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குமரகுருபரர் அருளிச்ெசய்த  

சிதம்பர மும்மணிக்ேகாைவ 

 

காப்பு 

ெசம்மணிக்ேகா ைவக்கதிர்சூழ் தில்ைலச்சிற் றம்பலவன் 

மும்மணிக்ேகா ைவக்குவந்து முன்னிற்கும் - எம்மணிக்ேகா 

அஞ்சக் கரக்கற்ப கத்தா ரிைறஞ்சுமஞ்சு 

கஞ்சக் கரக்கற்ப கம்.          1 

 

நூல் 

ேநரிைசயாசிரியப்பா 

பூமலி கற்பகப் புத்ேதள் ைவப்பும் 

நாமநீர் வைரப்பி னானில வளாகமும் 

ஏைனப் புவனமு ெமண்ணீங் குயிரும் 

தாேன வகுத்ததுன் றமருகக் கரேம 

தனித்தனி வகுத்த சராசரப் பகுதி 

அைனத்ைதயுங் காப்பதுன் னைமத்தெபாற் கரேம 

ேதாற்றுபு நின்றவத் ெதால்லுல கடங்கலும் 

மாற்றுவ தாரழல் ைவத்தேதார் கரேம 

ஈட்டிய விைனப்பய ெனவற்ைறயு மைறத்துநின் 

றூட்டுவ தாகுநின் னூன்றிய பதேம 

அடுத்தவின் னுயிர்கட் களவில்ேப ரின்பம் 

ெகாடுப்பது முதல்வநின் குஞ்சித பதேம 

இத்ெதாழி ைலந்துநின் ெமய்த்ெதாழி லாகப் 

பாலுண் குழவி பசுங்குடர் ெபாறாெதன 

ேநாயுண் மருந்து தாயுண் டாங்கு 

மன்னுயிர்த் ெதாகுதிக் கின்னருள் கிைடப்ப 

ைவயமீன் றளித்த ெதய்வக் கற்பின் 

அருள்சூற் ெகாண்ட ைவயரித் தடங்கட் 

 www.shaivam.org 1 

டிருமாண் சாயற் றிருந்திைழ காணச்  



சிதம்பர மும்மணிக்ேகாைவ 

 

சிற்சைப ெபாலியத் திருநடம் புரியும் 

அற்புதக் கூத்தநின் னமுதவாக் களித்த 

நல்லற நூல்களிற் ெசால்லறம் பலசில  

இல்லறந் துறவற்ற ெமனச்சிறந் தனேவ  

அந்நிைல யிரண்டினுண் முன்னது கிளப்பிற் 

கற்றநூற் றுைறேபாய்க் கடிமைனக் கிழவன் 

நற்குண நிைறந்த கற்புைட மைனவிேயா 

டன்பு மருளுந் தாங்கி யின்ெசாலின் 

விருந்து புறந்தந் தருந்தவர்ப் ேபணி 

ஐவைக ேவள்வியு மாற்றி யிவ்வைக 

நல்லற நிரப்பிப் பல்புகழ் நிறீஇப் 

பிறன்மைன நயவா னறன்மைன வாழ்க்ைகக்கு 

வைரயா நாளின் மகப்ேபறு குறித்துப்  

ெபருநலந் துய்க்கும் ெபற்றித் தன்ேற 

மற்ைறயது கிளப்பின் மைனயற நிரப்பி 

முற்றுணர் ேகள்வியின் முதுக்குைற ெவய்திப் 

ெபாருளு மின்பமு ெமாரீஇ யருெளாடு 

ெபாைறயு மாற்றலு நிைறேப ெராழுக்கமும் 

வாய்ைமயுந் தவமுந் தூய்ைமயுந் தழீஇ 

ஓரறி வுயிர்க்கு முறுதுய ேராம்பிக் 

காேலாய் நைடய னாகித் ேதாலுடுத் 

ெதன்ெபழு மியாக்ைகயன் றுன்புறத் துளங்காது 

வைரயுங் கானு ெமய்திச் சருெகாடு 

கானீ ரருந்திக் கடும்பனிக் காலத்து 

மாநீ ரழுவத் தழுங்கி ேவனில்  

ஐவைக யழலின் ெமய்வருந்த வருந்தி 

இவ்வைக ெயாழுகு மியல்பிற் றன்ேற,  அதனால் 

இந்நிைல யிரண்டு ெமம்மேனார்க் கியலா 

நன்னிைல யாகலி னந்நிைல நிற்றற் 

குரனு மாற்றலு மின்றி ெவருவந் 
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ெதௗ◌ிதனற் றமியேன னரியது ெபறுதற்  



சிதம்பர மும்மணிக்ேகாைவ 

 

