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டே 

பரமபதி துணை, 

முகவுரை. 

eto ஸ்ஆ. வெல முறம், 

தமிழ் மொழியில் முறையான இலக்கண விலக் 
இயப்பயிற்கி குன்றி, வசன ,நால்சளே பிமையுள்ளனவும் 
இல்லனவுமாய்ப் பெருகி, நாட்டவாக்கு ம௫ழ்வூட்டி. வரும் 

தற்கால BO D OG gb அறிவிலும் அனுபவத்திலும் கிழி 

யேன், ஸ்ர ராமகிருஷ்ண பரமஹம்ஸரின் அம்ருத வாக்கியங் 
களிற் சிலவற்றைச் செய்யுலாயிசைத்த அன்; றமைக்த புல, 
வோரும் முனிவாரும் 2வேகாஈதஇிகளும் நிறைந்த nie Dey 

நாட்ட ற்கு இர காலைச் சமாப்பிக்கின் (2ஈன், 

எனது அறிவின் சிறுமையும் இக்தாற் பொருளின் 

பெருமையும் ஒப்புகோக்கும் .. |லவா பபருமச்சட்ருப் பெரு 

நகைப்பு! H மி தாரன் றுமாயினும் BI LI GBD Ph Bm அகற்றி 

யொரு பொருட்கண் BLS ov பரியும் அறிவுடையாசாக இய 

ண்ன்னார் னது புண்கவிக்கவசம் பண்டு Ly mining Ors} 

WITH oO BIG MEE ONLILIMT CTL Raita Bart ster pain ya? wer. 

Gib PF OUTH SG 05 SF க மிழபிமா னிகள் அங்ககரிப் 
பதைய, ஈ ப இரண்டாமபாசம் வெளியிட ச்சருதிருளேன், 
குற்றங்கங் து குறைபெெய்து சைக்கோடல் கற்நறித்த 

ம மலோர் கடன். 

BEBO WIT eH,



a 

பசமபதி துணை. 

காப்பு. 

பிரசணவகத்தி னுட்பொருளாம் பெம்மான் சவர்க 
சரணவத்தி யின்னருசா£ற் சான்றோர்-உரையிசைத்துச் . 
செய்யுள்.நால் செய்யச் சிறியேன் அ௮ணிவுற்றேன் 
பையுள்போ மாறு பரிந்து, 

வழிபடுகடவுள் வணக்கம். 
அ௮றியரமை யென்னு மசுரர்படை வாட்டி ச் 
A iCute யாட்சொண்ட செவ்வேள்--வெறியாம் 
FLINT ES சாரணிந்தான் கான்மலர்கள் சன்மத் 
கொடக்கறவே வாம்த்துகவென் சொல், 

ஞான குருவணக்கம். 
உண்மையதி வானம் வாரிஇயின் மூழ்கியுல 

[குய்யக் கொண்ட 
வண்மையல தறியாக நெஞ்சடைய ராமகிருஷ்ண 

[மறையோர் பாதம் 
பெண்மையலியாண்மையெனு மும்மையிலு மடங்காத 

[ பிறவியெய்தித் 

தண்மையலை யருட்கடலிற் படி்தெழுவான் பணிக் து.துதி 
[சாற் .௮வோமே 

வித்யா குருவணக்கம். 
அமிழ்து. நழு கொழியென ப்பன் ட். டவரும் புகழுமியல் 

(பமைக்த தாய 

தமிழ்புகட்டிச் திறியேனை யாட்கோண்ட பெருந்தகைமைச் 

(சான்றோ சான 
கமழ்கமல மலா்டனையும் பன வர்குலக் கடற்றண்ணங 

(கதிசே போன்ற 
தீமிழ்மணச்கு முகங்கொள்தரு காசணவா ரியர்பதங்கள 
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(கலைக்சகொண் டேனே
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| ல், 

புவ்.பினிற் பலவாங் கொள்கைக ளவற்றுட் பொருந்திய 
[பொருள்பரம் பொருளாம் 

நவைய றும் பொருள்தான் ஏகமென் றறியும் அறிவது 
[ஈல்லறி வாகும் 

ச வனரி யயன்வெள் வேறெனப் புகலுஞ் சறுமையே 

[பேதமை யாரூம் 

தவகவமாய. பொருள் சரு மறைள் சான்கினுட் கருத். தமா 

[மிதுவே 

வேறு. 

இருட்டறையிற் புகுச்திரூடன் மனக்குமிய நிஇக்குவியல் 
‘ [ எதிருங் காறும் 

மருட்டுறவே யெதிர்ப்படுபல் சிறுபொருளும் பயனிலென 

[வசைதல் நேர 
௮ருட்குருவின் றிருவருளாற் பாம்பொருளை யடையமாயல் 

| அடியன முனம் 

OLN EG Lp £01 பொருள்பலவும் புறக்கணித்தோர் பரம் 
[| பொருைப் பேணு வானே 

வேறு. 

மண்முசற் பூச OLE Der மயக்கினா. லியன்ற பொய்யிற் 
பெண்முகற் பொய்த்தோம் றங்கள் பிறவுமுண் டுண்மை 

[wir Grow 

ண்முதற் கெட்டா 'கான்' இங கிவைதயூமர இயைகர்தே 
. rd * 

[ caren evear 
ட * டி & டி . ச ௪ 

கண்செவி பெ.ய்வாய் காடு கானலா திருத்தல் சண்டேன் 

இக்கலி' யுகத்றில் வாழ்க்கை யூணின னியன்ற தாயும் 

மக்கள் தம் வாணாள் தேய்கதும் மதிநுட்பம் ஹுமைதி வாய்மை 
'தக்சுவர்சி சேர்தல் அற்றும் உடப்பெரகரு.ஸாசை மிக்கும் 
புக்கதூல் ஞான யோகம் புசிக்டிடல். எனிதன் மால
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குணத்தினு மளவி னாலுங் குறைவறு மறிவு மூன்றாம் 

