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a. 
சிவமயம். 

சிறப்புப் பாயிசம், 
  

மேதவிகோட்டை 

வெ. ௮. இ. மா. சிதம்பரச்செட்டியாரவர்கள் ப SULIT FoI 
Ben ag 

(சேரிசை ஆசிரியப்பா. 

பூமக ளசலாக் காமரு வளத்தாற் 

Seem டி லுமுயர் சோணாட் டமரு 

மெத்தலத் gers துக்தமோத் தமமென 

நாவிரி பாவிரி பூவிசி காவிரித் 

கடம்பொலிச் அுயர்இருக் கடம்பர் துறையி 

னினியசொல் லறிவு ஈனிமிகு பூருவ 

புண்ணிய வசத்தா னண்ணு சிவார்ச்சனை 

தரர்த சைவச் கார்த.நா லுணர்ச்சி 

யந்நத மகாசிவ இரு தாரணம் 

விழுப்பற் தரூஉ மொழுக்க மாதிய 

“மாமை சால்குரு சாமி முதலியார் 

வமிரமா ணிக்கமுதி துயரிய ஜன்றை
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யெசன்றன்(0 (eau ny மன்றவே BG 

யேவரும் வியப்பச் கோவைசெய் தாலென 

முறைமுறை முன்னூற் றுறையணி நிறைபார் 

காசிரி யப்பா மாகிரி நேரிசை 

வெண்பாக் கலித்துறை பண்பாச் சமைத்து 

மும்மணிக் கோவை ஈன்மைப் பெயர்வைத் 
[ச துலகுப யோகமா யிலகுறப் 

பாடி.யி கெனத்தனை காடிவேண் டி! வ. (9) 

கேரிசை வேண்டா. 

தேவைசகர் மீதெம.து திண்ணனார் வம்மிசத்தோ 

*னாுவசியர் கேோரவேங்க டாசலப்போ-...மாவசிய 

னச்சிட் டுபயோக மாம்படிக்குப் புத்தகமா 

யிச்௪கத் தார்க்கே கே. (3) 

கலித் துறை. 

வித்.அவசூடா மணிசொக்கலிங்கவியன்பெயசோன் 

சு த்தன்வெபூசகனொண்கடம்பர் துறைமணிவெற் 

பத்தகுமீங்கோய்மலையென்௮ுலகமெலாம்பர௪ 

முத்தலகாயச மும்மணிக்கோவை மொழிர்கன(னே (8) 

ee அவசியம்---வேண்டச்சக்ச ௫,



தேவிகோட்டை 

பம. ௮. வேங்கடாசலச்செட்டி யாரவர்கள் 
சு e 

இயற்றியது. 

  

காராருஞ் சோலைக் கடமப) துறைமுதலாச் 

ரூ ச ௪ 

TIT முக்சலமா தேவருக்கு--ரரசாரு 

ப்மமணிக கோவை ிிமாழிர்கான்றிட மறவ 

பர்மணிக் 2கோவையென வாய்க் Hl 

BOG FFL OG சற்பவை BOM oT 

8 pa Qe an Gr சொற்லெக்சாய் நிற்கின் ட்ுன்-பர்கன் ரண் 

n 

௬ . க ௫ . . ~ ௩ ௬ மாகிரியப் பூசிக்கும் வண்காரசைச் ரசாகரவிற்க 
்் 7 உ 

கேசை சீலன் த
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௨0 

௨௦ 

முத்தலநாயக 

வமலநின் லுடனச் சமலலா யொருங்குவைத் 

தெண்ணுபு பகுதிக் கண்ணுயிப் பகுஇக 

ளடங்கநின் றிறைஞ்சற் இடங்மிகாடுத் தாங்கா ம் 

கெளவுப சாரிக மகயெனு மவுசையுக 

இவள்பர மெனநீ நவின்மறை யதனுள் 

விளக்கவே யனைய கொளற்கரு ௩லனெலா 

மறக்தவர் புரிந்ச மறம்புசல் வதற்கு 

நடுங்குமென் லுள்ளங் கொடுங்குண வயத்தராய் 
நானே பிரம நானே பிரமமென் 
முனா இகன்றமர் மேனா ஸியற்றவும் 

வெருளா தவர்பு॥ி யிகலோய்ர் தடல்கிய 
ராப்பணின் நிலங்கனை மீப்பெருஞ் சோதியா 
யது! கண் டடங்கா தவாகம் பரமெனு 

முபெரும் பாதக முன்னின் அுய்க்தலி 

ol La விலங்கும் * பழிதருபுள்ளுமாய்ப் 

பாதல மேழிலுங் கீழ்சொற் கழிபதம் 

போதுறு புனைமுடி. யெல்லாப் பொருண்முடி 

வென்றருஞ் சருதிசொ னின்றுணை யடிமுடி 
அரிஇப்பல் லூழிக ளொரீஇப்புலம் பெய்த 

யிளைத்தல மர்தகம் விளோத்சபா தககினைஇ 

நெடு ஈடுல்இரின் னடிமலர் வழுத்தும்வ 

வரிக்கு wes Find AES wu HS 
    

் சண்டும் என் னும் உம்மை தொக்கது, * தன்னைக் சுமக்கும் 

புள்ளுருவந் தனக்குவர்ததே ஈண்டுப்பழி யென்க,



a0 

௫௦ 

௫௫ 

மும்மணிக்கோவை. 

முன்னிலை தெருட்டுபு கன்னிலை யருளினை 
நின்னருட் பெருக்கே யென்னென் அுரைப்ப 

தடி. யே னறிவிலி கடிவினை பலபுரி 
கொடியே னெனிலுமப் படியிலாப் பாதக 
மாயகான் பரமெலும் வாயுரை கனவினு 
மேயில னுசைக்குரர் தாயினு மினியசே 
யாயினுக்,தல்வசென் றேயுளங் கொள்வனின் 

னருட்பா வொன்றதி விருப்பா யேற்றதன் 
பொருட்பாங் குணாந்தருர் தெருட்பே ரின்யினை 
முள்ளிச் செடிக்கு மஷ்ரிச் கொடுத்தருள் 
வள்ளற் றலைவனா செள்ளுற் ரொதுக்குபு 
காம்பச மென்பர்பா னண்ணா தேயென் 

ற்ருடிரு வாக்கென் சிரமுறப் புனைந்தனன் 
மாயா வாதப் பேய்பிடித் தாட்டலி 
னோயா அலைந்த மாயா நிற்குர் 

இயவர் பாங்கருஞ் செல்லெ Dari sri 

மேயவப் பெருகல னேயலான் மேலு 
நின்னஉ.த் தொண்டர் பொனனடிக் கபலஜஞ் 

சென்னியிற் கொண்டவரின்னருட் குரியகுற் 

றேவல் புரிந்துகின் சேவடிப் பூசனை 
யாவதென் றியற்கி யோவற வழுத்துவேற் 

கருள்வதொன் றுள்ளதப் பொருள்பிறி தல்லசின் 
னிளையசே யாய வ௭கிறை புகலிமன் 
ஞால தின்புக ழேமிக வேண்௰ர்தென்



ப் 

௬௦ 

௬௫ 

G10 

முத்திலதாயக 

னால வாயி லுநையுமெம் மா தியென் 

றியம்பியாங் கமணிரு எிரித்துநின் பெரும்புகழ் 
வயங்கொளி விளக்கே நயங்கொளு மச்செய 

ரூனே புரிந்இடுந் தன்னிக சரற்றலுற் 
ஜோனே யாய முலசெலா முணர்ந்துகொண் 

டி.தர்தரு சருவ சுதந் பதிநின் 

பதந்தொமூஉ வேண்டியெவ் விதர்தரு பயன்களும் 
பெற்றுவாம் சகென்றுளத் துற்நபே சருளினாற் 
சொற்றருள் வாய்மையே தெற்றெனக் கொண்டுனை 
வேண்டுவ இயாதெனிற் சாண்டகு முலகிடை 
யாண்டவ னீநின் னடி.மையா மென்றுனைப் 
போற்றிவாழ் கெறிக்கடை uo Nor Adon & Bar 
காற்றொணாத் தயர்செய் தலெமும் பசந்து 

செற்நெறி வேட்டோர்க் கர்நெறி யிலகுவி 
னன்னிலை யளிக்கு மெய்க்கெறி யென் றீர்த 

கோள் தாழ்கர குய்க்கு மகம்பிர மக் 

பாழ்பட நின்புகழ் வாழ்வுறப் பு. தல 

மிண்டிய மாயா வாத மென்னுஞ் 

சண்ட மாருதஞ் சுழித்தடி ச் தார்த்தென் 
௪௭௫ றருள்வா சகம்விலக் இருண்மா சுறு£ 

கெறியா தலினிதை யறவே சொடுங்களைந் 
அன்புகழ் விளக்கு மன்பெரு ஈலனிஃ 

இன்புற வருளுக னின்பா மேழமூற் 
வுணா்ர்தகின் பாலிவ் வுலகுராம் பரமெனப்



மும்மணிக்கோவை. ௫ 

௮0 புணர்ந்தபாழ்க் குழிவிழ் புன்சணாற் ருமையி 
னிரர் துவேண்டினன்மிகையென்றுளங்கொளர தய 

வரந்தைதஇர்ர் இன்புற வருடி'யெம் பெரும 
வுலகெலா மார்தை தரர் துயவருள் காவிரி 
யிலகதேர் வடபா லிதற்கணி ததாகத் 

௮௫ தென்பால் வடாது இசாபி முகத்தமாந் 

இன்பார் தருழமுற் றிலாமுலை யுமையட 

னினி.தவீற் நிருந்தரு ளெந்தாய் 
கனிதரு கருணைக் கடம்பவ னேசனே;. (௧) 

கடம்பத் துறையினின்முக் கண்ணமல னென்று 

மிடம்பர் துறைகை .பிறைவி--யுடன்பற் 

தனையசன்று நாமுய்யச் சார்னெறான் வம்மின் 

வினையகன்று விடுவிழை வீர். (6) 

விடரு டாதா இவனன் நிலையென வேதமெல்லா 

மாடலி னானமுத்தி காமிக டாமுத்த சாபிமுகங் [cual 

«Op Carine கென்றோர்த் தருள்குணவ கொல்கட 

காடனவ் வாசை முகனா யமர்ந்தருள் காரணமே. (8 ) 

இரத்தினஇரி. 

