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உ 

கணபஇித னோ. 

சிவமயம், 

1 tena sat payne 

இிருஉத்தரகோசமங்கை 

மங்களேசுரி பிள்வா ததமிழ், 

9969000000   

BTL. VPA s 

2நரிசை வேண்பா, ~1O& > 

தேற்றுதமிழ் மங்கைவரு செல்விமங்க ளேசுரி2மற் 

சாற்றுதன்ற பிள்ளைச் தமிமுக்கே--ய ற்றரு வி 

மன்னமத் சோசமத மற்றிலையொட் பென்ன௨ந்த 

கன்னமத கோசமதன் கசாப்பு. 
Speen 

அத்திமுகத் துத்தமனை 
நித்தநினை சித்தமே, 

  

திருமால், 

பன்னிநசீர்க்கமீநேடிலடியாசிரியவிநக்தம். 

பூமேவு கமலப் பொகுட்டர சிருச்கையம் 

பொற்கோயி லர்சணனுடன் 

புவனபகசி ரண்டகோ எகையெலா முந்தியம் 
போருசச் தேமலர்ச்து 

தேமேவு தீண்டுழாய் மாலையுச் திருவுமொரு 

'செம்மணியு மார்பணிர்த



மங்களேசுரி பிள்ளைத்தமிழ், 

செங்கண் டூல் மெய்யனைச் கையாழி யானைச் 

இனம்பணிசெய் காமலர்த்தார 

சாமவு கொந்தளச பர்திச் சொருக்சணி 
சமர்ச்இியுச் தமிரிலபரா 

ச,சிதியா தரிரிரர் தரிபுரர் தரிது.ரச் 

தீரிசவு் தரிகல்யாணி 

மாமேவு மூலைவல்லி மலைவில்லி புணர்வல்லி 

மஙசையம் பதிவல்லியை | 

மணிபூர சத்திலுறை மணியென்சண் மணிமனோ 
மணியினைச் காத்தருளவே, (6° 

நடராதர், 

சடையாட வெள்ளைமதி நிலவாட வொருகைதுடி 
தானாட வானாடுபூ 

சலமாட வியர்வாட வெதிராடு சிவகாமி 

தனைநாடி நகையாடவே 

யிடையாடு புலியாடை யுடையாட வொருகர 
மெடுச்சாடி மற கசாமெடுச் 

தெதிர்வீசி யுடனாடி விளையாடி. ஈடமாடு 

மெங்கோன் பதம்பணிசெய்வாம் 

மடைவாளை குதிபோட ஒருகோடி யொருசோடி 

மடநாரை சருவென்னவே 

வளை வீசு மணிசவ்வி மடைவாயில் முசைவிள்ளு 
மலர்தோறு மனையென்ன?வ 

யடைசேர வஊளைமேவு பிரமா புரத்தில்வள 

பிவேக வல்லியைப்பெண் 
௮.ரசிமங் களவல்லி சவயோக வல்லியம் 

பிகைசனைக் சாத்தருளவே, (௨)



 காப்புப்பருவம். 

விநாயகர். 

Garni. 

சித்தி பாரத கையைச் குறிக்சொரு 

சிச்சா தாய்வட மலையிற் பொறிச் திடும் 

கிச்சு விசாயகன் மூதன்ைச் சலச்கனை 

நித்தம் மேபணி யடிரைத் சொழிற்செய்வாம 

விச்சச மர்சிெவ சலமெசி சலத்தினு 

மெய்த்சல மாதிய பிராக் சலச்துளை 

us STs ள் பூசைசெய் சிவாதி Bamurs Ba 

பத்தினி யானபண் ணரசைப் புரக்கவே. (௯) 

மூரரக்ஈடவள். 
பந்தி சன்பதி கொள்ளையிட் டாசாமிக் 

“ச செங்க ணு வல்லபச் குர்க்ளே 

இச வென்றிடிம் உள்ளலைச் மார்ச்கிகை 

| செற்கை கொண்டணை பிள்ளையைப் போற்றுவாஞ் 

£m &) ரன்கிரி லில்லெளச் சோட்டிய 

சங்க ரன்புணர் சையல்மூத் தாய்ப்புலி 

வந்தொ ரிர்திர வில்லன் சாற்றிய 

மங்கை மங்கள வல்லியைக் காக்கவே. (௪) 

பிரமதேவர். 

G பய 

கள்ளித் சரர்௪ மெடுச்ரெறிக் து 

| gee திரப்பாற் கடனடுவே 

சலையா யிரம்பெற் றிடும்பாம்பு 

ரன்மேல் ஈலர*சைக் கீழ்க்கொடுத்து 

வள்ளக் கமலச் செழுர்கே யில் 

வளருச் திருவோ தமமார்பில்



wes roe fl பிள்ளைக கழ், 

வளரச் தயில்வான் பொன்னாநக்இ 

OFF மலையைப் பணிசெய்வாங் 

கள்ள.் பிறவிப் பெருங்கட$லக் 

கடர்தகர் மனத் 2த Rage Ns 

கருது மூலப் பரநாத 

SoS பரமா ன*கவவெள்ளம் 

அள்ளக் Csr ss 6 இருக் BO FFM 

அமுதைப் பரிபூ ரண ஜஞொர சதன் 

அழியா விரத மூடி ச்சுமங்க 5ல் 

கரசைத் இன மம் புரக்சவென்றே. 

1 வேந்திரன். 
வேறு. 

அவ ரொடுஇசை யிருவர் பணியவூ 

மசசு நி.லமைசொய் தீள்ளலைப் பார்ச்இபா 
Hort gay (uD மூதல்வணு 

Oona cof w@ x cor al rer brig Ber 

மறுஇபரூ௨ 8 சிமி symrey | 

மடல்க ளெழுசவு மையலைச் சேர்க்கவும் 

மஇமை கிறைகொலு ௨உளருமகபதி 

குலிச நிருபனை யுஎஎம்லைச் சேத்துவாம் » | 

எறியு ௩ான்விழ வுகசைசெய் தொருவனை 

யிரவி மதிபமு முள்ளமட் டாக்களை 

யிவனு மெளியவன் முறியி லி௨னையும் 

விலை9மொ டெ.முசென ஐயனைக் கேட்டெணே 
யுறு நி படமுறி யெழு த யடிமைகொ 

ளுபப சதசள மெல்லடிப் பேட்டனம் 

உமைவி ணவர்பணி பிரம புரககர் 

தீழையு மரகத வல்வியைக் காச்சவே.



கா ப்பு ப்பருவ ம். 

திருமரள், 

தழல ஈசையெறி நிலவு மழயெ 

~ ருமரி வடிவது பொன்னிறம் பூ.ச்தவள் 

குதலை மொழிபழ இரதி சணவனை 

யருளி முலையமு தண்ணென் நாட்டினள் 

மழையை யனையசன் முசல்வ ஐ.ரமிசை 

மருவ் யனுதின மின்னெனுங் சாட்சியின் 

வளரு மயிலினை உனா மலர்புகு 

கிளியை யெனதிரு சண்ணிடம் போற்றுவாம் 

(pgs oO gay மரையின் முடிபொரு 

ளிவளை யொருசி.ற கன்னியென் சேச்சவும் 

இளைய மாண்வரு பெரிய மகனனு 

மிருவ ரிஈளெம சன்னை ௦யன் ரார்க்சவும் 

அழகு முழுகிய வழுச நீலவறி 
மூழுவெஃ” மதியினை யன்னமென் பெட்டினை 

அருவரின் வடி and பிர.2 Ly Tl 6D 

யாசு மயிஸ்னை யெவ்னிடங் காச்கவெ. (a1) 

/ நாமாள், 

(வறு, 

வேள்ளித் சாடு ச௫ர்ச்சச்சன் 

விரி? ௪ மணிப்பீ: டினசயமைச்த 

விச்ம்டோல் பலர்ச்சம் வெண்கல 

வீட்டுக் கூடிபுக் இயென்மதாரந் 

தெள்ளிக் ளொழி$ தகி சலைப்பாலேதி 

இனமூ மரர்டி முர்புசஞ் 

ெய்தசார் மணிரா af Corn Os 

- தெய்வக் குயிலை ய எசலிப்பாம்



மங்களெசுரி பிள்ளைத்தமிழ் 

கொள்ளச் சகுமென் நிரு முப்பால் 

குமாக் கடவுள் வயிதாட்டுக் 

குளிர்கீ ராட்டிச் சாலாட்டிக் 

சுறங் இர் டெத் சண் வளர்ச்து' 

வள்சிக்கசொடிக்குக் கணஉனென 

வளர்க்சகருணைப் பெருவாழ்வை 

மங்கை இருவதச் சாகோச 

மங்கைச் கரசைப் புரக்கவென்றே, 

பத்திரகாளி. 

வறு, 

சுக னற்பொழி பா$லயைக் காத்தவள் 

~~ சுட.ரூமு.ச்தலை வேவினைச் சேர்த்தவள் 

அடல ரிப்பரி மேபறுகைக் சார்ச்தகள் 

அமலை பசீஇிர காளியைப் போற்றுஷ்ங் 

கடக ரிக்கிளை யோனெனச் தோற்றிய 

soc Danita realy ure Cw 

மழி.யில் லவைத்சர சேயெனப் போற்றிய 

மயிலினைப்புலி யூரினிற் காக்கவே. 

முப்பத்துமு?. நோடி தேவர் 

மீ வறு. 

கன்னியரி லெழுவர் திசை காலலரி லெண்மா௫ச . 

~ கசாதிபரி ராசிகருநடக் 

சணமட்ட 6) HDT F துக்களேர் தியகைக் | 

கபாலுயி ரவர்பளெண்மர்.. க 

பன்னிரு கதிர் த்தலைவர் மு.சலாச விண்ணின் முப் 

usps Caine gor



Osan rica, 

பாதசா மரைமலரை யாசரவிஃனாலன்பு 
பற்றிமன தொடுபரசுவா 

மின்னின்றி மூ௫லில்லை மவரின்றி பணமில்லே 

விதியின்றி மடியில்லைமுன் 

வினையின்றி யடலில்லை மணியின்றி யொளியில்லை 

விசைவில்லை LO 6D) Ly யின்றிகற் 

பொன்னின்றி ககையில்லை யுளையின்றி யிலையண்.. 

புவனங்க ளெனவேதமே 

புகல்கின்ற திரு மர்கை ஈர் த தலைவியைப் 

பொன்னைப் புரச்சமிவன்றே, (௪௦) 

நா ப்புப்பரு வம் மூ. றும். 

ONE iG oI LILITH OULD. 

வலவ அதுவிகவவவைகை 

கங்கா சலத்னசைநவ ரச்நகும் பம்பெய்து 

oon aril Caius: 602 6 

கரைலிச்ச மஞ்ானள் செய்தநெற் றிச்குவெண் 

சாப்பிட்டொர் சுட்டியிட்டு 

மங்கா நிரஞ்ன வியிக்கஞ் சன,ச் தினை 

வகுத்செழுதி யாகமச் இன் 

- வணிக யுடுத்தினவ விவளென்று மேகலை 

wo hi Bech ஓடுச்திஉளையின் 

சங்காழி கையிட்டு வயிடூரி யக்ஈதர் 

சீ. ஐம்புல குதம்பையிட்டுச் 

தீளையாடு ரா ஈக்கு களையாடு கொப்புமிரு 

தாட்குச் சிலம்புமிட்டுச்



மங்களெசுரி பிளளைசதமிழ்: 

எங்சாச மிட்டுஈத் ரூய்முச்ச மிட்டமயில் 

செங்கோ யாடி யஈளே | 

*தசென்மங்கை நகர்௨ஈஅ தன்மங்கை வளர்மங்சை 

செங்கோரை யாடியருளே, 

௮றபிள்ளை யென்னவே சரஉணப் டொய்சைசனி 

~ லாறுவடி வாய்விள௩இ 

யறுவர்முலை யமு ணச் கண்டுகை யாலெடுச் 

தாறருவு மோருருவமாய்ப் 

பெறுபிள்ளே யாய்ர்செய்ச பிள்ளேதொட ரவுமுன்பு 

Qur moe வேசொடரவும் 

பிசமன்முச லானபக ரணடமெல் லாமெமைப் 
Gut m ker Cat Gwen er ay 

மறுபிள்ளை யெனவாரு மரப்பாவை சைக்கொண்டு 

மணிவிரல் சுவைந்துாடைவாய் 

வழியமது சஇறருடை மடிரனைய வெக்கோனு 

wg garg eu oo ay oF 

சிறபிள்ளே யோலெல்ன நீற்றவிளை யாடுமயில் 

Oem ang ane wm Cor 

செஷ்மங்கை ஈகர்வர் து சன்மங்கை வளர்மசை 

செங்கரை யாடியருளே, 

முத்திக்கு விர்சென மூசாசசசொரு கொடியதில் 

முளைச்ச லாண்ட பென்றே 

மூறையிடப் பழமறைசள் மரகச நிலாச்சடலின் . 