இணக்கிய வலக ஞானம் இற்று விளக்கம் போன்றும் 

குணக்கு மன்பர் ஞானம் குளிர்மதி போன்றும் ஐந்தும் 

வணக்கய விபவ ஞானம் கஇரென வயங்கு மன்றே, 

சருப்பூரங் கொளுந்தி கின்றாற் சாண்பகங் கொன்று மில்லை 

விருப்பூச விடரஈ்த ராமல் மிக்கஈற் சமா.நி பெற்றால் 

கருப்போக விரியும் புட் போற் சாராத *நான்' :நீ'யி னோடு 

மெபருப்போக வுலக தானும் பீமிக்கிடு முண்மை கண்டாய் 

ஒன்றெலும் டண்ணையொட்டி புயார்த பல் கோடி யுண்டாம் 

ஒன் 2ஐனும் மண்ண ழமிந்தால் தடமமே கோடி யெல்லாம் 

ஒன்றுள துலக மூலம் உண்மையஃ துணர்ச்து கொண்டால் 

ன்று முலசுக் தோற்ற மொடுக்கமா மிடமுள் காண்பாம் 

அசையூன் ற்ற கெஞ்சா லறியலாம் எசன் Sap wy ved 

சாசிலா வாழ்க்கை யாலே சரிஈறுர் யர வேண்டும் 

தேசுலா மறிவான் முன்னோ செய்தவிர் செயலை காழும் 

Cum gre முறையா (லோர்க்து பெரிதெனப் பழக லாமே 

வன்பழுக் துன்பக் தானும் இருவினைப் பற்றும் என்றும் 

வன் பொடும் ஆன்மா தன்னை மயக்குறும் வலிய வல்ல 

என்பொருள் உடலும் கானை என் றிருப் போர்கள் பாலே 
௩ ச ச ப . ரந * 

புனபுகை வெளிபந்ரறா து சுவா பற்றல் போலா மன்றே 

௩ ~ உ * . ae . ச . 4 

நித்திய அறிவும் இன்பும் நிறைவுற முயலக வாஙக 

நித்திய வறி வானக்கம் கின்னுழை ஈலைத்தல் காண்பாய் 

பிச்தெனு முலக வாழ்விற் பரிது கெஞ்சுயாஈ்ச ஞானப் 
ச ௪ . ம் ச 6 உ ‘ உ ௪ . ச 

பிக இனின் மூழகு மாய்ற (றக்குமாகி குயர்பே ரின்பம்
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உல.்னிலை கனவினிக Grex sah ஞானி. பவன் 

உள்ளத்து ளுணர்வினொளிதான் 
ஒருபொழுது முறைபிறழ்வ தறிவரிய சுரகஇயின் 

ஒழுகலா றெனவொழுகுமால் 
அலஃில்பச © வெளியனிகட யுலவிவரு மொருபெருமை 

பன்றியல னொன் நுமறியான் 
அன்மாவி னிலயமி.சை யவன்வாழ்வ னுலகமயல் 

ஆ முரியையும் எ்ல்லைகாண்பான் 

மலைகடலில் மலரில்வளர் LOB) 0 (LP BVA ணுருவிலன 

வாதமகி மன்பன் மனமோ 

மறுகு 2ாரு கணமூருகு மருளுமழு மெழுமலையும் 

வசமவச௪ மிருமையுளதாம் 

அலையின்மிசை யலைபனியி ஐருவமென வவனமல 
வாழிய! டை மூழ்கிநீக்தி 

ABI FTG Ru னிலைகுலையு மெனினிகச 
வவனிமிசை யினிகொளிர் வனே 

வேறு. 

உடுக்கணம் விளக்கஞ் செய்யூ வும்பரி னிரவிற் ரறோன்றும் 

அடுத்தவை பகலிற்றோன்றாத் தன்மையா லழிந்த வாமோ 
மிடுக்குளாய் மனிக னீயே விமலனைக் காணாக் காலை 

எடுத்தபன் மொழியா லீசன் இலனென வியம்ப லாமோ 

வேறு, 

சேய்மை நின் ிறாளிர் செங்கடு ருருவினிற்சிறிய 
தாய்வி ளங்கி ப கோற்றகேோர் தரப்பச மானமா 

தூய்மை யான ந்த வாரிதி யாயதளா சுருவம் 

வாய்மை நீத்கவர் காண்டுிலா வகைகரந இடுமால் 

நாணல் சைவல மூடிய குளத் இனீர் நடுவிற் 

காணல் துள்ளிய மீன்சண மரித.து கடுப்ப 

வேண வாவொடு மக்கள் கெஞ் சயாதரு விமலன் 
வாணி லாஈகை மாயையின் மறைந்திடு மாதோ
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வேறு. 
உவரிகீர குகிர்வுற் அறைபனி யாக யுறுஇயாங் கட்டியு 

[மாகும் 
தவரித யால யத்தமர் பரனுஞ் சச்சிதா னந்தகல் ஓருவில் 
sine னு.றுதி யாம்பனிக் கட்டி யம்புவி னிடைமிதக் 

ப [தடல்போத் 
சவழுமாய் உருவாய் அருவமாய் மறவன் சி.றுமையும் 

[பெருமையு மிலனே 
வேறு, 

௮னகனெனும் பிரமப்பே ராழிபிடைப் படிஈ்துவரு மமுதக் 

[காற்றால் 
சனசசனா தனர்முகலோர் தமைமறர்தார் நாரதரும் தரிசத் 

ச [த்தி 
௮னவாக மிசைபாடி யலைகருவர் சுகதேவ ஈள்ளி மாந்தி 
மன மிறம்து ஈடமிழ்வர் பறைப்பிரம வாழியெல்லை வகுக்க 

[லாமோ 

வேறு. ப 
கடனீரைச் சேய்மையிற் காண்கையிற் மோன்றுங் கரு 

[நிறமாய் 
மடனீரை யாய்வின்றிக் கண்ண னிறத்தினின் மாய 

[னென்பை 
படராகப் பாயலன் போற்றி நெருங்கிற் பள்ங்கனையன் 
கடனீரு மாறிக் 57.5 Rolly வெண்ணிறங் கண்டிடூமே 

வேறு. 
LOGO 2150 8 (HO FTG GI BS ‘ll (UCL Om pik புசாணத், தின் 

[| வகைமூவா.றும் 

பொதையான்ற மாதவருக் பிறருமுறை முறைபயின்ற 
'போருளே கொண்டு 

கறைசேர்ந்த வெச்சலெனக் sip mS Wari gener 
[கடவுடாலும் 

குறைதேய்ந்த நிலையினனாய் ஒருசிறிது மனுவின் றிக் குலவு 
| மன்றே
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வேறு, 

