
அ ர கா ட  Asura Gaandam 

27.  கா வி ாி  நீ    ப ட ல   27. Kaaviri neengu padalam 

ெச ைக கிய தீ த நீெரா   
ெகா கி  பா ெசல  றிய மா னி  
ம  கி றஅ  ைம த  ேந றா  
அ க  ேமவினா  அ த வ த ேபா .   

sengai thoongiya theerththa neerodung 
kongin paarselak kuriya maamuni 
mangu gindraam maindhar neruraa 
angan mevinaar arundha vaththarpol. 

ேந  ைம த க  இ வ  நீனிற   
காாி  ேமனிய  கற  க ணின   
தீர  ஆ ற  சின த  ஒ ெலன  
ஆர வார ெச  த கி னாரேரா.   
  

neru maindhargal iruvar neenirak 
kaarin meniyar karangu kanninar 
theerar aatravuj sinaththar ollena 
aara vaarajsei thanugi naararo. 

அ ைம யா வ  அக வ  மா னி  
க  எ வ  கர  கா கிலா   
வி  கி ேள ேமவி ஆ பரா   
ம மி ைச பி  வ வ  வேர.   
  

anmai yaaguvar agalvar maamuni 
kanmun eidhuvar karandhu kaangilaar  
vinmu girgule mevi aarpparaal 
manmi saippinum varuvar soozvare.  

ேகாதி  ஆ ற ேச  ப மா னி  
ஈ  ேநா கிேய இவைர னேம  
காதி னா நைம  க தி வ தன   
மாத வ திேனா  ைம த  ஆதலா .   
  

kodhil aatralser kumba maamuni 
eedhu nokkiye ivarai munname 
kaadhi naamnamaik karudhi vandhanar 
maadha vaththinon maindhar aadhalaal. 

ேப கி லாதஇ  பிரம க திேநா   
தீ  மா றினா  சிவன தா கைள  
ஆ வ ேமா வ  அ சி  பாெமனா  
ேநாி  மா னி நிைன  நி றேரா.   
  

pergi laadhaip pirama kaththinoi 
theeru maatrinaal sivana thaalgalai 
aarva modivan aruchchip paamenaa 
nerin maamuni ninaindhu nendraro. 

ஆசி  ெகா கி  கணி தி  ஓாிைட  
வாச மீெதன மகி  றிாீஇ  
ஈச னா தைம இ க ேமயி   
ேநச ெந சினா  நிைன  தாபி தா .  
 

aasil konginuk kaniththin ooridai 
vaasa meedhena magizndhu veetrireeie 
eesa naarthamai ilinga meyil 
nesa nenjinaan ninaindhu thaabiththaan. 

ய ைக  ேதாய  அ றிேய  
ேசய மாமல  தீப  தீ ைக  
ஆய ேபானக  ஆதி யானைவ  
ஏ  மா றினா  இனி  ேத னா .   
  

thooya kundigaith thoyam andriye 
seya maamalar theeban dheembugai 
aaya ponagam aadhi yaanavai 
yeyu maatrinaal inidhu thedinaan. 

வி மி தாகிய விரத  யேவ  
வழியி தி  வ ச  ஆவிெகா   
பழிய க றிட  பரம  தா மிைச  
அழிவி  அ ெபாேட அ சி  தானேரா.  
  

vizumi dhaagiya viradhar veeyave 
vaziyi rundhidum vanjar aavikol 
paziya kandridap paraman thaalmisai 
azivil anbode aruchchith thaanaro. 



ம ைக பாகைன ம  ப பக   
சி க  இ றிேய சிற த ைசெச   
த க  ேமவினா  அவ க ணாகிய  

க ெவ பவ  ெதாைல  ேபாயேத.   
  

mangai paaganai matrum parpagal 
singal indriye sirandha poosaisei 
thangan mevinaan avanga naagiya 
thunga vembavan tholaindhu poyadhe. 

அைனய காைலயி  அாிய தீ தமி   
னிவ ர ெசய   நா ேய  
னிய  நாரத  ெதா ைல வானவ   

கினிய ேகாமக  இ ைக எ தினா . 10 

anaiya kaalaiyil ariya theendhamiz 
muniva ranseyal mutrum naadiye 
thuniyal naaradhan thollai vaanavark 
kiniya komagan irukkai eidhinaan.   10 

தா  வி பத  த ைன உ னிேய  
ேவ  வாகிேய ெம த வ ெச   
ேசணி  ம னவ  ெச  நாரத   
கா  எ ைலயி  கழ வ ண கினா .  
  

thaanu vinpadhan thannai unniye 
venu vaagiye meiththa vajjeyunj 
senin mannavan sellu naaradhar 
kaanum ellaiyir kazalva nanginaan. 

எ தி ம னெவ  ெற  மா ற   
த வி ந றிவ  சா தி ேயாெவனா  
உ வ ல பினா  உைர ப வாசவ   
ெதா த ைகயினா  இைனய ெசா வா .  
  

ezudhi mannaven dreduththu maarpurath 
thazuvi nandrivat saardhi yovenaa 
uzuva lanbinaal uraippa vaasavan 
thozudha kaiyinaan inaiya solluvaan. 

இ  கா நி  ன ளி  யானிவ   
ந  ேமவின  நாத  சைன   
ெகா ற தீ  ைர ப  ேக யா   

ற ம னேதா  ண தி  ேமைலேயா .  
  

indru kaarunin narulin yaanivan 
nandru mevinan naadhan poosanaik 
kondra thundutheen guraippan kettiyaal 
kundra mannadhor gunaththin melaiyoi. 

ேகாதி  மாம   த டைல   
ேக  நீாிைல இற  வா மா   
ேபா  இ ைலயா  ைச ெச வத   
கீத ேரா ைற ெய றி ய பினா . 
    

kodhi maamalar kuzuvu thandalaik 
kedhu neerilai irandhu vaadumaal 
podhum illaiyaal peesai seivadhar 
keedha rogurai yendri yambinaan. 

ேவ  veru 

இ னைவ பல  றி இ திர  தவிெசா  
றி   

ற இ தி  தா  னிவர  பணியா  
ைவக  
அ னேதா  அறிஞ  நி  அரசிய  
பிற  ஈச   
த ன  அதனா  ேமனா  வ வ  தளேர  
ம ேனா.  
  

innavai palavung koori indhiran thavison rittu 
munnura iruththith thaanum munivaran 
paniyaal vaiga 
annadhor arijan ninnoor arasiyal piravum 
eesan 
thannarul adhanaal menaal varuvadhu thalarel 
manno. 



ஆறணி சைடயி னா  க சைன ாித  
கி ேகா   
ஊ ள ெத ேற ஐய உைர தைன அ  
வ ேல  
மாறி  கால  ஈ  வ தத  பாிைச 
ெய லா   

வ  ேக  ெய னா  ேகாமக  ைர க 
றா .  

aarani sadaiyi naanuk karuchchanai puridhar 
kingor 
oorula dhendre aiya uraiththanai adhuvum 
valle 
maaridung kaalam eendu vandhadhap parisai 
yellaang 
kooruvan ketti yennaak komagar kuraikka 
lutraan. 

த னிக  இலாத க  ச கர  ெபாதிய 
ெவ பி   

ைற ெக  வி ப னிவைன வி த 
வா   
அ னவ  வி த  த ைன அக பில  தி ட 
வா   

ெனறி ாி த ெவ  ம கைர  
ெதாைல த வா .   
  

thannigar ilaadha mukkan sangaran podhiya 
verpin 
munnurai kendru vidhumba munivanai 
viduththa vaarum 
annavan vindhan thannai aganbilath thitta 
vaarum 
thunneri purindha vejjoor marugaraith 
tholaiththa vaarum. 

அ பழி தீ  மா றா  ஐெதன  ெகா கி  
ந ணி  

ர ெமாி த ெதா ைல த வைன 
அ சி  ேத தி  
ெம பாி வாகி அ க  ேமவிய திற  

ற   
ெச பின  பி  ஆ ேகா  ெச ைகைய 
உண த றா .  
  

appazi theeru maatraal aidhenak kongin nanni 
mupura meriththa thollai mudhalvanai 
aruchchith theththi 
meippari vaagi angan meviya thiranum 
mutrach 
seppinan pinnum aangor seigaiyai unarththa 
lutraan. 

அ தவ னிவ  ெகா கி  அமலைன 
அ சி  த க   
இ தி  கி றா  நா  ஏகின  அவ வா 
லாக   
ெபா  ைகயி  ம  ெபா னியா 
றதைன இ ேக  
வ பாி சிய றி  உ ற  மன ைற தீ  
ெம றா .   
  

aruththava munivan kongin amalanai 
aruchchith thangan 
irundhidu gindraan naadi yeginan avanvaa 
laagap 
porundhukun digaiyin mannum ponniyaa 
radhanai inge 
varumbari siyatrin undran manakkurai theeru 
mendraan. 



ரவ ஈ  ைர த ேலா  னி 
ெகாண  ைவ த  
வரநதி தைனயி  காவி  வரவிய  றி மா 
ெற ெகா   
ெப மநீ ைர தி ெய ன  ேபர  த தி 
ேய தி   
காி க  ேதைவ ேவ  கவி தி  
அதைன எ றா . 

kuravanee dhuraiththa lodung kurumuni 
konarndhu vaiththa 
varanadhi thanaiyik kaavil varaviyar tridumaa 
drenkol 
perumanee yuraiththi yennap peramu 
dharuththi yeththik 
karimugath thevai vendil kavizththidum adhanai 
endraan. 

ண ெப  ற ம ன ேகாதிலா அறிவ  
இ ன  

ண பிைன இைரதத ேலா  ர தா  
ெபா ம  நீ கி   
கணி பிலா மகி சி ெய தி  காசிப  சி வ  
ெகா ட  
அணி ெப  தி  நா  அைட தன  
ேபா  ெசா வா .   
  

gunapperun kundra manna kodhilaa arivan 
inna 
punarppinai iraiththa lodum purandhaan 
porumal neengik 
kanippilaa magizchchi yeidhik kaasiban siruvar 
konda 
anipperun dhiruvum naadum adaindhanal 
pondru solvaan. 

எ ைதநீ இைனய எ லா  இய பிைன 
அதனா  யா   
உ தன  கவைல யா  ஒ வின  

னிவ  பா க   
வ தி  மா  ஈ  வர ன த ளா  
இ ேன  
த திமா க  ைச ாி வ  த ேகா  
எ றா .  
  

endhainee inaiya ellaam iyambinai adhanaal 
yaanum 
uindhanan kavalai yaavum oruvinan munivan 
paangar 
vandhidu maarum eendu varavuna dharulaal 
inne 
thandhimaa mugarkup poosai puriguvan 
thakkoi endraan. 

அ னி இதைன  ேகளா அ னேத க ம  
வ ேல  

ாிகாி கவ  ைகய சைன ெய  றி   
பரவிய இைமேயா  ேகாைன  பா மிைச 
நி வி  ேபா   

ரெரலா  பர  கி ற ெதா ைலய  பத தி 
றா .  

