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தேோர்சை வேண்பா. 

எம்முடைய ஈண்ப ரெனப்பெரு GIO aT HH ob 

செம்மையுற விஃதரிமை செய்கன்ரு--மம்மவவா 

யாவேனு மெர்ரா லெடுத்து.। படிகளுறாஉம 

மாவேட்கை யாளரான் மன்.



INTRODUCTION. 

  

Pens are no doubt estimable persons, but if the 

ஸ் Vernacular literature of the country is to be impro- 

ved and made an effective instrument of popular educa- 

tion, they are not the persons who can do it. They repre- 

sent an old and antiquated learning, practically useless for 

purposes of mbdern life. Ramayanam and Bharatam are 
excellent books in a way, but the mind of the’ modern 

Indian cannot be nursedon such stale food. The Indian 

classical literature is the reflection of a condition of 

society which prevailed centuries ago, and is now 

valuable only as the repository of historic materials hid- 

den amidst a mass of myth and fantastic exaggeration ; 
nor does it contain terms and vocabularies that can be 

utilised directly or in adapted forms to convey ideas of 

modern science and art. Practically, for all purposes 

served by modern literature in European ,countries for 

popular instruction and amusement, the best works in 
the Vernacular language are almost useless. These works 

which form the basis of the Pandit’s erudition, differ so 

entirely in the vocabulary, diction and collocation of 

words from the languages spoken by the most cultured 

of Indians that it is as difficult to derive amusement or 

instruction from them as from Greek works. To be able 

to understand Ramayanam or Silappathikéram in Tamil 

requires an elaborate previous study prosecuted for years. 

The fact is that these works were never written for the 

benefit of the ordinary classes of people, and therefore 

intelligibility was never aimed at as their chief character- 

istic They were intended fora small coterie of learned 

men,in many instances for Pandits hanging on to the 

courts of local rulers, and it was only their approval 

that was cared for. For the masses no education of more 

than an elementary order was thought necessary. A 

Specially gifted individual, by a peculiar combination of
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fortunate circumstances, might develop into a poet or 

a poetess ; and of such gifted individuals there are several 

iustances in the history of Tamil literature. But the gene- 

yal bulk of the population, who in those days lived in 

villages even more largely than at present, were content 

with such education as could be got in village schools 

where the curriculum was never of an ambitious nature and 

was confined mostly to thethree R’s and such addition- 

al information as was useful in the daily pursuits of life. 

A Brahmin child perhaps learned the elements of astrology 

and some elementary ethics in Sanskrit. A Vaisya boy 

received aspecial grounding in accounts, while the high- 

er class Sudra had to be content with even more ele- 

mentary education. The great masses were, of course, 

left altogether illiterate. The famous University of 
Madura is not known to have troubled itself with the pro- 

blem of popular education, nor did the more ancient 

authors of the Jain and the Buddhist faiths. The Pandits 

thought and wrote for themselves, while the village 

communities provided in their own crude way for their 
educational wants. 

The classical literature of Tamil, on which our modern 

Pandit is nursed, has very little of that vitality and breadth 

necessary for the healthy growth of popular intelligence, 
if the 20 millions of people that speak Tamil are to have 

their minds reformed on the Western pattern, the result 

will mot be brought about by D’r Duncan’s plan. 
The.Government of Madras rightly considers that to 

require our erudite Pandits “ to study science in order 

that they may be the means of introducing a voca- 

bulary of scientific terms into the Vernacular lan- 

guages would be wrong in principle.” “In English,” as 
Government ‘obseryes, ‘‘ new terms and vocabularies are 

constantly being manufactured from other languages, 
and if these are to be introduced into Oriental languages
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similar methods will inevitably present themselves for 

adoption.” In other words, it is useless trying to 

manipulate the existing Vernacular vocabulary for new 

scientific terms; onthe other hand, it is more easy to 

adopt foreign words and terminology than to twist 

existing Vernacular words for this purpose. The latter 

will only make confusion worse confounded. It is no 

doubt desirable that in the elementary classes of our. 
schools the boy’s mother-tongue should be made the main 

medium of instruction, and the importance of doing so 

has recently been urged on the local Governments by the 

Government of India. But to convey instruction by 

means of the Vernacular language is not the same thing 

as to coin elongated and jaw-breaking expressions which 

are as unintelligible tothe young mind as any English ex- 

pression can be. In fact, the new Vernacular expressions 

would be more difficult tothe young student because, 

while he constantly hears his elders at home, in school 

and elsewhere using the English expressions and becomes 

more orless familiar with them ; the same advantage is 
absent in the case of Vernacular terms newly coined. 

The peculiar condition of India, which makes a close 
and complete study of English necessary, and really more 

important in many ways than that of any native lan- 

guage, should not be forgotten, and all higher studies in 

science have necessarily to be done in English. The 

young child forced to use strange Vernacular terms will 

have ultimately to forget them, for when he acquires 

sufficient knowledge of English and does most of his read- 

ing in that language, he will not care to remember, much 

less to use, his earlier acquisitions in the Vernacular. 

Our University, with all the abuse that hasty people heap 

on it, is producing a class of men who would soon prove the 

originators of a new useful literature to meet the popular 

demand that is springing up. Inthe absence of the old
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patrons of learning, Rajahs and nobleman, who no longer 

think of patronising authors, but lavishly endow gymkha- 

nas, literature must become paying before it can attract 

competent devotees, and we are hopeful that this state will 

soon arise. It must be remembered that the best way of 

diffusing a knowledge of science among the masses is not 

to begin by placing primers and text-books in their 

hands. Primers and text-books have their place after 

general treatises dealing with outlines ina narrative and 

popular manner. Graduates with a sufficiently high edu- 

cation can, of course, write their treatises better than the 

Pandits can be expected to do, with their narrow and 

one-sided culture. 

Instead of taking up Pandits for improvement, the edu- 

cational department should encourage young graduates 

with lingustic inclinations to aim at high standard of 

knowledge in the Classical and Vernacular languages of 

the country. After all, the literature of acountry should 
represent the contemporary activities and aspirations of 

the people, and should be the product of minds conversant 

and in sympathy with these activities and aspirations, 

Mythological stories and Puranams of holy places have no. 

doubt a certain merit in that they show the capacity of 

the language in some respect. Butit is ideas, healthy, 

stimulating ideas, that are wanted more than feats of 

literary legerdemain. English literature does not con- 

tain, for instance, fifty wordsto convey the idea of a lion ; 

the poet, the novelist, the historian, and every species of 

writer in English employ the same word to imply the king 

of the beasts. But Tamil has a whole page of synonyms 

for lion, and similar concrete objects, and is an entire 

stranger to what may be called literary economy, by 

which only one word is eniployed to indicate one idea. 

More wealth of ideas and less ofredundant vocabula1y 

are wanted to impart the necessary elasticity and 

expausiveness to Tamil literature ; and this trausforma-
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tion can only be a slow process and brought about by 

the exertion of minds trained in modern knowledge. 

Indeed, there are already indications to show that the 

younger generation of our graduates are rising to a sense 

of the importance of leading a departure from the old 

tradition of the Tamil Literature and bringing into 

existence a fresh school calculated to meet the wants 

of the general public rather than the ambition and ideals. 

ofa small class of erudite pandits. They- begin to see 

that, among that considerable class of middle-class people 

who without being themselves educated in Hnglish are 

yet in touch to some extent with the new ideas -and 

aspirations stimulated by Western civilisation in 

the country, there is a growing healthy curiosity to 

know what transpire in other countries of the world as 

well as in India and a laudable desire to possess means 

of satisfying this curiosity. During the late South 

African War, I was greatly impressed by thee curiosity 

evinced by all but the poorest classes to know the 

minutest details of the progress and the fortunes of the 

war from day to day, and the circulation of the Verna- 

cular newspapers rose in exact proportion to the promp- 

titude and fulness of the information supplied by them. 

Nor is this fresh desire for information regarding affairs 

concerning the world at large, special or spasmodic, 

There is reason to believe that this desire is more or less 

a permanent outcome of the fresh conditions of life, of 

new thought and activity of the people throughout India. 
This desire our younger graduates, have the good sense 

to try to turn to practical account in their own interest 

as well as in the interests of their fellow countrymen. 

In the last two years there has been a remarkable deve- 

lopment in the Vernacular press. A number of newspapers 

have been started and most of them have a more or less 

respectable circulation; at least two of these journals are 

conducted by graduates anda monthly magazine by name
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Jnana Bodhini containing well-written and thoughtful 

articles on religious, social, and literary topics, is conduct- 

ed altogether by graduates of our university. The Tafnil 
Sangam recently started at Madura by a way of the revi- 

val of the old historical institution for which that capita] 

of ancient Tamil Kingdom is celebrated, is a movement 

pointing to the welcome departure I have indicated 

above, Small debating Societies have been established 

here and there and are maintained by graduates and un- 

der-graduates. Besides these, literary attempts of a less 

ephemeral nature are also made by the younger genera- 

tion of the educated class. This last is, of course, the 

most important feature of the new born attitude of the 

educated Dravidian youths towards their mother-tongue 

in whose antiquities and fertility they take a pardonable 

pride. The books andthe booklets occasionally pub- 

lished now are few and not of a high order. Most of them 

are small works of fiction intended to amuse uneducated 

minds and to briaug some addition to the writer's means of 

livelihood. Naturally along with works of fiction, works 

of a historical nature are also forthcoming. The life of 

the Great Moghul Emperor, Akbar, an aacount of the 

ruined city of Vijayanagar in the Bellary district, a sketch 

of the various Dravidian Kingdoms established in South- 

ern India have recently furnished topics for small volum- 

es in this branch of literature. A writer has translated a 

portion of the great epic of John Milton, and another 

some of Shakespeare’s plays. Works on agriculture and 

medicine have also appeared, of' translations, new 

editions and commentaries of a religious character, there 

have been as usual a large number. In writing and 

publishing these books, I believe, the writers have been 

prompted by afresh-boru confidence in popular litera- 

ture asa paying profession. I welcome this confidence, 

because no activity, not supported by some economic 

basis can be wide or enduring. The old openings which
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Public Service and learned professions offered having be- 

come more or less overcrowded, our graduates are turn- 

ing.to fresh fields and pastures new. And of these, litera- 

ture will not be the least honourable though certainly 
not the most paying. 

Of the new band of graduates who have thus stepped 

into the field of literature, I am glad to mention as one of 
the most, if not the most, conspicuous amongst them the 

name of Pandit V. G. Suryanarayana Sastriar of the 

Madras Christian College. Apart from the surviving 

generation of the old school of Pandits, Pandit Swaminatha 
Aiyer, forinstance, 1 think I may say that Mr. V. G, Surya- 
narayana Sastriar is the foremost workerin the cause of 

the advancement of the Tamil literature. As a graduate 

of the Madras University his knowledge of English 

is of a high order, And this combined with his pro. 
found scholarship in Tamil has given him a unique 
advantage over the vanishing school of the gOrthodox 

Pandits. He has been a very busy writer and takes great 

interest in efforts directed towards the improvement of 
Tamil. He has written works in Drama, Poetry and fic- 

tion, and all these are of a very high order. His conscien- 

tious endcvour is to make Tamil composition, in prose as 

well as in verse, simpler and more popular than it has been 
till now and inthis sense I entirely endorse the opinion 

expressed by that veteran Anglo-Indian Tamil scholar, 

Dr. G, U. Pope, once wellknown in this Presidency, now en- 

joying his well-earned rest and repose in the serene classic 

scenery of Oxford with unabated admiration for the litera- 

ture which he has done more than anybody else to advance,. 

the opini.n namely “ the herald of a new school of Tamil 
poets heartily to be welcomed.” 

The main characteristics of his works may be des- 

cribed to be, (1) to introduce the western system of punc- 

tuation, the absence of which in the literature now extant 

is a,notorious cause of confusion in the minds of young
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students, (2) aless frequent use of what is known as sandhi 

by which letters run into one another in compounds, often 

tending to make the meaning Jess intelligible to the rea- 

der, while at the same-time preserving rhyme and harmo- 

ny considered essential in Tamil versification and (3) the 

employment of less archaic and obscure words and ex- 

pressions. He has besides tried to introduce the English 

system of blank verse and often makes a diversion to 
discourse upon topics related to modern social and moral 

ideas, such asthe greatness of contentment, the law of 

causation, the moral Government of God, the necessity of 

acquiring wealth, the usefulness of the human body, the 

greatness of honour, &c. In imitation of Shakespeare and 

other Western dramatic writers Mr. V. G. Suryanarayana 

Sastriar occasionally introduces verses adapted to Hindu 

music, a feature entirely strange to the classic works of 

Tamil. In the celebrated threefold classification of Tamil, 

Tyal, dsaiand Natakam the last class is not represented so 

far asit. is known by’any important work, except that 

well-known Jain work Silappathikaram. There is no doubt 

there must have been works of this nature in former times, 

because it is well-known that the Tamil Kings were pa- 
trons of theatre, buffoons used to be their constant com- 

panions, and dancing their favourite pastime. Perhaps 
these works have been lost in consequence of foreign 

vandalism. In reviving this branch of Tamil literature 

Mr. V. G. Suryanarayana Sastriar has done valuable ser- 
vice to the Tamil world by his Natakaviyal (Tamil Drama- 

turgy) which I undesstand has been prescribed as a Text- 
‘book by the University of Madras for the B.A. Degree 

Examination of 1903. He is still young and I hope it 
will be his distinction and fame to leave behind him en- 

during marks of the influence of his genius on the new 
era into which Tamil literature is struggling to enter. 

MADRAS, 20-10-1902. G. SUBRAMANIA IYER,



(lp & OY CO 7 

ஆவை 

சேரராட்டின் தலைககராகயெ கருவுரின்சணிரு 

ந்து சேரமான் கணைக்காலிரும்போறை யென்னும் ஓரா 
சன் செங்கோல் செலுத்திவர்தான். ௮வன் ஈல்லிசைப் 
புலவராகிப போய்சையா சிடத்து ௮.ஜிவு நால்பல யதி 
ரிபறக் கற்றுணர்ந்தவன் ; பொருட் செல்வமே யன ச் 

செவிச் செல்வமுழமுடையான். இத்தகைய அ.றிவுசை 

யுற்ற அண்ணல் தனது சாகொவல்ப் பெரிதுங் கருதானா 

யினான், ௮ிவின் மீதுள்ள ௮வனது பேரவாப் பிறிதொ 

ன்றையும் பற்றி பெண்ணுதற்கு இடந்தரவில்லை, அவன் 

தனது நாடுமுழுதும் நன்னிலையிலுளதெனவும், தீன் 

போலவே பிறரும் ஈல்லியல் புடையாரெனவும், நம்பி 

யொழுடனான். ௮வன் ௮வவாறு ஒழுகுதல் பிறநாட்டு 
வேந்தரைக் தன்மீது வஞ்சசெடி மேற்சென்று சேரு 

மாறு தூண்டிற்று, 

இனிச் சோணாட்டின்௧ண் உறந்தையம் பதியிற் 

சோழன்சேங்கணான் உலகால் முற்றக் கற்றுப் பலது 
றைப்பயிற்சுயு முடையனா யிருக்தனன். ௮வன் இத்துணை 

யோடமையாது௮ திவுநாலும் ஈல்லாசிரியரையடுத்து வழி 

பட்டு உணர்கர விழைந்தனன், அவ்வாறே தான் கொண் 
டவிடை.வு கைகூடுதல் கருதிய கோச்செங்கட் சோழன் 

பொருட்செல்வக்தை யொருபொருளென மதியாப்புல 

வர் பொய்சையாரை வேண்டினன். ௮ப்புலவர் பிரானார் 

செங்கணான் அறிவுநூலுணர்ச்சிக்கு இன்னும் ௮௬௧
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னல்ல னென்றுன்னி ௮வனது வேண்டுகோட்கு இணக 

கிரைல்லர், 

ஈதிங்கனமிருப்பூ ஏதோ ஒரு காரணம் பற்றிச் 

சேரமான் கணைக்கா லிரும்பொறைக்கும் சோழன் செங் 

கணானுக்கும் வழக்குண்டாய் ஒருவசோ டொருவர் 

போர் செய்யும்படி நேரிட்டது, ௮ங்கனமே போரும் 

கழுமல மென்னும் ஊரின்கண் ஈடந்தது, அ௮தன்கட் 

சோழனே வாகை மிலைகதனன். ௮ஃதேயுமன் மிச் சேர 

மானும் அவன்றன் ஆடரியராகிய பொய்கையாரும் 

சோழனாற் சிறை கொள்ளப்பட்டனர். ௮வல்வாறு போ 

ரிற் பிடியுண்ட அவ்விருவரும் ழைக்கோட்டத்திடப் 

பெற்றனர். ஈங்கே காடகர் தொடங்குனெற து. 

