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மும்மணிக்கோவை, 
கவ வண்ட து ற; அதிதி திவி இத வாவயய ய் வம் 

இிருநெ௨வேவிதில லர 

ஆற்நா/-இருர்சிற்றம்பலம்பிள்ளையவர்களின் 

தம ாரநம் 

சார௩கனேரிதாலூசசா ௮ 1ஸ களாசகுமாளன 

ஊசலமாபச F 

4டம். இராமலிங்கம்பிள்ளைேயவாகளால் 

இயற்ற 0, 

உ யடிர்ச் ரைவசிந்நாந்த ஈபையாராஃ 
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டே 

சீ YD ப் ட க ம விக ள் ர 

மப அபயம் 

திருவரங் ஈம் பெரியகோயில் வித்துலானும் 

௮/றத்துவஜராவ லொனப் பட்டம் பெ ற்றலரும் 

பேன்ஷன் ரிவினியூ இன்ஸிபேக்டநுமாகிய 

பிரமஸ்ரீ-॥ bayan ஜுமையஙு BA TAM aN 

Quin De gi 

உலகுபுகழ் மகம்பதினெட் டுஞார்ற ச ஞூர்ச்தியரு OF aR 

தப் பெற்ற, மிலகுதிருச் செயர்தி..ரக் செந்சையடி யிண மலர 

பிசயம் வைச்ச, ஈலமதினற் பன்னயமும் பொருக்தியமும் மணி 

கோலை ஈவின்றான் செய்லப், புலமைசெறி பாறைகச ரிராமலீய் 

க்ப் பெற்றபுஈழ் புல் ur neo. 

  

இரு வரவடுதுை muir இ னம், 

நீமத் -5ந்தசரமிக்தம்பிரான்ஈவ।மிகள் 

இயற்றிய த. 

Gy gi sh சிவவேடப் பெலிலழமும் சிலோன் உறப் நெய் 
4 ச ‘ ’ “ rh ட ர ரல் 

OB AIT hf GH EI LOUGAG ரிறைஞான் ச்சர Di oh FOSS Uy 

பெற்றோ, ளேர்பூச்சு வான நிராமலிரிச காவல ஸினிது 

சொற்ற, நாபூத்த Hag ost gre Cunipinerl aC a 5 6s tr ப்்பரு ம் 
உட ரூ. 

Ba ae ui AC ap



உ 

முருகன்றுணை, 

சரீ 5 தூ விகள், 

renee 

மதுரைத தமிழ்ச்ஈற்கத்து வித் துவானாகிய 

சித்தாந்தசரபம்- அஷ்டாவதானம் 

பூவை - கலியாணசுந்தரமுதலியாரவர்கள் 

இயற்றிய, 
திரு க்குருகூர் ஞான?ர்த தேரிகன்றா ளைத்தினமுஞ் செப்பி 

வாழ்ர்தங், சருச்குமுயர் ௪. வதனா லிருர்தமிழி னயமனைத்து மி 
ளிது தோரர்சே, யுருச்சமுடன் நிருச்செர்தூர் மும்மணிமா லைக் 

சொற்டு னுலச மேத்த, விருச்குனாமா தவராறை யிராமலிங்க 

உாவலனா மெழிள்மிச சோனே, 

மதுரைமாரகரம் வித்வான் 

ம: தெப்வதாயகப் பெருமாள் நாயுடு 

அவர்சளியற்றிய 

(ந சைவேண்பா, 

தெள்ளியர்வா மூஞ்செர்தார்ச் செட்டிக்தச் செர்தமிழ்ச்சேன் 
திள்ளியசோர் மும்ழணிசசார் கூட்டினான் -வள்ளியொடு 
செய்வாளை யூடிற் றெஜிய்லோள்றுற் நீர்ப்பரிசென் 
றுய்வா னிராமாிங்க போட் 2 

சாசன்மிகுஞ் சொ உ ம்.ர். நாரச் செந்தமிழான் 
மூ தீலம்வாய் (pine iio sata தை "யாதலுற்றான் 
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௪ சாத் துகவிகள். 

கோபாலசமுத்திரம் வீத்வான 

சண்முகதாச பிள்சேயவர்களியற்றிய 

நேரிசைவேண்பா, 

சேம்மணிமிச் கோங்குதிருச் செந் தார்ச்சச் தன்சழற்கு 
மும்மணிச் கோவை மொழிச் சணிச்தா--னிம்மணினர்க் 

சின்புமலி வாச்கு மிராமலிங்சப் பாவலவ 
ஊன்புமலி வாச்கருளி னால். 

Ap mer 

இரு: சோமசுந்தரம்பிள்ளையவர்களியற் றிய 

நீலமண்டில வாசிரியப்பா, 

இருவளர் வழுதிச் சசேயம சசனிற் 

றெச்சண பாசஞ் சிறர் துமிவ் வலக 

னல்வளஞ் செறிர்த பன்னகர்தணிலு 

மிர்சசர்ச் சரசா னென்னகரெய்து 
மெனச்சொலு மாறிப் இணையிலாதான 
செர்திலம் பதிவளர் கம் தவே ளெம்மாற் 

சன்பொடு மரேச ரணிபல வணியுங் 
கோவையாய்ச் சேர்ச்தச் குணமொடு பொருந்சச் 

சாரத்தின தோடு சாற்றுதற் கேற்ற 
பாமா லைகளும் பலவமைத்தாரத் 

தேதமா லைகளுட் டில,சமாமிர்த 
மூம்மணிச் கோவை யெனமூ சறிவோர்' ் 
போற்றிட மாறும் பொலிவுற மாறு “ 
ம௫.த்திய முனிவ னருளாற் பொதிகை 
யிருந்துற் பவித்தே விணையில்்€ ரெய்தம் 

இிருரெல் வேலி யெனுக்திரு ஈசனா 

மருவியே வருமப் பொருவிலாப் பொருரைப் 
பாங்கரே யுற்றுப் பசர்வரு சலிமா ட 

தீர்த்த மூர்த்திச் றப்பு£ம சேர்ந்து 

Cernig சலையுச் தசளுறச் துன்ப



சாத் துகவிகள்: 

மேவிட மெவிர்து விஎங்குத லிலாது 
வாசா னறையு மறாளிலாச் சாப 
ங்கு மாறுறற்கு மோ குமா சலமெலாளு 

சுற்றியே திரி; தபின் ஜொன்மைசேர் மான்மியம் 

பெற்றவோர் சலமெனப் பெருமகிழ் வொமெதி 

சேரிகள் BID TB & pee wor பூசனை 

யாகம விதிப்படி யாற்றியச் சாப 

நீற்கிமுன் போற்றக் நிறைகலை துளங்கப் 

போற்றுறு நவமெலாம் பொருர்தியே பொலவியக 

சண்டசோர் ஈசராம் விண்டுமே சவழும் 

பொழில்கள் சூழ்ர் தோங்கும் பெபொருவிலா BUT EO ML. 

