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திருச்சிற்றம்பலம் 

தேவாரச் சிவதல வெண்பா 

921 
திருக்கைலாய பாம்பசைத் 

திருவாவடுதுறை யாதீனத்.துச் சஷரும் 

Che. ஆதினத்து மஹாவித்வான் 
LF மீனாட்சசுத்தரம் பிள்ளை யவர்கள் 

மாணாக்கரும், 

இல்லை விடங்கன் பிரபல வித்துவான் 

மாரிமுத் துப் பிள்ளை யவர்கள் 
புத்திர பிர பெளத்திரரும் திய 

வெண்டாப் புலி 

இ, சு, வேலுசாமிப் பிள்ளை 
யவர்களால் இயற்றப்பெற்து 7 

சென்னை பழைய வண்ணாசப்பேட்டை 

நாயனூா பிரஸ் 

தெ, மு. ஷ, ஷண்முகசுந்தர நாயனார் 
அவர்கள் நன்முயற்டசியால் 

சென்னை 

அரோசா அச்ச யந்திர சாலையிற் 

பதிப்பிக்கப் பெற்றது. 

1921
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ஆக்கியோன் பெயர் முதலியன, 

எழசீர்க்கமி நெடிலடியாசிரிய விருத்தம். 

இருமன்ற மாதி இருமலை மீருச் 

தேவாரச் "வல வெண்பா 

வருமன்ற லிதழி யானரு ளாம்செய் 
த.ரங்கேற்றி னானன்பர் மகிழக் 

குருமன்றன் கழலிற் குலவன்பன் கங்கச 
குலன் வெண்டபாப புலிபன்னூ னவின்றோன் 

ஐருமன் உண் டலைசூழ் தணித்தில்லை விடங்கத் : 

தலன்வேலுச் சாமிரா வலனே, 

நேரிசை யாசிமியப்பா, 

அன்னவன் றகைமை யின்னமும் பகர்வன் 

வருங்கபி லாய பரம்பரை யாய 

அறைசையம் பதியி லுறைசைவ சகொமணி 
யொப்பி லருஈதவச் ௪ப்பிர மணிய 

தேசிகர் தம்பாற் நிக்கைகள் பெற்றோ 

னாசிக லகன்றோ னவனிய௰ி ள்ளார் 

கம்ப னயுதங் கவிசெய் தனனென்பா் 

வம்பவிழ் சிரகிரி வாழ்பெரும் புலவன்செய் 

புசாணம் பற்பல பிரபர்த மொண்ணில 
விலக்கங் குறித்திடி னிலக்கமா மறிஞர் 

அதிதரு மீனாட்டு சுநதரநா வலன்வயின் 

மதிதரு பன்.னூல் வயங்டடக் கற்றோன்
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செம்பொனம் பலத்த னம்ப னடம்புரி 

குஞ்சதெ மலாத்தே னெஞ்சி,௪ முறக்கொள்வோகி 
வியப்புற வன்னா னியற்றிய graves 
மாக்கந்த புராணவெண் பாக்கச்சூர்ப் புராணம் 
கோட்டமி லிலம்டையங் கோட்டூர்.* டராணம் 
மிக்கசர்த் இிருவேட் டக்குடிப் புராணம் 
திடஈிகமழ் தில்லை விடங்கப் புராணம் 
முதீதமிழ்க் கவிமாரி முத்துப் பிதாமகன் 
விரகன் சரிசசங் இரகச் செய்யுள் 

கம்மணிக் கோபுரக் கற்பக விகாயகா 

மும்மணிக் கோவை முன்னரும் பன்னய 

மமாதஇல்லை நிரோட்டக யமகவந் தாதி 

வளங்கெழு தேவார வைப்புச் வெதலக் 
களங்கமி. றிரிபுக் கட்டளைக் கலித். துறை 

௮ணிகள ரிசட்டை மணிமாலை ஈவமணி 

மாலை பஞ்சரத் இனமாலை பலவே 

வெண்பா முதலிய பண்பா ரகவல் 

கட்டளைக் கலித்துறை கட்டாக் கலிப்பா 

வஞ்சி யொடுவிருத் தஞ்ில வகையின் 
௮.இகயு் கூர்பல பதிகமின் னவற்றிற் 
கூடிய தொகையைக் கூட்டிடிற் 

பாடிய :கவியோர் பதினா யிரத்த0.
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திருக்கைலாய பாம்பை 

இருவாவடுதுறை யாதீனம் ஞான நடசாசர்பூசை 

சுப்பிரமணிய சுவாமிகளிவற்றியநளிய . 

சிறப்புப்பாயிரம் 

நேரிசையாசிரியப்பா 

இச கிரியி லினிதுவீற் நிருக்கும் 

பாசு பாணி பசுக்க ஞய்வணம் 

பாரினிற் கோயில் சொண் டெழுக்தருல் பஃறலப் 
பான்மையை விசிதுப் பசசை யடி.கள 

விளம்பு கேத்தா வெண்பா Qaugu gre 
தன்னிற் இறிசே சார்தலை யோர்ர்து 

தமிம் மறைக் துதிகள் சார்கல வெண்பாச் 

சொன்னயம் பொருணயர் துலங்குற வியற்றிச் 

சிற்-பை முன்னர்ச் கவனடி, யார்கள் 

பற்பலர் குழீஇய ஈற்சபை ய தனில் 

காலிவாகன சகாத்த மாயிசத் 

கேண்சத முப்பா னியைந்த கான்கினில 

Can S கருது விளம்பு வற்சா 
மிதுன மாமதி விளங்குற௮ு மிரண்டாக் 

தேதி புகர்வாரஞ் செப்பவிட் டர்தனு 

காளும் லக்கினமு ஈண்ணிய சுபதின 

மெவரும் வியப்ப வினிதரங் கேற்றி னோன் 

கற்பக விகாயகர் கவினார் மும்மணிக் 

கோவையுர் தில்லை நிசோட்டசு யமக 
வர்தாதஇி யோடு மணிகிளர் கந்த 

புசாண வெண்டாவும் புரிவுட னியற் விணரே 
வைடு துறைவா மருட்டஞ்' சாக்கச ' 

தே௫ிகரா்க் சட் டாகும் பிற் இரொன்றலா



வருமணி சுட்பிர மணியதே சிகள்" 

குருமணி தன்பாழ் கூறுப தேசம் 
பயன் பெறப் பெற் ற் பான்மை பூடையோன | 

நற்றுறை சைச்சிவ ஞான யோடு 

கச்சி யப்ப முனிவன் கழலிணை 

சிந்தை செய்,த சிவபுசா ணங்கள் 

தரணியோ ருய்யத் தந்த செந்தமிழ்க்கடல் 
திங்க ௨வழ்தருந் இரிசிரா மலைவா 

ழானாப் புகழ்மை மீனாட்டு சுந்தரப் 
பாவலா பெருமான் பா Deca) LUG OG any at 

இல்ஷைங்கத் திருக ருதித்தப் 

புலியூர் வெண்பா வாய புரிந்த 

மாரிமுத்து வள்ளல் பெளத்திரற்' 
பிற்றோன்ற லாகப் பிறங்கா நின்ற 
ans சூலத்தில் வர்இனி துஇத்,ந 

தூய குணமா சுப்ப ராயச் 

செம்ம றனயனாத் இிகழ்தரத்.தோன் நின் 

வெண்டாப் புலியென வியர்தேயாரூ 

சொண்பா வலர்க ஞரைக்கு நலச் இனோன் 

குலமார் கல்விக் குரிசில் 

நலமார் வேலுச் சாமீநர் வலனே, 

 ௬ழண்னைைவாவை பபடம்சவனன் 

அறுசீர்க்கமி நேடிலடியாசிரிய விருத்தம், 

சிருலவு வேலுசர மிக்கவீஞன் செய்தவெதல'வெண் பாவைப் 
பாருலவும் படி.யச்சிற் பதிப்பித்து ஈல்ஜனொன் பாமனேயு , 
Cargag vagy மினிதுல ணினையாதா செவருமில்லை 
சாருல௮ு மனன் ௧. ரா,நமச் சிவா யப்பெயர்கொ னணாவலோனே



௨ 

இவமயம் 

திருசசிற்றம்பலம் 

தேவாரச திவ தல வெண்பா 

  

பாயிரம் 

கற்பகவிநாயகர் காப்பு 

சேரிசை வெண்பா 

புவனிததி மூவர் புகல்பதிகம் பெற்ற 
சிவதலவெண் பாரஈவிலச் சித்தத்--இவர்ர் தருளுங் 
கற்பகமா தங்கங் கவினவைத்தோ னல்குதில்லைக் 
கற்பகமா தங்கங் களித்து, (௧) 

நடராசப்பேநமான் 

தீன்னாக வல்லி தடீங்கண் மலர்பூப்பப் 
புன்னாகம் பாங்இற் பொலிர்தேத்த--வின்னாக 

னன்னா டகமே ஈவிற்றுமெழிற் குஞ்சிதத்தா 
ளென்னா டகமேவு மே, (௨) 

சிவகாமீத்தாயார் 

மனனாட்ட மேல்வைக்கும் வான்சருணைக் கான்குவளை 
மன்னாட்ட வெற்பணங்கு வண்கதிமே--லென்னாட்ட"' 
மார்ர்ததனா னர்தருளி னன்ன தளிக்குமருள் (௩) 
RIESE எந்தக் சொடி,



௨ தேவாரச் வதல வெண்பா 

தகஷிஷழர்த்த் 

முன்னால் வருக்கு மொழியா அணர்த்தினா 

னன்னா னிருந்தறிலை யாய்ந்துநெஞ்சே--கொளன்னாரு 

மல்லால நீழ லளிக்கவேற் றுண்டபிரான் 

சல்லால நீழல் சண், (௪) 

விநாயகர் 

பற்பல் பதிதோறும் பற்பல் பெயர்பூண்டு 

பற்பலவா ஈற்பதமும் பாலிக்கும்--பற்பல் 

வடிவா சரொருத்தன் மதலையே சம்பன் 

வடிவா ரொருத்தன் மகஇழ்க்து, (௫) 

வைவக் கடவுள் 

பாலாய னன்கேத்ர பாலன் நிரிசூலன் 

பால வயிரவப்போப் பண்ணவன்க--பால 

னொருவா மனனே யுரிக்கஞ்சு கன்றாண் 

மருவா மனனே வழுத்து, (௬ 

வீரபத்திரக்கடவுள் 

அ௮வியுண்ட தேவரெலா மாவியுண்டோ வென்னத் 

தவியுண் டலமந்து சாம்பப்---புவிமக த்திற் 
ரத கமலகெஞ்சேய் தச்சனைக்கா யுக்ரென்பொற் 

பாத கமலநெஞ்சே பற்று, (௪) 

சுப்பிரமணியக்கடவுள் 

கந்த மலர்தூய்க் கருதுமடியா ௬ளத்தின் 

முர்ததிவின் முன்னிற்பன் முன்னெஞ்சே---சர் சமல 

சொன்றுதொ ராடு னெளிர்சண் கணிசிலம்பக் 

குன்றுதொ ருடுங் குகன், (செ



8 saur sé சிவதல் வெண்பர் நீல் 

திருநந்திதேவர். 
சிர்தனைசெய் நெஞ்சே சவ பதமே காட்டுமுன 
இிந்தனைசெய் தாரையடு கித்தலும்பா--வந்தனைசெய் 

மன்னந்தி வண்ணன் மஇழ்கயிலை காக்குமெங்கோன் 

பன்னந்தி வண்ணற் பதம். (௯) 

நால்வர் 

சைவ சமயமே சற்சமய மச்சமயத் 

தெய்வமே யெச்சமயத் தெய்வமுமெண்-டெய்வமெ 

தேவார வாசகத்திற் தேற்றியரு ணால்வர்தா [னத் 

ணாவா.ர வாழ்த்துவே னான். (௪௦) 

இதுவுமது 

மன்மணங்கா ணன்பரெலாம் வான்வீட்டில் வாழ 

வுய்த்தோன், 
கன்மிதப்பி லாழி கடந்துவர்தோன்--கொள்மு தலை, 

புண்சே யழைத்தளித்தோ ஜூமைமின்னைப் பேசுவித் 

னெண்சே யடிதொழுவேன் யான், [தோ (௧௧) 

தண்டியடிகள் 

வீரசத்தி நீங்க விமலனைப்போற் றேந்தலுட்ச 

ஈாரகத்தி ருதையட்டு ஈம்பனையோ--ேரகத்திற் 

சிர்தையா மந்தணத்தர்ச் ௪த்தவற்கு முத்திகல்கு 

தந்தையா மந்தணன்றாள் சார், (௧௨) 

ஐயடிகள் காடவர்கோழைனார் 

சிவதலங்க டோறுமே சென்றொவ்வோர் வெண்பா 
ஈவமுறமுன் பாடியரு ணல்ல---தவமுடைய 

வையடிகள் காடவர்கோ னம்போ ருககிகரு 

மையடிகள் காதலிலுள் வாம், | (௧௩)
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அபத்துழவர் 

பத்திலை ரரக்தியத்திற் பற்பலவாத் தெர்ண்டுஞற்றி 
முத்தி படையறுபான் மூவரார்--துத்தியரா 

வஈதார-விர்சம் பணிசடையார்க் சன்புடையார் 

பாதார விந்தம் பணி, (௪௪) 

மேய் கண்ட சிவாசாரியர் 

மைய லுறுபிறவி மாழ்கடலி லாழ்பவர்க 

ஞய்ய வொருபுணையி னுற்றருள்கூர்--செய்யசிவ 

ஞானபோ தந்தமிழ்செய் ஈற்குரவன் பொற்கழல்க 

ளான்போ தந்தலைவைப் பாம், (கட) 

உமாபதி சிவாசாரியர் 

அளிக்குமயன் மாற்கு மரியனருள் கொண்டே 

முளிக்குமுன முத்திரல்கு மூர்த்தி--தெளிக்குகெஞ் 
சைவத் தார்தத் தனிநா லியற்றியரு [சிற் 

காலித் தாந்தரங்க மாங்கு. (௧௬) 

பஜ்சாக்கா தேசிகர் 

தன்னாமங் கொண்டே தனைத்தெரிவித் தேகானெ 

னென்னாம நீச்ச யினிதாண்டான்--அுன்னாம 

லஞ்சாக் கரனா மவிர்துறைசை மூலகுரு 

பஞ்சாக் கரனாம் பரன், (௧௭) 

சுப்பிரமணிய தேசிகர் 

கார்மன் ௮ருமல் சவின்செய் அறைசையிற்சர் 

சேர்சுப் பிரமணிய தே௫ிகளன்பொன்--னேர்மன் 

னடி. க்கமல மாக மரும்ப வணிந்தேன் 

முடி.க்சமல மாக முனம், (௪௮)
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அம்பலவாண தேசிகர் 

உள்ள மெனுஞ்சுரும்ப ரண்டு களிக்குமா 
நெள்ளமிர்த வாவி திகழ்துறைசை---வள்ளலாம் 
பங்கமலம் பாற்றம் பலவாண தேிசன்றாட் 
செங்கமலம் பாற்றதும்பு தேன், (௧௯) 

வித்யா தர 

சுலவுபுகழ் மீனாட்சி சுந்தரப்பே ராசான் 

பலதலபு ராணம் பகர்ந்தான்--றலவெண்பா 

வொன்றியற்றி னேனன்னா னெண்டிறமைக் கஃதுதகு 

மென்றிறமைச் கேற்றதுவே யிது, (௨0) 

நூல் சேய்தற்தக் காரணம் 

ஐயடிகள் காடவர்கோ னன்போ டியற்றியருள் 

செய்ய தனிக்கேத் திவெண்பா--வையகத்தி 

னாலா நிருப்பதுன்னி காதனருள் கொண்டுமுற்று 
மேலா வியற்றினேன் யான், (௨௧) 

அவையடக்கம் 

கற்பனைக்கு கரந்தவனைக் சற்பனைக்கி கர்தவனைக் 

கற்பனைக்கு ளாக்கக் உடவனோ--நற்புலவீ 

சென்பாக்கள் வெண்பாக்க ளேநீகிர் சிர்தைகூர்ந் 
தீன்பாக் கொளக்கடவீ ராய்க்து, (௨௨) 

சிறப்புப்பாயிரம் 

தேவாரம் பெற்ற சிவதலவெண் பாரவின்றான் 
மேவாருன் வேலுசா மிக்கவிஞன்--ருவாப் 
புலியூர்வெண் பா.நுவன்றோன் புத்.ரபிர பெளதரான் 
மலிதிலைவி டங்கஈகர் மன், (௨௩௨) 

பாயிரம் முற்றிற்று. 
appa
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'இிவமயம் 

இருச்சிற்றம்பலம் 

தேவாரச சிவதல வெண்பா 

சோழநாட்டில் 

காவேரிக்கு வடகரையிலுள்ள சிவதலங்கள் 

கோயில் ஆகிய சிதம்பரம் 

நேரிசை வேண்பா 

தொடுத்தமலர்க் சோதையுமை தொன்முனிவர் காண 

வெடுத்தகழற் பூமதுநெஞ் சென்மா--வடுத்தருந்தப் 
பொன்னம் பலவா புரிந்தருள்வாய் பாழ்ஞ்சனன 
மின்னம் பலவா வெடாது, (க) 

திருவேட்களம் 

வேடனென வெம்போர் விசயனெடு செய்தவனும் 

வேடனெச்சில் வேட்டவலும் விற்கழைக்கே--நேட 

வருவேட் களஞ்சேர் மலர்ஈல்கு பொங்கர்த் 

திருவேட் களஞ்சேர் சிவன், (௨) 