விழுமிய வறிவின் முத தல்வனும் பிரமம் விழலனும் பிரமமாம் 

[ சிவமாம் 
க sap Sus வன்பின் மகளிரும் தர்யும் இரி/ச.பின் சமணனும் 

[பிரமம் 

முகிய விசையிற் குழலிசை கண்ணன் உருவமில் இவை 

[Quasar நியையும் 
வழுவிய Qa Doge பதகனும் பிரமம் LOT Ba யோகியு 

|மு வே 

S
S
 

கோவயி னியைந்த மலரினம் விழையேன் கு.௮௨தவற 
[வவற்றகனை யியைக்கும் 

பாவிசை ரீ ர்த்தி FORT விழைவன் பசமலும் அர்நி லை 

[:பூலகில் 

பாவையில் கலனில் மணியினிற் சுழலும் பயோ. யிடை 
[யினில் நிலவும் 

பட்ட (த யு ட உ ர . . ட . 
ஓவிய வியைபில் இயைத்நட லர்கா வுரூவழ குடைய்னா 

[மவனே 

வேறு, 

, . . nm ~ aye . டட மாதவா்பால் அலோ மன மொடுங்கித் BI DIBA th 
் . (அ ச ட a 

மாதவனை பயாகவனை வ௫ட்டமுனி யெம்ெழுமான் 

பூகலய மா குமிடம் பூதலய மாவனவன் 

காதல கீ தறத்தியெனி னெதைசக்துறக்இ கழறியென 

மாமுனியே புலகமெலாம். மாயையிடை மயக்குறுமால் 

கோமகனாப் உழன் நிடுதல் கொடுக்.துயராக் துறந்திடுவேன் 

சாமதமே வென்றிடுவன் என்றிடலுக் தவழுதியோன் 

நாம௮ரு வற்தபொருள் கானிலக்இ லில்லைகொலோ
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பரம் பொருளில் இடமுளதோ பரம் பொருளில் விளை 

[wor ga 
பரம் பொருளை மறக்தன்றோ பாருலகு தாதர் இடுதல் 

பரம் பொருளொன் றுளதுண்மை பாருலகு முயிருமெலாம் 

பரம் பொருளே யாகுமிது பழயபுது மெய்யென்னான் 

வேறு. 

சுற்பக தருவி னீழலி லமாந்து காவலன் பதலியி ௮றவும் 

பொற்புறு மடக்கை மணக்கவும் நிதியம் பொழியவு 
[நினையிலாங் கடையும் 

௮.நற்பனோர் வேங்கை யெனையறைக் துணை கென் pon pi BM. 
(ன துபடு மிவைபோல் 

அற்புத னிமல னவரவர் நினைவிற் கமைந்தன வருளுத 

(லமைவே 

வேறு. 

வாழ்விற் பெரும்பகுஇ வாரி யிறைத்த பினர்க் 

தாழ்விற் புகுதாமே தம்பிரான் பாலடைந்தாய் 

சூழ்விற் பபனணுளதகோ தொண்டுமுனம் பற்றியிருள் 

போழ்விற் பெரு ரன்பாற் புல்ல லெளிதன்் ரோ. 

வேறு. 

உருவு மருவர் தானு முருவரு வென்ன மூன்றும் 

ஒருவனே கொண்டு ளானிவ வுண்மையை யுணர்தல் ஞானம் 

வரியில தென்னிற் சூடும் எல்லின் றிக் கதிர்கள் தாமும் | 

ஈரபியின் பயமின்ாயின் வெண்மையும் தோன்ற லுண்டோ
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வேறு. 

எவ்வழியும் நீர்நிறைந்த ஏரிநிகர் பிரமமென எண்ணாய் 
(ஓர்பால் 

கவ்விய தள நிறைவால் உறைபனியாய்ச் தோன்றியவண் 
(கதிரோன் வந்தால் 

௮வ்வணமே நீராகி புருகுதலுங் காண்டியன்றே அதுபோல் 
ஈசன் 

பவ்வியனா லுறைபனியாம் உருவருவாய்த். தோன்றிடலும் 
(பான் மைத் தாமால் 

வேறு. 

ஆகா மில்லா வனலும் விளச்குவகாய் 
வாகாய தோத்றமுற், வக்கடையு மோர்பொருளை 
ஏகா சாப்பொரு ளும் எங்கு மிடமிலதாய் 
பாகா புருகுமன்பர் பானின் ம 2ரளிருமன்ே ற், 

வேறு. 

அமும்பாம்பு மசைவறு சர்ப்பமும் 

ஈடில் மாயையும் ஈசனு மொக்குமால் 

கேடில் சிர்க்திக் கிரியையே மாயையாம் 
தேடு மீசலும் நிட்கிரியை செப்பினே 

விண். எளில் 2மசம் விரைவினிற் ஜோன்றியே 
கண்ணில் :மாயி.று காணக் காத்தல்போல் ,, 
எண்ணில் :நான மிறைப் பொழு தேகிட 
வண்ண மாலயயும் மாயங்கள் செய்யுமே, 

இறைவன் சக்தி யிதுவென் றறிந்திடா 
துறைவன் றன்னை.யெதார்தலு மாங்கொலோ 
மறையி னின்ற மறையினை மாயைதான் 
அ௮றைக லின்றி ௮றிதலு மாகுமோ,
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களவு செய்பவன் கண்டது மோடல்போல் 

தெளிவு கொண்டு தெரிர்இடில் மாயைதான் 
ஒளியு மோடு முயர்பா ஞானமே 

கொளவு மாயையைக் கோற லியலுமே. 

படி.கர் தன்னீற் பரிதியின் செங்கதிர் 

கடி.இல் ஏழு நிறங்களுங் காட்டிடும் 

படியின் தோற்றம் பாமன்கை வன்மையே 

௮டி.மைச் தொண்டன் அறிதரு மெய்ம்மையே, 

வேறு. 
அளியுருப் பொய்க்கோலம் பூண்டொஞுவன் திறுவர்ககா 

(பச்சு றுத்துங் 

கோளியைய மாயையிடை மறைபி-மம் ௮றியாசைக் 
(கொடுமை செய்யும் 

அளியல்பில் முறைபணியு மறிவலிக் த மாயையினை யகற்றல் 
(செய்வான் 

தாளருளு முதல்வனரு ளூருவமன்றி வேறெதற்கும் 
(தாழ்ந்த டானே. 

ஓதிமமே நீர்பிரித் துப் பால்பருகும் பிறபறவைக் கொண்ணா 

[தாகும் 
ஆஇபாம் பொருள்ளையும் ௮றிவறிக்தான் அறிவன் 

[மற்றோர் ௮றியலாகா 

சாதிமத பேதமிலாப் பரம்பொருளெப் பொருளிடமும் 
[சார்ர்ததேனும் 

வாதிமுத லோசறியார் மன மொருங்கத் தொழுதுசண்டு 
் [மழ லாமே.
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அரவுவிட முடையதெனும் அதற்கழிவவ்.விடர் தன்னா 
[லமைவதில்லை 

