
திருவாரூர் நான்மணி மாைல 

 

குமரகுருபரர் அருளிச்ெசய்த  

திருவாரூர் நான்மணி மாைல 

 

காப்பு 

ெவண்பா 

நாடுங் கமேலசர் நான்மணிமா ைலக்குமிகப் 

பாடுங் கவிைதநலம் பாலிக்கும் - வீெடான்ற 

முப்ேபா தகத்தின் முயல்ேவார்க்கு முன்னிற்கும் 

ைகப்ேபா தகத்தின் கழல்.          1 

 

நூல் 

ேநரிைச ெவண்பா 

நீரூர்ந்த முந்நீர் நிலவலய நீள்ெகாடிஞ்சித் 

ேதரூர்ந்த ெசல்வத் தியாகேன - ஆரூர  

வீதிவிடங் காவடங்கா ேவைலவிடம் ேபாலுமதிப் 

பாதிவிடங் காகைடக்கண் பார்த்து.        2  

 

கட்டைளக் கலித்துைற 

பார்ெபற்ற வல்லிக்குப் பாகீ ரதிக்குெமய்ப் பாதியுமத் 

தார்ெபற்ற ேவணியுந் தந்தார் தியாகர் தடம்புயத்தின் 

சீர்ெபற்றி ேலெமன்று நாணால் வணங்கிச் சிைலெயனவும் 

ேபர்ெபற்ற தாற்ெபான் மைலகுனித் தாெரம் பிராெனன்பேர.     3 

 

அறுசீர்க் கழிெநடிலடி யாசிரியவிருத்தம் 

என்பாக நகுதைலேயா ெடழிலாக 

வணிந்தகம ேலச மற்றுன் 

றன்பாக மிடப்பாகத் தைல�விகரு  

விழிேதாய்ந்துந் தைலவி பாகத் 

தன்பாக நின்றிருேநாக் கைவேதாய்ந்துக் 
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திருநிறம்ேவ றாைக யாலப் 
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ெபான்பாக மிதுெவனவு நின்பாக 

மிதுெவனவும் புகெலா ணாேத        4  

 

ேநரிைச யாசிரியப்பா 

ஒண்கதிர் பரப்புஞ் ெசங்கதிர்க் கடவுள் 

ெவயில்கண் டறியா வீங்குருட் பிழம்பிற்  

புயல்கண் படுக்கும் பூந்தண் ெபாதும்பிற் 

காவலர்ப் பயந்து பாதபத் ெதாதுங்கிய 

 

இருேவ றுருவிற் கருவிரன் மந்தி  

ெபான்னிறம் பழுத்த பூஞ்சுைள வருக்ைக 

முன்னுறக் காண்டலு முைளெயயி றிலங்க 

மடித்தலத் திருத்தி வகிர்ந்துவள் ளுகிரால் 

ெதாடுத்தெபாற் சுைளபல ெவடுத்துவாய் மடுப்பது 

 

மானிட மடங்க றூணிைடத் ேதான்றி 

ஆடகப் ெபயரி னவுணன்மார் பிடந்து 

நீடுைபங் குடரி னிணங்கவர்ந் துண்ெடன 

இறும்பூது பயக்கு நறும்பைண மருதத் 

தந்த ணாரூ ெரந்ைதெயம் ெபரும 

 

சிங்கஞ் சுமந்த ெசழுமணித் தவிசிற் 

கங்குலும் பகலுங் கலந்தினி திருந்தாங் 

கிடம்பலம் ெபாலிந்த விைறவியு நீயும்  

நடுவண் ைவகு நாகிளங் குழவிைய 

ஒருவரி ெநருவி ருள்ளெநக் குருக 

 

இருவிருந் தனித்தனி ேயந்தினிர் தழீஇ 

முச்சுடர் குளிர்ப்ப முைறமுைற ேநாக்கி 

உச்சி ேமாந்துமப் பச்சிளங் குழவி 
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நாறுெசங் குமுதத் ேதறேலா ெடாழுகும் 
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எழுதாக் கிளவியி ேனழிைச பழுத்த 

 

இழுெமன் குரல மழைலத் தீஞ்ெசாற் 

சுைவயமு துண்ணுஞ் ெசவிகளுக் ைகயெவன் 

ெபாருளில் புன்ெமாழி ேபாக்கி 

அருள்ெபற வைமந்தேதா ரற்புத முைடத்ேத.       5  

 

ேநரிைச ெவண்பா 

ேதங்குபுக ழாரூர்த் தியாகர்க்ெகண் டிக்குெமாளி 

வீங்கு பகற்ேபாது ெவண்படமாம் - தூங்கிருள்சூழ்  

கங்குற் ெபாழுது கரும்படமாஞ் ெசம்படமாம் 

ெபாங்குற்ற புன்மாைலப் ேபாது.         6  

 

கட்டைளக் கலித்துைற  

ேபாெதான் றியதண் ெபாழிற்கம ேலசர்ெபான் மார்பிெலந்தாய்  

சூெதான்று ெகாங்ைகச் சுவெடான்ப ராற்ெறல் களிற்றுரிைவ  

மீெதான் றுவகண்டு ெவங்ேகாப மாமுகன் ெவண்மருப்பால் 

ஈெதான் றடுகளி ெறன்ெறதிர் பாய்ந்த விைணச்சுவேட  7  

 

