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(Ip OT G1) 

சுதரிசனக் கவித்திரட்டு என்னும் இந்நூல் அரசாங்கத் 

தார் விதிகளுக்ணெங்க நாசன முறைப்படி, மாணவர்சரா3 

கேற்றவாறு தொகுக்கப்பட்டது, இதில் கடவுள் வணக்கம், 

நீதி, கை முதலியலை டக்கயுள்ளன. ௮க்கதைகளும் 

மாணவர்கள் மனத்தின்பம் பயக்குமாறு பொருளுர், நீதியும், 

அழகும் அமைந்துள்ளன, இஃது ற, எழு, எட்டாம் 

வகுப்புகளுக்குத் தனித்தனிப் புத்தகமாக எழுதியதை எமது 

கலாசாகந் தலைவர் கூறிய இன்றிபமையாக ] யோசனையைக் 

கொண்டு மாணவர்களின் சவுகரியத்தை நோக்கு ஒ?ர புத்தக் 

மாகச் சேர்த்த ௮ச்சட்டப்பட்டுள்ளது எனினும் ன்று 

வகுப்பு4 5 ளுக்கும் முறையே முதல், இரண்டு, மூன்று எனப் 

பாகுடா? 2 சான்ற தலைப்புப் பெயரிடப்பெற்றுச் செய்யுட்கள் 

ஆரம்பம-மிருக்கன்றன, இத்தன்மை ௮மையப்பெற்ற இச் 

சிறு. நாலைக் கண்ணுற்று, கல்விச்சாலை அதிகாரிகள் தாங்கள் 

தங்கள் கலாசாலைகளில் பாட புத்தகமாக வைத்து எம்மை 

ஊக்குவார்களாச, 

வே, த. ௮,
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விஷய விளக்கம், 

  

கடவுள் வணக்சம், 

செந்தமிழ் 

௮டிகளாவார் 

ந்தி 
தனிப்பாடல் 

பழமொழி வீளக்கம் 

புலவர் வ.றுமை 

கதை 

கதையை யொட்டிய செய்யுட்கள்



சுதரிசனக் கவித்தாரட்டு 
(ுசலாவஅ பாரம்) 

கடவுள் வணக்கம், 

ஓடு வார்விழு லாருகர் காலிப்பார் 

நாடு வார்கம்ி ரானெங்குச் தானென்பார் 

பாடு லார்களும் பல்பறை கொட்டரின் 

ரூடு வார்களு மாயிற்றாய்ப் பாடியே, 
(பெரியாழ்வா ர்) 

நானக் குஷ்சொ னவின் ஈட நெஞ்சமே! 

ேமணக் கும்மலர் மீரர்த ஐ 

காமணக் ருந்திரும் கமுந் குன்ற நாகனார் 

பூமணச் கும்பதம் போற்ற, 

(இ £மசாமிப்புலவர்) 

நாடும் பொருட்சலை சொந்சவை 

தோய்தா நாற்கவியும் 

பாடும் பணியில் பணிர்கருள்வாய் 
பங்க யாசன த்தல் 

கூடும் பசும்பொன் கொடியே 7 

கனகக் குழையும்ஐம்பால் 

காடும் சுமக்கும் கரும்2ப 1 

சகலகலா வல்லியே ! 

(குமர்குருபரர்)



சுதரிசனக் கவித் திரட்டு 

வாக்குண்டாம். 

வாக்குண்டா நலல மனமுண்டா மாமலராள் 

நோக்குண்டா மேனி எடங்கானு__ பூக்கொண்டு 
அப்பார் திருமேனிக் அம்9ிக்மை யான்பாரதக் 

தப்பாமற் சார்வார் தமர்கு. 

அத்து முயன்றாலு மாகுகா சான்றி 

எடுத்த BING S ora etl) nO & 

உருவத்தா Tom வுயர்மாங்க ளெல்லாம் 

பருவசதா லன்றிப் பழா. 

நீரளாவே யாகுமா நீராம்ப ஸ்ரூங்கற்ற 

நாலளவே யாருபார நண்ணா றிவு--?மலைத் 

தவத்தளே யாகுமாச் தாம்பெற்ற ரெல்லம் 

குலத்தளவே யாகு குணம், 

நேல்லுக் இறைத்த£ர் வாய்க்கால் வழியோடிப் 

புல்லுக்கு மாங்கே பொசியுமாம்....சொல்லுககில் 

நல்லா சொருவ ரூளே லவர்பொருட் 

டெல்லார்க்கும் பெய்ய மரை 
uy BP. 

கவையா௫க் கொம்பா௫க் காட்டகத்தே நிற்கும் 
அவைபல்ல நல்ல மரங்கள்--.சவைநடூவே 

e a ° . 2”, ட * 

நீட்டோலை வாசியா நின்றான் குறிப்பறிப 

மாட்டா தவனன் மரம், 

வேங்கை வரிப்புலிகாய் தீர்த்த விடதாரி 

ஆங்கதலுக் காகார மானாற்போல்..._பாக்கறியாப் 

புல்லறி வாளர்த்குச் செய்த வபகாரம் 

கலிலின்மே லிட்ட கலம்
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12. 

வா FFM! ரம் 

ஆழ வழுக்கி முகச்சறு மாழ்கடனீர் 
நாழி முகவாது கானி கோழி 

நிதியு் கணவனு கேர்படி துர் தர்தம் 

விதியின் பயன பயன், 

உடன்பிறக்தார் ஈற்றத்தா ரென்றிருக்க வேண்டா 

உடன்பிறந்தே கொல்லும் வியாதி__உடன்பிறவா 

மாமலைபி லுள்ள பரு? பிணிரிரக்கும் 

அம்மருந்து போலலாரு ரதன்! 

எழழகிபலா ரூமென் றிராமட நெஞ்2ர 

கருதிபலா ரூமோ குயர் டகர நப் 2பாய்க் 

கற்பதத்தைர் சோர தாக்குக் காஞ்சிரங்கா மீர்த?தல் 

முற்பவத்திற் செய்க விர. 

கற்ளெ?லா டொப்பா ௧/பவர் BGR Rom Sg 

பொற்ளெவோ டொப்பாரும் போல்வாரே...விற்பிடி தீது 

நீர்ிுநிய வெய்த வடிப்பால மாறு?௦ 

சீரொழுகு சான்றோர் சனம், 

நஞ்சுடைமை தானறிந்து நாகங் கரந்துறையும் 

அஞ்சாப் புறகடடக்கு நீர்ப்பாம்। _செஞ்சில் 

கரவுடையார் தம்மைக கரப்பர் கரவார் 

கரவிலா நெஞ்சத் சவர், 

கல்லாத மாந்தர்க்குந் கற்றுணர்ச்தார் சொற்கூற்றம் 

அல்லாத மாந்தர்க் தறங்கூற்றப.._ மெல்லிய 

வாழைக்குத் தானீனற காய்கூற்றம் கூற்ற?மே 

இல்லிற் இசைர்தொழுசாப் பெண்.



8 

13. 

14. 

சுகரிசனக் கவித்திரட்டு 

சந்தன மென்குறடு தான் ?றப்ச்த காலத்தும் 

கந்தங குறைபடா தாதலாச..தந்தம் 

தனஞ்சிறிய சாயினுக் தார்3வந்தர் கேட்டால் 

மனஞ்சிறிய ராவரோ மற்று, 

மருவினிய சுற்நழும் வான்பொருளு நல்ல 

உருவு மு.யர்குலமு மெல்லார்..திருமடசர்தை 

ஆம்போ தவனோடு மாகு மவள்பிரிக்து 

போம்போ தவளோடும் போம், 

சாக்கனையுந் தீபனவே செய்கீடி னுந் தாமவரை 

ஆர்தனையுங் காப்ப ரறிவுடையோர்.-மாத்தர் 

குறைக்கும் கணைபுங் குனிரரிழலைத் தந்து 

மறைக்குமாக கர் மர் மாப 
( ஒளலையார் 

நிறிவெண்பா,. 

தாமரைபொன் முத்தச் சாமரைகோ ரோசண்பால் 

பூமருசேன் பட்டுப் புனுகு வல்லவா... காமழன்மற் 

றெக்கே பிறக்தாலு மெள்ளாரே நல்லோர்கள் 

எங்கே பிறந்காலு மென், 

பகைசேரு மெண்ணான்கு பற்கொண்டே நன்ன 

வகைசேர் சுவையருர்து மா?பாற்.._றொகைசர் 

பகைவரிட மெப்யனபு பாவித் தவராற் 

சுகமுறுத னல்லோர் தொழில். 

கண்ணிரண்டே யாவர்க்குங் கற்றோர்க்கு குன்றுகிழி 
e ர ட நூ ர ¥ ௪ ௪ 

எண்ணுவிழி யேழாகு மீ 2வார்க்கு.__ஈண்ணும் 

அந்தச் தவத்தா லருள்ஞானம் பெற்றோர்க் 

கந்தம் விழியென் றறி,



நீதிவெண்பா 

ஆசைக் கடியா ன௫லலோ கத்திலுக்கும் 

ஆசற்ற நல்லடி பா னாவானே..... ஓசை 

தனையடிமை கொண்ட வனே தப்பா துலகக் 
தண்யடிமை கொண்டவனே தான், 

நாவி ஐுனியி emul LGD Lyin gtd 

நாவினிய GOS ano ஈண் ணுலார்...சாவிலுனி 

அங்கடின மாட லத்திருவுஷ் சேராண்முன் 
உ ச ௦ வரமரண மாம், 

ஈக்கு விடர் சலையி லெய்துமிரும் தேளுக்கு 

வாய்த் த விடங்கொடுக்கல் வாழுமே. நோக்கரிய 
௫ பைங்கணர வுக்குவிடம் wa war wits சனருக் 

கககமுழு துபவிடமே யாம். 

கோம்புளதற் கை$ ஓ ருகிரைக்குப் பத் துழுழம் 

வெம்புகரிக் காயிரந்தான் வேண்டு?ப.._வம்புசெறி 

தக௲னர்தம் கறங்ணிற் றெரியாத தூரத்து 

நீங்குவதே நல்ல நெறி, 

கர்ப்பூரம் போலக் கடலுப் பிருந்தாலுக் 

கர்ப்பூர மாமோ கட லப்புப்_பொறபூரும் 

புண்ணியரைப் போல ிருர்தாலும் புவலியர்தரம் 

புண்ணிடாஈ வாரோ புகல், 

ஈசனெதீர் நின் ரூலு மீசனருள் பெற்றுயர்ந்த 
கேசரெதிர் நிற்ப தரிதாபே....2த*வளர் 

செக்கதிர்முன னின்றாலுஞ் செங்கதிர வன்ரணக் 

தங்குமன னிற்தரிேே தான்,
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2. 

சுசரிசனக் கவித்திரட்டு 

தன்ன யளித்தா டமையன் மனைகுருவின் 

பன்னி யரசன் பயிறேவி. தன் மனையைப் 

பெற்றா ஜிவரைவர் பேசி லெவருக்குர் 

நற்றுய மென்றே ஈவில், 

இன்னா நாற்பது. 

உண்ணாது வைக்கும் பெரும்பொருள் வைப்பின்னா 

ஈண்ணாப் பகைவர் புணர்ச்சி நனியின்னா 

கண்ணில் ஒருவன் வனப்பின்னா அங்இன்னா 

எண்ணிலான் செய்யுங் கணக்கு. 

குலத்துப் பிறந்தவன் கல்லாமை இன்னா 

நிலத்திட்ட நல்விதது நாராமை இன்னா 
நலச் தகையார் நாணாமை இன்னா ஆங்கின்னா 

கலத்தல் குலமில் வழி. 

