


a. 

சிவமயம், 

இருச்சிற்றம்பலம். 

oO ௦ டூ ௦ ஓ 6 

இருக்கமுக்குன் றக்கலம்பகம். 

apie 
இது 

். திரு எவ்வுளூர் 

இராமசாமி செட்டி யாரவர்கள் . 

இயற்றியது... 

அ 

௩ 

, சென்னை ் 

ித்ரெவேலை வித்தியாசாலை அ9ஸ்டெண்டு 
சூபரின்டெண்டண்டு 

எம். வேலாயுதாசாரியவர்களால் 

- சென்னை : 

ராயல் விக்டோரியா அச்சுக்கூடத்திற் 

பதிப்பிக்கப்பட்ட.து, 

1901. 

இதன்விலை அணா - 2, 
(All rights reserved.)



உ 

சிறப்புக்கவிகள் 

தஞ்சைச் சதாவதானம் 

பிரமபம் - சுப்பிரமணிய .ஐயரவர்கள் 
செரல்லிய 

அறுசீர்க்கழிநெடிலடியாசிரிய விநத்தம். 

குழுக்குன்ற ககொய கத்தைவளை ச் தமுதெழுவான் 

குலவு மத்தா 

முழுச்குன்றம் வளைந்திழுக்கு சாண்பூட்டி னான்்செவிக்கு 

மூதிர்சு வைத்தா 

விமுக்குன்ற லிலாவெவ்வுட் பதிராம சாமியெனு 

மெய்க்கா வல்லோன் 

வழுக்குன்ற வனைந்து திருக் கழுக்குன்றக் கலம்பக த்தை 

வழங்க னானே. 

சென்னைக் இறித்தவசலாசாலைத் 

தலைமைத் தமிழ்ப்பண்டி.தர் பிரமஸ்ரீ 

வி, கோ, சூரியநாராயண சாஸ் இரியாரவர்கள்,பி.எ. 

சொல்லிய 

நேரிசை வேண்பா. 

கழுக்குன்ற வாணர் கலம்பகத்தை ஈன்கு 

பழுக்கின்ற செந்தமிழின் பாவில்--வழுக்குன்ற



சிறப்புக்கவிகள், 

uns Bos star ணிசைராம சாமியெனு 
கா.தீஇிறமை வாய்ச்தோ னனி. 

பேட்புடனே கொண்மின் பெருமைமிகு காவலிர்யா 
LYS ௧௫௬.௫ ச்வில்க்லே--மொட்பமொடு 
,அட்பமதி யாவுடைய செர்ராப் புலவன்்.ற 

னுட்பமதி யானமைத்த நால், 

எந்தமொலிர் சைவச் தெழின்மணமு Meir Qe eget 
னந்து துறையி னயப்பொலிவும்--விக்தைரலச் 
சால்பு மறுப்பின் றகவோ டணிகிறைவ 

மேல்பு விளங்கு மினி. 

சென்னைச் இறித்தவ கலாசாலைதீ 

தமிழ்ப்பண்டி தர் மகா-ஏ.-ர-ஸ்ரீ 

கா. ஸர், கோபாலாசாறநியரவர்கள் 

செசொரல்லிய 

கட்டளைக்கலித்துறை. 

கவிமேவு பாவலர் யாவரும் போற்றக் கழுக்குன்றின்மேற் : 
சவிமேவு மின்பச் கொடிபடர் தேவ திருதளிர்ப்பச் 
செவிமே வினிய கலம்பச மாய செய்யுண்மழை 

“ புவிமே விராமசா மிப்புய லின்று பொழிச்கிட்டசே, 

 



சிறப்புக்கவிகள், Bs, 

சேறைச்- சமஸ்தான வித்வான் 

பிரமப்ரீ- அதந்தநாராயண ஐயரவர்கள் 

சொல்லிய 

அறுசீர்க்கமிநெடிலடியாகிரிய விநத்தம். 

விண்பெள்ளி கொண்டிடுமூள் ளெதுவென்றோர் மூனிவனிடம் 

் வினவப் பேரைக் 

கொண்டுவள செவ்வக ரிராமசா மிப்புலவர் 

கோமா னீக்தான் ் 

பண்டுமின்று மென்பினையும் பணியினைய மூ.டவிலணி 

பணியாச் சோட௨ல் 

க்ண்டுகலம் பகத்தமிழ்ச்செம் பாப்பணியைச் கழுக்குன்றக் 

கடவு னார்க்கே. 

  

'சென்னைக் இறித்தவ கலாசாலைச் 

தலைமைத் தமிழ்ப்பண்டிதர் பிரமடஸரீ ட 

வி. கோ, சூரியகாராயண சாஸ்திரியாரவர்களது 

மாணாக்கரு ளொருவரும் 

கடலூர்க் கலாசாலைக் தமிழ்ட்பண்டி கருமாகிய 

பிரமபமீ - ந, பலராம ஐயரவர்கள் 

Gerad wu 

அறுசீர்க்கழிநெடிலடியாசிரிய விநத்தம். 

செந்தமிழ்ச்செச் நாப்புலவர்க் சணியெனுமெஞ் ராம 
சாமிச் செம்ம



get சிறப்புக்கவிகள், 

லிர்தொளிரு மெழின்முடியா னிருங்கமுக்குன் இத்துறையு 
மெம்மான் ரூட்கு 

ஈந்தலிலா சால்வகைச்சொன் மகர்பாப்பி ஈறைபிலிற்றி 
ஈலழுற் றோவ்குவ் 

கந் தமுறுல் கலம்பகப்பா மாலையொன்று சாத் ணி 
களிப்புற் ருனே. 

சாஞ்சியுரம் - வித்வான் 

மகார டஸ்ரீ, 

இராமசாமி நாயுடவர்கள் 

Gerad w 

அறு ர்க்கமிநேடிலடியாசிரிய விநத்தம். 

பொன்னவிர்பூம் பொழிலெவ்வுள் வரு.ராம சாமியெனும் 
புலவர் கோமான் 

றென்னவிர்மா மருதீசர் சேவடிக்கோர் கலம்பகத்தார் 
சேர்த்த 8ீர்த்இ 

மின்னவிர்பொன் மேருவினுக் இப்புறத்த தப்பூறச்சாய் 
மிளிர்ந்த இஞ்ஞான் 

றின்னவிர்ஈற் கமுக்குன்றத் திசர்சலம் பகம்புனேஈ்த 
வெழின்மீச் கூறே,



சிறப்புக்கவிகள், று 

இருமயிலை - வித்வான் 

மா-ரடராடஸ்ரீ, 

சண்முகம் பிள்ளையவர்கள் 

செொசொல்லிய 

அறுகர்க்கழிநெடிலடியாசிரிய விநத்தம். 

மறைமுடிவிற் ௮ன்னுபவன் பாம்பானென் பதமான 
வயங்க சாடிப் 

பொறையருவச் சவையணைய விறையமருச் தலச்ின்று 

பபுகன்றிட் டாளுத் 
கறைதபுத்த கலம்பகப்பா மாலையெவ்வுட் பதிவாணன் 

கவுரிச் சென்றும் 

திறையிலன்பு சனியுஞற்று மிசாமசா மிப்பொயர்சொ 

ட௨உமிழ்வல் லோனே. 

சேற்றார்ச் சமஸ்தான வித்வான் 

EN -AT~ T= Lah , 

மூ. ரா. அருணாலக் கவிராயாவர்கள் 
செரல்லிய 

அறுசீம்க்கழிநெடிலடியாசிரிய விநத்தம். 

நிலம்பகப்பா தலமுழுது நழைந்துபன் றி ய்ருசக்கொமோ 
னேடிச் காணாச் 

சிலம்பகப்பார் வஇிதலைவர் திருச்சழுக்குன் நீசருக்குத் 
Hap worun 

கலம்பகப்பா மாலைசெய்து சூட்டினா னெவ்வுளூர்க் 
கண்வேல் போலு 

நலம்பகப்பா வையர்மதனா மிராமசா மிப்பெயர்கொ 
ணவ லோனே.



oir சிறப்புக்கவிகள், 

சேம்மாலை யொருபாகம் வைத்ததிருக் கழுச்குன்றச் 

செல்வர் சூடு 

மிம்மாலை பத்தியெனுச் தேன்றுளிக்குஞ் வமணமே 

யெங்கும் வீசம் 

பொய்ம் மாலை யசற்றுமுயர் சிவடோதம் விளைவிக்கும் 
புலவ என்றி 

ஈம்மாலை யர்இரிபில் லாமலிதன் பெருமைசந்று 
ஈவிலற் பாற்றோ 2 

மகாவித்வான். புரசை - அல்டாவதானம் 
சபாபதி முதலியார£வர்சண் மாளுக்கர் 

மகா௨ஈ-ஈ.ஃஸ்ரீ, 

தண்டலம் - பாலகுந்தர மூதலியாரவர்கள் 
செொசொரல்லிய 

அறுகீர்க்கழிநெடிலடியாசிரிய விநத்தம். 
திருவெவ்வு ஞூர்வருமெம் மிராமசா மிச்கவிஞன் 

ிகழு ஈண்பர் 

கருதுகவ லைகடீர்க்கு ஈல்லோனென் பேமேதுச் 
கழற வேண்டி, 

னொருதொண்டை நாட்டுற்று மருஅர்ச்க லம்பசத்தை 
யோத லென்னென் 

ற்ரிதனுவோர்க் கஸ்தொழியச் கழுக்குன்றச் கலம்பகமு 
மறைந்த தாமே, 

 



இறப்புக்கவிகள், ள் 

இருமழிசைக் கந்தசாமி முதலியார் குமாரரும் 

சோர்க்கபுரம் - இராமலிங்கத் தம்பிரான்வர்கண் 

மாணாக்கருமாகய 

error a= , 

வடிவேலு முதலியாரவர்கள் 
செொசொல்லிய 

௮று£ீர்க்கழிநெடிலடி யாசிரிய aff hot. 

சேங்கமலை யமரெவ்வுள் வருசாம சாமியெனுஞ் 

செஞ்சொல் வாண 

னிங்கமலை யமதனிறை வளர்த்ததமிழ்ச் சொன்மலாா 

லெழிற்கோ தண்டர் 

தங்கமலை யமலநிலை வெள்விமலை யெனச்கொண்டுச் 

தருமோர் வேதத் 

அவங்சமலை யமர்வோர்க்குக் கலம்பகமென் ஜனொருமாலை 

குட்டி OE. 

பல் லவபுரம் 

மகா. ஈ-ஸ்ரீ 

புராணீகர் - சோணாசல முதலியாரவர்கள் 

சொல்லிய 

அறுசீர்க்கழிநெடிலடியாகிரிய விநத்தம். 

சேழுக்குன்ற வில்லிம௫ழ் தருமருஅர்ச் சலம்பகநூல் 

செய்தச் எட்டே 

யழுக்குன்றன் மனத்தகற்று மெனவளித்தா ன.இத்றழைசொ 
ளரிவை யானேன்



சிறப்புக்கவிகள், 

விழுக்குன்ற மறிச்சவன்றா ழெவ்வுளின்வாழிரசாமசா 

மிப்பேர் வாணன் 

கழுக்குன்றக் கலம்பகமும் வனைச்சனன்வே றுவமையென்னே 
கருத லம்மா. ் 

திருக்கோவிலூர் 

பார், சிதம்பர சுவாமிகள் மாணுக்கர் 

புதுவயல் 

அழகப்ப செட்டி யாரவர்கள் 

Qenr weal w 

அறுசீர்க்கழிநெடிலடியாசிரிய விநத்தம். 

