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கணபதிதுணை, 

தஇிருவருவனக்கலம்பகம். 
gay panes 

no at 

காப்பு. 

கேரிசைவெண்பா, 

HOTT ANIA சூழருணை யண்ணா மலையார்மேல் 

மன்னுங் கலம்பகப்பா மாலைக்குத் - அன்னியரீர் 
மெய்க்சோட்டு மேரூவெஜம் வெள்ளேட்டின் மீதெழுதும் 
கைச்கோட்டு வாமரணமே காப்பு, 

  

கட்டளைக்கலித்துறை, 

சைவத் இன போந்தமய்ம்வே மிலையஇம் சார்சிவமாம் 
தெய்வத்தின்-மேற்றெப்வ மில்லெலு நான்மறைச் செம்பொரு 
மைவைத்த ச€ர்த்திருத் தேவா. முந்திரு வாசகமும் [ள்வாய் 
உய்வைத்த ரச்செய்த சால்வர்பொற் ஏளெம் முயிர்த்துணையே, 

மயங்கைக் கொச்சகக்கலிப்பா, 

இது எட்டடித்தரவு - ௧, 

மணிகொண்ட ரெடுங்சடலில் விழிவளறா மாதவலும் 
௮ணிசொண்ட புண்டரிக மச்லாத. எதுமுகலும் 

ஞானக்கண் ணதகொண்டு ராமோ நுணராதே 
ஏனத்தின் வடி.வா௫ு யெகினத்தின் வடி.வாடு 
அடி.தேடி. யறிவலென வவனியெலா முமுஇடர்தும் 

முடிதேடி வருவலென மூதண்ட மிசைப்பதர்தம் 
சாணதிப வொருடொடஎரய்ச் கலக்கமற கிளங்குபெருஞ் 
Coren Gi யெனடிறைர்த சீடிரொளியாய சின்றருள்வோய்,



இவை ஈரடி.த்காழிசை - ௭, 
மலைமிசையி' லிருப்பதற்கோ மலைசிலையா வெடுப்பத 
மலையரையன் ம௫ழ்வதற்கோ மலையுருவ மெடுத்தனை! 

இத்தலத்தி லை$்தொழிலு மிருபிறப்டோ ரறுதொழித 
துதீதுவமுர் திருமேனி தரித்திலையே லியலாவே, 

இருக்காதி சதுர்வேத மிசைப்பதுகின் பலபேத 

மொருக்காலு மொன்றுரைத்த தொன்றுரைக்க வதியா 

கரூமுடிவைத் தருகால கற்பமெலாம் கடக்கவுகின் 

இிருமுடியிம் பிறைசிறிதர் தேயாது வளராதே, 

தானவளராக் கடிர்துமலர்ச் சதமுகனை யொழித்துமற்ன 

வானவரை யழித்துடின்கை மழுப்படைவாய் மழுங்காே 

அண்டருக்கு முனிவருக்கு மஹலான கொடுலிட gags 
கண்டமட்டு நுகர்ச்திடவங் கண்டமட்டிம் கடவாதே, 

மூவாமை தனக்குரின்றன். Epsom மி எசுமைச்பூஞ் 
சாவாமை பிறவாமை தமக்குமிவை சான்றன்றே, 

இவை காற்€ரோ ரடியிசண்டுகொண்ட 
அம்போதரல்கம்-௨, 

தடவை ஈடைகெழு தீரமென வருமொரு 
கட்கரி யுரிவிரி கலையென மருவினை, 
படமுடை யரவொடு பகைபடு முபெதி 
தடையற வுடனுறை ௪டைகெடு மூடி.யினை. 

இவை முச்€சோசடி அம்போதசம்கம் - ௪, 

எலையென மலையை வளைத்தனை, (2) 
திரிபு௪ மெரிய சகைத்தனை, (௨) 
கலைமழறை மிவுளி படை.த்தனை. (௩) 
கதிரவ, னெயிறு புடைத்தனை. (௪)



இருவருணைக்கலம்பகம், 96 Dp” 

இவை இருசீசோரடி. ௮ம்போதரங்கம் - ௮. 

SpersGer () நதிதரித்தனை. (௫) 
அகழ் கரத்தினை. (). மதிபரித்தன. (௬) 
விடை கடத்தினை (௩) நாள்க ளாயினை (௭) 
டொழத நடத்தினை (௪) கோள்க ளாயினை, (௮) 

இவைபெயர்த்தும் ஈரடிச்தாழிசை-௩, 
பண்ணும் சஈவையுநீ பரிஇயுரீ பனிக்கஇர்நீ 
பெண்ணுக் யானுநீ பேதமுநீ பபேதமுகீ, 

செங்காலிற் கருங்காலன் சிரமுருள வுதைத்தனையே 
சம்காழி முகுக்தனுக்குச் சங்காழி கொடுத்தனையே, 

ஆரா மளவிடுதம் கரியவனை யொருகரத்த 

நீ.ராலு மலராலு நெஞ்சுருகப் பணலாமே;, 

இது சனிச்சொல், 
2* எனவாங்கு, 

இ௫ பத்தடி. நேரிசை ஆடரியச்சுரிசகம், 
வேற்று மருச்தால் விடாழவெம் பிறவியை 
மாத்து மருர்தா மலைமேன் மருந்தா 

அழயெ நாயி யருளுடை நாயக 

புமூகணி மாய பொருச்திய புனிதா 

காசியி லிறர்.தும் கமலையிழ் பிறந்தும் 

தேசமர் தில்லையுட் டி.ருகடம் கண்டும் 
அரிதினிழ் பெறும்பே றனைச்தையு மொருகால் 
கர௬.இனர்ச் களிக்கும் கருணையை விரும்பி 

அடைக்கலம் புகுர்தன னடியேன் 
இடர்க்கடல் புகுதா தெடுத்தரு ளென்வே. 

கேரிசைவெண்பா, 
வேததுலில் சோண௫ரி ஜித்தகர்க்கார் வேராவார் 
சோஇபிய மாளனிவர் சோமனிவர் - ஆதலலும் 

(#) 

(2) 

(௩) 

(௧)



இருவருணைக்கல்ம்பகம், இ 

ஓதருணை வித்சகரை மூவரி லொருத்தரொன 
வோ இயிடு மற்ப மதிமீர் 

சீதமதி வைத்தமுடி. பாசமல ணாச்சிறிது 
CaO soll னைத்த பசமே, (a) 

எண்டர்க்கழிநெடில் ஆசிரியவிருச்தம், 
ப.ரவை யாடினு ஈக ளாடிஜம் 

படி.யெ லாநடம் தடி.க டேயிஞம் 

ஞீரவ ராயினுங் கனலி னின்றதன் 

கொதிபயொ ௮க்கினுங் கதிகி டைக்குமோ 

அரவ மாசெஞ் ௪டில சக்கணா 

சமூதர் தாணினைம் தடியர் தம்மொடு 

விரவி நீறணிர் தருணை சேர்வரோல் 

வெற்ற ராயினு முச்சு ராவே. (ar) 

பதின் £ர்க்கழிகெடல் ஆசிரியவிருக்கம், 
மூதிசமிழ்முறைமுறையன்பொடு 

மப்பர்கவுணியர்சொல்சுக்தார் 

முப்பொழுதமெதிர்புகழ்க இட மூதிழாலார் 

அத்ச.ரூணையினெடுக் இரை 
தீதீஅதிருஈதியின்மென்பெடை 

யச்௪மறவுடனணைநங்துறை மடகா.ராய் 

ஓஒ ச்தமனதொடுபுணர்ந்தவர் 

௪ற்துமகல்வதிலையென்றவ 
ருற்றதுணையெனவிருக்சுவ ருளம்வேருய் 

எத்தனை படகினை அவர் 

கைப்பொருள்கருதிரடர்தன 
ரப்படியிஹைவரைசம்புவ தினசாமே,(௮) 

ஆுர்க்கழிகெடில் ஆடிரியவிருத்தம். 
இனமக&இ? மருகர்மட மிசையிலிடு கசனன்மழலா 

யிஹைவனுடல் புகமொழிவரே



இருவருளைக்கலம்பகம், 

கனகமுக பகவா கரடதட விகட்மத 

கரியின்மத மறகினைவரோ 
வனமருவு மருமுதலை யொருமதலை தரவினிய 

மதுரகவி மொழிமாகல்வரே 

அனகரசமபி னயரதுல ரமலாரம தருணைஇரி 
யடிகடம தடியலர்களே. (௯) 

தலைவன்வினாவுதல், 

எழுசர்க்கழிகெடில் ஆசிரியவிருத்தம், 
அடியவர் சிந்தையி லினிதுமை சங்கர 

ரருணைவ எம்பதி யன்னாரோ 

ப்டி.யினெ டுங்கரி யனையம தங்கொடு 

பத.திந டந்திரு மின்னாரோ 
ஓடியு மருங்கென வுணர்டுலிர் Geo Beh 
யொருவ௪ னஞ்சொல வொண்டதோ 

கடிய௪ ரங்களி னிசஞரு டன்பல 

கலகவி தம்பமில் சண்ணாரோ (60) 

அம்மானை - மடக்குத்தாழிசை, 
நா.ரா யணனகியா சாதரரு ணேசருக்கு 
வாரார் சிலைகலைமெய் மாதங்க மம்மானை 
வாரார் இலைகலைமெய் மாதம்க மாமாயின் 

ஆராயுல் காலெடுப்ப தையமன்ேேோ வம்மானை 
அன்னமதி யாரெடுப்ப தையமோ வம்மானை, (௧௧) 

பாங் தலைவிக்குரைத்தல், 
அறு?ர்க்கழிகெடில் ஆசிரியவிருக்கம், 
மானென்பார் கலையென் பார்கைம் 

மலையென்பார் வழியே தென்பார் 
ஏனென்டா ரிலையென் பார்யா 

ளேச்அமார் தழைரன் ஜென்பார்



ஊனென்பார் நிறையும் தாரா 
ருறையுக்தென் னருணை மானே 

கானெனபார் குழலை வேர்தர் 

கருச்தென்னோ கருதங் காலே. (௧௨) 

புயவகுப்பு - ஆசிரியவண்ணவிருக்தம். 
கருணைமூக மண்டல்ச் தொளிர்மகர குண்டலக் 

கலன்மலிக வின்குழைக் குறவாயிசைச்தன 
களபமி௫ில் குங்குமத் தளறுகுடி. கொண்டுசட் 

டியபுமுக ணைந்துமெய்ப் பனிநீர் துளைச்தன 

கஜைமதிம முங்கடெத் தினமிருள டைர்துமுத் 

தொளிகருக வெண்சுதைத் இருநீறணிர் தன 

கனலிகைய ரிர்துகட் பரிஇயைமு னிர்துதக் 
கனைமூடி.த டுர்துமைத் தலையேவழங்கே, (4௨௨) 

இரணியனு ரங்கிழி$் தளவறு் தங்கொமித் 
தெழுஈரம டங்கலைதீ தடமார்பிடச்தன 

இமயம்... மங்கைபொறழ் புளகவிரு கொங்சையிற் 

சுவபெட வின்பழுற் றதிலேகுழைச் கன 

இரவிசர ணங்கொழித் தஇசயமு டன்ளெொத் 
தெழுபவள வன்பொருப் பெனவேவளர்ந்தன 

இதழியச விர் தமுழ் பலமூழ்செ ரர்திகட் 
கூரவலரி சண்பகத் தொடையானிறைச்தன. (5௨6) 

தீசியலர்பு ரங்கெடச் eriegiu wae gs 

தமனியகெ டூஞ்சிலைச் சிலைசரணெறிர்தன 
தலுவலத ஈஞ்செயற் கமர்பொருச ரந்தரச் 

௪ரதமென வர்துமம் பொருபோர்புரிச்தன 
௪லசமலர் மண்டபச் ௪.துமுகவ யன்றிருழ் 

தலையுடனி லங்குமுத் தலைவேஇுவக்தன 

தடலவிசட மும்பழத் தகதவள தர்தகழ் 
தறுகண்மத குஞ்சரச் தரிபோர்வைகொணடன,(௦௨ஐ)



Dy இருவருணைக்கலம்பகம், 

அருணடுர ணங்களிம் பலமணிகெ ரூக்இகச் 

ச.ரவமிளிர் கங்கணப் பணியான்மலி் தன 

அனவரத மம்பலச் தனினடமி 0%தொழிழ் 

கபினயவி தங்கள்பெற் ழகோடிருர்தன 

அருமறைதெ ரிச்தசொஷ் புகலியிறை செர்தமிழ்ச் 

கரசினொடு சுந்தரப் பெருமாள்புகழ்ர்தன 

அரிபிரமர் தங்களுக் கரியபத பங்கயத் 

தருணையதஇி ருங்கழல் பெருமான்பயங்களே, (௧௩) 

தலைவனைவேண்டல் 

மடக்கு-எண்சர்க்கழிகநெடில் ஆ௫ிரியவிருத்தம், 

புய தழுவுங் கண்ணியுஞ்செவ் விதழி யேமால் 

பூண்டகயறழ் கண்ணியுஞ்செவ் விதழி யேமால் 

வி.பந்துசொலி னன்னதும்பொன் னிமமே யெக்கண் 

மின்னிறமும் பொன்னிறமே புயம்')ப முமல் 

அபார்இவள்வா டத்சகுமோ வருட்கல£ பாரீ 

ரருண௫இரிப் பெரியீரோ யமல சேகல் 

வயர்தவிழா வழகரே நினைக்க முத்தி 

alt ghar மோமலைமேன் மருக்க னாரே, (௧௪) 