அதன் பின்னர்ச் சோழன் அற்றைகாண்மாலைப் 

பொய்கையாரை யழைத்துகி தன் வல்லமை 

ழதற் தோன்றப் * பொய் கையாடாப் பொய்கை 

களம். யாரே! இப்பொழுது நீவிர் ஈமது கைச்சிறை 

யாயினீர்; யாம் $னைத்தபடி யெலாம் நமமையாட்டவும் 

வல்லேம்'” என்று கூறினன். ௮ஃதுளத்துட்கொண்ட 

௮ருர்தமிற்வாணர் சோழனை ஏறட்டுப்பார்த்து, அண் 

ணலே! அறியாது கூறினாய், நீ யென்னைச் சறைப்படுத் 

தவும் வல்லையோ? யானே யென்னைச் டழைப்படுத்தி 
னேனேயன்.௮ி வேறெவரும் needy 

இசய்யவும் வல்லால்லா'' என்று அப் த் துடன் பே? 

., அங்கனம் அவர் பேசியதன் உட்சருக்கிளை ous 
துணராத செங்களணுன், நீவிர் ஈமது Ben print grid 

பொய்யோ? * பொய் கையார்” என்று நுமக்கிட்டபெயர்
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சாலும் 1” என்று கூறிப்புன்னகை செய்தனன், ௮ 

கேட்ட பொய்கையார் சதிதும் அஞ்சாது, “ஐ! புல்லறி 

வாள ! கின்பேதைமைசசன்றாயிருக்தது! இத்தணை உய்த் 

அணரும் வன்மையிலாத நீயும் என்னையடுத்து அறிவு 

நூல் கற்றல் எங்கன மியையும் 2? ரீயெனது யாக்கை 

மட்டிலே சிறைப்பற்றினையேயன் பி எனது இன்னுயிரை 

யுஞ் கிறைக்கொண்டனையோ ? ௮ஃது எனது பழவினை 

காரணமாகத் தன பரந்தநிலையினீங்டுச் சுரிந்துசுருங்கி 

௮.ணுவாக இவயாக்கையின் கண்ணே வதி௫ன்றத சண் 

டாய்'” என்றலும், சோழன் இிது புன்முறுவல் செய்து 

அவரை மீட்டுஞ் றச் கோட்டத்திற்கு ஏகவிடுத்து, 
அவர்க்கு வேண்டியதொன்றும் உதவாது அண்டு அவ 

ரது செயல்களை ஆராய்வான் விரும்பினன். 

இது நிற்க. சிறைக்கோட்டத்தின்௧ ணிருக்குஞ் 

சேரமான் கணைக்காலிரும்பொறை, தனது 
இரண்டா ல் களம் ஆரியர் பொய்கையாரைப் போல மனவ 

களம், 

மைதியும் இன்பமும் காணாஞய்ச் றைக்கள 

(pip காண்முகல் உணவு கோட லொழிக்திருந்தான ; 

தான் இவவாறு போரிற் ஜொலைவுண்டு காவலிலிருத்த 

லையேபற்றி யெண்ணி யெண்ணிப் பெரிதும் எக்கமு 

ற௮ அயர்வானாயினான். 

மற்று, ௮ரசனுக் தான் விரும்பியாங்கே, அற்றை 
ஞான்.றிரவிற் சறைக்கோட்டத்தின் ௮ருகு 

ழன்றங் பென்று பொய்சையாரை உற்று நோக்இனான். 

=n அவ்வளவில் இறைவனைப்பாடி. நின்றபுலவர்



சி முகவுரை 

நிலமகளை நோக், *உலகமாதாவே | இதுகாறும் நின் 
னிற் பிரிந்தே படுத்துறங்குமாறு நேரிட்டது. அப்பொ 

முதெல்லாம் பெரிதுந்அன்புற்றேன். இப்பொழுதோ, 
யான் உனது அருபை த்திருமடியிலேயே படுத்துக்கொ 

ள்ளும் பெரும்பே.வ பெற்தேன். இனியெனக்கென்னோ 

Gann? என்று ரொல்லிக்களிகூர்ச்தார், இவையளை ச் 
தைபுங கண்ணுற்ற சோழன் sors) இன்பவுளங்கண்டு 

WEL SH) TE sem 

அற்றை ஈள்னிரவு ௮ரரன் பனைவியாயெ இராசமா 

தேவி அயிலிடைககண்டதோர்தீக்கனவுபற் தி 
நான்கா ர . * ச் 6 உட்ச 

் : @_GY Dh! G QING அமனறனள., ௮ஃதுணர்ச் Labi றன், ௮] த ௮றி 
QYO KOS யென்னும் அவளது தோழி 

௮வளைப்பல்லாற்றுலுக் தேற்றித்தெருட்டி நின்றாள். 

அங் னந்தேமிய இராசமாதேவி அ௮ரரன்பால் தான் 

சண்ட £க்கனவினை மொழிவான் சென்றனள். 
பின்னர்ச் சோழன் வைகறைக் காலத்திலேயே 

பொப்கையாரை “யழைத்து அவரை வலம் 

ஐந்தாங். aig வணங்கச் ிறைவீடு செய்து துதித்த 

எ. என், இவ்வாறுசெங்களணுன் கெறிப்பட்டமை 

தேர்ந்த பொய்கையார் ௮வன்மீது களவழி நாற்பது என் 

னுமொரு செந்தமிழ்துல் பாடித் தம மாணாச்சருள் 

தலைகின்றவனாகிய சேரமானைச் சிறைக்கோட்டத்திற் 

கண்டு இர்ஈற்செய்தியை ௮வற்குரைத்து ௮ரசன் முன் 

னர்ச்சேரமானையுங்கொண்டு சென்று இருபெருவேந்த 

ரையும் ஈட்பாளராக்கி அல்விருவரது குறையையும் 

ஒருங்கே நிக்குங் கருத்தினராய் வருகின்றார்.
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மற்று, கிறைக்கோட்டத்திருந்து௮அயருஞ்சோமான் 

தான் AeA mE amigas on gut 

aoe உயிர துற தீதலுயாவா மன்றரோவென்றெண்ணி 

் மனமறுஇத்துன்புற்றனன், இன்னணர் அன் 

புற்று அ௮ரிதிற் பொழுதுபோக்கு சேரமான்,வழிராண் 

முற்பகற் போழ்தில் தண்ணீர் வேட்சைமீதூரப், பொறு 

க்கலாற்றாது இறைக்கோட்டங் காவலரை விளித்துத் 

தான்றன் ஏவலரைப் பணிக்குமாறுபோலப் பருகு நீர் 

கொணாமினெனப் பணித் தீ தனன். அவ்வாறு பணிப்பச் 

கேட்ட காவலர் உடனே செல்லாராய்ச் இ.திது காலந்தா 

ழ்த்துச் சென்று நெடுகேரங்கழித்த பின்னர் ஒருவன் 

கொஞ்சந் தண்ணீரைச் சேரமான் பருகுமாறு மிக்க 

ஏக்கழுத்தச்தொடு கின்று ஒருகையால் நீட்டினான், ௮ங் 

கனம் ௮வன் நீட்டிய நீர்க்கலத்தைச் சேரமான் கை 

க்சொண்டானல்லன், உடனே கோட்டங்காவலன் வெ 

குண்டு வரம்புகடந்து மன்னவனை ஈகையாடி னன்) பின் 

னர்அந்நீர்க்கலத்தைச் சேரமா னருலேயே வைகச்தகன் 

றனன். ௮வன் அகன்ற பின்னர்ச் சேரமான் மானமே 

யுயிரினும் மாண்புடைத்தாமென மதித்து அு்நிரினைப் 

பருகாமலேயிருக்து உயிர் துறக்தனன். ௮ந்தோ! **மான 

மழிக்தபின் வாழாமை முன்னினிதே'' என்ற புலவர் 

வாக்கும் பொய்யோ ? இதனைக் காவலருளொருவன் 

அரசற்னாரைப்பான் சென்றனன், இடையிற்ட௮ிது போ 

ம்தினுள் ஆண்டு, ௮௧ மகிழ்ச்சியோடும் அடைஈத பொய் 

கையார் திறைக்கோட்டம் புக்குர் சேரமான் கணைக்கா 

* இனியகாற்பது, 
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லிரும்பொறை இடந்தவிடஞ் சென்றார்; ௮வளைக்கண் 

டார், கலங்கினார், கலுழ்ர் தார; எழுந்தார், விழுந்தார், 

௮.திவழிர்தார், தம்மை மறந்தார்; மீட்டும் அ.றிவுகூடி. 

யெழுந்தனர், சேரமானை உற்று நோக்கினர், பற்றித்தூ 

கெர், தம்மார்பம் எற்றித்தாக்கர். ௮வ்வேளையில் 

ஒேட்டிற் செந்தமிழ்ர் செய்புளொன்று வசையப்பெற் 

லுக் கணைக்காலிரும்பொறையின் மார்பிற் இெந்தது 

வெளிப்பட்டது;அ௮ தனை யெடுத்தார்,படி தீதாரகைசோர 

விடுத்தார் ; அண்ணல் சேரமானை வாரியணைந்து பெரி 

அம் வாய் விடுத்து ௮ழுதரற்றினார், காரியம் மிஞ்சிப் 

போயிற்றென்றுணர்ர்த ஈற்றமிழ்ப்பாவலர் தமது ஈன் 

மாணாக்கன் பிரிவினை யாற்றகில்லாது ஆண்டே சமாதியி 
லிருக்து யாச்கையை விழ்த்தனர். அ௮தன்மேற் சோழ 
ஞ் சிறைக்கோட்டஞ்சென்று சேர்ந்து, ஆண்டுப் புலவ 

ரூம் மாளுக்கரும் ஒருங்கே யிறர்து இடப்பக்கண்டு, தே 

விகண்ட இக்கனவின் பயன் பலித்தவாவுணர்ந்து பெரி 

அம் புலம்பினான் த; உண்மையுணர்க்து தன் இறைகாவல 

ரைத் தெழித்தான், பழித்தான், சிறைக்கோட்டத்தை 

யழித்தான். பின்னர்த்கான் ௮.தியாது செய்த இப்பாவச் 

செயல்கட்குங் கழுவாயாகத் தேவகுலம் பல குயிற் 

வினான். 
இதுவே இந்நாடகத்தின் கதைச் சுருக்கமாம். 

இஃது அங்கம் என்னும் ஒருவகைகாடகச் சா தியின் பாற் 

படும், இதனிலக்கணத்தை எமத நாடகலவியலிற் கண்டு 

கொள்க. இது யாம் புனைந்து வெளிப்படுத்திவரும் நாட 

கள்சிலம்பினகண் எட்டாம் பரலாம், இ௫ பெரும்பா
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௮ம் ௮கவல் யாப்பினியன்றுளஅ ; சிறுபான்மை ஆங் 

கரங்கு வெண்பாவும் விருத்தப்பாவும் பிறவும் விரவி வர் 

அளது, இடையிற் * களவழிராற்பது' நாலினின்றும் 

ல பாக்கள் மேற்கொண்டுரைக்கப்பட்ளெ, இஃது இன் 

னணம் முற்றுஞ் செய்.புளாய் முடிர்துளதேனும் பாத்து 

ரங்களின் ஏற்றத்தாழ்வுக௬இ௪ மொல்விகற்பங்களும் 
நடைவேறுபாடுகளும் அம்காங்குக் காட்டப்பட்ளெ ; 

ஆதலின் இது நடிததுச்காட்டும ஈலமுள தாகுமென்றற் 

சண் யாதோர் யப்பாடு மில்லை, இனிக் களவழி நாற் 

பதும், “ குழவியிறப்பினும் '' என்ற புறப்பாட்ட்மே 

இத்தமிழ் சகாடசத்திற்கு முதனூலெனநின்று உதவி 

புரிந்தன. 

இவ்வங்கத்தின் முதற்கள த்தில் அன்மலக்கணமும்; 

இரண்டாங்களத்திற் போர்செயல்நீதியும் ; மூன்றாங்க 

ளத்தில் மெய்யுணர்ந்தாரியல்பும், கலைலமுடையார் யா 

க்கை ஈலங்கருதாதிருத் தலும், மனநிறைவின் மாட்டுயும்; 

நான்காங்களததிற் கனவுகாட்சியினியல்பும, காரணகா 

ரிய முறைப்பாட்டின் பெற்றியும், கடவுளார் செயற்கரு 

த்தும்; 6ந்தாங் களத்திற் பெரியோரைப் பேணுமாறும், 

குருவினிடக் தொழுகுமாறும், வாழ்க்கைப்பயனும் ; 

ஆருங்களத்திற் பொருட்செல்வத்தினின் அயமையாமை 

யம், களியாட்டின் தீமையும், இவ்வுலகவாழ்க்கையின் 

மேதகவும், யாக்கைச் கிறப்பும், தற்கொலைப்பாவமும், 

மானததின்மாண்பும், ஆசிரியர்க்கு மாணாக்கர் பாலுள 

அன்பும், மனவுணாவில்வழிப் பாவமின்மைக்சோளும், 

பிறவும் ஓராற்றால் விதிமுகத்தாலும் மறைமுகத்தாலும்
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உதாரணமுகத்தாலும் காட்டப்பட்டுளு பான்மை ௮ன் 

புடையார்க்கு சளி Bp புலப்படும், 

முதற்கண் இக்.நால் மாதந்தோறும் ஆங்கிலமொழி 

யின் ௮ச்சிட்டுவெளிப்படும் கிறித்தவக்கலாசாலைப்பத்திரி 
கையின்கட் சறிதுிறிதாகப் பிரசுரமாகி வெளிப்போக் 

தது; ௮அகண்ட ஈண்பர் பலரும் ,நாலினைத் தனித்து வெ 

ளியிடல் வேண்டினமையின் இது வெளிப்படுவதாயிற்ு, 

தம்பத்திரிகையினின்றும் யாம் பெயர்த்து AOS 

கொள்ளும் உரிமைதந்துதவிய ௮ப்பக்இராஇபர் மாட்டு 

வர்தனத்துடன் நன்றி பாராட்டுதலைக் தவிர்த்து யாம் 

வேறு செயக்கடவ கைம்மாறென்னே ? முற்றும் ஆங் 

தில மொழியானியன்று வெளிப்படும்௮ப்பத் இரிகையின் 

கண் விலக்கென எம்புன்னூலையும் பதிப்பித்து எம்மைப் 

பலரும் ஈன்கு மதிக்குமாதியற்றிய ௮ப்பத்திராதிபர் ௧௬ 

ணைத்திறம் ஒருபொழுதும் மறக்கற்பால தன்று, 

இனி இ. பற்பல தொழில் புரியுங்கால் இடையி 

டைக்கிடைத்த ௮வகாசங்களிலெழுதிய தாகலின் இதன் 

கண் வமூஉக்கள் பல மலிச்திருத்தலுங் கூடும்; ௮ற்றேல் 

ஈல்லிசைப் புலவராயினார் அ௮வையிற்றைத் திருத்தி எம் 

மீது அருள்புரிவாராக, 

இர்கன்முயற்டியின் கண் எம்மைத்.தாண்டிக் கடை 

போகுமட்டும் தோன்றுதீதுணையா யுதவிபுரிந்து நின்ற 

எல்லாம் வல்ல முழுமுதற் கடவுளாய ௩டராசப்பெரு 

மானை மனமொழிமெய்களிற் ஜொழுகின்றனம்,



முகவுரை 

என்று மெக்குறை யாக்கும் பரப்புகர் 

துன்றி யெம்மிடஞ் சொல்லறி மாணவர் 

கின்று வேலை சிகழ்த்துஈ ராயினு 

மன்ற வெங்குரு மாரவர் வாய்மையே, (௨) 

16/9/1902. } af. Gan. & 
சென்னை.





உ 

இவமயம் 

திநச்சிற்றம்பலம் 

மான விஜயம் 
 பைவாவமைகைது அர nena” 

“௫ ey 

பரயிரம் 

  

கடவுள் வாழ்த்து 

வீநாயகர் வணக்கம் 

டூன்னிசை வேண்பா 

கீரமருவு சக்ரத்தைக் கைச்கொடுசின் றேதனது 

மாமனைக்கூத் தாட்டியகைம் மாமுகத்தெம் பெம்மானை 
நாமுவந்து சாளு நயந்து தொழுகுதுமில் 

தேமமிகு நூலா Bus. (௩) 

சுப்பிரமணியர் வணக்கம் 
இன்னிசை வேண்பா 

குருகுபெயர்ச் குன்றம் குமைத்தவடி வேலோன் 

பருகுகலை யெல்லாம் பறிர்துலகற் றர்தோன் 

முருகனிணைத் தாண்மலரை முழ்புகுக்து செஞ்சே 
கரு.தினருள் செய்யுமவன் காண், (௪) 

 



௬௨ பாயிரம், 

நாமகள் வணக்கம் 

நேரிசை வேண்பா 

PV inser ys STL ஈலங்கொள் சிலம்பொன்று 

சேமருவு செந்தமிழிற் செய்கு துமாற்--பாமயிலெர் 

நாத்தா ன.ரங்கமா ஈண்ணி நயந்து இருக் 

கூத்தாடி நிற்குங் குறித்து. 

