


உ 

இவமயம, 

இருச்சிறறம்பலம, 

திருவிடைமரு தார்க்கலம்பகம். 

  

இது 

இரு GT Gu GL Path iT 

இசாமசாமி செட்டியாரவர்கள் 

இயழறியது. 

  

காஞசபுரம 

வேதகிரிமுதலியாகுமாரா 

கா. இரத்தினமுதலியா॥வாகளல் 

செனனை 

கலாரத்நாகாஅச்சுகச திற 

பதிபபிககபபட... 

Ore eee 
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௬09௫ ய ஆ ப 

சிறபபு! பரக ப 

இருவிடை LO(th GIT J, fF oVLOLE 4 Lo 

[toa Ty bad 

2 இவையபககம் 
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செயயுணி முத்றருறிபபரராது பப 

(சட் 

Fab 

௪௦ 

௪௫,





உ 

சிறப்புக்கவிகள. 

NS 

செனனைக இறிததவககலாசாலைத 

தலைமைத தமிழபபணடி தா பிரமஸ்ரீ 

வி.கோ.சூரியநாராயண சாஸ்திரியா£.பி ஏ 
ll & Tf ov 6 w 

கட்டளைகலித்துறை, 

பாடடிய லோரி துறைபபொருள பெயகுபு பாடபவாகட் 

கேடடசந தோறு மணகக விடையரு த சருக்கு 

DILL (plot GY UU மிமனஸு நறுக்கலவை 

கூடடி யணி:தான கூணரா.॥ சாமிக குரி லாத, 

விதவா, 

கா. இராமசாமிதாயுடு அவாகள 
Gero ol w 

எழசீர்ககமிநேடிலடியா சிரிய விநநதம் 

நிலமபுகபூ கெமிஞமீ Ban pin. LOC il 

னம OT TE 6 தாடகேரா 

SUL தேோடையல சவிலுறப புமாகஇக 

கி பவவய களைக தனன வணிகா 

குலமபு கோமான கொடைபபுய லெலவுட 

குரிசிலகோ தறுகலைப பொருளசோ 

நலம்பெறு மனததெம மிராமஈா மிபமபா 

ஈரேநதிர னாவல ரேமே,



திறபபுககவிகள், 

வித்வான், 

இருமயிலை. சண்முகம்பிள்ளையவாகள் 

சொல்லிய 

அறுசீர்ககமிநேடிலடி யாசிரியவிநத்தம் 

தனைபபுரிவிற பூசனைசெய திறஙகாடடூந தனிமருத 

வாணனஷனூக்கு 

மனபபரிவி னலதத்செமுக தமிழக்கலமப கததெரியல 

வனை தல செயதான 

புனசசிறுமி மணமகறகு மாமடிக ஞூஜையெவவுட 

புரத்தி எகோ 

வினககுரிளி லெனவயினண புறுராம சாமியா 

மியல்வல லோனே, 

யாழ்பபாணதுசசுனனாகம 

அ. குமாரசுவாமிபபுலவரவாகள் 

Qero Sw 

அறுசீர்க்கமிநெடிலடி யாசிரியவிநத்தம், 

பூமேவஞ் சோணாட்டி. லிடைமருதா ரெனபபலரும் 

புகழா நினற 

தேமேவு நகரமிகை வீமமிருக்கு மகாலிங்க 

தேவ லுக்கு 

காமேவு மிசைகலலும் பொருணலலுஞ சொனனலனலு 
ப் Bue gy மேவப ட



சிறப்புக்கவிகள், 

பாடியினி தணிஈ தனனாம் நிருவெவ்வுள வ௫யாபரம் 
பரையோன கலவி 

தேடியுணா கவிபபுலவன சிக இரமும பிழகவியுஞ் 

செயவோன கொன்றை 

சூடியடி யாககடி யன சிறுதகொண்டா சோத தனையுக 

POLS cra GC gr cor 

பீடியலுவ குணராம சாமியெனும் பெயாபெற்ற 

பெரியன மாதோ, 

வடுலா - அஷூடாவதானி 

அசங்கசாமி ஐயங்காரவாகள் 

சொலலிய 

அறுசீரக்கமீநெடிலடி யாசீரியவிநத்தம், 

சிலபபகமே வியகுகனை த தரூதாதை யிடைமருதாக 

செலவன முடகுக் 

சலம்பகமாம பிரப த கடடிரைதலு விளகுபெருவ 

க் ரய பெற்றா 

னல.டபகமா மணிகளொளனிா பணை சேரெவ வுடபஇகக 

ணவதரிசதுத 

தலமபகரும கனமோயகுஞூ செயராம சாமியெனுஈ 

தமிபூவல லோனே. 

Sparen rm 

@



சிறப்புககவிகள், 

இருமழிசை - க%தசாமிமுதலியார் குமாரரும 

சொரககபுரம 

இசாமலிங்கததமபிரானவர்கள மூ ஷுைகருமாகிய 

வடிவேலு முதலியாரவாகள் 

சொல்லிய 

எண் சீர்ககழமிநேடிலடி யாசிரியவிந கம் 

(2சாலமபகமா ரிணைமணியாக சுவிஞா சகொளளச 

சொமஈவைகள பமயபலடஈ சொகுபி லங்க 

விலமபகமா வரலிதழி யாரெ ரகவ 

பிளமபிறையு மூதியுண வேமோ டாலா 

விலமபகமா மலைமாலொண கயிலை கொணடு 

Aa puoi) Veo wg gin Ny anaes 

கலமபசமா மாலையினி கணிடகா ஜேெலவட 

கனராம சாமியயரு ய கவிஞ ரேறே 

 



டே 

சிவமயம் 

திருவிடைமரு கூர்க் கலம்பகம், 

வ. ணவ நழுவ யட்டட ட 

கடவுள்வாழ்த்து, 

  

விநாயகர்காப்பு, 

நேரிசை வெணபா, 

சீரா ரிடைமருதாத சேவாமகா லியகாதம்மேய 

பேரா கலமபக்நான பேசுதற்கு- சாரராசொழ 

(pores ung EC ory bate டிததுணையாம 

பாராணட wages Ue gy 

சமயாசாரியர் நால்வர் துதி. 

அறுச£சகழிசெடிலடியாசிரியவிரு 5 தம, 

பேண்ணிட ததன றண்ணருளி னெய்புபெணணாக இயபுகலிப 
பிளா யாரோ 

பெண்ணிறுயா தமககைஈவி னெறியாறபே நுறுமாமூப 

பெரிய ராராப 

பெண்ணினிடத தவவரனைத தூதேவு காவலுூரப 

பிரிய ரமைப 

பெண்ணினைமுன பேசுவித த வாதவூ ரடிகளடி 

பேணி வாழவாம,



லி இருவிடைமருதூர்ககலம்பகம், 

பட்டினத்தார் துதி, 

அறு ககழிநெடிலடியாசிரியவிருததம், 

மணிசகோவை யணியுமைசே ரிடைமருத வாணாதம்மேன் 
மலைததே னோன 

மணிககோவை யுனுஞ்சுரபி யிபபாலோ வீதெனமா 
மது ரக சொனமும 

மணிச்கோவை யெனுமவள௩கொள பிரப தஞ சாறதியருள 

வாயாத ஞான 
மணிச்கோவை யிசைகெயபுசாப படடினதசெ மடிகளையாம் 

வழமுததல செயவாம, 

  

அவையடக்கம. 