பஇதனிற் கங்கா முலமு.று குணங்கள் 

பச்துமே குறைவறப் பெற்றுமே சிறந்தோன் 

சைஉநன் னெறி௨ழாஅச் தெய்வமா பக்தி 

செர்ச்சவென் றந்தை திருச்சி ந்கூம்பலமா 

மேக்சல்செய் சவமே யெழிலருச் கொண்டாக 

குற்றவிவ் வுலக லுஇத்துஈற் குணமெலாம் 

பெற்றவோ ரெம்பி பெற்றமே நியபிரா 
னருமைநன் மகனா மடுள் செய மூறுகன் 

ரோசனா யன்னான் றகைமைசேர் பாதத் 

செந்தசா ஞர்தா னிணையிலா வன்பு 

ஈர்சையே மு.சலார் திரிசரணங்களுஞ் 
ச.தீதமாய்ச் செய்யுர் துளறு பண்பொடு 

சிசைமிக யெய்திடு மிராமலிய் சர்தான் 

சொழற்றன னம்மணிக் சோவையின் சுவைபல 

ஸிற்றென வுரைசெய யிவ்வல சர்ச்சோ 

வாயிர காவுடை வாதிசே டற்கு 

மியலா செனினு மிலச்சண வரம்பி 

னமையுனம் சுவையு மறமெலா மியற்றி 
யோங்குகற் றவமு முஞற்றினே ரடையும் 
பலனெலா மிசனைப் பயஜஞெடு Quigg er 
லயர்தியோ டேனு மன்பிலா தேனுங் 

சட்னு மடைவரென் ளெத்துஈற் பெருமையு 
Goat st fg ever 0/81 eu மூலசே, 

 



௬ சாத் நுகவிகள், 

அப்புக்கோட்டை ஆஷத்திரிய வித்தியாசாலை 

மல் அஷிஸ்டெஸடு 

எம்: கோவிந்தச1।நியவ. களியற் றிய து. 
பொன்னேர் மருமனும் கோனும் போற்றும் புனைமலர்த்தாட் 
கொன்னே Where மித “கு பூமமணிர CanemaGen har on 
மின்னே ரிடைமலர் வாணிரின் சோட்டூடன் மெய்வீளர்ப்பக் 

சின்னேரி லாறை வளராம ஸிங்கத் தமிழ்ச்சங்க மே. 

சோன்மாசேளி௭ - அ- கலை£ ஆபிஸ் கிளர்ச்ரு 

மூத்தையபிள்ளை யவர்களியற்றியன;. 
am Fi als gc, 

Glen Bers acne; oem s செந்திலம் பதியில் வாழுர் 
சிங்கள்கே எரியனன் நீந்த சேவலங் கொடியோன் மிகி 
லெய்கள்8ர் குலத் Crag மெழிலிராம லிங்க வண்ணால் 
புங்கவ ரமுட£ம் போலும் புகன்றனன் கோலை நாலே, (௪) 

நேரிசை வேண்பா. 
கள்ளச் கருத்தினா்கள் காணருமின் gon on u.6onw 

விள்ளப் பெருக்சம் விளங்குமே-யுள்ளர் 

அறர் சமே தையோர் சுவைப்பால்கற் சண்டி 
சிறந்சவிர்செர் தேனென்பார் சேர்ர்து, fe.) 

யப அதுத்தவைவனைை. 

பெருங்குளம் மாததாண்டம் 

சி: சுப்பிரமணிபபிள்ளையவர்கரிபற் றிய 

நீலமண்டில வாசிரியப்பா. 

சீருறு முத்தமிழ் சேர்க் இடு சம்ப 

னேசெழுபசனி லியம்பிய புசழுர் 

சென்னன் செல்லைச் சிறையிட வன்று 

முன்னிறீஇப் படைச்ச பரி Gre py 
மூலலாச் சோட்டை யொருவ னடைந்ததம் 
புலவோ ரன்றியிப் பூடெலா மறிய 
மவிசொரிர் சாயிரம் வேட்டலி ஜனொன்ற



647.05 WW) 

சரசி்திகிவிகள். HY AY ae 
் த ப்பட் ப fe டயா 41, 

இயிர்செகு தீ Ba Git (3803 AT பரனை mua gee? ai. 