நடராசர் வணக்கம் 

நேரிசை வேண்பா 

மான விசயமெனு மன்னா டகம்புலவர் 

போனக மாகப் புகல்கிற்பா...ஞானச் 

சபாபதிப்பே ரின்பத் தனிப்பொருளின் ரூளை 
யவாவிநெஞ்ச மேடீ யடை, 

சங்கப்புலவர் வணக்கம் 
கலிவிநத்தம் 

உலக மென்னு முயர்தமிழ் வாணரை 
யிலகு பொன்னக றின்பழும் வெஃகலா 

வலஇல் பேரவை யாளரை நல்லிசைப் 

புலவ ரைத் இனம் போற்றி வணங்குவாம் 

  

அவையடக்கம், 

ழே. வேறு, 

பெரும்பொரு ள.றிஞர்சொற் பேணி காடொறு 

மருந்தமிழ் தாமென வவற்றி னன்புபூண் 

டிருர் தினி தன்னரை யிறைஞ்சும் பண்பினே 
மருங்கலை யவையினுச் கடக்கம் கூறலென் 1 

(8) 

(௬) 

(௭) 

(௮).



பாயிரம், 5௩ 

இளிவர லெனுஞ்சுவைக் கெடுத்துச் காட்டெனா 

வெளிவரு நகசைக்குமுன் விளம்பு சாட்டெனா 
வெளிவரு மிதனையு மிணிதின் மேற்கொள்வார் 

தெளிவுட னூற்சுவை சேரு நாவலர், (௯௬) 

வஞ்சித்துறை, 
இர்தலா னஞ்சலை 

நீதியார் நெஞ்சமே 

போதுவாய் புந்கிகொண் 

டோதுவா மோர்ந்தரோ. (௪௦)





நாடக பாத்திரங்கள்: 

  

சோமான் கணைக்கா ே 
: : சோராட்டரசன். 

லிரும்போறை 

சோழன் சேங்கணான்: சோணாட்டரசன். 

போய்கையார்: கடைச்சங்கப் புலவரு 

சளொருவர் ; சேரமான் 

சணைக்கா லிரும்பொ 

றைக்கு ஆ௫ரியர், 

இராசமாதேவி : சோழன் செங்கணான் 
மனைவி, 

அறிவுடைநங்கை: இசாசமாதேகியின் பார்ப் 
பனத்தோழி, 

பிரபுக்கள், சறைகாவலர், சேவகர், 

மூ.தலாயினார். 

வனத் 

நாடக சகிகழ்விடம். 

உறர்தையம் பதியிற் சோழனரண்மனையும் ௮தனை 
யடுத்துள சிறைக்கோட்டங்களுமாம்,





மான விஜயம் 
— So) 

ஓர் அங்கம் 

—fe— 

  

முதற்களம் 
இடம் : சோழ னரண்மனை 

காலம் : வெயின்மாலை. 

பாத்திரங்கள் ; செங்கணான், பொய்கையார், 

பிரபுக்கள் முகலாயினார், 
  

சேங்கணுன் (0 பா.ப்கை.பாரை நோக்கி) 

உலகெலாம் படைத்த வொருதனி முதல்வன 

௮லூலா விளையாட் டற்புத மென்னே! 

கழுமலப் போரிற் கான்செறி வாகைக் 

கொழுமலர்ப் பிணையல் கொண்டவன் யார்சொல் £ 

௫, எந்தம் தாற்றல் சர்தியான் வந்தனன் 

சே ரமா னெனனும் வீரமார் வேர்தன் 

ஃறிவுநூல் கற்றுச் செறிவு மீச்சொள 

மறப்போ ரின்ச ணறப்போ ரென்ப 

,தில்லையென் றுணரான் வல்ல சேரமான் 

௧0. கணைக்கா விரும்பொறை துணைக்காவ லின்றி 

2



௧௮ மான வீஜயம். | ழதற் 

ஈிற்பது சகண்டவெம் விற்பொரல் வீரர் 
ஓய்யெனப் பாய்ந்தவன் மெய்யுறப் பற்றிக் 
கொணர்தலு மதனை யுணர்தரு மவன்படை 

புறத் இரியச் சிறந்தன மூவகை. 

பிரபு ழதல்வன் :--( இளஈகை யரும்பி) 

கடு, ஆதலின் வெற்றி யடைர்தோம். 

பீரபு இரண்டாவன் :--(2இழ்ச்.௪) 

சேத மொன்றுகஞ் செம்படைக் இலையே. (௧௧) 

போய்கையார் :--(வெகுண்டு) 

வெக்சண் யானைச் செங்கட் சோழ ! 
என்னைகொனீயு மின்னன முரைத்தனை ? 

அறப்போ நிலையெனன் மறப்போ வன்றிப் 

௨௦, புன்பொரல் புரியும் வன்புடைச் கருத்தோ 1 

புக்தியி னின்னை விர்சை வீரனா 

மதித்துறு சேரமான் வாளா திரு$்தனன் 

மதித்திற முடைமையோ வஞ்சகத் தொழிலோ 

யா.துசொ னின்படை யெம்மிறை கொண்டது 7 

௨௫, பேதுறிஇப் பிறழ்ச து பிதற்றலை, ௮ரசே! 

பீரபு ழதல்வன் :--(வெகுண்ட) 

போலிப் புலவீர் ! போதும் பேச்சு, 

பீரபு இரண்டாவன் :--(எழுகத) 

காலைக் குறைத்திவர்ச் கடுஞ்௪றை மிடுமினோ. (௪௨) 

சேங்கணுன் :-- (அமைக்க) 

என்னிடச் தன்பு மன்னிய மதிவலீர் [ 

கொன்னே யொன்றும் குறைபடச் கூறலிர் ) 
௬௦. என்னே யவர தெண்ணமென் நறிவோம்.



களம்.] மான விஜயம், dap; 

இப்புல வோரைமெம் மெய்க்குரு வாகக் 
கோடல் குறித்தியா ராடி யடைந்துழி 

அன்னார் ஈம்மை யுன்னா தறிவுநாற் 
கூரியரல் லேமென வுரைத்தன ராயிலுங் 

௧௫. குருவென வொருமுறை கர௬.தின மாதலின் 

அவரைசாம் வழிபட page கடனே, (௧௩) 

Q) 58 p5. Bis odes புலவர் 
௮மைய நோக்கா தெமையிகழ் தந்தது 

பொருத்தமில் செயலே. 

பிரபு ழதலவன்:-- கருத்தினி லவர்தாம் 
௪௦, என்ன கினைத்திவ ணின்னன பிதற்றினர் 1 

போய்கையார் :--(அமைக்தி) 
நல்லியல் புடைமீர்! ஈல்லியல் புடையீர்!! 

இகழ்ச்சியு மொன்றே புகழ்ச்சிய மொன்றே) 
இன்ப.துன் பக்க ளெல்லா மொன்றே) 

இன்பதுன் பங்க ளெனக்கில சண்மீர், 

௪௫, என்ற னுள்ள” மொன்றினுக் தரியா 

ததனாற் புகழ்சரை யன்பின் வியத்தலும் 

மதனா விகழ்ஈரை மருண்டு தெழித்தலும் 

இலமே, 

பீரபூு இரண்டாவன் :--குவகை மலமு முனிர்ச 
பேரறி வுடையார் பேசவி ரொன்றுமே. (௧௪) 

(கைகட்டி வாய்புசைத்துக் கொள்ளுகனெருன்,) 

சேங்கணுன் ்--(கையமைச்த) 

௫0. நூனிவரை யிகழி னனிவருச் தக்சே ; 
Bs னமைகவெ மன்புடை மீர்காள்! 

போதமெய்ஞ் ஞானப் புலவீர்! ஒருமொழி : 
முன்னைசா ஸும்மடி. முடிமிசைச் கொண்டெமச்



20 மான விஜயம். [pam 

இன்னறி வூட்டுமா நிரச்து மிகழ்ச்தனிர் ; 
GO. aes gr பயின்றோ னலகுசால் கற்பின் 

அறிவுநாற் புலமைக் கருக னல்லனென் 

நறையுபு நின்றனிர்; ௮ஃ திவ ணேற்புடைச் 

தன்றாம், யாவையு நன்றா யுணர்ந்து 

பொய்கை யாடாப் பொய்கை யாரே ! 

௬௦, இந்நா ணந்த மிரும்பே ராற்றல் 

, மெய்ச்சா வல்லீர் மேதசக் சண்டி 

ரன்றே? நீவிரல் தன்றியு சமது 

கையகப் பட்டர்; மெய்யாப் புற்நீர் ; 

உய்யுமா நில்லீர்; ஒங்கு றைக்களத் 

a. HOSTS நும்மை யெற்றே யூரயினும் 

வேட்ட படியெலா மாட்டவும் வல்லேம். 

தந்த நிலைமையைச் சந்தை செய்ம்மினோ, (௧௫) 

போய்கையார் :--(வெகுண்ட) 

70. 

எடு, 

அருந்தமிழ் ாட்டிற் பொருர்திய வண்ணலே! 

திருந்திய மதியிலாய்! வருந்திய சிந்தையாய்! 

அ௮.நியலை பலப்பல வறைந்தனை; வாளா 

மறியலை; எனாது வாய்மொழி யதனை 

உய்ச்துணர் பெற்றியு முற்றனை யல்லை ; 

பொய்த் இரு வேதோ பொருர் இற் றெனாமஇழ்ந் 

தந்தோ செருக்கனில் வந்தோ வீழ்ந்தனை | 

என்னைச் சிறைச்சளத் திருத்து) னீகொலோ 1! 

உன்னை யறியா யுரைத்தனை பேதாய் ! 
"யாரோய் ரீயே ? யாரேன் யானே ?. 

கிற்கு மெற்கு கேர்ர்த தொடர்பெனை ? 
சொற்குறி யறியாத் தோன்றலை ! கேண்மோ ;. 

௨யானுன் சிறையலேன் ; எனைச்சிறைப் படுத் தந 

தானும் வலையலை ; தகாதன பிதற்றேல் :



களம்.] மான விஜயம், உத 

யானே யென்னை யிச்சிறைப் படுத்தேன் 

ஏனே ரொன்று மெனைச்செய் தா.ரலர் 

செய்யவும் வலரலர் மெய்யிது வாமே. (௧௬) 

பிரபு ழதல்வன் ;--(முகங்கறுச்.௪) 
௮௫. பித்தமீ தரச் சித்தர் இரிந்து 

பு.த்.தி மயக்கப் புரைமொழி போனும் 
வித்தைச் செருக்கோ 1 வேந்தனை யிழித் துரை 
யாடுத லெவரை யடுத்துக் சந்தீர்? 

செங்கணுன் ண(கையமைத்து) 

நாடிப் பேசுதிர் நாவலர் தம்மை 

௯௦. யெள்ளி னர்தோ வேசம் படுமால் ; 

உள்ளலி ரொன்று முரைக்கலிர் ; பெரியோர்ப் 

பிழைக்கலிர் ; திமை யிழைக்கலிர்; ௮ மைமினோ. (௧௭) 

(பொய்கையாரை கோகஇு) 

நல்லிசைப் புலமை சாட்டிய பெரும | 

தொல்லைநூற் கடலிற் நுளைந்த களிறே ! 
௬௯௫. பாவல ரேறே ! பண்புறச் கூறுமின் : 

ஓவவில் சிறைக்களச் தும்மையா மிட்டதும் 

பொய்கொலோ ? அம்ம ! : பொய்கை யார்' என 

ம்பெய ரிட்டவா் நுண்ணறி வாளரே ! (௪௮) 

(ஈகைச்சின்ளன்.) 
(2 பாய்கையார் (வெறுப்புடன்) 

என்னே நின்ம) ! என்னே நின்£ஃதி ! ! 

௧00, நீயோ வரசனை நீதி வள்ளலை 7 

ஏயே பேதாய் | ஏயே தீயாய் ! 
புல்லறி வாண்மையே பொருளெனக் கொண்டு 
ஈல்லியல் புணரு ஈயமிலா யெனினும் 

கின்னைத் தெருட்டுச லென்னுறு கடனால்,



2.2. 

௧௦௫. 

50. 

aah. 

௧௨0. 

௧௨௫, 

௧௬0, 

மான விஜயம். Lipa 

pos காண்டிநீ பற்றிய தெனாதி 

யாச்கையே பன்றிப் பார்க்கு மிடத்து 

வேறொன் நிலையே; சாறுமிவ் வுடலம் 

என்ன தன்று ; மற் நிடையே போர்ததோர் 

துச்சிலே யன்றி யிச்சைகொண் டென்றும் 

மெய்ச்சிடற் பாற்றோ 1 விளம்பாய் வேர்தே 
இதனைக் கைக்கொண் டெனைச்சிறைக் சொண்டதாக் 

கதனெழ வுரைப்பினுக் கட்டுரை யாமோ ! 

என்னுட லுறையு மின்னுயி ராகிய 

என்னைச் சிறையி ஸிட்டனை கொல்லோ $ 

என்சிறைக் கோட்ட மென்னுட லாமால். 

என்னிலை யின்னும் பன்னுவல் கேண்மோ : 

பரந்த பண்பினேன் ; விரிந்த கிலையினேன் ; 

இயற்கை ஈன்மையேன் ; இயற்கை யொளியினேன் ; 

அழிவெனச் இல்லை ; இழிவெனக் இல்லை ; 

அறிவு மின்பமு மார்ந்த பெற்றியேன் ; 

செறிவு சான்ற செம்பொரு ளாவேன். 

இன்னண மிருந்த மெய்ந்கிலை gaps 

தலையி னிழிந்த தனிமயி ரியைய 

என்பழ வினையா ஸின்ப் தவிர்ந்து 

சரிந்து சாம்பிச் சுருங்க யந்தோ 

ஆணவ மலத்இ னகப்பட் டணுவாய்ப் 

பேணியிவ் யாச்கையிற் பெட்புட னிருந்து 

வினைப்பய னுகர்ந்து தனிப்பட வினிதிற் 

காலக் கழித்து மேலம் குறுவேன். 

௮ம்மவோ | ௮ரசே | இம்மையி னென்னிலை 

இதுகாண். ஈண்டி தக்கன மிருச்சு, 

மதியறை போகி மாண்பறு சோழ | 

இத்துணை தானு முய்த்துண ரூ.ரனிலாய் |



களம், | மான லிஜயம். ௨௬ 

என்டா லறிவுநா லன்டாற் பயிலுதல் 

௪௬௫, எவ்வகை யியலும் ? செவ்வி பெறச்சொலாய். 

பெரி௮ம் பொல்லாய் பேதைரீ 

விரிதரு மனத்தின் வேறு சினைத் இயோ? (௧௯) 

சேங்கணன் ;--(ரித புன்முறுவலபூச்அ] 

செச்சாப் புலவீர் | செக்காப் புலவீர் | | 
மிருத்துக் கூறலிர் பகுத் துணர் வின்றி, 

௧௪0. அவ்வயி னமைதிர் ; கவ்வை விளைச்கலீர் ; 

பொருள்விளங் கல்லா மருண்மொழிப் பேச்சு 

மேன்மேற் பேசினிர் ; ஆன்ம போதம் 

போதும் போதும் ; ஓதலி ரினிமேல், 

(சேவகரை கோக) 

யாரீ ரேவலர் 1 வாரீ ரிக்கனம் : 

சேவகர் வருகின்றனர், 

௧௪௫, இவரை மீட்டு மிடுமின் சிறைக்களம் ; 
தவறிணி ராயிற் றலையிழந் இட்டீர், 

சேவகர் தலைவன் :--(முற்போக்த) 

ame ளாணையை யெக்குஞ் செலுத்துவோம் : 

சாமி சித்தமே தாமெஞ் சட்டம். 

(சேவகர்கள் பொய்கையாரைப் பற்றுகின்றனர்.) 

போய்கையார் ;--(அச்சிலையில்) 

யாவு நல்ல ! யாவு நல்ல | | 

௧௫௦ கோவு ஈல்லன் ; குடி.களு நல்லர். 

மன்னவ வாழ் தி மன்னி யுலனனே. (2 ௦) 

[சேவகரும் பொய்கைபாரும் போடன்றனர், 

சேங்கணுன்.--(பிரபுச்களைநோக்கி)



௨௫ மான விஜயம், [முதற் 

என்னுழை யீர்காள்! என்னைசொ னீவிர் 
என்னுள மறியீ ரின்னணம் பிதற்றினிர் ? 
புலவரை யாய்வேன் பலவசை மொழிகளைப் 

கடுடு, பேசுவே னாயினேன் பெற்றி யுணரீர் 

ஏசுவீ ராயினீர்; ஈ.திவ ணிருச்சு, 

சற்றே யாமினு முற்றுச் சேட்டிரோ 
தெருள்வழி சாட்டிய செர்சாப் yuan sw 

, பொருள்பொதி சட்டுரை ? புரிர்.த கூறுமின். 