உரமிகுமவ விடஈ்தானே புலகலுள பலவுயிர்க்கு மு.றுகண் 
[செய்யும் 

பிரமமுமம் மாயையிடைப் பிறங்குமெனு மதற்ஈதனாற் 
[சழையில்லை 

சரமசர மிரண்டினையும் பற்றிமிக வருத்துமிது சாதந்தானே 

பூசைதன குட்டிகளைப் LICH TES STD (sO றிடினும் புரட்டல் 

செய்து 
ரூ . ° ச . * 

வீசினும்வாய் கெளவுகிலும் அுவைவருகத விலையாங்கே 

[மெய்யன் புள்ளோர் 

அசையாத லற்றனரா யமைந்திடலால் மாயையினா லல்ல 

| [லெய்தார் 

ஈசனிடத் தன்பீல?ர மாயையினாற் பீணிபட்டிங் கிடக்கண் 
[ மிகாள்வார் 

மாயையினைக் காணவெண்ணி மருளுகையிற் சிறு த ol Bi 

(மங்கையாகத் 
தாயுழுவ மடைக்துபல குழவிகளின் றவையிற்றைத் 

(கானுன்டேக 
நாயமிலா விவ்வியல்பே மாயையியல் பாருமென காவ றி 

ப (தேன் 
மாயமுறனு மித்துயர நீங்குதலே ஞான மென வழுத்தலாமமே 

வேறு, 

FFA GT ol 5 5 தருவினைச் சாரக்து தசரத சாமனேர் பலரும் 

அச்சுதா னந்தக் கோவலர் பலரும் ௮றிவனாம் புத்தனேர் 
. (பலரும் 

நிச்சய ஞான முகம்மது பலரு கிறையருட் இறிஸ்துமார் 
(பலரும் 

மொய்ச்ருக கருளின் சலதியிற் சிவல் (முழங்குறப் 
(Qur Paar tages



சமரச சித்தாந்த பேர்தினி 11 

திசைபல விளக்கும் விளக்கமும் கிலையாம் சிறியிடம் 
(விளக்குவ இலைகாண் 

வசைய அமதிவும் ஒழுக்கமும் படைத்த மாதவ னிகாவதார 

விசைவுளபுணிகர் பிறந்தகாட் டகத்தி லிசைபெறு 
(கன்னியே த்ச்தி 

தசைவிலாப் புகழை யடைந்திடல் காண்டும் சய 

(மில்லையா மிதுவே 

மதகரி புறத்தும் ோன்றுகு தஈகம் வாயிடை மறைந்துள 

(த்தம் 
விதமிசண் டாக வடையதா மதுபோல் மிகுமவ தாசமாம் 

(புனிதா 
பதமுற :வுலஃல் முக்குண (மயமாம் பல்லுயி ரினக்தொடு 

° (பழகும் 
'பதமுமே னிலையின் ஷா ௪வா னந்த பதீலியி னமைஇயு 

(முளரே 
வறு. 

வாரிவள மறுத்தபாழு துவர்க்கூவல் குளங்கள்பய 

(மயமாய் நிற்கும் 

வாரிவள மிகப் 2 பருகி லுலகமெலாங் குறைவின்றி 
(வளங்கள் பொங்கும் 

ஆரியசாம் புனி, தரவ STI PME காலத்து லவனி மெல்லாம் 
சகேரியதா பூதி. யுற லெளிதாகும் பிறகாளி னில்மை 

(வேழே 

மலைபோல KT DOWEL] LOAM ALPS BW ளகம்புகுத வழியின் 

(ராய 
நிலைபே௮ பெறகீனைந்த நால்வர்முயன் தரிசிக்க நீண்ட 

(ஏணி 
கலையாது நிறுத்தியது கண்டுமகிழ்க தனாமு£வர் கடி. தட் 

(சென்று 
அலையாத சந்தையனாப் ஒருவன்வெளி யிறந்கதிய னருமை 

மகாமகோபா த்தியா 

டாக்டர். உ. வே. ச மிநவதம்ர்" 

நூல் நிலையம், 
௮௩ _ .-8000900
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அசம்புகுந்த முன்மாவர் ups BEd alu a se sonia wT 
ராவர் 

yeu Bag பொருள்தெரிக்கக் : கக்கு masseternd 
கோ ரவதி யுண்டோ 

சகம்பதர்த மாயையிரு ளகற்றியிவ ணுடலெடுத்துச் 
(சார்க்தார் யாரும் 

அகம்பிதிர்ந்த பிறவியறுத் தமலனரு ளஎடையவரு 
(ளாசா னாமே. 

விருக்கமொன்.று நதிப்பெருக்கில் மிதா தூவரி லதைப்பற்றி 

(மிகுந்த புட்கள் 

வருத்தமின்றிக் கசைசேரும் arama ah Bag door 
(வலிவிற் பற்றல் 

பொருத்தமிலை பிழைத்திடலு மூறுதியிலை புனிகவவ தாச 

(மூர்த்தி 
ஒருத்தர்வச வுலகருயும் சிக்கர்பலர் தத்தமக்சே யுறுஇ 

(கொள்வார், 

வேறு, 

கஇொடு இங்கள் கலரந்தொளி செய்யுங் கலப்பொளி சிற்சில 

கொலம் 

௮ இசயமாக வுலகினி௰் ஹோன் றுமாங்கது ஈீசர்த்திட ஞானம் 
முதாதரு பக்தியெனு மிரண்டினிலும் முதல்வசாய்க் 

(கருஷ்ணசைதன்ய 

யதியினுஃ் ஈணையாய் அவகரித் இடுவோர் இவவுலகத தடை 

(யுளசே. 

வேறு. 

2 மறைபல வறிய லாகா மறைபொரு னாய 2 தவை 
இழறைவனை காடு வாயே லிருந்இடு மீட்மு ao ry Lear 

குறைவறு பக்தி வெள்ளக் குரைகடல் மா ழ்ெ நிற்கும் 
மஹறைவல மகன்பாற் காண்பாய் மற்றையோரிடச்திற் 

(காணாய்.
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௮கண்டமாய்ப் பொழியு ஈன்னீ ரவளியிற் இறியவாற்றின் 
அகன்றவாய் வழியா யோடி. யளவிலாப் பயிரை யூட்டும் 
நிகண்டனாம் ஈசன் சக்தி நிழையருள் வாய்க்தார் வாயாம் 
சகம்படரர் தருளே செய்யும் தத் துவப் பொருளீதாமே 

நீருநீர்க் குமிழி தானும் நிமலனும் ஈவன் ரூனும் 
A (HC Lo யிரண்டாய்கத தோன்று மாயினு மவையொன் 

(றென்பார் 
நீரிலே பிறக; வாழ்க து நிலையிலாக் குமிழி மாயும் 

க்ஷ a ச . . ௪ « ட் 

பேரிலாப் பிரமப் பாலே பிறரஈதுவாழ்ந் தீழியுஞ் சீவன் 

காந்தம யிச னாகும் சரும்பொனா முலதிற் சீவன் 
சாந்த னிமுத்தா னில்லை சராசாப் பொருளை யென்னில் 
STE GS warp ண்ட கரும்பொனை பிழுக்கு் கொல்லோ 

. ச் . “௩, . e உ « 

சாந்தனு மாயை மூடும் சராசர ம்ழுத்தல் செய்யான் 

வெறு, 

மண்வி லர் ஈிடின் வந்து சரும்பொனைக் 
கண்வி லங்கடெக் காமு மிழுத்இிடும் 
இண்வி லவ்மிகனு மாயை தெ றித்திடின் 

. 6 . : “3 . 