அறு சீர்ககமீரேடிலடி யாசிரியவிநத்கம், 

புகலவிட மமுதாக கொணட புனிதனா மருதா மீதிய 

ககனாசொல ணங்க னாடி& கலமபக மியப லுமறேன 

றகுதியம றிருபப தேனு௨ தநதையா சிராடிகான மேச சிவ 

வகையென விழை? ரீதின மருவலா WEyam மேலோ 

 



இருவிடைமரு அர்க்கலம்பகம். ௯ 

BY ov. 

மயங்கிசைககொச்சகககலிபபா. 

பூமேவு திசைமுகலும பொறிவிளஙகு மாபசனு 

காமேவு மிதிரஐ.௰ சசனாகளும பணி இறைஞ்ச 

விஞசையரொண க தருவா வியனகொளகவி யிசைபாடச 

செஞ்சாத மலுமறைக டிகழதருஈல லொலிடீட 

வெஞ்ஞானது முலகுரைககு மினபவள மிஈ ககாடடூஞ 

செஞ்ஞாயிற மினைகிகாதத சாசசோழ வளகாடடி௰ 

கோதிலாக சரிஃகோடும் குஙகுமத தின செழுஞசினையுய 

காதியெடுத தெறிநஇியல்செய காவிரிமா நதிததெனபாற 
பொமபாரும பலமடமும பூர தடமுஞ சோலைகளுக 

கபராஃக ஞரூழறையிடமுவ கணடனன தானமுதற 

பே ரறஞ்செ யிடைமருதட பெருமபஇககட பெருமுலைபபோக 

காரிகையி ஐடனவிளயகுங கனமருத காயககேள 

(இது பன்னிரண்டடித்தரவு ) 

சேலவிமைத சணணாுாளோண செலவழுறு திருடி தாயின 

பாலவிழை5த டாலகறகுப பாலகடலபா லி தனையே ! 

வாயிலிருட தோ பொயமொழி வழகஇனாககு ௩ரெனமு 

யாயமருளித தாதைகொனறோ னவனடாவம டோகய யே ! 

வரமனறு மமரரெலா மயககாது கிலைபெ.வட 

புரூனறும பொடியாகப புனனகையா லெரிக தனையே ! 

ஏாப.ரவு நாலவேதத இனியபொருள கணடிடிரீ 

சாபரவு மூவாதமிழ இருசசெவிகக ணேறறமாயே ! 

எழைமைநீத தெஙகெ௩ளு மிடமிருகக நீலீர 

சோழனியற ரூலயமே சொகதமெனக கொண்டனையே ! 

பேராயி ரமபெறுமெம பெருமானின விளையாட 

லோ.ராயி ரஈகாவி னு ர௨உரசஞ சொலறபாறறோ? 
(Dea py ob ஈரடி.த்சாழிசைகள் )



௧௦ இருவிடைமருதூர்ககலம்பகம், 

கடமழை பொழிகரு உரியின தடல்கெட 

வுடையென வணிதரு முயரொரு வடிவினை) 

தடையற வெலியொரு தனியர சுறவருள 

கொடையினி லிசைபெறு குணமுள மடமையை, 

கடிகம ழிதழிபுல கதாமதி ஈதபணி 

சடைமிசை வனைஈனி சதாஇகழ பெருமையை , 

குடமுனி முதலிப குலமுனி வராசொமும் 

வடதிசை யுயாமுடி மருவிய சயிலையை , 

(இவயைநாள்கும் ஈரடியராகம் ) 

அண்டமுணட லிணடாதி யமராதம தெணம்வாய்பபக் 

கணடாசூப பாரநிநீ சண்டாசசித திட்டதெனஜோ ! 

திடமபெறு௩ம பொனமலைககுச சோமருக வச இிகலாள 

சுமபிடமிண டொருமுடிமேற ஈம5தாயமண ணிது£னறே 1 

வாழததுறுமெய மிகககஇி வட்குமஹைப பரியிருககக 

காய்தஇருமால வாகனமாக கருததசனி௰உ கொணடதெனனே | 

எராாக இருடையுளளா யெனவேத மிசைத இடரீ 

ராள னெனுமகவைத் தினவிழை5த ததிசயமே! 

(இவை நான்கும் பெயர்ததுமயந்த ஈரடிசதாழிசைகள் ) 

வேத னரிச9ர மாலை பரித தனை 

மேலவா கைபபற நீது தெரி, தனை 

சூ௮ு நரிபபரி யாக விடுததனை 

கோமறு பொமபொது மேவிஈடித தனை, 

(இவைநால்கும் நாற்சீரோரடி ௮ம்போதரங்கம் ) 

அரும றைககு ரியைநீ, யமர ௬௧௫ றைவனீ



திருவிடைமரு தூர்ககலம்பகம், கக 

சுருதி சொறறனை, மருதி லுற்றனை 
சுகமவி ளைேததனை, ஈகமவ ளைததனை 

யருணி றைததனை, யிருளொ நுததனை 

யாறு கூடினை, யேறு மாடினை, 

(இவையெட்டும் இரு£ரோரடி. ௮ம்போதரங்கம் ) 

பான் UT biG, 

(Qs sole Qere ) 

இன முமெய யனபாகள இ, இ இதைஞ்சு 

மனஃ புராதமா வாரண விசேட 

வலஜயா மழுமான மருவுகைத தலகத 

புலியத ளூதத புயகவ புனித 

வொருவிடைக கொடிகொண டோங்குறும விழதக 

திருவிடை மருதூாச திருசதல நாத 
வனநற் வினைகள் வலியழிஈந தொழியகின 

Pot hyo கழலிணை தருமு ணிறுதறி 

யழமையின கூறை ாத தராளெயகின னனபாபாம 

dupe Coreg. “How டொருடடே 

(இல்தாடிரியச்சரிதகம.) (௧) 

நேரிசைவவெணயபா, 

Samper Can Os» இறலத்தி யரர 
“முற மாகு செழிததுயவே- ௪ ரைக் 

சினகளு பவடி வேறகர பூ சிககுமமு 5 ௪ 

பனைககருது லேமெய்த தவம, (2) 

கடடளைககலிததுறை, 

தவத இனா யாகளு கிலைபர மாநிதக தானறுதிபபாா 

பவத தய ரமகடம கேரவஙக மாமிகக பத தாசெஞுசொற 

சுவைஈதிருப பாடலிள ஹழேனசொளள வணசரும் பாமெனிரு 

ளவிததைககு ஞானச ஈடரா மருதர ஞாசரணே (௩)



௧௨ இருவிடைமருதூர்க்கலம்பகம், 

புயவதப்பு 
ஆ௫ரியவணணவிருததம, 

குழிப் பு 

DED HOOT HOO GOT HIT GT GH Cd) EOI 
தனதன FO GO STEMS FEI pert, 

ச.ரதம தமையுமை மாதஙக மாழுலை 

சமாசெய வடுவொடு மேருற றுயா௩தன 

சமிதியி லொருவல மேவகத காரணா 

சருவிய கனியுண வீதற கூவாதன 

சதுாமிகு தருமம தேயெனறும வாழதி 

சயவர மிசையு வாளத இகழகதன 

சகுணமு நியமமு மேவகத ணாளாகள 

௪ரணம தடைகிலை காணப புரி தன 

கருநிஐ மதனனவி லேறுண்ட நாணிகசை 

கழ.கம ழிதழியொ தாரைப புனைஈ தன 

கதமொடு பொருதிட மகோநினற மாவரி 

கணமதி லணிபெற வாக சணிநதன 

கவினஹணு மரியவி கோசஞ்செய மோனி 

கலவியின வகைகொள வாவிப புணாஈ௩தன 

கவுணியா குலமணி தானுஈது தாளமவி 

cA af விகையுட னேலக ளொ௩தன 

ப. ரவுசொ ஃசைய.ர காளசொண்ட நீடிய 

பசிவில இமிமவகை சோறிட பூசைஈ தன 

பகரரு மெமதடி ாழசுநதர னீயிது 
படியென வவாமுறி கோடம சிறதன 

பலனரு ளணிமணி யாாலுலக வாசகா 

பகாபனு வலகளவரை யாமுற வதன 

பதிவர குணனமனை யாணல்கை மாகதி 

படியவொண விரல்கொடு தாவிச செழறிஈதன



இருவிடைமருதூர்ககலமபகம், ௧௩. 

