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மும்மணித கோவை,
டண்

து
திருக்கடம்பர்துறைத் திருப்பணிசெய் தவரும்

தேவிகோட்டை

பழ.

அஃ

வேங்கடாசலச்

செட்டியாரவர்கள்

வேண்டுகோளின்படி

ரீவன்ரொண்டரவர்கள் மாணாக்கருளொருவராயெ

காரைக்குடி.

ராம, சொ, சொக்கலிங்கச்செட்டி யாரவர்களால்
இயற்றப்பெற்று
தேவகோட்டை

எஸ்டேட்பிரவலில்
அச்சிடப்பட்ட ஐ.
[a

ஏமதவாகள்,

1520.
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உ
ஷ்

ச

அ வமபம,

சிறப்புப் பாயிரம்.
சீதவிகோட்டை
வெ. ஆ. இ. மா. சிதம்பரச்செட்டியாரவர்கள்

இயற்றியது.
பேரிசை ஆசிரியப்பா.
பூமக

வகலாக

சேணாட்

கர மரு

வளத்தாற்

டினுமுயர் சோணாட்

டமரு

மெத்தலத் அளும் அத்தமோத் தமமென
நாவிரி

பாவிரி

பூவிரி காவிரித்

கடம்பொலிக்

அயா

னினியசொல்

லறிவு

புண்ணிய

வ௪த்தா

கெர்ர்த சைவக்
மந்த

மகாசிவ

திருக் கடம்பற்துறையி

ஈனிமிகு

னண்ணு
தாந்ததா

மொழுக்க

மாமை

சாமி

வபிசமா

சிவா ச்சனை
லுணர்க்சி

அந்ந _ தாரணம்

விழுப்பர் தர
சாலகுரு

மருவ

மாதிய

முதலியார்

ணிக்கமுத் துபரிய மூன்றை

2
யோன் நன்பி னைரடு
யேவரும்

னியப்பக்

முறைமுறை

நிறிஇ

கோவைசெய்

முன்னூற்

காசிரி யப்பா

வெண்பாக்

மன்றவே

தாலென

அறையணி

கிறைபாக்

மாசிரி நேரிசை

கலித்துறை

மும்மணிக் கோவை
துலகுப

யோகமா

பாடிய

கெனத்தனை

பண்பாச்.

நன்மைப்

சமைத்து

பெயர்வைக்

யிலகூறப்
நாடிவேண்

போசை

டிட வ்.

(2)

வேண்டா.

தேவைர்கர் மீதெமது

திண்ணனார் வம்மிசத்தோ

*னாவசயம் தேர்வேங்க

டாசலப்பேர-— மாவசிய

னச்சிட் டுபயோக மாம்படிக்குப் புத்தகமா
மிச்சகத் தாக்கிய வே.

(5

க

ணக

கலித் துறை.
வித்அவகுடா

மணிசொக்கவிங்கவியன்பெயசோன்

சுதிதன்வெபூசகனொண்கடம்பர்
பத்தகுமீங்கோய்மலையென்

துமைமணிவெற்

அலகமெலாம்பமசு

முத்தலநாயக மும்மணிக்கோவை
ட

மொழிற்கன சீன (3)
—
ட்

பதக ஆவ செம் வேண்ட ச்சக்க௪.

க்க

2

தகெவிகொட்டை

பழ. ௮. வேங்கடாசலச்செட்டியாரவர்கள்

இயற்றியது.
காராருஞ்

சோலைக்

கடம்பர்

துறைமாதலாச்

சீராரு முத்தமா தேவருக்கு-—௩ாராரு
மும்மணிக் கோவை மொழிந்தான்றிட முறவே
யம்மணிக்
Ae

கறக

கோவையென

கசடற்க

ப்

.

த

கறபவை

வாய்ச்.
௬

டூ

ச

கற்றபின்

நிற்கவெனுஞ் சொற்கிலக்சாய் நிற்னெ 2முூன்-பற்கன்டிண்

மாசிரியப் பூசிக்கும் வண்காரைச் சொக்கலிங்க
கே௫கனாஞ்

சீலனுவர் தே.

எத்த
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மும்மணிக்கோவை.
காப்பு.
மாமற் கடம்ப வனமணிவெற் பீங்கொயிம்
மரிரு தீ தலமும் மணிக்கோவைக்—கோமன்னு
மந்திரமா மேனியினவ் வாச்சியனாய் வாழைங்கைத்
தந்தஇரமா*வைக்தருளுர் தநத.

நால்.

கடம்பத் துறை.
திருவுறை

மார்பனு மருமறை

காவனுஞ்

சகலவண் புவனமும் விகலமின் றளிக்கும் [.லுநின்
பெருக்தொழிற் றலைமைபெற் ஜிருந்துமக் தொழி
னருள்வலி யாற்புசிக் தாற்றுஈ சாயுமவ்
இ

விருவரு மோருசிறி தெண்ணா தஙர்த்தது

|

மன்றியென் சொல்கே னன்றிகொன் .றவராய்ப்
பிறப்மிறப் பாதிக ளுறப்படு பசுவினத்
தாமவர்க் குயர்வுற நாமமக் சுதனய
னென்பன வாதிய நன்பருளினையிலதா
% தந்தி...

ரமா எனப்பிரிக்க,

[>
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௨௦

வமலநின் னுடனச் சமல்சை யொருங்குவைத்
கெண்ணுபு பகுதிக் கண்ணுயாப் பகுதிக

ளடங்கநின றிறைஞ்சற கடங்கொடுத் தாங்காங்
கெளவுப சாரிக மாயெனு மவரையுந்

இவள்பச மெனநீ நவின்மறை யதனுள்

௧௫

விளக்கனை யனைய

கொளற்கரு நலனெலா

மறந்தவர் புரிந்த மறம்புகல் வதற்கு
நடுங்குமென் அள்ளங் கொடுங்குண வயத்தசாய்
நானே பிரம நானே பிரமமென்
1
ருனா இகன்றமர் மேனா எயேற்றவும்
௨௦

வெகுளா தவர்புரி யிகலோய்ச் தடங்கிய
நாப்பணின் நிலங்களை மீப்பெருஞ் சோதியர்
யது$கண் டடங்கா தவரகம் பரமெனு

முதுபெரும் பாதக முன்னின் அய்த்தலி
னிழிதரு விலங்கும் % பழிதருபுள்ளுமாய்ப்

௨.௫ பாதல மேழினுங் €ழ்சொற் கழிபதம்
'போதுது புனைமுடி யெல்லாப் பொருண்முடி

வென்றருஞ் சுருதிசொ னின்றுணை யடிமுடி
அரீஇப்பல் லூழிக ளொரீஇப்புலம் பெய்த
மினைதீதல மந்தகம் விமாத்தபா தகநினைஇ
நடுநடு நடுல்கநின் னடிமலர் வழுத்துமவ
வமிக்கு ம௪த் இயம் விரிக்கு மயற்கு
1 கண்டும் என்னும் உம்மை தொக்கது,

*& தன்னைச் சுமக்கும்

புள்ளூமுவம் தனக்குவந்ததே ஈண்பெபழி யென்க,

மும்மணிக்கேரவை.

mh

முன்னிலை தெருட்டுபு நன்னிலை யருளினை
நின்னருட் பெருக்கே யென்னென் அமைப்ப

௩௫

தடியே னறிவிலி கடிவினை பலபுரி
கொடயே னெனினுமப் படியிலாப் பா தக
மாயகான் பாமெலும் வாயுரை கனவினு
மேயில ஸனுசைக்குகர் தாயினு மினியசே
யாயினுந் தெவ்வசென் நேயுளங் கொள்வனின்

௪௦

௪௫

னருட்பா வொன்றதி விருப்பா யேற்றதன்
பொருட்பால் குணர்ந்தருற் தெருட்பே ரின்பினை
முள்ளிச் செடிக்கு மன்னிக் கொடுத்தருள்'
வள்ளற் றலைவனா செள்ளுற் ரெ துக்குபு
நாங்ம்பர மென்பர்பா னண்ணா தேயென
றருடிரு வாக்கென் சிரமுறப் புனைந்தனன்
மாயா வாதப் பேய்பிடித் தாட்டலி
னோயா அலைந்து மாயா நிற்குற்
தீயவர் பாங்கருஞ் செல்லை னெற்தாய்

மேயவப் பெருறல னேயலான் மேலு
நின்னடித் தொண்டர் பொன்னடிக் கமலஞ்
சென்னியிற் கொண்டவரின்னருட் குரியகும்
நேவல் புரிக்அகின் சேவடிப் பூசனை

யரவதென் றியற்றி யோவற

வழுத்துவேற்

கருள்வதொன் அள்ளதப் பொருள்மிி தல்லகின்
ச

னிளையசே யாய வளநிறை புகலிமன்

௫௫

ஞால நின்புக ழேமிக வேண்?3ந்தென்

. முத்தலதாயக |
லை வாயி லுறையுமெம் மா தியென்
நியம்பியாங் கமணிரு னிரித்துநின் பெரும்புகழ்
வயங்கொளி விளக்கே ஈயங்கொளு மச்செய
ரூனே புரிந் இடுந் தன்னிக சாற்றலுற்
x

௬9

றேனே யாயு மூலகெலா முணர்ந்துகொண்

டி.தந்தரு சருவ சு.தந்இர பதிநின்:
பதந்தொழுஉ வேண்டியெவ விதந்தரு பயன்களும்.