சீர்வளர் தொண்டை காட்டிற் நிகழ்கழுச் குன்ற காதர்ச் 

கேர்கலம் பகப்பா மாலை யியற்றின னெவ்வு சர்வாழ் 

தார்புனை வணிகர் கோமான் றச்கமுச் தமித்சா வல்லோன் 

தேர்வுடை யிராம சாமிச் செய்யபா வலன்றான் மாதோ. 

 



a. 

சிவமயம், 

ட. இிருச்சிற்றம்பலம், ் 

௦ ~ 9 oO oO - © Co 

இருக்கமுக்குன்றக் கலம்பகம். 

பாயிரம். 

கடவுள் வாழ்த்து, 

விநாயகர் காப்பு. 

நேரிசை வெண்பா, . 

விண்ணேங்குங் கோயில் விளங்குகழுக் குன்றினின்ஞுகக் 
சண்ணோங்கு மீசர் கலம்பகத்திற்--செண்ணோங்குவ் 

சண்டுவன வேழங் சனிபாலு முண்டுவக்கும் 

வண்டுவன வேழகினை வாம், 

சமயாசாரியர் நாலவர்துதி. 

௮றுசர்ச்கழிகெடிலடியாரரியவிருச் தம். 

கறைக்கண்டர் பதங்கடமைப் பாடியசண் பைக்கவிஞர் 

சழற்றுள் போற்றி 
யிஷ்றக்குரிய பணிபுறிந்தோர் சிங்கவாய்ப் புகுமுணிவ 

மசெழித்றுள் போற்றி 

அறைக்கயிலை யாளிவிடு மியானையிவர் வன்றொண்டர் 

துணைத்தாள் போற்றி 

மறைக்குதிரை மீதெம்மான் வரச்செய்மணி வாசகர்செம் 

மலர்த்சாள் போற்றி. 

 



௧0 திருக்கழுக்குன்றக் கலம்பகம், 

அவையடக்கம். 

அறுசீர்ச்கழிகெடிலடி.யாரிரியவிரு சதம், 

கம்.றுணர்செச் தமிழ்ப்புலவர் சல்வியென்ப தோர்சறிதுவ் 
கல்லா காயேன் 

Genin bens கமுக்குன்றக் கலம்பகநோக் “டிற்பிழைக 
டோன்றுக் சான்மட் 

புத்றாவோ டெருக்கணியுஞ் செஞ்சடிலச் அதம, 
பொலித லாலே 

சற்றுவ்குற் றங்கள்சொலா தேற்றுள்ளவ் சளிகூர்வர் 
தழைய மாதோ, 

கலிவிருக்கம், 
ம௫ியிணிற் பாலுறு மட்கு உத்தினைத். 
திசவொடு மேற்றிடுஈ் தன்மை போற்புதர் 
இகழ்கழுச் குன்றான் €ர்க்க லம்பகத் 
இகலிலென் புன்சொலு மேற்றுக் சொள்வரால். ' 
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திருக்கழுக்குன்றக் கலம்பகம், டக்க 

ல். 

மயங்கிசைக்கொச்சகக்கலிப்பா, 

சீர்பூத்ச பசு்துளபச் தெரியல்வனை மணித்சேவும் 

பார்பூத்ச மறைபகர்செம் பவளமணி வாய்க்கோவுஞ் 

சங்குயர்வெண் ச௪௫ிமுகத்துச் ச௫மருவு மகத்தவனும் 

பொங்குமிரு கிதியனெனப் புகலுறுபுட் பகத்சவனுவ் 

கசனரா தியயஇனெண் சணத்தவரு மாதவருக் 

இகற்க£மா மலர்குவித்துச் செழுமைபெறச் தொழுசேச்சத் 

தண்ணமுதச் சொல்லாளோர் தரும்புருவ வில்லாள்வண் 

பெண்ணினல்லா எிடப்புறத்திற் பெட்புறவாழ் பாஞ்சோதீ 

வேதாக மத்துவல்ல வேதியர்கள் பூசைசெய்ய 

மாதா.ர கர்ம வாயமர்தஇி ஈஞ்செபிக்கத் 

தேவார மூளமுருக்குக் இருவா௪ கர்நெறியா 

காரவாரரப் பாடிஈய காடியன்பர் வாழ்திதுளைப்ப 

வொருகாளு மறவாம லுயர்தவஞ்செய் சழுகொண்டு 

இருசாள தெனச்கொண்டு இகழ்க்துறுஈல் வலம்புரிய 

விச்சாட்டுச் கெர்காடு மிணையாகா செனுக்சொண்டை 

ஈன்னாட்டொண் கழுக்குன்ற கணங்கோயி லமர்ர்தோய்கேள். 

(இலையிரணமும், எட்டடித தாகு.) 

தண்டதான் பூமியின்மேற் சாய்க்கிடவே இரிஞூலவ் [யே. 

கொண்டெறிக்சம் மார்ச்கண்டர் குறைதவிர்ச்தங் சாண்டனை 

sore De சச்செத்தாற் சலர்சான்ற னுயிர்போக்கிச் 

குரசயன்மான் முகலெவருஞ் சுகங்காணப் புரிர்தனையே. 

தண்டாம ரைத்திருவொண் சகலகலா வல்லிகல்லார் 

கொண்டாட விடமயின்று குலச்சாலி தந்சனையே. 

வன்றொண்ட னார்தமக்கு மறைர்தவிநி நிறைச்சொளிர 

சன்றுரைத்த இருப்பாட்டை ஈயக்தருளும் புயிர்சனை யே, 

குற்றமெல்லாவ் குணமாகமச் Can air care குணநிஇயுன் 

பெற்றிபெடுச் இன்னசெனப் பேசவல்லா ஏார்புவிக்எண். 

(Qa 86 nub ஈடடிர் சாழிசைசன் ப) 
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| &e. திருக்கழுக்குன்றக் கலம்பகம். 

அவகெறி யெனுமிரு எறமுனி வாருயர் 

தவநெறி பெறவரு டகவுறு சதுரினை 

இவவக லருமறை யிவரிவு ஸியதென 

வெவசெவர் கஞுமுரை யிசைய று நிலையினை ; 

உவணமு மெ௫னழு மூயர்கொடி பெறுமவர் 

ஈவவடி. வமைசவ ஈமவெனு கிதியினை ; 

எவனம தொளிர்கனி யிமகரி. தருமொரு 

திவரிலை யுமையவ ௨உழுவிய பெருமையை. 

(இவை நான்கும் ஈாடி. அராகங்கள்.] 

வேடனைகேர் விசயனடல் விரவுதற்கோ பாவுதற்கோ 
வேடவுருகி கொண்டெதுர்த்து வில்லடிய மேற்றுநின்றாய். 

வேடர்குலஞ் செழிப்பசற்கோ மெய்யன்பு கெரிப்புதற்கோ 

வேடர்குல பதிழட்டு மிச்சிலூ னுண்கெக்தாய், 

வேடர்தொழில் கந்திருக்சான் மெய்ச்சுவ£வ் வேடசென்றோ 

வேடமறி பிடித்துமுயன் மிகித்திபங்சொன் நுறிதரிச்சாய். 

வேடர்மலைக் குறவரென்றோ விருச்திவொ ரெனவெணியோ 

வேடவிருவ் கழுச்கள் சுற்றும் வேதமலைக் சண்ணமர்ர்தாய், 

(இவை நான்கும் பெயர்த்தும்வக்த ஈாடிக்சாழிசைகள்,) 

கானரி வாசிக எாகப் பசைந்தனை 

காளிய ணாணுற வாடற் சசைர்சனை 

ஞானமொய் சேயுண நாடிப் பிசைக்தனை 

சாவலு ராளியின் ராதுக் இசைந்தனை. 

(இவை சகான்கும் காற்ன்ரோரடி அம்போதரங்கம்] 

சகமக முறமறை விரிச்சனை 

சடைமிசை யவிர்மஇ தறித்தனை 

பஈழ்வையை மணன்முடி. பரித்தளே 

யான்மெய் வலிகெட கெரிக்சனை 

புகா்மச கரிபட லுரிக்சனை 

NN



, திருக்கமுக்குன்றக் கலம்பகம், ௧௩ 

புரமிச வனலெழ வெறித்தனை 

வகைகமு முளைஈணி இரிச்சனே 

௦௮ுவக லறகெறி தெரி்சனை, 

(இவை-எட்டும் முச்€ரோடி, அம்போதரங்கம், 

கிலமு மாயினை 

FOP மாயினை 

ஒளிர்இ யாயினை 

வளிய தாயினை 

ஒலிவி ணாயினை 

நிலவு மாயினை 

யூயிரு மாயினை 

வெயிலு மாயினை. 

(இவை எட்டும் இரு£ரோரடி அம்போதரங்கம்ட் 

என வாங்கு 

(இக தனிச்சொல்.) 

வெங்கவ லகன்றிட மேவிமெய் யன்பர்கள் 
செங்கை மலர்கொடு இந்தத் இறைஞ்சும் 

பூரண புராண புரரந்தக புநித 

வாரண முதல்வள் ராகம வித்தக 

நாசா பாண ஈவில்கரு ணாலய 

மாகா இபற்கருண் மாதேவ தேவ 

மிருகண்டு முனிவர்சேய் விரும்பிய வாறு 

வருசண்ட மின்றி வயசெண் ணிரண்டொடு 

சிரஞ்€ேவி யாகெனச் இிருவுள மிரவ்இ 

வாஞ்சார்ச் களித்து மற்லியை யுதைத்த 

கால கால கஇர்மதி வேணிய 

நீல கண்ட நீறணி மேனிய 

திருச்கழுச் இயொவுச் தீர்த்தருள் புரிபுக் 
இிருக்கமழுக் குன்றச் €ர்ச்சல நாயக ல 
SUNG கால்வர்க டத்துவ மூறவே 

சவிலரும் பரவ ஞான விசோதகின் 
ச 
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Be திருக்கழக்குன்றக் கலம்பகம், ' 

ராட்டா மரையையென் றஐன்மன மாய 
கோட்டா மரையிற் குறிப்பா யிருத்தி 
மென்மலர் தாவி வேண்டிப் பணிகுதுவ் 
கன்மன மின்னார் சண்களாம் வலைச்சட் 
சிக்கி விழற்குரீர் செல்ல விறைக்கு 
நிச்ரெ கர்த்து.இ BS SPE செய்துநிற் 
பாடா வீணர்கள் பச்கவ் 

கூடா வடியரிற் கூட்டு வெனவே, 

(Qs கேரிசையாரியச்சரிதகம்.) (௪) 

கேரிசை வெண்பா. 
வேதப் பொருளேத்து மெய்ப்பொருளே யன்பருளப் 
போதப் பொருள்விளக்கும் பூம்பொருளே--டீதச் 
கழுக்குன்ற மேவியமுச் கட்பொருளே சாயே 
னிழுக்சகற்றி யாள்வா யினித. (௨) 

கட்டசோக் கலித்துறை, 
இணிமை யொடுகின் றிருவடிக் தாமரை யேத்சறியேன் 
சனமின்மெய் யன்பர் திருக்கூட்ட சாடிச் செறிரக்சறியேன் 
வினவைர் செழுத்துச் சரித்சறி யேனெவ் விதமுய்குவேன் 
பனக மணியுவ் கழுக்குன்ற சாசசண் பார்த்தருளே. (m) 

புயவதப்பு. 
ஆசிரியவண்ணவிரு த்தம், 

சந்தக் சுழிப்பு, 

தனசன தனசன சனசன சானன 
கன சன சனசன தகானச் Sook Keo. 