ஆன்றவிர்த சான்றோருட் பேதை புகலின்ன 

மான் நிருண்ட போழ்தின் வழங்கல் பெரிதின்னா 

சோன்றவிந்து வாழாதார் நோன்பின்னா இங்கின்ன 

ஈன்றாளை யோம்பா விடல், 

பேரியாரோ டியாத்த தொடர்விடுத லின்னா 

அரியவை செய்துமென வுரைத்சு லின்னா 

பரியாக்குத் தாமுற்ற கூற்றின்னா இன்னா 
பெரியார்ச்குத் தீப செயல், 

நட்டா ரிடுக்கண்கள் காண்ட னனியின்னு 

ஒட்டார் பெருமிதல் காண்டல் பெரிதின்னா 

கட்டில்லா மூதூ ருறையின்னா ஆக்கன்னா 

ஈட்... கவற்றிஞற் oe.



Sell ga prog 1] 

இனிது தாற்பது. 

யானை யுடைய படைகாண்டன் மிசவினிதே 

anion ser ராணைப் பெருக்காமை முன்னினிசே 

கான்யாற் றடைகரை யூரினி தாக்கினிதத 

மான முடையார் மதிப்பு, 

ஆற்றும் துணையா வறஞ்செய்கை முன்னினி£த 

பாற்பட்டார் உறும் பயமொழி மாண்பினி2த 

வாய்ப்புடைய ராகி வலவைக எல்லாரைக் 

காப்படையக் கோட லினிது, 

சடமுண்டு வாழாமை காண்... லினிதே 

நிறைமாண்பில் பெண்டிரை றீக்க லினி?த 

மனமாண்பி லாதாரை யஞ்சி யகற 

லெனைமாண்பு தானினிது ஈன்கு. 

குழவி பிணியின்றி வாழ்த லினிதே 

கழறு மலையஞ்சான் கல்லி யினிதே 

மயரித எல்லராய் மாண்புடையார்ச் சேருந் 

Baas தீர்கின்?ற லினி௫, 

குழவி தளர்ரடையைக் காண்ட லினி3$த 

அவர்மழலை கேட்ட லமிழ்தி னினி3,த 
விளைபுடையான் வந்தடைந்து வெய்துறம் போழ்து 

மனனஜஞ்சா னாக லினிது,
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விவேக இந்தாமணி, 
I. ர்பத்துக் குதவாப் பிள்ளை ௮ரும்பசிக் ருதலா ௮ன்னம் 

தாபத்தைச் ரோத் தண்ணீர் தரித்திர மறியாப் பெண்டிர் 

ரே1பருத அடக்காவேர்தன் குருமொழிகொள்ளாச்£டன் 

பாதை தீராக Giga படனில்லை ஒழுச் நானே, 

2. ஒப்புடன் (pr லர்ந்தே உபசரித் துண்மை பேசி 

உப்பிலாக் கூழிட் டாலும் உண்பமித அமீரக மாகும் 

முப்பழ மொபொ எனனம் மூகஙகடுத இரவா சாயின் 
கப்பிய பசியி னோடு கடும்பசி யாகுந் தா2ன, 

3. கதிர்பெறு செக்கெல் லாடக் கார்குலகி கண்டு சென்று 

கொதிதிசைக் கடலிற்பெய்யும் கொர்கைபோற் குவலயத்தே 

மதிதனம் படைத்த பேர்கள் வாடிஜோர் முகத்தைப் பாரார் 

நிதிமிகப் படைத்மீதார்க வார் நிலையிலார்க் பே மாட்டார், 

ச், தண்டாமரையி னுடன் பிற தும் தண்டேனுகரா மண்?கம் 

வண் 2டகானக் திடையிருந்து வக்கேகமல மதுவுண்ணும் 

பண்டேபழூ இருந்தாலும் அறியார்புல2லா£ நல்லோரை 

கடைடேகளித்தக குறவாடி க் தம்மீற் கலப்பர் கற், 

5, தாக்கொணொா வறுமைவர்தால் சபைகனிற் செல்லகாணும் 

வேக்கைபோல் வீரங்குன் றம் விருந்தினர்க் சாணராணும் 

பூங்கொடி மனையாட்கஞ்சம் புல்லருக் கொங்கச்செய்யும் 
nu ௮.றிவகுன்றும் உலகெல்லாம் பழிக்குக்தானே, 

6, வீனர்பூண்டாலும் தங்கம் வெற ம்பொய்யாம்மேற்பூச்சென் 
பூணுவார்தராப்பூண்டாலும்பொருந் தியதங்கமேன்பார்(பார் 

காணவே பனைக்$ழ் அப்பால் குடிக்கினுல் களளே என்பார் 

மாணுல சத்தோர் புல்லர் எழர்குளர மெய் யென்பாரே,
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7 செல்வம்வர் தூற்ற போன செய்வமுஞ் சிறிது பேணார் 

சொல்வதை அறிர் சொல்லார் சுற்றமுக் துணையும் பேணார் 

வெல்வதே கரும மல்லால் லெம்பகை வலிதென் றெண்ணார் 

வல்வினை விளைவும் பாரார் மண்ணினமேல் வாழு மாந்தர், 

8. கோண்டு கிண்படர் சருடன்வாய்க் கொடுவரி காகம் 

விண்ட நாகத்தின் வாயினில் வெரு ண்டவன் தேரை 

மண்டி தேரையின் வாயினில் இகப்படி வண்டு 

வண்டு தேனுநர் இன்! 1மம மானிடர் இனபம், 

  

கதையை யொட்டிப செய்யுட்கள், 

1], வாயுள் வையகங் கண்ட மடரல்லார் 

ஆபர் புத்திர னல்ல னருர்தெய்வம் 

பாய ருடைப் பண்புடைப் பாலகன் 

மாய னென்று மகிழ்ச்தனர் மாதே, 

௩ ” த. * ௪ உரூ 

2 அளந்திட்ட ராணா ய௪ன்தட்ட வாங்கே 

வளர்ந்திட்டு வாளுடர்ச் சிக்க வுருவாய் 

உளந்தொட் டி.ரணிய ஜெண்மார் வகலம் (பாணி, 

பிளந்திட்ட கைகளாற் சப்பாணி பேப்முலை.புண்டானே சப் 

8, வாவென்று சொல்லிபென் தையைப்பிடித்து வலிபவேகாதி 

(ற்கடி.ப்பை 
நேரவத் தரிக்க றுனக்கங் சழுக்குற்றென் காதுகள் நொந் 

(தடங் கெலேன் 
காவற் பழக்கொண்டு வைத்தே னிவைகாணுப் ஈம்பிமுன் வ 

(ஞ்ச மகளைச் 

சாலப் ா லுண்டு சகடி றப் பாய்ந்திட்ட தாமோ தராவிக்கே 

(வாராய்,
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4, அண்டத் தமரர்கள் சூழ வத்தாணி யுள்ளங் நக்தாய் 
தொண்டர்கள் கெஞ்சி லுறைவாய் தூமல ராள்மணவாள 

உண்டிட் டுலகனை யேழுமோராலிலை யிற்றுயில் கொண்டாய் 

கண்ட ுன்னை யுகக்கக் கருமுகைப் பூச்சூட்்ட வாராய், 

5, இன்ப மதனை யுபர்ததா யிமையவர்க் கென்று மரியாய் 

கும்பக்களிறட்டகோவே கொடுக்கஞ்சன் கெஞ்சினிற்கூற்றே 

செம்பொன் மதிள்வெள் ளநறையாய் செல்வத்தி ஞல்வளர் பி 

(ள்ளாய் 
கம்பத் கபாலிகா ணக்குக் கடிதோடிக் காப்பிட வாராய், 

(6, தடம்படு தாமரைப் பொய்கை கலக்இ 

விட ம்படு நாகத்தை வால்பற்றி யீர்த்துப் 

படம்படு பைந்தலை மேலெழப் பாய்ந்திட் 

டுடம்பை யசைத்தானா லின்றமுற்று முச்சியி னின் ரானா 

(லின்று முற்றும். 

7, மாயச் சகட முதைத்து மருதிறுத் 

தாயர்க ளோடுபோ யாநிரை காத்தணி 

வேயின் குழலூதி வித்தக னாய்நின்ற 

ஆபர்க ளேற்றிணப் பாடிப்பற ஆடரிரை மேய் தீதானைப்பாடிப் 

(பத, 

6. நென்னிலக்கை மன்னன் சீரந்தோள் தணிசெய்து 

மின்னி லங்குபூண் வீபீடண ஈம்பித் 

சென்னிலங்கு நாமத் தளவு மாசென்ற 

மின்னிலங் காரற்கோர் கோல்கொண்டுவா வேக்கட வாணற் 

(ே கார் கோல்சொண்டுவா:
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9, பேப்ச்சி முலையுண்ணக் கண்டு பின்னையும் நில்லாதென் னெ 

(ori 
அய்ச்செய ரெல்லாருங்கூடி யழைக்கவும் நான்முலை தந்தேன் 

காய்ச்ச நீரொடு கெல்லி கடாரத்திற் பூரித்து வைத்தேன் 
வாய்த்த புகழ்மணி வண்ணா மஞ்சன மாட வராய், 

(பிரபர்தம்.) 

கண்ணபிரான் அவலுண்ணல், 

பந்தனை யகன்ற மேலோய் பற்பல நாட்.குப் பின்பு 

வர். தனை யெனக்கென் கொண்டு வக்தனை யதனை யின்னே 

தந்தனை யாயி னன்று தருசுவைப் பக்க ணத்தென் 

தந் தனை ரின்ற தென்றான் நெரிவரும் வஞ்சக் கள்வன் 1) 

இனியசிற் றுணவே தேனு மின்றி வருவாய் கொல்லோ 
வினியரின் லுள்ள மின்றோ வெண்ணியா னறிதல் வேண்டு 

மினியரின் மனைவி வாளா வேவொ வென்ப ளோமற் 

நினிபெற் கன்றி யார்க்குக் கொண்டுவர் திருக்கன்றா2ய, (8) 

திருந்தவிம் களித்தி யென்று செங்கா மலர்த்தி நீட்டப் 

பொருந்தவின்பாலுண்பான்பாற் புளித் தகாடியைக்கொடுத்திட் 
டருக்திடென்றுரைத்தல்போலிவ்வவற்சிகாடை யென்றுவாளா 

விருந்தனன் குசேல மேலோ னிவனுள மறிர்த கண்ணன், (8) 

நடலைதீர்க் தவன்மெய்.போர்த்த நாள்பல கண்ட சந்தைப் 

படர்தலை சுருக்கி வாக்இப் பாங்குவைக் தினிதி ஞாய்ந்து 
விடலருக் கற்பு வாய்த் ச மின்னனார் வணக்கத் தெய்வக் 

திடமுற முடிர்து வைத்த சிறுபொதி கண்டு கொண்டான், (4)
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மலிதரு மன்பின் வந்த வண்பொதி யவிழ்த்து கோக்க 

வலிதரு மவற்று ணன் 0 வாய்த்தது நமக் தென்ன 

ஒலிதரு கழற்கா லைய ஜெருபிடி. யவலைக் காதல் 

பொலிதர வெடுத்து வாயிற் போகட்டுக் கொண்டான் மாதோ, 

செறிதரு சுவைத்£ சென்றுக் தேவர்க்கு மரிய தாகும் 
௮ரிதரு விரிப்பி னில்லி னமைத்த?த பழைது மன்று 

குறிதரு விலைபாற் சென்று கோடலிவ் வளத்த தோவென் 

றுறியளை வாரி யுண்டோ ஜெொருபிடி யவறின் முன. (6) 

முன்னுமிவ் வவலொன் Soap முனைஞாறிர் ததுவு மின்று 

பன்னுமுட் டையுமின் ராகும் பட்டவங் கையு மணக்கும் 

கொன்னுவாய் செறிப்பினம்ம குளமும்வேண் டுவதின றென்னா 

உன்னுபல் லுலக முண்டோ ஜொருபிடி யவறின் ருனே, (7) 

நாட்டுமிவ் வவல் விருப்ப ஈமக்குமிக் குள்ள தென்று 

கேட்டுளாய் கொல்லோமுன்னங் சளக்திருப்பதுமன் றேயென் 

னேட்டுமென் மலர்ப்பூர், தொக்க லிமையவர்க் கமுசமென்னாள் 

ஊட்டிய புகழின் மேலோ Clancy Gig யவறின் முனானே. (8) 

அரியவன் பினிற்கொ டுத்த லிழிந்ததா யினுஞ் சிறர்த 

இரியு மன்பினிற் கொடுத்த லிழிசத£த சிறந்த தேனும் 

பெரியவர்ப் புகழப் பட்ட பெருந்தவக் குல மேலான் 

உரியவன் பினையுக் கூட்டி யொருபிடி யவறின் ரன. (9)



இரண்டாவ பாரம், 

கடவுள் வணக்கம் 

திருமால். 

