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9 0 த சிறப்புக்கவிகள், 

அவனு 
ஈஞ்சைச் சதாவதானம் 

பிரம்படீ- சுப்பிரமணிய ஐயரவர்கள் 
சொல்லிய 

அறுசீர்க்கமிநெடிலடியாசிரிய வீரந்தம். 

தழுக்குன்ற ஈகொய கச்தைவளை க் சமுசெழுவான் 

குலவ மத்தா 

மூழுக்குன்றம் வளைந்திழுக்கு சாண்பூட்டி னான்செவிக்கு 

(pare cna Bsn 

விழுக்குன்ற லிலாவெயவ்வுட் பதிராம சாமியெனு 

மெய்ர்சா வல்லோன் 

வமுக்குன்ற வனைநதுதருக் கழுக்குன்றர் கலம்பகத்தை 

வழங்கி னானே. 

சென்னைக் இறிச்சவசலாசாலைத் 

தலைமைத் தமிழ்ப்பண்டி தர் பிரமஸ்ரீ 

வி, கோ,சூரியநராராயண சாஸ் திரியா£வர்கள்,பி.ஏ. 

சொல்லிய 

நேரிசை வேண்பா. 

கழுக்குன்ற வாணர் சலம்பகத்தை ஈன்கு 

பழுக்ன்ற செந்தமிழின் பாவில்--வமுக்குன்ற



சிறப்புக்கவிகள், 

uns Hels shan னிசை.ராம சாமியெனு 

நரச ிறமை வாய்ந்கோ னனி. 

பேட்புடனே கொண்மின் பெருமைமிகு காவலிர்யா 

நட்புக் ௧க௬இ ஈவில்கலே--மொட்பமொடு 

இட்பமதி யாவுடைய செச்காப் புலவன்ற 

னுட்பமஇ யானமைச்சு நால், 

எந்தமொளிர் சைவச் தெழின்மணமு மின்பொருளி 

orbs துறையி னயப்பொவிவும்---விக்தைநலசி 

சால்பு முறுப்பின் றகவோ டணிநிறைவு 

மேல்பு விளங்கு மினிது. 

சென்னைக் இறித்தவ சலாசாலைத் 

தமிழப்பண்டி தா் LOB T-at-aT Lay 

கா, பர். கோபாலாசாரியரவர்கள் 

சொசொரல்லிய 

கட்டளைக்கலித்துறை. 

கவிமேவு பாவலர் யாவரும் போற்றச் கழுக்குன்றின்மேற் 

சவிமேவு மின்பச் சொடி.படர் சேவ தருசளிர்ப்பச் 

செவிமே வினிய கலம்பக மாகிய செய்யுண்மழை 

புவிமே விராமசா மிப்புய வின்று பொழிந்திட்டசே. 

 



கிறப்பு FHM BON, i. 

சேறைச் சமஸ்தான வித்வான் 

பிரமஸ்ரீ- அதந்தநாராபண ஐயரவர்கள் 

சொல்லிய 

அறுசீர்க்கழிநேடிலடியாசிரிய விநத்தம் 

விண்பெள்ளி கொண்டிடுமுள் ளெ.துவென்றோர் முனிவனிடம் 

வினவப் பேரைக் 

கொண்டுவள ரெவ்வரூந ரிராமசா மிப்புலவர் 
கோமா னீந்தான் 

பண்டுமின்று மென்பினையும் பணியினையு மூடலிலணி 

பணியாச் கோடல் 

கண்டுகலம் பகச்சுமிழ்ச்செம் பாப்பணியைக் கழுக்குன்றக் 

கடவு னார்க்கே. 

  

சென்னைக் இறித்சவ கலாசாலத 

தலைமைச் தமிழ்ப்பண்டிகர் ப்ர மடி 

வி. கோ. சூரியநாராயண சாஸ்திரியாரவர்களது 

மாணாச்கரு ளொருவரும் 

கடலூர்க் கலாசாலைத் தமிழ்ட்பண்டி கருமாகிய 

பிரமப் - ந, பலராம ஐபரவர்கள் 

செொசொசல்லிய 

அறுசீர்க்கழிநெடிலடியாசிரிய விநத்தம். 

சேர்தமிழ்ச்செர் நாப்புலவர்ச் கணியெனுமெ், யாம, 
சாமிச் செம்ம



கி றப் புக்கவிகள், 

MEO sais மெழின்முடியா னிருங்கழுச்குன் PS Sloopy 
மெம்மான் ரூட்கு 

ஈந்தலிலா சால்வகைச்சொன் மலர்பாப்பி கறைபிலிற்றி 
நலமுற் றோங்குல் 

கர்தமுறுவ் கலம்பகப்பா மாலையொன்று சாத் இரனி 
களிப்புற் ரானே. 

காஞ்சியாம் - வித்வான் 

மகா-௱-ஈடஸ்ரீ, 

இராமசாமி நாயுடவர்கள் 

சொல்லிய 

அறுகீர்க்கழிநேடிலடியாசிரிய விநத்தம். 

. போன்னவிர்பூம் பொழிலெவ்வுள் வரு. ராம சாமியெனும் 
புலவர் கோமான் 

றென்னவிர்மா மருதீசர் சேவடிச்கோர் சலம்பகத்தார் 
சேர்த்த சோதி | 

மின்னவிர்பொன் மேருவினுச் இப்புறத்த தீப்புறத்தாய் 
மிளிர்ர்த இஞ்ஞான் 

றின்னவிர்ஈற் கழுக்குன்றச் இசர்கலம் LIE LDL 0607 15 
வெழின்மீச் கூறே, 

மவ கையக்



சிறப்புக்கவிகள், 

இருமயிலை- வித்வான் 
- மாடறஈடஸ்ரீ, 

சண்மூகம் பிள்ளையவர்கள் 
சதெொரல்லிய 

அறுசீர்க்கழிநெடிலடியாசி௰ிய விநத்தம். 

மறைமுடிவிற் றுன்னுபவன் பாம்பானென் பதமான 

வயங்க நாடிப் 

பொறையுருவச் தவையணைய விறையமருச் தலக்ன்று 
புகன்றிட் டானாற் 

கறைதபுத்த கலம்பகப்பா மாலையெவ்வுட் பதிவாணன் 
கவுறிச் கென்றும் 

தறையிலன்பு ஈணியுஞற்று மிராமசா மிப்பொயர்கொ 
டமிழ்வல் லோனே. 

சேற்றூர்ச் சமஸ்தான வித்வான் 

மகா-ஈ-ஈ-ஸ்ரீ, 

மூ. ரா. அருளணசைலக் கவிராயரவர்கள் 
சொல்லிய 

அறுசீர்க்கழிநேடிலடியாசிரிய விநந்தம். 

நிலம்பகப்பா சலமுழுது நுழைந்துபன்றி யுருக்கொடுமா 

னேடிக் காணாச் 

சிலம்பகப்பார் வஇதலைவர் இருக்சமுக்குன் நீசருக்குச் 
,இகழு மன்பாற் 

கலம்பகப்பா மாலைசெய்து சூட்டினா னெவ்வுளூர்ச் 

கண்வேல் போலு 

நலம்பகப்பா வையர்மதனா மி.ராமசா மிப்பெயர்கொ 
ணாவ லோனே,.,



சிறப்புக்கவிகள், 

சேம்மாலை யொருபாகம் வைத்தஇருச் கழுக்குன்றச் 
செல்வர் சூடு 

மிம்மாலை பதீஇயெனுச் தேன். றுளிக்குஞ் சவமணமே 

யெங்கும் வீசும் 

பொய்ம்மாலை யகற்றுரமூயர் சவபோதம் விளைவிக்கும் 

புலவ என்றி 

கம்மாலை யர்இரிபில் லாமலிசன் பெருமைசற்று 

ஈவிலற் பாற்றோ ? 

மகாவித்வான் புரசை --அ௮ல்டாவதானம் 

சபாபதி முசலியா.£வர்கண் மாணாக்கர் 

மகா-ஈ-௱-ஸ்ரீ, 

தண்டலம் - பாலகற்தர முதலியாரவர்கள் 
செசொல்லிய 

அறுசீர்க்கழிநெடிலடியாசிரிய விநந்தம். 

திருவெவ்வு ஞூர்வருமெம் மிராமசா மிச்சவிஞன் 
றிகழு ஈண்பர் 

கருதுகவ லைகடீர்க்கு உல்லோனென் பேமேதுக் 
கழற வேண்டி. 

ஜெருதொண்டை நாட்டுற்று மருதூர்க்க லம்பகத்தை 

யோத லென்னென் 

றரிதுனுவோர்ச் கஃதொழியச் கழுக்குன்றச் சலம்பகமு 
மறைந்த தாமே.



சிறப்புக்கவிகள், or 

திருமழிசைக் கந்தசாமி முதலியார் குமாரரும் 

சோர்க்கபுரம் - இராமலிங்கத் தம்பிரான்வர்கண் 

மஉாணுச்கருமாகிய 

மகா-௱-ஈ-ஸ்ரீ, 

வடி வேலு முதலியாரவர்கள் 
சொல்லிய 

அறுசீர்க்கமிநெடிலடியாசிரிய விநநத்தம். 

சேங்கமலை யமரெவ்வுள் வரு. ராம சாமியெனுஞ் 
செஞ்சொல் வாண 

னிங்கமலை யமதனிறை வளர்ச்ததமிழ்ச் சொன்மலார 

லெழிற்கோ தண்டச் 

தங்கமலை யமலநிலை வெள்ளிமலை யெனச்கொண்டுர் 

தகுமோர் வேதத் 

துங்கமலை யமர்வோர்க்குச் கலம்பகமென் னறொருமாலை 

GEE DEM. 

பல் லவபுரம் 

மகா-ஈ-ஈ-ஸ்ரீ | 

புராணீகர் - சோசைல முதலியாரவர்கள் 

செசொரல்லிய 

அறுசீர்க்கமீநெடிலடியாசிரிய விநத்தம். 

சேழுக்குன்ற வில்லிமகழ் தருமருதர்ச் கலம்பகதூல் 

செய்தச் சிட்டே 

யழுக்குன்றன் மனத்தகற்று மெனவளித்தா னதிற்றழைகொ 
ளரிவை யானேன்



சிறப்புக்கவிசள், 

விமுக்குன்ற மரிர்தவன்றா ழெவ்வுளின்வாழிராமசா 
மிப்பேர் வாணன் 

கழுக்குன்றக் கலம்பகமும் வனைக்தனன்வே றுவமையென்னே 
கருச லம்மா. 