இ.ரமலி மதுரையி னோவாதி மாதவ 
டூ.ஐு.மூண வினியவை யீயக கவாஈதன 

திறனமழறை யனறுதன மோதெண்க ணானெழி 

மிகழ்கடு முடிபறி யோபைப பொரு தின 
இரியுரன விழிபத மேறுமபொ தோரவரு 

இஇரியெ னதுபிர சாதித தமாநதன 

திருவிடை மருதாம காலி௩த நாயகா 

இடமரு வியயு.பா வாகைப புயஙகளே, (௪) 

நேரிசைவெண்பா 

புயககமுனி ஞானப புலிககான மூனியொண் 

புயயவகமணி காதவெனப போறறப - புயநக 

மசையப பொதுஈடி சத வையா மருதா 

விசைநடஞ்செ யென்று ollene gu, (ட) 

கலிசச௩தவிரு2 தம 

டு/சைகநோதவ முனிவோரவ்ம மிகனமானஷொ கரமேல 

வசமாகிட வுளமேசெயு மருதசவவ வுழைதான 

ப௫ித.ரமெ லறுகராபுனல பகாகீளசடை யுறநீ 

ப்௪காதுகொ டவையாளுதல பெருமானெலும வளமே, (௬) 

அறுசாககழிகெடிலடியாகிரியவிருத கம. 

வளஙகுலவு மெபபொருளவேன டினுக தருஞந தாமணியே 

வழுத்து மேனமை 

விளஙகுசிலப பதிகார மேவ்மவா னீனறமணி 

மேக லைசசா£ 

கொளும்கையிடை மானசொலவிழை செவியராக குணடலகே 

இக்கோ வேநற 

வெளமகண்மா ஞாலபபெ ணணிவளையா பதிமருதா த 

தேவே டோறறி, (௭)



திருவிடைமருதூர்ககலமபகம, 

நாரைவீடூதூது, 

கலிறிலை 2 துைற, 

தேவாக டேவன மாமரு £௪ன செவியடே 

பூவியன மாது மோகமவி சேடம புணாவாயென் 

ஜனோவலி லாம௰ போயுரை நீயே யுபகாரி 

வாவியுண மேவிம ஜோரத் மாகோ மடகாராய. 

ஆசிரியத காழிசை, 

மடமை செறிதருமென மைமமனப பிடிகைமே 

லிடரம மாதோமி மெயதினா னினனருளசெய 

திடைமரு we னெொனுமெழியகோ பாலனே, 

ஒருவிகயபகேரிசைவெணபா, 

Canute னஞ்சேயத கொள்கையா LD சதுரமாக 

கோபால னேனறுலகா கூறுவராற - கோபாலக 

கோபால மனனறுனயான கூறுவேன வணமரமுத 

கோடா லனமெயயுட கொஷாடு, 

நேத்சுவிட்தூது 

வேறழொலிவெண்டுழை 

(௮) 

(#) 

(40) 

கொண்டலெனக கரு ராமழை பொழி தாபா தமையெனறுவ 

குணமாக காக்கு 

மணடாபிரா னிடைமருதா ஈமபுமெளி யாணமடடி 

லனபு நீததா 

ரைஙகணைக இழவனோ டவனகுடைத இமகளும 

பொட்கொலிப பேரிகைப பொருஇிரைப புணரியு 
மமகளத தேரென வயயூளஈ தெனறலு 

மிஙகெனைச செயத் மினயிலாக கொடுமையைத் 

Boson கநெஞசமே சொல்லவம வேணடுமோ 

வமகவ ரிடஞசென மனைததையு மோது 

வஙகணம பெருக மலாககழ லிறஹைஞசயே



இருவிடைமருதூர்ககலமபகம, இ 

தமத மிததா தரசகொணா குவையே 

லவகணமா ஞாலத தடையலாஞகே சுகமே, (௧௧) 

கேரிசைவெணபா. 

சுமமாவி ௬௩தவெனைத தூாணடிகினப பாட 

வமமாூ செயத த௫சயமே - வெமமாயை 

யோடடியரு டெனமரு ரூததமா களளஙகொண் 

டாட்டிவைததா லாடாதா ரா£, (௧௨) 

கடடளைககலிக துறை, 

ஆடசசெய வானு மசைய௪செய வானுமெய யனபுளததிய 

கூடசசெய வாலுங கொழிககசசெ.ப வாளுமகை கூபபுநரை 

நீடசசெய வாவு நிலைககசசெய வானுகா நினறுதமோப 

பாடசசெய வானு மிடைமரு தூரியக பாலனனறே, (௧௩) 

அன்னவிர்தாது 

கடடனளைககலித துமை, 

பாலொடு Ceres மீரபிரித சசபவைப டாலுஹுரு2ரச 

சாலு மதிகொண மடவனன மேயென நயவாமுவசொல 

காலமுஈ தாழகத திடைமரு வ்ரினி௰ காணகுவையெ 

மேல வழைத்துவஈ தானமற வேனின ஸியயபெயரே, (௧௪) 

கேரிசைவெண்பா, 

இயலாதி முததமிழசோஈ சதேசதுவெணகா டாககாச 

செயிரா£ கழுவெரிய௪ செயதாய - வெயிலா.ர 

லிநதாகு முகம் ணிஜஹைவா விடைமருதா 

வந தாண டருளபுரிகு வாய, (க(௫) 

கொச்சகககலிபபா, 

வாயுதிஃத செஞ்சொன மணிவாசக காககாகத 

தாயுதிதத வனபோ தலைமீது மணசுமகதாய 

russ» பெண்ணி னஎவகாததுப பேறளிதத 

வேயுதிதத முத்தே வியனமருத விணணவனே, (௧௬) 

MAH AM AHOPABHYAYA, 
Dr UV, CWAMINATHAIYAR LIBRARY, 

“ LVANMIYUR MADRAS af



௧௭ தஇருவிடைமருதூர்ககலமபகம. 