  

arulmuni idhanaik kelaa annadhe karumam 
valle 
purikari mugavar kaiya poosanai yendru koorip  
paraviya imaiyor konaip paarmisai niruvip 
pondhu 
surarelaam paravu gindra tholloaiyam 
padhaththi lutraan. 



ேசற  ண  வ ேலா  தி க  அர  
க ைக  
யாெறா  த அ ண  அ ாி 

த வ  ற ைன  
மாறக  ேமனி ெகா  வர ைற தாபி  
த னா   
சீற  அமர  ேகாமா  அ சைன ெச  
பி ன .  
  

seralum punarppu vallon thingalum aravung 
gangai 
yaarodu mudiththa annal arulpuri mudhalvan 
drannai 
maaragal meni kondu varanmurai thaabith 
thannaan 
seeradi amarar komaan aruchchanai seidhu 
pinnar. 

இ ெகா  ெத ன  கா  ஏன  இ  
ேத   

கனி பல  பா  ேமாதக தல   
ெதா  ம ர ல  ெதாட க  ைவ தீ  
பா   
மி கப  ணிய  மாக வி ற நிேவதி  
தானா .   
  

ikkodu thannag kaayum yenalin idiyun thenum 
mukkani palavum paagum modhaga mudhala 
mutrun 
thokkuru madhura moolath thodakkamuj 
suvaiththeem paalum 
mikkapan niyamu maaga viruppura nivedhith 
thaanaal. 

இ வைக நிேவதி  ேதபி  எ பிரா  ற ைன 
ஏ த  
ைமவைர யைனய ேமனி மதகாி க  
ேதா ற   
க ைவேயா டன த ேகா  கணநிைர வ றி  

ழ  
அ விைட விைரவா  ேதா ற அ சின  
அமர  ேகாமா .   
  

ivvagai nivedhith thepin embiraan drannai 
yeththa 
maivarai yanaiya meni madhagari mugaththuth 
thondral 
kavvaiyo danandha kodi gananirai thuvandrich 
sooza 
avvidai viraivaal thondra ajchinan amarar 
komaan. 

அ சைல மகவா ென ன ஐ கர  கட  ற  
ெந சக  க  நீ கி நிைற தேப வைக 
ெய தி  
உ சன ென  வ ள  உபயமா மல தா  
மீ   
ெச ெசேவ ெச னி தீ ட  ெச  
வண க  ெச தா .   
  

anjalai magavaa nenna aingarak kadavul koora 
nejjagan thunukkam neengi niraindhape 
ruvagai yeidhi 
ujjana nendru vallal ubayamaa malarththaal 
meedhu 
sejseve senni theendach sendrumun vanakkaj 
seidhaan. 

க  அல க  மா பி  ெபா னக  
கிைறவ  க   
ஆ டைக சி வ  தா ேம  அ ெபா  
பணி  ேபா ற  
நீ டேதா  அ ளா  ேநா கி நி ெப  ைச 
ெகா டா   
ேவ ய பாிெச  எ றா  ேவழமா கைன 
ெவ றா .   
  

poondigaz alangal maarbil ponnagark kiraivan 
mukkan 
aandagai siruvan thaalmel anbodu panindhu 
potra 
neendadhor arulaal nokki ninperum poosai 
kondaam 
vendiya parisen endraan vezamaa muganai 



vendraan. 
இ திர  அ ேக  ைடய எ பிரா  காக 
ஈ ேடா   
ந தன வன ைத ைவ ேத  அ ன  நார  
இ றி   
ெச தழ றா ெல ன  தினகர  டரா  
மா   
ெவ க ளான த ண  ேமல  ரேம 
ெய ன.   
  

indhiran adhuket taiya embiraar kaaga eendor 
nandhana vanaththai vaiththen annadhu 
naaram indrich 
sendhaza lutraa lennath dhinagaran sudaraal 
maaindhu 
vendhuga laana thannal meladu purame 
yenna. 

எ ன  ஏ த  ேகளா ஏ ெப  தல தி  
நீ   

ற  த ேகா வான ெப  க ைக 
தா   
ப னதி பிற  இ ங  விளி திேடா பரைவ 
யா   

 வி ேகா ஒ  ெசா தி ேவ  
ெற றா .   

ennalum yendhal kelaa yezperun dhalaththin 
neerum 
munnurath tharugo vaana muzupperun gangai 
thaanum 
pannadhi piravum ingan viliththido paravai 
yaavun 
thunnuru vikko ondru solludhi vendir trendraan.  

ஐ கர  கட  இ வா றைறத  
அைன  ந   
ப கய  தய  மா  பர  பைழேயா  
இ ங   
அ கவ  ெறா  ேவ ேட  அ நின  
காிேதா யாெனா   
றி ைன  ேக ப ென னா இைனயன 
இைச க றா .   
  

aingarak kadavul ivvaa raraidhalum anaiththum 
nalgum 
pangayath thayanu maalum paravuru pazaiyoi 
ingan 
angavar trondrum venden adhuninak karidho 
yaanon 
ringunaik ketpa nennaa inaiyana isaikka 
lutraan. 

சக ய  வடெபா  ேம  சார  நி  
ேபா   
மிக ய  எவ  ெச  ெவ ய  
சி வ  ெச   
மக ய  விதியி  ேச  வ வி த நிமல  
ெபா றா   
அக திய  ெகா கி  பா வ  த சைன 

ாி  ேம .  
 

sagaththuyar vadapon meruch chaaralin 
nindrum pondhu 
migaththuyar evarkkuj seiyum veyyal siruvarch 
setru 
magaththuyar vidhiyin seikku varuviththa 
nimalan potraal 
agaththiyan kongin paalvan dharuchchanai 
purindhu mevum. 



அ னவ  தன  மா ேடா  அணிகம  
டல தி ேட  
ெபா னிெய  ைர  தீ த  
ெபா திேயஇ த ெத தா   
ந னதி யதைன நீேபா  ஞாலேம  கவி  
வி டா   
இ னேதா  வன தி  ந  எ ைற தீ  
ெம றா .  
  

annavan thanadhu maattor anigaman dalaththi 
noode 
ponniyen druraikkun theerththam 
porundhiyeirundha dhendhaai 
nannadhi yadhanai neepoi gnaalamer 
kavizththu vittaal 
innadhor vanaththin nannum enkurai theeru 
mendraan. 

பாகசா தன இ  மா ற  பக த  பிைறேச  
ெச னி  
மாகயா னன  வ ள  ம றித ெச  
ெம னா  
ஓைகயா  அவைன அ க  நி வி ேபா  
ஒ ைல த னி   
காகமா  னிபா லான கம டல மிைச க  
உ றா .   
  

paagasaa dhananim maatram pagardhalum 
piraiser senni 
maagayaa nanaththu vallal matridha seidhu 
mennaa 
ogaiyaal avanai angan niruvippoi ollai thannil 
kaagamaai munibaa laana kamandala 
misaikkan vutraan. 

ெகா  னிவ  பா க  ைக மிதி  
ெபா னி  
ச கர  அ ளி  வ த த ைம  ண  

னி  
ஐ கர  ெகா யா  ந ண அக திய  
அவென  ேறாரா   
இ ெகா  பறைவ ெகா லா  எ திய ெத  
க டா .   
  
 

konguru munivan paangark kundigai midhir 
ponni 
sangaran arulin vandha thanmaiyum punarppu 
munni  
aingaran kodiyaai nanna agaththiyan avanen 
droraan 
ingoru paravai kollaam eidhiya dhendru 
kandaan. 

க டன  பி ைள ெச ல  கரதல ெமடாநி  
ேறா ச  
அ ட  கல க  ெச த கய க  த ண  
ெச ேற   

ைக அதைன  த ளி  ளி ன  க னி 
ய னா   
ப ைடயி  இைச  ெச தா  பாாி நீ பட தி 
எ றா .   
  
 

kandanan pillai sellak karadhala medaanin 
rochcha 
andaruk kalakkan seidha kayamugath thavunar 
setren 
kundigai adhanaith thallik kulirpunar kanni 
yannaan 
pandaiyil isaivu seidhaan paarilnee padardhi 
endraan. 

எ ன  கா சி த னி  எ பிரா  உலக  
ஈ ற  
அ ைனத  அ  கா ட அைழ திட வ த 
க ைப  
ந னதி ேபால வி  ஞால ந க 
ஆ   
ெபா னியா லக  த னி  ெபா ெளன  

ennalung kaajji thannil embiraan ulagam 
eendra 
annaidhan anbu kaatta azaiththida vandha 
kambai 
nannadhi pola vinnum gnaalamumnadunga 
aarththup 



ெபய த த ேற.   
  

ponniyaa rulagan dhannil pollenap peyarndha 
dhandre. 

ெபய த  உைமத  பி ைள பி ைளயி  
உ வ  நீ   
பயிற  மைற  வ ல பா பன மக ேபா  
ெச ல   
சயமி  தவ தி  ேமேலா  த ைமய  கதைன 
ேநா கி  
உயி  தடேவ ேதா  ஒ வ ேபா  
உ  நி றா .   
  

peyardhalum umaithan pillai pillaiyin uruvam 
neeththup 
payiraru marainool valla paarppana maganpor 
sellach 
chayamigu thavaththin melon thanmaiyan 
gadhanai nokki 
uyirmuzu thadave thondrum oruvanpol uruththu 
nindraan. 

ேதவேனா அ ண  தாேனா அர கேனா 
திற  ேமேலா   
யாவேனா அறித  ேத ேற  ஈ  நதிைய  
சி தி   
ேபாவேனா சிறி  ெம ணா அக ைதய  
ேபா  அ மா  
யாவேனா வ ைம த ைன அறி வ  
விைரவி  எ றா .   
  

dhevano avunan thaano arakkano thiralin 
melon 
yaavano aridhal thetren eenduru nadhiyaich 
sindhip 
povano siridhu mennaa agandhaiyan polum 
ammaa 
yaavano vanmai thannai ariguvan viraivin 
endraan. 

விைர தன பி ன ேரக ெம வழி பா  
ெச ேவா   
அர ைதைய நீ  எ ேகா  அ  நீர  
ேபால  
இாி தன  ேபாத ேலா  இ ைக  கவி த 
மா கி   

ர தன  னிவ  ெச னி ள ற  தா க 
உ னி.    40 

viraindhana pinna rega meivazi paadu seivor 
arandhaiyai neekkum engon achchuru neeran 
pola 
irindhanan podha lodum irukaiyung kaviththa 
maakkith 
thurandhanan munivan senni thulakkurath 
thaakka unni.   40 

வா  ணி  ெச  னி  
கணிய னாகி   
கி வா  வி பி  கிள வா  திைசக 
ேடா   

வா  பி  பாாி  வா  
அைனய  ைக   
எ வா  ேசய னாகி ஏ வா  எவ  
ேமேலா .   
  

kuttuvaan thunindhu sellun kurumunik kaniya 
naagik 
kittuvaan visumbi noodu kilaruvaan dhisaiga 
dorum 
muttuvaan pinbu paarin muduguvaan anaiyan 
kaikkum 
ettuvaan seya naagi yeguvaan yevarkkum 
melon. 