௬௫

பெற்றுவாம் கென்றளத் அற்நபே ரருளிஞாற்
சொற்றருள் வாய்மையே தெற்றெனக் கொண்டுனை
வேண்டுவ தியாதெனிற் காண்டகு முலகடை
யாண்டவ னீநின் னடிமையா மென்அனைப்
.
போற்றிவாழ் நெறிக்கடை யூற்றினை விளை ததிங்
காற்றொணாத் அயர்செய் தலெமும் பரந்து
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செந்நெறி வேட்டோர்க் கிர்நெறி யிலகுவி .
னன்னிலை யளிக்கு மெய்க்நெறி யென் நீர்த்
தாழ்கர குய்க்கு மகம்பிர மக்கோள்
பாழ்பட நின்புகழ் வாழ்வுறப் புமிகலே
மிண்டிய மாயா வாத மென்னுஞ்

சண்ட மாருதஞ் சுழித்தடித் தார்த்தென்
6௫)

றருள்வா ச௪கம்விலக் கிருண்மா சுறுத
நெறியா தலினிதை யறவே சொடுக்களைக்
அன்புகழ் விளக்கு மன்பெரு ஈலனிஃ.
இன்புற வருளூக னின்பர மேமுற்.
அணர்ந்தநின் பாலிவ் வல குகாழ். பரமெனப்.

மும்மணிக்கோவை,
௮0

௮௫

௫

புணாந்தபாழ்ங் குழிவீழ் புன்கணாற் ருமையி
னிரந்தவேண்டினன்மிகையென்அளங்கொளா தவ்
வாந்தைதர்ந் இன்புற வருடியெம் பெரும
வுலகெலா மரர்தைதர்ந் அயவருள் காவிரி
யிலகரேர் வடபா லிதற்கணி த்தாகத்
தென்பால் வடாது இசாபி ருக்கத்தமர்ந்

இன்பார் தருமுற் றிலாமுலை யுமையுட
னினிஅவிற் நிருந்தரு ளெந்தாய்
கனிதரு கருணைக் கடம்பவ னேசனே.

(க)

கடம்பர் அறையினின்முக் கண்ணமல னென்று
மிடம்பர் துறைகை யிறைவி--யடன்பற்
தனையகன்று நாமுய்யச் சார்னெறான் வம்மின்

வினையகன்அ வீவிழை வீர்.

வீடரு டாதர சிவனன் நிலையென வேதமெ்ல்லர

(௨)

.

மாடலி னான்முத்தி காமிக டாமுத்த மாபிமுகங் |[ப்பங
கூறெ கோற்றடை கென்றோர்த் தருள்குணங் கொல்கட
காடனவ் வாசை

முகனா யமர்ந்தருள் காரணமே.

இரத்தின,
கார்மல் மொருவருஞ் சார்கல னிலாமையொன்
றோவறி வொருங்கே விவுற மறைத்இடுக்
தன்னையுங் காட்டா தின்னல்செய் பெருவலி
யுடையதவ் வெறுழ்வலி யடையவு மழித்துக்

(௩)

(1

மூத்தலதாயக
தரும்பே அனிலிழைஇ வரும்யே ருலகாசா
ரிரும்பான்மை தெற்றுஞ் சுரும்பார் குழலின

ளெண்ணுட் பிறையையிக் கண்ணே யேற்றக்
குறைவின் நிருக்கென நிறுவித்தன் னாண
தெளிதர விீளக்கியாங் களிதிரு வெண்ணீற்

றொளிதிசை பாப்பிக் இளர்இரு ௮.தலின
ணம்புருக் குழைவிற் கன்புளங் குழைகலே

யன்றி யெத்துணை வன்றிற லொர்விலுங்
குனியவு முளங்கொளாத். தனிமுதற் பாமனோ
நீகொலோ விற்குனித் தேகுவ தெனமுனிஇிச்
He.& )

சேமவில் லோடுமக் காமன்விற் பறித்தன

ஜிணையுற வைத்தாங் கணைதிருப் புருவின
டிருவுளத் தடநிறைஇப், பெருகஞள் கருணைகள்

௨0

பக்குவா பக்குவ தக்கபல் லுயிர்கட்
கருளிரு மதகெனு மிருதிரு விழியின
டனதெழிற் சாயைபோன் மெனுமயில் சாம்புறு
மாபுரி காம ரூபியை யிருகண்

. ணிடைக்ககொண் டெனவனப் புடைதீதிரு நாயோ.
டாயர்தா நுகர்பொருள் சேயர்வாய்க் கொடுத்துட

னேயமிக் கவாதரத் தூாயம தென்ற்தை

௨௫

யுட்கொளு முலகவ ழக்கமீ தாமெனப்

பொற்ணெத் தருளமு தக்கழி ௬வையுணா
வைத்தஇிருத் தோடுடை மணிவளக் தமைத்திளஞ்
சேய்கா கர் கருஞ் செவிக் திருச்செவியின

மும்மணிக்கோவை.

எ

ளரவணி தருபர னிருசெலி பருகமா
௩௦

அரியவா ரமுதெழிஇ வருதிரு வாயின
ஸியலொளி

% வீடிகைச் செயலொளி

யெய்இமா

அளைவிகை நிசைத்தென வொளிர்திரு மூரலான்
சீவருக் கருள்கமா தேவவென் அடனிருற்
தோவற வுசைதிரு நாவினள் சவாசெய்
5 ஓ

கரமலர் குலிர்துமிருதய வதனநேத்
திரமலர் விரிக்தும் பெருமசிழ் வுறப்புரி
யொருமடி யிதவெணுந் திருமுக மதியின
டேவர் மாதர் யாவரும் பூண்ட
நாரூடை

௪௦

மங்கலம் போலா

தாளுடை

யீச னித்திய னிறைவன் றிருப்பூட்
லெப்பிலாத் தருணமங் கலத்திருக் களத்தின

எண்டப் பகுதிமுற் ாற்திகின் றனித்தனேர்
௪௫

கண்டெப் புவனமுங் கைதொழு அய்கெனத
தனிச்வெ ராச தானியா மதுரை
யினிற்றனி யரசியா யினிஇருக் தலைமு
மொருவறப்பொறுத்அநின் நருடிருப் புயத்தினள
குழையா விபற்கைப் பெருமலை குழைத்த
மழுவார் கரத்தன் றழன்மே னியைக்கனி

திளைத் துடன் குழைத்த வளேத்திறாக் காத் தின
ளுலசெலா முயுநெறி நிலவுறச் செய்வா
யலகிலாத் தமிழ்மறை மலா்தர வுதவும்
* வீடிகை-— தம்பலம்.

மூத்தலதாயக
ப்ராப்ர ஞானம் விராவி கிறையமு
இருகட மெனத்திகழ் தருதஇிரு முலையினள்

சாமச ரம்மெனு மிருவகை

யுரோம

௫௫ நிரையு மொருமல ரிருமலர் கூம்மலர்
வகைமும் மடியின் றொகையு முணர்த்தியாங்
கூல€ வரையும் தகவுறத் தன்னுள்வைத்

அற்றிரும் தருடிருச் சிற்று எத்தின
ளெழிற்பெருங் கடற்றிகம் சுழித்திரு வுந்தியாண்
௬௦

மலர்ற்துங் குவிந்து முலர்க்துங்

குணா இரிஇ

மற்றைநீர் நிலைகளி ஓற்றதா மரைஞமுகி
மெனப்படா தனைய வனப்புநீர் நிலையிற்
பேரும் பிரண்டுகொண் டேர்கொடி யொன்றென்
அரைதிரு அசுப்பினள் புரரிபு வீரர்தம்

௬௫

பூமித்தெ ரன்றிதோர் சேமத்தே ரொன்றெனச்
தகுதிரு வல்குலாள் பகருமத் தேர்க்கணி .:
செயவரு கதலியி னியை திருக் குறங்கெள்

வெருவுதல் கால்கவைத் தொருவுத லாதிய
எூு

மருவு? தசைவற் நொருகிலை யாயம்
மாதர்மீர் நிலையுஅ மேதகு மிருனாளிர்
மானு மிணெத்திருச் சானுவி னாள்பய

முற்றொளித் தொடுங் வற் அறு பயத்திடை
விடா அலை வராலெனப் படாதொரு நிலைத்தாய்க்
கவினிலை நீரி லவிர்வரா லெனத்தகுர்
௭௫

திருல்கணைக் காலினள பெருக்கமிக் குளவுயிப்

மும்மணிக்கோவை.

