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நேரிசை வேண்பா. 

மாமதுளை மாலை மடக்கோ Ip wos “ple 

காமர் சிலேடையுங் காட்டிமுசற்--பாமருவத 

தண்டமிமா சானேஞ் சபாபஇப்பேர் வள்ளல்சுவைக் 

சண்டமிழ்தாக் தந சான் சணிக் து. 

வி. கோ, கூரியநாராயணசாஸ்திரியார், பி. ஏ.



பதுப்புரை, 
_....._ 

Qe ore செந்தமிழ்ப்பாண்டிநாட்டின் SOOKE IT was 

ம.துரையம்பஇயிற் கோயில்கொண்டருளிய இசாக்கலிங்க 

ப்பெருமான்மீது எமது தமிழ் நாற்மீபாசுகாரியர் காம் 
இருக்குளந்தைரகரைவிட்டு மதுரைம்பாநசவுடன் 1807 - 

அம் அண்டு பாடிய. இப்புலலர் பெருமான் 1887- - அம் 
வருடம் சிச்தாந்தசைவர் மரபிலே பிறந்து தக்க பருவத 

லே நல்லாசிமியரை படுத்துக் கல்விகற்று அறிவினுங் 

குணத்திலும் மேம்பட்டுவிளங்கி மதுரைத் நுரைத்தனத 

தார். விதீதியாசால்யிற் ரெக்கமிழ்ப்புலமை இருபக்க 

ராண்டு ஈடாத்தி 1880 - அம் ஆண்டு உபகாரச்சம்பளம் 

பெற்று முன்னையினும் மிக்க உள்ளக்கெர்சிசியொடும் பழ் 

பல மாணுக்கர்கட்கும் தமிழிலக்கண விலங்கியீ்கள் போ 

திச்துவர சவர். இவர் வடமொழியும் அங்கிலமொழியும் 

ஒருங்குகைவர்தவர் ; கணிசநால்வல்ல கட்டுரையாளர் ; 

கருக்கதூல்லவல்ல தண்டமிழ்வாணர் ; அறிவு நூல் பயி 

ன்ற அருங்கலைக் குரி௫ில்; ஈகற்குணச்செல்வர். இத்தகைய 

புலவர்தலைமணி, சென்ற 1898-ஆம் ஆண்டு கமறு அறு 

ப.க்2சாராம் வயதில அனித்தில்களில் ஆலவாய்ப்பெரு 

மானடிகள் திருவடிநீழலிற் கலக் தருளிஞர். 

யாம் இவரிடம் 1685-.ஐம் வருடச். தமிழ் நூல்கள் கற் 

கப்புகுந்தனம். ௮ப்போழ்தத்து எம்முடன் படி.த்தோ 

_இருபதின்மர். அ௮வர்களுட் இலரிடமிருர் த இம் (மதுரா 

மாலையின் பிரதிகமைப்பெற்று எமது பிாதியோடு மொப்



ஜு பதிப்புரை. 

பிட்டுப் பார்த்துழிச் சில பாடபேதங்களுங் சாணப்பட் 

டன. அவற்றையும் ஆங்காங்குப் பக்கங்களினடியிழ் குதிக் 

இருக்கன்றனம். 

இவர் திருக்குளர்சையிலிருந்துழி அவ்வூர் முருக 
. h t . க e “Gg ச உ 

பிர £ன்மீதுபாடிய திருக்குளந்தை வடிவேலன் பிள்ளைத்தமிழ் 
என்பது 1890-ஆம் லருடம் வடகரை ஜமீன் காரராகிய 

ஸ்ரீஇராமபத்திரராயுடு அவர்கள் காருண்யோபகாரத்தால் 
் ® 

௮ர்ரிடப்பெற்று வெளிப்பொர்தது. 

இனி இப்பொழுது அச்சிடப்படும் இக். நாலின் கண் 
சூ . ஸூ ச ௩ . 4 0 . * 4 

மண முதல்ம்பது பாடல்களும் முன்னீரடிகளும் ab ori 

ரடிகளுர் தனிக்கனி பமகமடக்கு வாய்ந்தனவும் இறுதி 

யைம்பது பாடல்களும் முன்னீரடிகள் சலேடையும் பின் 

னீரடிகள் யம கமடக்கும் வாய்க்தனவுமாமாறு காண்க. 

இவலாறு ரி9ி£தலும் இடாப்படுகலின் நிச் சொற்பொரு 

ணயங்கள் பொ.துளக் கற்பனை செதிய யாத்தமைத்த இம் 

மாலையைக் சண்ணுற்று யாவரும் களிசிறத்த லொரு தலை. 

இகன்பினர் இவர் யமசமாச்செய்துள *திருப்பரங் 

குன்றத்தந்தாதி' விரைவிற் பிரசுரித்து வெளியிடப்படும், 

சென்னை : 

20-0-100]. வி. கோ, சூரியநாராயண சாஸ்திரி, பி, ௪.
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விகாயகர் வணக்கம். (bo? 

நேரிசை வேண்பா, | fo 

தேன்மதுரைத் தேமாலை செப்பவாக் கென்றனக்கு 

நன்மதுரச் சித்திபெற ஈல்குமே--முன்மதுவின் 

கோட்டையுடைக் குஞ்சரனற் கோலமிடற் ருனருளோர் 

கோட்டையுடைக் குஞ்சரஈற் கோ, 

திருஞானசம்பந்தர் வணக்கம். 