இ ப  னிவ  சீ ற  தலமர யா  ேமகி   
த பின  திாித ேலா  சால  தள சி 
ெய தி   
ெச பாி திவ ற  மாய  ெச வெத  இனியா 
ென னா  
ஒ ப  தவ ேதா  உ ன எ ைதய• 

ண தா  அ ேற.   
  

ippadi munivan seetrath thala mara yaandu 
megith 
thappinan thiridha loduj saalavun dhalarchchi 
yeidhich 
seppari dhivandran maayaj seivadhen iniyaa 
nennaa 
opparun thavaththon unna endhaiya 
dhunarndhaan andre. 

ஓ டேமா ல  ேனா  ஒ ைலயி  தன  
ேமனி  
கா ன  னிவ  காணா  க ெமன  
கல கி அ ேதா  
ேகா ப கேனா ஈ  கின  
அவைன யாேனா  
ஈ ெடா  ர ேத  ெகா ெல  ேற கின  
இர  கி றா .  
  

oottamo dulavu munnon ollaiyil thanadhu meni 
kaattinan munivan kaanaak kadhumenak 
kalangi andho 
kottiba mugano eenduk kuruginan avanai 
yaano 
eettodu thurandhen kollen renginan irangu 
gindraan. 

இர கிய னிவ  ன  ஏ தைல  
ைட பா  ெகா ட  

கர கைள எ  வானி  கா  ஏ  
ெவ பி   
உர கிழி தரேவ நீ கா ர பினி  வ 
ேதேபா   
வர ெக  தனா  ெந றி வ ற  தா க  
உ றா .   
  

irangiya munivan munnam yendhalaip 
pudaippaan konda 
karangalai eduththu vaanil kaarurum yeru 
verpin 
urangizi tharave neengaa thurappinil veezva 
dhepol 
varangezu thanaadhu netri varundhurath 
thaakkal utraan. 

தா த  ாி த காைல  தாரக  பிரம மான  
மா கய க  வ ள  வர பிலா அ ளி 
ேனா   
ேநா கி  ெச ைக எ ைன வ தி 

றிேயா  எ ன   
ேத  தமி ேத  வ ள  இைனய  ெச  
கி றா .  
  

thaakkudhal purindha kaalaith thaaragap 
pirama maana 
maakkaya mugaththu vallal varambilaa aruli 
nodu 
nokkiyun seigai ennai nuvaludhi kuriyoi ennath 
thekkuru thamizther vallal inaiyadhu seppu 
gindraan. 

அ தண மர  எ ேற ஐயநி  சிரேம  
தா க   
சி தைன ாி ேத  யா  ெதௗ¤விேல  
அத  தீ   

தின  இய  கி ேற  எ ற  வ  
ெச   
த தியி  க  வ ள  அலமர  தவி தி 
ெய றா .   

andhana kumaran endre aiyanin siramel 
thaakkach 
sindhanai purindhen yaadhun thelavilen 
adharkuth theervu 
mundhinan iyatru gindren endralum muruval 
seidhu 
thandhiyin mugaththu vallal alamaral thavirthi 



  yendraan. 

எ ற  தவி  ேனா  இைணய  
மிைசேய ப கா   
ெச ெச றிைற சி ய ேனா  சீ திய 
ெதைவ  ேபா றி  
உ றிற  உணேர  ெச த தவ றிைன 
உள தி  ெகா ேள   
ந ற  ாிதி எ ன நாயக  அ ளி  
ெச வா .   
  

endralun thavirndhu munnon inaiyadi misaiye 
palkaal 
sendrusendrirainji yannon seerththiya 
thevaiyum potri 
undriram unaren seidha thavatrinai ulaththir 
kollel 
nandrarul puridhi enna naayagan arulich 
seivaan. 

ர தர  எ ைத ைச ாித  ெபா டா  
ஈ ேடா   
வர த  காம  த கா ைவ தன  அ நீ ாி றி  
விைர த  ெபா  மா கி ெவ க  ஆத 
ேலா   
இர தன  ன ேவ  ெட ைம இய ட  
வழிப  நா .  
  

purandharan endhai poosai puridharu poruttaal 
endor 
varandharu kaamar vaiththanan adhunee rindri 
virandhadhu polivu maazgi verundhu gal aadha 
lodum 
irandhanan punalvet temmai iyalbudan vazipat 
tinnaal. 

ஆத  ேகா ேபா  யா  ன ன  
ைக மீ   

காத  தி  ெம ல  கவிழ தன  அதைன 
ஈ   
ேபாத  றிட  ெசா றா  ெபாறா நீ 
ெச த வ றி   
யா  ெகா ேள  அ வா றினிெதன 
மகி  அ ேற.  
  

aadhalin kodipol yaamun narumbunar kudigai 
meedhu 
kaadhalith thirundhu mellak kavizaththanam 
adhanai eendup 
podhalur tridavuj sortraam poraadhu nee 
seidha vatril 
yaadhumut kollem avvaa rinidhena magizdhum 
andre. 

ஈ நீ ாி த ெத லா  எம கிேதா ராட 
ெல ேற  
கா மா ல றி நி பா  கா சின  
ெகா ேட  அ ேல   
நீ டெச  சைடெய  ைமய  ேநய நீ 
எம  அ ேற  
ேவ ய வர க  ஈ  ேக மதி விைரவி  
எ றா .  

eendunee purindha dhellaam emakkidho raada 
lendre 
kaandumaa landri ninpaal kaaisinang kondem 
allem 
neendasej chadaiyem maiyan neyannee 
emakkum atre 
vendiya varangal eedhung kenmadhi viraivin 
endraan. 

ேவ   
  

veru 



எ னா இ ெச  ப எ  ெப மா   
னா கியேதா  னிவ  பணியா  

உ ன ர எ  த உ  தன யா   
ந னா யகேன எனேவ நவி வா .   
  

ennaa idhusep palumem berumaan 
munnaa giyadhor munivan paniyaa 
unna rarulyei thalinuin dhananyaan 
nannaa yagane enave navilvaan. 

நி பா அந ெந மா ணரா   
த பா ேம தமிேய  மிக   
அ பா வெதா த  ைமயளி  த நீ  
இ பா  அ ெவ• வ எ  ெபா .   
  

ninbaa linumana nedumaa lunaraan 
thanbaa linume thamiyen migavum 
anbaa vadhorthan mayalith tharulnee 
inbaal adhuveguvanep pozudhum 

இ ேன தமிேய  எனேவ இனிநி   
ேன த  ைறயா  இ ைக  

ெகா ேன ெகா தா  ந த  ைறதீ ¢  
த ேன ெயனவ  த ெச  ெயனேவ.   
  

inne thamiyen enave ininin 
munne nudhalin muraiyaal irukai 
konne koduthaak kunarthan kuraitheerth 
thanne yenavan dharulsei yenave. 

த  டமி ேத  னிஈ தைறய  
அ த  மர  அைவந  கினமா   
இ த  ைமயேவ அலதி  ன நீ  
சி த  தனி ேவ  யெச  ெபனேவ.   
  

muththan damizther muniee tharaiya 
aththan kumaran avainal ginamaal 
iththan maiyave aladhin namumnee 
siththan dhanilven diyasep penave. 

ெகா ள  ப  ைகயி  ைஞ  
ெவௗ¢ள  ெப நீ  மிைச  ற க   
த ள  கவி  ற தா ரணிேம   
எ ளி  சிறி  இலெத  றிடேவ.   
  

kollap padugun digaiyir kudijai 
vellap peruneer misaiyur tradigal 
thallak kavizvur tradhuthaa ranimel 
ellir siridhum iladhen dridave. 

ஊனா  உயிரா  உலகா * உைறேவா   
ேமனா  அ ெச  விய மா நதிதா   
ேபானா ல ேபா  னெலா  ளேதா  
நானா டேவ நலமா ன ேவ.    
   

oonaai uyiraai ulagaai uraivon 
menaal arulsei viyanmaa nadhidhaan 
polaa ladhupor punalon druladho 
naanaa didave nalamaa nadhuve. 

அ நீ  ைமயினா  அ ேய  கிவ நீ  
ந னீ  நைவய  ற ந  ெகனேவ  
ைக நீ  ைமயினா  க கி  ைணயா   

நீ  அயி  னிவ  ெமாழிய.   
  

anneer maiyinaal adiyer givannee 
nanneer navaiyar tradhunal genave 
kainneer maiyinaar kadugin thunaiyaam 
munneer ayilum munivan moziya. 

காக  திய ெகா  கவி  திட   
ேபா  ற  னலா  றிைடேய  
மாைக  தலநீ  ன வா ல   
ேமக  திைறமா  கட  ெதனேவ.   
  

kaagath thiyalkon dukavizth thidamun 
pogur trapudhup punalaar tridaiye 
maagaith thalaneet tinanvaa nulavum 
megath thiraimaal kadalveezn dhenave. 

அ ளி  சிறிேத னல  னிவ   
ெகா ள  ப  ைக  திட   
உ ள  ைதநிர  பிெயாழி  தெதலா   
ெவௗ¢ள  ெதா பா  மிைசேம வியேத. 
   

allich siridhe punalam munivan 
kollap padugun digaiyuith thidalum 
ullath thainirap piyozin dhadhelaam 
vellath thodubaar misaime viyadhe. 



  ற ேபா  னி  ைகநீ   
 ற ேம  ெதாைலயா வைகயா   

எ னி  ைம ெயனேநா  கினனா   
த  றமன  தவமா னிேய.    60 

munnur tradhupol munigun digaineer 
thunnur tradhumel tholaiyaa vagaiyaal 
ennip pudhumai yenanok kinanaal 
thannur tramanath thavamaa muniye.   60 

ேப  றி மி  ெப நீ  அதனி   
வாாி  சிறிேத வ  ைகயி   
பாாி  தன இ  ப  வா   
ஆாி  ப வ  லவரா யி ேம.    
  

perur tridumip peruneer adhanil 
vaarich siridhe varugun digaiyil 
paarth thananip padimur truruvaan 
aarip padival lavaraa yinume. 

அ த  தி மா  அயேன தேலா   
வ தி  திடேவ வரமீ  த ளி  

 றி  லெமாழி  ெபா ளா   
எ ைத  காிேதா இ ேபா  வ ேவ.   

andhath thirumaal ayane mudhalor 
vandhith thidave varameen dharuli 
mundhur tridumoo lamozip porulaam 
endhaik karidho idhupol vadhuve. 

எ ேற நிைனயா இபமா கவ   
ெச ேற பணியா  சிறிேய  ைறயா  
ஒ ேற மிேல  உத  றைனநீ  
ந ேற கவி  நதிநீ ைர ேம.    
  

endre ninaiyaa ibamaa mugavar 
sendre paniyaach siriyen kuraiyaa 
ondre thumilen udhavar tranainee 
nandre kavizum nadhinee raiyume. 