௯

பகுதிக் இருவினைத் தகுதியின் வினைப்பய
னிறைசெய் தளிப்ப வுறைதரா செனத்திகழ்
.இருப்பாட் டினனைந் சொருப்படு வார்க்கே
யருணிலை தெசித்தாங் கொருதலை யைர்துறுப்
பமையுமம் நீர்ரிலைக் கமடங்க ளாமெனும்

புறத்திரு வடிவிரற் றிறத்தின ளென்றுர்
தோற்றசெங் கமலமுற் பாற்றுறு மலசெலா

மடைக்கலம் புகுக்தாங் % இடைக்கல மலாத்திருத்
தொண்டாஅய்த்கொழச் இனமண்டுபோருள்புரீஇ

௮௫ விருப்பொருங் குதவு௩் இருப்பெரும் பதத்தின
ளாயவண் சிவையுமை யம்பிகை யிமாசலை

௯0

. காயதி திரிபுரை தூயவள் பவானி
பகவ இ புராந்தகி தகவதி வசாம்புயை
சுகவதி கந்தரு முகவதி சங்கரி
நீலகந் தரியனை மேலவம் தரிபரை
பாலவம் பயெருட் சீலசும் தரிபரி
பூரணி கயற்கணி காசணி. மனோன்மனி
யாரணி சாம்பவி காரணி பயிரவி

தேவிகங் காளியெம் மாவிக் கருந் அணை

௬௫

யருட்பெரும் தலைவி இருக்கொலு லிற்றிருக்
தருளிடப் பாகன் நெருள்விடைப் பாகன் .
திருவாட் மீபாக்கியென் அரைபே ரிரத்தின
இரிவாம் முக்கட் பெருமான் மலாடி
* இடைக்கலம்--இடையில் வந்த பாத்திரம்.

இ

ழேத்தலநாயக

யொருவா தேத்துது முலப்பிலா
௧௦௦ வருளா னந்தப் பெருவாழ் வுறற்கே.

(௪)

பெருவாம் விதுவென்றே பேணுகவாட் போக்கிப்
பெருமா னுலகருளும் பெம்மான்--றருவா
னழிதலிலாப் பேரின் பவனடியார் பாதப்.
.
புழுதி சிரமேற் புனைந்து.

(௫)

புனையிழைவண்டார்குழலுமைபாகத்தெம்புண்ணியனே.
புனையிழை யேனு முதவென் றிரக்திலனோகிலென்னூழ்
வினையிழை பாதகழுற்றும் மழித்துன் விரைமலர்த்தா
ணினை % யிழை செம்மணி வெற்பிடங் கொண்டருணின்
ம்
[மலன,
(௬)

ஈங்கோய் மலை,
தின்மல
சின்மய
விச்சுவ
விச்சுவ.
கி.

நிட்கள நிரஞ்சன கித்திய
விச்சுவ மன்மலர் காரண
ரூப விச்சுவா இத :
சேவிய விச்சுவ வந்தரி

.யாமியென் பனமுத

லாமிகு மிலக்கண

சாமியென் றருமறை காமிக மாதி
சிவசாத் இரமெலார் தவமேன் மேலும்
விக்கெட் தோஅஞ் சுதந்திர பரம

௧௦

ல

நின்னுடன் பிரிவொர்இ மன்னிய வாரருட்
சத்திச வர்க்கரங் கித்திரு வ
இறு

ப

தலித் அன மே

ம்

ட

மும்மணிக்கோவை.
தன்னருண் மேனி தீ அனமுக

யனைய வர்க்கருள் கெனவுட

௧௯

க்ககமி

னிருந்தின் .

சொற்புகன் அய்க்கு ஈற்றிறன் றிருவுளற் [கையே
கசொண்டுயிர்க் கருளவதிவ். வொண்டொடி
யவளால் வந்த வாக்கமே யாவுமச்
சிலையா லலதோர் செயலெம்க் இலைஈம்

செய்

மருவு மவளரு ளூருவே யல்லதாஉ .
மெல்லா மவள்வடி. வேயிதற் சையமின்
முதலி னிறம்வே முகநா முறுவதென். :
௨0

மாதர்மிக் குறுமவள்
தள மாகத
மணியொளி வடிவே ஈணிகசா மூறு மென்
றெணிநீ மாகத விலிங்கமே னியனா
யம்மலை யுச்சிமேற் பொன்மணிக் கோயிலின்

மன்றவீற் நிருந்தருள் இன்றனை யதனா
௨௫ விடையரா அயிர்க்கருள்கொடைப்பெருஞ்செல்வனீ
நின்னை வேண் டுவதொன் ஹுன்னடி யவன்யா
னினிப்பிறர் துழலாத் தனிப்பெரு வாழ்வே

௮ துவெனக் இப்பவத் தாவதன் ஜென் றி3யல்
வி.தூமுடி. யொண்மர கதிரி வாழ்முதால்
௩.0

வேத முதலா விழுத்தகு நாலெலா
மோதல் பிறருக் குணர்த்தன்முன் னாவசெய்
சாதிப் பிறப்பினி மேதக வருளுக

வீதெற் சனிதளித் இத்தகு பிறப்பினிற்
காலமுண் டாகவே காதல்செய் துய்யுமா

௧௨
௩௫

'முூத்தலநாயக. .
பாலியந் தொட்டிறு காலமே 'லுறும்வரை

பொறைகல் லொழுக்க நிறை நுண் ணுணர்ச்சி
வாய்மை யடக்கற் தூய்மை வணக்க

மன்பரு ளாதிய ஈன்பெலா நிறைந்தார்க்
இலனெனு மெவ்வ முரையாமை யீத
னலநிறை கல்வி கேள்வியி னாட்ட '

௧௯9

௪௫

மெண்ணுகஈல் லறனெலா மெண்ணியாங்யெற்றுறப்
புண்ணியப் பெரும்பொரு டண்ணிய ஈகன்மொழி
நீதிசத் துவகுண மாதிநற் நிறனெலா
மேதக வருளியவ் வோ திளம் பருவத்தே
௪அச்சமற் காசம் விதிப்படி பெற்றுட
னான்மார்த் தார்ச்சனை யகன்மேற் பரார்த்தமன்
பான்மேற் கொபேுரிர் தாற்றலு நீயரு
ளருமறை சிவாகம மாதிய வட நூற்

பொருளகஸ் கைக்கனி போற்றெளி தேற்றமு
௫௦

மம்மறை வடித்தெடுத் தருடிருத் தமிழ்மறை
செம்மைமெய் கண்டத் தாக்ததூற் ஜவிறனெலா
மோர்ந்துகொண்லெகெலாமுணர்ற் அயயாங்கணுஞ்
சார்க்துநின் றிலக்கியின் பார்்துமேற் கொள்ளுமா
தடைப்படா வாக்கி னடைப்பெரு வன்மையுஞ்

ல் சைவமெங்கணு நிறிஇப் பொய்புகன் மாயா
வாதமுற் களைகட் டாதசத் தோம்பலு.
மெவ்வித முணர்த்தினுஞ் சைவநன் னெறிப்புகா
அய்வில்பா தகம்பினுஞ் செய்வினைக் கொடியும்

மும்மணிக்கோவை.

௬௦

௧௩

வெரி இப்புகுர் அய்வான் விளம்புசொல் லாற்றலுஞ்
சுவையுண வொடுக்குற் தவநிலை நெறியு
மிவைமுத லாய சிவநிய மங்களே
யிடையறாு இயற்றலு முடனமுத லவற்றாற்
றடையரறு தென்றுந் இடகால் இரமுத
லாந்துண வலியெலாசூ சார்ந்தநின் மூக்க லும்

௬௫

பிறர்மண யவரைப் பெற்றதா யேயெனு
முஅதியு மயலார் நிறையெழிற் பேதையர்
வலியவந் தணைப்பினு மனறடு நடுங்கி

விலகிநின் றிதஞ்சொலி விலக்கிடுர் இண்மையு
மெச்செய னிகழினு மென்னுள நின்னடி
டு

யிற்சலி யாம லிஅகுறத் சமீஇக்கொளு
மத்திற னழுவாச் சுத்தவத் அவித
நித்தியா னந்த நிறைபெருங் கலவீயே

அய்த்அவாழ் வுறலுமே யத்தமீ யருடியால்
வியத்தகு மிவைறி தயர்த் துநின் றெப்போ
) தாயினு மிவற்றின்வே ரூயொரு பொருளினை
வேண்டி நின் றரற்றினு மாண்டத னிலேசமு
மருளா தொழிதலும் வேண்டுமிஃ தல்லதாஉ
மின்னன சிறப்பெலா மெனக்குள தென்றேமுஉ
நன்னர்முற் ஜெழித்து மன்னகர் தாதிதிக்
குண்ஞ்சிறி தெனினுமோர் கணமுமென் பாலுரு
் நலனுமாங் கருடியெர் தலைவநின் னன்பர்கோள
வரமிக வருளபுரி: மரகத வல்லியோர்

கக

மூத்தலநாயக்
பாங்கா யிருந்தருள் பரம
த
விங்கோய் மலையமர்ந் இலங்குவண் சுடரே.