திநநெலவாயில் ஆகிய சிவபுரி 

நினக்குஞ் சுகமுண்டு நெஞ்சே துயர்கூ 
செனக்கு மிகவு மினிதே--யுனற்சரிய 
ஈல்வாயி லானை ஈனியாண்ட பெம்மானை 

ரெல்வாயி லானை நினை, | (௩)
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திநக்கழிப்பாலை 

உருவா யருவா யுருவருவாய் கிற்பன் 
குருவா யுகந்துண்மை கூற--வருவான் 

செமிப்பாலை யாரா சினிவா னளாவுங் 

கழிப்பாலை யாரார் களன். (௪) 

தீநநலலூர்ப் பேருமணம் ஆகிய ஆச்சாபும் 

ஞானசம் பர்தர்த ஈன்மணத்தி லேசோதி 
யானவுருக் கண்டிருக்க லாரயனப்--பானற் 

ஜிருமணத் தாயன் றெரிந்திலன்கொா னல்லூர்ப் 

பெருமணத் தாய பிரான். (௫) 

தீநமகேந்திரப்பள்ளி ஆகிய கோயிலடிப்பாளையம் 

நரன் மறையி னாலு ஈவிலற் கரியதென்றால் 
யான்முறையிற் சொல்வதெங்க னேஅபரி--யான்மன் 
ககேந்திரப் பள்ளியான் கைதொழுது போற்று 
மகேந்திரப் பள்ளியான் மாண்பு, (௬) 

தேன்றிர ழலலைவாயில் 

வந்ததமர் பார்த்துப் வகை:;பில்லை யென்றமழுங்க 
ous gg) Ung மறிவிழக்தே--யந்தமுறு 

மெல்லைவா யில்லை யெழுமூன் றெனாதுதிரு 

மூல்லைவா யில்லையை முன். (௪) 

திநகீகலிக்காழர் ஆகிய அன்னப்பன் பேட்டை 

பற்பலநால் கற்றும் பயனில்லை மானிடர்மேற் 

சொற்பனுவல் சொல்லிச் சுசமுமிலை--பொற்பை 
கலிக்கர்கூ ரென்றே கருதித் gi Bear 

கலிக்காரு ரென்றேவைக் சண்டு, (௭)
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திநச்சாய்க்காடு ஆகிய சாயாவனம் 

கற்புத் தழைத்துக் கருணை ஈனிபூத்தே 
| யற்புக் கனிதந் தருள்பெற்ற--விற்பனியார் 

தாய்க்காடு மம்மான் றயங்குகரன் வேய்க்காடுஞ் 

சாய்க்காடு மம்மான் றலம், (௯) 

காவிரிப்பூம் பட்டினத்துப் பலலவனீச்சரம் 

ஒரு மிடத்தோ ரொளிர்சுடர்கண் ஞூன்றுமவன் 

பாருடனே யெல்லாப் பயனுமவன்--மேருவெனலு 

கல்லவ ஸளீச்சரமாங் காவிரிப்பூம் பட்டினத்துப் 

பல்லவ னீச்சரமாண் பன், (5௦) 

திநவேண்காடூ 

என்னைத் தெரிவித்தே யின்னருள்செய் கில்லானேற் 

பின்னைப் பிறப்பறுக்கும் பெற்றியரார்-பன்னருஞ்சீர் 
வெண்காட்டு மத்த மிலைந்தோன் மலைதந்த 

பெண்காட்டு மத்த பிரான், (௧௧) 

கீழைத்திநக்காட்டுப் பள்ளி 

உருவன் றருவன் ௮ுருவருவென் அுன்னத் 

திருவுருவங் கொண்டருள்கூர் தேவை-மருணெஞ்சே 

பாட்டுப்பள் ளிக்குளே பாலர் பயில்கழைக் 

தாட்டுப்பள் ளிக்குளே காண், (௪௨) 

திருக்தநகாவூர் வேள்ளடை 

அன்னமறி யாமுடியி லாற்றுணா Cap pak g 

முன்னர்வன் ரொண் டர்ச்களித்தான் மூதூரீ-.துன்னங் 

குருகாவூர் வெள்ள்படையே சோயிலா னன்பர்க் 
€ஞுதாவூர் வெள்ளடையேற் ரான். (௪௩)
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திருப்பிரமபுரம் ஆகிய சீர்காழி. 

இப்பகலோ பிற்பகலோ வெப்பகலோ தீர்வுளது 

முப்பசல மோர்வார்க்கு முன்னரிதே--செப்புஞ் 

சிரம புரமேற் நிருட்டியுளேன் சாழிப் 

பிரமபுர மேதக்கோய் பேண், (௧௪) 

த்ருக்கோலக்கா, 

நஈற்றாலம் போற்றுதிரு ஞானசம் பந்தருக்குப் 

பொற்றாள நல்கு புரிநெஞ்சே--முற்றால 

ஞாலக்கா வென்றே ஈபத்தநுவோ டார்பொழில்சூழ் 
கோலக்கா வென்றே குறி, (கடு) 

புள்ளிநக்கு வேளுர் ஐகீய வைத்தீசுரன் கோயில், 

கருமையுண் கண்ணாள் கருத்தறியிர் வாளா 

திருமைகெட வெண்மகளீர் செவ் கி“ யருமைதனை 

யுள்ளிருச்கு வேளூறுக் கோர்மருக்தாம் வைத்தியனார் 

புள்ளிருக்கு வேளூர்க்குப் போம், (௧௬) 

திநக்கண்ணர் கோயில், 

௮ங்கண்மா ஞால மளிப்பவனுங் சாப்பவனு 

மெங்கண்மா தேவனென வேத்தியமா--மங்கலில்2 
பேய்ந்ததிருக் சண்ணாகோ யிற்பரனைச் சேவிப்பார் 

வாய்ந்ததிருக் கண்ணார் மனத்து, (௪௪) 

திநக்கடைழடி ஆகிய Supt. 

௮ன்னங் கொளவந்தே யன்னையே யென்சலன் கண் 
முன்னங் கவர்ர்துபோ மூர்த்திளே--மின்னஞ்[ளார் 
சடைமுடியிற் கங்கையுளார் சாரொருபெண் ஹுள் 
குடைமுடியிற் கங்கையுளார் காண், - (௧௪௮)
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திருநின்றியூர்... 
கோடிக் கதிபருக்தங் கூடழிர்தார் கூற்றுவலுச் 

கோடி.ப் பிழைத்தா ரொருவருமில்--கோடியமெய் 

பொன்றியூ ராரெடுத்துப் போய்க்களத்திற் போடு 

தின்றியூ ரானை நினை, [மூன் (௧௯) 

திநப்புள்கூர், 

இந்தப் பிறவியிற்பே ரின்பஈல்கு மோவலது 

(pss பிறவிதரு மோவறியேன்--விந்தப் 

பொருப்புன் கூர் மத்தன் புகழுமைவா மத்தன் 
திருப்புன்கூர் மத்தன் செயல். (௨௦) 

திருநீர், 
உண்டுர் திரிர்து முறங்கயுகாட் போக்குவீர் 

ஷெண்டுபூ சித்த கியமமுன்னீர்--மண்டுன் 

திருடர் சென்று சிவற்பரசி வாழ்வீர் 

கருகி தியம் கரிந்த, (௨௪) 
திநஅன்னியூர், 

எய்து (வகையறியே னெய்தினவர் பாலன்பு 

செய்து மறியேன் றெளிதலெங்கன்--மொய்கரிமேன் 
மன்னியூ ரையன் மகலான் றஜொழுதேர்து 

'மன்னியூ ரைய னருள். (டெ௨) 

திநவேல்விக்தடி . 

உற்றமனை மைந்த ரொருபாற்.கலங்கரையச் 
சுற்ற மொருபாற் சலவலைமே--லுற்றயர்க து 
மாள்விக் குடியங்கவ வாய்முடியா தேச்தகெஞ்சே 
(வேள்விக் குடியான்றாள் வேட்டு, (afin)
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எதிர்கோல்பாடி, 

வஞ்சகமமே வைவர் வயப்பட் டுழலாதே 

நெஞ்சகமே மாலின்றி கேராப்போய்--மஞ்சிவர்சே , 
நல்லெதிர்கொள் பாடி ஈணுகுவரன் சன்னிதிதன் 
னில்லெதிர்கொள் பாடி யிரு, (௨௪) 

திருமணஞ்சேரி, 

பெறலருநற் ராயும் பிதாவும்€பா திக்குக் 

திறதுறுமா சானுமாஞ் செல்வ--னறவு 

மருமணஞ் சேரியனான் மாமலருய் யானத் 

திருமணஞ் சேரியனார் தே. (௨௫) 

திருக்தறுக்கைவீரட்டம். 

காவியற்பூங் காண்டமதற் காய்ந்தனையான் கற்புடைய 

தேவிஈனி வேண்டவருள் செய்தனன்முன்--மேவி 

வெறுக்கை யுளாசெண் விசும்புளார் போற்றுங் 

குறுக்கை யுளாரெண் குணன். (a) 

தீருக்கநப்பறியலூர். 

க.ரவுடைய வஞ்சக் கடையேற் கறிவைக் 

குரவற் கொடுதந்தான் கூர்சிர்ப்--பரவை 
விருப்பறிய வூரன் விடுதூதன் ராய 

கருப்பறிய லூ.ரன் கனிந்.து, (௨௪) 

தா்க்தக்கா, 

பூத்தொழும்பர் போனடிக்கும் போலி யடியளையு 

மேத்.துமன்பர் தம்மை யெழுதிடுக்கைச்---சாத்இற் 

றரக்குக்கா லன்ன தயங்குகுலை வாழைக் 
'குரக்குக்கா மன்ன குறி, (௨௮)
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அஞ்சினுக் குட்புறம்பா ஞராறுச் கப்புறத்தா 
னெஞ்சலுக்கு கந்ததல நீடுவினைச்--சஞ்சிதக்கோர் 
வெல்வாள் கொளிபுத்தூர் மாமதிசேர் மாடமலி 
யெல்வாள் கொளிபுத்தா ரீ.து, (௨௯) 

தீநமண்ணிப்படிக்கரை. 

முடைப்படைய வல்லவுணர் முப்புரஞ்செற் Cpa 
மடைப்பள்ளி காவலாய் மன்னி--யிடைப்பொலியு 

மண்ணிப் படிக்கரையாம் வத்திரம்போ லார்க்குமிய 

மண்ணிப் படிக்கரையான் வண்டு, (௩0) 

திநஓமாம்புலியூர், 

பொன்வேண் டினுமாப் பொருள்வேண் டினும்விழைவ 

வென்வேண் டிலுமளிப்ப ரேமைநெஞ்சே--முன் 

வலியூ ர.ரவம் வணங்குமெழி லோமாம் [போய் 

புலியூ ரரவர்ப் புகழ், (௩.௧) 

கானாட்டூழள்ளுர். 

தாவரத்துஞ் சங்கமத்துர் தன்னமுடங் காமலே 

பூவின் மணம்போற் பொலிந்திருக்குர்--தேவனுன் 

மானாட்டு முள்ளூர் வதியான் வதிர்தருள்வான் [னார் 

கானாட்டு முள்ளூர கம், (௩௨) 

திருநாரையூர். 

பொன்னையன்றிப்பூணுண்டோபுண்ணியனேவுஃதேபோ 

ஓுன்னையன்றி காயேற் குறுவதண்டோ--மின்னகழி 
மன்னாரை யூர.ரா வான்மதியி னீழலைக்காய் 

சதன்னாரை யூசரா செப்பு, (௩௩)
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கடம்பூர். 

கண்டாளோ வன்றேமமின் காணா எணிவளை மால் 

கொண்டா ஞணவாதி கொள்ளாள்கா--விண்டாவு 

மங்கடம் பூரணனை யாயிழைபான் மேயவனை 

யெர்கடம் பூரணனை யென்று, (௩௪) 

ப) 

பேசாத வல்வினைகள் பேர்ந்தோடு கெஞ்சமே 
வாராத செல்வம் வலிர்துவருஞ்---சீராரும் 
பந்தணை நல்லூர்ப் பரன்கோ யிலை வலந 

வந்தணை ஈல்லூர் வரும், (௩௫) 

கஞ்சனூர். 

எண்புவிநீா தீவளிவா ெனனறிசஈ தியமான 

னண்படிவங் கொள்பரனை ஈன்னெஞ்சே--திண்புயனாங் 
கஞ்சனாூ ரானைக் கவின்கொம் பொசித்தவனுன் 
கஞ்சனூ ரானைக் கருது, (௨௬) 

வனச.ரன் மாவாதி வாலறிவில் பற்பல் ் 

சனன மெடுத்துத் தளரேன்---மனனே 
திருக்கோடி காமருவு் தேவாதி தேவ 

னுருக்கோடி காமருதா ளூன், (௩௪) 

திருமங்கலக்தடி. 

உந்தித் தடமலர்வண் டோர்வரிதா யோகியர்தம் 
புந்தித் தடமலர்நற் பூங்கழலைச்-- இந்தித் 

திருமங் கலக்குடிவாழ் வெண்ணனெஞ்சே வீடாந் 
திருமல் கலக்குடிவாம் தே, (௩௮)



அது தேவாசச் சிவதல வெண்பர் 

திநப்பனந்தாள், 

குலவிருவ ஈன்பிற் குனிந்து நிமிர்ந்து 
கிலவு திருவுருவை கநெஞ்சே--ஈலமுறக்கா 
ணைய திருப்பனந்தா னாரும் வயல்புடைசூழ் 
செய்ப திருபனந்தாள் சென்று, (௩௯) 

திருவாப்பாடி, 

சம்பந்தாக் காயிரஞ்சீர் சால்பரவை சங்கிலியாம் 

வெம்பந்தர்க் கெண்ணிலவீ வித்தகதி--கம்பரனே 

பாப்பாடி யானும் பரசினே னீபுமொன்றென். 

காப்பாடி யானே யருள, (#0) 

திநச்சேய்தலூர். 

தந்தையிருந் தாட்டிர்து தண்டியருள் பெற்றதூஉஞ் 

Gio sy செவ்வேள்பூ சித்ததா௨---மைந்து 
தருச்சேய்ஞ லூரர் தரிசிப்ப தூ௨ங்கோன் 

திருச்சேய்ஞ லூரதாக் தேம், (௪௧) 

திநந்துதேவன்தடி, 
சாத்திர.நா லாராய்ச்சி தான்வேண் டுவதில்லை 

தோத்திரமே செய்து தொழுதுபோய்ச்--சர் த்தினி 
மண்டு திருர்.துதே வன்குடி.யார்க் சன்பர்தமைக் 

சுண்டு திருந்துநெஞ்சே காண், (௪௨) 

திருவியலூர், 

மனமொழிமெய் மூன்றும் வணங்கத் துதிசெய் 
துனறின் வயமா வுறச்செய்--கனமே 

மருவியது சத்த மஇிதவழு மாடத் 
இருலியலூ ரத்த சவ, (௪௩)
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கோட்டையூர். 

வன்னிமத்தங் கொன்றை மதிசூடி மன்றாடிக் [பொய் 
கன்னியத்த வென்னக் சனிர்துதுதி-- பன்னிமெய் 

மேயகொட்டை யூரார் வினவிநையு முன்னெஞ்சே 

தூயகொட்டை யூராற் மொழு, (௪௪) 

திருவின்னம்பர், 

வைக்குடில்கால் கைசாயின்மற்றவைகொண்டாகுவரிப் 

பொய்க்குடிலற் மயிற் புதுக்குவரார்--மெய்க்குடிலை 

யுன்னம்ப ரானே ௮கர்தேறும் பெம்மானே 

யின்னம்ப ரானே யியம்பு, (௪௫) 

திநப்புறம்பயம். 

மாலைப் பரமெனவே மாலா யுலையனெஞ்சே 

வேலைப் பொருகணுமை மேவரனைச்- சோலைப் 

புறம்பயமின் ஜேன்பாய்ந்து பொன்விளைக்கும் பண் 

புறம்பயமின் றறவனையே போற்மு, [ணைப் (௪௯) 

திருவிசயமங்கை. 

ஏண்முப் பகையு மெளிதுவெல்ல லாமனையான் [முப் 

ரூண்மலரி னுண்மலர்தாூய்ச் சாற்றுநெஞ்சே- கோண் 

புரவிசய மங்கைப் பொருவிலின்றிக் கொண்டான் 

வரவிசய மங்கை வரன், (௪௪) 

திருவைகாவூர், 

ஆன கவலை யனைத்தம்போய் மேலாய 

ஞான சிலைபெறுவாய் ஈன்னெஞ்சே--மானமின் றி 

வைகாவூர் மாமதியை மஞ்சும்றை தூயஇரு 
வசாவூர் மாமதியை வாழ்த்து, (௪௮
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வடதுாங்காடு துறை, 

அதுவே யருச்சனையா மன்பார்ந் தகனே 
மதுவேய் மலர்த்தொடையல் வாடு--மு.துவேண்டாம் 

பாடு துறையார் பலதார் வடகுரங் 

காடு துறையாற் கணி, (௪௯) 

திருப்பழனம், 

இருமாப் பிறவி யெலுங்கடலி ௮ள்ளீ 
சொருமாப் பொழுதிறைஞ்ச மொப்பில்-பெருமான் 

ற்ருப்பழனஞ் சாருந் தனிஈறவம் பாய்செய்த் 

திருப்பழனஞ் சாருர் தெளிர்து, (Go) 

ஆசைம் புலவேட ராறலைக்கா தைந்தெழுத்தைப் 

போர கினைந்துதொண்டீர் போயடைதீர்-கேரதா 

மையாரறா ரூறையா முந்தத்து வங்கடர்தோ 

னையாரறா முங்கதிக்கே யாங்கு, (௫௧) 

திநநேய்த்தானம். 