நேரீசை வேண்பா, 

வருமுத்தப் பர் தரிடை வர்துகர ணங்க 

வருமுத்தப் பரதர் தமை வாழ்த்தித்--தருஞான 

சம்பந்த நாதன் றளியமிழ்தச் சாடவெமூடஉஞ் 

சம்பந்த நாதன் சரண், 

ரல். 

நேரசை வேண்பா. 

மாவளத்தி னாடுமூர் வாவியளி தேங்கமல 
மாவளத்தி னாடு மதுரையே--மேவளப்பு 

on தரித்தா ரகத்தெனையா ற் றும்பார்மட 

லார? தரிக்தா ரகம்.



௬ மதுரை மாலை, 

. . ச . Mme, . a 

மன்னக்கு திக்கு வயம்கொடியி வீர்க்கயல்வீண் 

மன்னாக்கு இக்கு மதுபையே--மின்னுகழை 

மானத் தவர்க்கா மனைக்கடுத்தா' ரிர்இரவி 

மானது துவாக்கா மனை, 

மாரிக் கவிரும் லாப்பிடைமுத் சஞ்சொரிசெய்ம் 

மாணிக் க விரு மதுரையே விக்கட் 

ககர தரனஞா தங் காப்புடையார மாலும்விதஇ 
~ e 

கங்கா தாஞுர்தங் காப்பு. 

௩ . கடி டு க ௪ ம் 

வைகைக் தமரர்.மறையவர்க்கிர் தன்பாடும் 
6 me * we 5 லைகைக் சமா மலுரையே--டுமய்கையிலய் 

ச. . ௪ * ச். ச் ச 

மாவளைவிற் ரராரார் வைப்பினில்2வ ணிக்கடுக்கை 

மாவளைவிற் மூராரார் வைப்பு, 

LMF ta கூறு மடவார்கண் டத்தொலிசெயம். 
foe ர ர 4 

மானச்சய் கூரு மதுரைமய--பானச்சம் 

பூவணத்தா னசுசன பும்பாதி சொள்ளுமறைப் 

பூவணத்தா வக்கன் புரம், 

மாரர் தவரு விகைக்கருமாற் அஞ்சாறு 

மாசர் தவரு மதுரையே--பேசம் தக் 

கூற்றைமுடிச் சாவான் குடிகெடுஈஞ் சுண்டுபிறைக் 

Ga. DGD (Lp 9. F F ff LT oT (Hy. 

வாகிக் தலையார் மணிப்பவள வல்லிகந்இ 

வாவித் தலையார் மதுரையே--மேவுமல 

ரேடகத்தா னர்ச னிடம்வலமா மெம்மிறைவ 
ர . எனடகத்தா னந்தனிடம்,



மநுரை மாலை, 

உடற. * ச . ‘ று உட 
வாங்கலைச்சங் கத்தார் மணித்தடப்ப் டதத 

. ச க . . fo ் ர , , ச் 

வாங்கலைச்சங் கத்தார் மதுரையே--இங்குறலான் 

மன்ன வருக்கா மனையாம லள பாண்டி 
, 

மன்ன வருக்கா மனை, 

$ 

க ச . . a ம ப ச 

மாகந்தச் காடு வளர்சகர்பெற் விர்கொடியபோய் 
ம . ‘od ச 

மாகர்திக் சாடு மதுரையே---வாகற்இ 
3 ௩ (சந) . * 

யோதச் சடையாரா மூரரெனை வெற்றபொயயா 
2 ற ட தவர் 
VOUT BE சடையார் CHT. 

ச ரூ , ச 
வண்ணக்தே ரோடு வழங்குபணை மாரகாவாய் 

‘ BD 2 . . 
வணணதமத Gan tb gong ய--நண்ணுமணிப் 

எ 

பாலுளருக் தும்பையார் பற்றொனவாய்ப் பாம்பாமுடிப் 

பாலுளருந் தும்பையார் பழ்று, 

வள்ளையினம் பாருசொரி மங்சையாசண் காதோடி. 

வளமாயினம் பாகு மதுரையே--தொள்ளையினனேய் 

விற்றுக் சடம்படியான விடா தருள்பெருமான 

விற்றுக் கடம்படியான் விடு, 

வாரிக் களிக்குமது வண்டின மார் மாமலர்ச்செய் 

வாரிச் களிக்கு மதுரையே--வேரிப்பூர் 

தார மலையார் தலம்பாதி யாயினாலவாழ் 

தார மலையார் தலம்... 

மர்தா னிலங்குலல மாக்குலவு நல்லாரா 

மச்சா னிலங்கு மதுரையே--வக2 தம் 

போத் திருப்பான் புரிர்தடியு முர்தரெமி 

பொோசச் இருப்பான் புரி. 

30. 

௪௨. 

௩,



பி] மதுரை மால். 