குளேதா ெநறிெயான் றுணர்த்துமி னீெரன 

முத்தலந் தலங்களுண் முத்தித் தலமா 

இத்தல முைடத்ெதென விைசத்தனர் சிலேர 

அறிஞராங் குைரத்த வுறுதிக் கட்டுைர 

உலகியல் வழக்கும் புலெனறி வழக்குெமன் 

றிருவைக வழக்கினு நிைலெபற் றன்ேற,  அவற்றுள் 

ஆரூர்ப் பிறத்த ேனர்படி னல்லது 

ெசயற்ைகயி ெனய்து மியற்ைகய தன்ேற,  அதாஅன்று 

காசியி லிறத்த ேனாக்கித் ேதசம்விட் 

டறந்தைலத் தந்த வரும்ெபாரு டாங்கிப்  

பிறன்ெபாருள் ெகாள்ளாப் ேபரறம் பூண்டு 

கழிெபருங் கான நீங்கி வழியிைடத் 

தீப்பசிக் கிரங்கி ேநாய்ப்பனிக் ெகாதுங்கிப் 

பல்பிணிக் குைடந்து ெசல்லுங் காலத் 

திைடச்சுரத் திறவா தின்னுயிர் தாங்கிக் 

கிைடத்தன னாயி னடுத்தநல் ெலாழுக்கேமா 

டுடல்விடு காறுமத் தடநகர் ைவகி 

முடிவது கைடேபாக முடிவேதா வரிேத,  அதனால்  

சிற்றுயிர்க் கிரங்கும் ெபரும்பற்றப் புலியூர்  

உற்றநின் றிருக்கூத் ெதாருகா ேனாக்கிப் 

பரகதி ெபறுவான் றிருமுன் ெபய்தப் 

ெபற்றன னளியேனன் பற்றில னாயினும் 

அன்பிைல ெகாடிையெயன் றருளா யல்ைல 

நின்பதம் வழங்குதி நிமலெவன் றனக்ேக  

மருந்துண் ேவட்ைகயன் மனமகிழ்ந் துண்ணினும் 

அருந்துழி ெயாருவ னருவருப் புறீஇத் 

தன்முகஞ் சுளித்துத் தைலநடுக் குற்றுக் 

கண்ணீர் வீழ்த்துக் கலுழ்ந்தனன் மாந்தினும் 

வாய்ப்புகு மாயினம் மருந்திரு வருக்கும் 

தீப்பிணி மாற்றுத றிண்ணேம யன்றி 
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ெநாதுமலும் பைகயும் ேபாக்கி ெயாருெபாருள் 



சிதம்பர மும்மணிக்ேகாைவ 

 

விழுத்தகு ேகண்ைமேயார்க் குதவல் 

வழக்குமன் ைறய மன்றுைட ேயார்க்ேக.          2 

 

ேநரிைசெவண்பா 

மன்றம் ெபாகுட்டா மதிலிதழா மாடங்கள் 

துன்றும் புயல்கள் சுரும்பராப் - ெபான்றங்கும் 

நற்புண்ட ரீகேம ெயாக்கு நடராசன் 

ெபாற்புண்ட ரீக புரம்           3 

 

கட்டைளக்கலித்துைற  

புரெமான் றிரண்டும் புைகயழ லுண்ணப் புவனமுண்ணும் 

சரெமான் றகிலஞ் சலிக்கெவய் ேதாய்சலி யாநடஞ்ெசய் 

வரெமான் றிரண்டு மலர்த்தாளு மூன்றிற்றன் மாமகுடம் 

பரெமான்று ெமன்றுெகால் ேலாெகாண் டவாவப் பதஞ்சலிேய   4 

 

ேநரிைசயாசிரியப்பா  

சலியாது முயன்ற தவப்ெபருந் ெதாண்டர் 

பலநா ேளாதிக் கைலமுற்று நிரம்பி 

அளைவயி னளந்துெகாண் டுத்தியிற் ெறௗ◌ிந்து 

ெசம்ெபாரு ளிதுெவனத் ேதறி யம்பலத் 

தாரா வன்பிேனா டகனமர்ந் திைறஞ்சிப் 

ேபரா வியற்ைக ெபற்றனர் யாேன 

சரிையயிற் சரியாது கிரிையயிற் றளரா 

திேயாகத் துணங்கா ெதாண்ெபாரு டூக்காது 

வறிேத நின்றிரு மன்ற ேநாக்கிப் 

பிறவா நன்ெனறி ெபற்றன னன்ேற 

முட்புறம் ெபாதிந்த ெநட்டிைலக் ைகைத 

சுரிமுகப் பணிலெமாடு சூலுைளந் துழிழ்ந்த 

தரளம் ெவண்மடற் றாங்குவ தம்ம 

கருங்கழிக் கைரயில் ெவண்ெபாடி பூசி 
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இருந்தவ முஞற்றியு மியாம்ெபறற் கரிய 
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ெசஞ்சைடக் கிடந்த ெவண்மதிக் கடவுள் 

வருகெவன் றைழத்துப் ெபருநயப் ெபய்திக் 

கண்ணீர் வாரக் கலந்துடன் றழீஇ 

உண்ெணன ெவண்ேசா ேறந்தித் தண்ெணன 

உடுக்கணத் ெதாடுமவ் வுடுபதிக் கடவுைள 

மடற்றைலத் தாங்கி ைவகுவது கடுக்கும் 

ெநய்தெலாடு தழீஇய மருத ேவலித் 

ெதய்வப் புலியூர் ைவதிகக் கூத்த 

ெபான்னிறப் புறவுங் கருநிறக் காக்ைகயும் 

மன்னுமா லிமய வைரப்புறஞ் ேசர்ந்துழி 

இருதிறப் பறைவக்கு ெமாருநிற னல்லைத 

நிறம்ேவறு ெதரிப்ப துண்ேடா விைறவநின் 

இன்னருள் பழுத்த சந்நிதி ேசர்ந்துழி 

இருேவம் ெபற்றது ெமாருேப றாகலின் 

ேவற்றுைம யுளேதா வில்ைல 

ஆற்றசால் சிறப்பி னைனயேரா ெடனக்ேக     5 

 

