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ஸ்ரீரங்கம் ஹைஸ்கூல் தமிழ்ப்பண்டிதர் 

பிரம்மஸ்ரீ. குரு. சுப்பிரமணியலபரவர்கள் 

இயற்றியவை,. 

சர்பூத்க மணிமாலை யணிழுலையார் மூகமதனைத் இங்க 
ஊோன்றே, நீர்புத்த செவ்வாமபல் பகலினுகன் கலர்முசிரி 
நிலயம்வாழந்து, பார்பூத்த வடியவாகளும் பண்ணவர் 
க்குக் இருவருளைப் பாலித்தாளுங், கார்பூத்த விமயமலைக் 
கன்னிபுணர் விசுவேசக் கடவுண்மீது. 

செந்தமிழின் மணஞசெரறியக் இகழக்இடுஈன் மாலை 
யொன்று செய்தியென்றே, சுந்தரவே ணிகர்குமா சரமி 
வள்ள னனிகேட்பச் கொடுத் சீக்கானாு, லிக்தவுல கவர் 
புகழ விலக்கணவி லக்ிபயகள் யாவுஙகற்றுக், கந்தன வி 

ந்தபதஞு சிர்சனைசெய் யாறுமுகக் கவியூ பேறே, 

மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கத்து மகாவித்துவான் 

சித்தாந்தசரபம், அஷ்டாவதானம் 

பூவை கலியாணசுந்திர முதலியாரவர்கள் 

இயற மியவை. 

பன்னிரு சீர்க்கழி நெடில் விருத்தம். 

உதக்தமகுணக்தினனா யோங்கியராமசசாமி யொண்டவ 
தீதி, லுதித்துயர்கு மாரசாமிக்கோமா னன்புடனே யுவக் 
துவேண்ட, பத்தியராபத்தமா விலக்கியவி லக்கணெ.நார ப 
லவுந்தேர்ந்ச, பாவலர் சிகாமணியா மாறுமுகளிற்பன்ன 
ன் பார்வியக்கச், தொத்தலர்பூம் துடவைசெறி மு௫ிமிமா
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நக.ரதனிற் அுலங்கிறின்ற, தாயவிசு வேசர் மீதோருமாலை 
WLI Cy D&D சுகமாச்சொயு்றுன், இத்களையி லவ்வரிய நா 

னிலவ மரு, சப்ப வெழின் மேதாவி, யீன்றசழ் புக்கான் 
சங் கிலிவள்ள லச்௫ிட்டிங் €ர்கான்மாகோ, 

முசிரி 

வீ. அப்பாய்நாயுடி என்னும் 

வெங்கிடரங்க நாயுடுவினால் 

இயற்கியவை. 

பொன்பூத்த பொன்னியின்றன் புன ம்பெருக்கானாடோ.று 
மன்பூகீச பல்வளமு மலகியிர வலாமகிழக் 
கொன்பூத்க ஈன்மாக்கர் கொடுத்துவக்குங் சாரணகத்தகால் 
தென்பூதக்க கடலுலகிற் சிறர்சசென்னி ஈன்னாட்டில், (1) 

க 
சிர்விரும்புகால்வகையாய்ச திகழ்வுறுசெம் பொன் மிணிக் 
வேர்விரும்பு மணிமாடத் தேர்திழையார் இந்தமிழ்ப்பாக் 
கார்விரும்பும் விண்ணுட்டுக் சன்னியர்க ளேக்கறுப்ப 

பார்விரும்பும் யாழ்கொகெம் பண்பாடு மு௫ிரியினில். (4) 

விண்ணணவு மார்த்தாண்டன் விழிகூச விளங்கிடிமிம் 
மண்ணணவு மந்திரத்தின் மலைமடரந்தசை Cure wos ai 
கண்ணணவும் விசுவேசர் கழன்மலர்ச்சே வடிமீது 
பண்ணணவுந் தமிழ்மாலை பாடியரு ஞகவென்றே (3) 

கலம்வளரு முலைமடவரர் கவின்மொழிக்கு மனமுடைந்தே 
பலம்வளரும் பூம்பொழிலித் பைங்கிளிபூ வையு முறையுக் 
தலம்வளரு வள மைனி arene wy or BH தனில்வேளாண் 
குலம்வளரும் படியுதிக்கோன் குணராமசாமிக/சன் (A
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பூமேவுமடியார்க்குப் போனகந்தம் துளமுவக்கு 
சாமேவு நல்லிளையான் குடிமாறன் றனையேய்ப்ப 

மாமேவுமறுசுவைகண் மலிக்தவினி தரூதூட்டுந் 
தாமேவு மகமுடையான் சொல்லருகற் புகழுடையான் (8) 

வளம்விழையு நீர்ச்சாலை வைக்தேவப் பூதிகிக [ Cp pa 
ருளம்விழையுங் கருணையோடிய குவக்சளிப்போன் மது 
குளம்விழையு மின்சொல்லன் குறமகளை மணச்தொளிருச் 
தளம்விழையுங்கடம்பணியுஞ சாமிபதமுளம்பதஇிப்போன். 