கார்மல மொருவருஜஞ் சார்ஈல னிலாமபையொன் 

ஹோவறி வொருங்கே விவுற மறைத்திடுக் 

தன்னையுங் காட்டா இன்னல்செய் பெருவலி 

பு/டையதவ் வெறுழ்வலி யடையவு மழித்துத்



ரி 

௧0 

தி 

முத்தலதாயக 
தரும்பே ௮னிவிழைஇ வரும்பே ௬லகர்சா 

ரிரும்சான்மை தேற்ுஞ் சுரும்பார் குழகின 
ளெண்ணாட் பிறையையிக் கண்ணே யேற்றக் 
குறைவின றிருக்கென கிறுவிச்தன் ண 
தெளிதா விளக்கியாங் களிதிரு வெண்ணிற 

ஜெளிதிசை பாப்பிச்' இளர்திரு நுதலின 
ணம்புருக் குழைவிற் இன்புளங் குழைகலே 

யன்றி யெத்துனை வன்றிற லோர்கிலுல் 

ரூனியவு முளங்கொளாத் தனிமுதற் பசமனேர் 
நீகொலோ விற்குனித் தேகுவ தெனமுனீஇச் 
சேமவில் லோமெக் காமன்விற் பறித்தன் 
றிணையுற வைச்தாக் கணை இருப் புருவின 

டிருவுளத் தடநிறைஇப் பெருகருள் கருணைகள் 

பக்குவா பக்குவர் தக்கபல் லயிர்கட் 

கருஸிரு மதகெலு மிருதிரு விழியின 
டனதெமிழ் சாபைபோன் மெனுமயில் சாம்புறு 
மாபுரி காம ரூபியை யிருகண் 

ணிடைக்கொண் டெனவனப் புைத்இரு நாயோ 

டாயர்தா நுகர்பொருள் சேயர்வாய்க் கொடுத்துட 

னேயமிக் சவர்தரத் தூயமு தென்றதை 
யுட்சொளு முலகவ ழக்கமீ தாமெனப் 
பொற்கணெ ச தருளமு தக்கழி சுவையணா 

வைத்திருத் தோடுடை மணிவளாத் தமைத்திளஞ் 

சேய்தா நுகர்தருஞ் செஷிச் திருச் செவியின
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ளாவணி தருபர் ளிருசெலி பரூகமா 

அரியனா சமூதெழீஇ வருதிரு வாயின 

ளியலொஸி % விடிகைச் செயலொளி யெய்கமொ 
அளைவிை நிரைச்தென் லொளிர்திரு கூம£லாள் 
Forms க்ருள்சமா ே தவவென் அுடனிருக் 

Csr வுரைஇரு சாவினள் சீவர்செங் 

stat att து மிருதய ன.தனகேத் 

இசமலர் விரிர்தும் பெருமகிழ் வறப்புரி 

யொரும யிதுவெனுக் திருமூக மதியின 

டேவர் மாதர் யாவரும் பூண்ட 

நாளுடை மங்கலம் போலா தாளுடை 

£0 சிச னித்திய னிறைவன் ிருப்பூட் 

கிலப்பிலாத் கருணமங் கலத் இருக் களத்தின 
ளண்டப் பரு திழுற் ரூற்றிரின் றளித்தேோர் 

கண்டெப் புவனமும் கைதொழு அய்செனத் 

தனிச்செ ராச தானியா ம.துரை 

நி யினிற்றனி யாசியா யினிதிருந் தலெமு 

ஜே
 ப் 

மொருவறப்பொறுத்துகின் ஐருடிருப் புயத் இனள் 

குழையா விபற்கைப் பெருமலை குழைத்த 

மழுவார் கரத்தன் றழமன்மே னியைச்சனி 

இஃாக்துடன் குழைச்ச வகாத்திருச் கத்தின 
ளுலசெலா முயுகெறி நிலவுறச் சேய்வா 
யலகிலாத் தமிழ்மறை மலர்தா வுதவும் 
  

* வீடிகை--தம்பலம்.
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பராபர ஞானம்'விராவி நிறையமு 

இருகட மெனத்திகழ் கருதிரு முலையினள் 
சரமச௪ சம்மெனு மிருவகை யுசோம 

௫௫ நிரைய மொருமல ரிருமலர் மும்மலர் 
லகைமும் மடியின் ரொகையு மூணர்தஇயாவ் 
ககிலசீ வரையுந் தகவுறத் தன்னுள்வைத் 

அற்றிருர் தருடிருச் சிற்றுத ரத்தின 
ளெழிற்பெரும் கடத்றிகழ் சுழித்திரு வுர்இயாண் 

௬௦ மலர்நீதுக் குவிந்து முலர்ர்துங் குணக் இரீஇ 

௭௦ 

மற்றைநீர் நிலைகளி ஓுற்றதா மசைமுட 

ஜெனப்படா தனைய வனப்புநீர் நிலையிற் 

பேசரும் பிரண்டுகொண் டேர்கொடி, யொன்றென் 

ுரைதரு அசுப்பினள் புரரிபு வீரர்தம் 

பூமிச்தே ரன்விதோர் சேமத்தே ரொன்றெனச் 
தகுதிரு வல்குலாள் பகருமத் தேர்க்கணி 

செயவரூ கதலியி னியைதிருக் குறங்னெள் 
வெருவுதல் கால்கவைச் தொருவுத லாஇய 
மருவுறா சசைவற் ஜொருகிலை யாயம் 
மாதர்நீர் நிலையு௮ மேதகு மிருகுளிர் 

மானு மிணைத்திருச் சானுவி னாளபய 

மூற்றொளித் தொடுங்க வற்றுறு பயக் இடை 
விடா துலை வசாலெனப் படாதொரு நிலைத்தாய்க் 

கவினிலை நீரி லவிர்வரா ளெனத்தகும் 
௪௫ திருக்கணைக் காலினள் பெருக்கமிக் குளவுகிர்ப்
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பகுதிக் கிருவினைத் தகுஇயின் கினைப்பய 
னிறைசெய் தளிப்ப வுறைதசா செனத்திகம் 
Buu டின் சொருப்படு வாச்க்கே 

யருணிலை தெரித்கால் கொருதலை யைக்துறுப் 

பமையுமர் நீர்நிலைக் கமடங்க ளாமெலும் 

புறத்திரு வடிவிரற் bos Ser Corer git 
தோற்றசெங் கமலமுற் பாற்றுறு மலசெலா 

Lent SFL YRS STH % கிடைக்கல மலாத்திருத் 

தொண்டர்தூய்த்தொழச் இன மண்டுபோருள்புரீஇ 
௮௫ விருப்பொருங் குதவுந் இருப்பெரும் பதத்தின 

௯0 

௬௯௫ 

ளாயவண் சிவையுமை யம்பிகை யிமாசலை 
நாயக திரிபுரை தாயவள் பவானி 

பகவ. புசாந்தட தகவு வசாம்புயை 

சுகவதி கரதரு முகவஇ சங்கரி 

நீலகந் தரியனை மேலவர் தரிபரை 
பாலனம் ப௫யருட் சீலசுக் தரிபரி 

பூரணி சயற்கணி காரணி மனோன்மனி 

யாரணி சாம்பவி காரணி பயிரவி 

தேவிகங் காளியெம் மாவிக் கருந்துணை 

யருட்பெருக் தலைவி இருக்கொலு விற்றிருக் 
தருளிடப் பாகன் றெருள்விடைப் பாகன் 

இிருவாட் 2போக்குயென் றுரைபே ரிரத் இன 
இரிவாழ் முக்கட் பெருமான் மலாடி. 
    

