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சரிநீதி நூல்கள் 
 

ஆத்திசச்ூடி: 

1. அறம் சசய்ய விரும்பு 

2. ஆறுவது சினம் 

3. இயல்வது கரவவல் 

4. ஈவது விலக்வகல் 

5. உடையது விளம்வேல் 

6. ஊக்கமது டகவிவைல் 

7. எண்சணழுத்து இகவேல் 

8. ஏற்ேது இகே்சச்ி 

9. ஐயம் இைட்ு உண் 

10. ஒே்புரவு ஒழுகு 

11. ஓதுவது ஒழிவயல் 

12. ஔவியம் வேவசல். 
 

சகொன்டற வவந்தன்: 

1. அன்டனயும் பிதொவும் முன்னறி சதய்வம் 

2. ஆலயம் சதொழுவது சொலவும் நன்று 

3. இல்லறம் அல்லது நல்லறம் அன்று 

4. யொர ்வதைட்ை தீயொர ்சகொள்வர ்

5. உண்டி சுருங்குதல் சேண்டிரக்்கு அேகு 

6. ஊருைன் ேடகக்கின் வவருைன் சகடும் 

7. எண்ணும் எழுதத்ும் கண்சணன தகும் 

8. ஏவொ மக்கள் மூவொ மருந்து. 

திருக்குறள்: 

1. அகர முதல எழுதச்தல்லொம் ஆதி  

ேகவன் முதற்வற உலகு. 

        2.சசயற்கரிய சசய்வொர ் சேரியர ் சிறியர ்

சசயற்கரிய சசய்கலொ தொர.் 

3. மனதத்ுக்கண் மொசிலன் ஆதல் அடனதத்ுஅறன் 

ஆகுல நீர பிற. 
 
 

  4.கற்க கசைற கற்றடவ கற்றபின் 

நிற்க அதற்குத் தக. 

   5. எே்சேொருள் யொரய்ொரவ்ொய்க் வகை்பினும் அே்சேொருள் 

சமய்ே்சேொருள்கொண்ேதறிவு. 

 
 

நீதிக் கதைகள்: 
 

பீர்பால்கதை 

சை்தியமே வெல்லுே் 
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அக்ேருடைய சடேயில் இருந்தவரக்ள் அடனவரிலும், பீரே்ொல் மைட்ுவம 

அக்ேரின் பிரியத்திற்குே் ேொத்திரமொனவரொக  இருந்தொர.் இதனொல் பீரே்ொல் 

மீது சடேயில் ேலர ்சேொறொடம சகொண்டிருந்தனர.் 

ஒருநொள், பீரே்ொல் மீது சேொறொடம சகொண்ைவரக்ள் ஒன்று கூடி அவருக்கு 

எதிரொக சதி ஆவலொசடன சசய்தனர.் அவருக்கு எே்ேடியொவது சகை்ை 

சேயடர உண்ைொக்கிவிை வவண்டும் என்று அவரக்ள் விரும்பினர.் 

ஒவ்சவொருவரும் ஒரு வயொசடன கூற, தொவூத் என்ேவர ் பீரே்ொடல 

அவமொனே்ேடுத்த தன்னிைம் ஓர ் அருடமயொன திை்ைம் இருே்ேதொகக் 

கூறினொர.் 

 “பீரே்ொடலே்ேற்றி தவறொக எது சசொன்னொலும் சக்கரவரத்்தி 

நம்ேமொை்ைொவர!” என்று மற்றவரக்ள் சந்வதகம் எழுே்ே, “சசொல்கிற 

விதத்தில் சசொன்னொல், சக்கரவரத்த்ி கை்ைொயம் நம்புவொர”் என்று தொவூத ்

அடித்துக் கூறினொர.் உைவன மற்றவரக்ள் தொவூடத உற்சொகே்ேடுத்தினர.் 

“என் திை்ைம் சவற்றி சேற வவண்டுமொனொல், நீங்கள் எனக்கொக ஒரு 

கொரியம் சசய்ய வவண்டும்!” என்று தொவூத் கூற, “அது என்ன?” என்று 

மற்றவரக்ள் வகை்ைனர.் 

“நொடளக்கு நீங்கள் அடனவரும் வேக்கே்ேடி குறித்த வநரத்தில் தரே்ொர ்

வந்து வசருங்கள். 

