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பிரதிட்டை யட்டபந்தனப் 

பதிகப் பிரபந்தம். 
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அம்பலவாணன் கவிராஜரவர்கள் 

மஜஸ்ட குமாசர் 
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திருச்செந்தூர் ஸி 
ஸ்ரீ. சுப்பிரமணிய சுவாமி 

பிரதிட்டை பட்டபர்தனப் பதிகப் பிரபந்தம் 

இடு ஆகு 

விநாயகர்துதி 

வேண்டியதெல் லாமளிக்கு மேன்மைவளர் செர்இனகர் 

ஆண்டவன்மேற் பாவெதற் கன்பர்களாற்-காண்டலுறுந் 

தூண்டி விராயகனுர் தூயனவா நல்வாக்கை 

யீண்டடியேற் வோ னியைற்து 

நூல் 

ஞாலமதைக் காக்குபமி போற்று நெல்லை 

Br Sis இனிகருளு ஈலமார் செந்தில் 

வலவராங் கலியுகமா வரத வேட்கு 

விளம்பாண்டா யிரத்தெண்பான் மேவு கான்ன் 

கீலகமா வருடந்தை யிருபா னேழிற் 

Gorin Ber eng Pris Boop or ooh 
ரூ e + ௩ % * . 2காலவட்ட பர்தனம்பி சதிட்டை யாற்றற் 

கும்பீடுவோர் மும்மலத்தின் கோதற் ரூசே (௧) 
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முர்தறுமா கருடனிடம் பாய கெல்லை 

முதற்றணர்தாழ் வார்ந்கரில் முகுந்த ன க்ஞுச் 

சொச்தமரு மாயைற் றகன்றங் கப்பாற் 

ஜொன்மைச்செர் இனிலுுஞ்சேப் துலங்கு மார்கம். 

பர்தமற யிக்கலியிற் பயனிங் கெய்தப் 

பகருமெழி ஜாதனமாம் படிவங் கொண்டான் 

BS GO alm குறுமணியார் ப.இட்டை Gato ©) 
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* ச . eo ட்டி ் rd 

டடட்டபர் Dor lor sin LoL ரிம் ராமம், 

நன்றுதஇிசம் ee மண த்தைக் கண்டு 

நல்வினை £ வினைப்பயனை நடக்க யெண்ணி 

யன்றுபெரு மணால்லூப் ப.இ.பி லேய்ச்2 தார் 

அத். தனைபோர் மெய்ஞான SDC DEI SIE 

. இன்றுலகோ ரப்பயனை யடையத் தானும் 

எழிலுநு£ச யாய்ச்செற்து ரினிது மேவி 

நின்றிடலா லவ்வேளின் பஇட்டை காண்போர் 

நின்மலஞா னம்பெறுத னியமர் தானே. (௩) 

முன்னாட்டோ ழமையாய்வன் ர் ஜெண்டற் கான 

முடிச்சோ மான் பெருமாள் முதன்மைக் தாக 

மன்னாட்டுங் கோளமா தேயஞ் செய்த 

'மாதவத்தின் வலியாலே வர்து இத்2தான் , 
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என்னாட்டி நூறுபவரு மிறைஞ்சி யேத்தும் 

சிமைவள மிசையு ளானச் . இயல்புடைபான் த 
e a . » ச ௪ ௩ ர a » உ 

O gar oD தச் இ.ரியாற் செத் BD BFUG (HE 

செயும்பிர திட் டையினழ கைச் செப்பற் பாற் க (௪) 

Oecd Bios mT IS ற் வி இயின் மார்க்கர் 

தெளிக தருண காம்வாச தேவன் பாரும் 

ஒப்புமை ஈம்பூரி யலகின் மேலாம் ப் 4 Epi 4] 

உ தீ*தமனாம் வல்:2ீலானா ஓயர்வா மன்பின் 

மெய்ப்பாகப் புரிகிரியைக் கசையப் பாணி. 

விளங்கவெழிம் பதிட்டையினை. மேன்மைச் செந்தூர்ச் 

சுப்பிரம ணியப்பெருமாற் கமைத்த பேற்றைச் <x. 

சொலவல்லார் யார்புவியிழ் HB GUO L (௫) x é 

5 - 2~« 
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தன்சிழாய் மெளலியயன் மகவான் மற்றுர் = e 

தக்கசார் படுட்டையினிற் ரூழ்ர்து போற்றி = = 

யண்டிடற்கர் ஈம் பூமி waar னேற் னும் z= = 
; = 

அரிபதொரு முச்சுடரி லாருஞ் சோதி = A 

பண்ளெவாஞ் செர்இனகர்க் குகற்கு மன்று ~ | 

av 3. 
பகற்கழிர் தும் பழைபவொளி பசப்பி மெய்மைத் 

கொண்டர்முத் லனைவோரு மடைந்த மாண்பைச் 

சொலமுடியா தீதுண்மைத் தொன்மை யோரே, (௬) 

யான்பு
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இருக்குமூத னான்மறைவே Huis Sor gs 

யிமையவர்க ணறுமலர்தா யிறைஞ்சுப் போற்ற. 

மருக்குலவுர் திருச்செந்தூர் முருகன் நாவி 

மானகும்ப மபிடேக மறுவுங்.காலை 

அருக்காருஞ் செங்கருட னங்கு சேர்சி2 த. 

அஞ்சலிசெய் இடலா?லை யவனளி யோரப் 

பெருக்கினட்ட பர்தனத்தா லுற்ற வாழ்வைப் 

பேசவெனி லெவராலும் பேசொண் ணாத, (a1) 

ஈறுமலர்க்கா நாகறடுச் சூமுஞ் செர்தில். 