இரங்கல்-எழு€/க்கழிநெடில் ஆசிரியவிருக்தம், 
மலைமேன் மரு£த ரருணேச ரன்று வலைவீசி நின்ற வையே, 

தலைமே னிறைம்அ வருமீ னருர்தி யருகே யிடங்கொள் குருகே, 

மலைமேன் முயங்கு தலைகாளி லவ்பர் மொழிஞண் மறந்த 

ஏழையோ, தலைமேல் வரைச்த படியோ விருந்து தமியேன் 
யரம்து தகவே. (௧௫) 

தலைவியைப்புகழ்தல் 

எழுசீர்க்கழிநெடில் ஆசிரியவிருத்தம், 

& SO" oasis தனைமுனிபவர் ௪சடையிலணிபலதலையிஞா 
9சனலடியரொடுறையுமிறையவ ரருணைவளாகரரிவையார்



இருவருணைக்கலம்பகம், ௯ 

நிசெறிறனதடவமூதநிறைகுட நிலவுமுகபடம்விலஇனால் 

௪கனவமரருஈரருமிகல்கொடு கலகமிடுவரிவ்வுலலலே, (xa) 

இதுவுமது, 
மடக்கு- எண்சீர்க்கழிகெடில் ஆசிரியவிருத்தம், 

உலககண் டகனாய் வருசலம் தரனா 

ருடறடிர் திரிவார் கடல்விடலம் கொளுவார் 

குளவு௪ங் கரனா ரருணையங் இரிசூழ் 

குளிர்புனம் தனிலே இளிகடிம் இடுவார் 

மலர்மூகஞ் சசியே வடி.வழமுஞ் சசயே 

மகரமென் குழையே வருணமென் குழையே 

மூலையுமச் தரமே யிடையுமந் தரமே 
மொழியுமா சுகமே விழியுமா சுகமே, (ser) 

இரம்கல், 

எண்டர்க்கழிகெடில் ஆசி ரியவிருத்தம், 

சு&மே சுகமே யிரும்வம் துபுனஞ் 

சூழ்க றவுமைத் இனமிச் இனையுட 

புகமே யவிடா துகடிச் இடுமெம் 

பொல்லா மையுமின் நுபொறுத் இடுமின் 

மதமே ரநெடுஞ் சிலையா எ.ரணா 

மலையா ரருணா புரிமால் வரைமேல் 

அகமே செலுமா று.துணிர் இதண்விட் 

டகறுன் பமுமன் பர்வரிம் சொலுமே, (௧௮) 

இதவுமது-அறுசீர்க்கழிநெடில் ஆசியவிருத்தம், 

சொல்லா ரணதீஇழ் கரிவரியார் 

சோணா ௪லத்தற் சுஃங்கடமைக் 

சல்லா லெறிச்த பகைக்குவழி 

காட்டா தொழிதல் கண்டாயே



௧0 இருவருணைக்கலம்பகம், 

கொல்லா கம்புஞ் சமர்க்களத்திற் 
குனியா வில்லு சொண்டுதிற்கும் 

புல்லா டவனே யெமக்குறுதி 

புகன்றா செங்கே யகன்ராரே, (௧௯) 

பிரிவுவிலக்கல் 

HOF res None HF Mu mss, 

ஆரும்வி ரும்பிய கல்விமே லாசையு மக்குள தாயிடின் 

டாருற வென்பொரு பாவையாப் பாடிய பாவலர் போலவே 

நீரும ரூநீதமிழ் செப்பிடு நீர்மைய மிச்திவ ணேகுகீர் 

Cums CGA யத்தனார் வீ௰ரு ளூபுரி வெற்பரே. (20) 

காலம்-மடக்கு, 

எண்டர்க்கழிநெடில் ஆசிரியவிருத்தம், 

வெந்திமதன் போர்க்காயம் பிறைஃகும் காலம் 

வெங்கனலே போஷற்காயம் பிறைக்கும் காலம் 

சற்றுமிரு கரமென்னே சங்கணியாக் காலம் ' 

தலைவர்துறை மறக்தென்னே சய்கணியாக் காலம் 

கற்றைமெடுஞ் சடைமுடியா ரடியார்மேன் முழுதும் 

கருணைநாட் டம்புரியு மருணைகாட் டுறையும் 
பெற்றவிளக் தென்றன்மறு டெத்தியங்குங் காலம் 

பேதையேன் சிச்தைமறு டெத்தியங்கும் சாலம், (௨௨) 

அறுர்க்கழிநெடில் ஆசிரியயிருத்தம், 

சாலிற் துலங்கு 664 sr gia 

கையிற் பொலிகூர் ஈகம்தாலும் 

சீலத் தரக்க ஓ.ரம்கொண்டீர் 

இசைமா முகனைச் சரங்சொண்டீர் 

மேலைப், புரத்தை ஈகைத்தெரித்தீர் 

லில்வேள் புரத்தைட் பசைத்தெரித்தா



இருவருணைக்கலம்பகம், கக 

சூலப் படையேன் மழுப்படையேன் 

சுமர்தீ ரரூணை யமர்ந்தீரே, (௨௨) 

மாலையிரத்தல்-மடக்கு 

அறுர்க்கழிகெடிலடி. ஆிரியவிருக்கம், 

அமர்நீதரு ளைப்பதி வாழ்வீரோ 

யன்பர்க ளன்பினி லாழ்வீரே 

சுமர்தொளிர் சூலமெ டுப்பீரோ 

தோளணி மாலைசொ மிட்மீரோல் 

இமர்தரு வெண்மதி காயாதே 

யிரூகனெ டும்புனல் பாயாதே 

கமழ்ச்தகு மழற்கெரடி வாடாதே 

கங்குலு மிப்படி ரீடாழே, (௨௩) 

ஒன்பதின்ர்க் கழிநெடில் ஆசிரியவிருக்தம், 

ரீடாழி ஞாலம் வானொடு காலு லாவுமி யாயையு 
Sanu காலமாய் விரகொள் 

கோடாழி மால்பி தாமக ஜூறான கோடி லீழ்தலை 

கோடீர பாரமீ துறவே 

சூடாத மாலை சூவோ தோளோடு தோசை வலீசுவா 
சோணாச௪ லேசர்சோ பனமா 

ஆடாத வாட லாடுவர் பாடாத பாடல் பாடுவ 
ராராத வோகைகூ, ௬வரே, (௨௪) 

புன்னாகங்கண்டி ரங்கல் - கலித்துறை, 

கூத்தாமெருணேசர்வரையன்பர்பொருளன்புகொண்டுன்னையும் 
ரீத்தார்கொனிழலாருமிலையா இின்றாய்செடுங்காலமே 
பார்த்தாலுமயலேளெ ச்சாய்சலித்தாய்பசச்தென்றலால் 
பூத்தாய்பொன்னி௰மாகவென்னாகமேயன்னபுன்னாகமே, (௨௫)



உ இருவருணைக்கலம்பகம், 

சங்கல் - மடக்கு, 
அறுசர்க்கழிநெடில் ஆ௫ிரியவிருத்தம். 

நாகமெ டுதீதவ ரம்பானார் 

நாலும றைக்குவ ரம்பாஞார் 

தோகையி டத்தவர் சேணாசாய் 

சோண௫ ரிப்பதி வாணூராய் 

மாகம டுத்தவி ளங்காவே 

மன்னவ ரெண்ணம்வி எங்காவே 

கோகன கத்திமி ரு்சேனே 

கொண்களா விட்டுமி ரு௩தேனே, (௨௬) 

ஊசல் - மடக்கு 

எண்ட£ர்க்கழிகெடில் ஆ௫ிரியவிருத்தம், 

இரு௪ரணச் சலம்பாட வாடீ ரூகல் 

லிளமுலைப்பொஜழ் சிலம்பாட வாடீ ரூசல் 

மருவுசலை மறுங்கசைய வாடீ ரூசல் 

வரிவளைச்கை மருங்கசைய வாடீ. ரசல் 

அருமறைக எளலி௰தற் கரிதா மைய 

ரருணடரிட் பரமர்புக மடைவே டாடிப் 

பொருமிருகட் கயலுலவ வாடீ ரூசல் 

புயமதனன் கயலுலவ வாடீ ரூசல் (௨௭) 

பாங்கசொல்லுதல் 
எண்€ர்க்கழிகெடில் ஆசிரியவிருத்தம், 

ஊசலு கைத்இடுவார் குன்றெதர் கூலிடிவா 

சொண்டர எங்கொளுவார் தண்டலை கொய்திடுவா 

அசில்பு னற்குடைவா சம்மனை பற்.துகழங் 

காடிம இழ்நீஇரகோர் கோடிம டந்தையரோ 
ஈசர்வி டைக்கொடியார் பூசைசெ யற்கெளியா 

ராசரு ணைப்பதிசூம் மேருவி னிம்கவணே



இருவருணைக்கலம்பகம், 

வீசு னைப்புனமே யாவரே னத்தெளியேம் 

வேலர்ம னத்திடையே மாலைவி சைத்தவரே, 

மடக்கு - கலிவிருத்தம். 

மாலையென்பாங் கலத்தாரு மறைநாறும் கலத்தாரும் 

கோலழன்ன கலத்தாருங் குறைவில்பரி கலத்தாரும் 

மாலைவில்வேள் சலத்தாரூ மதர்த்தமதா சலத்தாரும் 

மேலகலரீச் ௪லத்தாரும் விளங்கருணா ௪லத்தாரே, 

தலைவியைப்புகழ்தல் 

IF iS EY Cle டில் ஆசி ரியவிருத்தம். 

அருணஜெளி தளிலுமொளி ரருமலைம ருச்தாய 

வமலரதி ருங்கழலினார் 

மருமலாவி ரிச்துநஇ பெருகருணை யம்பதபில் 

மருவியம டச்தையிடையாம் 

ஒருகொடியி லொன்றுகமு கொருபவள மொன்றுகுமி 
ஹழொருமதிய மொன்றுபிறைதான் 

இருசிலையி ரண்டுகணை மிருபணைமி ரண்டுகுழை 

யிருமூலையி ரண்மெலையே, 

எழுதரிதென்றல் 

எழுசீர்க்கழிநெடில் ஆசிரியவிருத்தம், 

மலையாக னத்தர்மலை மயிலாச னத்தொழு 

மலையாடி லத்து வருவார் 

அலையாச னத்தசொ மமிர்தாச னத் தர்தொழு 

மருணாச லத்தர் வரையீர் 

முலையானை கட்டி.பிடை வெளிதேர்மி gy த்திமதி 

முகமாய மைச்கரு சுலாள் 

& i. 

(௨௮) 

(௨௧) 

(௩௦)



௧௪ இருவருணைக்கலம்பகம், 

இலைவேல்ப ரப்பியினி தெழுதோள மைப்பனினி 
யெழுதேனி ருப்பு மனமே, (a+) 

இரங்கல்-சிலேடை-கட்டளைக்கலித்் துறை, 

மேலாடை தோற்றணி சங்காழி கைவிட்டு மென்ிலம்பின் 

காலால் வருந்தி கிலங்றுங் கோலத்தைக் கண்டிருக்கும் 
ஆலால முண்டவ ரண்ணா மலையர்த மன்பர்க்கன்றி 

மாலான வர்க்இரங் காரிங்கனேயொரு வன்கண்ணரேோ. (௩௨) 

நேரிசைவெண்பா, 

கண்ணருக்கும் போ தருக்குங் காண்பரிதாய்க் கண்பறிழ்ம 

இண்ணருக்கு நன்றாய்த் தெரி$ததே - விண்ணருக்காப் 

போற்றுவா ரண்ணார் புரமெரித்தா ரென்பிறவி 

மாற்றுவா ரண்ணா மலை. (௩௩) 

இரங்கல்-கலிவிருக்தம், 

அண்ணா மலையச் த.ரடற் இரிமேல் 

எண்ணா மலையச் தவரோய் தில.ரால் 

கண்ணா மலை.பத் தனைகீர் கலுமும் 

விண்ணா மலையத் தரும்வெண் மதியே, (௩௪) 

பாங்கன் துணிவு, 

எழுசர்க்கழிநெடில் ஆசிரியவிருத்தம், 

மதுவானி றைநீதகுழன் மடவா£கெ ருய்கருனை 

மலைமேன்ம ருர்தா வாயில் 

முதிரீரில் வந்தவவ ரடையாள மென்றிறைவா 
ுதலேமொ ழிர்த படியே 

இதுநாக மன்றுமுலை, யிதபூக மன்றுகள 

மிதுமேக மன்ற எகமே



இருவருணைக்கலம்பகம், கடு 

அதிகீல மன்றுவிழி யஅசாப மன்றுறுத 

லதுகோப மன்ற தரமே, (௩௫) 

