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நன்மதி ெவண்பா. 
(சுமதி சதகம் / தமிழில் ெமாழி ெபயர்ப் ) 

எம்.ஆர். நிவாசய்யங்கார். 
 
 
    Source: 
    Nanmathi Venba: A Translation 
    Telugu Sumati Satakam 
    by 
    M.R. Sreenivasa Aiyangar 
    (Late Teacher, Hindu High School,Silethputhur *) 
    Madras: The Vaijayanthi Press, 
    32, Mount Road 
    1910 
    Copy Right Registered Price As 4. 
    ------------------ 
 
    நன்மதி ெவண்பா. 
 
    இஃ  ம ைரத்தமிழ்ச்சங்கத்தின் அக்கிராசனாதிபதியாகிய ம-௱-௱-  ெபா. 
பாண் த் ைரத்ேதவர் அவர்கள் அ மதியின்ப  ெத ங்கு பாைஷயி ள்ள  

சுமதி சதகத்ைதத் தமிழில் ெமாழி ெபயர்த்   ைஷ சங்கத்தின் ஆங்கிலத் தமிழ்    
வித்வான் எம்.ஆர். நிவாசய்யங்காரா யற்றப்பட்    ைஷ சங்த்தின் 1905-ம்௵ 
வ ேஷாற்சவத்தில் அரங்ேகற்றப்பட்ட . 
    ெசன்ைன ைவஜயந்தி அச்சியந்திரசாைலயிற் பதிப்பிக்கப்பட்ட . 
    1910 
    Copyright Registered] [ இதன்விைல 4 அணா.] 
    ------------------------- 
    Dedicated to 
    Dewan Bahadur Sir S.Subramania Iyer K.C.I.E., L.L.D., 
    Retired Judge, and sometime Chief Justice, of the 
    High Court of Judicature Madras. 
    With Kind Permission By the Author. 
    ---------------- 
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நன்மதி ெவண்பா. 
(சுமதி சதகம் / தமிழில் ெமாழி ெபயர்ப் ) 

 
    க ைர. 
 
    'சுமதிசதகம்' என்ப  ெத ங்கு பாைஷயி ள்ள ேவார் சிறந்த நீதி ல். இந் ல் 
யாவ ம் எளிதில் ஞாபகத்தில் தாரணம் ெசய் மா  ெத ங்கு பாைஷயி ள்ள 
வி த்தங்களிெலல்லாம் மிகச்சிறிய "கந்த " என் ம் வி த்தத்தில் 
எ தப்பட் க்கிற . இந்த ல் ெத ங்கு ஜில்லாக்களிலன்றித் தமிழ் 
ஜில்லாக்களி ம் ெத ங்கு கற்பிக்கும் பாடசாைலகளில் ெப ம்பா ம் கற்பிக்கப்பட்  
வ வதா ம், ெபாிேயார்கள் இந்த ன்பாடல்கைளச் சமேயாசிதமாக 
ெவ த்தாண்  வ வதா ம் மிகப் பிரசித்தி ெபற்றெதன்பதற்ைகயமில்ைல. த ற் 
க த்ைதச் சிறி ம் விடா  ெமாழிெபயர்த்தி ப்பதில் கீழ்க்குறித்த சங்கிைய ள்ள 

த ற் பாட் களிற் கூறியி க்கும் சிற்சில விஷயங்கள் தற்காலத்தில் பாீ கட்குக் 
கற்கும் மாணாக்கர்க்கு ஏலாதனவாயி ப்பதால் அவ்விஷயங்கைள த ற் 
க த்தினின்  மிக  ரணா  மாற்றி ெமாழிெபயர்த்தி க்கிற .  

த ற்பாட் களின் சங்கிைய.10,32,33,35,40,70,76,78,97,99,100   
36-ம் ெசய் ளில், ரணம் என்ப - ேதங்காய் ப ப்  சர்க்கைர த ய கலந் ள் 
ைவப்ப . ாி என்ப - ஓர்வைகச் சிற் ண் . 82-ம் ெசய் ளில், களமம் என்ப -
ெநற்பயிர். 
    1910 ) 
    பிப்ரவாி 26உ )                                                                         M.R.S. 
    ----------------------------------------------------------- 
 

நன்மதிெவண்பா. 
 
    காப் . 
    நீர்ெகாண்ட ெகாண்டல் நிகர்மாறன் றண்ணளியால் 
    சீர்ெகாண்ட ெவண்பாவிற் ெசப் வாம்-ேபர்ெகா 
    ெசான்ம ரம் வாய்ந்த சுமதி சதகத்ைத 
    நன்மதிேய நா  நயந் .  1 
 
    ல். 
    த ண த வாக்ேகளிர் தாள்வணங்கு ேவார்க்கு 
    வரம ளாத் ெதய்வமன வாஞ்ைச--ெபாி றேமல் 
    ஊர்ந்த ட ேனாடா ைழப் ரவி நன்மதிேய 
    ஓர்ந்தவ ரகற் வெரன் ேறா .  2 
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    நா ங்கால் ேவதனத்ைத நல்காப் ரவலன்றன் 
    மா ந்  ெதாண் யற்றி வாழ்வதி ம்--ஈ ெப  
    சீரணியா ேன ெகாண்  ெசய்ந்நிலத்ைத நன்மதிேய 
    ஏாி ழல் ேமலாெமன் ெறண்  3 
 