நாதனதூ பதிட்டையொடு ஈவிலவ் வேட்கும் 

௮றுமுகமாப் பெருமாற்கும் வள்ளி தெப்வ 

யானையனை வருக்குங்கும் பாபி டேகர் 

தொறுவடனே முனிவோரு மேனை யோருரச் 

தொழாடந்து மப்பெருமான் ரோ ணஞ்சேர் 

மறுனிடைப் பவனிவா னவாம லர்த்தூஉய் 

வணங்கிடவும் வரக்கண்டு ம௫ழ்ர் துய்ர் தோமே, (௮) 

செர்தினகர் வேலவனைத் Cars Ba wer ar 

கினம்பணிக்து வாழ்க் துபவர்: இகதா நின்ற 

இர்தரலோ கப்பதவி யடைந்தங் கப்பால் 

oP gas னைப்பதங் ளெல்லார் தாமே :



- ie . 
சொந்தமா பூற்றிடுவர் மெய்ஞா னத்தின் 

சுகவாரி தனிலாழ்ர்து தோன்றா நிற்பர் 

புர்தியெளி தாயுறும்யான் புகலிவ் வாக்கைப் 

போற்றுபவர் மெய்ஞானம் பொருந்து வாரே, (௯) 

செந்தில் வளர் செவ்வேளின் பதிட்டை யோடு 

சிறப்பினட்ட பர்தனமுஞ் செய்வா னெண்ணி 

முக்துறுமார் தானத்தார் தலத்தா ரோடு 

முயன்றவரும் பொருளளித்த முதன்மை யோரும் 

வத் துதவி பிவண்புரிந்தோர் வணங்கி னோரும் 

வாழ்கபிர்த நகரும் வானுலகின் மேலாய் 

எந்தவள Cron isan) Bio யினிது வாழ்க 

எவ்வலகு மவனருளால் வாழ்க மாதோ, (6) 

முற்றும் 

| க!!! 
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ஷே பிரதிட்டை யட்டபந்தன நடத்திய 

மூக்கியர்களைப்பற் றிப்பாடியது. 

2 செய்யுளும் ஒருதொடர். 

நெல்லையம் பஇவாம் சிவமதக் கமிட்டி. 

நியமக மெம்பர்க ளொகு ங்காய், 

ஒல்லையிற் சேர்த்தே முருகவே டனக்கிங் 

"குறும்பிர இட்டைய | தடனவ, 

வெல்லையி லட்ட பர்தன மியற்ற 

யி. பன்றவா செய்து'2ம யவரிற், ச | 

மனால்லைமா மறையோர் குலகுரு சாமிச், 
ன் ் | 
சோன்றலும் விதிமுறை தொடுத்து - | (1) 

அ௮ரும்வலம் புரிக ளலையினாற் கரைசேர்ர் 

தமைவுறு செயந்திகா த்.தருரு, 

முருகனுக் கட்ட பர்தனச் இறப்பு 

முதற்பிர இட்டைய முடித்தார், 

தருமகாத் தாக்க ணெல்லையில் முதன்மைச், 
சாவடி த் இருமலைக் கொழுந்தும், 

மருமணச் செவலின் வேத மூர்த்தியுமாம், 

வள்ளலார் தம்மொடு சேர்ந்தே. - (2) 
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Ag 
பழனியாண்டவா பதிகம். 

அஆ ITY 4 eX 

BTLH! /, 

சென்பழனி யாண்டவன்மேற் சேய்யபதி கஞ்சேப்ப 

இன்பவளர் தந்திங் கினிதுதவும்--நன்பஙளச் 

செஞ்சடையா ஸீன்றருளுக் தெய்வச் திருக்கரங்கள் 

அஞ்சுடையான் கஞ்ச வடி, 

நூல், 

1. ரீர்பொலிர திலஙரு மதிழகக கழகு 

திருவ ர ணிறைர் சண் ணழருர் 

திர ழால லடியார் செயுக துதிப் பாடல 

கட்ருறுர செஞ்செவி பழகும் 

ஏர்பொலி॥ நிலங்கும் வேலைந தமா 

ரிரிச்கண்டீர்க் தரர்கரக தழகும



2 

இன்பொழித் தெய்வப் பிடிருற மாது 

ளின்புற மூறுவல்செய் யழகுர் 

தார்பொலிர் இலங்கு மார்பகத் தழகும் 

தீகவுடன் குறங்கு?சர்த் தொருகை 

தண்டெடுத் தொருகை யன்பருள் எத்திற் 

சார்ந்திடும் காட்சியி னழகும் 

பார்பொலிர் திலங்கப் பசுமபி லேறிப் 

பாவியேன் காணவர் தருளாய் 

பழவினை யகற்றும் பதயுகா ஈனைசேர் 

சுனையமர் பழனியாண் டவனே, 

இச்சண் - துன்பம், குறங்கு - துடை, பதயுகர 2 இரண்டு 

பாதங்களையுடையவனே, நனை -அரும்பு, 

3... தூமல மெடுத்தன் புடனருச் சித்துத் 

தொழுதகு பாதமேத் தறியேன் 

தொண்டுசெய் நினது தொண்டருக் கென்று 

தொண்டுசெய் தொழுகுமா நறியேன் 

காமலி கற்ப நாட்டிறை கவலை 

கழித்தருள் செப்யுநின் கதையைக்" 

களிப்புட னடியா ௬ரைத்இிட வுள்ளங் 

கனிவொடு கேட்குமா நறி3பன் 

நாமலி சின.து ஈற்றிரு சாம
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40) 
நவின்றொரு காளுமிங் கறி3யன் 

நாபினுங் கடையேன் செய்பிழை பொறுத்து 

நாவலர் நவநவ மாகப் 

பாமலி தெரியல் சூட்டிட நடனப் 

பசுமயி லேறிவர் தருளாய் 

பழவினை பகற்றும் பதயுகா நனைசேர் 

சனையமா ப ழனியாண் Lou oor. 

எண்ணிலாக் கால மிழிபிறப் பெய்தி 

.. பிநாத்திளைத் தவையொழித் தறிவார் 

இதமா னிடத்தின் முந்தைமா தவத்தா 

_ லினிதுஇத் இிடவருள் பெற்றும் 

மண்ணிலாம் வாழ்வை மெய்யென நினைந்து 

மாதர்பாற் ரோன்றிடுங் காம 

மதுவினை யுண்மி மயக்கிய இரியும் 

வஞ்சசைற் குளமிக விரஙடுத் 

டிகண்ணிலா மதிசேர் செஞ்சடைப் பெருமான் 

றிருவுளங் களித்திட ஈடிக்குஞ் 

சசய்யபொற் ராளா வருட்சிவ காமி 

, செல்வமே தெய்வகர் திருவர் 

பண்ணிலா மிசையாழ் பயின்று?தாத் இரிக்கப்
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பசுமயி லேறிவர் தருளாய் 

பழவினை யகற்றும் பதயுகா நஈனைசேர் 

சுனையமர் பழனியாண் டவனே. 

