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சபாபதி த யார் அவர்கள் இயற்றிய
ம ைர மாைல

      Source:
      "ம ைர மாைல"
      இ  ம ைரயம்பதி மகாவித் வான்
      சு. சபாபதி த யார் அவர்கள் இயற்றிய .
      ெசன்ைனக்கிறித்தவகலாசாைலத் தைலைமத் தமிழ்ப்பண் தர்
      வி.ேகா. சூாியநாராயணசா திாியார், பி.ஏ.,
      ெசன்ைனப் பண் த மித்திர யந்திரசாைலயிற் பதிப்பித்த .
      1901.
-------------
      ஆக்கிேயான் ெபயர்.
      ேநாிைச ெவண்பா
      மாம ைர மாைல மடக்ேகா யமக ங்
      காமர் சிேலைட ங் காட் தற் - பாம வத்
      தண்டமிழா சாெனஞ் சபாபதிப்ேபர் வள்ளல்சைவக்
      கண்டமிழ்தாத் தந்தான் கனிந் .

      வி.ேகா.சூாியநாராயணசா திாியார், பி.ஏ.
-------------

      பதிப் ைர

      இந் ல் ெசந்தமிழ்ப்பாண் நாட் ன் தைலநகராகிய ம ைரயம்பதியிற் 
ேகாயில்ெகாண்ட ளிய ெசாக்க ங்கப் ெப மாள்மீ  எம  தமிழ் ற் 
ேபாதகாசிாியர் தாம் தி க்குளந்ைத நகைரவிட்  ம ைரேபாந்த டன் ௧௮௬௭-ஆம் 
ஆண்  பா ய . இப் லவர் ெப மான் ௧௮௩௭-ஆம் வ டம் சித்தாந்தைரவர் மரபிேல 

பிறந்  தக்க ப வத்திேல நல்லாசிாியைர ய த் க் கல்விகற்  அறிவி ங் 
குணத்தி ம் ேமம்பட்  விளங்கி ம ைரத் ைரத்தனத்தார் வித்தியாசாைலயிற் 
ெசந்தமிழ்ப் லைம இ பத்தீராண்  நடாத்தி ௧௮௮௯- ஆம் ஆண்  உபகாரச்சம்பளம் 
ெபற்  ன்ைனயி ம் மிக்க உள்ளக்கிளர்ச்சிேயா ம் பற்பல மாணாக்கர்கட்கும் 
தமிழிலக்கண விலங்கியங்கள்      ேபாதித் வந்தவர். இவர் வடெமாழி ம் ஆங்கில
ெமாழி ம் ஒ ங்குைக வந்தவர்; கணித ல்வல்ல கட் ைரயாளர்; 
த க்க ல்லவல்ல தண்டமிழ்வாணர்; அறி ல் பயின்ற அ ங்கைலக் குாிசில்; 
நற்குணச்ெசல்வர். இத்தைகய லவர்தைலமணி, ெசன்ற ௧௮௯௮-ஆம் ஆண்  தம  
அ பத்ேதாராம் வயதிேல ஆனித்திங்களில் ஆலவாய்ப் ெப மான கள் தி வ -
நீழ ற் கலந்த ளினார்.

      யாம் இவாிடம் ௧௮௮௫-ஆம் வ டந்தமிழ் ல்கள் கற்கப் குந்தனம். 
அப்ேபாழ்தத்  எம் டன் ப த்ேதார் இ பதின்மர். அவர்க ட் சிலாிடமி ந்  இம் 
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'ம ைரமாைல'யின் பிரதிகைளப்ெபற்  எம  பிரதிேயா  ெமாப்பிட் ப் பார்த் ழிச் 
சில பாடேபதங்க ங் காணப்பட்டன. அவற்ைற ம் ஆங்காங்குப் பகங்களின யிற் 
குறித்தி க்கின்றனம்.

      இவர் தி க்குளந்ைதயி ந் ழி அவ் ர் கபிரான்மீ  பா ய ' தி க்குளந்ைத 
வ ேவலன் பிள்ைளத்தமிழ்' என்ப  ௧௮௯௬-ஆம் வ டம் வடகைர ஜமீன்தாரராகிய 

 இராமபத்திரநா  அவர்கள் கா ண்ேயாபகாரத்தால் அச்சிடப்ெபற்  
ெவளிப்ேபாந்த .

      இனி இப்ேபா  அச்சிடப்ப ம் இந் ன் கண்ேண தைலம்ப  பாடல்க ம் 
ன்னீர க ம் பின்னீர க ந் தனித்தனி யமகமடக்கு வாய்ந்தன ம் இ தி-

ையம்ப  பாடல்க ம் ன்னீர கள் சிேலைட ம் பின்னீர கள் யமகமடக்கும் 
வாய்ந்தன மாமா  காண்க. இவ்வா  சிறிேத ம் இடர்ப த ன்றிச் ெசாற்-
ெபா ணயங்கள் ெபா ளக் கற்பைன ெசறிய யாத்தைமத்த இம்மாைலையக் 
கண் ற்  யாவ ங் களிசிறந்த ெலா தைல.