பொய்த்தான வாழ்வைப் புரித்தயரே லீட்டிவைத்த 

கைத்தான வெல்லாம் கடைவரா--மைத்தான 

மெய்த்தானத் தானை வெருவவுரித் தானைநெஞ்சே 

கெய்த்தானத் தானை நினை, , (௫௨) 

பேரம்புலியூர், 

பாதி யுருமகடூஉம் பாதியுரு வாூஉமாச் 

சோதியுரு வொன்றுதனிற் ரோற்றினன்றே--ராதித் 

தரும்புலியூர் தந்தபடர் தண்பொதும்பர் சூழும் 

பெரும்புலியூர் நந்தம் பிரான், (௫௩)



சேவா.ச் வல வெண்பா eer 

திருமழபாடி, 
என்றன் ௮ுதிகேட் டெனக்கறாணீ செய்வதெங்கன் 
மன்றனறுங் செரன்றையந்தார் வள்ளன்மா---றுன்ற 

பாத திருமழ பாடியரின் பூங்கையிற்றாய்க் |(ரும்பொற் 

காத திருமழமான் கன்று, (௫௪) 

திருப்பழவர், 
பிறவிக் கடல்கடந்து பேரின்ப வெள்ளத் 

அறவுய்த் தருள முளமே--செ.றுவிற் 
கொழுவு சலவழிவெண் கோடுமூஉஞ் செய்ய 

பழுஷ சரனற்றாள் பற்று, (௫௫) 

திருக்கானூர், 

வாரிதிமண் ணுண்டஎக்கு மார்பிலுமோர் சொம்புள தகீ 

கூரியற்கொம் பாலரக்காக் சொன்றகன்மா--பாரின் 

மருக்கானூர் தெய்வதமா வாழ்த்தமன்னு நந்தர் 

இருக்கானா ருத்தமலூர் சே, (௫௬) 

துன்பக் கடலிற் சுழலுஈண் பூ ரொப்புயர்வில் 

மின்பதவி யேபெறலா மெய்யரும்பி--யின்பத் 
தமுமன்பி லால மவிர்களத்தாற் போற்றித் 

தொழுமன்பி லாலர் துறை, (௫௪) 

திருமாந்துறை. 
ஈல்கும் விரும்புவன ஈன்னெஞ்சே பேரின்ப 
மல்குக் கதியும் வழங்குமால்--செல்வத் 
திறுமார் துறைவா ரிடன்செலேல் சர்த்தி 

பெழுமாச் wepon பிரான், (Ox)



௪௮) சேவாரச் சிவதல வெண்பா 

திருப்பாற்றுறை, 

சோற்றுத் துறையுஞ் சுகமுறுகெய்த் தானமும்பொன் 
னேற்றவெற்பு நிற்கிருப்ப வேந்பசென்கொல்-போற்றுவன 

மேற்றுறை யானே றிவாந்தருளுங் கோமானே 

பாற்றுறை யானே பகர். (௫௯) 

திருவானைக்கா, 

இம்மா னிடப்பிறவி யெய்கரிது நெஞ்சமே 
யம்மா னிடத்தமரு மம்மானைக்--சம்மாந் 

திருவானைக் காவானை த் தீங்குளோர் தம்மை 
மருவானைச் காவானை வாழ்த்து, (௬௦) 

திநுப்பைத் ஜீவி. 

மாலயன் முற் றேவரெலா மாண்டுபிறக் கின்றமையா 

லேல வவர்தமக்கஃ தெய்துமோ--சேலகிர்கண் 

மைஞ்ஞீலி யானேர் வயிற்பாலி மேயதிருப் 

பைஞ்ஞீலி யானே பரம், (௬௧) 

திநப்பாச்சிலா 3 சிராமம். 

குவிசைய ராயன்பு கூர்ந்து துஇப்பிர் 

புவிகைய ராய்வான் புரப்ப9ர்---கவிகை 

பொருப்பாச்சி லாச்சிரமம் போக்கரிபோற் நீசன் 
றிருப்பாச்சி லாச்சிராமஞ் சென்று, (௬௨) 

ஈங்கோய்மலை. 

சென்று திரிர்துழலென் சித்தமெனலுஞ் தீச்சுரும்பை 
யுன்றனடித் தாமரைச்க ணுய்த்தருள்வாய்--குன்றமி 
பாங்கசோய் மலைவில் பரஞ்சோதி வான்றஜொடு௪ [னோர் 
ரீங்கோய் மலையா யினிது, (௬௩.)



தேவாரச் சிவதல வெண்பா ச்சூ 

காவேரிக்கு த் தேன்கரையில் உள்ள ஸ் தலங்கள். 

வாட்போக்கி ஆகிய இரத்தினகீரி, 

முன்பான் முலைச்சுவடு மோலிமேல் வாட்டமும்பு 

பின்பாற் பிரம்புவடுப் பெற்றவனை--யன்பார்ந்த 

வாட்போக்கி யானைஈன்கு வாழ்த்சாம லேவாளா 

நகாட்போக்கி யானைகின்ற னன், (௧) 

கடம்பந்துறை. 

சண்ணிடந்து பூசித்தார் கண்ணரொடு திண்ணருமே 

யெண்ணிடந்த வன்பி லெவர்பெரியர்-மண்ணி 

லடம்பர் துறையா ரவிர்களின வாவிக் 

கடம்பர் துறையாய் கழறு, (௨) 

கிருப்பராய்த்துறை, 

பண்ணியபா பந்தழனமுன் பஞ்சாந் BGC well 

புண்ணியமே யாயவனைப் போற்றுதிரைஈ்--தெண்ணி 

விருப்பராய்த்து றைக்கு மிளிரனமேர் காட்டுக் 
திருப்பராய்த்து றைக்குளே சென்று, (௩) 

கற்தடி. 
LOT @ மயனு மகவானு மற்றவருஞ் 

சாலு முயிரனைத்துஞ் சாசுறிண்ணஞ் -- Sr giaor 

கற்குடி. யானே கடிய வரும்விடத்தை (செய்க் 

முற்குடி யானேன் முனிந்து. (௪) 

ழக்கிச்சாம் ஐகிய உறையூர், 

கஞ்சமலர்ச் செங்கையெழிழ் காந்திமதி பம்மையொடு 
பஞ்சவர்ண நாதர் பயில்பதிகாத்--துஞ்சிமிசைப் 

போங்கொண்மூக் சீச்சரவப் புள்ளிரியப் பெய்கறைநீர் 

தேக்கொண்மூக் £ச்சரமார் தேம், (௫)
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திநச்சிராப்பள்ளி, 

அ.இப்பவர்சார் சொல்வினைபோய்ச் துன்பசன்று மேலாய் 

விதிப்பவன்கை வீப்பவன்கை மேவார்--சதிப்பா 

ரசாப்பள்ளி யானை யடிமைகொண் டாளுஜஞ் 

சிராப்பள்ளி யானைத் தினம், (௬) 

திநவேறும்பியூர். 

பூதலத்தில் வர்துதித்துப் புண்ணியங்கள் செய்ததன்மேன் 

மீதலத்தோர் வீடுபெறல் வேண்டுமா---லாதலின்வால் 
வன்ன வெறும்பியூர் வாழ்வைவெல்கேன் வேட்பனித்தன் 

மன்ன வெறும்பியூர் வாழ்வு, (cr) 

திநநேடூங்களம். 

நிலையா தன வற்றை கித்தியமென் றெண்ணி 

யலையா வுலையு மகனே--மலையா 

வடுங்களத் தானை யகண்மெயிற்போர்த் தானை 
கெடுல்களத் தானை கினை, (<7) 

மேலைக்காட்டுப்பள்ளி, 

ஏற்றில் வரவவற்கண் டீர்வளை தான் பூண்சலன்போய் 
வேற்றுருவ மா௫ிறின்றாள் வேற்றியாள்--சாற்றுவதென் 

சேலைச்காட் டும்பிணைச்சட் சேயிழையோர் கூறுடைய 

மேலைக்காட் டுப்பள்ளி வேந்து. (௯) 

ஆலம்போமழில. 

இன்னல்வர் தெய்திடினு மின்பம்வர் தெய்திடினு 

நின்னடியி லென்னன்பு மீங்காமே--பன்னரிய 

மேலம் பொழிலார் வியர்தேத்துஞ் செய்யதிரு 

வாலம் பொழிலா யருள், , (௧௦)
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திநுப்பூந்துநுத்தி, 

கருவரையபோற் காலன் கடாவைக் கடாவி 

யிருபிறை€போற் றந்த மிலங்க--வருபுவிழி 

சேந்துருத்தி யானை சிரமத்து வந்தளிப்பாய் 

பூர்அருத்தி யானே புரிக. (ae) 

திருக்கண்டியூர் வீரட்டம். 

மூன்னகமுற் றெள்ளுமயன் மொய்சிரத்திலொன்றைமலர்க் 

கைக்ஈகத்தி னாலே கடிந்தவலு--மன்னகங்கொண் 

டுண்டியூ ர௬ுற்றே யுகர்தெடுத்த செல்வனுஞ்சர்க் 

கண்டியூ ருத்தமனே காண், (௧௨) 

சோற்றுத்துறை, 

௮ல்லே யமணர்கல்யாத் தன்பரைமுக் நீர்தளவக் 

கல்லே புணையாக் கரையேற்ற--வல்லோயே 

சோற்றுத் துறையாய் துயர்ச்சுழியு ஞற்றுழல்வேற் 

காற்றுச் துறையால் கருள், (௧௩) 

திரு வேதீதடி. 

முக்கான் முனிவன் முபறவத்தை மூன்னிட்டே. 
யச்சாலச் தார்தவத்தா மாரருள்சகொண்--மைக்சார்மெல் 

லோதி குடியா மொருபாக வாண்டருள்வாய் 

வேதி குடியாய் விழைந்து, (ae) 

தேன்தடித்திட்டை. 

நான்புகழ்ந்தே பாடுவே னன்மணமின் மத்தமொடு 
சேன்பிலிற்றுங் சொன்றையணி தேவிழையும்--வான்புலவ 

சென்குடித்திட் டைய விவன்பிதற்றி னானெளினுக் 

தென்குடித்திட் டையன்றன் சர், (கடு)
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திருப்புஷ்ளமங்கை. 

அதிக்கவலங் கூற்றென் ௮ுணைவெள் ளெயிறு 

மதிக்கலைபோல் வாற்குமஞ்சேம் வாழ்வு--கதிக்குக் 

திருப்புள்ள மங்கையான் செய்ய திருத்தாள் 

விருப்புள்ள மங்கைகு வித்து, (௧௬) 

சக்காப்பல்ளி. 

யானென தென்னு மிருவகைப்பற் றற்றவர்க்கே 

மோனகிலை காட்வொன் முன்னெஞ்சே_நீனஞ்ச 

வெஞ்சக் சரப்பள்ளி விண்டுதொழு தேத் பொழி 

லஞ்சக் கரப்பள்ளி யான், (௧௪) 

திருக்கருகாவூர். 

இம்மைப் பாத்தைவ ரென்பார் செருக்ககற்றி 

யம்மைப் பயனு மளித்தாளவான்--மும்மைத் 

தருக்கரு காவூர் தனைர்செற்ற பெம்மான் 

திருக்கரு காவூர்ச் செவன், (9) 

திநுப்பாலைத்து றை, 

புலனைந் தஞ் சோர்ந்து பொறிமயங்கு முன்ன 

ஈலனுகரு மன்பர்குழா ஈண்ணி--நிலவுதிருப் 

, பாலைத் துறைமேவு பண்ணவன்றாள் சார்திர்சன்ம 

வேலைத் துறையேவு வீர், (௧௯) 

தீநுநலலூர். 
அ௮ந்தையுறு மாற்கரிது மப்பர்க் கெளிதுஈல்லோர் 

இிர்தைக் கினிபதுமாய்ச் சீர்த்தநெஞ்சே-- முந்தை 

நெடுகல்லூர் மேவினன்கொ னீங்கெனென் னாமுன் 

திருல்லூர் மேவினன்றாள் சேர், (௨0)



தேவாரச் இிலதல வெண்பா QM. 

திநவாவூர்ப் பசுபதீச்சரம். 

பொன்மையுறு மேனிப் புனிதன் பெருங்கருணை த் 

தன்மையுண சாமற் றளருகெஞ்சே-நன் மைசெயற் 

பாற்றாய வாவூர்ப் பஈபதிர்ச ரத்தன்றாள் 

சாற்றாய வாவூர் தரும், (௨௪) 

தீநஈ்சத்திழற்றம். 

நினை பபவர்க செஞ்சே கிலயமாக் சொண்டு 

விளைப்பர்து நீக்கி மிளி Gh — Fao a 

பத்திமுற் றன்பர் பாசவருண்: முக்கண்ணன் 

சத்திமுற் றன்பன் சரண், (௨௨) 

திருப்பட்டீ ர்சாம். 

பசுமேய்த்க வாயன் பருவாயின் மற்றோர் 

பசுவே யெனற்கையப் பாடில்--பசுங்கிளிமா 

கட்டீச் சரக்கான் கவின்வில் ஓயர்பணைருழ் 

பட்மீச் FIG BT ON பதி. (௨௩) 

திருப்பிழையாறை வடதளி, 

பரிதிதர்தா னர்ச்சனர்ச்குப் பாரபதந் தந்தான் 

கருதினர்க்குத் தந்த கணக்கில்--௧௬ துகெஞ்சே 

மனபழை யாறை வடதளியா SOT SOT wD! oN & LD LD IT 

வன்பழை யாறை யரிக்கு. (௨௪) 

திநுவலத்ரு மி. 

அன்பளவிட் டன்ப ரவரவர்க்குத் தக்கபடி [நீர் 

யின்ப மினிதளிக்கு மெண்குணத்தான்--றுன் பவெந் 

பாய வலஞ்சுழியான் பாங்குறக்கை தந்தளிப்பான் 

மேய வலஞ்சுழியான் வேட்டு, (௨௫)
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தடழக்த ஆகிய தம்பகோணம். 

மாதனத்திற் றேன்மொழியின் மான்விழியிற் கானடையிற் 

காத நனைவிளைக்கும் கள்ளவுள்ள--மா த 

ரிடமூக் கமரு மிழுதையனைக் காவாய் 

குடமூக் கமருமருட் கோ. (௨௬) 

திருக்தடந்தைக் கீழ்க்கோட்டம். 

மாலயலுந் தேடமறை வாய்கின்றான் யாரென்னிற் 

கோலமணி யாரமசில் சொண்டுந்திக்-கூலமேற் [தைக் 

காழ்க்கோட்ட மன்னவெறி காவிரிசூழ் சீர்க்குடக் 

சம்க்கோட்ட மன்னனுமை கேள், (௨௭) 

தீநக்தடந்தைக் காரோணம், 

சிறப்புறுமிம் மானி௨மா சென்மங் கெடினெப் 

பிறப்புறமோ நெஞ்சே பிறங்கு--நிறப்பூ 

மடந்தைக்கா ரோணத்தன் வாழ்த்தும் பிரானால் 

குடந்தைக்கா ரோணத்தற் கூறு. (௨௮) 

தீநநாகேச்சுரம், 

பைபரவம் பூண்ட பாம னருளவடிவாஞ் 

சையமுலை மாதொடும்வாம் தானமாஞ்--செய்யதிற் 

பாயதிரு காகேர்ப் பகடுகைக்கு மார்புமிகுஞ் [சேல 

தூயதிரு காகேச் சுரம், (௨௯) 

திநவிடைமநதார். 

வரகுணன்முன் னெண்ணில் வழுத்.துமன்பர் வேட்ட 

வரமளித்தான் ரள்சார் மனனே--யுரலி 

னிடைமருதூ ராய னிறைஞ்சுமசா தேவ 
னிடைமருதா ராய விறை, (௩0)
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தேன்தாங்காடு துறை, 

பவராடி யெண்ணிலசெய் பாழ்நெஞ்சே மேலாய்ச் 

கவராடி தாழுமுனராழ் காமா--தவகாடிக் 

காடுதுறை யண்ணல் கறைமிடற்றோன் றென்குரங் 

காடுதுறை யண்ண லடி, (௩௧) 

திநநீலக்தடி. 
வழிபட் டருள்பெற்ற மாண்பினரெண் ணில்ல 

ரிழிபட்ட செந்துவுமெண் ணில்ஒ_-கழிநெஞ்சே 

நீலக் குடியமரு ஙின் மலனை யோ தரிய 

ரூலக் குடிலையனை முன், (௩௨) 

வைகன்மாடக்கோயில், 

ஈன்காடுங் கோயிலா ஈண்ணிமெய்யி னீறணிந்து 

நன்காடு ஈம்பன்வாழ் ஈற்றலமா--மின்காண் 

மயில்வைகன் மாட மலிந்தோங்க வோங்கு 

மெயில்வைசன் மாடக்கோயில். (௩௩) 

திருநலலம், 

கண்டவின்ப மேதினமுக் காமுற் றுழனண்பீர் 

தண்டதாரன் பாசமொடு சாருமுனார்--கொண்டக் 

தருஈல்ல வானசமா தேவற் றொழுமின் 

வருகல்ல வானகமாம் வாழ்வு, (௩.௪) 

திருக்கோழடில்பம். 

என்னபணி செய்திடினு மென்னகினை வுற்றிடிலு 

மென்னவிட ரெய்திடினு மேழைகெஞ்சே--யுன்னமது 
ேே வழம்ப மானவன்மெய் மேவுயிர்மேந் பற்றுறல்போற் 

கோழம்ப மானவன்மேற் கொள், (௩௫)
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திநவாவடுதுறை. 

