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திநக்சிற்றம்பம். 
வெழ்றிவேலுற்ற தண, 

[அ ° ச 

ருச்செக்தூர் சண்ருகக் கடவுள்மீது 
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கந்தர் பதிகம், போற்றிமாலை, 
    

இலை 

சிவஞான புரம் மகார 

இலக்கணமுத்துக் கவிராஜபண்டி தரவர்களின் 

மாணுக்கரும் 

தூத்துக்குடி 
சற்சனசபையின் உப அக்ராசன இபதியுமாகய 

q 

ஓட்டகத்தம் மகா-ஈ-ஈ-ஸ்ரீ கவிராஜபண்டி தா 

செகவீரபாண்டிய நாயக்கர் 
அவர்களா லியற்றப்பெற்று 

இளவேலங்கால் ஞானப்பிரகா௪ 
மைவ சபையாரரல் 

LO BIGOT விவேகபா;ு அச்செர்திரசாலைபில் 

. பதிப்பிக்கப்பேற்றது. 
x 1912. 
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சாறுறுக்கவிகள, 
பணை (220 ஆவது 

இ 5 pana Bll யரின் அரியா | சிவஞானபுரம் 

ஸ்ரீமாந் இலக்கண Ap 5 Lb BAY ITH பண்டிதர் 

அவர்கள் இயற்றிய 

rye. - . ந் o 

௮ நுசர்க்க[றி நெடிலடி யா சிரிய விறுத்தம், 

Log Bayt மணிமாலை யுடற்ருரை2 காமனையு ண் Lo Bai gj 

மாரிலா மணிமாலை மஇிகண்ட. சடலின்வர் வரு டு பட 
மட். ௦07, 

wet arco), மாசிலா மணிமாலை யனர்தனிேய்ம் இன் 

. . . eo. ் 

yD LEO Fu aor மலரான் வாய்க்கு, மாசிலா மணிமாலை செல் 

யா் பாண yuo war au oor Bt SOT LLLDIT » (1) 

CuRatr மவிமாலைம் குர்மருண்மான மகனம்கவர்னி 

culls ம் வேண்ட, வாலா மணிமாலை waa) ரயிலயில் 

வ லமலறி (கற்ற, காசிலா் மணிமாலை யிது2 மவயென் றி 

வி ட கற்றி on? ots மாரிலா மணிமாலை செசவீர ஞர்சொளர் 

அரண்டயகா வலவன் மாதா, (2) 

௮ ட் 5) னு . க . 5 ச 8. 5 1 வின . ne 

Si. B BUT OY என்னும க 6) Mt A oD oY oh 

மகா-ஈஃப்நீ ச, முத்துச்கிருஷ்ண மதூரகலி தமிழ்ப் 

பண்டி தரவர்க ளியற்றியது. 

ந்கவிர வம்பல் Ban O gta sat ம்ணிருசன்மேற் 

ஈகவிச வின்ரவைச் சொன்மா?ி மாமணி. மாலைசோற்றுன்



2. சாற்றுக் கவிகள். 

உகர நண்புதர்க் கூன்று மப் யன்பாக் குள ங்குல்வர் 

செகவிர பாண்டியன் 8ர்சா ல.ரிஞா சிசாமணிய, 

சேலம்ஜில்லா வாணிபம்பாடி. ஐஸ்-ல௮ தமிழ்ப்பண் தர் 

ஸ்ரீமாந், அரங்கசாமி ஐபங்காரவர்க சியற்டியன, 

வட்டா ந. மரைமலர்கள் வசனமென மலர்வாவி வனப்பு 

வாய்க்த, வொட்டாத்தம் துலகோர்க ளூலப்படைய வுதிக 

திட்டா ஹுவற்து நால்கள,  முட்டாத்த மறக்கற்?முன் 

முதல்வனடி. முூளரிசொழன் முசன்மை யென்று, கட்ட 

கற்க Bi கழ் ar Gur wa 45 Sy sob கடவுளுக்கே களித்த oe) 

ப்போ ன், (1) 

மாலா மணிமாலை திர மமனி மலாபகள் கோன் ம்ரு 

கோ னை,காசிலா மணிமாலைக் கலின்மாடம் இருச்செந்தும் 

கந்தர் மீது, தலா மணிமாலை செறிநாலாய் செகவிர பாண் 

ழ். யன்சீர், மாசிலா மணிமலை மயெனவோமுநூன் மகிழ்ச் 

BO HS Ti grea toro ga, (2) 

CLyreir palo Lb ty brent Li 

நாகப்பதாயுடி அவர்களியற் மிய து. 

ழ்ணிமாைப் பிறை ேர்செரு ர சடைக்கடவுள பாசி 

ம்யின் (கானை ய்து, ம்ணிமாலை வ்னக்ொடி TR Lf) 5 od) Lb TF; 

தன் றுணைவனென மீயிஜ்வி ரத்து wahuite w mdecy



சாற்றும் கவிகள். ௩ 

. * ச » he ° 

ளின் னமுதெனப்பா வலர்கொளச்சிர் மலிமா இல்லா, மணி 

மாலை வரந்தானம் செகவிர பாண்டியரா வலவன் மன்னே 

KI GIG Focus mus Sr Muy shh 

iDSt-a-m ர சங்காலிங்கம பிள்ளை யவர்கள் 

Quid Vw oo. 

. . உ ந் ஈ ரூ டி ௩ 

யாருண்டிங் வெரப்போம் சிலமுடை யானென்றியு 

வல மெல்லாம், ராருண்ட Aig OWT ப௫ழ்ர்துவி றரக் 
௩ ௩ ou . . 

குண உச ணன்கு வாய்தான், காருமதி சயித்திடவே ig 

சங்க மாரிபொழி கவிஞா் போதன், சிருண்ட இறல்வடி 
ரூ . ars in - ௩ ச 

மேவ செவ 2வளம பயப், கம சை ளைத்்?தான். (1) 

டு ௬ ப ஈ ர ௩ 

௮ ருனரசை பொண்டுகவி யாறுமுகன் மூட்குமைக்கு 
” ச . ௪ o> 

மனபன் போலிப், பொருளாசை சொண்டிகரர் ர தனம ம 
. . ரு . 

கவிபுகலாப் புனிதன் Ou, மரளாசை பிலல தான் செக 

வி. பாண்டியனெம் வள்ள லீர்த, த ரளாசை கருமிரத 

மாசிலா மணிமாலை சென்னி பைப்பாம், (2) 

சாற்றுக்கவிகள் முற்றும். 
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சண்டுகக்கடவுள் ண. 

மாசிலாமணி மாலை. 
pe ௮௬. 

வெப்ப ட்டை 

DEL பு 
ண் 

மதகு லரவிப Oe சந் திற் பதிகிகழ் 722 

itil g- ih Bic J பரமன் பற், இதனின் 

மா லாமணி மாலை வனைக்திட 
த க க ம ங், 

விச னின்ற வீபந்தவை யேத்துவாம். 

முருகக்கடவுள் தூதி. 

தும் மவ (Heo) ரீடியள் த 

இட்ட ல ro, EDT 2வளசம பரு மகலு ம்ப, 

  

கடம் பி யா உம் 1p 80) 60 Mp Spi கனகமா முடிக 

Port Li Ob, Soe jar eos eu wont கொழிக்க aed t ந ட் atte Le] ‘ SAF ae ல ம] . ஆ 7 

௫ படா ௫ ௦ : La inony வி மிகளி பாலும் ட்ப்புரி தாகை மயிலிடைக் 
௩ . - v . . 

ண்டு கைந்துமைகம் துருகுகா Chol OST, மடம்படா மனத் 
* . க ன் - : ‘ “ rm ; 4 

உதார் LT Dj WI Gh Gam Rav ea at aT Ow LOL Agr மணிய, ,



Sr மாசிலாமணி மாலை. 

கண்டுசாக் கரை.பின் பாகொடு கலக்கு காப்ச்சிப்பின் 

லடி.தததெள் ளஎமுேச,௮ண்டர்மா முனிவர் தேடருக் கனி 

யே யாதியய wares யறிவே, சொண்டர்பான் மேவுஞ் 

சோதியே அுதஇப்2பார் துயரிருட் கெழுந்தசூ ரியனே 

மண்டுநீம். புனல்றாம் செக்இுலம் பதிவாழ் வள்ளலே 

மாசிலா மணியே. (2) 

சண்ணினுண் மணியே கருத்து மதிமய கட்டு 

மா வின்றனிம் கனி8ப, கண்ணாறுஞ் சாக்தே யஇஇறு 

மணமே தத்துவ கடந்தகற் பரமே, பெண்ணொடா லி 

யாயருவுரு வாகிப் பிறங்கிய பிரமமே பவள, வண்ண 

மா மலையே செகந்திலம் பதிவாழ் வள்ளலே மாசிலா மணியே, 

அறிவளா ரெல்லா முடையமே யெல்லா முடைய 

சா யினுமறி வில்லார், எறிதிரை Kova நிலமிசை யொன்று 
if iC டு . * . 4 . ப 

ல ரன மொழிச்கனர் புலவர், வ.ரிதுரை பகரா வாக்கு 

நின் பெருமை WHA WO Taroom Eerie, மறியினற் 
t, ரூ . . . 

பணை யோ டிபத்தையு மணந்த வள்ளமல மாசிலா மணிய, 

கன்னலி லெழுக்௪ கனிர்தசீஞ் சாமற காய்ச்சிய பாலி 

னம் சுவையே, யுன்னரும் பொருள யுரைப்பரு நிதியே 

பூனமி றேனுவே தருவ, weno a ரளத்தி லெழுக்தமா 

மதியே பிணையறு தவத்தினே ரளத்இல், மன்னிய ஞான 

பானு2வ செந்தில் வள்ள?ல மாசிலா மணியே. (3)



பாரசிலாமண!! மாலை. GT 

தச்தையுக் தாயும் தா.ரமுச் தமருஞ் சற்குரு G1 Sons 

தனைகேர், மைந்தனுர் தானு $ீயெனப் பெரியார் வந்து 

நின் னருட்பக மடைந்தார், எர்தையே சிறிய னிபா 

னென தெனக்கொண் டிடர்க்கடற் படிர்தன னினி?, வந்து 

தாட் புணைதக் கருளுக செக்கில் வள்ள?ல மாசிலா மணி 
யே, (6) 

பாவமும் பழியும் பகுதி யாத பாதகர் நாடருச் 

இருவே, நரவக மிருந்து கற்கவி யருளு ஈண்ணருச் தெய்வ 

நா வல?ன, காவக மலர்ர்த கான்மலர் நிறைந்த களிச்சுரும் 

பணுகுராத் தேனே, மாவூர் பொருகட் சூர்ப்பிடி. மணந்த 

வள்ளலை மாரிலா மணியே, ‘ (7) 

வாயினா னூல்கள் பலபடி.க் துணர்ந்து மற்றையோ 

ரளங்கொள மொழிக்தும், பேயனா ரடங்காப் பேதையோ 

சென்ற பெரியாசொரழ் கலக்கிய மானேன், வியினால் வென் றி 

கொளவரு மதனை வென்றவன் றர்த3வள் விமலா, மாயனார் 

மருகா வரசனே செக்தில் வள்ளலே மாசிலா மணிய, (8) 

சண்டுசொல் பயக்?தன் பாகென மொழிந்து காரிகை 
உ . 3 ந டி e . ௩ . , ந ry 

யார்கண்மேன் மையல், கொண்டுமத் துழக்கத் தயிர்படும் 

பாடாய்ச் கொடியனே னுளமுடைக் தவர்ச்குத், தொண்டு 

கள் புரிந்த தெத்தனை கோடி. சொல்லயார் வல்லவ ரரசே, 
உ ச 4 4 % + * * fod 

வண்டுமு கடம்பு மணிப்புயக் இலங்கும் வள்ளலே மாசிலா 

மணியே, (9)



மி] Li Haticest! (1 CN). 

