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பெய்கண்ட கொண்டலென வெர்தாளுக கொடுத் 

Bi FOLD பெரிய சாமி, பொப்சண்ட வறுமூவா புறா 

பொ ழிய கவோரறுவர் போற்ற வாங்குஞ், செய்கண்ட 
க் ர ச் - . ரு 

வெச்சிலிள மர்ப்பதியில் வாழுமெங்கு டேவ னான, 

மெய்கண்ட கு.ரஎனான் ம ணிமாலை யொன்றுசொறறான் 

விளங்க மாதோ, 

சக தாந்சுசரபம் ௮லவ்டாவசானம், 

பூவை: கலியரணசுச்தரமுதலியாரவர்கள் 
ர் ர் 

இய த்றியவை 

சுங்கையினுஞ் கரந்தவயெொல௮ வ டக்கரையி ஷெச்ச 

ய்ப்பேர் சவினுற் மருங்குல், காகஞ௮ு மெச்சிலிள மர் 

ப்பதிம டாலயத்திற கருணை வாய்ந் த, OT BBM CHU, 

மெய்கண்ட பணியின்சி ரெ வவெவரு மேத்தி poe, 

பெழிரறலசி காமணிகற் செந்தமிம்சி காமணிபல 

லிய QI! லா வம், மங்குறவ (ol cpu gyi cm uy i வருபெரிய 

சாமிநா வகரமேகோ மா ரசம். (DD COLE gi சுத்தாத்து 

விச. men ர்ருள B ov bad ங்ரூ if லிர்து மகான்ற, தீ வ் 

தியசொன் னய௰ுபொலியு சான்பணிபா லைப்பலுவற்



சிறப்புப்பாயிரங்கள் o 

ற்கவாச் சொற்றான், தக்கமே தாவிபாக ணனிவியந்து 

கொண்டாடிச் சாற்ற மாதோ. 

இன்னா லிற்சைவ மணங்கமழ்வ தனைகோக்கி 

பவொபா னாளும, மன்னியவை தஇகசைவ சித்தா ந்த 

நாலுணர்க்க மதிமிக் கோனாம், கன்னல்விளை பூவாளூ 

ரமிர் தவிற பனவறிஞன் Koha 3 en Oin, நன்னய வச் 

சினிலற்றிக் த.ரிழ்சாடு குதுசலிக்க ஈல்கி னானால். 

கஇருப்புக்தாப்புராணம, இருவுசாசதானமென்னும, 

சூதவனபுர Tamar (Lp Bola! ன் தூல Ausra Sw 

கரைக்குடி சொக்கலிங்க செட்டி யாரவர்கள் 

இயற் றியவை. 

பொன்னிறக்துச் கார்வணன்கட் போக்தவிரு சத் 

திமார் புகழ்வ லத்துர், தன்னிடத்து முறுமிளைய 

சாமிக்கு மொருபெரிய சாமி யாய, முன்னிபக்தொண் 

முருப்பொல்லா முதுகுரவர் சிவாகமங்கண் முழுதுக் 

ததற்றச், சிமைபததுள் ளொளிவிளக்கித் இடவெண் 

ரைய யமக தருண்மெய் கண்ட தேவன 

௮ன்னதனி வெண்ணெய்கக சருட்கொலுவீற் றி.ந 

5ருளு மதனைப் போல, இன்னிலஞ்செய் பெருந்த 

வத்தா லெர்சிலிள மா்ப்பதியி லைழுந்து நாளும், உன் 

னரிய தஇருகிமீகால முழுவலன்பர்க் கெளிதருளி 

யொளிரு மேன்மை, பன்னரிது பிறராலென் மொரு 

கோட்டு மாதங்கப் பரம னான. 

(ப்பெரிப சாமிதன தொண்பெயர்கொ ளசொருபு



ay சிறட்புப்டாயிரங்கள் 

ழூ 

ணிச னகழ்து ண்னமற, செப்பரிய மெயகண்ட சுவ 

குருசி காமணியின் றெய்வ வாய்மை, எப்பெரிய வரு 

ஞ்சிரங்கொண் டின்புறகான் மணிமாலை யெனுதா 

Cai aa, ஒப்பரிதா யருளின னே ௮ தன் பெருமை 

மற்றினி.ப। ருரைக்க வல்லா. 

ழூ... ௮வதகானியாா மாணாக்க/ வண்ணக்களஞ்சியம் 

காஞ்சி. நாகலிங்கமுதலியாரவர்கள் 
இயற்றிய து. 

அ௮த்துவிச மெய்கண்ட பாலகுரு மணிமாட்௪ யக 

லத் ம்தூற்க, சுத்தவை திசசைவ சித்காக்க வுண்மை 

யெலாந துலக்கி நிற்கும், மெத்தியசான் மணிமாலை 

சொற்றிட்டான் செந்தமிழின் மேன்மை தேர்ந்த, 

புத்தமா னுறையூர்ஈற் பெரியசா மிப்பெயர்கொள் 

புலவ மீரறே. 

மகாவித்வசிசோமணி சதாவதானம் ஸ்ரீமத் 

நா. கதிரைவேற் பிள்ளையவர்கள் பிர கமமாணுக்கரும் 

சென்னை வேதாகமமோக்த சைவசுத்காந்த சபையின் 

கெளசவ காரியதரிசியுமாகிய புரசை 

மூ. பாலசுத்தரமாயகரவர்கள். 

இயற்மியவை, 

கலைவலா ருள்ளக் கனிவொடு நவிலுல் காவிரி யுப 

நதி யென்லுக், குலையவிர் சோலைக் கொள்ளிடக் 

கரையிற குலவுகொச் சியமெனக கூறுக, தீலையுறும்



15871] 
சிறப்புப்பாயிரங்கள் 

மெச்சு லி Lom பதியிற் றழைபெருக் Card 

னளூம், நிலைபெற விள ங்கு மெக்குரு மணியி னிலை 

மையா ரூரை ததிட வல்லார். 

அத்தகை யண்ண லாயமெய கணட மசேவனா ரடி. 

மல சென்றும், பத்தியா யேற்றிப் LIT HOM வலவா பண் 

புடன் காணவிஞ் ஞான்று, உக்தமச் செய்யு ஞூருப்பு 

கண் மிளிர வொருபெரு நான்மணி மாலை, வித்தக 

மோங்க விளம்பின னனகு மேதினி வியந் திட வமமா. 

அ்ன்னவு ய்ர்வ சென் நரை OUT (hd குவனியி 

லாருறை யூரில், முன்னவன் தீர்த்து தனைமற வாத 

கேவரா யப்பிள்ளை மொய்ம்பின், துன்னிசெய் தவத் 

தான மகவெனத் தோன் oe சொல்லருங் கலைபல 

தோர்தே, மன்னுபே ரன்பு கொண்டகம் பெரிய சாமி 
(> யாம் புலவர்கோ மானே 

மகாவித்வான்ஸ்ரீமக் மீனாக்ிசும்தரம் பிளளையவர்கள் 

மா ணுக்கரி Gleva (Mh aH LD எச்சிலிளமார் 

பெய்கண்ட தே வமா தீன af aur spot Bus 

பாலகுருகவிராயரவர்கள் 

Qu p due, 

எங்கு. வற் கஇனியனுறை யூர்ப்பெரிய சாமிவள்ள 

லிளமர் மேவு, நங்குூரவன் மெய்கண்ட முனிவனான் 

மணிமாலை ஈவின்ரானான்ற, பொக்குபெகு மகிழ்ச்சி 

யினா னாமதனைக் கைக்கொணடே போற்றிப் போற்றிக்,



௧௦ சிறப்புப்பாயிரங்கள். 

கஒகுலபக லறவெழுக்க வின்புருவ மடைவமிங்கு 

சணங்சொளீே 
- £d ச உட ரு ப் 

புக்கமுகம் போலினிக்குஞ் சிவஞான போதமுனம் 

புகன்ற யெமா, னித்தமிழி னு மகிழ்வ னெனவுரை 

கீதல் லிபப்பன்மீற விரக்தினாதி, யுக்கமருங் கொளு 

வரன்றே வெனதுபிள்ளைக் கமிழறினையு முூவர்தூகொ 

ண்ட, வத்தனவ னெக்கமிமுக் கன்புசெயான் மூக்கு 

மிழுக் கரசே யன(20. 2. 

மதுரைக்கமிழ்ச்சம்க வித்வாலும் திரிசரபுசம் 

எஸ். பி, ஜி, கா2லஜ் தமிம்த்தலைமைப் பண்டிகரும் 

ஆகிப 

5 மு. வேங்கடசாமிமாடடாரவர்கள். 

இபற்றியது. 
௮கவையொரு மூன் றதனிற் சிவஞான போத தா 

லகில (LPL By தகவுடமன யருள்பெருமா னெச்சி 

9 மர்ப்பதியிற் சாரும் நங்கள், பகலனைய மெப்ச. 

ண்ட சற்குருகான மணிமாலை பரிவிற் சொந்ருன் 

புகழ்பொருண்மிக் குடையனுறை யூர்ப்பெரிய சாமி 
ஆடு ெனும் புலவ ம7'2ற,
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சிவமயம். 

இருச்சிறறம்பலம். 

ஸ்ரீஜஞான சம்பந்த குருப்யோ திம்: 

ஸ்ரீ மெய்கண்டதேவர் வைபவச விரகம், 
திருஞானசம்பந்த வர்த்தி BEI GOT. 

திருவெண்கா ட்டுத் தேவாரம் 

இருச்சிறறமபலம, 

சுண்காட்டி ராகலானுங் கனல்காட்டுவ் சையானும் 

பெண்காட்டுமுருவானும் பிறைகாட்டுஞ் சடையானும் 

பண்காட்டு மிசையானும் பயிர்காட்டும் புபலானும் 

வெண்காட்டி லுறைவானும் விடைகாட்டுங கொடி 

யானே 

சைவசமயாசாரியார் நால்வருள் ஆளுடைய வசசும் 

ஆளுடையசம்பியும் திருவவதாரஞ் செய்ககளிய மகா 

மகிமைகங்கியககொடடினகண திருததூஉகானை மாட 

மெனத் திருசாவுக்கரசு நாயனார் தமது தேவாசத் 

திருப்பதிகத்துட் கூறியருளிய திருப்பெண்ணாகட 

சேஷ க்கித்திலே குருலிங்க சககம பத்தியிற் சிறந்த 

அச்சுதர்களப்பாளரென்னும் ஒரு வேளாளகுலதில 

கர் மெடுல்காலம் பிள்ளைப் 2பறின்மையால் வருந்தித் 

தமது குலாசா ரியாருக்கு விண்ணப்பஞ்செய்ய ௮வா



௧௨ ஸ்ரீமேயகண்டதேவர் வைபவசங்கிர கம். 

பெரிதும் ஆராய்ந்து இருகநெறித்தமிம் வேதமாகிய 

தேவாசத் திருவருட்பாத் இருமுரையிற் சயிறுசாத் 

Bus SFM, ௮ங்கனம்பார்க்கவே இருஞான 

சம்பந்த மூர்த்தி நாயனார் திருவாய் மலர்ந்தருளிய 

“கண்காண்டு opr gor gyi’? என்னலும் முதற்றிருக் 

குறிப்பையுடைய திருவெண்காட்டுத் திருப்பதிகத் 

திலே இண்டாக்திருப்பா சுர மால 

பேயடையா பிரிவெயதும ப்ளளையினோ Gay av 161 Gent 

வாயினவே வரம்பெறுவரையுறவேண் டாவொன்றும் 

மவயனைமைதானறாமைபங்கன மவணகாடமுி (Lp & (Hav றா 

தோய்வி னயா ரவர்தம்மைத் தோயாவாச் தீவினையே 

என்னுந் திருப்பாடல் உதயமாகப் பெரிதுமுவ 

ந்து தன் செம்பொருளை ஜுச்சுதர்களப்பாளகு 

ககு வளககயருளஞோ 

௮தன பின்பு வச்சுதாகளப்பாளர் திருவருளை 

வியந்து ஆசிரியப் பெருந்தகையாரிடத்தே விடை 

கொண்டு தமது கற்பிறசிறந்த மனை வியாரசோடு சுவே 

தாரணியமென்னும் இருவெண்காட்டுத் திருப்பதி 

யையடைந்து அங்குள்ள சோமசூரியாக்கினி யென் 

னும் முக்குளத்தீரத்தத் திலே விதிப்படி. மூழ்கி சுவே 

தா.ரணியேசுரரையும் பிரமவித்தியா நாயகியாரை 

யும் தரிசித்து வழிபடுவா ராயினார் அங்ஙனம் வழி 

படும் காளிலே ஒருகாள் சுவேதாரணியேசுரர் ௮ச்



ஸ்ரீமேய்கண்டதேவர் வைபவசங்கிரகம். ௧௩ 

சுதாகளப்பாளருக்குச் சொப்பனத்திலே கோன்றி 

(மைந்குறி கவலையொழி நினக்கு இத்தமிழுலகமுப 

யும வண்ணம் நமது திழுக்குமாரனாகிய திருஞானசம 

பர்தனெனவேயா வருங்கருதும்படி. இ.ராவிட வேதச் 

செம்பொருளைம் தன்னசுக்கடக்கிய OE VAG HIBS 

சாஸ்திரத்தை யருளிச்செய்து சைல ஸதாபனஞ் 

செயயதத கி ஒருபுசல்வனை த தருகிறோம் அவன் 

சர் தானாசாரியக் தலைமை யெய்திச் சிறந்துவிளங்கு 

வன். வ ஊத்திருவாய்மலர்க் தருளித் தம்முருக்கரந்த 

உடேன விழித்தெழும்த அ௮ச்சுத்தர்களப்பாளா 

பெருமகழ்ச்சுகொண்டு தமது மனைவியாருக்குத் தெரி 

வித்து இருவரும் முன்போலவே வழிபட்வெரும் 

காளில் நல்லசுபதின த தில பரசமயத்தமுக்கு நீங்க 

வும் சுத்காத்துவித WFAA SIH S ரகசுயம் உலக 

. மெங்சணுமமாகங்கவும் பன் னுடுகளிலும் தென்னா 2 

௪றக்கவும் ஒருதிருக்குமாரர் இருலவதா. ரஞ் செய் 

தருளினார். அதுகண்ட தந்தையார் ஆராபகழ்ச்சு 

யோடு மசப்பேறு விழவுகொண்டாடி தபது குலாச் 

சாரப்படி சாதகரும முதலிய சடக்குகளைச் ௪வாக 

மத்தில் விதிச்தவாறே யமுடிப்பித்து உரியபருவத 

திலே சுவேதவனப் பெருமாள் எனனும் பிள்ளைத் 

இருகாமம் தரித்துவழக்கிவருவாாயினார்.



௧௫௪ ஸ்ரீமேய்கண்டதேவர் வைபவசங்கிரகம் 

இ௫ஙஙனமாக சு2வதவனப பெருமாள பிறைமதி 

போல வளர்க்து வருகாளிலே திருவெண்ணெய் நல்லூ 

hem sour வசித்தருளும் அவா தாயுடன் பிறந் தாராகிய 

சாக்கேயபூபதி வேணவாவோடு ௮வரைக்கமது இல் 

லத்திற்கு எடுத்துக்கொண்டு சென்று பேரகைபோடு 

வளர்க்க வளர்ந்து இரண்டுவயதிற்றா2ன அத்திரு 

வெண்ணெய் ஈலலூர் YOU S Bion கண் சழுக் தருளி.ப 

மூத்த காயனாகிய பொல்லாப் பிள்ளையார் பின் 

விளைவறிந்து வேதாகமாதிக்கலைகளைப் பயிற்றிவ.ர 

மெய்யுணார் வினரா யெழுர்தருளியிருர் கன 

இப்படி நிகமூம் நாளில இருக்கயிலாய மலை 

யிலே அருட்கல்லால நீழலி?ல படி.கருபழும் இரு 

சேத்திரமும் உருத்திராககவடம் சன முத்திரை 

அமுதகும்பம் சிவஞான 2ப! க மிவைதரித்த ச.தர்ப் 

புயங்களும் கொண்டெழுர்தருளிப முதற்கு.வரான 

தக்ஷிணாபிமுக மூர்த்தியை முன்னொருகாலக்தி?ல 

தொழுதுமுன்னின்ற ஈர் திெம்பெ நுமானுக்கு சிவ, 

பெருமானா ிருவழுள் சுரந்து தமது திருக்காகஇ 

லமைகந்துளள ச/வாககாசன்மையாகியகம் இரொள 

வாகமத்தி2ல எழுபத்து மூன்றாவதாகய பாசமோச 

னப்படலத்துள்ளே ௮ நுட்மிப்புச்சச்கசாக விளக 

வதுமாகிய பன்னிருளூத்திரத்தால் பொலியும் “சிவ 

ஞான போ ALD வனும் amt Soo Oe Aus வுறுத்தரு 

ளினார். நந்தி பெருமானும்'௮துகேட்டதுணையானே



ஸ்ரீமேவ்கண்டதேவர் வைபவசங்கிரகம் ௧௫ 

எலலா லயமும் நீங்கி மெயபமிபாருள் தெளிந்து 

பின்னர் அதனைத் தம்மாணாக்கா பல் லோருள்ளூக) 

சிறக்க சனற்குமாரமுனிகட்குச் செவியறிவுறுத்தரு 

ள்ஞா அவா தம்மாணாச்சர் பல்லோருள்ளுஞ் சிற 

ந்த சத்திய சான கரிசினிகளுக்குச் செவிபறி வுறுத் 

தருளினார்.. அவர் தம்மாணாக்கர் பல்ீலாருள் ளுஞ் 

சிறக்க பசய்சோதி மாமுனிவருக்குச் செவியறிவுறுத் 

தருளிஞர் 

அப் IT GROFIT BH மாமுனிவர் தென்மலயதக்தமருவ் 

குறு முனிவரைக் காணுமாறு இருக்கயிலையை நீங்கி 

காசி முதலிய மகேஷேத்து£க்களைத் துரிசிததுக்சொண்டு 

ஆசாய சமன மாரம்கமாகசச் (OEM Qh aT இவெ 

ண்ணெயகலலூசை அ௮ணுகலும் இவருக்குக் கமன 

சிக்கிச் உடைப்பட்டத? கடைப்படலும் எண்டு தர் 

௮ இசெயமி ப்ப சென்னையெனக் கீழிறங்கி நோல்றா 
XQ ‘ C 7 

evi 7 uF) G3) | C51 & (awa TM LH DA 10.096) Dirt & 

vulg- கோயி லமைக்குள் அகிவலிங்கற்தாபித்து. ky 

செய்து திருவிளை யாடடயரும ஐம்து வயதுள்ள 

சுவேசவனப்பெருமாளைக் கண்டி. வியந்து குமது 

ஞான திருஷ்டியால் திருவருளை கோக்கப் பார்க்கு 

மள வில் சிவபெருமானா திருவுள்ளக்குறிப்பை யுணர் 

ந்து அம்மெயயன புடைய சாமுிம் தருக்குத் திருவ 

ருணோக்சம் பாலித்து “*மெய்கண்டதேவா்'” எனத் 

திரநா பிகானமளித்துத் தமது குரும.பில் வரும்



௧௬ ஸ்ரீதமய்கண்டதேவர் வைபவசங்கிரகம் 

“சிவஞானபோதத்தை” உப? கசஞ் செப் சுருளி 

இதனை இவவுலகிலுள்ளார் உய்யுமவண்ணம் தமிழில 

மொழிபெயர்த்து வார்த்திகப்பொழிப்புரசையும் செப் து த } 

வாயாக என்று இருவாய் மலர்ச்தருளிச் செல்வாராயி 

னார். 

