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6௮ புஸ்தகம் கிடைக்குமிடம் 

“பதிப்பாசிரியர் தற்கால விலாசம்: 

0ஜ. ஜெபக்கனி பாக்கியநாத நாடார், 

மூணார் போஸ்ட், 

திருவாங்கூர் சமஸ் தானம். 

116 ௦௦% ௦ ௪ 1௨0 ௦4 (16 றய 11%௪ 

நர. 4 அீஸ்வீகாம்ம் விக க(1 கட 11க௦க, 

ரி ர0் ஊர் & 15510 கஜம், 

பக்க 2.0. 

- (கரஸ் 

குறிப்பு: ' இப்புஸ்தகத்தின் எல்லா உரிமைகளும் 
ரிஜிஸ்டர் செய்யப்பட்டிருக்கெது. (4]] ]$12018 ௨௭௭700) 
பதிப்பாசிரியர் அனுமதியின்றி, இப்புஸ்தகத்தைப் பதப் 
படிக்கவோ, மொழிபெயர்க்கவோ கூடாது. அ௮வவிதம் செய் 
பவர்கள் சட்டப்படி குற்றத்திற்குள்ளாவார்கள், 
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வர்மசூஸ்துரம் 50 
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நூன்முகம். 
கணை க கடு 

இரத வர்ம வைத்திய மதடமென்று நாமகரணமிடப் 

பட்ட நாலை வாங்ூப்படிக்கும் ௮சானமார்களுக்கும் ஸ்ரீமான் 

ஸ்ரீமாட்டிகளுக்கும், மாணாக்கர்களுக்கும் இதன் பதிப் 

பாதிரியனாகய யான் தாழ்மையாய் தெரிவிப்பது என்ன 

வென்ளால்:- நான் பல இடங்களிலும் பல ஆசான் மார்களி 

உமும் சீஷனாக அவர்களால் எனக்கு உபதேசிக்கப்பட்ட 

அம் ஈயப்பட்டதுமான அண்டு நால்களை எல்லாம் ஓன்று 

சேர்த்துக் கோர்வையாக எஷித்து எழு தியிருக்கிமறன். 

இதில் அடங்கியுள்ள நால்கள் முக்கயெமானதும் ஒவ் 

வொன்றும்மதிக்கப்படத்தக்க தமானவை.தெரிர் தகொண்ட 

வர்கள் பிறருக்கு உபதேசித்தால் ஈம்மை மதிக்கமாட்டா£ 

கள், நாமே எல்லாரையும் ௮டக்யொளவேண்டுமென்ற தன 

னலத்தால் ஈமு தேகத்தில் இப்படி ஒரு சாஸ்திரம் 

இருக்றெது என்று அகர் அறியாமலே மறைவாய் 

கையாடப்பட்டு வந்தது, எனது கோரிக்கை இந 

நூல்களை யாவரும்கற்றுணர்வதால் அவரவர்கள் சரீரத்தைப 

பாதுகாக்க அவரவர்களுக்கு ஒரு நாதன படிப்பும் பிதருக்கு 

அகஸ்த்மாத்தாய் உண்டாகும் அபாயங்களுக்கு தைரிய 

மாய் காரணம் கண்டறிந்து தி௫ச்சை செய்ய வல்லமையும் 

பிறரை உபத்ரவிப்பது 'பாவம் என்றறியவும் . ௮ஹிம்சா 

தர்மத்தைக் கைக்கொள்ளவும் இது ஒரு பிரதான வழியாக 

உலகில் யாவருக்கும் ஈன்மைய பயக்கும் என்பதும் னவ 

ரவர் தன் தனிப்பிரயாணங்களிலோ மர் ற்றெவ்வி தமான விலக 

வசதியில்லாத பிதர் உபத்திரவங்களிலோ இதை பிர 

யோகம் செய்து பின் நிவர்த்தி செய்து விடுவதால் தனக்கு 
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சாபல்யமும் துஷ்டன் தன் துஷ்டத்தனத்திலிருந்து நல் 

வழிக்கு வர ஒரு. சாதனமுமாகுமென்பதே. இதில் 

ஞானார்த்தமான விஷயங்களும் அகேகம் அடக்கயிருக் 

தின்றபடியால் இத! இல்லற வாசிகளுக்கு மட்டுமல்லாமல் 

துறவற வாசிகளுக்கும் முக்கியமான நாலாகும். இதை 
சரியாய் வாசித்து கரகித்துக்கொண்டு போக எல்லாம் 

விளக்கமாக விளங்கும். நான் இதில் ஒன்றும் ஒளிமறை 

விலீலாமல் எனக்குக் இடைக்கப்பட்டபடி தெளிவாய் 

எழு தியிருக்கிம் றன. என்றாலும் இதை வாசிக்கும் யாவருல் 

இதிலிருக்கும் சொற் குற்றம் பொருள் குற்றம் யாவைபும் 

பிழை பொறுத்து அங்கெரிக்குமா று! காழ்மையாய் கேட்டுக் 

கொள்கிறன். 

இங்கனம் 

(2ல. மஐபக்கனி பாக்கீயநாதண் க் ஜீ த 2 

பதிப்பா தரியா. 
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௨ 
கடவுள் துணை, 

வர்ம சூஹ்தஇராம். 
எனப னவககனா இ இதர மனையை யாவை 

1. ஆதியந்த மூலவட்டக் கணபதியே காப்பு அகன்ற 
பரிபூரணத்தின் அருளினா? ல ஜோதி என நின்றிலங்கும் 
பிராணதீபம் சூட்சமதாய் யாபேர்க்கும் துலங்கவேண்டி 
வாதி பெரும் உலகத்தில் மனு£வார்க்கெல்லாம் வகை 
விபரம் கைபாகம் வழியைச் சொல்வேன், பாதிமதி திரித்த 

சிவம் தன்னைப் போற்றி பராபரமான திருப்பானே காப்பு. 

5. ஆதாரமானதொரு மூலத்துள்ளே அ௮கண்டமாய் 
அண்டமெங்கும் நின்ற மூர்த்தி பாதாரம் தனைப்பணிந்து 
வர்ம சூஸ்திரம் பாடினார் நாடி. ஈரம்பானவாறு வேதாந்தி 
எனையாண்ட கடாட்சமது போகருட கருணையாலே வாத 
மரிந்துரைத்த வர்ம சூஸ்திரம் வையகத்தோர் காணாமல் 
மறைவில்வையே. 

9. மறைவிலே வைப்பதென்ன மைந்தாகேளு வகை 

விபரம் கை பாகம் மறைப்பொன றில்லை உறவாடி. சலபோ 
கள் நால் தா வென்று ஒவியம் போல் மொழிகள் பேசி 
உன்னை எய்ப்பார் திரமான ாலவர்க்கு வெளியிடாதே 
சிஷரெனப் பன்னிசெண்டு வருடம் காத்து ௮, றிவான புத்த 

யவர்க்ரொ,கதானால் ௮ப்பனே பொருள் வாங்கி நாலை 
ஈயே, 

4, ஈவது தான் யாருக்கு சிவயோ௫ுக்கு இகத்தி 

லுள்ள வம்பருக்கு ஈர்தாயானால் சாவதுவே கடை 
நரல் வீழ்வாய் சொன்னேன் சண்டாளர்க் யாதே தாரணி 
மீது நாமிதுவே வெளியாகச் சொன்னோேமென்று தரணி 
குனில் இர நாலை மறைத்தார் சித்தர். 

5. பாரப்பா படுவாமம் பன்னீசெ ண்டும் பாங்கான் 

தொடுவர்மம் தொண்ணூற்றுறும் வேரப்பா மெய் தண்டா 
காலம்ஒன்று, வெற் றி என் ற் பச்சிலையை விளம்பக்கேளு 
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| ஆரப்பா காடி. எழுபதீ தீராயிரம் ஆராய்ந்து சொல் ஓகமறும் 

அறிர்து தேறே தேறப்பா சூஸ்தரத்தை ௮ றியவென்றால் 

தேறியே சொல்லுகேன் தெளிரது கேளே. 

6. கேளடா மனம் தன்னை அடக்கவேண்டும் கொடி 

தான கோபமெல்லாம் துலைக்க வேண்டும் ஆரடா ஆனாலும் 

காலம் கொண்டால் ௮ப்பனே குருபாதம் தேடவேண்டும் 

பாரடா அனுமானைப் பூஜை வேண்டும் பத்திரமாய் ஐயர் 

தெழுத்தின் சித்திவேணும் சரடா சிதம்பர சக்கரத்தை 

எழுதி வைத்து சீருலில் ஐந்தெழுத்தை சித்திசெய்யே, 

7. செய்யப்பா மூலிகையெல்லாம் சாபம்தீர்த்து 

செயலான பச்செலைதாலுண்டுபண்ணு கையப்பா வாமமதை 

($தர்ந்து கொண்டால் கருத்தான கைபாகம் அறியவேண் 

டும், நகையப்பா இ௮ு விபரம் ஈனழுயபடரா தனு நாதனருள் 

பெருக்கத்தை காடுவாயே பையப்பா வர்மமெல்லாம் பகரக் 

கேளு பராபரனை நெஞ்சு தனில் நினை ந த நேரே, 

8... நேரப்பா நெற்றி நெடுபுருவம்தன்னில் கேராக 

நெல்லிடைக்குத் தாழ்வதாக தாளப்பா திலா தக்காலம் 

அதற்குப்பேறு தட்டெனவே முறிவு கொண்டால் பிளையா 

தப்பா பிளையாத காலமது திலர்தகாலம். பேசுகமறன்குண௱* 

கள் அதில் வர்மம் கொண்டால் கேளு இளையாக வாய் 

பிளந்து வானம் பார்க்கும் இருக்குமடா நாளிகை தான் 

மூன்ே ற முக்கால் குளைய நீ இளக்குமுறை கூறக்கேளுகுடி மி 

கனைப்பிடித்திருத்தி உச்சியில் குணமாய் தட்டி தயவாக 

பின்கலைபும் தடவித்தாழ்த்தி சார்பாக சுக்கு வைத்து 

ஊதஇிடாயே உலையாமல் அன்னப்பால சுக்கும் சேர்த்து 

உத்தமனே கொடுத்துவிட உருதியாகும் விளலாக இந்த 

வர்மம் செய்திட்டோர்க்கு விசித்திமாய் என் மருந்தை 

ஊதிடாயே ஊதியே அ௮ன்னப்பால் சுக்கும் சேர்த்து உத்த 

மனே கொடுத்த விட உருதியாமே;. 

09, சாதி யென்னும் ஈட்சேத்திரக்காலம் தன்னை தல௩ 

குணமும் விபரமுடன் சா ற்றக்கேளு சாகி எனலும் 
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கடைக்கண்ணின் இரைக்குள்ளே தான் துலங்குகன்றச 
குளிவதிலே காலமப்பா வாதி என்ற வர்மமது கொண்ட 
உதானால் மஞ்சள் போல் கண்முகமும் மாறும் பாறு முகம் 
மாரி வேர்வையுடன் செவி கேளாது முதுகு விலா இரு 

- புமமும் குளிர்ச்சை காணும். 

10. புகமான நாளிகை தான இருபத் தேளில் உத 

துமே இளக்குமுறை உறைக்கிறேன் கேள் சுகமாக மறு 

புறத்தில் கை விரித்து சூஸ்திரமாப் தட்டொன்று சுருதி 
வெப்பில் வகையாக இருபுசமும் தடவித்தாழ்த்தி மகிழ்ச்சி 
யாய் உச்சியிலோடியும் போடே போடப்பா சுக்காலே 

் யூதிப்2பாடு புத்தியுடன் சாமையரிசியன்னப்பாலையூட்டே. 

11. காடப்பா காது சிறுதண்டில் தானே கலங்காத 
செவிக்குத்தி காலம் என்பார் வீடப்பா செய்குணத்தை 
விளம்பக்கேளு விழி இரண்டும் "தள்ளி வாயில் முறையும் 
காணும் நாடப்பா இது குணத்தை நன்ளுயப்ப் பார்த்து 
நாளிகை தானிருப த 'தியூன் றி ற்குள்் ள். 

1. இதமாக அச்செவி மறுபுரத்தில் குரு பக்தி 
நினைந்து கைமடக்க கூசாமல் இருபாமும் தடவித்தாழ்த்து 
கருவரிஈ்து கைபிணைத்துத்தலை மேல் வைத்து கபாலமதி 
லடிய..த்து காதிலூத அருகருந்தோர் அறியாமல் ,இளகும் 
பாரு அரிசியிட்டு ௮ன்னப்பால் சுக்குமாமே. 

19. ஆமப்பா இன்னமொரு அடவு சொல்வேன் 
ஆச்சரியம் ஆச்சரியம் இதுபோலுண்டோ தாமப்பா வளை 
முடிர்ததலத்தில்கானே சார்வான குளிவதிலே பிடரிக் 
காலம் ஓமப்பா ஓடிவுடனே அடிகள் குத்து ஊக்கமுடன் 

கொண்டதென்ஞால் உடனே சாகும் ஆமப்பா தலை குளை 
ந்து கண்ணும் மூடி நன்றான பெருமூச்சு நடுக்கம் காணும். 

14, காணப்பா நாளிகை தூன்” மூவெட்டையா 

ஈன்மை:புடன் இளக்குழுறை நவிலக்கேளு ஓடப்பா எடுத் 
திருத்தி அரையாமல் தான் உத்தமனே உச்சியிலோரடியும் 
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;5போடே ஆரப்பா கண்டத்தில் அ௮ணுவலாகத்தான் அசைத்து 
விடு இருபுரமும் சகுயறு போலே மாறவே கறியுப்பு அன்னப் 
பாலும் மைந்தனே கொடுத்துவிட மாறும் தானே. 

19. மாறுமடாஉ றக்க த்தின்காலம் ஒன் று மைந தனே 
சொல்லுகம்றன் மருவிக்கேளு தேறுமப்பா இப்படியே 
தேசத்தோர்கள் செப்புறெ காலத்தில் தெளிவேதென்ஞால் 
வேறுபடும் நாடி. தன் அறுகு பற்றி விரல் பதியும் குளி 
வதிலே உறக்கக்காலம் கூறு படாகாலமது கொண்டயபோரக்கு 
கொஞ்சி திருவாய் பிளந்து நாக்கு திதளளும். 

10. தள்ளுமப்பா உடல் வெதும்பி உணர்ச்சை 
மாறும் தளர்ச்சியாய் உறக்கமது தானுண்டாகும் விள்ளு 
மப்பா நாளிகைதான் தொண்ணுூ அக்குள் விசிதமாய் 
இளக்குமுறை வீசு3றன் பார், கள்ளுமப்பா எடுத்திருத்தி 
அ௮சையாமல்தான் அப்பனே உச்சியிலா ரடியும் போடு 
கொளளுமப்பா பிடரியின் கீள் ஓன்று குத்தி கூசாமல் 
பிடரி வட்டம் தடவிடாயே, 

1/7. தடவியேஎஏலமிட்€ அன்னப்பால் கொளளு தப் 
பாமல் இந்த வாமம் இளகும்பாறு துடர்குறியாய் இன்ன 
மொன்நு சொல்லுகிறேன் கேள். தூம்மி என்ற காலமது 
அதற்குப்பேரு வீடப்பா இடைபட்டகொண்டையின்சளை் 
குளிவிலையா, இந்த மேலான வர்மமது கொண்டுதானால் 
சுழட்டியே மேல் துடித்து கண்ணும் மூடும் கமலமதும் 
நாசியில் நீர் ஒலிக்கும்பாரு. 

18. ஒலிக்குமப்பா முகம் கருக்கும் வேர்வை 
யுண்டாம் உத்தமனே நரளிகைதான் பதினெட்டி ற்குள் 
பலிக்குமப்பா எடுத்திருத்தி மறுபுசத்இல் பத்திரமாய் 
கைபொத்தி பதமாய் தடவி உச்சியி?லாரடியும் போடே 
வசமாகவே நாச செவி சுக்காலூதி ௮ன்னப்பால் சீரகத்து 
லருந்திடாயே ௮ருர் திடமே காலமது இளகும்பாறு, 
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19. அலிக்கும்பார் அச்சரிய நேர் வாமம் அப்பனே” 
இது இருக்கும் இடத்தைக் கேளு நலிக்குமப்பர கூம்பீன் 
் இருலிரலின் தாள்வா ய் நலமாக ௮ இல் வாமம் கொண்டால் 
ம்களு இந்த உடல் குனிர்ர் அவிடும் 3 2வர்வை காணும் இரும 
லி2ீல சத்தம் வரும் இதனாலசான் பொருந்திடவே 
நாளிகைதான் பதினெட்டிற்குள் புத்தியுடன் உச்சியிலோ 
சடியும் போடு போடப்பா அடி யுடனே புறக்கால கொண்டு 
புத்தியுடன் முதவரியில் தலத்தை நோக்க சாட.ப்பா 
சரீசமெங்கும் தடவித் தூக்கி தண்ணீரைக் கொரழித் துவிடு 
தருஃப்2 மபாகும். 

20. அடி த்தடவே காலமது இளகும் சொன்னேன் 
அடக்கமென்ற பச்சிலையை தாக்கச்செய்து அுரத்திடவே 
இரந்த வாமம் அமீக்கம் தட்டும் துரோகிகளைப் பாராே த 
தட்டிப்போடு வீடப்பாபிலத்து உயிர் மீளும் சொன்னேன் 
வெற்றியுடனின்னமொரு அடவுகேளு. 

21. ஈடப்பா, முண்ெ டலும்பில் இரையார் மூன்றில் 
ஈதிப்பான பக்கத்தில் ௮டப்பக்காலம் காலமென்ற ௦ செய்குறி 
கள் ௧௫ நதிக்கேளு கடிுமையடா களர்ச்சியுண்டாம் செவி 
கேளாது கோலமென்ற காலமிச்சம்கொண்டு தானால் குறி 
யான ம 'ககமெல்லாம், திமிர்ஈ்து போகும் காலமென்ன மறு 
புரத்தில் கால்கொண்டு தட்டியே மு துகு நெஞ்சு தடவித் 
தாள் தீத வேகமென்ன காளிகைதான் பதினெட்டிர்க்குள் 
வெற்றியுடன் இளக இஞ்சியன்னப்பாலே, 

அதத் அன் னம்பபோால் இன்னமொரு அ அடவுகேளு ௮ப் 
பன நேர் வர்மம் தலத்தின் களே சொன்னேன் பார் அங் 
குலம்தான் நாலின் கீளே சூட்சமடா உருமி என்ற கால 
மப்பா இன்னும் பார் கண் விளிக்கும் செகிகேளாது காது 
இசைந்து மேல் மூச்சிட்டு இருக்கும்பாரு உன்னும் பார் 
சாளிகைதானிருபத்தேளில் உத்தமனே இளக்குமூறை 
உரைக்கிறேன் கேள். : 
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௮௦. உறைக்கவப்பா எடுத்திருத்தி கை பிணைத்து 
உ$$தமனே உச்சியிலே ஈரடியும்போடு கலைக்கவே செவி. 
ரெண்டும் சுக்காலூதி கால் மடக்கி முதுவருயில் கருத்தாய் 
தட்டி விரைக்கவே சரீரமெங்கும் தடவித் தூக்கி விட்டுவிடு 
அ௮ன்னப்பால் சுக்கும் சேர்த். நிமைக்கவே எளுந்திருப்பான் 
நிச்சயம் சொன்னேன். 

5&. நிற்ணயமாய் இன்னமொரு அடவுகேளு கேளடா 
முண்டெலும்பில் தாள்வாய் கெணிதமுடன் இருவிரல் ல 
சுருக்கக்காலம் பாளடா செய்யாதே உலகத்துள்ளே பாவ 

மடா வலி அத்திச் சுருக்க என்பார் நாளடா காலமது ' 
கொண்டதானால் நாற்பது காளைக்குள்ளே முளம் ஒன்று 
குருகப்போகும். 

2௦. கேளடா உடல் முசம்பும் குளிர்ச்சை காணும் 
குறிப்பான நாளிகைதான் பதினெட்டாகும் அகுமப்பா 
இளக்குமுறை அறையக்கேளு ௮ணைத்திருத்தி மறுபுரத்தில் 
புரங்கால்கொண்டு வேகமாய் தட்டொன்று தலைமேல் கை 
யும் விபாமுடன் அணைத்திடிக்க விசிதமாகும் போகுமப்பா 
முதுவரியில் புறங்காலாலே புத்தியுடன் தட்டிவிடு புதுமை 
யாக போகுமப்பா சேர்த்தணைத்து தடவும்போது எளுந் 
திருப்பான் இந்த வர்மம் எவரும் மெய்க்க. 

20: மெய்ப்பதென்ன அன்னப்பால் கறியுப்பும் 
சேர்த்து மேவியே கொடுத்துவிட மாறும்தானே மெய்ப்ப 
தென்ன இளகாகிட்டால் _ இசைந்துசேர்த்து நீ குரி குணங் 
கள் கண்டு 'இளக்குவாஃப இ ப்புவியோர்க் இந் வாமம் 
செய்யவேண்டாம் இருக்கையிலே மண்டலத்தில் இறந்து 
போமே, 

91. இறர்துபோம் முண்டெலும்பில் இரை மூன்றில் 
இயல்பான சிறிய அத்திச் சுருக்கக் காலம் பர ந்அபோம் 
வலிய அத்திச் சுருக்கி போலே பாலகனே குணமது தான் 
பகரக்கேளு தறந்ததென்ன நாளீகைதா ஸனிருபத்ே தளில் 
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சேர்த்திருத்தி இருபுரமும் திரிச்சுத்தட்டி ௮ணுவாக முது சி 
வரியில் புறங்கால் கொண்டு அணைத்து நீ தட்டொண்று 
ுரைக்திடாயே, 

26. அணைத்து நீ கைபிணைத்து தலைமேல் வைத்து 
ஆச்சரியம் உச்சியிலோரடி.யும் போடு சிறஈது நீ வெற்றிலைக் 
காம்பதுவும் சுக்கும் சேர்த்து இரண்டையுமே ச றக்கத்தான 
செவியிலூதி தோது நீ சேர்த்தெடுத்து உ தரும்போது 
தெய்வத்தின் சக்தியினால் இளகும்பாரு கறந்துமே அரிசி 
யு றிபலமே சுக்கு கண்டுகொண்டு அனனப்பால் கணக்காய் 

உசேமே. சேர்த்தப்பா அனனப்டால் கொடுக்கும்போது 
சித்திரமாய் இந்த வாமம் இளகும்பாரு. 

209. பாரப்பா கல்லிடையின் காலம் சொல்வேன் 
அப்பனே அச்சரியம் தீ. தாமையா ஊறபபா மடையருக்குக் 
கொண்டு தானை உத தமனே விதை செண்டும் காணாதப்பா, 
ஓமப்பாமெய் எல்லாம் தளர்ச்சி காணும் உத்தமனே சத்தங 
கள மூச்சாடாது, 

90. பக்கென்று நீர்பிடிக்கும் வயறு ஊதும் பொருந்தவே 
மூச்சாடா த.ரங்கும்பாரு சார்ந்தெென்ன ரத்தம் வந்து 
கட்டிக்கொள்ளும் சதைவளர்ந்து முடிகுமடா விரைந்தே, 
ப ரத்சென்ன கலசம் மூனறண்டை. கூட்டி பத்திரமாய் 
அளொன்றைப் பிடிக்கச்சொல்லி காத்தென்ன கெற்றி 
தனில் விசலுங்கொண்டூணுகை முறையாய் உச்சியிலோசடி. 
யும் ம்பாடே. 

1, :போடப்பா முதுவரியில் புதங்கால்கொண்டு 
புதீதிபடன் தட்டி விடு புதுமையாக அடப்பா காலதூக்கி 
சேர்ச்கிருச்தி ௮ப்பனே இடக்கரத்தால் பிடித்துக் 
கொண்டு இரங்கிய கல்லஅதான் மேல்?பஈகாமல் வீடப்பா 
விதை பிடித்துச் துணியை சுற்றி வித்தகே கீறரொலிப் 
பாய திரிகாள் மட்டும் காடப்பா மர்தஇரததை சொல்லக் 
கேளு, 

2 
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் 92. நங் மங சிங் வங் ஸ்ரீம்ஈலமாம் நன்ற, காயகனை 
கீகாடோறும் மறவா பாதம் ஒகவே ஓங்கார வலா வா 
வா உத்கமமே அ௮டக்கென்று உருதியாக போதவே ஓதி 
விரி நாற்பக்செட்டையாபுத்தியுடன் ச்சர ததைப்புகலக் 
கேளு; வாதுடனே சங்கோண்மைபாட் உம் வளமான சூல 
முடம் ஸ்ரீயைக் காட்டி. ஓகவே ஐந்தெழுத்தை ௮ இல 
காட்டி. அருமையாய் சேர்க் திடவே ஆரும்பாசே. 

39. பாரப்பா பரவ்மம் பன்னீசெண்டும் பாலகனே 
இப்பாகம் முறையே சொன்னேன் ஊறப்பா ௮டக்க 
மென்ற காலம் கன்னை உத்தம?ன உனக்கறிய உரைப்பே 
னையா ஆசப்பா அனாலும் காலம் கொண்டால் அப்பனே 
கொண்டதலம் குளிர்ந்து காணும் வேரப்பா சேர்க்கணை 
பாயப் டார்த்துக்கொண்டு லித்தகசன இரைவளைந்து 
இளக்குவாயா. 

34, வாயமென்ன இளகாத காலத்திற்கு மாத்திரை 
தான இளக்குமுறை மாயோன் மாயமென்ன குருமுடிப்புக 
காதிழுலி ௮ப்பனே ஆரறிவார் தாளியாரும் ஞாயமாய் சார் 
பிளிந்து 'தாக்கும்2பா.து நாயகனே வர்மமெல்லாம் இள 
கும்பா. 

3௦. தாயென்ன தட்டுமுறை சாற்றக்கேளு சார்ந்து 
உடல் சேர்த்து இருதுடையும் கூட்டி கூட்டியே எடுத் 
இருத்தி உதரும்போது குணமாக உச்சியிலோரடியும் 
பாட காட்டி யே செவிரெண்டும் சுக்காலூதி கால்மடக்கி 

முதூவரியில்,கருத்தாய் தட்டி ஈலம்பெரவே கை காலும் 
தடவியப்பா பாட்டிலே சொன்னதொன்றும் விட்டிடா 
மல் பலன்பெறவே இவையடா அடச்கக் காலம் காட்டின 
தா செய் குறிகள் கரு.இக்சீகளு. 

26, கடிமைய்டா காலமென்றகைபாகம்௮.றியவேண் 
டும் பாலமது போட்டாப்போல் நூறுக்குள்?ள பாடினேன் 
பன்னீரெண்டு தலமமப்பா ஆல மண்ட கண்டவன் 
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௮ருளினாலே ௮றஉணர்ந்து பூரணமாய் எவவயிர்க்கும் ச 
கோலமென்னும் இன்பமடா குருவின் பாதம் கும்பித். 
உல் அம்பிகையும் குறிசொல்வாளே, 

817. குறிப்பான தட்டுவர்மம் எட்டேயாகும் குரு 
வினடிபணிந்தாக்கால் இன்னூல் வாயக்கும். அறிவுடைய 
பிள்ளைகளே. இர்தச்செய்தி ஆர்சொன்னாசானாலும் ௮சாத் 
இயம் தானே நெறியுடையோன் என்றுக்கால் இன்னலூல் 
வாய்க்கும், நிச்சயமாய் காலமிச்சம் கோண்தொனால் பிரி 
வுடனே காளிகைதான் பார்க்கவேண்டாம் மெய் பீயங்க 

் டட ,அிறமமிட்டால் உயிரும் £பாச்சே. 

௦8. போச்சப்பா எண்ணையொடு குளிகை செய்யும் 
பொருந்த2வ கஇருகமொடு கிளாயம் பொடிகள்தானாம் 
ஆச்சப்பா கைமுறறையும் செய்முறையும் சொன்னேன் 
ஆன தினால் குண முறைகள் குரு முறை என்று அடக்கம் 
சொன்னேன் மபாச்சப்பா இன்லூலின் பெருமை எல் 
லாம் பேர்கொண்ட சித்தர்களே சொல்லார் சொல்லா 
மூச்சப்பா நாதவிந்து அதுபீடம் முறையறிந்தோர் வர் 
மாணி முழுதும் காண்பார். 

09. காண?ூவ மூக்கு ஈடு மையச்தனில் கலங்க?வ 
இடிகளடி கொண்ட தானால் தோண?வ விஸி மயங்கி ஒளி 
கான் விசம் சோர்புபனே தளாச்சையும் 2மவி மூச்சாடா 
மல் துஷ்டா சாகும் தோணவே தொடுவர்மக் தருமை 

௪ ளை இ [] ஏ ரூ உல் 6 ஆ] உ,% 9 ந ய் 

தன்ம தகா்கமள் சத்தயமாய மபசகமகனறாம், காள2வ 

உச்சிதன்னில் குளியோரத்தில் நன்றான இடிகளடி 
ட கொண்டதானால் காசம் தா னே. 

40. நாசமாம் புறந்தலையில் ஈமிகேர்பற்றி ஈன்றான 
பெருகரம்பில் காலம் ஒன்று தோஷமாம் சுளியாடி வா 
மத்தின்க&ழ் சொல்லுகிறேன் காலமொன்.று சூட்சமாச 
பேசக்மீகள் சரசு வட்டம் ஒட்டை ஞன்றில் புறமண்டை 
யானதொரு மூளைதன்னில் விசக்கேள் மரணம் வரும்பிழை 
யாதென்று விசித்திரமாய என் குருவும் விளம்பக்கற ன், 
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் 41, கற்2றனே கண்டத்தின் மேலேயுள்ள கொடி 
தண காலமது மூன்றும் 2பாக உரையரன இதற்கு 
எண்ணை ஒ.ற்றல் பூச்சு ஒ?காகோ இவையறிந்து செய்யா 
விட்டால் கற்ற நூல் அத்தனையும் பாளாய்ப் போச்சே 
கருத்துடனே மருந்து செய்தால் சாணா தொன்றும் பெற்ற 
பேருள்ளவர்க்கு இன லூல் கிட்டும் ம்பசுகி2றன் தொடு 
வர்மம் பேர்சொல்2 வனே. 

42. பேபசென்ன முதுவரியில் பிட்டிக்குமேல் பப 
கொண்ட வர்மமெல்லாம் பேசக்கேள ஆரென்ன கைப் 

ப புட்டி எல்லுக்கு 2மல் அருகுபறறி இடியடிகள் கொண்ட, 
தானால் அறுகாளில் கைவிளங்கா இ நமல் தோன்றும் 
சீசென்ன திருமேனி எண்ணையினால் தீரும் கண்டாய், 

49, கண்டாயோ சுளியாடி வாம்த்தின் கம் கைப் 
பூட்டி எலும்பின் கமழுக்குழியில் தானே தூண்டூபிடி 
கொண்டால் வ்டிக்கும தேகம் சோ பைமயமிருமலிே 
தவறும் கண்டாய் விண்டது கேள் இ௮ மருக்தாப் சொன் 
சீனாமிந்த மேலான எண்ணையினால் விட்டுப்போகும் 
௮ண்டாகளும் ௮றிவார்கசீளா விண்டதுண்டோ. 

44. ஆச்சரியம் தொடுவர்மகத்தருமைதன்னை தானே 
பார புட்டியின்மேல் சளியின் ளோய் தாக்கடா நடுவரியில் 
இடியே கொண்டால் பின்சையப்பா யாரறிவார் உலகத் 
துள்ள பேசமிய சய யும் சு முமுண்டாம் முன்னே 
தான முதுவரியில் எேபிட்டடி பற்றி மோக்கழடன் இடி 
கொண்டால் மூடவனாவான என்னதான் இதர்க்கெல்லாம் 
எண்ணைவைக்க இயம்புகிறேன் பின்னால இதற்கு 
மைந்தா. 

45. அக்கமுளள தொண்டையின்சள் கூம்பின் 
பேலாய் அடி. இடிகள் கொண்டதென்ரால் அுநாளில் 
வாய்குளரி கபம் தொந்த சுரமும் கோன்றி மயக்கவிடும் 
பின்தலை சுறறி வாந்தியண்டடம் பாரக்குமுன்2னே நாக் 
குளரி மரணமுண்டாம் பண்டி தரும் கைவீடுவார் பார 
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மென்பார் வாக்குட னே நாக்கு ளா இருக்க தானால் மருந்து சீ 
செய்தும் எவவுயிரும் மாண்டு அபாமே, 
ஓ 

40, காத மாத்திசைகான் கடந்ததென்றால் 
மைந்தமீன கண்டி நீ _மருந்தியாே தே தாளாதே அஷ்டருக் 
காய் என்று இந்தசத்தயமாய் வாமாணி சாறறினோம் யாம் 
பாழான சொல் ஒன்றும் சொலலவில்லை பரீகைஷயாய் 
என்று சொலலிப் படித்தட்டேன் நான் கேளடா எட்டு 
முகவர்ம/ தன்னைகூர்ந்துபார் கவங்குணமும்கூ௮ுவேே. 

47. கூறக் 2கள் மார்பிலி நவிமலின் மேலாய் னெ 
லும்பின் இடைபத்றி கொண்டவர்மம் மார்க்கம் கொள் 
வெள்.ரீல் சோசைபற், ரி மதியான ஏவிமீரி அழலாய் 
நாமுிய மேலிளகி 6 ஒன் பதில் அக்கினியாய் சுரமும் தோன் 
லும். மக்தழுடல் கலலாந்திருக்கவெட்டாது வேறுகளிப் 
படி ய திசைஎட்டிற்கும் மேவியே வர்மமெட்டும் வளியே 
சொல்வேன். 

48. மெய என்று சொல்லிவைக்ச நூல்கள் மெத்த 
வீணாகப்போச்சஇர்த வித்தை எல்லாம் கை என்றும் 
காலென்றும் அறியா டர் கற்றவர்போல் வர்மமெல்லாம் 
கைக்குள என்பார் பொய் சொல்லி வயிறு பிழைக்கும் 
புலையர் கூட்டம் மபொறியரிச் காமென்று சொலலிப் 
பொருள் தாவென்பார் 8யையோ சுரூவி தொண்ணூற் 
ருறுக்குள்சள அ௮டக்குகினற தலமறியார் ௮சடர் தாமே. 

49. தானென்ற தட்டுமுறை தடவுமார்க்கம் தலங் 
குணங்கள் கண்டி ரு ம்முறை சமா கானங்கள்வானென்ற 
அடி. ஒடி.கள் இடிகள் கொண்டால் வகை வகையாய் 
கைபாகம் ௮ திய2வண்டும் கோவென்ற என் குருவினடி. 
பணிந்து கூறுவேன் அுடக்கத் தில் குறியைகாடி ஏனென்ற 
தட்டுவர்மம் மார்பிலேயே இடைகள் இரண்டு விரல் த்தி 
எதுவானாலும், ் 

௦0. அனாலும் மார்பிலெட்டு வர்மக்கொண்டால் 
௮டவான விசைஈரம்பு குளிர்ந்து காணும் மானே கேள் 
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௫ உருப்பெல்லாம் உளைச்சல் சோம்பல் மகத்தான மரணம் 
நின்ற நிலைகளெல்லாம் தடி துடிக்கும் ௮னனமது செல் 

லொட்டாது அன்று முதல் 6) கீகமெல்லாம் மெலிந்ு 
போகும் நாளாக க்ஷ்ய்ராகம் வர்துசேரும் நார நூறு நாள 

திலே தேகமேது? 

1, ஏதுவான புவடிக்குமேல் இடை ஈடுவில்கானே 
குசல் வளையின் மேலப்பா ஏகனொரு சங்குதிரி அ௮ங்குண் 
டுண்டு பொதுவான சங்குகிரி கொண்ட பேர்க்கு பொங் 
கமூடன். நீர் பிடிக்கும் மலம் போகாது ஏதுவான கால் 
முடங்கள உளாச்சல். சோம்பல் கெணிதமுடன் திமிராகி, 
அறிவும் மாறும் சதுவான இரு. 2மனி எண்ணை வைத்துத் 
தாக்கடா இர்த வாமம் தீர்ந்து பாகும், 

52. போகுமடா சுருக்கியுன் மேல் மூவிரலுக் 
குள்ளே பொரி கலங்கும் முண்டெ லும்பில் வர்மம் கொண் 
டால ஆகுமடா அகங்கலங்கி பேதி தள்ளும் ௮ப்பனே 

குளி ௬.ரமும் மயக்கமும் எகுமடா ௮டக்கச்தைத்தடவி 

மெள்ள எழுந்திருச்தால் செந்கெங்கின் கசாயம் தாக்கே 
அஆகுமடா சுவராதி எண்ணை தாக்க அப்பனே இந்தவர்மம் 
அடக்கம் தீரும். 

58. இீரவென்றால் உந் த் திதனில் தொப்புளின்கள் 
இரமான நால்விரலில் மூ£த்திரக்காலம் சேப வென்றால் 
காலமது கொண்டபேருக்கு ஜன்னிவந்து உடல் மயக்கும் 
மூத்திரம்பாயும் நீரானநீசெல்லாம் இறங்குமிர்த நிறமான 
தேகமெல்லரம் திமிர்போலாகும் ஆருனபின்புறத்தில் £ம் 
பிட்டிக்குமேல் ௮றிவாகக் கால் மடக்கி அுறிந்துதட்டி, 

௦4, தட்டியே முறுகு நெஞ்சில் தடவித்தாழ்த்து 
சரியான அ௮டக்கமமன்ற பச்சிலையை அறிந்து தாக்க முட் 
டிய கிரிச்சன்னமும் அ௮டங்குப்பின்2ன முறையான நீர 
வும் தீரந்துபோகும் போகுமடா கையடக்க காலத் தின்£ம் 
கருத்சான தண்டில் இருவிரலின் €2ழ விர்துவர்மழ் 
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சீ வெளியான காலமது கொண்ட பேர்க் போக்கென்ன 
திண்டடயில் நீர்தான் கெட்டும் பேதகமே நீர் தரிதற் 
“நூளளி2பாடும். 

௦௦. போக்கென்ன இக்க வர்மம் கொண்ட பேர்க் 
- ௮டவாக ஏலாஇக்கஷாயம் அப்பனை போட்டு உள்ளில் 
கொடுத்திடாயே போக்கென்ன இரநத வர்மம் போகும் 
சொன்னேன் புண்ணிய?ீன கவராமல்பொருந்தஇிச்செய்யே, 

90, செய்யவென்றால் வித்து இரண்டும் பதிந்த 
உசரீர்பில் செயலுடமீன அதின் நமிவில் ௮ண்டைக்காலம் 
நைய வென்ரல் நல் தூவாரம் அருகில் கொண்டால் ௮௧.2 
உளையும் நீர் தரிக்கும் ௮பானம் விம்மு. ம் பையவென்றால் 
மலம் கழிந்து ரதம் காணும் இருபுறமும் கயனமது 
தள்ளிக்காணுர் தய்யவே இர்க வர்மம் கண்டபேருக்கு 
சுக்காலல ஷொயக்கை சுருக்காய் சாக்கே, 

௦1,  தாக்சடா தூச்கிவிட்டு உதரும்2பாது நாக் 
கடா சபைதனி௰ல நீட்டிப்பேசி ஈலமான கோர்வை எல் 
லாம் கைக்குள் என்பார் போக்கடா மூடர்களதான் 
சொன்ன வார்த்தை புதல்வசே பிடரிதனில் பெருகசம்பில் 
மயக்கமாகும் ௮து2௮கான் சளியாடி வர்மமாகும், அகும் 
இநத சுளியாடி க்கொண்ட.. 2பர்க்கு ௮டவான பனி சுரங் 
கள பைத்திய?சாகம் ிபாகுமிந்த சுவசாதி எண்ணை 
வைத்து புகழ்பெற? கிரிசாத்து கஷாயம் செய்யே, 

௦8. ஏகுமிர்த சுளியாடி தீரர்தபோகும் ஏப்பமிட்டு 
இந்து வாமம் இருக்குமாகில் வாகுபெற வர்மமணிக் 
குளிகை தானும் வளம்பெறவே கிஷாயத்இல் உரைத்து 
மாட்டை மாட்டியே உச்சியின் ௮ருகுபற்றி மகத்தான 
பூட்டெலும்பு வாமம் இரண்டேயாகும் தாட்டி.கமாய் இடி. 
களடி. கொண்டதானால் சாதகமாய் * தலையிடிகள் மூல 
சோகம் வாட்டிடவே பினிசமும் வரட்சை மேகம் வகை 
யான உளநாக்கல் கெந்த நாற்றம் போட்டியங்கள் இல்லை 
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் யப்பா சொன்னேனிதை புகழ்பெ றவ ச்க்செண்ணை 

க சிக்கேற்றே, 

59, ஊற்றியே இப்படி. நீ மூன்று நாள் செய்ய் 

உண்மையடா வல்லாரை அசைச் அத்தாக்கெ சாஸ்தரத் 
தில் சொன்னதொன்றும் விட்டி டாத தகமைபெரும் 

உளவாமம் மூன்ுண்டாச்?ச மாத்திரையாய் செவி 

தனிலே குருக்அக்குற்றி மகத்தான லவாமமத கொண்டதா 
னால் சேத்திரமாய் சன்னி ௮ரும் கபமும் தோன்றும் திர்ண 

ய.மாய இங்களதில் [ச 2! ரணமாகும். 

00. மசணென்ற திரித்தைலம் செலீயில் ஊற்றி 

மாற்றமில்லை உள்கொடுத்து மேஓம்பூ.7௪ பசணமென்ற 

முலைக்காம்பின் தா ள்வாக நலம் பெரிய காரீரல் வர்மம் 

காணே ஈயம்பெற? மவ வெளளீரல் சமீபம்தானே விரண 
மென்ற விசை நரம்பு காழந்தும மெத்த வில் ஓரீபால் நிமி [தீ 

திருக்கும் ோனியெல்லாம் அரண் மனையில் பிரியக்கால 

மாகும் அப்பனே ௮சா த்தியமென்றுசைக்கலா மம. 

0], பென்று அ௮லவதுதான் மடிந்த மூட்டில் 
அ௮லவாடி என்றதற்கு நாமமாமே காமமென்ற வாமம.து 
கொண்ட தானால் நாள் ஒன் றில் வாய் சோணும் செட்டி 

வாங்கும் ஒமென்ற வாய் பிளக்கும் ௮ண்ணார்ற்மீகதான 
ப்பரீய நரம்பெல்லாம் சிலிர்த்து நிற்கும் காமென்ற முக் 

கூட்டு விட்டுத்.?தய்த்து வளமான: நாசிக்கு நயம்செய்யே 

அழகான இருமேனியதனால் திடும். 

02. செயயாலிட்டால் இதற்கெல்ல:-ம் ஒற்றல் 
போட்டு திறமான களுத்தடியில் காரைக்குள்ளே நையப்பா 
இலங்கு வாமம்என்று பேராம் நலமான குக்இடிகள் ௩௪௩ 
கல் கொண்டால் நேராக கை உயசமாட்டாது என்று ஏக் 

காமல் மாருப்பு போட்டால் ம்பாதம் யப்பா குருக் 

கோடே கெளுத்திக்கொள்ளும் ௮ழசான தருபேனி 
யதனால் தீரும், 

03. தீருமடா காரையதின் முன்பில்தானே இற 
மான குசல் வாமம் அதற்கு 3பறு ௮றடா சையதிலே 
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விக்ச மண்டாம் ௦நரடா கையதனை உயர்த்கலிடாமல்கிர் 
ணயமாய் கித் இசைதான் காணுதப்பா சேருமடா இருமேனி 
எண்ணைவிட்டு செயலாக மூன்றுகாள் தடவத்திரும். 

0%. தடவுகன்ற முடிச்சியதின் மச்திடத்தில் தயவான 
குளி ஈ.ரம்பில் சுருக்கு வாமம் ௮டலவியிலே இரத வர்மம் 
கொண்ட தானால் ௮டவாக நடுவி. லைச்சுருக்கிக் கொளளும் 
வளமான முக்கூட்டுக்கொடுத்து மைந்தா பத்திரமாய் தடவி 
மெள்ள மெட்டி. வாங். ச 

05. தடவுகின் ற பு காளிடையின் ப த்திபத தில் வாங்க 
யர ககரமதில முட்டுவர்பம் ஈகத சான முடியிடிகள் கொண்டு 
கானால் தாக்கியர்ககரமதிலே கோச்சுமா௫ல் தயவாக வி 
விருக்.து கொந்துவில்கும் மாமிசத்தில் ரத்தம் மாரிவி?ம் 
மகத்தான வல்லாரை பிளிந்து தேயக்க ப நீங்குமடா தடவி 
மெள்ள கெட்டிவாங்கி இறமையாய் உளஸக்குக் கொடுத் 
இடாயே, 

00, சொடுத்துடுவாய் கோச்சல் பிடிவிட்டுப்போகும் 
குணமான முட்டிடையில் மொளியின்வர்மம் ௮டித் இடவே 
மமொளிவாமம் கொண்ட தானால் அ௮டவான அ௮சைவதீலே விக 
கமாகிக்கொடுத் இடவ வர்ம தீதில் விரணமாக 3 'கறென்ன 
முன்டெலும்பு முதறிர்கதென்றால் படுத்திடுவான் பிணியாளி 
பலரும்மெய்க்க பரம னுடஇிருபையினால் இளகும்பாரு,. 

07. பரமெனவே பழந் துணியில் வளப்பஞ்சு த்தி 
பத்திரமாய முறிவதிலே எலுு/பைத்தள்ளி அ௮பெனவே வள 
யமதை அதிலேசாக்க ௮டவானவல்லாசை “9ளிந்து தாக்கு 
சசசெனவே .முறிவெண்ணை மெத்தவாங்க செயலான கை 
விரலின் மீதில்போடு நீரானநீரெல்லாம் வற மிப்போகும் 
நிசமாக புண் முதிர்ந்து வளையம் விழும். 

68, விழுமந்த முன கையில் மணியைப்பற்றி விழுமர்த 
மணிபர்தவர்மமாகும் சாழுமித்த மணிநஈடுவிலடி மு.மிர்.த 
தானால் தயவான அடி யெலும்பு முதிர்துவிங்கும் வாகுமிர்த 

9 
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வர்ம முறிவண்டானால் வளமென்ன பன்னிசெண்டில 
மசைமாகும் நாளதுதான் கழ்ந்ததென்றால் ஈவிலக்சகளு 
தன்மையுள்ள மூடில்லாச்காளிச்சாற்றில் நல் ஓுளுர்து விதை 
தன்னை அசைத்து மைந்தா ௮ளவான துணிதனிலே வாரிக் 

கொட்டி செதற்ேற, 

09. சுற்றுகின்ற துணியதி£ல நாலுகிளி ஈருக்காய் 
கட்டி முறிவில் சமமாய வைத்து முன் சொன்ன .துணிதனைச் 
சுற்றிமலே முன்றுகின்ற முற்வெண்ணதாரைசகாறி நய 
மான வல்லாசை பிளிர்து உள்சள கரண்டியிடை சுகமாகத் 

தாக்கிப்போடு பத்றுகின் றவ7மமது தீரும் சொன்னேண் 

பமமனருள் ள் கிருபையினால் தீர்ந்தாலாச்சு பெரியவரும் எட்டு 
விசல் முன்2ீனகதளளி வெகுவான மணிக்கட்டில் உள்ளே 

தானே, ் 

0. கொண்டுதானால் கண்மயங்கி மணிநமீவில் இசைக் 
கும், தகம் மணி என்னால் வெள்ளை கனில் ௮ருகுபற்றி மத்தி 
பத்தில் வளைவில் துதிக்மைவர்மம் கணீரென்று ஒசைபோல் 

கொண்டுதானால் கண்பிசையும் மணிக்கட்டு விரைக்கும் தேகம் 
தானென3வே வளபமாய நீரும் கெட்டி அ௮கமெல்லாம் தளர் 
சையினால் வியர்க்கும் தசம் கானென?வே வல்லாசை தாக்கி 
மைக்தா தயவான நெட்டியும்தான்வாங்கிவிடு தீர்ந்துபோகும், 

71. போகுமடாவெள்ளையது உள்ளங்கையில் பூசண 

தெச்சணையின் காலம்சொண்டால் ஆகுமடா இர்தவாமம் 
கொண்ட2போக்கத ௮டவான சீதம்வரும சன்னி2தான்றும் 
போகுமடா உ.யிர்பிரியும் நோயுங்கொல்லும் புண்ணியமே 

கபம் தோன்றும் மசணமாகும் ஏகுமடா ஹான்றரைநாள 
கழிந்தசானால் எழுர்திருப்பான் இந்தவர்மமெல்லாரும் 
மயக்க, 

4 

72. (மயயப்பென்ன இளநீரும் சுசாயம்செய்து 
வேணபடி கொடுத்துமிவாய் வர்மந்தீரும் சாப்பமெனன சை 

யிடையில் கனமான கவளிக்காலம் கனமான மூன்று வாம 
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_ * ட் $ 6 ர மதுவேயாச்சு இப்படியே பெருவில் இடையில் இடுக்கு 
ஓ ட் “% அ] $ ஓ ஓ * ் வர்மம் மப தக3ம இல்லையடா . குணம் ஒனமாகும் முற்கேப 

மில்லார்க்கு கிடைக்குமின் ஞால் மூடரைப்போல் திரிவார்க்கு 
திடையாதென்றேற, 

79. ஏனென்ற இந்த வர்மம் கொணடபேர்க்கு இருக் 
கையிலே ரின் ந$ இளிர்தபின்பு ஈன்றெனவே கையில் 
வெள்ளைக்குள்மீள எல்லாம் நலமான வெப்புருதி வெடிப்புண் 
டாகும் குன்௫மல்தீர்க்க ௮ப்பமீேன சொனேன் இப்போது 
மருந்து குசையாமல் இளஞ்” சகசைவாங்கி நன்ருக ௪ர 
கத்தை பொடித்து மைர்தா மயமான இவனார் வேம்புத் 
தீயிலம் சேர்த் துடனே மண்டலமும் கொ ண்டாயானால் தர்க.து 
போம் இக்கவாமம் கஇடம்சகண்டீே, 

ஓ 

14. பார்தினு?ம பக்கத்தில் சொன்னேன் மைந்தா 
பகருவேன் மறுபுறத்தில் இதுபோலாமே நேத்தரமாய் 
துடையடியில் பதைக்காலவரமம் கேரான வர்மமது கொண் 
டதானால் சத்தியமாய் காலதனை பின்னிழுக்கும் தயவான 
பக்கவாதம் கானுண்டாகும். 

15, அகுமடா துடைநடுவில் அண்டு வர்மம் ௮டவான 
அண்டிடையில் நடுவில் பர்நொடி வர்மம் ஏகுமடா துடை 
முதுகில் ஆமைக்காளம் எளுகின்ற மூன்று வர்மங்களும் 
குணம் ஒனருகும் போகுமடா இந்த வாமம் கொண்ட தானால் 

பொருத்தசைந்து கால் ஈடக்கமாட்டா தென்றே, 

76. என்றெனவே கால்தனில் முட்டெர்மம்எழுகன்ற 

மூவிரலில் பக்கவர்மம் ஈன்ரான இருவிசலில் நைந்த வர்மம் 
நலமான அசவுதிரிகால வர்மம் குன்றான பெருகரம்பில் 
குளிர்ச்சி வர்மம் குறை வருமே இந்த வாமம் ஆறும் கொண் 

டால் கூடுவிட்டுப்பிரியும்வடை முடவனாவரீன் நன்ன இதற் 
கெல்லாம் மருந்தேயில்லை மகத்தான விஷமுட்டி தைலமிட் 
ரல் தீரும்தானே, 
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77. திருமடா முழங்காலில் வர்மங்கேளு திறமான 
மையமதில் குதிரயைமுக வர்மம்தான் தகுமடா காலமது 
கொண்ட பேருக றதியதில் விஷ2ம பொங்கி மப நகுக ௮டவான அ௮ஸதியதல வீஷ௦ம மஓபரவக 

(2நரமடா அத்தலத்தில் விதனமாகி திர்ணயமாய் புண்பெருக ட் அத்தலத் கீ புணப(ி 
மாராதென்ேறே பாரடா பரத்தின் கருபையாலே பார் தனிலே 
விஷப்பச்சை எண்ணையாலே தீரும் கண்டாய் கண்டாயோ 

ககலமைதான் காலினகமீ்ழ கமுமையடா கோமமபரிக்காலமா அங்குலம் லின் மீழ ௧௫ கோம்பேரி 
கும் மண்டலத்தில் எவரறிவார் இந்தச்செய்திவிண்டாயோ 
வியாத்.துமெள்ள ஸவிம்உலேலும் வீசியகோர் சன்னி வரும் 
விசையதாகும் மகத்கான திரித்தைலமதுவால் தீரும் நன் 
மூன இஞ்சியொடு கஷாயம் செய்யே. | 

78. செய்யப்பா மூவிரலின் தீழேதாசன இரமான 

முன்கரம்பில் முடிச்சிவாமம் ஐயப்பா அ௮தின்நடுவில் கோணச் 
சன்னி வர்மம் ௮திதிரமாக செய்குணதக்தை விளம்பக்களு 
கையப்பா ஜன்னிவரும் முகத்தைக்கோணும் ஈயம்பெற2வ 

சரீரமெல்லாம் முருகிக்காணும் நைபப்பா விசைகரம்பில் 
தளர்சை காணும் பாஐகான மரணம் வரும் மூன்றில் கொல் 
லும் குருக்கோடே கொளுத் திக்கொள்ளும். 

19. கொல்லுமடா நன்றாகப் பார்தீதுப் பார்த்து 
கோணாமல் குருபக்தி மனதில் வைத்து வெல்லுமடா இதின் 
விபரம் நன்றாய் சொல்வன் வெற்றி எனற மூலிகையை நீ 
கான் தாக்கே நல்லுயிரிருந்துதானால் தித்தைலம் நலம் 
பெறவே சேகரித்துத் தேயத்துவாயே நல் ஓயிரில்லாவிட் 
டால் மறவான பன்னிரெண்சி கழிர்ததென்றால் பகைத் 
தஇடாதே, 

80, மறிப்பதற்கு மூவிரலில் பாதச்சக்கரம்மதியான 
வாமம் கொண்ட?ேபருக்கு இரபதுக்குள கண் குளியும் இரு 

மல் தோன்றும் இசையாத கபம் தோன்றும் இருக்கொட் 
டாது ஈயம்பெறவே சரீரமெல்லாம் முருகிக்காணும் கையப்பா 
விசை ஈரம்பு தளர்சை காணும் பாங்கான மரண்ம் வரும் 
மூன்றில் கொல்லும் கொல்லுமடா கூசாமல் ஈடையைப் 
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பார்த் துக்கோணாமல் குருபக்தி மனதில் வைத்து : இசைந்த 
தோர் காள் கழிந்ததானால் கழிர்தானதாறமெனத்தெளிந்கு 
கொண்டு வெம்றி என்ற பச்சிலையை உள்ளே தாக்கே வனம் 
பெரிய வாமமது இர்க்து போகும் வசைவ தற்கு வசை 

வெண்ணை 3மேலும்பூசே வல்லுயிரும் கடினமாய் இருந்துதா 
னால் மறைவான விதையிரண்டும் களைத்து நிற்கும் மறை 
வில்லை மரணம் வரும் ௮.றிர் கொள்ளே. 

81. கொள்ள?வ அங்குலம்தான் சாலின்$மீழ செய 
லான பெருிரலிடையில்கானன பைய?2வ அ௮தனிடடையில் 
அருதிக்காலம் பாங்காக ரத்தம் வர்இருந்து கொள்ளும் உய 
யவ உளச்சலும் அ௮திகங்காணும் சாந்தமாய் திருமேனி 
எண்ணை மூழ்கே நையலே இர்த வர்மம் தீர்ந்து போகும் 
நலமான பெருங்கண்ணில் பூமிக்காலம், 

82 காலமது செய்கின்ற சருத்தைக்கேளு சடிமைடா 
ஈரம்பிளுக்கும் குன்னிப்போகும் உலாவுகன் ற கோயாளியை 
நீ இருத்திக்கொண்டு உடன்தாமீன கரமிரண்டும் செட்டி 
வாக்கி காலு காணைக்குள் எண்ணை போட்டு ஈன்றான ஈரம்பு 
களில் தடவச்சொன் மீனன், 

35 சொன்னேனே அவுடங்கலத்தின் காலம் ஒன்று 
சொன்னேன் காண் இந்த வர்மம் ஏகமாய் போகும் சூட்ச 
மடா வெள்ளையதின் வல்துபுசம் மையத்தில் அடக்கக்சாலம் 
மன்ன அ௮டங்கலத்தில் கொண்டுகானால் மயங்கிவிடும் மசண 
மது வந்தே தீரும் நனனையமாய் இந்த வர்மம்கல?ம' சொன் 
னேன் நலம்பெற? வாமமெல்லாம் தீருவதற்கு ௮டச்க 

மாகும் மெய்தீண்டாக்காலம் மானிட? மெய்தீண்டா காலம் 
சொல்வேன் மகத்தான வெற்றி என்ற பச்சுலையுமநதியச் 
சொல்வேன். 

௨... ட 
84 பச்சிலையறியாத படையறெலலாம் படைக்காசக் 

கச்சைகட்டிப்பாவம் செய்வார் இச்சையுறும் சாயை 
பேரும் பெற்று இருதயத்திலென்னைப்போல் இல்லை என்றும் 
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அச்சுகனும் ௮றநாரும் அறியா மூடர் அகஸ்தஇியனார். அறிந் 
தைத்த வெற்றி நூலை அட்சரமாம் ஆவிதன்னைப்பெற்றா 
சல்லால் ஆச.ஜிவாருலகத்இலருமைதானே. 0 

8௦ தானான வெற்றி என்ற பச்சிலையை சரந்றக்கேளு 
சார்க்ச தண்ணீர் தயவுசன்னில் தனித்து நிற்கும் வானான 
வயதுக்கு நாறுபத் து வகை தெரிந்தால் சுவாசம் விசம் வல் 
லாசை என்பார் கோனான இித்தருக்குக்கொடிய மூலிகோ 
காணும் செய்காணும் குருமுடிப்புக்கா இருூலி கானான காலத் 
அக்கெல்லாமாகும் நல்லோரக உருப்புகளில் வசவுக்காகும் 

66 அகுமிந்த மெய இீண்டாக்காலமெது அடவான 
செவடுமுறை ௮றிவதேது போகுமிர்சச்செவட இலே பெருக் 
கமேது போக்குடனே குன்றுதாக்க மூலி ஏதுமக்கு மானி 
டே இந்த மூலி எவ்வுலகும் கொளிஞ்சிபோல எங்குமுண்டு 
காதுனக்குத்தெரிவதற்குக் கருத்தைக் கேளு கனத்த தாரு 
கல்ஏற்ற தெரித்துப்போகும் ஆதுமக்கு வோ பிடிக்க முறை 
யைககேளும் ௮டவாக மூலியுட மூட்டில் சென்று ஒம் ஜல 
ஜலவென்று உத்தமனே ஒரு நாறு ஓதியந்த வேரை வாங்கே, 

37 வாங்கியே மணி வாங்க வாயில்சொண்டு வாகா 
னது படையதுபோல் வந்திட்டாலும் ஏங்கியே எவ்வளவு 
ஜனங்கள் மாளும் ஏகாந்த இந்த மூலிக்கு மெய் சண்டாக் 
கரலங்களாகும் தாகங்கிமீய முள்னனந்தம் பின்னனந்தமாக 
தயவரக ஒன்பது சுவடு வைத்து நீங்கிய முகம் கோக்கித் 
தாண்டும்போது கிசமாக மயங்குமே பின் மசணமாகும், 

88 மசணமதுபிடிச் சிரமமிதுக்கெல்லாம் மகத்தான 
மக் தாமும் தந்திரமும் இகற்கொவ்வாது நாணமென்றதொடு 
மாமத தடக்கக்காலம் நவிலவே வல்லாரையாகும் சொன் 
னேன் காணுமென்ற படுவர்மத்தடக்கக் காலம் கருத்தாக 
வேலியுடபருத்திதானே தானமது இம்மூலி இசண்டும் 
கொண்டு கருத்தாக வர்மத்தில் தாக்ப்போடே, 
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80 தாக்குகின்ற பொய் கை எல்லுத்துண்டு நாலுச 
தயவான காசெலும்புத் துண்டு நாலு அக்குகின்ற உறுசிபு 
சத்தி முப்பத் இரண்டு அடவான குருக்கெல்லு ஒறுபத்தி 
ரண்டு தாக்குகின்ற. வரி எலும்பு பதினாறாகும் தயவான சர 
ச.திலே அண்டு மூன்று நாக்கன்மேல் மடி.ப்பிதனில் அண்டு 
நாலு நலம்பெறவே கழுத்.திலே கண்டம் அறுகண்டமென்ற 
கொக்கிகன்னில் உறுப்பு நாறு கனத்த சோ கியாம், 

90 நரம்பு எழுபத்$ீசாயிமம்தான் துண்டமென்ற படு 
வாமம் பன்னிரண்டு தொடுப்பான தொடு வாமம் தொண் 
ஹூற்றாறும் அண்டமென்ற மெய் தீண்டாக்காலமுதல் தச 
வாய் மகத்தான வர்மம் ௮ஸ்தி ஈரம்படவாகச்சொன்னைன் 
சொன்னேனையா மண்டலத்தில் யாரறிவார் இர்தச்செய்தி 
சொன்னேன். 

91 கஞ்சி (முதல் கிஷாயம் தானும் மண்டை ஒற்ற 
லொடு பொடி யும் பூச்சும் வகையான தைலமொடு முக்கூட் 
டெண்ணை சாலும் ஈன்மையாய் ஒடி முறிவு வசவு கெட்டும் 
ஈலம்பெறவே பத்தஇியமும் நடத்தல் செய்கை பின்னியகோர் 
நரம்புகளை இழுக்கச் சொல்வேன் பிரியமதாய சைமுறையும் 
செயமுறையும் சொல்லுவேன் கேளாய். 

092 கேளப்பா திரிகடுகு தப்பிலி மூலம் கெட்டியான 
உளிஜெயொடு சிச்காமுட்டி. நாளப்பா பழந்துணியில் இளி 
யாய்க்கட்டி நலமான . அரிசியுரி அதன்மேல் போட்டு ஆளப்பா 
கஞ்சியதாய பத்து கேரம் வளமாகக் குடி.த்திவொய் வர்மம் 
திரும் பாழப்பாபோமே கேள் பேசாமலருந்தும்போலு பனி 
சங் சளதில்ஃரம் பறந்துபோமே. 

998 போமப்பா திரிகடுகு அதிமனுசம் திர்ப்பிலி 

பொருந்த நற்சீரகம் ஈருளளி வாமப்பா இதுவெல்லாம் 
௮ருகன்வேரும் சேத்து வாங்கி நலமாக அரிசியிட்டு கஞ்சி 
யாக தாமப்பா மருந்தையெல்லாம் கிளியாய் கட்டி தன்மை 
யுளள கஞ்சி வயிற்றிற்கு குடிக்கும்போது உளிஞை சுடலாடி 
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சேர்க்கவும் பொதுவாய் புளியுப்பு நீக்கச் செய் து பு த இடன் 
பத்து நாள குடிப்பாயானால் ஏதுவான ஈ&ாயொடு இ.ுமல் 
தோஷம் எப்யிளைப்பு பிடிப்பு வலிட்பு இரு மல் நீங்கும ஏீனு 
வான காலமெல்லாம் நின்றுபோகும் என் குருவும் சொல்ல 
மொழியானாம் கேட்டேனே சதுவான காகமெல்லாக்தீர்க்து 
போகும் சத்தியமாய் இர்தமொழி சாற்றினோமே. 

94 சாற்றுகி.ரீறன் வாமமணிக்-குளிகை யொன்று ஒப் 
பரிய திரிகடுகு மதுரம் ஏலம் தயவான வெந்தயமும் ஓமம் 
கற்பூரம் ஆற்றினோம் சிங்க்யொடு கொட்டம் தானும் அழ 
கானமேதையொடு புனுகும மசர்த்து சாற் றி2னாம் தென் 
னம்பூ முருங்கைப்பூவும் வளமான ஐகுதூ துவளையின் பூவும் 
பத்திரமாய் பூராகத்துட' சன ௮ த்தப்பிஞ்சு பு. அமையுடன் 
ஆடாதோடை ஆலம்பூவும் செஞ்சட்டி வில்லைப்பூவும் பாங் 
கான மாதளமபூவும கோரோசனை களஞ்சி இரண்டாம் ஐந் 
தும் கூட்டே, 

வே வகை வகைக்குக் களஞ்சு ஒன்றாம் குக 
குப்பூ' கோசோசனை களஞ்சி இரண்டாம் வாட்டியே இது 
வெல்லாம் இடி ச.துத்்தூளாய் வசையான குழியம்மிதன்னில் 
வைத்தா ஆட் யே கொம்பரக்கு சுஷாயத்தில் ௮மகான ஒரு 
சாமம் ௨6 பசுவின் பாலில் சுகமான பொன்னாவரை சாற்றா 
லாட்டே, 

95 கூட்ட 

90 அட்டியே குளிகையதா தவரையாக அழகான 
கஷாயத் இல் உறைததுததாக்க வாட்டிடு2ம வாமமெல்லாம் 
மாண்டு போரும் வகையான ஈகயொடு மக்தாரகாசம் சுட்டி 
டவே சுட்டிடவே ௮ஸ்இசரம் மந்தாரகாசம் திறமான உள்ளு 
வாமம் தாட்டிடு ம தாட்டிமி2ம இக்குளிகை தாக்கும்மிபா.து 
தீயவான வர்மமெல்லாம் தீர்ர்துபோமே, 

97 குளிகை அத்தி இத்தி ௮ல் ௮ரசு அமரல்பால் 
மசத்தின் பிஞ்சி கூட்டிட அழகான சாயுருவி வித்தநாமே 
8 வகைக்குக் களஞ்சியாக நனமையுள்ள பொரிகாரம் லிங்கம் 
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பூரம் போமே நீ மதுரமொடு திரிசாதி திப்பிலி பொங்கமுடன் 
வகை வகைக்கு களஞ்சி ௮சையாய் வாக்கே இதுவெல்சீம் 
இடித்து ஈன௫ய மைந்தனே குளியம்மிதன்னில் போடே, 

98. போடப்பா கதலியுடமாணச்சா ற்றில் பொருந்த 
நீ அரைத்துவிடு சாமம் மூன்று ஆடப்பா ஒரு சாமம் குமறிச் 
சாற்றில் ௮டவான ஒரு சாமம் வெற்றிலைச்சாற்றில் வாடப்பா 
மைபோலே அரைத்து வாங நலமான குளிகையது பயறு 
போலே நாடப்பா இக்குளிகை தாக்கும்போது நிசமான சீதம் 
வலி சன்னி போகும். ் 

் 09. வர்மத்தின் கசாயம் ஒன் ௮ சொல்லக்கே 
பொருந்திடவே சுண்டைவேராடாதோடை ஆகவே பண்பிலு 
தருவேரும் அடவான செர்தட்டி இசங்கன் வேரும் ஏகவே 
தூதுவளை கண்டங்கத்திரி எழுக்ததொரு இரிலை மூலியுமாக 
வாகுபெறவே இடித்துச் சேர்த்து அரிசிகளை நீர் குருணிநீர் 
தன்னில் போட, 

100. போடடா அதிமதுரம் பலம்தான் வாங்இ புத்தி 
/|டன் அதில் பாதி சுக் தூம் சேறு ஆட்டா கொம்பாக்குப் பலம் 
தான் செண்டு ௮டவாக இ வெல்லாம் சதைகத்துச் சேறு 
சேரடா கசாயமது அ௮ணாலேமூட்டி. வைத்துக்கொண்டு பாதியா 
கும்போது பாரடா கசாயத்தில் காளிவாக்கி மறுசட்டிவைத்துக் 
கொண்டு சகொட்டிடுவஈய் கோழிரத்தம்விட்டு மைந்தா குண 
மான திற்பிலிமேல் பொடியும்போடே இசண்டுநேரம் அருந் 
திடவே அஸ்திரம் சுவாசகாசம் சுகமான உளவாமம் ஈடு 
ரோகம் தாட்டிகமாய் இக்கசாயம் தாக்கும்போது தயவான 
வாமமெல்லாம் தரர் துபோமே, 9 

வர்மசூஸ்திரம் முற்றிற்று, 

குருவேதுணை. 
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வாம பீரங்கி, 

ணை கைன் 

1. திருமுகன்தன்பாதம் சென்னியிலேர்திக்கொண்டு 
கருவொரு நாலையாலும் காசிதனிலேவிள்ள பெருக நால்சொல்ல 

வில்லை. பேணிமய இந்த நாலை பருகிய சித்தரெல்லாம் பார்தி 

தென்னை மகிழ்ர்தாரையா. 

9, ம௫ழ்நதெனனைப் புகழ்ர தபோ து மாமலை தன் னி ற் 

“சென்று ௮கமகழ்புவியின்கண்ணே யாருக்கும் ௮றியவென்று 

புகழ்ந்துயான் இரத. நாலை பூதலமெல்லாம்மெப்க்க சுகம்தமாம் 
ீரந்கயென்று சொல்லுவார் கும்பையோனே. 

9. கும்பையோன் சொன்னபோது குணமுள்ள குமர 
வேலும் அ௮ம்பரர்க்கல்லால்இங்கு யாருக்கும் அகாதென்று தன 
பெருபீரங்கிநாலை தான்வைத்துக்கண்டெடுத்து எனபெருமா 

னுக்கென்று இணங்கிதால் எடுத்துவைகத்தார்பாரு. 

&. வைத்ததோர் நாலைத்தானும் மாதேவன் பார்த்த 
போது இத்திசையொருவன்காண இந்த நால் கொடுக்கமாட் 
டார் சித்தர்க்கும் ஈமக்குமல்லால் சொல்லஜர் சுருதிமார்க்கம் 
பக்தருக்காகுமென்றனால் பாவியோர்க்காகாதென்2ற. 

௦. என்றதோர் நாலைத்தானும் இவரெல்லாம் ஒன்றுகூடி 
மன்றினில் மனிதர்தன்மேல் வருவருமங்கள் தீர்க்க தென்றி 

னல்சுவாமிமமற் கலங்கள் தான் கண்சென்றவர் இளகுமாசக்கம் 
செய்கையும் செப்புவேனே. 