அம்மானை, 

கலித; தாழிசை, 

விணகொண்ட தேவாநிதம வேணைடிமரு ஓூபபுனிதா 

பெணகொண்ட வாயரெனப போகொணடா ரமமானை 

பெண்கொணட வாயரெனப போகொணடா ராமாடிற 

கணகொணமி பா£சகவுமபெண காடமிவரோ வமமானை 

காடமிவா வாயபபெணுளக கணபெறராக கமமானை, (௧௭) 

கேரிசைவெணபா 

மானுக கடகதருமோ வானம புலிகஇடக தன 

கானக கவினசடிலவ காடடியே - ஞானக்கண் 

பெறறபுலிக குட டிககுப பேரமுத வாரியளித 

துறமமரு தசனையு ளோது. (௧௭) 

பள் 

பெருஈதாழிசை 

தொ ரிடதுநற பரிது யாரன 

லொளிரு மூக்கணாக கொணடவ 

ஓுளததின வருத்த Wao Gavi Ghats 

குலவாக கோடடை யளித தவன 

போதா ரொணமுகத துமைகஇடந தழ 

புகமகொண மருத வானவன 

புனித மாமலை யருவ் யாமமீ£ 

பொதுளிப பாயுதண் வயலிலே 

வாதா£ களமா மிகவு களிதது 

மைய லஓுறறுவஈ துறைதலான 

மதாதத வ௪ன முரைத்துச சரச 

வகையிற பொழுது போககுலீ£ 

சூதாா பெரிய முலைகள குலுங்கத 

தொகுதத கூசுதல் சரிகஇிடத 

தொடாநது நிமிஈது நாமறை யெடுதது௪ 

சுருககாய நடுமின பளளீசே, (௧௯)



இருவிடைமருதூர்ககலம்பகம், ௧௪ 

கட்டளைக்கலித் துறை, 

பளளக கரும்பெளவப பாசொல வரகுண பாண்டியனைக் 

கொளளும பெரும்பழிப பேயநீகடு யாணட குணமருத 

வளளனின கோயில வலஷசெயது வாழததி வணஙகுவதற 

கொளளுன &டைககண செயாவிடி லெவவித மோயகுவனே, 

களி, 

எண்டிர்ககழிகெடிலடியாடிரியவிருத தம, 

ஒங்களிய ரெனனுமிடை மருத வாண 

ரபயபத மலாகளைததா முளளே கொளளும் 

பூவகளியேங கதாகடிசை மாறி னாலும 

பொயயுரையே மெயமமொழியே புகலவோ மபபா 

கோககளி௫ூழ போலகாதிருப பனஈமா ளினகட 

ey Cus wre eu Geren. Cur git iss 

தாஙகளினா லினபுகமா லயனபி னேசே 

காதறரிமுண டகனெனபபோ தாக னாரே (௨௧) 

இதுவுமது. 

அறுசாககழிகெடிலடியாசிரியவிருததம 

தாவகுகெடும கடலுண்ட மூனிபரவு மிடைமருதாத 

தலதறழை நாடுந 

தங்லாக களியேமெவ வளவுகுடிக இனுமயககஞ் 

சோவ திலலை 

பாயகுபெறு வைகுநதழு செவவேடன கரததுமிகசை 
ப.ரவுஞ சொகக 

மோமகுமட மாதாகட மாரபினிலுங கணடிடலா 

மூணமை தானே. (௨௨) 

விருகதககலிததுறை, 

தானம தணுவள வாயிலுஞ செயவுளிம றையாது 

கானக மதனிடை. மாதவ மூயலவு௨ கைபபேனான 

௨



கறு இருவிடைமருதூர்ககலமபகம், 

மேனிலை யுறுவதெவ வாறுயா புலலாசொல வெறபாராசெக 

தேனெஜு மொருகனி பாலுறை சுமருத இசகாரே, (௨௩) 

மதங்கியார், 

எணாககழிமெடிலடியாசிரியயிருததம, 

திககயமு முடகமுலைஃ கோட காடடுத 

இகழும்வமா நாபுரடககள கரஙகான மேவ 

மிசகவிழி வாளவீ௫ி... பெருத வதது 

மேலோரு மயநகவிரு கைவா ளேதஇித 

தொகக்சோ வெனபடரமா மருதூ தனனிற 

ஜோமறவே விளையாடு மந யாரே 

யெச்களி, டோ மடவவாள-ூ ரெஞ்செ விபபா 

லேறகுமவகை மோழிககருமபா லியமபு Cr foe) 

தவம 

று 1 ககழிகெடிலடியாசிரியபிரு௨தம, 

விரமுறும புலிபாதி விலலஇனஞ் iy: hil sor WV ser evar 

மேவி காளுங 

கோரமுற௩ தவமபுரியுல கொளகைசொணடி துயரமனறிக 

Goo bs oot oI 

லீரமூறும வயனமருதூ ராணா இறைவ மலாபபத்நீ 

ரிறைஞ சு ஈக 

ஞரமுூறும பலபதமுய பெறறாத மேகக்தியு 

மடைகு வமர, (௨௫) 

தலைவிபுள்ளோடுகீளத்தல, 

கொச்சகககலிபபா 

அடைவுபெறுற CarBonar ளனன௰கா ளசொணூளிகாண் 

மடமயிலகா டேனுணனும வஷமிகாள புளளினயகா 

டிடமருதா தனினமமைப௪ செப்பியே 8ீததவெனற 

லஓுடையனா சென்றவழி யுளமூவநலு காடடீரே, (௨௬)



தருவிடைமரு தாககலம்பகம், 

கநேரிசைவெண்பா, 

காடடுமால செயமிகா கனசககண டஙருநினறாட 

LILY soo வாழகஇப பணி இடவு--ணாட்ட 

மளிஃ)மதளியவ! புனமமைதவாத தாணமருத வாணா 

தெளிதெளியுப வணணட௩ இகழ௩து. 

ஐயந்தேளிதல் 

மருட்பா. 

வணணவொண யாரிசம மை கூதலாற கண்டே. 

னிடைபரு தூ£திரி யிசைவண டினயகா 

ளிடைமரு தூருமை யேதிழை மாதே 

ஸ்வுகதாம். 
கேரிசைவெணபா 

மாதாமூலை கடக்வ மஎம_னமை விவலதுயு 

BAIN GIL மனம்மபடையு மோ இனிம௰ாா 
- ஸு 6) மெப சிடி காண பாம்வவு மேபயமரு தூத தலைவா 

BEF bY லமபகமாவு காண 

சம்பிரதம் 

பனனிருக 

கழிமெடிலடியாரியவிரு2தம 

காணுமண டஙகளபடசோசதொரு கண இய 

கலகஈக்கை யாறறகாபபோறு 

கானிலுறு வேஙகையைச ௪டடுவெய சஈரியதாக 

கரிியவாக குறகாடமிவோஞ 

சேணினி௰ காலைமலா பூவலரி மாலையிற 

றெரியா தொளிததுவிம்வோக 

இகழவுறு மரமபையை நிலததுகின முடிடத 

தோசதுபல மேறவைபபோம 

& Fn 

(௨௭) 

(௨௮) 

(௨௯)



2.0 இருவிடைமருதாககலமபகம, 

வீணுறா துறைகீாக் குளததிம குளவகொண்டு 

விடடம புதமபுரிகுவோம 

வேழமொரு கையிஞாுல் வேழஙகள பலகொணடு 

விழைவொடுண ணசசெய்குவோம் 

பேனுமம புலியினசண முயல்காடடு வோமீது 

பெரிதான விச்தையனஞம 

Some ior ewes pent காணொணா மருதப 

பிரானைகாம காணபிபபமே, (௩௦) 

கலிவிரு2௨தம 

பினனி டாதுமாகஃ கண்டப பெருமுனி 

தனனை யாணட த௫ுமரு தூரரா 

நினனை யேத்தி நிதமபணி வோரகளை 

யனன காலனவ% தணடிடா னுணமையே, (௩௧) 

குதள்வெணபா 

உணமைஞா னமபுகபூ றற வெலாமெமக்குத 

தணமருத ணொணகஞ்சத தாள, (me) 
ஊா்,-- சிலேடை, 

கேரிசைவெணபா 

கஞசமுக மினனூ கருமகுழலும பாவலரு 

மஞ்சரிசாட ஜெ மருதூரே--விஞ்சுறுகால 

வேதககத தானற வி.பலசிலமபு பூணடமலை 

மாதலகத தானறனத வாழவு, (௩௩) 

இன்னிசைசசிஈதியல்வெண்பா. 