௧௬௦, என்னே ய ருளம்! என்னே யவர்மொழி 1 

என்னே யவர்செயல்! என்னே யவர்கிலை!' 

அன்னார் தட்பமு மொன்னார்க் கஞ்சாத் 

'இட்பமு மறிவி ஞெட்பமு மென்கொலோ ! 
என்னே பேதையே னென்னே யவரைத் 

ச௪டு. தெழித்சே னந்தோ பழித்சே னிழிச்சேன்!-- 

போதம் சனிந்த பொய்கை யாரே! 

ஏதமெண் ளூ மின்ப வுளத்திளை 

என்னென் லுரைச்கேன்! என்னென் றுரைச்சேன்!! 

இன்னும் காண்பனு மின்ப வுள்ளமே. (௨௧) 
(ழெளனம்) 

(சேவகர்தலைவனை நோக்க) 

௧௭௦. ஓவ லாள$ யிருஞ்சிறைக் கோட்டம் 

மேவி யாக்குறை காவ லாளர்க் 

தென் னாணை போதுதி கொண்டு: 

சற்றுமுன் சென்ற ஈற்றமிழ்ப் பாவலர்ச் 

கொன்று முசவலிர்; சன்று முளத்தொடு 

௧௭௫, றி விழுமின்; செவ்விய வுரையும் 
கூறவிர்; உணவும் கொடுக்கலிர்; 
படுக்கையு ஈல்கலிர்; மிடுக்குற ஈடிமினோ!' (௨௨) 

(சவகர் தலைவன் (வணக்கி)



களம். | மான விஜயம். ௨௫ 

இந்த வாணையை யென்ரர மேற்றேன்; 
வந்தன னீதோமன்னர் மன்னவ! 

[ சேவகர் தலைவன் போடின்ரான். 

பீரபுழதலவள்:--(வணக்கி) 
௧௮/௦, எம்பிழை பொறுத்தி யெம்மிறை யவனே! 

வம்புரை யாக வழக்கெ மன்றே. (௨௩) 

பிரபு இரண்டாவன்:--(வணங்க) 

உன்கருத் துணரா துரைத்த மொழிகளை 

sre sa shut ஈல.மி லுரையென 

விடுத்து சின்றெமை யடுத்துக் காத்தி, 

சேங்கணுள்:--(மனமொத்த) 

கடு, பொறுத்தன முழையிர்காள்! பொறுத்தனம் போமின்; 

வெறுத்துரை யொன்றும் விளம்பலி ரினிமேல். 

| பிரபுக்கள் போகின்றனர், 

(தனக்குள்) 
இற்றைஞான் றிரவினில் யாமே சென்று 
தெற்றெனப் புலவர் செயல்களை யாய்துமே, ் (௨௪) 

(சனக்குட் பாடூனெருன்;) 

போ 8 மேயொரு வடிவெனப் போருந்திகின் றவரே 

௧௧௦. யேதம் வர்துழி யுஞ்ிறி தேனுமுள் ஸிடைமீர் 
சத மாமதி கிகர்முகச் செவ்விசேர் புலவீர் 

தீது செய்கலே ஸனினிருந்தஞ் சேவடி சேர்கோ! (௨௫) 

[| போரான். 

ழதற்களம் ழற்றிற்று, 

  

அகச் செய்யுள் உ௫-க்கு : வரி-௨௩௨] 
TE



மான விஜயம், [ரண்டாங் 

இரண்டாங்களம் 
மவனுநிலுககை 

இடம்: சிறைச்சாலை, 

காலம: யாமம், 

பாத்திரம்: சேரமான். 

  

சேரமான்:--(தனக்குள்) 

கம். 

௧௫, 

என்னே யுலகம்! என்னே வாழ்க்கை! 

என்னே ய.ர௫யல் (என்னே மன்பதை ! 

இமையே ஈன்மையாத் தஇறிந்து கின்றவிர் 

நாம$ீ ர௬ுலகின் ஞாயமு முண்டோ ? 

வல்லடி. வழக்கே ஈல்லடி. வழக்கென 

ராடி. ஈடக்குகர் பேடிய ரலரோ 4 

நீதியு மறமு மோதிய முணராப் 

பேதை மாக்கள் பெருகிய துலகம்! 

பே ரற மென்பது போரி னிலையோ? 

போெனில் வஞ்சமும் பொய்யுக் தாமோ? 

௮ரும்புவி யினை விடுத் தறப்பெரும் ச௪டவளே 

பிரிச்துசென் றனையோ பேதுற் றனையோ? 

இமை யொறுத்துச் செம்மை போற்றுங் 

கோமக னென்னக் குலவு மறத்தே 

வென்றோர் கூற்று மன்றோ பிறழ்ர்தது? 

லீ.ர மென்ப தாருஞ் சூதோ? 

திர மென்பது செம்மைப் பிறழ்வோ? (௨௪) 
(மெளனம்) 

பாசறை யதனிற் படுத் தற் கயெவெனை 

மோசப் படைஞர்கண் மூவா யிரவர் 

௨0, நீசச் தொழிவினை ஈினைத்த வுளத்தினர்



௨௫, 

௬௫. 

௪௫, 

மான விஜயம், ௨௭ 

வலிகொடு பற்றி ஈலிதர் தந்தோ 

பொக்யெ வெருளிச் செங்கணான் முன்னர் 
உய்த்து கின்றனர், ஓகோ! இஃதென்? 

கால்யாப் பிட்டனர் கயவர்கள், ஐயோ! 

மேல்யாப் பென்னையிம் மேதினி யின்கண்? 

யானெனை? வேர்கைகொ லெறுழ்வலி யரிகொலோ 
ஈன விளிவுடை யிச்சிறை யெய்த1 

ஐயகோ ! தீயே னவற்றினுங் கொடியேன் 
செய்யகோ லறியாச் ஏறியே னென்றெணிப் 

. போலு மென்னையிப் புழையில்கசிறை யிட்டு 

மேலா தென்தென விருசாள் கட்கும் 

விலக்கு மிட்டனர் மலங்கிய புந்தியர் | 

ஒடிக் கரப்பெனென் றன்னி னார்கொலோ 
நேடிமெம் யுணரா நீதியில் காவலர் 2 

 இவ்வயி னிற்றி ; எவ்விடை யுஞ்செலேல்” 

என்றவ ராணை யிடிற்போ தாதோ 7 

சன்றின ராணை கடப்பெனோ 1! வாழ்வு 

பெரிதென வெண்ணிப் பேணி யொளிப்பெனோ ? 

விரிகட் லுலகில்யான் வேண்டுவ தொன்றிலை.. 

. உலக லறமின் ரொழிர்சசே யென்னுமச் 

நலிகருத் தென்ற னல்லுள மறுப்பதே, (௨ஏ) 

(மெளனம்) 

எல்லா மூணர்ர்த ஈல்லோ.னாகய 

கடவுளென் பான்மறக் கருணைசாட் டினன்சொல் 1 
மடமையாற் நீயேன் வாளா திதுவரை, 

யென்னுடை யாசான் றன்னரு மொழிகளை 

ops s காலம் வறிதே 

;இிறந்தபு நெறியிற் செலவழித் தேனே, (௨௮) 

(சனக்குட் பாடுனெருன்.)



அறு மான விஜயம், 

ஒனியானை யன்பறிடச் தொளியா தானை 

யுயர்சிலநீர் தீவளிவா னாயி னானை 

யளியானை யலர்கீகுஈல்வீ டஸியா தானை 

யதிவானைத் ”மைநெறி யறியா தானை 

௫௦. வெளியானை விளங்குமெழில் வடிவி னானை 

ஸமிளி.ரடியா ௬ுளக்கோயி லுறைனெ் ரூனைக் 
சளியானை யருண்மழைபெய் காரி னானைக் 

கருதுவோ நின்பவுளம் சாண்பர் தாமே, (௨௯ 

இனியானை கினைதோறு மிணிக்கற் பானை 
யிசையானை ஈன்மையொடு மிசைக்சான் றன்னைச் 

தனியானை யெவற்திணின்றுர் சணிச்கிற் பானைத் 
தணியானை யமைழயட,ச் சணிர்தான் றன்னைப் 

பனியானைச் தீமைகண்டு பணிச்இற் பானைப் 

பணியானை யன்பர்சொற்குப் பணிந்தான் றன்னைச் 
௫௫, குனியானை யம்பலச்,இந் குணிக்இற் பானைச் 

குறிக்கொண்டா நின்பவுளகப் கூடு வாரே, (mo) 
[போ௫ெறான், 

டூரண்டாங்களம் ழற்றிற்று. 

[ ஆகச் செய்யுள் ௩௦ க்கு : வரி-௨௮௪. ] 

 



மான வீஜயம். ௨௯ 

நமூனருங்களம் 

இடம் ; இிறைச்சாலை. 

காலம்: யாமம், 

பாத்திரங்கள் : பொய்கையார், 

செங்கணான், சிறைகாவலர், 

  

(பொய்கையார் உலவு இன்றனர் ; செங்களுன் 

ஒரிடத்து மமைந்திருக்சன்றனன்,) 

சிறைகாவலன் ழதலவன்:--( பொப்சையாரைச் சுட்டு) 

அண்ணே ! இதோபார், அருந்தமிழ்ப் புலவன் 

மண்ணோ விண்ணோ மதியா ஜென்றும். * 
பழித்.து மிழித் தும் பார்த்தோம் நாமும்; 

விழித்தும் பார்த்திலன், அழுச்ச முடையான். 

௫. இன்னு மவன்குண மென்னெனச் சொல்வேன் 7? 

வெறித்து நின்று மேலே பார்ப்பன் ;' 

குறிச்தறி வான்போற் கோணி நிற்பன்: 

£ழே குனிவன்: 'ஊழே' யென்பன்; 

தானே பேசுவன்; தானே ரிப்பன்; 

௧௦, தானே குதிப்பன்; தானே யோவென்; 

வாய்குவித் தா துவன்; கால்குவித் தயர்வன்; 

கொட்டி யார்ப்பன்; மெய்தட்டி நிற்பன்; 

போவன்; வருவன்; நாவை நீட்டுவன்; 

கண்ணை மூடுவன்; காதைச் கையாற் 

கடு, பொத்துவன்; செற்றுவன்; சித்தம் களிப்பன்;



௩௦ மான விஜயம், [ழுன்றங் 

தாளம் போடுவன்; term குறைவன்; 

இருப்பன்; எழுவன்; விருப்புட னோக்கி 
நடப்பன்; பாட்டுப் படிப்பன் ஈன்றே! (கச்) 

சிறைகாவலனீரண்டாவன்:--(இகழ்ர்த) 

பைத இியக் காரனும் பாட்டுப் படிப்பான், 

௨0. வைத்தியஞ் செயிணிவன் வழிக்கு வருவான், 

பித்தனும் புலவனும் மெத்தவு மொப்பர்; 

இருவருர் சனியே யிருர்து பேசுவர்; 

இருவருஞ் ௫ரிப்பர்; இருவரு மழுவர், 

மிகப்படிப் புள்ளவன் சுகப்படா னிங்சே;. 

௨௫. துச்கப் படுவன், இக்கற் றவன்போல், 

கற்றவ ரெல்லாம் சவனியா ருடம்பை; 

இற்ற சுவரி லெப்படிச் இத்திர 

மெழுத லாகும் 1! பமுதே யெழுஇனால், 

னிமர மேறி நோக்கி நிற்பவன் 

௬௦, இனிய காட்சியி லெல்லாம் மறந்து 

தன்னுடை கிலைமை தானுமெண் ஸண்து 

கூத்தாடி னாலவன், ஆச்தாடி! செச்தான். 

இவனைப் பித்த னென்பதஇிற் றடையேன்? 
கேற்ற முதலா, நீயும் பார்த்தையே: 

௬௫, 8ருஞ் சோறு நினையான்; பொல்லா 
வீண னிவன்றான்; விட்டா; 

ஊணுண் டுறங்குவோம் ஓடிவா வுடனே. (௬௨) 

போய்கையார்:--(9ரித நின்று தமக்குள்) 

உலகே போர்க்களம் ; உற்ற மாந்தரே 
பலதிறப் பட்டுப் பாழ்ம்போர் செய்குரர் $ 

௪0: வாழ்ச்சையோ போர்த்தொழில்; பாழ்க்சையோ மக்கள்



மான விஜயம், ௬௧ 

ஒருவரை யொருவா வெருவுறத தாக்க 

இருவரு மொழிவா என்னை கொ லவாமதி | 
(2 maGarpart ) 

(திரூமபிசதமககுள) 

தனசசென வாழாப் பிறாககுரி யாளன் 

மனககணி வோடு வாய்மலாச் தருஸிய 

அருளற மறிஈசா£ மருளறு காட்சியா , 

௮றியாப பேதைக ளறித லெனறுகொல ? 

பேதைய ராயினு மோதித தெருளுதல் 

கடனே யனரறோ £ மடனோய் இரநதா£ 

அன்னாத தெருட்டலு மறனே யனறோ 5 

Go இனனா மாட்டு மின்னருள புரிந்து 

ஈனனயஞ செயலே ஈல்லோ நியற்கை ; 

ஆசலி னிவ்வூ ரரசனைத தெருட்தெல் 

தீதி லாததோ£ செயகட னாமால், 

(உஈ௩ வனறனா ) 

சேங்கணன் .--(உ௱ம$ழஈ.து தனககுள) 

௫௫ 

எனனே புலவ ரெணணம ! 

தநசே நிலலாச தகையின ரிவரே, (௬௩) 

போய்கையார் --(வானததை கோகதெ தமககுள) 

அ/ருட்பெருக கடலே ! தெருட்செழுக் குன்றே ! 
யாவு மூணரந்தோய் ! யாவு மாஜேோய் | 
உன்னரு சூருவி லொருசிறி துடையேன் ; 

உன்னின் வேறலேன் , உன்னிடத் துள்ளேன் ; 

௬௦. உன்மய மானேன் ; உற்றிலேன் றுன்பம் ; 
இன்ப வுளததினேன் ; என்னியல் பறிந்தேன், 

இனியெனச் கென்குறை 7 இனிய பொருளே | (௬௪) 
(சமககுட் பாடுளெரு£.)



௬௨. மான விஜயம். [ழன்றங் 

[னையா 

உலகனைத்து கிறைந்தொளிரு மொருபொருளே யுள்ற 

னிலகுமுயிர்தமச்செல்லாமிருக்குமிடமென் றரைக்கோ 

சுடு, மலரகத்து மணமென்ன மணியசத்தி னொளியென்ன 

நலரகத்து விளக்சென்ன ஈயச் துறையும் பெருமானே. 

உயிர்க்செல்லா முயிராகு மொருபொருளேயிவ்வுலகற் 

செயிர்க்கெல்லா முறுகருவித் தீவினைதந் சதனையென்ப 

ரயிர்ச்சென்ற புந்தியினா ராங்க துநீ தர் திலையாற் 

௪௦. றுயர்க்குழு தலவ்வவர் தந்தொடர்பிறனிச்சித்சமன்றோ? 

(உல௮ுசன்றனர்,) 

சேங்கணுன் :--(மனமிரங்கத் தனக்குள்) 

ப7வலர் கடவுட் பத்திய டமமன்கொலோ ! 

ஆவலிற் சென்றிவ ரணைகோ 7 

சாவலி னின்றிவர்ச் கடிது நீப்பலே, (mer) 

2பாய்கையார் :--(தரையை நோக்கித் தமக்குள்) 

உலககந் ருயே/ உலகஈற் யே! ! 

௪௫. உன்மகார் தம்மு ளொருவனே னர்தோ ! 

'இதுகாறு சின்னி னெளிதிற் பிரிந்தே 

ப.திதோறு மேடுப் பஞ்சணை யுறங்ஜேன். 

அப்பொழு தெல்லா மடியே னுற்றன 

செப்பருர் துயரே, சிறிதுமின் பில்லை : மற் 

௮0. றிப்பொழு தோயா ஸின்ப மெய் தினேன், 

ஒருபே ரன்னாய் ! உன்றன தருமைத் 

திருமடி. யதனிற் சிறப்புட னுறல்கும் 
பெரும்பேறு பெற்றேன் ; விரும்பே னெதனையும், 

இன்றே ஈன்னாள் ; ஈன்றே யிர்நாள். 
HB. இன்றே போல்ச வென்றே யாயினும்.



களம்.] மான விஜயம், ௬௩ 

எவையும் பெற்றேன் ; ஈவையு மற்றேன். 

குறையொன்று மில்லேன், சறையென்ற ஊம்மே | () 

(இன்புடன் எமாயிற் பூிக்ன்றார்.] 

(சங்கணுன் (வியப்புடன் தனக்குள்) 

இன்பசல் லுருவி னெழிற்றமிழ்ப் புலவீர் ! 
அம்மியல் புணரேன், ௮ம்மவோ இயேன் ! 