* இடைச்சலம்-- இடையில் வந்த பாத்திரம்,
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யொருவா தேத்றுது மூலப்பிலா 

௧௦௦ வருளா னந்தம் பெருவாழ் வுறற்சே. (௪) 

பெருவாம் வி.தவெள்ே ற பேணுகவாட் போக்குப் 

பெருமா னுலகருளும் பெம்மான்--றருவா 

ஊழிதலிலாப் பேரின் வவனடியார் பாதப் 

புழுதி சாமேற் புனைந்து. (௫) 

புனயிழைவண்டார்குழலுமைபாகத்தெம்புண்ணியனே 

யுனையிழை யேனு முதவென் றிரஈ இல னோவிலென்னூம் 
வினையிழை பாதகமுற்றும் மழித துன் answer gst 

ணினை * யிழை செம்மணி வெற்பிடங் கொண்டருணின் 

[மலனே. (4) 

ஈங்கோய் மலை, 

நின்மல நிட்கள நிரஞ்சன நித்திய 

இன்மய விச்சுவ மன்மலர் காரண 

விச்சுவ ரூப விச்சுவா தீத 

விச்வ சேவிய விச்சுவ வந்தரி 

9 யாமீயென் பனமூத லாமிகு மிலக்கண 

சாமியென் றருமறை காமிக மாதி - 

சிவசாத் இசமெலாநர் தவமேன் மேலும் 

விரர்ெெதடுசத் தோஅஞ் சுதி பரம 

நின்னுடன் பிரிவொரிஇ மன்னிய வாரருட் 

௧௦ சூத்இசி வர்க்கம் கித்திரு வுளம்பரீ இத் 

CGT — Crp Behl Bon. 
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சன்னருண் மேனிதர், தன்முக ஸனாக்கிறீ 
யையச வர்க்கருள் செனவுட ஸிருகச்தின் 
சொற்புகன் அய்க்கு ஈற்றிறன் றிருவுளச [கை 2ப 

கொண்டுயிர்க் கருள்வதிவ் வொண்டொடி செய் 

யவளால் வக்த வாக்கமே யாவுமச் 

சிவையா லலதோர் செயலெமக் கிலைம் 
மருவு மவளரு ளூருவே யல்லதாஉ௨ 

மெல்லா மவள்வடி. வேயிதற் கையமின் 
தலி னிறம்வே ரூகரா முறுவதன் 

மாதர்மிக் ருறுமவள் தள மாக 

மணியொளி வடிவே ஈணிசா முறுதுமென் 

றெணிநீ மாகத விலிங்கமே னிய 
யம்மலை யுச்சிமேற் பொன்மணிக் கோயிலின் 

மன்றவீற் மிருந்தருள் கன்றனை யதனா 
லிடையரு ஓயிர்க்கருள்சொடைப்பெருஞ்செல்வனீ 

தின்னை2வண் டுவதகொன றுன்னடி யவன்யா 

ஸினிப்பிறர் துழலாக் கனிப்பெரு வாம்வே 

௮.துவெனக் இப்பவச் தாவசன் றென்.பி2யல 

விதுமுடி யொண்மர கதிரி வாம்முதால் 

வேச முதலா விழுத்தகு ,நாலெலா 
மோதல் பிறருக் குணர்த்தன்முன் மூனசெய் 
சாஇப் பிறப்பினி மேதக வருளுக 

விதெற் ளெதளித் இத்தகு பிதப்பினிற் 
காலரமுண் டாகவே காதல்செய் அய்யுமா
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பாலியர் தொட்டி௮ு காலமே லுறும்வசை 
பொறைகல் லொழுக்க கிறைநுண் ணுணர்ச்சி 
வாய்மை யடக்கர் தூய்மை வணக்க 

மன்பரு ளாதிய சன்பெலா நிறைந்தார்க் 
கலனெனு மெவ்வ முூலனரயாமை யித 
னலநிறை கல்வி கேள்கியி னாட்ட 

மெண்ணுகல் லறனெலா மெண்ணியாக கியற்றுறப் 

புண்ணி.பப் பெரும்பொரு டண்ணிய ஈன்மொழி 

நீதிசத் தூவகுண மாஇகற் றிறனெலா 
மேதக வருளியவல் வோதிளம் பருவத்தே 

ச.துச்சமற் காரம் விதிப்படி பெற்றுட 

னனைமார்த் தார்ச்சனை யதன்மேற் பரார்த்தமன் 
பான்மேற் கொடுபுசிர் தாற்றலு நீயரு 
ளருமறை சிவாகம மாதிய வடநாற் 

பொருளகல் கைக்கனி போற்றெளி தேற்றமூ 

மம்மறை வடித்தெடுக் தருடிருத் சமிழ்மறை 
செம்மைமெய் கண்டத் தார்த நாற் ஜிறனெலா 
மோர்ந்துகொண்லெகெலாமுணர்நதுயயாங்கணுஞ் 

சார்க் துநின் றிலக்கியின் பார்ந்துமேற் கொள்ளுமா 

தடைப்படா வாக்க னடைப்பெரு வன்மையுஞ் 
சைவமெங்கணு நிநிஇப் பொய்புகன் மாயா 

வாதமுற் களைகட் டாதசக் தோம்பலு 

மெவ்வித முணர்த்தினுஞ் சைவகன் னெறிப்புகா 

அய்வில்பா தசம்பினுஞ் செய்வினைச் கொடியரும்
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வெரி இப்புகுர் துய்வான் விளம்புசொல் லாறறலுஞ் 

சுவையுண வொடுக்குந் தவநிலை நெறிய 
மிவைம.த லாய சிவநிய மங்களே 

யிடையறு இயற்று முடன்மு.த லவற்றுற் 
றடையுரு தென்றுர் இடகாக் தஇரமுத 

லாந்துணை வலியெலாஞ் சார்ந்துநின் மூக்கலும் 

பிறர்மனை யவரைப் பெற்றகா பேயெனு 

முதியு மயலார் நிறையெழிநற் பேதையர் 

வலியவர் தணைப்பினு மனாடு நடுங்கி 

விலகநின் றநிதஞ்சொலி விலக்கடும் இண்மையு 

மெச்செய னிகழினு மென்னுள நின்னடி 

யிற்சலி யாம லிறுகுறச் கழிஇக்கொளு 

மத்திற னழுவாச் சுத்தவக் விக 

நித்தியா னர்த நிறைபெருங் கலவியே 

கப்கீதுவாம் வுறறுமே யத்தகி யருடியால் 

வியத்தகு மிவைகசிறி தயர்த் தநின் ஜெப்போ 
தாயினு மிவற்றின்வே ரயொரு பொருளி 

வேண்டி நின் றரற்றிலு மாண்டத னிலேசமு 

மருளா தொழிதலும் வேண்டுமிஃ தல்ல,தாஉ 
மின்னன சிறப்பெலா மெனக்குள தென்றெழுஉ 

ஈன்னாருற் ஜொழித் து மன்னகர் தாஇதீக் 

குணஞ்சிறி தெனினுமோர் கணமுமென் பாலு. 
நலலுமாங் கருடி யெர் தலைவகின் னன்பர்கோள் 

வாமிக வருள்புரி மாகக வல்லி யோர்
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பாங்கா யிருந்தருள் பரம 

விங்கோய் மலையமர்க் இலங்குவண் சுடசே. (௪) 

ச௬டர்மூன் றருணயனச் தோன்றால் கருணேக் 

கடலே விரிந்தடங்கு கங்கைச்--சடையாய் 

மசகதமன் வல்லிமண வாளாவென் பார்க்கு 

விரச%தமன் யாவும் விடும். (௮) 

விடங்களை யீங்கோய் விமலனை யாங்கணும்வேறறச்சார்ு 

குடங்களை தேவிமாகதவல்லி யுமைகரிசை [மறைசொல் 

குடங்கனை கொங்கையைக் கொண்டருள்வானைக் கூல 

சடங்கனைப்பஞ்சப்பிரமனையன் றியொர்சார்பில்லையே (௯) 

கடம்பந் துறை. 

சார்வருக் இறத்துச் சீர்பெறுஞ் சிருட்டி 

யோபெற வியற்று மோர் Km தலைவனு 

மிப்படைப் பந்தோ பொய்ப்பவஞ் சத்தை 
மெய்ப்படத் தோற்றலி னப்பவஞ் ௪த்இன் 

௫ வாஞ்சைநீத் துய்க்இடற் சாஞ்செய லன்றென 

வோய்ஞ்சுள மிப்பவர் தேய்ஞ்சுய மஇத்துன் 
கயிலைவகந் தையவென் செயாலதஇ கார 

மலமொழிர் தாண்டறு ஈலலுற வருள்கென 

வேண்டிடத் திருவுளம் பூண்டிரு வினையொப் 

௧௦ பிருண்மல பாகர் திருவருட் பதிவென் 

% தமன்--ஈதுபோலி, 1 அதிகார மலம், உம்மைத் தொகை 
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பனமுறை நினக்குறி னனையவி டுஅமுறற் 
கருக்சுவ நிபமப் பெருக்கவம் புண்ணிய 