வாழ்ததுமின வாழ்ததுமின வாழததுமின வாழ்ததுமின் 

பாழதத பிறபபறுததாள் பானமைமரு Breen 

கேழ்த்தண் ௪ரணமலாக கழ, (௩௪)



இருவிடைமருதூர்ககலம்பகம், ௨௧ 

தழை, 

கட்டளைககலித்துறை,. 

மலய மூனிககா வமரு மருத வனன£னவெற்பி 

னுலகம புகழதிரு வாளவாட கயறகணணி லொஷ்றிக்குழற 

மலைதரித சமமக களப களபந துழைதமழையென 

றிலகுரஞ சோதது4 களிபபுற மனளெம மிஹையவனே, (௩௫) 

குறளவெணசெட்துறை, 

வனதடா கத.துரீ£ வனகளை மாறறுநூல 

பலுமரு இறையருள டவகோய மாறறுமே, (௩௬) 

நேரிசைவெணபா 

மாறறுயாஈத பொபனே மருத ஈகாகறையே 

போறறலுறு மெயஞமான பூரணமே - சாறறரிய 

விததகமே யோக விளககேயென பாரிடதது 

மெத்தவுமவைட பானபிரிய மே (௩.௭) 

தறம் 
எணசர்சகழிநெடிலடியாசிரியவிருததம 

பிரியமுடன றரைமெழுசெ கோல மிட்டிப 

பிளளையாா பிடி  துவைததுக இழககு கோகு 

யிருகினகை முகமடா£ததுக கூறிகள சொலவே 

னெனகுறிமமயக கூறிய க்கு மினிமை காடடுஞ 

கூராகளகுறை தாததாணட மருதா பொறு 

டுதிததிஈபிதய வக்குறசதி யாஈசொ லஓுஞ்சொன 

மருவுகுறிக இருகாழி நேலலுஈ தூசும 

வணபணமு மெனமுனனே வைபபாய மினனே, (௩௮) 

இதுவுமது. 
மீனனுமுடி. யரசருமென குறிய றிசதான 

மெயசசுறுபொம பணமபெறற குறியென ரூகசே 

கனனியம மூறமககை யாடிக கோடு. 

Tb SUAS வணயகுவாபொய வாத்தை யலல



௨௨ இருவிடைமருதூர்க்கலம்பகம், 

மனனுஈய வாசதையினறி விகடம பேடு 

வம்பளபடோ ரிடமவமபுத சனயகாண பிடபேன 

பனனுமிடை மருதூரி னிடததெப போதும 

பழமையாய வருககுற_தி படியில யானே, (௩௨௧) 

இடைச்சியார், 

அறுசாககழிகெடிலடியாடிரியவிரு52தம 

படிபபா ஓயாகத புலவாநிதம 

ட.ரவம பெருமா முலயெனுமபைய 

கொடிபடான மருவட பசுபதியாங 

குலகம பகமவாபூ மருலுாககட 

குடி.பா லெனவே யஇகவிலை 

கூறி விறகு மிடைசசிமிாா நும 

மடிபபான மேலா குடடபாலுண 

ம௫ூழவாயக சரிளாம வாங்குவமே (௪௦) 

சித்து, 

எண?சோககழிெடிலடியாசிரியவிருகதம 

மேதகு மருதவனப டெருமா னாத 

மிககருளான மகிமை இய), டெர்ய இத 

சாதரெனப டோடிடப ம மிவமைய மிடத 

வமாக இப தாகளு ஈயாது கோளவா 

சரோதுலோ காகளுடை துரு வோ 

யுஷறதிமா தஙகமுடசிட பரம தாக 

யேதொடரி தாரமபொன பூரம உவளளி 

பெனசசெயவோம விடுரையெலா மேளிதே மககே () 

இதுவுமது 
எளிதாயபடன மூலிசையி னியபை He Ba 

இருபபதனதி மருதமகா லிடீகா பொக 

வெளிமுகசதும டாதரச மணியாக காட்டு. 

மெயபபிசத தாமகொடிமேம டறககக கண்டோ



இருவிடைமருதூர்ககலமபகம், ௨௩ 

தெளிவொடூமூற பொருாகளபெற வரா பூசை 

செயஇடறகு வருமபடிதாஞ செபப லாமோ 

குளகிருத பாய௪மும வேணடோ மெது 

குகசகுக கூழபோதுவ கூறைவி லோமே, (௪௨) 

மேகவிடுதூது. 

எழு ககழிநெடிலடி 

யாசிரியமுடுிகுவிருககம 

குறைவி லாகவா மருத சாபகா 

Gah ibTiQus கொண்டலகா 

ணறைகு லாமுலை விழியி வீரலு 

ஈணுச வாடிமேன பெமறியை 

யிறஹைய ஸூரிட மொழிகு வாமயி 

லினமூ மாரவு மமதுதாஞூ 

கிறையெ மாமவிரி! இலய மாடில 

செகம சேழும Br oC (௪௩) 

அறு ஃசழி ஈடிலடிய சிரியவிருகதம 

தேரு மலாககொடாறை 1 தாரணியு மருதசா 

இருசாட ட தனை 

aren wR ol ப பாயாம் மெழிப்பேணகண 

COLD LST AG ul +b 

ஹு புமபுபிரை வாடம்மிஎ air uy ai on fr 

குற்று மோககாச ் 

றானாரும கபாட குழை பவி மீளுமிடா 
தவீாகளுந தானோ (ao 

நாரைவிடூ தது 

கட்டளைஃசஈலிததுறை 

தா இரய க௩றொளிா கண்மூடி மாமெயத சவததரென 

முக திரை காடி மடைவாயிற காக்கு மூதுககுருக 

ரொதனம புலலு மருதா மலைவ நிடதமதனறுயா 

oo gr Gost மறவேன ுருனகயெல வணகைகணடே 

ln Fir 5 ! [fo TUT TD rgy 

17 உ வே சாமிநாதையர் 
கால நிலைய 

டாக



௨௪ இருவிடைமருதூர்ககலம்பகம், 

வஞ்சிவிருத்தம 

வல்லெ லும்மூலை மாதரா£ 

சொலலை காடுறு தசாசதனே 

னலல நீரழதெனை யாளுவா 

யெலலின மெயமமரு GeCer, (௪௬) 

ஊசல். 

எணக்கழிநெடிலடியாசிரியவிருதகம. 

சஞசலஞ்சோ பிமபபிறபபாஞ சுழலி லாழ£ஈது 

௪தாதுன்ப மூறுஞ்ூ£வா தாப மாற 

விஞசுறுபஞ சாககரமாம பலகை கூடமு, 

விளஙகுமனபா தோததிரவொண் ௨டஙகல பூட்டு௪ 

செஞ்செயவே தாசமமெயப மீட மீதிற 

திகழபெருமா முலைமாதோ பாலின மேவ 

மஞ்சுறுகன மருதிடதத ராடி ரூசல 

மகாலியக நாயகரே யாடி ரூசல, (௪௭) 

௮றுசீர்ககழிரெடிலடியாளிரியவிரு2 தம, 

ஊசனிகா பிறபபிகஈஈஊ வரமுனிவ ரு இனமு 

மூவாத Cun op 

wre gir WR gos weg Bs த வளளலெழும 
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னேசமனை வியைககொணாகஈது நீயொபபுஉ கொளளெனவு 

நிவாததி யாம 

லாசையொடும விழுகடியினப மனுபவித த தெனமருத 

லமாகது ளானே, (௪௮) 

மறம். 