எண்வி லங்குற வீச னிட புனே. 

வேறு, 

௮னக்தனா மிறைவன் றன்னை யந்தமா மியல்பிற் சீவன் 
கினைக்சன னெய்த லெங்க னிகழ்த்துதி யென்னிற் 

( சொல்வேன் 
கனநஈ்தன தாகா வுப்பின் பாவைதான் கடல்போ மாறு 
மனர்தனி லிறந்து பெம்மான் மலாடி. சேர்த லாலே,
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வேறு. 

குடிகள் தரு கையுஹறையைக் கோமகனோர் செல்வனெனுக் 
(கொள்ளா நின்றான் 

அடியாதரு இிரவியமும் ௮ன்பிமனொ தரப்பெறுங்கா 
(லமலன் கொள்வான் 

கெடி தயபொழு தெமதுபொருள் எப்பலனைத் கருமெனவும் 
(நினை தல் செய்யா(து) 

டட A .. ne 
oD! CDCR] (FHBVFL OLD (ULE ai) th BI கொடுத்த 

5 , 
(Gu 111 ify oY! அமலம் Hil ம 

இவய 

வேறு. 

கரவன் கதிர்கள் எவவுழியுறினுவ சனற்முதல் கடனெனக் 

(கொளுமால் 

பு.தியகண் மடி. மெருகிடு முலோகம் புரைதவிர் நல்லநீ 

(ரிடத்தில் 
அஇசமா யொளிரக் காண்குது மன்றோ அமலனா ரரு 

(ளொ ளி யதுவும் 

துதிசெயு மன்பா் மனத்திடைத் துலங்கும் LS mall ong 

(துலங்குதல் இன்ற, 

உண்மையன் புள்ளோன் இழைவனை யுயிர்க்கோ ரு 
(துணேத் தலைவனாய்த தாயாய் 

வண்மை மண் பனுமாய்த் தநதையாய்த துணையாய் 
(மதிச்திட லியல்பெனலும் தாயாம் 

பெண்மையாய் மதிக்கு முறையுணர் வொன்றே பெருகிய 
(வானக்தம் விளைக்கும் 

இண்மையுள் அன்பிற் சிறக்கவள் தாயே தெரிக்கிடும் 
(இறைவலும் ௮துவே,
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இழையவன் றன்னே டிரண்டறக் கலக்கு மியல்பினை 
(யின்னதென் நியம்பிற் 

குறைவிலன் புடைய சேவக னொருவன் குணச்சறப் 
புடைமையாற் றலைவன் 

முறைசொலி யழைக்கப் பதவியு மருள முன்னுவன் 
(ஏனையோர் முன்னர் 

அணறைவனிங் கிவனே மகனெனக் காமென் றன்னது 

(போன்றிடு மிதுவே. 

வேறு. 

குருவு ம்சனு மிமான் ஜெனக் கொள்ளுவான 

மருளி லாத மனத்தடி யானெனிற் 

குருவு மீசன் குசைசழல் காட்டிட 
மருவு தெய்வமா ப.தறிலை காண்மினோ, 

சீட ணுபைவன் தெய்வச் குருவெனக் 

கோடல் வேண்மும் குருவலும் தெய்வத்தைத் 

கோட மாய்ந்து துயாப்படு வானெனில் 

மீட லின்றி விழுந்குிடு வானன்றே. 

Oe OS இாவமு ளார்சிலா 
அறிக மிஈ5வ சாய்ஈடிப் பார்பலச் 
குறிசொ லுங்குரு வாயியர் கூடுவர் 
eds beri «igre PCa, 

மனங்க இர்து வணங்கலும் பக்தியும் 

நினை சது முன்னெசெலு கெஞ்சமு முள்ள வன் 
கனங்க வின்ற கடவுட் குருவினாம் 
பினும்பி றவியில் பேறுற் றிடுவனே.
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வேறு. 

சரக இயி னோர்வர்டி பாருள சொல்லும் பரமகுரு 

வாகஇயில் சங்கங்கள் வந்துங் குறையிலையால் 
வாமரூளு மாதவரை வைது பழித்தாதம் 

வசலிலையா மற்றவர்க்கு வாய்ந்த பழியெனவே 

மனித குருமகா மஃதசெத்தை யோதுவிப்பார் 
வ்னக குருவருள் வர அன் மாவின் சைதனயம் 

நனைவில் நனையவொணா நின்மலனை நோ்குருவாம் 

இனமு மவர்புகழே செப்பித் இரிதல்கன் றே, 

வேறு. 

LTE னாணைப் பத்தாத்தை யடைர்தா ஷனொருசே வகன தனால் 

உமையால் த லைமை௰றுகின்றான் உப தசகனாய் வருமவலும் 

Door Fi தலைவ னா:மல or BM மாணை புடையானேற் 
146504 யில் புகழும் பதமுழமுறப் பாவ னிதுமெய் யாமன்ே ழோ 

நன்றே மலர்ந்த மலரின்மணம் நாடி. LI DEAD உணுருமவண் 
ஓன்ருப் இணிய பணிகாரம் உள்ள இடத்தில் றும் 

(ப BDFD 

பொன்றா நிலமை பெறுமவன்பாற் புவியின் வாழ்வோர் 

0: க ந் தவ Ho) FI WD 

என்றா யிலாம் கேட் டின்புறுவர் இவன்போய்ப் புகல 
(வேண்டாவே, 

தானே யறிபாப் பொருளொன்றைக் சாற்றிப் பிறரை 

(யய்விப்பேன் 
யானே யென்று முனம்வழு:2வான் எதையோ புகல்வான் 

(லகத்நீர் 
வானே நீகமும் பரம்பொருளின் வாரி நீரில் ஒருதுளியை 
en Conus 9 nal Gur Sugars துய்க்தான் (பீ றரை 

(உய்திப்பான்,
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விளக்கி னொளியை அுகருதற்கு விட்டில் பறஈது விழுந்த 

(Ogos 
அளக்க மகலு நிலையுடைய தாய குருவை யணுகியவர் 
செக்கு கெறியின் முறைபயின் று கேடில் பதமும் 

பெறலாகும் 
அளக்கர் நிகரு மருட்குருவை யறிஈ்து போற்றல் 

(எளிதன்மே 

வேறு, 

தொழுதுகை வணங்கக் தெய்வத் தோற்றமில் கோயில் 
(போலப் 

பாழதுறு மனத்த னாய்நின் ஐரும்போருள் பகா.த லாமோ 

எழுதுறு முருவ மில்லா விறைவனை டிளத்துட்கொண்டு 

பழகுவை யாயிற் பிவ்னாப் பலரையும் விக்க லாமே. 