1, ஆகித் தளிக்கோல மான னடியவற்காச் 

சோதித் திருத்தாணிற் ரோன் Senor வேதத்தின் 

முன்னின்றான் வேழி ுதலே யெனவழைப்ப 

வென்னென்ரு Ser mar. றை, 

சிவபெருமான், 

2, செக்கர் கெடுவானிற் றிக்க ணிலாத் தளும்.9 

யுக்க தெனச்சடைமே ௮ம்பர்மர்._மிக்கொழுகும் 

வெள்ளத்தான் வெள்ளி நெடுக்கிரியான் மெய்யன்ப 

ருள்ளத் நா னெக்கட் குளன், 

(புகழேர்தியார்) 
கலைமகள், 

3. பண்ணும் பரதமும் கல்வியுக் தீஞ்சொற் பலுவலும்யா 

Cex sin cord பொழுதெளி தெய்தால் காயெழு தாமறையும் 

விண்ணும் புவிபும் புனலும் கனலும்வெக் காலுமன்பர் 

கண்ணும் கருத்து நிறைக்காய் ! சகல கலாவல்லியே | 

தீனிப்பாடல். 

உடையால் உண்டாகும் சிறப்பு, 

1. மேலாடை யின்றிச் சலை புகுர்தா லிர்த மேதினியோர் 

நூலாயிரம் படித்தாலு மெண்ணார் நவல் பாற்கடலோ 

மாலானவர் ௮ணி பொன்னாடைகண்டு மகளைச் தக்தே 

ஆலால மீக்தது தோலாடை சுற்றம் ௮ரன் தனக்கே, 

3
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2, 
திருடனத்தின் இரகசியங் கூறல், 

பூவி லயலும் புரர்தரனும் பூவுலதைத் 
தாவி யளந்தோனுக் தாமிருக்£_.ராவில் 

இழைகக்கி நூல்கெருடிம் ஏழை யறிவனே 
குழைக்கும் பிஞ்சகன்தன் கூத்து, 

வாசுகி மரிக்க வள்ளுவர் இரங்கல். 

3, அடிசிற் கினியாளே ௮ன்புடை யாளே 

படிசொல் தவருத பாவாய்... அடி வருடிப் 

Yen gre முன்னெழுந்த பேதையே ! போதியோ? 
என்தூங்கும் எண்கண் இரா? 

சோதா ல௯உணம் 

, சேஞ்சுடரின் மைர்தனையுச் தென்னிலங்கை வேர் தணையும் 
பஞ்சவரில் பார்த்தனையும் பாராதே__விஞ்சு 

விரதமே பூண்டிர்க மேதினியை யாண்ட 

பசதனையும் ராமனையும் பார், 

கைத்தண்டின் பயன். 

. முனிஅதட்டும் முள் தூக்கும் மூச்£ர் அளக்கும் 

கனிஉ திர்க்கும் கவ்வுகாய் காக்கும். தனிவழிக்குப் 

பத்திரம தாக்கு பயக்தர்க்கும் பாம்படிக்கும் 

சைத்தலத்தில் தண்டிருந்தக் கால், 

செருப்.ின் பயன், 

, கல்லும் உறத்தாது காலில்முள் சையாது 

எல்லைமார்த் தாண்டன் சூ?டரு.௮...தொல்லைவரு 

மாலை இருளில் வழிகடக்கக் கூசாது 

காலில் செருப்பிருந் தக் கால்,
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சிலேடை 

பாம்புக்கும் எலுமிச்சம்பழத்துக்கும், 

7. பெரிய விடமேசேரும்; பித்தர்முடி ஏறும் 
அரியுண்ணும்; உப்புமேல் ஐடும்.-சரிகுணமாம் 

தேம்பொழியுஞ் சோலைத் திருமலைராயன் வரையில் 

பாம்பு மெலுமிச்சம் பழம், 

பழக்கத்தினால் வருவனவும் பிறவியீனால் வருவனவும். 

6. சித்தாரமுங் சைப்பழக்கம் செர் தமிழும் நாப்பழக்கம் 

வைத்ததொரு கல்வி மனப்பழச்கம்... நித்தம் 

நடையும் நடைப்பழக்கம் நட்புக் தயையும் 

கொடையும் பிறவிக் குணம், 

இதைவீட இதுஈன்று எனல் 

0, எச யிடலின் இடாமையே ஈன்றெதிரில் 

பேசு மனையாளிற் பேய்ஈன்று--நேசமிலா 

வங்கணத்தின் நனறு வலியபகை வாழ்வில்லாச் 

சங்கடத்தின் சாதலை ஈன்று. 

பலா, மா, பாதிரி உவமை. 

10. சோல்லாம லேபெரியர் சொல்லிச்செய் வார்சிறியர் 

சொல்லியுஞ் செய்யார் கயவ?ர-- நல்ல 

குலாமாலை வேற்கண்ணாப் கூறு பமை ராடில் 

பலாமாவைப் பாதிரியைப் பார்,
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மல்வழி. 

பாலுக் தெளிதேனும் பாகும் பருப்புமிவை 

நாலுங் கலந்துனக்கு சான்றருவேன்__கோலஞ்செய் 

துங்கக் கரிமுகத்துத் தாமணியே நீயெனக்குச் 

சக்கத் தமிழ்மூன்றந் தா, 

புண்ணியமாம் பாவம்போம் போனநாட் செய்தவை 

மண்ணீற் பிறக்தார்க்கு வைத்தபெரு.._ளெண்ணுக்கா 

லிொழிய வேறில்லை யெர்சமயத் தோர்சொல்லுக் 

திிதாழிய நன்மை செயல், 

எல்லாப் படியாலு மெண்ணீஞனா லிவ்வுடம்பு 
பொல்லாப் புழு லிசோய்ப் புன்குரம்பை--ஈல்லா 

ரறிந்திருப்பா சாதலினா லாங்கமல டீர்போற் 

பிறிர்திருப்பார் பேசார் பிறர்க்கு. 

ஈட்டும் பொருண்முயற்ச எண்ணிறக் ச வாயினுமூழ் 

கூட்டும் படியன்றிக் கூடாவாம்... தட்ட 

மரிபாதை காணு மதெலத்தீர் ] சேண்மின் 

தரிபாது காணுக் தனம், 

பிச்சைக்கு ரூச்த குடி வாழ்க்கை பேசுங்கா 

லிச்சைபல சொல்லி யிடி த் துண்கை....9ச்சீ 

வயிறு வளர்க்சைக்கு மான மழியா 

அயிர்வீடுகை சால aj pir. 

செய்த வினையிருக்கக் தெய்வத்தை நொந்தக்கா 

லெய்த வருமோ விருிதிபம்__வைபத் 

தறும்பாவ மென்னவறிக் தன்றிடார்க் இன்று 

வெறும்பானை பொரல்குமோ மேல்,
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நன்னெறி ot 

தாச்தாமுன் செய்தவினை தாமே யலுபவிப்பார் 

பூரதா மரையோன் பொறிவழியே--வேந்தே 

ஒ.றுத்தாரை யென்செயலா மூரெல்லா மொன்ரு 

வெறுத்தாலும் போமோ விதி, 

வெட்டெனவை மெத்தெனவை வெல்லாவாம் வேழத்தில் 

பட்$ருவுங் கோல்பஞ்சிற் பாயாது கெட்டிருப்புப் 

பாரைக்கு நெக்குவிடாப் பாறை பசுமாத்தின் 

வேருக்கு செக்கு வீடும். 

கல்லானே யானாலும் மைப்பொருளொன் றுண்டாயின் 

எல்லாருஞ் சென்றல் ெதிர்கொள்வ.__ரில்லானை 

யில்லாளும் வேண்டாள்மற் நின்றெடுத்த தாய்வேண்டாள் 

செல்லா தவன்வாயிற் சொல். 

தேவர் குறளுந் திருகான் மறைமுடிவு 

மூவர் தமிழு முனிசமாழியும்--கோவை 

தருவா சகமும் திருமூலர் சொல்லும் 

ஒருவா சகமென் றுணர், 

(ஒளவையார்) 

  

மீன்னெறி, 

1. என்று முகம னி௰ம்பா தவர்கண்ணும் 
சென்று பொருள்கொடுப்பர் நி.தற்ஜோர்...துன்றுசுவை 
பூவிற் பொலிகுழலாய் ! பூங்கை புகழவோ 

ஈாவிற் குதவு ஈபர்.து,
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அ, மாசற்ற கெஞ்சுடையார் வன்சொலினி தேதனையவர் 
பேசுற்ற கின்சொற் பிறிதென்க--ஈசற்கு 

நல்லோ னெறிசிலையோ ஈன்னுதா லொண்கருப்பு 
வில்லோன் மலரோ விருப்பு. 

3. மீக்க மறமிருவர் நீக்கிப் புணர்க்தாலும் 
கோக்கி னவர்பெருமை சொய்தாகும்._பூக்குழலாய் 

கெல்லி னுமிகிறிது நீக்கிப் பழமைபோற 

புல்லினுந் திண்மைநிலை போம். 

4, கடலே யனையம்யாங் கல்வியா லென்னு 

மடலே றனையசெருக் காழ்த்தி..விடலே 

முனிக்கரசு கையான் முகந்து முழங்கும் 

பனிக்கடலு முண்ணப் படும். 

த, தக்குறைதர் வுள்ளார் தளர்ந்து பிறர்க்கு_றாஉம் 

வெங்குறைதீர்க் கற்பார் விழுமியோர்... திக்கள 
கறையிருளை நீக்கக் கருதா துலஇன் 

நிறையிருளை நீக்கு?ம னின்று, 

0. பொய்ப்புலன்க ளைந்துநோய் புல்லியர்பா லன்றியே 
மெய்ப்புலவர் தம்பால் விளையாவாக்... தப்பிற் 

சுழற்றுக்கொல் கற்றாணைச் சூர வளிபோய்ச் 

சுழத்றஞ் சிறபுன் றரும்பு. 