மாலி ip OU bi காட்டார் மலாவாவியெய் இ பெம்மான் 

மாவிழலங் காட்டு மறு மய -- பூவிள ரி 

கரக்க நித்கையார் சரா ற மாரிபொ ! ப] 

தாக்கு Otomauan ஏர், GHP, 

pe an gh er aff ce Yay pe ey . வாரகடபளத்தா பரிக்குமிப்புறி பாசொலியார் 
ட , ட 

வார்சம் பளத்தா மதுரைய--/மிலெணை 

யேற்றுக் கொடியானபா டில் ல பபாப் பூண்டருளு 

மேற்றுக் கொடியான்பா டில், கடு, 

மத்தி னமாயா மருவுரவோர் மெஞ்சசங்கா 

மத்தி னளையா மதுரையெ--மு.த்இக் 

கழற்றா மரையுடையான் காப்பணிகிற் ரூன்மேற் 

& Lp Di? மரைபுடையான சர்ப... & Fr» 

நு ் « க ௬ “5 ௫ 

வானப் படியா மடங்க்கழரூழ் கோபுர மல 

வானப் படியா மதுரையெ--மானகுளத் 

தஞ்சக் கரத்தாத்தா சார்புள்ளோர் தங்களுக்கோர் 

தஞ்சக் கரத்காக்கா சார்பு. Hare 

மஞ்சர் தனமா மடவியாச்சேர் மைக்தாமரு 
டு பட்ட 

மஞ்சர் தனமா மதுரை ய--கஞ்சனரி 
. . ச -7% . 

யங்க மலம்வருவா ஞாவத்சகோ டாடியென்னு 

ளங்க மலம்வருலா CT}. ௪௮. 

வாணிகள மாவூர் வளப்புலவோர் துன்றுகக்க 

வாணிகள மாவூர் மதுரையே--கோணி 

யரும்பா சுரமிகைத்தா ரார்வளைவார் மாணிக் 

சுரம்பா சுரமிகைச்கா ரார்வு, | ௧௯.
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கைவளவ னைக்சகடுத்தார் காப்பு, ௨.0. 

வையம் பராவும்வி ழி மாலினிமுன் ஜொர்காக்க 
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வையம் பராவு மதுரையே--சய்யசடை.. 

புலலம் படாலான் புரந்தரனார் போற்றவரும் 

புலலம் படாவான் புரமீ, ப வக, 

மைபணியா ருங்கா முறும்விழியார் வண்டலயா 
௯ ந “ 

மையணியா ரங்கா மதுரையே--செய்யபிர 
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மாகங்கை யானம் மனை, 2.2, 
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மாலவளவல னனரும மடுவிழ பட மாளும் 

மால்வளவ னன்ருழ் மதுரையே*-பாலளவு 

மோதாஞ்ச மைத்திட்டா ஜார்குறட்கா வொண்களத்தி 

Con 55ChF மைத்திட்டா ஜூர். Qh. 

மானமணம் கோட்டுபிறை வார்ரு ழல்லே an LA aT yy 

மானமண( கோட்டு LD Qi) 6D 1 மேன மல 

மந்தமரு கத்த னகத்துயிர்கூட் டாரா 

னநதமரு கத்த THU, உர, 
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மல்லிசைக்கு ஈச மதுரை?ய--புல்இமலம் 

பாற்றமா வப்பர்பதி கம்புனைவர் பற் றுறுடி ப 
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an aan BUD oat டேறு மதுரை? ய--யுய்கையரு 

னணம்பரம் ராடன கா நரடிமறை காணரியார் 

ஈம்பரம ராட னகர், உ௬, 

மாசவிச பத்தார் மலர்ப்பொழிலா டங்க மல 

மாதவி யத்தார் மழரையே-ப தகண 

வர்தரங்கத் துள்ளா னகமிரட்ட வாடுவனெ 

னந்தரங்கக தள்ளா சம். ‘ உ௭, 

வர்சனம்பா லிக்கார மன்னுமற கோர்க்கூட்டி 

வக்கனம்பா லிக்கு மதுரையே--சந்த 

வாவலவிடை யாள்லா ரகர்தத்த ராழி 
ச் 

யாவவிடை யாள்வா ரகம், ௨௮, 

வாசவனச் ௪ Ba oa a (ம வகையின (9. ப்பழிம பாய் 

வாசவளை் சற்தீர் மறுரையெ--மஈர மல 

ரெய்துவந்திக் காள னிடமடித்தா னனபினடி 
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யெய்துவர்திர் காளனிடம். ௨௯. 
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மாணிக்க வாச்கூர் மதுரைிய--சேணிற்கும் 

புல்லத திருப்பான் ப்ர ௮டையான் பபுல்லாடி. 

புல்லக் இருப்பான புரம். ௩௨0. 

வானவிலை வாங்கும் வரி.றுசுலா ரோர்மொழிக்கே 

வானகவீலை வாழு கு மதுரைய--மின Lon 

வெனபக்கு வர மர் னிடம்படிசெல் கட்கடையா 
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மஞ்சரங்க மா?வய் மதுரைமய--விஞ்சுசடா 

பாரத்து வாசத்தார் பற்றுடையார் விடுபெறும் 

பாரதது லாசக்கா£ பற்று, ௩௩௦.. 