பின்னர் ௮ங்கனங் கேட்டருளிப அம்பழவுரு 

வப் பெருக்தகையார் தமது பாவை யோர்த்து ஆசிரி 

யர் பணித்தவாறே we 'சிவஞானபோகக்தை 

மொழிபெயர்த்து வார்த்திசப் பொழிப்புரையுஞ்செப் 

தருளி அசனைத்தம் மாணுக்கர் நாற்பத்கொன்பதஇன் 

மருக்குஞ் செவியறிவுறுக் தருளினா அவரிற்றலை 

மை வரப்க்கவரும் இருக். துறையூரில் ஆ சைவர் 

குலத்தில் நிருவவகாரஞ் கசெப்தருளியவரும் சகலா 

su பண்டி. தரென்னுங் காரணப்பெயர் வாய்க் தவரு 

மாகிய ௮ருணந்தஇசிவாசா ரியார் அதனைத் கும்மாணாக் 

கர் US) Dav (AT CHEF திறந் தவரும் திருக்கடந்தை 

என்னும இருபருதூரில் சாமவதஇயர் மரபில பரா 

சரமசாரிஷி கோத்இுரக்திலல இருவவகாரஞ்செப்ச 

ருளியவருமாகிய மறைஞானசம்பந்த நரபனாருக்குச் 

செவியறிவுறுத்தருளினா, அதனை அவர் தம்மாணா 

Ba பல்லோருள்ளுஞ் சிறக் தவரும் விராட் புருட 

லுக்கு இருத.பத்தலமாகிய இிதம்பர சோக்கி.ரத்தில் 

இல்லைவாழக் தணரில் ஒருவசாயத் திருவவதா.ரஞ்



பரீமேய்கண்டதேவர் வைபவசங்கிரகம். ௧௭ 

செய்தருளியவருமாகிய உமாபதி சிவாசாசியாருக்குச் 

செவியறிவுற௮ுக்தருளினார். மெய்கண்ட தேவராதிய 

இர்கால்வரும் சந்தானாசாரியர் என OO ui 

சான்றோரால் வழங்கப்பெற்று வழிபாநெடை பெற்று 

வருகின்றது. இக்கால்வரும் இவ்வுலசன் கண் ஆங் 

காங்கு ஈடாத் இயருளிய அற்புதத் இருவிளையாடல்க 

ளுக்கள வில்லை. அவற்றை ஈண்டு விரிப்பிற் பெரு 

கும், இவற்றை ஈன்குணர விரும்புவார் மெயக 

ண்ட விஜபம் மெய்கண்ட வைபவதீபிகை உமாபதி 

சிவதிக்ஸிஜயம் முதலிய வடமொழி இரர்தங்களிலும் 

நந்திமாபட்டவணை மெய்சண்ட தேவலீலை சந்தானா 

சாரியார் புராணம் சந்தான குரவர் புராணசங்காகம் 

சூகுவனபு சாணம் முதலிய கென்மொழி நால்களிலும் 

கண்டெர்வாசாக, 

சண்பொழில்சூம் சண்பையர்கோன் ml ip ஞான 

IDLE றன், விண்பெரலிவெண் பிறைச்சென்னி விர 

ரனுறை வெண்காட்டைப், பண்பொலிசெந் தமிழ் 

புலை பாடிபபத் இவை வல்லார், மண் பொலிய வாழ் 

ந் தவர் போப் வான் பொலிபப் புகுவாசே. 

இருச்சிற்றம்பலம். 

 



$2} ஸ்ரீமேய்கண்டதேஷா வைபவசங்கிரகம் 

சந்தான குரவர் நால்வரின் BH aor FB oth. 

இத்திமை யத்தமுமாபதியாவணிக் இங்கடனி, ME 
- fae ச . : . . 

திரஞ் சர்கொண் மரைஞான சம்பகத்தபோதுகன்னிஎ. 

சுத்த மெயப பூ மருணந்துி யைப பசிக் சோ தஇி.கனில், 

வித்தக மெய்கண்ட தே வர் சிவகதி மேவினமே. 

சந்தான ௫ரவ7 திருக்கோயில் கொண்ட. தலம். 

Sari இருவெண்ணெய் நல்லூரின். மெயகண்। 

தேவனிக்தப், பாரார் இருக்கவாஞ் சேரியில ஞான 

சம் பக்தனண!, யூமார திருத்துறை யூரருணந்தியுமா 

பதிகற, காரார் திருக்கொற் றவன் குடி. கோயில் கல 

ந் தன 3. 

இக்_நால் உநையூார சைவகிம் தாந்த சபையிலும், 

பூவாஞூர் சைவசித்தாந்த சங்கத்திலும், எச்சிலிம/ 

மெய்கண்ட முதவர் பட TOV db B Mit , ts ttl | NG 

pi Bi தேசிகா மடத்திலும், உ்டைககும் 
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சிவமயம், 

தருச்சிற்றம்பலம் 

தஇருஞானசம்பர் தகுருவேதுளை , 

தொச்சியம் என்று வழங்கும் 
தேவார வைப்புத் தலமாகிய 

எச்சிலிளமர்ப்பதி. 

ஸ்ரீ மெய்கண்ட த்வா 

நான்மணிமாலை. 

  

காபட், 

ஸ்ரீ பொல்லாப்பிள்ளையார் 

பூமேவு பொழில்சுலவு மெச்சிலில மர்ப்பதியிற் 

பொருந்த வோககுச், தேமேவு சித்தாந்தக் திகா 

மெய்கண்ட சிவத்தின் செயய, தூமேவு மலரடிக்கு 

நான்மணிமா லிகையொன்று சூட்ட நாளு, மாமேவு 

மொருகோட்டுப் பொல்லாத பிள்ளைபத மனத்துட் 

கொள்வாம்.
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பாயிரம். 
உரூ ச 

ஸ்ரீ பஞ்சவண்ணேசர். 

[iN . . . 
சநிவெழுக்கலங்காரம், 

விண்ணின 3ப/ தூலப்3பர் வெறியின் 2பர் கடிப் 

பேர் மெல்லிபர்கா லணியின் பர் சென்னிபர்2பர் 

கட்பேர், ஈண்ணிபவிவ் வேழ்மொழியி னகி3ெழுத் 

துப் பேரார் நவிலுமற்கி பேழெழுக்தா னகுமோ 
« £3 

ளோ டி சண்டேறி 2ரழ் பேரில், எண்ணியவீ ஜொப்பா 

வர்தே யிருமூன்றி லொன்றகற்றி யெனக்கெழின் 

மன் முருச், தண்ணிபரான் கனையருளக் தன்னமு 

மைக் இல்லார் தாவில்புக முறையூரின் மேவுபசம் 

பொருளே. 

ஸ்ரீ காந்திமதி ௮ம்மை 

நமிவெழுத்தலங்காசம். 

மாலுமிவா னரமாற்றார் மாமைபுன் காலி வருமி 

ற்றி னடுவெழுத்தால் வயங்குதிருப்பசாள், oF gr 

மற்றைத் தசவெழுக்தைம் பதத்திலிடை யாடு மிறை 

MTUChF வண்ணருக்க யியையுமெழி லைர்தாள, 

ாஓுமொன்று மிரண்டுமுள நடுங்கிவெளி யோட 

ஈனிவென்று விளங்குகுழ னயனமுக முடையாள், 

சேல சளுர் தடம்பணைசூம் தஇருவுறையூ ருறையுக் 

தேவிசிவ காமியவள் சீர்பரவு மனமே,
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ஸ்ரீ நிருத்த விராயகர் 

இருத்தகுமா மறைமுடிவிற் நிகழ்தருசர் மனுவாய, 

௮ருத்தமிகு பிரணவத்திற் சகரியபரம் பொருளான, 

மருத்தபொழிற் நிருவுறந்தை மாககரி லமருமருள், 

நிருத்தசப முகவள்ள னிறைகற்றா மரைதொழு 

வாம், 

ஸ்ரீ சுப்பிரமணிபர். 

தமிழ்மொழி தனக்கோர் தனிப்பெருங் குருவாய்த் 

குயங்குறு சகமையி னாலுக், தமிழ்கலம் வேட்டுப் 

புலவர்கள் பலர்பாற் நகத்தொடர்ந் இட்டமை 

பானும், தமிழ்மலர் கொடுதன் சரண்மலர்ப் போற் 

றுச் தமிபனை விலக்டொ தளிப்பான், தமிழ்மணங் 

கமழுர் இருவுறை யூரிற் சார்சா வணபவ குகனே, 

ஸ்ரீ சமயாசாரியர் முதலி2னோார்கள். 

இருஞான சம்பந்தர் இருகாவுக் கரையர் இருகாவ 

லூர்ஈம்பி இரவாக வூர், மருவாரு மலர்த்தெரியற் 

றிருச்சேஞ்ஞ லூ. ரர் வயங்குமருண் மெய்கண்டார் 

வளருமரு ணந்தி, குரூவாரு மறைஞா ன சம்பந்தர் 

கொற்றங் குடியார்மற் நிலர்க்குப்பின் குலவினர்கண் 

மேலும், வருவாசென் றிவர்கண்மரு மலர்ப்பதங்க 

CWB) Sth மறவாமல் வாழ்த்துகற்பாம் பிறவாம லினியே. 

பாயிரம் முற்றும், 
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நூல் 

வெண்பா. 

சர்பூச்சு தெய்வத் & che on wi மேவியமா 

TTYL SS மெய்கண்ட வீசனே--சார்பூக்க 

மும்மலக்தா னொந்துன Fi முன்னின்ற காயேனைச் 

செம்மலர்த்தா டோயவருள் செய். (௧) 

கலித் தூறை. 

செல்லார் பொழிலிள மப்பதி மேவிய தெள்ள 

முதை, வல்லார் ட.ரவுறு பெய்கண்ட சிக மாமணி 

யைப், பொல்லா ருளத்துட் புகுகாக சோதியைப் 

போற்றுமின்காள், சொல்லார் கடற்புவி யுள்ளீர் பச 

கதி தோய்வதற்கே, (௨) 

விருத்தம். 
தோற்றமு மீறு முள்ளகன பாலே கடத்தலி 

னென்றுனீ சொற்றத், தேற்றமா। மொழியின் செம் 

பொரு ூணாராச் சிெதடர்தாந் தோற்றம் நில்லா, 

ஆற்றலார் கடவு ளின்றுகொ லென்ன வாசங்கை 

நிகழ்த்கிமாம் குவசே, ஏற்றமா செச்சி லிளமர்நற் 

18 oa Uf Gover யிலா மெய்சண்ட சிவமே. (௩ 

ஆசிரியப்பா 

சவமே முதலாச் செப்புமோ ராறும் 

௮.0ாஇ3ய யென்னத் Cu 97 ல் ஒக் 2 னனத ததும்ப சருளால
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ஆரண முதலா மோனா வழியால் 

எர்மைத Cs ற்றிய செம்மைபார் செம்மல் 
ச் 8 

ல எச்சி லிளமர் மெச்சுறு பதிபான் 

பொய்கண் டகன்ற மெய்கண்ட நாதன் 

௮வனிரு சரண்டொழு தடியேம் 

பவமெனும வனபசை பாற்றுவ மின்னே. (௪) 

வெண்பா, 

இன் 9ற யிரீடத விருண்மல ௨கண் மூன்றும் 

அன்றே தொட ர்ந்தசெ ப லற் 2ற--ஈன்றேசார் 

எச்சிலிள மாப் தி யி ?லப்மெப்கண் டானடியை 

உசசியிற்கொல் டேதத வுவந்து (௫) 

சலித் தறை- 

உவப்போ டெனெதுயர் சித்தார்த சைவத் தொழுக 

லின்றி, அவப்போ இழைக்கு மடியேற் கிரங்கி பருள் 

லையேற், பவப்2பா ரொழிகதுன் பதமல செய்தலிப் 

பாவியென்றோ, தவப்பே றெனுமிள மர்ப்பதி சத்ய 

தரிசனியே. (௬) 

விருத்தம். 

சரியைகிரி யாயே7க ஞானமென நாளுஜ் சாற்று 

சதுர்ப் பாதமவை தகவேவொவ் வொன்றும், விரியும் 

வகை நரநான்காய்ப் பதினாறென் முகு மெய்ந் 

கெறியை நன்குணர்ந்த மேலோர்க ளெல்லாம், உரிய
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நின தொண்சமுக முற்றுபணி யாற்றி ஒப்பரிய ய.ர 

போக முறுவரிதி நாயேன், நிரியவல னலதுபணி 

செய்தறியே னெனையா டி.சமெச்சி லிளமாமர் இரு 

மெய்கண் டவனே. (ar) 

ஆசிரியப்பா. 

கண்டதே காட்சி கொண்டதே கோலம் 

உண்டதே போக மண்டலத் தன்றி 

பின்றைகா ளூற.சதி யென்றொன் றுளதோ 

என் நிறு மாக்கும் புன்றொழிற் சிலவர் 

(ந. குழுவிற் சாமா தொழுகுறப் பணித்தும் 

தத்துவ நிடதி தாமே களைந்தே 

Sp Bau நீஷைய் ஓஹறுமுயிர் தானே 

Gouut மபென்னச் சரமமோ டோதும் 

மாயா வாதப் பேயோர் தம்பால் 

௪௦. கட்புலந் தாலும் பெட்பொடு படரா 

விதமே யெனறு மிதமென் றுரைத்தும் 

காலமே தெய்வங் கருமமே கருத்தாச் 

சத்தமே யிணையில் வத்ெனக் இளந்து 

நாத்திகம் பேச வாய்த்தமும் Gu pus 

௧௫. திரிவோ ர௬றவை மருவா தளித்தும் 

கடல்கடை ஞான்று படர்தர வெழுஈத 

அலவி டங்கண் டோலமென் மோடி 

அருந்ததி யனைய பிருந்தையைப் பெட்டுக் 

சரவொழுக் காக விரவிட வனையாள
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௨௦. அக்குறிப் போர்ந்தே சிக்கெனதக் தானே 
பழிப்புறு மிவ்வுட லொழிக்குவ லென்று 

இயினை வளர்த்தி மாய்குறக் கண்ட 

அ௮த்தேத் துளமிகப் பித்தே நினனாய்ச் 

சாம்பரில் வீழ்ந்து தேம்பித் இரிந்தே 

Pp ஓ தசமுகன் நனைய னிசைவுடன் வாளால் 

மாயச் சனகியை யேபவே வெட்டப் 

பார்த்து வெரீஇ வேர்த்தமு இ.ரஙகி 

இன்னும் பலவாப் பன்னுந் துயசொடு 

பலப்பல பிறவி கலப்புற நாளும் 

௯௦. கொண்டே யுழிதரு விண்டே பரமென 

ஐக்இரு aor vais வந்தோர் வீழும் 

படுகுழி விழாத் இடவறி விந்தும் 

இன்னோ ஏன்ன புன்னெறி மாக்கள் 

பின்னெவ ருளசோ வன்னவர் தங்க 

கூட, முன்னரு நில்லா முதன்மை தல்கி 

தானே வந்து தடுத்தாட் கொண்கு 

சைவசிகத் தாம்த மெய்ந்நெறி வழங்கி 

அனா வின்பத் தரும்பெறல் வாழ்விற் 

செம்மாக் திருக்குர் திருஉமின் ரளித்தான் 

௪0, பொல்லா சருணெறி கல்லா வெர்கும் 

கொச்சியம் ப தியின் மு.ச்சகம் பசவ 

மெய்கண்ட காம மேவுஙி 

கைகண்ட வின்பக் கருணையங் கடலே. (௮) 

MALIAMALINDANHVAVA
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வெண்பர 

கற்ற வறிவா2ல காசினியி னின்னருளைப் 

பெற்றவரளைப் போலே 19 5D pS a p—H Dp 

இளமர்ப் பதிவாமு மெர்தை?ய மெய்கண்டா 

தெளிய விர ௨கியரு ar செய், (௯) 

கலித்துறை, 

செய்வான கருவி நிலஞ்செபல் காலகற் செய்பொ 

நலளோ, டெய்தா வருமிவை யாறு மொருவிளை Cup 

குமென்பார், மெய்யா னுறப்புரி நினவினை * கென்செ 

பன் மேவர் கொண்டாய், மைபார் பொழிலிள மார்ப 

பதி மெப்கண்ட மாதவூன, (௧௦) 

விருத்தம். 

தவம புரிக்கு னடி பேணு மன்பர் தமையே யடை 

து தமியன், பவ?மே தவிர்ர் து பாபோக மாய பய 

னே இளைக்க வருள்வாய, ௮வ3ம திரிர்து இனமே 

கழித்து னடி3யேன் வருந்த லற3மோ, ஈவ?ம பொரு 

ந்து மிளமர்ப் பதிக்க ஊவிலுண்மை சண்ட குரு 2வ. 

ஆசிரியப்பா, 

குருவென வக்து குவலயந் தன்னில் 

இருவினை நீக்கி யெனையரு கிருத்தி 

முப்பொரு ஞளுண்மை மெய்ப்பட.க் செளத்துவம் 

வாட்டமொன்றின்றி கேட்டிரீ யென்று



FO. 

லு ல்
 

நான்மணிமாலை. 

சிவமே சீவன் சேரிருண் மலமே 

மாயை யிரண்டென் ரூயவோ சரறும் 

அனுகி யுளவென் றெனாஅுள மொப்ப 

ஈன்நறெடுக் இயம்பி மன்றமற் றவையுண் 

முற்பொருள் யாம புற்கல னீ2ப 

மற்றவை கான்கு முற்றகெற் குமியும் 

செழ்பிற் களிம்பும் பம்பிய வாறே 

கன்னிடை நீங்கா மன்னிருட் கட்ட 

அவற்றுள் 

சிவமா மெம்மியற் செப்புப் காலை 

நித்திய நின்மல நிரஞ்சன STO 

நிர்க்குண நிச்சல நிர்விசா சம்பாம் 

சக்கம் மூசன்ரை தொலைவில் விபாபகம் 

கஞ் சுதந்தர மின்பரிர் விடையம் 

சத்துவ மகண்டிதர் கத்துவா இதம் 

ஆமிவை முூதலாச் தோமறு மியல்பினம் 

அதாஅன்று. 