ேநரிைச ெவண்பா  

ஓட்டுவிக்கக் கூட்டிைனவிட் ேடாடும் ெபாறியரைவந் 

தாட்டுவிக்குஞ் சித்தர்நீ ரானக்காற் - கூட்டமிட்டு 

மன்றாடு மும்ைமெயாரு மாசுணநின் றாட்டுவிக்க 

நின்றாடு கின்றெதன்ெகா னீர்      6 

 

கட்டைளக்கலித்துைற  

நீருண்ட புண்டரி கத்துைணத் தாணிழற் கீழ்ப்ெபாலியும் 

சீருண் டடித்ெதாண்டு ெசய்யா ெவனக்குஞ்சிற் றம்பலத்ெதம் 

காருண்ட கண்டைனக் கண்டன னாலக் கடலமுதம் 

ஆருண்டனர்மற் றவெரவ ேரனு மமரர்கேள    7 

 

ேநரிைசயாசிரியப்பா  
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அமரர் ேகாமக னரும்ெபறல் வாழ்க்ைகயும் 
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இருநிதிக் கிழவ ெனாருெபரு ெவறுக்ைகயும் 

ஐங்கைணக் கிழவன் றுஞ்சா நலனும் 

ஒருவழிக் கிைடப்பினும் ெவருவந்து கலங்கிக் 

ைகத்தூண் வாழ்க்ைக யுத்தம ேயாகிகட் 

ெகத்திறம் ைவகினு மிைடயூ றின்ேற யாேன 

வளியுண் புளிப்பும் பித்துண் ைகப்பும் 

ஐயுண் மதுரமு மல்லன பிறவும் 

நாச்சுைவ யறிய நல்கின ேமற்ெசன் 

றதுவது வாக வழுந்திப் புதிதுண்டு 

கழிெபருங் காம மூழ்கி முழுவதும் 

பாவமும் பழியு ேமவுவ தல்லது 

ெசம்ெபாரு ெடரிந்து சிற்றறி ெவாரீஇ 

ஐம்புல னடக்கி யறந்தைல நின்று 

தீெநறி விலக்கி நன்ெனறிப் படர்தற் 

குரனில் காட்சி யிழுைதய னாதலிற் 

பூவாது பழுக்குஞ் சூலடிப் பனசம் 

பார்கிழித் ேதாடிப் பணியுல களந்த 

ேவர்ெதாறும் ேவர்ெதாறும் ெவவ்ேவறு பழுத்து 

முட்புறக் கனிக டூக்குவ ெதாட்பெமாடு 

பதஞ்சலி முனிவைனப் பார்ெகாளத் தந்த 

பிலங்ெகாளக் ெகாடுக்கும் பலங்கள்பல நிகர்க்கும் 

மல்லலம் ெபாழில்சூழ் தில்ைல வாண 

வரெமான் றிங்ெகனக் கருளல் ேவண்டும்,  அதுேவ 

ெபருங்குளிர்க் குைடந்த காைலக் கருந்துணி 

பலெதாடுத் திைசத்த ெவாருதுணி யல்லது 

பிறிெதான்று கிைடயா தாக வறுமைனக் 

கைடப்புறத் திண்ைண யல்லது கிடக்ைகக் 

கிடம்பிறி தில்ைல யாக கடும்பசிக் 

குப்பின் றட்ட புற்ைகயூ ணல்லது 

மற்ேறா ருண்டி வாய்விட் டரற்றினும் 
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ஈகுந ரில்ைல யாகநா ணாளும் 



சிதம்பர மும்மணிக்ேகாைவ 

 

ஒழுக்க நிைறந்த விழுப்ெபருங் ேகள்வி 

ெமய்த்தவர் குழாத்ெதாடும் ைவக வித்திறம் 

உடனீங் களவு முதவிக் கடவுணின் 

ெபரும்பத மன்றியான் பிறிெதான் 

றிரந்தனன் ேவண்டினு மீந்திடா ததுேவ     8 

 

ேநரிைச ெவண்பா  

ேவதண்ட ேமபுயங்கள் விண்ேண திருேமனி 

மூதண்ட கூடேம ேமாலியாம் - ேகாதண்டம் 

ஒற்ைறமா ேமரு வுமாபதியார் நின்றாடப் 

பற்றுேமா சிற்றிம் பலம்       9 

 

கட்டைளக்கலித்துைற  

பற்றம் பலமிதித் துத்துதித் ேதெசவ்வி பார்த்துப்புல்லர் 

ெவற்றம் பலந்ெதாறு ெமய்யிைளத் ேதறுவர் வீணர்ெகட்ேடன் 

குற்றம் பலெபாறுத் ெதன்ைனயு மாண்டுெகாண் ேடான்புலியூர்ச் 

சிற்றம் பலங்கண்டு ேபரம் பலத்ைதச்ெசய் யாதவேர.    10 

 

