே ஜீ ரமென் றஆல்விழு து ெ தன் , 

னம்பாளை-துணையானசெங்கமுநீர் மூலந்தானே, ௧௩௩௨ 
ச் 

் தானானெப் தலொடு மூலவேரர்.. சவிலெட்டி. 0 வருந்தா மரை 
யின்வேரும், கா (ணைன தும்பிமாம் பழத  இனோடு ச கங்கைமீட் டான்பே 

யப்புடலும் பூமிக் சசருக்கரை 9 கோனானவெள் ளருகு காட்டா ளிக்கிழம் ப 

கு-கூர்முருங்கைப்பூவுமா தளையின்பழழமும், சேனைசிறுபச்சப் ப 
யறநிலுப்பை-இகழும்பூதாமரையின் இழங்காமென்னே. ௧௩௪ 

3 கங்கைமீட்டான்- கண்ணி ர்மீட்டான். 

'என்னவேவகைக்குவன கப் பல கானொன்று- இளவ றப்பபபச் 

சரக்கையெல்லாஞ் சூரணித் துகன்னவே ரலியுலர்த்இு மருந்தோடொ 

க்க-கலந்துவைத்தே யின்னம்வகை கருஇக்கேளு, பன்னவே நாமுள 

ளி 'கரிசாலையின்னம்-பருவேப்பம்பட்ல ட யொடு கெ்லிப்பட்டை, வ 

ன்னமொரூகாவல த் இ யொ தியம்ப:்.ஒ (.- வா கானஆல்விமு து கூடக் 

கூட் "டே... ன . ௧௩௫ 

" கூட்டேசிடிளியூறற் பட்டைமைா தா- 'குல்லையொடு£ழ்க்காமின்ெ 
-ல்லிப்பட்டை, நா ட்டே கார்கூர்தம் பட்டையோ(ு-ஈன்னாரிதன்னுட 

னேயாடாதோ டை, காட்டே $ீசட்டிலொடு பேய்ப்பிரப்பன்- கனமான 
கூழ்ப்பாண்டம் வெள்ளரியின்விக் தும், மாட்டேவாழைப்பூவும் ௪.று 

ரைதானும்-மாவரசும்காணலொடு 2 கையானாமே, ..்.-.௧௩௬. 

3. கையா ன்கா' -லாங்கண்ணி, 

ஆமேத தான ந் கரு ப்பம்வே ராவின்வேரு- மடைகானகெல்லிவே 

ர்குமரிே வரும், தாமேதான்தொரட் டிவேர் 
ட காக்கைவேரும்- கிளியா 

னமுடக்கற்றான வேரும்தானும், போமேதானூ, பலாத்  தகோதைத்த 
ண்டும்-பிரமியொடுதழுகாழை $ வெளளீண்டாகும், நாமேதான்பே 

ப ய்க்குமட்டி சூரிகெந்தம்-ஈ லமானவகையொன்றி,் பல% தானைந்தே, (] 

௬ கருப்பம்வேர்-கரும்பின்கே! 0 காக்ல கவேர்-கா க்கணான்வேர் 

ர் வெள்ளீண்டு 'ெள்னை னையீயச்செடி, 
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- போகா.எழு நூறு: ௨௪ 

ஐந்தாகச்சரக்குவகை யெல்லாம்வாங். யருங்கல்வச்இடித்து ஓ 
ருபாண்டத், இட்டு, ச காதேயிரு தூணி ீரும்விட்டு5-இறமாகவெட் 
டினிலொன். ருக்கிக்கொண்டு, குன்ராே தகியாழுச்தை வீடி. துதுவாப் 

்குமட் டூ.மாகளையின்பழச் சாே ரரநாழி, ஈன்னான 3ரிம்பச்சார்படி 
தானொன்.௮.கல்லாவின்வெள் ளாட்டுப் பா லுங்கேளே. கு] 

% நிம்பச்சார்-௪ லுமிச்சம்பழச்சாஅ, 

கேளேரிவல்லாரை பனியசைச்சார்-ரெமமுட ன் வகையொ £ன்றிற்ப 

ழூ. தானொன்று, பாளேநீயளநதுமுன் இயொழத் கூட்டிப் பரிந்தடுப்பி 
லேம்றிச் சர்க்கரைபலக தான, நாளேநீனயக் மாகப் போட்டி ஞ்சிச்சா 

ர்-காழிவிட்டு அகப்பையினாழ் ண்டக்காய்ச்சு, சூளேநீகுழம்பானார் 
சூரணத்தை, தது விக்கண்டாவிகெய் படி.சான்வாரே, ௧௩௯ 

வா? ேரீம்யன்ம்போழ் இன்டி வாங்கு-வளமாகமெழுகுப தம்வரு 

தற்பார்தது, காேரீகருகாம லிறக்கிவை த்துக் - கலங்காம்லொருபடி. 
கொம்புத்தேன்வாரு, பாரேநீயத்தனையும் போதாவிட்டால்- பக்குவ 
மாயாவினெய்யின்னுங்வாரு, சேரேநீகெயவார் ச் துக்கண்டும்போ து - 
இரிலோகசெர்தூரம் பலங்தான்ரண்டே, ௧௪௦ 

_ ரண்டோடுகொாந தச்செக் தூரம்போடு-கல்லகர்ப்பூர சிலாசத்.துப் 
பற்பம், மூண்டா? தேயொருபலர்தான் போடுமுன்னே- மொழிந்து 
ட்பூக்குருவிலொரு கழஞ்சுபோரடு, தண்டாே தயிலையெல்லாம் போ 
ட்டுக்கிண்டிச்-சாடி.சனிலிட்டுகெக் புடக்தான்வைத்து, கொண்டிட 
வே. நாளொன்டறுக்கநஇசந்து - கொட்டைப்பாக்களவாகக் - கொள்ளு 

கொள்ளே. ட ௧௪௧ 

கொள்ளேநீகாடோறும் தப்பாமற்றான்-கூறுகின்ற பத்தியமோ 

இச்சாபச்தியம், ஈள்ளேதான்புளிபுகையும் பெண்” ணுமாகா-ஈன்மீனு 

ம்பச்சைமாவ் கஷெமுளாகா, உள்ளேதானொவ்வொன்று மாகாதப்பா- 

'உத்தமனேபத்தியமாய்க் காக்கச்சொல் லு, விள்ளேதானாகாத கோய 

றி $ து-வி முகமருந் ் இர் 8/1] வயி த ் இயம்செப்யே. ரே ் ௧4௨ 

- செய்யே சான்பொல்லா த கோய்களெல்லா£-இறமாக மண் உலக 

தான்கொண்டாயானுல், நையாதகாமாலை சோகைபாண்டு, ஈந்தாதச 

யசோகம்போகும்போகும், மையாததெண்பாண்ட மாறிப்போகும்- 

வளமானகவசியுமுள் மாக்தைபோகும்; பொய்யாதபிலிபெரு வயிறு 

ப ம்போகும்-பொருமகோ, த.ர* மாம்பற்கெள௫பேோ மே, ௧௬௩ 

ஆ ஆம்பல்-€ராம்பல். ப 
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..... கெளசபோம்பாண்டுவகைக் ரொணிதரும்-கனமானஉப்பிசமக் 
ட கினியா மாநதம், கெளகிடோம்பித்தரோகங்காமாலை- கனவெட்டைகா ். லெரிவு கையெரிவும் தா கெள சிபோமஸ் சு ரமஸ் இவெட்டை:-௪ இகெடுச் 

,தவரோடிங்க் என்னதோஷம், 'கெளசிடோம்கீரிழிவு .மீளைபோகுக்- 

.காணாதவா கமெல்லாங கலங்கிப்போச்சே........ :....... கச்ச 

.... 9 வாயிலப்பு-வாயூறல், மகோதரம்-நீர்க்கோ வை, . 

'கொண்டைச் சலக்கோவை யிவைகளுக்கு மருக்து.. 

போச்சென் தவாயூறல் வாயிலப்பு-போகவேயின்னமொரு சூட்சங் 

கேளு , காச்சென் நவல்லாரை யொரு தலைவெள் ளூள் ளி- கசக்கியேவா 

யிலிட்டுமெல்லத். தீரும், வேச்சென்றவிம்முறைதா னாருஞ்சொல்லார் 

வெசுறுக்காய்கெய்யாகும் விரும்பிப்பாரு, காச்சென்றமகோதரம் நீர் 
க்கோவைபோகக்-காட்டுகிே தனாட்டுக்குள் பாட்டுங்காணே. ௧௪௫ 

ப காணவேரும்மட்டி க் காயைவரங்கிக்-கத் இகொண்டுப இனறு & 
 தீறுயக்கீறி, காண 2வயைந் துவகை லவணழூட்டிக் - கலசத்திலிட்ட 
டைத் துஆவிகொட்டர், சோணவேபுதைத்ததன்பின் ன இலதாக்கு 
தீ-தூயவேபட்சமொடு சென்றுவாங்கு, ஆணவேகாளொன்றுக் கொ 

. ுகற்றப்பா-அருக்தியேபத்தியமா யிருந்திடாயே. .. : ௧௪௬ 

.... இருந்தடவேமகோதரமும் விஷரீர்கோவை. - இனிதானசலக் 
கோவை யாம்பற்கெளு, அருக்இட _வேயிவையெல்லாற் ப தீருஞ்சொ 

ப ன்னே ன வப்பனேயின்னமொரு விபரஞ்சொல்வேன், பொருக்தியே 
“யெள்ளுப்பூத் தாக்னேடு-புகழ்பச்சைக்கருவாடு மாதளையுக்கூட, 

அருந்தவேயிலையதனை யிடி.த் துப்பின்பு-அவித்து மூன்றுகாளுண்ண 

_க்கோவைபோமே. ச ட ன சோடி .க்ச்ஏ 

ட உ்கோவலை-சலககோவை, 

போமென்ற காய்ச்சலொகெட்டிகெண்டை-பொருமலோெப் 

பிசங்கள் போகச்சொல்வேன், ே தமென்றசா இக்காய் .இராம்போடே 

லம்-இரிகடுகுபெருங்காயம் வெள்ளைப்பூண்டு, வேமென்றகார்போட 

_ கரியசீரம்-விருதானதேசாவரங் கல்லுப்போடு, சாமென்றசவுட்டுப்பு 

விர் துப்போடு-ஈவாச்சாரம்வகைசமனாய் நாய்வேளையே. னு க்ச்ு 

ட காய்வேளைச்சாறதனா. லரைத்துநன்ளுய்-மாள்மூன் அுகிழலுலர்த் இ 
ப் பின்னுங்கேளு, 8ே வளை ச்சாற்றினால் முப்பாலாட்டி-நி ழலுலர்த்தி 
நாள்மூன்றுசென்றபின்பு, ஆயவேயெடுத் துமுன்போழ் கல்வத்திட்டு 
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. போகர் எழுநூறு. 1௩௯ 

அச்சாற்றாலாட்டிமுன்?ே பா னிழலுலர்த்து, ே தாரவேசூரணமாய்செ 

ய் துகெர்ண்டு-துலங்கவேயனுபான ம றி$இணங்கே. : கசி 

டட இணங்கவேகரப்டானு மேழுமெங்கே-என்மக்காள்பெண்மலுு 

உண்டோசொல்லு, வணங்கியேயிம்முறைதா னறியார்மாந்கர் - மல 

டென்றும்பிள்ளை யில்லை யென்றுமாய்வார், குணங்களை த் தான்சொன் 

னேன்வையித்தியரேகேளீர், கூறுகெட்டலையா தர் குறிப்பாம்பாரீர், 

குணங்களாமேகவகை யெலலாம் இரக்-கூறுகிறேனின்னமொரு எண் 

ணெய்கேளே, ் ... த௫ய 

மேகத்துக்குக்கிருதம்.' 

எண்ணெயாமிளகருணை வெள்ளைச்சாரணை வேர்-இ தமானமு5 

'இரிவேர்முருங்கைவேம்பு-தண்ணவேகுமரிமர வள்ளி?ந்தில்-சலர்தி 
ரட்டி கரிசாலை பொன்னாங்காணி,விண்ணவேயமுக்கிறா சங்கங்குப்பி- ள் 

வெள்ளீண்டுகீர்ப்பூலா வீ ழியோடு, இண்ணமாம்கிலைப்பனைவேரத்தி 

ப்பட்டை-சிறுவிளாவெள்ளறுகு வல்லாரையாமே. 1121. 

ஆடையாமுடக்கற்றானகத இயோடு - அப்பனேவகைக்கரேண்டு 

'பலக்கான்சொன்னோம், ஆரையாமகத்துயது சமூலங்கொண்டு-௮ழ 

“ காககிறுத்இடுவாய் பலந்தான்பத்து, சேரவேரன்றாக இடி. த்.துமைக 

தா செல்லுமொருதாழியிலே சலந்தான்கேளு, வேரையான் ரகமும் 

- பலந்சானெட்டு வெந்தயமோர்பலமெட்டு மதிலேடோடே. ௧௫௨ 

| போட்டுபஇனாறுபடி. சலந்சான்வாரு-போக்கோடே யடுப்பேற் . 

நிஎட்டொன்னுக்க, ஆட்டுகல்லஅடுப்பிறக்யொரவிட்டு - அழகான 
யாழத்தை யிறுத்துவாங்கு, தீட்டி யேயொழந்கானளவுகண்டு % ற் 

ேோோரண் டெண்ணெய்படி. ரண்டுவாரு, காட்டியீருள்ளிச்சார் படி.யிர 

ண்டு காராவின்பாலிரண்டு கல்காரெட்டே. .... தடுக. 

ஃ "சிற்றேரண்டம்-ரித்றாமணக்கெண் ஹெய். : 

ஏட்டா னகல்நரரைவ ஸ் இர கா யம
்-இ தமாகச்செய் த தே ல ல ர% 

“போடு, மட்டானராயபுரிச் சர்க்கரைதானெட்€
 வாகாகப்டபோட்டதி 

மே இண்டிக்காய்ச்சி, இட்டமாய்ப்பாலோடு கிய
ாழம்வை த் து- எண் 

ண்யொ ய்மெழுகுப தமாகக்கிண்டி, தட் மி யக ழ்க தே தாடி சண்ட து 
ல் 

ப சாமமிட்டுமூடியேதா னியப்புடம்வை/ ய. 

வைத்துமேபட்சமொன்.று. கழித் தகாற்கு - மைந்தனேகாளுக் 

கோர்கரண்டி வீதம், உயர்த் துமேதினர்தோறும காண்டாயானுல்-. 
ட்ட 

24 
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- ௬௦ ட போகர் எழுதூறு. 

ஒடுகறகோய்களைகீயோர்ந்துகேளூ, மெய்த்தொருமேகங்க ளிரண்பெ 
த்தும்-மேலானடிரந்இயரை யா;்புக்கட்டி, கைத்ததொரு௮ஸ் இசு.ரம 

ஸ்இவெட்டை-கரப்பானொடுசிறங்குசொ றி மேகம்போமே, கடுடு 

மேகமொடுநநல்வகையாம் பிரமியங்கள்-வெண்குஷ்டம் தாமரைக 
ள்மேகவுசுல், மேகமூறும்பிமதவாயு உஷ்ணவாயு - மெய்யெரிவுகை 

. எரிவு தாலெரிகா ந்தல், மோகமா ம்வாயுவொடு' அண்டவா தம்-மெல்லி 

யர்கள்கெர்ப்பகநோ யேமுக்தீரும், மேகமாமலடி.கட்கும் “பிள்ளையுண் 

டாம் விருதானவயித்தியரே விரைதுபாரே, .' ..... ௧௫௬ 

விரைந்துபார்வாதமாஞ்சரீ ரமானால்-விரும்பித்தேன் தனிலேவெரு 
க்டிழ்தூள்வை, கரைந்திடவேவஷணமாஞ் சரீரமானால் - மாசம்றஆ 
விசைய்தனிலேயூட்டு, கரைம்இடவேகாய்ச்சலொடு கெண்டைகட்டி 
கலங்கியேயுன்னைவிட் டோடும்பாரு, குறைய தஇடவேேகோய்களெல்லா 

 நூகூ திட்டோங்-குவலயக் இல்கைகண்ட வித்தைபாமர, கந௬ 

.. குமட்டிக்காய் த்தயிலம். 

பாரப்பாசருவே நாய் வெருவிே யாடப்-பாடுகே தன்சூமட் டிக்கா 

ய்த்தயிஃமதன்னைச், சேரப்பாகுமட்டி ச்சார்படிலிரண்டு- சிழ்றோரண் 

௨த்தெண்ணெய்படியீரண்டு, ஆரப்பாஆடாதோடை படியோரண் 

டு-அவுரியுடன் இருகுகள்ளிவீழி-ஞ்சா, வேரப்பாகழர்சிமுடக்கந்றா 
ன்கூட-வேம்பின்பட்டைச்சாறும் வகையைக்கேளே,.. க] 

வகைவகைக்குப்படியொன்று அளநது வாரு-வா கானலவெண்மறி 

னீர்ப்படி தான்பா, தகையானவெருக்கினிட பழுப்புச்சாறு,௦ சது 
சமாக்கள்ளிப்பால் வண்ண்மாகும், அகமானவிவையெல்லாம் பாண் 

டத்திட்டு- அடுப்பேற்றிக்குருகளரும் பருவந்தன்னில், மிகவானதிரிக 
டுகுதிரிபலா இ-வெண்காரமிம்துப்பு %$ விளங்கமாமே, ௧௫௬ 

* வெண்மறி-வெள்ளாடு ட சது ரமாங்கள்ளி-௪துக்கள்ளி 

் விளங்கம்-வாப்விளம்சம். 

ட் விளங்கமாம்வெண்கடுகு கடுகுரோணி - விருகானகருஞ்சீரகக் 
'தான்கூட, விளங்கவேகவாச்சாரம் ச௪த்இச்சாரம்-மேலானஎவாச்சா.ர 
மவளையலுப்பு, கள்ங்கமாமத் இஇப்பிலியுமூலங்- சல்லானம மஞ்சள் 

கன்கல்லுப்ப,' அளக்கமாம்வகைவகைக்கு பலமோவொன்று- அப்ப 
'னேகல்வத்து லரைத்துப்போடே. ன ௧௬௦ 

ட இரைத்துமேகசைத் தீ இல் கியாழங்கற்க ல. மப்பனே யடுப்பேற்றி 

 ஏரித்துக்காய்ச்சுவமைத்துமேமெழுகுபத மதனைப்பார்த்து - வழித் 
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போகா எழுநாறு.. உ ௩. 
அவைகளை கணகததம்கை க அைகிறண்துகளிம கனா.  வணைககோவிவளைவவ அவக. ணை அ வயதை ௧௮௮. அஃ ட அரண் 

துனீ வாங் அியேதா ன ப.தனம் மண ணு௮ ரத தும மத் ரனியா ம? வை 

த்.துகூடு-_நுடை _வாயோர்மண்டலந்தான் சென்றபினபு 
அடைத்தேர 

மேகாளொன்றுக் கொருகரண்டி-யுத்சமபனேயுண்டுவர வு௮இயாமே: 

உறுதியாம்சாள்மூன்று கொள்ளுப் தீயம்-உப்பாகா தா.றுகாள் 
பத்தியங்காரு, இருகியாமேழாகாள் தலைநீர்வா ரச.து-எட்டாகள் மற்ற | 

தெல்லாங்கூட்டுகூட்டு, பிறிதியாஈ் தீரு கோனயைக்கேளு - பேச 
இவாண்ணாவாயுவென்ற விருபத்தாறும், அறு இயாம்கீரானமமகோ ட 
ரங்கள்-அஆடளுன் மம்பேராம்ப லனைத்தும்போமே. ... 5௨ 

அனை த்தும்போமுறுதியாம் நீர்க்ச்காை வபோகு - மடல்கட் மு. 
கெளசிழதல் கெண்ட. டம பாகும், மனத் துள்ளேயு றுகோழையபொரு 
மல்போ சூம்-௮ பிறு இறவுப்பு சரோம லவ £டிட்ே பாமே கனத்த பெண்க 
ட்கு த றகர்ப்ப கோ ய்களேமும்-௧ இ தே தாட ௮ வன் சளித் த மூன் பமா 

ளில், தன் சமுடன்காளொன் கி கொருகரண்டி -சயவா கக் கொடுர் 
துச் சார்புங்கேளே,. ககட்ட 

... சார்பென்னாரலாகாளாற்ப்போட்டுத்-சாரமர்மை£ சாராள் தலை 
நீர்வார்த்து, சார்பென்னசாத்இயொடு ஒமத்தாலே-சானமதுசெய்வி 

தீதுக்கரொகசாரம், சார்பென்னவிவையெள்லார் தீரச்செய்் து - தனியே 
ழாகாளிலகாயானைச்சேர, சாரீ பென்ன இன்னமொரு சூட்சம்பாரு-த 
லமைபெறும்வயிழ்தியரே சாற்றக்மீகளே ௧௯௫ 

சாற்றக்கேள்சரூவகோயெல்லாதீரும் -சார் தீ.சரசகர்ப்பூரம் வி 
ராகனாலு, மா.ற்றக்கேளாங்திச்சார் முசுமுசுக்க.க-வண்சா ற்ருலீருசா 
மம்கருக்குப்போடு, போத்றக்கேள்சுறுக சிட்ட கா ப்பூரத்தைத்' - புக 

ப ழ்5்ெ தண்ணெயிந்போட்டுச் .சுகமதாக,சேம்றக்கேள் கானியப்புடம் 
வைததெடுத்துத்-தேங்காசெசாபத்தை நிவ! ச இசெய்யே, ௧௬௫ 

மசெய்யேரீ சண்முக ற்குங் கணேசருக்கு&-சே ஸிச்சூம்ப ரமான 6. 
க னுக்கும் , செய்யேநீ பூசையூ தலான துவைத த- சே ஈத கத்த 

ப துசாபநதீர்த்து, 'செய்யே$மனங்களிச் து வயி இயங்கான் . தே சத் 

தோர்பு கழ்லார்கள் வெகுமா னங்கள், செய் தமேமகழ்வா 1 ரைஈர 
தாவுன்னைத், இராதகோயுண்டோ செப்பக்கேளே, ௯ 

் 

பகரசலவண ப ம்பம், 

செப்பக்கேளை 6, _லகைலவணபம்பம்-செரிவான தா லி. 
ர்சொல்லார் சொ லலா, மெய்ப்பாகஜஃ தக லலஉணமெல்வாம்- வி 

 தமானவகைவலைக கூப். ஆர ஜென் இ) பைய 1ம.ல்கல்ல2 இ ௦ 6 
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ரூய்ப்போட்டுச்-சார்வாகமைபோலப் பொடி-த்துப்பின்பு,கப்பர்கப்பி 

ரண்டச்சார் % முருங்கைச்சாருஷ்_..கனமானமேனிச்சார்-நொச்சிச் 

காசே. . ௫ ர ட ட்ட பட்ட்ட . - க௬ஏ. 

ப 2 முருங்கைச்சார்-முர௫ுங்கைபட்டைச்சார். ட 

சாருனகுமரிச்சார் வதைவகைக்குச்-சாமமொன் ருய்விட்டரை த் 

துவில்லைசட்டி , வி.ருகரவியுலர்த்திடோட்டி லிட்டு - மேலோடுமூடி- 
" பேசலைசெய்து, கூருகப்... த்தெருவிழ் புட,த்ை தப்போடு-குணங்கெட் 

டு௮அலையாே த லவணபற்பம உயர் ூமலெடு த து ப்பிங்கா னிலிட்டு- ட வள 

மானபெருங்காயம் நாலத்தொன்றே, ௧௬௮ 

தன் மூகச்சேர்த்தஇலே ஜேனைவாரு-உறவுடனேமத்தித்து: வை 
த துக்கொண்டு, கன்றுயசாளொன் ஹ்க்குக் கழஞ்

சுவீ தம்- நன் மையுட 

னிருரேரங் கொள்ளுதொள்ளு ,் குன் றா தலாப்வெங்கே - லாதமெங்கே 

குத்தலொடுகுடைச்சல்வலி கடுப்புச்சூலை, அன்றானவாயுசர்த்திமேக 

மெல்லா-மண்டவாய்வெல்லாந்தா னகன அஇமேோபோமே, ௧௭௯. 

போமென்றவாதமெண் ப துவுஞ்சூலை-புகழானசூலைய-து விருப 

த்தாறும், அமென்றஅட்டகுன்மங் கிராணியாறு - மக இரமாம்வாயு 

வொடுருத் இரவாயவு, கோமென்றகுண்டலமாம் வாயு வெட்டும்- தட 

ல்புரட்டோடுஷ்ண முப்பிசமுமந்தம், ஆமென்றவிவவகையாம் வியா , 

இயுள்ள- அசையா தமகோசரமு மகன றுபோமே....... கஏ௰ 

அரையாப்பு இரந் இசூலை ம தலியவற்றி ந்குமூலிகை, 

அசையாச அரையாப்புக் இரந்இக்கெல்லா-மறைஇறேன்மூலிகை 

யிலப்பாகேளு, இசையா தசங்கங்குப்பி % நாயிலைச்சார் . இருகானகள் 

ளிச்சார ஆவின்பாலும், வசையா துல்லெண்ணெய் சமனுப்க்கொண் 

டு-மயங்காமய்குன்றுாா£ ளாறுவேளை, ஈசையா தே நரொன்று படி.கா 

ல்வீதம்-ஈல்கர்கொண்லவெரப் ப த்திங்கேளே,, கஏக 

* நாயிலை-இலைகள்ளி. ட டட ட. 

கேளப் பாஆவின்பால் வெள்ளாட்டின்பால்-கெடியானவென்னீ 

- ரரமற்றொன்றாகா, சாளப்பா ஏழாகா ஞப்புவறுத்துண்ணு-ஈலமாகத் 
தலைமுழு? மெல்லாங்கூட்டு வேளப்பாஅறையாப்பு * கள்ளிப்பூக்கி 

ரந்த - விதமானஅரிக்கிரக்தி சொரிக்கிரந்தி, சூளப்பா பண்புரைகள் 

கைகால்பிடிப்புச்-சூலைமூ,தல்ரோகமெல்லாம் இர்க்நுபோமே, ௧ஏ௨ 

ச கள்ளிப்பூக்செர்திதல்ளிப்பூப்போலும் நிறமுள்ள$ரர்இ; 

தீர் 8. துே பாம்கர்ப்பூ ர்ஞ் தேர் த் துக்கொள்ளு- தருமப்பாவா தழு 

தல்வாபுசூலை,£ர்ர்துளபாம்பிரமேசம் வெள்ளை விழ்தல்-த.ரா.தூரந்தி 
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போக ரெழு நர௮ட த . .. நஙு. 

பண்கள் பிளஅவப்புத்னு, தர்ச்துபேச மேகத்தி லெடுத்தசோசஞ். செ 

ப்பாதேயொருவருக்குக்,. 'தறுமைமைக்த.டி. -இர்ந்துபோம்பித் தவகை. 

அபசிய்கள். தோலேசொல்றுறேன் ரூட்சல்கேளே.. (௭௩) 
இ 

ழ் சிய ப்ட் வல்லாரை -  நேலிகை, லு 

. க 
'சூட்சமாம்வல்லாரை கொண்டிவர் ௪. சம சமிளகுகள்ளி கொ் 

க்ச்ச்மீசாா்த் து. சூட்சமாமென்று தின்னக் காலமேகான்- -சளுவாகவா 

ப்க்கசப்பு.வாய்நீராதல், சூட்சமாயிவையெல்லா, மீதீபாரும்பாரு- -சொ 

ன்னதொருபச்சலைதான் பொய்யா தப்பா, சூட் சமரீம்வயித்தயர்
கள றி. 

வாரின்னூல் சொல்லுதற்குகாவுண்டோ. மெய்யாம்பாரே, (௭௭௪) 

'சேங்காட்டை - மூலி 9௧, 

பாரப்பாமசத்தான *3சங்கொட்டைதன்னைப.  பாடிஜேன்மே 

கவகை குட்டக் திரு நேரப்பாசேங்கொட்டை. ரத்னமரர் தான்-நிகரி 

ல்லாதநோய்களுக்குக் மாலன் காலன், சூரப்பாகொட்டை பலமிருபத் 

தொ௫்று. சத இசெய்.தமூக்குவெட்டி 0 வேறேவைத்து, ஆர்ப்பாபரம் 

தப்பட்டை (வெள் *ளைப்பாகாய் - சனின்பால்க்த்திசெய்து. பலமும் 
பத்தே: ப்ட் ப்ட் ரா௭௫ு) 

, , ் 

* சேம்கொட்டை-சேராக்கொட்டட். : 7 

பத்தானரெள்ளிமுள்ளி. 'தான்றிக்காயும்- பரிவானவிரைபோச்9 

ப். பலன் தான்பத், ஈத்தானசுக்கோடு சிற்றாத்சை- ஈலமானசடா 

ச சன்னலவங்கம்; முத்தானவகைக்குப்பல மேழரைதான்-மு 

யானகடுரோணி : % பனைவெட்பாலை, ஈத்தாகச்சிவன் வேம்பு பல் 

மேர்ண்ட. 9-கற்சாஇிக்சாய்ரொம்பு பச்தர்சானே. (ரச 5) 

-% பனை - நிலைப்பனை. ' 

பத்திரிபுமிளகேல மோமர்திப்பிலி- -பரிவான செவ்விய்முக் திப்பி 

லிலம்;.ை வைத்ததியாக்கார்போ9 கொத்துமல்லி வர்ய்விளங்கங்கரு 

ஞ்சீரம் சி.த் இரரூ.லம, கசொத்தறியாக்குங்குமப்பூ : தறுவாலுமுவை- 

கோரோ.சனை;தன் ௮இுடனே யழுக்களு2வர், ஈத்கறியர் விவையெல்லா 

ஞ்சேர்த்திட்டொன்றாட்- நீல லமான விள:வறுப்பாயச்.. சானந்தன்க 

ய்யே.. 13. 4. (௭௪௪) 
். 

தெய் துமுன்சுத்திசெய், சேல்கொட்டை தன்னைச் - "சிறப்பாக 

வெடுத்து பின்னுமறுசுத்திகேள், செய்ததொருபுளியிலைச் சாற்றத 

னிலவித்துச்- செயலாகக்குமரிச்சாற் ற்தனிலோர்நாள் தான், "செய்த் 
"வித்து: இளரீரோர்சாளவித்துச்-செய்துர்த்திசில்சற்றி யெருமைச் 

சரணம், செய்தேமு;தரம்செய்து தி திறமாய்மைக்தா- -செய்லாகயிப்படி 

மே செய்யே செய்யே, ப (௪ ௮] 

ப 
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-௩௪ - போகரெழுராஅ. 

- செப்தகொட்டைதளையொன்ருமிரண்டாய்வெட்டி.? 2சர்ப்பாக' 
இதழி செய்யிலிட்டு, கெய்வச் அ௫வக்துவரும் பதத் திலப்பா-கேய ' 
முடன்கெய்தன்னை பிறுத்துக்சொண்டு. ஐ.ந்தகொட்டைதன்னை : 
யாவின்பால்தான்-அப்பனே யிருகாழி விட்டுக்காச்சு, பையவேசெய் : 
பதமாய் வருகும்போது:பச்குவமாயி, ௮த்தின்னம் பகரக்கேளே... (0) 

கேளக்தகொட்டைதனை யரித்தெடுத்துச்- -இரமழுடன்போட்டு 

முன்போல் கெய்்யவார்த்து, கேளந்தத் தண்ணீரும் பா.ஓும்ஒன்றா. 

ய்ச் - வெக்கவேவெர் துவரும் பதத்தைப்பார்த்.து, கேளக்தராயபுசி 
ப சர்க்கரையோமைந்தா-குணமாக மூன்றாபத்து பலந்தான்மிக்ச, வே. 

ளக்தமுருகளையுங் ச0ேசன்பாதம். வ் ஐந்சன்பாம்து த்தர மதித் 
துப்போடே,. : (௬௮௦) 

போட்டுநீண்டிவச ' அடிபற்றுமல்: புகழாகப்பாகுபதம்பார்த்தூ 
ப்பற்பம்) போட்டுபலமா கச்சேர்த் தொன்றாப்க்ணெ்டிப் - போதித்த 
பதம்பார்த்து செய்யைவார் தீ*; சூட்டமேற்கருகாம லடி.பற்முமல்- 
துரிதமுடனமெழுகுபதர் தன்னைப்பார்த். ஐ, வாட்டியேயிறக்கே யா 
றவைத்து-வளமாதத்தேனைமிக வாரத்துக்கண்டே. (௭௮௧) 

சண்டியேகணேசன்முன்னே வைத்துப்போற்றிக் - கெடியாகச் 
சாடியில்தா னிறப்புடம்போட்டு, அண்டிரைவேத்தியத்தோ டுபசா 
சஞ்செய் - தவர்கையால்தரச்சொல்லி வாங்கிக்கொண்டு, தண்டியே 

பொருளெல்லாக் தருமஞ்செய்க-தப்பாமல் 2தவிவடு கனையும்பூச, ம 
ண்டியேதீராத கோயதாலுண்டோ-மண்டலந்தானிருகேரக் கொள் 
ளுகொள்ளே. , (௭௮௨) 

கொள்ளு நீ கொட்டைப்பாக்கள வுமே தான்-கூறுனபுளிபுகையும் 

பெண்ணுந்தள்ளு, .கள்ளகாங்கரப்பனென்ற பித்தம்போகும்-கனமீ 
ன்பதார்த்தமொடு மோருச் தள்ளு, விள வேகாளுகாள்விட்டுமப்பா.. 
விருகானவிளக்கெண்ணை வைத்துமூழ்கு, மெள்ளவேமண்டலமிப் 
படி தான்செய்யில்-வீழ்த்திறக்குகோயெல்லா மொழிக் துபோமே, 1) 

௬ இ கோயேதுமேகமென்ற திருபத்தொன்றும்-நோக்கரியாக் திரந் 

தியரையாப்புச்சூலை, கோயேதபதினெட்டுக் குட்டமோடும்- அ வலரி' 

யவாயுவென்ற திருபத்தாறும், நோயேதுயிரமியல்கள் வெள்ளைவீழ் 
தல் அட்பக்கால்முடக்குக்கைமுடக்குச்சூலை, கோயேதுவாதபித்தம் 
கடுப்புக்குத்தம்- அணுச்சகமாமேகவெடி கரப்பான்புண்ணே. (௭௮௪) 

- புண்ணோடுபிளவைபுற்று 'மேசவூறல் - போவரியசரக்குசொறி 
கரப்பான்குட்டம், அண்ணனோ? ிமூலவெட்டையல்திவெட்டை ௮பா 
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் ட போகரெழுநா௮.. ௩.௫ 

னதத்தில்-மூ: மூலவாய்வு உஷ்ணவாய்வு, தண்டோடுபெஎ த்திரகோய் பச் 
சப்புற்.று- -சழுமணையும்வண்கடி. சிலவிஷங்கள்,. மண்ணோடும்பூரான் 
செய்யானும்பாம்பு- -மகத்சானஎலிகடிகோய் விஷங்கள்போமே. () 

- விஷமானசரீரகோ யெல்லாந்தீரும்- -விரு அசொல்லிவமித்தியரே 
விரைர் துபாரீர், நிசமாகுஞ்சரீ ரபலந் இடமுண்டாகும் - நிச்சயமாய் 
விந்துகட்சிஞ் சுக்கெ மீறும், கசகாமலவிழ்தங்கள் . செய்யும்போது- 
கைம்முறைகள் தவருது . சருத்தாய்ப்பாரீர்,. விசுவாசமாகவெண்ணி 
முறைசப்பாமல்- -மேதினியில்வயித்தி பஞ்.செய். பலிக்கும்பாறே. 0) 

- பலித்திடவேரசமொ டரிதாரபற்பம்- -பாய்ச்சியேய சன த்திற்சே 
ர்த்துக்கொள்ளு,, ஈலித் திட்டபதினெட்டுக் குட்டமேகம்-நாட்சென் 
றசோகவகை யெல்லார் இரும், சலித்திட்டகருமகஇபொருமனோயும்- 
சண்டையிட்டுநெருப்பெரிஈ.தாஜ்., போலேபோகும், கெலித் அவரு 
கோயெல்லாஞ்செயவல்லாகி- கெ தள்ள பேர்களூம்குச் 'செப்பொ 
ச ன ன டட (௬௮௯) 

கரந்தை!  லேயெம்,, 

"ஒண்ணா மமேசலசைக் கோர்மூலிகைதான்: உ ளரச்ளொதேன்லில 
சமாயுணாந்துகேளா, ஒண்ணாதுகாறுஇன் ந ச.ரந்ைதசமாலம்- உத்தம 
னேயழலுலர்த்திச் சூரணித் து, ஓண்ணா:-துதிரிகடுகு: கடுக்காய்தான் 
றி-புறுவசம்மிர் துப்புவா லுழமுவை கோஷ்டம், ன்னா சசரியசம் 

ஒமமேலம்-உள்வரசுமஞ்சள் கார் போடுவதே த. - ... (௮௮) 

வித்தானசெவ்வியம் வாய்விளங்கம். விதமான ஆனைத் திப்பிலி 
பின்மூலம், ஈ.த்தானசா இக்காய். சுண்பகப்பூ- ஈலமான தாளிசமுஞ் ௪ 
ன்னலவக்கம், முத்தானமதுரமொடு சாதிப்பத்ரி- .முனையாகவகைக் 
குக்காற்பலமேதாக்கு, சத்தா சவிள வறுப்பாய்ச் சூர்ணித்துச். சோக 
ரந்தைச்சூரண ர்கான சமனாய்க்கேளே. ட (௭௮௬) 

கேளே£ீரூரண த்தில் செய்தேன் லிட்டுக். ்டியேலேயெமாய்ப் 
பண்ணிக்கொண்டு, நாளேநீ சாளொன்றுக்கர்திசந் இ. ஈலமாகக்கொ 

ட்டைப்பாக் களவுசேரம், கேளேடீரசபற்பஞ் சேர்த் து.க்கொள்ளு- 

தருறெசோயையினிச்: செப்பொணா௮, தேளே$கரர்தியரை யாப்பு 
க்குட்டம்-மேகவெடி.சூலைவெடி கரப்பான்போமே. ட (௭௯௦) 

கரப்பான்புண்: புரையுர்சமுதனையுஞ். சூலைசபாலகுஷ்டம், பவு 
த்திரமமுகண்ணிச்சூலை,, பரப்பான மேசவூறல் மேகப்புற்று. பருர் தின 
வெசாறிசரீரம் “டடும்வெள் ளை, சரப்பானகரு ரர்திசெல்சிரர்தி- 

ல 
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௩௭ பேபோகரெ முூநூ து 

சள்ளிப்பூவரிரெர்த ச்ன்ன்ப்புற்று, அரப்பானவெலிகரடி பும். லிம்கபு 
ற்.று- -தொட்ர்யோனிற் புற்றுகிற்புருதிபுண்ணே. (௬௯௧) 

புண்ணோூிதுடைவாழைப் பிளவைபுற்று-ே போகாதசக்கரநகோய் 

போகும்பாரு, பெண்ணோடிபுளிப்கையு .மீனுந்தள்ளு-பெட்பு... னே 
மண்டலக்தான் கொள்ளும்போது, கண்ணோேடிம்வாய்வோடு மஷ்ட 
குன்றம் - சலித்தோடுஃபதினெட்டுக் குன்மமோடும், சண்ணோமிம் 

சரோசிககோய் காணா ?தாடு்-சனமானசிலவிஷக்க ணீறிப்போமே. (9) 

நீறவேபித் தவாயு முஷ்ணவாய்வும்- நிலையதவரோசெகோய் ய்ன 

ன தோஷம், விநவேபொருமல்விம்ம லக்கினிமக்் தம் - மிகுவார்இி விக் 

சல்சக்கல் வாய்நீர்சாலத், தாறமவேவாதத்தின் வாயுச்சூலை-சரீரததில் 

வலிக்கடுப்பு முளைவுகுத்தல், சேறவேதலைமயக்கம் இறுகிறும்புக்-தே 
க்கமிடுமஸ்இஈரந் தரக்கேளே. ட்ட. (௭௯௩ 

“அத்தவுளைவுமுதலிய சசலகோய்களுக்கும். சண்டாத்தரிசூரணம். . 

தீரக்சேள்சகலவித கோயுந்திரச்-செப்புகிறேன்கண் டாத்தி சூர 

ணக்தான், ஆரக்கேள்காரில்லாவிஞ்செபலம்பத் து-௮ டைவாய்மேர்ோ 

ல்போக்கி யிதள்போற்சீவி, சேரக்கேள்ரகமேயரைப்பலந்தான்-சே 

ர்த்தொன்ராய்ப் பில்கானிற்பழச்சாறிட்டு, ஆரக்கேள்முன்றுகா ளா 

றலைத்்து-௮ழகாகரவிசனிஃல யுலாத்திடாயே. ட (௭௯௬௭) 

உலர்த்தியேபாவிகெய் விட்ரென்றா-யுணர்வாகப்புரட்டியே.வை 
த்துக்கொண்டு, உலர்த்தியேயிடித்துஈன் ருய்ச்சூரணித்.த.- -உத்தம்னே 

யின்னமுமொன் னுரைச்சக்கேளு, உலர்த் தியேதிப்பிலியு மிள குகோ 

ஷ்டம்-உற்றகல்லரொம்போடு தாளிசப்பத் ரி, உலர்த்இியேதிரிபலை 

வாய் விளங்கமாஞ்ச- யுளமதுரங்கொ.த் மல்லி யோமமாமே. (௬௯௫) 

'ஒமமாம்திப்பிலியு மூலத்தேோர3- -உற்றமுட்காவேளை சந்தனமு 
மேலம், சாமமாந்தழமுதாழைத்தொலியுங்கூட- -நலமாகவிவையல்லா 
ஞ் சமனாய்க்கொண்டு, காமமாங்கரியாலைச் சாற்றினாலே - கசகாதே 
மூன்றுகா ளூறவிட்டுத், தர்மமாம்ரவிதனிலே யுலர்த்திக்கொண்டு- 

சார்ந்தெடுத்தே' பிடித் அச்சூரணந்தான் செய்தே. (7௯௬) 
- செய்தேழுன்வைத்தசூ' ர்ணத் தோடொக்கச்-சேர்த்துப்பின்சம் 

ஞைச் சரக்கைக்கேளு, எய்தேநீநெற்பொறி முர்தீரிப்பழந்தான் - எ 
ழிலாய்க்கர்ப்பூர சிலாத்.தப்பற்பம், வைதே தான்வகைவகைக்சோர் 
பலக்தான்சொன்னோம்-வள மாகவிவையெல்லாம் ரேசித்தொன்முல், 
பெய்தேசீகண்டெடைச்குச் எனிப்பாதி பிரபலமாய்ப்போட்டுர வை 
த்துக்கொள்ே ளை. டட (௭௬௪) 
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வேோகரெழுநூறு. - ௩௭ 

"வைத்துக்கொள் வெறாகடித்தாளொருகேரந்தான்-மண்டலர்தா 

னங்திசந்தி கொண்டாயானால், சத்தமுறும்பித்தநோய காற்பதம் 

போம்-சாற்றியமுன்வியாதியெஃலாக் திருந் தீரும், குற்றமின்றிச்சொ 

ல்லிவிட்டேன் சூட்சமாகக்-குவலயத்திற்கைகண் டமுறைதான ப்பா, 

ஏற்றவிதிலெள்ளளவு மறைப்போவில்லை-எனைப்போற்மற் ஜொருவர் 

சொல்லார்பாரே. ன ச (௭௯௮). 

ப ட்ட. பு்கபூச்சூரணம. 

பா.ரப்பாமேகமிரு பதுவுக்தீரப்-பாகெநேன் பிசசம்பூ வென்ரமூ. 

லி, நேரப்பாஒருபடிப்பூ வா ரிவக் த-நேயமாயாய்ந்தெடுத்துப்பாண்ட.. 

ததிட்டு, சேரப்பாவடுிப்பேற்றி பெரிர்துக்கண்டி-இறப்பாகவா வ்ீநெய் 

ப் படிதானொன்று, ஊரப்பாலறுக்குபப்போ கொஞ்சங்கொஞ்சம்-௨ 

ண்ணவுண்ணவார்த்துமம புரட்டிவாக்கே ... (௭௯௯௨ 

. அாக்கயேயொருகேரம்வெகுகடி த்.தூள்-மண்டலந்தான்கொண் 

ந டவே யந்கோயெல்லாம், ஏ மியேமேகவகை யெல்லாமோடும்-இல 

.வுபட்டதீப்போல வெரிந்துபோகும்; பாங்கியேபத்தியந்தான் பகரக். 

கேளு-பரிவான புளிபுகை யு த ள்.ளவேண்டும்..ஈக்யெதோர்வாயுவெண் 

ற பதார்த்தந்தள்ஸி-இச்சாபத்தியமாக வுண்டுகேளே. (உ 

ட்ப. ப்ட் சபாடஞ்சணம். ் ட 

ப உண்டிடவேகபாடரூ ரணக்தான்கேளூ _ ஒளியாமற்செரல்லுக 

'றேனுளவாய்க்கேளு, சுண்டையிடவற்றல்கரு நிம்பப்பத் திர்-சொல்ல: 

'ரியமாங்கொட்டைப் பருப்போடேலம், கண்டிடவேமா தளையின்பழ. 

மிர்தோடும்-கனகெல்லிமுள்ளிவெர்தெயத்தோடேமும், கொண்டுநீச 

.மனாகச்சேர்த்துமிச்கக் ். குலவும்வெருகடித்தூளாய்த் தயிரிற்கொ 

ட்ட ற பட டட... ..்... (௨௫) 
-.. கொள்ளவேரொணிவகை மாறுமெக்கே - குழுறுனெறகழிச்ச 

'லொடு மூலவாயும், விள்ளவேபலவிதநோ யெல்லாமெக்கே - விண் 

ணொன்றுக்குடி லத் திற் புக்கும்புக்கும், தள்ளவேவேண்மெடா புகை 

ப பும்பெண்ணுஞ்-சார்மீனுமாகாதுபத்தியங்காரு, உள்ளகோயதீருமப் 

பா சொன்னேன்-உண்மையுடனிக்தூலைப் பார்த் திடீரே. (௨௭௨) 

ளே, 

டட நிலவாகைச்சூரணம். 

-. .பார்த்திட்டரிலவாகை சமூலங்கொண்டு-பரிவாகறிழலுலர்த்திச் 

சூரணித்து, ஆர்த்திட்ட திரிபலைத்தூள் நாலா த்தொன்.ற-அவலெடை ம ேளெசர்சி கரையஞ்சேரு, சேர்த்திட்டகாளொன்றுக் சந்திசக்தி- 
- தற்ப்பரகவெருகடித்தூள்கொள்ளுகொளளு, பார த்திட்ட்மேகவகை 

-பிருபத்தொன்றுமி-ப்றக்குமேறெங்குசொறி கரப்பானோடே. (௨ ௱௩ 
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௩௮... மே படா ௧௦ ரமூ நூறு. 