ஆன்ம விலக்கண மறையுங் காலை 

எந்நிறஞ் சாரு மக்நிற Grow TL 

விளங்குர் தூய பளிங்கு ம்பால 

எம்மைச் சாரி னெம்மியல் Gu ut gto 

மலத்தைச் சாரின் மலத்திபல் வாய்ந்தும்
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௨௫, ஈண்ணாஞ் சார்ந்ததன் உண்ணமே யாயும் 

கூடு. 

௪0, 

(BR. 

சத்தைச் சார்வுழி சத்தே யாயும் 

அசத்தைச் சார்வுழி யசத்தே யாயும் 

தயங்குக் இரனாற் சதசத் தாயும் 
அதிலித் தன்றி யதியா தாயும் 

._யாமென் றுளமோ தாமன் றுளவாய் 

எண்ணிறக் தனவாய் ஈண்ணுவியா பகமாய் 

தனவய மிலவாய்த் தலைவனை யுளவாய்.௪ 

சிற்றறி வோடு சுறுதொழி லினவாய் 

மலத்தடை யினவாய் வல்வினைக் டோய்ப் 

பல்வே றுடலக் தொல்பே ர௬லகில் 

எடுத்தெடுத் தெய்க்கு மியல்பின வாயும் 

ஆயபல் uo மேயவான் மாவே 

அவைதாம் 

ஆணவ மொன்றே யமைவிஞ் ஞான 

கலர்க ளென்னச் சிலருள ரவரே 

அநாதியே யொருமல மமைந்தோ சென்றும் 

விஞ்ஞா னாதி விளம்புமை வகையால் 

ஏனைய விருமல மிரிந்தோ சென்றும் 

இருவகை யாக வியம்பப் படுமே 

அதா௮னறு 
அணவங் கன்ம மமையும் பிரளையா 

STS Olen coor சிலருள ராவே



நான்மணிமாலை. BH 

அகாதியே யிருமல மமைந்தோ ரென்றும் 

பிரளையத் தான்மல பெந்தம் பெயர்ந்தே 

இருமல முடையா ரென்று மென்றும் 

இருவித மாக வியம்பப் படுமே 

அதாதன்று 
GO. ஆணவங் கன்ம மார் தரு மாயை 

டு 

௭0, 

எனுமும் மலங்களு மியற்கையி னுளசாய் 

FAN பென்னத் தயங்குனர் பலே 

LY BW Dy os LD! 

பாச விலக்கணம் பகருங் காலை 

ஆணவங்் சன்ம மாயைமா யேயம் 

Cri og யென்னத் திகழுமை வகையாய் 

ஓவற்றுள 

Bj, GOT GU மேகமா யாருயிர் தோறும் 

வெவ்வே ராக விரகையுக் தொழிலையும் 

மறைத்து நின்றே மருவிய தத்தங் 

கால வெல்லையிற் கடக்கு மநேசு 

சக்திக ஞடைத்தாய்ச் சடமா கும்மே 

கன்மமோ வவவணுக் கண்மனம் வாக்குக் 

காயமென் றியம்ப வாயஞூன் ரேனும் 

இயற்றிய புண்ணிய மிருமபா வம்மே 

இவைதாம் 

எய்திய பிறப்பி லியற்றிய பொழுதில்



௫௨ 

ar 5). 

ஸ்ரீ மேய்கண்டதேவர் 

ஆகா மியமென் றடைபவக் GC gm pip 

இங்கன மாக விட்டப் பெற்றுப் 

பக்குவ முூறும்வசை பகர்மதுி சுத்.துவம் 

ஆரதி. வாக வமைமார யையிலே 

கிடக்கும் பொழுது களர்சஞ் ௫௧மொென 

௪௦. Dow par பக்குவ மெய்திய வைதாம் 

'சமல்வரு முூடலையு மெய்யது கொண்டு 

துய்க்கப் பெறுஞ்சுக துன்பங் களையுந் 

தந்துப பயன்படு ததிபிரா ரத்தம் 

என்றபி கான மேற்கு மென்ப 

இனி2ய 

_மாயையோ விந்து மோகினி மானே 

எனம வகையா மிவைகளி னுள்ளே 

(றன்னவை யிசன்டு மொழியினித் இிபமே 

'ரன்னது பின்னஇற் பிறத்தலா லூத்தம் 

அவற்றுள 

சு த்தம்நித் தியமாய்த் துலங்குவியா பகமாய் 

அ௮ருவமாய்ச் சடமா யான்றசொல் வடிவும் 

சுத்தமா கியபொருள் வடிவு Og tor mp 

காதிகா ரணமா யலமரல் செயாதாப் 

ஒருமல முடையார்க் குறுக,நு முதலாய் 

வபங்கு மசுத்த மாயையோ வென்னில்



AB. 
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நிக்கும் வியாபக நிகழ வஞ்ச௪டப 

எனுகான் கியமலா டியம்பு /ரளையா 

EN SHS த்நுவொடு கரஸா புவன 

போகஞ் சுக்கா சுத்தமாய்ப் பொருக்தி 

LOW (ACF செய்வதாய் மருவுமென் ப 

௯. பகுதியின் பான்மை பசருங காலை 

௧00. 

OB 

விந்துமே லாகி விளங்கி யிருப்ப 

தான தின் மோய்த் தணிந்த மோடனியின் 

ஹாலமா இயபரி ணாமம தாதி 

மும்மலத் தினர்க்கே மொழிததநு கரண 

புவன போ கம்மாய்ப் பொருந்தி நாளும் 

ஆன்ம வறி2வா டவாத் தொழி லிவற்றை 

ஏகதே சத்தன வாக வியற்றி 

மயக்கமே செய்யும் வைந்தவம் விக்தின் 

காரிய மாகக் சலந்இடு முயிரைத் 

இசோதையா தென்னச் செப்புங் காலை 

ஆணவங கனம மா£தரு மாயை 

எலுமும் மலங்களை யிருந்தொழிற் படுத்தி 

பாகம் வருத்தெம் பகசொரு சத்தியே 

இவையே முப்பொரு ணவையி லிலக்கணம் 

எனிலும் 

வண்ணான் புடயையின் மாசினைச்கூட்டி 

முூன்னுள மாசையு முடிப்பதே பொருவ
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யாமே 

காரண மதனுக் கியைகா ரியமாய் 

மாயை கன்ம மருவறச் சேர்த்து 

வன்மலப் பகையை மாற்றுவ நமக்கே 

இதனால் 
௪௪௦, பக்குவ மெய்திய பான்மையோர் பலம். 

அதனால் 
ஒரூமல மூடையார்க் குணர்விற் குண fou ri 

இருமல முடையார்க் தீரிரு புயமும் 

காள கண்டமுங கண்ணுறு நுதலும் 

உறுமோ chm Cour @ a) gous aor கருள்வோம் 

கக, மானைக் காட்டி. மான்பிடிப் பது 2பால் 

மூழ்குதும் போலு மும்மலத் தார்க்கே 

அருள்வான் வேண்டி யருளா லினைய 

மானிட வடிவம் வகித்தீண் டெழுக்கனம் 

என்று பலவா யெடுத்தெடுத் இயம்பி 

௧௨0 கன்றிய மல?மாய்க் கட்டகன் றெய்தும 

ஒன்றி யொன்ரா வுண்மையு முசைத்2க 

புழுத்த நாயினும் புன்மையே வப 

சுல்லா வறிவிற் கடைப்பட் டேனைத் 

தன்னடி போற்றுந் கரத்து னிறீஇ 

5௨௫ இன்னருள் வழங்கி யேன்று கொண்டனன்



நான்மணிமாலை ௧௫ 

கொ GOST ar peas பஞ்சிறைக் தும்.09 

கரமாம் பாடும் பூமாச் சோலை 

வளமெலாய் குலவு மிளமர்கற் பதியில் 

இஙகொளி ஞானப் பிழம்பாய் 
a ட G) 6 டி ரூ சீ 

2௩௦ வயங்குமெய் கண்ட மாதவ நிகி2ப. (௪௨) 

வெண்பா. 

தியை நிலத்தைஈன் னேரிமையை வேண்டு 

மதிபை யுடையார் மருவார்-௧இ௮ பயெம் 

சொச்சிபம்வாம் மெப்கண்டா ஜோ எமுட்குத் 

உச்சி? யல்லா துவண்தொண்டுிசெயும் (௧௩) 

கலித்துறை, 

உவலைச் சமயிக ளொவ்வா வுரை௫காண் டுவரிவை 

ப்பிற், சவலைப் படுமனச் சங்கடந் தீர்த்துத் தமியனை 

யாள், இவளும் பொழிலிள மர்ப்பதி மெப்கண்ட 

2தவையல்லாற், கவலைச் கடற்புகு மெத்?க வசையுங் 

கரு. திலனே, (௧௪) 

விருத்தம், 

கரு2வதனை யறவேயருள் கருணைப்பிர காச 

உருவேயெனு மிளமர்ப்பதி யுண்மைத்தரி சனிபாங் 

குருவேகுரு வவன்வாய்மலர் குலவுஞ்சிவ ஞான 

மரு வேமலர் நூலயிணை மருவாவள நரலே. (௧௫)
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20. 
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ஆசகுரியபபா, 

நால்பல தேர்ந்த நண்புல முடைய 

செந்தமிழ் மக்காள் செப்புவங் சேண்மோ 

வினையி னீங்கி விளங்கிய வறிவின் 

முனைவனாகிய முக்கண் மூர்த்தி 

இ நாளி லருளிய (LPS GD a 

இருக்கு யெசுரு சாம மதர்வம் 

என்றெடுத் இயம்பு மீரிரு LL OD WL] th) 

காமிகம் யோகஜஞ் சிக் தியங் காரணம் 

அசத் தப்கஞ் சூக்குமஞ் சகச்சரம் 

அஞ்சுமான் சுப்பிர பேதம் விசயம் 

OF & aut ௪எஞ்சுவா யம்புவ மாக்கி 

னேயம் வீரம் ரெனரவ மகுடம் 

வீமலஞ் சந்திர ஞான முகவிம் 

பம்புோற் சதம் voll se, Fa su 

சந்தா னஞ்சா வோக்தம் பாச 

மேச்சுசம் இரணம் வாது மென்ன 

நாலே மாக நவிலா கமழும் 

எனவிரு வகையா யிலகு மென்ப 

அவற்றுள 

உண்மைப் பொருளை யொசேவழியுணர்த்தா 

தவசவர் பக்குவத் தளவிற் கேற்ப 

பலதே வசையும் பாற்பட வகுத்தே



௨0௫. 

கூடு, 

௪0. 

நான்மணிமாலை. ௧௭ 

கருமகாண்டங கஞலுஞ் ஞான 

காண்ட மென்ன வீண்டிரு வகையாய் 

விளங்குக் இறனால் வேதம் பொதுவாய் 

புவியோர்க் குரிய பூரூவ மாமே 

அ தனால் 
ஒன்றே பதியவ் வொன்றுஞ் சிவமே 

என்றெடுத் இயம்பி யெண்ணி லாருயிர்கள் 

௮ப்பொரு ளெய்துபு வரும்பெறல் வாழ்வீல் 

தலைப்படு நெறியாஞ் சரியை கிரியா 

ட யோக ஞான வொழுக்கங் களையும் 

இன்றி யமையா வேனைய பிறவும் 

செப்புந் திறனாற் சிவாசுமஞ் சிறப்பாய் 

= & Boo பாதத் அுத்தமர்க் குரிய 

சித்சாக்த மாடித் இகழ்ந்ததை யன்றே 

அங்கன மாய வவவா சுமமும் 

வடமொழி ஈன்கு வல்லார்க் கன்றி 

ஏனை யோருக் கெட்டுணை யேனும் 

பயப்பா டிலவாம் பான்மை யோர்ந்தே 

முப்பொரு ஞண்மை முறைபெற வகுத்துக் 

கரதலா மலகங் கடுப்பக் காட்டித் 

இிடமூறு மொழியாக் இராவிட மொழியில் 
நாற்பா னெறியின் மேற்பா லவற்கே 

செவ்விதி னொருழாற் நிகழ்தச வளித்தான் 
2



5.0) 

௪௬௫, 

(இ. 

ஸ்ரீ மேய்கண்டதேவர் 

அது தான 
தன்பெய சொருகாற் ரு௮றச் சாற்றிலும் 

வன்பவப் பகையை மாற்று மருக்தாம் 

சிவஞான போதமென் றெய்வத நாலே 

இனியே 

௮ர்நா லருளிய வருட்பெருங் கொண்மூ 

ஆர்கொ லென்னி லடியே முய்யப் 

பெண்ணைப் புனல்சூழ் வெண்ணெய்ப் பதிதான் 

. கைதவ மிலாது செய்தவப் பயனான் 

முந் நான் மொழிந்த முழுமுதற் பொருளே 

இக் நூற் பொருட்டா யிருகண் மூர்த்தியாய் 

இருவவ தாசஞ் செய்தருள் செம்மல் 

மெய்கண்ட காம மேவுசிரந் தாமணி 

கற்றவ ௬ண்ணுங் கற்பக நறுங்கனி 

மற்றவ சறியா மாணிக்க மாமலை 

எளியே லுளமு மிளமர்ப் பதியும் 

ஒருவா துறையு மொப்பிலாச் சுடசே 

ஆதலின், 

ஞான சகாண்ட ஈன்னூ லாய 

௬௦ சாக்கிச மதனைத் தமியே முணர்ந்து 

எங்ஙனம் வீடுபே றெய்துவ மென்ன 

உறுபெருங் சவலை யொழிமி னொழிமின்



நான்மணிமாலை. ௧௯ 

aoa gro சிரமிசை யமைவிற் ரங்க 

இன்னே னமரு மிருக் தளி சூழ்ந்து 

௬௫. இருமுன் னின்று செங்கை கூப்பி 

ஆனா வமுதே வருவே வுருவே 

ஞானா கரனே ஈன்றே வொன்றே 

ஊனே வுயிசே வுணர்வே வுளமே 

தேனே பாகே இருவே குருவே 

௭௦. சுண்ணே மணியே கதியே நிதியே 

oro nos CaaS) யிருகணீர் வார 

நெஞ்சகெக் குருகி நிற்பீ ராகில் 

மலபரி பாகம் வாய்ப்ப 

எண்ணிய வெண்ணியாங கெய்துவிர் ஈன்கே. () 

வெணபா. 

௩௧௪ மக.ச நலிய வகரம் 

யகர மெனலுமெளீயே னெய்இச்-ச௪ரம் 

எனவிளமர் மேவ வின்பாரமெய் சுண்ட 

இனக._சனே ஈன்கருளிச் செய், (Sar) 

கலித்துறை. 

செய்யா வினைகளை யேசெச மீதினிற் செய்து மன, 

நையா வுழன்றது போதுமென் நேயின்று னற்சமு 

கம், உய்வா னனியுளக் கொண்டடுத் தேனினி யுன்ன 

ருளே, மொய்வாய் மலாத்தட நொச்சிய மெய்கண்ட 

முன்னவனே. ௧௮



௨௦ ஸ்ரீ மெய்கண்டதேவர் 

விருத்தம். 
மூற்பலப்பல வுற்பவதது மூயன்றுநற்றவ முற்றிய 

மோனஞான வசோதயப்பர முத்தசாமவ சன்றியே, 

புற்புதம்பொரு முடலை2பஙிலை யென்றுபொய்ப்பொ 

ருள் செய்துவெம் பூவையார்வய மாகிவிண்படு புன 

மையாயாருக கொல்லஓுமோ, கறபகப்பொழிற் கண்டு 

மண்டிவை கமழ்செழுங்கவி னுக்கொருக் காலுமொவ 

வில மொவ்விலம் மெனக் கருதிவான்மறை யத்திகம், 

அற்புதப்பல சோலைசூம்தரு மணிகொணொர்சிய கச் 

சிய வமலரூபமெய் கண்டதேசிகனான்ற நூற்பொருள் 

காணவே. (௧௯) 

ஆ௫ிரியப்பா, 

காடும் மலையுங் கனலும் புனலும் 

தேடி யோடித் தெறுப௫ிக் குடைந்து 

காயுற் கனியும் காற்றுஞ் சருகும் 

அருந்திப் பன்னா ளருந்தவங் கடந்தே 

, என்பெழும் யாக்சைய சாடு யென்னே 

வாணாள் கழிப்பீர் வீணே முனிவீர் 

காமாக் தன்மை சார்ந்தார்க் கருளும் 

தமாம் புலியூ சொண்பதி தோன்றி 

சரியை கிரியைத் தனிரிலை தேர்ச்தே 

௧௦. எண்வகை யோகப் பண்பது முற்றி 

ல்
 

௮ம்மைகுண் டலியாற் செம்மைகல் லமிர்தம்



௨௦. 

நான்மணிமாலை ௨௧ 

உண்டுண் டுறங்கா வுலப்பிலா னந்தச் 

சண்முக முனிவன் ற்ருதவச் சுதனாய் 

வருமொரு பெரியோன் மறைசை ஈகரெழு 

௨ தாயும் மான தயாபர மூர்த்தி 

வழிவரு தாய மாசிவ வேதியன் 

அ௮வராஜ யோக வவல மகற்றும் 

சிவசாஜ யோகக் தே௫ூகர் மாமணி 

பொய்சண்ட ஞானப் புன்மை தவிர்க்கும் 

இருமெய் சண்ட சிவாசா ரியன்றன் 

செங்கம லப்போ தங்கழற் பாதப் 

பற்றே பற்றாப் பற்றி யுய்ந்தோன் 

வடமொழி தென்மொழி மருவும் மகோததி 

சுத்தாத் தூவிதச் சித்தார் தச்சுடர் 

_ சிவப்பிர காசத் தெள்ளபி தானம் 

கொண்டொளிர் கோமான் குணங்கெழு தனது 

பன்மா ணவரொடு நன்மா மலர்கொடுத் 

தூய்த் தொழு தேக்துந்தேக்துளிப் பொதும்பர் 

காவிரி ஈஇயின் SGOT LO (TH fel கொளிரும் 

._ இளமர் வளநக செய்தி யாங்கண் 

இப்பியம் பொலியு௫, சினகரத் தமர்க்த 

ஒப்பிலாத் தூய வொள்ளொளிப் பிழம்பை 

மெய்கண்ட தேவ வித்தகப் பொருளைக் 

குடந்தம் பட்டுக் குமைக்இினி தேத்தில்



௨௨ ஸ்ரீ மேய்கண்டதேவர். 