    மிக்கவாக் ெகாண் பணி ேமேவற்ேகா யின்மணியம் 
    தக்கெதனக் ெகாள்ேளல் தகவில்லார்--பக்கல் 
    வ நட்பாற் ேறனன் மதிேயநீ ெசல்ேலல் 
    அாிய வனத்ெதான்றி யாய்.  4 
 
    வாய்திறந்ேதா ாின்ெசால் வழங்கா  ெமௗனியாய் 
    வாய்மகிபன் றன்ைம வ த் ங்கால்--ேநாய்ெகாள் 
    ெசவிேகளான் கண்விழியான் ேதர்நன் மதிேய 
    சவமவெனன் ேற ணிந்  சாற் .  5 
 
    கடன்ெகாண்  டம்பமிகக் காட்ட  ப்பின் 
    இைடநற் ப வமைன ெயய்தல்--மடைமமிகும் 
    தீயர்தவம் குற்றமைதத் ேதரா னரசாட்சி 
    தீயெவன நனமதிேய ெசப் .  6 
 
    கடனளிப்பா னா ல் கற்றவெனஞ் ஞான் ம் 
    இைடவறத்த ல்லாத யா --கட ண்மைற 
    ேதர்ந் ணர்ந்த வநதணர்கள் ேசர்நகாி னன்மதிேய 
    சார்ந்தி க்கும் வாழ்ேவ தகும்.  7 
 
    ம கன்ற னல் யல்  மங்ைகயாின் வாய்ைம 
    ம ண்மதியா யன்கவிெசால் மாட்சி--வாிெகா மி 
    தன்ைனக்குத் திக்ெகாள் ந் தண் லம்ெவண் காகவினம் 
    இன்னவில நன்மதிேய ெயண்.  8 
 
    அாியபசிக் காஞ்ேசா ற வ த் தாமற் 
    ற பவேன வள்ளறைனச் சா ம்--ஒ யரம் 
    தாங்கவல்லா னாண்டைகயாந் ைதாியவா னன்மதிேய 
    ஓங்கு குலமணிெயன் ேறா .  9 
 
    வ த் பசி நீக்கா ண் மக்கட்ேப றில்லா 
    ஒ த்தி டன்வாழ்ந் ழ ம்--தி த்தமிலா 
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    வாழ்வசத் தின்கறைவ மாசு கி ணற் நீர் 
    தாழ்ெவன்  நன்மதிேய சாற் .  10 
 
    வழங்க வியன்றேத வான்கல்வி ெதவ்வர் 
    ழங்கமர்க்கஞ் சாைமேய ெமாய்ம்  - ெச ங்கவிெசால் 
    பாவலைர ெமச்சுதேல பாண் த்தி யம்குதர்க்கம் 
    ேமவ டர் நன்மதிேய விள்.  11 
 
    நன்னைசயாய் விச்ைச நவிலாவா யன்ைனையக்கூஉய் 
    அன்னெமனக் ேகளாத வன்னவாய் - பின்ேனார்த் 
    தய டன்கூ வாதவாய் தாநன் மதிேய 
    குயவன்மண் ெடாட்ட குழி.  12 
 
    ெதாத் வார் வல் ம்  ெசால்வ ட றி க்கும் 
    பத்  றாண் ெப ம் பாம்பி க்கும் - தத் ம் 
    திைரம விற் பல்காலம் ேசர்ந்தி க்கும் ெகாக்கு 
    டார்த்த நன்மதிேய ேபாற் .  13 
 
    பித்தைளகாந தங்கி ைலப் ெபய் க்கி வாத்தி ம் 
    நத் பசும் ெபான்னியல்ைப நண் ேமா - சித்தம் 
    மயர் கீ ேழார்நன் மதிேயேம தக்க 
    வியல் ளா ராத விலர்.  14 
 
    னல ந்  வாம்பாிையப் ெபாங்கு மதத்தால் 
    அன குக்குங் கட்களிற்ைற யாவின் - நிைனெவா ெசல் 
    ங்கவத்ைதக் கல்லாத ன்மதிைய நன்மதிேய 
    சங்ைகயின்றி நண்ண றவிர்.  15 
 
    நன்றியற்றி னார்மகிழ நன்றாற்றல் விந்ைதயின்றால் 
    ெகான்றன்ன வின்னா குறித்தியற் ம் - வன்ெறாழிேலார் 
    ன் த் ங் காலத் ம் யவர்க ணன்மதிேய 
    இன் த்  வாெரன் றிைச.  16 
 
    ாிற் க ம்பினிதாய்த் ேதான்றிேமல் வன்ைமமிக்க 
    சீாிலாக் கண்கெடா ந் தீயதாய்ப் - பாாில் 
    வி வர்ப் றல்ேபால் ற் ங் கயவர் 
    ெதாடர்ெபன்  நன்மதிேய ெசால்.  17 
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    எத்த ணத் ெதம்ெமாழிக ேளற்குேமா வம்ெமாழிகள் 
    அத்த ணத் திற் கன்  மந்நியர்தம் - சித்தம  
    ேநாத ன்றித் தாேநாவா ேநான்ைமயன்ேறா நன்மதிேய 
    ஏதமிலாச் சான்ேறா ாியல்.  18 
 