அப் னி அட்ற வுப்பெள வடியே னகங்கரைர் தன்பு 

சொண்டுனத, செப்பருங் கமல மலரடி. சேரக் இருவரு 

ளளித இனி காளாய், முப்பு மேரித்த முச்சணன் புதல்வா 
௩ 6 + 4 6 4 . ச் 

ரூடிக வாகனன் ௮ணைவா, மைப்புனை வாட்கண் மலைமகண் 

மநமீன வள்ளலே மாசிலா மரிய, (10) 

. ட... ரர சதக பது 
ரீக as மூன fl இ ஸ்ரீ ANY. CG Lin ட்ப ப் F Lf ch தழ வீ OMG & 

இடை யிருக்கள், «6500 Adi gm மிபல்பிலை யெனினுஞ் 

சொல்லமா மறை லெயையம் ATE 6d) Ti sot GO en ar pt oul } LD a0) LP, oe wm Ly 5 67% cb hh Dante an? am 

டு. DOT GBH (0 மலா மாதலா லி ருந்து பு ரிலாய் வர்தனங் 

கோடி தட்கன னடி3யன் வள் ளிலே மாசல! மணிய, (11) 

பாவலர் போற்றும் இருவருட் பரிசில் பாலிக்கும் பரம 
75 . ட ன் ் yO -, [6 ட் ட தா தாவ, காவலா Cut YM hl SHH OO கடையன கருத 

ச rs க 4] ry eo. . . . 

Sms Sasi ghia கனிய, கோவலர்க் கிரங்கிக் கொண்ட 

லத் glade சொண்டல்வஷ் ஸமிஈகழின் மருகா, மாவ 
ட டக 

ot Cand Gaur oa பணிவடி. வழா வள்ளம்ல மாசிலா மாணி 

யே, (12) 
+ க ப் * a 9, 

இன்னுமோ ரன்னை கருப்பையிற் புகுதர தெளிய 

ய1ண்டருள் புரியாய், சொன்னகான் மறையு மம்மறைச் 

உரமுர் தொடர்ர்திடாத் தூயாற் சோதி, அன்னமுங் குயிலு 
் ச . . 8 “ . . ரு, 4 க 

மடில்களு& குலவு மணிபொமிற் செக் திலம் பதிவாழ், மன் 
7 . ச் ob om 

eg fon Cured gi WErLD@ (H2H5S வளள2ல மாசலா மணி 

ய, (13)



மாசிலாமணி மா. ரூ 

ச்சர ry . . ட ௩ ரூ 

பா$மென் வாய்பற் பலகவீ யெனினும் பாவியே வள 

மொருக் காலும், வாடிறைம் முருகா விச்செய லதம்ேன் 

மலரயன் வகுத்தன னமமா, தெடுமற் கரிய மெய்வமா 
றர ஐ. இ உரு 

(மணியே தவிர பிருட்கொரு ஈடே, மாடனிக் குலவை, 

ம் வண்கடம் பணியும் வள்ளலே மாசிலா மாணி மிய (14) 

5 ae மெ மைந்தனைத் தந்தை யழைத் தவன் ௫.தலை வாய்மொ, 
ரர fo a. . ne ன் PKU போலச், ஈற்தையுற் ழைத்துன் றிருவய மிருத்த 

பியலிசை கூத்தெனச் செப்புஞ், செர்தமிழ் தூன்றுர் தற்று 
° 6) ( ௩ 3, . . ச நின் கருணை கெறியகா வளித்தெை யாளாம்,வர் துகார் கவ 

டட ட்ட . த . . rD a ரூ 

மும் பொழில்வளர் செக்கில் வள்ள?ல மாசிலா மணிய 

ச. ச ய் ச a உ 

யாக்கைகா ரணரா மனனைதற் தையரை யனபுடன் 
ச் ப் . ௪ oN . 

பணிபவ ரடையும், பாக்கிய மெம்மாற் பகராணா தென் 

னும் பழமறை யுடன்முத லெவைக்குற், © waa Lam Gn 

போற்றுந ரடையுக் இறக்கி யுரைக்கவல் லவரார், மாத் 

கர லளக வள்ளிமா தவனேவள்ளலே மாசிலா மணிய, ச் 

எண்ணிலா நால்கள்  ுணர்ர் தால iWanmar ee OT PHT நரலகள் பழ. தது (ந த. oY oD NEU 0 SOT 

if Or; 4 ள் த ச oy 1 ஈரத் . : me ர் 4): 4 டா 

நினதுபொற் பாதல், கண்ணிலா ரக்மீகா கண்ணணிலார் கல் 

Ri) UM ays SLU wast, வெண்ணிலா வரிந்து 

வேணியற் தொருசொல் விளம்பிய வேதா யகனே, டீண் 

Lug! முூழவங் குளிர திரு, ர்ச் செந்தில் வள்ளலே மாசிலா 

மணியே, (17)



EC மாரிலாமணி சாலை, 

மலமளி i ge சடப்புழுக் கூட்டில் வருத்திடேல் 

வகுத்தன யாயிம், கொலைமலி 2வற்கைக் குருபரா நினது 

ருரைகம எனுதினம் பரவ, ரலமலி யன்பொன் றவிக் 

தருள் புரிதிஈண்ணுதற் கரியதற் பரமே, வலமலி யவுணர் 

புதனை யமித்த வள்ள ல மாசிலா மணியே, 18). f rr? 

இரவிமுன் னிம௰ போ லேழையேன் வினையா மிமய் 

செட வெழுச் செஞ் ஈடசே,ரரவரி யுவச்த ஞானகே சரியே 

காவலர் போற்றுபொற் குன் 2ற, கரவிலார் பரவும் கருணை 

யங் கடல கண்ணுதற் கரும்பருண் முத்த, வரைபக 

டுவறிக்ச மானே லேக்தும் வள்ள ?ல மாசிலா பணீயே(11) 

எத்தனை சனன மெடுக்கினு மவற்று ளின்பமே துன்ப 

மொன் நில்லை, சுத்தனே சுரர்க டொழும்பதம் யாலும். 

கொழப்பெரினாதலா லெனு, சிதத2ம குடிகொண் டருள் 

புரி தேவ் சின்மயா Sande Agu, மத்தருக் கெட்டா 

வாலிப வயத வள்ளலே மாசிலா மணியே, (20) 

பத்தியா ரணுவு மகத்திலாப் பாவி பட்டிமைத் 

தொழிலே புரியும், புத்ிதியி லஎஎடன் புலன்வழி யொழு 

கும் புன்மையே லுய்யுமா றுள?தா, வுத்தம குணத்2தா 

ருளத்தொளிர் ஞான வுதயனே முடியிடை, நதியும், மத்தமு 

மதியும் வைத்தவ னளித்த வள்ள£ல மாசிலா மணியே.(91)



மாசிலாமணி பூலை. க்க 

பரிபடை. விணை வாணிெண் புருடா பாரினி லடைக் 

sai Gotu, Qué py பெறுவ ரென்று ரால் வல்லோர் 

பேசுவர் பெண்மையோர் பாகத், தொருபர னருளுங் ௫௬ 

பரா வதனா லுன்னடி யாரினஞ் சேர்த்தாள், மரகத மணியி 

மினொளிதிகழ் மயிலூர் வள்ளலே மாடலா மணிய, (22) 

அரிதுமா னிடராய் வருதல்லர் தாலு மாண்மக ஞய் 

வர லரிது, சரதமார் நூல்கள் பலபடி.ச் துணா்தல் சாலவு 

மரிதுமற் OB Qu, பெரிதரி ன்று மலரடி போற்றல் 

பேதை?ய தபற வருளாய், வரிவளை த் தரள கிலவுமி் 

Or Ra வள்ளலே மாசிலா மணிசீய, (26) 
3 

பொன்பல தரினு மகிழ் ர இடன் மயல் சா பூவை 

மார் போகா ம௫ம்மன் கான் புசுக் குருகி யிரு BS aall ay 

[றி hi BS ுவட்டெடுத் தொழுக, வன்புகின் ிறத்தி 

௦ ச . 

Con wa OF, மன் லவித்திடின் மகிழ் 2வ BO Gt Toot OLY யைய 

பசை வாழ்த்தச் செந்திலம் பதிவாழ் வள்ளலே மாசிலா 

மணியே, (24) 

என்றுவா னவர்கள் பகைதொலைத தளித்த வேர்தல 

நின் ஜிரு வடி. மேற், கன்றுதாய்ப் பிரிர்த தென்னே ர 

றிக் சுசிந்துகண் ஊீர்சொரிம் தழுது, நுன்றுதி யூற்த வெண் 

ஊணய்பொ அருகள் தொழும்புனேம் கன்பளிப் பதுவே, 
a: - ப ee nies (pO Gp சோதிபி DRESS வள்ள மாலொ 

மணியே (29)



ச். Let Revd trawl) wae. 

பளி ட் SO ee EOD. . 7 ் யானென தெள்னுஞ் செருக்களே யகன்ர௬ு. ரெய் தவர் 

மத் தியாந் av (ob er ny anf © murat ॥மைவள் ஐ Lp BB 5 bao y VT 6m LLY மய வப் புலை வலா (YF, Bu GB) 

(HD SFO Duds Downs wih, ௪னமார் மனத்தோ 
ம் ட ந om “A *. ஏ. e . 

QUOTE FNL) (out Wd fy 0 car ஜென் DBT னு ப்2வன, LOM oat 
, . 7 AN . ச . ச r | 

ink G) all aba) ரெ 6 Bulle வி avt ச்ம் வள்ள? ல் மார் சிலா 
a டர் 

மசிமி பப, (2 0) 

» i, ௩ ச் ச oc . ம் 

பாரதக்க (காடி பரியினுர் யிர் பாலனை யுள்ம்வெறுத் 
. ட tv . டா பு . . . நத ௪ ம் 

Ph LPT, ப திக்வ் தர 097... ® a} we om om (Don கரு ப் தெய்வ 

Pr ச ர ரூ os ச . 