பூமியின் மாமிகு தேமலா சுடம்பங் 

துறையி லொருக்கி நிறைதவம் டுரிதியாங் 

குன்னுளம் வேட்டாங் இன்னருள்புரிதுமென் 

றருலியப் Gaus Oui gas இீண்டுஇப் 

பொன்னிதோய்க் தருட்கடம்பின்னிழல் விற்மிருக 

தருளுநின் பொன்னடி யிருதயத் தமைத்துத் 

சேவவாண் டாயிர மோவறப் பெருந்தவம் 

புரிந். துகின் னருள்பெரறா இருந்துமுட் சோர்வுரு 

தருந்தவ மேலும் புரிந்திட மனத் இடல் 

கொண்டுகா விறிதோய்ர் தெண்டரு கடம்பின் 

மாடுற வாலுமுன் றேடபுப பல்லுகம் 

விண்பறந் இளைத்துங் கண்படா தஇதமா 

யுலசிகலாங் கடந்து நிலவுலா நீர்மலிர் 

தலலொ விதழிமா மலர்குலா யவற்றா 

லடங்கா வடைந்தார்க் கருள்புரிந் SMUT SB 

லடங்கா % மிடைந்தா சடக்கி யொடுக்க 

லிருள்கெடுத் தொளிவிரித் இடுஞ்வெ ஞானமு 

மிருண்மல வெப்பொழித் தருண்மலர் மோக்க 

தாதாவென் பார்க்கரு டாதா தானெனன் 

மெய்ப்பெருர் தனித்தலை மைப்பொரு டானென 
லாஇக ணேோர்பல வேலுவி னெவர்க்குக் 
  

* மிடைச்கார், இரண்டனுறாபு தொக்க.
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தெருட்சியின் விளக்கும் இருச்சடை முடியு 

௩௫ மொருபா மான்மா 1 வொளிர்திருச் சென்னியு 

மும்மல மாதிய முத்தொகை மூண்கெடுத் 
SOOT UF SH மகற்றிச் சிவத்துவ 

மளித்தனே ருணர்த்தாங் கவிர்இரி புண்டா 
மார்ந்தொளிர் குடிலைவைப் uTé RO BS wy! 

௪௦ மூலகெலாஙம் தொழவிரிக் இலகுமூச் சுடர்க்கு 

மத்தகு மொவியருண் மூத்இருக் சண்களுஞ் 
செர்.தமிழ் மணங்கவ ரூர் இரு «Tuy 

மருமறை யாவுக் தருதிரு வாயு 

முந்தெழுத் தொளிர்திருத் தந்தப் இகளு 

₹௫ மெப்பெருஞ் சுவைகளுவ் கைப்பென வெறுச்கூமா 
செய்தருங் sor LOUCKS தைவிகச் சுவையவாய் 

மெய்தருஞ் சிவாகம விதமிக் இனித்தலா 

லவைதனில் வைத்துச் சுவைதிரூ நாவும் 

குன்றுதலாதியின் நென்றுமோ ரியல்பி 

௫௦ ஸருட்கடன் பலாந்தொளிர் திருத்தகு நிறைமதி 

தகுமென் றுசைஇரு முகமண் _ evap 

மரியயன் முதற்கார் பிரியுயிர் நிறுத்தற் 
கொருகறை கிறுத்தி யருடிருக் கண்டமும் 

பிரிஞ்சன் மாலுதயக் தருர்திருப் புயக்களு 

OM மரஞுான்மி னென்றமழைத் துஞ்சிட வார்தான் 

மெய்யெனத் தேழ்றுபு கைவுல குக்குறிற் 

1 பரமான்மா, மூர்த்திமான், 
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பாற்றிரன் றுடனரு ணு ற்றிருக் கரங்களு 

மயனரி புருத்இிர சாஇயர் யாவரும் 

வியனுல கெவைகளூநம் வி௰ிர்சவா ஜெடுங்க 

வொடுக்கிகின் றெஞ்சு யொடுிக்கமின் நி ரமா 

யுலப்பிலா தென்று ?லைப்பியாடு டானெனல் 

கண்டிடக் காட்டும் வெண்டி௫ நீற்றினைப் 

பரவப் புனர்தப் பாலொஸி பவளத் 

இருவொளி யடன்லைந் கருமறை புகல் [வி 

தாத்து விகபசத் தரும்போருள் விளக்கப் 

போதமுப் புரி நான் மமேககப் புனைந்த 

களத்தருஞ் செம்ப வளக் இரு மார்பு 

மில புவனாறர் தொகுஇரு வு.காமும் 

பொன்னம் பாமுத லென்னவு மரிபிச 

மாதியாக் களித்து மேசுரு நிராசையே 

பெப்பொரு One BH மெய்ப்பொரு ளெனபினள 

BE BH வண்ச௫ மத்திரு வரைய 

மாசில் விணைய மாலை மஇயமுார் 

வீசு தென்றலும் வீங்க வேளிறலு 

௫௪ வண்டறை பொய்கையும் Sumer no weir 

par நீக்குவா ௪௪ம் வாழ்வு 

கண்டன கொண்டொரு வாறு விண்டிட 

லன்றி யிற்றெனெ லென்று மெவர்க்கு 

மரியவப் பான்மை தெரிதர வருளிய 

சுர. யிலக்கணக் குரிய விலக்பைப்
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பொருளாய் ஞானக் கரியா வாய்மை 

Bm. aru திருவடி மலரும் 

பேற்றுமா வண்டம் பிறஙகுபல் கோடியு 

முற்றிலா மூலையுமை பொற்றிருப் பாகமே 

சார்புற கோக்கருட் பார்வைய டுமல்லார் 

தோன்றமால் விடைமே லேன்்௮வர் தருளியல் 

லயனுளங்் களிப்ப நயனநீர் துளிப்பச் 

செயலொழிந் இன்பப் பயனுகர்ந் இருப்ப 

வவனான் முடியினின் றிவியாம் புயபதம் 

வைக்துல வாத வத்து விதச்சக 

வாழ்வுத் தருஷிய போழ்மதஇி ஈதிதிகம் 

சென்னியெரச் தாய்முன் னின்னெடு முடியொன் 

ினையே காண்பா னினையா வெழுத்தகாட் 

காட்டா இன்றுநின் வாட்டோய் வடிவெலா 

முன்னுறக் காட்டும் தன்னையர் சேயர்தம் 

பருவ முணாச்அுணாத் தருஇிறன் போலுமா 

லாதலி னீயே யறிக்தருள் செயினலா 

லிதருள் கெனயா ஸிசச்தலெங் கதவு 

மறிவிலாச் சிறியன் குறைசுவிர்த் சருள 

Mera னென்பது நிகழ்ததிலேன் 

றென்கடம் பந்துறை இகழவாழ் முதலே, (5௦) 

வாம்முகலே நாயேன் வழித்துணையே யெஞ்ஞான்றும் 

போம்மயெங் கண்ணிப் புனிகனே--பாழ்மயல்செய்
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சாப வத்த மலஞ் சாய்த்தருள்வ தன்பாமே 

ற்ப லது நமல ய்ய » ( 55) 

நீரா னெனலொரீஇச் சுத்சாக் வித நிலையின்பமே 

தானேவாப்பெறுதொண்டா்குற்றேவறலைமிசைக்கொண் 

டானா இயற்றுமவ் வாற்றலை யேனு மளிச்கருளெம் 

மானே கடம்பர் துறையிற்றிருர் தருண்மாதவனே (8: 

ZO 

பச வடட டு சஷஷதமமு அவவை 

இரத்தினஇரி. 

தவமிகு தவருற் பவமெலா முழக்க 

நாயகன் னெறிச்சிவ நேயருக் கல்லது 

சார்தற் கரும்பெருஞ் சீர்பெறழ் அள்ளு 

வர் துவர் தெடுத்துவர் இந்தமா நிலத்இடு 

முந்துபொன் மலைமுடி. யைந்துளொன் ரயுயர் 

வெண்ணிரசண் டகற்சி ஈண்ணுமூன் றியோசனைத் 
தாயு மரிதென் றசாவா அுலகெலாஞ் 
சூழ்ந்து தொழு தும் வாழ்ர்இிடற் கெளிதாப் 
விழ்ர்கரா ணனிபுவி யாழ்க்துநின் ஜமொளிர்வ.து 

சத்தர்கள் வேன் முக்கர்பன் முனிவ 

Crepe Cur a Bu வாசரசாய் 

லாழ்பெருந் தகையின தாழ்வலி யாற்பெறு 

மிந்திசன் மூனிசா பந்தவிர்த் துடற்சார் 

வெம்பக முழுது மம்பக மாகி 
வைகை வ கண்மைய வவஷாசையக்த? 