வள்ளுவர் மூதுரை ப றக்குமே லன் 

வித்திறத் சோங்கு ௬ச சைல லக் 

கொன்ம சொட் Co ஈங்கிர் தோன்று தொல்ப இ 

தென்ற கட கன்ம இறக் திட மாறத் 

மூக்கணி சதைய சக் நறைபாய்க் 

இக்கிவ் சுஸஉணகப் பெபல்லா மெய்து 

ஈச நர்போனறம் சா தறியெனப் 

பணை டப் பதுமம் எற்றிவைச றையின் 

மூழங்டெச் Calin apart SY see 

இங்கடன் மாசே தீர்ர்சபுட் வாணி 

சங்குமண் ஹணுளர்நோய் சீவிர்ச்சஐு மரிதோ 

கார்மகி Sans sabia களிறு 

பூட்கை நீட்டிப் பிழுசிதே யருந்று 

மாபெருட் கோயின் மன்னுசோ மேசர் 

ளோமசுக் சரியா டோன்றுமா சக்ரிதி 

ம௫ையோர் லட்ச வயின் வாயினு 

மூரைச்சற் பாலசன் ரோரர்மீ னத்தஇத் 

தநுவசா ரோசணசர் சொட்டோர் பானாட் 

டிருவிழா வாற்றுஞ் றப்போ வென்னி 

mere agen tip ஈமசென வொருங்கே 

SFY oor 1p B) காரணி யொன்று ற 

வண்ணல் வதுவைக் கவர Cues 

சென்னா யெொரவோர் சிறுமுனி விடுத்தபோ 

லின்னாட் பச்.து மேகயம் முனிவன் 

மன்னைவே மீவண்டும் வடபா லசின் 

வீதிச ளெல்லாம் விளங்குபூம் uss 

gr sais றனைமதி யாக்இடு ஈண்பக 

வாடுசிற் சிலெ.ளி யுளஉவற் நாடே 

anit wag acsCurn Cay; byw 

Gur pCa சணங்களிற் பொலிபூங் கொச்தொடு 

oe . மதஜைமலர் நற வ தூறு 

மி ற மணியா யிலங்குகு கத்தி 

லொருபாற்கனியு மொருபாந் சாயுமா 
urge enka ராகந் தோன்று 

மவற்றி ஸிடைக்கடை மயங்கச் லிகச்கீகி



சாத் துகவிகள். 

கணி தேமவறக் சக்இக் டச்சு 
மெச்சைசோ மேச ேச்சிடை யாட்குளு 

சச்சனம் பலவமசைச் சாந்தின் மீதே 
பன்னீர் மாரிப் பாங்காய்ச் சொரிசலின் 

agp & mio a ud wor வண்மா கமியு 

மூண்மினென் மரொலியு மோர்டா ெரிண்வகைம் 

பல்விய வொலியும் பயோததிச் கேஇத் 

pom int இரைக்தும் தோன்று Eat sh 
யிரவிற் றுவாதசா இ்சராப் பொலியும் 

கம்பகேட் ட.இர்ச்ட கண்டிடி நடுங்கும் 

வாணவேற் றுமையால் வான்.ின் னஞ்சூ- 

wi gr mb விர்ரையின் முழங்க 

ali Aa syoQo méG@ «pas 

ane மலரைய வந்ே தேவர் 
மமையெனப் பெய்யுமம் மாட்டுமை மீங்டே 

விரிச்சலு மரிது மேலுமம் மாக 

செவ்வகை யாலு மிலங்கிடு inane « 

சைவர்தங் குலமே தழைச்இட வர்தா 

னக்குல,ச் இலக ணிச்சில மின்சொற் 
pas Hepes ys@Ouws Bt Gi 

Mod Bulle ain 3) oS Mai) Bf 8) 
யில்லற ஈடாச்தி யிலங்கிடு மேலோ 

னனமுர் தனமும் தினமுமன் போடே 
யறுஇி யஇதி யார்க்கு மொருங்கே 

பாத்திர மறிர்தே பண்பின் னல்குஞ் 

சாத்திச மாய்க்தோன் றருமமே யுருவாய 

வாய்த்தவென் மாமன் வள்ளல் இருச்சிற 

றம்பல மெனும்பே சமைக்திடு சச்கோன் 

முந்திய சவத்சால் வநஇடு மிராம 

லிங்க மென்ஜோர் பங்கமில் சல்வித் 

அங்க மனக்கவிச் சிங்க மென்போன் 

பொறைகதிறை யுடைமை பொருக்சச் சண்டே, 

யாங்இிலே யமன்னர் சான்குகே AO w ep 6 

தாலூக் ளொர்ச்சாய் மேலோங் இடவே 

வைத்திடு தக்கோன் மதியின் மிச்கோன் 

சண்ணாகன் ராலக் சலியுக வரத
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னணணரு முருக னெழின்மான் மருகள 
றனைச்சா ணாச்சண் மூசமீ திருபுண் 
ணெடுத்தேச் தாச்கை சொடிச் இடு மற்கை 
கூடா ராச்சை காடார் சேச்சை 

பாடார் வாயும் பாழ்வா யென்றே 
மும்மணிக் கோவை மொழிர் கிட வாக்கே 
சொல்லும் பொருளும் சொலடஈடை தரையு 
மெல்லாச் சுலைய மியைக்கது சண்டு 
கேள்வன் மெய்ச்சச் கேட்டே தெய்வ 
யானை சன் றந்தைக் bg Op Ly eau 
ass தினஞ் செந்தி en Le sre A yor 
ஞதைவி oC gm சாச்துணேச் கருவி 
யெனதொரப் புவனே விவ்வுலகச்சவா 
WED EL GY சாண்டி WIL a Ley 

தேய்தல் சாமா லுறுதியிக் நாலே. 

fs 
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ம௫கன்று ம. 

முகவுபை, 
சிவபெருமான் ிருவாய்மலர்ச்தருளிய வேதாசமஙகளளை சதிலுரு 

சிறப்புற்ற சமையமென வெடுச்தோதுஞ் பெருமைலாய்ந்த சைய 

சமயத்தைத் தழுவிய மரபிலே இக்நாலாக்கியோன் ஜெனித்திரும் 

தும், ிெவஞானப் பொலிவடைய பெரியோர்களுடைய அலுச் 

கிரக மில்லாசதால் சடைச்தேறஞ் சன்மார்ச்ச வழி சோள்றாது, 

என் செய்யலாமென பாலிய திசையிலேயே பரதவித்துக் 

நிகாண்டிருக்கு மமையம்,கருணேயல் கடலாகிய பரசிவச்தின் பே 

௨நதாஙஇ இருக்குருகூர் ஞானரத்தசுவாமிகள், இர்நூல் அச்சியோ 

னது ஜெனன பூமியாகிய சாம்பிரவர்னி இரத்த டில் இப்புண் 

ணியகதி மகோசதியோடு சங்கமமாற விடத்திற் கருசாமையாய் 

விளங்கப் பெற்றிருப்பதும், சந்திரபகவான் சிவுபெருமானையர்ச்சித் 

துக்குருசாபம் நீங்கி யுய்ந்ததும், சோமீச் ௪.ரஈகரமெனப் புராணம் 
சள் கூறுவறுமாகிய *ஆற்றூர்'? என்னுங் கிராமத்திற்கு எழுந்தருளி 