ேத த வா  ன ளா   
அ ேத யள  அளியி  சிறிேய   
உ ேத  இனி  ைன  ழிநீ  
வ ேத அ  மறேவ  எனேவ.   
  

mundhe mudhalvaa muzudhun narulaal 
andhe yalavum aliyil siriyen 
uindhen iniyum munaiyum nuzinee 
vandhe arulkoor maravel enave. 

அ றா கெவன அ ெச  தயேல  
றா வ ெதா  பைடேயா ெமழா   

ப றா னவ நா பர  ெபா ேச   
ம றா பிய  பமைற  தனேன.   
  

atraa kavena arulsei thayale 
sutraa varuthol padaiyo dumezaap  
patraa navarnaa duparam porulsei 
matraa rumbiyap pamarain dhanane. 

ேவ   veru 
மைறகி ற எ ைலதனி  னிவி  
மிதமா ம  யி க  எ ,   
உைறகி ற தனி த வ  த வ ற  
ேகால ைத உண  ேபா றி,   
அைறகி ற காவிாிைய  க  நைக  
ெவ  ட ைக நா ,   
உைறகி ற ெகா தைன ஒ வி ெத  
றிைசேநா கி ெயா ைல ெச றா . 
 66  
  

maraigindra ellaithanil kurumunivim 
mudhamaaiman nuyirgal engum, 
uraigindra thanimudhalvan pudhalvandran 
kolaththai unarndhu potri, 
araigindra kaaviriyaik kannutru nagaiththu 
vegun darulgai naadi, 
uraigindra konguthanai oruviththen drisainokki 
yollai sendraan.   66 

ஆக  தி வி த  - 1333  aagath thiruviruththam – 1333  

 



 

28. தி     றா ல   ப ட ல   28. Thirukkutraalap padalam 

ெச றால  உயிரைன  உ டேவ 
நிமி ெதழ  சி ைத ேம ெகா ,   
ப றால  க க  நா கேன 

தேலா த  பாைவ மா க ,   
ெபா றா  தைனயளி ேதா  க ேபா றி 

கி  ேமனி  ேத  ைவ ,   
றால  ஆவெதா  வளநகைர  னிவ  
கி னானா .    

  

setraalam uyiranaiththum undidave 
nimirndhezuj sindhai merkol, 
patraalan gadhunugarndhu naanmugane 
mudhalortham paavai maargal, 
potraali thanaiyaliththon pugazpotri mugin 
menip puththel vaigung, 
kutraalam aavathoru valanagaraik 
kurumunivan kurugi naanaal. 

அ பதியி  அ த  காலயெமா  ளத மா 
அவனி மீதி    
ஒ பிலேதா  தி ற  அ•ெத ப  
இ பெரலா  உ ப  தா    
ெச வரா யிைடத னி  அ தண க  
அள பி ேலா  ெசறிவ  அ னா ,   
ெம ப  ைறக  ேமாக தா  
தம மத ேம ெகா  ளா .   
  

appadhiyil achchudhanuk kaalayamon 
druladhammaa avani meedhil 
oppiladhor thirumutram agudhenbaar 
imbarelaam umbar thaamuj 
seppuvaraa yidaithannil andhanargal alappillor 
serivar annaar, 
meippadunool muraikandu mogaththaal 
thamadhumadha merkon dullaar. 

அ னவ க  எ ெப மா  த ன யா  
தைம காணி  அழ  ெபா கி,   

ெதா  பைகஞெரன மிகஇகழ  
ம றவ த  கேநா  காரா ,   

ெனறிேய ேம ெகா  மைறபயி ேவா  
எ பெதா  ெசா ேல தா கி ,   
த ெநறி  ாியாத  கி தனரா  
அ• ண தா  தமி ந  ேகாமா .   
  

annavargal emberumaan thannadiyaar 
thamaikkaanin azandru pongi, 
moonnuruthol pagaignarena migaigazndhu 
matravartham muganok kaaraaith, 
thunneriye merkondu maraipayilvor enbadhoru 
solle thaangith, 
thanneriyum puriyaadhan kirundhanaraal 
agudhunarndhaan thamiznar komaan. 

னிவ  ஆ கவ த  ெசய ண  
றால ெம  ,   

ம கினிைட ேயநட  மாயவ த  ஆலய  
வ த ேலா    
ெநறிவ ம  வாலய தி  ெசறிகி ற 
ைவணவ க  ெந  ேநா கி ,   
ெச ந தைம  க பைத பைத பா ேபா  
ெவ யி  ெசயி  ெசா வா .   
  

kurumunivan aangavarthaj seyalunarndhu 
kutraala mennum moodhoor, 
maruginidai yenadandhu maayavanthan 
aalayamun varudha lodum 
nerivarumav vaalayaththir serigindra 
vainavargal nedidhu nokkich, 
serunarthamaik kandupadhai padhaippaarpol 
veidhuyirththuch seyirththuch solvaar. 



ஒ லாத க ைக  நீ அணி  
தைனயதனா  உலகி  ேதவ ,   
எ லா  அறியைவய ேம ேறா  
க யவ நீ ஈ  ெச ல ,   
ெச லா  ைக தல தி  ஒ ேகா  
ெகா டைனயா  சிறிைய ேபா ,  
நி லாெய  ெப மா ற  மாநர  அ கா  
நீ  ெக றா .   
  

ollaadha kandigaiyum neerumanin 
dhanaiyadhanaal ulagil dhevar, 
ellaarum ariyavaiya mertronuk kadiyavannee 
eendu sellach, 
sellaadhu kaiththalaththil orukolun 
kondanaiyaar siriyai polum, 
nillaayem perumaandran maanaram 
anugaadhu neengu gendraar. 

எ றிட  ெவ ளா  நைகெச  
மைறெநறிைய யிக  நி றீ ,  

றியிவ  உைறகி ற ணேர இ  
திறெமவ  ெசா னா  இ ைல,   
ந ெநறி ெய வ ேத  பா ைம 
உண ேவேன , நா இ  ,   
ெச றிட  நிைனேயனா  னிய க 
யா மீ  ெச ேவ ென றா .   
  

endridalum vegulaadhu nagaiseidhu 
maraineriyai yigandhu nindreer, 
thunriyivan uraigindra dhunarenith thiramevaruj 
sonnaar illai, 
nandruneri yendruvandhen numbaanmai 
unarvenel, naanim moodhoor, 
seiridavum ninaiyenaal muniyarka 
yaanmeendu selve nendraan. 

ெபாதியமைல தனிேல  னிவ இ  
க றிட  ெபாறா  நீயி ,   

பதியதனி  வ வ  பாவமா  ஈ நீ 
பட தி ெய ன,   
இ சரத  ெமாழி தீ க  ெதா ேலா த  

ைற  ஈேதெய னா,   
விதிய  த கனா  வழி ைறேயா  
தைமநீ கி மீ  ெச வா .   
  

podhiyamalai thanilegum munivanidhu 
pugandridalum poraadhu neeyip, 
padhiyadhanil varuvadhu vum paavamaam 
eendunee padardhi yenna, 
idhusaradham mozindheergal thollortham 
noonmuraiyum eedheyennaa, 
vidhiyarulun thakkanaar vazimuraiyor 
thamaineengi meendu selvaan. 

சி ட க  கயிைலமைல கா த  தி ந தி 
ேதவ  ெச ேக ,   
ம ப  கய ைற  நா க ேதா  

வாச  மைற  யா ,   
த டறேவ உண பி  க தம க  

வ னிவ  ததீசி இ ேனா ,   
இ ட ெப  சாபெமலா  ெபா தி ேமா 
என னி ஏக ல றா .   
  
 

sittarpugaz kayilaimalai kaaththarulun 
thirunandhi dhevan sengez, 
matturuban kayaththuraiyum naanmugaththon 
thuruvaasan marainool yaavun, 
thattarave unarpirugu gavudhamankan 
nuvamunivan thadheesi innor, 
itta peruj saabamelaam poiththidumo enavunni 
yega latraan. 



ஏக  னிவ  உயி யிரா  
நி ேறாைன இக வா  த க ,   
ேமாக  அக ைதயிைன தேலா  
கைளவெனன னி னா ,   
ேபாகியத  மாையயினா  இரத தி  ஆவிப  
ெபா ேன ேபால ,   
பாகவத மா வேதா  உ ெகா டா  
க ைணயினா  பரைவ ேபா வா .    
  

yegaluru kurumunivan uyirkkuyiraai nindronai 
igazvaar thangan, 
mogamurum agandhaiyinai mudhalodun 
kalaivanena munni munnaat, 
pogiyadhan maayaiyinaal iradhaththin 
aavipadu ponne polap, 
baagavadha maaguvadhor urukkondaan 
karunaiyinaar paravai polvaan. 

ஆ ைடய நாயக பா  அ ைடயா  
மாயவ ற  அ யேனேபா ,   
ேகா ைடய மாய தா  ேமனிெகா  
மீ ம க  க ேலா ,   
நீளிைடயி  வர க ட வயிணவ க  
எதி ெச  ெந  ேபா றி ,   
தாளிைடயி  திட  நாரண  
காகெவன  சா றி நி றா .   10 

aaludaiya naayaganpaal anbudaiyaan 
maayavandran adiyanepol, 
koludaiya maayaththaan menikondu 
meendumangat kuruga lodum, 
neelidaiyil varakkanda vayinavargal 
yedhirseidhu nedidhu potrith, 
thaalidaiyil veezndhidalum naarananuk 
kaagavenach saatri nindraan.   10 

அ ைறயி  வண கிெய  ேவதிய த  
கைளேநா கி அாிபா  அ ,   

விைல  பாெல  ெமாழி தன அ  
க காண னி வ தா ,   
ப யதனி  உம நிக  யா மிைல 

ைம க ட பாிசா  யா ,   
ெதாட வாிய ேப ண  ெப ெறனெம  
ேறபி  ெசா ல  உ றா .   
  

adimuraiyin vanangiyezum vedhiyarthan 
galainokki aripaal anbu, 
mudivilainum paalendru mozindhanarang 
gadhukaana munni vandhaam, 
padiyadhanil umakkunigar yaarumilai 
numaikkanda parisaal yaamun, 
thodarvariya perunarvu petrenamen drepinnuj 
sollal vutraan. 

தித  ேபரழக  தி மைலயி னிைட ேறா  
ன  இ ேன,   

அ திகிாி தனி ப  ெச கி ேறா  
நமெப மா  அம  ேகாயி ,   
இ தல ேம  உளெத ப  அ பா  
வி ைடேயா  எ ன அ ேனா ,   
ைக தல ேதா  விர  அ தி மா  
இ ைகெயன  கா ட றா .  
  

muththitharu perazagar thirumalaiyi 
nidaiyutrom munnam inne, 
aththigiri thaniliruppach selgindrom 
namaperumaan amarung koyil, 
iththala mel uladhenbar adhupaavum 
viruppudaiyom enna annor, 
kaiththalaththor virarsutti adhuthirumaal 
irukkaiyenak kaattalutraar. 