நாரைவிடுதூது, 

எழுசர்க்கழிரநெடில் ஆரிரியவிருத்தம். 
அருணை வெற்பின ரயனி ருக்கவு மரிபி ழைக்கவு மாகவே 
இருமி உற்றொரு கருமை வைத்தவர் திருகதிக்கய மேடியே 

கருது நெட்டெ லசைவ ஐத்துயில் கபட கித்திரை காரைகாள் 

Oe ணி3$இரை யிலையெனச்சொல விறைவர் பக்கலிலேகுமே, 

பாங்கெலைவிக்குரைத்தல் - கட்டளைக்கலித் துறை, 

ஏகா புனத்துச் தழையாற் கரிபட்ட தென்பரான்றும் 

போகாத வர்க்கு வழிதே0 வார்புலிக் கான்முனியும் 

காகா இபருச் தொழுமரு சல காட்டிலிளர் 
தோகா யணஙம்கனை யாயவர்ச் கேதுசொ லச்தக்கதே. (mar) 

எண்டர்க்கழிநெடில் ஆடிரியவிருக்தம், 
அிசார்க்கலெலு மொருபதவி யிருக்க மாலைத் 

துளவணியு மரிபதவி யிருக்க மேலை 
நற்கயிலை மலையிஞச்ச நினைத்தோர்ச் கெல்லா 

கயந்தமுத்தி ககரமொன்றே சல்கா நிற்மீ£ 

மபொற்கையினா லுமைவணஙய்டட் பரிர்து பூசை ' 

புரிக்து தவம் தெரிர்துதனம் புஉழ்வோர்க் கெல்லாம் 
எறகுலவு புகழருணை மீச னா 

யினிகளிக்கும் பதவிதனக் கென்செய் வீரே, (௩௮) 

சிம்து-எண்டீர்க்கழிகெடில ஆடூிரியவிருத்தம், 

ல் *$தை யணிமழுவா ருமைபம் காளா 
விளங்கருணைச் சத்தர்யாம் விளம்பக் கேளா: 

கா.ரத்தையெமக்ககெஞ் சத்தை யேகோ 
கனகமெனக் காட்டிடுவோங் கரியோ ருக்குத்



௧௬ தஇருவருணககலமபகம, 

தா.ரத்தைப் பொன்னாக வமைத்தோம் தம்பீ 
தாம்பரமூம் பொன்னாகச் சமைத்தோ மிந்தப் 

பாரத்தை யாரறிவா ரயனா கத்தைப் 
பசும்பொனிம் மாகவுமே பாலித் தோமே, (௩௯) 

இலுவுமது 
எண்சர்க்கழிநெடில் oF Aud Hood, 

பாதமெமக் களித்தவரு ணேச ஞனார்க்கன் 

பச்சிலைடொன் செய்திமையோர் ப௫சோய் தீர 

ஓதிகடை மருக்களித்த சித்த ரோம்யா 
மொருபிடிசோ ஐல்லதுகூ முண்டோ வப்டா 

மாதவாதந் திருவாணை கரிக ளெல்லா 

மாதங்க மாக்குடும்போ மருச்தில் வாதே 

ஏதமற நாகமொளித் த.ராவாச் செய்வோ 
மிரும்பையும்பொன் னாகவுராத் திசைவிப போமே, (௪௦) 

தலைவியைப்புகழ்தல் 

எழு?ர்க்கழிகெடில் ஆசிரியவிருத்தம், 

இதழி யக்தொடைய சருணையவ் €ரியி 

லிசத முந்திவிடு வலவனே 

பதி.ப டைர்துமறு இனில்வ சர்தனதி 

படையெ முச்சு பகருவேன் 
புதிய கொம்புசலை வளையி ரண்டருகு 

பொழியும் வெம்பகழி போரரூ 

உதய தச்தமத களிறு rego 
யுபய தண்டுவரு இன்றதே, (ee) 

ஒன்பதின்்சர்ச் கழிகெடில் ஆசிரியவிருத்தம், 
வலாக்கனக சாப சோண இரிப்புனித கால கால 

மஇிக்குசெடு மாயர் போலவே



இருவருணைக்கலம்பகம், கள 

தரைச்குளினி யாரியாவ ரவர்ச்குமுனி லாமனீடு 

தழறசிகரி யாக னீதியோ 

விரைக்கமல வோடை யாவர் புரத்தைமுனி பாண மாவா 

விரித்தகொடி. யாவ ரீதலால் 

இரக்குமனை தோறு மேறி ஈடத்துமெரு தாவா மேவி 

யிடத்திலுறை தேவி யாவரே, (௪௨) 

கட்டளைக்கலித் துறை, 
ஆனிட பக்கொடி. சோணா சலனென்று மன்பர்மலா 

தஏனிட முத்தி தரும்பெரு மானென்றுஞ் சம்புவென்றும் 

கானிட வேடன்மூன் லூனீட வுண்டஅ சண்டுமொரு 

மானிட மானவ னைத்தேவர் செய்வதென் வர்சனையே, (௪௩) 

களி- எண்ர்க்கழிகெடில் ஆசிரியவிருக்கம், 

தனையிருக்கு மறைதுதிக்கு மருணை நாதன் 
௪.ரணமலர் புகழ்களியேஞ்மீக்ர பூசை 

வினையிருக்கு மவர்க்கெளிதோ வரிதா னையோ 

விதி த்தால் விவரமற்ற விதஞ்சொல் வேனே 

பனையிருக்க நெடியகஞ்சா விருக்க வீணே 

பச்சையா லிலைதயின்றுன் பனையன் றேளி 

யனையிருக்கப் பணிதுமின்றான் மதுவாம் செய்வ 
வாழிவிட்டுப் பாற்கடன்மீ தழுர்தி னாளே, (௪௪) 

களி - கேரிசைவெண்பா, 
ஆனூ கொடியா ரருணு புரிக்களியேம் 

வானாட ரோஜோ மஇயற்றர் - மேனாளில் 
சும்மாகஞ் சாவிலையே அளிடி;ழ் தத் இன்றாலும் 

தம்மாகஞ் சாவிலையே தான், (௪௫) 
பிச்சியார்-எண்சர்க்கழிகெடில் ஆரிரியவிரும்தம், 

தாமணிவழ் இரிசூல மெதிர்கண் டார்மேத் 
சக்கரத்தை விவெர்சிவ சமயம் 'தாவர்



கு இருவருணைக்கலம்பகம், 

காமுகரை யாண்டுகொளார் சஇிவழால் கேட்பர் 

கருத்தினின்மா றெரிசனமே காட்டா கிற்பர் 

ஆமையர வணிதொடையார் விடையார் வாழு 

மருணடரி வளராட்டி லகங்க டோறும் 

சேமநிதி யெனவுலவும் பிச்சி யார்தம் 

இருப்பெயரை வெளியபாக்கஇத் இரிசன் ரூரே. (ea) 

இவுமது- மடக்குக் கட்டளைக்கலிப்பா, 
தில்லை மன்றுண டம்புரி பாதனார் 

தேவ ராயர் திருவரு ணைக்குளே 

முல்லை மல்லிகை சண்பகம் பிச்சியார் 

மொய்த்த வார்குழன் மோகனப் பிச்சியா 

ஈல்ல மேனியும் பொற்றிரு வேடமே 

காடி. யிட்டதும் பொத்றிரு வேடமே 

இல்லை யாயினு மிவ்விடை யையமே 

யேற்க வந்தது மிவ்விடை யையமே, (௪௪) 

கார்கண்டு பாகனோடுசொல்லல், 

கட்டளைக்கலித்துறை, 
அயம்காட்டியமறையார்விடையாளரருணைவெற்பில் 

புயங்காட்டியமணித்தேர்வலவாமுன்புபோனகொண்டல் 

சயங்காட்டிக்கோபமுஞ்சாபமும்காட்டித்தடி த்இடி ச்.தட் 

பயக்காட்டினாலஞ்சுமேதனியேரின்றபைங்கொடியே (௪௮) 

நேரிசைவெண்பா, 
பைக்கட் புலிக்குப் பரிபவத்தைக் காட்டிஈர 

சில்கத் தினையடர்த்துச் £ீறியே - வெங்கைப் 
புழைக்குஞ் சரமுரித் தப் போர்க்கு மருணைக்கே 
தழைக்குஞ் சாபமொன்று தான், (௪௯) 

குறம் - பதினான்கு£ர்க்கழிநெடில் ஆரிரியவிருத்தம். 
ஒன்று மூன்று காமு ரைக்க வம்.து கேளு மரிவைமீ 

eu bran சுளகு நெல்து மொற்மழை பட்ட தாதலால்



இருவருணைக்கலம்பகம், ௧௯ 

கன்று மானு மழுவு மாக வொருவர் வர்௮ தோன்றினா 

கண்ட மட்டி லேக ப்பர் கைக்க பால வரையும் 

சென்று காடி. லருணை மீது காண லாகு நாமமும் 

தேவ ராய ரவ. லாது தெய்வம் வேறு கண்டிலேம் 

நின்று வாடு மிவட னாசை யிடர்த விர்ப்ப ராதலா 

Ho கொண்டு மூன்றி ரோகை நெற்றி மீதி லெழுதுமே,() 

இரங்கல் - இதுவுமது. 
நெற்றி மீது கண்ப டைத்த வும்மை மார னெய்வனோ 

ர ணிந்த வரவி ருச்ச நெடிய தென்றன் முடுகுமோ 

வெற்றி யான தாளி ருக்க மதிய மும்மை ஈலியுமோ 

விரவு கங்கு லுமது கண்கள் வெயிலின் முன்பு கிறகுமோ 

கறை யான சுழலி யெந்த வுதவி கொண்டு பகைவெலும் 

கருணை கூர்தெ னருணை மேவு கலியு ௧4௮ மெய்யோ 
செற்ற லார்கள் புரமெ ரித்த பிழுக ணிப்ர தாபரோ 

தேவ ராய ரேசு கந்த இனவ சந்த ராயரே, (௫௧) 

கார்காலம் 
அறுர்க்கழிகெடில் ஆரிரியவிருக்தம், 

தனைப்போது தானே நினைத்தாது மேலோ 

சிறப்பான பேறீகுவோர் 

வனத்தாடு சோனா சலத்தூடு தீரா 

மமிற்பேடை காளோடைகாள் 

வினைப்பாவி யானேன் விழிப்பாயு கீரான் 

மிகுத்தேறு கார்காலழே 

தனித்தாவி சோர்வார் தமக்கால மேகநீள் 

௪.ரம்கால மேகாலமே, (௫௨) 

இளவேனில் - நேரிசை அகவற்பா: 
காலையு மாலையுங் சைம்மலர் குவித்து 

மாது மயஜும் வணங்குதும் கரியோன்



2.0 இருவருணைக்கலம்பகம், 

இமைக்குமு னுலக மியாவையும் படைத்தோன் 

தனக்கொரு தாயும் தந்தையு மில்லோன் — 

பழவினைக் கயிற்திம் பல்துயிர்ப் பாவை 

அழகுற நடிக்கச் இருகடம் புரிவோன் 

வினைவலை யறுக்கு மெய்தீதவ வேடன் 

மனவலைப் பிணிக்கு மான்மத காதன் 

பேரு மறுபத் தாரா யிரம்பொன் 

மாருத் தியாக வசந்தலி நோதன் 

அண்ணா மலைய னதிரும் கழலன் 
கண்ணா ரமூதன் கைலைப் பொருப்பின் 
மதலித் இசையின் மலயா ௪லமென 

இருத்திய தருத்திகொண் டி.எங்கால் பரப்பிக் 

காவுலைப் பல்லவக் சனனா வசைப்பச் 

குறைவறு குயில்வாய்க் றட்டினி லடக்டுப் 
பொதிதிக ழரிக்கரி யதனிடைச் சொரிந்துள் 

இசைத்திி மஞ்சரிப் பசைக்கோ லசைத்து 

மதலீ ருக்கு வசந்தக் கருமான் 

பனிமல௰ர்ச் சாயகம் பண்ணி நீட்டினன் 

இன்னமும் வர்திலர் கேள்வர் 
புன்னையங் கருல்குழ லன்னமென் னடையே. (௫௩) 

மடக்கு- எண்டர்க்கழிகெடில் ஆசிரியவிருச்தம். 
அன்னியமா சடையாரும் பின்னியமா ௪டையாரு 

மடிமாற கடித்தாரு முடிமாற எடித்தாரும் 
உன்னுமற மொழிர்தாரும் பினஐமற மோழிர்தாரு 

முகைத்திமோ னேற்றாரு மிகைத்திமோ னேற்றாரும் 
என்னகத்தா முரியாருங் கொன்னகதீதா முரியாரு 

மெருக்கத்றி மணத்தாரு முருச்செழி மணத்தாரும் 
வன்னிவடி வனத்தாருஞ் சென்னிவடி வனத்தாரும் 

வருகரணைட் பஇியாரும் பெருகருணைப் பஇயாரே, (Oe)