* சாபம் அர்த்தம் எனப்பிரிக்க,



உ௰ (Lp SV BUS 

கடு யுடக்கண னெனவோர் தடப்பெய சளித்த 

குச்ு நாடமூன் வைச்சரூ Bl FB 

வளர்த்துள வேம்பொன் றளப்பருஞ் சிறப்புடன் 

கைக்கு மருக்இன் மெய்க்கினி சாக்குமவ் 

வுடற்கன் னையரி ஸனுயிர்க் கணயாய 

௦ கரும்பார் தருமொழிச் சஈுரும்பார் கடலி 

யமுக்கறுத் துயிருய வழுக்குட OT FSS 

இழமுக்கறு மினபருள் விழுத்தச வுணர்திகயொங் 
சுவடி.ரூ முன்னில்இத் திவள்பெரு ஈலத்த 

இன்னன் வாய வெல்லையில் ரச் இசண் 

மி மன்னு மிரத்தின மலைவாம் முழுமுதா 

லம்மலை யச்மேற் செம்மணிக் கோயிலின் 

மிீமற்றிசை முகனாய் விற்றிருக் தருளு£ 

ய:ண்டுனை யன்புடன் காண்டலே கருத்தாய் 

வருவார் தென்றிசை வாயில் வழியே 

௨௦ வருமா வருத்தச் இருவா யிலினேர்: 

வடநிழ லருட்குரு வடிவனா யமாவது 

மபின்னையா யுடன்சார்ந் BHOH மாதேவி 

யத்திருக் கோயிற் கணித்கா யதன்£ழ்ப் 
பின்னைபோ லமர்ந்தருள் பெற்றியுர் தூக்கிற் 

௩௫ றத்துவ சோபா னத்தொகை தனித்தனி 
யெய்த்திலாத் தேறுகர்ச் கத்தலை யின்னருட் 

செங்கர நீட்டி யிங்குஈம் மக்காள் 
வம்மின் சென்றாங் இன்மொழி யருளித்
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ம்மணிக்கோவை, ௨௧ மூ 

அரக்சி யெடுத்துடன் மேக்குற வேற்றித் 

கத்துவா தீதத் தனிப்பர நின்பகஞ் 

சேர்க்குர் தன்செயல் யார்க்கும் புலப்படப் 
புறத்தும் விளக்குதல் போலப் புவியினின் 

Awe uy ses Gu Nutra Gans aot 

தம்மைகீர் வருந்தலிர் சமீப மினியென 

நிம்ப கிழற்காற் ௮ும்பெற வருளி 

யாகரிம் தணைக்துடன் மேத்க வேற்ற லு 

Cu Sure குறுமவர் தேறியின் புறுமா 

ஈன்.௮வர் கூரளிர்கொலோ வென்றுவர் கழைக் கலிற் 
றென்முக குருபான் புன்முறு வன்னனி 

வின் மலிர் இலர்குப ப் பொன்றாக மலர்ஈது 

2பாக்சொளிக் தருள்சவ£௫்கைசெய்கை (கழுத 

கருளியின் புறச்செலுச் கொருபெருஞ் செயலும் 

விளக்கலே யன்றிச் சொர்தவே mors er 

வீரத்கெ ரச விரத்தென விலிங்கக் 

இரக்கரு மேனிச் சிவபர் ுடசே 

ரீவர்க ஈப்5ம் காவன வேட 

புரிரெபல் யாவுமல் வ. ருமை?யா ரொன்றே 

ோக்கினு முள்ளக் தீக்கனன் மெழகா 

ய. நகியின் பமுதம் பருகுவர் பெரிய/--யானே 

யன்பி வொழுக்க மென்பன வாஇ 

நன்மையொன் றில்லா வன்மனக் கொடியே 

னி DGB SE இளசாக் கற்குறம்கடையே--னாயிலும்



௨௨ மூத்தலநாயக 

தாதையைக் கொன்று தாயைப் புணர்ந்தமா 

பாதகற் கருளிகின் மேதகு மிரக்கர் 
௬௫ தெரித்தருள் பாமவென் நீமை நோக்கா 

தருத்திமுன் னய திருத்தகு ஈலனெலாப் 
குறையா தளித்தருள் கூட்டுக 

கறையார் களத்தெல் கருணைமா கடலே, (௧௩) 

கடுத்த காசினியோர் காசினிவா சாம 
௮டனடுத்துப் போற்றவரு ளும்பன்--விடமடுத்த 

கண்டன் மணிவெற்பைக் கண்டுதொழார் கைதலைகால் 

கண்டன் * செயலிழர்த காண். (௧௪) 

காண்டன்னினைவாலுருவெளித்தோற்றமுன்கண்டுமகிழ் 

பூண்டன் புறத்தமூஉங் காலூற்ற மின்றிப் புலர் துனி 
மீண்டும் கவலுமிவ் வேயுறம் தோளியை மேவுகண்டாய் 

மாண்டங் சரத்தின வெற்பீசபூங்கொன்ை கண்க a 

(௧௫ 
FFI Brill. 

மாலய ardiipCent erals SCG Galt 

விதியுளி யாஜ்றிமேற் பதவிபெற் றனரல 
சப்பெரும் பதங்கணின் பொற்பதத் தன்புபூண் 

டாற்றிய பூசனைப் பேற்றினா னீதாப் 

௫ பெற்றதும் பேறிட ருற்றபோ தன்னை 
  

* சன்செயல்---கனிச்சனிச்சென் றியைபும்,
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மும்மணிக்கோவை. உ 

படுத்துவர் இறைஞ்? யிடுக்கணீத் அய்ந்திடப் 
பெறலுமெஞ் ஞான்று மறவியின் நுன்னடிப் 

பூசனை கராடொறு நேசநை யாதினி 

தாற்றியே நின்னருட் பேற்றினை வேண்டி 

விற்றுவிற் றத்தொழி லாற்றுமவ் வாற்றல் 

பெற்றிருக் துஞற்றலு மற்றுனை மறந்திடி 
னத்தொழிற் றலைமையு மகன்றிடு மென்பது 

தெரிர்துவைச் இருர்.து மருந்துணை யாயநின் 

வேத? வாசம நீதியைக் கடந்தொசோர் 

௧௫ காற்புரி தீச்செயன் மீப்பெரி தாகவு 

௨0 

மதுதிரு வுளங்கொளாக் கதுமென மாற்றியப் 

பாதக மொழிர் துய wi sez வருந் 

தடப்பெருங் கருணை யுடைப்பச னீயென 

அலகெலா மூணர்ந்த நிலையதே யடியே 
னாயினுங கடையே னாயினும் Gen pO ps 

தேயருள் புரிவைநீ தாயினு மினியையென் 

அன்னி. யடைர்தே னென்னவை யொன்று 
இருவுளங் கொளாம லருள்கவெம் பெரும 

வழுக்குமெய் யீதெனக் களிக்கனை யத்தொடா 

பிமுக்குறு செயலினு மிழுக்கனென் செய்கே 

னதுவு கான்படற் பாலவ மாயினும் 

பிழுக்கை லாரியும் பால்கொளும் பெற்றிபோற் 

குற்றங்க ணீக்கிக் குணங்கொண் டருளுக 

பிமைபுரிர் இடினுர் இருவடிப் பிழையேன்
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மூத்தலநாயக 
வழுக்கிவி மிலுநின் றிருப்பெயர் வழுத்தலே 
யல்லதொன் றறியேனருள்வ.துன்பரமே--யதனற் 
பெருமவென்வேட்கைஞுற் றருளூகென் Dan Boa 

ஆரனக்கண் பாச முணராப் பசநிளை 

ஞானக்கண் கொண்டே காடுகென் நருளிய 

மெய்கண்ட ஈருஇிக் கைகண்ட வாய்மை 

தோச்கியேன் ஞான கோக்கை தேடிய 
மாசிருட் படல மோ௫க நீயவ் 

வழுக்குகோய் குற்று மற்றொளி இகழ்வா 

னொழுக்குமோர் மருந்தெனு முசைத்தகக் கண் 

டுன்னையே யிடையறா அுற்றுமகக்கிமொ [கொண் 

வருள்கவி தொன்றே யமையமா லண்ணா 

௮லகசை வருசென வலைதரு சாகையா 

லினிகமைச் திம்மலைக் களிமுதற் பரபனைக் 

கண்ைை தொழினுடன் விண்டுநும் பவமெலா 

மாருவா வின்பப் பெருவாழ் வு.றுவி 

ரன்னதூ பெறுகற் கன்னல் செய் பவஞ்சத் 

தொட்டா இருக்க ஓ.றுஇயிப் பழம்போல் 

லிட்டோய்?் அய்கென விளம்பிநி தரிசனக் 

தாரணம் காட்டி புபதே சிக்கருள் 

சிவகுச வன்போன் றவிர்இந் இருணி 

யருக்கமண் டல தாயர் தளப்பரும்பெருமைசால் 

விருக்கமுன் கொண்டு விளங்கு மாசுத 
ற டக ச மலைவிற் ிருக்கருள் வரக நாயக



மும்மணிக்கோவை. ௨௫ 

மரகத வல்லி மணாள 

௫௫ ஞாகத மறையாக் கொண்டசே வகனே. (௧௬) 

சேவடியே பற்றிச் சிறதார் திருக்கூட்டக் 

காவடியேன் சார்வா னருளஞுதியோ-.-ர0வடி வ 

ஞாயமல னாமீங்கோ யண்ணலே யென்னைமறைத் 

தேயுமல மைறச்சாய்த் இன்று, (707) 

இன்சறன் நிடர்ப்படு வார்சார் புருமை யெனக்களித்கா 

யன்றெனுஞ் சுத்தாத் விதித் தார்சு வருகணெறியே 

நின்றவர் கூட்டம் விடாதுறச் சேர்த்தலு நின்பாம் 

கொன்றரு ளீங்கோய் மாகசத வல்லி புமாதவூன. (7 +) 