    குற்றேம நா ங் குணமி பாற் ெறாண் ெசய 
    உற் ழல லால குபகுவாய்ப் - ற்றரவப் 
    ைபய யிற் ேறைர ப த்தெலன நன்மதிேய 
    ஐயமின்றித் ெதள்ள வைற.  19 
 
    ஏாிநிைற நீரா ெலழி ங்கா லத்தடத்தில் 
    ஆ ந் தவைள ய தமாம் - தாரணியில் 
    ெபாற்றிரளான் ேமன்ைம ெபா ந் ங்கா னன்மதிேய 
    பற் ைடேய ெமன்பார் பலர்.  20 
 
    பக்குவமில் காய்பறிேயல் பந் க்க ைளப்பழிேயல் 
    தக்கபைட மண் ம் சமாின்மனம் - ெநக்குெவாின் 
    இட்டகேல னன்மதிேய யிங்கிதங்கூ ங்குரவர் 
    கட்டைளமீ ேறனீ கடந் .  21 
 
    ஒ நகாிற் ேகார்கணக்கன் ஓர்வழக்குத் தீர்ப்ேபான் 
    ஒ வேன யாகாம ாின் - வ வழக்கம் 
    பன் ைற  மாறிற் ப வர ற் றந்நகரம் 
    நன்மதிேய ெமன நாட் .  22 
 
    உடன்பா  லாமைனயாள் ஒப் ரவில் மன்னன் 
    ெதாடர் தி ெகாள்ளாத ேதாழன் - விட ாியார் 
    என்றறியா தாேன யிைடய னிைடயனிைட 
    யன்ெறன்  நன்மதிேய யாய்.  23 
 
    பா கல ேமற்சகடம் பண் யின்ேம லந்நாவாய் 
    ேம த  ண் தைன விள் ங்கால் - வில் 
    கைலயார்ந்த நன்மதிேய ைகத் ைடைம யின்ைம 
    நிைலயாெவன் றின்ேற நிைன.  24 
 
 
    ெவந்திறன்மிக் ேகாேன ம் ெமன்மைனைய யன்னவடன் 
    தந்ைதமைன யிற்பலநா டங்கவிடல் - சந்ைதக் 
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    கைடயில்விைல கூறியந்தக் காாிைகைய விற்  
    விடெலன்  நன்மதிேய விள்.  25 
 
    ேதசவி ஞ் ெசம்ெபான்மணிச் சிங்கா தனத் மிைச 
    ஏசவ  நாயதைன ேயற்றிேய - ேநச  
    சூட் கி  மந்தச் சுணங்கன் குணங்ெக ேமா 
    ேதட்ட  நன்மதிேய ெசப் .  26 
 
    தவைளக்கு கா தல் சர்ப்ப மதற்கு 
    நைவயார் மிகுபிதா னண்ணல் - இவ ம் 
    மைனதீயா ளாதல் வ ைம றன் ப்பில் 
    இனவினேல யாநன்மதி ேய.  27 
 
    ளாி ன னீங்கின் ளாிமலர்க் ேகள்வன் 
    ஒளிர்கரத்தாற் றீய்ந்தி த ெலாப்பத் - தளர்வ கித் 
    தந்தநிைல மாறிற் றமரா ந் ன் ற ல் 
    விந்ைதெயன்ேனா நன்மதிேய விள்.  28 
 
    நாட் கணக் கன்கணக்க னம்பி னிறப்பைனய 
    ேகட்ைட  வானதனாற் ேகண்ைம டன் - ேதட்ட ந் 
    தன்ம ம ேமார்கணக்கற் சாராவண் ணங்கணக்கன் 
    நன்மதிேய வாழ்ந்தி த னன் .  29 
 
    மாகணக்கன் றன்ைன மகிழ்விக்கா ண்ட ண் 
    ேதகஞ்ேச ராதி சிற் ேறய்க்குெமண்ெணய்ப் - பாகமின்ேறல் 
    ஈசன் சக  மிைற நக ராெதன ண் 
    பாசமிலா நன்மதிேய பன்.  30 
 
    சாந்த குணங்கணக்கற் சார்ந்தா ம் வன்றந்தப் 
    பாந்தள்தீண் டாேத ம் பல் கர்மா - வாய்நதகடாம் 
    விட்டா ம் ேதள்ெகாட்டா விட்டா  நன்மதிேய 
    கிட்டார்கள் ேமதினிேயார் ேகள்.  31 
 
    ேம யல்ேத ம்ப வ ேம ன மக்கட்குப் 
    பா யவி வாகமைதப் பா ப்பர் - கால ற்  
    ற்றாத காய் வர்ப்  ெமாய்க்குமன்றித் தீஞ்சுைவையப் 
    பற்றா  நன்மதிேய பார்.  32 
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    ெசய்யதமிழ்த் ேதர்ச்சிமிகச் ேசராதான் ெசால்ெசய் ள் 
    ெசய்மிங்கி தந்தன்ைனத் ேதரான்பால் - ெசய் நட்  
    ேமவியக ேலன்ெமய்யான் வில்லாண்ைம நன்மதிேய 
    பாவிக்கி ன்னன ண் பார்.  33 
 