7, எக்தைநல் கூர்ர்தா னிரப்பார்க்£26 தென்றவன் 

மைந்தர்தம் மீகை மறுப்பரோ.....பைந்தொடீஇ 

நின்று பயனுதவி நில்லா வரம்பை யின்க£ழ்க் 

கன்று முதவுக் கனி.
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9, உடலின் சறுமைகண் டொண்புலவர் கல்விக் 

கடலின் பெருமை கடவார்.._மடவரால் 

கண்ணளவாய் நின்றதா காணுக் கதிரொளிதான் 

விண்ணளவா யிற்ரோ விளம், 

9, கொள்ளும் கொடுங்கூற்றங் சொல்வான் குறுகுதன்மு 
னுள்ள.் கனிக்தறஞ்செய் துப்க2ீவ. வெள்ளம் 

வருவதற்கு முன்ன ரணை2 சாலி வையார் 

பெருகுதற்க ணென்செய்வார் பேசு, 

10.போொன்னணியும் வேந்தர் புனையாப் பெருக்கல்வி 

மன்னு மறிஞரைத்தா மற்ிறவவார்..மின்னு ॥ணிப் 

பூணும் பிறவுறுப்புப் பொன்ன யதுபுனையாக் 

காணுங்கண் ணொக்குமோ காண், 

(சிவப்பிரகாச சுவாமிகள்) . 

நீதிநெறி விளக்கம், 

l. Bip குமிழி யிளமை நிறைசெல்வ 

நீரிற் சுருட்டு நெடந்திரைக--ணீரி 

லெழுத்தாகும் யாக்கை ஈமரங்கா ளென்னே 

வழுத்தாத தெம்பிரான் மன்று, 

4. அறம்பொரு எின்பமும் வீமிம் பயக்கும் 

புறங்கடை ஈஃலிசையு காட்€_.மூ.றுங்கவலொன் 

அற்றுழியுக் கைகொடுக்குங் கல்வியி னூக்கஇல்லைச் 

சிற்றுயிர்ச் குற்ற துணை,
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எத்துணைய வாயினும் கல்வி யிடபறிக் 

அய்ததுணர் வில்லெனி னில்லாகு__முய்த்துணர்ஈ அஞ் 

சொல்வன்மை யின்றெனி னென்னா மஃதுண்டேற் 

பொன்மலர் நாற்ற முடைக்து, 

கலைமகள் வாழக்கை முகத்த 

மலரவன் வண்டமி?ழாரக் சொவ்வான்__மலாவன்செய் 

வெற்றுடம்பு மாய்வவ போன் மாயா புகழ்சொண்டு 

மற்றிவர் செய்யு முடம்பு, 

வருந்தித்தாங் கற்றன வோம்பாது மற்றும் 
பரிக் துல கற்பான் ரொடக்கல்__கருந்தன ங் 

கைத்தலத்த வுய்த்துச் சொரிர்திட் டரிப்பரித்தாங் 

கசெய்த்துப் பொருள்செய் திடல், 

முற்று முணர்க்தவ ரில்லை முழுவதாஉக் 

கற்றன மென்று களியற்2..._சிற்றளியாற் 

கல்லுர் தகருர் தகரா கனங்குழாய் 

கொல்ஓலைக் கூடத்தி னல், 

ஆக்சம் பெரியார் சிறியா ரிடைப்பட்ட 

மீச்செலவு காணி னனிதாழ்ப-- தூக்கின் 
மெலியது மேன்மே லெழச்செல்லச் செல்ல 

வலியதன்றே தாழுர் தலைக்கு 

வாக்குக் கவளத் தொருசிறிது வாய்தப்பில் 

தூங்குங் சளிமரா அயருறா.._வாக்கதுகொண் 

டூரு மெறம்பிங் கொருகோடி யுய்யுமா 

லாரும் ளையோ டயின்று,
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மெய்வருத்தம் பாரார் பசிநோக்கார் கண்டுஞ்சா 
செவ்வெவர் இமையு மேற்கொள்ளார்...செவ்கி 

யருமையும் பாரா ரவமதிப்புங் கொள்ளார் 

கருமமே கண்ணாயி னார். 

10, கற்ரூங் கறிந்தட௩கத் 8தொரிஇ ஈன்றாற்றிப் 
பெற்றது கொண்டு மனந்திருத்திப்__பற்றுவ?த 

பற்றுவதே பற்றிப் பணியறகின் ரொன்றுணர்ந்து 

நிற்பாரே நீணெறிச்சென் ரர், 

(குமரகுருபரர்) 

பழமொழி விளக்கம். 

தன்மமதைச் செயல்வேண்டுர் தண்டலை£ 

ணெறியாசே தயவு செய்வார் 
வன்மவினை செயல்வேண்டாம் பொய் வண்டாம் 

பிறரையொன்றம் வருத்தல் வேண்டாம் 

கன்மகெறி வரல்வேண்டாம் வேண்டுவது 

பலர்க்குழமுப கார மாகும் 

ஈன்மைசெய்தார் நலம்பெறுவர் 8மைசெய்தார் 

இமைபெற்று நலிவர் தாமே. (1) 

நன்றிதரும் பிள்ளேயொன்று பெற்றாலுக் 

குலமுழுது ஈன்மை யுண்டாம் 

அன்றியறி வில்லாத பிள்ளை யொரு 

ூறுபெற்ற மாவ தண்டோ 

மன் றினடம் புரிவாசே ! தண்டலையாரே ! 
சொன்னேன் வருடக் தோறம் 

பன்றிபல வீன்றுபென்ன குஞ்சரமொன் 

நின்றதனற் பயலுண் டாமே, (4)
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சங்சைபறப் படித்தாறுங் கேட்டாலும் 

பிறர்க்குறுதி தனைச்சொன் னாலும் 

அங்கணுல இற்சிறியோர் தாமடக்கி 

ஈடர்.துகதி படைய மாட்டார் 

திங்களணி சடையாரே ! தண்டலையா 

சே ! சொன்னேன் சிறிது காலம் 

கங்கையிலே படர்ந்தாலும் பேய்ச்சுரைக்காய் 

நல்லசுரைக் காயா காத, 3) 

மாஜனென்று வடிவெடுத்து மாரீசன் 
போய்மடிந்தான் மானே யென்று 

தேனென்று மொழிபேச் Fans a Bare 

இறையிருக்கத் திருடிச் சென்றோன் 

வாஜனென்று மாசிழக்தான் தண்டலையார் 

திருவுளத்தின் மகிமை காணீர் 

தானென்று நினக்கையிலல தெய்வமொன்று 

நிணப்பதுவுஞ் சகசந் தானே | (4) 

நேற்றுள்ளா ரின் நிருக்கை நிச்சயமாமோ 

வாதலின னினைகச்த போதே 

ஊற்றுள்ள பொருளுதவி யறந்தேடி. 

லைப்பதறி வுடைமை யன்றோ 

கூற்றுள்ள மலைபவருந் தண்டலையா 

சே ! சொன்னேன் குடபால் வீசும் 

காற்றள்ள போதெவருக் தூற்றிக்கொள் 

வ.துுல்ல கருமந் தானே, (5) 

(படி.க்காசுப்புலவர்)



சோமேசர் முதுமொழி வெண்பா 

சோமேசர் முதுமொழி வெண்பா. 

தீக்கனார் வேள்வித் தவத்தைமேற் கொண்டிருக் துர் 

தொக்கவற மாயிற்றோ சோமேசா..._மிக்க 

அழுக்கா நவாவெகுளி யின்னாச்சொன் னான்கு 

மிழுக்கா வியன்ற தறம், 

பன்னு மசதிசன்றி பாராட்டிக் கோவைழால் 
சொன்னாளே பெளவைமுன்பு சோமேசா__மன்னாத் 

தினைத்துணை கன்றி செயிலும் பனைத்துணையாக் 

கொள்வர் பயன்றெரி வார், 

தீயனவே சொல்லுஞ் சிசுபாலன் முன்புகண்ணன் 
தூயதலாச் சொல்லுரையான் சோமேசா-- வாயின் 

ஒழுக்க முடையலர்க் கொல்லாவே தீய 

வழுக்கயும் வாயாற் சொலல், 

ஒட்டலன்செப் இமைக் கொருதுநம ரென்றுரைத்தார் 

சுட்டியசீர் மெய்ப்பொருளார் சோமேசா__முட்ட 

ஒறுத்தார்க் கொருகாளை யின்பம் பொறுத்தார்ச்குப் 

பொன்றுந் துணையும் புகழ், 

கூனியிரா மன்பிரிர்து போமாறு கூறினளே 

தூகறும்பூங் கொன்றையணி சோமேசா..... தானே 

பகச் சொல்லிக் கேளிர்ப் பிரிப்பர் ஈகச்சொல்லி 

நட்பாட, றேற்று தவர். 

போசன் கவிஞருக்சே போதப் பரிந்தளித்தும் 
தூசிலாக் சீர்த்திசொண்டான் சோமேசா--வாசையுட 
ஈத லிசைபட வாழ்த ல.துவல்ல 

தாதிய மில்லை யுயிர்க்கு, 

27 
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(3) 

(4) 

(5)
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வேர்துமகற் றேர்க்கால் விடலஞ்ச மந்திரிதான் 

சோர்க்துதன தாலியிட்டான் சோமேசா__ வாயர் துணர்ந்தோர் 
தன்னுயிர் நீப்பினுஞ் செய்யற்க தான்பிறி 

தன்னுயிர் நீக்கும் வினை, (7) 

ஊளனுக்கூ னென்னு முரைகண் டுவர்தனரே 

தூகற்சர்க் கண்ணப்பர் சோமேசா... வான தனாற் 

கற்றில னாயினுங் கேட்க லலஃதொருவற் 
Carica e pes grou, (8) 

செவ்வேளைப் பாலனென வெள்ளித் திறலழிர்தான் 

துவ்வாத வெஞ்சூரன் சோமேசா--வவ்வா 
றுருவுகண் டெள்ளாமை வேண்டு முருள்பெருக்தேர்க் 

கச்சாணி யன்னா ௬டைத்து, (9) 

நல்ல திலகவதி யார்மொழியை சம்பிவெச்நோய் 

சொல்லரசர் தீர்ந் துய்ச் தார் சோமேசா__புல்லிய 

கோய்காடி. கோய்முத னாடி யதுதணிக்கும் 
வாய்நாடி, வாய்ப்பச் செயல், (10) 

(மாதவச்வெஞான யோகள்,) 

தமயந்தியின் சுயம்வரம், 

நாடூ, 

காமர் சயல்புரளக் காவி முகைநெழெத் 

தாமரையின் செந்தேன் நளையவிழப்--பூமடக்தை 

தன்னட்டம் போலுர் தகைமைத்தே சாகாஞ்சூழ் 

நன்னாட்டின் முன்னாட்டு நாடு, | (1)
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அரசன். 
ஓடாத தானை களனென் றுளனெருவன் 
பீடாருஞ் செல்வப் பெடைவண்டோ--7டா 
முருகுடைய மாதர் முகாணைக்குர் தண்டா 
சருகுடையான் வெண்குடையா னாக்கு, (3) 

சேட்கோல், 

சீ.5 மதிக்குடைக்கழ்ர் செம்பை யற௩டடப்ப 
சாதளிழ்புக் சாரான சனிர்காச்சான_ பாத 
ரருகூட்டும பைக்களியு மாடற் பருந்து 

மொருகூட்டில் வாழ வுலஞு (8) 

நளன் சோலைப் புகுதல், 
நீணிறத்தாற் சோலை Soin Oud மீடியதன் 
தாணிறத்தாற் பொய்கைத் சலஞ்சிவப்படமாணிறத்தான் 
முன்னப்டட் டோன்று முளரித சலையைகும் 

அ௮ன்னப்புட் டோன்றிற்?ற யாங், (4) 

அன்னத்தைப் பிடி த்தல், 
௮ன்னகந் தனைப்பிடிக்கம் சாயிழைபார் கொண்டுபோய் 
மன்னன் தருமுன்னா லைஈதலு2ம__பன்ன 
மலககிற்றே தன்னுடைய வான்ளையைத் தேடிக் 
கலஸங்கிற்றே பன்னவணைக் கண்டு, (9) 

அன்னம் தமயந்தியைப் பற்றிக் கூறுதல், 
திசைமுகந்த வெண்சவிசைக் தேர்வேந்தே யன்ற 
னிசைமுகந்த தோளும் இசைவால்--வசையி 
றமையந்தி யென்றோதுக் தையலாண் மென்றோ 
ளமையந்தி யென்றோ ரணங்கு, (6) 

தமயந்தியின் குணம், 

நாற்குணமு நாற்படையா லைம்புஎனு நல்லமைச்சா 
வார்க்குஞ் சிலம்பே யணிமுரசா--வேற்படையும் 
வாளுமே கண்ணா வதன மதிக்குடை க்£ 
ழாளு$ம பெண்மை யரசு, (7)
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நளன் தமயந்திக்கு முனக்கும் என்ன அடைவென்றதற்கு 
அன்னங் கூறுதல். 

