
ஸ்ரீராமஜயம், 

திருமாலிருஞ்சோலைமலை 

அமு கர்கலம்பகமீ 

ep ov ui டம். 

  

  

இ 9௦ ஸி, 

ஊ, புஷ்பமதசேசட்டியாரால 

கலா.ரத்நாகரம் 

ரன்னும் தமதுஅச்சுக்கூடத்துற் 

பதிப்பிக்கப்பட்டது, 

சென்னை. 

1891.



635” இர்நால் அரிபத்தமாவலர் என்பவரால் 

செய்யப்பட்டதென்று சொல்லுகின்றனர். 
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னை ர வராம ாவா 
BANAL SIL 

பஜீ.ராமஜயம்; 

திநமா விநதஷ்சோலைமலை 

அழகர்கலம்பகம். 
RD பனா 

பரயிரம், 

   

காப்பு, 

கட்டளைக்கலிச்துறை, 

ஆனைக்கு முன்செல் லிடபா ௪லழ்தி லழகனையெம் 

மானைக் கருதக் கலம்பகம் கூற வரற்கரம்சுத் 
தானைச் சுரர்க்குச் உடகோபஞ் இத்திக்கத் தாங்குசெங்கோல் 

சேனைக் தலைவர் திருத்தாள் கருத்தொடிஞ் சேவிப்பனே, 

அத்இயின் மத் இயி லேவிளங் காலிலம் மாமஇழ 

நித்திரை கொள்ளுக்க மாலத் அருவ னிவனென்பதே 

௪த்திய மென்னப் புளிச்€ழ் மிழ் தமிழ்க்கரசே 

நித்திய மாலழ சன்றமிழ் கூறமுன் னின்றருளே. 

கேரிசைவெண்பா, 
முதலாழ்வார் மூவர்தொண்டர் பாதப் பொடியார் 

மத.ரசவி மாறன்மழி சைச்கோ--இதயார் 

குலசே கரன்கோதை பட்டர்பிரான் பாணன் 

கலியன் நிராவடி.கள் சாப்பு, 

அவையடக்கம். 
அழகர் பதின்ம ரருந்தமிழ்கொண்் டார்யான் 

குழதியபுன் சொற்றமிழுங் கொண்டார்--முழுதும் 
கருத்திருத்தி வைத்தவெண்மர் காந்தருமாய்க் கூனி 

உருத்திருதீதிச் கொண்டதுபோ லும், 

 



௨ அ௮ழகர்கலம்பகம், 

நூல், 

மயமங்கிசைக் கொச்சகக்கலிப்பா. 

எட்டடித்தரவுகள். (௨) 

நீர்பூத்த பொற்றகட்டு நெட்டி சழ்ச்செர் சாமரைமான் 

கார்பூச்த முழுரீலக் கண்ணுமன முங்குளிரச் 

சுரும்புதுவைத் தோகைமிகச் சூடி.யதா மமுங்கவியும் 
தரும்புதுவைச் தோகைகன தனதடங்கள் புளகரும்பப் 

பழமுதிர்நான் மறைகுழுறப் பதின்மர்கண்முத் சமிழ்முழங்கப் 
பழமுதிர்பூஞ் சோலைமலை பச்சைம.ர கததீஇலங்க 
வர்தவிமா னத்தமரர் மலர் தூவிப் பணிசோமச் 

சந்சவிமா னம்சமருஞ் செளக்சரிய பரஞ்சோதி, 

குறித்தமுடில் பர்தரிட்டுக் குறுர்துளிதாம் மிடவாயர் 

SOS Sl Ws Says தழைதீதலர்ச்து பமுத்துதவக் 
கடும்புலிச ளயர்ச் தூத்திர காயமெஜும் பேர்விளக்கக் 

கொடும்பணிகண் மாலையகாய்க் குலரத்தின விளக்கேற்றக் 

கருங்கற்ரான் வெண்ணெயெனசக் கரைச்தோட விரைச்தோடி 
வருங்கற்றா னிமைப்பொழிய மழவிடையமய் கயர்ர்துகிற்ப 
மிஃவிளங்கோ வியரெழுத வெள்வெதிரி பங்இயுடன் 

சுகவிளங்கோ வியர்மழலை சகொனித்தகும லிசைத்தோய்கேள். 

ஈரடி த்தாழிசைகள். (௬) 

பலகடலுஞ் செ.திலடங்கப் பசுர்துழாய் பரிமளிக்கப் 

பலகடமீன் வடி.வெடுத்தாய் பார்த்தெம்மைக் காக்கவென்றோ£ 

போகமடம் குலகமுற்றும் பூவெனவன் பு௰ங்டக்க 
நீகமட வுருக்கொண்டாய் கினைத்தெம்மைப் புரக்கவென்றோ:() 

நிலக்கனிய தேவூபா னீபிறர்த சுபயோக 
விலக்னெமேழ் சடைப்பிடியோ விடபமலை யுவந்தனையே, (௩)



- அழகர்கலம்பகம். [ன 

உதித்ததுசம் மிர்.துகுல மூயர்த்ததுர் தமையென்றோ 
பதித்தமலை யத்.துவ௪ பாண்டி.யனை யாண்டனையே. (௪) 

தீருமகதி யாய்ப்பாடி தனினவ$ தங்கவர்ர்தா 

யொருமகதி முனிமுதலோ ருள்ளமெனக் குறித்தேயோ, (௫) 

ஆசமுத வுததிபொங்க வமரர்குழாம் வாயூற 

வாரமுத மதித்தெடுத்தா யடியவர்கட் கென்றேயோ... (௬) 

ஈரடி அராகங்கள், (௪) 

நிலமுத லியவெயி னிலவுமிழ் கதிர்மதி 

குலதெய்வம் வழிபடு குருவென வருளினை, (௧) 

அரியய ன.ரனென வவனவ எதுவென 

விரியிக பரமிரு வினையென மருவினை, (௨) 

அருள்சில வறிபவ னறிவறி தருமொரு . 
பொருள்பல வெனமறை புகல்சுக வடிவினை, (௩) 

ஒளியினு ளொளியுல குயிரினு ளுயிர்மிகு 
களியினுள் களியென மிகமடழ் கருணையை, (௪ 

பெயர்த்தும் ஈரடித்தாழிசைகள், (௪) 

அடலவுணன் பாம்குறு யய்பகிலங் கையேற்றாய் 

கடல$ூலம் யாவுமுர்இ காட்டுவது கண்டிலையோ,. (க) 

இலகங்கை யெனத்திரைக ளெதியமுனை துளைர்தாய்வான் 

குலகங்கை கால்பிடிதீ.தக் கூப்பிடுதல் கேட்டிலையோ, (2) 

கருதுகளி ஜோலமிடக் கலுழனொடிம் விண்பறந்தாய் 

மருதிலு2 லொடுதவழ்ச்தாய் மால்விளையாட் டென்மேயோ, () 

சிறரதபெரும் பசரண்டச் இரளெல்லாச் இருவுருவிழ் 

பிறர்சகுறும் புஎரகெனினின் பெருமையையா ருரைக்கவல்லார்.



அழகர்கலம்பகம். 

நாற்சீர் ஓரடி. ௮ம்போதரங்கம். (௨) 

சகலகற் பொருளிநீ ததத வங்கணி 

புகறரு க.ரணநீ புவன போகநீ, (௧) 

மொழியுகீ பொருளு£ முக்கு ணங்கணீ 
விழியு£ மணியுநீ விந்து காதநீ. (௨) 

முச்சீர் ராடி. அம்போதரங்கம். (௪) 
“தயாதர் தவசலு Bs stor. 
த௪முக னுருளவ இத்தனை. 

உயர்௪து முகனைவி இத்தனை. 
உசனுள ௪ரபமி இத்தனை. 

இரு?£ர் ஓரடி. அம்போதரங்கம். (௧௬) 

  

செகமி சைந்தனை, கரும மண்டினை. 

ககமி சைழ்தனை. தரும மண்டினை, 

செயல்க டச்தனை, கதம டக்கினை. 
மயல்க டநீதனை. மதம டக்னை, 

சுகமூ கந்தனை; அருவி ழைந்தனை. 

WEP Hb BG. உருவி ழைதனை. 
துன்பொ மிர் தனை; அமிழ்த ழைத்தனை, 

டொன்பொ ழிந்தனை. தமிழ்த ழைதக்தனை, 

தனிச்சொல், 
எனவாங்கு. 

இருபத்துமூன்றடியால்வந்த 
ஆசிரியச்சுரிதகம், 

தேறிய வடகலை தென்கலை யெனவிரண் 

டாறொழு கரங்க வரவிர்த லோசன 
குளிர்பத மிரசட கோபமீ தெனவான் 

வெளிமூக டணிவட வேங்கட வாண



அழகாகலம்பகம். ௫ 

அதிர்குரல் வளைகுட ராழியா மெனமதி 

கதிர்புடை வரடிமிர் கரிஇரி வாத 
வலம்புரி போலயன் வாகன மீண்டிச் 
திலம்புறு தரளச் சிலம்பாற் Popa 
எழுமணி யால்கட லீந்தபொன் னுடனொரு 

செழுமணி யரமணி தெய்வ சிகாமணீ 

உரனுடை மதலையு மிரணிய னுரமொடு 

ச.ரபமும் வ௫ர்தரு ஈரகரி ரூடா 
பூமியி ஒசுரப் புன்பனிக் செனெலும் 

கேமியம் பரம சாமி வாழி 
இசவினி லாடு மிறையணி யொளிக்க 
அ.ரவினி லாடுநின் னடி.மலர்ச் இயம்புவென் 
அண்டகோ டியையு மயனையு முர்திப் 

புண்டரீ கத்றுப் பொதிர்தரு ணின்னை 

நெஞ்செனு மலரு ணிறுத்தமெய் யடியர்க் 
கஞ்சுற் ஐஞ்சும் மூய்கவர் தம்மை 

கண்ட விடத்துநுங் காம்றுக ளென்று 

தொண்டபேட் டொழுகச் தஅணைசெய் 
தண்டமிழ்ச் சங்கத் தனியிறை யவனே, [62 

தேரிசைவெவெண்பா, 

அவனிவனென் மெண்ணி யலையா திருத்த 

அவனிவனி தைக்கா மழகன்--கவடார் 

மருதிடர்தா னேகடவுண் மற்தில்லை நெஞ்சே 
ஒருஇிடச்சான் சொன்னே லுனக்கு, (2) 

கட்டளைக்கலித் துறை, 
உனைக்கண் டகங்குளிரர் துன்னாமங் கூற வுனைவணக்க 
வினைக்கண் டகரிடஞ் செல்லா இருக்கல் வீடுபெற 
மூனைக்கண் டசங்கையை நேராக்கும் கார்இ முகுந்தகர்தன் 

மனைச்சண் டகணித லீலாதென் சோலை மலைக்கொண்டகே, (0



Sr அழகர்கலம்பகம். 