      இதன்பினர் இவர் யமகமாச்ெசய் ள 'தி ப்பரங்குன்றத்தந்தாதி' விைரவிற் 
பிரசுாித்  ெவளியிடப்ப ம்.

      ெசன்ைன, 20-6-1901
      வி.ேகா. சூாியநாராயண சா திாி, பி.ஏ.
      -----------

      சிவமயம்
      தி ச்சிற்றம்பலம்.

      ம ைர மாைல

      காப்
      விநாயகர் வணக்கம்
      ேநாிைச ெவண்பா.

      ெதன்ம ைரத் ேதமாைல ெசப்பவாக் ெகன் றனக்கு
      நன்ம ரச் சித்திெபற நல்குேம - ன்ம வின்
      ேகாட்ைட ைடக் குஞ்சரனற் ேகாலமிடற் றான ேளார்
      ேகாட்ைட ைடக் குஞ்சரநற் ேகா.

      தி ஞான சம்பந்தர் வணக்கம்
      ேநாிைச ெவண்பா

      வ த்தப் பந்தாிைட வந் கர ணங்க
      வ த்தப் பந்தர்தைம வாழ்த்தித் - த ஞான
      சம்பந்த நாதன் றனியமிழ்தத் தாடெவ உஞ்
      சம்பந்த நாதன் சரண்.
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      ல்

      ேநாிைச ெவண்பா
      மாவளத்தி னா ர் வாவியளி ேதங்கமல
      மாவளத்தினா  ம ைரேய - ேம ளப்
      ணாறா தாித்தா ரகத்ெதைனயாற் ம்பரர்ேம
      லாறா தாித்தா ரகம். 1

      மன்னாக்கு திக்கு வயக்ெகா யி னீர்க்கயல்விண்
      மன்னாக்கு திக்கு ம ைரேய - மின் கைழ
      மானத் தவர்க்கா மைனக்க த்தா ாிந்திரவி
      மானத் தவர்க்கா மைன. 2

      மாணிக் கவி ம் வரப்பிைட த் தஞ்ெசாாிெசய்ம்
      மாணிக் கவி  ம ைரேய - ேவணிக்கட்
      கங்கா தரனார்தங் காப் ைடயார் மா ம்விதி
      கங்கா தரனார் தங் காப் . 3

      ைவைகத் தமரர் மைறயவர்க்கிந் தன்பா ம்
      ைவைகத் தமர ம ைரேய - ெமய்ைகயிேலய்
      மாவைளவிற் றாராரார் ைவப்பினில்ேவ ணிக்க க்ைக
      மாவைளவிற் றாராரார் ைவப் . 4

      மானச்சங் கூ  மடவார்கண் டத்ெதா ெசய்ம்
      மானச்சங் கூ  ம ைரேய - பானச்சம்
      வணத்தா னத்தன் ரம்பாதி ெகாள் மைறப்
      வணத்தா னத்தன் ரம். 5

      மாசந் தவறா விைதக்க மாற் ஞ்சா
      மாசந் தவறா ம ைரேய - ேபசந்தக்
      கூற்ைற ச் சார்வான் கு ெக நஞ் சுண் பிைறக்
      கூற்ைற ச் சார்வான் கு . 6

      வாவித் தைலயார் மணிப்பவள வல் கந்தி
      வாவித் தைலயார் ம ைரேய - ேம மல
      ேரடகத்தா னந்த னிடம்வலமா ெமம்மிைறவ
      ேனடகத்தா னந்த னிடம். 7

      வாங்கைலச்சங் கத்தார் மணித்தடப்  டத்ேதய
      வாங்கைலச்சங் கத்தார் ம ைரேய - தீயகுறலான்
      மன்ன வ க்கா மைனயாம லாள்பாண்
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      மன்ன வ க்கா மைன. 8

      மாகந்திக் கா  வளர்நகர்ெபற் றிக்ெகா ேபாய்
      மாகந்திக் கா  ம ைரேய - வாகந்தி
      ேயாதக் கைடயாரா ரெரைன ெவற்றெபாய்யா
      ேயாதச் சைடயாரா ர். 9

      வண்ணத்ேத ேரா  வழங்குபைண மாநகர்வாய்
      வண்ணத்ேத ேரா  ம ைரேய - நண் மணிப்
      பா ள ந் ம்ைபயார் பற்ெறாைளவாய்ப் பாம்பர் ப்
      பா ள ந் ம்ைபயார் பற் . 10