6 ஓ 6 

சரப்பனென்ற ௮ஸதிசர மள்திவெட்டை-கக0த்தபித்.தவாடு 
உஎறல் ரோகம், கரப்பவென்றவரோ௫கெமு மன்னதிவேஷம்-கன மேச 
தீசாலெடுத்த வறலெல்லாம், கரப்பனென் றரோணியு மயக்கர்தூக்க 

ம்-கசந் துவாய்நீரூறல் காத்தல்கண்ணும், கரப்பனென்றஎரிவிமலக்க 

ட்சிம்போகுங்-க திப்புடனே £ழ்கோக்கும் பெருமைகாணே, (௨௱ ௪). 

கரிச்சாலைச்சூசணம். 

பெருமைகாண் சருவகோயெல்லாக் இர ப்-பேசுரேன் கரிச்சாலை 

ச். ரூரணக்தான், அருமைசாண்பொற்கையானன்றுநன்று-௮ல்லாட் 

டாலாநகையான் பலக்தான்பத்து, உரிமையாய்நிழலுலாத்திச் சூர 
ணிர்து உளவாகக்கடுக்கானுமிளகுசோஷ்டம், கருமையாமோமமொ. 

மிமஞ்சற சிங்க-கருஞ்ோமாஞ்சிஇப்பிலி மூலமாமே. (உ௱௫) 

மூலமாந்தாளிசமும் இராம்புமிக்க-முனையானசுக்கேலம் கெல்லீ 

முள்ளி, ரூலமாஞ்சரசமு மதுரம் ல்லி-முத் தானவிலகங்கமொடு மு 

ட்காவேளை, காலமுடனிவையெல்லாம் பலம்பத்தாசுக்-சரிசாலைச்சூர 
ணத்.ஜற் சமனப்ச்சேர்த் ச், சலமாமின்னமொரு வசைதான்கேளு- 
திரிலோகபண்ேஞ் சேர்த்துக்கொள்ளே, . (உ௱௬) 

- கொள்ளவேகாளொன்றுக் கந்திசர்இக்-குறையாதேவெருகடித் 
தா.ர் மண்டலந்தான், கொள்ளவேயித்.தநாற் பதுர்தானெங்கே-குல. 

ப்பாண்டுபித்தம்கா மாலைசோகை,. கொள்ளவேயீளைபெறு: வயிறுபிீ 

லி-ருன்மமொடு மஸ்திவெட்டை, அள்ளவேகாலெரிவு மதக்கந்தூக் 

கம்-௮ ஸ்.தியொடுவுப்பிசகோ யெலலாம்போமே,. . ப (உ௱௭) 

பற கடபட்டைரசாய்ன ம். ன ரர 

போமென்ற சேர் தியரையாப்புச்சூலை- போகவேரசாயனந்தான் 

புகலக்சேளு, ஆமென்றபறக்கிப்பட்டை பலந்தான்பத்த-ஆவின்பா 
ல்சுத்திசெய்.த நொறுக்கித்தூளாய், கோமென்றகல்வத்தி லிட்டுப்பி 
ன்பு-குழிவெட்டி முழவுயர மதற்குள்ளவத் ஐ, அமென்றபின்பிரண்டு 

"கலசம்வால்கி௮க்கலசத்தூமினி லைந்துதமர்போடே. .(உ௱௮) 

தமரிட்டசலசத்தி லுள்ளேமைந்தா- சாற்றறியகெர்திபலமிரண் 
டேசொன்னேம், பமரிட்செத்திசெய்து கலசத் திட்$ப்-பட்டையிட் 

டகலசத்தின் மேலேவைத்து, சபரிட்டுப்பின்னுபொரு கலசத்துள் 
ளே-கார்த்திகையாங்தெங்கோடு வசம்புவோமம், அமரிட்டேயிடித் 
தொன்றாய்க் கசைத்துள்ளே- அடச்கியேகலசத்தை மேலேவையே, 

.அவத்துமேகல்லழட்டம் சண்டுநீதான் - வாய்மூடியதன் மேலே 

புட் தான்யோடு, ௮ த் துமேமுழவுயர்ம்புடர் தான்போடு- -இறவிட்டும். 
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. ரேோபாகரெழமுறாு, “ நீச. 

பின்னெடுத்தப் பார்த்தாயானால், உயர்த்தலொருகழம்சனிடகைலக் 
தானோ-உறுதியொடுசெக்சுத்தி ஓுருவிப்பாய்ர் ௪, பத்அமேகெக்தி 
யிடமைலநக்தானும்-பறங்கியின்றன்பட்டையிலே யுறைக்.துபோமே. 

. உறைந்தபட்டைத் தைலத்தோ டெடுத் தலர்த்தி-உற்நிடி: சது 
வஸ்திரகா பயந்தான் செய்து, ௮.றைக் தழைக்குஞ் சாம்பிராணிப்ப்தன் 
கமேற்ற-௮அறைக்கின்றேன் சாளியைவாய்வேசெட்டிப், புறர்கன குரு 
ந்தாளிகுட் சொல்லக்கேள் - புனிபந்தண்லிட்டுவிலாப் பக்கத் சாணி, 
சிறந் துமூவிரல்க லந்ததணலுக்குள்ளே-செயலாகச்சாம்பிராணிபொ 

ப ர (உ௱௰3) டத் தூப்போடே. : 

போடப்பாவிரண்டரையே ப்லந்தான். சொன்னேம்-போட்டெ 
ல்லாம் பத்த த ஆனபின்பு, நாடப்பாவெடுத்தளைப்' பதனம்பண் 
ணு - நாளொன்றுக்கந்திசக்தி வெருகடிகொள் வாயே, வேண்டாம் 
சாண் பத்தியங்காருமைந்தனே-கரந்தியரையாப் புக்குட்டம், சாட 
லேபதினெட்டுக் குட்டரோகம்-சர் இடுபூச்சூலைகைகால் நேடச்குப் 
போமே. . 

(உ௱௰௨) 

மூடக்கானபிரமேகம் வெள்ளைவீழ்தல்.மோசத்தாலெடுத்தபத 
கரமுறல், முட.ச்கமாய். சொன்னதொருலி எகப்புற்று, மூனைபெற்் 
றிவாதமொடு. மயானிப்புற்று, கடக்கியேகன் னேடி கன்னப்புந்று- 

நாடாதுவாய்வோடு பதிணெண்ணுலை, ௮டக்க2ய சொல்லிவிட்டேனி 
ந்ததூலை-யடருக்குக்கொடுக்காதே சித்த்தாடாடே. (உ௱௰௩) 

. ரிதாரவெண்ணெய். 

* தடவேசிரக்குசொறி கரப்பான்புண்கள்-அரதபுண்புரைகளச 
ரவேண்டி, தேடவேயரிதாரத் தெண்ணெயொன்று.செப்புகறேனரி 
தாரம் பொடித்துப்போடு, அடவேரல்லெண்ணெய் படிதானொன்று 
அரிதாரமோதப்பி பலந்தான்முக்கால், சேடவேசெங்கொட்டை வா 
க்கிக்கொண்டு-திறமாகவிருதுண்டாய் வெட்டிப்போடே. (உ௱௰௪) 

வெட்டி யேஒர்கலசத் திட்டுமைக்சா - வீருனகலசம்வாப்இட்டி 
கட்டி; அட்டியின் றிபடுப்பேற்றி யன்பாகத்தான்-அருமற்காய்ச்செ 
ண்ணெ யனலிற்பற்றி, தட்டியேசேங்கோட்டை வெடிக்கும்போது- 
தாளியொன்றில்கொப்பறையில் நிறையத்தண்ணீர், கொட்டியேகொ 
திக்கவைத் தெண்ணெய்தன்னைக்-கோல்பற்றியெடுத்ததிலே.கொட் 

ப . ய. (உ௱௰௫) 

- கொட்டவேயெண்ணெயெல்லா மித் துநிற்கும்-குறிப்பாகவெ 
டுத்த தயோர் கலத்இட்டு, கொட்டவேயுதயாதி சோரோசனமு 

டி.டாயே. 
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0 போகசெ.முநாறு. 

ண்?-குணமாகளண்ணெயைத்தான் தேகத்தூற்று, கொட்டவேசா 
யரட்சையரைப்புப்போ ட்டுக்-குளிப் ர?ரயிப்படி தா னாண்முன்றப்பா 

சொட்டவேஜச்தெண்ணெய் தேயத்துக்கொண்டு-கூர் த.துந்தலைமுழு 
கத்திரும்சோயே, ப (உ௱௰ச) 

தேன்சாய்த்தமிலம்: ் 

சோயே துசிரக்குசொறி கரப்பரனே து- .அவலவொண்ணாவாருப் 

புண்புரைகளே து, கோயேதுஇன்னமொரு செய்திகேளு-நணுக்க 

மார்தேங்கையை கருகச்சுட்டு, கோயேு௮ திற்பாதி மிளகுஞ்சேர் தீ 

அ-சோக்கமாயரைத்ததனை வழித்துக்கொண்டு, கோயென்றதேகமெ 

கும் பூசபூச- கோன்யைடன் சாயரட்சைவெந்நீர்வாரே.. (௨ £௰௪) 

வார்த் துமேமூன்றுசாள் குளித்துப்பாரு-வாராதுறங்குசொறி 

கரப்பான் போகும், வார்த்தமேயின்னமொரு சூட்சககேளு-வளமச 

னதேக்காய்ப்பால் படிதானிரண்டு, வார்த்துமேசட்டியிலிட்டடுப்பி 

ேற்றி-வலகயானகல்லுப்பு மஞ்சளிரண்டு, சேர்த்துமேகரியசீரகத் 

இசனு)ி-திறமாகவகைக்குக்காற் பலச் தான்சேரே. . (உ௱௰௮) 

சேரப்பாசமஞனாக மும்மருந்துக்-திறமாகப்பொடித்தந்தப் பாலி 
றாகி, கநேரப்பாவடுப்பேற்றிக் காய்ச்சுகர்ய்க்சு-நிசரானபதமாக எ 

ண்்ணெயவாக்கு, ஆரப்பா இவளிதமாய மருக் துசொல்லார்-௮வளியி 

லேயுண்டோதான் கண்டாற்சொல்்௮, தேரப்பாஎன் மருக்தே ஈன்ம 

் ர௫ர்த-தெளிவாகச்சொன்னேன்காண் சிறப்பாய்த்தானே. (உ௱௰௯) 

தானேதான்வாங்கயதை வுடம்பிற்றேய்த் த.த்-தனியானமாம்ப 
ட்டை தனையிடித்துக், கோனேமீகுறுணிநீர் தனிற்குழைத்துச்-குண 

மாகமேற்பூகிச் சாயரட்சை, வானேறீயிப்படிதான்மூவ்றுநரள் தான் 
வளமாகக்குளி த்துவரச் சொ நி சிரங்கு, தேனேதான்கரப்பா லுந் இரு 

ங்கேளு-செயலானபுஸியிலையா வாரைவேரே. (உ௱உ௰) 

வேரான திரண்டுபங்கு.மிளகோகொன்று-கிருதானகரியசரகமு 
கூட, ஆரான.வசம்புசுட்டுக்கூட்டு*கூட்டு- -ஆடதொடாமூலிச்சாற்வி 

்டேயாட்டு, பேரானகார்போக௫ி வித்துக்கூன்டு - பெசியாரைச்சாற் 

தநி?லகொஞ்சம்வாரு, எீரான இிவையெல்லா 'மரைத்தொன்றாக ர 
-ள்ளென்றால்லெண்ணெய் தன்னிற்போடே. :  (௨௱௨௧) 

போட்டுமேசவிபுடமாய் வைத்துக்கொண்டு - பூசியேமேலெக்கு 
ந் * தவலையாக, தஐட்டுமேசாயரட்சையரைப்புப்போட்டு- அப்பனே 
மூன்றுகாள் குளிக்கச்சேளு, வாட்டுமேசிரங்குசொறி கரப்பான்புண் 

[௧ ல 

ந் ன் ௬ ் 
ல் [உங்களை ளை துர். 
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போக ெ.முநூது. சாக. 

கள்-ம-ரு.த௮ரிகரப்பான்சொ திசரப்பான், மீட்டுமேவெடி சூலையரை 
யாட்புப்புண்-விஷக் டி ரோய்நாடாம லோடுந்தா?ன. (௨௨௨) 

. * இவலை.ரீர்த்துளி. 

-முக்கூட்டுத்தயிலம். 

| தானென்றமுக்கூட்டுத் கதயிலமொன்று - சாற் றுறேன் சரவ 

கோயெல்லாக்தீர, வாவென்றவெள்ளெண்ணெய் இற்றேரண்ட-வல் 
'லெண்ணெ யாவினெய்வகைவனகைக்கு, ஆனென்றவிரண்டுபடி ௨ள 
வாயச்சொன் னாம் - அவின்பால்காலுபடி யதிலேவாரு, பானென்ற ப 

செவ்விள நீர்ப்படி.தானாலு பக்குவமாயின்னம்வகை பகரக்கேளே. () ப 

பகரு றேன் கரிசா இபொன்னாம்சண்ணி-பரும் விழிவல்லால ர் 
யவுரிகொத்தான், மூகருக?றன் சமுசாழை % படையுகொச்ச.முரு 
க்கிலைகற்ருழையு க கர்ப்பூரவனளி, புகலுகிறேன் தூதுவளை கண்டக் : 
கத்திரி-புளிபா உரமுசுமுசுக்கைசக்கங்குப்பி, ஈகருகறேன்மேனிசறு 

உரை?வளை-நலமானவிழுகாடா தோடையென்னே. (௨௨௪) 

3: படை-செருப்படை. . 

கதோடையொடுபிச்சிபுன் முருககை * கூக்தல்-சொல்லரியமண 

முல்லை காட்டுமூல்லை, தோடையொடுூ௮தண்டை. இழ்க்காய்கெல்லி- 
சொற்றாழைவிழுதுபருகெல்லிக்காயும், தேோரடையொடுஅல்லிக்கொ 

ட்டி மெய்தலாம்பல்- அளக்கரியநிலக்குமிழமிதண்ணீர்மீட்டான், ரூ. 

அழு தனத்தி மணத்தக்காளி - சொல்லுபொடுி தலைநெரிஞ்சிதுததி 
யாமே. (உஉடு) 

கூக்தல்- மேஇயார்கூந்தல், 

௮ மேரிறுமுள்ளங்கி9வள்ளறுகுதானும்- *டைவாளசெக்கமு 

நீர் மேத்இருக்கும், தாமேதானாவலத்தி யொ ியம்பட்டை-தனிசுண் 
டிமுள்ளங்கி திரசமப்பாலை, சேமேமூக்கிரட்டைவேர். சருடக்கழக 

கு-செப்பிரிரற்கரக்தைபெரு பெரிஞ்சிக்கொன்றை, நாமேயால்விழு 

துசிறு குரட்டைபிரமி- ஈற்பருத்தித்தேள்கொகக்குக் கரந்தைநாழரே. 

ஈரசோடுபற்பாடகம் வகைவசைக்கு-ஈவிலமறைப்படி யாகத் த 
னிச்சாராக, சீரோவொங்கி பெண்ணெயிலேவார்த் துச்- .சயலாசலெ 
ட்டி. விலாமிச்சம்வில்லை, ஏரோடுகன்ளுரி சிற்றாமுட்டி. - இயல்பேரா 

முட்டிமுகை 3 இருவேலீத்தான், வ் ராடுமிள கருணை சங்குழுதத் த- 

வெள்ளைச்சாரணைபுவ் குருக்தொட்டிவேசே.. (௨௨௭) 
20. இ 52 வ லி. வெட்டிவேர். 
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௪௨ .. பேோபோகரெழுநூறு,. 

குருக்தான சிற்று! மல்லிபேராமல- -கூருன அயிலிய மரு திலந்தை, 

மருந்தான அமுக்களுவேர் சித்திரமூலி-வகையான றுபிளை நிலப் 
னைவேர், வருந்தாது தன்மைபெற்ற % முத்தக்காசு-வளை நாதுநொக் 

சியொட கண்டங்சாலி, இருத்தானமரவள்ளி முக் இரியவருர்-தேற்றா 
ஒஸ்கருக்குதுந்தும் முன்னை வேரே. , ட்ட (௨௨௮) 

% முத்தக்காசு- -கோரைக்ழெக் ங்கு. 

முன்ளையொடெலரசம் இலுப்பைவீ ழி-முடியுற்றஈரியுடையு6 

சிறுவிளாவும், தன்னையொடுமுள்ளிலவு முருங்கைவேரும்-தனியாகச் 

 சாசம்பங்ெ லிஷ்ணுகாந்தி, பின்னையுளஆவாரை வேருமைக்தா-பே 

- சுமெருகங்கிழக்கும் யில்லாமல், ஈன்னயமாய்ச்சரக்கெல்லாஞ் 

சேர்த் துக்கூட்டி - ஈவிலுறேனின்னமொன்று அறுகுதானே. (௨௨௯) 

'இறுகோடுபொன்முசுட்டை சுறுகாஞ்சோறி-ஆதெண்டைவெ 

ட்பாலை அத்திசெம்பை அறுகோடுசண்பகப்பூ முட்காவேளை-௮ 

ல்தேவதாரமொடு மலர்க்காய்கெந்தம், அ.றுகோடேயிருவெட்டி நீர் 
ப்பூலாவேர்-அரசுகாட்டாத்தி சிறுவழு தலைவேர், ௮றுகோடுவசைக் 

இண்டு பலத்தான்சொன்ஜோம் - ௮ தட்டியேயிடி த. துலோர். காளி 

சேரே. . (௨௩௰) 

சேரேனீபிரம்பினிட ஜெல்டெண்டு சேோர்த்தொன்ருய்- யிருதூணி 

8ரிலிட்டு, வாரேகீயடுப்பேற்றி யொருவிறகால்-மாட்டியேஎட்டிலொ 

னருப்ச் குறுகக்காயச்சு, கா2ரரமுன்னெண்ணெய்க். யொழத்தோ! 
டே - கலக்துவிரகடைசரக்கின் வகையைக்கேளு, தேரேீதிரிகடுகு 

திரிபலாதி- திப்பிலியின்மூலமொடு கோஷ்டமாமே. (௨௩௪) 

கோஷ்டமாஞ்சதெதிரத்தை பேரரத்தை - கொத்தமல்லி யேல 
மொடுலவங்கமாஞ்சு, கோஷ்டமொடுதாளிசை பிருரகர் தான்-கொ 

ட. தானவாய்விளங்க மோமமிரண்டும், தீட்டியேராகப்பூ மதரமிந்து- 
செவ்வியமாமஞ்ச ஞடனேமற்றும், வாட்டமாஞ்சாதிக்காய் சொம்பு 

பத்தி3-வந் திட்டிவா லுழு-வ சிங்யொமே. -... (௨௩௨) 

சிம்கியொடுவொல்மிள் கு கூகைரீறு-செண்பகப்பூவலம்புரிக் காப் 

சறுவாப்பட்டை, பங்கயாம்கிளியூறற்பட்டையொ-பச்சிலைபூலாக்க 
ழங்கு சோம்புமஞ்சள், வங்கியொடசமுத்திராப் பழங்கச்சோரி-வங் 

காளப்பச்சையொடு முத்தக்காகி, அங்கிசேபெருக்குரும்பை அக்கி 

ராகாரம்-அ த்திதிப்பிலியினொடு வகைவகைக்குப்பலமே, (௨௩௩) 

பலமாகவிவையெல்லாம் அவின்பாலால் - பக்குவமாயாட்டியவ 

வெண் ெயி?லயப்பா, நலமாசச்சரைத்தொன்னுப்ச் கலக்இநீதான்- 
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போகோ மூ.நூ து, ௫௩. 

ஈற்றாளிசர் த தடுப்பி லெரிபமூட்டு, பலமாசஒர்விறகா லடி பற்ருமல்- 

பொச்காமலகப்பையிற்  ஒென்டுண்டு, குலமான௫ூயாழகற்க மெல்லா 

ம்வற்றிக்- குறுக்கயேமெழு: நுபதம் வருதல்காணே. ... ௨௩௪) 

வருதலால்முருங்கைப்பூ படியோவென்று-மருக்கொமுக்துமப் 

படியொன் றதஇிலேபோடு, கருகாமலடிப்பேற்றிப் பதமதானால் - கழு 

வாமற்நீயெரிவ துற்றுப்பார்த்து, பருவமாய்த்தயிலமதை வடிக்கச்: 

சொல்லிப்- -பால்கானவடிகலசத் அள்ளேசேளு, சருவமாயக்குங்கும 

ப்பூ கழஞ்சி 2பாடுப்- கனிப்பச்சைக்கர்ப்பூரல் சழஞ்சுபோடே. () 

போடப்பாகோரோசனை கழஞ்சுபோடு-புனிதமொசெல்தூமி ௪ 

ழஞ்சுபோடு, ஐடப்பாலகுகலசத் துள்ளேபோடு-.ஐ தியென்றகுருகவி 

லொரு சழஞ்சுபோடு, வாடப்பாபோட்டுநீ தயிலந்தன்னை - வடித்து: 

மேசணபதியைப் பூசைசெய்து, சாடப்பாசத்தியைத்தான் மன க். 

குள்ளே-ஈற்ரூனியப்பு௨மாய: வைத்துமூடே. (௨௩௯) 

மூடி யேமண்டலந்தான் வை த்சானன்றாம்- முடியாட்டால்பக்த 

மொன்றி லெடுத் சமூழ்கு, சாடியேருதமொடு தயிலக்கற்கம்-சானி 

யபுடம்வைத்தெிக்க மெத்தசன்்று, சாடியேசூரணங்க செல்லாமை 

ந்தா-சாம்பிராணிப்பதங்கத்தி லேலவேண்டும், தேடியேயிம்முறை. 

தா னில்லாவிட்டால்-தேகத்துக்கேறாது குற்றங்காணே, (௨௩௪) 

- குற்றங்கள்வாராமல் தயிலமூழ்கு - குணக்கேளுவைத்தியரே 

கூறுவேனான், பற்றியேநாலுநாள் வட்டமூழ்கு - பசும்பருப்புச் சீயக் 

காய்வெக்ரீராகும், வெத்றியுடன் தீருறெகோய் சொல்எக்கேள்-மேச 

வகையிருபதுக்தான் கடலேபுக்கும், வற்றிப்போ மஸ்திசரமஸ் திவெ 

ட்டை-மயங்காதேமெய்யெரிவு காந்தற்போமே. (௨௩௮) 

காந்தலொடுபித்தவாயு ழூஷ்ணவாயு - சண்ணெரிவுகிறுகறைப்பு 

மயக்கக் தூக்கம், வார்தியொடுவாயுநீரும் ௮ண்டசூலை-வறட்டுயொடு 

காமாலை பாண்டுசோகை, ஏந்திவருமண்டை பிடி. மண்டைக்குத்து- 

எழில்மூக்குநீர்பாய்ச்சல் பினசத்தான், சாந்திரரங்கண்ணெரிவு சண் 

புகைச்சல்- -சாற்றுப்கால்சையச௪ தி சூலைவாய்வே. . (௨௩௯) 

் வாய்வோடுசூலை வெரி நீர்ச்சுருக்கு- வாதபித்தஞ்சிலேட்மெத்தா 

லெடுத்தரோகம், தேய்வாகுமற்றுமுள்ள ரோகமெல்லால் - திடுதி 

டென்திடவிழுந்தாற. போலேயோடுக, சாய்வேதகண்ணொளியாங் 

குளிர்ச்கொணுக்-சண்புகைச்சல் கெள்ளெழுத்து மாறிப்போகும்; 

பேய்போல்வலையா தர் வைத்தியோரே- பேசுவதன் சற சந்தனுதியொ 

ன்றே, ட்ட இ ப (உச) 
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௪. ட போகரெழுநாறு, 

சிறுசர் தனுதித்தயிலம். 

ஒன்முனசந்தனமோ பலந்தா நாற-உற்றவெடிவிலாமிச்சைவில். 
ஸைசங்கு, ஈன்முனகிலப்பனையும் ஈ மூக்கருவு௩. நன்னாரிசாரடைமிள ௧௫௬. 
ணை 2வரும், கன்முனகுறுக்தொ ட்டி பேராமுட்டி. -காஞ்சொறியுக்தூ 
அவளை காட்டுமல்லி, குன்றா தேற்றும்வே ரத திப்பட்டை- - ரல. 
க௯ியாயிலி.பப் பட்டைதா னே. (௨௪௧). 

பட்டையொடுஅலகிழுது சித இரமலம்-பாலையாம்பட்டையொ 
டுகுமரி3வரும், நட்ட மிலிருவேலியோடு வட்டத் இப் பி. நற்றென்னம 
ரப்பாளை விடத்தோல் விழி, எட்டமருமுன்னைகருஞ் செம்பைமுத்த 
ம்-மரகெள்ளிடீர்ப் பூலா முர்இரிகைவேமும், இட்டமுடன்்௧கைவனை 

க்ருப் பலத்தானைர்து-இடித்தஒரு தாழியிலேவிட்டுக்கேளே.  () 

கேளப்பாவிருதாணி சல *சான்விட்டுக்-செடியானசந்தனமேம 

தாழியிட்டு, வேளப்பாவிரு.தூணி நீர்தான் விட்டு - வெவ்வேறேடடுப். 
பேற்றி யெட்டொன்றாக்கி, தாளப்பாகயோழ மிரண்டுமொ ன்ஞய்ச் ௪ 
ரு - கலமானவெள்ளெண்ணெய் ப,ிதானெட்டு, ஆள ப்பாசெவ்விள 
நீர்படி தானாலு- ஆவின் பார் ற்படிகாலு மதிலேவாசே. ன க (௨௪௩) 

... வாரேநீசாறுவகை செல்ல க்கேளு- வல்லாரைகரிசாலை பொன் 
ஞங்காணி, சேரேர்கருப்பூர வள்ளியோடு. செருப்படையுமுச முகக் 
சை டமீணத்சக்காளி, பாரே சி3தவிச்செல் கழுநரீர்ச்சாறும் - பரு ருத்திக் 

கரய்நீர்மீட்டா னல்லிகொட்டி, வேரேனீநந்தியா வட்டத்தோ டு- 
மிகுமல்லிசறுரைச் சாறுங்கூட்டே. (௨௪௪ 

கூட்டடானீரு மாதளை யின்சாறும்-குமரியொுடக்க ற்டுன்ப 

ந்பாடகமும், னீட்டடாதாழையிடவிழுதிச்சாறும் - செல்லிக்காய் த 
முதாழைச் சாறுகொச்சி, ஆட்டடா வெள்ளறுகு பெருகெரிஞ்சி- ௮ 
மிர்தவல்லிசீக்தியொடு காணா வேளை, வாட்டடாஅவுசிபழும்பாகியோ. 
டு-மைக்தனேவசைக்குப்டடி யரைதான்சாரே, ' (௨௪௪) 

சாமோடியா ழவகையெல்லாமொன்ளய்ச். - சாதித் ௪த்தாழியொ | 

ன்றில் சாற்றக்கேளு, ஆறோடுதிசிகடுகுதிசிபலா த- -அமகான ஏலமொ 
டு லவம்கல்கோவ்டம், வீமீ்ரூதொளிசையு ரோமம்ரண்டு. விதமானம 
அரமிரு ௪ரமல்லி, கூறரோடசாஇக்காய் பத திரிகராம்பு- -குலவும்வால்மி 
ளகந்து சடாமாஞ்சி3ய. (௨௪௬) ர 

- மாஞ்சியொடவொய்விளக்கம் சேவலையும் - வளமானசோம்போடு 
மஞ்சள் கூடத், தாஞ்சமமாயக்கூகைனீறு சானுங்கூட்டு-தயவாசக்க 
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.. போகரெழுரா. ன சக ௪டு 

ஸ்தூரிமஞ்சள் தனையுஞ்சேரு, வாஞ்சைமிகுளொியூறல் சறுவாப்பட் 

டைமா இனிய குளவிஈ்தம்வங்காளப்பச்சை, அஞ்செமில்ல த்த இப்பி 

லிவெட்பால-அ௮டல்கெற்தவாலும லை யரிசியாலே. (௨௪௭) 

அரிசியுசாகப்பூகற் கடகச்ெ௫ - அழகானவலம்புரிகோ ரோச 

ண கான், கரிசியுளசார்போூ வித்துக்கூட- கனமான வெட்யாலை யரி௪ 

கூட்9, பசிசுபெறும்விழலரிசி வசை௫சைக்குப்-பறைசாலாயச்சொன் 

னமடா கலங்காதேனி, துரிசாகஅவின்பாலகனாலாட்டி த்-தொடர்பா 

க௭எண்ணெயிலே கரைத்துவாரே. . | (௨௪௮) 

கரைத்துவரசித்தாக அடுப்பிலேந்திக். கனமாசமூன்முகாள் இறு 
கொதிப்பாய், தரைத்தனிலேயோர்விறகால் இயை௫ூட்டு- சாலமு£டனா. 

லாநாள கடுக்திப்போடு, உரைச்தமருக்தடி.பற்றிக் கருகாமற்றான்-௨ 
ண் மையுடன் மெழுகுபதம் வருதல்பார்ச்.து, திரைத்தவுடன் முருக 
கைப்பூச் சண்பகப்பூ: சிறப்பிலுப்பைப்பூவிஞ்சம் பக்கப் பூவ, () 

பூவோடுபனினீர்மா தளையுமழுல்லைப் - புக்கொடுசகோகிெவுபாற் 
புரண்டிப்பூவும், பூவோடுவகைக்குவொருபடிதான் சொன்னேம்-பொ 

றபானமருக்கொழமுந்து பிடிசான்போே பூவோடுயிவையெல்லாம். 

போட்டுக்கிண்டு.-பொங்காமன் மெழுகுபதம் வருதல்கண்டு, கவோடு 

கையிட்டுக் இண்டிப்பாரு - கடுகுருண்டு மெழுகாம்பின் னடுப்மை 

பாற்றே, (௨ ௫௰) 

ஆற்றவேவடி.கலசந் சன்னித்சேளு- 'அணிகுல்குமப்புரோச சனை ௪ 

ஸ்தூரி, தேற்றமிகுஞ்சாதிக்காய் புனுகுகோஷ்டம்-செங்கழுனீர்ப் ப 

ச்சைகர்ப் பூரமெல்லாட், போற்றியேவகைலகைக்கு நாற்சழஞ்சு- 

பொற்புடனேயடிகலசத் துள்ளேயிட்டு, ஆற்றியேதயிலத்தை வடித் 

துவாங்கு-ஐங்கரனையறுமுகனைப் பூசைபண்ணே. .... (உடக) 

பண்ணியேதானியகெற் புடந்தானிட்டு-பாம்குடனேகாலுகாள் 

- வட்டழூம்கு, ஈண்ணியேபசும்பயறு சிக்காயாகும் - நலமாகப்புளிப்பு 

கையும் பெண்ணுந்தள்ளு, கண்ணி/யமச்சமா மிசமுரீதள்ளு-சனமா 

னபால்நீரு மோருமாகா திண்ணமாம்பலகார வர்ச்கமாகா - தண்பண் 

டமானதெல்லச மாகாதள் ளே. (௨௫௨/ 

தள்ளியேமற்றாசா ளெல்லாக்கூட்டுச்- சாதகமாய்த்தருற கோ 
யைக்கேளு, துள்ளியேமேகமென்ற திருபத்தொன்றும்-தொடருகிற 
பித்தசேத்து மத்தினோயும், உள்ளியே௮ஸ்திசுர மல்திலெட்டை-யு 
ட்காய்ச்சல்முறைக்காய்ச்சல் கைகால்காக்தல், தெள்ளியேகையெரி 

வு சண்ணெரிச்சக்- சரக்க செடிக்கு நதி இியல்கும்பாரே: 0 
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௪௭ பே ரகரெழமுநூ ஸு. 

இயக்குமடாசயகாசம் பதினெண்.சூலை. ரா தகுலையெரிவு அஷ் 

டகுளமம், மடங்குமடாமாதூக்கஞ் ௪ர௪ீல்கோயும்-வல்லிடுப்புச்சூலை 

முதல குன்மக்கட்டிட. தயங்குமடாதேகத்தில் சாடாதேதான்-தனிச் 

சிரங்குசொறிஃரப்பான் குட்டம்வாயு; வயங்கொள்நீரிழிவுவெண் கு 

ட்டமோடு-மண்டையிடிவலிசடுப்பும் பறந்துபோமே. (௨௫௪). 

பறர்தபோம்திலிர்வா தம் வாயுசூலை- பழு. தானசனரோகக் தொ 

ண்ணூத்முறும், அறச் து சீபாம்சண்டாளரோகமெல்லாம்-என்னென் 

றுசொல்லு வண் மருக்இன்சூட்சம், சிரந்ததடாசக்தனாதி தயிலம் 

போலே - தேசத்திற்டட்டா அ மிதெளிலாய்ப்பாரு," இறந் தருமிம்மருச் 

தோதான் மண்ணிர்புண்ணீபம் - செய்தவர்க்கேயெய்துங்காண் தேர் 

ச் துபாரே. ௫) 

இளைப்பிருமலுக்குக்சஞ்சி. ர 

பார்க்கலேயேங்கலுப் பிசமோடீளை-பறக்தோடநன்னாரிபருவே 

சாக, ஏற கவேகொண்டுவக்து லேற்றோல்போக்கி-எலுமிச்சககாயளவு 

வீத ங்கொண்டு, ஆர்க்சுவேசம்பாதெல் ஃபழந்தண்டலேலம்-௮ல்லாட்டா 

ல்கருங்குருவை யரிசியேனும், காக்கவேயொன்றிரண்டா பிடித் துவா 

கி. க்.காற்படியாயளந்து தாழியிலேபோடே. (௨௫௭): 

ஹ் பழர் சண்டுலம்-பழைய௮ ரிசி, 

போட்டுத்தண்ணீர்வார்த்.து உப்பில்லாமல்-பொங்கயேகஞ்சதொ 

“ன். கொதிக்கும்போது, நாட்டமுடன்முன் னரைத்த மருர்தைபோடு 

கலமானதேல்சாய்ப்பூ வளவேபோடு, ஆட்டவேருல்ழயலெச்அபாகு 

போலே- -ஆதுஉடாஆறலைத்துக் குடி க்கசிசொல்ல, வாட்டமின் நிமூ 

ன்றுநா ளைந்துகாள தான - வகையுடனே தப்பாமல் கொள்ளுகொ 

ள்ம்ள. ர (உட௫எ): 

கொள் ளவேசொன்ன்நோ யெல்லார் இரும்- கொடி தானபத்திய: 

ங்க ளிக்லைதாே) உள்ள வேமருந்திட்ட சஞ் சிக்குப்பு: உதவாதமருச் 

தெல்லா' மாகும்பாரு,. கள்ளமுறுவாயுப்பண்ட மாகாதப்பா - கரப்ப 

சென்றபதார்த் தமெல்லாக் தள்ளுதள்ளு, விள்ளவேநாரிவேர்க் கஞ் 

சிபுண்ட-வேதப்பிமருக்தெல்லாக் தின்னுதின்னே. (௨ _டு௮) 

'பஞ்சபாணச்செர்சூரம். னி .் 

- தின்னவேசருவகோயெல்லாக் தீரச். செப்புறேன்பஞ்சபாணச் 
செக்தூரக்தான். அன்ன வேசாதிலிங்க. மனோசிலைச்சாந்தம்-௮ரிதார. 

செர் இதச் * பூரம்வெளளை, சொன்னதொருபாஷாணழ்பலமொன்றா. 
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போகரெெழு உ நாறு, சள 

கச்-சத்செய்துகஃ்வத்து லிட்டுமைக்தா, ஈன்னயமா%மேஸிச்சா ற் 

சாமம்நா ஓசாகவல்லிச்சாறுமொரு சாமம்நாலே, ..... (௨௫௯) 

3 பூசம்-ரசகர்ப்பூரம் 3% மேனி-குப்பைமேனி. ் 

1 சாகவல்லி-வெற்றிலை. 

'கதாலோபேருத்திச்சாற் சாமம்கா ஓ. நலமானவெள்ளரு த சாம 

மநாலு, மேலோடுதுளசிச்சா ற சாமம்ராலு- மிக்கவருதலைச்ச:
 ரணு ௪ஈ 

மம்நாலு, 'ஏலோடுமிக்தவண்ணம் ஈன்ராயாட்டி- -யியலாகவில்லைகட்டி. 

நிழலுலர்த்தி, மாலோசெட்டி யொன் ' தில்வைச் அப்பின்பு- -மைச்தே 

நாகவல்லி யிலைப்பரப்பே. (௨௬௰) 

பரப்பிய மேல்கில்லை வைத்துகுடடு - பக் கமாயெழுசல மண் 

ணுஞ்செய்து, அரப்பியேயடுப்பேற்றிய று விர குஈன்னால் - அப்பப் 

பாபதருமல் சிறுதீயாசக, துரப்பியேசாமம்கா லெ ரித் துவி. டால். 

தோன்றுமடாசட்டியெல்லாஞ் சிவக் தசாணும், கிறப்பியேசதமொ 

ன்று! பூசைசெய்து- -நீமகனேயடுப்பாற்றி பெடுத்துப்பாரே, (௨௬௧) 

பாரேநீசெர்தூரப் பற்பந் தன் னை- பகர்ச்இிட்டாக்சருவகோயெ 

ல்லாம்போகும்; €2ரயிஞ்சிச்சாற் கேனிலிட்டுச். இயாழகற்கம்கநேர 

- யறிர்து அனுபானஞ்சேர், வீபேரசன்னிபதின் மூன்றுமெங்கே-வீரி 

டுமேகுட்டமொடு பதிெண்ணூலை, க எரேசீவாக்கென்ற இருபத்தொ 

ன்றும்- -சனமானவாதசிரம் கதித்தோமொெமே.. (௨௬௨) 

தடுமேமேகமென் ன்ற இருபத்தொள்றுய்- ஐரெட்டுச்குன்மமொரு 

இராணியாறும், ர வடுமேகைகாலின் முடக்குகிளுலை- மாரு தவெட்ளுலை 

பிளவைப்புற்று) சாடுமேகள் ள்ள கழுங்கண்டமாலை- தனிக்குட்டம்குலை 

நோயும் அரிகரப்பான், தேடுமேயமபுரத்தைச் சொரிகரப்பான்- தீ 

ரா.தவண்டுகடி தேமல்போமே. . (கேசு௩) 

போமேதான்்.கழல்வாதம் வலிகடுப்பு: புகன சகுழிகாழை அழு 

சண்ணிற்புண், சாமேதான்௧கண்ணோச் சகன்னப்புற்று-சாற்றியதோர் 

கபாலகுஷ்டம் பவுத்திரரோகம் வேமேதாள்முள்வீழை லிரண 

ோமம்- 'வெருண்டோடுங்கயசோகம் நாக்கல்:2ராசம், த. மேதான்சந் 

இடுப்புலெச்சூலை-தளராககபாலவாயு னீங்குக்தானே. (௨௬௪) 

நீங்குமடாமெய்க்குடைச்சல் கைச்குடைச்சல்-நிலைபெற்றகுலை 

கோயுு குன்மக்கட்டி, லால்குமடாகுடச்சலொடு வுளைவுகுத்து-கத் 

தானகருமகோ யெல்லாமைந்தா, ஏகங்குமடாபரிதிகண்ட பனியைப் 

'போல - எல்லோர்க்கும்சிட்டாது வல்?லார்சொன்னார், ஒங்கூம௨ாவ 

மிகனைனீ சரிச்செசான். உலைத்தின் வகிக்தியஞ்செய்பறக்துபோமே 
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௪] பேோகெமழுநூறு. 

கெக்தசச்செக்தூரம். , 

பறக்கவேகெந்தகச்செக் தூரங்கேளு- பருகெல்லிக்கெர் பலம் 
நாலரை கான் 3௧௬, சிறக்கவே௮அயப்பொடியொன் றரைப்பலந்தான் 
சேர்ச் துனீர்ச்சுண்ணாம்புச் தண்ணீர்விட்டு, நிறக்கவேயேமுகா ள 
ரைத்துகன்ருப்-கிகழ்த்தரியசட்டியிலே போட்டுனீதான், மறக்காம 
ஜெரித்தவரச் செக் தரமாகும்-மைந்தையதனுடைய ம௫மையெ 
ன்னே. (௨௬௯) 

மையென்ன அனுபானம் வெட்பாலையின்றன்- வல்லி 2 
மாம் கியாழத்துட்டு, மகிமையென்னபச்சரிசழு ீராகும்- மகத்தா 
ன ேேனிதம் பாலிலு3 யாகும்; மகணமசென்ன இப்படி யே யறிந்து ப 

போட வமுச் சாசசூபைதி னெட்டும்போ கும், மகமையென்னூரோ 
ணி.சசையாறுத்திரும்-மபக்குமடாகாமாலை சோகைபாண்டே. 

பாண்டோடும்சொணிவகைக்கெல்லாக்சேளு, பரிவகஅகவிம்த 
ல்கள் செய்துகொண்டு, சாண்டோடுசெக்தூர மதிலேயூ ட்டு-கதித் 

தோடும்சரங்கசொநிபண்புரைகளெல்லாம், கூண்டோடும்மேகவகை 
'யெல்லாச் தீரும்- -ருணமாசப்பாலிலுணப்பிரமேசம்போம், மாண்டோ 
மிக்கசிசாலைலேகயத்தூட்டி-வமுத் * ”ராற்காமாலை சோகைபோமே 

2 கராறுகாமலை-பன்னிரண்டுகாமாலை. 

லிங்கக்கட்டு. 

பேர்மெள் நஅசிதாசஞ் சுத்திசெய்து: புகழாகக்கட்டிக்கருவங்க 
தீதாட்ட, ஆமென்றகருவங்கம் நொறுக்கீகிற்கு - - மவவெடைக்குக்க 
ட்டித்தா எகத்தைப்பின்லும், சேமென்றகல்வத்திலிட்டுக்கேளு மெ 
ல்லியர் தம்பால்விட்டு அரைத்துமைபோல், ”் மென்றலில்கமொரு 
லத்தான்வால்க- மேற்பூசிக்கவசங்கட்டிக்லேைசெய்யே. (௩௬௯) 

செய்திட்டுச்சாணசலம் சாண்தானீஎம் - இறமாகக்குழிவெட் 
டியுமிப்புடம்போட. எய்திட்டபுடமதளை யாற்றிப்பார்க்க -இலிங்க 
மஅவுரு£ரு மணிபோல்நிற்கு், ் மொய்திட்டசெந் தூர மீர்தால்ப 
த்து - மூன்றுசத்இிதோ ஷ.மெல்லாம் முரையிட்டோடும், கைதிட்ட 
சுரங்களெல்லாம் காணா தோடுக் - சாட்டவொண்ணாவெள்ளியிலோ 

ரேழுமற்றே, ர ர ன ச (௨௪௰) 
மாற்றென்னவிணிலேதான். மாணுமோசொல் மவியசீர்கோசமு 

. உன மீசஞ்சேரு; நீற்றென்னபோட்டிடவேவர்னங்காணும்-நிலையாட் 
டால்வர்னமில்லை யுலகொவ்வா ௮, பார்த்தா லுமுலகத்தைப்பறைசெ 
ய்யாதே- 'பாஷாண்டர்தம்முடனேபேசாதேரீ, கார்த்துன்னைவணக்கி 
யே கேட்டாலுரச்தான்-கா' ணேனானெ னனச்சொல்லிக் சருஇிரில்லே, () 
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வேபோகபெொழுதாறு. ௮௯ 

சர்வகோய்க்குங் கோடாசூரிகுளிகை, ட 

கருதியேமகத்தான கோடாளசூரி - காட்டுதிறேன்சர்வகோ யெல் 
லாந்ீர, கருதியேசூதமது சிலையுர்தாரல்-கார்தமொடுவெண்காரஞ் 

செம்புத்தொட்டி, பருதியேவெண்ணாவி சவுக்காரக்தான்-பகரிர்துப 

ச்சைக்கா்ப் பூஞ்சூடன், மருவியே & வசுவாசி துரிசிமல்லி-மயூரச 
கைட்பெருமருக்.து வாளந்தானே. (௨௪௭௨) 

% வசுவாட-சாஇப்பத்இரி. 

வாளமொடுசேங்கொட்டை சத்திரரூலி - வளமானகுரோசானி 
யானைத்திப்பிலி, காளமிகுமிளகுடனே கடுக்காய்நெல்லி-சன்முள்ளி 

கோஷ்டமொடு முத்தக்காசு, நீளமிகுசாளிசைதேசா வரல்ரொம்பு- 
நிகழ்த்தரிய£ரகமுஞ் சிறுதேக்கத்தி, காசமிகுவேோத்தோலி செவ 
வாலகச்சொட்டை-கனசூற்றுமுட்டிவிஷ்ணு காந் திவேரே. (௨௪௩) 

கார்திவோதன்னுடனே நிலப்பனையின்வேருங்- கனமான வெள் 

ளைப்பா ஷாணங்கூட, சாந்திபெருஞ்சிற்றரத்தை கருகாகிதான்-சா 
ற்றறியபேரரத்தை வகைவகைக்கு, ஏச்தியேகழஞ்செண்டு சமஞாய்க் 
கூட்டு இயமானகரந்தையுலற் கழஞ்சண்டு, தேர்துநீதாம்பிரபற் 

பங்கழஞ்சி ரண்டுசெயலாககல்வத்தி லிட்டுக்கேளே. (௨௪௪) 

கேளப்பாசொல்லரிய கையான் சாறும்-இளர்ச்தசியநொச்9ச்சா 

ற்-வேலிச்சாறும், வேளப்பாபருத்திச்சாற் செருப்படைச்சாற்-மிகு 

த்தானகற்றாழை அளிச்சாறு, கேளப்பாஅவுரிச்சாற் வகையெல் 

லாத்தான்-குணமாகவெவ்வேழே சாறும்வாங்௪, சூளப்பாவசைக்குச் 
சாற்காளொன்ருகச்-சுகமாகறட்டுமின்னம் வகைகேளொன்றே, () 

ஒன்ராகவாககயே துளசிதும்பை-உம்மைபெற்றதூ.துவளை மூ 

ட்காவேளை, ஈன்ரானமீலிகுட்டி. விளாவோடின்னம் - நலமானவழுத 

லையுங்கண்டமகாலி, குன்ராதகிறியகாஞ் சேோறியோடு-குணமான௫த் 
இரமூலி மலைதக்கிவேர், கன்ருனகாக்சைவேர் அனைதிப்பிலி-கனமா 

னமேனிதிரி பலையுமாமே. (௨௪௬) 

ஆமேதான்வகைவசைக்குச் சமனாயத்தூக்கு-௮அடைவடனேடு 
யாழமதாயக் கலக்இப்பின்பு, தாமேதானெட்டிலொன்ராயக் குறுகக் 

காயச்சித்-தனியாகமுன்மபருந் தில்விட்டுநீதான், வாமேதான்கல்வத்தி 

லாட்டுதட்டு-வண்மையுடன்றுபயறு போல்நிரட்டி, தேமேதான் 
குளிகைகட்டி நிழலுலர்த்திச் - செப்பிலிட்டுதவின்சொட். டாயிந் 
குள்ளே. (௨௪௭) 

ச 
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௫ம் போகரெரழுநூது. 