அறுசீர்க் கழிெநடிலடி யாசிரியவிருத்தம்  

இணங்குகம லாலயமா லிதயத்திற் ெபாலிந்ததியா ேகச ரம்ெபாற் 

கணங்குைழமண் மகலளிதய கமலத்தும் ெபாலிதலினக் குமல மான  

மணங்கமழ்பங் கயத்தடஞ்சூழ் கமைலகம லாலயப்ேபர் வாய்த்த தான்மற் 

றணங்கைனயா ரிதயமுந்தம் மருட்ெகாழுந ரிதயமுெமான் றாகுந் தாேன.   8  

 

 

ேநரிைச யாசிரியப்பா 

தானமால் களிறு மாநிதிக் குைவயும் 

ஏைனய பிறவு மீகுந ரீக 

நலம்பா டின்றி நாண்டுறந் ெதாரீஇ 
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இலம்பா டைலப்ப ேவற்குந ேரற்க 
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புரவலர் புரத்தலு மிரவல ரிரத்தலும் 

இருேவ றியற்ைகயு மிவ்வுல குைடத்ேத அதா அன்று  

ஒருகா லத்தி லுருவமற் ெறான்ேற 

இடப்பான் முப்பத் திரண்டறம் வளர்ப்ப  

வலப்பா லிரத்தன் மாநிலத் தின்ேற 

விண்ெடாட நிவந்த வியன்றுகிற் ெகாடிகள் 

மண்டலம் ேபாழ்ந்து மதியக டுைடப்ப 

வாணிலா வமுதம் வழங்கியக் ெகாடிகள் 

ேவனிலிற் பயின்ற ெவப்பம தாற்றுபு  

ெகாடியா ெரத்துைணக் ெகாடுைம ெசய்யினும் 

மதியார் ெசய்திடு முதவிைய யுணர்த்தும் 

பன்பணி மாடப் ெபான்மதிற் கமைலக்  

கடிநகர் ைவப்பினிற் கண்ேடம் 

வடிவ மற்றிது வாழிய ெபரிேத.         9  

 

ேநரிைச ெவண்பா 

ெபருமான் றமிழ்க்கமைலப் ெபம்மான்ைகம் மானும் 

கருமா னுரியதளுங் கச்சும் - ஒருமானும் 

சங்கத் தடங்காதுந் தார்மார்புங் கண்டக்கால் 

அங்கத் தடங்கா தவா.          10 

 

கட்டைளக் கலித்துைற.  

வாவியம் ேபாருகஞ் சூழ்கம ேலசர்புள் வாய்கிழித்த 

தூவியம் ேபாருகந் ேதாறுநின் ேறார்துைணத் தாளைடந்த  

ஆவியம் ேபாருகந் தாயிரங் கூற்றுடன் றாலுமஞ்ேசல்  

நாவியம் ேபாருக நன்ெனஞ்ச ேமயவர் நாமங்கேள.      11  

 

அறுசீர்க் கழிெநடிலடி யாசிரியவிருத்தம் 

நாம ேவற்பைடக் கடவுைளப் பயந்தருள் 

நங்ைகெதன் கமேலசர் 
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வாம பாகத்ைதக் ெகாளவலப் பாகநீர் 
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மங்ைகெகாண் டனள்ேபாலாம் 

தாம நீற்ெறாளி தன்னிறங் காட்டெவண்  

டைலநிைர நுைரகாட்டக் 

காமர் பூங்ெகாடி மடந்ைதயர் மதர்விழிக்  

கயலுலா வரலாேல          12  

 

ேநரிைச யாசிரியாப்பா 

 

வருமுைல சுமந்து வாங்கிய நுசுப்பிற் 

புரிகுழன் மடந்ைதயர் ெபான்ெனடு மாடத்  

ெதாண்கதிர் வயிரமுந் தண்கதிர் நீலமும் 

ேசெயாளி பரப்புஞ் ெசம்மணிக் குழாமும் 

மாயிரு டுரந்து மழகதி ெரறிப்பச் 

சுரநதி முதல வரநதி மூன்றும்  

திருவநீண் மருகிற் ெசல்வது கடுப்ப 

ஒள்ெளாளி ததும்பு ெமாண்டமிழ்க் கமைலத் 

ெதள்ளமு துைறக்குந் திங்களங் கண்ணித் 

தீநிறக் கடவுணின் கான்முைற வணங்குதும் 

கூற்ெறனப் ெபயரிய ெகாடுந்ெதாழி னுைளயன் 

ஊற்றமில் யாக்ைக யுவர்நீர்க் ேகணிப் 

புலத்தைல யுயிர்மீ னைலத்தனன் பிடிப்ப 

ஐவளி பித்ெதன வைமத்துைவத் திருந்த 

முத்தைலத் தூண்டி றூண்டி யத்தைல 

வாழ்நாண் மிதப்பு ேநாக்கித் தாழா 

தயிறைலத் ெதாடங்கி ெயயிறைலத் திருத்தலிற் 

றள்ளா முயற்சி தவறுபட் ெடாழிந்ெதன 

ெவள்குறீஇ மற்றவன் விம்மித னாக 

அருட்ெபருங் கடலினவ வாருயிர் மீனம் 

கருக்குழி கழியப் பாய்ந்து ெதரிப்பரும் 

பரமா னந்தத் திைரெயாடு முலாவி 
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எய்தரும் ெபருமித ெமய்த 
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ஐயநின் கைடக்க ணருளுதி ெயனேவ       13  