    ெகாள்ேளல் ெகா ேயார்தங் கூட் ற  ெகாண்ட கழ் 
    தள்ேளல் கடனளித் ச் சஞ்சலத் க் - குள்ளாேகல் 
    என் க்கு ெமன்குதைல ேயந்திைழயார் நன்மதிேய 
    அன் ளெரன் ன்ேன லகத் .  34 
 
    காதெலா ல் வாழக் க தா மதியி யாம் 
    மா டனில் வாழ்க்ைக ற வாஞ்சித்தல் - மா ாியச் 
    சார ெமாழிக ப்பஞ் சக்ைகயிைன நன்மதிேய 
    ஊெர ம்  ெமாய்த்திடெலாக் கும்.  35 
 
    காரணமில் லாநைக ங் காதலன்பா லன்பில்லா 
    ேநாிைழ ம் ரணமில் ெநய்ப நற் - ாிக ம் 
    பல் யமில் லாமண ம் பாாினில்  ணாெமனேவ 
    ெதால் யல்பார் நன்மதிேய ெசால்.  36 
 
    நல்குமின்ப வில்லா ணவியப் ைரநா ப் 
    பல்கலாஞ் ெசய்ேயலப் பண்ெமாழியாள் - மல்குகண்ணீர் 
    வா ம்ேபா தம்ேபாச மா ன் மைனையவிட் ப் 
    ேப ெமன்  நன்மதிேய ேபசு.  37 
 
    அன் குன்றா நாளி ல ங்குைறசற் ேற ெமண்ணா 
    தன் குன் றத்ெதாடங்கு மற்ைற தல் - இன் டன்ெசய் 
    நற்ெறாழி  ந்தீய நா தல்கா ணன் மதிேய 
    குற்ற ங் கீேழார் குணம்.  38 
 
    சீர்த்தவியன் ேமேலார் சிறிேயாைரத் தம்ெமா றச் 
    ேசர்த்தலா னீக்காிய தீங்கு வர் - ேபார்த் ட ன் 
    ேமய  வன் க  ேம தலா னன்மதிேய 
    பாயன்மிக ெமாத் ப் ப ம்.  39 
 
 
    ெமய்யழகி ைலங்கைணெகாள் ேவெளனி  மான்ேறார்ெசால் 
    ெசய்ய  லைனத் ந் ேதர்ந்தா ம் - ைமயணிகண் 
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    ேவைசய  காமற்ைக விட்டகல்வா ணன்மதிேய 
    காைசயளி யாைனக் க ந் .  40 
 
    தைகசால்பண் பில்லாத் தனயைனப்ெபற் ேறான்றன் 
    அகிலகுண ங்ெகட் டழி ம் - நகுதரளம் 
    கக்குமிக்கு ற்றிக் கதிாீனி னன்மதிேய 
    அக்க ம்பி னின்சா ற ம்.  41 
 
    கன்னிய ள் ளன் ங் க க்கட் ெசவிநட் ம் 
    அந்நியவில் லக்கிழத்தி யாைச ம் - ன்னைரயன் 
    நம்ப மனங்ெகாள  நன்மதிேய யின்னிரத 
    நிம்ப ம்ெபாய் ெயன்ேற நிைன.  42 
 
    மகி க  மாண்டைகைய வாழ்மைனயாள் கண்டால் 
    அகனமர்ந்தின் ெசால்லா னைழக்கும் - கழ்வாய் 
    நைடப்ெப ைம யில்லாைன நன்மதிேய ேநாக்கின் 
    நைடப்பிணெமன் ெறள்ளி நகும்.  43 
 
    கடந்த நிைனந் ேகற் காாிைகயா ரன்  
    மிைடந்தவெரன் ெறண்ேணன் மிைலந்த - வடந்திகழ்ேதாள் 
    வலரந் தப் ரத் ப் ைவயைர நன்மதிேய 
    ேமவமனங் ெகாள்ேளல் விைழந் .  44 
 
    எ ம்பார்ந் தியற்  மி ம் ற் ப் பிண்;ணா 
    ம்பாந்த ளார்வாத ெலாப்ப - வ ம்பாழ் 
    மதிேகடன் ெபான்னன் மதிேயபா ராள்  
    பதிெசயிர்த்  வவ்வப் ப ம்.  45 
 
    உறவனரல் லா  ற ைடேய ெமன்  
    ெசறிெவா றச் சூழ்வாங்ஙன் ேசாின் - ெபறவாிதாய்த் 
    ேத ம ஞ் ெசல்வஞ் சித ண்  நன்மதிேய 
    ஒ ெமன்  ெநஞ்சி ணர்.  46 
 
    ெசங்ைகக் கணியீைக ேதர்ேவந்தர்க் கம்பணியாம் 
    பங்கமறப் ெபாய்யாைம பத்தினியாம் - மங்ைகக்கு 
    மான யாிைழயாம் மன்னீதி நன்மதிேய 
    மானவர்க்குப் ணா மதி.  47 
 



 10

    ஆய்ந்ேதாய்ந  ெசய்யா தவசாத்தி னாற் தலால் 
    வாய்ந்தக  மஞ்சிைதந்  மா ேம - ஆய்ந்ேதாய்ந்  
    ெசய்யிற் சிைதந்த நற் சீர்த்தி ற்  நன்மதிேய 
    ைகயி  ெமன்ேற க .  48 
 