கடம்பந் துறை, 

ut se om Br Cur gos ayer iS an 

டாங்கருட் பதஞ்சிரத் தமையவை,க் தருளிய 

பின்னுபப் பிரமனை (par sy Dv Caran 

யிங்கொரு BSS மங்கிமா திரத்துள 

*தனைநீ SIC YS FTI Yili MGT 

முற்றிலா முலையட ஸுற்றுவிர் ஈர் ஐவாம் 
சிவாலயத் இருப்பணி தவாதியல் சிதனொகத் 

ஜு
 

BoB pt நிதம்புரி தருசவார்ச் சனைமுதற் 

இவய மம்பல Baonpu புன் 

௪௦ நருளியவ் விதமே புரிதாச செய்தப்



௨௬ முத்தலநாயக 

பவஞ்சமங் கடற். ஐ நிவந்தொளிர் பெரியரு 
மூலகுயும் பொருட்டர் ஈலன்முறை புரிதலே 

வேண்டுமென் 'அள்ளவா பூண்டுநின் றியற்றுவா 
தற் தூக்கலே யாகவு மித்திறன் 

௧௫ பேணிலார் இிற்டிலர் மாணுமெய்ஞ் நான 

முற்றுங்கை வந்ததா வெற்றுரை தந்தறி 

வற்றுயர் சிவார்ச்சனை யாதிசெய் யாதிகழ்ர் 

துணவுறற் செயலா லுடல்வளர்த் இறுமார் 

தவவுள வறியமாட் டார்தமை மருட்டித் 

௨௦ திரிவரீண் டவர்க்குநீ புரிவதை யெவனோ-வவசே 

வஞ்சித் தூண்டுடீஇ மழேன்மின் வஞ்சித்த 
வெங்கு மூளனொரு வன்காண்மென் றஞ்சி 

was குலைவ தறிவென் நிலக்கிய 

செஞ்சொல் வினவாச் செவிடர்நி மகவா 

[3
 ல்
 யெண்ணிசண்டாண்டுடனிருந்தருள்செயப்பெறும் 

பெற்றியான் முழுத்துற வுற்றவெண் காடரு 
மியல்பூ சனைமு க னியமமா தஇகளெலா 
முடிந்தபின் கொல்கென மொழிந்த துங் சேளார் 
நடையருப் பெருந்துற வுடையவா கசத 

௩௦ இருவடி களுமறைப் பொருள்வடி சுருஇயி 

ஓண்பதன் முன்மலர் பறித்திட் ணொதவர் 

பிறக்திறர் துழன்று மறம்புரி பாதக 

சென்றரு ளிதுமூச லொன்றுழுய்த துணசா-ரினைய 

வெஞ்சுரறுக் கொடிய வஞ்சகர் இிறங்களைஇ



மூம்மணிக்கோவை, ௨௭ 

௩௫ மேற்கொண் டியற்றுசன் மார்க்க நித்திய 

FO 

௪௫ 

சிவார்ச்சனை யாஇ சவெகிய மங்களே 

தவாதபே சன்பிற் றளசா இனையா 

அடலிறுங் காறுந் தொடர்புற வியற்றும் 

பெருவாழ் வடியேற் கொருவா தருளுஇ 

பகவரீ வடஇசை முகவனா யமர்தலின் 

மூத்தியொன் றேயலாற் புத்தஇகா சாய்கொ 
லெனப்பரா மூகரா யுனைப்பரா வு தலொரீஇ 

நீங்குவார் தம்மையு மீங்குநீர் வம்மின் 

புத்தத் இகண்முத லெத்தரு பேறு 
நாமே தரு.துஈம் வாமேய் முற்றிலா 

மூலைபூர் வாபி முகச்தளா யமர்ந்தந் 

நிலைதேற் நிடுமிது மலையா தோர்மி 

னென்றங் கெவரைய நின்றண் காமே 

arp பழைத்தென நிமிர்தரு விடைக்கொடி 
௫௦ Ceo. eps SOF BRE மிசம்பொற் கோயிலின் 

௫௫ 

விற்றிருர் கருளும்வெண் ணீற்ரொளிமேனியெம்- 

தத்துவ கடர்துள முத்தசா யினுமோர் [பெரும 

சிறிதரில் புரியினும் வறிதுரு துன்னாற் 

றண்டனைப் படுவென் றெண்டகு நூல்புச 

லத்திற னிதரிச னத்துணர்த் அதற்கே 
நின்னில்வே ரகா மன்னிளஞ் சேய்குரு 

மூகச்தலாற் சிவ.நா லகத்துறு பொருளினை 

மறைந்துகேட் பஃதவ் வறங்கடை, யாமென



2௨௮ மூத்தலதாயக 

விளக்குவா னுமைக்கு$ களத்துதா ரகப்பொருண் 

௬௦ மறைந்துகேட் டலஓு முறை திறம்பிய செயலிஃ 

தாற்றுநீ மூக ரேற்றுறு செனவது 

DIGITS FOO ws? CF சார்பொருவாமையி-னவ் வ 

சீண்வெர் தருச்தவம் பூண்டேனே காடொறு 

மாசனை வுறவருன பூசனை புரிபவத் 

oD ரசனை யுவர்துவர் & தாசன் யிடத்தனு 

யெடுதகணைத் அுச்சிமோநர் தடுச்சமூ கத்துவம் 

விமிக்தொமிர் தாரமுண் மடுத்தஞா னோ அய 
மப்பொழு தனைய நபா குமரற் 

ருற்றகா விளக்கஞா ஷனோதய புரிப்பெயர் 

70 பெற்றிட வருளியப் பிறக்குகண் கடம்பர் 

துறைவிற் நிருந்தரு யய 

BO DMD DHHS? கண்டமா மணியே. (௩௯) 

மணிகண்ட வீப வனத்தகண்டன் வாஜேோர் 

பணிகண்டன் மெய்கண்ட பன்னூ--லணிகண்ட 

சை௮சிக் தார்க தவாக்கருளு | OD oy Secor 

கைவகித் காந்தவிர்ந்து GTB. (2.0) 

நாடுவ தென்று முனையே ஈவில்வதுன் னூமங்களே 

பாமிவ அன்புகம் கேட்பதுன் காகை பயில்வதுகொண் 

Cia darn ஸஷோேக்குங் சடம்பை யொருவவிவட் 

கூவேதுன்கட! னிிவகாசருட்கொள்சையன்பே ற, (6 ஸி) 

* ஆசு--விரைவு. 1 நெஞ்சு ௮ண்மைவிளி, 
ு தீவெது--தாமசிப்பது
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இரத்தின௫ரி. 

அன்றே மறைக்க கறிவை யிருண்மல 

மன் 2ற ஈனிகைக் இடாட்படு மெளியேற் 

SUS GL oT RH oro sin Cros gyi 

வாழக்கிய மர் தஇடச்செயன் மரபுகொ லைபநீ 

தனுமுக லியதசல் வினைகளெஞ் சாவகை 

AAS sma புகவுய்க் Br vl gs 

சாஞ்செய லென்றியேல் வாஞ்சைபற் பலவா 

யேய்க்தப னெறிகளிற் பாய்க்திடா திர்த்துன் 

னருணெறிப் புகுமர் புரிதனின் கடனா 

நீயே சுத் இர னாயேன் பரதக் 

தரனெனப் புகனூ ஓுரைபமு தன்றே 

யாதலி னீயெனை யாட்டுவித் தாங்கலாற் 

பேதையேற் கோர்செய லேதுமின் றென்று 

மாட்டுவித் தாலா ரொருவசா டாதா 

௧௫ சென்றுயர் ஈருதியு மன்றவவ் வாய்மையே 

௨௦ 

நின்றிலக் இடுமாற் ரொன்றுதொட் டீர்த்தெனைத் 

தன்வயப் படுத்தி மன்வயஞ் செய்மனத் 

இன்வலி யளப்பரு நின்வலிக் கெதிர்கொ 
லொருகண மேனு மொ்ருவர் தென்னுடன் 
மருவிவீற் றிருந்தருள் பெருமவென் சொல்கே 

னென்னுட ஸிருக்தருணின்னெறுழ்வலியையோர் 

தன்னமூ. சோக்கா இன்னல்நிசய் வ)ை2ய



hid 

2 WH 

(0 

௩௫ 

FO 

மூத்தலநாயக 

கன்றொழி லாக்கொஞு மென்றனி வன்மன 

மின்றுகா றியான்செய் * நன்றிகொன் றந்தோ 

நின்னரு ணெறிகின் அன்னையே பேணி 

Oma ors துய். துமென் அுன்னிகேர் நோக்இ 

யின்புறுங் காலெளை வன்புசெய் தவாவுடன் 
பசியற வுண்பவ சசைவுற வலிந்திழுத் 

அணவறப் புறஞ்செலுத் இணையறு பதகர்போல் 
வலிய விழுத்துப் புலனெறி புகுத்தி 

ஈலியுமா புரிதனி பலமுறை பார்த்தும் 

வாளா விருத்தஇிரின் னாளா மெளியேன் 

மீளா தரற்றலுங் களாய் கொல்லோ 

வெங்குஞ் செவியுடை யங்கண நின்னைச் 

சகல சீவ தயாநிதி யென்றே 
நிகமவா கமமெலாம் பகர்தரு மதனா-னீயோ 

வன்சண னல்லைமற் றென்சொல் பிறவெனிற் 

அன்புதுன் புற்றவர்க் கல்லது தோன்றா 

ara னின்பமே தேக யான்படுற் 
அன்புணார் இலையெனச் சோறுமா லெனிலோ 

சருவஞ்சூ வீயது சாற்! றவொண் ணு இனி 

யென்வினச் செயலி௫ு வெளனிலது சடமே 

நின்வறி டன்றி நிகழ்வு தொழிர்த 

பிறவு. நினையலாற் பேசொணா தல்லதூஉர் 
டி திருவுளங் சொளின் யொருவுருப் பாதக 

செயலை அசளணதனவல்கல்வஸ்லைகய,  அனிவையகையாயைவவவவய் வ அடன்தைகவிள். அதவம ம. அலகை க பரி 

% நன்றி--அும்மனம் ஏவிய செய்தல்,



௫௦ 
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ல்னையு மண் டேகொலன் அனையல களித்தரு- 