      வள்ைளயினம் பாகுெசாாி மங்ைகயர்கண் காேதா
      வள்ைளயினம் பாகு ம ைரேய - ெதாள்ைளயிேனய்
      ற் க் கடம்ப யான் டா த ள்ெப மான்
      ற் க் கடம்ப யான் . 11

      வாாிக் களிக்கும  வண் னமார் மாமலர்ச்ெசய்
      வாாிக் களிக்கு ம ைரேய - ேவாிப் ந்
      தார மைலயார் தலம்பாதி யாயினர்வாழ்
      தார மைலயார் தலம். 12

      மந்தா னிலங்குலவ மாக்குல  நல்லாரா
      மந்தா னிலங்கு ம ைரேய - வந்ேதநம்
      ேபாதத் தி ப்பான் ாிந்த  றார்தெநறி
      ேபாதத் தி ப்பான் ாி. 13

      மாவிழவங் காட்டார் மலர்வாவி ெயய்தியம்மான்
      மாவிழவங் காட்  ம ைரேய - விளாி
      தாரக் க க்ைகயார் சாரநைற மாாிெபாழி
      தாரக் க க்ைகயார் சார். 14

      வார்கம்பளத்தா மணிக்குைலப் ற் பாெசாளியார்
      வார்கம் பளத்தா ம ைரேய - ாிெலைன
      ேயற் க் ெகா யான்பா ல்கைளப்பாப் ண்ட
      ேமற் க் ெகா யான்பா ல். 15

      மத்தி னைளயா ம ரேவார் ெநஞ்சகங்கா
      மத்தி னைளய ம ைரேய - த்திக்
      கழற்றா மைர ைடயான் காப்பணிநீற் றான்ேமற்
      கழற்றா மைர ைடயான் காப் . 16
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      வானப் ப யா மடங்ககழ்சூழ் ேகா ரேமல்
      வானப் ப யா ம ைரேய - மானகுளத்
      தஞ்சக் கரத்தாத்தர் சார் ள்ேளார் தங்க க்ேகார்
      தஞ்சக் கரத்தாத்தர் சார் . 17

      மஞ்சந் தனமா மடவியர்ச்ேசர் ைமந்தர்ம
      மஞ்சந் தனமா ம ைரேய - கஞ்சனாி
      யங்க மலம்வ வா னார்வத்ேதா டா ெயன்
      ளங்க மலம்வ வா னார் . 18

      வாணிகள மா ர் வளப் லேவார் ன் கங்க
      வாணிகள மா ர் ம ைரேய - ேகாணி
      ய ம்பா சுரமிைகத்தா ரார்வைளவார் மாணிக்
      க ம்பா சுரமிகத்தா ரார் . 19

      ைவைகக் கைணயா மதனி ம் த் ற்ெற நீர்
      ைவைகக் கைணயா ம ைரேய-ெபாய்மமனத் க்
      ைகவளவ ைனக்க த்தார் காப் றஞ்ேசர் குன் வளர்
      ைகவளவ ைனக்க த்தார் காப் . 20

      ைவயம் பரா ம்விழி மா னி ன் ேனார்காக்க
      ைவயம் பரா  ம ைரேய-ெசய்யசைட
      ல்லம் படர்வான் ரந்தரனார் ேபாற்றவ ம்
      ல்லம் படர்வான் ரம். 21

      ைமயணியா ங்கா ம்விழியார் வண்டலயர்
      ைமயணியா ங்கா ம ைரேய-ெசய்யபிர
      மாகங்ைக யானம் மைனெயா பால் வள்ளல்ெசன்னி
      மாகங்ைக யானம் மைன. 22

      மால்வளவ னன்றாழ் ம விழநம் மானா
      மால்வளவ னன்றாழ் ம ைரேய-பாலள
      ேமாதநஞ்ச ைமத்திட்டா ர்குறட்கா ெவாண்களத்தி
      ேனாதநஞ்ச ைமத்திட்டா ர். 23

      மானமணங் ேகாட் பிைற வார்குழல்ேவண் டக்காழி
      மானமணங் ேகாட்  ம ைரேய-யீனமல
      மந்தம  கத்த னகத் யிர்கூட் டார ளா
      னந்தம  கத்த னகம். 24

      மல் ைககு நந்த ம மைழேசார் காவின்ைமந்தர்
      மல் ைகக்கு நந்த ம ைரேய- ல் மலம்
      பாற்றமா வப்பர்பதி கம் ைனவர் பற் ப்
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      பாற்றமா வப்பர் பதி. 25

      ைவைகயிேன ேட  மலாிைடக்கா ழிக்ேகான் ன்
      ைவைகயிேன ேட  ம ைரேய- ய்ைகய
      ணம்பரம ராடனகர் நா மைற காணாியார்
      நம்பரம ராட னகர். 26