சுந்தா வடிவேற் கந்தவே ளெர்தாய் 

சுரர்மனக் BUSTS Goole 

சாபதி சசியோ டரியணை யிருக்கச் 

சரற்தருள் செய்யுமா ரமுதே 

சநதத நினது இருவடி.க் கமல 

தம் தளக் தடத்தினி லலாச 

சகசநிட் டையினி.லானற் ௪ வாரி 

சாருவார் நினதுமெய்த் தொண்டா 

இர்தவெக் கொடிய விருணிறை பிறவிக் 

கடல்படிந் தெழும்வகை யின்றி 

யின்னது செய்வ இன்னது தவிர்வ 

தெனவறி யாதுழல் வேன்றன் 

பர்தம தறுத்துப் பசுமயி லேறிப் 

பாவியேன் காணவக் தருளாய் 

பழவினை யகற்றும் பதயுகா நனை ?சர் 

சுனையமர் பழனியாண் டவ 2ன, 

௪9 - இந்திராணி.



3: 5 

விண்ணிடைக் தோன்ீ மின்னென நிலையா 

மெய்யினை மெய்யெனக் கருதி 

வேல்விழி மாதர் விழிவழி யொழுக 

வேனில்வேள் கணைக்கிலம் காடு 

மண்ணிடை யலைந்து மயங்கிய தல்லால் 

வானவர் பரவுகின் னம 

மகிழ்ச்கொரு நாளு முச்சரித் நறியா 

வறியேேற் குளமிக விரங்டுப் 

Ch /ண்ணொரு பாகக் கண்ணலார் tava 

பெருமையோ டுஇத்ிடுங் குமரா 

"இிபருவசை யுருவ வயில்விடுத் தமார் 

பெருங்கை புச் தருண் மூர்த்தி 

நதி ணவர் பரவிச் சயசய வென்னப்    
பசுமபி லேறிவர் தருளாய் 

பழவினை யகற்றும் பதயகா நனை சர் 

சுனையமர் பழனியாண் டவ?ன. 

ன்ரை - மலை. அயில் - வேல், பண்ணவர் - தேவர். 

அ௮ருவமா யுருவா யருவுரு வாகி 

யரிபிர மாஇகட் கெட்டா 

அகா இயாய்ப் பலவா யொன்றதாய் கின்ற 

MAH AM AHO ADHY AYA, 
Dr. U, V, SWAMINATHALY 4k LIBRARY, TIRUVANMIYUR, MADRAS+41.
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அருட்பெருஞ் சோ தியயோர் வடிவாய்க் 

கருணைகூர் கமல முகங்களோ சாறுங் 

கற்பகக் கைகள்பன் னிஈண்டுங் 

காசினி முழுது முய்ந்திடக் கொண்ட 

.கந்தே ளெந்தைநீ யன்றோ 

கருவினி லுருவாய் வளர்ர் இவண் வந்து 

கவலையாங் கடலிடை ep pos 

கரையொரு நாளுங் காணுத லின்றிக் 

கலங்கியே புழலுவேன் காணப் 

பரிவுட னஞ்ச லஞ்சலென் நருளிப் 

பசுமயி லேறிவர் தருளாய் 

பழவினை யகற்றும் பதயுகா நனைமசர் 

சனையமர் பழனியாண் டவூன. 

மலர்மக ஞறையு மார்பனு மலாமேல் 

வானவன் ருனுமிர் தானும் 

வ.பங்கெழு இக்குப் பாலரு மற்றை 

வானவர் யாவருக் தங்கள் 

தலைமிசைக் கமல மலர்க்கசங் குவிக்கச் 

சந்தமார் கந்தவெற் ப,கனிற் 

சராசா மனைத்துந் தனையன்றி வேறொன்
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றிலையெனுக் தன்னுருக் காட்டும் 

நலமலி வடி.2வற் கர்கனீ யன்றோ 

நாயினற் குளமிக விரங்டி 

ரானில முவப்ப விருள்பறந் தொளிக்க 

ஈல்லிளங் கஇரொடும் கடலிற் 

பலர்புகழ் பானு வுஇக்குமா போலப் 

பசுமபி லேறிவர் தருளாய் 

பழவினை யகற்றும் பசுபுகா நனைசேர் 

சுனையமர் பழனியாண் டவனே. 

வயம் கெழு - வெற்றிபொருக்திய, 

பொன்னுல கமார் தமைச்சிறைப் படுத்இப் 

புன்றொழி லேபுரி இன்ற 

புல்லனாஞ் சூரன் றனையடர்த் இட்டுப் 

போற்றிடு மடியவர்க் கருளுந் 

தீன்னிக ரில்லாச் தனிப்பெருஞ் ௪ட?ச 

தாவியே படருதற் கமைந்த 

தனிக்கொழு கொம்பில் கொடியென வடியேன் 

றனிமனம் பதைத்திடா வண்ணம் 

பொன்னவிர் கமல பீடம துறையும் 

புனிதனன் நுணர்ட் திடாப் பொருளைப்
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பூகா மசளா சாதாம் பெருகப் 
புவியெலா puis Gi ayaur gi 

பன்னகா பாணர்க் கருள்வெ குருவ 

பசுமயி லேறிவர் தருளாப் 

பழவினையகற்றும் பதயுகா ஈனைசேர் 

சுனையமர் பழனியாண் டவனே, 

பூதரமசளார் - பார்வதி, 

பெருகொளி வடி.வேற் கந்தனே தெப்வப் 

பிடிகுற மாதுளல் களிக்கும் 

பெருவசை யார மார்பனே படியார் 

பிழைபொறுத் தருள்செயுர் தேவே 

பருவாற் கடமா மாதர் நின்பப் 

படுகுழி விழ்ர் தயார் நூழன்று 

பாவே புரிஈ்து பழியினைச் சுமக்கும் 

படிறனேன் மனத்தினை யருளாற் 

றிருூகின் கமலச் சேவடி. Uy DI oF 

சிவாரநந்த சாகா மதனிற் 

இறப்பொடு மடச்சி யானென கென்னுஞ் 

செருக்கை யறுத்தருட் டேனைப் 

பருருவித் இடநீ மாகத நடனப் 

u riot? லிவர் தருளாய் ,
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u pier u6) pid Us UST war Ser 

சுனையமர் பழனியாண் டவனே. 