மூழ்கு சிரு மேனியுணாவார் 

  

x “SO ae SF Rasgapsa urs ureeGQerg Geek 

ராடி யருளே'' எனவும் பிரத பேச முண்டு,



செங்€ரைப்பருவம், 

இத்திக்கு மானர்த டோகசா கரமடை 

இறர்சசொமுகு ஈயனவழகஞ் 

செஞ்சிலம் Conte ds ப. சியூட் டியதிருச் 

செஞ்சரண வர்தையழகும் 

எத்இிக்கு மசெழிச் நிடவாச ரீன்கால 

மி நவிழி யடங்காமையால் 

என்செயக் கடவதசென் ரேயெண்ணி யெண்ணியெ”் 

கோனுன்ற னழகையெல்லாஞ் 

ஈதச்சச்டி லெ திலக் சனுதினம் டார்ச்குமயில் 

செங்கீரை யாடியருளே 

செமைங்கை ஈர்ந்து தன்மங்கை வளர்மங்கை 

செங்கை யாடியரு ளே, (6) 

பூவில் வரு இசை as Rear லுக்சேவர் 

புயபலக் சாலு மிக்ரீரன் 

போர்கொண்ட ஈ.ஈட0ிரப் படையாலு மட்சசன் 

பொருகால சண்டிளலுக் 

சாவலர் தழாய்முடிச் கன்னியான் விசேக் 
கரப்படடையி னாலுகீல 

கண்டன்விடு கலச்சி னு”வஸமொரு சாலக்கி 

ைைமே சால்சாட்வுரா 

மாவி௦-டு முடிகுலைய 0 ட்டுடல் பிஎர் க இர 

மடமடத் தடிபெயர்கக 

அழியப் பெருர்கு௱தி விரிசலைப் பேயுண்ண 
வடிவேல் கிரித்துஉாட்கு 

சேவ?ச ஙைதி யொஈத்தன வளர்ச்சமயில் 

சொ யாடிய ளே 

சென்மற்கை ந.ர்உர்து சன்மங்கை உளர்ம௩சை 

செங்கீரைய.டி யருளே, (௪)



Mascara fl 19 a cons Gu ep. 

சுருதிமர் தஇரமாட விமயமர் ச.ரமாடு. 

™ 'தொழிலறிர் உலகமாடச் 

சொருகுலம்ச் த லாட கொருகைசெண்,டலசா& 
HUAN டினமாட வே 

பரு இமண் டலமாட வுசயசந் & rC Ey@ 

பரடையெண் டிசையாட(வ 

பழகுரிந் இரலோகம் உளருமல் கையா. 

Lay tl oh Kn anor டெனாடவே 

யிருலஈசங் கொலியாட COREE GR wi. 

எழா சுகுங் குமமாடவே 

இரஈபரந் தரபாத வுபயபங் கயமாட 

இறகுசகொண்் டையுமாடவே 

இருகுசங் இவியாட ஒரு சரம் சிவசாமி 

சங்கரை யாடியருள 

சென்மங்கை ஈகா ES சன்மட்சை வளர்மகிளச . . 

செ௩்கீரை யாடியருளே. (௫ 

ம வறு, 

பரு மணி வ.ர்ரம முத்திய சுட்டி 

பளீவான ரின்ராடப் 

பரு கிலை கெண்டை மதன்டிலே உண்டொக், 

பாய்சரு சண்ணாடக 

குருமணி பச்சிலை மாகத கொளிவிடு 

கொடியென வடிவாடக் 

சொடிசனி லஓண்டொரு பவள மெனும்படி 

குகலைசொல் வாயாட 

இருமணி யச்ஈதன் முழுமணி செம்மணீ 

யெம்மணி யாலும்,



செங் ேரைப்பருவம். 

என்னிரு சண்ம்ணி சள்னி லெழுந்தரறா. 

ஸிம்மணி 2போல்லையன் 

திருமணி யாக விருக்கு மனோமணி:. 
யாடுக செங்கரை 

௮ரிபி£ மர்க்ஈராள் பிரம புரச்ருயி' 

லாகெ செங்கை, (௬) 

மக்சச திண்புய விர்சைபெ ற இரி! 

்” மன்னவ ந்ைரையனை 

வம்மென மடியலி ருக்சவளைக்கு. 

மலர்க்கர மேயாடச் 

சந்திர விம்ப மூஈக்குறு வேர்வை 
ததும்பி ௮ழிந்சாடத் 

சீளத ளென7தக டணிநப ரச்சு: 

் சரப்பணி மார்பாட 

ari s50 சொர் சன மென்று உருந்தி: 

. இடங்கிய கொடிபோல 

லவ்ணுிடை. யாடவு மணுஎள வாலு. 

சகோக்* மறிக்சாட 

அர்தர தந்த மிரிள்றொலி யாடிட 

40s Ger Gens 

அரிபிர மர்சீசராள் பிரம புரச்குயி 

Os Deus as, (வ) 

தஞ்ா மெனும்படி நெ.எரில் நீனேக்சவர் 

தங்கள் குணப்பெரு மான் 

சங்கர னுச்சிர வரச மொழித்தொரு: 

சங்க மெடுச்சபீரான் 

செழு சிலை சகட்பிஓ தம்பி சுமித்தில.ர 
எம்ச மத்து ரச்



மங்க ளே சுரி பிள்மாச்சமிழ். 

சசை யெனுஈ் திரு மாதை கருந்துபு 
Can (per Gaus 

கஞ்ச மலாச்திரு மஈகை யிருப்பது 

சஸ்டு ப்டிச்தடனே 

சால னெனப்பொரு ராவண னைச்சகே 

கால்உளை யட்பொருத 

Here உண்ண முக காரு ச௩கைய 

an@ea Gen enn 

அரிபிர மர்ச்க௱ல் டீரம Lyre eas 

ergs GeaGeng. 

வறு. 

தயிலினை மொழீடயி வழிய பசிய 

ஞு குருக்சே சர்சாபக 

கொடுவினை சணிடஉர் பணிசெய மலைவளர் 

மொம்ட்ப செம்பேபோதற் 

க்வையி விரையவ ஏவிரைமதி வடிவு 

கவரீர்சாய் பைர் சாசைக் 

“ரு மயி லெனமூட லெனமதி யெனவொர் 

கரும்பே யெள்பார்சம் 

மயலற வராரீதியல் சன வஉணர்பவர் 

வம்டே மெண்பாவ 

வ,ரிரையு மெரு?ற வியுமற வறாள்செய 

வல்லா யெல்லாயுண் 

செயகென மூதுமஎற முறையிட வருபவள் 

Oem lan Ors Gang 

திருமலி புலிககர் மஈவுமொரிளமயில் 

செங்கோ செற்கிரை, (௯)



லி ர் ப்ப @! LD. 

பூம்மலை யாகவு மும்ரூலை மார்பின் 

த மூளைக்கு தடாசகைய ய் 

முற்பொரு ளுக்கு மூசர்பொரு ளாயெ 

மேச்சண னாராயிலை 

யம்மலை தன்ன erat 4 eww ராடி 

யடரீ சில யம் .சொடுத் 

தன்று சணப்படை Gar ager genet 

wih 6 gd Gar ms © on 

Winwer Cun Ole Fw Fri 

யெம்பிய ரைச்சொலு? மன் 

றிடிபட் டடிபட் பெடைபட் டுகர்பட் 

டடவிட் டெறிசெவ் வற் 

செம்மலை யோடொரு கைம்மலை சந்தவள் 

செங்கொ செங்டரை 

திரு மலி புவிஈ ஈர் ம௩வுமொ ரிள மயில் 

செங்கோ செங்கீரை, (௪௦) 

9 மசேங்கிரைப்பரலம் ழம்றும் 

  

ST VICK OULD. 

ole 

AAT ES 650 முழச்கும் பரிமுழக்குக் 

தவச்தின் முழக்குக் சமிழ்முழக்குஞ் 
சசலா கமத னிஃசமு£ழக்குஞ் 

சதுரவே தச்தின் பொருள் முழக்கும் 

சார்க்கொர் சளச மடந்தையர்கங் 

சணச்தி னொகிண் சணெழுழக்கும்



மங்க ளசுரி G8 ond & oO rp. 

கரும்பா லையிற்டால் ஒரு மூழ்க்குகு 

௬. தலியா ணப்ட்பரில கழமுழக்கும் 
ட் ட். 

வார்க்கும் பி [த் Bi cy pt 
. “et * ௫ oy ச் 

் q ( சண்முப ம்பா கமி மணிர்சே சண்டிப் பெரு முழக்கு 

மாரா முழர்கு மெவளசென்றே 

வயலிற் கிடர்ச வலம்புரீச்சங் 

சார்க்கு மூழர்கம பிரமபுரத் 

சாசே சாலோ & வேமோ 

அழி யர ரு, க்கு Al past Pav 

ய்முதே enCor gr aSer, ட பகு) 

கடங்காண் புனம் பல சாடி. 

Fart & WH) w மொருசோடி 

தீருவிச் சுழை on யிலை "பாலக் 

சாங்கும்பிரராண் டங் கொடி 

படங்காண் மகுட முடியன் தன் 

௬ பருதி மதி பண் டிசையாளர் 

பனிமால் ௨ரைமக் சரமேரு 

Lon நின்ற பரு ப்டிதங்கள் 

% x பர . உ ரூ e 

மிரந்தே பீரமன் psn’ rout 

எல்லா மிறச்குர் கற்பாந்தத் 

Qs pap சார்சப் பபருவெள்ளச் 

இடங்கா ணுலகம் UF oH ay 

தீடங்ரா செழும்பம் பிரமபுரதி 

தரசே சாலா சாலேலோ 

அழியா இருர்கு மிஈயமலை 

யம தே தாலோ தாலேலோ. (2.)



தாலப்பருவம். 

வையம் புவனம் பிரமாண்ட 

மாயா மூனிகர் பெரும்பசங்சள் 

மலமோ னி௱க்குங் கர்பார்த 

வாழ்க்கை யழீயப் பரந் சழுந்தே 
சொய்யும் டமி க்கே wes wien 

சுர்றி யேரிகப் பல்லுயிருர் 
» ச ட ௩, . « aoe 

Genome OerGagm காலம தாய்த் 

தழ்சும் பொழுதும் நஞ்சைக் 

வகையென் பதசொண் டெனையணைத்த.க் 

காத்சான் மட்க ளேோணிவன் 

கருணை ஈயமென் ரானரா்சக் 

சண்ணீர் செ றி யாயிரக்சோள் 

ஐயன் ௮ண BG பிரமபுரத் 

கரசே தாலோ சாடூலோ 

அழியா இருச்கு மிமயமலை 
ற , 

யமதே தாலோ தாலேலோ. (௯) 

மல்மேற் குதிக்குஞ் சனைகுதித்து 

மதிவெண் கலை [மற் குதிச்செழும்பி 

மழைநீர் இழ்யச் குத துவைகசை 

வநது GH gs Lice h & ip oor 

குலைமேற் 68s 5F Od Sen bi 

குலுங்கக் ஈதிச்து மஞாள்வைத்த 
குழறிமேற் குது எயர்சங்கங 

குழூறக் கு .தித.ச் சருமேதித் 
தலைமேற் குதி, துத் HOW 

தடிமேற்குதி-து மசவாளை 

சனித்து மடவர் முலக்கணிசர் 

FoR oD Gd ODE ரூ தேர வினீர்



மங்க?ளசரி பிள்ளைத்தமிழ், 

அலைமேற் குஇிக்கும பிரமபுரச் 

தரசே சாலோ சாவேலோ 

அறியா திருக்கு மிமய லை 

யமுதே சாலா தாலேலோ. 

கட ர டெ திர்ஃ்குர் திாநயனக் 
t கொழுர்சண் சளபச் செழுக்குரும்பை] 

”” கொங்கைச் குதலைச் செககணிகாய்ச் 

கோல மடவார் soe taaamrag 

லேற்றோ டெதிாக்குஞ் செல்விளநீ 
செல்லா மூடைபட் மடையிடை மொய்த 

திருக்கு கவிக் சணிவராக்கை 

.... மீன்ற சணிமாங் சனிபிதிார்த 

சாற்றோ டெதீர்க்கும் பசுமடுப்பால் 

சமிழ்ப்பால் கருப்பம் பால்கலக்சே 

சீதும்பிச் திருப்பாற் கடல்டோலத் 
தரங்க மெறிர் து பெரு.௨கை 

யாற்ரோ டெதிர்ச்கும் பிரமபுரத் 

தரசே தாவோ சாடேலோ 

அழியா திருக்கு மிஉயமலை 

யமூசே தாலோ சாலேலோ. 