      மாதவிந யத்தார் மலர்ப்ெபாழிலா ங்கமல
      மா கவிந யத்தார் ம ைரேய- தகண
      வந்தாங்கத் ள்ளா னகமிரட்ட வா வென
      னந்தரங்கத் ள்ளா னகம்.. 27

      வந்தனம்பா க்கிரச மன் மற ேவார்க்கூட்
      வந்தனம்பா க்கு ம ைரேய - சந்த
      வரவவிைட யாள்வா ரகந்தத்த ராழி
      யரவவிைட யாள்வா ரகம். 28

      வாசவனச் சந்தீர்க்கும் ைவைகயினா ப்பழிேபாய்
      வாசவனச் சந்தீர் ம ைரேய-ேநசமல
      ெரய் வந்திக் காள னிடம  த்தா னன்பின
      ெயய் வந்திக் காள னிடம். 29

      மாணிக்க வரக்கூர் மதிம ெயன் ெறம்மான் ன்
      மாணிக்க வாக்கூர் ம ைரேய-ேசணிற்கும்
      ல்லத் தி ப்பான் ர ைடயாள் ல்லா
      ல்லத் தி ப்பான் ரம். 30

      வானவிைல வாங்கும் வாி தலா ேரார்ெமாழிக்ேக
      வானவிைல வாங்கு ம ைரேய-யீனமற
      ெவன்பக்கு வந்தா னிடம்ப ெசங் கட்கைடயா
      ெனன்பக்கு வந்தா னிடம். 31

      மஞ்சரங்க மாேவய் மணிக்ெகா ேசர் மன் ெதா
      மஞ்சரங்க மாேவய் ம ைரேய-விஞ்சுசடா
      பாரத்  வாசத்தார் பற் ைடயார் ெப ம்
      பாரத்  வாசத்தார் பற் . 32

      வாாிசங்க மங்கூர் மலாிதழ்வா விக்குெள
      வாாிசங்க மங்கூர் ம ைரேய-ேபாிசங்கா
      ேநாாிப் பாிையவிற்றா ர்ந் வைள ட் னன்
      ேனாாிப் பாிையவிற்றா ர். 33
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      வாரங் குசத்தார் மதகாி ர் ைமந்தர்மட
      வாரங் குசத்தார் ம ைரேய-சாரங்கச்
      ெசவ்வாக் கம மத்தன் ேறமலரா ைனயன்மைறச்
      ெசவ்வாக் கம மத்தன் ேறம். 34

      மாவால வாய்ப்ேபர் மணிெபா க்கிப் ம்பயிர்ெசய்ம்
      மாவால வாய்ப்ேபர் ம ைரேய-ேமவாலம்
      ேபாதகங்காட் டத்தன் ாிச்சும  ெகாள் ப்
      ேபாதகங்காட் டத்தன் ாி. 35

      மாசங் கராவாழி ெயன்ற யர் மாெசா வ
      மாசங் கராவாழ் ம ைரேய-நீசெநறி
      ேவய்வனத்தி யாகத்தான் விட்டெவ  மா ாிேதால்
      ேவய்வனத்தி யாகத்தான் . 36

      வண்ணமணத் தா வ  ைமந்தைரமா னாாியக்க
      வண்ணமணத் தா  ம ைரேய-நண்ணவ ட்
      ேபாதந் தாிப்பான் லமடங்கப் பாசம்ெவளிப்
      ேபாதந் தாிப்பான் லம். 37

      மாவனேனர் காட் ம தலம்வாய் ைசவெமன
      மாவனேனர் காட்  ம ைரேய-ேம ம்
      பரதத்  வந்தான் பதிதாெனன் ேறயாள்
      பரதத்  வந்தான் பதி. 38

      மண்டவேமாங் கற்ேகய் மணிக்ேகாயிற் சூளிைகயார்
      மண்டவேமாங் கற்ேகய் ம ைரேய-ெயண்டவராய்
      மாவா ரணத் ாியான் ைவப்பாிய ெவண்ேகாட்
      மாவா ரணத் ாியான் ைவப் . 39

      மாவா ரணிய மலர்ெசறிெதய் வக்கடம்ப
      மாவா ரணிய ம ைரேய-ேகாவா
      ேமார்த வா னத்தனம ரனத்த ய்தர ள்
      ேளார் த வா னத்தனம ர். 40

      வானவைரத் தாக்குெமயில் வண்ெபாறி  ேமா ெய
      வானவைரத் தாக்கு ம ைரேய-கானார்
      பணியம் பணியான் பதிதரக்கா ேலா ப்
      பணியம் பணியான் பதி. 41