 

ேநரிைச ெவண்பா 

என்பணிந்த ெதன்கமைல யீசனார் பூங்ேகாயில் 

முன்பணிந்த ெதய்வ முனிேவார்கள் - அன்ெபன்னாம் 

புண்சுமந்ேதா நந்தி புைடத்ெதன்னார் புண்ணியனார் 

மண்சுமந்தா ெரன்றுருகு வர்.         14  

 

கட்டைளக் கலித்துைற 

வரந்தந் தருள வரதம்ைவத் தாெலன் வரதமிடக் 

கரந்தந்த தாலிவர் ைகயதன் ேறபலி காதலித்துச் 

சிரந்தந்த ெசங்ைகக் கமேலசர் நாமந் தியாகெரன்ப 

தரந்தந்த வாள்விழி யாடந்த தாங்ெகா லறம்வளர்த்ேத     15 

 

அறுசீர்க் கழிெநடிலடி யாசிரியவிருத்தம்  

வள்ளமுைலக் கைலமடந்ைத மகிழ்நர்தைல மாைலசிர மாைல யாகக் 

ெகாள்ளுவது மலர்மடந்ைத ெகாழுநர்தைல கிண்கிணியாக் ேகாத்துச் சாத்த 

உள்ளுவது ெமாழிவதுமற் ெறாழியாேய லடிமுடிகள் உணர்ந்ேத ெமன்ேற  

கள்ளெமாழி வான்புகிற்ெறன் கமேலச லவர்க்கைவேய கரியு மாேம.   16  

 

ேநரிைச யாசிரியப்பா 

கருந்தாது கடுத்த ெபரும்பைண தாங்கும் 

படர்மருப் ெபருைமைபங் குவைள குதட்டி 

மடிமைட திறந்து வழிந்தபா லருவி 

கைரெபாரு தைலப்பப் ெபருகுபூந் தடத்து 

ெவண்ேடா டவிழ்த்த முண்டகத் தவிசிற் . . . . (5)  

பானீர் பிரித்துண் டூெவள் ெளகினம் 

நூற்ெபருங் கடலு ணுண்ெபாரு ெடரித்து 

நாற்பயன் ெகாள்ளு நாமகட் ெபாருவும் 

ெமன்பான் மருதத் தண்புனற் கமைலத் 
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ெதன்பான் ேமருவிற் றிகழ்பூங் ேகாயில் . . . . . (10) 



திருவாரூர் நான்மணி மாைல 

 

மூவ ரகண்ட மூர்த்திெயன் ேறத்தும் 

ேதவ ரகண்ட ெதய்வ நாயக 

நின்னடித் ெதாழும்பி னிைலைமயின் ேறனுநின் 

றன்னடித் ெதாழும்பர் சார்புெபற் றுய்தலிற் 

சிறியெவன் விழுமந் தீர்ப்பது கடெனன . . . . . . (15)  

அறியா யல்ைல யறிந்துைவத் திருந்தும் 

தீரா வஞ்சத் தீப்பிறப் பைலப்பச் 

ேசாரா நின்றெவன் றுயெராழித் தருள்கிைல 

புறக்கணித் திருந்தைத யன்ேற குறித்திடிற் 

ேகாள்வாய் முனிவர் சாபநீர்ப் பிறந்த . . . . . (20) 

தீவாய் வல்விைனத் தீப்பயன் ெகாண்மார் 

உடல்சுமந் துழலுமக் கடவுளர்க் கல்லைத 

பிறவியின் றுயர்நினக் கறிவரி தாகலின் 

அருளா ெதாழிந்தைன ேபாலும் 

கருைணயிற் ெபாலிந்த கண்ணுத ேலாேய.  . . . . . (25)     17  

 

ேநரிைச ெவண்பா 

கண்ணனார் ெபாய்ச்சூள் கடிபிடித்ேதா ெதன்புலத்தார் 

அண்ணலா ரஞ்சுவெரன் றஞ்சிேயா - விண்ேணார் 

விருந்தாடு மாரூரா ெமன்மலர்த்தா டூக்கா 

திருந்தாடு கின்றவா ெவன்.         18  

 

கட்டைளக் கலித்துைற 

என்னுயிர்க் ெகாக்கு மிளஞ்ேசெயா 

ேடழுல கீன்றவன்ைன 

மன்னுயிர்க் ெகாக்குங் கமைலப் 

பிரான்மணி கண்டங்கண்டு 

மின்னுயிர்க் கும்புய ெலன்றுெமன் 

ெகான்ைறைபந் தாதுயிர்க்கப் 

ெபான்னுயிர்க் ெகாண்கன் ெபாலன்றுகி  
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திருவாரூர் நான்மணி மாைல 

 