(எ)

சுடர்மூன் றருணயனத் தோன்றால் கருணைக்
கடலே விரிக்தடங்கு கங்கைச்- சடையாய்
மரகதமன் வல்லிமண வாளாவென் பார்க்கு
விரக%ஃதமன் யாவும் விடும்.

|

(௮)

விடங்களை யிங்கோய் விமலனை யாங்கணும்வேதறச்சார்ந்
அதுூடங்கனை தேவிமரகதவல்லி யுமைகிரிசை [மறைசொல்

குடங்கனே

கொங்கையைக்

கொண்டருள்வானைக்

குல

சடங்கனைப்பஞ்சப்பிரமனையன் நியொர்சார்பில்லையே (௯)

கடம்பந துறை.
சார்வருக் திறத்துச் சர்பெறுஞ் சிருட்டி
யேர்பெற வியற்று மோர்பெருந் தலைவனு
மிப்படைப் பந்தோ பொய்ப்பவஞ் சத்தை

மெய்ப்படத் தோற்றலி னப்பவஞ் சத்தின்

டு

வாஞ்சைகீத் அய்ந்திடற் காஞ்செய் லன்றென
வோய்ஞ்சுள மிப்பவர் தேய்ஞ்சுய மதித்துன்
கயிலைவர்
தையவென் செயர்லதி கார
மலமொழிந் திரண்டஅ நலனுத வருள்கென

வேண்டிடத் இருவளம் பூண்டிரு வினையொப்
௧௦

பிருண்மல பாகந் திருவருட் பதிவென்

&: தமன்--ஈறுபோலி,
1 அதிகார மலம், உம்மைத் தொகை,

மும்மணிக்கோவை,
பறை

௧௫

கினக்குறி னனையவி டு௮ுமூறற்

கருந்தவ நிபமப் பெருந்தவம் புண்ணிய

பூமியின் மாமிகு தேமலர் கடம்பம்
அறையி லொரும்கி நிறைதவம் புரிதியாங்

௧௫

குன்னுளம் வேட்டர்ங் இன்னருள்புரிதமென்
தருஃயெப் பிரமன் பெரிஅவர் தீண்டுிறிடப்

பொன்னிதோய்க் ,தருட்கடம்பின்னிழல் வீ ற்றிருங்

தருளுகின் பொனன்டி யிருதயத் தமைத்து ம
சேவவாண் டாயிச மோவறப் பெருந்தவம்
௨௦

புரிக. துகின் னருள்பெறா தஇருக்துமுட் சோர்வா
தருந்தவ மேலும் புரிந்திட மனத்திடங

கொண்டுகா விரிதோய்ர் தெண்டரு கடம்பின்
மாடுற வரலுமுன் றேடுபு பல்லுகம்

௨௫

விண்பறந் இளைத்துங் கண்படா ததிதமா
யுலகெலாங் கடந்து நிலவுலர் நீர்மலிர்

தலகிலா விதழிமா மலர்குலா யவற்றா
ல்டங்கா வடைந்தார்க் கருள்புரிந் துயாத்த
ல்டங்கா * மிடைந்தா ரட்க்கி யொடுக்க
லிருள்கெடுத் தொளிவிரித் இடுஞ்வெ ஞானமு
௩௦

மிருண்மல் வெப்பொழித் தருண்மலர் மோக்க
தாதாவென் பார்க்கரு டாதா தூனெனன்
மெய்ப்பெருச் தனித்தலை மைப்பொரு டானென
லாதிக ணேர்பல வேஅவி னெவாக்குர்

உ பிகர்
இன திரிதல்!

முத்தலநாயக

கஸ்

௩௫

தெருட்சியின் விளக்கும் இருச்சடை முடியு
மொருபர மான்மா 1 வொளிர் திருச் சென்னியு
மும்மல மா திய மு த்தொகை முரண்கெடுத்

தம்மலர் பசுத்துவ மகற்றிச் சிவத் துவ
மசரித்தனே ருணர்த்தாம் கவிர் திரி புண்டா
மார்ந்தெசளிர் குடிலைவைப் பாந்இிரு அதலு
௪௦

முலகெலாம் தொழவிரிக் இலகுழுச் சுடர்க்கு
மத்தகு மொளிபருண் முத்திளாக். கண்களூஞ்
செந்தமிழ் மணங்கவ ருந்திரு நாசியு
மருமறை

யாவர் கருதிரு வாயு

முந்தெழுத்

தொளிர் திருத் தந்தபந் இகளு.

௪௫ மெப்பெருஞ் சுவைகளுங் கைப்பென வெறுக்குமா
செய் தருநக் தனிப்பெரும் தைவிகச் சுவையவாய்
மெய்தருஞ் சிவாகம விதமிக் கனித்தலா
லவைதனில் வைத்துச் சுவைதிரு நாவுங்
குன்றுத லாதியின் றென்றுமோ ரியல்பி
(௫௦

னருட்கடன் மலாந்தொளிர்

திருத்தகு நிறைமதி

தகுமென் அரைதிரு முகமண் டலமூ
மரியயன் முதற்சுரர்' பிரியுயிர் நிறுத்தற்
கொருகறை நிறுத்தி யருடிருக் கண்டமும்

௫இ

விரிஞ்சன் மாலுதயற் தருந்திருப் புயங்களு
மஞ்சன்மி னென்றழைத் அஞ்டெ வார்தரன்
மெய்யெனத் தேற்றுபு நைவுல குக்குறித்

1. பரமான்மா, மூர்த்திமான்.

மும்மணிக்கோவை,

கள

பாற்றிகன் அடனரு ணாற்றிருக் காங்களூு
மயனரி யுருத்தி ராதியர் யாவரும்

வியனுல செவைகளும் விரிக்தவா ஜொடுங்க
௬௦

௬௫

வொடுக்கிநின் நெஞ்சி யொடுக்கமின் றதிதமா

யுலப்பிலா தென்று நிலைப்பொரு டானெனல்
' கண்டிடக் காட்டும் வெண்டிரு நீற்றினைப்
பாவப் புனைந்தப் பாலொளி பவளத் :
திருவொளி யுடன்கலந் தருமறை புகல்புனி
தாத்த விதபதத் தரும்பொருள் விளக்கப்
போதமுப் புரிநூன் மேதகப் புனைந்த
இளத்தருஞ் செம்ப வளத்திரு மார்பு

மலை புவனமுர் தொகுதிறா வுதரமும்

பொன்னம் பரமுத லென்னவு மரிபிர
மாதியர்க் களித்து மேதகு நிராசையே
யெப்பொரு ளூர்தரு மெய்ப்பொரு ளெனவிளக்

- கத்தகு வண்சரு மத்திரு வரையு
மாசில் வீணையு மாலை மதியமும்

வீசு தென்றலும் விங்ளெ வேனிலு

௭௫

மூசு வண்டறை பொய்கையும் போன்றதென்
மூசு நீக்குவா சேறம் வாழ்வு
கண்டன கொண்டொரு வாறு விண்டிட,

லன்றி யிற்றெனெ லென்று மெவர்க்கு
மரியவப் பான்மை தெரிதர வருளிய
சுருதி யிலக்கணக் குரிய விலக்யெப்

டர.

முத்தலநாயக
பொருளாய் ஞானக் இரியா வாய்மை.
தருவடி வாய

௦

திருவடி மலரும்

பெற்றுமா வண்டம் பிறங்குபல் கோடியு

முற்றிலா முலையுமை பொற்றிருப் பாகமே
அடு சார்புற ரோக்கருட் பார்வையு மெல்லாந்
தோன்றமால் விடைமே லேன் அவர் தருஸியவ்:
வயனுளங் களிப்ப நயனகீர் அளிப்பச்.
செயலொ மிர் இன்பப் பயனுசகர்ந். இருப்ப:

- வவனான் முடியினின் றிவியாம் புயபதம்
௯௦

வைத்துல வாத வத்த விதச்சுக .

வாழ்வுதர் தருளிய போழ்மதி-ஈதிதிகழ்
சென்னியெர் தாய்முன் னின்னெடு முடியொன்

தினையே காண்பா னினையா வெழுர்தரநாட்
காட்டா இன்றுநின் வாட்டோய் வடி.வெலா

௯௫

முன்னுறக் காட்டும் தன்னையர் சேயர்தம் ,
பருவ மூணர்க்துணாக் தருதிறன் பயொலுமா

லாதலி னயே யறிக்தருள்.. செயினலா
லிதருள்.கெனயா னிரத்தலெங் கனவு -

மதிவிலாச் சிறியன் குறைதவிர்த்தருள
௧06 னின்கட னெனப்அ. நிகழ்த் இலேன்
றென்கடம் பற்றை இகழலாம் முதலே...
வாம்மு கலே நாயேன் வமித்அணையே

* (10)

யெஞ்ஞான்றும்

போழ்மதியங் கண்ணிப் புனிகனே--பாம்மயல்செய்

மும்மணிக்கோவை.
தாப வசுத்த * மலஞ் சாய்த்தருளவ
நீப

௯.

அன்பாமே

-

வரத கமல ன.