இருண்மருவும் பிறவியினி லினியடையா வணமன்பாய் 
தெருண்மருவுந்திருத்களியைச் செய்துவிசாயகனென்னும் 
பாருண்மருவு மழைபுகமும் ரணனைப் பொருச்தவைக் 

[கோன் 
சுருண்மருவுஞ் செங்குவளைக் கொடையலணி தடந்தோ 

[on rer. (7) 

அள்லமருங்குழன்மடவா ror soon cr wr Oevep gi 
மால் மரு, வடி வழகன் வர்தரிிக்தோர் கமக்குதவு 
செ ௨உமருக் தனபதியான் பிகழருமர சாமியெனுகு 
சொடலமருக் திருப்பெயர்கொள் சகுணன்விமை வொடு 

| கேட்ப, (8) 

இ.த௩மது பெருமான்த வின்னரு ன் Scp@uron au 
புவ து நிசரதமிழாற் புலவர்மனடர செவிவிரும்காய்க் 

oo * a ட a 

GH wows டருகதிமவான் ௬ ஈனனன் Caner Ow oma 
wH Sint Ss sormare wipobhoy னனிகேண்மோ, (9) 

இரைமணக்குங் கடனீரளைச் சே£வுண்ட முனிவிழைய 
நி. பணக்கு மெந்தூலு ரியமமொகெற் ports sr or 
வபைமணக்கு முருகேசன் மலாடக்கன் பியறவச்சோன் 
கணாமணக்கு மாறுமுக தயாசிதிமுக் கமிழவலனே,. (10) 

இத்தகைய தமிழ்மாலை யிம்பசெங்கு முூலவிடவே 
சுததமுறு மச்சேற்றிச் கொண்டர்தமக் €ர்கனனா[வோன் 
னித்தமுக்கன் மனைவியொடு நிகழத்தருமபல் லறம்புரி 
சத் தமரு நெஞ்சமுளான் சங்கிலிப்பேர் சற்குணனே, (11)
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2. தா. வாழவர்தியிலிருக்கும் 

௮. மாணிக்கம்பிள்ளையவர்கள் 

இயத்மியவை. 

கரன் மணக்கு மாடமலீ முசிரியில்வாழ் விசுவேசர மல 
ர்ப்பூர்காட்ராத், தேன்மணக்கும் தமிழ்மாலை யறிஞர்மனங 
சவிதுளும்பச செய்தணிரதான், மான்மணக்கும் திருக்க 
ங்கொள் வன்மகனெல் குகன்பதத் மத வரமுத்துகெஞ்ச 
ன், கான்மணக்குங் குவளையந்தா ரணியாது முகப்பெயர் 
கொள் கவிஞன்ருனே,. (1) 

எற்நயமு மன்னியவிம் மாலையினை யச்ரிலிட்டிங் இசை 
யையேக்ருன், பன்னருகற் குணமுடையான் மருதபிளளை 
சீ வச்சன்மன் படித் றுவந்?தொர்ம், கன்னமெொரடு சொன்ன 
மதை யார்வமொடு தந்தளிப்பேோ னவனிதன்னிய், கன் 
னனைகேர் கொடையாளன் சம்மிலியாபிள்ளேயெனுங் காம 
ன் ரூனே. (2) 

சேன்னைகர்ப் பண்டிதை 

மாதுஸ்ரீ. மனோண்மணியம்மாள் 

இயற்றியது, 

வாங்ககிலாத் தனவான்கண் மலிழுசிரிவிசுவேசர் ம 
னம்வியக்கும், பாங்கமைஈர்க தொடைபொருட்செொ லழக 
ணியா தியமருவும் பாக்கடம்மா, லோங்கியமாலைப்பனு 
வலுஞற்கிட்டா னுயாவாசக் குவளைமாலைச், தாங்கியவிற் 
பனமுகுமாறுமுகப் பாவலஞஞ் சதுன்றானே. 