வரக்சண்டு, அச்ிரொமவாசிசளுடன் இம்விளயோனுஞ் சென்று 

வழி பாடியற்ற,உள்ளன்புடையார் எத்தகையராயினுமவர்களைச் தெ 

ளிவித்து அறுக்கரடுக்குங்கரு ணேரிறைச்ச அச்குருசுவாமிசள் பால 
னையபிமானித்து அறுக்சிரகி” சஈருமொழியினையேசளடப்பிடியாசக் 

கொண்டு ‘gy BWC oy முருகவெனு மொழியொன்றோ தியறிவுறத்தி 

யாற் தாரிலடிமையாகச் கோதிலாச் வெஞானித்த வேறேகுருவாச 

வெழுக்தெனையாட்கொண்டசம்மா'” என்றதற்கேற்ப சதாகாலமும் 

இச்சுவாமிகளின் திருவடிகளே சரணாசப்பற்றித்தியானித்துத் இருச் 

செர்தூர் முருகப்பெருமானை உப1சிக்கு செறியே சன்மார்ச்ச நெறி 
யாய்ச்சொண்டு ஆங்காம்சேவ்வல்வமையததி லவனருஎருளுமாறு 
அவனருளை வியந்து பாமாலை தொடுததலும் அகன் திருவடிச்குப் 

பக்தி செய்த லுமே மெய்ப்பொருளாய்ச் கொண்டுஅக்ியோன் இது 

சாறுமாக்கிய செந்தமிழ்ப் பாமாலைச எனேகமாயினு மவைகளைப் 

பாதுகாத்த வையாது போனவையபோச எஞ்சியவர்றள் மும்மணிக் 

சோவை”! என்லுமிப் பிரபர்சமொன்று, ஐசர்திலச்சணமுது கற்ற
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ப்ண்டிசாகள லம, அுருடபிரமா தமா கவிகள் பல்லும், தெய்வத் 

தன்மை பொருர்திய மசான்சளாஇம் இயற்றப்பட்டனவாயும், 
இயற்றப்படுகின் நவாலாயு ம. பெயர்றப்படுவனவாயுமுள்ள gras 

ளுக்கு மத்தியில், ரிர்ரமிவுடைய இல்வாச்சியோனது நாவால் 

ஈடர் தசெனுங் குற்றமுடைத்தசாசலால், இர். நாலும் நாலெனத் தலை 

நீட்டி வெளியே வரலுச்சகுமோ வெனுமையமொன்று மேலிட்டு 
யிதுசாறும வெளியிடாது சாழ்த்தினும், ஆக்கியோனது ஞானகுரு 

வாகிய ஞான?த்த' சமாமிசளின் அறுச்கிரச பலச்தால் ஞான சொ 

ரூபியாகய முருகச்சஉதுளின் திருவருட்டிறத்தை வியர்து பேசும் 

நூலாமெனு மேன்மையொன்றிருப்பதாலும், தனத ஞானாசாரியன் 

பெருமையை வெளிப்படுத்த வேண்டுமென்ன ஆக்கியோனுக்குண் 
பான வன்பு நிகழ்ச்சியாலும், இச்நூலை யிதுசாறு, படித் தச்கேட் 

டுச் இந்இித்த ஈண்பர்கள் பலருமிது மிருர்ச குதாசலச்சையம், 
முருகபிரானிடத்து விசேஷ அன்பையும் பச்தியையு முண்டு பண் 

ணுவதுடன் நினைத்தகாரியஞ் சிச்இச்சச்செய்யு மியல்புடைகத்தாயு 

மிருச்சிறதெனச் சொல்வதாலுமிது வெளிவரின் அனேகர்களுக்கு 

இசபரத்துக்குச் துணைக்கருவியா யிருக்குமெனர ருறுதியுண் 

டாடிறதாலும் “அஇச் நூலை அச்சியோனது ஞானகுருவாயெ ஞான 

Ass சுவாமிகளின் அறுச்ரெசச்சைக் கைக்கொண்டு வெளியிட 

லாயிற்று, 

முகவுரை முற்றிற்று.
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இருச்செந்தாூர் 

அ ம்மணிக்கே! முமமணிமகா வை 

காப்பு. 

GstaaGarcatan, 

சார்படியு மாடக் சடி.மதிலார் செ! தரிற் 

ரூர்படியு மொயம்பாருஞ் சண்ருஈனார்..-8ர்படியு 
மும்மணிக் கோவைக்கு முந்த துணை தந் திமசன் 

செம்மணியார் பாதச் சிலம்பு, 

ஞானாசிரியர் வணக்கம், 

அறிலாளன் றென்ருருகை யாண்டகைமெய்ஞ் ஞானி 
மறுவிலா ஞான?ித்த ௨ள்ள--லெரறுவா 

துரைச்சமொழி சகேட்டமுத லொண்டொடியாள் Ose got 
ஒலாத்தலைவா வென்பாள் மருண்டு, ' 

க ஈகராளன் கோதிலா ஞான 

குருவா யெழுந்தருளுங் கோமான். -றிருவரளாற் 

பெற்றமொழி யொன்றையுமே பேணின் மடகெஞ்சே 

பற்றலாஞ்செர் தூரான் பதம், 

பாப்பாடத் தேர்கிலாப் பாம்ப, eT Hi 
மூப்பாளன் றென்குருசை மூர்த்தி” காப்பா 

ror ORE atl war ay வாசகமே பாதரவாய்ச் செந்தூர் 

மருசனையே சரண்பாய் மேயன்று, 

நால். 

நீலம ண்டிலவ ர் சிரியப்பா. 