படின் - வஞ்சசன், இரு9- திருப்பி. 

10. கார்முக மேரு கணைதிரு மருமக் 

கார்முகில் சட்செவி காணாக் 

கரத்தினிற் கொண்டு திரிபுர மெரித்த 

கண்ணுத லின்றருள் குமரா 

தார்மலி நீப மார்பன யருள் ?சர் 

த்ர்திமா முகவலுக் களைபாய் 

தமி.பனை லுள்ளக் துபெலா மொழிபத் 

தண்ணருள் செப்யுமா ரமுதே 
BT PH OFT ADIOS IM GHEE 

சுரர்மன மிகக்குதா கலிக்கச் 

சுடரிலை நெடு2வற் நிருக்காத் தெடுத்த 

சாதிய யாதிரா யகனே 

driipip வது3மார் நொடியினில் வலஞ்செய் 

பசுமபி லேறிவர் தருளாய் 

்' பழவினை யகற்றும் பதடிகா நனை சேர் 

சுனை.பமர் பழனியாண்டவன, 

கராமுகம் - வில், தஇருமருமக்சார்முகல் - விஷ்ணு, 
கடசெவி -பாம்பு, நீபம் - சடப்பமாலை, 

  

AMAHOPADHYAYA பாபம்
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கணபதி பா, 

இருச்சிழ்தம்பலம். 80 | 57 

இருப்பா இரிப்புலி ,)ரூக்கடு த 

கரையேறருட்டாகர்க் 

கற்பகவிநாயகக்கடவுள்ப இகம். 

திருநாவுக்கரசசுவாமிகள்ப திகம். 

அ தபவவிண்ணப்பமாலை. 

இலை, 

CAO நக வாஜி 
கவ்வ பா. 

துக்கோட்டை சேவரராயமிஸ்வேயயா்கம் குமாரரும் 

இருப்பாஇரிப்புலிய, இயற்றமிழா சிரியர் 

சிவசிதம்பா மழ௩வியாரவர்கள் ப 1 <a) 4 [eo 

வேலி வில்லா௨ opt Wag it ருபாளிப 
, அமி சக . 

- வேங்கடசாமி வரகளால் 

இவரு ட்டு) 

சு. பிரமணிபபிள் பாயமட்டள் பமாரரும் 

ஷே சற்பகவிநாயகர் SHE LAW Honky ar 
கருமகைய ரியருமா இய. 

சு. சொக்கலிங்கம்பிள்்ளையரல் 
மைல ந்றவைனைட 

(o) & oor Gor: 

கலாரத்நாகர அச்சுயந்திரசாலையில் 
பதிப்பிக்கப்பட்டன., 

  

சோபடிருதுஷூ ஐப்படபு.



a. 

கணபதி துணை. 

இருச்சிற்றம்பலம், 

சிதம்பரம் - ஈசானியமடம் 

ஸ்ரீமத் - இராமலிங்க சுவாமிகள் 

திருவாய்மலர்க்தருளிய௫, 

  

அறுசீரடியாசிரியவிநத்தம். 

வாக்&ரசைக் கரையேற்று நிபதீதினிலட் பெயர்கொணகர் வ 

ஸீது வேட்டோர்ச்,. ஏக்க மூளி த்தருள்கம் பகவி. (Gila: 

வாக் ௧ரக ருக்கு, கோச்ண ரொம் வொருபதிக நுவன்றுமழ்வற யவ 

ர்க்குமன்பி னோன்மை தேற்று, மூக்கமிகு வேங்கடசா மிக்குரிசில் 

சீர்த்தியின்மிம் கோங்க மாதோ, 

 



9114) 90 OPAOH 
RESAK Tel 14 IYER ப்பட, 

a> MADRAS. 609 ag, 
கணபதிதுணை, °° 23 

இருப்பாதிரிப்புலியூருக்கடுக்த 

க ரயயேறவிட்டநகர்க் 

கறபசவிதாயகக்க டவுள் ட இகம், 

௩ ட டு கட 4 2   

காப்பு, 

நேரிசை வேண்பா, 

கற்பகப்பூஞ் சோலைக் கரையேற விட்டககர்ச் 

கற்பகவி நாயகனைக் கைதொழுதே - சொழ்பதித 

மன்னவன்முள் சாத்த வணியுறுாம் செங்கமல 

மன்னவவன் முளே WIT COT» 

  

இக 

நூல். 

பன்னிந சீர்க்கமிநெடிலடியா சிரியவிநத்தம் 

சீர்சொண்ட வாரணம் போம்றுமத வாரணத் 

இருமூகமு மணிமார்பமுறீ 

தேவர்க டுதிக்கைநித மேபெறு துதிக்கையுச் 

திண்படைகொ ஸான்குகரமு 

மேர்கொண்ட வடி.யவர்க் இடர்கடி. நுதற்கணு 

மிணையிலினை அதல்கண்களு 

மெண்டிசையி லுள்ளவரு மெண்டிருத் தாண்மலரு 

மெற்காளு மேத்தவருள்வாய்



கற்பகவிநாயகக்கடவுள்பதிகம், 

கார்கொண்ட நிலவனிதை திருமுகமெ னத்திகழு 

நடகோட்டி. லன்னானுத 

னலமலி திருப்பா திரிப்புலி ஈகர்ப்பக்க 

னன்னுதம் நிலகமன்ன 

கார்கொண்ட முடுல்கலவு மணிமாட கோபுரக் 

கரையேற விட்டககர்வாழ் 

கற்பனை யமைர்தகவி விற்பனர் புகழ்க்திலகு 

கம்பகத் தர்திமுகனே, (5) 

அண்டருமை விண்டுபூரு சுண்டி.ச€ weer 

ரகன்சேடன் வீமன்ஈளன் 
அஞ்சம்பு பெற்றகுக னஞ்சம்பு பெற்றவ 

னகத்தியன் முதலாயினோர் 

பண்டறுகு கொண்டுனது புண்டரிக ஈம்ருள் 

பணிர்தவர்கள் பெற்றபேறு 

பலரா வமைரந்தவப் பணிவர னலாலெனாற் 

பக.ரவும் மெளிதாகுமோ 

தொண்டைமண் டலகிலவு துளுவவே ளாளர்குல 

தூயவன் றக்காரெனச் 

சொற்றதிரு வள்ளுவர் குறட்குறு மிலக்யெச் 

சுகுணனாஞ் சொக்கலிங்கன் 

கண்கெண் டற்புதத் இற்பணிகள் செய்யநிகழ் 
கரையேற விட்டரகர்வாழ் 

கற்பனை ,யமைந்தகவி விற்பனர் புகழ்ர்திலகு 

கற்பகத் தந்திமுகனே, (௨) 

வையமத கிசரலாச் கபிலர்சிச் தாமணியை 
வாஞ்சையா ஐபகரித்த 

வஞ்சகத் தன்மையுள கணனென்று மபிதான 

மன்னவனை வென்றுமணியைச்



சற்பகவிநமாயகக்கடவுள்பதிகம். 