பன்னானகுசாக 

கழிநெடிலடியா௫ரிய முடுகுவிரு௧தம 

அச௪ மினறி யெம்மனைகக ணணமி யீஈது இருமுகத 

sree. CUR பெணகொ டெனனு மரச தூக கேளடா



இருவிடைமருதூர்ககலம்பசம், ௨ டு 

விச்சை மேவ மருத வாண ரிளைய பிளளை முருகவேட் 

Ber மெயது மெலகு லபபெ ணேழறறு மணமு முறறதா 

ல௪சு தனலவ் ரீஞச னாதி யமரா பது வாயினா 

மமிஈழி ர௩து மொனறு சோதம காசை கொளள லாகுமோ 

வு த௩மொ டேவ ரனறி வேறெ வாககும் பெணகொடே 

மொனறி நினறு கெஞ்ச டாம லோடிப போத னனமையே, 

கேரிசைவெண்பா 

நனமதிசோ நினனனபா நணனுமிடஞ சோர தன்னோ 

மெனமதிகேட டுயய விருமபினேன - கனமப 

பழியேறற மோயிமிமபை பணனுமெனசெய வேனமுள 

விழியேறற தெனமருகா மேல (௫௦) 

இதுவுமது 
மேலமையு செனபொதிகை மேவும் கலயமுனி 

யேலத் துதிககு மிடைமருசா - சால 

விடடபாம பிறையணி த வித தகி மூளாய 

கடபடாம பிறவிக கடல, (௫௧) 

அறுசாககழிகெடிலடியாசிரியவிரு2தம 

கடநாக முக இறையு ௩௧ ௪ இறையும ell wt 

களிககுவ கற்பா 

தடாக மசளெனுஞரா வக்லிபடா கறுபகப்பூக 

திருகி காவன 

மிடமாக முறைபுலவ ரினிதிமைஞச மிடைமருதூ 

செரதை யேபொற 

கூடமாக மனையவாதம கூடம்றவு தவித துவரம் 

கொடித்தாள வாயே, (௫௨) 

வேறிவிலககல 

கடடளைககலித துறை 

ஆமையி னோடொண வராகததின கோடி மகலுரதஇற 

ராமை யுராதணி ஈமமரு தீசா தடஉஇரிவாய



௨௬ இிருவிடைமருதூர்க்கலம்பகம், 

மாமையுண் கடகொடி யாணமய ஜேயின மாறறுதறகய 

கூமையைக கோறல விதியுமுண டோசொனமி லுறறவரே, () 

அரதனமாலை. 

ஃ&ட்டளைககலித துறை 

வருஞாயிற றைஈநிகா மேயதிய்கள போழும வதனஞ்செவவாய 

விரிமலறை யோயகும விருமபுதன கையில வியாழபபணி 

மருவுமவெள ளிபபொரு... பா௩சே டவவினை மாறறசனி 

பொருவப புனிதாக கருணமரு ாவெனபா புங்கவரே, (௫௪) 

வலைக் சியா 

அறு ரகாழிடெடிலடியாடரியவிருககம. 

புலைவீசு மூணககனம் இயிரபெற௪செய மருத்சா 

Lj ool Gy LD od) &L_ 

சலைவ்சு மறிஞருப மானிககஉ கெளிறு இருக 

கையி௰ காட்டி 

நிலைவ்சு வலலவரும பரமைகொள௫ சாலமிக 

நிலவச Ce Dasa 

வலைவீசி மதனமகரக கொடிகொள்கசெய இிரம்வலிது 

வலைச யாரே (௫) 

வண்டு ட தூது 

௮றுர ஈகழிகெடிலடியாகி ரியவிருததம 

வளியான மணயகண டமுியாதடடிகான 

மலை பொதுமப ரடாநது௩்ேே 

னெளிதா வெளிதாச சோத்தெவாச்கு 

மினப மூறடே யளிபப தனா 

லளியா ரெனடபோ கொணடவண ௩ 

ரணஙகுட களிடபப போசிறபபத 

தளியா மருசாக கோதிலவணடா 

தருவா வாக வருலீரே, (Ger)



இருவிடைமருதூர்ககலம்பகம், ௨௪ 

வஞசிக துறை 

வமபவிமுஈ தாரா 

நமபுமரு தூரா 

வெமபவநீ தீரா 

யமபிகைமேல வாரா, (Gia) 

சகேரிசைவெண்பா. 

வானோ ரஈமுதுணண வலவிடசரி மூனலுணட 

சேனோ மருமா ரிறையவணோ - நோ ஜோ 

தீயனே நிராமயனே சாரிமய மாது 

வயவழு மானே வனே. (௫௮) 

அுறுசீர்ககழிலெடிலடியாசிரியவிருகதம 

தகேமேவு£ தளவமணி 2 -மமலெ!ம மெணடிருடடி 
இஃமும வேதன 

கோமேவுங கொமபுறுகோ லககொடபிலாககோலக 

கோல தாய இப 

பூமேவு மடிருழ Es Wet wy பொருணமருதுாப 

டோ ரருளை யேனறு 

மாமேயு மலாமாவிட ோறுவோ பிறவிவிய 

பாற்று Gates ((@) an) 

இதுவுமது 

aN Tos are சஙகைமதிச சடைமுடிய மதிமுகமும 

QIAN Cid BGO CBN) 

தா. ரணிஈற புயமுமணி கணடமுமாட। மழமுககரமுளு 

௪ல௪த தாளும 

பூரணிகன முலைமாசம பிகைடா.௨ முமபூதி 

பொலிமெய யு. 

ராரணமுஈ தோழுமருதூாட பெருமானின னருளடியே௰ 

களிடபாய ௩னறெ, (௬௦)



டேல்] திருவிடைமருதூர்ககலம்பகம், 

நான்காசைச்சக்கிரபந்தம், 

நேரிசைவெண்பா, 

பாவாண ராதி பாபதிமே லாதேவ 

தேவா மருதா தரசு - மாவேறு 

பாகாவென ரோதுறுபெண பாகா பவளவரை 

வாகாதே தாரநீ வரம், (௬௧) 

கிள்ளைவிடுதாது, 

கட்டளைககலித துறை, 

வற்ருப பெருஙகரு ணைக்கட லாஞு மனுமருதா 

ச௰றா இலுநினை உ தாரிலலை நீயென றஐளாவவாபாற 

சொறறான மிகவுஞ் சுகமபெறு வேனினை த தொல்லுலடற 

கமரா சுகமென௪ சொலலுஞ் சொலுஞசுகஐ காண்பிககுமே, 

பிச்சியார், 

எண்சாககழிகெடிலடியாசிரியவிருகதம, 

பிசசனென நீறிடடிக கபால சூலம் 

பிடிததுச்கஞு சளிகாவி யுடைத ரிதது 

மெயசசுமுயா செமபணிஈம காஇற பூணம் 

லியககவக5ஈ தொறுமபதங்கை விடாம லேற்றுண 

டசசுதனு5 துதிகெயபரன மருழா£ வீதி 

யதனிடைநின றமாதணரு மூளம யஙகு 

யிசசைகொள விழிமொாழிகை காடடி யாட 

வெனபசாதி ரெசசசசொற பிக யாரே, (௬௩) 

கேரிசைவெண்பா. 

பிஞசு மதி-௪டிலப பெம்மான மருதேத தா 

வெஞ்ச. ரவா காவோ வெமிகாவே - க௫சனமூழ் 

தெணகவினறைப பூசத் திருவிழாக காணாத 

கணகளோ கூறுபழ௩ கண, (௬௪)



தஇருவிடைமருதூர்ககலமபகம், ௨௯ 

சுமீதளம். 