௩௫. ஐயுற வில்லா தன்னே 

எப்பதம் வேண்டினு மெய் ததன் மெய்யே. (௨0) 

வெண்பா, 

மெய்கண்ட தேவை விழுப்பொருளை வித்தகளைக் 

கைகண்ட வின்பக் சனியினை--௨உய்கொண்ட 

சித்தாந்த ஈன்னிலையைச் சேணார் பொழிலிளமர் 

கத்தாவைக் காண்பது3வ கண். (es) 

கலித் துறை. 

கண்ணா சொளிவிண் கதிசொளி யோடு கலப்பது 

போல், தண்ணா ருனதருட் டாரக மோடு தகக்கலந் 

அப், புண்ணா ர௬ளத்த ஸனிண்டறக் கூடிப் பொலி 

வதென்றோ, எண்ணான் கறம்பயி னொச்சிய மெய் 

கண்ட வெம்மிறையே. (௨௨) 

விருத்தம் 
இறையுமெம் பவகோ யகற்றிவீ டளித்தற் கிசைக் 

இலா யென்னினு மெழில்சே, குறைவினின் சந்தா 

னத்தெழு மடியார்க் குறுகியன் னவர்பணி குயிற்றி, 

இறைகெழு நின்னூற் பொருள்விசா ரணைசெய் திருக் 

குமா றேனுகன் கருள்வாய், முறைகண்முன் னானகு 

முழங்குறு மிளமர் முதல்வனே மெய்கண்ட மணியே. 

ஆசிரியப்பா. 

மணிபல குயிற்றி யணிகெழு மாளிகை 

மேனிலத் தமரும் பானல் கண்ணியர்



நான்மணிமாலை. ௨௩ 

ஆடவ பெரொடுிதா மூடலிற றாதத 

விலைவரம் பறியாக் கலன்பல மறுகில் 

@. வயந்தரு சிருரின் சயந்தனர் தடையும் 

வளமலி செல்வத் இளமர்ஈன் னகரில் 

உலூருள் க்கு மிலகொளிப் பரிதியின் 

ஆருயிர்த் இரளைச் சேரிரு டேய்த்துத் 

திவாதுறை ஞான இவாகச னாய 

50. மெய்கண்ட தேவச் சைவகித் தாந்த 

பசமா சாரியன் வரசசரோ ர௬கமென் 

பொற்கழல் போற்று மொற்சமி லடியார் 

இரிமல மகன்று இருவரு ோடே 

விசவுறு மின்ப மெய்க்கிலை யாய 

௧௫, ஒன்றி யொன்௫ வுபர்பத மொன்றே 

வேட்டன ராக விரிகதி ரிரவி 

எங்கெழுச் இடினு மிங்கெமக் கென்னென் 

றிருப்பதை யன்றி யிதனின்வே முய 

ஐந்தரு நீழ லிக்தரன் பதமும் 

௨0. ஆயிரம் பணாமுடிக் காய்சினத் தனச்தன் 

மீமிசைத் தூயில்கூர் நேமியோன் பதமும் 

ஏனைய பிறவு மெய்த 

நினது மூுளதோ கனவிறலு மிலையே. (௨௪) 
வெண்பா. 

இலையே பிரமமென்ப தெம்மையலா தென்னும் 

புலையார் புவிக்கோர் பொதையாய்-௮லைவாசே



உ௪ ஸ்ரீ மேய்கண்டதேவர் 

அல்லாது நொச்சியமெய் கண்டாருக் கன்புசெய்து 

ஈல்லாசா யுய்வாரோ நன்கு. (௨௫) 

கலி துறை, 

நன்றே யுனதடி போற்றுந் இ.ரமிலின் ணாயனையேற் 

கென்றே யுனதரு ளெய்துங்கொ லோவென வெண் 

ணியெண்ணி, கின்றே னெனக்குனை யல்லாற் கஇயிக்த 

நீணிலத்தில், இன்றே யிளமர்மெய் கண்டா யெளி 

யனை யேன்றுகொளே. (௨.௬) 

விருத்தம் 

ஏன்று கொண்டிங் கென்னை நின்ன திணைய டிக் 

குக் தொண்டென, கான்று விட்ட சோறெ ஸனப்ப 

வஞ்ச வாழ்வைக் காட்டினை, தோன்று மற்றி தற்கு 

மேலும் வேறு பேறு சொல்வதென், சான்று நின்ற 

நொச்சி யந்த மைமெய் கண்ட சாமிய, (௨௭) 

ஆசரியப்பா, 

சார்ந்தார்க் காத்தற் றலைவாதங் கடனென் 

ஹஜொருவா தொளிருன் நிருவாய் மொழியை 

உளங்கொண் டாய்வுழி யுல2கார் மூன்றினும் 

மூவா ஞான முழுமுதற் நல்வன 
ட, நீயே யாக நிகழக் காண்டலில் 

அடியே னின்றுன் னங்கழ லெய்தினன்



நான்மணிமாலை. ௨௫ 

இவப்பிர காசத் தேசிகன் முதலாம் 

தவப்பிர காசர் தரும்பணி யுவக்தே 

இளமர்ப் பதிவயி னினிதுவிற் நிருக்கும் 

௧0, மெய்கண்ட தேவ விமலமா மணியே 

வழுவா நின்னுரை வாய்ப்பத் 

கொழுவேன் றய.ரக் துடை.ப்பதுன் கடனே 

வெண்பா, 

உன்கடனே யன்றோ வொதியேனை யுய்வித்தல் 

என்கடவே ேமை யிழிதகையேன்--மின் கடவழ் 

மாட மலியிளமர் வாழ்மெய்கண் டாநின்னில் 

காடலை2போற் கூடுநகிலை தா. (௨௯) 

கலித் துறை, 

தாரா தொழியி லஓுயாசிவ போகக் தரணிமிசை 

யாசா தரிப்பவ ருன்னடி யேனை யளவில்பவர் 

தீரா தடைந்தலுக் சேனினி யேலுமித் தீப்பிறவி 

வரா தருளிள மர்ப்பதி மெய்கண்ட வானவனே (௯௦) 

விருத்தம் 

வானநாட் டகத்தும் வாய்த்திடா வளமை மலியிள 

மர்ப்பதி வைகும், ஞானரா யகனே மெய்கண்ட இவ 

மே நாடுகே வலத்தினின் மெடுத்துத், தீனனேன் 

றனையிச் சசலத்தி லுப்த்த இருவருட் டிறத்தையாய் 

வுழிமேல், மானமார் சுத்த மளித்திடற் கன்றோ மற்ற 

அம் வழங்குவ தென்றே. (ms)



௨௬ ஸ்ரீ மெய்கண்டதேவர் 

ஆசிரியப்பா, 

என்றுபன் னிருவ ரிம்பரிற் ரோன் றிப் 

புறத்துறு மிருளைப் போக்குதற் பொருவத் 

தேவர் இருவாய்ச் செவ்விதின் மலாந்த 

செந்தமிழ்ப் பன்னிரு திகழ்சூத் இசமும் 

ஆருயிர்த் திரளி னகத்திரு ont 5B 

௮ருஞ்சிவ ஞானப் பெருக்கதிர் பரப்பி 

விளங்கு மென்ன வெள்ளறி வுடையேன் 

தொகையாற் ஜொழிலாற் சொற்றன னேனும் 

உபமா னத்தினு முபமே யம்மே 

௧௦. சிறப்புடைத் தென்னச் செவ்விதி னன்கு 

தோந்தே னன்றித் தெளியே னல்லேன் 

விரிபொழி லிளமர் மேவும் 

மெய்கண்ட தேவ வினைந்தரு ளெனையே (௩௨) 

ஸ்
 

வெண்பா 

என்னைநின் னைத்தன்னை யிற்றெனக்காட் டாத 

மூன்னை யிருண்மலத்ைமோதியேப்-பின்னையே 

நீயேகா னாக நிலவவருள் செய்யிளமர் 

அயேகேர் நன்மெய்கண் டாய். (௩௩) 

கலித் துறை, 

ஆயர்தா யலைமெயச் சிவஞான போதத் தரும் 

பொருளைத், தோய்ந்தா யலையிள மர்ப்பதி மெய்



நான்மணிமாலை ௨௭ 

கண்ட தாயனடி, எயந்தா யலைமற் றவனடி யாருற 

வேழைகெஞ்சே, காய்க்தா யலைமட வார்மய லென் 

கொல் கதியுனக்கே,. (௩௪) 

விருத்தம். 
உனையே யலதொரு கஇிவே நிலையெனு முரையே 

யல.துனை யொருகாளும், புனையே னலர்கொடு புக 

மேன் றுதிகொடு பொருளே யெனகனி மனமாச, 

நினையே னெனிலுமு னடியே னெனுமொழி நிலமேல் 

வசையிடு சுடர்நேசாம், பினையே யுனதெண மெது 

வோ மெய்யுணர் பேசா ரிளமர்ப் பெருமானே. (௩௫) 

ஆசிரியப்பா. 

பெண்ணைப் புனல்சூழ் வெண்ணெய்ப் பதியில் 

செந்தமிழ் நாடு செப்பெருச் தவத்தால் 

வந்தவ தரித்த மாசிலா மணியே 

எய்ப்பினில் வைப்பே யிலகொளி விளக்கே 

௩. மெய்கண்ட தேவச் சைவமா முகிலே 

இப்பியம் பழுத்த தேசிக வடிவே 

சத். தறி வின்பத் தற்பரம் பொருளே 

இளம சமுதே யெளியேன் பேறே 

தவர் இருமுன் செய்விண் ணப்பம் 

50. ஒன்றுள ததுதா னெதி?ய னென்று 

சுடு கழுந்தித் துன்புழக் இிடி.லும்



௨௮ ஸ்ரீ மேய்கண்டதேவர். 

நின்னடி மாட்டு நிறைபே san Gus 

ஈங்கது நினக்கின் நீவதன் றென்னில் 

உல$ூனி துய்வா னொருரீ யுரைத்த 

௬௫, தன்னே ரில்லாத் தனிச்சிவ ஞான 

போத மென்னுஞ் சாத நூலின் 

பொருளினை யேனும் புக்தி 

மறவா திருக்கும் வரமளித தருளே, (௩௬) 

வெண்பா 

தரும வடிவாய்த் தழைமெய்கண் டானைத் 

இிருவிள மர் மேவித் இனமுங்-- கருதி 

௮ருச்சிப்பார் யாரே யவமேயென் னாளுங் 

சுருச்சிக்கார் காண்பார் ௧இ. (௩௭) 

கலித் துறை. 

கல்லா சவையி னடுவிருப் பேனைக் கருணையினால் 

கல்லா ரவையி னடுவினிற் கூட்டியிஞ் ஞாலமிசைப் 

பொல்லா சருணெறிப் போதம் வழங்கப் பு.ர் தனனால் 

செல்வார்பொழிலிள மர்ப்பதி பெய்கண்ட தேசகனே. 

விருத்தம். 
தேவரும் வியக்கு மிளமாகற் பதியிற் சிறந்தொளிர் 

மெய்கண்ட சிவமே, சினா மெனச்கு மலம்வியா பக 

மோ இிகழ்வியாப் பியங்கொலோ வென்னின், மேவரு 

மிசண்டுமன்றது வியாத்தி விலக்டெ விலூடு மென்



நான்மணிமாலை, ௨௯ 

னில், ஒவுற வொழிப்ப தென்றுமற் றெந்தா யொழிப் 

பவ ருனையலால் யாசே, (௩௯) 

கடு. 

சிரியப்பா, 

எடார் கமலப் பீடார் மனையில் 

பொற்பவீற் றிருக்கு முற்பவப் புத்தேள் 

தாழா இயற்று மேழேமழ் புவியில் 

வெவ்வே முக விளங்கும் பிறவி 

அன்னா டொட்டே யிக்கநாள் காறும் 

எளியே னேய்ந்தவை யிலக்சுங் காணில் 

வானின் மீனும் வண்புவி மணலும் 

ஆருயிர்த் தொகையு மமையு மென்ப 

அன்றியு மனைய வாழ்பவர் தோறும் 

எய்திய துன்போ விதஇிற்பன் மடங்கே 

இனுமிட் பிறவி யெய்து மென்னில் 

என்றே யெளியே னெய்துவ னின்னை 

இறப்பும் பிறப்பும் மெய்துபல் துன்பும் 

என்று நினக்கே யியற்கையா மென்னில் 

. ஆண்டவ னெனநீ யடியவ னெனயான் 

இருத்தலி னென்னே யெய்துறு பயனே 
ஆதலின் 

இளமர்ப் பதியி லேய்மெய் கண்ட 

தேதிக மணியே சிறியேன் 

வன்பவ நீக்டு வழங்கருட் சீசே, (௪0) 

 



௩௦ ஸ்ரீ மேய்கண்டதேவர் நான்மணிமாலை, 

வெண்பா, 

மெய்கண்டான் வாழி விளங்க வவனுசைத்த 

தெய்விக நூல் வாழிச் செகம்வாழி-சைவர் 

தழைக்குமவன் சந்தானஞ் சந்தமும் வாழி 

செழிக்குமினூல் வாழி சிறந். 

எச்சிலிளமாப்பதி 

ஸ்ரீ மெய்கண்டதேவர் 

தான்மணிமாலை முற்றுப்பெற்றது. 

ஸ்ரீ மெய்கண்டதேவர் மென்கழல் வாழ்க, 

வெண்பா. 

மாயாவா தப்பேயை மாற்றி யெனையாண்ட 

தூயா திருவுறக்தைச் தோன் நலாம்--கேயாசேள் 

நீயருளு மெய்கண்ட நீணான் மணிமாலை 

நாயடியே னோசவரு ணன்கு. 

௮. ரா. அ. 
பூவாளூர்,





இவமயம், 

திருச்சிற்றம்பலம் 

சீறப்புப்பாயிரங்கள். 

  

இருக்கபிலாயபரம்பரை 

தாயுமானசுவாமிகள்மாபு எச்சிலிளமர் 

மெய்கண்டதேவரா தீனத்திற்குரிய 
சிவப்பிரசாசசுவாமிகள் அருளியவை. 
சொல்லாரும் பொன்னிவளஞ் சுசர்தாரும் புனனா 

ட்டிற் சுடரி னோங்கு, வில்லாருங் கொடுமுடிகண் 
மேலாருநர் தென்கயிலை விலங்க னாப்ப, ணெல்லாரு 
ஈன்மணிகளிழைத்தாரும் புரிசைநிறை யிளமா்மேவிக், 

கல்லாருங் சுல்விஈலங் கலந்தாருநக் தெருளுமடங் 

கவின வாரும். (௪) 

PCrrag இருச்கயிலைத் இருகந்தி மாபுஇத்த 

தேவ னெங்கோன், பாரோங்கு சந்தான பரம்பசை 
மெய் யடி.யர் இனம் பணிவிற் சாத்துர்,. தாசோங்கு 
சேவடிக படழைத்தோங்கு மெய்கண்ட தலைவற் 

கன்போ, டேசோங்கு பாமாலை யியம்பினனுன் மணி 

மாலை யேவ னென்னில்.



௨ சிறப்புப்பாயிரங்கள். 

தருவுறையூ பைவண்ணக் தகையுறையூர் வேத 

நெறிக் தலைவர் கீர்த்தி, மருவுறையூ சாகமச்செம் மதி 

யுறையூ செக்கலையு மதிக்கச் சாற்றக், குருவுறையூ 

சென்புமருள் கொடையுறையூ செவ்வளமுங் குறையா 

தோங்கும், திருவுறையூர் முத்தியருட் டிருவுறையூ 
சாமுறையூர் செப்புங் காலே. (௯௩) 

இவ்வுறையூ ரினிதமரு மிருங்கொடையா ஸனுயர் 

தேவ சாய னென்னுந், தெவ்வரிடர் களைவலத்தான் 

செய்தவத்தா லவதரித்த தீரன் மார, னெவ்விடா ajay 

ஈலத்தா னுயர்கல்விப் பெருவளத்தா னொழுக்க 

உன்போ, டெவ்வமிலா வாசா. வியற்கையுளான் றவக் 
தானத் இறைவ னின்னும். (௪) 

கைவண்ணத் துடையானுவங் FS) va orgs தலசா 

னுங் காண ககெட்டா, வைவண்ணப் பெருக்தகையி 

னருத்தயா மப்பூசை யன்பா லாற்று, முய்வண்ணத் 

இறமுடையா ஸலுயர்சைவ சித்தாந்த வுணர்வேயோங் 

கச், செய்வண்ணம் பலசபைகள் சேர்த்தளிப்பா 

னவன்பெரிய சாமிச் செம்மல். (௫) 

தொண்டனு மிவன்றனக்குத் தோழனா மெல்லோர் 

க்குர் தொல்பூ வாளூ, ஏண்டர்கா பகற்போற்று மமிர்த 

நா மத்தகையா னறிக்தம் நாலைப், பண்டிதபா லரும் 

படித்துப் பத்திலம் பெறவெண்ணிப் பரிக்த லேகங், 

கொண்டெழுதி டாவெழுத்திற் குயிற்றியாங் இடை 

யுலவக் கொடுத்தான் மன்னோ, (௬)



சிறப்புப்பாயிரங்கள், Th. 

திருக்கயிலாய ப.ரம்பபைஇருவாவடுதுறை அதன கதா 

அடியார் குழாங்களிலொழுல aa Bs 

பரம ௫ வசுவாமிகள் 

அருஸ்யவை. 

விண்ணோங்கும் பொழிலுழக்தைப் பெர்யசா மிக் 

கவிஞர் Casati Ca 5 Bil Sy தண் Gohl Gling Kell an 

மர்ப்பதிமெய் ஈண்டகுரு சசணப் போது, கெண் 

ணோங்கு பணிமாலை யெண்ணைம்து கவீமலரி னியற்றி 

பிந்தான, பண்ணோங்கு மனபதைக்குக் உண் மணாங்கு 

மணியென வே மதிக்க மா ழோ த 

அத்தகைய னறிவுறுத்தப் பலசலையு மாய் தூணரு 

பமிர்த நாம, விதசகற் பூவாஞார் தனிலுநையு() 

FG; BT மேன்மை சான்ற, க்கமனெப பெற்றிய 

ரும் ஈனிமகிழ வுளங்கொண்டே யோங்கக் நாலைப், 

புத்தமுத மெலப்புலவர் கொண்டாட வச்சுயழ்றீப் 

புகழ்பெற் முனே. 