ம வறு, 

பேய்வைச் இடிமுழு ஞ்சகசெஞ்சர் 

புலைச்சொழ்ல் கற்ரோர்கள் 

பூசனை செய்துப சேச முறந்துறை 

புன்மைத் தறையெனவே 

மைவைத் திடுகுழல் உஞ்சக வஞ்சியர் 
மாயையின் மூழ்குதுறை 

(௫



தாலப்பருவம், 

வன்மச் துறையித சன்மத் துறையவ 

மலினத் துறையெனவே 

தெய்வத் துறைபல சமயச் துளறயிது 

சின்னச் துறையெனவே 

திருமகள் சணவனு மறியா செழுசவ 
மான பெருங்சடலிற் 

சைவக் துறையில் விளைக் இடு முத்தே 

தாலோ தாலேலோ 

௪௪௪ மங்கையில் வரத பசுங்கொடி. 

தாலோ தாலேலோ. (௬) 

௮ங்க முழக்கி விழுந்து த சோபதை 

~~ யன்றமு தாளையணைத் 

தா.ர மலர்க்குழல் ant ppg sey 

சாரமு டிப்பனெனச் 

Has (yds wk Stor Cu gy 

தரும்பெதிர் வில்விசையா 

சந்து மேபேதி வர் சவ னைச்தலை 

. சிர்தென வென்றருஸி 

யெங்கு முழக்கி வீம சுயோதன 

ரென்பவர் போர்செயவே 

யிடைவிட் டடிபட் டொடியத் கொடைசட் 

டியட் டிண்ணாகிச் 

Fs (pseu செங்கண் முர்கொரு 
தீங்சாய் தாலேலோ 

சந்தத மங்கையில் abs பசுங்சொடி 

தாலோ தாலேலோ. (௪) 

$ிருவைப் பணிகொடு strep றறியொற 

இிருவைச் சமிழ்கொடுமே 
2.



மங்களேசுரி பிள்ளாத்தமிழ். 

செகமுற் றிலுமுயிர் விளைவிச் திரமொரு 

ApS s Agen vay anus 

கருளையம் கடலிடை முழுகிச் குதிபெறு 

கயலுச் தணெயெனவே 

சமலச் சொகெட லமுதத் சொடுபிணை 

கசறச் சசறியுமே 
இருளிற் பெருகிய மலினச் துயர்விளே 

யெழுமைச் கடல்பெருகி 

யெனைஞாற் மிலும்விலை யெழுஇப் பழவினை 

யிடறிச் சிவனையுமே 

சருவிக் குழையழி துருவிப் பொருவிழி 

சாலோ சாலேலோ 

சர்சத மங்கையில் வந்த பசட்கொடி 

காலோ தாலேலோ. | (௮) 

எக்திர மாகிய பொய்புடல்மெய்யுட 

Oe ater வளர்க்சவுமே 

யின்பம சாயமு துண்டு நிலைத்திட 

வெண்ணிய புண்ணியர்கள் 

புந்தியில் வாயுவை சேசக கும்பக 

பூச மேஈடவிப் | 

பொன்னிற வண்கெ சரத மலர்க் இடு 

பூவின மாமெனவே 

மந்திர மாயெ குண்டலி சத்தி. 
மலர்ந்திட வெங்கனலால் 

வம்மென காதம் விளைஈ த சலத்திடை 

வர்தமிர் தம்பொழியச் 

சந்திர னாக நிறைந்து வளரார் வள் 
தாலோ தாலேலோ



சப்பாணிப்பருவம். 

சந்த,ச மங்கையில் வந்த பசுங்சொடி 

தாலோ தாலேலோ. (௯) 

பைங்கர மூர்திய சஈதிர னக்கினி 
” ” பன்னிரு செங்கதிர்சள் 

பன்னகர் விஞ்சையர் சித்த ரியச்கர்கள் 

பண்ணவர் விண்ணவர்கள் 

செங்கர முந்திய வெங்குலி சங்கொடு 

Hem BA Caer oc ems 

"தேவர் பிரானழி யாமுணி வோர்துதி 

நான்முக £தியுயிர் 

HUST HGS HG our say 
மச்சுத னுங்கடலு 

மண்ட மகண்ட மெழும் புவனங்க 

ளடங்கலு மேவளரச் 

சங்கரர் பங்கி லிருக்திடு பத்தினி 

சாலோ சாஷவேலோ 

௪63௪ மங்கையில் வர்சபசுங்கொடுி 

தாலோ தாலேலோ. (௧0) 

தாலப்பநவம் மற்றும். 

  

சப்பாணிப்பருவம். ' 

வகைவழ்த்துலைவையவையை 

ஒப்பாணி கொட்டிச் தெரிர்திடு பசந்தங்ச 

மொளிவிவெ சென்ன நின்றே 

ஒளிவிடுர் திருமங்கை நின்னழகு சண்செண் . 

ளெழமுருகி விழிகுளிசவுஞ்



மங்களேசுரி பிள்ளை ச்கமிழ். 

செப்பாணி சொட்டிச் செரிர்துதுகோ ஈட்ட திற் 
- சித்திரச் கண்ண தாகும் 

திரு மூலை சுமர் திடு கலைச்கொடியின் wg ramus 
தெளிகுதலை யரிய வள்ளைக் 

சொப்பாணி கொட்டமலர் வாரிவிண் ணவரெலாங் 

கொட்டநின் முகத்து வட்டங் 

குறுவேர்வை கொட்டநீ சொட்வெது சண்டிளங 
குமரனொட கூடியங்கு. பட்ட 

சப்பாணி கொட்டவிச யப்பாவை யொப்பாய்கை 
சப்பாணி கொட்டியருளே 

சர் ததந் இருமங்கை வர் தமங் களமங்சை 

சப்பாணி கொட்டியருளே, (௧) 

மலைஊளைச் இடுமங்க ளேசனை யெனக்கொரு 

மறைப்பொரு ஞரைச்தி மென்ன 

மங்கையர்சக் 6705 மறவாது கேளென்று 

வசனிக்ச வுரைமரக்தே 

சலைவோத் இடுபொருளை யின்னமொரு விசைசொலச் 
கடவசென் நிடலுமெங்கோன் 

கண்மலர் வர் துநீ பரசர்மக ளாகவே 

கடவையென் றலுமுனிந்தே 

மூலைவளைச் தமுதண்ட வாய்மலர் துடி. த்தையன் 

முன்வைச்ச புத்சகத்சை 
மேன்டழித் தெறியவுமென் மு.த்தைய னாமென்று 

முருகனெது மிளையமகனைச் 

தலைவளைச் தேமுத்த மிட்டபெரு மாட்டியொரு 

சப்பாணி கொட்டியருளே 
சந் தர் திருமங்கை வர்தமங் சளமங்கை 

சப்பாணி கொட்டியருளே, (௨)



சப்பாணிப்பருவம், 

பாங்சான மதுரத்தை வடிகட்டி விலையிட்ட 

படிகற்ற சமிழ்முற்றுமே 
பாசண்டி Swag லோபியர்கள் சாதெஜனும் 
. ஃபருமதச் சொளையி னூற்றிச் 

சாங்காலம் வரு மென்ப தறிவின்றி மாயச் 

சழச்செல் வழச்சமாடிச் 
சஞ்சலப் படு? வனை யஞ்சாம லுயிர்கொளத் 

தீச்சதென் றேயெழும்பி 

யாங்சார மூனைகசொண்டு காலன வெம் பாச்த்தி 

ஞலகப் படவளை திட் 

டக் ரமித் துக்ரமுற் றுக்கடித் துப்பிடித் 
தீப்புறத் தெற்ற விவனாற் 

ரங்கா செனச்சொல்லி தாங்குமா சசவல்லி 
சப்பாணி சொட்டி யருளே 

சந்ததர் திருமங்கை வர்தமங் சளமங்சை 

சப்பாணி கொட்டி யருளே, (௬) 

பட்டணியு ண்ணிடை நுடங்சப் புடைத்துப் 

பணைத்துப் பெருத்த கொங்கைப் 

பாரதிசன் விழியெழு.து மையும் புலோமசைப் 

பாவையணி திருமஞ்சளு 

மட்டுவிரி சமலப் பொகுட்டர சிருச்கைவளர் 
மங்கைகுழ லணிதண்டுழாய் 

மாலையுங் குடிவாங்கு முன்னமே பன்னிருகசை 
வடிவே றிரித்து வாங்கக் 

சட்டிமணி யெனவுமொரு சரவணப் பொய்கையிற் 
கண்டெடுத் தேயணைத்துக் 

சந் தவே ளென்றுநீ ராட்டி மூலை யூட்டியொரு 
சையான் மணிச்குறங்கு



மங்களேசுரி பிள்ளைத்தமிழ், 

தட்டியிரு தொடைமீது சண்வளர்க் SEO acs. 

சப்பாணி சொட்டி பருளே 

சந் சதந் திருமங்கை வந்தமங் சளமங்கை 
சப்பாணி சொட்டி யருளே, (௪) 

Gas ங்கதிர் மதிச்சடவுள் விஞ்சைய ரியக்கர்கக் 
"" இருவர்துரு வன்குபேரன் 

தஇிசைவருண னங்கியிர் திரனிருதி யழியாத. 
சித்தர்சிவ யோசமூணிவர் 

பங்கயன் புவனபகி சண்டபிண் டங்கள்பல 

வாய்விரிர தஇசொகரம் . 

பற்பல விதச்கினா லுற்பவித் துர்தியின் 
பதுமகா எச்தின் மலரப் 

பொங்குவெங் கடலிற் சகச்திர பணாடவிப் 

பொற்புயங் கத்தின்மீசே 
புருடோத்த மப்படிவ மேவிநீ துயில்கின்ற 

பொழுதே பிடித்தமுச்திச் 

சங்குசக் கரரேோகை தங்குமிரு சைசளாற் 
சப்பாணி கொட்டியருளே 

சந்தசக இருமங்கை வந் சமங் சளஎமங்கை 
சப்பாணி கொட்டி யருளே..' ப (௫) 

வம்பணி கொங்கை மடர்தையர் செங்கை 

... மலர்க்தெதர் கொட்டவுமே 

மர்திர மாதென விக்திலோச 

மடிழ்ர்சவர் கொட்டவுமே 

செம்பவ எச்கனி யுங்கனி வாய்மலர் 

தேன்மொழி கொட்டவுமே



௪ப்பாணிப்பருவம், 

சித்திர மாச வளைக் இட வுக்திரு 

மேணி குலுங்கவுமே 

யம்புய ஒந்திரு வுக்தி மலர்ந்இடு 

மம்புவி யும்பலவா 

மண்டமு மெண்டிசை யுங்கட லுஈசனி. 

யாலிடை ருல்கொடுமோர் 
கொம்பி லிருந்து கலங்கு 'செலும்படி 

கொட்ட சப்பாணி | 

குடவயி றுளதலை மகனை உளாத்தவள் 

கொட்டுக சப்பாணி, (௪) 

கனிகனி யச்சனி யுஞ்சுவை போலியல் 
கற்றத மிழ்ப்புலவோர் 

சண்மணி விண் மணி பெண்மணி யென்று 

கசிந்துரை யோவியமே 

பனிவரை யுச்சியில் விளதரு மொவ்வொரு 

பச்சையெ னும்படியே 

பலபுவ னங்களு மகிலமும் வந்து 
பணி திட நின்றவளே 

தீனியம ராடிய மூப்புச வாடிகள் 
தம்முனை சி௩இயமே 

தீலைகுணி யத்திரு மூகில்குனி யத சட 

வரைகுனி யப்புருவங் 

குனிய வளைத்த சமர்ச்தன் மணந்தவள் 

கொட்டுச சப்பாணி 

குடவயி றுளதலை மசனை வளர்த்தவள் 

கொட்ட சப்பாணி, (or) 

எண்டிசை யுஞ்செடி சுற்ற சொடித்திர 
ளென்னவு மேபலவா



மங்களேசுரி பிள்ளைச் தமிழ். 

யிடையிடை சாடி யதிற்றீச நாடி 

யிருப்பதி ளாடியுமே 
இண்டெனு மூக்சலை யிருகலை ஈடுவணை . 

யொருசகலை சுழுமூனையா 

யோடிய நாடி யபான பிராணனை 

7 யுங்சென வேகொளுலி 

மண்டி. யெழும்பிய வெங்கன லோர்மவு 

னப்பத மேபெறவே 

மண்டல மிட்டொரு நாகமெ ஞம்படி 
வால்வளை யத்துடனே 

குண்டலி சத்தி யதாக யிருந்சவன் 
கொட்செ சப்பாணி 

குடவயி றுள தலை மகனை வளர்ச்தவள் 

கசொட்கெ சப்பாணி, (௮) 

சங்கம தாதிய காயிலை Har ger 

சருகுக ளேயுண்டுர் 
தி.ச்துவ மானசெ லாமுறை சண்டு 

சமாதியி லேரின்றுங் 
கங்கு லுடன்பக லேயிலை யென்ற 

கரு.ச்தை யிருத்தியமே 
கைசவம் விட்டொரு செய்தவ முற்றிய 

காவல ராமடியார் 

பொக்கே செர்தமி ழாயெ தேனோடு 

புத்தமு தம்பணிநீர் 
புளஇத் திளசப் பளிதச் களபப் 

புழுகிற் குளிர்விக்குங் 
குங்கும சந்தன லேபன சர்தரி 

. சொட்கெ சப்பாணி



முத்தப்பருவம். 