வாரிசங்க மங்கூர் மலரிதழ்வா விக்குளெழமு 

வாரிசங்க மங்கூ.ர் மதுரையே--மபரிசங்கா 

மோரிப் பரியைலிற்றா நார்ர்துவளை பூட்டினன்மு 

ஷேப் பரியைவிற்ற னர். hls 

பாவ குசத்தார் மககரியூர் மை தாம்ட 
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செவவாக் கமருமக்தன் 2றமலரா ஊனையனமழைச் 
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செவ்லாக் சமருமத்தன் மறம். ஈச. 
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மாவால வாய்ப் பர் மணிபொ al BL) பூம்பயிரசெயம் 
உ ௨ரூ + ரு ரூ . த 

மாலால வாயபமபார மதுரை2ய--மமுவா லா 
ந ம் ௪ டி » ௩ . . . ட 6 

போதசங்காட் டத்சன் புரிச்சுமட கொளளுமுடிப் 

போகதகங்காட் டத ரன் புரி. me 

Lon Fa கராவாழி பென்றடியர் மாசொருவ 

மாசக் கராவாழ் மதுரை?ய--நீசநெலி 

வேய்வனத்தி யாகச்சான் விட்டவெழு மாவுரிதொல் 

வேய்வனத்தஇ யாகத்தான் வீடு, ௩.௬. 

வண்ணமணத் தாருவடி மைர்சளாமா ஸாரியக்க 
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எண்ணமணச் தாரு மதுரைமய--நண்ணவருட 
“ 

ய் போதர் தரிப்பான் புலமடங்கப் பாரம்வெவிப் 

பே a sb is a ரிப்பா ன் .] லிம், கச,



5௨. மதுரை மால், 

உட . மாவன னர் காட்டு மலிசலம்வாய் சைவமென 

மாவனனேர் காட்டு மதுரையே--- மேவும் 
ச . . . 5 . 

பரதத்து வர்தான் பதிகானென் மறயாள் 

பரதத்து வர் கான் பதி, Th. D's 

மண்டவமோங் சற்கேய் மணிக்கொயிற் சூளிகையார் 

மண்டவமோங் கற்சகேய் மதுரையே--யேண்டவராய 
தகு * a ச ந ச ட் ௭ (3 

மாலா ரணத்துரியான் வைப்பரிய வெண்கோட்டு 

மாலா ரணத்துரியான் வைப்பு. *, ௩௯. 

மாவா ணிய மலர்செறிதெய் வக்கடம்ப 

மாலா ரணிய மதுரையே--கோவாரு 

மோர்தருலா னத்தனம ரூரனத்த னுய்தரவுள் 

ளோர்தருவா னத்தனம ரூம், ௪, 

வானவசைச் சாக்குமெயில் எண்பொஜறியு மொடியெழு 

வானவரைசக் காக்கு மதுரையே--கானார் 

பணியம் பணியான் பதிகரக்சா லோடி.ப் 

பணியம் பணியான் பதி. ௪௧, 

மங்கலமாக் கூடல்புரி வாம்ச்சையரோ வாழஜபுரி 

மங்கலமாச் கூடன் மதுரையே--கங்கை 

யுருக்குகலை யாடகத்கா ஜார்கருவே ணிச்சீ 

ருருக்குதல் யாடகக்தா லூர், ௪௨, 

வல்லிக் கொடிக்குமிசை மர் இிகடா விச்சுவையேய் 

வல்லிக் கொடிக்கு மதுரையே--புல் ல 

விலங்கையிலை யக்சு னிடக்கையினான் வாழு 
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மாறனுக்குக் குனா வளச்தினலா மோர்பாற்பொன் 

Ml DME குனர௬ு மதுரைிய--யெலிவரப் 

பொற்றவாங் கத்தான் புலஸமென தக்கார் சையன்வரைப் 

பெபாற்றவரங் கக்தான புலம். ௪௪, 

மங்களகாத் கார மணிசகம் மானதிருநா 

மங்களகாக் தார மதூனாமீய--பொர்கத் 
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வையத் இறைகொள் வரச்செழியன் மன்னவாதம் 

வையத் திறைசொண் மதுரை 2ய--வெய்யகுறை 
. . Da fhe oo. 

நேரத் திரத்தா நிலையடியாசக் & 6 Fon tot 

னேரத் இரத்சா னிலை, ௪௬. 
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வாரங் சவிரு மதுரையே-- ரகர பிறைம்சி 

குன்றமலை யானார் குடிவள்மா எரிக்ககனக் 

குன்றமலை யான் (குடி. ட ட Peds 
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வாரச்சா லிக்காடு மாலாசங் காலா 19. 