பூமனைவாய் வாழ்கின்ற புட் குலங்கள் யாமவடன் 
மாமணைவாய் வாழு மயிற்குலங்கள்--காமன் 
படைகற்பான் வந்தடைந்தான் பைந்தொடியாள் பாத 
ஈடைகற்பான் வந்தடைக்தே ஈரம், (8) 

அன்னம் ஈளஷுக் குறுதி கூறுதல் 
வீமன் றிருமடந்தை மென்மலரை யுன் ஐுடைய 
வாம நெடும்புயத்தே வைகுவிப்பேன்--சேம 
நெடுக்குடையா யென்றுரைத்து மங்கயெதே யன்ன 
மொடுகஇடையா டன்பா லுயர்ந்து, (9) 

அன்னம் தமயந்தியினிடம் நளனைப் பற்றிக் கூறுதல். 

செம்மனத்தான் றண்ணளியான் செங்கோலான் மஙகையர்க 
டம்மன த்தை வாக்குக் தடந்தோளான்.... மெய்ம்மை 
களனென்பான் மேனிலத்து கானிலத்து மிக்கர 
னுள னென்பான் வேந்த லுனக்கு, (10) 

அன்னம் தமயந்தியின் வாக்கைப்பேற்று மீளுதல். 
வாவி யுறையு மடவனமே யென்லனுடைய 
வாவி யுவந்தளித்தா யாதியாற்--காவினிடைத் 
Caria gp கென்னிலைமை சென்ற ரைத்தி யென்றுசைத்தாள் 

பார்வேக்கன் பாவை பதைத்து, (11) 

தமயந்தியின் மயக்கத்தைச் சேடியர் தாய்க்குக் கூறுதல். 
கோற்றவன்றன் றேவிக்குக் கோமகடன் ஜோழியர்க 

ளுற்ற தறியா வுளநடுக்ட்_.. பொற்றொடி க்கு 
வேறுபா டுண்டென்றுர் வேர்தனுச்கு மற்றதனைக் 
கூறினாள் பெற்ற தொடி, (12) 

தமயந்தியின் சுயம்வர நாள். 
மங்கை சுயம்வாகா ளேழென்று வார்முரச 
மெக்கு மறைகென் நியம்பினான்..பைக்கமுகன் 
கூர்தன்மேற் கங்கைக் கொழுந்தோடு ஈன்னறைடன் 

வேர்.தர்மேற் ராதோட விட்டு, (13)
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சுயம்வரத்துக்கு வந்த வரசர்கள், 

மாமூத்த வெண்குடையான் மால்களிற்ரான் வண்டிரைக்குர் 
தாமத் தரிச்சந்திரன் சுவர்க் ே-காமத்தாற் 
பாவேய்ந்த செக்தமிழா மென்னப் பரந்ததே (14) 
சோவேர்தர் செல்வக் குழாம், 

நளன் புறப்பாடூ 
சடைச்செர்நெல் பொன்விளைக்குக் தன்னு பின்னாக 

கடற்றானை முன்கைக் கண்டா. னடற்கமைந்த 
வில்லியரும் பொற்றாம வீமன் றிருமகளா 
நல்லு.பிரும் வாழு ஈகர், (15) 

நாரதரால் வானவரும் எழுதல், 
மால்வரையை வச்சிரத்தா லீர்ர்சானும் வானவரும் 
கோல்வளை தன் மாலை குறித்தெழுந்தார்.._சால்புடைய 
விண்ணாரி மிக விதர்ப்பன் திருககர்க்கு 

மண்ணாடு நோக ம௫ழ்க்து, (16) 

வானவர் நளனைத் தூதனுப்பல், 
செங்கண் மதயானைத் தேர்வேச்தே தேமாலை 
யெங்களி2ல சூட்ட விபல்வீமன்....பங்கைபாற் 
அாதாக வென்றானத் தோகையைத்தன் கைத்தாற் 
கோதாக வென்றானக் கோ, (17) 

பிறர்காணா வரம்பேற்று கன் தமய்சிக்குக் கூறல், 
என்னுரையை யாதென் நிகழா திமையவர்வாம் 
பொன்னுலகக் காக்கும் புரவலனை__மென்மாலை 
சூட்டுவா பென்றான் ரெடையிற்?றன் றும்பிக்ச 
யூட்டுவா னெல்லா முரைத்து, (18) 

தமயந்தி விடை கூறல். 

இயமரநின் முர்ப்ப வினவளைறின் றேங்க 
வயமருதோண் மன்னா வகுத்த... சுபம்வரந்தா 
னின்பொருட்டா லென்று நினைகென்றா ணீள்குடையான் 

றன்பொருட்டா vara Lone gi. (19)
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சுயம்வர மண்டபத்தை ௩ளனு மடைதல், 
மன்றலர்தார் மன்னர் ஈடுவணைய வந்திருந்தான் 
கன்று குட்டிய கார்$ல--முன்றிற் 
குறிவிழிக்கு கேர்காடன் கோதைபெருக் கண்ணின் 
Fp Sse Corp Amos Cru, 

சேடியர் தமயந்திக்கு மன்னர்களைக் காட்டல் 

மன்னர் குலமும் பெயரும் வளநாடு 
மின்ன பரிசென் நியலணகங்கு._ முன்னின்று 
தார்வேர்தன் பெற்ற தனிந்மொடிக்குக் காட்டினா 
டேர்வேர்தர் தமைத் தெரிது... 

தமயந்தியின் கலக்கம் 
காவலரைத் தன்சேடி காட்டக்கண் டீரிருவர் 
தேவர் களனுருவாச் சென்றிருந்தார்... பூவரைச்த 
மாசிலாப் பூங்குழலாண் மற்றவரைக் காணாரின் 
wear Cpa omar, 

தமயந்தி தேய்வங்கோடல், 
மின்னுந்தார் வீமன்றன் மெய்பமாபிற் செம்மைசேர் 
கன்னியா னா9ற் கடிமாலை__பன்னச்தான் 
சொன்னவனைச் சூட்ட வருளென்றாள் சூழ்விதியின் 

மன்னவணைத் சன்மனத்த வைச், 

தமயந்தி களனைத் தேர்தல். 

கண்ணிமைத்த லானடிகள் காசினி.பிற் றோய்தலான் 
லண்ண மலர்மாலை வாடுகல!._னெண்ணி 

தறுந்தா மரைவிரும்ட ஈன்னுகலே யன்னா 
ளறிந்தா ணஎன்றன்னை யாறகு 

தமயந்தி ௩ளனுச்கு மாலை சூட்டல், 
விண்ணாச ரெல்லாரும் வெள்கி பனஞ்சுளிக்கக் 
கண்ணகன் ஞாலங் களிகூர... ॥ண்ணரசர் 
வன்மாலை தமமன த்தே சூட வயவேக்தைப் 
பொன்மாலை சூட்டினாள் பொன், 

(30) 

(21) 

(22) 

(23) 

(24)
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கஜேந்திர மோட்சம், 

செகதலக் தாச கர் செறி.ரி* இத்து ராசன் 

சுகர்பசம் போற்றி செப்று ஈம் out பொரு நின்ற 

மரபல மற FUN POM OMT HUI ரணத்தை பன்று 

கஃபதி யூர்தி காகத காராஞ் சொல்று மென்றான், (1) 

மாயவ னருளி ஸூ வருர்திரிம் உல் பொதி 

வியாதமா பறனிருன் நாளில் விளம்ப ரசைபைப் பாண்டு 

Ceo Hs FRO GU AHF Qeinjat tai dary ட்டு 

சேயமா யாறுக் ராக் லன் பெறிபுட னிருந்கு Sawn one, 

HOM? ர் நாளி மபர் HOG ர அத்த திக்குத் 

Carat ier) elim Pau Dare rie meat இக்பளாக 

எலை பம்வனசறை மிட்டு எ ற்டளிலாம் கரிணி யோடு 

மெல்லுகல் இுணவு சேடி மே்ச்கதால செடிய தாரம், (8) 
‘ ச் 

ப.நயப் பொயகை தன்னைப் பார்ந்துடன் பரிவாய்க் கோடி 

Hass sho Sura ured of Siw தங்கள் 

அங்கமுக் குளிரக் ரோப்ந்தாற் கருந்தி£2ய தாகக் தீர்ந்து 
பொங்கமாய்த் தும? ராசன் புநுமலர் ரொய்யு௨ காலை, (4) 

முன்பொரு சாபத் தால்க? தருவ முதலை யாகத் 

தன்பெரும் பலத்தி னால சலத்திடை யிருக்து தர்திப் 

பின்வருல் காலை காடிப் பிடிநதிட உரைக்க நொந்து 

வன்பெருக் கரவு மீன்டும் வந்நுபின் தாளைக் கிட்டி, (5) 

பற்றி3ப யிழு*கு மர்சப் பாரிப முதலை யின்வல் 

கெற்றியைப் பிளப்ப னென்ற நீன்டதன் துதிக்கை யாலே 

மொத்டுடக் காவு நீரில் ஈதற்2ய மேல்லர் தெய்தி 

வெற்றி?சால் விபுமி லாமல் வெகுண்டுபோர் செய்யும் சாலை(0)
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கூடியே வர்.தரின்ற கரிணிகள் கோடி தாமும் 
வாடியே கெருவிச் சால மயபக்3யே கரையி லே 

நாடியே கோக் யின்று நாதனுக் இக்சப் பாடு 
தேடியே வந்தால் நம்மால் செய்வதென் ? என்று கூறி, (7) 

௮ளனைப் பிரிர்து செல்ல அத்தியின் குழாங்கள் தங்கள் 

தாளெழா தாககின்று யக்ய யலற நந்த 

வேளையில் பற்றிகின்ற சாலினை விரி பின்னே 

ம் ரல னென் ஈடசந்ு Ne, We Risen iy (8) 

நரையின் ராப் சந் கட TER srallr an ree F பற 

வரையுடன் உ றாயெ சீர்ச் நட மற்பொரு வநு2பால் உயில் 
அரைபெற கவொன்றுக் கொன்ற நோச்ச2ப தாக்கி அங்கம் 

உரைபடக் தசைகள் சஈ௪ உஜாமும் ெருக வன் பற, (9) 

SIR yoo) காள்க ராவு_ன் தாக்கி போமர் செய்ராளம் 

சொக்து வாடியே கா௮ு இிக்கையும் நோக்2ப மன '"மக்கமாய் 

முந்து தானுறை வெற்பி டத்தையும் முறைமை செய்தடு (6 
(றைமையும் 

எந்த நாளில காணு வேனினி யென்று பின்னு மியம்புமால், 

நூறு பத்துவருடக்கள் போர்செய்து நெொரந்து வாடியகுஞ்சரம் 
பூரூ வத்குள ஞானம் வக்துபொ ருக்தியே வினை போக்கி. 
வேறு தில யென்ற நிசச.து வேண்டி யேசரு வேசண்க் 
கூறி யேகெறி யைக்கொண் டேக்கு ஊத்தி னாலேது தித்திடும். 