சாத்துசவிகள் 

(மூற்றிற்ற)
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சிவமயம். 

முசி ral 

விசுவேசர்்மாலை 
காப்பு 

'வேண்பா. 

வாக்கருளுஞ் செர்கெல் வயல்சுலவுக் தென் ருரிக் 
காக்க வரும்விசுவக் கண்ணுதன்மேத்--பாக்களினாற் 
பூமாரி போல பொழியத் தமிழ்மாரி 
காமாரி யீன்ற களிறு 

அறுமுகக்கடவுள் 

பொதற்புடைய விடையினனைப் பொன்னிம௰யப்பிடியதனைப் 
புலவனீன் ற, கற்புடைய யானையினை கானகத்தின் குறமா 
னைக் கரமைக்தாளை, யற்புடைய தந்தைதாய் மனைவிகடன் 
றமயனென வமைகந்துளான, வெற்புடைய வேல்வாங்கி 

விடுத்தவறு முகத்கானை மேவிவாழ்வாம. 

நூல்... ' 

எழுசீர்க்கழி நேடிலாசிரிய விருத்தம். 

சிர்மலி கங்கை அம்பைய மறுகுச் 
இங்களு மிலைந்கசெஞ் சடையு 

மேர்மலி கலையை மழுவுடன் பரித்த 
வெழிற்கச முங்கொணி னுருவைக் 

கார்மலி யிமய வல்லியோ டெளியேன் 
ENN OH STL AGS தருள்வாய் 

நீர்மலி பொன்னி சூழ்திரு முசிரி 
நிமலனே விசுவகா யகனே 

விடியுமுன் பெழுக்து குடிஞையிற் படித 
வெண்டிரு நீத்மினை யணிக்து 

கடிமல சம்புங் கரக்தலை தாங்கிக் 
கவின்றரு மாலையம் புகு
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முடியினிற் சொரிந்துன் னடியினித் பனுவன் 
மொழிக்இடு மாறருள் புரிவாய் 

படிமிசைச் செர்கநெற் ஐடிகள்சூழ் முசிரிப் 
பதஇியமர் விசுவரா யகனே 

அலருறை பவனு மஞருறை பவனு 
மாகிய நாயடி யேற்கு 

மலருறை பவனுங் கடலுதை பவனு 
மறைகளு மின்னமுங் காணாப் 

பிலருமை முடியுங் கழலுறை யடியும் 
பிறங்கிடக் காட்சொ ஞளதோ 

பலருறை மாட மேவி மு௫ரிப் 
பதிவளர் விசுவகசா யகனே 

நந்தன மலரை மந்தண மறையை 
கவின்றுன தடியினிய் ரூட்டி 

வந்தன மென வ பிருகரங் கூப்பி 
வலம ரரி fh 4 நட லன் ஸி 

யெந்தனங கவரும் பந்தன முலையா 
செழினலம லவிருமபியிவ் வுடலை 

யிர்கனத் தஇடவோ வளர்த்தினேன் முசிரி 
யெந்தையே விசுவகா யகனே 

வெண்டிரு மீறுங் சண்டிகைக் கலனும் 
விழைச் அள நின்னடி. யபவர்கண் 

முண்டித முடியைச் கண்டக தொழவு 
முத்தமிழ் கொண்டுநின் புகழைக் 

தெண்டிரை ஞாலத் தெண்டிசை சனிலுஞ 
செப்பவு மெனக்கருள் புரிவாய் 

வண்டிமிர் சோலை யண்டிடு மூரி 
மருவிய விசுவசா யகனே 

அ௮ல்லெஜனுங் குழலும் வில்லெனு நதலு 
மம்புய முகமுங்கொண் மடவார் 

வல்லெனு முலையல் குல்லெலும் வலையில் 
வதிதாரன் மாற்றிகா யடியேன் 

கல்லெலு மனகை யொல்லென விழுதாக் 
கரைத் துன தடிதொழ வருளாய் 

செல்லெனு மொலிசேர் கழனிசூழ் முசிரி 
சேவனே விசுவகா யகனே. 