௬௦. நம்மிற் பிழைக்தேன், கொய்ய பாவியேன் / 
செம்மை தவிர்க்தேன், இம்மைப் பயனிலேன், 
ம்மடி, யடைந்இந் அவலரும் பிழையைப் 

போக்தஇியுய் தலையலாற் போக்குவே நில்லேன். 

வைகறைப் போழ்தகில்யான் செய்சட ஸனிதுவே, 
௬௫, இன்ப சாவலீர் ! என்னையும் 

அன்புடன் போற்றி யாசரிப் பீரோ £ (௩௯/ 

[ *பாடன் ரோன். 

ழன்றங்களம் முற்றிற்று. 

[| அகச் செய்யுள் RA? A ரி௩௮௨.]



௫௪. மான வீஜயம், [நான்காங் 

  

நான்காங்களம்: 

இடம் ; சோழனரண்மனையி னந்தப்புரம், 

காலம் : நள்ளிரவு. 

பாத்திரங்கள் : இராசமாதேவி, ௮ றிவுடை ஈங்கை 

(இருவருக் தயில்ெறனர்,) 

டராசமாதேவி :--(வெருண்டூ) 

A Paco ஈம்காய் | அறிவுடை ஈக்காய் | | 

அறிவு கலங்கினேன் ; ஆருள முடைந்தேன் ; 

உடலம் வியர்த்சேன் ; ஒடிவர் தெனைப்பார். 

(உடல் நமிங்குளெருள்.) 

அறிவுடைநங்கை :--(விழித்து அருகில் வக்) 
என்னையோ தாயே ! என்னையோ' தேவீ ! 

௫, ஏனோ வுடலி வித்துணை ஈடுக்கம்! 

இராசமாதேவி:--(சறிது பயக்செளிக்அ) 

கனவொன்று சண்டேன், கண்டவக் சணமுதல் 

மனமொன்றி நிற்கும் வலியற் றயர்ந்து 

வாடுவேன் வெருண்டு மயக்க விழித்தேன், 

அறிவுடைநங்கை:;-- (செருக்கி) 
பாடுசின் னுளத்தைப் படுத் நிய வக்சன 

௧௦. வென்னையோ! தாயே! எடுத்துக் கூறாய், 

'இரா சமாதேவி:--(9திதுகின்று) 

எங்கோரி ஒருபே ரிராச்சியம் போலும்; 
என்கோ மானும் யானு மொருங்கே



களம்.] மான விஜயம். ௬௫ 

அங்கே சென்றுழி யர்ஈக ரரசன 

சேன் மாக்களு ளெண்மர் பாய்க் து 
கடு, மாவலி கொண்டெமை வம்மெனப் பற்றி 

விலக்கெமச் இட்டவ் வேந்தன் முன்னர்க் 

கலங்குறு வேமைக் கடிதிணிுத்தலும் 
அன்னா னிருவரை யாருயிர் போக்யெ 

துன்னாப் பழியைச் சுமத்தின னெந்தலை ; 

௨௦. அக்குற் றத்தினுக் காக்கழு வாயாத் 

தீக்கவே ழாயிரர் தாவில்பொன் ஸீத்துச் 

சிறைவீடு பெற்றுத் திரும்பினம்.! இதுதான் 

ஈறையாடு குழலாய் நான்கண்ட கனவு, 

பறைபோல மகெஞ்சம் படபடகச் இன்ததே | (#0) 

௮றிவுடைநங்கை:--(கை)்த) 

உடு, இ தற்கோ தாயேயித் துணை யச்சம்ரி 

மதிச்கோ ளாறிது மயந்கலை ? கேளாய் : 

பலிக்கும் கனவும் பலிச்சலாக் சனவும் 

உண்டவை தம்முணீ சண்ட சனவுசான் 

எத்தன் மைத்தோ? யாமறி யோல், 

௬௦. இத்தர் இறிதல் பித்துமீ தூரல் 

உயிரப்புனன் ஞூளைக் குரியவா றுரூமை 

வயிற்றிட மின்றென வாய்மடை செறித்தல் 

உலர்ந்த ஷண்கோண் மலர்ர்து துயிலு சல் 

யாக்கை மெலிவு சேச்கைச் குறைவோ 

௬௫, டின்னும் பலவா யியம்புகா ரணத்தால் 

துன்னும் கனவுகள், என்னருர் தேவீ! 

இக்கனா நிகழ்ச்சிச் கெய்திய 

தெச்சா ரணமோ? உட்காய், மாதே! (௪௧) 

இராசமாதேவி:--(௦ தனிவுடன்)



nda 

0, 

௪௫, 

மான விஜயம்; | நான்காங். 

எ£ச்கா ரணத்தா லிச்கன வெய்தினென் ? 

காரணம் சாண்டல் கருத்தன் றெனக்கு; மற் 
றிச்சன வதனால் யாதுச் தீங்கு 

புக்கெமை ஈவியுமோ? புசல்வாய், தோழீ! 
மக்சட் குறுவன மாட்டியிற் நெரிக்கும் 
மெய்க்குறி பலவோ விளம்பும் கனவுகள், 

மன்னிய கடவுண் முன்னறி குறியாக் 

காட்டுஈ வாகுங் கனவென 

ஏட்டினி லெழுதி யிருப்பதும் பிழையோ ? (௪௨) 

அறிவுடைநங்கை :--(முகஞ்சிவர்த) 

fo. 

௬௫. 

கினவுநால் கண்ட கட்டுரை யாளா 

முனமூரைச் சிட்ட முதுமொழி யின்கட் 

புலஸரசொல விரும்பி யுரைசெய லொல்லேன் 

சண்ட சகனவுகண் மண்டிசம் மாட்டுப் 

பலிக்குறி னவற்றை விலக்குமா றென்னோ ? 
நின்னா னியலுமோ நேர்வன விலக்கல் 7 

முன்னாட் செட்வினை முறுக்குறை உசனாற 
பின்னாள் விலக்கும் பெற்றிய ர௬ளரோ * 

என்னா னும்மஃ செய்தியே தீரும். 

உன்னா தொன்று முரைக்கலை, சேவீ | 

எல்லா மிறைவ னெழுகிய வாறெனச 

சொல்லா சின்றனர் தொல்லை யோரே, (௪௯) 

இரா சமாதேவி (த BE gh oh —ar) 

ar O எவ்வள வுரைத்து மென்னுளமக் தெளியுஞ் 

செவ்விபெற் நிலதே செச்சமி ழணக்கே ! 

அறிவுடைநங்கை :--(9க22.ஐ) 

அருயிர்ச் கெல்லா மருஈலங் கருதியே 

சீருறச் செயல்கள் செய்யப் படுவன,



களம். | மான விஜயம், ௬ள் 

எல்லா நன்மையே, பொல்லாக் கொன்றிலை, 
௬௫. கடவுள் படைப்பின் கருத்திது வாமால், 

மடவ.ரால் ! சிந்தை மாழ்கலை ; 

குராமலர் விராங்குழ லிராசமா சேவியே ! (௪௪) 

டுராச்மாதேவி :--( திரும்பி) 

ரயி னமையும், மேயவென் பாங்க | 

௮ர்ஈலன் யாவென மெய்ந்நெறி of oor Bast 
௪௦, உணர்வான் முயலுத லொகச்குமே யன்றோ 7 

அறிவுடைநங்கை :--(புன்முறுவல் பூக்க) 
வணர்பூம் கோதாய் ! வளரெழிற் றோகாய் ! 
அருளுரு வாடிய வொருபெருமக் கடவுள் 

உறுஈல முயிர்கட் குணரொணா வண்ணம் 

கெறிமையிற் செய்வன். நே்ர்தறி வாமென 

௭௫. முயலுரர் பலரால், முடிவி லந்௩லன் 
ஈயனுற விளங்கும் ; ஈடுவினில் விளங்கா. 

ஆதலிற் கனாப்பய வீதெனக் காண்டல் 

அரிதாம் ; அன்றியும் பெரிது மடுத்தடுத் 

தெய்துஈ தம்மு ளெய்யாமை பற்றிப் 

௮0. பாருறு பற்பலர் காரண காரிய 

மூறைவகுத் இட்டுச் கறைசெழு புக்கிய 

ராவார்; அந்தோ ! ஆவா ! தவறுவர், 

ஒன்றுமுற் படமற் ரொன்று பிற்பட 

முன்னது காரணம் பின்னது காறியம் 

௮௫. என்பவர் வாதம் புன்ப.ப னுடைத்தே. (௪௫) 

இராசமாதேவி:--(0தளிக்,த) 

நீன்றென் ரோமழீ ! ஈறந்தமிழ் நல்காய் ! 

என்ற லுள்ளமு மெய்இற் றமைதி ; 

எனினு மொருசார்த் துனிய முறுமால்,



ஷ் மான விஜயம்; 

அறிவுடைநங்கை:---( லோடத்,த) 

அற்றே லரசற் கறிவுறுத் இடுவோம் ; 

௬௦. சற்றே பொறுத்தி, தையலர் மணியே ! (௪௬) 

(கடவுளைத் ஐஇக்அப் பாடுஇன்றாள்.) 

இறையுயிர் யாப்பென வியம்பு மூன்றுமே 

யறைதரும் பொருளவை யழிவி லாதன 

வறிதிரென் ுயிர்களுக் கருளி னல்கிய 
மறைமூுடி வாணனை வணக்க வாழ்த் துவாம், (௪௪) 

௯௫, திறையினிற் பயின்றிடுஞ் சமய நூல்களின் 

றுறைதொறு மிலங்குறுர் தூய செம்பொரு 

ஸிறைவனை யுயிர்க்குயி ெனவி எங்குஈம் 

பிறைமுடிப் பெரியனைப் பேணி வாழ்த்துவாம். (௪௮) 

(/றையினி விசையெனப் பாலிற் பூவினி 

௧0௦௦, னறையெனச் சுவையென சயந்.து கான். மறை 
யுறைபொரு ளாகிய வொருவ னைக்கடுச் 

கறைகெழு மி.உற்நனைக் கருதி வாழ்ச்துவாம். (௪௯) 

[இருவரும் போடன்றனர், 

நான்காங்களம் முற்றிற்று, 

[ஆகச்செய்யுள் ௪௯.ஃக்கு : வரி-௪௮ட | 

 இணவைகலைமைஹாககா?.



-மானஷிதயம், Fotis 

  

ஐந்தாங்களம். 

இடம் : சோழ னரண்மனை, 

காலம் : காலை, 

பாத்திரங்கள் : செங்கணான், பொய்கையார். 

  

(பொய்கை.பார் உயர்ந்ததோர் இருக்கையில் வீற்திருக்கின்றனர் ; 

செங்களுன் அருகே பணிவுடன் நிற்கின்றான்.) 

சேங்கணுன் ௭ (மனங்குர் த) 

எந்தமை யாளுஞ் செர்தமிழ்ப் புலவோய் | 

௮ருளே ஈலஞ்சா லுருவெடுத் தனையாய் ! 

அன்பு£ர் பொழியு மானந்த முகிலே ! 
இன்ப வுள்ளச் தெழிற்றவ முனியே ! 

௫, கல்விச் கடலே ! செல்வச் குருவே ! 

மச்கண் மனப்பெரு மாட்சசேர் சாட்டை 

யொச்சச் செங்கோ லோச்சியா எரசே | 

செற்றக் தணிர்தெமையுற்றுச் சாத்தியோ ! (௫௦) 

(வலம் வந்து பாடுகன்றாள்.) 

மன்னாயிர்ச்குச் தாயாகி வர்சவுனைச் திவினையே 

௧௦, னென்னுயிருக் குறுதியென வெண்மாம விருர்சேனே! 

செ நிர்தபொருட் செருக்குடையேன் சிறப்புடைய 
கின்னியல்பை 

யதிர் திருந்து மறியாசே னாயினேன் 

குருமணியே ! (௫௨) 

குருவருமை யறியாத கொடியவருட் 

கொடியேற்கும்



௪௦ மான லஜயம, | ஐந்தாங் 

இருவருணி பாலித்துச் சிறிதுகடைச் 

கணித்திகொலோ ! | (௫௯) 

௧௫, உன்பெருமை யுணராசே னுளமயக்கிச் 
சோதித்தே 

ளென்புன்மை யிருந்தவா வென்னைகொலென் 

பெருமானே! (௫௪) 

பிழையனைத்தும் பொறுத்துமெனப் பே௫சின்றன் 

கருணையெனு 

மழைபொழிய மாட்டாயேன் மலரடிக்க£ 

மூயிர் துறப்பேன். (௫௫) 

(வணங்குகன்றான்.) 

போய்கையார் (செங்கணானையெடுத்து ஆதனத்திருத்தி) 

அறிவொளி பெற்றனை, யன்புகொள் சோழ! 

௨0. வெறுவிய பொருளினி விழையலை, வேந்தே! 

, கின்பிழை பொறுத்தேன்; இன்புட ஸிருத்தி. 

உலகழான் மட்டி னலமெனக் கற்றனை; 

அறிவுநா லனைத்தையு மறவொழிக் திட்டனை; 
இனிக்குறை யில்லை கினக்கறி யரசே! 

௨௫. உன்னைச் சறப்பித் துரைப்பான் வேண்டி. 

வெள்ளை பாப்பினின் வியர்துநால் செய்துளேன ; 

கொள்ளுதி யதனைக் குற்றமில் கோவே! (௫௬) 

சேங்கணுன்:--(கண்ணிர் சொரிக்த) 

எனக்குஞ் றப்போ! என்பெரு மானே! 

மனக்குற் றேவன் மாண்பினிற் செய்த 

௬௦, எனக்குஞ் சறப்போ! இன்றமிழ்ப் புலவோய்! 

கின்றிரு வாயா னென்றனைப் புகழ்ந்து 

வாழ்த் இனை யென்னிற் பாழ்த்தயா னுய்ஈ்தேன்!



களம்.] மான வீஜயம், ௪௧ 

உயர்ந்தேன்! அம்ம! மயர்த்தபுல் லறிவினேன். 
என்னையும் புகழு மந்நூல் யா2தா! (6௭) 

போய்கையார்:--(இளஈகையரும்பி) 

௬௫. இின்றுஙின் மாற்றம், ஈறந்சமி ழண்ணால்! 

இன்றமிழ்ப் பாவலர்ச் கெல்லா மொருங்கே 

எய்ப்பினில் வைப்பா யிருக்கு மன்னவ! 

மெய்ப்பொருள் சண்டு£ மேதக்கு வாழ்௪. 

திருக்கழு மலச்.துச் செருக்சணின் வென்றியை 

௪௦. யுளவகை புனைந்து 'களவழி சாற்பது'ப் 

பெயரின் வகுத்தேன், அயர்வில் வேந்தே! (௫௮) 

(2௪ ங்கணுன்---(ம௫ழ்ர்,௪) 

என்னாயிர்க் குறு தி யெனயெழுச் தருளிய 

நல்லிசைப் புலவோய்! மெல்லிசை சான்றவர் 

நூலின் பாச்சில நுவல்க, கற்றறி, * 

௪௫. மேலவர் புகழும் விந்தைகா வலனே ! 

(போய்கையார்:---(இணங்க) 

இருந்தனை கேட்டி, ௮ருந்தமி ழரசே! (௫௧) 
(பாடுகின்றார்) 

x “நாண்ஞாயி றுற்ற செருவிற்கு வீழ்ச தவர் 

வாண்மாய் குருதி களிறுழக்கத்--தாண்மாய்ச் து 

முற்பச லெல்லாம் குழம்பாகிப்--பிற்பகற் 

௫௦, றுப்புத் துகளிற் கெமூஉம் புனனாடன் 

றப்பியா ரட்ட க௭த்து”' (௬௦) 

% “கிவளங்கொள் யானையின் கைுணிக்கப் பட்டுப் 

பவளஞ் சொரிசரு பைபோற்--றிவளொளிய 

soap BI DUS).



௪௨ - மான விஜயம், | ஐந்தாங் 

கொண்செக் குருதியுமிழும் புனனாடன் 

௫௫, கொங்கரை யட்ட களத்து” (௪௧) 

உ 62 Dave ரீரக்குப் பரப்பி யெருவை 

குருதிப் பிணங்கவருர் தோற்ற மதிர்விலாச் 

சீர்முழாப் பண்ணமைப்பான் போன்ற புனனாட 

னே ராசை யட்ட களத்.த” (௬௨) 

௬௦, * இடா மறவ ருருத்து மதஞ்செருக்டப் 

பீடுடை வாளர் பிணக்டி௰ ஞாட்பினுட் 

கேடகத்தோ டற்ற தடக்கைகள்கொண்--டோடி 

யிகலன்வாய்த் துற்றிய தோற்ற மயலார்க்குக் 

கண்ணாடி காண்பாரிழ் ரோன்றும் புனனாட 

௬௫. னண்ணாரை யட்ட. களத்து” (௬௩) 

% *:சீடிகாவிற் காற்றுற் றெறிய--வெடிபட்டு. 