உருவ மாகியும் ௮ருவ மாகியும் ஒருமை யாயும் இருமையாய் 
மருவு மாதியும் மலரு மாடியும் மாத வத்தவர் மதுரமாயப் 
பெரிது மாஇியும் சிறினமாகியும் பேத மாகப பேதமாய்க் 
குருவு மாயுப தேச மாகிப கோவே நிீநதி பென்றிகிம், (12) 

உண்டென்பர் அடிபார் பங்கில் உக்கம ரிடத்தி லேயும் 
ew Oe ar சொருமை பான (Sura kei ருளத்தி லேயும் 

உண்டென்பர் சாது பக்கம் உறுதிமெப் யுரையி டத் ஐம் 
உண்டென்பர் ௮ந்தத்தெய்வ முள்ளதோ இலையோ வென்னும்.
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அந்தர் தன்னை யானை யண்ணுச்து பார்த்துச் சொல்லும் 

என்றனைக் காக்கத் இக்கா ரில்லையோ யிங்கே யாரும் 
எந்தநே ரத்தி விசன் வந்தெனைக் காப்பா னென்று 

திர்தனை பண்ணு எட்டுத் இசையினைக் திரும்பிப் பார்க்கும், 

இக்தஇரன் முனிவர் தேவர் இருடி எண்திக்கு ளோரும் 

சந்திரன் பரிதி மும்கண் பக்கா னயன்மற் மிரரும் 

௮ந்தர விதி நின்று யாணயின் ரநறைபைக் கேட்டு 

எந்தடை விதுக்குச் தர்கா என்றுதார் துயரின் நின்முர், (19) 

இப்படிச் சுசருஞ் சொல்ல இறைஞ்சிமன் னவன்ர நைக் து 

மைப்படி கண்டன் வேதன் லாசர் பற்று ளோருப 

எப்படிப் பார்க்க ஒற்றர் இடாசொலைத் பெந்தைந் தரத்தர் 
செப்பம் உ லாமல் நின்ற செப்திபை யபுரைமீ னென்ர்ன் (10) 

அங்கமா pour Sols apy wre Crane 

சங்சையி உாம லதறி தற்ரான் தப நாடி 

எங்களை நினைக இலலை பென்றபன் ிெவன்மற 9 ஐரம 

by Bw oor பா Ta B® ருந்தார் உன்றன் அறைய நரா. (17) 

Qy Gor arate 529 su Lod Ss ஏக்நமப் உயி/சடி மாறிப் 

படிவமுமூ.ருி வாலசைவற்றுப் பரிவு. னரற்ற ப மொலியா v 

Og wie a ௮ப் MWS காக்வெளிபூ பாய் GF GO AN LPs நோததி 

(ன் முகலாயப் 

வ்டிசளா மாதிரமூலமே" யெஜபம் முூன௱அரி செவி ஈழை 

(போழ்தே, (18) 

பங்கபத் இருலைப் பாரான் பணிமுடி நிழலைக் தேடான் 

சங்குரக் கரமு 2மக்தான் சன்னெதிர் தொழு து நிற்கும் 

இக்தெக் கருடன்மீதி 2லறிடான் இபத்தைக் காக்கக் 

கங்கையைப் பெற்ற பாத சாரியாய்க் ௧௫ வந்தான். (19)
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அர்ச்சனர் கூடி நின் ற தொடர்க்தடி யாரைப் பற்றிப் 
பச்சைமே னியனா முங்கள் பரமனெங் சேகாட் டென்று 
பச்சரம் வைத்து மெத்த வாதைசெய் தாரோ ? வென்றங்கு 
அச்சுத னடைந்த போதில் அனை௮௬ மாலோ இத்தார், (20) 

£ப் பிரியா லட்சுமி நாயக புடுத்க சேலை 
பாதிமுன் தானை யந்தப் பரமனார் பற்றி யேகும் 
போ.துகான் நாழு மிச்தப் புஇசுையை யறிது பென்று 
மாதவன் (பின் தொடர்ந்து மயிலெனச செல்ல வற்ருள், (21) 

தேடியலிழ் கேசஞ் சோர மூக வ்குறு ௨ர்வை தொள்ள 

அடியிணை குழைய மெய்யி லணீமணி யார மாடக் 
கொடியிடை தவள நீலக் கொண்டலின் மின்னல் போல 
நெடியவன் பின்னெ ரூங்கி நேரிழை AS gyi op a, (22) 

செம்கண்மாலுக டர்கு 2வகமாய்ச் செல்லலசெழு?காரமாம் 

பங்கயப் புனல் மேவு அம்பியின் பபமமன்றிட வாணு றை 

செங்க தி! இரள் கோடி cur oda மிசுபெடம் வர இஓரியை 
மக்கைநாயக னேவி பேழுந்* வரதஙின்ரனன் கரையின்லாய், 

மண்ட லம்மிரு பிளவ காகவு மாதாக்கள் p Gouget ஸர (னவ தாகவ மாத் (் வடு. 1/௨ 
விண்ட anne iG எர்சு சாசஙு ந வபமிஉ வு கதவு 

ச 3 ஸ்ர | ae) 

How veer #5 ரக் குயயைப்பொ ரு கரலிரு 
தண்ட மாவே செய்து Soin) mauler Aus how po a. 24) 

நீரிடை நெடிது காளாய் நிலையற்று நின்ற யானை 
பாரிய கரவு மாளக் கண்டுதன் பயம கன்று 
காரிய முடிக்க விங்குக் காரண மாக லந்த 
சீரிய திருமால் தன்ன கோக்சயே சிரசை யாட்டும், (25) 

ஆடிய சர௫ன் மீதில் ௮ரிமலர்க் கையை வைத்து 
வாடின அுயர பெய்தி மபனமொரு மித்து நம்மை 
நாடினை யினியோர் நாளும் நாசமே வாரா தென்றும் 
நீடிய வுடலைத் கையால் சடவினன் நெடிய மாலும், (26)
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கரலெனு முரல மாறிக் கந்தர்வ வடிவ மாடப் 
பாமனை வணக்கி மீயத்தி பலர்மகள் பாதஞ் சேர்க்.து 
திரமெனுக சதம் பாடித் '3 தவர்கள் வாழு இன்ற 
புரநிலை யாகப் பெற்றுப் போயினன் ஊ௩ வென்பான். (27) 

(திருவடி தாசர்) 

மூன்றாவது பாரம், 

கடவுள் வணக்கம், 

  

நாடிய பெ ரூள் கைகூடும் ஞானமும் புகழுமுண்டாம் 

வீடியல் வழிய தாக்கும் வேரியங் மலை ?காககும் 

நீடிய வாக்கர்சசனை றபட் டழியவாகை 

ரூடிய சிலையிராமன் ரோள்வலி கூறவோர்க்கே, (1) 

ம்பா, 

இருவர்ததொல் லைப்புவனத் தொடி?கவர் போற்றி 
பெருவர் தனை செய்தறிதற் கரும்பெற்றி யெப்தி 
௮ருவம்தணை யுமுருவத் அசயுமன்றி நின்றான் 

ஒருவன்றன துபதர்மன் ணயுஈிறுள் வைப்பாம். (2) 

கந்தபுராணம். 
கலாஃளி, 

வெண்டா மரைக்கன்றி ன், 15h சாங்;லென்வெள்ளையுள்ளதி 

தண்டா மரைச்குத் தசாறுொ லோசக பேழுமளித் 
துண்டானுங்க கொழ்சகான்பித் தாகவுண்டாக்கும்வண்ணங் 
கண்டான் சுவைகொள் கரும்பே ! சகல நலரவல்லி2ய ! (8) 

__.குமாகுருபர சுவாமிகள், 

ம்மிழ், 

தொண்டர் நாதனைத் தாதிடை விடுத்ததும் முதலை 
உண்ட பாலனை அழைத்ததும் எலும்புபெண் ணுருவாக் 
கண்ட அும்பறைக் கதவீனைம் திறந்சறும் சன்னித் 
தீண்ட மிழ்ச் Glen Ger P LP MULE சொற்களோ 1 சாற்தீர்,(1) 

பரஞ்சோதி முனிவர்,
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இனமகலு மருகர்மட மிசையிலிடு கனன்மதுரை 
Hope gid புக மொழிவ?ர 

கனசமுக படகவள கரடதட வீசடமத 
கரியின்மத மற நினைவே 

வனமருவு மருமுதலை யொருமதலை தரவினிய 
மதுரகவி மொழி முதல்வரே 

யனகரபி ஈ.பர.துல ரெம தருணேகரி 
யடி கடம தடி. யவரகள, (2) 

TANI நாவலர், 
  

அடிகளாவார். 

பாதீயா யமுயெ சால்சைய ரேஜும் 

படுதொழிலு மிழிகுலமும் படைத்தாரேஓம் 

ஆதியாய் ! ௮ரவணையா யென்பாராகில் 

அவரன் ரோ யாம்வணக்கு மடி.களாவர் 

சாதியான் மதத்தான் மிக்கோ மேலும் 

ச.துர்மறைபால் வேள்வியால் தக்கோ ரேனும் 
போதில நான்முகன் பணியப் பள்ளிகொள்வான் 
பொன்னரஙகம் போற்றாதார் புலையர்தாமே. (1) 

(பிள்ளைப் பெருமாளையக்கார்) 

சங்கநிதி பதுமரிதி இரண்டுர் தந்து 
தரணியொடு வாளைச் தருவ ரேனும் 

மக்குவார் ௮வாசெல்வம மதிப்போம் அல்லோம் 
மாதேவர்க் கேகார்தர் அல்லார் ௮௫ல் 

௮ங்கமெலாக் குறைக்தமுகு தொழுகோ யராய் 
அவுரித்துத் தின்றுழலும் புலை மேம் 

கங்கைவார் சடைக்கரர்தார்க் கன்பர் நூல் 
அவர்கண்டீர் நாம்வணங்கும் நடவு ளாரே. (2) 

திருநாவுக்கரசர்,
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8B. 
திருக்குறள். 