நொன் மைட்ும் தொமதமொக வருவவன். நொன் ஏன் வரவில்டல என்று 

சக்கரவரத்்தி உங்கடளக் வகை்ேொர.் உைவன நீங்கள், “தொவூத் ஒரு 

ேயங்கரமொன குற்றத்டதத் தன் கண்களொல் ேொரத்த்ு விை்ைொர.் அது 

அவருடைய மனத்டத மிகவும் ேொதித்து விை்ைது. அதனொல் அவர ்

தொமதமொக வருவொர”் என்று சசொல்லிவிடுங்கள். பிறகு நொன் வந்து அது 

என்ன என்று அவரிைம் விளக்கிக் கூறுவவன்” என்று கூறினொர ்தொவூத். 

அடனவரும் அதற்கு சம்மதித்தே்பின் வீடு திரும்பினர.் மறுநொள், தரே்ொர ்

கூடியது. பீரே்ல் உை்ேை அடனவரும் குறித்த வநரத்தில் தரே்ொருக்கு வந்து 

விை்ைனர.் தொவூத் மைட்ும் வரவில்டல. அக்ேர ் தரே்ொரில் நுடேந்ததும் 

அடனவரும் எழுந்து சலொம் சசய்தனர.் அக்ேரும் புன்னடகத்தேடி தன் 

ஆசனத்தில் அமரந்்து சகொண்டு அடனவர ் மீதும், தன் ேொரட்வடய 

சசலுத்தினர.் 

அதற்குள் ஒருவன் எழுந்து, “பிரபு! தொவூத் இன்று தொமதமொக வருவதற்குத ்

தங்களிைம் அனுமதி வகொரியுள்ளொர!்” என்றொர.் 

“தொமதமொக வர என்ன கொரணம்?” என்று அக்ேர ் வகை்ைொர.் “ஒரு 

ேயங்கரமொன குற்றத்டத தன் கண் முன்வன நைக்கக் கண்ைொர.் இதனொல் 

அவருடைய உைல் வசொரந்்து விை்ைது. ஆடகயொல் சிறிது தொமதமொக 

வருவதொகக் கூறியுள்ளொர!்” என்றொர ்அவர.் 

சற்றுவநரத்தில் தொவூவத வந்து வசரந்்து விை்ைொர.் உைவன அக்ேர ்அவடரே் 

ேொரத்்து, “ஒரு ேயங்கரமொன குற்றம் நிகே்வடத நீ ேொரத்்தொயொவம!” என்று 

வகை்ைொர.் 

“ஆம் பிரபு!” என்றொர ்தொவூத். “அது என்ன குற்றம்? உைவன சசொல்! யொர ்

அந்தக் குற்றவொளி?” என்று அக்ேர ்சீறினொர.் 
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 “அடத எே்ேடி என் வொயொல் சசொல்வவன் பிரபு? உங்களுடைய மிகுந்த 

நம்பிக்டகக்கும், அபிமொனத்திற்கும் ேொத்திரமொன அவடரே் ேற்றி என் 

வொயினொல் எே்ேடிச ்சசொல்வவன் பிரபு? அடதக் வகை்ைொல், உங்கள் மனம் 

மிகவும் புண்ேடுவம!” என்று தொவூத் நொைகமொடினொர.் 

“சை்ைத்தின் முன் அடனவரும் சமம்! அவன் யொரொயிருந்தொலும் சரிதொன்! 

அவன் யொசரன்று உைவன சசொல்!” என்று அக்ேர ்உறுமினொர.் 

“வவறு யொருமில்டல பிரபு! உங்களுடைய பீரே்ல்தொன் அது!” என்றதும் 

அக்ேர ் அதிரச்ச்ியுற்றொர.் பீரே்லும் அதிரச்ச்ியுற்றொர.் ஆனொல் பீரே்ல் 

உைவன விஷயத்டதே் புரிந்து சகொண்ைொர.் தன் மீது வீண் ேழி சுமத்த 

தொவூத் திை்ைமிைட்ுள்ளொர ்என்று சதரிந்து விை்ைது. 