௮றுர்க்கழிநெடிலாசிரியவிருத்தம், 

கொண்டல்வண் ணாவன் றேயுன் குரைகழழ் கமலம் பெற்றேன் 

மண்டல மளநர்த காலை மற்றுரான் புறம்போ சொல்லாய் 
அ௮ண்டர்தெள் எமுத முண்ண வாலமூண் டவர்க்கே சோமன் 
அண்டமுன் றந்தாய் தர்தாய் சுந்தர ராச மாலே, (௪) 

சந்தவிருக்தம். 

மாலைக் கரும்புமிறை புரைவா ளெயிற்றுநமன் வனபாசம் 

வீசவுடலம், அலைக் கரும்புபடு முன்னேகண் முன்னேபுள் எ.ர 

சோடும் வர்௮தவுவாய், வேலைக் கரும்புனித விக்திராதி யர்க்கு 
தல் விருந்இிட்டு வர்துவிது ரன், சாலைக் கரும்புஅவி ரு$தா மரு 

ந்தே தடஞ்சோலை மலையழகனே, (௫) 

எண்ர்க்கழிநெடிலாசிரியவிருத்தம், 

மலைக்குமேன் மலைவிளச்கா மழகா வேத 

வான்குதலை கான்குதலை மகனார் வாளா 

தலைக்குமே லெழுதுடன்றா ரரியென் றெங்கள் 

தாலத்தின் மேலெழுதச் சமர்த்து லாரோ 
அலைக்குமே லுமெலரா மிதக்குங் கால 

.மாலமொன்று காயாம்பூ வலர்ந்தாற் போற்பச் 

சிலைக்குமேம் செங்கண்வள சனங்தா னந்தா 

விருக்கி லிருக்கும் பொருளே யெம்பிரானே, (௬) 

கட்டளைக்கலிப்பா. ் 

பிரானெனச் சொன்முராரி பு.ராரிரீ பிரமனீ குணப்பேதகீ 
பூதரீ, கராகலத் இற்சராச.ரம் யாவு சச்சிதாகர்த விம்பமுநீ 

யன்றோ, மராமரம் கொலி ராமவிராசகவ வாசுதேவ வன௫ரி 
வாசமுன், கராசலஞ்சொம் பராபர காத்செங் கஞ்சலோசன 

வஞ்சன மேருவேஃ (௭)



அ௮ழகர்கலம்பகம், GF 

கேரிசைவெண்பா. 
அஞ்சா. லும்மணிநீ ராறுங் இடைக்கரிய 

மஞ்€ோ மாறா வனூரியே--பஞ்சவர்தம் 

பல்கங் களைந்தான் பனிரண்டு கண்ணொருவர் 

பங்கங் களைந்தான் பதி, (௮) 
கட்டளைக்கலித் துறை, 

ப.இக்இன்ற கும்பகப் பூஞ்சோலையை மெட்டிப் பார்த்து மர்தி 

குதிக்கன்ற மாலிருஞ் சோலைவெழ் பாநின் குளிர்வதனம் 

உஇக்டின்ற இங்கண்மெய் யுற்பலக் காடங் கொழுகு பைச்தேன் 
மஇக்இன்ற கட்டழ கெங்கள்கண் மூழ்கு மதுகரமே, (௯) 

புயவதப்பு: 
ஆசிரியவண்ணவிருத்தம், 

தனதனன தந்ததன தனதனன தர்ததன 
தனதனன தர்ததன--தனழ்ததனதனந்தன, 

மதுகயிட வன்௪டல மெழுகுபட வெங்குருதி 

மதுவினில்வ ழிர்தொழுக இறுகெனிபிழிர் தன 

வடி.தயிர்மு கர்தரலின் வரியவுமி சைந்துடய 
மருதையுமி டந்அபினும் அடுக்குறிகெய்கவர்ந்தன 

மகளிர்கக சர்த்.ரகலை பதிபிடர்த மும்புபட 

மணிகணிரெ ஓஞ்சாரபி இருப்புகுணில்சுமர் தன 
வயிறுகுழை யும்டொழுது றுகுமுச மொன்றகிரை 

் மடிமுலைவி ரைர்துருவி LION E SHON & Db FET 

புதுவையின்ம டர்தைகவி பதின்மர்தமிழ் கொண்டினிது 

புளதிதமெ கிச்.துமர கதக்கிரியினிமிர்ச்தன 

பொதுவர்தரு பெண்கள்மூலை திமிர்மிர்கம தம்களொடு 
புதியபசு மஞ்சள்குமு குமுக்கவிமிவளர்ந்தன 

புவி டென்றதிர வெதிர்தொடைய றைச்துசமர் 

பொருமலர்ச லங்கமுகம் Qo sable mot sen



லி] ௮ழகாகலம்பகம், 

புகையுமொரு கஞ்சன்விழ மூரனகெ டூங்கயம 

பு நெளிய வும்பர்மலர் இறைக்கவமர்புரிந்தன 

மிதிலைமயி லின்புருவ கிகரலதி தென்றாஜஞம் 
வெருவிடவ வன்சிலையை முறித்தவையிலெறிர்தன 

விசையினொடு கொம்பினிணை திருமெணி சர்தாண 
வெறிகொள்செச கும்பமது த்கர்தீதவிரு தணிர்தன 

விசையன் ரத வெண்புரவி கருவிகொடு நிஞ்டமிச 

மெழுகுசெய்து தண்புனலின் மினுக்கெயளைவ௫ர்ச் தன 
விரனுனிடி வந்தபடி. யுலவைகள்கொ முர்துவிட, 
வெணெயின்மலை யுங்கரைய இசைத்தகுழல்பயின் றன 

அதிர்கனக னெஞ்சமிரு பிளவுசெய்து அுஞ்சமூக 
அருகுதர மொண்டுதவி நிண த் தகுடர்பிடுங்ெ 

அவைதொடைபு னைந்து ரகம் வளைமலையை வென்றுதொழு 

வ.ரசிளம கன்குடுமி இரு த்தியலர்புனைந்தன 
அணிமக.ர குண்டலநஈல் விசயமச ஞஞ்சலென [ன 

வசையவவள் செம்பொனெயி லெனத்தொடிகள்செறிந்த 
அமுதமத வற்துதவ ழிடபடரி நின்றவடி 

வழகர்துள வுக்தளவு மண த்ததிரள்புயங்களே. 

கேரிசைவெண்பா,. 

புயங்க ௪யனா புயல்வண்ணா பூமின் 
மயங்கு மணிமார்பா முகுர்தா--மயங்கும் 

கருப்பழசா தன்பரையாள் கண்ணாதென் சோலைப் 
பொருப்பழகா நீயே புகல், (௧௧) 

வண்டுவிடுதூது, 

எண்ர்க்கழிநெடில் ஆசிரியவிருத்தம், 

நீயாடு ஓஞ்சொல் லொணாதோ பிரிர்தேகும் 

கிட்டே ரூச்கர்த நெட்டாலி னிலையோர்



௮ழகர்கலம்பகம். Sm 

பாயாக விழிதஞ்சு முடுல்சோலை வெற்பிற் 

பசுந்தேன் விரும்துண் கருந்தேனி னரசே 

மீயாகும் வெளிராகம் வெண்பா லெஜர்தண் 

மேகங்க ளஞூரிபுள்ளி மீனஞ்செவ் வானம் 
வாயாகும் ரவிகான்ற மாணிக்க மெயிரோ 

மதியால மறுமூச்சு வாடை.க்கொ மழுந்தே. (6௨) 

இரங்கல். 

அ௮றுசர்க்கழிநெடி லாசிரியவிருகத்தம். 

கொழுககைவிட் டாய்பூவை நிரைக்இன்றாய் வண்டிசையைகீ 
குறித்தாய் கண்ணீர், விமுவதரா யொன்றுமருச் தாதுகைப்பா 

யிதழ்புலர்ச்சாப் வினையேன் போன்றாுப், எழுவிடையுர் தழுவி 
யொரு விடைமலையில் வாழுழக ரிர்திர நீலச், செழுமலையொப் 

பார்சாட்டில் வெண்டளவே கண்டளவே தேறி னேனே, (6௩) 

தவம், 

எண்?€ர்க்கழிடெடி. லாிரியவிருக்தம், 
தேராது வனம்டோயெள வனமும் போனீர் 

சுறுழெங்கை*ஷ்கொண்டுபெரும் இழங்கைக் கொண்டீர் 

ஏருச பலஞ்சவைத்தோர் பலமும் காணி 

ரிலைமேய்ந்தும் பேறிலையே யிதுவோ யோகம் 

மாறாது சருகுதின்று சருகு பட்டீர் 

வாயுநுகர்ர் தீர்வாயு மெளன மானீர் 
ஆருத தியினிற்பீர் தீய ரோறும் 

மருந்தவமே தவமழகர்க் காட்ப டீரே. (se) 

கட்டளைக்கலித் துறை. | 
படவ.ர வப்பள்ளி மாலலங் காரர் பழமறையும் 

தடவ வச்சிரம் தண்டையு மார்ப்பச் சசரதைத்த 
இடவ வச்சுத ல்லா விடுக்கனுர் தீர்த்தருளக் 
கடவர வற்றைக் கருது மவரைக் கருதுமினே. (௪௫)



லட அழகர்கலம்பகம். 