கற்றதனால் ஐபபயன் என்கொல் ? வால் இறிவன் 

ஈற்றாள் தொழா௮ர் எனின், (1) 

செயற்கரிய செப்வார் பெரியர்; சிறியர் 
செயற்கரிய செப்சலா தார், (2) 

புறந் தூய்மை நீரா னமையு மகந்தூப்ன + 

வாய்மையாற் காணப் ப£ம், (3) 

மகன்தந்தைக் காற்றம் உதவி இவன் தந்ைத ் 

என்சோற்முன் கொல் ? எலுஷ் சொல், (4) 

இனிய உளவாக இன்ஞதை கூறல் 

கனிஇருப்பக் காய்கவர்ம் தற்று (5) 

காலத்தினல் செய்த நன்றி சிறிதெனினும் 

ஞாலத்தின் மாணப் பெரி, (6) 

சமன்செய்து சிர்தூக்குக் கோல்பால் அமைக்தொருபால் 
கோடாமை சான்றோர்க் கணி, (7) 

யாகாவா அயினும நாகாக்க; காவாக்கால் 

சோகாப்பர் சொல்லிழுக்குப் பட்டு, (8) 

அடக்கம் ௮மாருள் உய்க்கும் ௮டங்சாமை 
ர்இருள் உய்த்து விமிம், 9 WIG & ( 

ஒமுக்கம் விழுப்பர் தரலான் ஓழும் 
உயிரினும் ஒமபப் படும், (10) 

தன்னுயிர் £ீப்பினும் செய்யற்க தான்பிறி 
தஇன்னுபிர் நீச்சம் வினை. (11) 

திருவள்ளுவர்,
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நாலடியார். 

தோற்றஞ்சான் ஞாயிறு நாழிபா வைகலும் 
கூற்ற மளந்துநுக் நாளு ணு. சாற்ற 

அறஞ்செய் தருஷடையி ராகுமின் யாரும் 

பிறக் தும் பிறவாதா ரில், (1) 

செல்வம், 

மற்றறிவா நல்வினை யாமிளைய மென்னாது 

கைத்துண்டாம் போழ் காலா எறஞ்செப்ம்மின் 

முற்றி யிருர்த கனிபொழிபம் தீவரியா 

னற்கா யுதர்தலு மற ன்டு, (2) 

உடமை, 

'இன்றகொ லன்றுகொ லென்றகொ ென்னாது 

பின்றையே ரீனறது கூற்றமென் ரெண்ணி 

யொருவுமின் Suma Guta gun aa Bur ar 

மருவுமின் மாண்டா ரறர, (3) 

௭ இறம், 

சழிந்தா ரிரகலை கண்டார்செஞ் சட்கக் 

குழிர்தாழ்க்க கண்ணலாப்க் தோன்றி__பொழிக்தாரைப் 

போற்றி நெறி?ன்மி விற்றிதன் பண்பென்று 

சாற்றுக்கொல் சாலச் சிரிது, (4) 

— GLa, 

கூர்த்துநாப் கெளகிக் கொளக்க ன்டூந் தம்வாயாற் 

பேர்த்துரசாய் கெளவினா *ங்கல்லை__ர்ச்தன்றிக் 
இம்மக்கள் ழோய சொல்லியக்காற் சொல்பவோ 

மேன்மக்க டம்வாயான் மீட்டு, (5) 

வெகுளி.



நான்மணிக் கடிகை AL 

பழமொழி, 

தெறியா லுணரசாது ரீர்மையு மின்றிச் 
சிறியார், எளியரா லென்று, பெரியாரைத் 
தங்கள்கேர் வைத்துத் தகவல்ல கூறுதல் 

திங்களை காய்குரைத் தற்று, I 
_.€ழ்மக்கள் செய்சை, 

தர் தீமை யில்லாதார் ஈட்டவர் இமையையும் 
எந்தீமை யென்றே உணர்பதாம்....௮ஈதண் 
பொருதிரை வர்துலாம் பொக்குரீர்ச் சேர்ப்ப ! 
ஒருவர் பொறையிருவர் ஈட்பு, 2 

உட்ப. 

வெள்ளம் வருங்காலை சரம்பட் டஃதேபோல் 

கள்ள முடையாரைக் கண்டே ௮றியலாம் 
ஒள்ளமர் கண்ணாப் | ஒளிப்பினும் உள்ளம் 

படர்நீததே கூறும் முகம், 3 

வருவாய் சிறிதெனினும் வைகு மீண்டின் 
பெருவாய்த்தாய் நிற்கும் பெரிதும். ஒருவா 
ஜொளியீண்டி நின்றால் உலகம் விளக்கும் 
துளியீண்டில் வெள்ளக் தரும், 4 

  

நான்மணிக் கடிகை, 

கள்ளி வயிற்றி னஇல்பிறக்கு மான வயிற்றின் 
ஒள்ளரி தாரம் பிறக்கும் பெருங்கடலுள் 
பல்விலைய (மத்தம் பிறக்கு பறிவார்யார் 
ல்லாள் பிறக்கு ௨ கடி. 1 

இன்னாமை வேண்டி னிரவெழுக விர்நிலதன 

மன்லு;தல் வேண்டி னிசைகடுக gon end 
செல்வது வேண்டி னறஞ்செய்க வெல்வது 
வேண்டின் வெகுளி விடல், 9
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மனைக்குப்பாழ் வாணுத லின்மைதான் செல்லும் 
தஇசைக்குப்பாம் ஈட்டோரை யின்மை யிருக்த 
அவைக்குப்பாழ் aps? srons யின்மை தனசக்குப்பாழ் 

கற்றறி வில்லா வுடம்பு, 
மழையின்றி மாறிலத்தார்க் இல்லை மனழயும் 
தவமிலா ரில்வழி யில்லை தவமும் 
௮ரச னிலாவழி Wat woe gop 
இல்வாழ்வா ரில்லழி யில், 

  

திரிகடுகம், 

தாளாள ளென்பான் கடன்படா வாழ்பவன் 
வேளாள னென்பான் விருக்திருக்க.._வுண்ணாதான் 
கோளாள னென்பான் மறவா ஸிம்கூவர் 
கேளாக வாழ்த லினித, 

“பொய்வழங் வாழும் பொறியறையுக் கைதிரிந்து 
சாழ்விடத்து நேர்கருதுர் தட்டையும்--ஊுதினால் 
ஒட்டி. விணைலம் பார்ப்பானு மிம்கூவர் 
CSU UTD sory 

வருவாயுட் கால்வழக்ி வாழ்தல் செருவாய்ப்பச் 
செய்தவை நாடாச் சிறப்புடைமை__ எய்தப் 
பலகாடி. நல்லவை கற்ற லிம்மூன்றும் 
நலமாட்டு ஈல்லவர் கோள். 

உண்பொழுது நீராடி. யுண்டலு மென்பெறிலும் 
பால்பற்றிச் செல்லா விடுதலும்_._தோல்வற்றிச் 
சாயிலும் சான்றாண்மை குன்றாமை யிம்மூன்றும் 

ஆர் உய மென்பார் தொழில், 

தீன்னர்ச்ெ சென்றாரை பெள்ளா வொருவனு 
மன்னிய செல்வத்து பொச்சாப்பு நீத்தாலும் 
என்று மழுக்கா நிகர்தானு மிம்கூவர் 
நின்ற புகழுடை யார்,
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அசாரக்கோவை, 

வைசறை யாமர் துயிலெழுந்து தான்செய்யு 
கல்லறமு மொண் பொருளுஞ் சந்தத் து வாய்வதிற் 

றந்தையுக் தாயுக் சொழுசெழுக வென்பதே 
முந்தையோர் கண்ட மூறை, 1 

பொய்குறளை வெளவ லழுக்கா றிவைகான்கு 
மயர்தீர் காட்சியாம்" சிர் தயார் சிர திப்பி 

னையம் புரூவித் தருரிரயத் துய்த்இடுர் 
தெய்வமுஞ் செற்ற வீடும், 2 

  

er ova றி, 
ட் 

கொலைபுரியான் கொல்லான் புலான்மயங்கான் கூர்த்த 

அலைபுரியான் வஞ்சியான் யாதும்... நிலைதிரியான் 
மண்ணவர்க்கு மன்றி மதுமலிபூங் கோதாய் ! 
விண்ணவர்க்கு மேலாய் விடும், ] 

DP Mat தந் நாலு பறிக்துணர்வு பற்றி 

மறுவாவு மாமுன நீக்டெ_.மறுவரவின் 
மாசா ரியனா மறுதலைச்சொல் மாற்றுதலே 
ஆசா ரியன தமைவு, 2 

  

புலவர் வறுமை, 

கல்லைத்தான் மண்ணைத்தான் காய்ச்சித்தான் 
குடிக்கத்தான் கற்பித்தான ? 

இல்லைத்தான் பொன்னத்தான் எனக்குத்தான் 
கொடுத்துத்தான் இரட்சித்தானா ? 

அல்லைத்தான் சொல்லித்தான் ஐரைத்தான் 
கோவத்தான் | ஐூயோ௭ங்கும் 

பல்லைத், -ன் திறக்கத்தான் பதுமத்தான் 
புவ்யிற்றான் பண்ணினா? 1 

-இராமச்சர்திர கவீராயர்,
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எண்ணான்கு முப்பத் தரண்டுபல் காட்டி இசையுடனே 
| ங்ணாகச் செம் மிழ் பாடி வர்தாலுப இப்பாரி லுள்ளோர் 

ஆண்ணாக்ன 2ட்பர் ௮, தென்பர் அதன்பிறகு 
சுணணாமட பட்ட இலை.பும் தொ.டார்தவி சொன்னவர்க்கே 9 

தனிப்பாடல், 

தாராய் | நாராய் ! செங்கால் நாராய் 7 
பழம்படு பண்யின் கிழங்கு பிளந்தன்ன 

பவளக் கூர்வாய்ச் செககால் நாராய் | 
நீயுநின் மனைவியும் தென்றிசைக் குமரியாடி. 
வடதிசைக் கேகுவி' ராயின் 
எம்கூரர் சத்திமுத்க வாவீயுட் டங்க 
நணைசுவர்க் கூரை கனகுரற் பல்லி 

பாடுபார்த் திருக்குமெம மணை வியைக் கண்டே 
எங்கோன் மாறன வழுதி கூடலில் 
ஆடை யின்றி வாடையின் மெலிந்து 

கையது கொண்டு மெய்யஅ பொத்திக் 
காலது கொண்டு மேலது தழீ£இப் 
பேழையுள் இருக்கும் பாம்பென உயிர்க்கும் 

ஏழை யாளனைக் கண்டனம் எலு?2ம, 

--சீத்திமுத்தப் புலவர், 

வாமனாவதாரம். 

கரல நுனித்துணர் காசிப னென்னும் 
வாலறிவற் கதிதிக் கொரு மகவாய் 
நீல நிறத்து நெடுந்தகை வந்தோர் 
ஆலமர் வித்தி னருக்குற ளானான், 1 

மூப்புரி நாலினன் முஞ்சியன் விஞ்சை 
கற்பதோர் நாவ னனற்படு கையன் 

அற்புத னற்புத சேயறி யுந்தன் 
சிற்பத மொப்பதோர் மெய்க்கொடு சென்றான். 2



வாமனாவதாரம் 

Ne pase வந்த தறிர். தல கெல்லாம் 
வென்றவன் முர்.இி வியர்தெதிர் கொண்டான் 

Bien pot ext sont Have நிறை53£தாய் ! 

என்றனி னுய்க் தவர் யாரினி யென்னாரன். 

ஆண்டகை யவ்வழி கூற வறிந்தோன் 
வேண்டினர் வேட்கையின் மேற்பட வீசி 
நீண்டகை யாயினி “ன்னுழை வந்தோர் 

மாண்டவ ரல்லவர் மாண்பில சென்றான். 

சிந்தை யுவந்தெது ரென்செய வென்றான் 
அந்தணன் மூவடி மண்ணரு ஞண்டேல் 

வெந்திற லாயிது வேண்டு மெனாமுன் 

தந் தன னென்றனன் வெள்ளி தடுத்தான், 

SDL. BOS BB) COE BA மைய 

கொண்ட ஸிறக்குற ளென்பது சொள்ளேல் 
அ௮ண்டமு முற்று மகண்டமுூ மேனாள் 

உண்டவ னாமி துணர்க்துகொ ளென்றான். 