அகிலபு வனமதஇி அ.திசெயு மாமுக 
வாரசும ரவிவிளை யாடச் களர்ச் சன 

வயிலவ னொெருமொழி யுரைசெய சாகம 
* சவிர்குழை ரிறைசெவி சாயப் பொருர்தின 
வல தவுமுமை மணிவட மோவிடு 
DYES Gwe Loos Sonik ger 
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திருக்கமுக்குன்றக் கலம்பகம், கட 

வணியும ணமுநிகழ் மலசென மூவர்க 
ளமைஇியொ டுசைதமிழ் மாலைக் சைந்தன 

பரு மொருகிறு மதலையி ஜானு 

பரிசல மதிலிட நீடிப் பிசைச் சன 
பலனுத வியகுரு மனைகரு தோதரு 
பதகனொ ழியவம ராடிச் சிறந்தன. 

பரிபவ நிலையுறு முயர்மணி வாசகர் 

பதியெழு கெழுதென மேவிச் Have sour 
பணியொளி ரிருசனம் வளர்பொனி நாடிய 

ப்டியுரு வுறசச வாதச் துறழ்ர்தன 

ககனர்கள் பரிவுற முனிவர்செய் மேதகு 
கனமக மூஇமழு மானுச் கெதிர்ச்சன 

கருதுப ஈதர்குல மணமச னாகவொர் 
கடலிடம் வலவலை வீசிச் சவர்ர்தன 

கடமழை பொழிதரு மடலுறு தகோலுயர் 
கதிருகி பிரிவுசெய் சாகத் தணிச்சன 

கறையிற வளமத நிகர்இரு நீறுமெய் 
கவினவு ணசையொரடு பூசப் பொலிர்சன 

முடிவினை நிகருரு மூரகரி யாசக 
முூறையொடு மலைவிலி லேவச் செறிர்சன 

முடிபுனை யாசுசெய் கனவணி காதிபர் 
மேனைஅகை யுரைபட நீவித் இசழ்ச்சன 

முனிவின்மு ஸனிவர்புகழ் புலியை யாளியன் 
முணிவரி வர்சிவிகை யீதற் Gasser 

முதிர்புகம் பெறுகுண நிதிகமு கோதிம 
மேதல்வரி தழிபுனை பாரப் புயங்களே. (©) 

அ௮சீர்க்கழிகெடிலடியாசிரியவிருத்தம் 
பூயலனைய இருமேனிப் புண்டரிகச் சண்ணனிசம் 

புகழ வாழி 

oe 

ச் 
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௧௬ திருக்கழுக்குன்றக் கலம்பகம், 

வயமுறச்சர் சாண்டிசெய் சாசலனை முப்பொழுதும் 
வணங்கு வார்க்குச்: 

சுயமிகுமே லவர்மஇக்குஞ் சொற்பொருளும் பொற்பொருளுஞ் 
சுவர்க்ச மேவு 

சயமனுஈன் முறைப்பொருளு மறைப்பொருளுல் கதிப்பொருளு 
ss மாதோ. (@) 

குறள்வெண்பா, 
நலங்கொள் கழுச்குன்ற சாசன்றா ளூன்னிற் 
அலங்குசுகச் சோய்வையுளர் தாண்டு, ° (௬) 

பிச்சியார். 
அ௮ர்க்கழிகெடிலடியாசிரியவிருத்தம், 

தூண்டிச் A mies னென்றறிஞர் 
தொடர்ர்து பேர ரகை தீதிடகவோ 

வீண்டிச் சிக்கு wom gto 
னெவர்கள் குடியைச் கெடுச்சிடவோ 

வேண்டிச் கொச் கழுக்குன்ற 
விமலன் ரூளைத் அதஇுத்திடவோ 

வாண்டிச் சியைப்போல் வேடம்பூண் ் 
டாடும் விசஞ்சொல் பிச்ச, (er) : 

கேரிசைவெண்பா, 
பிஞ்சுமதி யும்பணியும் பெட்புறவு கொண்டிருச்சச் 
செஞ்சடைச்சண் வைத்தஇருத் தே?ிகா--கஞ்சமுசப் 
பெண்ணினல்லாள் பாகா பெருமால் விடைப்பாகர 
தண்ணியசொற் பாகா சரண், (4) 4 

கைக்கிளை. 
மருட்பா, 

FIC ar விழியிமைக்குஞ் F65 150 வேர்க்கு 
மருவளாகச் சேமலர்கள் வாடும்--விரவிதழித் 

~“~



திருக்கழுக்குன்றக் கலம்பகம். ௧௭ 

தாமர் கழுச்குன்றஞ் சாரு 

மாமிவ எணங்கல எடிநிலச் தனவே. (#) 

வஞ்சி விரு த்த ம். 

அண்டர் வாழ்வுற வேலைகஞ் 

சுண்ட சீர்சொள்கவ் சாசலன் 

ஜொண்டர் தாகமக் கார்வலர் 

வண்டர் நீரறி லீர்சளே, (40) 

SULT EGON F Ban D, 

"அன்றர்தணோாளர்க் கிருளற் ரொளிரு மதீதநிலை 
யொன்றவ் வகையினைச் சாட்டிய தெய்வ முயர்ச்சதெய்வர் 
தென்றலரச் தேரான் றனைக்காய்ந்ச தெய்வஞ் சறர்தகழுக் 

குன்றர் தனிலுறை மெய்த்தெய்வ மென்றன் குலசெய்வமே. (௧௧) 

சித்து. 

எண்சர்க்கழிகெடிலடியாசிரியவிருத்தம். 

குலவியசீர்க் கழுக்குன்றின் கோபு 1690 

கொடிகிற்கச் செய்கிடச்செம் ஈச்ச னென்றும் 

வலனுறுகம் பேரொவரு மறிவார் மூலி 

வகைகடே. டாதுகுட்டிச் சவரைப் பொன்னா 

நிலையறக்சொய் கணர்தமக்குச் காட்டி மேலா. 

நீடுபுகம் கொண்டமுறங் கட்டு Asser 

புலமைதிக ழெமதுமுதற் FL னென்னிற் 

புகல்வானே ஷஞொருசான்று பொலியச் கானே. (2௨) 

இதுவுமது. 

போதயமுத லாயபல மலைகள் சுற்றிப் 
புதுமைபல கண்டுவச்தே மதுவி யப்போ 

கஇிதருமோ ரறுபத்து நாலா மென்னுவ் 

சலைஞான மாற்றுமூணர்ச் சவற்றை விட்டோ 

ம்



௧௮ திருக்கழுக்குன்றக் கலம்பகம், 

ம.இிகமா வூக்குமிடச் இருக்க முக்ருன் 

றக்குன்றைப் பொற்குன்னு வாக்க வெண்ண 

நிதிஷகிகண் டாற்றன்னை வறிய னென்றே 

நின் த்தயர்வா னென்சொல்வோ கிநைநீர்ப் பாரில். (am) 

இதுவுமது. 

பாரதனின் மகாகார்ச மார்க்கண் டேய 

படலத்திற் றருமதத்தன் சறித்தி ரத்தின் 
சா£மறிக் தவர்கம்பார் பூரம் வைத்துத் 

தனிவெள்ளி யாச்டுவோம் பொன்மு னென்போ 

டீரதன்மே னெருப்பதனைக் சண்ட துண்டோ 

நித்தர்கமுக் குன்றானார் தாகும் வில்லு 

மேருடலு மாதங்க மாக்கி வைத்தோ 

மெம்பூதீர்ச் இடினுமக்கல் கெய் தஞ் FCr. (௧௪) 

அம்மானே. 

கலித்தாழிசை, 

சீதவயல் ரூழுமெழிற் நிருக்கழுக்குன் றத்தரற்கு 
மாதிருவர் சென்னியிடம் வாய்க்துள்ளா ஈம்மானை 

மாதிருவர் சென்னியிடம் வாய்ந்துள்ளா ராமாயி 

னே தமி லியற்பகையி லிரச்சசே னம்மானை 

யிரவாசோ மாலேற்றோ ரின்பமூற வம்மானை. (௧௫) 

நற்றுயிரங்கல். 

அறுசீர்க்கழிகெடிலடியாகிரியவிருத்தம், 

அம்மானை விழிமருட்டுஞ் செம்மானை வஞ்சிப்பா 

னமர்மா ரீசப் 

பொய்ம்மானை வென்றவூெள் வெண்மானை சாவமாப் 

புரிர்தான் போற்று



திருக்கழுக்குன்றக் கலம்பகம், ழ், 

மெம்மானைச் கழுக்குன்றப் பெம்மானை க ௪ண்டுமய 

லேறி கைந்த 

விம்மானை த் தேற்றுவரா ராற்றுவரார் குறை 

வெழிற்கண் ணாளே. (sa) 

மதங்கியார். 

அறுசீர்க்கழிகெடிலடியாசிரியவிருத்தம். 

காத்துறுமான்' சன்றினுச்காச் சரத்துகீ ரறுகேர்திக் 

காக்கு மேலாச் 

தாத்துறுகங் சாசலத்தார் Host, னாுமா 

தங்க யாரே ் 

yr ss gion முலைச்கோடு காட்டிவிழி வாள்வீரி 

யூலகை மாரன் 

சரத்துச்செய் ததுபோது மின்னுமிரு சைவாளென் 
சாற்று வீரே. (௧௪) 

கேரிசை வெண்பா. 

சாற்றுமுயர் கங்கா சலத்தெய்வ மாமணிவெள் 

ளேற்றினின்வர் தாளு மிராசமணி--யாற்றன்மிகு 

சக்சா மணியெனது திய விருளொழிய 

வக்தாளு நந்தா மணி, (௧௮) 

வஞ்சிக் துறை. 

மழுக்கொண்ட கையர் 

செழிக்ன்ற அய்யர் 

மொழிக்சண்டு மெய்யர் 

கழுக்குன்ற வையர், (௧௯) 

இரங்கல். 

கேரிசை வெண்பா. 

ஜயம்பு வேடொட்டெ னங்கமெலாம் புண்ணாகச் 
செய்யம்பு பாயச் சிதைக்சன்றான்- வையம் 

ச 
Cd



2.0 திருக்கழுக்குன்றக் கலம்பகம், 

புகழுங்கங் காசலம்வாழ் புங்கவனுச் கென்மேற் 

பகையுண்டோ வண்டே புகர். (௨௦) 

களி. 

அறு சர்கழிகெடிலடி.யாிரியவிருத்தம். ் 

பங்குமையாட் களித்தாண்ட பரமர்திருச் கழுக்குன்றப் 

uss ait Cina! CF , 

சங்கரர்த மிணைப்பதங்கள் பழிச்சிவரு மேலான 

சாஇ யார்யாம் 

புங்சவரும் விரும்பமெய்யைப் பொய்யென்போ மரிதாரம் 

பொன்னே யென்போச் 

இங்களையோர் மதியென்போ மஇிமயக்க மில்லையிசன் 

சேர்ச்சை பாரீர். ் (2s) 

இதுவுமது. 
கட்டளைக்கலிப்பா. 

கைச்கி றைச்ச பணங்கொண்ட கங்கணவ் 

காட்டுக் தேவர் சழுக்குன்றச் சாரலின் 

மெய்ச்நி றைர்த மதுவுணும் வண்டர்கண் 

மிக்ச வுண்டவர் காதையென் செப்புவே 

மைர்கி HOES வடி.வங்கொண் மாதவன் 

வயங்கும் வானத்தை யோரொரு கையினு 
கெய்ர்சி றைந்தபா லாழியோர் கையினு . 

. நிரம்பச் காட்டிரிழ் பானிஃ துண்மையே- (௨௨) 

இதுவுமது. 
பன்னான்குசீர்க்கமிகெடிலடி 

யாசிரிய முடுகு விருத்தம், 

உண்மை யன்றிச்.சதிர்சண் மாறி 

யூவரி வறினும் பொய்சொலோ 

மோதும் வேத வெற்பர் தாள்ச 

ஞூபய மலர்க ஞட்கொடு 

ட



திருக்கழுக்குன்றக் கலம்பகம். உக 

வெண்மை யாக விருது பாடி. 