மேகவிடூதாது, 

கேரிசைவெண்பா. 
மின்னுமுடு லேசோலை வெற்பழகர் வர்திலார் 
உன்னையெதிர் கண்டே ஜுயிர்தரித்கேன்--ஒன்னார் 
வெருவவிரு தாதுமவர் மேனிகிற முற்றும் 

மருவவிரு தூ.துபோய் வா. (௧௬) 

இரங்கல். 

எண்்ர்க்கழிகெடி லாடரியவிருத்தம். 
வாளுச் இ௫ுரிப் படையும் கதையும் 

வளையும் வளையுஞ் சிலையும் புனைவார் : 
ஆளும் குலபூ சரனார் மலர்மா 

னன்ஞாள் பிரியா ரெச்ராள் வருவார் 
நீளும் குழலீர் காமம் பத் 

நெய்விட் டதுகா ணீர்பெய் பனிகீர் 

வேளைம் கணையும் விறகா மவர்தாம் 

Cay அுவதுச் தீயூ அவதே, (௧௭) 

வேறு, @ 

Cade னிரையழைத்துக் களிறழைக்க வோடி 

மென்பிடிக்காய் மான்பின்போய் விடைமலைமே லிருப்மீர் 

பேயின்மா முலைபருகு மச்சுதரே கேளீர் 
பின்னைக்கு முன்னாளை பின்னைக்கென் னாமல் 

போய்வா௪ வன்றருவை வேரினொடும் கொணர்ந்தீர் 
பு.தல்வனார் தமக்குமுக்தப் பூவிருப்பென் றளித்தீர் 

அயகோ வியர்க்குமெல்ல விதழ்கொடுத்தீர் சம்பு 

தொண்டன்முடி. மேற்றாளைச் சூட்வெதுன் கடனே,(௧௮); 

சந்தவிருத்தம். ' 
கடதாரை குன்றாத விப.ராசன் முன்றாவு 

ககராச ஐர்தாமு நொடியூடே



அழகர்கலம்பகம், ௧௧ 

வடமேரு வுஞ்சோனை மழைமேச மும்போல 
வருமா லலங்காரர் பஇிகேளீர் 

௪ட்கோபர் தம்பாட லெனவே பசுர்தேறல் 

தவழ்சா.ரல் சங்தே மணியாலே 

இடராக மஞ்€ர நதியோ லிிர்தூய 

இருமா லிருஞ்சோலை மலைதானே, (aa) 

வண்டுூவீடுதூது. 

கேரிசைவெண்பா, 
மலையழகர் வண்டினமே வண்டுவளா யார்காண் 

நிலைகொள் பொதியளியை நீங்கார்--தலைவரவர் 
அழியுடை யாருமக்குண் டாறுகால் பேர்சுமந்தீர் 

வாழிசெல லாஞ்சொலலா மால், (௨௦) 

கட்டளைக் கலித்துறை. 

மாலாகும் வேளையி னீலா ௪லமொத்து மாப்பறவை 
மேலாக வந்தருள் வாயெங்கள் கோசலை மெய்வயிறென் . 

ஆலா னதிலிளஞ் சேயாயுறங்கி யசோதை கண்போல் 

சேலா யெழுமழ காகுல பூத.ரச் சதரனே, (௨௧௪): 

அம்மானை, 

மடக்குக் கலித்தாழிசை, 
த.ர.ராஞ் சோலைமலைச் செல்வராமுன் சந்ததியா 

மாத.ர சோதை வளர்த்தனள்கா ணம்மானை 
மாத.ர சோதை வளர்த்தனளே யாமாடல் 

ஆதரவில் லார்போ லடி.த்ததே னம்மானை 
அடித்ததொரு வன்மத்தா லல்லவோ வம்மானளை (௨௨). 

மடக்து, 

பஇனன்குசர்க்கழிகெடி. லாரரியவிருத்தம். 

மானமா லழகர் பதிசணூற் ஜெட்டே 
மற்றவை யாவுழாற் ஜெட்டே



௧௨ அழகாகலம்பக ம். 

வளரக நர்த னர்தமா மனையே 
வதைத்தது மர்தமா மனையே 

ஏனமா யெடுச்த தெட்டமொா சரையே 
யிணங்கெய தெட்டமொ தரையே 

யேற்றது சயவர்க் குடையுமை வரையே 
யேந்திய குடையுமை வரையே 

ஆனைகூப் பிடுமுன் புகுமிடங் கரையே 

யன்றுகொள் றதுமிடங் சரையே 

யன்னையும் கனகன் கைபொருச் ணே. 
யண்டகோ டிகள்பொருர் தாணே 

பானமூங் கரும்பேய் வனமுலைப் பாலே 
பயிற்டியும் வனமுலைப் பாலே 

பாயலு மரவுக் &ரசனா லிலையே 

ப.ரஞ்சுட ரவனலா லிலையே. (௨௩) 
கட்டளைக் கலித்துறை, 

இலையும் பசும்புல்லுஞ் செஞ்சூட்டரவு மிடைச்ச மடித் 
SOG, ௪யனங்கொண் டீரடி. யேன்மனச் தாமராயின் 
மலையுஞ் செயலொழிச் இங்இரும் தாலென்ன வஞ்சனமா 

மலையும் கடலும் பொருர்தமிழ்ச் சோலை மலையாசே (௨௪) 
மறம், 

பதினான்கு€ர்க்கழிகெடி. லாரிரியவிருத்தம், 
அரசர்தூத கவிஞர்தூத ரயனொடுர் துஇிச்கவே 

யைவர்சாத ராயளித்த வழகர்நாட்டின் மறவர்யாம் 
பரகால அதரும் பறப்பரொங்கள் பேர்சொலிற் 

பயமிலா.து செல்லுமென்று பயமிலோலை வைத்தனை 

சரசம்வாசி யென்றுசொல்வை ௪ரணிதேடு காவலர் 

தளமிணக்க மென்டருய் ௪.ரக்சொடுக்ச வேண்டுமோ 
சிரமிருக்ச வேண்டிலுங்க டி.ருமுகம் இழித்தெறி 

சேர்பெண்ணை யீவர்போ சிரூரினிப் பொருர்களே, ()



அழகாகலம்பகம், ௧௩ 

வேறு, 

பொறுபொறு தூத டசிபொருய் முர்திப் 
புனைசருட் டோலையைத் இன்ஐு 

புரவலர் காதிம் சொருகுசர் திரிகை 
புயனிறத் தழகர்சீர் பதியின் 

மறவன் றறிந்துங் காரிகை கேட்டாய் 
மதமலோ வதபுல வரைக்கேள் 

வயலிலே யரிவை சிலையிலே காரி 
1மரத்தினு மண்ணிலும் பாவை 

குறிதிகழ் தையல் பாணர்பால் வஞ்9 
குடக்கினிம் கோகையு மாங்கே 

குன்றமின்மேற் குன்றா விளம்பிடி. நல்ல 

குமரியுண் டடவியி லுடனே 

நறுமணம் கூடுஞ் சோறுமுண் டோடு 
நங்கையைப் பார்வினை முகத்தில் 

ஞாலமே னீம்கள் வாலையே படைத்தா 
னரியொ௫ுர் திரிவது இரமே. (௨௬) 

மடக்த, 

கட்டளைக்கலிப்பா. 

இரவி ர௬ுப்பணி சாமம் இ௫ரியே 
செங்கை மேலணி தாமத் தி௫ரியே 

வரதர் மொய்ம்பு கலவர விந்தமே 
வாய்கண் கால்கை குலவர விரதமே 

உரமி சைக்கரும் பன்ன கமலையே 
யுறையு ஞங்கரும் பன்ன கமலையே 

HIF GSA முத்தமர் சங்கமே 
யழகர் சேரிட முத்தமர் சங்கமே, (௨௭)



௧௪ அ௮ழகர்கலம்பகம், 

கட்டளைக் கலித்துறை. 

மேகம் கடல்மணி காளிர்தி பூவைமென் காவிகண்மை 
மாகர் தொடுபச்சை நின்னுருக்காட்ட மனங்குளிர்ச்தேன் 

சோகம் தவிர்ந்தனென் மாலிருஞ் சோஃைச் சுரும்புசெய்த 
யோகர் இகழழ காவவைவாழி யொளி௫றந்தே, (௨௮) 

சகேரிசைவெண்பா, 

சிமட்துன் பதர்தொழுவார் சேவடி.தொ ழாமல் 

இறந்தும் பிறந்து மிரைக்கே-- பறந்தும் 
மிகவேசம் ஜறேனிடப வெம்பாவ சோதை ': 

மகவேசற் றேகடைக்கண் வை, (௨௧) 

எண்சர்க்கழிகநெடி லாசிரியவிருத்தம். 
வைச்குமிடத் தன்புவையா மாந்தர் காளம் 

மறலிகதை யறியீரோ வருமே காளை 

தீக்ககழை புகுமேறுங் குணமும் போமே 

சரமும்போ மேயெடுத்த தறுவும் டோமே 

இக்கிலைவே றிக்கணமே சோலை வெற்பிற் 
சதரசஞ் சீலிதனைத் தேடிச் கொள்ளும் 

அக்கமறு நமனோடச் அுரப்பீர் யார்க்குந் 

தோற்றிடீ ரொருகாலுச் தோழ்றி டீரே. (௩௦) 

கட்டளைக்கலிப்பா, 
தோற்றும் பொய்கை விடாதா ரருவியுச் 

துலங்க விட்டவர் சோலைவெற் பார்சர்தச் 

சேற்று மொய்ம்ப ரிவர்க்கரி தோசம 

திருக்குளச் குழை தீர்ப்பது மாவலி 

ஊற்று நீரினி தென்றே குடல்கைகொண் 
Opp காளம் கொருகால்லிண்' னுச்சசண் 

டாற்று நீர்தர்த திம்கொரு காலுல 

களர்தி போக மனைத்தும் கொடுத்ததே, (௩௧)



௮ழகர்கலம்பகம். ௧௫ 

கட்டளைக்கலித் துறை. 