உள்ளேதான்பூு மிதனில் சிலநாள்தாக்கு- .உண்மையடாகோமய 

தீதின் சாரம்பட்டால், ந நள்ளேதான்வேகமத மிகவுண்டாகும-நற்கு 

ளிசையுடனே தான் சுத்தியா ச்சு, கொள்ளே தான்பட்சமொன்று செ 

ன்ற்பின்பு-கூர்க் துரியெடுத்த கனை யுலகத்தோர்க்கு, அள்ளே தானந் 

சந்தகோயறிக்து- -அடைவாய்ப்பத்தியமீந்தலு பானத்துட்டே, () 

ஊட்டிடவேசன்னிவகைக் கிஞ்சிச்சாறு-முற்றதொருசயமீளை 

மிருமல்காசம், ஆட்டிடவேபித்தசர முக்காவேளை- -அப்பனேசேத்து 

மசுரமிஞ்சிச்சாறும், சாட்டிடவேவா தசுரம் நொச்சிச்சாறும் - நானு 

நாளிருமலுக்கு வேப்பில்ச்சாற், மூட்டிடவேதும்பையிட சாறுமாகு 

ம்-ழூன்றுகாமாறலுக்கு முறையைச்கேளே, ன க (௨௪௯) 

'முறைகேளு துள9வேர் அம்பைவேரும்-6 - ம தண்டநாயருவி மிள 

குசுக்கு, அறைகறேன௫யா ழதிலுல் சதிலேயூட்டு-௮ப்பனே வெண்சு 

ரத்துக் 'கறைய்க்கேளூ, இறையான8ரகத்தின் யொழத்தூட்டு- இடுக் 

கமுள்ளசுர்களுக்குக் கடுக்காய்ச்சாறும், பிறையானவிஷக்கடி க்கு 

ம் பழச்சாறாகும்- பில்லிக்குமூ ள்ளிபழஞ் சூனியாமே, (௨௮2) 

சூனிபமாம்புண்களுக்கு வெண்ணெயாகும்-சொல்லுறேன்்ரே 

ந்திக்குப் பின்னுங்கேளு, 'கானியமாம்புருப்புரணி சாம்பலூறும்-க்தி 

ப்பாகத்தெளிவிறுத்து ௮ இலேஊட்டு, கோனியமாநேத்திரநோய் ௪ 

சலத்துக்கும்-குணமாகப்பழச்சாறு தன்னிலூட்டு, மானியமாஙடிரா 

ணிமுதல் பேதிக்கெல்லாம்-வள மானஅவிடயம் சாதிக்காயே. () 

காயோபினியுட னுத்திப்பூவும்- கருவாசைவகைவகைக்குச் 
சமனாய்ஊட்டு, வாயோடுகுளிகைதனை ஊட்டிமற்றும்-வளமாகமேதி 

யிட. தயிருமோரும், தேயோடுபச்சரி௫ கழுநீயாகு-தெளிவாகமுறை 

யறிந்து தேசத்தில்தான், சேயோடுணபதியும் வடுசன்பூசை-சந்தி 
த்துநோயோர்ச்கு வயித்தியஞ்செய்யே, ர ரு (௨௮௨) 

செய்யேதான்காமாலை பாண்டுசோகை- ஜராதகவு9 ஆதல் தீரக் 

கேளு, உய்யேரீர்முள்ளிகர் சாலைகடுக்சாய்-உடனேயாட்டின் சிறுநீர் 

* மண்டூரஞ்சேர், ஐயேதான்கைப்பாக மாகச்செய்து - ௮றைக்திட் 

டோங்குளிசையுடன் மண்டலந்தான், வையேடீவாதமெண் பதுவுக் 

இர-வலியசறுகழுதைப்பா ல.சன்றன்னீரே. . (௨௮௩) 

% மண்ரேம்-செங்கற்கட்டம். 

- நீராகுமலசலத்தைக் கட்டிஙிற்கும்-றிலைவாயு இருவேலி ப (ருத்தி 
ச்சாரும்) வாருனகுன்மவகை மிளசேலந்தான்-வல்லாரையறுனிட 
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போகரெழுநூறு. டடுக 

இழக்குமாகும், பாராகஅனுபான மறிக்துகூட்டு- பதினெ ட்டுக்குஷ்ட 

மொடு சூலைக்கெல்லாம், ஏரான வன் வேம்பு வாஇுமுவையரி9- -யெ 

ழிலானகருகங்காலிப் பட்டையாமே. (௨ ௮௪) 

'பட்டையிடதயிலமாம்விடத்தோல்தயிலம்-பாங்காகும்பஇனெ 

ட்டுச் சூலைபோகும், குட்டமறுங்கைகாலின் முடக்கெல்லாய்-கூறரி 

யப்ரககியிட பட்டைகெக்தி, எட்டியிட்கிகொட்டை யின்றன் றயில 

கூட்டு இயலானவெள்ளுள்ளி கூடச்சேரு, ஈட்டமிலாப்புனலியிட 

தண்டுமைந்தா-ஈலமாகப்போட்டுவரச் சுறுக்காம்பாரே.' (௨௮௫) 

போட்டுச்சிற்றேரண்டப் பருப்பெரித் அப்-புகட்டியிள வறுப்பா 
கக் கல்வத்திட்டு, போட்டுமமூலைப்பாறு மேரண்டெண்ணெய் புகட். 

டியரைகுழல்பாகும் குளிகைசேர்த்து, போட்டேவெண்தூசி லூதிப் 

போடு-புண்பிள வைதுடை வாழை யரையாப்போடு, போட்டுகிசிலந்தி 
குழி வாமைமுதலாகப்-கொல்லாதகண்டமாலை நீங்கப்போமே. () 

 சருவ்கோய்தீர அனந்தவயிரவன். 

போமென்றசருவகோ யெல்லாந்தீரப்-புக லஓு்றேனைக்த வயிர 

வன தான்; தாமென்ற திரிகடுகு சாரம்இக்து - தனியானவாளமொடு 

நாவிலிங்கம், வேமென்றசமனிடைச்தான்சல்லத்திட்டு-வெள் ஞள்ளி 

தீதயிலமுட னிஞ்சச்சாறும், மென்ற முசாள் மயனம்போலே- 

ஆட்டி யேகுன்றியிட வுண்டைசெய்யே. (௨௮௪) 

செய்தவுண்டைபிழலுலர்த்திச் செப்பிலிட்டுச்-சிறப்பரன நெற் 
புடத்தி லிட்வோங்கு, தொய்தமுள்ள விஞ்சிச்சாற் தேனிலிட்டு- 

தொலையாதசர்றிபதின் மூன்றுமோடும், மெய்தலுறுமூவேழு தோஷ 

மெங்கே-முனையான புதினெட்டுச் சுரமுமெங்கே, ஐவதண்டவா தமெ 

ன்பதுவுமெங்கே-௮ தில்பிறக் தகோயெல்லா மெம்கேபோச்சே,. () 

அக்னெிசஞ்ஜீவிகுமாரன். 

போச்சென்று நினையோடா-சஞ்சீவிகேள் புகலுேேன க்கனிக் 

குமாரனாக, காச்சென்றசெம்புடனே யுருக்குக்கஞ்சம் - சனமான இ 
ரும்போடு லையுக்தாரம், வேச்சென் ததிரிபலை கருநாவிசூதம்-வெண் 

காரக்திரிகடுகுஞ் சமனாய்க்கொண்டு, தா ச்சென்றுசுத்திசெய்தஇப்பி 

லிகாவி-தனையக ற்றிமற்றதெல்லாங் கல்வத்தாட்டே. (௨௮௯) 

"ஆட்டியேசெந்தார ரு கம்பூப்பேர்-லாகுமடாகல்வத்தி ட்லி 

டுக்கேளு, ஊட்டியேகற்றுழ்ச் சாற்றுலாட்டு- ஊற்றப்பாரநால்சாமங் 

- குப்பிசகேற்றி, சாட்டி. ேபனிரண்டு சாமற் இயைக் - கமலம்பேலரெரி 
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(௨ போகரெழுநூறு. 

தீதாற விட்டுவாககு, ராட்டியேகருகாவி இிப்பிலிகூட-ஈலமான வெள் 
ரூளளித் தயிலத்தாய்க்தே. (௨௯௰) 

ஆயச்சாட்டுஇருசாமம் நட்டி மைபோல்-அப்பனேகயிற்போலு 
ஞ் சண்டைச்சகாய்போல், வாய்ர் துமேகுளிகைசெய்து நிழலுலர்த்த- 
வளமாசச்செப்பிலிட்டு நெற்புடம்போட், டேய்க்துமே யிஞ்சிச்சார் 
தேனுச்கூட்டு-எகாதபதினெட்டுச் சந்நியேகும், தீர்ர்துபோமக்கனி 
சஞ்சீவியென்றால்-செத்தபேருலகத்தி லண்டோசொல்லே. (௨௯௬) 

௮மிர் தாதியுண்டை. 

சொல்லென்றஅமிர்தாதி புண்டைகேளு-துடியான திரிகடுகு மா 
விலிம்கம், ௮ல்லென்றவகைவகைக்குச் கழஞ்சுவீத-மழகாகச்சுத்இ 
செய்து குளகவிக்கூண்டு, மல்லென்றஅவ்வெடைக்குக் கல்வத்திட்டு- 
மங்கைமுலைப்பாலதனாற் சாமமாட்டு, வல்லென்றதனத்தாளைச்சேரு 
மன்னு -மைபோலாஞ்சுண்டைபோ ல௮ண்டைபண்ணே. (௨௯௨) 

பண்ணியுண்டைநிழலுலாத்இச் செப்பிலிட்டுப் - பரிவாகக்கசக் 
காமல் குளிகையாக்கச், திண்ணவுடன்மட்டடங்கா வுடம்புளைச்சல்- 
இறமானவாயுக்குத்தல் கடுப்புச்சத்தி, வண்ணமிகுமுப்பிசமு மந்த 
ததொண்டை-வலிகெஞ்சுநீர்த்தோஷஞ் தாகச்சுரமும், ஈண்ணுகிறு 
* மதலைகட்கு வருகோய்மாத்தம்-கவிலரியசத்நிமுசல் திரும்பாரே. 

௩ மதலை - குழந்தை. 

இரந்தியரையாப்புக்கெண்ணெய். ப 
பாரேநீகிரந்தியரை யாப்புச்சூலை-பகரரியகரப்பானே யெல்லாந் 

தீர), வேரேநீபொடுதலைச்சாற் படியிரண்டு-வீழிச்சாற்கரிசாலை சங்க 
ங்குப்பி, வாரேதானீறுள்ளி தேிச்சாறும்-வகைக்கொருபடி வித ழூ 
ன்சாற்றோடொக்க, சேரேநீசிற்றேரண்டத்தி ணெண்ணெய்-சேர்த் 
அக்கொள்படியிரண்டு திறமாய்த்தானே, (௨௯௪) 

திறமாகச்சங்கம்வேர் சத் திரமூலம்-செம்முள்ளிவேரோடு௮ 
க்சுவேர், கறமான திரிபலையுஞ் செங்கத்தாரி - கனபட்டைகஸ் தாரி 
மஞ்சள கூட, புறமானகரிய சீரகமுஞசேரு-புகலாதகார்போஇகித்து 
ஞ்சேரு, மறமானமிளகோடு கரப்பான்பட்டை-வாலுமுவைசெல்கெ 
ந்தம் வசம்புகூட்டே. - (௨௯0) 

கூட்டடா,சகர விரைச்குமான-குணமானஅத்தி திப் பிலியின்ஞூ 
லம், நட்டடாசாரணைவேர்நிம்பப்பட்டை-ஈலமானமக்ரெட்டை செ 
ரிஞ்சிவேரும், சூட்டடாவலம்புரிக்காய் காகப்பூவுஞ்-சொல்் ௮ரற்கட 
கச் மதுரங்கூட, மீட்டடாவிர்தியொடு ஒமமெல்லாம்-விரைவாம 
நிலவாகை வேருஞ்சேசே. (௨௯௬) 
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போகரெழுநாறு. டு 

வேரோடுஉ ற்றகுமிழ் ஈல்விளாவகோ்-வெட்பாஅயரிசிக்காய்கடுகு 

ரோணி, பாரோசசொல்லரிய பங்கம்பாலை-பன்னுகருஞ்சீரகழும்சாச 

த்தாளி, ஏரோடுசெங்கமுரீர் கோஷ்டஞ்சத்தி - யெழில்சாரக்காஞ் 

சோறி சிறிய8€ரம், பேரோகெழற்கொடி பருப்புங்கூடப்-பேசுகறேன் 

வகைவகைக்கு நிறைதான்்கேளே. * (௨௯௪) 

கேளேநீசரக்செல்லாம் பலமொன்றாசச் - ளெர்த்தினோேங்கல்வச் 

தி லிட்டுமைந்தா, வேளேநீகொடிக்கள்ளிச் சா ற்றினோ0-வெள் ளாட் 

டுப்பாலும்பும்கம் பாலாகும், காளேநீருன். றுமொன்றாய்க் கல்வத்தா ' 

ட்டிக்-கருசயேயெண்ணெய்தனிற் கரத்துவாரு, 'வாளேகீபடுப்பே 

ற்றி யெரித்துக்காய்ச்ச-மைர்தனேமெழுகுபதம் வருந்தான்காணே. 

வருதல்சண்டுமெழுகுபதச் தன்னைப்பார்த்து-வடிக்குமபப்போவ 

டி. கலசர் தன்னிற்கேளு, சருதல்கண்டுவிரைவுடனே ரசகற்பூரம்-௧ழ 

ஞ்செடையோகாலதிலே பொடித்துப்போடு, கரு5ல்லா௮ரிதாச பற் 

பம்ரண்டு-சேர்த்தந்தத்தயிலத்தை வடித்துவாரு, விருகானகனேச 

லுக்குப் பூசைபண்ணு-வேடுகட்டி த்தானிபப்புடம் வைத்துவாளல்சே, 

வாக்யேராளொன்றுக் கொருகரண்டி - வாகாககாண்மூனறு 

நாளைந்தேழு, தாங்கியேதள்பலலும் கோய்பலனும்பார்.த்தச்-சார்ர் த 

ரிந்அஉண்டுவரத் தருவாய்நீயும், ஏல்கியே௮லையாதேபத்தியங்காத்து 

இருக்கச்சொல்லுமறுபத்்தியம் போக்இநீர்வார், அல்கியேபுளிப்புவ 

கை யெல்லாக்கூட்டு-௮ தில்தரும்சோயையினி யறையக்கேளே.. () 

அறைூரேன்$ரத்தியரையாப்புச்சூலை-௮ தில்பிறந் தசரக்குசொ 

றி கரப்பான்புண்ணும், இறையசன வெடி. சூலை ரூலைப்புண்ணு-மெழு . 

வாழைகுழிவாழை யாருப்புண்ணும், மறையானமேகவெடி சகரப்பா 

னூறல்-பக்கபுற்றுத்தேமலொடு தாமரைகோய்தாலும், கறையானக 

ண்ணோூெ கன்னப்புற்று, கருக்ரெந்திசெங்கரந்தி கள்ளிப்பூவே. .() 

கள்ளிப்பூக்ரெந்தியொடு குறைநோய்குஷ்டக-கனலண்டவா த 

மொடு நாக்கல்ரோகம், தெள்ளிடுசீழ்ப்பிரமேகம் வெள்ளைவீழ்தல்- 

தீர்ந்திடுமேபெண்கட்கு கரப்பானோயுங், கள்ளமின் றிச்சொல்லிகிட் 

டேன் இக்தவெண்ணெய்-கனகமடாகண்போர் உன்னுக்குள்ளே, ௨ 

ளளபடி.தல்முழுக இன்னமொன்.ற - உரைக்கிறேன்்சூட்ச சஞ்சீவி 

யாமே, (௩௭௨) 

சஞ்லியெண் ணெய். 

சஞ்வியிஞ்சிச்சாற் படி. தானொன்று- சனியானஈல்லெண்ணெய் 

படி சானொன்று, சஞ்சியாவின்ப: வடி கசானொன்று-காரித் மெழு 

7] ப 
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டு பேேோகரெழுநூ ற, 

குபத மாசக்காய்ச்சி, சஞ்£வியாகவே வடி க்துவால்கு-மாருமல்மாம் 

வவெரச் சூலைவாயு, ௮ஞ்பேகபாலசோய்மண்டைக்குத்து-௮.டல் : ௪ந். 

நிகறுகிறுப்பு மயக்கம்போமே; ர ரர; (௩௩), 

செம்பைத்தயிலம். 

போமென்றமேகவகை யெல்லாந்தீரப்-புக.லுகிறேன் எ தயிலமொ 
ன்ரு மேசமூலி, ஆமென்றகருஞ்செம்பை யிடித்துச்சாறு-அவின்பா 
ல்விட்டதிலே பிசைந் தன் ௬ம், நாமென்றபடியிரண்டுபிழிந் துகொ 

ண்0-ஈல்லெண்ணெய்படி யிரண்டு மதிலேவார்த்து, ஆமென்றஅடுப். 
பேற்றி யெரித்துக்காப்ச்ச-௮ப்பனேமெழுகுபதம் வடி.த்திடாயே. () 

... வடித்துமேகாலுகாள் வட்டம்மூழ்கு-மகத்சானமேகவகைச் சூ 
கொரந்தி, நடித். து?மயஸ் திசர. மஸ்திவெட்டை-ராடாதுமண்ணெரிவு 

காந்தல் தீரும், திடச்தமுறுந்தேசமது சவுக்யெமாம்பார்-செப்பார்க 
ளவயித்தியர்க ளலகில்மைந்தா, படி.த்திட்டமதுராதி சர்தனாதி-பச 

ரிவானமேகாதி யிதுக்கொவ்வாே த், / (௩௱டு) 

பீன சங்கட்குத் தயிலம். 

ஒவ்வாதுபினசங்க ளெல்லாம்போக-உரைக்றேன்மூலிகைதா 

ஜென்றேரூட்சம், ஒவ்வாதவிழுதச்சாற்படி தானொன்று-உத் தமனே 
யாவின்பால் படி. தானொன்று, ஒவவாதேஎள்ளெண்ணெய் படி.தா. 

ஜனொன்று-உண்மையுடன்கலக்த மூலிவேரை, ஒவ்வாமலொருபந்தா 
னரைத்துப்போடு-உற்றவடுப்பேற்றிமெழுறா பதமாய்க்காய்ச்சே. () 

காய்ச்சியேவடித்தந்த தயிலரூழ்கக்- கதிப்புள்ளபீனசஙக ளே 

. மும்போகும், தாழ்ச்சியேவாராதுநால்காள் வட்டம்-தயிலமிட்டுப்பசு 

ம்பயறு சீக்காய்மிளகு, காட்பெற்றவயித்தயெரே செரன்னேன்கா 
ணீர்-கனகமாமிந் நூலைக் கைவிடாதீர், சூட்சமாமெண்பதெலும்வாத 
ந்தீரச்-செரல்லுரேன்ஐக்தெண்ணெய்த் தயிலந்தானே. (௩௭௱௭) 

ஐக்தெண்ணெய்த்தயிலம். 

தானென் தவைக்தெண்ணெய்த் தயிலங்கேளு-சாதியாம்நிரம்ப 

எண்ணெய் வேப்பெண்ணெயும், தேனென்றகல்லெண்ணெய் தேங் 

கரயெண்ணெய்-சற்றேரண்டத்தெண்ணெயி லிவ்வைர்துங்கூட்டு, ஏ 
சென்றவகைக்குஒரு படி. தான்சேரு-எ மில்வேப்பெண்ணெப்படி யி 
ரண்டுவாரு, வேனென் றதிரிகடுகு கள்ளிச்சரறு- -வெள்ளுள்ளிலூ துவ 
ளை சொச்சச்சாறே. (௩௭௮) 

சாருனமணியுத்தா ம்ணியினே0. தழுதாழைமுடக்கற்றுன் சித். 
சிரமூலம், கேருளமுருக்கையி ன்றன் பட்டைச்சாறும். சேள்கொடு 
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 போகவரெமுநூறு. ௫டு 

ச்குவேளைச்சா நெலலாக்கூட, காருன %& பாதாள மூலிச்சாறும் 15 

ந்இகேசரச்சாறு படியிரண்டாய், பேருகவகையெல்லாம் எண்ணெ 

யோடு பெய்துகொடிவேலிவேளை மேனியாமே. (௩௱௯) 

ன க % பாதாளமூகி-அடுதின்னாப்பாளை. 

் நந்திகேசரம்-ஈத்தியாவட்டம். 

மேனியாந்தமு தாழை நொச்சசங்கு-விருகானகருவாகை புன 

லிகுன்றி, அனியாம்மாவிலிக்கு நிம்பப்பட்டை - ஆயிலியப்பட்டை 

யொடு, % காட்டுக்சொட்டை, நானியாங்கொள்ளுக்காய் வேளைநீலி- 

காப்வேளைதூதுவளைச் சாரணைவேர், தானியாம்கார் த்திகையின் இழ 

ங்ககோடு-சார்ச் இடல்வெள்ளுள் ளி சடைச்சிவேரே. (உ௱௰) 

% காட்டுக்கொட்டை - காட்டாமணக்கு. 

வேரோடுமிள சருணை மருள்சழக்கு-மிகுவா தங்கொல்லீ % மர 

க்கற்றாழைவேர், வேரோடுவெண்முருங்கை கருங்சாலிவேர்-விடை த் 

தோன்றிமுன்னையு முத்திரிக்கஞ்சீவி, வேரோடுபேயச்குமட்டி. கோ 

ப்பிரண்டை-வியமான திருகுகள்ளி முயற்காதுவேர், சீசோகெள்ளியு 

முத்தா மணிவோ -சேரும்பேரூமத்தை யுடலும்பின்னே. (௩௱௰க) 

ல் மரக்கற்றாழை-யானைக்கற்றாழை. 

பின்னுங்கேள்சிற் றேரண்டத்தின்மூலி - பேசசதாவேரியொடு 

*% பிளகுக்தென்னை, அன்னவேயிரும்கையாமெருக்கன் வேரும்-௮ழ 

கானகாய்கடிவே ரிருவேலிவேர், சொன்னவொருசிறுவேம்பு - தேவ 

தாரம்சொல்௮ுமாதளைவேரு காணல்வேரும், பின்னமிலாக்காட் டத் 

இிப்பட்டைவேரும்-பேசரியகருங்குருக்தின் வேருந் தானே.(௩௱௰௨) 

ட ட. பிளகு-கமுகுவேர். 

் குருந்தானவமுச்சரு வேளைவேருக் - கொடுங்கருடக்கலெங்குமா 

“தொண்டை வேரும்; மருந்தானமயிலாளிப் பட்டைவேரும்-வளமான 

கருஞ்சூரைப் பெருமந்து, தருந்தானமலைவேம்புப். பாட்டையோடு- 

தலைமைபெறுமிலுப்பைமேற் புல் ஓரு ௮ிசானும், தருந்தானநிலக்கடு 

ம்பு சாசாவெண்ணி-கருவெல்லாம்பலம் நாலாயிடி த்துக்கொள்னே;() 

.. இடித்து£பாண்டத்திலிட்டுப்பின்பு- ஈரெட்மெசக்கால்தீர்விட்டு 

க்குழப்பி,டெ.த் துமேயூறவைத்து அடுப்பிலிட்டு- ஈவிலுமீராறிலொன் 

ரூய்க் சாய்க்பிப்பின்னும், முடி த்தமேபாலோடு எண்ணெய்சேர-மு 

இயவைத்துக்கற்கவகை: பெரும்காயந்தான், தடி த்துமேவெள்ளுள்ளி 

வசம்புசுக்கு-தீனிவிளம்கமோமந் .இப்பிலிமூலமே. (உ௱ ௫௪) 

டக ௬௦௮2 நப ட சரர 
8]. ரப்பு 
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ட௬ மபோகரழெரழு நாறு. 

'மூலமொசெதகுப்பை ஈவாச்சாரந்தான்-முனையான.தனை திப்பி 
லியுஞ்சேரே, சாலமிகுசிற்றரத்தை பேரரத்தை-தனியான பெருமரு 
ந்து முசறுமுட்டை, கோலமிகுமயிலிறகு ௮ண்டத்தோடு - குதிரை 

யிடகுளம்புசிவல் & அஆகாசத்தூள், ஞாலமதிற்பூத்திசொ ளாலுங்கூ 
௨-ஈற்கடலிலனுரையோடு சமுத்திராப்பழமே. (௩௱௫௫) 

% ஆகாசத்தூள-ஓட்டறைத்தூாள.. 

பழமோடுகாணலுந்தான் * கழற்சிவித்தும்-பண்பான திரிபலையு 

ம்பறங்கப்பட்டை, அழகானசதகுப்பை மரமஞ்சள் தான் - ௮றைக 

ன்ற * செக்கர்தக் தேவதாரம், விழைவானமாசார மக்ரொகாரம்-மி 

குகோஷ்டஞ்சடாமாஞ்சி வகைவகைக்கு, இழமையுடனொருபலந்தர 

ன் சொன்னோமைந்தா-கேடில்லாவெள்ளாட்டுக் கோமயத்தே. () 

அ. கழற்டு - கச்சைக்காய், 

% செக்கந்தம் - சிவப்புசந்தனம். 

கோமயத்தைகிட்டரைத்து அடுப்பிலேற்றிக்-குணமாகவொரு 

விறகா லெரிக்கவேண்டும், வாமமுடன் மெழுகுபதம் வருதல்பார்த்து 
வடகதசத்்துள்ளேநீ வைத்துப்பின்பு, கேமமூடன்காக்தச்செர் தூர 

மொன்று-நேராகக்கமஞ்சஇடைநால்தான்போடு, தாமறிக்துலிக்கச் 

செச்.தூரம்போடு-தளராமல்தயிலத்தை வடித்துவாங்கே. (௩௭௱௰௭) 

வாக்ப்பின்கணபஇக்குப் பூசைபண்ணு - மயிலேறும்பெருமா 

சை மனதிலுன்லு, ஒவ்கிரீவடுகளையும்பூசித்தோது-உற்றமாரணகேோரய் : 

க ளோடுமோடும், தேக்கயேதிரியாதேவயித்தியந்தான்-செப்புவரோ 
விப்புவுயி லெண்னைப்போல, வ் ங்கியேதானியபுடம் வைத்தெடுத்து 
மேலெக்கும்பூசியே முறுக்டொயே, (உ௱௰௮) 

. மூனுக்குயேயனல்காட்டிக் கருகத்தேத்து - முக்தியேதயிலங்கச 
செடை.தானொன்று, சுறுக்காசகோய்பலனாள்பலன றிக்து-துடி.யாகமூ 

_ன்றுநா ளொன்பதுகாள், இறுக்வேபுளியுப்புகையுக் தள்ளு - ஏச்தி 
ழையுமாகாசெந் நீர்ச்சோறுண்ணு, மறுக்கிகயகடும்பத்தியக் காக்க 
வவணும்மக்களேகோய் திரும் வகையைக்கேளே. (௩௭0௯) 

. வகைகேளீர்வாதமெண் பதுவிநீங்கும் - மகத் ் தானவாய்வென்ற 
இருபத்தாறும், தொகையானபட்சவாதம் பாரிசவாதம் தொலையாத 
இளம்பிளளை வாதம்போகும், திகையானகைப்முடக்குக் சால்முடக் 
குதி-.இமிர்வர தம்ப தினெட்டுச்சூலையோடும், பகையான௮ண்டவாதங் 
“ஜலா சர்தான். பதின்மூன் றசர்சிமுதல் பறந்துபோமே. (௩௰௨௰) . 
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போகழெொமுநாறு, ௫4 

பறந்துபோமுட்குத்துப் புறவீர் ?சாடு-பாண்டி உசுவுப்பிசமேங் 

கல்செசுரோகம், இற். துபோம்பெருவயறு சோகைகாமாலை - ஏகாத 

நீர்க்கோவை குமரசண்டம், மறந்துபோம்குதிரைவலி றயல்வலிப்பு- 

வலிதானகாக்கைவலி நடுக்குவாதம், துற நதோடுஞ்சூனியமு பில்லி 

சரங்குசொறிகரப்பான்குஷ்டம் வண்டெலியும்போமே. (௩௨௧) 

-எ்லிகடி.யுஞ் லெவிஷமும் பூரான் செயயான்- -இயலானகரிக்கடி, 

கோய் சாய்க்சடிகோம், வனிசான கோலில் லா மகன் றுபோரும். மண் : 

ந்தாயானால்- சகத்திலுனைப்போல் வத் ப னில்வபாரு, பலியாதெ 

ன்றுன்மன திலெண்ணாதேர் - பகருறேன்்சசபேதி யென்ணெயொ 

ன்றே ற. | (௩௨௨) 

சுகபேதி சகெொண்ணெய், 

ஒன்றானசுகபேதி யெண்ணெயப்பா-வுரைக்கிறேன் கவனமுட 

லுய்த்தூக்கேளு, ஈற்ருனரிற்றேரண்டத்தி மனண்ணெய்-நவிலுமொ 

ருபடிபசம்பால் படிதாநாலு, வன்ரானவதிமதுரம் கந்தப்பு - வா 

ளமொடு காயசுத்தி கடுகுரோணி, தன்ரானவசைவகைக்குக் கழஞ்சு 

ராலு-கலந்தரைத்துக்கரைத்தடுப்பி லேற்றிடாயே, ௩௨௩. ஓ-கலந்தரைத்துக்கரைத்த லற்தி (௩௨௩) 
அடுப்பேற்றி மெழுகுபதமாசக்காய்ச்சி.௮ப்பனேவடி தீதெடுத் 

அ வைத்துக்கொண்டு, மடுப்பேற்றியெண்ணெயிட விவரங்கேளறா-வ 

ளமறி்து சிறுபிள்ளைக்கோர்கழஞ்சு, கடுப்பகறும்பெரியோர்க்கு மு 

க்கரண்டி-கற்குடலுக்கரைக்கால்சேர் கால்சேரூட்டு, உடுப்பாக எண் 

ணெயுண்டோர் கடிகைக்கப்பா - உண்மையுட ஸுப்பில்லா வெர்நீர் 

கொள்ளே. ன டி (௩௨௪) 

வெந்நீர் சான் கொள்ளநல்லபேதியாகு?-மிகுபேதிசண்டதென் 

ரூல் விவரங்கேளு, செர்கீராஞ்சுகெஞ்சொய்ச்யொற்றிச்-சிறுகரீயுப் 
பிட்டுக்கொண்ட ற்று, அர்டிருமில்லட்டால்மோர்ச்சோ.று ண்ணு. 

அந்தியிலே சீர்கமி மிளகுஞ்சுக்கு, நன்னயமாய்க் ஃயாழமிட்டு ிக்கொள் 

ள ச்சொல்லு-ரா தீதிரிக்கு மிள குகீர்ச்சோறுமுண்ணே.. (௩௨௫) 

ட 5 ஸ். ற் 0 ர் ட 1) ரதன் ் ஸ் ணன் 6” * 5 * 

உ ௦07 2007 ம 31 யந்த ம 3 17] 2] 2/3 ள் ஸு/-ஐ_ ண்வெரதேகத்தில்கோ 

ய்தர்னே ஐ, இணணமிகும் வாய்வேதுவா சமேது-தேசகெனே சிரங்கு 

சொறிகரப்பா மனது, வண்ணமுரறுக்கணமேதுமாந்தமேது-வயிற்றுச் 
ரூடஸ்இிசரம் வெட்டையேது, ஈண்ணுமிகுவா தநீர் பித்தம்போகும்- 
சானிலத்தி: ல்க வண்ணெயுரைக்கோணோ த், (௩௨௬) 

1 
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டு௮ ட மபோகரெழுநூறு, 

, விரோசனம். 

ஒண்ணாதச துரக்கள்ளி வேலின்பட்டை-உத்தமனேவாங்கு .த 

ண்டாய் ஈ.றுக்கக்கொண்டு, எண்ணாதவின்பா லவித்.துலர்த்தி-இப் 

படி யேமூன்று தரமுலர் த் திவைரீ, பண்௭ணாகைப்பாக்களவுபட்டைகொ 

ண்டால்-பத் துவிசைபேதியது பண்போடாகும், உண்ணாப்நீ மோரச 

னம்.பகற்போதுண்ணு-உற்ற£ரகமிளகுயொழங்கொள்ளே. (௩.௨௭) 

ப வேறு-விரோசனம். 

கொள்ளப்பா இன்னமபொருபேதிகேளு - கூரானவெள்ளைக்குவ 

இலியக்கட்டி, அள்ளப்பாசதுரக்கள்ளிமரந்துளைத்து-௮ தற்குட்குவ 

இலியத்சைவைத் 2 தடு, ஈள்ளப்பாபட்சமொன்று சென்றுவாக்கு- 

ஈலமாகப் பேதியாமின்னங்கேளு, விள்ளப்பாபிரமியொடுகற்றாழையு 

ம் - & வேர்க்கொழுந்து கடுகுரோகணிநிலவாகையே, (௩௨௮) 

3 வேர்க்கொழுந்து வேலங்கொழுக்தது. 

வாகையொடுகடுக்காயும் % களியடைக்காய் - வகைசமனாக்கொ 

ண்ட எட்டொன்றாக, நரகரிகமாகவேகயாழஞ்செய்து-ஈல்லசிற்றே 

ரண்டத்தெண்ணெய்தன்னை, பாகுபெறச்சமனாகவிட்டுக்கொண்டுண் 

பரிவாகப்பேதிய௫ ஈன்ரயாகும், ஓகையுடன் பேதியதுமிஞ்சியானால் 

உற்றதண்ணீர்சாதமுமாய் உண் ணுஉண்ணே, (௩௨௯) 

3 களியடைக்காய்-களிப்பாக்கு 

புரசைவிரைப்பேதி. 

உண்ணுடீபுரசைவித்தை ஆவின்பாலில்-உறுஇயுவினரைத்துண் 

ணபேதியாகும், சண்ணுமடாகோயெல்லார்திரேகசவுக்கயேம். தானாகு 

ஞ்சண்டாளக் ௪ கரிம்ம்பாகும், ஈண் ணுசிறுகருமிக்கோ வின்னமொ . 

ன்று-நவில்கொன்றைமரத்துடைய கொழுந்தைவாங்க, வண்ணமுட 

னுப்பில்லா தவித்தேயுண்ண-மற்றாநாள் கூண்டோடேகருமிவீ ழ்மே. 

க கிரும்- கரிப்பூச்ச- -நாகப்பூச்௪- மயரைப்பூச்சி, 

துவரைப்பேதி. 

வீழுமடா துவரையிடபேதிகேளு-மிதமாககற்றுவரை வேகவை 
த்த; ஆழுமிகவுள்ளுற்றல் சலத்தைவாகக-அடைவாகக்கரும்புவெ 

ல்லமதிற்போட்டுண்ணு, சூழுமந்ததுவரைதான் வெல்லநீரைச் - சோ 

சாமலூண்டுவரக்கருமிசாகும், தாழுன்றகோயெல்லாம் காணாதோ 

டுச் தனிகநேத்திர- சசப்போகுஞ்சூட்சக்கானே. . (௩௩௧) 
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பேோகரெழுநூறு. . ௫௯ 

நேத்திரவியா திகளுக்குக்குளிகை. 

சூட்சமாஞ்சமுத்திராப்பழத்தைவாக்கி - ஏப்புரவாயாவின்பச 
லவித்துலர்த்தி, சூட்சமாசேத்திரகோ யாவற்றிற்குஞ்-சொல்லரியமு 
லைப்பாலிலரைத்துப்போடு, சூட்சமாய்ச்கண்ணுற்ற கோயெல்லாக்தா 
ன் - தொலைந்துபோமிதனை விடமருந்தொன் நில்லை, சூட்சமாஙி கூவி 
எத்தின்பழத்தின்வித்து-சுத்திசெய்து ஈந்தியாவட்டம்போடே. () 

 *கூவிளத்தின்வித்து வில்வவிரை. 

போடவேகண்புகை ச்சலெரிவுகாந்தல்-புகைமேகம் நீர்ப்பாச்சல் 
பூச்சுவெட்டு, நாடா.துகடுப்புவலி மிளகின்வாய்வு - நலமானரோகம் 
போமுளைவு தீரும், வாடாதகேத்திரனோயெல்லாம்போச - மகத்தான 
குளிகையொன்றுவழுத்தக்கேளு, சாடவேசங்குஇரிகடுகுஃதாரம்-த 
வாக அதிமதுரம் புஎகம்வித்தே, (௩௩௩) 

தாரம் தேவதாரம், 

வித்சானமனே௫ிலையும் டீதரோகணியும்-விருதகானதுத்த மிவை 
பத்துங்கேளு, நத்தியேசமன்கொண்டுகல்வத்திட்டு - நந்தியாவட்ட 
ப்பூச்சாற்றுலாட்டி, சத்தியாக்கி நிழலுலாத்திசேனிலுண்ண-நேத்தி 
ரகநோயதொண்ணூற்றுறும், - சத்தியமாய்ச்சொல் ஓுறேன் “தர்க்து 
போகும்-சண்டாளர்க்கிர் நாலைக்கொண்டாலென்னே. (௬.௩௪) 

ஆணிப்பூமாற, 

என்னவே ஆணிப்பூமாறவேண்டி-யியம்புகறேன் *கலைக்கொம் 
புருத்திராட்சம்பன்னவேவெள்ளைச்சாரணை யின்வேரும்-பரிவரன 3 
தேடப்பல் ஆனை த்தந்தம், ஈன்னவேசேவலிடகெஞ்செலம்பு-ஈவில்௪ 
ர்கை வெள்ளியொடு புலிசகர்தான், துன்னவே மேனிவேர் சமஞாய 
க்சொண்டு-சொல்லாவினீர்தனிலேயூறப்போடே. (௩௫) 

கலைக்கொம்பு மான்கொம்பு| ]தேசிப்பல் குதிரைபல். 

ஊறவேஜூன்றுநாளானபின்பு-உகமையுட ன்கல்வத்திலிட்டுமை 
ந்தா, கூறவேமுலைப்பாலாலாட்டிப்பின்பு-குணமாசக்கயிறுசெய்து நி 

ழலுலர்த்தி, வீரவே.தணிப்பூவுக்குர்தானும்-மிகவாகக்சரைந்துபோ 
கும்- தேசிகனே சைகண்டவித்தைபாரே, (௩௩௪) 

ஈதேறல்-தேன். 

நேத்திரவியாதிசட்கு. 

வித்தைபார் கண்ணிலுற்றகோய்கட்செல்லாம்-மேலாகத்தலையி 
அற்றவலிகட்கெல்லாம், சத்தையாயெலுமிச்சம் பழமுகத்தைச்வி£ 
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ச் ப் ப , 

சம் போகவெழுநாறு. 

சதபோகேசடடபபர்காகறற்றுன்காடடமமளபுளக
சக்டொயே 

ன கதிர்- துவாரம். 

 சசக்கயேசைதனில்தான் வைத்துக்கொண்டு- கண் தனிஃலமாரு 

மலொற்றும்போ,து, வசஃ்கா தகண்வலிகள் வலிப்புக்குத் அ-மாருத்சி 

வப்போடுமேற்றலையியினோயும், இசைப்பினறிகாண்மூன் நி லசைப்ப 

நீறுப்போம்- -இதுபோலமருக்தொன் ன் றில்வுலலிலுண்டேோ. ,பிசகென்று 

நினையாதேகேத்திரகோய் - பெலனொடுக்க கெறிமுறியுங் குணமாய்ச் 

செய்யே... ப (௩௩௮) 

பூ.பதிமாத்திரை. 

செய்யவேபூபதிமாத்தி தை 7 தானொன்று - சேசத்திற்சொல்லு9 

றேன்மாசொன்னண்டோ, உய்யவேகாவிரசம் அரிதாரந்தான் உற்ற 

இரிக தகெந்இி%காயம்)(வாளம், ஐயவேசுத்திசெய்.அ கல்வத்திலிட் 

(ழ் (4) நகொடிவேலிச்சா ந்முலேழுநாள தான்; ஸை மயா மல ஆட்டிக 

பிறுண்டைசெய்து-மகமையுடனிழலுலர்த்திச்சசெம்பில்மூடே. . () 

2 (காயம்-பெருங்காயம்) (வாளம்-நேர்வாளம். 

முடியேதேனிஞ்சிச்சாற்திலூட்முதிக்தோடுஞ்சர்ரிசரதோவ 

மெல்லாம், நாடியேயணுக கா அவாதவாயுகடுக்குமப்பா-சுரமெட்டுக்கு 

ன்மயெட்டும், ஒடியேபோகுமடாரரவரட்சி - ஒடுங்காசசயசாசமேக 

ம்போகும், வாடியேயிளையா தேயென் நால்போல- -மண்ணிலெவார்சொ 

ன்ன்ர்காண் சொல்லார்பாரே. (௩௪) 

சுர இராமபாணமாத்திரை. ப 

பாரேநீ சுரமனை த்துந் இீரவேண்டிப்-பாடுகிறேன் சுரராமபாண 

ந்தன்னை, சே ரேோரீவெள்ளையொடுகெளரிரண்டும் - சேர்சமழைக்கார 

சுண்ணம் உள்ளேவைத்து, காரேற்கொளாந்தரமாயெரிதீதுக்-கல்வ 

த்திலிட்டதனையரையக்கேளு, ஆரேநீ பரும்பாகல்சாறுவீட்டு-௮ரை 

த்தி ரய்மூன்றுகாள சைமாருதே. (௩௪௧) 

மாருமலுமுக்தள வாய்க்கு 'கைகட்டி- மசமையுடனிழலுலர்த் 

தப்பின்புமைந்தா, நீருகத்தானியபுடம் லைத்தெடுத்த - நீமஅழ்க த. 

செப்9லிட்டுப் பசனம்பண்ணு, ஆகருச்சுரவ்களு க்கு னுபானங்கே 

ள்-௮டவிஞ்சச்சாறேலு முலைப்பாலேலும், வரு தகொச்சிச்சாத மூ. 

ரு௫்சைப்பட்டை-மிகுதும்பைச்சாறுடனே? கேளும்பின் பே. (௩௪ ௨) 
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போகரெழுநாறு, ௬௬ 

பின் புரீசுக்கரத்தைக்யொழர்தர்தால்-பேசியதோரனுபான மறி 

ர்துசெய்நீ, ௮ன்புடனேமூன்றுநாள் பத்திக்காக்க-௮டைவாகச்செ 

ப் தூவிடில் சுரங்கள்காய்ச்சல், துன்புறவேசெய்தெதோர் பதினெண் 

சுரமும்-தொலைந்துபோம் உண்மையென்றுரம்புஈம்பு, இன்புற?வக 

ணபதியும்கந்தன்பூசை-இயற்றிவரவயிற்றுச்சுர மெல்லாம்போமே. 

சுராங்கஷெக்குளிகை. 

சுரம்போகும்சுரா ங்ஷெத்தின் குளிகைகேளூ-சொற்பெரிய அரி 

தாரம்பலகர்தான். தூக்கு, சரமானபாக்குப்போற்றுண்டுதுண்டாய்ச்- 

சவியே?லையிலேழிபோற்கட்டு, உரமான உட்டிலிட்டுக் கல்லுச்சுண் 

ணம்- உத்தமனே சலேமும்பரவவிட்டுத், தரமானதேசினீர்விட்டால் 

சர்க்கும்-௦- தமனியம்போலாகுமடாசு த் திதானே. . (௩௪௪) 

0 தமனி௰ம்-பொன். 

த்ய மெடுத்த தனைக்கமுவிப்போட்டுச்-சொல்லரியசாரசுண் 

ணஞ்சிறுநீர்விட்டு, சுத்தியாங்கரைத்தந்ததெளிவைவாக்கத்- -தோலா 

மலாட்டியேகாலுசாமம், சுத்தியாமெடுத்ததனைக் கழுவிப்போட்டுத்- 

துலக்கமுடன்*கூழ்ப்பாண்டச்சாற்றிலிட்டு, சுத்தியாயத்தொளார் 

இரம்எரித்துவாககச்- -சுகமாகக்காடியினாற்சாமமாட்டே. (௩௪௫). 

கூழ்ப்பாண்டம்-கலியாணபூசினி 

ஆட்டியேயரசன்பட்டைக்யொழத்தாட்0- அப்பனே தொளாக் 

இரம்சா ஓசாமம், கூட்டியேயெரித் அன்
றுய்க்கமுவிப்போட்க. -கொ 

ம்பினிடபாகற்காய்முற்றல்வா ங்கி, விட்டியேகுடைக்தந்தவினாயைப் 

போக்ூ-வீறுமரிதாரத்தினுள்ளேவைத்து, ஊட்டியேசுண்ணாம்புச்சீ 

லைசெய்து-உகமையுட. னெருமையின்றன் சாணம்பூசே. (௩௪௬) 

பூியேபுடம்போபொகற்காய்தான். -பொசும்காமல்கருகாமல்பத 

மாய்கிற்க, வீ சியேதீயெரிக்கவெந்துபோகும்- விசமாசகாய்பதம்பார் 

த்தெடுத்துவாங்கி, ஆசயொ௫சென்ணாம்புச்சலைதள்ளி- அழகாகக்காய 

தனைக்கல் வத்திட்டு, ததசபெதஅரைத்திவாய்க் -ண்மம் -தியங்கா 

மல்பாசலிடசார றுகொண்டே (௩௪௭) 

க வொண்டப்பாமயனம்போகிரைத்துகள்கும். குலவியேயெடுத் த 

இறுபயறுபோல, சண்டப்பாகுளிகைகட்டிநிழலுலாதஇக்-கருவாகச் 

செப்பிலிட்டுத் தானியபுடமாய், விண்டப்பா தீயிலிட்வொங்கக்சொ 

ள்நீ-விரர்யகனை மூருகனையும்வணக்ப்போற்று, உண்டப்பாவியாதிச 

ளுக்கடுத்தமாத்ரை-யாராஓமுடியாதினருமைபாரே. (௩௪௮) 
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௮௨ பேோகரெரழு நாப. 

அருமைபார்வா தசுரமிஞ்சிச்சார்தேன்-அடல்மைந்தாபித்தசர 
ம்நொச்ச்சாரும், பெருமைபா ர்நொச்சியிடயொழமாகும்-பிறங்குசி 

லேற்பனத்துக்குச்சுக்குயொழம், ஒருமையுடனிவவகையிலனுபான 
ந்தான்-உதவாட்டாலவைக்கசைர்தகயாழத்தூட்டு, தருமையாமிது 
சுறுக்குகோய்கள்போகும்-சலைபெரும்பாஷாணக்கட்டுக்கேளே. ட) 

் பாஷாணக்கட்டு. 