செயயவம் முனிகையி லீர்தருள் சணேசனே 
தீரி.ரய மொன்றாமலே | 75 5 

ச.ராய கின்சரித பா.ராய ணஞ்செயச் 
சிறியேற்கு வ.ரகல்குவாய் 64 IS) 

துய்யமது வண்டி.மிரு மொய்யளியி ஜனொலிகளுச் 
தூயவர்கள் வேதவொலியுஞ் 

சுர்தரம் தெய்றியிம் பர்துகழ லாடிடும் 

துப்பிதழ்ப் பொம்புமடவார் 

கையிலணி வளையொலியு மையெனமு ழக்ூடுக 
கரையேற விட்டரகர்வாழ் 

கற்பனை யமைந்தகவி விழ்பனர் புகழ்ந்திலகு 
கம்பகத் தர்திமூகனே, (௩) 

சேம்கதிர் விளங்குமணி மெளலியொ0 கங்கணஞ் 
சிர்மணி யழுத்தங்கதர் 

இகமுகவ ரத்தினக் குண்டலம் கண்டிகை 

௪. ிறந்தமூர் ழால்சிலம்பு 

பிங்கல லாடைக ளியங்கலிம் கோடி.ரவி 
பெட்குமொள் ளொளிலீசுகற் 

பிரணவ சொருபவென் னிதயவிரு ணீக்யே 
பேரின்ப வாழ்க்கையருள்வாய் 

தெங்குசூ தங்கதலி பைங்கமுகு சிர்.து.ரற 
தீம்பலாக் கோவ்குவேங்கை 

தேக்க ரசு காவல்சம் தனம்வாகை செண்பகர் 
தித்திக்கு முத்திக்கெலாங் 

கல்கைப்ரை கெடி.லகதி கீ.ராம் செழிதீ.துவளர் 

கரையேற விட்டசகர்வாழ் 
கற்பனை யமைர்தகலி விற்பனர் புகழ்ச்திலகு 

கற்பகத் தந்திமுகனே, (௪7 

wal பம்மிய iNAARY



கற்பகவிகாயகக்கட வுள்பதிகம், 

அண்டர்புகழ் புதீதேளி ரனைவர்ச்கு மாதா. 
மாடிமிளிர் கின்னைவியவா 

தணுவெனினு மீயாத பாவியாம் லோபியை 
யருங்கொடைச் சன்னனென்றே 

சண்டி. ரத மானகவி சொல்லியே யிலவினைக் 

காத்திடும் இள்ளைபோலக் 

காசினியி லோர்பயலு மில்லாம லலைஇன்ற 

சவிசண்மச யேழைமையென்னே 

விண்டடவு சிக.ரமணி மாடமதி லேகியே 

மின்னனைய கன்னன்மொழியார் 

மேன்மைபெறு கான்மலர்கள் பூங்குழலி லார்க்திடும் 
விண்ணுலக மடவார்களைக் 

கண்ட மடூழ்ர்தளவ ளாலிவிளை யாடி0ல் 

கரையேற விட்டககர்வாழ் 
கற்பனை யமைந்தககி விற்பனர் புகழ்ர்திலகு 

கற்பகத் தர்திமுகனே, 3 (௫) 

இன்நுளவ மாலயன் கொன்றையணி ருத்திரன் 

னெனுமூவ ரைப்படைத்தே 

யிசைஞான மீரச்தும் பரப்பிரம மின்னதென் 
வெளிதிலுண ராதுழன்ே 

சென்றுதவ மேபுரிய வக்.ரதுண் டேசனாச் 

தெரிசனச் தச்தவருளர் 

தெளிவுறச் செய்தகிம்,கல்லான் ரூ. சன்மைமது 

தெய்வம் களுக்கேற்குமோ 

மன்றலம் குவளைதிகழ் சண்பணைக ளிற்பணைசள் 
வாயர்தமலை தோய்ச்தபெருகு 

மாமது.ர மார்றவு மன்லுமுக் கனிவிண்டு 
- வழிதேலு மேய்மேதிகள்



கற்பகவிகாயகக்கடவுள்பஇகம், டூ 

கன்றினை நினைந்துசொரி பாலோடு பாயும் C ~ 

கரையேற விட்டாகர்வாழ் 
கம்பனை யமைந்தகவி விற்பனர் புகழ்ச்திலகு A ? 

கற்பகத் தச்திமுகனே. \ («) 

சுருதிகள் வரைர்தபும் சகமதனை மறைவுசெய் 
அட்டனாம் கமலனென்னுஞ் 

சூ.ரருட் கொடியவல் லவுணனைக் கொல்லவே 
தூயமக மொன்டியற்தி 

யெரிதிகழு மோமகுண் பத்தினி லுஇத்திடு 
மெழின்மயிலி லென்னையாண்ட 

விஹைமூருக னிக£வே யேறிவென் திட்டவா 
வெளியனைச் காத்தலரிதோ 

வரிய்கலி யையா யிரத்துமூன் மும்பிலவ 
வாண்டுதேண் மதிதிகதியே 

ழார்நீதசுச் பரவா.ர முத்த.ரட் டாஇிமீ 
ல. னமைதிதியே காதசிதனுக் 

கருதுலக் இனமதிற் கும்பாபி டேகக்கொள் 
கரையேற விட்டசகர்வாழ் 

கம்பனை யமைந்தகவி விற்பனர் புகழ்ச்திலகு 

கம்பகத் தர்திமுகனே. (a) 