      மங்கலமாக் கூடல் ாி வாழ்க்ைகயேரா வா ாி
      மங்கலமாக் கூடன் ம ைரேய-கங்ைக
      க்குதைல யாடகத்தா ர்த ேவ ணிச்சீ
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      க்குதைல யாடகத்தா ர். 42

      வல் க் ெகா க்குமிைச மந்திகடா விச்சுைவேயய்
      வல் க் ெகா க்கு ம ைரேய- ல்ல
      விலங்ைகயிைல யத்த னிடக்ைகயினான் வா
      மிலங்ைகயிைல த்த னிடம். 43

      மாற க்குக் குன்றா வளத்தினவா ேமார்பாற்ெபான்
      மாற க்குக் குன்றா ம ைரேய - ேயறிவரப்
      ெபாற்றவரங் கத்தான் லெமனத்தாங் ைகயன்வைரப்
      ெபாற்றவரங் கத்தான் லம். 44

      மங்களகாத் தார மணிநகெரம் மான்றி நா
      மங்களகாத் தார ம ைரேய - ெபாங்கத்
      த மவிைடப் பாலார் தலங்கு மா ேலாேடார்
      த மவிைடப் பாலார் தலம். 45

      ைவயத் திைறெகாள் வரச் ெசழியன் மன்னவர்தம்
      ைவயத் திைறெகாண் ம ைரேய- ெவய்யகுைற
      ேநரத் திரத்தா நிைலய யார்க் கீந்த ண்மா
      ேனரத் திரத்தா னிைல, 46

      மாடகல ந்தா பதநிைலவாய் மன் கத்தர்
      மாசகல ந்தா ம ைரேய - ேதசவி
      மிட்டவங்க ங்கத்தா ாில்குணத்ேதா ாிக்கு வா
      ட்டவங்க ங்கத்தாாில் 47

      வாரங் கவி ம்வட்கு வாய்மலர்ப்ெபா னன்னமட
      வாரங் கவி  ம ைரேய -ேநர்பிைறச்சீர்
      குன்றமைல யானார் கு வளர்மா ணிக்கதனக்
      குன்றமைல யானார் கு . 48

      வாசவலங் கார ைல மங்ைகயர்ெகாங் ைகக்குைடேவள்
      வாசவலங்கார ம ைரேய - சமர்ேந
      ேரந்தலத்த னா  மிடங்க றாச் ேசாதி ங்க
      ேவந்தலத்தா னா மிடம் 49

      வாரச்சா க்கா  மாவாசங் காேலா
      வாரச்சா க்கா ம ைரேய - சீரச்சார்
      தாரகமா னார்தந் தலங்கிைடப் ந் ைதயல்பங்கார்
      தாரகமா னார்தந் தலம். 50

      சிேலைட.
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      ேபசுவிழ ம் ப் ப் ெபய்த வந் தாமைர ம்
      வாசவனங் கண்ேணர் ம ைரேய - ேநச ட
      னங்கிக் கணனா ளலர்விடச்சா ங்குளத்ேத
      யங்கிக் கணனா ளகம். 51

      ெதள் கழ கங்குற ஞ் ெசவ்வழி ஞ் ேசணக ம்
      வள் வாி யம்பார் ம ைரேய - விள்ள யர்க்
      கங்கங் க ப்பான் ன் னாாிைசப்பா ணப்பைகயி
      ணங்கங் க ப்பா னகம். 52

      காவல ஞ் ேசாைலக் க ங்குயி ம் ேயாகின
      மாவிரதங் ெகாள்  ம ைரேய - ேம கற்ப
      மாநீற்றி னானிைறவன் மாயனயன் ேபாற்றி ெபம்
      மானீற்றி னானிைறவன் ைவப் . 53

      மன் மைற ேயார்தனதன் வட்குகு  மாதர்குயம்
      வன்னிகரஞ் ேச  ம ைரேய - ன் க
      மாநாக ெமய்திடத்தார் வன்கைண ற் றார்பாதி
      மானாக ெமய்திடத்தார் வாழ் . 54

      ன் ன ம் ற ந் ேதாைகயர்தங் கூர்விழி
      மன்றவரம் ைபத்தா ம ைரேய - ெயான்றா
      வைரவிைலக்காட் டத்தா மணி யிற் ெகாள்ளா
      வைரவிைலக்காட் டத்தார் மைன. 55

      ேசாைல லாந் ெதன்ற மிற் ன் ெகா ஞ்சு ம்
      மாைலயவாந் ெதய்வ ம ைரேய-சீல
      மாவன்ப ைரக்களிப்பான் மன் விப்பான் பாகமைற
      மாவன்ப ைரக்களிப்பான் வாழ் . 56

      சாதரங்கக் குன் ந் தடம கும்ேபர்யா
      மாதரங்கஞ்சூ  ம ைரேய - காதர ட்
      டண்டைலமா ைலப் ணார் தம்மிடத்தார் மாலயனார்
      தண்டைலமா ைலப் ணார் சார் . 57