மார் தாவு Waray, UT BD BY Mf HiT யானமசயம் Dolpa 

‘ ச ௩ . : 0 ' “ ‘ 
ள்த்டையம் பொறுப்பதுன் சகடனேனே, மாதவர் Cx rath 

! : . , 7 Fr * ௪ ௩ ரூ டக் 

LUD Tne OFS Bod aan ot Cod மாசிலா மணி2ப, (27) 

ந்சையெனுன் கயிம்மு ஓளத்தினைப் பிணித்து நன்மை 

யெலுர் தமிமாட்டி) வசைபுரி மாத மரனுங்கொலை வேடர் 

மம்சலா நாய்களை வீடுத்துத், தசையினைப் பிரிங்கித் இன 

நடுப் காறுன் ருண்மலர் தர் ரர ளார2௪, மரகமின் மனத்து 

மாதவர் பணீயும் வள்ளி ல மாசிலா மணியே. (28) 

வெண்ணெப்தன் கரத்தி லிருக்கவுங் கிருதம் விழைர் 

தழல் பேறைய சொப்ப) அண்ணனீ யென்றன் மனத்து 

னிம் குடிகொண் டருளின்வீ ற் றிருக்சவு நின்னே, கண்ணால் 

செப் யாது கதிபெறு மார்ச்சுங் கருதிரொர். தலைம$்தனன் 

கடைபேன், மண்ணுல்செய் மணிப்பூ ஊணித்சருள் சேயே 
6 , . 

வள்ளலை மாசிலா மணி Die (29)



மாசிலாமணி பா. SA. 

சன்னையுக் தொண்டா வெடுத்தது சமல் கெழினலங் 

Saou corp, பொன்னடிப் போதின் பெருமையை மழ் 

CO capa Ly 5இயா VA ஆற்ற கதியின், மன்னுதற் பொருட்டோ 

வல்ல ர பிக்தன் மகன அரு சய nis oe wit, aan coll 

sit சன, bps கொடிச்சி மிதா டமுவும் வள்ள மேலே மாறிலா 

ணிய, (50) 

ன்ன ?ம புரிக ௧ மாடுத்தவப் பயன முதல்வரின் 

ப வு Laat P (2) பன்னகா இபன்றன் பை தித்லைம் இடங்க 

பாலையின் முகத்தினிம் 3 டு, ஈன்னய மேவு நிலம் 2 பர 

விலகு ‘5 5B CH ர் olf 5D லம் பதிம் SHAT, மன்னயா OE 6H hot 

* sor . “5 ட் ் 
வ மத்றுகுற 22 வள்ள 2ல மாசிலா மரிய, (3 1) 

[படிம யுடனே யாகம் புராண மாயா Oy 2 லை 

யாவும், ஓ முறை பரவி யு தரு டைம் 2 மார்ச ண ர்க 

இடற் கரியவாம் கொல்லோ, இருமறை பிறைவ ரூனம் 

கொள மொழிந்த வெற்தையின் னடைக்கல மடியேன், வ. 

மிஜை வாமனம் கொழித்த?” வகனே வள்ளலே மாசிலா 

மணிய, (32) 

நானமும் புழுருங் Swipshe குழலார் ஈயனமாம் 
4 * ட ன்ப உற் ப ப்பர் உரு wot 

வாளிபட் டெனது, LOT BOT Lp 5 தவரு க கலவியு Lo 3) வம் 

வன்மையு மொழுசக்கமும் வனப்பு, தா னருதறி Bima; Buys 

லிடைப் பட்ட ௪ருகென விவர தருள்வாய், வா Sar put ழ் 

நீர் வளிபன (ap @ Lo வள்ளலை மாசிலா மணிய, (83) 

MAHAMAHOPADHYAYA 
Or. U.V. SWAMINATHA IYER LIBRABY



௧௪ மாரிலாபணி பாலை. 

பத்தரை மாற்றுப் பஈம்பொன்னா லிழை,க்த பணிகளை 
ys . e உரூ ௩ 

பணிந்துபட் CME: 0 By ut on முழுறு மொருகுடை 

நிழலி Ans Fu. வரஈ செய்தாலும், (iPS Sons முத்துத் 

தலத்திடையிருச்து முதல்வரின் பதம்பணி யாரேன், மத்த 

சென் றறிவோ ரிழித்தவரப் பாரார் வள்ளலே மாசிலா 

மணியே, (34) 

வேலையில் வலை வைத் முன் பசுமை விரிபொலம் இரி 

முடி. ஈிக்சம், கோலமார் செங்கை கொண்டபொற் செண் 

டாற் சொட்டியிம் மாநிலம் புரத, பாலன பதியே LIST 

ERO பண்ணவர் தேடரும் கதி3ய, மாலைப் மஞ்ட 

வரி] சி௮ழ் செந்தில் வள்ளலே மாசிலா மணியே, (35) 

90 Ger woe we Soot Ou யுளே யன்பருக் இன் 

பம நல்கும், துய் பனே தாயர் தொழுக் சவக் கொழுந்தே 

சொன்னமா மறைப்பொருட் பயன, மெய்யனே வெளியே 

விமலனே விதிக்கும் விதிபினுக் கோர்பெரு விதியே, மைத 

வழ் சந்த வரையு று செந்தில் வள்ளலே மாசிலா மணியே, 

சிலமே சீவமே தெள்ளிய நற3வ யச வெழுக்தசெஞ் 
௩ * ௪ 8 f 

சுவையே, ஏலவார் குழலா ர௮வர்பூண் நூலைப்பா லினிதுற 

வுண்டருள் புரிச்ச, கோலமே கிறைந்த குணப்பெருங் 

கடலே குறைவிலா வின்பமே கொன்றை, மாலையோ னளி 

த்த மதலையே செக்கில் வள்ளலே மாசிலா மணியே. (97)



மாசிலாமணி மாலை, கடு 

பலத்திடைப் புழுத்த புழுவினுங் கடையா மதியிலே 

னையும் இரு வருளால், நலத்திடை யீர்ததுன் நிருப்புகம் 

பேச நாவலி யளித்தகிம் கெளியேன், ரல.த்தொடு மடிமை 

யாவ யன்றிக் கொடுப்பன யாவுள வரசே, வலத்திடக் 
ல. ann த்க் வண்ணா? ,தஇபமு மருணமும் பொருந்தும் வளளலெ மாடலா மணியே, 

ஆசையாம் பாச மடித்கிட மயங்கி யறிவிலாப் படு 

குதி விழ்ந்து, காசையே தேடக் கருதிய விருதா ௧௪ 

உரைப் புகழ்ற்றுபின் சென்று, சீிமீபா போவென் றவ 

ரிகழ்ம் தேசம் சிர்தைநொர் தயாக்திடா தெனையாள், மாசி 

லா வளங்க ணிறைதிருச் செக்கில் வள்ளலே மாசிலா மணி 

மய, (39) 
அருட்பெருய கடல யக்கட லெழுர்த வரியவா ன 

ந்தவின் னமுசே, மருட்கடல் கடத்து மாதவப் புணையே 

மறுவில்வீ டுதவுகற் பகமே, யிருட்கடல் கடந்தோ ௬ளத் 

இடை யெழுக்த விணயறு சோ இியே யென்னைக், தெருட்டி. 

யாட் கொண்ட செய்யவே லரசே தெய்வமே மாசிலா மணி 
மே. (40) 

கற்றவன் கற்ற படிஈடந் நடலே கடனஃ தவனிட 

மிலையேல், பெற்றநற் கல்விப் பயனொரு போகும் பெற்றி 

டான் பேதையென் றநிகழ்வார், ஈற்றவ ரதனாற் கம்மல்போ 

னடையு காயினேத் கருள்புரிஈ் தாலாய், மத்றலை மலர்ந்து 

வெற்றிவே லேந்தும் வள்ளலே மாசிலா கு ட் (41)



௧௭ மாிலாமணி மாலை. 

கடக்கரும் விதியைக் கடத்சலுங் BOM SOE HM 

றிருடல் GiB LD) > Bs 4. டன் (டு. OO) AY க p (தரி. i 2) பிர. ௫ oh 

இந்ையைப் nora: நிம செல்லா, ஈடக்ிவிட் டின்ப ம 

டை Fi SY QB கூடு மைபதின் னருள 1 மடைறதால, வடசு 

. . . ட்டி ௩ vo . 

தடி யோகச் இருந்தவ னளிம்த வள்ளலை மாசிலா மணிய 

பெற்றதாய் நியேபிளளையா ofl woh GaGa FF 

அமின் றென்னிற், சம்றசா வலர்கள் களித்துரைம் கணித் க 9 எர Od 
ew உட்ப 4 ஈட்டுமா வின்றனிக் கனிய, vane புரியா சபினா ங் 

கடையே OUT ey HHH HH, WN Im பூத்த ணி 

கட oor a(S (ap வள்ளலை மாரிலா மணிய, (19) 

உ ட்ட * 

பவளமால் வரைமமற் பபர்க்ொளி விளங்கு பசிய 

(தா மளல்கொடி. தன்னி, ம், கவளமால் களிற்று கனிபின் 

ப் பாரத்துக் கடாரஇக மருட்பெரும் சனி3ய; கவளமா 0/7 MALE BG Bi கனு ih (04) (4) s {Boe Lpyli 

. ௪ 6 ௬ . ட 

மியி லெழுர்தகண் ணமுதத தண்ணமு தத்தெழுஞ் சுவை 

யே, மவுனமே மவுன நிலையுறு நிலைய வள்ளமில மாசிலா 
யல் ணி? மய, ( A 4) 

Cami கும் கொல்யமே ப்பி லுன் குலச் டைப் 

பிர்துளோர்.. தமையும், பாபமும் பழிய மசன்றுரன் 

மேன்மை பழுத்த௱ற் குடிப்பிறர் தோரும், பூபதி யென் 

னப் போற்றிட வைச்ரும் புண்ணியா விண்ணவர்ச். கரசே 

மாபலா வாமை மலிதிருச் செர்டுல் வள்ளலை மாலிலா 
be Soh Oe (19)



[ம்ாரிலாமணி மாலை, & oF 

வேசரி மலரின் வாசமோர்ந் இரிமமா விணார்கள் வியே 

கிசளுடைய, மாசறு குணத்தின் மமிமையோர் குவரோ மல 

og நூகர்கரும் கேழல், தேறு சேமாங் கனிச்சுவை தன் 

னைத் தேறுமா ரிதடர்க ணினது, வாசமென் மலர்ச்தாள் 

வழு த்தவல் லவமீரா வள்ளா2ல மாசிலா மணியே, (40) 

மனமெனும் பெரிய பேய்வசப் பட்டு மயங்கியைம் 

புலன்வழி யோடிக், கனமெனுங் குழலார் கண்ணெொனும் 

வலையிற் கட்டுண்டு டடெர்சன னந்தோ, வனசனே யருள் 

சே ரைய?னை் யையே யப்பி யவிழ்த் தெ கோ யானா ப், 

வனசமார் வாவி மலிகரு செற்இில் வள்ள ல மாலா மணி 

Sims gations நயிடைர் சூடு ரிலத்திடை வலிய 
பட 2... , பட் ட்ரே 1 A Ve ச ம டிம் ட ட 

மாய் மின்றாப், பொரிடை யவுணார் குலமடி. யோடும் பொன் 

றிட Gansta லெடுத்தாய், தாரிடைச் சுரும்பர் பாண் 

செயப் பரிசி ஐர்துதேன் ரலவிய தோளாய், வாரிடைத் 
க 8 . உட * . a to க 

சனத்தர்மயறவிர்க் தெனயாள் வள்ளலே மாசிலா மணியே, 

எர்தே cori நின்பதம் பொருந்து மியன்மிகு 
ச . டி . . fo wa va . 