கா த  ைகெதா  மா ைற  
ம திர ைத  க  ந ணி,   
ஈ ட ட  வல ெச  க ணபிரா  
அ யிைணைய இைற சி ேய தி ,  
பா  ெதா ல யா  தைமேநா கி இவைர 
வழி ப த  ள ,   
ேவ டனமா  ம சனேம த யன ெகாண  
மி க  விைரவி  எ றா .   
  

kaattudhalun kaithozudhu maaluraiyum 
mandhiraththaik kadidhu nanni, 
eettamudan valajseidhu kannabiraan 
adiyinaiyai irajchi yeththip, 
paattiluru tholladiyaar thamainokki ivarai vazi 
padudhar kullam, 
vettanamaal manjaname mudhaliyana konar 
mingal viraivin endraan. 

ந ெறனேவ சிலேரகி  யதி  ம சன  
ந ெம  ேபா ,   
ம ற  ெச சா  அணி கி  
ஏைனய  மரபி  ெகா    
ெச னி வர ன  உ திட  
அைனயவ த  திற ைத ேநா கி,   
இ றிவைர ய சைனெச  விதி ைறையப 
பா தி க  யா  ெம ேற.   
  

nandrenave silaregith thooyathiru 
manjanamum narumen podhum, 
mandraluru sejchaandhum aniththugilum 
yenaiyavum marabir kondu 
sendrumuni varanmunnam uiththidalum 
anaiyavarthan dhiraththai nokki, 
indrivarai yaruchchanaisei vidhimuraiyaip 
paarththidungal yaaru mendre. 

அ மதி நதி ைன  ெச சைடெய  
ெப மாைன அக  ெகா ,  
சி  ைடய னி நாரணனா  
தி ேம  ெச ைக ேயா சி ,   

 ெகனஇ தி ஔளர கி  
ைனபாைவ ேகால மீ ,   

அ தழ  உ ெற ன  ைழவி ேதா  
சிவ க வ வ  ெச தா .  
 

arugumadhi nadhipunaiyuj senjadaiyem 
perumaanai agaththut kondu, 
sirugumuru vudaiyamuni naarananaar 
thirumudimer sengai yochchik, 
kurugukuru genairuththi olalarakkir punaipaavai 
kola meedhum, 
aruguthazal utrennak kuzaiviththor sivalinga 
vadivaj seidhaan. 

அ மல  ப கய  நாரண  எ நா  
அறிெயாணா ,   
எ ைலயிலா  பர ெபா ைள  தாபி  
ம திர க ெள த  றி ,   
ெதா ைல  ெகா மல  ம சனேம 

த யன ய ஆ கி,   
ஒ ைலதனி  அ சி ப  கா ட அ  
வ தண க  உ  ெசா வா .    
  

allimalarp pangayanum naarananum ennaalum 
ariyonaath, 
ellaiyilaap paramporulaith thaabiththu 
mandhiranga leduththak koorith, 
thollaiyuruk kondumalar manjaname 
mudhaliyana thooya aakki, 
ollaithanil aruchchippak kaandalumav 
vandhanargal vuruththuch solvaar. 



காய தா  மிக சிறிய  ர ைத நீறா  
கட  கா ற,   
ேநய தா  இ விைடேய வ தா  
யாமிகழ நி லா ேதகி,   
ஆய தா  பாகவத வ வா வ  தி சமய  
அழி தா  அ ேதா,   
மாய தா  ப மிேனா க ெத  

னிைய வைள  ெகா டா .   
  

kaayaththaan migachchiriyan muppuraththai 
neeraaikkun kadavut kaatra, 
neyaththaan ivvidaiye munvandhaan 
yaamigaza nillaa dhegi, 
aayaththaan baagavadha vadivaaivan 
dhichchamayam aziththaan andho, 
maayaththaan patrumino kadidhendru 
kurumuniyai valandhu kondaar. 

ப றி வா  வைளகி ேறா  தைமேநா கி 
எாிவிழி  பரைவ த பா ,   
உ றவிடம வி தெதன னிவனற  
ெவ ளி தீ உ த ேலா ஞ,   

றிய  றியவ  தைம பி  
ெபாறிப தி  ர  ெச ல,   
ம றவ க  இாி ேதத  பதியிழ  சிதறினரா  
ம ேம ெல .    
  

patriduvaan valaigindror thamainokki 
yeriviziththup paravai thanbaal, 
utravidama viduththadhena munivanaran 
veguliththee uiththa loduj, 
sutriyadhu sutriyavar thamaippinnum 
poripaduththith thurandhu sella, 
matravargal irindhedham padhiyizandhu 
sidharinaraal manme lengum. 

அ ேனா க  ேபாயிட  இ த  
சிவ இடமீ தாயி ெற ,   

ேனாைன அ சி  பணி விைட 
ெகா ெத பா  னி  ெச ,   
ெபா ேனா  மணிவர றி அ வியிழி 
த ெபாதிய  ெபா பி  ந ணி,   
ம ேனாெம  தவ ாி  றி தா  
அ பரம  மல தா  உ னி. 

annorgal poyidalum indrumudhal sivanidamee 
dhaayirtrendru, 
munnonai aruchchiththup panindhuvidai 
kondudhenbaal munnich sendru, 
ponnodu manivarandri aruviyizi tharupodhiyap 
poruppil nanni, 
mannomeith thavampurindhu veetrirundhaan 
apparaman malarndhaan unni. 

ேவ   veru 
விாி கி ற காம  ெபா ப ேச  ெபாதிய 

ெவ பி   
தாவிாி ப  த ண  வ தி  த ைம 
ெசா றா   
மாவிாி கி ற சாதி வன திைட மல  
காவி   
காவிாி ேபா த வா  ஏன  கழ  
கி ேறா .   20  
  

pooviri gindra kaamar podhumbarser podhiya 
verpil 
thaaviri kumbath thannal vandhidu thanmai 
sotraam 
maaviri gindra saadhi vanaththidai malarppoon 
gaavil 
kaaviri pondha vaarum yenavum kazaru 
gindrom.   20 

ஆக  தி வி த  - 1353 aagath thiruviruththam – 1353  

 
 



 
       
 

29.  இ  தி ர   அ   ச ைன   ப ட ல   29. Indhiran aruchchanaip padalam 

ெகா  ெகா  ன  ைக 
இ த பி ைள  
ப மிைச அதைன  த ள  பட தகா விாியி  
ற ைம  
விடல  தைளயி  நீ கி வியெனறி  ப த 
ேலா   
அ களி  அ ளா  ெச  ஆ யி  ேபா ற 
த ேற.   
  

kodiyuruk kondu munnag kundigai irundha 
pillai 
padimisai adhanaith thallap padarndhagaa 
viriyin ranmai 
vidalarun dhalaiyin neekki viyanerip paduththa 
lodum 
adigalin arulaar sellum aaruyir pondra dhandre. 

ப ெடா  த தி யாேனா  பட சிைற  
ளா  த ள   

ைக இ த நீ த  வலய  பட த 
பா ைம  
எ ட  தைடயா  வ ேலா  இ கட  
தி ட பா தா   
ம டல  ெதா வ  நீ ப வழி ெகாள  
ேபா ற த ேற.   
  

pandoru thandhi yaanon padarsiraip pullaaith 
thallak 
kundigai irundha neeththang kuvalayam 
padarndha paanmai 
endarun dhadaiyaal vallon irun kadath thitta 
paandhaal 
mandalath thoruvan neeppa vazikkolal pondra 
dhandre. 

ஏத தி  ஒ  நீ  இைறவ  ஒ  
ெதா ைல  
ேவத தி  ஒ  ேநா  ைன 
அைட  நீரா   
ேபாத தி  ஒ  எ ேகா  ாித  
க ைண ெய    
ஓத தி  ஒ  ெம ன  காவிாி ேயா  
ற ேற.    
  
 

yedhaththin ozukku neekkum iraivanool 
ozukkun thollai 
vedhaththin ozukkum notru veettinai adaiyum 
neeraar 
podhaththin ozukkum engon puritharu karunai 
yennum 
odhaththin ozukku mennak kaaviri yodir 
trandre. 
 

த ள  பரைவ ஏ  தரணிைய   
நி ற  
உ  ெதாட  நா  யாைவ  ஒ  
ந ணி   
ெபா ெளன  த ெத ன  விெயலா  
பரவி ஆ   
ெதௗ¢ளிதி  கல கி நீ த  ெதௗ¤கிலா 
ெதா கி  றாமா .   
  

thallarum paravai yezun dharaniyaich 
soozndhu nindra 
ulluru thodarbu naadi yaavaiyum orungu 
nannip 
pollenap pugundha thennap puviyelaam paravi 
aarththuth 
thellalidhir kalangi theeththan ttthelagilaa 
thozugir traamaal. 



ெத ைர  ணாி ெய லா  திைன ைண 
யாக வாாி  
உ ட  னிவ  தீ த  ஒ றிைன 
ேவ  ெம ைல  
அ ட த  ெப மா  ந க அ னவ  கர தி 
ேல   

ைக  ன  ேநரா  த  வைம 
உ ேடா.   
  

thendiraip punari yellaan thinaiththunai yaaga 
vaari 
undarul munivan theerththam ondrinai vendu 
mellai 
andartham perumaan nalga annavan karaththi 
lendhung 
kundigaip punarku neraak koorudhar kuvamai 
undo. 

ெதா ைலயி  றிேயா  வ தா  ேமா 
இ  ெம னா  
வ ைலயி  தைழக  ப றி வாாிதி வி  
பாாி   
எ ைலயி  பட த ெத ன இைலெசறி 
ெபா ப  ஈ ட   
ஒ ைலயி  பாி  ேம ெகா  ேடா ய 
ெதா ெகா  நீ த .  
  

thollaiyir kuriyon vandhaan thukkumo innu 
mennaa 
vallaiyil thazaigal patri vaaridhi koovip paarin 
ellaiyir padarndha dhenna ilaiseri podhumbar 
eettam 
ollaiyir pariththu melkon dodiya tholikol 
neeththam. 

ச த  அகி  ச  தரள  கவாி 
தா   
சி ர  ெதயி  ெபா  மணிக  
திைரேம  ெகா   
வ திழி நதியி  த ைம வ ண இ  
ெபா க ெள லா   
இ திர  த பா  ஒ ச ஏ த  ேபா ற 
மாேதா.    
  

sandhamum agiluj sangun tharalamun kavari 
thaanuj 
sindhurath theyirum ponnum manigalun 
thiraimer kondu 
vandhizi nadhiyin thanmai varunanip porulga 
lellaam 
indhiran thanpaal ochcha yegudhal pondra 
maadho. 

வைரெய  தட ெபா  ேற  மதகாி  
ெதாைக  மா த   
நிைரக  தர க மா  ெநறி ெகா  மகவா  
த பா   
விைரெவா  ேசற  ர  வி ணவ  கரச  
மீ   
ெபாரவி  தாைன ெவௗ¢ள  ேபாவன ேபா ற 
த ேற.   
  

varaiyenun thadampor trerum madhakarith 
thogaiyum maandhar 
niraigalun tharanga maavum nerikkodu 
magavaan thanpaal 
viraivodu seral sooran vinnavark karasan 
meedhu 
poravidu thaanai velalam povana pondra 
dhandre. 