0. செப்புவேன் ீரங்பநொாலை ஜெகதலமெல்லாம் மெய்க்க 
தப்புகள்வராவண்ணம் சத்தியமாகச்சொல்வேன் இப்புவியோ/ 
கட்கெல்லாம் இணக்கமாய் ஈய்ந்த நாலை அப்படியானநாலை 
யாருக்கும் ஆகாதென்றே, 
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1. அகுமேவர்மத்தின்மேல் வாமம்ஒரு நாற்று எட்டிந 
கும் தகைமைதனைப் பிரித்துரைக்கும் சார்புகேளு ஏகு6ம 
அண்டத்தின் மேலதாக எளுநதவாமம் இருபத்தைந்தும் 
போகுமேஉலகத்தில் பெரியோரென்று புகலுவார் பொருள றி 
யாப்புல்லா் தாமே. ர 

6, ஆமென் றதிரகசின்ஈசடு கொண்டைக்கொல்லி அதின் 
பின்னே ஒட்டையன$&ழ் சிறுங்கொல்லி ஒமென் ற அங்குலம் 
நாலின்க€ழ் பிடரி வாமம் உச்சியில் எண்விரலின்£ழ் சுருதி 
வர்மம் தேமென்ற இருவிர£லின்£ ம் பொற்சைக்கால்ம் கா 
மென்ற கீளிரைகுத்திக்காலம் செவிசிறு தண்டருகல் செவிக் 
குத்திக்காலமாமே. 

9. காலம் கடைவிளியின் £ம் நட்சேத்திரகாலம் காலம் 
கழ் இரெண்டரையில் காம்பூதிக்காலம் கனமான இறை மூன் 
றில் மூர்த்தி காலம் காலமரை இரையின் 8ம் திலர்தக்காலம் 
ளைறுகன்ற மின்வெட்டிக்காலம் இரபுரமும் அகுமதுகண்டு 
பாசே காலமாம் கருவிளியின் அ௮ருகல்தானே கருதிய மந்தாரக் 
காலமாகும் காலமிது பிரமமிது கண்டுடாசே, 

10. பாரப்பா பட்சி ஈடு நேருவர்மம் பகரும் ௮ரை 
யிரையின கீழ் பச்சி வர்மம் காரப்பா நாசி நடு கண்ணாடிக் 
காலம் ௪ண்டு அதின் மேல் பால வர்மம் தூதூண்டிக்காலம் 
கூரப்பா கோண வர்மம் செவியின் £ ம் குத்திவாமம் நாலங 

குலத்தில் உ தரக்காலம் கூரலாகும் ஆமப்பா இீம்காடி ஓட்டு 

வாமம் அருகே உ றக்கக்காலமாமே;. 

1], ஆமப்பா குரல்வளையில் சங்குதிரிக்காலம் னு தின 
கீழ் அங்குலம் நாலில் சுமை வர்மம் கண்டத்தின் மேனதான 
இடத்திலுள்ள உச்சிமுடி எல்கை முதல் ஒடுக்கம் கண்டு 
தேமப்பா வர்மமது இருபத்தைந்தும் ே தர்ர்துரைத்தோம் 
முந்தி தொட்டுக் தண்டிடத்தான் ஏண்டிடவே வர்மமது 
நாற்பத்தைந்தும் வகை விபரம் தான் துகையாய் வளுத்தக் 

௦. 
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12. வளுவிலாதொளில் இரண்டநகுலம் நீங்க மருவு 

காககொட்டக்காலம் தொண்டையின் &ழ் இழிவில்லா ௮ 
குலம் நாலில் கதிர்வர்மம்சம் இரைரெண்டி ற்க்கதிர்காமம் 

யிரை£ழ்பற்றி கயலில்லா தலமிரைக&ழ் சத்திக்காரையின் &ழ் 
இரைரண்டில் திவளக்காலம் களிவில்லா?தோரிரையின் வலமே 
ஏர்திக்காலமென இருபுசமும் கண்டு கூரே, 

13. ௯ றிய தா தொண்டை முகக்கூட்டின் மீதே 

கொடிய புசதாரையின் &ழ் குருந்து வாமம் ஆறுமுலைகண்டன் 

தூசிகன் இரையின் &ழ் அனுமார் வர்மம் முடிப்பிரை கூம்பு 
வாமம் ௮தின் &ழ் நாலிரையில் பன்றி வர்மம் முூண்டெலுழ் 
பின் மேல் காலங்குலம் அ௮டப்பக்காலம் தேறுமுண்டெல்வர் 
மம் 8ழ் இருவிரலில் பெரிய அத்தி சுருக்கி, பாரப்பா காலிரை 

கீழ் சி றிய னு தீதிச்சுருக்கி, 

14, சுருக்கியின் மேல் நால்விரலில் முன் சுருதி வர் 

மம் துன்னுபள்ளைதனில் பள்ளை வர்வமாகும் உருதியிரை 

எட்டின் 8ம் உடல் சுளுக்கி வர்மம் நேரான வர்மத்தின் சோர் 

அம்மிக்காலம் கருதிய அம்மியின்மேல் நாலிரையில் கை 
குட்டிக்காலம் மேலிரெண்டிரையில் சடப்பிரக்காலம் மருதாக் 
கோர் இரை மீ தின்கீம் பிரம்ம வாமம் இசெண்டிரை மேல் 

குளி?மக, வர்மம் காணே. 

19. காணரிய திவளையொடு நேர் முதுகில் பூணூல் 
காலம் இருபுரமும் ௮து கருதல் வேண்டும் நாணு முறு 
மூலம்தட்டில் ஈட்டெல்வர்மம் ஈணுகயதினகழ் கச்சைக் 
காலம் கோணுமடப்பின் மேல் கைகுன்றிக்காலம் குறுக்கே 
எட்டெல்முளையும் வாசுக்காலம் சார்துரவே வர்மமத 
நாற்பதிதைந்தும் தலம் தன்னை பிரித்துரைத்தோம் தகமை 
காணே, 

10. தகையாதாஈநாபி முதல் மூலம்மட்டும் சார்ந்ததுகை 

ஒன்பதுக்கும் தகைமை கேளும் ௮கலு தொப்புளின் &ழ் 
விரல் நாலில் மூ;த்திரக்காலம் ௮ திர்பிடைக்காலம் கண்டத்தின் 
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வலமோரிரையின் &€ீழ் மூழும் வலம்புரி இடம்புரி வெல்லும் 
நேர் குத்திக்காலம் தான் மிகு காலங்குலம் மீதே ௮னாதி வேர் 
மீம்மீதுே தாந்தி வர்மமென விளம்புவாரே. 

]7, வரி முருகாம௫லேளங்குலமதில் மொழிப்பிரகை 

தெச்சணை காலமதில் ஓரிரை சுண்டோதரி வர்மம் பெரு 
் ச ச [] ட் ட விரலுக்கடையில் சுண்டோதரியாமங்கே வெள்ளை வர்மம் 

மணிக்கட்டில் மாரியந்தம் காணீராந்தை வாமம் முட்டுக்குளி 

மடக்கில் முடக்கு வாமம் பூரணக்கை தவளை நடு முண்டகத் 
தோள் புஜமதில் தச வாமம் எனப் புகலலாமே. ப 

உ 18, அமென்ற பாதமதில் கழி உள்ளங்கால் வெள்ளை 
வர்மம் வேமென் ற உப்புக்கு த்திக்காலம் பாதம் விரல் மொழி 
குண்டிகைக் காலம் எனக்கூறும் காமென்ற பெருவிரலி 
செண்டிரையின் பேல் விர்த்திகாலம் இசெண்டங்குலத்தின் 
மீது பரமென்ற சுண்டோதரி வர்மம் மீது படை வர்மம் 
கண்ணு புகைக்காலமாமே, 

19, காலமாம் விசை நரம்பு குதிரை வாமம் கார் குதிரை ப 
முழங்கால் முட்டு வாமம் சாலமாம் துடையின் நடு உருமிக் 
காலம் தவருமல் நாற்றெட்டுத்தலமும் கண்டு கோலமுடன் 
வகுத்துரைத்த பீரங்கி நாரில் கூறுமதின் காலத்தின் குணங் 
கள் தன்னை தாலமதில் உரைத்திடு ஈற்பொருளதாக தயவாக 
சார்ந்து நிற்கும் தலத்தில் நின்றே, 

30. கோண்டைக்கொல்லி தானாக தலை முடிந்த 
கொண்டைக்கொல்லி சபை கேடு வந்திடுகல் குணத்தைக் 
கேளு சீராடும் கொண்டையது தளர்ந்து போகும் செய்யும் 
திரியோகமது/ விமுக்ேதேபோகும். பாராடும் ஜன்னி சிலேற் 
பனர்தான் வந்து பகர்ந்திட்டேன் முன்னுரையால் பனி 
தானப்பா இக்காராடும் வாமமது சொண்டுதானால் கை கடந்த 
உயிரெனவே கண்டு கொள்ளே. ் 9 

ஓஒ 

21. சீறுங்கோல்லி கொள்ளவே இன்னும் ஒரு சீறுங் 
கொல்லி கொண்ட உடன் தலையுருட்டும் குறிகேடாக தள்ளும் 
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வாய முறைதளனும்குருக்குக்கூனும்தாக்குமப்பா நாக்கையுமே 
உள் இழுக்கும் தள்ளுமப்பா பிடரி வர்மம் குணத்தைக்கேளு 
கொண்டவுடன் கண் சிவக்கும் காக்குத்தள்ளும் பள்ளமிவை 
அடங்கலிலை அடக்கம் சொன்னேன் பாங்கான நாளிகை 
தான் இருபத்தேளே. 

2௮”. தானான சுருதி வர்மம் குணமேதென்னில் தலை 
யுருட்டிபனி குளிர்ந்து தடிக்கும் தேகம் பானான கடிகையது 
பதினெட்டாகும் பார்த்திடவே சாத்தியமாம் பதனமாக பூரூன 
பொற்கசை என்ற காலம் தானாம் புகையுமடா கண்ணுரெண்டும் 
புகைச்சல் காய்ச்சல் தானான பொய்கை கு தீதிபதைக்கும் 
சீறும் கடிகை பத்து சென்றதென்றால் சாத்தியம் சொல்லே, 

2௦. சொல்லும் குதிரைக்காலமது கொண்டுதானால் 
சுழலுமே சரீரமது அடிக்கும்பாரு பல்லில் இருமணிகருத் 
திருக்கும் பத்தொன்பதிர்க்குள் முறை பார்த்து நோக்கு 
கோலமது செவிக்குத்திக்காலம் சுண்டு கோணும் வாய் மூக் 
கில் ரெத்தம் கொப்பளிக்கும் முல்லையுடன் மயங்கும் இருபத் 
தொன்பதர்க்குள்ளாக இளக்குமந்த முறையைப்பாசே. 

34, பாரப்பா இன்னமொரு பொய்கைக்காலம் பட்ட 
உடன் மயங்கிவிடும்பதனமாக ரேப்பா நாளிகை தான் ஐம்பத் 
தொன்று சென்றால் பிணி தீர்ந்து சும்மாதிரிவான் பாரு 
காரப்பா நட்சேட்திரக் காலம் கொண்டால் கண் ணு ரெண்டும் 
சிவந்து முகம் கோணும் பாரு வாடப்பா உடல் டிக்கும் 
வாய் நீரோடும் பகரு முறை ப தினெட்டிற்குள் வகுத்துக் 
காணே. 

2௦. காணின்னும் காம்பூதிக்காலம் கொண்டால் கடி 
விஷம் கொண்டதுபோல் கண்காணாது வீணவே அம்மூலி 
மத்திப்பிட்டால் விட்டு விடும் கண் புகைச்சல் கடிகை எட் 
டில் வாணவே வலமூர்சஇ குணமேதென்னில் மண்டையிலே 
உளைவு குத்துமயக்கமாகும் பூணவே அரத்தை சறுபுள்ளடி. 
விட்டறைத்துப் பூசிடவே குத்துவலி உளைச்சல் போமே, 
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20. வலுவாக ௮ண்ணாக்காலம் கொண்டால் கன்னு 
வரும் பதினெட்டிற்குள் மயக்கமாகும் கதிப்பாக மயங்கீம 
கிருந்ததானால் கலங்காதே கைமுறையாய் செய்து நோக்கே 
அலையாமலே திலர்தக்காலம் கொண்டால் அள் நிமிர்ந்து 
அண்ணாரது வாய்பிளக்கும் விலகாகமல் கடிகையது மூன்றே 
முக்கால் விட்டு விட்டாலசாத்தியமாய் மீளாதென்றே. 

21. மீளவே மின்வெட்டிக்காலம் கொண்டால் 
மேகத்தைப் பார்க்கும் மலம் பிடித்துக்கொள்ளும் தள்ளவே 
இழுக்குமது புஜத்தோடேதான் பிடிக்கும் சத்தியமாய் 
இன்னமுமே இயம்பக்கேளு கோளில்லாமறுபுரமும் கொண் 
டால குத்து கொளுத்துவலி கண்கூச்ச மயக்கமாகும் காக்க 
முறு தயிலமது சிரசில் போட்டு கடிகை இரு நாஜுக்குள் 
இளக்கக்கொள்ளே. 

26. கருதியே மநதாரக்காலம் தன்னைக்கேளு கருதும் 
உடல் மயங்கியே முகமும் சீறும் குறியே கண் விளித்துக் 
கொட்டாவி போடும் கூறும் கன்னல் ஐந்திற்குள் எழுது 
பேசும் மருகவே நேர் வர்மம் கொண்டால் கேளு விம்மி ரி 
மூச்சடைக்கும் தலையுருட்டும் சரீரம் சீறும் பருதியென்ன 
சன்னி சிலேற்பனரநதான் வந்து பளிகேடு செய்துவிடும் 
பதனம் பரே, 9 

29. பதனமாய் பட்சி வர்மம் கொண்டுதானால் பண் 
பான அலகுரெண்டும் ஒதுக்கிப்போடும் வலமான வாயு தான 
பூண்டு காணும் அலகொதிக்கி வலித்திடும் வாய் அகலும் 
பாசே மதமான கண்ணாடிக்காலம் கொண்டால் மயக்விடும் 
௫ த்கமது: தளா.ச்சை (மெத்த இதமான இருசெவியோடும் இரு 
நாசியோடும் ரெத்தம் வரும் கண்ணடைக்கும் நிலைமைபாசே. 

ட ட 9 9 ட ம் ஒ [| 

90. பாரப்பா பாலவர்மம் உஇரச்சன்னி பாராட்டும் 

பிணை த ததானால் மீளாது வெகு கடிமை மெய்தான் சொன் 
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னன் சொன்னேனே கோண வர்மம் கொண்டதானால் உதடு 
ஒர்பக்கம் கோணி முகம் வேர்க்கும் களர்ச்சையுண்டாம் ர்க் 

கோடு வெர்நீர்தான் சுகமாய்த்தாக்கே, ௦ 

91. தானென்ற மூத்திரக்காலத்தைக் களு ஜன்னி 
தான் எழும்பிவிடும் நாடி சாயும் வேமென்ற தலைவலிக்கும் 
வேமென்ற கடிகை பத்தின்மேலொன்பதற்குள் வாமம் 

மீளும் ஓமென்ற ஒட்டு வர்மம் கொண்டதானால் மென்ற 
நாழிகை ஓரெட்டுச்சென்றால் சாத்தியமென்றதன் குணத்தை 
அறிர்துநோசக்கே ஓகோகோ நாடியது பூண்டுகொள்ளும். 

9௮. அறிவான உசக்கத்தின் காலம் கொண்டால் ப் 
பே விழிமயங்கும் அலகும்பூட்டும் தானான கடிகை தொண் 
ணூற்றுறு சென்றால் தான்தா?ன எழுக்இருப்பான் சடவில் 
லாமல பொறியான சங்கு தரி காலம்சொண்டால் பொருத்து 

விடும் முகம் தன்னை திருப்பி வைச்கும் கரியான அடி வயிறு 
கனமுஞ் சொன்னேன் கையுடனே செய்யுமுறை சுண்டு 
நில்லே, 

98. கண்டிடவே சுமைவர்மம்கொண்டகானால் கருதிய 
வாயதுவில நரை மயேதள்ளம் வண். ரவே சண்டத்தின்மேலா 
லப்பா வாமத்தில் தலங்கள் தன்னை நீ வகுத்தணாத்து விண் 
டசவே இளக்குமுறை அடங்கல் தன்னை விபரமுடன் உல 
கறிய விள்ளு? வனே. 

54, ஓமென்ற உச்சிதன்னில் மூடியைத்தாம்க்து உள 
தாளை பிரதாளை தடவித்தாழ்த்து மென்ற காடி தனை 
ஏந்தக்கொண்நி அப்பனே பிடரியி3லார் சாந்திசெய்தால் 
ஓமென்ற இருசெவியும் ஊ திக்கொண்டு உள்ளி.ண்டும் விர 
லிட்டு ௮சவுகெட்டி தாமென்ற எல்கையது தொட்டு சற்றே 
தடவிலிட சீவனது தயங்கும் பாே, 

6 

9௦. பார்க்கவே தைலமொன்று சொல்லக்களு பதி 
வான நல்லெண்ணை நகல்வேப்பெண்ணை ஏற்கவே சமனாக 
மிளகு சுக்கு வெள்ளுள்ளி வசம்பு கஸ்தூரிமஞ்கள் கர்க்கவே 
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கருஞ்சீரகம் தேவதாரம் கச்சசோலம் ஜாதிக்காய் சமனதாத 
விற்கவே எண்ணை தன்னில் டொடித்துப்போட்டு வெந்துஷீ த் 
நதனை விதம்போல் செய்யே, 

96. விதமான கண்டத்தின் மேலேகின்ற மேல்வர்மம் 
ஐந்தின். விபரம் சொன்னேன் திரும பவே இளக்குமதின் 
அடக்கம் சொன்னேன் பதமான தைவத்தின் பாகம் சொன் 
னேன் பாக்கியமே உள்ளவருக்குப்ட 'லிதமாகும் தமான 
உர்திவாமம் நாற்பத்தைர்தும் முறைழறையே குணமதனை 
அறிந் துதேசே. 

ட் 87. பாப்பா காக்கொட்டக்காலம்தானும்பட்டவுடன் 

ஆள் நிமிரும் கொழுத்தும் கைகால் வா.ரப்பா கடிகை ஈருறுக் 
குள்ளே மறுவு குணம் அறிந்து மறுகாலம் 'கோக்கு காசப்பா 
கதர்வாமம் கொண்டபோது கண்ணிரண்டும் தள்ளுமடா 

கக்கல் விக்கல் கடிகை ஈமன்று செல்லாது சாத்தியம் 
௮.றிர்துகொள்ளே. 

98. தெளிவான கதிர்காம வர்மம் கொண்டால் செய் 
குணமம தேகமது குளிர்ந்து பாகும் ஜன் னிகூடும் தெளி 

யாத வலியுடனே சீதமுண்டாம் முமட்டையிடும் சடிகை ஏழு 
முகெடாது எளிதான அ௮த்திவர்மம் மூலமுதல் வாயில் செத் 
தம். விளும் மூத்திரத்தில் செத்தம் காட்டம் வழியாக முன் 
னும் பின்னும் ௮௭டத்சது முட்டி வயறு ஊதும் பதனெட் 
டி.ற்குள் ௮சாத் தியமென் றறிர்துகொள்ளே. 

59, சத்தியமாய் ௪த்௫வாமம் கொண்ட தானால் தனது 
குணம் உடலதிக தளர்ச்சையாகும் பார்த்த திடவே ஜன் 
வரும் சுவாசம் கேமேபோகாது சலித் துமே கிம்மிப்பதைக்கு 
மப்பா மாறிடவே விழிகளிரண்டும் மயங்குமப்பா மாமுட 
சுளியதுபோல் வாடுமென்ன$தரியதோர் குறிகுணங்கள் 
தன்னை ஆய்ந்து இடமறிந்து உட்பொருளை தெளிக்துபாசே, 

40. பாரடா தவளைவாமம் கெரண்டதானால் வாயிலே 
பதையும் தள்ளி க்கி நீரும்பாயும் பாமே வாரடா மயங்கி 

விட்டால் கடிகை பத் துமயங்கா மலிருந்தாக்கரல் வரிசை கேளு 

9 
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ளோரடா செருக்கிருமல் கூடிக்கூட. உண்டாகும் இருபுறமும் 
ஒ௫ட் போல் கொள்ளிலகாரடா கோய் தீரமாட்டாது சொன் 

னோம் சயமுதிர்ந்து சடுதியி2ல சாவான் சொன்னேன். 6 

&1, காணு?ம ஏந்திக்காலம் சன்னிசீதம் கை களைப்பு 

காந்தியண்டாம் செவி கேளாது ௮லலலில்லை எ.ழுகடிகைக 

குள்ளே பாரு ஆன தொருவலக்கர தீதில் கொண்டால் கேளு 

ஜன்னி மாருூ.து விக்கம் சொன்னன் புறதாளை கண்டம் 
காலகள் கழுத்து செட்டை தாளும் பதைப்பில் வலிக்கும் 

வேணுிமன்றே அறிவளியும் சீக்கிரத்தில் விளங்கும் மறு 
முறைகள் விதியாக கோச், 

42. அகவே எளுத்து வாமம் கொண்ட தானால் அதி 

சா.ரம தடுகிடுத் காடும் தகம் சாகமதுபோல் சீரும் பத்து 

நாளைக்குள் தீராவீட்டால் நம்பவேண்டாம் நம்ப£ீவ தூ௫க 
வர்மம் கொண்டதானால் சோசை விழுமீ மலஜலமூம் பிடித் 
துக்கொள்ளம் சாகமுறவே கழுத்துவிங்கும் தண்ணீர் தாக 
முண் டாம் பதினொன்று கப்பாதென்மீற சொன்னோம். 

45, அ௮னுமார வாமம் கொண்டதானால் இருதல௫ 

கால்களும் தன்சுவட்டில் உன்னும் 2பாது அல்லவே சைகா 
லம் குரும் சொன்னோம் மதியபோல தேகமது வளைவதாகும் 
பன்னவே இருபுறமும் ஒத்துக்கூட்டி பரர்தேதேரில் கிராணி 
௦2நரய பச௬னம்பாரு இன்னும் இக்குறிகளறிந்து நீ செய்தாயா 
லை எழுர்த பிணி தீரந்துவீடும் இயல்புதானே. 

44. இயல்பான கூம்புவாமம் கொண்டதானால் கேளு 
ஈரலது மூன்றேமுக்கால் கடிகைநேரம் கனல்போல் தடிக்கு 
மடா வீங்கும் ஈரல் கனமாசப்பொதுமிகிடும் முடிப்புத் 
தாளும் அயலான செவியடைத்து மூடிப்போகும் அப்பனே 
பலபல குணமுண்டாகும் வெய்பிலான காலமதுகடிமையப்பா 
மீளாது கைமுறைகள விைந்துபாசே, 

45, பாரப்பா நெஞ்சிேறுவர்மங்சொண்டால் பதரியே 
பயல்குமுடல் குளிர்சது போகும் ஊ ரப்பா நாளிகைதான் 

இருபத்தொன்பதற்குள் இளக்கி விடு உயிர் தான மீளும் 
பாரப்பா காலம் மிச்சக்கொண்டால் பகரக்ிகளு பலதநோய்கள் 
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கொழுத்து வலிவாய்வு கூரப்பா மந்திக்.கும் உண செல்லா அ 

குதி குணத்தை ஆராய் மருந்து செய்யே. ச 
ட் 

40. செய்யவ பன் ரிவர்மம்கொண்ட தானால் சிறுபன்றி 
போ லுறுமி ௮லரும் சொன்னைன் தய்யமிவ கடிகையது இரு 
பதிதெட்டில் அடங்கல் பார்க்திளக்ககவே அ௮சாத்்இயமில்லை 
பொயயப்பாகாலுடலும் வியர்த்தத்தண்ணீர்போல் குளிரும் 
கைகால உதிரம் கன்னல் பைய வ இருப க்சேளில் மிச்சம் 

கொள்ளில் பலகோய்கள் கைகால் குத்து உளைவுண்டாமே. 
ஓ 

47. உண்டான மூண்டெலும்பு வர்மம் கொண்டால் 
உணாச்சைகெட்டு மயங்கிவிரிம் உண்மையாக தண்டான 
ச தகொடு தளர்ச்சையுண்டாம் தவறு. இன்னமொரு குதி 
யைக்2களு முண்டாமல் சுமத்திம்கில் செத்கம் காணும் முக் 
கதியமாய் காலமது சீ. சசங்கொள்ளில் வண்டாடும் பல பிணி 
மநாய் உண்டாமென்று வகுத்தசி2வன் மூன்னோருறைத்த 
வழமைதானே. 

48, வண்மையாய பெரிய அத்திச்சருக்க கொண்டால் 

மைக்கனே உடல (ம். நுகுக்கூனிப் அ 2/இ சும ம் ப எனி அறி 

விழந்து செய்யாதேகீ அஷ்டமத்தில் இரண்டிலும் விஷமுண் 
டாகும் துன்மை என கடன ந ப்தினாலுச், குள்ள அஞ்சுமுயிர் 
அஞ்சுமே சிறிய அத்திச்சுருக்கி கொண்டால் உண்மையே 
வர்மம் இரண்டும் ருணம் ஒன்றாகும் இளகிடினும் மண்டலத் 
திலசாச்தியமாமே. 

49. மென்ற சுருதிவர்மம் கொண்டால் 2 களு அடி 
வயறு கொழுத்து வலிஉளைவு சன்னி ஓமென்த பாதா திகேச 

மண்சாண் உடம்பெல்லாம் வீக்கமுண்டாம் ஒன்று? பாலே 
காமென்ற சாகாதமூலியப்பா காசினியில் அமுதுவள்ளி 
எனறு பேருவவேமென்று பரித் துவந்த கசக்கி தேகமீதிலிட 

ஓடிப்போகும் விள்ளொண்ணா?த. 
ட 

௦0. விள்ளா?த இன்னமும்தான் காலம் கொண்டால் 
மெய்கவரும் புறமொதுக்க வலிக்கும்பாரு விள்ளா2த முள் 
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ளாக்கரங்காலதுவும் பெருக்கசீலறும் முதிர்ந்து போகும் 
சன்னிவரும் சாத்தியமாகும் முள்ளவே பள்ளவர்மம் கொண் 
டதானால் உடல குன்னுு வயறு குன்னிப்பிடிக்கும்பாரூ 

கொள்ளமிதல்லால் முதுகுதாசை நீளம் கொழுத்து வலித் 
இடும் காலம் கொண்டாலென்றேற, 

51, கொண்டதொரு உடல் சுமுக்கி வர்மம் கொண் 

டால் கொண்டவுடன் வயறாதும் வாய்வு விம்மூம் விண்ட 
உடன் உள்ளுக்கு நோயும் காட்டும் வெகுகாளாய் குறிகுணக் 
கள் காட்டிடாமல் கண்ணடைக்கும் மணியசைக்கும் நடக்கவும் 
கூசும் கைகாலும் அசர்ந்து வீளும் கடிதாய் மீளும் வள்ஏ 
முருக்கபாலமதில் நீரிளைப்பு வருத்தும்தான் தனிக்குணத்தை 
வகுத்துப்பாசே, 

92. குத்தும் தும்மிக்காலமதின் ் குணத்தை கேளு, 

கொண்டவுடன் வலம்பிடிக்கும் தேகம் கூனும் பத்தியுடன் 
இளக்கவிமி இளக்காவிட்டால் பதினெட்டு நாளிகைக்குள் 
பதைக்கும் சீவன் அற்றே சாத்தியமானாலும் கேளு ஆனந்த 
வாயவுடனே அதிகாரமுண்டாம் புத்தியுடன் பின் சொல்வேன் 
இதற்குப் பின்னால் பெருகோயும் சயகோயும் இளகும்பாசே. 

௦9... இளக்கவே சைக்காலம் கொண்ட தானால் புசம் 

விழுந்து மதிமயங்கும் போதக்கேடாம் உளைக்கவே சட்டப் 

பிரக் காலம்கொண்டால் உடல் மயங்கும் ண் விளி த்திருக்கும் 

கன்னல் வளைந்த பதினெட்டிற்குள் இளக்காவிட்டால் மாறும் 
மேலில்வலி குடலில் வாய்வுண்டாகும் விள்ளவே மூன் கூட் 
டிக் கூரைப்பார்த்.து மெய்யானகருதமுடன் தைலம்கொள்ளே,. 

9&. கொள்ளவே குளிப்பிரக்காலம் கொண்டால் கோணி 
ஒரு சிரிசிரிக்கும் வாய்பேசாது மெள்ளவே கொண்டவுடன் 
மயநங்கடடொது மைந்தனே கடிகை பதினெட்டாம் பாரு குண 
மாம் குளிமேக வாமச்தானும் கொண்டவுடன் கூவென்றுகூவும் 
விள்ளவே மதிமயங்கும் கடிகை நாலில் வெறிவிட்டுப் பதினெட் 
டில் இளகும் பாரே, 
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0௦. கூமம்பா பூணூல்காலம் குணம்மதன்னில் கொண்டு 
வுடன் மதிமயங்கும் தீரும் ஈன்றல்லா குற்றமது செய்யீம் 
சோன்னோம் நாள் சென்ரால் வண்டு ஒணான் வம்(ரிமீல விழுந 

ததுபோல் நாம்புகூடி வலுவாக இருந்தயர்ர்து புயமும் 
வீழ்ர்து தம்பவே சன்னியொடு கைகால் கோச்சு சரீரமதை 
ஒருபக்கம் திருப்பும்தானே. 

90. தானான வரலாறு அறிந்துணாரந்து தவருமல் 
மருந்துசெய்கால் பிணிகள் நீங்கும் கூரான இருபுறமும் ஒரு 
போல் கொள்ளில் கூறு தசவாய்வதுவும் அடைதஅப்போகும் 
கோனான சீதமுண்டாம் கொழுத்தவலியுடனே சயமுங்காணும் 
காணவே குறிகுணத்தைக் கூர்ந்து நீயும் மேலான மருந்து பல 
செய்காலும்தான் மீளாதென்ே ற உலூல் விளம்பலாமே,. 

91.  அமப்பா“நட்டெல்லுவர்மம் சொண்டால் குறுக்குக் 
கூனும் நடப்பதுவே கக்ஷியாகும் வேமப்பா 'இல் வாதத்தில் 

கொண்டுவிடும் எண்ணைகள் தைலமது விரைந்தே பாரத்து 

எமப்பா பலவிதமாய் சிகிச்சை செய்து எண்ணையிலிட்டே 
சவட்டுவாயே, கச்சைவாமம் கொண்டால் தாமப்பா உந்தி 

தனில் உளைச்சலுண்டாம் தம்பிக்கும் மலஜலமும் தளாசை 

புண்டாமம, 

98. கைக்கூட்டுக்காலம் களைத்துமே கைப்புஜம்விழுந்து 

தாழும் மதிமயங்கும் பன்னிசெண்டு சென்ஞால் விளைந்திடவே 

சாத்தியத்தின் குணம்போல் மேவும் வேண்டியதோர் பரிபாகம் 
செய்துபாரு, அளைத்தவண்ணம் காலமெட்டில் முளமீயாதே 
அடி.தீதிட்டால் காச்சல் குளிர்பனியுண்டாமே , இளை த்திடவே 
வாய்வு குணம் பிரநதாலாகும் இருபுரமும் ஒரு குண மாய் 

இசைத்துப்பாரே. 

99. பாரப்பா ௮டங்கல்தன்னைச் சொல்லக்கேளு பரன் 
இருபை அனுதினமும் பரிர்துபோற்றி மபரப்பா தடவுழமுறை 
பேணிச்செய்து புறமிருந்து எல்லுமுறை பேணிச்செய்து 

வாரப்பா நரம்பெல்லாம் இழு த்துப் பினனிவா ங்கு தைலம் 

101260 3 ௩௦9 1/ப/2் ௩௦௧௨௮௭௦ பகர 
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ஒடவிவிட்டு முனனும் பின்னும் மூரப்பா செவிக்குழியில் 
ஊனி ஏந்தி உள்தாரை புறநாரை தவிக்கோரே. 

ஓஒ 

00. தடவியே வலது கையை அகத்தேகட்டி வாங்கியே 
சட்டமதில் சவட்டிக்கொண்டு உலாவிய இளுத் அவிட்டு மூன 
துடங்க திருச்சுக்கட்டி ஒங்கயே உதரிவிடத் தீருமப்பா சடம் 
தன்னில் விடுவத நிகூத் தைலம் சொன்னேன் ௫ றநிதென்று 
எண்ணா? ஜெகத்தில் செய்யே. 

01. சிறப்பான நல்லெண்ணை படி.தானொன்று எய்யவே 
பசுவின் கெய்படி. காலாக நிம்பன் எண்ணைபுடன் இசங்கன் 
நீர் படி. தானொன்று உய்யவே அ.திமதிரம் கரும்பிமனாடு உர் 
பனமாய் முத்தம் ஜாதிக்காய் தாளிசபத்திரி வெய்யவே அரைப் 
பலமாய் அரைத்துக் காச்சி வருத்தமண் பருவத்தில் வரிசை 
ய்ரமம, ் 

02. வரிசையாய் கண்டமு£ தல் நாபிமட்டும் வகு த்தே தார 
வாமமது காற்பத்தைந்து வரிசையாய் தலமதுதான் வெவ்வே 
சாகச படுதலமும் குறிகுணமும் பகாதததெல்லாம் கரிசனையாப் 
இளக்குமஈத அடங்கலோடு கைமுை ஐயும்செய்முலை ற்யுக்கண்டு 
கூறி பிரியமாய் தைலமது பிரித்துச் சொன்னோம் பொய் 
என்று எண்ணாத புரிந்து செய்யே. 

03. எண்ண றிய ழூத் திரக்காலம் கொண்டால் எண் 
ணாத மூத்திரம் நீர் கழிந்துபோகும் மண்ணில் வறண்டு சறு 
சுறு என்று மோளும் அுள்விப்போகும் ஈரெட்டு நாளிகைக்குள் 
கொன்றுபோடும் கல்லிடைக்காலம் உடம்பு வேத்து குளிர்ந்து 
தான பாரக்கும் முன்னே தளாச்சையாகும் தஇண்ணமுடன் 
புரிகடிகை எழுமூன் றிர்க்குள் திடமுடனே மறுகாலம் சோக்கக் 
கொள்ளே. 

04. மருயெ வலம்புரிக்காலம் கொண்டால் மறுவு துறு 
நீர் பேதிகழியாதப்பர நெருவியே வயரூதும் கால்கள் 
இரெண்டும் நிமிர்ர் தபோய் கைக்கடம்ஓ நின் றிடாது தருமே 
இடம்புரிக்காலம் கொண்டால் தண்டுவலி உளைச்சல் குத்துச் 
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௦0 

சமரம் சிறும் ஆருகுநீர் ஒழுகும்படி. பேதிபோக அடுத்தடதி 
ல பராத்து நீ இளங்கக்கொள்ளே. 
ட 

0௦.  அடவாக வெல்லுருமி அன்னரம்பில் அசவு கொண் 
டால் குணத்தைக் கேளு, அடி.வயற்றில் கோவுகொண்டு சன்னி 
ரகம் ௮அடவாக மண்டையிலே மயக்கமுண்_டாம் பொடியது 
பால் அமிர்தமது கலங்கும் மெத்த போதக்கெடு பித் தரை 
2பால் ஆட்டம் பாதிடமாக ஈநரம்பதுவின் ௯. தன்னை தெளி 
வாகச் சொல்லிவிட்டோம் (ெளிந்து பாரே, 

ஓ 

00, விட்டிடவே ௩ரங்கு குந்திக்காலம் கொண்டால் 
அங் குமட £ஈசரீரமெங்கும் மாச்சாடாது காட்டவே மறைக்கு 
முஷ்செய்யா?க நீ சாச்தியமென்றெண்ண? தி னை சய்யா2க சாக்த்யமமன்ழ மண்ணா த அ௮சாத்கய் 

மாகும் கட்டிட'சீவ அணில் வர்மம் சொண்டதானால் கை 
மறிந்து (2சத்சம்பாயந்து இதறந* துபோகும் மிதாட்டிட?வ 
மவண்டாங்காண் ௮சாசதியமாகும் சொற்பிரமன் வந்தாலும் 
மீளாதென் 2ற, 

01. எண்ணவ ஆர்தைவர்மம் கொண்டதனால் இயல் 
பாக செய்குணத்தை இயம்பக்கேளு அன்னமே தளர்ச்சை 
புண்டாம் உணார்வுண்டாகும் அடுத்தடுத்து மூச்சடங்கும் 
போதக்கேடாம் மிள்ள?வ சாந்தம் வரும் ஏழாம் நாஹில் 
புத்தியுண்டாம் மயங்கினாலும் புகழ து களு உன்ன'ேவே வரம 
மது ஒன்பதிற்கும் ௨த்தம2ன அ௮டங்கலதன்னை உற்றுக் 
மகளே, 

08. உற்றுநீ அடங்கல் தன்னைச்சொல்லக்சேளு உறுப 
படவே கீழ்நோக்கி தடவிக்கொண்டு ௮230ம் சவட்டுமுறதை 
அட்டிச்செய்து அதன்மேலே தசம்பிளக்கி வலிததுப்பின்னி 
ஒக்ததோர் காலுசெண்டும் குரிச்சுக்கூட்டி உள்தீ தாரை குருக் 
கடக்கி உகந்துசெய்து ஏற்கம்வ கைநோக்கி இருக்கிச்செய்ய 
இயல்பாக கீழ்நோக்கி தடவிக்கூட்டே. ் 

09. கூட்டியே இருபுறமும் அசைத்துக்கொண்டு கன 
மாக வேலவனை இருக்சச்செய்து சிட்டமுடன் நீரடக்கல் 
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உன்னில் ஊன்றி சேர் ஜென்னி அடங்கலும் திடமாய் செய் 
தால் கட்ட மதாய் இத்த உயிர் ளுமப்பா கைமுறைகள் தவ 
முமல் கர இப்பாே வட்டமுடன் குருவருளை மன திலுன்ளி 
வர்மத் ் இன் ௮டங்கலிலை வகையாய் செய்யே, 

720. செய்யவே எண்ணையதன் விபரரந்தன்னை செப்பு 
இ.ரறன் நல்லெண்ணை படிதான் ஒனறு பொய்கை என்னும் 
போகொண்ட எண்ணை பாதி (2பரண்டததெண்ணை) புளியம் 

பழச்காறுவிட்டு மத்தித்.து நெய்கையுறும் சூரியனில் வற்றக் 
காயச்சி நீர் சுண்டத்தானெடுத்து குப்பிக்?கற்று பொய்கை 
யுறும் கிறப்பறிந்து இகம்போல் செய்யே எடுத்தபிணி சுகமா 
கும் இயல்பு கானே. ஃ 

71. கண்டாயோ பேர்தலமும் குணமும் பேரும் குறி 
யாக அடங்கல்தன்னை நாபி முதல் மூலம் மட்டும் கலந்தவாமம் 
ஒன்ப தயும் கருதிப்பாரத்து கொண்டி டவே காலங்களின் 
குணமும் பேரும் குறியான அ௮டங்கல்முறை இழக்கும் பாகம் 
விண்டிடவே ,தைலத்தின் விப.ரந்கானும் விரித்துசைத்தேன் 
என் காதில் கேட்டமட்டும் மன்றி நிறை குணமதனை இதன் 
மேலாக வழுச்.துகி$றன் மாணாக்கா மகிழ்ந்து கேளு: 

12. மகிழ்வான மொழியதனில் காலம் கொள்ளில் 
மைந்தனே மொழிகளன்று களைப்புண்டாகும் தகளவேதரிப் 
பிைப்பும் உளைச்சல் விக்க ழண்டாம் தெச்சனைக்காலமது 

செப்பக்கேளு கவுளவே அசாத் ் தியம் களைப்புநோவு கண் 
புகைச்சல் ஜன்னியொடு ௪தமுண்டாம் துகளவே இனம்நாலில் 
/௦சணமாகும் தெளிவாக செய்குணக்கள் சூட்சம்பாசே,. 

78. சூட்சமாம் சுண்டோ.தரிகுணமேதன்னில் அடி க்கு 
மப்பா சரீசமொடு வீக்கமுண்டாம் வீச்சப்பா சொல்லுறேன் 
விரும்பிக்கேளு ஜிஷம்கொண்ுி கொல்லுமப்பா பதினோசாம் 
நாள் காச்சப்பா சுண்மீடா ரரி குளிர்வெதும்பி பனியிளகி 
கைகால் விங்கும் தடித்துமே இக்குறிகள்தன்னைக்கண்டால் 
கைமுறையாய் தைலமிட்டு இளக்கிக்கொள்ளே. 
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1ம். கடவுகின்ற கரம் தனிலே வெள்ளை வர்மங்கொ 

டால தவரு களை ப்புடனே. நரம்புளைச்சல் வட விய கப்மு0 

டீனே புகைக்சலுண்டாம் மாறிவிடிம நோய்களெல்லாம் 
மணிக்கட்டில் மணிபர்தவ/மககொண்டால் கைகளைத்து வீக்க 
மண்டாம் குளிரும் கேகம் தடவிமய தைலம்விட்டுத விக் (5 (ண்ரு அட்ட 22 2௦ 'டம்.ஜி.தட 
கொண்கு ௮டவாக இளககுமறை செய்துகொள்ளே. 

7௦. கொள்ள?வ ஆகை வர்மம் கொண்ட தானால் 

கொண்டவுடன் களைபபிளகி விய்கப்2பாகும் விள்ளஹே முன் 
சொனனை தைலம்விட்டு முறையாக கீ. தடவுமுறைசெய்அுபாரு 
கள்ள?வ முடக்குவர்பம் வ்க்சமுண்டாம் களைப்பிளகி சாத் 
மே 

/0, சாற்றிய?தார் முட்டுக்குள் துள தேறிந்துபோனால் 

சாகாமல் கபிப்புட. மன நோ வுண்டாகும் : போதிப்பாய் ஜன்னி 
யொடு சீ ச தமுண்டாம் பெரு நமம்பு இளகியொருவர்மம் வலிக் 
கும் மாற்றியதோர் நசவுவர்மம் குணமீமேதன்னில் வந்ததார் 

புஜம் விளம் களைப்புண்டாகும் விதியென்றே வக்கமுண் 
டாம் விதனம் காணும் வீரிருகரமிரண்டும் குணமொன்றாமே. 

77. ஆமப்பா ௮ட பகல து சொல்லக்£களு அப்பனே 

தடவுமுறை தடவிக்கொண்டு தாமப்பா வலித்திருக்கித்கட 
விக்கொண்டு தறுகாமல் சையகனை நீட்டியே சைக்குறியில் 
நரம்பிளக்கி இசைவாகவேதான் விரலெல்லாம் இழுத்விட்டு 

ஓஇமப்பா உளளடங்கல முறையும் செய்து உ தறிவிமி தண்ணீ 
ரில் மூன்று நாளே, 

76. முன்னான எண்சணாயது சொல்லக்கேளு முக்கிய 
மாய் சல்லெண்ணைபடி. தான ஒன்று சோணடா சம்பளச்சாறு 
ளக்குட?னே அலக்கமென்றமுத்தசைத்த, ப்போட். கி குன்றாத 
அப்பேற்றி அனல்முட்டி உறவான பதம்பார்த்து இருத்து 
வாங்கு குன்றாமல் நரம்பிளக வேண்டுமென்றால் நுணுக்கமாய் 
எண்ணையிட்டுத் தடவிப்பாசே, 

6 
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படி 79. பார்த்திட?வ ஈ உ£முகாலமப்பா பகர்ந்தபடி செய் 

குணங்கள் பேர் கலங்களோடு தீர்த்திட வ ௮டககல ழேறை 

யானதெலலாம் செப்பிவிட்டோம் தைலமது இரும் சொர 

னோம் வாகு திடவே பாதமதில மூன்னானவர்மத்தின உயிர 
ஓ உ [றி ஓ ்ு ் ம் 2 [5 டு ௪ ] மீ _ 

தலமும் உசை௫சமதா [127 கமகாததடமவ சயகுணழமும் ட 

சைதானும் கூறு வன் நாள.முறையும் கூரர்துகேளு, 

80. நாளான கால்வெள்ளைவாமம் கொண்டால் ஈரம்பு 

வலி இடுப்புவலி மண்டைக்குத்து பாழான தேகமது நிமிர 

வொட்டாது பாதமது களைப்புளைவு பனிக்கும் 2 தகம் 

கோளான உப்புக்குத்திக்காலம் தானும் கொண்டவுடனே 

மயங்கும் ௮சாத்தியமாகும் ஆளானகாலமது லகுவாய்காண் 

டால் அடிபொத்தி வைத்திடுவதரிது தானே. 

81. அ௮டவான குண்டிவாடங்கேளு ௮ப்பமனே மொளி 
௪ பூ , ட் _ ௪ ப (௮. ஆ ட் ் 

பிசகும் களைப்புண்டாகும் பாழான விஷம்போலெ குத்தல் 

விக்கம் பாங்கான தைலமதை விட்டுப்பாரு விரிவான விர்தி 

வர்மம் கொண்டதானால் மைந்தனே சளைப்புடனே ஜன்னி 

சிதம் பெரிதான தளர்ச்சையுண்டாம் மயங்கும் 2தகம் 

பேணிய காலமுறை பிரிச்துப்பாபே, 

82. பார்க்கலே சுண் 2 தரி குணத்தைக்சகளு பட் 

டவுடன களைப்பிளகி விச்கழண்டாம் மநரான மூன்றுக ள 
௧ ் ஓ (ஏ ய் 7 ட ் [் ் ரூ உ 

அசாத்தியம் ௧0 டட தந்சசயம௦ம எழுந்திருக்கும் நிஜம்ம சொன் 

னன் சொன்னைமன கீழ்ப்படவர்மம் கொண்டால் சிந்தை 

கெடும் நரம்புவலி உளைச்சல் விக்கம் ஆறாத அத்தலத்தில் 

முறிந்தசானால் அப்பனே காயமது ஆரு தென்றே, 

89. ஆருத கண்ணுப்புகைக்காலம் கொண்டால் னப் 

பனை சீதம் வரும் விங்கும் கைகால் சா ூகத்தடவிவிட்டு 

முன்ன சொன்ன தைலமது விட்டிட சார்தமாகும் தானாக 

தண்ணீரில் மூன்றுறாள்தான் தடவிளிட மாறிவிமிம் தகமை 

தானே விருசச்குத் திலர்மம் கொண்டதானால் உடன் தானே 

மய்லிழும் விதனம் மெத்த உண்டாகும் விரைந்து பா, 
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64, விரைவாசக்குதிரைமுகக்காலம் கொண்டால் மிக் 

தோர் களைப்பிளகி விம்கும் தாமைமீது ஜன்னி கொழுத 

அளைவு காய்ச்சல் தணுப்புடனே சூலைநீர் பயங்கள் மெத்த 
உவப்பான பொருள்களை விரைர்து சொன்னோம் உத்தமனே 
பார்த்தறிந்து உகந்து செய்?ய. 

85, உகந்திடவே முட்வொமம் கொண்டதானலை உத 

சமனே சிரட்டையது கழன்து3பாகும் புகைர் திடவே வித 

னமது பொறுக்கொண்ணா து போதமத கெட்டுவிடும் தளர்ச் 
சையாகும் மகிழ்ந்திடவவே சிரட்டையதை இழுத்துகேசே 

௮ தன் மேல வசைமெழுகு பு்றுப்போட்டு இளக்கிடவே 

கெடு முறை றசெய்து பின்னே எண்ணையிட்டுப்பாகம் இத 
ழு [மாய சய்யே. 

80, கையான உருமிவர்பங் கொண்டதானால் கதறி 
டவே கால் களைப்பு கோவுண்டாகும் துய்ய£வ ஏழாம்காள் 
சாத்தியமாகும் தூக்குழுறை காலம் மூவஞ்சுமாச்சு வைய 
சுத்தில் பிணிநோக்கிக் தடவினாக்கால் மைந்தனே தீராப்பிணி 
களெல்லாம் பைய?வ தைலமது வடி கீ.துப்போட்டால் பற்றி 

யதோர் கோய்களெல்லாம் பறக்கும்தானே, 

31. பறகச்திடவே தைல! சொல்லக்ேளு பதிவான 

ஈல்லெண்ணை படி தாலென்று தேர்ந்ததொரு கிம்ப விளக் 
கெண்ணை கால்கால்படியே சமுதாளைச்சாறும் கூட்டிச்சிறந் 
இடவே ஜாதிக்காய் வசம்பு ஒமம் சரகம் ரெண்்மீடலமொடு 
மதவதாரம் நிறைந்திடவே வகையொன்று களஞ்சிசெண்டு 
சேர்த்தமைக்அ பதம்பாரத்து வடி தீதுக்கொளு 

த 

88. வடி, த்ததொரு தைலமாதல் வசவுண்டாகும் வலு 

ஈரம்புரைவொடு மடமும் தீரும் படி தீ திந்த தூல்முறையைக் 
கண்டு பகார்தபடி தைலமதைப்பதனம்பாரத்து பிடித்த இந்த 
கோய் கண்டு சைலம்கொண்டு பிசகாமல் இடமதுவின் பேதங் 

கண்சி ௮.த்கதொருமூலம் கைகால் 5ர்.அவசைப்பிரிவைம் 
அறிரந்துபாமசே, 
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89. பாரப்பா பாதாதிகேசமதல் பற்றிகின்ற வாமத் 
தைப்பகுதிசெய்து ரப்பா பரங்கி பிரிக் துக்சொன்னேன் 
சீ்குண மம் இருப்புமுறை தைலம் வைக்கும் சிறப்பான் 
சைமுறையும் செய்முறையும் கூட்டிச்செப்பினேன் இன்ன 
மொரு சூஸ்திரம்தான் வர்மத்தின் நரம்பினிற் கணங்கள் 
கண்டு குறிகுணத்சை கூறுவனே, 

90. கூறுவன பிலமானதல்லல் கொண்டால் குணமு 
செ ஈட்டியுண்டாகும் விருடன் சமைபங்கம் விக்கலும் 

அஸ்கிகாகம் தேறிடவொட்டாதப்பா ௬ முடனே சன்னி 
தோன்றும் நீரிவி$ம் தகமெல்லாம் கிமிரவும் குனியவுக் 
ஒட்டாத, 2 

ட. 

91. ஒட்டவே ஐர்வர்மம் உண்மையாய் திரவென்௫ால் 
பட்டி௪ நினைவுசொன்ன பரிந்தநெய் எள்ளின் எண்ணை கட் 
டிடும் தேங்காய் எண்ணைகொண்டு வகைக்கு நாளிவிட்டு 
குன்றிதொட்டால் வாடியும் விருலிச்சாசே செப்பிடும் மணி 
தக்காளி சிறந்திமிம் கண்டம்கக் தரி பார்த்திடும் தாளியொடு 
பகர்க்திடும் சாறு நாளி ஏறிடும் வகையாயச்சேர்த்து, 

092. இணங்கும் கற்கம் சுக்குமாறி (ம் ௮ரககதை 
இங்கிவள: சீரம் மத ரமாமே. 

05. ஆ2மனனும் மிளகுசெண்டும் அக்கரு ஏலத்மீதாடு 
தாமதமில்லாஷுலம் தனிப்பலம் மரண்டதாமே வாமெலும் 
தூணிநீரில் உகை காளியாகவற்றி நீமென்னும் கற்கமொன்று 
களஞ்சியப் ௮்சைத்துச் மச. 

94, சேர்த்திட தாளியொளன் றில் இறமடன் கலந்து 
காய்ச்சி பார்த்திடு மவம்பருவம் பதமூடன் வடித்து மைந்தா 
யேதறி2ய கோயைக்கண்டு இணங்கிய கரண்டி நெய்யை நீத் 
திமிம் சிறுகயிட்? தீர்த் திடும் கோயை எல்லாம் ிமலனாசாணை 
சொன்னேன். 
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99, சொல்லுவன் முடங்கள் எல்லாம் அரிதமாழ் 
தீர்வதற்கு வசவெண்ணை வெல்ல3வ இலுமிச்சம் சாறு வீர் 
கய கூவளத்கின் சாறும் கில்லுமே உண்டதேகங்காய் செண் 
டோடப்பா அல்லவே பாதாளமூலி அரையிசை நாக 
ற வதன * 

90, வெந்தயமொடு ஓக்கச்சேர் த.து விரவித்து களித்த 
பின்பு போட்டுடன் பதமாய்க்காய்சச முறிவு கன்னிலிட் 
டால் கயிந்தரி நல்மனம்தா ன ௧க-ந. இனால் திருமெபன்று உ 
கனுக்கு உரைக் 2தனப்பா உகந் துநீ ௮றிர்துசெய்?ய 

௩ 97, வாய்த்திமோர் கஷாயம் வளுத்துவேன் மாது 
செரஷ்னாள் நீத்திடும் மாட்பொடம்நீர் பலம் நூறுமலம் 
செய்திடும் பானியிம் நூறு சேர்த்திடு கஷாயம் வற்றியே 
பாய்த்திடா சோபமங்கள் புலன து இருக்கக்கண்டோம், 

98, கண்டத்தில் கருக்குவெள்ளம் கருதிடுிம் சோட 
யம்தான் நீக்கவே கூட்டியொன்ளாய்சேரத்து விண்டிடவே 
குலாகிவிரி பசப்பியேதான் வாரிவிட்டு2ம வியந்து கண்டு 
கொள்ளே. 

99. கொள்ளடா பத்யம்தான் கூர்மையாக மகத் 
கான தொண்ணாறுவர்மமதில் கொண்டகாலம் ஏமம் ஈடு 
விலக விள்ள?வ வேண்டாமிந்த விக மள்ள வித்தையப்பா 
கள்ளமொன்றுமில்லையட்்ா£ கார்முகில் வாணணாணை, 

100. ஆணை சொல் வசனம்தான் அுறிந்துநீ செய் 
தாக்கால பிசகாமல் பலிக்கும்கீ நிலம் தன்னில் பேணிகீி 
செய்ததெல்லாம் பிசகாமல் பலிக்கும் சொன்னன் நீ நிலம் 

தன்னில் சொன்ன நிச்சய நூலிதென்று பேணியே ஏந்திச் 
சொன்னேன் பிசஇல்லை நாலும் முற்2ற, 

டீரங்கி வர்ம சூஸ்திரம் மூற்றே, 

குருவே துணை, : 
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விர்மகண்டி. 

1. காப்பான ஜனனத்தில் மனுவோர்க்கெல்லாம் கை 
கண்ட தலம் குறிகள் கருத்தாய சொல்2வாம் தாப்பான 

.. கஷாயமொடு கிருதம் எண்ணை தயவான தடவுதட்டு அமர்த் 
தலோடு குணக்கேடு ௮கக்குறியும் பிறக்குறியும் கூர்மையாக 
ஆபபான ஆணியைப்போல் அறை? வனப்பா அயுளபாதம் 
சர்பாதம் நெற்றிக்காப்பே 

2. பாரப்பா கணபதியும் கந்தன் பாதம் பரிவான 

சந்திரரை தலைமேல் கொண்டேன் சீர்பாத.ம் மறவாமள்“வர்ம 
கண்டி திறப்பிடனே அறுபதையும் குறுக்கிப்பாட ரப்பா 
இருதயம் கலக்காமல் தான் நீங்காமலே இநந்து குடி 
கொண்டேதான் சீர்பாதம் குருமுனிக்குப்புத்தி சொன்ன 
சுறந்த மயில் வாகனமீனை காப்புத்தானே 

9. நெற்றி நடுப் புருவத்திலிருந்து தானே கேசாக 
கெல்லிடைக்குத்தாள்வசகாக உற்றதொரு திலர்தவர்மம் 
கொண்டால் கேளு ஆரப்பா ௮டி கொண்ட அளுதானே 
அண்ணார்து திமிர்ர இருக்கும் அறிந்துபாருமு ற்றுமே 
சானிகைதான் மூன்றே முக்கால் என்று முனி மொழிந்தார் 
தானே 

4. தானான நாழிகைதான் கழிக்குமுன் னே த்ய 
வுடமன இளக்கு முறை தன்னைக்கேளு கானான சிரசில் ஓா் 
அடியடி தது கண்டமுடன் தடவிக்கருணை கூர்ந்து ஈனான 
நெஞ்சியிலோரடியடிக்க எஞுந்திருக்கும் என்று முனி 
இயம்பினாே. 

். செப்பிமீனாமின்னமொரு செய்திகேளு செயலான 
கடைக்கண்ணின் இரைக்குக்கழேே ஈயம் பெற மவ அதில் 
தானே ஈட்சேத்.இரக்காலம் நன்மையுடன் அடிபட்டால் 
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குணத்தைக் சிசுரர ஜெயம் பெற வ கண்ணிசெண்டும் இவர் த 

கொண்டு சீராக நாயில் நீர ஒழுகும் பாரு நயம் பெறவே 
ழிகைகான் பதினெட்டிற்குள் பார்தது நீயறியவென்று 
பாடினா 

0. பாடினமிதார் காழிசைக்கு ஏூன்னதாக பண்பாக 
இளக்குமுறை பகரக்2களு நாடியே மறுபுரத்தில் கைவிரித்து 
நன்றா ஈவேயடி க்க மாத்திரை கேளு ஐக்கிய ஒரு சாண் 
அளவில் கானும் ௮1. த்தி, த்தி! எடுத் துக்கொண்டு தேடியே 
ச்ச்கு வைத்து கா துசெண்டும் திரமாக ஊத உயிர் இரும்பும் 
பாபே 

டட , ர ரர . பாரப்பா காது சிறு கண்டில் தானே பண்பாக 
அ௮ருகுபத்தி செவிக்குத்திக்காலம் காரப்பா குத்திடிகள அடி 

கள் கொண்டால் கண்ணிரண்டும் தள்ளியே மசாபைகாணும் 
தீரவப்பா இதற்குஈ நாழிகை கேளு இறமாக நாலைந்துமூன்றே 
யாகும் ஏறப்பா மறுபுறத்தில் விரல் மடக்கி ஏந்தி2ப குத்தி 
நீ இளக்கிக்கொள்மளே. 

8. கொள்ளவே பிடரியதின் குழியில்கானே குண 

மாக முடிமுகுந்த தலத்திலப்பா மெள்ளவேயதில் பிடிக்கா 
லமென்ேே விசையாக இடியடிகள பட்டால் கேளு விள்ள வே 

முகம்சறி முகமும் மீகாணும் விசையான சாழிகைதான பதி 
னெட்டிற்குள் முன்னப்பா உச்சியிமீலார் முடியடித்து உத 
றிய விட்டுவிட உறைத்தார் தாம, 

9. உறைத்தபடி கழு,த் தன்மேல் சழ்நாடி சன்னில் 
உத்தம2ன அருகுபற்றி உசக்கக்காலம் உறைத்திறிவோம் 
அ௮தில்பட்டால் குணத்தை கக்ிகரு வாய்பிளந்து நாக்குத் 

தள்ளி : ழூ ட்டையிட்டூ உரங்குமப்பா தனக்கடங்கா நாளிகை 
தான் தப்பாது தொண் ஹூறு களிக்குமுன்னே கைமூறை 
யாய் சொல்லுகிமறன் கண்டிபொ2. 

10. கண்மிகொண்ம௰ இளக்குதற்கு முறையைச் சகளு 
கை மடக்கிப்பிடரியிலே அடித்துக்கொண்டு இண்டுமுண் 
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டாய் செய்யாதே அ௮தற்குத்தானே திறபான கைழறைதான் 
சால்லக்மீகளு விண்டுகொண்டு இருசாண் நீளத்தில் தானும் 

விதமாகவே தடவி இளக்கிக்கொள்ள உண்டுமடா இன்ற 
மொருசெய்திம்களு உச்சியிலோரடியடி கத்து உதறித்தாக்மக, 

11, தூக்கிவிட்டு இன்னமமாரு அடவி2களு சுகமான 
காசை எலுமபருகுபத் றி சாள?வ திவளக்குளி என்று பேரு 
தயவாக இதில திவளச்காலமாகும் பார்த்துமே ௮தை யிளக் 
குமுறையைக்கேளு டண்பாக உச்சியிமீலா ரடியடி த்துழூளவே 

முனுவரியில் புறங்கால்கொண்டு முறையுடனே தட்டிவிடு 
சத்தியம் தானே. 4 

ச 

12. சத்தியமாய இன்னமொரு அடவு?களு தயவான 
நெஞ்சின் கூம்பெலும்பில் தானே கேர்்.தீதியாய் இ:நவிரலின் 
கீழ தேருவர்மமிகில்கொண்டால் குணத்தைக்ககளு வெற்றி 
யுடன் உடல குன னும் உடல விகர்க்கும் வெ துவான வாயில் 
நீ ஒலிக்கும்பாரு பஜ்திம மாய் நாளிகைதான் பதனைந்திற்குள் 
பழமையுடனிருக்குமென்று பகார் அ சொல் 2ல, 

19, சொல்லமீவ இளக்குமுறை சொலலக்மீகளு ௬௧ 
மாக முதுவரியில் புறங்கால் கொண்டு அலலைலுடன் ஒரு 
தட்டும் தட்டிக்கொண்டு அ௮பப?ன நெஞ்சியிலோமரடியும் 
போடே வலுவாக உச்சியிலோர் தட்டும் தட்டி வாங்கியே 
உதரிவிட பிடிகள போச்சே. 

14. பபோச்சப்பா கேர வர்மத்தின் குணம் குருக் 
கெலும்பில் கால் விரல் £ழ் அடப்பக்காலம் அச்சப்பா அதில் 
வாமம் கொண்டால் களு வாயினில் பல்லதுவே பூண் 

௪ ஓ * ரூ ஓ தது த . [்] போகும் இச்சப்பா ஒரு தல32ம தான் அடிக்கும் உரப்பாக 
கண் பொடயபொடுப்பாய அடைக்கும் திறக்கும் காச்சப்பா 
இதனுடைய குணக்தைக்கண்டு கனமாக நாழிகைதான் கண்டு 
கொள்ளே 
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19. சண்டுகொள்ள நாழிகை முப்ப து3வயாகும் கந. 
தாக அதற்குள்சான் இள: தும காலம் உண்டி கொண்டு ஓ வ்] 

மீளத்தில் பூறக்கால் கொண்டு உத்தமனே மறுபுறத்தில் 
ஃ$ட்டொன் று தட்டி கால தூட்டுக்கொண்டு 2 துவரியில் தடவி 

மாழ்த்து உத்தமனை உச்சியிமலாரடியும் போடு கொண்டை 
(டி. தூக்கியே உதரிவிட்டால் குணமாக எழுந்திருந்து 
உ்டப்பான பா். 

16. 2/ _தி தவ கொப்புள் சால்விரலின் மேலாய் நன 

மூகமிவ உருமிக்காலமா கும் அடக்கமாய் அதில் கொண்டால் 
நிருரத்தைக் கேளு, ஆள் அழைத்தால் மகளா மதிமயக்கம் 
அட்ம்தமாய உறுமியே அமரல் காணும் மானிடனே வினித் 
ருக் கும் பாரு கடக்க2வ மாளிகை தான் கு ற்குக் ம்களு 
க்ளே அறுடனே _ பததுமாச்ச. 

11: அச்சப்பா ஒரு ரமேளத்தின் சமர தானே அடவாக 
5ட்டொன்று உள்ளங்காலில் மீபச்சப்பா ழூ வரியில் பேசா 
மல் ஓமப்பா ஒருதட்ட தட்டு மயதான் இடது காசுயிலையும் 
இதமாகவே இறக்க ஊதிக்கொ ண்டால் மூச்சப்பா போகு 
மடா மாக்கயுட2 மன இருநனு : 3 ரும்பும்தாமன. 

16. போகம்வ விலாவில் முண்டெலும்பின் கமழ 
பகு . விரவி 5 35 5. ட்ட வி மாக இல மீனின் வத்த ஏூகமவ வலிய அ.த்திச் 
கருக்க காலம் ஏக்கமுடன் இதில் கண்டால் குணத்தைக் 
கொளு, சாணமவ பிடிது ஒரு முளத்தில்தாலும் தயவாகவே 
ஒருக்க மூலம் கள்ளும் அகவே காளிகைதான் பதினெட்டாகும் 
அப்பனே இதற் ற்குமுன இளக்கக்கொள்ளே. ம் 

ட் 

ச 

19. கொள்ளப்பா எடுத்தருத்தி விலாவில் தானும் 
குணமாக ம அபு ற்த்த தில் புறங்கால்கொண்டு சூடப்பா ஒரு 
கட்டு தட்டி மயதான் சுகமாக உச்சியின்மேல் கைபிணைத்து 
வாளப்பா ஒர தான அடி தீதுக்கொண்டு மைந்தனே சைகால் 
உள தடவியேதான் கேளப்பா ௨ கரினிட எழுந்திருந்து கெொவ 
முடன் போவானென்தரிக்துகொள்் ளே... ஐ ௦ கர 4. 

47, 01121 ௩. 
&ொக்பந--023 10% 
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%. 20. அ.றிக்துகொள ள்ள அதில் ஓரிரையின முன்னே 

அப்பனே சிறிய ௮ தீதிச்சுருக்கிக்காலம் ழூ நிர்துகொண்டால் 
காலம் இசண்டும் குணம் ஒன்றாகும் முறையுடனே நாளிகையீம் 
௮ துபோலப்பா தேர்ந்து நீ மறுபு றத்தில் புறங்கால்கொண்டு 
தீர்க்க உரைதேோநதுகொண்டு பதரி நீ போகாமல் இளக்ககை 
கொண்டு பாலகனே நீயதனை உதரிப்போடே, 

21 உதரிவே கொப்புளின் சால்லிரலின் கமழ உத்த 

மனே மூ த்தத்தின் காலமாகும் சி.தாவே அ துகொண்டால் 
குணத்தைக்கேளு, சுறுசுறுப்பாய் மூ த்திமம் விடும் துள்ளி 
போலே ௪ தரவே கண்விளித்துப் பார்க்கும்பாரு சி றப்பாகவே 
செவி!பும் கேளாதப்பா இதம்பெருகும் நாஸ்கைதான் இருபத் 
தொன்பசாகும் இயலுடனே இருந்ததென்று இயம்பு ரே, 

99. இயம்பவே இளக்குழுறை தன்னேக் க்கேளு இயல் 

பாக ௮: ச்சவவில் மறுபுறத்தில்சகயம்பெ றவே நாய்க்கால்பொருத் 
துதன்னில் பு ஐங்கால்கொண்டு பயம்பெ தவே சமட்டியே இரக் 
கிக்கொண்டு பண்பான உச்சியிலோரடிபும் போடே. 

399... போடவே கல்லிடையின் காலம்கொண்டால் வி த்து 
மேலைரித்தான் இருநது தானால் சாடவே குணமது, தான் 
சொல்லக்கேளு, சணத்திலே. வித் துசெண்டும் தலம்காணாது 
தேடவே செத்ததுபோல் கடக்கும் ட ரு, இசமாக வாயில் 
அரைதள்ளிக க்காணும் ஆடவே அசையாமல் உயரமாக ௪ அண்டை 
கூட்டியே மேலே நீ எடுத்துவையே வையப்பா உச்சியின் 2மல் 
கைபிணைத்து வ வாக அடித்துவிட்டால் வித்து தாழும் 
செய்யவே உடன் இடதுகையைக்கொண்டு சிறப்பாகவே 

பிடி. ஜ் து தண்ணீர்கொண்டு வையப்பா மூழன்று விரல்வீ திபுள்ள 
பழக்துணியைத் துவைத்ததிலே சுற் ் நிப்போடு மெய்யப்பா 
விதையதுவும் அடியில் நிற்கும் விதமாக சுக்கிட்டுக் கஞ்சி 
கொள்ளே. 

524. கொளளப்பா எநத வர்மம் கொண்டா அம்தான் 
குணக்கேடாய் ௮டி.கள்பட்டு மயங்கனாலும் தெள்ளவே பயங் 
கொண்டு கடநதாலும்தான் திடீரென்று ௦ சென். நிளக்க உபாயம் 
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கேழுந, விள்ளவே இதற்கெல்லாம் அடக்கக்காலம் விபரமுட 

கானெடுத்துச் செய்துகொள்ள விள்ளவே எடுத்திருத்தி சர 
சீரெ ண்டும் விதமாக பிடி த்திருத்தித் தூக்குவாயே. 

29... இருத்தியே பலத்தில் ஒரு இடி. இடித்து இதமாக 
கைமேலே கைபிணைத்து வருத்தியே உச்சியில் ரெண்டடி 
படித்து வாகுடனே பிடரிக்கும் மூலத்திற்கும் வரியிலேதான் 
புறங்கால் மடக்யெடித்து நிறுத்தியே நெஞ்சுதனில் கை 
கொடுத்து நினைவாக உறங்க ஓர் அடியும்போடே, 

20. போடவே கா அதுசெண்டும் சுக்கா லூ தி ் பொட் 

க னவே உடம்பெல்லாம் தடவிக் காண்டு தேடவே காலு 

செண்டும் கீழே கோக்க _திடமாகத் தூக்கிய ௨ தரிவிட்டால் 
அப்பனே சற்குருவைப் போற்றிக்கொண்மி அனபாகும் பிரம 
னுட கடாக்ஷ த்தால தடமான காலமெல்லாம் இளகுமென் று 
செப்பினார். ே ரிக ் தகொண்டு சீரைப்பாரே பாரப்பா இரத 

றை ஒருவருக்கும் பண்புடனே கொடுக்காதே பாவம் பாவம். 

௦17, ஆமப்பா மொடுப்பத ற்கு வருஷம் பன்னிரெண்டு 
அடைக்கலமென்றுன் பா தம்பணிலாராஃல சீர்பாதம் ம றவாமல் 
அவனுக்கீந்து ௪ சிறப்புட் ன அவனை நீ ஜஷனாக்இ காரப்பா 
வித்தையெல்லாம் ௮வலுக்கநது களிப்புடடன இளக்குமுறை 
அவனுக்கீயே, , 

28. இளக்கவே யாருக்கென்ளால் செப்பக்கேளு, இன்ப 
முள்ள மனிதருக்கும் பொருள் தந தார்க்கும் பழக்கம் உற 
வுள்ளோர்க்கும் பகையுள்ளோரக்கும் பண்பான சண்டாளர்க் 
கும் இளக்கவேண ணும் இளக்கமுள்ளான் பொருள தந்து சாண 

மென்றால் மெலிவகற்றி அவன் தனையும் விளிக்க்கெரண்டு 

களங்கமில்லா மனதாக இருக்துகொண்டு கையடக்கல்தனை 
யறிந்து அறிந்துதேறே. 