மீன்முறின் புமிம,  சரற்ததம் புகலக் தக்கார். வாக்கும் 
ச . ட்ட . ty . , . 

தண்ணவி பிறைந்தரின் னடியே, வந்தனை புரிர்து வழிபட 

தனுவும் வாய்த்தீட வெனச்கருள் புரியாய், மர்மமா வசனத் 
உ ச் So ND “EVN: 

தொருமுதற் களைய வள்ளலை மாலா மணிய (49)



கறு மாலா பணி மாலை. 

ஒவிக்கொளி யளிக்கு மொள்ளோளிப் பி fp யுயிர் 

gy நேயி wm) Gs (ணர் Cal, Lot ao நகரத் தேனு ண வளி 

ch F தூ மம்பு it 3 இருக், சுவன (த. ம் லாட், க்ளிது Bu தீ தோன் 

ell bl Gill Lol நன் eal] 5) oul Hong ela ழ் கருணையங் கடலே, 

வலைக்குல மெடுத்துத் இரையெறி செந்தில் வள்ளலே மாடு 

லா மணியே. ( 90 ) 

8 அ 

மலருறு மணமே மதியுறு கலையே வான? வானெ 

லாங் சடந்கு, புலணாமு வரியே யறிவினை ளிளக்கும் போத 
2 ர : ் 3 ro { ற் } {oe . \ 4 ot மே போற்றிசெ யமரா, தலைய/௮ மருட கோடிகளுழுத தழு 

ம்புறு தாமரைத் தாண்மும், மமம௰ Casi vor wor gH 

இட் பதித்தாள் வல்ள?ல மாசிலா மணிய. (91) 

அல்மு மருதா வார்ச்கருள் புமிக்க வண்ணலா ருவந்து 

னி தவித்த, வேலமர் தடச்கை விமலினெ யமலா விண்ணவ 

ரல்லலைத் நீர்த்த, பாலன படியே பரவு பே ரின்பம் பழுத் 

தெழு முத்தியாக் தரு£ல, வாலிய வறங்க விறைதிருச் செக் 
இல் வள ளாமில மா௫ிலா மணிமய. (a2) 

Brio ஓனது இருவடி. போற்ற நாயிலுங் கடைய 

ற் கருளிப், பூவிலால் வாளி தொபெவன் நுயரம் 145 Bud 

லனுகுறு தகழ்றிக், நாலிமா மலர்க டொழுதுனைப் பொருற் 

துர் தாயமா மனமளித் தாளாய்,வாவிகம் புடைசூழ் செர்தி 

இ ம வள்ளலே மாசிலா மணியே (LE) glia பதிலாழ வள்ள மில மாசிலா hart Cay. ee



மாசிகரமணி மாலை, சு 

மாங்கனி முதன்முல் கனிளைப் பிழிச்து வடி.த்வெடு ச் 

தீட்டபா னறுரறெப், தாங்கலச் இனிய கண்டுதேன் ணி 

சருக்கரைப் பாகொடு சேர்த்துச், ேங்கனிந் தொழுகு கட்டி 

போ லன்பர் இக்தையி லினித்ததெள் எழுத, வாக்றுவின் 
« . * Ob ற் மதனை யெரித்ததே வளித்த வள்ளலே மாடலா மணிய. 

க 6 ச . ம் 

எனனுளச இருக்க வின்பசா கரமே பிமயமா மலை. 

டைப் பிறக்ச, கன்னியாமுமைசன் கரகலத் தமர்ர்து கனி 
. 2 4 tg 

ந் தமென் மழலை ody Ld வழக்க, மன்னிய முதிர வளி ॥ ல 

- ro 95, ரி லி வன்னிம. ம) யமுதுண் மதலை மாலய வியா, வனனிமா மலையா மர 
ச . 7 [இ 

னருள் 2ச3யயே வள்ளடூல மாசிலா மஸாயே, (00) 

மனமொரு கணா மென்வய மின்றி மயக்கமார் புலன் 

வழி 2யாடிர்,னெமுத லியவார் இமைய புரியக் தீயவ ரோடு 

நட் பாகித், இன மெனை aig மிதற்கியான் முன்செய் 

இவினையாநுகொ லறியேன், வனமலை வாழ்க்கைக் கொடிச்ட 

யா தரங்கொள் வள்ளலே மாசிலா மணிய. (90) 

பத்தியா னினது பாகதா மமை3மல் பண்ணுடன் பாடி 

யிவ் வலத, மித்தையென் றறிநமீத பதில் வெறுப் பும்று 

மேற்கதிக் கானகம் செயல, முத்தர்கள் புரிந்தார். மூட. 

னேன் மாதர் முயக்கம மூர்தியென் ஐந்தோ, மத்துறு 

தியிரி னுளமிச வுடைக்?தன் வள்ள2ல மாசிலா. மணியே,()



ந 0 மாசிலாமணி மாலை 

சல்லியா லாய ஈற்பயனின.து சமலமேன் மலாடி. பணி 

wir, ஈல்வீனை யொன்றே யலதிலை யென்று சவின்றனர் 

ஈன்மொழிப் புலவர், சொல்வினைக் கொடியே னறுசடைப் 

(0ிடி.சீ. ஐன் றுணையடி. பரவிடா தற்2கா, வல்வினை வாட்ட 

வற்துனே யடைற்மீதன் வள் ளாலே மாசிலா மணியே, (58) 

என்னைஈற் றவங்கள் செய்தன னடி.3ய னிமையவர்க் 

கரியநின் னிருதாள், மன்னியென் னகத்தி லிருக்தருள் 

புரிய வைச்சகற் கனியமான் மகளா, மன்னையுல் Fa 

எியானையும் போற்று மையே யாதியா ரணங்கள், வன் 

னியும் குயிலும் பயிறிருச் செந்தில் வள்ளலே மாசிலா 

மணியே, (59) 

சிர்தசையை நிறுத்தி யோரிடத் இருந்து தேவரின் 

னருள்பெற வேண்டின், கிர்தையே மேவு நிசனேன் மன 

மோ நில்பெரு தகன்றகன் முவா, விர்தையா வோடிக் க. 

jader டாவி வியனில முழுவஞ் சூழ்ந்தும், வச்திடா 

தென்று லென்றுசா னுப்வேன் வள்ளலே மாசிலா மணிய, 

எழுக்துளை பொருளோ டியாப்பலங் கார மென்னு 

வகையிய லான, பழுத்தாம் புலமை பாவியேம் களித்துப் 

பாததா மரைமலர் மீது, முழுத்தவ சேத்து முறைமை 

போ ஜெனைய முதல்வகின் நிருவரு ளாலே, வழுத்திட 

வைத்தல் பாரமோ புகலாய்- வள்ளலே மாசிலா மணியே, ()



மாசிலாமணி மாலை. உத 

அ௮ம்மவோ கொடுமை யாற்றுகம் கரி யையனே 

யபயகிம் கபயம், இம்மையே பழியும் பாவழும் பெருக்கி 

படர்ப்பெருக் கடலிடை. வீழ்திதும், வெம்மைசேர் மனத் 

ம் தாடி ரூக்திட மூடி.யா விளை யினாநி கொடி. wer Geral 

“னு: ம், மம்மர்கோ யகற்றி யென்சேயாண் டருள்வாப் வள் 

ள்ல மாகிலா மணிய, (0 2) 

செக்இலம் பதியி லுவர்தினி இருர்து சீவகோ டி.சட் 

சுருள் புரிய, மெர்தை2ய wyGu ஸின்னுயிர்க் கூயிே 

யிணயிலாத் தெய்வமா மணிய, சர்தரா வைவர் தாத 

W756 துனுழைச் சென்றுமான் மருகா, வதுவக் தென்று 

மாதவர் போற்றும் வள்ளலே மாரிலா மணியே. (63) 

வாயுன இனிய நாமமே புகல மனமூன தலர்ந்தசெல் 

கமலத் நாயமா மலரி னடிசளே புள்ளத் துணைவிழி பயனை த் 

sf சிக்கல், காயமுன் னடிமைத் தொழில்களே புரியக் கர 

தன தரும்புகழ் கேட்க, மாயமார் மனததேற் கருள்புரிக் 

தாள்வாய் வள்ளலே மாசிலா மணியே, (04) 

மனப்பெருங் கொடுமை வழுக்இட முடியா வாயினாத் 

கலை கீதிறம் பலகொண்், டினிச் சல் வசன மியம்பிமற் ஐவ 

சை யிண௰ூடச் செய்வதே யன்றித், இனைத்துணே யேனுச் 

தானடங் காமழ் மீவினை யியற்நியெப் பொழுதும், வனத் 

AD acl Owes gga (GD Sg வள்ளலே மாசிலா 

மணியே, (63) 

MAHAMAHOPADHYAYA 
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௨௨. மாசிலாமணி மாலை. 

பத்தியாற் சித்கஞ் ௬ுத்தியா மகனார் பரமன் ஞான 

மா மதஞரற், சித்தியா முத்தி யென்றுமுன் மொழஜிக்தார் 

தெள்லியோ ராதலா லரிய, முத்தியை யடைதம் கேதுகழ் 

பத்தி முற்பட வினியென avis, மத்தமின் மனத்தோர் 

வர தனைப் பணிவார் வள்ளலே மாசிலா மணியே, (66) 

இப்பெருங் கொடிய மனத்துடன் கூடி யிருப்பதி 

லெல்லையில் காலம், அப்பறுங் கொடிய வழலுறு பாலை 

யணுகியங் இருத்தலே நலமாஞ், செப்பரும் புகழே இகழ் 

நவ மணியே ae orn சிவமே, வைப் 

பொரு வடிவே லேந்துசெங் கரனே வள்ளலே மாசலர 

மணியே, (67) 

இச்சைகூர் வடிவம் தடனேழுர் தென்னை பின்னல் 

செய் மனத்தினை நினது, செச்சைபர் தொடைய லணிந்த 

ருள் கொழிக்குச் திருவடிக் கமலமென் மலராற், கொச்சை 

யை யகற்றி யாண்டருள் பரம குமரசற் குருபரா மருதி, 

வைச்சமர் இவன் மலர்க்கரத் தேர்தலும் வள்ளலே மாசி 

லா மணியே, (68) 

அடக்கமென் அரைக்கு ந மருகருணா மொருவ னகத்தி 

டை யீலையெனி லவன்முள், நிடக்தொடு கற்ற சல்வியா 

ஒற்ற சிறந்தகற் குணமெலா மறந்து, விடக்குணுங் கடிசா 

Cuma’ வோர்கள் வெறுப்பரா லெர்தையே வினைகூர்,



மாசிலாமணி மாலை, தட 

மடக்கடை யேற்கவ் வடக்கமமே யவித்தாள் வள்ளலே 

மாசிலா மணியே, (69) 