(கக)

நீரா னெனலொரீ
இச் சுத்தாத் 'அவித நிலையின்பமே
தானேவரப்பெறுதொண்டர்குற்றேவறலைமிசைக்கொண்
டானா தியற்றுமவ் வாற்றலை யேனு மளித்தருளெம்

மானே கடம்பர் அறைவிற்றிரு்தருண்மா
தவனே (௧௨)

இரத்தினகிரி.
தவமிகு தவமுற் பவமெலா முழந்த
தூயன் னெறிச்சிவ நேயருக் கல்லது
சார்தற் கரும்பெருஞ் சர்பெற் அள்ளஅ
வர் அவர் தெடுத் தவர் திந்தமா நிலத்தே

முக்துபொன்

மலைமுடி யைக்தளொன் மாயுயர்

வெண்ணிசண் டகற்சி ஈண்ணுமூன் நறியோசனைத்
தாயு மரிதென் றசாவா அலகெலாஞ்.
சூழ்க துந் தொழும் வாழ்ந் இடற் கெளிதாய்
விழ்ர்ககா ணனிபுவி யாழ்ர்அநின் ஜொளிர்வஐ
௧0

இத்தர்கள் சீவன் முத்தர்பன் முனிவ,
ரெத்தகை யோரு நித்திய வாசராய்
லாழ்பெருந் சகையின காம்வலி யாற்பெறு

ர

மிர் திரன் .முனிசா. பந்தவிர்த். நூடற்சாம்
வெம்பக முழுது. மம்பக மாக்கி
* தாபம். அர்த்தம் எனப்பிரிக்க,,
ட வவாயயயை

௨௰
௧௫

முத்தலநாயக
யுடற்கண னெனவோர் தடீப்பெய ளித்த

தச்சு நாடுமுன் வைச்சமு தார்தீதி
வளர்த் அள வேம்பொன் தளப்பருஞ் ஜெப்புடன்

௨௦

கைக்கு மருக்தின் மெய்க்கினி தா க்ஞுமுவ
வுடற்கன் னையரி னுயிர்க் கனையாய
கரும்பார் இருமொழிச் சுரும்பார் குழலி
யமுக்கறுத் அயிருய வழுக்குட லாதிதந்

இமுக்கறு மின்பருள் விழுத்தக வணர்த்தியாங்
கவடிரு முன்னிலைஇத் இவள்பெரு நலத்த
இன்னன வரய வெல்லையில் சீர்த் திகண்
௨௫

மன்னு மிரத்தின

மலைவாழ் முழுமுதா

லம்மலை யுச்சிமேற் செம்மணிக் கோயிலின்

மேற்றிசை முகனாப் வீற்றிருக் தருளுநீ
யரண்டுனை யன்புடன் காண்டலே கருத்தாய்

வருவார் தென்றிசை வரயில் வழியே
௩௦

வருமா வகுத்தத் இருவா யிலினேர்

வடநிழ லருட்குரு வடிவனா யமர்வது
ம்பின்னையா யுடன்சார்க் தரு௫ மாதேவி

யத் இருக் கோயிற் கணித்தா யதன்$£ம்ப்
பின்னைபோ லமர்ந்தருள் பெற்றியுந் தூக்கிற்
௩௫ றத்துவ சோபா னத்தொகை தனித்தனி
யெய்த் இளைக் தேர்க் கத்தலை யின்னருட்
செங்கர நீட்டி யிங்குஈம் மக்காள்

வம்மினீ சென்றாங் இன்மொழி யருளித்
ர்

மும்மணிக்கோவை.

௧௦

௨௧

தூக்கி யெடுத்துடன் மேக்குற வேற்றித்
தத்துவா தீதத் தனிப்பா நின்பதஞ்
சேர்க்குந் தன்செயல் யார்க்கும் புலப்படப்
புறத்தும் விளக்குதல் போலப் புவியினின்

திம்மலைப் படிநிரை யேறியாங் சளைக்குகர்
தம்மைநீர் வருந்தலிர் சமீப, மினியென
௪௫. நிம்ப கிழற்காறத் அம்பெற வருளி
யாதரிச் தணைத்அடன் மேதக வேற்றலு
மேறியாங் குறுமவர் தேறியின் புறுமா
ஈன் அவம் தனிர்கொலோ வென்றுவர்தமைக்தலிற்

௫௦

தென்முச குருபரன் புன்முறு வன்னனி
வின்மலிர் இலங்குமப் பொன்முக மலர்ச்து

போக்கொளித் தருள்சவதக்கைசெய்சைச்தெழுத்
தருளியின் புறச்செலுத் தொருபெருஞ் செயலும்
விளக்கலே யன்றிக் ளெத்தவே அளதோ
- விரத்தன ரரீச விரத்தின விலிங்கத்

௫௫

திருத்தகு மேனிச் சிவபமஞ் சுடரே

சீவர்க ரூய்தற் காவன வேநீ
புரிசெயல் யாவுமவ் வருமையோ ரொன்றே
கோக்கு முள்ளந் திக்கனன் மெழுகா
௬௦

யுருதியின் பமுதம் பருகுவர் பெரியர_—யானே
யன்பறி வொழுக்க மென்பன வாதி
. நன்மையொன் றில்லா வன்மனக் கொடியே
னிற்குறித் திளகாக் கற்குறழ்கடையே---னாயினுர்

௨௨

முத்தலநாயக
தாதையைக் கொன்று தாயைப் புணர்க்தமா

௬௫

பாதகற் கருளிகின்மேதகு மிசக்கந்
தெரித்தருள் பரமவென் நீமை நோக்கா

தருத்திமுன் னப திருத்தகு ஈரலனெலாங்
குறையா தளித்தருள் கூட்டுக

கறையார் களத்தெங் கருணைமா கடலே.

(௧௩)

கடலுடுத்த காசினியோர் காசீனிவா சாம
அடனடுத்அப் போற்றவரு ஞளூம்பன்--விடமடுத்த
சண்டன் மணிவெற்பைக் கண்டுதொழார் கைதலைகால்
கண்டன

% செயலிழந்த காண்.

(௧௪)

கரண்டன்னினைவா ௮ருவெளித்தோ ற்றமுன்கண்டமகழ்
பூண்டன் புறக்தமூஉங் காலூற்ற மின்றிப் புலர்ந் துனி
மீண்டும் கவலுமிவ் வேயுறழ் தோளியை மேவுகண்டாய்
மாண்டன் ரெத்தின வெற்பீசபூங்கொன்றைமாலையனே.

ஈங்கோய்.

(௧௫)

மாலய னரிமுனோர் சாலமிக் கருந்தவம்
விதியுளி யாற்றிமேற் பதவிபெற் றனரவ

௫

ரட்பெரும் பதங்கணின் பொற்பதத் தன்புபூண்
டாற்றிய பூசனைப் பேற்றினா னீதரப்!
பெற்றதும் பேரிட ருற்றபோ அன்னை
க தன்செயஃ--சனிச்சனிச்சென்றியைபும்,

|

மும் மணிக்கோவை..

2௩

யடுத் துவர் இறைஞ்சி யிடுக்கணித் அய்ந்திடப்
தல
ஞான்று மறவியின் அன்னடிப்
பூசனை நாடொறு நேசகை யா தினி
௫0

காற்றி! நின்ன்ருட் பேற்றினை 'வேண்டி
விற்றுவிற் றத்தொழி லாற்றுமவ் வாற்றல்

பெற்றிருக் அஞ்மறலு மற்றுளை மறந்திட
னத்தொழில் றலைமையு மகன்றிடு மென்பதுந்
தெரிந்துவைத் தஇிருக்.து மருந்துணை யாயநின்

வேதூ வாகம் நீதியைக் கடந்தொரசோர்
காற்புரி தீச்செயன் மீப்பெரி தாகவு
மஅதிரு வுளங்கொளாக் கதுமென மாற்றியப்
பாதக மொழிர்அயு

மாதக வருளுக்

தடப்பெருங் கருணை யுடைப்பர னீயென்

அலகெலா முணர்ந்த நிலையதே யடியே
௨௦

னாபினுங் கடையே

னாயினும் பிழைபொறுத்

தேயருள் புரிவைநீ தாயினு மினியையென்

அன்ன யடைந்தே னென்னவை யொன்றும்
திருவுளங் கொளாம ஒருள்கவெம் பெரும

வழுக்குமெய் யீதெனக் களித்தனை யத்தொடா
பிழுக்குஅ செயலினு மிழுக்னென் செய்கே
னஅவு நான்படற்் பாலவூ மாயினும்
பிழுக்கை வாரியும் பால்கொளும் பெற்றிபோற்
குற்றங்க ணீக்கிக் குணங்கொண் டருளுக
பிழைபுரிர் இடினுக் திருவடிப் பிமையென்

மூதீதலநாயக

உள்
௦0

வழுக்கிவீ மினுநின் றிருப்பெயர் வழுத்தலே
யல்லதொன் றறியேனருள்வதுன்பரமே--ய களுற்
பெருமவென்வேட்சைமுற் றருளுகென் நிரந்திலே
னூனக்கண். பாச முணராப் பசகினை

ஞானக்கண் சொண்டே நாடுகென். றருளிய
மெய்கண்ட

சுருதிக் கைகண்ட

'தோக்கியென் ஞான

கோக்கை

வாய்மை

மூடிய

-

மாசிருட் படல மோ௫க நீயவ
வழுக்குரோய் முற்று மற்றொளி இகழ்வா
னொழுக்குமோர் மருந்தெனு முரைத்தகக்
௪0

கண்

டுன்னையே யிடையரு அற்றுகோக்கிமொ [கொண்
வருள்கவி தொன்றே யமையுமா லண்ணா
லுலசரை வருகென வலைதரு சாகையா

லினிதழைக் இம்மலைத் தனிமுதற், பரமனைக்
௪௫

கண்டகை தொழினுடன் விண்டுதும் பவமெலா
மொருவா வின்பப். பெருவாழ் வுறுவி

ரன்னஅ பெறுதற் கின்னல்செய் பவஞ்சத்
தொட்டா திருத்த அஅதியிப் பழம்போல்
விட்டோய்ர் அய்கென

அதாரணங

௫௦

விளம்பிநி தரிசனச்

காட்டி யுபதே சித்தருள்

சிவகுர வன்போன் றவிர்இர் தருணி
யருக்கமண் டலந்தோயந் தளப்பரும்பெருமைசால்
விருக்கமுன் கொண்டு விளங்கு மாகத .