    தன் ளடங் காச்சினேம சத் வாந் தன்ெபாைறேய 
    தன்னரணாந் தன்றையேய சார்கிைளயாந் - தன் ைடைம 
    நன்ெறன்  வந்திடேல நன்மதிேய வான் றக்கம் 
    கன் மன ேமவனர கம்.  49 
 
    தன்னகரார் வான்றவைனத் தன் தல்வன் வாலறிைவத் 
    தன்னாிைவப் ேபரழைகத் தன் ன்றில் - ன்னாிய 
    ேவாடதிைய ள்ளத் வைகெயா  நன்மதிேய 
    நாடமனங் ெகாள்ளார் நரர்.  50 
 
    தான ஞ்ெசல் வந் ய்த்த றக்கமக வான்பதவி 
    தானிழிமி க்ககட ற் றாழ்தல் வி - யீன றல் 
    தன்மரண ழி தனக்கினியாள் விண்ணரம்ைப 
    நன்மதிேய யீ ண்ைம நம் .  51 
 
    தமாில்லாத் தானத் ந் தம்மன்ப ாில்லா 
    வைமயத்  ேமதிலர்ேச ராங்கும் - சுைமயின்றிச் 
    சங்ைகெகா  மவ்விடத் ந் தாஞ்ேசற னன்மதிேய 
    இங்கிதந்ேதர்ந் ேதார்க்கைமதி யின் .  52 
 
    ெவள்ளிைல ண் ணாவா ம் ெமன்மணஞ்ெசய் நாத டன் 
    உள்ளமிணங் காதா டன் வாழ் ம் - கள்ெளா கும் 
    அங்கமலம் விணடலரா வாவி ட னன்மதிேய 
    திங்களில காவிர ந் தீ .  53 
 
    வா ரகத் திற்கு வ யதைல யிற்க வாம் 
    ேதளிற்கு வா ல்விடஞ் ேச ேம -ேகாளர்களாம் 
    தீ வார் கீழ்கட்குத் ேதகெமலாம் ெவங்காளம் 
    ஏ ெமன நன்மதிேய ெயண்.  54 
 
 
    தைலமைறயப் ெபாற்குைவையத் தந்தா  மன்  
    நிைலெபறா தாங்கணிைக ெநஞ்சில் - விைலமா  
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    மத்தகத்த த்தாைன ைவத்தா  நன்மதிேய 
    சித்தமக ளங்கமிைல ேதர்.  55 
 
    சிரமார்ந்த குஞ்சிமிகச் சிக்குற்  நாறி 
    ரவாகம் ேபார்க்கு க்ைக - ெப மாசு 
    ெகாண் சீர் குன்றிற் குலமா  நன்மதிேய 
    ெகாண்டவற்ப ழிக்குெமனக் கூ .  56 
 
    கானீண்ட ேசாைலயிற்பல் கந்தமலர்ச் சாெற த் த் 
    ேதனீச்ெசய் ேதன்பிறைரச் ேசரைலப்ேபாற் - றானீதல் 
    உண்ண ன்றிக் கூட் ம்ெபான் ேனா ங்கா ணன்மதிேய 
    மண்ணின்மன் ைகயில் வறி .  57 
 
    வன் றங்கூற் றா ய் ம் வஞ்சகர்ெசாற் ேகட்டரசன் 
    மன்பைதக்கின் னாவியற்றல் வண்ைமெயா  - ெபான்ெபாழிந்  
    மட்டல ங் கற்பகத்ைத வன்னியிற்றீய்க் குங்காிக்கா 
    ெவட்டெலன நன்மதிேய விள்.  58 
 
    பாழிநிதி கட்குப் பதியாங் குேபான்றன் 
    ேறாழ ெனனவி ந் ஞ் ேசாேமசன் - ஏழைமயாய் 
    அம்ப யி ரந் ண்டா னாதலா னன்மதிேய 
    தம்ெபா ட மக்குதவி சாற் .  59 
 
    தீரர்க்கி யற் தவி ெதங்கிளநீ ண்ணிைற ம் 
    சார மதற்குச் சமமாகும் - பாாில் 
    ெப ைம மிகப்பிறங்கப் ேபசாிய வின்பம் 
    த ெமன்  நன்மதிேய சாற் .  60 
 
    அாியவழிச் ெசல்ேல லாய்ந்த ைண யின்றி 
    யரகத்தி லன்ன ம ந்ேதல் - உாிைமபிறர்க் 
    குள்ளெபா ள் ெகாள்ேள ெலான்னா  நன்மதிேய 
    ள்ளவன்ெசாற் கூேற ணிந் .  61 
 
    ஆயங்ெகாள் வாைன ய ங்கவறா டாகுலைன 
    மாயஞ்ெசய் தட்டாைன வாணிபைனத் - தீய 
    நடக்ைக விைலமாைத நன்மதிேய நம்ேபல் 
    இடக்கரைன நீெயன்  ேம.  62 
 



 12

    இன்ெமாழியாற் றீம்பா ெலவ ம ந் தார்சினத்  
    வன்ெமாழியால் ெவவ்விட ம் வாய்க்ெகாள்வார் - இன்ெமாழிதான் 
    ஐேயா பயனிலதா மாதலா னன்மதிேய 
    ெவய்ேயார்க்கு வன்ெசால் விளம் .  63 
 