வாரச்சா லிக்கா மதுரையே--ரேச்சார் 

சாரகமா னார் தர SHAG MUL 5 oO SUNIDHI 

காரகமா மாதர் தலம், 
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வள்ளுவரி யம்பார் மது ரிய விள்ளடியர்க் 

கங்கக் கடுப்பான்முன் ஐரிரைப்பா ணப்பகையி 
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னஙகங் கடிப்பா னகம், 

காவலர் சோலைக் கரறுங்கயிலும் மயாகினரு 

மாவிரகங் கொள்ளுமதுரையே-- £மவுக ற்ப 
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வன்னிகாஞ் சேரு மதுரையே-முன்னுகரு 

மாராக மெய்திடத்கார் வன்சணையுற் மூர்பாதி 

மாதை 'மெய்திடத்தார் வாழ்வு. 
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மன்றவரம் பைத்தா மதுரை 2ய--யொன்றா 
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மாலையலார் GO swe Ln pon Pay —— Fx caps 

மாவன்ப ரைக்களிப்பான் மன்னுவிப்பான் பாசுமறை 
. . ் i ச் . டி மப ் 

மபரவனப ரைக்களிப பரன் வா மவ, ௬ 

சாகாங்கக் குன்றுஈ் சடமறுகும் போயாறு 

மாதாங்களு சூழு மதுரா ரியா தரமும் 
. ao, ட்டி . . ட ட்டு ட்டம் ப் 

டண்டலைமாலைப்பூணார் தம்மிடக்கார் மாயைஞர் 

குண்டலைமா லைபபூணா சார்பு, @ar, 

டட . . ச . . 

FESO D WUBG D Camas இருவுடையார். 
உட ட . . rh soe 

மர்ரசுகமங்க லகர மதுரைய- பரா கண்னு 

மானவடி வைக்களிப்பார் மாகவர்க டம்மைய௫ுண் 

மானவம. வைக்களிப்பார் வாழ்வு, | ௫௮. 

FHSS சனிமறையும் ௪ 1ணைபற்று௩ கா [pat Gi (olf W 
உ . க் . ரூ . . 

வக்தில் தலைர்சார் மதுரை சீய-ரற் Hi 

திரியம் பசகமைன் செய்தொழின்ான் ரக்குந* 
‘ வல் é ம் ட் ட 

இரியம் பசனாமன் சேர்வு, ௫௯. 

. . fN 

கோபால குமபூகி குளனுமதுள் கோமானு 
ச ் . ’ “o 2 

மாபால னஞ்செய்ம் மதுரையய---காபாலன 

மெய்ச்சாட்டிஃ் டானிருக்கு 2மலரியான் காலானம் 

மெய்க்காட்டிட் டானிருக் கும் வீடு, ௬0. 

௮ண்டரும்பூஞ் செய்யுமணி யார்தகரெம் மர னரவு 
ட * . 8 க 

மண்டலமா (Hen et மதுரையே-பண்டுிவரு 
ரூ . ; eel தது 

மம்புலிக் DET ITOH னாரூ மாளிப ம்புமுடி 
க லி ட ட . ச் 

யம்புலிக் கா LOT னசைம, ௬௪, 

* பதெள்றுபுணற்கம என்பதும் பாடம், 

MAHAMAHOPADHYAYA 

Op, U,V, SWAMHNATHA IYER LIBRARY



௧௬ மதுரை மாலை, 

ஒது மட்மு முயர்விழவும் வீரர்கையு 

மாகவரை யாரு மதுரையே 14.5 

போற்று 

மடியவரைக் காப்பா னகம், Fr 2. 

வட. யவரைத காப்போ னகக்சுச்தான் 

ஏரணவு மைச்தரும்போ ரெய்திடமுஞ் சூழகமும் 

வாரண?மயுஞ்₹ர் மதுரையே--யாரணனற் 

ரமா தானார் ச2பாதனர்போற் ஜிப்புகழைச் 

கரமோ தானார் தலம். ‘ ௬௩. 

பொப்கைப் பொழில்விட் புனல்பொலிஈற் பூதங்கள் 

ளைகைக் குறலா மதுரையே--செய்யபசும 

Os Tear a) முடையான் புரிர்திவாலொன் பூம்பொருளைப் 

பொன்னா Cam urn புரி, ௬௪, 

மோனப் பெரியரஞ்செயம் முத்தி முதுக்குடியு 

மானச் துற?வய் மதுரையே--வானகக்கை 

யோங்காரத் தத்தன ரோதுமறைக் காதியதா 

மொங்காரத் தத்.தனா ரூர். ௬டு, 

விட்டாவு குன்றமன்ற மெல்லிழையார் தம்முலைரூழ் 

வட்டார மாகு மதுரையே--யொட்டாருட் 

சம்பானஞ் சம்பரித்தான் றன்னையெரித் தானர்தஞ் 

சம்பரனஞ் சம்பரித்தான் சார்பு, ௬௬. 

மின்னவிர்சேற் கண்ணுமைவிண் மேதகுசக் கச்சீர்ப்பா 

மன்னவா தஞ்2சர் மதுரையே--நன்னரணி 

சாகப்பாம் பார்மே னகருங்கா லுண்ணுவிட 
ட . ரூ * 1 * 

நாராதப்பாம் பாரமம னகா, dal «



மதுரை மாலை. ௧௭ 

தேனனையா ரும்மாடற் செலலியருஞ் சேணகரு 
க 5 * ப 

மான தனோ Cu mT மதுரையே---வான வழ 

லஞ்செவியா னம்மா னகங்சையான் மேடுடைய 

வஞ்செவியா னம்மா னகம், ௬௮, 

கோடகயா முக்குளனுங் கோமறுகு மாமணியார் 
ரூ ஜு. : 