ேநரிைசயாசிரியப்பா  

ெசய்தவ ேவட ெமய்யிற் றாங்கிக் 

ைகதவ ெவாழுக்கமுள் ைவத்துப் ெபாதிந்தும் 

வடதிைசக் குன்றம் வாய்பிளந் தன்ன 

கடவுண் மன்றிற் றிருநடங் கும்பிட் 

டுய்வது கிைடத்தனன் யாேன யுய்தற்  

ெகாருெபருந் தவமு முஞற்றில னுஞற்றா 

ெதௗ◌ிதினிற் ெபற்ற ெதன்ெனனக் கிளப்பிற் 

கூடா ெவாழுக்கம் பூண்டும் ேவடம் 

ெகாண்டதற் ேகற்பநின் ெறாண்டெராடு பயிறலிற் 

பூண்டவவ் ேவடங் காண்ெடாறுங் காண்ெடாறும்  

நின்னிைல ெயன்னிடத் துன்னி யுன்னிப் 
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பன்னா ேணாக்கின ராகலி னன்னவர் 



சிதம்பர மும்மணிக்ேகாைவ 

 

பாவைன முற்றியப் பாவகப் பயனின்யான் 

ேமவரப் ெபற்றனன் ேபாலு மாகலின் 

எவ்விடத் தவருைன ெயண்ணினர் நீயுமற்  

றவ்விடத் துைளெயனற் ைகயம்ேவ றின்ேற,  அதனால் 

இருெபருஞ் சுடரு ெமாருெபரும் புருடனும் 

ஐவைகப் பூதேமா ெடண்வைக யுறுப்பின் 

மாெபருங் காயந் தாங்கி ேயாய்வின் 

றருண்முந் துறுத்த ைவந்ெதாழி னடிக்கும்  

பரமா னந்தக் கூத்த கருைணெயாடு 

நிைலயில் ெபாருளு நிைலயற் ெபாருளும்  

உைலயா மரபி னுளங்ெகாளப் படுத்திப்  

புல்லறி வகற்றி நல்லறிவு ெகாளீஇ 

எம்ம ேனாைரயு மிடித்துவைர நிறுத்திச்  

ெசம்ைமெசய் தருளத் திருவுருக் ெகாண்ட 

நற்றவத் ெதாண்டர் கூட்டம் 

ெபற்றவர்க் குண்ேடா ெபறத்தகா தனேவ.       11 

 

ேநரிைச ெவண்பா  

தக்கனார் ேவள்வி தகர்த்துச் சமர்முடித்த 

நக்கனார் தில்ைல நடராசர் - ஒக்கற் 

படப்பாய லான்காணப் ைபந்ெதாடிதா ெளன்ேறா  

இடப்பாதந் தூக்கியவா வின்று.        12 

 

கட்டைளக் கலித்துைற  

இனெமாக்குந் ெதாண்டெரா ெடன்ைனயு 

மாட்ெகாண்ட வீசர்தில்ைலக் 

கனெமாக்குங் கண்டத்ெதங் கண்ணுத 

லார்சைடக் காடுகஞ்ச 

வனெமாக்கு மற்றவ் வனத்ேத 

குடிெகாண்டு வாழும் ெவள்ைள 
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அனெமாக்குங் கங்ைக யருேகெவண் 



சிதம்பர மும்மணிக்ேகாைவ 

 

சங்ெகாக்கு மம்புலிேய.        13 

 

ேநரிைச யாசிரியப்பா  

புலிக்கான் முனிவற்குப் ெபாற்கழல் காட்டிக் 

கலிக்கா னிவந்த கட்டில் வாங்கி 

மாேயான் மணிப்படப் பாயலு ெமடுத்து  

வறும்பாழ் வீட்டில் ைவத்துக்ெகாண்டிருந் 

துறங்காது விழித்த ெவாருதனிக் கள்வ  

காற்ேறர்க் குடம்ைபக் காமப்புட் படுக்கத் 

தீப்ெபாறி ைவத்த திருநுதற் கண்ண 

ஆதி நான்மைற ேவதியற் பயந்த 

தாைத யாகிய மாதவ ெராருவரும் 

இருங்கா ளத்தி யிைறவர்முன் னுண்ண  

அருஞ்சா பத்தா லமுதமூ னாக்கும் 

நற்றவ ேவடக் ெகாற்றவ ெராருவரும் 

ஒருபிைழ ெசய்யா தருள்வழி நிற்பவவ் 

விருவர்கண் பறித்த தரும மூர்த்தி 

முட்ைடயிற் கருவில் வித்தினில் ெவயர்ப்பில்  

நிற்பன ெநௗ◌ிவ தத்துவ தவழ்வ 

நடப்பன கிடப்பன பறப்பன வாகக் 

கண்ணகன் ஞாலத் ெதண்ணில்பல் ேகாடிப் 

பிள்ைளகள் ெபற்ற ெபருமைனக் கிழத்திக்கு 

ெநல்லிரு நாழி நிைறயக் ெகாடுத்தாங்  

ெகண்ணான் கறமு மியற்றுதி நீெயன 

வள்ளன்ைம ெசலுத்து ெமாண்ணிதிச் ெசல்வ 

அளியன் மாற்றெமான் றிகழாது ேகண்மதி 

எழுவைகச் சனனத் ெதம்ம ேனாரும்  

உழிதரு பிறப்பிற் குட்குவந் தம்ம  

முழுவது ெமாரீஇ முத்திெபற் றுய்வான் 

நின்னடிக் கமலம் ேபாற்றுப விந்நிலத் 
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ெதாருபது வைகத்தாம் ேயானிேதா றுழன்றும் 