இருக்கோவிலூர் 

பந், சிதம்பர சுவாமிகள் மாணாக்கர் 

புதுவயல் 

அழகப்ப செட்டி யாரவர்கள் 

சொல்லிய 

அறு£ர்க்கழிநெடிலடியாசிரிய விநத்தம். 

சீர்வளர் சொண்டை நாட்டிற் நிகழ்கமுச் குன்ற சாதர்கி 

கேர்சலம் பகப்பா மாலை யியற்றின னெவ்வு சூர்வாழ் 

தார்புனை வணிகர் கோமான் றக்கமுத் தமிழ்சா வல்லோன் 

நேர்வுடை யிராம சாமிச் செய்யபா வலன்றான் மாதோ. 

 



௨. 

சிவமயம். 

இருச்சிற்றம்பலம், 

௦ ௦ 2 ௦ ௦ ட இருக்கழுக்குன் றக கலம்பகம். 

பாயிரம். 

கடவுள் வாழ்த்து, 

விநாயகர் காப்பு. 

நேரிசை வெண்பா, 

விண்ணோய்குங் கோயில் விளங்குகழுச் குன்றினின் முக் 
கண்டறணேக்கு மீசர் சலம்பகத்திற்--கெண்ணோங்குவ் 
கண்டுவன வேழய் கணிபாலு முண்டுவக்கும் 

வண்டுவன வேழகினை வாம், 

கலவைக் கள ட ககாவவை வக்க. 

சமயாசாரியர் நாலவர்துதி. 

_௮றுசீர்க்கழிகெடிலடியாடரியவிருத் கம், 

கறைக்சண்டர் பதங்கடமைப் பாடியசண் பைச்சவிஞர் 

கழற்றாள் போற்றி 

யிறழைக்குரிய பணிபுறிர்சோர் சில்கவாய்ப் புகுமுனிவ 

செழிற்றாள் போற்றி 

துறைக்சயிலை யாளிவிடு மியானையிவர் வன்றொண்டர் 

துணைத்தாள் போற்றி 

மறைக்குஇிரை மீரெம்மான் வரச்செய்மணி வாசகர்செம். 

மலர்த்தாள் போற்றி, 

  

வலசை வலத 

ர்



௧0 திருக்கழுக்குன்றக் கலம்பகம், 

அவையடக்கம், 

அறுசீர்க்கழிகெடிலடியாரரியவிரு ச் ௪ம். 

கற்றுணர்செர் தமிழ்ப்புலவர் கல்வியென்ப தோர்சிறிதுவ் 
கல்லா மாயேன் 

சொற்றஇிருச் கழுக்குன்றக் கலம்பககோக் இடி.ற்பிழைக 

டோன்றுந் தான்மட் 

புற்றவோ டெருக்சணியுஞ் செஞ்சடிலத் தார்சீர்த்தி 
பொலித லாலே 

சற்றுங்குற் றங்கள்சொலா சேற்றுள்ளக் களிகூர்வர் 
தழைய மாதோ. 

கலிவிருத்தம், 

ம௫ூயிணிற் பாலுறு மட்கு டத்தினைச் 
தகவொடு மேற்றிடுஈ் சன்மை போற்புதர் 
இகழ்கமுக் குன்றான் சீர்கீக லம்பகத் 

இசலிலென் புன்சொலு மேற்றுக் கொள்வரால், 

SOULS 
ர் 

OKT TT



திருக்கமுக்குன்றக் கலம்பகம், ௧௧ 

நூல். 

மயங்கிசைக்கொச்சகக்கலிப்பா, 

சீர்பூத்த பசுர்துளபச் தெரியல்வனை மணித்சேவும் 

பார்பூச்ச மறைபகர்செம் பவளமணி வாய்க்கோவுஞ் 

சங்குயர்வெண் ச௫ிமுகத்துச் சசிமருவு மகத்தவனும் 

பொங்குமிரு நிதியனெனப் புகலுறுபுட் பக த்தவனுவ் 

சகசன.ரா இயபதினெண் சணத்சவரு மாதவருச் 

இகழ்ச.ரமா மலர்குவித்துச் செழுமைபெறச் தொழுசேச்தத் 
தண்ணமுசதச் சொல்லாளோர் சரும்புருவ வில்லாள்வண் 

பெண்ணினல்லா எளிடப்புறச்இிற் பெட்புறவாழ் பரஞ்சோசீ 

வேதாக மத்துவல்ல வேதியர்கள் பூசைசெய்ய 

மாதா. கந்நமர வாயமச்தி ரஞ்செபிக்கத் 

தேவா. முளஞாருக்குர் இருவாச கக்நெறியா 

நாவாஈப் பாடிஈய நாடியன்பர் வாழ்தீதுரைப்ப 

வொருகாளு மறவாம லுயர் தவஞ்செய் கழுகரண்டு 

இருசாள செனச்கொண்டு தஇிகழ்ந்துறுகல் வலம்புறிய, 

விர்சாட்டுக் செச்காடு மிணையாகா செனுகந்சொண்டை 

நன்னாட்டொண் கழுக்குன்ற ஈணுங்கோயி லமர்ச்தோய்கேள். 

(இவையிரண்டும் எட்டடி த். தரவு,) 

தண்டசான் பூமியின்மேற் சாய்ர்திடவே இரிசூலய் யே. 
கொண்டெறிர்தம் மார்ச்சண்டர் குறைதவிர்த்தவ் சாண்டனை 

SOI DF சக்இரத்தாற் சலந்தான்ற னுயிர்போக்கச் 

சுர.ரயன்மான் முதலெவருஞ் சுகங்காணப் புரிந்தனையே, 

தண்டாம ரைத்திருவொண் சகலகலா வல்லிகல்லார் 

சொண்டாட விடமயின்று குலக்தாவி தர்தனையே, 

வன்றொண்ட னார்தமக்கு மறைந்தவிழி நிறைந்தொளி.ர 

ஈன்றுளைத்த இருப்பாட்டை ஈயந்தருளும் புரிர்சனையே. 

குற்றமெல்லாய் குணமாகக் கொண்டருளுங் குணகிதியுன் 

பெற்றியெடுச் தின்னதெனப் பேசவல்லா ரார்புவிக்கண். 

(இவை அதம் ஈரடி க் தாழிசைகள்,)



Fe. திருக்கழுக்குன்றக் கலம்பகம், 

அவநெறி யெனுமிரு எறமுணி வரருயர் 
தவநெறி பெறவரு டகவுறு ௪துரினை ; 

இவவக லருமறை யிவரிவு ளியசென 
வெவசெவர் களுமுசை யிசையுறு நிலையினை : 

உவணமு மெ௫னமு மூயர்கொடி பெறுமவர் 
ஈவவடி. வமைசஏவ ஈமவெனு கிதியினை : 

எவனம தொளிர்கணனி யிமஏரி தருமொரு 

தீவரிலை யுமையவ டழுவிய பெருமையை. 

(இவை சான்கும் சாடி அராகங்கள்,) 

வேடனைரேர் விசயனடல் விரவுதற்கோ பாவுசற்கோ 
வேடவுருச் கொண்டெதிர்த்து வில்லடியு மேற்றுநின்ளுய். 

வேடர்குலஞ் செழிப்பதற்கோ மெய்யன்பு தெரிப்பதற்கோ 

வேடர்குல பதியூட்டு மிச்சிலூ னுண்டுகர்தாய், 

வேடர்தொழில் கற்றிருக் சான் மெய்ச்சுவரவ் வேடரென்றோ 
வேடமறி பிடித்துமுயன் மிதிச்சிபக்சொன் அரிசரிச்தாய், 

வேடர்மலைக் குற்வரென்றோ விருர்தஇிடுவா ரெனவெணீயோ 
வேடவிரும் கழுக்கள்கற்றும் வேசுமலைக் சண்ணமர்ர்தாய், 

(இவை நான்கும் பெயர்த்தும்வற்த ஈாடிச்்சாழிகசகள்.) 

கானரி வாசிக ளாகப் பசைந்தனை 

காளியுணுணுற வாடற் சசைந்தனை 

ஞானமொய் சேயுண நாடிப் பிசைர்தனை 

நாவலு ராளியின் நூதுச் இளசர்சனை. 

(இவை நான்கும் நாற் ரோபடி அம்போ தரங்கம்.) 

ச்கமகி முறமறை விரித்தனை 

சடையிசை யவிர்மஇ gif gs sees 

யகழ்வையை மணன்முடி. பரித்தனை 

யச. ரன்மெய் வலிகெட-நெரிச்சனை 

Larios SHY லுரிதீதனை



திருக்கழுக்குன்றக் கலம்பகம், ௧௩ 

| பு..மிச வனலெம வெரித்தனை 

வசைகழு முளைஈனி இரிச்சனை 

மறுவக லறநெறி செரிச்கனை. 

(இவை எ:ட்ரீம் முச்சிரோபடி. அம்போதாங்கம்,) 

நிலமு மாயினை 

௪லழமு மாயினை 

ஒளிர் இ யாயினை 

வளிய தாயினை 

ஒலிவி ணாயினை 
நிலவு மாயினை 

யுயிரு மாயினை 

வெயிலு மாயினை. 

(இவை எஃ்டும் இருசரோரடி அம்போதரங்கம், 

என வாக்கு 

(இ.௫ சனிச்சொல்.) 

வெங்கவ லகன்றிட மேவிமெய் யன்பர்கள் 

செங்கை மலர்கொடு ௫ர்இத் இறைஞ்சும் 

பூரண புராண புரார்தக புநித 

வாரண முதல்வ€ ராகம வித்தக 

நாகா பரண நவில்கரு ணாலய 
மாகா இபற்கருண் மாதேவ தேவ 

மிருகண்டு முனிவர்சேய் விரும்பிய வாறு 
வருகண்ட மின்றி வயசசெண் ணி.ரண்டொடு 

இரஞ்€வி யாகெனச் தஇருவுள மிரவ்டி 
வரஞ்சார்ச் தளித்து மறலியை யுதைத்த 

கால கால கதிர்மதி வேணிய 
நீல கண்ட நீறணி மேனிய 
அஇருக்கமுச் இயாவுச் தீர்த்தருள் புரி.பு் 
இருக்கமுக் குன்றச் சீர்த்தல சாயக 
தவமிகு நால்வர்க டத்துவ முறவே 
ஈலிலரும் பரசிவ ஞான விகோதகின்



ae திருக்கழுக்குன்றக் கலம்பகம், 

ரூட்டா மரையையென் றன்மன மாய 

கோட்டா மராயிற் குறிப்பா யிருச்தி 

மென்மலர் தூவி வேண்டிப் பணிகுதுங் 

கன்மன மின்னார் சண்களாம் வலைக்கட் 

சிக்கி விழற்குறீர் செல்ல விறைக்கு 

சிக்கர கர்த்து.இ நித்தமுஞ் செய்துசிற் 
பாடா வீணர்கள் பக்கவ் 

கூடா வடி.யரிற் கூட்டு வெனவே. 