மாடகமம i ஞர் மறுரையே--நாடுகறைக் 
. . 0 . க ச . க . 6 

கண்டனங்க ஊைக்கடுத்தான் சாப்பாவன் பூங்கணையைக் 
, 

கண்டனங்க ஊைக்கடுத்தான் காப்பு. ar Gn, 

ஓதங்க மன்னருமுள் ஞூரெயிலும் போரங்கு 

மாதங்க சேரு மதுரையே-- மாதும் 

வனத்தா மரையுரியான் வாழ்த்துமன்ப ருள்ள 

Aer SFT மரையுரியான வாழ்வு. ௪0, 

வேள்ளனமு மிக்குடியும் வின்மகர குண்டலமும் 

வள்ளலையுற் ருரு மதுரைய--மயெள்ளுமடச் 

தங்குளத்திற் சண்ணார் தடமதில்கண் மூன்றெரித்த 

தங்குளத்திற் கண்ணா தலம், ௭௧, 

மேவலர்க்கெ யிற்பொழறிசார் *Q navel on ip? to லத்தரன்பு 

மாலிசைக்க லாட மதுரை2ய---பாவொளியா 

ரஞ்சக் கரத்தானல் லஞ்சக்க ரத்தான்போழ் 

ற்ஞ்சக் கரத்தா னசம். ௭௨, 

கானருவி யுங்கரும்பின் கண்ணுமலச் சாரலுமேல் 

யே--மாஞா வானார மிமாடு மதுரை 

கட்டொட்டு் கஞ்சத்தான் கண்ணா தெனசக்கருள்கால் 
ரூ ௩. + . . . of 

சடடொட்டுக் கஞ்சத்தான் காப்பு. ௭௩. 
  

* ிமவலர்க்குக் சாப்பிழ” என்பதூஉம் பாடம்,



கறு மதுரை மால். 

வீட்டயலிழ் சீர இயில் வாரு று போர்லிருப்பில் 

வாட்டங்கள் கையார் மதுரை ரிய தா ட்டுமு டி. 

போனகள்சைக் கொண்டார்ப் புரிகடுக்கை yo 

மிபானகங்கைக் கொண்டார் பரி. ௭௪, 

ச . sO , rn) டாத ., ச ர பூவையர்கூக் துதி ீதாகாப் பாகத் சிதார் விண்ணமார் 
. ச ௩ ட re 

மாவசித்த லர்சகார் மூதுரை Lin 9 மூலொளிவி 

மாரகசத்தன் மானசக்சன் மாலிலங்கை மன்னனைக்காய் 

மாநகத்தன மானகக்குல் வாழ்வு, வடு, 

வேரிச்சர் தாறுகெய்தல் விறாரு மாலைகளும் 

வாரிக் கடிக்கு மதுரையே--7தரின ழன் 

மெய்யா னினைத்தரித்தான் விடுறவே ளாக்கொடியா 

மெய்யா னிளைச்தரித்தான் விரி, ௪௬. 

வானங் குடியுமிலு மாதர்ஈடை யும்புறனு 

மார் சனமார் மதுரை2ய--யினர்மன 

மாக வணங்குரியா ரானன மா ரைச்தரிட* 

னாக வணங்குரியா gai oy. ௪௭௪, 

தோண்டாகையு மாதா தொகையுமவர் தூமுகமும்ர் 

வண்டலையி லாரு மதுரையெ--மண்டுசுவைச் 

சாமலெங்கா னத்தின் சார்கீதூலச் தொலனெலாஞ். 

சாமவெங்கா ன த்தின் சார், எல். 

  A TR caer nthe ee tig SCRE Noam ee 

* “மோரைச்தர்பங்கின்'' என்பதூஉம் பாடம். 

ர “ஒண்டொடியா ருர்சே னுறபுனலுங் சாமுடிலும் 

வண்டலையி லாடு மதுரையே” என்பதூஉம் பாடம்.



மதரை மால். 8௯, 

. * . க ட ' or ந * . 

கோலலையு ம்பூம் பர்கரும்பாண் கோொதையா்தங் கூட்டமுமா 

வல்லியங்ஈஉ ளாரு மதுரை £ய--மல்லி 

யரலப் பணியானொன் ரூவதிலென் பார்ச்2௪ 

ரரவப் பணியா னசம். ௭௯, 

தேரலஞ்சார் செய்யகழி செர்கெறிர்சை வர்சீரம் 
மாசலஞ்ச லஞ்சார் ம ரையே--மு7ா ளியா 

னா சலிச்து வானூர் ஈதிர்சடையி லெசுமிச்தார் 

ரரதவீர்து வா ஞர் ககர, ௮0, 

தாக்குமருத திப்பணிக்குஞ் சராஈகாச்கு முத்தர்கட்கு 

மாக்கலமா னண்ணு மதுரையே--யாக்கவரை 

வண்ணவலை a nai in aol Se wit ol ஞர்பலசீர் 

வண்ணவலை வீற்ரூர் மனை, ௮௪, 

பாதக கரியும் பாவெயிலுஞ் சூழிடமு 

மாக் தரிக்கு மதுரைய-- 2 மாகை 

யசத்தனகச்ச னடியபோற் நடிய 

LFS MEDS NSU, ௮௨, 

துன்னச் சமண்குழுவுஞ் சொன்மறையுர் தொன்னகரு 

மன்னச்சம் தத்2தய் மதுரையே- பன்னுவ 

கடுக்கையின மாலைச் கலங்கலெனச் தேற்றும் 

கடுக்கையின மாலையான் காப்பு, ௮௩, 

கன்றுநறை பும்பொழிலுங் சாலுமொளியின் னிரையு 

மன் நவள மாரு மதுரையே--துன் றவியா 

மாவேற்று வாகனனா வைப்பொழிய வேயறுத்தான் 
ரூ... ட : ப 

Lot oa DM aT ds Gol OHI |, விபி,



2.) மதுரை மால். 