      சீர்க்கமைற யம்பதிநற் ெசல்வத் தி ைடயார்
      மார்க்கமங்க வந் ர் ம ைரேய - பார்க்குணவ
      மானவ  ைவத்தளிப்பார் மாதவர்க டம்ைமய ண்
      மானவ  ைவத்தளிப்பார் வாழ் . 58

      சந்தத் தனிமைற ந் தா பற் ந் தாழ்விசும் ம்
      வந்தித் தைலச்சார் ம ைரேய - நக்கத்
      திாியம் பகனாமன் ெசய்ெதாழின் ன் றாக்குந்*
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      திாியம் பகனாமன் ேசர் .
      * "ெதள் னற்சூ ம்" என்ப உம் பாடம். 59
      ேகாபால ம் ங் குள மதிக் ேகாமா
      மாபால னஞ்ெசய்ம் ம ைரேய - காபாலன்
      ெமய்க்காட் ட் டானி க்கு ேமவாியான் காலானம்
      ெமய்க்காட் ட் டானி க்கும் . 60

      அண்ட ம் ஞ் ெசய் மணி யார்நகெரம் மானர
      மண்டலமா ஞ்சீர் ம ைரேய - பண் வ
      மம் க்ேகா மானக னா ெமாளி பம்
      மம் க்ேகா ரைகம். 61

      ஓ  மட  யர்விழ ம் ரர்ைக
      மாதவைர யா  ம ைரேய - த
      வ யவைரக் காப்ேபா னகந்தந்தான் ேபாற்
      ம யவைரக் காப்ேபா னகம். 62

      ஏரண  ைமந்த ம்ேபா ெரய்திட ஞ் சூழக ம்
      வாரணேம ஞ்சீர் ம ைரேய - யாரணனற்
      றாேமா தரனார் தேபாதனர்ேபாற் றிப் கைழத்
      தாேமா தரனார் தலம். 63

      ெபாய்ைகப் ெபாழில்விட் னல்ெபா நற் தரங்கள்
      ைவைகக் குறவா ம ைரேய - ெசய்யபசும்
      ெபான்னா ைடயான் ாிந்திலர்ேவான் ம்ெபா ைனப்
      ெபான்னா ைடயான் ாி. 64

      ேமானப் ெபாிய ஞ்ெசய்ம் த்  க்கு
      மானத் றேவய் ம ைரேய - வானகங்ைக
      ேயாங்காரத் தத்தனா ேரா மைறக் காதியதா
      ேமாங்காரத் தத்தனா ர். 65

      விட்டா  குன்றமன்ற ெமல் ைழயார் தம் ைலசூழ்
      வட்டார மாகு ம ைரேய - ெயாட்டா ட்
      சம்பரனஞ் சம்பாித்தான் றன்ைனெயாித் தானந்தஞ்
      சம்பரனஞ் சம்பாித்தான் சார் . 66

      மின்னவிர்ேசற் கண் ைமவிண் ேமதகுசங் கச்சீர்ப்பா
      மன்னவா தஞ்ேசர் ம ைரேய - நன்னரணி
      நாகப்பாம் பார்ேம னக ங்கா ண் விட
      நாகப்பாம் பார்ேம னகர். 67
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      ேதனைனயா ம்மாடற் ெசவ்விய ஞ் ேசணக
      மானதைன ேயேதர் ம ைரேய - வானவழ
      லஞ்ெசவியா னம்மா னகங்ைகயான் ேற ைடய
      வஞ்ெசவியா னம்மா னகம். 68

      ேகாடகயா ங்குள ங் ேகாம கு மாமணியார்
      மாடகேம ஞ்சீர் ம ைரேய - நா கைறக்
      கண்டனங்க ைனக்க த்தான் காப்பாவன் ங்கைணையக்
      கண்டனங்க ைனக்க த்தான் காப் . 69

      ஓதங்க மன்ன ள் ெரயி ம் ேபரரங்கு
      மாதங்க ேந  ம ைரேய - ேமா ம்
      வனத்தா மைர ாியான் வாழ்த் மன்ப ள்ள
      வனத்தா மைர ாியான் வாழ் . 70

      ெவள்ளன  மீக்கு ம் வின்மகர குண்டல ம்
      வள்ளைல ற் றா ம ைரேய - ெயள் மடந்
      தங்குளத்திற் கண்ணார் தடமதில்கண் ன்ெறாித்த
      தங்குளத்திற் கண்ணார் தலம். 71