(இ.க நேரிசையாிரியச்சரிதகம்.) (௧) 

நேரிசை வெண்பா. 

வேதப் பொருளேத்து மெய்ப்பொருளே யன்பருஎப் 

போதப் பொருள்விளக்கும் பூம்பொருளே--டீதக் 
கழுக்குன்ற மேவியமுச் கட்பொருளே காயே 

னிழுக்ககற்றி யாள்வா யினிது. (௨) 

கட்டளைக் கலித்துறை, 

இனிமை யொடுரின் றிருவடி.ச் தாமரை யேத்தறியேன் 
சனமின்மெய் யன்பர் இருக்கூட்ட சாடி.ச் செறிர்சறியேன் 

வினவைர் தெழுத்துச் சரித்சறி யேனெவ் விதமுய்குவேன் 

பனக மணியங். கழுக்குன்ற சாதகண் பார்த்தருளே. (௯) 

புயவதப்பு. 

அ௫ரியவண்ணவிருத்கம், 

சந்தக் சுழிப்பு. 

SOT FON For For FON FO தானன 

சனசன சனதசன தானச் சனர்சன. 

அலெபு வனமதி து.திசெய மாமுக 

வாசும ரூவிவிளை யாடக் கிளர்ச் சன 

வயிலவ ஷஞொருமொழி யுரைசெய நாகம 

சவிர்குழை ரினறசெவி சாயப் பொருர்தின 
வசலமு தவுமுமை மணிவட மோலிடு 

மமுதக டமுலைக டாவச் குழைர்தன



திருக்கழுக்குன்றக் கலம்பகம், கடு 

வணியும ணமுநிகழ் மலரென மூவர்க 

ளமைதியொ டுசைசமிழ் மாலைக் சைர்தன 

பகரரு மொருசிறு மதலையி ஜான.து 

பரிசல மதிலிட நீடிப் பிசைர்சன 

பலனுத வியகுரு மனைகரு தோதரு 

பதகனொ ழியவம ராடிச் சிறந்தன 

பறிபவ நிலையுறு முயர்மணி வாசகர் 

பதியெழு செழுதென மேவிச் சிவர்சன 

பணியொனி நிருசனம் வளர்பொனி மாடிய 

படிய வுறாச வாதத் துறழ்ச்தன 

ககனர்கள் பரிவுற முனிவர்செய் மேதகு 

கனமக மு.இமழு மானுச் கெதிர்ர்தசன 

கருதுப ரதர்குல மணமக னாசவொர் 

கடலிடம் வலவலை வீசிச் சவர்சர்சன 

சடமழை பொழிதரு மடலுறு தோலுயர் 

கஇருரி பிரிவுசெய் தாகச் சணிர்தன 

கறையிற வளமதஇ நிகர்இிரு நீறுமெய் 

கவினவு ணசையொடு பூசப் பொலிச் சன 

மூ௫லினை நிகருரு மூரகரி யாசுச 
மூறையொடு மலைவிலி லேவச் செறிர்சன 

மூடிபுனை யரசுசெய் கனவணி காதிபர் 

முனதுகை புரைபட நீவித் இகழ்ந்தன 

முனிவின்மு ஸிவர்புகழ் புகலியை யாளியன 
முூனிவறி வர்சிவிகை மீதற் குவரச்தன 

மூதிர்புகழ் பெறுகுண நிதிகழு கோதிம 

முதல்வி தழிபுனை பாரப் புயங்களே. (௪) 

அறுசீர்க்கழிகெடிலடி.யாசிரியவிருத்தம், 

புயலனைய திருமேனிப் புண்டரிசச் சண்ணனிசம் : 
புகழ வாழி



௧௬ திருக்கழுக்குன்றக் கலம்பகம், 

வயரமுறத்தர் தாண்டிசெங் சாசலனை முப்பொழுதும் 
வணக்கு வார்க்குச் 

சுயமிகுமே லவாமதிக்குஞ் சொற்பொருளும் பொற்பொருளுஞ் 
சுவர்க்ச மேவு 

கயமனுஈன் முறைப்பொருளு மறைப்பொருளுக் கதிப்பொருளு 
ஈணுகு மாதோ, (@) 

குறள்வெண்பா, 

நலங்சொள் கழுக்குன்்ற சாதன்றா ஞன்னிற் 
துலவ்குசுகர் தோய்வையுளர் தாண்டு, (௬) 

பிச்சியார். 

அமலுர்க்கழிகெடிலடியாசிரியவிருத்தம். 

தூண்டிச் சிறப்பே னென்றறிஞர் 

தொடர்ச்து பேரி ஈசைத்திடவோ 

லீண்டிச் சக்கு மாநுடரி 
னெவர்கள் குடியைச் செடுத்திடவோ 

வேண்டிச் கரக் கழுக்குன்ற 
விமலன் மூளைத் து.தத்திடவோ 

வாண்டிச் சியைப்போல் வேடம்பூண் 

டாடும் விதஞ்சொல் பிச்€ீசே. (௭) 

கேரிசைவெண்பா, 

பிஞ்சுமதி யும்பணியும் பெட்புறவு கொண்டிருச்சச் 

செஞ்சடைக்கண் வைத்ததிருச் தேசிகா--சஞ்சமுசப் 

பெண்ணினல்லாள் பாகா பெருமால் விடைப்பாகா 
தண்ணியசொற் பாசா சரண். (+) 

கைக்கிளை. 

மருட்பா, 

ச.ரகேர் விழியிமைக்குஞ் சர்தறுதல் வேர்ச்கு 

மருவளகச் தேமலர்கள் வாடும்--விரவிதழிச்



திருக்கழுக்குன்றக் கலம்பகம், 

காமர் கழுக்குன்றஞ் சாரு 

மாமிவ எணங்கல எடிநிலத் தனவே. (௯) 

வஞ்சிவிரு த்தம், 

அண்டர் வாழ்வுற வேலைஞ் 

சுண்ட £ர்கொள்கங் சாசலன் 

ஹொண்டர் தாசமச் கார்வலர் 

வண்டர் நீரறி வீர்களே. (௧0) 

கட்டகாக்கலித்துறை, 

அன்றாதந்ணார்க் கருளற் ளொளிரு மத சநிலை 

யொன்றவ் வகையினைக் சாட்டிய செய்வ முயர்ந்ததெய்வர் 

தென்றலர் தேராள் நனைக்காய்ர்ச தெய்வஞ் சறர்சசழுச் 

குன்றச் தனிலுறை மெய்த்தெய்வ மென்றன் குலசெய்வமே, (௧௧) 

சித்து. 

எண்சீர்க்கழிகெடிலடியாசிரியவிரு த்தம். 

தலவிய€ர்ச் கழுக்குன்றின் கோபு ரத்திற் 

கொடி.நிற்கச் செய்திடச்செம் Ass னென்றும் 

வலனுறுஈம் பேரெவரு மறிவார் மூலி 
வகைகடே டாதுகுட்டிச் சுவரைப் பொன்னா 

கிலையுறச்கொங் சணர்தமக்குச் காட்டி மேலா 
நீடுபுகழ் சொண்டமுறங் கட்டு சித்தன் 

புலமை ழெமதுமுதற் €ட னென்னிற் 

புகல்வானே னொருசான்று பொலியத் தானே. (௪௨) 

டுதுவுமது. 

போதியமுத லாயபல மலைகள் சுற்றிப் 

புதுமைபல சண்டவெர்தே மதுவி யப்போ 

சஇதருமோ றுபத்து சாலா மென்னுவ் 

கலைஞான முற்றுமுணர்ர் தவற்றை விட்டோ



௧.௮ திருக்கழுக்குன்றக் கலம்பகம், 

மதிகமா வ௫க்குமிடச் இருக்க முக்குன் 
றக்குன்றைப் பொற்குன்றா வாக்ச வெண்ண 

Agu இசண் டாற்றன்னை வறிய னென்றே 

நினை தீதயர்வா னென்சொல்வோ நிறைநீர்ப் பாரில், (௧௬ 

இதுவுமது. 

பா.ரதனின் மசாகாந்த மார்க்கண் டேய 

படலத்திற் றருமதத்சன் சறித்தி ரத்தின் 
சா.ரமறிர் தவர்சம்பார் பூரம் வைத்துத் 

தனிவெள்ளி யாக்கிடுவோம் பொன்மு னென்போ 

நீரதன்மே னெருப்பதனைச் சண்ட துண்டோ 
நித்தர்சழுச் குன்றானார் காசும் வில்லு 

மேருடலு மாதங்க மாச்டி வைத்தோ 
மெம்பீசிதீர்த் இடினுமக்கங் கெய்துஞ் சே. (௧௪) 

அம்மானை. 

கலித் தாழிசை, 

சீதவயல் குழுமெழிற் நிருக்கழுக்குன் றத்சாற்கு 
மா.திருவர் சென்னியிடம் வாய்ர்துள்ளா ரம்மானை 
மாதிருவர் சென்னியிடம் வாய்ந்துள்ளா ராமாயி 
னேதமி லியற்பகையி லிரரந்ததே னம்மானை 

பிரவாரோ மாலேற்றோ ரின்பமுற வம்மானை, (கடு) 

நற்றயிரங்கல். 

அறுர்க்கமிகெடிலடியாசிரியவிருத்தம், 

அம்மானை விழிமருட்டுஞ் செம்மானை வஞ்சிப்பா 

னமர்மா ரீசப் 

பொய்ம்மானை வென்றவனொள் வெண்மானை நாவமரப் 
புரிர்தான் போற்று



திருக்கழுக்குன்றக் கலம்பகம், ௧௯ 

மெம்மானைச் கழுக்குன்றப் பெம்மானைக் சண்டுமய 
லேறி ரசைந்ச 

விம்மானைத் தேற்றுவ.ரா சாற்றுவரார் குறைதீர 

வெழிற்கண் ணாளே. (௧௬) 

மதங்கீயார். 

அறுசர்க்கழிநெடிலடியாசிரியவிருத்தம். 

கரத்துறுமான் சன்றினுக்காச் இரத்துநீ ரறுகேர்இக் 

காக்கு மேலாச் 

தாத்துறுகங் காசலத்தார் இருசாட்டி னாறுமா 

தங்கி யாரே 

யுரத்துறுமா முலைச்கோடு காட்டிவிழி வாள்வீசி 

யூலகை மான் 

சரத்துமச்செய் ததுபோது மின்னுமிரு கசைவாளென் 

சாற்று வீரே, (௧௪) 

கேரிசை வெண்பா. 