மேதஇனிக்ச ணாடலால் 

வினவு சொல்வி எம்பி யாரின் 

மிச்ச மென்றெ மைச்சொல்வர் 

,இண்மை மேய குருவு மோர்சி 

வோப சேசஞ் செய்துமே 

செயிர சன்ற கல்வி யே? 

சேட்ட. மென்று செப்பினர் 

வண்மை யாரெ முத்தி லக்க 

ணம்ப யின்று சொற்பொருள் 

வாய்ர்ச நூலு முறையி னோதி 
வர்து மதுவ றிச்தமே,. (௨௩) 

இதுவுமது. 

எழுசர்க்கழிகெடிலடியாசிரியவிருக்கம். 

அறிர்தபின் யாப்பாய் காரிகை தேடி. 

யாண்டுசூத் இரங்களு மூணர்ந்து 

செறிச்சவக் குருமேற் £டன்மே லெனவே 

செப்பரு மணிகளுச் தெரிக்தேம் 

பிறிச்சவெண் ணெய்யை யாச்சிய மாகப் 

பெஃபுற வானகவ் கையிற் 

திறர்சவா தெவர்க்குங் காட்டுவம் வேதாச் 

இரியிடங் களிமிகத் தருமே. (௨௪) 

தழை. 

கட்டளைச்கலித் துறை, 

தருமச் தழைக்குங் கழுக்குன்ற வாணர்த டங்கிறிக்கட் 

Gus காசப் பெருமக ணீதர்த செர்தழையைக் 

குருமச் தாமுலை சேர்த்தனள் சண்ணொற்றிச் சொண்டனள்வான் 

வரும் தரர்சொல.வாழ்க்தோமென் ராளுயர் மன்னவனே, (௨௫) 

ச் 
ம்



௨௨ திருக்கமுக்குன்றக் கலம்பகம், 

மயிவ்விடுதாது. 

கேரிசைவெண்பா, 

மழைகான் மூ௫னாடு மாமயில்கா ளாடுக் : 

தழைகாற் கிவேன் சதங்கை--விழைகா 

லொருதிஏரி யான்பகழி யோயவணை யென்றே 

௬ர.இ௫ரி யான்பாற்போய்ச் சொல், ' (௨௬) 

கட்டளைக்கலித் துறை. 

சோன்மாலை சாத்து மடியார் தமக்குச் சுகம்பெருக 
வன்மாலை நீத்தருள் செய்வாயென் ருன்றோர் வழலங்குரைகேட் 
டஉன்மாலை தீர்ந்துயக் சன்மாலை நிற்கிங் கணிச்சனன்யான் 
பொன்மாலைச் கன்றருள் செய்தகங் காசலப் புங்கவனே. (௨௪) 

கேறிசைவெண்பா. 

புங்கவர்க்சா மூன்முப் புரமுமத னார்புரமு 

மகங்செகை கண்ணா லழன்றெரித்த-- சங்கரமா 

தேவாகங் காசலம்வாழ் தேவா வடியேன்மு 

னோவாது வர்தா ளுவக்து. (௨௮) 

சம்பிரதம். 

பன்னிருசர்க் 

கழிகெடிலடியாசிரியவிரு த்தம், 

உனற்கறிய வெஞ்னப் புவியினைப் பாயச 
மாறிரந்துண் டிடச்செய்குவோ 

மோதுமரு வலரைக் சசக்குவோ மிடியையும் 
மூண்டுமிச் கேப்பமிடுவோ 

மினமன்னு மெட்டுவரை யைச்ிிறிய ௪.ட்டியினி 
லிஃ்டுமேன் மூடிவைப்பேர 

மேதமகல் குமரிபாற் சோறுகொள் வோமதியை 

ீடழித் தலவனென்போ 
மன தொடு மனந்தனை விழுங்குவோம் பூனையினை 

ன 
\



திருக்கழுக்குன்றக் கலம்பகம், ௨௬, 

மனையினிற் புலியாக்குவோ 

மாமருர் தெவர்கட்கு மீச்துரிய சவறிலை 

மாரா துறப்புரிகுவோவ் 

கனமருவு மிவையெலாம் விச்தையன் ரூம்பெரிய 

கடவுளாங் சங்காசலக் 

சத்தனைச் தொழுதாட் படாதவெம் முருடமைச் 

கடிதுகொடு முன்விடுவமே. (௨௯) 

கட்டசகாக்கலிக் துறை. 
ம் 

விண்கொடுத் தாயிச் இரனாள வொண்கற்பு மேவிரஇப் 

பெண்கொடுத் தாய்மத னுக்குத் தமிழ்மறை பீடுபெறப் 

பண்கொடுச் தாயியல் வன்றொண்ட ஞார்க்குப் பரிச இரங்கிக் 

சண்கொடுத் தாய்கின் னருளென்னை யோசொல்கங் காசலனே.(௩௦) 

கார். 

அறு ர்க்கழமிகெடிலடியாசிரியவிருத தம். 

கார்வண்ண னிறைஞ்சுதிருக் கழுக்குன்ற காதர்மணி 

சண்டம் போலுங் 

சார்வண்ணவ் கரச்துமுந்நீர்ச் கடனீருண் டிடி த்துமின்னிக் 

கன்மீ தேறிச் 

கார்வண்ணச் கோலங்கள் சூரல்சாட்டா தொடுங்கமழைக் 

கால கேர்ந்த 

சார்வண்ணச் குழலாயெல் சணவரின்னும் வாச்காணேன் 

காக்கத் தானே. ( ms) 

ஊர்.--சிலேடை. 

நேரிசைவெண்பா. 

காமாஞ்சேர் சோலையினொண் காமர்வின்னாண் வண்டுகணற் 

காமாம்பா டுஞ்சீர்ச் கழுக்குன்றே--காமர்வளர் 

சத்இியக்ச ரிச்குமசா தானரிலை யோதுமெங்கள் 

சத்தியர்த நிக்குமகான் சார்பு. (௬௨) 

ச் 
௪



௨௫ திருக்கழுக்குன்றக் கலம்பகம். 

அறு சிர்க்கழிகெடிலடியாசிரியவிரு த்தம், 

சார்புதருங் சழுக்குன்ற காதர்? புரச்தோர்பெண் 
டாயாய் வச்தார் 

கார்மருவு மெயிலால வாய் ,ச்தெருவில் வளைபகர்ச்தார் 
கண்ணார் கோயி 

லார்புருகூ. தன்சாப மொழித்தார்வண் குடலமூச்கி 
AUS Sous 

தேர்புறவம் பவிடுத்தார் கோசனத்தி லறமுரை்தா 
ரிசைசேர்ச் தாமே. 

இடைச்சியார். 

அ சீர்க்கழிகெடிலடி.யாசிரியவிருத்சம், 

சேலோ வாளோ வெனச்சணுறத் 
இிகழ்பொற் குடமா மூலைகுலுவ்க 

நூலோ கொடியோ வெனுமருங்கு 
னுணங்கச் கழுகு மலைப்பாங்கர்ப் 

பாலோ தயிரோ வெனச்கூவிப் 
பகர்சிற் நிடைச்சர் நங்குடப்பான் 

மேலோ €மோ வாடையினை 
விலகக் காட்டீர் யாங்சொளவே, 

கான்கடியாயிடையிறு குறைந்துவந்த 

ஆசிரியக் துறை. 
நாமண்ச் குஞ்சொ னவின்று மட கெஞ்சமே 
கேமணச் கும்மலர் சேர்க்து 
காமணக் குந்திருச் கழுக்குன்ற காதனார் 
பூமணக் கும்பதம் போற்றே, 

கேரிசைவெண்பா, 

போற்றினேன் Curb ii ys pi ger eS worse 
சாத்றினேன் சாற்றிச் ச ரணடைச்தே--னேற்றமன்றி 

டன 
௩ 

(mm) 

(௧௪) 

(௬௫)



திருக்கழுக்குன்றக் கலம்பகம், ௨௫ 

யென்ன குறையெனக்கில் செர்தாய் கழுக்குன்றக் 

சன்னன்மொழி மாதுமைபங் கா, (mar) 

வலைச்சியார். 

கொச்சகக்கலிப்பா. 

கால மூணர்ந்தோர் கழுச்குன்ற வீதியின்கட் 

சேலைவிற்க வர்த இகழ்வலைச்சி யாரேறஞ் 

சல முகத்தடத்திற் சேரொள் விழிச்சயலை 

மாலகலா தார்.தா மதிப்பார் துஇப்பாரே, (mer) 

கேரிசைவெண்பா, 

துதிக்கைமுகம் பெற்றுவர்த தோலின்மேற் ரோலை 

மதிச்சமேற் போர்த்தமிசக வல்லாய்--நிஇிக்கிறைவ 

னண்பா. கழுக்குன்ற சாதா விளம்புகடைச் 

சண்பார்ச் தெளியேனைக் கா. (ma) 

arene. 

அறு சர்க்கழிநெடிலட.யாசிரியவிருத்தம். 

காசே வருக கற்பகப்பூங் காவே வருக கருணைன்முச் 

நீரே வருக வொளிருஈவ நிதியே வருக நித்யமணத் 

தாரே வருக விளங்குபெருர் தகையே வருக சற்குணமார் 

௪0 வருக கழுக்குன்றத் தேவே வருக வருகவே. (ma) 

நேரிசைவெண்பா, 

வேதா சலமெனப்பேர் மேவுங் கழுக்குன்ற 

ரசாதாவொண் பெண்ணினல்லா ளாயகா--போதாரும் 

வேதா சலமுறைமால் வேண்டித் அ .இத்திறைஞ்சுர் 

தாதா சல௫பதச் தா. (௪௦) 

அ ர்க்கழிகெடிலடியாசிரியவிரு த்தம், 

ச.தாகாலங் கழுெண்டு மேவிவலம் புரிச் திறைஞ்சுஞ் 

சைலத் அடு 7 

தாகாய பீடமிசை விளங்குபார மானந்தச் 

தேனே யான்றோர் 

4 a 
e



உம் திருக்கழுக்குன்றக் கலம்பகம், 

நிசானமூணர்ச் தறாள்செயமெம் பெருமானே வெள்ளிதெற்கு 

நெறிசென் முலும் 

வ.தரனியர்தால் கொடுப்பசனை மறக்தாலு enamel path 

மறர்தி டேனே. (சாக) 

தவம். 

கேரிசைவெண்பா. 

மறந்து பிறக்துழலு மாகிலத்தீர் நீங்க 

எறந்தழைக்கு ஈற்கழுக்குன் றண்ணல்...-இறந்த 

பதமிறைஞ்சி யாதுலர்ச்கூண் பாத்திட் வெப்பீ 
ச.துமிசவு மெய்த்தவமே யாம், (௪௨) 

2. அறுசீர்க்கதழிசெடிலடியாூரியவிருத்தம், 

் ஆதனத் இருக்கும் போது மயர்ந்துகண் டுயிலும். போதும் 

பாதையி னடக்கும் போதும் பரிர்துண ect soos Cum gay 

். கோதையர் கலவி வேட்டுச் குழைர்தகங் சவலும் போதம் 
இதில்வே தாத்ரி காதா சிறியனேன் இர்இப் பேனே. (em) 

காலம். 

எண்சீர்க்கழிகெடிலடியாசிரியவிரு த்தம். 