வஞடிவிருத்தம 
பசுபதி யாமே காகா 

சுதிவரு சே.ரா யோகா 

பவமம ராவா ராமே 

திருமரு தாரா, தேயா, (#@) 
கேரிசைவெணபா 

தேயாத சாததிட இகழமருதி சனபதததை 

வாயார வாழததி வணுகூவோக - கோயாப 

பவகோயு5 தீரும பகாகாலனூாசெ 
யவகோயுக தரு மறி. (௬௬) 

உயிவருககமோனை 

நிலைமண்டில வாசிரியபபா, 

அருளபொழி கயனத தறபுத நாயக 

ஆ ரணம ப.ராவு மகார வாசசிய 

இமயமா மகளுக கஇடஈ தரும வித்தக 

எரிரு மூகனமாற கெட்டாச சோதிய 

உவமையில பொருணமுனி% கோதிய நவ 

ஊனமொன றறியா தொளிாபரா னத 

எணடிசை யோரகித மேததக தயாப.ர 

ஏகநா யகனெலு மிடைமரு இச 

ஐயா னனமபெறு மான௩த மாத்தி 

ஒபபுயா வில்லா தோஙகும பரம 

ஜரா யிரமுகத தொருகதி வேணிய 

ஒள விய மகதமியா ளெனவறை மனனே, (௬௭) 

மடக்கு, 

எண?ாககழிநெடிலடியாளிரியவிருசதம, 

மஞ்சரி மாபானும விஞசரி சராபானு 

மா.ரனை மவன்முலு மோ. ரனை யினராலு



௩௦ இருவிடைமருதூர்ககலமபகம், 

நஞசம துவடானும் வஞசம தணடானு 

நாரியி டததானு மூரிவ டததானு 

மிஞசியெ ரிசுசானு முஞித ரி௨ தானு 

Che om Cetera sar ep தாளானுவ 

கஞசுடி பூணடானு மழசுகி யாணடாதுங 

Ih Aba னததா ஐ மருதவ னத்தானே, (௬௮) 

தயில்வீடூுநாது 

நேரிசைவெண்பா 

வச தவூசகோ ரெக்காள வாஈ இதயமா ஞயவ 

வ௪ஈ சனா லெனனபயன வாயகதாய - வசநதக 

குயிலே மருதிறையைக கூடசசெப வாயே 

னயலுடைமா நடபென்பே ஸரூவ (௬௯) 

தாது 
கடடளைககலித துறை 

நானங கமழமு முலைமட வாயகெடு ஞாலபபண்ட 

கோனம கரிசத் கூுமாரனகை யமபொண குூடைமூரகக 

தானவ குறிககு மொருதோ செயுதுயா தாயகடுமலன 

வானம் களிககு மருதூ ரரை£ வ.ரசசெயவையே, (௭௦) 

தேன்றற்றூநு, 

அறுர்ககழிநெடிலடியாசிரியவிரு£ தம 

சேயயதமிழ மூனிவூககும வரைசகணுதித தொளிருமிளக 

தென்ற லேயென 

மையலறிஈ துமபணபடை! மெயயிலணி மருதரிலும 

வதா ரில்லை 

யையமச௪ மசனறுசமு கததுகினறி யானுறுமபா 

டனைததுவ கூறி 

யுய்யும்வித மவரைவ7௪ செயயினிசை யெணடுசையு 

மோஙகு மாதோ, (௭௧)



இருவிடைமருதூர்ககலமபகம, கக 

விறுவுக்காம் 

கேரிசைவெண்பா 

மாமலாகஃட டோறறுவதும வாணமரகம் ழோடுவது 

மேமனுக்கோ மேம ஸிருககையலும - பூமன 

விருதாத தொம்டடதுவு மேலை ணுவழு 

மருதூாக கலமபகமம மா (௭௨) 

கி வியபயிறறு 

ஒரோவோரடிமிககுவேறுபடவ௩த 

கொச்சகவொருபோகு 

அுதணாதம பிரபபேய த வலாதஞுசொற பை௩இளியே 

தநதரவெண மிகாககுகு தடட வபா ௨3 ௪ழூலரென௪. 

ந தடணசெய கருயகாகசை சென்மமப பேறரிபத 

வெதைமகா லிறகாபுக இனபுமரீ கூறு இயா 

லிடைமருத வாஷாபுக Plott கூறுதியால (௭௩) 

ரணை காந்தல் 

௪ 
Co flange cloves ur 

கூராவேறக எராகொரியுங போலமளை கையகலு 
x 

LOTT eet ூதலவே ரருமபுமாற - 7 SIT et jl 

Co LAM LD Lh CALOLD (IY 2h Bs oF DO பகததைமஇழ 

கூாநதணயா ஈறடைய கொடுக்கு (ore) 

கிளவிவேடடல் 

கடடளைககலித துபை. 

நனனிலை பீஈதிமக தெனமததி யாசஈனா நாட தனிற் 

பனஜுநின கூக்தன முகமவிழி கொஙகை பரி தவிடை 

மனன லோமதி யோகணை யோமலை யோதுடியோ 

புனனகை தோனத மலாவா யலாகதருள பூவைமினனே, (௭௫) 

MAHAMAHOPADHYAYR 
On W.V. SWAMINATHA IYER LIBRARY



கடட திருவிடை மருதூா£ககலமபகம, 

மடக்த, 

கடடளைககலிப்பா. 

பூவை வண்ணாக் களிததது ௪ஐகமே 

புலவா வேண்ட களிததது ௪யகமே 

மேவு மெய்யி லொருசிவை பாகமே 

விரும் ப்ச் கோடலு நலலவிப பாகமே 

தாவில கையய றாரகக பாலமே 

FOS (Lp கமகனை யாரகக டாலமே 

தேவ னாசொன மருத நகரமே 

செயய வாழிவு மருத ஈகரமே, (௭௬) 

நாணிக்கண்புதைத்தல் 

கட்டளைககலித துறை 

நகைததுப புரரூசெறற வலலவெ௨ மூரலா ஈறபொதிய 

வகததஇிய ரேதது மருதசா நாடமிறை யா. ரணஙகே 

சுகததபொன வணணச சுவாகக முறாதஇிறை சூழப இனமா 

மிகுததரி வைகுரத கணணன. மோவிதி மெயபபிபபையே, () 

பாண் 

பனனானகு€ாக 

கழிநெடிலடியாசிரியவிருததம், 

விதியிலா Omen OTIS கடடை 

SarQure psumauWo gu 

வினவு.தற கொவவா விடிகுரற காடடும 

வீணனாம் பாணனே கேண்மோ 

மதியிலான செயுமோ£ வாணியம போஜு 
மஇூழகதிது கொணடனை மிகக 

மகன மடைவ தனறிமெயச சுவரார் 

வாரிசூழ வையக மதனி௰



இருவிடைமருார்ககலம்பகம், mh. 

கதிபிலா தமக்குங் கதிரிலை காட்டுக 
கருத்தனா மரூுசவா ணனறன 

கழலிணை யிறைஞின மகதியாழ மருவு 

கருதிசைக குரலுமே லாகூஐ 

கொதியிலா கயசசா பெறறகா ரதபபோ 

கூறியா வருஈனி மதிபபா 

கொஞ்சமு மையங் கொள்ளவே வேண்டாக 

குதாகலம ப.ரவவாழ குவையே. (௭௮) 

கைக்கிளை, 

கொச்சகககலிப்பா, 

தங்குமஞுசோ மேனமுலையைக் கூரவிழியை வாகுழலைச் 

செயகமல வாயையெணித இயஙகுமெனை விருமபுலாய 

கொடகலரை யமபுடையான கொ ஙகொளைபபோ புரிஇனரறு 

னிய்கெனமான செயகமபே னிடைமருதத தோமாதே, (௭௯) 

வஞசிததுறை 

மாத்ரு மாதனமூம 

பூதீரு மாகிலமு 

நீதரு மாறுசையாய 

மாதரு மாமருதா, (௮0) 

தார oO a, 

அறுர்க் 

கழிநெடிலடி. யாசரியவிருத்தம். 