சாற்றுமுயர் கங்கா சலத்தெய்வ மாமணிவெள் 

ளேற்றினின்வர் தாளு மிராசமணி--யாற்றன்மிகு 

சிர்சா மணியெனது திய விருளொழிய 

வந்தாளு ஈர்தா மணி. (௧௮) 

வஞ்சி தீதுறை. 

மழுக்கொண்ட சையர் 

செழிச்சன்ற அய்யர் 

மொழிக்கண்டு மெய்யர் 

கழுக்குன்ற வையர்,. (௪௯) 

டூரங்கல. 

கேரிசை வெண்பா, 

ஜயம்பு வேடொட்டெ னங்கமெலாம் புண்ணாூச் 
செய்யம்பு பாயர் சசைக்கன்றான்- வையம்



2.0 திருக்கழுக்குன்றக் கலம்பகம். 

புகழுங்கங் சாசலம்வாழ் புங்கவனுக் சென்மேற் 
பகையண்டோ வண்டே பகர். (௨௦. 

களி. 

அறு சர்கழிகெடிலடியாசிரியவிருக்கம். 

பக்குமையாட் களித்தாண்ட பரமர்திருச் கழுக்குன்றப் 

பஇிச்சண் மேவுஞ் 

சங்கரர்த மிணைப்பதங்கள் பழிச்சிவரு மேலான 

_ சாதி யார்யாம் 

புங்கவரும் விரும்புமெய்யைப் பொய்யென்போ மரிதாரம் 
பொன்னே யென்போச் 

இய்களையோர் மதியென்போ மதிமயக்க மில்லையிதன் 

சேர்க்கை பாரீர், (௨௧) 

இதுவுமது. 
கட்டளாக்கலிப்பா, 

கைந்நி றைந்த பணங்கொண்ட கங்கணக் 
காட்டுச் தேவர் கழுக்குன்றச் சாரலின் 

மெய்ச்நி றைர்த மதுவுணும் வண்டர்கண் 

மிச்ச வுண்டவர் சாதையென் செப்புவே 

மைக்ரி றைர்ச வடிவங்கொண் மாதவன் 

வயங்கும் வானத்தை யோசொரு கையினு 

கெய்ச்நி றைச்தபா லாழியோர் சையினு 

நிரம்பச் காட்டிரிற் பானிஃ துண்மையே, (௨௨) 

இதுவுமது. 
பன்னான்குர்க்கழிகெடி லடி. 

யாசிரிய முடுகு விருத்தம், 

உண்மை யன்நிச் சதிர்சண் மாறி 
யுவரி வறினும் பொய்சொலோ 

மோதும் வேத வெற்பர் தரள்க 

ஞூபய மலர்ச ஞட்கொடு



திருக்கழுக்குன்றக் கலம்பகம். ௨௧ 

வெண்மை யாக விருது பாடி. 

மேதி னிக்க ணாடலால் 

வினவு சொல்வி எம்பி யாரின் 

மிச்ச மென்றெ மைச்சொல்வர் 

திண்மை மேய குரூவு மோர்ச 

வோப சேசஞ் செய்துமே 

செயிர சன்ற கல்வி யேச 

சேட்ட மென்று செப்பினர் 

வண்மை யாரெ முச்தி லக்க 

ணம்ப யின்று சொற்பொருள் 

வாய்ந்த நூலு முறையி னோதி 
வந்து மதுவ நிர்தமே. (௨௩) 

இதுவுமது. 

எழுசீர்க்கதழிகெடிலடியாசிரியவிருத்தம், 

அதிர்தபின் யாப்பாங் சாரிசை தேடி. 

யாண்டுசூச் இரங்களு மூணர்ந்து 

செறிர்தவச் குருமேற் £டன்மே லெனவே 
செப்பரு மணிகளுச் தெரிர்தேம் 

பிறிர்சவெண் ணெய்யை யாச்சிய மாச்ூப் 

பெட்புற வானசங் கையிற் 

றிறர்தவா தெவர்க்குங் காட்டுவம் வேதாத் 

இரியிடம் களிமிசச் தருமே. (௨௪) 

தழை, 

கட்டளைச்கலித் துறை. 

தருமச் தழைக்குங் கழுக்குன்ற வாணர்த டங்கிரிச்சட் 
டிருமக்த காசப் பெருமக ணீதச் த செர்தழையைச் 

குரும் தரமூலை சேர்த்தனள் சண்ணொற்றிச் கொண்டனள்வான் 

வருமச் தரர்சொல வாழ்ர்தோமென் ருளுயர் மன்னவனே. (௨௫)



௨௨ திருக்கழுக்குன்றக் கலம்பகம், 

மயில்விடூதூது. 

கேரிசைவெண்பா. 

மறைகான் முடனாடு மாமயில்கா எாடுக் 
தழைசாற் இடுவேன் சதங்கை--விழைகா 
லொருதிஏிரி யான்பகழி யோயவணை யென்றே 
சுரூ.இிஏரி யான்பாற்போய்ச் சொல், (௨௬) 

கட்டளைக்கலித் துறை, 

சோன்மாலை சாத்து மடியார் தமக்குச் சுகம்பெருக 

வன்மாலை நீத்தருள் செய்வாயென் ரான்றோர் வழங்குரைகேட் 
டன்மாலை தீர்ந்துயக் கன்மாலை கிற்டுங் சணிர்சனன்யான் 

பொன்மாலைக் கன்றருள் செய்தகங் காசலப் புங்கவனே. (௨௭) 

கேரிசைவெண்பா. 

புங்கவர்க்சா முன்முப் புரமுமச னார்பூரமு 
மவ்ரெசை கண்ணா லழன்றெரித்த---சங்கரமா 
தேவாசங் காசலம்வாழ் தேவா வடியேன்மு 

னோவாது வர்தா ளுவந்து, (௨௮) 

சம்பிரதம். 

பன்னிருசீர்க 

கழிகெடிலடி.யாசிரியவிரு த்தம், 

உனற்கரறீய வெஞ்சனப் புவியினைப் பாயச 
மூறிர்துண் டிடச்செய்குவோ 

மோதுமரு வலரைச் சசக்குவோ மிடியையும் 

(மூண்டுமிச் கேப்பமிடுவோ 
மினமன்னு மெட்டுவரை யைச்சிறிய சட்டியினி 

லிட்டமேன் மூடிவைப்போ ் 
மேதமசல் குமரிபாற் சோறுகொள் வோமதியை 

மீடழிச் தலவனென்போ 
மனதொடு மனர்தனை விழுக்குவோம். பூனேயினை



திருக்கழுக்குன்றக் கலம்பகம், ௨௬ 

மனையினிற் புலியாச்குவோ 
மாமருர் தெவர்சட்கு மீர்துரிய €வநிலை 

மாறா துறப்புரிகுவோக் ' 

கனமருவு மிவையெலாம் விச்சையன் ரூம்பெரிய 

கடவுளாக் கங்சாசலச் 
கத்தனைத் தொழுதாட் படாதவெம் முருடரைச் 

சடி.துகொடு முன்விவெமே. (௨௯) 

ELL ESAS HOM. 

விண்கொடுச் தாயிர் தூனாள வொண்கர்பு மேவிரதிப் 

பெண்கொடுத் தாய்மத னுக்குத் தமிழ்மறை பீடுபெறப் 

பண்கொடுச் தாயியல் வன்றொண்ட னஞார்க்குப் பரிர்.இரக்இச் 

கண்கொடுத் தாய்நின் னருளென்னை யோசொல்கங் காசலனே.(௩௦) 

கார் 

அறு சர்க்கழிகெடிலடியாடிரியவிரு த தம், 

கார்வண்ண னிறைஞ்சு இருக் கழுக்குன்ற காதர்மணி 
சண்டம் போலுங் 

கார்வண்ணஙய் கரர்துமுர்டீர்ச் கடனீருண் டி.டி ச்துமின்னிச் 
கன்மீ தேறிக் 

கார்வண்ணச் சோடலங்கள் குரல்காட்டா தொடுங்கமழைச் 

are Cares 

கார்வண்ணச் குழலாயெங் கணவரின்னும் வரச்சாணேன் 
காச்சத் தானே. | (௩௧) 

ஊர். -சிலேடை. 

நேரிசைவெண்பா, 

காமாஞ்சேர் சோலையினொண் காமர்வின்னாண் வண்செணற் 
சாமரம்பா டுஞ்சீர்ச் கழுக்குன்றே--காமர்வளர் 
சதத்தியர்த நிக்குமசா தானநிலை யோதுமெயங்கள் 
ச்்இயரத ரிக்குமகான் சார்பு, (௬௨)



௨௫ திருக்கழுக்குன்றக் கலம்பகம். 

அறுசிர்க்கழிகெடிலடியாசிரியவிரு த்தம், 

சார்புதருங் கழுக்குன்ற சாதர்சிர புர ச்தோர்பெண் 
டாயாய் வந்தார் 

சார்மருவு மெயிலால வாய்த்தெருவில் வளைபசர்ச்சதார் 

கண்ணார் கோயி 

லார்புருகூ தன்சாப மொழித்தார்வண் குடமூக்இ 

லழுத கும்பத் 
தேர்புறவம் பதுவிடுச்தார் சோசனத்தி லறமுசைத்தா 

ரிசைசேர்ர் தாரே. (௬௩) 

டுடைச்சியார். 

அறு€ர்க்கழிநெடிலடி.யாசிரியவிரு த்தம். 

சேலோ வாளோ வெனச்கணுறத் 

இகழ்பொற் குடமா மூலைகுலுங்க 

நாலோ கொடியோ வெனுமருங்கு 

னுணககக் கழுகு மலைப்பாங்கர்ப் 

பாலோ தயிரோ வெனச்கூவிப் 

பகர்சிற் நிடைச்சர் நுங்குடப்பான் 
மேலோ ழோ வாடையினை 

விலக்கிச் சாட்டீர் யாங்கொளவே, (௬௪) 

கான்கடியாயிடையிறு குறைந்துவந்த 

ஆசிரியத் துறை. 

நாமண்ச் குஞ்சொ னவின்றுமட நெஞ்சமே 
தேமணகச் கும்மலர் சேர்ந்து 

காமணச் குர்திருச் கழுக்குன்ற நாதனார் 

பூமணக் கும்பதம் போற்றே,. (௬௫) 

கேரிசைவெண்பா. 

போற்றினேன் போற்றிப் புகழ்ர்தேன் கவியலக்கல் 
சாற்றினேன் சாற்றிச் சரணடைர்தே-னேற்றமன்றி



திருக்கழுக்குன்றக் கலம்பகம், ௨௫ 

யென்ன குறையெனக்கில் கெர்தாய் சழுக்குன்றச் 
சன்னன்மொழி மாதுமைபங் கா. (௬௪) 

வலைச்சியார். 