சிறுமிசழங் கம்மானை மறவாச் காலஞ் 

செவ்விதழ்இத் இக்குர்தே ஞூரறாக் கால 
மூறையொடுமொண் முலையரும்பு மு௫ிமாச் கால 

மோகங்கொள் சரசமொழி மேவாச் சாலப் 
கறுவியனவ் கன்சணைக 6ூற்றாக் காலங் 

கடி. சடமாங் கமலமலர் மலராச் கால 

மறைவின்மிகச் கர தநூல் படியாக் கால 
மாண்கழுக்குன் திறைவர்மயன் மலிந்த தன்றே, (௪௪) 

நந்றயிரங்கல். 

அறு சீர்க்கதழிகெடிலடியாடிரியவிரு த்தம், 
மலடியா யிருந்து சல மூயன்றுகா னீன்றமசண் 

மைய லுன்மேல் 

ட 
X 
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திருக்கழுக்குன்றக்- கலம்பகம், உ௭ 

வலமாகச் கொண்டணையுக் துறக்தாளென் னையுமறர்தாள் 

வாயும் பேசாண் 

முலைமீதி லனங்கன்விடும் வாளிகளா லாற்றகிலாண் 

முயங்கி யாள்வாய் 

கலைமேவு மஇப்பொருளார் கழுகீகுன் றப்ப 'இப்பொருளாவ் 

கனமே லாரே. 

மேகவி€தாது. 

கேரிசைவெண்பா, 

மேசங்கா ளின்னே வியஞார் கழுக்குன்றத் 

தேகுங்க ளென்றன் பியம்புங்கண்--மோகங்கொ 

ளிம்மான் சகமடைய வேத்துங்கள் பெம்மானைச் 

கைம்மாறென் செய்வேன் கணிக்து. 

வஞ்சித்துறை, 

கன்று லாங்கழுக் 

குன்றம் வாழ்பரன் 

மன்றி லார்கழ 

லென்று மேத்துமின். 

கட்டகசைக்கலித்துறை, 

மீன்னு மரதன மாமகு ௨ம்புனை விண்ணவர்கோ 

னுன்னித் தொழவரு எளீச்தசங் காசலச் தோர்மு தல்வா 

கன்னல்வில் லான்விடு மம்பான்மெய் வாடிக் சலங்குமிவட் 

இன்ன லகன்றிடப் பொற்கொன்றை மாலையின் தீர் தருளே. 

ஒருவிகற்ப கேரிசைவெண்பா, 

அத்தி யுரித்தணிர்திட் பத்தியா மாலைபுனைக் 

தத்தி விடமமுத மாசக்கொண்-டடத்தியென்போ , 

சத் இியய னக்கழுக்குன் மார்ந்தபான் மெய்யன்ப 

.தீதியறச் செய்வா னருள், 

(௪௫) 

(wa) 

(௪௪) 

(௪௮)



உ௮ திருக்கழுக்குன்றக் கலம்பகம், 

சந்திரோபாலம்பனம். 

அறு ர்க்க்ழிகெடிலடியாசிரியவிரு த்தம், 

அலமதியே நினைச்குடையாச் சொண்டவம்ப னம்பளவி 

லனலி னோடு 

பவனமாஞ் சுழல்காற்றுஞ் சேர்ந்ததெனக் காய்ச் இடர்நீ 

பண்ணு இன்று 

யூவரியிடை விடச்தினுட னுதித்தகுண மோகமுக்குன் 

வந்து மேவுஞ் 

சிவனறிவா னுனதுகெஞ்சத் திருட்டும்வஞ்சப் புனை சுருட்டுஞ் 

செப்ப லென்னே. (௫௦) 

இதுவுமது. 
செப்பரிய வித்தைகற்றுக் கொடுத்தகுரு பத்தினியைச் 

சேர்ந்த தீயா 

பைப்பணத்தாற் சங்கடப்பட் டுடனுடனே மீள்கின்றாய் 

பாவி யுன்மேன் ் 

மைப்படிடர்க் கழுக்குன்றம் வாழ்பானார் வைத்தவிச 

வாச மென்னோ 

வெப்படிபு மாதர்பழி நின்னைவிட்டு நீங்காம 

லிருக்குச் தானே. (௫௧) 

கிள்ளைவீடூதாது. 

கேரிசை வெண்பா. 

என்செய்வேன் இள்ளா யிருநீ ர௬லகத்துன் 

றன்செய்கை யான்விளம்பத் தக்கதோ--புன்செயிரை 

தேடகின்றி டாதுகழுச் குன்றான்பாற் சென்றுநின்று 

பீடுறுமென் மையலெலாம் பேசு. (௫௨) 

குறம். 

எண்சீர்க்கழிகெடிலடியாசிரியவிரு த்தம். 

பேசரிய கழுத்குன்றப் பஇக்சண் மேவும் 

பெண்ணாசி வண்ணவண்ணக் குறிகள் சொல்வே 

x 
ட



திருக்கழுக்குன்றக் கலம்பகம். ௨௯ 

னேசமிகு பொதியமலைச் குறத்தி யென்பா 

னிகழ்குறிமெய் யமைக்சகுறி யென்பர் பொய்யோ 

வாசவனுங் குறிச்சிச்சை கொடுசேர்ச் துள்ள 

WH pb sue) னுடன்மருவச் குறியே கண்டான் 

பாசங்சொண் டஉறிச்தவர்கள் பல்பே சென்றன் 

பையனிவன் குஞ்சிச்கெண் ஸணெய்யும் வாரே, (@m) 

இதுவுமது. 

வார்ச்துமுற். பட்டகஞ்? காடி. யேனும் 

வயிரு... வார்த்துநெல்லுங் சச்தை யொன்றுஞ் 

சேர்த்சென்றன் முன்வைத்து வலக்கை நீட்டு 

செப்புறேன் குறியாவு முகமுவ் காட்டு 
கூர்த்தபல்லி சொற்பலனுங் கேளம் மேறீ 

கொண்டிருக்கு மையலெல்லாக் தீர காளைச் 

ர்த்திபெறுவ் கழுக்குன்ற காதர் வந்து 

சேர்ர்தணைவா ரையமில்லை செயமுண் டம்மா. (௫௪) 

வஞ்சித் துறை, 

உலகுரை நிசமா 

சலமனு மிறைவா 

சொலுமுயர்நெறியே 

ஈலனுற வருள்வாய். (௫௫) 

காலம். 

எண்?ர்க்கழிகெடி லடியாசிரியவிரு த்தம். 

அசர்சணரொள் வேதம்விடா சோதுக் கால 

மாகமசாத் இரங்கண்மிகப் பல்குங் காலஞ் 

சந்ததம்வெண் ணீறச்சம் விரும்புங் காலச் 

தருசைவ கெறியோக்டுத் தழைக்குங் காலம் 

புச்சியர்சொல் விழாக்களென்றும் பொலியங் காலம் 

புறச்சமய வாதங்கள் புரளுங் கால 

நர்சலிலாத் திருப்பணிகள் விளங்குங் கால 

நங்கமுக்குன் தீசரரு ணல்குவ் காலம். (Bx) 

ச் 

டி 
ர



0 திருக்கழுக்குன்றக் கலம்பகம். 

குயிற்பயிற்று. 

அது சீர்க்கழிகெடிலடி.யாசிரியவிருக் தம். 

நன்றானை ஈன்றானை முகத்இறைக்குச் sue 

சல் னானை 

- மன்றானை மன்றானை பூர்ர்தகானை மழுவேக்து 

மலர்கீகை யானைப் 

பொன்றானைப் பொன்றானை புனைமாயன் புசழ்கழுகு 

புரிர்து சூழுங் 

குன்றானைச் குன்றானைப் பயிலினிய கருங்குபிலே 

கூவு வாயே, (௫௭) 

ஒருபொருண்மேன் ஜூன்றடுக்கவெர்த 

ஆசிரியத் தாழிசை, 

வானா ரிமயவரை வச்சமா னுண்மூழக் 

கானார்மான் கொண்ட கமுக்குன்றப் பெம்மானை ௪ 

சோனா முலைத் து.இக்குவம்வா செஞ்சே 

தெய்வத் இருமலரைச் சந்தா மணிவிளச்கைச் 
சைவப் பெரும்பயனை ச் சண்கழுக்குன் OP satan § 
அய்யனைசாம் பாடித் அுஇக்குவம்வா நெஞ்சே 

அஞ்ஞான மென்னு மடவி படாவொட்டா 
செஞ்ஞான்று ஈன்னெறிச்ச ணேற்றுவ் கழுக்குன்றச் 
சுஞ்ஞான தேவைத் து.இக்குவம்வா நெஞ்சே, (௫௮) 

பாண். 

சந்தக் கலிநிலைத்துறை, 

சேணார் விபுதர்சொல் வேதா சலமுறை இவஞார்தாள் 
பேணா தழிவு.று மானார் சலவிகள் பெரிதாயேய் 
வீணா னவரெனு மாயோ ரறைமொழி வெகுளாதாய் 
பாணா வவர்விழை தாதா யெழுவது பழியாமே. (௫௯) 

௩



திருக்கழுக்குன்றக் கலம்பகம், ௬௧ 

Ve அறுர்க்கழிகெடிலடியாரிரியவிருத்தம், 

ஷ் மேலமு தென்ன வாலம் விரும்பியே யுட்கொண் டாருஞ் 

சீலமார் மாலோன் வேசன் றேகெர் கரிதா னாரு 

ஞாலமேற் சமனை வீழ்த்து சளினமென் பதத்தி னாருய் 
சாலமன் நுணர்ச்தோர் போற்றுவ் கழுக்குன்ற ஈம்ப ஞசே. (௬0) 

கட்டளைக்கலிக துறை. 

நத்தன் விரிஞ்ச னிறைஞ்சும் கழுக்குன்ற சாதர்வெற்பிற் 

கொத்தல ருங்கருங் கூர்சனல் லாள்வண்ணச் கொங்கையைக்கண் 

டொத்தபர் தஞ்சுவ் சரிமருப் பஞ்சு மொவிர்வலஞ்சும் 

புத்தமு தச்குட மஞ்சுஞ்செப் பஞ்சும் பொருப்பஞ்சுமே, (௬௧) 

- நாரைவிடுதூது. 

அறுர்க்கழிகெடிலடியாசிரியவிரு த்தம். 

அறசர்தழைக்கும் கழுக்குன்றத் தன்பர்பா லிசைமயலென் 

ினுப்ப வண்டர் 

பறந்துசென்ற தும்பார் த்தேன் பன்மலர்ச்சோ லையின்மதுவைப் 

பறிர்து மாச்இ 

மறச்துவிட்ட தோவங்க னுரளைத்திருச்சால் வாராரா 

மடசா ராய்நீ 

சறந்தபுகழ் சொளவேண்டிற் சென்றுரைகின் நிறலெவர்க்குஞ் 

செப்பு வேனே. (௬௨) 

கேரிசைவெண்பா. 

... இலிங்கம். 

வேதபரா வல்சேர் விளங்குலிங்க மற்புதமார் 

சாதபரா னர்த ஈடலிங்கம்--போதஞ் 

்_.. செழிக்குங் குருலிங்கஞ் சேணாடர் போற்றுவ் 

.. கழுக்குன்ற மேவியலிய் கம். (4m) 

கேரிசை வெண்பா. 

மேகம் பொழியா விடி.ற்பயிரெவ் வாறுய்யு 

மாக மளாக்கழுகு மாமலைவாழ்--வரகைப் 

ஓ 
ம்



ட ௬௨ திருக்கழுக்குன்றக் கலம்பகம், 

பொருளா விபவசுச போகமுத்இ ரீயில் 
கருளா விடினுய்வா ரர். (௬௯) 

தலம். 