இருக்கயிலாய பரம்பரை தருமபு௪ ஆதீன த்த 

தடியார் குழாங்களிலொருவராகிய 

சண்முகசுவாமிகள், 

அருளியவை 

மடல்விரிர்து மதுவொழுகும் பொழிலுடுத்த விள 

மர்ஈகார் மடத்தின் மேவு, முடனிறைந்த வுயிரினிகர் 
3



௪ சிறப்புப்பாயிரங்கள். 

சந்தான குருத்தலைவ னுபப பாதச், இடனமிதந்த 

பயனளிரு்கு மெனவொருகான் மணிமாலை யிசைத்தா 

ன க்தைகச், சடல்வருகல் லமுகென்?சோ கண்டென்கா 

வன்றிெதைக் கரைவ னம்மா, சு 

இத்கசைய நாலிபர்ப விருந்தவஞ்செய் கானுற 

ந்தை யெழு 5G சீமா, BD) F BLOG p) கல்வியறி வருள 

தவக்தா னம்பலவு மொருஙகு aT Li os, சத்தசத்தி 

னிலையுணர்க்கோன் சந்கானா திரியா்பதந் கலைமேற் 

சொள்ளுஷ், சுச்சனுயர்க் தார்மஇக்கும் பெரியசா 

மிப்பெயர்சொள் சுசிர்தன் மாதோ. ௨, 

இருக்கயிலாய sir iol GH oT ஆதீனத்து 

அடியா குழு 7 ஊகளிலொருவராகிய 

சொக்கலிங்கசுவாமிகள். 
அருளியவை 

இருக்கயி லாய பரம்பரையுதக்த Rau ite BF 

மெய்க் குரவ, oO th (HO nt) கண்ட Oars in 

த்தி லெழுக கமெய் வங்டமா மளணிதாம், கருக்கனி 

கொளிரு சான்மணி மாலை பணிசகன oot Glare 

னென்னின், மழும்கம முறமதைச சைவக் தாந்த 

மாசபைத் தனபதி யின்லும். க 

இர் வளர் சமலச் செம்மலும் மகிழக் தேவரா யத்தவ 

னீன்றோன? பார்வள ௬றையூ பஞ்சவண் ணேசப் 

பண்ணவ சரருத்தயா மத்தி, னேர்வளர் தூயக் கட் 

டளை யினிதி னியற்றிடுக் தவநெறி பூண்டோன், கார்



சிறப்புப்பாயிரங்கள் ௫ 

வளர் கொடையன் சைவ நா லாஇ கலையுணர் பெரிப 

சா மிபரோ, 2 

தில்லைவளாசம சிவானஈத கிலப மடாலயச்திற் குரிய 

ஆன கத சண்முகசரணாலயசுவாமிகள். 
YY (th ளியவை 

இரவி னுன்றநற் செவெப்பிர சாசமெய்த் தவர்க்குத் 

கருவி oo aa Mal த௫சமருண் மெப்சண்ட தலைவ 

னுருவி ன்றவுள் ளொளியொளி யு சுவிடு காட்கம் 

மருவினான்றகான் மணியெனு மால்சொற்றனனால். ௬ 

குரிய சாமியுங கசாணுதற் கரியஈற் பதமெய்ச் 

தெரிய சாமியின் நிருவடி ம் துணையகம் புனதற் 

குரிய சாமிபொன் னுறைதரு கோழிபம் பதியிற் 

பெரிய சாமியெப் பெரியரூம் பாற்றுசா வலனே. ௨ 

பைசண்ட சேடனும் பாரஇ கேள்வனும் பாடுகின்ற 
மைசண்ட மா/க்இரன மா ணரு ளாலிந்த மா நிலை இல் 

பெய்சுவட தேசிகன் 2மமணிபாலைவிள ம் லுற்றான் 
கைகண்ட முக்கனி Bisa Nast ரினிய ங் கைத்கிட?வ.௩ 

CRT oot Ps B's பக்திரா நபரும் சைவப்ரச [ரகரூமாகிய 

யாம்ப்பரணம் வ ண்ணார்பண்ணை வித்வான் 

சி. தாமோதரம்பிள்ளையவர்கள், 
இயற்றியவை. 

பூவு திறத்தவனும் பொறிமேவு நிறத்தவனும் 

போற்றவென்றர், தா Sys திருவுறநற்தகை பைவ



௬ சிறட்புட்பாயிரங்கள் 

ண்ண நாதரிடந் தா thi மம்மைத, தேமேவு மன்பன 
. ட . க டு ய் . . rd ட 18) . 

ரூட் சைலநாற் றுறைபலநாந் தெரிக்கத்தோர்தோன, 

நாமேவு கலைவாணி யருட்புதல்வன் நெருட்புலவா 

நயக்கும் மன்னான் 

பெய்கண்ட கொண்டலென வெச்காளுக் கொத 

ததவும் பெரிய சாமி, பொய்கண்ட வறுமூவர் புறம் 

பொழியவோரறுவர் போற்ற வோங்குஞ், செய்கண்ட 

வெச்சிலிள மர்ப்பதியில வா மூமெங்க டேவ ணைன, 

மெய்கண்ட குர௨னான் மணிமாலை யொன்றுசொற்றான் 

விளங்க மாதோ, 

சித்தா ந்சுசரபம் ௮வூடாவகானம். 

பூவை. கலியாணசுச்தரமுதலியாரவர்கள், 

இயற்றியலை, 

கக்கையினுஞ் சுறம்தகொள் விட, கரையி ஜனொச்சி 

யப்போ் சவினுற் ரோக்கும், காசுஞறு மெச்சிலிள மர் 

ப்பதிம டாலயத்திற் கருணை வாய்ந்த, எங்கள் குரு 

மெய்கண்ட பணியின்ச்ீ செவவெவரு மேத்தி டற்கே, 

யெழிர்நவசி காமணிதற் செந்தமிழ்சி காமணிபல் 

ல் ப ௮ லாவும், மங்குறல ழெயிலுறையூ வருபெரிய 

சாமிரநா வஉர்கோ மான்றான், மகிமையுறு சுத்தாத்து 

விசப்பொருள்க வாங்காங்கு பலிர்து தோன்ற, தவ 

Su Gener னயம்பொலியு நான்மணிடர லைப்பனுவற்



சிறட்புப்பாயிரங்கள் ௭ 

றகவாச் சொற்றான், தக்கமே தாவிபர்க ணனிவியக்து 

கொண்டாடிச் சாற்ற மாதோ. 

இன்னதா லிற்சைவ மணங்கமழ்வ தனைகோக்கி 

யிவாபா னாளும், மன்னியவை திகசைவ சித்தாந்த 

நாலுணர்க்த மதிமிக் கோனாக், கன்னல்விளை பூவாளூ 

சமிர்தவிற் பனவறிஞன் கனிவி னேடும், ஈன்னயலச் 

சினி2லற்றித் தமிழ்நாடு குதுகலிக்க ஈல்கி னானால். 

இருப்புத்தாப்புராணம், திழுவுசாத்தானமென்னும, 

சூதவனபுராணமுகலிய பன் ஹூலாசிரியராகிப 

கீரைக்குடி சொக்கலிங்கசெட்டியாரவர்கள் 
இயற்றியவை. 

பொன்னிறக்துக் கார்வணன்கட் போக்தவிரு சத் 

திமார் புகழ்வ லத்துந், தன்னிடத்து முறுமிளைய 

சாமிக்கு மொருபெரிய சாமி யாய, முன்னிபத்தொண் 
முஈப்பொல்லா முதுகுரவர் சிவாகமங்கண் முழுத் 

தேற்றச், சிமைபத்துள் ளொளிவிளக்கித் &) டுவெண் 

ணெய் யம[/ஈ தருண்மெய் கண்ட தேவன், 

அன்ன தனி வெண்ணெய்கக ரருட்கொலுவிற் நிர 

ந்தருளு மதனைப் போல, இன்னிலஞ்செய் பெருந்த 

வத்த! லெச்சிலிள மர்ப்பதியி லெழுந்து காளும், உன் 

னரிய இருக்கோல முழுவலன்பர்க் கெளிதருளி 

யொளிரு மேன்மை, பன்னரிது பிறராலென் மொரு 

கோட்டு மாதங்கப் பாம னான. 

அப்பெரிய சாமிதன தொண்பெயர்கொ Olan rity



௮ சிறப்புப்பாயிரங்கள் 

னிசு னகத்து ணீன்?ற, செப்பரிய மெய்கண்ட சிவ 

குருசி காமணியின் றெய்வ வாப்மை, எப்பெரிய வரு 

ஞ்சிரங்கொண் டின்புறகான் மணிமாலை யெனுதா 

லோ வகு, ஒப்பரித I பருளின ‘Son ல கன் (ருமை 

மற்றினி Wi (th OT ES வல்லா. 

ழை.. அவதானியார மாணாம்கா. வண்ணக்களஞ்சியப் 

காஞ்சி மாகலிங்கருதலியாரவர்கள் 
Q un Bai gn. 

அத்துவிக மெய்கண்ட பாலகுரு பணிய ட்டி யக 

OS CST HH, HH HMA திசை சத்காந்த வுண்மை 

யெலாச் துலக்கி நிற்கும், மெத்தியநான் பாணி லை 

சொற்றிட்டான் செந்தமிழின் மேனமை தோந்த, 

புத்திமா னுறையூர்ஈற் பெரியசா மிப்பெயர்கொல் 

பூல ரேறே. 

மகாவித ow F OM Lent சதாலவதானம் ஸ்ரீமத் 

நா. கதிரைவேற் பிள்ளையவர்கள் பிர சமமாணாக்கரும் 

சென்னை வேதாகமாகத சைவ௫ுத்கார்த சபையின் 

கெளசவ காரிபதரிசியுமாகிப புரசை 

மூ. பாலசுத்தமமாயகரவர்கள் 

Qu ow wena, 

சலைவலா ரூள்ளக கனிவொடு நவிலுக் காவிரி யுப 

நதி யெனனுங, குலையவிர் சோலைக் கொள்ளிடக் 

கரையிற் குலவுகொச் சியமெனக் கூறுஈ், தலையுறும்



சிறப், ப்பாயிரங்கள் ௯ 

மெச்சி லி மாற் பதியிற றமடைபெரு ௨ கோயிலி 

னாளூப், நிலைபெற விளங்கு மெக்குரு மணியி னிலை 

மையா ருரைத்திட வல்லார், 

அத்தகை யண்ண வாயமெய் சண்ட சேவனா ரடி 

மல சென்றார், பத்தியா Gum de LT SN av any பண் 

புடன் காணவிஞ ஞான்று, உக்தமச் செய்யு ஞுருப்பு 

கண் மிளிர வொ ரெ ௬ நான்மணி மா லை, வித்தக 

மோங்க விளமபின னனகு மேதினி வியர்திட வம்பா 

அனு ன்வன் யாவ னென்றரை வாருக கவனியி 

லாருமை யூரில், முன்னவன் ர்த்தி தனைமற வாத 

ேவசா யப்பிள்ளை மொய்ம்பின், துன்னிசெய் தவத் 

கான் (ஈகவென தோன் றிச் சொல்லருங் கலைபல 

தோ நதே, மன்னுபே ரனபு கொண்டசம் பெரிய சாமி 
௪ . OD 

யாம் புலவா மீகா மானே. 

மகாவிதவா ன்ஸ்ரீமரு மீனாகமிசுந்தரம் பிளளையவர்கள் 

மாணாக்கரி லொருவரும எச்சிலிளமா 

மெய்கண்ட தேலமாதீன விக்வானுமாகிப 

பாலகுருகவிராயரவர்கள். 
இயற்றியலை, 

எக்கு ரவற் கனியனுறை யூர்ப்பெரிய சாமிவள் ள 

லிளமா் மேவு, நககுரவன் மெய்கண்ட முனிவனுன் 

மணிமாலை நவின்றானான்ற, பொங்குபெரு மகிழ்ச்சி 

யினா ஞூமதனைக் கைக்கொண்டே போற்றிப் போற்றிக்,



௧0 சிறப்புப்பாயிரங்கள் 

௪௨ கதலபக லறவலெழுகக வின்புருவ woah oe 

சண்கொ ளீசே 

புசகதமுகம போலினிக்குஞ சிவஞான போதமுனம 

புகனற யெமமா, னிததமிழி னுளமகிம்வ னெனவுரை 

திகல வியபபன்ே விரத்தினாகி, யூ சதமருங கொளு 

வரனறே வெனதுபிள்ளை ச தமி.றினையு மூவஈதுகொ 

ண்ட, வததனவ னெததமிமுக கன்புசெபான் முூதத 

மீழுக் கரசே யனறரோ 2. 

மதுபைத்தமிழ்ச்சகக வித்வானும திரிசொபுசம 

சஸ் பி,ஜி கா?லஜ் தமிம்த்தலைமைப் பண்டிதரும் 

ஆகி ப 

5 மூ. வேங்கடசாமிதாட்டாரவர்கள் 

இயற்றியது 
௮ கவையொரு மூனறகனிற் சிவஞான போத தநா 

லகில முய்யத், தகவுட?ன யருள்பெருமா னெச்சி 

லிள மாபபதியிற் சாரும ந௧௧ள, பகலனைய மெய்க 

ண்ட சறகுருகான மணிமாலை பரிவிற் Glen poy = 

புகழ்பொருண்மிக் குடையனுறை யூர்பபெரிய சாமி 

யெனும புலவ ரேறே.
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சிவமயம். 

திருச்சிற் றம்பலம. 

ஸ்ரீஜ்ஞானசம்பச்க குருப்யோ சப: 

ஸ்ரீ மெய்கண்டதேவர் வை வசங்கிரகம் 
திருஞானசம்பந்த மூர்த்தி கா.பனார், 

திருவெண்கா ட்டுத் தேவாரம், 

இருச்சிற்றம்பலம். 

சண்காட்டு நாகலானும் கனல்காஃ்டுங் கையாளும் 

பெண்காட்டுமுருவானும் பிறைகாட்டுஞ் சடையானும் 

பண்காட்டு மிசையானும் பயிர்காட்டும் புயலானும் 

வெண்காட்டி லுறைவானும் விடைகாட்டுங் கொடி 

யானே 

சைவசமயாசாரியார் நால்வருள் ஆளுடை.ப வ.ரசும் 

ஆளுடையசம்பியும் திருவவதா.ரஞ் செய்த ரளிய மகா 
மகிமைதங்கிய நடுநாட்டின்கண் திருத்தூங்கானை மாட 

மெனக் திருகாவுக்கரசு நாயனார் தமது தேவாரத் 

திருப்பதிகத்துட் கூறியருளிய திருப்பெண்ணாகட 
சேஷக்திசத்திலே குருலில்க ௪ககம பத்தியிற் றந்த 

௮ச்சுதர்களப்பாளரென்னும் ஒரு வேளாளகுலதில 

கர் நெடுங்காலம் பிள்ளைப் பேறின்மையால் வருக்தித் 

தமது குலாசாரியாருக்கு விண்ணப்பஞ்செய்ய sar



௧௨ ஸ்ரீ மேய்கண்டதேவர் வைபவசங்கிர கம். 

பெரிதும் ஆராய்ந்து இிருநெறித்தமிழ் வேதமாகிய 

தேவாரச் திருவருட்பாத இருமுரையிஙற் su pen s 

திப்பார்தகருளிரை, ௮ங்கனம்பார்க்கவே திருஞான 

சம்பக்த மூர்த்தி நாயனார் தருவாய் மலர்ச்தருளிய 

“கண்காண்டு நாகலானும?? என்னும் முதற்றிருக் 

குறிப்பையுடைய திருவெண்காட்டுத் திருப்பதிசுத் 

இலே இரண்டாக்கிருப்பா சுர மாகிய 

பேயடையா பிரிவெய்தும் (ிள்ளையினோ டுள்ளநினை 

வாயின வே வரம்பெறுவரையுறவேண் டாவொன்றும் 

வேயன தகோளுமைபங்கன் வெண்காட்டு முக்குள நீர் 

தோ ய்வினையா ரவர் தம்மைத் தோயாலாந் தீவினையே 

என்னுந் திருப்பாடல் உதயமாகப் பெரிதுமுவ 

ந்து ௮தன் செம்பொருளை அச்சுதர்களப்பாள(ு 

க்கு விளக்கியருளினா 

௮தன பின்பு வச்சுதர்களப்பாளர் திருவருளை 

வியந்து அகரியப் பெருந்தமையாரிடத்தே விடை 

கொண்டு தமது கற்பிற்கிறந்த மனை வியாசோடு சுவே 

தாரணியமென்னும் இருவெண்காட்டுத் திருப்பதி 

யையடைந்து அங்குள்ள சோமசூரியாக்கினி யென் 

னும் முச்குளத்தீர்த்தத் திலே விதிப்படி மூழ்கி சுவே 

தா.ரணியேசுரரையும் பிரமவித்தியா நாயகியாமை 

யும் தரிசித்து வழிபடுவாராயினார். அங்ஙனம் aul 

படும் நாளிலே ஒருகாள் சுவேதாரணியேசுரார் ௮ச்



ஸ்ரீமேய்கண்டதேவர் வைபவசங்கிரகம். Sh 

சுதாகள ப்பாளருக்குச் சொப்பன த்தி2ல கோன்றி 

((மைந்சுநீ கவலையொடழி நினக்கு இத்தமிமுலகழுப் 

யு வண்ணம் நமது இருக்குமாரனாகிய திருஞானசம 

பற கனென மவ யா வருங்கருதும்படி இராவிட வேதச் 

செம்பொ ளை 3 கன னஃத்தடம்கிய மைல இற்தாந்த 

சாஸ்துரத்தை யருளிச்செய்து சைல ஸ்த। பனஞ் 

செய்யறத L& ஒருபு தல் வனை é Boy BS app அவன் 

சந்தனாசாரியக் தலைமை யெய்திச் சிறக் துவிளங்கு 

வன்? எனத்திருவாப்மலர்சதருளித் தம்மு நக்கரந்த 

ணா. 

உடனே விழித்தெழுக்த YF HH HUH UM ov 

பெருமகிழ்ச்சுிகொண்டு தமது மனைவியாருக்குக் தெரி 

வித்து இருவரும் முன்போல வ வழிபட்டுவரும் 

காளில் ம்ல்சைபதின ம் திமில பரசமயத்தமுக்கு நீங்க 

வும் GH HTB BION ைலசித்தாடத ரகசியம் ௨ ல்க 

மெங்கணுமீமாக்கவும் பன்னாசெளிலும் தென்னா 

சிறக்கவும் ஒருதிருக்குமாரா இருவவகா செய் 

தருளிஞர். அ௮துசண்ட தந்தையா ஆராபகிழ்ச்சி 

யோடு பகப்பேறு விழவுகொண்டாடி Fug HUE 

ச1ரப்படி சாதகரும முழலிய சடங்குகளைச் Fars 

மத்தில் விதிம்கவாறே முடிப்பித்து உரியபருவத் 

திலே சு வேதவனப் பெருமாள் என்னும் பிள்ளைத் 

இருகாமம் தரித்துவழக்கவெருவாராயினார்.