Saw per gta மகனை வளர்த்தவள் 

கொட்டுச சப்பாணி, (௧) 

பூவினு மெல்லிய மங்சையர் கண்மலர் 

௬ பொத்திய மேதினமூம் 

பொன்னக் க.௫லோ டகெ௫ய பாலை, 

பொருந்துக மடிவைத்தும் 

ஏவிய மங்கைய ரேவல்கள் செய்தபின் . 

னேவல் செலுச்தியுமே 

யெத்தனை யோவிளை யாடல்செய் சாலு 

மிளைப்பது சானின்றி 

வாவியின் மூழ்கியு மாமலர் கொய்து 
மணற்சிறு வீடுசெய்து 

மந்திர ம£ீசமெ னும்படி. வாய்மல 

ரப்பனி மால்வரையைக் 

கூவியு மேவிளை யாடிய பெண்பிளை 

கொட்கெ சப்பாணி 

குடவயி றுள கலை மகனை வளர்ச் சவள் 

கொட்செ சப்பாணி, (௧௦) 

சப்பாணிப்பநவம் ppp, = Lea 

முூத்தப்பருவம். 4 டக 

eo tenn 

கைச்சா லடி.க்சப் படுவதென்னகச் 

கடைவாய் இிறர்ச செர்காரை 

காலஈண் டொதுங்கிப் பஞ்ரிலைமின் 

கமலப்பசுர் 22 னொளிச்சசெனப்



மங்களேசுரி பிள்ளைத்தமிழ், 

பைச்சா லடிகொண் டெழும்புழுதற் 

பள்ளச் சிறுகன் னியா்கடைச்சண் 

பார்வை நிழலைச் கைதடவிப் 

பார்க்கும் வயலி லோம்பூட்டி. 
யெச்சா லடிக்கு மடங்காச 

வெருமைக் கருங்கால் வளையிட றி 
யெச்சா லடிக்குங் சகரும்புவளர்தீ 

, தெடுக்கும் படிக்கே யுழஉரெலாம் 

முசீசா லடி.க்கும் பிரமபுர 

"முத்தே முத்தர் தருகவே 
மூத்சர் பணியுஞ் 9வசமய 

முத்தே முத்தம் சருகவே. (௧) 

த,ச்திப் படருங் கொடிபோலத் 

தசரா டியின்முச் குணகாடி 

தனைக்கண் டெழுப்பிச் சாலாட்டிச் 

சாதித் இருக்கும் தாசணையிற் 

சுத்சத் தலமா மூன்றுவகைக் 

துரியங சடர்ச பரநாசத் 

தவாச சாந்சப் பெரு வெளியிற் 

சுருதி முடிர்ச மவுனச்தில் 

இத்திச் செழும்பு மானச்சத் 

சேனு நீயாய்த் தேனையுண்டு 

செவிட்டு வாளு நீயாகச் 

செவிட்டத் செவிட்ட வசமாகி 

மூத்திப் பொருளு மயான 

மூதலே முச்சர் தருகவே 

மே.த்தர் பணியுஞ் சிவாமய 
முத்தே முத்தர் தருசவே, 6-)



முத்தப்பறுலம், 

சித்தே ஈத்த யானர்தத் 
சேனே தேனில் வடி.த்தெடுச்ச 

தெளிவே செளிவைச் தெரியாசிற் 

றறிவுச் கடங்காப் பேரறிவியிள் 
வித்தே வித்தொன் நில்லாத 

விளைவே துரியங் கடந்தவெட்ட 

வெளியிற் கருவூ லப்பொருளாய் 

விக்து நாதங் கலச்.த நின்றே 
யெத்தே வருக்கு மெப்பொருட்கு 

மெக்தத் சொழிற்கு மெவ்வுயிர்க்கும் 

இகசா சனைக்கும் பரகதிக்கு 

மெல்லா விதிச்குப் கதிபடைத்த 

மேத்சே வருக்கும் விச்சான 

மசேசலே முத்தர் சருசவே 

மூத்தர் பணியுஞ் Have row 

மச்தே முத்தர் தருகவே. 

அழகு மணக்குர் திருமேனி 
” யலங்கல் மணக்கும் பூங்கூர்தல் 

அ௮சச்சா மனரவைச் இரவுபச 

லன்பு மணக்கும் பழவடியா 

ரிளகி மணம்ரு ரீன்மாகதி 

யெழு.இி மணக்கும் பாமாலை 

யென்றும் திரிப்பார் சவங்கரக்கே 

யிரங்குங் கருணைப் பொற்பாவாய் 

பழகி மணக்குஞ் செஞ்சார்றும் 

பச்சைப் பழமுகுங் குஙருமமும் 

பனிநீர்ப் பெருக்குங் கத்தூரிப் 
பளிதச் குழம்பு மலர்ச்தாது



மங்களெசுரி பிள்ளைத் கமிழ். 

முழி மணக்குங் கருப்பூர 

மலையாய் மூச்சுக் சருகவே 

முத்தர் பணியபுஞ் Aare uu 

மூ ச்தே முத்சர் ஈருகவே. (4) 

மச்ச செசழ்தில் வருமு.து 

மழைமுத் தரும்.செக் மெலின்முத்தும் 

வளைழுத் சழுங்ஈன் னலின்முத்தும் 

வளருங் கமுகு சொரிழுத்துசர் 

தத்துங் கயலின் றலைமுச்துந் 

தழைக்கும் பசிய கழைமுத்தர் 

சீண்டா மரைப்பூச் சொரிழமுச்துஞ் 

சற்றும் விரும்பேன் கைச்நிறைய 

நிச்ச மெனக்குச் கொசெொதாலு 

நினையேன் புனையேன் வாங்கவுங்கை 
நீசேன் சசடு சளங்கமென்றே 

நெடிது விலைப்பட் டுழலுமிர்த 
முத்தி மெனக்குச் செங்கனிவாய் 

முச்தே முத்தர் தருகவே 
முத்தர் பணியுஞ் சிவசமய 

முத்தே முசச்சர் சருகவே. (டு) 

அசங்கொண் டெழுசா மரைகாளத் 

” தலம் புவனம் பலகோடி. 
யரும்பிப் பலவாய் விரிர் த.விரிர் 

சிலரும் படியே காட்டிமற்றுஞ் 

செசங்கொண் டுதரர் தனிலடக்கித் 

திருப்பி ய மிழும் சண்பவளச் 

செவ்வாய்க் கருமா மலைமேனிச் 
செங்கண் முகிலுச் இளையாளே



மூத்தப்பருவம், 

யிசங்சொண் டெழுமோர் கொம்பானை 

யெதிர்பார்த் இருந்து மச்தசம்கொண் . 

டிடித்து முழக்கப்! பால்குடிக்க 

. இருகொம் பானை மேல்யிழுக்து 

முகங்கொண் டுமுது பால்குடிக்கு 

(plow ips gs சருகவே 
(pst vewiy 6 Aas iow 

முத்தே முத்தர் சருகவே, (௬) 

தேன்றான் றுளிக்குங் கு சலைமொழிச் 

- திருவே யிமயா raw ns gs 

சேனே வறிஞர்ச் கிரஙகுசிர்தா 

மணியே யெனத சண்மணியே 

வான்றான் முசலா கயபூத 
வகையாய் மனமாய்கி கரணமதாய் 

வழங்கு முயிராய்ச் சுர இழுடி. 

மவுனப் பொருளா யெவற்றிறுக்குக் 

தோன்றாத் துணையாய்ப் பலசமையத் 
தொழும்பர் சமக்கும் பலவகையாய் 

தொல்லோர் தமக்கு மெல்லோர்க்குந் 

தொழுது விரும்ப விண்முகம்டில் 

மூன்றாம் பிறைபோல் முளை த்செழுர்த 

முதலே முச்சச் தருகவே 
முத்தர் பணியும் ”௨சமய 

முத்சே முத்தர் தருகவே, (er) 

வில்லை யரும்பு வாளிதொட்டு 
.. கெம்போர் விளைத்து நீரு 

விழுக்தோ னெழுர்து Sauder 

விண்ணாட் டரசு தழைத்தோங்க



மங்களேசுரி பிள்ளைத்தமிழ், 

தொல்லை யரும்பு மறைகான்குஞ் 

சொன்ன சருமக் கூத்தாடச் 

குர்மாண் டழியப் பன்னிருகைச் 

தோன்றல் பிறக்ச மணம்புரிகாள் 

செல்லை யரும்பும் பூங்குழலாள் 

இருமங் கிலியப் பெருங்கூழைச் 

திமிர வாரி யெம்பெருமான் 

நிருமா முகம்விட் டெறிர். துகை 

மல்லை யரும்பு பூச்தசெவ்வாய் 

முத்தே முத்தர் சருகவே 
மூத்தர் பணியஞ் வசமய 

மூத்சே முத்தர் சருகவே, (௮) 

2 வறு. 

கத்தி பிடிச்சவா சகஈரம் விட்டெறி 

sane ales Sul cor 

. சைச்சிலை மூற்குனி யப்புரு வச்சடை 

காவென வும்கிரமா 

வெத்திசை யெக்கரி யெக்கட லெப்புற 

மெத்தல மூள்ளதெலா 

மெட்சடை விட்டிவர் பக்கம டுத்தவ 

செய்ப்பிலர் குற்றவுமே 

சத்த முழக்க மிகுச்து மசத்தெதிர் 

தீச்தி விழப்பொரு ரூர் 

தீத் சழி யச்செயல் கெட்டழி யப்படை 

தட்டழி யப்பொரு த 

மூத்தய னைத்தரு பத்தினி யுத்தமி 
மூத்த மளிச்சருேே



வருகைப்பருவம், 

மூப்பொரு ones மூதற்பொரு ளானவள் 
மூத்த மளித்சருளே. (௯) 

பச்சை வடத்தினி ஸித்திரை யுற்ற 
பரப். ரம முச்சனையும் 

பத்ம சளத்தி லிருக்கு மறைப்படி 

வத்த ஜெொருச்தனுடன் 
பிச்சை யளிச்ச தவச்கினி யேற்கொரு 

பிச்சை யறித்தவனைப் 

பெற்றரு ளிப்புவ னத்தி லுயிர்த்தொசை 

பெற்று வளர்சீசருஸிச் 

pad Rev மைச்த கனத்த சனக்த 

கறுத்த நிறச்திவினைக் 

சற்பனை யற்றவ ரர்பன முற்றஉள் 

சற்பச மொப்பெனவே 

முச்சச மெர்சிய பர்சை மடக் 

மூத்த wail € 5a Gar 

முப்பொரு ரநக்கு ம0,௪ ற்பொரு ளான 

மூச்ச மவரித்சரு ளே. (40) 

ழந்தப்பருவம் முற்றும் 

  

வருகைப்பருவம்.. 

ge Pace 

பிடியே வருச பூரணச்தின் 
பெருக்கே வருக மரகதச்தின் 

பிரிவே வருக இமயமலைப் 

பெண்ணே வருச மலைசுமர்த



மங்களெசுரி பிள்ளைச்தமிழ், 

கொடியே ஊரு கொடிவளர்க்குங் 

கொம்பே வருக அரந்சகுணகச் 
குன்றே வருக கொழுசக்சநிலாக் 
கொழுந்தே aos quis 

முடிவே வருக சட்டாணி 

மூச்தே வருச விச்தில்லா 

மூளையே வருக விளைகிலத்தை 

மழுதும் விழுங்கி வெளியான 
கடிவே வருக என்னிருசண் 

மணியே வருக மயில்வருக 

வளருக் திருவுச் தரகோச 

மங்கைக் கரசே வருகவே, (a) 

ஊனே கலர்ச மூச்குணமே 
” யுயிரே வருக வுயிர்ஈடத்தும் 

உணர்வே வருச பெருமுணிவ 

ருபய கலைச்சா ரணைக்கெழும்பும் 

தேனே வருக தேவேர்ச்ர 

சிரதா மணியே வருசமலர்ச் 

செந்தா துதிர்க்கும் பைங்கூந் தற் 

நிருவே வருக கற்பகத்தின் 

கானே வரு மழலைமொழிகச் 

கரும்பே வருக கான்பெற்ற 

கன்றே வருக வுல£ன்றுங் 
கன்னி யழியாப் பெண்வருச 

மானே வருச வுயிர்பிழைக்கு 
மருந்தே வருச மயில்வருக 

வளருர் திருவுத் தரகோச 

மங்கைச் ௪.7சே வருகவே, (௨)