கல். லுமோர் காலத் துருகு2ம யம்தா கல்லீனுங் சுடிய 

தாய்ச் கொடிய, வல்லிரும் பாகி யென்று மம யுரூசா மனத் 

இன ஸனுய்யுகா ஞுளதோ, முல்லையம் போதைப் பழித்து 

வெண் ஈ£ரன் முகிழ்முலைப் பவளவாய்ப் புய, வல்லியல் 

கொடி மேற் படர்ந்தபூர் தருவே வள்ளலே மாசிலா மணி 
Gu, (79) 

முன்னமோர் மெய்ம்மைப் புலவனைப் பூக முன்னவன் 

பூசையிம் பிழைத்தா, னென்னவே படுத் ஐக் கிரிக்குகை 

செறிக்க வெர்தையஙின் பதமலர் மீத) லின்னிசை யாற்றுப் 

படையெனும் பனுவ லியம்பிட வின்னறீர்த் காண்டோம், 

மன்னுமா தவனுக் கொருகுரு பரனே வள்ளலை மாசிலா 

மணியே. (71) 

மகபதி வானோர் மலாயன் முதலோர் மலர்க்கரம் குவி 

யவு மவர்தம், முகமலர் விரிந்து பொலியவு மெழுர்த மொய் 

கதிர்ப் பரிதிவா னவனே, GSUT HOT Ti pIGm முருக 

குருபர வென்.றுப் பரவும், வகைபுமிம் தெனையுங் காத 

தருள் புரிவாய் வள்ள?ல மாலா மணியே, (72) 

முத்தமிழ்க் கடலு முவரிரீர்க் உடலு மூதுமறைக் 

கடலையு முண்ட, வித்தக முனிவர் கொருகுரு பரனாய் விள



உம மாசிலாமணி மாலை. 

ங்கிய ஞான சென, சித்துரு வாச யெழுர்தசின் 

wus தெண்கட லெழுக்ததெள் எமுதே, வத்இிரர் 
சரி ௩ . . . * rn ? 

இசையா வைததவன வரைஙகும வளளமல மாசிலா மணியே, 

shore தாய்டி தமமராடு மக்க டாரா நீயென 
பூ 6 ௩ . ப 

மொழிய, வந்த ர wy ear 9) மனமோ b காலு மலரடி 

பதத 5 ௫ ச fd -_ ஆ (அ ப்ப 
நிகி 1B Zi) 9) B15 OOD, எர்தைமய யருகி நின் 4 ல் மன (ae 

லேை | Ow 6 ய்ப்நா mere 5 IT மந இர [ம கள் புதம் va ழி ) OD 14] Ze oD ச ௦ oD) Dado {BLP 

+ படர. ஐ ௨௫ m7 
Bene செந் இல் வள்ளலே மாசிலா மணிமய, (149) 

இ யன்மி தரள b தவியர ௪ ருளா. லெ ipl oa Lh கு 

முஞ், செயலினை யளித்துச் இறுமையைத் கவிககா யமபைக், 

ப்ட் நறு. er las 
ட றி லை Dhl இ வின ய DOD (AP GM SIT GIT UD y ய. லன் 

ப் ev * ச ரை அ) ட் . .ே 4 வருமே பொ டிலி_4 ம்நாக்கம் புரார்துபொற் சழறலை ராட்டி, 

ப Cc, ப ட . ௩ - 0 மயலையுந் தவிர்த்து வலிந்தெனை யாண்ட வள்ளலே மாசிலா 
> ber be 

ibe wD da (78) 

பான்மணால் கமழுங் குமுதமென் செவ்வாய் பசிய 

மென் மழலையை வழங்கக், கானமலர் மறை நா பு £வொலி 

வழங்கக் கண்மலர் கருணெையை வழங்க, வான்மணிக் 

குடையா மதிமுக முவகை வழங்கல் லிமையமா மப் 

பொன் ் மான்மணி மலாக்கை யேச்இிமுத் தாடும் வள்ளலே 

மாசிலா மணியே, (76)



மாசிலாமணி மாலை. உட 

சேவிடை வருத வருளிய குமரா செங்கைவே 

lane wu வமலா, தவிடு மெழுகே போலென தூளமுன் 

செய்யகற் றிருவடிக் கமலப், பூவிடை யுருகா மென்மயிர் 

பொடியா புன்கணீர். பொழிகரா வக்தோ, வாவுறுகி 

மிசடிய விம்மன மருளாய் வள்ளலே மாலா மணியே. () 

அன்பெனும் புணம் தெறிறின் னினிய வருள்வழி 

யேகினா Aa WD) Hy நுன்புறும் பிறவிப் பெருங்கட னீந்தித் 

அுகளறு முத்இி.பாச் தலத்தை, யின்புட னடைத லரிதென 

மறையே யியம்பினவ் வன்பதொன் மில்லா, வன்பெரும் 

புலையே னெநவன முய்?வன் வள்ளலே மாசிலா மணியே, 

oo gaip வேணிப் பெருமனு மிமைபப் பிறங்கலிற் 

பிறர்இசை விளக்கு, பிறைகியுங் கரியா னனதானுஞ் சங்க 

மேந்திய மாஓுகான் முகனும், நறைமலர்த் தாமம் புளைமக 

வானு நரகரு ஈரருமற் றியாவும், மறைஞனி வரரு மசிழ்க் 

இட வெழுந்த வள்ளலே மாசிலா மணியே, (79) 

மனம்வசப் படுமேல் வானமும் பூவு மலரய லுலசமுக் 

இருமா, ௮னலரும் பதழு மொருங்குகைக் கொண்ட வுத்த 

மச் செல்வராய் வா ற்வார், பினையஃ Bev ws கல்வியு மறி 

ர் பெரு ் த ர் னி | வம மபருமையங குறைநதுமப் தைய ராய, வண்தையா 

மோகக் கடற்படித் திழிவார் வள்ளலே மாசிலா மணியே. ()



உ நாிலாமணரி பரை. 

வாய்மையாக் தகழி கனி்பொறை யென்னு மாசறு 
, ‘ . 6 ப . க ௪ 

BAGG பிட்டுத், நாப்மைசோ தவமா ரெய்யதினிறைத்துச் 
சு ௫ ot Oe உட . y ட . . 

சால்லரு மரா விளக் சேற்றித், இமையஞ் ஞான விருட்பி 
ந . ro ௬ . * ௪ 

ழம் பொழி/தோர் சிந்தையி லிலகுமெய்த் தேவே, மாமை 

யார் தெய்வப் பிட தனக் கினிய வள்ளலே ம!சிலாமணி2ய. 

ECU COT IL) கடலே கஇகரு பதியே கண்ணுத ் நிறு 

கமும் புயிர்த்த, வருள்பொழி முத்தே யமலமே யறிவே 

யாதியே யம்பிகை தந்த, தெருண் மிகு மணியே யெனது 

சண் மணிய தேவர்க டேவனே தெய்வ, மழுமல sy. 

யென் வுளத்தினிற் பதித்த வள்ளலை மாசிலா மணியே: 

என்னுமிர்க் ரூபி3ர பிமையவர்ம் சரசே யேகே 

மயேசுமொன் நுமுமல், மன்னுயிர் புரப்ப aN Gaur esr 

மணியே மமைகள். முமுதவாய் மஉரால், இன்னாயிர்க் 
சபாது 0 o ஆ J oe an fo 

(BD மதலை 2ய யேன்னு Cas SS தாடுறு மம கீ 

assis தகடு 2ண்டவே லேந்தும் வள்ளலே மாசிலா 

pn atoll ua, 
( 89 ) 

பன்னக வேந்தன் பரித்தபார் தனிலுற் பவித்தவர் 

பாசவெம்பிறவி, யின்ன றிர்ர் தமல விட்டினையடை. தற்கிறை 

முறை வகுத்தவா றன்றி, முன்னமோர் வதுவை யெனமொ 

மிர் தாங்கு முந்தினோர் தமையெலாக் கதியின், மன்னுறச் 

செய்த மாதவப் பயனே வள்ளலே மாசிலாமணியே, (84)



நாரிலாமணி மாலை, ௨௭ 

தின்னக். தன்னின் நர்க்கனு ஈாருட் டனமிசப் 

படைத்திருப் பவனும், பன்னுகன் றேசந் தன்னிலை 

வேந்தும் பாவல ரெல்விடங் களிலு, முன்னிய பூசை 

பெறுவர்கின் னன்பர் முருகவி ழம்புயா தனத்த, மன் 

னிய விதியும் வழுத்துறப் பெறுவர் வள்ளலே மாசிலா 

மணியே, (85) 

Henn wT SF யையே யருளே யாரணா பூரண 
ட் ௩ ree ® 

மக பாகினுட். ஈவைே கட்டமா வமலா, சன்னலின் பா 
. ர “et உர் க் > ௩ 

வின்சனிச் சா£ற, யென்னையாண் டவனே யெனறுகண் 
4] ௪ ரூ ’ . 

மணிமய யிஹறைவனெ யென்னரு நிதிய, மன்னிய சைவம் 

கொழுர் துறு மணமேமே வள்ளரீல மாசிலா மானிய, ( 60) 

பாசலெம் பிறவி யெறிர்தென அளத்திம் பங்கய 
டட டு ற மலரடி வைத்த, விச வாச மலர்க்கடம் பணிய மிறை 

னே மழறையூடி யதனில், வாசழுற் நிலங்காம் வாகனனே வ BD OEP GE பதில, PO MOG கிமன 
௪ரதர் மனங்காடி, கொண்டொலிர் விளக்கே, மாசறு கலைக 

ணிறைமஇ யமு?த வள்ளலை மாசிலா மணியே. (87) 

இக்இிர தனுவான் மினல்புனற் கூமிறி யென்னவே 

தோன்றிரின் றிமைப்பில், மைந்தொழி மெய்யை மெய் 

யெனக் கருதி நாள்பல கழிர்தன னவ3ம, மர்திபின்குருளை 

யொத்தில னபயம் வச்தெனை யாண்டரு ளரசே, வந்இகள் 

if UY, ஞ் செந்திலம் பதிவாழ் உள்ளலே மாரிலா மணியே,



உ Of ipa ிலாமணி ipa? ப், 

அன்னையை ம நாத்தி Ouse த் $ காவென் றலை ற்ந்டொ 

» . டர 3 

இ ப 0 ணு மன ரா , வன் னி ப்பா ர் தை யெ BUF LD OO ET 

. டட ம. க ச , an ச சி. 

(Fad) Lp நீறு | GOALNG ooo Ly ப ய் வட. னே ந்தி 5 ண ன்பாத 

‘ ட rd . ம் ௩ . ௬ * e 

விக் 4. poe LOT 9 LNT a வரை sou ப்ரி Jo! னு ப் குயிர 147) 

LD ன் னிய L a ரி ன (ய ன் Foot aT ஹ் L1H Wi ய் வள் ar ¢ ey. 

eon adit மிமி ப, ( 6 9) 

ச க தரி ஈ ௩ . . 