 

“என்ன பீரே்லொ?” என்று மிகுந்த வியே்புைன் அக்ேர ்வகை்ைொர.் 

“ஆம், பிரபு! நொன் என் கண்களினொல் கண்ைடதச ்சசொல்கிவறன்! வநற்று 

மொடல நொன் வீடு திரும்பிக் சகொண்டிருக்டகயில், எனக்கு சற்றுத ்

சதொடலவில் பீரே்ல் வந்து சகொண்டு இருந்தொர.் திடீசரன அவர ்குனிந்து 

தடரயில் கிைந்த ஒரு தங்க மொடலடயே் எடுத்தொர.் பிறகு தன்டன 

யொரொவது கவனிக்கிறொரக்ளொ என்று சுற்று முற்றும் ேொரத்்தபின், 

மொடலடயத் தன் டேயில் வேொைட்ுக் சகொண்டு சசன்று விை்ைொர.் சிறிது 

வநரங்கழிதத்ு அங்கு மிகுந்த ேதற்றத்துைன் வந்த ஓர ் இடளஞன் “என் 

தங்க மொடல வழியில் இங்வக எங்வகொ விழுந்து விை்ைது. அடதே் 

ேொரத்்தீரக்ளொ?” என்று எல்லொடரயும் வகைட்ுக் சகொண்டிருந்தொன். 

அவனிைம் உண்டமடயச ் சசொல்ல நிடனத்வதன். அதற்குள் அவன் 

அங்கிருந்து சசன்று விை்ைொன்” என்று தொவூத் அேகொகத் தொன் கற்ேடன 

சசய்து வந்த கடதடயக் கூறினொர.் 

அக்ேர ் வகொேமொக, “பீரே்ல், இவர ் உன்டனே் ேற்றிக் கூறுவது 

உண்டமயொ?” என்று கத்தினொர.் “இல்டல பிரபு! நொன் மொடல வநரத்தில் 

அங்கு வந்தது உண்டம! ஆனொல் இவர ்குறிே்பிை்ைது வேொன்ற சம்ேவம் 

எதுவும் அே்வேொது நிகேவில்டல” என்றொர ்பீரே்ல். 

“பிரபு! பின் நொன் என்ன சேொய்யொ சசொல்கிவறன்? பீரே்ல் மடறக்கிறொர.் 

நொன் சசொல்வது சத்தியம்!” என்றொர ்தொவூத். 

“பீரே்ல் எடுத்தடத நிரூபிக்க வவறு சொை்சிகள் இல்லொதவேொது, நீ 

கூறுவடத நொன் எே்ேடி நம்ே முடியும்?” என்று அக்ேர ்தொவூடத வகை்ைொன். 

“அதற்கு ஒரு வசொதடன சசய்து ேொரக்்கலொம். ேழுக்கக் கொய்சச்ிய 

இரும்புக் கம்பிடய நொன் எடுத்து வருகிவறன். 

அடத தன் டகயில் பீரே்ல் பிடித்துக் சகொள்ளைட்ும். அவர ் சத்தியவொன் 

என்ேது உண்டமயொனொல், அந்தக் கம்பி  அவடரச ் சுைொது!” என்றொர ்

தொவூத். 

அடதக் வகை்ை பிறகு பீரே்லின் ேக்கம் திரும்பிய அக்ேர,் “பீரே்ல், நீ இந்த 

சத்திய வசொதடனக்கு உை்ேை்வையொக வவண்டும்! நீ ஒரு நிரேரொதி 

என்ேடத நிரூபித்துக் கொைட்ு! நீ சசொல்வது சத்தியம் என்ேடத 

அே்வேொதுதொன் எல்லொரும் நம்புவொரக்ள்” என்றொர.் 
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பீரே்லின் மூடள சவகு விடரவொக வவடல சசய்தது. உைவன அவர,் “பிரபு! 

அந்த சத்திய வசொதடனக்கு நொன் தயொர!் ஆனொல் என் மீது குற்றம் 

சொைட்ும் தொவூத் அவரக்ளும் தொன் சசொல்வது சத்தியம் என்ேடத நிரூபிக்க 

வவண்டும்” என்றொர.் 

“அது எே்ேடி? அவர ் என்ன சசய்ய வவண்டும்?” என்று அக்ேர ் வகை்ைொர.் 

“ேழுக்கக் கொய்சச்ிய இரும்புக் கம்பிடய தொவூத் முதலில் தன் டககளில் 

பிடித்துக் சகொள்ள வவண்டும். பிறகு என்னிைம் தர வவண்டும்!” என்றொர ்

பீரே்ல். 