உ * O° a ச » ’ 

அண்டருங்கிழ் காகருநி ராங்கமலப் பூங்காடு 
க ச ey ட ் oo a 

மண்டலத்தி னு மதுஸாயே--மிண்டுதஞ்சின் 
. 7 en) ட ம் . . “og 

மான் 20 லிரவொன் மனையயன் மா லைக்காய்மனர 
ட்ரூ Ons oo wy 

மானு லிர்வான் முன, ௮. 

மோய்யம் பொலிககரும் லெர்தாகுழா மாரிமகன் 
a: ஆ உடற 

வையம் பணி£யயி ம துரைம ய--இிலய்யவிட 
4 . * . ~ Pd க 

மாவரவ கங்கணத்தன் மாணிக்க வாசகற்சகொர் 

மாவரவ கங்கணத்கன வாழ்வு. லச. 

வாணிக் கழகமுிமம் மான் பரவும் வண் ணமுகுது 

மாணிக் சளிக்கு மதுரை மே....சீகாணுமன 

மானமனைக் கொன்று னகத்துறுபா லா்த்தெறுமுன் 

னான மனைக் கொன்று னகம். ௮/௪, 

பூமணத்ச தாமரையும் பொய்கையும்பைம் பொன்னிலமு 

மாமணத்த வாகு மதுரையே--சரமணக்கும் 

வர்தியையா எத்;கன் மணிமுடிமட் கூடைகொள 

வர் தியையா எத்தன் மனை, வி 

அன்போது பக்குலரு மார்தடமு மூர்வலமு 

மன்போ தகஞ்ச2சர் மதுரையே--முன்போது 

மாதவனஞ் சத்தினான் வாழ்த்திடவுட் கொண்டபிர 

மாதவனஞ் சத்இனான் வாழ்வு. ௮/௯. 

சேய்யபொழி லும்மடவார் செங்கணுமிக் கூடினரு 

மையலையார் ஈந்த மதுரையே--மொய்கரண 

மன்னுக வில்லினன்சூழ் மன்னாக வில்லினன்வாழ் 

மன்னாக வில்லினன் மேல் வைப்பு, ௯0. 
மலையவவைவவவை 

* மனையயனை மாலினையாள்'” என்பதூஉம் பாடம்,



மதுரை மாலை. ௨௧5 

போதத் துயர்சழகம் பொன்னனையாள் பொன்மடலார 

வாதத் தடையா மதுரையே--மாதர்குய 

மாய வலஞ்சுழியா ரரவருள் செய்குவன்மே 

லாய வலஞ்சுழியா Tay. ௯௪: 

மானக் கொடியுமட வார்முகமும் வண்ணமுத்தும் 
வரனச்ச வார்தென் மதுரையே.--தானக்கி 

யானவனப் பனபே ரணிசஃயிலை யென்ன 
. . 6, 

மானவனப் பன்பே ரகம், ௯6... 

ப்ர Go . ன ர. . 
பகம் (05 தவமும் பாலையாகட கண்மலரு 

Lh ool 6} am) ao பிலாகு மதுரையெே- துன்னுறுநோ க 

ட னு அமி a) ry : 5 S595 திருப்பா னரியயனெ & Go) am FL) GH 

ட. ந்குத் இருப்பா 63! & (Ls ௯... 

தண்டாக வள்ளல்களுஞ் சாமறுகுஞ் சாலிகளும் 

வண்டான மாரா மதுரையே---கொண்டினுழ 

ளாரப் பணிலிடையான் மாதவர்போற் றும்பரன்சர் 

வாரப் பணிவிடையான் வாழ்வு, ௯௪. 

தூப்மையிஞர் வண்குடியுஞ் sO pw gy மாதர்கணும் 

வாய்மையிஞர் கரச பதுரையே-யாய்களமா 

மாவிர்சு ஈஞ்ர்சமைப்பான் மன னிசைப்பா ணர்க்குமுடி. 

மாவிர்த நஞ் *சமைப்பான் வாழ்வு, mG. 

உய்கைக் கமிழ்துமுடி யொண்மறையும் விண்முமுதம் 

வைகைச் கமல மதுரையே--பொய்சடுக்கும் | இக்கின் 

1G BOOT & ETS குங்கொடியான் பற்றுகையான வென் று 

பத்தரைக்காக் க் குங்கொடிய யான் பற்று, ௯௬. 
TN te mare at ane aie a அவையவை eee eres cence தனைனைகமுயமல் அனவ Be Ek cnt gO tent ae 

ர் சார்ந்தான்.



௨௨ மதுரை மாலை. 