அ௮ன்பெலுங் Ki. GQ ளாழ்வார் ௮ருள்வெளத் தழுக்தி 

(நிற்பார் 

இன்புறு ஞானவவைராச் கியங்களில் இயைந்து நிற்பார் 

அன்பரை யெங்குங் காண்ட லரிதெலும் அறிந்த Br ore 

வன்பராய்ப் பலசொம் சொல்ல வருபவர் ௭ண்ணி லாசே 

வேறு. 

பொருள சிறந்த தனவணிகன் பண்டகசா லயிற்பொருள்கள் 
(போர்போ ராகத் 

இசள்வதுவு மெடுத்துகிறைக் தளப்ப.துவும் தெரிதருவாம் 
(சிறிதாம் செல்வன் 

தருபொருளும் பண்டமுடன் மிகச்சிறுமை நாலறிவாத் 
(ன்முண் வந்தான 

பிரமமூண ரான்அ௮வன் tree பெருக்கெடுத்த லியலாதாம் 
(பிழையு DEP ௪,
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கேசையொன்று நீரரவின் வாய்ச்சிக்கி வயிற்றகத்தும் 

(செல்லா தாக 
AT} Solar ௮றிவறியா துபதேச மறைய வர் 

(G தான 

பாருலகிற் பெரும்பீழை தன்னுடனே மற்றையரைப் 
(படுத்து விப்பான் 

தேருமூனர்ப் பேசுவதொர் பொருளுண்டேோார பசம்பொரு 
(oir செப்பலாமமோ 

வேறு. 
வைத்யா மூன்று வகையினர் கடையர் பருந்தெடுக 

(த a} DB HIND Lp Din AT 

டை த்திய முடைய பிணியினன் பக்கற் பரிஃதிரு நு தூட்டுவர் 

(இடையர் 

OFF FL WENGE கால் Gas an SK தூட்டுவா lr all Ow ch LAL f He கதா. (HIB Gilt... Qaim 

(முதல்வர் 
கைக்தியல் புடையார் கடையசா முதல்வர் கருணையி னுருவ 

(மா புள்ள Tit 

கடை. பரா மலையர் சொல்வன சொல்லிக் க முன்றநனர் 

(AASB பவராம் 

இடையாா பவசோ பாம்பொரு ஊிமையை யிற்றறென 
(வற a) 0 sb குரி ப்பார் 

தடையற வளள வருள பெ ழி முதல்வர் சாற்று று 

(ole ரு எனை த தயையால் 

இடையரமு தடுத்து. பலமுறை இல ib BNL. டு. & Bu. DB 

(நுணர்த துவர் உயவே 

வேறு, 
எண்ணில் மல் கற்ற மட்டில் இறைவன் Fit அறிந்த , காமோ 

 மண்ணில்ம.. மழைபெய்காக வசுத்திடு பஞ்சா ப். கத்தை 
கண்லிசாம் பிழிரதிட் டாலும் மல்லர் கண் பா wa மலப் 

வண்ண தால் பலவா ப்ம காலும் வருல்லில் சழப்வத் சொற்றம்
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மலர்நிறை மதுவுண் வண்டு மது.துகர் கா.றுஷ் சூழ்ந்து 
புலடதா லின்றிப் பாடும் புதுமது வண்ட தாயின் 
ஈலமுற வமையும் அங்கே ஈம்பனைத் தேடா நிற்பார் 
அலமரல் பாடல் செய்ய வறிந்தவர்௮ுமைந்து வாழ்வார் 

வேறு. 

நகாவலி படைத்துப் பாம்பொருள் நிலையை நலமுற மொழி 
(தரு மொருவன் 

யாவனே யெனிலும் ௮௨னி& மிகவும் இளிவர வுடைய 

(தோம் அன்னான் 
தாவறு மூலகில் உயிலாயுய் விக்கச் சாதலும் தானுயும் 

(வழியை 
உற முயறல் ஒழிந்தருத் தலினால் உயர்வு னுண்மையா 

[மிதுவே 

கல்வியின் செருக்கும் சபாருள் பெறு மதமுங் கணித்திடக் 
(கொண்டவன் பபரியார் 

HVA LY {HOM ஏலவயி செலினும் நலம்பெறு மவா கழ் 

(பரவும் 
எ "ட » பட ச் . வ் ச . a ௭ ட ௪ . . 4 

இல்வழி புழலும் iTS WA» BLOM C16 11H) (Lpeoril 

(கிலன் என்றும் 
ச ரு AO . ட் - . G) லி . , ச ட் ச 

(ல்ல வினர்க்கு ரல்லன சொலினும் புனம் இடுதலு 

(முண்டோ 

அ௮குகதிலும் பறததுஙி கரணங்கள் ஒருள்கு வறுவனை பிக் டப iene oe!) c ர 

(திட முயல்க 
5 . ச : - toe to Qe 

சகத்திலும் விணிலும் Fea fH) gb லபா ருளு UIE சுஞ்சரித் 

(தி (ALD hl பா ( thon Lp 

Sas Ron பாத்திற் கியைர்தன வருளற் இதுவன்றி 
(மி யாருபாரு குள ழ் தீர் 

உத்தினைச் சிரிய விமைப்பிபொழு wr IH pI port oh si 
("9 வுணர்க,



20 சமாச சித்தாந்த போதினி 

வேறு, 

பழிதவிரு ,நால்பலவும் பசம்பொருளை யமிதற்காம் 
வழிபுகல்வ பொருளறிந்தால் மற்றவற்றால் யாதுபயன் 
இழிககவில் நிலைகின்றே யியைவனருள் பெறவறிக்தால் 
மொழிசிறிது மதியானாப் மோனவகம் பூண்பானே, 

மாங்கனிகள். தன ப்புகுக்கான் மாக்கணக்கும் பழத் 
(0 காகையும் 

அங்கவைகள் வளர்முறையும் அறிந்திடவே முயல்வானோ 
பாங்ருடைய பசம்பொருளைப் பணிஈ்திடவே துணிக்தவ 

(ayn 
இக்கவிதை தான்முறைகள் தேடிடுதல் தவிர்வானே, 

விண்படர்வ கழுசூபருரக் துயர்வடைந்தும் விழிநோக்கம் 
OF WILT Bev முடைப்பிணங்கள் இருர் தவிடு காடதுபோற் 

பண்டி தர்பன் லூலறிந்தும் பரம்பொருளாய்ச் தறிகிலசாய் 
மண்டூலஃ மாயையிடை மனம்புகுத்தி மயங்குவரே, 

வேறு, 

அன்பி னில்யற் படருபவன் அமலன் பாலை தனையளித்து 
வன்பில் புூஞைக் குருகாயென வழியா டியற்மு பறை 