சிதம்பர மும்மணிக்ேகாைவ 

 

ெவருவரும் பிறப்பின் ேவட்ைகய னாகிநின் 

சந்நிதி புக்குமத் தாமைரக் கண்ணான்  

துஞ்சினன் றுயிெலாரீஇ ெயழாஅன் 

அஞ்சினன் ெபாலுநின் னாடல்காண் பதற்ேக    14 

 

ேநரிைச ெவண்பா  

ஆட்டுகின்ேறா ரின்றிமன்று ளாடுமா னந்தத்ேதன் 

காட்டுகின்ற முக்கட் கரும்ெபான்று - ேவட்டதைன 

உற்றுெநடு நாளாக வுண்ணுெமார் மால்யாைன 

ெபற்றெதாரு கூந்தற் பிடி.        15 

 

கட்டைளக்கலித்துைற  

பிடிப்ப துமக்ெகைன ேவண்டின்ெவங்< கூற்ெறனும் ேபர்முடிய 

முடிப்பது மத்த முடியார்க்கு ேவண்டுமுக் கட்பரனார் 

அடிப்பது மத்ெதான் ெறடுத்துத்ெதன் பான்முக மாகநின்று 

நடிப்பது மத்தன்ைம யாநம னாரிது நாடுமிேன.     16 

 

ேநரிைசயாசிரியப்பா  

மின்வீழ்ந் தன்ன விரிசைடக் காட்டிற் 

பன்மாண் டுத்திப் பஃறைலப் பாந்தட் 

சிறுமூச்சிற் பிறந்த ெபருங்காற் றடிப்ப 

விரிதிைர சுருட்டும் ெபாருபுனற் கங்ைக 

படம்விரித் தாடுமச் சுடிைகவா ளரவின்  

அழற்கண் கான்றவவ் வாரழல் ெகாளுந்தச் 

சுழித்துள் வாங்கிச் சுருங்கச் சுருங்காது  

திருநுதற் கண்ணிற் றீக்ெகாழுந் ேதாட 

உருகுமின் னமுத முவட்ெடழுந் ேதாடியக்  

கங்ைக யாற்றின் கடுநிரப் ெபாழிக்கும்  

திங்களங் கண்ணித் தில்ைல வாண 

அன்பருக் ெகௗ◌ிைய யாகலி ைனய 
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நின்ெபருந் தன்ைம நீேய யிரங்கி 



சிதம்பர மும்மணிக்ேகாைவ 

 

உண்ணின் றுணர்த்த வுணரி னல்லைத  

நுண்ணூ ெலண்ணி நுணங்க நாடிப்  

பழுதின் ெறண்ணிப் பகர்து மியாெமனின்  

முழுது மியாேர முதுக்குைறந் ேதாேர 

நால்வைகப் ெபாருளு நைவயறக் கிளந்த 

ேவத புருடனு மியாதுநின் னிைலெயனத் 

ேதறலன் பலவாக் கூறின ெனன்ப,  அதாஅன்று  

முன்ைனநான் மைறயு முைறப்பட நிறீஇய 

மன்னிருஞ் சிறப்பின் வாதரா யணனும் 

ைகயிழந் தனனது ெபாய்ெமாழிந் தன்ேறா,  அதனால்  

ெதௗ◌ிவில் ேகள்வியிற் சின்னூ ேலாதி 

அளவா நின்னிைல யளத்தும் ேபாலும்  

அறிவு மாயுளுங் குைறயக் குைறயாத 

ைபயுேணா ெயண்ணில பைடத்துப்  

ெபாய்யுடல் சுமக்கும் புன்ைம ேயாேம     17 

 

ேநரிைச ெவண்பா  

புைனேயந் தருவுதவு ெபான்னரி மாைல 

வைனேயம் பசுந்துழாய் மாைல - பனிேதாய் 

முடிக்கமலஞ் சூடிேனான் ெமாய்குழேலா டாடும் 

அடிக்கமலஞ் சூடிேனா மால்      18 

 

கட்டைளக்கலித்துைற  

சூடுங் கைலமதி ையத்ெதாட ராதுைபந் ேதாைகக்கஞ்சா 

ேதாடும் ெபாறியர ெவான்றுெகட் ேடன்மைற ேயாலமிட்டுத் 

ேதடும் பிரான்றிருக் கூத்தினுக் ேகைமயல் ெசய்யுெமன்றும் 

ஆடுந் ெதாழில்வல்ல தாைகயி னாலவ் வருைமகண்ேட.    19 

 

ேநரிைசயாசிரியப்பா  

கட்புலங் கதுவாது கதிர்மணி குயிற்றி 
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விட்புலஞ் ெசன்ற ேமனிைல மாடத்து 