இருவருணைக்கலம்பசம், Og 

சம்பிரதம் 
எண்சீர்க்கழிநெடில் ஆ௫ரியவிருச்தம், 

ப.ரவைபொ ருக்கெழவுங் ககனம்வ டுப்படகும் 

பரிதிவ டக்கெழவு நிருஇகு ணக்குறவும் 
இசவுப கழ்படவும் பகலிர வொத்திடவு 

மெலுிதினி யற்றிடுவோ மிவைசல வித்தைகளோ 

அவம ணிட்பணியா னன ரிப்பெருமா 

னருண்டு ரிக்ணையா வவனித லத்திடையே 

கருதிம னத்தினிலே ஏிறி.௮டி னைத்தளவே 
கதியைய ளித்இிடுமோர் பதியுமு ணர்த்.துவமே, (௫௫) 

கருணைச்டுறப்பு- நேரிசைவெண்பா, 
உள்ளத்தின் ஞான மூயர்க்தவிடத் தன்மியிருட் 

பள்ளத்தி லென்றும் படராதே - வள்ளல் 

அருணா ௪லப்பெருமா னம்பிகையோர் பாகன் 

கருணா சலமாங் கடல், (௫௪௭) 

பாண் - அறுசர்க்கழிநெடில் ஆசி ரியவிருத்தம், 

கங்கை வார்சடைப் பரமர்தென் னருணையிம் 

கடைகொறு நீபாட 

அங்கை யாலிரு செவிபுதைத் தேத்துவோ 
மருச்சுனன் மிருகாமம் 

எங்கை மார்செவி பொறுக்குகின் னிசைபெனு 
மிடிக்குரன் மடுழ்வாரரார் 

மங்கை மார்செய லதிர்துகொள் யடாணனே 

மயிலெனப் புகழ்வாயே, (௫௭) 
தலைவியைப்புகழ்தீல் 

௮றுர்க்கழிகெடில் ஆரிரியலிருத்சம், 
புஃட்செறிர் சளிபாே மிசழியர் தொடைமா்ர்பர் 

புலிபதஞ் சலிசாவொர்



௨௨ இருவருணைக்கலம்பகம், 

மடையிளங் கயராவு மருணையம் இரிமீது 

மலரணம் கெனமேவுகார் 

நடையுமிர் திரவேழ மிருகையிர் இரதாரு 

நயனமிர் இர$லேமே 
இடையுமிச் இரசால நுதலுமிர் தரசாப 

மிதமுமிச் தூரகோடமே. (௫௮) 

உருவெளி - கலிவிருத்தம், 
இந்திர கோபமா மிதழி பாகனார் 
செர்தமி ழருணைகர் தேருஞ் செல்துமே 

eb Bo ரோகையுஞ் ௪ம.ர வாளியும் 

மந்தர மேருவும் வளைந்து கொண்டவே, (௫௯) 
தலைவியைவியத்தல் 

எழுசர்க்கழிநெடில் ஆ௫ிரியவிருத்தம், 

கொண்டலணி கண்டர்கிறை கங்கையணி செஞ்சடையர் 

கொம்டரொரு பய்டு லுறைவார் 

௮ண்டபடி ரண்டமள வங்டுயென கின்றவத 

ரும்கழலர் தங்க ருணையீர் 

கண்ளெது கொண்டன்மிசை இங்களெழு இன்றதிது 

கண்ட லை யுங்கண் முகமா 

மண்டலமெ ஐம்புதிய இங்கண்மிசை கொர்சளக 

மஞ்சுகுடி கொண்ட வடைவே, (௬௦) 

நேரிசைவெண்பா, 
நமித்தமதிச் சென்னியின்மே லம்பிருக்கு மற்ரோ 

இடத்திலே நாரி யிருக்கும் - தடக்கையிலே 
ஏூந்துசிலை விட்டிருக்கு மெம்மருணை காதஞர் 

போந்து புரமெரித்த போ, (௬௧) 
கார்காலம் - கலித்துறை, 

போதற்குமரிதானவருணாசல த்தீசர்பொன்மேருவாய் 

எதப்படும்பாவிமனமேபிரிர்தாரிதெண்ணார்கொலோ



இருவருணைக்கலம்பகம், ௨௩ 

ஒதத்தினீரோகெனலுண்டுபுயனமீளவுமிழ்தன்மைபோல் 

காதற்குண்மடவார்மெய்பொன்பூசுமின்லீசுகார்காலமே, (௬௨) 

தலைவியைவேண்டல் - கொச்சகக்கலிப்பா, 
கார்வர்தா லன்னகறைக் கண்டனார் செங்கதிரோன் 
தேர்வர்தா ஓம்பொழில்சூழ் தென்னருணை ஈன்னுட்டில் 

ஆர்வஈ்தா லுந்தணியா தன்னமன் ஸீரானாலும் 

நீர்வீதா லாசை நெருப்பலியுங் காணுமே. (௬௩) 

பனிக்காலம்- கலித் துறை, 
காணம்பர£்தோலிலுடையாள.ரருணேசர்கைலாசமேல் 

தணங்கணிகர்தோளருறைகன்ககரூடுசொரியாதரோ 

பூணங்கைவளை சம வார்மனத்தேறுபுகைபோலவேள் 

டாணங்களுதிர்குன்றதுகள்போலவுறைகால்பனிக்காலமே, () 

கேரிசைழிவண்பா. 
டண்ணி௰ந்த வாசவரிம் பல்கோடி. மாண்டாலும் 

எணீணிறக்த வேத ரிறர்தரிலும் - கண்ணற் 

கமைத்தவெமா மாண்டாலு மண்ணா மலையால் 

இமைப்பளவுங் கால மிலை, (௬௫) 

கதலைவனைவேண்டல் 
ஒன்பதஇன்ர்க்கழிநெடில் ஆரிரியவிருத்தம், 
இலகொளி பரமச்து மாரன் விகெணை ஓரந்து நாடி. 

யிடுமிரு நெடுங்கண் மாதரார் 
இலகரிய கொக்கை மீது பழகழுவி வரது பாலின் 

விழுவதென வர்ழு செர்இலீர் 

மலகரி குறிஞ்சி தேடு வைரவி சுரும்பு டாடும் 
வயலருணை மங்கை பாகர 

ப௦சமலர் கதம்ப தாளி மிருகமத சுகர்தம் வீசம் 

பரிமள வசந்த ராசரே, ' (௬௬)



௨௪ இருவருணைக்கலம்பகம், 

மதக்கு, 

ஒன்ப.இன்சர்க்கழிகெடில் ஆரியவிருத்தம். 

வகெரம் வயங்கு நீறு மபிகய புசங்க ராச 

வலயமு மணிச்த தோளிஞர் 

அசலகுல மங்கை பாகர் பரிமள வசந்த ராச 

ரருணையின் வளங்கள் பாடியே 

இசைபெற வரக்ட ஜாடு பவுரிசொண் மதங்க யார்த 

மிலஇவளர் கொங்கை யானையே 

இசைபெற விருந்த யானை பிறடெ முனிட்து போர்செய் 

திறலிப மனந்த மானவே, (௬௭) 

இதுவுமது - மடக்குக்கட்டளைக்கலிப்பா, 

ஈதியைச் சூடதி ருங்கழ னாதனார் 
BU CHI ளுபுரி வீதிமேல் 

சஇயிற் பாடிக டிக்கும தங்யொர் 

தர்த வாசைத ரிக்கும தங்யொர் 
வதனச் தா.ற்சச மண்டல மாறுமே 

வர் ருக்தவிம் மண்டல மாறுமே 

கதியிம் கொண்ட மர்தச் கரணமே 

கண்ட பேர்க்ை யந்தக் சரணமே, (௬௮) 

குறம்- எண்சர்க்கழிகெடில் ஆசிரியவிருத்தம் 
அருணமணி முலைக்கரிமேற் செல்கை வைத்தா 

யாகையா லருண௫ரி யன்பன் மூதார் 

வருணமுலை கண்ணாரட் பார்த்தா யுன்றன் 
மூழ்ஈனுங்கண் ளூரமுதன் வரது கேளாய் 

த.ரணியிலுன் தினைச்சேர்வன் முருகன் டோலச் 

தரயரையும் பெறுகையிவை தப்பு மாயின் 

இருகிறைவண் டார்குழலாய் குறமும் பாடேன் 

இிறர்தகுறக் கூடையும்யான் தீண்டி லேனே, (௬௯)



இருவருணைக்கலம்பகம், ௨௫ 

மறம் - எண்£ர்க்கழிநெடில் ஆசிரியவிருத்தம், 

தண்டரிய மடற்பனையின் ௪ருகை வாரிச் 

சிற்றிரும்பாம் சற்றிவரச் செருஇக் கூட்டி. 

நீண்டதுவுஞ் சுருண்டதுமா வலாந்து சுற்றி 

நிருபமெனக் கொடுத்தெதிரே நிற்குர் தாதா 

தாண்டவமா டும்பரனா ரருணை காட்டிற் 

ஐருமறப்பெண் டனைவேண்டிச் சமரிற் போரது 

மாண்உவரோ நியகோணல் வளைக ஸாங்கள் 

வருங்கல்வழி வாயினடு மரங்க டாமே, (௭௦) 

மடக்குக் கலிவிருத்தம், 
மழைக்கவனப்பரியாரும்வமைக்சவனப்பரியாரும் 
எறித்தவிரும்பிறையாருமெவரும்விரும்பிறையாரும் 
பொறுத்தசினவிடையாரும்பொருச்துசினவிடையாரும் 

அறதச்தவளம்பதியாருமருணைவளம்பதியாரே, (௭௧) 

கலித்துறை, 
ஆரணி Hs னாணி பங்கனருணேசன் 

தாரணி பஞ்சும் காரண நஞ்சர் தரியானேல் 

வாரண ரொங்கே சாரண ரொங்கே மலர்மேவும் 

பூரண ரெங்கே நாரண ரெங்கே போவாரே, (௪௨) 

தழை- கட்டளைக்கலிப்பா, 
போந்த போதக கல்லுரி யாடையா£ 

போர்வை யாளர் புகழரு ளைக்குளே 

ஈச சூத ஈறுச்கழை யையனே 

யெங்கண் மாத ரெடுத்து ம௫ழ்ச்சியாய் 
மோக்த டோது துவண்டது மெய்யிலே 

மொய்த்த Gung புலர்ச்தது கண்ணினீர், 

பாய்ந்த போது கனை£தத மீளவும் 

பார்த்த டோது பசம்லு மலர்ர்ததே, (௭௩)



௨௬ இருவருணைக்கலம்பகம், 

இசங்கல் மடக் 
எண்டீர்க்கழிகெடில் ஆசிரியவிருத்தம், 

மலரித ழிச்தொடைபான் மஇயணி வித்தகஞா 

மலைமக எற்புதனார் வயலரு For Hey cp 

குலவுமி டக்கழியே பலவுமி டக்கழியே 
குூறவையி னக்கயலே யுறவுமெ னக்கயலே 

௪லமிகு மூற்பலமே தளர்வத முற்பலமே 

சருவும னத்திடரே தழுவும னத்திடோ 

இலைகெரி சற்பனையே யிவருரை ௪ற்பனையே 

யினியட னித்திரையே யினியிலை நித்தரையே, (௪௪) 

சுவடுகண்டி.ரங்கல் 

எழுசீர்க்கழிநெடில் ஆ௫ிரியவிருத்தம். 
நித்த னம்பனரு ணாக லத்திரூுவை 

நின்று தேடியுழ (9னஞ்சமே 

இத்த டஞ்சுரம டங்க வோவிதல 

இல்லை வேறுமா மிதனிடை 
அத்தி நின்றவிட மவ்லி டஞ்சிலைகொ 

ள.ரசு நின்றவிட முவ்விடம் 

எய். ளஞ்சியிள வஞ்சி கின்றவிட 

மிவ்வி டஞ்சுவடு மேவுமே, (௭௫) 

மடல்விலக்கு - கலிவிருத்தம். 