௧௪  ஸ்ரீமெய்கண்டதேவர் வைபவசங்கிரகம் 

இங்கனமாக சுவேதவனப் பெருமாள் பிறைமதி 

போல வளர்கஈது வருகாளிலே திருவெண்ணெய் கல்லூ 

ரின்சுண் வ௫ித்தருளும் ௮வர்தாயுடன் பிறக் தாராகி.ப 

காங்கேயபூபதி பணேவாவோடு ௮வரைத்தமது இல் 

லத்திற்கு எடுத்துக்கொண்டு சென்று பேரடைபோடு 

வளர்க்க வளர்ந்து இரண்டுவயதிற்றா2ன அத்திரு 

வெண்ணெய் நலலூர் ஆலயத்தின்கண் எழுக் தருளிப 

யூத்த நாயனுாராகிய பொல்லாப் பிள்ளையார் பின் 

விளைவறிந்து வேதாகமாதிக்கலைகளைப் பயிற்றிவ.ச 

மெய்யுணர் வினரா யெழுந்தருளியி நந கனர். 

இப்படி நிகழும் நாளில இருக்கயிலாய மலை 

யிலே அருட்கல்லால நீழலிலே படிகரூபழும் இரு 

கேத்திரமும் உருத்திராகவடம் சன முத்திரை 

அமுதகும்பம் சிவஞானபோத மிவைதரித்த சதர்ப் 

புயங்களும் கொண்டெ ழுக்கருளிப முதற்குரவரான 

தக்நிணா0ிமுக மூர்ததியை முூன்னொருகாலகதி ?ல 

தொழுதுமுன்னின ற ந தியெம்பெ நமானுக்கு சிவ 

பெருமானார் இருவருள் சுரந்து தமது திரக்கரததி 

லமைசதூளனள சாவாகமழமுதன்மைபாகியதும் இரெள 

சவாகமத்தி?ல எழுபத்து மூன்றாவதாகிய பாசமோச 

னப்படலத்துள்ளே அநுட்டுப்புச்சந்தசாக விளங்கு 

வதுமாகிய பனனிருசூத்திரத்தால் பொலியும் “சிவ 

ஞானபோ கம்'' என்னும் நாலை செவியறி வுறுத்தரு 

ளினர். நந்தி பெருமாலும்'அதுகேட்டதுணையானே



ஸ்ரீமேய்கண்டதேவர் வைபவசங்கிரகம் ௧௫ 

எலா ஐயமும் நீங்கி மெய்ப்பொருள் தெளிந்து 

பின்னர் அதனைக் தம்ம।ணாக்கா பல் லாருளளு ௫ 

சிற்த சனற்குமாரமுனிகட்குச் செவியறிவுறுக் 5௬ 
ளினர். அவர் தம்மாணாச்சுர் பல்லோருள்ளுஞ் சிற 

ந்த சத்திய ஞான தரிசினிசளுக்குச் செவி பறி OY MS 

தருளினார், அவர தம்மாணாக்கர் பல்லோருளளுளு 

Hm 5g tir onGea &) மாமூனிவருககுச் செவியறிவுறுத் 

திருளினூர் 
அ௮ப்பசஞ்சோதி மாமுனிவர் தென்மலயக்தமருங் 

குற, முனிவரைக் காணுமாறு இருக்கயிலையை நீங்கி 

காச முதலிய Curae & &) 1 ங்களைந கரிசிததுககொண்டு 

ஆசாய கமன மாரம்கமாகச் செலலுங்கால் இருவெ 

ண்ணெய்ஈல்லூளை அ௮ணுகலும் இவருக்குக் கமன 

சுத்திக் கடைப்பட்டது; *டைப்படலும் ஈண்டு ஓர் 

௮ இசயமிரப்ப தென்னையெனக் கீழிறங்கி மோக்கு 

வாராயிஞர், கேக்குங்கரல் ௮ க மணுவிற்றிருக் 

கோயி லமைக்துச் சிவலிங்கக்காபித்துப் பூசை 

செய்து திருவிளை யாட்டயரும் Mg) வயதுள்ள 

சுவேதவனப்பெருமாளைக கண்டி வியநது தமது 

ஞான திருஷ்டியால் இரவருளை நோக்கிப் பார்க்கு 
தத தை . ; . . த . 

மள வில் சிவபெருமானார் திருவுள்ளக்குறிப்பை யுணா 

ந்து ௮ம்மெய்யன் புடைய FILE Ss SHS HS Bama 

ருணோக்சும் பாலித்து :மெய்சண்டதேவா?” எனத் 
திஷாபிதானமளிததுத் தமது குருமரபில் வரும்



௧௬ ஸ்ரீதமய்கண்டதேவர் வைபவசங்கிரகம் 

¢ டு . 39 2 : , 
4 சிவஞானபோதத்தை உப2தசஞ் செய்தருளி 

இதனை இ.வுலகிலுள்ளார் உய்யும்வண்ணம் தமிழில் 

மொழிபெயர்த்து வார்த்திகப்ே ாழிப்புளையும் செய் 

வாயாக என்று இருவாய் மலர்ச்கருளிச் செல்வாராயி 

னார். 

(ரின்னர் அங்கனங் சேட்டருளிப அம்பழவுரு 

வப் பெருந்தகையார் தமது வரவை யோர்ச்து gan 

யர் பணிக்கவாறே புச் 64 சிவஞான பாதத்தை 2 

மொழிபெயர்க்அு வார்க்திசப் பொழிப்புசையுஞ்செப் 

தருளி ௮கனைக்கம் மாணாக்கர் நாற்பக்கொன்பஇன் 

மருக்குஞ் செவியறிவுறுச்தருளினார், அவரிற்றலை 

Did MTG BMD திருக்துறையூரில் ஆதி சைவர் 

குலத்தில் நிருவவகாரஞ் செப் கருளிய வரு ib ௪கலா 

கப. பண்டி தரெனனுங் சாரணப்பெயர் வாய் தவரு 

மாகிய அருண * திவாசாரியார் ௮கனைக் கம்மாணாக் 
. உட ரூ * (ப சு . ௪ ட 

கர் பல்2லாருள்ளுஞ் சிறச்தவரும் திருக்கடஈகதை 

எனனும் திருமருதூரில் சாம$வேஇபர் மசாரலே பரா 

சரமகாரிஷி கோக்இரத்தி3ல திருவவதாரஞ்செ.ப்த 

ருளி பவரு [DI Bt) Wo MGT oor FLD! Ih தாபனாருக்குச் 

செவியறிவுறுத்தருளினா, அதனை அவர் கம்மாணா 

க்க்ர் பல்மீலாருள்ளுஞ் சிறந்தவரும் விராட் புருட 

னுக்கு இருகபத்தலமாகய சிதம்பர சேஷக்இரத்தில் 

Broan pr smh» oar ris திருவவகா.ரஞ்



ஸ்ரீமேய்கண்டதேவர் வைபவசங்கிரகம் ௧௭ 

செய்கருளிபவருமாகிப உமாபதி சிவாசாரசியாருக் குச் 

செவியறிவுறுத் தருளினார். மெய்கண்ட தேவராதிய 

இக்கால்வரும் சர்தானாசாரியர் என அடிப்பட்ட 

சான்ஹோரரால் வழஙசப்பெற்று வழிபாரரடை பெற்று 

வருகின்றது இங்கால்வரும் இவ்வுலகின் கண் ஆங் 

காஙகு ஈடாத் இயருளிய அற்புதத் இரு விளையாடல்ச 

ளூக்களவில்லை. அவற்றை ஈண்டு ரிப் பெரு 

கும். இவற்றை ஈன்குணர விரநம்பு2வார் மெய்க 

ண்ட விஜபம் மெய்கண்ட வைபவதீபிகை உமாபதி 

இவதிக்விஜயம் முதலிய வடமொழி இரர்தம்களிலும் 

சர்திரபட்டவணை மெய்கண்ட சேவலீலை சந் தானா 

சாரியார் பு.ரணம் சந்தான குரவர் புராணசஙகாகம் 

ஆகவனபுசாலாம் முதலிய கென்மொழி நால்சகளிலும் 

oor Oar i ovr ITs 

கண்பொழில்குழ் சண்பைபர் சான் றமிற ஞான 

Fins or, விண்பொ வெண் பிறைச்சென்னி வி௫ர் 

கனுமை வெண்காட்டைப, பண்பெ_லிசெர் தமிம் 

புலை பாடிடபத இவை வலலார், மண் பொலிப வாழ் 
௪ ௬ ர 

v 

தவர் போப் வான் பொலிபப புகுவா2, 

இருச்சிற்றம்பலம். 

 



க.) ஸ்ரீமெய்கண்டதேவா வைபலசங்கிரகம் 

சந்தான கு. ரவர் நால்வரில் திருஈகஷ்த்திரம். 

சித்திரை யக்தமுமாபதியாவணித் இங்கடனி, லுக் 

திரஞ் சர்கொண்் மரைஞான சம்பந்தசோதுகன்னிச், 

சுத்தமெய்ப் பூர மருணந்தியைப பசிச் சோ இகனில், 

வித்தக மெய்கண்ட தேர் சிவகதி மேவினசே. 

ர் 

  

FH Bl SH HM oil இருக்கோ யில் கொண்ட. தலம், 

சீரார் திருவெண்ணெய் நல்லூரின் மெய்கண்ட 

தேவனிந்தப், பாரார் இருக்களாஞ் சேரியில ஞான 

சம் பந்தனணி, யூசர் திருத்துறை யூரருணந்தியுமா 

பதிற், காரார் திருக்கொற் றவன் குடி. கோயில் கல 

ந்தன. 

இந் தால் உறையூர் சைவசித்தாந்த சபையிலும், 

பூவாஷூர் சைவ௫த்தாந்த சங்கத்திலும், எச்சிலிமர் 

Gina a. GC sani மடாலயத்திலும். சட்ட மம் உலக 

மூர்த்தி தேசிகர் மடத்திலும், உடைககும். 

ஸ்
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இவமயம், 

தருச்சிற்றம்பலம் 

திருஞானசம்பர் தகுருவேதுணை , 

தொச்சியம் என்று வழங்கும் 
தேவார வைப்புத் தலமாகிய 

எச்சிலிளமர்ப்பதி. 

ஸ்ரீ மெய்கண்ட த்வா 

நான்மணிமாலை. 

சாப்பு, 

ஸ்ரீ பொல்லாப்பிள்ளையார். 

பூமேவு பொழில்சுலவு மெச்சிலிள பர்ப்பதியிர் 

பொருக்க வோக்குர், தேமேவு சித்தாந்தத் தீனகரனா 

மெய்கண்ட சிவத்தின் செய்ய, தூமேவு மலரடிக்கு 

ரசான்மணிமா லிகையொன்று சூட்ட சாளு, மாமேவு 

மொருகோட்டுப் பொல்லாத பிள்ளைேபத மனத்துட் 

கொளவாம்.



௨ ஸ்ரீ மேய்கண்டதேவர் 

பாயிரம், 

ஸ்ரீ பஞ்சலண் ணச், 

ரடுவெழுக்தலங்காரம், 

விண்ணின2ப/ தூலப்2பர் வெறியின் பேர் குடிப் 

Cut மெல்லிபர்கா லணியின் பர் சென்னிபர்2பர் 

கட்பேர், ஈண்ணிபவிவ வேம்மொழியி னடுவெழுத் 

துப் பேரார் ஈவிலுமற்கீி சேழெழுக்கா னகுமோ 

சேழ் பேரில், எண்ணியவீ ரொப்பாளோ டி சண்டேறி 

வந்தே யிருஞூன்றி லொன்றகற்றி யெனக்கெழின் 

மன் முருந், தண்ணிபகான் இனையருளக் தன்னமு 

மைக் இல்லார் தாவில்புக முறையூரின் மேவுபசம் 

பொருள, 

ஸ்ரீ காந்திமதி ௮ம்மை 

நமிவெழு க்தலங்காசம். 

மாலுமிவா னரமாற்முர் மாமைபுன் காலி வருமி 

வற்றி னடுவெழுத்கால் வயங்குகருப்பேசாள், ஏலு 

மற்மைத் தசவெழுத்தைம் பகத்திலிடை யாடு மிறை 

வர்பஞ்௪ வண்ணருக்?க யியையுமெழி லைர்தாள், 

காலுமொன்று மிசண்டுமூள நடுங்கிவெளி யோட 

ஈனிவென்று விளங்குகுழ னயனமுக முடையாள், 

சேலுசளுர் தடம்பணைசூம் இருவுறையூ ருறையுக் 

தேவி௫வ காமியவள் சீர்பரவு மனமே,



நான்மணிமாலை. Th. 

ஸ்ரீ நிருத்த விராயகர், 

இருத்ககுமா மறைமுடிவிற் றிகழ்தருசீர் மனுவாய, 

௮ருத்தமிகு (பரணவத்துற் கரியயரம் பொருளான, 

மருத்தபொழிற் Oma nian x மாககரி லமருமருள், 

நிருக்ககய முகவள்ள னிறைகழற்று மபைதொழு 

வாம். 
ஸ்ரீ சுப்பிரமணிபர். 

தமிழ்மொழி தனக்கோர் தனிப்பெருங் குருவாய்த் 

கயங்குறு தகமையி னாலுக், தமிழ்நலம் வேட்டுப் 

புலவர்கள் பலாபாற் றகத்தொடர்ர் இட்டமை 

பானும், தமிழ்மலர் கொடுதன் சரண்மலர்ப் போற் 

றுர் தமியனை விலக்கெடொ தளிப்பான், தமிழ்மணங் 

கமழுர் இருவுறை யூரிற் சார்சா வணபவ குகனே, 

ஸ்ரீ சமயாசாரியர் முதலி£னோர்கள். 

இருஞான சம்பந்தர் இருகாவுக் கரையர் இருசாவ 

லூர்ஈம்பி இருவாக வூர், மருவாரு மலர்த்தெரியற் 

நிருச்சேஞ்ஞ லூரர் வயங்குமருண் மெய்கண்டார் 

வளருமரு ணர்தி, குருவாரு மறைஞான சம்பந்தர் 

கொற்றங் குடியார்மற் றிவர்க்குப்பின் குலவினர்கண் 

(மலும், வருவாசென் நிவர்சண்மரு மலர்ப்பதங்க 

ணுளு மறவாமல் வாழ்த்துகிற்பாம் பிறவாம லினியே. 

பாயிரம் முற்றும். 

 



௫ ப்ரீ மேய்கண்டதேவர் 
௨ 

ரல் 

வெண்பா. 

சர்பூச்ச தெய்வத் இருவிள மர் மேவியமா் 

ஏர்பூக்க மெய்கண்ட வீசனே---கார்பூத்த 

மம்மலக்தா ஜஞெர்துனது முன்னின்ற நாயேனைச் 

செம்மலர்த்தா டோ Wau ther செய். (௧) 

கலித் துறை. 

செல்லார் பொழிலிள மாப்பதி மேவிய தெள்ள 

முதை, வலலாா ப.ரவுறு மெய்கண்ட தேசிக மாபணி 

யைப், பொல்லா ரளத்துட் புகுகாத சோதியைப் 

போற்றுமின் காள், சொல்லார் கடற்புவி யுள்ளீர் பச 

கதி தோய்வதற்கே, (௨) 

விருத்தம். 
தோறாரழமு மீறு மூள்ளதன பாலே கிடத்தலி 

னென்றுனீ சொற்றத், தேற்நமார் மொழியின் செம் 

பொரு சூணராச் சிதடர்தாநர் தோற்றம் றில்லா, 

ஆற்றலார். கடவு ளின்றுகொ லென்ன வாசங்கை 

நிகழ்த்திமாழ் Gar, ஏற்ரமா செச்சி லிளமர்நற் 

11% oA Uf Soon ய்லா மெய்சண்ட சிவமே, (௩ 

ஆசிரியப்பா, 

ச வமே முதலாச் செப்புமோ ராறும் 

ஆனாதி2ய யென்னத் தனாதுபே சருளால்



நான்மணிமாலை. ௫ 

ஆரண முதலா Sing ar வழியால் 

எம்மைக் தேற்றிய செம்மை.பார் செம்மல் 

ல எச்சி லிளமர் மெச்சுறு பதிபான் 

பொய்கண் டகன ற மெய்கண்ட நாதன் 

௮ வனிரு Fil ண்டொழு கடியேம் 

பவமெனும் வன்பகை பாற்றுவ மின்னே. (௪) 

ெண்பா, 

உர . . ச . ச . 
Qorom Diss விருண்மலங்கண் மூன்றும் 

அன்றே தொெடடர்க்கசெப லந்2ற--நன்றேசார் 

எச்சிலிள மர் ப்பது யி 2பைப்மெப்கண் டானடியை 

உச்சியிற்கெொடன் டேத்த வுவந்து. (௫) 

EON & துறை- 

உலப்போ டுினதுயர் சித்தாக்த சைவக் தொழுக 

லின்றி, அவப்போ இழைக்கு மடியேற் கிரங்கி பருள் 

கிலையேற், பவப் 2பா சொழிக்துன் பதமல செய்தலிப் 

பாவியென்னோ, தவப்பே றெனுமிள மர்ப்பதி சத்ய 

தரிசனியே. (௬) 

விருத்தம். 

சரியைகிரி யாயோக ஞானமென காளுஞ் சாற்று 

சதுர்ப் பாகதமவை தகவேவொவ் வொன்றும், விரியும் 

வகை நர்மான்காய்ப் பதினாறென் முகு மெய்ந் 

கெறியை ஈன்குணர்ந்த மேலோர்க ளெல்லாம், உரிய 

MAHAMAHOPADHYAYA



௬ ஸ்ரீ மேய்கண்டதேவர். 