29. தேறப்பா குருவினுட பாதட் போற் ற்றி தனதோறும் 
தி 'வபத.த்தை மறந்திடாமல் தேரப்பா பாலமது போட்டாற் 
போல இ றப்புடனே சொல்லி விட்டேன் தலங்களப்பா வீரப்பா 
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6 $ ட் ட் ௬ _ ஆ” உகு ்] க 6 சய்யாமல் அடக்கிக்கொண்டு விதமுடம ன சா த்திய மசாத்த 
பார்த்து நிறம்போலே வெண்மையாய் சொல்லிவிட்டேன் 

நினைவுகெட்ட மானிட?ன ௨ ற்றுக்கேளெ. 6 

50. காணவே சொன்னதெ ல்லாம் ெய்யென்றெண்ணி 
கருத்தாக வாமமதுகொண்டபேர்க்கு தோணவே பிழைகுறிபும் 
சாகு றியும் பார்த்து சுருக்காக?வ நமசிவாயவென்று வேணவே 
ஜலமேந்தி முகந்தெளித்து வெற்றிபெற அ௮ன்னப்பால் அடுப்பி 
லேற்றி எண3வ திறை களைந்து அகத்திலாக்்க ஈசன் பதம் தனை 
நினைத்து இளக்கக்கொள் 2, 

௦1. கொள்ளவே கருங்கோழி இஉத்தசாறும் குண 
முடனே மது சசர்த்து மத்தி தீமிததான் விள்ளா3 த உளுக்குக் 
கொடுத்துப்2பாடு விதம் விதமாய் அகன்றுவிடும் மாறிப் 
போகும் கள்ளமில்லை இ துபோமலை சூட்சம் பாரு கரைகண்ட 

னி2ஃ உ ச் டு 9 ட் ப் ப் 2 92 20) ஒ முணிமயாகள சொலலமாட்டார் சுளளையியல தீயது பிடித் 
தாப்போலே எண்ணையொன்று சொல்லுறன் சூட்சம்பாரே, 

9௨. சூட்சமாய் பசுவின் கெய் சென்னைக்காய் எண்ணை 
துணையுடன் இலுப்பை எண்ணை வீட்டையில்லா ஈல்லெண்ணை 
விருப்பமுடன் தேங்காய் எண்ணை இதமுடன் மேல்மருக் ஐ. 
இயம்பக்கேளு, பட்சமுடன் தொட்டால் வாடி. பாதழமுட்டில்லா 
தாளி அச்சது. தூ துவளை வேலிச்சார் வகைய அ படிகாலாமே, 

39 ஆம சேகள் கரும்பு சிங்க் சீரம் எலம் அன்பான 
மதுரமொடு ௮ரத்தை சக்கு நாமே கேள் திப்பிலிபும் கோரோ 
சனை ஈலமுடனே குங்குலியம் வகைகளஞ்சாய்தாமே கேள் 
முன்சாறும் எண்ணைஃயாடும் தயவாக பொடி தூவி அடுப்பி 
லேற்றி போமேம்கள் குவள ததன் சாறும் சேர்த்து புகமாகவேே 
யதனை புகட்டிக் காச்சே. 

54. கரச்சிமே மணப்பருவம்தனில் வடித்து கருத் 
துடனே வடிகலசம் தன்னில் கேளு இயல்புடனே வெள்ளை 
குங்குலியம் சேர்தது இரக்கியே கரண்டியிடை உள்ளே கொண் 
டால் போச்சுதடா சயமொடு இருமல் கக்கல் பொல்லாத 
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௦௦ 

வரமமொடு ஈளை ஈடுவாட்சையொடு உள்கொளுத்தும் விசைத் 
கும் வாதம் விள்ளாதே உடம்பு பொன்னாம் விளக்கம். 
(27. 

35. கொள்ளப்பா கூடார ததைலம் ஒன்று விளம்பு 

மைறன் சகல ஈடும் கானகல ததும்பியதோர் கருங்கோழி 
கொண்டுவகது தலை (டி. கால் நீக்கமய எண்காஸி தண்ணீர் 

விட்டு நமுகாமல எட்டொன்ராய் வற்றக்காச்சு நலமுடனே 

இருத்ததின் மல் கசாயம் கேளு, அருந்தவே நாயுருவி உளிஞெ 
வரும் மயமான குருந்தொட்டி. பலம் பத்தாமே ஆமே மகள் 

ழ் த்தாணி நீரைவிட்டு அடவாக எட்டொன்௫ய் இருத்து 
. உ “5 

வ்: 304, 

96. வாங்கே தோனறிய சுசாயம் ரெண்டும் ஒனமுய் 
சேர்த்து தக்க கடைமருந்து தனை சாற்றக்கேளு, கேளப்பா 
திரிசா திவிடையம் சீரம் தரமான ரதையொடு ஏலம் மல்லி 
பூண£வ மனரமொடு வெர்தயமாம் புகழாகவே களஞ்சாய் 
ம்ம 

இ):9- த்து க்கூட்டே. 

00... கூட்டுவாய் ஆவின் செய் படிதானொன்று குண 
மான நல்லெண்ணை படி அரைதான் கூட்டுவாய் சித் தண்ணை 
(டு அரை தான புகழாகமுன சாறும் எண்ணைசேர்த் து ஆட்டு 
வாய் கற்க்கவகை?ம௦ல தாவி அடவாக அடுப்பேற் றி மெளுக 
கானால் காட்டுவாய் வடித்திருதீனுக் கரண்டி வீ தம் நாயகனே 
(ணொிதனக்கு உள்ளேகொண்டால்.. 

௦6... கொள்ளவே மூன்றுநாலாறு மீநரம் குணமாக 
முறுங்கையிலைசாறுமல்லால் எச்சாமல் எண்ணையகைக்குடி த் 
அக் காத்தால் ஏகுகன்ற பிணியதனை இயம்பக்கேளு மூச்சு 
வீடாதிருந்தகொரு கொழுத்தக் காலம் முறைகேடாய் வநத 
சயம் இருமல் சத்தல் போச்சுதடா பழைய ஈடனை த்துமப்பா. 

$ 

30. இயல்பாக௦வ இன்னபெரரு சகாயம் கேளு, 
போகவே சொழுத்து மூதல் வரட்சை தீரப்புகலுகிறேன் 
குருந்தொட்டி. இரங்குவில்லை ஆக்கமுடனருகன்வேராடா 
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௦4 

சாடை அடபதியின் மெங்கு நன்னாரி உளிஜஞெ வெள்ளைக் 
குன்றி வேகமுடன் சூரிசிறுகெருஞ்சி கடலாடி வேர் சமூலம் 
வகையொன்று பலம் ஒன்ருக பாகமுடன் கடைமருந்து இரி 
சாதி சுக்கு மிளகு கற்கடககிங்க எலமடா கடைமருஈ னுகளஞ்சி 
யொன்று இடி த்.துவிடு இருகாளி எ ட்டொன்றாக்கி வேே ற்யடி. 
சீனிமேல் பொடியும் போட்டு வெல்லுனெ ற கசாயமது திரி 
நாள மட்டும் ஜாலமதுசெய்யாமல் குடித்துக் காத்தால் சார் 
புடனே சயஜோகம் கக்கல் விக்கல் வேதாந்த பொதிகை 
முனிக்குரைத்தவிதி வி.மாகக் கசாயமது விளம்பினேன்காண். 

40) காணவே அருகுசங்கு உளிஞெவில்லை கைக்களவாய் 
குருந்தொட்டி தாதுவேளைவேர் வேணவே பலம் ப த்து | ,2:கை 
யொன்றுக்கு விட்டுவிட சலம்தூணி இளநீர் வெள்ளம் 
தோணவே ஒக்க ஒனமுய அடுப்பிலைற் றி ௮னலை மூட்டி. 
காணவே மூவிரெண்டுபடியாய் வற்றிக்கட்டி வடி.கசாயமதை 
இருத் துவையே. 

41, வைத்ததொரு கசாயமதில் நாளிவாங்கி வள்ளநீர் 
வெள்ளமது காளிசேர்த்து செய்தடவே கொம்பரக்கு களஞ்சி 
சேர்த்து சீருடனே கிழிக்கட்டி கசாயத்திலிட்டு கைதிடமாய் 
திரும்ப எட்டொனஞய் வறறக்காச்சி கண்டுகொண்டு சீனி 
சேர்த்து பொய்த்திடா தீந்திசந்தியிருவேளை இரிகாள் 
கொள்ளே. 

48. உண்மையிலே புகையிலை புளிபுப்பும் கள்ளு உத்த 
மனே பச்சை ஜலம் தொட்டிடாதே கண்ணான கசாயமது 
குடித்துவந்தால் காணாது தலைச்சுற்றல் கக்கல் விக்கல் ஈளை 
புண்ணா உடம்பெல்லாம் பொன்போலாகும் மெய்கொடுக்கும் 
பலம்கொடுக்கும் வலுவுண்டாகும் சண்ணுமடா உடல் 
கொழுத்து பு றக்கொழுத்து சதிகேடாய் வந்த ஈடும் ௮கன்று 
போமே. 

- ர் 

43. போகுமே இன்னமொரு கசாயம் கேளு புகழாக 
மதுரம் .நற்சரகம் மாஞ்சில் 6 தீடவே களஞ்சதுதான் ரெண் 
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டாய் வாக்கி திடமான உளிஜஞெ பவரும் ஆடவே செந்தட் 
சாத நணைவெர் அடவாக இருகாளி எட்டொன்றாக்ே அட்டமாய் 
கூடி த்திட நல் ஈளை விக்கல் ஈடுநடுங்கி ஓ3.விடும் ஈவிலக்கேளு, 

44. சஈவிலுகிமறறன். கண்டங்கத்திரி நொச்சே தாடை 
ஈயமாக சார்வகைக்குப் படிகாலாக கோவின் நெய் உளத் 
க் துவ ட தங்காய் எண்ண குணமான நிலவேறும் களஞ்சி 

பத்து ஈவிலுிறன் முசர்முட்டை களஞ்சி ஐந்து ஈண்பனே 
கடைச்சரக்கு எலம் சீரம் ஈவிலுகிறேன் ப த்திரிமாஞ்சி 
ஈணுகாமல் வகைகளஞ்சி மன்றதாமே. 

கட 49. மூன்றான சாறுடமன எண்ணை செய்யும் முறை 
புடவ மரு ந்ெெல்லாம் 2 சேர் ,தனப்போட் டு ஈன்ரான மெளுகு 
பதம் தன்னில் காய்ச்சி ஈலமுடன : ட் ண்ணைவடு. கலசம்தன் 
னில் குன்றாத கோசிமதகம் பு னுகு சட்டம் குணமான குந்திரிக் 
கம் கொட்டம் வைத்து நன்றான. நெய்யது தான் கரண்டி 
வ் தம் நாளாறு ம மபொழு தாக உண்ட பர்க்கு. 

40. பேர்கந்த வயர்காந்தல் உளைவுகுத்து பலமான கை 
கால்கள் உளைவுசோவு பேர்கென்ன உடல் வாட்சை தலைநோய் 
2வர்வை பொல்லா த இரும னுடன் ௦ செஞ்சளைப்பு தாக்கென்ன 
ஈரம்புப்பிடி உள்முறிவு தகர்க்துவிடும் எண்ணையுட புதுமை 
யாமே யார்க்கு?ம சொல்லாத எண்ணயப்பா அறிவான பத் 
தயமும் அறிந்துசேே, 

4. மீதரமிவ மூருங்கைஃவர் தோடைவேரும் திகள் 
ர் ரிஞெ மய்புடலம் அருகன் வேரும் மீரவே வெண்குன் றி 
தக்காளி சூரிமிளகாறு சிற் முழுட்டி யுடன் திரிகடுகு ஏறவே 
கிறுநாகம் அழுக்குராதிரிபல்க ஙககூட ஒன்னுன' மூலமது 

பலம் ஒன்றா க வகைவகைக குகள க்சி மூன்ஞுய வாக்கே. 

46. வாங்கிய£தார் மரநதையெல்லாம் தரித்துப்போட்டு 
வரைபுனல் இருகாளில் எட்டொன்ரூத்கி தா க்கிய இருத்து 
வைத்து சீனிபயோட்டு களமாக அருந்திடுவாய் பத்தியமாக 
ஏங்மைய குடித்துவர சயம் வரட்சை ஏற்றதொரு கெஞ்சிலிடி 
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சரியும் தீரும் தேங்கெதோர் வலச்சிக்கல் தொகுப் 2 பாடே 
தான் தீருமென்று இதுவகையை அ௮ணுக்காய் செய்யே. 

49, செய்ய?2வ தோடைவேரு கசாயமொன்று சொல் 
௮கிறன் தேமடைவேர் பலம் நாசப்பா பைய?3வ இரு 
தூணி அத்கிப்பூவும் பாங்காகப் போட்டில அனலை 
மூட்டி நைய£வ மூவிரு நாளியாக்கி நாயகனே இருத்ச திமீல 
வைத்துக்கொண்டு கையோடே கொம்பசக்குக்களஞ்டு ஏழு 
கட்டளகி இருகாளி எட்டொன்ராக்க, 

௦0. அக்கியே இருத்தகனை நாளொன்றுக்கு இரபோ 
தாக மூன்று ராளுண்ணு பத்தியமம மு ருங்கையிலை சதக் 
டாகும் தப்பாது வொன் றுமாகாதப்பா நீங்குமடா சம்புப் 
பிடி இளுப்பு குத்துவேகளையும் குடலதிலே நோயும் திரும் 
போக்கிவிடும் சயகோயும் வரட்சை தீ.௩ம பொல்லாத மடம் 
தீரும் பேணிப்பாே 

௦1. பேணிப்பார் கோவின் பால் படிதான் செண்டு 
பிசகாமல் புனல் இசண்டு துரிசி ஆறு ஏணிப்பார் சுத்தமுட்டி 
பலம் இரண்டு எடுத்திரவொய் ௮தனரிசி படிதான் காலு 
நாணாமலே இதொக்க வாங்கிக்கொண்டு நலம் பெறவே குடித 
திடுவாய் தஇரிதாள்மட்டும் வண வே உஆ£ச்சல் ப.தி கெட்டி 
டாது வெற்றியாம் எண்ணை வைத் துமெரகுவா யே, 

பசி 

தெண்ணே ஆவின்கெய் பன நெய்மய கடுநகுவயய பழச் 
சாறும் சரியாய் வாங்கி சங்கை பெற வெக்தயமம் களஞ்சி 
வீதம் ஈளுகாமல் வெர்தையத்தைக்கமறிச்சாற்றல் காயக 2ம 
தானரைதது ஒன்ளாய் சேர்த்து வாக்சாமல குமறிச்சா£ 
வற்றும்போது வாரத்தெடுத்து கைலமதை 0 றிவில் ம்பாம்ட 

௦2. மெள.கிடவே வசவெண்ணை சொல்லக் 2ஈ-ளு ஐக் 

௦8. போடிவே தைலமது வறறிடாமல் புண்ணியனே உ௨ரூ , க 2 உ இனந்தோரும் தடலி வாக்க நாட்டி லுள்ள மானிடர்கள் 
நாறகால ஜெந்து நாயகனே கோழி மதல் முறிவு கட்டே உள் 
முறிவு கொண்டெ தாரு ஈட்டுக்கெல்லாம் கூசாட தைலம் 
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முன் 2னபாடி. னோ வசவென்று எண்ணியதோர் முறிவுத் 
செலலாம் பாலகனை 57 எண்ணையது இட மாய் பா ட. 

௦4 அப்பனே மரமேறி முதிந்தகானுக, திடமுடனே 
தன்னறிவால் வந்தாலும்தான் திட். 2 டி  திடு2வறிமுறிந்தா 
ஒர்தான் பட்டனமவ அண்ணாந்து ஒடிக்தாலும்தான் பனை 
ஏறிவிழுந்தொடிக்து கறினாலும் இடப்பிசகாய் வந்துவிட்ட 
நூறிவுக்கெல்லாஃ்ல ந்றமாய் - சாண்ணமெயொன்று கூறுவேனே. 

௦௦. கூறுமிவன் ஆலம்பால் படி கான ஒன்று, குரு 
தொட்டி நன்னாரி கெற்றி வேம் ?2கரவேவேன காட்டூச்சி 
இறைச்சிகாளி (2தன் படி. கால் திவதைவிளாம் பிசினுமாமே 

வேறு கையான் மீரைகளஞ்சியொன் ற வாலுளு£வை படி. 
யரைக்கால் எண்ணகாளி பிறகிர்த எண்ணையால் ௮ ௮லகு 
வைத்து பிசகாமல் வ்டி.த்திருத்து வைத துக்கொள்?ள. 

௦0, கொளளடா கூசாடக்கஷாயம் ஒனறு குருர் 
தொட்டி அருகன் வேர் ௮௦தவல்லி விள்ளடா வில்லை?3வர் 
செந்தட்டி வேரும் விதமான கொத்தான் வேர் ஆமணக்கும் 
நாளடா வகை பலம் கான் தரித்துட்போட்டு காயக£?ம கற்க 
வகை திரிகடுகு சொல்லடா இரிசாதி யரிசியாறு சுகமான 
களஞ்சிவகை கூடப்போடே. 

௦1... போடப்பா; 'மு.ச்தூணி புனலிலப்பா புதுமையாய் 
அருகாளியாகவற்றி காட்டப்பா முட்டையிடப்பருவழள்ள 
நல்கோழி முடி குடல் கால் களைக்துபோட்டு ஆடாமல் கஷா 
பமதில் நொறுக்கப்போட்டு அடுப்பேற்றி உளக்காக்கி இரு 
நேரம்தான் தேடியே கொடுத்துவரத்திரும் நோய்சேள். 

௦6, தீராத ஈரம்புப்பிடி இமிப்புக்குத்.து அடி அடி த 
தல் ௮அயாசம் மயக்கம் விக்கம் குணமான, ஈளை சயம் மாந்த 
தோஷம் சத்தியுடன் சயம் வரட்சை கெஞ்சிக்காந்தல் 
தளர்ந்த விந்து பல.த்துட ன சோாரைவரும் வித்தான தேக 
மது வலுவுண்.... £ஞும், 

ப, 
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59, விள்ளாகறேன் இன்னமொரு கஷாயம் கேளு 
சரான ௮வுரிேேர் வெந்தயமும் சுகமான இப்பிலியும் மிளகு 
மாச்2ச ஆச்சப்பா முப்பலைசிங்கி கோடை கரபுடலம் வண். 
குறை அருகு கொத்தான் ஆளப்பா அுமுக்குரு ௮ரத்தை 
கொட்டம் ஆனதொரு உள்ளி சறுநெருஞ்சிவேரும் 

060, சேசப்பா கருஞ்சுண்டை சூரிம்வரும் நினைவாக 
வகையொன்று பலமொன்றாக பாரப்பா முப்பத் தரண்டெட் 
டொனறாக்கி பாங்காக சீனியிட்டு திரிநாளூட்.மீட ஊட்டுவாய் 
பத்தியமாய் கொண்டபோது உள்சுமமாடறுபத் துமூன்றும் 
போமே போகுமப்பா குறிகுணக்கள் தடவுதட்டல் அழச்த் 
தல கட்டல் கைபாகம் செய்பாகம் கண்டுதேறி சாரனை 
அடுத்து வைத்து அறிந்துகொள்ள குறுக்கியே சொன்ன 
கண்டி கவி அ௮றுபதுவும் முற்றே, ட 

குருவே.துணை. 
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௦9 

நாலி கை மாத்திரை உரை. 7 

ப் 1, கணிதமுடன் ஆணும் பெண் னும் கலத்து போகம் 

செய்யும்போது விந்த.துவும் நாதமாகி விர்த்தாதி என்ற விம 
லக்குழியில் விமுர்.து உந்தி முக்கோணிற்கு மேலே காற்கோ 
ணில் ஒரு இதழின் மேல்வசமாய் துடாந்துகூடி தீமழ எறி 

கலையென்ற இரு பைகளாகும், 

2. என்ற எறிகலையில் நின்று பிரிந்ததுதான் சசகலை 

என்பதாகும் சொனனைதொரு கலையில்தகான் இதழ் ழூற் 

கெட்டு பைகளையே சுற்றியேதான் வளைக் இருக்கும் இருக்கு 
மப்பா .இதுகூடே இதம் ஐந்துண்டு, 

3. ஐர்தான இதழதுவில் பிராணவாருவும் கூடி 

பூலிவா யுவும் முக்சோணல் மத்தியில் யோனிவாயில் உள்ளான 

எட்டு விரலுக்குமேலே என்றறிந்து கொள்ளே. 

4, அறிந்ததொரு யோனிவாய் எட்டு விரலின் மேலே 
இண்டு சமபாகம் ஒரு குழி நீரூற்றும் ௮2 குழிக்கு நாலு 

விரல் மேலதாக இருப்பதுவே சகலை என்று சொல்வோம் 
7 சகலையில்கின்று இ.களகின் மத்திபத்தில் கீழ்நோக்கி வரு 
வ.துவே கூசேகாளம் காளமது குழியினும் ஒருவிரல் ்டை 

வழியாக?வ தானிருக்கும் வச இயாக, 

நி இரத ஒரு விரலளவின் மேலேதானே உளவட்டம் 

இசழ்கள் எல்லாம் வளைந்திருக்கும் இதில்தானே சரச 
சுகமேவும் தோற்றம் ௮ேகுழிக்கு பக்குவழுன கால தோற்ற 

ஊதான ஜவவஅவும் காவலாம௦ம, 

0. அன தினால் அதனுள்பாகம் இ.ண்டு வாசல் களம் 
இதனருகில்கானே சலாசயமும் ௮துவழிமய வர்துதானே 
இன்டமென்ற இடப்பாகம் இழிந்து தோன்றும் சொன்ன 
தொரு குழியதுவின் இருவிரல்மேல் தகாளபடி என்றதொரு 
தளமுண்டப்பா உண்டான முக்2ீகாண ஒருகோணத்தில் 
வலப்பாகம் தனஞ்செயனின் லாசமப்பா சொன்னதொரு 
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னஞ்செயன்தான் கவர் ஆறாக முழுப்பாகம் முக்கோணில் 
ஆழக் கின்ற ௮ழிபிரிக் கம் சலாசயத்தின் வச.தஇி2ீபால 

வசதி என்ன கொப்புளின் வலதுபாகம் எரிகலையில் நின்று 
௬-நண்டு சீக் கதழலின் இதம் 2பால்வந்து குண்டலி ஸ்தானத் 
இல்கூடி முக்கோணில் பிரிக்த சகு முகக்குழியில் நிற்கிறது, 

7. பிச்சதுவின் மலர் இசழ் பால் முக்கோண் வாயில் 

ஒட்டி யிருக்கிறது என்னால் எரிகலையில் கின்றுசுற்றியசைந்து 
நாபிபின் உள்ளரையில் கூடி ச.ங்கமுக குழியின்பிலனால் மலா 
சயம் என்னப்பட்ட.து வெளியாகிற து, 

8, இப்படி மாதாவின் உந்தியில் பூவட்டமாய் மாரி 
யசாந்து சாலானந்தம் பெலக்கின்றது விந்துநாதமானது 
கதிர்போல சென்று சுசாணிதப்படி என்ற கருக்குழியில் 
விழும்போது உகானனின் பலத்தால் சுரோணிதம் சேர்ந்து 
விர்துமணியாகி இதழில் ஒட்டி ௮ரைமாப்போல் கரு ௮மை 
இற.து. 

9. விந்துசென்முல் ஏழுகாளும் முப்பத்தாறு நாழிகை 
யும் சென்றால் பின்தான் மணியாகிறது அக வாளையுடைய 
கூம்பு? பாலேயும் இதழ் போ?லயுமிருக்கும் இருந்து ௮பான 
வாய்வு கின்று உருவாக்கி இதழ்மூடி. வளருகிறது. 

10, ௮2 சமயத்தில் மூன்று மாதத்தில் வாளை 

யுடைய பொதி வருவதுபோலை வளர்ர்து தணல் உண்டா 
திறது பின்னீமி உடலும் பறந்து பஞ்2சந் திரியங்களும் கை 

காலும் பஞ்சபூதங்களும் உண்டாகிறது என்றால் தலை உண் 
டானதனபின் ௮ங2௧ ஒரு வட்டம் உண்டாகிறது, 

11. ந்த வட்டத்தன் கழே குமிழம் பூவின் இதம் 
போலே தணல் மூடுகிறது அலுகட்டியாகி சுரோணிதம் சேரு 
இறது அப்போது சுரோணிதத்திலும் ௮பானனே நின்று சிர 
சிலும் ரசகலைபிலும் சோந்த இதழ்களின் வட்டங்கள் மூடு 
கிறது. 
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12 ௮வை கண் செவி வாய் &ீழ்காடி. கன்னம் ௨௮ 
ராக்மக இவைகள் வட்டத்தின் உள்ளேதானே ௮ச்ச பிராண 
லை என்ற உபவாய்வினாலும் ௮பானனதில் பலனும் கூடி 
௮ச்சதிவின் பதிவுபோலே அங்கங்கள் ௮மைறைது, 

13. ஆகையால்தான் இகழ் ஒதுங்கி சூடுபிடி த.து 
பிறை எனனப்பட்ட ஒருகாளம் கீம்காடியின்?ழ அருகில் 
பதிகிறது ௮௮3வ தலையில் காலுதுண்டும் ஐ துகாலங்களும் 
ஒன்பது கொடுவர்மக்களும் உண்டாக காரணமானது, 

15. பிறகு எட்டு துண்டெலும்பும் ஆறு பொய்கையும் 
மூன்று சுழியும் காதில் ௮றுபத்தனாலு ௮ரையும் பின்னே 
புறகாதில் ஓஇன்றரை விரலுக்குக்க2ம அரைவிரல் சதுரம் 
இரனடினும் இண்டு சுழியும் உண்டு, 

15. காதில் மோடெலும்பிலிருந் த மூளையின் ௮௬ல் 
வந்து பிழரே என்னப்பட்டநாள3?ம உச்சியில் வெளி உண்டாக் 

குகிறது புறகாதில் இருபுறமும் முன்னும் பின்னும் ௮சை 
விரல் ஆளம்பதுிந்து நாலுச*ுமியாகி இருக்கின்றது. 

16, ௮தேகுழியில் ஒருவிரலிற்குள் .இசண்டு பக்கமும் 
இசண்டு சுழியும் உண்டு அந்தச்சுழியில்கான் சப்த ஏந்திரம் 
விசிற்போஃல உள்காதறையில் தட்டுகிறது ௮ தனால் சுழி 
யசைந்து தொனியுண்டாகிறது. 

17. முகத்தின் முன்னே மூக்குவாய் நாடி உள்காக்கு 
புற ௮ருகல் தொண்டையின் அ௮லகும மண்டை சோற்றில் 
உளள பிச்சுவின் மத்தியிலிருந்து இசண்டு பெடி எலும் 
பும் மூன்று ௮மிக்கும் ஒரு சுழியும் மூக்கில்மேல் ஒரு துவா 
ரும் கம் இரு துவாரமும் 2மலபாலமும் உண்டென்று 
அறியவும். , 

) 
16, அதில் இரண்டு வாமங்களும் முகத்தில் ஐந்து 

காலங்களும் மூன்று வாமங்களும் நாலு துண்டெலும்பும் 
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இண்டு மோடெலுர்பும் அறுமொளியும் நாலு சீப்பெலும் 

பும் உண்ணாக்கில் இசண்மி ஆண்மிம் அகில் இரண்டு சுழியும் 
் ட உண்டு. 

19. ௮ தில் இண்டு வாமங்களும் முப்பத்தாறு இறு 

நரம்பும் நாடியில் கீழும்மேலுமாக காதினுடைய அருகு 
சென்னியில் வந்து சுற்றுகிறது இதில் ௮திக ஈமம்புகள் புஜத் 
இலும் சங்கிலும் பிடரியிலும் மார்பிலும் கீழ்நொக்க சவி 
னுடைய சர்வாட்டுதம்வபை உண்டாகின்றது பிரையில் கழுத் 
துண்டாகி முப்பத்தாறு நொருக்கெலும்பும் ஆறு சுழியும், 

20. மூன்று இசைவும் ஆறு கண்டமும் நாறு உருப் 
பும் கொக்கியின் தீம் ௮ரைவிபல் சவுக்கம் ஒருகுழியும் நாள 

மும் சங்கெலும்பில் ே தாண்டைக்குளியும். 

21. அதற்குமேல் உச்சர்தலைவசை தேன் குழலின் 
துவாரம்போலே :பண்டையில்வந்து செவிரெண்டி லும் இரண் 
டாகப்பிரிகிறது தலையில் நடூவட்டத் தன்மேல் தலைப்பிச்சும் 

தவக்குழல் வெளியும் அதின்கீழ் சீப்பெலும்பு இசண்டும் 
கொருக்குத் தண்டு இசண்டும் ௪ீப்பெலும்பிலேயே ஒட்டி 
அதிலிருந்துதான் முக்கோணின் துவாரங்கள் உண்டாகும் 
உற்பனமாகிற து, 

22. முக்கோணில் இரண்டு அடுக்கும் ஒரு சுழியும் 
உண்டு இதின முனவசமாக கண்ணினுடைய குழியும் இமை 
களும் இருக்கிறது கண்ணினுடைய குழி இரண்டு விரல் 
அழும் உண்டு பின்னே சிமிளினுடை.ய சோணைய குழியிலும் 
மாமிசம் பொதிந்திருக்கும் இதில் சூட்சாது ஏந்இரங்கள் 
ஒளியாகி தேயு சேர்ந் ஒளி உண்டாகின்றன. 

ஓ 

23. கண்ணினுடைய சதையிலிருந்து பதி2னழமு சிறு 
நரம்பும் சுண்டு ஜன்னி இரண்டிலும் காதுகளின் அருகிலும் 
வருகிறது, | 
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94, ௩ரம்பின் உள்ளறையில் முக்கோணின் துவ 
மென்ற குழியும் தொண்டை ச்குழியும் உளநாக்கும் சங்கெ 

லும்பிலதான ஓட்டி. வருகின்றன எனமுல் குருக்கினுடைய 

தாசை எலும்பில் புறச்கமுத் தில் பொன் கட்டெல் வளைவில் 

தான் இசைவும் அசையும் சுழியும் மூன்று துண்டும் உண்டு. 

95. சரீரத்தினுடைய விபரம் தலைமுதல் நரம்புகளும் 

வர்.2ங்களும் எ லும்புகளும் இசைவுகளும பிரிந்து முதுகில் 

ஐங்கோணத்தில் புஜங்களோட கூடிகனறன ௮௫2௪, ஈக்கள் 
உருண்டை ிப்பிக்கு ஆறு எலும்பும் இருபத்தாறு பொடி 

எலும்பும் ஜந்து சுழியும் நாலு பொய்கையும் கமுக்தினுடைய 

அகை அடங்கல்களும் உண்டென நறியவும், 

20. பி னே புயத்தில் சிப்பியின் குறுக்க வரியில் 

இரண்டு வர்பங்களிலும் நாலு மபாய்கையுண்டு அுதிலிரண்டு 

காலங்களும் ஆறுவர்மங்களும் உண்டாகி பொய்கை நாலி 

லும் நாலு சுழியும் சை விரல ஆழம் குழியும் உண்டு, 

21]. 5ப்பூட்மி என்பதுரீவ லுந்தச்சுழி என்றறிய 

வும் 162. சுமியின் யந்திரங்கள் கொண்டுதான் கைகளுக்கு 

௮சைவு உண்டாகின்றன அசுற்குமுன் வசமாயிருக்கப்பட்ட 

ஐங்கோணில் அறுபது சிறுநாளமுவம இருபலு பொடி எலும் 

பும் தாரை எலும்பிலிருக்து பகை வாசெ லும்பும். 

28, கூம்பினுடைய கூட்டிலிருந்து பன்னீசெண்டு 
சிப்பிவாரும் எட்டெலும்பும் பாம்பின் படம் ௮ யது போல் 

குருகாடியும் ரு ம8ரணில இருப்பு எனறறியவும். , 

29, என்றால் அதின் மறைவு இசண்டிலும் இரண்டு 
பொய்கையும் கூம்பில் நநிமத்திபம ஒரு ஈக ழியூம் சுழியும் 

௮ திலிருந்து. இடம் வலம் இன்றை ]விரல் *க்கி இரண்டு 
ப்ரி ட ப் ட இ ப. ர க சது உட் 5 2 உ ௪௩ 

பாயகையும் சழியும்பின் காசைஎும்பித்குக்கழ் இசெண்கி 

மார்பிலும் கமாக இசண்மி பொயகையும் உண்டு. 

101260 3 ௩௦9 1/ப/2் ௩௦௧௨௮௭௦ பகர 



04 

20, என்ரால் ௮ இல் உண்டாகும் அடிப்பு அறு 
கோணமார்பினாலும் அதினுடைய இறப்பு உர்இயிவாம் ௮ இன் 
மேலே இசண்டு சுழியும் தொண்டைக் குழியிலிருந்து 
மூன்று விர லுக்குக்£ம் ஒரு சுழியும் இருக்கின்றன. 

51, பின்னே அருகோணில் முலைக்காம்புகளைச் சுற்றி 
எட்டுச் சுழியும் மன்றுபதரும் பன்னீரெண்டு சுற்று நரம்பும் 
ஊச்செலும்பினுடைய குழலும் கொண்டையின் கீழ் ஈரம்பி 
னுடைய ௮ரகும் மய்யத்தில் ஒரு அண்டும் உண்டு பின்னும் 
௮.தில் தானே புத்தியிருப்பிடமும் குரூ நாடியில் சேர்ந்து 
அசைகிறது அறியலாம் அக்மேயிரந்துஒன் ற்ரை விரல்உயததக் 
இல் வலப்பாகம் ௮சைவிரலில் காரீரலில் ஒருகூடு கோன்றி 
கூம்பின் வலது வசம் பம்பசச்சுடரயர் தரத்தில் அமலாசயம் 
என்னப்பட்டது காரீரலிலிருந்.து ஓட்டரீபிருக்கிற து. 

5௮. கூம்பிலி ர௩.து ஒரு சிறுகுழல் போலேவந்து சக்கி 
அடைய குழலில பதிந்திருக்கிறது ௮.இல் சம்பந்தப் பட்டு 
அனனக்குழல் சங்கு தொண்டை குழாயிலும் பிறயின் முகத்தி 
௮ம் சென்று முக்கோணிலும் மயச்கோணிலும் காசையுண் 
டாகி கூடுபோன்று வாரெலும்பும் நொறுக்கெ லும்பும் உண் 
டாகன்றன. 

௦6. எனால் ௮.று/கோணில் மமல்நோக்கி குருநாடியை 
தொட்டு மேல்வசமாய் ' ஆஅ பிசாண பையுண்டாகி பிராண 
சுவாசத்திலும் வாயிலும் மூக்கிலும் தட்டுகின்றன ௮ இலி 
ருந்த ௮றுகோணில் மேல்நோக்கி குருநாடி. தொட்டு மேல் 
பாகம் ஐறிலும் பிராண பையுண்டாகின்றன, 

௦4, காரீரலின் வலது பாகப் கூடி ரநகாவதுமிபால முத 
தினுடைய தாரையொடும் நாற்கோணில் சொண்டையின் 
அருகில் பக்கவாசக்தின் இடது பாகததோடுகூடி. குருநாடி 
பின்னலாக வருகின் றன, 
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25. அதுுறுகோணில் முன்சொன்ன சளி எட்டிலும் 
எட்கி வாமங்களும் உண்டென்மால் குருகாடியின் உள்ளுர 
வானது கோவாமமாகும் இதிலும் இதன் இடது வலது 

௪ [ல ஓ 4 4 [ ட % 

பாக்களிலும் வாமங்கள் கொள்ளக்கூடாது. 

90. எனால் பக்கமிரண்டு வாமங்களும் எட்டும்போச 
ஒ ௪ ௪ $ [் உ ச ட ஓ கா லுகாலங்களும் இதல்லாமல் காசை எலும்பின்£ழ் இரண்டு 

காலழும் இசண்டு மார்பிலும் இடத்தும் வலத்தம் கைக் 
_ 5 ப் _ உ ர் ௩ 4 * $ ம் குழிக்கு ஐந்து விரலின்சீம் இரண்டு காலங்களும் உண்டு, 

91. பிறகு குருக்கினுடைய தாரயையில் பதிந்து பன்னி 
செண்டி சுளியும் கைசெண்டி லும் பன்னிசெண்டு வசையும் 
கைமுட்டில இரண்மி பாசெலும்பும் ஆறு ஒட்டு ஈசம்பும் 

28. இன்னும் கைமுட்டில் நாலு?மானெலும்பும் 
இரண்டு பொய்கையும் நாலு சளியும் உண்டு அதன் 
மொளியிலிரந்து இரண்டு கவருக காலு பொடியெ ௮ம்பும் 
சைக்கோட்டின் மொளியில் வருகிறது. 

39. பின்?ன கையின் மணியில் குன்றிமுக்துப்போலே 
சா லுமணியும் இரண்டு சளியும் நாலுபொய்கையும்: திருகும் 
உண்டு அதிலிருந்து இரண்டு கோசெலும்பும் பத்.துசுளியும் 
நரம்பும் ௮நத கரம்புகள் பத்துவிரலிலும் இருபத்தெட்டு 
மொளியிலும் கலந்திருக்கின்றன உள்ளங்கையில் அழு வர்மங் 
களும் ஹுறுபது சிறுகரம்பும் கவளிவாமங்கள் எட்டும் உண்டு, 

40 ௮ இல் தொககோலங்கள் எட்டும் எண்ணாற்றுப் 
பத்து சிறு௩ரம்பும் அதில் அடுக்குவா்மம் மத்தியிலும் 

இசண்டு கையிலும் பகொயவர்மங்களும் தொடுகாலங்களும் 
உற்பவமாம் பின்னே கால் இரண்டிலும் துடையில் மூலவாச 
லின்பொறியில் வலுவாக ஆறு எலுப்பும் ௮ங்கே இரண்டு 
குழியும் சுளியும் உண்டு. 

9 
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41. பின்னே முக்சீகாணினுடைய ஒருகோணத் தில் 

தண்டினருஇல் எண்கோணமமன் றறியவும் அகில் தனஞ் 

செயன் பலம்கொண்டு தண்டை அுசைக்கிறதும் அதன் 
இருப்புஸ்தானம் உருளைசிப்பி மத்தியில் கம்பின் முனைபோல் 
காண்ப திலாம். 

42. குருக்கின் தாரை எலும்பின் பொருத்தும் 
௮5த இடந்தான், ௮து லிங்கத்தின் வித்தின் பைக்குள் 
விருச்ச தத்தில் மூலம்மீபால இருக்கின்றது. 

43. ஆ தலால் உருளையும் திப்பியும் இருக்கப்பட்ட 

மொளியிலிருந்து ஆறுசீப்பெலும்பும் இரண்டு பொடி எ ௮ம் 
பும் சிப்பியின் கீழ் காணிலிருந்து' எட்டு விசைஈரம்பும் 
இசண்டு காலுக்கும் பலமாகிற து, 

த அதலாலதான் மட்டின் திரட்டையில் பிடிக்க 

அசைய ஏதுவுண்டாகி 8ழ் எலும்பும் முகடுபோல் உண்டை 
லட்சணம் காட்டுகின்றன. 

45. அங்தக நாலுகரண்டையும் இசண்டு பொய்கையும் 
நாலுசுளியும் உண்டு முட்டில் மேல் சிரட்டையும் ௮.தனக&ழ் 

வளைவாக இரண்டு சுளியும் முளக்காலின்&ீழ் இரண்டு எ.லும் 
பும் கழ்கரண்டை என்ற மொளிக்கண்ணும் இந்தவகை 
எலும்பிலிருஈசெென் றறுயவும். 

40. முட்டெலும்பு இரண்டிலும் காலுகரண்டமும் 
இசண்மசி பொயகையும் இரண்டு சளியும் உண்டு குதிங்காலி 
னுடைய நரம்பு கரண்டைக்காலின் மொளியின்மேல் காணப் 

படுவுதாகும். 

41. அங்கொரு நறுக்கெலும்பும் பன்னிசெண்டு சிறு 
எலும்பும் பாதத்தில் மொளிபினுடைப கண்ணும் அதன் 
கீளருகில் மிதியடி போல் இரண்சி வளயெலும்பு.ம் உப்புக் 

குத்தியில் சுளியும் உண்மி இதில் கூடிய சமம்புகளும் ௮திகம் 

உண்டு, 
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45. ௮22 இடத்தில் வலதுபாகமாக அந்தந்த இசைவு 

களின் பிரிவு ஈரம்புகள் தோன்றி அதனதன் விசல்களையும் 
மமோளிகளையும் அசையச்செய்கன்றன இதன் உற்பவம் 
சாலெலும்பிலும் குதிங்காலிலுமிருந்து பத்து . நரம்புகள் 
உண்டாகி விரல்சள் அசைகிறது. 

49, அடங்கல்களுக்கு மார்பு தொண்டையில்இசண்டும் 

துமர்த்தும் அமர்த்தி பின்காலங்களின் குணம் குறி வயழாதி 

நாக்கு தள்ளி வாசனையறியாமல் இடந்தால் தொப்புளின் &ழ் 
கோக்டுப்பிடி த்தால் பேதிபோகும் நாக்கு உளளிசங்கும் 
போதமுண்டாகும் மேல்போட்டு பிடி த்தால் பேதி நிற்கும் 
அகண்டன் எட்டெலும்பினுடைய மூணாவது பொய்கையில் 

குத்தினால் காரீரல் சு நுங்கும் 'காச்சல் கொளுத்தல் குளிர் 

ரம் உண்டாகும, £ 

0. நாலாவது எலும்பின் பொய்கையில் குருந்தில் 

குச்தினால் வெள்ளீரலில் குத்தும் மவதனையும் உண்டாகி 
ஈரல் ௬நங்கி பல்லு கநெருகெருப்பாய் கடிக்கும் வாய் பூண்டு 

கொளளும் ஐந்தாவது எலும்பின் பொய்கை குருத்தில் 

குத்தினூல் ப தொண்டைக் குழியில் குத்தும் வேதனையும் 

சபழமும் உண்டாகும் காலி அசைக்கமுடியாது , அறுவது 

பொய்கை குருத்தில் குத்தினா” வலதுகால் ௮சையாது 
வித்து சுருங்கி கொட்டாவி?பாடும் மரடுமூச்சண்டாகும் 

வலத: மூக்கில் நீர் ஒலிக்கும். 

51, ஏழாவது பொய்கை குருந்தில் குத்தினால் ௮பா 
னம் இறந்து பேதிபோகும் சுவாசம் கீழ்வாங்கும் ஒர்மை 

பில்லாமல் துடிக்கும் மூக்கை சுளிக்கும் கண்ணு மூடும் 

பதினெட்டாம்காள மரிக்கும் எட்டாவது பொய்கையில் 

குத்தினால் கைதுடித்துக கைவிளங்கா திருக்கும் நாக்கு சுருங் 

கும் சென்னி ஈரம்புகள் துடிக்கும் சைகால் வெட்டும் விக்கல் 
வரும் வேர்வையுண்டாகும் ஏழில் மரிக்கும் செய்யாதே 

பாவம், 
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௦2. கைய சைக்கிற தூங்குசசைப் பொய்கையில் 

குத தா தல்ல லா கொண்டால் கை விளங்காது கை குத்தி 

இமிரும் கோச்சலும் நரம்புசிவட்டும் சிறு காச்சலும் 
குளிரும் உண்டாகும் இதற்கு நிதானம் கண்டு இளக்கவும். 

௦4, கை?ட்பெலும்பிலி.நக்.து இரண்டு விரல்கீழே 

கையேற்றிக் குத்தினால் கவிழ்ந்து விழுர்து மண்ணை ஈக்கும் 
அலறும் பைத்தியம் பேசும் "இதற்கு கைமுட்டிற்குளளும் 
மூணும் பொய்கை சளியிலும் கீழ்மணியி னுடைய அசைவு 
சுளியிலும் பெருவிசலின் கவளியிலும் மாத்திரை கண்டு 
கடவிப்பிடிக்கத் தீரும். 

54, கைக் குழியினுடைய பூட்டில் காந்தாரியில் கொண் 
டால் சை அசர்ந்து சிப்பி ஈளுகி கைதாழ்ந்து காரீமலில் 

சத்தம் உபைந்து குத்தும் வேதனையும்*சரீ ரத் இல் தரிப்பும் 
முகமும் கோணி ஜன்னியும் உண்டாக கண் மஞ்சள போல் 

தோன்றி மரிக்கும். 

௦9, என்முல் கைப்புஜத்தில் வரி எலும்பில் மூணாவது 

பொய்கையில் வர்மங்கொண்டால் தலைசற்றுண்டா இ வயறு 

மந்இக்கும் சரீரம் குனனும் குளிர்சரம் சுவாசமடைப்பு 
மூலாதாசத்தில் வேதனை கைகால் பலக் கடு ரத்தம் கக்கி 

பதினெட்டில் மரிக்கும் இருப் றம இதுவாமம் உண்டு. 

௦0, உந்தியில் குத்தா பிடியோ அடியோ கொண்டால் 
சாரசம் துடிக்கும் இதில் வர்மங்கொண்டால் தாசை எலும்பு 
வளைந்துகூனும் குரலை அடைக்கும் நாக்குத் துடிக்கும் 

கண்மூடி , ஜன்னியுண்டாகி பொறி அசர்ந்தூ சுவாசம் 
முட்டி மலஜலம் அடைத்து மூக்கில் சளிவந்து வித்து 
பதைத்து ஆர்கிரத்தில் திமிர் தோன்றி இருபத்து எட்டில் 
மரிக்கும், 

57. காலின்பின் உ ரளை அடுக்கில் இடமும் வலமும் 

இசண்டு பொய்கையுள்ளதில் இரண்டு வர்மமுண்டு இதில் 

இயூயோ குத்தா தள்ளோ கொண்டால் அசைந்து நடக்க 

101260 3 ௩௦9 1/ப/2் ௩௦௧௨௮௭௦ பகர 



09 

முடியாமல சர்ரத் தல் குத்தும் மவதனையாம் இடுப்பிற்கு 

பலச்கேடும் சலாசயம் வி.ழுகிறதுபோல் இளத்தரிப்பு£் . 
உண்டாகி மீதும் குறைந்து ஜலத்தைக்கெட்டிப்பிடித்து 

தொண்லனூரில் மரிக்கும். 

௦8. பின்னே கண்ணுதிரி என்ற சிப்பெலும்பின் 
உள்ள குதிங்காலின் சறுகசப.பு இடையில் இரண்டு சளியும் 
நாலுபொயகையும் அறு பொடியெலும்பும் காலு ௪ீப்பெலும் 
பும் உண்டு பெருவிரலின் ஈரம்புதான் மேல்பிரயில் வர்.து 
அங்கிருந்து பூவின் இசைகள் பால் நாலாயிசமாய் பிரிந்து 
கபாலத்திலும் சென்னிரெண்டி.லும் சங்கெலும்பினுடைய 
ள்தானத்திலும் அடி காக்கிலும் சுற்றுவது இர்க நரம்மி 

னுடைய துடா எனறறி.பவும், 

௦9. அ௮ச்சுப்போல் உற்பவித்த எண்சாணில் பொருக் 
துகளிலும் செவியிலும் சுழிகளிலும் ஈளுவெலும்பு சேர்ந் 
தது?பால பின்னலான சிறு ஈரம்புகள் உண்டாகி பாதத்தில் 
பதினெட்டு வர்மமும் உண்டாக எழுபத்தீசாயிரம் நாடியும் 
இருபத்திரண்டு சப்பியும் ௮தில் காற்பது வாசெலும்பும் 
பன்னிபெண்டு உருள£யும் ஆறு பொய்கையும் உண்டாயிற்று, 

0. ஆகிபத்.து வாயுவும் பொருத்துகளில் சுவாசப் 
பெருக்கத்துவாரமும் ௮தித் தியசூரிய சர்இரமண்டலம் களும் 
குழிகளும் மூலஸ்தான ஙகளும் அருத் தியும் பஞ்2சந் திரியங் 
களும் இரும்பங்கங்களும் சாலோப சாமுப சாமீப சாயுட்சி 
யழம் ௮ழியாதகலையும் குடலினுடைய பையரை களும் பஞ்ச 
பூதங்களின் இருப்பிடக்களும் அறுபது நாழிகைக்கு இருபத் 
தோரசாயிமத்தறு நாறுசுவாசங்களும் இடபிங்கலை சுழிமுனை 
என்ற சேசங்களின் வளர்ச்சியும் வாதபித்த சிலேற்பனமாஇ 
அசனுடைய உதாரணம் குருகாடியும் இடை ஏந்திரமும் ஈட் 
டெலும்பினுடைய சுழிபோக நூற்றெட்டு வர்மங்களும். 

* 

01, ஜந்து கண்டங்களும் மூன்றரைக்கோடி சோமங் 
களில் நாலாயிரம் வலு?சோமங்களும் கற்சுழிகளும் தொண் 
லூறருறு தத்துவா திகளும் ஆறு ஆதாரமும் ஒன்பது துவா 
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ங்களும் ஆறு கலையும் நா மடக்கும் பன்னிசெண்டு முடிச் 
௬ம் ஐம்.,த.2தாரச்ச.ரங்களும் கூடி பாவை?பால உண்டாகி 
முகலில் ரத்தம் '2தான்றி மாம்சமூண்டாகி பின்னே சோமா 
இகள்உண்டாசன்றன இப்படி உண்டாகி தெப்பிளின்துவா 
ரத்தன் வழியாய் தாயினுடைய ௮ன்னமயம்சென்று சுவை 
வளாக்கின்றன பின்னே ரசகலை என்பதல் உருண்டு இரும்பி 
கலை கீழ்நோக்கு கொடிகள் தொடர்ந்து செவினுடைய உச 
யில் ஜலம் கும்பம் 2பாலே பையில் தங்கியிருக்கும் அதின் 
பக்கத்தில் இரைப்பையின் வலத பாகத்தில்கான் உதான 
னுடைய இருப்பு. 

08. பிற்பாடு மாதாவின் சர்வாயுச்சிதம்பூரண, சவத 
னயுண்டாகு உகானனில் பலத்தால் அசைந்து சசுவினு 
டைய இருப்பிடம் படிகளர்ந்து பூமியில் பிரசவிக்கின்றன 
உற்பவத்தின் துடர்தறெமவயணமா௫ வளர்ந்து நரம்பிலும் 
எலுமபிலும் சத்தம் கலந்து சரீரம் பெருத்து தன்னுடைய 
அளவில் எட்டுச்சாண் நிளமும் காலு சாண் பருமனும் 
ஏழுமறைவாசலகளும் உண்டாகின்றன மனுவன் கலையில் 
சீ .றுக்சொல்லி ருத்திரக்காலம் சொர்ணக்காலம் துடிக்காலம் 
இப்படி ஐந்து காலங்கள் உண்டென் ற்றியவும் பின்னே உச 
மரல் அடிக்காலமும் ௮தகன்பின் ஒன்றரை விரலில் தலையோட் 
டன கோரபொய்கை வலதுபாகம் கொம்பேரிக்காலமும் இடது 
பாகம் சீறுங்கொல்லியும் இப்படி. ஜீநிது தொடு காலங்களும் 
மேல் ஒரு வர்மமும் உண்டு, 

04. துடிக்காலம் கொண்டால் தலைக்கு போதக்கேடும் 
உளைவும்'செவிக்குத்தும் வேகனையும் தலையில் பின்போல் 
கசிவும் கண்ணில் சதையும் படர்ந்து கா ணும் இதற்கு உப்பும் 
வெற்றிலையும் சுக்கும் சிதைத்த உச்சியிலிருந்து கழுத்து 
வசை பூசி காதிலுடைய மேல்வசம் பொய்கைநோச்2ெ இசண்டு 
பக்கமும் விமல்கொண்டு ஊன்றி உச்சியில் ப தினாறு தடவை 
தடவ போதம் உண்டாக இளகும் பின்னால் சீனியும் குக்கி 
௮ம் கூகை நீரும் வெள்ளறத்தையும் கொம்பசக்கும் கடுகு 
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சோகணிய௰ம் ௮கைக்கு களஞ்சி மறன்றுவிதும் மல்தாங்கிச் 
சாறுகாளி லிப்பருக்திச்சாறுகாளி உரிதேங்காய்எண்ணை 
நளி மெளாகுபதம் வடி த்ன தயக்கவும் தொண்ணூற்றாறு 
தினம் மராகிச்கு மதயத தால சகம் உண்டாகும் ருத்திசக்கா 

லம் கொண்டால் கண்ணுருண்டு மூக்கிலிருந்து நுரையும் 
காதில் செத்தமும் கண்ணில் காயமும் புலப்பமும் தலையுருட்டி 
வேதனையும் புத்தி மந்தமூம் உண்டா.கம் இதற்குப்புறங் 
கமுக தில் ம்பன் கு [நியில் விரல உளன் ்பபிடி க சு ற றி லும் 

வட்டம் முழு.௮தும்சடவ சகமண்டாசம் இதற்கு நாழிகை முழு௮தும்த மு மும் இதற்கு ௩ 
இருபது 

0௦. இதற்கு வயகல் கிழங்கு சதாவேலி நன்னாரி 
கண்டங்குக் திரி வசுக்குச்சார உளக்கு ஸ் சும் ம்சாத்து 
சீனியும் தித் ரரு.லக்கிழங்கும் களஞ்சி மசா்த்து எண்ணையில் 
காச்சி மெளுகுபகம் வடி த்து. த2தயக்சவும் சம உண்டாகும் 
கொம்மபரிக்காலம்கொண்டால் மூக்கு சுளிப்பு ஜன்னியும் 
அ௮லரலும் முகத்தில் மவேர்வையும தலைக்கு விரையலும் கிரு 
கருப்பும் காதினுடைய குழியில் துடிப்பும் உண்டாகும் 
இதற்கு மூடி ல்லாதாளி இடித்துப்பிளிந்து பளக்காயை 
அரைத்துக் தலையில் போட்டு செனனிவட்டம் தேயத்து 
சுக்குத்தூள் காதில் ஊத தீரும். 

00. இளகினாலும் இதற்கு நாளிகை பத்தொன்பது 

இதுகழிந்து மூன் மரை நாளிகைக்குபப் பின் தான் இளக்க 
வேண்டும் வர்மம் இரண்டிற்கும் இப்பிசகார 2மயாகும் மூக 
கனுடைய பர லமும சுண்களின் : இமையும் இது2பான்ற 
பொருத்துகளாகும் அதில் மமல்யபொருத்திலதான், திலர்தக் 
காலமென்லு5 சுழிமுனை ஸ்தானம் அதில் முறிந்து செத்தம் 
கொட்டினால் வாய் பிளந்து கண்ணடைத்து ஜன்னியுண்டா 
கும் வாயில் நுசைபாயும் சென்னிஈரம்புகள் துடிக்கும் புற 
தலையில் சூடு பிடித்து சுபம் உண்டாகு௦ பொறி காழ்ந்திருக் 
கும் கழுத்து விரைக்கும் மூன்றே முக்கால் நாழிகையில் 
மாக்கும் 5ச்சயம், 
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07. ஈட்சேத்திரக் காலம் என்றது கண்ணின் கடைப் 
பீரகம் குழியிலாகும் அதுகொண்டால் மூச்ச உண்டாக 
உறக்கம்போலிருக்கும் கண்ணுஈண்டு செவி இமைச்சஓம் 
தலைக்கு போதக்கேடும்கழுத்தில் । நமம்பு துடி.ப்பும்உண்டாகும் 
இதற்கு நாளிகை ஏழு கடந்து கடலி இளக்கவும் கடவு 
முறை நாடியை ஏத்தப்பிடி த. புறக்கழுத்தில் பேன் குழி 
யில் விரல் ஊன்றிப்பிட.த்து சென்னி இருபுதமும் இப்படியே 
“செய்து கழ்காடியை கீழ் மீராக்கித் தடவ தீரும் அதிலும் 
தீராவிட்டால் தொண்டையில் கொக்கிக்கு ௮ரைவிரல் 
உள்ளே வலதுகை : பெருவிசல்கொண்டு ஊன்றவும் ஊன்றிய 
பின் $மல் ௮லகில் அசைவில் விரல் ஊன்றி வுமர்த்தவும் 
இளகும் நிச்சயம். , 

68. பின்னே இந்த வர்மத்தற்கு கழுத்தில் இர் நரம்பு 
அ௮சைவுண்டாகும் அதற்கு சூரிவேர் தொட்டிசங்கு மலை 
தாக்கி மூடில்லாத்காளி காட்டுகாச த்.து இலை த்தரி கூவளம் 
வேரு கண்டங்கத் தரி குமரி வகைக்கு களஞ்சி மூன்று விதம் 
சோத்து முன்னாளி ஜலம் வற்றவைத்து மூன்றுகாள் ஆறு 
நேரம் கொடுக்கவும், 

09. சென்னிக்காலம் கொ ண்ட தானால் ஒருபக்சம் 
சரிந்து தமிர்த் துவிமும் அலறும் மூக்கில் நீர்வழி | யும் வாய் 
பூட்டி உணர்ச்சைகெட்டு கி கடச்கும் இதை இளக்குவதற்கு 
தலையை ஏந்தப்பிடி த்து கழுத்தை அசைத்து கா அப்பொய 
கையில் விரல் ஊன்றி இளக்கவு.ம இளகும் உப தசப்படி 
பொய்கை அறிந்து பிடி க க்க மவண்டும் நெற்றியில் கடவி உச்டி 

யிலமாத்தவும் பதைப்பின் ௮௩௫ பொய்கையில் ஊன்றிப் 
பிடிக்கவும் என்றால் முழங்கை அடங்கலும் விரலினுடய 
நிதான சிச்சயமும் கண்டு நி ஊக்சகமாமல் பிடி சீ கசவும், 

(0. செவிக்குத்திக்காலம் என்பது காஇன் கீழ்தானே 
சுழி என்ற  பொய்கையிலாகும் அதிலிருச்து ஒன்றரை விச 
௮க்கு மல அலவாடி. என்ற வாமமாகும் அலவினுடைய 

களுஉள எ௮ம்பு வந்த ௦ பொய்கையில் சுளி ஒன்றசை விரல 
ளும் தொண்டை திறக்க ௮லவாடியும் ௮றியலாம். 
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(1. பின்னே காதினுடைய அருகில் தலையோடெலும்பும் 
நெற்றியும் வரது சேரும் மொருத்தாகும் அதில் ஒரு மஞ்சாடி 
பீதிய ஒரு குழியும் சுளிபும் திருக்கும் உண்டு ௮.தனருகில் 
அரைவிரலில் நாலு அடஙகலகள் உண்டு நுடி.களின் ஊக்கத் 
தால் கண்வெளியில் தள்ளினால் பொய்கைக்காலம் இசண்டி லும் 
விரல்கொண்டு மேல்கோக்கி அமர்த்த கண் உள்ளே போகும் 
கைமுட்டுக்கொண்டு முதுவரியில் ஊன் றவும் கண்மெட்டில் 
சரியாகும், 

(5. இந்த வ/மங்கள் சண்ணு தாழ்ந்து விசையிடை 
ஏந்தி விழுந்து பொங்கனால் பொய்கையைப் பித்து புருவங் 
களைத், தடவவும் தடவ இருப்புக்கு சரிவநதுசேரும் பிறகு 
ழக்கு சளித்து அலகு கோணி இழுக்கன ற ஜன்னியானாலும் 
கபம் உண்டாகி முகம் வியர்த்து விரைக்கிற ஜன்னியானாலும் 
அழேசுளியில் விரலதின் வெள்ளைமேல் தெரிய மலத்தி இடது 
பாகத்தில் சுற்றினால் இக்குணங்கள் தீரும் பின்னே இத 
னுடைய லட்சணங்கள் கண்டு உறக்கக்காலத்தில் சுளியிலும் 
கழுத்தின் கழ்க்கோணில் இருத்தி உச்சியில் அடிக்க இளகும் 
நிச்சயம், 

1 

ரத? கழுத்திற்கு மேலுள்ள வர்மங்களுக்கு அடிபட்டுக் 
கடக்கும் மனிதரின் ௮௧ல் சென்று உண்டாகயிருக்கும் குறி 
களைப்பாரத்து சாத்தியம் அசாத்தியம் கண்டு இளக்கவும் சுவா 
சம் அடைத்து கண்ணிலும் வாயிலும் நீர் ஒலித்து நாக்கு 
வரண்டு கண் மஞ்சள் போல் சிவந்தோ கண் இருண்டோ 
கறுப்பு வாணமாயோ இருந்தால் ௮சா த்தியம் என்று கண்டு 
கொள்ளவும்... ௫ ௫ 

“பக ஒயன்னும் மற்ற லட்சணக்களுக்கு இடது கை கொண்டு கீழ்நாடி எந்திப்பிடி.த்ு ௮டங்கஷ் கண்டு சுளியிலும் 
கோரி ஏந்திப்பிடித்து தன்னுடைய மததத்தோடே அணைத்து 
மூக்கினுடைய சுவாசக்கண்டுபிடித்து அலகு கீழ்காடியும் 
மேல்மூணிலும் புருவங்களிலும் தடவவும். 

10 
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11/5. பின்னே செய்யவேண்டிய மருதுகள் சவுக்காரம் 

£ீருசு சுக்கு வெள்ளுள்ளி கொட்டம் சிறுசகம் முரு நங்கைப் 
பிசின் குன்னி பாலைச்சார் உளக்கு காட்டு நாமத்தின் இலைச் 
சார உரி2வலிப்பருத்தி தொட்டாலகாடி. கொடும£வலி வெற் 
நிலை இலுமிச்சம்பழம் சார் வசைக்குளக்கு கொட்டம் ஜாதி 
லிங்கம் கசகசா செண்பகமொட்டு தாரம் கூகைநீர் தகரம். 

70. மீளரை சன்னல் _வகைக்குக்களஞ்சி ஓன்று விதம் 

பொடித்து மேவேப்பெண்ண 0 தங்காய் எண்ண ௦ வகைக்கு உ றி 

கலந்து 'சார்விட்டுக்காயம்சி இ மழுகு பரு வத்தில் வடி.தீது தலை 
யில் மத்தித்து வெரநீர் தாசையிடவும் மூன்று காளைக்கொரு 
தடவை காலையில் மீதய்த்துசாயங்காலம் வெநநீர் முழுகவும். 

1 திரும2மனி எண்ணை வைத்து மூக்கு லும் (சவியி 

லும் ஊதவும் மண்டையில் உள்ள வாமஙகள் தீரும் பின்னே 
முகவாமங்களுக்கும் அத லுள்ள மிபாருதி துகளுக்கு ம் இளநீர் 

விட்டுத்தடவ தீரும். 

76.  காரீரல் அரையிலும் பிரையில் நின்றுள்ளேயுள்ள 
பிரிவுகளும் உள் வாமங்களும் வித்தினுடைய இருப்புக்குழாய் 
னுடைய நாளத்தில் ஒட்டு தொடர்ச்சியாயிருக்கன் றன கழுதி 
தில் மூன்று கண்டமும் இரண்டு தாரை எலும்பும் அதில் 

சேர்ந்து சாது பொட. எலும்பும் இருப்பின் அபியத்தாயும் 
இருபது சிறு நரம்பும் இரண்டு கதிர்நரம்பும் பிரையில் இரண்டு 
சுய்யம் அலகினுடைய கோணில் என்றறியவம், பு அலகு மி ன் 

19. பின்லும் புஜ வர்மமூம் : பிடரிக்காலமும் ௮ந்தச்சுழி 
யிலிருந்து பிரிந்த நரம்பிமல ௨ என்றாலும் பின்கமு த்தில் கெட்டி 
யின் அகத்தில் ஒரு பொய்கைபுண்டாக சுழியில் ஒட்டு ஈரம் 
பைப்பற் ் றியிருப்பதால் ல் பொய்கை சும்யே பிரதானம் என்ற 
றியவும் அந்த சுழியில் வாமங்கொண்டால் முபாரி அசரநது 
கழுத்து வீசைத்து மேகம் கொணும்கைத தரிக்கும் கண்ணு பூடு. 
சன்னிபுண்டாகும் ௮௮ அசாத்த தியமுமாகும இளக்க வேணு 
மென்றனால இடதுகால் கொண்டு முதுகில் பொய்கை கோக்க 
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சநியில் ஊன்றி கை!/டைய குழியிலும் பிர.புடைய சுழியிலும் 
விரலூன்றி அமர்த்திக்கொள்ளக் கண்திறக்து உடன் ச்ம் 
கோடுக்து எழில் மரிக்கும். டி 

80. பின்னும் உளளுக்கு முறிந்தாலும் வர்மம் பன்னி 
செண்டிலும் கொண்டாலும் அறி.பும் லட்சணம் குருநாடியிலி 
நந்து பிரிந்த பன்னிரெண்டு மாடிகளில் முக்கோணில் இரண் 
டும் பெட்டியில் ஒன்றும் தொ ப்புவி னுடைய உளளசையில் ஒன் 
றும் இரப்பையில் ஒன்றும் ச.றுகுடலில் ஒன்றும் ஐங்காணில் 
இரண்டும் அருகோணில் நாலுமாய் ல ங்கயிருக்கின் றன, 

இர இரத வாமங்கள் கொண்டவுடன் குரு நாடிக்கு 
குளிர்ச்சை உண்டாகி பதுங்கி ௮சைகன்றது அ௮ப்பே!௮ு பன் 
னிஈண்டு ஈரம்பும் யந்திரத்தினுடைய துடர்போலே சுற் றி௮து 
கொண்டு பின்பாகம் அடிதனு குருகாடியுடைய அடிப்பும் வாத 
பித்த சலற்பனங்களஷும் 'பாகமற்றுப்போதின் றன; 

62, எனால் இகுப்புக்காலமம் மூத்திர மண்டிக்கால 
மும் ஆருதிரைக்காலம் பரிய சடைக்காலம் இ றிய சடைக் 
காலம் பயோகக்காலப் மதியடப்பன் பெரிய மட்டரக்கம் ௮டி.யராக 

காலம் இவைகளை அீயினுடையதாகும் இவைகளெல்லாம் 
என்மனாக்கனாக பரீட்சை கோக்னொல் அசாத்தியம் செய்யா ௮. 

65. இச்த வாமங்களுக்கு பரீட்சை தர்ர்து சா தீதியம் 
எனறு கண்டால் அடங்கல்களில் பிடித்தால் இளகும் வேதனை 
நீ௩்டி ரகம் உண்டாகும் நிச்சயம், கைவிரல்களிலும் பின் னும் 
மஞ்சாடிக் குழிபோன்ற அடங்கல்களிலும் பிடித்து இளக்கயில் 
சைக்கும் பிடிகொள்ளாவிட்டால் பயறு நெல்லு காணம் இவை 
களை சந தாப்பம்போல் அததக்கு ழிகளில் வைத்துப் பிடி க்கவும் 
ஒவவொரு ஸ்தலத்திலும் மா த்திரை கா விதமா கும் சது 
கெலும்பினுடைய மூகடு என்னும் இடத்தில் கையசைத்து 
குத்தினால் குளிர் சுரம் கபம் ஜன்னி உண்டாகும் அதே வசத் 
தல மஞ்சாடிக் குறுவைத்து பற்றடங்கல்களிலும் மேல்நோக்கு 

101260 3 ௩௦9 1/ப/2் ௩௦௧௨௮௭௦ பகர 



10 

84 பின்னே சங்குதிரி எனபது கழுத்தின் முனபாகம் 

மூன்றாவ லு எல்கையினுடைய பொய்கையி லாகும் அவவிடத் 

தில் கையேற்றிக்குத்தினால் தேகத்தில் குத்தும் வேதனையு் 
கைக்கு துப்பும் புஜத்தில் வீக்கமும் உண்டா கும் கீழ்நோக்கி 
௮சை த்து சுளிக்கும். 

89. வல பாகத்தில் கொண்டால் புஜம் வீங்க சுவா 
சம் முட்டி கண்ணு திறந்து குத்தும் அனலும் உண்டாகி 
கைக்கு கோச்சலும் கொளுதி தீதும் தாரையெலும்பிந்கு 
குளிர ர்ச்சை.. (ம் வெள்ளீரலில் வேதனையும் உண்டாகும். 

60. பின்னும் சீப்பெலும்பின் பொரி அசர்ந்து கை 
தளர்ந்து சக்தியிழந்து கை உன்னுசரீரத்தில் மாம்சமிழுத்து 
சிப்பிக்கு விதனம் உண்டாகுமென் ற் தியவும் இதற்கு மறுவச 
மாய் இப்பியின் ஸ்தானம் 'கோக்கி மாத்திரை கண்டுபிடிக்கத் 

தீரும். 
81. கண்ணு திரி என்பது கைமொளியினுடைய குளியி 

லாகும் ௮.தில் வர்மங்கொண்டால் கைக்குழி மடக்கும் பொய் 
கையில் பையும் ஜலமும் உண்டு அதில் இடியோ தள்ளோ 
கொண்டால் அன்னிபும் சரீரத்தை முருக்கவும் செய்யும் 
இதற்கு மாத்திரை அடங்கல். 

68. கைமுட்டினுடைய பொய்கையில் விரல்கொண்டு 
சழ்கோக்க அமர்த்தினால் மொளியானது தனது இருப்பில் 
வந்து சேரும் பின்னும் விரலினுடைய வெள்ளைமலத்தி 
உீழ்கொக்கி கெருக்கப் பிடிக்கவும் புறமணிக்கெட்டில் கொண் 
டாலும் சுளிவிட்டு விலகி கைவிரைக்கும் சக்தியிழந்து திமிர் 
உண்டாகும் சரீரம் உள்வளைந்து சுரம் குளிர் கபம் ஜன்னி 
யும் உண்டாகும். 

89. இதற்கு மூதலில் அடங்களில் அமர்த்தி சிலைற்பன 
நாடியும் கண்டு அமர், ்.சஇினால் பெருவிரல் அசைந்து குளிரும் 
கோச்சும்  கொளுத் தீதும் குத்தும் கை$ப்பியின் விக்கமும் 
உளைவும் கர்ந்து கைக்கு சக்தியுண்டாகும், 
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90. பின்னே சிறுவிரல் இட_அபாகம் சிருது ஈகக்கண் 
ணில் ஊக்கறி வளைந்துபோனால் ஊனான சோகம் ரதத 
ஷூட்சை உண்டாகும் இதிலுள்ள வா்மங்களெல்லாம் மேல் 
கோக்க ஏற்றால் சங்கை திருகி இளக அடித்து சிப்பிதளர்ந்து 
உள்காக்குணர்ந்து போஜனம் வெறுத்து. 

91. கைக்கு வேதனையும் குத்தும் கோணலும் உள்ளங் 
கைக்கு ஊனமும் வீக்கமும் கைசரிவான தோற்றமும் உண் 
டாகும் இருகைகளிலும் இதுபோல் என்றறியவும் இவைகளுக் 
கெல்லாம் அடகமலும் மாத்திரையும் வில்லும் விசையிலும் 
சொல்லப்பட்டிருக்கின் றன. 