(3) 

(4) 

(6)



விசுவேவேசர்மாலை 

கூடிலே நின மெய்ய, யாரைக் 
குறுகிலே னின்றிருச் தளியைப் 

பாடிலேன் றமிழா னின் ௨௦ பரும புகழைப் 
ப.ரவிநின் மிருக.ங் கூப்பி 

யாடிலேன் விணே யவம்புரிந் தொழிர்சே 
ore SECT as &) to. லெங்க 

னோடியா ஜெளிப்பே னுரைச்திடாய் முசிரி 
யூரமர் விசுவசா யகனே 

தந்தையைக் கொன்ற மைந்தனாங் கொடிய 
தகையழிக் தந்தணன் முயை 

விந்தையென் அுபைச்சச சிந்தைமன் கவிக்க 
ம மய்ப,றப் புணாந்தபா தகத்தை 

நிர்தையின் மாடச ஈ டலின் முன்னர் 
நீக்கிய ( & OS Uj CONTE BOL. 6H 

வெநர்தாவல வினையைத் ரிக கருண் முரி 
யக ப விசுவகா யகின 

சாக்கிய 1 bbs வடி Cunms 

தணணளி 11 6S Ber (pS ips 
தேக்கிய ugaa raring teen gy 

Bart Por mon on tg ve Qoar urmep 

பூக்களை யென முழிமிசைப பபாறுத்துப் 

போறமிமமய் புளகுமித கிூமப் 
பாக்கிய மதனைக் தந்தருண் பாரசிரிப் 

பதியமர் விசவராயகனே 

கண்டெனு மொழியும் வண்டெனும் விழியுங் 
கதலிஈற் மண்டெனுந் துடையுஞ 

செண்டெனு முலையுங கொண்டிடு மகளிர்ச் 
சேருதல் பயனென விழைக்துன் 

ஜரொண்டெலுர் தொழிலை யண்டிடா சொழிந்த 
அகளினேன் பவப்பிணி யறுமோ 

குண்டெனலும பரிகண் மலிஇரு (சரிக் 
கோயில்லாழ் விசுவசா யகனே 

args GOO ஞாதியர் கவர்ந்த 
வான்பொருண் மீட்டிட வணிகத் 

தாதக லாத கோதைகதன் சுதற்குத் 
தனபதி பெயர்கொ0 வந்த 

(7) 

(8) 

(9) 

(10)



8 விசுவேசர்மாலை, 

orgie வின்றே நிதுசெய் தென்னை 
மருவிய வறுமையை யொழிக்கப் 

போதுத லன்ரோ நீதிகாண் முசிரப் 
புனிதனே விசுவரா யகனே 

பொருண்முடி பறிக்த வருண்மொழிச் தேவர் 
புகன் பிட முதலெடுச் துதவி 

பிருணியைக் அள்ள மருளினேன் தமிழ்ப்பா 
விசைத்திட வருளினை யென்னி 

லருணிறைக் துள்ள பெரும நின் றனக்டுக் 
கடாசெனப் புகல்பவ செவமே 

மருளகன் ரொளிரு முனிவர்வாழ் முசிரி 
மருவிய விசுவகா யகனே 

இழிபுக ழமண பொழிவுற மதுரைக் 
கேவிய கரிதனை யன்று 

கழிதாரக் கருகி யிபிதர வரியரங் 
கணை தொடுக தட்டநீ யெனது 

மொழித.ா வரிய பழிசெயங் கொடிய 
முூசணுடை மலமெனுக் கரியை 

யழிதரச செய்வ தரிதுகொன் முரி 
யத்தனே விசுவகா யகனே 

நீசொலிக் கடலைக் தோணிபாற் கடக்கு 
Ge dower Bor Ou; காம 

பார்மொழி பஞசாக் கரப்புணை பற்றிப் 
பவக்கட னீந்தவ ௬லகர் 

கூர்விழி மங்கை வார்கிழி கொங்கைக் 
கூடமதைத் துணையென மதித்தேன் 

வார்மலி பிறவி கடப்பனோ முசிரி 
மருவிய விசுவகா யகனே 

வருக்துறு மேனக் குருந்துக ளருகந்த 
மாருலை சுமஈ்தனை வடிவாயப் 

பசந்தொளிர் மதுப் பெருக்துட வையினித் 
பால்கொடுத் தனையது போல 

விருந் தயர்ப் பிணியே பொருக்துறு மடியே 
னிடைவிடா கிருக்தருள் பருக 

மருந்தென வருவாய் இருச்திய முசிரி 
மருவிய விசுவரா யகனே 

(13) 

(12) 

(18) 

(14) 

(15)