ர்ணக்கலை யென்கை நிமிர்ந்திட வக்.து 
தனக்கிய லாவகை தாழ்வது தாழ்வில் 
கனக்கரி யானது கைத்தல மெனனின் 

௪னக்கிதன் மேனலம் யாதுகொ லென்முன், 

வெள்ளியை யாதல் விளம்பின மேலோய் ! 
வள்ளியராக வழங்குவ தல்லால் 
எள்ளுவ தென்சில வின்னுயி ரேனும் 
கொளளுதல் தீது கொடுப்பது ஈன்றுல், 

கட்டுரை யிற்றம கைத்அள போம் 5 
இட்டிசை கொண்டற னெய்த முயன்றோர் 
a Gem வெம்பகை யாவது லோபம் 

விட்டிட லென்று கிலக்னெர் தாமே, 

45
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எடுத்தொரு வருக்கொருவ ரீதனின் முன்னே 
தடுப்பது நினக்சழெ தோதசைவில் வெள்ளி l 
கொடுப்பது விலக்குகொடி. யோயுனது சுற்றம் 

உடுப்பதுவு மூண்ப.துவு மின் றிவிடு Sorat, 

முடி யவிம் மொழியெலா மொழிந்து மந்திரி 

10 

கொடியனென் றரைத்தசொ லொன்றுங் சொண்டிலன் 

அடி யொரு மூன்று யளந்து கொல்கென 

நெடியவன் குறியகை நீரி னீட்டினான். 

கயந்தரு கறும்புனல் கையிற் ரீண்டலும் 

பயர்தவர் களுமிகம் குறளன் பார்த்தெதிர் 

1[ 

வியந் தவர் வெருக்கொள விசும்பி னோகங்கனான் 

உயர்ந்தவர்க் குதவிய வுதவி பொப்பவே, 

உல3கெலா முள்ளடி. யடச்ச யோரடிக் 

கலூலா தவ்வடிக் கன்பன் மெய்யதாம் 

இலைகுலாச் துழாய்முடி யேச நாயகன் 

சிலைகுலார் தோளினாய் | சிறியன் சாலவே, 

ரின்றகான் மண் ணெலா நிரப்பி யப்புறம் 

சென்றுபா விற்றிலை சிறிது பாரெனா ! 

ஒன்றவா னகமெலா மொடுக்க யும்பரை 

வென்றகான் மீண்டது வெளிபெ ரமையே 

உரியதிர் திரற்தென் றுலக மீர்துபோய் 

விரிதிரைப் பாற்கடற் பள்ளி மேவினான் 

கரியல னுலசெலாக் கடத்த தாளிணை 

திருமகள் கரந்தொ.டச் வந்து காட்டவே, 

13 

13 

14 

15 
wee SLOT
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இளையான்குடிமாற நாயனார். 

அ/ம்பொ னீடிய வஃப லத்தினி லாடு வாரடி சூவோர் 
தம்பிரானடி. மைத்தி றத்.நுயர் சால்பின்மேன்மை தரித்துளார் 
நம்பு வாய்மையி னீடு ரூத்திர ஈற்கு லஞ்செய் தவத்தினால் 

இம்பர் ஞாலம் விளக் னாரிளை யான்கு டிப்பதி மாறனார், 1 

ஏரின் மல்கு வளத்தி னால்வரு மெல்லை யில்லதோர் செல்வமூ 
நீரின் மல்கெய வேணி யாரடி யார்தி றத்து நிறைந்ததோர் 
சிரின்மல்கிய வன்பின் மேன்மை திருந்த மன்னிய இந்தையும் 

பாரின் மல்க விரும்பி மற்றவை பெற்ற£டு ப.பன்சொள்வார். 3 

ஆ மென்பு புணந்த வையர்த மன்ப ரென்பதொர் தன்மையா 

னேர வந்தவர் யாவ ராயினு ரித்த மாகிய பத்திமுன் 

கூர வந்தெதிர் கொண்டு சைகள் குவித்து ரின்ற செவிப்புலத் 
ர மென்மது ரப்ப தம்பரி வெய்த முன்னுரை செய்தபின், 3 

கொண்டு வரத மனைப்பு குந்து குலாவு பாதம் விளக்கயே 

மண்டு காதலி னுதனத்திடை வைத்த ருச்சனை செய்தபின் 

உண்டி நாலுவிதத்தி லாறு சுவைத்தி றத்தினி லொப்பிலா 

௮ண்டர்காயகர் தொண்டரிச்சையி லமுதுசெய்யவளித்துளார், 

செல்வ மேகிய சாளி லிச்செயல் செய்வ தன்றி.பு மெய்யினால் 

அல்ல னல்குர வான போதிலும் வல்ல ரென்றறி விக்கவே 

மல்ல னீடிய செல்வ மெல்ல மறைக்து காடொறு மாறிவந் 

தொல்லை யில்வறு மைப்பதம்புக வுன்னிஞர் தில்லை மன்னினார் 

இன்னவாறு வளஞ்சு ருங்கவு மெம்? ரானிளை யான்குடி 
மன்னன் மாறன் மனஞ்சு ருங்குத லின்றி யுள்ளன மாறியுக் 

தன்னை மாறி யிறுக்க வுள்ள கடன்க டக்கன சொண்டுபின் 
முன்னைமாநி' நிருப்ப ணிச்கண் முதிர்ர்த சொள்சையராயினார்,
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ஐற்ற வன்செய லின்ன தன்மைய தாக மாலய னானவச் 

கொற்ற வேனமு மன்ன முக்தெரி யாத கொள்கைய ராயினார் 

பெற்ற மூர்வது மின்றி டிய பேதை யாளுட ஸின்றியோர் 

எற்ற வத்தவர் வேட மேகொடு ஞால முய்ந்திட ஈண்ணினார், 

வேவறு, 

மாரிக் சரலத் திரவினில் வைகயோர் 

தாரிப் பின்றிப் பசிதலைக் கொள்வது 

பாரித் தில்ல மடைத்தபின் பண்புற 

Calls தாரன் விருந்தெதிர் கொண்டனன் 

ஈர மேனியை நீக்கு யிடககொடுத் 

தார வின்னமு தூட்டுதற் காசையாற் 

ரர மாதரை நோக்கித் தபோதனர் : 
தீர வேபசித் தாரசெய்வ தென்னென, 

மக்கு முன்பில் குணவிலை யாயிலும் 

க்கு லக்கொடி. பாகர்க் இனியவர் 
Pea காமின் னடிசி றகவுற 

அமைக்கு மாறெக்ங னேயணக் கேயென, 

மாது கூறுவாண் மறகருனறுக காண்கிமலன 

ஏதி லாரு மினித்தரு வாரில்லை 

Cur gir wake os Curd in 2வறிலை 

Sg செய்வினை யேற்கென் செபலென்று. 

செல்ல னீக்கப் பகல்வித் திபசெக்நென் 

மல்ல னீர்முளை வாரிக் கொடுவர்தால் 

வல்ல வாறமு தாக்கலு மாகுமற் 

நல்ல தொன்றறி பேனென் நயர்வுற, 

[0 

11 

12
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மற்ற மாற்ற மணைவியார் கூறமுன் 

பெற்ற செல்வ மெனப்பெரி அண்ம௫ம்ச*் 

துற்ற காதலி னாலொருப் பட்டனர், 
ep) brave செலலத் தொடககுவார், 13 

எண்ணு மிவவுல கத்தவர் யாவரு 

துண்ணெ ஸும்படி தோண்றமுன் ரோன் றிடல் 

வண்ண நீடிய மைக்குழம் பாமென்று 

நண்ணல செய்யா நடுவிருள யாமத்து, 14 

உள்ள மன்புகொண் (க்கவோர் பேரிடாக் 

கொளள முன்சவித் தூக்குறி மின்வழிப் 
புள்ளு றங்கும் வயல்புகப் போயினார் 

வள்ள லாரிளை யான்குடி. மாறஞர், , 15 

காலி னாற்றட விசசென்று கைகளாற் 
சாலி வெண்முளை நீ£வழிச் சார்ந்தன 

கோலி வாரி யிடாரிறை யக்சொண்டு 

மேலெடுத.து௪ சுமங்தொலலை மீணடனர். 10 

வந்தபின் மனைவி யாரும் வாய்தலி னின்று வாகச் 

சிதையில் விரு பி $ரிற் சேற்றினை யலம்பி யூற்றி 

வெந்தழ லடுப்பின மூட்ட விறலெலை யென்ன மேலோர் 

அந்தமின மனையி னீடு மலக்கெ யறுத்து வீழ்த்தார். 17 

மூறித்தவை யடுப்பின் தாட்டி முளைவித்துப் பதமுன் கொள்ள 

வறுத்தபின் னரிச யாக்கி வாக்யெ வுலையிற் பெய்து 

வெறுப்பிலின் னடிச லாக்கி மேம்படு கற்பின் மிக்கார் 

(நிக்கனி யென்செய் கோமென் நிறைஞ்சினார் கணவ னாரை,
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வழிவரு மிளைப்பி னோடும் வருத்திய பயி னாலே 
அழிவுறு மைய னென்னு மன்பினிழ் பொலிந்து சென்று 
குழிரிரம் பாத புன்செய்க் குறும்பயிர் தடவிப் பாசப் 

பழிமுதல் பறிப்பார் போலப் பறித்தவை கறிக்கு ஈல்க, (19 

மனைவியார் கொழுகர் தநத மனமகழ் கறிக ளாய்ந்து 

புனலிடைக் கழுவித் தக்க புனிதபாத் திரத்துக் கைம்மை 
வினையினில் வேறு வேறு கறியமு தாக்கப் பண்டை 

நினைவினாற் குறையை நேர்க்து இருவமு தமைத்து கின்று (20° 

கணவனார் தம்மை சொக்கிக் கறியமு தான காட்டி 

இணையிலா தவரை யீண்ட வழுதுசெய் விப்போ மென்ன 
உணர்கினு லுணர வொண்ணா வொருவரை யுணர்த்த வேண்டி 

௮ணையமுன் சென்று நின்றங் கவர்துயி லகற்ற லுற்றார், (21) 

அழுச்திய விடரு ணீக்ெெ யடியனே னுய்ய வென்பால் 

எழுர்தருள் பெரியோ யீண்ட வழமுதுசெய் தருள்க வென்ற 

தாழும்பனா ௬ரைத்தபோதிற் சோதியா யெழுக்து தோன்றச் 

செழுந்திரு மனைவி யாருந் தொண்டருக் திகைத்து நின்றார். 

மாலயற் கரிய நாதன் வடிவொரு சோதி யாகச் 

சாலவே மயங்கு வார்க்குச் சங்கரன் ருன்ம கிழ்ந்தே 

ஏலவார் குழலா டன் 2னோ டிடபவா கனனாப்த் தோன்றிச் 
இலமார் பூசை செய்த திருத்தொண்டர் தம்மை கோக்க, (23 

௮ன்பனே யன்பர் பூசை யளித்தரீ யணங்ெ னோடும் 

என்பெருக் தலத்தை யெய்தி யிருநிதிக் சழவன் ரூ2ன 
முன்பெரு நிதிய மேந்தி மொழிவழி யேவல் கேட்ப 
இன்பமார்ஈ் இருக்கவென்றே யருள்செய்தானெவர்க்குமிக்கான் 

இகக்இழார் சுவாமிகள்,
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