லாெமந்ைத பூந்துகிேல.          19  

 

எண்சீர்க் கழிெநடிலடி யாசிரியவிருத்தம் 

பூமாதி னிதயகம லத்து ைவகும் 

ெபாலிவானு மரியைணேமற் புணரி யீன்ற 

மாமாது வழிபடவீற் றிருத்த லானும் 

மைறமுதலு நடுமுதலு முடிவி னின்ற 

தாமாத ெறளிவிப்பார் ேபாலு நீலத் 

தரங்கெநடுங் கடன்ஞால ெமாருங்கு வாய்த்த 

ேகாமாது மனங்குைழயக் குைழந்த வாரூர்க் 

குழகனார் கிண்கிணிக்கா லழக னாேர.        20  

 

ேநரிைச யாசிரியப்பா 

 

அழவிலர் ேசாதி முழுெவயி ெலறிப்ப 

இளநில ெவறிக்குங் குளிர்மதிக் குழவியும் 

ெவஞ்சினம் ெபாதிந்த நஞ்சுமிழ் பகுவாய் 

ெவள்ைளமுள் ெளயிற்றுப் பிள்ைளவா ளரவும் 

ெதண்டிைர ெகாழிக்குந் தீம்புனற் கங்ைகத் . . . . . 5 

தண்டுைற மருங்கிற் றனிவிைள யாட 

உடன்ைவத் தாற்றிய படர்சைடக் கடவுள் 

எறுழ்வலித் தறுகட் ெடறுசினக் ேகழல் 

முைளெயயி றிலங்க முருகுெகாப் புளித்துத் 

தைளயவி ழிதழித் தண்டார் மார்ப . . . . . 10 

திருவிழி யிரண்டிலு மிருசுடர் வழங்கலின் 

இரவுநன் பகலு ெமாருபுைட கிடந்ெதனக் 

கடங்கலுழ் கரடத் தடங்களிற் றுரிைவயும் 

மடங்கலீ ருரியு முடன்கிடந் தலமர 

விண்பட நிவந்த திண்பு யாசல . . . . . 15 

ெநட்டிைலக் கமுகி ெனடுங்கயி றார்த்துக் 
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கட்டுெபான் னூசல் கன்னிய ராடவப் 



திருவாரூர் நான்மணி மாைல 

 

ைபங்குைலக் கமுகு பழுக்காய் சிந்த 

ெவண்கதிர் நித்திலம் ெவடித்துகு ேதாற்றம் 

கந்தரத் தழகு கவர்ந்தன விைவெயன . . . . . 20 

அந்தி லாங்கவ ரார்த்தன ரைலப்ப 

ஒண்மிட றுைடந்தாங் குதிரஞ் சிந்தக் 

கண்முத் துகுத்துக் கலுழ்வது கடுக்கும் 

தண்டைல யுடுத்த ெவாண்டமிழ்க் கமைலப் 

ெபாற்பதி புரக்கு மற்புதக் கூத்தநின் . . . . . 25 

ேசவடிக் ெகான்றிது ெசப்புவன் ேகண்மதி 

விலங்கினுண் மிக்கது விண்ணவர் தருெவன 

ஒருங்குைவத் ெதண்ணுவ ேதார்வழக் கன்ைமயின் 

ஒத்த சாதியி னுயர்புமற் றிழிபும் 

ைவத்தன ரல்லைத வகுத்தனர் யாேர . . . . . 30  

ஆருயிர்க் கைமத்த ேவாெரழு பிறப்பினுள் 

முற்படு ேதவருண் முதல்வெனன் ெறடுத்துக் 

கற்பைன கடந்த கடவுணிற் பழிச்சும் 

ெதான்மைறக் குலங்கள் முன்னிய தியாெதனப் 

பன்மைற ெதரிப்பினும் பயன்ெகாள வரிதால் . . . . . 35 

ேதவரி ெனாருவெனன் றியாவரு மருளுற  

நீேய நின்னிைல நிகழாது மைறத்துக் 

கூறிய தாகு மாகலிற் 

ேறறினர் மைறெயனச் ெசப்பினர் நன்ேக.       21  

 

ேநரிைச ெவண்பா 

நல்லார் ெதாழுங்கமைல நாதேன நாதெனனக் 

கல்லாதார் ெசால்லுங் கடாவிற்கு - ெவல்லும் 

விைடேய விைடயாக ெமய்யுணரா ைரயுற் 

றிைடேய மயங்குமிது ெவன்.         22  
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கட்டைளக் கலித்துைற 

இதுேவ ெபாருெளன் ெறவெரவர் கூறினு ேமற்பெதது 

அதுேவ ெபாருெளன் றறிந்துெகாண் ேடனப் ெபாருெளவர்க்கும் 

ெபாதுேவ ெயன்றாலும் ெபாருந்து ெமல்ேலார்க்கும் ெபாதுவினிற்கும் 

மதுேவ மலர்ப்ெபாழி லாரூரி னும்ைவகும் ைவகலுேம     23  

 