நின தொண்சமுக முற்றுபணி யாற்றி ஒப்பரிய ப.ர 

போக முறுவரிழி நாயேன், நிரியவல னலதுபணி 

செய்தறியே னெனையா டி.கழெச்சி லிளமாமர் திரு 

மெய்கண் டவனே., (ar) 

ஆசிரியப்பா, 

கண்டதே காட்சி கொண்டதே கோலம் 

உண்டதே போக மண்டலத் தன்றி 

பின்றைகா ளுூறுகதி யென்றொன் றளதோ 

என் றிறு மாக்கும் புன் ஜொழிற் சிலவர் 

குழுவிற் சாரா தொழுகுறப் பணித்தும் 

தத்துவ நியதி தாமே சளைந்தே 

pega நலையி ஓறுமுயிர் தானே 

பி.ரபபா மென்னச் சரமமோ டோதும் 

® 

மாயா வாதப் பேலயோர் தம்டால் 

௪௦. கட்புலந் தாலும் பெட்பொடு படரா 

விதமே யெனறு மிதமென் றுசைத்தும் 

காலமே தெய்வங் கருமமே கருத்தாச் 

சத்தமே யிணையில் வத்தெனக் களந்து 

நாத்திகம் பேச வாய்த்தழும் Gu guys 

௧(இ. 'திரிவோ ரூறவை மருவா தளித்தும் 

கடல்கடை ஞான்று படர்தச வெழுஈத 

அலவி டங்கண் டோலமென் றோடி 

அருந்ததி யனைய பிருந்தையைப பெட்டுக் 

சரவொழுக் காக வி.ரவிட வனையாள்



உடு. 

கூடு, 

hate 
நான்மணிமாலை. 

அக்குறிப் போர்ந்தே ௪க்கெனத் தானே 

பழிப்புறு மிவ்வுட லொழிக்குவ லென்று 

தியினை வளர்த்து மாய்குறக் கண்ட 

௮த்தேத் துளமிகப் பித்தே றினனாம்ச் 

சாம்பரில் வீழ்ந்து தேம்பித் இரிந்தே 

தசமுகன் நனைய னிசைவுடன் வாளால் 

மாயச் சனூயை யேபவே வெட்டப் 

பார்த்து வெரீஇ வேர்த்தமு இ.ரங்கி 

இன்னும் பலவாப் பன்லுந் துயசொடு 

பலப்பல பிறவி கலப்புற நாளும் 

கொண்டே யுழிதரு விண்டே ப.ரமென 

ஐந்திரு ணூல்வழி வந்தோர் வீழும் 

படுகுழி விழாத் Bro pl வீந்தும் 

இன்னோ ஏன்ன புன்னெறி மாக்கள் 

பின்னெவ ர௬ளசோ வனனவர் தங்கள் 

முன்னரு நில்லா முதன்மை கல்கி 

தானே வந்து தடுத்தாட் கொண்டு 

சைவசித் தாந்த மெய்ந்நெறி வழங்கி 

அன வின்பச் தரும்பெறல் வாழ்விற் 

செம்மாக் திருக்குர் இருஉமின் ரளித்தான் 

௪0௦. பொல்லா சருணெறி SAAT வெர்கும் 

கொச்சியம் ப இயின் முச்சகம் பசவ 

மெய்கண்ட நாம மேவு 

கைசண்ட வின்பக் கருணையங் கடலே, (௮)



௮ ப்ரீ, மேய்கண்டதேவர், 

வெண்பா. 

சுற்ற வறிவாலே காசினியி னின்னருளைப் 

பெற்றவரைப் போலே (ிதற்றுவேற்--குற்ற 

இளமர்ப் பதிவாழு மெக்தை?ய மெய்கண்டா 

கெளிய விரய IA tl செய். (௯) 

கலித் துறை, 

செய்வான கருவி நிலஞ்செயல் காலநற் செய்பொ 

நுளோ, டெய்த। வருமிவை யாறு மொருவினை Cu p 

குமென்பார், மெய்யா னுறப்புரி நின்வினைம கென்செ 

பன் மேவக் கொண்டாய், மையார் பொழிலிள மர்ப் 

பதி மெய்கண்ட மாகவன, (௧௦0) 

விருத்தம். 

கவமே புரிர்து னடிபேணு மன்பர் தமையே யடை 

6g) சகமி2யன், பவ?ம தவிர்ந்து பரபோக மாய பய 

னே இளைக்க வருள வாய, ௮வ?2ம இரிர்து இனமே 

சுழித்து னடியேன் வருந்த லறமோ, ஈவ?ம பொரு 

ந்து மிளமர்ப் பதிக்க ரைவிலுண்மை சண்ட குரு2வ. 

சரியப்பா, ஆசிரி 
குருவென வக்து குவலயக் தன்னில் 

இருவினை நீக்கி யெனையரு கருத்தி 

முப்பொரு ளுண்மை மெய்ப்பட.க் கிளத்.துவம் 

வாட்டமொன்றின்றி கேட்டிநீ யென்று



கடு. 

(நி, 

fv
 S 

நான்மணிமாலை. 

தவமே சீவன் சேரிருண் மலமே 

மாயை யிரண்டென் ரயவோ ரரறும் 

அனாதியே யுளவென் றெனாதுள மொப்ப 

உன்நெடுக் இயம்பி மன்றமற் றலையுண் 

முற்பொருள் யாமே புற்கல ன்ம்ப 

மற்றவை நான்கு மூற்றநெற் குமியும் 

செம்பிற் களிம்பும் பம்பிய வாறே 

நின்னிடை நீங்கா மன்னிரஈுட் கட்ேே (5 

Ya Y Mar 

சிவமா மெம்மியற் செப்பு காலை 

நித்திய நின்மல நிரஞ்சன நிசாமப 

நிர்க்குண நிச்சல நிர்விகா சம்பசம் 

சுத்தம் முசுன்மை தொலைவில் விபாபகம் 

ஏகஞ் சுதந்த. Domini விடையம் 

சத்துவ மகண்டிதர் தத் துவா தீதம் 

ஆமிவை முதலாரந் தோமறு மியல்பினம் 

YY BT DY HT MI. 

ஆன்ம விலக்கண மறையுங் காலை 

எந்நிறஞ் சாரு மந்நிற மேயாப் 

விளங்குக் தூய பளிங்கு போல 

சாம்மைச் சாரி னெம்மியல் பேப்ந்தும் 

மலத்தைச் சாரின் மலத்திபல் வாய்ந்தும்



௧௦ ஸ்ரீ மேய்ண்கடதேவர் 

உட, ரண்ணாஞ் சார்ந்ததன் எண்ணமே யாயும் 

RO. 

ஓ 

௪(இ. 

சத்தைச் சார்வுழி சத்தே யாயும் 

அசத்கைச் சார்வுழி யசத்தே யாயும் 

தயங்கும் திரனாற் ௪தசத் தாயும் 
அறிவித் தன்றி யறியா வாயும் 

யாமென் ுளமோ தாமன் றளவாய் 

எண்ணிறந் தனவாய் ஈண்ணுவியா பகமாய் 

தனவய மிலவாய்த் தலைவனை யுளவாய்௪ 

சிற்றறி வோடு சறுதொழி லினவாய் 

மலத்தடை யினவாய் வல்வினைக் இடாய்ப் 

, பல்வே ௮ுடலக் தொல்பே ருலகில் 

எடுத்தெடுத் தெய்க்கு மியல்பின வாயும் 

ஆயபல் லியல மேயவான் மாவே 

அவைதாம் 

ஆணவ மொன்றே யமைவிஞ் ஞான 

கலர்க ளென்னச் சிலருள scuCr 

அநாதியே யொருமல மமைந்தோ சென்றும் 

விஞ்ஞா னாதி விளம்புமை வகையால் 

ஏனைய விருமல மிரிந்தோ சென்றும் 

இருவகை யாக வியம்பப் படுமே 

அதாவுன்று 
ஆணவங் கன்ம மமையும் பிரளையா 

கலராக ளென்னச் சிலருள வசே



நான்மணிமாலை, SH 

yor Bou யிருமல மமைந்தோ ரென்றும் 

பிரளையத் தான்மல பெந்தம் பெயர்க்தே 

இருமல மூடையா பென்று மென்றும் 

இருவித மாக வியம்பப் படுமே 

YY) GT Dy 0 
Bo. ஆணவ& சன்ம மார்தரு மாயை 

6@ 

௭௬௦. 

எனுமும் மலங்களு மியற்கையி னுளசாய் 

சசல ரென்னத் தயங்குனர் பலே 

அதா௮ன்று 
பாச விலக்கணம் பகருங் காலை 

ஆணவப் கன்ம மானயமா யேயம் 

. இசோதை யென்னத் BS (poo வகையாய 

அ௮வநறுள 

௮ணவ மேகமா யாருயிர் தோறும் 

வெவ்வே முகி விரகையுந் தொழிலையும் 

மறைத்து நின்றே மருவிய தத்தங் 

கால வெல்லையிற் கடக்கு மநேசு 

சத்திக ளுடைத்தாய்ச் சடமா கும்மே 

கன்மமோ வவ்வணுக் கண்மனம் வாக்குக் 

காமென் நியம்ப வாயமானை முனும் 

இயற்றிய புண்ணிய மிரும்பா வம்மே 

இவைதாம் 

எய்திய பிறப்பி லியற்றிய பொழுதில்



டை 

௬௫. 

ஸ்ரீ மெய்கண்டதேவர் 

ஆகா மியமென் றடைபவக் தோறும 

இங்கன மாக வீட்டப் பெற்றுப் 

பக்குவ முறும்வசை பகர்மத சுத்.தூவம் 

ஆக.ர வாக வமைமா யையிலே 

கிடக்கும் பொழு கிளர்சஞ் ௪கமென 

௪0. நிவற்றுள் பக்குவ மெய்திய வைதாம் 

5) ஐ 

௮0. 

மேல்வரு முடலையு மெய்யது கொண்டு 

துய்க்க பெறுஞ்சுக துன்பங் களையுக் 

தக்துப யன்படு தஇபிரா ரத்தம் 

என்ற।9 தான மேற்கு மென்ப 

இனி2ய 

. மாயையோ விந்து மோகினி மானே 

எனம வகையா மிவைகளி வுள்ளே 

முன்னவை யிசன்டு மொழியினித் இிபமே 

பின்னது பின்னஇற் பிறத்தலா வூத்தம் 

அவற்றுள் 

சுத்தம்நிச் இியமாய்க் அுலங்குவியா பகமாய் 

௮ருவமாயச் ௪டமா யான்றசொல் வடிவும் 

சுத்தமா கியபொருள் வடிவு தோன்றற் 

er Bar Teri யலமால் செயாதாப் 

ஒருமல மூடையார்க் குறுது நு முதலாய் 

வயங்கு மசுத்த மாயபையோ வென்னில்



நான்மண்மாலை ௧௩ 

௮௫. நித்சம் வியாபக நிகழரு வஞ்சடம் 

௯௯0. 

௧0௦. 

SOB) 

எனுகான் இயல டியம்பு பிரளையா 

கலர் க்குக் தநுவொடு கரா புவன 

போகளஞ் சுத்தா சுத்தமாய்ப் பொருக்தி 

மயக்குஞ் செய்வதாய் மருவுமென்ப 

பகுதியின் பான்மை LIE (hint காலை 

விந் துமே லாகி விளங்கி யிருப்ப 

தான தின் €ழாய்த் தணிச்த மோகினியின் 

தாலமா கியபரி ணாமம தாகி 

மும்மலத் தஇனர்க்கே மொழிதநு க.ரண 

_புவனபோ கம்மாய்ப் பொருக்கி காளும் 

ஆன்ம வறிவோ டவாத் தொழி லிவற்றை 

ஏகதே சக்தன வாக வியற்றி 

மயக்கமே செய்யும் வைக்தவம் விக்தின் 

காரிய மாகிக் கலந்திடு முயிரைத் 

தசோதையா தென்னச் செப்புப் காலை 

ஆணவங கனம மார்தரு மாயை 

எனுமும் மலங்களை யிருந்தொழிந் படுத்து 

பாகம் வருத்தெம் பகசொரு சத்தியே 

இவையே முப்பொரு ணவையி லிலக்கணம் 

எனிலும் 

வண்ணான் புடடையின் மானை க்கூட்டி 

முன்னுள மாசையு முடிப்பதே பொருவ



௧௪ ஸ்ரீ மேய்கண்டதேவர் 

யார் 

காரண மதனுக் இயைகா ரியமாய் 

மாயை சனம மருவறச் சேர்த்து 

வன் மலப் பகையை மாற்றுவ நுமக்கே 

இதனால் 
& EO. பக்குவ மெய்தஇிய பான்மையோர் பல 

அதனால் 
ஒருமல மூடையார்க் குணர்வீற் குணர்வாய் 

இருமல முடையார்க் தீரிரு பாபமும் 

காள கண்டமுங BRM GO MO! நுதலும் 

உறுமோ ௬ுருவோ டுற்றுன் கருள் வோம் 

௧௧௫. மானைக் காட்டி மான்பிடிப் பது2பால் 

மூழ்குநும் போலு மும்மலத் FITS IS 

௮ருள்வான் வேண்டி யருளா லினைய 

மானிட வடிவம் வகித் தீண் டெழுக்கனம் 

என்று பலவர யெடுத்தெடுத் இயம்பி 

௧௨0 கன்றிய மலசகோய்க் சட்டகன் றெய்தும் 

ஒன்றி யொன்றா வுண்மையு முசைத்2த 

புழுத்த நாயினும் புன்மையே னாப 

கல்லா வறிவிற் கடைப்பட் டேனைத் 

தன்னடி போற்றுர் தரத்தி னிறீஇ 
௧௨(நி இன்னருள் வழங்க யேன்று "கொண்டனன்



நான்மணிமாலை ௧௫ 

கொங்குதேர் UT PSOE UGH Ds gin 

காமசம் பாடும் பூமாச் சோலை 

வளமெலாவ குலவு மிளமர்கற் பஇயில் 

ஓஙகொளி ஞானப் (ிழம்பாய் 

2௩௦ வயங்குமெய் கண்ட மாதவ நிஇி2ப. (௧௨) 

வெண்பா 

நிபை நிலக்தைன் னேரிழையை வேண்டு 

மதிபையுடையார் மருவார்-கஇயைபெம் 

கொச்சிபம்வாழ் மெப்கண்டா மீனான்றுட்குத் 

உச்சிர2ர யல்லா துவண் தொண்டுசெயும் (௧௩) 

கலித்துறை 

உவலைச் சமயிக ளொவ்வா வுரைகொண் Da flan as 

ப்பிற், சவலைப் படுமனச் சங்கடம் தீர்த்துக் தமியனை 

யாள், இவளும் பொழிலிள மர்ப்பதி மெய்சண்ட 

ததவையல்லாற், கவலைர் கடற்புகு மெக்?த வசையுங் 

க இலனே, (௧௪) 

விருத்தம், 

கரு வேதனை யறவேயருள் கருணைப்பிர காச 

உருவேயெனு மிளமர்ப்பதி யுண்மைத்தரி சனிபாங் 

குருவேகுரு வவன்வாய்மலர் குலவுஞ்சிவ ஞான 

மருவேமலர் நா2லயிணை மருவாவள நூலை. (௬௫)



=) 

&O. 

OG. 

௨௦, 

ஸ்ரீ மேய்கண்டதேவர் 

ஆசிரியப்பா. 

நால்பல தோந்த நுண்புல முடைய 

செந்தமிழ் மக்காள் செபபுவங கேண்மோ 

வினையி னீஙகி விளங்யை வறிவின் 

முனைவ னாஇய (LPF evar மார்த்தி 

௮.இ காளி லருளிய மூதலூல் 

இருக்கு யெசுரு சாமமகாலம் 

என் நெடுத் இயம்பு மீரிரு மறையு வ 

காமிகம் யோகஜஞ் சரதியங காரணம 

௮௪தந தபதஞ் சூக்குமஞ் சகச்சிரம் 

அஞ்சுமான் சுபபிர பேதம் விசயம 

நிச்சுவா எஞ்சுவா யம்புவ மாக்கி 

னேயம் வீரம் செளரவல மகுடம் 

விமஉஞ் ௪௩இ.॥ ஞான முகவிம் 

பம்புசோற் தம லளிதஞ் சிததம் 

சந்தா னஞ்சா வோக்தம் பா. 

மேச்சாரஙு இரணம் வாதுள மென்ன 

நாலே ழாக ஈவிலா கமழும் 

எனவிரு வகையா யிலகு மென்ப 

அவற்றுள் 

உண்மைப் பொருளை யொரேவழியுணர்த்தா 

தவசவர் பக்குவத் தளவிற் கேற்ப 

பலதே வசையும பாற்பட வகுத்தே



2B. 

mB) 

FO. 

நான்மணிமாலை. ௧௭ 

கருமகாண்டங கஞலுஞ் ஞான 

காண்ட மென்ன வீண்டிரு வகையாய் 

விளங்குந் இறனால் வேதம் பொதுவாய் 

புவியோர்க் குரிய பூரூவ மாமே 

௮ தனால் 

ஒன்றே பதியவ் Garr or ey வெமே 

cra) nO s தியம்பி யெண்ணி லாருயிர்கள் 

அ௮ப்பொரு Der us gf வரும்பெறல் வாழ்வீல் 

தலைப்படு கெறியாஞ் சரியை இரியா 

. யோக ஞான வொரழுக்கங் களையும் 

இன்றி யமையா வேனைய பிறவும் 

செப்புக் இறனாற் சிவாசமஞ் சிறப்பாய் 

சத்தினி பாதத் துத்தமர்க் குரிய 

சிக்காந்ச மாத் இகழ்ந்ததை யன்றே 
அ௮ங்ஙன மாய வவ்வா கமழும் 

வடமொழி ஈன்கு வல்லார்க் கன்றி 

ஏனை யோருக் கெட்ணெ யேனும் 

பயப்பா டிலவாம் பான்மை யோர்ந்தே 

முப்பொரு ளுண்மை முறையெற வகுத்துக் 

கரதலா மலக் சடுப்பக் காட்டித் 
இடமூறு மொழியாக் இ.ராவிட மொழியில் 

நாற்பா னெறியின் மேற்பா லவற்கே 

செவ்விதி னொரு.ாற் நிகழ்தச வளித்தான் 
2



௧.௮ 

௬௫௫. 

ஸ்ரீ மெய்கண்டதேவர் 

அது தான் 
தன்பெய சொருகாற் முலுறச் சாற்றினும் 

வன்பவப் பகையை மாற்று மருந்தாம் 

சிவஞான போதமென் றெய்வத நாலே 

இனியே 

௮ந்_நா லருளிய வருட்பெருங் கொண்மூ 

ஆர்கொ லென்னி லடியே முய்யப் 

பெண்ணைப் புனல்சூழ் வெண்ணெய்ப் பதிதான் 

Bo. கைதவ மிலாது செய்தவப் பயனான் 

இடு. 