(முறையே 
இன்ப மாக கெறிபடர்வொள். யானே யறிவன் பொருளை 

(யென 
முன்பு ப... £வான் முசுக்குருளை முயன்று பற்றி படல் 

(போன்றே, 

வேறு. 
வைகறைபிற் கடைரந்தவெண்ணெய் மாதுரிய ar 

தாம் 

வைகல்கடு வறக்கடையில் மா.துரியங் குறைவுறுமால் 
நைகறையிற் பெருவாழ்வின் ஈலமறிக்தோன் துறவினிலும் 
பொய்கறையிற் சிறுபொயு ஜித் புகுற்துறவு a? meni Cg.
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வேறு, 

நிலவசையை யணுகறவிர்ச் தும்பரிடை நிலவிம௫ழ் நிலை 
(யிற்ராகப் 

புலவா்புகல் ஓமையெலும் பறவைபெறு எனை௩லத்தைப் 
(பொருக்தாதாகி 

அலர் தலைய சாயமிசை யிறகடைற் து பறக்நிடுமா மதனைகேர 
அலூல்புகழ் பெறும்பெரியார் கருவி ov முருவினராய் 

(௮வதரிப்பார். 

வேறு. 
மப்பு Bui naan gs மன மாக்கி கீற்பாசிலா் 

ச்கப்பேறு பெறவிழைநது சோர்வுற்று வீழ்வர்சிலர் 
ககப்பேறு தரற்குரிய தலைவன ௫௮ பெறவுலகில் 

லகப்பே DI பெ௮தற்கா ய் அழுக்கு பவா இளரிலசே. 

வேறு. 
தனைநினைந் oo கக அவர் மை இய DE சிறுபொருள்கள் 

தருவள் கற்முய் 

Aer Loh ll Oo pilaf குழவியினை ச தேடலிலள் கனைம் து 

(மறன வதி 

தனையருக்க வமுகறுள்சு யெனவருவோற் கருள் புரிவசு 
(ுதனைநோத் 

. [ச] ப . « . ‘ 

DOT DDB BUTS Gw Hn 1 GMFCS Garin het ars 
( தலைவன் ரன, 

நீர்வேட்கை மிக கவுடையான் நெடுந்தூரம் நந மழு 

© ற்பான 1 லலன் 

பார்தொட்டுக் குளங்கணெ.று படைப்பிழ்து நிரறாக தப் GU 

(பார்ப்பா ன ல்லன் 

அர்தொட்டு கடைத்திடினும் அழுக்குடைய செனினு 
(மகிழ்ச் கருக் அுவானாம் 

Cet Cavan யுடன் டொழுளை 4 3 @ Eh Levesr வேறொன் றும் 

இரதி யானே.



22 சமரச சித்தாந்த போதினி 

குுறவறுகற் புடையவடன் கொழுகனிடம் கொளுமன்பு 

(கோடி. யாக 
நிறைதருநற் பொருள்விழையும் உலோபிநிதஇ நிலையகத்துல் 

(நிறுத்தும் சை 

மறைவுபெறு மாயையிடை புமலுபவர் உலகாசை வருமிம் 

(மூன்றும் 

கறை தவிர நிலைநிறுதஇப் பக்திசெய்தாற் பரம்பொருளைக் 

கோண லாமே 

ஆறிவுகுண மமைஇிபொறை நிறைய௮இ யெனு.மிவற்றா 
் (avi aor Gay AGT QUT 

௪.3 கனவும் விண்பெருல்மை கருதாது பணிவிடி GH) இறப்பே 

(பூண்பார் 

௮ மிவுருண மமைஞ ரிபொறை நிழையுநுதி யெனுமிவற்றை 
(யறியா தாரோ 

Bid) a: ளவும் பணிவடக்கம் பயிலாது கருவித், தூத Bion 

(ச ன் லே. 

மாசுபடர் யளிங்கினிடம் செங்கதி now பிரதிபலனம் 

(வரு லில்லை 
இதயத் 

தூள்ளே 

ே ைபெற மாசுதயிர் பளிங்கினிடம் செங்கதிரோன் இசழா 
(கி ற்பான் 

ஈசனரு எலமயாதாம் மாயையினால் இட.ர.அவார் 

alt சுமருள் மாயையினை விலக்குபவன் பாலிசன் விளங்கு 

(வோனே. 

GOW GIL bi. மான தீதி று [பீ றாபகரு மதமழாதிது 

(நிகழ்தீதா தொன்றும் 

மனமொயு, ங்கப் பரம்பொருளை நிய றிங்கு வழிவழியே 

(வழுத்,துவாயேல் 

கன துமதக் கருக்துனிடம் போனபு படைத்தவனாய்ச் 
(சான் மோராலே 

வனைபுகழு மடைபவனாய்ப் பழிதகிர்க்து வாழ்ம்துடுவை 
(மகிதலத்:? தட்
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Apora Gam p Ser கரைநின்று மதன்பால் வீழா 
(னறிவுடையான் 

அழ்நீர்க் நெற்றி னிடைவீழ்சக்தே யல்லற் படுவான் 
(அ௮.றிவில்லான் 

காழ்வார் உலகின் மயலிடையே கம்மை யறியத் Sade 

(லார் 
லரிம்வார் இறைவன் மலாடியில் மிழார் ஈல்லார் மாயையினே 

வேறு. 

BOO DG Ml பன னூலைக் BH றிவிளித் காலன் இ 

முற்நமிந்கான் உ டத் ற்டான் முன்னிலையில் என வெண்ணேோல் 

சிற்மிுறும்பின் ச paged யும் செவிக்கொளுகஞ் சிரியனை 
உற்ற றிந்து பணிடதாலே உருக்க மூடன் உற்றி டுமே 

அன்பாலும் ௮ிவாலும் அுகற்றிடலாம் மாயையினை 
வவ (பலும் துணிவாலும் மாறி nevi மாமதனை 

Qe aif //] 8... குள த்ரி wot} ப். i” (8 ம் வலியி னால் 

ஓன்று து விலகுறும்வே சருன்றாலும் விலகாதே 

OB GIN SD AGT Ly நினைவா வா ற்புல்க 

௮ஞ்சாதுள் எளான்றுபுறம் வெழு ய. தயா! B 

LDOhFT LOT oul WIAA 00h oul [ph துகையில் சின்மன த்தில் 
துஞ்சாக மூவாசை தோற்றமுறல் F wt uw. 

வேறு. 

விளக்கொளியைச் காணும்விட்டில் இருட்படலம் 
(வி.உழயா தாம் விருப்பி னோடு 

(Hat KH mauler விழுமெ அம்பு பிறி கார்பொருள 

(காடா, நக் கொள்கை போல 
இளக்கமுறு முளத்தினுடன் ௨ டஓயிரை இறையவன்பால் 

(ஏற்பிச் தோனும் 
அுளக்கமறு நிலையினனாய் நிலையாய பரம்பொருளைத் 

(தொடர்வ। னன்றே.
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வேறு. 