ஒப்பிலொரு வெண்கோ டி.ரண்டுசெவி aperpilog 
மொழுகுரால் வாயவதனமோ 

டோக்குமெழி லைங்கரம் பேருதர மார்ர்தவா 
வுட்பகைக ளாறொழித்தே 

யிப்பூவியி லொளிர்காசி யுற்றஙின் மூர்த்தல்ச 
ளெண்ணேழு சன்குணர்ச்தே 

யினிதுபா சிக்னே யவ்வுபா சனைபலது 
மீபவனு ரீயொருவனே 
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கற்புகவிநாயகக்கடவுள்பதிகம், 
ண் 

மைப்ப.சவை நீர்முமு.து மாசமன மேசெய்த 

ம௫மைமிகு தமிழின்முனிவன் 

மன்னிட் பிறங்குமலை கின்றுவரு தென்றலணி 

வாய்ந்த தனமேவியே 

கப்புமலர் வாசனையை யெப்புறமும் வீசுநற் 

கரையேற விட்டாகர்வாழ் 

கற்பனை யமைந்தகவி விற்பனர் புகழ்ர்திலகு 

கற்பகத் தர்திமுகனே, (௮) 

மாசறுகு ணத்தினன் மரீசிமுனி wernt gs 

வல்லபையை வதவைசெய்து 

மாகமலை தர்தவெழின் மோதைபிர மோதைமூதன் 
மங்கையர்கள் பன்னிருவரை 

யாசையொடு கேசவனு ஈல்டெ wert gap 

கருஞான தத்துவத்தை 
யருளியன் னான்மழெ விசுவரு பங்காட்டு 

மருள்வள்ள னீயல்லையோ 

வாசமல ரைந்தரு கிழற்றுமம ராவதியில் 

வைகும் ஹெய்வவாஜோர் 

மாதுறவை நீக்கியே மாதுறவை யேகொள்ளு 

மூமைகுன் ரூததவரும் 

காசினியி லில்லறத் தவர்களுக் கைதொமூஉய் 

கரையேற விட்டககர்வாழ் 

கற்பனை யமைநதகவி விற்பனர் புகழ்ச்திலகு 

கற்பகத் தர்திமுகனே, (௯) 

ஏர்ததம் குகனடி.கள் வச்தனைசெய் வேங்கடச் 

சாமியார் தாசலுள்ளர் 

தீங்கும் கணேசுனே யடியவர்க ணேசனே 
தசையுமைக் சதிபாசனே



கற்பகவிகாயகக்கடவுள்பதிகம். or 
% 

யிர்தநில மீதிலே சிர்தைக் இலேசமு 
மியாக்கையிம் ருக்குபிணியு 

மெள்ளளவும் வாராமல் வேண்டிய வ.ரங்கணீ 
யெளியனேற் கருள்செய்கண்டாய் 

சிர்துவினி லுர்தறல ருர்தியெழு க%தரஞ் 

சேர்ர்து தவழ் பூஞ்சோலையுட் 

தன்னவிடை யன்னஈடை சொன்னவுடை மின்னனைய 

தெரிவையர்கள் கொழுரர்களொடுப் 

கர்.தமலர் கொய்துள ம$ழ்ச்துவிளை யாடுசர்க் 
சுரையேற விட்டரகர்வாழ் 

கற்பனை யமைந்தகவி விற்பனர் புகழ்ந்திலகு 
கற்பகத் தஈ்திமுகனே, (, 

ஓச்சிச்க, 12 19 

(5, 
கழ்பகவிராயகக்கடவுள் = By 37 

- (௧0) 

ட் 
ப 

மிப ந ந் 

ண்ண வங்வணைமைகள்சு 

இப்பதிசச்சமைத்.துள்எசரித்திரக்சள் பெரும்பாதும் விசாயசபு 
சாணமெள்தும் ee 
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டே 

கணபதிதுணை, 

இருச்சிற்றம்பலம், 

கரையேறவிட்டநகர்த் 

தஇருநாவுக்காசுசுவாமிகள்ப திகம். 
200000900000 

காப்பு, 

நேரிசைவேண்பா, 

கற்றவாகண் மெச்சுங் கரையேற விட்டகக 

ரற்ற வருட்டிருகா வுக்கரையாச்--கற்றமிகு 
மற்ப மதியே னறைபதிக முற்றவவலுர்க் 

கற்பகவி நாயகன்றாள் காப்பு, 

  

தூ ல். 
எண்சீர்க்கழீநேடிலடியா சீரியவிதத்தம், 

திருவளரு முனைப்பாடி. நாட்டின் மிக்க 
திருவாமூர் வேளாளர் குலப்பால் வேலை 

வருமணிபோற் புகழனார் புதல்வ ராச 
மருணீக்சு யாரெனவே வர்தார் தம்மைத் 

ெருளாள னருளாளன் சொக்க லிங்கன் 
செய்ததிகழ் மணிப்புரிசைச் கோபு ரத்தம் 

கருமுடில்க ணெரும்$மிகச் தவழ்ந்து லாகும் 
சிிரியேற கிட்டசகர்க் கண்டே னானே, (க)



இருகாவுக்கசசுசுவாமிகள்பஇகம், 

அரியவருட் கலைதழைப்பத் தவமிக் கோங்க 
வஞ்ஞான தஇிமிரமற வலரி போலத் 

இிருவஇிகைப் ப.ரனருளாம் சைவ மல்கத் 
இலகவதி யாருடனே யுதித்தார் தம்மைப் 

பெரியவர்க ளிதயமெனச் தெளிக நீத்தம் 

பெருவெரு கெடிலாதித் திரைகண் மின்லுக் 
கருமணலோ டொளிமணிகள் கொழிச்குஞ் செல்வக் * 

கரையேற விட்டககர்ச் கண்டே னானே. (௨) 

'வேஞ்சமணர் மதத்துறுங்கா லவர்க ளாலே 
விலக்கவொணாச் சூலையுற வருந்தி யோர்ச்தே 

தஞ்சமெனச் சோதரிசொத் படிய ரல்குச் 

சாத்துபதி கத்தினச்சோய் தவிர்ர்துய்ச் சாளை 
யஞ்சிழைய வோிமங்கள் கண்ப டுக்கு 

மலர்ப்பழன ச் அுழவர்மடை மிதிக்கச் செச்தேன் 
சுஞ்சமலர் கின்றுஈனி பெருகுஞ் சீர்சால் 

கரையேற விட்டககர்க் கண்டே னானே. (a) 