அறுசீர்க் கழிெநடிலடி யாசிரியவிருத்தம் 

ைவய முழுது முழுதுண்ண வல்லாற் களித்து நவநிதியும் 

ைகயி ெலாருவற் களித்ெதமக்ேக கதிவீ டளித்ேதார் கன்னிைகக்கு 

ெமய்யி ெலாருகூ றளித்தனரால் விமலர் கமைலத் தியாகெரன்ப 

ைதய ரிவர்க்ேக தகுமுகமன் அன்று புகழு மன்றாேம.      24  

 

ேநரிைச யாசிரியப்பா 

ஆைமேயா டணிந்து தைலேயா ேடந்திக் 

காமரு மடந்ைதயர் கைடெதாறுங் கைடெதாறும் 

பலிேதர்ந் துண்ணினு முண்ணு ெமாலிகழற் 

ைபந்துழாய் முகிலும் பழமைற விரிஞ்சனும் 

இந்திரா தியரு மிைறஞ்சினர் நிற்ப . . . . . 5  

மற்றவர் பதங்கள் மாற்றியும் வழங்கியும் 

பற்றலர்ச் ெசகுத்து முற்றவர்த் தாங்கியும் 

பரசுநர் பரசப் பணிகுநர் பணிய 

அரசுவீற் றிருப்பினு மிருக்கு முைரெசயும்  

ேயாக சாதனம் ேபாகிகட் கின்ைமயிற் . . . . . 10 

ெசஞ்சைட விரித்து ெவண்ெபாடி பூசி 

எருக்கங் கண்ணியுஞ் சூடி விருப்புைட 

இடப்பான் மடந்ைத ெநாடிப்ேபாழ்து தணப்பினும் 

மடலூர் குறிப்புத் ேதான்ற விடலரும்  

காமமீ தூர ேவமுற் றிரந்தவள் . . . . . 15 

தாமைரச் சீறடி ைதவந் தம்ம 

புலவியிற் புலந்துங் கலவியில் களித்தும்  
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ேபாகமார்ந் திருப்பினு மிருக்கும் ேயாகிகட் 



திருவாரூர் நான்மணி மாைல 

 

ெகய்தா ெவாண்ெபாருள் ைகவந்து கிைடப்ப 

ஞான முத்திைர சாத்தி ேமானேமா . . . . . 20 

டிேயாகுெசய் திருப்பினு மிருக்கு மீெகழு 

தமனிய மாடத் தரமிய முற்றத் 

ைதங்கைணக் கிழவ னரசிய னடாத்தக் 

ெகாங்ைகமால் களிறுங் ெகாைலக்கண்வாட் பைடயும் 

சில்கா ழல்குல் ெவல்ெகாடித் ேதரும் . . . . . 25 

பல்வைக யுறுப்பும் பைடயுறுப் பாகப் 

பவக்குறும் ெபரியுந் தவக்குறும் ெபறிந்து  

நுணங்கிய நுசுப்பி னணங்கனார் குழுமிக்  

ைகவகுத் திருந்து கழங்ெகறிந் தாட 

ைமயுண் கண்கள் மறிந்ெதழுந் தலமரல் . . . . . 30  

ெசம்முகத் தாமைரச் சிைறயளிக் குலங்கள் 

அம்ெமன் காந்தளி னளிக்குல மார்த்ெதழக் 

கலந்துடன் றழீஇக் காமுற னிகர்க்கும் 

ெபாலன்ெசய் வீதிப் ெபான்மதிற் கமைல 

அண்ணன் மாநகர்க் கண்ணுதற் கடவுள் . . . . . 35 

கற்பைன கழன்று நிற்றலின் 

நிற்பதிந் நிைலெயனு நியமேமா வின்ேற       25 

 

ேநரிைச ெவண்பா 

இன்னீ ருலகத்துக் கின்னுயிர்யா ெமன்றுணர்த்தும் 

நன்னீர் வயற்கமைல நாதனார் - ெபான்னார்ந்த 

ேசவடிக்கா ளானார் சிலரன்ேற ெதன்புலத்தார் 

ேகாவடிக்கா ளாகார் குைலந்து.         26  

 

கட்டைளக் கலித்துைற 

குைலவத்த ெசவ்விள நீர்குளிர் பூம்ெபாழிற் ெகாம்புக்கின்ப 

முைலைவத்த ெதாக்குங் கமேலசர் ேவணி முகிழ்நைகெவண் 

டைலைவத்த ேவனற் புனெமாக்குங் கங்ைகயத் தண்புனத்தில் 
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நிைலைவத்த மாதைர ெயாக்குங் கவெணாக்கு நீள்பிைறேய.     27  



திருவாரூர் நான்மணி மாைல 

 

எண்சீர்க் கழிெநடிலடி யாசிரியவிருத்தம் 

பிைறெயாழுக ெவாழுகுபுனற் கங்ைக யாற்றின் 

ேபரைணயிற் ெறாடுத்துவிக்க ெபரும்பாம் ெபன்னக்  

கைறெயாழுகும் படவரவம் படரும் ேவணிக் 

கண்ணுதலார் கமைலயிற்ைபங் கமைல ேபால்வீர் 

நைறெயாழுகு மலர்ப்ெபாழில்குத் தைகயாத் தந்தீர் 

நானிரண்டு மாவடுவு நாடிக் காேணன் 

நிைறெயாழுகு மிளநீரு நிற்கக் காேணன் 

நீர்ெசய்த காரியெமன் னிகழ்த்து ேவேன.        28  

 