02. விரலின் இடப்பாகம் உள்ளங்கையில் சுளியில் 
கண்ண்தரியாகும் இவைகளெல்லாம் இளக்கும் மாரக்கம் 
இக்க காலுகை மாத்திரை பிரமாணம் பார்த்து செய்துகொண் 
டால் தீராததொன்றுமில்லை பிடரியில் வலதபாகம் பெருநரம் 
பில் விசையற்றுப்போனால் வித்து உள்ளிழுக்கும் அசதி கபம் 
அடைக்கும் அலரி பெருமூச்சுவிடும் மலந்து டெக்கமாட்டாது 
ஒரு கண் அடைத்து மறுகண் திறந்திருக்கும் மாத்திரைப் பிர 
காரம்.இளக்கக்கொள்ளவும் இளகும் பதின் றில் மரிக்கும் 
இந்த நாலுகை மாத்திரை பிரமாணம் பரீசந்தம் கண்டு பரீட் 
சிக்கவேண்டும் இப்பிரமாணம் தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கல்லா 
மல் பிறருக்குக்கொடுதீதால் குடிபவனத்திற்குத் , தோஷம் 
உண்டாகுமென் றறியவும். 

9௦. இப்பிரகாரம் சூட்சமாய் காலரிசான பிளைகுறி 
சாகுறி கண்டுசொண்டு இளக்கவேண்டும் மாத்திரை நாலு 
எனபது ஈடு ஏமம் காலம் வர்மம் என்று சொல்லப்படும் விசை 
சரியாய் ஏற்றுப்போனால் விசைகரம்பினுடைய குற்றம், இர்ந் 
தாலும் ஆறுவருஷத்திற்குள் சயம் உண்டாகும் குருவினாணை 
சத்தியம். 

04. பின்னே தன்தேகம் அளவி ற்கு எண்சாணுளள 
மனிதசரீரம் அடங்கலும் பின்னலும் பொய்கையும் மாத்திரை 
யும் வாமங்களும் உளவா மகளும் துண்டு சுளிப்பொருத்து 
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கஜம் இசைவும் சீப்பெலும்புகளும் சொல்லப்பட்டிருப்பது 
போல் நிச்சயம் அறியவேண்டும் வர்மங்களினுடைய லட்சணங் 
களும் பரிசை அறியக்கூடிய ஸ்தானங்களும் மருர்துகளும் 
ஒர. மு நிவிற்கு செய்ய வண்டிய மூலை ற்களும் அ நியவேண்டும் 

இசைவில் எலும்பு ஒ.ந்த எலும்புகளின் கீரலும் சிதாலும் 
உண்ட2னால் உள்விரையல் அதாரத்தில் குத்து ஜன்னி ஈடுக்கம் 
புலப்பம் ஆங்காரம் சவாசேதம் மூகம் கோணி இழுக்குதல் 
இக்குறிகள் கண்டால் பன்னிரெண்டில் மரிக்கும் என்றாலும் 
ஆறமடக்கில் நீளத்தில் சீனிவைத்து எலும்பினுடைய உளளுக் 

கும் வைத்து சுற்றிக்கட்டவும் சதகுப்பையும் கரியபகழமும் 
வேப்பன் பிசினும் குக்கிலும் செஞ்சக்தணமும் வகைக்குக் 
களஞ்சி மூன்றுவீதம் சோத்து ஈல்லெண்ணை நாளியில் காச்சி 
முறிவில் தாரயிடவும். 

99. பின்னே உச்சிக்கு ௮க்கரா சூரணம் சேர்த்து 
ஒற்றளம் போடவும் முட்டி. னுடைய &ழ் எலும்பில் இரண்டு 
வில்லி ற்கும் மல் எலும்பு ஓடிர்து விழுந்துபோனால் கண் 
யயர்ஈ து ௮றிவுகெட்டு பொறியசைந்து சரீ சத்தில் உருமலும் 
கபஜன்னியும் வலியுமுண்டாகி தொண்ணூற்றொன்பதில் மரிக் 
கும் இதைத்தடவி எலும்பு சரிபட வைத்து இளிகொண்டு 
|$.தீ.து. தூணியிட்டுக்கட்டி. பச்சை .ஈல்லெண்ணையில் பளுக் 
காயும் ஜாதிக்காயும் சதச்சிட்டு வேலிப்பருத்தியும் அறிந்து 
போட்டு ஊறவிட்டு தாரையிடவும் பின்னே சீனிபலம் ஒன்று 
கடுக்காய் சிவதை அமுக்குரா அசாளி திப்பிலி சிறு€ரகம் 
பூவத் துமீரை வெண்காரம் அரிசிதிப்பிலி கொம்பசக்கு மாஞ்ச 
இவை வகசைச்குக் களஞ்சி ஒன்று வெள்ளைநொச்சி குப்பை 
மேனி தைவளை இசங்குே தாடை தூதுவளை சிறியானங்கை 
விராலி ஓரிலை பொன்னாவரை இந்தவகை சா றுளக்கு வீதம் 
சதைகத்து வடிகொண்டு சாறும் சேர்த்து கோ ழிச்சாறும் 

சேர்த்து தேங்காப்நெய் உரிநல்லெண்ணை உரிமருந்தும் சாறும் 
எண்ணையில்கலந்துமெளுகுப தம்வடித்து கொடுக்கவும் கரண்டி 
வீதம் ரசாளிருபோ தாக ஒன்பதுநாள் கொடுத்து லட்சணம் 
நோக்கவும் முட்டுகள் எல்லாம் இவவிதமென்றறியவும், 
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90. பின்னும் மணிக்கட்டிற்கு2மேல் சமீபம் பொய்கை 
கட்டி ட் ட் டு ர. * தி உச 5 ்) _ ட் ய்ல வாமம் கொண்டால் கை தூரிமிர்ந்து விக்கமுண்டாக 
கக்கு வசைவில்லாமல் உளை வும் வதனையும் குத்தும் ஜன்னி 
சாரத்தை முறுக்குவதும் மலஜலம் விழுந்து உள் வே தனையும் 
மயக்கும் கோச்சலும் இப்பிரகாு் எலலாக்குறியபும் உண் 
டாகும்: 

07. பெருவிரல்ககவெள்ளைக்கு2மல் ஒரு மெல்லைவைத் து 
நுமாத்திப்பிடிக்கவும் பிடி திதவுடன் ல்சைச்கவசைவுண்டாசும் 
றட நபம் சுழி இசைவில் அர்க்க வும் உடன் க்கட் ன மி 
கை உளைச்சலும் சலாசயததின் பிப வகக்களும் சரீரம் மு.கு 
தலும் ஜன்னிகளும் தீர்ந்து ரகம் உண்டாகும் இதற்கு குருக் 
தொட்டி அமுதவல்லி தாருவேர் குட௫்கல் அவரி சழியாநங்கை 
நஞ்சறுத்தான விஷ்ணுகிரந்தி வகைக்குச்சார உளக்கு ஜாதிக் 
காய் ஜாதிப்ப த்தி ஏலம் சநதணம் மாஞ்சு மதுவதா ரீம் அழுக் 
குழுவும் கசொம்பசக்கு அசாளி ஆமணக்கெண்ணை வகைக் 
குளக்கு கடைமருநது வகை கஞ்ச மூன்று யாவும் சேர்த்து 
மெளுகு பருவம் வடித்று இழு) 2 வளை ஆறுநாள் உள்ளுக்கும் 
வெளியிலும் 2 தய்க்கவும் பின்மன முறுவெண்ணேோ சாநணை 
வேர் எழுத்தாணிப் பச்செலை ஆடுதீண்டாப்பாளை கையாந 
தகசை பொடுதலை ஓரிலை ஈரிலை மலைதாங்கி மூடில்லாத்தாளி 
தும்பை வேலிப்பருத்தி வகைக்குச்சாறுளக்கு திப்பிலி கரிய 
பகழம் கண்டங்கத்தரி இலவங்கம் சன்னம் ஒரும்பு கவயம் அ.தி 
மதுரம் யாளிய/கி அமுக்குரா சிறுசாகப் பூ அவளா த்தை அக் 
கராகாரம் பளுக்காய் இவை வகைக்குக்களஞ்சி ஒன்று வீதம் 
ஈலலெண்ணை நாளியில் காச்சி முறிவிலிடவும் புண சகப்பட்டு 
குழிவிழுகும். கு 

96. பின்னும் கவளிக்காலத்தில் நெல்லிடை விலக கவ 
ளியில் மேல்நோக்கி ஊனிப்பிடி த்தால் க்கு கோச்சம் குத் 
தும் வேதனையும் வ் க்கமும் உண்டாரி அள்ளி விரைக்கும் 
இதற்கு பச்சை நரம்பை தடவிப்பிடித்து சம்கோக்க நீர் 
கொண்ட ஈரம்பிலமர் தீதவும் கையை அளந்து இடம் கண்டு 
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அமர்த்தவும் அப்படி அமர்த்துகையில் அதில் ஒரு சிறு 

நரம்பும் அசையும் அதைப்பிடித்து முறிவெண்ணை தாரை 
யிடவும் மறுகையிலும் இ துபோலாகும். 4 

09. உள்ளங்கையில் தெச்சணைக்காலம் கொண்டால் 

௮ தினுடைய அடங்கல் கைமடக்குக் குழியிலாகும் அதில் 

விரல் ஊன்றி மேல்நோக்கி அமர்தீதுவாய் விறயல் மாறும் 

சுற்றிக்கெக்கனால் உட்சுரம் மாறும் தீழ்நோக்கி அமர்த்தினால் 

சன்னி மாறும் கீழ் சுவாசம் உண்டென்றால் கைவெள்ளை 

மறுபுறம் அமர்த்தவும். 

100. இதற்கு குக்கில் ஈதகுப்பை யாளியரீசி கொம் 

பரக்கு நருக்குமூலம் வெள்ளாத்தை சிறுநாகப்பூ கச்சோலம் 
மாங்கம் கற்கடகசிங்கி இத்தனையும் நல்லெண்ணையில் மெளுகு 
பதம் வடித்த தாரையிடவும் கோச்ஈலும் கொளுத்தும் 
குத்தும் வேதனையும் வீக்கமும் சன்னியும் சுவாசம் பெருக்க 

மும் குளிர்காச்சலும் சுகமாகும், 

101. இன்னும் பெருவிரல் ஈகக்கண்ணிலிருந்து ஒரு 
விரல் உயர அசவுதிரியில் உளுக்கு என்னும் சுளுக்கு வர்ம 

கொண்டால் கண்ணு கரிக்கும் கண்ணில் சதையுண்டாகும் 
பின்னே இளகூவெட்டும் அலகு கோச்சும் இதற்கு பேன் 

குழிக்கு. இரண்டுவிரல் வலஅபாகம் (பெருகரம்பின் இடையில 

காணும் சிறுரம்பே அடங்கலாகும் அதைப்பிடித்து மேல் 
கோக்கி ௮மர்த்துகா கண்ணில் சதைமாறும் கீழ்நோக்கி அமர்த் 
துகா கலிப்புமாறும் கைவிரல் வெள்ளையை மலத்திக்கொண்டு 
மாத் தினால் பனி குளிர் கபம் மாறும், 

108. இதற்குக் கொடுவேலிக்கிழங் கும் காட்டுள்ளியும் 
சாரணக்கிழங்கும் வேலிப்பருத்தி சாறிலரைத்து முலைபாலில் 
தாரையிடவும் வெள்ளரத்தையும் கரியபகழமு:ம் பாலி 
லரைத்து தாரையிடவும் இதற்கு எண்ணை கடுக கொட்டம் 
கொத்தமல்லி திப்பிலி மூலம் கொம்பரக்கு மீரை கார்கோலரிசி 
சாகம் மாஞ்சு வகைக்குக் களஞ்சு ஒன அ நல்லெண்ணையில் 

கடுகுபதம் காச்சி சேவிக்கவும் சுகம் ௮நத வர்மத்திலிருந்து 
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ஒன்றரைவிரல் மேலே அசவுதிரிக்காலம் ௮தில் கொண்டால் 
உடன் ஜன்னியும் சரிரத்தில் நடுக்கமும் கைக்குக்கோச்சலும் 
கத்தும் வெள்ளி ரலில் வேதனையும் உண்டாகும் இதற்கு 

அடங்கல் மாரில் நா.லுவிபல் உயச விசை ஈரம்பில் பிடித்துக் 

தழ்கோக்கி அசைக்க ஜன்னி :;மாறும் மேல்நோக்கி ௮சைக்க 

நடுக்கலும் விசயலும் தீரும் விரல் வெள்ளை சுற்றிக்கிரக்க கைக் 
கோச்சலும் தரிப்பும் மாறும் இதற்கு நெய் குருந்தொட்டி 
வேர் கருஞ்சண்டை வேர் வெள்ளைக்குன்றி வேர் கூவளத் 
தின் வர் வேலிப்பருத்தி வேர் உளிஅஞ வர் மணமுபுல்லு 

வேர் ௮ருகன் வேர் வகைக்குக்களஞ்சி ஒன்று சதாவேரிக் 
இழங்கும் கொடுப்பை கைதோனி இவை வகைக் குச்சாருளக்கு 
கொம்பசக்கு கொத்தமல்லி அக குரா திப்பிலி தேவதாரம் 

முருங்கைப்பிசின் இவை வசகைக்குக்களஞ்சி ஜன்று வப் 

பெண்ணை நல்லெண்ண பசுவின் நெய் இவை வகைக்கு 

உரியில் மெளுகுபதம் வடித்துக் குடிக்க சுகமுண்டாகும். 
பின்சே காட்டு ஜரகத்தை .காடியிலரைத்து வெதுப்பி 
2ம.லுக்குப்பூசவும் மூடில்லா தாளியும் உளிஜஞெ சாறும் 

பசுவின் பாலில் சாலித்து தாரையிடவும் இவைகளில் தீரா 
விட்டால் மூலத்தில் மோனெலும்பில் மேல் நோக்கி விரல் 
௮சைத்துக் கொடுக்க சுகமுண்டாகும், 

103. இன்லும் பெருவிரலசைக்கிற குழியில் மொழி 
வர்மம் ௮ந்தப் பொய்கையில் ஊன்றிப்பிடிக்கவோ குத்தோ 
தல்லலோ கொண்டால் பித்த நாடிக்கு சூடுண்டாடு கை 
விர ஓக்கு வேதனையும் கோச்சுழ் குத்தும் அனலும் 

உண்டாகும் இதற்கு பித்தநாடியிலிருந்து பன்னிசெண்டு 
விரலுக்கு உயடூ/ர ஒரு இறு நர ம்பு போகும் ௮ந்த நரம்பைப் 

பிடித்து கழ் இழுத்து ௮மர்த்தவும் கையின் ௮சையாடங் 

கள் உடனே நிற்கும் மீமல் நோக்கி அமர்த்தவும் ௮லகு 
கோச்சலும் சதம் ஜன்னியும் தீரும். ப 

ப 

104, பினனும் இரெண்டாம்விரல் ஈகக்கண்ணிலிருச்.து 

ஒர விரல் உயே கோச்சல் வர்மம் ௮தைப்பிடி த்து சையை 

11 
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வெள்ளை மாற்றி இருப்பினால் விரல் துள்ளி விசயலும் 
கோச்சும் குத்தும் விஷமேறுவதும் பதினைந்து நாளிகைக்கு 
மேல் ஜன்னியும் உண்டாகும் இதற்கு. கைப்புயத்தில் சு$ரி 

நரம்பில் பிடித்து கீம்நோககி அமர்த்தினால் விரல் துள்ளி 

விரைப்பது நிற்கும் மல் ௮சைத்துப பிடி த்தால் கோச்ச 

லும் தரிப்பும் தீரும் ௮லலது மாரின் வலது வசம் பிடித்து 
ஓமர்த்தினாலும் திரும் பின்2ன பகனைந்திற்கு?மல் உண்டா 
தின்ற ஜன்னிக்கு கா தற்கு ஒரு விர க்கு உயமே 
மோணெலும்பில் அமர்த்தவும் சுகமுண்டாகும் இதற்குக்கை 
யாந்தகமையும் நீர் நெறுப்புச்சாரும் புங்கினுடைய பாடதா 
ளியும் சதைக்கிட்டு ப னவின்பாலில் தாசையிடு சகம் மா.தளம் 

பூவும் தேங்காய்பூவும் பாலிலரைக்து உச்சியில் சப்பழம் 

போடத்தீரும். 

105. பினனு. முன்றாவது விரலில் மோணு பொய் 
கையில் சுளுக்2கா குத கா தல்லலோ கொண்டால் கண்ணில் 
காசம் கபாலம் இடித்து மக்தம் செவி இரைச்சல் உள்ளங்கை 
விக்கம் இவைகள் உண்டாகும் இதற்கு நாடி கூடுதின்ற 
இடத்தில் ௮டங்கல ௮ல் பெருவிரல் கொண்டு தீம் நோக்கி 

அமர் தீஇனால் செவியிரசைச்சல் உள்ளங்கைவிக்கம் சுகமாகும் 
௮.தில் ,விரலை சு ந்றிக்கய க்கினால் சகலமும் சுகம் பின்னே 
ன சொடுவேலி இலையு.4 கஞ்சருத்தான் வேரும் காட்டெருமைப் 
பாலில் கிண்டி, வேகவைத்து ௮னத்கவும் சுகம், 

100. பின்னே பச்சை ஈரம்பினுடைய உள்ளையில் 
வாமங்கொண்டால் உடமே ஜன்னி சுபம் விக்கல் வலி 

இன்ப்பு மயக்கம் இவைகள் உண்டாகும் இதற்குக் கைக் 

கூட்டில் மோனு சுளியில் வண்டி சுற்நிவைத்து கையணேத்து 
மேல் கொக்கி அ௮மர்த்துகா ஜனனி கபம்நிற் கும் உழ் கோக்கப் 
பிடிக்க வலி இளைப்பு இரைப்பு பபோதக் 2கடு சுகமாகும் 

௮ல்லது பேன் குழியில் கம் நோக்கி அமர்த்இனாலும் தரும். 

107. மணிக்கட்டில் நாலுவிரல் உயர முறிந்தால் 

ஒன்ப தில் பன்னிசெண்டில் பாரிக்கும் உள்ளந்கைக் குழியில 
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முறிக்தால பனி குளி ஜன்னி. வெட்டுண்டாகி ஆக்குள 

மரிக்கும் நிச்சயம், 
க 

108. பின்னே கைமுட்டினுடைய சுளியிலும்முட்டி லும் 
ஓடிந்தால் கண்ணுவெட்டும் போதக்கேடும் புலம்பலும் உண் 

டாதி இருபத்தாறில் மரிக்கும் இதுகளெல்லாம் இதிச்சை 

செய்தும் ௮சாசுதியமாகும் மற்றும் குணங்கள் ௮னுபவக்தில் 
அ௮றிய2வண்டிபவைகளாம். 

109. இன்னு காலுவிசலில் ஒன்னாம் விரலின் ,மொளி 
யில் உயர சுளியில் ஒரு கறு கசம்பு உண்டு ௮துவும் அடக் 
கலாகும் அ தில் மநல்லுவைகத்துப் பிடிப்பதற்கும் இதில 

அ௮மர்தித ஜன்னி நிற்கும் மேல் நோக்கி அமர்த்த கடம் வலி 
இருமல் இரும் மல் கோக்க சுளித்து ௮ம் இனால் புயத 

திலும் மூட்டிலும் உ மணிக்கட்டிலும் குத்தும் வீக்கமும் 
உண்டாகி பின் ஊன முண்டாகும் மார்பில் மன்று விரல் 

உய27 அடங்கல் ஒன்று இதில் மாத்திரை சநோக்டக் கொள்ள 

மவண்டும். 

110. பின்னே அதேவிதம்2பால் உள்ள முறிவுகளுக்கு 
பொறி எலும்பு ம0றிவாகி வருமென்றறியவும் ௮கன் மேல் 
பச்சையிட்டு வகை3போமல தட கைப்பாகம் அறிந்து 
அணைத்து நிருத்தி பொய்கை பிடித்து கெட்டி மருந்து 
செய்யவும் பிரமாணத்தில் சொல்லியதுபோல் செய்யவேண் 
மநிம் ௮றிந்துசெய்யவேண்டும் இப்பொடுத் தடங்கல்கள் தவிர 
விரல்களில் பத்துவாமஙகருநம் இசைவுகளில் சொர்ணக் 
காலமம்போக ஈது வர்மங்களும் உண்டி, இதில் அடங்கலும் 
உண்டு, பத்து வர்மங்களிலும் அதிரையில் முறிந்தால் ஏழு 
நாழிகை களிந்து கையணைத்து ிப்பியில் அமர்த்தி விரல் 
ஊன்றி மேல் நோக்கித் தடவவும் சுகம் உண்டாகும். 

111], பின்னே வெந்தயம் விளாத்துப் புசின் ஒமம் 
வெள்ளைக் குங்கிலியம் கரியபகழம் நல் எண்ணையில் சாலித்து 
சலயிட்டு ௪ ற்றி ௮ சைவிட்டு சுட்டவும் குக்கில் ச.ககுப்பை 

கொம்பசக்கு நாசணம் எலம் கருஞ்சீரகம் கார்கோல் சச்சோ 
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லம் வால்மிளகு வகைக்குக களஞ்சி இரண்டு விதம் எண்ணை 

யில் கடுகாயரித்.து; தாசையிடவும் என்றாலும் 'பன்னிசெண் 
டில் மரிக்கும். 6. 

112. பின்ன காலில் தூங்கு சதையில் முறிந்தால் 
மூலத்தில் கோச்சலும் கைகால் வெட்.டி. விய/வை யுண்டாக 
முப்பத்தாரில் மரிக்கும். 

115 அன்னே வாரெலும்பு பொடிச்து உள்ளே 
போனால் மனுஷனுக்கு போதக்கேடும் உள் வரட்சையும் 
வெள்ளீமலில் குத்தும் உள் காச்சலும் உண்டாகும் கழுத்தின் 
தஇமழ ஐந்தாவது எலும்புவரை முறிந்தால் கைச் இப்பியில் 
மணுவது பொய்கையில் விரல்கொண்டு அசைத்து இருத்த 
வேண்டும் ௮ப்்2பாது குணங்கள் மாறும் உள்ளே பொய்கை 
எலும்பில் தொப்புளிலிருந்து வலது வசம் ௮மர்த்இயும் 
குருக்குக்காசனர் தடவி நெஞ்சில் கையணைக்கவும் செய்தால் 

௭ அம்பு ஒப்பித்துவரும் இப்பிரகாசம் ஓவவொ, ரூ எலும் 
புக்கும் செய்து கொள்ளவும் என்றால் எலும்பு இசைவில் 
வருமென்றறியவு'! ம் பின்னே மாருப்பிட்டுக் கட்டி சரீரம் 
அசையாமல் பார்த் துக்கொள்ளவேண்டமுிம். 

114, இதற்கு எண்ணை குடங்கலும் நாகப்பட்டையும் 
புங்கன் இலைச்சாரும் சதா 2வலிக்கிழங்கும் கொம்பசக்கும் 
குக்கிலும்ச,தகுப்பையும் நல் எண்ணையில் சேர்த்து மெழுகா 
யரித்துசாச.த்திலிட 2 தீரும், பின்னே மலைதாக்கி வேரும் ௮௬ 
கன்புல் ஓுவே ரம் வெள்ளைக்குன்னி2வரும் வேலிப்பருத்தி 
வே ரும்வெள்ளைக்காக் கணத்தின் வேரும் சுண்டை வேரும் 
வேளைவேரும் சங்கன்வேரும் வசைக்குச்சளஞ்சிஇசண்டுவிதம் 
௮ திவகை ஆறு குக்கில் கொம்பரக்கு திப்பிலி கொட்டம் 

சிறுகாகப்பூ கண்டங்கத் தரி இஞ்சி வகைக்குக் களஞ்சி 
மூன்று சதைத்து கால்படி ஜலமாக சஈஷாயம் வறறவைத்து 

ஆறுகாள் பன்னிசெண்டு நேரம் சேவிக்கவும் பின்னே கண் 
டங்கத் திரி வேப்பம், பிசின் ௧, ங்குடங்கல் 2வலிப்பரு த் தி 
பழமாங்காய் மலைதாங்க இலை ஒன்றாய் சசகைக்து நல் எண் 
ணையிலாக்கி இடவும். 
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115. பின்னே முகத்தின் முறிவிற்கு மூடில்லா தாளி 
யும் சார சைக்கிழல்கும் பச்சை செல்லரிசியும் காடி வெளலித் 
இல் அரைத்து தலையில் தப்பளாம் போடவும் ரெத்தச்சந்த 
தணம் நல்லெண்ணையில் மத்தித்து ௮னத்தவும், 

16. பேன்குளி என்ற புறங்கழுத்தில் முறிந்தால் 
வெள்ளைக்குக்கலியம் கடுகு கொத்தமல்லி முருங்கைப்பிசின் 
இத்தனையும் கல்லெண்ணையில் வேகவைத்து அ௮னக்தவும் 
மடில்லாத்காளியும் அ௮த்திச்கொழுந்தும் ுரைத்து பாலில் 

வெதுப்பித்து இடவும் இப்படி சகல மூறிவுகளுக்கும்” குணக் 
கள் கண்டு சிகிச்சிக்கவும் வெள்ளைக்கல்லை தீயிலிட்டு பளுக்க 
வைத்து தேங்காய்ப் பூவும் நொச்சிக்கொழுந்தும் சதைத்தூ 
பிட்டு அணியில் பரப்பி கல்லை மலைவைத்அப் பொதிந்து 

கிளிக்கட்டி ௮னத்தவும். பின்னே வேப்பம் பிசினும் ௪௧4 
கும் ஆசாளியும் கொட் டமும் கொச்தமல்லியும் விறலி இலை 
யும் எருக்களையும் முருக்கப்பூவும் பாலில் அசைத்து நல் 
எண்ணையில் கிழியை வேகவைத்து அ௮னத்தவும். 

117. பின்னே காலினுடைய கண்ணு விலூப்(2பானால் 
கு திங்காலினுடைய பொய்கை சுளியிலும் பக்கத்திலும் 
பிடித்து இரண்டைம் விரலில் கொண்டு கிறுத்தி ௮சைத்து 

ஊனறிப்பிடி க்கவும். விலகிய கண் இசைவில் விளும் பின்னே 
வெற்றிலைச்சாறு துணியில் நனைத்துச் சுற்றவும். 

118. காலினுடைய மொளியில் பொருத்து ஈளுகப் 
போனால் பெருவிரல் தடவி உள்ளஜ்காலில் ழ்கோக்கி அ௮மர்த 
வும். மொழி இசைவில் விளும் பின்னே மூடில்லாத்தாளி 
யும் சுக்கும் கொமீ ம்பசக்கும் கொட்டமும் முலைப்பாலிலரைத்து 
துணியில் சுற்றவும் ஒவ்வொரு விரல் மொழிகளுக்கும் 
இப்பிரகாசம் செய்தால் வேதனை தீரும். 

119. பேன்குழியில் கை ஏற்றி அடித்தால் மயக்கி 
பாதம் கெட்டு உணர்ச்சைமாறி ஜன்னியுண்டாகி சுண்டச் 
ஈளிக்கும் வலிப்பும் கபமும் உண்டாகும் பெருவிரல் 
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கண்டங்களில் பிடிக்க கீழ்நோக்கி அமர்க்தவும் கண் 

ணடைப்பு மாறும் வலியும் தீரும், சுளித்.து சுற்றிக்கரக்க 
கபம் தீ ரும். 

120. பின்னும் கண்ணினுடைய மேல் குளியில் ஈசுந் 
கலா குத்தோ கொண்டால் கண்ணடைகத்து போதம் கெட்டு 
வாயில் நுரை ஒலித்து மூக்கு சுளிக்கும் இதற்கு... பேன் 
குழிக்கும் மூன்று விரல் வலது வசப்பொருத்தடங்கலில் 
கைவிரல் கொண்டு '2மல்நோக்கி அமர்த்தவும் விக்கல் வலி 
கபம் தீரும் இடது பககம் சுளித்து அ௮மர்த்தவும் வி.ரயல் 

உள சுவாசம் தீரும் பின்னே நெற்றியில் முறிந்தால் மரிக்கும் 
மற்றும் விபரங்கள் பிரமாணம் படி த்து அறியவேண்டும் 

நாலுகை மாத்திரை பிரமாணம் முற்றிற்று. 

குருவே துணை, 
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விர்மவில்லும் விசையும். 
* 

2 1, மேல்கண்டக்காலம் வெற்றிலைக்காலம் சுண்ணாம் 
புக்காலம் மஞ்சள்காலம் குற்றிக்காலம் கொம்புகுச்திக்காலம் 
கொண்டைக்காலம் சீறுங்கொல்லி கோணச்சன்னி வாமம் 

உச்சிக்காலம் நாக்கடப்பன்காலம் பிடரிக்காலம் பைத்திய 

வர்மம் திலாதக்காலம் நட்சத் திரக்காலம் செவிக்கு த் இக்காலம் 
இவைகள் தலையில் உளளவைகளாம், 

2. இதற்கு வியாக்கியானம் கண டிக்காலம் எனபது 

அ௮அறுபத்திராலு துண்டுவந்து 2சரக்க இடையில் இசண்டா 
வது பொய்கை என்ற புறர்தலையாம் கனமாய் கைகொண்டு 
தடவினாலும் காது மந்தமாகும் தலை மூளைக்கும் மந்தம் ஏற 

படும் மூக்கு வியாக்கும் இதற்கு காட்டு ஜீசகம் இருவேலி பசு 
வின் பாலிலசைத்து குளைதத உச்சியில் தப்பவும் சுவாசம் 
உற்பவம் நெற்றிக்கு ஜந்து விமலுக்குமேல் உச்சிக்கு வலது 
வசமாகும். 

3, அந்த இடத்தில் கொண்டால் மூக்கு எளுக்கும் 

கண புகைந்திருக்கும் சென்னி ௩ரமபு அ௮சாநது விரைக்கும் 

முகம் வியாத்து போதக்கேடுண்டாகும் இதற்கு கோதுமை 

௮இம௮.7.ம சிறுகெருஞ்சில் பருத்தியில் ஆவசம்பூ யாளியா 
நாங்கணம் வகைக்குக்களஞ்சி ௮ரைத்துத்தலையில் பத்து 
போடவும், ் 

1. சுண்ணாம்புக்காலம் என்றஅ உச்சியில் இர்திரியம் 
இருக்கப்பட்ட சிமிளினுடைய ௮1த ௫ல் பின்பாகத்திலாகும் 
௮ தில் கொண்டால் கண்மூம. செவி ஈசம்பு அடிக்கும் நாக்குக 
கொன்னிப்பேசும் இதற்கு சதகுப்பை கசகசா கூவளத்துப் 
பிஞ்சு மோரிலறைத்து வெதுப்பி உச்சியில் தப்பவும் இதி 
லெல்லாம் உச்சியே பிரதானம் பந்த சிமிளில் விஷம் ஏறியா 

லல்லாதே சரீரத்தில் ணம் உண்டாகாது, 
நக 

2. பின்னே மஞ்சளகாலம் என்றது உச்சிக்கு ஒரு 
விர ஓக்குக்கீமழே தாரை கண்ணினுடைய பொயகையிலாகும் 
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அதில் வர்மங்கொண்டால் சண் சுழன்று சரீரத்தில் உளைச் 
சலும் தலை விரைக்கும் இகற்கு கொத்தமல்லி மூடில்லாத் 
தாளி செந்தட்டி உளி வெந்தயம் பளுக்காய் நெல்லிக்சாப் 
சீனி வகைக்கு களஞ்சி வீதம் குருந்தொட்டி. சாறறிலசைத்து 
தலையில் மத்திக்கவும் சுக்கு சமுத்திசாப்பழம் நெல்லிக்காய் 
பொடித்து மணப்பிக்கவும் சுகம். 

0, குற்றிக்காலம் கொண்டால் கண் இவக்கும் பல்லு 
கறுக்கும் காக்கு வண்டு போகும் பேச்சோடாது இதற்கு 

கண்டங்கத்திரி ஏலம் சந்தணம் மயில்பீலி ஈக்கு சருஞ்சரகம் 
வகைக்கு களஞ்சி ஒன்று பொடித்து வடிகட்டி ௮த்இப்பிசன் 
களஞ்சி விதம் பூங்கதலிச்சாற்றிலபைத்து தலையில் தப்பவும் 

கருத்தச்சுண்டை வேர் ஈஞ்சறுத்தான் வேர் அடாதோடை 
வர் அமுக்குரா சந்தணம் கொட்டம் கடுகு திப்பிலி கண்டங் 
கத்தரி ஏலம் வகைக்குக் களஞ்ச ஒன்று இசண்டுபடி 

ஜலத்தில். 

1, கசாயம் வற்றவைத்து அுறித்து வடித்து சீனி 
கலந்து அனுநேரம் சேவிக்கவும் சுகம் வலதுகா தில் மூன்று 
விரலுக்குமமல் தலையோட்டின் எலும்பில் பற்றியவர்மம் 
கொண்டால் தலையை உஃஈட்டி.க்கொண்டே பேசும் காதின் 
வசங்கள் , இரண்டும் குளிந்திருக்கும் மஞ்சள் நிறமாய் 
மூக்கில் சுவாசம் வரும், ப 

8. இதற்கு பசுவின்நெய் படியமையும் ௮பின் பலமமரை 
கச்சோலம் கருஓகுங்கலியம் சாம்பிராணி இவை வகைக்கு 
களஞ்சி மூன்று விதம் எண்ணேயில் கலந்து கடுகு பருவம் 
அரித்து தைலம் தேய்த்துக் குளிக்கவும் இசகம் கிரிசாத்து 
நறுதீண்டிக்கிழங்கு ௮ரைப்படி ஜலத்தில் சஷாயமிட்டு சேவிக் 
கவும் மூனறு மநரம் சுகம் கொண்டக்காலமென்பது உப் 
பதைப்பிலிு௫.த , ௮ரைவிர லுக்குக்கீழே இட துவசமாகும் 
தில் கொண்டால் சரீமம் குளிரந்து2பாகும் வேதனை 
யுண்டாகும் சண்ணில் நீழெலிக்கும் கபமுண்டாகும் சுவாசம் 
உள்ளிழுக்கும், 

101260 3 ௩௦9 1/ப/2் ௩௦௧௨௮௭௦ பகர 



69 

9, இதற்குக் கஞ்சா தாளிசபத்திரி செண்பகமொட்டு 
்] 6 ட் ட ன ஒ ன் *ஃ விதையில்லாக்கரிக்காய் பூலாலிருட்சம் வேப்பன் பழம் 

கன்ஞ்சி மூன்று வீதம் நல்லெண்ணை பசுவின்நெய் தங்காய் எண்ணை அரைப்படி ஒண்ணித்முக்காப்சத சேவிச்சயம் ப எண் அசைபபடி ஒண்ணிததுக்காயச்சி சேவிக்கவும் சுகம் 
சுழதிதினுடைய இசைவிலிருந்து குருக்கினுடைய தாசை 

் $ (ஆ! ் . உ ப் தது ப ஓ நமம்பு உருளை சிப்பியிலும் பூச்சகாணிலும் சைக்கு குற்றம் 
சம்பவித்தால் கை அசைந்து துடிக்கும் ௮சாத் தியம், 

10, கையிலா காலிலோ இரண்டு வசங்களிலும் உடம் 
பிலானாலும் இருவச௪.மம் ச௪ரிஈ்து குளைக்து நடர்தால் இச்சை 
வவண்டாம் அந்த வில்லினுடைய (சகு பின்ன சரர்கெஞ் 
சிலும் ௮ தில் அரைவிரல் மாறி இருவசமும் பதினாலு 
பொய்சையி லுமாகும் காசை எலும்பிற் தக்கீமம தொண்டை 
செவி நரம்பு மபாய்கையில் குத். கினால் நாக்கு உளளிமித்து 
சகண்னடைத்து ஜனனியுண்டாகும் முதா ண்டைக்குளி இரும்பி 
மெட்டும் சரீரம் குளிர்ந்துபோகும் 

11. இரண்டாவது பொய்கையினால் மேக்கு சுளித்து 
௮லரும் இருமி வலிக்கும் சவாசமடைக்கும் சுற்றிக்கொள் 
ளும் அசாத்தியமாகும் மூன்றாவது பொய்கை என்றால் 
வயற்றில் ீவதனை தலைசுற்று கபாலயிடி. ஜன்னி பெருஞ் 
சவாசம் விக்கல் நெஞ்சில் குத்து என்றால் பொய்கை 
பதினாரிலும் வர்மமானது துடாச்சியாகும் தொண்டைக் 
குளிக்கும் ஒருவிரல் மாறி ௬:௪தி என்ற ஈபம்பில் விஷம் 
பாங்கி கோணல் சென்ற இடமாகும். 

12. சுருதி கரம்பு காரை எீலும்பினுடைய அடித்த 
சிறு ஈரம்பாகும் முந்த ஈரம்பில் குக்தினால் கண்ணடைக்கும் 
நாக்கு நீட்டி வாயில் நுழை யுண்டாகும் ஜன்னி கபம் ல 
கோணியிருக்கும் மாறி இடதுோ பொய்கையில் குத்தினால் 
மயக்கம் தலைவலி கொளுத்து மீசாகைநீர் ஊறும் ௮சா ததியம், 

18. கூட்டில் உருவிச்சென்ற வர்மம் எட்டு பொய்கை 
பதனாறு நரம்பிலும் கால பாட்சித்து சிகிச்சை செய்யவும் 

குருக்கினுடைய மத்திப எலும்பில் குத்தினால் என்பொய்கை 

12 
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யிலும் தரியெலும்பினுடைய வில்லிலும் கொள்ளக்கூடாது 
சுளியடக்கம் விஷஸ்தானம் என்பது உ நளனை சிப்பிபினுடைய 

மூகட்டிலும் கொள்ளக்கூடாது மூலக்கில் சுவிமுனை இருப் 
பிடம்குய்பத்திலாம் பொக்குள் காலிரண்டி லுமாம் பி.ங்கலை 
என்பது வலது மார்பு வலது கை அன்மாவுடைய தெற்றி 

இடகலையாவது,. 

14, இந்திரியக்குளல் இடதுமாரபு இடதுகை உச்சித் 

துவாரம் பொக்குளினுடைய இடையொட்டியது "குருராடி 
மஞ்சர்டித் துவாரம் உச்சியென்றால் மூலத்தினுடைய 
இசண்ு வசநஙகளிலும் இரண்மி விரல் ஈரம்புப்பக்கம் குளியில் 

வில்.லும் விசையும் வச்து பற்றுகின்றன எலும்பிலும் நரம் 
பிலும் வக்து 'சருகின்றன னவிசையென்பது கீழ்காடி' கொக்கி 

மார்பு காரீரல புஜம் தருக்கு க்குள் உரளைச்சிப்பி, 

15, மூலம் அல்லது யோனி கைமட்டி னுடைய மேல் 
மடக்கின் உட்பாகம் மணிக்கட்மி உள்துடை கண்ணு காலி 

னுடைய குளி இவைகளிலாகும் சங்கு திரியும் கணெல் நபம் 

பும் பின்னல் 2பா2ல கூடி எட்டு இதளாய் பிரிகிறது எட்டுப் 
பிரிவும் எட்மி வர்மஙகளாகும் வயற்று ல ஆறும் டெட்டிக் 

சாலழம் ஞானல குடலும் ஆமாசயமும் பஃ்குவாசயமும் 

குடல் எனழும் சரத என்றும் அதில் கூடி வாமம் மூன்று, 

16. அவரவருடைய கைப்பெலனாலும் ஸ்திரீ போகத் 
சாலும் குடல் சிமுகம்பு பின்னங்களாகி வர்மல்கொள்ளு 
றது மரங்களிலிருஈமீதா ஈவர்களிலி ரதா மூலத்தி 
னுடைய இடப்பிடம் நாலுவசங்களிலும் உயம பட்யோ 

கள்ளா கொண்டால் லிக்கம் சாடும் நாக்கு வெளியில்வரும் 
போதக்25மும் ஜன்னியும் உண்டாகும் முடங்கல் கொக்கிப் 

ப் * 3 6 2 ் ப் ப் ட ச ர ப பிடி க்கவும் தலையில் முறிந்தால் தறிப்பும் வேதனையும் 
உணைடாகும். 

1/. இதற்கு ஆசாளி சீரகம் உளி கொடுப்பை 
இலவையரைத்து குருந்தட்டிச்சாற்றில் காரையிடவும். கைக 
குசரியில் தரிகாடி துடிப்பின் உள்ளே ஐது நரம்புகள் வந்தி 
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ஒரு ஈரம்பில் கூடுகின்றன அநத ஸ்தலத்திலுள்ள வரியும் 
பொய்கையும் பரீட்சித்துப் பிடி த்தால் கரிபாலமென்த 
கொருத்தும் துடலி நரம்பினுடைய எ தீர்சையும் காணலாம், 

18. மனிதற்கு திருப்தி வருத்தி தேகதிடமறிந்து 
சிலச்சிக்கவும் வில்லும் விசையும் சழுந்ததில் ஆறுவர்ம 
மாண்டு சறுங்கொல்லி என்பது கொண்டைக்காலத்தி லம் 

இசைவிரல் வலது வசம் ௮.தில் கொண்டால் உதடு சகா ணும் 
வாயில் நாரை கள்ளும் தலைகற்றி குளிர் இருமல் உண்டாகும், 

10, உள்ளிப்ப ரப்பு ஜாதிக்காய் பற்படகப்புல்லு நாக 

கணம் புனுகு கோமீராஜனை வைக்கு களஞ்சி ஒன்.ு சத 
குப்டை இஞ்சி கொடு?வலி அடாமீகாடை. வகைக்கு களஞ்சி 
நாலு சதைத்து ம தங்காய் வண்னையில் மெருகு புவம் 

வடி த.து ச௪விக் வுட உளிஜெ ௪7 ஸை லி சினி கலந்து கலக்கஇ 

தலையிலிடவும் ஒன பர] வாமங்கள் உச்சிபிலன்மால் மார்க் 

கண்ணின் ஒன்றரை விரல்உயமர ௪ ந குருளி என்ற சென்னி 

நர ம்பு மத்திபம் சென்னி வாமமாகும், 

20. இந்த வர்மம் சிசாண்டால் ஒண்ண 'டைக்கும் ஜன் 

னியுண்டாகும் வாயில் சுவாசம் (37  ககடை ப்பு ப இ க்கு வ. ரரநம் 

அடி வயபிற்றிலமட்மிம் நிதான: ம்பார்த்து ௮மர்த கவும் பின்னே 
அரிசி வகை ஆறு பூவத் ௮ | மண்சட்டி ககரம் செவியம் கண் 
டங்க் இரி கஞ்சாபச்இிரி கரும்பு மகா 2ராசனை வகைக்குக் 
ல்க ஒன்று ே வெற் றல்ச்சாற, ல் ஃருசாமமை றக்து பயறு 
வண்ணம் இரட்டி. கண்டஙகத 7 துப்பை வறு செம்ட (ரதி 

தம்பூ சாயுருஸி. வெள்ள ௫.து வசைக் குக்களஞ்சி ன் ஜிட.ங் 

களி வெள்ளத்கி 'ல் சுஷாயம் வற்றவைத்து குரிசை உரைத் 
துக்குடி க்கவும், ச 

21, கெற்றுக்கிரானேர் சிப்பொருத்கில் கிுலாதவாமம் 

௮க்த வர்மம் கொண்.ால பரிக்கும் ௮ர.தத சுக்கு திப்பிலி 
சிறு பாழம் கசகச! சாம்பிருணி வதை கக க)ளஞ்சி மூன்று 

இரண்டு கால்டடி ஜல கில் கஷாயம் வற்ற வைத் வ்ல்பகரமிக்கு 

மன தனை ஜ்ரும் தலையில் டா: ணூறிழு ப்பது! ் நூ ஈருபும் 
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முப்பத்தேழு வர்மங்களும் ௨ உண்டு இதில் ஒன்பது ேபேன் 

குளிக்கு வலது வச மு இல் ஒனறு பேன்குழிக்கு லது 

வசம் மூன்றாவது விரலில் கை ஏற் றிக்கு த்தினால் பை த் இயம் 
போல் பேசும். 

22. இந்திரியம், சொட்டாய் விழும் ஆயந்திரம் கமாக 
கும் பின்னும் செவிக்கு உய32ர தலையோட்டின் 2மல் காதில் 
இசண்மி விரல சுகில் கை ஏற்றிக்குச் கினால் க்கடைக்கும் 

7௪ 2னந்திரியம் வர ஆம் தொண்டையில் விங்கும் கண்ணி 
லும் மூவிரல் மேலே கைகொண்டு குத்த2வா தள்ளவோ 

செய்தால் கண் மூடும் காகொலிங்கும் சப்கமும் குறையும் 
தலைக்கு உளைவு வேதனையுண்டாகும் செவிக்கு ௮ரைவிரல் 
உய? ௨க்கத்2தாடு சேர்ந்து விரல் குத்திப்பிடித்தாம் காது 
மடிந்திருக்கும் சப்கம் கேட்காது, 

2, சரீரம் ஈடிங்கும் போஜனம்வெறுக்கும் கபம் மக்திக் 
கும் கண்ணு அயர்ந்து உரக்.தம் ஒமோர் ஸ்.தலங்களையும் 
குணங்களையும் மறுவசங்களிலமர்த்தி ஊன் றவும் கண்ணின் 
மமேல் மாடெலும்பில் ; து,த்தீனால் மயங்கும் கழ்பக்கத்தில் 
குத்தினாலும் மயக்கும் கண்ணடைக்கும் சென்னிக்குழில் 
ஊன் றினால் கண்ணு இறக்கும் காதினுடைய மேல்படை 
எலும்பில் குத் தினால். காதி சைச்சலும் வாசனை அறிந்துகொண் 
டிருப்பது2பால் மபச்சுண்டாகும் காது மகட் காது, 

24, இதற்கு செவிக்கு த்.தியில் _அமர்த்தவும் மிமாடு 
வட்டம் தடவவும் சகம் மூக்கின் மத்திபம் குத்தினால் கண் 
ணில் சோசை சென்னி துட த்து பிசாணமலதனை யில் பல்ல 
கடியும் உண்ட. கும் சண்ணிற்கு மோகனம் கண்ணடைசக்கும் 
விஷமேறும் பேசமுடி யாமல் சென்னி விடைத்து ஜன்னி 
உண்டாகும் கபசுரமுண்டாகும். 

25. ரிவி. ளின் ந்னு, ட நள) ில்லினுடைய கட் 

டில _காதினுடைய மேல் முன் வசத்தில் கொத்தெலும்பில் 

குத்தினால். சண்ண டை குது இள்ைப்புண் டாகு. ... கபாலயிடி 
இளைப்பும் தலைச் ரிக்க மும யாமல் 2தகம் வரலும் தலையாட்டும் 
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பிளாபேசுவதும் செய்யும் மறுபுறமும் இரந்த வர்மம் உண்டு 
உள்காதில் விசைஈரம்பு இசண்டு விசைவர்ண யர்திரத்தல் 

இட்டு னால்தான் சப்கமுண்டாகிறது 

26. அர்த விசையோடு கூடித்தான் ஆத்துமா அசை 

கறு நெற்றியில் தில/தக்காலத்தில் சமிளும் சளமும் ஆத்மா 
வுடைய இருப்பிடமுமாகும் ஆயுசு மனித சரீரம் பூரண ச€தள 
மடைந்தபின் நகக்கண்களின் வளியும் செல்லுனெறன 
பராணசலைகள் இக்க திலாதத்தில் இருக்கப்பட்ட வில்லி 
னுடைய சக்திகொண்டு அசைந்து பந் தபோல் சுருண்டு சுவாச 

கரியாதியால் சுத்துகாணையுண்டாகி சரீரம் போஹிக்கப் 
படுகிறைது, 

99. இப்படியே விஷேசத்துவமாய் தலயுண்டாகி வட்ட 
மும் அருபத்கொ ஆ துண்டு ஈரம்பும் சாலுலுண்டும் முப்ப த்தி 
பழு பக்கமும் அகக்கூடி எட்டுச்சாணும் இசைவில்லா வா்மங் 
களும் உண்டா௫ன்றன இதில் கொடுவர்மம் படுவர்மம் சுளி 
/ ராய்கையா6 வு ம் இருவச எணபபமு. நூறு 0 றி தெ தாண்ணிற் 

ரூருகும் கழ்காடி. கவரெலும்பின் இடையில் குத்தினால் ஓர்மை 
தெரியாமல் உரங்கும் தலை விரைக்கும் கண்ணு அடிக்கும் 
எசே அர்த ஈரம்பினுடைய அடி.ஸ்தானம் காதினுடை௰ ௪ழ் 
பொய்கையிலாகும். 

26 இதி தில் கொண்டால் ஜன்னி கபம் மூக்கடைப்பும் 

கண் வெட்டித் இரக்றெதும் மூக்கில் சோரையும் சாட்டும் 
தா ண்டைக்குளிரில் ஒருவிர ௦ ல வலது வசம் விசைநர ம்பில 

ஸத் அனால் மாத்தி அடங்கல் கண்டு பிடிக்கவும் கழுத்திலும் 
புஜத்திலும் நேசே டெக்கன்ற துடரி என்ற நரகஃ்பில் குத்தினால் 
1முத்து கோணும் புஜம் தடி.ப்புண்டாகும் தலைக்கு குத்தும் 
தலை ஆயர்நது ஜன்னியுண்டாகும். 

29.  ஆத்மாவினுடைய பைக்கும் மரலுன்யம் உண்டா 
கும் அசாத்தியமான காந்தாரி வர்மம் ஏன்பது இதே நரம்பில் 
உ ற்ப தீதியாகி ப த்தினுடைய சிப்பிக்குள்ளே கூடி. கழுத்தில் 

வருறெது வந்து மேல்நோக்கி சென்னியில் சுற்றுகறெது கழுத் 
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தின் பின்னால் மூன்று கண்டமும் இரண்டு வில்லும் ஆறு 

பல்லு காம்பும் உண்டு பேன்குளி என்ற நெட்டியில் குத்தினால் 
௮சாத்தியமாகும். ட் 

50. இரண்டாவது இசைகவில் குத்தினால் பல் நரம்பு 
ஸ்தாபித்துக்கொண்டால் தொண்ணுூரில் அசாத்தியம் மூன்றா 
வது இசைவில் குத்தினால் குருக்கினுடைய தாரை பதிந்திருக் 
கும் மூக்கு சுஞாக்கும் முகங்கோணும் இயந்திரம் களைக்கும் 
ஊக்கமாய் பிடித்து விரல் ஐந்தையும் பிதுக்கப்பார்த்தால் 
ஒவ்வெர்ன்றும் நெருநெருப்புண்டாகி மடக்கும் காலிலும் 
இதுபோல் உள்துடையிலும் ஆந்திரத்துவம் என்ற பிராண 
காலத்தில் 

51. இடைவந்து போனால் காலமறியாமல் பரீட்சிக்க 
வேண்டாம் 'லோகருக்குச் சொல்லவேண்டாமென்ஞுலும் புத்தி 
யும் பராபரத்தினுடைய திருஷ்டியும் முக்கியம் '8வண்டிய 

தாகும் விசையும் வில்லும் சேர்ந்து ஓடிந்தால் குணப்பட 
மாட்டாது ஆதலால் மனப்பூர்வம் யாருக்கும் செய்யக்கூடாது 
செய்வது துரோகம் யோனி அல்லது மூலத்தில் சொன்ன 
அடங்கலை இருப்புக்கு த்தி விழுந்தாலும் காலினுடைய படம் 
அடிகொண்டு திரும்பினாலும் கால் முடநரம்பினுடைய பிணக் 
கத்தினாலும் ௮டங்கலில் உண்டாகும் குணபேதங்களும் மற்ற 
வர்மங்களை இது கவனித்து பார்க்கவேண்டியதாகும் ச௫ச்சை 
செய்யலாம். 

94. காரெலும்பினுடைய இடையில் குத்தினால் எந்தச் 
சுளியிலாகலும் பொய்கையிலாகலும் கொண்டால் குன் 
இருமும் கலை அடைக்கும் கோச்சல் குத்த லுடன்குடல் பொக 
கும்நெஞ்சு தெரித்துப்போவதுபோல் காணும் தலையும் சுற்றும் 
தொப்புளின் நேரே மூன்றுவிரல் வலமே பள்ளையில் குருக்கே 
சரித்துக்குத்தினால் வயரிளகும். 

9௦. வாய்வுபோகும் பொக்குள் உயர்ந்து வீங்கும் 
மூத்திரம் வெள்ளையாய் விழும் கூலம் சுருங்கும் இது ௮சாத் 
தியமாகும் கூம்பில் இருவிரலின் தீழே குத்தினால் கண்ண 
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யா்ர்து ஜன்னியுண்டாகும் கபாலம் இடிக்கும் ஒருவ௪மாக 
வலித்து இழுக்கும் வாயில் நுரை தள்ளும் சங்கெலும்கில் 
$வதனையுண்டாகும். 

34. நெஞ்சில் கையில்குத்தும் 2வதனையும் உண்டாகும் 
மூலத்தின் உயரே வாய்வு ஸ்தலத்தனும் ஒண்ணசை விரல் 
ஏற்றி ஆயங்கொண்டு குத்தினால் வில்லெலும்பு வளைந்து 
மூன்று கூனும் குருக்கினுடைய தாரையில் ஈங்கனிப் பொருத் 
தலும் இருவிரல் உயர காலினுடைய பெருவிரல்கொண்டு 

குத்தினால் அள் வளைந்து சரியும் வர்மங்கள்போ௯ இசைவு 
பொய்கை சுளிகளிலும் ௮பாய குணங்கள் உண்டென்று 
அ நறியவும். 

35. பொன்கழுத்திலும் மூன்று விரலின் பக்கத்தில் 
கைடொ த்தியடிக்கழவா பிடிக்க?வா செய்தால் கழுத்து திரும்பி 
தப்பாது தலை ஆட்டம் விரையலும் உண்டாகும் புறங்கழு த்தில் 
ஈருக்கெலும்பில் இடம் கண்டு குத்தனால் கைவிரைக்கும், 

36. பலமில்லாமல் வர ஞும் துலை மூநரே முன்னே சரிக 

ததானால கழுத்தினுடைய பின் இசைவு விலகும் பேதலித்து 
வெட்டும் ௮நத நரம்பில் விரல்வைத்து அமர்த்தினால் தலை 

நிமிரும் ஒருவசம் வில்லெலும்பில் அமர்த்தினாலும் நிமிரும் 

ஒழுவச் மே தலைசரிந்துடைர்தால் கழு த்தினுடைய பக்கங்களில் 
காரையெலும்பினுடைய வில்லெலும்பில் ௮மாத்தவும்., 

21... பின்வசம் ஸ்தலம் அறிந்து அசைத்தால் தொண் 

டைக்குளியில் கொக்கியருகிலுள்ள விசை ஈமம்பு டிக்கும்: 

இது ஒருமித்துப்பார்த்தால் ௮றியலாம் ௮ஈத ஈரம்பிலமாத் 
தினால் நிற்கும் சரம் அண்ணார்ந்திருந்தால் அடிவயிற்றில் 
துணி பிடித்து நரம்பில் ௮மாததவும், 

56. புஜத்தினுடைய வில் செண்டு விசை ஒன்று மறு 
கையிலும் இது போலாகும் கழுத்து அடி. பபோனால் கைக்குளி 
யில் விரலேற்றி அமர்த்தவும் புஜத்தினுடைய வீதியும் தடவ 

வும் காரெலும்பும் புஜமும் சேத விசைநரம்பில் ௮மாத்த 
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வும் கை மடக்கில் வில்லுசெண்டு விசை ஒன்று கை மடங்க 
நேழர கோணிஞலை மடக்கன் மத்திபம் இருப்பிளகும் விலா 

வெலும்பில் அமர்த்தவும் நிற்கும். 6 

29. சரிந்துகோணினமல் முட்டிற்குள் இருப்பான விசை 
நரம்பைக்கண்டு அமர்த்தவும் பின்னே முட்டின் மேலேயுள்ள 

சவி சரம்பிலும் அமர்த்தவும் அமர்த்தி இதன் அருலுள்ள 
நரம்புகளையெல்லாம் தடவி இழுக்கவும் வில்லும் விசையும் 
உளள இடங்களில் இடி.களடி. ஒடி வுக்கெல்லாம் விசையும் 

விலலும் அசைந்து துடிக்கும், 

0. இதற்கெல்லாம் ஓர்மையும் சூட்சம புத்தியும் அதி 

கம் வேண்டும் வில்லும் விசையும் சரியாய் அ றிந் தவர் களுக்கு 

வாமம் மிகலேசானதாய் தோன்றும் மதருக்கு சண்டல அுடர் 

போலேயாகும் வில்லும் விசையும் சிகிச்சைகள் பிரமாணம் 

௮ நிந்து செய்யவும் மணிக்கட்டில் இரண்டு வில்லும் ஒரு 

விசையும் எட்போதும் அசைநதுகொண்டிருக்கும். 

4], பெருவிரல் மடங்கக்கோ ணிப்போனால் ௮௩5 மணிக் 

கட்டில் ௮சைந்துகொண்டிருக்கும் விசையில் குளியில் ஓடும் 
விசை நரம்பில் ௮மர்த்தவும் இரண்டாவது விரல் மணிக்கு 

மத்திபத் தில் ஒடும் நரம்பிலும் ௮மர்த் தவேண்டும். 

42.  மணிக்கட்டினுடைய உளளும் புறமுமான நடுகரம் 

பிலும் ௮மா்த்தவும் பின்னே குணங்கள் கண்டு பிரமாணம் 

படித்து யுக் தம்போல் செய்யவும் மணிக்கட்டில் உண்டாகும் 
ம்] * ் ௪ ட 5 கூ௦ ௪ _ 6 ட் 6. 

குற்றங்களுக்கு புறஙகை * படததமலயுளள முட்டு மடக்குக் 

குளியில் உள்ளீ விசை நரம்பை பிடித்து தடவவும் சுகம் கைய 

லுள்ள வர்மங்கள் யாவுக்கும் காம்புகள் யாவும் கூடி வில்லையும் 

விசையைபும் பற்றிமய நிற்கன்றன. 

43, நரம்பில் விஷமுண்டாட விசைநார் தங்களால் நீர் 

தரிப்பு உளைச்சல் விதனம் 2.ண்டாகும் இதற்கு குருந்தட்டி 

கொடுப்பை குமா பசுவின் மதய்யில் சாலிதது தரமையிடவும் 

குருந்தட்டியை பாலில் ௮ரைத்து தவம்£பாடவும் அல்லது 
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குவளத்தின் 2வர் பைலி இவைகளை எருமை மோரிலசைத்து 
குமரியும் கொச்சங்காயும் சார் பிளிந்து ௮சைத்துப்போட 
வும் கமுத்தின்8$ழ இடுப்பிற்கு மேலேயுள்ள வாமங்களுக்கு. 

44, உளிஞெயுடைய சாரை பசுவின்மோரில் கலந்து 
போடவும் பின்?2ன குன்றி இலையும் ஆவமையும் தெற்றி 
இலையும் சாலித்அு பழங்காடியில் போடவும் குடங்கலசைத் 
தும் தாரையிடலாம் பூவசசன பழமும் புண்ணாக்கிலையம் 
கருத்த நொச்சுயும் குருந்தொட்டி சாருடன் உமத்தை 
௮மிர் தவல்லி துளசி பளுஃ்காய இவைகளை நல்லெண்ணையில் 
சாலித் துப்்போட உருளையும் சப்பெலும்பும் இசைவும் வில் 

லும் விசையும் பலம் கொளளும். 

45. இன்னுழ் இவை காலும் சேர்ந்து இருக்கும் பாகங் 
சளில் ஒருமிக்க அடியோ இடியோ தல்லோ கொண்டால் 
விசையின் தரம் கெடும் இடுப்பினுடைய கட்பு லும் உள 
துடை இரண்டி லும் மூன்று வில்லும் ௮வைகளின் விசையும் 
நரம்புகளும் உண்மி அதிலுள்ள ௩ நுக்கெலும்புகளை பரீட்சை 
செய்து அறியமவண்டும், 

40, இவைகளின் ஸ் தரபனஙகள விசை விட்டுப்போ 
னால் ௮சாத்தியம் காலை ௮சை த்துப்பிடி த்துக்கொளளும் இத 
னுடைய நாளங்களின் வழியாகத்தான் லிங்கம் என்பது 
வெளியில் வருகின் றன தண்டிற்கும் வித்திற்கும் இரத விசை 
தான பலமானதாகும் சனி என்றபொருத்து தாசை எலும் 
பினுடைய உருளை அுடுக்குச்சப்பி இசண்டிற்குளளும் இருக் 
கின் றன, சகு 

47. வயிற்றினுள் சுற்றிப்பிடிக்கும் சிறு ஈரம்புகளுக்கு 
இடுப்பினுடைய வில்லும் விசையும் உருளையும் சப்பும் எலும் 
புகள ஒன்று2௪.ர ஈ.ரம்புகளின் உதவியை வேண்டி. பொருத் 
கள் உண்டாகி வாமங்கள் ஏற்பட்டன கூம்பிற்கு எட்டு 
விரல்2ம2ல ஈரம்பிலுடைய பொய்கையில் குத் தினால் சாகும் 

13 
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௮டங்கல்சளில் கொண்டு காக்குள்விமுத்காலும் அசாத்திய 
மாகும் விலங்கு சரம்பென்றது காரெலுபபினுடை.ய வில் 
லுக்கு 2ம2லயாகும். ப 

48, கொக்கியில் அடிப்பது இடகல் பிஈ்சலை என்றா 
ஓம் கு ருகாடியில் தட்டி னால் நெஞ்சு பதைத்து சாரீ 7 லுக்கு 
(2கடு உண்டா: கும். மிதா ண்டைக்குளியில் விசை நரம்பில் தட் 
டி னால் விக்கல் உண்டாகும். 

0, வர் மங்சளினால் மரிப்பவர்களுக்கு பரீட்சை 

செயது பாரத்தால் ௮டக்கமாகுமுன கொப்புளில் சூட்சம 

திரஸ்ய ய/ல மீநாக்க சுவாசம் பிரிர்தவழ! ௪ ஈமிகளவு தவா.ரம் 

காணு வாம க்க ற்கு 2 வன் சாபி வழியும் வாதம் மீ றி மாண 

டவர்க்ு உச்சி வழியும் பித்தம் மீறி மாண்டவர்களுக்கு 
வாய்௮ழ்யம சிலைற்பனம் மீறி மாண்டவர்களுக்கு கண் 
வழி2யயும் பிரகின்றன. 

௦0. பரிசிரமம் உள்ளவர்கள் பார்த்தால், அறியலாம் 

௪ ண்ணாயிசம் முடிச்சியும் வாய்வு பத்தும் பூசி ஐந்தும் கெஞ் 

சுப்பிர தியும பிஞ்சில்லாகொளியும் சாகத தலமும் வில்லும் 
விசையும் ௮றிந்தவாஃ-ளுக்கு பலநூல் சா ஸ்திர சாமரஸ் 

மலாசங்கள் எத்தனை இருந்தாலும் மனிதன்கை இருஷ்டி 

பி. திபிம்பம அறியாதோர் இஎலாவிட்டால் உலகத் திற்கு 
துக்கமாம, 

91. ஆமைக்காலம் என்ப பொக்கிளினுடையதுவார 
வழி2ழ। (கும். ௮ந்த ஸ்கலமானது தலைச்?சாற்றில் இருந்து 
ஊறி சா ரத்தல் பரந்து. மவரினுடைய அமிர், தம் கொண்ட 
விருட்சக்திக தளைத்தஅ மெத்கம் கலந்?சாடி ஈருவிகள் 
வதன் முதிர்ச்சையால் ௮ரைய அகாயம் காற்றை உள்ளி 
மூத்து 0 வெளியில் கள்ளி பிசாணகலைகள் கிரியைசெய்ப ஜீவள் 
சூட்சா தியாயிருக்கின் றன. 

52. குடல் பெட்டியில் மணிக்குடல் முப்பத்திரன் 
முள்ளும் நாள *குழல்களும் ங் குழல் பால் குருகாடியும் 

பன்ன சாயிரம் சிறு நபம்பும் நேர 997 ஸதலவகளும் பூர்வீகழமும் 
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பாள லிங்கம் பத சாகி அறிவும் அமிர் ச, தாரை சுற்று ௮ 

கங்களும் சுருங்கி பெ ரத்து தளையும் அரிக் கழல்களும் 
(ன்கலையும் இவை ளெல்ல ரம் உச்சிமுதல் எங்கிருந்தாலும் 
பொக்கு?ள இவைகட்கு யர் திரஸ்.தா னமாம். 

28,  தாபெலும்பு பதினாறும் கெஞ்சுப்புச த்தெலும்பில் 
பத்தும் எட்டும் சொக்கி கொண்டை சழுத்து புஜம் கூம்பு 

நாக்கு ௮ண்ணாக்கு கண்ணு மூக்கு செவி உச்சி சந்து இடுப்பு 
சாசை லிங்க அடி௮யிறு உள்ளங்கால் முட்டு கசண்டை 
விரல் இவைகளிசலல்லாம் ப குப்பாய பிரித் த்] குணசீலமாய் 

வாமம் கொண்ட ஸ்தலம் கண்டு மாதீதிரையும் பரிஸ்சம சீல 

மறம் அறுந்து பரப்பிரம்மத்தை கனை த்துக்கையணைத்து. 

54, சீகிச்சை செய்ய?வண்டும் மனிதனுடைய புத்தி 
யும் சீலமும் கைபா மம் அனுபவ நிச்சயமும் தாழ்மையும் 
மவண்டும் கிச்சயம் கண் காலங்களுக்கு அடங்கல் உரம்புகளை 
பிடித்கால் சக்தியால் உடன் மி வலை செய்யப சகம் உண்டு 
காவலினுடைய முட்டி 6 ல (இ). ண்மி விஸ்.ஓ ம மறப்பு ன் ரட் 

டையை தளாரத்திகைகோர்த்தாப்2பால் பி. தீதிருக்கின்றன 

௦0, இது மட்டினுடைய கைமடக்கிப் பரிமீசாஇக் 
தால் அறியலாம் காலினுடைய கண்ணில் மன் மு விசைநரம்பு 
உண்டு விரல்ரள் இருபதிலும் மொளிஈளில் இஈபது விசை 
நரம்பு கூடுகின்றன கால முட்டினுடைய மடக்கும் கைமுட் 
டினுடைய மடக்கும் சுளிக£ம்பிலா கும் குண 2ப சங்களின்படி 
சாசையிட்டி கையணைக்கவேண்டும் கடக்க மூடி யாமல் காலில 

குத்தும் 2வதனையும் உண்டானால் புக்கயாய் சால்விடல் 
கொட்டு கட்டி சுகப்படுததவும். ் 9 

௦6. மனிசன் உளக்மீகாடுகூடி. இருக்க விழுந்தால்லுந்த 

ஆயம் மழு. அம் இருப்பில் வற் ன் ச கறஅ௮ர்த௮திர்ச்சை 
பாள்னிசைகா ம்பு ரூ2டரி (ட ஃ பொக்குளின் ஸ்கானத் 

தல்மண்டிகட்டும் மலத்தில் கால பப ம னிமல்ொண்டி ஊன் 
றிப்பிடி க்கவும் 50 பிரிவ: ணி ழி (7/7 'த்தியையால் அடங்கலை 

பிடி க்கவும் மூலத் இன் காபெலும்பு வந்த பொய்கை குழியில், 
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௦॥ யோனியில் பொன் உடம்பின் சரிவாய் அந்தக் 
ஞ்ழியில் மூன்று அடங்கல் உண்டு சரிந்துநின்றோ கமாந்தோ 
ஓடியோ உயசத்திலி.ர௮ விழுக்2தா இருப்பினுடைய விண 
கொண்டி பெண்ணுடம்பின் சரிவாயிலும் யோனியின் €ழ் 
பாகத்திலும் உள்தொடையிலும் மூன்றும் ஓத கதென்றால் 
மூலத்தின் மூன்று நாடி காலினுடைய உட்சண்ணும் பலகை 
எலும்பினுடைய ஏந்திரக்கோணலும் அண்டு அடுக்குச்சிப்பி 
யுமாம் சீப்பு உருளை தூங்கிப்போனால் அகத்தே காலி 
னுடைய பெருவிரல் ஸ்தானத்தில். 

58. தன்னுடைய கால்விரல்கொண்முகு கீ தியசைக்கவும் 
குர்தியிருக்கவும் ௮சையவும் ஈடக்கவும் சாத்தியம் உண்டா 
கும் பின்ன பக்கங்களில் கால்ஈரம்பு பின்னலுண்டாகஇ 
பெருகசம்பு டெட்டி கடைச்சால் இவைகளில் வேதனையும் 
நடக்கமுடியாமலுமி.நந்தால் சோகியைஈ௩உக்கச்சொல்லிசூட்ச 
மமாய் நின்று கால்விரல்கொண்டு மூலத்தினுடைய கோரை 

எலும்பில் குத்தவும் தீரும், 
௦9, விரையல் உண்டானால் அசாத் தியமென்று கண்டு 

கொள்ளவும் ஆயங்கள் எல்லாம் இருப்பிலே வந்து சேர்ந்த 
படியால் விசைநரம்புகள் தளர்ந்து சுரங்க இருக்கும் விரை 
யல் இலலை என்றால உடைத்த தேங்காய்கொண்டு ரோகியை 
கவித்துத்கிடத்தி இருப்பில் வைத்து அ௮சைத்துக்கொண் 
டிருக்கவேண்டும் வேதனையை உடனுக்குடன் கேட்டறிந்து 
கொள்ள 2வண்டும பின தேங்காய் அடியிலும் சோஇயை 
மேலேயும் மலத்திப்பிடி தது £ழ்பூட்டு முட்டின்மேல் உள் 
துடைசந்தினுள் நரம்பிலும் ௮திலும் கீழ் உள்ள காம்பு 
களிலும் உள்ள் மூடங்களுக்கு 

60, கால் முட்டினுடைய மடக்குக்கோணில் புழு அடி 
ய.துபோல் சிறுகாம்பு ஏந்திரம் குரூகி நடக்க முடியாமல் 
இருக்கும அசதைப்பிடித்து விரல கொண்டு குத்தவும் நடக் 

கச்சொல்லி பிடியுளள ஈரம்பைக்கட்டறியவும் முட்டிற்குக் 
கீ2ழயுள்ள வ:மலகளுக்கு சிமட்டைக்குழியில் தான நரமபு 

சுருளும், 
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01. இதற்கு ஏந்தரத்தில்குச்இ எலம்பிலிருக்து £ழ். 
நோக்கி காலினுடை௰ய கண்ணில் படத்தை ததிருப்பிதட்டவும்: 
டம இரந் தூவிடிம் ஈரம்பினுடைய ௬. நளும் தீரர். சுகப். 
பமிம் மூட்டிறுடைய மடக்கலும் உயச வில்எலும்பினுடைய 
இடையிலும் குத்தினால் கால் விரையலும் பின்னலும் உள் 
வேசனையும் விக்கமும் உண்டாகும் நடக்கமுடியாத. 