கொச்சகக்கலிப்பா, 

கால முணர்ச்தோர் கழுக்குன்ற வீதியின்கட் 

சேலைவிற்க வரச இசழ்வலைச்சி யாபோறுஞ் 

சீல முகத்தடத்திற் சேரொள் விழிக்கயலை. 

மாலகலா தார்தா மஇப்பார் து.இப்பாரே, (௬௭) 

கேரிசைவெண்பா. 

துதிச்கைமுகம் பெற்றுவக் ச தோலின்மேற் ரோலை 
மதிச்கமேற் போர்த்தமிக வல்லாய்---நிஇக்கிறைவ 

னண்பா கழுக்குன்ற நாதா விளம்புகடைச் 
கண்பார்ச் தெளியேனைச் கா. (௧௮) 

வநகை. 

அறு ?ர்க்கழிகெடிலடியாசிரியவிருத்சம். 

காரே வருக கற்பகப்பூங் சாவே வருக கருணைஈன்குர் 

நீரே வருச வொளிருஈவ நிதியே வருக நித்யமணச் 

தாரே வருக விளங்குபெருக் சகையே வருக சற்குணமார் 
சீரே வருச கழுக்குன்றத் தேவே வருக வருகவே. (௬௯) 

கேறிசைவெண்பா, 

வேதா சலமெனப்பேர் மேவும் கழுக்குன்ற 
நாசாவொண் பெண்ணினல்லா ணாயகா--போதாரும் 
வேதா சலமுறைமால் வேண்டித் து.இத்.இிறைஞ்சுச் 

தாதா சலசபதர் தா. 7 (#0) 

அறு ர்க்கழிரெடிலடி.யாசிரியவிரு த்தம், 

ச.தாகாலங் சழுகொண்டு மேவிவலம் புரிர்திறைஞ்சுஞ் 
சைலத் தாடு. 

இதாகாய மீடமிசை விளங்குப.ா மானர்தம். 

தேனே யான்றோர்



உள திருக்கழுக்குன்றக் கலம்பகம், 

நிசானமுணர்ச் தருள்செயுமெம் பெருமானே வெள்ளிதெற்6 
Qe DQ ser op gy 

வதானியர்தால் கொடுப்பதனை மறர்தாலு சானுன்றாண் 

மறர்இி டேனே. (es 

தவம். 

கேரிசைவெண்பா, 

மறச்து பிறந்துழலு மாநிலத்தீர் நீங்க 
சாறர்தழைகச்கு ஈற்கழுச்குன் றண்ணல்--றர்த 
பதமிறைஞ்சி யாதுலர்க்கூண் பாத்திட் டுவப்மீ 
ச துமிகவு மெய்த்தவமே யாம். (௪௨) 

அறு €ர்க்கழிநெடிலடி.யாசிரியவிருத்தம், 

ஆதனத் திருக்கும் போது மயர்ர்துசண் டுயிலும் போதும் 

பாதையி னடக்கும் போதும் பரிர்துண வுண்ணும் போதுப் 

கோதையர் கலவி வேட்செ குழைச்தகங் கவலும் போதுச் 

நீ.தில்வே தாத்ரி நாதா சிறியனேன் சர்இப் பேனே. (௪௯) 

காலம். 

எண் £ர்க்கழிகெடிலடி.யாசிரியவிரு த்தம், 

சி.றுமிகழங் சம்மானை மறவாச் சாலஞ் 
செவ்விதழ்இச் இக்குர்சே ஜூராச் கால 

மூறையொடுமொண் முலையரும்பு sins கால 
மோகங்கொள் ச.ரசமொழி மேவாச் காலக் 

கறுவியனகல் சன்கணைக டூற்றாச் காலங் 

கடி.தடமாங் சமலமலர் மல.ராக் கால 

மறைவின்மிகச் கர தநூல் படியாகச் சால 
மாண்கழுக்குன் நிறைவர்மயன் மலிந்த தன்றே, (௪௪) 

நற்றயீரங்கல். 

அறு சீர்க்கழிகெடிலடியாசிரியவிரு த்தம், 

மலடியா யிருர் ததவ மூயன்றுசா ote pins ia 
மைய லுன்மேல்
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வலமாகச் கொண்டணையுர் துறர்சாளென் னையுமறச்தாள் 

வாயும் பேசாண் 

முலைமீதி லனங்கன்விடும் வாளிசளா லாற்றலொண் 

மூயங்க யாள்வாய் 

கலைமேவு மஇப்பொருளார் கழுக்குன்றப் பதிப்பொருளாகவ் 

கனமே லாசே, (௪௫) 

மேகவிடூதூது. 

சேரிசைவெண்பா., 

மேசக்கா ளின்னே வியஞளார் கழுக்குன்றத் 

தேகுங்க ளென்றுன் பியம்புங்கண்--மோகங்சொ 

ளிம்மான் சுகமடைய வேத்துங்கள் பெம்மானைக் 

கைம்மாறென் செய்வேன் கனிந்த. (௪௯) 

வஞ்சி SAID ற், 

கன்று OTHE (lps 

குன்றம் வாழ்பான் 

மன்ற லார்கழ 

லென்று மேச்தமின். (௪௪) 

கட்டடளைக்கலித் துறை, 

மீன்னு மாதன மாமகு டம்புனை விண்ணவர்கோ 

னுன்னித் தொழவரு ளீர்சகங் சாசலத் தோர்முதல்வா 

கன்னல்வில் லான்விடு மம்பான்மெய் வாடிக் கலங்குமிவ.ட் 

இன்ன லகன்றிடப் பொற்கொன்றை மாலையின் நீச்தருளே. (௪௮) 

ஐருவிகற்ப கேரிசைவெண்பா. 

அத்தி யுரிச்சணிர்திட் டச்தியா மாலைபுனைஈ 
தத்தி விடமருச மாசச்கொண்--டச்தியென்போ 

ரத்தியய னக்கழுக்குன் ரார்ர்தபான் மெய்யன்ப 

ரத்தியறச் செய்வா னருள். (௪௯) 
e 4 . 

மகாமகோபாத்தியாய 
டாக்டர். உ. வே. சாமிநாதையர் 

நால் நிலையம்.



திருக்கழுக்குன்றக் தலம்பகம், 

சந்திரோபாலம்பளம், 

அறுடர்க்கழிகெடிலடியாடிரியவிரு த்தம் 

அவமதியே நினைக்குடையாச் சொண்டவம்ப னம்பளவி 

லனலி னோடு 
பவனமாஞ் சுழல்காற்றுஞ் சேர்ர்ததெனச் காய்ச் இடர் 

பண்ணு இன்று 

யுவரிபிடை விடச்தினுட.. னுஇத்தகுண மோகமுக்குன் 
அவர்து மேவுஞ் | 

சிவனறிவா னுனதுகெஞ்சத் இருட்டும்வஞ்சப் புனைசுருட்டுஞ் 
செப்ப லென்னே. (௫௦) 

இதுவுமது. 
சேப்பரிய வித்தைகற்றுக் கொடுத்தகுரு பத்தினியைச் 

Ceres Sum 
பைப்பணத்தாற் FasL Ot_eyt Coo மீள்ளெறாய் 

பாவி யுன்மேன் 

மைப்படி சீர்க் கழுக்குன்றம் வாழ்பரனார் வைத்தவிச 
வாச மென்னோ 

வெப்படியு மாதர்பழி நின்னைவிட்டு நீங்காம 

லிருக்குர் தானே. (௫௪) 

கிள்ளைவிடூதூது. 

ேரிசை வெண்பா. 

என்செய்வேன் இள்ளா யிருநீ ௬லகத்துன் 
நன்செய்கை யான்விளம்பத் தச்கதோ--புன்செயிரை 
சேடநின்றி டாதுகழுச் குன்றான்பாற் சென்றுநின்று 
மீடுற்மென் மையலெலாம் பேசு. (௫௨) 

தற ம். 

எண்£ீர்க்சகழிகெடிலடி.யாசிரியவிருத்தம், 

பேசரிய சழுக்குன்றப் பதிச்சண் மேவும் 

பெண்ண? வண்ணவண்ணச் குறிகள் சொல்வே



திருக்கழுக்குன்றக் கலம்பகம், ௨௯ 

னேசமிகு பொதியமலைக் குறத்தி யென்டபா 
ணனிகழ்குறிமெய் யமைச்சகுறி யென்பர் பொய்யோ 

வாசவனுவ் குறிக்இச்சை கொடுசேர்ர் துள்ள 
WG) pt sue னுடன்மருவச் குறியே கண்டான் 

பாசங்சொண் டறிச்சவர்கள் பல்பே ரென்றன் 

பையணிவன் குஞ்ச்செண் ணெய்யும் வாரே, (Om) 

இதுவுமது. 
வார்த் துமுற் பட்டகஞ்சி காடி. யேனும் 

வயிரு.ர வார்த்துகெல்லுவ் கச்சை யொன்றுஞ் 

சேர்த்சென்றன் முன்வைச்து வலச்சை நீட்டு 
செப்புகறேன் குறியாவு முசரமுங் காட்டு 

கூர் ச்சபல்லி சொற்பலனும் கேளம் மேநீ 
கொண்டிருக்கு மையலெல்லாச் தீர காளைச் 

சீர்த்திபெறுங் கழுக்குன்ற srst abs 

Cert garam ரையமில்லை செயமுண் டம்மா. (௫௪) 

வஞ்சித். துறை, 

உலகுரை நிகமா 

சலமனு மிறைவா 

சொலுமுயர்நகெறியே 

கலணுற வருள்வாய். (இட) 

காலம். 

எண்சீர்க்கழிரெடி லடியா௫ிரியவிரு த்தம். 

அர்சணரொள் வேதம்விடா தோது கால 

மாகமசாத் இரங்கண்மிசப் பல்குவ் காலஞ் 

சர சசம்வெண் ணீறக்கம் விரும்புவ் காலா 
தகுசைவ நெறியோங்கிச் தழைக்குங் காலம் 

ye Sutera விழாக்களென்றும் பொலிபுவ் காலம் 
புறச்சமய வாதங்கள் புரளுவ் கால 

நர்தலிலாச் திருப்பணிகள் விளங்குங் கால 
நங்கமுக்குன் நீ௪.ரரா ணல்குய் காலம், (௫௬)



௬0 திருக்கழுக்குன்றக் கலம்பகம். 

தயிற்பயிற்று. 