ேநரிைச யாசிரியப்பா 

ேவனிலா னுறுப்பின் ெமன்றைச யிைறச்சி 

தீநாக் கறியத் திருக்கண் டிறந்ேதாய் 

நான்மைற முனிவன் கான்முைள நிற்ப 

விடற்கரும் பாசேமா டுடற்ெபாைற நீங்க 

உயிருண் கூற்றுக்குத் திருவடி ைவத்ேதாய் . . . . . 5 

கருங்கடல் வண்ணன் ெவள்விைட யாகி 

அடிக டாங்கிய வுதவிக் காங்கவன்  

முழுெவன்பு சுமந்த கழுமுட் பைடேயாய் 

ேதவா சிரயன் றிருக்கா வணத்து 

ேமவா நின்ற விண்ணவர் குழாங்கள் . . . . . 10  

உதுத்திர கணங்கெளன் ேறாடினர் வணங்கி  

அருக்கிய முதல வகனமர்ந் தளிப்ப 

இத்தலத் துற்றவ ரினித்தலத் துறாெரனக் 

ைகத்தலத் ேதந்திய கனன்மழு வுறழும் 

மழுவுைடக் ைகய ராகி விழுமிதின் . . . . . 15 

மாந்தர் யாவருங் காந்தியிற் ெபாலியும் 

வரமிகு கமைலத் திருநகர்ப் ெபாலிந்ேதாய் 

எழுதாக் கிளவிநின் ெமாழிெயனப் படுதலின் 

நின்ெபருந் தன்ைம நீேய நவிற்றுதல் 
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மன்ெபரும் புலைமத் தன்ேற யும்பரின் . . . . . 20 



திருவாரூர் நான்மணி மாைல 

 

நின்ேனா ரன்ேனா ரின்ைமயி னின்னிைல  

கூறாய் நீெயனிற் ேறறுந ரிலரால் 

தன்னுைட யாற்றன் முன்னார் முன்னர்த் 

தற்புகழ் கிளவியுந் தகுெமன் றம்ம 

நிற்புகழ்ந் திைசத்தைன நீேய யாக . . . . . 25 

இருடீர் காட்சிப் ெபாருடுணிந் துணர்த்தா 

தியங்கா மரபி னிதுவிது ெபாருெளன 

மயங்கக் கூறுதல் மாண்புைடத் தன்ேற 

அளவில் காட்சிைய ையயமின் றுணர்த்தலிற் 

றளரா நிைலைமத் ெதன்ப ெவன்றலிற் . . . . . 30 

றன்னுைட மயக்கந் திைசேமல் ைவத்துச் 

ெசன்ெனறி பிைழத்ேதான் திைசமயங் கிற்ெறன 

ெமாழிகுவ ேதய்ப்ப முதுக்குைற வின்ைமயிற் 

பழமைற மயங்கிற் ெறன்னா முழுவதும் 

எய்யா திைசக்குதும் ேபாலும் . . . . . 35 

ஐயநின் றன்ைம யளப்பரி ெதமக்ேக.        29  

 

ேநரிைச ெவண்பா 

அள்ளற் கருஞ்ேசற் றகன்பைணசூ ழாரூரர் 

ெவள்ளப் புனற்சைடேமல் ெவண்டிங்கள் - புள்ளுருவாய்  

நண்ணிலா தாைர நைகக்கு நைகையயன்ேற 

தண்ணிலா ெவன்னுஞ் சகம்.        30  

 

கட்டைளக் கலித்துைற 

தண்மல ரும்ெபாழிற் ெறன்கம ேலசர்க்குச் சாத்துகின்ற 

ஒண்மலர் ெசான்மலர்க் ெகாவ்வாது ேபாலுமற் ேறார்புலவன் 

பண்மலர் சாத்திப் பணிெகாண்ட வாபச்ைச மால்சிவந்த 

கண்மலர் சாத்தியுங் காண்பரி தான கழன்மலேர.      31  
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திருவாரூர் நான்மணி மாைல 

 

அறுசீர்க் கழிெநடிலடி யாசிரியவிருத்தம்  

மல்லல்வளங் கனிந்தபுகழ்க் கமேலசர் திருவுருவும் வாம பாகத்  

தல்லமர்ைபங் குழலுைமயா டிருவுருவு மிருவருக்கும் அமுத மான 

ெகால்லயில்ேவற் பசுங்குழவி திருவுருவு மருவுருவாம் குணங்கண் மூன்றின் 

நல்லுருவா தலினன்ேறா விவரகில காரணராய் நவில்கின் றாேர.    32  

 