சிவயோ இியர்க்குச் சிறந்த சளியா 

நவகோடி இத்தபுர நாமத்--தெவர்க்கு 

மருவா வடுதுறையாம் வன்பிறவிக் சன் 

திருவா வடுதுறையாகச் தேம், (௩௬) 

திருத்துருத்தி ஆகிய துற்றலம். 
கானசுக்அ மாற்றின் சரையகத்தும் வெம்புலிவாழ் 

கோரகத்து மேவியே கொல்பணிசெய்-.-வானகத்து 

மன்னுர் துரு ச்தியைப்போல் வாயுவைக்கும் பித் துழல்லீ 

ருன்னுச் துருத்தியையை புள், (௩.௪) 

திநுவழந்தார். 

ஏணா ரரியயனு மேன வெகினமாய்ச் 

சேணார் சுடருருவைத் தேடியுமே--காணாமற் 

சாலவழுர் தூரச்தன் ருபதர்கட் கண்மையனாங் 

கோலவழுர் தாூரத்தன் கோ (௩௮) 

திநமயிலாடூதுறை ஆகிய மாயூம். 

எந்தையாற் கேண்டனுக்க லேவரிதேர் பூமனை வி 

தந்திடையாஞ் சத்தி தனயரெழி--லைக் தூகரன் 

மின்னுமயி லாடு மிளிர்படையூர் திக்குகனூர் 

துன்னுமயி லாடு துறை, (௩௯) 

திநவிளநகர், 

ஒரதிகை கோவல்கண்டி யூர்குறுக்கை மாவழுவூர். 

கூர்பறிய லூர்விற் குடிகடவூர்--வீரட்ட 

மன்ன வீளககரார் வாழ்வுமுள ரன்பருளத் 
துன்ன விளாகரார் வுற்.று. (௪0)
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திருப்பறியலூர் வீரட்டம், 

இவ்வடி.வ னிவ்வண்ண விவ்வஷூ னென்னகெஞ்சே 
யுவ்வண்ணற் கோதிடவொண் ணாதெனிலு---செல்வ 
னுருப்பறிய லூரால மூண்ட.கள நீலந் 

திருப்பறிய லூராந் தெளி, (௪௧) 

திந்ச்சேம்போன் பள்ளி, 

இரப்பவனென் முலுமன்பர்க் 8குவனெஞ் சேநீர் 
கரப்.பவனென் லங் காவா---னுரப்பணிமாக் 

கொன்பள்ளி யானைக் குதூகலிச்தூர் வானைச்செம் 

பொன்பள்ளி யானைப் புகம். (௪௨) 

திருநனிபள்ளி. 

காலனெனத் தீயென்னக் காய்ந்து வருவதுசண் 

டோலமிட் டும்ப ருலையும்போ-- தால 

மூனிபள்ளி யார்ந்தான் முதல்வனெவ னென்னி 

னனிபள்ளி யார்ந்தா னயந்து, (௪௩) 

திநுவலம்புாம், 

பூங்கமல மேயவனும் பூவைகிற மாயவனுந் [மேல் 

தாங்கணேர் வேண்டினுர் தண்டமிழ்ப்பா--வாங்கவர் 

வெய்ய வலம்பு ரத்தில் விட்டொறுக்கி னும்பகரே 

னைய வலம்புரத்தற் கன்று, ் (௪௪) 

தலைச்சங்காடு, 

பற்றிலரற் பூசனைமால் பண்ணி யிதற்குகிகர் 
மற்றிலென் சீர் வால்வளைகொண் மாபதியாஞ்.ஃ௫ற்றில் 

கலைச்சங்கா டாயக் கவின்மகளிர் மேவுச் 

தலைச்சங்கா டாய தலம், (௪௫)
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திநவாக்கூர்த்தான் தோன்றி மாடம். 

என்னையிம் மெய்யகத்தில் யானறியே னெங்குமா 

முனனையெவ் வாறறிவே னோதுவாய்-மின்னுகுழைச் 

சங்க திருவாக்கூர்த் தான்றோன்றி மாடகண்டீச் 

செங்கதிரு வாக்கூர் சிவ, (௪௬) 

திநக்கடவூர் வீரட்டம். 

காமர் திருத்தாள் கருத்துள்வைப்பாய் நெஞ்சமே 

மாமுனிவன் மைர்தனுமிர் வெளவவக்த--ேவேமற் 

செருக்கடவூர் மேதியுமே சிந்தவுதை தந்த 
திருக்கடவூர் மேய சிவன். (௪௪) 

திருக்கடவூர் மயானம். 

மாய வுலகுதனின் மாழ்கிக் கிடக்குநெஞ்சே 

யாயபுல னைந்து மடங்கியே--காயந் 

தடவூர் மயானத்திற் ருன்கொண்டு போமுன் 

கடவூர் மயானத்தற் காண், (௪௮) 

திநவேட்டக்கடி. 

மயன் மனனே ஈல்கும் வணங்கித் ௮திப்பாய் 

வியன்றொழிலி னாமகந்தை மேய--வயன்சிரங்கொள் 

கூனகத்தான் வேட்டச் குடியகத்தான் சைலையெனும் 

வானகத்தான் வேட்ட வரம், (௪௯) 

திநத்தேளிச்சேரி. 

கருவகையை யாச்குங் கழிஈசைநீத் தைந்தை 

யொருவகையி னாக்கி யுசைசெ.-யிருவகைய 

பற்றெளிச் சேரியலைப் பற்றி மடநெஞ்சே 

ஈற்றெளிச் சேரியனை நாடு, (Go)
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தநமபுசம். 

பிறக்குங்கா லின்னல் பெரிதசனின் மேலா 

மிறக்குங்கா லின்னலினின் றென்னைச்--சறக்குர் 

தரும புரந்தான் றனித்தலமாக் கொள்ளெம் 

பெரும புரந்தாள் பெரிது, (௫௧) 

திருநள்ளாறு, 

சென்மமுட னட்டமமுற் Sudo, Cera go a 

நன்மையே செய்வா னவின்மந்தன்--மன்மனனே 

நள்ளாற்றி னம்பிதனி னண்மதியார் கங்கைமுடி 

நள்ளாற்றி னம்பிதனை நாடு (௫௨) 

கோட்டாறு, 

காணற் கரியகினைக் காணவிட நல்காமன் 

மாணத் திரையின் மறைவுசெயு--மாணவமே 
யென்றிருக்சோட் டாற்றலிலேனருள்வாய் பொன்னகப்பச 

மன்றிருக்கோட் டாற்ற வர, (௫௩) 

திருவம்பர்ப் பேருந்திநக்கோயில். 

ஜந்துடனே யைரந்தா மவத்தை யவைமுறையுற் 

றைந்து பொறிவா யமர்புலன்க.. ளது 

மொருங்கோயி னாயனையே லுய்லவகையி லம்பர்ப் 

பெருங்கோயி னாயகனே பேண், (௫௪) 

தீநுவம்பர் மாகாளம், 

அ௮ர்தணன்பூ மன்வணிக ஞளாதி யாயதன்றி 

கிர்தையுறு நீசனுமாய் கின்றருள்வா--னகந்தரிமுன் 

லும்பர்மா காளத் துலைதரும்போ அண்டருள்செ 

யம்பர்மா சாளத் தரன், (௫)



AO g தவாரச் இவ தல வெண்பா 

மீயச்சூர். 

உன்செயலின் ரோரணுவு முற்றசையா தென்னிலிங்க 
னென்செயலின் யாதா யினுமுண்டோ...-சொன்செயலின் 

மாயச்சூ ரத்த வடிவேலே வெர்தைதந்தை 

மீயச்சூ ரத்த விளம்பு, (௫௬) 

மீயச்சுரிளங்கோயில் 

பொன்னரங்கக் கோயிலனும் புண்டரிகக் கோயிலனு 

முன்னரங்கச் தாழ்ர்தேத்து மூதூரா--மின்ன ரங்க 
விண்மீயச சூரியன்வா விசசெலுங்கா வான்பொழிலென் 

றெண்மீயச் சூரிளங்கோ யில், (௧௭) 

திலதைப்பகி. 

மண்ணாதி பூதமைந்தின் மன்சத்த மாதியைந்தும் 

விண்ணாதி யொன்றுமுறை மேவிகிற்ப--ரெண்ணார் 

நலதைப் பதியார் ஈவையுளத்திற் சரரார் 

திலதைப் பதியார் செறிந்து, (௫௮) 

திநப்பாம்பும். 

கல்லானை நாலேட்டைக் கற்படியின் மேலவைக்கக் 

கல்லானை யிக்கருந்தக் கண்டருளு--மெல்லா 

ருருப்பாம் புரத்தா ரொளிர்சூலக் கையார் 

திருப்பாம் புரத்தார் திருக்கு, (௫௯) 

சிறுதடி. 

ஒருங்குடியா னஞ்செ யுரவோர் குடியைப் 

பெருங்குடியா வாழ்கிக்கும் பெம்மா னெருங்கு 

மறுகுடி யாகர் வழங்குமணி மாடச் 

சிறுகுடி. யாளர் சிறந்து, (௬௦)



தேவாரச் வதல வெண்பா டடக் 

திருவீழிமிழலை. 
வாழிமட நெஞ்சமே வான்பொருளெ லாமளிக்குங் 

சாழியர்க்கு மப்பருக்குங் கசாசுநத்தற்...சாழியருண். 

மென்றருவாய் வீழி மிழலையனைப் போற்றுவாய் 

தென்றருவாய் வீழித் திரு, (௬௧) 

வன்னியூர், 

கொன்றைதனை சாடியிம்மின் கொங்கைமிசை வஃசணிர் 

கொன்றை யிலங்குசுணங குற்றயர்வா--ணன்றதனை [தாங் 

வன்னியூ ரத்த மணியரவம பூண்டவசிர் 

வன்னியூ ரத்த வழங்கு, (௬௨) 

BHAT. 

ஆயி னவனிநீ ரங்கிவ்ளி யந்தரமே 

யாயினவ னாரணமேத் தத்தனினி--யாயின் 

கருவிலியா னைந்து கலங்கா தருள்வான் 

கருவிலியா னைர்தக் கரன், (௬௩) 

பேணு பேருந்துறை. 

செஞ்சடையே கான்வரநீர் செல்லா றதிலுலவு 

மஞ்சர் தாரனம்பி யாம்வன்பா--நெஞ்சத் 

இருந்துறையா னந்த னினிதேத்தும் பேணு 

பெருர்துறையா னந்தம் பிரான், (௬௪) 

நறையூர்ச் சித்தீச்சாம். 

எச்சமயத் தாரு மிறையெனகிற் கன்றவனு 

மச்சமயர் தீதனுமே யாங்கடவு--ணிச்சயமா 

முத்தீச் சரத முனிவர்களோம் பேர்ஈறையூர்ச் 

இத்தீச் சரமன் சிவன், (௬௫)



௩௨௨ தேவாரச் Fase வெண்பா 

அரிசிற் கரைப்புத்தார். 

மூன்று கரமலரின் முத்தொழிலு மற்றிரண்டுங் 

STM Pot கழன்மலரிற் காட்டுவன்வண்--டீன்று 

வரைப்புச்தூர் முத்திவரும் வண்செய் யரிசற் 

கரைப்புச்தூர் முத்திவரன் சாண், (௬௬) 

சிவபும். 

முன்செய் வினையினினை முன்னா தினைகின்றே 

னென்செய்கே னேமை யிரர்கியருண்--மின்செய் 

சிவபுச மன்ன சிவபுரம்வாழ் செல்வ 

பவபுர மன்னற் பர, (௬௭) 

கலயநலலூர் 

உடலமூறு மைவ ருலைந்தொடுங்கு முன்ன 

ரடலமாநெஞ் சேவெற் படக்கிக்--கடலருக்த 

வல்ல கலய வரமுனிவிண் ணோர்தொழுக்தே 

ஈல்ல சலயரால்லூர் காடு, (௬௮) 

கருக்குடி. 

செங்கரத்திற் றீப்பொறியுஞ் செஞ்சடையி ஸீர்த்துளியுர் 

தங்கிருமா வூழி தனையாக்கும்--பொங்கு 

செருக்குடி யானஞ் செயினுமவர்க் கண்ணான் 

கருக்குடி யானங் சணன், (௬௯) 

_திருவாத்சியம். 

அ௮ன்னமறி யாண்மா சடையுற்றுன் சாரூபர் 

தன்னையுற்றாள் சாயுச்சி யந்தர்தாள்-பொன்னனையாள் 
காஞ்சியமன் னையங் கருதிடைமின் பாகதிரு 

வாஞ்சியமன் னைய மகிழ்ந்து, (௪௭௦)



தேவாரச் சிவதல வெண்பா ௩௨%. 

திருநன்னிலத்துப் பேரங்கோயில். 

அதியேற் றடியார் அுயர்தீர்த் துயாவான் 

கதியேற்று விக்குங் கருணு--நிதியேயாம் 

பேணன் ஸனிலத்துப் பெருங்கோயி லாற்றுதியே 

னாணன் ஸனிலத்துயர னுற்று. (எக) 

திநக்கோண்டீச்சுரம், 

சடைபிலோ ரன்னர் தயங்க வயங்கும் 

புடையிலோர் தோகை பொலிய--விடைநின்றான் 

செய்யதிருக் சொண்டீத் திகழ்கதிர்க ளாக்கொளிறை 

அய்யதிருக் கொண்டீச் சுரன், (௪௨) 

திருப்பனையூர். 

அங்கை குவித்திறைஞ்சி யன்னவன்பே ரசாயிரமுஞ் 

சங்சையற வோதீர் தருங்சதியே--கங்கை 

விருப்பனை யூரானை வீத்தானை யாளுற் 

திருப்பனை யூரானைத் தேர்ந்து, (௪௩) 

திநவிற்தடி வீரட்டம், 

கனியா மினியமொழிக் கன்னியொரு பாகன் 

மூனியா வரையைவளை முன்னே--னினியான் 

சுருவிற் குடியாக் கவன்றுழலா தாள்வான் 

நிருவிற் குடியார் சிவன், (௪௪) 

திருப்புகலூர். 

நாவலூர் நம்பிக்கு ஈல்கினன்பொ னற்புலவீர் 

மாவரன்வேள் காமனென மானிடர்மேற்--பாவியற்ற 

ohio sys லூர்செ னெடுமாட மேல்வகு 

மெந்தைபுக தூர்செல்கு வீர், (7@) 
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௩௪ தேவாரச் சிவதல வெண்பா 

திநப்புகலூர் வர்த்தமானீச்சாம். 

தோற்றமுற்ற வெல்லார் தொலையுகெஞ்சே யிவ்வுடலைக . 

கூற்றமெதிர் பார்த்துக் கொடுபோமுன்-போற்றுருவி 

லர்த்தமா னீச்சரும்பூ வாவித் திருப்புகலூர் 

வர்த்தமா னீச்சரனை வாழ்த்து, (௪௬) 

இராமனதீச்சாம். 

மாடமுறு செல்வமில்லாண் மைந்தர் ஈமன்வருங்கால் 

கூட வருவதுண்டோ கொன்னிலத்தீர்--வீடருளு 

மெக்தை யிராமன இீச்சரத்தாற் காளாவீ 

சந்தை யிராமனத்தீ ராய், (௪௭) 

திநப்பயற்றூர். 

மாகதமு ஈல்லனல்லேன் வாசிகழு மவ்வணமா 

'மானவொரு காயிகமு மற்றேதீ--தான 

வியற்ழறா ரரவனைய வெற்குழமுய் வுண்டோ 

பயற்றழா ரரனே பகர், (௭௮) 

திநச்செங்காட்டங்தடி. 

தாய்பிடிக்கத் தர்தையரிர் தன்பிற் சமைக்துவைத்த 

சேய்தனையே யன்றழைத்த இத்தலா--லாய்கவிஞர்க் 
சஞ்செய்காட் டங்குடிலக் தாரவைத்தோன் முன்னிற்பா 

னஞ்செங்காட் டங்குடியா னங்கு, (௭௯) 

HF wh dav. 

சன்னி.தயர் நீங்கிக் களிப்பெய்தச் சேய்மொழிக்கு 

முன்னின் நருள்செய்த மூர்த்திரெஞ்சே--யுன்னித் 

தருமருக னாயகர்தன் சீர்த்தந்தை யெந்தை 

திருமருக னாயகன்பேர் செப்பு, (0)



a, 

தேவாரச் சிவதல வெண்பா a_@ 

திரச்சாத்தமங்கை. 

எனன செனன மெடுத்தோம்பாழ் நெஞ்சமே 

யன்னதின லாம்பே றடைர்திலம்பூ--மன்னற் 

மொடைசாத்த மங்கைத் தொழும்பாற்றஞ் சிர்த்தி 

யடைசாத்த மங்கை யரற்கு, (ச) 

நாகைக் காரோணம். 

பண்டரவே பாடிப் படாமணிபொன் னாதிமுன்வன் 
ரொண்டா்பெற்றார் நெஞ்சே துதியருள்வா-..னண்டர்க்கு 

முன்னாகைக் காரோணன் முன்னித் தொழுதேத்துர் 

தென்னாகைக் காரோணன் சர், (௮௨) 

சிக்கல். 

பேக் சலாம்விளைக்கும் பேதைமைகிட் டஞ்சடையில் 

வாசிக் கலாமதியை வைத்தவன்வான்--பூசிக்கு 

மாசிக்க லாமனனே வாழ்த்தி யனையவன் சீர் 

வாசிக்க லாமனனே வா. (௩) 

கீழ்வேளுர், 
துய்ய ர௬ுளத்திற் சுடரொளியாய் நின் றருள்வான் 

வெய்ய ர௬ளத்திலு மேவுவனே---மெய்யருவாய் 

வாழ்வேளூர் வாச மலிவர் துலாமாடக் 

தம்வேளூர் வாசன் செர்ந்து, (௮௪) 

தேயூர், 
சற்றமெலும் வெம்புலியென் Riis Sousa வாதன்ன 

தாற்ற றனையடக்கி யாளுவா---யேற்றசுவை 

யான மருந்தே யருநங்கனியே தேனேகா 

வானமரார் தேவூர் வர, டு)



௨௬ தேவாரச் 9வதல வெண்பர் 

பள்ளியின் ழக்கூடல். 