அறு?ர்க்கழிநெடிலடியாசிரியவிருத்தம், 

நன்றானை ஈன்றானை முகத்திறைக்குச் சூதபல 

ஈல்கு னானை 

மன்றானை மன்றானை யூர்ர்சானை மழுவேந்து 

மலர்ச்கை யானைப் 

பொன்றானைப் பொன்றானை புனைமாயன் புகழ்கழுகு 

புரிந்து GH 
குன்றானைக் குன்றானைப் பயிலினிய கருங்குயிலே 

கூவு வாயே, (6௭) 

ஒருபொருண்மேன் மூன்றடுக்கவந்த 

ஆசிரியத் தாழிசை, 
வானா ரிமயவரை வந்தமா னுண்மடூழக் 
சானார்மான் கொண்ட கழுக்குன்றப் பெம்மானைச் 
சோனா முலைச் அ.திச்குவம்வா நெஞ்சே 

தெய்வத் திருமலரைச் சந்தா மணிவிஎச்கைச் 
சைவப் பெரும்பயனை ச் சண்கமுக்குன் றா தவனை த் 
துய்யனைநாம் பாடித் து.இிக்குவம்வா நெஞ்சே 

அஞ்ஞான மென்னு மடவி படரவொட்டா 
தெஞ்ஞான்று ஈன்னெறிக்க ணேற்றுங் கழுக்குன்றச் 
சுஞ்ஞான தேவைத் துதிக்குவம்வா நெஞ்சே, (௮) 

பாண். 

சந்தக் கலிநிலைத்துறை, 

சேணார் விபுசர்சொல் வேதா சலமுறை சவெனார்தாள் 
பேணா தழிவுறு மானார் கலவிகள் பெரிதாயேய் 

வீணா னவரெனு மாயோ ரறைமொழி வெகுளாதாய் 
பாணா வவர்விழை தாதா யெழுவ.து பழியாமே, (௫௯)



திருக்கழுக்குன்றக் கலம்பகம், ௬௧ 

அறுசீர்க்கழிநெடி லடியாரிரியவிருத்தம், 

மேலமு தென்ன வாலம் விரும்பியே யுட்கொண் டாருஞ் 
சீலமார் மாலோன் வேசன் றேடுதர் கரிதா னாரூ 
ஞாலமேற் சமனை வீழ்த்து ஈளினமென் பதத்து னாருங் 

காலமூன் றுணர்ச்தோர் போற்றுங் கழுக்குன்ற ஈம்ப னாரே, (௬௦) 

கட்டளைக்கலித துறை, 

நத்தன் விரிஞ்ச னிறைஞ்சுய் கழுச்குன்ற சாதர்வெற்பிற் 
கொத்தல ருங்கருங் கூர்சனல் லாள்வண்ணச் கொங்கையைச்சண் 

படொத்தபர் தஞ்சுங் கரிமருப் பஞ்சு மொளிர்வலஞ்சும் 

புத்தமு தக்குட மஞ்சுஞ்செப் பஞ்சும் பொருப்பஞ்சுமே, (௬௧) 

நாரைவீடூதூது. 

அறுர்க்கழிகெடிலடியாசிரியவிரு த்தம், 

அறச்தழைக்கும் கழுக்குன்றத் தன்பர்பா லிசைமயலென் 
றனுப்ப வண்டர் 

பறந்துசென்ற தும்பார்த்தேன் பன்மலர்ச்சோ லையின்மதுவைப் 

பரிர் து மாகி 

மறர்துவிட்ட தோவங்க னுளைத்திருந்தால் வாசாரா 

மடசா ராய்மீ 
சிறர்தபுகழ் கொளவேண்டிற் சென்றுரைரின் நிறலெவர்க்குஞ் 

செப்பு வேனே. (௬௨) 

கேரிசைவெண்பா,. 

டுலிங்கம். 

வேதப.ரா வல்சேர் விளங்குலிங்க மற்புதமார் 
காதப.ரா னர்ச ஈடலிங்கம்--போதஞ் 
செழிக்குங் குருலிங்கஞ் சேணாடர் போற்றுவ் 

கழுக்குன்ற மேவியலிய் கம், (௬௯) 

கேரிசை வெண்பா, 

மேகம் பொழியா விடிற்பயிரெவ் வாறுய்யு 
மாக மளாங்கமுகு மாமலைவாழ்--வாசைப்



௬௨ திருக்கழுக்குன்றக் கலம்பகம், 

பொருளா விபவசுச போகழுத்தி நீயில் 
'கருளா விடினலுய்வா ரார். (௬௪௪ 

தவம். 

இன்னிசைச் சிந்தியல்வெண்பா, 
ஆருங் கழுக்குன்றச் தர்தண் வலம்புறிச்சல் 
கூருர் தடத்தெழுத்தைர் தோஇியே மீர்மையொடு 
சாரு OTL. Maio, (௬டு) 

கட்டளைக் கலித் துறை, 

தவழுயர் தாரு வனத்துஈல் லாரரை சார்ர்தகலை 

ஈவிலுமை மாவினிற் பாயவு மெய்யுறு சாணறவுங் 
கவின்சொள்பிச் சாடன வேடங்சொண் டம்கனங் சற்பழித்தா 
யெவருனை த் தேவனென் றேத்துவர் வேதவெற் பெம்மிறையே.(௬௪) 

கலிநிலைத்துறை, 

என்ன மாதவஞ் செய்தெனோ வறிர்தில னியானுன் 
பொன்னர் தாண்மலர்க் கன்புடன் சொன்மலர் புனையச் 
சன்ன னேர்மொழிப் பெண்ணினல் லாண்மடழ் கணவா 

மன்னு மிஞ்சிசூழ் கழுச்குன்றம் வாழ்குண மலையே, (wer) 

பாங்கற்தத் தலைவியின் 

இயலிடங் கூறல். 

வஞ்சி விருத்தம், 

மலைவி லீசன் மறைக்கிற 

தலைவி வாழிடர் தண்புன 

மூலையுல் கண்ணு முகமுமொண் 
மலைய மான்மதி மானுமே, (௬௮) 

கோற்றியார். 

கட்டளைக் கலிப்பா, 

மாலெ னச்சொலுச் தேவர்க் கடிமையாய் 

வச்தி டுன்கொற்றி யாயோறு, மாலிடல்



திருக்கழுக்குன்றக் கலம்பகம், ௬௩ 

போலு காமமிட் டாழியுஞ் சங்கமும் 

பூண்டி ருப்பது மான்மத மொச்சதே 

மாலு மோர்குட மாட விருகுடம் 

வார்சொண் டாடவர் தீர்கழுச் குன்றினின் 

மூல மாக்கருவ் wos Ou mal cor 

மூண்ட காசனி யென்றுல கோதுமே, (௬௯) 

கலிநிலை க். துலை. 

agen காருண் வாரிதி சூழும் முல$ர்காள் 

வாதுவ் கோளும் மாயழு நீத்தம் மலர்தேடிச் 

இதல் காதின் மேவுற வேதச் இரிவாமு 

நாதன் பாதம் பூசனை யாற்றுஇி ஈலமாமே. (௪௦) 

வரத. 

அறு சீர்க்கயிகெடிலடியாசிரியவிருக்கம். 

நவமே வருக ஈவவடி.வ ஈலமே வருக நலமுணர்தத் 

தவமே வருக துவர்மேனிச் சுயம்பே வருக சுயம்பெறுமெய்த் 

தவமே வருக தவக்கங்கா சலமார்ச் தோவ்டி வளர்பரம 

சிவமே வருச சிவானர்தத் தெளிவே வருச வருகவே. (எக) 

கேரிசைவெண்பா, 

வேதா தஇினச்துதிசெய் வேதாதீரி மேவு தவ 

பூசா வராகா புகழரங்கா--மாதாகா 

€தரகோ பாலா தஇருவருள்செ யென்றவர்க்கு 

won gra) செய்வா யறிந்து. (௪௨) 

இஅவுமது, 
அசலாம் பிகையென்னு மப்பெண்ணி னல்லா 

ணிசமார்ந்த சோதரியா நேர்தற்--இசைவாய்க்த 

மாதவமென் செய்சதனனோ மாதவனென் பார்புலவர் 

வேதமலை மேவுமமை.வே. (௭௯) 

தரவுகொச்சகக்கலிப்பா. 

அருஞூர்த்தி கருடப்புள் என்னப்பு ளிவர்ர்தோங்கி 

'வருமூர்த்இ யிருவரிடை மலைபுருவாய் நின்றவொரு 
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௬௪௫ திருக்கழுக்குன்றக் கலம்பகம், 

பெருமூர்த்தி கமுக்குன்றிற் பிற்ங்குமணி வாசகர்முன் 
குருமூர்த்தி யெனவர்த குணஞஷூர்த்தி தாள்வணக்கே. (ae 

வண்டூவிடூதூது. 

கேரிசைவெண்பா, 

வண்டினங்காள் வேத மலைமேவுர் தேவர்தமைச் 

சண்டுமயல் கொண்டேன் சலக்தணையத்--தெண்டனிட்டு 
நில்லுங்க ணின்றவர்ச நெஞ்சய் கரைந்துருகச் 

சொல்லுங்க ளென்மா றொடுத்து, (எடு) 

தயில்விடுதூது. 

இஅவுமது, 

மாவிலிருச் தென்றும் வசந்தனை$ீ வாவெனவே 

கூவுங் குயிலே. கொடியவர்பான்--மேவி 

யிருர்தாயென் றேசே ஸிருக்குவெற்ப னென்பால் 
விருந்தாய் வ.ரச்செயின்று மேல். (எசு) 

௮றுீர்க்கழிகெடிலடி.யாசிரியவிரு த்தம், 

மேலவர்சொல் கழுக்குன்றத் தலத்துவசு தீர்ச்தநீர் 
விரும்பி யாடுஞ் 

சீலரிட்ட சித்தினி யடைவர்சங்குத் தீடர்தோயுஞ் 

செல்வர் வல்ல 

காலனையும் வெல்வருய நிர்இரதிர்த் தம்படிவோர் 
ககன ராவர் 

தாலம.இித் இடும்பட்டி தீர்த்தமா டுரர்முத்தித் 
தடஞ்சார் வாயே. (rer) 

மேரிசை வெண்பா. 

சார்வரியே யெற்சோர் சகாயஞ்செம் வாய்ரினக்குச் 
சீர்வரவே தாசலச்தைச் சர் இப்பேன்---சார்வடிவ 

'மாரனார் வில்லில் வரிர்இறுக்க நாணரு. 
தாருரின்கூட் டத்தார்க். கறை, (௭௮)



திருக்கழுக்குன்றக் கலம்பகம், ௬ 

மடக்கு. 