இங்சளார் வேணிச் சங்சரன் றேவி 7 

யெங்களார் நெஞ்சக் சீங்கயே காள் 

தாயினு மிக்ச சயாவுட எளிக்கு 
ஈரயடி யெந்தாய் awaog மடி.மேற்



திருச்செற் தூர் 

றங்கியே பாசச் இண் ணெ சயங்க 

Sas மொழியே பொய்யெ வாயாற் 

பச்சை பரம்பே மெரய்ச்சாரச் தோடும் 

கர்சார் கொற்கை பிச்சே சங்லிப் 

பரு டி குமர ரி.பல்லழி நில்லா 

துண்டாட முலைபொற் இண்ணசத் தாரக - 

ans AG uggs மேற்றுணு மிளயோன் 
கருநூி றவமுர் இருவார் பண்ணை 

பரு வியே பாடும் குருகார் சேல 

யார்ம்திடுஞ் செச்தூர் தேர்ச் இடும் கோயிந் 
சோ இட மெம்மையா டெய்வச்தானே, (ச) 

நேரிசைவெண்பா, 

சானேவர் தன்புடையார் சல்கவலை இர்ச்சருள்வான் 

ap Guat op Fb rae gi F 58F (10 BH» Cw? CHE 

Soros Gorse gBurQua Cawakn 

யின்புறலா மிங்கே யிருந்து, 
ச
ு
 

iB 
M
o
e
 

கட்டனளைக்கலிந்நுறை. 

இருர்தது போவிருக் திசர மென்பது மின் றியுயிர் 

கரச்திடு மம்மப் போதசெம தாசர் சயிறுகொண்டே 

விருச்தயில் யோரில் விரைகுவ ரச்சான் விடிய ye? gorge 

பொருக்திய செர் தூரிற் சம்சனைச் சேவித்துப் போற்றுவனே 

கீலமண்டிலவா சிரியப்பிர, 

போற்றறு மிறையே சற்றிய கவிக்கு 

நீற்ரொளி படரு (ள்ஜ்றரும் வன்னி 

நெற்றியமங் கண்முன் பற்றிய போதுங் 

குற்றமென் றம்மா வெற்றுசை புரிம்ச 

ஈற்றவப் புலவ னுற்ற2தார் பொய்கைக் 

சரைச்சார் பிருந்து கற்றையஞ் சடையான் 
பரையு பங்கன் மையார் பாதத் 

தன்புடன் பூசை இன்புடன் புரிகாண் 

முன்புரி வினையின் ஐன்பய ஞு 

வச்சரை மீதே நிற்குமோர் தரவின் 

மிச்குயர் இளையிற் Dév ser ips s 

பச்சிலை யொன்றுமால் விர்சையி தென்ன
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கொருபாற்' புள்ளாய்க் கரைவா முயிரு 

மொருபாற் புனலாரர் துறைசருங் கயலு 

மாககோ ர௬டலே யிருவன ௦ யுயிர்கள் 

பாதமாமத் தாங்கு மாகமாய் மாறி 

ிலையார் பொய்சைப் புனவிடை யொன்றும் 

மீலையார் புனல்குழ் நிலஸிடை யொன்றும் 

படர்வது கருியுடல்கொட பொருசே 

Surg பெரு* ஈடைதரு சமைய 

மண்டையி லிருந்த சண்டல கைக் 

கொண்டதோர் பூசைக் ரண்டசஞ் செய்தா 

Glam om gy? ton t HMO Cut Duss புலவன் \ 

றன்னையோர் புகஞ் சார்குகை யசனிற், 

£றையிடப் புலவன் றெளிகில @& 
மறைமுசற் பொருளைச் சிறையன முகைச்தி 

பிரம கருளிய சசவண பவனாங் 

ச ரமெனு மலையே தரளம தள்ளிச் 

Rips Ort gig Cras crdarp 
பந்சஞ் செய்யு மிர்சவென் னல்ல 

தீர்ப்பா ஜனொருவற் பார்ப்பேன் சொல்லோ 

காப்பான் கர்சன் சாப்பா யென்றே, 

'செக்தீமிழ் சொண்டே பைச்தொடை சூட்ட 

vb SIA ap srt சச்சமார் சாளிற் 

கொண்டருள் புரிச்சீருகைநின் இனை 

மீட்டிய பொன்னார் வேலவ னருளே 

யிட்டெசல் பொருளாய் நாட்டமும்றேனே. (a) 

Caton FG arsintat. 

காடுபுரூ டார்திசமெனு நான்கினுண்மே லானபத 

வீடிபெற நிண்ணமென்பார் மேலாவா..-ராடுமயின் 

மர் தாரங் காட்ட மழைமூழ்ர்சார் செச்.தூரிற் 

சந்தாவுன் சேகட்யைக் சுண்டு, { tis) 

a Leth bah Hay 0. 

கண்டுநல் வீடுறப் பாசார விர்சங் கரு திமலர் 

சொண்டேசை கூப்பியே மெய்படி யார்இனங் கூிசெ॥ தார்ச் 

தண்டுழாய் மார்பனஞ் சாரங்க பாணி தணிமருசா 

வண்டபெண் கொண்டவுன் செர்சாமரைப்பர££ம்வாழ்ர்௨னே,
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நேரிசையாசிரியப்பா, 

காழ் சருஞ் சைவச் கூழ்சழைச் தோங்கச் 
தாழ்சரு மமண்வேர் வீழுரு வண்ணம் 

சாடார் சாணச் கூடா நாசன் 

தோடார் காத னேடாரு கொன்றை 

பீடார் வேணி ரூடாதி மயெர்தை 
மாடா சன்பர் வாடார் போற்றும் 

Sot Pers Cannel சொண்டு 
வீட்டியே மேலும் போட்டியா யன்ஞார் 
பாட்டுச டீயில் வாட்டியும் வைகை 
யோடறு புனறன் னேடெதிர் செல்லப் 

பாடிய புலவ னீடிய செந்தூர் 

வேலவ கென்றே Co Ge விளம்பல் 

சாலவு மெய்யே போலு மஃ இன்றே 

லேலவார் குழலி பால்கொடே யன்னான் 
ரரோடடைய செவியெனப் பாடிய வர்சாள் 
பீடுறு மெல்லடி. வாடுறப் பிரம 
பூசமது குறுக லெ௨ன்கொல் 
கு. சவணி குமச குருபர குகனே, (௪) 