ேநரிைச யாசிரியப்பா 

நவமணி குயின்ற நாஞ்சில்சூழ் கிடக்கும் 

உவளகங் கண்ணுற் றுவாக்கட லிஃெதனப் 

பருகுவா னைமந்த கருவிமா மைழயும் 

ெசங்கண்மால் களிறுஞ் ெசன்றன படிய 

ெவங்கண்வா ளுழவர் ேவற்றுைம ெதரியார் . . . . . 5 

வல்விலங் கிடுதலின் வல்விலங் கிதுெவனச் 

ெசல்விலங் கிடெவதிர் ெசன்றனர் பற்றக் 

காக பந்தரிற் ைகந்நிமிர்த் ெதழுந்து 

பாெகாடு முலாவிப் படர்தரு ேதாற்றம் 

ெநடுேவல் வழுதி நிகளம் பூட்டிக் . . . . . 10 

ெகாடுேபா தந்த ெகாண்டைல நிகர்க்கும் 

சீர்ெகழு கமைலத் திருநகர் புரக்கும் 

கார்திரண் டன்ன கைறமிடற் றண்ணல் 

மூவெரன் ெறண்ணநின் முதற்ெறாழில் பூண்டும்  

ஏவலிற் ெசய்துெமன் ெறண்ணா ராகி . . . . . 15 

அடங்கா வகந்ைதக் கறிெவலாம் வழங்கி 

உடம்பு ேவறா யுயிர்ப்ெபாைற சுமந்து 

நாளு நாளு ேநடினர் திரிந்தும் 

காணா ெதாழிந்தைத நிற்க நாணா 

தியாவரு மிைறஞ்ச விறுமாப் ெபய்துபு . . . . . 20 

ேதவெரன் றிருக்குஞ் சிலர்பிறர் தவத்தினும் 

மிகப்ெபருந் ெதாண்ெராடிகலிமற் றுன்ெனாடும் 

பைகத்திறம் பூண்ட பதகேன ெயனினும் 
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நின்றிருப் பாத ேநர்வரக் கண்டு 



திருவாரூர் நான்மணி மாைல 

 

ெபான்றின ேனனும் புகழ்ெபற் றிருத்தலின் . . . . . 25 

இைமயா முக்கெணந் தாய்க்கு 

நமனார் ெசய்த நற்றவம் ெபரிேத.        33  

 

ேநரிைச ெவண்பா 

நற்கரும்பு முக்கட் கரும்ெபன்னு நங்ைகமீர் 

விற்கரும்பன் ைகக்கரும்ேபா ேவம்ெபன்னும் - ெசாற்கரும்பின் 

வாமக் கரும்பு மைனக்கரும்பா மாரூரர் 

காமக் கரும்புங் கரும்பு.          34  

 

கட்டைளக் கலித்துைற 

கரும்புற்ற ெசந்ெநல் வயற்கம ேலசர்கண் டார்க்குமச்சம் 

தரும்புற்றி னிற்குடி ெகாண்டிருந் தாரது தானுமன்றி 

விரும்புற்று மாசுணப் பூணணிந் தார்ெவவ் விடமுமுண்டார் 

சுரும்புற்ற கார்வைரத் ேதாைகபங் கான துணிவுெகாண்ேட.     35  

 

எழுசீர்ச் சந்தவிருத்தம் 

ெகாண்டைல யைலத்தபல தண்டைல யுடுத்தழகு 

ெகாண்டக மைலப்ப தியுளார்க் 

கண்டபி ெனனக்கிதழி தந்தன ெரனப்பசைல 

கண்டுயிர் தளிர்த்த மடவாள் 

அண்டரமு ெதாத்தவமு தந்தைன யிருட்கடுவி 

தன்பரருண் மிச்சில் ெகாெலனா 

உண்டிடு முளத்திலவ ருண்குவெரன் மிச்சிெலன 

உண்டைத மறுத்து மிழுேம.         36  

 

ேநரிைச யாசிரியப்பா 

உமிழ்ேதன் பிலிற்று ெமாள்ளிணர்க் கூந்தல் 

அமிழ்துகு மழைல யம்ெமன் றீஞ்ெசாற் 

சில்லரித் தடங்கண் ெமல்லிய ெலாருந்தி 
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வரிசிைலத் தடக்ைகக் குரிசின்மற் ெறாருவன் 



திருவாரூர் நான்மணி மாைல 

 