நாரம் பொலிதடமு ஈற்றவருஞ் செய்களுமபூ 

வாரம் பினையார் மதுரையே--௦ஈ7ர 

வரிவையம்பா குத்தா னடற்புரமுன் காயு 

மரிவையம்பா சுச்சா னசம், 

தந்திரயோ கர்க்கொழிவுஞ்் சார்ஈகரும் விண்ணகமும் 

மந்திரமுன் றற மதுரையே முர்துமதின் 

மாணிக்கம் விறரான் வளப்பமுடி. தி சோன்முடிக்கு 
4 

மாணிக்கம் விற்றான் மனை, ௯௮. 

பாவையர்கோக் குந்தா பதருமளிப் பெம்மாலும் 

மாரே Ch GATT மதுரையே--மவுறுபொன்* 
ச உ . ச ச கடட . ட 6 

வண்ணத்தார் மன்றன் மலர்ப்புயன் மா வெள்ளிடுனை 

வண்ணத்தார் மன்றன் மம... ௬௯. 

கட்டிக் கரும்பனையார் கால்பொதி பாலிப்பர் தன்ம 

வட்டிக் தனங்கூர் மதுரையே கொட்டுபொடி 

யங்கதத்தா னம்தி யவிர்சடையான கங்கணமா 

வங்கதத்தா னந்இயகம், ' ௧00, 

மதுரை மாலை 

முற்திற்று, 

இருச்சிற்றம்பலம. 

  

நவர சு பபப ப ப ae A ORS Ra be fl ME Lee EN MON Guat essen Fee ee RR ety ee ee ag பட்டய 

* மேவிகழி,



செயயுண்முதற்குறிபபகராதி, 

  

  

முதற்குறிப்பு, பக்கம். முதற்குறிப்பு. பக்கம். 

அண்டருங்கீழ் ௨0 | தேள்ளுழ ௧௪ 

அண்டரும்பூஞ கடு தென்மதுரைத் @ 

அன்போது ௨0 | தேசலஞ்சார் ௧௯ 

௨ய்கைக் ௨௧ | தேனனையா கவ 

ரரணவு ௧௬ தோண்டர்கையு & ob 
6p SB & Sor | hrs 2.2. 

ஐது ௧௬ | பன்னுதமி ௨௧ 

கட்டிக் ea | Lisa | ௧௯ 
GOT HOOD Sh | UTMOUTO KT ௨௨ 
காவலருஞ் ௧௪ பூமணத்த. ௨0 

கானருவி ௧௪ | பூையர்கூத் & 

கொல்லியும்பூம் ௧௯ பேசுவிழ GE 

கோடகயா ௧௭ | போபகைப் ௧௬ 
கோபால கடு | போதச் 26 
சாதத் கடு  மகலமாம் ௧௨ 

சாசரஙகக் கடு  மங்களசாத் ௧௩ 

சீர்க்கமறை கடு | மஞ்சர் வ் 

செய்யபொழி ௨0 | மஞ்சரக்க கக 

சோலையுலாஞ் கடி  மண்டவ?மாக் ௧௨ 

தண்டாத ௨௧ | மத்தி ் oS 

தீந்திரயோ ௨௨ | மந்தா எ 

தாக்குமருச் ௧௯ | மல்லிகைக்கு ௯ 
துனறுபுன ௪௪ | மனககைகு ௬ 

துனனம் ௧௯ | மன்னுமறை ae 

தூப்மையினா ௧௨ ! மாகந்திக் ௭ 

 



  

    
    

௨௪ சேய்யுண்முதற்குறிப்பகராதி. 

முதற்குளிப்பு, பக்கம், முகற்குறிப்பு, பக்கம். 

மாசகல ௧ | வள்மாயினம் ௪ 
ட மாசங் கச | வாக்கலச்சங டக 

மாகச் ௬ | வாசவலற ௧5௩. 

மாணிக்கவா ௧0 । வாசவனச் ௧0 

மாணிக்கவி ௬ | வாணிகள ௮ 

மாதவிரு ௧0 | வாணிக் ௨0 
மால்வளவ & | வாரங்க ௧௩ 

மாவளத்தி டு | வாசங்கு சச 
மாவனனேர் ௧௨ | வாரக்சா Er 

மாவார ௧௨ | வாரிக் Or 

மாவால கக | வாரிசங்க ௧௧5 

ore paver ௮ | வார்கம் வ் 
மாறனுக்குக் Sm | லாவித் சு 

மானச் ௨௪௨ | வானம் 5 sy 

மானச்சங ௬ வானப். வி 

மானமண௰ ௯ | வானவரை ௧௨ 

மின்னவிர்சேர் ௧௬ | வானவில் ௧௦ 

மேவலர்க்செ சள விட்டாவு ௧௬ 

மையணியா ௯ | வீட்டயலிற் க 

மோயபம் ௨0 | வேளளனமு ௧௪ 

மோனப் ௧௬ | வேரிச்சந் க. 
வண்ணக்தே எ | வைகைக் * ௯ 
வண்ணமணத . சுக | வைகைத் ௭ 

வர்சனம்பா ௧0 | வைசையினே ௧0 
வருமுத்தப் டு | வையச் சூ 

வல்லித் ௧௨ | வையம் ௯