அதுவகைட்ு, அடிேைை் நொடயே் வேொல் தொவூத் வீல் என்று கத்தினொர.் 

“ஐவயொ! அது என்னொல் முடியொது!” என்று அலறினொர.் 

“ஏன் முடியொது? நீ சசொல்வடத நிரூபிக்க நீயும் அந்த வசொதடனக்கு 

ஆளொக வவண்டும்” என்றொர ்பீரே்ல். 

உைவன தொவூத் அக்ேடர வநொக்கி, “பிரபு! என்டன மன்னிதத்ு விடுங்கள்! 

சங்கிலிடய எடுதத்து பீரே்ல் இல்டல. நொன் தவறொகச ்சசொல்லிவிை்வைன்” 

என்று கூறி அவர ்கொல்களில் விழுந்து புலம்பினொர.் 

“பீரே்ொல் மீது சேொய்க்குற்றம் சொைட்ிய இந்த அவயொக்கியன் தொவூடத 

சிடறயில் அடையுங்கள்” என்று கொவலரக்ளுக்கு உத்தரவிை்ை அக்ேர,் 

பிறகு பீரே்ல் ேக்கம் திரும்பி, “என்டன மன்னித்து விடு பீரே்ல்! நொன் கூை 

உன்டன ஒருக்கணம் சந்வதகே்ேைட்ுவிை்வைன்” என்றொர.் 
 

பரோரை்்ை குருகதை 
 

ேரமொரத்்த குரு கடதகள் என்ேது வீரமொமுனிவரொல் எழுதே்ேை்ைது. இவர ்

இத்தொலியில் பிறந்து, கிறித்துவமதம் ேரே்ே இந்தியொ வந்த 

கொன்ஸ்ைன்டைன் வ ொசே் சேஸ்கி என்ர சேயர ் சகொண்ைவர ் ஆவொர.் 

இந்தியொ வந்து தமிே் சமொழியில் வதரச்ச்ிசேற்று, வீரமொமுனிவர ் என்ற 

சேயரில் தமிழில் நிடறய உடரநடைகடளயும், கிறித்துவ 

மதவேொதடனகள் சகொண்ை நூல்கடளயும் சவளியிை்ைொர.் 

இவர ் வொே்ந்த ேதிசனை்ைொம் நூற்றொண்டில், திருக்குறள், வதவொரம், 

திருே்புகே் மற்றும் ஆத்திசச்ூடி உள்ளிை்ை நூல்கடள இலத்தீன் மற்றும் 

பிற சமொழிகளில் சமொழி மொற்றம் சசய்தொர.் இவரின் “வதம்ேொவணி” 

எனும் கொே்பியம் புகே்மிக்கது ஆகும். 

அந்தசமயத்தில் ஐவரொே்பியவதசத்தில் பிரேலமொக இருந்த 

நடகசச்ுடவக்கடதகடளத் தழுவி, தமிே் கலொசச்ொரதத்ன்டமயில் இவர ்

எழுதிய ேரமொரத்்தகுரு கடதகள், அவற்றின் நடகசச்ுடவத் தன்டமயொல் 

புகே்சேற்று ேல இந்தியசமொழிகளில் சமொழிசேயரக்்கே்ேை்ைது. 

தமிழில் முதலில் சவளிவந்த நடகசச்ுடவ இலக்கியம் ஒரு சவகுளி 

குருவும் அவனுடைய ஐந்து சீைரக்ளொன மை்டி, மடையன், வேடத, 

மிவலசச்ன் மற்றும் மூைன் சசய்யும் சசயல்களொல் சேரும் 

அனுேவங்கடளவய, ேரமொரத்்தகுரு கடத நடகசச்ுடவ ததும்ே 

விவரிக்கிறது. 
 