இன்னிசைச் சிந்தியல்வெண்பா, 
ஆருங் கழுக்குன்றச் தர்சண் வலம்புரிச்சங் 
கூருர் தடச்தெழுச்சைர் தோஇயே நீர்மையொடு 
SIGS OTL. pau. ' (&@) 

கட்டளைக் கலித்துறை, 

தவமுயர் தாரு வனத்துசல் லா.ரரை சார்ச் சகலை 
ஈவிலுமை மாவிணிற் பாயவு மெய்புறு சாணறவுவ் ் 
கவின்சொள்பிச் சான வேடங்கொண்் டங்கனல் கற்பழித்தா 
யெவருளைச் தேவனென் றேச்அவர் வேதவெற் பெம்மிறையே.(௬௯) 

கலிநிலைக்.துை pe 

என்ன மாதவஞ் செய்தெனோ வறிச்தில னியானுன் 
பொன்னர் தாண்மலர்ச் சன்புடன் சொன்மலர் புனையக் 
கன்ன னேர்மொழிப் பெண்ணினல் லாண்ம௫௰ழ் கணவா 
மன்னு மிஞ்சிசூழ் கழுக்குன்றம் வாழ்குண மலையே, (௬ஏ) 

பாங்கற்குத் தலைவியின் 

இயலிடங் கூறல். 

வஞ்சி விரு தீம், 

* மலைவி லீ௪ன் மறைக்கிறி 
தலைவி வாழிடச் தண்புன 

மூலையும் கண்ணு முகமுமொண் 
மலைய மான்ம.தி மானுமே, (௬௮) 

கோநீ்றியார். 

கட்டாக் கலிப்பா. 

மாலெ னச்சொலுர் தேவர்க் கடிமையாய் 
வர்இி டுங்கொற்றி யாரே.று மாவிடல் 

* 
௩ 
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திருக்கழுக்குன்றக் கலம்பகம், ௩ 

போலு சாமமிட் டாழியுஞ் சங்கறாம் 

பூண்டி ருப்பது மான்மச மொசத்ததே 

மாலு மோர்குட மாட விருகுடம் 

வார்கொண் டாடவச் தீர்கமுக் குன்றினின் 

மூல மாக்கருவ் கூர்தற் பெறுவிரேன் 

முண்ட காசணி யென்றுல கோதுமே. (௬௯) 

கலிகிலை சீதை, 

ஒதுவ் காருண் வாரிஇ சூழும் மூல£ர்காள் 

வாதுவ் கோளும் மாயமு நீத்தம் மலர்சேடிக் 

தங் காதின் மேவுற வேதச் இரிவாழு 

நாதன் பாதம் பூசனை யாற்று இ ஈலமாமே, (௪௦) 

வநகை. 

அறுசீர்க்கழிகெடிலடியாசிரியவிருக்கம். 

நவமே வருக. சவவடிவ ஈகலமே வருக ஈலமுணர்தத் 

அவமே வருக துவர்மேனிச் சுயம்பே வருக சயம்பெறுமெய்த் 

தவமே வருக தவக்கங்கா சலமார்ச் தோங்கி வளர்பாம 

சிவமே வருக சிவானச்தத் கெளிவே வருக வருசவே, (எக) 

நேரிசைவெண்பா. 

வேதா இனர்அதிசெய் வேசாத்ரி மேவுதவ 

பூதா வராகா புகழாங்கா--மாதாகா 

௪கரகோ பாலா இருவருள்செ யென்றவர்க்கு 

மாதரவு செய்வா யறிந்து. (௭௨) 

இஅவுமது, 
அசலாம் பிகையென்னு மப்பெண்ணி னல்லா 

ணிசமார்க்த சோதரியா சேர்தற்--இசைவாய்க்த 

மாதவமென் செய்தனமனோ மாதவனென் பார்புலவர் 

வேதமலை மேவுமமை வே. (௪௩) 

= - தாவுகொச்சுசக்கலிப்பா, . 

.... அருமூர்த்து கருடப்புள் என்னப்பு eharé gn ew 

வருமூர்ச்இி யிருவரிடை மலைபுருவாய் நின்றவொரு 
5 ம 

௪ 
»



௬௮௫ திருக்கழுக்குன்றக் கலம்பகம், 

பெருமூர்த்தி கழுக்குன்றிற் பிறல்குமணி வாசகர்முன் 
குருமூர்த்தி யெனவர்ச குணஷார்த்ி சாள்வணக்கே, (எக 

வண்டூவிடூதூது. 

கேரிசைவெண்பா, 

வண்டினங்காள் வேத மலைமேவுர் சேவர்தமைக் 
கண்மெயல் கொண்டேன் சலந்தணையச்--தெண்டனிட்டு 

நில்லுங்க ணின்றவர்ச கெஞ்சவ் கசைந்துருகச் 
சொல்லுங்க ளென்மா றொடுத்து, (௪௫) 

குயில்விடுதாது. 

இதுவுமது. 
மாவிலிருர் சென்றும் வசச்சனைரீ வாவெனவே 
sam குயிலே கொடியவர்பான்--மேவி 
யிருச்சாயென் றேசே ஸனிருக்குவெ ற்ப னென்பால் 
விருந்தாய் வாச்செயின்று மேல், (௪௯) 

அறு ர்க்சழிகெடி லடி.யாசிரியவிருத்தம், 

மேலவர்சொல் கமழுக்குன்றத் தலத்தவச தீர்த்தநீர் 
விரும்பி யாடுஞ் 

சீலரிட்ட சித ரெனி யடைவர்சங்குச் தடந்தோயுஞ் 
செல்வர் வல்ல 

-  காலனையும் வெல்வருய ரிர்இரதர்த் தீம்படிவோர் 
கச௪ன ரவர் 

தாலமதித் இடும்பட்டு Sisson Gers as 
தடஞ்சார் வாசே, (௭௭) 

கேரிளை வெண்பா. 

சார்வரியே யெற்கோர் சகாயஞ்செய் வாய்நினக்குச் 
கீர்வரவே தாசலக்தைச் சிர்நிப்பேன்--கார்வடிவ 
மா.ரனார் வில்லில் வரிர் இறுக்க காணுறா 
சாரிருகின்கூட் டத்தார்ச் கறை, ் (௪௮) 

௩



திருக்கழுக்குன்றக் கலம்பகம். ௬௫ 

மடக்கு. 

கட்டகசாக்கலிப்பா, 

அண்ட ரூய்யவுட் கொண்டது காளமே 

யா.ர மான தவங்கொள்கள் காளமே 
கொண்டு சேர்த்தது மெய்யின்மா தங்கமே 

குலவப் போர்வைய மெய்யின்மா தங்கமே 

யெண்ட ருங்கவ் சணமம்பு சங்கமே 

Qu Bisa பார்ச்சன்மீ தெய்யம்பு சங்கமே 

பண்டு சைனமேற் நுங்கழுச் குன்றமே 

பாமர் வாழும் பஇிகழுக் குன்றமே, (cra) 

நீந்தாஸ்துதி-பாங்கியியற்பழித்தல். 

எழுசீர்க்கழிகெடிலட.யாசிரியவிருத்தம், 

கள்ளுலாஞ் சோலை மறைக்கிறிச் கள்வன் 

கறையுள சண்டனோர் சொண்டன் 
பிள்ளையைச் இன்னி பெருஞ்சுடு காட்டிற் 

பேய்களோ டாடிய பித்சன் 
கொள்ளியம் சண்ண னென்றுரை SBT sar 

் குலவிய வைசைமண் ஈமர்தோன் 
தள்ளுறு Sacer Cores சொள்ள 

தகுதியோ சகாகைச் இடுமே, 

மடகீத. 

எண்சீர்க்கழிநெடி ல,.யா௫ிரியவிரு த்தம், 
நகைமுடி யைந்தானுஞ் சிகைபடி. யிர்சானு 

காலிரு கையானு மேலிரு மெய்யானும் 
புகழ்கலை வல்லானுச் இகழ்மலை வில்லானும் 

பூமி ரதத்தானும் வாமி மு.சத்தானுஞ் 
௪கநிலை விண்டானு மிசவலை கொண்டானுச் 

சாம மூறைந்தானு கேம நிறைக்தானு 

மிகபர கின்றானுஞ் சுகவ.ர னென்றானு 

மேத மிலையானும் வேச மலையானே, 

(௫0) 

(க)



௬௬ திருக்கழுக்குன்றக் கலம்பகம், 

சகேரிசைவெண்பா,. 

மண்ணில் விளைபுற்கள் வாய்வைத்துத் தின்னாது 

கொண்ணியமச் தண்ணீர் குடியாத---பெண்ணியல்சேர் 

மான்சலச்கச் செல்லாது வான்றோய் கழுக்குன்றெம் 

மான்கா£த்து மேவுமொரு மான். (௮௨) 

ஊசல். 

எண்சீர்க்கழிகெடி.லடியாசி ரியவிருத்தம், 

மாவுங்சொண் முகுர்தனய ஸிர்த்ர னாதி 

வானவருவ் கொண்டாடி மூழ்ந்து போற்ற 

சாவலர்கள் கவிபாடி மாலை சாத்த - 

ஈவமிலகும் வாத்தியங்க ளொலிக ணீட. 

மேவுபத்ம ராகமணிப் பீட மீதில் 

விபவமட௨ மாதர்மணி வடச்தொட் டாட்டக் 

காவிவிழிப் பெண்ணினல்லா ளொருபான் மேவச் 

கழுக்குன்ற நாயகரே யாடி. ரூசல், (௩) 

வினவுத்தரம். ் : 

நேரிசைவெண்பா,. 

ஆசைப் பெருக்கமும்பஞ் சாயுதனு மத்தமுஞ்சர் 

பேசப்புற் றின்னும் பெருங்கோவு--மோசைப்பி 

னேரியலு மாயிழையு நீரும்வே தாத்திரியா 

கார்வரியாண் டாவணிமா தம். (௫௪) 

டுவ்விடத்திவ்வியற்றேன்றல.--டுமமகம். 

கட்டளைச்கலித்துறை.. 

மாதங்கங் கொன்றுறி போர்த்தகங் காசல வாணர்வெற்பின் 

மாதங்கந் “தங்க மூகமதி கண்டா மரைகன்னமோர் 

மாதங்கர் தஞ்சேர் முலைசலை வாய்து௫இர் வாய்க் துறுமம் 

மாதங்க மென்மொழி மாரன்வில் லேயெம் வதானியனே. (ட)



திருக்கழுக்குன்றக் கலம்பகம், ee 

அறு?சர்க்கழிகெடிலடியாசிரியவிருததம், 

தாம்பதி பதிதா மென்றே சார்ச்தம ரயன்மா லாட 

சாம்பகு யெனவே சாப்ப ணகவுருச் காட்டி யாண்ட 

வோம்பதஇ தற்சாச் தாட்செ யமாபஇ கழுக்குன் றப்பே்ப் 

பூம்பதி மேவு மெங்கள் பூரணா னந்த வாழ்வே. (௮௬) 

இதுவுமது. 

வேங்கையி னதள ஸணிக்த வித்தக விமல போற்றி 
தேங்கமழ் சடுச்கை யக்தார் சேர்த்தமார் பதக போநறி 

் பூங்குழற் பெண்ணி னல்லாள் புணர்மண வாள போற்றி 
யோங்கிய வேத வெற்பி ஜஞொளிர்பெரு நிதியே போற்றி, (௮௪) 

எண் சீர்க்கதழிகெடிலடியாசிரியவிரு த்தம், 

நிதியானை நிதிநு. தலாம் பொருளா னானை 

சேயமிகு சாயனையோர்.தாய்வ யிற்றி 

லுஇியானை யு.இித்தவர்சம்.வினைய கற்று 

மு.த்தமனை வித்தசனை யொளிர்கோ டீ 

மதியானை மதிகிறைந்த வள்ளி யோர்க்கும் 

வழங்குபெரு வள்ளலைச்சர் வதியும் வேதப் 

பதியானைப் பதித்துள்ளர் சனிற்கொண்் டாடிப் 

பரவுவார் முத்திகெறி விரவு வாரே. இஷ 

சகடபந்தம். 