சிதம்பர மும்மணிக்ேகாைவ 

 

வல்லியி னுடங்கு மயிலிளஞ் சாயற்  

சில்லரித் தடங்கட் டிருந்திைழ மகளிர் 

அளவில் ேபரழ காற்றியும் வாளா  

இளமுைலத் ெதாய்யி ெலழுதிய ேதாற்றம் 

தருநிழற் ெசய்த வரமிய முற்றத் 

தமரர் மாதேரா டம்மைன யாடுழி 

இைமயா நாட்ட மிருவர்க்கு ெமாத்தலின் 

நற்குறி ெதரிதற்கு நாகிளங் குமரர்  

விற்குறி ெயழுதி விடுத்தது கடுக்கும் 

வலனுயர் சிறப்பிற் புலியூர்க் கிழவநின் 

ெபான்னடிக் ெகான்றிது பன்னுவன் ேகண்மதி  

என்றுநீ யுைளமற் றன்ேற யானுேளன் 

அன்றுெதாட் டின்றுகா றலமரு பிறப்பிற்கு  

ெவருவர லுற்றில னன்ேற ெயாருதுயர் 

உற்றுழி யுற்றுழி யுணர்வைத யல்லைத  

முற்று ேநாக்க முதுக்குைற வின்ைமயின் 

முந்நீர் நீந்திப் ேபாந்தவன் பின்னர்ச் 

சின்னீர்க் கழிநீத் தஞ்சா னின்னும்  

எத்துைணச் சனன ெமய்தினு ெமய்துக  

அத்தமற் றதனுக் கஞ்சல னியாேன 

இைமயாது விழித்த வமரரிற் சிலெரன் 

பரிபாக மின்ைம ேநாக்கார் ேகாலத்  

திருநடங் கும்பிட் ெடாருவனுய்ந் திலனாற்  

சுருதியு முண்ைம ெசால்லா ெகால்ெலன 

வறிேத யஞ்சுவ ரஞ்சாது 

சிறிேயற் கருளுதி ெசல்கதிச் ெசலேவ     20 

 

ேநரிைச ெவண்பா  

ெசன்றவைரத் தாமாக்குந் தில்ைலச்சிற் றம்பலத்து 

மன்றவைரத் தாமாக்க வல்லவர்யார் - என்றுமிவர் 
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ஆடப் பதஞ்சலியா ராக்கினா ெரன்பிறவி  



சிதம்பர மும்மணிக்ேகாைவ 

 

சாடப் பதஞ்சலியார் தாம்.        21 

 

கட்டைளக்கலித்துைற  

தாமக் குழலினல் லார்விழி மீன்ெபாரச் சற்றுமினிக் 

காமக் கருங்குழியிற்சுழ ேலங்கலந் தாடப்ெபற்ேறம் 

நாமப் புனற்கங்ைகப் ேபராறு பாயநஞ் சங்களத்தும் 

வாமத் தமுதமும் ைவத்தாடு மானந்த மாக்கடேல.    22 

 

ேநரிைசயாசிரியப்பா  

கடங்கலுழ் கலுழிக் களிநல் யாைன 

மடங்கலந் துப்பின் மானேவல் வழுதிக் 

கிருநில மகழ்ந்து ெமண்ணில்பல் காலம் 

ஒருவன் காணா ெதாளித்திருந் ேதாைய 

வனசப் புத்ேதண் மணிநாப் பந்திக் 

கவனவாம் புரவியிற் காட்டிக் ெகாடுத்துப் 

ைபந்தமிழ் நவின்ற ெசந்நாப் புலவன் 

ஐந்திைண யுறுப்பி னாற்ெபாருள் பயக்கும் 

காமஞ் சான்ற ஞானப் பனுவற்குப் 

ெபாருெளனச் சுட்டிய ெவாருெபருஞ் ெசல்வ 

திருத்ெதாண்டத் ெதாைகக்கு முதற்ெபாரு ளாகி 

அருமைற கிளந்தநின் றிருவாக்கிற் பிறந்த 

அறுபதிற் றாகிய ைவம்பதிற்று முனிவருள் 

ஒருவெனன் றிைசத்த விருபிறப் பாள 

வைரெசய் தன்ன புரைச மால்களிற் 

றைரசிளங் குமரர் திருவுலாப் ேபாதத்  

தவளமா டங்க ளிளநிலாப் பரப்பிச்  

ெசங்கண்யா ைனக்கு ெவண்சுைத தீற்ற 

முதிரா விளமுைல முற்றிைழ மடந்ைதயர் 

கதிர்ெசய் ேமனிக்குக் கண்மலர் சாத்தக் 

கடவுட் களிற்றிற் கவின்ெகாளப் ெபாலிந்த 
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உடலக் கண்ண ெராருவ ரல்லர் 



சிதம்பர மும்மணிக்ேகாைவ 

 