ஆவேதா  இைனய வா றா  அைலயினா  
அக வா    
காவத  பலவா  ஆ  காசினி அள  
கீ பா   
ேபாவேதா  ெபா னி நீ த  ர தர  இ  
ேநா   
தாவ  வன தி  ேபாதா  த டைல த 
த ேற.    
  
 

aavadhor inaiya vaatraal alaiyinaal agalvaan 
muttik 
kaavadham palavaai aandru kaasini alandhu 
keezpaar 
povadhor ponni neeththam purandharan 
irundhu norkun 
thaavaru vanaththir podhaar thandalai 
pugundha dhandre. 

ஓ நீ  நீ த  ெபா னி ெயா ைலயி  காம  
காவி   

ற வ த ேலா  ேப  மகவா  காணா  
ஆ னா  நைக தா  எ ேகா  அ சைன 

த ெத   
பா னா  த வ  றாைள  பரவினா  
பட சி தீ தா .   10 

oduneer neeththap ponni yollaiyir kaamar 
kaavil 
peedura varudha lodum pedhuru magavaan 
kaanaa 
aadinaan nagaiththaan engon aruchchanai 
mudindha dhendru  
paadinaan mudhalvan raalaip paravinaan 
padarchchi theerndhaan.   10 

சீாிைன யக றி நீ கா  தி விைன மா றி  
ெதா ேப   
ஊாிைன  கவ  த ேனா  உயி  
இ தி நா   

ரைன ெவ றா  எ ன  ெதாைலவிலா 
மத  மி கா   
ஆரவ  உள தி  ெகா ட உவைகைய 
அைறத  பாலா .   
  

seerinai yagatri neengaath thiruvinai maatrith 
tholper 
oorinaik kavarndhu thannor uyirukkum irudhi 
naaduj 
sooranai vendraal ennath tholaivilaa 
madharppu mikkaan 
aaravan ulaththir konda vuvagaiyai araidhar 
paalaar. 

பா  ெபா னி நீ த  பா த  மகவா 
ேனேபா   
வா  கி ற த கா வ ைலயி  கிள சி 
ெய தி  
ஆ  பசிேநா ேறா  அ ெபற  அமி த  
வ   

ற க தா  எ ன  ளி ெபா  
தளி த த ேன.  
  

paaduru ponni neeththam paaidhalum 
magavaa nepol 
vaaduru gindra thangaa vallaiyir kilarchchi 
yeidhi 
aaduru pasino yutror arumperal amirdham 
vandhu 
koodura nugarndhaal ennak kulirppodu 
thalirththa dhanne. 



வானிைற கி ற ெகா  வா ளி தைலஇய 
பி ைற   
கானிைற மர   வ  கவி றா 
ெல ன  
ேமனி ைற அைடக  ம கி விாித  சிைன  
ேபா   
தானிைற கி ற த மா சதமக  வள த கா.  
  

vaanirai gindra konmoo vaarthuli thalaiiya 
pinraik 
kaanirai maranum poodum valliyung kavindraa 
lenna 
meniyurai adaigal malgi viritharu sinaiyum 
podhun 
thaanirai gindra dhammaa sadhamagan 
valarththa poongaa. 

ேவ   
  

veru 

வானில மளவிட வள த ைனக   
ஆனைவ வ  அ  கி றன  

நைக நி தில  ெதாைடய  ெம ைட  
நீனிற மாயவ  இைலஇய ெதா மா .   
  

vaanila malavida valarndha pinnaigal 
aanavai muzuvadhum arumbu gindrana 
thoonagai niththilath thodaiyal meiyudai 
neenira maayavan ilaiiya thokkumaal. 

த  பாசைட தய  ைனக   
க  விய சிைன கவின  தன  
எ  தாரைக ஈ  ெமா திட  
எ ற கி ன  விள கி  ெற னேவ.  
  

thannuru paasadai thayangu punnaigal 
kannuru viyansinai kavinap pooththana 
ennuru thaaragai eendi moiththida 
ennura mugilinam vilangir rennave. 

ப ப  அளியின  பயி  றாதன  
ச பக அணிமர  தய கி  தன  
எ ப  தபனிய  திய ற ேபாதிைன  
வி ப  த ெகா  ேமவ  ேபா றேவ.
   

panpadum aliyinam payilu raadhana 
sanbaga animaran thayangip pooththana 
enbadu thabaniyath thiyandra podhinai 
vinpadu tharukkodu meval pondrave. 

 ய பட ல ெதா  ெம  பாடல   
விய பட மல த  வி ெம  வ ன   
அய பட வா  வய த  க மிய   
ெசய ப  மணி சி  சி ன  ேபா மா .
    

puyarpada landhodum pudhumen paadalam 
viyarpada malarndhapoo vizumen vandinam 
ayarpada oodhuvaan vayandhak kammiyan 
seyarpadu manichchiru sinnam polumaal. 

 வி ெடாட  மதிகதி  மிளி  தாரைக  
க ட ைவக  கணி பி  க ண   
ம டல நிைர ம  மா  ைவ ெதன   
ெகா டைல யளவிய ேகா  தேவ.   
  

vindodar madhikadhir milirun thaaragai 
kandida vaigalun kanippil kannadi 
mandala niraiththuman maadhu vaiththenak 
kondalai yalaviya kongu pooththave. 

மாமல  ெகா ைற  மணிெம  ைவ   
தாமி  ைட ற  தளி த ெச யமா  
ஏ  மாலய  இைடயி  வ ெத   
ேதாம  பர ட  ேதா ற  ேபா றேவ.  
  

maamalark kondraiyum manimen poovaiyun 
thaamiru pudaiyurath thalirththa seiyamaa 
yemuru maalayan idaiyil vandhezu  
thomaru parajsudarth thotram pondrave. 



ஆதவ  மீ ேபா  அைச  தாைழக   
ேமத  பாைளக  மிைசத  றன  

தல  அண கினா  ைனய நீ ய  
ேகாத  நி தில  ேகாைவ ேபா றைவ.  

aadhavan meedhupoi asaiyun thaazaigal 
medhagu paalaigal misaithan dhutrana 
poodhalam ananginaar punaiya neettiya 
kodharu niththilak kovai pondravai. 

வ சிர ேமனிய வைரெகா  கா சிய  
ப சிள  க ெவ  பாைள கா றன  
ந  ேசாைலயா ந ைக  ெக ணிலா   
எ சமி  சாமைர இர ட ஏ த ேபா . 
   

vachchira meniya varaikol kaatchiya 
pachchilam poogamven paalai kaandrana 
nachchuru solaiyaa nangaik kennilaar 
echchamil saamarai iratta yendhalpol. 

ேம றிக  ெச கர ர மானைவ  
ஆ ற  சிைனெதா  அ  கி றன  
நா றட  ய ைட நாத  கி திர   
ஏ றிய மணி ட ெர ன லாயேத. 
   

metrigaz sengara veera maanavai 
aatravuj sinaithorum arumbu gindrana 
naatradam puyamudai naadhar kindhiran 
yetriya manichchuda renna laayadhe. 

அ ைட யனறிேய அல த மாலதி  
வ க  த ெவ  மகி ந  த கைள   

வ பக  ெபா  ேமாெவனா  
ைலக  மல தன வ  ெச வேபா .  

  

allidai yanariye alarndha maaladhi 
valligal tharuvenum magiznar thangalaip 
pulluva pagalinum porundhu movenaa 
mullaigal malarndhana muruval seivapol. 

ஆச  வாவியி  அல த காவிக   
பாசைட யிைடயிைட பர  கி றன  
ேத  த நிழ  தி வி  சிய  
வாசவ  விழிகளி  ம  கி றேவ. 
  

aasaru vaaviyil alarndha kaavigal 
paasadai yidaiyidai paravu gindrana 
thesuru tharunizal thiruvil thujjiya 
vaasavan vizigalin malgu gindrave. 

ெதா ைலயி  ைறெநறி ெயா வி  
ேதாயேம   
வ ைலயி  அ கிக  வ  றாெலன  
அ  ேசயன அர த ஆ ப   

ய கிட கினி  ெபா  தேவ.  
  

thollaiyin muraineri yoruvith thoyamel 
vallaiyil angigal vandhur traalena 
alliyuj seyana araththa aambalum 
pulliya kidanginir polindhu pooththave. 

பாயி  ன கய  பர த பாசைட  
ஆயின இைடயிைட அவி த ப கய   
ேசயல  வ ன  திைள ப  ேச வன  
காெயாி ைகெயா  கான  கேபா .   
  

paayirum punarkayam parandha paasadai 
aayina idaiyidai avizndha pangayach 
seyalar vandinan thilaippach servana  
kaayeri pugaiyodu gaanam pukkapol. 

எ மி  த க  ெகா  ஏன   
க ற மல வ  அ  கா சி   
வ ணம ெத ெறனி  மாைல  ெச க   
வி  உ க  விரவி  ெறா மா .
   
  

ennamith tharukkalun kodiyum yenavung 
kannura malarvadhum arumbun kaatchiyum 
vannama thetrenin maalaich sekkarum 
vinnurum udukkalum viravir trokkumaal. 



இ திர  மகி ற இைனய பா ைமயா   
ந தன வனெமலா  ந  த   
அ தந  மல ெகாேட யாதி  க பினா   

 சைன யல னினா . 
   

indhiran magizvura inaiya paanmaiyaal  
nandhana vanamelaam nandru pooththalum 
andhanan malarkode yaadhik kanbinaal 
mundhuru poosanai muyala munninaan. 

 வி ய ைவ கைற* தனி  ேமவி வ ேத   
ைட  னேர ைரயி லாதேதா   

க மல  ெகா தன  ெகாண  க த   
அ களி  விதி ைற அ சி  தானேரா. 
  

vidiyalvai garaithanin mevi vanduthen 
pudaiyuru munnare puraiyi laathathor 
kadimalar koidhanan konarndhu kannudhal 
adigalil vidhimurai aruchchith thaanaro. 

அ ெப  நா த  ஆதி அ ணைல  
இ ப  அ சைன இய றி ைவக   
ஒ பற ேநா றேரா உ ப  ேகாமக   
ைவ  ச பக வன தி  ைவகினா .   30  
  

apperu naanmudhal aadhi annalai 
ippadi aruchchanai iyatri vaigalum 
oppara notraro umbar komagan 
vaippuru sanbaga vanaththin vaiginaan.   30 

ஆக  தி வி த  - 1383  
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30.  ேத வ    ல     ப ட ல   30. Dhevar pulamburu padalam 

அ நா  அதனி  அ ண  கிைறஏவ   
த னா  மிக  தள  சிலேதவ   
எ நா இ  ைம எைமநீ  எ றிர கி   
ெபா னா  வி  வித னி  ேபா தனேர.  
  

annaal adhanil avunark kiraiyeval 
thannaan migavun thalarndhu siladhevar 
ennaalip punmai emaineengum yendrirangip 
ponnaadu vittup puvithannir pondhanare. 