02. ௮ந்த முட்டினுடைய சிரட்டையில் அடங்கல் 
உற்பத்தியானது அவ்விடத்திலிருகது குதிங்காலினுடைய 
விசை எலும்பு கண்ணின் மேலே ப.இர்.இ.ுக்கின்றன கண்ணி 
னுடைய இசைவு குளியில் குத் இனால் விக்கும் கால்விசை 
எலும்பு வெட்டும் நடக்கவும் முடியாது இசண்டாங்காலிலும் 
இ.து பிரகாசமுண்டு வில்எ லும்பு ஏலத்தில் உருளைச்சிப்பியி 
னுடைய அகத்தாகும் இதின்௮டர் விசைஈரம்பு பெருவிரல் 
மேலேயும் மற்ற நசம்புகளிலும் சுற்றி இருக்கின்றன. 

03, சிறுவிரலின் இரண்டு விரல் மல குத்தா 
தல்லோ கொண்டால் கண் உளைச்சலும் சிகப்பும் சரீரத்தில் 
விசையலும் குத்தும் களிச்சல் வேதனையும் உண்டாகும் மூட் 
டின் உயர முடமானால் அடித்துடையிலும் சீழானால் மடக் 
குக்குளியிலும் சுருள் கரம்புண்டு அது வில்லும் விசையும் 
சசரந்ததில் சென்று கொள்ளக்கூடாது அப்படி. கொண்டால் 
அசாத்தியம். ச 

04, மடங்கும் | பொய்சையும் அண்டும் இசையும் 
௮டங்கல் நிதானம் கண்டு முள்சபலிலுடைய எ லும்பு 
சிரட்டையில் பிடிக்கவும் லு தல் சுக்தோ இடியோ கொண் 
டால் விக்கமம் உருளைக்கு விசனமூம் காலசைக்காத நிலைமை 
யும் உண்டாகும் கவிழ்த்இக்கிடத்தி இடுப்பிலிருந்து, £ம் 
கோக்கி இரண்டு காலையும் நீட்டி, ஓப்பமாய் வைத்து உலக்கை 
போட்டு சவட்டவும் சவட்ட அசாத்தியம் போக இடுப்பிற் 
குக் கீமுள்ள முடங்களெல்லாம் தீரும் இவைகளுக்கெல்லாம் 
இப்படியே சவட்டித் தீர்க்க? வண்டும் பெருவிரல் நரம்பு 
௮றறுப்போனால் தரிப்பு கண்ணில் காயம். 
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05. ஜன்னியுண்டாக சரீரம் வளைக் அு£பாகும் கூவளத் 
இன் வேனை பசுவின் பாலிலரைத் ஆ சுலக்ூத் காரையிடவும் 
பசுவின் நெய்யில் துமரிச்சார் சசர்தனு. தாசையிடலால் 

எளளும் சுக்கும் அுரைத்ப் பூசவு் இவளிகம் நூனறு 
விதமும் செய்யவும். , 

00. காலினுடைய வெள்ளை -மறிர்து கரிப்பு ஏறினால் 
எருமை மோரில் சைசகோன்னி அரைத்து தா சை ॥அிடவும் 
இதற்கெல்லாம் விஎலினுடைய விசை மாறுகிறவரை தாரை 
குறையரமல சிபாட்சிக்கொ் சர] ரக வயா வ்ல்லினுடைய கால் 

கண்ணில் இசைவில் அறு நரம்புகளுக்கு உணர்ச்சி 

உண்டாகுமா. ர 

07. கரண்டைக் கண்ணினுடைய மொளியில் கவரா 
யிருக்கின்ற வில்லில் கவரா க்கின்ற குடல்போ ன்ற விசை 

நரம்பு கரண்டையில் ௭௬டர்ந்து அடியில் இக்கும் விசை 
நரம் 2பாடு கூடுகின்றன கைப்னுடைய விரல்களிலும் இப்பிர 
காரமேயாகும் அ௮ப்பமவர்த நரம்பு மலா கமண்டையில் 
இருக்து மூளங்கால் வழியும் ௮ங்கால் வழியும் கூடி மூட்டி 
னுடைய விசைகரம்பில் பிரிவாகின் றன , 

682 அதில் ஒரூ கண்டமும் வில்லு நரம்பும் புறலோக 
மூம் ஒட்டின சாய்வில் இஈப்பாகு்.இருப்பாகி கெட்டியாய் 
சிட்பியிலும் குறுக்கின் காஃபக்குழியிலும் சக்கரனை ஒட்டி 
இருக்கின்றன கண்ணாடி. எலும்பின் மூன் வசமாய் துடைக் 
கெட்டைச் ழ்சர்த்த ம சட்மன து?பால் வில்ல வம்பும் விசை 

ந.ரமபும், - 
ச் 
பணி 

09. உள சூஸ் ௫.7 மாய் இசண்டு மாரபிலுு அகவழியே 
கூடி இரண்டு விசைஈசப்புக் சொக்கியிலும் முூதுகினுடைய 
தாளைவழி இரண்டாசவும் பு றங்கழுக்கல் பேன்குழியில் 
சேருகின்றன புறங்கா தீனுடையா மோடெலும்பிலுள்ளும 
இப்படி. வசங்களில் உண்டாகி. 
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(0, :தலை£யாட்டை ஏந்இிப்பிடி க்கின்றன இதுபிர 
காரம் பனிதன் சாரக்தில் வில்லும் விசையும் இசையும் எழு 
பீச்தீராயிசம் நமப்பம் எண் ணுபி2ம் மூடி ச்சியும் முனலூறறு 
பகனாது சற்று ஈரம்பும் அவா சவெளி களும் வாமப் பொய்கை 
களும் உண்டாகி அதில் தலை சாரயாய், பறுபுசம் திரும்பினால் 
அசாத்தியம் பிளைக்காது மற்ற பாவச் ௨ம் விலலும் விசையும் 
பாட்சித்துப் பார்த்துப் பிடித்தால் ௮சாத்தயமளள வரமங 
களும் எழுந்திருக்கும். 

1/1. இனி கசாயம் சண்டைவர் வெள்ளகுகு' தளி 
விஷ்ணுகரந் திக்கொழுக் ஆ குன்னி2வர் வீராலிஇலை வகைக்கு 
களஞ்௪ி ௮ நாகதாளி ௮. முக்கு வையநத்தாளை ௪நதணம 
குடங்கல் பூவக்து சரகம் கொ மபரக்கு அளியரிசி இப்பிலி 
பூலம்' முகொாட்டம் கச்சா ௮ம்சிறுபுன 2அையமிசிஏலம் வ கைக்குக் 
களஞ்சி ஆறு ௮மைப்படி ஜலத்தில் கஷாயமி.ட்டு ௮ரைக்கால 
படியாக்கு மூன்று காள் அறு வேளை இப்படியே இனம் 
புதிதாக கொ மிக்கவும், 

(2 நரம்பினுடைய ச்ளுக்று வர்மக்கள் சகப்படும் 
மீவலு முறை அடாமிகாடை அமிர்தவல்லி இச ஐகு குப்பை 
(ம னி ப 5 ச ம் த வி ட்ட ௪ ப் இ 5 லி ட் 0 னி கஞ் மதுதான நாய நவி அம்தணடாப்பாளா மவலிப் 
பருத்தி வகைக்குப் பலம் முூன்லமு காரர் 2காலமிகு, சிவதை 
கொத்தமல்லி கண்டங்கக்திரி சரகம் மீரை கோசோசை 
தப்பிலி மண்சட்டிப் பொடி, 

[ன அ பூ ட் ப் உரு ௪ (ம. சாகக்காய வகைக்குச் ரளஞ்ச இண்டு ஒருபடி 
ஜலதகல கசாயம் உளக்காக்கி நரஷச்கிரு 2பாதாக மூன்று 
நாள மசவிக்கவும் கூட்டி '2ல மகாண்ட ஏட்டு வர்மக்களும் 
ச்கப்பழிம் வறுமுறை மடிலலா த்தாளி கைவளை சம்பருகி 
காதல் பிச்சிமமாட்டு தாமசை ௮ராயம் சாசைக்கிழங்கு 
முத்தங்காய அமிர் சவள்ளி மலைதாககி, 5 

த் ௫ ட ஓ 9 [ூி ஓ ஓ 14, கருவிலாஞ்சி2வர் மசக்தட்.. கைக்குக் களஞ்சி 

பதனு சமகம் வால்மிளகு குமீமாசாணி மெெல்லிக்காய் தோடு 
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செவியம் திருமிசத்துரு ஏலம் காரகோலரிசி வகைக்குக் 
களஞ்சி மூன்று ஒருபடி ஜலத்தில் கசாயம் கால்படியாக்? 
ஐந்து நாள பத். துவேள குடி க்கவும், ப 

டடம. குடலி னுடைய கொளுத் து பள்ளைவர்மங்களும் 
சுற்று ஈரம்பினுடைய விஷ வகளும் சுகப்படும் பின்னே தூது 

வளை3வர் ஆவரை3வர் வெள்ளருகு குருத்தட்டி செர்தட்டி 
சூரி3வர் பூதாவிருட்சம் தேவதாசம் மாஞ்சி மருது மூலம் 
கண்டங்கத்தரி வகைச்குக் களஞ்சி இரண்ட ஒருபடி ஜலத்தில் 

கசாயம் உளக்காக்கி ஆறுநாள் பன்னிருபோ௮ு சேசவிச்சவும், 

70. கெஞ்சின் கூட்டில் உள்ள சுற்று காம்புகளின் 
கோச்சு குத்து கொளுத்த அபார அத்துமதுடிப்பு கபால 
யிடி இவைகள் சுகமாகும் வெள்ள க பெரமி சிவனா வேம்பு 
பிள்ளை நெருஞ்சி மலைதாங்கி குன்றி இசங்கு தூதுவளை 
வோ குட்டி த தக்காளி வெள்ளாக்குடங்கல் திரு 2 தவி தாசா 

வோ வகைக்குப் பலம் ஒன்று அக்கரா மது ரம சீரகம் தகரம் 

ஏலம் கொத்தமல்லி கொம்பரரக்கு அரிசிவகை அறு வெள்ள 
சத்தை வகசைக்குக களஞ்சி மூனறு விதம் மூன்றுபடி ஜலத 

தில் கசாயம் உளக்காககி மூன்று நாள் ஆறுமவளை கொடுக் 

கவும். , 

77. உளவாமம் கொழுத்து கோச்சல் உன்னும் மின் 
னல் இடி. இருமல் சுவாசகாசம் இவைகள் சுகம் உண்டாகும் 
௮ருகன் வர் குருந்தட்டி 2வா அ௮டாதோடை கூவளத் 

இன்வேர் வகைக்கு பலம் பத்து திப்பிலி அரக்கு நாகணம் 

தாளிசபத் தரி சிறுநாகப்பூ வகைக்குக்களஞ்சி மூன்று 

இரண்டு படி. ஜலத்தில் சஷாயம் வற்றவைத்து. 

78, கொம்பரக்கு பலம் ஒன்று இப்பிலி பலம் கால் 

பொடித்து துணியிள் ௮ரித்து மேல் பொடியிட்டு நஐறுகேசம் 
குடிக்கவும் கருப்பு ஈரல் கூம்பு இவைகளின் விஷங்களும் 

அ௮வைசளைச்சுற்றும் ஈமம்புகளின் விஷங்களும் வர்மங்களும் 
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உள்கொழுக்.தும் வேதனையும் சுகமாகும் வேறு முறை கண் 
டங்கத் திரி செர்தட்டி கருஞ்சண்டை வேர் தும்பை வோ 
வீகைக்குப் பலம் ஒன்று. 

10. அமுக்குரா இப்பிலி மதுரம் வெண்குங்இலியம் 
வகைக்குக்களஞ்சி மூன்று மூன்றுடடி. ஜலத்தில் கஷாயம் 
வற்றவைத்து ஏலம் மேல்பொடி போட்டு பன்னிரண்டு நேரம் 
கொடுக்கவும் சகல வாமங்களிலுள்ள கொழுத்தும் வேதனை 
பும் சுகம் வாமங்களினால் முடங்கிக்கிடப்பவர்களுக்கு கரி 
சாத்து ௮ம தவளளி அ௮மக்குறா வகைக்குக களஞ்சி மூன்று 
விதம் ஒரு படி. ஜலத்தில் கஷாயம் வறறவைக்து குளிகை 
உடை த் துக்கொடுக்கவும். 

80. குளிகை காகண.௩ சீங்கெசம் புனுகு இருவேலி 
பச்சைக்கற்பூரம் ஏலம் கண்டங்கத்திரி ௮முக்குரு இப்பிலி 
வகைக்கு களஞ்சி மூனு இப்பிலியும் மிளகும் கஷாயம் 
செய்து அந்த நீரில் முப்பது நாளிகை அரைத்து பயறு வண் 
ணம் இரட்டி நிழலிலுலர்த்தி ஜன்னிக்கும் வலிப்புக்கும் இஞ் 
சிச்சாறும் தேனும் சேர் த்துக்கொடுக்கவும், 

81. பின்னே மீசை களஞ்ச மூன்று சூடம் களஞ்ச 
இசண்டு புனுகு களஞ்சி ஒன்று கோமோசனை சளஞ்சியசை 
ஏலம் கண்டக்கத்தரி வால்மிளகு வசைக்குக் களஞ்ட மூன்று 
கூவளத் தின்வேர் கருஞ்சுண்டை.வேர் இவைசேர்த்து கஷாய 

மிட்டு இருபது நாளிகை அசைத்து மிளகு வண்ணம் 
உணர்த்தி. 

82. பெரும் சவாசத்திற்கும் வலிப்புக்கும் கபத்திற்கு 
திப்பிலி கஷரயம் வடி.த்.ு சேவிக்கவும் பொருமலுக்கு இஞ்சி 
பிலும் இளச்கத்திற்குமுதங்காய் இஞ்சி தும்பைப்பூ இவை 
களில் கொடுக்க சகம் குளிகை கற்பூசம் கச்சோலம் மீமை 
சந்தணம் சிப்பி ழுத்து பகளம் சங்கு உத்திராட்சம் காண்டா 
மிருகப்பால் அ௮லவ்ன மப இ வெண்காரம் செவியம் அபின் 
பளுக்காய் குடிகு மராகணி வகைக்குக் களஞ்சி இசண்டு 
முருக்கைப் பூவை வெப்பன் பழச்சாறறிலரைத்து. 

14 
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89. பயறுவண்ணம் உருட்டி இஞ்சியும் கொளுஞ்சி 
வேரும் கஷாயமிட்சி மாத்திரை உரைத்து சேவிக்க ௬௧ம் 
பொடி தூதுவளை மவர் கருஞ்ச்ண் டைம்வா இசங்கின் சேர் 

குட்டி ச்தக்காளிமவார அ௮முக்குரு திப்பிலி மல்லி கார்கோலரி௫ 
இங்கி கற்கடக௫.ங்கி -வெள்ளச த்தை வரைக்கும் களஞ்சி 
இசண்சி சேத்து வெயிலில் வைத்து மீதனில் சேவிக்க காயத் 
கள வர்ப.ங்களினாலுள்ள சத்தக்கட்டு இவைகள் சுகம், 

84. பொடி செர்கட்டி. சாரணைக்கிழங்கு மலை 

தாங்கி கருங்குடக்கல் 2வலியிலை ஆசாரி வெள்ளைக்குங்குலி 
யம் மதுரம் இப்பிலி பூலாவி நட்சம் சீரகம் எலம் கண்டக 
கத்திரி | மிளகு இலவங்கம் வகைக்குக் ச்சி மூன்று 
வெயிலில் உணர்த்திட்பொடி தது பசுவின் நெய்யில் சேவிக்க 
வும், 6“ 

6௦. வாமங்களும் கொ.ழத்து கபம் குனனல் இவை 
சசளக்கியம் பொடி தப்பிலி பத் கிரி சிறுநாகப்பூ கண்டக 
கத்திரி கற்கடகசிங்கி தேற்றன்பரல் கொட்டம் கரும்பிடம் 
வெள்ளைகொச்சி காச்கலம்வேர் மபான்னாவடை 3வர் இவை 
ஒரிடையாய?ேர்த து வெயலில்வைத்து பொடித்து மி.தனில் 
சேவிக்கவும் கால் வெள்ளீரல் சம்மந்தமான கேோச்சல் 
தரிப்பு கபம் இருமல் சுகம், 

60. ஐநதெண்ணைத்தைலக் கூவளத்தின் வேர் இசங 
இன் 2வர் விமாலி ஆவசைவேர் தொட்டால்வாடி கொடுவேலி 
வகைக்குப் பலம் ஒன்று குருந்தொட்டி. பலம் இருபது 
மூவிலை பலம் ஐ துபடி ஜலத்தில் கஷாயம் வற்றவைத்து 

கடுகு வெள்ளரத்தை நாகணம் சந்தணம் ௮ழுககுமு பத்திரி 
மிகாம்பரக்கு தப்பிலி நூலம் தெவகாரம், 

ப 
51. சீரகம் கசகசா செண்பகமொட்டு சமுத்திசாப் 

பழம் வகைக்குக் களஞ்சி மூன்று விசம் இருவேலி முத்துச் 
சிப்பி குங்குமப்பூ வகைக்குக் களஞ்சி ஒனமு அவின் நெய் 
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(தங்காய் நெய் நல்லெண்ணே பன்றி நெய் வேப்பெண்ணை 
வகைக்குப படிகால் மஈந்தெல்லாம் கஷாயமிட்டு வடி.தீ.து 
எண்ணையில் கலந்து கடுகு பகமாய காய்த்து செளிக்கவும். 

56 புறத்தீடுகலும் மட்டுவா்மங்களம் பிடிஈரம்பி 
னுடைய வரட்சைகளும் (8ீனிசம் விஃ்சரசம்பு குந்றம் தரிப்பு 
கொளுக்து உள்வேதனை சுபம் இுமல் வெட்டு விசையல் 
இவைகளெல்லாம் ஈகம் முக்கூட்டு எண்ண அவரைவேர் 
டட 5 5 ப ட 4 உ ணக்கி உட டு ம் ட் *௫ ர சண்டைம2வா செகந்கட்ம சாரணைக்கிழங்.கு முள்ளில்லா 

வாடி. குடஙகல் நகாககாளி வசைக்குப் பலம் ஒன்று, ் 

60. இலையும் தளையும் சேர்த்து இசண்டுபடி. ஜலத்தில் 
சுஷாமம் உரியாக்கி சகச்சோலம் கண்டங்கத் திரி திப்பிலி அரி௫ 
வகை அறு கொம்பசக்கு ௮ மக்கா ஜாுக்காய் கு௫குமப்பூ 
பளுகாய ம£ீனாசிலை கொட்டம் செலியம் செஞ்சர்தணம் 
வகைக்குக களஞ்சி ஏன்று, 

0. ஆ) ம்மா க்க்கண் ன] 2 கங்காப்யெண் ணே நல 
மண்னை வசைக்குப்படி, கால ஒன்றாகச் 2சர்தத இடங்றளி 
வெள்ளத்தில் கஷாயம் மரக்றுகள் சேர்த்து வற்றவைத்து 
இருக எண்ணையில் கலந்து பெர சபசம் வட தது சகல 
வாமங்களுக்கும் சொ ளுத அகளுக்கும் மேலிலிட்டுக்கடளிவிட 
ஈகம் இசைவிலும் சுளியிலும் கூம்பின் கூட்டிலும் கொண்ட 
வாமககளுக்கு உளளுக்குக் சொடுக்கவும், 

91. நெய முல்லில்லாவாடி. அ௮.ழக்குரா கக மல்லி 
கொட்டம் சர்கணம் கொம்பரக்கு வசைக்குக் களஞ்சி மூன்று 

்] ட் $ ்] உட [] ] ்] காலபடி பசுவின் கெயயில் மருந்துகளை அரைத்துக் சலக் 
ன் ் இ பதம் வடி த சேவிக்க வாமங்க ல உண் மளுகு தம் வடி.தீது மசவிக்க ௦ எினா £டான 

வரட்சை இரும் சரீரம் புஷ்டிக்கும். 

092. வேறு எண்ணை அ௮மணக்கெண்ண நல்லெண்ணை 
வகைக்குப் படி கால்.கொம்பரக்கு இரிடலை தரிசாதி வகைக் 
குப்பலம் ஒனறு சதா$வலி கொடு?வலி ௮ நகன் ர் கஷா 
யத்திலரைத்து எண்ணையில் க௨ந தர மெளுகுபதம் வடித்து 
செர்த் துக்கொளளவும். 
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95, வாமத்தினால் குன்னி ஈடக்கிறவர்களுக்கும் உள் 
சுவாசம் சோச்சல் கொளுத்து இருமல் சுகம் நேரத்திற்கு 
கரண்டியிடை உள்ஸக்குக் கொடுக்கவும் ஈடக்கமு:டி யாமரீல் 
இருமிபவர்களுக்கு விசைவில்லினுடைய ஸ்,கலம் கோக்க 

எண்ணையிட்டுத் தடவுவும் கையுபதேசம் பார்த்து செய்யவும். 

94, சரீரம் ௮டங்கிலுமுள்ள பின்னல் ஈசம்பினுடைய 
விஷ களும் சசவத்துவமாம் விசைவில்லினுடைய 
உள்ளே எழுபத்தாறு வர்மம் உண்டு மற்ற வர்மங்களுக்கு 
வில்லினுடைய ஏந்திரங்களைப் பரீட்சிக்கமீவண்டாம் அவை 
கள் ஆகாரவர்ம சஙகங்களாகும். 

05. தண்ணீரில்லா மேனியும் சுளியும் சப்பும் உருளை 

யும் விசையும் வில்லும் கண்டவர்களுக்கு ஒன்றும்” கஷ்ட 
மில்லை கைகால் தடனும் ஒர்மையும் பரிசரமமும் ஐயங்கள் 
நிச்சயமும் சுவட்டினுடைய பெருக்கமும் நிச்சயம் அறிய 
வேண்டும். 

90. திருமேனி எண்ணை இறம் பெரிய திருமீபனி 
எண்னேயென்று செப்பக்களு செப்புகி?றன் மேனிச்சார் 

வேளைச்சாறும் ஈவரயிலைக்கொடி மசக்கொடி சாயுருவிச்சார் 
வேலிச்சார் நத்தைச்சூரிசார் குருந்தெ ட்டி. மொகசு 
மொசுக்கை இலுமிச்சம் சார் இவைகளோடு காஞ்சிரை 
வேரும் 0ருடக்கொடி ஜாதிக்காயஜா திப்டத் திரி கருஞ்சீரகம் 
கார் சீகாலரிசி, 

91. குணமுள்ள அதுக்தமுடன் துருசும் கூட்டிச் 
சொல்லுவேன் நற்சீசகம் கொட்டம் மிச்சம் தாரமொடு கஸ் 
தூரி மதுசம் கோரோசனை அதிரமான ௮பின் வெள்ளைக் 

குங்கிலியமமாமே ஆமிமன்ற வகைச்சா..று ௮ளாக்தாக ௮ப்பனே 
கடைமருந்து களஞ்சி ஐந்து ஓமென்ற ஈல்லெண்ணை காளி 
யப்பா ௮ப்ப2ன மெஞகுப தம் தன்னால் காய்ச்சி ௮டவுடனே 
தேயத்துவ/ வர்மம் தீரும் வர்மத்தால் வந்த ஜனனி 

மண்டையிடி மண்டைக் குத்து மாற்றானால் செய்யப்பட்ட 

வர்.மகோயகள் கேளப்பா கரம்புப்பிடி ௮லவு சென்னிரோயும் 
மாறும். 
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98, ஆயாசம் மயக்சமொடு கருக்கும் மாறும் ௮ப்பனே 
உள் தளரச்சை சயமும் தீரும் தீரூமடா உச்சவலி ௨ச்௫க் 
(த்து ஊக்கமுடன் கொண்டவர்மகசகோயெல்லாம் கோணுதல் 
யாவும் உண்மையாய் தீருமென்று பொதிமைமுனி உசைத்த 
வாசே *வசாத ்ந்தெண்ணே முக்கூட்டு சொல்லவே திரி 
கடுகு பழை 3யாடாறும சொற்பெரியம்துரமொடுதேவதாரம் 
நல் லகொரு ௮.சத்தையொடு மாஞ்சி கொட்டம் கான்முகப் 
புல் ௮க்கசாசந்சணம் வல்லபுகள் காரகிலும் முத்துச்சிப்பி 
வகையான இருவேலிருமிச்சம் சறுே தக்கு எல்லைமணிக் 
குங்கிலியம் கரியபோளம் இயல்பான நாகப்பூ. பூலாவிருட்சம் 
தானே கேள் கண்டில் வெண்ணை பளுக்காய் மோதகம் ௮சூர் 
ணகம் , வேப்பன்பட்டைகாயம் கிருமிசத்தரு கருஞ்சீரகம் 
சோலம் கோலம் திரிசாதி ஏலம் சதகுப்பை கடல் நுரை சிறு 
நாகப்பூ, , 

09. மானேநீ மரும்ை த எல்லாம் இடித்து ஈன்ரய் 
நயம்பெறவே வகை வகைக்கு களஞ்சி இரண்டு இசண்டான 
ஆவின் நெய் புங்கெண்ணே சென்னைக்காய் எண்ணை நல் 
லெண்ணை தேங்காய் எண்ணை குணம்பெற?வவகை வகைக்கு 
படி .தானொன்று. நன் மூன ஆவின்பால் வெள்ளாட்டுப்பாலும் 
நலமான கந்தபப்பால தேசிப்பாலும் ஒன்முன முலைப்பாலும் 
தானும் வாக்க 9 இகொகோ சம்பழச்சார் , கும்பழச்சார் நிம்ப 
ளச்சார் என் மகனே எட்டிச்சார மட்டிச்சாறும் அதுவான 
வெப்பாற்றிப் பழத்தின் சாறும் வகை 9 ஒன் லுக்குப்படி ஒனறு 

கணக்காய் சேர்த் து இசைவான சந்தணமும் வேங்கைக்காதல் 
இயல்வான கருங்காலி பொன்னாவரசைப்பட்டை மதுவான 
அத்தி இத்தி அல் ௮ சசுப்பட்டை மகத்தான குருந்தொட்டி 
க ல்கயொன று பலம்தான் இசண்டு ஆகவே இருகுருணி நீரி 
லிட்டு ௮டவாக சஷாயம் ஐரஙாளியாக்கிக்கொண்டு ஆக ஒரு 
பெரிதான உருளிகன்னில் வரையான மருந்து முதல் 
எண்ணை பாலும் போக இந்தக் கஷாயமதும் கூடச்சேர்த்து 
பொங்கமுடன் எருக்கலையும் நொ ச்சி மேனிதாகுபெச வல் 
லாளை கொடுப்பை வெற்றி தயவான கை3தோனி சங்கங் 
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குப்பி சஙகென்ற வகைச்சார் படிதான் பாதி பரிவாக இதை 
சீல்லாம் ஓன்றாச்சேர்க்து பொங்கியது போகாமல் ௮ன 
லெரித்து பொருந்தவே மெழுகுபதமாகக் காய்த்து தாக்கிய 
தோர் புனுகுச்சட்டம் வெட்டிவேரும் பச்சைபாதி மிச்சத் 
தாலே எங்கும்மொருநிலையாக கணேஷனுக்கு எண்ணையை த ப் ் ந ( ] 

வடி.கட்டி பூஜை செய2ய. 

100. செய்யவே அந்தி சந்தி பத்துகேரம் கொள் 
வது காசிடைதான் வேளையொன்று பையவே தேகமெல்லாம் 
எட்டு நேரம் உருவி எண்ணை போட்டு நலமாக வென்னீரில் 
முழுகச்சொல்ஃீல ஈலமான படுவர்மம் பன்னிசெண்டும் காடு 
வாமம் கொண்ணூற்றாறும் உயாந்ததொரு உள வாமம் எல் 
லாம் தீரும் ேகளப்பா வாதபித்த சிலேற்பனங்கள் கெடி 
யான சூனியங்கள் கைவிலங்கள் பாழப்பா பேய் பூதபிசா 
சினாுலும் பலஈரம்பு தெற்றலுடன் பரிசினாலும் நாளப்பா 
வைக இரு து றசோடெக்கும் வளமாகப் பூசிவ எட்டுதேசம் 
பாகமுடன் பத்தியங்கள் சொல்லக்களு. கடினமடா மோக 
மதை களளவேண்டும் புளியடனே. உப்பினிப்பு நீக்கவேண்டும் 
நீக்கீயே பசும்பயறு கூட்டிக்கொள்ளே கூட்டவே சொன்ன 
தொரு வர்ம சாஸ்இசம் குணமான மருக்துடனே குணபேதங் 
கள பே தமென் ற ஸ்தலங்கள இன் இடமும்செ_ லிலி சாத்தியம் 

அசாத்தியம் சொல்லி பேரான வில்லும் விசையும் சொல்லி 
புகழ் பெச2வ என் குருவின் பாதம் போற்றி புகழ்ந்திட்ட 
வில்லும் விசையும் முற்றே, 

குரு? வதுணை, 
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வீர்மகஸ்திர நிகண்டகராதி ஒடி முறிவு ஞானம். 
ட் 

2 1. ுண்டபிண்டம் எண்டிசையும் ஒன்றதாகி ௮ண்டப 
க.ரண்டமிதின்புறமுமாகி அ௮ண்டபிண்டம் தரிதிரிகை நாலு 

யோனி அ௮திலெ.ழந்த ஊர்வனமும் பறவைதேவர் கண் ந் 

மனிதா இப்மல்கள்யாவும் ப்பான வனமும் பத் இற் 
கால் கொண்டிருக்க எழுதோற்றம் ஒன்றாய்தின்ற குணமான 
பாருளாது குருவே கரப்பு. 

2, அ தியந்தங்கடக்த பொருள்கற் குணமாய் நின்ற 
௮கண்டபரிபூரணமே அளவில்லாத சோதஎன்ற திர்மலமே 
சூட்சாசூட்சம் துடர் ரவிமத எனலும் முச்சுடரும் தாண்டி 
விதி என்றஓலி இசைக்குள ஒளியாய் எங்கும் மெய்ப்பொரு 
ளாய எப்பொருட்கும் கிறைவதாக சாதிஎன்ற சாதிக்குள் 
உயிராயெங்கும் தானாக திற்றிலங்கும் மூலம்காப்பாம், 

9, மூலமுகல் ஆறுஸ்தலத் 2 காடே. மேலாய் மூலவளி 
தளமதிலே மேலாதாரம் பாலவெளிஸ்கானமதுதான் கடந்து 
பதியான முப்பாளும் கடந் தமென்மேல் நாராக மமேல்குகை 
யில் குடியிருந்து வந்தவ।மி தன்னைக்காண ஆலவிஷமுண்ட 
சிவன் அடியினையை தினம்பணிக்து ஐர்துருவும் காப்புத் 
றீ.௦௦0, 

1: இர்துருவும் மூன்றுருவும் ஒன்றாய்கூடி ௮ தினாலே 
ரெண்டுருவும் களங்கமின்நி தேய்ந்ததுகாண் ௮ண்டபக 
பெண்டமெல்லாம் தொல்லையற்று 'கின்றகுரூதா தா உன்னை 
ஆயர்துகண்டு தோந்தவர்க்கு நீ3யதஞ்சம் '௮ல்லாது 
மவலுண்டோ அமைச்சர் காலவ மாயந்த குருகாத உன்னடி. 
யினையை மறவாமல் இனனமொரு காப்புத்தானே. 

௦. இன்னமொரு மெண்டாகி நின்ருய் நாதா எதிர் 
பெருகி மேப்பாரில் குடி கானே இன்னமொன்று மூன்றாகிப 

ஷ் ட் அ . $ ட் $ * ம் ச பதயில்வாழர்து இல்லறத்தை ஈல்தசமாய் சத்திபண்ணி 
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ன்றுமணி3 பாலிருந்து வாழும்ரசாதா பிரணவத்தில் வளர்ந்த 
மதர்த்த சென்றுகடர்மணிவிளக்காய பூரணமாயநின் ற செஞ் 
சுடசோன் கட.லபதம் காப்புத் தான. 

0, மலரான குண்டெலியாள் தாயின்செய்கை வல்லவே 
தான் பிரணவத்தோடொன்று சேர்ந்து தலமானவலிகளெல் 
லாம் பெருகிச்சென்று ௪து.ரான பெருவெளியாகாயத்தோடே 
நிலையாகி மறுபடி யம முன்பின்னாக நிரணயமாய் மூ தல் கடை 

யாய் நடுவுமாகி பலவகையாகி உடலாகி உயிருமாகி பதிக 
க.ரசாய் ஏவல்செய்யும் ஸ் சலமேகாப்பு, 

[சி ஸ்தலமான ஸ்கலத்கோடே அசைவு புக்கித்தானு 
ம திலேரி மலர்மணத்தைக்காண ஜலமாகி வந்தவளி தன்னைக் 
கண்டு சந்தித்து மேல் விட்டில் குடியேரி | பல உணாவால் 
உடலா உயிருமாகி பகர் கருவாய் நின் ௪ பதினாறு காப்பாய் 
நிலைபெருகி ஒரு குருவாய் நின்ற காதகின்னருளை என்மீதில் 
நிகழ் த தக்காப்பே. 

8. நிகழ்த் துவாய அண்ட பதிசெண்டமெல்லாம் தின் 

மூடும் மணி சூட்சத்தப்பாலேரிபுகழ்த்துவாய் உன்னையன் றி 
வேறேயுண்டோ புல்லாககா ஏன்படைத்தாய் புனிதநாதா 
ஜெகத்திலமைத் கருக்கும் வளிக்கடங்கா காதா தன்னையொரு 
௮கத்திலிருந்தக ஞானதீபம் காண அருள்புரிந்து எனைச்சாப் 
பாய் ௮ண்ணல்கோனே, 

9 ௮ண்ண? மல உலகதுிலே வாழும் மாந்தர் அடி. காயம் 
முறிவு விழுதல் தல்லலாலும் விண்ணடியில் புனையற்று 

விமுகையாலும் விழுர்தங்கம் சிதறுண்டு கொருங்கலாலும் 
மண்ண தில வெகுகாளாய் துக்கழ ற்று மற்றவமால் வர்மமது 
மகொள்கையாலும் இண்மையுடன் இவைகளிலே பலதுக்காக 
செப்புகிறேன் எண்ணையொடு கஷாயம் மாத்திரை. 

6 

10. மாத்திரையும் கிருதவகை துவாலைப்போக்கும் 

வகையான நசியமடன் தூளின் போக்கும் சேர்த் துடனே 

ஒளஷத.ங்கள் செய்யும் போக்கும் செய்யாமல் பார்த்தழிந்து 
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8 விலக ஸ்தலத்தின் போக்கும் பண்பாக ஈடுகொண்ட குணத் 
தின்போக்கும் காத்து முறை செய்து உயிர்கருகும் போக்கும் 
க_ர்களை சைகொண்டு செய்யும் போக்கும். 

11. போக்காக்கால் கொண்டு செய்யும் போக்கும் பொட் 
டணத்தில் ளொகள் ஊனும் போக்கும் தெளிவாகச் சொல்லு 
க2றன் தெரிந்துபாரு ஆக்கையுற்றுன் குருபரனை நினைந்து 
கொண்டு அன் னியா் தன் உயிரை உன் உயிரைப்போ ம வாக்கு 
மனம் ஒன்ராக நின்றுகொண்டு வர்மங்கள் முறிகாயம் எல்லாம் 
காண, 9 

12. காணவே அபகுரீகள் தட்டுமென்று கண்டாலோ 
அகல நீ விலட நில்லு ஊணவே தருமென்று நிஜங்கல் கண்டால் 
உத்தமே செய்து நீ உருதியாக வாள்நாள் தான பிரீயுமென்று 
நிஜங்கள் கண்டால் ,வல்லவனே நீ அருகில் சருகவேண்டாம் 
தூணதுபோல் நின்றி இருகுரியும் பார்த்து சூட்சமாய் 
யோசிக்க சூட்சம்தானே. 

19. சூட்சாதி சூட்சமதைக் கண்டு நீயும் சுருக்காக 
விபரம் எல்லாம் ஆய்நது பார்த்தால் ஆச்சரியமாயிருக்கும் 
ஸ தலங்கள் கண்டால் ௮.து பெருக குளிரந்திருக்கும் அ௮றிநது 
பாரு பாச்சலுடன் அத்தலத்தில் பிராண வாய்வு பற்றியே 
சிக்கருப்பு உயிருண்டென்ரால் மாட்சிுமையாய் அறிந்து நீ 
தலத்தில் தேரி மறவாமல் இருவினையும் வகுத்துப்பாரே வகுப் 
பாகப் பார்க்கையிலே படுகால த்தில் வருமங்கள் கொண்டெ தன் 
ரூல் சீணம் செய்து, 

ட 

14. தொகுப்பரவே பிராணகலை காலும் சிக்கி ே தான்றி 
தால் பிராண்னுக்கு க. நறமாகும் பகுப்புடனே சிக்கலது 
த்ர்ந கதென்ரால் பகையான வர்மங்கள் இலலை என்பார் ஈகைப் 
புடீன ௮றுத்தடைத்த வாசல்வழியணு நி ற்கும் எட்டுவிரல் 
கலை எட்டாமே. ச 

( * 

[௦. எட்டான கலையுடனை பிராணன் சா னம் ஏனெதால் 
ராறு கலையாமென்ன கட்டான ஈராறும் வழ எட்டாகி கருதி 

15 
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னதால் தொடுவர்மம் தொண்ணூற்றாமும் நெட்டி டவே இது 
களெல்லாம் _நாற்றெட்டாடு நேர்ந்ததினால் நாற்றெட்டு வர்ம 
மாகும் மட்டுரவேே இவையறிந்து வர்மம்தீர மறவாமல் வஷக 
விபரம் ௮ றிர் துசெய்யே 

16, அறிந்து நீ,செய் கள ுகமற்றுக்கா ணும் அரன்மோல 
குருபரனை மனதில் கொண்டு செரிரச்சவரை நி தம்பணிய தல 
மும் காணும் செகங்கதிரில் மதியொடுக்க சிறப்புஞ்சேரும் 
ச] றிந்துடனே மயிர் பாலம் : தாண்டிட்போக வழிகளெல்லாம் 
செம்மையாய் காணலாமே நிறைந்திட்ட முூலவெளிபெரும் பால் 
தன்னில் தேர்ந்த நலகலை சுளியில் ஒடுககுக்கா ணும், 

14. காணுமே இருவழியாய் நின்னொலிக்கும் கலை 
நாலும் சொச்சமது வழியில் நிற்கும் ௮ணுவ?ம டுக்கும்வழி 
ஒன்றுகூடில் ௮தில் மூன்று கலைகாணுழ் அடாது நிற்கும் 
பூணுகின்ற பிமாணகலை நாலுமொன்ஞய் புக்னை தால் படுவர் 
மம் பன்னிரண்டபம் வேணுமென்று பதினெட்டு வார்மமொன் 
றில் விபாமுடன் இரட்டையாய் வகுத்ததென்னே, 

16. வந்த வகைவிபபம் இப்படியே கண்டால் மங்கைய 
ருக்கு குறைந்தவர்மம் பீஜக்காலம் சொர்தமென் ற இரதவாமம் 
ஒன்றும்நீக்கதி தொகைகாண ஒருநாறறு ஏழாம்பாரு சந்த 
முறை இப்படியே இருக்குதென்று ஜடம்பார் த்துக் கூறுகண்டு 
௮ம7த்தல் செய்து விந்தமது முறைசெய்தால் ௮மரரதென் 
ரூல் வேறு கொண்டை காலமதால் வந்ததென்னே. 

]9. காயமென்ருல் படுகாயம் கனத்தஈடு கதிர்குலைகள் 
நெருங்குண்டு நிறம் வேராகல் நேயமுடன் நாலற்று இயங்கத் 
தாளல் நெடிக்கு முன்னே நெட்டிளிதல் கலையாய் பாய்தல் 
தரயமுடன பெருவியர்வை அலர்தல் கண்டம் சுருங் கமய 

கழுத துரையில் வலித்தண்ணார்தல் தூயதலை உருளல் 
(ரண்டுருளல் கண்விழித்து மேல்சொரு) ரல். 

20. றேலுடன் கைகாலால் சட்டை செப் தல் ஜடம் 
ஆ ன் [் சி உட ரு * ப் ௪ 4 அஆ அவதுமமப் குளிரகதடுதல ஐடம் கனத்தல் மாறியே கரடு 
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டைய பார்வை பார்த்தல் வழிபிசடப்2பாவதற் து நடையே 
கொள்ளல் ஏறியே பெலனதிகம் சாட்டிப்பின்னால் இடுக 
தேகம் விரைத்து உளறுதல் மா றியே கடைக்சண்ணில் நீரொ 
லித்தல் மயங்கயே அ௮.தியர்ச்சை கபம் வர்த்தித்தல், 

21.  வர்த்தனையாய் ஜம் விர்து கலஙஇ மூலம் வலு 

வற்று இசைவு தளர்ந்திடுதல் கறுத்தவிஷம் போலேயதில் வேக 

மா௫ கண்டவரை சைகாலால் ௨ உதைக்கலாகல் வியர்த்து மிகவெ 
ரவி குவிர்க்கிடுதல் இசை என்ற பொரி தளர்ந்து மயக்கமா 
குல் பாரத்து மிகச்சுரித்தல் வேர்வை. ம் கபமும் காட்டும் பயப் 

பட்டு ஈடுநடுங்கி மயக்கமு றல, 

592, நடுங்கி மனம் பேதலித்து மனம் கழித்தல் நல்ல 

கண்ணும் மேல் சொருக பஞ்சி பார்த்தல் ௮டஈ௩ூமிக நடுவணை 
யில் குன்மமேறல் அதனாலே ஜடம் கமிந்து நிமிராதாகல் 
திடங்கண்டு துயில்கரல் பொதுமி ஏறல் சிக்ளெறி குருக்கே 
பார்வை குத்து மீவார்வை விக்கலாகல் மடமயிலே இக்கு றிகள் 

கண்ட தென்றால் மறுகராலம் பல விதத்தால் மா றச்செய்யே, 

௯... மறுகாலம் செய்திடவே கொஞ்சமாசும் மாருமல் 
அ திகமென்றால் மைந்தாகேளு விருதாவாய்ப்போம்உயிர்கள து 

தடைபடாதுவேரிளகி பிருணகலை வேளுமென்னால் சர்வ 
தொழில் பார்த்தாலும் பலனொன் றில்லை சந்தேகம்கொண்ட 
தென்முல் அமர்க்துபாரூ குருமுனிசொன்ன மொழிப்படியே 
சொன்னேன் கூறறிந்து இந்தமுறை கண்டுகில்லே. 

24.  நில்லென்ம தலங்கள து, உச்சிமூக்கு நேர்கொண்ட 
ஸ்தலமதுதான் தஇிவளையாகும் வெல்லென் றநடுவரியில் காட்டம் 
வாரி விசையான நேர்சுருக்க கொண்டைக்கொல்லி 'கல்லென்ற 
பஞ்சவர்ணகருகே நடுவாம் க தில்கொண்ட வெள்ளீசல்வாரி 

எல்லாம் சொல்லென்ற ௦ தாண்டைடடுப்பு றகேயாகும் சுகமான 
பித் துக்காய்ரெண்டின்பக்கம். ர 

25.  பக்கமென் ற மணிபரதம் எட்டெலும்பின் மத்தி 

பகரும் உள்ள ங்கையுடனே காலுமாகும்௮க்கமென க தலிவளம் 
ெழுங்கலாக ஆவிஎன்ற மூச்சடங்கி ௮த்தலமில்லாமல் சக் 
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கெனவே மேல்&ீமும் வாசியாகல் திரமானவாரிமேலெ ம்பு 
தீள தல் பக்கமென்ற ௮ தினடுத் த பூணெல் தாளதல் ப திந் த 
ஈடுஇசையணை அசைந்து குன்மமேறல். 6 

20. அசைவான நாசியது மூலஞ்சேரல் ௮ தனாலே மூங் 
கில் வட்டம் விரிந்து தோன்றல் கசையான குண்டெலியில் 
உளைமையான கதிர்மூலம் மேல்சென்றுப திந்தங்கொட்டி விசை 
யான கைத்தரிக்கோல்விசை கொள்ளாமல் மேல்வாசல் விசை 
யற்ற தளர்ந்துகோணல் அசையாமல் நின்றசையும் விசை 
தளாந்து ௮ரைச்குக்கீழ் செத்தசவம்போலேயாகல், 

41. ஆகவே இதுமுதலாய் குறிதலங்கள் அறிந்து நீ 
கூடிய துமட்டும்பாரு பாகமாய் செய்தாலும் பலிக்கா தன்றால் 
பண்பாக விலநே௮ுகலநில்லி தோகையரும் நீ வதைகள் செய்தா 
யென்று சொல்லுவாசென்று கண்டால் அசன்றுபாரு வேகமரிக் 
திப்படிச் செய்வாயென்று விளழ்பி£ வேள் பார்க்கச் 
சொல்லே, 

86. சொல்லுகி£றன் கன தீத௮அடிகொண்டு அங்கம் 
கொதுவியே அறிவற்று துவண்டு காணல்வெல்லாமல் அடி. 
கொண்ட காயத்தாலே வேடுத்து பஞ்சகர்த்தன் நிலைகளர்க்து 
பல்லுயிர்க்கும் தாஞகை யிருந்தானதம்பம் சரி த்து நிலைபிசகப் 
போனதரலே அல்லுபகல் மூன்றுதினம் கடருமாடில் அவரு 
யிரும்தோஷமில்லை ௮ றிந்துசொல்லே, 

69. குண்டெலி மேரிவு ௮றிவானஅசைவென்ற குண 
டெலியின்டாகம் அணைத்திருக்கும் குண்டுமெண்டும் விலகுமா 
இல் சாயாமல் காலுரெண்டும் ஒனஞுாய(?சர்த்து மட்டுரவே 
முட்டுசெண்டும் ஒனஞுய்க்கூட்டி பிரியாமல் . குண்டுமணிக் 
குண்டிலானால் பு.ம்போகா கசை வரிந்திருக்கிக்கூட்டி உருதி 
யுடன் ஈடுவரியில் சதுரப்பந்து உத்தமனேதாக்? விர ல்தன்னை 
கூட்டே, , 

90. கூட்டியே, இக்தநிலை கலைவில்லாமல் கருதியே முறி 
வெண்ணை கதிக்கத்தாக்கு மட்டுவே ௦ தாண்ணாறுகாட் 
சென்றாக்கால் வளவெண்ணை தாக்குவாய் என் மட்டில் திட்ட 
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மாடன் எண்னைசொண்டும் 'ஒன்றாப்கூட்டி  செலுத்துவாய் 
மண்டலம்தான செல்லுமட்டும் மட்டாகவந்ததென்ுல் ஈன்மை 
மாகும் வலிவிலூ நி ற்குமானால் தின்மையாமே, 

௦1. மணிபந்தம் மு றிதல் என்ராலோ மணிபந்தம் 

விலக ஏசயிதமாக கொருங்குண்டு செவ்வோடேடஇல் நன்ஞுக 
சண்விலகிப்போகுமென்ரால் நலமான ஜந்துவரி எலும்பின் 
பின்மீன நின் றிசைய 1ம் பேரெ லும் மபொடதனைஓப்ப நிசமான 

புனையதனில் தாக்க்கொண்டு குன் றுமணி ஐந் துமதை 

பற்றச்செய்று குறையாமல் அச்சிரண்டும் ஒன்ரய்ச்சேசே. 

08... சேரேநீ அச்ச. தனைப் பூணக்கட்டி சிறுகடுகும்விலகா 
மல் செலுத்திவைத்து நீரதிகம் கொண்டுதானால் சேராவண் 
ணம் நிசம்கண்டு துவாரமிட்டவபுகெளெல்லாம்பார் அதிகம் 
தெருங்காமல் பஞ்சுீசாதது பண்பான முறிவெண்ணை தாரை 
செய்து சீரேடீ மூன்றுகாள் கூடிப்பார்த்து சிறப்பாக தொண் 
ணூறுகாள் சென்ஞுக்கால். 

௦௦... நாள்சென்றவுடன் வசவுஎண்ணைதாக்கு நலமான 
மண்டலம்தான் கழிந்தபின்பு தான் திறந்து௮ச்ச தனை விலக்டப் 
போட்டு தயவாக கையதனால் இதமும்செய்தால் வாளமுருகர் 
கருபையினால் நன்மைகாணும் வழிமறந்தால் தின்மையது 
வந்துசேரும் நிகள் வழியாய் இர்.தமுறைசெய்துகண்டால் நிலை 
பிசகிப்போகாதுதிடம் கண்டாயே. 

50. இடம்காணும் இந்தமுறை அசைவுகெட்டில் ளி 
முறிரந்திட்டாலும் சவவற்ளாலும் அடவு தவர௫நிலையாய் மன 
முறைத்து அஆக்கையற்றுப்போனலும் கண்டுசெய்ய மடமயிலே 
குருபா தமறைவாய்தெஞ்சே மற்ஜொருவர் அறியாமல் திமானம் 
செய்து கடன் அலைக்க இப்படியே வந்ததென்று கருதியேமன 
முூரைத்துக்கண்டுசெய்யே. 

3௦. முட்டுரகண்டால் கண்டுநீ செய்திடவே இன்ன 
மொன்று கடுமையாய்முட்டுககண்டுவிட்டே தன்னால் மண்டான 
சரட்டையது சவ்வற்றேடு மறுபாத்து சவ்வசன்று விசை 
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கொண்டி. ட்டாக்கால் கொ ண்டாலோ ப்ள்வ க ற்கு ம மை 

யாகும் கு இங்காலில் ரம்ப ற்ுல் இ துபோனாகும் பண்டான 
பெருவிரலும் இதுபோலாகும் பகர்ச்ச உட்புறமதுவும் இ) து 
போலாகும். 

50. பட்டி. ஈடுஅகு2மே மோ னாம் தழ்காரைக்குள் அடி. 
(கொண்டு வினைக சார்ந்து வரிகெரிர்கால் வாகுபெற மாறி 

வெண்ணை தாசைசெய் அ வகுப்பாக இ ழ்்மெலாய் அலசை 
யொட்டி. பாகமுடன் அணைவ ழியே கச்சைகட்ட பதித்திருத்தி 
கையதனால் இ தழும்செய், கால் வேகமுடன் தொ றக்கெலும்பு 
சரிபாய் கண்டால் விபரமாய் வசவெண்ணை தாக்கத்தீரும். 

2. வாரிப்பூணெலும்பு முறிந்தால் தாக்குவாய் நடு 
வரியில் வாரிப்பூணூதானே அற்றுகொருங்யேது முறிவுகொண் 
டால் போக்குழுயிர் மீழ்வதற்கருமையர்கும் பொன்னெட்டி. 
நா அவிர அள் கொண்டு தாக்கு? கெட்டது வும் கவுழ்தல் 
கண்டால் தா னவனாய் பலபாகம் செய்திட்டா லும் சிக்குமே 
உயிரது வும் உடலைவிட்டு நிசமாகவிலகநீ அகுலநில லல. 

36. நிசமாகும் கதலிவன ததீடுசொண்டு நீளசைவு (லே 

னற்று விசைதளார்து வளமான தசவாய்வு வெதும்பல்கொண்டு 
வாகுபெ றுு வெருவி அனல்குளிருமாகல் கபமான கபூர்ச்சை 
வர்வைகண்டால் காலனார் உடன்வருவாரென் று நீயும் குட 

மாக மருக அ பலவிதம்செய்தாலும் கூண்ட உடல்விட்டு உயிர் 
கடரும் தானே. 

௦0. ஓடிந்தால் கட்க் குமந்த அக்ஜெணப், ரலம்தன்னில் 
கனத் தடியால் குருந்தில் சோரைகொண்டு சடபெளும் பிர 
பாலமதில் வீக்கம்கொண்டு செவ்மையின் றி பலவழியாய்பேசக் 
கண்டால் மடமயிலே மீழ்வதற்கு அருமையாகும் மருக்துபல 
செய்தாலும் ௮ திகம்கண்டால் திடம்பேசிசெய்யாதே அகன்று 
செல்லே ஜெயம்வருமோ எப்படியோ என்றுசொல்லே. 

40, எப்படியும் கபயாலமது ௪ தய [|ண்டாகி மூர்ச்சையாகி 
ஏரிட்டு எழுந்திருந்து தளர்ச்சைகண்டாலப்படியோ இப்படித் 
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தான்வரு2மா என்று அராய்நலு திட்டமறிந த௲னறுசெய்யே 
செபபமுடன் கதலிவனம்பாரா ஈமிசினங்கொண்டு மூச்சயாந்து 
கவாரச்சைமண்டால் மப்பதிகம் கபம்விக்கல் நூாச்சைகண்டால் 
மரணம்வருமன்று திடம்வகு த்துச்சொல்லே, 

41. சொல்லுகிம்றன் கைபபுஐத்தில் ஈடுகொண்டு சூட்ச 
மாய் சிப்பியதுதாழ்ந்துமிபானால் வல்லதிது கைமூறையாய் 
வமர்தாநீயும் வலுத் திருத்திவைத்தாலும் உசையாதென்முல் 
மவல்லுகன்ற கால் வெள்ளைப்ப இவில் தாக்க விளங்கவே கைய 
தனலை பிடித்னுச்?சர்த்து நில்லெனவே தலம்ப தியவைத்துக் 
கொண்டு சேரானவில்லதிலே நானு பூட்ட, 

42. பூட்டியே முூனவசத்தில் குருக்ககதாக்கிமீபா ற்றியே 
பந்த தனை ப்ப தியச்செய் ௮ தாட்டிகமாய் மற தாளி லி தாக்கிக் 
கட்டி. சரியாக முன 2தாகால் ஆபபிள்வைத் கட்டியே முறி 
வண்ணை கழ] க்கததா க்கு எட்டிய புர தூறிவால் மூன்றில் 
பாரு இல்லாவிட்டால் ஐநனுகாள் கூட்டி.ப்பாரு, 

49. ஐந்துகாள கூட்டிப்பார்த்திதங்கள் செய்து அடவாக 
தொண்ணூாறுநாளும் சென்முல். மஞ்சவே வசவெண்ணை 
மண்டலம்தான் கூட்டிப்பின் கையி தம்செய்துஞ்சலுற் ற சவ் 
204 தீ ஸ் பட ற் றிப்2 /ா கும் ச்க்்மாம் மெய் திலே 61 ௮ம்பும்சேரும் 
ச்ஞ்சுண்டகிவனூா தன்னருளினாபல ஏல்வ [பியாமீ துரை த்து 
நாடிச்செய்்2ய, 

44, காடியேமுள ங்கையி லபிலமரைத்து நன்முக முட்ட 
தீனுல் விசைடம்புதா வேரிச்சாடு. 0 ஐஙகைஎலும்பு முட்டை 
விட்டுத்கான்வெரர்யில் சாடிவிசைகொண் டதென்றால் கூடிய 
மட்டும் உள்செலுத் தினா அம் கூடா துஎன்றுகண்டால் அடியே 
ல்வெள்ளைப்ப திவிஃலற்றி அக ஙகையால் பிடி தீதிழுக்க முன் 
பாலா (கும், 

4௦. முன் 3பரல அக்கியதை தாக்கிவிட்டு மூடுகியே 
।புறதனை பதயச்செய்து பொன்போலே நாணே ற்றி விசை 
புூநிக்கிபொரியாகறுகற்றெல்படு நீக்கல்செய்து தனமயம்போல் 
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மு நிவெண்ணை தாரைசெய்தூ தானபிலததசால் வசவெண்ணனே 
தரீக்குவாய்நீமுன் நிகம் ரலாகுமடா பலழும்கா ஹும் 12௮ரிச் 
சல திதைப்பார ர்மல் தளி ந் துசெய்யே, $ 

40. தெனிவானகவளியது கிரல்கொண்டு தனமான 
காலமதிலுற்றுக்கொண்டால் பதியாக ஒரூமவளைவநது சரம் 
பகர்ந்த இடையின் கல்தான் நீங்கக்கொண்டால் வெளியான 
முறிவெண்ணை கழிக்கத்தாக்கி 3வேண்டியதோர் விரல தனை 
மட்டாய்கட்டி. அ[ழியாதபடி இதமாய் செய்துகொண்டால் 
௮சடொருகாள வாசாடு தன்ற றிந பாரே. 

41. வஅுறிநர்தருந்தால் விரலின்மத்திகரி அகங்கையில் 
வர்மம்தான் விசையாய்கொண்டால் கிறிந்திருக்தகாச்சலொடு 
குளிரும்காணும் செயலான வியர்வைகபம் ௪ தம்தோன்றும் 
௮ றிந்திருநத ௮. .றிவையெல்லாம் குறைத் துப்போடும்அடவாகப் 
பலவிதமாய் கோட்டிசெய்யும் பிரிஈ திடும்காண் உயிரது வும் 
உடலவிட்டு பிளையாதகுறி இதனைட்பேணிப்பாசே. 

48. பேணிப்பார் தோள்புஜத்தின் கெட்டி தாழ்ச்து 
பெலத்தேசா தருக துகொண்டால் சொல்லக்கேளே உடனே 
வில்லில் நாணேற்றி உத்தமனே கூட்டில்பந்துசேர்த்து கதப் 
பாகழமுறுக்க ஒருகச்சைகட்டி ழூ தாணப்பா மு றிவெண்ணைகதிக் 
கத தாக்கி தொண்ணூறு சென்றவுடன் கையிதம்செய்2ய. 

49. கையித?மசெய்து வசவெண்ணை தாக்கு கதிப்பாக 
முட்டதிலே நாளைத்தாக்கு பையவே "மறுதோளில் தாக்கிக் 
கெட்டிவை இதமேசெய்து கொண்டால் ஈன் மையாகும் வகுப் 

புடன இந்தமுறை வருந்திச்செய் நீசெய் இதமே கொண் 
டால் ஈன்மைகாணும் ஜெயமாகும் இந்தமுறை திட்டம்பாரே, 

௦0. பார்த்திடுநீ வாரிஎலும்பு முறிந்து தாழ்ந்தால் பதி 
யான நரப்பிலல குழிதோண்டி சேர்த்திடுவாய் மு.றிதலத்தை 
நடுவில்சேோவே மறுபுத்ை நிரப்பில்தாக்கு போற்றிடுவாய் 
இருபுசமும் உருடட்டிரீக்க பொன்போலே எலும்பு வும்சேரும் 
கண்டாய் ஆறர்தவிதம்றிர்து உடனே ப நறையிட்டு அறிவாக 
முறிவெண்ணைதாக்குவாமய, 
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௦1. தாக்கிடு நீ எண்ணையது குறைவில்லாமல் தன் 
சையாலிதமப்செய்ய சுகமே காணும ஊக்கமுடன் பூணெஓம்பு 
சீனம் தாழ்ந்தால் உண்டாகிறாறிந்துடனே தாழ்ந்ததென் 
முல் ஆக்கமுடன் முன்? பாலை ௮டவுசெயது அணைத் 
அருட்டிமருபுசமும் தாக்கப்பாரு நிக்க மடன்செருமியது 
முன்பாகத்தை நிசம்கண்டு செய்துவிட வினையற்:2றகும், 

௦௨, ஏகிய அலைவதில ௮ இகமாகி இதம்பிணைத்து 
கைட்டியது தின்றுகொண்டால் வாகுபெறவசவெண்ணை 
புறம்பும் உளளும் வாரத்துபின்னநு குசவவையகந்நி நீக்க 
தோகையமே முன்போலே ஆடி நிற்கும் ்கமாக குருவருளை 
நாடிச்செய்தால் ஆகுமடாநீதினைந்து அவரிடத்தில் ௮ன்பாம 
க்ம்கட்ட றிந்து அருளைப்பாமே. 

59. அ௮ருளான எலும்புமுரி வெளிவிட்டேஇல் ௮னநீ 
சரிய அறுவிரலுச்சு தகமானால் வெருளாமலிருக்தாலும் நிஜ 
மாகாது வெளிப்பட்டதுள் செலுத்தச் செல்லாதென்ஞுல் 
மருளாகக குறுகினதை ௮ றர துகொண்டு மாத்திரையாய் 
மாமிசத்தைக் இரிப்பின்னே பொருளாக உட்செலுத்தி 
வைக்கவென்றால் புத்தரே தலங்களிம2லபடுமென் ஸல்நீ, 

௦4, படுகாயம் கொள்ளாமல் அ௮.கலநீக்கி பண்பாகக் 
கரியதை உள்ளேதாக்ச ஈடுவான காயமமுறிகலத் இல் நன்றக 
விரணமுற்ற இடங்களெல்லாம் வீடுவ திகம்சாருமல் இடை 
வருத்தி வலிகண்டுகெட்ட திம் நெருங்காவண்ணம் நடிவரி 
யாம் இடைபின்னில் அலவு சிகிளி ஈல்வழியாம் இல் 
நெருக்கப்பற்றிடமேல், ட் 

௦௦. பற்றாமல் அற்றசவ்வு விலகிடாமல்' படுத்திருக்க 
முறிவண்ணை உள்ளே தாக்கி மற்றான இடங்களிலும் 
எண்ணை செல்ல வழிகண்டு முறிகாயம் ஆறிப்போனால் வெற் 
டன முறிவெண்ணை கிறுத்திப்போட்டு போழிவாய் வச 
வெண்ணை காலம் கண்டு வேண்டி யதாய செலுத்த முன்கை 
தமும் செய் நீ தெற்ராமல் திருமடா மீகாடிக்காயம் இறை 
ஸூம் புவனம் எல்லாம தெளியும்தானே. 

16 
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50. தெளிவான பீஜவித.அ மேலேறி திசைபிசக வலம் 
இடமாய் நின்றகொண்டால வழியான துறைகளெல்லாம் 

பார்த்தாலும்கான் வந்திறங்கி நில்லாவிட்டால் வந்து ர 
எளிதாக மேல்பு ரத்தில் பக்கம்பற்றி இசண்டு கையில் எட்டு 
விரலால் பிடித்து குழியான மேல்கு [தியில் பெருவிரலால் 

குவித்திறக்கு ௮சைத்தெடுச்துக்கொண்டு சென்று, 

௦4. சென்றுகொண்டி விட்டுநீ முன்பக்கத்தில் இறு 
கச்சை கத்தரிக்கோல் போல கட்டு நின்றாடும் நீர்களெல் 
லாம் சுண்டிப்பின்னே நீர்நிலைத்து நின றிடாமல் ௮னருடம் 
தான் ஒஓளஷதங்கள் செய்துடுநீ ௮ன்புரைத்தால் மீள ஒன்றும் 
செயய வேண்டாம் நின்றாடும் குருபரனை நினந்துகொண்டு 
நினைகெட்டுப் போகாமல் தியானம் செய்ய, 

௦8, தியானமது மனமதிலே மறவாவண்ணம் செபித் 
இடுரீ ப.ரமகுருவருளினா£ல ஜெயமுனக்கு த்தந்து வரமளி த்து 

நிற்பார் செய்வதெல்லாம் பலவிதமாய் வாயக்கும் கண்டாய் 
கயமான கண்காணாதிருச்திட்டாலும் கண்ணான அருள் மன 
இல் கண்ணால் காணும் நயமான இவ்வழிமப முன்னிட்டுச் 
செய் எமன் வரிலும் பயமில்லை ஈளினம்காணே. 

௦0. நளினமமன்ற உச்சி தன்னில் பா.ரஈடு நன்றாக 
௮தினகத்.தில் முறிவுகொண்டால் வழியான தட்டல் முட்டு 
விசையாய் கொள்ளல் விதமான மாத்திரை க்கு மிஞ்சிக்கொள் 
ளல் வழியான ௮ இன் நடுத்தலத்தில் கொண்டுவா௫இத்து 

நெருக்கமுற்று செருமிக்கொள்ளல் அழிவுகண்டு பாகமதாய் 
முறைகள் செய்தால் அ௮டுக்காது என்று ௮கலறீங்கே, 

00, நீங்கிடும் நீ படுவாமம் ப இினெட்டுக்கும் நிலையான 
தொடுவாமம் தொண்ணூற்முறுக்கும் வாங்கிடுநீ தலங்களெல் 

லாம் ௮றிந்துகொண்டு வகையறிந்து செய்தாலே நன்மையா 
கும் அங்குகின்ற இடைபிங்கலை சுளிமுனையும் ௮றிந்ததெ 
னில் வழியறிந்து தோகர்து செய்தால் பாங்குபெருமிவ்வழி 
களெல்லாம் வேறே பலவழிகளுண்டாகும் என்றுகூறே,. 
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01. கூறான ஈழுறு கலையின் மார்க்கம் கூறயிலோ ஒளி 
யாகி வெளியும் காணும் ஈரூனகலை நாலும் ப.ச த்தின்கூறாம் 
இசனடுத்த நாலுகலை வத்இன் கூரும் மாறுகின்ற நா லு5லை 
சத்திக்கூறாம் வகுப்பான ப.ரமகுரு திபமானார் மீவமுன வெ 
கரிகான் தந்தையாச்சி வெளியான, சத்திலை வன்னி 
யாச்சே, 

02, வன்னிஎன்ற சத்தியவள் தாயுமானாள் வகுப்பான 
சிவகிரிதான் தந்ைதையாச்சு சென்னி திபப்பா தமனார் செழிப் 
பான நாதமது உயிருமாச்சு கன்னியென்ற தாயவளும் சலத் 
திலானை கதிப்பான சலமதுவும் பிரு திவியாச்சு இன்னமுமே 
பிருதிவியது அ௮ப்புமாச்சியே கலச இருப்பிடமும் மண்ணு 

உ 
ப்ப்/்ச்ஷிச், 

03. அச்சப்பா மண்ணதுவும் ௮ண்டத்தாச் ௮ண்ட 
வென்ற பிரம்மதலம் பரத்துள்ளாச்சி வாச்சப்பாபரம் தானாய் 
நின்றவாறும் வமுவாத யோனிகருதோற்றம் ஏழும் நீச்சப்பா 
இதனுளஞரம் புறம்புமாகி நினறணுவுக்கணுவான டிகரில் 
லான அச்சரியமுணர்ந்து மனமருகும்போது அறியாத 
தொன்றுனக்கு ௮தனளைந்தேறே. 

04, தறுன்ற குரூபரனை நினைத் துத்தேர்ந்து தெளி 
வாத ஆ ராயந்துதலத்ைக்கண் டுகூறுகசின்ற மயக்சமதைநீக்கித் 
கள்ளி குருபனை உளகொண்டு குறித்துப்பாரு ஏறுகின்ற 
சரமதனை அ௮டக்கினாக்கால் எல்லாமும் இகற்குளளாய் இருப்பு 
மாகும் மவறுகின்றவிரலாலே ச*ுவரசம்பாரு விரைவான சவி 
மதியின் பலத்தைப்பாரே. ் 

ம் 

ஓ 

05, பாரென்றதாடியை நீ மேதர்ந்துபாரு பத்தென்ற 
தசைநாடி தனனைப்பாரு சீரென்றலாதமது மிஞ்சிக்கொண் 
டால் திறமாகும் கதிர்மதிபவியின்மே விசென்ற பித்தம.து 
மிஞ்சக்சொண்டால் விரைவாக உந்கிடிதல் கண்டம்மட்டாம் 
கார்என்ற சிலேற்பனம்தான் மிஞ்சிக்கொண்டால் கண்ட 
முதல் உச்சிவரைகா லும்மட்டே, 
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00, _மட்டுமிட்மேவருமே சதரியுத்தம் தனா? மல் ஒளி 
குறைக்காலே இரளுமாகும் விட்டுசெண்டு காடியொன்றாய் 
இசையுமாகில் விசையாக இருஸ்தலத் இல்ஈடிகா ணும் கபீடு 
விட்டி மூன் றுமொன்ரனுாய தொரந்திப்பானால் கபவேர்வைசீத 

மொடு ஜன்னிழூர்ச்சைதட்டுவிட்டு சண்டைசெய்வோர் 
ஆர் தானென்று தானறிந்த சயம்பிடி தீதோர் என்றுகூடே. 

07. கூடியே மூன்றுமொன்றாய்கூடி. ப.துங்கினாலும் 
குரூசமாய் சாடியதுமோதி தினா௮ம் அடி. கின்றபித் தமது நிலை 
விட்டாலும் ௮ தனாலே அபகுதிவந்த ணகும்பாரு தேடிகின்ற 
வாதமது சிமீலற்பனதமீதறில் ”சமொடு கயவோவை சன்னி 
விக்கல் ஓடி கின் றலீயம துவா தத்தேரில் உற்றபல அபகுறிகள் 
உறிதியாமே, 

08. உறுதியுள்ளவா தமதில்சி ?லறபனம்சரில் உறைப் 
பானபித்தமதின் வாகன்சேருதல் இருதியுள்ள கபமதஇிலே 
பித்தம்சேர்தல் இசைந்தகபம் பித்தமதிலுற்றுச் சேர்தல் 
குறியிதுநீகண்டாலோ மருக் துசெய்கீ குணமானபித்ததிலை 

குறைந் திட்டாலோ ௮௬ இியாய்உடல்எ துவும் உயிரைவிட்டு 
அம்ப. தீ திலபோறறுமென்று லுறிந்துபோற2ற, 

09. போற்றிகின்ற சாடியது பின்பக்கத்தில் புகழாக 
விலகியது ஈடக்குமாயின் மீறிநின்ற குளிர்சாங்கள் மயக்கம் 
மூர்ச்சை மிகவாகதன்பாகம் அருளுகாணும் தேற்றிநின்ற 
நாடியது முன்பக்கத்தில் தொடர்ர்துதடைகொண்டாலோ 
கடினமாகும் சாற்றினதோர் விசைஈரம்பின்வழியேசென்று 
சாடிதிற்கும் ஈபாலம்வரை மயக்கம் தான. 