கோல்லவெலும் பல்லவ.ரா யன் நீ நீழ்றுக் 
கொடுவறையி லடைத்திடவு மூழ்ச்சி யெய்தி 

யெல்லையிலாப் புகழ.ரன்மேன மாடல் வீணை 
யென்றுதிருக் குறுச்தொகைப்பாட் டி.சைத்தார் தம்மை 

கல்லமணம் வீசுமெழின் மலரிம் றோய்ச்த 
கறவதனை வெகியுயவே பருக யெக்குங் 

கல்லெனவே யளிமு.ரலு களிர்பூஞ் சோலைக் 
கமையேற விட்டககர்க் சண்டே னானே, (அ) 

சழ்றுமிரங் காச்சமணர் கல்லிற் சட்டி.ச் 
சாக.ர.தீஇ௰் ள்ளிடச்கம் வெப்ப மாகச் 

சொற்தநுணைவே இயனெனவே பதிகம் பாடித் 
அயபஞ்சாச் கரச்துணையாக் கரைசேர்ர் சாரைப் 

MAH AMAHOPADHYAYA



40 இருகாவுக்கரசுசுவாமிகள்பஇிகம், 

-பதீறுபர தத்துவத்தின் பொருளை யோர்ர்து 
பாரினர்க்குப் ப.ரமார்த்தம் பக.ர வல்ல 

கற்றவர்கண் முற்றமெலாம் கலையாள் வைகுங் 

கரையேற லிட்டாகர்க் கண்டே னானே, 

பரிதியொளி யன்மதியன் மறைச்செவ் வாயன் 

பாம்பு தனைப் பணியாக்கொள் குருகா தன்மேற் 

சுருதியச் கவிபொழிந்து சமணர் கூட்டச் 

சூட்டரவுக் கசனியெனத் தோன்றி னாரை 

விரிமலரி னறுர்துகளை வீதி தோறும் . 

லீசமிளர் தென்றனிதஞ் சிதறத் தேனைக் 

கரியவளி பெரிதும்வமுச் குறவே ந்துவ் 

சுரையேம லிட்டாகர்ச் கண்டே னானே, 

அன்றொரிலை கொணரச்சென் மரவான் மாண்ட 

வட்பூதி யடிகளின்£ர் மைந்த லுக்கு 

வொன்றுகொலா மவர்சிர்தை யென்றே யோதி 

_யுயிரளித்தன் ஞர்விரும்.துக் குகர்தார் சம்மை 

யன் மிலொு மயில்குயில்கொச் கன்னம் பூவை 

யவர்இகையர்க் கம்புறவு சக்ர வாகம் 

கன்.றுதொட ரானினமான் கயங்கள் கூழுங் 

சுரையேற விட்டககர்க் கண்டே னானே, 

இடைச்சிடைகன மாரிபொழி மறைக்காட் were 

ணிரக்கமொன்றி லீரெனவே பதிக மோதி 

யடைத்ததிருக் கதவங்க டி.றக்சச் செய்த 

வப்பரைகல் லுழவா.ரப் பணிகொண் டாரைச் 

தொடற்கரிய தழலி.ரவி மதியின் மிக்க 
'சுடர்விளல்கு ஈவமணிகண் மலைகள் போலச் 

கடைத்தெருவில் வணிகசெலாம் குவித்து விற்கும் 
ரசயேற விட்டாகர்க் கண்டே ஞே, 

(@) 

(௭) 

(௮)



இருகாவுக்கரசுசுவாமிகள்பதிகம், 

டூரும்புவனத் து௮ுமடியர்ச் கெண்ணியகல் வ.ரங்க 
. ளீயமன முவர்துவெள்ளி வரைவா ழீ௪௰் 

கரும்பொனினம் பலமெனத்தர் திருவுள் எத்தை 

யமைத்திலகு செம்புனித வப்பர் தம்மைச் 
சுரும்பணுக மகம்பொழியு கால்வா மீட்டஞ் 

சோலைகளிழ் கன்னல்களைத் துய்க்குங் காலக் A 

கரும்பொழுகு ep por செர்நெ லோங்குங் \ 

கரையேற விட்டாகர்க் கண்டே னானே, \ 

சித்திரையிற் ௪தயமஇிற் சைவ மோங்கச் 

சிவப்பேறு பெற்றவெம தப்பர் தம்மைப் 

பத்தன்வேங் கடசாமி பணிச்தே யுய்யப் 

பத்திகெறி யிலக்கணங்கள் பகர்ச்ச கோவை 

வித்தகரைத் தாண்டகங்க எருளி னாரை 

வெம்பிறவி கடத்திமுத்திக் கரையி லேற்றுங் 

க தீசனெனுங் கற்பகவி நாய கன்வாழ் 
கரயேற விட்டரகர்க் கண்டே னானே, 

முற்றிற்று. 

இருகாவுக்கரசுசுவாமிகள் இருவடி.வாழ்ச, 

கவனய 

க்க 

(௯) 

(௧௦)



௨ 
சன்பதிதனை, 

இருச்சித்றம்பலம், 
கலாயேறவிட்டநகர்க் 

கற்பகவிநாயகக்கடவுளாலயத்தமரும் 

படினியாண்டவர் துதியாகிய 

அநுபவவிண்ண ப்பமாவல. 
eames tt arn ர இவ்வின பத எர அணிய, காகா 

காப்பு, 
நேரிசைவேண்பா, 

கங்கைமுடி, யோன்வாழ் கரையேற விட்டககர்ச் 

செங்கையைந்து ளான்கோயிற் சீர்த்தம்பர்-- தங்வெளர் 

நற்பழனி யாண்டவரை மாடியருள் வேண்டவர்5&%. 