வருகைப்பருவம், 

தளராட் டியபங் கேருசமுந் 

தத்தும் இருப்பாற் கடலிடமுச் 

தயங்கும் கயிலைப் பெருங்கிரியுஞ் 

சதுர்மா மறையு மல்லாசென் 

உளகாட் டியரின் சரணமெடுத 

சோடி வருக இண்டுணிரின் 

ோல முழக்கும் படிவருக 

உண்ணா முலைப்பெண் மயில்வருக 

களராட் டியயெண் பிறைக்கோட்டுக் 

சவர்வா யகப்பட் டிடை் சசெந்சேன் 

சடல்போற் பொங்சச் A% Cat 

கால்சண் டொதுக்டித் தினைவளர்க்கும் 

வளராட் டிமய மலையரையன் 

மகளே வராக வருகவே 

வளருக் இருவுச் தரசகாச 
மங்கைச் கரசே வறாகவே, (௯) 

போழியும் தரங்க மெடுச்செறிந்து 

பொங்கும் திருட்பாற் கடனடுவே 

புருமா நியற்றிச் தென்பாலிற் 

பொருந்து நுகத்தில் வடபாலிற் 

கழியும் பொருந்தும் பொருரக்சா.து ர 

கர்ப்பப் பிணியின் வசத்சாலே 

கல்லாய்ப் புல்லாய்ப் பிறந்திளைக்குங் 
கடலைம் கடந்து மாறுடமா 

யெளியேன் பிறகும் பெருந்தீட்டு 

மிறக்கும் பொழுது வருக்தட்டும் 

யமன்பாழ் sree விழுந்திட்டு 
மெல்லாத் திட்டும் கழித்திடச்கண் 

fa



மங்சளேசுரி பிள்ளைத்தமிழ் 

வழியங கருணை நீராட்டி 
வளர்க்குஞ் செவிலித் தாய்வருச 

வளருச் இருவுத் ௪ரகோச 
மங்கைக் கரசே வருகவே, (௪) 

சிவனைப் பொருது மூடி சூட்டுர் 

இக்கு விசயப் பெண்வருச 

செங்கோல் செலுத்திப் புவியாண்ட 

தென்னன் ருலச்து மணிவருக 
யவனப் பிடியே வருகவுல 

செல்லாம் பெற்ற தாய்வருக 
இன்ன மெழுதத் திருந்தாம 

லிருக்குங் குதலைம் கிளிவருக 

சவனச் துடனே தவம்புரிர்து 

க,ற்ப சாலங் கூவார்க்குக் 

காலங் கடந்த மூலவெளிக் 

கருவூ லச்தைச் கைகாட்டும் 

மவனச் சிறழபெண் பிளைவருக 
மணியே வருச மயில்வருக 

வளருந் திருவுத் தரகோச 

மங்கைக் சரசே வருகவே. (௫) 

கலைமேல் முளைத்த oe Quy 

| கலைமேல் வளைத்துச் தானருந்தி 

| சுற்ப காலர் தானிருந்து 

காய மிறக் சார் சிலபேர்கள் 

இலைமேல் முளைத்த மருர்துபொடித் 

செடுத்து வடி.ச்.து.த் தானருந்தி 
Woe srt சிலபேர் சருகருச்தி 

யிறந்தார் சிலபேர் பாலாழி ௨)



வருகைப்பருவம், 

அலைமேல் முளைத்த மருர்துகுடி.த் 
தழிக்தார் சிலபேர் ஈம்மடியார் 

அழிச்தா லழகு சானலவென் 

றவர்தான் பிழைக்கும் படியிமய 

மலைமேல் முளைத்து வளர்ந்தசனி 

மருந்தே வருக வருகவே 
வளரும் இருவுத் தரகோச 

மங்கைச் கரசே வருகவே. (௬) 

தழையா யிலையாய்ச் சாய்கணியாய்த் 

தழைக்கும் புவனம் பலசோடி. 

தானீன் றருளுங் கற்பகப்பூர் 

தருவே துரியத் சலத்தினிலே. 
விளைவா யெழுக்த கருப்பூர 

விளக்சே தளச்ச மில்லாத 

வெளியே மவுன பீடிகைமேல் 
விளங்குங் கடவுள் மாமணியே 

களையா செழுமா ணவச்களையைச் 

சடிந்தே யணர்வி னீர்பாய்ச்க் 

சசிஈது வளர்ப்பா ருயிர்ப்பயிர்கள் 

கருகி முகம்வா டாமலந்தி 
மழைபோல் எந்து கைகொடுச்கு 

மயிலே வருச வருகவே 

வளருச் திருவு.த சரகோச 

மங்கைச் கரசே வருகவே, (௪) 
பதியாய்ப் பசுவாய்ப் பாசமதாய்ப் 

பஞ்ச பூதர் தானாடுப் 

பஞ்ச கரணப் பவு.இகமாய்ப் 

படைக்கும் புவனப் பரப்பாடு



மங்களேசுரி பிள்ளைச்தமிழ், 

விதியாய் விதிச்குர் தனுகரண 
விளைவாய் விளைவுச் கடங்காத 

வித்தாய் வித்தி கலர் கபொறி 

விதமாய் Sarge சதுர்வேதத் 

துஇியாய்த் தமிழாய்ச் தமிழ்சனிர் த 

சுவையா யியர்சைப் பரிமளச்சேன் 

றுளிக்கு மொழியாய் ஒருச்சர்விலை 

தொகுச்தே யின்ன படியெனவே 

மதியா மணிப்பெட் டகமேபெண் 

மணியே வரக வருகவே 

உளரும் திருவச் சரகோச 

மங்கைக் கரசே வருகவே, 

G ar M. 

udaage குமசேசர் முதுகு ருரங்கிழிய 
“” வடிவேல் னெத்துவாக்க 

மலையாது விண்ணரசு வைச்ததுர் இசைமூகனை 

வல்விலங் இட்டவிசமும் 

பயிலுங் கலைக்குமரி மணவாள னகிலம் 

படைச்சருளி நின்றவிசமும் 

பச்சைப் பசும். த மாய் மாலைக் கருங்கொண்டல் 

பார்த்சவை பரக்கும்விசமும் 

கயிலையங் இரியெம்பி ரானது துடைப்பதுங் 

கண்டத்தில் விடமடக்குங் 

காசணமு மெக்தைபரி பூரசணனெ ஸும்படி 

கலந்தநமெ லாமொகுத்தி 

செயலென்று சதர்வேக முறையிடும் படி.உந்.த 

செல்மா பூெருசவே 

(௮.



அம்புலிப்பருவம், 

தேவரா யகமங்கை மேவுகா யடுயெங்கள் 

ரா யடிவருகவே, (௯) 

துருவன்வட இரிவிட் டி றங்காது சானுச் 

அளங்காது சகரவாளஞ் 

சுழலாது சக்கரம் பிறழாது நாளுடுச் 
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மருவிரியு மென்மலர் சசங்காது மூனை கொளுவி 

வாளியா கக்சரும்பு 

வாங்குசிலை யாசராண் வண்டாக வொரு காலின் 

மசதனின்று வெற்றிபெறலுங் 

கருவினை யுயிர்க்கின்ற கயலுக்கு நாட்டமுங் 
சமடச் தனச்குநிதயங் 

கருதும் தியானமுங் கற்பித்த நின்றிருக் 

கண்மலர்க் கருணைபொங்கஇத் 

இருவுளம லாதுவே நிலையென்ன வளர்டின்ற 
செல்வகா யகவருகவே 

தேவரா யடுமங்சை மேவுரா யடகியெங்கள் 

வநா யகவருகவே, ௪௦) 
\ 

வாரானைப்பநவம் ip றும், 

  

அம்புலிப்பருவம். 

அவக இத இணைக 

மந்தரத் தாற்கடல் கடைந் இடும் பொழுதமுதில் 
வந்தனை யெனக்குறித்தோ 

மண்ணுலகும் விண்ணுலகு முன்னையே செய்வமென 

வச்திக்கு முறைகுறிச்தோ



மங்களேசுரி பிள்ளைத்தமிழ், 

தீ திர.த் தாற்கலை தினர் தினம் வளர்ச் துநிறை 

தண்மைரா டிச்குறித்தோ 

சங்கரி யுனைச்சண்டு வம்மென் றழைச்கநீ 
தான்பெற்ற பேறவிட்டே 

யந்திரப் பொறிகுயவன் விசெக்ச ரச்.இஇரி 
யென்னவிண் வழிசுழன்றே 

யின்னமுமுன் மேற்க.றப் புண்டெனப் பகைகொண் 
டி. ராகுவழி பார்த்திருக்க 

௮ர்தரதச் தேதிரி௨ சென்னபே தைமையிவளொ 

டம்புலீ யாட வாவே 

HES வல்லிமலர் மகிழவன வல்லியுட 

னம்புலீ யாட வாவே..... (௧) 

புதி.சான வண்ணமே சலையுடையை நீயிவள் 

" புனைர்சமே கலையு டையவள் 

பூசணவி லாசமாய் மேவுவா யிவளுமே 

பூசணவி லாச மாவாள் 

சதிரான பரவைவர் தாய்மங்கை யும்பரவை 
தீரன்மடிழ்ர் இடவுவந்தாள் 

சங்க. னிடச்கண்வைச் தானுன்னை யிவளையுஞ் 

சங்கா விடக்கண் வைச்தான் 

மதனாணை செல்லுகைச் குடையதா யினையிவளு 
மதராணை செல்ல வுடையாள் 

வானிடத் தேவளாச் தாயிவள் பிறர் துமிம 
வானிடச் தேவளர்க்சாள் 

அதனா லுனக்குமிவ ஞச்குமொரு பேதமிலை 

யம்புலீ யாட வாவே 

௮௪ மூழே வல்லிமலர் மகிழவன வல்லியுட 
னம்புலீ யாட வாவே, (Ba)



௮ம்புலிப்பருவலம், 

மீனை யொரு சண்படைச் தேயிருச் தாயிவளு 

~~ மீனையிரு சகண்படைச்தாள் 
வெய்யவற் குபகாரி யாயிருந் சாயிவள் 

Cagis குபசாரிகாண் 

பாணிறச் கலையிலொரு பதினா றனக்குண்டு 

பலகலை யிவட்குண்கொண் 

பதினைந்து காளையிற் பதைபசைப் பாயிவள் 

பழைட்பதொரு நாளுமறியாள் 

வானவரா மயேயிசழர் தோடுகின் ரூயிவளும் 
வானவரை யாதரித்தாள் 

மானையுன் பால்வளர்த் தாய்குமர னென்றபெரு 
மானையும் வளர்த்துமற்றோர் 

ஆனையும் வளர்ச்சன ஞனக்கதிச மாதலா 

லம்புலீ யாட வாவே 

௮௧மூழெ வல்லிமலர் மகழவன வல்லியுட 
னம்புலீ யாட வாவே. (௬) 

மானார் களங்கமுன் மேல்வைத்த ததர 

”” மருவுகுரு பத்தினியினால் 
வர்சசா பந்தீரு மாபாத கர்தீரும் 

வருங் குபேரனாவாய் 

மீனாறு மேனிபரி மளம்வீசு நாட்ருகாள் 
மெலி௫ன்ற குறைதீருமே 

வெள்ளைமதி யோிறிய பிள்ளேமதி கொண்டலோ 
வீணே திரிர் தவிட்டாய் 

தேனார் மலர்க்குழலி திருமேனி படலுநின் 
சிறுமையெல் லாந்தீருமே 

சிறுமை ராசெனது வறுமைபோ சாதென்று 
சிந்தையி னினைப்புவைப்டாய்



waa sarah Yangon do ip. 

ஆனாலு முன்னுடைய கூனாக ஓந்தீரு 
மம்புலீ யாடவாவே 

அகமகிழ வல்லிமலர் மகிழவன வல்லியுட 

னம்புலீ யாட வாவே, (௪) 

வாரிடம் புகுமுலை சுமர்சபெண் பிளைமங்க | 

Car gf வருந் தியனையே 

வாவென் றழைச்சநீ வர்துவிளை யாவெது. 

மார்ச்சமிது தப்பிவேலை 

நீரிடம் புதினுமலை வாயிடம் புனநெட் 

டிலைவே னெருப்பைஞூட்டு 

ரீயென்ற மகனுக்கு வாய்மலர் இறர் இவ 
ஸணிருமலக் கடவுள் முடிமேற் 

ரூரிஉம் புகின்முன்ன மேகங்கை மேல்வைச்த 
சக்களமை யான பகையுஞ் 

சடைமே லொளித்சதவன் பகையுநின் பகையுர் 

தீகர்ச் திட வுசைப்ப ளினிமற் 

ரூரிடம் புனுமொரு தண்டம் பெறப்படுதி 

பம்புலீ யாட வாவே 

யகமதஇிழ வல்லிமலர் மகுழவன வல்லியுட 

னம்புலீ யாட வாவே, (௫) 

பேருமருந் தடனே சடைக்திடுங் கடலிற் 
பிறக்தனை யிசன்றியுக்சான் 

பேழ்வாய் விரிக்கன்ற பாம்பின்விட மொழுகும் 

பெருக்கனை யமிர்தமாக்கித் 

தருமரும் தேயுன் னுடம்பெங்கு மாகவே 

சானே படைத்திருந் தஞ் 

சயமாசக நீசொண்ட பிணியிலெள் எளவும் 

தீணிர்ததுண் டோபின்னுமே



அம்புலிப்பருவம், 

யொருமருக் துண்டெனவு மேருவை வலஞ்சு ற்றி 

யோடுகன் ரூய்சழன்றா 

யோசோவி தென்னபே நைமையுனக் டஇப்படியில் . 