ஏறுடை யண்ணலா ரோழை பாகஞார் 

ஆறணி சென்னியா ரரூணை வெற்ப 
கூறொரு பெண்ணையே கூட வேண்வொர் 
வேறொரு பெண்ணையே வெட்டு வார்கொலோ. (௭௭) 

தவம்- எண்சீர்க்கழிகெடில் ஆசிரியவிருத்தம். 
TWh FESO மருர்தருந்தி யரிய யோச 

வகைபரிர்து வாயுவுள்ளே யடக்கினாலும்



இருவருணைக்கலம்பகம், ௨௭ 

காய்ந்தவிருப் பூசியிலே தவஞ்செய் தாலுங் 

காயம்வருரக் இவெதல்லாம் கதிவே றுண்டோ 
ஆய்ச்தஇரு நீறணிர்தைம் செழுத்தை யோதி 

யதமூழ்ஈ்து சவாசமத்து னடைவை யோர்ச்தே 
எயர்தருணா சலத்தைவலம் கொண்டா ரன்றோ 

விமைக்குழுன்னே கைலைமலை யிடங்கொண் டாரே. (௭௭) 

மாலையிரத்தல் 

அறுசர்க்கழிகெடில் ஆரிரியவிருத்தம். 
இலங்கிய இங்களெழுரந்தாலெங்கண்மின்வெங்கதிரொன்பாள் 

சலங்னெளாயபிலுமன்னாள்கட்கமலங்குவியாவோ 

௮லங்கவெவெங்கதிர் தானேசோணடரிப்பெருமானே 

அலங்கலையென்றுகொடுப்டாயன்றதுவெண்மதியாமே, (௪௮) 

கேரிசைவெண்மா, 
ஆற்றுங்காற் கஞ்சத் தவர்த£த மரைக்கண்ணர் 

சாறஅங்காற் கண்ணரவர் தச்தையார் - €ற்றுமஇ 

ரூமிம் பெருமானைச் சோணடரி வித்தகனைத் 

தேடுவதிம் கெப்படியோ சேர்£மு, (௭௯) 

கட்டளைக்கலித் துறை, 

Cegyr திருவுடைச்செல்வரைக்காணிழூழப்புச்செய்து 

பேணாதவருமுண்டோபுவிமீதற்பெருத்தெழுக்து 

சோணாசவைடிவாய்வெளியாய்நின்றசோ இதனைக் 
மசாணாதசண்ணனைச்சொல்வாசெர்தாமரைக்கண்ணனென்றே, (7 

தவம் . கேரிசைவெண்பா, 
என்றுமஇச் கண்ணா ரிஹைவரரு ணுபுரியில் 

நின்றுதவம் புரியாப் செஞ்சமே - பொன்றிரளான் 
மாசலாயா னாயிழைசூழ் மாதமாயா னீ௮வனீடி 

மாதரையா னாமையென் சொல்வாய். (#4)



௨) இருவருணைக்கலம்பகம், 

இடைச்சியார் 
எண்சர்க்கழிகெடில் ஆடிரியவிருத்தம், 

சொல்லாடி, ஐமக்கரண்டு பசுவே யுண்டு 
சுமக்திடுபாம் சல௪முமத் துணையா மீம் 

அல்லாம லிடையின்மிக விளைத்துப் போளீ 

மாயிருர்து மிடைமதியோ வகச்தை தானோ 
புல்லார9ன் பணிதொடையா ரரூணை சாட்டில் 

பொ௮வர்குல மங்கையே புவிமேற் சண்டோம் 
எல்லாருர் தனித்தனியே டெடுச்தக் காலு 

மிரண்டுமூரை யாமலகன் ஹேகுவீரே, (௮௨) 

இதுவுமது-கட்டளைக்கலித்் துறை, 
rie soe மகவு செய்த விடைக்கொடியார் 

காரணி கண்ட ரருணா சலதீதிம் கலசங்கொண்டு 

மோது கூறு மிடையின மாருக்கு முண்டகம்போல் 

ஈரடி. மெல்லினம் வல்லின மாகு மிருதனமே;. (௮௩) 

தலைவியி-மை யுணர்த்தல் 
௮று€ர்க்கழிகெடில் ஆசிரியவிருத்தம், 

தட்னாக மணிவெயிலும் பிறையுமிழு நிலவுமெதிர 
சடில காதன் 

அடனாக நெடுஞ்சிலையா னசரர்பு மெரித்சபிரா 
னருணை சாட்டில் 

இடனாக மனையவரே தனஞ்9திதுங் காணாத 
ஏிதியார் தம்மைக் 

கடனாக நீர்வினலிப் பிணைதேடி. முறிதனையேன் 
கைக்கொண் டீரே, (௮௪) 

அதுசர்க்கதிகெடில் ஆ௫ரியவிருத்தம், 
சைபடைச்த மழுமாலுஞ் செழுமாலு முழைம லுங் 

கயது மாஓம்



இருவருணைக்கலம்பகம், ௨௯ 

மையடை ந்த விழிமானு மூடனாச வருணேசா 

வருகு வாரோ 

மெய்யடைந்த கிறங்கருட விழிகளும்பஞ் Fart gar 

Me bo ஜாடே 

QUO படாந்து௨.ர யமனடர்ஈ்து சொடார்துவரு 

மன்று தானே, (௮றா) 

தலைவன்சொல்லல்-கேரிசைவெண்பா. 
அண்ணா மலையா ரருணையனை யீரும்மைக் 
'கண்ணாலஞ் செய்தான் கமலத்தோன் - எண்ணா 

இணைக்கோலஞ் செய்தமுூலை யேர்திழையீ ரென்னை 

மணக்கோலஞ் செய்தான் மதன். (௮௪௬) 

கெரற்றியார் 
HOF ENO soo YF ful mss. 

மழலைமொழி யிசையாலும், கொடும்பார்வை யதனாலு 
மயக்க மாச் 

சழதும்விட ர.ரவமெலாம் Wy O08 sg மூன்னாடத் 

தோன்றி னீரே 

அழலுருவ மணிகரத்த ரருணடுரி வளகாட்டி. 
லளிவர் தூதும் 

குழலொருசத் றுண்டாயி னெப்படியோ வாட்டிடுவீ£ 
கொழ்றியாரே, (yar) 

Qgaog - கொச்சகக்கலிப்பா, 
ஆரிதழி சூ மருணேசர் ஈன்னாட்டில் 
வாரிறுகு கொக்கை மலைசமக்கும் கொத்திரோ 
பேரிருள்போய் காமப் பிறைகிலவு கண்டொளிக்கக் 
கூரிபகண் எணில்லார் குழல்குறைச்தா ரென்பாரோ, (ஆர) 

வஞ்௪ித்துதை, 
பானார் மெர்ழிகிலை, 

சோனா சலரடி.



௩௦ இருவருணைக்கலம்பகம்; 

பேணா தவஜுறு 
மாணா ௩.ரகமே, (4 

வஞ்சி விருத்தம், 
pre aren sie een Slant 

தரணி மீதொரு கொன்பெரார் 

ச.ரரு லோகமு மின்புரூர் 

அருணை காயக ரன்பருர், (© 

வேற்றொலி வெண்டுறை, 

அருனையதிருங்கழலராறணிசெஞ்சடையாளரிவைபாகர் 

கருணைநெடுங்கடலானபெருமானார்தாடொமுதார்கதியைராடி 
ம.ரணமிலாவிமையவர் தம்வானுலகமன்றே [ல் 

பொருணிறையுசான்மறையோர்புகலுமகத்தாட்பூவே, (5 

இரங்கல் - கலித்துறை, 

பூபுண்டவிடையாளரருணாசு தீதீசர்பொன்மேருவாப் 

டாவுண்டபுகழாளர்பிரியேெ எனச்சொன்னபருவச்திலே 

காவுண்டுகுயிலுண்மெயிலுண்டுகிளியுண்டுகளனிதாவுதே 

மாவுண்டுகுருகுண்டுதிருகுண்டமனஜண்டலெறவாமலே, (௬௦ 

வெறிவிலக்கு-கலிவிருத்தம், 

வாம்குவில் லேர்றுதல் வயங்கு மாதரீர் 
ஈம்வ ளொருவர்கை யேட்டை வாம்இஞல் 

அங்கடு வணிச்தவ சருணை காட்டிலே 

கீல்கண்மை யழிப்பது நீதி யல்லவே, (௯௩) 

தலைவியைப்புகழ்தல்-கட்டளைக்கலித் துறை, 

அள்ளற்கடல்விடநீம்கா தசகண்டரருணைவெய்பிழ் 
பி. ப்ட் ஹையுஞ்சிலையமொப்பாறு தற்பேதைகல்லாள் 

வள்ளற்குழைபொருகண்னுக்குத்தோற்றம்பும்வாரிதியுங் 

சள்ளச்சயலுபிராசியின்மீனுங்கடைப்பட்டசே, (௯௪)



இருவருணைக்கலம்பகம், ௩௧ 

வலைச்சியார் 
அறுர்க்கழிநெடில் ஆசிரியவிருத்தம். 

sae மகலாத வருண௫இரி வளகாட்டிற் 

ஹெருக்க டோறும் 
மாவிரத முனிவொலா மயல்கூரச் கயல்கூறும் 

வலைச் யாரே 

சாலிதிகழ் வாவியிலே மீன்பிடித்து வருவோரைக் 

கண்டோங் கண்டோர் 

அலியெலாம் பிடி. தீதழமுக்கு முமைப்போல வொருவரைக்கண் 

டறிந்தி லோமே;, (கரு) 

வலைச்சியார்-கேரிசைவெண்பா, 
மேலா றஐணிச௪டையா வீறருணை வீதியிலே 

மாலாக வந்த வலைச்கியரே - காலா 

மிரு௨ரா இங்காட்டும் யான்பிடிக்கச் காதல் 

ஒருவரா லுந்திரு மோ, (௬௬) 

செவிலி ௩ற்ராடைம்தேற்றல் 
எண்ர்க்கழிநெடில் ஆ௫ிரியவிருத்தம், 

ஒருவ ராலுமணு காத நாளிலே 

வுயிரி ளுனவொரு கேள்வ னாசையால் 

மருவி னாலுமென தாகு காளையே 

.... வழிக டோறுமினி காடி மீளவே 
கருணை நீதிமனை பேனு மாதுடன் 

கடல்ச ளேமுமலை யேழு மேழுமா 

வருணா சூழுமுல கேழு மேழுமா 

வருணை காதாகர பாவ தாரமே, (௬௭) 

௮று€ர்க்கழிநெடில் ஆசிரியவிருத்.ஓம்ச 

தாரிஷல்கு மழைமுடி.வி னடி.ச்தருளு மருணேசா 
கமி காட்டில்



2 இருவருணைக்கலம்பகம, 

நாரியரமேன் மனமூழு மளியினங்கா ளொருவா£ம்தை 

கவிலக் கேளீர் 

ஏரிருக்கூல் கைதையெலாஞ் சோதிருக்க நீரிருக்கு 

மிடங்க டோறும் 

வேரிமலாத் தேளிருக்ச விவர்கூழை விரும்பிவக்தேன் 

லிழுகின் நீரே, (௯௮) 

தலைவியவயவ வருமைசொல்லல் 
அறு ரக் கழிமெடில் ஆ௫ிரியவிருத்தரு, 

ஏமகெடுஞ் சிலைவளைச்ச பெருமானா ரருணூரி 

யிறைவர் காட்டிற் 

ரூமமைமண் டபதிதுறையு மடநதையிடை யெழுதவென் 
ரூற் தலைவ னாரே 

மாமூயற்கொம் பினிலேறி விசும்பலரைப் பமித்துமுனம் 
வடிவி லாதோன் 

ஆமைமயிர்க் கயிறுகொ0 தொடுத்தணிக்த புதுமையி, 

மரூமை யாமே, (௯௯) 

கலைவிகையுரை யேற்றமைசொல்லல் 
கட்டளைக்கலிப்பா. 

ஆரவ லாக்கழி யாவர கல்குவா 

ரத்த னூரு ளாபுரி வெற்போ 
பாவி யப்புற மீர்தரு மாமணி 

பட்ட பாடு பகர்ந்திட லாகுமோ 
கராஞு ழற்குமு pice wren 

கண்கண் மீதுறு கண்மணி யாய்மூலை 

சேர்த லுற்றடொ முஇரு குன்நிலுஞ் 
சென்று லாவுக் இனமணி யானதே, (௧௦௦ 

இருவருணைக்கலம்பகம் 

உக்க விக 
J UV. SWAMINATHA (YER LIBRARY 
HRUVANMIYUR it MADKAS 4!



Tou.) சண பதிலின், 
fy 

47 ool ga Ger | D ; . 

தண்டு குண்ணத்சார் 
“ 

ஸ்ரீ ஆ ரூசனேயர் 
ட் 

ப் திகம். 
fe 

Oni . இது 
மற்படியூர் அன்பர்கள் விரும்பியபடி. 

  

காமக்கூர் சேந்தமிழ்ப் போதகாசிரியர் 

மு. சுநீதர முதலியார் 

இயற்றி 

ஆரணி 

வித்தியா ரத்ராக_ச வச்சுக்கூடத்தில் 

Fh pu pad ssp. 

nea 

இசெளத்திரிஷ் ast 

ணமா 
Da. U,V, SHAMINATHA IYER LIBRARY
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ஈட. 

சிறப் புப்பாயிரம். 

  

ஆரணி ஜா$8ர் போர்டு ஹைலஸ் ௩ல் 

முதல் உதவி உபாத்தியாயர் 

ழ்ரீமத் 11.5. மினாக்ஷிசுந்தரமையர் 5.க., 1. 1. 

அவர்கள் இயதறிய 

வெண்பரக்கள் . 

சாரு தண்டககெண்ணத்துர்மலைமேற் Gets Mow SG EF 

*ராம தூதன் தஇருப்புகழால் -- ஊராரின் 

உள்ள குளிர்விப்பான் ஒண்பஇகம் பாடினான 

வள்ளலெஷஞ் F6 SIL பேர் மன், 

சாமகச்கூடா சர்தரப்பேர் வள்ளல் சவிராசன் 

Bota ஞான அறுமர்தன் - ராமற்கோர் 

Mgr yap weiss srr grou Men தான்புனைக்தான் 

தாதன் பதஞ்சேர் தவன். 

பழு 
ட 

\ பயி 
Aa WER LIBR

A
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கணபதிதுணை 

ஸ்ரீ ஆஞ்சனேயா பதிகம். 

க்காக, 

கர ப்பு வெண்பா. 