ெபான்ெனடு மார்பிற் ெபாலன்கல னிைமப்பத் . . . . . 5 

தன்னுருத் ேதாற்றந் தரிக்கலள் ெவகுண்டு 

மாலா யினெனன வணங்கின னிரத்தலிற்  

ேறாலா ெமாழிைய வாழிைய ெபரிெதனப் 

புலந்தன ெளழுதலுங் கலங்கின் ெவரீஇக்  

கண்மலர் சிவப்ப ெமய்பசப் ெபய்தலிற் . . . . . 10 

றானு மாலாந் தன்ைமயள் ெகால்ெலனத் 

ேதரினன் றாழ்ந்து சிலம்படி திருத்திப் 

பஞ்சியிற் ெபாலிந்த குஞ்சிய னிரப்பக் 

கூடின ளல்லள் கூடா ளல்லள்  

ைகம்மிகு சீற்றமுங் காதலு மைலப்ப . . . . . 15 

ெவள்ளப் புண்ர்ச்சியின் ேவட்ைகயுள் ளடக்கி 

உள்ளப் புணர்ச்சிய ளூடின ணிற்பது  

தாதவிழ் ெதரியற் சாக்கியர் ெபருமான் 

காதலுட் கிடப்பக் கல்ெலறிந் தற்ேற 

இத்திற மகளி ரிைளஞேரா டாடும் . . . . . 20 

நித்தில மாட நீண்மறு குடுத்த 

ைமம்மா முகிறவழ் மணிமதிற் கமைலப் 

ெபம்மா னருைமப் ெபருமா ளாயினும் 

ஊனுண் வாழ்க்ைகக் கானவர் குருசில் 

ெசஞ்சிைல சுமந்த கருமுகி ேலய்ப்ப . . . . . 25 

உண்டுமிழ் தீநீ ருவந்தன ராடியும் 

விருப்படிக் ெகாண்ட மிச்சிலூன் மிைசந்தும்  

ெசருப்படிக் கடிகள் ெசம்மாந் திருந்தும் 

ெதால்புகழ் விசயன் வில்லடி ெபாறுத்தும் 

அருந்தமிழ் வழுதி பிரம்படிக் குவந்தும் . . . . . 30 

நள்ளிருள் யாமத்து நாவலர் ெபருமான் 

தள்ளாக் காத றணித்தற் கம்ம 

பரைவ வாய்தலிற் பதமலர் ேசப்ப 

ஒருகா லல்ல விருகா னடந்தும் 
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அளியர் ேபாலு மன்பர்க டமக்ேக.       37  

 

ேநரிைச ெவண்பா 

தம்ேமனி ெவண்ெபாடியாற் றண்ணளியா லாரூரர் 

ெசம்ேமனி கங்ைகத் திருநதிேய - அம்ேமனி 

மாேன யமுைனயந்த வாணிநதி யுங்குமரன் 

தாேன குைடேவந் தனித்து.        38  

 

கட்டைளக் கலித்துைற 

தன்ெனாக்குஞ் ெசல்வக் கமைலப் 

பிரான்ெசஞ் சடாடவிமற் 

ெறன்ெனாக்கு ெமன்னி ெனரிெயாக்குங் 

ெகான்ைற ெயரியிலிட்ட 

ெபான்ெனாக்கும் வண்டு கரிெயாக்குங்  

கங்ைகயப் ெபான்ெசய்விக்கும் 

மின்ெனாக்கும் ெபான்ெசய் கிழக்ெகால்ல 

ெனாக்குமவ் ெவண்பிைறேய        39  

 

அறுசீர்க் கழிெநடிலடி யாசிரியவிருத்தம் 

ெவண்ணிலவு ெகாழித்ெதறிக்குஞ் ெசஞ்சைடேமா 

லியர்வீதி விடங்க ராரூர்க் 

கண்ணுதல்ெபாற் புயவைரேசர் தனவைரக 

ளிரண்டவற்றுட் கனக ேமரு 

அண்ணல்புய வைரக்குைடந்து குைழந்துதைல 

வணங்கிடுநம் அன்ைன பார 

வண்ணமுைலத் தடவைரயவ் வைரகுழயப் 

ெபாருவதல்லால் வணங்கி டாேத.         40  

 

ேநரிைச யாசிரியப்பா 

வண்டுகூட் டுண்ண நுண்டுளி பிலிற்றித் 
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ெசடிபடு முல்ைலக் ெகாடிபடர்ந் ேதறித் . . . . . 5 

தைலவிரித் தன்ன கிைளெதாறும் பைணத்து 
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தாற்றிளங் கதலித் தண்டினிற் படரவப் 

ைபங்குைலக் கமுகிற் படர்சிைற விரித்ெதாரு . . . . . 10 

கண்ெசய் கூந்தற் களிமயி னடிப்ப 

ெநடுந்தாண் மந்திகள் குடங்ைகயிற் றூக்கி 

முட்புறக் கனிக டாக்கக் ெகாட்புறும் 

வானர ெமான்று வருக்ைகத் தீங்கனி 

தாெனடுத் ேதந்துபு தைலேமற் ெகாண்டு . . . . . 15 

மந்திக ெடாடர மருண்டுமற் றந்தப் 

ைபந்துணர்க் ெகாடியிற் படர்தரு ெதாற்றம் 

வடஞ்சூழ்ந்து கிடந்த ெநடும்ெபருங் கம்பத் 

தணங்கனா ெளாருத்தி யாடின ணிற்பப் 

ெபரும்பைண தாங்கி மருங்கினர் ெகாட்டக் . . . . . 20 

குடந்தைலக் ெகாண்ெடாரு கூன்கைழக் கூத்தன் 

வடந்தனி னடக்கும் வண்ணம ேதய்க்கும் 

பூம்பைண மருதத் தீம்புனற் கமைலத் 

திருநகர் புரக்குங் கருைணயங் கடவுள் 

அன்ெபனு மந்தரத் தாைச நாண் பிணித்து . . . . . 25 

வண்டுழாய் முகுந்தன் மதித்தனன் வருந்த 

அருட்ெபருங் கடலிற் ெறான்றி விருப்ெபாடும்  

இந்திரன் ேவண்ட வும்பர்நாட் ெடய்தி 

அந்தமி றிருெவாடு மரசவற் குதவி 
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திைசதிைச யுருட்டுந் திகிரியன் ெசன்ற 

முசுகுந் தனுக்கு முன்னின் றாங்குப் 
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