மூடரக்ளுக்கு முட்டாள் குரு 



 
 

Page 6 / 9 

 

தஞ்டசடய அடுதத் நஞ்டசயன்ேை்டி என்னும் சிறே்ேொன ஒரு சிற்றூர ்

இருந்தது. அவ்வூரில் – முை்ைொள், மூைன், மை்டி, மடையன், வேயன், என்று 

ஐந்து வேரக்ள் சநருங்கிய நண்ேரக்ள் இருந்தொரக்ள்.இந்த ஐந்து வேரக்ளும் 

கல்வியறிவு என்ேது சகொஞ்சம் கூை இல்லொதவரக்ள் நிேலுக்கொகக்கூை 

ேள்ளிக் கூை வொசலில் ஒதுங்கொதவரக்ள். கல்வி அறிவு இல்டலசயன்ேது 

கூை சேரிது இல்லொதவரக்ள் சுய அறிவும் அற்றவரக்ள்.மற்றவரக்ள் கூறும் 

அறிவுடரடயயும் வகைக் மொை்ைொரக்ள் தொங்கள் சசய்வதுதொன் சரி என்று 

கூறுவொரக்ள். இவரக்ளுக்கு எந்த வவடலயும் சதரியொது. 

அதுமைட்ுமல்லொமல் அவரக்ள் எந்த வவடலடயயும் சசய்ய 

விரும்ே்ேமில்லொத வசொம்வேறிகள். 

இவரக்ளது சேயருக்கு ஏற்றொற் வேொன்றுதொன் சசய்கின்ற சசயல்களும் 

இருக்கும்.சேொதுவொக இவரக்ளுக்கு அறிவும் கிடையொது. உலக 

அனுேவமும் கிடையொது. வவடல சசய்து பிடேக்க வடகயும் சதரியொது. 

இவரக்ளுக்கு ஒன்றுவம சசய்யத் சதரியொது என்ேதொல் வயிறு சும்மொ 

இருக்குமொ?வயிறு ேசியினொல் வொடும் வேொசதல்லொம் டகநீை்டி ஏதொவது 

வகைட்ு சொே்பிை முடிந்தவத தவிர வயிறொர சொே்பிை முடியொமல் 

வொடினொரக்ள். 

எவருடைய வீை்டில் வேொய். உணவுக் வகை்ைொல் உைம்டே இே்ேடி வளரத்்து 

டவத்திருக்கிறீரக்வள? எங்கொவது கூலி வவடல சசய்து பிடேத்துக் 

சகொள்ள கூைொதொ? என ஏளனதத்ுைன் கூறுவொரக்ள்.ஊரிலுள்ள எல்வலொரும் 

இவரக்டள ஏளனமொகவும், கின்ைலொகவும் வேசியதினொல் சசொந்த ஊடர 

விைட்ு சவளியூருக்கு சசன்றொல் பிடேத்து சகொள்ளலொம் என்று 

தீரம்ொனித்து கொல்வேொன ேடி சசன்று சகொண்டிருந்தனர.்சவளியூருக்கு 

சசன்று சகொண்டிருந்தனர.் முை்ைொளுக்கு ஒரு வயொசடன வதொன்றியது. 

நொம் ஐந்து வேரக்ளும் ஒவர இைத்திற்குே் வேொனொல் வவடலயும் 

கிடைக்கொது, உணவும் கிடைக்கொது. நொம் எல்வலொரும் ஒரு குருநொதடரத் 

வதடி கண்டு பிடிதத்ு சீைரக்ளொகி விைை்ொல் நமக்கு எந்த கஷ்ைமும் வரொது 

என்றொன். 

நண்ேர ் நொல்வருக்கும் ஒன்றும் புரியவில்டல. இருந்தொலும் மூைன் 

அதனொல் நமக்கு என்ன லொேம் கிடைக்கும் என்றொன். 

நொம் எல்வலொரும் ஒரு வீை்டில் வேொய் உணவு வகை்ைொல் வசொம்வேறி 

என்ேொரக்ள். ஆனொல் நொம் எல்வலொரும் ஒரு குரு வதவருைன் சொமியொரக்ள் 

வேொன்று சசன்றொல் நம் கொலில் விழுந்து கும்பிைட்ு மரியொடதவயொடு 

நைந்து வயிரொற உணவும் அளிே்ேொரக்ள் என்றொன் முைை்ொள். 