வஞ்சிவிரு த்தம், 

வா? மேவரு மோனவா 

வான மோதுமு மாதவா 

வாத.மாசறு தூயவா 
வாய தாமறை மே௫வா. (அக 

அறுர்க்கழிகெடிலடி.யாசிரியவிருத்தம். 

சிவசமய மேற்சமயஞ் சிவசாத னம்பூஇ 
Bobs wb ETE



௬௮ திருக்கழுக்குன்றக் கலம்பகம். 

சிவஈடுவ ணைச்தெழுச்சா மணுகயணிகச் தோதிமறைச் 
சிவாச லத்தே 

இவ?வவென் தன்பினொடுஞ் சர்இித்துச் வெபோதம் 
தேர்க்து ணர்ச்ச 

சிவனடியார்த் துகிச்தெல்லாஞ் சவன்செயலென் ிருமனமே 
இரமெய் வாழ்வே, (#0) 

மறம். , 
பன்னான்கு சீர்க்கழிகெடி.லடி.யாசிரியமுடுகுவிரு த்தம். 
வேர்தணிட்ட கட்ட ளேக்கு வேறு சொற்றி டாமனும் 

மிக்க பெண்ண ஸித்தி டென்று வினவு அச கேளடா 
வேக மன்னர் மூக்கு லச்து ளெக்கு லத்த மன்னவ 

னெமது கோள றிக்இ டாம லெவ்வ ணச்சா தேவினான் 
பூக்க டங்க டொறும orgs டம்பொ அுள்கள் காசலப் 

பொறி றிப்பு றத்த மேவு புகழ்மி GES wpairuin 
சாக்த மென்ப தென்று மின்றிச் சமர்செய் சால Bt EGE 

தாழ்ச்தெ மைவ ணங்க லிர்தச் சகமெ லாம றிச்ததே. (௬௧) 

இதுவுமது. 
AVIED Gigi கூர்கொ ணால்ல வம்பும் வில்லுல் சைவிடோ 

மாக்ர மித்தொ லிக்கும் வேங்கை யாகி யவைகள் சண்டிடில் 
வெறுக்கி றல்லென் னாம லோடி வெம்பு தர்ப்ப துங்கும்வான் 

மேற்ப றந்து பட்டு சால மேக சாலச் துட்புகு 
மறக்இி டாது வேத வெற்பின் வலிமை யற்ற வெமர்பெணின் 

மணம்வி ரும்பி யமர்தொ டுத்து மாண்ட மன்னர் கோடியா 
நிறைக்க ழைத்த வலர ணிந்த ரீண்ட முடிகள் படிசளாய் 

கேர்ப டைகள் வேலி யாக நித்கு மினுமெம் வளைவிலே. (௯௨) 

இதுவுமது. 

க எண்சீர்க்கழிகெடிலட.யாூரியவிரு த்தம், 
வளம்பெருகு மறைக்கிறிவாழ் சேவ சேவன் 

மகன்கும..ா தேவனுக்கு வளர்ப்புப் பெண்ணொன் 
4. 

«



திருக்கழுக்குன்றக் கலம்பகம், ட்ட 

அளம்பொறுத்துச் கொடுச்தோமூன் பின்சம் பரத 

மொன்றுமில்லை யுறவன்றி வேளொன் றெண்ணோம் 

விளம்புமில் தெம்ஞூர்வாழ் சரா.ர ஜிந்தால் 

வெருட்டிடுகுத் திழுவெனநின் மேல்வீழ்ச் தன்னைக் 

கள-ம்படுப்பர் செவிராகி மூச்குக் கண்ணுவ் 

காத்துக்கொண் டோடி.ப்போ கருதப் பாலே, (௯௩) 

, கேரிசை வெண்பா. 

பாலுக்கா வின்பால் பகர்ஈதியி ணிற்கல்கை 

வாலுக்கு முப்பா னுவனாலே--வேலுக்குக் 

கக்சன்கைச் சத்திவேல் கார்சு ழசலமதிற் 

சர்தமுறும் வேதா சலம், (2) 

ஆறு சிர்க்கழிகெடிலடி.யாசிரியவிருச்தம், 

ச்வ்கென்றுஞ் சகரமென்றும் வில்லென்றும் வாளென்துர் 
தண்டென் றுந்தாழ் 

மங்கையர்தங் களகிதம்பம் புருவம்விழி தொடையைசணி 
வருணித் அள்ளம் 

பொங்குவெக்கா மக்சடவில்.வீழ்க் து தவிக் கின்றேன்றாட் 
புணைதர் தாள்வாய் 

அங்கமிகு மறைக்கிரிசண் மணப்பூவே சடைச்சகண்மஇ 
ருடுச் தேவே. (௬௫) 

கலிகிலைம் துறை, 

ரூடத் தக்கது வெண்பொடி சவ.மணி தோன்றச் 
கூடத் தக்கது மெய்யடி. யார்குழாள் கூடித் 
தேடச் சக்க நித்தியா ஈக்தமே Alpines 
பாடத் தக்கது கழுக்குன்றப் பான்புகழ்ச் தருவே. (கக) 

அறு சீர்க்கழிகெடிலடியாசிரியவிருத்தம்., 

திருவேயென் னுள)ச்தடத்திற் றிசழ்ச்தொனிரு மலரேசெர் 
கேனே தெய்வச் 

a ல



திருக்கழுக்குன்றக் கலம்பகம், 

தருவேவெம் பவப்புணரி கடத் அவக்க மேயுலாயாத் 

சங்க மோன் 
மருவேசொ லன்பர்கட மலதிமிரந் துமித்தருள 

வருமெய்ஞ் ஞான 

குருவேரின் றிருவுருவச் காட்சிபெற லென்றோத்துகச் 

குவட்டெ. னன்பே. (௬௭) 

உயிர்வநக்கமோனையும் 
வாரமாலையும் 

கேசாதி பாத வர்ணனையுமாம். 

குறளடி வஞ்சிப்பா, 

அவிர்ஞாயிது சவிரீள்சடை 

ஆர்இங்களை கேருறுமுகம் 

'இழிவறுமறை பொழிதருசெவாய் 

ஈரமதெனு மாரமுதருள் 

உயரற்புச சயவம்பகம் 

ஊர்வியாளம தார்வண்செவி 

எவமில்வெள்ளி ஈவசூத்திரம் 

ஏர்சனித்தொளி வாசெண்புயம் 

ஜம்மழுமறி கைம்மலிகரம் 
ஒவிபுலியகள் பொலியுடையிடை 

ஒதுரணரல் வேதட௫ரியையை 

ஒளவியமற வெவ்வமினெஞ்சே 

அஃகலி அு.திசெய் வெஃவொழ் தற்கே, (௯௮) 

தலமான்மீயம். 
நிலைமண்டிலவாசிரியப்பா, 

கேண்மின் சேண்மின் சேண்மின் சேண்மின் 
மாண்மிக் கோங்கிெய மாகிலத் சவரே 
கேண்மின் கேண்மின் கேண்மின் சேண்மின்: ' 

கெடுல்கட லுடையுடீஇ நிலவுமொண் ணிலமச 
கி. டடங்கெழு முகமெனுச் தகுதொண்டை காட்டில் 

விண்ணகத் தவரொடு வியன்மண் ணகத்தவர்



௧0. 

- &@. 

௨0. 

திருக்கழுக்குன்றக் கலம்பகம். ௫௧ 

நண்ணிவக் இறைஞ்சு ஈலமுயர் சிவதல 

முப்பா னிரண்டின் முதிர்புக ழனந்தனாற் 

செப்பரும் பல்வளஞ் செறிக்தொலளீர் சீர்ப்பதி 

வேதமோர் நான்கும் விதுமுடிப் பரமனை 

யாதரம் பெருகவம் தர்ச்சித்த மாண்பதி 

யுருத்தர கோடிய ரொருங்கிணி செய்தி 

யருத்தி யொதுஇத் தர்ச்சித்த பொற்பதி 
சண்ட வணிமால். ௪துமுக ணிர்திரன் 

வண்டறை மலர்த்தார் வனைகந்தி தேவ 

ரமரரொண் வசுக்ச எச்சண ராஇயோர் 

நமவெனச் துதித்தரு ணண்ணிய மகாதலம் 

பசுவொடு வாகம் பன்முறை வலம்வச் 

Agus தேவ வுருப்பெற்ற கேத்திர 

மிறைசண் டன்பி£ சண்டனென் நிருகழு 

இறையேத்தி மூன்யுகச் இின்மு?த்தி பெற்றவூர் 
சாற்றுசம் பாதி சடாயுவென் றிடுபெய 

போற்றடன் மிசக்கொண் டி.ருகழு கரசர்ச 

_ ஒரோதாயுகத்திற் சிவார்ச்சனை புரிர்துட் 

உடு, 

கலி, 

௬௫. 

பராவிசன் முத்இப் பலனுற்ற பூம்பதுி 

யுத்தம வாபா யுகத்தினிற் சம்பு 

குத்தன்மா க.த்ச னெனப்பெயர் கொண்ட 

விருடிய ரிருவ ரியம்புமெய்ச் சிவமே 

பெரிதெனச் சத்தியே பெரிதென வின்னணம் 

பன்னிமா தர்ச்சப் படலு மூளங்சொண் 
டென்னிறை செவெத்தொடு மியற்சத் இயும்வர் 

இசலுமிம் மாற்ற மேற்றிடா தேற்றிடா 

அசலுவீர் தர்ச்கமீங் கசலுவீ பெனவே 

விணிதாய்ப் புகலவு மெட்கடை. யேனு 

மனதினிற் சொளாத மறுத்தசாற் சாப 

Cries a வினையா னிகழ்கழு குருவஞ் ‘ 

சார்க்துபி னனேகராட் டகுதவ மூஞற்றி 

aE MGC Bor டனானையர்ச் சித்துச் 

திகழ்முத்தி பெற்ற தெய்வீகத் திருத்தலம் 
> 

6 ="



Fe 

20, 

சாடு, 

௫0௦. 

@@. 

HO. 

a @). 

௦. 

திருக்கழுக்குன்றக் கலம்பகம், 

பூடா விருத்தா வெனப்புக றவத்்இனர் 

பீடார் தவகிலை பிறங்க சாலையிற் 

வெபெரு மானுரை செய்த வரக்னே 

பவமஇப் பாக் யருண்முத்தி வேண்டித் 

திடுத்ததாற் சாபமுந் SEHLS கமுகுடம் 

படுச்சது சகடையுக மாமிக் கலியுகத் 

தெத்திசை யோரும்லர் தெளிஇனிற் சாணப் 

பத்தியாய் வேத பருவதம் வலஞ்சூழ்ச் 

தந்தவண் ணன்றா என்புடன் ர்இச் 

si sion முத்தி யடைதற் சனுதின 
மூளத்திற் பரிவா யோரிரு கழமுனாகள் 

வளத்தொடம் மூத்இக்கு வழிபடு பெரும்பதி 

பரசிவன் நருமறைப் பாதுகை யதனைப் 

பெரிதன் பகத்திற் பிறங்கச் சொணர்ர்தே 

மாணிக்க வாசகர் வைத்தா 'சனம்போற் 

காணிக்கை யாகக் கவின்பதி சஞ்சொலக் 

குருவடி வாளுர் குணமொடு சாட்டி 

யரிமையா யர்ண்டரு ஞ.தவுதெய் வத்தலம் 

விரிஈிறை யளிமுரன் மேதகு பொதும்பர்ச் 

இரபுரச் குருர்சொண் டிருவா மூரா 

சேவற் ரொழற்றெை யிசையச்செய் இட்ட 

நாவலூர் சாவல ஈற்கற் ப்கமா 

மூவர்க ளூரைத்த முஇிர்தமிழ்ச் சொற்சுவைப் 

பாவெனும் பதிகப் பண்புசொள் பொற்புகி 

யித்தகு மகத்துவ மெய்திய தலமாம் 

வித்தச வேச இரிச்தல மேவியுஞ் 

செறிசங் குத்தடத் தீர்த்தத்திற் ரோய்க்து ன 
கநெறிகெறி காட்டும்வெண் ணீற்றினை யணிர் அஞ் 
செய்கடன் முடித்துஞ் பொமேற் றமதிரு ் 

கைகள் கூப்பியுல் கருத் துமேற் கொண்டும் 

வண்டு வனவே ஐத்தை வழுத்தியும் 

வண்டில்வே லாயுத வள்ளலைப் போற்றியும்



ஏடு, 

30. 