கேரிசைவேண்பா, 

குசனீடு வேலுசவுங் கொற்றமெமக் குண்டாம் 
பகடேறு மர் சசனே பாராய்--ஈசமெலாஞ் 

சென்றுகின்றங் சாடியவச் செக் தாரான் சேவடிச்ே 
யென்றுமிங் சாட்பட்டே மிசைக் த, ் (௮) 

கட்டளைக்கலித்துறை, 

இசைக்துமுன் பார்தெரிர் தீன்றவன் றர்ச 'விழையிருப்ப 
விசைச்துபர் £சயெனுங் சோட்டுயர் மாமுலை யேச் க்யா 

டசைந்தசண் கைகொடு வக் தனைச் சட்டித் சமுவியசென் 

னசைக்தஇடுர் தம்பிசெச் தூராயக் atom Ly 9 யச்சமன்றே. 

நீலமண்டிலவாசிரியப்பா, 

அ௮ன்றிலும் பேடு மொன்றிய பாங்கா 
| Quer pox தீருளார் பொன்றிரு வடியைப் 

பெறுவேன் Gre gris துறைவா யூறைவா



மும்மணிக்கோவை. கள் 

பிறைவா வெள்ளைப் பிறையார் வேணிப் 
பெருமா னரறானால் வருமா முருகா 
வுரையாய் மறையின் பொருளார் காயா 

லென்றுனைப் பல்காற் சென்று யாடுங் 

குன்றுதோ ரரி யென்றுசான் ரொமுவேன் 
லைவிதன் பதிலய வலியவே யணைய 

விலைவிதி யென்னு மு£லச்மிங் சம்மா 
சீதிரான் வேசச் தாதியாம் பொருளை 

யோதிய வுனச்சே யோதுதன் முறையோ 

யாசலானீயே தற கூடிப் 

பேதியர் தென்னை துகாத் தருள்வாய் 

பங்கய முகத்து மங்கைமார மார்பிற் 

கொங்கையோ வென்னத் தெங்கன் வாயு 

சொங்குீங் சகறிமேற் பொங்கிய வவாவால் 

மந திபாய்க் தோடுங் கந்தமார் சோலை 
சொச் சமாய்ச் சொண்ட செர்தார்த் தேவே, (#0) 

நேரிசைவேண்பா, 

தேவாவென் நுன்னருளைச் தேடாம வின்பருண்மா 

சேவாவென் பேனடைத நேரேனே-யாவாவென் 
ரோதாயே லுண்டோ வுசையாய்செர் தா.ரமரு 

சாசாவிங் கஞ்சலென்பார் நன்று. (௪௧) 

கட்டளைக்கலித் துறை. 

சன்றிது தீதிதென் ஹேயறி யேனை ஈவில்சவியென் 
றின்றுமெம் வேலவன் சொல்வதை நோக் விலச்சணக்சற் 

Opa gen பொய்யா மொழிப்புல வன்சவிச் இச்சையுற்றே 

யன்றொரு Good செர்.தாரான் வரச திசயமே, (௧௨) 

“இணைக் தறளாசிரியப்பா, 

சயம்பட வேண்டிப் பயம்படு பெரியோ 
சியம்பிடு முறையே ஈயம்படு கவிசொத் 
புலவரைப் போல ஈலமிலே ளெனினு 

மலகில்புன் சொல்லே நிலவிய மொழியாற் 
செக்கெலார் பண்ணை மன்னுசெர் தூரிற் 
பன்னிரு சரச்சோ டென்னையாண் ட்ருளூ 

முன்னைய முன்பா லின்னருள் பெத்ற
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பொன்னனை யாரா மன்னைய ரிருவர் 

தம்மையும் பாடி யிம்மையார் பயனோ 

டம்மையும் வீடாஞ் செம்மையார் பயலும் 

பெறலா மெனுமோ ரூறு.இ 

திருவரு சாலே ஒருவது கருதி 

மமீமா காரு மாமரு Pea oor 

பருவரல் போக்கு மொருருரு பானே 

செக்இல்வா ழெர்சள் சந்தனே யென்று 

குழறமென் மொழியிற் சழகில செளினு 

மழலையார் மொழுிதன் குழலிவாய் சேட்சப் 

Lan 8) g iB Gey யுளம௫ழ் தாயிற் 

கேட்ட மூழ்ர்து வேட்டதிங் கருளாய 

காட்டிய மடவார் கஉட்டமார் செத்தா 

மாட்மியா சந்தக் சோட்டுிறை வோனே, (க்கட 

நேரிரைவேண்பா. 

லங்காரச் தட்பொருளை யுண்பார்கட் குற்றவனா 

யாக்காரகி Bing Mey BAT SG. —~ LL BLES 

சொர்திரகர் சேர்பவாசஞ் சென்மலினை நீர்ச்சருளுங் 

ச்ம்சலுச்கே சொல்வேன் சவி, (௧௪) 

கட்டளைக்கலித்துறை 

seas goon one சொன்டுபச் த நுச்சிரங் சாய்ந்தன மூன 

புலிச்சுளே சென்றுசான் றேடியுங் சாணூசத பொன்னடுயான் 

செலிக்குளே கேச மூதலெழுத் தோதிய சேயெனலாற் 

புவிக்குட்செர் அ.ரனைப் பெற்றவன் றேவெனப் போற்றுவனே. 

நிலமஸண்டிலவா சிரியப்பா. 