மலைவிற் றிருந்தருள் வரத நாயக

மும்மணிக்கோவை.
டட

|

மரகத வல்லி மணாள .
குரகத மறையாக் கொண்டசே வகனே.

௨௫
.

(௧௬)

சேவடியே பற்றிச் இறந்தார் திருக்கூட்டத்
தாவடியேன் சார்வா னருளு இயோ.-மூவடிவ.
மல னாமீங்கோ யண்ணலே யென்னைமறைத்
'தேயுமல மைழச்சாயத் இன்று,

(௧௭3. ,

இன்றென் நிடர்ப்படு வார்சார் புருமை யெனக்களித்தா
யன்றெனுஞ் சுத்தாத் அவிதசித் தாந்த வருணெறியே
நின்றவர் கூட்டம் விடாஅறச் சேர்த்தலு நின்பரமீ
ட தான்றரு எீங்கோய் மரகத வல்லி யுமாதவனே. (௧௮),

ச

ட கடம்பந் துறை,

மாதவ னர் திப் போதவ வுளம்வேட்

டாங்கருட் பதஞ்சிரத் தமையவைக் தருளிய
பின்னுமப் பிரமனை முன்னுற நோக்கி

௫

யிங்கொரு தீர்த்த மங்மெொ இரத்துள
ததனைநீ. சேணோத் காரணம் புரிர் அமர

முற்றிலா முலையுட அற்அவிற் திரக்கவாழ்
சிவாலயத் திருப்பணி தவா தியல் சித்திரைத்
இருவிழா நிதம்புரி தருசிவாரச் சனைமுதற்,
சிவநிய மம்பல இவளுறப் புரிகென் . '

௧௦

நருஸியவ் விதமே புரிதரச் செய்த திப்

ரூத்தலநாயக:-ட்
பவஞ்சங் கடந்து நிவந்தொளிர் பெரியரு'

-

முலகுயும் பொருட்டந் நலன்முறை' ய்ரிகலே
வேண்டுமென் அுள்ளவா பூண்டு;னை. தியற்அவா
8 ல்

ணை தந் தூக்கலை யாகவு மித்திறன்.
பேணிலார் இற்லெர் மாணுமெய்ஞ் ஞான

.

முற்றுங்கை வந்ததா வெற்றுரை தர்தறி
வற்றுயர் சிவார்ச்சனை யாதிசெய்

யாதிகழ்க்

அணவுமுற் செயலா லுடல்வளர்தி திறுமாம்
தவவுள வறியமாட் டார்தமை மருட்டித்
௨௦

இரிவரிண் டலர்க்குநீ. புரிவதை யெவனோஃவவரே
வஞ்சித் அண்டுடீ.இ மழைன்மின் வஞ்சித்த.

வெங்கு மூளனொரு வன்காண்மென் றஞ்சி
யங்கங் குலைவ தறிவென் றிலக்யெ
ர்
செஞ்சொல் வினவாச் செவிடர்நீ மகவா

யெண்ணீசண்டாண்டுடனிருக்தருள்செயப்பெறும்

௩௨௦

பெற்றியான் முமுத்துற வுற்றவெண் காடரு
மியல்பூ சனைமுத னியமமா இகளெலா
முடிந்தபின் கொல்கென மொழிந்ததுங் கேளார்
தடையறாப் பெருந்துற வுடையவா சேத்
திருவடி களுமறைப் பொருள்வடி சுருஇயி..
அண்பதன் முன்மலர் பறித்திட் டுணா சவர்
பிறக்திறர் அழன்று

மறம்புரி பாதக

சென்றரு ளிஅமுத லொன் அமுய் த்துணசா- ரினைய
வெஞ்சுறாக் கொடிய வஞ்சகர் இறங்களைஇ

.

மும்மணிக்கோவை.

உள

௩௫ மேற்கொண் டியற்றுசன் மார்க்க நித்திய
இவார்ச்சனை யா இ சிவநிய மங்களே
தவாதபே சன்பில் றள்ரா இனைய
அடலிறுங் காறுந் தொடர்புற வியற்றும்
பெருவாம் வடியேற் கொருவா தருளதி

பகவமீ வடதிசை முகவனா யமர்தலின
மூத்தியொன் றேயலாற் புத்திதா ராய்கொ
னலெனப்பரா முகரா யுனைப்பரா வுதலொரீஇ
நீங்குவார் தம்மையு மீங்குநீர் வம்மின்

௪௦

௪௫

புத்தடித்
இசண்முத
லெத்தரு
பேறு
நாமே தருதுஈம் வாமேய் முற்றிலா

மூலைபூர் வாபி முகக்தளா யமர்ந்தம்
நிலைதேற் நிமிஅ மலையா தோர்பமி
னென்றங் கெவரையு நின்றண் கரமே
னீட்டி யழைத்தென நிமிர்தரு லிடைக்கொடி

சேட்டிகழ்ந் தசைதிருச் செம்பொற் கோயிலின்
விற்றிருர் தருளும்வெண் ணீற்றொளிமேனியெம்தத்துவம் கடந்துள முத்தரா யினுமோர் [பெரும
சிறிதசில் புமியினும் வறிதுரு தன்னாற்
றண்டனைப் படவசென் றெண்டகு நூல்புக

௫

லத்திற னிதரிச னத்தணர்த அதற்கே
நின்னில்வே முகா மன்னிளஞ் சேய்குரு
முகத்தலாற் சிவநூ ல௲த்அனு பொருளினை
* மறைந்துகேட் பஃதவ் வறங்கடை யாமென

௨௮
௬௦

மூதிதலதாயக
விளக்குவா னுமைக்குநீ ளெத்துதா சகப்பொருண்
மறைர்துகேட் டலுமுறை இறம்பிய செயலிஃ
தாற்றுநீ மூகநீ ரேற்றுறு கெனவது
இர்தாத் தலமெலாஞ் சார்பொருவாமையி-னவ்வே
ளீண்டுவர் தருக்கவம் பூண்டுனை காடொறு

௬௫

மாசனை வுறவருள் பூசனை புரியவத்
தேசனை யுவந்துவர் * தாசனை யிடத்தனா
யெடுத்தணைத் அச்சிமோர் தடுத்தமூ கத்தவம்
விடுத்தொழிர் தாரருண் மடெதஞா னோதய
மப்பொழு தனைய ஏற்பா குமரற்
குற்றதா விளக்கிஞா ¥ஜதைய புரிப்பெயர்

௭௦

பெற்றிட வருவியப் பிறங்குதண் கடம்பர்

அறையவிற் நிருந்தரு யே

கறைவீற் றிருந்த கண்டமா மணியே.
மணிகண்ட னீப வனத்தகண்டன் வானோர்

(௧௯).

பணிகண்டன் மெய்கண்ட பன்னூ--லணிகண்ட.
சைவத் தாந்த தவர்க்கருளு 1 கெஞ்சேனை

நைவசித் தாந்தவிர்ந்து நாடு,

று

வேடு)

நரடுவ தென்று முனையே ஈவில்வதுன் னாமங்களே
பரடுவ அன்புகழ் கேட்பதுன் காதை பயில்வதுதொண்

டீடுவ இன்றரு ணோக்குங் கடம்பை. யொருவவிவட்
கூடுவ அன்கட 1னீவெதாரருட்கொள்கையன்றே.ற. (௨௧)

-* அச--விரைவு,
1 நெஞ்சு அண்மைவிளி,
1 நீவெது--தாமடப்பது.

மும்மணிக்கோவை,

௨௯

இரத்தினகிரி.
அன்றே மறைத்த தறிவை யிருண்மல
மெஷ்சற நனிரைர் திடர்ப்படுஃமெளியேற்
கழுக்குட லாதிக ளளிதீ த மேன்மேலும்
வமுக்வெிழ்க் இடச்செயன் மாபுகொ லையநீ
தனுமுத லியதால் வினைகளெஞ் சாவகை

அகர்வித் தருணெறி புகவுய்த் இடற்குரித்
தாஞ்செய லென்றியேல் வாஞ்சைபற் பலவா
யேய்ந்தய னெறிகளிற் பாய்ந்இடா இர்த்துன்
னருணெறிப் புகுமா புரிதனின் கடனா
௧0

நீயே சுதந்
இர னாயேன் பாதந்

இரனெனப் புகனூ அரைபமு தன்றே
யாதலி னீயெனை யாட்டுவித் தாங்கலாற்
பேதையேற் கோர்செய லேஅுமின் றென்று

மாட்டுவித் தாலா சொருவசா டாதர்
௧௫

சென்றுயா் சுருதியு மன்றவவ வாய்மையே

நின்றிலக் இடுமாற் றொன்றுதொட் மடீர்த்தெனைத்
தன்வயப் படுத்தி மன்வயஞ் செய்மனத்
இன்வலி யளப்பரு நின்வலிக் கெதிர்கொ
லொருசண மேனு மொருவா தென்னுடன்

மருவிவிற் நிருந்தருள் பெருமவென் சொல்கே
னென்னுட ஸிருக்தருணின்னெறுழ்வலியையோர்
தன்னமு நோக்கா இன்னல்செய் வதையே -

௫

நம

முத்தலநாயக
கன்றொழி லாக்கொளு, மென்றனி வன்மன
மின்றுகா றியான்செய் % ஈன்றிகொன் றந்கதோ

நின்னரு, ணெறிநின் அன்னையே பேணி . .
யின்ன நீர்ந் அய் அமென் அன்னிரேர் கோக்க
பின்புறுங் காலெனை வன்புசெய். தவாவுடன்

பசியற வுண்பவ சசைவுற வலிந்திழுத்
அணவறப் புறஞ்செலுத் இணையதறு பதகர்போல்
௩௦

வலிய விழுத்அப் புலனெறி புகுத்தி
நலியுமா புரிக பலமுறை பார்த்தும்
வாளா விருத்திகின் ளை மெளியேன்

.,

மீளா தாற்றலுங் கேளாய் கொல்லோ
வெங்குஞ் செவியுடை யங்கண நின்னைச்
௫

சகல சீவ தயாநிதி யென்றே

நிகமவா கமமெலாம் பகர்தரு மதனா-னயோ
_வன்கண னல்லைமற் நதென்கெரல் பிறவெனிற்
அன்பு ஐன் புற்றவர்க் கல்லது தோன்றா
நாகலி ன்பம் தேகிநி யான படுற
ஏ 0.