தண்டிகுண்ணத தூர்மலைமேறறஙகும சமான்மீது 

கண்டுகிகாநறபதீசம் கட்டுரைக்கு -- விணடிபு5௨ 

செஞ்சடைசேரஞ்சுமுகன் Ce wen GF vn CRF Lf bu" 

செருசசணசசகுசமலா செப்பு, 

ஆசிரிய விருத்தம். 

இ: துவினபடையினால் குரியனபடையிஞல் 

எழிலாமெரிப்படையிஞல் 
£ ச ரனபடையினால் வாயுவினபடையினால 

எர்றகருடன்படையினால் 
ஈதசிப்படையினா லிக் திரன்படையினால் 

ஈமனா£விடும படையினால் 
சோனஃவள்படையினால் வருணமாப்புடையினால் 

சன்மதன்படைசள் முதல
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iF SVMF OTT HA சலகசா சரின 

இணையறற இருமோறிமேல 

ட ரிருமுசன்விட்ட படையாறசளிசசஉச 

எலியேனையாண்டருக வாய 

நதாரவளவகளபல CE SF Ba) rund 
தண்டலைகளோகுகிவள ரக 

தணடுசகுணண தது ரில low Ges ar apig & tf 

தமைககு மறுமாததேதே் வ 

பழ்கோளிமிகு? இட. மணிமக ரகு லம 
பளபளடபாகவாட, 

பாலகுபெரறிலகும7 மணியாடமரைமலாப 
பததாபுரவுகளா। 

அழகுமணிகொண்ட முததிய பதககசமசோளவ 

யரியதோளம் இலாட. 

அசதமிகுகொவவைப பழததைநிமாதிருவாம் 

லருளுககைசிலவுமாட 

கொழுகனறககதசசக தனனிலவமணிவடமாட 

தொரதிதோமெனரறாடிட 

ெொொல்லாரகமயர் கய்றறெரிமிகுகதாடிடத 

வாணடியமசானுபாவர 

தழலமேனிசொண்டமுககண கொணடவீரனே 

தமியேனையாணடருளுவாய் 

தணகுணணதமாரில விண்டுவினமுடிமேேத 
PH psegGo Hint SC gC a 

வடதிசைச் சோலமுகமுல் ழெசகுத்திசகு 
சச திமுகமுஈதெ.ற்சினில்
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ல ரமான ஈரடுங்கருகமுச் குடக்கு 
வளர்கருடமுகசமடைக்சே 

அடல்சேருமுச௫ியிற் குதிரைமுசமுல்கெண் 
LO Nt sa gor maG Le grip 

அழகுவிழிருன்றுவித மைர் சமுசமும்பத்தொ 

டைச்துவிழிகளையுக்கொடு 

ஈடமாடுகினதடியையன் பொடறுசாலமும் 

ஈவிலுமெய்ஞ்ஞானிய௰ர்க்கு 

ஞானமுச் திருவநளு முதவுபரமாதமனே 
சாயேனையாணடருளுவாய் 

தடமாசமஞ்சள்கன்னல்வாழைதெய்குடன் 
மணசதுகுபலவோஙளடுர் 

தண்டுகுணணத்தாரில்விண் வென்முடிமேற் 

PO PSEGW os 66 ga 

ஒருசச்சரத்தையும் குதிசையேழையுமந்த 
ஊனபாதத்தவனையும் 

உடையதேருன௫அபாரம்பொறுக்சாமையை 
யணர்ச்நுவடமேருகிகாத் 

தொருதாளுமற்றந்ததேரின் மிசையொருசகாளு 
மூன் நிசூரியனிடத்தி 

லொப்பற்றவவலியாகர ணமுழுதுக்கற்ற 
வுச்தியில்மிகுச் மணியே 

நூவுதறராமதறக்கடி மைசெயவஞ்சனா 

தேவிமகளாபு இதத 
தேவனேசின்னடிச்சடியமைசெயவடியனைச் 

0 PAM EAE ONY . 
ny UY, SWAMINATHA IVES LIBRAR”
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தரும்ீதுளிமுதலகற்றுஈலமுறகிதச் 
தமிழ்வேகலொலியெழுமபும 

தணடுகுண்ணத தாரிலலிண்டுவின முடிமேற் 

நழைக்கும எமந்ததேவே. 

௮ ரச்சனெனதன்னையா ரசதையையெடுத் தவரி 

யலையிட்டிரூக்கறா்ே 

Hor DC unt Ge shay? en தேவ 

சசமிட்டிருக்கருனே 

தரையிமெவவிடமிட்டிருக்கிறாுனோவென்று 

சஞசலங்கொண்டுவாடுஞ 

சமயத்திலெதிரிட்டபொங்கரிற்றுன்பமாஞ் 

சாகரத்துளளமுஈதும 

மரையொத்தகணணன்மணிலண்ணனருமனை வியா 
மாதரசயடிவகண க்கி 

வரமிட்டமோதிரக்தனையிட்டதாதனே 

மைந்தனுக்கருளசெய்குவாய் 

தீரமுற்றவாளைமீனெருமையின்பாலுண்டு 

தாவுதண்பணை கள்சூழ்ந்த 

தண்டுகுண்ணத்தூரில்விண்டுவின்முடிமேற் 
திழைக்குமதுமர்ததேவே, 

பசையாமிலங்சையிலகபபட்ட்மிகுபாடு 

படுமன் னைதன் துபரையும
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GWAMINATHA IYER LIBR 
at s 10/8 

பாலை lmiOestpupurttntanadurg 
பசமராமன் னுயிசையும் 

இகவாமலுணவையுகதூக்க ச்தையுக்தள்ளு 
மிள யபெருமாளுயிசையும் 

இசாகவலனகழலன்் றிவேறு துணையேயிலலை 

or a tn oF ap, mor au om uJ eb 

கொகையேழுபத்துவெள்ளளசேனையுயிரையும் 
தூயபசதன்லுயிரையும் 

சொல்லுலகுபல்வகைப்பட்டபல்லுயிரையுஞ் 
சுகமுறக்காத்ததீரா 

சுசையாகஇவவேளைகதியற் அுவாட்டமுறு 
தமியனைககாததருளுலாய் 

தண்டுகுணணததூரிலவிணடுவின்முடிமேற் 
றழைக்குமநதுமர்் ததேலே, (6) 

மலையவருகின் தபலபரியைப்புடைசதொழுகு 

மதகரிகளைப்புடைத்து 

மாயஞசெய்யவுணர்களைமாளபபுடைத்துமிச 

வருசேனையதிபரையெலாம் 

அஅமபைப்புடைதத முனைவாளைபபுடைத் அவரு 
மடியைபபுடைத் திவிரலார் 

௮ம்புசிலை தலைமுதல சசகலமுர் தவிடுபொடி 
யாப்பறக்கப்புடைத் த த் 

தொலையாதலிதயகம்பத்தின்் மலேறியிரு 
தோளைப்புடைத்தநாளும்
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தாலாதகசோலாசலம் பெற்றசிற்கமே 

சொண்டனைக்காததருளுவாய் 
தீலையகன் றிட டபூமபொ ய்கைசேர்சோலைவான் 

தாவுகலவளமிகுத 

தண்டுகுணணத.தாரில்விணடுவினமுடிமேற 
திழைக்குமநுமஈததேவே (1 

ஏெலாம்கொண்டொளிருதேபெலாமனல்றிது 

மேங்காவரககாமேவு 

மிடமெலாமனலபெரியதடமெலா மனல்யாரு 

மேகுமவழியெலலாமனல 

காசெலாமனல்பருகு நீிரெலாமனலபடைக 

கடலெலாமனலமாதாகள 

கலையெலாமனலவாசள தலையெலாமனல்நீண்ட. 

காடுமேடெலலாமனல 

சீரரெலாஙகொண்டவைே த௫யுறைதருவொழிய 

தஇண்ணசோகத்தருவெலாம 

ரெடியெலாமடியெலாமுடியெலாமவேரெலாம் 

தேவர்லாழ்சோயிலாகுஞ் 

சாரெலாமனலிட்டுவெற்றிபெறுசிக்சமமே 
தமியேனையாண்டருளுவாய் 

தண்டுகுண்ணத்தாரில்கிண்டுகின்முடிமத் 

pwpsge puss? sea (8,
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வாலிறைபலேபேரைதோளினற்பலபேலச 
வாயினாறபலபேர்களை 

மல்லினறைபலபேரைகலலினாநபலபேசை 

மார்பி றபலபேபர்களை 

60 8@ pus vara nus ens 
கதியிஜறைபலபோகளை 

கதையினுறபலபேடையுதையினுற்பலபேஉா 

கடலபோலவருபடையெலாம 

சோலிமூமு துஙசொனறுகளமெலாமலசைகரி 

கூததாடலிரதாதிததட் 

குலையசெககுருதிபாறோடசாவணனிடங் 

குறுகைசெருககோடுபோய்த் 

தாலமேலவாலினாலாசனஞசெய்ததிற் 

peBuwaer SoC at 

தன்ட்குணண ததூரிலவிண்டுவின்முடிமேற 

தழைககுமநுமததேவே (9) 

பண்ணுமறிதுயில்கிட்டயோத்தியிற்றயரதன் 
பாலஞுைப்பிறட்து 

பாலைதாடகைசொளன்.றுமுனி மசமுடி.த்துமுனி 

பத்தினிக்கருள்புரிர்து 

எண்ணுசிசையைமணஞ்செய்துமமுராம்ளை 

பிசல்வென் அுற்றன்ளைசொல்



12. 

இ sar gaan in Ban (7 மாளையெயப் த த்ன் 

. Gem Aa ina tom ff LOS 

ன ண்ண்லு ௮சேனையொடுகடல்காண்டிலங்ை கயை 

wen 6 துபோர்செய்கபெருமான் 

dor oes gr eC oor en rey ww 5B oor ud i 

அடியனைக்காச்தருளுலாய் 

தண்ண நிரம்மிகழைச தலியெனவுங்க சலி 

தாமையெனவுஞ்செழிக்குர் 

gain eg ein ong தூரில் விண்டுவின மூடிமேற் 

தழைக்சூமதுமர்கதேவே (10) 
\ 

  

9 £ தி த் fh 
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புலவர் கருத் துரை. 

  

சென்னை-சிழ்சார்தப் பிரகாச சபை தலைவா 

வித்வான் திருவாளர் பாரிப்பாக்கம் கண்ணப்ப முதலியார் 

எழுதிய வசனம் 

கெழமுதகை ஈண்பா புராணிகா கிரு, ரா, கோலிர்தசா(மி 

ராயுடு அவாசளாலியற்றப்பெற்ற திருகதணிகை?உ செங்கல் 

வ.ராயர் பதிககசை* bom sm mE moor, அஃது எல்லோக்கும் 

பொருளெளிதின் விளஙக க் கூடிய இயற்சொற்களாலே 

யாக்கப்பெற்று இடையிடையே முன்னோர் மொழிபொருள் 

பல விரவி நிற்க, ஆசிரியரின் ௮ன்புரிறை5)2 மனநிலையை 

விளக்கும் வசையால் அமைர் திலஙகுகின்றது, ‘wer gidipler 

வைதாரையு மங்கு வாழவைப்போ னாகிய செவ்வேள், ஈண்பா 

அவாசள் ஈர தினை ஈறைவேற்றுவிப்பானாவென அவனது 

இருவடி ததாரமரைகளை வழுததுகினேன், 

  

சென்னை ய௪மென் பிரஸ் ௮ இபரும், டராஜர் விண்ணப் 

பப் பாமாலை! சிவகாமி அமபாள் பாமாலே' சிவகாமி அம்பாள் 

துதி! 'பலதேவா தோத்திரக்£ீர்த்தனை” என்னும் இப்பிரபக் 

தங்களின் ஆசிரியரும், ௮ரு£ சவ செறிமயாழுரும் அறிஞரும், 

அடியேனுடைய அ௮கத்கிற்கியாத தாவலருமாகிய புராணிகர் 

இருமிகு இரா, கோவிஈ தசாமி காயுடவர்கள் இயற்றிய திரு; 

திசைச் செங்கல்வராயர் பதிகம் அவருச்சேயன்றி உள 
முவர்தோதுருச்செல்லாம் உவகையின்பம் ஒருங்களிக்க 

வல்லதென்பதொரு தலையேயாம், 

இக்யனம் : 

புராணிகர் காளத்தி இ, சிதம்பரசாமி பாண்டியர்,



உ 

சிவமயம், 

திருத்தணிகை 
பீ வள்ளிதேவசே- சமேத 

ஸ்ரீ செங்கல்வராயப்பெருமான் திருப்பதிகம் 
  

காப்பு--மிவண்பா 

சீரார் திருத்தணிகைச செஙகல்வ ராயன்மேல் 
சேரா பதிகம ரிகழத இிடவே--எரரா 
கரிமுகயகொள் தேவே கடையேன் றனககுப் 
பரிவுதபிமச சொல்வாய் பார்து, 

நூல். 