பாஷாணம்வெள்ளையஅபலச்தான்வாங்கு-பரிவாகச்லைசற்றிக் 
கொண்டேபின்பு, பாஷாணம்வெள்ளாவிநடுவில்வைத் துப்- பதனமா 
கவெந்தெடுத்துப்பொடியாய்ச்செய் ௫, பாஷாணமிப்படி மூன்றேதர 
ந்தான். பண்ணிவரயெண்ணெய்கக்செத்தியாகும், பாஷாணக் தனையெ 
டுத்து ௮யக்கரண்டி-பரிர்தட்டுமுந்இரிச்சார்சுருக்குத்தாக்கே. () 

தாக்கவேயிருசாமங்கட்டி ப்போகுந்-தனையெடுத்தேயிருபெடை 
தீ.சயிலமூட்டு, அர்க்கவேகட்டிய துமெழுகுபோலா-மப்பனேவேதை 
யிடவெள்ஸியாகும், ஏர்க் கவேயனுபானமறிக்துபோ டு-எட்வெகைச் 
சுரக்சள தலைநட்டுவீழும், காக்கவேசந்நிசுரங்காணாதோடும் - கருவா 
னபாஷாணக்கட்டுதானே. (௩௫௧) 

குளிர்சுரத் துக்குயொழம். 

கட்டானகுளிர்சுரத் துக்பொழங்கேளு-காட்டுல்லகரந்தையொ 
டுசுக்கெட்டாகும், அட்டானகழர்சியிடபருப்புமாகுந்-துள சவேரை 
நீதாருங்கூட்டியொன்றாய், கொட்டி யேநீரைவார்த் தெட்டொன்றாக் 
இக்-குணமாக௮ம் இச் திதேனிற்கொள்ள, நெட்டியேவியா தியெல்லா 
ந் தாழந் துபோகும்- ணீனிலச்திலின்னமொன்றுநிகழ்த்தக்கேளே. () 

சாவசுரக்கியாமம். 

நிகழ்த் துகிறேன்சர்வசுரக் கியாழங்கேளு-நரிலைபெற்றவிலாமிச்சு 
சீந்தமுதகம், நிகழ்த்துதறேன்காஞ்சொறிபற்பாடக்கும்மட்டி-கோ 
சந்தேசாரம்வேர்ப்பீர்க்குக்கோஷ்டம், நிகழ்த்தரியசிறுதேக்கும்கண் 
டம்காலி-நீடுர் இப்பிலிசுக்குச்சிற்றாமுட்டி, நிகழ்த்தியபைந் துளசவே 
ர்விஷ்ணு?ரார்இி-கேர்ப்பாகச்சமனிடித்தோர்பாண்ட த் இட்டே, () 

. காட்பட்டசுரத்துக்குக்யொமம். 
இட்டுமேரீர்வார்த்தே பெட்டொன்றாக்?-பிவைபாகமருக் திட 

வேசரமெல்லாம்போம்,தட்டியேநாட்பட்டசுரத்துக்செல்லாஞ்-சாற் 
றுகிறேன் தாமசையின் கிழங்காமுத்தம், எட்டுமேரஈன்னாரி கிராம்பு 
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போகரெழுதாறு. ணர் 

சோஷ்ட-மேலமொதொளிசையு சாகப்பூவும், மட்டுமேலவங்கப்பத் 
தீரியினோ0-மதுரக்கோே ராசனையுந் தென்னம்வேரே. (க(ட௪) 

வேரோடுவிஷ்ணுரொந்தி வில்வத்தோடு .- விரைர்துசமனாகவே 
யெட்டொன்றாக, ஆசோடுகாய்ச்செுற் கியாழத் தாட்டு - அகலாதப 
ஐஞ்சுரங்க ளெல்லாம்போகும், வீரோடுவாந்இபித்த சுரத்துக்கெல் 
லாம்-வெட்டிவேர்சங்கம்வேர் வில்வவேரும், அஆசோென்னாரி யறுகம் 
வேரு மடல்பொரியுமுட்காவேளை யுக் தானாமே. (கூடுடு) 

அமடாகிறுபயறு சமனாகக்கொண்-டழகாகச்சேர்த்தொன்ருய் 
க்சலவத்தாட்டி, நாமடாரீர்வார்த் தற் தியில்வைத்து - நலமாசவெட் 
டொன்றாய்க்குறுகக்காய்ச்சி, போமடாஅருந்திவரச்சுரங்களெல்லஈ 
ம்-பொறிபட்டபஞ்சுபோல்பொ சிங்கப்போகும், வாமடாதாபசுரமெ 
ல்லார்தீர-வழுத்தறேனின்னமொரு வரிசைகேளே. (௩௫௬) 

தாபசுரக்கயாமம். 

வரிசையென்ன அ.திசாரசுரத்துக்கெல்லாம்-மாம்பட்டையதிவி 
டயம் முதியார்கூந்தல், தரிசையாஞ்சுக்கோடு முத்தக்காசும்-சண்டி 
ப்பாய்நீர்வார்த்து எட்டொன்றாக்கி, புரிசையாமிலவுடைய பினன் 
ரூகப்-பொடி த திட்்க்கொண்டிடவே புகலக்கேளு, கரிசையுறுமஇ 
சார ச௪ுரகோயெல்லாங் சகண்காணாதோடுமடா கண்டுபாரே, (௩ட௫எ) 

பித்தசுரத்துக்குப் பஞ்சதாரை. 

கண்பொர்பித்தசுரம் பித்தவெட்டை-சலங்காத௮ஸ்திசரங்கா 
ணாதோடும், கொண்பொர்பேய்ப்புடலுக் கிராம்புசுக்குக்-கோரையா 
வகிழங்குநிலவேம்புமல்லி, தண்டுமிண்டுசெய்யாதே சமனாய்க்கொண் 

_டு.சாதகமாய் நீர்வார்த்து எட்டொன்றாக்கு, உண்டிடவே சொன்ன 
தொருசுரங்களெல்லா-மோடுமடாவானெழிலிபோலுந்தானே. () 

சுரதேரஷூத்திற்கு. 
தானென்ற சுரதோஷமெல்லார்£ரச்-சாற்ற றே னின்னமொ 

3. ருவகையைக்சேள, வானென்றவில்வவேர் விலாமிச்சம்வேர் - வண் 

'ணெருஞ்சி நனனாரிமதுரஞ்சோம்பு, கோனென்றவிளாவோடுமுத்த 
க்கரசும்-குலவுமுக் திரிப்பழம்கெற்பொரியினோடே, வானென்நகெல் 
லிமுள்ளி பிலுப்பைப்பூவு - மழகார்ந்தசுக்கும்வசை சமனாயக்கொ 
ண்டே.. (௩௫௯) 

கொண்டேதானீர்விட்டுக் யொழர் சன்னைக் - கூர்மையுடனெட் 
டொன்ருய்க் குறுகக்காய்ச்சி, உண்டிடவேகாபசுர மயக்கர்தாக்க- 
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௬௪ . போகரெரழுநாறு. 

மோடாதபித்தசுரம் சாவரட்சி, அண்டிடாதையர்மே லாணைகண்மடர். 

௮.டல்பெற்றகுருவின்்மே லாணைகண்டீர், இண்டோளீரெர்தன்மே 

லாணைகண்டீர்- தீர்க்துபோம்வயித்தியசே ே தர்ந்துபாரே, (௩௬௰) 

பித்தத்திற்குக்யொழம். 
பாரேநீபித்தலவகை பெல்லாம்போகப்-பாடுறேன்பஞ்சதாரை 

கழஞ்சரண்டு, சேரேநீயதிமதுரல கழஞ்சுமூன்று- திகழிஞ்சீராற்கழ 

ஞ்சு ஏலமொன்று, ஆரேநீதிப்பிலியோர் கமஞ்சுகூட்டு-பரைத்தாவி 

ன்பால்தனிலே யன்பாய்க்கொள்ளு, நேரேதான்வருறெதோர் பித்த 

நகோயும்-நிகரானவெள்ளிறக்க முஷ்ணம்வாய்வே. (௩.௬௧) 

வலிப்புக்குத்தயிலம், 

- வரய்வோடு௮அரோ௫கங்க ளன்னதோஷம்-வளர்பித்தசுரத்தோ 

டுப்பிசமுக்கூட, வாய்வுற்றகோயெல்லாம் போகுமன்றி - வலிப்புமு 

தல்வலிப்பெல்லா வற்றிற்குந்தான், தேய்வென்றதாளகந்தான பல. 

மும்ரண்டு-லையொன்றுகவரியொன்று வீரம்பாதி, நாயகமாய்வெடி.. 

புப்புக்கல்லுப்போடு-ஈவாச்சாரம்பூநீரும் பலமரையே. (௩௬௨) 

் ப பலமாசவிவையெல்லாஞ்சுத்திசெய்து-பாங்குடனேகல்வத்திலி
 

ட்டுப்பின்பு, விலமமானமஞ்சளென்ற கருவாலாட்டி-வில்லைக்சட்டியுல் 

ர்த்திகன்ராய்த் தயிலம்வாங்கி, ஈலமானசன்னிமுதல் வலிப்புக்கெல் 

லாம்-ராகவல்லிவெற்றிலையின் பணவெடைகொள்ள, பலமானபதின் 

மூன்று வலிப்புச்சக்நி-பறந்துபோபறுதேசம் புக்கப்போமே. () 

கும்மட்டிக்காயக்குழம்பு. 

புக்பப்போம்கும்மட்டிக்காயக் குழம்புகேளு - புகலரியபேய்க்கு 

ம்மட்டிக் காயின்சாறு, தக்கயேபடியொன்று வடிகட்டிதீதான் - தா. 

ழியிலிட் டடுப்பேற்றிக் குழம்பாய்க்காச்சி, அய்க்கவேகரியசீரசங்க 

ழஞ்ச-சுத்திசெய்தவாளமுமோர்சழஞ்சகூட்டுமெய்க்கவேகுரோ
. 

ணி. கடுக்காயிர்து-வெண்காரந்திப்பிலியோர் வகைவகைக்கே, () 

'வ்கைவகைக்குக்கழஞ்சியொன்று கல்வத்திட்டு - வளமாசகாய. 

மொரு கழஞ்சு இட்டு, தகையாகமைபேரல அரைத் அப்பின்பு-சாற 

'நியதோர்குழம்பினிலே போட்டுக்ண்டு, மிகையானவேப்பெண்ணெ 

யோர்கழஞ்சு-வீ௫ுன பனை வெல்லக் கழஞ்சு ஒன்று, தொகையாகவி 

வையெல்லாஞ் சேர்த்துக்கிண்டு - சொல்லரியமெழுகுபதந் தன்னில் 

- வாங்கே. , டட ப (உசுரு 
ந் 
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் போகெொழு.நூ ற்; . ௬டு 

... வாக்கியேபரணிதனி லடைத்.அக்கொண்டு-மகத் சானபெரியோ 
ர்க்குப் புளியம்வித்து, பர்க்டியேசிதி் யோருக் கதிலும்பாதி- -பங்கிட் 

டுப் பனைவெல்லர் தீனிவேயூட்டு, வீங்கியேயலையாதே மய ங்காதேநீ- 

வெகுபே தியாகுமடா விரைந்தபாரு, ே தேங்கியேகளை த்துவிழப்பேதி 
யானால். செம்பியநீரினிலுமே சாசனம்பண்ணே, (௩௬ ௬). 

பண்ணவேபேதிரிற்குக் இருக்கோய்கள் பரிவான கெளசிசெண் 

டை யகுவைவெப்பு, ஈண்ணவேபெருவயிறு மகோதரந்தா னற்பிலி 
யுண்மார்தை புரைநீர்க்கோவை, வண்ணமாம்பாண்டோடு சோகை 
குன்மம் வலிவீக்கம்சரிபுமு வாயுச்சூலை, புண்ணானவிவையெல்லாம் 
போகுஞ்சொன்னோம் பொய்யல்லவைத் தியரே கண்டி .௨ீரே, (௩௬௪) 

சர்வச.ரம் சந்கிழமு தலியவற்றிர ற்குக் குளிகை, 

இ சண்டிடுவிர்சர்வகர சத்நிதோஷம்-சாணாமலோடவொரு.. குளி 

ல்சசொல்வேன்,விண்டிடுவீர்ஃமால்தேவிசகெளரிவெள்ளைமிகுச சழுங் 
கெந்திலிங்கம் கோரோசனையோடு, அண்டிடவேசுத்திசெய்து கல்வ 
த்திட்டு, அழகாகப்பாகலிலைச்சாற் சாமமாட்டு, கண்டிடவேயமனம். 
போலாகு நன்ருய்க் காம்ப் ?ரவெர்தயம்போற் குளிகைசட்டே.. (7 

ட - *.மால்தேவி.- தாளகம். 

- குளிகைகட்டிநிழலலர்த்தி வைச் துக்கொண்டு குவல்யத்தில்மா 
நீதருக்குக் கொடுச்மாயானால், ஒளிபில்லாச்சர்கிசர தோஷம்யாவு 

மோடியேபோவதற்கோ சையமில்லை, ௮ளிமுரலுங்குழன்மடவா ரா 
சை தீர்க்கு மப்பனேபூவுலஇல் சொல்லாகே£) களிகொண்டு அலு 
பான மதிர்துசேர்த் தால் கனமான கோயெல்லா மகன் ௮அபோமே, 

விரைவா தத்துக் கெண்ணெய், 

- அகன்றுபோம்விரைவாத மண்டவாத மகல்ெறேரண்டெண் 

ணெய் படிதானொன்௮, புகன்நிட்டமிளகுசுக்கு வசம்புவோமம் 
போற்றும்வெள்ளுள்ளி திப்.பிலிகழற்சி, சகன் றிட்டவிச்துந்தான் வ 

கைவகைக்குச் சாற்நினோம்கழஞ்சுஎடை பொடி த தப்பின்பு, ஈசன் 
சிட்ட இள.வறுப்பாய்ச் சூரணித்து. ஈன்மையுடணெண்ணெயிலே க 

லக்கப்போட.. (௩௭௦) 

ட சலச்துதான்சூரிபுட மொன்ப்துகாள் சனிக்திட் டுக்குச்சியிஞற் 
இிண்டுண்டு, ஈலம்பெறவேராளொன்றுக் கக் இசந்தி. ஈன்மையுடனே 
ர்மது கரண்டி கொள்ளு, அலம்பொவேவிரைவாத மண்டவாத மறை. 
யபுமோரண்டவி-ரண்டலாதம், பெலம்பொதிர்தலோகமெல்லாம் பிர 
மித்தோடும் பிரபலமாயிக்தூலை தெடம்பாம் (௩௭௧) 

. 
அத் 
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சர. பாகர மு.நூறு. 

தசதீட்சைக் குழம்பு, 

பாரேனீவாதசோ யெல்லார் தரப் பாடுறேன். சசதிட்சைக் 

குழம்பு தன்னை, காசேனீமுற்தினநற் றேங்காயொன்று கண் திறந் து 

னீர்போக்கி யதனுக்குள்ளே, வாரேனீசொடிக்கள்ளி சதுரக்கள்ளி 

வகைக்கொருகழஞ்செடைய ரய்ப் பாலும்வாங்கி ,சேரேனீதேங்காயி 

னுளளே வார்த்துச் செப்புகிறேன் பின்புகடைச் சரக்குக்கேளே. 

கேளப்பாகெர்திரச ல கா ந் தமோடு கெடியான திரிகடுகு சதயங் 

காரம், வாளப்பா கடுகுரோகணியுங்கூட மஇமையுடன் மூடியேபொ 

திந்துசாணி, நாளப்பாபெரியதொரு புடத்தைப்போடு ஈலமானபுட 

மாதி யெடுத் துக்கொண்டு; மீளப்பாயதலுள்ளே மருந்தைப்போலாம் 

விதமாககத்திகொண்டு வழித்துவாங்கே, (௩௭௩) 

 வழித்தெடுத்துக்கல்வத்தி லெடுத்துநன்றுய்ப் பனைவெல்லங்கா 

ய்ச்செந்தப் பாகுவாரத்.து, செழித்திட்டமயனம்போ லாட்டிவாங் 

இச் செயலாகவழித் துஒரு சிமிளில்வைக்து, விழித்தடவேகாசெடை 

தா னுள்ளேகொளளு மிகுபேதியாகுமித ற்கையமில்லை, தெழித் திட 

வேபேதியஃத் திகமானால் தேங்காதேமோரசன முண் 3 னுகண்ணே, : 

நண்ணவேயில்லாட்டால் வசம்புகூட்டு ஈன்மையுடன்கியாழர் 

கா னுண்ணத்தீரும், திண்ணமுடன்சுகபேதி யாகும்பாரு- இீராதநோ . 

ப்தருக் தருகொன்றில்லை, வண்ணமில்சீர்ப்பெருவயிறு பலிபாண்டு 

மகோதரமுங்காமாலை சோகைபுண்ணு, கண்ணெரிவுகைம்முடக்குக் 

. கால்முடக்குங கஇர்கண்டபனிஃ2பாலப் பறக்குங்காணே, (௩௪ ௫) 

" குமட்டிக்காயக் குழம்பு. 

கரணவேகுமட்டிக்காயக் குழம்பு தன்னைக் காட்டுஇி3றன். சர்வ 

நோ யெல்லாந்தீர, ஊணவேபேய்க்குமட்டிக் காய்தானூற௮ு உறுதியு 

டனிடித்துசாற் படிதான்பத து, பேணவேபாண்டத்தி லிட்டுப்பின் பு 

பெருங்காயங்கழகுசெடைதா னைந்துபோடு, காணவே வெண்காாம் 

வாளம் இக்அ நவில் கருஞ்சீரகம் கடுகுரோகணிபாமே, (௩௭௬) 

ஆமேதான்வசைக்கு ஒரு கழஜ்சுவீத மரைத்துபைபோற்சாறு 

'தன்னில்விட்டு, வாமேதானடுப்பேற்றிக் இண்டிவற்று மட்டும யெரி 

த்துமைபோல்சிற்றோண்டம், வேமேதானிருசழஞ்சு ௮அதிலேவார்த்து 

மெழுகுபோல்திர ரண்டுவரும்பதத்தில்வாங்கு,தாமேதான் சிமிழில்வை 

த்துப் பதனம்பண்ணித்தன் மைகண்டு குன், நியள அண்டைபோவே 
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போகரெழுதாத் ௬ல் 
- போட்டவுடன்பேதியதா மலைக்கவேண்டாம் பு௪ழாவின்மோச 

ச்ன - முண்ணத்திரும், । வாட்டஞசெய் வாதமெண்பதுவுந்திரும்-வாயு. 

கொடு குன்மமெட்டுஞ் சூலைதீரும், பாட்டென்று முடக்கியதோர் 
சூலையெல்லாம் பஞ்சிலிடும் கெருப்பதுே மபாரல பற்றி ட்போகும், தேட் 

டென்ற இச் தால்போ வரர்தான் சொன்னார் செப்புகிறேன்சூலைப௯க. 
இரக்கேளே, ப (௩௭௮) 

சுலைக்குச் சூரணம். 

, இர மவகருவாகை பலமோபத்து: சொல்லாட்டால்வெள்வாகை 

யாகுமாகும் ,சரவேபலம்பத்து ஐலிப்பட்டை சிறப்பானகொடி வேலி: 

யஹிஞ்சிவித் அ. சேரவேசுறுபிரப்பம் இழ குபத்து செயலாசப்பேய் 

த்தேன்றான்பட்டைபத் ச்து, தூரவேகோப்பிரண்டை பலர்தான்பத்.௪. 
அஅவளைபத்து தழு தாழைபத்தே, டட (௩௭௯). 

பத்தோடிநொச்சியுத்தா மணியுஞ்2 சர பாங்கானவெள்ளைச்சா. 

றடையுங்கூட்டு, கொத்தோடுமிளகுசக்கு கரணைசங்கு %& கொடுக் 

கோடு சழற்டிக்கா சடச்சிக்காயும், ௮ த்தோடுமுருங்கை நிம்பக் கரிய 

சூரை ௮டலிண்டைமயிலாளி வெள்ளெருக்கு, சித்தசவமுக்குரு 

வகைவகைக்குச் செயல. கப்பத் து.ச்்2சர் த்து. கொள்ளே, (௩௮0) 

* கொடுக்கு தேள்கொரிக்குமூலி, 

- சேர்த்தபின்பு பரங்கப்பட்டை பலர்தா ன்பத்து திறமாசவியை 
- யெல்லாம் நிழலுலா்த த, அர்த்தபின்பு அவின்பா லதனாத்சுத்தி யன் 

புடனே: செப்இிடிச்.ச வடி கட்டிக்கொண், டா.த் திடவேமற்றுமொரு 

தாழிதன்னி லடைவாகப் பெய்அகடைச் சரக்கைச்கேளு, பார்த்த 

வொருவசம் புதிரி கடுகுகாயம்பார்கான ச.தகுப்பைக் கார்போகுயே, 

போடுியொடமரமஞ்சள் தசமதாகம் புகலரிய€ரகத்?தாடின் நி: 

எபேதோர்தாளிசை வெட்பாலைகோஸஷ்ட மியலானதிருகுகள்ளிப் 

பொருக்குச்கூட, வா இயெலாராளைத்இப்பிலியுகூ£லம்- -குக்குடன் வாலு 

மூவை யரிசியாகி, பல்சேரிரசகற்பூ சத்தோடெல்லாம் பரிர் அவலை 

வகைக்குஇரு பலந்தானன்றே, - ட (௩௮௨) 

ட அன்றாகவிள. /அப்பாய்ச் சூரணித்து அழகாக. முன்மருந்தோ 
டொக்கச்? 2சர்க்து, ஈன்றாகச்சருக்கரைதா னாலக்தோன்று ஈல்கிவிட 
வுதவாட்டால் பனைவெல்லமாம்,குன்றாமலர் திசந்தி வெருசடித்தூள் 
சொண்டி டவேமண்டலந்தான். தீராகோய்கேள், சென்றோடும். ஈலங் 

கெடுத்த ௪6 ல் செப்பரிய ளுலைகோய் பதினெட்டே மகட், 

* 
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.. எட்டோடு ௮ஷ்டகுன்மங் கஇரந்திநோயு மெண்பதுவாதமும் 

வாயுவிருபத்தாறும், கெட்டோடுமரையாப்பு அண்டவாதம் கேடு 

கெட்ட பதினெட்டுக் குட்டரோகம், விட்டோடுந் தேகத்தைச்சிவப் 

புவெள்ளை. மிகுமஞ்சள் மேகமோடு மண்டைச்சூலை, தட்டோடுங்கண்.. 
டமால் *யிருபான்மேகம் தனீனோடுசொ றிரரங்கு மப்பான்போ மே. 

% இருபான்-இருப.௮. ப 

- போமென்றபத்தியமா யுண்டுதேறு பொல்லாதகவிஷச்சடிக ளெ 

ல்லாம் போகும், நாமென்றபத்தியஞ் சிறுபயறு துவரை..ஈந்தாத்தூது 

வளை வற்றலாகும், ௮மென்ற வெள்ளாட்டு வற்றலாகும் அயிரைவ. 

ரால் கெளிறிவைக ளுலர்க்ததாகும், ஜமென்றமுயல்ஸூடை சகெளதா 
ரியாகு மூர்க்குருவியாரணிய மானுமாமே. ன ச (௩௮௫) 

. மானோடுவருதலையு முருங்கையாகும் மாரசார்ந்த. ௮று€ரை இறு. 

ரையாகும், தேனோடு .ஆவின்பால் நெய்யுமாகுஞ். ஜீனியொகெதலி 
யின்றன் பழமுமாகும், கானோடுவழுதலைக்காய்ப் பிஞ்சுமாகுல் கத் 
லிக்காய்ப்பிஞ்சாங்கு மற்றொன்றாக, பானோடுதலைமுழுக ஏரண்டெ.. 

._ ஸண்ணெய் பகர்வெந்நீராமுப்பு வறுத்தேயுண்ணே. (௩௮௯) 

- உண்டவேமண்டலந்தா னோப்கடீரு மூறுதியப்பால் நினைத்த : 

தெல்லா முண்ணலாகும், கண்ணமாம்நோய் தீர வேண்டுமென்றால்கடி. 

தானபத்தியந்தான் காக்கவேனும், சண்ணவேதவறச்செய்தால் நோ : 

ய்$ீராது . தரணிதனிலுண்மையெனச். சாற்றினேன்காண், தஇிண்ண் 

மொடு பண்டிகசே முறைதான்தப்பிச் செய்வீரேல் பழிபாவமெய் 
அம்பாரே... ட்ட. ட (௩௮௭) 

-கட்டிகெண்டைக்குக் குக்குடச்சூரணம்;; 

'பாரேரீசெண்டையொடு காய்ச்சற்கட்டி பறக்கவகுக்குட்த 

ன் சூரணந்தான்; காசேநீமுற் நினதோர் சேவல்வாகங்இக் கால் தலையும் 

மயிர்போக்க மு.துகைக்8ரி, கோரேதான்குடலீர லெல்லாம்போக் 
இக் குணமாக இத்துப்புக் கரயமோமம், அதோதான் 'வெள்ளுள்ளி 

கரியர் மடல்ஈவாச்சாரமொடு வளைய அப்பே. (௩௮௮) 

ட 'உப்போ௫ுகல்லுப்புச் சவட்டுப்புக்கான்.உள்ள திரிகடுகுசுத்தசா 
.் ரத்தோடு, தப்போடு சாதிக்காய் கிராம்புபத்.திரி- தீனியேலஞ்சிறுநா 
- கப்பூவுந் தாளிசை உப்போடே வகைவகைக்குக் கழஞ்சுசொன்னோம் 

ஒருகல்வ£் இட்டுக். கொடிவேலி பிரண்டை. சப்போடே. பேய்க்கும் 
ய்டிச் கற்றரைத்துக் சனமாகச்ருக்குடத்தி லவிவைகள்கூட்டே... 0. 

ஓ 
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போகரெழுநூழு க் 

- கூட்டியேசவுரியினா லதனைமூடிக் குண்மாக்த்தாழிமிட்டுப் பின் 
னுங்கேளு, நாட்டியேகரிசாலை -மேனிச்சாறம் ஈநலமானகோமயமுபங் 

கலந்துன்டுய், பாட்டியேபின்னாறு படிதான்வாரு பக்குவமாய்மே 

ல்ரூடிச் சீலைசெய் ௮, தர்ட்டிசமாயடுப்பேற்றி யோர்வி றகுதன்னால் 

சாறெலாம்வற்றுமட்டு மெரி த்துவாங்கே. ன ர (௩௯), ப 

வாங்கயேசக்கையெல்லா மெடுத்துக்கொண்டு வளமாகவெயி 

இலர்த்தி யிடித்துத் தூளாய், பாங்கியே கலசத்-தி. லிட்டடை த்துப் 

பக்குவமாய் நாளொன்றுக் சுந்திசக் தி, ஒங்கியேமண்டலர்தா -லுண் 

டா யானால் ஒடாதநோயெல்லா மோடுமன் நித், தேங்கியேயலையாம 

லதனோடேதான். திரிலோகம் சேர்ந்துக்கொள் பின்னுங்கேே, () 

"கேளப்பா அ௮ஷ்டகுன்மம் பிலிபாண்டு கொடியான காமாலை. 

சோகைகோயும், வாளப்பாநீர்க்ே காவை மே காத ரந்தான். மக மப. 

ள்ள. விருமல்வெப்புக் காய்ச்சல்வாசம்,. 8ீளப்பாவருங்கெண்டைகட் 

டியோடும் நீடுற்றவாதமெல்லாங். கேடுற்றரோடும், வேளப்பா ஓன்றும் 
பொய் யாமற்சொல்லி விட்டேன்சா ணென்னூ2ல நிசமாம்பாரே, 

ப... சவோட்டின்பற்பம். 
பாரசே£ ரெவோட்டின் பற்பந்தன்னைப் பச்சையுள்ள எரவோடு: 

பரிக் வாங்கு, அரேநீதேசயிட நீரைவாங்கி ௮இலூற நியுலர்பூவை. 

க்கலஃவைத்துப், பேரேரீகபால வோடுபோட்டுப் .பெலத்அடனே 
தானுலாத் இப பெட்பதாக, ஆரேநீகெறுக்கியக்த வுவாப் பூவைத் த்ர * 

னரைத்துமே போந்துஒரு புடத்திற்போடே , (௩௧௯௧) 

.  போட்டாதிபெடுத்ததனைக்காடிவார்சத் அப்பூரித் அ.க்கோமயத்தா" 

ந்கழுவிரன்ருய், ஆட்டியேகல்வத்திற் சுன்ன£ீசா லசைத் துமேவில்லை 
தட்டிக்காயப்போட்டு, சேட்டியே ே மன்மூடி.ச்சீலைே சய்து திறமாக 

முழப்புடத்தி லிட்வொங்கு, ஈட்டியேமறுபடியு் கல்கத்திட்டு இள 
நீரோடாவின்பாலிசையவாட்டே. 

(௬௯௪) 

இசையவேமயனம்போ லஜா த துநன்றா யின்பமுடன் . வில்லை 

தட்டி, ரலியுலர்த்தி, அசைவின்று யோட்டினிலிட்டோடுமூடி. அட். 
டியே முன்போலப புடத்தைப்போடு, பசையாதே யாறவிட்டு யெகு: 

த் துப்பாரு பாரசங்கு வெள்ளியி துக் கணையொவவாத. வசையா. 

தே தேவிபதப்பூசைபண்ணி மகத்தானபற்பத்தைப் பதனம்பண்ணே. 

பண்ணே வப்டி முடியுமி தூவேயாசி சுபசரொண்ணாவா தியர் தமிது 

வேயாச்சு..விண் ண்வே ஆகாயமிது? ஷயாச்சு விருதான நோய்க்கெ 
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ல்லாம் வபிரியாச்சு, ஈண்ணவே யலுபானமறிர்துபோடு நல்லிளை சட. 

யந்த யிருமல்காசம், வண்ணமிலா மேகவ்கை சூலைகுஷ்டம் மாருத. 

இரந்தி யரையாப்புப்போமே, .. ...- (௧௯௬) 

ம பத அய்ப் பபப கவை - அரையாப்புச்சிரங்கு. சொதிகரப்பான்போகு மப்பாலுமாறாகோ 

_ யசன்றுபோகும், திரையானவனுபான*திரிகடுகுத்தூளார் தேனிள 

நீர் நெய்யாவின் பாலுமா.கும், கரையான வெள்ளைச்சீ ரகமுமாகும் 

கண்டரிக் துவுண்டாலே ரோகத்தீரும், நரைபோகுமிளமைவரு முண் 

மைகண்டாய ஈணுகாத வி.பாதியெல்லா முணு வாய் போமே, .. (0) 

ப ' அனையற.கம்வேரவிழ்தம். . ப 

௮ ணுகாமல் மேகவெட்டை பிரமேகங்க எசலுதற்குவகையொ 

ன அபுகலக்கேளு, நணு தாமலானையிட ௮ றுகம்வேரை ஈன்றாக ஒருசு 

மைதான் பிடிங் கவர், குணுகாமலிடித்ததனைப் பாண்டத்திலிட்டு 
க் குணமாசச் சலமதிலே நிரம்பவார்த்௪, புணு மற் பிசைந் துசீலை 

வடிகட்டிப் பின்பிழிர்தசொண்டு சக்கையெல்லா மெதிர் துபோபே. 

"எறிர்திட்டுப்பிநிந்தசலக் தெளியவைத்து இயல்பாக மூன்று 
நாள் சென்றிருந்து, அறிக்திட்டு ௮, வண்ட லுறைர்தவற்றை யாதி 

ததன் முன்னுலர்த.தியுண்டைசெய்து குதித்திட்டப் பக்குவமாயெடு 

த் துக்கொண்டு குணமாகவுண்டுவச மஞ்சள்ரத்தம், தறிர் இட்டமயிர் 
மேகஞ்சீழ் விமுகலோடி கழலான மேகவகை விழலாய்ப் போமே, - 

... அழிஞ்சித்தயிலம், ட்ட 
போமென்ற அழிஞ்சிபிட் தயிலங்கேளு புகன்திட்ட 'ஏதிழிஞ் 

யொனாங்னன்.,) ஆமென்றதில்லாட்டாற் சொல்லக்கேளு . அவனி 
தனிஓள்ள அழிஞ்சியையேவாங்9,சோமின் திஈறுக்இக்குழித்தயிலம் _ 
வாஜ்டிச் சுத்திசெய்த கர்ப்பூரம் பலங்கால்போட்டு, சேமமூடன் பத 

கனமாய் வைத்துக்கொண்டு நிசமொருகாசெடை பதமாய்த்தயிலங் 

கொள்ளே, ட ட்ட... ட்டு. (௪௦0) 

'சொள்ளலே கோயதிர்து அனுபான ஷ்செய் குடிகெித்ச மேச 
வகை ரமோங்கள், மெள்ளவே மேக தீசாலெடத்தவாயு விஷக்கடி, 
தகோயுள்ள வெலலாம் வீ.றிட்டோடும்,கள்ளமாஞ் சிரங்குசொறி கர் 

ப்பா ஹோேயும் சுண்கா ணு ச்தாமெடா .குஷ்டரே ரகம், வள்ளலே தரும் 

பத்தியந்தான்காவாய் வாகையிடபட்டைமுன்போ.ற் றயிலம்வா.ங் 

.... வாநியே சாசெடைதானுள்ளே கொள்ளு மைஈ்சனே' மேல்பூ 
சப் புனலிதிரும், . தால் ப நாண்மூன் று தயிலம்பூசிச் சாதகமாய் 

வேதுவிட்டுப். பிடிக்கவேண்டும், ௮ங்.க2.ப வாயுவென்ற தெண்பத்க் 

டூ 
ரர் 
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ப ர.கடு [த ழூ. ற] . 23 

தீர னதிலெடுத் த:வாயுவெல்லாம் செதிகெட்டோடம், பாக்கியே மே 
சத்தா லெடுத்த. நோய்கள் பறந்தோடப்பாடுகிறேன் தபிலங்கேளெ. 

பூதமாரணவிஷமுவ்டி.த்தயிலம், ட்ட ட். த 

ன தயிலக்கேள் வாதபித்த சிலேத்துமத் தால் தானெழுக்த 0 சோக 

மு.தல்வலிப்புச் சந்நி, செயிருற்ற வாயுவென்ற திருபத்தாறும் கோ 

குஷ்டம் பதினெட்டுக்குஷ்டங் குன்மம், அயிருற்றவிஷகோய்கள 

௮பானான்கு மடல்பூத பைசாச வேதாளங்கள், வியமில் சண்டாள 

பலசோகந்தீர விறல்சண்ட சர்வமாரணமிதாமே. ் (௪௦௩) 

மாரணமாங் % குடோரிவிஷமுஷ்டி. த்தயிலம்வரிசைபெறச்சொ 

ல்லுிறேன் வைத்தியரேகேள், மாசணமாமாவிலிங்கை முருங்கைவே 

ம்பு வாகையொடுி கருவாகை யழிஞ்சிவெட்டி மாரணமாய்ப் பேய்த் 

தேற்முன் பேய்க்குமட்டி மருக்காளை தூதுவேளை சகண்டஈகாலி, மா 

.ரணமாய் கரும்குருர் து மாவிலுப்பை வன்னிகருஞ்ளூரை செங்கத் 

தாரியோடே.. ட்ட ் ட்ப. ட (௪௦௪) 

3 கடேசி சண்டமாருதக்குடோரி, 

தாரியொடு தேவதாரமருதோன்தித்தான் தமுசாழைவெள்ளி 

ண்டு கொச்சிச்சங்கு, காரியமா மிளகருணை கருமுள்ளீயும் கருவான 

செம்முள்ளி வெள்ளைச்சாட்டரணை சிரியசீர்ச்சத்திச்சா.ரணையினோேடு 

திறமான முன்னையு வ கோட்டாத்தியயிலும், கூரியநற்கரும்காலிகோ 

ப்பிரண்டை கொடுவேலி யெருக்கோடு நா ய்க்கோட்டானே. .௪௦) 

ஆனேதான்புன்னையொடு பெருவிளாவு மழகானபெருக்குமிழி 

சேங்கந்தஞ்சேர், கானே தானாலரசு நாவலத்தி சாயேவேகா குப்பை 

மேனி சங்கங்குப்பி, தேனேதான் வெள்ள றுகோடமுக்கறு சங்கு 

இற்றாமுட்டி. பேராமுட்டி விராலிக்கள்ளி,வானேதான் சதுரக்கள்ளி 

கொடிக்கள்ளியும் மசிமையுள நாயுருவி & தோடையாகே், (௪0௯) ் 

ட டட தோடை-ஆடாதோடை, 

தோடையொடு முசுமுசுக்கை கருங்கரக்தை சொல் * மத்தை. 

வில்வவேர் சீந்தியன் றி, வாடையா மிரு?வலி பங்கம்பாலை வண்மை 

யுள்ள நீலக்கடம்பு தொடைவேர்க்காயின், சாடைமிகு செல்லிபெரு 

நெல்லியாகுர் தனியான நகுசிஞ்சா முருச்காசண்டை, அடைமி 

குங்கடலவினிமீதேமைக்தாதற்றாளிகற்சோட்டைகு௮க்காமென்னே 

் ன ரர * மத்தை ஊமத்தை, 
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௨ போகரெ மூதா அஃ. 

ட் ' குறுக்கோடுபேயத்திஞுவைகர்ஞ்ி கோவையெர்டு நிலவாகை 
புனலித்தண்டு, வருக்கோணெழலாத்திவாதங்கொல்லி வாகுடணே 

பெருமருக்தாலாரை சேக்கு, அருக்கோடு வெட்பாலை சிவனாவே 

ம்பு ஐவேலி முடக்கற்றான் மு.த்தெருக்கன், வருக்கோடு மலைதாக்கி 
காக்கைவேரும் வளர்சிறிய- பிரம்பு கெடெங்குடன் துத் தீயே. ௬ இ () 

அத்தியொடு வெட்பூலாவட்ட.ம் திருப்பி தோமில்லர் மூர் இரி 

வேர் .மரவள்ளீமய, வி தீ தியுள *எலந்தரட்டி முடிே வரும் கிருகான 

'கறிகருணைக் காட்டுக்கருணை, கத்.திமிகுமலையாலிகொக்கெருக்கு கவி 

ழ்தும்பை யாளிவேர் ஞர்ளிநீலி, சித் திமிகு நிலவேம்பு துளசி நிம்பஞ் 

செழிய குருந்தோட்டீ ஈன்னாரிதாமே. ப்ட் (௪௦௯) 

.  * சலந்திரட்டி கொத்தான். ட் 

-நரரியொடு கஸ்தூரி பட்டையாகும் _ நழ்சிற்றாமல்லியொடு பே 

ராரமல்லி, வீரியமாம் வெருகுமரல் மரகற்றுழை மிக்கமயிலாளி திரு 
தாமப்பாலை, வாரிபசோர் கருரசாணல். நற்கறறுழை வளமான % ந்ரி 

மிரட்டியானை நெரிஞ்சி, காரியமாங் கருவாமை தென்னம் வேரும் 
காட்டுமரமஞ்சளூ மாற்றறுகுமாமே, (௪௧௦) 

* ஈரிமிரட்டி-சுலுப்பை. 

ப ட. 'றுகுமாம்பழுபாகல் தேவருக்கு அழ்கான அூலகெர்தமிலர் 
தையாகும, குற்குமரக்காளான பேரிச்சம்பாளை குணமா கவகைக்கு 
வகைசொல்லக்கேளு, இறுகாமல் வேர்வகையு மூலியுந்கா னிணையா 
சச்சமூலமென்ச் சேர்த்தக்கொள்ளு, மறுகாமல் மைந்தனே மதிமஈ 
ருதே வகைக்குப்பலம் பத்தாகவாங்கிக்கொள்ளே, (௪௧௧) 

பத்தாகவாக்கியெல்லாம் நிழலுலர்த்இப் பாங்காக இடித்தொரு 
பாண்டத்திட்டு, சத்தாகக்குழிப்புடத்திற் றயிலம்வாங்கிச் சார்வாக 

, வைதிதுபபின் சாற்றக்கேளு, இத்தாகனை % யஸ் திகுதிரையஸ்தி 
ப சேர்மனு டஸ்தியொடு முயல்புழுக்கை, ஈத்தாக எலியும் வெள்ளா 

ட்மிப் புரரக்கை நலமான புலிகரடி புல்வாயோடே. (௪௧௨) 

| ர் அஸ்தி-எலும்பு. | 

ல் ம் ரயுதலையொடு மர்தியின்றன் புன்புலாலுலார்ததா முள் 
ஞூ: னற, நல்வாய * ௮ முங்கெனருபக்கொம்புங்கூட 'நல்லபசுந்த 
வளை பச்சைப்பாம்பு விரிபன், செல்வான் வெண்ணாக்தை காச்கை 
கூகை திகழுமயிர் பிலி ஈண்டு சிப்பியாகும், வல்லான நாய்க்கட்டம் 
வெளுப்புடும்பு வலியதேவாங்கு பச்சோந்தியாமே, (௪௧௩) 

* அழுங்கு தமை, 
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என்ச்வவன ன். 
இழ 

நண்குட் பசார் இச்சப்பள் ப் "குக
்குடமலமும்தயலான ந அண். 

ட த்சோல்மண்டையோ0) 'கர்த்தியுளபன்.திக்கொம்பெருமைக்கொம். 

பு * சந்துக்த்தின் குளம்பு * சலல் போத்து 1 வாலி, பூர்இிம£ழ்கா. 
எடக்ற்கிகள க சம்கி செல்குலலிப்க, 0. 

த 

ம் [பதக்க 12 கல். சி, 

க் போச்தி:செம்? பாத்து. ரக வலிபபக்கருலி. 

ப 'குடோவவேகையசைக்கு க்குப். பலந்தான்பத்து. குலகியேயுகர்த்தய 
் தாப நிவீட்டு, நீடே (கு ழித்தபிலம்வால் உப்பின் பு நீயச்தநூத்தபி.. 

லி த்துடனே சேரு, ஒடோடூ நுசொய்க்ன்னம்வகைகா £ன்ே கேளு. ஒங்கியே 

பெருங்க(யம்லசம்பிச்அப்பு' காடோடுகரிசிசமுமோமம்: கருலானை.. 

ச்திப்பிலிதிப்பிலி முலம்மே, ட் பவ்ய ் ட் எ  சாமடு' 9 

3 143 

-நுகமெதெடக் காக் சழுக்சோப்பமும் முகி வானதேசா.. 

ட்டைலித்திச்சார். போசிகிச், 'ஏலமிகுவெண்கடகு 'இர்ரெகோபம் 

எழிலான வாலுமுவைப்தகர்ம்வித்து, தோகமிகுகார்கோசம்வெண்கா. 

ரந்தான் 'கூர்சனங்கெ ந்திரசாலச்சாரம்மே: ட . டி (சாமக்). 
பர்க் அகட்ட, 

சர ௪1 றமிகுபாறையுப்புவளைய அ அப்பு கலைமையாலெலா ச்சாரம்சத் இ. 

ச்சாரம்,. பூரமாஞ்சாம்பிசாணிகு ! இரையே.மம். கே; ரோசனைய. மிரண்:. 

டு௮ரத்தைரண்டு, 'விரம/மவகைக்செண்டு பசுமேசொன்னேம்வெண்.. 

சரங்காட்செவச்சரஇக்காயும்' சரமிருவெள்சூள்னிபாச, ல 1,முளியிஞச 

பலம்பத்தெட்டிலிரையும்பத்தே... தத -(ச௱௭௪) 

நுராணய றன. பத்தேடடுசெல்கொட்ட்பபகம்பத்தன்ி், பரகாளமார்த்திசை 
பிசசழங்குபத்த,-பத்தானபின்னைபுல்ு. லேப்பக்கொட்டை. 'பலம்ப . 

'த்தாயிடித் தமுன்போற்றயிலம்வால்9. சத்தா க்க்ஞூன் திவ, பெல்லட். 

மொன்ளுய்5ச் தான் கஸ்ட ப்பர்.பின்னமெ. ௫. ச௫ுவைச்சொல் வன்; க்கா. 

£த்தேவியை சீதனமும்பூச. செப்பு? ஐஜெப்பிலாக் ஈருவைக் கள; 

| -கருவென்னரசமொடரித்ஈரபற்பம் சட்டியதோர்சா இலிங்கம் வீ. ்  

சம்பூரம், 'திருவென்னமனோ சிலையும். செளரிவெள்ளை. சேரதிலேவகை 

க்குப்புலங்சாலா௪, உருவென்னபசு மாட்டுக் கொட்டக்தன்னில். ௨ ஊர்ச். 

தபுதைத்தேமுககஸ்தூரிசாண்,. நிருசேன்கக்கக் 204௮. 

வாந்கு: -ெரிவாகோயேதுசெபபக்கேளே.. (௪௯) 

ர 0 ் 
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௪௪ பபோகரெழுதாறு, 

ேளேபப்பிகை தனயன் கஈதன்பூசை செ டியானஉசனையஞ்?: 

இத்தேே ல், வேளேரீபதமனமாய்வைத்துக்கொண
்ெ மேலாகத் தவா 

"ஜயிட்டுப்பீடிக்சச்சொல்லு, க)ளேரோகங்களுக்குக்காசெடையீ*ன, 

மானகோயேதுபூகமாரணம், சோளேத।னெமழூதாவர்தாரானால் கு 

ம்பிட்டெவகல 9ிற்பர்ர்;ச.நித்துப்பாரே், . (௪௨௦) 

'பிசேரீதயீலத்தன்பக்குவக்கான் பரிவ. னரிம்ப வெண்ணெய்ப் 

படி தரன்ரண்டு, காரேட£பயிலிறகு வெட் டிப்போட்டுக் கமாவேக ப்ச்$ 

பெூற்கடவாரு, ஆ?சயெள் ளெண்ணெயு2மஈ. ழிவாரு௮டைவாக 

'வார்த்தெல்லாம் ரேசத்தொன்றாப். காரே? தபிலங்கள்பிசகாம.ற்மின்ட 

கரு.ருணம்போலிதனைப்ப தன ம்பண்ணே, (௪௨௨) 

பணிணியேகவிருதுசெொ ல்லி உயித்தியம்பார் பெருமையுளளமேச 

வகைபிருபத்தொன்றும். எண்ணி2யவாத மென்பதவு மட மிசமா' 

ன பித்தசாற்பதுவும்2பாகும், நண்ணீயேசயரோகஞ்சய?ராசங
்கள 5 

லமழிஈ் தறுட்டகுன் மப்பதினெண்ரூலை, சண்ணியே போகுமடாகம்பு] 

கம்புசக்கிபதின்முன்றோம்ஈத பவாய்ப்பாரே.... (௪௨௨) 

பா.ராதலலிப்புவகை௨ண்ணவா தம் பாங்கானலாயுவெண்பத்சே 

டாறம், கூரானகுசைமுட்டியக் திரம்போகும் குலவிபீதோர்கைம்முட 

க்குங்க:ல்முடக்குர், தாரானசந்தீடுப்புச்சூலைலாயு தீனிக்லேன்வாயும் 

சர் ர் சவாயும், ஏரரனகழல்வாதமண்டவ! 
தமேகாத ௮57 ப்பானீ௰9 , 

ப்?பாமே, . (௪௨௩) 

் சமடாசெங்காப்பான்கருங்கரப்புன் பே:க:தசொழிஈரப்பா 

ன் லிஷஞ்ர்பாண்டு, தாமடாமர்க் க) லையகுவையவெப்பு சடலத்திஜ 

ல்வீக்கஸ்களவிஷ்க்கடிகோய், ந:மடாபூ௮வேதா ளமோடும் ஈலமில்லா: 

ப்பீல்லிவஞ்சனைசூனியம்போப: க மடா௮ுண்ணமார் துர்க்கைகாளிச 

லக் இ$வார்சண்டபாருதந்தான்கேளே. (௪௨௪) 

சண்டமாருதக்குழம்பு: . . 
மாருதமாங்கொ டிவேலிமுருங்கை வகைமாவிலீங்கம் வேளை பெர 

ருக்கம்லேர்மேனி, வாருதமாமழிஞ்சிலெட்டிவேம்பும்பும்குமருக்க! 