முக்நூன் மொழிந்த முழுமுதற் பொருளே 

இந்நூற் பொருட்டா யிருகண் மூர்த்தியாய் 

இருவவ தாசஞ் செய்தருள செம்மல் 

மெய்கண்ட காம மேவுசிக் தாமணி 

கற்றவ ர௬ண்ணுங் கற்பக ஈறுங்கனி 

மற்றவ றியா மாணிக்க மாமலை 

எளியே லுளமு மிளமர்ப் பதியும் 

ஒருவா துறையு மொப்பிலாச் சுடசே 

ஆதலின், 

ஞான காண்ட ஈன்னூ லாய 

&0 935)" மதனைத் தமியே முணர்க்து 

எங்களம் விடுபே றெய்துவ மென்ன . 

உறபெருங் கவலை யொழிமி னொழிமின்



நான்மணிமாலை. ௧௯ 

௮ன்லூற் சரமிசை யமைலிற் ராங்கி 

இன் னே GOT LOCH Baym தளி சூழ்ந்து 

௬(௫. இருமுன் னின்று செங்கை கூப்பி 

ஆனா வமுதே வருவே வுருவே 
ஞானா க.ரனே நன்றே வொன்றே 

ஊனே வுயிசே வுணர்வே வுளமே 

தேனே பாகே தஇருவே குருவே 
௭௦, கண்ணே மணியே கதியே நிதியே 

என்றெடுத் தேத்தி யிருகணீர் வார 

நெஞ்சகெக் குருகி நிற்பீ ராகில் 

மலபரி பாகம் வாய்ப்ப 

எண்ணிய வெண்ணியாங் கெய்.துவிர் ஈன்கே. () 

வெணபா. 

நகச மக. நலிய வகரம் 

யக.7 மெனுமெளியே னெய்திச்-சகரம் 

என விளமர் மேவ வின்பாாமெய் சுண்ட 

இனக_சனே நன்கருளிச் செய். (௧௪) 

கலித் துறை, 

செய்யா வினைகளை யேசெக மீதினிற் செய்து மன, 

கையா வுழன்றது போதுமென் நேயின்று னற்சமு 

கம், உய்வா னனியுளக் கொண்டடுத் தேனினி யுன்ன 

ருளே, மொய்வாய் மலர்த்தட நொச்சிய மெய்கண்ட 

முன்னவனே. ௧௮
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விருத்தம். 

மூற்பலப்பல வுற்பவத்து மூயனறுநறறவ மூற்றிய 

மோனஞான வசோதயப்பர முத்தராமவ சன்றியே, 

புற்புகம்பொரு முடலை3பகிலை யென்றுபொய்ப்பொ 

ருள் செய்துவெம் பூவையார்வய மாதிவிண்படு புன் 

மையா£ருக கொல்லுமோ, கறபகப்பொழிற் கண்டு 

மண்டிவை கமம்செழுஙகவி னுக்கொருக் காலுமொவ 

வில மொவவிலம் மெனக் கருகிவான்மறை யத்திகம், 

அற்புதப்பல சோலைசூம்தரு மணிகொணொரச்சிய நச் 

சிய வமலரூபமெய் கண்டதேசிகனான்ற நாற்பொருள் 

காணவே. [௪௯ \ 

ஆசிரியப்பா, 

காடும் மலையுங் கனலும் புனலும் 

கேடி யோடி த் தெறுப௫க் குடைந்து 

காயுங கனியும் காற்றுஞ் சருகும் 

அருந்திப் பன்னா ளருந்தவங் இடந்தே 

என்பெழும் யாக்கைய சாடி யென்னே 

வாணாள் கழிப்பீர் வீணே முனிவீர் 

காமார் தன்மை சார்க்தார்க் கருளும் 

தமாம் புலியூ சொண்பதி தோன்றி 

சரியை இரியைத் தனிநிலை தேர்க்தே 

௧௦. எண்வகை யோகப் பண்பது மாற்றி 

ஐ
 

அ௮ம்மைகுண் டலியாற் செம்மைகல் லமிர்தம்



(௫, 
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உண்டுண் டுறங்கா வுலப்பிலா னந்தச் 

சண்முக முனிவன் றருதலச் சுதனாய 

வருமொரு பெரியோன் மறைசை ஈகழரெழு 

தாயும் மான தயாபர மூர்த்தி 

வழிவரு தூய மாசிவ வேதியன் 

அ௮வராஜ யோக வவல மகற்றும் 

திவசாஜ யோகத் தே௫கர் மாமணி 

பொய்கண்ட ஞானப் புன்மை தவிர்க்கும் 

௨0. இருமெய் கண்ட சிவாசா ரியன்றன் 

செங்கம லப்போ தங்கழற் பாதப் 

பற்றே பற்றுப் பற்றி யுய்ந்தோன் 

வடமொழி தென்மொழி மருவும் மசோததி 

சுத்தாத் துவிகம்"இக்காந் தச்சுடர் 

_ இவப்பிர காசத் கெள்ளபி தானம் 

கொண்டொஸளிா கோமான் குணங்கெழு தல 

பன்மா ணவரொடு wos tor மலாகொடுத 

தூய்த்தொழு தேச்துக்தேச்துளிப்்பொதம்பர் 

காவிரி நதியின் கரைமருங கொளிரும் 

௯௬.௦, இள மர் வளரக செய்தி யாங்கண் 

இப்பியம் பொலியுஞ் செகரசத் தமர்ந்த 

ஒப்பிலா த தூய வொள்ளொளிப் பிழூம்பை 

மெய்கண்ட தேவ வித்தகப் பொருளைக் 

குடந்தம் பட்டுக் குழைக்இனி தேத்தில்
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௩.௫ ஐயுற வில்லா தனனே 

எபபதம் வேண்டினு மெய் ததன் மெய்யே (௨௦) 

வெண்பா 

மெய்கண்ட தேவை விழுபபொருளை வித்தகளைக் 

கைகண்ட வின்பக் கனியினை--உய்கொண்ட 

சிததாகத ஈனனிலையைச் சேணா பொழிலிளமா 

கததாவைச காண்பதுவே கண். (es) 

கலித_துறை 

கண்ணா ரசொளிவிண் கதிசொளி யோடு கலபபது 

போல, தண்ணா ர௬னதருட டாசக மோடு தகககலகஈ 

தப, புண்ணா ௬ளதத ஸிசண்டறக் கூடிப பொலி 

வதென்றோ, எண்ணான கறமபயி னொச்சிய மெய 

கண்ட வெமமிறையே, (௨௨) 

விரு 0 
இறையுமெம பவகோ யகற்றிவீ டளிததற் கசைக 

இலா யெனனினு மெழிலசோ, குறைவினின சாதா 

ன ததெழு மடியாக குறுகியன னவர்பணி குயிற்றி, 

இறைகெழு ௫ின்னூற பொருள்விசா ரணைசெய் திருக் 

குமாறேனுகன் கருளவாய், முறைகண்முன னானகு 

மூழககுறு மிளமர் முதல்வனே மெய்கண்ட மணியே. 

ஆசிரியபபா 

மணிபல குயிற்றி யணிகெழு மாளிகை 

மேனிலத் தமரும பானலக கண்ணியா
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ஆடவ சொடுதா மூடலிற் நீர்த்த 

விலைவரம் பறியாக் கலன்பல மறுகில் 

௫. வயக்தரு சிருரின் சயந்தன் தடையும் 

வளமலி செல்வத் இளமர்ஈன் னகரில் 

உலகருள் சக்கு மிலகொளிப் பரிதியின் 

ஆருயிர்த் தரளைச் சேரிரு டேய்த்துத் 

தவாதுறை ஞான தஇிவாகச ஞாயை 

௧0. மெய்கண்ட தேவச் சைவத் தாந்த 

பசமா சாரியன் வசசமோ ர௬கமென் 

பொற்கழல் போ ற்று மொற கமி லடியார் 

இரிமல மசன்று திருவரு சளோடே 

Ara op Dar மெய்க்நிலை யாய 

௧௫, ஒன்றி யொன்றா வுயர்பத மொன்றே 

வேட்டன ராகி விரிகதி ரிரவி 

எங்கெழுச் இடினு மிங்கெமக் கென்னென் 

நிருப்பதை யன்றி யிதனின்வே முய 

ஐந்தரு Bip Oi Bar x பதமும் 

௨0. ஆயிசம் பணாமுடிக் காய்சினத் தனந்தன் 

மீமிசைத் துயில்கூர் சேமியோன் பதமும் 

ஏனைய பிறவு மெய்த 

நினை வ.து முளசோ கனவிலு மிலையே. (௨௪) 
வெண்பா, 

இலையே பிரமமென்ப தெம்மையலா தென்னும் 

புலையார் புவிக்கோர் பொறையாய்-அலைவாசே
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அல்லாது கொச்சியமெய் கண்டாருச் கன்புசெய்.து 

நல்லாசா யுய்வாரோ நன்கு. (௨௫) 

கலிக் துறை, 

நன்றே யுனதடி போற்றும் இரமிலின் ணுயனையேற் 

கென்றே யுன தரு ளெய்துங்கொ லோவென வெண் 

ணியெண்ணி, கின்றே னெனக்குனை யல்லாற்குஇயிச்த 

நீணிலத்தில், இன்றே யிளமாமெய் கண்டா யெளி 

யனை யேன்றுகொளே, (௨.௬) 

விருத்தம் 
என்று கொண்டிங் கென்னை நின்ன தணைய டிக் 

குத் தொண்டென, கான்று விட்ட சோறெ னப்ப 

வஞ்ச வாழ்வைக் காட்டினை, தோன்று மற்றி தற்கு 

மேலும் வேறு பேறு சொல்வதென், சான்று நின்ற 

கொச்சி யந்த மைமெய் கண்ட சாமியே, (௨௭) 

ஆசிரியப்பா, 

சார்ந்தார்க் காத்தற் றலைவர் தங் சுடனென் 

ஜொருவா தொளிருன் நிருவாய் மொழியை 

உளங்கொண் டாய்வுழி யுலகோர் மூன்றினும் 

மூவா ஞான முழுமுதற் றலைவன 

நீயே யாக நிகடூக் சாண்டலில் ஐ 

அடியே னின்றுன் னங்கழ லெய்தினன்
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Guns arg தேசிகன் முதலாம் 

தவப்பிர காசர் தரும்பணி யுவர்தே 

இளமர்ப் பதிவயி னினிதுவிற் றிருக்கும் 

௧0, மெய்கண்ட தேவ வியாலமா மணியே 

வழுவா கின்னுரசை வாய்ப்பக் 

தொழுவேன் ுய.ரம் துடைப்பதுன் சடனே 

வெண்பா, 

உன்சகடனே யன்றோ வொதியேனை யுப்வித்தல் 

சன்கடவே ேழை யிழிதகையேன்--மின் கடவழ் 

மாட மலியிளமர் வாழ்மெய்சண் டாநின்னில் 

தாடலைபோற் கூடுநிலை தா. (௨௯) 

கலித்துறை, 

தாரா தொழியி ஓயர்சிவ போகக் தரணிமிசை 

யாசா தரிப்பவ ருன்னடி யேனை யளவில்பவர் 

தீரா தடை.ர்தலுச் சேனினி யேனுமித் இப்பிறவி 

வரா தருளிள மர்ப்பதி மெய்கண்ட வானவனே (௬0) 

விருத்தம் 

வானநாட் டகத்தும் வாய்த்திடா வளமை மலியிள 

மர்ப்பதி வைகும், ஞானரா யசனே மெய்கண்ட சிவ 

மே நாடுசே வலத்தினின் நறெடுத்துத், தனனேன் 

றனையிச் சகலத்தி லுய்கத இருவருட் டிறததையாய் 

வுழிமேல், மானமார் சுத்த பளித்திடற் சன்றோ மற்ற 

அம் வழங்குவ தென்றே. (௩௧)
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ஆசிரியப்பா. 

என்றுபன் னிருவ ரிம்பரிற் ரோன் றிப் 

புறத்துறு மிருளைப் போக்குதற் பொருவத் 

தேவர் Alona ue செவ்விதின் மலர்ந்த 

செந்தமிழ்ப் பன்னிரு திகழம்சூத் இசமும் 

ஆருயிர்த் தாளி னகத்திரு ணீக்கி 

௮ருஞ்சிவ ஞானப் பெருங்கதிர் பரப்பி 

விளங்கு மென்ன வெள்ளறி வுடையேன் 

தொகையாற் ஜொழிலாற் சொற்றன னேனும் 

உபமா னத்திலு முபமே யம்மே 

௧௦, சிறப்புடைத் தென்னச் செவ்விதி னன்கு 

தோர்தே னன்றித் தெளியே னல்லேன் 

விரிபொழி லிளமர் மேவும் 

மெய்கண்ட. தேவ விரைந்தரு ளெனையே (me) 

ஸ் 

வெண்பா. 

என்னைநின் னை த்தன்னை யிற்றெனக்காட் டாத 

முன்னை யிருண்மலத்தை மோத?யப்-பின்னையே 

நீயேநா னாக நிலவவருள் செய்யிளமர் 

ஆயேநேர் நன்மெய்கண் டாய். (௯௩) 

கலித் துறை, 

Busser யலைமெய்ச் சிவஞான போதத் த்ரும் 

பொருளைத், தோய்சக்தா யலையிள மர்ப்பதி மெய்



நான்மணிமாலை ௨௭ 

கண்ட தூயனடி, ஏயநதா யலைமற் றவனடி யாருற 

வேழமைகெஞ்சே, காய்ந்தா யலைமட வலார்மய லென் 

கொல் கதியுனக்கே. (௩௪) 

விருத்தம். 
உனையே யலதொரு கஇ3வ நிலையெனு முரையே 

யல.துனை யொருகாளும், புனையே னலர்கொடு புசு 

மேன் றுதிகொடு பொருளே யெனகனி மனமாச, 

நினையே னெனினுமு னடியே னெனுமொழி நிலமேல் 

வசையிடு சுடர்நேசாம், பினையே யுனதெண மெது 

வோ மெய்யுணர் பேசா ரிளமாப் பெருமானே, (௩௫) 

ஆசிரியப்பா. 

பெண்ணைப் புனல்சூழ் வெண்ணெய்ப் பதியில் 

செந்தமிழ் சாடு செய்பெருக் தவத்தால் 

வச்தவ தரித்த மாசிலா மணியே 
எய்ப்பினில் வைப்பே யிலகொளி விளக்கே 

௩. மெய்கண்ட தேவச் சைவமா மு௫லே 

இப்பியம் பழுத்த தேசிக வடிவே 

சத் தறி வின்பத் தற்பரம் பொருளே 

இளம சமுதே யெளிஃயன் பேறே 

தேவர் திருமுன் செய்விண் ணப்பம் 
௧௦. ஒன்றுள ததுதா னொதி?ய னென்றுஞ் 

சுடுந£ கழுர்தித் துன்புழர் இடி.லும்



௨௮ ஸ்ரீ மெய்கண்டதேவர், 

நின்னடி மாட்டு நிறைபே சன்பே 

ஈங்கு நினக்கன் நீவதன் றென்னில் 

உலஇஒனி துய்வா னொருநி யுரைத்த 

௧௫, தன்னே ரில்லாத் தனிச்சிவ ஞான 

போத மென்னுஞ் சாத _நாலின் 

பொருளினை யேனும் புந்தி 

மறவா இருக்கும வ.ரமளித் தருளே. (௩௬) 

வெண்பா. 

தரும வடிவாய்த் தழைமெய்கண் டானைத் 

இருவிள மா மேவித் தினமுங்--கருதி 

அருச்சிப்பார் யாமே யவமேயென் ஸனாளுங் 

கருச்சிக்கார் காண்பார் கதி. (௩௭௪) 

கலித் துறை. 

கல்லா சவையி ஸனடுவிருப் பேனைக் கருணையினால் 

நல்லா ரவையி னடுவினிந் கூட்டியிஞ் ஞாலமிசைப் 

பொல்லா சருணெறிப் போதம் வழங்கப் பு.ரர் தனனால் 

செல்வார்பொழீலிள மா்ப்பதி பெய்கண்ட தேச்கனே. 

விருத்தம். 
தேவரும் வியக்கு மிளமர்கற் பதியிற் சிறக்தொளிர 

மெய்கண்ட சிவமே, சீ௨னா மெனக்கு மலம்வியா பசு 

மோ இகழ்வியாப் பியங்கொலோ வென்னின், மேவரு 

மிசண்டுமன்றது வியாத்தி விலக்க a BO Quam



ஸ் 

50. 

நான்மணிமாலை. ௨௯ 

jp Gan Pri Oger op Doss யொழிப் 

-யலால் யாரே, (௩௯) 

ஆசிரியப்பா. 
ஏடார் கமலப் பீடார் மனையில் 

பொற்பவீற் நிருக்கு முற்பவப் புத்தேள் 

தாழா தியற்று மேழேமழ் புவியில் 

வெவ்வே க விளங்கும பிறவி 

அன்னா டொட்டே யிந்கநாள் காறும 

எளியே னேய்ந்தவை யிலக்கங் காணில் 

வானின் மீனும் வண்புவி மணலும் 

அருயிர்த் தொகையு மமையு மென்ப 

அன்றியு மனைய வாழ்பவர் தோறும் 

எய்திய gon Sur விதிற்பன் மடங்கே 

இலுமிப் பிறவி யெய்து மென்னில் 

என்றே பயெளியே னெய்துவ னின்னை 

இநப்பும் பிறப்பும் மெய்துபல் அன்பும் 

என்று நினக்கே யியற்கையா மென்னில் 

. ஆண்டவ னெனநீ யடியவ னெனயான் 

இருத்தலி னென்னே யெய்துறு பயனே 
AGA om 

இளமர்ப் பதியி லேய்மெய் கண்ட 

தேசிக மணியே சிறியேன் 

வன்பவ நீக்கி வழங்கருட் சே. (௪௦)



௩௦ ஸ்ரீ மெய்கண்டதேவர் நான்மணிமாலை. 

வெண்பா. 

மெய்கண்டான் வாழி விளங்க வவனுசைத் 

தெய்விக நால் வாழிச் செகம்வா ழி-சைவக் 

தழைக்குமவன் சந்தானஞ் சந்தமும் வாழி 

செழிக்குமினூல் வாழி சிற்ு. 

ot FH on wor iu 

ஸ்ரீ மெய்கண்டதேவர் 

கான்மணிமாலை முற்றுப்பெற்றது, 

ஸ்ரீ மெய்கண்டதேவர் மென்கழல் வாழ்க, 

வெண்பா. 

மாயாவா தப்பேயை மாற்றி யெனையாண்ட 
அயா திருவுறக்தைத் தோன்நலாம்--கேயாகேள் 

நீயருளு மெய்கண்ட நீணான் மணிமாலை 

Bruin Gu ஜனேோவரு ணன்கு. 

De TT. De 
பூவாளூர்,