கட்டளைக்கலிப்பா, 

அண்ட. ருய்யவுட் கொண்டது சாளமே 
யார மான தவங்கொள்கவ் காளமே 

கொண்டு சேர்த்தது மெய்யின்மா தங்கமே 
குலவப் போர்வையு மெய்யின்மா தங்கமே 

யெண்ட ருங்கவ் சணமம்பு சங்கமே 

யெதிர்த்துப் பார்த்தன்மீ தெய்யம்பு சவ்கமே 

பண்டு சைனயேற் றுஙகழுச் குன்றமே 

ப.ரமர் வாழும் பஇகழுக் குன்றமே. (cra) 

நீந்தாஸ்துதி-பாங்கீயியற்பமீத்தல். 

எழுசீர்க்கழிகெடிலடியாசிரியவிருத்தம். 

கள்ளாலாஞ் சோலை மறைக்கிரிக் கள்வன் 

சறைபுள கண்டனோர் தொண்டன் 

பிள்ளையைச் இன்னி பெருஞ்சுடு காட்டிற் 

பேய்களோ டாடிய பிச்சன் 

கொள்ளியவ் கண்ண னென்றுரை வி௫ர்தன் 

குலவிய வைகைமண் சுமர்தோன் 

தள்ளுறு மிவன்மேன் மோகநீ கொள்ள 

ற்கு. நியோ ௪கநகைத் இடுமே. (௦) 

மடக்த. 

எண்சீர்க்கழிகெடிலடியாசிரியவிரு த்தம், 

நகைமுடி. யைக்தானுஞ் சிகைபடி யிர் தானு 
சாலிரு கையானு மேலிரு மெய்யானும் 

புகழ்கலை வல்லானுர் இகழ்மலை வில்லானும் 

பூமி ரதத்தானும் வாமி முதத்தானுஞ் 
சகநிலை விண்டானு மிசவலை கொண்டானுர் 

தாம முறைச்தானு சேம நிறைக்தானு 
மிகீபர நின்றானுஞ் சுசவ.ர னென்றானு 

மேத மிலையானும் வேத மலையானே, (#4)



௬௬ திருக்கழுக்குன்றக் கலம்பகம், 

கேரிசைவெண்பா,. 

மண்ணில் விளைபுற்கள் வாய்வைத்துத் தின்னாது 

கொண்ணியமச் தண்ணீர் குடியாத--பெண்ணியல்சேர் 

மான்கலக்கச் செல்லாது வான்றோய் கழுக்குன்றெம் 

மான்கரத்து மேவுமொரு மான். (௮௨ 

ஊசல், 

எண்சர்க்கழிகெடி.லடி.யாசரியவிரு த்தம், 

மாவுரங்கொண் முகுக்தனய னிர்த்.ர னாதி 

வானவரும் கொண்டாடி. ம௫ழ்ந்து போற்ற 
காவலர்கள் கவிபாடி. one eres 

ஈவமிலகும் வாச்தியங்க ளொலிச ணீட 
மேவுபதீம ராசமணிப் பீட மீதில் 

விபவமட மாதர்மணி வடர்தொட் டாட்டக் 
காவிவிழிப் பெண்ணினல்லா ளொருபான் மேவக் 

கமுக்குன்ற நாயகரே யாடி. ரூசல், (௮௩) 

விஜவுத்தரம். 
கேரிசைவெண்பா, 

இசைப் பெருக்கமும்பஞ் சாயுசனு மத்சமுஞ்சர் 
பேசப்புற் றின்னும் பெருங்கோவு--மோசைப்மபி 
னேரியலு மாயிழையு நீரும்வே தாத்திரியா 

சார்வரியாண் டாவணிமா தம். (௮௪) 

டூவ்விடத்திவ்வியற்றேன்றல.---இயமகம். 

கட்டளைக்கலித் துறை, 

மாதங்கங் கொன்றுரி போர்த்தகங் காசல வாணர்வெற்பின் 

மாதங்கர் தங்க முகமதி கண்டா மரைசன்னமோர் 
மாதங்கர் தஞ்சேர் முலைசிலை வாய்து௫இர் வாய்ந்துறுமம் 
மாதங்க மென்மொழி மாரன்வில் லேயெம் வசானியனே. (ட)



திருக்கழுக்குன்றக் கலம்பகம், ௩௭ 

அறு?ர்க்கழிகெடிலடி யாசிரியவிருத்தம், 

தாம்பதி பஇதா மென்றே சார்ர்சம ரயன்மா லாட 

நாம்பதி யெனவே சாப்ப ணசவுருச் காட்டி யாண்ட 

வோம்பதி தற்காச் தாட்செ யுமாபதி கழுச்குன் றப்போப் 

பூம்பதி மேவு மெங்கள் பூரணா னந்த வாழ்வே, (௮௯) 

இதுவுமது. 

வேகங்கையி னசள ஸணிக்த வித்தக விமல போற்றி 

தேங்கமழ் கடுக்கை யர்தார் சேர்த்தமார் பழக போற்றி 

பூங்குழற் பெண்ணி னல்லாள் புணர்மண வாள போற்றி 
யோங்கிய வேத வெற்பி னொளிர்பெரு நிதியே போற்றி, (ஸு 

எண் ?ர்க்கழிகெடிலடியாசிரியவிருத்தம், 

நீதியானை நிதிமு.தலாம் பொருளா னானை 

கேயமிகு தாயனையோர் தாய்வ யிற்றி 

லுதியானை யு.இித்தவர்தம் வினைய கற்று 
ழேத்தமனை வித்தசனை யொளிர்சகோ டீச 

ம.இியானை மதஇரிறைந்த வள்ளி யோர்க்கும் 

வழங்குபெரு வள்ளலைச்சீர் வதியும் வேதப் 

பதியானைப் பதித்துள்ள தனிற்கொண் டாடிப் 
பரவுவார் மு;ச்திரெறி விரவு வாரே. (௮) 

சகடபந்தம். 

வஞ்சிவிருத்தம். 

வா? மேவரு மோனவா 
வான மோதுமு மாதவா 
வாத மாசறு தூயவா 

வாய தூமறை மேவா. ௯) 

அறுர்க்கழிகநெடிலடி.யாசிரியவிருத்தம். 

சிவசமய மேற்சமயஞ் வசாத னம்பூதி. 
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௬௮ திருக்கழுக்குன்றக் கலம்பகம். 

சிவநடுவ ணைர்தெழுச்சா மணுயெணிச் தோதிமறைச் 
வாச லத்தே 

திவசிவவென் றன்பினொடுஞ் சிர்இித்தச் சவபோதர் 
தேர்ர்து ணர்ஈ்த 

சவனடி.யார்த் து. இித்தெல்லாஞ் சவன்செயலென் றிருமனமே 

இரமெய் வாழ்வே. (௯௦) 

மறம். 

பன்னான்கு சீர்க்கழிகெடிலடியாசிரியமுடுகுவிருத்தம், 

வேத னிட்ட கட்ட ஊைக்கு வேறு சொற்றி டாமனும் 

மிக்ச பெண்ண ஸித்தி டென்று வினவு அத கேளடா 

வேர்து மன்னர் முக்கு லத்து ளெக்கு லத்து மன்னவ 
னெமது Caner BEG டாம லெவ்வ ணந்ழா சேவினான் 

பூர்த டங்க டொறும லர்த்த டம்பொ துள்சவ் சாசலப் 
பொற்டு ரிப்பு றத்து மேவு புதழ்மி குர்ச மறவர்யாஞ் 

சாந்த மென்ப தென்று மின்றிச் சமர்செய் சால அ£தருர் 

தாழ்ச்தெ மைவ ணங்க லிந்தச் சகமெ லாம றிர்ததே. (௬௪) 

இதுவுமது. 

அறிச்தி ருர்.துங் கூர்கொ ணல்ல வம்பும் வில்லும் கைவிடோ 
மாக்ர மித்தொ லிக்கும் வேங்கை யாதி யவைகள் சண்டிடில் 

வெறுர்தி றல்லென் னாம லோடி வெம்பு தர்ப்ப துவ்கும்வான் 
மேற்ப றந்து பட்டு சால Cos Frogs SLUG 

மறர்தி டாது வேத வெற்பின் வலிமை யுற்ற வெமர்பெணின் 
மணம்வி ரும்பி யமர்தொடுத்து மாண்ட மன்னர் கோடியா 

திறைர்த ழைத்த வவ.ர ணிர்த நீண்ட முடிகள் படிசளாய் 
கேர்ப டைகள் வேலி யாக நிற்கு மினுமெம் வளைவிலே, (௬௨) 

இதுவுமது, 

எண்£ர்க்கழிகெடிலடி.யா?ரியவிரு 2ம், 
வளம்பெருகு மறைக்கிறிவாழ் தேவ சேவன் 

மசன்குமர தேவனுக்கு வளர்ப்புப் பெண்ணொன்



திருக்கழுக்குன்றக் கலம்பகம், 

௮ளம்பொறுத்துச் கொடுத்தோமுன் பின்சம் பரத 

மொன்றுமில்லை யுறவன்றி வேரொன் றெண்ணோம் 

விளம்புமில் தெம்ஜூர்வாழ் சரா... றிர்தால் 
வெருட்டிடுகுச் இிழுவெனறின் மேல்வீழ்ர் துன்னை ச் 

களம்படுப்பர் செவிராரி மூக்குவ் கண்ணுவ் 

காத்துக்சொண் டோடிப்போ கருதப் பாலே, (௬௩) 

சேரிசை வெண்பா. 

பாலுக்கா வின்பால் பகர்சஇயி னிற்கங்கை 
காலுக்கு முப்பா னுவனூலே---வேலுக்குக் 

கந்சன்கைச சத்திவேல் கார்கு ழசலமதிற் 

சரந்சமுறும் வேதா சலம். (௬௪) 

அறு சாக்கழிகெடிலடியாசிரியவிருச்சம், 

சங்சென்றுஞ் சகரமென்றும் வில்லென்றும் வாளென்துர் 

தண்டென் றுந்தாழ் 
மங்கையர்தவ் களகிதம்பம் புருவம்விழி தொடையைகளி 

வருணித் துள்ளம் 
பொங்குவெக்கா மக்கடலில் வீழ்ந்துதவிக் ன்றேன்றாட் 

புணை தர் தாள்வாய் 

துங்கமிகு மறைக்இிரிரண் மணப்பூவே சடைக்சண்மதி 

சூடும் தேவே. (௬௫) 

கலிகிலைத் துறை, 

சுடத் தச்கது வெண்டொடி. சிவமணி தோன்றக் 
கூடத் தக்கது மெய்யடி யார்குழாம் கூடித் 

தேடச் தக்சது சித்தியா சச்சமே இறமாப் 

பாடத் தக்கது கழுக்குன்றப் பரன்புகழ்த் திருவே. (௬௬) 

அறு ர்க்கழிகெடிலடியாசிரியவிருத்தம், 

திருவேயென் னுளத்தடத்திற் நிகழ்ந்தொளிரு மலசேசெர் 
தேனே தெய்வச்



திருக்கழுக்குன்றக் கலம்பகம், 

தீருவேவெம் பவப்புணரி சடத்துவங்க மேயுளையாத் 
தங்க மேன் 

மருவேசொ லன்பர்க... மலதிமிரச் துமித்தருள 

வருமெய்ஞ் ஞான 
குருவேரின் றிருவுருவச் காட்டிபெற லென்றோத்துக் 

குவட்டெ னன்பே, (௬௪ 

உயிர் வரக்கமோனையும் 
வாரமாலையும் 

கேசாதி பாத வர்ணனையுமாம். 