தீ மிழி  ைவ பான ெத கிண ேதயந ணி  
மா த க  காழி வன ேபா  வானவ த   
ேவ தைன  க  விைரநா  மலர கீ   
ேபா  பணி  க  க கி றா .   
  
 

theendhumizin vaippaana thekkina theyananni 
maandharpugaz kaazi vanampondhu 
vaanavartham 
vendhuthanaik kandu virainaan 
malaradikkeezip 
pondhu panindhu pugazndhu pugalgindraar. 

ஒ ேற த ம  ஒழி  வனெமலா   
ெச ேற அ கி ற திய ண  த ட கி    
அ ேற எைமவி  டக றா  உன கி   
ந ேற எைமயா  நாயக  நீய ேறா.
  

ondre dharumam ozindhu buvanamelaaj 
sendre adugindra theeyavunar thandhu dakkil 
andre emaivit tagandraai unakkidhuvum 
nandre emaiyaalum naayaganum neeyandro. 

ேகா  களி ேறா  ேகாளாிேயா 
விைய  

வா  றி ர வ ய தி  வ சிைறயி   
ஈ ற ேதவ  எ ப க  த ைமெயலா   
கா  ெகா  கர தெத ெகா  
காவலேன.   
  

kottuk kalirtrodun kolariyo dumbuviyai 
vaatur tridujsoora valliyaththin vansiraiyil 
eettutra dhevar enumpasukkal 
thammaiyelaang 
kaattik koduththuk karandhadhenkol 
kaavalane. 

ஏன  ப மா  இரைல மைரப த  
ஊ  வ  ஒ கட  உ ளபல  
மீ  ம  விறல ர  ேகவ ெச   
மான  ைல  மற ேதா  மைறக ேம.  
  

yenam pasumaan iralai maraipaduththa 
oonum vadiyum olikadalin ullapala 
meenuj sumandhu viralasurark kevalseidhu 
maanag kulandhu marandhom maraigalume. 

ைமயா  கள தா  வர ெப ற ர   
ெச யாத ஏவேலலா  ெச ேதா  ெநறிநீதி  
எ யாத மான மிைவெய லா  தானிழ ேதா   
ஐயா மிக  அ ேதா  அ ேதாேம.   
  

maiyaar kalaththaar varampetra sooranukkuch 
seiyaadha yevalelaaj seidhom nerineedhi 
eiyaadha maana mivaiyellaan thaanizandhom 
aiyaa migavum aluththom aliththome. 

நா  த தி க த ண  ஏவ ெச   
ப னா  உழ ேறா  பரம  அ தீ தா   
பி னா  ர  ெபய  எைமவ த  
இ நா  ாி ேதா  இனி தா  யாேத.  
  

munnaalun thandhi mugaththavunan 
yevalseidhu 
pannaal uzandrom paramar adhutheerththaar 
pinnaaluj sooran peyarththum emaivaruththa 
innaadi riththom iniththaan mudiyaadhe. 



எ நா  உ ைன  கெல  றி தவியா   
னா அ ணரா  ேசா  ய ழ ப  

உ னா யி கா  ெதாளி தி  கி தைனயா   
ம னா உன  த ேமா வைசய ேறா.
   

ennaalum unnaip pugalen drirundhaviyaan 
thunnaa avunaraar sorndhu thuyaruzappa 
unnaa ruyirkaath tholiththing kirundhanaiyaal 
mannaa unakkuth thagumo vasaiyandro. 

ர  தலா  ெசால ப ட ெவ வ ர   
ர  ைல  விளிவத  இ லகி   

ஆ  பழி க  திாிகி ேறா  ஆ ல க   
தீ  ப  ெசயெலா  ெச வாேய.  
  

sooran mudhalaach cholappatta vevvasurar 
veeran kulandhu vilivadharkum ivvulagil 
aarum pazikkath thirigindrom aagulangal 
theerum padikkuj seyalondru seivaaye. 

எ னா  பல  இய பி இர த   
ம னா கியமகவா  மா ற  அைவேகளா  
அ னா  மன ெகா ட ஆ ல ைத  
க ெந   

னா அயரா உயரா உைர கி றா .  

ennaap palavum iyambi irangudhalum 
mannaa giyamagavaan maatram avaikelaa 
annaar manangonda aagulaththaik kandunedi 
thunnaa ayaraa uyaraa uraikkindraan. 

மாைய உதவ வ கி ற ெவ ர   
தீய ெப ேவ வி ெச ய  ெதாட ம ேற  
ேபாய நம ாிைம ெபா னா  
ேதா றனெம   
ேறா  ண வா  உம க  ைர திலேனா.  
  

maayai udhava varugindra vejjooran 
theeya peruvelvi seiyath thodangumandre 
poya namadhurimai ponnaadun thotranamen 
royu munarvaal umakkang kuraiththilano. 

அ ேற மக ெச  தமல  த வர க   
ெப ேற நம  ெப பத  ைக ெகா   
ச ேற  அ பி லா  தானவ ேகா  
தா வான  

ேற வைலந பா  ெகா டா  வலய ேத. 
  

atre magajsei thamalan tharuvarangal 
petre namadhu perumpadhamung kaikkondu 
setrenum anbillaath thaanavarkon thaazvaana  
kutre valainambaar kondaan kuvalayaththe. 

நீ வா ாிதியி  ெந மீ  பல ம   
தா வா  பணிபிற  ெச  தள லகி   
வா வா ெமனேவ மதி தி ேதா  ம றத றி   

வா  ஒ தீைம ரப ம  உ னினேன.  
  

neelvaa ridhiyin nedumeen palasumandhu 
thaazvaam panipuravuj seidhun thalarndhulagil 
vaazvaa menave madhiththirundhom 
matradhandrich 
soozvaal orutheemai soorabanman unninane. 

எ ேன அ தீைம ெயனேவ வின கா   
ெபா ேன அைனய ேலாமைசைய  
ப த   
ெகா ேன எைன  ெகா சிைறயி  
ைவ பத   

ேன நிைன தா  றியி லா  தீேயாேன.  

enne aththeemai yenave vinavugkaar  
ponne anaiya pulomasaiyaip patrudharkung 
konne enaiyung kodujsiraiyil vaippadharku 
munne ninaindhaan muriyilaath theeyone. 

ஆன ெசய னி அனிக  தைனந பா  
வா லகி  உ ப மதியா  அ• ண   
நா  இவ  ந ந கி அ   
ேமனி கர  விைர வி ைண நீ கினமா .  
  

aana seyalunni anigan thanainambaal 
vaanulagil uippa madhiyaal agudhunarndhu 
naanum ivalum nadunadungi achchutru 
meni karandhu viraindhuvinnai neenginamaal. 



மீ  வ  விய தைச  தா ம த  
ஈன ம வ றி ஈேதா  பழி ம கி   
மான  அழிய வ ேம அ வ றி   
தீன சிைற   தீரா  வ தி ேம.  
 

meenum vadiyum viyandhasaiyun 
thaansumandha 
eena madhuvandri eedhor pazisumakkin 
maanam aziya varume adhuvandrith 
theena murusiraiyun theeraadhu vandhidume. 

ெவ யவ த  வ சிைறயி  ழி  வி லா  
ஐய  அ க  அ சி  தியாெம லா   
உ ய அ ண  உயிாிழ ப மாதவ ைத   
ெச  ெநறி ேடா ெவன சி ைத 
ெச தனேன.   

veiyavartham vansiraiyin veezin mudivillaa 
aiyan adigal aruchchith theeyaamellaam 
vuiya avunar uyirizappa maadhavaththaich 
seiyum neriyundo venachchindhai seidhanane. 

சி ைத அதனி  இைனய ெசய னி  
அ த ம யர  தா  ைமவி   
வ  வியி  மைற தவ  ெச க   
எ ைத அ க  அ சி  தி தனேன.   
  

sindhai adhanil inaiya seyalunni 
andha marudhuyarath thaazum numaivittu 
vandhu puviyin maraindhuthavaj 
seidhumukkan 
endhai adigal aruchchith thirundhanane. 

அ ல  ாி  அ ண பணி யா வ தி   
ெதா ைல ள ேம ைமெயலா  ேதா றனேம 
ம றினிநா   
எ லவ  ெவௗ¢ளி மைல ேககி 
இைறவ   
ெசா  நம  யரக றி  ெகா ேவாேம.  
  

allal puriyum avunarpani yaalvarundhith 
thollaiyula menmaiyelaan thotraname 
matrininaam 
ellavarum velali malaikkegi iraivanukkuch 
solli namadhu thuyara katrik kolvome. 

வ மி  என ைர ப வாேனா  அ ேகளா  
ெவ மி ன க ட விய க  டகிெயன   
அ ெம  மயிெலன  ஆ  நைகெச   
த மி  மகி  மத பிெனா  சா ற றா .
  

vammin enavuraippa vaanor adhukelaa 
vemmi nadhukanda viyankan dagiyenavum 
ammen mayilenavum aadi nagaiseidhu 
thammin magizndhu madharppinodu 
saatralutraar. 

ேகா நீ எ க  ரவ நீ ேதசிக நீ  
ேத நீ ேமலா  தி நீ ெச தவநீ  
ஆவிநீ ம ைற அறி நீ இ ப ப   
யா நீ யாகி  எம ேகா  ைற ேடா.
   

kovunee engal kuravanunee dhesigannee 
dhevunee melaan thiruvunee seidhavanee 
aavinee matrai arivunee inbathu nbam 
yaavunee yaagil emakkor kuraiyundo. 

பா  பணி த பணிெச  நி ற ைன  
ஏ தி  திாித  எம  கடனா   
நீ  யர ெநறி தி எ ைமெய   
கா  ர த  உன  கட ஐயா. 
   

paarththup paniththa paniseidhu nindrannai 
yeththith thiridhal emakkuk kadanaagum 
neeththuth thuyara neriyuruththi 
emmaiyendrung 
kaaththup puraththal unakkuk kadanaiyaa. 



ேதரா அ ண  திற த ைன த தா   
ரா திய யி  ெகா ெநறி கி றா   

பாரா  பவ  பல னிவ  ர   
ஆராயி  நீய றி யாேர ைணயாவா . 
   

theraa avunar thirandhannai munthadindhaai 
sooraa thiyaruyirun kolluneri soozgindraai 
paaraal pavarkkum palamunivark kunjurarkkum 
aaraayin neeyandri yaare thunaiyaavaar. 

ஆதலா  எ க  அல க  அக றி வா   
காதலா  அ த  கயிைல  ெகைம ெகா   
ேபா நீ ெய ன  ர தர  ந ெற   
ேகாதிலா உ ள  ெதா சி 
ெகா டனேன.   

aadhalaal engal alakkan agatriduvaan 
kaadhalaai aththan kayilaik kemaikkondu 
podhunee yennap purandharanum nendrendru 
kodilaa ullath thorusoozchchi kondanane. 