சயற்கணி பினைய மயற்பெரும் பாதகற் [என்னை 

குய்வகை யருள்வசென் னுரையென வாண்டினி 

தெய்வகை யாங்கணு மிழைத்தமா பாதகந் 

தளர்வுறு தலைப்பக் களைகீண்வே றின்றி 

வியக் கடவனை தேயத் தடுத்துகாங் 

காத்தலே யன்றோ காப்பெனத் தக்க 

தெனவிடை தர்தளிச் தனக னாக்கே 
தடப்பெருங் கருணை யுடைப்பா ளீயே 

மயாடுங்கிரின் றடியேன் படுந்துய ராற்றா 

மையினுசைக் தனன்பொறுத் துயுகெறி காண்பா 

னருளுதி காட்டுவிச் தாலா சொருவர் 

காணா தாசென மாணார் செர்தமிழ்த் 
தெய்வச் சுருதி மெய்வைத் திலக்கலிற் 

கடுவினை புரிர்த கொடிய னாயினு 

மவவினை மாற்றி யருள்கறின் ன்ருண்முன் 

னெவ்வினை யெனினு மிரியுமக் கணமே 

யாதலின் ளீனைமுழு தகன்றிரண் டற்றுவாழ் 

மாகரு பேரின் பேதசக நுகர்ர்தாங் 

கலைவற விருக்குமா வருரூதி கரும்பார் 

குழஇுமை பாகக் தழுவியெஞ் ஞான்று 

மிரச்தின கரிவிற் றிருர 

கருக்குறிர் துகவுங் கருணைவா ரிதிய, (2-25



he முத்தல.நாயக 

வாரக் கழனிகட்கும் வர்.துதரி சித்தோர்க்கும் 
வாரம் பணைக்கு மணிமலையே---ஈரரஞ்சேர் 

வேணியார் பாணியார் மெய்யன்பாக் திறத்தல் 
* வேணியார் காணியா ரில், (௨௩) 

இலம்பக வாணுதல் வண்டார் குழலி யிடத்தமலை 

வலம்பக வாங்குங் கசாம்புயத் சாய்செம் மணிமலைய 
னலம்பக வர்வென் மனக்கற் குழைத்துன் னளினபதத் 

தலம்பகவாகொளினன்றேயழகுகின் ருண்மலர்க்கே, (உர) 

ஈங்கோய். 

மமலவழுக் கறப்பெ.தீஇ யிலகரு ளுற்றுவாழ் 
நலனுறற் கருந்தவ மல௪கி தர்க்கே 

பமையமல் இன்றி யீமையா .தாகலி 
னுமைகின இடப்பாக் குறற்கருக் தவமிம் 

௫ மரகதா சலத்திடை, வர்இருர் தாற்றிப் 
பெற்றன ளென்ப மற்றவ எபின்னையாய் 

நிற்பிரி வில்லாச் சிற்சொரூ பிணியே 
யாகவும் பின்னபோன் நருந்தவம் புரிர்த 
அலகெலா மெவ்வித நலனெளாம் வேண்டினு 

௪௦ மினிதரு டலைமைக் தனிமுதற் பரமனீ 
யேயெலும் வாய்மை கேயமுற் ுணாவும் 

வேண்வொர் வேண்டுவ வீண்டுபெற் நின்புற 
லாண்டிரண் டற்றுவாழ் மாண்டகு பேரின் 

 ரசைகவைதகவமகளை வசிய 

* ஏணிஃ-மான்சன் று.



ம்மணிக்கோவை, ihth 

(|ுறலிவைச் குரியது நிறைவே தீக்கை 
pan ni yh பூசனை த் இிறனுற fui 

பரு சவச் செயலே யாகு மென்றெஸி 

அணரவும் புமியருட் குணாலால் வேறென் 

ஊணிம்முறை 7 தென்முகக் வளுய்த் 

தெளித்தகருள் செய்தளை ளெக்தரு மிகளையே 
காண்பா ராசெனு மாண்பார் தருதிருச் 

செர்தமிழ்ச் ஈரூஇ யுந்கெளித் இலக்கிற் 

ரிவையெலா முணர்க்துசின் னவையறு (சவடி ச 

; ea “@ சிரிஐு மென்படை Cincher 

சிகன்செய் கோவெவி யன்செயல் யாதுமின் 

ஈ௪லி வீமய யணைத்கருள் செயினலான் 

மதக வருடணே Call mars Beat mp 

௮றிவின்மாரர சாரத் தழுகுண மி gave 1 

? 0விலா வியற்கைப் பாரி வாஇய 

வெண்குண.। பெருக்குகாப் ரண்குணத் தயாரக 

யென யெடுக்கருள் வாயென வெளிய 

துல தெவன்யான் (2 பைன் னடி us 
MOD ipa orig ein root டிமிழறை பிகெலு 

(தறை மமார்க் துனா/ ததுக்குை வில்'2ல 

EHV GTN HOWL CH antago nev ov 

ST RI EW) VDL. 4 HV Ua ber Le SOLE 

பண்ணா 1 oien pins Sid பல்லி பசல் 

சொரறாவா வளடக்கவ மோடாவா விடைப்



he மூத்தலநாயக 

பெருவாம் வுறுமா பேகை?யற் ௧௬௫௫ 

வளரொளி மரகத மலையென வழுத்து 

௪0  மளவில்ச ரீங்கோ யம்பொனா லயத்திற் 

பச்சொளி யிலிங்கப் படிவனாய் 
முச்சகந் தொழவிற் றிருந்தருண் முதலே. (௨௫) 

முதலைவாய் நாரியர்மான் மூழ்கியிர்காள் காறும் 

விதலையற்றேன் போதுமினி மேற்பொன்--மதலைமதஇிச் 
செஞ்சடையிங் சோய்வாம் சிவனேரா யேன்புலன்க 
ளஞ்சடையீம் கோய்வா னருள். (௨௬) 

அருளா கசன்குசக னெக்ருரு வெங்குரு வண்ணலரும் 

பொருளார் பதிகரக் சரர்வெண் பாமுதற் போற்றுகர்த 
பெருமான் மாகத வோங்கற் பரமன் பிரசமலர் 
மருவார் இருவடிராயேன்றலையறவைப்பதென்றே (௨.௪) 

கடம்பந் துறை, 

வைய மிவ் வையமா வைசென வைத்துவா 

னுய்யமற் றக்கமா வுவந்ததி லிவர் துநீ 

யப்புச ரி. /வெளச் செப்பிடச் சென்றுமத் 

தலைவர் மூவருக் கலைவில்பே ரருளே 

ட புகிர்ததென் பரம விரிர்தின் கருணைச் 
செயல்வகை யினைத்தென வியவுளர் தமக்கு 

அனித்துணர் திறதததன்றெனத்தெளித் திடற்கோ 
தெவ்வினைக் கோல டர் இவ்விய வாசருட் 

பெளகமே தருமெனுஞ் செவவியோர் த்திடற்கோ



௧௦ 

க௫ 

௨௦0 

nh.O 

மும்மணிக்கோவை. ne 

தெம்மலி தருமல் கம்மெலாங் கொண்டு 
யம்மலி கருவியொன் றும்மவ ஹூய்த்திடா 
தித்தனை வரையு ஈ9தஇடப் புரிந்தது 
நினைப்புமாத் இசையே யனைத்தையு மியற்றுக் 

தனிப்பெரு வீரத் தினைத்தெளிக் இடற்கோ 

நிகமா கமத்தலைச் சுகமா வீற்றிருந் 
தீருள்பெருஞ் சைவக் திருநெறி யு௮தற் 
சுமைத்தசோ பானமே யாயவே ளையகெறி 
நின்றவர் மேன்மேற் சென்றுறன்' முறையலாம் 
சிவசா சாங்கக் தவிர்தனி யரசா 
யெர்யெறி களுக்குமேற் செச்நெறிச் சைவ 
நன்னெறி நின்றவர் மன்னதன் இழ்ப்புகி 

லந்நெறி நின்ற ஈன்னரு மிழக்து 

கெமிவசென் பததேற் மிரிவ௮௫ குறித்தோ 

வின்ன இன்னவா மி.பற்றுவை நீயென 

வென்னரு முணர்வரி துன்னருஞ் செயலே 
யெச்செயல் செயினுநீ யச்செயல் யாவு 

மாரருட் செயலெனுஞ் ௪ீருணர்ச் இடற்2க 
பாற்றரு கின்மறம் போற்றியென் றேச்இனர் 
சிற்றம் பலவநின் ௪ிட்டுறப் பெற்நருள் 

கொற்ழங் குடிவாழ் குருசகொ மணிமுதல் 

தெவ்வெனப் போந்து முய்வரு ஞனைப்போற் 

றந்னத BOT HOM பைந்தருக் குண்டெலு 

முந்தை 7 சுர் ஐஜியாக rH Oop படை. புடன்



கு 

௩௫) 

FO 

aR 
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மூத்தல தாயக 

றுனறுபோக கோல நஈன்௮அகொண மடேகியு 

மிருதிருக் குமரரு இருவருள் புரிக கா. 