70. மயக்கிகின்றகாடியது கபத்த லுற்றும் மா.நியக 

கரையேறிசாடி 2 2மாதில் பயங்கி?ல௪ முற்றகிக கடினமூார்ச்சை 
பறந்.2தறி விக்கல்கபம் சன் னிதோன்றும் நயமாக மருக்துபல 
விதம்செய்தாலும் நாடியது கோபமுற்று _மிஞ்சிக்கொண்டால் 
ஜெயம்வருகாதொருநாளும் மீழாகென்றே செப்பினார் மன 
முனிவர் ஜெகத்துள்சீளார்க்?௧, 
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71. உள்ளபடிவாதமொரு பங்கதாகி உற்றபித்தம் 
அரைபங்குசிலேற்பனம்காலாய் களளமற்றுகடைகொண்டால் 
பிணியொன் நில்லை சண்டுகொள்கீ வன்னிபதுமிஞ்சிக்கண் 
டால் பள்ள2மடில்லாக வண்மையறிந்துநீயும் பாங்குடனே 
முப்பொருளையாய்க்துகொண்டு விள்ளகன் றராடியதுவன்னி 
வாதம்மிகுச் இருக்கும்வாசி வட்டநாடிகாணே, 

72. வட்டமடாமூலமென்ற குண்டெலிக்குள் வகுத் 
திருக்கும் சிவகலைமேலேசாடி விட்டத தினால் பஞ்சவாணத்தாடு 
தாண்டி ஏஅட்டதிசையிலூடாடி சாய்ந்து மும்டரத்தில் 
பாய்ந்துமிக அடங்காகின் று கட்டாதகாளையடா அதனைக் 

கட்ட கதிர் திரைக்குள் சந்இரனைக் கண்டிப்பாசே. 

12.  கட்டிநின்ற இடகலையின் மார்க்கம்கேளு சுருது 
இன்ற வலக்கால்பெருவிசலைத் தொட்டுகின்று குதிங்காலில் 
விசைகொண்டேடகி தொடுத்துகின்ற கத்திரிக்கோல்விசைவில் 

புக்கி மட்ொரவே இடதுபக்கம் சாயந்து மேலே வகுப்பான 
செவிக்குற்றி மேல்பக்கதிதில் இட்டமுடன் சுற்றியந்தபிடரி 

புக்கிதிடமான இடதுகா துளளூடாடி. 

74, ஊடாடி அ௮சைவுபுக்கும் வழியுமாகி உள்ளசபை 

ஆக்சொணவழியேசாடும் கூடாதபின்கலைதானிடது காலில் 
குறிகொள்ளும் பெருவிரலில் குதியிலுற்று ஆடாத கததரிக் 

கோல்விசையில்கின்று ௮ணை ததிளகி வல துபக்கத்துன்ளூ 
டாடி காடாத்கபாலம்வசை சுற்றுமீழ நளினமுடன்் சுற்றி 
யந்த ௮சைவுகெட்டில். 

7௦. ௮சைவுவழி கட்டுண்டு, பெருவிரலில் அணைந்து 

ருக்கும் பின்சலை என்றறிந்துபாரு நிசமான சுளிமுனை தான் 
மூலக்குய்யம் கின்றிலங்கும் கத்திரிக்கோல்நடுவிலுற் றா வ௪ 
மான குறுக்கெலும்பில் முன்பக்கத்தில் வகுத்திருக்கும் 
ஈமித்தாரைவழியாய்ஏரி குசமாக மதிவளரும் தலத், இல் புக்கி 
குய்ய முனையாயிருக்கும் குறித்துப்பாமே,?” 

1/0. குறியாகமயக்கும் காரணமேசொல்வேன் குறிப் 

பானகாலங்கள்கொள்ளும்போதுகூறி நடனம்புரியும் விசை 
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களந்து குறிப்பான நாதவிந்து விசைவிட்டே௫ பாரிகின்ற 
(ரோரணகலை சிக்கல்கொண்டு பொரியான பஞ்சகர்த்தா நிலை 
பிசகிப்போன தினால் அறிவிழந்து மய&ப்பின் னும் மறுத்து 
வந்து பிசரணகலைநாசிமுனை மட்டிமட்டாக நின் ற தனால் 
உணாவுண்டாச்சு, 

7/. உணாவாகச்சொன்னபடி தன்னைத்தேர்க்து உரை 
யாதவலிகளையும் ஆயந்துபார்த்து புனயானதைப் பலஉணா 
வாய்செய்து புகலாதபாதைகளை செவ்வைதேரி குணமாகச் 
சொன்ன வகையல்லால் மேறுகுறிதலத்தில் அடிகாயம் 
கொளளமாகில் சனமான இரவழியும் ஆயந்துகண்டு செய் 
இடுநீ மருகாலம் ஜெசுத்.துள் 2ளார்க்கு. 

75. காலமதுகொண்டெழும்பும்போ துகேளு கடின 
முற்றுக்கொண்டதென்றால் குணஙகளமாறும் சீலமுடன் 
ஒத சபடி.கொள்ளாதென்றால்செணமாக வெகுவா ன குணங்கள் 
தான்றும் ஆலவிஷம் ஏறுவது பால கண்டால் மாத்தி 

£னை௮மரசாதத இருக்ததென்னால் ஞாலமதி லொருபோதும் 
மீழாதென்று நாட்டினார் மலைமுனிவர் ஈகருள்ளோர்க்கே. 

109. நகரானஉலக த தில் நவிலார்சூட்சம் நனமுகசூட்ச 
மத்தை ஆயர் துரி சுகமான கன்மைதின்மை அறியவல்லார் 
சுகிர்தவரம்தனைப்_மித்த திந்தையாறும் அகமறியாதாங 
காரம்கொண்டு அம்பரத்தைக்கெணியாக ுசடர் தம்மை 
சுகமாகஎண்ணின தால் அபத்தம்வந்துசருகாமல் ௮வரிட த் 
தில் சாரும்தானே. 

80... தனே கேள் ஒருகாளும் பசத்தைக்காணான்தன் 
குருவாமென்றவசை சார்ந்துகில்லான் ஊமீன தானொரு 
நாளும் உயிரும்காணான் குவலயத்தில் யாருமெதிர் இல்லை 
என்பான் கானேதானென்றுசொல்லி பணம்பறிப்பான் 
நானிலத் இல் உளீளவர கெகிழ்விப்பானே, 

6 

81. உள்ளபடி நூற்று எட்டுத்தலமும் கண்டால் 
சாவாகும் உணாவாகும் ௮ச்தலங்கள் உயிரமாகும் கள்ள 
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முதிரூல் ௮, த. தலங்கள் பிணியாகும் கள௫கமறமுல௮த தலங்கள் 
சுகமுமாகும்உள்ளுணர்ர்தால் அத்தலங்கள் வாசியேறல் உறுற 
தினால் மயக்கம் வந் அரும் புள்ளடியோல் ௮ த் தலங்கள் 
சண்டேர்கள் புகலார்கள் ஒருகாளும் புவியுள்ளோர்க்கே. 

82. புகலாக தலக்களது மா தீதிரைக்கு பூருக மிஞ்சி 
யது கொண்டதென்ருால் சுகழுநவே ஒரு பாதம் மீளாதா 
கும் சுளியிடையின் நடுவழிப காய?: றும் ௮கமறியா தாரம் 
காரம் சொண்டும்பசம் ௮சாத்தியமாய் முடியுமிது அதிந்து 
பரமே, 

09. முடிவான அத்தலங்கள் எல்லாம் வேற முன் 
பின்னாய் முறிவிடு சதவு வெட்டு அடியான குக்துடனே 
மொழிவிட்டேகல் ௮சைவற்றல் சவ்வற்றல் ஆர்கைதெற்றல் 
வெளிகாயம் உள்சரடைவ மொளிசெருமல் வேறுபட்டுப் பல 
விதமாய் கின்று கொள்ளல் இடைபபிந்கலை சளி மூன றின 

லழியாய் ஏறி இடைகரம்பு சுளுக்கல்கொண்டு நின்று 
கொள்ளல், 

64. கொள்ளவே இது முதலாய் பலம் கைக்கும் குண 
மான பசமகுருவினரும்£ வேண்டி மெள்ள3வ கொண்டுற்ற 
சிதங்களாயக்து வெகுளியற்று மனக்கண்ணை திறர் கொண்டு 
பள்ளமே யதிலிறங்கி ஏறிப்பார்த் தால் பருவமாய :முன்பின் 
னும் பாதை நீக்கி விள்ளாத பாதைவழி ஏகிமீழ்க மிதமான 
அ௮வயவத்தின் வாறு காணே, 

85. வாறுகண்டு புனைதாக்க, கெட்டும் வைப்பும் வகை 
யான ௮கற்றலொ% நெடுக்கல் கொண்டு ஈரு மூதல் ஈநடுவான 
இடங்கள் கண்டும் இடமில்லா தலங்களிமல புனைகள் கண்டும் 
மதறுதலாய் மனக்கண்னை இறந்தகொண்டு தேராக வந்து 
தென்றால் மாறிக்கொண்டும் கூருகளின் வகை கண்டு செய்து 
நின்னால் குணமாகக்காணுமது குருவினாணை. 

00. குருவான பரமகுருவினருளினாலே குறைவர்மம் 
செய்தவசை சென்று கண்டால் கருவான குணம் கானும் 
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இளக்கமானால் காணவே மட்டாகக்கொண்டதென்றால் வெரு 
லீரமல் இளக்கமாம் குறிகள் தானும் வேற்றுமையாய் மாத் 
இசைக்கு மிஞ்சிக்கோண்டால் பொருளாகக் குறிகளெல்லஈீம் 

பேதமாச பேதமது வேகமதாய வாரிக்கொளளும். 

87. கொள்ளுமே ௮ த்தலங்கள் முறிவுகொள்ளல் 

குணங்களற்று ௮வகுரிகள் காணும்பாரு விள்ளு2ம அர்க்குறி 

கள மிஞ்சிக்கொண்டால் விதமாக அசாத் தியமென்றறிந்து 

நீங்கு கள்ளமாய் குறிகளது மிரட்டாய் கண்டால் கடரும் 

நாளித்தனை என்றவதிசொல்லு தெள்ளுகின்ற வழியறிந்து 
பாகம் செய்தால் சினத்துடமன அபத்தம் வர்தணுகா 

தென்றே, 

88. என்றிடவே வா௫ியதிலுற்றுக்கொள்ளில் இதமா 

கும் காலமது தண்ணீ சானால் சென்றிடமீவ வாதமதில் கடி 
௦ ட் ச ட௨-இ ர ச னி ஓ ட் 0 ச ன் 

னம் முப்பத்தாறும் திங்களதி வன்னியதிலுத்றுக்கொள்ளும், 

கொன்றிடவே காற்மமாம் தீயுங்கூடி கொதிப்பாகும் 

சிலேற்பனமது மிச்சங்கேளே, 

89, மிஞ்சுமே புனல் தீயும் காற்றும்கூடி முளிப்பான 

சுளிமுனையில் வினைதான் கொண்டால் தஞ்சமிலலை ஒரு 

நாளும் மீளா தப்பா. சாற்றுகன்ற காலமது வன்னி என் ஆல் 

௮ஞ்சலென்ற மூவிரண்டு ஆருண்டுக்குள லுரிசமாய் சேர்ந்து 

விசைகொள்ளும்டாரு ௮ஞ்சலுற்ற , காலமது வாசியானால் 

௮ தனாலே மூவாண்டுக்குள்ளே சாவாம். 

90. சாகாமல் மிஞ்சிடாமல் கொண்டதென்றால் சமர்த் 

தாக இருந்தமுசை சரியாய்க் காணும் பூவாகி யிருந்ததாலே 

புகலுவாயொன்றசை என்றறிந்துபாரு மேவாமல் ௮திகழற் 

ரூல் ௮ரையசைக்கால் மேதினியோர்க்கிர்த முறை மெய்யாம் 

பாரு. ஆவலது மிஞ்சியந்த வழியறிர்து அன்புடனே கூடி 
யது மட்டும்பாே. 

01. பாேரீ அக்கினியிலுற்றுக்கொள்ளில் பதிவான 

காலவது தண்ணி.ரானால்சேேரீ மூவாழு இங்கள்சென்றுலி 
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தினமாக அக்கினியிலுற்றுக்கொண்டுபஈசேநீ வாயினால் 
கூடிப்புக்கி வழமான மும்மூன்றுதிக்கள்சென்ரால் கூரேரீ 
ப்போ மிர மொன்றுமாகும் கூடியயகொள்ளுமொரு 

தங்கட்குள்ளே. 

92, உளளான தண்ணீரில் உக$துசகொண்டால்உடனக் 
சினி தண்ணீர் சலந்துபுக்கிவிள்ளாதே பரிசமது நோய்க் 
குள் ளாகி வெளியுருளில் ஒரு 2பா அம்சுகமுறுமல் கொள்ளாத 
மராயகமளெலலாம்உடனேகொண்டு கெ. திப்பாதி உயிருடலை 
சீங்கும்பாரரு கள்ளமுறஅக்கொண்டிமுன் னே ௮பி:2ஷகித்து 
காலமது நீககுமவகளரை கருத்பபாம ர, 

09. கருதுகின்ற வாசியக்கினியைச்சேர்ந்து கலந 
றுரைக்து மூலக்குண்டலியினுள் ளே வெருவிகின் ற கண்ணீரு 
மியைகோணத்தில் வீற்றிருக்கும் சந்தி. புஷ் சணிக்குள்ளே 
௮சுமைஎனற ஆர்ாயம் கருவுமாகி அ௮டாந் இருக்கும் சதா 

சிலத்தின் மசனான்மணிக் குள் உருகிகின்ற வாசியின்விடறு 
ம்சாணத்தல்உற்றதொரு அக்கனிமுக்கோண த் தில்கானே. 

4. வாதபித்தசி?லற்பனகா லம் ௮மிர் தபுஷ்கரணிக்கு. 
மமலத்தானம் அளிமுனையில் சந்த. ரபுஷ்காணிகீழாய் லத 
தானம் குண்டலி மப்பத்தியுன்றுவயதும் முப்பத் திழுூன்று 
2 இருதம் மசத்துமகாலம் முப்பத்திரா லுக்குமேல் அறுபத்து 
நர வயதும் எட்டிமாதமும் பித்தகாலம் ௮றுப் ச் திஆ.று 
பயைனுழகல நூறுஒயதுவரையும் வாதகாலம் என்றறியவும் 
கலைகள் டா ௮க்கினிழண்டம் பூமிபச ப்பிரம்மம் சத்கிலம் 
அக்கினி ஈஎனான கலைகள்நாலு கடைசிக்கலை மபாக்குவரவு 
௮க்கினிச்சுடர் கலைகாலு. ் 

9௦. மனதியங்கிப் புக்கினகால் படுவர்மமென்றும் 
௮றநத கொள்கதாமப்பா இலர் தகாலத் தின் கே தவரரது 
சற்றமிர்தப் பொருத்துக்குள்'ள நாணப்பா ஒடி முறிவு 
வெட்டி குத்து ஈனராகக்கொண்ட தனால் மர்ச்சையானால் 
ணப / 7 மூன்முடமீன ஐது வீ ஒன ப்வூ வாறுடமன 

முபபசுகாழமும். ஏனப்பா. எண் ணஞ்சோடெொ னறுமாகும் 
ஏற்றமருக்தவுஷதமாம ஓதாண்ணூாறுநா 2ள. ப 

17 8௦௩ நாரா கப் 
நோகுது ஊரக 

47. 11051 ட நண் 1 
ஹை அடை சாகா 90 ஏ ஒத: 11% 

101260 3 ௩௦9 1/ப/2் ௩௦௧௨௮௭௦ பகர 



180 

90. நாளிலேகாயம்வரும் மாண்டுபோவான் தல்காயம் 
எழும்புவதும் அழகுத் தாளாமல் வாயவெழும்பி பித்தம் 
சுண்டி கண்ணீர்தர்ன் இடைபின்னி சளியிஃலகி பாழான் 
விஷம்போசல பறந்துபொங்கி பிரயாசம்பபோல் 2வாவைகபம் 
மூர்ச்சையாகி (2தாலும்மிகும் மரணம்வரும்மூவரு ல 
அடாந்துவந்த காயத்தின் வகையிதசா ம. 

07. தாமென ற௨உ%, த் பெரு ங்குடலைப்பற்று கயவான 

ஒட்டீரல் ஒன்றுகாணும் _நாமென் மண்ணை நாக்சென்றும் 
சொல்வார் நன்றான ரிவி தமல சகொண்டிட்டாலும் சாடு மன்ற 
ம தண்டம் நெருங்கினாலும் சடுதியாய் பிடரிரரம்பற்றிட் 
டாலும் நாமென்றுசெய்யாசேச அன்றுகில் லு ஈமன்வருவா 
னென்று சொல்லிநாட்டினோமே. 

98 நாட்டி.மீனாம் இன்னமொரு 2ய்ர௬ுமை?களு நலல 

தொருமூங்கில்வட்டம் பின்பக்கத்தில் சூட்டிவைத்த 

மணெலும்பு என்று?பராம் தொல்லையாய் பிளந்துதாள 
கொருக்குண்டாகி ஆட்டி வைத்தகுண் டலித। சைண்டுமாகில் 

- ப்போது மாணம்வரும் சுண்டதாகும் நாட்டினில் 
மரணமில்லை சிகச்சித்தாலும் நாதனாுருணை இந்தஇடம் 

இர £தே-. 

09. முடத்தினால் கால்கள.து சுண்டிவாடி முக்கியமாய் 
அரையின்5ழ். பெலமில்லாமல் இடமதில கிடப்பாச்சு 
என்னசொல்் £வன எப்பபாதும் மப இஜலம் ௮.றியாதோடும் 

அடவரியார். தடவு, முறைசெய்வாசாகில் ௮.தினாலே ஜீவன 
போனாலும்போம் ஈடனமிமிம் வாசிகிலையாயந் துசெய்தால 
நலமா னதோஷமூனக்காகாதென்ே மற, 

100. என்றதொரு பஞ்சவர்ணக்குவிகை மநருக்கி 

ஈ.ரலேன் தகூமபத்று இரங்கட் போனாலும் ஈன்றெனவே எழுர் 
திருப்பான் தன்சாசத்தால் ஈடகடுங்கி பித்தனைப்போல் 
பிரமைபேசும் கன்றிடவே வாமமில்லைஎன்றும் சொல்வார் 

காயமென்ற சனனியதின்்காட்டிஎன்பார் கொன்றிடவே 
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நாழிகைகான் மூன்றேழுக்கால் கு வருளாலிர்தழமுறை 
கூடினேனே. ப் 
[. 

101. கூறுகிறேன் மார்பிலிருவிரலின்ழே கொடிய 
தொருமுறிவாக அப்பைகதாழ்ந்தால் மாறாமல்முறிவழியே 
விசைதான்போகும் வலுவற்றுக் குறைஈதாலும் மசணமாகும் 
கூரமீவ சிவன் உமைக்குச்சொன்னவார்த்தை செர்தில்வடி 
வேலவரும் எனக்குச் சொன்னார் ஆறுமப்பாயானறிந்து 
இர நாலசொன்் 2னன் ௮. சனருளால இன்னமொன்று வளுத்து 
மவனே, ் 

102. வழுத்து றன மழ ச்சது.ரப்பலகைமூலம் வரி 
யாக அுக்கிவைத்த ழு தலாம்கண்டம் கொழு தீதுடனே 
பிரண்டதுதகான் முறிவிட்டாலும் கோழானநெட்டெ லஓம்பின 
ஈசிப்பூட்டப்பா பழ துாரவேவிலகியதும் பிரண்டிட்டாலும் 
பதினாருமதுண்டெல் லுவிலகினாலும் விழிய தனால்காணாது 
ஆயக்துபாரு வெலிலா துஎன்றுகண்டால் விலகிகில்லே. 

105, தில்லென் றபுறவரியின் கூம்மெ ௮ம்பின் கீழ் 
கோத்தியாய் இருபாமும் பிக்தக்காய் தான் விலகாமல் 
பதிவாக இரு க்கும் பாரு வில்லென் ற வில் பூட்டி ன பக்கம் தன 
னில் வேர்சசேபித்துக்கா யஎன்றும சொல்வார். மல்லென் ற 
௮டி.யிடி கள ௮ தஇிமலகொண்டால் பீசவியைஒளித்தாப்போல் 
விலகிப்போகும் வில்லென்ற வில்போலே கூனிப்போகும் 
விீசனமொடு குருச்குளைவுகன்சாரம்கா ணும், 

104. காணுமீம மூன்றின்மேல் ஜன்னிதோன்றும் 
சடிமையாயகொண்டசென்ஞளால் மணமாகும் தோணவே 
கடவிவிடு மெதுவானால் சுருக்கானபருக்திச்சார் உள்ளே 
தாக்கு பூணுவாய்காய ராஜாங்க ண்ணை புகழாகக்கொடுத 
துடனே மேலும்பூசே ௮ணவமாய்தட விவிடு மெள்ளமெள்ள 
௮டங்கலிமீல பிடி.த்இட வ ௮மரும் தானே. 

ஆ 

105 அ௮மருமர்க தலங்களிரீல மு.றிவுகொண்டு 
அ௮பபமீன காயமதுமிஞ்சினாக்கால் இமாவே சிகிச்சையினால் 
மாறிகிற்கும் இஃ்லைஎன்றுபக்தியத்தை இசழவாராகில் 
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தமாசகமாய அடங்கிகிறை சனி 2வகம் சானெழும்பி மாச்சை 

வரும் பூவாண்டுக்டும் மனோ வெல்ல மருக்துண் டா காட்டுத் 

குள்ளே நாதாக்கள்உரைதெளிந்து துகைசொன் 2னா3ம, 

1006. தசையான பெருவிரலில் சவளிக்குள்ளே சூட் 

சமாய்காலமதில் குறிவுகுத்து அகதி? தாம ம௮புறத்தில் 

சாடுமானால் அ௮ப்மீபாது மரணம -வருமாகல் 0 லெ: குலாய் 

புண்ணு, டி புசையும் தீரும் எப்படி யும் மூன் றின் 2மல் பர்பி 1ம் 

காணும் அகையுடனே ஜக்?க(நில் ஜன்னிவர்று சட். முடன வ 

மாணம து கடந்திடா2த. 

107. கடந்ததொரு கானமடா லாடமையம் கதிர்மதி 

யாம் பிரகாசவட்டத்துள்ளே அடர்ஈ்கிட்டகா கனிவு (அடக் 

கும்விட ஆழுன மாளிகைக்கும் மலாம்விகி பகர்க்திட்ட 

த.த்.அலங்கள்டுக்கும்வீடு பாரபென்ற பிரமாண்டம் ஆதி 

விடு அசர்திட்ட ஒங்காச முற்றவீமி சூட்ச2ன்ற பிருழைம் 

இருக்கவிடே 
_ 

108 விீடானதலமதுதான் நொ. நுங்குமாகில் விசை 

யா?ல ஆடுகின்ற பொரிீகளெல்லாம் மூமிடா மடஇடிந்து 
விழும் பஞ்சகர் ச. காள்மூலமாய கின்றகொரு பிமாணவாய்வு 

ஆடி.கின்றபாவை ச.ரற்றுர் 2 பால அசைகின்ற வசைகசள்ல் 

லாம் ௮டக்கும்பாரு கூடிகின்ற ராஜாக்கள்முயவ22 ம குடி 
விட்டுப்? பாகுமென்று பகர்த்தவா.. 

109. பகர்ந்திட்டகரம தில சொண்டைமக்தி பண் 

புடனே மையமது ஓடியுமாகில் தகையாகமாமுமடா செய்ய 

வேண்டாம் தலம்ஸிலகி மு.றியுமென்றால் சற்2ற0கஞர மூகிரர் 

திட?வ சன்னிவந்து ௮ணுகாவணி ணம நேர், இதீ ததை ற்கு 

உள்ளேதாக்கு கெதியாகத் தைலத்சைப போட்டுக் கி கநுபை 

யுடன் கெட்டுகி ழி விப... ப (8 க 0, 

110. கேள சஎலும்பதனை சரியாய்வைத்து கெட்டி. 
யாம்துணியதனை சுற்றிக்கொண்டு ஆழ ௦) தலமதைப் 

போட்டுக்கொண்டு ௮தின்மேல அ௮லகுவைத்துப் பதியக் 
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சட்டிரீளுக .ஞ்சவைக்அத் )சலம்போடு, நிமிருமலண்டை 
பிட்ரிப்படுக்கச்சொல்லிப் பா. மி பத இயத்ைதை விட்டிடாதே 

பதிந்தாலும் அ௮ுவதியுண்சி பார்துதுக்கொளிமிள. 

11], பார்த்திரிவாய் பன்னிெண்டில் பிரித்துப்பாரு 

பர்ததலம் .புண்ணானால் அல கைமடச ற்று சேர் த்திரிவாய 

துணியகனால் சுற்றிக்கட்டி இடமாக மன்தைலம் தாரை 
காக்கு கோர்த்துவரும் மூன் 2பாலேஎலும்புச ரும் குண 
மாகும் புண்ணா. நம் புகையும்திரம் அர்த் துவிதம் இப்படியே 

அ. த்ரீ. துசயதால் அு௪டில்லைஎன்றுசொல்லி அுறிந்திட் 
டோ. 

112. சொல்லுவோம்புறந்கலைசேசம்பற்றிதொகுத்து 
வைச்சு பிடரிஎன்ற?சகைக்குள்ப்ள ஈல்லெனவ முறிந் 

காலும்பொறுக் கும்மான் ல நாலைந்தில் குளிர்ஜுரமுண்டா 

குப் மெல்லென 2வ மமல்நோக்கி அண்ணார்ர்2த தான் விதம் 

மாரி முறம்னுவிலும் கண்டமதானும் மல்2லன'மவ சன்னிகபம் 
வேோவைகாணும் ம. ரணமது ஒன்பதுக்குள் வழுத்தினோமே. 

113. வழத்துகியறன் இடகலை சூரியனாகும் மாறிவந்த 
'னெகலை சந்சிரனாகு1ம அ.முத்துகிறேன் குண்டலியே வா 

மூலம் அண்டசசாசரங்களெல்லாம் அடங்கியயாடும் பழுது 
டன மா றிவரும் நொடிக்குள்ளேதான் பத.புக்கி, எழும்பி 
விமிம் மன்னும் பின்னும் வழுத்து. ர மவ சுளிமுனையின் 

வநியே பாக வானிருந்த தலம்்சேர பரத்திமலமே. 

114. பரமறிர்தான் சரமறித்தகான் பாசமற்முன பற 

ரூன பகையற்றான் பலத்சை விட்டான் உருவறிந்தான் வவ 

ட கூழுங்கண்டான் உடலறிந்தான் உளவறிஈ்தான் உண்மை 
சண்டான் கருவறிந்தான் கி.ருவி என்றகமலம் கண்டான்கதிர 

மதியும் ஒடுங்கி நின்றதலமுங்கண்டான் கசையறிந்து துசை 
யற்நதுகண்டம?பாகள காசியினில் ௮வர்பெரிய ஞானிகாணே, 

115. காணயிமல இளிகடுவில் 'உருளைப்பூட்டு கட்டு 
ல்ட்டுவிலகியது விலகுமானால் தோண?வ௭டுத்திருத்திப் 
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பிடி க்கச்சொல்லி) துடைகால்பெருளிரல் இசண்டும்வைத்து 
வேணுமே சவட்ட்,யர்தக்கு குண்டிலதாக்கி விலகாமல் பந்த தனை 
இருத்திவைத்௮ சாணகலம் பலகையதை மேலேவைத்நச் 

சட்டகம்போல் கச்சைகற்றி நெருக்௫ிக்கூட்டே. 

110. கட்டிலொய் முன் 2பாலே அண்டுெண்டுக்கும் 

களராபல அணுக்காலும் அ௮துபோலப்பா முூட்டாமல்வச 
வெண்ணை தாரடைபோட்டு முப்ப இ.2லபிரித் துநீ (பி.இிக்கச் 
சொல்லு விட்டுவீிகொரந்ததென்றுல் எண்ணை போடி விசன 
மாய்கொழுத்திவிடில் தடவத்தரும் தொட்டுத்தான் காட்டு 
வதுபோலே சொன்னேன் தொல்லைஎன்று நினையாத 
துணிந்துசொல்2ல, 

117. செய்யடா அம தநிலைதலம் மூவைந்தும் தெளி 

வாகச்சொல்லுகறன் உகளிந்து ளூ, ஐயடா இத்தலமும் 
வருமத்தானம் அமிர்ககிலை அறிந்தவமீன ஆசான் ஆசான் 
எயயடாவளர்பிறையில் இடமாய்ஏறும் இறங்குவது தேய 
பிறையில் வலப்புசமேயாகும் வையடா ச.ரநிலையேகலையின் 
தானம் மைந்தனேசொல்லுகிறேன் வகுக்.துக்க2ள. 

118. வகுத்தபெருவிரலுடனே பிறகாசைக்கும் மைர 
தனே பரடுமணிமுளந்தாள்குய்யம் கொகுத்திட்ட உந்தி 
தொப்புள் முலை கைமூலம் தடர்கழுத்து வாயுடனே சுபாலம் 
கண்ணும் மிதித்திட்டலாடம் உச்சி தலமூவைகஈலும் மூவர் 

தனே சாமிசையும் ௮மிர்கஸ்சானம் பதித்திட்ட இத்தலமே 
௮ திகம்மிஞ்சி பாடாக முறிவதிக.கொள்ளுமாகல், 

119. கொள்ளாயி£லசரம்பிசகி வேர்வைதோன்றி 
கொகிப்பான அணல்ம்றி கபம்உண்டாக விள்ளயிலே காயச் 
சனினிவர் துமாழும் வேந்தனே இக்குணம்தான் இல்லாவிட் 
டால் மெல்ல?வஉளளுக்கு சாயருஜாங்கம் விபரமாய் மூறி 
வதிலேபஞ்சுவைத் த கொள்ளவே முறிவெண்ணே தாரை 
பிட்டு கூசாமல்! த்தியம்பார் குணமாய்போமே. 

120. குணமாச்சுதென்றுகி மறந்திடாதே கொற்ற 
வனே அவதிதொண்ணுந்றுதாகும் கினைவாச்சுகைதனிக் 
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கொண்டையின்மேல் திஜமாய் புஜத்திழி.ருவிரலிலேதான் 

லினையாச்* தடிர்தஞூட்சம்பிரகே சாடி 312 சின்ரால் மரண் 
ம் மூன்றுக்குள் மள தனிவாச்- அடர /பனென்றகாலம் 

பற்றி சடுதியி2ல முறுந்தாலும் மாமும்பாமம, 

121 பாரப்பா படங்காலின கடுவுதள்ளி பதியே 

ஐடிர்ததென்றால் மிசால்லக்.2 2களு ஏறப்பா இத்தலத்தில் 

வருமம்தானும் இல்லையென்று சொல்லாமத கடி. மையாகும் 

சாபப்பா சன்னி சுரம் வேர்வை காணும் தவமுமல் 6 ஒருவேளை 

வந்துகூடும் தாரப்பா ௮௮ மூன மன தரு ண் முஜாங்கம் கருத் 
தாகக் கொடுத்து மத்திப்பைப்2ீபாடே, 

(22. மத்திப்பு வைத்து (முன் கட்டச்சொல்லேன் 

மர த்திமீல மொளிபோலே செய்து காலை பத்தியமாய் வளை 

யதிலே பதியவைத்து பற்றிட்மிப் புறங்காலில் ௮லவை 

யொட்டி சத் தியாய சச்சை சொண்டிருக்கிக் கட்டி தயவாச 

விரலிடையில் பஞ்சுத்து சற்று2ம தவராமல் வச 

வெண்ணை போட்டு கார்பாகலயெட்டில் ௮விழ்த்துப்பின்னே , 

199. பின்னே நீ மெதுவாக ஈடக்கச்சொல்லி பிடி 

பிருந்தால் தடகி முன் தைலம் போடு தன்ன?ம தோண் 
ணூறுகாள் செனறாக்கால் தரைதனி3ல மிதித்திடலாம் 
உரைத்துப்போகும் இர்நாளும் ப.த்தயத்தை விட்டிடாதே 
இன்ன மொன்று சொல்லுகிமன இதமாய் கேளு அப்பனே 
முளங்காலில் 'மத்தி நீக்கி ௮ப்பனே இருபுறத்திலெது 
வானாலும், 

124, ஆனாலும். எதுவிதத் தில் ஓடிந்திட்டாலும் ப் 
போது எடுத்து முன்போல இதமாய் வைத்து தானாக முனை 
யை தள்ளி3யதான் சாரவாக பஞ்சுவைத்து சரியாய் கட்டி 

ஊனமில்லா மரிவெண்ண தாரைபோட்டு உமைப்பான 
௮டைய தில படுக்கச்சொல்லு வானாக அவிழ்ந்து நாற்பதில் 
தானும் வசவெண்ணை அதன் மல் போடு மபா2ட, 

125. துடைமுறிவு அதன் பிறகு உபைத்துவடும் 
உரையா தாகில் தொண்ணூறு சென்ற பினபு மிதித்து முன 
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போல் நடந் இடலாம் முடமும் தீரும் விபரமாய் சொல்லி 
விட்டோம் வெளியாயப்பா பதிவாக துடை முறிந்தால் 
கெட்டு முன்போல் பசமகுருபாதமதை மசவாதே நீ ச்தி 
யொருநாள் வாராது சாகுமட்டும் சாஸ்திரக்தல் சொல்லி 
விட்டென் சட்டம்தா2ன. 

120. சட்டமென்ற துடைமேலே இளியின் பூட்டில் 
தரக்ூகின்ற உரளைபெரும் செப்புசெண்டும் விட்டுமே வில 
யது ஈகண்டு போனால் :2மவிமுடம் தீர்வதற்கு வ த்தமாகும 

த ட த ட த 5 நீ த 5: இல இ இட்டமாய சட்டுதற்கு விபரம் சொல்வேன் எமித்தருத்தி 
இருகாலும் இழுக்கச்2சால்லி திட்டமாய் காலினுள் தலத்தை 
தட்டி. சேரவே மிதித்து முன்போல் குண்டில் தாக்கே. 

127. முன்போலே குண்டதிலே அணைத்துவிட்டு 
உசைப்பதற்கு விலகாமல் வைத்துப பின்'?கள் ௮ன பாக 
பலகையது முன்கை நீளம் அதுபோலே ஒரு பலகை 
குறுக்கேகட்டி இன்பமாய் மூலம் நேர்வரியின் நே27 இதமாக 
ஓட்டிவைத்தக் கட்டக்களு ௮னபாஃ குறுக்கே வைத்த 
பலகை சொச்சம் வளர்கச்சை சுற்றியிடம் சந்தினூடே, 

1258. சக்மீதாடே மாற்றி மறுவலது சொச்சம்தான் 
சற்று வலதுகால் சந்துமாறி பத்துரெண்டும் இருபுறமும் 
கச்சைக்குள்ளே பதிய?வ தாக்கிவிட்டு இன்னும் கெட்டு 
இரத விதம் கத்தரிக்கோல் ம்பாலே கட்டி இதம் பதமாய 
பீசவிதை நசுங்கா விண்ணம் இருதுடையும் சேரக்கட்டி, 
துவ... மலப்பையச த்தை ை தலமிடவும் தப்பாதே, 

129. தப்பாமல் வசவெண்ணை இன லும் போடு தைல 
மது போட்டுப்பார் தொண்ணூறு மட்டும் கைப்பாகம் கைத் 
தடி பிடித்து நிற்கச்சொல்லி கால்தூக்கி மெதுவாக நடத்தப் 
பாரு கெயயப்பா மண்டலம்தான் ௮ரளைசென்றாக்கால் மெது 
வாக கெட்டதனைப் பிரித் தட்போடு, 

் 

120. ஜெயமாக ன்னடுிமா றிவுகளர செப் 
மழவன் புஷ்பா இ ௧3 டு ந தபலா ட த வ்கொல் ட் 

தத வா த! ட ட்ட ஆட்ட ் , பன மாகல சமிதயமல இடி விழயுநதாற்போலே மாள்வார் மயமாக 
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இத்தலம் விட்டகல நீக்கி மாறியே எலுட்பொடிந்து உள்ளே 

தாழ்ந்தால ஜெயமாக கடினமடா நூன்பேற்லக்க சூஸ்திரமாய் 
சீட்டதனை சுருக்காய் சொல்வேன், 

191. சுருக்காக முதுகினபின் இருகைவாங்கி துணிர்து 
தான் கள்ளர்களை கட்டல்போலே முஜுக்குவாய் இருகையும் 
முட்டின்மேலே இதமாக கச்சையினால் இருக்கும்போது முறித் 
துடமீன தாழ்க்ததொரு எலும்புதானும் முன்போலே கு 
மடா முனைந்துபாரு மருத்து முன்போல் தாளாமல் கட்டச் 
சொல்வேன் வரிவரியாய் முட்டதனில் துணியை சற்ற, 

132. சுற்றிய பந்ததனை குழியில் வைத்து சூஸ்திர 
மாய் மத்தினால் பிறைபோல் செய்து பற்றவே பர்தின்மேல் 
இருத்திவைத்து பதியவே இருதல்யும் சரடுபோட்டி. மற்ற 
தொரு புசத்தாக்தி கட்டிச்கொண்டு வசவெண்ணை தொண் 
ணூ.று நாளும்போட சற்றுமம பிசகாது முன்போலாகும் 
சாதனமாய் சொல்லிவிட்டேன் சமர்த்தாய் செய்யே, 

199. சமர்த்தாக முன்சொன்ன ஸ்தலங்கள் தாலும் 
சட்டெனவே ஓடிச்து புறம் தள்ளிப்போனால் நிமிர்த்து முன் 
மபோலாக்கியதை கட்டச்சொல்வேன் நிறப்பாக எலும்பதனை 
பிடித்துத் தாழ்த்து ௮மர்த்திடவே பர்ததனை மேலே வைத்து 

அடவாக ஒடெடுத்து அணியைச் சுற்றி கமத்லுவாய் பந்ததனை 
2மலிருத்திவைத்து கச்சைகொண்டு மாருப்புக் கட்டி ப்போடே, 

134. மருப்புக் கட்டி வசவெண்ணைபோடுமண்ட 
லமம கழிந்தபின் அவிழ்தஒப்பார்த்தால் சீராகஊரி 
வரும் ஊராதாகல் செலுத்துவாய் வசவெண்ணை திங்கள் 
மூன்று வேரோடி உரைத்ததுபோல் நிறப்பாய பேர்கும்,வெளி 
யாகச் சொன்னேன் நான் விபரமாக கூர்மையுடன் குரூபரனை 
வணங்கச் செய்தால் குணக்கேடு வாராது குருவினாணை, 

13௦. குருவருளாலினனமும் தான் நாச தன னில் கூர்ந்து 
ஈ்டுமு றிவதிலே கொள்ளுமாகில் ரகவ மயக்கம் வரும் வேர் 
வைதோன்றும் பிறகெழுந்து முன்சுசம் போலாவான் கண்டாய் 

19 
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வருகவே வார்த்தைய து சிணுங்கிப் பேசும் வன்சுரங்களஞ்சில் 
வரும் - சன்னிே கமம் இருமலொடு வாந்தி சத்திவல் 
புண்டாகும் இதம்வாதெப்படியும் மாணம்தானே. 

. 120. தானானதருண ராஜாங்க எண்ணை தவருமல 

சொல்லுே றன் தயவாட் ' கேளு பானான நீரொட்டி பரங்கி 
மாவின்பட்டையுடன் வேங்கை மரக்காதல் தானும் தானைன்று 
நன றிகிழங்கு முத்தம் கருங்குருஞ்சி நிலவாகை அவு றிவேராம் 
கானை கருங்காலி சின்னிவேரும் ஈன்ரான கருநொச்சி ஆடா 
தோடை? 

191. ம தாடையடா கெருடலுட கொடி யின்வேரும் 
தொகுப்பான மவலி என்ற பருத்தி2வரும் வாடையடா வெண் 
கொச்சிநிம்பன்பட்டைவகையான பசுவசம்பு கொளிஞ்சிம வரும் 
சாடையடா தும்பைரெண்டு மிளகுதாளிசறியான வெள்ளருகு 
கராந்தியொடு பூ டையடாதி தில்லை பெருமரத்த தன் பட்டை பிரி 
வான குண்டலத்தின் இலையும் வேரே. 

196. இல்புடனை அடபொதியன் வி லவப்பட்டை 

எதிரான ஈரும்பாசி இலை.பும் வேரும் விலை /டனே மூவிலை 
ழ் 2 தசாரின் ம மீவரும் வெற்றிசங்கு தூ துவளை ளன செக்கட்டி வரும் 
வரி என்ற கன்னிஈரி இலந்தைவேரும் வகையான புல்லா 
மணக்கும்* சலை என்ற ஆடுதிண்டாப்பாளைவேரும் சரியான 
கடலாடிவேரும் கூடே, | 

. 189.- கூட்ட $ீ  கர்ப்பூரவள்ளி2 வரும் கொடு?வலி 
௯ ழ்ங் தூ மாவிலக்கன்பட்டை நீட்டே நீ ௮ளிஞ்சியுடன் தொட் 
டால்வாடி நிலப்பனையும் சிவனார்தன் வேம்புமாகும் மட்ட நீ 
ச,தாவெரி வஜ்ரவல்லி முககயமாய் சவுந்தரவ ல்லிவேரும் 
ஆக்கே நீ காக்கலம்2வர் கருஞ்சண்டைவேர் அப்பனே சடைக் 
கஞ்சா கருவிலாஞ்ே... 

140.” கருவானினள் ளிபுடன் காட்டுமாருன் கதிப்பான 
நரவும் காட்டுச் சன தருவான வண்டாக முசருமுட்டை 

தானான மகுடம் பொரி காஞ்சுரைவேர் குருவான இலைகள் 
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வகையொன்று பலமிரெண்டாகக் கூர்ந்தெடுத்து சதைவு 
ற் செய்து வெருளாமல் இசண்டு பதக்க நீட விட்டு. 

141. வெந்தெடுத்து ஐதாளியாக வாங்கே வாங்குவாய் 
மறுபண்டம் கன்னில் சேர்த்து வைத்தபின்பு கஷாயமொன்று 
இன்னங்கேளு பாங்குடெ ௮ம் சம்பிளியும் குரங்குமண்டை 
காநு 2குபெரும் பாஞ்சிறு வலியா? னாடு கனியாந்கை கருவாலி 

௫ 
ட நாகம் கள. 

142. கேளப்பா '2வங்கை ஒட்டகக்குளம்பு (கெடி கடுவா 
கின் குளம்பு பூனை மண்டை ஆளப்பா பரிகறியின் குளம்பு 

ள் நாயதின் மண்டை நலமான கெருடனுட கலையாகும் பாரு 
வளு்பா கழுதைவண்டு குளவட்டை காரை வெண்டலையோ 

டாமை ஒடு வகைக்கு இரண்டே. 

149. இசண்டுபலமாக இதை சதைவுசெய்து இருபதக் 

கழரிவிட்டுக் காச்சவா ங்க கொண்டிடுவாய் நாளியால் இரு த்து 
குணமான முன் கஷாயத்2 மதாடே சேர்த் த் ௨ ண்டாக்கும் 
சரக்குவகை பால்பழங்கள் உரப்பாக வை: -புவகை சொல்லக் 
மகள் பண்டான வெப்புக் காஞ்சரை பூலாத்தி பகருகின்ற 
இலுமிச்சம் பழத்தின் சாரே, 

144. சரகமடாபாளை வள்ளிக்கிழங்கன் சாகம் சரியான 
செம்மரியின் ,தழஙனெ சாகம் வகையான செம்மரியின் ழெங் 
இன் சாகம் வகையான சம்பா வெற் றிலையின் சாகம் _ஆருமடா 
ஆடு தின்னாப்பாளைச் சாகம் அடர்காணம் காணி 5 தீரமூலச் 
சாகம் வாகுபெரும்பாலச்சா£ துவரைச்சாகம் தாகமற அம்பை 
ரெண்டும் குப்பைமேனி தைவளை வேலி என்ற 2 பருத்திக் 
தோடை, 

145. தோடையடா வஜ்ரவல்லி கொரச்சிச்சாகம் துவள் 
நவரை கருங்குரிஞ்ச கஞ்சாசாகம் வாடையடா புகையிலைச்சார் 
கும்மட்டிச்சாகம் வகையான அ.களம் சா ௧௬ மீவேப்பின் சா. 
மீடைவண்டு ண்டமரத்ே தாலின் சரகம். மெய்குரீஞ்சி 
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ரூ டல்லாத்தாளி ச$ாவேலி கார்திகையும் முதப்பனாகும். 

140. அகுறெர்தி மாரக்கொடி. மாராவும் அடர் நாகல் 
பழி தாட ஆட்டின் பாலும் வாகுபெற கழுதைப் 
பால் குதிரைப்பா அம் ளர் முப்பால் சாராயம் தென்னங் 
கள்ளும் வேகமுடன் வகைக்கு ஒருபடி யுமாகும் விட்டொக்க 
மூன் பாண்டத்திட்டுக் காச்சி 'சேகரமாய் ஐர்தலொன்ளாய் 
காயும்போலு சேரு வெளிச்சி ம்பு விளாம் பிசினே. 

147. விளாம் பிதினும் பரங்கதில்லை இலவம்பிசினும் 
வெள்ளைக்குந்திரீக்கம் கரியபோளம் கொம்பரக்கு சாம்பிராணி 
சதகுப்பை ஆதாளிச்சாதி மூன்றும் வளம்பெறவே சித்த 
7திதை சிறியதேக்கி வகைக்கு ஒருபலம் கூட்டி இடி.த்தரைத்து 
குளம்பரவே சொட்டி சென்னை புன்னை குயிலும் மயிலும் 
மலம்பா ம்பு / ங்குமா மே, 

இரண்டு பெருதலை (வேல்லா சாடையதாம் வசம்பு மஞ்சள் 

148. புங்குட?ன மலம்பன்றி வெள்ளாட்டு நெய் 
போமிலுப்பை நிம்பெண்ணை பதினொன்று 7கும் அங்கு இவை 

வகைக்கு ஒருபடியும் சேர்த்து நீங்காமல் இண்டியகைக்காச்சும் 
போது நிச்சயமாய் நே/பதினாலாயினும் பொங்கயெது பாழாகப் 
போகாவண்ணம் புத்தியாய் காச்சிடவே புகழக்கேளு, 

149. புகழக்கேள் திரிகடுகு திருமுனிவர் கஞ்சா புத்தி 
யுரும் காரமஞ்சும் மகளம்பூ நாகணமும் அபசு ஆ றும் வரல் 
மிள கு பெருங்காயம் அத்தை அக்கரா பகழப்புச்.து ஏல 
முடன் சதகுப்பை பஞ்சவனும் சூடன் குரோசானி மஞ்சள் 
உள்ளி துகலதுத்தம் &ரிசாத்து சேங்கொட்டை கெந்தம் 
அருசு ம$னைலை காந்தம் வேம்பாடல்தானே, 

1௦0. வேம்பாடம்பட்டை நரும்பிசி சினும்மாஞ்சிவிடையம் 

கஸ்தூரீமஞ்சள் கரியசீரம் கொம்பர க்குழுந்திரிகைப்ப ழும் 
காயம் குந்திரிக்கம் கடல் 2?தங்காய் சமுத்திராப்பழம் வரம்பாத 
பெருஞ்சரம் கடகசிந்து வாலுஷவை அதிமதுசம் சுவதை 
தேக்கு சாம்பிராணி கடுகுசந்தம் பூலாவிருட்சம் சண்பகப்பூ 
மல்லிகைமொக்கமுக்கூரம்தானே,. 
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151. தானேகேள் குக்கல்கல்மதம் ல. டையும் மச்சம் 
குங்குமப் பூ இருவிகாமேதை மீரைமேோர வெட்டி வே 
ஊுரோசளை கஸ் தூரிசி நப்பாக வகைக்கு 4) ருகளஞ்சாம்கூட்டி 
வாரமுடன் கம்பியிழம்பருவம்பார்க்து வடி த்ததனை குப்பி 

ப * ் பு ச ௮) * உ! [ [] ழனில் வைத்துக்கொண்டு சீ அவாயதைலம் (ரயோகம்செய் 
் 5. ட ர் ் (2) ் ் 2 ் தி லி தபரார்கிுறகாயம இுமகர் 22007, 

152, காணநீ௮ த்தைலம் பெபொரிதலங்கள் கண்டமூடம் 
அசைவு றி க்கெல்லாமிட்டால் வீமண?பாமென் றதணை எண் 
ஊிடாே விளையாட்டுப்2பாக்கென்றும் நினை தீதிடாதே' பூம ண 
உன் கருமவினை எல்லாம் தீரும் புகலா?2த அடவுமுறை வெளி 
விடாம 5 ஆணசகானென்றுசொல்லித் தைலமிதை ஆறுபோ தட் 
கொள்ள சன்னிபோச்சே, 

198. சன்னீ£கபம் விக்கல்வேர்வை சாரா ஜலமலங்கள் 
பழவலம்போம் அன்னிராவரட்சை பரி தாபமூாச்சை அணல் 
மீறல் உள்குளிர்தல் ௮திகம்போகும் சென்னிமுதல் சகலகாய 
நலையும்போ கும் சமியாமை புல! தீமதப்பம் கு றங்கும் தீரும் 
கன்னிகைக்கு தசவாய்வு தலத்திலாகும் கலைமூனறும் வாசிநிலை 
சரியாயப்பாயும், ப 

194. சரியாகும் பொருளும்தன் தலத்தில்சேரும் த்த ட] 

வங்கள் ஓத்துநிற்கும் பஞ்சகர்த்காள் (டி. நாடி நிலைக்குள்ளே 
உயிராய்நின்ஞுய் சொண்கலைக்குருகாடி. சேரேநி ற்கும் துரித 
மாப் மூலவட்டபம் !ரரகாசிக்கும் அண்டமொடு கண்டவெளி 
ஆசைநதுநிற்கும் கரிமுகனுர் கரைைஇ.பும் உமைபும்மாதம் 
கண்டம திலேரிமண்டலம் நிற்பாமர, 

155. மண்டலத்தில் கா.லுபொருள்நின் நிலங்கும் 'மரை 
என்ற மசைஎல்லாம் நிறைநதுகாணும் தெண்டிரையும் ௮ண்ட 
பகரண்டமெல்லாம் சேர்ந்துே மகுருவங்கே பதிந் அுநிற்பார் 
ஆருறுதக துவம் நிலையாய்கூன்ற பஞ்ச தத அவத்திலாடிகிற்கும் 
பண்டித முச்சுடரின் நிலயில்மூன்றும் ப இந்தங்கே விளை 
பாடி த்திரியுமாமே, ன 
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முளித்தாக்கால் சேய்குவாழும் அரியானும் உருவானகா தவிந்து 
அ௮ருஉருவாய்கருள£கி ஒருவாராகும் பதிமீதில் விளையரீடும் 
திருப்பொருளும் பகல்கதிரோன் இந்திரன் ராவதில்கடத்தும் 
சரியாசபுரிஈகரம் ஒருறி லையாய் சடையாமல் இத்தைலப்பிர 
யோகம்செய்பே. 

1௦0. மழுவ்தமும அகமகழ்வாய் செயலாக 

15/. செய்யே நீ பிரயோகம் குமகோய்ஞட்டம் சேர்ந்த 
மகோதரம் பாண்டுபீலிகையும் ஐயோபோம் கவுகவலி தரும் 
சோகைர்திரமும் சிலேற்பனங்கள் தொண்ணூற்றாறும் கைய 
உன வாதபித்தம் குடல்வா தங்கள் காமாலைவீக்கமுடன் கனத் 
ஈடுஉய்யப்பா நோய்களெல்லாம் மூட்டோடேதான் உன் 

( குருவைத்தான் வணந்டுஉகந் துகேளே. 

158. கேளப்பா காயமுஜாங்கஎண்ணை கெடியாய் கை 
பா£மதாய் வடிக்கக்கேளே வாழப்பா மருர்தினத்தின் விபர 
மெல்லாம் வழுத்துசமறேன் அதின்விபரம் வணங்கக்கேளே 
சூளப்பா ௮த்தியடன் வேம்பின்பட்டை சுகமான பனிச்சை 
யுடன்உதியன்பட்டை நாளப்பா சென்னையுடன் விரியன் 
 |ட்டை நலமான பரங்கிமா முருங்கைப்பட்டை, 

199. பட்டைஎன்றமுருக்கினுடன் ஆயணியாம் பதி 
வான ௮ரசிலுப்பை மருதின்பட்டை வெட்டுவாய் மாவலிங்கு 
இலுப்பைபட்டை விதமான கதம்பைச்சார் தேூச்சாரும் 
கூட்டுவாய் எட்டியுடபழத்தின்சாரும் குணம்வேம்பு” விரிய 
தனில் பழத்தின்சாரும் காட்டுவாய் விளாக் இபுடபிஞ்சின் 
சாரும் நலமான பச்சைப் பாக்ககனின்சாசே, 

160. சாருடனே அத்தியொடு பனிச்சைக்காயாம் 
சாற்றுகிம்றன் தென்னம்பூ காகல்பிஞ்சாம் வீ.றுடனே பூலாத்தி 
பேய்கும்மட்டி விதமான ஊமத்தின்காய் நீமொட்டிக்காய் 
கூறுனகூடததுமபை பெரும் தும்மைச்சார் குழியானை கு ழி 
மிண்டான்பச்சிலைச்சார் சூரான ௮வுரிமுறி பொருந்தஇச்சாறு 
சுகமான செகர்நெருஞ்சி குப்பைமேனி, 8 
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101. மேனியென்ற வெள்ளைநெர்ச்சி ஒடுஒடுக்கி 
, 9 

மமலான இசங்கினிலை அடாதோடை மாவிஎன்ற வேலையுட 
பரத்திச்சாரும் தை2வுளைதா£ துவளையின்௪ ரும்கூட்டி இணி 
சன்றகற்பூர வள்ளிச்சாரும் பச்சையாம் புகையிலைச்சார் 
இடி. த்துக்கூட்டி கூனிஎன்ற வச்ரவல்ஷ் அுவரைச்சாரு குதி 
கருணை மாருணிக்கீழங்குச்சாரே, 

108. சாரானறிலைப்பனை செம்மரிக்கிழங்கு சதுரப் 
த் ட் ு5 ழ் ம் ட்டு ட் ட் ் 6 

பாலா வள்ளிச.தாவேரியாகும் மவுன ஆடடின்பால செண் 

பகப்பால் விதமான ஈல்முசுட்டைதண்டின்சாகம் பாரான 
புங்கனபால் பிடுயினபாலும் பகாகழமுதைப்பால் சாழுங்கள்ளிச் 
சாரும் அமுனமாவின்பால் ஆவின்பா லம் அப்பமன இருவேலி 
நகரையாமே. 

163. ஆமன ற தில்லைப்। ரால் இவை வெவ2வ று வு றி 

வாக சாழிகொண்டு ஆகக்கூட்டி. தாமென்ற அனலடூட்டி 
நெருப்பைப்போட்டு தவராமல்பா திமட்டாய் வற்றக்காய்த் தால 
ஓமென்ற கழிப்பாக்கு கொம்பரக்கு உத்தமன கரியென்ற 
போளமாகும் கூவென்று பாடமிலலாப் புகையிலைதான் சுக்கு 
கநெல்லிப்பட்டை மாமுன கொண்டைமுலம். 

104. மூலமென்ற செநதிரியவேறு: மதுவள்ளிமூங்கல் 
வர் நாய்செவி புல்லாமணக்கு பாலமென்ற தக்காளி செறுப் 
படி.பும் பால?வர் மழுக்கான வெள்ளருகும் வேலைஎன்ற 

உ க்க ம் ட ச உச 2 த த அளிஞ்சில்வேர் ௮ரசன்பட்டை விதமான கழிச்சிவேர் கண்டம் 
கத்திரி துலாமென்ற நிலவாகை '3வங்கைக்காதல் சுகமான 
நரபபூலா குப்பிமவமே, ., 

ச 

6 

165. வேரான ததோாடை2வர் கருஞ்சுண்டைவே வித 
மான பூலாவிருட்சம் சறுதேக்காகும் காரான உஞந்துடனே 
காணமாகும் கனமான பனங்கிழங்கு உடும்பிரைச்சி சூராண 
ஈல்மிளாகு ஞாயரின்வேர் சுகமான வெட்டிவேர் தாளைவேராம் 

2 உ ப் ் உ எ ் பி ஏ 

கூரான பலம் வசைக்கு ஓன்று தூக்கி குணமான கசால்குருணி 

இளநீரில் தாக்க, 
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தீ எரித்துப் பாதிவற்றி சயவாக கோழி 
யிடிபிளிந்து சேரு2பாக்கியே பு க்கெண்ணை மலம்பாம்பெண்ணை 
புகளாக நீரொட்டி எண்ணை சுகமான  மலிவெண்ணை புனீனை 

எண்ணை பாக்கியே நிம்பெண்ணை இலுப்பையெண்ணை பதரு 
மல் எண்ணைவகை ஒன்ப தாமே. 

161. எண்ணைய து வகைவகைக்கு நா சரியாகும் இதமாக 
சோத்தபின்பு சொல்?வன் மளு. வின்னே மேள் விளாம் 
தி மாவின் வெளிச்சிப்பிசின் 3வேப்பன்பி பிசினும பரககமாவின மிவளிச்சபபிசன் வபபனபிசுன் 

முருங்கைப்பிசின் கண்மண நீ இலுப்பை புன்னை பிசினும் 
கூட்டி கலந்தடுப்பில் வைத்தெித்து நாலொன்னாய் வற்றக் 
காய்த்தால் தவராமல் கடைமருஈது சொல்லு£வூன. , 

168. செ [ல்லுவன் திரிகடுகு அரு அத்தம் 3 அம்மார் 

நவச்சாரம் பூவத்3தலம் வெல் வேன் மசெவவுள ௮ரி ஒமம் 

காயம் விடையமீருதாசம் நெல்லிக்காய் கெந்தம் ரலலதொரு 
சதகுப்பை கடுகு கார்கால காகணமும் கரியஃபாளம் இன் 

டரத்தை அல்லகரு ம௦னாசல். யும் வேம்பாடம் பட்டை அரிச 
ஆறு முந்தாரிகைப்பழம் தர்கோலம். 

109. மகாலமேன் ற செண்பசப்பூ கரியசீரம் கொம்பரக்: டு 
சேங்கொட்டை வால்மிளகு 2தலமென்ற குங்குமப்பூ பவளப் 
புற்று சடாமாஞ்சு ந் ரம்பிசினாம் 'மூலமென்ர ற குந்திரிக்கம் 

சாம்பிராணி முச்சா இரசம் காநதம் அஞ்சணாக்கல் சூலமென் ற 

பொன்மெளுகு சநதம் நாகம் மசாலமொடு இரிசாத்து வசம்பு 
கூட்டமே, 

170. கூட்டநீ அபின் சூடம் மமதை குக்கல் குப்பை 
புடன் கஸ்தூ.ரீ உலுவாய்தானும் காட்மடநீ ௪ சறு2தக்கு நறுக்கு 
மூலம் சலமத!। பச்சைக் கற்பூயமம் ம்ரை ரூட்டேர் வெண்காரம் 
நாவியாகும் சரக்கா இரு ஈவியடனெல்லாமமொன்ரு ருய், தாட்ட 
$ீ வெவ3௨று வசைவசைக்கு துள்ளிபமாய் தூக்கி எடுசொல்லக்' 
கேளே. ' 
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171, கேளப்பா கால்பலம் சக்க வாநுகி 
கருபையுடன் பொடி பண்ணி தூவிக்காச்8! வேகாயப்பா கம்மி 
யட பதத்தில் வார்த்து விதமாக அரித்திருக்து வைத்துக் 
கொண்டு அளப்பா அ௮றுமுகனைப் பூசைசெய்து அவர் பதத்தை 
௮னுதினழும் சிரசிமலற்றி நினைவாக 2ைலமதைப் பதனம் 
பண்ணே. 

172, பதமான தைலமதை தொட்டுமெள்ள பாரதி 
கரித்து முரிகாயத்திட்டள் தாக்கு விதமான தைளிட்டுப் 
போகுமழுன்னே : விராசப்பிரயோகம் செய்திட்டாக்கல் மதன 
முடன். முறிகளும் கபமும் சன்னி மரிவான தளங்க 
ளெல்லாம் செம்மையாகும் சத. முடன் ஈரம்பெலும்பு ௮றற 
தெல்லாம் செம்மையாம் சவ்வுகளும் பொருந்த நிற்கும். 

175. கிற்குமே ௮ற்றதொரு பையும் சவவும் நேராகத் 
காள்பொருந்தி ஊரிச்சேரும் துர்குணமே காயங்கள் பூப் 
பேறாமல் தொடுத்துடனே மடிக்கடிநீ பாரத்துக்கெயள்ளு 
புக்கிகின்ற காச்சல் பனி சன்னி சகம் புகமான மயக்கமொடு 
வலிகள் விக்கல் இக்கற்ற மூர்ச்சை கபம் ௮லகு பூட்டல் 
தீருமடா தயிலமதால் இடம் காண்பீசே, 

174. இடமதிலும் இடாவந்து சேராவண்ணம் இத 
மான வசவெண்ணை சொல்லக்கேளு, வல்லவனே கிலவாகை 
விளிகொற்முன் வலுவான செம்பருத்தி ௮டைக்காய் வேரும் 
நல்ல முஞ்சை கடலாடி. வெள்ளரு.கு நாயகமே மூடில்லாதாளி 
யாகும் சில்லரிமே.சாமணக்கு கருவிலாஞ்சி செருப்படியும் 

க மரைக்காசை காக்கைநொச்சி, 
ச 

9 

125. நகொச்சியுடன் செந்திரியவல்லி மூலம் நுகர் 
பயிலி மலைதாங்க தடைச்ச வேரும் அச்சமில்லா அடம்பா 
னும் மஞ்சணத்தி அருகு சிறு 2 த்க்கு அலம்பூ நீர்பூலாவும் 
சிச்சயமாய் குருந்தொட்டி இதுகளெல்லாம் நினைவாக ஓர் 
வகைக்கு பலமும் மூண்று பட்சமுடன் பதக்கு நீர்தன்னி 
லிட்டு பார்த்தறித்து இருநாளியாக வாங்கே, 

19 
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176. அரு ௮தனேடி கூட்டிச்சேர்க்க வலுவான 
எட்டியுட பழம் பூர்த்தி ஆங்குமெற கற்பூரவள்ளிச்சாரும் 
அதனோடு நீர்முளளி தேசிச்சாரும் சாக்கு கண்டன்கத்திரி 
ஆடுண்ணாப்பாளை சங்குபுஷ்பம் ௮ தனோட குமரிச்சாகம் நீக் 
குன்ற இளடூராடாடடடின் பாலும் நிசமாக இதுகளெல்லாம் 
வகைக்கு நாளி. 

177. வகைவகைக்கு இவைகளெல்லாம் காளி வார்த்து 
ஒரு பாண்டமதிலேதான் ஒன்றுசேரு சகையாக தீ எரித்து 

பா தியானால் சேர்ந்திடவே கடை மருந்தின் விபரம் கேளு 

அகமகிடும் சுக்குடனே பூவத்2 தலம் ௮திவிடையம் குரோ 

சானி ஆளிசேற்றான் ஈசைபுரியும் சிற்றரத்தை வசுவாசியும் 
தாங்கணமும் திரிபலை கற்கடகசிங்கி, ் 

178, சிங்கியொடு கொட்டம் இருவேலிப்பச்சை செய 
லான ௮கில்வெட்டி அஞ்சனக்கல் பொங்குசனி ஞாய?சாடு 

தேவதாரம் புசமான மல்லி இரஜீசமாகும் அங்குநின்ற தாளி 

சையும் கிறாம்புமீரை ௮ழுகான கிரிசாத்து பூக்காய முர்இரி 

வாங்கயே இச களெல்லாம் வகைகளஞ்சாய் வடிவாக இடித் 

தரைத்து சேர்த்துக்காச்சே. 

179. கசாய்ச்சநீ மெளுகு பதம் வடித்துவைத்து கண் 

டறிந்து இந்த எண்ணை பிரயோகித்தால் சூட்சமடா முறிவு 
களில் பினனல்கொண்டு சுருக்கிமிக வசையாமல் நின் நிட்டா 

லும் கூச்சத்துடன் முறிவுகளில் விஷரீரேறி. குத்தியே நீர் 

நிலைத்து வீங்கொலும் பாச்சலுடன ௮ஸ்திகளில் முறிவுறீகங்க 
பதிவகன்று முன்பின்னாய் கின்றிட்டா லும், 

180, கின்றாலும் சவ்வகன்று நின்றிட்டாலும் நில் 

சரியாய் 2௪சா.மல் அ௮கன்றிட்டாலும் நன்ருன வட்டமிட்ட 

கண்ணிளகி ஈகண்டதுதான் முன்பினயை திரண்டிட்டா லும் 

சென் டும் கையதங்கள் சரியாய் செய்தால் சதிகேடு இல்ல் 

யடா வசவுண்டாகும், வுப்பன குருபசளை அறிந்தே தரே, 

181, அ௮றிந்துசேர் அதிசாமம் காய்ச்சல்தீர றை 

இ?றன் கஷாயமொன்று சொல்லக்கேளு செந்தவரை வல் 
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லாசை சீந்தித்தண்டும் சேோத் துவரை ரூவளை?வா குருந்த 

மூட்டி பிரித். துவிட இசங்கள் வேர் இளந் தன்னம்பூ பிசகா 

மல் பருத்திமீவர் மு-ட்டைதண்டு மரித்தடக்காய மாதளங 

காய் முத்தங்காயும் மரு துதோல் உளிஞெ ஓரிலையுங்கூட்டே. 

182. கூட்டேநீ இருதும்பை ௮ ச் இப்பிஞ்சி குணமான 

களிப்பாக்கு வாழைப்பூவும் ஈட்டேரீ இரு?2வலி இசங்கின் 

பூவும் மய்யலாம் மா காளம்பூ பருத்திப்பூவும் சீட்சேரீ நாக 

லத்தி இலவின்பட்டை சிறப்பான கொட்டி நெய்தல் பிரமி 

நன்றி நீட்டேகீ சிறுநெருஞ்சி தோடைதூவை நெல்லிக்காய் 

விளாம்பிசினும் ௮ருகன் 2 வே, 

62. ௮றுகுடனே இரிகடுகு விடையம் வல்கம் அரி 

ஆறுதிரிசாதி சாளி ஐமம் ஈறும்பிசிலும் உலுவாயும் கற்சீசகம் 
நாகப்பூ மகிழம்பூ? கொம்பசக்கு கொருவுடனே வகைக்கு 

கால பலமுமாகும் இ.ஈபையாய ஐந்திலொரு பாகந்தன்னை 

மறுபடியே சதவுசெய்து இடங்களிநீரில் மறுகாமல் உளக் 

காக்கி இசண்டு நரம். 

184, உழக்கான கஷாயத்தில் கெய் தேன் சேர்த்து 
உடனருந்து இரண்டுவேளை ஐந்துகாஞம் பழக்கமாய 

கொண்டவுடன் ௮ஸ் திவெக்கை பாழான களிச்சலென்ற 

அஇசாசங்கள் இழசாமல் சுண்டல்வாடும் தேகக் திடீசென3வ 
ஊதிவிிம் தெளிக்துபோகும் நழுகாமலிந்த பருந்தருந்து 

வார்க்கு நாடாதுவெகுகோய்கள் காயம்காணே, 

185. சாணுமென்ற பையரூத்தகைலம் சொல்?வன் 

கடுகுசோகணி சுக்குஒமம்கொட்டம் மவணுகென்ற அதிமது 

ரம் இரிபலைகான் விதமான திரிசாதி சிறுநாகப்பூ வேணு 
மென்ற வயல்மிளகு குங்குமப்பூ பெலமான காகணமும் 
சிறியதேக்கு பூணமென்ற சந்தனம்ெண்டு பூலாவிருட்சம் 

புகழான செவ்வளளிகரி சாத்தாகும். ் 
9 

186. ஆகு2ம பூ௮தி.௮ வெண்குக் திரிக்கம் அனுதாசம் 

சாம்பிராணி கள். தூரிமஞ்சள் வேகுமே சாதிலிங்கம் பவழப் 
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புத்.து வெர்தயமுமி: வசுவாசி கரிய போளம் வாகுமே அரிசி 
சனிஞாயர் தானும் வகையான பஞ்சவன் பழுக்காய மேலை 

தோகுமர்தக் கோசோசனை கஸ்தூரி காந்தம் துடுக்கான 

நவச்சாரம் கண்டிவெண்ணை, 

187. ளெண்ணையொடு குசோசானி முந்திரிகை வித 
மான நவச்சாரம் சீனாக்காரம் கண்மணேகேள் ஏலமொடு 

சிஃ,௧7கதை கச்சோளம் சித் கிமை இப்பிலியும் பச்சைகானும் 

பெண்ணே?கள் இலவங்கம் அ௮திவிடையம் விழாலரிசி கார் 

கோலம் புனுகும்ரை பெண்ணேசள் அதாளி பெரியசீரம் 

பிசகா மல ஒர்களஞ்சிவி தம்கேளே. 

188. கொண்டிட இடித்தரைத்து நன்முகத்தான் 
குணமான பாத், தரச் தில்வைத்துக்கொண்டு தென்றகில் 

குருக்சட்டிவேர் வெள்ளைக் குன்றி செயளின திலப்பனையின் 
கிழங்கு வாடி. பண்டான பலையதி தன் கழங்குமாகும் பகர்யேம்பு 

காஞ்சியாடிலஞ்சிப்பழம் துண்டான நாவலதின் பட்டை 

யோடு திறமான சொரியணங்குவில்லை?௪2ச, 

189. வில்லையாம் மூவிலை ஓரிலையுமாகும் இதமான 

மிளகின் வேரருகின்!2வசாம் சொல்லுமெழுத்தாணிவோ 

பேரருகின் வேசாம் சுகமான பழம்பாசி தாளி2வரும் வல்ல 

நரி இலைந்கை2வா வெப்பூலாவும் ம முக்காரை தாமரையின் 

வளையம்கூட்டு வெல்லுமே குப்பை வர் 'சேம்புத்தண்டு 

விதம் ஆலம்விரு ௮ சொடி சமைமூலம்தான். 

190, மூலமுடன. சீவன் வேம்பு வஜ்ரவல்லி மக்கவரை 

தின்னிவோ முசுட்டைக்தண்டு கோலமென் ற. வெள்ளருகு 
வீளி2வமரம் குணமான ழூவ்இல் பொன்னவரை வர் நெருஞ்சி 

வேர் வண்டாளம் வர் கொகுப்பான குருஅள்ளி கோடை 

சூடி நலமென்ற தாழைவிளிர் அ௮கத்தி2வ:நம் கல்ல? தாடை 
கக்காளி3வோர் இதுகளெல்லாம். 