ரைபொஜழ்கையானாயும்வேளை, சாருதமா சாய்ப்பாக்ல்விழி மூடக்சற் 

ரூஜெூ சற் றரண்டக்காட்டூக்கொட்டை, காருதமாமிளகருணைசங்ச| 

ஐ குப்பி சருகொச்சிதழுகாழைலெண்ணெச்சி2ய. (௪-உடு] 

கொச்சியொடு பூவரசுபெரியகொன்றை இ வஉரிப பெருமருக்தி 

காச்னகைவேரும், சச்சியங்கருள்சூரைசெங்கத்தாரி கரிசாலைவெள்ளி 

ப101/:260 3 ௩௦9 1/8 ௩௨5௨௭0 ப0எர௫ு 



போகெெெ முதாறு. பட ௪௫. 

ஸ்டுசற்ராழைபீரமி, ிச்சையால்கழற்கொட்டி ருகேக்குன் ஜிக்கா 
னகைபேயக்குமட்டி திருகுகள்ளி, செச்சையர மூச்ரெட்டைச தரங்கள் 

விசொடிக்கள்ளிபவுரிரிறு கு.றிஞ்சிசாவாமே, . - (௪௩ ௬) 

குதிஞ்ச வரக்கழ்ச்காலி னெல்லிகுன்றி ௬ குலவும்வேர்வேலிபின் 
றன்பருத்திகொவை, சிமிஞ்சான சிற்று மூட்டி (பேராமுட்டி சேர். 
சைது துகளை சண்டங்கா லி. சறிஞ்ச: எவளுகலைபின்சிறுகாஞ்சே. மி 
சனமான பேய்க்கருடனிட இழச்கு, இறிவான விராலிமுதல்பலபபத் 

சாசஇடிச் துரிழ இலர் 5.௧. சுழித்தபிம்வாக்கே. (௪௨௭) 

- வாக்கிய தப்லமொருபாண்டற்தூட்ட வாகாகப் பேய்க் குமட்டி: 
ச்சாதுகா ர, ீ சங்கிய டு கள் ளிப். ராலும் செயலாகவகைககை.ச் 

னி ச. ன ..? 

5 ஹிவாரு, இம்கில்லாத்தில்லம்பால்படி.க-ன்௧க லாஞ் சேரவேதயில 

த்தல்வார்த் தப்பு, வ ம்கிமீபரசலிம்சங் 9௧5 திதாரம் வாகானவெ 

ண்சாரம் கரக! வியி, (௪௩௮) 

இந்தோகோந்தரும1ம் வீர ம்பூரம் ; இபல்டெற்றக? குபெருல்கச் 

பம்சூடன், ௩௦௨ தியேதரிசகடுக்கரப்வெண்ணாவிஈல்ல கருஞ்€ரகமுக்த 

ப் பிலிமூலம, வக்தியேசிபசாகஞ்சிறற்ர த்தை மத ரமொடுகோஷ்டங் 

கடலுரைவாறுமுலை, இந்தியேசிங்கிகம்கு ரோணிசாரம்செப்பு மெ 

வாச்சாரமத் த திப்பிலியுமா2ம. (௪௨௯). 

ஆமடாபுசமவித்றுமத்தமவி, த்தூ ழக னபேய் புடலுமலலிஸ் 

தீதும், கட மடாவலைவசைக்கு கழஞ்சபோண் நலமக. மரு ல்லா 

ம்கிறுத்துக்கொணி, தேமடாசத திசெய தசேர்க்கக்கேரு சற் 2ற7 

ண்டப்.புப்புகாலிலெ.னறு, 2கமிலலாப் ,-னைலெல்லம்கழஞ்சுபத்.து 

சொல்உரிபே5ல்கபய்க் குடுக்கைக்கரியும்பத்தே, ் (௪௬௰) 

பத்தோடு? தங் எாய்ப்பால்ன்னாலாட்டு பணபாகமபனம்போலா 

ரூம்பினபு. சத் 2 தயி தயில, த்இிதூ டிப் பின்னும் தனியடுப்பி?லேற் ம. 

பொருவிரகுண்மி, ௨ த்த, டு.எரிமூட்டியடி பற்றாமல் உவமையட,. 

௮௧௬ காரமா எண்டி டி. சிச்ரி த்தி பெழுகுபதல கவாக்கிச் செய 

லாசுறுயச்சி அளிலபனம்ெய 2 மய... ச (௪௨௪) 

செப்தபின்னெ முமைக்கொம்பினிலனட்த்துத இறமாகமண்ட - 

லர்தனியப்பு_க்தான், செய்கவு_ன்மையதனைப்பதனம்பண்ணு சே 

சத்இல்ப! விடர்க் குக்காட்ட: தேம, எய்சவிக்கசண்ட மாருதத் இீனாம 

01 கேட்டாலும் ஈடும் சக்கலங்கப்2 பாவன, கைவ சபான் 

மரிர்துசெய்?. த? (ணா 522. மெல்ல. மேடர்தா? சன, ப  (சக௨] 

௬௯ 
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௭௪ ன டே ப். ர் க ௦. 7 மூ. ன் 2 

சோ 

விலட, ப மேடகபச்தக்கர்சச்தம்ாம் வனமித்தவெண்காத்து. 

ச்ச. கேளு, €$சேர்சர தீர் தானிதாட்டு நிலையானஈடுக் குசரம்கடுக் 

- சாய்ராம், கட்டுசீல்சச்சரச்சக்குமுளசெலமீர் கூதேழுதோஷக்கு. 

சளெசீருட்டே, ப்ட் ட்டம் ் (௪௩௧) 

ஊட்டவே சோஷ்மெல்லா. மோடிப்போகு | முதற முறைச்சரம்' 

போகும்சாலாமாறல், சாட்டவேமுரண்டாமெட்டாமாதல் மனதள. 

தும்பைகாயுரிலி? 2மாரும், ஆட்டவேயாரத்சைசுக்கே: டைர்தும்போது. 

ப மப்பனேகபொழமது போட்டொன்றுக்க, நீட்டமாய்க்குழம்புகுன் தி 

பிடை,சான்போட்டு கீமிந்தனேயெல்லவம்வபாதென்றே, (சக்கு 

வாதத்துக்க லப ானக்கீய: ழ்ம், 

'என்னவேல £தமென்பதும் பரக, இதமான வெள்ளருகுபரம்ப் , 

ப்ட்டை, 'சொன்னவொரு இப்பிலியாலம் சுக்கரத்தை கத்பிரப்பங்கிழ 

ககொடேமும், அன்னவேசமல்சொண்டுயொழஞ்செய்து.௮.திலூட்டு 
சுழம்பிலரைக்கழஞ்சியாக, ப் னவேயில்லாட்டால்கேரிகீராம். பசி$ 

ததன். றன்பா லும்மாம்பாரிலாமே.. ட்ட (சகட) 

ஆருமேவிஷவாயு வேலிப்பருத்தி இழதபததுசாள்கிழத்துக்கெ 
ருக்கன்பமூப்பு, அகதுமேசோகை காமாலைபாண்?க் கடைவு?ள்ளாட். 

டினிடகே: மயந்கான் ஆகுமேயேரண்டத்தெண்ணெயன் றி ௮ழசான: 

இரிபலைத் தாளெல்ல!/ மொக்க, க௫ுமேருழட்பிலொருகாசபேடு, ௮ ரூ 

வைவெப்புபாண்டமூலதளைத்தும்பே,... ட: (௪௩௬) 

"னைத்தும்போம் சோம்பல் பெருவபித்றோட் டல்பீலி£ர்ரிகே ! 
வைவிழநீர்பிர£ர, அனைத்தும் போழுள்மாக்தையலுபானந்சா னற 
ன் றகரிசாலை£ரின்முள்ளி, கனத்தரிய 'கடக்காயுமிளகுசீரும் கலந்இடி. ' 
த்துஒருபாண்டத்திட், டடுப்பின்புவனைச் தமே யெட்டொனறாய்க் 9 : 
பாழக்காய்ச்? வாகாய்வெள்ளாட்டேர்சுத்$செய்யே. பு (௪௩௭) : 

ட சச்நீசெப்.து ஏழுகாம். பரத் தபின் சொல்லரிய வெண்காரம். 
பொசியும்பாரு;' சித்தபெறவனுபானம்கடுகுரோணிதிரள்கடுக்காய்&. 
ட்டியந்தரு ழம்பில்மிக்ச, பு4்திபுடனெருக, செடைகா வாட்ட தடருத. ப 
சோகவகைமாடாதோடும், புத்தியுடன் போகமூனி மருளிச்சொன்னூ. 
முகோகத்தினில்வைத்தியர்ச் இிதைச்சொல்லாகே... ட (௪௧௮) 

சொல்லாமற்குழம்ப சளையுண்டாற்பின்புசொல்லரிய,௪.௮2 த 
ட்தெ சனாத்றாு ம், சில்௪ ௭2௪ 'ய்ச்சன்முக6 ஜன்திப்?. பா 71 கும் நிலச். 

மசத 
வட்ட 
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, போகரெழு சது, ௭௭. 

லர் ிசைப்பீளலைப்புற் அம் போகும், பொல்லாசபுண்புரைகள்ப்டி 

த்தீரப்புண்ணும். ' போகாத.தருப்புண் தஷ்டப்போகும், புல்லாதபஇ.. 
ளெட்டச்ருங்குள்மம் புபைகுறளேய்க்கனுபானம்புசலக்சேளே.. ( 

“பூகலக்கேள் இவென்கேம்பு வா தமுனவைகூட போற்றுகருங்காலி. 
ொல்கள்கோலைமூலி, 'சசலமுமேயிடிச்தொன்றாய் த்தயிலங்காச்ச. 

சார்க்து தில்லைப்பூச்கூட்டிப்பின் ஓுங்காய்ச்ச), சகமுடனேயக்குழம்பில் 

காசெடை தான். 'இதைர்துண்ணரோசவகைசொலர் தபோகும, அக. 

அமேசகலவகைகோய்கட்கெல்லா மறைகறேனலுபானமஉடவாய்ச் , 

கணே ட ட ட ட ட ட... மஸ 
"த ளென்றமபித்ர்சளென்செய்ய/ரோ தப்பினல்பாகமது 

ொக்திரா, ஏனென றபவுசுகெட்டமாக்தர்கரளே. யிம்மருர்ையெல 

ர்சுளுக்குஞ்சோல்லா தீர்கள், கோனென்றபாகமத கூறிப்பாச்செய்தா. 
ல். கூறுகெட்டகோயெல்லாமாறுண்டே மம்) காளென்றகாசமதபற 

ர் தஃற்போலச் கண்காணாதோமமடாவேகம்ப।சே, ன 

வில்வ இ? லயம் ம். ர் 

ட. "பாரென்றகுழம்பாலேசர்வசோய்ஈள் பறப்பதற், சவில்காதிலே 
இயங்கேள் சென திவில்வவேர்மேத்றோல்போக்அஅழகானபலமொ 

ன்.ழுநிஅத்துக்கொண்டு, 0 மேசென் றசங்கம்வேர்முக்கருவேர்லெட்சா 
ற௩ன்னாசிமிளக. பணை, லாசென் ஹவிலாமிச்சமுட்காகேளை மணிவெம்” 
பமழமுல்கத்றாகழலேே. ட்டா ட்ட . (௪௪௨) 

வேரான தமுதாழைழேக்காய்கெல்லி. விள வேரும்வெள்ள ௮௬ 

'ரெல்லிப்பட்டை) கூ ரான.தூ. தவளைகுமரி? 2ங்லி குட்டிவிளா சொச்ச ப 

முவழு கலையோடொச் 5, ஏராகளசைக்குவகை லந்கான்பத்து இயல் 
பாகவிரு தூணீசல்த்டைதவிட்1, மீராதேயெட்டொன்றாய்ச். சயாழஞ் 

செய்து மீகவுமொருதாழிவடிசட்டிக்கொள்ளை. ட்ட (௪௪௩), 

கட்டியேச்! தவகைசொல்லக்? கேளூ ,ரினலைவல்லாமைசெல்லிக். 

காயும், குட் டியொடுபுளியாரைமணித்தக் சானி 'குமட்டிமா தகயினி 

டபழத்தின்சாறும், கெட்டியாய் ஈார்த்சைப்பழத்தின்சாறும் டொச். 

மா ம்பழச் சாறும்கிம்பழச்சாற், அத அனகப சிதம் அகன் 

அம்.ஆம்று: சீர்முள்ளிச்ச திஞ்ரிச்சாறே. ட்ட _ (௪௪௪) 

் ம” 

க 'சாறோடுமுள்ளிலைச்சாருட। சேடைச் சாறுமுசமுசுக்கைச்சா்: 

சானுமில் றி, றோடிசடைச்சரக்குசெ.ல்லக்கேளுஅடலோமக்தப்பி. 

லிபின் மூலந்தானும்,, காறோடுமஞாள் கல் தர்மஞ்சள்சனத் சகிசாவரி 
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எ௮ -... .ே ப் ர்க ெெ ர். மு தா று, 
மகக 

* 

" சிகெட்பாசபயரிகி, வதேவேகலிபு தன்கை வளமானகாட் 

டாத்திப்பூவிளாலே,. . ட, ப ன ரக ன ரோ (௪சடு) 

லிளாவோலெல்வோடசததேக்கறுப்பை விருன கர வம்புபூவ. 
_ இதுந்தான், களமானதூளே: 'டுவகைலகைக்கு சார்ந்தபலங்கால்கொ 

ண்டுஇளவறுப்பாய், உளம$£ழ்£ துஞூணித்துக்யெ! ழத்தூட்டு உகச். 

_தீடுப்பி 2 சிலற் றியேதியைஞூட்டு வளமுடனே தானெரித்தப்பலமோர். 

எீனிவாக! சவதிற்போட்டுக்க்டிடாயே, .. (௪௫௪௪) 

த் இன்டிடவேபாகுபதமாகச்சேகு ரொமமுடன்பக்குலம்பார்த்தா. 

வின்னெய்யைச், கொண்டிடலோர்படி வாருமெழுகைப்போலக் குண : 
மாருக்கலக்கண்டிறக்கிவை்து, அட்ைடைடிவேகே! த் ேறனையதன் பி 
ன்வார்த்து ௮டைவாகத் தழரலியசைச்சாடிச்குள்ளே, கண்டிட வே. 

போட்டைத்தத்சானியத்தில் கனபுடமிட்டேயெடுத்து. வைக்துக் 

கோள்?ளை, 8 (௪௪௭) 

லைத்துக் கோண்டுதின$தோறு பாளொன்றுச்கு வ வாகாச அதி: 
- சந்இிதேனில்வர்.த்த, சுத்திபெயக்கொட்டைப்பாக்களவு வீதம் துணி 

வாகவதற்குழப்பிமன ம௫ழ்*.௮, தய்.த்திடவே தீரு£ற 2சாயைக் ளூ 

தைந்தபித்தக ற்பதுவஞ்சிதை£து 2பாகும்,சத்தமுறுமுப்பிசமு மு 

-ஹ்ணீர்மாக்தை சரர்க்தது*்டண வாய்வெல்ல! தீர்க துப்பேரச்சே, (1. 

- போச்சென்றனகக லீனெரி ிவுகாக்தல் பொல்லாதவரோசெமுடி 

ன்ன த்தோஷம், வ ச்சென் றஸ் வெட்டைக்கி ப்பு, மயக்கம் 

ஸ் சர ஞ்சூலையெரவி கன் மம், மாச்சென் றமேன் மூச்சுமேங்குல் தூல் . 

'கல்வ.ய்சசப்புலாக் இவிச்கல்வெள்ளெக்காளாம், ஆச்சென்றபித் ச். 

தாலெடுத்தேஃகம் ௮ லேத் தரொணியெல்லாமகன் நுபோமே, () 

அகன் று போம் சாமாலைசோசைப்பாண்டனுவெடுக்த8ரிழுவு அம். 

தரலயு, தொகைய(வைதபித்தஞ்சேச் துமத்சுலே சூழ்க்தெடச் ௪ 

 ளேபெல்லாக்காழ்ர் தபோகும், இஃலி, லா.ச்ரிலோகஞ்சேர்த்துமப் 

பா யீ.2தாடேயீஈசட்டாஎன்னேெ ர்ல்வேன், பகைய/னபித்தமூ கல் 

சருவகோயும் பகலவளைக்கண்டபனி£பலாகும்2ம. ட்ட. (௪௫௰)" 

சேத்துமக்தொள்னூத்று க்கு ஞ்ரூ। சூரணம், 

க - பனிபானசேத்தமகோய்தொண்ணாற்றுறும் பறக்கவொருமூகி. 
கையின்பாசங்கேளு, தனியானகரியகாஞ்2ே ௪7 தியப்பா சமூலமக்2க” 

வாதிஎள்சொண்வேக்து, அசளியாகசிழதுவரத்திச் கணித்தது எ. 
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னபவளபற்பஞ்சேர்த் துக்கொண்டு, ெிதமுடன்வெள்ளாட்டின்ப.. 

லில்மைக்தா சதிபாகமண்டலக் சான்கொண்டுதேசே, (சக) 

கெ ண்டிடலேே சத். துமே பப்தொண்ணார்றா லும் குடி. போக்க. 
வின்னமொ எருகூறுகேளு, கண்டிடலேபெசியகாஞ்சே ஜிலால்கி பரி. 
கரிழலுலர்த்திச்சூரணித் அப், பண்கிடனேச £கபற்.ம்பரி$. த? 7சாத்து 
வாப் பக்குவமாய்மண்டலர் தள கொண்டாலிஎை, அண்டாதுமக்த1ர 

சத்தக்காசம். ஆ. ஆசைகண்டவிச்தைகாணே, (௪௫௨). 

"காண்டயேங்க துமுப்பிச. முமிளை காசவகைநாசமுறகருவைக்கே 
ளூ, சகாண்டாய்வெள்ளாட்டதப்பிவாங்கி கருசிய இ? சனப்பிழிர் து - 
ப்போட்டு, காண்டாய்ப்பு தச்சட்டியிட்டேஸ் திரக்காயல் தொண்டொ. 
ருபலபமாயுண்ணயுண்ண, சன எப்பிருப்களி கத்யம் கட். 
*திகெடவேகிரிகச்குககொப்பூவே, ட . (சடு௩) 

பூவே பி2ர.ம்? பேலம்பற க்டப்பட்டை பொலிவான கூக்காய 2. 

அஆ கக 

இப்பிலியின் மூலம், காவேோடுதோடைவேர்தூ த வேளை. கனமானகண் 

'டல்கத்திரிப்பழந்சான், தாவேபடுலைலாரைெகாஞ்சோ மி சார்வ)க ் . 

வகைகச்குவகைப்பலமொன்றாஈ, ஆவே! பெசிவி வெய்விரவிபிட்டு அழ 
காகஉலர்த்திலஸ்திரகாயஞ்செய்யே, ப ட... (௪9௪) 

$ 

"செய்துகன்றாப்ப்பகளமொடுலைத்துக்கொண்ட தீறமாகவெரு. 

'கடித்தள்ளவதாச, பெய். தமேதேனதனிற்கொஞ் ம்விட்டுப்பிரிபமு. 

டமசாளொனறுக்கக்இசர் தி, ஐகடவேமண்ட லச்.கான்கெ ண்டாயானா 

ல் ௮டல்பெற்றசயபெண்பத்த [இக்திரும், ரைதமிகுபஉளமரிதா சபற 
பம் கணுகவெரவிளைமாக்சாரம்போமே.. டட (சட) 

ட. "போமடாகாசக்குத்திருமல்வாதம் போகாதசெட்டிருமல்கிறு 9. 

துப்பு, நாமென்றவாதமி குமேசச்ஞூலை. ந$்தாதசால்குடச்சல்சை கட. 
ச்சல் , சேமென்றபித்தவாய்வு?சஷ்மம்சே யும் இரா தவாகமெண்பது. 

வ வும்போகும், வாமென்றபிச்சவாய்வு செஃதிசிரங்கு சம் வாராதுகக் 
வேச்சீப்பாசென்னே. இ ன ன்ட். ௫4) 

கரித்தலைவாய்வு* ்கு.மருக்.த... 

என்ணவேகரித்தளையாமுழக்தாட்டூலை. எடிதிவிடமஸ்யாளிமிலை 

யைக்கொண்டு, பண்ணவேரா€யொருசிரங்கைவாங்கப் பண்ப கரி. 

க்கி குகாற்சழ ஞ்சு, அண்ண வேயருளியிலைகூடவை க்தூ. அம்மிப்பா ' 

லுண்ணவேயசைத் துகன்றாய், கண்ணவேகெ- சிப்பித்துபத் தமல. 

'போசெனிர்கதைக்துகான்மருர்அள்ளுக்கூட்டே த - (₹6ஐ) 

ப101/:260 3 ௩௦9 1/8 ௩௨5௨௭0 ப0எர௫ு 



ம். போகபெழு௪த.. 
உட். 

் உச 

ம்ருக்தெள்னபாஷாணசெக்துபமீட்டு இசத்தக்ச/மீலும்கென். 
எ 

-லத்துட்டு, பரிதென்னழேகவாய்வுரூலைக்கெல்வம் பறங்உப்பட்டை. ட் 

| யாகின்பால்சு த்திசெய் ௮ விரரக்சென்னபனைவெல்லமெள்ளுஞ்சேர். 

பத்து. விரைவி? 2யயிடித்தொன்றாப்ச்சர்ணித் த; சிரு$்தவேகர்ப்பூர்.. 
ட செர்த் சியும் தினக்தோறும்வெருக 2 ச்சாளருந்திக்கொள்ளே, | டு. 

-மெத்தலைவாய்வுக்குஎண்ணெய். .. வடட 

அரு$)டவேமண்டலல்காலடைலஈயுண்டால் - அடல்பெத்தகா.. 

ப்வெல்காமசடத்ஜேம்,, தீரு$திய2/மெத்றலையின்வியாதிக்கெல்லா... ப 

ம்செப்புறேன்சுட்சமொருஎண்ணெய்க்குள்ளே, பொருந்த? 2௯நல் 
லெண்ணெப்படி சனொன்ற௮ புகழாகப்பழமிளகுபலமும்கால। ம், லி: 
ருர்துபெறத்த. தவை கேர்கயுகுவிவெர்பளமுல்காக்கட்டிக்கக்" ் 

சொள்ளே,. ட்டு ரட் ட படட .(சடுக) 

சருக்ப்பின்சாணீச்ச ந்சாழிலிட்டே் சருகாகமெழுதுபதமாக் 
ச்காய் ௪9, சருக்குடனேராலுகாள்வட்டமூழ்கு' தனியானசண்புளை- 
ச்சல்சலநீர்ப்பாய்ச்சல், சுருக்பெமெற்றலைவிய। இகபாலச்சூடு தோன். 
அகவுஷ்ணலாய்வுவெள். ளெழுத்.துக்காணல், 'வருக்கமிகு ,சொதிதன:. 
கேச ஊன் தியயம்கம்போ்தேகமிசகலுக்குக்கேளே.. (௪௬3). . 

- சேளேநீஈல்லெண்ணெப்தீன்னிலப்பா தே ர்காயினெஸ்லிழுசுமு : ள் 
சுக்ககரண்டும், வாளேகீயெரித்தச் சஎண்ணெயிற்போட்டு வாகாகர்- 
விபுடமாய்வைச் தமூழ்ரு, சே? ளே 8ீகூரலெரீவுமண்டைக்குத்.த . கூ 
அசெட்டயய்ச்சசப்புவய்க்ரூறல்,. ஆேசச/சறுள்ளசோய்களெல்' 
லாம் அ சலுமென்னூலினையாராந்துபாரே. ' ப்ப (௪௬௧). 

் சருவளேய்க்குக்கலிச்சம், ் க ப் 

ஆபர் அபார்சருவரல்கச்சலிக்கமொன் று அதறைகேன்வயித்திய 
பேயன்பாச்கேளிர், சேய்த் தபார் திப்பிலீயு: துரித தத்கம். செப்பரிய 
சராம்பு5க்கு.தஇப்பிலீமூலம், -லாய்க்தபுருவெச்சம்5ய்க்கஷ் ம் ப 
ரப்பு வாசானருக்குடவெண்மலமூம்க ட, சய்ந்கசரனை3 மனிவேரி-. 
ன்சாதி கிளல்சமெவனைலகைக்குச்சழஞ்கெட்டே, (௪௧௯). 

கூட்டியேபழச்சாற் ருல்சாமமாட்டு- குப்பை? மேனிச்ச் ர் 2 லெசா.. ப 
ம்மாட்டு, வரட்டமிலாத். தம்ைச்சாற்வெற் நிலைச்? றவை வன, ்க்சூ.் 
ச்சாமமொன்றுட்டிப்பின்பு சாட்டியேகமிறுகட்டிகிழதுலர்த்இக்கண்:. 
ணரிலிட்டசம்8பிள்மூன் நும்போகும், மூட்டி, மேே மனிச்சரத்வெத்தி. 
அச்சத் முருக்கைச்சாதிஞ்சிச்சார் ம்பைச்சா3 2. ட (சச ௩). 

1.” டம 
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வபோகரெழுநூறு. ௮௧ 

சாறுவகையனுபானங்கண்ணில் தட்டு சண்டாளரோகமெல்லா 

ம்சணத்தில் தரும், கூறுகெட்டசர்நிவகை வலிப்போடெல்லாம் குடி. 

போகுஞ் சயித்தியகோய் குளிர்தோஷங்கள். வீ.றுமிகு பேயோடும் 

கோய்கடீறும்விஷக்கடிகளுள்ள வெல்லாம் வீ.றிட்டோடும், மாறுபெ 

த்றத ச தகோய்மாரணங்கள் வனமோடும்சலிக்கமிகச்சண்ணுந்தாே னே. 

* வச்ரெவல்லிச். சூர்ணம். ட 

... சண்ணுமே வச்சிரவல்லிச்சூரணத்தைச் சாற்றுசறேன்சோப்பி 

ரண்டைமெத்தசன்று, திண்ணமிகுசோப்பிரண்டையு தவாவிட்டால் 

செயலாசக்கறிப்பிரண்டைமுதியதாக, ஈண்ணவேநாலுபத்துப்பலக் 

தான்மைந்தா நறுச்யேநரம்புதள்ளிக் கரணையாகப்; பண்ணவே 

பொருபாண்டத் துள்ளேவிட்டுப் பக்குவமாய்ப் பகருறேன் பாக 

தஇகேளே, ். (௪௬௫) 

3 வச்ரெவல்லி பிரண்டை. 

பாகமாங்சகல்லுப்புக் கறியுப்போடு பாறையுப்புமிர் துப்பு வளை 

யலுப்பு, ஆகமாக் கெந்தியுப்பு சவுட்டுப்போடு அட்டுப்புவெடியுப் 

போ டொன்பழப்பும், வேசமாம்வகையொன்றுக் கொருபலந்தான 

-விரவியேபொடித்துப் பிரண்டைச்சா.ரர்ட்டி, ஏகமாய்ப்பிசறியே யூ 

றவைத்து எழிலாவின்கொட்டத்தில்புதைத்திடாயே. (௪௬௬) 

புதைத்துமேபட்சமொன்று சென்றுவார்கி பொலிவாகரவியி 

லிட்டே யூறவைத்து, புதைத்திட்டரீரெல்லாகன்௫ய்வற்றிப் பொரி 

போலேயுலர்ந்தபின்பு புகலக்கேளு, புதைத்த தற்குத்திப்பிலியுங்கடு 

க்காய்சுக்கு பொன்றத்திதப்பிலியின் மூலஞ்சேரு, புதைத்ததற்கு 

வெண்காயம் வசம்புமேலாம் புகலரியவாய்விள நக நலாச்சாரம்மே. 

சாரமிகுமெவாச்சாச மன்னபேதி தாளிசையுஞ்சரகமு மோம 
ங்கள்ளி, வீரவமாமாவிலிங்கு புளிப்பெருக்கு விறல்சித்திர மூலமொ 

டுமுருங்கைத்ே தாலும், ஆரமாம் மேனிவேர்த்தோல் வகைவகைக்கு 
- அழகாகப் பலங்காலாய்ப் பிரண்டையோடு, சேரவேசேர்த்துமைக் 
_தா விளப்பறுவாய்த் திறமாகச்சூரணந்தான் செய்வாய்மீயே. (௪௬௮) 

.செய்துமேயவ்வத்தூள் கலசத்திட்டுச் சிறப்பாகமேனிச்சார் 
வெள்ளாட்டுகீரும், ஐந்துமேயிஞ்சச்சார்கரிசாலைச்சா முமணக்கினி 

லைச்சா *பேய்க்குமட்டிச்சா றும், எ ப்துமேமுசமுசக்கைச்சதுரக்கள் 
11] 
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ழ்/௨ "போகரெழுநாது. 

ளி மிதமான இருகுகள்ளிச் சாற்றோடொக்க, பெய்து மேசல்குசொ 
ச்ரி சமுதாழைச்சார் பெட்புடனேவகைக்குவகைப் படியாழாக்கே. 

அழக்கோடு சூரணத்தைப் பிசநிமைந்தா அ டல்யிட்டுப் பே 
லாக வுண்டைசெய்து,-வழக்கமுடன்மேன்மூடிச் 2லைசெய்து வண் 

மையுடன்புடம்போட்டு ஆறவிட்டு, சழக்கனெறியெடுத்ததனைப் பத 
னம்பண்ணிச் சக்  தீமுதலக்திவெரு சடி. தூள்சொண்டால், முழக்க 

முடன் காய்ச்சல்கட்டி. பட்டகுன் மம் மூதண்டவாய்வுமுத தீதண் 
டாதே, . - ட (௪௭௫) 

அ௮ண்டாதுவாதமொடு ல ய்வுகுலை ஆக்ரெமிகு நரிச்சூலைச் சக் 
திடுப்பும், அண்டாது தமிர்வாத முளைவுகுத்.து அ சடுற்றபித்தவாய்வு 

அ௮க்கனிமந்தம், ௮ண்டாது௮ரோ சிகநோ யுப்பிசங்கள் ௮ணுகா2ு 
சீதளமு மன்னதோஷம், ௮ண்டாதுசற்நிகன்கப் புற்றும்போகும் 

ஆருதனீராமைக் கெளசபோமே.. : ௪௭௧ 

அகாரகறப அட்சரந்தன்.ுக்குளகிற்தம். 

. கெள9போமலிழ்தங்கள் தயிலங்கலிக்கம் கைம்முறையாய்க்கு 
ருதொட்டுச் செய்யவேண்டும், ௮வசியமாய் முறையநியார் மூடரப் 
பா ௮ வனியிலே கெட்டலந்து சாஸ்திரம்பொய்யென், றிவசமுடன் 

ர திவயோடத்தரெல்லாம் என்னைவணக।க யிம்மூறைகள் கேட்டுச் 

செய்வார், தவசியெனு நீமகனே கருவாயார்க்கும் தாராதேதரணித 
னில் வைத்தியஞ்செய்யே. (௪௪௨) 

செய்யவே பதினெட்டுக் குட்ட சூலை இரவேடறு£ரில் சூட்சம் 
சேரூ; பைய்வேபேய்த்தேற்றான் வேரைவாகூப் பாத்திரந்கானொ 
ன்௮செய்து வைத்துக்கொண்டு, சையவேகாலைதனி லெழுத்திருச்.து 
நன்மையுடன் று£ரிலொருசேர்வாக்9, உய்யவேகடுக்காய் தூள் பி. 
யொன்றேபோட்டுக்சொள் நாடொன்றுமண்டலந்தான்பாசே. (0) 

மண்டலக்தானிப்படியே கொள்ளும்போது ' மைத்தனேசாபத் 
தை நிவர்த் இசெய்னீ, மண்டலந்தான்லாசியங்கோ திறமதாச வலுக் 
குமடா 'விர்.துவிலேமருகிகித்கும், மண்டலக்தானர் வண்ணங் சொ. 
ள்ஞளும்போது மாசற்றவாடவா” வென்றுகொள்ளு, மண்டலந்தான் 
சுழிமுனைசண்ணாடிபாரு ம௫மையுள்ள காயசித்தி யாகும்பாரே, () 

பாரேனீகுட்டமொடுகுறைசோய்கட்டி பருங்ரெர்தியரையாப்பு 
ச்சூல்குன்மம்பாரேனி! சிர்க்குசொ நிசாப்பான்போகும்௮முகண்ணி 
வெடிரூல்யாறுப்புன்னும், சேரேரிர்புண்புரைகள் இிமிரிச்சூலை தே 
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பே ரகர மூனா௮ு. “ வு 

ச்.அமசசரித்தமுதளையுமூறல், சாரேனிலாவுவொகெருமரோசல்கண் 
காணுதோடுமடா கண்பொரே. ன க (௪௪௫) 

மரந்தேதறல, 

கண்டுபார் சர்வகோயெல்லாக்தீரும் கனகமாந்தேகமது கற்ப 
காலம், உண்டுவரக: யத் திடத்தனாவாய்ஒருவருக்குமிக்கருவையுரை 
கீகொணாது, விண்டுபார்தன்னுக்குளவிழ்தமெல்லாம் வீட்டில்வைத் 
அச்சாட்டினிலேயலைின்றார்கள்,பண்டள்ள கோய் தீரவலிழ்தமெங்கே 
பகர்கற்பக்கருவெக்கேகண்டிடீரே. (௪௪௬) 

ர் ் 
ஸீ 

பச் 

கருவானபஞ்சபூகச்சரக்குமெக்கே ல்ல அண்டமெல்சேல் 
ரமெங்கே,கருவான வழலையெங்கேமுப்பூவெல்கேகரைகாளாக் % ௧௫ 
விபுரக்கருவியெங்கே, கருவானபிண்ட௮ண்டரண்டமெங்கே காரமெ 
க்கேசாரமெங்கே பூரமெங்கே, கருவானமன மெக்கே பாசமெக்கே 

காயத்தின்கருவெல்கேகண்பொரே. (௪௭௭ 

ஆ கருவி உட்கருவி. 

'பாரப்பாபஞ்சமெனுக் தேவரெக்கே .பரையெக்கேசவமெங்கே 
பொளிதானெங்கே, பாரப்பாபரனெக்கேபாதமெங்கே பகருமுதலெ 
ங்கேரவிமதியுமெக்கேபாரப்பாவாசியெக் ங்சேசலைதானெங்கேபமுதில் 
லாஞானமெக்கேயோகமெக்கேபாரப்பாசரியையெங்கேரியையெக் 
கே ப.கராதியகா இவஸ்துங்கு தி ச்அப்பாசே, டட (௪௪ ௮) 

குறித் துப்பாரியவையெல்லாந்  தன்னுக்குள்ளே குறிய நியாதுலகக் 
தில் இரிர்தா। கெவிட்டார்் கு தி த்துநின்ற தன்னையுக ந்தான நியமாட்டார் 
குறியறிக்தோர்வெயோ கஇசித்தராவார்குறித் துநின்றரா தவிர் தாலல்லா 
மாச்சு கோடானகோடி சித்துமாடலாச்ச௪, குறிச்.துநின் றவிக்து நிலைகா 
ணுர்காணார் கூர்ர்துவரு நோய்களை£ யோர்ந்துகேளே. (௪௭ ௯) 

.. கேளப்பாகாதத் தில்விர்அபுச்கில் கெட். யுடனாலா யிரம் கணித 
மாச்சு தாளப்பாகொ.ஃ்டியே தார்கிட்ங்கள்போலும் 5௪1 டியெழுபத் 
இராயிரத்தில், வேளப்பாவடங்கின்்றசேகமெல்லாம் விளைச்ததடா 
அவரவர்கள்வினையாற்காணுஞ், சூளப்பாகோய்கிளைந்த 'விபரம்பாரு 
எழுன்பத்திரின்தகிகை சாடிப்பாரே. ன (௪௮) 

,பாரான சகலகலையநி: ்்  தாற்போலேபண்டி சென் பழியாக 
ஞ்செய்வான்கூ.ரானசோ யென்பான் பேய் தானென்டான் குல 2 ய்வக் 
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௮/௪ போகமசெழுாது. 

குறையென்பான்வாதமென்பான் தரானசோயதிக்துஅலிற்தஞ்செய் 
யான் ௮கப்பட்டமருக்தையெல்லாங்கொடுத்தப்பார்த். து $ராதகோ 
யென்று சேரத்தாரஞ்சென்றிவொன். னறிவுகெட்டகசடன்பாரே. () 

பாரேரீவாதியென்றாலாபக்து பாரப்பான்பலவாம்கோயறிக்து 
பாசன் செய்வான், கூரேநீசகலூத்துமாடச்செய்வான் குறிப்பறிந்து 
வாதமுறைசெய்வான்பாரு, ஆசே£ீமஈமடக்கப்போதம்பார்த் த.௮ றி 
வுகுருபோதத்தலடல்ிகின்று, வாரேறீகுருபதத்இலடுத்தடுத் துமாயி ' 

பயெனுமாயிபதம் வணக்குவாயே. (௪௮௨) 

பூரணாிலேயயெம். 

வணக்கியயபூரணாதிவழுத்தக்கேளு ஈமாசடையாவன்னியாிடகர் ற் 
பமப்பா, இணக்கியே விரைபோக்யொவினெய்யில் ஏழுதரஞ்சுத்இ 
செய்௫பலம்பத்தாசக்குணவ் 8றுத்திள வறுப்பாய்ச்சூரணித் தக்கு 
முதவைத்துப்பின்கூரக்கேளுமைந்தாசுணங்கன் நிக், கடைச்சரக்குவ 
கையின்சேதி சொல்லுகறேன்வாகாகச்சூழ்ச்துகேளே. (௪௮௩) 

3 மாசடையாவன்னிகற்பம்-கஞ்சா, 

சேளே$£ சா.இக்காய்சா தப்பத் இரிரொம்புடனேயேலமொலெவ 
ங்கக்கோஷ்டம், சூளேறீதாளிசையும்நாகப்பூவுந் அகைந்தரத்தைத 
 ரிகடுகும்ஜமம்ரண்டும்,பாறேநீ திரிபலா திவால்மிளனோபெருங்கூகை 
நீரோடுகசகசாவும், மூளேரீவாலுமுவைகடக?க்இ முடிவானகாமப் 
பூ மகரப்பூவே. (௪௮௪) 

பூவோமொஞ்சியிருரேமல்லிபுகழத்திதப்பிலிதிப்பிலியின்மூலம், 
- ஆலோடுஆல்ம.து ரமாசக்காயும் ௮ பினோடுமெட்பாலைமுருல்கைவித் த்து 
மாவோடுகிலைப்பனை வேர்மருள் எமத்தை ம தமுடையசடைக்கஞ்சா 
வித்துங்கூடத்,தேவோடவோ அமியுமரா “ஏ மொக்குசெப்பியதோரிறு 
ப்பைப்பூ மதனப்பூவே, (௪௮டு) 

டம தமுமாமுர்  இரிசை ப்பேரீந்தே தா டு வகைக்குக்கா ற்பலங்சகொண். 
- ஒளவறுப்பாய்ச்செல்லு, 9 தமாசவிடி ச் அகன்றாய்ச்சூரணித் த்து இகழ் 
பெசியமுன்மருக்ே தாடொக்கச்சேரு, பதனமுறவாவின்பால்படிதா 

-னுபாண்டத்்திலிட்டடுப்பிலோ ற் றி ப்பின்பு,ச தமாகக்சீனிபலம்பத் த்த 
ல்லாமல் கனமாகப்பனைவெல்லம் பலமும்பத்தே. (சச). 

௬ “பத் ் சாகபாலிலிட்டுக்கரைத்துக்காப் சன் ப்குவரில்சாரணத் த்தை 
ச்கொட்டி கண்டு, ௮ 2 சாகலேயெர்தான் ே “கும்போது தலிளெல்பு 
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போகரெழுநூறு. ௮௫ 

'மொருபடி தானளந்து முத் தாகக்ண்டிடவேமெழுகைப்போலாம்மு 

ன்பதம்பார்த்திதக்கத்தேன்வார்த் துக்கண்0) ஈத்சாகசமயனம்போலா 
குங்காணு நலமாகச்சாடி. தனிலி ட்டுமூடே, (௪௮௪) 

மூடியேகணேசனடிசந்தன் பூசை: முக்யெமாய்வகெனடிதேலிபூ 

சை,நாடியேசெய் துவரஈன்மையுண்டாம்ஈலமுண்டாம்பலமுண்டாம் 
வாழ்சாளுண்டாம்; கூடியேகழற்கொடிக்காயள வுவீதங்கொண்டுமிச 

வுண்டிடவேதங்கம்போலாம், வாடியேபுலம்பாமல் மெளனக்கொள் 

ளுமாபரத்தினொளிகாணும்பூரணர் தானோக்கே. (௪௮௮) 

'நோக்கயேபார்த்திட்டா ல்சகலந்தோன் றும்நுகரவரும்விர்து வி 

லேவாசயேறும், தாக்கயேவாசிகொண்டுவொளிகயைமீதிச் சஞ்சரிக்க 
லாறு தலம்வெளியாய்காணும், பார்க்கவேபசுந்தங்கம்போலாமேனிப 
ழியானகோயெல்லாம்பறந்துபோகும், காக்கவேருகைவாசல்கண்டா 

யானால் கனமானசத்தருன்னைக் காண்பார்பாரே. இ (௪௮௯) 

சண்டுபார்பரமகுருசகலூத்.துக்கை, சருவார்சவன மொடுகுளிகை 

யீவார், சொண்டுபார்கோரக்கர்மூலிவேகங்குறித் துரைக்கராக்குண் 

டோகோக்குண்டோசொல், தண்டுமிண்டுபண்ணாமல்கொண்டுே தறு 
சரீரசுகமுண்டாகுந்தேகங்களெல்லாம், பண்டு: மிகுசாரர்யல்கஞ்சாக் 

ள்ளும் பலவருச்திமலைந்திட்டாரலைந்திட்டாசே... ப்ட் (௯௮) 

சிவஞானம். ன சூ .. 

அலையாமல்சாபங்கணிவர்த்திசெய்தஅச்சரங்கள்சக்கரல்களறு 

ந்திபார்த் ச, சலையானவெட்டெட்டுமொன்றிற்சேரு கருவான௮வ 

வோடுபுசழ்வு்கண்டு, மலையாமலறிவிக்குள றிவையுனனி மெளனமெ 

ன்றசுழுளையிலேமனக்கண்ணுட்டி, அலையாமலிருக்கவென்றாலறைய 

கேளு அடி மூலங்கண்டத்திலகர்ரமூன் றே. ட்ட (௪௯௪) 

அகாரமாம்ஈடுமையமுகாரமூன்.து அண்ணாக்ல்மதார மாமெள 

னமூன்று, ககரமாம்நாசியாக்காரமூன்று கண்மூக்குமத்தியிலேசிசா 

ரமுன்௮ு, வகாரமாஞ்சகொரமிருபுறமுகாட்வொசதனையடிமூலகல்கெ 

ன்றாது, அகாரமாமயூரகத்தோர்செய்யுமார்க்க மவைகடந்தஞானி 

பெள்குல்மொளகிச்சே.. ட (௪௯௨) 

: இம்ளன மென்றுல்கிக் தலில்தில்காரமிட்டு மகாச்இின்மேலிட்டு 

“மவுனத்தூன்று. மெளன்மெனவோங்காரம்வட்டமா.ச்சு. வட்டத்தி 

தூன்நியலெழுத் தோன்றேயாச்சு, மெஎனமென் தததொன்றுல்£வ 
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௮௬ .  போகரெழுாது. 
சத்தியாச்சுமாசற்றாசதாக்கள்பவுனங்கன்டார், மெளனந்தான்மன 
முவரச்சஞ. £னிக்கெய்.தும்வாய்பேச்.சால் )திருட்டுகுருவாயாவாறே, () 

வானான வா 'தமொரு ' ஞானமாாக்கம் மைந்தனேதாதாக்கள்சொ 
ல்லார்சொல்லார், .க ருனவாலைமூன் றெழுத்தைச்சொல்லார்குருகாத 
வட்டாங்கமார்க்கஞ்சொல்லார், பேருனவாசியிடகருவைச்சொல்லா 
ர்பெலத்தவெகுசுழிமுனையின்கண்ணாட் ட்டஞ்சொல்லார், வீறானவிட். 
டகுறையாலேமென்.றுவேதா ர் தவழிகேட்டால்சொல்லுவாரே, (0) 

- சொல்லுவார்நல்லோரைப் பன்னிரண்டு தொடர்வருஷங்காத் 
அத்தொண்டுசெய்.துநின்றால், சொல்லுவார்ஞானவழியுள் ளே தல்லா. 
ச்தொள்லுலகல்மெய்கண்டாய்பொய்யல்லகாண், மல் லுவார்மானி. 
கரயேக்திப்போற்றி மயங்கேபொருள்பறி தீ௫மாளுவாரே. (௪௬௫) 

... இத்தாந்திலேயயம். 