பதினைகுசீககழி கநெடிலடியாசிரிய விருததம் 

1, சாகொண்ட முருகாமின் கிருமுகமும் திருவிழியும் 
தருவாயின் திவய ஈகைபும் 

தருமாரபும் இகழ் கருமுப் புரிரூலும் திருவயிறும் 
இரு ஙுசுப்பும கருசே ஈர ம 

ஏர்கொணட எழிற்றுகிலும் எழிறபூணும் இணையில்லா 
எழிலமயும் எழிலா£ வேலும் 

எழிற்சோழிக் கொடியுமெழில் மணிமயிலும் கண்டுனா 
இருவினைகள் இரிப்ப தென் ம | G) oot war 

கோகொண்ட FaGugnoiar ws Ns aia ae gor 
நீடும்துன் பொழிதத வள்ளால் 

நினை துருகும் அடியவாகட் சணிமயில்மேல் ஏறிவஈது 
நீடருளைத தர்தாள் வோனே 

போகொண்ட சூரனுடல் பிளஈகமரா துயரொழித்த 
புகழோனே பொற்பு மிக்க 

புண்ணியனே வரைகிழிதத திண்ணியனே எழில் வளரும் 
பொழிற்றணிகைச் தேவ தேவே,
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2, எணணாரிய பிரவிதொறும செயதுவாத புணணியசதால 

இமமணிதப பிறபடெ டசதும 
இசசகச சின வாழவினைமெய யென £டியேன ஈமபியுனை 
எணணாமல இனையும Cale er Fev 

எணணறமசசொண ணாசசெயலை யணஊியெண்ணி 

எயதுகன௱ இடரகணு£ ம உலலை யிலலை 
எதசனைதுன புரறாலு । எ சமயின எழி௱புகை 

எடு துரைசச வாம 0௭ வாய 

விணணவாசள பண்ணவா மண்ணவாகள எவியாசேசதும 
விகதசனே விமலக கோமே 

மெயமபையவே தூயமை/ ப மானினசச 4 
துச்பபோரை வீயகாயப சேயதாள வோனே 

எணணாராீய பலகோடி அண்ட b+ Lo ores 

குணிரார்சச டதகுரைஉ்டமோனே 

இசசாரா னங்கிர்ய।! ச சமய ஒடிஉானி 

எழிறறணிசைச தேவ தேமே 

8. மெயயெனனும பெ யயுடம நிலையென்று ஈட?ிமேன 
மேலோசள மறக்கும் ஈய 

மினனாசை பொனனாசை மன oY ou BY படான் 
௨ழாதலோது தரச் wom ete 

௪ யயதிற்ஞ்ச செய்செறியை உ௦௯% ராபல் அதிக அறு ப 

உலுதசனென்பாடீ நவா துனான 
உணமையுருக் காட்டிமமு ளோட்டியுயும செ Ben mg 

டிபபிலருட செல்ய Panu 
செயயவயில் தாக கிம்னா தேசிகனே சனமயமீன 

தணமையனே திகழும சேனே 
சிவான மூனிலாசளுக கருளபுரியும திரிபுரா 
இருமகனே தேவ ரூயய 

கெயயவனாம சூரனைவென ரார்ஈச வேலவனே 
மேலவனே சுரரும '2வணடும 

வியனுலகோர விர் சரி மூதலாஜனோ வியர்தேதா 
விழைதணிகை த சேவ சேவே,
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1, மடியாத மனமென்னும் இருள்செறிர்த 
பிறவிய்பணா வனுதனனில் சாம மென்னும் 

மழைதன்ணில் ஈனைர் துபொல்லா மாயையென்று 
செப்புடின்ற வழியாக மருண்டு செல்கால் 

படியாவைம் புலவேடா லைதன்ணில் சான்டிக்டிப் 
பகரறிவாம பெரு/க னததைப் 

பறிகொடிகமித கல்ஙகுமெனச கன்னருளை OG 1 y gL 
பாவியேனை பரிஈமீத யானவாய் 

. செடியாய சீவினைகசச சியான பெருமானே 

ib செருசமி2௪ செம்மை யோதம 

fg ioe மறுவிதது கிருவருளைப் பாலிக்கும் 

ஈீமானே ிெதெளிவாம கேனே 

கடியாஈ$ கடப்பமலா மாலைமணம சுமழமாாபா 

சதாவேலா கருணை காதா 
கரவிலலா உள௱ளத்தார்க் கருளளிக்கும் 

சவினறணிகைத தேவ தேவே. 

். இல்லாமை என்னுமொரு பொல்லா 3 பாவியினால் 
of ot Aw ot) eo யல 

ஏற்காமல உற்பவாகட் இல்லையென 

சொல்லாடல் இழிகதோழில்க olla p+ mine 
கல்லாத புல்லரூடன் சேராமல் பிஸரிசளினால் 

கலஙதுமிக இடணிவு ரூமல் 

கற்றவாகள் பாலமுரணாத தாஃகிதது௪ 
சோாமல் காததுன் ரன அழுளை ஈவாய் 

ஒல்லா * செயலாளிாம oi ohiua oor 
உததமாகட் சொயர்யாமல் விளங்குவோனே 

உலசெமகுபடரிறைந்துமுயிா உய திடவே 
கிரு உ சளிகொ ண் டுறைகில் ற சரணை யானே 

சொல்லாலும் மனனாலும் தொடரவொண்ணாச் 
சூககுமனே தூவடியாரச் கருள் வோனே 

சுததமுசச கத்தறிச்த என் றுசொலிச 
eG sar த. திதணிகைத் தேவதேவே,
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6. எகசனைவி சததுமுரை யிட்டாலுாா 
அதனைஙினறன எழி௱செவியில எக பிலலை 

ஏஸ மமனணமீஉ ரெொவ “டதத மூறை டேன இபபடநீ 
ஒருபட தலுமர்கி டானா 

அதனைபோட களைகொண்டு க மீ fF Kg 

எணணிலாபால உர உய னடு at & eo 

ol her Va 1 Fen mini dot யதா pe 

ஏககுபிய ௭௭ எசெயவேன இலாவா எ௩தாய 
௪சசருரை பாஙகுனற?2 செ கல ஸி 

னனகுடிவன சிரும்வா சாக றாத 

ஈகழகுனற தோரா உ பழமா 
லையாதஇ எரு சகலதச்ல Loa Dabs 

இததசீயே எனபால பிலாவு ணு 
தன்னுடைய கூட துனை மாபட ம உ௰ர 

ஏமையேேய as Ney og th yt Gu ry Alta 

துன கடனம எழிரறகர்கை சேவமீவே 

7, கரசுணமொன றிலலாமல ஈலலே ரபா மீசமாமல 
நறகேளல் கேட்டி ட1மல 

$ஐறவ ம செயயா மல நலலநழம — wr Dev 
ஈறபூசை ய sew யாம 

துறகுணமே 0௧௧04 ணட டரபலவா 1 
தீவினைகள் துண்புட 2௦1 செயகி, OT oS! Wit eal 

தோலலீனைதான இனனபசன அறியாமல் உடற 
துயாபோககிக காபபாய ஐயா மன றன 

நிநகுணனே நனமலனே ரித சியனே 

எனததுத்தது நினைககதமனபாகஃ கழுளசெய வோசே 
கிரூபியுமாய ரூபியுமாய இருபபவனே ;லமயில 

நீளமுதுப லேறு வோனே 
பறகுணனுக கருள.னுச குபதேசர, செயளான 

பணடிதனே தயவி லாத 
பாவிகளுக கெட்டாத பரமபொருளே பசதருளம 

பயில்சணிகைத தேவ தேவே,



க
 

அம்புலியில் பெறற்கரிய பிறவிதனைப் 

பெற்றுஈல்ல அறச்செயல்கள் ஆற்றி டாமல் 
அவச்செயலே செய்துபொல்லா மனவசப்பட், 

டே புழன்று ஆளிபுயய வபநிசே டாமல் 
பம்புசெயும் வாழ்வைஈமபி வறியவாகட் 

குசுவிசெயும் வழிம $1? off ர்மல் மக Vd 3, ற் 

வண் பிணியால் மனங்களை வாகி பியாண் 

சன்றாத வார முறி (al of Want OU 

ம்பலியின் கலையிலொண்றை அரி திர்ிவண் 
ம௫ிழ்க்தின் ற அருங் 3587 அயி லார் வேலா 

அருங்குன்றைப் பிளர்துஈக் 2ரரைக்சாச் 
திருள்புரிட்க அகியனே ஆண்மை யோனே 

டம்பபென்றும் போற்றுகின்ற திருவாளா 
(கும்பமுறணிகி ருபதேசம் செய்தாண் டோனே 

உடல்வாகு ட [puso த்த அருணகிரி யார்ச்பா DD 

.யாதவறிசமைத் தேவ தேவே, 

, அவல். பசய் வயிறதனை வளர த் இிடப்பல் 

தொழில் ஊச்செய் தல்லலைசக்கொண் முழலுகஇின்றேன் 
அவளி ஸில் பனைப்போல அலை துமனம் 

புண்ணாவா் ii யாரு! (பிலை என்றும் என்பால் 

கவலையே உளர சீனால் வலையின் உண் அகி! பட்ட 

கலைமான் காரி கலங்கல் மீபாலம் 

கலங்கு, மியான் துயாம்ஙகி நலவாழ்வைப் 
பெற்றுமிகக் களித்துவாழ அருளி தாள்வாய் 

een பாலகனே வேட்டிவப்பெண் ஸஹிணனை மணந்த 
வேதியமீன வினைசாப் போனே 

வதங்கள் போ ற்றுகின்! ஈ விமலவடி. வுடையவனே 

வித்தகனே விண்ணோர் கோனே 

தீவலையெலாம் தீர்த்தருளும் பெம்மானே எம்மானே 
சங்கராக்கு மகிழ்செய் வோனே 

தடவரைக Cun poll pe இரைபவனே சரவணனே 
தழைதணிகைத் சேவ மே. மவ
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10 துல்லததும ரில்லாமல த நவ௱ச தும இலலாமல 
இனியகசானம ote we ror gy f 

cforms gw Had pa Qrow! * yl LOG om Bm 
eng g Fr Ca Bie கு al gar ns 

ஈல்லனவே செயகிஈ ற 1) உலான/ ணஞாதாவ 
ஈனனூலேக கறி டாமல 

வி Coot Ba) od alk (OFT BVIDAY COLD ©. RT COLO S BA vy (Le Folin 2 

மாயினேனை eur gen cm on anu 
கலலாரகரும் oP pane கும் FO oot Ca ணி (5 ரப 

சற்பகமே கருணே 112 
கணணறுசலோன பக்த்ரனே கணணதனுல 2 ஹன 

காட்சியுரு வான eye 
v ட் 

ஈலலா£கள சோதலத தல வ ரறிருக Hu 
மாயகனே ஈளிரூவரி சூழ. மயா 

நாலமமலாம சாடோறும ரரனாிவாபு போறடினா 
cg motions a Cam Cg Cu, 

fe 

வாழ்த்து, 
தியயமா மறைசள வாழச து சபெறும சைவம வாழக 

மெயயனா ॥ சிவன் ௱ன பூசை விழை? தியா றிவோ வாழ்ச 
செய்யகல் லறங்கள வாழக சிர மடி மனனா வாழக 

பெயயுமா மழைகள் வாழக பீழையிவா துலகம வாழக,



Ae | 5 C ee SS SESE OSS 

  

இருக்கி 

பட் வள்ளிகதேவமோனா சமேத 

பசி செங்கல்வசாயப்பெருமான் 

திருப்பதிகம். 

| : 

இரு, அ ராணிகா 

சாளத்தி-இ, ரிதம்பரசா மி பரண்டியர் அவாகள் 

மாணவா 

திரு. இரா. கோவிந்தசாமி நாயுடூ அவர்கள் ] 
இயற்றிய ஐ. | 
  

& yeotuscor 1 Scie wo 

41, பிராட்வே, சென்னை, 

1952. 

மான acne ie ea SRL HS eae



புலவர் கருத் துரை. 

சென்னை -சசதாஈசப பிரசாச சபைததலைவா 

வித்வான் திருவாளா பாரிப்பாக்கம் கண்ணப்ப முதலியார் 

எழுசிய ௨சனம 

செழமுதசை ரணபா புமாணிகா சிரு ரா, சோவிஈதசாம் 

நாயுடி அவாஈளாலியாறப்பொ சருசசணிகை. செங்கல 

வராயா பச்கசதைடகண மாமோன, டது எலலோக்கும 

பொருளெளிசின வீர ௩கச கூடிய இயரசொ௱களாலே 

யாக்கபபொறு இடையிடையே மூனனோ மொழிபொருள 

பல விரவி ars, ஆசரீயான அ௮னபுர்றை-5 மனசலையை 

Sara Gu arene wi goo Honawseang ‘oer g நிழின 

வைதாபைய மங்க வா ரலைபபோனாகிய செடவேள னபா 

அவாகள ஈரூதசினை ரைவேறறுவிபபாறனா£3வென அவனது 

திருவடிசச மரைகளை வழுததுகி, றேன, 

  

சென்னை ய£மென பீரஸ ௮.இி..ரும, 'ஈடராஜா விணண। 

பப் பாமாலை சிவகாமி ௮௦பாள பாமா' ஓகா கி அமபாட 

துரி பலதேவா தோததிரகசாததனை' எனனும இபபிசப௩ 

தஙகளின ஆசிரியரும, ௮௬ சய கெறியொழுகும அறிஞரும, 

அடியேனுடைய ௮௧ த திறகியைத தாவலருமாகிய புராணிகா 

திரு.நிகு இரா, கோவிஈ தசாமி காயுடவாகள இயற்றிய திருத 

தணிகைச செங்கல்வராயா பதிகம அவருககேயன்றி உள 

முவ;தோதுஈருககெலலாம உவசையின்பம ஒருலகளிக்க 

வல்லதெனபதொரு தலையேயாம 

இக்யனம 

புராணிகர் காளத்தி இ, சிதம்பரசாமி பாண்டியர்,



a 

சிவமயம், 

திருத்தணிகை 
ஸ்ரீ வள்ளிதேவசே சமேத 

பர் செங்கல்வராயப்பெருமான் திருப்பதிகம் 
  

சாபபு--புவண்பா 

சரா திருததணிகைச (சறகல்வ ராயணமேல் 
சேரார பதிசம் நிகழத் சிடவே--ஏ.ரரா 
கரிமாசசகொள தேவே சடையேன் ஈனசுகுப் 
பரிவு த!மழச சொல்லீவாய் பாரத, 

வயவர். 