    ெமய்ம்ைம ெநறிநி பன் மீறி ெயா குதல்ெவங் 
    ைகம்ைமப்ெபண் ட் லதி கார றல் - ெபாய்ம்ைமெயான்ேற 
    ேமயகணக் கன்சுகுண ேமவ ைவ நன்மதிேய 
    தீய பயக்குெமனச் ெசப் .  64 
 
    ெசறிெபா ள்ேச ரம்ப வ றீஞ்சுைவயார் கீதம் 
    அறிவி க்கி ைசக்க வ கல் - உ ெமா ெகாள் 
    காதில் ெசவி டன்பாற்ேபாய்க் கம்ெப த் ப் பம்பம்ெமன் 
    தெலன நன்மதிேய ேயா .  65 
 
    நைகேயற்றாய் தந்ைத நரபதிபால் ேண 
    நைகேயற் பிறன்மைனைய நண்ணி - நைகேயல் 
    அைவயினைவ ேயன்மைறேதர் அந்தணைர யின்ன 
    நைவயிலா நன்மதிேய நன் .  66 
 
    ன யிர்க்கா தாரமாம் ெபாற்பாரா தாரம் 
    வனம ர ெமன்ெமாழிக்கு வாயாம் - மனிதர்க்கு 
    மாைனவிழி யார்மணியாம் மாந்தர்க்கு நன்மதிேய 
    தாைன யணிெயனேவ சாற் .  67 
 
    இகலாகா தியாவெரா  மின்ன ற்ற பின்னர் 
    அகமைலத லாகா தைவயில் - பகச்ெசால்லல் 
    தக்கதன்  தன்ெனஞ்ைசத் ைதயலர்பா னன்மதிேய 
    சிக்கவிட லாகா  ேதர்.  68 
 
    ெகாண்டமைன யாளிடத் ம் ெகாற்றவன் றன்பா ம் 
    அண்டர்ெதா ந் ேதவிடத்  மான்மாைவக் - கண்ட 
    கு விடத்  நன்மதிேய ெகாஞ்சுமகார் பா ம் 
    த ைக ைற ேயாட கல் சால் .  69 
 
 
    ெதாண் யற்ற ற்பணிப்ெபண் ய  வத்தரம்ைப 
    பண்ைடமந்தி ரத்தைமச்சு பற் டேன - உண்  
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    உதவ ற்றா யானவேள ெயாண்மைனயா ெளன்ேற 
    இதமாக நன்மதிேய ெயண்.  70 
 
    பிறன்மைனக்குக் கூடப் பிறந்தாைர ெயாப்பப் 
    பிறர்ெபா ள்வவ் வாதவைரப் ேபணிப் - பிறர்தம்ைமப் 
    ேபாற்றநடந் ெதான்னார் ங்கினா னன்மதிேய 
    சீற்ற  வாரான்ேறார் ேதர்ந் .  71 
 
    பிறர்க்குாியா ணாேடல் பிறர்ெபா ைள வவ்ேவல் 
    பிற தவி ேநாக்கிப் பிைழேயல் - ெசறிெசல்வம் 
    ேபாயபின்சுற் றத்தகத்திற் க்குழேல னன்மதிேய 
    தீயகு ச் ேசேர ெறளிந் .  72 
 
    ட் ம  நற்ப வ ெமல் யலார் பா ப்பின் 
    நாட் கழ் குன்றி நைவ வன் - ேகாட்டமிலா 
    நங்ைக ய ந்ததி  நன்மதிேய யாடவர்கள் 
    அங்கு ப் க் காற்சீ ர ம்.  73 
 
    பிறைன ன் ம் ேபைதேயாாீஇப் தியலாக் ைகயாள் 
    அறநீக்கி மாற்றெமதி ரா ம் - அறிவில்லாக் 
    கான் ைளக ந் பல கான்மைனையச் சாராத 
    ேநான்ைமநன்  நன்மதிேய ேநாக்கு.  74 
 
    பிறர்க்குன் னைசவிள்ேளற் பிறாில்லத் ெதன் ம் 
    வறி ேற லந்நியன்ேமல் வாஞ்ைச - மைனையச் 
    ேசர ன்ேன னன்மதிேய தீயவிடக் காம் ரவி 
    ரமனங் ெகாள்ேள ணர்ந் .  75 
 
    ப வேவ ளாண்ைமவிேடற் பார்த்திபர்க ேணசம் 
    திரெமன ட் ாிேயற் ேசர்ந்த - வரைவமிகத் 
    தர்ப்ப  மா விேடல் தங்காிய தானத்ேத 
    நிற்ப ன்ேன னன்மதிேய நீ.  76 
 
    பற் லக்கிப் பின்ன ந் ம் பாகிைலநல் ெலண்ெணய் ழ் 
    கற்ைறநாட் கண் யில ைலயமறக் - கற்ற 
    லைமமிகு நன்மதிேய ேபாதமிகு வாேரா 
    லகல் விைலயாிெதன் ெறண்.  77 
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    பாடறியா தான்பாற் பணிெசய்த ம்வி ம்பி 
    நாட லா நட்பதைன நாட ம் - நீ  
    நிதிக்காகச் ெசய்நட்  நீணன் மதிேய 
    நதிக்ெகதிர்த்  நீநதெலன நாட் .  78 
 