மாளாமற்பாண்டுகாமாலை தர மகமையுள்ளத் தாதி வழு த்தக் 
கேளு, மாளரதபுளியவிலைபலக்தானாறுவளமானநீர்முள்ளி யுலர்ந்த 
தாக, மாளாமலைந்துபத்துப்பலமபதாக மாக ற்றகரிசாலைப்பலம்வீ” தீம், 
மாளாமற்$ழ்க்கா பினெல்லீயெல்லாம்வன்மையுடனிடித தீதுஒருபாண் 
கத்தாட்டே. | (௪௯௬௬) 

'ஊட்டியேயி ரெமெரக்கானீர் தாலுடன்வார்த்துத் தருப்பிடித்த 
இரும்பைப்பார்த் து. ஈட்டியேபல நாறுகூடப்போட்டு எட்டொன்றா 

யக்காச்ச?யபிறுத் துக்கொண்டு, விட்டியேகல்லெண்ணெய்படி தான் 
வாரு விதமாகப்பழச்சாறுபடி.தான்வாரு;, வாட்டியேநாரத்தம்பழச் 
சார்வாருவாகாமவெள்ளாட்டுபால் தானொன்றே. (௬௯௭௪) 

-ஒன்ருனசெல்லிக்காய்ப்படிச்சாரொன் றஉகமையுள்ளமுசமுக 
க்சைப்படிச்சாஜொன்று)என்ருன பேப்கும் மட்டிச்சாறுமொன்றுதன் 
மையுஎகும்மட்டிமாதுளையின் சாறு, ஈன்றாகப்படியொன்று அதிலே. 
வாருகற்றுழைபிரமியிஞ்சிச்சாறுக்கூட, தன்ராமலிலவையெல்லாமொ 
க்கவிட்டுச் 'சொல்லுபளைவெல்லமோர்ப்பழைய தர்மே, (௪௯௮) 

ட ப பழையனவாய்ப்பலம்பத் சரைத்ப்பின்புபரிர்தடுப்பிகேற்றி 
வற்றத்தியெரித்து, குழையவேகுழம்புபோல்வருதல்பார் த் அகுணம்ா 
கத் திரிகடுகுதிரிபலா 2, தழையவேகரியசரக்ரா ம்புயேலம் தாளினை 
யுமோமமரமஞ்சள் 946, அிழையவேமதரஞ்சா இத்சரய்க்மாஞ்சிவி. 

- அரகாசசாகப்பூசோகணியுஞ்சேரே.. கட்ட . (௪௬௯) . 

. $9ல்ெ௪2 ற்கடக் ;ச்டில்கெமாஞ்டெசடம் ட 
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பேர்கரெழுநூ ன. உட... ரள 

. க்னியோடுவிளாவரி? காட்டாத்திப்பூ கருவான வெட்பாலை யரி 
சியோடு, அனியானசந்தனமுடகத் இப்பிலி யடல்பெரிய நெற்பொரி 
யுர்திப்பிலிூலம், பணியான தாதுளைமுட்காவேளைபலகிசமாஞ்சரக் 
குகளின்வேருக்கூட, துணிலாகவகைக்கு பலங்காலாகச் சொல்லி 
ஜேக்கூட்கொம் வேரெல்லாமே:. ட்ட (6௭) 

. வேரெல்லா மிளவருப்பா ம ய்ச் சூரணித்து விரைவர்கப்பாலிலிட் 
டாயிரமாண்டின், பேரெய்கபழையதானிட்டர் தன்னைப் பெட்பா 
கசாலுபலம்வால்கெேசொண்டு, தாரெனவேசுத்திசெய்து ஈன்மையா.க 
ச் சார்க் இடி.த்துப்பொடிசெய்் சூ திப்போட்டு, அஆெனவேயடுப்பே 

ற்றியாடிபற்றா மரைவாகபெழுகுபதமாகக்கண்டே. . (௭௪) 

இண்டியேலேயயமாய் பண்ணிக்கொண்டு ரெமமொடுகணேசன 

டிபூனீசசெய்து, அண்டியேதானியபுட மிட்சொளு ம5இசர்திகொட் 
'டைப்பாக்களவுவிதம், பண்டுடன்மண் டலக்கொண்டால் பறக்கும் 

கோங்கள் பண்டெங்கேகாமாலைசோகையெக்சே, அ௮ண்டிவரும்பெ 
அவயறுபீலித்த மருங்ரொணிகோயுடனேயனைத்தும்போச்சே, . () 

திரிலோகச் செந்தூரம்... 

போச்சென்றதிரிலோகச்செர்தூரத்சைப் புகட்ட டவேநோவெ 
ல்லாம்பொடியாயப்போகும், வாச்சென்றகைகாலி னெ றிவுகஈந்.தல் 
வாகானவயிற்றெரியச இ௫சத்தி, காச்சென்றகுன்மமெட்டுபறந்் துபேச 

கும் கனசம௨ாதிரிலோகசெக்தூரக்கேள், வரச்சென் றஅயப்பொடி 
யுமூருசச்சிட்டம்வகைவகைக்குச்சு த்திசெய்துபலந்தா ஜனொன்றே; () 

ஒன்றாகக்கல்வத்திலிட்டுமைக்தா வுறுகாவற்பட்டையிட்சாற் 
ருல்சாமம், ென்ருகஅட்டிரவிபுடமாய்வைத்து ஐக் துமுறையிந்தவ 

ண்ணம்பாகஞ்செய்த, குன்றாதேசிற்றேரண்டிலைபொதிக்து கூறுகி 
றேனெய்ப்பாண்டத்திலிட்டுமூட,' ஈன்றாகச்செர்.தூரமருணன்பேச 

லாம் சாவகனேசெப்பதனில்வைத்துமூடே. ..... (௬௪) 

மூடியேபணவெடை செந்தூரந்தேனில் முன்னருந்சப்பாண்டு ' 
காமாலைசோகை, காடியதோர் பெருவயிறு. பிறவிப்பாண்டு நலமான 
உ ப்பிசநோய்9ோணியாறும்; ரீடியதோர்சலக்கழிச்சல்நீரின்கோவை 
நில்லா ௫யிளைப்பிருமலீளைகாசம், வாடியேச்ஷ்பகாச விஷச்சடிகள் 

வாயும்வாய்க்கசப்பும்சிர்வாக்திபோமே, வட்ட ட்ப (இடு) 

பவளபத்பம். 

- போமென்றபவளபற்பஞ் சொல்லக்கேளு, புதிதான ஈற்பவள்வ் ப 
கொண்டும்; 9மென் தச த்சசலம்கிட்டுரன்றுப் ஒருசாள்தானிரவு 
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வ ௬ இ போகெழுரா௮. 

பகலூரவைத்து, வேமென்றவை தயெடு த்தக்கழுகித்தேய் த்து வீரு 

க;அவின்பாலதனிலிட்டு, வாமென்றகாளொன்றுதன்னுமூற வைத்து 

விட்டுவரிசைபெறவகைதான்கேளே. ..... (ட௱சு) 

- வகையென்ன ே சள்கொடுக்குக்காயிடித்ச வாகாக.புத்தோட்டி, 

ல்பரப்பிக்கொண்டு, ஈகையென்னபவள த்தைப்பரப்பிமேலே ஈன்று 

.கவிடித்தொருகாய்ப்பரப்பி, . பகையாதேமேல்மூடிச்சீலைசெய்து பச் 

குவமாய்கெசபுடத்திற்போட்டெடுக்க, ௮சையாசேசமங்குபோல்நீறி 
.க்காணும் ௮ரைத்தப்பி க்கானிட்டாவின்பாலூட்டே. . ... (௫௭௭) 

. ஊட்டியேகடுரவியில்கசாமமொன்று உறுதிபெறவைத்தெடுத்தா 

சூட்பிணாப்பில், சாட்டியேபொதிந்துகட்டிகெற்பாண்டத்தில்கனமா 
கயிட்டுஒகுகாள்மூன்றுசென்று, தாட்டிகமாயவங்கபற்பந் தவளம் 

'போலாம் சாதகமாய்ப்பானைதனிலடைத்துவைத்து, ஆட்டியேபண 
வெடைதானெடுத் துக்கொண்டுஆவின் பால்கெய்தேனாலருக் திடாயே. 

அருக்திடுவாய்தயிலபற்பலேகயெங்கள லுபானவகையறிக்துகொ 

.ள்ளஞுகொள்ளா, வருக் தவருமீளை சயகாசம்ரோகம் மக் தாரசயசோகம் 

தொண்ணாற்றுறும்; திருச் திவிடுஞ்சுரநோய்கள்சொறிகரப்பான்சிர 

, த்கோடுசேோ்ப்போம்வைத் தியரே,தெரிச்திடுவிரெர்_நாலையுண் மையெ 

ன்று தேர்த்திடுவீர்மாய்ப்பிரே. (௫௯) 

. அரிதாரபற்பம், 

'பாரப்பாவரிதாரபற்பந்தன்னைப் பாடுறேன் மைத்தர்களே. பரி 

 நீதுகேளும், காரப்பாவரிதாரம்பலர்தானொன்று கட்டியால்வாக்கெ 

தைக்கழியாற்கட்டி, கூரப்பாபுத்தோட்டிற்*'இழியவைத்துக் குறிப் 
பாகக்கற்சுன்னம்€ம்மேலிட்டு, ஏரப்பாரதூநீர்வார்த் துமூடி. யெடுத் 
துமேமுன்னீரைவார்த்துநீற்றே. (இம) 

% இழி-௧ல த. 
நீ ற்றிடவேயேழு சரஞ்சுத்திசெய் துமிலையாசவாழையிடெங்கு 

தன்னை. ஆற்றிடவேழெக்கு னடுக்குடைக்துநீயு மஜகாஃக்கட்டியதி 

-.வுள்ளேச௯னவீத்து., மாற்றியேகுடைந்தக்ழெங்கான்மூடி மைந்தனே 
ழக்கெமேலேழு?லை, பார்த்துமேசெய்துலர் தஇக் குழிதான்வெட்டி 
,ப்பாக்காகக்கெசபுடம்போட்டெடுத்திடாயே, உ. (டு௧௧) 

| எடுச்திடவேயரிதாரஞ்சங்குபோலா ,மமழில்செப்பில்வைத்து 

ப்பணவெடையெடுத்து, ௮டுத்திட்டஅஆவின்பால்கெய்தேலுண்ண.த 
ர்ந்தசயபீனைமந்தாரகாசம், தொடுத்திட்ட சலேற்பனங்கள் தொண் 

- ஹூற்ருரும் சூலைமுதலமுகண்ணிகுஷ்டரோகம், கடுத்தகரப்பான்ச 

ரங்குகப்பேன்ரெந்தி 'சனத்தவரையாப்புமுதலனை த்தம்போமே, () 
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போக மூ நூ அ: ஹீர்கை 

5 ன் _ - தாம்பிரபற்பம். 

போமென்பதாம்சீசத்தன். பற்பங்கேளு புக ௮60 ரன்வெள்ளை 
வல்கம்பாலைவாலங்கி, தேமென்றதாம்பிரத்தையதில்போட்டுத்தெனெசர 

ன்முன்னொருகாள் தான் வைத்திட்டாக்கால், காமென்னபாலெல்லா 

மூறவற்றிக்காசம்போ லேயிருக்குமதனைவாக்கி, நாமென்றதாம்பிரத் 
தைப்பொ இந் தமிக்கசனபுத்தோடி ட்ட்மேவோடுமாடே. (௫௧௩). 

.மூடியேகஜபுடர்தான்்போட்டுவாங்க மொழிதவளம்போலாம்ப: 

ணவிடையெு2 த்அ, நாடியேயா வினெய்பாலினாலே ஈன்குண்ணகுன்ம 

மெட்டுமேசச்சூலை, ஐடியேர தினெகடுக் குட்டம்போகும் உசலாத . 
சோகவுகையெலலாமோடும், கூடியவோர்தேகமெல்லாம்வலுக்கும்பா 

ருகுணமாகுங்கைகண்டவித்தைகூறே. ட (௫௧௪). 

 கூறவேகாகபற்பனாசொல்லக்கேளு குலவியகோர்காகமொருக 

ட்டிவாங்க, ஆறவே.௮யக்கரண்டிக்குள் ளேயிட்டு ௮டிப்பேற்றிக்கரி 

சாலைச்சாறுநாழி, வீ. றுடனேகாற்சாமம்சுருக்குப்போடுவிதமுடனே 

நாகமதுநீறிப்போகும், காறுடனேகரிசாலைசா நில்லாவிட்டால் கன வீ 
ருள்ளிச்சாற்ரால் நீறுந்தானே. (இக). : 

'சீறுமடா இல்லாட்டால்சிறியாசங்கை நிக ழ்தசியகுகைதனிலே. 
கீள் 2மலும்வை, மாறுபடாநாகத்தைநடுவேவைத்து வாய்மூடியுலை 

யினிலுட்ூதவூ. ௪, ஊறுடனே பெருமியது நீநிப்போகும்உற்பனமாம 
னுபாளமறிக்தேயூட்ட, காறுமேயிளைப்பிருமலிளைகாசம் காணாது 

வைத்தியரேவியை ந் துபாமே. ன (௫௪) 

க துருசுபற்பம். 

"விரைக்துபகர்ரொணிவகையெல்லாக்தர. விளம்பு றன்துரு9 
னிடபற்பமா ர்க்கம், கரைக் துபார்பேசியொருகட்டிவாக்கெருர். ளசி 

ச்சா.ற்றினிலேயூசிச்சாமம்,இ றைர்துமேயெடுத்தரந்தஇலையரைத்து இ. 
பல்யாகத்துருசுக்குக்கவசம்பூட்டி,கரைந்துமேயேழு?லைமண்ணுசெ 
ய்து சாணீஎஞ்சாணகலஞ்சதுரமாக்கே. . (௫௧௪): . 

௮க்யேதரையஸவுகண்டமட்மெ அழகாககுழிபுடர்சான்போ 
ட்டெடுத் த, கோக்கயேகருவூமத்தஞ்சாற்றுலே௮ணுக்கமுடன்சாம 
ம்போட்டெடுத்தவவிலையால், தேக்கியேயசைத்துழுழப் புடக்தான் 
போட்டுசேர்க்தெடுக்கப்பொருமியது£றிப்போகும், வீக்யேதுரிசத 
ளைச்சிமிழில்வைத் தவிதமாகமூடிவைத்தால்குருவாம்பாரே. (௫௧௮) 

- குருவாகும்௮ தன்பெருமைே ப்சொண்ணாதுகுவலய த்தில்வைத் 
சிபர்ச்சோசைகட்டாது, சநுவாருக்காதியென்கு திர் துசெய்வார் 

௧௨ 
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கசடானவைத் தியரேசெய்யார்செய்யார்,௮ருவான சன்னிசரம்கெஷ் 

டைசட்டி அட “குன்மம்பல்லசைவுவாயுச்சூஃடைதருவகுமகுவைசா 
மாலசசோசைசாராதுபாண்டுவிவமீர்க்கோவையே. ௯) 

. துருசுகுரு. 
" கோலையர்துருளெலேகுருமுடிச்சக கூறுகறேன்நா தாக்கள்கூ 

ருசப்பா, கோவையாம்பூநீறுறுமரக்காகோ தியேமண்படா தெடுத்துவ 
ந்தி, 'கோவையாம்வவ்வாலி ன்புழுக்கை தன்னைக். குழமுறவேயி ரிரண்டு, 
மரச்சால் சஞாப், கோவையாக்குக்குடத்தன்வெண்மலந்தான்கூட்டி 
வேரண்பெடிசொண்டிடாயே, (டு௨௰) 

- கொணதடவேதுரிசினொகெட்டிவாம் க் கூறுசச்சுண்ணாம்புச். 
சீலைகற்நி, யண்டியேகுகையி லிட்டுக்கடுவல்கமாக்பெ நிலிட்டேயேழு 
தரம்வைத்துவாகக, சண்டிடவேகவ௪ க்தைத்தள்ளிப்பாரு கட்டியது 

பசந்துமிசவெளிறிக்காணும், சண்டியேயரையளவுகுழிதான் வெட்டி. 
ச௪துரமாய்க்செய்துமதிற்பூரீர்கேளே. (இக) 

.. பூநீறுமடியினி2லமரக்சாலாறு போட்டதின்மேல்லவ்வாலின்பு 
“மூச்கைபோட்டு, தூமறுபதக்கத்திலேயளந்துபோடு சுகமாசவதஇின் 
மேலேகுக்குடத்தின்மலந்தான், மாநீரும்படியொ ன்றுமளந்துபோடு 
வன் தருசுக்கடியதின்மேலேவைத்து, கானேறுங்குக்குடத் இன்மலம் 
பின்போடுகனவவ் வாலின்புமுக்கைமுன்போல்போடே.. (௫௨௨) 

-போட்டுமேகோனீரையதன்மேலேகுணமாசவுவர்ப்பூலைக்சொ 
ட்டிப்பின்பு, சாட்டியேயதின்மீதுதிணைபோட்டு ஈணுக்கரண்டுமுழ 
முயரம்சலமாய்ப்போடுவாட்டுடனேய.றுஇிம்கள் செல்லுமட்டும்மழை 
பெய் சா லும்நளை யாவண்ணஞ்செய்து காட்டுமேயாறு திங்களானபின் 
புகனமாகத் இறக்துபார்கண்ணாத்றுனே.. (௫௨௩) 

ப சாணவேகட்டியதுபொருக்தினீறுக் கனகமடா சவலாயென் 
சொல்ே வேன்காணவேகரதவிக்துமுதற்றரந்தான்சன்மையுடனேவால் ப 
இப்பிக்கான்றன்னில், ஊணவேபூரவீரங்கரியராவியுறவோடுசூ தமுக் 
சானாருபுளளி, காண *வலண்டொட்டைசூடன்கூடகருலான வான்கு 

ருகிவண்டுஞ்சேரே. ர ரர ட (௨௪) 
'சேரப்பரவகைக்குப்பணவிடைதான் திறமாசமத்தித்தஅரு௪ச்ச 

ன் எம்,ஏரப்பாமிசலூட்டிரகியிலிட்டு எடுத்து மேபூசயிப்படியேழுநா 

சசெய்தெடுக்கக்கடுக்காரச்சுன்ன மாச்சு தடாப்சழா.க இல் 
“ட ஜு சேோப்பாவெக் துமிசனீறும்னீறும் ரிலையானஎண்ணெய் 

முதல் சண்ணீருக்கே... (டு௨டு) 
[ 
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டபோகெொழுநாறு.. ௬௯௧ 

- /கீருக்ருட்பட்டவிடமெல்லாநீறும் ரேயமொடுபாஷாணமறுபத் 

அராலும், பாருக்குள்சவலோசம்ஈவரத்னமும் பட்சமிப்படிசெயயக் 
குருவாமெழுகாம், யாருக்கும்வாடைபட்டாலந்தச்சூத மழகாகவி 
சைத்.துப்போமண்ணுக்கல்லும், பேருக்குவெகுசுருக்குவேதைகோடி.. 
பேசொன்னாதிதன்பெருமையுன்மைதானே. (௨௪) 

உண்மைதானரகராலிதன்்றன்வேகமூழியூழிகாலமெல்லாஞ்சித் 

சாடினேன்பான்,வண்மையாயண்டரண்டகடாகமெல்லாம்வாதாடி 

தமுறப்பின்லுமீண்டேன், -திண்மைபெரமறைச்சட்டால்தோஷமெ 

ன்௮9ர்தையுள்ளேநினையா தென் ௮ுகேளீர்) தண்மைபெறவெளை வண 

க்சிணல்பிிச்சசார்ச்தவர்க்குஞ்வெர்க்ரம்சொன்னேன்பாரே, [இ 

ரூதவெண்ணெய். 

சொன்னேன்பார்சூதவெண்ணெ யெடுக்குமார்க்கம் சொற்பெ 

தியகாதாக்கள் செய்யுமார்க்கம்,அண்ணவேசூதமொருபலர்தான்பத் 

து அடிகனத்த?பருஞ்சாலிலிட்டுப்பின்பு, தன்ன வேவேப்பிலைதானு 
ருவிக்கொண்டு தாழிரிரம்பக்கொட்டி. தண்ணீர்வார்ச் து, பன்னவே 

மேல்மூடியடுப்பிலேற்றிப் பறுவிறகானெருப்பதனைமூட்டிடாயே:() 

மூட்டியேவடுசலுக்குா சானத்தில் முறையோடேவஸ்துவொடு 

சுற்நிமிக்க, காட்டியேவைச் துவிட்டுச்சாயங்காலம் கனமானவடுகனை 

பீமனதிலோது,ாட்டியேயிரவுபகல் ஈல்லாருமல்சலமரசசாடாக்னி 

மூட்டீபாட்டவேசலமெல்லாக்குுவத்திம் பக்குவமரயடியில்ிற். 

கும்பதத்தைப்பாசே ன டு , (2௨௯) 

பதம்பார்த்.து இலையெல்லாமெடுத்துப் போட்டுப்பார்த்திட்டால் 

 நீர்வற்றிசூதம்நிற்கும், இதமாகவெடுத்து:பறுசா லிலிட்டுஇயம்மியசா 

ல்நிறையகிம்பயிலையைப்போட்டு, அதமான சலமதிலே நிறையகிட்டு 

அடுப்பேற்றி மேல்மூடி(வன்னிமுட்டு க கதமாகவிரவுபகல்மாருதே$ீக 

னல்மூட்டநீர்சுருங்கும்பருவம்பா ரே... (௧0) 

வன்னிகெருப்பு. 

"பருவமாய்க்க்ரு தருகாமல்மற்பாண் ட்த் ் இல்பருந் இட்டிப்படியாகமு 

றைதப்பாமல், கிருந்தென்னனெவ்வேறேசாலமா[ ந் நிகிதமாகச்சைம் 

முறைகள் வன்னிமூட்6; மருெெென்னகைம்முறையுஈன் முயப்பாமறவுச; 

மல்வடுகளையும்பூசைசெய்.து,கருவிசாமண்டலச்தான்சாலுமாற்றிகா 

அபத்துஓர்ராள்போய்சாலுமாற்றே. .் (5௩௪) 
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அபய ௬2, சகம் ரூம் 5 மருடுவ 
௬௨ மபோகரெழுநூறு. 

மாற்றியேதாற்பத்.துஒர்நாளப்பா மைந்தனேசூதவெண்ணேயரு 

ணன்போலாம்,காத்துமேபாத்தாட்கும்௨ கனு க்கும் கணேசனுக்கும் 

சந்தலுக்கும்பூசசசெய்தே,பாத்.எமேகாதாக்கள் பூசைசெய்தேபஞ் 

சகர்த்தாக்கள் பூசைசெய்துபணிர் துநில்ஓ, ரசாத்தமேஈவபாசந்தீரச் 

செய்து ரசவெண்ணெய்தனையெடுத்துப்பகனம்பண்ணே, (௫௩௨) 

பதனம்பார்த்தல்லையெல்லாமெடுத்துப்போட்டுப்பார்த்திட்டா 

ல்நீர்வற்றிச்சூ தஙிற்கு:!, இதமாகவெடுத்துமறுசாலிட்டுப்பார் இயம் 

பகொண்ணாரசவெண்ணெயார்தான்செய்வார்கதமுற்றகசடர்களோ 

செய்யார்சித்தர் கைம்முறைகள் செய்முறைகள் யார்கண்டுய்வார், வி 

தமுற்றபேோகரிஷி யனக்குச்சொன்னார் வேற்றோர்க்குச்சொன்னாலே 

பொய்யாம்வாறே. (௫௩௩) 

வாருனரசவெண்ணெய் தனையெடுத்துமஞ்சடிவெற்றிலையித்றி 

டவியுண்ணு, ஆன பனைவெல்லம்தனிலுண்ணு,தயின் பால்திரிகடுகு 

சேனிலுண்ணு, கூறுயில்லாட்டா ல்வெற்நிலையிலுண்ணுகுன் மகுட்ட 

ஞ்குலைபதினெட்டும்போகும், ஆறு மேகவகையிருபத்தொன்றுமதி 

லெழு*த25 ய்வகைகளெல்லாம்போமே, (௫௩௪) 

போகுமேகிரக் தியரையாப்புச்சூலை புண்புரைகள மு5ஃண்ணிபிள 

வைப்புற்று அகுமேவாதமெண்பதுவும்போகு மக்கரமித்தமுடக்கு 

எகையிடுக்கண் 2பாகு்,2வகுமேபக்கவாதம் பாரிசவாயு விழலாகும் 

வாதமெனறஇுநபத்தாரும், சாகுமேகண்ணோகன்னப்புற்று கபால 

குட்டம்பவுத்ர முங்கரப்பான் போமே. .. (இடு) 

சரப்பான் சொரிசிரங்கு வெடுமேகச்சூலை கடவண்டவாயுமழுதல் 

போனிப்புற்று, கரப்பானொடுபித்தவாயுஉஷ்ண வாயுசயரேோசம் நீரிழி 

வும் க்ரிமிபோகும் சரப்பனொடுகுலைமுட்டியந்தரவாயு கருக்குட்டஞ் 

செ.ல்குட்டம் வெண்குட்ட.மாமே. (௫௩௬) 

குட்டமொடசருவநோயெல்லாந் தீரும் குறைகோயும்பெருகோ 
யுக்குடிபோஞ்சொன்னோம்,கெட்டுயா ம்தேகமதுபிணிகடீருங்களர்த் 
தறியா துவெல்லாமிருகக்கட்டும், பட்டமாம்பாய்செறிர்தாந்போலே 

யப்பாபளபள க்குமுடம்பெல்லரம்பாலையாகுர்,திட்டமாய்ச்சொல்லி 
விட்டேன்சூதகற்பஞ்சேர்த்துண்ணச்சாவேஅதேகங்கல்லே(ட௩௭) 

ப101/:260 3 ௩௦9 1/8 ௩௨5௨௭0 ப0எர௫ு 



வழக பெஸ்ர்ுதி ட ன ௮ 
போகாரொழுநூறு. ஃஃ௮௪ ௬௭ 

கல்லானகாயடித்தி கழ்பமொடு ரசவா தமஞ்சனுக்குளிகைகல் 

லான் கெளனமாங்குளிகையோடு கனமான சருவமோயெல்லாமைக 

தா, சொல்லான சூததிதை விட்டால்வேறு சொல்லுக்கும் வல்லவ 

ரார்சொல்லக்கேளு, செல்லவேசிக் தர்கேடான் பதினென்பேரும் 

வெவிழ்தைக்கட்டியல்லோ இறமானாசே. 588 

. இப்பிலிசாயனம்? 

இறமானசயசோகக தொண்ணூற்று. ராம் இரவே இப்பிலிசாய 

னகான, கேளு இறமான இப்பிலியும் புலந்தான் ரண்டு ரகமுஞ். 

சுக்கேலஃ% இப்பிலிமூலம். இறமானவாயவிளச்சகக் கடுக்காய்மிளகுசெ 

ப்பமுடன் வகைக்குக் காந்பலா தான, அறனாகவிவையெல்லாமிளவ 

றுப்பா ஆக்கியேசேனில் விட்டப்பாம்கேளே, 
ன சூ நற 

கேளேகீதேனைவடிகொண்டென்ளாய்க் இரமமுடன் சட்டிலேவா 

ருவாரு. கேளேகீபனைவெல்லமானால்கிடையாட்டால்$ பஞ்சதாரளை 

சூசண த்தில், வாளேநீதேனிலிட்டுப்பிலேற்றி வளமாகயாகுவரில் 

சூசணம்போட்டுக், கேளே$மெழுகுபதமாகக்கிண்டிக்குணமாயர 

ளொன்றுக்கருநேரல்கொள்ளே, ன 550 

& பஞ்சசாரை சாக்கரை5 

கொள்ளுவது பாக்களவு வீதஞ்சொன்னோம் குலவியமண்டல 

ங்கான்கொண்டானால்மெள்ளவோ சயசோகமெண்பத்தாறும்விறிவ 

ருஞ்சோகைகுத்இருமலிளைகள்ள மிகுகு த் இருமல் கெட்டிருமல்காச 

மோடளைப்பிருமல்று ப்பு, துள்ளுபித்தவாயுமுதல். வ௰ட்சியுஷ் 
ணம் தொ லைஃதுபோம் வைத்தியரேகூர்க்துகேளே, ௦41 

கூர்க்துகேளறிதாசப்பர்பஞ்சேர்ந்து பகொண்டிடவேகுசுருக் 

குசூறிதிப்பாரு, தோய்க்துபாமிசற்திசைந்ததைலமொன்று. "சொல் 

லுறேன் வைம் இயசே, கேளீர் ஆயது, பாசெள்ளெண்ணைபடி.தஈ 

ன். ரண்டு அடைவாக இசண்டுடி. யிளகீராகும்; சேர்ம் இடவேமுசு 

ம்சுக்கைகரந்தை குமரிதிரமாக நிம் பம்பழச்சாறுங்கூ ட்டே. $9 

கூட்டடாகர்பூர வள்ளிச்சாறுகொடுப்பைச்சாற்$சழ்க்காய்கெ 

ல்லிபுளியாசை, ஆட்டடாவகைக்குவொருட.டி தானாக ௮ளந் இட்டு 

இன்னம்வகையதையக்கேளு, விட்டடாவில்லைவிலாமிச்சம்வேறும் 

வெட்டி வேர்கிளியூ£ல்கேவதாரம், மாட்டடாமாமஞ்சள் கஸ்.க்ரிம 

ந சள்வாலுழுவை சிறுதேக்குச்சீரமாமே, ன சு டச்ச 

% கொடுப்பை பொன்னாங்காணி. ப 

13 ப 
வட ப 

326 யாற் சார்பத 11001601 
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ஆறு] போகரெழுநூ து, 

சீரகமாஞ்சில்கலேடியம் கரொம்புசந்தனம் திறமான பச்சிலைபூ 
லாம்கிழெங்கு, ச ரகமாங்குங்குமப்பூவகைக்குச்சோடா கழஞ்டரண்டு 

பாலலாட்டி, சீ.ரகமால்கலக்கியம் வெண்ணைவார்த்.துச் இயியெரிக்க 

வொருவிறக்கால் மூட்டின் ய் கூர ரகமெமுகுபதம் பார்த்ெ தமித் 
துச் செயலாக காலுகாள்வட்டமூழ்கே, 94ல் 

மூகவேபசும்பயறு வெக்கீராலே மோர்தயிரும் புளிபுகையும் 

பண்ணுக்தள்ளு, மூழ்கின்கா ள்மறுபாண்டமாகாதன்றி மூழுகமறு 

நாளெல்லாங்கூட்டுகூட்டு, மூழ்கிெபின் பச்சைமாங்வெமுண்ணாதே 
முனையானசயமெட்டும் தொண்ணூந்ராவும், மூழ்ெவி ளைப்பிரும 

லீளைகாசம் மூச்சேங்கலிப்பிசகோய்சுவாசம்போமே, 545 

சுவாசமொகொவரட்9 உஷணசோகம் தாலையா தடரசநீர்கப 

ம்பீஈசம், கவாசயிவையெல்லாங் காணாதகோடும், கண்ணிர்கீர்ப்பாய் 
ச்சலொடுகேத்தரச்சூடு, சவாசமாஞ்சரீ ரத்தில் உள் ளசூேதணிர்து 

விடுந்தைலமது சாந்தமாகும், இவாசமாமயின்னமொருசூட்சந்தன் 

னை இயம்புகிறேன் சிரசுனீர் போகக்கேளே, 546 

கேளப்பா சிரசுகீர் எல்லாமாறக் இரியையொன்று சொல்லுஇ 

ஜேகல்லலெண்ணைகதான், வாரப்பாபடியொன்னு அளக துவாறுவா 

கானபசுபஞ்சட்சாறுகாழி, மூளப்பாஆவின்சாணிப்பால்காழிமோ 

பேனுந்தயிரேனும் படி.கால்வாறே, வேள்ப்பாகுற௮ுந்தோடி. முள்ளி 

சுண்டை வேளைவேர் மிளகுகோஷ்டம் பலமிரண்டே, . நீத்ர 

இசண்டோடுதேவதாஞ் சேர்த்தரைத்து இயலாகச்சொக்கு 
மொருகழஞ்சுகூட்டி, தரண்டோடக்்8ழ்காயினெல்லிவேறும் இதமா 
கங்கழஞ்சிண்டுகூடப்டோட்டு, மருண்டிடாத -அடுப்பேற்றிமெழு 
காய்க்காய்ச்ச மகிமையுடனாலுகாள்வட்டமூழ்ட, தெருண்டுள்ள9சசு 
கோய் சகலதோஷங்கள்சேராது வாராது த துமூழ்கே, 415] 

மேகாதிக்குளிகை. 

முழுவெரமேகவகையாவுக் தீர மொழினெ நேன்மேகாஇகுளி 
கையொன்று, தொழு .தரியவரி தா.ரங்க இ.சண்டு சுத்தசெய்துவகை 
க்குக்கழஞ்சுபத் து, பழு.தின் நியப்பிசேசச்செர்தூ.ரந்தான் பலம்பத் 
வதுங்கச்செர்தூரம்பத்கே, . ௦௦09 
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போகமெழுதாறு. ௬௯ 

பத்தான திரிகமிகு சாஇக்காய் ரொம்பு பகரரிய நிலப்பனைவே 

நீதேற்றான் கொட்டை. பத்தானசம்இமுதல் லலங்கமோடு கசகசா 

வலம்புரிக்காய்கரியசீ சம், பொத்தானவாலுழுவைமோட்டரிசிபுளிய 

விசைக்தோலோடுி மாதளையின் வித்து. வித்தானமுருங்கையோடு 

பூனைக்காலிவிரைவகைக்கு முக்கழஞ்சு வரிசைகேளே. 550 

வரிசையாய் முன்மருங்தோ டொக்கச்சேரு வல்லொதியம்பட் 

ட்டச்சாருவின்பாலும், கரிசையால்கொடி வேலி தேல்காய்ப்பாலும் 

கற்ருழைச்சாருடனேவகைக்குச்சாமம், உரிசையாயாட்டிமுன் போ 

ல்உண்டைசெய்து உகந்துகிழலுலர்த்தித் தாழிப்புடமிட்டு, ௮௬ 

மையாய் காளொன்றுக்கருகநேரர்தான் அருக இவர மண்டலந்தான் 

தன்பின்காணே, த] 
- காணவேமேகமென்ற இருபத்தொன்றுங்கபமான சயசோகக 

தொண்னூற்றாறம். கோணமுறு சீழிரத்தம் பிரமயம்கீறுகுட்ட 

மொடுஇரந்தியசையாப்புச்சூலை, தோணரிய அழுகண்ணி எலும்புரு 

க் சூலையொடி. கன்னோசி கன்னப்பு று. சேணமிகு பெளத்திரம் 

கள் கண்டமாலை சேர்க தணுகாக்கரொாணி குன்மமெல்லாம்போமே: 

௮ரி தாரபற்பம், 

போமென்ற தாதுவெல்லா மிருக்கட்டிம் டொலிவாக காடியெ 

ல்லாஞ் சிவர்துமின்னும். மேேமென்ற விக்தாஇக்கா இயாகும்மெய்யா 

கும் மெய்யாகச்சொல்லிவிட்டேன் விரைந்துபாரீர், காமென்ற அரி 

தாரப்பற்பர் தன்னைக் கலங்காமம்சொல்லுகிறேன் வென்றகரசுப்பா 

ர்த்து. வேமென்னவெட்டையஇன் வேரலாதல் விதமானபூவாதல் 

சேர்த்துப்பின்னே, ௦98 

பின்னமின் றித் தாளகத்்திலமைத்துப்பூசி பெட்புடனே . சீலை 

செய் துகுக்குடம்போ, அன்னமுடகீ றியது சுண்ணமாகும் அழகான 

'வெள்ளிசெம்மல்பத்துக்கொன்று, தன்னமொகொட்டிடவேமாமற்றே 

மாகும்சகலருக்குஞ்சொல்லாதே வேதைமார்க்கம், பின்னமிகுமோ 

ப்களெல்லாங்கெ.திகெட்டோடும் பேரான சிரங்குசொரிகுலைபோமே, 

பெரும்பாண்டுக்கு, 

... போமென்ற பெரும்பாண்டுக் இன்னங்கேளு புகலுறேன்வெ 
குசுருக்குச்சூட்சமா ௧, தேமென்றசுட்டசெங்கல் இவதகதாகிறப் 

பாக எடுத்துவர் இடித்துகன்ஞுய், ஆமென்ற வேழுதரம்வடித்துக் 

கட்டியஇற்பா இவங்காளச்சீனிசேர்த்து,. விமென்றநாளொன்றுக்கக் 

, இசந்திவெருகடித் து ஐந்துகாள் கொள்ளுகொள்ளே. . ப றத் 
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ரர. ன ர, போகமெழுது று... 

கலிக்கம், 

- கொள்ளவே. பெரும்பா டோடெல்கார்திருக்குடிசெடுத்தபுளிப் 

ட புகையும்பெண்ணுக்கள்ளு, மெள்ளவேகைகொண்ட விச்தைசொன். 

. சேன் வி ருகவின்னமொரு சலிக்கங்கேளு, விள்ளவேபெருங்கரயந 

திப்பிலிமிளகுவெள்ளுள்ளி' இராம்புமு தலைஈ்துகோய், அள்ளவே 

வெற்றிலைச்சாம் மேனிச்சாறு அடல்வெள்ளைச் சா.ரணைச்சாம் பழச் 

சாதாட்டே; க ப்ப 550 

் ஊட்டியேசா ஜென் நிழ்சாமமொன்று. உழ்பனமாயசைத்து: ஈன் 

மூயுண்டைகட்டி, மாட்டியே கிழலுலர்த்திச் சங்நிதோஷமாறவேது 

ம்பைசாற் வெற்றிலைச்சாழ், வாட்டியே இஞ்சிச்சாறு மேனிச்சாறு 

வாகானபழச்சாறு முலைப்பாலோடு, கூட்டியே யஞ்சனத்தைத்தீட் 

டி.மிக்கக்கூர்₹ தண்ண கோயோடும் பாசாசம்போமே, ' .....557 

. சம்டிக்குப்பொட்டணம், 

- போகுமடா சக்கிவகை டபொட்டணத்தைப் புகலுகபே ர்ன்லெ. 

ண்ணொச்சி யிலையினோட, போமென் நழுருங்கையிடபட்டைப்பூவும் 

புகழாகச்சிந்தியிலை சமனாய்க்கொண்டு, காமென்றவோமமொகெவா 

் ச்சாரக்தான் கருஞ்சீரகம் வெப்பரி௫மாவிலில்கும், தோமென்றபட் 

டையொடு வெள்ளையுள்ளி சொல்லரிய வெருக்கனொடு பழிப்புமெ 

ண்ணே. ட ன ட... 858. 

- எண்ணவே செற்றாவினவிரைவசம்பு இடிக்தொன்றராய்ப்பொ 

ட்டணட்தான் கட்டிவைத்து, தண்ணவே சஈநிவகை பதின்ஞான்றி . 
நகும் தலைப்பாரம் பிடரிவலி சயித்தெயகோய்க்கும், பண்ணவே ய .: 

க்காண்டிகாயவை த்துப் பூணவே கிம்பெண்ணெய் குத்திக்காய்ச்சி 

உண்ணவே பொட்டணத்தைக் தோய்த்துதோய்த்து. ஒடாதகோ 

யோடும் புணிதமாமே, ட... தீ50 

தாம்பிசகுருபற்பம் 

. . 0ினி தமாம் தாம்பரகுருபற்பமொன்று புகலுகிறேனாதாக்கள்பு. 

கலாதெல்லாம், புனிகமாஞ் ௪ து சக்கள்ளிப் டாலிற்கொஞ்சம்புரிந்து 

மிகவாங்கியஇற்றாம் பிரத்தை.. புனிதமொடுபோட்டுத்துணிசுற்றிப் 

_ புசட்டிபுகழாக மறுபடியும் பாலைவார்த்து, புனிதமாயிவவண்ணகா 

ற்பதுகாள் புகட்டியதோர் பாலையெல்லாக் துணியிலூட்டே.. 500 
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-போகபெழுது ஆ. ப ட்க 

ஊட்டவேவெவ்வேதேதுணியிலூட்டு உதி, சமனேவுமியதோர் 
தாய்பிர-த்தில், ஊட்டுவதுபாலுண்டதுணிகளெல்லாம் ஒவ்வொன்றா 
ப்தாம்பிரத்இல் டொந்துசுற்றிமாட் மிவது ௮அஇன் மேல்மண்€லைசெ 
ய்து மாசற்நதகெ-ப்புடம்போட்டு எடுத்துப்பாரு ,திட்வெலுசங்குகீறி 
தற்கொவ்வாது சிவசிவா வெகுசுறுக்குக்கண்டுபாரே, ன சு ப 

் கண்டுபார் சருவகோயெல்லாந்தரும் கனமானரூ, கமிடக்டை 
த்தான் சேத்து, கண்டுபாரண் டபவள்ளை யாக்கம்பாலும்கலங்தொ 
ன்ராய் பேகிக்கச் சயரீ ராகும், கண்டுபாரிண்டோட்டில் வைத்து 
டிகருஇுயேசுண்ணாம்புச்சீலைசெய்ல, கொண்டுடார்க்குக் குடதஇத்சு 
ண்ணமாகும் கொள்ளையிட ச்சுவாதல் கொண்டிடாரே, ் 509 

ர்க்கம்பால் ளாக்கம்பால். 

"கொண்டிடாரின்னமிஇல் ௮0 கம்விழை த்குறிப்பறிக்தவா 
ன்ருற் குறித்து செய்வான். கண்டிடார்மனமறிம்ச பெரியோர்செ 
ய்வார்கதுகெட் ட சசடர்களோசெய்யப்போருர், ,கண்டுபாசென்னூ 
லில் வெளியாய்ச்சொன்னேன் கனகத்தைகண்டு /8 இச்சியொாதே, ௮ 
ண்டிடவேபூசைக்குங்கம்பத்துக்கும் அடைவாகச்செய்துமனமட ல் 
இரில்லே. ப்ப 70110 

ப கற்பம் நாய்கற்பம, 

- மகாதஇராவகம், . 

அடங்யெதோர்மகத்கான சொவக க்தை ரைன் நேனுனுக் 

கானறிர்தமா த்இம், விடங்கொண்டகல்லுப்புப்பாறையுப்புவெடியு 
ப்பு இஈதுப்புவளையலுப்பு. 'தொடங்கியசர்சவட்டுப்பு ௮அட்பிப்போ 
மிசொல்லரியகரியுப்புவ் கட்டுச்சாறு, மடங்காததனைகீர் குதிரை 
₹ரும்மணிதகீரு- நட சொட்டகநீர் கழுதைகீசே,. டட 504 

நீரோடு ஆவிகீர் வெள்ளாட்டுகீர சீரான உவர்பூவுஞ்ட்பி8ரு 
ம்கேர்கவெவ்வேறே காய்ச்சவுப்பாவும் கிலையாக வெலிப்புமுக்கை 
வவவாற்புழுக்கை, ஏசாகமுயத்புழுக்கைமறிப்புமுக்கையியலாக இ 

ருமலங்குக்குடமலமும், பேசாக : விவையெல்லாம்வேதேசகட்டுப்பிச 
பலமாய்ச்சாம்பலுறச். செய்துகேளே. 904 

மறிவெள் ளாடு 

- செய்துகேள் நீலிபோடி. வேலியுருவிசெயலானமேனியொடுகா 

ணல்புங்கு, எய்ததொரு எருக்கோடு தென்னங்கள்ளியிடலானபுளி . 

பிசாணி வாழைகாழை, வைத்தொருகுருக்கத்தி புரசுவள்ளிமாவிலி 

ங்கைபிரண்டைபனைக். கொடிக்கள்ளியும், ஐ;தவொரு காசாவுங்கொ 

முஞ்சிச்சாறும் அழகான. வெள்ளைச்சாரணேயோடன்கே.. 880 
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டா௨ ட ப்ட் போகமெழுநாறு.. 

அன்றாக: சர்முள்ளி பேய்! (குமட்டி தர்தோடழுல்பொட கக 
குகள்ளி,. ஈன்றுன் ௪ : துரக்கள்ளிக் காக ் தாள்வாகைஃலகானவிழியொ 
-டஈண்டுகத்தை, ஈன்முகச் சங்கு*ிப்பிக்குடத் இன் கண்மண்டையோ . 

்.. டுடனே எல்லாஞ்சேர்த, துன ரூமல் இடி.ச்.துன்றாக்கணேசன் 
றன்னைதொழுதுமிக: வெவ்வேறே சாம்பலாக்கே, ன இக 567. 

சாம்பலெல்லாய் கரைத்ததனை புப்பாய்காச்சிச் சாழ்றியதோர். 
வகையெல்லாஞ் சமனாய்க்கொண்டு, சாம்பலாம்வெண்காசம்துரிசு€ 
னஞ் சமா த் தான பேதியொடுகாந்தலோகம், சாம்பலாஞ்சடனெடு 
விரம்பூரம் தனியான வெண்சவுரி நிமிஎ.த்தொட்டி, சேம்பானமா 
ல்தேவி மிரு,தார்சில்க இறல்கெக் இ துத்தம் வெண்ணாகியோடே, 

வெண்-கெடரி- வெள்ளைப் பாஷாணம். தொட்டி தொட்டிப் ப 

பாஷாணம், ட 

நாவியொடு உப்புகேர் சமனாய்க்கொண்டு பறலிவேளிம்பம் ப 
-மைபோலாட்டி, மேவியதோர வில்லைசமமாகத்கட்டிவிரயவேயுலர்த்' 
இரன் ராய் அஞ்சுபங்கு தாவியே வொருபல்கைப்பாண்.டத் இட்டுசா. 
ஜோ வொக்கமையும் டோட்டுப்பின்பு மேவியசட்டி தனை மூடிச்சாற். 
றைமிகவூத்றி உளுட்தரை ததுச் £லைசெய்யே, 509. 

சீலைசெய்து புற்றுமண் ணுகுருந்தகல்லுக் இெமாகப்புகட்டியே 
அசைத்துயேழு, 2லைபிலக்கச்செய்து, சறெப்பாய்மைக் தாசெயலாக. 
வாகையின் மேலேவைக்து, வாலையொடு வகெனையுய்கந் தன் பூசைவ 
ளமான விக்கிரேசாே தவிபூசை, ஆல்யக்துக்தேவர்முதல் அமரர். 
பூசை அழகாகச்செய்துவன்னி மேட்டிடாயே, ட ப 0. 