இது சரியொன வயொசடனதொன் என்று மை்டி, மடையன், மூரக்்கன், வேயன் 

ஆகிய நொன்கு வேரக்ளும் சந்வதொஷ மடைந்தனர.் 

அயலூடர அடைந்தொலும் ஒரு சொமியொரின் மைம் இருந்தது. அது 

ேரமொரத்்த குருவின் மைமொகும். அங்கு சசன்ற ஐவரும் தங்களின் 

நிடலடயக் கூறி சீைரக்ளொக ஏற்றுக் சகொள்ளும்ேடி வகைட்ுக் 

சகொண்ைனர.்ேரமொரத்்த குரு தன்டன நொடி வந்த மூைரக்ளுக்கு சற்றும் 

சடளக்கொத முை்ைொள் குருவொகும். தனது முை்ைொள் தனம் 
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ஊரிலுள்ளவரக்ளுக்குத் சதரியக்கூைொது என்ேதற்கொக ஊரின் 

எல்டலயில் குடில் அடமத்து வொே்ந்து வந்தொர.் 

இந்த வயதொன கொலத்தில் தனியொக வீடு வீைொகச ் சசன்று சொே்பிடுவது 

முடியொத கொரியமொக இருக்கிறது. இவரக்டள சீைரக்ளொக ஏற்றுக் 

சகொண்ைொல் இவரக்டள அனுே்பி விை்ைொல். அவரக்ள் சகொண்டு வரும் 

உணடவ நிம்மதியொக உண்டு உறங்கி கொலத்டதக் கழித்து விைலொம் 

என்று நிடனத்து மூைரக்ளொன ஐந்து சீைரக்ளுக்கு முை்ைொளொன வயதொன 

இவர ்ேரமொரத்்த குருவொனொர.் 

அறிமுகே் 
 

ைமிழ் இலக்கிய ெரலாறு 

தமிே் இலக்கியம் இரண்ைொயிரம் ஆண்டுகளுக்கு வமலொன சதொைரச்ச்ி 

சகொண்ை உலகின் சிறந்த இலக்கியங்களில் ஒன்று. வொே்வின் ேல்வவறு 

கூறுகடள தமிே் இலக்கியங்கள் இயம்புகின்றன. தமிே் இலக்கியத்தில் 

சவண்ேொ, குறள், புதுக்கவிடத, கைட்ுடர, ேேசமொழி, சதொண்ணூற்றொறு 

வடக சிற்றிலக்கியங்கள் என ேல வடிவங்கள் உள்ளன. தமிழில் 

வொய்சமொழி இலக்கியங்களும் முக்கிய இைம் வகிக்கின்றன. 
 

பதிவெண்மேற்கணக்கு 

எடட்ுை்வைாதக 

நற்றிடண, குறுந்சதொடக 

ஐங்குறுநூறு, ேதிற்றுே்ேத்து 

ேரிேொைல், கலிதச்தொடக 

அகநொனூறு, புறநொனூறு. 
 

பை்துப்பாடட்ு 

திருமுருகொற்றுே்ேடை, சேொருநரொற்றுே்ேடை 

சிறுேொணொற்றுே்ேடை, சேரும்ேொணொற்றுே்ேடை 

முல்டலே்ேொைட்ு, மதுடரக்கொஞ்சி 

சநடுநல்வொடை,குறிஞ்சிே்ேொைட்ு 

ேை்டினே்ேொடல, மடலேடுகைொம். 
 

பதிவெண்கீழ்க்கணக்கு 

நொலடியொர ்

நொன்மணிக்கடிடக 

இன்னொ நொற்ேது 

இனியடவ நொற்ேது 

களவழி நநொற்ேத 

கொர ்நொற்ேது 

ஐந்திடண ஐம்ேது 

திடணசமொழி ஐம்ேது 

ஐந்திடண எழுேது 

திடணமொடல நூற்டறம்ேது 

திருக்குறள் 
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திரிகடுகம் 

ஆசொரக்வகொடவ 

ேேசமொழி நொனூறு 

சிறுேஞ்சமூலம் 

முதுசமொழிக்கொஞ்சி 

ஏலொதி 

டகந்நிடல. 
 

ைமிழ்ப் புலெரக்ள் 

ேொரதியொர ்

ேொரதிதொசன் 

நொமக்கல் கவிஞர ்

கவிமணி வதசிக விநொயகம் பிள்டள 

முடியரசன் 

சுரதொ 

ககண்ணதொசன 

மமருதகொச 

ேைட்ுக்வகொைட்ை கல்யொண சுந்தரம் 

ந.பிசச்மூரத்்தி 

சி.சு.சசல்லே்ேொ 

சொடல இளந்திடரயன் 

ேரிதிமொற்கடலஞர ்

ரொ.பி.வசதுபிள்டள 

திரு.வி.க. 