"கம்பகவி காயகன்றாள் காப்பு, 

அறுசீர்க்கழீநேடிலடியா சீரியவிநத்தம், 

சீரோங்கு ஈகொ டணைந்தொளிர் திருப்பா திரிப்புலி ஈகர்ப்பாம் 

கரி, னீரோங்கு செர்நெல்விளை கழனிபுடை சூழ்மாட நிகரிலா வண் 

கசெகரிற், பாரோங்கு மடியர்வினை ' பரிலிற் றடி.ந்தருள்செய் பன்னி 

ரக ணுடையதேவே, தாரோங்கு மார்பனே தாய்வள்ளி கார்தனே 
தமியனேன் சவலைதீரே,. | (௪) 

தீரனே வீரனே சேவலங் கொடி.பனே இருமாற் குக் தீமருகா — 
ரனார் சவிதைச்கு முன்னாளி எருளிளை Brags Gf sy.égmil 

-சரனு கம்பிஎம் தனைசருதி முடிவெறுஞ் சூக்கும சவின்றளையெனப் 
- பேரனே கந்தமைப் பெற்றவா வடி.யனற் பேருறச் செய் தீல்பெரிே சா. 
  

(க வண்0,ரச௦ெள்பதம். சலரயேதவிட்டரகர்க்குரியபெயே...



அதுபவவிண்ணப்பமாலை, ௧௩. 

பேரிதுசிறி தென்பது நினக்கில்லை யென்பரிது பெரியதா 

துண்மையன்றோ, வரிதெனப் படுவதோர் பொருணினக் இல்லையென் 

பதுமடி.ய ன.நபவமதே, சரிதையிம் றவறிஈம் இிரியையே யுணராத 

தமியேனை யாண்டுவிலாவிம், நிரிதலில் லாதகின் கருணைப்பிர சாத 
முலு சீரேறு தொழில்களருளே, (௩) 

அருளே யெனக்கும்வ.ர மெனவேண்டி. யன்போ டழைந்தவிவ் 

வேழையுள்ளத், திருளே கெடுத்தொளிசெய் தேற்றத் இருத்துநின் 

னின்கருணை தானுமென்னே, தெருளே செறிந்தியல்பு தேர்ந்தே 

அுதிப்பவருள் செய்பா இரிப்புலிககர்ப், பொருளே யெலும்பரமா 

பெரியகா யடுபோகர் புகழ்புதல்வ சர்தவேளே, (௪) 

கர்தவே ளேகின் கழற்கே சரண்வள்ளி காந்தா சரண்டிங்கள் 

சே, ரந்தகன் காலரரு ளெந்தைடிற் கேச ணன்ப.ரமா வண்டுககா 

வாழ், பர்தனை தவிர்த்தபத புண்டரிக சரணெனப் பத்திசெய் புத்இ 

மீர்தே, நொர்தவெளி யேன்றனது இந்தா குலஞ்செய்று நோக்டு 

னரு ணல்தெனசக்கே, (டு) 

எனக்கினிய பன்னலமு மேற்றமுங் கொள்றெப் பேய்ந்ததொ 

ழில் களுமளித்தே, மனக்குறை யறுத்திதய மட$முறச் செய்தனின் 

வண்டகைக் கழகாகுமாம், சினக்குநெறி தவிர்கலே ஞயிலுக ராட் 

டியே தினமுமல ரணிவனிவையு, நினக்குரிய வாக்டிகின தருணெ 

தியி னிற்கவரு ணிகரிலாத் தியனேம்கே, (௬) 

தீயவனை யின்னும் இகைக்குமா செய்யாது திருவருட் செல்வ 

விளைவாம், நேயவகை யதனில்பஃ றோழ்றங்கள் காட்டிமன நெடூழ் 

வித்த வ.ரதகினத, பாயவித மியாவுமென தகமறியு மன்நியெவர் 

பண்பினிதை யுணர்வரினியும், தோயவிடு நின்னடியர் தண்ணளியெ 
ஓம்புதிய தாய்மைமிகு இர்த்தமதிலே, (௭) 

தூய்மையதி யாதவிர் சாயேற்கு நின்கருணை தோற்றுமா தள 
முன்னியே, நோய்மையி னழுச்திரின் பழனித் தலப்பதியி ஜனோேம்ம



௧௪ அறுபவவிண்ணப்பமாலை, 

பினா நுண் குறிப்பால், வாய்மைதகு திருவருணை வண்புரா ஸத் 

தால் வர.த்தினைப் பெறவழங்குச், தாய்மையிலு மரியகின் மண்ணி 
ளிச் செய்கையைச் சாற்று லெவாக்குமரிதே, (ஏ 

அரிஇினினை வுற்நிடச் செர்தாரி அசயத்தொ சமரர்குல வைய 
ரருவாய்ப், பரிதிபல் லாயிரம் புரையுஈங் குமரனெவர் பத்தரவர் 

டகைகளெயையுர், துரிதந்த டி.ர்திடுஞ் செங்கைவே லாயுதர் தோன் 
அஞ் சொந்ததுமையின், சரிதம்வெண் டி.ருநீறு தின்றிருக் கர்ம 

தாம் சாதித்த தற்புதமரோ, (க) 

அற்புதம் தாஜுமே யொன்றன்று சின்னா எகன்றபின் கு௮மு 

னிவஞாம், சொற்பத மகன்றமா லரஐுருவி னைப்பெறுர் சாங்கும்.ஐுல 

மதினின், னம் படையை நானிரவி லோதுழிச் CodCuay கத்தரி 

னந்தந்தனை, மும்பட வணந்தவத் இருவடிச் €ருமுண் 1 sah. 

மென்றுமறவேன், டஸ்ட் 

மறவாது நின்றிருத் தனையடிக எளைத்தினமும் வந்இத்து நின்ற 

னனியான், பிறவாத கானொன்று மறிகலே னின்னையே பேசாதிரு 

ச்துமறியேன், பறவைபோம் றிரியாத மனனொடுபன் ஞளுகின் பாத் 
கோரு மரி.பவரமும், தறவோரகள் கருணைரோக் கமுமளிப் படக 

ருள்ச துன்பமனு காதர, (௧௧) 

முத்திற்று, 

வாழ்த்து, 

சீரோங்கு கற்பகஈற் கயமுகத்தன் திருவடிகள் செவ்வி காட்ட, 

சீரோங்கு கடன்மிதப்பக் கல்லூரர்த நிறைமொழிய னேசல் கூட் 

டப், பேரோங்கு சொககலிம்கன் பெருச்தவத்தா லமைத்தவெழிற் 
சிகரிக் கோமி, னாசேரங்கு மடங்கூப நந்தனமல் ல£ம்வாழ்க ere, 
மாதோ, 

பழனியாண்டவர் இருவடிவாழ்ச, 
ர்்கைகள்வ்வலங்வ்ளைள்