பொன்னார் திருவடியாம் புண்டரிகப் போதினையே 
யுன்னாய் மனனே தன் னேடயன்மான்--மன்னாய்தப் 

புள்ளியின்முச் கூடற் புணர்ப்பினன்வா னோங்குபொழிற் 

பள்ளியின்முக் கூடற் பான், (௬) 

தீநவாநர். 

புற்றிடங்சொள் பண்புணர்ந்தோ பொங்காவ மங்கமெலா 

மற்றிடங்கொண் டேயுலவி வாழ்வதுதா-னற்றிடவேர் 

மன் திருவா ரூரன் மகிழ்வுறமுன் _றாதுசென்றோய் 

தென்றிருவா ரூரரசே செப்பு. (௮௪) 

திருவா நாரநேறி. 

இக்குவே நில்லை செனிப்பிறப்பி லூசல்போன் 

மிக்குழலுந் தேவர்பான் மேவிலனா--யொக்குமெனை க் 

காரூ ரரநெறியார் கட்சசிகேள் போற்று திரு 

வாரூ ரரநெறியா யாள். (௮௮) 

தீநவாநர்ப்பாவையுண் மண்டளி, 

சொம்பினின்று கொம்பினிற்பாய் கோடாம்போற் பூவிடய 

வம்பினின்று வம்பினிற்சார் மானெஞ்சே--பம்பு 

பரவையுண் மண்டளியார் பண்ணவனேத் தாஞூர்ப் 

பரவையுண் மண்டளியாற் பற்று, (௮௯) 

திரவினமர். 
பதஞ்சலிம னோகரன்றான் பாரகத்தீர் போற்தீர் 

நிதஞ்சலியா வின்புறுவீர் நீவி--ரிதஞ்செய் 

களம ரணியேர் சகடவொலியார் செய்ரூழ் 

விளம ரணியே விழைந்து, (௯௦)



Csarré Fase வெண்பா hot 

காவீரம். 

உற்றியானுள்ளத்தி லுள்ளும்போ தொள்ளொளியாய் 

கிற்றியுன்னாக் கான்மறைகின் னேய்ஈன்றே--நெற்றித் 

இருக்கர வீரச் சிறியபிறை சூடி 

இருக்கர வீரச் சிவ, (௯௧) 

பேருவேளுர். 

ஊனு முயிரு முயிர்க்குயிரு மாய்கிற்பன் 

ேனுந்தொன் கொன்றைக் தெரியலன்மண்--வானு 

னுருவேஷூர் மான முலவுமலர்ப் பொங்கர்ப் 

பெருவேளூர் மானப் பிரான். (௯௨) 

தலையாலங்காடு. 

நீரும் பணியு நிலவுமிலை வேணியர்க்கு 

தேரு மூயர்வுமிலா நின் மலர்க்கு--மமேரு 

சிலையாலங் காடும் திறற்புரஞ்செற் ருர்க்குத் 

தலையாலங் காடுந் தலம். (௯௩) 

தடவாயில. 

செங்கைதனிற் பங்கயன்கஞ் சேவடியின் மால்கணுற்றுஞ் 

சங்கையென்வீண் லாதேன் சமயிகாள்--பொக்கும் 

படவாயி னஞ்சாரும் பரம்பணியாக் கொண்டோன் 

குடவாயி னஞ்சாரெங் கோ, (௯௪) 

திருச்சேறை, 

வானைப் புரக்குமன்ன மன்மதவென் றற்பரைச்சார்ர் 
னைப் புரச்குரெஞ்சே யொண்கவிகொண்-டானைபுற்றோ ழ் 

கூறை யுடையானைக் கோமானை மாதலமாச் 

சேறை யுடையானைச் செப்பு, (௬௫)



கடனு தேவாரச் சவதல வெண்பர் 

நாலூர் மயானம், 

மாலூர் மனனே மயங்காது சென்றிறைஞ்சு 

மேலூர் முகில்கண் மிசையமர்கா--நரலூர் 

மயானஞ் செயரகரா வாழும் பரனைத் ் 

தியானஞ் செயாகருந் தீ.த, (௯௬) 

கடூவாய்க்கரைப புத்தூர். 

அன்று மெனைப்போற் ௮யாரகொள் கடவுளரோ 

வென்றுயரந் இர்க்கவல்லா ரெண்கமுக- மொன்று 

வரைப்புத்தூ ரத்த வயல்சூழ் கடுவாய்க் 

கரைப்புத்தூ ரத்த கழற, (௯௭௪) 

இரும்பூளை. 
எண்ணும் பலவகைய வெண்ணிலாச் சென்மத்திற் 

பண்ணுமா பாவம் பருவளிமுன்--னண்ணு 

மரும்பூளை யென்ன வகன்றோடு நெஞ்சே 

யிரும்பூளை யென்னலனை யேத்த, (௯௮) 

அரதைப்பேநம்பாழி. 

மேவிடி னு மெற்கஞ்சேன் வேண்டுவஜனென் றுன்சரணி 

லோவுதலில் லன்பொன் .றுதவுவையேன்--மரவை 

விரும்பாழி யானேய் விடையா யரதைப் 

பெரும்பாழி யானே பிறப்பு, (௯௯) 

௮வளிவணலலூர். 

பத்திவை ராக்கியத்திற் பற்பலர்மா முத்திபெற்றா 

ருத்திறமில் லேற்குமஃ துண்டுகொலோ--ஈத்தித் 

திவளிவணல் லூர்வசியென் சீர்மடவா ராடு 

மவளிவணல் லூ வருள், (ar)



தேவாரச் 9வதல வெண்பா ௩௨௯ 

பரிதி நியமம், 

ஒருவு தலில் லாணவப்பே யோட்டியருள் வீரன் 

வருமரண நோய்க்குமரூர் தாவோன்--றிருமன் 

பரிதி நியமமுறைப் பண்பூசைக் கீர்தோன் 

பரிதி கியமப் பரன், (ாக) 

வேண்ணியூர், 

ஆனதிருச் தொண்டினை ?$ய யன்பிற் புரிகுவீர் 

கானனீ ரிவவாம்வு கண்டீர்மைம்--மானவே 

யெண்ணிய வெண்ணியாரங் G&G a on oir பீர்நீர்ட 

ரண்ணிய வெண்ணியூ ராற்கு, ௨) 

பூவனூர். 

இன்றே யடைந்தே னினிதாள்வாய் கூற்றுவரு 

மன்றே வருக்கு மரியதருட்--குன்றேபூத் 

சேவனா ரத்தச் சறையனம்போ லாரனஞ்சூழ் 

பூவஹனூ ரத்த புகல், (௭௩) 

பாதாளீச்சாம். 

தஞ்சமெனச் சார்ர்சேன் றனித்தாண் டவம்புரிகின் 

சஞ்சமலாத் தாடுன் கலப்பினின்றே--னெஞ்சச் 

திரும்பாதா ளீச்சா£னே சிற்பரனே சீர்த்தி 

வரும்பாதா ளீச்சரனே மற்று, (1௪) 

திருக்களர், 

கொண்டாள் கொடுங்காதல் கூறுங் குணநான்கும் 

விண்டா டுறவிபோன் மேவினணீ--கண்டாண் 

மருக்களர விந்த மலர்த்தடங்கண் மேவு 

திருக்சகளா விந்தத் இரு, (ஈ௫)



௪௦ தேவா.ரச் வெதல வெண்பா 

சிற்றேமம், 

சன்மங்சக டோறுமே தாய்முலைப்பா லுண்டதுமான் 

மன்கடலே மானுமினி மாந்தரமற்--கன் மனமே 

சிற்றேமத் தண்ணற் சிவன்மலர்த்தாள் சிந்தனைசெய் 

மற்றேமத் தண்ணன் மகிழ்ந்து. (aT 5) 

திநவுசாத்தானம். 

மண்ணுக் இனியனுயர் வானுக் கினியனிரு 

கண்ணுக் கினியனுமாங் கற்றுணர்ந்தோ-ரெண்ணரிய 

வோருசாத் தானத் தொளிர்பிரம மாம்பரமன் 

சீருசாத் தானச் சிவன், (ar 67) 

இடும்பாவனம். 

இம்மை மறுமையிருமைப் UU BENE 

மும்மைத் தமிழ்க்சதிபன் முன் புலவீர்--செம்மை 

படும்பா வனப்பாப் பகர்ந்து புனைவீ 

ரிடும்பா வனப்பாங் கிறைக்கு, (at 9) 

கடிக்தளம். 

அழிதருமிவ் வாக்கைதனி லாக்கத்தி லார்வங் 

கழிதாவே வைக்குகெஞ்சே காழமுற்--றெழில்கொள் 

படிக்குளத்தா னத்தீன் பருமணிமீன் போலார் 

கடிக்குளத்தா னத்தற் கருது, (1௯) 

தண்டலை நீணெறி. 

வாணா ளெலாம்பொன்மின் மண்ணா தியைஈசைஇ 

வீணாக் கழிந்தநெஞ்சே மீதிவைகு--காணாடித் 

தண்டலை நீணெறியார் தன்மையினெற் நேர்புறம்போச் 

தண்டலை $ணெறியாற் சார், (௭௧௦)
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கோட்டூர், 

வளர்தல் சுருங்கன் மடங்கலிவை யின்றித் 

தளர்வினன்மா யோகியா௫ித் தத். துட்-செருமன்பர்ச் 

கார்ர்திருக் கோட்டூ ரரவமணி சம்புவருள் 

கூர்ந்ததிருக் கோட்டூர்க் கொழுந்து, (1 56) 

வேண்டுறை, 

குறிகுணமுன் னில்லெனினலு கூர்ர்தவன்ப ரூள்ளே 

குறிகுணமா நின்றருள்வான் கூறு--நெறியினெஞ்சே 

வெண்டுறை வானை வியன்பதியே கோயிலாக் 

கொண்டுறை வானைக் குறி, (ar 52.) 

கோள்ளம்பூதார். 

அன்புடையார் பாற்சென் றவர்கருத்தைச் சோதனைசெய் 
இன்பருளும் பண்புணர்ஈ்து மெய்திலனஃ--தென்புரிவேன் 

கள்ளம்பூ தூர்வை கவின்முடியின் மேலணிந்த 

கொள்ளம்பூ தூர்வைகுங் கோ, (௧௩) 

பேோோயில். 

திருக்கரத்திற் கஞ்சன் சிரமுங் கமலத் 
திருக்கழலின் மால்கணுமத் தேவர்--தருக்ககற்று 

மேரெ.பில் வாய்மை யிவர்க் துலவு மாண்புடைய 

பெயில் வாய்மைப் பிரான். (௭௧௪) 

கோள்ளிக்காடூ, 

மிக்கபுக ழாளூர் விளங்குதிரு வானைக்கா 

செக்க ரருணைச காளத்தி--முக்கண்ண 

வள்ளிக்கா டத்த மணிமன்றிவ் வைர்தொடுசர்க் 
கொள்ளிக்கா டத்தன் குடி, (௧௫) 

21 21)



௪௨ தேவாரச் வதல வெண்பா 

தேங்கூர். 

வெள்ளியங் குன்றமதின் மேவும் பரஞ்சோதி 

யொள்ளியகன் மாதோ பிறையுமிடம்--வள்ளியமா 

வங்கமூக மென்றெங்கூ ராலோ னிவைமடவா 

ரங்கமுக மென்றெங்கூ ராம், (1௧௬) 

தநேலலிக்கா, 

மாலாய் விழைவினென்றன் மாதுமயன் மன்னுமலர் 

மேலா யனமேவா மேபரனாய்க்--கோலானாள் 

சொல்லிச்கா மன்னை த:லங்குமிடப் பாகனா 

நெல்லிக்கா மன்னை கினைந்து, («7 ser) 

நாட்டியத்தான்தடி. 

மன்னும் வரிச்சங்க மாபதும மாவரம்பை 

மின்னுமணி வேழமுன்செய் மேவியே--பொன்னகரா 

மன்னாட்டி. யத்தான் வயங்கைர் தொழில்புரிவோன் 

கொன்னாட்டி யத்தான் குடி, (௭௧௮) 

காறயில. 

௮ன்பொன் றிருச்கு னனைத்துகல்கு நெஞ்சமே 
மின்பொன்னில் வைக்குஈசை விட்டவன்றாட்-சன்புறுவாய் 

கூறாபி லானைக் குலவொருபால் பெண்ணானைக் 

காரு.பி லானைக் கனிந்து, ௧௯) 

கன்றப்பூர். 

தொடர்ர்தவினை யெல்லார் தொலைந்தோடு நெஞ்சே 

படர்ந்தபவ வேரும் பறியு--மடர்ந்தவன் பிற் 
பொன்றாுப்பூர் வத்துதயன் போல்வண்ணகச் தானைச்ர்ச் 

சன்றாப்பூர் வத்துதனைக் காண், (1720)
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வலிவலம், 

பொன்னகமா வில்லும் புவிபுரக்கு மால்கணையு 

மென்ன பயன்பயந்த வெண்மையதாம்-புன்னகையிற் 

கூர்ர்சு வலிவலத்தார் கொன்முப் புரம்வெற்றி 

யார்ர்த வலிவலத்தார்க் காங்கு, (0௨௧) 

கைச்சினம். 

ந்ர்கமெனக் கூற்றுவனார் நாடிவந்து நெஞ்சமே 

யாகமவே முவிவே ராக்குமுன்--னாகப் 

புழைக்கைச் சினத்தானை பூசனைசெய் தேவைக் 

குழைக்கைச் சினத்தானைக் கூறு, (ா௨௨) 

கோளிலி. 

அருமைத் திருமைந்த னானதூஉ மன்றி 

யொருமைக் குருவாயு முற்று -னிருமைக்கார் 

கோளிலியம் மார்க்குங் குலவுமதி தோய்மாடக் 

கோளிலியம் மாற்குக் குகன், (௭௨௩) 

திநவாய்ழர். 

என்போ லிருவினைக்கே யீடாய்ப் பிறந்துழல்வார் 

முன்போ யிரத்தன் மூறையோசொ--லின்போத் 

மாத்திருவாய் மூர்த்தியா வாழ்ச்துபவர் முன்வரும்பூவ் 

காத்திருவாய் மூர்த்தியா கா, (௨௪) 

திநமறைக்காடூ ஆகிய வேதாரணியம். 

மன்றுணையா மைந்தரப்பர் வாக்கின் மறைக்கதவ 

முன்றிறந்து சாத்து முறைதுதியாய்--றன்றுளமே 

நெஞ்சமறைக் காட னிலையறியா நீர்மமன்செய் 

பஞ்சமறைக் காட னருள். (ா௨௫)
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அகத்தியான் பள்ளி, 

௮ன்பாநீ ராட்டி யவிர்சாந்தப் பொட்டிட்டே 
யின்பா வலங்கலணிர் தேத்துவே--னின் பாரப் 

பண்ணா ரகத்தியான் பள்ளியம ரீசனைச்சர் 

கொண்ணா ரகத்தியான் கொண்டு, (1௨௬) 

கோடிக்தழகர், 

துறந்தவர்போ லெல்லார் துறந்தயரமின் செய்தி 

கிறந்திசம்மை மேகமே நீபோய்ச்--சிறந்தவிர்செய் 

குன்றமருங் கோடிச் குழகர்க் குரைத்தொலையிம் 

மன்றமருங் கோடிவரு வாய. (1௨௪) 

ஈழகாட்டிலுள்ள ஸ் தலங்கள். 

திருக்கோணமலை. 

மாதவனா மாண்சத்தி வாரியிடை வைகுதல்போ 

லோதர௫டு நீயு முகக்தனையோ--கேதசையை 
மாண மலையானே வானவர்கள் போற்றுதிருக் 

கோண மலையானே கூறு, (௧) 

தீருக்கேதீச்சாம். 

அலம்போத நாப்ப ணனைத்துமுற்ற மோர்மாக் 

கலம்போன்மன் னீழத்துக் காய--நிலம்போற்றுங் 

கேதீச் ச.ரமால் சளொதலத்தாற் காம்விலங்கள் 

மாதீச் சரமா வரன், (௨) 

பாண்டி௰கநாட்டில் உள்ள ஸ்தலங்கள். 

திருவாலவாய் ஆகீய மதுரை. 

உன்டை லின் ௬ரைக்கவெளி தாகுமோ 

பன்னாப் படைத்தவர்க்குப் பன்னரிதேன்--முன்னார் 

தருவால வாயமருஞ் சற்குருவே கூடற் 

திருவால வாயமருர் தே, ()
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தீருவாப்பனூர், 

செல்வ முயற்சிதனிற் செல்ல லுறினுமுற்ற 
செல்வச் செருக்கிற் நியங்கினுமச்--செல்வம்போய்ப் 

பேசாப்ப னூரையம் பெற்றுழலி னும்மறவேன் 

பேராப்ப னாரையன் போ, (௨) 

திநப்பாங்தன்றம். 

ஆனா வெனையுந்தா னாக்கி யினிதாண்டான் 

கானார் கடம்பணியுங் காளைக்கு--வானா 

மிருப்பரப் குன்றா விளம்பிடியை ஈல்குந் 

திருப்பரம் குன்முர் சிவன், (௩) 

திருவேடகம். 