குறளடி. வஞ்சிப்பா, 

அவிர்ஞாயி.று ea Gor Font 

ஆர்.இங்களை கேருறுமுகம் 

Qa num பொழிதருசெவாய் 
ஈரமதெனு மாரமுதருள் 

உயரற்புத ஈயவம்பகம் 

ஊர்வியாளம தார்வண்செவி 

எவமில்வெள்ளி ஈவசூத்திரம் 

ஏர்சனித்கொளி வாரெண்புயம் 

ஐம்மழுமறி சைம்மலிகரம் 

ஒலிபுலியசள் பொலியுடையிடை 

ஒதுசரணகல் வேதசிரியையை 

ஒளவியமற வெவ்வமினெஞ்சே 

அஃகலி றுதிசெய் வெல்வொழ் தற்கே, (sy 

தலமான்மீயம். 

கிலைமண்டி.லவா சிரியப்பா, 

கேண்மின் சேண்மின் சேண்மின் கேண்மின் 
மாண்மிக் சோங்யெ மாநிலத் சவபே 

- கேண்மின் சேண்மின் சேண்மின் சேண்மின்: 
நெடுங்கட லுடையுடீஇ நிலவுமொண் ணிலமக 

ட. டடங்கெழு முகமெனுர் சருதொண்டை நாட்டில் 

விண்ணகத் தவரொடு வியன்மண் ணகத்தவர்



௧0, 

கட, 

2.0, 

௨௫. 

RO, 

திருக்கழுக்குன்றக் கலம்பகம், ௫௧ 

உண்ணிவர் இறைஞ்சு ஈலமூயர் சவதல 
மூப்பா னிரண்டின் முஇர்புக ழனந்தளுற் 

செப்பரும் பல்வளஞ் செறிந்தொளிர் சீர்ப்பதி 

வேதமோர் நான்கும் விதுமுடிப் பரமனை 

யாத.ரம் பெருகவர் தர்ச்சிச்ச மாண்பதி 

யுருத் தார கோடிய ரொருய்கினி தெய்தி 

யருத்தி யொடுதுதிச் தர்ச்சித்த பொற்பதி 
தண்ளெ வணிமால் சதுமுக னிர்இரன் 

வண்டறை மலர்த்தார் வனைஈர்இ தேவ 

7மரரெண் வசுச்க எர்தண ராஇயோர் 

ஈமவெனத் துஇத்தரு ணண்ணிய மகாதலம் 

பசுவொடு வராகம் பன்முறை வலம்வர் 

துசிதமார் தேவ வுருப்பெற்ற கேத்திர 
மிறைசண் ௨ன்பிர எண்டனென் நிருகழு 

கிறையேத்தி முன்யுகச் தின்ருத்தி பெற்றவூர் 
சாற்றுசம் பாதி சடாயுவென் நிடுபெய 

ேற்றடன் மிகக்கொண் டிருகழு கரசர்க 
டிபோதாயுகத்திற் சிவார்ச்சனை புரிந்துட் 

ப.ராவிஈன் மூ.த்இப் பலனுற்ற பூம்பதி 

யுச்தம துவாபா யுகத்தினிற் சம்பு : 

குத்தன்மா குத்த னெனப்பெயர் கொண்ட 

விருடிய ரிருவ ரியம்புமெய்ச் சிவமே 

பெரிதெனச் சத்தியே பெரிதென வின்னணம் 

பன்னிமா தர்ச்சப் படலு மூளங்கொண்் 
டென்னிறை சவெச்தொடு மியற்சச் இயும்வர் 

இசலுமிம் மாற்ற மேற்றிடா தேற்றிடா 
தசலுலீர் தர்ச்சமீங் சசலுவீ ரொெனவே 
யிணிதாய்ப் புகலவு மெட்கடை யேனு 

. மனதினிற் கொளாது மறுத்ததாற் சாப 
சேர்ச். வினையா னிகழ்கமு குறுவஞ் 
சார்ச்துபி னனேகசாட் டகுதவ முஞற்றி 
யகன்கனிர் தன்புட ன.ரனையர்ச் சித்துத் 
திகழ்முத்தி பெற்ற தெய்வீகத் இருத்தலம்



௫௨ 

FIO, 

௫, 

௫.௫. 

௬0௫, 

ம, 

திருக்கமுக்குன்றக் கலம்பகம், 

பூடா விருகத்சா வெனப்புக றவக்இனர் 
Soar தவநிலை பிறவ்கெயெ காலையிற் 

சிவபெரு மானுளை செய்த வாச்னை 

யவம.இப் பாச்கி யருண்முச்தி வேண்டித் 

தடுத்தசாற் சாபமுந் தக் ௫இடக் கமுகுடம் 

படுத்தது கடையுக மாமிக் கலியுகத் 

தெத்கசை யோரும்வர் தெளிஇணிற் காணப் 

us Buss Cougs பருவதம் வலஞ்சூழ்ச் 

Sear ணன்றா என்புடன் சிஇத் 

தர்தமா மூ.சஇ யடைகற் சனு இன 

. மூளத்திற் பரிவா யோரிரு கழுகுகள் 

வளத்தொடம் மு.த்இக்கு வழிபடு பெரும்பஇ 

பரசிவன் றநருமறைப் பாதுகை யதனைப் 

பெரிசன் பகத்இிற் பிறங்கச் கொணர்ந்தே 

மாணிக்க வாசகர் வைச்சதர சனம்போற் 

காணிக்கை யாகச் கவின்பகுி கஞ்சொலக் 

குருவடி. வ.ரனார் குணமொடு காட்டி. 

யுரிமையா யாண்டரு ஞதவுதெய் வச்தலம் 

விரிஏிறை யளிமுாரன் மேதகு பொதும்பர்ச் 

இ.ரபு.7க் குருச்கொண் டி.ரவா மரா 
. சேவற் ொழத்கிறை யிசையச்செய் இட்ட 

காவலூர் சாவல சற்கற் பகமா 
மூவர்ச ஞரைத்ச மு;இர்தமிழ்ச் சொற்சுவைப் 

பாவெனும் பதிசப் பண்புகொள் பொற்புகி 

யிச்தகு மகத்துவ மெய்இய சலமாம் 

விச்சச வேத இரித்சல மேவியுஞ் 

செறிசக் குத்தடச் தீர்ச்தத்திற் றோய்ந்து 
கெறிநெறி காட்டும்வெண் ணீற்றினை யணிர்துஞ் 
செய்கடன் முடித்துஞ் சிரமேற் றமதிரு 
கைகள் கூப்பியுவ் கருத்துமேற் கொண்டும் 
வண்டி வனவே ழத்தை வழுத்தும் 

வண்டில் வே லாயுச வள்ளலைப் போற்றியும்



எடு. 

Hy 0, 

௮. 

௬0. 

SB). 

௧00, 

திருக்கமுக்குன்றக் கலம்பகம், ௪௯ 

கேகையார் வேத இரிவலம் புரிந்தும் 

வாகைசேர் மலையடி. WERT LOH FH Sty CF 

இகரகோ புரமார் தேவால யம்பணிந் 

சகர வெழுத்துப்போ லாதியாம் பானைப் 

பெண்ணினல் லாளெனப் பேர்பெறு முமையை 
யெண்ணிச் சேவித் இயன்மண மலர்கள்கொண் 

ட.ருச்சனை புரிந்து மாடியும் பாடியும் 

விரிச்சி வாழ்த்தியும் வேண்டிச் துதஇத்துர் 

தூசி சங்கா சம்போ கங்கா 

தர்மல் களகுண சாவா வாக. ர 

பருணிதர் பராவும் பரமகா தேவ 

கருணைச் கடலே காச்தரு ளென்பிசே 

லடரு மூலம்பித் சறிவுண் மயக்கவ் 

கொடுமைசெய் குடர்கோய் குன்மம்வெல் காசங் 

கண்ணோய் சலைவலி கடவ னாஇய 

இண்ணிய வியாஇக டீர்நீஇனி துய்லீர் 

பேய்பிசா ச.ரக்இ பிரம ராக்கசை 

தியவே தாளச் இிடமுறு சடாமுணி 

பில்லிவைப் பேவல்கள் பெருஞ்சூ ஸியமிவை 

மெல்லின்முன் பணியா யிடரினை ச் தவிர்லீர் 

செ௫ரொள் வஞ்சக நெஞ்ில்வைச் தடரும் 

படைகூழ்ச் தெதிர்க்கும் பகைஞரை வெல்கீர் 

சேடனைப் போலுர் இகழ்கல்வி கற்றுவி 

சேடனென் றிடவே பிறச்தச ரேற்பீர் 

புடவியில் யானைவண் பு.ரவிபொற் சிவிகை 

யுடையராஞ் சம்பத் தோங்கவே யுறைவீர் 

கற்பனை தீர்ந்துட் கருத்து மொருமித் 

தற்புத மாத்தீர்ச் காயுளிற் நிருப்பீர் 

சொற்பெறு கல்வித் துறையினும் விற்பனம் 

பற்பல சொழிலினும் பலன்மிச் கெய்துவீர் 

கற்புறு சிர்தைவங் சணங்குண மாட்டிசால் 

பொற்புறு மாதர்தம் புதுமணம் புரிலீர்



௪௪ திருக்கழுக்குன்றக் கலம்பகம், 

தண்ணிய குணஞ்சீர் தருசதுர் வடிவு 

௧௦௫, வண்ணமார்ர் தொளிருர்ன் மக்களைப் பெறுலீர் 

௮வலிகத் தின்ப நுகர்ர்துவா னமார்ச 

டவணிவ னெனவிணிற் சார்ர்தின்பு நுகர்கீ 

சவழுறும் பவப்பிணி யகன்றுபின் சைலையிற் 

சிவசா ரூபஞ் செறிர் தம்வாழ் குவிசே. (௬௧) 

| திரிபு. 
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