HfL மலரா த BO BIA I பவனு மனனவன் றத்தை 

புங் காணா, வெம்பிரான் றனக்கு மொருகுரு பரனா யிலங் 

கிய ஞான மீத கன LL Cat : GCN 0B Lo, Hi Lon முகவன் 0) Cade? ay’ a வன 

ழைக்கு கும் சுர் கரா நுமலமை் முடியார், வம்பு மலர், BAG 

ளென்னுளம் வைத்தாள் வளள?ல மாலா மணிய. (0 0} 

i gsip கிவ மாஇயு மின்றி யகிலகா ரணப்பரம் 

பொருளாய், முந்தரான் மறையி னருஞ்சிரசம் இலங்கு 

முழு தம் கடவுளே முர்$ர், சதக மொலிசெப் செந்திலம் 

பஇவாம் தற்பரா இற்பரா தமியன், வர்தனைக் இரங்கி 

யாண்டரூ டெ.ப்வ வள்ள லே மாசிலா மணிமிய, (91) 

பழவினை யெறிர்மு. யெலைய/ நி யாமம் பங்கயத் 

திருவடி வைக்கு, குழகனே குகனே குருபர. குமரா 

கோலமா மயிலிடைக் திகழு, மழகனே யமுதே யமலமே 

பறிலே யடியனின் னடைச்கல மாச, மழகளிர் நிறைவர் 
டு, + + 4 ௬ ் சீனுநனம் பரலம் வள்ள லே மாகிலா மணியே, (22)



மாசிலாமணி மாலை, ௨ 

உ 5: கை ட ‘ 5 ச தர்தை3ய தாயே தனிப்பரம் பொருளே தாவில்வி 
. ரூ உ உர ய ௭ 

டுகவுகம் பக3ம, யர்தமி லின்பே யறுமுகத் தெய்வ 
ட் ரூ . . உட me 

வழு தம. யகிலகா ரண?ம, முர்தைவான். பொருள 
. . . 2 La Wy ச 

மொழிமன& கடர்த மாறத்திரய விததிலா தகலை.. மர்தமா 
ள் 8 (f ony ey (4 ‘ ர் 1 

"வினஞ்சார் சந்தனா சலமவாம் wvatar oa wiKat womilou. 

fs , pe re. ட பட பட டக 1 wo எல்லைபில் லாத ஞான2ம Errors Ogpsa ss, 

ரிணையிலா வின்பே, பல்லின. நகர்க்கு. மாணவ மா 

யானமுக் குற்று மகறறிக், சல்வினுவ் சுடிய மனக்கொடி 
௩ 6) 6 * “1 . . 

Curing Sharir லாள்வதுன் கடனே, மல்வளஞ் 
ஐ. ட டக _ 

செறிர்த பழனமார் செர்தில் வள்ளலை மாரிலா மணிய 

| +. “ட * உடு ச இருவளர் சல௪ மலருறு மணமம யம்மலர் நிறைந்த 
ம் உ . “ny க 

செர் தேனே, குறுவளர் மணியே யம்யணி யொலி?ய: 

கோதறு தெய்வவா னமுதே, கருவளர் பிறவிப் Sone 
ae re ra ் லக பட கொரு மருர்?ி2. கடையனே ஸனுளக்றுடி. கொண்ட, மரு 

வளர் கடப்ப மாலிகை தரித்த வள்ளலே: மாலா மணியே, 

பெருர் தவ முடைக்கும் பேதையர் காமக் கலிய 

பெரிதெனப் பேயன், அருக்தவம் புரியா தவர்இில கால: 

மனை த்தையும் கழித்துடா தருளாய், முருந்துவல் வன௪ 

கரரலன் கொங்கை முகமெனக் திகழ்தரு தெவ்வ, மருந் தன 
. க . 5 . 

வள்விக் கொடிபடர் மலையே வள்ளலே மாசிலா மணியே,



RC மாிலாமணி மாலை, 

குளக்திடை யொருகண் ணுடையவ னவித்த குணப் 
பெருங் ham m3 கொடியென், உள்நிடை முகத்த கனி 
OF aud கொழுந்தே புணாவரும் பே ின்ப வுருவே, பரத் 

இடைப் wid of Oger நினது பனிமல ச.உக்கன்பென் ற்ருள் 

வாய், வள தீநிடை யமு.துண் மயி பரி கடவும் வள்ள?ல 
சி 

மாசிலா மணியே, (97) 

கடியகால் வீசு நெடியபாம் வெளியிற் காட்டிய 

Car டரம்புலச் காட் திபிகை கடுக்குல், கொடியனேன் மனக் 
் 

டி.ற் குட்புகா தருள்புரிக் தாளாய், நெடி.யமால் விநியா 

கண்டல னேத்த Hater a ர்ன்குல முழுதும், மடிய(வல் 

விடுக்க வடியருள் ளொளி3ய வள்ளலே மாலா மணியே, 

டெட் டம் க் க பரு திபோன் Baha ay 6,» Bc BI (Lp lp பனிமஇக் 

ருவமையா முசமும், மருமலர் நீப மாலை ௬ரமும் வனச 
மேய் விழிகளு மான் ரோல், திருதிரு வனைமார் திகம்வரைப் 

புயமுந் தண்டையம் தாள்களும் கண்டு, மருளறுங கால 

மென்றுசொல் செந்தில் வள்ளலே மாரிலா மணியே, (99) 

செந்திலென் ரொருசா னெறியிடைச் செல்வோர் செப் 
பினுந் இயு.௮ மெழுகிற், சிந்தைகைந் தர) மென்மயிர் 
பொடுத்துச் செம்மொழி குழறிமெய் நடுங்கி, யுர்திமென் 
புனவிற் கண்கஸிர் தலித்துள் ஞணர்வழி யன்பாக ணி ற்ப, 
வர்தெனை யாண்டாய் யான்செய்மா தவமென் வள்ளலே 
நரசிலா மணிய, (109)



LOT ROT LL Gosh tpt ou. A.D 

பலகலை யுணாந்று பொருள்விரித் துரைத்துப் பாவ 

லர்க் கரசரா யிர்தத், தலமெலாம் போற்ற விற்றிருப் பவ 

ரன் றண்ணளி சிறிதடைச் தவர, ஈகலமெலா மளித்தென் 

னவையெலாக் துடைக்க காகனே வேதனைக் குட்டி, வல 
° 

மறீச் சிறையில் வைத்தருள் புரிந்த வள்ளலே மாசிலா 
மணியே. (101) 

எட்டியின் கனியே யேழைய ரின்ப மெனவறிஈ தறிவு 

ளோர் ூறக்தார், வட்டிகை பூட்டு தனத்தியர் மோக வலை 

யிடை, மதியிலார் சக்ப், பட்டபா டர்தோ கண்தொன் 

பயம்மீதன் பகர்வதேன் பரமனை கண்பார், மட்டுறு மலர்ப் 

பூஞ் சோலைரூம் செந்நில் வள்ளலே மாசிலா மணியே. () 

விணர்கள் புகழ வேசையர் ம௫ழ மெய்யினை யலங்கரித் 

கவர்கள், காண?வ ஈடி.ப்பாக் கண்களை யிமைத்துக் கைகமா 

கட்டியே பேசி, மாணவர் வெறுத்து காணுறுஞ் செயல் 

செய் மடையர்பான் மருவிடா தாளாய், வாணியுர் தஇருவு 

மகிழ்ந்துறை செந்தில் வள்ளலே மாசிலா மணியே. (108) 

மின்னொளி மான வேலொளி துலங்கு விரிபசுங் கஇ 

சென மயிலின், நன்னொளி யலங்சுச் செங்கதிர் போலத் தய 

ங்கிய மணிமகு டத்தின், பொன்னொளி யிலங்க வழுதருள் 

கொழித்துப் பொலிதரு இருமுக மதியின், மன் ளெவி 

விளங்க வர் கருள் செந்தில் வள்ளலே மாசிலாமணியே, Q 

  



௩௨ 21 லாமணிமாலை, 

புன்னெடும் கால: வனமலை யிருக்று பாரடை சுரு ரீ 

rom BD, வன்னியி றி கொடி ய மானத் இன யடக்?ி மாக ற 

கவ ம்புமி ற் தற?வார், அன்னை யேெயாை பயையனை யென் அ 

னருளடைநர் தமலவி (ிப்முர், ம ன்னாரு மனத்த. இபட்யுகா 
ச . % os 4 ரர உடு மன ear S (np வள்ள மல மாலா மணிய, ( 2) 

மலரு நடுவு மந்தமா மின் ரி கா வகைம் சா ALPE GL sy 
oo: we . . ச . . ர்லானம் காயற்கு காலணா பாலக கண்ணினின் yap hg ne moa ர் 

a Yo my Le 5 - ஆ 1 
(செறு ௪இ OF, SIMO மூடை மான் நேய in nour 

enter) ௩ ரர a ௪ 4 ன் ் 5 
F GF 5 oo Vb oN யி ஸத் OG Bs LOA Le மு தலோ ர் மண Seo 

கணக்கு வள்ளலே மாசிலா மணியே, (106) 

காசுலா ந இய மிகுதியுங் கயை pe gent gro i செஞ் 
சபைப் பெருமான், சலா மணித்தோ ஸி MT ES மகிழ் 
ந்த இருவினை யாடல்செய் காலைப், பாசிமை யபுமையாண் 
பாலஃ்ச்சர மேர்திப் பாலவா வாலெனப் பாய்கிற, மாரிலா 
னந்தர் தந்தருள் செயே வள்ளலே மாலா மணி 104) 

(றி BNP S Geo M யூ மயக்கற gamit gs (Yf (HFS 1p 

மலரடி மீதில், பத்தியாய்ப் Forgot தபா வலர்மம் 

or want! wren Su) oS Sas, Gs web தெழுந்த ஈசையி 
@ ல் தனை ந்த கறிய விம் (௨7 லை) மணித்? ஜன், LOD Bp மக 

தி யாண்டரமுள் செந்தில் வள்ளலே மாலா மணியே. } 

மாசிலா மணி மாலை முற்றிற்று,



இல ௬ a Ye 
, hee 

Le சிய 

  

கணபதி ண் 

இருச்சீற்றம்பலம், 

திருச்செந்திற கந்த பதிகம், 

  

நாகலி ஈதி3யறு இருவேணி முடியாதி நாகனருள் 
கு ் ரூ . . ௪ 

சோடுயேுன், னாகமுக வகரலுடல் ௩ூ.றுபட வேபொரு௫ 

நாயக னருட்ணெவனே; பாதிமதி நதலம்பி சைக்கினிய 
4 . a ச ட 

பாலே பாலலர்க எ.நு௩லின, பண்ணவர்க aller ener 

மின்னபிற் படடயகரர் பட்டொழிய விட்டபரனே; ந்தி 

நெறி யேகுமறி வாளர் இரு வுள்ளமே நின்றிலங் க்ருணி 
ட * ’ 5 ச . 

இயமே, நித்தமே சுத்தமே புத்தமுக மேயன்பர் நேயமே 
2 py Roe . 