நூல். 

ப தினானகுசாககழி மடிலடியாசிரிய விருததம 

1, சாகொண்ட முருகன் கிரு மகமம திருவிழியும 

இருவாயின கிய ஈகைபும் 

தஇருமாபும் திகழகிரமுப் புரி எீலும திருவயிறும் 

திரு நுசுப்பும கிரு 5௬ 

ரசொண்ட ழிறறுதிலு 0 எழிஈபு ணும் இணையில்லா 

எழிலமயும எழிலா£ வேலும் 

எழித்கோழிக கொடியுமெழில ஈணி டபிலும சண்டுனா 
இருவினைகள் இரிபப (கதன் மர [சன்ன 

கோசொண்ட சிவபெருமான நுராசண்ணில் வர்தமரா 
நீடும்துன் பொழிதத வள்ளாலி 

நினை துருகும் அடியவாகட் கணிமபில்மேல் ar Baus $7 
நீடருளைத தந்தாள் வோனே 

பேராசொண்ட சூரனுடல் பிளர்சமரா துயரொழித்த 
புசழோனே பொற்பு மிக்க 

புண்ணியனே வசைகழிதத cio cots oor எழில்வளரும் 
பொழிற்றணிகைத் தேவ தேவே,
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2, எண்ணரிய பிரவிதொறும் செய்துவந்த புண்ணியச தால் 
இமமஎிதப் பிறப்பெ டுத்தும் 

இச்சகச்கின் வாழ்வினைமெய் யென்றடியேன் ஈம்பியுனை 
எண்ணாமல் இனையும் செஞ்றில் 

எண்ணற்மசொண் ணாச்செயலை பயெண்்ணியெண்ணி 

எய்துகின்ற இடாதனுக் பல்லை யில்வே 
எத்தனை துன் புற்றாலும் நின தமயின் எழிறபுகழை 

எடுத்துரைக்க வாம ருள்வாய 
விண்ணவர்கள் பண்ணவாஃள் மணணவர்கள் விய தேத்தும் 

வித்தகனே விமலக சோமனே 
மெய்மமையனே தூமுமையமேோே டியனர்ன்னை 4. 

துகப்போஸா வியக்ச௨றள் செய்தாள் வோனே 

எண்ணரிய பலசோம. துண்டா? டமைகல்கி 

இளரி g ohh B10 இனை oot: Oli Boni 

இச்சானா னகிகிர்யா சத இிகரின் வமவான 

எழிற்றணிசை 2 சே சே, 

Se மய்யென் னும் ப்போ ம்யுட Hen) il wv lolus oor i wis VG atk) ob! 

மேலோசகள் Gaga eu Fu: 

மின்னாசை பொன்னாசை LD SOM LoD Glu Dyn Be fos afl 

al Lit gg Cour i தரணி தன்னில் 

உயயு திறிகுச் செய்கெ தியை உண ாமல் Syd x ot Mio 

உலுச்சனென்பால் Sauk seo! Mem 

உண்மையுருக் காட்டிமரு ளோட்டியுயும் நெறிசா ஈறி 
ஒப்பிலருட் செல்வ மீயாம் 

செய்யவயில் தாங்கிம்னிர தேசிகனே Geo wwe or 
இண்மையனே அிசமும் தேனே 

சிவான மூணிவாகளுக் சருள்புரியும் இரிபுராரி 
திருமகனே சேவ ருய்ய 

வெய்யவனாம் சூரனை வென ௱ளீர்த வேலவனே 
மேலவனே சுரரும் வேண்டும் 

வியனுலகோர் விரிய. சனரி முதலானோர் வியந்தேத்தி 
விழைதணிகை ச் தேவ சேவே,
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4 in டியாக மனமென்னும் இருள் செறிஈத 
பிறனி/யனும் வணா்தன்ணில் காம மென்னும் 

மழைதன்னில் னேர துபொல்லா மாயையென்று 
செப்புகின்ற வழியாக ஈருண்டு செல்கால் 

படியாவைம் புலவேடா சைதண்ணில் கான்சிககிப் 

பகரறிவாம பெருச னசசைப் 
பறிகொடுக்தே சலங்குமெனர் கன்னருகா நிகொகம துப் 
பாலியேனை பரிஈ்மேே யாளவாய் 

செடியாய நிவினைஈகு 2 யாண பெருமானே 

செருக புக்க செமாமை யோரதம் 

ிததமலம nS gg இருவ, நளைப் பாலிக்கும் 

ர் சீமானே (at gett ai? ம் தேமே oor 

சழியாஈ2 சடப்பமலர் மாலைமணம் கமழ்மாரபா 

கதிர்வேலா கருணை நாதா 

கரவில்லா உள்ளத்தாரக் சகருளளிக்கும் 
சவின் ஈணிகைத சேவ தேவே 

a, இல்லா மை என்னுமொரு பொல்லா 4 பாவியினால 
வடம் மிய ன் (இட. (4) BPE ல் 

ஏற்காமல் எறபைவர்மட் ௫ தல்லையென் அ 

சொல்லாமல் ஒழ ol BTL (பில்க atu “ row 

கலவாத புலவு சேராமல் பணிக ளின ல் 

கலங்கும் il oot] ay மல் 

சற்றவாகள் பா ல்மாரணாத் மாக்கிததுச் 

சேயாமல் காசதுன்றன் அருளை ஈவாய் 
ஓல்லாத மசெயலாள?& கொடரிப்பவமனே 

. க ட்டி ர்யா ம் வல பகுத 2 
உ த்தமாகட் சொளியாமல விளங் கவோனே 

உலகெங்கும ரிறைர்துமுயி உயர் திடவே 

திரு த்த்ளிகெ ண் டுறைகின், ற கருணை யானே 

சொல்லா இம். மனனாலும் தொட. ரவொண்ணாச் 

சூக்குமனே தூவடியாரச் கருளீ வோனே 
சுத்தமுத்த கத்தறித்த at oa nen ole 

சுரு. கிகடாம் து தணிகை 6, Peat 
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6. எத்தனைவி கத்துமுறை யிட்டாலும் 

அசனைறின்றன் எழிற்செவியில் ஏற௩ வில்லை 

ஏ மயன்லவே றெவரிடத்து மூறைபிடுவேண் இப்படிநீ 
ருப்பு ay LD ந் இ en னே 

எத்தனைசோய் களைச்கொண்டு துன்பறுவேண் மரா சது 

எண்ணிலாபால் மருர்ை யணடும | all & et 

1 aft GMT Git Ginter ew LBS Boot எய்தாமல் 

TRH பீமன் என்னசெய்வேன் இறைவா எ£ஈதாய் 

சுத்தருறை பாங்குன்றப. செர் திலாவி 
னன்குடிவன திருவா க்ர்த அழை தி 

சிகழ்குன் றம SBT MP. பழ, ப ச்சே 

லையா தி இருக்சலிதி தில் மேவு ம் கத்த 

இதச்சதியே என்பால்) விரைவடண்வக் 
தென்னுடைய இடாதனைத சீரப்பாய் எயா 

ஏழை யைப் பிழை?செயினும் பொருத தாளில் 

தின்சடணாம் எழிற்றணிகைச் C gare soar, 

7, 6 ற்குணமொன் றில் ல்லாமல் ஈல்லோர்பால் சமல் 

ஈற்சேள்வி சேட்டி டாமல் 
ஈற்றவமுரு செய்யாமல் ஈலலறமூம புரியா மல் 

ஈற்பூசை பும்செய் யாமல் 
துற்குண மே மிசக்கொணடு பற்பலவ Tio 

இிவினைகள் துணியுடனே செய்கின் மசோன்யாண 
தொல்வினைதான் இன்னல், p SOF அறியாமல் ஐ em 

துயா்போக்கிக காப்பாய் ஐயா | எமன்றன 
நிற்குணனே நின்மலனே ரித்தியனே 

எனத்துஇத்து ரினைக்குமன்பாக் கருள்செய் வோனே 
நிரூபியுமாய் ரூபியுமாய் இருப்பவனே ௩ீலமயில் 

நீன்மு துகி லேறு வோனே 
பற்குணனுக் கருளரனுக் குபதேசஞ் செய்ஞான 

பண்டிதனே தயவி லாத 
பாவிகளுக் கெட்டாத பரம்பொருளே பத்தருளம் 

பயில் தணிகைத் தேவ தேவே,



8, அம்புவியில் பெறற்கரிய பிறளிழனைப் 
பெற்றுஈல்ல J oy mae arsed a ui ஆ ற்றி டாமல் 

அவச்செயலே செய் பொல்லா மனவசப்பட் 
டேயுழன்று ஆனியுய்ய வாரி we 

ULL] oe Lf io வாழ்வைஈம பி வறியவா கட் 

குதவிசெயம வபரிசகொளாமல் மக ஓக்கும் 
வன் பிணியால் மணங்கலைங்கி வாடி நியான் 

ஈண்டாக வாழுகெழி செய்வாய் பயா 

அம்ப லியின் கலையிலான்றை அணி. தவன் 

wl is or PG BH HN அயிலார வேலா 
HREM Aw ao பிளக்துசக் ம ரரைக்காத் 

தருள்புரிர்த அதியனே அண்மை யோனே 
உம்பென்றும் போற்றுகின்ற சிருவாளா 

கும்பமுணிக் டூபதேசம் Cet gnc Saar 
உலவாச புகழ்படை..௨ அருணகிரி யார்போற்றும 

உயாதணிகைக் தேவ தேவே, 

3. அவல. பம் வயிறதனை வளர்த் இிடப்பல் 
தொழில் ஊச்சசய் தல்லலைக்கொண் O 1p i @ aor Gm as 

gach gah வனைப்போல அூலைர்துமனம் 
புண்றைவாம் யா ருமிலை என்றும் ன்பால் 

லையே உள x கீ ஷை வலையின் உண் அகப்பட்ட 

கலைமான தான் கலக்கல் மீபாலக் 

aes Nuon gus bas) seven: ழவைப் 

Gum maa 5 ரித், துவாழ அ௮ருளீஈ தாள்வாய் 
விலையும் பால்கே வேட்டுவப்பெண் ணிணைமனாம் ab 

வேதிய 220 வினைப் போனே 

வேதம்மள் பப ற்றுஇன் மி விமலவழ. ayer. was wor 

வித்தக பே விண் ஜோதி கோனே 

, வலையெலாம் தாத்தருளும் பெம்மானே எம்மானே 
சங்க ராக்கு மசிழ்செய் வோனே 

தடவரைக டே ரதுமகிழக் இறைபவனே சரவணணனே 
தமைதணிசைக் சேவ சேவ,



10. இல்ல )றத்தும் நில்லா மல் gs Mar mE அம் இல்லா மல் 
- இணியஞானம் எண்று சொல்லும் ப 
எழிலறத்தும் Bt Ger? யல் ஆர பதத male Le tear oor @ ar 

Benes Hi Ca Git sew Cee 
saMcrCa GeWBev mo vag ons 

ஈன்னூலேக் கற்றி டாமல் 
ஊாலம்விழை உண்மைதனை ஈவலாமல் ஈவிஇன் ற 

er carter cut goo cen anu 

கல்லாகும் சற்றவர்ச்கம் ஈகிரின்றே சுணிர்சருளும் 
கற்பகமே. கருணை ர் இ! 

கண்ணு aGen ன்பு om பாவே கணண தனால் கண்ண 

TL Wy GR aug oo ஐயா 
ஈல்லாரசள் சோதலத்துல் உற்றிருஃகும் 

நாயகனே ஈளிருவரி ps பதற 
ஞாலமெலாம் காடோறும மி sri heat தி பேபற்றடன் ற 

உர்றணிகைச் சேவ Cy Ca, 

ட்டா (80) iG oY 

அவணைதித்து துவலை 

வாழ்த்து. 

SWOT DONE ar an pe 6 பெறும் சைவம் வாழ்க 
மெய்யனாம் "வன்றன் பூசை விழைந்தியற் நிம்வோர் வாழ்ச 
செய்மால் லறங்கள் வாழ்க இரு மடி மன்னா வாழ்க 

பெய்யுமா மழைகள் 'வாழ்க பிழையிலா துலகம் வாழ்க,