சாணவச்தை யெல்லாய் கவிர்துகொண்டமு னென்னைமறை 

யாணவத்தை நீக்கி யருள்புரிவாய்--மாணவுத்தோர் 
நாடகத் தானே ஈலங்குலவுஈ் தூயதிரு 
வேடகத் தானே யினிது, (௪) 

கோடூங்கன்றமாகீய பிரான்மலை. 

பூவி லயலும் புவிமங்கை காயகனுந் 

சேவோ டேவருமே செப்புமற்ற--யாரவுமே 

யங்கொடும் குன்ற னடிமுடிவைத் தாளுவா 

யங்கொடுங் குன்ற வர. (@) 

திருப்புத்தூர். 

பாயிரமா சான்கு பழமறைக்குஞ் சொல்லலரி 
தாயிரமா காவாற்கு மஃகாமோர்--- தூய 

மருப்பு த்தூர் வையவையன் மன்ராதை குன்றுத் 

திருப்புத்தூர் வையவையன் சர், (௬)



௪௬ மேதேவாரச் சிவதல வெண்பர் 

திருபுனவாயில், 

சென்றநா ளெல்லாஞ் செனனமா காத்தா 

antler par Gat ver நிலபெறுசா--ளென்றே 

மனவாயி லன்பால் வழுத்துபுசிர் திப்பேன் 

புனவாயி லன்பாற் புரிந்து. (sr) 

இரா மேச்சாம், 

சீனுக்கோடி யங்கந் தளருமுூன்னண் பிீர்கீர் 

தனுக்கோடி இர்ச்தந்தோய் சர்து--தனுக்கோட்டுத் 

துய்ய விராமேச் சுரற்றொழுவீர பின்கதிமுன் 

வெய்ய விராமே விடும், (9) 

திநவாடானை, 

சன்றனுளன் மேவியிருக்கின்ற மையால்யான் 

றென்றிசைக்கோ மாற்குச் சுறிதுமஞ்சே--னென்றுஞ் 

செழுந்திருவா டானை த் திகிரியன்போற் ழஜொன்சீ 

ரெழுந்திருவா டானை யிறை, (௯) 

திருக்கானப்பேர் ஆகிய காளையார் கோயில், 

அ௮ன்னமுடை யாதி யனைத்து மளிப்பனெஞ்சே 

யுன்னரிய வின்பு முவர்தருள்வான்--றன்னிழல்காய் 

தானப்பே ரூரானைத் தானர்ச் சனைபுமிசீர்க் 

கானப்பே ரூரானைக் காண், (௧௦) 

தீநுப்பூவணம். 

சானவெய்யோன் மேலூன்றிச் சஞ்சனடுச் சங்கிளிச்சை 

கானகமே காட்டும் கவின்பூவைக்--கான 

வுருப்பூ வணத்தா னுவந்துதொழு தேத்துர் 

திருப்பூ வணத்தான் மிறல், (௪௧)
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திருச்சுமியல். 

அனே அுகைக்கு மரசங் கரவிமல 

ேோனேர் கருங்கட் சிவைபங்க--வூனேய் 

கருச்சழிய லுற்றுக் கலங்கெனைக்கை தூக்காய் 

திருச்சழிய லுறற சிவ. (௧௨) 

திருக்குற்றாலம். 
சாச்சடைமா பூக்கொண்டு சஙகரியைச் கும்பனெஞ்சே 

யேத்சடைமா சேவாசசெய் தேம்தருஞ்சாத-சேச்சடைமா 

வுற்றுலத் தண்ணலையே யொள்ளருவி வீழெழில்கூர் 

குற்றுலத் தண்ணலையே கூறு, (௧௩) 

திநுநேலவேலி, 

நின்று தொழுது நினைவையவர் சேவடியி 
னன்றுவைப்போ சாருமுக்சர்சன்னெஞ்சே-சென்றுதொழு 

கொல்லைவே தந்தமுத்க மச்ககைமை சொல்லரியார் 

கெல்லைவே தச்தழுத்தர் நேர், (௧௪) 

மலைநாட்டில் உள்ள ஸ்தலம், 

கிநுவத்சைக்களம், 

பாவலன்சைம் மாமீதும் பார்த்திபன்பாய் மாமீது 

மாவலிற்செல் வான்கபிலைக் கன்றுப்ச்த--ேதேவலப 

விஞ்சைக் களத்தார் வியப்போகதை மேவு திர 

வஞ்சைக் களத்தா ரருள, (௧) 

கோங்குகாட்டில் உள்ள ஸ்தலங்கள். 

திநப்புக்கோளியு ரவிநாசி. 

சுகதுக்க வார்ப்புவினாய்த் துன்முதலை வுண்ட 

மகவழைத்த மூதூர் மயில்கா--வகவுதிருப் 

புக்கொளி யூரவி ராசிமன்னைப் போற்றிமுன்செய் 

மிக்கொளி யூரன் வியந்து, (க)
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திநழநகன் பூண்டி. 

சயவர்பாற் சென்று கவிஈவிலு நெஞ்சே 

புயனிறமால் காணருக்தாட் பொன்னம்--புயமலரை 

வேண்டி யுளாரை விமையாத் திருமுருகன் 

பூண்டி யுளாரைப் புகம், (௨) 

திநநணைு ஆகிய பவானிகூடல. 

உண்டு முடுத்து முறங்கியுமுன் னாரின்பங் 

கண்டுமந்தோ காலங் கழிப்பிீர்சா--மண்டுந் 

இருஈணா வண்ண நிருத்தா டுஇப்பீர் 

கருகணா வண்ணங் கடிது, (௩) 

கோடிமாட* சேங்தன்றூர் ஐகிய.திரசேங்கோடூ, 

உருவினையே சிர்தனைசெ யுள்ளமே முத்தி 

யிருவினைறீத் தங்குரல்கு மிங்குத்-- தருமன் 

படிமாடச் செங்கும் பரவிகிற்குர் தேவன் 
கொடிமாடச் செங்குன்.நார்க் கோ, (௪) 

வேத்சமாக் கூடல். 

உரிதருதன் ரோலினைவிட் டோடரவம் போலப் 
பிரிதருமுன் னன்புடையீர் பேணி--விரிதருகா 

வெஞ்சமாக் கூடலமர் வித்தசரைப் போற்றுதிரிவ 
வஞ்சமாக் கூடழிச்தான் மா. . (௫) 

கிநப்பாண்டிக் கோடூழடி, 

அல்லினுமைக் கூந்தலுமை யன்னையிடப் பாக்குன்ற 
வில்லிகிற்கு வேண்டுதல் வவேண்டாமை-யில்லெனிலும் 
வேண்டிக் கொடுமைய ளேன்வெவ்வினை தீர்த் தாள்வை திருப் 

பாண்டிக் கொடுமுடியப் பா (௬)
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கரவ ரானிலை. 

வடிவுடைய மாதர்பால் வைக்கும் பெருக்கில் 
வடி.வினிற்காற் பங்குசெஞ்சே வைப்பாய--வடி.வமுரு 

வங்கருவூ ரானிலைய மம்பொ னரங்கமா 

மங்கருவூ ரானிலையற் கன்பு. (௪) 

நோட்டில் உள்ள ஸ்தலங்கள். 

திருநேஷவாயிலாத்துறை, 

முன்னருஞ்சம் பச்தர்க்கு முக்துச் சிவிகைகுடை 
சின்ன மளித்தினருள் செய்கவன்கா--ணுன்னலருக் 

கன்னியனெல் வாயி லரத்துறையன் நிங்களார் 

சென்னிய Ger var was தே. (௧) 

தூங்கானை மாடம். 

என்னுளமன் மாய விருளகற்றி யாங்கொளிரென் 

றன்னுளவுங் காட்டித் தயங்குமே--கொன்றுளவெற் 

போங்கானை மாடக் துலையாவில் சீயஞ்சீர்த் 

தூங்கானை மாடச் சுடர். (௨) 

கூடலை யாற்றூர், 

ஆவலிற்சந் தேகியதூஉ மாடகமுன் ஸனீக்ததூஉம் 

பாவி னறு.ஞ்சவையின் பங்கொளற்கே--மேவரிய 

பாடலையாற் மாரன் பதிகரவில் வானெதிர்கொள் 

கூடலையாற் மாரமரென் கோ, (௩) 

திநவேநக்கத்தம் புலியூர். 

பொன்னைப் பொருளைப் புவியைவிண்ணைச் கேட்கலனா 

னென்னை ச் தெரித்தின்பொன் றேயளித்சாள்-வன்னிமத்த 

மாசொருக்கச் தம்புலியூ ரஞ்சடைய மஞ்சிவர்கரச் 

சீசெருக்கத் தம்புலியூர்த் தே, (௪) 

4
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திருத்தினே நகர். 

சென்றே ருழு.து தினைவிதைத்தோ னுண்மழெ 
வன்றே விளைத்தநின்சத் தா.ரறிவார்--ரின்றே 
யுனை ரகர முன்னஞ் சுனித்துதிப்போர்க் காப்போய் 
தினகர முன்னஞ் சவ, (௫) 

திநச்சோபுரம், 

தீருவான் மனனேபொற் சக்நிதிமுன் னின்று 

திருவர் ௬ுருவைத் தெரிசி--யர௬ுமறையா 

தூபுரத்தா னத்த லுனித்துணராத் தானத்தன் 

சோபுரத்தர் னத்தன் சுகம், (௬) 

திநுவதிகை வீரட்டம், 

மன்னசம்லின் மாசுணராண் மால்கணையாச் கொண்டுமென் 

புன்னகையி ஞனமுப் புரம்பொடிச்தான்--முன்னுச் [னே 

திருவதிகை யாளிமுன் நீட்டோவ மாடத் 

திருவதிகை யாளிமுன் சென்று (cr) 

தீரு நாவலூர். 

மன்னா கிதியை மதித்தயரும் பேதையர்பாற் 

௮ின்னா வருங்கவிதை சொல்புலவீர்--பொன்னாவன் 

மின்னாவ லூராவல் வீத்தளிப்பான் போற்று இர்ீர் 

பன்னாவ ஓாரான் பதம், (௮) 

திநுழதுதன்றம் ஆகிய விருத்தாசலம். 
விதந்து பகர்வாய் விபசித்துக் கொப்பில் 

ப.தந்தந்தான் பானமரைமுன் பற்பல்--விதந்தர் 
அருமுது குன்றனுவி லுற்றயாமுன் தெஞ்சே 

திருமு௫ குன்றனுவல் சர், (4)



Gsorsé Faso Qanwur @a 

திரநேஃ் வேண்ணேய். 

என்னை யடிமைகொண் டென்னா ணவமகற்றித் 

தன்னையுணர் ஈல்லறிவு தந்தனனே--யன்னையப்ப 
னெண்ணுளனெல் வெண்ணெ யெரியினரச் சாச்மைபாம் 

பெண்ணுளனெல்் வெண்ணெய்ப் பிரான் (௧௦) 

திருக்கோவலூர் வீரட்டம். 

௮ந்தகா சூரனைமுன் னட்டவனென் லுளளத்தா 

ரந்தகா ரந்தனையே யட்டமர்வான்--வந்த 

திருக்கோல லூராத் திகழுமதி சூடி 

இருக்கோவ லூரார் சிவன், (௧௧) 

அறையணி நலலூர். 

சர்தரச்தின் மானணிவோங் கைத்தலத்தி னீரணியோ 

மந்தரத்தின் மின்சடையி லம்மாட--மந்தரத்தி 

னுற்றோங் கறையணிகல் லூரனருள் பெற்றோக்தீ 

தற்றோங் கறையணிகு வம். (௧௪௨) 

இடையாறு, 

AYO கப்புறத்தா னாமென்றே யாகமங்கள் 

கூறாகிற் இன்றவெங் கோனமர--ரேராஞ் 

சடையா றுடையான றகையா Dower 

னிடையா ௮ுடையா னிறை, (௧௩௨) 

தீநவேண்ணேய் நல்லூர், 

மண்ணிற் புனலில் வனியில் வளியிலுயர் 

விண்ணிற் கலந்து விளங்குமே--யெண்ணிலிய 

நாதமரு மாவெண்ணெய் ஈல்லூ சருட்டுறையான் 

போதமரு மாவெண்ணெய் போல், (௧௪)
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துறையூர், 

ஆனினைக் தாடி யருளம் பலக்தாடி 

யானினைர் தாடியென வேயாண்டான்--வானி 

இறையூர் வசியே யுற$மடவா ராடுந் 

துறையூர் வ௫ியிச் சுரன், (௧௫) 

வடுகூர். 

ஒளிக்கு ளொளியா யுயிர்க்கு ளுயிராய் 

வெளிக்குள் வெளியாய் விளங்கி--யளிக்கு 

மடுகூ ரமர வயிற்கணுமை யத்தன் 

வடுக... ரமரும் வரன், (௧௬) 

திநுமாணிதமி. 

திறங்கா ணடியரொடு சேர்ந்துதொண்டு செய்வாய் 

நிறங்காண் பளிங்கினுறு நெஞ்சே--புறங்காடு 

காணி குழியார் கனற்கட் குறள்படையா 

மாணி குழியார் வரற்கு, (௧௪) 

திருப்பாதிரிப் புலியூர். 

உரையே றசைச யுறுகடலி னின்று 

கரையேற விட்ட கடவு--டிரையேறுஞ் 

சதக் திருப்பா திரிப்புலியூர்ச் தேசேவளைப் 

போதத் திருப்பான் புரிந்து, (௧௮) 

மண்ட ச்சாம். 

பண்ணரிய தானங்கள் பண்ணினுகெஞ் சேயிறையோன் 

றண்ணருணோச் கன்றிமுச்தி சாருமோ--வொண்ணறவ 

முண்டீச் சரத்தருவி னுற்றுமுரால் சத்தமலி 

முண்டீச் சரத்தரன்றாண் மூன், (௧௯)
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புறவார் பனங்காட்டூர். 

மண்பதியுள் வானவர்தம் வண்பதியுண் மாவுரகர் 

தண்பதியுண் மேலாய்த் சுயஈகுமால்--பண்பின் 

முனங்காட்ூர் திக்குகற்பேண் முன்னேன் புறவார் 

பனங்காட்டூர் திக்குன் பதி. (௨௦) 

திருவாமாத்தூர், 

செஞ்சடைமன் முக்கங்கை சிறம் புலிரோக்க 

வஞ்சுடிகைப் பைம்நகாக மாடுமால்--விஞ்சுங் 

கருவாமாக் தூர்முன் ககைந்துகதி நல்குர் 

தருவாமாத் தூர்முன் சிவன. (௨௧) 

தீருவண்ணுமலை , 

அரியயனு நின்ற னடிமூடி.யைக் காணற் 

கரியதெனி லெற்கெளிய தாமோ--வரியபிழை 

யெண்ணாம லையா வினிப்பிறவி மேவாமே 

யண்ணா மலையா வருள். (௨௨) 

தோண்டைராட்டில் உள்ள ஸ்தலங்கள். 
தீநக்கச்சி யேகம்பம். 

காணியே யாதி கனங்குழையா ரீமுகப் 

பேணியே சாலம் பெரிதிழர்தேன்--வேணியில் வா 

னேகம்ப வாணா ளியங்குமுன்வச் தாள்கச்சி 

யேகம்ப வாணா வினி, (௧) 

திநக்கச்சி மேற்றளி. 

அன்பர்க் கெளியனா யன்பகத்திற் றன்னமுமில் 

வன்பாக் கரியனாம் வள்ளனெஞ்சே---துன்பில் 

பொருமேற் றளியாற் புவனங்கள் போற்றுக 

திருமேற் திளியாற் றெளி, (௨)



(இ௫ தேவாரச் சிவதல வெண்பா 

திருவோண காந்தன்றளி, 

வலம்வர் திறைஞ்சி வழுத்துவா யைந்தி 

NOLS துழலு மகமே--கலமன் 

நிருவோண காந்தன் றெளிந்தேத் தரன்சர் 
தருவோண காந்தன் றளி, (௩) 

கச்சியனேகதங் காவதம், 

அநீதி லடைந்தே யகனே யவிரங்கைத் 

தீந்தி தனியர்ச் சனைபுரிசீர்--நந்தி 

யனேகதங் காவதமா மக்தலத்தைக் காணு 

முனேகதங் சாவதமா முன். (௪) 

கச்சிநேறி% காரைக்காடு, 

கண்டள வில் Cae sao Fr (pp ற்கனேபோற் 

றண்டர்கோ ஊர்ச்சித் கருள்பெறுசீர்--கொண்ட 

நெறிக்சாரைக் காட்டு ணிருமலரைப் பேதக் 

குறிக்காரைக் காட்டுங் குறி. (௫) 

தாங்கணின் ட்டம். 

தன்னியலைக் சாட்டி த் தனை த்தெரிவிப் பானாகி 

லென்னியலை யானே யினிதணர்வேன்--முன்னுஞ் 

சிரற்கணின் முட்டமரூ௨உக் தீயறலோ ஸனீர்சூம் 

குசங்கணின் முட்டமமர் கோன், (௬) 

திநமாகறல. 