வீற்றுவீற் ரோடு மயிலினம்டோ--னாற்றிசையுங் 

கேளி ரிழந்தா ரலறபவே செக்கட் 

ஜெமால் பொருத களத்து”? (சுக 

ஏ, 44 மைமுன்மா மேனி கிலமென்னு நல்லவள் [தீர்ந்த 

செய்யது போர்த்தாள்போற் செவ்வென்றாள்--பொய் 

பூந்தார் மு.ரசிற் பொருபுன னீர்காடன் 

காய்ந்தாரை யட்ட களத்து" (2-௫) 

* இ வுவம னுறழ்வின்றி யொத்சதே 
௭௫, காவிரி காடன் கழுமலக் கொண்டகாண் 

மாவுதைப்ப மாற்றார் குடையெலாச் €ழ்மேலா 

யாவுசை காளாம்பி போன்ற புனனாடன் 

மேவாரை யட்ட களத்து” (aa 
aerate eatin 

களவழி காற்பது



களம்.] மான விஜயம, ௪௩ 

ஃ வேளி றத் திங்க வயவ.ரா லேறுண்டு 

௮0. கானில& கொள்ளா கலக்கச் செவிசாய்த்து 

மாகிலங் கூறு மறைகேட்ப போன்றனவே 

பாடா ரிடிமுரிற் பாய்புன னீர்காடன் 
கூடாரை யட்ட களத்து” (௬௪) 

சேங்கணுன்:--(களிகூர்க் த) 

தற்றே னொழுகு நறுந்தமிழ்ப் பாடல் 

௮௫. கேட்டவென் செவியும் வேட்டவென் மனமும் 

இன்புற் றெதனையு மேற்இல வாயின, 

என்புன் நளைவிடுத் தெனையெடுத் தாண்டோய்! 

செவிக்கன் னுணவுஞ் சுவைக்இருப் பிடமுமால் 

களவழி காற்பதால் கனிதமிழ் நாலென் 

௬௦. உளவழிப் புச்கங் குறையும், பெரும! 

(எழுந்து வணங்குகின்றான்.) 

போய்கையார்:--(செங்களுளைச் கையாலெடுத் த) 

இகந்நா லுட்கருத் தில்தெனச் கண்டியோ? 

மெய்க்நூ லறிவான் வேண்டிய வேந்தே! (௬௮), 

சேங்கணுன்:--(9றி.த0க்இத்.த) 

கண்டேன், தேக! கண்டேன், தேச! 

களத்தைப் புனைந்த கருத்தறிர் தேனல் 

௧௫, துவத்தை யறுக்கு மொள்வா ளாமால்: 

௮ந்தோ ! தீயேன் | ௮ர்தோ தீயேன் |! 
என்னா னழிந்தவ செத் துணை வீரர் | 

என்னா னழிர்தன வெத்துணைச் களிரோ ? 

எத்துணை மாவோ 1! எத்துணைச் தேரோ 1 

௧௦௦. அழிவு கருதிலேன் ; ௮ரளுங் கருதிலேன். 

. களவழி நாற்பது, 
 



௫௪ மான வீஜயம், [ஐந்தாங் 

இழிதக வுடைய வெனக்குழுய் வுண்டோ ? 

துன்புறுத் தாதுதா னின்புற்று வாழ்தலுர் 
துன்புறான் பிறரை யின்புறுத் துசலும் 

உலக வாழ்க்சையி லுட்கருத் தாகும், 

௧௦௫. கலகப் போர்செயல் கரிசுடைத் தையோ | 

அறிக்தே னருளறம் ; மறந்தேன் மருண்மறம், 

தன்னயம் கருதாத் தகையோய் !/ போற்றி. 

பொய்ப்பொருள் கடிந்த புலவோய் ! போற்றி. 

மெய்ப்பொருள் கண்ட விமலா ! போற்றி, 

௧௧௦. பிறர்ஈலர் தேடும் பெரியோய் / போற்றி, 

(வணங்கு யெழுச்,த) 

அறிஞ ! நீ யெற்கிடு மாணை யென்னோ ? (௬௯) 

பொய்கையார் -(மனம$ூழர்,த) 

OF 550d பட்ட செங்கண் மாலே |! 
கின்னுளர் இருக்திய நேர்மைக் குவர்சேன். 

மற்றெனச் கொருகுறை மனத்திற் கடக்கும் : 

௪௪௫. உற்றனச் குரைப்பதி லொன்றுர் தடையிலை 

மறைக்கோ எனைத்து மயக்கற வுணர்ர்தோன் 

சிறைக்கோட்ட முற்றவென் செய்யமா ணாக்கன் 

சேரலர் தமையுஞ் சேரமான் சேரமான் 

கணைக்கா விரும்பொறைக் காவலன் றன்னைச் 

௧௨௦. சிறைவீடு செய்தியோ ? மறைநாடு மன்னே ! (௭௦) 

(2சங்கணுன்--(விசைக்,த) 

செய்தே னின்னே ! செய்தேன், பெரும ! 

ஈதென் கைப்பொறி யிட்ட திருமுகம் ; 

ஏ.து மெண்ணலை யேற்றருள், குருவே ! (ara) 

(முத்திரையிட்ட ஒலை யொன்றை £ட்ட)



களம்,.] மான விஜயம், ௪௫ 

(போயகையார் (2 முகத்தை யேறறு) 

விற்றேன், சோழ ! எனக்குறு விடைசா : 

க௨௫ ஆற்றேன், என்ற னறியமா ணஉனை 

இன்னே காண்பல் : மன்னே ! போவல். 

(சசங்கணுன்:- (மி2 விரைர்௪) 

இத்தம் போலச் செய்கவென் றேவே ! (௪2) 

[பொயகையாா போகி எழு, 

(தனக்கு. பாம்கினறான.) 

செய்கை தூய தேூகர் 

பொய்கை யாரின் பொன்னரூ 

௧௩௦. ணைகை நீங்கி சாயினே 

னுய்கை யென்ற லுண்மையே. (௭௯) 

[பாக சாரு, 

ஐந்தாங்; ஈம் முற்றிற்று, 

| ஆகச் செய்யுள் எ௩-க்கு: வரி mam |



௮௬. மான விஜயம், - [ஆங் 

ஆருங்களம். 

இடம் : சிறைச்சாலை 

காலம் : முற்பகல், 

பாத்திரங்கள் : இறைகாவலர். சோமான். 

  

சிறைகாவலன் ழதலவன்:-(எறைகாவலனிரண்டாவளை விளித்,த) 

என்ன டாவிது ! இவ்வ யாயம் 

எங்கடா வுண்டு ! இரண்டு நாளாய்ச் 

சோறு மில்லை, நீரு மில்லை ; 

இப்படி. யிருந்தா லெப்படி.ப் பிழைப்பான் ? 

௫, என்ன மனிசன் [ என்ன காவல் | 

செத்துத் தொலைஞ்சாற் குத்திப் போவொர் ; 
நம்ம ராசர் சும்மா விடாமே. (௪௪) 

சிறைகாவல னிரண்டாவன் 8--(9ரித்.த) 

6£ல்லாட் பயல்களு மிப்படித் தானடா ; 

பொல்லாத் துஷ்டர்கள் ! போடா வுனக்கென ? 

சிறைகாவலன் ழதலவன் ;--(இரக்கமுத்று) 

௧௦. என்னபோ னாலு மிராச ணிராசனே ; 

பொன்னுரு கட்டாற் போகுமோ செம்பா ! 

இருக்தா லிருக்கிறான் ; நின்றா னிற்இருன் ; 

சாய்ந்தாற் சாய்கறான் :1ஓய்ந்தா லோய்கிறான், 
இதென்னடா வம்பு ? இதைத்தா னாம்போய் 

கடு, இராசா விடத்திலே யெடுத்துச் சொல்வமே ? (௭௫) 

சிறைகாவல னிரண்டாவன் :--(தடுத்த)



மான வீஜயம், ger 

Qarers malin ; இவனிட மெத்தக் 
காசு இடக்கும் ; கண்ணமக் ச இலே, 

சைசோர விட்டாற் பைசே ராதுகாண், 

இக்கா லத்திற் கைக்கா சல்லான் 

௨௦. படி.த்தாலு மில்லை, ஈடித்தாலு மில்லை, 

௨௫, 

MQ. 

விழுந்தான் விழுச்தான், எழுச் திட மாட்டான். 

காசில் லானைக் காலா லுதைவர் ; 

காசுள் ளானைக் கையெடுத் தடியேன் 

தாச னென்று தாக்கும் பிடுவர் ; 

இதுவே யுலகத் இயற்னக யாகும். 

பணப்பெருர் தாயைக் கணத்திலே பற்று ; 

கொஞ்சம்யோ இத்தான் மிஞ்சிப் போயிடும், 

பணமென்று சொன்னாற் பிணமும்வாய் இறக்கும் ; 

மக்கா லழாதே ! முதலிற் பணக்சண், 

இரண்டா வதுதா னி.ரக்க மெனுக்கண், 

என்ன : தெரிந்தசா ? சொன்னதை விடாதே. (௪௬) 

(பாடுகின்றான்,) 

பொரய்ச்கிறையச்சொன்னாலும் போகட்டுக்குற்றமிலை 

கைந்சிறையப்பெற்றபணமங் கண்கண்ட தெய்வமடா!() 

சிறைகாவலன் ழதலவன்:--(வெறுப்படைர்த) 

௬௫, 

உனது பேச்சுமா ஜொப்ப வில்லை; 

மூனகா திரடா, எனவோ பேடனன். 

சேரமான்:---(மர் தமானகுரலில்) 

காலச் கொடுமையோ? ஞாலக் கொடுமையோ! 

சால மென்செயும்! ஞால மென்செயும்? 

மக்கள் குணத்தை மாற்றுவார் யாவர்? 

இக்கள்வ ரோவிவ் விருஞ்சிறை காப்போர்? 
௪௦, நெருஈ லிரவினி னினைத்த வண்ணம்



௧௮ மன லிஜயுழ், | ஆறங் 
பருடிச் ஈள்ளிவர் பாரினி ஓருண்டு 

வாய்க்கு வந்தன வந்தவா பிதற்றிக் 

கூக்கு.ர விட்டுக் கூடி. யாடி 

யுடையு மிழந்து ஈடைபு மிழந்து 

௪௫ பிணமெனசக் கடந்தனர்; பேயா! அந்தோ ! 

பணமென் வடிக்கடி பரிந் திவர் மாழ்கலென்? 

செல்வம் கருவியோ சிறந்த பயனோ! 

கல்வி ஈலமிலாக் கயவர் தாமே 

கருவியைப் பயனாக் கருதும் தீயோர். 

(மெம்) 

௫௦, எனக்குகா வறட்டு யெய்துத லெவனோ? 

மனச்தின் மருட்டியால் வர்சதோ விதுவும்? 

இக்கிலை யிருர் தியா னின்னணம் வருந்தல் 

என்னிலைக் சேற்குமோ! இன்னுயிர் தறச்தல 

இதனினு மிகவு மேற்புடைத் சன்றோ? (௭௮) 

(பெப்) 

Him என்று மெங்கணு மிருளே தோன்றுமால்: 

பொன்றிய பின்னர்ப் புகுமிட மாய 

துன்றிரு ஞூலகமுஞ் சொல்லினிஃ காக்கொலோ! () 

சிறைகாவலனிரண்டாவன்:--(வெகுண்?) 

என்னவோ நீதி யெடுச்தையே! கேட்டியா 

இன்னவர் பேச்சை! மன்னவர் மன்னர்! 

௧௦, ராசாதி ராசர்! பேசா இருப்பவர்! 

போடா வுனைப்போற்-புத்தி கெட்டுவெள் 

ளாடா யிருப்பவ னாரடா வுலஇல்? 

ஈம்ம தலைகீகே நடுக்குறி வைச்சான். 

சிறைகாவலன் ழகலவன்.--(மறுத்த)



மான வீறயம். ௪௬ 

ஈம்ம குற்ற ஞாயச் கானே? 

௬௫. கள்ளுச் குடிக்கலாம்; உள்ளுச் குருளலாம் ; 

ஒன்றுங் குற்ற முரைக்கப் படாதோம (<3 0) 

சேரமான்:--(கானலவனொருவ நோக்கி) 

வருவ காவல! பருகுதற் குரிய 

நன்னீர் இறிது£ யின்னே கொணர்தி, 

சிறைகாவலனிரண்டாவன்.- (முனை குரலில்) 

இப்போது மட்டும் யாக்கள் வேண்டுமோ! 

௭௦. அப்பா! என்ன அதிகாரம்! அட்டா! 

உனச்கொ மான்யான்! நினைக்க வில்லையோ? (௮௧) 

(எழுர்து மெல்ஈவர்.த சே.மானைப்பார்கத) 

என்ன வேண்டும் 1 

என்ன சொல்லையா? 

சிறைகாவலன் ழதலவன் :--(ஐ.ட.வர,த) 

குடிக்கத் தண்ணீர் கொண்டு வர ச்சொனார். 

சிறைகாவல னிரண்டாவன் :--(வெகுண்?) 

சும்மா விரு; சொல்லலா மப்புறம். 

௭௫. இன்னொரு த.ரமிவர் சொன்னா லென்ன ? 

வாய்முத் து.இிர்ந்து வழியெலாம் விமுமோ ? (௮௨) 

சிறைகாவலன் ழநலவன் :- (தடுத்த) 

ஓடிப் போய்ட யொருநொடிக் குள்வா ; 

ஈடிப் பேசடா, நல்லவ ரேயிவர், 

சிறைகாவல ஸனிரண்டாவன் :--(இணக்க) 

ஆனா லிதோநீர் ரானே கொணர்வேன். 

| போஇன்ருன். 

4
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சேரமான் :--( தனக்குள்) 

௮0. 

௮௫, 

20, 

௩௫. 

FOO, 

௧௦௫, 

ஏவல ரெல்லா மிழிதொழி லோர்; சிறை 

காவல ரெல்லாக் கயவர்கள். ஐயோ! 

இற்றை காளினி லேவன் மாக்கள் 

சற்று மன்பிலர் தந்தலை வோர்மேல். 

இன்னா நியல்பினை யெய்யே னிவர்கட் 

கன்னோே வெளியே னாணை யிட்டனென் ! 

ஏனே தீயே னின்னரை யேயினேன்? 

யானோ மனிதன்! மானினு மிழிர்சேன்,. 

மயிரொன்று $ப்பின் வாழா கவரிமா 

செயிரோன்று ஈண்ணியுஞ் சிறியேன் கருசேன் 

உயிரொன்றி சின்றில் குயகங்கு வேனோ ! (௮௩) 

( மெளனம்) 

பிறவி யனைத்தினும் பெருமைசான் மக்கட் 

பிறவி சிறர்ததே: பிழங்குமப் பிறவியுள் 

உறுப்பின் குறைகளு ளொன்று முரு து 

பிறத்தன் மேலாம். பிறப்பியா னின்னணம் 

பெற்றேன்; அறிவுநூல் கற்றேன்; சற்குரு 
தாண்மல ரடைந்தேன்; அ௮ண்மையிற் இறந்தேன். 

(இந்த வுலகமே நந்தலி லின்பந் 

தந்.இிட மூலகம். இந்த யாச்கையே 

செந்தவச் கருவி; சரிய வுயிருக் 

குறைவிட மாகி யுறுதி பயப்பது ; 

இதனைப் பேணா திருத்தன் மடமை, 

உடலினா னன்றே யுயிறினைச் காண்டல்; 

உடலிருப் புழியே யுயிருச் சுநிலாம் ; 

உடவினை யிழர்தா லுயிர்க்கறி விலையால்; 

உன்னை யறிதலு மொன்றாது கண்டாய் ; 

அறிவுட ஸிருச்குஞ் செறிவுடை யுயிரே



களம்.] மான விஜயம், ௫௧ 

இறைவனை வழிபட் டி.றுஇயில் விம 

பெறும்'என வெற்குப் பெட்டினி தருளிய 

தேசிசன் வாய்மொழி சர்சைவிட் &சலா. 

௧௧௦, மாசிலான் மாற்ற மயங்கவும் படுமோ ? 

எனிஜு மிவ்வுல செனக்கு மட்டில் 

திதெனச் தோன்றற்கியாதுசா ரணமோ]? (௮௪) 

கடவுளா நின்னருள் கணிக்து சந்தவிவ் 

வுடலினைத் தபுத்த லுறப்பெருர் சீங்குகொல் 1 

௧௧௫, என்புதோல் போர்த்தவிப் புன்புலால் யாக்கையைப் 

போச்க னெனக்குப் போதரும் டாவமென் 7 

கடவு ளாணை கடத்தற் பாவமும் 

மடமைப் பிணிக்கு மருத் துவன் சொல்லை 

ம.தியாப் பாவமும் வந்தெனைப் பற்றிற் 

௧௪௨௦. கதியா தாமோ? விதியா தாமோ ॥ (௮௫) 

றை BVM Laer Tae தண்ணிர்கொண்டுி வருகின்றான், 

a 9 a, : சிறைகாவலன் ழதலவன் :-—(cng.sr_is) 

கொண்டுபோ, விரைவாகச் கொண்டு போய்ச்கொடு, 

திறைகாவல னஸிரண்டாவன் :--(ஈடதத) 

மண்டு தாகமோ மன்னவ ருக்கே 1 

என்னடா அவசரம்? இன்னும் கொஞ்சம் 

நேரக் கழித்து நீட்டினாற் குடிக்சரொன். 