இருநிலத் தேநகெரன் ெறடுத்துக் காட்டும்  

திருவநீண் மறுகிற் றில்ைல வாண 

ேவய்ச்ெசாற் ெறாக்க வாய்ச்ெசாற் ேபால  

விரிச்சியிற் ெகாண்ட வுைரத்திற ேநாக்கி 

விைனேமற் ெசல்லுநர் பலேர யைனயர்க் 

கவ்விைன முடிவதூஉங் காண்டு மதாஅன்று 

பல்லியும் பிறவும் பயன்றூக் காது 

ெசால்லிய ெபாருளுந் துணிெபாரு ளுைடத்ெதனக் 

ெகாண்ேடார் ெகாளினுங் குைறபாடின்ேற,  அதனால் 

யாவர் கூற்றுநின் ேனவலி னல்லைத 

நிகழா நிகழ்ச்சி யுணராது ேபாலும் 

குழந்ைத யன்பிற் ெபரும்புகழ் நவிற்றிநின் 

ஆைணயி னின்ற ெவன்ைன 

நாணிைல ெகால்ெலன நகுவெதன் மனேன.     23 

 

ேநரிைச ெவண்பா  

மன்றுைடயான் ெசஞ்சைடேமல் வாளரவுக் குள்ளஞ்சி 

என்றுமதி ேதய்ந்ேத யிருக்குமால் - நின்றுதவம் 

ெசய்யுமுனி ேவார்காமத் தீப்பிணிக்கஞ் சித்தமது 

ெபாய்யுடைல வாட்டுமா ேபால்.       24 

 

கட்டைளக்கலித்துைற  

வாடிய நுண்ணிைட வஞ்சியன் னீர்தில்ைல மன்றினுணின் 

றாடிய கூத்த னலர்விழி முன்றி லரும்பகலும் 

நீடிய கங்குலுங் கண்ணிரண் டாலுற ெநற்றிக்கண்ணாற் 

கூடிய தீப்ெபாழு தாகுங்ெகான் மாைலக் ெகாடும்ெபாழுேத.   25 

 

ேநரிைசயாசிரியப்பா  

ெகாடியு முரசுங் ெகாற்றெவண் குைடயும் 

பிறர்ெகாளப் ெபாறாஅன் றாேன ெகாண்டு  
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ெபாதுநீங்கு திகிரி திைசதிைச ேபாக்கிச் 



சிதம்பர மும்மணிக்ேகாைவ 

 

ெசவியிற் கண்டு கண்ணிற் கூறி 

இருநிலம் புரக்கு ெமாருெபருேவந்தன்  

மிக்ேகா ெனாருவன் ெவறுக்ைக ேநாக்குழித்  

ெதாக்கதன் ெவறுக்ைக சுருங்கித் ேதான்ற 

இழப்புறு விழும ெமய்தி யழுக்கறுத்து  

மற்றது ெபறுதற் குற்றன ெதரீஇ 

அயிற்சுைவ ெபறாஅன் றுயிற்சுைவ யுறாஅன்  

மாணிைழ மகளிர் ேதாணலங் ெகாளாஅன் 

சிறுகாற்று வழங்காப் ெபருமூச் ெசறிந்து 

கவைலயுற் றழிவதூஉங் காண்டும் விறெகடுத் 

தூர்ெதாறுஞ் சுமந்து விற்றுக் கூலிெகாண்டு 

புற்ைகயு மடகு மாந்தி மக்கெளாடு 

மைனயும் பிறவு ேநாக்கி யயன்மைன 

முயற்சியின் மகைன யிழித்தன ெனள்ளி 

எனக்கிைண யிைலெயன விைனயன்மற் ெறாருவன்  

மனக்களிப் புறீஇ மகிழ்வதூஉங் காண்டும்,  அதனால்  

ெசல்வ ெமன்பது சிந்ைதயி னிைறேவ  

அல்கா நல்குர வவாெவனப் படுேம  

ஐயுணர் வடக்கிய ெமய்யுணர் வல்லைத 

உவாக்கடல் சிறுக வுலெகலாம் விழுங்கும் 

அவாக்கடல் கடத்தற் கரும்புைண யின்ேற,  அதனால் 

இருபிறப் பிையந்த ெவாருபிறப் ெபய்தும்  

நான்மைற முனிவர் மூவா யிரவரும் 

ஆகுதி வழங்கும் யாக சாைலயிற் 

றூஉ நறும்புைக வானுற ெவழுவ 

ெதழுநாப் பைடத்த முத்தீக் கடவுள்  

கடலமிழ் துமிழ்ந்தாங் கவியமிழ் துண்ண 

வரும்ெபருந் ேதவைர வானவர் ேகாெனாடும்  

விருந்ெததிர் ெகாள்ெகன விடுத்தது கடுக்கும் 

வலனுயர் சிறப்பிற் புலியூர்க் கிழவநின் 
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அருள்ெபற் றுய்தற் குரிய னியாெனனிற் 



சிதம்பர மும்மணிக்ேகாைவ 

 

பல்லுயிர்த் ெதாகுதியும் பவக்கட லழுந்த 

அல்லல் ெசய்யு மவாெவனப் படுமவ் 

வறுைமயி னின்றும் வாங்கி  

அறிவின் ெசல்வ மளித்தரு ெளனக்ேக.      26 

 

ேநரிைச ெவண்பா  

என்ெசய்தீர் தில்ைலவனத் தீசேர புன்முறுவல் 

முன்ெசய் ெதயிைல முடியாமற் - ெகான்ெசய்த  

ெபாற்புயங்க நாேணற்றிப் ெபான்மைலையத் ேதவரீர் 

மற்புயங்க ேணாவ வைளத்து.       27 

 