வருவிடபத் தாழ்மனனே மஞ்ஞஜைமேற் கொண்டு 
தருவே லெறிந்துமாச் சாய்த்து -முருகன்போல் 

போகற லானை பாட்டுறுசே யாற்றுதக்கார் 
மாகற லானை வழுத்து, (௪)



தேவாரச் சிவதல வெண்பா இடு 

திருவோத்தூர், 

ஆண்பனையைப் பெண்பனைய தாச்குசதச்சென்சன்மன த்தை 

மாண்புடைரின் பாலுருச வைப்பதென்று..-சாண்புடையிழ் 

சேத்தூ ராசே செகுத்சொதுக்குஞ் Crim Be 

மோத்து ரரனே யுரை, (௮) 

தீநவன் பார்த்தான் பானங்காட்டூர், 

பண்ணரிய பாவம் பறிந்துற் பவநீங்கு 

மெண்ணரிய சித்தியெலா மெய்துநர்-- தண் ணுமைமுற் 

பண்ணியவன் பார்த்தான் பனங்காட்டூர்க் கண்ணருளி 

னண்ணியவன் பார்த்தா னயந்து, (௯) 

திநுவலஃலம், 

வல்லமுலைக் கன்மினெடு வாழ்தலமாம் வானவரில் 

வல்லமென ஈஞ்சண்டோன் வண்ணவுரு--வல்ல 

மருவல்ல மென்றே யருள்பரமன் மேவு 

திருவல்ல மென்றேஞ் சிறந்து, (௧௦) 

திருமாற் பேறு, 

வழுவினண்பீர் நீவிர் வழுவுடையிக் காயம் 

விழுமு னியதியொடு மேவித்--தொழுமினில 

மேற்பே ௮ுடையானை யெத்தலமு மேத்துதிரு 

மாற்பே ௮ுடையானை வாயந்து, (௧௧) 

திருஷஹறல் ஆகிய தக்கோலம். 

போயா மிந்திரன்றன் போகக் தனைவேண்டேன் 

யூயொ நின்றநிலை யுத்தமா--யோகியர்தாக் 

தேறலங் கொன்றையான் சிந்தித்தே னல்குதிரு 

வூறலங் கொன்றையா யுற்று, | (௧௨)



Bas தேவாரச் சிவதல வெண்பா 

டுலம்பையங் கோட்டூர். 

இடர்க்குவைப்பாச் தன்மையன்மு னேமுன் ஸிலையாய்ப் 

படர்ச்சைச்சா ளாகாமே பார்த்சாள்--சுடர்ப்பொற் 

கலம்பையங்கோட் டூர் தியரி காளமமு தாக்கொ 

ளிலம்பையங்கோட் ரண்ண லே. (௧௩) 

திருவிற்கோலம் ஆகிய கூவம், 

நீண்டாச் இருவுருவைத் இண்டிற்றென் னெஞ்சதனாற் 

திீண்டாத் திருமெய்க்குத் தீட்டிளதோ--சீண்டாங்கு 

முற்கோல மன்னா முதல்வபொழி லோங்குதிரு 

விற்கோல மன்னா விளம்பு. 
(௧௪) 

திருவாலங்காடு, 

காளியுட்கச் செய்கடத்தோய் காரைக்கா லம்மையார் 

கோளி லரும்பதிகங கொள்செவியோய்--தூளிதமாம்
 

பாலங்காட் டங்கணனே பையரவக் கங்கணனே 

யாலங்காட் டற்கணனே யாள, 
(கடு) 

திருப்பாசூர், 

எனனையன்றி நின்றனக்க னேகவபைப ருண்டெளியற் 

குன்னையன்றித் தெய்வம்வே றுண்டோவேர்--மன்னை
முன் 

செய்ஈண்பா சூரற் செகுமகற்றர் தோய்கன்னற் (னாட் 

செய்ஈண்பா சூரசசே செப்பு, . (௧௬) 

திருவெண் பாக்கம். 

நூலொன் றெழிலோ னுவல்பதிகங் கேட்டுணாந்த 

கோலொன்று ஈல்சானே சொண்டலொண்சா-மே
லொன்று 

வெண்பாக்க மேவினனே மேவடியார் தம்மோடு 

நண்பாக்க மேவினனே நான, 
(௧௪)



சேவாசச் செவ சல வெண்டா (இள: 

திரக்கள்ள்ல் 

பொய்யுடலை மெய்யெனவே போற்று மிருநிலத்தர் 
மையுடலன் வந்து வருத்இடினென்---செய்யவல்லி 

ரள்ளிலிருந் தானை யுலையவுரித் தானையெழிற் 
கள்ளிலிருர் தானை .புள்வீர் கண்டு (8) 

திருக்காளத்தி 

கண்ணப்பர் வைத்த கனிந்தவனிபிற் கோடியென 

வெண்ணப் படுந்தொகையி லிம்மியுமே---ஈண்ணுகுலே 

ஞைத் இ௫ரியங் கச்சு தற்குத் தந்தவர் 

சகாளத் திகிரியவெற் கா (19) 

திருவோற்றியூர் 
பேய்க்கரும்பே தித்திக்கப் பெற்றவர்போ ஊற்றுதவும் 

வாய்க்கரும்பே அுழ்றதுவும் வாய்க்குமோ--வேய்க்கருக் 
கொற்றியூ சம்மானேர் கூர்விழிப்பெண் பாகனே [தோட் 
யொற்றியூ சம்மானே யோது (20) 

வலிதாயம் ஆகிய பாடி 

சென்று ௦ தழுவி ர் சவபமே யெய்துவீர் 

நின் றுபய னில்லை நெடுகதிலத்தீர-- துன்று 
இருவலி தாயச் சிவன்றுள் புணையாங் 

கருவலி தாய கடற்கு (21) 

வடதிநழலலைவாயில் 

பணிகன்ேே னெஞ்சே பரிந்தாய சேறு 
பிணியரவ மான்களத்திற் பீடா£--மணிபரவங் 

குல்லைவா யில்லாவங் கூர்தருவ டாதுதிரு 

மூல்லைவா யில்லானை முன் (22) 

திருவேற்காடு 

கேடா வதியு கெறியறியேன் பூங்கொன்றை 
யேடார் தொடையா யிருவினைகட் டோ



(இ௮ சேவாரச் சிவதல வெண்பா 

மூருவேற்காட் நிள்ளமரு முத்தமனே சீரார் 

இருவேற்காட் டுள்ளமருக் தே (33) 

திநமயிலாப்பூர் 

சிவநேசர் பேற்றைகெஞ்சே தேர்குடத்தா ரென்பைத் 
தவமே வணங்காச்சம் பந்த--ரவிர்சண் 

டொருமையிலாப் பூவப் பொ லிவிலுறக் கண்டார் 

திருமயிலாப் பூரனரு டேோந்து (24) 

திநவான்றியூர் 

காலனுறும் போது சருதரிது நெஞ்சமே 

யால மமுதாக்கொள் எத்தன்மை--நீலக் 

கருவான்மி யூரங் கவின், (ன்னை மேவுக் 

இருவானமி யூரரன்மாள் சோ (25) 

திருக்கச்சராலக் கோயில் 

வலம்வந்து முன்னின்று வாழ்த் துவாய் நெஞ்சே 

குலம்வக5 வண்டர் குலைவுற்--றலமந் 

தனுங்கச்சூ ரால மருந்திறைவாம் காசா 

வெனுங்கச்சூ ராலச்கோ யில (26) 

த்நவிடைர் சுரம் 

எண்ணியவா வெல்லா மினிது நல்கு கெஞ்சமே 

புண்ணியமா நீறுமெய்யிற் பூசி யுள்ள*--தெண்ணி 
யிடைச்சுரத் தானை யிறைவனையாள சேய்பா 

டிடைச்சுரத் தானை யிறைஞ்சு (27) 

த்நுக்கழக்தன்றம் 
தலமன் கரியாந் தனைப்பத்தி யோடு 
வலம்வருவார்க் காணவழுன் 'வாய்க்த--மலமென் 

வழுக்குன்ற வண்மையாம் வான்கஇகெஞ் சேர்க் 

கமுக்குன்ற வண்மையாற் காண் - (28)



தேவாரச் சிவதல வெண்பா (௫௯' 

அச்சிறுபாக்கம் 

ஒதுகண்பீ ரும்மையே யும்ப ரிறைஞ்சுபுரு 

Fr. BO) வ [க்குவிக்குவ் கூரந்தவனபி-லா BINS 

நாரச் சிறுபாக் களவனமிட் டேக்துவிர் 

ரீரச் நுபாக்கக் தே (29) 

திநலககரை 

சசங்கமலக் கண்வண்டுஞ் செங்கா லனமுஈண்ணா 
வங்கமலத் தாண்முடியா னாழ்ந்தலையும்---பங்கக் 

கருவக் கசையான கடந்தேறச் செய்வான் 

றிமுவக் கசையான தவன் (0) 

AIFS 

இம்மியிலோர கோடியிற்கா லெய்தினோர் மாலயனார் 

தும்மினுமே லாம்பதவி காம்பெறுவ---ரம்மின் 

(ுறரடிலி யானத்இன் முன்றிலவிர் மாட 

௮ரசிலியா னத.த னருள் (91) 

இநம்பைமாகா௱ம் 

வண்டுமுமு தற்கடவு ளென்புதைக்கன் பினவமுதி 

கண்புதைததும் வென்னடித்துங் காட்டினாகா--ணண்பீர் 

கும்பைமா காரத்தைக் கண்மொழி வெல்வாள்கே 

ஸிரும்பைமா காளத் இறை (92) 

துளுவ காட்டில் உள்ள சிஉஸ்தலம் 

திருக்கோகர்ணம் 

தூய நினது சுடர்வடி வங் காண்பதாஉ 

மேபவருட் காதை வினவுவதூ௨ -- மாய 

இருக்கோகார ணந்தானோ சீர்த்த தருள்வாய் 
DGS age srt Fas (1)
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வட நாட்டில் உள்ள சிவஸ்தலங்கள் 

திநப்பநப்பதம் ஆகிய ஸ்ரீசைலம் 

சென்று தொழுதற்குச் சேய்த்தெனினு நெஞ்சமே 
நின்று திசைநோக்கி நிர்த்தமிடு--மன்றற் 

திருப்பதத் தானைச் சிவனையெழி லார்? 

பருப்பதத் தானைப் பரசு 

இந்திரநீலப்பநப்பதம் 

பூவிலய னாதி புலவர் புகழுலா 

மேவும் னன் முனமின் மினிபோலா மேவுலகுஞ் 

சாலப் பருப்பதத்தாற் முயளந்தேோ! Coos Basar 

நீலப் பருப்பதத்தா னோ 

"அனேகதங்காவதம் 

ஆகக் தளராவூற்றுள் ளாவி கழலுமுனம் 

யோக நிலையுடையோ ருளளத்தா.-ரேக 
வனேகதங் காவதலே: யைந்துகந்தா யெக்தா 

யனேககங் காவதனே யாள 

தீநக்கேதாரம் 

என்னகத்தி லாரவித்தை யென்னு மிருள்கடி ந்தே 

மன்னகக்இற் நீபம்போன் மல்குவாய்--ஈன்னளின 

மாதாஈத் தாகேர் மருவா நிலையஇருக் 

கேதாரக் தானே இளர்ந்து 

ஸ்ரீ கயிலாயம் 

இனிப்பிறவி ஈல்கா னிசங்குமட நெஞ்சே 

தனிப்பதமே நல்குவன்பொற் ருளை--யுனிப்பன் 

நிருக்கயி லாய சிவையம்மை கேளவன் 
திருக்கயி லாயள் சுவன 

சிவதலத்தோகை! 

(1) 

(2) 

(4) 

(5) 

சோழரன்னா டோர.நாத்றுச் கொண் ஹாறு வன்சல்லொன் 
கிழ மிரண்டுகொங் கேம்பாண்டி யேழுடஹேம்



தேவாசச் சிவகல வெண்பா ௬௧ 

தொனனடுமூ வேஹழொடொன்று தெ [ண்டையெண்ணான் 

அன்னுகக்கைச் தோர்சிவன்வா மூர் ((கொண்டுளுவொன 

நூற்பயன் 

இன்னதல முற்றும்போ யேத்த vies stl age 
மன்னவன்ற னின்னருளி லன்பொடியான்--சொன்ன 
சிவகலவெண் பாமுழையே செப்பினோர் மேலாஞ் 
௪.௮ தலமே வாழ்வார் இணம் 

வாழ்த்து 
வாழ்க திரு மன்றமுதல் வான்ஃயிலை யிருக 
வாழ்கபரன் வாழ்கபரை வாம்ஈமுன்னோன்--வாழ்ககுகன் 

௮ாழ்கதண்டி வாம்கவன்பர் வாழ்ககலை வாழ்கமுஇல் 

வாற்நவுல கெல்லா மகிழ்ந்து 

தேவாரசச் சிவதல வெண்பா 

முற்றுப்பெற்றது.
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தேவாசச் சிவதல வேண்பா 

அரும்பத விளக்கம், 
பாயிரம் 

புலனி-பூமி. சற்பு4-அகம்-*-மாது*- அங்கம். மாதங்கம்- 
யானை. 

புல்---புலி. நாகம்,-:பாம்பு.வீ af நாகன் மேருவில்லான் 
என்-1-காடு-1- அகம். 

குவளை--ரீலோர்பபலம். ' நாட்டம்--சண். தன்*-ஆன 
நீதம்4-கொடி-- ஏிவசாமவல்லி, ப 

நீழல்--சாயை (சுந்தரர். 
மதலை--குழந்சை. வடி.வு--- அழகு. ஒருத்தல்---யானை. 

வாமனன் --கு.றள். கஞ்சுகம்--சட்டை. மருவா--மருவி 

தாது-*-அகம்--மல-- கஞ்சு. கமலம்--தாமசை. 

ஒன்று- சொல் 4 sror+ grain 
மன்-1-அர்தி-*- வண்ணன். பன்-*-நந்தி4- வள்-1-ஈல். 

நா-- ஆச். 

a 

௧௪. சேயடி---சேவடி, 
&2. 

Sh. 

SF. 

கடு. 
கள், 

௧௪. 

5S). 

“Sa. 

es. 
2.2. ட் 

உ. 

Bri ௮௧த.து-*- இல். மந்தணம்---மந்இரம். 

௮ம்போருகம்-- தாமரை. 8--அடிகள். 

தி.தீதி--படப்பொறி. இர்து--௮ம்பு-]- அணி. 
ஆன-* போது-4-௮ம் + Be. 

முளிக்கு--முள்ளிச்செடிக்கு. 8-4 வரித்த -1- ௮ந்தரங்கம் 

அஞ்சு* ஆக்கு ௮ன். 
௮௧-- ௮ரும்ப-]- அணிந்தேன். முடிக்கு அமலம் +.gs- 
பங்சம்-- மலம்-- பாற்று. 

நாலாற---இருபத்துகான்கு. நாதன்---சத்தமாயுள்ளவன், 

FD + அனைக்கு-* உகந்தவன். 

மேவார்--பகைவர். புலியூர் வண்பா நுவன்றோன்--மாரி 
முதிதிப்பிள்ளை. திலைவிடஈசம்--- இில்லைவிடங்கன்.



[் 
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ச் 

௧௯. 

௫௪, 

௧௫. 

. மை--அடு. உள்ளிருக்கு---நினையாதவராகிய உங்களுக்கு 

» M556 + அ௮ண்ணார். 

௨ கம்--கபாலம். 
.. கோடிய-!- வளைந்த, 
. கூர்மதீதன் -- விஷ் ணீ, 

௨ ௧௬--கீள்- தார், 

. ஊர்--ஊர்கின் ற, 8ீயன்--அரிஹா புத்திரன். 

௨ மாள்-*-விக்குள்-- இயக்கு-- அவ்வாய், 
.. சோ--மதில். எதிர்கொள் -- பாடி - இரு. 

. சேர் - இயல் -- நால் மாமலர் 4 உய்யானம். 

. காண்டம் பாணம், 
. விரும்பு- அறிய. ஊரன்--- சுந்தரர். 
. தரச்கு--புலி, 
. கொளி- கொள்ளி. 

Gr 

காவேரிக்த வடகரையிலுள்ள சிவதலங்கள் 

எடுத்தகழல்---குஞ்சிதபா.தம். மா-- வண்டு, 

விற்கழைக்கு--கருப்பு வில்லுக்கு. எ--பாணம். வேட்கு--- 

மன்மதனுக்கு. ௮ள்---கூர்மை. அஞ்சு லந்து. 

வாயிலான்-- வாயிலார் நாயனார். 

செழிப்பால்--9- ஆர்-- ஆனி. ஆா--ஆ,த்தி. 

பானல்---நீலோர்ப்பலம். இரு -- மண்--ஈத்து 4 ஆயன். 

பரி---வாகனம். ௮ல்---அலிகை. ககேந்திரன்---கருடன். 

லவா- இல் 8. 

பொற்பை---டொற்கிழி. கலிக்கு--வறுமைக்கு 

௨ளார-- என்றே. 

தாய்க்கு -- அடும் -- ௮ம் --மான். 

. சம்சரம்-ஆம்--௪ முதலாகிய சரவஸ்துவும். 

௧௨. பள்ளிக்குளே---பள்ளிக்கூடங்களிலே. 

HBF + + vent + GQevor + ௮டை. 

புரம்---தேகம், 

ஆலம்---ஜலம். நபம்---அ.காயம், 

௬௦. அவம் -அம்பருத்தாணி. இ-- படிக்கு அரை 

௬௧. புவியூரர் -- ௮வா - புகழ். ‘ 

௬௨. மால் -ட நாட்டும் 4 உள்.



௭௬௪ 

௬௬, LCT + pond + veut + FT. ஆரை பூண்டு. 
௬௪, ௮ண் 4-அனை. எங்கள் -- தம் 4-பூரணனை. 

hip, 

௫௬. 

or. 

௧௮, 

௬௯, 

FQ, 

@e- 

fe, 

47. 

FF, 

௪௫. 

& Sr, 

% 

Ber. 
௫௮. 
Ra. 

4௦. 

௬௧. 

௮௨. 

வந்து -- ௮ணை. 

went + gy dour. 

உரு - கொள் -- காமரு---அ. 
மங்கல் -4-மங்காதே. அக்குடி வாழ்வு 4- எண்ணல், 

2--௮து 4 இருப்பு 4- ௮னம் அன்னம். 
இகம்பரன்--இசையாகய வள்.இரத்தையடையவன். 

தீரு 4-சேய்--சேய்மை -- ஈல்லூர். 