வுலகெலாஞ்் சுற்றிவந்தும் 

அருமருக் தஇவளென் றுணர்* திலைகொ லாமிவளொ 

டம்புலியாட வாவே 

யகமகிழ வல்லிமலர் மகிழவன வல்லியுட 

னம்புலீ யாட வாவே. (௬) 

விழியின் மலர்ந்தசணி வாயிசழ் திறந் துசபை 
மேலழுது ரீன்றமயிலை 

மேலணி பசுங்கலைகை யாலுரிவ னென்றரியும் 

வீரன்முதல் வஞ்சசைவெல் 
வாளின்முனை கொண்டுழுது சோரிகீண மும்பெருச 

வாரியுண வெங்கழுகுபேய் 

வாய்கசறியு ஞாகுனி யோடவொரு கங்சைமகன் 

மாறிமுனை யோடவுடனே 

பூழியன லோடெதிர் தரோணனுமுன் னோடமக 

னோடு தரி யோசனனுமே 

யோடவிவ னோடிளைஞ சோடவினி யோடாதை 
யோடாசை யென்றவர்கள்மேல் 

ஆழியச் தேர்கடவு காரணன் றங்கையட 

னம்புலீ யாட லாவே 

அசம௫ிழ வல்லிமலர் மகிழவன வல்லியட 

னம்புலீ யாட வாவே, (er) 

கானர் தருங்குழற் கட்டழகு மதரங் 

 ” சனிந்தசெய் வாயினழகும் 

க,ச்தூரி சாமமும் வித்தார சடையுமே 

கலையோ டொரிர்தவிடையம்.



மம்களேசுரி பிள்ளைத்தமிழ், 

ஞானர் தரும்பதமு மழியாத மங்கலிய 

நாண்வளர் பசுங் கழுத்தும் 

நயனபங் கயமுமெம் பெருமாட்டி பேரழகு 
நாடியே புளச மாடி 

வானார் ததும்பியொரு கங்கா ஈஇிப்புனலில் 

வழிர்தோடு இன்றசென்ன 

மனமே செகிழ்ர்துருகி யன்புசகனா பிறழவே 
மதியேயு னிருகண் வழியே 

ஆனச்த சலதிரின் ருடவே மங்கையுட 
னம்புலீ யாடவாவே 

அகமகிழ உல்லிமலர் மதழவன வல்லியு ட 

னம்புலீ யாடவாவே, (௮) 

போருணயர் திரமறையின் முடிவுசண் டறிவிலுயர் 
புலமைகொண் டியருமுணிவோர் 

புசழரின் றிமயமலை பருமரறார் தெனவும்வளர் 
பு.திய௫6் தரதிலகமான் 

தீருணமென் றிரவுபக லடிதொழுக் தொறுமடியர் 

தமதுவஞ் சகவினையிள் வே 

தீனையசன் நிடவு சவி தருசுமங் கலிமவுணி 

சமயமெக் சணுமுலவியே 

சருணைபொங் கெெயணி விசயமங் களகுமரி 
சவுரியம் பிகைமூடர்ர்ர் 

சனசபர் தனமகுட முடி.பிதிரம் திடடடன 
கவனமுச் தியபவுரிசேர் 

AG MLE கயகிரண சசணமங் களஎமயிலொ 
டம்புலீ யாட வாவே 

அசம௫ிழ வல்லிமலர் மடுழவன வல்லியுட 

னம்புலீ யாட வாவே, ப (௯)



அம்மானைப்பருவம். 

காரணி பசுங்குழ afresh தரர் தரி 
கதம்பவன சாம்ப விபரா 

SES சுசந்தமக ரர்தநிறை கொர்தள 
கதம்பமணி கும்ப முலையாள் 

நாசணி இகம்பரி பரம்பரி சசம்பரி 

நடம்புரியு மம்பிகையினால் 
நஞ்சுறு பெரும்பசை தணிர் இடுவை யின்பழு 

நலங்களு மடைக் திவைகாண் 

பே.சணி யிலங்சைவரு சேரணி சொறுங்கவெகு 

பேயணி ஈடம்புரியவே 

பிண்டுவிழ மண்டுதச சண்டன்முடி. விண்டுடல் 

பிரண்டுவிம மண்டியடல்கூர் 

ஆரண னசண்டபரி பூசணன் றங்கையட 
னம்புலீ யாடவாவே 

அகமகிழ வல்லிமலர் மகிழவன வல்லியுட 

னம்புலீ யாடவாவே. (௧௦) 

௮ம்புலிப்பநவம் மற்றும், 

  

அம்மானைப்பருவம். 

a 

பவளமணி யிற்செய்த பர்சொன்று மரகதப் 
பர்சொன்ற£் aé & 1g Foor 

பருமணி சனிற்செய்ச டந்சொன்று நீலம் 

பதிச்திடும் பந்திவொன்று _ 

சவளமணி யிற்செய்த பந்தொன்று: கோமே 
தீசத்கிற்செய் பந்தி லொன்றும்



மங்களெசுரி பிள்ளைத்தமிழ். 

தீமனியப் பந்தொன்று வைடூரி ws)» 

சமை ச்இடும் பர் இிலொன்று 
மெவளெடுத் தெறிவதிவை யெவனெடுத் தெறிவதென 

இசவியொரு வர்ச்கொருவரே 

யெதிர்ஈடந் தமிர்தநில வலர்மடகத் BOF WIT LIV 

மிருசைகொண் டிடவாங் யே 

அவள ளெடுத்தெறிய வெகிர்சென்று நீபிடி.த் 

தம்மானை யாடியருளே 

யதிருசான் மறைசொல்லும் வதரிகா வனவல்லி 
யம்மானை யாடியருளே, (௧) 

புவனபகி சண்டகோ எகை$ழிய விண்கங்கை 

பொங்கலை யுடைக்து பாயப் 

பொன்மணிப் பர்செடுச் சம்மைநீ யெறியவும் 

"பொற்கொடி கலைக்கொடி மருண் | 

டெவனிது பிடிப்பதினி யெவளிது பிடிப்பதென 

இருவர்திரு இச்திருகியே 

யேங்கிநின் றேயவர்கள் பின்வாங்க யோடவே 

யெம்பிராட் டியைமதஇத்தச் 

சிவஜொருவன் மதிமுடி, யசைச்் வெண் ணகைநீலாச் 

.... செய்துமுன் னேபிடிக்கச் 

சென்றோட லும்பந்து கொண்டோட லுங்கண்டு 

செர்தாம ரைச்சண் மு௫ல்போல் 

அவனுமறு முகனுமற முகனும்பி டித்தெறிய 

அம்மானை யாடி யராளே 

யதஇருநான் மறைசொல்லும் வதரிகா வனவல்வி 

யம்மானை யாடி யருளே, (௨) 

தம்மாலி யன்றபடி மும்மாரி யென்றுமலர் 

_ நின்மாரி பொன்மாரியுஞ்



அ௮ம்மானைப்பருவம். 

சவ்வா துடன்பமுகு நன்மாரி யும்புலஉர் 

சல்லாப மென்றுசொரியச் 

செம்மாலை யுஞ்சொருகு பொன்மாலை யுஞ்சருகை 

செய்வே பரண்டாடவே ளை 

செவ்வா னிலும்பவள மொல்வா செனும்படிசொல் 

செவ்வாய் மலர்க்காடவே 

யெம்மாத ருக்நுதிசெய் பொன்மானு டன்கலைசொ 

லிம்மானும் வம். சரடவே 

'மெழ்மாறு நின்றொருகை யம்மானு நீன்றாட 

இம்மாநி லஞ்சொல்குகவேள் 

அம்மாவெ னம்மாநீ சம்மா வெடுத்திருகை 

யம்மானை யாடியருளே 

யதிருகான் மறைசொல்லும் வதரிசா வனவல்லி 

யம்மானை யாடி யருளே. (௬) 

கடி யுணீட மரப் பசுர்சேன் குடித்தக் 

களித்துக் குமட்டியெட௫ிர்வாய் 

கக்குஞ் சரும்படை கடக ின்ற செச்சைமேற் 

கடைவாய் பிதுங்கிெழியம் 

படியுண்டி தேக்கிமாச் தமீழ்மாரி பெய்யவும் 

பாகசா தனலுமற்றைப் 

பங்கயா சனனுமலர் மங்கைமா ரணிதரு 

பசும்பொனணி வாழ்விச்கவும் 

Ager. Grave செவுஞ்ச மேருவுக் 

தாளிபட வேலெழுப்புஞ் 

சுந்த.ராக் கமுதாட்டு கொங்கையைச் சரியென்று 
தூடணிக் இன்றபாவம் 

அடியுண்டு விழுவசா மெச்சான் றென்னவே 
யம்மானை யாடி. யருளே



மங்களேசுரி பிள்ளைச்தமிழ். 

யதிருரான் மறைசொல்லும் வதரிகா வனவல்லி 
யம்மானை யாடி. யருளே, (௪) 

தோயில்வெண் சமலப் பிராட்டியிரு பக் தினொடு 
கூடவொரு பர்தாடவுங் 

கோகனச ஈங்கைமூ விதமான பர்.தினொடு 

கூட்டியொரு பந்தாடவுஞ் 

சேயிரு விசும்புவளர் கற்பகா டவிநிழற் 

றெய்வச் குலத்தில் வாழுஞ் 

செல்வச் கொழுர்தனைய மாதரெல் லாருமிரு 
செம்மணிப்பர் தாடவும் 

மாயிரு நிலத் இதில்வளர் மங்கையர்ச ளொவ்கொரு 
மணிப்பந்து தானாடவு 

மங்கையர்ச் சரசிரீ யொருகையொரு சைச்குசவ 
வாரிவா ரிப்பிடிச்தொர் 

ஆயிரம் பர்தெடுச் த௲ியப் பெண்பிள்ளை. 

யம்மானை யாடி யநளே 

அதிருசான் மறைசொல்லும் வதரிகா வனவல்லி 
யம்மானை யாடி. யருளே;. (இ) 

பூவனப௫ ரண்டமு மிரா.*சர் திரனும் 
புரர்.ரனு மிமையா விழிப் 

புலவரு மூனித்தலை௮ ரமபிரம நிஷ்டரும் 
புண்ணி யத் தாடு பாவமுக் 

தீவனனங் கியும்வாய்வும் வரணனுர் அருவனுஞ் 

சதுர்வேச மு.ரபிரமனுஞ் 
சங்காழி மாயனு : பொங்காழி யுஞ்சகல 

காத்திரமு மிரவுபகலு 

மெவனசைய வசையுமொரு சாளுமசை யாதுபின் 

னெடுத்செவ னடத்துகிற்பான்



௮ம்மானளைப்பருவம். 

எள்ளுமெண் ணெயுமெனத் த.ஐ௧ரண போகமா 
யெல்லாநின் முக்கண் முதல்வன் 

௮வனசைய அ௮சையுமென் றுணர்வார்கள் தெய்வமே 
யம்மானை யாடியருளே 

அதிருமான் மறைசொல்லும் வதரிசா வனவல்லி 
யம்மரனை யாடியருளே, (௬) 

பழகுதிரு வடியார் மனங்கசிம் தூறிப் 
பழுத்தபே ரன்பொழுகவும் 

பார்த் துருகு மங்கையர்கள் சண்வழியி ons g 

பாஷ்பசல மேயொழுசவும் 

குழல்சொருகு செவ்வக் நி மாலைவண் 08 இ. 