விசுவேேசர்மாலை 

காககா டிடைய பாகசா தனற்கு 
நலிதரு பழியையுஞ சுவே 

லேகமால் கரியின் மாகத முனிவன் 
செப்பிமிஞ சாபமுச் தொலைத்தாய் 

மோகமாம் பிறவிச சாகர மத 
முனிக்துன தருளினை யெனக்கிம் 

ககலா இருத்த லாகுமேச முரி 
யெந்கதையே விசுவரநா யகனே 

கெருவிடை மறையோன் பெருஈடைப் பரியாற் 
சிதையச்செய் வரகுணன் பழியைத் 

இருவிடை ௨ருதிற் பொருவிடை யிவருஞ 
செல்வநீ நீர்ச்கனை யென்ருல் 

கருவிடை வருந்து ரருவுறச் செயுமென் 
கன்மச்தைதக் தொலைப்பது மரிதோ 

குழுவிடை மாந்தர் தெளிவடை முசிரிக் 
கோயில்வாழ் விசுவகா யகனே 

என்னிரு கரமுஞ சென்னியிம் குவிச்தே 
யெழுற்துன தாலைய மடைந்து 

முன்னிரும் கடியேன் பன்னிய பனுவன் 
மொழிந்திடு மாறருள் புரிவாய் 

சென்னியி னதியுக் துன்னிய in Buy 

Hapan bon aQh 6 Casas 
பொன்னியன் மாட மன்னிய ரிரிப் 

பொருந்திய விசுவகா யகனே 

கிஞ்சுக மொழியார் தஞ்சுக வழியில் 
கெட்டுலைஈ் துழலுமிக் கொடிய 

வஞ்சக முடைய கெஞ்சினேன் றனது 
மலம்பெரு கெருப்பிடைப் பட்ட 

பஞ்செனச் துமிய நின்னுள மிரங்கப் 
பார்த்தருள் புரிகுவர யரவி 

னஞ்சுகந் தரத்தில் வைத்திடு சிரி 
காதனே விசுவகா யகனே 

மாடக நிறந்த கூடலம் பதியின் 
மணிவளை காரத்தினி லேந்தஇ 

வீடகந் தோறு நாடகம் பயின்ற 

வித்தக விமலனீ யலையோ 
சேடகம் வாய்ந்த சிமியன்முன் குறுகிக் 

திவினை யகற்றுக லரிதோ 

(16) 

(18) 

(18) 

(19)
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வாடக மலைகேர் மாடமார் மூரி 

யமர்ந்தொளிர் விசுவகா யகனே 

புன்னிய மங்கொண் முன்னவள் க$ஞ3சாம் 

புகன்மிடப் பின்னவ டனக்கு 

வன்னியுங் கிணறு நின்னிய லுருவு 
மதுரையி லழைத்தனை யன்மோே 

வென்னிரு வினையு மன்னிய மலமு 
மிரிசரச௪ செய்வது மரிகோ 

சென்னியின் மதிசேர் மாடமார் முசிரித் 

ேவனே விசுவகா யகனே 

அ௮ங்கவீ னஙக டங்கிய லோப 
மடைக்துள மூடசை யடுத்துச் 

செங்கைவே லுடையாய் பங்கயச் தன்பன் 
சிறுவனே யெனச் சொலா தமய 

மக்கையோ டமாந்த வெங்களா யகவுன் 
வண்புகழ் வழுத்துமா றருளாய் 

சங்கையின் டுனிவர் மகமபுரி ர௫ிரித் 
காணுவே விசுவகா யகனே 

பல்வினை முயன்று புல்லிய செல்வம் 

பரித்துள மாந்தர்போலாது 
கல்வினை யோர்க்து கல்வியிம் றேர்ந்து 

நன்னெறி யொழுகுமெய் யடியார் 
சொல்வினை கடியாச செல்வம சளித்து௪ 

சொல்லரு நின்பதம் வழங்காய் 
வல்வினை யகன்ற முனிவாசூழ் முசிரி 

மருவிய விசுவகா யகனே 

மண்டிய பரிகோய் கொண்டிடுங் குறட்கு 
॥ துளையின் வையையி னீருக் 

கெண்டிரசை ஞாலத்துண்டிடச் சோறு 
செறிகரக் கொடுச்சனை யெனின்யா 

லுண்டிட வறுமை யண்டிடா துதவ 
வோகவும் வேண்டுமோ கினக்சே 

பண்டிதர் பாக்க ளஎண்டிடு முகிரிப் 
பதியமர் விசுவகா யகனே 

மாதவர் போற்றும் வாசவூ டிகள் 
வாங்கிய கடன மாறன் 

மி. வ மாக வோதரும் பரிகள் 
செல்ச்தனை கொழும்பினே னளியாம் 

(24)
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சிகவாறை மூகவள்ளற கடனைச் 
ர்ததிடப் பறிதரா தென்னே 