191. வகையெரன்று பலமொன்றுதூக்கிஎடு சதைத்து 

இளநீர்வெள்ளம் பதக்குவிட்மி பத ழடமன எட்டொன்றாக்க 

இருத் துவைத்து பலிதழள்ள எண்ணைவகைதன்னைக் கள 
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149, 

கதியடைய ஆமணக்கு பசுவோடெளஞுகாஎணமாம் வேப்பு 

புக்கு மயிலின்நெய்யும் மதியுடனே ஒகைகாழியொக்கச் 

சோர்த்து, , ் 

192. மயங்காமல் அவின்பால் ஆட்டின் பாலுமதனு 

ட?ன தேங்காய்ப்பால் அடாபுங்கு செண்பகப்பாலொடுக்குச் 

சாறு சேவிதமாய் கருநொச்சி குப்பைமேனி சிறப்பிஞ்சி 

இசைச்சுப்பச்செலையின் சாகம்பவிதமுடன் ஆடுதின்னாப் 

பாளைச்சாகம் பகர்தும்பை வஜ்ரவல்லி ௮வுரிச்சாகம் ஓவிய 

மாய் குழிமீண்டான் சாற்ற மனாடு உயர்காகல்பட்டையுடன் 

பரங்கிப்பட்டை. 

198. ப_சங்கமொப் பட்டையுடன் கதம்பைச்சாசம்பார் 

உதியன் பட்டையுடன் வசைக்குகாழி அ௮றம்பதியும் முன 

மருக்தில் சேர் ச். துக்கொண்டு அப்பேற்றி திஎரித்து பாதி 

வற்ற திளம்பெறவே முனமருந்தை தூவிக்கண்டி இறமாக 

நாலிலொன்ளுய் சுண்டக்காயர்தால் நிறம்பெறவே விளாம்பிசி 

னும் குந்திரிக்கம் நிசம்கோழிக்கருவும் ௮த்திப் பிசிலுமாமே, 

104, அத்தியென்ற பிசினோடே நரும்பிசினும் அட 

வான கொம்பரக்கு வகைகளஞ்சாய் பதிபெற பெபொடித்திட்டு 

சண்டக்காய்ந்தால் பதமான சும்பியுடப.தத்.தில்வாங்கி சித்தி 

பெற அரித்தெடுத்து உபயோ௫த்தால் தின்மைளன்ற கலை 

களிலே (முறிவுகொண்டு அமர்த்தியது திறவுகண்டு வெளி 

கண்டாலும் ௮டவாக குத்தியதை தைத்துக்கெட்டி, 

195. கட்டியபின் இர்கஎண்ணை ௮தில்படடவே கணிச 

முடன புண்ணாரும் புரையும்திரும் வட்டமிட்டகண் விலகிக் 

கொண்டதென்னால் வரிக்கண்ணினுள் செலுத்திப்பியோ௫த் 

கால் திடமுடன் மாமிசத்தில் பையறருலும் திறமுடன் 

பொருர்தியது சதைபெருக்கம் நட்டஈடு தணையிலுள்ள 
மூச்சுமேே!2ற நடுவழி3ய ஏடிமிக போய்விட்டாலும். 

1906. வழிபிசகிப்போகாமல் தைத்துக்கெட்டி வரிசை 
யுடன் தைலமிட உறுதியாகும் வெளிச௪ரும மண்டை 

101260 3 ௩௦9 1/ப/2் ௩௦௧௨௮௭௦ பகர 



ர் 6 150 

கெருக்குண்டு மூர்ச்சைமேலியேவந்தாலும் சாந்தியாகும்பாரு 
௩.திலாக அத்இசின் தூலிசங்கினாலும் பஞ்சவர்ணக்குகை 
விழுக் துகொருங்கி சதைர்கிட்டாலும் வெளிபட?வ கவத் 
தவாசவழிகளெல்லாம் செக்தமாய் ௮டாந் மிகப் பிரண்டிட் 
டாலும், 

197. பிரண்டிடவே பலன்இறங்கல் காணாவிட்டால் 
பிசகாமல் செய்துவிடு பழியும்தீரும் அருண்டணையும் பிரு 
ணயழும் தீபமமேறும் அல்லாமல் பலகாயம் திவிர் தீ குயாகும் 
சொறிந்திடவே தைலமதைப்பிரயோகித்தால் சூட்சாதி சூட் 
சமெல்லாம் மூலம்சேரும் ௮ருந்தவத்தோர் சொன்னமருக் 
கத வேயாகும் ௮ன்பாகசொல்லிவிட் டேன் சுகமாய்தானே. 

198, சுகமானநிலவாகை கொ தீதான்சாகம் சோற்றுக் 
கற்ராளையோடு பருத்திச்சாகம் ௮தமான தென்னம்பூ சங்கு 
புஷ்பம் ௮டர்வேப்பு காஞ்சிரையின் பழமீதெல்லாம் நிகழு 
மிடை சமனாசக்கொண்டு நீயும் நிசமான ப௬ வண்ணைதானும் 
ஒப்பம்புகமுடைய மூன்றுநாள் இட்டுக்கொண்டால் புகழாக 
திட்டியே தடவத்தீரும். 

199. கடவியுமே திசாதேபோகுமானால் இறமான 
கஷாயத்தை சேவித்துப்பார் மிஞ்சினால் தைலம்சேர்த்து 
அடவுடனே காச்சியதை மெழுகாக தாக்க அரிக்தெடுத்து 
இ.ட்டுக்கையணை த்துப்பாரு கிடமுடனேதீருமடா துவாலை 
செய்டீ சீராகப் பாதத்தில் மருந்தொளித்து படி யுடனே 
ஒனராகச்2?௪ர௬ மட்டும்வீகைகண்டு நன்றாக ச௫ச்சைசெய்யே. 

6. 

200. செய்யவேசாகமது கின்றுகொண்டால் கணத் 
இலங்கும் ச ரம்லகித்துப்பாரு பையேசாசம்கின்ற மறு 
நாளில் பாங்காக வற்றும் மட்டும் ரகித்தல்செய்து நையவே 
ஒன்றாக ச௫த்தபின்பு சன்றாக தேகமதில் துவாலைசெய்து 
துய்யவே பத்.துராளவரையும் செய்து தொகுப்பாக கைய 
ணைத்துச்சடலிப்பாமே. 
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1. , 
201. தடவிநீ பார்த்திடவே கொழுத்திருப்பு தடம் 

கள்விட்ட ஈரம்புத்தெற்று உடனேதீரும் அடவுடனே வரு 
மங்கள் கொண்டடோதே ௮ணிவகுப்பாய்*தீருமடா அறிந்து 
சய திடமுடனே மனமுரைத்து ஆயர்அபார் த் து செப் 
பிய முப்பொருளை சிர்தைகூர்ர்து ஜடமறிந்து ௮னுபான 
லழிகளாய் கூணத்திலை தீர்க்கவ[நி பார்த்துச்செய்யே, 

202. செய்யவ குன்னிவேர் தைலம் கேளே சிறிய 
தென்றெண்ணாதே சதோந்துசெய்வாய் ஐயவெண்் குன்னி சவர் 
௮மு கவளளி அமணக்கு குருஈதட்டி ஆடாதோடை வெய்யி 
சங்குவில்லைஃவர் அருகுண்டின்வே் புல்லாமணக்கு சற்று 
ளசி லே.சாம் வையனார் பழம்பாசி ௮டபதியன்வளர் அடுதிண் 
டாப்பாளை மூலம் மூலமென்ற காகக்லமும் பூலா2வரும். 

20௦. முறையான பரத்திவேர் கத்தரிேர் காயம் 
என்ற ஆதாளை மாகளத்தின் வேரும் சரிவேளை மேனி சகங்கங் 
குப்பி சீனமேன்ற இறுகிளை ௮வுரி2வசாம் சின்னி கன்னி 

ஆவரை வர் இவைகளொக்க ஞாலமதில் ஒருபலமாய் எடுத்து 
நன்ாய் நறுக்கிம்ய சதவுசெய்து இளநீர் தாக்கே, 

203 தாக்கிடும்நீ இருகு.நணி இளநீர் வெள்ளம் தன் 
னிலிட்டு வீகாளியாகவற்றி பாக்கியமென் தனையிருத்து பாண் 
டத்தாற்றி பரிவான , வேம்புமிச்சம்பழத் தினோடு நீக்கெ 

மாதளம்பழழம் கூவகைதான் நிசம்பருத்திக்கொட்டைப் 
பால் விளிச்சாகம் அக்க என்ற நெல்லி கையான்கொன்றை 
சாகம் ௮ணிபசுவின்பால் ஈகரைச்சர்கம், , 

205. சாகமென்ன நீர்துளளி விசாலிச்சாகப் சரியான 
செங்கிளகீர் பொன் ,ழசட்டை அகமென்ற மேனிரல் தகரை 
தாரு ௮டவான உளிஞெ தாமரை கொளிஞ்சி பாகமென்ன 
கருணைமூலம வகைச்சார் நாளி ப.த்திரமாய முனமருக்தோடு 
ஒன்று சேர்த்து வேகமென்ன மருக்செல்லாம் சத்துக் 
கொண்டு வேப்பண்ணை நறுநெய் எள்ளினெண்ணை, 
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200. ஆயி[சிய எண்ணையுடன் இதமாக தேங்காய் 
கெய் வசைக்குகா[(£ீ மெல்லநீ ஐர்.துவகை: எண்ணை0ே சேர்த்து 
விதமாக ர௫த்.௮ப்பின் அடுப்பிலேற்றி உள்ளபடி. பாதிவந்றி 
சுண்டக்காய்ந்தால் உரைக்கிமறன் கடையமருந்து உற்றுக் 
கேளே விதமான திரிஈடுகு சாதியன்று விதமான இரிபலையும் 
உலுவாகொட்டம். 

207. கொட்டமுடன் நாகணம் கொத்தமல்லி கொடி 
தான கச்சோலம் சீரம்செண்டும் ௮ட்டியில்லை வசுவாநொகப் 
பூவும் இசாழிங்க ௮ திம.அ.ச ம்மேலாம் கெட்டி யடாமாயக் 
காய் கிரும்பதுவும் கெட்டிடும்ரீ அகிலப்பூ டச்சைப்பூசம் 
இட்டமுடன் கஸ்தூரி சவவாதாகும் திறமான குபோசானி 
கரிய போளம், 

208. போளமொடு பூவத்து செண்பகப்பூ நலமான 

அரிசியென் ற சனிஞாயா சாயகமாய் இருவேலி ஒமம் தற 

மூன் சரியான விழலரிசி புனுகும்கூட்டி நீயறிவாய் ரோசனை 
யும் சித்தரத்தை நினை வானவால்மிளகு பேரச த்தைவாயமுட 

னிம்மருந்தைக் களஞ்சிவீதம்வாங்கி இடி.தூளாக இட்டுக் 
காச்சே. 

209, காச்சிடுநீ மெழுகுபதம் உடனேநகீயும் காய்த் 
தெடுத்து வடித்திருத்து வைத்துக்கொண்டு கூச்சலுடன் 
வதைகாயம் கொண்டெர்க்கு கொடுத்துவிடு 8ஐ5அராள் 

பத்துகேசம் ஆச்சரியமாய்தீ ஈம் கொண்ணுற்றா௮ம் அடந்த 
தொரு பதினெட்டும் றில் போம் நீச்சுநிலை ௮ற்றவழி 
கடத்துபொக்க நின்றால் பிராணகலை மீண்டும்சேரும், 

810. மீண்டுகபம்ே சேருமடாகபத்தில் வேர்வைமீளாத 
உடல்உயிசோடு ஒன்றுசேரும் நீண்டுகிலைதளர்க்து உயிசா 
ரும்பொக்கி நெருக்குமுத்றுக் கொண்டாலும் திரம்பாரு 
தாண்டாத படுகாயம் மெய்யயர்க்து துயசம்உச க்கொண் 
டெழுந்த மயக்கம்தீரும் தீண்டா குதலைதனிலே பனியால் 
நீர்தான் ஏற்றுக்கபமேரித் தா 2னபபோக்கி. 
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211, பொங்கிநின்ற விஷநீரால் மேளிசோர்ர்தபோன 

தினால் ம.ரணம்வரந்து ரூழாவண்ணம் பாங்குடனே ைலமதை 

தவீணை8ந்து படிப்படியாய் கொண்டிடவே சயமற்்3டும் 
தாங்கிகின்ற உயிர்உடல் யாசங்கொண்டு தளர்ந்துநின்ற 
உடலதிலே மயக்கம்திரும் மங்காதபடி இதமாய் செய்து 
கொண்டால் வலிகாயம் திருமடா அதிர துபாசே. 

212. அறிந்துபா£ வாதஜன்னிக் சைலமொன்று 

௮றைகறேன் ஜன்னிகபம் காயம்தீச செரிந்துபார் நொச்சி 

இச௫ஙகாடாதோடை செயலாடுசீண்டாப்பாளை மேனி௰.ிந்.த 
பா மூ. ந்கைதும்பை கருங்குரிஞ்சி மலமான செக்கெருஞ்சி 

நிம்பப்ட்டை அறிந்துபார் எரு. க்கலையும் ஊமத்துமாகும் 

மறுவேலிப்பருத் தியுடன் பேயக்கும்மட்டி , 

214. கும்மட்டிவிழியுடன் மிளகுதக்காள! குணமான 

தூதுவளை நெருஞ்சியாகும் இம்மட்டில் சாகவகைகாழி 
சேர்த்து 'இதைப்பாண்டத்திலூற்றியதில் முசருமுட்டை 

௮ம்மட்டில் பூநாகம் :குழியான்செண்டில் அசையாமல் 
முஞ்சிறுபாம்புக்கண்டம் செம்மையுடன் இட்டு அடுப்ே ற்றிக் 
காயத்து செயலாக பாதிமட்டாய் சுண்டக்காயத்தால். 

214. சுட்டமட்டாய காயந்தபின்பு சுருக்குத்தாக்கு 
சொல்லுக? 2றன் கடைபருந்து சுகமாய்கேள கொண்டிடும் 
திரிகடுகு ஈவச்சாரம்கான் குணமான திருமுனிவர் காயம் 
உள்ளி விண்டிடமவ கருஞ்சீரம் ௮பினும் சூடன்விதமான 
பழுக்காயு ம குக்சில்ீமதை பண்டான சிக்தரத்தை ஆழியா 

வும் பகர்சாந்து வசம்பு லுவாய் மஞ்சீள் மிளகு, 

21௦. மஞ்சளொடி சாதிலிங்க மிவைகளெல்லாம் வடிப் 
பாக இடித்துடனேதூளதாக்கி அஞ்சாமல் நிம்பெண்ணே படி 
தானொன்று அ.திதரற்றி நாலொ ன்றாய சுண்டக்காயந்தால் 
தஞ்சமுடன் கடைமருந்துமிட்டுக் காய்த்து தயவாக மணல் 
பருவம் அரித்து. வாங்கு ,பஞ்சரித்துச்சன்னியது மூர்ச்சை 
யகி பசக் 2தரி வேர்வை கபம் மயக்கம் கண்டால், 

20 

101260 3 ௩௦9 1/ப/2் ௩௦௧௨௮௭௦ பகர 



( 9 154 

2106 கண்டாலோ பொரிதலங்கள் பதிய உண்ணும் 
னீககா லும் இடைகுறுக்கும் குளிரச்சை காணும் சுண்டியது 
தீராட்டால் உள்சோ தாக்கு சுகமான சன்னி கபம் வேர்வை 
காயம் கொண்டிருந்த மூச்சடரும் பொரிகளாச்சை கொழுத் 
துடனே கலைமாறலுடமீனதீரும் இண்டாடும் ௮றிவளிர்ச்சை 
மயக்கம்மூர்ச்சை தீருமென்று மனிசொன்னமொழிமாநதே 

217. மாருத இருப.ல் சயம் தீரவேண்டி வழுத்து 
இறேன் தோடை?3வர் கிருகமொன்று வேமானதோடை வர் 
சித். காமுட்டி வில்லை 2வா நறுநன் நிக்கிழங்கினோடு சீ.ராகவகை 
வகைக்குப்பலம்தான்பத்து செப்புகிமறன் நல்ஜீசம் கொம் 
ப.சக்கு கூறாகவகை ஐந் தபலமாய் தூக்கி குருணி ஜலம் விட். 
டதனை எட்டொன்முக்2௪, 

218, அக்கியபின் உளிஜெ குன்ற, செக்தட்டி அடங் 
காத பாகிரியும் பருத்தி சுண்டை நோக்கியபின் சக்குகுமிழ் 
விடயத்தோடு நுகாரத்தூதுவளை சண்டன்காரி சீக்கிரமாய் 
இதுகளுடவேரும்பாரு செக்கமல வளையம் நல் முசுட்டைக் 

கொடி. நீக்கமில்லா வெள்ளருகும் பலை தாங்கியொடு கிறை சரி 
யாய் ௮ரைப்பலமாய் சதைத்து வாங்கே. 

219. சதைத்திடுவாய் இருகுருணி அலத்தினூடே 
தணலெறித்து எட்டொன்றாய் முன்னீரில் சேர்த்து கருதி 
வே எள்ளெண்ணை ஆமணக்கெண்ணே காராவின் கெய் படி 
தான் வகைக்குச்சேறு வகுத்தடுவாய் மேல்மருக்து கோழி 
யொன்று வரித்தவளையது மூன்று அணில் தான மன்று 

குத்த்த கரும்பூனையொன்று எலிதான் மூன்று குறையா மல 

இடி த.தி.தனை எண்ணைதனில் 

220, சேரத்கதனை சுண்டக்காயந்தால் இயம்புவேன் 
கடை மருர்தின்னம் கேளு மண்ணமுறு மாஞ்சி கொட்டம் 

மது.ரம் சிங்கி வரல் மிளகு திரிசா த கண்டி வெண்ணை தண்ண 
மூலும் குங்குமப்பூ , மாயக்கா ?2யலம் திரிக்கு கச்சோலம் 

பெரும்சீரம்தான் எண்ணமும் மரமஞ்சள் திட்பிலி மூலம் 
இருவேலி குசோசானி கசகசா வே. 
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221, கசகசா த.நீ2காலம் அரிசி! ஆறும் கனமான 
ப்பிலியும் காங்கணம்தான் நிசமான தாளிசபத்திரி காகப்பூ 
நிச்சயமாய் சந்தம் வுகைக்கருகளஞ்ச விசையாகப்பொடித் 
ததனை எண்ணதள்ளி விரவிய இண்டி ஈன்ரறாய் ௮ணலை 
மூட்டி வசமாக மெழுகுபதம் தாக்குழ்போது வடகலசந்தன் 
னிலிட மருந்து கேளே, 

222. கேளப்பா கோரோசனை கஸ்தூரிமீரை கொடி 
யாக கால்களஞ்சியிட்டு வாங்கி ௮ளப்பா கணைஞமுகர்க்குப் 
பூஜைசெய்து அருக் திமிவாய் காண்டி எண்ணை பத்துநகாளம் 
ஈாளப்பாஇருபது ே போதுண்ணும் [து காடியிடைகொண்ட 
வாமம் இருமல்மமகம் மாளப்பா ௮ளண்டசுரம் வரட்சை 
சாம்பல் மாருதஎலும்புருக்கி உளளுருக்க. 

820. உருகர்செய்யும் இளைப்பு ஈளை விசர்ப்பு வாய்வு 
ஓரிமடா  கரிச்சனங்கள் £ீர்க்கடிப்பு பொருக்குமண் டையிடி. 
யக்கம் கண்புகைச்சல்போம் கைகால் ோக்காடு இருகிருமி 
மூலம் பறக்குமடா கிருணிமுதல் தேகம் பொன்னாம் பல 
சோய்போம் தீத்துவம்கள் சே ஈசநிற்கும் ௮ரையாமல தீரு 

மடா நோய்களெல்லாம் ஆனந்தம் துலங்குமடா அதம் 
காண. 

224, காணவேஏலாதிக் அவாலையொன்று குரூது3வுன் 
ஏலமுடன் ஜா.திக்காயும் வேணு2ம மாயக்காய் கோரோசனை 
விசமான சந்தனமும் பு.லுகும்கூட் டமி கோணுமே குங்குமப்பூ 
வெள்ளரிவித் து குறையாமல் வகைக்கு ஒருகளஞ்சிவிதம் 
நாணாமல் பன்னீரால் அறைச் துக்கொண்டு ற்கு தலி எட்டு 

பூலாத்திப்பழம். | 
22௦. பழமான இதுவகைக்கு களஞ்சி இரண்டு பத 

கிரமாய் தச்கிஎடுத் அரவுசெய்து வழுவாமல் இசெண்டி 
மொன்ளுய் சகித்தபின்பு வார்த்துட:சன ௮ இனளவு 
எண்ணைசேரு (ம: முதுமொன்றாய 492 தபின்பு சொல்லக் 
கேளு முக்கியமாய் நற்சீறும் மதுமம் சிங்கி கமுகாத சாகணமும் 
றுகாகப்பூ ஒன்றான மா தளையின்பழமும் கூட்டி. 
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926 கூட்டூநீ கத் காரியோடமு கவள்ளி குணமான 

தாமசையின் வள்யம்சேரு வாட்டமுற ஆம்பல்மகாட்டிக் 
இக்கு நெய்தல் வ்குப்பான வ.கைவகைக்குக்களஞ்சயுமாகும் 
மாட்டியே இளகீர்தான் இருசாழிக்குள் மகிமையாய் கஷாய 
மிட்டு எட்டொனருக்கி தாட்டிகமாய் மூனமருக்தை ௮ இல் 

ரகத்து சரியாகப்பத்துகாள் துவாலைசெய்்3ய, 

221. பத்துகாளதுகழிந்து துவாலைமாற்றி பத்திர 
மாய் கடவியதை தாக்கிப்பாரு கித் திரைகளில்லாமல் லகரி 
வெப்டால் நின்றதொருஉள்ளணலும் நாம்புத்தெற்றும் அத்தி 
சுரம் வசட்சை ௮ 2சாசிகமும் காநீதல் ௮டவான ஈரம்புவெட் 
டல் குன்னல்திரும் ஒத்துகின்ற வாசியினால் காயத்தாலும் 
உண்டான வினைகளெல்லாம் கிகழ்ந்துபோச்சே. 

228, திகழாதே கஷாயமொன்று சொல்லக்?களு நிலை 

வாகை மலைதாங்கி அருகுசெண்டு துகையான வெட்டிவேர் 
ஆம்பல்மூலம் சுடர்2ீகாடை சூடியுடன் ஆடா? தாடை 
வகையரன நல்தகரை தீண்டாகாழி வாகான திருப்பனுடன் 
செர்நெருஞ்சி தயவான முஞ்ஞஜை 3வேரிலந்தைவேரும் சுவசி 
என்ற முருங்கை3வர் பூலா மவசே. 

229. பூலாவும் நீர்நுள்ளி முள்ளிக்கீரை பொன் 
முகட்டை , கண்டுடனே வெள்ளைக்குன் னி மேலான அவரை 
வேர் நத்தைச்சூரி வெள்ளருகு சிக சாமுட்டி விளிேரும் 
பாலான மூங்கில்பழம் பாசி ஈன்றி பத்திரமாய் ஓரிதள் 
தாமசையும் கெயதல் மாலான பேய்புடலம் காக்கைநொச்சி 

மல்லிகைவோ குருர் தலெழுத்தாணிதானே. ப 

2௦20. எழுத்தாணி உளிஞெகொட்டம் கொம்பசக்கு 

எலமொடு வசுவாசி ௮. த்தை சுக்கு சமுகான பச்சைமிச்சம் 
அகிலு மாஞ்சி காரம் மல லி திரிபலை மதுரம் தேக்கு நடுக்கான 

நாங்கணமும் கறும்புசர் தம் நற்சீம் கொத்தமல்லி சனி 

ஞாயர் ஒழுக்கமுடன் வகைவகைக்குக் களஞ்சிமூன் று உடன் 
சதைத்து மூன்றிலொரு பாகம்தன்னை, 
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251. பாகமெல்லாம் பள்குவைத்து நாளிசண்டு 

பரணிவிட்டு எட்டொன்ய் இருத்துவாங்கி ௮கமிதை இர 

2 வளை மூன்றுநாளும் ஆறுவிசை கொண்டிடவே அகலும் 
மமகம் வேகமுள்ள உ ரம்புவலி கொழுத்துக்குத்து விசை 

ந.ரம்பில்கொண்டி ௬நத வர்மம்தீரும் வாகுபெரும் குளிர்காச் 

சல் வரட்சைகுன்மம் வர்ம சயமுழுதும்2பாம் சூட்சம்பாரே, 

292, ரசூட்சமாம் பசுவின்டகெய் சென்னைஎண்ணை சுருக் 

கான தேங்காய்்எண்ணை நிம்பத்ததண்ணை எஈச்சமாய் எள் 

ளெண்ணை லந்தும்கூட்டி இயலான 3மேல்மருந்து இயம்பக் 

களு பச்சமுள்ள தொட்டாக்கால் வாடிச்சாரும் பதமூடில் 

.லாத்தாளி விரறாலிச்சாரும் ௮ச்சமில்லா த்.தாதுவளை வேலிப் 
பருத்திச்சாரு ௮டவாக வகைவகைக்குப் படிகாலாமே. 

899, டேகேள் ௮க்கரா சிங்செரம் அதிமதுரம் 
கொம்பரக்கு ௮சத்தை சக்கு காமேகேள் திரிசாதி இப்பிலி 
கொட்டம் ஈலமான ஹுரிசிதுறும் களஞ்சியொவவொன்று 

தாமேகேள் முன்சாரும் எண்ணை யோடு தயவாக பொடிதூவி 
அடுப்பிலேற்றி போமேேகேள கூவளத்தின் பழத் இன்சாரும் 

புகழாகத்தான்சேர்த்து புகட்டிக்காச்சே. 

294. காச்சியே மணல்பருவம் ஆகும்போது கருத் 

துடனே வடி.கலசம்தன்னில் 2களு ஏச்சாமல் வெண்குந்இரிக் 
கம் பொடித்துஇட்டு இசக்கிவடி.கரண்டியிடை உள?ளதாக்கு 

தாக்கப்போம் சயம்ஈடு இருமல் கக்கல் பொல்லாத இளைப்பீளை 

கொழுத்துக்குத்தும் விச்சுதேகரம்புதெற்றல் விரசைவாதம் 

வலிகபம் விளம்பக்கேளே காயசாட்சா இஎண்ணை காசினியில் 

இறமாய்முற்றே. ன சோ 
295, விளம்புகறேன் குக்குடத்தின் தைலம் ஒன்று 

வேகமாய் சர்வ வர்ம ஈட்டிற்கெல்லாம் தளம்பெறமீவ கருங் 

கோழி கொண்டுவந்து தலைகுடல் கால்முடிதள்ளி எண்ணாளி 

ரில் ஈலம்பட இடித்திட்டு எட்டொன்௫ய் காச்சி நன்ராக 
இருத்ததின்மேல் கஷரயம்கேளு அழுந்தாமல் நாயுருவி 

உளிஜெவில்லை ஆமிசங்குதொட்டிவசைக்குப் பலம்பக்தா மம. 
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200, அேோமகள் முக்குறுணி இளநீர்வெள்ளம் ௮ன 

லெரித்து எட்டொன்றாய் இருத்துவாங்கி தாமேகேள் கஷா 
யம்செண்டும் ஒனமுய்சேர்த்து தக்க கடைமருந்ததனை சந 
ற்க்சேளு நாமேகேள் இரிசாஇ ௮ திவிடைபம் நற்€ீரம் 
இப்பிலியோடக்கருவும் ஓமமகேள் அரிசஅறும் மைம் 
௮சத்தகை உலுவாயும் கொம்பசசக்கோர் சுளஞ்சி கூட்டே, 

29/., கூட்டுநீ அவின்கெய் படி.சானொன்ற௮ு குணமான 
நஈல்லெண்சே அ௮ரைதானப்பா பூட்டுநீ அமணக்கெண்ணை 
கால்தான் புகழாக முன்சாரும் எண்ணைசேர்த்.து ஆட்டுரீ 

] லைதாவி அடுப்பேற்றி ற்று மெளு கற்கவகை அதிலேதாவி அடுப்பேற்றி ௮ணலுற்று ளுக 
தானால் காட்டுநீ வடித்து பாணல் சரண்டிவிதம் நலமான. 
பிணியாளிக்குள்ளே பாச்?ச 

298. பாச்சப்பா நூன்றுகாள ஆ.றவேளை பாலகனே 
முருங்கையிலை சோறுமப்பா பத்தியமே போகாமல் குறித்துக் 
காத்தால் போகுகின்ற பிணியகனை இயம்பக்ககளுமூச்சுவிடக் 
கூடாத கொழுத்து கக்கல் முறைகேடாய் வந் தசமயம் இருமல் 
விக்கல் போச்சுதடா பழைய எடு இழுப்பிருபல் பொன் 
போலாம் தேகமெல்லாம் செம்மைதானே. 

2௦9, செம்மையுள்ள நாசித்தாளொன்று சொல்வேன் 
செயலான திரிகடுகு 2௬௪ ஓமம் ஈன்மை என்ற சுடல் பழ 
மும் தலைப்புண்ணாக்கும் நவச்சாரம் ௮கைசமனாய் தூளு 
பண்ணி இண்மையின்றி செவிநாச ஊதினாக்கால் தீருமடா 
மயக்கமொடலகுபூட்டல் உண்மையிது சன்னி விஷம் பேயும் 
திரும் உண்மையுடன் ௨ ஒகோகோ உன்மனதில் பயம் 
கொள்ளாதே. அதல 

'940. கொள்ளாதே நஈநூயமொன்று சொல்லக்கேளு 
குணமான லஓும்பையொடு துளசி சுக்கு விள்ளாதே மலையாளி 
மண்ணில் வேர்தன் விரைவான லவணமொடு மேனிச்சாரும் 
கள்ளாதே இதுகமளல்லாம் பிழிந்து கொண்டுதான் ஊற்று 
நாசி செவி கண்ணில்தாலும் உள்ளான ௮ல.கபூட்டல் மயக்கம் 
சன்னி ஒடுமடா உண்ழையிது உறு இபாசே, 
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லக்], உலுதியென்ற ௪5௧ பொட்டண த்தைச்சேளூ 
ஒமசத்தை முதிபை கடல்பழமும் மாஞ்சி மறுகருவாய் வீல 
மொடு செண்பகப்பூ முகிளம்பூ புன்னரிசிகிரும்பு கொட்டம் 
திரிகடுகு காகணமும் ர தமல் இ.ரமான ௮கில்வசம்பு 
சமைபச்சை நறுமலராம் குங்குமப்பூ உலுவாயுள்ளி நற்கடுகு 
தகரை அடி.வியையு வ கூட்டே. 

242. கூட்டி யே இதுகளெல்லாம் தேசிச்சாற்றுல் 
குணமான அரைப்பற்றால் நிழலிலிட்டு வாட்டியே காயமது 
மிஞ்சியேரி வலி வேர்வை சன்னி கபம் சீதமுற்றால் பூட்டியே 
பொடியைநீ கியாளம் கட்டி முறிதலங்கள் உச்சி முதல் பதிய 
ஒற்று நீட்டியே நிம்பனெண்ணை தன்னில் ஒற்2 நின்றுவிடும் 
வேர்வை வலிதிட்டம் தான, 

249. திட்டமாய் வெள்ளருகு கஷாயம்கேஞு தரமான 
வெள்ளருகு ஒரில் திருப்பன் ஈட்டமில்லா பருத் திவேரு 

ஆமணக்கு நல்லல் புல்லாமணக்கு சசொரியாணம் வேரும் சட்ட 
மில்லை இசங்கு வெப்பூலாவெரும் சங்குபுவ்பம் தோடை 

சிறுவரதலைவா இற்றமுள்ள ஈன்றிபழம் பாசியோடே இத 
மான குருந்தொட்டி ௮ருகன்வேசே. 

244, அருகுடனே மிவளளரியின் வித்து பூலா அலர் 

சின்னி மூங்கல்வேர் அ.ரவிசீந்தி சறுசை மலைதாங்கி 
பொன்னாவரை சியலான் சதாவேலி உளிஜெொயாகும் மறுபடி 
கேள் பேய்புடலம் ஈத்தைச்சூரி மானான குட்டி த்,  தக்காளியா 
கும்கொருவிதமாய் பாச்சொட்டி ,மொசுமொசுக்சை கேள் 
வெள்ளை க்குன்னியும் செம்பருத்திதானே, ் 

240, செம்பருத்த தவேருடனே பிச்சிப் பூவும் சேர்ந் 

திரிய வ2வர் மாதளக்காய் ௮ம்பரமாய் தாமரை வளையம் 
கூட்டி அம்பல் நெய்தல் கொட்டி மூலம் ௮கத்திவேரும் 
வேம்புகன்ற நாயுருவி கொளிஞ்சி 2வரும் விசைவான வல் 
லாரை அடபொதியன்” தேம்புடனே தென்னம்பூ முகட்டை 
தீண்டு இரமான இத்திமலர் நீர்முள்ளி, 
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240, நுள்ஸீபடன் மழுக்காரை தோடைப்பூவும் 
தனமாய் கிலவாகைவேர் தன்னோடே அல்லி எடுகளஞ்ச 
இசண்டு ௮ணலும் மூட்டி இருகுரூணி நீரில் தாக்கு கள்ள மீற 
முன்னாளியாக்கக்கொண்டு கலந்திடுகி உடன.இலே ஆட்டின் 
பாலும் ஆவின்பால் இளநீர் மூன்றும் விதமாக வகைநாளி 
சேர்ததுக்காச்சே, 

247. காச்சிடும இருகாளியாக்கக்கொண்டு கருத்தாக 
இருத்ததிலே இன்னு. கேளு கூச்சமாய் திரிகடுகு திரிசாதி 
தான் கொம்பரக்கு கோரோசனை ஆச்சரியம் கஸ்தூரி பு னுகு 
சவ்வாது ௮.துகளைநீ ஐர்களஞ்சாய் பன்னீர்விட்டு மாச்சரவே 
நீயரைத்து வைத். துக்கொண்டு வகுப்பான கஷாயமதில் அரை . 
உளக்கே, 

248. அரை உளக்காய் பதினாறு சோம் கொள்ளு 
அ௮ரைத்துநீ பதினாறிலொன்றாய கூட்டி கரைத்துடனே 
இரண்மொன்ராய சகித்தக்கொண்டால் காணாமலோடி விடும் 
உளளின் வெக்கை ஒருவிதமும் தீசாச ௮ஸ்தி நோவு உள்ள 
படி களளங்கொண்டிருந்த காயம் திரும் எழுந்துவரும் காய் 
மேரி மகம் பித்தம் வரட்சை சயம் கொளுத் இருமல் கூம் 
புணக்கல் சொண்டே. 

940. கொண்டாடும் பஞ்சவாணக் குசை வசண்டு 
கொடுக்கணலாய் சீமேகம் கொண்டிட்டாலும் இண்டாடிக் 
கபத் தில்வந்து.நெஞ்சீசாடிளை சோந்திளக அனுதினமும் சக் 
கொண்டாலும் பண்டான வெக்கையினால் வாசிமிஞ்சி பரத் 
துடனே முத்தலங்கள சூடும்தானே, 

ஓ 

950. சூடான ரவிமிஞ்ச மதியில்மேவி தாக்கிமதிசென்.று 
மேல் வெதும்பித்தாவி ஆடாத விசைகளையும் தளரப்பண்ணி 
அம்பலததை அறியாமல் ௮றிவகன்று கூடாத வாக்குகளைப் 
பேசினாலும் கொண்டிளக வெக்கையது மிஞ்சினாலும் பாடி. 
வைத்தேன் இம்மருர்தைக் கொ ளஞுமீவபர்க்கு பலனாகச்செய 
யுமித பசமனாணை. ் 
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291, ப.ரமனுக்கனுணை சொல்வேன் பகரக்களு 

அயன்மென ற மூக்கூட் டெண்ணை அறனாரும் உமையாளுசம் 
வன்த்திலேகி ஆனை (மகன் என்னைப்போறஜ்றல் வாருபோலும் 
குருவான வாலை கண்டன் தனைவணக்கி கூறுகி?றன் முகி 
கூட்டெண்ணை நரிஇலந்தை பு,த்தரிச்சண்டை தப்பான நறு 
நன்றி அளசிவேரசாடாதோடை,. 

2௦2. தகோடையுடனே இசங்குகன்னி3வலி செர்தட்டி 
து! அவளை அமுதவள்ளி வாடி 3ல.7.ரகன் மீவர் மேனி?வரும் 
வல்லாரை மழுக்காரை ல்லாமணக்கு கூடிகின்ற* வெண் 
குன்றி சித்.தா முட்டி குருக்தொட். எழுத்தாணி வெப்பூலா 
வும் நாடுகின்ற ஈல்த்தகரை பொன்முசுட்டை நற்துளசிவர் 
தித். மர்லிம வசே. 

2௦5. வேன சகொடுப்பை?2வர் கண்டத் இரி வெள் 
ளருகு கடலாடி வேருமாகும் கூ.ருன௮.த் திப் பொன்னாவரை 
வேர் குணமான தக்காளி பொன்னெருஞ்ச பதமான ஆனை 
பருகதனின்? வரும் பகர்பருத்தி அத்திப்பழம் பாச3வரும் 
பபான தாமசையின் வளாயம்கொட் டி பெலமான ஒரிலையு 

மாவிலையுமாகும். 

2௦4, ஆகும வகைவ.௦கக்குப் பலமகாமனான் லுறுப் 
டன எடுத்தொக்க ஒன்ராய்க்க ட்டி வாகுபெற கருக்க 
சைவுசெய்து வகுப்பாக 57 ல்குருணி இளநீர் தாக்கி பரக 

முடன் மேகா ழியாக்கிக்கொண்த பகரு.2வனுட்டி ன பாலாவின் 
த 

பாலும் சுகமுள்ள பரத், தபபால அதங்காயப்பாலும் சுகமான 

கொடுப்பைச்சார் கொவ்வைச்சாசே. ; 

2௦௦5. சாருடமன இவைகமளல்ளாம் வகைக்கு "நாழி 
சரியாக சஷாயமிதிலுறவுசெய்.து ஏறுடனே கோ யொன்று 
இடித்துச்்2சரு வகுப்பாகசெண்டும் ஈறுகெய்சேரு ஊறு 
கின்ற எள்ளினெண்ணை இெண்டுமொப்பாம் உடன்மூன் 
ம் முன்நாழியாகர்சேரு அலுகன், 1) பாதிவத்றி சுண்டக் 
காயந்தால் சுகமான சுக்குட'2ன திப்பிலிதா ன. 

21 
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2௦0 ல்ல்ப ஈாகணமும் கரியபோளம் மூலம் 
கொம்பசக்கு தேக்கு பாப்படகம் ௮சத்சைக்கானி மாயக்கா 

யும் பண்பான நற்€ரம் கொட்டமேலம் தற்கோலம் சாளிசை 
யும் கரும்புபத்தரிதான் மதுரம் கசகசா குக்குமப்பூ அரப்ப 

மென கினையாதே சிழநாகப்பூ ௮ன்பான திரிபலை கச்சோல 
மாமே. 

2௦27. கச்சோலம் புனுகு கோசோசனை மேதைகண்டி 
வெண்ணை முந்திரிப்பழம் கஸ்தூரி ௮ச்சமற இதுகளை 
வகைக்குசெண்மி அரிகளஞ்சிவிதம் இடித்தரித் துக்கொண்டு 
சொச்சம் போலதூவி யணலெரித்துவாங்கி பச்்ரமுடன் இரு 
மவளபத்துநாளில் பண்பாகக்கொடுத்திடுநீ பயமொன் நில்லை. 

2௦8, இல்லையென்ற தாதுகிலை கெட்டபேர்க்கும் 
இணக்கநின்ற மேகமதுகொண்டபேர்சுகும் வல்லபமாய் 
படுகாயம் கொண்டபேர்க்கும் வாமத்தால் இருமல் சுபமான 
மபர்க்கும் பொல்லாத மயக்கம்வந்து சூழ்ந்தமேர்க்கும் பொரி 
தளர்க்து வேகமுற்ற புதல்வர்க்கும் கொல்லாமல் கொல்லு 
கன்ற அ௮ஸ்திசூட்டிற்கும் கூத்துவனாம் படுகாலம் கொண்ட 
பேர்க்கும். 

. 8௦9. பமிகாலம் கொண்டடங்கல் எல்லாம்பார்த்து 
பரிதவித்து மயக்கமுற்ற பல2பாக்கும் நரிவான பஞ்சவர்ணக் 
குகையிலீமி நாவாட்சி ஈரம்புவலி கொண்டயபேர்க்கும் தடி 
யடி கள்பட்டேடனே மயக்கமுற்ற சகலருக்கும் இந்தஎண்ணை 
பிரயோகித்தால் அடி பிசசப் போகாமல் குற்றம்திரும் ஆயன் 
முக்கூட்டெண்ணையை நீ௮றிந்துபாசே, 

200, கூரர்துபார் குக்குடத்தின் சுஷாயமொன்று 
துறிப்பாய2சளு லெண்குன் 3) வில்லைவரும் சேர்ந்துபார் 
சுத்காமுட்டி தமிளாமைவேர் தரமான கருஞ்சுண்டை 
அருகன் மீவரும் நிசமான சிறுபிகா சீர்திச்சண்டும் சோர்ந்து 

பார் செஞ்சட்டிதோடைவேரும் ,சுகமான மாதுளைசமூல 
மஜ்2ச. 
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169, 

201. ஐந்தான ப வண்டை சா ட்வேர அனாலும் 
தூதுவளை தக்காவிவேர் அஞ்சாச கெய்வள்ளி ஈறுகன் றிகோ 
தோலுளிஞெ தாழிவரும் தஞ்சமுள்ஸ கரும்பு சதாவேலி 
மூலம் தானான ஷ்ணுகிசர்தியொடு வஞ்சமற்ற வகை 
லகைக்கு பலமொன்று சதைத்துகி வைக்துச்கொள்ளே. 

202. கொள்ளவே அரிசிவகை ஆறுமாகும் குணமான 
௮மழக்கூரம் சீரகம்கான் விள்ளவேர்க்சொம்பு இப்பிலியாலம் 
விமல் சித்தத்தை சிறியதேக்கு தள்ளவே திரிபலை 
மயாடீசவுள்ளி சாளிசமும் தற்கோலம் சிறுநாகப்பூ மெல்லவே 
கச்சோளம் ஜா இழன்று மேவி எடு கற்கடகூங்கிதானே. 

905, தானான இலவக்கம் அயமோ தகம்தான் தவராமல் 
சர்தம்செண்டு முமிச்சாசோடு தேனான சடாமாஞ்சியது மமக் 
கரா இறமான வரல்மிளகு மகிழப்பூவும் வானான இிகடுகு 
வகைவகைக்கு வாங்குவாய் களஞ்சிரெண்ட வரினசயாக கானாக 
சதைத்து முன்மருந்துமொன்றாய் கணக்காக மூக்குருணி 
புனலிலதாக்2க, 

204. தாக்க?வ குக்குடம்தானொன்றுவாக்கி தவா£மல் 
குடல்முடி. கால்களைந்துவிட்டு ஆக்கிய: கஷாயம இல் நொருக் 
கிப்2பாட்டு ௮ணலெரித்து வற்றியது எட்டொன்னானால் 
நீக்கியே கஷாயமதில் உளக்கருத்து கினைவாக'சனி3மல் 
பொடியுமிட்டு போக்கியே அறுநாள் குடி க்கும்போது புதுமை 
யாய தீரும்கோய் புகழக்சேளே. 

205. கேளப்பா சுமைவரட்சை கூம்புணக்கல் கெடி 
யான சயம் காசம் கொளுத்தும் தீரும் நாளப்பூர கல்லெரியின் 
உட்காயம்மாறும் நலமான சயமீராகம் எட்டு ரும் 
பாழப்பாமேகமொடு பித்தவாய்வு கனிஃபமும் ௮ஸ்தீசுரம் 
பறந்தும் சூளப்பா வாமம் நூறறிஎட்டும்தீரும் சுகமாகு 
மென்று முன் னார் சொன்ன நாலே, 

200. நாலான சயம்வசட்.சை வர்மம்தீர நுணுக்கமாய் 
* 6 4/8 க ஓ ஓ * டி கஷாயமொன்று சொல்லக்கேஞ பாழானமுக்தங்காய் சத்தா 

101260 3 ௩௦9 1/ப/2் ௩௦௧௨௮௭௦ பகர 

॥ 
ப 



் 104 

மூட்டி பண்பா பொடுதலையும் விலலைவேரும் காலான 
சோடுப்பையொடு உளிஜஷெவேரும் கருக்க சண்டை 

ட் டட, தத்து ட் வேரட..2ன கிம்பன்பட்டை கோலான செச்தட்டி அருகன் 
வேரும் கூ/டு த்சுக்காளியுடன் பணப்புல் தானே 

207. தானான மவலிஎன்ற பருச் திவேரும் தா.ராவேர் 
நறுதன்று அழுதுவளளி ஊனான வலிலாரை வெள்ளக்குன்னி 

ஒரிலையம் ஸிஷ்ணுகருந்தியொடு 3கனான வகைவகைக்குக் 
களஞ்சபத்து திறமாக கிறுதெ தடுத்து செப்பக்சேஞ 
ட [ந ஆ! ச உ 4 ட் ந் ரி ரு னி [்] டி - மகானான ஜாகக்காய கிறாம்புபக்திரிகுரோசானி சுக்காத்தை 
ஏலமாமே. 

208. ஆமேேள் காளிசை கொம்பரக்கு கொட்டம் 
௮முக்கூரம் மர்கரிங்கை நல் ம்வாமேககள் அக்கரா அரிசி 
ஆறும் வகைவகைக்கு புக்களஞ்சாய வாங்கிக்கொண்டு நாமே 
கேள பருக தயெல்லாம் சசைக்துஒன்றாய் நாயகமே பற் 
வைத்து ஆறமிலான்்?ற போ2மகேள் இடங்களி இளநீரில் 
புகழாக இட்டிடனே ௮ணலை ட்டே. 

20, மமட்டியே எட்டொன்ய் காயத் துவற்றி முகத் 
திருத்து பசுவின்நெய் மேலைபிட்டு ஊட்டிடுநி இருவேளை 
௮ந்திசக் தி உருதியாய் சோசனையும் உரைக்கரன்றாம் நாட்ட 
முடன் நா லுநாள பன்னீரெண்டு2நரம் ஈலமாக பத்தியத்தை 
நாடிப்பார் த்தால் கோட்டிமுகல் கண்டிடகள் கொண்ட 
வாடம் குவளை சயம் ஓம்மடா தஇண்ணம்தானே, 

2/0. தண்ணமுடன் காரி. ரல் வெள்ளீசல் தீ. மாதகூம்பு 
பாம் எ ண்ணாமுடன் இன்ப்பிருமல் எள 

கோளை எப்பிளப்பு அள்தசுரம் இருபல் காயம் வண்ண 
மூடன உள்சொழுத்து வலிஃபாபோம் வாய்வுகபம் நெஞ் 
சடைப்பு எரியும் தீரும் கண்பணி3ய ஈரப.புத்தெற்றல் உழுக 
கும்தீரும் கைகணன்டதந்தமுறை தேகம்பொன்2ன. 

வாமம் சயவர்மாம் 

2/1. பொல்லாக சயவர்மம் வரட்சைக$ீர சொல்லு 
அ! * * ரூ. ்] ்] ன ட் 

கும்றன் மிகற்ற ட் கஷாயம்மிகளு நலல: த ரகு தெற்றிமலர் 
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படிமுன்றப்பா நவி லுகிறேன் வ படி மூனறப்பா 

வேணுகன்றி மூன்றுடன் வல்லாசையொன்று வில்லை ஒன்று 

சங்கொன்று மதுரம் கிப்பிலி சக்குசீரம் வால்மிளகு மல்லி 

நினைவாக திரிசாடு கொம்பசக்குமாமே. 

272 அமேதான் வெண்தாபம்' அரிசியாறும் ௮க்கசா 
கற்கடக இிங்கிஏலம் போமமேகான் வகைவசைக்குக் களஞ்ச௪ு 

மூன்று புகழாக சதைத்து இழுகுருணி௰ஈரில் காமேதான் 
அணலிட்டு எட்டொன்றாக்கி காலிருத்து மீரைமேல் பொடிய 
மிட்டு இ2மதான கோழிசத்தம் தானும்ஊற்றி உள்ளுக்குக் 

கோரோசனை தானுமிட்டே, 

15. இட்டுநீகொடுத் திடவே சயம்வரட்சை சகுமடா 

இலைப்பிளை இருமல்சக்கல் விட்டுவி௰ிம் உள்கொழுத்து மேக 

வெட்டை விருன,உள்ளுவர்மம் ஆறும்தீரும் நிட்டைஎன்ற 

௮ஸ் துவெக்கை நயன ச்சூடு நீங்குமஸ் க௬ுரம் தாதுபெல 

முண்டாகும் ஓட்டாது தெற்றிமலா கஷாயச்தாலே உண்மை 
யிது முனியுசைத்தார் உலகில் தானே. 

274, தாமென்ற தஇிருமீமனி எண்ணசேளு தரணி 

புள்ள மானிடர்க்கு வர்மம்தீர நாமென்றமேனிச்சார் 
தைவளைச்சார் நாயுருவி சமிளாமை கையான் சாரு போமென்ற 
சம்பாவெற்றிலையின் சாரு புகழமான மொசுமொசுக்கை ருமிச் 
சச்சார் மென்ற குருந்தொட்டி பழத்தின்சாசோடே 
அப்பனே வகையொன்றுக்குளக்கதாமே. 

275. குமே பாண்டமதிலரித்துவிட்டு அழகான 
காஞ்சியேரும் கெருடன் 2வரும் வேகும் நறுநன் றிக்கழம்கி 

னோடுவெட்டி வகைவசைக்குப் பலமொன்று வீபசமா௫ி பாக 
மாய் சா.பதனிலரைத்துப்போட்சி பத்தரியும ஜாதிக்காய் 

கரியசீபம் போகமவ கார2காலும் துருசு துத்தம் பொருந்தும் 

216. காறமொடுகொட்டம் முமிச்சம்சந்தம் தனிமீரை 
ர க ன் ௨. ரூ.௫ ற ச 
மேதை கஸ்தாரியாகும் லாரமுடன் கோசோசனை வெண் 
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பிசின் ௮பினும் ர். த்தி அக்கறுசித்தரத்ை மது. மேலம் 

காசமுட னோர்களஞ்சி இடி.க்தரை த்து கருத்தசல்லெண்ணை 

படி. 5 துவிட்மி தஇறமாய பாண்டமதிலெல்லாம் தீஎரிதீது 

மெழுகுபதம் வடி த் துவையே, 

977. வையே தைலமதை சரீ சம்தன்னில் வளர்கிரசு 

பாதமட்டும் தேய்க துகன் முய செய்யேரீ சாமமது மூன்று 

சென்றால் செயலான வெக ரில முழுகும்போது பையவே 

மண்டையிடி மண்டைக்குத்து பறக்குமடா கரம்புப்பிடி 

திமிருமாரும் உயயவே ௮லவாடு ஜன்னிவாமம் ஒருக்காலும் 

மாருத மண்டைக்குத்தே. 

218. குத்துடனே ஆயாசம் மயக்கம்விக்கல் கூறு 

கெட்டு ஒடுமடா கிறக்கம்தானும் சத்தியுடன் உச்சிவலி 

மூலச்சூடு சசம்பிலக்கும் ஈரம்புப்பிடி கொழுத்தும்தீரும் 

வித்தான உள்கொழுத்து மண்டைசூலை விரண்டோடும் வாக 

சரம் முதலாய்தீரும் சத்தான காயமுதல் வாமம்திநம் இரு 

மேனிஎண்ணையிது தரணியோர்க்கே, 

279. தாரணியில் ம னுவோர்கள் ரோகம்தீர தன்வர்து 

சாதிஎண் ஊையொன்று சாற்றக்கேளு சீரணியும் வேம்பு புக்கு 

முருங்கைசென்னை திறந்தமாவிலங்கு ௮ மிஞ்சி செங்கந்தாரி 

வரரணியும் தாணிகொன்றை ௮ரசு ௮த்தி வளமான இவை 

களுடபட்டையாகும் பட்டையுடன் யாழியும் வெள்ளை 

நொச்சி சித்.ரமூலம் இருவா தமடக்க' ஆடல்௮வுரிவேசே. 

280. வேசோடே எழுத்தாணி அமணக்கின்வேரும் 

வேங்கையுடன் சாதல்பலிம் மும்மூன்றாகும் வாறடாதூணி 
ஜலம் எட்.டொன்றாக்கி வற்றவைத்து ௮தின்மேல்சார் கூறக் 

கேளே கூறடா கைதோனி குப்பைமேனி கிகர்வாதமடக்கி 

சங்குகுப்பி நொச்சி ஆறடா ஆமணக்கு முதீ துதோடை 

௮டர்நாறன எருக்கலை வெள்ளருகுகாளி. 

281, பொடுதலை பிரமிஇரண்டு வகையொன்றுசார் 

உறுதியாய்எடு வெவ்:வராய் ௮ளர்.- ஆமணகச்கெண்ணை எள் 

ளும் சென்னை௮ழகான வேப்டெண்ணை அவின்நெயயும் 
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ட் $ , வகையொன்று படிராழி விதம்வாங்கு நலமான கற்கவகை 

நவிலக்கெளு தாளிவிழாம்மல்லி இரிகடுகு பச்சை சந்தனம் 
செண்ட.ரத்தை சிறுதேக்குத்தானே, 

352. தானானதாரம் வெந்தயமோடேலம் தனிவேப் 
பலாதாளிகொட்டம்வக்கம் அஆனா?லதர்க்கோலம் சிறுநாகப்பூ 
௮. ரத்தை திப்பிலியுடனே அடுத்த திப்பிலிமானேகேள் சனி 
ஞாயர் மூன்றுசாதி மாஞ்சிகொப்பை செவ்வள்ளிதமம் 
கூரம்கோனேன வாலுளுவை கஸ்.துரிமஞ்சள் கொட்டம் 
குளவிர்தம் குசோசானியாமே, 

| 265. ஆமப்பா செகியமுடன் கார்சீர்கோழி ௮ழ்கு 
நறுஈஷ்றி பொன்மெழுகு சோளம் போமப்பா பெருஞ்சீரம் 
சிவ)தவேலி பூசாகம் முமிச்சம் சா ஸ்திரபேதி நாமப்பா குக 
கில்ஈருக்குமுலம் கல்மதம் ஈவிலரக்கு மீரமை செங்களெநீர் 
மூலம்தாமப்பா ஒண்ணேகால் களஞ்சிவிதம் தவராமல்வாங்க 
இடி த்தரை 2 துக்சொள்ளே, 

204, கொள்ளுமுன் சொன்னஎண்ணை சாரோடெல் 
லாம் குணமாக உருளிதன்னில் அடுப்பிலேற்றி விள்ளுநீ 
அணலமூட்.டி வற்றக்காய்த்து மவருகபல்லுபதம் வருதல் 
கண்டு வள்ளுந் கோரோசனை நீளத்திரத்திலிட்டு வடித்து 
வைத்து சனிபுதனில் மெழுகு உட்கொள் ௮ள்ளிரீ மெறாக 
வென்னீர் வர்டிமெல்லாம் ௮ருஞ்சுசமும் புறவிச்சும் வலியும் 
போமே. 

265. போகு'2மஉவ்ணத்தால் வந்தமேகம் பொல்லாத 
இளைப்பிருமல் மந்தாசகாசம் கர்னிகவாய்வ் கபாலவாய்வு எப் 
பிளைப்பு பித்தம் சயம் மசாகை3பாகும் குமே மெய்சோயு 
ஈடுநடுக்கம் ௮ணலெரிவு கைகால்கள் கண்ணுசாந்தல் வாகுமே 
புற2ீமகம் சொரிகமப்பன் வண்டுிகடி சிலவிஷமும் மாறும் 
தானே. 3 

260. தானான முரையாப்பு லிங்கப்புற்று தனிப்பவுர் 
தம் மூலமுளே கண்டமாலை ஊனான குறைகோவு குட்ட 
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ரல க ெனிபம் சூலைபிளவை வீக்கம் பானான கரப்ப 
னொகி கசர்திவெப்பு பல்லசணை பல்லா பக்களூலை ே வரான 

கண்டத்தில பொரியல் வேட்டை வெப்பு சுடிப்பு சொ ரிசீள் 
(2பாம் கண்டாயே. 

261. கண்டாயே க.ரண்டிய/டை உள்ளேகொள்ளஞு 
கனத தபக்க வாதமேகம் வாதம்தீரும் விண்டாயோ நடுக்கு 
வாதம் குடல்வீக்கம்போம் விசைநரம்பில் பட்டுவந்த மூடக் 
கம்தீரும் மண்டபம் மூன்றதனில் வர் தமயக்கம்தீரும் மரை 
யோர்கள் முறைப்படியே செய்தபேர்க்கு பண்டான வர்ம 
வகை சயகாசங்கள பறச்கும்இந்த எண்ணைமுறை பாடும் 
வாற. 

289. வாறான மாருடி நெய்யைச்சொல்வேன் வாமு 
மத்த கானகத்தின் பூனையொன றின் கூறான தலையுடல் கால் 
தொலியும் தள்ளி கொத்திய முக்குருணி புனலிலிட்டு 
மாறாமல் எட்டொன்றாய் வற்றக்காய்த்து மைக்தனே 
இருத்துப்பின் சொல்லக்கேளு தாறுவும்தோடை. கொற்றான் 
தனியமிர்து நாயுருவில்லைவே2. 

299, வில்லையொடு செஞ்சட்டி இசங்குகற்றி வெண் 
குன்றி சதாவேலிப்பரு த் இிவேரும் இல்லை இலலை ஏன்ற குருர் 
தட்டி கொடுப்பை விறுலி இகமான பொடுதலைவல்லாரை 
யோடு தொல்லைஎன்று எண்ணாத பலம்பத்து துரிதமாய் 
கொண்டுவந்து சை தததுஒக்க இருகுருணிகீரிலிட்டு இி.எரி த்து 
எட்டொன்றாய் இருத்து/வாங்கே, 

290. வாங்கியே முன சஷாயத்2தாடேசேர்த்து 
வ.॥ிசையுள்ள கடைமருந்து வழுத்தக்மிகளூ தங்கியே தரி கடுகு தரிபலைதான் தரிசாதி வால்மிளகு அசத்தைதேக்கு 
ஏங்கியே ௮தஇமதுரம் மாயக்காயும் இருசீரம் கொம்பசச்சு 
ஏலம் சந்தம் ஆங்கிய இப்பிலி மூலம் சீசாளம் கோலம் ரிசி 
வகை ஆ்டனே ௮ச்கரு வே. 
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291. ௮க்கரா கறகடகசிங்கிராகம் ௮இல்பச்சை ௪௨ 
மாஞ்சி கசகசரவும் மிக்கு செண்பகப்பூ வஙகபத்் திரி 

மமேவரிய தாளிசமும்' தேவதாரம் த்க்கதாம் வெண்தூபம் 
கண்டிவெண்ணை தயவான சதகுப்பை வகையொன்ழ.க்கு 
ஒக்கமீவ ஓர்களஞ்சாய் இடி த்தரைத்து உற்றகஷாயத்திற்கு 
எண்ணைகேளே. 

202, கேளப்பா ஆவின்கெய் நாழியாகும் கெடியான 
ஈல்லெண்ணே மூஉளக்காகும் அளப்பா நிம்பேண்ணே உரியு 
மாகும் அமணக்கின் எண்ணைய) உரிதானப்பா வாளப்பா. 
நீிசாட்டி தெங்கணெண்ணை வசைக்குளக்கு சென்னை 
'எண்ணைதானும்வாங்கி காளப்பா முூனமருநீமீதாடொக்சச் 
சேர்த்து நலமான உருளிதன்னில் ஊற்றிக்காச்சே. 

293. காச்சிய கல்லுபதமாகும்போது கலசமதில் 
கஸ்தூரி கோரோசனை வாச்சுமத மேதைமீசை வெண்காசம் 
தான வடிசமயைஇட்டு வடிகுப்பிக்குள்வை அச்சுதேகரண்டி 
ப்டை அறுநாளும் அப்பனே சகோய்தேேகம்வயசுகண்டு 
பாச்சுதே சயங்கள் ஈடகாய2மலலாம் பொல்லாத குவளை 
வலி சபமிளப் ப. 

294. டஇளைப்2பாடு குத்தருமல் சத்தவாடை 
எப்பிளைப்பு தேளை இடி கைகால் கடுப்பு களைப் பாடு குருக் 
குளைவு கொழுத்துக்குத்து கண்ணெரிவு தலைச்சுற்று உக 
குத்து உள வோடு வாதபித்த சிமீலற்பன த தாலே உண்டா 
கும் வாமமொடு உள்சோகம்போம் சளைப்பாகும் சேகமெல் 
லாம் பேோன்போலாகும் தாது மிபல மண்டாமே தரணி 
யோர்க்கு.  , 

29௦. தகசணியோர்க்கனைமொரு கெய்தான் மகள 
சானான வெள்ளாட்டின் குருக்கெலும்பை சசணமென்று 
எடுத்துவந்து கொத்து நன்ராய சதைத்துடம£னே இளநீர் 
வெள்ளம் ப.தக்கலிட்டு கிற்ணயமாய் எட்டொன்ருய் இரத்து 
வைத்து களு ஆவின்கெய் நாழியாகும் நாணமபென்ற முத் 
ம்தண்ணை உரிய/மாகும்” இறமான ஈல்லெண்ணை நா1நியுட 
ரின்னு.சசளே, 

22 
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206. கேளப்பா இரிகடுகு ஈல்சீரம் கெருடபச்சை 
செண்டு இரிசாதிஏலம் நாளப்பா அதிமதுரம் மிகாட்டமிச்சம் 

நல்லவண்தாபமொடு கொம்பரக்கு தாளப்பா வால்மிளகு 

சிங்கி ழலம் தளர்சோலம் கோலம் சிறுகாகஃப்பூ .உளப்பா 
செண்பகப்பூ மூக இரிட்கை அ௮க்கரா அரிசி இம் களஞ்சொன் 

ஜொன்றே. 
ஒன்றான குமரிச்சார் மேசிச்சாறும் ஒரிலைச்சார 

மதாடைச்சார் கொடுப்பைச்சாறும் நன்முக வகைவகைச்கு 
நாழியாகும் நாயகமே கடைமருக்தை இடித்கபைத்து கனக 
அடுப்2பற்றி அக௱லைமாட்டி ஐயமீன கல்லுபதம் வடி த 
தெடுத்து குன்றாமல் கரண்டியிடை ஆறு நாளுண் கூட் 
டோ 2ட வர்மமெல்லாம் குலைச்து?2பாச்சே. ॥ 

298. மபாச்சுதே ௮ஸ்கசு.ரம் வரட்சைமமகம் புணா 
சூடு கூம்புணர்தல் வசட்சைவெட்டை கோச்சு2தகொழுத்து 
வலி சயமிருமல் குவளைகக்கல் குருக்குவலி பல் 2கோய்தீ டம் 
வாச்சு2த வாம வெள்ளாட்டினெண்ணை வைத்தருந்து 
வோருக்கு வய .நாழும், 

299. சநூறான சிறுஉழுக்கு சிறுபிடிகள் ச லபமாய்த்திர 
ஒருஎண்ணை களு கேளப்பா மருகைபிலை கரீயுப்புமாகும 
(முறையுட?ன சுந்த கொடு2வலிபின் கிழங்கும் இவை 
சதைத் து நல்லெண்ணை தனனிலிட்டு தவ.ராமல் மணல் 
பருவம் பதமாய்காச்சி பிடி உழுக்குதீதலமறிக்து தடவத்திரும் 
தீருமமா சொன்னமுறை தவசாதப்பா தப்பாமல் ஒவ 
வொன்றும் செயதுபாரே, 

500. செய்தபார் குரு மூனிவார சொன்ன வார்த்தை 
ஜெக்மதிலொருபோதும் கப்பா தப்பா தப்பா மலபாடி வைத்த 

நிகண்டகராதி கித்திய-மம் சத்தியமும் கிறைந்த_ நூ ௦ சுரைத் 

திதனை கமைகாண ஜெக மள்ளோர்க்கு மூன்னாகச்சொல்லி 
விட்டேன் முன்னூறும் முற்ற. | 

ஒடி முறிவுஞானம் முற்றிற்று, 
ஸ்ர 'சவதுணை, 
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ஓம் பரப்பிரம்மணநம், 

கடவுள் துணை 

வர்மதஸ்திரம் ப்பது. 

1, ஆ. பாபர் த்துடனருளைப்? பாற்றி ஆனந்த குரு 
1ரனின் அருள், தரன் போற்றி கோதில்லா முப்பத்திரண்டு 
ழ் ுப்புக்கள் மச. குரு றறையாம் 7 ரங்க நா று சொன்னேன் 
நதவமுவாததொரு வர்மமெல்லாம் நிலவாமாய் சொல்லிவிட் 
( 8 [இ பி 

டைன் நிலத்அள்ளோர்க்கு வேதனைகளில்லையடா சூத்திரக்தான் 
ஐம்ப ச௯க்௪ள் விளம்ப மறனே [க நட] (௮: 9 3/2 005 

2 விவரிப் பன் எண்ணையொடு கஷாயம் கிரு தம் 

2மலான கடவுமுறை கஷாயம்தா?ே நிவரிப்பேன் ஒற்றல் 
பாகந்தான் ிர்ணயமான குருமுறைதா ன் இதுபோ லுண்டோ 
செளகரிப்பேன் சண்டாளர் அறிவா2ராதான் சாஸ்திரத்தைப் 
(அட்டி வைப்பான் சாதிக்காரன் எவருக்காய் இன்னூலை 
சொன்னேனென்றால் எண்ணெழுத்தை றிந்தவர்க் தியம் 

(மனனே. 

3. இயம்புக2 றன ஆசானை ஆடுத அக்கேளு இல்லாவிட் 

டால் எவர்க்கும்தான் 6 வம்புரை த்த வழிகள் போலே வழிகளெல் 
லாம் வகைவகையாய் வழு ஜு அவைப் ப்பன் வளமாக நயம் 

பெறவே சாத்தியமசாத்தியம் நன்ஞாராய்ந்து காடிபார்த்து நலம் 
பெற?வ சாத்தியங்கள் ஈன்ஞய் ஆய்ந்து சூட்சமுளள மருந்து 
வகை தணிந்து செய்யே, 

4, செய்வது குணங்களுட குறிய றிந்து ' குருவருளால் 

குர. தாட்டுக்காட்டிச் செய் தால் ல் நைவ சென்றால் கோயதுவும் 
நழுகப்போகும் ஈல்முரை நயாய் சான றிந்து நாட்டில் வைத்தேன் 
பொய்யருக்கும் புரட்டரு க்கும் 'பலியாதப்பா புண்ணியவானா 
கைகால் பலிக்கும் சூட்சம் எய்வ9தல்லாம் எவருக்கும் இடைக் 
௫ம் சொன்னேன் இலலாவிட். £ல இடையாது எரியில் வீழ் 
வான், 
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9. எழிதனி. ல வீளாமல் தூருவைம் 2பாற்றி இணங்கு 
ய் ட் ] ன் ஓ 5 மொழி பிசகாமலிசைந்தால் சரிசரி என்று உலகர் முன்னமே 

பாரு சாஸ்திரத்தை மெய்யென்று ஈம்புவார்கள் அரி தன 
தாலுண்டு இறவுகேல்தான் அடங்கல்முறை பதினாறில் அடக் 
வைத்மதன் ஈரி ஏய்தீத வகைபோலே எயாமலதான் அசாரம் 
குருவோ ட நாடிநில்லே. 

மனதை வரு த்திக்கோ நாள்தோறும்தான் தமிக்கோ குரு 
வசனம் மறவாமல்தான் தினம்தினம் தான்கேட்டு இடம்சொண் 
டாக்கால் '3படியில்லை என் னோயும் செய்தால் வாயக்கும் (9௪ 
கொன்றும் இல்லையடா பேணிக்சொள்ளு சோடி.த்துநான் புகல் 
2 வன் எவ்வோருக்கும் சூட்சகில்யறியாமல் அள்ளுவாமே. 

7... தள்ளாமல் செய்வத ற்கு சாம்தியங்கள் சுறுக்காக 
திறவுகோல் தானதிறந்து பாரத்தால் விள்ளாதே திறவுகோல் 
அதுவின் மேன்மை தீர்ர்சோர்க்கு 3வதனைகளில்லையடா 
விரித்அச்சொன்னேன் கள்ளிவிட்டுக் கொடுத்தாக்கால் தன 
மாத்திரைமீறி சாவார்கள் பாவமடா சாபரதானே. 

8. சாபந்தான் எய்யாமல் சார றில்லு தன்மையுள்ள 
அஃ்பிகையும் சாரவதாகும் சார்வான கண்டங்கத்திரிக்கருதம் 
சொல்வேன் பழையவர்மம் சயட் முகலாய திருதர்க்கு காவதி 
லைகத்தரியும் ழீ தாடைசெண்டும் சணக்காக வகைசாரு படியதா 
கும் நாவதிலே பசுவினுட நெப்யம் நா। நாட்டுகிமறன் கெதியி 
னெண்ணை நாழி, 

0. ' எண்ணையுடன் கர்க்கவகை இயம்பக்கேளு எடு சுக்கு 
திப்பிலியும் ௮/4 ததை ஏலம் திண்ணமுடன் வால்மிளகு அக் 
கரு சிம் சர வகைக்குக்களஞ்சியடா தி றமதாக நண்ண றி 
வாய பூராகம் பலமதஞ்சு அணுக்கமுளள மயில் தூவல் கரிய 
தொ ன்று வண்ணமுடன் இதுகளெல்லாம் கலந் அவற்றி வடி 
பருவ?வளையிலே பாதரபாகம், : இ 
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் ி 
10. தி: இர த்தி ல் வெள்ளையடா ஸ்ந்திரிக்கம் வடியீடு 

போசனையும் வகைக்குக்களள் ரூத்திரபாயய் மெழுகு பதம் 

வடித்து வாங்க சருக்காக கரண்டிய ளவுள்' ளோகொள்ளு கொர் 
ளோ ஈறு! வேளையப்பா கன் மக்கள் பத்தியம்தான் விட்டி 
டாதே ஏ த்தி தவிடு எட்டாம்காள் முழுகச்சொல் லு இசைவாக 

விடு பத்தியம் நிறு தீதிக்கொள்ளே. 