    பாலார்ந்த நன்னீரப் பால்ேபா ப்பி ம்பால் 
    ேமலாங் குணம்ேபாம் விதம்ேபால - மாலார்ந்த 
    ன்மதியின் கூட் ற  ன் த் ம் வாய்ைமயிைன 
    நன்மதிேய ேயார்ந்  நவில்.  79 
 
    கயவர்க்கு ேநர் ன்பங் காத த் த் தீர்ப்ேபார் 
    ய வ ெரன்ற ணிபாம் - உணரன ற் 
    பட் வ ந் ந்ேதைளப் பா ப்ேபார் தம்ைமய  
    ெகாட் ெமன்  நன்மதிேய கூ .  80 
 
    ெசய்யேவ வாக்க மஞ் ெசய்ய ள்ள ெமாவ்வாத 
    ைதயன் மணமரசன் றானறியாச் - ெசய்யபணி 
    ேவண் யைழ யாவ ைவ றெலாவ் வாக்ேகண்ைம 
    ஈண் ைவயா கா நன்மதி ேய.  81 
 
    அளவிறி  விற்குயிேரா ராயிைழேப ர்க்கு 
    வளவணிக னின் யிராம் வாய்த்த - களமத்தின் 
    ஆ யிர்நீ ம்பற் க ந் திக்ைக சீவனா 
    வா ெமன நன்மதிேய யாய்.  82 
 
    வ ய ப் பால்ெகாணர்ந்  ைவத்தா  மீரல் 
    உைலயவாிந் தங்ைக தவித் -தைல யரம் 
    நற்ெபாற் றிரள்குவித்  நல்கி ம் நன்மதிேய 
    அற்ெபான்றாள் ேவைச யவள்.  83 
 
    விதிப்பயனன் றாங்காலம் ெவங்கா னைடந் ம் 
    மதிப் ைடய பல்ெபா ம் வாய்க்கும் - விதிப்பயன்றான் 
    தீ ங்காற் ெசம்ெபாற் றிட றி  நன்மதிேய 
    ஏ  றலாிெதன் ெறண்.  84 
 
 
    பாங்கர்ப் பைகஞ றின் பண் ராய சம்பார்த்ேதான் 
    ஓங்கதிகா ரத் வாி ர்க்கு கள் - தீங்கியற் ம் 
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    ெவங்குறைள கூ வேரல் மிக்க யர் நன்மதிேய 
    அங்கணக்கற் சா ெமன லாம்.  85 
 
    ெபான்ெகா ைவ ைவத்தி தல் ேபார் கத்  நில்லா  
    பின்ெகா த்த லாவணத்திற் ேபதைமயாய் - மின்கனகம் 
    ண்ெசல  ெசய்தல் ெவ க்ைகயில் லாவறியன் 
    ேகண்ைமெகாள னன்மதிேய ேக .  86 
 
    மாெவந் திற ள்ேளம் மண்டலத்தி யாெமன்ேற 
    ேயவ ட  மிகல்ெகாள்ேளல் - தீவிடங்கால் 
    ற்றர  நன்மதிேய லகிற் ெபான் ம்பல் 
    சிற்ெற ம்  ெமாய்க்கச் சிைதந் .  87 
 
    விாிதிைசசூழ் பாரா ம் ேவந்த ன கிற் 
    பிரதானி யின்ைம ெபாிேயார் - க தித் 
    திக்ைகெப  நன்மதிேய ன் மத ேவழம் 
    திக்ைகயின்றி நிற்றெலனச் ெசால்.  88 
 
    நல்லவைமச் சாரரசு நானிலத்தின் ேமன்ைம ம் 
    நல்லைமச்சில் லாநா  நன்மதிேய - வல்ல 
    வியந்திரங் கீல்கழல விற் குதல் ேபால 
    பயனற் றழி ெமனப் பன்.  89 
 
    ெசால் யமாற் றத் யிராந் ய்ைமெப  வாய்ைம 
    ெமல் யற்குச் சீவன் மிகுமானம் - அல்ல லாக் 
    கூட் நவார் நன்மதிேய ேகாட்ைடக் குயிர் ரர் 
    சீட் ற் ெக த்ெதனேவ ெசப் .  90 
 
    ெப மானி க்கமற் ப் ேபைதைமயார் கீழின் 
    அ கி ந் ய்ய வ கிச் - சிரம றல் 
    நாழி ன க்கு ணன்மதிேய ைகம்மாவின் 
    பாழிெமய்ம்ம ைறத்த லனப் பன் .  91 
 
    அம் கமன் கூறா வரசனிடந் ெதாண் ெசயின் 
    இம்ைமயம்ைம யில்ைலெயங்ங ெனன்னிேலா - கம் ம் 
    இ ணிைற  மில்  ைகத் தடவித் 
    திாியெலன நன்மதிேய ேதர்.  92 
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    ெமய் தி காட் யதன் ேமற்ெபாய்த் திட யேலல் 
    ெசய்யவா தாரமாய்ச் ேசர்கிைளஞர் - ைநயவைச 
    ெசால்ேலற் சினவாசற் ெறாண் யற்ேறல் பாதக ர் 
    ெசல்ேலனீ நன்மதிேய ேதர்ந் .  93 
 
    உ விற் ெபாியனி  ெமாண்ணயங்ைக ேசாரா 
    நாேன ெபாியெனன்பர் நல்ேலார் - ெப ைமமிகு 
    மாகன் மைலநிக  மத்தகய நன்மதிேய 
    பாகற் கடங்குமி  பார்.  94 
 