மண்டு--மிகுந்த, 

கனம்---மேகம். ஊர்--ஊர்இின்ற. அ௮த்தம்--ஆ௫ யம். 

மேய--மேவிய. கொட்டு--பறையடி த்தவ். 

வை--வைக்கோல். குடில்--குடிசை. கை--கைமாம், 
கால்--கால்கள். குடிலை---பிரணவம். 

பயம்----ஜலம். 

. ஏண்-- வலிமை. விசயம்---ஜெயம். 
. மானம்--அளவு. வை--வைத்த. கா--சோலை,. 

. துறை-- துறைகள், சார்--மாலை. 

தீரு பழன்(பழம்)ஞ்சு--நைந்து. 

. ஆரும்--நெறியாம். யோறு -- ஆறுறு 4-மயா.று--90. 

.. தீனம்--மதஜலம். 

. ஆதித்தரும்---சூரியரும். புலி-_தழுவி. படர்--செல். 
. தீய், தாவி சாது + of SH +m + ore. 

. செறு-(- கழனி. கொழு -( ஊர் - அலம், கலப்பை 
கோடு--சஙகு. 

. சொம்பு--பூங்கொம்புபோன்ற இலக்குமி, கரன்--காடு 
சே--இடபம்: 

அழும் -- அன்பில், 

இறுமார்து---இறுமாப்புற்று. 

"'வனம்-- முல்லை நிலம். 

கழ்-- ஜலம். 
மை-நீலி-நீல நிறத்தையடையவள். ஆல்-- ஆவிலை: 

வயின்--வயிறு, 

பொருப்பு -- ஆ சில் -- ஆ--€ரமம்.



௬௫ 

௬௩. சுரும்ட-- வண்டு, பாங்கோய்--பச்கத்திலுள்ளவனே. மலை 

வ 

நி. 

ol. 

40. 

க்க, 

௧௨. 

௧5௬, 

SF, 

௧௫. 

aj + Bev. 
arGautrsss Cacrsmmayto sows 

Brat + Cures + wasn + ans Glen Moores. 

௮டம்பு + 91D + $5160 + ஆர். 
விருப்பராம்--விருப்பத்தையடையவசாய். அ௮னம்--அன் 

னம். 

கடிய கொல்ல. 

கொண்முூ---மேகம். இச்சு-- அரவம். 
௮ரா 4 பள்ளியான்--- இருமால். 
வால்--வெண்மை. வன்னம்- - நிறம். எறும்பி--யானை 

.  களம்--யுத்தகளம். 

பிணை---பெண் மான். 

பொழில்---உலகம். 

சேந்து--சவந்து. உருத்து--கோமித்து. யான்--நாரன் 

அன்ன -- கம்--கபாலம் 

ஆது -- துறை. 
மெல்லோ இி---உமை, 

என் --குடிச்இட்டு ய. 

. விரும்பு 4. உள்ளம் -- ௮ம் 4- கை. 

. லெம் சக்கு ட௮ரா-- வெய்ய சண்ணை உடைய பாம்பு. 
. தீருச்கர்--ெருக்சர். உசா--கெடாத, 

. வேலை-சை ய தீஇரம், துறை---நெறி, 

.. நெருகல்- நேற்றையதினம். 
. பாற்று - அம். அவா--விருப்டம். 

பத்தி முற்று அன்பர். 
கள் - தி சரத்தான், வில்--கரும்பு. 
Hoy + gop’ + Bi +s + MEG பரி.திதர்தரன்- 

அவல் --பள்ளம் + அஞ்சுழி--௮ ஞ்சுமிடத் து. 

. ஊகீசம் -மரும் --மருவும். 

. கூலம்---கடை. காழ்--வைரம். 

மடந்தை இலக்குமி, கார்--கரிய நிறத்தையுடைய ஒண 

த்தான்-- இருமால். 
_ பாய் அதிரும் நாகு - ஏர்.



௭௬ 

௬௦, இடை--- ஈடு. மருது 1 ஊர் 4 ஆயன். 

௬௧. காடு - துறை 4 அண்ணல் (எதிர்மறை ஒருமை எவல்.) 

௬௨, மூலம் 4 குடிலேயன். 

Gh, Bou + Sev 4 மாடம், 

௬௪. வான் -ட அகம், வால் --ஈகம்--வெள்ளிமலை 

௬௫. மானவன்--மணிதன். 
௬௬. மருவா -- வடு 4- துறை ஆம். 

௬௭. துருத்தி--கொல்லனது ஒருவகைல்கருவி. 
௩௮- சால-1 அழும் 4 தூரத்தன். 

௬௯. மின்னும் -- அயில் -- ஆடு. 

௪ம், துன்ன - விள் -- அருகர். 
Fs, உ௬--பறி(பொன்)அல் + vert + லம் 

௪௨. கொன் - பள்ளியான். 

௯௬. மூனிபு -- ௮ள்ள?-- ஆர்ர் தான். 

௪௫. வல் அம்பு 4 உரிதல். 
௪௫. கலைச்சு-- ௮ங்கு-- ஆடு ஆயம் (பெண்கூட்டம்) 

Fo. Sot $+ செங்கதிர்*் உலா ஏ கூர். 

௪௭. செருக்கு 4-௮ட- ஊர். 

௪௮. மயானம்--இடுகாூ, 

FF, RCL BSS STON. 

@o. upg-+ cofl+ Cri+ Quer. 

@s. YTS + gor. 
௫௨. ஈள்-- ஆற்றின்-- அம்பி (தோண்) 
௫௯. என்-4- திருக்கு-* ஒட்டு-4- ஆற்றல். 

௫௪. ஒருங்கு-4- ஒயில். 
௫௫. wr-+ siamo, 

Gis. Gi HSS. 
Ber. a+ GAwesr. 

௫௮. பதியார்--எதிர்மரைவீனை மற்று. 

௫௯. பாம்பு-[- உரத்தார். 

௬. மறுகுள்-*- இயாகர். 

௬௧. gon sc + aru). 
௬௨. வன்னிமரம், ஊர்-* அச்சம்: மணி.



௭௬௦ 

௬௬. கருவில்-* யான்-[- நைந்து. 
௬௪. இருந்து உறையான். 

௬௫. முத்தீ-[-ச,சம். 

௬௬. வரைப்பு--தார்-]- முசு -- இவரும். 

eer, Uy + wer + bev. 
௬௮. கலயம்--கும்பம். 

௬௯. செருக்கு WoT + இயானம். 

எ௰. 9 மன் பம். 

GTB. QSL SLOT SOT 

௭௨. திருக்கு ஒண் + இ. 

௭௬. ஊர் 4 அனை. 

௭௪. கருவில் 4 குடியா 

௭௫, புகல் ஊர் - செல்...மேகம், 

௮௬, அர்த்தம்--மான் + EEF + MGW. 

௪௪, ௮ந்தை- இரர- மனத்தீர், HSC E— BEG g 

௭௮ Qupp+ear+ Q7a, 
௭௯ அ௮ஞ்செம்-- சன்மைப்பன்பை, ௪ இர்மரைவிளை மு.மு, 

௮ம இரு--மருகன் 4 ஆய 

௮௧ சாத்தம்...சன்டைப்பன்மை வினை மு £.ற 

௮2. மூன் 4 ஆசைக்கு -- ஆர்-- ஒணன் 

௮௯ மா- சச்சல்- ஆம் 4 மனனே... மன்னனே 

௮௪ வேள்--மன்மதன் 

௮௫ வான் - அமரும் 

௮௬ முக்-ட உடல் -- புணர்ப்பு 
௮௪ இரு Br + ஊரன் 
௮௮ காரர்--ஊர்- அரம் 1 நெறி 

௮௯ உள் --மண் -- தளியார் 

கம Sort + அணி, இடைக்குறை 

௬௧ திருக்கு ௮ர-- ஈரம் 
௬௨ யானம் வாகனம் 

௬௯௬௯ சிலையால் -- அங்கு -- ஆடு 

௬௪ படம்--வாய்-- இனம் சாரும் 4 நஞ்சு ர் 

௬௫ கூறு - 2-1 உடைமானை



௬௮ 
௧௬ செய--இடைக்குறை 

௬௭ வரைப்பு-தாரத்த 
௬௮ பூளை-பஞ்சு 

௬௯ விரும்பு 1- ஆழியான் 

க௰௰ இவள் -ட இவள் --நல் -- ஊர்வ௫, 

௧௦௧ பரிஇ-.-சக்கரம் 
௪௦௨ எண்ணிய -- எண்ணியாங்கு 
௧௦௯ ஊர்-ட அத்தம் 

௧௦௪ தஇரும்பாது-- அள் 4 ஈச்சுரனே 

௧௦௫ மரு-கள் - அ விர்தம் 

௧௦௬ மற்று --ஏமத்து 1 ௮ண்ணல், எ.திர்மதை ௮௨ல் 

௧௦௭ ௨௪சா--- ஆராய்வு 

SOY LIT + வனப்பு ஆ 

௧௦௯ படி ஈளத்து-- ஆல் நத்து [உண் 

௧௧௦ தண்டை சோலை, எல் சேர், எல்-- குரியன் 

௧௧௧ திருக்கு 4 ஒட்டு 

௧௧௨ வான் -ட2-டகொண்டு 1 உறைவானை 

௧௧௬ கள் --௮ம் பூ 4 தூரவை---அறுகு 

௧௧௪ ஏர் எயில் 4- வாய் மை இவரு சம் 

௧௧௫ வள்-- இக்கு 4-ஆடு 4 HSS 
௧௧௬ ௮ம் -டகமுசம் 4-மென் -தெங்கு + vert ங்கம் + (paw + 

என் 

௧௧௭ சொல் 4 இக்கு - ஆம் -- ௮ன்னை 

௧௪௮ மன் --காட்டியத்தால் 

௧௧௯ கூறு -ட.௮ய் 4 இலானை 

௧௨௦ பொன்றா - பூர்வத்து--௨ தயன் 

௧௨௧ வலி-டவலத்தார்--வலிவம் வெற்றியுமுடையவா 

௧௨௨ புழை--கை--சனெத்து -- ஆணை 
௧௨௩ கார்கோளில் -- இயம் -- ஆர்க்கும், கார்கோள் -- கடல் 

௧௨௪ மா-ட இரு-- வாய் -- மூர்ச்தியா 

௧௨௫ கெஞ்சம் -4- அறைக்கு -- Hor + Bo 

௧௨௬ கொள் -- நார் அகத்து யான் 

௧௨௭ மன்றம்- மருங்கு-- ஒடி



Fer Fn 

ஈடி நாட்டிலுள்ள ஸ்தஉங்கள் 

க மாண மலையானே 

௨ ஆம்--வில்--௮ம் ( சல் மா இ-ட்சரம் 4 மரவரன் 

பாண்டிய நாட்டிலுள்ள ஸ்தலங்கள் 

௧ 5௬--௮ல அவாய் அமரும் 
௨ பேரா-டபன் ஊர் + Bun 

௬ இருப்பர்-/-௮ம்- குன்றா 
௪ நாடு ௮கச்சானே 

கு அங்கு -- ஒடுங்கு - உன் -- தன் 

௬ மருப்பு-- தார்வைய-யன்- வைய வையன்--. பூமியா 

இய தேரை உடையவன் 

or மனம்-ட்வாயில்-- அன்பால் 

௮ லெய்ய-- இசாமே-டவிடும் 
௯ செழும்-- இதிரு--அள் -- தானை--படைக்சலப்டொது 
GO siren + Gut + ஊர் -- அனை 

கக பூ ( வணத்தான் 

4௨ சுழியல் + சுழிகை 

Sh ODD + Bo + Sarr + gar + ow 
ap Cag + தம்-- உத்தமம் 

மலை நாட்டில் உள்ள ஸ்தலம் 

& விஞ்சை--களத்து-- ஆர் 

கோங்து நாட்டில் உள்ள ஸ்தலங்கல் 

A&G + ஒளி ஊரன் 
உளாரை, இடைகச்குறை 
௧௬ -1-ஈணா -- வண்ணம் 

Lig. + மாடு - அச்சு -- (உயிர்) 4: எங்கும் 

ல  வஞ்சும்-மா--கூடு -ட அழிந்து 1. ஆன்மா 

௬ வேண்டி;--விரும்பி 

௪ ௮ங்கு--உ௬--ஊர்-- அன் நிலையம் 

நடூ நாட்டில் உள்ள ஸ்தலங்கள். 

௧ எல்--வாய்- இலகும் 

௨ வெற்பு --ஒங்கு-- ஆனை -- மாள் -- 5௩2 

h
n
 
௫



ய 

௯ ஆற்று ஊரன் 

௯ ர் 4 எருக்கு4-அத்து 4 அம்புலி 
நி நகரம் முன் 4 அஞ்சு உன்னி 

௬ மூபுரத்தான்-(ஈத்தன் 
ot திருவதிகை யாளி 
௮ der + அவல் ஊர் 

௬ உரு முதுகு [உன் 4 தனு 
௧௦ என் உளன் -* எல்-- வெண்ணெய் 

கக தஇருக்கு-- ஓவு ௮ல் 4 ஊரா 

௧௨ உற்று 4 தங்கு 4 அற்றோம் 
௧௯ FOOL. + BM + உடையான் 

௧௪ போது--௮ம் மரு 

௧௫ வட 

௧௬ கூர்-௮மர- அயில் 

sor Sip) + Bi 
௧௮ போத்த்து-- இருப்பான் 

௧௬ உண்டு REET + SH 

௨உ௰ மூன் ௮ங்கு4 ஆடு 4 ஊர்தி 

௨௧ ௧௬--௮ம் மா தூர் 4 முன் 

௨௨ எண்ணாமல் லயா 

(தொண்டை நாட்டில உ௱்ள ஸ்கலங்கள். 

5 ஏகு 4 ௮ம்ப- வாழ்நாள் 
௨ பொரும் ஏற்று அளியான் 
m B+ ணன் காந்தன் - இலக்குமிக்கும் தி ந2ிவாணதகிற் 

கும் தலைவனாகிய விஷ்ணு 
௪ மூனே-டகதம் ட காவதம்...முூன்னே கோபம் காசம் 
டு குறிசக்காசை...குறிக்காதவரை 

௬ சிரம்-கணில் -* முட்ட --மருஉம்-- தீ-ட ௮றலோன் சுண்ணி 
லும் சிரத்திலும் நிரம்ப இயையும் சலத்தையமுடை யவர் 

எ போகு ௮றல்-- அனை 

௮ சேதா... 
௯ பண்-- இயம், பார்த்தால் நயந்து 

க௰ ௮௬வு-- ௮ல்லம் 4 என்றே



௯௰ 

aT Ah 

ஏற்பு TQ + உடையான் 

தேறல் BBG + Sore p + were 
கலம் பை ; அங்கு | ஒன்றை ; யான் 

மூன் -- கோலம் 4 மன்னா 

பாலம் “காட்டு ௮ம் ; கண்ணனே 

செய்-- நண்பா, செய்-ஈண் 

மேவு +- இனனே 

உள்ளிவிர் -ட உந்து - அனே 

gor + BE A + ௮ங்கு 
ஊர் ௮ம் 4 மான 

௧௬ 4 வலிது - ஆய 

குல்லை - வாய் 4 ௮ரவம் 
உருவேன் - காட்டு --உள் -- அமரும் 

பொரும் 4- அயில் -- ஆ 4 பூர்வம் 

கருவான் --மி-- ஊரும். ..மி...குறுக்கல்விகாசம் 

அ௮னுங்க - சூர் - அலம் 

FL SST + ONG 

வழு -குன்ற-- அண்மை 1 ஆம்...வண்மை 4 யான் 

ஆச - சிறு --பாச்கு-- அளவு 

௧௬ -- அக்கரை --யான் 

௩௧ மூர-ூடுில் - யானத்தில் 

௬௨ கரும்பை -மா ட காளத்தை 

துளுவ நாடடிலுள்? சீவஸ்தலம். 

க இருக்கோ + sro + தானோ 

வட நாட்டிலுள்ள ஸ்தலங்கள் 

க திரு--பதத்தான் 
௨ சால--பரு பதத்தால் 

௬ அனேக தங்கு -- ஆ அதன் 4 ஏய் 
© Lor + தாரத்தான் 

௫ இருக்கு அயில் -- ஆய 

- Ee Oe eee
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பிழை 

மஞ்சிலர்சே 
மாமதிசேர் 

ஈன்பிற் 

மொன்றென் 

கொண்டாகு 

வரி 

மொப்பில் 

சேலுகன் 

வேற்றி 
நெடுநல் 

மார்பு 

காவா 

லர 

இருத்தம். 

மஞ்சிவர்சோ. 

வெண்மதிசேர் 

சன்பிற் 

மொன்றெறற் 

சொண்டாச்கு 
வரி 

யொப்பில் 

சேலுகள் 

வேறறி 
நெருநல் 

மார்ப்பு 

கரா 

வர 

வேலேவெர்தை வேலேர்ெெெர்ன 

சமயர் 

இருவ.சஞ்ுபம் 
Queena 

கேய்கன்றே 
மாந்தர 

கார்ந்திரு 

யாகம 

நீர்மயன் 

மோர்மாக் 

விலங்கள் 

வர்க்குப் 
மாணவுசத்சோர் 

Open? 

(par 
பாச்குன்ற 

சொன்று 

ற்ரைச 

சமயா 

இருவாஞ்சியம் 
பொங்கரவ 
சகேயஈன்றே 

மாந்தா 

aris 5G; 

யாகம் 
நீர்மையன் 

வோர்மாக் 

alan son 
வர்க்கும் 

மாணலத்தேோர் 

Qapem¢ 
மின் 
பாககுன்ற 

கொன்லு 

நிசைசை