அய் சுகமே; ரதழுறு பா்னந்ச வாரியே என்கருணே தேம். 

Ms Gdns Og ams op, FH BGK TIT சிர்கைமறை 

யந்தமுறை இச்சைமகிழ் கர்தமணியே, | (1). 

பொன்னாடை மணியனை புனைந்துலக முழுதும் புரம் 

இன்ற புவிபின்பமும், போகமலி கற்பகப் பொஜ்றருவி 

லமர்தரும் பொன்னுலக லாழ்வின்பமும்; முன்னுமல ராது 

னத் தவினுய ரின் பொடு முராரியின் பழும்விிச் தன்,



நர? இருச்செசற்கர்க பதிகம், 
ர் 

முளரியம் திருவடிப் போதிலைமு சின்றகனி ,மோனவா 

னக சவெள்ளம்; மன்னுசலை மதிமயார்கண் ரூழடக் களிக் 

aru WPISH னின்னுிசு, மண்ணிலுறு மின்பமே 

மெய்யென மகிழ்ந்துனது மலரடி மறத்தனன் றோ; தென் 

னன்மக wt Baye கேழுமா சாடல்புரி செல்லியருள் செல்வ 

மேதற்,  செந்திரக ரன்பரறு சிந்மைமறை யந்தமுறை 

Fin gw tp கந்கமணிய, (2) 

போதமுறு கற்பகப் பூ்சோலை யேயெனது புச்இ 

தனி லூறுகன்ற, புத்தமுத சமயாணி முத்தமே யவியாத 

பூரணப் புதுவிளக்கே; கோதிலா கொளிர்ஞான பானுவே 

வரனமே முமையாத கலைமநி.ப3ம, கொல்லாத மாதவர்க 

ளுள்ள2ம கோயிலாக் கொண்டிலங் சருணிதியமே; வேது 

முடி மீதிலகு சோதிமணி பேயென்று மெய்குழைர் தழ 

வின்மெழுகாய், விம்மலுற் வேக்ிியழு துள்ளகெக் குருகி 

மண் விழ்ந்தவச மாகி சனத; சமல ரடியிலெழு மானந்த 
(அ! 

வெள்ளந் திளைப்பதெக் காலமருளாய், செர்இரக ரன்பரது 

சிர்தைமறை யம் கமுறை சிர்தைமகிழ் கந்தமணி2ய, (3) 

Cura gard புமியண்டு பூவையர்க ஞூண்டினிய 

பு சல்வசொடு மனைகளுண்டு, போழற்றுபரி வாரங்க ரண் 

டிரத கஐஐாக பயபல பதா Buen; மின்னுண்ட பொன் 

மணிப் பூண்களுண் டூவீர்கனக மேழபம் டாடையுண்மி,



திருச்செந்திற்கர்த பதிகம். டு 

'மெதக்க கல்விரயாடு கேள்வியண் டறிவுண்டு மிக்க 

முண்டு மாரன்) பின்னுண்மி போகவெழின் மேனியண் 

(ிஉவரினும் பொ ௬ுமையுண் டெனமகிழ்£து, பேர்பெற்ற 

முடி.மன்னர். வாழ்வெலா மண் so oor) பேருமழி வு ௮ 

தந்தோ: தென் GY) OTL மணமீப மாலையணி பாலசின் ழு 

வரு ளளித்தாளுவாய், செத்துிரச ரன்பரறு சர்தைமை 

LI (pom Avon Glow p> Gl Goswell GU. (4) 

மாருகசக் மூழஇறு பூளாயென வாசையெலனும் வன் 

௪ண்ட மாருகத்தால், மனநிலை ுளைக்துவெங் காமவட. 

வனலிஞன் மருகியைம் yo Savon; லோருதயி யின் றியும 

லேழையரி னன்னவர்க் கூழியம் புரியாதுநின், னுபயதிரு 

வடி மலரி ம் லெழுபிரச முண்டுண் டுளங்களித் இிடவருளுவாய்? 

காருதவு மின்னிடையெ னன்னையர்க ளிருபுடை கலம் திலரு 

ஞானவொஸீயே, கருதுல் லன்பருக் இன்பமே ஈல்கருட். 

கறபகத் தேவத 2வ; சருதவு சிர்தாம ணிப்பிழம் பே 

யெனது செல்வ2ம சல்விமுதலே, செர்தாக ரன்பரது 

சரதைமறை யந்தமுறை சிர்தைமகிழ் கர்தமணியே, (8) 

சீறியெதி ேறிவரு சமனொடும் போரினைச் செய் தவரீன 

வெற்றிபெறுவன், சிம்மமேற் சகொண்டெனது சிர்தையின் 

படி.யதைச் செல்லவ௪ மாக்கிவிடுவன்; விறுபெறு கூலகிரிக 

ளெட்டையஞ் செண்டென வி5னா5மா விட்டாடுவன்,



கர திருச்செந்திற் கந்த பதிகம், 

வேலையை யகட்டினி(லடக்வெட வன௯யும் மேன்கூச்சி னல 

விப்பன்; வேறுபல வும்புரிவ னென்னுமஇ வல்லவரும் 

மின்னார்கண் மோகவலையில், விக்குண்டு போக்கின்றி நில 

jos தழிவரேல் விமலின் னருளன்றியே; தே (na sit 

சொன்மாதர் காமவெள் சனலினைச் இர்தையி லவிக்கவல ரா, 

செக்இெக ரன்பரது சி) மறை யச்சமுறை சர்கைமிழ் 

G5 GD ணியே, (6) 

கல்லாச பேரினுங கடையராய் மடையராய்க் கருணா 

மொழி சிறிதுமிலராய்ச், சடுமொழிய ராய்வஞ்ச மெஞ் 

சராய்க் கோபராய்க் கர்வமே பெரிதுடையராய்ப்; போல் 

லாச செயல்களே புரிகின்ற புலையராய்ப் பொய்சளவு கொலை 

பாளராய்ப், போதமொரு சிறிசேனு மின்றியறி யாமைரீய 

பூரித்த வுளமுடையராய்ச்; சல்லாப லிலைபுரி Benois 

ளின்பே சாசபச முதிஇயென்று, தாமககு oor Hoos 

மாகியுழல் பேதையர்கள் சார்புசா ராமல்வேறு; செல்லாம 

லெனதுள்ள மோனமிலை பெற்றிடத் இருவருட் செல்வ 

மருள்வாய், செர்திகக ரன்பரது சிர்தைமறை WHS ps 

Fis om FB cp கர்தமணியே, (1) 

மறைமு தற் கலைபலவு மோதினா ஐும்பெரிய மணிமக் 

oo wt Buren, வரமுறுஞ் சித்தெல கற்றாலு (ip Bw fin 

மாரிலமெ TDL TE HB; நூறைவறும் பெருவாழ்வு பெ



சருர்செத்ிற் கத்த பதிகம், ௩௭ 
ரூு ஈற்றவக் ருணமொருங் குற்றுலுமின், குரைகழற் 

கன்புசெட் 1. துன்கருபை பெற் DIM கோடாம டக்க Bio pi ae, 

நிறைமடி 0 யெனச்சார்த மும்றலைபில் புரிகா னேராத பே 
ரூ QO . “6 e . ௫ * . 

மென வ, நிலை) 2யாகமிமய்ஞ் ரானிகட் கல்லநுபர் oh நா 

சிர செய வின்பநறு 2மா; சிமைமயிம் இறைவனே சுறைய 
. ச] ‘ 

பிம் கொளுஙன சிக்கா. மணிச்ருவியலே, Ori Fas 

ரன்பரறு a ர்தைமறை  யந்தமாறை சிர்தைமிழ் மற்ற 
ws 3 

மணிய. ( ) 

வாய்மையெனு டமா mo ‘iol incl Sara சென் வித Wy 
ர 

மாயகத் சேேற்றி நரையாம், வாதமணு காமறுயர் 

மாநவமெ னுங்குதம் வற்றாம லேகிறைதறும் மையல் 
் . . . ப ட் . « 

நனமாம் வல்லிறு ளாற்றியருர் ராத காமாதிகள், இ 
8 a . ட்ரூ yr . * உரூ 

க்ிடமி செஞ்சக் நுடி.தீ2தாட dori rasa On gs ai 

மட்டில் நூப்மைபொறை சார்தமரு என்பறிவு சீலமாஞ் 
\ a ty De ககுரைவரி யணையிலுனறு, தொல்லைமறை முடிலிலுல 3 

இ - . : sy amt . (0 செல்வமல ரடிகண்டு ஜொண்டமென் மகி POSH OPS 

சேய்மையா யண்மையா யுயிரிலுக் குயிரதாய்த் இகற்கின், 

நானவொளிய, செந்தரக ரன்பரது Bim gay ப்ட் 
. , ச ச ரூ முறை இக்தைமகிம் கந் தமணி2ய, 9) 

- ச ். fd aD * ட) க் 4G ர FS YU <0 COLL oo) oi 507 வழு வமா Po CT OD Dh தகைப்ன 

மன நிம்குமென்னிழ், சமுசார வாரியின் கரையறி லலத



no திருச்செந்திற் கந்த பதிசம். 

சங்கம்ப மிங்சலறிதா; லிங்கம்ப மானவிச் சமுசார வாரிநின் 

Caps ருபாயமேதென், றெண்ணிலுன் றிருவடிக் கமல 

மாம் புணேயன்றி யெவ்விதது தாஜுமில2த; பொங்கழ்பு 

சச்சோதி யாயிலரு தெய் வமே போதமே போ தால்கும், 

புத்து த மேயெனறு சித்தமே குடிகொண்ட புனிதமே 

பொருவில்போருளே; செங்கற்ப கக்காவி லெழுகின்ற போக 

ராகா சேவர்கடொ மும்பாதேே, செந்திகக ரன்பரது சத 

மழை மந்தமுறை சிந்தைமரிழ் ௧5 தமணிே, (10) 

சுந்த பதிக முற்றிற்று. 
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மூருகப்பிரான் மீது போற மிமாலை, 
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தந்தன போற், றி யாண்ட கருணையல் கடலே போற்றி 

யர் Bait of og aria Cura யறுமுகத் கனிய போழ்றி 

செந்தி YY லமாந்தாய் பார் ம், டி ரீ வலக கொடியாய் போற்றி 

௪ந்தமா மபி2லாய் போற்றி சரவண பவ?ன போம்றி, (1) 

Soros சாளாய் போற்றி சண்முக முடையாய் 

போற்றி, சொண்டன்மான் மருகா போழ்றி குமாரகா யக 

னே போற்றி, யண்டர்கள் தலைவா போற்றி யருட்கட லமு 

Bg போற்றி, சொண்டர்க டுயா்தர்த் தாளுஞ் சோதியே 

2பாற்ரி போற்றி, (4) 

எகநா யகனே போற்றி யெங்குல் காதா போற்றி 

வாகைவே லவை போம்றி வள்ளிமா தவன போற்றி 

யாகுவா கனன்பின் வந்த வற்புதத் தஇிரு2வ போற்றி 

தோகைமே லிலங்9 யென் கைத் தொண்டுகொண் டாளவாய் 

Cura (3) 