வன்மனத் தார்க்கும் ஈன்மையே புரிடிர் 

தன்மையார் ஈட்பிங் இன்மையா லர்தோ 

செட்டே னிறைவா துட்டர்ச Eh OWT 

வெட்டின மட்டுர் தட்டாத புரியு 

மீட்டையும் விட்டேன் கட்டமும் பட்டே 

னீமிற வோங்க நாடிய பயிருஞ் 

ரூடிறி னம்மா லாடலு: மியல்பே 

யாயினு மூடனே கே யமாய் வானம் 

சாயெனப் பெய்யில் வீயுமோ சொல்லா



மூம்மணிக்கோவை: ௧௭ 

யன்னபரல் .காஃவென் னின்னநீர்ச் சாளு 

முன்னரு ளென்றே யெண்ணியில் குற்றேன் 

வேற்படை யண்ணலாம் வேள்படை பயின்ற 

யப்பதி சனிலே யனங்சவே டானு 

மென்படை பயில்வே னெனமு£ச சரைகிறு 

வர்சவா றேய்ப்பச் ரதொலி செய்ய ' 

உன்னகேர் ஈடையார் பின்னுவார் சஎடயின் 

மின்னை நே ரிடையிற் நஐன்னுமால் சொள்ள 

மறிகட மனதை வாட்வொன் றனது 

விற்படை சொடுச்து முற்பட வைச்தான் 

கொல்லோ வென்னச் குஸீர்புன மெங்குல் 

சன்னலார் செர்தார்க் கருணையங் சடலே. (௧௯) 

தேரரை வேண்பா, 

சடன்முடிெற் பாற்றல் ச௱க லயில்உளைசெண் 

ஓுடல்வமுிக் கேோறதசே யென்பார். சடஉரை யை 

செற்றதுனச் சேர்குமோ செர்தூரா யும்பர்கோன் 

பெற்றமசட் கேச்சமுத்றோ பேசு. (௧௭) 

கட்டனைக்கலித்துறை, 

பேசா இருச்சவோர் மூங்கையாம் பிள்ளையும் பேட வே 

டாசாங் குசம்புயஞ் சேர்ச்சவ டர்இிடு பாலசெர்தூ 

ரீசா புரி£தாய் பிரயாச மற்றசொன் றின்றியெனைப் !*) 

பேசா திருக் திடச் செய்சருள் லக் திவண் பேணியின்் றே, (௧௮) 

$ீலமண்டிலவாகிரியப்பா, 
இன்றியே யமையா சென்றவல் விடமே 

யொன்றொரு வினையை ஈன்றெனச் செய்து 

மன்றது சருபயன் மன்றளார்க் கென்றே 

யொன்றிய சஜர்சோ டென்றுமே யுறையும் 

பெரியோர்ச் சென்று மூரியே னாசப் 

புரிவான் சருகி யருளொடு நின்றான் 

வரியார் ரீலச் கரிசோட் சேரும் 

பெரியான் வேச வரியார் வாயா 

னரியான் வானோர் பிரியாது வேண்டப் 
பரிசேர் முசலா யுரிமையிற் பற்றிப் 

பொருசவோர் சரியு மரியுமே வீய 

வேவிய வேலுடன் ரூவியே மஞ்ஞை



௨0 -. திருச்செந்தூர்: 
வந்தருள் புரிர்துஞ் செச்.இிலம் பதியார் 

பக்தம தகற்றிடுவ் கந்தவலே டானே. (ச 

நேரிசை வேண்பா, 

வேளேயுல் பூச்சேன் மினுக்குக் குலுகசேன்செவ் 
வேளேயெம் பா்லுற்றான் மேதினியிற்--கோளேசதாச் 

நீதெமக்குச் செய்தாலுஞ் செச்தூரான் ரூளிமமப் 
போதெமக்குச் செய்யும் புகழ், (௨0 

கட்டளைக்கலித்துறை. 

புகுலொன்றி லாதவர் செச் தூரிற் சக்தனைப் போயிரப்ப 
விகலொன்று சொல்வரா மன்பமைக சொண்டவர்க் £வசெவன் 

ஈசலொன்று கங்கைகொண் டான்பெற்ற வாண்டியே மாமறிவோ 

* மசலொன்று மில்லுமோ வன்குறசத் சோசையு மானையுமே, 

நேரிசை யாசிரியப்பா. 

௮ன்குல மோம்பிய கோன்றரு மகளிர் 
மான்குலத் தோடொரு வான்குல மோக்க 

ஒருபவ மிருவர் குரவணி மொய்ம்பின் 

மருவிட விச்சை பொருந்திய தாலு 
மொருமகன் பெயரே யருமையிற் பெற்ற 

பெருமையி னாலு முரிமையிற் றங்கசை 

தருமஜினெனவே வருமுறை யாலு 

மரிமரு மகனென் ,றாிமையிற் பெயர்சொண் 

முருசவில் வுலகோர் தறாவழச் சொன்றிங் 
குன்வயி னிஈழ்ச்ச தென்வயிற் கேண்மோ 
பெற்றவன் குணங்கண் முற்றுமே தால்கு 

ந்ற்றவப் புதல்வரு மற்றவன் சாயறி 

சாற்றுமே யின்றிப் பெற்றவண் ர மூன்பி 

னுற்றலக் குணமே பற்றிய தனையரு 

மிற்றைராளுண்டா மற். நிவை தம்மம் 
ளெக்குணம் பெற்றாய் கீர்க்குணா சொல்லாய் 
மாதலன் குணமே போதுவ னுனக்கு 

யேசெனின் மான்பின் காதலிற் சென்றான் 
ரீ ட் சானிற் றுள்ளியே யோடும் 

% அ௮கல்-மனலிசாலம், 
* மூன்பின்- தமையன் தம்பி, 

ausemilauiiey, இ. ச் 

க



ந. ம்மணிக்கோவை: ர ந. * 

புள்ளிமான் சன்றாம் வள்ளிபின் ம் 
sav pier wed னென்றுமே ;புறைவான் 

குன்றெலா நீயும் வென்றியே புரிவாய் 

பெருமா ளெனும்பே ருரிமையாப் பெர்ருன் 
பெருமா ளெலும்பே ரருமையாப் பெற்றா 

யரவின் பகைமீ திறுமாந் தரரா 
னரவின் பகைமேற் குரவார்ர் துத்றாய் 
களபமார் சந்த மளவிய வழகா 