மூட்டியேசக்கசமாம் பாளைச்சட்டிமூக்குகேர் பீல்கானுல்கண் 

ணிவைத்து, ஆட்டியே சமலமாம் வன்னிமூட்டு அரகரா இசாவகம் 
தானிறங்கும்பக்ரு, பூட்டியே முந்திமுக்து வெள்ளை நீர்சான்புகை 

யோடேயிறங்குமதை விசிறிப்போடு, வாட்டி.யேசவர் தடிர்வருகுமக் 
காள்வாலுகையின் முன்போல் திசாளகத்தை வாங்கே, , தர1 

வாங்கியே மறுபங்கு சாற்றிலூட்டி: வளமான ர முன்போலுதிரா 
வகத்தைவாங்குவாங்கியே முன்போல் சரக்க லூட்டுமைம் ,சனேஜர் 

து தரமடக்கியேற்றதி தாங்கியே பார்த்தால் ௪ட மவிர்ந் துபோகுமேசா 

தகமாயக்கைம்முறை. செய்ம்முறையாய்வாங்குவது “ரசர்யப்புட்டிம் 
வேலாக்குமந்சதொரு லோகமென்றால் கபைந்துபோமே,. 5728 
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. ப்ட் ் போகரெழுநூறு. ன ர 

. கறையாமற் பதனமால் வை த்துமூகி கனகமாம் ' வாதவித்தை 
கைக்குளாச்சு, உசையார் காணாதாக்கள் ரிஷிகள் இத்தர் உற்றதொரு 

பிள்ளைகட்காய் வேண்டியானும், மறையாதே கருவெல்லாம் வெளி 
யாய்ச்சொன்னேன் மைந்தனே இசாவகத்தின் மகிமைமெத்த, புரை 
யானபாஷாண் மெல்லாம் வேகுப் போக்கோடு வுபசரல்களீ யமாமே, 

ஈயமாமனுபானங் 0 தாடேசேர்த்து எள்எளவுகொண்டிடவேயி 
சம்பக்கேளு, கோயவேவா.தமென்ப அர்தானப்பா குன்மமெட்டும் 

வாய்வென்ற இருப்பத்தாறும், சேயவே இரட்ரிகுன்மங் கெண்டைக் 
கட்டி செரியாமையும்பிசல் க யக்' னிம௰2ம், பேயவே௮குவைவெப்பு 

பிறநீர்க்கோவை பெருவயிறு பீலிமுன்மார்தைபோமே,.  $£க4 

மாந்தமாமகோதாமுகங் கெளசிசூலை மகத்தானசூலைமுட்டி. ருக் 

'இரவாயு, மாக்தையாம் பக்சவாயுபாரிசவாயுவலிவீக்கம் பெருமாம் 

தைபாண்டுசோகை, மாந்தையாம் 8லுவலியண்டவர்தம் வளமுழக் 
தாள் சந் இடுப்புமுடக்குச்சூலை, மாந்தையாம் சங்காதாரித்தலைவாத 

ம் மற்றுமுள்ள சோகமெல்லா மாண்டுபோமே, ்.. 8142 

 கந்தகச்செ்தூரம், 

போமென்ற க௩தகச்செர்தூசங்கேளுபுக லுகிறேன்வா.இியரக்கு 

ம் வயித் இயற்கு, ஆமென் தகெல்லி க்காய் ரர் இதன்னை ௮ப்பனேசுத் 

திசெய்து பலக்தான் பத்து, காமென்றகல்வத்தி லிட்டுப்பின்பு கன 

மாகக். குமரிச்சாததனாலாட்டி, வாமென் ததேமுகாள் மயனம்போல 

வலுவாக: வாட்டிமூசை யிட்டுக்கேளே, 8070. 

- கேளெகீ௮ர்ப் தபாடிகான் பலமேகாலு க கெட்டியாய்ச்ச கீ ் இசெ 

ப்து முருக்கிலைசாற்றில், வாளேநீமுன்போல யேழுகாளாட்டி.வள 

மாகவில்லைகட்டி மூசைமேலே, காளேநீவை,த்த தின் மேல் மண்ணுஞ் 

செய்து சரவுலையில் தைத்துஈன்ருயூ இத்திரு, ஆளேநீகுகைப்பழுக் 

கு மட்டிமூ இ ஆறவிட்டு எடுத் த அபார் செந்தூரமாமே, ௦17 

சர் தரசமாதளம் பூப்பே பா லாம்வண்ணம் சிவ வொவெடுத் த்த தனை 

வேதேவைத்து,செர் மாசம். ஆமியிட நாதங்கஇ செப்பரியகண்பார்த 

தால் தோற்றுப்போகும், பக். தூ.ரக௩்தகச் செந்தூர தன்னைப் பரிட்சி. 

&ககவலோக மெல்லாம்பொன்னாம், செந் தூ.ரவேை தகண்டு மூழ்ந்தி 

டாதே.சவரவாதியானம்பண்ணிதர் னுண்டுதேறே. 578 
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சச... போகபெழுழாது.. 

ட உன்ணவேசருவளோ யெல்லாங் த ரும் றகோகோவு, ௧௩  தவமையி 

ருத்து்சே 5ம், இண்ணமாமிம்முறைகள் யார்தான் செய்வார். வயோ 

திஇக்தாசெய்வார் மற்முச் து,பண்ணானலோகச்செர் தூ. ் சன்னைப் ் 

புணவெடைதானதுபானச் க) தாடேகொள்ள, மண்ணானகர்வ்சோ 

கைபாண்டு மகோதரகீராமையொடு கெளசிபோமே, ட் 19 ப 

ப கொடியோடு அகுவைே வெப்பு. 'வலிவிக்கங்கற்: கன்மானசொணி, 

வகையெல்லாம்ே டாகும், கெள இயாங்க) ழி ச்சலொடு ரத் ் சம்போகு கரு. 

தரியபித்தவகை யபூஷ்ணவாயு, கெள£யோம்வாய்கீசோடக்கனிமர்சம்
 

கண்டி. த்தயேங்க லுப்பி சங்களெல்லாம், கெளயொமிஞ்சித்தேனில்க. 

ப ட்டிற் கருதியெவிவ்வவைளோய் காளுதென்னே. . . 350 

"பித்தவாயுக்கு... டட] 

காணூதபித்தவவைவாயுக்கொல்லாம். காட்டுப்தேன்சூட்சாதி 

சூட்சமாகப், ணாத.இரிகடுகுவோமம்காயம் . 'பொலிசெய்துமிம்பழம். 

தர்னாலுகீருய், 'பாணாதுபெடியையனெள்ளேவிட்டு. பனியில்வைத்து 

காலையிதேசப்பியுண்ணு, ே காணுமல்காள்மூன்றுகொண்டு தாறுகுலைர் 

தோமேம்பித்தவாயு வுஷ்ணவாயல... டட இன் டட 901. 

வாய்வோடுருஹெம்பு மயக்க தூக்கம் மக் தமால்செரியாமை 

கெஞ்சைரிப்பி, வாவோடு௮க்கினிமக்சம் அன்னதோஷம் வ்ய்க்க௪. 

ப்புனீரூறல்வேள்ளோக்காளம், வாய்வோடுவிவையெல்லால். காணா. 

தோடும் மைக்தனேகொண்ட இன்மே லொருே தரிஞ்சி, வாய்வொள் 

றுமாள்மூன் ுமறவாதுண்ணுவர் கானபித், *தமெல்லாமாண்௫ போமே. . 

மாண்டுபோமின்னமிதிற் சூட்டமொன்று மைந்தனேரிம்பழர்! 

தீரீனுலு£ர ந்முய்,, ஊண்டிய5 £ றிய இல்*வர்க்கபாலை பூட்டியேதலைமா. 

ட்டில் வைத்துற்றாங்கு, வேண்டியேயுதையாஇயைழுந்திருந்து விரு. 

ம்பியேரிம்பழ.த்தையுண்ணவ்வண்ணம், வண்டிபமுன் அகண்ற் 

தலாய், வீ.நிட்டிட்போடகிடிமெய்சொன் னோமே... ன ட 394 

ட் ஆவர்க்கம்-௪ ருக்கம்பால், 

“சொன்ன தாருவாலை௪ஞ். சொல்லக்கேளு துடியானசெர் தா 

க்சூளிகைப்பற்பம், வனனமொவொதத்கள்வயித்தியங்கள்மத்துமூத' 

,லெவைகட்கும்மெத்தான்னு) கன்னமாஞ்சா இலில்கம் பல  கானொ 

ன். ழ்கனம சவாங்பெழ்ச்சாற்றினாலே, சன்ன வேசுயம்பு ச சச்மரகலே 

ண்டும்கடையிலுள்ளசசமேலுஞ்சுத்திசெய்யே, ப்ட் 584 
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போகெழுநாறு. ட 
செய்துமே௪ட்டி தனிற்கொடிலேலித் தூள சிறப்பாகப்பரப்பியதி 

ன்மேலேகேளு, பையவேசாதிலிக்கம்பொடி த். மேலே பரப்பியேச 

ட்டியிலூமத்தஞ்சாற்றை, அய்யவேமூன் ௮,தரம்பூசிக்கவசம் அடியா 

கச்செய்தடுப்பிலொரு விறகுதன்னால், ஐயவேராற்சாம மெரிக்கும் 
போது அப்பனேபதங்கத் தநிற்கும்பாரே.. டு௮டு 

ன க பதஸ்கத்தரசமெல்லா மெடுத் துவைத் அப். பரிவாசேரயநிந்தனு 
பானத்திலூட்டு, பதக்கித்சபதினெட் டுச்சூலைகுன்மம் பறங்கிப்புண் 
ணரையாப்புண்கண்டமாலை, பதங்இத்தவாயுவென்ற இறுபத்தாலறும் 

பெளத்திரமூங்கிற்குலைபிளவையுற்ற, மதங்கித்த சிரல்குசொ.றிகை 
கால்முடக்குப் பல் தூரல்மேகவெடி,ப றக்குக்காணே. ௫௮ 

ட) 

வி ராரசம, 

காணவேவீராசம்சொல்லக்கேளு கடியவொருசவ்வீ ரம் பலர்கா 
னென்று, பூணவேசுத்திசெய்துபொடிதான்பண்ணிப் பு-ஈழாசப் பிற் 

கானில்பனியில்வைச்க, சாணவேமணியணியாமிறங்கிறிற்கும் கண்டுர 
'சம்வாங்கியேபதனம்பண்ணு, தாணுவெ வனச்சருவகோயெல்லாந்திரு 
ஞ் சகல$த் அமிதனாலேயாடலாமே, இறுள 

காச்தரசம். 

ஆடவேகார்தரசஞ்சொல்லக்கேளு அசரா ஏரூபிஒச்குங்காந் 

தம்தேடிப், பலமொன்றுமண்கலசத் திலிட்டுக்சிறப்பாக () கீலிச்சாற் 

கிறையவார்த்.து,' வாடவேயிரவிபடாதறைக்குள்வைத் ௫ வண்மையு 

டனாள்மூன் ௮ுமூடிவைநீ, ஊடவேசாரெல்லாவ் காந்தமுண்ணு முக 

மையுடனயக்குரட்டாலெடு தீ ் இடாமே 1, (௮௮ 

(0 நீலி-௮வுரி. 

எடுத்திட்டஅயக்குரட்டாற் பிடித்த க்கொண்டு. இதமாகக்ணெ 

த்தில்தட்டுதட்டிக், அடுத்திட்டரசமெல்லாஞ் சாம்பல்போலே அப்ப 

'னேகாந்தரசமிறங்கும்பாரு, கடுத்திட்டகாந்தமொரு பலத்துக்கப்பா 

கால்வாசியிறக்கிகிற்குந் திரட்டி வாங்று, வெடி.த்திடாக்குடக்கரியிலிட் 

டுநீயும் வெண்காரமிட்டுருக்கக்கனகமாமே; ௫௮௯ 

கனகத்தைக்கண்டுநீம௫ழ்க்திடாதே கைச்செறவு சற்பத், அரக்கில் 

லாலிட்டால், சுனதமாஞ்செலவுக்குக்கற்பத்துக்கு காணவே கொஞ்ச 

மாச்செய்துகொண்டு, கனகமாழத்திசக்தி தக்கன்பூசை கருதிரீசெய் 

அகொண்டனுபவிப்பாய், கனகமாமுலகத் க தில்வெளிசெய பாமல்கண் 

டவர்க்குமுமைன! பப்போலிருர்.இிடாயே, ....:இ௯௦0 
0௪ 
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ர்௬ு போகி ரெழுராறு. 

வெடியுப்புச்சமரீர் 

இருக்  திடவேவெடியுப்புச்சய8 ர்கேளு இ தமாகவெடியுப்புஜரத த் 
ங்காயச்சல், பரிந் இட்டபலம்பத் துக்கல்வத்திட்டுப் ' பழம் புளியும்பல 
ம்ராலுகந் இரண்டு. ௮ருக்அற்ற () எரலென்றசை தயும்காலு ஆகவொ 
ன்ராய்மனம்போலிடி த்.து.ச்€லை, பரிக்திட்டுப்பத்தெருவில்। படத்தைப் 

போட்டுப் பக்குவமாயாறகிட்டேபெடுத்அப்பாரே, ....... இக 

() ஏரல்-ளிஞ்சல். 

பார்த். ததனைப்பொடித்திட்டு அக்கீர்தன்னில் பண்பாக அறுபத் 
துராற்சரக்கும், சேர்த்திட்டுக்கல்வத்திலாட்டிப்பின்புதிறமாகத்தாழி 
யிலிட்டடுப்பிலேற்றி, ஆரத் திட்டஒருவிரகால்தீபெரித்து அடி.பற்றி 
க்கருகாமலன்பாய்ப்பாரு, கார்த்திட்டகட்டியது டை ௧௬ 
வர்னவுபரசங்கள௪ ச் துமாமே. 1௯௨ 

கோஜபிசம், . 

ச்ந்  தானவெடியுப்புச்சய நீர்விட்டால் சரக்குவகைகட்டாத வா த 
மேது, சித்தாகாசவாங் சைக்குள்ளாகற் செயறீருக் திராவகழு முன் 
னேவேண்டும், முத் தான சவாக்காரஞ்செய்யவேண்டும் ுப்பூவினமா 
ர்க்கத்ையறியவேண்டும், கத்தாகவுப்பைமுச் திங்கட்டவேண்டும் கர் 
ப்பூரவுப்பறிரந்துசெய தபின்னே- , ப ௫௯௩. 

செய்தபின்புதருசு குரு முடிக்கவேண்டெ த் இறமாக நாதவிச்தை 
ய்.றியவேண்டும், எய். தபின்புவிடகலைபின் கலையகிந்து. இயலானசு முழு 
ளையுமறியவேண்டும், எய் பதபின்புமனம்வாக்குக்கட்டவேண்டுயறியாத 
வனாஇதனைய றியவேண்டும், எய்தவென்றகோசமீசமறியவேண் £டு மில் 
லாரவிட்டால்ரசவாதமே.துசொல்லே, ௫௯௪ 

ஏதொன்றுசொல்லுவதற்காசான்வேண்டு மில்லாவிட்டாலென் 
ஓூலேசொல்லவேண்டும், ாதமாம்புனுகுகோரோசனையும்வேண்டும் 
ஈலமானபரிசூ.தமிரண்டும்வேண்டும்,. ஆதியா மைங்கோலத்துப்பு. வே 
ண்டுமசைக்கவேகுடமுடரந் தநீரும்வேண்டு, கோதறவேகட்டிய வெவ் 
கா.ரங்கூட்டு குளிகைசெய்யக்கோசமுடன் பீ. சமாமே. ... இ௬டு 

பீசமாம்ரசவாதஞ்செய்யவேண்டில் பேய்ச்சணங்கன் 0 பாலத்த 
னலையாதேகேள், ௧ ரசமாஞ்சரக்குகளைச்சுட்டுச்சுட்டுக் கண்கெட்டு ௮ 
லையாதே கருவைப்பாரு வேசமாம்முடி வுக்குஒப்பாய்நின் ற வீ ரமெ 
இங்கவரச்சாரவெள்ளைபாரு, பேச "மேகிஞ்ரூல்பெ ந் றி, தந்தபாலன் 
பேசெலும்புசாலமொரு தாளிசேரே. . -இ௯௬ 

( ச$ஞ்சூல்பெந்திறர் தபாலஞ் தை மாசியில்பாலைநில, தீ ் இல்பி/ றக் 

சிபூநீறு அன்றியுமுப் பூவின்சுட்சம் பெரியோ ஈற்சன், றிம ந்ஜோர்க்கில்லை 
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பேோகெெரழு நூறு. ரள 

ஐங்கோலச்சுண்ணம். 

தாளிட்சா சூடனொவவீரம்பூரம்தளிகர் இரசமூலம்வெடியுப்புசீ 

னம், காளிஞ்சேர் செளரியுடனெட்டும்பின்பு சமமாக வகைக்சொரு 

பலந்தான் சொன்னோம், ஆளியாய்ப் பொடிசெய்து காழியில் போட் 

டரைப்பொடி, கானமுரியொடு சிப்பிரீரும், பாளியாம்வெடியுப்புச் சய 

நீரோடு, பனி க்சூடநீர் தேூிநீவார்த் துதூடே. ௫௯௪௭ 

- மூடியே மண்டலர்தான் புதைத்துவாங்கு முசியாதேகரைக் தெ 

ல்லாஞ் சலமாய்கிறகும், ஆடியேவியிலி:_க் காய்ர் தப்பா மப்பனே 

கலுவத்திலிட்டி௮ண்ட, சாடியேவெள்ளைவர்க்கம்பாலரைத்து ஈலமா ' 

கவில்லைகட்டி ரவியுலாத்தி, மூடியேமேலோடு குக்குடம்போட்டு மு 

ன்னாறவிட்டெடுப்பாய் சண்ணமாமே, ௫௯௮ 

சுண்ணமாமும்முறைதான போட்டுத்தீரு சகமான காதவித் இல் 

முூறைதானமூன் மு, சுண்ணமாம் காதக௫ிக்கி பூட்டியைக்து துரிதமொ 

டுகுகைதனிலே படைத்துமூடி, வன்னமொருக்குடமாம் படத்தைப் 

போடு வழலையிது கடுக்காசச்சுண்ணமாச்சு, மன்னமென்ற சவுக்காச 

மிதுவேயாச்சு வழலையென்ற முப்பூரு மிதுவேயாச்சு, ௯௯ 

ஆச்சென் றஅண்டபிண்டமிதுவேயாச்சு அ ஈரயவெளியுப்புமிது 

வேயாச்சு, காச்சென்றசகலவிசபிணிக்குள்ளாச்சுசைச்குள்ளேரசவா£ 

'கஞ்சக்பப்போ ச ச்சு, மூச்சப்யாதொட்டதெல்லாம்குருவாம்பாருமூ.து 

.லகல்சொல்லாதேதலைதெறிக்கும், பாச்சானரண்டாண்ட மெல்லாம் 

வேகும் பாஷாணவர்க்கமெல்லாம்வெளளையாமே. சா 

அட்டகனமததுக் கவிழ்தம் 

ட வெள்ளையாமட்டகன்மம்விட்டேயோட விளம்பு௪ே றன் கருவெ 

-ல்லாம்வெளியதாக, கள்ள மின்.றிமுன் புண்டம்வேறேவாங்கு கரையா 

மல்சுதம்பத்.தூரிவாசம், ௦ உள்ளதெல்லாம்வாசங்கிரவியுலர்த திகீகானுக 

மையுட ன்வைச்அப்பின்கருமங்கட் ட்கு, கெள்ளவேயீர்.துஈவ இந்துமா 

டு செகமெலாங்கைலசமதாருப்பாரே,. . ௬௱௪ 

- தகுமேயிதைலிட்டால்காதவிந்தா மல்லாட்டால்முதத்திறத்சான் 

கருச்லையாம், பாகமாமாவோடுகொடி யுமாகும். பாங்க நியா மூடரிதை 

ப விட்டுவேறே, சாகமாய்க்கருவ நியாவித்தையாளி சா.திப்பார்சண்மா 

எர்ரசவாதத்தை, வேகமாய் தியாமற்க௫ுததைபோல: விணலைல்ரர்வர்தி 
73 

யென் ரூல்செய்வான்பாரசே, ௬௨... 
வ 
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77 வி] மபேோரகரெெழு நா று, 

அஞ்சனம், 
செய்வதற்கு௮ஞ்சனத்தை சொல்லக்கேளுசெப்பரியபிரமராகா 

இட்பூத்தான், ஐவருக்குதனிந்து ஒரு மூலிபார்த்தாதியாம் வாரனிட 

காப்புக்கட்டி; கைவதற்குப்பழர் தேங்காய் சர்க்கரைபால் : கர்ப்பூரம் 

பொங்கலாலாத்திதூபம், மெய்யாகவைத்திட்டு ௮லுமார்தோத்திரம். 

விளம்பியேயாயிரத்தெட்டுருந்கானோதே. ௬௩. 

ஓ.இயே வேரறாதெடுத் துவர் துஉண்மையுடனுலர் தீதிரன்றாயத்தூ 

ளத்ான்செய்து, ஒதியேபின்னுபொரு விபரக்கேளு உற்பனமாங்கரு 

ச்லைதன்னிலூட்டி, சாதகமாய் ததிரியாக்கவெள்ளிவாரம் .தனிலாமி 

ஞ்செக்னெல்லெண்ணைவாங்க, ஓதியேதிரியிட்டு பெண்ணை வார்த்து 

உற்பனமாஞ்செசோ ற்றில் தீபமேற்றே.... ... ௬௪. 

ஏற்நியேயானைக்கண் சட்டி மூடி பியலாகமையெரித்து வாக்கும் 
போது, போற்தியேசோடசோபசார.த்தோடு புகலரிய அனுமானை ம 

னதிலுன்னி, சாற்றியே ௮தையெடுத்துவைச் அக்கொண்டுதனிக்கோ 
ரைபடாப்பூனைக்கண்ணங்கையில், அஆற்றியேவைத்துப்பின் எடைவ 
தாக ௮ஞ்சனாே தவியின்மந் திமுஞ்செபியே. ன ரர ௬௱டு 

செபித்தந்த௮னணுமா னிடபா சஞ்ே சவிசெப்பரி யவடிகனிடபாதஞ் 
சேலி, செபித்தந்தசத் தியின்றன்பாதஞ்சேவி. ()சிரதுரனைக்கந்தனையுந் 
இற்கால்ப்பூசி, செபிக் இந்தப்படியாகச்செய்வாயானால்செயலாகமண் 
யிளந்.துருவீராமிம, செபித் தந்ததன மெடுக்கத். தந்திரஞ்சொன்னேன் 

- இன்னமொடுஇன்னமொருுஞ்சனங்கேளே. : .. ட சார௬. 

() சிர். தரன்-யானைமுகன். ை 
இ ழ் க்காய் கெல்லியஞ்சன ம். 

அஞ்சன ல்களபுற்றுமேல்€ழ்க்காய் செல்லியப்பனே தரித்திருக் 
குமதனைப்பாரக்து, மஞ்சனூலா திழால்காப்புக்கட்டி மற்ருநாள் கிரு 
வாணருபத்தோடே, கஞ்சிமாம்பலிகொடுச் துத்தூபதிபம் காட்டியே 
நாதாக்கள் சாபர்தீர்த்து, கொஞ்சியேசமூலக்தான் கொண்டுவர் துகுய: 
வனிடசூளையிலேமலைந்தவோடே; ௬௪ 

ப மலை*்தவோடெடுத்தடுப்பில்வைத் துமூலி வளமாக ௮ திலிட்டு எ 
'த்துகன்றுய், ரலம்பெற்வேகருக்கிக்கஞ்சசம்புற்றுத்தேன் நாடாட் 
க ரல்பூளிசெய்காராவினெய், வடிமைபெறஇவைகளிலே 'குழைத்அப் 

. வேசட்மிவடிக்னையுங்கக்தனையும்வண்ங்சப்போற்று, தலைமையுள :அனு 
சைளைச்சாதி.த்2தா.இ தன்சையிலஞ்செமூலியோடும்பாசே, ௬௬௮ 

ப101/:260 3 ௩௦9 1/8 ௩௨5௨௭0 ப0எர௫ு 



போக ெமுழூமு. ரர௯. 

 தேவாகங்குகை, 

ஒடுமடாபொருளிருந்தபுதையகாடி உகந்தர்தனமெல்லா மெடு' 

த்.அக்கொள்ளி, நாடுமடா மனமறிர்.து சொன்னேனப்பா கானிலத்தி 

ல்யாவர்கட்குஞ் சொல்லாதேநீ, தேமெடாதேவாங்கன் மையைக்சே 
ளுசெப்புகறேன்தன்பித்ை தயெடுத் க்கொண்டு, பாடுபடாமைசெய் 

தகையிலிட்டால் பாதாளமுருவுர்.கன் மெடுக்சலாமே, ௬௭௯. 

தேசிவிக்தையஞ சனம். 

எடுக்சலார்தேசியிலேயனேகவித்தை யியம்யுகிறேனத்தர்செ 

ல்வாரப்பாற்கேளு, கடிந்திடுவார்கழுை தயென்றாலுலகத்தோர்கள் ௪ 

னமதியாரவினுடையபிறப்பின்காட்சி, தொடத்தினிமேல் காசனியிற்: 

பிறவியில்லை சொல்லரிய கழுதையிட பிறப்பைபோல, கொடுத்திட்ட.. 

வேசரியென்றாற்சவத் துக்கொக்கும் குவலயத்தில்கைகண்ட வித்தை: 
பாரே, ௬௧௦: 

'தண்பொர்சரக்குவகைக த்.இக்கெல்லாம் கழுதை ர்வெகுசுறுக். 

குமற்றொன்றாக, கண்டானகாரியங்கள் கட்டவேண்டின் காலானபிடி. 

குளம்பில் தைலம்வாங்கி, உண்டிடவேகாரீயமுரு9ற் சாய்க்க வெட் 

டையாய்கொருங்கெதுகட்டிப்போகும், தண்டாம்தன் கண்ணுலர்த். 

திப்பொடியாய்ச்செய் து பகரரியகருச்சீலைகன்னி லூட்டே... ட ௬௧௧ 

- ஊட்டியே காசெள்ளுத்தயிலத்தாலே உகந்துமையா ய ெரித்துக் 

கையிற்றடவிப்போட்டு, தீட்டவே பாதாளமுருவியோடும் செயலக 

மண்ணிலிட்டபதையலெல்லாம் காட்டமுடமெடுக்கலாமின்னமொன் 

று நவிலுகிறேன்கருங்கமுதைப் பித்துவாங்க, சாட்டவேகரணது ம 

றையும் பிச்சுக்காண: வென்றால்வித்துளேஷன ச்தையோ ன் ௯கடே 

ஒதவேவெளி? தோன்றும் டிச்சு வாங்கத் தமனேபேய்ப்யிர்க்கன் 

'தயிலங்கூட்டி, ஒதவே % கறுப்போண்டத்தயில 'முள்ளபடிமத்தித் 

'துத்திலதற்கூட்ட, வூதவனுக்தேவர்களுங்காணமட்டா தி தமிகுமரூ 

.பியென்னுந்தாயைப்போற்று, சாதகெணிதக்எப்போத்தித்கிகைர்திட 

ம சாடினாலமார்மு.தல் காண்பார்கேளே. ௫ ௫௫ டட ௬௧௩ 

* கறுப்போண்பம்
-௧௪; றுப்பாமணக்

கு ப 
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சரய பயோ ௧0ர ட நா று, 

சாணாப்நீ3 தசியிலே யின் ன மொன்று. காட்டுகிற ன தனுடைய 
கொழுப்பைவாங்5), கே! ணுதைகெயயுருக்கிவைத் க்கொண்டு கூறுகி 

தேன். கருச்சி 2லைதி /யாய்ச்செப் ௫, 'கோணாது சரசோட்டில் போட்டு 

"கெய்யைட் பு. 'ட்டியேவிளக்ே ஈற்றிப் பதையல். முன்னே, ஆணவமா 
ப யொடுக்கலாமட ட எகாப்பேயுமடல்க £ளிபைசாசப் பி 5ம் ம. சமம், 

பூசமுதல்வேதாளம்பசாககுனிய 5 புகலரிய சேோலமைகளெல்லா 

ந்போகும், இதின் நித்கனமெடுக்கலாஞ் சொன்னேன். சில்லவரயார் 

தே.வதைகளொன் றுமில்லை, சாகசமாய்த் தரி யொன்ற! சொல்லக்மசு , 

ஞூதலைமைக்கன்்கொடிமாவுங்ச முதைத், ண்டும். போதவே வேறழீஞ் 

சஎட்டிவித்து பொற்ச.துரக்கள்ளிமூன்ளூ ற்மேனிவே3 ர: சுக 

“மேனிவே மனிதரிடஅஸ் கட்டி. வீரா சப்பொடி2 சப் து. சருச் 

சிலையில், தானிதமா பூட்டியேமா இரத்தம் சார்ச் காட்டிக் காளிகுடத்து 
திரமூட்டு, 'தானிலத்அக் கருஷாக் சஞ்சாறுஊட்டுவ ளர்க் கமுகைச்ச 

டைதனிலேதிரிதிரித் த, எனிலமாச்செசோட்டில் வேப்பெண்ணையி 

1-டெரிதீபத்சைம்பச்தொரெழு ததைகாட்டே. ௬௧௬ 

ப ன "காட்வெ* அறைதேயக்கருத்தை ஈலமாகபாரியே முன்பே கின் 
ற, -இட்வொய்சிகாமுசலைந்தெழு 2 நத்தைச் செசோட்டில் ஜு ர்பக்தோரில 
க்கம்போட்டு, உசட்டுவதுசடாட்சரபீசாட்சரத்.)த காற்றிசைய்மாதி 
பேசுடலைமை: பா, யேற்றமுடன் ஜியேதம்பனச்தைக் திசைமாறிக் 
செட்டியரம்ப்போட்டிடாயேட வடு ௬௧௭ 

ட்ட ் “செட்டியாயடி. யிலே யானச்சாம்பல் "ரெமமுடனீரதன்மேல் த 

,சோட்டைவைத், செட்டி யேகிம்பெண்ணைப்விட்டுத்தே மேத்தியே . நமி 

மைச் எ தகர த்தின், , ஓட்டி மயரு.த்தானை ச்சேவித், அிமா.திஓம் நமசிவாய 

'பெனவைச்கெழுச் ப், செட்டியேமாதியையன். அர்க்கைகாளி நிகழ் 
பூகலேதாளவராதிகனே, டட டட. _ ட சுக௮ 

/ 1 வரர்ியோவெஞ்சளைபில் விருனிபம்வரானச சரா தி டு ம்பப்போ 
. வான், பராக்ரெம் னைப்போலேயொருவரில் லை பாருலசலுள்ளோர்க. 
ன்ப்யக் இகிற்ப ரர்,தராதலத்தில்ச ங்கைகுணமுள்ளபேரைத், தழைத்த. 
த்பேமும் ர ர்க்கச்சொல்லு, உராகிரே மாமி இ துர்க்கை பிரிசியெல்லா 

-ம்டிப்போம்சர்வ்தேவசைதானே,. ௬௧௯ 
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டேபர கொழு நாறு. குக 

் ட * ர ர. ஆ 
டர டட... டீசர் . டு ர ர 

இ ன க... ன ரர ரர ர ட்ப 

ப - தானென்தே மே சயிலே நாகங்கட்டச் சாத்றுத்ன தன் அடப் 

ண்டைவா ல்க. சானென்றகுழி' த்த்பில் மிறக்ி ் கொண்டுகவர்ச்சார்மி 

ட்டதிலேஏறுகண்ணாகம், ஊனென் றமேழுதச । (0 ூக்ககிகர்பிக்க 'ஜ்ற் 

பனமாய்நாகமதுகட்டிப்போகும், கானெ ன்றசேலிலித்தை சின்னன் 

ண்டி கருவாளியானாக்கால்கண்பொரே.. ப ட டவ ய ௨௫ 

வசியம்.” 

சண்போர்தே௫விக்த 'வேறேவால்?' கனத்தக் சழல்வணடி குழியா 

ஊையோடு, கண்டி. டாம்இசைப்பூண்டுபூச்போேருதியேயிப்புலியுல் 

கூடப்போடு, விண்டுகானாய்ப்பாலுமரு ஞூமத்தைகிதீதிம் ஜீலிரதிபே 

க்கரும்பின் சாறும், கொ ன்டிடவேசெர்கெல்முகையரிசகூட்டிக்குண 

மாகவமையெ ல்லாஞ்சமனாய்க்கொள்ளே.' - - .. ௬௨௧ 

ட்டு எள்ளவேகுதங்கோரோசனைக்கூட கூட்டியே மற்கருவா் லா 
ட்டிவாக்கி மெள் ளவேமயங்கவோர்கூட்டி ய £ட்டிவிருத்தாகச்குளிகை 

கட்டிவைத்௫க்கொண்டு, உள்ளபடிபஞ் 95 ச பலனை: மர். துப்கூட்டி் யுன:லு 

டையவித் துவிலேயூட்டக்ரோளு, த தள்ள வேபாற்பழவகள் கறிகள்சோ 

த/21] தாம்பூலபலகாரவர்க்கச் தூட்டே. ப ் எர டக , சட 

ஊட்டவே ஸ் இரிசளுக்குள் ஞுசையலிலால் உத்தமனை. ட வேறே 

யொருதசையு எடோ,பாட்டி லேசொன்னேனென் ற௫ீயெண்ணா? த 

பஞ்சிலிஃ0. ஈரூப்பதுபோல் பற்றும்பற்றும்; ஆட்டவேபுருட்ருக்கு?வ் 

ண்டுமென்றால ௮ ல்வி.தமாதிவாரமிதி £ீலயிட்டு, நட்டமுடீன்ஊர்க்கு 

ருவியாண்பெண்சேர்த்து சலமாகவிடி த்தாவின் சா ணிகேளே, ௬௨௩. 

சாணிரேளினாகடோரிச்சுணி 'தானெடுச் துப்பட்செண
்டும் வெ 

வ்வே ச, சாணி சனையதினுள்ளேே பொதி* “இரண்மிம
்: தானுலர் ச இட்டு 

ஆலஎகுச்ர, ஊணி 2பயெகி )ப்ப.தமூன் ஹா ர்ள்ள உலவாலம்விறகெலித் 

துக்கொண்டுவக ௪, நாணியபேமறுவ வா இவாரந் மன்னில்கலமா ன-௪ட்லை 

யிலேகெரு- 99) பநூட்2௨.. து வடட ௯௨௪ 

முட்டியிட" ஈத்த! டடஃயும், மூனையானசோடசோப
சார 

மலைத்து, ஆட்டி 2/2 ன் தானை விறகை, படை
வரகக்தழ்மேலுக் ப 

தணலைமட்டிக், சாட்டி யே.புண்டைக றத இருந ருகும் சனமானபட்சி 

யுந்தரனீ நிற்கும், இட்டிே ஓயும்: "பறித்த வெவ்வேருகர். செப்பிலே 

பிசைர்தமிற்ததிவைத்த மூடே. ப. 1 வ டிசி 
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ரி போகரெழழுநூறு. 

வைத்து? மசோடசோபசாசத்தோடே வசியமாமோடனியாக்ரு 
ஷ்ணமோது, அயரச்துமேநி ருவாணத்சோடேநின்று ஆயிர ததெட்டுரு 
வோதியானபின்பு,உய்க் துமேகர்ப்பூசபம் தூபம்உபசாரமனை த்துமு 
த௮௮தியாக, எய்க்துமே தோத்திரங்கள்செய் துன்று? யெடுத் அநீ றி 
ட்டசிமிழ் பதனம்பண்ணே, ௬௨௬ 

பண்ணியேவேண்டியவள் தன்னைப்பார்த் துபரிவான.ஆண்பட்டு 
சட்டரீறை, துண்ணியேபண வெடைதா னெடுத்துமேலே தூவிட 
'வேபின்றொடர்ந் துவருவாள்பாரு ,புண்ணியனேபுருடசைத்தானமை 
ககவென்றால் போடடாபெண்குருவினீறெடுத்து, ஈண்ணியே பெண் 
மேலேமயக்க்கொண்டு நானிலத் தில்புருடரெல்லாந்தொடருவாரேஃ 

ஆலாரையிற்பொன்வண்டுவசியம், 

தொடருவார்போடுனிமந்திரத்தையோ துசொல்லுகறேனாவரை 
மேற்பொன்னின் வண்டு, அடருபேபூச்சிசண்டுபிடித்துவக்து திரா 
ள்முன்போலேபொதிக்துசாணி, படரவேசுடலையிலே செய்தாற்போ 
லே பரித்துசெய்௮.தூவவேவருவார்பெண்கள் , அடைவுடனேசருவ 
மாம்வசியமொன்று அறைகழேன்வெகுசுருக்கு ௮.றிச் பாரே, 

பாசேநீவெள ளெறுக்காவாரை தன்னைப் பரிவாகவட வேரைக்கா 
ப்புகட்டி, சேரே£திங்களிலேயுதயாதிசன்னில் தீபமுடன் தூபமும் 
ைவேத்தியஞ்செய்து, வேரேநீ யெடுத்துவெள்ளை விஷ்ணுசரொர்தி 
வேரையுமுன்போலக் காப்பிட்டெடுத்.துவக்.து, சேரேரீ பிர்இரமாங் 
சேபம்பூச்சி தகழ்புமுகுசோசனையாவுங்கூட்டே. கூ௨௯ 

கூட்டடாமுறகருவுமிள£ராலாட்டிக் குன்றிபோலுண்டைசெய் 
தகிழலுலர்த்தி, தீட்புெவ துமுலைப்பாலில்மயக்கம்கீரில் தேனில்நிராவி 
ன்பால்தன்னிலொன்று, ஊட்டியேமோடனிமந்திரத்தையோதி யும 

கையுடன் புருவ,த்இல் திலதக் திட்டு சிட்டியேயரசலுங்கைவசமாவான் 
கிளாவமிருக.பூதம்வணங்குந்தானே, ௬௩௰ 

விலவ்ேவோ வயம், 

வணங்கவே யாதிரா எம்மாவாசி திருவாதிரைகாள்மூன்று மொ 
ன்ராய், இணங்குகாள் தனில்வில்வவடவேர்தன்னில் இதமான சன்னி 
ழூல்காப்புக்கட்டி, பிணங்காமனிருவாண ரூபங்கொண்டு பெட்புட 
னே தீபமொடுதாபங்சாட்டி, மணங்காமலிலட்சமுருவயயமோதி மை 
த்தனேவேர்தூக்கி வ._வேர்வாங்கே,. ௬௩௩௧ 
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டேோபோக செழு நாழி ௪௧௫ 

வெள்ளெருக்கம்வேர் வசியம், 

- வாங்கவேபறிகுளிச மாறிக்கட்டி மகத்தானவயமெலா மாடு 
ம்பாரு, தேம்காஜறேவெள்ளெருக்கில் இன்னமொன்று செப்புகிறே 

ன்சித்தர்கள் தான் செயயுமார்க்கம், தாக்கயேவெள்ளெருக்கு மூவா 

ண்டேடச் தனித்துநின்ற மூலவேர் தேடிப்பார்ச்.௪, ஆங்கியேயதை 

சுற்றிக் குழிதான்வெட்டி ௮ப்பனே குழிநிறப்பத் தண்ணீர்வாசே. 

தண்ணீர்வார் புனர்பூசம் பூசமாதல் தருவான ஆ.இராள். பார் 

த்துநன்ருய், தண்ணீராமாணிவேர் கண்டமட்டும் சாதகமாய்வெட் 

டியடி. மூலங்கண்டு, ௮ண்ணவே தேங்காய்போல் தஇழங்குதோன்றி 

அடி.யினிற்கு மாணிவேோழமுன்மையத்தில், தண்ணமாராற்றிசையும் ' 

போகும்வேசை த் திறமாகசேர்த்துப்பின் செப்பச்கேளே. (௬௩௩) 

கேளப்பாகன்னிழூல் காப்பகாட்டி சழ்முகத்தில் பாற்பொகி 

கல் தாபக்் பம், வாளப்பாவெண்காவல் பலிதானிட்டு வசியமூதல் 

மாரண ததை மாறுமாற, ஆளப்பாகம்பனத்தி லிலட்சமுருவோறு 

அ௮ளைப்(2 பச ற அம்ருஷ் ணத்தை மயாதுஓ.து, தேளப்பாகிருவாண௫ 

கொண்டேயோதி இகெழ்வேசை வெவ்வேறய்ப் பிரித் துவாக்கே. () 

வெவ்வேறேலாக்கியே குளிசக்கட்டு விதமாக ௮டியினிற்குள் 

இழங்கைவாகங்க, செவ்வையுடன் “விகாயகனைப் போலேசெய்து, 

சிறப்பான பரிதகட்டில் ௮றுகோணமாக்கி, ஒவ்வியே முக்கோணக் 

துள்ளேயிட்டு ஓங்காரம்சுற்றிமேல் வட்டமாக, ஈவவாக ஓங்காச 

மேலேமைக்தா நா ற்கோணமிட்டினிமமேல் நவிலக்கேளே,. (௬க.ட) 

- நவிலவேதடுநின் ற முக்கோணத்தின் நலமானவட்டமதில் தில் 

காரமீட்டு, நவிலவேயறுகோணம் ஓம்ஈமசிவா:ப ஈற்சமிரச்கோணி 

த்தி லங்கங்சென்று, நவில?வேகே சரியா மூலமப்பா ஈல்ல ஐய.க்லெி 

யுஞ்சவ வோடரொட்டி, ஈவிலவே இப்படி பே ககசெய்௮ு ஈலமானி 

விபூதிமேல் பரத்திடாயே. * ் ப (௬௩௪௬) 

சோபசாரக்கோடே. உரத்தியேசுத்திசெய்து நாளொன்றுக்கு ௨௪. 

15 
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ப்ச்ச். மோகரெழுாது.. 

சிமுதல் ற்திசக்கி மூன்றுகாலை, கர த்தினிலே வெபட் பமெடுத்து 

ச்சாத்திக் காட்சபெற வாயிசத்தெட். டுருத்தானோ.து; பரத்தியே 

மண்டலந்தான் இதிஸலல. பாரியதோர் 'பகையெல்லாம் நசிந்து. 

ப்போ கேட ர ர ரர ௫௫௫௫௫ ட (௬௩௭) 

ச. யத் 

ட் போமென்றபூதி சண எடு ச் துப்பாரு பொன்மா சனம்பூப்போ 

ல்வன்ன்மாரும், தமென்ற. உதயாதி எடுத் துநெற்றில் உத்தமனே 

ய:திலணிய. வசியமாகும், வேமேன்' றவாறுப த்துச் சித் துமாடும்மெல் 

_ லியர்கன் மேல்விழுக்து மயங்குவார்கள்  வாமென்ற அசசருபசார 

ஞ்செம்லார் வரைக்சார்ததெலதைகள் வனங்கும்பாரே. (௬௩௮) 
த ர நன் 

, த . ம் 

வணங்காதச.ச்.அருக்கள் உன்னைச்சுண்டால். வர்தடியில்வீழ், 

௬ ர்துகரற்.. குவித் நிற்பார், இணாங்காதபேர்களெல்லா. மிணங்குலா. 

ர்கஸ். எமதூதரஞ்சி? ிற்பா ரின்ன களு, பிரைங்காமல் மேல்நின்ற 

வெள் ள்ளெருச்குப் சிசகாமள்கிழதுலர்த்தித் தயிலம்வாங்ச, இண் 

கியேதவாச்சாரந் தோய்த்துத்தாய்த்து. இராகிபிடை 'டெடுக்கக் 

கட்டிப் பாம. : ப வ ட ட்ட (௬௩௯). 

டா 

ண்ச்ய -ட்டியேபாதோன சுருக்குப் போடு, கட்டிய தமெழுகாருர் துரி 

ச்சீறிம், தட்டியேசூ ௬சத்தைக் கல்வத்திட்டு தயிலத்தி ற் கரசெடை 

விட்ட்டர்ட்டி வில்லை; கட்டியேகாயவைத். தோடுமூடிக் கனமாசக்குக் 

குடமாம் புடத்தைப்போடு, மட்டில்லா வதையெடுத்து வைத்துக் 

டரண்டு. இன்ஜேய்போ மென் தலை மருவிப்பாரே... : (ச ௪0) 

உ ல் அ 

கபட சடப் ப இவானாயில் ல். சாரக்கட்டுத் தி இலதம், ன அ ப்பா 

அபரேசிய் வால் பருவே; கப்: “பாங்குடனே கொண்டேவ்து 
ஸ்லிப் வாரே குழுத்தியில மிர்க்கக்கொண்டு.. வடிக்லசத் 

து.ட்கேள நவாச்சாரங்கட்டி, வேேநியெ பாருபலந்தான் கட்டிவா 
௧௫ விட்ட்இிலேதயிலத்தை வாககுவாங்கு, 'தோராத தயிலந்தான் 

சருக்ட்டாற்போல் 0 தேளாக்தாமாய்ச்சார்கி சட்டிப்போமே... 0 
ட்ரீ ஸ்வ ட 

ட 
பவட 

சட்ட -சட்டியந்தசார த்தா வனேசலித்தை கரைகாணாதாடடினார் மூவர் 
தவர், “தெட்டியதோர்தயிலத்தி லின்னமொன்று சேவலிடகருச் 

"கூட்டி இல்தமாக, மட்டமாய் ஸ் இரகளுக்கு திலதந்தீட்ட மயங்கி 
இலார். புருடாலள் ம முகத் படபட கொ பச சிறர்ம் 
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ப பேப பாகமெழுனாறு ் கி ௧௪௫, 

. அயமென்ததயிலத்துள்! கருவைச்சேர்த்து ஆரிஜைமார்ச். இக் 

தாலே. ஆகையர்வார், மாயமென்ற. புருடற்களுகி.. .நியவென்முல். 

மைந்தனே. யவர்கருலிற் கொடுத் துப்.பாரு, ( பேய்போலேயலைமாகே 

வாசலகாப்யார். பிரபலமாம் வி த்தையி து. பேணிப்பாரு,. நாய்போ 

வேமகளிரிட வாசல்சாய்பார் காடாதே தங்கபற்பம். பேசுரேனே. () 

தவி பற்பம்: 

- பேசேன் தங்கமொரு பலக்தான்வால்குப். .ப்லக்கவே.' தக. 

டுசெய்து" வில்லையாக); வீசு2றனுற றரஇய: இன் மேலேஈன்௫ூய். விரு: 

தானவிலைய் த்துப்' பொதிந்துபூசை, தேசியுடன்கட்டி நூ ெழு 

விந்போட்1 ரல் செப்பரிய்தங்கபுட் முருக றும், -ஆசியாம்- வியாதி 

களுக் காசச்சொல்டளே எதின்மூக்காற்பலம்போடப் பதமாம்சிரே. 

பதமான$ீற்ருலே. ரோ கமெல் ல்லாம் பறக்குமே. பரு கெண்ட ் 

பனியைப்போலே,.. பதமாககாளொன்றுக் கட்இசற் தி பணவெடை 

தான் மாமுமலுண்டு? தறு, இதமாம்பால் கெய்?தேன் சர்க்கரையா 

மோறில். இ-தமாகமண்டலச் கான சகொண்டாலுண்டி ரல், கதிமான 

சருவ3ரோ யெல்லாந்திறால் கனகம்போலாமுமடா. தேசல்பாரே. (2 

பரசு 

குருவல்கபத்பம், . 

... தேசமால்காமீய பற்பங்கேளு ப்பாக. அட் சகடோர்பலநீ. 

தான்வாக்2, தாகமாஞ்சுத்திகெய்து. , அச்னேடப் பத்தாம்பிரசகை . 