அன்புணர்ந் இலையெனச் சோ அமா லெனிலோ
சரவஞ்ஞ னீயது சாற்றவொண் ணா இனி
யெனவினைச் செயலி. வெனிலத. சடமே

நின்வி மறி நிகழ்வுறு தொழிந்க
பிறவு நினைமலா ற யேசொணா தல்லதூஉர்

£௫ திருவு ள் கொளினீ யொருவுருப் பாதக
'* மன்றி--அம்மனம். ஏவிய செய்தல்.

மைல

மும்மணிக்கோவை.

இக

வீனையு மண் டேகொலன் அனையுல களித்தருகயற்கணி யினைய மயற்பெரும்' பாதகற் [ளன்னை

குய்வகை யருள்வதென் னுசையென வாண்டினி
. தெய்வகை யாங்கணு மிழைத்தமா பாதகர்.
௫௦

தளர்வுரு தலைப்பக் களைகண்வே நின்றி... :
வியக் கடவனை நேயத் தடுத்துநாங் .

காத்தலே யன்றோ. காப்பெனத் தக்க 1
தெனவிடை தந்தளித் தன்க னுக்கிய,
தடப்பெருங் கருணை யுடைப்பா னயே

மியாடுங்கிகின் 'றடியேன் படுந்துய ராற்றா

மையினுரைத் தனன்பொறுத் அமுநெறி சாண்பா
னருளுதி காட்வித் தாலா ரொருவர்

காணா தாரென மாணார் செந்தமிழ்த்
தெய்வச் சுருதி மெய்வைத் திலக்கலிற்'
௬௦0

கடுவினை புரிந்த கொடிய னாயினு
மவ்வின் மாற்,றி யருள்கநின் ரப
னெவ்லிலை யெனினு மிரிடிமகீ கணமே

யாதலின் வினைமுமு தகன்றிரண் டற்றுவாழ்
மாதகு பேரின் பெத௫
ட

இ

நுகர்ந்தாங்

கலைவற விருக்குமா வருரூதி சரும்பாா

குழலுமை பாகர் தழுவியெஞ். ஞான்று

|

மிரத்தன. கிரிவீற் றிருர்க

கருத்தறிர் அதவுங் கருணைவா ரிதியே,

(௨௨)

௩௨

முத்தலநாயக

வாரங் கழனிகட்கும் வர்துதரி சித்தோர்க்கும் '
வாரம் பணைக்கு மணிமலையே-—௩ாாஞ்சேர்
வேணியார் பாணியார் மெய்யன்பர்க் த திப்
ட
* வேணியார் பாணியா ரில். '
ன்
(௨௩)

இலம்பக வாணுதல் வண்டார் குழலி யிடத்தமலை
வலம்பச வாங்குவ கராம்புயத் தாய்செம் மணிமலைய
னலம்பக வாவென் மனக்கற் குழைத் அன் னளினபதத்
தலம்பசவாகொளினன்றேயழருகின்ருண்மலர்க்கே, (௨௪)

ஈங்கோய்,
மலவழுக் கற்ப்பெறிஇ யிலகரு ளரூற்அவாழ் .
ஈலனுறற் கருந்தவ மலசூ தர்க்கே
யமையுமஃ தின்றி யமையா தாகலி
னுமைகின இடப்பாக் குறற்கருந் தவமிம்

௫

மாகதா சலத்திடை வந்திருக் தாற்றிப்

பெற்றன ளென்ப மற்றவ ளபின்னையாய்
நிற்பிரி வில்லாச் சிற்சொரூ பிணியே
யாகவும் பின்னைபோன்' ற்ருந்தவம் புமிர்த

௪௦

அலகெலா மெவ்வித நலனெலாம் வேண்டினு
மினிதரு ம
ம் தனிமுதற் பசமனீ
மேயெனும் பு நேயமுற் அணரவும்

வேண்வொர் வேண்வெ விண்டுபெற் றின்புற
லாண்டீரண் டற்றுவாழ் மாண்டகு பேரின்
* ஏணி

மான்கன்் து.

ல,

மும்மணிக்கொவை.

8

புறலிவைக் குரியது நிறைசிவ தீக்கை
முறைபுமி பூசனை த் திறனுற வியற்று
மரும் தவச் செயலே யாகு மென்றெளி

அணரவும் புமியருட் குணமலால் வேறென்
ணிம்முறை நீயிர் தென்முகத் வனாயத்

தெளித்தருள் செய்தனை ெத்தரு மிசனையே
௨௦

கரண்பா சாசெனு மாண்பார் தருதிறாச்

செந்தமிழ்ச் ஈருஇ யுக்கெளித் இலக்இற்
றிவையெலா முணர்க்துகின் னவையறு (சேவடிக்
கன்பொரு சிறிது மென்புடை மேவீல
தென்செய் கோவெளி யன்செயல் யாது.மின்
(ப்
டு

றுகலி னயே யணைத்தருள் செயினலான்
மேதக வருணை வேறெனக் இன்று
லறிவின்மார்ச் சாசத் துறுகுண மிதுவெனிற.

பிறிவிலா வியற்கைப் போறி வாஇய
வெண்குணப் பெருர்தகாய் தண்குணத தயாகிதே
௧.௦

நீயெனை யெடுத்தறாள் வாயென

வெளியே

னோதுவ தெவன்யான் பேதைகின் னடியே
னிறைமுன் னடிமைவேண் டிஜெறை யீதெலு
முறையு மோர்ர் துணர் மு.துக்குறை வில்லே
னடைக்கல நினக்கே யிடைக்கல மல்லே
னண்ணா லடைக்கல மசசே யடைக்கலம்
பண்ணார் மொழிமா கதவல்லி பாகத்
கொருவா வடைக்கல மொரறுவா வின்பப்

நல்

முத்த காய

பெருவாழ் வுறுமா பேகையேம்

வளரொளி மரகத மலையென
௪0

கருளுதி

வழுத்து

மளவில்ச் ரீங்கோ யம்பொனா லயத்திற்
பச்சொளி யிலிங்கப் படி.வனாய்

முச்சகந் தொழவிற் றிருர்கருண் முதலே.

(௨௫)

(முதலைவாய் நாரியர்மான் மூழ்கயிந்காள் காறும்
விகலையுற்றேன் போதுமினி
மேற்பொன்_— மதலைமதிச்
செஞ்சடையீங் கோய்வாம் சிவ னா யேன்புலன்க
ளஞ்சடையீல் கோய்வா னருள்.
(௨௬)
அருளா

கரன்குக னெங்சுரு வெங்குரு வண்ணலரும்

பொருளார் பதிகஈக் ஜரர்வெண்
பெருமான்

மருவார்

பாமுதற் போறறுகர்க

மாகக வோங்கற்் பரமன் பிரசமலர்

இருவடிகாயேன் றலையறவைப்பசென்றே (௨௭)

கடம்பர் துறை.
வையமிவ் வையமா

வைகென

வைத்துவா

னுய்யமற் றங்கமா வுவர்கதி லிவாக்
நீ
யப்புச ரிபுவெனச் செப்பிடச் சென்றுமத்

நு

தலைவர் மூவருக் கலைவில்2ப ரருளே
புரிர்தகென் பரம விரிக்தமின் கருணைச்
செயல்வகை யினைத்தென வியவுளர் தமக்கு
தனிக் அணர் இறத்ததன்றென
த்கெளித் இடற்கோ
தெவவினைக் கோலமும் இவவிய வாசருட்
பெளவமே சருமெனுஞ் செவ்வியோர்க இடற்சோ

மும்மணிக்கோவை,
௧0

ஸ்
ன்

௨௦

்

ச

ம

௩

௩௫
ரஸ்

௩

தெம்மலி தருமம் கம்மெலாங் கொண்டுகீ
யம்மலி கருவியொன் அம்மவ ஹுய்த்திடா.
தரித்தனை வரைய நித இடப் புரிந்தது
நினைப்புமாத் இரைமய யனைததையு மியற்றுற்
தனிப்பெரு வீரக் இனைக்கெளிச் இடற்கோ
நிகமா கமத்தலைச் சுகமா வீற்றிருந்
தருள்பெருள் சைவக் திருநெறி புறுதற்
கமைத்தசோ பான மெ யாயவே னையநறெறி
நின்றவர் மேன்மேற் சென்றுறன் முறையலாற்
சிவரா சாங்கக் தவிர்தனி யாசா