பாகவ மதியை மோதுறு ூரிரிப 
பதிடமர் விசுவசா use or 

8 ௩ “ oF ° 

Hi powd சண்மீன் மூட்டிணே புலகோ 

FOL 6 Gi & தில்லையி னடனம் 
CacGearr wo@Cuer ar on பழைய 

af Gar BAP TG BTM) LT oP vB 
Grit. hh Ost@Domin Car Doar wri er 

COG BLOT BOLI oor ion on Tut 
. ௦. டு 

பாட்டி முர்றஞ சோ WCEP முசிரிப 

பயமர் விசவகார யகமின 

பஙகமின் உதுசை தங௫வா/ம விஞ்சை 

பயிற்நுவோன் பழுவா லகதற 
செய்கையின் வலியன் மஙல7 எ கரழ்டைத 

ு ௫. {ie ட நகரி 

ண்டி எ சரடிய உடு இ 

னங்கம ற்ப த்ரீ WAIT, nw ja 

வலா. | சடிசய// 7. ன்னே 
சங்கா o; suru ff LJBIBEBod cif rb 

aallit oF note tw ust 

பாவலர் பாபு நாவழார்ப் புலவன் 

பரவைதன் புலவி ரக தரள 
வாவலோ 6லரதத வேவல ரண் ரர 

சணிமறு கிரவினிற பாது 
போவது குறித்த தேவனே யென்பாற 

பூமக எருளவிழி கோகக 
மேவுறச செய்வ தரிதுகொன் முரி 

விமலனே விசுவசா யகனே 

ர் 

இச்தளை மதியாப் புச்தரை வாதி 
லிசைபெற வென்ற சம்பந்த 

முதிதனுக் கன்று நித்தில மணியு 
கிழ்முலை யுமையவள் பாலும் 

பத் இயாய்க் கொடுத்த சித்தனென் நுனது 
பாலடூத்திடு மெனக் கருளாய் 

சிச்தர்சணாளு மொய்த்துவாழ மு௫ரி 
சேவனே விசுவசாயகனே 

பாவியேன் முன்னர் தாவுஈல் விடையிற் 
பனிமலை ஈனிமகழ்ந இன்ற 

11 

(3) 

(475 

(29)



12 விசாலாட்டியம்மைபதிகம். 

வோவிய பன்ன காவியங் கண்ண 

ளுடனெழுந் தர ரியுன் னடிமை 
மேவிய வெனது விச wie 

வினவிய ஈலவர௩ தரயாய் 

வாவியங் கழனிகுழுஇரு முளரி 
மருவிய விசுவகர யகனே (30) 

துடிப ரண் மருங்கு ற் அணை யமுலைக் இடையும் 

தோகையா தருபெரு மயலைக் 
கடியுநன் மனத்தோர்க கழு வமவீ டென்று 

கழிய நீபுயூசுு தசர்க்காய் 
கொடியணி பரவை யடேச் அுமிப்பான் 

மாதின்மே வியநிறும 25 
படிநினைப் பாம வென்னையாண் புசிரிப 

பதிவளா விசுவரா யகனே (31) 

விடைக்சொரி பரித்த விமலவென் மனந்தான் 
வேதனை பலகொண்டு சயொ 

தடைக்கல மென்ன நின்னடி யமித்சே 
aor Ci? oot © ey ott Cool Wj OT மாய 

கடைக்கணா லேசகெ காப்பவன் கடனெ 

G (ih OO Wit aL.Gov BMH por 
மடைகக (0) GAO வாள பசயகதடை முசிரி 

மருவிய விசுவகா யகனே (32 

விசுவேசர்மாலை. 

(முற்றிற்று ) 

a. 

தேவிசகாயம். 

மூரி 

விசாலாட்சியம்மை பதிகம், 
காப்பு, 

திங்கடவம மணிமா௨யூ செறி௩இடுபொன் முசிரியில்வாம் 
அங்கவிசு வேசரிடர் துலயகுவிசா லாட்சியின்மேல் 
பொகங்கெழில்கொ டமிழப்பதிகம் பூகன்றணிய புலவர் 

[புகழ் 
மங்களவி நாயகன்றன் மலாப்பககச்சை வழுத்துகிற்பாம,



வீ சாலாட்சியம்மைப திகம். 