கட்டைளக்கலித்துைற  

வள்ளக் கலச முைலெயம் பிராட்டி வரிநயனக் 

கள்ளச் சுரும்பர் களிக்கின்ற வாசைடக் காட்டிற்கங்ைக 

ெவள்ளத்ைத ேமலிட்டு ெவண்டா தணிந்து விராட்புருடன் 

உள்ளக் கமலத்தி னூறுைபந் ேதறைல யுண்டுெகாண்ேட.    28 

 

ேநரிைசயாசிரியப்பா  

ெகாண்டல்கண் படுக்குந் தண்டைல வைளஇத்  

தடம்பைண யுடுத்த மருத ைவப்பின் 

இடம்புரி சுரிமுக வலம்புரி யீன்ற  

ெதண்ணீர் நித்திலம் ெவண்ணில ெவறிப்ப 

ஊற்ெறழு தீம்புனல் பாற்கட லாக  

விரிதிைரச் சுருட்ேட யரவைண யாகப் 

பாசைடக் குழாங்கள் பசுங்கதிர் விரிக்கும் 

ேதசுெகாண் ேமனித் திருநிற னாகப் 

ெபாற்றாது ெபாதிந்த ேசயிதழ்க் கமலம் 

மலர்விழி முதல பலவுறுப் பாக 

அங்கேணார் வனசத் தரசுவீற் றிருக்கும்  

ெசங்கா லன்னந் திருமக ளாகப் 
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ைபந்துழாய் முகுந்தன் பள்ளிெகாண் டன்ன 



சிதம்பர மும்மணிக்ேகாைவ 

 

அந்தண் பூந்தட மளப்பில சூழ்ந்து 

பல்வளம் பயின்ற தில்ைலயம் பதியிற் 

ெபான்னின் மன்றிற் பூங்கழன் மிழற்ற 

நன்னடம் புரியு ஞானக் கூத்த 

ஒருெபரும் புலவேனா டூட றீரப்  

பரைவ வாய்தலிற் பாயிரு ணடுநாள் 

ஏதெமன் றுன்னா திருகா ெலாருகாற் 

றூதிற் ெசன்றநின் றுைணயடிக் கமலத் 

தீெதான் றியம்புவல் ேகண்மதி ெபரும 

அைலயா மரபி னாணவக் ெகாடிெயனும் 

பலர்புகழ் ேசரிப் பரத்ைதெயாடு தழீஇ  

ஏகலன் றணந்தாங் ெகன்ைனயு முணராது 

ேமாகெமா டழுந்தி முயங்குறு மைமயத் 

தங்கவட் குரிய தங்ைகய ரிருவருட் 

குடிைல ெயன்னு மடவர ெலாருத்தி 

எய்தரும் புதல்விய ைரவைரப் ெபற்றனள் 

ேமாகினி ெயன்பவண் முவைரப் பயந்தனள் 

ஆகிய புதல்விய ரங்கவர் மூவருட் 

கைலெயனப் ெபயரிய கணிைகமற் ெறாருத்தி 

தானு மூவைரத் தந்தன ளவருள் 

மாெனனப் பட்ட மடவர ெலாருத்தி  

எண்மூன்று திறத்தைர யீன்றன ளித்திறம் 

நண்ணிய மடந்ைதய ைரெயழு வைரயும் 

கிளப்பருங் காமக் கிழத்திய ராக 

அளப்பில் கால மைணந்தனன் முயங்குழி 

முைறபிறழ்ந் திவெராடு முயங்குத ெலாழிெகன 

முைறபிறழ்ந் ெதவெராடு முயங்குத ெலாழிெகன 

அறிஞராங் குணர்த்த வஞ்சின ெனாரீஇ  

நின்னிைடப் புகுந்தனன் மன்ேனா ெவன்னிைட  

ஞான வல்லிைய நன்மணம் புணர்த்தி 
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ஆனா ேஞயத் தரும்ெபாருள் வழங்கி 



சிதம்பர மும்மணிக்ேகாைவ 

 

இறவா வீட்டினி லிருத்திக்  

குைறயாச் ெசல்வெராடு கூட்டுதி மகிழ்ந்ேத.     29 

 

ேநரிைச ெவண்பா  

கூடுங் கதிெயாருகாற் கும்பிட்டாற் ேபாதுெமன 

நாடு மவிநயத்ைத நண்ணிற்றால் - ஓடியகட் 

காதனார் காணெவாரு கால்காட்டிக் ைகயைமத்து 

நாதனார் ெசய்யு நடம்        30  

 

கட்டைளக்கலித்துைற  

நடிக்கச் சிவந்தது மன்ெறம் பிராட்டி நறுந்தளிர்ைக  

பிடிக்கச் சிவந்தது மன்றுெகா லாெமம் பிராெனன்றும்பர் 

முடிக்கச் சிவந்தன ேபாலுங்ெகட் ேடன்புர மூன்றுமன்று 

ெபாடிக்கச் சிவந்த நைகத்தில்ைல யான்மலர்ப் பூங்கழேல.   31  

 

சிதம்பர மும்மணிக்ேகாைவ முற்றிற்று.  
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