குடைர்சசெர் தேனொழுசவும் 

சொஞ்சுசிறு பிள்ளையெனு மாதார்பே தைமைகண்டு 
குறுஈகை நிலாவொழுகவும் 

நிழலொழுகு மம்மானை விசைசண்டு முன்னேறி 
நின்றவ ரெலாமொழுசவும் 

நீட்டுங்கை நீட்டுமு னெடுத்செறிய மெர்சைசக்கு 

நெற்றிதனில் வெயர்வொழுகவும் 

அ௮ழகொமுகு திருமேனி புமுகோமுக வுங்குமாி 

யம்மானை யாடி யராளே 

அ௮திருகான் மறைசொல்லும வசரிகா வனவல்லி 

யம்மானை யாடியருே, (<7) 

நாயச னெதிர்த்தெதிர்ச் தேயொட்டி யொட்டியிரு 
~ நாலுசை யாற்பிடிச்ச 

ஈன்மணிட் பர்திலொரு பொன்மணிப் பர்துஈடு 
வேறியே மார்புசைத்துத் 

தூயவன் மலர்க்கரர் தப்பியொரு செஞ்சடைச் 

சுருள்சண்ட காடுழக்கித்



மங்களேசுரி பிள்ளைத்தமிழ், 

துண்ணெனப் பானிலாச் கூனிமிர்ந் சோடவே 
தூதிறுசண் ணமிர்சமழையால் 

நதியென முளைத்திடு நதற்கண் குளிர்ந்திடச் 

இிருருதொடை தட்டிமாரன் 

சிலைவளைச் தாடரதி கலைவளைச் state 

இரைாயெடுச் தாடியாடி 

ஆயிர மூகக்சங்கை யமுதொடு சலக்சாட 

அம்மானை யாடியருளே 

அதிருகான் மறைசொல்லும் வதரிசா வனவல்லி 
அம்மானை யாடியருளே, (ழ் 

திருமணிச் சரதுரத் இிலதமிடு நெந்றியுக் 

” தேன்பில்கு பவளஃாயும் 

இருகொட்டி யாணமுங் கொஞ்சிழுத் தாடியொரு, 

செங்கைமேல் வைச்தகிளியும் 

குருமணிப் பர் திறிரை மேசலையும் வச்சிரக் 

கொப்புமூச் குச்திமுத்துங் 
குறுகையு மங்களேஸ் வரியுன்ற னழகும்வெகு 
கோடிசூ ரியரென்னவே 

பருமணிப் பர்.திலிது பதமராசப் பந்து 

பாய்க்இிடில் வருச துமெனவே 

பச்சைவயி டூரியப் பர்துகோ மேதசப் 

பந்தினி லுனக்ணெங்கும் 
அருமணிப் பர்செடுத் ச.ரசிளம் பெண்பிள்ளை 

யம்மானை யாடி. யரூளே 

அ.திருமான் மறைசொல்லும் வசரிசா வனவல்லி 

யம்மானை யாடி. யருளே, (௯) 

தூயதும் YEA coor சாரசனு மணிமுடி 

துளுக்காம லிசைமுழகச்சச்



அம்மா னை ப்பருலம், 

சுழல்கின்ற பஞ்சாயு சப்படை யெமச்கொர்பசை 
சொல்லென்று சாத்திருப்பச் 

சேயிருந் இரைமுசச் கடவுள்பக் சச்திலே 

சேவித்து நிற்சவுங்கர் 

இரு வர்பா டவுமங்கை யொருஇமார் பொரு தியிரு 

சேவடி கை யால்வருடவும் ப ட ட... 

பாயிரும இரையெடித் செறி௰ன்ற பாற்கடற் 

பள்ளிமே லண்டபிண்ட 

ப௫ரண்ட முர்சழைச் நுக்தியர் தாமரை 

படர்ந்திட விரும்பிமயாருபாம் 

பாயிரந் தலையிலொரு தலைலைச்த Vere os 

யம்மானை யாடியரமுளே 

அதிருசான் மரைசொல்லும் வதரிசா வனவல்லி 

யம்மானை யாடீயரு ளே, (௧0) 

சஞ்சொல்வளர் புாலூரி லஈசணர் குலத்தில் 

இராக்தியம் பெருமுகுர்சன் 

செல்வியாய்ப் பொன்னேஜ் பூண் முலை யெனும்பேர் 

Sak Su ver bain Ror wan hd 

கஞ்சமுக வணிசனருள் டொன்னுர்ந பூண்முலைக் 

கன்னியாய் மேழிகட்டும் 

க்ய்கா குலத்தில்வரு பூணாரும் வனமுலைக 

காறிசையு மாசிமிக்க 

பஞ்சின்மெல் லடிசகொண்ட இரைசேர் மடச்தையம் 

பாலையாய் முர்சவுலகம் 

ப.இனாலை யு்டெற்ற மங்களே SAUNT 

ச,சீதியா யி தவகையாய் 

அஞ்சுவடி வாகியெங் கோனொடு மிருச் சமயி 

லம்மானை யாடியருளே



was arad Gondor gs ab ip. 

௮திருசான் மறைசொல்லும் வசரிசா வன.வல்வி 

யம்மானை யாடியருளே. (௧4 

௮ம்மானைப்பநவம் ழற்றும், 

  

நீராடற்பருவம். 1 & 
வய்யவததுவையை 

தெண்டிரை கொழிகச்கின்ற கங்சைகா விரிபொருனை 
் " இந்துசாளிக்திரதிசக் 

,இசபாகை துங்கபத் திசையமுனை ச7ச௨இ 

செய்வத பம்பைதிரைவாய் 

கொண்டிரையு மன்சையச் சுசைதாம்ப்ர வர்ணிஹெண் 
கோமதிப்ர யாகைபொங்ககெ 

குங்குமங் கோட்டமில வங்கமே லச்தினொடு 

கோழுமிச் சுழன்றுசுலவ 

வண்டிரை மலர்த்தாதும் வெணமுத்த முஞ்சூல் 
வலம்புரிச் சங்கமுர்தா 

மரைஞுத்தும் வருணன் குல.த்தேவி மார்பணிபு 

Lochs Cor tly wor etl wet eM! 
வெண்டிரைகொழித்தெறியும் வைகதைப்பெரு க அுறையி௦ 

வெள்ளநீ சாடியருளே 

விண்ணவர் தொழுங்கவுரி பெண்ணர சிஎங்குமரி 

வெள்ளநீ ராடியருளே, (4) 

வள்ளாண்மை பூண்டமச் தரியாது யேயென் 
வசப்பட்ட பொருளையெல்லாம் 

வாங்குவித் தாய்பரிக் கேங்கவைத் தாய்வம்பு 

மார்ச்கம் புரிர்துகின்ற



நீராடற்பருலம், 

சள்ளா நரித்திரள் பரித்திர ளெனச்செய்த 
கதையென்கொ லென்றுஉழமுதி 

கண்மலர் சிவந்திடவும் வாதவூர் முனிவன் 
கலங்கித் தமிழ்ப்பாடவும் 

தள்ளாது சொண்டர்க்கொர் சைம்மாறு செய்யகே 

தீரு௩மக் சென்றெழுக்சே 

தாறுமா றேசெய்த பாண்டியன் சைம்மாறு 

தான்படச் சைவமதமா 

வெள்ளானை யடிபட்ட வைகைப் பெருச் துறையில் 

வெள்ளநீ ராடியரளே 

விண்ணவர் சொழுங்கவுரி பெண்ண சிஎங்குமரி 
வெள்ளநீ ராடியருளே, (௨) 

மானையுண் ணாடுமதி சழிபடச் குதிகொண்டு : 
மழைநீரை யுங்கிழித்து 

wo Sain 2dr மலையருவி யொடு மிறங்கிமுன் 

வளைத்தாவை வைத்திடுங்கூன் 

பானையண் ணாடிச் குதிக்கத் ததும்பிவழி 
டாலருவி பசுமடுப்பால் 

பாற்சட லெனப்பொங்க விளையாடு மங்கையம் 
பதியெம் பிராட்டியன்னைத் 

தேனையுண் ணாருங் கருங்குழற் பாவைத் 
திருச்குலப் பெண்களபூசுச் 

தெய்வச் சதம்பகஸ் தூரிகற் பூரச் 

செழுஞ் சேற்றில் வெறியெடுத்த 

மினையுண் ணாதுகொச் கெனமருளும் லைசைதனில் 
வெள்ளநீ சாடியருளே 

விண்ணவர் தொழுங்கவுரி பெண்ணர சிஎக்சவுரி 

வெள்ளறீ ராடியருளே, (௯்



மங்களெசுரி பிள்ளைத்தமிம். 

சேருர் திருப்பவள வாயினை விருந்தென்று 

“” செம்பவள மெதிர்கொள்ளவுஞ் 

செம்பொன்மணி வளையிட்ட கையினை விருந்தென்ற 

செங்கார்சத ளெ திர்கொள்ளவுஞ் 

சாருர் தனசத்தினைச் ஈகரவா எ்,ச்கினெடு 

சாமரைச ளெதிர்கொள்ளவுஞ் 

சந்தாபூ ஷணியுன் கழுச்கினை வலம்புரிச் 

சங்கமே யெடிர்கொள்ளவுங் 

காருந்தி செல்வரிச் சண்களைக் சண்டுசெங் 

கயலெலா மெதிர்சொள்ளவுங் 
கட்டழடி யுன்கருங் குழலையுங் குழலின்மேற் 

சுட்டிச் தொசெசலெட்டி 

வேரும் கொழுந்தையுஞ் சைவலம தெகிர்கொள்ள 

வெள்ள$ ராடியருளே 

விண்ணவர் தொழுங்கவுரி பெண்ணச சிளங்குமரி 

வெள்ளநீ ராடியருளே, (௪) 

மருந்துண்டு பண்ணிவிண் ணவர்கடல் சடைர்துண்ட 

மார்க்கச்சை யேறீனைக் நு 

மற்றவர்க் குரியபெண் களுமே கடைர்துண்ண 

wi ses போலமதியைப் 

பொருந் தண்ட மேவும் புலோமகைச கலைச்குமரீ 

பொற்கொடி. ய ரம்பையரெலாம் 

புடைருழ முடில்வண்ண னீயாகை யால்வடம் 
பூட்கிமா சரமூழக்கு 

ந்ருர்துண்ட நீரழமுத மாச்சுசென் றேபுலவர் 

இன்னமுர் தான்சொல்லவே 

இளநுதற் பிறையினொூ கருவாய் முளைக்கமுன் 
னேற்றிவைச் தேேே தவர்மூன்



கீராடற்பருவம், 

விருந்துண்ட பாற்கடலும் வைனதையுஞ் சரியென்ன 
வெள்ள$ ராடியருளே 

விண்ணவர் சொழுங்கவுரி பெண்ணர சிஎங்குமரி 

வெள்ளமீ ராடியருளே. (௫) 

பூரசர் தான்விளைய ரேசகங் கும்பகம் 
பூட்டியொரு காரணையினாந் 

பொங்கியெழு மூலவெங் சனவிணைக் கொளுவிய 
புதுமதிப் பால்வடிச்துத் 

சாரக் சானென்ன வுண்பெல & DUG 

சீழைத்திடு புாண்டமுனிவன் 

சவனன் பதஞ்சலி விட்டன் புலத்தியன் 

சந் சான வாழ்வு பெற்றோன் 

பாரசங் காரியச் சுசன்மவைக் கும்பன் 

பராசரன் வியாசன் வேசன் 

பார்த்துருக சாற்பச்து முக்கோண வீட்டிழ் 

பதிக்கின்ற விர்துசாசம் 

வீரசிங் சாசனச் சரரிளம் பெண்பிள்ளை 

வெள்ள நீ ராடியருளே 

விண்ணவர் தொழுங்கவுரி பெண்ணர எளங்குமரி 

வெள்ளநீ ராடியருளே, (௬) 

'இசையுஞ் சிவக்கொழுக் சென்பது தீவச்கொழுந் 
சென்பதசா லேஙிறுகத்தி 

இமையாச விழிகொண்டு SHAS மார்சக்கண்ட 
னென்றைக்கு மழியா துசான் 

வசையஞ்ச வாழர்திட வரர் சத மங்கைநகர் 
மதுரைஈக ராகுமென்றே 

மருவியொரு மும்முலை சுமந்திடை வருச தியே 
வளர்கின்ற காலையிற்டூழ்த்



மக்களேசுரி பிள்ளைத்தமிழ். 

திசையஞ்ச வென்றுவர௬ு ணனைவென்று நிருதியைச் 
தென்னளகை யானைவென்று 

சிறிவரு ஈர்திசண் நாசரை யெலாம்வென்று 
சிவனையும் பொரு துதிக்கு 

விசையஞ் செலுத்துபர்ப் பதராஜ ராஜன்மகள் 
வெள்ளநீ ராடியருளே 

விண்ணவர் சொழமுங்கவுரி பெண்ணர சிஎங்குமரி 

வெள்ள ராடியருளே. (er 

எடுபால னாகவணு வளவான கருவினி 
” லெழுர்சே இரண்டவடிவாய் 

இன்னமொரு பிறவியை யெடுக்சவுங் கன்னியர்கள் - 

ஏந்திமுச் தாடியவர்தங் 

செடுபால் கொடுக்குழுன் இருமுலைப் பால்தச்.து 

இருபையன் பால்வளர்ப்பாய் 

இரணசர் இிரவசன விமையமங் களமவுன 
கெவுரிதிரு மங்கைபாலை 

அடுபாலு மோட்டெருமை மடவரால் பாயவே 

யல்ொலு மின்றிலப்பா 
லரசுபுரி பழையதிரு வடியார் குழாம்பரமன் 

அழகுள்ள திரு மேனிமேல் 
விடபொலு மலையெறிர் சேபெருகும் வைகைசனில் 

வெள்ள 8 ராடியரு ளே 

விண்ணவர் தொழுங்கவுறி பெண்ணர சிளங்குமரி 
வெள்ள$ ராடியருளே, (௮) 

எத்திலே விளைகின்ற சநகரண போகத் 

“*” இியச்சமு மயச்சமுர்தான் 

என்றைக்கு மெய்யிசென வொன்றைச் குறித்திடா 

தின்பமில் லாதபேய்ச்சம்



நீராடற்பருவம். 