      ேமவலர்க்ெக யிற்ெபாறிசார் *ெமல் ைழேம லத்தரன்
      மாவிைசக்க லாடம ைரேய - பாெவாளியா
      ரஞ்சக் கரத்தானல் லஞ்சக்க ரத்தான்ேபாற்
      றஞ்சக் கரத்தா னகம்.
      * "ேமவலர்க்குக் காப் ழ" என்ப உம் பாடம். 72

      கான வி யிங்க ம்பின் கண் மைலச் சார ேமல்
      வானார ேமா  ம ைரேய - மானா
      கட்ேடாட் க் கஞ்சத்தான் கண்ணா ெதனக்க ள்காற்
      கட்ேடாட் க் கஞ்சத்தான் காப் . 73

      ட்டய ற் சீர்நதியில் ர  ேபார்வி ப்பில்
      வாட்டங்கங் ைகயார் ம ைரேய - ேகாட்
      ேபானகங்ைகக் ெகாண்டார்ப் ாிக க்ைக சூ விட
      ேபானகங்ைகக் ெகாண்டார் ாி. 74

      ைவயர்கூத் த்ேதர்காப் ேபாதத்ேதார் விண்ணமரர்
      மாவசித்த ைலச்சார் ம ைரேய - ேமெலாளிவி
      மாநகத்தன் மானகத்தன் மாறிலங்ைக மன்னைனக்காய்
      மாநகத்தன் மானகத்தன் வாழ் . 75

      ேவாிச்சந் தா ெநய்தல்  மாைலக ம்
      வாாிக் க க்கு ம ைரேய - ேதாினழன்
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      ெமய்யா னிைனத்தாித்தான் றேவ ைளக்ெகா யா
      ெமய்யா னிைனத்தாித்தான் . 76
      வானங் கு மி  மாதர்நைட ம் ற
      மாநந் தனமார் ம ைரேய - யீனர்மன
      மாக வணங்குாியா ரானனேமா ைரந்தாிட*
      னாக வணங்குாியா ரார் .
      *"ேமாைரந்தர்பங்கின்" என்ப உம் பாடம். 77

      ெதாண்டர்ைக  மாதர் ெதாைக மவர் க ம்+
      வண்டைலயி லா  ம ைரேய - மண் சுைவச்
      சாமெவங்கா னத்தினான் சார்த் லத் ேதாலெனலாஞ்
      சாமெவங்கா னத்தினான் சார்.
      + "ஒண்ெடா யா ந்ேத ன ங் கா கி ம்
      வண்டைலயி லா  ம ைரேய" என்ப உம் பாடம். 78

      ெகால்ைல ம் ம் பந்த ம்பாண் ேகாைதயர்தங் கூட்ட மா
      வல் யங்க ளா  ம ைரேய - ெமல்
      யரவப் பணியாெனான் றாவதிெலன் பார்ச்ேச
      ரரவப் பணியா னகம். 79

      ேதசலஞ்சார் ெசய்யகழி ெசந்ெநறிச்ைச வச்சீரம்
      மாசலஞ்ச லஞ்சார் ம ைரேய - ெசாளியா
      னாதவிந்  வானார் நதிச்சைடயி ேலதாித்தார்
      நாதவிந்  வானார் நகர். 80

      தாக்கும த் ப்பணிக்குஞ் சார்நகர்க்கு த்தர்கட்கு
      மாக்கைலமா னண்  ம ைரேய - யாக்கவைர
      வண்ணவைள விற்றார் மணித்ேதாளி னார்பலசீர்
      வண்ணவைள விற்றார் மைன. 81

      பாகங்காி ம் பரெவயி ங் சூழிட
      மாகந் தாிக்கு ம ைரேய - ேதாைக
      யகத்த னகத்த ன ேபாற் ற ய
      ரகத்த னகத்த னகம். 82

      ன்னச் சமண்கு ஞ் ெசான்மைற ந் ெதான்னக
      மன்னச்சந் தத்ேதய் ம ைரேய - பன் ங்
      க க்ைகயின மாைலக் கலங்கெலனத் ேதற் ங்
      க க்ைகயின மாைலயான் காப் . 83

      கன் நைற ம்ெபாழி ங் கா ெமாளி யின்னிைர
      மன்றவள மா  ம ைரேய - ன்றவியா
      மாேவற்  வாகனனார் ைவப்ெபாழிய ேவய த்தான்
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      மாேவற்  வாகனனார் ைவப் . 84

      அண்ட ங்கீழ் நாக நீ ராங்கமலப் ங்கா
      மண்டலத்தி னா  ம ைரேய - மிண் நஞ்சின்
      மான்ேறா வான் மைனயயன்மா ைலக்காய்மன்*
      மான்ேறா வான் மைன.
      * "மைனயயைன மா ைனயாள்" என்ப உம் பாடம். 85