யரைத்துமேல் கவசங்கட்டி, எத்மாயோட்டி. லிட்டி ஒடமூடியெழு 

'இஜுமண்டுசய்து. கச்சுமட்டும்; , "ஆகமசங்குழிவெட்டிச். சதுரமாக 

அப்பகெதொடுடத்ச4 சதீதம்போடே.. ப்பட்ட (௬௪௭௬ 

். போட்டிடலேகாரியம்: அற்பமாகும். புக மானவெள்வம்க: மிப 

படியேசெய்து, ஆட் ட்டியேலென்ளீயம். பற்பமாகும் அவ்வப் றிய 

-ரத்கனு. பானஞ்சேர்த் அ, மூட்டிடவேச௬ வ? ஓரா யெல் ல்லாமூபோ 

கும்: ம மாண்டரையாப்புக். இரட்இமேகம் சாட்டமுடனிசிழி 

வோடீனைகாசம். காடாதுகயுசோகதி, கண்டோ? ட ட (௬௪௪) 

சர்யக்செர்தாசம். 

.  தண்டெரர்காரறேச். இசந்சாரந்தான். காரியம்பலம்பத்துச். குட. 
் யம உல்படுர் தேட விடட ப ப்ட் 

ச்கர்ரர்், தப்ப ட் தச்சர், க்கொண் (6 -தனுள்ளேத
ான் 

% 
ச்ச் 
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௧௧௯. பச செழு த் 

றுனோ ய வேரைகாற் பிடுதான்போட்டு, குன்றுதேகுடைத்தாரில் 
போட்டுநன்றாய்க். குணமான அயக்கரண்டி கொண்டுகிண்டு, ஈன். 
ருகவடுப்பே ற்நிவன்னிமூட்டிக் கைம்மாருகா த்சாம ங்்டி டாயே, 

சாமம்கரல் இண்டியேபெடுத்துப்பாரு சமர்த்கான் மாகளம். 
பூப்போலிருக்கும், சாமமுடனெழுக்தெடுத்தால் . செந்தூரம்பார் 

. திளுக்கில்லாதிருக்கவென்றா ௮க்ஃப்பாரு, சாமர்தான் களுக்கிரு 
த்தா லுடற்கேறானு களுக்கில்லா இருக்தாக்கால் இீகமாகும், ஆம 
மாம்மேகவகை யிரண்டுபத்து மதிற்பிறக் த நீரிழிவுசோசும்போமே 

- போமென்றவனுபானம் புகலக்கேளு புகலநியதவாரைத் தமி 
லமாகும், ஆமேதானாவின்பால் கெய்யுமா கு மடைவான திரிகடுகுத் 
தாளுமாகும், - மவேமேதானலுபான . மறியாவிட்டால். வியா திகளை. 
ஏய்க்குமடா விளம்பக்கேளு, காமேசான்வெள்ளீய மிவ்வண்ண 
மாம் சாகச்செர்.தூரமினி ஈவிலக்கேளே. .... (௬90) 

சாகசெந்தாசம். 

ஈவிலவேகேளப்பா சறுகண்ணாகம் நன்ருய£ நிறுத்து.௮/யச் 
'சட்டியிட்டு, ஈவிளக்கேளரிதாரஞ் சலைகான்கக் இ ஈலமான அயபப் 
பொடியும் பலமரைதான், ஈவிலக்கேள் பொடி தீததிலே யொக்கப் 
போட்டு ஈன்முகவடுப்பேற்றி யாவாசைவிறகால், ஈவிளக்கேளெரி 
மூட்டி செந்காயுருவி. ஈல்வேருங்கற்றுழை வேருக்கூட்டே. (௬௫௧) 

கூட்டியேயொன்றாக வீடி த் துக்கொண்டு குமுறவே 1 ஈாந்சாம 
ஞ்சேர்த்துக்்டு, ஆட்டியேமஞ்சணிற மாகும்பாரு அதன்பின்பு 
மாதசோயின் பூர்போலாகும், காட்டாத்த சிமிளினிசே பதனம்ப 
ண்ணு கட்டினதோர்காககவ லோகம்பொன்னாம், ஆட்டியதோர் 
திசிகடுகு கெய்தேன்பாலில் அறிக் துதான பானம் போபபோடே, 

சிபோடவேசருவகோ யெல்லாக்சப் புகலுஇிறேன் சாக்தச்செ. 
ச்தாச்ங்சேளு, ஓடியே திறமான ஊிக்காந்த முடைத்துமே வெள். 
ளாட்டி னதிரமூட்டி, மூடி: யேகுழிவெட்டிப் புதை க ஐகடு . ௫9 

- யாதுபட்சமொன்று சென் வாங்கு, ஆடவேகந்தபெல மொன்றே. 
ஜு யன்றி யரப்பொடிபலமொன்று | .ரதமை ம்பலமே, ப (௮௫௩) 
ட பலமாசவிலையெல்லால் ச்வத்திட்ட் பாக்காசப்பொடியன் 
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போசசெழுறு ஃ:௧௪. 

ட்ன்செக்தாா மு௫க்கம்பூவாம்; குலமாகவெள்ளாட்டுப்: பாலிளிந் 

சால் குலையெரியுவாயுசலக் கழிச்சல் தீரும், ௮லமானகாமாலைபாண்' 
மசோகைக் ச் காட்டின் கோமயமுச்கிரி பூல்யுககூட்டே.. (௬௫௪): 

ட காந் தமா த் ் இரை, 

கூட் டுவதுகாக் தமொரு பலக் தான்வாங்கிக் குணமானமேனி 
யிலை குகைபிடித்து, காட்டுவது எருக்கம்பால் நிறையவிட்டுக் காங் 
தத்தை யதற்குள்ளே வைத்துமூடு, ஆட்டியே பெரியவொரு புடத் 
தைப்3பாடு ௮மகானகாக் தமது கொறுங்கற்கும், தீட்டியேகாந்த. 
த்திக் பாதிவிக்கம் சேர்த் துமேகல்வத்தில் முல்ப்பர் லூட்டே டு 

ட. பர லாலேகாற்சாம மாட்டிமைபோல் பக்குவமாய்கில்லை தட்டி, 
உலர்த்இப்பின்பு, சேவானசிவப்போட்டில் வைத்துமடிச் செப்ப 

ரிய கெஜபுடத்தைப் போட்டுவாங்கு, மேலானசெந்தூரம் பவளம் 
போலாம் வெண்காரங்கருகாவி மிளகுதப்பிலி, பாலாகவிரைகூட் . 
டி.ப் பாலாலாட்டிப் பருகவுண்டைமாத்திரையாய்ச் செய்திடாயே, 

்- : செய்துமேபதின்மூன்று சந்கிவாதம் £ர்க்ரொ லுகுன்மமிவைக் 
கலுபானத்தோ, டெய் துமேசருவகோ யெல்லாந்தீர வெழிலவிழ் 

தம் செந்தாரத தயிலம்கற்பம், சைகண்ட மெழுகுபற்பம் கிருதம் . 

லேகியம் கசடின்றிச் சொல்லிவிட்டேன் பத்தியங்காரு, செய்யவே 
குருபற்பஞ் செர்க்ததானால் சரா தகோயுண்டோ செப்பக்கேளே, 

பதி தியமுல ற, 

செப்பக்கேள்விழ், தங்கள் கொள்ளும்போது திறமாகப்பத்தி 

யங்கள் காக்கவேண்டும், தப்புசவாய்ப்பத்தியங்கள். காத்திட்டாக் 

ல் தொன்னோயுமுன்னேபோ மில்லாலிட்ட ரல், கொப்புபுனே 
மண்டலமே கொள்ளுவாய்முன் கொண்டாலும்சாட்செல்லும் கோ 
ய்கள் 2, தப்பாதேபத்தியந்தான் சொல்லக்கேளு சாதியறிக்தின 
மறிந்து சொல்லாய்சொல்லே. டட. ட (௫6௮) 

சொல்லுவ.தமாசார முள்ளபேர்க்குத் துவசைகிறு பயறுந்தா 
துசைசமுலம், புல் ஓவதுசிநுரை பொன்னால்காணி புளியாரை 
யஸ்ரக்னே ' சலரிமாரை, கல்லானவழுதுளங்காய் முரூங்கைப்பி 

ஞ்ச. கதலிப்பிஞ்சாகுமிகு மண் திதக்காளி, ஈல்லடுவாரு- .பழையசெ 
வட சமாகும். சாசத்திக்காய்ச்சச்சல் பழைய: தாமே; . (௬:௬௯) 
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௪௪௮ ன சு யேசகெ மூணாறு. 

மென், றமற்றோர்க்கு வெள்ளாட்டிவற், ழ்: லாதண்டைக்காப். 
வற்றலவரைப்பிஞ்ச, வேமென்றபுடலங்கரய் பீர்க்கள்காய்விதமான. 

சுஞானியண்டம். வெள்ளரியாம், தாமென் றமுயலாகு மூடும்புமஈ' 

கும் தப்பாதுகாடைகவு தாரியாகும், காதென்றசிறுமினு மாகுஞ் 

சொன்னோம் நலமாகத்தளியொடு ! யுளுவையாமே, (௬௬0) 

ச ஈ ஞானியண்டம் - கோழிமுட்டை... 

உளுமையாமூக்குருவி மாகுஞ்சொன்னே.. "மூயிராகிரெய்பா 

லாங் 'கருவேம்பாகும், பழுதில்லா. கர்க்கரைதேன் சுற்கண்டாகும் 

பருவமாக். சதலிப்பழமாகும்பின் பு, வழுஇலாமிளகுசரம் வறுத்த. 

வுப்பு மகிமைவெள்ளுள்ளி. யாகுமன் றி, சழுவியேதல் ்முழுகத் தயி 

ல்க்கேளூ சயலானகிளக்கெண்டேர் சானுமாமே. ட்ட (௬ ௬௧) 

தானுமாம்பத் தியா யுண்டுபார்த்.த.த் தனிமையுள சருவநோய் 

ச்குணமநிச்ு, மானமுடன். பத்தியங்கள். முறையசய்ச்சொல்லு 

வழுவாமலந்தமுறை செய்) தாயானாள், பானுவின்ருச. பணியோடும் 

பான்மைபோலப் பறக்குமட தராசு மசாய்களொல்லாம், 6 ஏனமின் நி 

ய்னுபானஞ்செய்யாவிட்டால் இவ்வுலகில், வமித்தியன்தான் ம 

கெட்டானே. க . , (௬௪௨) 

திகெட்டசாே தா, மானால், சாகம் டக கமடாமட. ங்கு திற்கு. 

வால் ங்கே ளு, ௮ திசமாஞ்சீ னியென்ற படி தாஜென்று அடிகனத்த 

தாழியிலிட் 4 1_ டப்பில் லற்றி, சதிருடனே வெக்குமட்டும் வன்னிஞாட் 

டித் தனிக்தமணல் பொறிபறக்கவ்அுத்தரிஎன், இசுமானகொழு 

ந் அபி. பறித் 'கதின்மேல இட்டிடவேசாம்பலாம்பின் பின்புகேளே. 

் டின்ப தன்மேல் சர்செடைதாஜேமம்போடு 0 பெட்புடனேபொ 

நபம சலத்தைவாரு, துன்பம அறைய தூணி கீசேயன்றிச் 

கொல்லா: ப் காழிவாய 'வேடகட்டி, இன்பமுதவெடுக்கப் பானை சூடா ர 

இிதங்கண்டுு மறிவருச் தாகத்துக்கு, அன்புடனே யோர்செம்பு. கல் 
ப ததைக்கொள்ளு சன்ச்முஸ்டாம்பிமடு. வக்நீராமே. (௬௬௪) 

ப இழு வுக்கு. 

ப்பா, ௮/ர்ரநம்ப் தஇயஞ்ச ள். முறிஷகண்டால ல் அப்பளேசச்ளு? 2 

ப ச்குக்சண்டாமு. கெள்னீசாமகத் த. மிதிபாகலிரண்டும். இயொழ்ம்வை 

பக்துண்டிடலே. மூரிஷதீருஞு அம்ரீரமதைலிட்டால். லு 'சபில்ல் 
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பபோகரொழுநாற்: ன க ௪௧௯௩. 

ப்வுக்கவேர். மிள குதாம்ரைக்ழெ்ரு, முன்னமேகத்தரிவேர் பார் 
வங்கெக்தம் (ுிர்திசொம் சர்ச அ போமே, வட்ல ஒடு (௬௫) 

" இர்துபோஞ்சருவகே நர பெல்லாந்திரம் செப்புரே தரன் 
சென்றவேம்ப ஆய்ந்துச்ன்ு யடிமாத்தின்பட்டைவாகக ய்ப்ப. 
னேநிழஇலர்த்திச் சூரணம்செய்து, வாய்ந்தந்தி சற் திவெருகடி த 
தூளாக மண்டலங்கொள் பத்இயங்கார் கோய்தானே து, தேர்ந்து 
சான்ப்வதய. கொண்டானன்று' கேட்டால் *னிசமன்சேர்த்து 

(௬௬௬) 

'உண்ணவேலாதமெல் .. மித்தமெல்கே ஒடுங்காத சூலையெ 
நக் கபக்களெங்கே, இண்ண் மு நும்ப்ட்டையிலே தயிலம்வாங்கிச் 
செப்பும் வெள்ளுள்ளியண்ட ( முகற ௮முட்டை, வண்ணமுடன்வகை 
க்குநாற் கழஞ்சுவி தம் வாஙக மய வசம்புபெருக் காயத்தோடு 

, ஈண்ணுநல்ல ஒமமுந்தான். "சேர்த்துக்கொண்டு. ஈலமாகமேதுக்கும் 

பூசியுண்ணே. (௬௬௪) 
. உண்டி டவே பதின்மூன்று இ?! 'சன்னிப்பிடரீ யுள வலிப்பு மிசப் 

புப்புறவீ ச்சுப்புற்று, ப கண்டிடாக் “கைஞ்டக்குக் கால்மூடக்குக் 
கனசூலையண்டகாதப்" பச்சைவா.தம்,: தண்டிறலார் தேக்த்திலுளே 
வுக்குதிது தீராதசடுப்பெல்லாக்' திருக்தேகம், சண்டையும்ஈடுங்கச் 
பெயயும்திற்சார்வத் சால் சத்தற் 2ராருலக த்தி அன்டோசொல்லே, 

சூதகச்செர், கர்ரம். 

- சொல்லவேருதகசெர் 2 தார்ங்கேளு 'சொற்பெரிய ப்பட 
வயிதீ.தியமாகும், வெல்வவேவெண்டுள் றி வேரரம்ல் வெண்சேவல் 
பலிகொடுத் அ ட் ட. பிடுக்கெக்று, அல்லவேயாதி றா. ளெடுப்பாப்நீம்ம்; 
அய்ச்சட்டி..தன்னில்லொரு' ப்லமாஞ்சூதம்! மெல்லவேவிட்டடுப்பி 
லேற்றிகீயும் விறகென் றபூவா.௯: விறகால்மாட்டே, (சுக 

மாட்டுவது இபம்போல்முக்திமுக் தி மறிபடி சான்சமம்போ 
கிவன்னிமூட்டு, சாட்வெதுகளியகப்க்கழுப்வெள்ளிலையும் ஈன்ரகக் 
காப்பூரச்சுண்ணமூட்டி,. மாட்டியே: யருச்தியந்தப்.. பிகச்கத்தெல் 
லாம், வாய்மாறாமென் ௮மிழ்க் அ ச சூதக்தன்னில், ,காட்டியேவெண்கு 
ன்றி, ரால்தேய்த்துக் கனிர்தாட்டித். தாம்பூலநீரால்ண்டே... 0 

ண்வெதுகடிகையொரு ௫ மூன்றுபத் அக். இண்டிடவே வமஞ்சஸி 
௨௯௮, 

தம்லெள்ளையாகும், கொண்மோர். மா 1 களம் பூப்போல்செக் தார மீழூ 
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் ் ட 

௪5.0. 6 பசக.ெ.ழமு தாறு 

க்குமடாரசவாதம் கசைக்குளளாச்சு, தண்டுமிண்டுபண்ணாசே பனி 

விடை கொள் . சண்டாளரோகமெல்லார் தகர்க்தேயோடும், கண்டு. 

பார்மண்டலக்தான் கெரண்டாயானா காய்சித்திதேசுத்திற் காணுங் 

காண. டட. (௬௪௧) 

காணவேவெள்ளிசெம்பி விர்தாயானால்' கைகண்டகளகமாற் 

ஜொன்பதாகும், காணா தமிகச்சொலிக்கும் புடத்.துக்கேற்குட் ஈல. 

மானவங்கத்தைச் சண்ணும்சண்ணும், பூணா தபொருடன்னை இச். 

சிக்காதே புகழானநிருவாணி சோதிப்பான்பார், ஆணவமாயலையா 

சே தரகந்தன்னி லழமுத்துவா லுண்மைசொ ல்லிப் போ டே டன்பாசே, 

இரசமணி, 

போட்டேனென்றுசொல்லாமலகன் நுநின் ற பு ஈழானாசமணி 

தான் புகலக்கேளு, தேட்டேநீராமத்தை வாங்கு தன்னிச். சிறப்பா 

ச ப்பிடி த். துவொரு பாண்டத்திட்டு, நீட்டேமேனிச்சாற்றில் மழு 

த்திவாயை நீரூடியடுப்பேற்றிக் கனலைமூட்டி, ஆட்டேயுள்ளிருக் 

கஞ்சா: 'செல்லாஞ்சுண்டி யடியினிற்கும்பதமறிர் தெடுத் திடாயே. 

ன எடுத்துமேவிதனி லுலர்த்இிரன்றா யிடித்தூவால் கல்லூசற் ' 

கற்பாரைகொண்டு, அடுத் துமேசமூலமாய் வஸ்திரகாயம் அக்கியே. 

பு.து.கல௪.த் திட்டுமூடு, . கடுத்து தருவொன்று. ஆதளையின்முத் 

தைக் களித்திடித்த சாலுபடிக்சொப்பா, மடுத்துமேகால்படி.கல் 

அப்புச்சேர்த்.து வடி.த்திவொய் எண்ணெய்ரசம் வகைதர்ன்கேளே. 

வகையென்னபுதுச்சட்டி நீர் தான்கேளு வைத்திட்ட எண்ணை 

யத படிகால்வாரு, வகையென்ன 'வதினமேல்தே வாக்குத்தூள் 

தான் மைந்தனே சண்ணெயள வதின்மே ற்போடு, வகையுடனே 

சுத்செய்தரசக்தன்னையே வார்த்திடுவாய்பலமொன்று அதின்மே 
லன்றி,. வகையென்னமுன்போலப் : அபர்டிவைபிபடட்ட வாகான 

௪.ண்ணெய்முன்போ லதன்மேல்காசே. ன சூ ட் (௪௪௫) 

ட வார்த்துமேமேல்மூடிச் இலைசெய்து வாசாகவடுப்பேற் றித் ப 

ம்போல, பார்த்துமேகடிகையொரு மேன் றுபத்து பக்குலமாயெடு 

ப த்தாற வைத்துசூதம், 6த்.துசிலவட்டுப்போல் கட்டிநிர ற்கும் . நிலையா 

க்ச்சொல்லிவிட்டேன் வெகுசுருக்கு, சாத் அமேசாரணை யரல் வாயி 

லிட்டால் சனரோய்போ 7 மிரும்பில்வக்தால், கனகமா மே, (௬௭ ௬) 

ரஸ் 

ு. 
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 சன்கமேய்ரலதற்கு விவாங்கேளு: கல்௮ப்பு அனைவரசச்சுட்டு 

க்ட்டு கனகமாங்கொட்டையென், ற-கல்லுக்குங்க காய்க்லு*புளை 

பூரல்போலிருக்குக் தூள்.தான்; கனகமென் றவுப்பதின்மேல்; : தூ: 

ப்போட்டுக்கட்டியே தார் சூத, த்தை -பதின்மேலிட்டு, சனகமாமேது" 

மந்தத் சளமூடிக கல்லுப்பு மேல்ரிறை த்து அமைத்துமூடே. 1). 

ப ஆ புகையூரல்- ஒட்டறை. . 

மூட்டியே' செய்து அடுப்பிலேற்றி மூன்றுபத்துக் கடிகை 

தான் தீபவன்னி, ஆட்டியே 'யெடுத்தாறி யெடுசெர்தூர மருணன் 

போ னிற்குஈவ லோகம்பொன்னாம், மாட்டியேபுடத்துக்கு மெக்கு ப 

ம்பாரு 'வடுகளுக்கும். ஆத்தாட்கும். பூசைபண்ணு, சாட்டியேயுண் 

ணகோயெல்லார் திரும், சங்கற்ப விகற்பமென்ற சட்டையமோக்சே.: 

- போக்கான. வுலகத்தோ ருன்னைக்கண்டால் போற்றியடிவண 

ம்க்வொரு பு. துமைகேளு, போக்கான. இக்தீரமாக்கோபப்பூச்சி புக 

ல்வல்லூறின்கண்ணுக் தலையான்மெய்யும், போக்கான திவைசமனா. | 

ம்கல்வத்திட்டுப் புசட்டி யரைத் துமினியா ணாதங்கூட்டி, தாக்கான 
பலிபிடி தத். தரமூட்டிச் சாரித் துக்கருச்சலை தன்னிலூட்டே, 0 

ட ஊட்டியே யுலர்த்இரன்றாய்க் . சபாலவோட்டி அ! திபெறச்9ி 

ற்நேரண்டத் தெண்ணெய் விட்டு, காட்டியே யானைக்கண் .. சட்டி 
ழூ. கலமானபாங்கெத், ல். விட்டம்போட்டு, காட்டியேயந்தசபா: 

யுசி தான்ரெண்டு கட்டிகொருவு றிமீ இருந்த, மாட்டிமின்னமொரு 
பரியிர .ற்கட்டிவைத்.து மைந்  தனேமையெரித் த்து வாங்கயோதே, . 0 

இத டாவூயமு தல்காரண த்தை உற் ் றமைக்கைே த்ற்ச் சட்டி 

மோடே.. இதில்லாதெடுத்துகடுச் சாமவேளை. சென்றிடு நீ மயானதீ 

திற்சுடலைசாம்பல், கோ.திலாபாப்பிய றுகோணமிட்கெ்குடி லமில்லா 

வறுகோணச் சடாட்சாம்போட்டு, வா இல்லாவதின்மேல்மும். "பலி 

யுமீக்து மா$பே.தூாபமொடு, உருத்தினேயோதே. . . (௬௮௧) 

, உருதி இரணை லட்சமுரு 'வோதித்தீரு தணுக்கமாயுபசாசத் 

ே 'சாடேகேளு, பத்திரமாய்மையெடுத்துச் சிமிழில்வைத் அப்பரிவா 
கவறுகோணமிட்டுச்சாம்பல்- விததிரி ச்துமுச்சந், தி வேம்பின்மேவுழ் 

வெண்காக்கைக்கூட்டை வுயிரே £ஈடேகொண்0-முத்திரமாயிருசண் 

ஊிக்கமூ தலத்  திமுன்தொன்ன.. சாம்பல்வை த்.துச்சுட்டநீ றே. () 

_ நீத்றியேசுடஅயிட்... சாம்பலோடு நேத்து. எடுத்த 2000 வே இ 

நகைத்து, சேர்த்ததொருமையசன்றத் சிரதங்சீட்டச் செப்பி. 
10. ர 
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சவ...  போசசெழுனா ற. 

த்ம்பன த்தில் வசியமூலம்; பார்த் திடவே யரசர்களு மலகுள்ளே 
ரும் பயமறியா: மிருகமுதல். சர்ப்பங்கூட, சாத்துமேசைகட்டி. வர் 

ய்புதைத்து காலடியில் விழ்க்திறைஞ்சி நீளும்பாரே, . (௬௮௩) 

.... பார்த்திட்ட பகையாளி சத் 2] பலகாலுமுனக்டெசேசெ 

ய்வானாகில்; 'சேர்த்திட்டவென்மேலே குற்றமில்லை தய்வமேசாட்9. 

யெனச்சொல்லிச் சாம்பல், வாய்த்திட்ட அவன்வீட்டில் வாயுமூ 

லைவக்து நின்றுச் சாடனத்தை யோதிப் பாடு, காத்திட்ட சாம்ப 

ல்தான் வீ ட்டின்மேலே காட்டி டவேகாகம்போல்ப ற்ப்பான்தானே. 

ட பறப்பானேயவனில்லம் பற்றிவேகும். பதிவிட்டு மறுதேசம்பு 

க்ப்போவான், பி றப்பானே. கழுதையென் ற ஜனமமாகப் பெரும் 

பூடுபுல்லுமுதல் முளையா தப்பா மறைப்பான ௪ திராளியுன்னை க்கொ 

ல்லவர்தானேயாமாச லவனைக்கொன்று, சிறப்பாக எதிராளி மார 

ணர்தானொன்று செப்புி3ேன் முப்பிலழைதான் பொறுத்துச் 

செய்யே; ட்ட (௯௮) 

ர மாரணம். ப 

“செய்யவேதவித்தமன்டை வவ்வாலோ சிக்காலிட்டால்கழு 

னிட மண்டையோடு, தூய்யவேதலைமைர் னோடுமூன் றில் தடியாக 

வொன்றுவாங்கொண்டுமைந்தா, செய்யவேயுடற்கரு ச்க்கா த்தை 

கறிச்செய்திவொயாள்ருபம் போலச்செய்து எய்யவேமுன்னகரு: 

வைத்தொட்டு எதிரிக்குக் கூட்டியைங்காயம்பூசே, (௬௮௬) 

-.. பூசியேபுதவார நாள் தானப்பா புக்செவில்ஈடுச்சாம மயானமே 

ிடெயேகருவதனைப் பூசிமுன்னே விதமாமாரணத்தைக்கால்மா 

நிப்போடு, தேசுபெற அவன்பெயர்கட்சத்திரம்பார்த் து.த்திறமாம 

ருக்காரைமுள்ளு வாங்கயேதான், சுசெற உயிர்நிலைபார்த் தைங் 

காயத்தை ௮ன்றணிர்து எருக்காளி நிம்பெண்ணெயே. (௬௮௪). 

எண்ணெயொடு ' சமித்தோம்பு வேப்பெண்ணெ யிட்டோமக் 

தான்செய்.து மாரணமோது, நன்ரூகக் கடை'யிலின்னான் செயமோதி 

-நலமாக்ச்சாக்கொன்று தியிற்போடு, இண்ணமுடன் சணத்திலே 

| மாரணஞ்செய்வாய் இிருகுமுதல்பழிபாகஞ் செய்யொணாது, வண்: 

_ ஸமுட் தளைவருத்தி. சேரியும் மற்றவளமாரணளசெய்- சாகு: 

வானோ. ்ப்ற்் ் (௬௮௮) 

“சாகாதே தலைதெ றிக்கும் விவர ம்கேளு சாம்பலென் ற சுசெர்ட் 

டடுச் சாம்பல்நிற்கும், சர்காதசுடலையா வாரைவேரைத்' தான றிந்து 

'ொளியன்று கர்ப்புகட்டி, சாகாதேமறுவெள்ளி வாரந்தன்னிக 
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போ சொ மேதூறு, கட. 

தான்பொக்கல்பலியிட்டு கிருவாணமாய், சாகாதேதேசகனே மார 

ணக்தன்னைச் சதிருடனேலட்சமுரு மாறாுதோதே, ... (௬௮௯) 
ஒதியேவேரரு. தெடுத் துவக்.து வுற்றதொருகுளிசத்தி ல்டை 

த்துமூடு, வாதாடபேசியே யடைத்துவைத்த மச்சமுதிர்கள்ளர் 
கள. தலைகள்பூட்டுஞ், சேதமின்நிகாட்டிட்வே. 'தறக்கும்பாரு சிவ. 

சிவாயிக்குளிச. மெடுத் தநீயும், கோதின் நிப்பத்இரமா யெடுத்தப், 

போற்று கூறுவேனம்மூலி இலையைவாங்கே. (௬௯0) * 

- ருடன்குஞ்சலி, ன் த். 

வல்வயேமக்திரத்தி ஞாலேமைர்தர் மகத்தான யிலச்சக் வில 

ங்காணிதன்னில், ஒங்கயேபிழிக்திடவே தெறிக்குமின்னம் உரைக் 

இன்றேன்கருடனிட குஞ்சுபார்த்து,ஒங்யெ தன்கால்விலங்கட்' டப் 

பு றம்போனால் உள்ளபெருக்கருடன்வச் ௮ மூலிகொண்டு,' தாங்இ 

யேயெடுத்.துவர்.ஐு கூட்டில்வைக்க கல்தெறிக்கும் குஞ்செல்லாம் 

பறந்து?பாமே. (௬௯௧). 

. 'பறக்துபோமக்கூண்டை, யெடுத்துவக்து பாக்சான கண்ல்ரூ 

ட்டிப் பார்த்தாயானால், சிறந்ததொரு மூலிகைதான் வேகாயிற்கும். 

வெ௫வாவெடுத்ததனைப் பதனம்பண்ணு, கறக்திட்டப் .பால்போல. 

வெளியாய்ச்: சொன்னேன். காட்டாதேதலைகெறிக்கு மின்பமொ 

ன்று, மலந்திடாகாஇவாமக் தன்னையோர்ந்து மைந்தளேகல்லெலி 

கின்னளை தாஜேச்கே (௬௯௨) 

ன கல்லெலிச்செய்சை 

வளைகோகயோதிகா ளிசவுதன்னில் மைர தனேயவ்லிடத்திற்' 

சென்றேநீதான், வளைதேடி தீபத்தை யேற்றிவைத்து. மறைந்திருக்: 

கக்கல்லெலிதான் மேய்ச்சல்தேடி, லளைநோக்கப். படுக்கையிலே. 

மிருக்குமூலி வாயிலேகவ்விக்கொண் டோடும்போது, வளைமூடி. 

படைத்திருக்க. கற்கள் ல்லாம் - மைந்தனே திறக்துமே கோடிப்: 

போமே. ட் - (௬௯௩) 

- போமென்ற் சல்வெலிதான் வெளியி? ல்வர்.து' புகழ்பெரியுவேர 

தளை சக்வைக்கும், அமென்றயிமைதேடி மேயப்யோகும் அச்ச 

மயந்தீப.த்தை வெளியிற்காட்டி, தாமென் நவதையெடுத் தச் சாம் 

பிராணியின். தனித்தாபல்கம்ட்டிலே ம. தனைக்கொண்டு,. சாமென்ற. 

தரள்பூட்டும். கதகின்முன்னே. சாய்டினால் தாள்திசக்கும பதுமை 
தானே... ப (௬௯௪) 

ப101/:260 3 ௩௦9 1/8 ௩௨5௨௭0 ப0எர௫ு 



ப இரசக்குலிகை,. 

...  அிதூமையாஞ். கோதிபென் ற. 'மூலிவாங்இ. பொடியாக்கெர், த 
பொடி சிலக்துநேர்ச ம ய், 'மதுமையாமொருகழஞ்சு ' சூதங்கூட்டி மத். 

-திக்கவண்டையாம் பூட்டி லூத, ஈதுமையாம்பொடியெல்லாக் தெறி. 
_த்துவிழும் கனசூதவெள்ளிவித் த்தை கரு திப்பாரு,, பு அமையம் ங். 

கானில்” சூதமிட்டுப் புகட்டிவாயோரித த் கா மரை £யின்சாே 22. 0 

இரசவெள்ளி - 

சாறதனைவார்த். தாச மழ்சவிட்டு தானதிலேயித்திரமாக்கோ 

பப்பூச்சி,, வாறுவகதிற்போட்டு மூடிவைத்து 'மற்றுநாளச்சாற்றி 
ஞூலேமூடு, கூறுகிறேன்சசந்திரண்டு குழம்பாய்கிற்கும் : கூர்க், 2.த. 

னைக்குகையிட்டு காரம்விட்டு,, வி.நுடனேயுருக்இப்பார் வெள்.ளியா . 

கும் வெள்ளையா சச்சொல்லினேன் ' அச்தையாபே. (௬௯௬) 

ப்ர / ் ட சாகாசகுரு. ப ட்ட 

. ஜித்தையென்னராகர*:குரு தாணொன் று விஎம்புறேன்வெகு 

தாமெட்டியோம், வித்தையென்ன காதாக்கள் செய்யுமார்க்கம்' 

விள்ளாதேபொருவமுக்கு -மடக்கியாடு, வித்தையாம். 'சிறுகண்ணி் 

ஈாக்ம்வ்ரக்கி விதமான: விலுப்பைகெய்ச்: சாரம்போட்டு) சத்திய: 

மாம் சர்சத்தைக். குகையிலிட்டுச் சார்லாகவேழுதா.. முருக்கிச் . 

சாயே;: (௬௯௭). 

சாய்க்கவே௮த்தியாஞ் சிறு 'சண்ணாகம் தான திலே பணம்காலு 

தூக்கிக்கொண்டு, காய்க்கவே குருக்கனிட. சாரற்றிப்பத்து கசங்கா. 

மலுருக்கவே சட்டி.ப்போகும், வாய்க்கவேதேயீர் வெள்ளெருக்கு. 

வகைபலர் தான 4 சாரம்கால் 'தோடாமூலீ,, ஏய்க்கவேயச் சாற்நிலிட். 

டடுப்பி3ல றி யெரிக்கவற்றும். குழம்பாகும் பதத்தில் ல்வாக்கே. 0, 

வாங்வயேகுசை தனிலே. இ 'ழ்மேலிட்டு. வளமான நாகத்தை தடு 

வேவைக் ௮, வால்யேலைசெய்து செசப்புடந்தான் மூழ்ந்திட் 

டேயெடுக்கவது கட்டிதிற ற்கும், வாங்கியே நாகமணி குகையிலிட்டு 

வைத்துருக்க நாலீலொன், னுசூதங்கந் இ, ஒங்கயேலி; ங்கம்வெண்காச .. 

ம்விட்டு உருக்கவுற்பனலோகப் பொடியைக்கேளே.. ட (௬௯௯). 

... கேளப்பாப்லமொன்று சுத் இசெய்று: கெடியான.. 'பழச்னற்று 

அனைத்த ர்ன்னாய9. சேளப்பாமணிதனக்கு: டங்கலுட்டிக். கூகை 19. 

லிட்மேல்மூடி பொம்?) வாளப்பாஉருபொருமணி சானி னக த 
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ப இ ... தகடு: 

வளமாக வதையெத்துக் சல்வதிட்ட, ேளப்பா மல்லியின்" சாற் 
முலையாட்டிக் ருப்பிவைத்து வா௮கையு லெறி த்திடாவே ட் (௪00) 

ட்ட ஏரி 'த்திட்டகாந்சாம முக்திமாட்டி. பெடுக்கவே செர்தூமரு. 
ணன்போலாம், தெரி த்திடவேயாத் தாட்கும் வடுகனுக்கும். திந்.இத். 
துவலேரக வாயிரத்தொன்றில், பிரித்தயவதிலாறுமாத்துங்கானு, 
ம்பிர பலமாய் சசவாதஞ்சித்தித்தென்று, பரிந் திட்ட வகங்கொள் 
ளாதிருக்ே சேயுண்ணு: பளபளக்குமுடம்பெல்லாம். யாலையாமே. ம. 

- அயச்செம்புசெர்ூரம், 

ன ப்£லையாம். சருவகோ யெல்லாந்தீரும் பாவிகளுக்க் அலைக் 4 கர. 

ட்ட்வேண்டாம், ஆலையமாய்ச்செம்புகொல்லக்கேளு, ' ஏரப்பொடி் 
தான் பலமொன் றுசத்திசெய்து, வாலையாங்கலசத்தில் கோவைசாற் 
றைவார்த் துமூன் துகாள்வைக்கச்சாறுசுண்டும், வேலையாம்பதம்பார் 
் தக்கு ழம்போடொக்களி சமாகவழி ச்அஒருகுகையி ூட்டே.. 0. 

ஊட்டியேகாரமிட்டுக் குகைபழுக்கமீட்டு உருக்கயேதானெடு' ப 
க்கவயச்செம்பாகும், காட்டிடவே அயச்செம்பு.சுயமாம்பாருசடிய' 
தொரு துய்யானிலீராக,. நாட்டமுடன் மாற்றைந்து: காணுங்கள் 
ணும், ஈலமானவித்தையி து. எளி தாம்பாரு, ஊட்டிடவே யொளித் 

தார்கள்வா கவிக் த்ை )சவுலகார் தே தாக் இரும்புவெகு லேசாம்பாரே. 0 ப 

அ துய்யான். - வெள்ளி. 

“பெகுவாசமுர ர்திரும்பாடிப்பாகு மிகவாககனை த்ததெல்லாம். 
பின்னே, தீறு, லகுவாகமின்னமொரு அயச்செம்புகேள் ஈவில் 
றேன். அயத்தகடு லேசாய்த்தட்டி, சுகமாக *வாடியிலை : ய்சைத்து 
மேலேபூச: ஓந்தாறுகடி. கைசென்று யெருவைம்பத்து, சகமாகப் 

பூடம்போட் டெடுத்துப்்பார்க க், சார்வாகமும்முறையப் படி.தான் 
போடே ப அ ்ப் ன (௭௦௪) 
பட்டம் * வாடி - “தொட்டா £ல்வாடி... ட் 

- போட்டெடுக்கச் செம்பாகும் காரம்போட்டுப் புரிக்துருக்கப் 

பொன்போல் மந்தச்செம்பு? தேட்ட்வே. அர்ப்பொடியி லிக்திர 
கோப்ம்' “சேர்த்துருகிகச்' செம்பர்சூம்வேதையாசும், ஆட்டவேகற் 

த்ர்மகரீக்ெ ழ்ங்கனேடு; ஜர் ப்பொடியுஞ்' சேர்திதரை த்துருக கச் 
செற்பார்,. கர்ப்்ஜேடுக்க்பினிலே உ குதக்கர்ச சங்கமுமிட் ச்ச. 

ஏய் “சல்வ்த்த பா் ட்ட ர ரா ட (௭0௫ ]. 
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ச்சு . யே ஈகெழு று... 

அட்டுங்துமல்லிகையின் சாற்றாலப்பா ௮ரை த்த தனைப்பொடி. 

யாக்க கடுப்பிக்கேற்றி மாட்டிவொய்வாலுகையின். மேலுவைக்து.: 

மறவாமல்முத்திபன். னிரண்ஜொமம், மூட்டியேம௫ழ்ர்திருக்க வரு 

ண்ன்போல முயங்குமடாசெகர்தூர்' கவலோகங்கள், தீட்டவேபத் 
திரைமாற் முகுஞ்சொன்னோம் தினம்பணச் த் அள்ளுக்குக்கொ. 

ண்டு தறே, ் இ (௭௦௬). 

. தேறவேதேசமது இரும்பைப்போலாம் செத்தவர்களில்லையப். 

யபாகற்பகாலம், ஆநவேகோயெல்லா மகன் போகும் அப்பனேபா 

ண்கொமாலைசோகை, மீறிவரும்பித்தநரற் பதுவும்போகும் வின 

ல்லலாதமுமாம். அயித் தியம்பாரு, கதலிேன் வாதிசெய்யும் வயித் 

தியமீ௫ கூறுகெட்டலையாதே£ீ குகித்அப்பாரே, ௬ இ ஸ் 

இலிம்சச்செக்தூம், : 

பாரப்பாலிலிங்கச்செக் தூரமொன்று.. பாஜெறேன்லிங்கமொ 
ருபலக்தான்வாங்5), நேரப்பாபழச்சாற்றிற் சுத்திசெய்து கேர்பாக 

அயக்கரண்டிச் குள்ளேவைத்து, ஆறப்பாவடுப்பேற்றிக் கொம்புத் 
தேனை. அழகாக. ஒருபடி. தான சருக்குத்தாக்கு, .பாரப்பாவிலிங்க் 

மத கட்டிப்போகும் பச்சரிசிமூலிகைதா னசைத்துப் பூட்டே.. டூ 

பத - பூட்டியேயுலர்த்இென்றாய்ச் லைசெய்து பொலிவாகக் காடை, 

மிதம்புடைத் துப்போடு,' ஆட்டியே.ஐறவிட் -டெடுத்துமுன்டே £ல் 

அம்மருந்து தொதிர்துமேன் சல்செய்து,  காட்டியேயிரண்டெரு 

மூட்டியேமுன்றெருகில். அடச்சே 'முயொமலாதிமுன் 
மருந்தைபூ (2௪. டட ப (௪ 0௯) 

ப பூசியேபுடதீ த்துக்கோர் வாட்டியேற்நிட். புடமென்னஈவபுடர் 
ட தான் போட்டுதீரு, மாசியேகட்டியது செத்தூரமாகும் மாட்டிட. 
் வேசவலோக .மாற்றெட்டாகும், ஆயேவெருஅாச மெட்டியோரு 

அறைஓே ற் னதின்மேல்பரித் தகடுசற்றிப், பாசியேவெடியுப்புச் 

செயரீர்?, தாய்த்து பரிவாகச்சூடனிட தீயால்வாட்டே. .. (௪௧௦) 

வாட்டி டவேயேழுதரர்ே தாய்ச் துலாட்ட. வளமானபரியுள்ளே 
"வாக்கும்பாரு, £ட்டிடவேபரியோடு லிக்கமொன்ளுய். ரேசிக்கமம்: 

னம்போல் செக்தூர்மாகும், ஊட்டி, டே வமெழுகாகும் தாற்றுக்கொ 
ன்று. அசந்தியவலோசம். பத்.துமாற்.ற. தாட்டி. கமாய் கான்திறவா. 
ளென்தேபேசு ௪ சாகா'3 சே னம்பணர்தா; லுண்ட? த ட . பசக 
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போகரெ மு தா ற. சக 

கற்பமூலிே /யாகமார்க்கம், 

உண்டி டவேசருலரே யெல்லார்ரும்உற்துரநின் றதிசோதாயி 

மாய்கைதள்ளூ,. உண்டி டவேசர்மாலிருச்சவென்றால் ஒகோகோவா 

சிகொண்டு மேலேயேறு, உண்டிடவேசரிதையிலே யொருபோது ப 

ண்ணு வுரைத்தபின்பு இரியையிலேவுப்புத்தள்ளு, உண்டே ௧௬ 

ங்குருவையரிசியப்பா கொருபோது ஆலவின்பால்பொங்பண்ணே. 

பொல்வயேபஞ்சகசற்பந் தேய்த் துமூழ்கு புசைகள்ளுஞ்சாசா 
யமற்றொன்றாகா, பொக்கயேகற்பங்க ரண் ணும்போதுபுக றே 

னிம்முறைதா னநியவேண்டும், பொங்கயேபுலியுப்புட் பெண்ணுக் 

த்ள்ளு போற்றரியகற்பங்கட் கு௮தியாகும், பொங்வயேவாத்மு 

ைஞானமார்க்கம் புகலாத௮ஞ்சனமும் வசியங்காணே. (௪௧௯) 

வசியமொ௫ுதத்துவங்கள்' தொண்ணாற்றுறும் மகத்தானசரக் 
குவகை ழ் றைதப்பாமல, வியமாமச்காஞ்சக் கசமுரன்றாம். மாச் 

திரியக்கருக்குருவும் வயித்தியம்வாதம், வசியமாய்ப் பாடிவைத்தே 

னெட்டுக்காண்டம்) மைத்தனேயதைக்குறிக்கி யெழு.ராருக, வியா 

மாய் -வெளிசெய்தே னிந்நாலக். வழக்காமல் கைபாக.. மறிக்து. 
செய்யே, . (௪௧௪) 

- செய்யவேயாசானையடுத்துக்காரு ளை செப்பரிய்பல் தும “செஸ் 

ந்துபாரு, மெய்யாகவாதமொடு வயித்தியஞ்சொன்னேன் வேத 

ந்தசரோமணிதாள் வேண்டிப்பாரு, சையானவென் லுடைய சாஸ் 

- இரம்பாரு சவர்க்காரவரலைவர்க்க. முதலாய்ச்சொன்னேன், பைய 
”வேயடி.முடியு மண்ட. பிண்டம் ' பாடி.வத்தேன் முப்பூவின் பாகக் 
தானே... (௪௧௫) 

பாகமாமஷ்டாங்க வாசியோகம். யாடினேன்குருநிலையின்ஞான 

மார்க்கம் ஆகமாந்தயிலங்கள் லேகியங்கற்பம் ௮டலானபற்பவ 

கள் யொழமூலம், வாகானவசியமஞ் சனமுந்திலதம் மைந்தனே 

யாள்மறைப்பு மட்டகன்மம், பாகமாககூடையாத பொருள்களெல் 

லாம் பகுத் தீர்ந்தேன் சகல௫த்துங் கைக்குள்ளாமே. (௪௧௬) 

கைக்குள்ளாஞ் சித்தாமெயக்குஞ் சித்சனாவாய் காசினியிலெ: 

ன்னைவந்த சகண்டுகொளவாய், கைக்குள்ளாங் கேட்டதெல்லாக் 

தந்தேயுன்னைக் சன்னான்றன் 2ஷனென்றே யெண்ணிக்கொள்வே 

ன், சைக்குள்ளாம் குளிகைசித்தி கெவுனசித்தி காயசித்தியோக 

சித்தி காட்சிபெற்று, கைக்குள்ளார்கெல்லியங் கனிபோல்றின் ற 

சாரணமாக்குரூபதத்தைச் காணுவாயே, (௭௧௪) 
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௬ * 

கூர் மோசசொழு ௪. 

௨௬ க்னெ ல்சளக்குச்கு டார். 
ல 

2: மெடத்கி 

ன து - காதுவாய்சச்வையுருச் ஜெத்துக்கெல்லாம் கதவெட்டிரீல 
மால் கனலிட்டாட,. ஷாணவேயுருக்னெத் த்துக். -கர்தியான? கருவொ 
அ றருடோரியொன்று' கருதிக்கேளு, காணவேதாளகமோர். பலந 
தானா௮ கரையானவெண்காரம் பலந்தானொன் ஹு, காண்' வேகருவா 
க்பெண்ட, ,த்தோடு சஅப்பானகுக்கிலொடு ெனமாமே, (௭௧௮) 

.குக்லொலமுட அருக்குத்தொட்டி குறையா] தவசைக்கு ப 
தகுபலக்தானென்று, செய்க்கவேகலசத் இல் அர்க்சமேபாலும் சுப் 
பிரீர்கா.ற்சாமமரை த் அச்கட்டி, உயக்கவேகில்லைதட்டி. புலர்த்திஈன் 
ருயோடிட்டு மேலோடுமூடி.த்கூடும், ,பைக்கவே. மும்முறைதான் 
பிடக்சசப்போ? பகரரியவுருக்னெத் த்க் காதியாமே. (௪ ௭௧௯) 

ஆதியாம் பான்சொன்ன விந் 'தநாலை. அவனிபுள்ளஹாஇிமகன் 
ஒலித் தியனென்றால், 'கோதில்லாக்கைபாகஞ். செய்பாகக்கள் .குறை. 
ய் *மற்செய்துபிணி பனை ததுந்தீர்ப்பான், .இதுற்றக்கசடர்களோ 
வறியாச்செய்யார் சிலகுருவினுணகண்டீ் ருண்மையாக, சோதியெ. 
அம்போகரிஷி மகழ்வுகூர்ச்து சொல்லிவைச்தவெழு தாறு. கவிய/ 

மூற்தே... (௪௨௫) 

போகரெழுநா௮ முற்றிற்று, ' 
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