௧௨௫, தாமதஞ் செய்தாற் றலைபோ யீடுமோ! (௮-௬) 

சிறைகாவலன் முதல்வன் ௮ இரக்கமுற்று) 

இல்லை, இல்லை. எனைவேண்டி யாவது 

நல்லத ண்ணீரென்று ஈயத்தொடு நீட்டு, 

தவிச்ச வாய்க்குத் தண்ணீ நில்லையோ 1 (௮௭)
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சிறைகாவல னிரண்டாவன் :--(இணக்9) 

அப்படி யானா லங்கனே போய்நான் 

௧௩௦. கொடுத்து வருகிரேன்; கூடவா ராசே, 

சிறைகாவலன் PHAM (Gil Fg) 

எடுச்துக் கொள்ளடா வெல்லாப் பரிசையும். 

சிறைகாவலனிரண்டாவன் :-.(சோமானிடஞ் சென்று சிமாட்த 

நின்றவாறே வணக்கம்ன்றி ஒருகையால் சண்ணீர்கி சல த்தை 

நீட்டி யாம கலீல்) 

தண்ணீர் சாமி...(எதரில் வக்குடி. 

தண்ணீ ரையா:!! 

(wane isc ip.) 

என்ன [மீர் கேட்டது தண்ணீர் தானே 8 

பித்சர் சானோ? சித்தப் பிரமையோ? 

௧௩௫. மெத்தப் படித்த புத்திக் கேடோ ? ' 

என்னடா பெரிய இழவு தண்ணீர் 

வேண்டா விட்டால் வீணுச் இப்படி 

யென்னை யனுப்பி யேய்க்க லாமோ ? (௮௮) 

சிறைகாவலன் ழதல்வன் :--(வெழப்புடன்) 

அிக்கனே வைச்ுிட் டிங்கனே வாடா. 

சிறைகாவல னிரஸ்டாவன் :--(வேகுண்3) 

௪௭௦. குடிச்சாற் குடியும், குடியா விட்டாற் 

கொட்டி௰் கவிழும். வெட்டி வேலை. 

பொய்க்கா யினுமெனைப் போகச் சொன்னீர், 

இப்படி. யென்றா லெழுந்தே போயிரேன். 

எப்படிப் போனா லெனக்கென வம்போ ! (௮௯) 

சிறைகாவலன் ழதலவன்;---(யோடச்௪)
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௧௪௫, 

மான வீஜயம். fr 

CB sn யிற்று; நீயு கானும் 

உண்ணவேண் டாமா? உண்டு வருமுன் 

தண்ணீர் குடி.த்.இவர் தாசர் தீர்வார், 

புண்ணிற் சோவிடல் போலக் 

கெட்டசொற் பேசாது விட்டிவொ ராயோ 1 ய் (௯௦) 

[ இருவரும் போனெறனர். 

'சேரமான்:--(முசம்விளர்த்த) 

௧௫௦. 

௧௫௫. 

F&O, 

௧௬௫, 

ர மிழர்தேன்; ஈல்லின மிழர்தேன்; 

பீடு மிழர்தேன்: பெருமையு மிழச்தேன்; 

ஏடி மிழர்தேன்; என்னையு மிழந்தேன்; 

இல்லற மிழர்தேன் ; என்வய மிழர்சேன்; 

நல்லற மில்லார் காப்ப ணிருந்தேன்; 

பொலிவிலேன் பொருளிலேன் புலமிலேன், அந்தோ! 

போரிற் ரொலைந்த புன்மையேன் நனக்கு 

வீர னெனும்பெயர் விளம்ப man gy, 

விழுப்புண் பட்டு மேதக வீழ்க்து 
செழிப்புடன் வீரர் செவ்விய துறக்கம் 

எய்துவர், அந்தோ! சைதலா ரெளியேன் 

சாகிலே ஸிருநச்தேன்; போடலே ஸின்றேன்; 

மாய்கலேன் மறந்தேன்; வீகிலேன், விளிகலேன், 

ஏகிலேன், தீயேன், என்னைகொல் 1? ஐயோ! 

பகைவன் கையகப் பட்டுச் இறையில் 

நகைபல TTL. Cool Cure 

இருப்புச் தொடரிற் பிணிப்புண் டீண்டை 

யிருத்தலிற் சாத லெத்துணை மேன்மை! 

இனணியில் வாழ்வெனச் இனியது கொல்லோ? 

மானமே யுயிரினு மாண்புடைச் தாமால். 

நீரின் வேட்கை யாரச் சணித்தியான்



Ger 

௧௭௫, 

௧௮0, 

௧௮௫. 

௧௬௦. 

மான விஜயம், [ஆறங் 

யாரைக் காத்த லியலுமோ? அறியேன், 

நீரும் வேண்டேன்; பாரும் வேண்டேன் ; 

சாவு வேண்டினேன், தருவாய், 

சேவ தேவவென் செய்ய கடவுளே! (#5) 

(QamGs un Gos cy ar.) 

யரீவற் றினையு மினிதறியு மெம்மானே 

சாவற் ரொளிரும் தயாகிதியே கின்னடியேன் 

சாவற் ரொழில்புறியேன் கையற் திருத்தலொவ்வேன் 

பாவச் சுமையுடலைப் பாரிலெறிர் துய்வேனே! (௯௨) 

வேவின் வீழ்ர்திவென் வெவ்விய வாளினிற் 
கோலின் வீழ்ர்திலென் கோதுடை யேனந்தோ 

ஞாலப் பாரமு ஈல்லுண்டிக் கேடுமாம் 

போலி யாக்கையைப் போக்கியுய் வேனரோ., (௯௩) 

பொய்யோ வென்னப் புகலுறுமிப் 

புன்மைக் குடிலின் பொறைவேண்டே 

னையோ பரனே யரும்பொருளே 

யருளா னர்தப் பெருக்கடலே 

துய்யோய் கிறைர்த சடரொளியே 

தொல்லை ஞான சுகவாழ்வே 

செய்யோய் நின்றன் நிருவடியிற் 

சிறியேன் நனையுஞ் சேர்த்தருளே. (௬௪) 

மானமே யாருயிர் மான மேயறம் 

மானமே செம்பொருண் மான மேயின்பம் 

மானமே பேரொளி மான மேபுகழ் 

மானமே யெவற்றினு மாட் சான்றதால், (௯௫), 

இ சகை மானம திழந்த பின்னரு 

முத்தம மூடலென வணர்ந்து சாகிலர்



களம். | மான விஜயம், டட 

௧௬௫, 

தீத்தம யாக்கையைச் சசவி லாதையோ 

சித்தமும் பேணுவார் நீச ரல்லரோ? (aa) 

Loerag) Cue sunt Cuma wormed 

கலன்கழி மடர்தையர்க் கடுப்ப வாழ்கிலேன் 

வலனகழி யுதவுறு மான மென்றசெர் 

ஈலன்கழி வுற்றபுன் னாயி னேனரோ, (௯௪) 

தின்றான். காலறட்டி மேலி?சலான மர்சமான (தலில்) 

உடலே! செய்ய வுடலே! இதுகாறு 

. மெனக்டெ மாட யிருந்த வுடலே | 

உனக்னி யேனா யுன்னைப் பேணி 

வாழ்தல் விரும்பேன் வறட்டி மிக்குத் 

சாழ்த லுற்றேன்; தாதாய்! 

என்னையுங் காத்தி நின்னருள் கொடுத்தே, , (௬௮) 

(=: Banyan) 

சிறைகாவலரீவருசன் ஐனர், 

சிறைகாவலன் ழதல்வ ன்:--(பார்த்ு ) 

௨0௫. இன்னார் தண்ணீ ரேனடா குடியா 

துூறங்கு இன்றனர்[--ஓகோ! 

ஓடிவா, தம்.?! ஓகோ! மோசமே! (௯௯) 

சிறைகாவலனிீரண்டாவன்:--(அஞ்ட போடிவந்த ) 

240, 

செத் தக் சததப் போய்விட் டானே? 
மெத்த வம்பா விளைஞ்சு விட்டதே | 

என்னடா செய்யலாம் ? என்னுடல் மிசவும் 

பதற இன்றதே, பாவீ | ural |! 

(உடல் ஈூிங்குளெருன்)
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சிறைகாவலன் ழதல்வன்:--(உற்றுநோக்கி) 

கதறிச் செத்தார் போலும் காணாய்; 

வாயி னுரைமிச வந்திருக் னெறதே. (௧00)' 

இனித்தா மதித் இங் இருக்கப் படாது: 

௨௧௫. ஈம்மரா சாவிட நான்போய் 

உரைத்து வருவேன்; உட்கா றிக்கே. (௧௦௧) 

| போகின்றான் 

பொய்கையார். வழுஇன்றார், 

போய்கையா i :—( DOE § முகத். சடன்) 

பர்ரை? காவல! பாறிதைப் போந்து. 

(திருமுகச்தைச காட்டி) 

கோட்டம் புகு.சல் வேட்டனென்;: விடுத்தியோ! 

சிறைகாவல னிரண்டாவன் :--(தள்புடன்) 

உள்ளே போங்கள், உயர்தமிழ்ப் புலவரே! 

போய்கையார் :--( சோமானிடஞ் சென்று) 

௨௨௦. தெள்ளே ரமுதச் செஞ்சொலாய்! எழுக; 

செவ்விய கேள்விச் சேரமான்! எழுக? 

ஒளவிய மகன்ற வண்ணால்! எழுக? 

அறிவு நூற் புலவர்க் கிறைவனே்! எழுக; 

அழகொரு வடி.வா யமைந்தோய்! எழுக; 

௨௨௫, மழகளி நனைய மன்னே! எழுக; 

மன்னுயிர்க் குமிரென வந்தோய்! எழுக; 

கிற்சிறை வீடு செய்து கேர்ச்தனென் ; 

எற்தன் னிணிய௰ விருர்தமிழ் மாணவ! 

எழுக; எழுக; தொழுக வீசனை. 

(சேரமானொன்றும் பேசாமைகண்டு)
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௨௬0. 

௨௬௫. 

௩௪௫, 

௨௫௦, 

மான விஜயம். ௫௭ 

துயில்கன் றனையோ பயில்கிலாப் பசவில்? 

உண்டிலை கொல்லோ சண்டமிழ்க் கோவே! (௧௦௨) 
(உற்றுப் பார்த் த) 

ஓகோ! அரசே! உயிர் தற் தசனையோ £ 

தீகோ தமியேன் செய்யலற் பிரிக்தே. 

(கலுழ்க் த) 

யாவ மழிச்தன! யாவும் போயின 

யாவுந் தேய்ந்தன! யாவு மாய்க்தன! 

(மே வீழ்க கடி 

ஈசைக்இிருப் பிடமென ஈண்ணிய ஈம்...! 

தசைச்சிறை யாக்கை தசாதென் விடுத் தயோ? 

என்னுடை யெண்ண மெல்லார் தொலைந்தன; 

ஐயவென் னசையெலா மவல மாயின! 

. வெய்ய பாலையே விளம்பு காஸிலம்! 

யாண்டுந் தீயே! யாண்டும் பரலே ! 

யாண்டுநீ ரில்லை; யாண்டு சிழ லில்லை. 

எங்கணும் பறந்தலை; எங்கணும் கழுகும் 

பருந்தும் புரூவும் விருந்து கொள்வன; 

ஆறலைச் திடலுஞ் ௬ுறை கோடலும் 
மல்இன வெக்கும்; ஒல்கிய துலகே, (௧௦௩) 

(எழுத) 

மூீன்னின வினிமையாய் முடியு மமயச் 

தன்னோ வவையெலா மழிசர் தனவே, 

உலூற் றீமையே யோக்கல் வேண்டுமோ? 

ஈ?தா விறைவ னிட்ட வாணை” 

இறைவ னாட்சியினினும், ௮ந்தோ! 

குறைக ளெய்துதல் கூடுமோ? 

இறைவன் செயலை யெவரறிர் தாரே? (௪௦௪)
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(சேமானுடை தொட்டுப் பார்த் தப் பற்றியெட த் தலும் 

ணா. 

௨௫௫, 

௨௭0. 

௨௬௫, 

௮ வன் மார்பிற் இடர் ஈரோர். ஓலைச்சுருள் வெளிப்பட 

அதனை பெடுத்து விரிர் தட் படிக்னெரார்.) 

இழவி யிறப்பினு மூன்றடி பிறப்பினு 

மாளன் றென்று வாளிற் றப்பார் 

சொடர்ப்படு ஞமலியி னிடர்ப்படுத் இரீஇய 

சேளல் கேளிர் வேளாண் இறுபத 

மதுகை யின்றி வயிற்றுத்சீத் தணியச் 

தாமிரச் துண்ணு மளவை 

மீன்ம ரோவிவ் வுலகத் தானே,” (௪௦௫) 

(தலையைச் கைசோரவி?இன்றார்.) 

*னச் இறையி விருத்தல் விரும்பிலை 

மானச் சிறப்பை மதஇத்திறஈ் தனையோ? 

சண்ணீர் வேட்சை சணித்திலை; அந்தோ ! 

எண்ணீர் மிச்ச வினிய மாணவ ! 

உன்னைத் தணந்தபின் னாயிர்தரிச் சல்லேன்; , 

கிற்பிரி வாற்றேன்:; வெற்புற தோளனே ! (௧௦௬) 

(சேமமாளை வாரி.பணைத் அ இரங்இப்பாஇன்றார்,) 

(மான முருவெடுத்து வந்தனைய மன்னவனே ' 

ஞான வொளிபரப்பு ஈல்வெண் மணியேயோ ! (௧0௭) 

அன்பே வடிவா யமர்ர்தவெழிற் கோமானே 

_ நன்பே ரலக ஈயந்த ஈடந்தனையோ? (௪௦௮) 

காட்டுக் இனி௰ கவினுடைய காவலனே 

மாட்ட ஈலஞ்சான்ற மாணவவோ! மாணவவோ!!!(௧0௯) 

தண்ணமிழ்தம் போலுர் சுமிழின் சுவையறிர்த 

வண்ணலே யென்னைகொலோ வாருயிரி னீங்கனையே! 

பூறகானூறு



களம். ] மான விஜயம், ௫௯ 

௨௭டு, உன்னைப் பிரிர்திங் கொருசணமுர் தாழேன்யா 
னென்னுடலை நீத்தம் கெழுக்சேன் பெருமானே ! () 

(மெளனம்) 

எீன்சிறை நீச்சற் இதுவே யற்றம் ; 

புன்புலாற் சுமையைப் போகட்டு நின்றேன் ; 

Porno பொருளி னோரந்து புகுச்சேன்; 

௨௮௦, செம்பொருட் சேர்ச் துபே நின்பமுற் றேனே, (௧௧௨): 

(சசாதனமேவியோக சமாதியிலிருக்கருர்.) 

சிறைகாவல னீரண்டாவன்:-- (ஒடிவந்து தொட்டுப்பார்த் த) 

என்ன வ௫ியாயம் ! இழவுமே விழவா 

விளைஞ்சா லெப்படி மேலெழ முடியும்? 

இரத மணிசனும் வரது தொலைஞ்சான்! 

போன பயலும் புதைஞ்சு போனான்! 

[கேபச்தியத் தண் முழக்கம்] 

௨௮௫, என்னடா சத்தம்? மன்னவர் வருகையோ ? (sam): 

சிறைசாவலன் முதல்வன் வருகின்றான். 

சிறைகாவலன் மதலவன்.--(பெருமூச் செறிர் த) 

விரைவி லிவ்விட மரைசர் வருவார். 

சிறைகாவல னிரண்டாவன் :--(மனம் வருந்தி) 

வந்த புலவனு மாண்டு போனான்! 

மெய்காப்பாளரோடு செங்களுள் வருகின்றான். 

(காவலரிருவரும் வணங்கு நிற்தன்றனர்.) 

சேங்கணுன் 0 (மனம் பதறி) 

எம்கடா வரச ரிறந்து வீழ்ந்த து ?



௦ மான .விஜயம். [றங் 

சிறைகாவல னிரண்டாவன் :---(௮௪௪ முற்று) 

புலவரு மரசே போய்விட் டாரே! (sar) 

சேங்கஷன் :--(ஒடிச்சென்று) 

௨௯0. 

௨௬௫, 

௬00. 

பெரய்கை யாரும் போய்விட் டனரோ! 

உய்தி யில்லதோர் குற்ற முஞற்றினேன், 
அந்தோ! பேயேன்[ அ௮ர்தோ!! நாயேன்!! 