யெர்யெறி களுக்குமேற் செக்கெறிச் சைவ
அ;

௬

ப

»

த

கு

்

௬

்

்

அல

நன்னெறி நின்றவர் மன்னதன் இம்ப்புகி

லந்தெறி நின்ற ஈன்னரு மிழந்து
கெயெரென் பதுதேற் றிவெ௫ குறித்தோ
வின்ன இன்னவா றியற்றுவை நீயென
வென்னரு

முணர்வரி அன்னருஞ்

யெச்செயல் செயினுநீ

செயலே

யச்செயல்' யாவு

மாரருட் செயலெலுஞ் சீருணர்ச் இடற்கே
யாற்றரு நின்மறம் போற்றியென் மேச்இனர்
சிற்றம் பலவநின் சீட்டுறப் பெற்றருள்
HO

கொற்றக் குடிவாம் குருசிசா மணிமுதல்

தெவ்வெனப் போக்கு முய்வரு ரெனைப்போம்

றம்தை தன்குண மைந்தருக் குண்டெனு
ருூந்துரை தேற்றியாங் குந்துவெம் படையுடன்

முததலநாயசு
அன்றுபோர்க் கோல ஈன்றுகொண்
௩௫

டேகிய

மிருதிருக் குமசருர் திருவருள் புரிக்தாட்

கொண்டல் இலங்க மண்டுபே ராகுவுஞ்

௪0

சிகண்டி. சே வலுமுள் ரூகந்தவா கனங்கொடி
யாக்கொண் டருளே யாகுமெச் செயது மென்
றோர்க்கு நால்வாய்மை யுணர்த்தின ரனைய
விருவரு நீயு முருவபே தம்மலாற்
சொரூபகொளன்ே றயெனுர்துணிபு செய்செயலினும்.

தேற்றமே யாகலின் விற்றுவீற் நிலங்குமம்

௪௫

மூர்தீதிசம் நிதியெலா மூர்த்திமான் சொரூபமே
பார்த்துநின் அனைவழி பாடுசெய் நாயேற்
இன்னருள் புரிந்தட னேன்றுகொண் டருளு ௫
ய.துபெறற் குரிமையெற் கிதுபொழு இன்றெனிற்

௬0

கதுமென யான்புரி முதுபெரும் பாதக
மொன்றொன்று நோக்கி யொறுக்கு இ முன்னை
யன்றியோர் சாணிலை யகில சசண்ணிய
மாகா தற் நிரு வடிவுகொண் டுற்ற

வா£ ௪த் இரு வடிகள்வாய் மலர்ந்தரு
யே சிவமண மேயினி சென்றுள்

கமழ்திருப் பதிகத் தமிழமு தொழுக
வனை திருப் புயதத ஈனைமதுப் பிலிற்றுங்
2) ஷி கடம்பர் தறைவாழ

கண்ணுதால் கொன்றை

வடம்பற் இக்கு மதிரதி வேணிய
கழு

சரத

தா

மயண் பிலை

வாணுகற

மும்மணிக்கோவை.

ந

ரெழிற்கு முறழ்கயல் விழிப்பெருர் தேவீ

௬௦

வலனிறை தருணமங் கலமணி கந்தரி
யருளமு தொழுகும் தெருணிறை மதிமுக ச
தமுதொடு தேன்கண் டாதிசே ரின்சொழ்
குழுதச் செவ்வாய்க் கோல்வளைச் செங்கை
முற்றிலா முலையுமை

௬௫

யுற்துவிற் திருக்கு

சிடப்பா கத்தெம் மிறைவ
நடப்பா தச்செர் நளினநா யகனே.

(௨௮

இரத்தினகிரி.
நாதாவா சமணி நான் மறைவ டிதீ தடுத்த
போதானரம் தப்பதிகப் புத்தமிர்தார--கா தா
மணியசல ஈசேகரநீ வாழ்கெனவோர சொல்லெண
குணியசல செகரநீ கூறு.
(௨௯)

ஈங்கோய்.
கூற்றங

குமைத்த

குசைகழற

ரூமரைக்

கோகு

லே

யேற்றம் பதாகைய விங்கோ யிறைவ வெனக்களித்தி
சீற்றங் கொளுங்கூற் றெனையணு

காத திறமுறமா

தேற்றம்புரிந்துன்னடி க்கன்புறைக்கார்
புத்தலர்க் கடம்பர் கோயில் பொன்மணி

இருவரு (௩0)
யசல மீவகாய்

முத்தலம் வாழி முத்தி லாமுலை முதலா மும்மைச்
சத்திகள் வாழி யன்ன சத்தர்கள் வாழி
யன:
மெய்தீதவ நீறு வ்கி ர்

2

மூத்த

(1

த்தப்

ச-இடபம்!

லநரீய்த
ள்
>
DIT
0௮
ட

ம.

CE

0
ம்ப்ணிக்கோவை
ப
2
ஆ
ரூ
3
iol மம
எண்களைக்

வாழி:

௨

கணபதிதுணை,

இருவிங்கோய்நாதர் ப இகம்,
கு

அவவை

இருவளரு மீங்கோய்வாழ் சவனேமெய் யறிவின்பன்

னுருவெனல்சோ மாக்கந்த முணர்த்தாங்குன் மசசதவெற்
பசசனவெற் பிடத்அவலத் தவைநாப்பட் கட.ம்பர் சளி
மருவவமர் இறந்தலத்தும் வயக்குதிரு வருண்மாண்போ

(4௧)

பிறவிதொறுஞ் சென் அலைம்அ பெயராது வருந்துவதென்
2றவினையின் வலியெனினும் வள்ளானின் னீறுமணி

குறைவிலெழுத்தைர்தமுறைகொண்டியலென்
வினைவலிக்கோ
ரறைகொடுச் அன்னறைகழலின்பருளு இமீங்கோயண்ணால் (௨)
வினைவலிநின் னருள்வலியின் மிக்குளஃசா துச்சமுற்றாழ்ம்
தினையுமெனை யெடுத்தருளு மிரக்கமின்றோ கண்மணியே
புனையிரக்க முதலென்ப

அணர்த் துமே மீங்கொயி

லனைமாக தாம்பிசைபா லண்ணான்முக் கட்கரும்பே.
ஈங்கேரயின் மாமலைவா மெர்தாய்நின் னடைக்கலம்யான்

(௩)

ஈங்கொய்வின் நினைக்தலையிவ் வேழையிட ரிரித்தருள்வாய்
சேங்கொதை மரகதத்தாய் திருப்பாகா விதழியளித்

தேங்கோதை வேணியனே

திகழ்த்தருவின் மரகதமே.

(௪)

மரக தமா மலைக்கொழுந்தாய் வளர்ச் தலகெ லாந்தேற்றும்
வாதமா கதவல்லி

மணவாள: விமாசலைநின்

னு முழு துங் கவர்ந்சனளெ

யோநினத சிவலிங்கத்

கிருவருவ மரகதமே இகழ்தாவீம். திருப்பசென்னே.

(௫)

ந

சேயரெலாம் தாயரிடஞ் சென்றெளிதிற் றங்குறைசொற்

ரூயபயன் கோடலுல

காசரணை யாதலினின்

றாயசவெ லிங்சவருத் துவாமர கதமாமீங்
கோயமர்இ யோநினருள் கூறுவதென் குணக்குன்றே,

காலையினிற் சடம்பர்தளிச்

(௬)

கண்ணு தலைப் பணிக் தச்சி

வேலையிரத் தன௫ரியின் விழைந்திறைஞ்சிச் குறுமுனிபின்
மாலைபினிற் ரறொழக்கதவ மறைத்தலின் யாய்வணங்கற்
பாலையெனு மீங்கோயெம் பரநினருள் பகர்வெளி
தா.
என்செய்கே

(௭)

னென்றுபுறத் திறைஞ்சுகுறு முனிக்கருளி

நின்செய்கை யிதவாதி
கண்செய்கதி படிந்தீயாய்
நேன்செய்கை மீக்கோயி
சத்திசிவ மிரண்டுருவச்

ன கொண்ட. வுருமாறி
ஈண்ணிவணம் கென் றருளு
லுமாபதியீங்குசைப்பெளிதோ.
சார்பினிறம்2 வருயும்

(௮)

புத்தலாமா மணம்போலப் பொருளொன்றே தில்ல
விதடெவோ மரகதததாய் மேனியுமின் மேனியுமோர்

சுத்தம ககவொளிலய

தஅலக்கினையிீங் கோய்ச்சுடசே,

நீறுமணி மைக்கெழுத்து நேசசிவ பூசைமுதற்
கூறுநிய மங்கண்முறை கொண்டிளமை சொடுத்திந்காள்
மாறுநின தருள்விழைக்தேன் சையனெனு முய்யுநிலை
வேறிலைமீங் கொய்விமல வினைதபுத்திங் கெனையகுளசம்,

(௯)

(5௦)

அறிவொழுக்க நிறைகல்வி யாதியிலேன் பாதகன்யான்
கறையொழித்த பெரியர்செயல் கண்டெனுஙின் பூசாதி
மூறைபியற்று மெனக்கவையம் முதியர்செய லாய்முற்றக்
குறைவகற்றி யருளாமீங் கோயமசெம் பெருமானே.
(௧௧)
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