தாருக னோடு ரூரைத் தடிகந்தவேற் கரனே போற்றி 

வேரியங் கடம்பாய் போழ்றி வேதகா யகனே போற்றி 

கூருகிர்ப் புலித்தோல் பூண்ட கோவருள் ருழகா போற்றி 

தார்புனை புனே போற்றி தண்ணரு எமுதே போற்றி, ()



HI) பே iv றி ஜி பாலை, 

செம்பொன்மா மலைய போற்றி செழுஞ்சுடர் மாணி oO: மஞ் 

யை போற்றி, Muu மானே போற்றி யெண்ணிய 

தருவாய் போற்றி, ய ம்புபா தனைக் முட்டி யர Gh Ran) 

oO. & KW Cow ha கும்பமா முனிக்கு நானம் மிமாடுத் 

தழு. ள் F ரீவி த iT ற், a, (5) 

கண்ணி ரு மணிய போயம்றி கருத்துறு holies bus 

போ றி), யுண்ணிலை 2 மண Sau பப row யு BOTH TBE 

பொருளே 2 பாறி, தண்ணிய வரு பாறி பி PEt 

குனயா போத், வ, புண்ணிய ரளமே ப52 பூங்கணித் தரு 
ப்ற் ee 6 re 

வேம் ம்பா ) மி, (0) 

குருமணி விளக்க போற்றி முகேசவே லவனே போ 

றி, (செருமலி (ப டுப் ம் Oe bang (2 தவரை ய விர தாய் 

ர பாற்றி, சருவளர் பிற வி யென்னுங் கடும்பிஎளி மரு மிர 

மி . ர உ ட ந ௪ ட படபட . . . 

2 பாற?) மருமலாப் பாது மமனி மமல வைத்த ருள் வரதா 

போஜ்றி, (ய) 

எண்ணு ழ் கெட்டா நின்ற வின்பவா ரிதியே போற்றி 
. vO . * ச * ரு 

புண்ணிய முதலே போற்றி பொ ms புனிதா Cur 0) 

பண்ணுறை சுகமே போற்றி பாவல ரர:3ச போற்றி 

கண் as) சாமி சந்த கடவுளே போம்றி போம்றி, (8) 

 



போற்றிமாலை. PR 

ஐயனே போற்றி யெல்ளை யளித்தரு ளவையே போற்றி 

து.ப்பீன போற்றி சொன்ன சுறாதிரா யகனே போற்றி 

செய்யனே போற்றி யார நிராமூலை யுண்டாப் போற்றி 

பொய்யுடை யோர்கள் காணுப் பூரண போற்றி போற்றி) 

(9 அட்ட ni AY; த் ந. . குழகனே குகன போம்றி euorgg a Hou Cum 
° soon ey 

OD, upsser uvtca Spo wo ser wader Cura 
t ர் ee ॥ ovr? 4 

ச 5 . . . சழிபெருப் கரணை சோக்காற் கடையை யாண்டாய் போ 
டட. . விட Oo * ட ட ay ey pA, wpaal nal sa தேவ மங்கைதன் Cowooyomin LIT Dn) 

க . ஈ “3 a / * டி 7 a 3 

FEED சலத்இிம் ரவ சாட்சியாய் மின்முப் போற்றி, 

சுந்தரா போற்றி சைவர் நொழுந்தவக் சொழும்?க போற் 

யி (Up Bam தவா னவர்சள் போ Hv முரண்ப க கொல்த் 

பட 0 5 ச 
இகாரில் லான யப்பா வுடையாய் 

போற்றி, (11) 

* 3 5 a தாய் பொறி, யதகமா 

பன்னிரு தோளாய் போம்றி பங்கயத் தாளாய் போற்றி 

முன்னொரு புலவ னுற்ற மொய்சிறை தவிர்த்தாப் போற்றி 

கன்னல்வின் மதனும் பெண்மை சாமுது மழகா போற்றி 

யென்லினை தவிர்த்தாம் போற்றி யிணையில்பே ரின் 2ப 

போற்றி. (12)



௫௨ போற்றிமாலை, 

மன்றுணின் மூடல் செய்யும் வளர்ளலபால் வந்தாய் 
] ப் ட் ௪ « க ப் ச ச . 

(Oise jb, ருன்று2 மா டல் செய்யுங் குணப்பெருங் குன் 
அரு . 6 ட . . க ௪ ௪ டி ட 

மல போற்றி, வன்றிறம் (TID oor வரத மடங்கலை வதை: 
௩ ச ட Oo ச » 

காய் போற்மி, வென்றியெ இகழும் வேம்சை விசாகனே 
போற்றி போற்றி, (19) ப 

அருவழு முருவு மாகி யராஇயாய் நின்றாய் போற்றி, 

முருகனென் மோர்பேர் கொண்டு முளத்தசெம் கரும்பே 

போற்றி, பொருகயற் கண்ணி கொஞ்சம் பொற்புறு Bol 

யே போற்றி, வரகவி யருண வள்ளல் வண்புக மணிச்தாப் 

பொற்றி, (14) 

சென்னியின் மருட மாறுந் Br ip gH தேவே போற் 

றி, சன்னியக் குறமா னுக்காக் கானவ Cem போற்றி, 

் .ன்னவ னாூச் செங்கோல் செலுத்திய சேயே போப்றி 

ட பான்னணி கமல பாதம் பொருந்தவைகத் தாள்வாய் போ 

jd (15) 

மருவிரீ கடப்ப மாலை மலர்புயத் தழகா போற்றி, ௧௫ 

விடை. யெனைக்க லந்து காத்தபே ரொளியே போற்றி 

பொருவஅ௮ புலவா போற்றி பூணப் பொருளே போற்றி, 

SHY ஓுறைய வானோர் தம்மையாண் டளித்தாய் போ 

ற்றி, (16)
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, ச உட ரூ ர அத 

செங்கைவே லத யன்பர் தீவினை இகசைசக்சாய் போம்ம 

மங்கையோர் பாகம் வைத்து வரனருண் மணியே போம் 

யவ்கையின் மேவி கின்ற வழிவிலா வமுதே போற்றி 

செங்கழு லென்2மல் வைத்த தேவனே போற்றி போற்றி, 

சச்சிதா னந்த மான சஈனிப்பாஞ் சுடரே Buna 

யுச்சிமேற் புலவர் கொள்ளு டிமாளிர்மணி முடியே போற் 

றி, பச்சைமான் முதல வானோர் பயந்தொலைக் தளித்தாப் 

போற்றி, கொச்சையேன் நனைய மாண்ட குமா வேள் போ 

பது போற்றி. (18) 

மாதவ ருளத்தாப் போற்றி மாதுமை மைர்தா போழ் 

வ தனைச் குறையில் வைத்த வதநா wa an போற்றி 

பூகவான் படைக ளோடு போரந்துஞாப் பொடித்தாய் 

போற்றி, போசமில் சிறிய னேற்கும் பூங்கழ wi ged) 

போற்றி, (19) 

அ.தீடியை யரிவை யாக வாக்கய வரசே போற்றி 

பத்திசா லன்பர் போற்றும் பாலணி பரரன போற்றி 

(ம.த்தின மலைகள் விச முரல்செந்டு முதலே போற்றி 

pe mp சீயிரி துள்ள மருகுரு தாள்வாய் போதி, (40)
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யைம்முகன றன Croat len oh ருரு பர மன டு LMT ay 
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= neh omy ன் ப்ப . ய் i pos ட்ட 7 “ WAY மைம்மலி பொழில் செர்தில் வள்ள 2 ho Surg 9 Surya 

. « ? ப க வ , 3. 0) 

நின்மலா போற் பரி யன்பா சேயனே / ib) Rea பே பாதிரி, 

கன்மனக் கள்வர்க் கெட்டாக் காமரொண் கனியே போற்றி, 
oe ௪ ' ந ட . an ° 0 

Cuirsiroatey Lat Get amish BT பருக்க, ற் கருள்வாய் 
* 

போற்றி, சொன்மனம் சடர்று நின்ற ஈயஞ்செயுஞ் சட ரே 
Sewer 

போஜ்றி, (23) 

பொன்னில மாத ராசை Qua ths Bt erarit Curia 

பின்னிலங் கான of poo றெனக்கறி வருள்வாய் போற் ஙி 

முன்னிலங் கன்பர்க் குற்ற மொய்விளை தலிர்ப்பாப் போற்றி 

சொன்னலய கஸிர்த தூயோர் கொமுர் சவர் சொழு 6? த 

போற்றி (24)
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கிவப் பருவ கடல போற்றி சறுர்மறைப் பொருளே 

போற்றி, பவப்பேரும் பவதீதில் விழா சன்பரைக் காப்பாய் 

போற் ரி, uO st | வா மனார் வேற்று (Oem af a 09 ிலூித்தாப் 

போற்.ரி, நிலப்! | பு வினர் செற்று னின் றர (haw ii LE 

Pity ற்றி, ( 25} 

அர உட்டு, தத் Car Bou aoa போற் டி ரீதாகைவா கணனே பாற்றி 
ச 

யாதி ப யறிமிவ, பாற்றி யகிலகா ரணை ன போற்றி 

CBD oto su Gur bo ogg cor Bust போற்றி 

BT David சணத்சேோ ரன் are கோயிலாக் கொண்டாம் 

பேரற்றி, (26) 

தீர்தையுக் தாயு மாகித் தமியளை யாண்டாய் போற்றி 

லிர்தமா மலையை வென்ற மெய்த் மவன் கண்ணே போற்றி 

பிந்தன அ.தல்2வற் கண்ணா ரிழிமய மொலைத்தாப் போற்றி 

Cori GOB ர௬ழ.ிளூர்க் கும்பி ரூலவிய குன்றே போற்றி 

ஐயனை யரசே போற்றி யன்பருள் ளஎமுதே போஜ்றி[ற்றி 

பொய்யனேன் புன்மை யெல்லாம் போச்சிய புனிதா போ 

துய்யநான மறைபி னந்தர் துலங்கிய சுடர போழ்றி 

கை.பிலம் மானை யேந்துக் சண்ணுதன் மதலாய் போற்றிட



௪௭ போற்றிமாலை 

2சாயிலாக் கொடியே வுள்ளங் சொண்டசெற் தேம 

போற்றி, தாயிலாக் GH! Hipas போலச் சரவணக் தமாந்தாய் 

போற்றி, வேயிலாக் இய தோட் டெய்வ விஎ ௱ஈம்பிடி. all Rb. 

eure, செயிலார் கொடிக ore, Ori Bow Caer 

போற்றி, (29) 

அக்கரு மறிவு மன்பு மளித்தெளை யாள்வாய் போற் ம 

வால்கொடு மனமுஞ் சொல்ல மஇத்டெற் கரியாய் போற்றி 

மாக்கூரன் மதமா லியானை வழிவர்த மணியே போற்டி 

கொக்குல வடிவேற் செய்சைக் குருபரா போற்றி Cur ba), 
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போற்றிமாலை முற்றிற்று, 
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