(உற்றுப்பார்த். து யாவுமுண?ச் த) 

தண்ணீர் வேட்டு மூண்ணா இறந்து 

போயினை கொல்லோ? புரவல ரேறே! (௧௧௫ ) 

(இரங்கிப் பாட கன்றான்.) 

செம்கோன்மை கெறிதிறம்பா தரசாண்ட 

பெருமைசெதி சேர மானே 

ஈங்கோமக் கள்பலரு ஈயந்துரைசெய் 

war Sear ஈம்பி யேவெண் 

பக்கேரு கத்தமரும் பாவைகலை 

நலமனைத்தும் பருகி ஈீன்றோ 

யில்கோய்ந்து சிறைக்களச்இ னிருத்தலை 

விரும்புகிலை யிறந்தாய் கொல்லோ? (௧௧௬) 

மெய்ப்பொருளை நல்லாசான் றனையடுத்துத் 

தெரிந்துகொளும் வேட்கை சான்று 

: துய்ப்பசற்கெவ் வாற்றானு மிசைபொருள்க 

ளனைத்தையுமே தொலைத்து கின்று 

கைப்படைக்து பாரினில்வாழ் தரல்கருதா 

யுயங்குசிறைக் சளத்தின் மேவி 

யெய்ப்படைந்து சாவறண்டு நீர்பருகா 

இருந் தந்தோ விறந்தாய் சொல்லோ $ (௧௧௭)



௬0௦௫, 

௬௦. 

௬௧௫. 

௬௨௦. 

மான வீஜயம், Sng. 

எற்மிரிந் துற்ற வின்றமிழ்ப் புலவர் 

ற்பிரி வாற்றார் கிலத்தினி இருந்து 

புன்மலக் குடிலைப் போக்கக் கடவுளார் 

மென்மலர்த் தாளின் மேவினர் கொல்லோ? (௪௧௮) 

(மர ரனை வென்ற கேரலர் கோவே! 

வீரமே யுருவாய் விளங்கிய வேந்தே! 

மானப் பெருமையை மனச்கொண் டர்சோ 

ஈனப் பாரி லிருத்தல் வேட்டிலை 

உன்னும் போழ்.இனி லுன்னைக் கொன்றவன் 

செக்கணு னெனுமிச் சிறுமி யுடையான்! 

உனக்கா சானு மெனகச்சா சானுமாய் 

விளங்கி ஈன்ற மேதகு புலவனைகச் 

அளங்கலி லறிஞனைச் தாய ஞானியை 

யின்ப வுளத்தனை யென்பெருந் தேவைக் 

கொன்ற புலைஐனு மன்றவித் சியெனே ! (௪௧௯) 

இ ருகொலை புரிந்சோ னிவ்வுல கசனின் 

மருவி யிருத்தன் மாண்புடைச் தன்றால், 

தற்கொலை புரிதல் சாலா தெனினும் 

இச்கொலைப் பதகனை யேற்றவா ரொறுத்சல் 

எல்வாற் ரூனு மேற்புடைச் சன்ோ॥ 

ஒவ்வா தென்றியா னுயிர்வேட் ழூருப்பலோ ? 

என்னுயிர் தானு மின்சுவைக் கரும்போ ? 

௫. யானிறர் தாலுல கெல்லா மெற்புக் 

கா டாய்ப் போகுமோ 1 நாடாது செய்தே 

னெனினுங் குற்ற மெனைவிடும் கொல்லோ ? (௧௨௦) 

யான்செய் தாலெனை ? என்னுடை யேவலன் 

தான்செய் தாலெனை! சனக்கொரு சியாயம்



௬௨ மான வீஜயம், | ஆறங் 

௬௬௦. பிறர்க்கொரு நியாயமோ 7 அறப்பெரும் கடவுளும் 

என்னைப் புடைக்கல ரிருப்பர் கொல்லோ? (௧௨௧) 

0னவுணர் வில்வழி வருதற் பாலதோர் 

பாவழு மில்லெனப் பகர்ந்த புலவனும் 

பொய்யன் கொல்லோ ? மெய்யன் கொல்லோ? (0) 

௩௯௫, தேவி கண்ட தீச்சன வனைத்தும் 

பாவி யென்வயிற் பலித்தவோ 2? அறியேன். 

(மெளனம்) 

இராசமாதேலியும் ௮றிடைநங்கையும் வருன்றனர், 

இப்பழி நீப்பேன் ; என்னுயிர் நீப்பேன்; 

எப்படி. சோக்கினு மிதுரே நிதுவே, (௧௨௯) 

(வான்யுறைகழிக்கனெருன்,) 

டூராக மாதேவி:---(அருகில்வர் தகையைப்பத்தி) 

இஃசென் னரசே | இஃதென் கோவே ! 
௬௪௦ எஃதெனி னுக்குறைச் கேற்ற கழுவாய் 

இல்லா இருக்குமோ 1 எல்லா முணர்ந்த 

பேரறி வாளர் பேசிய நான்முறை 

யோரலை யிச்செய லுவர் துமேற் கொண்டனை! 

என்னுயிர்ச் குயிரென வெய்இிய தலைவா ! 

௩௪௫. மன்னுயிர் புரக்கு மாண்கடன் மறந்தனை; 

என்னை வேண்டி யிச்செய றவிர்தியோ 1 (௪௨௪) 

(பணிகின்றாள்,) 

அறிவுடைநங்கை:--(செங்களுளைகோச்சி) 

அண்ணலே ! என்சொற் கருள்செயல் வேண்டும் ; 
எண்ணிலே னேதோ வெடுத்துரைக் இன்றேன் : 
சர்தை யின்றியுஞ் செய்வினை யுறமோ 1



களம்.] மான விஜயம், ௬௬ 

௬௫௦, விர்தையே நீதான் விரும்பு மிச்செயல். 

என்மொழி யிதனை ஏின்மனக் கொளாயோ ? (௧௨௫) 

செங்கணுன்.---(வாளைக்கை சோரசவி. 1) 

எனளைநீதி யின்னனண மெடுச்துரைத் இட்டீர் ! 

மனுநீதி கண்ட வாய்மையை நீவிர் 

உணரீ ரொருபா லுரைத்த லொக்குமோ 2? (௧௨௬) 

அறிவு டைநங்கை.-- (வணக்க இடன்) 

௬௫௫, குலச்.கின் பெருமையுட் கொணட சோழ ! 

நலத்தின் பெருமையு காடு காவலும் 

கின்னைப் பற்றி கிற்கு மூயிர்களும் 

நாடிச் சிறிது ஈய து காண்டியோ 2 

முன்னாட் கொள்கை யிந்காட் கோளொடு 

௩௬௦. மு. ரணலும் வழக்கே; அரணெனு £திதநூல் 

காலக் கேற்ப ஞாலத் இயலும், 

பொருச்தாப் பழையன போமால், அறிதி, 

வருந்தா இருத்தி, மன்னர் மன்னனே! (௧௨௭) 

n > . Py . om 

(சேங்கணுன்.--(9ந் 0.5 மெட்காடபாளபை நோக) 

அ/ற்றேற் காவவிர் 1! அழிமினிக் கோட்டம்; 

௩௬௯௫, சற்றே யாயினுர் தாழ்த்து கில்லீர். 

(9 Boren. கங்கையை நோக் இ) 

அறிவொளி சான்ற வறிவடை ஈக்காய் ! 

இச்ிறை காவல ரிதனை முன்னரே 

எற்குறைத் தாரலர். இரண்டு நாளா 

யண்ணா இருந்சமை தண்ணீர் வேட்கை 

௬௭௦. தணியா இருர்ச தன்மை ராப 

NAW AMAHOPA . 
pe, Un. SAMINATHA IYER LBBAB 
peer என்ட் ட Cr. ! 

ரஸ



௬௮ மான விஜயம், றங் 

யாவையு மென்னீடத் செடுச் தரை யாச்சிறை 

காவல ரால்யான் கண்ட பயனென்? 

இவரோ வேவலர் ! இவரோ காவலர் ! 

இவரெலாந் தீயர்; இவரெலாம் வீணர். 

௩௭௫, இவரை வேலைச் 2சயசென் பிழையே (௧௨௮) 

௬௮/0. 

௬௮௫, 

ண் 0, 

இவ்விரு கொலைக்கு மேற்ற கழுவாய் 

இவ்விரு வோரையு மிருஞ்சிறை யிடுதலும் 

என்குரு சினைவிற் செய்திய குறியா 

மன்பெருக் கோயின் மாட்சியி னெழுபான் 

குயிற்றி பிறைவனைக் குறித்து ஈத்தலும் 
பயிற்றியென் னுளச்தைப் பண்படுச் சலுமே. (2௨௯) 

வினைப்பயன் ஐய்ப்பிடம் விளங்குது மிப்பார் ; 

இதனுக் கிறுஇி யென்று மில்லையால்: 

மதனிற் செருக்கி மருட்கை மேவி 

யுலகு பொய்யெனப் பலகரை வார்சிலர். 

பிறப்பு மீங்கே; இறப்பு மீங்கே: 
இன்பதுன் பக்க ளிவ்வுல இன்கணே. 

மன்பெருச் துறக்கமும் வகைகெழு ஈரகுமிம் 

மாயிரு ஞாலமே, மஇக்கவே றில்லை, 

ஆதலி னெஸியே னாருயிர் போந்றி 

மேதகு மாறு மேற்கொளீஇச் 

காசலி னெனாத கடமைசெய் துய்வலே, (௧௬௦) 

(பா9ிசன்றான.) 

அ்றாலின் கீழிருந்து நால்வருக்கு மெய்ப்பொருளை 

யளித்தார் தாமும் 

குன்றாத தமிழ்மொழியை யகத்தியற்கு ஈனிம$௫ழர் த 

கொடுத்தார் தாரு



களம்]. மான விஜயம், ௬௫ 

௬௧௫. சின்றாங்குக் ரனொடு நெடுவழக்குத் தொடுப்பவுள 

தேர்ந்தார் தாமு 
மின்றீல்குச் வவெயோக கிட்டைகிலை கூடியவெம் 

மிறைவ னாரே. (sms) 

fu வரும் போடுன்றனா, 

oJ 

ஆறங்களம் ழற்றிற்று, 
௬ 

ened 

வாழ்த. 

° வஜ்சி விநத்தம், 

[மான விசயம் வாழிய 

கோனு மிணிமை கூர்தமிழ் 
ஞான குருவு சாடொழும் 

௪௦௦ வானு கிலனும் வாழ்கவே. (௧௯௩௨) 

  

திரச்சிற்றம்பலம். 

[| ஆகச் செய்யுள் ௧௩௨ க்கு: வரி ௧௦௧௬, ]



செய்யுண்முதற் குறிப்பகராதி. 
—_———— 

[உடூக் தறியுற்றன மேற்கோட்பாக்களாம்.] 

  

  

  

  

மூதற்குறிப்பு, பக்கம் முதற்குறிப்பு, பக்கம். 

1. அச்கனே ...இ௨(20. இணித்சாம பட்டு௬ 
2. ௮ண்ணலே ட. ௬௨87, இனியானை பட eh 
8. ௮ண்ணேயி ட ௨௧28, இன்பகல் Le. Dil 
&, அப்படியா ப௨௫௨39, இன்னுந்தண் ,.. OB 
6. அருட்பெரும் ... ௬௧80, ஈனச்சி . Be 
6, அருந்தமிழ் ௨091, உடலேசெய் ௫௫ 
7. அறிவுடை ௬௪88. உயிர்க்கெல்லா ,., ௩௨ 
8. அறிவொளி பட ௪033, உலகநற்றா ௩௬௨ 
9, அற்றேற்கா .. சு௩8ம், உலகமென் ve SO 

10. அ௮ன்பேவ்  @a/85, உலகனைதது ve eR 
11, அன்றாலின் பட சுசி86., உலகெலாம் Ls BT 
12, ஆசலா பட கக87, உலசேபோர்க்.. ... ௬௦ 
18, ஆயினமை டட ௬௭/88. உனதுபேச் vee AGT 
14, இதென்ன பட சுடே99, உன்கருசது வ... உட 
15, இதச்கோதா ப... ௬௫40, உன்பெருமை பட ௪0 
16. இது ஈிற்ச டட சகி41, உன்னைப்பி 1. R& 
17. இத்சகைமா .. ௫௫142, எச்கா.ர டக்கு 
18, இர்சவா ப... உடு48, எந்தமை ட்ட 
19. இருசொலை பட ௬௪44, எம்முடைய படர 
20. * இருசிறக ட ட ௪௨45, எல்லாப்ப vee PS 

21. இல்லையில் ப௫௧40, எல்லாமு ket 
22. இவனைச்கைப் ... ௪௭147. எவ்வளவு vee nde 
23. Qa Way . ௬௪148, எற்பிறிச் படக்கு 
24, இளிவர ட கக409, எனக்குஞ்சி படட ௪௦ 
29. இறையுயிா ப. ௬௮50. எனைநீதி ட்ட 

 



செய்யுண் முதற்குறிப்பகரர்தி: ௭84 

  

பக்கம் ' முதற்குறிப்பு, பக்கம், 
  

  

மழ்தற்குறிப்பு. 

51, என்றை ௨௫௧82. சேக்கோன்மை .., ௬௦ 
52. என்றுமெல் ௪௮89. செத்துக்கித் ௨௫௫ 
59, என்றுமெக்கு ... ௧94, செர்சாப்புல ௨௩ 
54, என்னடா ட ௪௯85, செர்கெறிப் பச்ச 
55. என்னவுகி ௨௫௯60. செய்கை 1 
50. என்னவேண் ௨ ௪௬187. செய்தேனின் டச்சு 
57. என்னவோ ப..௪௮188 செறிந்தபொருட் .... ௬௧ 
௦8. என்னிடச் 8௮189. தண்ணமிழ்தம் ...டு௮ 
50, என்னுயிர்க் ௪௧090 சுறையினிற் ௫௮ 
00. என்னுழையீர் ... ௨௪01. தேவிசண்ட ௪௨ 
61, என்னேகின் .. ௨௪(9&. நல்லிசைப் உக 
62. என்னேயுல . ௨௬98. ஈற்றேனொ ட ௪௬ 
63. ஏவலாள .. ௨௪194, ஈன்றுகின் ௪௧ 
64. ஏற்றேன்சோ ... ௬௫95, சன்றென்றோ ௬௭ 
65, ஒளியானை . . ௨௮00, நாடுமிழக் “... ௫௬ 
06. 4 ஒஒவுவ . ௪௨97. & சாண்ஞாயி உ சிகி 
67. ஒகோவர ௫௭98, காமகள்பூம் vee FE 
08, % ஓடாமற உ சி௨90, நேரமா ௫௧ 
09. ஒடிப்போய் ..... ௪௧100. பறையினி ௬௮ 
70 கடவுளா ட ௫௧௪10]. பாசறை ௨௬ 
21. சடிகாவிற் , £21102, uraer ௬௨ 
72. சண்டேன் . ௪௬108. பித்சமீ பட உக 
73, * கவளக்கொள் ... ௪௪104, பிழையனைத்தும் .... ௪௦ 
74, கனவுநூல் ௬௬105. பிறவியனைத் . Go 
75. 0 Gee ௨௫௮(106 பூலன்கழி இடு 
76. காமருவு ௧௪107. பேரும்பொரு ௪௨ 
77. குருகுபெயர்க் ௧௮108. பைத்தியக்கா ௬௦ 
78. குருவருமை ௬௧1100, போய்கையா ௬௦ 
79. குலத்தின்பெ . ௬௩/110. பொய்ச்கிறையச் ... ௫௭௪ 
80. % குழவியிறப் ௫௮111, பொய்யோவென் ... டு௪ 
891. கோண்டுடோ ... ௫௪112. போதமே ௨௫: 

 



௬௮ சேய்யுண் முதற்குறிப்பகராதி, 

  

சேசற்குதிப்பு. 

118. மனவுணர்வில் 
114, மன்னுயிர்க்குத்... ... 
115. மாரனை 
116, மானமுரு 

117. மானமே 
118. மானவிச 
119. மானவிசயம் 
120. ழனிவரை 

121. முூன்னின 
122. மெய்ப்பொருளை ட் 

ட ௬௨128. 
௬௯1124. 

௬௧12௦. 

.. இழு((96, 

....-இ௪(192', 
._ ௧௨1128. 

_ ௬௫120 
௧௯ 180 
௫௪1831. 
௬௦1132.   

பக்கம்] 'மதற்குறிப்பு. 

மையின்மா 
யார்ணரகர 

யாவற்றி 
யானசெய்தா 

வருக்கா 
விரைவிவிவ் 

வினைப்பயன் 

வர்கண்யா 

வேலின்கஷீழ்ச் 
x Caco ms 

பக்கம், 

டட 

. _ Hae 

. Re 

டக 
22௯ 

. ௫.௯ 
விவி 

ட வனி 

௫௪ 

டக 

  

ஆ