மாலம ரினியமென் மொழிகளும் 

வர்ளினை மானுமொண் விழிகளுக் 

கோலச ரோருக முலைகளும் 

கொண்டு விளஐகுயா கொளகையீர் 

௩



i இருவிடைமருதூர்ககலமபகம, 

தால ம௫ழந இட வருள்செயு5 

தணமரு தூருறை சாதனா 
சில மிகுமபுகழ பாடியே 

இகமுல குரவைக ளாடிரோ, (௮௧) 

இதுவுமது, 

௮டிநானகாப்ததமமுளொததுவந்த 

இரட்டைககுமளவெணசெட்துறை, 

தலமாரு2 வழுதியின மனயாமா யுடனகோண்ட 

குருவேத வாயபாடிக குரவையிம் 

குணமேவு மொருகாலவா திருவாகட னிசைகேட்ட 

குழைசேரொண செவிபாடிக குரவையியி 

வலனீசி முனிவோக ளூளவாச மகலாத 

மருதசா கழல.பாாடி.க குரவையி௰ி 

மதியோ சா லணிமேவு மடலாகைம மலாகோதது 

மகம்து மடுபூகீடிக கூரவையிமி. (௮௨) 

இதுவுமது. 
L607 னானகுசாக 

கழிநெடிலடியாசிரியமுடுகுவிரு2௨தம. 

மதிலு ததிசைகொண மருது பொழபஇியும 

வளமு றகஞூரவை யிமிமினோ 

மதக யதஇனமுச மருவு os 57 8 

வலுவெ னகசூரவை யிமிமினோ 

சுவ ளாததமொழி ஈலமு லைபபரமி 

சுபமெ னககுூரவை யிமிமினோ 

சுடாசெய முககனுறு மருத மெயபபரமா் 

துணையெ னக்கு ரவை யிமிமினே 

பஇியு ணாததுமுயா தமிழம மைததொகுஇ 

௩ரெடனககுவை யிமிமிோனே



இருவிடைமரு தூர்ககலம்பகம, உடு 

பகாபி றபபகலும் விதழு ர௬ுத.ரமணி 

பணிஃய னகஞூரவை யிடுமினோ 

நதிம கததுவம இலகு காவிரியா 

மடடி. னைபபுகழ வேடடுறு 

கமகை மாரமருவு கொலஙகை மீ£களின 

ஈ.பமி னீரகூரவை. மிமிமினோ (௮௩) 

சல்லாபம் 

எண*ககழிெடிலடியாசிரியவிரு தம், 

இடுமைய மேமக௦வாண கபாலம் கையி 

லேஈஇமகா லிலகாவகதாா கடைவா மீமசென 

டிமைகக ஷணேககவெதா செயாஹே யோகை 

யமூதவசிகா ளெனமீமடவா யமுத நீதா 

மடவாயென மூராலிசடம பேச வுமவாய 

வலலசிரனமயேயேை விகடமமம நி௮மார பேவாரு 

ரிடைமரு2 ரோவென்ன மெளன மானா 

போடியிதென னடிசேடி யியமபல வேண்டும, (2௪) 

bol vw 

crear Fn ee PAwia ovig un Aud ye 10. 

வேதமீவ தாசமங்க டழைககும் காலம 

விளமபுறுசி) தாரதவொளி லீசுங் கால 

நீதசிவ யோடுியாவக இலகு கால 

நிததியநை மிததிகலக ணிகமுவ கால 

மோ தரிய முததியையு"ஞணருக கால 

மூவகதனபா மெயப்பதஇ யோங்கு& "கால 

மாதவாசொன மருலூாயா மருவும் கால 

மகாலியக மாத.ரருள வழங்குய காலம, (௮௫)



௩௭ இருவிடைமருதூர்ககலமபகம். 

ஆற்றிடைழககோற்பகவரைவிதைல, 

கட்டளைக்கலித் துறை, 

காலழுக் கோறகொண டொழுகுமெயம மாதவக் காதலுள்ளீ£ 
சீலமிக காரு மிடைமரு தூாவய௪ செமமலினபின் 

பாலிலு மினமொழி யோமட மானவரப பாரதததுண்டோ 

தாலா தனிலருள செயலீசெ முளளஈ தழைததிடவே, (௮௬) 

௮றுசோககழிகெடிலடியாசிரியவிருத்தம, 

தடைககொம தில்லா போலுக தடமலை விலலா போலு 
கடைககொடிசாததா போலு கைதையைச சாததாபோலும் 

விடைககொடி தரிததா£ போலும விழலிப மூரிததா போலு 

மிடைககொடி யணைததா£ போலு மெழினமகா லிஙகாபோலும, 

ரரடியாயொருபொருணமேன மூன் 20௧௫ 

ஈநறடிமிககுவக கலிததாழிசை, 

Wes றஐவழபொதுமடா மலகு மிடைமருதூ£ப 

புஙகவா சிகாமணியைப புகழமிமன 

வமமின புலவாசாள 

மையாரும வேமகனுமை மாதுவககு மொண்மருதுூாப 

பொயயா மணிவிளககைப புகழமினே 

வம்மின புலலாகாள 

ஆதார மாடி யனை ததுமரு ணனமருழூாப 

பூதாதி நாயகனைப புகழமினோ 

வமமின புலவா£காள, (௮௮) 

கீரையார், 

எண்டிர்ககழிகெடிலடியாசிரியவிருததம், 

வளங்கொளமெய் யடியாரைக காசி னிக்£ண் 

மறவாம லாளபுனிதா வளளைக காதர் 

விளத்குபணணை யிடைமருதூ மேலை மாட 

லீதிடிட மடஞுவியகு மெனசொ னல்லா



இருவிடைமருதார்க்கலம்பகம், ௩௭ 

யுளங்கவரு மூனனைவிரும பிடவிவ வேளை 

யோதனததற காமபசலை யுளத கைக்கொள 

குளலகண்மிம் வெறுககுமினப மேயு 2மனமாய 

கொஞ்சமுஈதான கையாதோ கூறு வாயே, (௮௧) 

கடடளைககலிததுறை, 

வாழும் படில வரமெமக $யு மருதவலல 

வாழியு௫ூ சககமு மபபுரு டோததம௦ கனறளித தின 

ஹேழிசை மெனமொழிப பெண்ணா மிவளசெங்கை யிட்டிருக்த 

வாழியுஞ சலகமு நீவாஙகெ கொளள லழகதனமே, (௯௦) 

௮று€ர்ககழிநெடிலடியாரிரியவிருகதம, 

அருச்சுனமா சுணஙகஙகை யாரிதழி செஞ்சடிலத 

தணிகத மததி 
யருச்சுனமா ழேவவெனப பனமலாகொண டருச்சனைசெய 

திருளபெ மும 
லருகசுனமபெண டரையினமீ தவாவோ௯க மிகவுமூளத 

அழுவ கு இனமே 

னருசசனறகுப பாசுபத மளிகதாணட சலகஉரனே 

யனக தேவே, (௯௧) 

நேரிசைவெணபா 

தேடரிய மாத்தி இரமகா லிஙகரெனறு 

நாமிமென துளளததே கணணியதா - னீடுதினங 

கணமிளபன னோயகாள கரகஇிரா தோமியக 

டணடுளபன கஞ்சா தனன, (௬௨) 

ழன்பனிககாலம், 
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