௮௫, 

௯௦, 

௯௫, 

௧00. 

திருக்கழுக்குன்றக் கலம்பகம், கர 

சேகையார் வேச இரிவலம் புரிக்தும் 

வாகைசேர் மலையடி மண்மருச் தருச்இயஞ் 

சிகரகோ புரமார் தேவால யம்பணிர் 

தகா வெழுத்துப்போ லாதியாம் பானைப் 

பெண்ணினல் லாளெனப் பேர்பெறு முமையை 

யெண்ணிச் சேவிச் தியன்மண மலர்கள்கொண் 

டருக்சனை புரிர்து மாடியும் பாடியும் 

விரிச்சி வாழ்த்தியும் வேண்டிச் துஇத்துர் 

தரசிவ சங்கர சம்போ கங்கா 

SIO FTG தரவா வரக ர 

பருணிதர்.பராவும் பாமகா தேவ 

கருணைச் கடலே சாத்தரு ளென்பிரே 

லடரூ மூலம்பித் சறிவுண் மயக்கவ் 

கொடுமைசெய் கு௨ர்கோய் குன்மம்வெல் காசங் 

சண்ணோய்: சலைவலி Qa oy Sus 

,இண்ணிய வியாஇக டீர்ர்திணி தய்வீர் 

பேய்பிசா சரக்க பிரம ராச்சதை 

SuGe தாளர் இிடமுநு ச௪டாமுனி 

பில்லிவைப் பேவல்கள் பெருஞ்சூ oof un Sena 

யெல்லின்முன் பணியா யிடரினை ச் தவிர்கீர் 

கெகொள் வஞ்சக கெஞ்சில்வைச் தடரும் 

படைகசூழ்ச் தெர்க்கும் பகைஞரை வெல்கீர் 

சேடனைப் போலுர் இகழ்கல்வி கற்றுவி 

சேடனென் நிடவே சிறந்த? ரேற்பீர் 

புடவியில் யானைவண் புரவிபொழ் Allens 

யுடையராஞ் சம்பத் தோங்கவே யுறைவீர் 

கற்பனை தீர்க்துட் கருத்து மொருமித் 

தற்புத மாத்திர்ச் காயுனிஜ் மிருப்பீர் 
சொற்பெறு கல்விச் தூறையினும் விற்பனம் 

பற்பல தொழிலினும் பலன்ிச் கெய்துகீர் 

கற்புறு சிந்தைவவ் கணங்குண மா.ட்கிசால் 

பொற்புறு மாதர்தம் புதுமணம் புரிவீர்



௧௪ திருக்கழுக்குன்றக் கலம்பகம், 

தண்ணிய குணஞ்சர் தகுசதுர் வடிவு 

௧௦௫. வண்ணமார்ர் தொளிருான் மக்களைப் பெறுவீர் 

அவலிகத் இன்ப அசர்க்துவா னமரர்க 

டவனிவ னெனவிணிழ் சார்ச்தின்பு அகர்வீ 

சவழூறும் பவப்பிணி யகன்றுபின் கைலையிற் 
சிவசா ரூபஞ் செறிர்தம்வாழ் குவிரே, (௬௯) 

திரிபு, 

அறு ர்க்கழிகெடிலடி.யாசிரியவிருச்தம். 

செருக்கமுக்குன் றண்ணருளா லின்னேீர்க் தசலவினை ச் 
,இறமுட் பாயச் ் 

கருச்கமுக்குன் ஐச்செனன சரபல்ய மேவநின்மேற் 
சவித்தார் சொற்றே 

வனெருக்கழுச்குன் இரமிலென்பேற் றுறுநீயென் புன்சொல்லு 

மிசறா தேற்றுச் 
கிறுச்சமுக்குன் றத்திலுறை தேவேகண் பார்புவிக்கட் 

A ole Cr. (#00) 

திருக்கழுக்குன்றக் கலம்பகம் 

pod oo. 

திருச்ிற்றம்பலம், 

 



இக்கலம்பக வுறுப்பகரா இ. 

பக்கம். பா 

1. அம்மரனை ப் ட குது. சுடு, 

2. இடைச்சியார்..... wo Oe, ௬௪, 

௨. இரங்கல்... . ‘ ௧௯, 20. 

A, லலிடத்திவவியந்தென்றல் இயமம் ௬௭. ௮௫. 

5. இலிங்கம்... ச ட ௬௯. 

6. யி ளுங்க னே oe 0, ௯௮. 

7. ஊசல்... aves see ன், க 

8. ஊர்- இலேடை... டட கூ oO. 

9. களி wow wae ws 20,28, உக, ௨௨, ௨௩, ௨௪. 

10. கார்... ணு டட வக ௬ல், 

11. காலம் ..; a ௨௬, ௨௧௯. ௪௪, ௫௬. 

12, இள்ளேவிசொது. ம சவம் ் Ge. 
18. குயில்விதொது ... wee One ஏன், 

142 குமிற்பயித்து ... ae HOY ௫௭. 
15. குறம்... உறு, ௨௯. இர, Oe. 

16. கேசாஇபா சவர்ணணை vee 0, Snes 

17. கைக்களை னி we G5 ௯. 

18.. கொற்றியார்.... cee ௬௨. ஸ்ஸ். 

19. சகடபந்தம் ... ses GT. ௮/௯. 

20. சர்சிரோபாலம்பனம் ... உத. | ௫௦, டுக. 

21. சம்பிரதம் wes vee BB ௨௯. 

92. த்து ... உ... vee BOT, EH. GE, Pin, Bes 

25. தலமான்மியம் .., wa ௪0, ௯௯, 

24. தவம்... வட ட உள ௬௨. #2, HG). 

25. தழை ... wee was DE ச் ௨௫. 

20. இரிடு ... x ax PP ars 

97 சற்முயிரங்கள் .. ப. கறு, ௨௬. ௧௬, ௪௫. 

98. சாரளைவிடுதூ ௪... ட்ட சலி ௬௨,



௪௬ இக்கலம்பக வுறுப்பகராதி, 

பக்கம், ் பர், 

29, மிர்சாஸ்துஇ  .. கடு, 0. 

50, பாங்கற்காச் தலைவியின் 

Stella ston ge ies aa 
51. பாங்கயியற்பழித்தல் ... mB. ௮/0. 

2. பாண்... ள் wee OL ௫௯, 

96. பிச்சியார்...., waa SS, Gis 

54, புயவகுப்பு ன் டக, : ச, 

55. மடக்கு வ உட்டு, ௭௯. 

50. மதங்கியார்..., vee GG ௧௪. 

87. மயில்விடுதா௮.., வ. உவ, உ... 

88. மறம் ... ர ௬௮. ௬௪, ௬௨. ௬௯, 

89. மேகவிடுதா௮ ,.. ௨௪; ௪௭, 

40, யமகம்... னவ vee ae, ௮௫. 

41, வண்டுவிொது . ... ௩௪. ௭௫. 

42, வருகை ean ௨ உடு, ௬௩. ௬௯, ௪௪. 

48. வலைச்சியார்...., உ உடு, ௬௩௪, ௬௮, 

கம், வாரமாலை ae we #0. ௯௬௮: 

45, வினாவுத்தரம் ..., see AG, ௮/௪.



செய்யுண்முதற்குறிப்பகரா இ. 

  

செய்புள். 

'அகலபுவனமதி 
அசலாம்பிகை 
அ௮ண்டருய்ய 
அண்டர்வாழ்வுற 

அத்தியுரித்தணிர் 
அந்தணரொள் 
அம்மானை 

அருமூர்தீதி 
அவமதஇியே 

அவிர்ஞாயிறு 

அறக்தழைக்குங் 
அறிக்சபின் : 

“aids Best st 
அன்றச் சணாளர்க் 
ஆசைப்பெருக்குமும் 

ஆதனத் 
Bon 
டஇனிமையொடு 

உண்மையன்திக் 

உலகுரளை 
உனற்கரிய 

என்செய்வேன் 
என்னமாதவஞ் 

ஐயம்பு 
ஒதுங்காருண் 
காரத்துறு 
EG (Crh GIT OH 

கறைக்கண்டர் 
கற்றுணர் 

கன்றுலாவ் 
காமாஞ்சேர் 
காரேவருக 

பக்கம். | செய்யுள். 

சிர் 

உள் 

௨௮   

கார்வண்ணன் 

காலமுணர்ந்தோர் 
குலவியசர்க் 

கேண்மின் 
கைச்கிறைச்த 
சங்சென்றும் 

சதாகாலங் 
௪.ரநேர் 

சார்புதருங் 
சார்வரியே 
சாற்றுமுயர் 
சிவ சமய 

ிறுயிகழங் 

கீ.தவயல்சூழு 

சீர்பூத்த 
சூடத்தக்கது 
செப்பரிய 
செருச்கழுக்குன் 

சேணா 
சேலோ 

சோன்மாலை 

தருமச் 
ஜி வமுயர் 
கதாம்பதஇ 

திருவேயெண்' 
துதிக்கைமுகம் 
தூண்டிச் 

நகைமுடி. 
ஈத்தன் 
somos rer 
நவமேவருக 

ஈன்றானை 

பக்கம், 

௬௪ 
௬௯ 

௨௫ 
௬௭ 

௬௫ 
க 
க 

ற் 

0



செய்யுண்ருதற்குறிப்பகராதி, 

  

செய்புள் . 

நாமணச் குஞ் 
நிதியானை 
பங்குமையாட் 

பார தனின் 
பாலுக்கா 

"பிஞ்சுமதி 
புங்கவர்ச்சா 

புயலனைய 
பேசரிய 

Gun Bug seru 
போற்றினேன் 
மகியினிற் 

மண்ணில்விளை 
மலடியாயிருக்து 
மலைவிலீ சன் 

மழுக்கொண்ட, 
மழைகான் 
மறந்துபிறர்து 
மாதங்கள் 
மாலெனச் 

பக்கம். 

௨௪ 

GT 
2.0. 

BH 
௬௯ 

. ஜீரா 

௨௨ 
௬௫ 

ay 
dor 

awe 

௧௦ 
௬ 

உஸ் 

௨ 

2௯ 

Be 

௨௬௭. 

ள் 

௨   

| செய்யுள். 

மாவிவிருர் : 
மாவுரங்கொண் 

மின்னு 
மேகங்காள் 
மேகம்பொழிய 

மேலமுசென்ன 
மேலவர்சொல் 

வண்டினங்காள் 
வளம்பெருகு 
வாசிமேவரு 

வார்த்துமுற் 
வானாரிமய 
விண்கொடுத்சாய் 
al oon Gon nine 
வேங்கையி 
வேதபாரவல் ் 
வேதப்பொருளேத்து 
வேதாசலமெனப் 
Ga gi Gers 
வேச்சனிட்ட
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