ளிளமுலை மானா ஈளமிவர் வேணீ 
கற்றையஞ் சடையனாற் பெற்றனனாழி 

pore னிடமே பெற்ற biter & 

யவுணனைச் செற்றோ ரணங்கை முன்சண்டா 
னவுணனைச் செற்றோ ரணங்கைநீ சொண்டா 
யிவ்வா நிருப்பினுங் கெளவையொன் நில்லை 

யத் தனைப் போலவே பத்தர்கட் கெல்லாஞ் 

சச்சமாய் வீடரு ளூச்தம குணமு 

மெத்தவு மூடையாய் நிச் ஈழ மன்றோ 

செவ்வாய் இறம்திவண் செப்பிடா யெந்தாய் 

குங்குமச் சேற்றினைப் பொங்கிய புனலார்ச் ப் 
தீங்கையாற் சழுவும் கொங்கைமின் ஞர்க 

னிங்தெம் கொஞ்சும் பய்கமி லொவிிய 

சங்கி ொலிக்குஞ்,செர்தூர் 
சங்ச.ரன் பங்கினிற Pagan aie மகனே, 

நேரிசைவேண்பா, 

மசனென்றன் மேற்பிரியம் வைச்சசெலார் தாயே 

மசனென்றும் பாராதே வைச்சான் -றகவின் றி 

யச்சனுமே சரபர் மறமுகனே செர்துரா 

பிச்சு மே செய்தாலென் பேச்சு. (௨௨) 

சட்டளைக்சலித்தைற, 

பேச்சுச்சிம் குன்னையா னூமைநீ யென்றசார் பின்ஜெரு௨ 
ேேசச்சுச்குட் பட்சொ ஜேமார் இருர், சல ore ee Osim 

சாச்சுக்காச் சென்றிடச் கைகட்டி வாய்பொச்இக் சண்சீ? 

மூச்சுக்சாட் டாதிருப் பாயோசெக் அராளூ நேர்சையனே 
  

ட்ரி ஊமைப்பிள்ளையாயது,



ee திருச்செந்தார் 

* 

Faw Sw toon ses PACT, 

ம.ச்சே ரிரைச்ச பசியோ வெள்ளச் 

சுர்தமார் சொற்பொரு டத்$ியே பொலியும் 

பு சகம் பல? வித்தகர் மெச்ச 

யிச்சவர மீதே மெச்சவுஞ் செய்தா 

on Bul) conc Can BF Ftp io பெற்று 

ர்ச் Rad O ODP வு ச்ச (மி வாயால் 

விிதினம் பயிலும் படயின் வாய்ச் சொல்லா 

மது. நாலெலும்பெரு ௪ மறைப் பயன 

பொதியமோர் பனுவ லிசமறச் கேட்பான் 

இன்னுமோர் நாவன் மன்ணனுமோ ரீமைய 

முன்னியா மேய்க்குஞ் சின்னவன் போலாய் 

வர். துமூன் ரோன்மி லிர்தையாய்ப் பேரச் 

இர்தையிற் பலனைப் பிர்சியே கொள்வான் 
முந்தையோர் பலனைச் இந்கினா யந்தோ 

வேனணிகர்ச வகையாய் சாணில* தன்னிற் 
பித்சலாட் டகத்தை * நிம்தமுஞ் செய்த 
இள்ளசைச் சொன்னாற் சள்ளனென் றுன்னை 
யெள்ளள வனும் விள்ளுவர் கொல்லோ 

சற்றமே தானுங் குறிறமுன் பேரிற் 

சொழ்றலுர் தப்2பேமற்றதும் வழில 
யுற்றதோர் செய்கை பிற்றைரா வொழியா 
பள்சவருடனே வஞ்சினங் சொண்டே 

மிஞ்சினார் பலரோ டெஞ்சனா ரெவரும் 

அஞ்சல தூதாய்ப் பஞ்சையபோல் வந்தே 
வஞ்கம் பொய்தா னெற்சுற வுரைத்து 

மாதவ னெனும்பேர் ததாக சொண்டான் 

மருமக ர ன இருமுரு காறீ 

aa Have fh செய்கை நீரியே செர்தூர் 

வேதிய ரகதீறுள் விளங்கிிம் விளகசே. ப
வ
 

ப
ூ
 

ஸ்
 

e
e
 

+ நேரிசை வேண்டா. 
டி % . ce 4 ‘ 

விளக்கா பிருசாசற்ற மேவலர்க ளாக ச 

பிரிச்சு மாம் வானோரைப் பேணுர் தள க்கருவி 

... ” மோாருமாஞ் செந்து ரறமுான்வே லென்பலர்பா 

* GEG wa விங்கோரிடர், ் (௨௬) 

+ மூஸ் 2 சன ஆடசம் என்னும் பதலகளின் திரிபு பீத்சலாடசம்,



நுத்ம்மணிக்கோவை: ௩௩ 

குட்டனைக்கலித் துறை; 2133 (6 7 யு 

Ye. ர்வீளக் இன்றை கேடரைக் சொன்றெ னிசையமதிற் 

*டர்விளக் கேற்றியஞ் ஞான விருளைச் துடைத்செனையே 
தடர்வினைச் சட்டறுப் பாயே லட்யார் சொசைமிகுமசான் 

விடர்விழை வுற்றிடி லென்பயன் செந்தூரில் வித்தகனே, (௨௪) 

ிலம்ண்டில வாசிரி யப்பா. 

விச்தைகட் செல்லாங் கர்ச்சனீ யென்றே 

புச்சசஞ் சொல்லல் சத்திய மெனவே 

WIE UM Wests Bar 

னிர்ச்தனஞ் செய்வான் பத்தர்சொற் பனுவற 

சர்த்தமூ மாலா ans ans 65 

சளவியற் பொருளை யுளபடிச் கறிவான் 

சழசமூற் ரர்க்ரு ளெமுமொரு வாசஞ் 
பேசா திருக் தநீ கூசாது Frog 

வன்னா டானே சென்னா டாகு 

மின்னா டெங்குஞ் சொன்னார் புலடீர் 

முன்னோ சேன்றிங் இன்னே கேட்டு 
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