நால். 
எழுசீர்க்கழிநெடிலாசிர் யவிருத்தம் 

ராம ? ன்ற னடிமலாச சூட்டுஞ 
செழுக்தமிழப் பதிசமுஞ செழிக்க 

வாமலி யருளவாக்“கினி௮ற நின்ற 

னிருதய௩ தன்னிலே நினைகக 
டாமலி கருணை விழியதஅ சுரக்க 

நின்னையான் றுதிதகன னருள்வா 
யராமலி பொ.ழநிலவிண் ணளக்குறு ரு.ிரி 

யமாவிசா லாட்டியம பிகையே 

சனவிலும் வழஞசங் காட்டிடும் பாவிக் 
கசடனீ நினக்குகம மருளைக் 

தனமெனுஈ தருவ கொண்ணுமோ வென 
சாற்றிடி௰உ பரனொடும போந்து 

சனகன் போற் ரூயைப் புணர்ச்த பாவிக்கு 
தொன்மையி லருளினை யென்றே 

யனவரசதமு மித்தரை சொலு மூுகிறி 
யமாவிசா லாட்சியம பிகையே 

காசினி யதனிற் பெற்றகான் ரளைக்குக் 
கனிர்து பாலளிப்பாக எந்த 

மாசிலாச செய்கைக கஇியைய சம்பநத 
வள்ளலுக கின்றிரு முலைப்பா 

லேசிடா தளிததா யுலகெலா மரியு 
மெனக்குப்பா றநதுகாத் திடனே 

wre go சாத்தி நினககுறு முசிரி 
யமர்விசா லாட்சியம பிகையே 

கழிகொளுக் தவத்து மிருகண்ட முனிவன் 
கான்முளைக் காவுயர் மூன்று 

விழிகொளு முனது கொழுகனு முன்பு 
மெய்க்கெதிர் மறையினை விண்டு 

சுழிகொளுக காலற் காய்ந்தவர்ப் புக்கான் 
சுரும்பமர் கரும்பேயிவ் வெளியே 

னழிகொளு முன்ன ராளிலென் முரி 
யமர்விசா லாட்சியம் பிகையே 

ஈஞ்சினுங் கொடியேன் முனம்வச வித்த 
நானிலர் தன்னிலஞ சுரினே 

13 

(1) 

(3) 

(4)



14 விசாலாட்சியம்மைபதிகம். 

யெஞ்சலில் வலியார் நின்கண வனொடு 
மிணையிலா நின்மகா சொடும் 

வஞ்சக மில்லா மயிலேநின் றனக்கு 
வருகவும் பஞ்சமோ வழங்கா 

யஞ்சுகம் பூவை மறையுரை மூசிரி 
யமர்விசா லாட்சியம் பிகையே 

உட்டெளி வுடைய புலவர்கள் புகழு 
மொப்பிலாப் புகழபி சாமப் 

பட்டரின் பொருட்டன் மமையைப் பூசணையாய்ப் 
பருமணிக் குழையைவிண் மீது 

விட்டுடன் புரத விமலையே யுன்றன் 
மிளிர்புகழ்ப் பாடுசேன் ஐனையா 

i Be Gor ஈகட்டடை முசிரி 
யமர்விசா லாட்சியம் பிகையே 

பூவுடன் மணமும் போன்றவா ud raw 
பொருந்திய பூசணி யனது 

மேவுகல் லுருவைக் காண்டிட வெனக்குன் 
மெய்யரு ளென்றுவாய்த் திடுமோ 

காவின்முப் புரிநா லணியும்பூ சுசர்கள் 
கழறுமைக் இட்டிசெய் புகையி 

னாவிவிண் சரளை யழைத்இடு ௬௫ரி 
யமர்விசா லாடசியம் பிகையே 

மின்னனே ரிடைகொள் பொன்னனை யாடன் 
மிளிர்ககக் கு.றிபரி கன்ன 

மன்னவன் விழையு மன்னமேயுன்றன் 
மைக்தனா மென்மன வழுக்கை 

யுன்னருட் புனலாம் கழுவியே யருளா 
யுத்தம வருந்ததி நிகர்க்கு 

மன்னலா ரமராமேன் மாடமார் முசிரி 
worden ore Aub பிகையே 

வேண்டுவார் வேண்டும் படியருள் புரியும் 
விசத௫ முனம்வ... குணனாம் 

பாண்டியன் விழைர்த படிசிவ லோகம் 
பார்த்திடப் பணித்தனன் பத்தா 

விண்டுநின் னுடைய காட்டியைக் காட்டி. 
லெனக்கது போதுமால் கூவு 

(5) 