கொடுக்கின்ற செங்கை யழகனென் ஜோதுங் குழகன் வெய் 
யோன், எடுக்கின்ற ௪க்கரத் தேரோ டிலங்கு மிடபவெட்பில், 
அடுக்கனெற வாயிரம் பேரோ இரணமஞ் ஞானவிருள், தடுக் 

இன் றவருமுண் டோபனி காண்புன் சமயம்களே, (௩௨) 

அறு€ர்க்கழிநெடில் வண்ணவிருக்கம், 

௪மயமென முதுகடவு கடவியுயிர் கறுவிவரு சமலுமொரு திர 
ண மிவனே, அமையுமென வுழலும்யம படருமொரு மசசமெழு 
தியனுமவ னளவு ஈமர்காள், கமையுரக இரியிறைவர் கரிஇரியில் 

வ.ரதர்வளர் கமலைதன இரியை யகலார், இமைய$ரி .ர௪தூரி 
கனகடரி பரவும திடபஇரி யழகர் துணையே. (௩௨௩) 

அறுர்க்கழிநெடில் ஆ௫ிரியவிருத்தம், 

துணையென்று வர்தே மெம்மைச் தொடர்ச்துமா லாக்இக் 

கொண்டாய், அணையென்று நாக மீர்தா யாங்கரு டனைவி டே 
மால், இணையொன்று மில்லாய் ஈல்லா மீசசர் வேச புல்லும், 

சுணையென்ற வழகா வெண்ணெய்க் களவனே அதுளவினானே.() 

மடக்த, 

எண்டர்க்கழிநெடி லாசிரியவிருத்தம். 

துளவழகர் கலக்கவ.ர வஞ்சலிக்கும் காலந் 

தொனித்திடிகள் கலக்கவ.ர வஞ்சலிக்கும் காலம் 

வளமலிவெழ் பருகுகரு மஞ்சாரும் காலம் 
வாடையயிர் பருகுகரு மஞ்சாருங் காலம் 

களிறுருளச் சலையருவி யம்புதைக்குங் காலம் 

காயமூறுஞ் சிலையருவி யம்புதைக்கும் காலம் 
களவமளி பாடீரப் பூச்செறியும் காலர் 

'சளவமளிப் பாடீரப் பூச்செறியும் காலம்: (௩௫)



௧௭௬ அ௮ழகர்கலமபகம், 

Go wm. 

காலமுக் தானு மோலமுகர் தாலும் 
காமனைவாய்த் தானு மாமனைமாய்த் தாஜம் 

ஞால மடுத்தாஜஞ் சூல மெடுத்தானு 
களின விருப்பாலும் புளின விருப்பாலும் 

நீல மதிச்தாலுஞ் சீலம் விதித்தாலு 
நீதி பொழிர்தாலுஞ் சோதி வழிர்தாஜும் 

சால கிறைர்தாலு மால முறைந்தானுஞ் 
சலமலை வென் ருஜங் கூலமலை நின்றானே, (mar) 

கட்டளைக்கலித்துறை. 

மலைதாங்கு மாயர் வன$ூரிக் கேமழை தாங்டச்சச்தர 
கலைதாய் யிர்திர லைதாய்டச் கஞ்சமுர் சாங்கெங்கே 

கொலைதாங்கு மீலங் குமிழாம்ப ரூங்டுச் கொடியொன்றினமேல் 

நிலைதாம்கு கோங்கமுர் தாங்கியொர் பூங்கொம்பு சிற்கின்றதே, 

௮று?ர்க்கழிமெடி லாசிரியவிருக்தம், 

தேனைப் பழித்த விசைக்குயில்காள் செம்மார் தழைக்கப் 
புறப்பட்டீர், சோனைப் புயல்போ லனங்கனம்பு தொடுத்தா 

னினிமேம் ரொடப்போமோ, ஆனைக் ௨7௪ ஸிடுக்கணிருட் ௧௫ 
ஜேதையம்போ லிமைத்த செம்பொற், முனைத் திருமா லலங் 

கா.ர தந்தா ரிர்தா தந்தாரே, (௩௮) 

மடக்த, 

தாழிசை. 

தா.சமருங்கா மனப்புள்ளே தைக்கு மருக்கா மனப்புள்ளே 
௪ரக்கோ டங்கம் குலைபடவே தகுமோ வங்கங் குலைபடவே 

வேரோ டின்ப வளவனமே விடமோ வின்ப வளவனமே 

மேகம் பாவி வருர்திடரே விதிகாண்பாவி வருச்திடரே [யே 
மா.ரனுடைவாட் கேதகையே மயல்கொண் டுடைவாட் கேதகை 

மமணந்த விராவம் போருகமே வச்.த விராவம் போருகமே



அழகர்கலம்பகம், ௧௭ 

ஆரங் கடுக்கு மென்னுரையே யாருக் கடுச்கு மென்னுரையே 

யலைக வராவெண் ணந$்தினமே யழகர் வராவெண் ணந்தினமே 

கநேரிசைவெண்பா,. 

இனகரனு மப்பால்வெண் டிங்களுங்கா ரென்ன 
வனடரிவாழ் காயாம்பூ வண்ணா---அனகா 

அறவே வித்தேகின் னம்புயத்தாள் காணா 

தறவேத வித்தே ருள்: (௪௦) 

களி. 

பன்னிரு£ர்க்கழிநெடி லாசிரியவிருத்தம். 

அருணன் பரிபோற் பரியிலக 
வமரில் விசயன் தேர்கடவு 

மழக ரிணையில் குழசரொமை 

யாளும் பெருமாள் வாளரக்கர் 

செருவென் திறுத்தார் மறுவார்க்குஞ் 

செயலை முடித்தார் பின்னுமன்பர் 

தேனுச் கலையா மற்கருணை 

செய்தா ரவர்தர் திருவடிகள் 

கருங் களியேங் கனமடத்தைக் 8 

கழுவு மினிய வினையடையும் 
கஞ்சாக் கறாக்கு வகைநிழையுவ் 

SHUG GUMS pF Serer orgy 

கருவி சார மச்சமறும் 
குலவா ரணங்கள் முன்படி.யுல் 

குறும்பாட் டையுமோ திடும்வாரும் 

குடியும் படையும் வேண்டியவே, . (#2) 

- ௨



௧௮ அழகர்கலம்பகம், 

பறவைவீடுதூது. 

எழு?ர்க்கழிநெடில் சந்தவிருக்கம். 

வேண்டலர் ஈகைக்கவொரு பாகிஇயும் வெறுக்கவனை 
வேங்கையி னதட்டமதன் வில்லாலே 

அண்டில்படு மச்சமென கான்பதை பதைக்கும்விதி 

தூவ்கயிரை கொத்திரிமிர் புள்ளீரோ 

பாண்டவர் அுதிக்குமயில் கூர்தல்சொரு கத்தவள 

பாஞ்சசனி யத்தொனிசெய் செவ்வாயர் 

ஆண்டுதுரு வற்குரிழ லீர்தவன வெற்பிலெனை 

யாண்டவழ கர்க்கினிது சொல்லீரே, (௪௨) 

கட்டளைக்கலித் துறை, 

சொல்லிட பாசல மாயர்நன் னாட்டிழ் சுடர்ச் கொதுங்கும் 

அல்லிடர் தீர்கூழ லாய்கின் படாமூலை யானை கண்டால் 

மல்லிட. அுர்இண் புயத்தார் கனக வளைநிரைப்பார் 
புல்லிட வுஞ்செய்வ ரீர்தார் பிடியென்றிப் பூர்தழையே, (௪௩) 

பாண்: 

தாழி ௪, 

தழைவிருந்த வனத்தர்பூமிசை குழைவிருர்தவ னத்தனை 

தீந்தசுக்த.ர ராசகேசவர் தம்பதங்களி னினைவினார் 

இழைமருங்குடை வாணியுர்தொழ விங்கொர்பாணரு ளாரவ 
ரிசைபுகுக்இடு காதின்மற்றவ ரிசைபுகாதுத கா.து8 

மழைதொடுங்கொடி. மாடவீதியில் வர்ததேபிழை யிலையிவண் 
வரச்தைவிட்டனர் ஞானம்வந்து பரத்தைச்சினர் வீணையும் 

பழையபேச்சுனா யுர்தொடுத்தனை புதியபேச்சுமை காணத 

பாடினிக்கு மவட்கெழுர்தருள் பாடினிச்கு மறாளனே. ()



அழகர்கலம்பகம். ௧௯ 

ஊசல். 

எண்ர்க்கழிகெடி லாிரியவிருத்தம், 

மணங்கமிழ்பூ வையுமயிலுர் தமாலக் காடும் 

வண்டுளியு நீலவெற்பு மடமான் கன்றும் 

இணங்குகட லுர்துஇரும் காரு மின்ம் 

பமுனையெனும் இருகதியு மெ௫னப் பேடும் 
கணக்குழைய கோசலைதே வய சோதை 

கண்மனணியும் பாவையும்போற் கமல வீட்டில் 
HT BETA ஐடன்குலவி யாடி. ரூ௪ 

லலங்கா.£ மாயவரே யாடி ரூசல். (௪௫) 

த வம்; 

எழுசீர்க்கழிகெடில் சந்தவிருத்தம். 