கொண்டஃ இலங்க மண்டுமப சாகுவுஞ் 
சிகண்டிசே வலுமுள் ஞூகநதவா கனங்கொடி. 
யாக்கொண் டருளே யாகுமெச செயலுமென 

ஹோர்க்கு நால்வாய்மை யுணர் த் இன ரனைய 

விருவரு நீயு முருவபே தம்மலாற 

சொருூபமொன்றேயெனுச். தணிபுசெயசெயலிலுக 

தேற்றமே யாகலின் விற்றுவிற் மிலங்குமம் 
மூர்த்திசம் நிதியெலா மூர்ச்திமான் சொரூப?ம 
பார்த்துகின் றனைவழி பாடுசெய் ராயேற் 
இன்னருள் புரிந்துட னேன்றுகொண் டர௬ளு இ 

யதுபெறற் குரிமையெற் துபொழு eo pst x 
கதுமென யான்புரி முதுபெரும் பாதக 

மொன்றொன்று நோக்கி யொறுக்குஇ புன்னை 

யன்றியோர் சரணிலை யல சரண்ணிய 

மாகா தற் றிரு வடிவுகொண் டுற்ற 

வாகீ ௪ச் இரு வடிகள்வாய் மலா ஈத 

யே: வமண மேபினி கென்று 

சமழ் இருப் பதிகத் தமிழமு தொழுக 

வனை இருப் புயதத ரனைமதுப பிலிறறுங 

கடம்பர் துறைவா ப கண்ணுதால் கொன்றை 

அடம்பம் இக்கு மதி 2வளரிய 

Bh) ge Ode BM PUD My oT mY



(தம்மணிக்சோவை. ht 

Cup fm cep றிழுகயல லிழிபபெரு உ மேவி 
வலனிறை தருணமாரீ கலமணி ௧௩ தரி 

௬3 யருளழ Ostap a தெருணிறை மதிமுகத 

சமூக தேன்சண் டாஇி2ச ரின்சொற் 
குழுச் செவ்வாய்க் 2காலவளாச செங்கை 

மூற்றிலா மூலைய/பை புற்றுவிற றிருந்தரு 

சரிடபபா கதம் மிறைவ 
ஈரி நடபபா 5௪௦௪1 ஈளினரா யகனே. (ஈ ௮) 

இரத் இன ரி 

நாதாவா ீசமணி மான்மறைக டி.தி0த05த 
போதானர் தப்பதஇிகப் புத்தமிர்தார்--கா.தா 
மணியசல &சேகரரீ வாழ்கெனவோ! சொல்லெண் 
குணியசல சேகநீ கூறு. (6 ௯௬) 

ஈங்கோய். 

கற) DB குமைத்த குரைகழற AY GOT & CST Lps pe 

யேற்றம் பதாகைய வீங்கோ US on man Gouest sear! sa 

Pion கொளுங்கூற் றணெயணு காத இறமுறுபா 
தேற்றம்பு ர ஈதுன்னடிக்கன்புறைககு5 திருவ௬ள (40) 

புததலாக a uli கோயில் பொன்மணி யசல மீற்கோய் 
மூத்தலம் வாழி (த், றி லாமுலை முதலா மும்மைச் 
சத்திகள வாழி யன்ன சத்தர்கள் வாழி யன்! 7 
மெய்த்தவ நீறு கண்டி 8மதையைக் DH ip Sgt oun 

மம் சக neem nent ஆ சகலை. வபான்ற வன்னம் Reet nen ete ater, 

4 2௪-இ) _ பம், 

Sf SOONUS மும்மணிக்?காவை 
pm nouns 1) இ.





சபழத ணை, 

இருவிங்கோய்நாதர் பதிகம், 
gg? EE —— ~« 

இருவரு மீங்கோய்வாழ் 9வனேமெய் யறிவின்பன் 

னுருவெனக்சோ மாக்க முணர்த்தாங்குன் மாசதவெற் 
பசதனவெற் பிடத் வலத் சவைநாப்பட் கடம்பர் தளி 

மருவவமர் இறந்தலத.தும் வயச்குதிரு வருண்மாண்போ (௧) 

பிறவிதொறுஞ் சென்துலைக்து பெயராது வருர்.துவதென் 

மறவினையின் வலியெனினும் வள்ளானின் னீறுமணி 

குறைவிலெழுச்தைர்துமுறைகொண்டியலென் வினைவலிக்கோ 

ரறைகொடுச்துன்னறைகழலின்பருளு இயீம்சோயண்ணால் (௨) 

வினைவலிடின் னருள்வலியின் மிக்குள கா அுச்கமுற்றாழ்ச் 

இனையுமெனை யெடுத்தருளு மிரக்சகமின்றோ கண்மணியே 

யுனையிரக்ச மு. சலென்ப அணர்ச் துமே யீல்கோயி 

லனைமரச தாம்பிசைபா லண்ணான்மு£4 கட்கரும்பே, (௩) 

ஈங்கோயின் மாமலைவா ழெக்தாய்சின் எடைக்சலம்யான் 

ஈங்கோய்வின் நினைக் சலையிவ் வேழையிட ரிரித்தருள்வாய் 

தேங்கோதை மரகதத்தாப் இருப்பாகா விதழியளித் 
சேங்கோதை வேணியனே திகழ்ச்.துருவின் டீரசசமே. (௪) 

மரக,சமா மலைச்சொழுந்தாய் வளர்ச் துலகெ லார்தேற்றும் 
வரதமர கதவல்லி மணவாள விமாசலைகின் 

லுருமுழு துங் சவர்ர்சனளே யோநின.து சவலிக்கத் 

திருவு௬௨ மசகசமே இகழ்தரவீற் நிருப்பசென்னே. (௫)



2 

செயசெலாம் தாயரிடமு ரென்றெளிதிற் ஈங்கலைசொற 

Muu Cem gin காசரணை யாசதலினின் 
றாயசிவ விங்கவுருக் தஉரமர கதமாமீக 
சகோயமர்தி யோரினறுள் கூறுவதென் குணக்குன்றே. (சு) 

கா$ல.பினிற் சடம்பர்தளிக் கண்ணுதலைப் பணிஈத.ச்சி 

வேலையிரத் இனஇரியின் விழைக் குல ஐக் கு.றமுனிபின் 

மாலைபினிற் ஜொழக்கதவ மறைத்தலினீ யாய்வணங்க ற், 
பாலையெறு மீங்கோயெம் பரரினருள் பசர்வெளி2தா (ல) 

என்செய்?ச னென்றுபுஈத் திரைஞ்சுகுற முனிக்கருளி 
கின்செய்கை யிதுவாடு னீசொண்ட வுருமாறி 

சன்செய்கஇ படிச் தீயாய் கண்ணிவணங் கென் றன 

தூன்செய்சை யீல்சொயி லு மாப௫ியீங் குரைப்பெளிதா. (௮) 

சத்திசிவ மிரண்டுருவச் சார்பினிறம் 2 வளுயும் 
பு த்தல் மா மணம் போலப் பொருளொன்றே யெத்னேரோ) 

விச்டடவோ மாசசசத்சாய் மேளியுமின் மேனியுமோர் 
எ.த் தமச சசவொளியயே துலக்இனைமீங் தோய்ச்சுடசே. (a) 

Egon யைர்தெழுத்து கேசவ பூசைமுதற் 
கூறுநிய மங்கண்முறை சொண்டிளமை சொடுத்திக்காள் 
சாறுநின தருள்விழைந்தேன் கையனெனு முய்யுகிலை 
வேறிலை.பீங் கோய்லிமல வினைதபுத்இுங் கெனையருளசய் (40) 

அறிவொழுக்சு நிறழைசல்வி யாதியிலென் பாதகன்யான் 
கறையொழித்ச பெரியர்செயல் கண்டெனுகின் பூசாதி 
முறைபியற்று மெனக்கவைமம் மூதியர்செய லாயமுற்றச் 

குறைவகற்றி யருளாமீல் சோயமசெம் பெருமானே. (se) 

திருவிங்கோய்ராதா் பஇகம் 
pt DUI OAD D >



பிழை திருத்தம். 

  

ர் 

முூத்தலநாயக மும்மணிக் கோவை. 
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திருவீங்கோய் நாதர்பதிகம். 
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2) யென்னெரோர்। மபெனனேமசார் 
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