உ.வவ.சொமிநொத ஐயர ்

ேொவவலறு சேருஞ்சித்திரனொர ்

வீரமொமுனிவர ்

கொமரொசர ்

அன்னிசேசன்ை் அம்டமயொர ்

ைொக்ைர.்முதத்ுசலைச்ுமி.சரை்டி 
 

தில்டலயொடி வள்ளியம்டம 

ததொயுமொனவர 

இரொமலிங்க அடிகள் 

திருவள்ளுவர ்

சேொய்டகயொர ்

ேரஞ்வசொதி முனிவர ்

சவசக்கிேொர 

புலவர ்குேந்டத 

ச யம்சகொண்ைொன் 

அேகிய சசொக்கநொத புலவர ்

ேபுலடமே்பித்தன் 
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திருநொவுக்கரசர ்

திருமங்டகயொே்வொர ்

வவத விநொயகம் பிள்டள 

திரிகூைரொசே்ேக்கவிரொயர ்

குமரகுருேரர ்

இரைட்ையர ்

கம்ேர ்

பழவோழிகள் 

அக்கம்ேக்கம் ேொரத்்துே் வேசு. 

அகத்தி ஆயிரம் கொய் கொய்த்தொலும் புறத்தி புறத்திதொன். 

டகக்கு எை்டினது வொய்க்கு எை்ைவில்டல. 

டகக்வகொளனுக்குக் கொற்புண்ணும் நொய்க்குத் தடலே்புண்ணும் ஆறொ 

அகத்தின் அேகு முகத்தில் சதரியும். 

அகல் வை்ைம் ேகல் மடே. 

அகல இருந்தொல் நிகள உறவு, கிை்ைவந்தொல் முை்ைே் ேடக. 

உைல் உள்ள வடரயில் கைல் சகொள்ளொத கவடல. 

உைம்பு வேொனொல் வேொகிறது டக வந்தொல் வேொதும். 

உடைடமயும் வறுடமயும் ஒரு வழி நில்லொ 

உடையவன் ேொரொ வவடல ஒரு முேங் கைட்ை. 

டகே்புண்ணுக்குக் கண்ணொடி வவண்டுமொ? 

டகே்சேொருளற்றொல் கை்டினவளும் ேொரொள் 

உே்பில்லொ ேண்ைம் குே்டேயிவல 

அகல உழுகிறடத விை ஆே உழு. 

அசச்மில்லொதவன் அம்ேலம் ஏறுவொன். 

அசச்ொணி இல்லொத வதர ்முசச்ொணும் ஓைொது 

அடசந்து தின்கிறது யொடன, அடசயொமல் தின்கிறது வீடு. 

கொசுக்கு ஒரு குதிடரயும் வவண்டும் கொற்டறே் வேொலே் ேறக்கவும் 

வவண்டும். 

கொைட்ு வொடே வந்தொல் வீைட்ு வொே்வு வேொகும். 

கூழுக்கு மொங்கொய் சகொண்ைொை்ைம், குரங்குத் வதங்கொய் சகொண்ைொை்ைம். 

கூழுக்கும் ஆடச, மீடசக்கும் ஆடச 

கொைட்ுக்கு எறித்த நிலொவும் கொனலுக்குே் சேய்த மடேயும். 

கொகம் திை்டி மொடு சொகொது. 

கொைட்ுே்பூடனக்கு சிவரொத்திரி விரதமொ 

கொைட்ை சவை்டிச ்சொய்த்தவனுக்குக் கம்பு பிடுங்கே் ேயமொ? 

கொடு கொத்தவனும் கசவ்சரி கொத்தவனும் ேலன் அடைவொன் 

.கூடரவமவல வசொறு வேொை்ைொல் ஆயிரம் கொகம். 

கூடரவயறி வகொழி பிடிக்கொதவன் வொனம் ஏறி டவகுண்ைம் வேொனொனொம்.. 

கூலிடயக் குடறக்கொவத வவடலடயக் சகடுக்கொவத. 

 