ஊடிமுனை கின்றுமென தாழ்ஞூகைநு ழைந்துமென 

வமரிலி ருர்துமென வளைபோலே 

காசினிசு ழன்னுமென வானிடைப ஐ தமென 
காயமிதெ ழுக்துவிமும் வனைபோமோ 

கீசனாயு மண்டர்செய சோலைமலை மின்கண்முழு 
நீலமலை யுண்டுதொழு மியலாதேல் 

கசேசவமூ Gi SUG Gsm cs gas 
கேதனவெ ஓுாதளரி னினைவீரே, (௪௬) 

கட்டளைக் கலித்துறை. 
நினையா தவர்தமை யாளலய் கா.ரனை சேர்க்து கர்தன் 
தனையா தவர்ஈண்ப வென்றிட பாசலச் சா.ரலிம் போய் 

மூனையா தவர்தகை தீர்லம் பாற்நின மூடை யுடலை 
கனையா தவர்சன்ம முஞ்சன்ம மோவிர்த சானிலத்தே, (௪௭) 

சநதவிருத்தம். 
கிலங்குலவு சாபர்பணி லங்குலவு முத்த 

கிரைச்குமரு விக்குலவ ரைக்குமரு வியுகார்



2.0 அ௮ழகர்கலம்பகம், 

இலம்கையில்வெவ் வாளிசொடி. லங்கையிலி ருக்கு 
மி.ராவணவி ராவணனி ராவணம அுத்தோர் 

அலங்கலைய ளித்தன. லங்கலைக டல்கு 

மரீ தமத ஓக்குமனை சச்சமத ஓக்கும் 
கலங்கலெ னெனகச்சணிக லங்கலவை தம்மின் 

கையிலமனை தாருமுலை சயிலமனை யாரே. (௪௮) 

கொச்சகக் கலிப்பா, 

ஆராம வெற்பி லழகர்சரு திக்குமெட்டா , 

ஏரார் பத£ தீண்ட வெச்தவங்கள் செய்தனவோ 
சூரான வன்சிலையும் தர்.துமியென் புஞ்சகடும் 

கா.ராய கட்டையும்வெங் காளியப்பேர் சாகமுமே, (௪௯) 

மதங்கி. 

தாழிசை. 

காளமேகமும் வெளிறமின்னிய கண்ணனார்வன இரியினில் 

காமதங்கம தங்கமாமெழின் மாமதங்கம டந்தைகேள் 
தாளநின்முலை யிடைகுறுச்துடி. தவள௪ங்கதிர் சளமுகம் 

தக்கசந்திர வலையழாபு.ர ௪.ரணமென்பத மத்தளம் 

நீளும்யாழின முன்கைகார்குழ னெற்றிவேடன தம்புரு 

நிறுத்தினன்றொரு சற்றுடுக்கைநெ இழ்க்கவேண்டுநின் இச 

காளுகச்சின னாடகத்தினி நட்டுவாவெலு மதசயம் [தையே 
நாட்டவாளிணை சுழலுமுன்பல கூட்டவாள்சழல் இன்றவே. 

கேரிசைவெண்பா. 

FOS DOD TW SHES FTO CRUEL wes Bed 
கிழல்பார்த் இடபடரி நின்றோன் - குழலூதிக் 
கற்றுக் குவித்த கடவுளவ னேயனைத்தும் 
பெற்றுக்கு வித்த பிரான்,



அழகர்கலம்பகம்,. ae 

உ௩-௮டி. நேரிசை ஆசி ரியம். 

வித்தகர் கருத்துட் பத்தி பாய 

நீலம் பமுச்த கோல மேனி 

காத்கடன் முகர்த சூம்புய லென்று 
கதிரிளம் கொங்கைச் ௪திரிள மங்கையர் 

இயலு.நு கலாப மயினட மாடக் 

காயா மலர்விரி காயா வனமென 

அரையச வல்லி வரைய.ர மகளிர் 

குழலிசை வண்டு சுழலிசை பாட 

அங்கையிற் மூங்குஞ் ௪ய்கமூம் இஇரியும் 
புதையிருள் சீக்கு மஇஃஇ ரென்ன 
கவண்கலா லிசைசெய் இவமக்தவாய் மழலைக் 
கொடிச்சியர் கண்போ லடிக்கடி. சுனைதொறும் 

ப.அமச் செங்கா டி.தழ்ஞூவிர் தலர 
இருவகைக் கார்தமும் பெருமூனி வர்க்குப் 

புனலும் புகையாக் கனலும் கொடுப்ப 

வனர்திரி மேதி மயினஞ்சொரி தீம்பால் 
கங்கையிம் பரக்கப் பொங்குதேன் வெள்ளம் 

சாம்புன தம்போன் மேம்படு சாரல் 

சோலை மாமலை மேலினி தமாந்தோய் 

அஇர்ர் துவெண் பரிக ளெதிர்ந்தவேன் றஞ்சி 

பசும்பரி யேழும் விசும்பிடை மறுக 

விரிதரை கொழிக்கும் பரிபுர கதியோய் 
மமுட்படைக் கடவுள் விழிக்குடை யாத 

சத்சசர் கோடி யெர்த்தகட் டழக 
௪டைகொடு வேட்ட விடையுடை யவற்காப் 

புசஞ்செற் ஐஉருளிய பரஞ்சுடர் மூர்த்தி 
குருகூர் விளங்க வருசட கோபர் 

வழுத் தவிர் நான்மறை விழுப்பொருள் பழுத்த



2.2. அழகாகலம்பகம். 

வாக்செனலு மமுதச் தேக்க வொருகீ 

புவிமேற் இற்சிலர் கவியுங் கொண்டனை 
ஆங்கவை தமக்குப் பாங்கெஞும் வளைகாய்ப் 
புளியென மடழ்ச்தனை டோலும் 

எளியேன் புன்&வி யேம்பதெத் இமமே, (௫௨) 

தறம், 

எண்?ர்க்கழிகநெடி லாசிரியவிருத்தம். 

ஏற்றபூங் கோதைகே ளிடபமால் வரையில்வா 

ழிளங்குறப் பாவையான் விளங்குறப் பாவையும் 

சாற்றுவேன் கண்ணர்முன் வெண்ணெயாக் குவியவே 

தானடுக் சூமிசொனேன் சயிலமா இனைமுதற் 
போம்மினே னாழியின் னெல்லையஞ் சங்கையும் 

பூரியெட் டக்கரஞ் சீரினிட் டெம்பிரான் 
தோற்றுவார் வாக்குரன் கூழ்பெலங் கஞ்சியச் 

சுதர்விடா ரம்பரக் தணிவையா மினியமே. : (௫௩) 

கைக்கிளை, 

மருட்பா. 

இனியஞ்ச னெஞ்சே யினியவிசை யேழும் 

சனியாறு காலுமிரு காலும்--மூனிவர் 

தொழுதா ளழகர் சுரும்பில் 

எழுபூ வாய்ர்த திவளணங் கவளே. (௫௪) 

சித்து, ப 

இஉாழிைை. 

அலகைமாமுலை யுண்ட.கொண்டல்புள் 

எளலகையன்றுப குச்தமா 

லழகர்தாள்தெரி சித்தளத்தர 
லுக்ரசம்பெறு சித்தர்யாம்



அ௮ழகர்கலம்பகம், ப. அ 

சலனமேனொரு கடகநற்கரி 

தனையழைப்பிமுன் னாகமா 
தங்கமாக்குவெ மெய்தராவிடி 

சர்தமிக்குயர் பணம்வரும் 

இலூரும்புத னைப்பொன்வெள்ளியொ 
டேற்றுவோமுனா குறைபடா 

தெடுத்த தாம்பிர மாழை மச்சாம் 

மிரதவாதம தன்கையில் 

பலமருக்ததி வொஞ்சொல்வோமதஇி 

படியவர்க்குப சரியையா 

படி. யளப்பந மக்குமாவடை 

பழவனம்பிரிய மப்பனே, (௫௫) 

கட்டளைக்கலித் துறை. 

அட்போத கத்துறை செந்திரு மார்பத் தழகர்பனைக் 

கைப்போத கஞ்சொன்ன மாயரெச்காலங் கருணை செய்வார் 
மெய்ப்போ தகமக் கெர்காள்வரும் வினை யென்றொழியும் 

எப்போ தகழு மமதையும் போம்புச லேழைகெஞ்சே, (௫௬) 

சம்பிரதம், 

௧௪ - சர்க்கழிநெடில் ஆ௫ரியவிருத்தம். 

எழுலோ கழூமிக்க மண்டலச் தூடடைத் 

இடிவோங் குணக்கு வெய்யோ 
ரோமதிசை புகச்செய்வோ முத்தரத் தூடுபன் 

னிருதிங்க ளெண்ணி விடுகோம் 

வாழ்குகையு எண்டரை யரம்பையரை நாரதனை 
வரவழைப் டோம் படர்கொடி. 

மருப்பம் கயங்கள்பல் குதிரைகுடை சுனையிலெழ 

மாதேரை யடைய நினைவகோம்



QP அழகர்கலம்பகம். 

தாழ்வறும் புல்லைய0 புலிசெய்வோர் இரணத்தை 

Wi AGS sense Card ° 
தீருமெறும் பிதனைமத கரிசெய்வோட் தவரையைச் 

சண்பகா டவியாக்கு வோம் 

அழிநீர் முன்பொருப் பாக்குவோ மெய்யகலு 
பத் மாவிகள் வரப்பண்ணு வோ 
ம்திரகச யம்கேளு மழகர்தாட் காளலா 

வதிதெய்வ முன்விடுவ மே; (௫௭) 

கலிவிருத்தம். 

விடலரு மறையிலும் விடவ ராவிஞும் 
கடமிடு மழகரொர் நாளி ரங்குவார் 
தடமுலை மயிலொரு சரம் விடாமுனம் 

அடன்மதன் விர மனந்த கோடியே, (௫௮ 

எண்்டர்க்கழிகெடி லாசிரியவிருக்தம். 