(6)



விசாலாட்சியம்மைப திகம், 15 

மாண்டலை அலசத் கமலன்வாழ் ரரி 

யமா்விசா லாட்சியம் பிகையே (9) 

வணங்குமெய் யடியார் குறிப்பறிக் தன்று 
மாய்ந்தவென் பினைப் பெண்ணாய்ப் புசிந்துங் 

குணக்கெமழும் பொன்னாய்ச் செங்கலைப் புரிக்துவ் 

குசவையித் கன்மிதப் பித்து 
மீணங்கிய வருளைப் புரிக்கனன் பாம 

னென்குறிப் பதனைநீ யறிந்து 
மணங்கிய குழலா யருளினென் முரி 

யமாவிசா லாட்சியம் பிகையே (10) 

விசாலாட்சியமமை பதிகம். 

முற்றிற்று. 
கவனய கையக் 

'?வலுமயிலுந்துணே, 

முசிரி 

ஆறுமுகக்கடவுள் பதிகம், 
காப்பு. 

கொச்சகக்கலிப்பா. | 
விண்வளரு மிக்திரனும் விழமைவளஞ்சான் மு௫ரியிலெங் 
கண்வள (ர மாறுமுகக் கடவுளின்மேதற் பத்தியுடன் 
பண்வள ௩ தமிழ்ப்பதிகம் பாடிடப்பாண் டவர்சரிகை 
மண்வளரு மேருவமை வரைக்ககளிம் ஐடிமணப்பாம் 

நூல். 
காசினியி னின்னுடைய காவடியைத் தோளமைத்திய் 
காசையொடு முருககுக வப்பசுப் பய்யவெனக் 
கூசிடா, அன் பகமைக் கூறவருள் விண்ணணவு 
மாசின்மணித் தளிமுசிரி வளராது முகத்தேவே (1) 

செச்சையணி முலையாற்பாம் சென்றவென்றன் மனவன்ன 
மிச்சையோடுன் னடிமலரி லிறைகொளு காளெக்காளோ 
பச்சைமான் மருகவுளை பழங்கணடைச் தவர்க்குகவா 
வச்சையரில் லாமுசிரி வள.ராறு மூகத்தேவே (2) 

சிறப்பெல்லாக் தர்தருளச் சேக்க£ யிருந்.துமிந்தப் 
பிறப்பினாம் பெரும்பயனைப் பிள்ளையேம் &ருளாமம்



16 ஆறுமுசுக்கடவுள் பதிகம். 

குறப்பெணுடு மிகுமகிழ்வசய்க் கூடிவிளை யாடுத.பீன் 
மறப்பதுகள் மோருரிரி வளாறு முகத்தேவே (3) 

பாகேகெளன நீயுரைத்தும் பாடாப் பாய் யாமமாழிசதச 
சூடுமிகும பாலையினிற ஜொலலுருவைக் காட்டினையா ம 
வீடுதவு நினைவலிய மெய்த்தமிழாற் பாடமென்றன் 
மாடுவசா தென்முசிரி வளராது முகத்தேவே (4) 

மங்சையர்பான் மாழாந்து வருந் இமணிச் சிகரியினிற் 
தங்கிவிரு மருணகா/ தனையாண்ட தண்ணளியா 
யிங்குனை2ய/பரமென்னவெண்ணிியவேத் கருள்்செயிமனன் 
வங்கம்வள௫ செறிமுரிரி வளராறு முகத்2தவே (5) 

Ossi) லெத்தனையோ வியற்பாவா லென்குறஹையை 
நித்தமுகா னிகழ்சத்தியுமுன்னெயசம இரஙகலையென் 
புத்தசையும புரந்தவையா புரித்துரைமீ தழகன்றுன் 
மத்தர்களும் பணிமுசிரி வளராறு முகத்தேவே (0) 

கல்லாரும் உணங்கிலருள் கனிஈதருள்கர்ப் பூசவல்லி 
நல்லாளின் மஞசனென்று கானடைந்தே னிடிமெனை 
செல்லாகல் லிசையடியார் சேரவையிற் சேர்த் திமிவாய் 
மல்லாரும் பணைமுகிரி வளசா.று முகத்தேவே (7) 

உலையிலிட்ட மெழுகெனகா னுளளுடைக்து வருக்்இடலை 
கலையணரும் புலவநீயுக கருதாதெ னீயிஹறைகொாண் 
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