      ெமாய்யம் ெபா நக ம் ேவந்தர்குழா ாிமதன்
      ைவயம் பணிேயய் ம ைரேய - ெவய்யவிட
      மாவரவ கங்கணத்தன் மாணிக்க வாசகற்ேகார்
      மாவரவ கங்கணத்தன வாழ் . 86

      வாணிக் கழக ெமம் மான்பர ம் வண்ண த்
      மாணிக் களிக்கு ம ைரேய - ேகா மன
      மானமைனக் ெகான்றா னகத் பா லர்த்ெத ன்
      னானமைனக் ெகான்றா னகம். 87

      மணத்த தாமைர ம் ெபாய்ைக ம்ைபம் ெபான்னில
      மாமணத்த வாகு ம ைரேய - சீர்மணக்கும்
      வந்திையயா ளத்தன் மணி மட் கூைடெகாள
      வந்திையயா ளத்தன் மைன. 88

      அன்ேபா  பக்குவ  மார்தட  ர்வல
      மன்ேபா தகஞ்ேசர் ம ைரேய - ன்ேபா
      மாதவனஞ் சத்தினான் வாழ்த்திட ட் ெகாண்டபிர
      மாதவனஞ் சத்தினான் வாழ் . 89

      ெசய்யெபாழி ம்மடவார் ெசங்க மிக் கூ ன
      ைமயைலயார் நந்த ம ைரேய - ெமாய்கிரண
      மன்னாக வில் னன்சூழ் மன்னாக வில் னன்வாழ்
      மன்னாக வில் னன்ேமல் ைவப் . 90

      ேபாதத் யர்கழகம் ெபான்னைனயாஅள் ெபான்மடவார்
      வாதத் திைடயா ம ைரேய - மாதர்குய
      மாய வலஞ்சுழியா னாரவ ள் ெசய்குவன்ேம
      லாய வலஞ்சுழியா னார் . 91

      மானக் ெகா மட வார் க ம் வண்ண த் ம்
      வானத்த வாந்ெதன் ம ைரேய - தானங்கி
      யானவனப் பன்ேப ரணிகயிைல ெயன்னவ
      மானவனப் பன்ேப ரகம். 92
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      பன் தமி ந்தவ ம் பாைவயர்கட் கண்மல
      மன்னைவ யிலாகு ம ைரேய - ன் ேநாக்
      கந்தத் தி ப்பா னாியயேன ேனாைர ஞ்சுட்
      டந்தத் தி ப்பா னகம் 93

      தண்டாத வள்ளல்க ஞ் சார்ம குஞ் சா க ம்
      வண்டான் மாறா ம ைரேய- ெதாண் ழ
      வாரப் பணிவிைடயான் மாதவர்ேபாற் ம்பரன்சீர்
      வார்ப் பணிவிைடயான் வாழ் . 94

      ய்ைமயினார் வண்கு ஞ் சூெழயி  மாதர்க ம்
      வாய்ைமயினார் நந்த ம ைரேய -யாய்களமா
      மாவிந்த நஞ்*சைமப்பான் மன்னிைசப்பா ணர்க்கு
      மாவிந்த நஞ்*சைமப்பான் வாழ் .
      *சார்ந்தான். 95

      உய்ைகக் கமிழ்  ெயாண்மைற ம் விண் ம்
      ைவைகக் கமல ம ைரேய - ெபாய்க க்கும்
      பத்தைரக்காக் குங்ெகா யான் பற் ைகயான் ெவன்  திக்கின்
      பத்தைரக்காக் குங்ெகா யான் பற் . 96

      நாரம் ெபா தட  நற்றவ ஞ் ெசய்க ம்
      வாரம் பிைனயார் ம ைரேய - ேநர
      வாிைவயம்பா கத்தா னடற் ர ன் கா
      மாிைவயம்பா கத்தா னகம். 97

      தந்திரேயா கர்க்ெகாழி ஞ் சார்நக ம் விண்ணக ம்
      மந்திர ன் னா  ம ைரேய - ந் மதன்
      மாணிக்கம் விற்றான் வைளப்ப த் ேதான் க்கு
      மாணிக்கம் விற்றான் மைன. 98

      பாைவயர்ேநாக் குந்தா பத மளிப் ெபம்மா ம்
      மாளரேந ஞ்சீர் ம ைரேய - ேம ெபான்*
      வண்ணத்தார் மன்றன் மலர்ப் யன்மா ெவள்ளி ைன
      வண்ணத்தார் மன்றன் மைன.
      * ேமவிதழி. 99

      கட் க் க ம்பைனயார் கால்ெபாதி பா ப்பர்தன்ம
      வட் த் தனங்கூர் ம ைரேய - ெகாட் ெபா
      யங்கதத்தா னந்தி யவிர்சைடயான் கங்கணமா
      வங்கதத்தா னந்தி யகம். 100

      ம ைர மாைல ற்றிற் .
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