கோடிதவ மூயன்முனிவோர்க் கருள்பததீதா மரையார் 
குதியவரா கம்பெரிய நெடியவரா கமுமாய் 

ஆடி. ரண ங்கமுமா மெம்மான்பல் கலையோ 
டம்புலிசாழ் கோட்டிடபத் தணிவலாயைக் கண்டால் 

மூடி ர௬ுளைப் டொருதறுகண் மம௰லிகடா விடிலே 

முடுகொருக டாமடங்கு மூன்றுகடா மடங்கா 

தோடி.வரக் குளிறிவெளி றியகளிறு வந்தே 

யுறப்பிடரி னிணைத்.ஐலவும் பிறப்பிடர்மற் நிதிய, (டக): 

தாழி ௪, 

இடர்களென்ற திரைகளாலி டிர்துதீரம் வீழவே 

யெழுர்தபாவ சாகரத்தி னிடைமிதர்த தாணசான் 

மடமைகெஞ்ச௪ நாளிலே மஇழ்ச்சிகூர்ர்த தெம்பிரான் 
மசத. ரமூல சொருபகார்தி யிர்த்.ரரீல மல்லவோ



அழகர்கலம்பகம். ௨௫ 

உடன்மறந்த மறவிராத ஐுறவிராத தறுகணா 
ஜொடிம்சவக்த னாவிபோயொ டும்கவந்த கிருதரும் 

இடமலைந்து விடமலைற்து தென்னிலங்கை வென்றவன் 

இங்கள்குன்ற முதீதிலங்கு ஈங்கள்குன்்ற மாயனே, (௬0). 

கட்டளைக்கலித்துறை, 

மாய்கின்ற தேவர்க்கெ லாமண வாளர் வடி.வழகர் 
வேய்கின்ற குல்லையென் ரோதரு வாரெங்கள் மின்கரும்பு 
சாய்ன்ற பூவணை யாலைபொன் னேலையி௰் ருவுங்கண்ணீர் 
பாய்கின்ற ௭.று குறுவேர் பிதுங்க பான்முத்தமே, (௬௧) 

எண்ட€ர்க்கழிகெடி லாடிரியவிருக்தம். ் 

பாலிருத. நீர்பிரிப்பீ ரொருகீ ரங்கள் 
பங்கயச்தோன் றன்னாவைப் பாரா னென்கண் 

போலிருக்தா ரையமெனையும்பிரித்தா னிந்தப் 

புண்ணியமுங் களையடையும் போமோ சொல்லீர் 
சேலிருக்த கொடி யோனைப் பெறுமால் சோலைச் 

சிலம்பாற்றி னிரைதெவுட்டித் இராமுத் தூஞ்சல் 

மேலிருந்து விளையாடிக் கமல வீட்டின் 

மென்பேட்டி ஐுடன்செல்செங்கால் வெண்புள் ளீரே, 0. 

பதினான்குசர்க்கழிகெடி லாசிரியவிருத்தம். 

புள்ளின்வாய்ச் இழித்தார் மருதிடர் தழித்தார் 

த்தனை யாருயிர் கழித்தார் 
புந ழல் காற்றுண் ம தரமொண் முராத்தார் 

பு வியோ டி. ரவியை மறைத்தார் 

  

   

  

அள்ளிய குயிலைப் பூத்ததே மாவைதீ 
தற்றுமன் னையைச்டுறு காற்றைச் 

சுமதி கோர மதியினை விடுத்தார் 
தோன்றிய மதியையென் சொல்வேன்



௨௭௬ அழக ர்கலம்பகம், 

விள்ளரும் பிலத் தட் பணிகளோ வென்று 

விகங்க பூபதியெழச் கனகன் 

வெங்குடர் பிடுங்டு யெறிர்துறம் இழித்து 

விடாய்க்குவெங் குருஇநீ ர௬றுஞ்௪ 

பிள்ளையைப் புரத வெள்ளெயிற் றகல்வாய்ப் 
பெருங்குரற் சங்கமெம் சனுச்தேன் 

பெருக்கெறி சோலைப் பொருப்பலமங் காரர் 
பிறர்ச்குப கா.ரமொன் திலரே, (௬௩) 

கட்டளைக்கலித்துறை. 
ஒன் ரூடு மூன்று வடி.வா யடியவ ரூள்ளத்துள்ளே 

நின்றாய் புறதிதும்புள் ளேறிவர் தாயெங்கு thew’ srs 
நன்றாமூன் னடல்பொன் னாடர்கை கூப்பிய ஈங்கள்குன்றிற் 
குன்றா மரகதக் குன்றே குன்றேந்து குணக்குன்றமே. (௬௪) 

கலிவிருத்தம். 

குணசலத யாமழகர் குலவரையின் மு௫ல்காள் 

மணமலரின் வண்டுநிகர் வன்கணர்பி ரிர்தார் 
கணவரவர் நெஞ்சது கருங்கலல வோவென் 

புணர்முலையில் வர்துவிளை பொன்னையுரை யீரே, (௬௫) 

மடக்த. 

கொச்சகக்கலிப்பா, 

ஈ.ரமதிச் சோலைவராை யிறைவர்மதிச் சோலைவரை 
சா.ரகவி மானமருர் தா.ரகவி மானமருர் 

ஆரணச்தா மோத.ரனா ரயனாக்சா மோதரனார் 

சீரரங்க மொழியாரே தீயரங்க மொழியாரே; (௬௬) 

௮று?ர்க்கழிகெடி லாசிரியவிருத்தம். 

மொழியு மினியீர் குழைவார்ர்திர் முத்த மிழச்செய் 

யுட்பயின்தீர், வழியு மாசா ஏமூஞ்டர்தீர் மதுரக் semper



அழகர்கலம்பகம். உள 

ளினிக்கேளீர், பொழியும் கொடையா ரழகர்வெழ்பிற் புராரிக். 
கெதிர்போய்ச் தழல்விழியால், அழியுங் காமன் பழிகா.ந 
னங்கே யிணக்க மாகாதே. (௬௭) 

கேரிசைவெண்பா, 

௮ங்காப் பொழிய வருணஜக்குச் தேனருவி 

அம்காப் பொழியேற் றசலமே--பம்கயமேல் 
அங்கத் இருப்பிரியான் சுத்தத் தமிழ்ப்புலவர் 
சங்கத் திருட்பிரியான் சார்பு, (௬௮) 

வஞ்சித்துறை. 

சாரலங் காரமால் 

சாரலங் காரமால் 

கீ.ரலங் கா.ரமால் 

நீரலங் காரமால், (௬௯) 

Fh BM hs GD. 

அலம்கா.. யமஜம் புறஞ்சாய விதழ்மென் 
ஐறுங்காது பொருகும்ப கனன்வீழா 

இலங்கேசன் மகுடச் தகர்ந்தோட முனையம் 

பெயுல்கார்மு கமன்முன்பென் மயல்கூதீர் 
கலங்காம லரசன்முன் செலுங்காம Saree 

களைர்தேவின் முதல்தின்று மசழ்வாயே 
சிலம்பாறு தனில்வர் திளம்பேடை. சுழுறும் 

சிலம்போகை ஈறவுண்ட முருகாரே, (௭௦) 

சேரிசைவெண்பா. 

காமனார் வெள்ளைக் கருப்புவில்லே €ற்றுமதி. 
தாமவுடுச் ௪ர்து சரங்களே--ஆமாம் 

வளைத்தெய் வகா மணிநிகரில் லாவெள் 

வளைத்தெய் வரகா மணி, (௭௧)



'உ௮ அழகர்சலம்பகம், 

கட்டளைக்கலிச் துறை. 

மணியுக்தி யான நதிடாய் வனவெற்பன் மண்னும்விண்னும் 
,தணியுக்தி யானலம் காரனெய் கோவெலுங் தாமமென்லும் 
பணியுர்தி யானர்த வேளென்னு நீலம் பசுங்குரும்பைக் 

கணியுக்தி யான மிமிர்திசை பார்க்குமென் ஞாூணங்கே. (௪௨) 

நாரைவிடூதூது. 

௮றுர்க்கழிநெடி லாடரியவிருத்தம், 

ஆரமா மலையிற் ரோன்றி யங்கங்கோ டிச்செய் இங்கால் 
ஈ.ரமே வியதென் காற்று மிர்துவுஞ் ௪மனே கண்டீர் 
வீரமா லலங்காரர்ச்கு விடவரா விடவ ராதோ 

தரமே சாரை காணீர் செல்லுவீர் சொல்லு வீரே. ப (௭௩) 

கட்டளைக்கலித்துறை, 

சொல்லா ரணப்பொருண் மாலலங் காரர்தண் சோலைவெழ் 

மில், வல்லா ரிளங்கொங்கை மங்கையெங் கேமனு ஸூல்வழியிற், 

செல்லாச் செலுக்தொரு கோல்போன் முடங்கிய தஇங்கருப்பு, 

வில்லானைம் கோல்வென்று முக்கோல் விழைச்திட்ட வேதி 
யாரே. (௭௪) 

சந்தவிருத்தம், 

வேசாவெனச்சொல்சுதர் பூமேல்வ ரதீதளரின் 

மீதாம்வி சித்.ரர்மறை வேரானார் 
வாதாச னச்சயன ராராம வெற்பிறைவர் 

வாராம லெய்த்ததுயர் €ராமா 

சாதார ணச்ததல வேள்பூச லிப்பொழுது 

தாரா மடைச்குருகு தாமோ 
டோதா வவைக்கறிவு போதாவெனிம்பரிவர் 

போதாம லர்தீதுளவு போதாவே, (௭௫)



அழகர்கலம்பகம், ௨௯ 

எண்*ர்க்கழிநெடி லாரியவிருத்தம். 