பத்திலே மதிசொளுவி விழியாம லேநின்ற 

பழையதிரு வடியார்பெறும் 

பாச்தியங் சண்டுமதி யேக்சமுற் றேபெரிது 

பாக்கியம் பெறமதித்தே 
சச் இலா தஇில்லையிச் சகமுமுது மிவ.ளுடைய 

செயலிலா தில்லையிக்தத் 

தேவரெல் லாருமுச் செயலுமென் றரிபிரம 

தேவருணர் துரியமுடிவில் 

வித்திலா விளைவாய் விளைக்சசவ போகமே 
வெள்ளநீ ராடியருளே 

விண்ணவர் தொழுங்கவுரி பெண்ணர சிஎங்குமரி 

வெள்ள ராடியரு ளே. (௧) 

பண்ணாறு கு. தலையங் கிண்டுணிச் செங்காற் 
பசுங்கொடிச் செங்கைவேடப் 

பாவையர் மணிச்சிற்றில் வாரியவ ரூஈற் 

பருங்கமுகி னைப்பெயர்த் திட் 

ண்ணாற மேலமில வங்கமில மிச்சோ 

டயர்ர்தகொளு மிச்சுமாவல் 

உள்ளதெல் லாங்கொள்ளை யிட்டுமலை வளமெலா 

முண்டெடுத் துத்திரட்டிக் 

கண்ணாறு பூங்குழ லரம்பையர் ஈடக்கும்வழி 

சண்கேண் டேசெளிந்து 

கற்பசா டவிவழி செலச்தோணி யாகக் 

சடாவிய விமானமெல்லாம் 

விண்ணா ரொ துங்கவரும் வைகைப் பெருந்துறையில 

வெள்ள ராடியருளே



B sr மங்களெசுரி பிள்ளைத் தமிழ். 

விண்ணவர் தொழுங்கவுரி பெண்ணர சிளங்குமரி 

வெள்ளநீ ராடியருளே. 

நீராடற்பநவம் மற்றும், 

  

பொன் னூசற்பருவம். 

௨ 

BL Bue எச்கொழுங் சால்முடி பொறுத்திட வு. 

op Ree மூகம்வகுத்ச 

நவமணிப் டூபாதிகையின் முழு$ீல விட்டமது 
ஈடுவே இடச்திழுற்றும் 

நீட்டப் பசந்தமனி யத்சஈடு சளகளென 

நிரைமணி பதித்திலக்கு 
நேமிஉட் உப்பலகை சஇிரச்சு வயிரச்தில் 

நெடியதவ எைக்குற்ங்கு 

மாட்டிவெண் டாளவட மேநிட்டு சால்வசை 

மலர்சீசள நிரப்பிமிக்ச 

மாணிக்க மொழுகுகர ணச்சளிகை மெச்சைநடு 
லைத்செங்கு மாலையாகப் 

பூட்டியிர் திரவிமா னம்போல வேசெய்த 

பொன்னூச லாடியருளே 
பொன்னேறு முலைமங்கை முன்னாக வருமங்கை 

பொன்லூச லாடியருளே, (௧) 

பேச்சுக்கு மனதுக்கு மெட்டாத வெண்ணிலாப் 

் பிறைமுடித் தரளுமெங்கோன் 

பிரமனை முகங்கொண்டு நோக்கியொரு பொன்னூசல்



பொனனூசற்பருவம். Gisr 

பெண்மணிக் குதவென்னவும் 

வாயச்சுச் கதிக்க்ற கயிலாச மும்பெரிய 

வடமெரு வுங்கால்களாய் 

மந்தரம் பெருவிட்ட மாசவும் இசையெட்டில் 

வள ரட்ட. மாகாகமே 

பாய்ச்சிக் ஈழற்கரி செனக்சட்டு கயிறதாய்ப் 

பருமணி வடறஸு்சுரு இயாய்ப் 

பல.நாலு மாகவுப நிடதத் தனிப்பொருட் 

பாயல்மேல் மெத்தையாகப் 

பூச்சச்ச லாளமொரு பலகசையா சர்செய்த 

பொன்னூச லாடியருளே 

பொன்னேறு முலைமங்கை முன்னாக வருமங்கை 

பொன்னூச லாடியருளே. (௨) 

தேசமேயுங்கள்பொன் னாலையம சாகச் 
்் இறக்குர் சலத்தினிற்கால் 

செங்கொழுங் காலாய் கிறுத்தியிரு கைகளாயக் , 

திருச் தமணி விட்டமேத்தி 

அசம விசாரணைப் பெருவா?சி கொண்டிழுரு 

டாண்டீக் சணுவையெற்றி 

யறியாமை யென்னஉளர் மோணலை நீமிர்த் இட் 

டரும்பலகை நெள்சமாக்கி 

வாகுபெற வுபயசர மணிவடம் பூட்டியொரு 

மவுனப் டிகைதிருச்தி 

௨லமிடம் பிசகாது சுழுமுனை மூறக்காணி 

மாட்டிச் சுகானர்சவை 

போசசய னச்தின்மல ரிசழ்பல விரிச்திட்௨ 

பொன்லூச லாடியருளே



மங்சளேசுரி பிள்ளைத்தமிழ், 

'பொன்னே்று முலைமங்கை முன்னாக வருமங்கை 
பொன்னூச லாடியருளே. 

பூன்னா விட.த்தினிற் பாற்கட லுறங்கிய 
மூகுச்தலுர் திசைமுசத்தின் 

மூதல்வனுர் சேடியுங் காசை வடிவாய் 

கேளைச்சவன் விளங்கமெகிமை 

சன்னால் வளர்ர்தசோ ணாசலர் தில்லைகுற் 
PNG HU FIG SF 

தலமான மதுரைசா எத்திரா மேசுரர் 

சானென்ன வேசமெல்லாம் 

பன்னாலை யதிதினும் பலவாலை யத்தினும் . 

பஞ்சபூ ச,ச்தினுக்கும் 

பண்டுற் றெமும்பியொரு காலத்து மழியாத 

ப. ரமசில மென்று மங்கை/ 

பொன்னா லயத்திலெு கோனொடு மிருந்சமயில் 

பொன்னூச லாடியருளே 

பொன்னேறு மூலைமங்கை மூன்னாச வருமங்கை 
பொன்லூச லாடியருளே, 

ழன்வீடு வெட்டவெளி யாயின செனச்கண்டு 

மூச்சகணன் முகுந்சன் மலரோன் 
மூவடி. யெடுத்தவெற் சோன்பவள மேனியில் 

முளைச்துநீ வளர்பிருக்கும் 
பின்வீடு சடலுமலை ய்ுசெய்முட் டாழ்வீடு 

பெருவீடி செனவிசம்ச்தே 

பிரணவச் சுழுமுனையில் விக் துவழி மாதம் 

பிறக்கின்ற மூலவீடே 

என்வீட சானன்றி மற்றமொரு வீடில்லை 
யென்றே கருத்திரங்க



பொன்னூசற்பருவம், 

இவையான மூலமணி பூசக முசர்சொண் 
ழூலங்கிபென் னிதயகமஃப் 

பொன்கவீட குடிசொண்ட மங்களே சுரவல்லி 
பொன்லூச லாடியருளே 

பொன்னேறு முலைமங்கை முன்னாக வருமங்கை 
பொன்னூச லாடியருளே. (௫) 

வாரித் தரங்கமெறி குமிழியுங் சொம்பானை 

™ WD FEUD மணிதிருச்து 

wesoT Faber SAD குரும்பையு 

மருக்குலிச வண்ணமெழுதி 

சாரித்த செப்புவ சத்ரமணி மகுடமுச் 
தீ.ர்ளமுஞ் சொர்ணகுடமுந் 

தாமரை யரும்பினொடு சோங்கரும் புந்துணைச் 

சகரவா எப்பட்டியும் 

பாரித்த பச்தமே சூதினொடு வர் தசமர் 

பண்ணிலும் பண்ணுமென்னப் 

பகைசெலுச் தாதவகை வகைவகைய தாய்கின்ற 

பண்பிலே வளமுகந்து 

பூரிச்த கும்பமுலை மசிகளே சுரவல்லி 

பொன்னூச லாடியருளே 

பொன்னேறு முலைமங்கை முன்னாக வருமங்கை 
பொன்னூச லாடியருளே. (௬) 

எவனசைவி லாசமர மேழூர் தோளை த்துவகை 

எவனசைவி லாசமுக்தான் 

எவனசைவி லாதமுடி ராவணனை வென்றிலங் 
காபுரிம் ௧ரசு வைச்தான் 

அவனசைய மேருகரி துருவனசை யத்துருவ 
னணிசக்க ரச்தினுடனே



மங்களேசுரி பிள்ளைத்தமிழ், 

ஆதவ ஸிலாதம9 ஈ௨ச்ரெச Lub Ge cor 
மாகிதிதி யோகமசையச் 

laren enews கொருசைமழு வொருசைமா னசை, 
திருஈ௩டன மேயசையவுஞ் 

சிவகாம உல்லிநீ யசைனெற பொழுதிலுன் 
றிருவுர்தி சனில்மலர்ந்த 

புவனமசை யுமபடி. யுசைர் கைர் சாடியே 
பொன்னூச லாடியருளே 

பொன்னேறு முலைமம்கை முன்னாக வருமங்லை 
பொன்னூச லாடியருளே, 

ழதுமறைச் சிழவனென வேழுண்ட சாசன 
 முளைத்சசட வுட்பிரமனும் 

மூவா முகுர்சலுங் குலிசச்சை நாயகனு 
முப்பத்து முச்கொடியென் 

பதுமணக் குர்சொகைப் புலவருஞ் சிச்தரும் 
பாக்கிய நமச்சிசென்னப் 

பார்த்துருக வுஞுசித்தி லாத்திங்ச ளென்னப் 
பதஇிச்திடு மணச்சடங்கற் 

று.திமணக் இன்றநின் பதமம்மி மேலெர்சை 
தூச்கிவைச் நச்சிவந்ச 

தொழில்சண்டு பீன்னருக நீயு மலர் கையினாற் 
On EB us சொழிற்குருகஏம் 

புதுமணச் கோலமது கொண்டசுர் சரவல்லி 
பொன்னாச லாடியருளே 

பொன்னேற முலைமங்கை முன்னாக வருமங்சை 
பொன்னூச லாடியருளே, (௮) 

நாரணன் Sig war acy ணன்குபே ரன்பிரம 
“ சாட்டத்தர் பழுநிமதினெ



பொன்லூசற்பருவம், 

னரர்சித்தர் விஞ்சைய ரியச்கர்கர் தருவரிவா 

நாயக னெனச்சொல்வெள்ளை 

வாசணன் முதற்பல வுயிர்த்தொகுதி யாய்ப்பஞ்ச 
வானபூ தாஇவிளைவாய் 

வாசா oC sl 0 இரீசபிர காசமன 

- வாசபர மேசவிசுவ 

காரண நீராலம்ப நீர்க்குண விசேகநிட் 

காமிய பரப்பிரமூந் 

சனதொர்,ச வற்சித சுகாதீத சாயுச்ய 

கர்த்தவ்ய றிச்தமுச்த 
பூசண ஜெொருசத்சஜஷெடு பிரியாத பெண்பிள்ளை 

பொன்னூச லாடியரு ளே 

' பொன்னேறு முலைமங்கை முன்னாக வரும௦ங்கை 

பொன்லூச லாடியருளே. (௯) 

Uso Lt WEY திரும்பும் இசைக்கெலாம 

வைத்சகிரு பைப்பார்வையும் 

வடிகொண்ட உத்ச்ள விபூதியணி கோலமு 

மருங்குபட் டாடையினையுங் 

சன்னமஜஞ் சளையுமழி யாதமங் சலியக 

கழுச்துமுத் தாபரணமுங் 
சையின்மேல் வைத்திடு சளிப்பிள்ளை கொஞ்சக் 

சனிர்சசெம் பவளவாயும் 

பின்னவிடு கொண்டையும். கொண்டைக்கு மேலிட்ட 

பிச்சிச் சொருக்கும்வஜ்ரப் 

பிறைவட மிசைக்தா0 மிருமுலையு மொப்பிலாப் 

பேரழகு தானரும்பிப்



௬ மக்களேசரி மின் baa 

  

பொன்னழகு மதசரள் பழுச்சமம சளவல்லி.. 
டொன்னூச லாடியருளே. பபப 

பொன்னே மலைமங்கை' முன்னாச கருமல்கை 
| Quine gore லாடியருளே.. ப ப 

பொன் ஜாசற்பநவத் ழும், 

திரு௨ த்தரகோசமங்கை | 

மங்களேசுரி Serer Bp மூற்றும். 

 