பாலின் ிவண்ணெய் யுண்மையினைப் பகலிரவும் ஒலிடலாற் 

பாலின்வெண்ணெய் பிரிக்திடுமோ பால்கருமோ வெண் 
(ணெயினை 

பாலின் மோர் தெளித்த௲னைத் தயிராக்இப் பலன் 

( பெறல்போல் 
ம். . x) ந ச 

தாலின் முறை பரம்பொருளை அண்ணறிவால் நாடுகவே 

வேறு, 

எரியிடை பிற் படுமாயின் FT @ par வெரிகரும்ட 1D AUIS 

(காண்போம் 

பரிவுதகிர்ந் துசைமயல் துறர்தவர்பால் LY DDH HOM 

| (பதமி லாரும் 

பெரியவராய் அ௮ன்பினாஃய்ப் பிறங்கிடிதல் மண்ணுலசப் 
(பெண்பொ CD) MF 

பிரிவற om எரிக்இடலால் எளிதாகும் எனப்புகல்வர் 
| (பெரியா res ay. 

குணக்குன் ஐக் கூட்டத்தார் பாலடைந்து நஈலம்பயின்ற 

(குணத்தான் என்றும் 

Var so erst Dp) சிர்சையினை வழிப்படுத்டுப் பாம் 

.. (பொருளைப் பேணி ஒய்வான் 

கணிப்பின் 3 3 நீராடி மண்ணையும் களிற்பினையே கயிற்ருற் 

(கட்டித் 
சணித்தன்றற ஈல்வழியிற் செலுக்கவிய லாசன்ன தன்மை 

(போன்தே,
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மதமயக்கம் போக்குதத்குத் தண்டுலத்தைக் சழுலியசர் 
(வாய்க்ததாகும் 

ம.இிமயக்கந் தருமுலக மாயையினை ணக தீதிடற்கு. i 
வாய்க்கு. ஈல்லோர் 

கதிகெடுக்கும் மூவரிசை மயக்கமெனு ம.அமயக்கங் கழல் 

வுத் ஜோடப் 
பதிமயக்ச வறிவுணர்த்திப் பணிகொள்வார் அ௮வர்பதங்கள் 

(பணிதல் கன்றே, 

இமயவசை யாயன்முனம் இயற்௮ுதவப் துஇத்தருளு 
(மெம்பிராட்டி 

உமையவள் தன் தந்தையிடம் சக்தியுருத் கோற்றகிலை 
(யொருங்கே காட்டும் 

சமயமறிர் தவன்பிரமத் தோற்றமுறக் காட்டுகெனச் 
(சாற்றுங் காலைத் 

தமைமறர்ு கமையடக்குஞ் சான் வவர்பாத் ே கேட்கவெனச் 
சாற்றி oo, (erases 

வேறு. 

உலகமயல் வீழாதே யுயாரவுபெற விரும்புபவன் 

பலவினையும் பரம்பொருளின் பசமாக்குப் பற்றறுக 

உலகனிடை வாழ்வதுவும் உளக்துணிக்து துறப்பதுவும் 
அலகில்பசம் பொருளினரு எமைக்தன்றி யமையாதே. 

பணிபுரியும் பெண்ணொருத்தி பற்றுடையாள் போ ற்றலைவன் 
பணிமணிகள் பாலகனைப் பாலித்.தும் பற்றலிலாள் 
அணிவுபெறப் பசம்பொருளைத் தொடருமன ; லையினனய்ப் 
பிணிசெயுமிவ் வுலகவிளைப் பேதமெலா மிய றுசவே, 

சேற்றினிடைக் குளித்தாலும் சறுமீன்கள் அழுக்கடையா. 
வாற்றினிடைக் கமலவிலை யமைந்துமதில் நீர்படியா' .. 
சேற்றமுறை புூலகினில்லாழ்ச் இருந்திடிலும் சீரியாகாம் 
ஆத்தலுற் மாயையிடை யகப்படா தொளிருவரே
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பசுவிணுடல் முழூவவும் பாலுஇர மயமாகி, 
இசைவதெனு மடியினிடை யிலிவெளிப் படுமாறே 
பசுமயமா முலகுயிரைப் பாலிக்கும் பதியாவான் 
ஈசையுறுவார் பணிபுரியங் கோயிலிடை ஈண்ணுவனே. 

மண்ணாலுல் கல்லாலு மாத்தாலு மமைததபொருள் 
மண்ணாமோ கல்லாமோ மரமாமோ வெனவெண்ணேல் 
எண்ணாலு முய்ததுணர்வுற் விசைப்பரிய பரம்பொருள் தான் 
ஒண்ணாதோ வவைதம்மாள் உற்றிருக்கை யெனவோர்க்தே, 

இழறையவனைக் கண்கூடா வெ௫ிர்ந்துபணிக் தானொருவன் 
மறையுணர்ந்து பல்லுயிரும் வருமுடலும் ௮ன்மாவின் 
குறைவ௮பல் லஓுரூவெனவே,குறிக்கொளலாற் சிலைவடி.வில் 
நிறைதருகற் பொருள்தானும் நீமலனென நனைவானே. 

அன்னியசைக் கொல்புரிய வாயுதங்கள் பலவேண்டும் 
தன்னையுடன் படுப்பதற்குச் சத்திரங்கள் வேண்டாவால் 
உனன ரும் பசம்பொ ரு யொருசொல்லால் உணர்ச்இடலாம் 

அன்ன தனை மற்றையருக் கறிவித்தல் எளிதன் 2ற, 

வேறு. 

நித்திய வ.ரிவா னக்கு நிலைகன் ந யுனிவ ராய 
சத்திய பான சாம கிருஷ்ணராற் சாற்றப் பெற்ஐ 
முத்தியி உனறியைக் காட்டு மொழிபல சதிலவா மாய்ந்து 

பத்திய ௦ ஈறியிற் சொற்றென் பற்றுளார் பற்று மாதே. 

வாழிதமிழ் ஊழிய வழிய பெய்ம சான்மறைகள் 
வாழிம கம் பற்பலவும வா Sus Cat -பூழியர்கோன் 
Oger ey _9 6 Capen Soest Orig Por smaBeng 
யெக்காட்டி னுழ்பசவ வேய்ந்து 

ல் ச் . 
வாழியிஈ அரக வாழியமெய்.வாழியந் னாவலவர் 
வாழிகுரு பாத மலர், 

௮பாங்கும் மங்களம் ௪ல்கும் தக்குக.. 
_மகாமகோபாத்தியாய 

டாகடர், உ. லே. சரழிகாதையர் 
ராகி அிர்பேட. ச்