தாவுமன் புள்ளவர் மேவுமன் புள்ளவர் 
தக்க சா மலையினார் மிக்கசே மலையின்மேல் 

ஆவியும் கூமிமா வோவியச் தேடுமே 

வலடுலா வஞ்சன்முன் ஐுலசெலாய் கஞ்சமும் 
காவியும் மகாமு காவியுஞ் சிகரமுங் 

கார்தளுஞ் ஈங்கமும் பார்தருளுஞ் சிங்கமும் 
கோவையு மாரமும் பூவையும் €ரமுங் 

கொஞ்ச்மின் சொல்லுநீண் மஞ்சும்விண் வில்லுமே, 0) 

நேரிசைவெண்பா 

மஞ்சுகா ஞுங்களைப்போல் மாரன்பூ மாரிபெய்ய 
விஞ்ெ௰த பேராசை வெள்ளம்காண் - தஞ்சம் 
வழுத்தீர் மதிச்செங்கண் மாலலம் சாசர்க்கு 
வழுதீதீர் மதிச்செங்கண் மால், (ater) 

வஞ்சிவிருத்தம், 
செங்கண் மாயவர் Gus 

மங்கை யாரிடம் வண்புனம் 

கொங்கை யுங்கனுங் குதலையும் 

அம் கரும்பிணை யாகுமால், (௭௮) 

தாழிசை, 
மாஓுகான்முசனு மரலுமாமழகர் 

மால் விடைச் ௪யில மயிலனீர் 
நீலராமிறைவ ரின்னம்வர்திலர்கன் 

ளெந்சர்டோலு மினியென்செய்வேன் 

ஆலகாலம்௨ட காலதாகவெதி 

சம்புகாலவில் வளைத்ததால் 
காலகாலர்கள மெனவிருண்பெல 

காறிறர்தமழை காலமே, ' (௭௯)



&.0 அழகர்கலம்பகம், 

கட்டளைக்கலிப்பா, 

மழையுறம்குத டஞ்சோலைமாமலை 
வாணன்வாணன்க ரங்களைப்பூதங்கள் 

விழையும்டாரவெ முக்களென்றேபற்றி 

வீசுமாலும்பர் வேசாமவருக்கே 

பழயரான்மழை சிம்காசனமலர்ப் 

படுக்கைவீடு டுக்கடல்வெண்ணெய்போல் 

குழையுமன்பர்க ருத்தேயுபரிகை 

குளிர்சிலாமுற்தல் கோகுலங்காணுமே, (௮0) 

mr sg 

எண்டீர்க்கழிகெடி லாிரியவிருத்தம், 

குலமலைமா யாவாழி கொடியவென்றன் சுந்தா 

குலமலைமா யாவாழி கொடியமதி ளிலங்கை 
நிலமலைய மாதவரி னானெறிச்தாய் we sr 

நிலமலைய மாதவர்கை நின்னாமங் கண்டாய் 
பலவருண வாரீ௪ ஈயனமுழு நீலோழ் 

பலவருண வாரீசன் பயப்படவெழ் பெடுத்து 

நலவரிசைக் கவிகைபுனை காரேதென் குருகூர் 

கலவரிசைக் கவிகைவிடா ஈளினமின்னா யகனே, (௮௧) 

கலிநிலைத்துறை. 

நளினவி லோசன ரழகர்பு லோமிசை நாதன்றன் 

இளவலு மாயவர் மாயவர் வெற்பினி லிலையோகாண் 

தளையவிழ் மல்லிகை புல்லிய வண்டீர் தமியேன்போல் 

வளைகலை காண்மதி தோற்றிட கின்றே மருண்மாலை (2௨) 

௮றுர்க்கழிநெடில் ஆரியவிருத்தம், 

மருதொடித்து விளவெறிர்து குருக்திலேறி 
வடத்அறங்டச் சோலைமலை வருமால்வெய்பில்



அழகர்கலம்பகம், ௧ 

இருதலைப்புள் ளென்னவிருக் இமைப்புடீம்சா 

வெனைப்பிரிர்த பாதகர்சாட் டில்லைபோலும் 
அருவிமத மிக்களைமா தளைகடள்ளி 

யடையலர்மாக் கோட்டையிடர் தாவிதேக்டுத் 
தெருவுதொறு மால்யானைக் கன்றுபோலத் 

தென்றலிளமங் கன்றோடித் திரியும்வேனில், (௮௩) 

கட்டளைக்கலித் துறை, 

இரியும் இரிக்கெதிர் சென்றோ ரழகர் இருமலைமேல் 

பரியும் கொடித்தடர் தேர்வல வாபரி போம்றிரைகள் 
விரியும் புனற்கட லுண்டமை யாதும் மின்சொடிகண் 

சொரியும் புனற்கடம் கோடுதல் பார்றுண் டளிட்புயலே, (௮௪) 

கேரிசைவெண்பா. 

புயல்பார்க்குஞ் சாதகமே போன்றேன்பொன் னாட்டின் 

இயல்பார்க்குஞ் சேமலைமே லெர்தாய்--தயையின் 

நிலையா திருக்கவரு ணேயா மிடிதீர்தீ 

தலையா திருக்க வருள்; 

வலைச்சியார். 

அறு?ர்க்கழிகெடி லா௫ரியவிருத்தம். 

அலைகடலி னடுத்துயிலு மழகர்சாட்டி 

லஞ்சொலெலாகல் குளமாக வஞ்௪னக்கண் 

வலையெகிவீர் பொய்கைவிட்டென் னாவிதாங்கும் 
வரலாறு கேளுமச்௪ மருங்குகில்லும் 

கலைமதியோ டா.ரலலர் வெளிச்சைமீறும் 

கவலைமுன்னீ ரிராயேர்ச்குங் கனகருப்பம் 

இலையருவ ால்மலங்கு பதெல்பாருச் 
இருக்கைவையு மழைச்சுறவைத் தேடவீரே, (௮௬)



கூட அழகர்கலம்பகம். 

கோற்றியார். 

எண்£ர்க்கழிநெடி லாசிரியவிருத்தம். 

தேதெமிழ் வடி.வழகர் நெடியவிடை மலைமேழ் 

சிறியவிடைப் பெரியவிடைத் திருக்குலத்தி னமுதே 
கூடின்ற வெண்ணெயொடும் வேனிலா னெய்யுவ் 

குறைவிலைலிம் போரதிகம் கொண்டதெழு படிகாண் 
நாடதிர்த சததிமோக முறையிணச்கம் வைய, 

ஈவமணிசேர் பொன்னாழி ஈல்குவேன் மெல்ல 

ஆடைதனை யொதுக்டமிமென் பால்வாரு மிச்ச 

மாமுழக்கு மோர்போது மகலேனர் தமையே. (௮௪) 

ar we, 

நத்தனந்தன வென்றுகார்தனை ஈங்கைசெங்கைமு இழ்க்குமின் 
களினமாதென விகலுமாரனை ஈமதுசாபம்வி டாதெலும் 

சந்த ரசூரியர் தங்கஜைச்செய சய்கு௪க்ர மெனத்தொழும் 

சலதியாடுதல் யமுூனைமூழ்குத ஐவமெலுர்தலை காளிலே 
ஐக்தலைப்பணி யுர்தருப்பையு மாடுிலேனெலும் வேனுவா 

யமுதமுண்டுயர் வம்சமானத இட்டமேயெனு மாசைநோய் 
மச்இரத்தில ரூததீர்க்குகின் வாசம்வீசிய துளவுகாண் 

வாசவன்பதி பரவு€பதி வாசசர்தர ராசனே, (௮௮) 

சாம்போக்த, 

கட்டளைக்கலித்துறை, 

சுந்தரச் தோள ரழகர்நன் னாட்டன்னத் அவியச்தாள் 
மர்தரச் ஞ்சொம் இளிசெல்லு மோசக்.ர வாளஞ்சுற்றி 
௮ர்த.ரட் பானுவு மோடச்செம் இீபுகெட் டாழிவிழக் 
கர்த.ரத் தன்குளச் சண்போழ் கொதிக்கும் கடுஞ்சுரமே, (௮௯) 

Gs Fun i, 
மடக்கு - எண்டர்க்கழிகநெடி. லா சிரியவிருத்தம். 

மேதினிபோழ் றழகர்மலைசத் இருப்பிச்சி யாரோ 
வெளிப்பட்டீர் முனிவர்மலைத் இருப்பிச்சி யாரோ



அழசர்கலம்பஎம், க, 

கோதபடு குழல்போக லிஎங்குதலைச் சுகமே 
கொள்ளைகொண்டீ ரிங்குவா விளல்குதலைச் சுகமே 

காதிலிட்ட செம்பணியு சடுக்காலி யுடையுங் 
சபாலமுஞ்சூ லமுங்கண்டே, ஈடுக்காவி யுடையும் 

ஆதரியு முங்கள்சவ மதவேடம் திசமே 
யதிவீரே யன்றெதிர்த் ச மதவேடர் இரமே, (௬௦) 

நேரிசைவெண்பா. 
DAE னாமூகுர்தா வாமனா மாயா 
அதிரூபா ராமா வழகா---எதுவீரா 
வெண்ணம் துளவா விமலா மகலாட்சா 
தண்ணர் அளவா சரண், (௯௧) 

பதினான்குசர்க்கழிநெடி லாரியவிருத்தம். 
௪ரணகோ கனகம் கற்பக காமத் 

தண்டுழாய் முடிபரி மளிக்க 
சங்குநே மியும்வெண் ணிலாவெயி லெறிக்கத் 

தமனியச் துடில்பள பளக்க 

மரகத மேனி யெழில்பமுத் தொழுக 
மகரகுண் டலம்புயத் தலம்ப 

வனசலோ சனங்க எருண்மழை பொழிய 

வர்தநின் கோலமான் மமவேன் 

இரண்முலைக் ரொத நணுடைச் ரொத 

சிறுமிகள் மூசமதி யெனவாய் 
இழந்தவாம் பலையும் பறந்தவண் டையுஞ்செச் 

தியெழு புகையெனப் பதறி 

விரனெரித் சப்தம் விழிபுதைத் சோடி 
வெண்ப குஷ் தா 

வெற்பலல் காரா wre 
மெய்யனே தெய்க்சர்.யசனே, (௬௨)



Mi? அழகாகலம்பகம். 