11. பத்தியம் கானில்லாமல் முழுக எண்ணை பாடு 
கமறன் குறுந்தொட்டி இசங்கு நன்றிருற் ன தகாப் களுகாளை 

மூலமப்பா மூறையோடே வகைவகைக் க்ருப்பலம், கான் பத்து 
கொத்தியரிந க௮குருணி எட்டொனருக்க கூசாமல் அரித்தெ 
டுக் அத்தான் கூறக்கேளு சாத்தியமாய் கோவையொடு மொசு 
பிமாசுக்கை கானிடித்து வில்லையொடு இலைசாரு நாழி, 

19. சரருடனனே சடைச்சரக்கு ச்சாரு கொட்டம் கனி 

எலம் மதுரமூடன் , சீரகம் கூறுகிறன் குரோசானி இரும்பு 
மூலம் ௦ கொழுத் கக சந்தம் இருவேலி கோலத் திதோடு வீறுடனே 
பலம் ஒன்ரப் வாஈ்விட்டரைப்பாப் பசுவின் ரல் நாளிதன் 
னில் வீறுகொள்ள நல்லெண்ணை நாழிகன்னில் லிட்டொன் 
மூய் ௮ணல்மூட்டி எரித் துவாங்கே, 

18. வார்கயேது சரல் பருவம் வடி.கீஅக்கொண்டு வள 
மாக வென்னீரில் மெளுகும்போது தாங்கலில்லா ஈரம்புப்பிடி 
உளைச்சல் குத்து தாகமுடன் இ ளைப்பும் சயகாசற்கள்: ஏம 
பொடு திருக் கும்சத்தி இடறுசெய்பும் வாதமுடன் காயந்தீரும், 

14. தானான கருங்கோ ழி தைலம்தன்னை தரணியோர் 
(மெய்த்௪டவே சொல்லக்கேளு மான கேள் கோழி குடல்தூவல் 
கள்ளி வகையாக அண்டித்து குருணிநீரில் கோனேகேள் எட் 
டோன்ளுய் கருக்கி ல ாஸ்க. குருக்தொட்டி கட்லாடி.. உளிஞெ 
மூலம் எனஉடன் வகை பலம் பத்தாய்க்கொண்டு இன்பமாய் 
(மக்குருணி எட்டொன்ராக்சே, 

1௦ ஓஒனறுக்கு கிளாயமதில் விளக்கஇன் எண்ணை உத். 
தமனே நறுகெய்யும் எள்ளினெண்ணை மன்றுக வகைநாழி 
சேர்க் துக்கொண்டு வாங்குவாய் இரிஜாது மஅ.ரம் சனம் நன் 
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ரறூன திப்பிலியும் / விடயம் ஏலம் காட்டுமல்லி வெந்தயம் 

கோ .2சாசனை தான் குன்றாமல் வகை பலம் காலாய் வாங்இ 
குணபாக இடித்து வடி த்தரைத்துச்சேரே, 6 

(4 

16. அசைத்துடனே கரைத்தொன்ஞய் பாண்டத்தூ ற்றி 
அணல்மூட்டி. காயக் துப ற்றி மெளுகதானால் உரைத்த... தப் 

பாமல் வடி.தீதுக்கொண்டு உத்தமனே உ.ண்டிடுவாய் ஈராறு 
வளை திறமுட?ன உண்டி டவும் பத்தியமுக்கேளு கிறமாக 
புளியும் புகையில்யம் தள்ளு அரத்துதற்கு. வென்னீரால் 
முளுகுவாய் நீ சுகமாகத் தீருகிற தநோயைக்மக ன, 

11. சேளப்பா காயமுடன் சுமைகபங்கள் கெடியான 
கூரல் கம்மல் கொளுத்து காவு நாளப்பா சேரரைக்காயம் 
வறள்காயம்தான் நடுக்கமுடன் கிரிவுடன் (மெலிவு கைகால் 
சூளப்பா குத் துடனே விக்கல் ஈளை சளாக்குடனே கெஞ்சுமா 
சடைப்பும் தூளப்பா பருதி முப்பனி பாலா தும் சுகமான 

தைலமது அஎித்துசெய்யே, 

16. அுணிர்அசெய்ய பஞ்சாதிக்கஷாயம் கேளு தாது 
வளை இசங்குடனே கண்டங்கத்திரி பணிந்தவில்லை சி த்தா 

மூட்டி வகைசேரு பலம் பார்த்தெடுப்பாய் இளநீர்தான் படியே 
மொன்று இட்டுவைக்த கஷாயமதில் சமனாய்க்கூட்டே. 

் 10, கூட்டுவாய் கொம்பரக்கு களஞ்சி ஆ குணமாக 

சதைத்து ஒருகிளியாய் கெட்டி வட்டமிலலாழுன் இளநீர் கஷா 
யத்திட்டு வகையாக படி. இரண்டும் । எட்டொன்ஞக்க நாட்ட 
முடன் இருகேரம் சீனிபோட்டு ஈன்னாக அருக்திடுவாய் திரி 
நாள் வட்டும் கூட்டிடலாம் ௮ துவோடு தருகம் சேத்துக் 
கொண்டிடுகில் திண்மையது கூறப்போமே. 

20. கூறுறேன் குக்குடக்கஷாயர்தன்னை குடல்கிறகும் 
வால்தலையும் காலும் கள்ளி மாறுபட அணிகையுடன் அண்டு 
அண்டாய் அறிந்திட்டு பாண்டத்தினில் விருள்ள ஈன்னாரி 
வேடன் வேரும் வண்டும் வகை பலங்கள் ஞந்தா ய்க்கொண்டு 
ஆனுமடா முக்குருணி அடுப்ப தனில் அடவாக ௮ணலெரி தது 
வற்றக்காச்சே, 
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51. காச்சுயிட்டு மூன்றுபடி குறுக்க்கொண்டு காலை 
யாடு மாலையுடன் இருதேரம் தான துச்சமுடன் ஈராறு ஹேம் 

ஸ் 6 _ கனு 4 2 ௩ ் ு இ ு தான் அுடர்நீனுகுடி பூத் தியம்புளியுமப்பா * போச்சுதடா தேக 
மதில் கொண்ட காயம் துடி.த்து மயங்குன்ற வர்மமெல்லாம் 
மூச்சுவிடாக் கொளுத்துடன பிடி த தம்சாவு மூடக்குமுதல் 
இழுப்புடன் இடமதா னே. 

22. தானை மிளகுமவர் கஷாயம் ம்களு சாவசரம் ஈடு 
(மீ தல ஒட்ட்ட/ ம்பா (மா ம மு ப்ள குமவர் வ ய்(்டடி. [721 8) தாடை 

உ௭்்சஞ குட்ட ததைளூரி மதனை ட் ற்கொளிஞ்சி காஞ்சொ றி 
அமிர்தெனவே மாதுளை மலம் னான குரிகடுகு திரியலாதி 
இசைந்த கடகசுிக்கயயொடு அரத்தை. 

29. வாங்குவாய் புடலமொடு அறழேக்கூரம்தான் வல்ல 
வகைக்குக்களாஞ்சுரண்டு ஆக்குட' ன சதை த்திடு கஷாயம் முன் 

பால் முன் போலை எட்டொன்றும் உ ிறிபோட்டு பாங்கு 
டன பத்தியமாய்குடி யப்்2போதூ ப றக் குமடா உடலகொழுத்து 
சுமை கபர்கள் எச்சலில்லா மூச்சடைப்பு கிட்டுமுட்டு எந்சே 
என்று ஓடுமடா. இரை நறு கொள். 

244, இசைர்துகொள்் கஞ்சியோன்று இடமே ம்ர்த்கு 
எடுத்திடுவாப் கிற்டுமுட்டி. உளிஜஞெ இசண்டு அசைத்திடி த்து 
பலம் பதீது தாணிர்சால் வஷவாமல் குருரையதாய் குருக்கிக் 
கொண்டு துயராநதெடுப்பாய் தாசரி அரி தானொன்று கை - 
புட?னை அரிசியாறு அழமுக்கூரம்தான் கடையாக குருக்கி ஆறு 
படி தானாக்க கட்டாகக் குடி த்திடுவாப் காலைமாலை. 

99. மாலையில தூடித்திடுவாய் ஈராறு $வளை மா றிவிடு 
புகரபுப்பு மரைத்திடுநி சால£வ ஈயம் விக்கம் ௮/2ரசியம் சாத 
லுடன் தளர்ச்சைபுமே சார்ந்திடாது பாலருடன் கழவருக்கும் 
சர /ணிக்கும் பாச்சடா கஷாயமது புரிரதுசெய்தால் தால 
மதில் பிறந தவ ற் தூ ஈடுமுண்மடா சண்டாளர்க்காகாத சரணம் 
தானே. 

26, தானை பூச்சொன்று 2 சால்லக்கேளு தல்லு இடி. 
லத கோவு முரிவுக்கெல்காம் வானை மரமஞ்சள் வரட்டு 
மஞசள் வகையான ச்க்குட2னை சதையினகுப்பை மீஈமமுள்ள 
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ஓயிலை முருங்கையில்யும் எள்ளும் எடுத்திடுவாய் வகைவகைக்கு 
சமனாய் வாங்க பாளமுள்ள மலுதன்னிய் அசைத்து வெதுகிபி 
பாங்காகத்தானெடுத்துப் பூசினாக்கால் வானசதையோவு குத்து 
களைப்பு விக்கல் வடி.நரம்பில் திமிருடனே உளைச்சல் போமே. 

2(... போமப்பா தாரையோன்று புதுமையாக புகட்டு 
வேன் உலகத்தார் பிளைக்கவென்று நாமப்பா நறுசெய்பயும் 
எள்ளினெண்ணை ஈலமுடமனே எரெண்டத்தெண்ணை மூன்று 
தாமப்பா குமரியுடசாரு காழிதயவாக சீனியது உளக்கே 
போட்டு ஐமம்பா நெல் மிபாரியும் பருவம் பார்த்து உத்தமனே 
தானிசக்க நோவில் போடே. 

36. போடப்பா சர்வசயம் தீரவென்றால் பொடியொன் று் 
சொல்லுகிறேன் கூரக்கேளு காடப்பா இஞ்சி சீரகம் சுக்கு 
மல்லி நாயகமே களஞ்சி ஐந்ததாகும் தேடப்பா தஇிப்பிலியும் 
விடையம் ஏலம் திடம்பெறவே வகைவகைக்குக் களஞ்ச 
யொன்று கூட்டப்பா ரோசனை ௮. ரத்தை சுக்கு ௮க்கரா குண 

மான வால்மிளகு மதுரம் வாங்கே, 

29... வாங்குவாய் இடைபிசகாமல் களஞ்சீசெண்டு வருத் 
திப்பிடி சூரணத்தை சீனிசோ த்து பாங்குடனே பத்தியமாய் 
கொண்டபேர்க்கு பறக்குமடா கொளுத்து சுரம் தாகம் மேகம் 

 ஏங்கலுட் இழுப்பு கபம் ஈளை காயம் சுமைகள் கிகட்டிசார்த் 
தல் பேதி சீதம் தாங்கலில்லா ஆயாசம் இருக்கம் மூர்ச்சை 
தளர்ச்சையொடு சயம் காயம் தீரும் காணே, 

80. காணப்பா தொ ழியுட கஷாயம் ம்கடந் கருத்தா 
முத்தமொடு கொடுப்பை முட்டி சாணப்பா உளரிஜஞெயொடு 
பொடுதலை வில்வம் நலபரு த்தி மிவண்குன் றி கருத்தச்சண்டை 
8] தாணப்பா தக்காளி மவப்பின் பட்டை குருக்குடனே செந் 
தட்டி. ௮ருகு சூரி காணப்பா பணப்புல்லு விஷ்ணு மூலி நல் 
தாரு வல்லாரை,உருவி3வேரே, 

ட் 5 ப ப ௪ 6 51. மவோடே இதுகளெ ல்லாம் களஞ்சிசெண்டு 
விள்ஞக2றன் ஏலம் சக்குச்சாரோடு வால்மிவகும். மதுரம் 

ப் 9 9 க அ. அனகை ௯, 

ஏலம் அக்கரு சாநதமுளள சீரகமும் திரிகடகும் சேரடா தரி 
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ஆறும் ஓமம் இசண்டும் திடம்பெ ற்வே அமுக்கூரம் மாஞ்சுக் 
காரம் பாத்திய வகைரெண்டு களஞ்சி வாங்கு பாலகனே 
திவ்ந்த உள்ள! உளக்குசெண்டு. ் 

99. செண்டோடே குக்குடம் கால்போக்கஇ குணமாக 
நாலுதுண்டாய் தரித்துக்கொண்டு கண்டாயோ நால்கார ழி இரு 
குருணி புனலதிலே சருதி வெர்னுவின்டாயோ ஆறுபடியாக்கக் 
கொண்டு விர்ளுகறேன் இருகாளியதிலேவாங்கு முண்டாயோ 
இளநீர் பாலவகைக்குகாழி முறையோடே நாலபடியொன்றா 
யாகமக, 

0௦.  அக்குவாய் கொம்பரக்கு குங்குமப்பூ ௮டவாக 
வகைக்கு ஒருகளஞ்சி வாங்கே தாக்குவாய கிழிகட்டி. அதிலே 
போட்டு தயவாக எட்டொன்௫ய் இருத்துவாங்க நோக்கவே 
இருகளஞ்சி மீரை னி நு ணுக்கமுடன் மேல்சேர்த்துக் 
கொண்டபோது சாக்குமடா சாவ ஈடகன்றுபோகும் சதை 
செய்யும் கொழுத்துகபம் சாருாதென்றே, 

34, சாஞுமலிருப்ப தற்கு 2 றி வுகட்கு சாநதமுடன் 
ஒற்றல்ஒன்று சொல்லக்களு காவின் இலையைவாங்இ கூறாமல் 
ஒருபிடி தான் சதைத்துக்கெட்டி. குணமுடனே நல்லெண்ணை 
தனிலைவெர்அ பாராமல் முறிவுதான சவக்குமட்டும் பார்த் 
தெடுத்து ௮னத்திவிடு பாகமாக அருக்கும் சொல்லப்போமோ 
இரதப்போக்கு அறிவுள்ளோர றிவார்கள் ௮ றிந துசெய்யே, 

3௦. செய்வத ற்கு அலம்பால் எண்ணைகேளு செகத்தி 
அள்ள மானிடற்கு முறிவு தர வசமான அலம்பால் தா 
கூட்டி உட்டாகவே காட்டுக்கி சகைதான்காழி வையக தீ2ீதார் 
வல்யான தோ ௮ம்ஒன்று மொய்வ தஇிகேள் நன்னாரி ரமிச்சசாடு 
உத்தமனே வுகைவகைக்கு களஞ்சிரெண்டுவாங்கே, , 

00. வாங்கியே இடி சீகததெல்லாம் ஒன்ராய்சேர்த்து வழ 
மாக நல்லெண்ணை நா ழிதன்னில் வாங்கெய அடுப்பேற்றி சீறு 
தீபம்போட்டு தபபாமல் கீண்டி.வடித் துக்கொண்டு நீங்காமல் 
தைலமிட்டு ஈவகாளமட்டும் நினைவோடேசெய்துவா வாய்கும் 
சொன்னேன் காங்கா த, பூண்புரைகள் முறிவுகெட்டு சல்த 
தள்ளல் சாராதென்றே, ன, 

23 
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3 /, என்றொரு முறிவுகண்டவர்களுக்கு குளிக்க 

எ$ண்ணை விளம்புறேன் விளம்பஃீவ மேனிச்சார் காணச் 

சாரும் ஈன்றெனனே வகைசாறு நாழியாகும் ஈலமான திரிகடுகு 
தகரம்கொட்டம் மானேகேள் சனிஞாயர் அரத்தைபாலை வழ 

மாக வகைவசைக்கு களஞ்சிரெண்டாம் ஒன்ராகசேர்த்தரைத்து 
எண்ணைகாழி உத்தம? சேர்த்தொன்ராய் கலந்துகாச்சே. 

96. காச்சியே வடித்திடுவாய் சரல்பருவம் கைகண்ட 

தைலமது குளித்துவந்தால் போச்சுதடா ஈரம்புப்பிடி அசைவு 
கோவு பூண்போலே கோவுகின்ற கோக்காடெல்லாம் காச்ச 
லொடு கண்மயக்கம் கண்வீக்கம் கண்வலி காதில்வலி கவிட்டல் 

கோவும் மூச்சப்பா விடுமுன்னே தீருமென்று முனியுரையின் , 

வாக்கெத்தை முகந்துசெய்யே. 

89. முகந்துசெய்ய வசவெண்ணை வைக்கும் மார்க்கம் 
மூறையோடே சொல்லுகிறேன் குமரி நீருக் புனைந்து பழம் 
பிளிந்தெடுத்து சாகம் செண்டும் டனை முருங்கை இலச்சாகம் 
கூட்டச்சேரு நனையாமல் தனிச்சாகம் வகைக்குளக்கு ஈல் 
எண்ணை தேங்காய் நெய் ஏரெண்டெண்ணை ஆனஈ௩டை வகைக் 
குளக்கு ௮துவோடொக்க அ௮டக்கிவை தோடைவேர் கசகசா 
வேர், 

40. க௪கசா நன்னாரி சூரைவித்தும் கட்டாக முக் 
ட களஞ்சி கருதியாட்டி. ௮சவில்லா தொண்டோடே அரைத்துக் 
காச்சி ௮ழகான மெழுகுபதம் வடி.த் க்கொண்டு வசையாகப் 
பொரிதனிலே முக்கூட்டிட்டு வளமாகத் தடவி வந்தால் வ௪ 
னிப்பேன் கேள் வசையாத தலமுண்மடோ மருநதுகண்டால 
மடையருக்கும் மட்டிகள் க்கும் வசனிக்காே த, 

41. , தோடைவேர் கஷாயம் தன்னை சொல்லக்கேளு 
வகையான தாடைவேர் பலம்தான் பத்து வகையாகத்தரித்துக் 
கொண்டு இசைவுடனே சொம்பரக்கு களஞ்சி-ழன்று 
பொடித்துக் செளிகட்டி எசவுடனே எட்டொன்ராய் வற்றக் 
காச்சி நினைவாக “அரித்தெடுத்து வைத்துக்கொண்டு அசை 
படனே தேன் சீனி மேதை ௮ரிசியிடை இட... ந௩த அகலும் 

[ கணட 
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45. சொல்லுவேன் ஆடாே தாடை நெய்இதனை 
ஈடென் ற சகலசயம் தீரவென்றால் இயம்புக௦ றன ௫ தாடைவேர் 
கண்டஙகாரி நா:ட்டுமை றன் நிலவாகை நன்னாரிசீ நதல ஈலசந்தம் 
வில்லை முத்தம் இங்குருவி காட்டி லுள்ள கருக் துடரி கருத்தச் 
சுண்டை காணுச தாவேலி வெள்ளருகு உளிஞெ தூதுவளை 
கூட்டுவாய் சாரணைமவா படா தாளி குணமான வளையமொடு 
தாராவேரே, 

43. வேரான இசண்டுபத் து பலமாய் வார்டு விள்ளு 
'2றன் தாணி நீராடொன்றுக்கி காறாவின் கெய்படிதா 

னொன்றுசேரு கடைமருந்து சீரகம் இசண்டு கற்கடக கிக்க 
. நேரான திரிசாதி திரிகடுகு நிலமதுரம் கொட்டமொடு விடயம் 
குப்பை சேரடா வேப்பிலை அரத்தை மாஞ்சி திடமுள்ள வால் 
மிளகு ஏலம் மல்லி, 

44, மல்லிய்டா கெருடக்கல் தகரம் ஓமம் வாங்குவாய் 
கோரோசனை கல்மதமும் தங்கம் சொல்லிவிட்டேன் வெள்ளி 
யொடு வகைக்கு செண்டு அுணிந்தெடுத்துப் பாகமுடன் பொடி 
யும் செய்து அல்லலில்லா தோடை கத்திரி கையான் சங்கு 
௮ரிகரும்பு தூ.தளைப்பூ சோலம் சட்டி வல்லியரே வசைக்குச் 
சாகம் படியாய் வாங்கி வெள்ளாடு உடும்புரத்தம் படி.வாங்கே, 

45. வாகடயே இதுகளெல்லாம் ஒனருயச்சேோ நீது 
வரும் பாண்டம் ௮ தி லூ ற் றி அனலைமூட்டே ஒ௫்கியே ண்டி.” 
வற்றி மெழுகதானால் குருபொருளை தாள் நினைந்து வடித்துக் 
கொண்டு தாவுன்ற கோயாளி தனக்குநெய்யை துடமொன்று 
ஈருறு நேரம்கொண்டால் ஏங்கியே ஒடுமடாடூ தாடை நெய்யால் 
என்சொல்வேன் தரும் கோய்தன்னைக் கேளே, 

40. கேளப்பா வருமமது நூற்றெட்டால் கொண்ட 
கடு சயம் எட்டடனே வாட்சை ஈளை நாளப்ப அஸ்தி சுரபி 
அஸ்தி காச்சல் காடோரும் வந்திடும் காந்திச்சூடு சூளப்பா 
அசோசிகமும் சொணி வாய்வு சுளுக்குடனே சகொளுத்துவலி 
வன்னி கடைத் துருழ்புபோலே துலங்குமடா நெய்யுலுட 
பெருமைதானே. 
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7, பெருனீமபெரும் சாத்தியத்தின் குணச்தைக் 
கேளு பலத்த பித்தராடியது பிசந்து சானால ௮ருமையுள்ள 
வாமத்தில் ௮ணல்சான் மீறி அடங்கல் குலம்கான குளிர்ந்து 
முரிவு குன்னும் இருதிென கெஞ்சிலிடி ஏங்கல் விக்கல் 

ட்டிழட்டி கொளுச்துடே சுவாசம் காணும் வருக கபங் 
கள் குவளைபோலே அப்பனே சத்தில் வரும் வாகான அன்ன 
மது இிகட்டும்பாசே. 

48, காணாது நாடிநிலை மூன்றும் பம்மும் சண்மயக்கம் 
காச்சல்சுசம் கடினம் காணும் தோணாது சொல் குளறும் 
மறதி மெத்த துப்பல் கபம் அடிக்கடி தான் சுழட்டும் வாய்நீர் 
காணுது பித்தமுடன் புலம்பும் தோற்றம் நடுஈடுங்க வாய்: 
குளறும் நடுக்கம் காணும் வானாளை வாங்குமிர்த குறிகள் கண் 
டால வையகத்தான் இதையறியான் மயங்குவானே, 

49. மயங்காமல் சொல்லிவிட்டேன் குறிகுணத்தை 
மாயகையிலே விளமல் வழீயில் நில்லு தியக்காதே சூஸ்தி 
சத்தில் சொன்னபாகமது துணிந்து முறை பிசகாமல் மருக 
தைச்செய்தால் பயங்காட்டி ஏழைககக் கெடுக்க வேண்டாம் 
பழதநூலை நீ அறிந்து பார்த்மு கில்2ல. 

௦0. கில்லென்ற வழிதப்பி நடர்தாயானால் நிலம் இரண் 
டும் வாய்தாது கிலையாய் சொன்னேன் சொல்லொன்றும் தப் 
பாது சூட்சம் பாரு துணிகரமாய் வினையொன்றும் செய்ய 
வேண்டாம் நில்லானமகள் மதி3கட செய்யவேண்டாம் முறைப் 
படியே நடப்பவருக்கு பலிதமப்பா பாரான புறகங்கடந்து 
பாசாதோர்க்கு பாக்ெபெமே இல்லையடா சூட்சம் சூட்சம் பண் 
டான முறையிதுவே வர்ம வைத்திய சூஸ்திரம் பார்தனிலே 
பாடிவைதீதேன் ஐம்பதிற்குள் ஐம்பதினிலடக்கமது ப இனாரு 
கும் ஆகமுளள பீரங்கி நூறுமாகும் நாலதனை சொல்லிவிட் 
டேன நுட்பமாக நீயறிந்து செய்திடுவாய் நூலும் முற 2ற, 

வர்மீ வைத்திய சூஸ்திரம் முற்றிற்று, 
குருவே துணை. 

ப 

க நை 
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வர்ம் அளவுநூல் உரை. 
ட 

1. கண்டத் தின்மேல் இலர் தக்காலஜ் திலிருநக்து ச.றுக 
கொல்லியுள்பட சுற்றளவை எஷித்து இரண்டாய் மடக்கிப் 
பார்த்தால் ச£றுங்கொல்லியும் திலர் தச்காலமும் ௮றியலாம் 
௮கை இரண்டாய் மடக்கினால் திலர்தக்காலத் திலிருக்து 
ஒட்டுவர்மமும் செவிக்குற்றிக்காலமும் குருஈதுக்குற்றியும் 
சுளியாடி வர்மழும் உச்சிவர்மமும் கா ர்சைக்காலமும் ௮றி 
யலாம் ௮துபோல் இடமும் வலமும் சண்டுசொள்க, , 

2. அதை இரண்டாய் மடக்இனால் ஈட்சத் இரக்கால 
மும் மின்வெட்டி வர்மமுமறியலாம் ௮தை இசண்டாய் மடக் 
கினால் கண்ணாமணி வர்மமும கண்ணாடிக்காலமும் பாலவர் 
மமும் அறியலாம், , பின்புறத்தில் சீறு ங்கொல்லியிலிருக் து 
நாலாய மடக்கி €ழ்கோக்கி வளமுடிந்த வர்மமும் காக்கட்டை 
காலமும் நெட்டிவாமமும் அறியலாம் ௮துபோல் இடத்தும் 
வலத்தும் உண்டு. 

3. கண்டத்தில் தொண்டை நடுவில் அளவெடுத்து 
இரண்டாய் மடக்கினால் முன்நாக்கு த் தள்ளி வாமமும் பின் 
நமிக்கு வர்மமும் ௮றியலாம் ௮தை இரண்டாய் மடக்இனால் 
கண்டத்தில் இடத்தும் வலத்தும் நடிக்குவாமமும் கா.ரக்குளி 
வாமமும் அறியலாம் நுதை இரண்டாய் மடக்கினால் கீள் 
தும்மிக்காலமும் மேல்உறக்கக்காலமும் வலத பக்கத்து நா் 
மூத்திரக்காலமும் அறியலாம் இதுபோல இடத்தும் வலத் 
தும் உண்டு. 5, 

உ, அம்மிக்கால த் இலிருந்து கீழ்பக்கம் உர்வர்மத்தை 
௮ளவெடுிதது இரண்டாய் மடக்கினால் சீகர்வாமம் ௮.றியலாம் 
நகேர்வர்மத்திலிருந்து வலதுபக்கம் அளவெடுத்தால் ௮டப 
பக்காலம் ௮றியலாம் ௮தின் கீழ்ப்பக்கம் பார்த்தால் ௬௬௫ 
வாமம் ௮றியலகம் மேல்ப்பக்கம் பார்த்தால் புஜவர்மம் ௮.றிய 
லாம் ௮தை இசண்டாய மடக்கினால் நடுக்குவர்மமும் எலலு 
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வாமமும் அதியலா்ம் தள் உருமி வர்மமும் அறியலாம் இத் 

தனையும் பரந்த ௮ளவில் ௮.றியலாம். 

2. முன்மார்பு கு இக்காலம் இரண்டும் சே ௮ளவெ 

டுத்துப்பார்த்தால் மேல்பக்கம் திவளக்காலம் ௮.றியலாம் 

வெள்ளீ சல் வர்மத்ஞையும் அறியலாம் தீழ்காரீசல வாமத்தை 

யும் ௮றியலாம் ௮தை இரண்டாய் மடக்குனால் சித்திசைக்கா 

லமும் ௪ லும்புருக்கியும் ௮றியலாம் அதுபோல் வலதுபக்கம் 

அளவுநூல் சரி ௮ இக்காக் தாரியின் கீழ்பக்கம் எலும்பு வர் 

மம் சே மேல்பக்கம் காரீரல் வர்மமிது காலுக்கும்நடுவான 

ஸ்தலம் குற்றிக்காலமும் உந்தியிலிருந்து சடையாந்த கால 

மும் சுற்றளவு எடுத்து. , 

(6. ௮தை இரண்டாய மடக்கி இடத்தும் வலத்தும் 

உந்திக்கு நே?ே மேல் இளங்குருந்து வரமமும் 

அதை இரண்டாய் மடக்கனால் சிறிய அத் இச்சுருக்கியும் 

அந்த அ௮ளவில்கானே சேோரவலிய அத்திச்சுருக்கியும் ௮தை 

வில? கேர் ௮ளவில் முண்டெல்லு வர்மமும் இதுபோலே 

இடத்தும் வலத்.தும் உண்டு. 

7, வளமுடிர்த வர்பத்தித்கு ஜழ்உர்தி வர்மத்தித்கு 
மகாலமும் ௮தை அளவெடுத்து இரண்டாய் மடக்கினால் 

கொம்பேரி வாமத்தை ௮றியலாம் ௮தை இரண்டாய் மடக்கி 

 ஸ்ல் நேஞ்சில் நூக்குவர்மத்துச்கு மறுகாலம் மேலறியலாம் 

கொம்பேரி வர்மத்துக்கு மறுகாலம்' கீழ்ப்பாகம் உருமிக்கா 

லத்.துக்கு மறுகாலம் அறியலாம். 

8, இனி பூட்டிள் கள்ளெலும்பு மேல் எலும்பில் காக் 

கட்டை காலத் திலிருந்தும் நெடிய ௮ளவெடுித் இரண்டாய் 

மடகனொால் சிப்பித் தூக்கி ஸ்தலவாமம் அறியலாம் ௮தை 
இரண்டால் மடக்கினால் மேல்பக்கம் சிப்பிவர்மம் அறியலாம் 

தள்ளெலும்பிலிருந்து மேல்பாகம் ௮ற்த மடக்கை பிடித்தால் 

நாவரரி எல்லுவ்ர்மம் ௮றியலாம். 

9. இப்பித்தாங்கி சதையிலிருநர்அ முநபே புறதாபை 

பிடி த்தால் ௮கத்.தில் வார்வாமமறியலாம் மேல்சிப்பிவர்மத்தி 

101260 3 ௩௦9 1/ப/2் ௩௦௧௨௮௭௦ பகர 



185 

லிருந்து நேர்புறதாளை சிப்பி அசைவு வர்மம் அறியலாம் 

சிப்பி வர் மத்திலிருக்து அ௮அளவெடுத்தால் கைப்புஜ பொருத் 

அறியலாம் இதுபோலே மறுபுசததும் உண்டு. 

10, இம்லி வர்மத்திற்கு அ௮கதாரை புஜவாமத்தை 
சேர்ர்த தில் பள்ளையின் உள்ளேகொண்டது மறுகாலம் புஜ 

வர்மம் அதற்கு இடத்தும் வலத்தும் உளள கொண்ட 

வர்மததிற்கு புறதாரை மறுகாலம் என்றறிக உந்.இயிலிருர்லு 

கீழ்பக்கம் கல்லிடைக்காலம் வசை அளவெடுத்து இரண்டாக 

மடக்கினால் மூத்திரைக்காலம் அறியலாம் ௮தே அளவை 

மூத்திரக்காலத் திலிருந்து இடம் வலம் இருப்ப பதப்புவாமம் 

அறியலாம் 

11. பதப்புவர்மத்திலி.ஈந௮ ௮ர்த நூலை அதே ௮ள 

வோடு $£ழ்பாகம் ' எடுத்துப்பார்த்தால் ௮கஉருளை விசை 

நரம்பு அறியலாம் கல்லிடைக் காலக் இற்கு மறுகாலம் தும்பு 

வர்மம் கல்லிடைக்சாலத்திலிருந்து முனசொன்ன அளவு 
பிசகா.ரம் வலதுபாகம் வித்துவாமம் அறியலாம் கல்லிடைக் 

காலத்திலிருந்து ௮ர்த நூலை இரண்டாச மடச்கினால் லிங்கத் 

தின் நடுக்குவர்மம் அறியலாம், 

12. அந்தநூலை கல்லிடைக்காலத் திலிருர்து &ழ்பக்கம் 

௮ளவெடுத்துப்பார்த்தால் மும்மூர்த்தி வாமம் மூன்றும் 

அறியலாம் இரத ஒன்பது வாமமும் செய்யக்கூடாது செய் 

தால் கங்கைக்கரையில் காராம் பசுவைக் கொன்ற பாபழுண்டு 

அகத்தில் சந்தெலும்பு சதையெலும்பு தழ்படை காலு 

வெள்ளாகண்ணு சரித்துவிட்மி வரும் அந்த நால இசண்டாக 

மடக்கினால் வரும் இடம் முரிந்தால பிளயாது, 

15 ௮ இன் மேல்பக்கம் ஒருவர்மம் தீம்பக்கம் ஒரு 

வாமமும் ௮கக உண்மி ௮தை செண்டாக மடக்கினால் சரி 

யாய் முரிந்த ஸ்.தலம் தொண்ணூறு கழியவேண்டும் ௮ இல் 

௮கதாசையும் பூறதாசையூம் இஅண்டு வர்மங்கள் உண்டு நடு 

அளவிலிருந்து மேல்பக்கம் ௮ளவைப் பார்த்தால் ௮கதாசை 
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யும் புறதாசையும் 'இசண்டு வர்மங்கள் உண்டு அடித் துடை 

மா ளியுள்பட அகரரம்பு வி சையுளபட. 6 

14, கீழ்பாகம் தம்நோக்கியும் (மேல்கோக்கியும் வந்த 

வர்மம் எட்டும் ஈரம்பு முரிர்காலும் பிசசிறாலும் குத்றம் 

தராது முட்டுச்சிட்டையுள்பட சுற்றளவெடித்துப பார்த் 
தால் சட்டை பிசதியிருப்பை த௮ றியலாம் அதை மூன்றாய் 
மடக்னொல் வலதுபக்கம் பதைப்புவர்மம் அறியலாம் ௮ 
லிருந்து ஒரு சுற்றுவிட்டு மிச்சம் ௮ளவெித்தால் மொளி 

பொருத்துவாமம் அறியலாம் முட்டுக்கண்ணு வருமத் தி 
லிருர்.து கரண்டைக்கண்ணு அளவெடுத்து இசண்டாய மடக் 

இனால் மேல்பக்கம் குதிசை முகழும் கீழ்பக்கம் அனிகாக க்கும், 

முரிர்தால் பிளையா து. 

15, நுனிநாக்கு வர்மக் திலிருக்௮, தீழ்பக்கம் ௮தை 
இசண்டாக மடக்கினால் வயறாதி வர்மமும் மேல்பக்கம் தும் 

மிக்கால வாமமும் தெண்ணாறு சுழியவண்டும் கபில் கண் 
ணும் பெருவிரல் நுனியும் அளவெடுத்து இாண்டாய மடக் 
இனால் பாதசக்கிர வர்மம் அறியலாம் முரிந்தால் பிசாயாது 
பாதசக்செ வர்மத்தில் மேல்ப்க்கம் பார்த்தால் மொளிப் 
பொருத்து வர்மம் ௮றிபலாம் மறுபுரத் தில் கண்ணுவர்மம் 
௮இியலாம். 

10. அதை இரண்டாய் மடக்கினால் கண்ணு வாமத் 
திலிருந்து குதிங்கால் வர்மம் ௮கை இரண்டாய் மடச்கினால் 
நரம்பு நடுக்கு முடி ச்சிவாமம் அறியலாம் அங்கே முரிந்த! ல் 
பிளயாது இதுபோ? 2ல மறுபக்கங்களிலும் உண்டு 6 2மலபாகம் 

கையில கழமுக்குழி”ம மபாருத்தலிருக்தும் முூளங்கை வெள்ளை 

மொளியிலிருர்தும் அளவெடுத்து இரண்டாய் மடக்கினால் 
நடுக்கு வர்மத்திலிருந்து மேல்பக்கம் பார்த்தால் அங்கே 
மூரிந்தால் பிளாயாது ௮ர்த அளவை இசண்டாய மடக்கினால் 
நடுக்குவாமத் திலிருந்து மேல்பக்கம் பார்த்தால் அங்கே முறிர் 
தாலும் ௮ங்சே முறிந்தால் பின்யாது சாற்பந்தொன்று 
கழிய வண்டும். ட் 
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17. புறங்கை மொளியிலும் முன்சொன்ன ௮கத்.து 
பவளளையிலும் அளவெஷித்து இசண்டாய மடக்கி நடுவி 
லிருந்து சமமே அளவைப் பாரத்தால் நாடிசுத்தி வர்மம் 
௮ இலும் முரிந்தால் பிசாயாது முட்டின் சுற்றளவெடுத்.௫ 
இரண்டாய் “மடக்கிப்பார்த்தால் மபீல்பக்கம் கைமண்ண 
வாமமும் கழ்பக்கம் மொழிப்பொருத்து வர்மழும் அறியலாம் 

௮௪5 இரண்டாய் மடக்கினால் முடிப்பதப்பு வர்மமும் புற 
பசை பிளைஈசம்பு வர்மமும் அறியலாம் கையில் பெருவிரல் 
விட்டு சுற்றளவெடுத்து இ. ண்டாய் மடக்கினால், 9 

18. அ௮கதாரை புறகாரை சக்களைக் சைவாமம் அறி 
பலாம் ௮தை இசண்டாய் மடக்கினால் மொளிட்பொருத்து 

வர்மம் *புறதாரை அறியலாம் காலுவிரலில் மொளி சுற்றள 
வெடுத்து சிறுவிரல் மொளியிலிருக்து மேல்பக்கம் சொர்ண 
வெற்றிலைக்காலம் மூன்றுமறியலாம் சொர்ண வெற்றிலைக் 

காலத்திலிருந்து ௮ந்த நரம்பின் 2மல்பாகம் நெருக்கு வாமம் 
மூன்றும் ௮றியலாம, 

19. பெருவிசலிலிருந்து கைமணிக்கட்டு வரைக்கும் 

உள்பட நேர் ௮ளவெடுத்து இரண்டாப் மடக்கி ௮தை இசண் 

டாய மடக்கினால கவளிகாலம் அறியலாம் கோழிக்கழுத்து 

வர்மம் சுற்றளவெடத்து இரண்டாய் மடக்கினால் கோழிக் 
கழுத்து ௮கதாரளை அறியலாம் பிரதாரை பிமந்தல்வர்டீல் 

௮றியலாம் இதுபோல் இடக்.ஒம் வலத்தும் கண்ணுவறும் 
இரண்டும் கண்டுகொள்க அவ்விடம் முரிந்தால் குற்றம் 
தீராது. ப 

20. பி௯க்கும் மேலெழுதிய ' வர் பங்களுக்கு மத்து 

முள்ள பிரமாணங்கள் பார்க்கவும் முனமன எழு யுள்ள 

வர்மங்களுக்கு அறிந்தவர்க்கும் இப்படி தீ தெரிந்தால் மாற் 
மூனை செய்துகொள்ள வேண்டும் இப்படி அறியாமல் செய்த 

2பர்கள் பதிமனட்டு கொண்ட சோக௫்களில் நிச்சயம் ஒன் 
நில்பட்டு மரிப்பான் வர்மம் சகல ழம் இளக்குவசற்கு அடு 

கல் சொல்லுகிறேன் ஆசாரருலது வாமம் கொண்டால் சகல 

குருகடாட்சத் துடன் உள்பயக்து இளக்கவேண்டும் இளகுமா 

24 
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இளகாதா என்றறிய சோதனை முகத்தில் அடக்காலம் பிடித் 

துப பா£க்கவும. 

21. அடகங்கலகாலம் ௮றிய இ செவியும் பிடித்துக 

கைகொண்டமர்த்தி நாசியிலும் வாயிலும் இருகைகொண்டும் 

கமர் த்திப்பார்த்தால் “கொஞ்ச ேரதீ.தில் ஜீவன் இருந்தால் 
ஆள் ௮,தகம் சுவாசம் முட்டி சஞ்சலப்படும் இப்படிப் பரீட் 

தித் துதான் சாரம் இல்லையானால் மூக்கு இரண்டிலும் வெற் 

திலையும் நலல மிளகும் உப்பும் குடத் அம்பைப்பருவும் 

தல்லிப் பிளிஈது இரண்டு மூக்கிலும் இரண்டுசொட்டுச்சாறு 

விட்டால் ஜீவன் இருந்தால் கண்டத்தை எடுத்து அசைக்கும் 

அப்போது கொஞ்சம் ஜீவன் உண்டென்று அறிக இப்படிக் 

செய்தும் அ௮சைவில்லாமலிருக்கால் வெற்றிலைச்4£றறில 

நல்லமிளகை உரைததா கண்ணில க நவிளியில் மபாடவும் 

ஜீவனுண்டானால் கண்ணில் நீர் வடியும் கண்ணிமை பொழி 

பொடுவென்று தட்டி விளிக்கிறதும் இருர்கால் ஜீவனுண் 

டென்று அுறிர்துகொள்ளவும் அதிலும் சோதனை இல்லா 

விட்டால் வேலிப்பருத்தியை பிளிர்து சாரெடுத்து இரண்டு 
சொட்டு காசியில் ஈசியம் ௮டைக்கவேண்மும். 

92. ஜீவனிரூந்தால் சுண்டத்தை அசைக்கும் இதிலும் 
சணிலஒுலாவிட்டால் சரீரத்தில் நுளளிப்பிடிக்கவும் பிடிக்க 
. கடட. அஷ 5 ளிக்க பது ் உ ரூ ந், னில் ் 

அ ஜிப் இட்ட ௮ ந்து. நக்கும் அப்பொது ஜவனிலல எனறு 

காணத (ரிய, த்த இடம் முன்மீபாலானால் ஜிவனுண்டு அற்! 

பறுத்அ சலையெமித்து உயர்த்தினால் ஜடம் ஓனராக இளகும் 
5 ச ச ர] . உ ரு ட ் ச , ப் 

ஜீவனி. ந்தால் தலை குஜ்ந்தருக்கும் முன்சொன்ன அடக்கச் 

காலத்தின் €ழ் சொன்ன பரீட்சை பிரகாரம் ஜீவனுண்டாகி 

இகுந்தர்ல் ஒன்றரை நாள் ௮தாவது தொண்ணூறு நாளிகை 

குள்ப்பட்ட ஒரு ௮வதியை ௮வவப்போதுள்ள குருக்கு 

நிலைமைக்குத் தக்ககாக சொல்லி விலகக்கொள்ளவும். 

2௦. இஸ்படியும் சமாதானம் சொல்லி கேட்காவிட் 

டால் உடையகச்காரனின் சம்மதத்தின்படி. நாம் அறிந்த 

பிசகா.சம் ௮டங்கலில் கொண்டா அதல்லாமல் அடிபட்ட 

இடத்தின் ஸ்தலம் தஇிட்டப்படுத் தியோ மறுகாலங்கள் கை 
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யமர்த் தியோ இளக்கிப் பார்க்கவேண்டும் இ.தலலாமல் ௮௧ 

தமை தும்மிக்காலம் கீழ் கல்லிடைக்காலம்வமை கொண்_ 

வர்மங்களுக்கு மறுசர்லப கொண்டால் முன்பிறங்கை அமரத் 

அவது தவிரதட்டக் உடாது. 

2, இடதுபக்கம் விலாவுக்கு “வலதுபக்கம் விலாவுக் 

கும் கொண்டிருந்தால் முன்சொன்னது போல கையமத்தி 
விடவும் எடுத்து இருத்தி முன்சொன்னதுபோல் சுக்கு 

பொடித்து நாசியிலும் செவியிலும் ஊதி கைபொத்தி உச்சி 
பதைப்பில் சுக்கை சவைத்து ஊதி உச்சியை கசக்கி பாக 

மாய் இடதுகை அடியிலும் வலனுகை மேலும் நாலுவிசல் 

'உயரம் கையுயாத்தி தட்டொனறு தட்டி இடத்தும் வலத் 

தும் “இசண்டு கைகொண்டும் தடவி விலங்கு வர்மத்தில் 

கொண்டு கையமாத்திக் கொள்க. 
$ 

2௦. இரண்டாவது முன்புறம் தும்மிக்காலம் வரை 

பின்புறம் வளமுடிந்த வர்மம் வரை தடவிக் கையமர்த்திக் 
கொளக இந்தப்பிரகாரம் கண்ட த்தின்மேல் ர் இடங்களிலும் 

செய்துகொள்க அ௮ங்மீகயிருந்து கண்டத்துக்கும் கீழ்தும்மிக் 
காலத்திலிருந்து கீழ்கல்லிடைக்காலம் வசை பிறதாரை வள 

முடிந்த காலத்திலிருந்து சறடப்பிறந்தகாலம்வரை கைநிறை 
பிணையாமல் முன்னும் பின்னும் ஒருப்பபால்தடிவி மூன் 

சொன்ன ஸ்தலம் இரண்டிலும் கையமாத்திச்கொள்க இது 

போலே கமூஞ்ளிக்குள "இடத்தும் வலததும் கையிட்டு ௮ச் 

திக்கார்காரி வயரை தள்ளெலும்பில் கையமர்ததிக்கொள்க, 

20. இது புறங்காரை ௪ லுமீபு ஈமிக்குவர்மத் திலிருந்து 
வலதுபுறம் புரதாமை தோள்புறம் உயர்ந்த ஸீதலத்திலிருக்து 
கைகிறை8யாடே கடவி முண்டெலும்பு வர்மத்தில் பிடித்து 

கையமாச்தஇிககொள்ளவும் முன்புறம் சிறிய ௮த்இச்சுருக்கியில் 
தடவி அமர்த்துக்கொள்ளவும் இப்படி இருபக்கமும் சுண்டு 
கொள்க கீழ்புறம் உந்திக்கும் களமுகம் மூர்த்திக்கும் மல் 

ஒன்பது வாமம் கொண்டதானால் முன்பிரமாணச் தின்படி. 

செய்யவும். 

101260 3 ௩௦9 1/ப/2் ௩௦௧௨௮௭௦ பகர 



186 

97. கைகால் கோவுமானால் கைச்குழியிலிருக் து ஒரு 

வீரல் மேலே கைகிறைய தடவி கோழிக்கழுத்து வர்மத்தில் 
கொண்டு கையமீா் த்தி இதுபோ லே மறுபுசத்தில் அக 

கையிலும் அமர்த்தி கையை ஒன்று த 9 விரல்களை இழுத்து 

சிமிர்த்திலிடவும் | இப்படி காலு அடங்கலி ஓம் ஒரு சையில் 

செய்க அதுபோல சாலில் ௮கம் உரக்கையிலும் பிறதாரை 
திப்பியிலி ௬ு௩.து தடவி காலின் கண்களில்கொண்டு கிறு தீ.தவும், 

28. இதுபோலே மறுகாலிலும் செயயவும் விரல்களை 

எலலாம் இழுத்துவிட்டு ஒன்று உதறிவிடவும் மல் 

சொன்னகண்டத்தின் ௮டச்கல் 86ம் செய்து நாடியைப் 
பிடி த்2தந்தி பின்கலையையும் பிடித்து இடத்தும் வலத்தும்' 
அசைத்அலிடவும் கண்டத்தின்$ழ் கையிசண்டும் முன் 
பக்கத்தில் கட்டி புறதாரைகின் று உப்புக்குத் தியில் சவட் ப். 

கையிசண்டையும் கெஞ்சல் சேர்த்து அசைத்துப்பிடித்து 
கெஞ்சில் நெருக்கி விடவும் கால் இரண்டும் உதறிவிடவும், 

29, எந்த அடங்கல் செய்தாலும் கோயாளிக்கு நினைவு 
உணர்ச்சை எப்போ உண்டாகின்றதோ அப்போது உடனே 
தண்ணீர் கொடுக்க வேண்டும் எந்த வர்மத்குற்கும் கஞ்சி 
சுக்குப்பொடி போட்டுக் காய்த்துக்கொமிக்க வேண்டும் தும் 
மிக்காலச் திற்குக்கழ் தேத்திரக்காலம் வரை பிரதாரை வள 
முடிந்த காலத சின்ஃழ் சடையாக்த காலம் வரை திரப்பு சரி 
யிட்டுக் கையமர்த்திப்பார்த்தால் அலறி சுவாசீம்விடும் சாதா 

ரணமாடவிட்டால் இளகுவது நிச்சயம் இதுபோலே இடத் 
தும் வலத்தும் கழ்ப்பட ,வலிய ௮.த்.திச்சுருக்கி வரை கைய 

மர்த்திப்பார் க.சாள் சுவாசம் ௮லறும் சாதாரணமாய் விடுக 
றதாவிருந்தால் பிழைக்க இதல்லாமல் வருமத் ் தில்கொண்டு 
முன் சொன்னபடி கையமாத்தினால் ௮மரும் சுவாசம் அப் 
பிரகாரமே போனால் நாம் சொன்னபிரகாரம் கைபாகமாய் 
இளக்கிக்கொள்ளஃ$£ 

ஆ 

2 வண்டும். 

30, இப்பிரகாசம் யாராக ஓம வாமம்: கொண்டதற்கு 
மொட்டைதக்தலையோடே ஈடைபிடித்துவர்து அழைத்தால் 
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போகக்கூடாது உள்ளேயும் வெளியும் கால் வைகதழைத 

தரல் போகக்கூடாது முற்றசதின் உள்ளேவந்து காலைச்சு ரண் 
டியும் தேகத்தை செர்ரிந்து ௮மைத்தாறும் போகக்கூடாது 
அல்லாமதுட்தி்ன்கள் தலைகுலைக்து ஒடிவர்து முத்தத்தில் 
நின்றாலும் வெளியில் நின்றாலும் தலையில் கையை வைத்து 
அழுதுகொண்டு அழைத்தாலும் போகக்கூடாது வெளியில் 
இறங்கும்போது நாய் உதரலும் மொட்டை த்தலை காணிலும் 
மண்வெட்டி சாணிலும் எங்கே என்று கேட்பினும் வலது 
காலிடறினாலும் இடதுகால் மடங்கினாலும் போகக்கூடாது 
சொன்மீனன் இ.துமுறைப்படி கண்டறிந்து கொள்ளவும். 

அளவு நூல்முறை முற்று, 

குருவேதுணை. 
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பீரங்கித் திரவுகோல். 

1. பண்ட  சசாசரம் படைத்த அ௮ருளைப்போற்றி 

ஆனந்த பசாபரத்தின் அருளை வாழ்த்தி பகுண்டலிக்குள் 

அமாந்து நினற குகசைப்போற்றி குருபொருலா அனு தின 

மும் குறிப்பாய் போற்றி மண்டலத்தில் குருமூனிகான் மலர் 

தாள் போற்றி மாகவத்தோர் மாமரையை வாழ்த்கிப்போற்றி 

சண்டசண்ட ஹமூல்கள் பார்த்துக் கலஙகமவண்டாம் கைப் 

பொருளை கரத்தில் வைத்து பூரணத்தில் நில். 

2. பூரணமாய் பீரங்கி நூற்றுக்குள்ளே பூட்டி வைத் 

தேன் வர்மத்தின் பு.துமை எலலாம் காரணமாய சூஸ் தி.ரமது 

ஐம்பதற்குள கைகண்ட மருந். துவகை கருத்தாயச் சொன் 

னேன் தாரணியில் மெய்ப்பதற்காய் இரவு 2கலை சாற்றினேன் 

பதினாரில் அடக்கமாக ஆசணத் தின் உட் பொருளே அட வாய் 
நின்ற ௮னாதியருள் இறைவா காப்புத்தாமன, 

5. காப்பதற்குப் பொரிபட்டு மயங்கனோரை கருத் 

துடனே பாரபத ற்குக் குறியைக் 2களு பாரப.து சகண்வட்டம் 

பாரு சுற்றிடும் பார்.தீதிமிமாம் பலஜல மேர்ச்சை நாலுமுண்டு 

ஏற்பதுவே இக்குறிகள் நாலும் கண்டால எனமக்காள் இள 

ட பொது துடுத்திடாதே, 

ம். சாவதுபோய் பிளைபதற்குக் குறிகள் நாலுண்டு 

சாக்கரியும் நாடிநிலை சரியாய் பாசே பாரப்பா நால்குறியும் 

சத்தத்தோடு சாற்றுகின்ற நால்குறியும் சரியாய் கண்டால் 

திரப்பா பிளைப்பதற்கு ஜீயம் வேண்டாம் திடமன தாய் குரு 

பாதம் ஜெல் வைத்து ௮சைவிட்டில் மரைந்திருந்து ஆள் 

தனை இடங்காலில் அணைத்இருத்தி கூறப்பா கூம்பின் கைப் 

புரத்து முட்டையுமே கொடுத்துப்பிடி கழ்காடி கையா 

மலேந்தே. த 

5. ஏந்தியே முட்டதனை அ௮ணைத்துக்கொண்டால் 

ஏங்கயே சுவாசமது நே2. போரும் கரந்தனையே வலமார்பு 

முதல் தடவிக்கொண்டு இடதெ ல்லில் ம்காறிக்கொளளு சாந்த 
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மூடன் இடமார்பும் அதுபோலப்பா தப்பாமல் இரை 
யொன்றி இரக்கிக்கொண்டு அள் தனையும் மும்மூன்று வளைடிம் 

செய்து ௮ப்பனே கேசேதான் தடவு மூன்றே, 
ரச் 

முன்றென்ற ழநமர கைமுறை தானப்பா முன்னும் 
கத்.தரிக்கோல் மாறலாக சான்றோர்கள் கைமுறையாய காண 

வேணும் சண்டாளா கடவுமுறை தடவொண் ணாது ஆன்றோர் 

கள் அளவுதப்பி நடக்கவேண்டாம் அ௮துகடற்தால் கீழ்நாடி 

இறையொன்றுக்குள் ஊண்றடா நிவிரலால் இமையே 
ஒனறு ஊன் நிடவே கண்விளிப்பான் உண்மைதானே. 

7. உண்மையுடன் இளக்காவிட்டால் உர தி2களு 
ஊன்றடா கடவாயில் வீரல் நாலுக்குள்ளே வண்மையுடன் 
பெருவிரலால் ஊன்றிக்கொண்டு பார்த்திருப், ரான் கண்பாரத் 
துக்கொள்ளு வண்மையுடன் ௮,தற்குமமேல் வலதுகையை 
தாக்கடா பி.ரஙகாலில் புத்த தண்டில் கண் வட்டமாய் 
பாம்பு விரலால் இசையே ஒன்று பற்றியே இருகசத்தும் 
ஏந்தித்தூக்கே, 

6. தூக்கையிலே கண்விளித்.து எழுக்தருப்பான் 
துரிதமுள்ள சர்வாங்கம் இத, கானப்பா ஆக்சையி?ல சுக் 
கட்டு சாமையன்னம் ௮ருமையுடன் கொடுத் அவி அவள் த, 

மாகும் பார்ச்சையி?ல் கடவாயில் புர, க்ேக கோக்கி பாலகனே 

விரல் பத்தும் ஏந்திக்கொள்ளு கோக்கு முன் ன எழுந்தருப் 
பான் துள்விபமாய நூல்பார்த்துக் கைமுறையாய அறிந்து 
கொள்ளே. $ 

ச 

சி 

9, கொள்ளுதற்கு வர்மத்தால் என்னிவெட்டு கொண்ட 
தென்றால் பெருவிரலிடையே தன்னில் விள்ளஞமே ஓரிரை 
தான் தள்ளிமெள்ள வெட்டி ட் ப் பிடி, த். திவொய சன்னிபோகும் 
களளமில்லை வாமமுடன மயக்கம் தீரும் கைகண்ட காலடங் 
கல் முறைக் ன ப்பா உள்ளபடி கைக குழியில் இ ஓரிசை தான 

உத்தமனே சொடுத்தூன்றித் தூக்குவாயே, 
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10. வாய் மொளிவாய் வளுவிலாச் சொல்லிவிட்டேன் 
ஆவயகத்தோர் பிளைப்பதற்கு வகைதானப்பா தாய்மொளி 
யாய நெற்றி முடி கன்னில் நின் று தப்பாமல் ப தினாரு 7 

லில்கானே காய் பழுத்த கனிபோலே சடுகளவு விீதிகை 
காட்டி குருமுறையாய தலத்தைக்கண்டால் : தாய்போலே 
அ௮லைவானேன் ஜீவன்போக ஈல்மணிபோல் தமசொன்று ஈன் 
ரூய்க் காணே 

11, நன்றாகக் காணவென்றால் ஜீவன் போனால் நலமாக 
காணுமடா துவாரம் ஒன்று குன்றாத ஒருவருக்கும் சொல்ல 
வேண்டாம் குரூமுறையாய குருதொட்டுக்காட்டவேண்டும் 
மன்றாடி மான்போல மருகுவாரோ வாய்க்காத முறை 
யுண்டோ வையகத்தில் தன் பெருமை கொள்ளாதே தவ 
ரிடாதே சத்தியத்தை மரவா2?த தயவாய் கில்லே. 

12. நில்லென்று சொல்லிவிட்டேன் நில தீதுள்ளோக்கு 

நிலைகுலைந்து மாத் திரையில் மீறினாக்கால் வல்லவ?ன வாம 

மது இளகிடா.து மதிமயங்கிக் கண் சிவந்து காணும் அல்ல 

லிலை அதுசமயம் மருந்தும் கையும் அ௮மா்த்திவைத்தேன் 
௮ன்புள்ளோர் அறிந்து கொள்வார் தொல்லையில்லை வேலி 
தனைப்பிளிந்து சாற்று சுருக்காகப் பா தம்முதல் உச்சிமட்டும். 

ட டடத," மட்டாகத் தாளியிட்டுத் தேய்த்துக் கொண்டு 
வளமாக பேன்குழி விரலாலான்றி திட்டமுடன் மாத்இரை 
தான் .இஞ்சியொன்று சுகமாகத் தாக்கிவிட்டு மறுகாதில் 
ஊதி சட்டமதாய உச்சியிலோர் அடியடிகது தடவிவிடுி 
குருக்கதிலும் சயவுதாக விடுகிற சாயுள்ளவற்கு எய்து மெய் 
யும் மெய்முறையாய சுலமொன்று விளம்பக்மீகளு். 

14. விளம்புவேன் அசாமக்காலம் ஒன்று வீராபின் 

ஜீவன்வரும் மேன்மையுண்டாம் கலங்கமில்லா அடக்க 

மொன்று சொல்லக்கேளு காதில். முன் குருத்தின் £ழ் 
இறையில் தானே வழக்கமடன் நெல்? பாலே ஒூறிதானொன்று 

வளமாக அரைவிரல்தான் ஊன்றிசத்தாக்கே இளகயே மயக்கம் 
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விடும் ஜீவலனுண்டாம் விளளாதே ஒருவருக்கும் மேன்மை 
போச்சே, 

15, போச்சென்று நினையாதே 'பிலன்கொள்ளாதே 
பொயயொன்ன் சொல்லாதே பொருளதாச்சே ௮ச்சப்பா 
அடங்கல்முறை அடக்சச்சொன்னேன் ஆசானை அடுத்த 
வைத்து அறிர்துசொண்டால் மூச்சப்பா விடுமுன்? மன ஜீவன் 

வந்து மூன்றுக்குள எழுச் திருப்பான் மூற்றும் சொன்னேன் 
அச்சப்பா அடங்கல் முறை அ௮சாத்துயம் கண்டால் வாக்கி 

விடு நில்லாதே மாண்டுபோ:2ம. 

16. போகு முன் ன (கெடுவ திலே இளக்கக்கொள 

'வாய்பூட்டெல்லாம் இறந்துவிட்டேன் புதுபையாக ஆக்க 
மிந்த புத்தியுனக்கிருந்ததானால் அஞ்சாதே அ௮சையாதே 

அுடுத்துப்பாரு ஏற்கையிலே இறைவனை தியானம்செய்து 
என்குருவே தஞ்சமென்று எழுந்து2பாவாய் வாகான 8 
ெழுத்தை ஓதிப்2பாடு வளமான திரவு பதினாலும் 

முற 2. 

பீரங்கித் திரவுகோல் முற்றிற்று. 

குருவ துணெ, 

29 
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கர்ப்பிணிகள் வர்ம இளக்குமுறை. 

1. சதமூடன மயக்கம் உளள உதையலாக்கு கூந்தல் 
தனைக்குலைத.து விசுமான நாலுபக்காய் வகுத்துப் 2பாட்டு 

நினைவாக குருடமகஷ்ே இருத்திப்போற்றி கோற்றியே நீ 
இீளொருகை ௮சக்கையாம2ல புண்ணியனே பதைபதைத்து 

முன்பதைப்பு மட்டும் ஆற்றிமீய தடவிப்பின் நாபியிலும் 
௮ப்ப?ன ப்பு சிப்பி ௮ரையின்க&ழ் கழு தீதுமட்டும் 

போற்றியே நா ல்வசமும் கசக்கிறாவி முதுப்புறீமதான் தடலி 

அமர்த்திவைத்து சாற்றிய மேலடங்கல்கனனில் சாற்றி 

சார்பாக மேலடங்கல் செய்துகொள்ள. .. 

2. கொளளப்பா இப்படியே செய்துகொண்டு” சோர் 
வாக மேல் சங்குதிரியில்தானும் நாளப்பா, இருவசமும் தஇிரிச் 

சுற்றி காயகமமே தோளிரண்டும் ௮மர்த் திப்ம்பாடு போடப்பா 

உச்சியின் மல் கையை வைத்து விதமாக மூன்று தட்டு 

லேசாய் தட்டி. தட்டியே முறைப்படியே செய்தாயானால் ஜீவ 
னது வந்துவிடும் மீண்டுதானே மீளவே சுக்கு வென்னீர் 

குடிக்கச் சொல்லே, 

௨3. சொல்ல?வ மயக்கமென்றால் நீக்கிப்பார்த்து சுருக் 
ஓ ட் ௪ ப் ௪ ட் உ ட் ம் 5 

காக கலசத்தில் தண்ணீர்கொண்டு பரப்பிரம்மத்தை சிவம் 

என்று சேவித்து போற்றியே விசிகாண?வ முகத்தெளிப் 

பாய்மயக்கம் திரும். 

9 ட் ௨ 
க. நலமா கஞ்சிமுறை விளம்பக் களு நரயக3ம 

உஸுழிஞ 5 குருர்தட்டி. வில்லை வில்லையொடு சீசகழும்மதுசம 

ஏலம் வகையான வெந்தயத் தோடேறாமாகும் வகையாக 

களஞ்சியொன்று நிறுத். துக்கொண்டு வண்ணமாய சதைத்து 

இருகிளியாயக்கட்டி மணமாகத்தான காச்சி இளியைகீக்கி 

அன்னப்பாலது அருந்தி பத்தியம் காத்து துகையாச 

இப்ப் யே மிசட்டிப்பாக சூட்குழாய் ௮ஞ்ந்திடிகில் வாமம் 

போச்்2௪. | 
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், போசவே சொழுத்து கரம்பு தெற்றல்கண்டால் 
அ௮வின்கெய் சினி சிங்கன்பழம் ஓரிலையுமாகும் சமமாக 
எடுத்துக்கொண்டு கிச்சயமாய் குழியம்மிதன்னில்வைத்து 
வெந்நீரால் மை?பாலாட்டி. வண்மையாய் கெர்பிணியின் 
வயா விலாக்கள் வளளிசாய் முதகுமற்றும் இடத்தில்பூசே 
எண்ணமாய கொளுத்தோடு ஈரம்புத்தெற்று உளைச்சல்களும் 
ஓடிப்போகும் சூட்டம் சூட்சம் சூட்சமென்ற வுமிர்தநிலை 
தெளிவாய் சொன்னேன் ஐயடா இத்தலங்கள தெளிந்து 

கொள்ளே தெளிந்துகொண்டு ையலற்கு இளக்கம் செய்தால் 
ஜெயமாகும் குறைவில்லை சூட்சம்முற்றே. 

 கேற்பிணிகள் வர்டீ இளக்குமுறை முற்றிற்று, 

கு.ருவேதுணை, 

கு 

3 தி 2 : 

ஆ 

8] முற்றிற்று. ழி 
ட 

அவனு 

இ 
ந 

ஈ 

௩ 

(ட 

& 

ர் 

் 

* 

ட் 

ம் 

சி. 

% டி 
குவை டவரை விகட நி னாடி வக 

பங்கஜம் பிரஸ், போடிநாயச்சனூர்:-3.-98, 
"1௮௫ வ ஷன் ஷ் வள வத “ஷ்ஷ 
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ழை திருத்தம். 

ற் ட பிழை, திருத்தம், 

8 ௦ | ச்நுவருயில் மூதுவரியில் 
9 | 20 | பர்த்தென்ன பார்த்தென்ன 

13 | 20 | கோவென்ற கோனென்ற 
14 | 18 | சுருக்கியுன் சுருக்கியின் 
உ 28 நீர நீரது 

15 9 | அ௮ண்டைக்காலம் | அண்டக்காலம் : 
உ) 90 | மாட்டை மாட்டே 

16 | 15 | பிரியக்காலம் உயிர் பிரியக்காலம் 
ட அம் | செய்யாவிட்டால் | (பதிலாக) தீருமடா 
உ. 29 | போட்டு போட 

17 | 5 (சுருக்கு சுளுக்கு 
ல 0 | சுருக்கிக் சுளுக்கிக் 

19| 8 | ஜால் ' னூல் 
௨19 | பர்நொடி நொடி 
உ 39 | தைலமிடால் - தைலமிட்டால் 

20 ௦ | பரத்தின் ட பராபரத்தின் 

உ 16 | நைபப்பா நையப்பா 
21 | 14 | கடிமைடா கடினமடா 
24 | மொழியானாம் மொழியானும் 

தி 2 | கேட்டேனே கேட்டேன் 

உ 17 | குங்குப்பூ குங்குமப்பூ 
ட | 89 | சுட்டிடவே எடு 
1 86 | தாட்டிடுமே சாடு 

2௦ | 8 | வாங்கே (அடுத்து) வாங்கியே (சேர்க்க) 
27 29 | மேனதான மேலான உ _ 

88 | தண்டிடத்தான் ட 
29 26 | பனி பளி 

31 ௨0 கடமை கடின்ய 

4 | 19 குரும் குருகும் 
உ 27 | கடிமையப்பா” * கடுமையப்பா 
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(2) 

ப௩க வரி ட் ட, 
ந் ஜ். ($ீழை, திநத்தம். 

36 | 12 | சுமத்திடுக3 சுமைத்திடுகில் 
961 ] முள்௨:.. க்கரங்காலதுவும் முளளாகிகரங்காலதுவும் 

117 | அதிகாரமுண்டாம் அதிசாரமுண்டாம் 
291 7 | ஆட்டம் ஆட்டமப்பா 

ஒழ உ பாதிடமாக திடமாக 

45 18 | கையான வகையான 
45 | 8 | தீருமெபன்று தீருமென்று 

0| 9 | சிறப்பிடனே சிறப்புடனே 
271 9 | கெற்றி தெற்றி 
02 |) 27 | ஜன்னி சென்னி 
64 | 12 | பம்பரச்சுடர பம்பரச்சுடர் 
26 | கொண்டையின் தொண்டையின் 

72 | 3 | மொருத்தாகும் பொருத்தாகும் 
701) 3 | திரிமிர்ந்து திமிர்ந்து 
ஓ 12 | சரியாநங்கை சிறியாநங்கை 

93 | 16 | எணப்படி எண்ணப்படி. 
| 19 1 சழ் £ழ் 

96 | 12 | மதருக்கு மனிதருக்கு 
உ 50 | தவம்போடவும் தவளம் போடவும் 

101| 22 | மடங்கும் மடக்கும் 
102 | 28 | சேர்ந்த | சேர்ந்து 
103 | 1௦ | படியாக்கு படியாக்கி 
உ 26 | தைவளை தைவேளை 

105 | 24 | ஈபத்திற்கு கபத்திற்கும் 
1 26 | முதங்காய் முத்தங்காய் 

111) 25 | குடிதானே குடிதானேரி 
26 | நல்தரமாய் நல்லரமாய் 

116 | 13 | அகலநில்லி அகலநில்லு 
1171) 5 | வலிவிலக வளிவிலக 
1]8|) 9 | சரிபாய் சரியாப் 
124 | 3 | குறைந்தாலே குழைந்து 
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(8) 

பக்க வரி து 

பப பழை. தருத்தம், 
| | 

125 | 21 |  சத்துன்ளூ பஃ்கத்துள்ளூ 
128) 80 ! காலவது காலமது 
130 7! குடலைப்பற்று குடலீப்பழ்றி 
உட] செய்யாகே செய்யாதே 

121) 1௦0 | கூம்மெலும்பின் கூம்பெலும்பின் 

உ) 171 பித்தச்காய் (1த்துகீகாய் 

1921) 1 சனிவேகம் சன்னீவேகம் 
ட்ப 0 | கவருமாகில் தவருமாகில் 

| 19 சரறரூர ச.ரமற்றார் 
24 | சற்றேகெளு சாற்றேகேளு 

1991) 4 | மறுபண்டம் மறுபாண்டம் 

உு 14 சாளயால் நாளியாய் 

7 ட செம்மரிமின் கிழக்கின் | ட்றட்்ட் 
சாகம் வகையான (களஞுபடி செய்யவும்) 

31 
1411) 1] கல்்-டையும் கல்சடையும் 

ச 2 | மீறைசேர - மீரைசேரவே 
5 | அசைவுறிக் அசைவுமுறிவுக் 

, 6 | மென்றதணை மென்றத&ர 
148 24 | நீர்பபூலா நீர்பூலா 
1401) 2 | ஆங்குமெற 5 ஆங்குபெற 
151) 12 | காகக்லமூம் ். | காக்கலமும் 
24 | நீர்துள்ளி நீர்முள்ளி 
| 24 | விராலிச்சாகப் விராலிச்சாகம் 

152) 81 | தானேடுபாக்கி தானேபொங்கி 
1881) 9 | 3மனிமறிந்து மேனி௮றிந்து 
1921) 4! அணலை அனலை 
22) கோணுமே. தோணுமே 

150) 1 । கததாரியோடே கத்தரியோடே 

157| 10 | பதமூடி | பாதமூடி 
1601 15 | இரண்லொன்டுய் இரண்டுமொன்றாய் 

101260 3 ௩௦9 1/ப/2் ௩௦௧௨௮௭௦ பகர 



ணம் 

ம்ம பாட் (க் 

உம் 62 44 ் 

உல் இ ம் மி இவ மம 00 ஜெ ம ரேனு வரு வம 

௮௭ துகளாக. அனகா விஷன் விசாரிக்க எட அவைகளை. அஹைகா அணத அட னளிககைளுளை ட அமவள்வயவரம. வளாக. 

பரமனுந்  நனாணை 
விள்ளவே 

ஆணலெரித்து 

பலாதாளி 
சோளம் 
பல்லுபதம் 
சோளம் 

குருவைம்போற்றி 
திறவுகேல் 
சரருடனே 

வட்டமில்லா 
வட்டும் 

மதுதன்னிய் 
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பரமனிர ணை 

விள்ளவே வோர் 
அனலெறரித்து 

பூலாதாளி 
சோலம் 
கல்லுபதம் 
சோலம் 
குருவைப்போத்றி 
திறவுகோல் 

சரமூடனே 

வாட்டமில்லா 
மட்டும் 

மதுதன்னில் 