    ேசதகமார் மண் ழ  ெசய்ேயற்றீ வற்கடத்தில் 
    ஒத றவினாில் ற்ற ங்ேகல் - ஏதிலர்க்குன் 
    உண்ம மம் விள்ேள யர்பைடைய நன்மதிேய 
    திண்ைமயிலார்க் கீேய ெறளிந் .  95 
 
    சா விைள யா ந் தார்ேவந்தில் லா ங் 
    ேகாலரசன் வாழாத ேகாவி ம் - ேமலாந் 
    ைணயின்றிச் ெசன்ெனறி ந் நன் மதிேய 
    பிணெமாி  மீமெமனப் ேபசு.  96 
 
    ஒைகெயா  நாதன்பா ள்ளன்பில் லாேளா  
    தாக டன்கணவன் றான்வாழ்தல் - ேமாக டன் 
    வாய்த்தகற் சாைணயினில் வாாியின்றிச் சந்தின் றி 
    ேதய்த்தெலன நன்மதிேய ெசப் .  97 
 
    ஆ ைர ங் ேகட்டலா மவ்வா  ேகட்டவற்ைறத் 
    தீரவா ராய்ந்  ெதளிந்திடலாம் - ேந ற் க் 
    கண் மறி யாநி பன் காசினியி னன்மதிேய 
    ண்டாிக்க வாயெனனச் ெசால்.  98 
 
    பாகிைல ண் ணாவா ம் பண்பார் ன் லைனத் ம் 
    மாகுரவர் பாேலாதா வா மிைச - ேமாக றத் 
    ேதம்ப ன்றிப் பாடாவாய் சீர்ைமெப  நன்மதிேய 
    சாம்ப ைழயாய்ச் சாற் .  99 
 
 
    பல்லார்ெசல் பாைதயிற் ற் பற்றா  பற்றி ம் 
    ல்லார்ந்தி டாதி தல் ேபாலேவ - வில்லார் 
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    தல்விைலமா தன் ெகாள்ளாள் ெகாண்டா  ெநாய்தாய்ச் 
    சிைத ெமன நன்மதிேய ெசப் .  100 
 
    விைலமா தி மாைண ேவளாள னட்  
    பலபணிெசய் தட்டான் பழக்கம் - மைலவாய்க் 
    கனவினிற்காண் ெசல்வம்பல் கால  ெமன்  
    மனநம்ப னன்மதிேய வம் .  101 
 
    நன்ைம றாக் கல்வி நைவயி லபிநயத்தின் 
    தன்ைம யிைசயிரதந் தான்ெசறியாப் - ன்ைமமிகு 
    பாடன் மனக்கிளர்ச்சி பற்றாப் பழக்கமைவ 
    ேதட ல்ெசான் னன்மதிேய தீ .  102 
 
    அதிக சரச ம வ ப் க் ேக  
    அதிகவின்பந் ன்பேம யாக்கும் - மிதமின்றி 
    ேயாங்கி வளர ெலா தற்காந் தாழ்ைம றல் 
    ஒங்கெலன நன்மதிேய ேயா .  103 
 
    ேமல காப் ன்ெனஞ்சார் ணைனப் பஞ்சமைன 
    ஞாலமதிற் றட்டாைன நாவிதைனச் - சீல 
    மிதராக் ெகாண்மகிப ேனாங்குத ல் ெசங்ேகால் 
    இ ெமன்  நன்மதிேய ெயண்.  104 
 
    மங்ைகயர்பால் வாதாேடல் மாண்ட வியன்குணங்கள் 
    பங்க றக் ைகவிேடற் பால டன் - சங்ைகயின்றித் 
    ெதாந்த ற நட்டவர்பாற் ெசாற்பழேக லாளிைறைய 
    நிந்ைதெசய்ேய னன்மதிேய நீ.  105 
 
    தி நற் கால றிற் ெறங்கினிள நீ ண் 
    ம னற் ேபான்  வ மால் - தி வ ங்கால் 
    ங்கா ணன்மதிேய ெவங்கண் மதமாவின் 
    வா வி ளங்கனியின் மாய்ந் .  106 
 
    மதிெயா வன் ேமல்ைவத்த மங்ைகயின்ேம லன்பாய் 
    மதியி ேயார் ர்த்தன் வறிேத - நிதம கும் 
    ைசப் பகுவாய்ப் குங்கிள்ைள பஞ்சரத்திற் 
    ேபச ண்ேடா நன்மதிேய ேபசு.  107 
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    ைமந்தன் றனக்குதித்த வாய்ைமெசவி ற்றவந்நாள் 
    தந்ைத மகிழ்ச்சி தான் சிறிதாம் - ைமந்த ல 
    ெகங்கும் கழ்பைடத்தா ெனன் ெமாழி ேகட் வைக 
    ெபாங்குெமன நன்மதிேய ேபாற் .  108 
 
    ஈன  சாதி ெயனி ங்காற் காசுக்கும் 
    தா தவா னாம் ணன் றாெனனி ம் - மானமிலா 
    ேவைச மகெனனி  ேமதினியி னன்மதிேய 
    காசுைடயா ேன ெபாியன் காண்.  109 
 
-----------------------------------   