HOP Asm லாூரியவிருத்தம், 
தெய்வசிகா neMeauQuaser enrGenrsr 

இகொமணியைச் கண்மணியிற் இதர்தோன்றன்னை 
ஐவர்சகா யனைமூதலும் தும்பியன்றோ 

வழைத்ததின்னர் ௮ம்பிகளே யழைத்.அவாரும் 

கைவருபர் தாமெணி முற்றமெல்லாங் 
கமழ்பனிரீ ரிறைத்திறைத்துக் கழுகீர்போலும் 

மைவிழியார் குளமர்க்க விட்டாரென்ன 
வன்பகையோ பொருமூதலை வளர்ன்றாரே. (௯௬௩) 

எழு£ர்க்கழிகெடில் சந்தவிருத்தம். 

வளங்குலவு தண்டலைநெ டுகூரிமு குர்தர்கல்வ 

சந்தினம்வ ழங்கழ கர்தாம் 
இளங்குகலை கொஞ்சியப சு&்இளிகள் கெஞ்சியுமி 

சங்கியினம் வந்தில ரையோ 
உளங்கனாய் மென்சொலமு னஞ்சமன டுங்கடவு 

தைந்தவர்வெ குண்டு சுடவே 

களங்கமற வெர்த.தம தன்சடல மென்றனர்க 
ரும்புகையொ ழிச்ச தலவே, (௬௪ 

மடக்த. 
பன்னிருசர்க்கழிநெடி. லாரிரியவிருக்கம், 

அலமேர் தழகர் பதிச்சனையே 
யாடு மேமெய்ப் பதிச்சுனையே 

யணில்வா,ச் சதிர்போ மருரீதினையே 
யன்றே மேய மருச்தினையே 

குலவஞ் சுகமே கோலமே 
கொம்பிழ் புனத்திச் கோலெமே 

கூட வளர்மா தலிப்யோதே 
கொடியார்ம் கென்மா தலிப்போதே



அழகர்கல்ம்பகம், ae 

கலைமான் பிரியக் கணக்கன்றே 
கரும்பைப் பிரியக் கணக்கன்றே 

கணியார் காட்டு மருவலரே 
கணியார் காட்டு மரூவலரோ 

சலதி முகக்கு முூகமஞ்சே 
தனித்தே நிமிட முகமஞ்சே 

தைய லொ.தங்கும் வரவழையே 

தயையுண்டானால் வ ரவழையே., (௬௫) 

கவல். 

வாரம்பெழ் நிசெலி னருக்தவச் இழவரும் 

கண்டகரை யடர்த்தலின் மண்டலத் த.ரசரும் 
கற்பச மண்டலிம் கனக காடரும் 

கானமு ழக்கலி னானகர் இருவரும் .. 

எழுதரு மறைகள்சு... திடலால் வியாதலும் 

போதக மோதலிம் பு.ராணவே தியரும் 

சாந்தமுற் திடுதலிம் ஐனிஞா னிகளும் 
மான்மத மடுத்தலின் வைணவச் சூரவரும் 

நவமணி விரித்தலி னன்னா வலரும் 
அன்னம் வழங்கலி னகவாழ்க் கையரும் 
செம்பொன் னீட்டலிற் திருப்பாற் கடலும் 

௮ச்சம் களைசலி னமுத௪ஞ் சீவியும் 

பூமித் திடுதலிழ் புண்ட ரீகனும் 
பொங்க ர௬ுரைதலிழ் பூவை வண்ணதும் 
அம்பிகை கலத்தலி னர்தி உண்ணனும் 
பொருமலை யெதிதலிழ் புலோமிசை கொழுதும் 
௮ூலைங் காட்டலி னலர்க£இர் ஞாமிதும் 

முத்தமிழ் அதித்தலின் மூழுமதிச் கடவுளும் 
இவனுங் கடலவ்ட் சிலம்பாத் திறைவ



அழகர்கலம்பகம். 

இருபது Fars தெண்ணிலாச் Rass 
பொன்மலை வளைத்த செம்மலை யேச்தும் 

வெண்குன் றெடுத்த கருங்குன் ரொருகாள் 
முழைவாய் இறக்து மழைபோ லிடித்.து 
மூடுகுசெம் களத்துக் கொடுமரம் வாங்கு 
அடுசம gre 6O6@ One 

கொடி.முடி கவித்தலித் குறுகை பூக 
காளைவா வின். றுன கீள்பஇக் கேகென 

விடைகொடும் தருள்மால் விடைமலை வாண 

உர்இக் கமலத் அச்சிவிட் டி.றங்ட 

கருத்தும் மெளிர்ச கரகநீ ராட்டிக் 
கண்டகண் போற்குளிர் தண்டுமாய் சாத்தி 

இசைமக ஸூடன்றுதித் செண்ணில் கோடி 

பிரமர் போறறிய ப.ரம சாமீ 

அளவறு பிலைகளும் களனுறு கலைகளும் 

கணக்டிலா மழுக்களும் குணக்இலாக் கழுக்களும் 

உடையார் புலிச்தோ லுடையா ரிடையார் 
அலடிலா வுமைகளு மிலகுபன் னதிகளும் 

பதிகொ எத்தனார் குதிகொள் மத்தனார் 

வீரபத் தஇரமுதம் கோரபுத் தூரொடும் 

அனந்த மூருத்திரர் இனர்தின£் தொழுதிம் 

திருவடி. யுடைய பிரம apt sf 

ஒருவிண் ணப்பமுன் பெருமூனி பின்னர் 
நம்பிரன் னிழலிற் ஐம்பின் கொடரச் 

செஞ்சிலை யொடும்போய்க் கருஞ்சிலை மிதித்து 

மின்னிள மேகமும் வில்லும் பிறையும் 

அசவிசர் தழுமால் ஃஇற்லை பூவும் 

சங்கமும் இஇரியும் பங்கய முகுளமும் 

காந்களும் கொடியும் பார்களும் கதலியும்



அழகர்கலம்பகம், கள் 

மாவிளர் தளிரும் வகுத்தனை மீண்டும் 

புன்மதி யுடைய வென்மனப் பாறையை 

நற்பதப் படுத்தி யற்புதம் விளைக்கும் 
சண்ணநீ யுண்ணக் கவர்ர்த 

வெண்ணெய் செய்து விவெறுன் கடனே, (௬௬) 

தாழிசை. 

வெண்ணெய்சூறை கொண்டசொண்டல் மேனிமாயர் வரி 

விறலியென்ற கோலத்து மென்பெடைக்கோர் சேவல்கேள் 
பண்னுமிங்கு தங்குடைர்து பாணர்தம்மை வென்றபின் 

பாதகற்கு மருமையோவோர் பாணகின்னை வெல்வது 
வண்ணமார் பெழுர்தகொயங்கை ண்ணமென்ப ரதுமெய்யா 

வர்துபா னிறைர்ததுண்மை மதலைபால னென்பம் 

எண்ணெயீது பச௩ரம்பெ ஐங்கொடிச்கு விட்டகீ 

ரேற்குமோ வவர்க்கும்யாழின் வீக்குகாய கின்பமே, (௯௭) 

எழு?€ர்க்கழிநெடி.லடி. வாரரியவிருத்தம், 

காயரன் பிரமர்முத லோர்தொழுஞ் ௪னகர்கிமிர் 
காளமஞ் ச௪னவழகர் மா 

மாயரம் புவியுவ தேமுங் கமிழ்பவள 

வாயர்கண் டிலர்கொ லளிகாள் 

பாயும்வெம் புலிடொருத மாமனென் பவன்விடுமோர் 
பாறைகெஞ் சினள் சகரதேர் 

ஆயகொய் கையிலொழுகு பால்பரச் தெனவிரிய 
கோர சந்திர Breau. (௬௮) 

Fb EM HS SLD, 

சந்தன நிழம்குளிரு வர்ததகை தரச் 

சந் திசமுட யேகவியு மிர்ததரு மானும் 
ஐர்.தலை யராவில்வரு மழகர்பழ மறைதே 

டரியமுனை யார்முளரி தெரியமூனை போல்



8௮] ் அழகர்கலம்பகம். 

வக்தருணம் வைகையிது பொப்கையிது முத்இன் 
வண்டலிது கொண்டமவழ் மண்டபமி தல்லால் 

செந்திருரன் னகரமிது சகரமிது சோலைச் 
சிலம்பிடை லம்பியச லம்புசதி மிதுவே, (௬௯) 

கட்டளைக்கலித்துறை, 

ஈஇிபெற்ற பாதர் மலையலல் காரர்கள் ஞட்டணங்கே 
கதிபெற்ற னன்னந்த மீகாமன் காமன் கழைகழையே 

பதிபெற்ற வவ்வங்க மிவ்வங்கஞ் சங்கம் பலித்ச தங்கே 

துதிபெற்ற முத்தம் இடைதீததொப் பேன். சுகச்கடற்வே 

அதுர்க்கழிநெடி. லாசிரியவிருத்தம், 

௪கமும் பிகமும் மஹையோதும் சோலை மலையி woven sit 
இகமும் பரமும் வகுத்தபிரா னெல்லாப் பதமும் தரவாழ் 

மகமூர் தவமுஞ் செய்ததொக்கும் மானம் தனைக்கும் பிரிவ 

செகமும் பரவுஞ் லெம்பாற்றுத் இருகீர் படியு மொருகீரே, 

அ௮ழகர்கலம்பகம்' 

முற்தப்பெற்றத; 

 