ஆவ ெதா காைல அமர ேகா  தாென   
ேதவ  தைமேநா கி  சிறிதி  கி திெரன  
ஏவைர  அ க  இ திெயா  தாேனகி   
பாைவ அயிராணி பா க  அ கினேன.   25  

aava thorukaalai amararkon thaanezundhu 
dhevar thamainokkich siridhing kiruththirena 
yevaraiyum angan iruththiyoru thaanegip 
paavai ayiraani paangar anuginane.   25 
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31.  அ யி ரா ணி  ேசா க   ப ட ல   31. Ayiraani sogap padalam 

அ ன  ெபா  நைடயா  அவ வர   
ன  ெகதிரா ைறயா  பல ைற   

ெபா ன  கழ ைணைய   
வண கிெயழீஇ  
எ னி ெகா ெர ண ட  ஏகி  
றிைறெய றா .  

annam poruvu nadaiyaal avanvaralum 
munnag gedhiraa muraiyaar palamuraiyum 
ponnag kazalinaip poondu vanagiyeziie 
enningo rennamudan yegir triraiyendraan. 

அ ெமாழிைய  ேகளா அரச  உைரெச வா   
ெவ ைம ாி ர  விய பணியா ேலவ தி  
எ ைம யைட தா  இைனயசில ேதவ   
த  இட பல  சா றி இர கினேர.  
  

ammoziyaik kelaa arasan uraiseivaan 
vemmaipuri sooran viyanpaniyaa levarundhi 
emmai yadaindhaar inaiyasila dhevar 
thammun idarpalavuj saatri iranginare. 

அ னா  மன ெகா ட ஆ ல  ந ய   
ெபா னா  சைட ெய  ணிய  
தா க   
இ நா  அ ண  கி வா  தைன ாி   
ெதா னா  உாிைம யளி ப எ  

ணிவா .  
  

annaar managkonda aagulamum 
nandhuyarum  
ponnaar sadaimudiyem punniyarkuth 
thaambugalin 
innaal avunark kiruvaai thanaippurindhu 
thonnaan urimai yalippanenun thunivaal. 

ஆகி ற ப  தழலா  பைதபைத   
ேவகி ற சி ைத விய அமர  த ட யா   
பாெகா  தீ ெசா  உைமபாக  
பணிவைர   
ேபாகி ேற  இ  க த  வ தனேன.  
  

aagindra thunbath thazalaar padhaipadhaiththu 
vegindra sindhai viyanamarar thammudanyaan 
paagondru theejjol umaipaagan panivaraikkup 
pogindren idhu pugaludharku vandhanane. 

எ  ெபா தி  இட  றிக வாளி  
த ன க  க  தள  ம ைஞெயன  
அ ன  ெபா  நைடயா  அயிராணி  
ம ன  தி  மய  தனேள.  
  

ennum pozudhil idarur trigalvaali 
thannangam moozgath thalarndhuveez 
majjaiyena 
annam poruvu nadaiyaal ayiraani 
mannan thirumun mayangutru veezndhanale. 

தா  தாி காிதா  ெவ ய ய கட   
ஆ தா  தனதறி  அ றா  பிாியா   
வா தாெள  ெச வா  மகவா  அ க    
தா தா ல ேதா ெட தா  தட ைகயா .  
  
 

veezndhaal tharikkarithaam veiya 
thuyarkkadalil 
aazndhaal thanadharivum atraal piriyaadhu 
vaazdhaalen seivaal magavaan adhukandu 
thaazndhaa kulaththo deduththaan 
thadakkaiyaal. 

ஆ வெமா  ைகயா  அைண ேத 
அவைள த   
ஊ மிைச ேய றி உண சிவ  
பா ைமெயலா   
ேசரெவா  கா ற  சிறிேத ெதௗ¤ றா   
காாி  ம கி ற மி ேபா  கா சியினா .  

aarvamodu kaiyaal anaiththe avanaiththan 
oorumisai yetri unarchchivarum paanmaiyelaaj 
seravorun kaatrach siridhe thelavutraal 
kaarin maligindra minpolun kaatchiyinaal. 



சி ைத மய க  சிறிதக  ேத ற வர  
ைத இட வ   தைன த  

வ த மடமா  அ ேபா தி  த ள   
ெநா  ந கி இைனய வ கி றா .  
  

sindhai mayakkaj siridhagandru thetramvara 
mundhai idarvandhu mutrun thanaichsoozndha 
vandha madamaan adhupozdhil thannullam 
nondhu nadungi inaiya nuvalgindraal. 

ெபா னா  வி  வியி  வன தி   
னா  அ ெகா  வ  

ேமவினனா   
எ னா யிேர எைனநீ பிாிவாேயல  
பி ன  ைணயா  பிைழ  
ெநறி ேடா.   

ponnaadu vittup puviyin vanaththirundhu  
munnaar arulkon duvapputru mevinanaal 
ennaa ruyire enainee pirivaayela 
pinnar thunaiyaan pizikkum neriyundo. 

வாக  ேநமி  வா பா  ளி   
ேமக  திற  விய மதி  மாவ ேபா   
நாக  ைறேவா  நாயகேம நீயலெத   
ேசாக ைத நீ கி  ைணயாவா  ேவ ேடா. 

vaagaththu nemikkum vaanpaadu pullinukkum 
megath thiramum viyanmadhiyu maavadhupol 
naagath thuraivorkku naayagame neeyaladhen 
sogaththai neekkith thunaiyaavaar verundo. 

அ றி ைன பிாி  ஆவிதைன  
தா கவ ேல   
எ றி  யாெனா தி யா  

ைணயி ைல  
ஒ ெநறி நீதி உணராத தீய ண   
ெச றி வ  நா  அவ க டா  
தீ க ேறா.   
  

andri yunaippirindhum aavidhanaith 
thaangavallen 
endridinum yaanoruththi yaarun thunaiyillai 
ondruneri needhi unaraadha theeyavunar 
sendriduvar naalum avarkandaal theengandro. 

நீ  க ேச  நி த ேகா  சியினால  
ேதடாிய ெபா லக  ெச வ ைத வி த   
கா தனி  வ  கர  தவ ாி   
பா ப  மா  பழி க சி ேயய ேறா.   
  

needu pugazser nirudharkon soozchchiyinaal  
thedariya ponnulagach selvaththai vittindhak  
kaadudhanil vandhu karandhu thavampurindhu 
paadupadu maarum pazikkanji yeyandro. 

தீய அ ண  திாிவ  அவ சிறிய   
மாைய பலபல  வ லா  பவம லா   
ஆய த ம  அறியா  பழி க சா   
நீ  அ• ணரா  அ ேற ெந தைகேய.  
  

theeya avunar thirivar avarsiriyar  
maayai palapalavum vallaar pavamallaal 
aaya dharumam ariyaar pazikkanjaar 
neeyum agudhunaraai andre nedundhagaiye. 

உ ன  ைடய ெவா மக  இ கி ைல  
 ர மி ைல ெதா களி றி  

ேவ மி ைல  
பி னி  ெகா மா த மி ைல 
ெப ெணா தி  
த ன  தனியி க அ ேசேனா த ேகாேன.  
  

unnan pudaiya vorumaganum ingillai 
thunnuj surarumillai tholkalitrin vendhumillai 
pinnig gorumaa dharumillai pennoruththi 
thannan dhaniyirukka anjeno thakkone. 



ப லா ெறா கி  பவ ெச  அ ணெர   
ஒ லா  எைன காணி  ஓ வ  
ப றின ேபா   
அ லா தன ாிவ ரானா  அைனயபழி  
எ லா  பால றி யா க ேண 
ெச றி ேம.  
  

pallaa rozugip pavajsei avunarenum 
ollaar enaikaanin odivandhu patrinarpoi 
allaa thanapuriva raanaal anaiyapazi 
ellaamun baalandri yaarkanne seiridume. 

ம ேன இ ேவா  ணி ைர ப  
ம யி ெகா   

ேன தமிேய  இேர உலகி  யாவைர   
ேன பைட தளி  கண த  

ெவ பி   
பி ேன வ ேவ  ெபய வா ெயன ைரயா.  
  

manne idhuvor thunivuraippan mannuyirkon 
dinne thamiyen irenulagil yaavaraiyum munne 
padaiththalikkum mukkanartham verpinukkun 
pinne varuven peyarvaa yenavuraiyaa. 

பி றா  ழ  ெப யர  ேதாெட   
நி றா  இைற னி ேநய  ெதா ேநா கி  
ந றா  உன  திறென  நாகாிைற  
ெச றா வ ேமாடவைள  யி  
ெச கி றா .   
  

pinraaz kuzali perundhuyarath thodezundhu 
nindraal iraiyunni neyath thodunokki 
nandraal unadhu thiranendru naagarirai 
sendraarva modavalaip pulliyidhu 
seppugindraan. 

வாரா  சசிேய வ ேத  அமர ட   
காரா  கள ேதா  கயிைல  கியா ேபானா   
ஆரா  நி ைன அளி பவ அ  றால ேறா  
ேபரா வ ேமாெடன  பி நீ வ வ ேவ.  
  

vaaraai sasiye varundhel amararudan 
kaaraar kalaththon kayilaik kiyaanponaal 
aaraaindhu ninnai alippavar ar traalandro  
peraarva modenadhu pinnee varuvadhuve. 

ெச ய சைடேம  சிற தமதி  ேகா ைன  
யவ  ேவைல  யி ேறா  

ேச தளி த  
ஐய  எம ேகா  அரணாகி ேயயி க  
ைநய  ைறயாேமா ந கா  நவி தியா .  
  

seiya sadaimer sirandhamidhik kodupunai 
thuiyavanum velaith thuyindronuj 
serndhaliththa 
aiyan emakkor aranaagi yeyirukka 
naiyal muraiyaamo nangaai naviludhiyaal. 

ஏெவ ற க மடவா  ஈசன  அ ேனாைன 
வாெவ  றளியா  வ திமன  

னி இ ேக  
ேம  கயிைலயி யா  மீ  
வ ைண   
காெவ  ைனஅவ பா  ைகயைடயா 
ந வனா .   
  

yevendra kanmadavaai eesanarul annonai 
vaaven draliyaal vazuththimanath thunnin inge 
mevung kayilaiyilyaan meendu 
varundhunaiyung 
kaaven drunaiavanpaar kaiyadaiyaa 
nalguvanaal. 

ஆ ற  ெபாி ைடய ஐயேன நி ற ைன   
ேபாறறிய  ெச  ெபா தியா  
ஈ ேட   
ேத த  அ னா  சிற ெபவ ெகா  
ெச ெகன   
ேகா ெறா ேக  எ னா அமேரச  

கி றா .  21  

aatral peridhudaiya aiyane nindrannaip 
porariyarul seiyum porundhudhiyaal eendendru 
thetrudhalum annaan sirappevankol 
seppugenak 
kotrodikel ennaa amaresan koorugindraan.   21 
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32.  ம கா  சா  தா   ப ட ல   32. Magaa saaththaap padalam 

ன  பரம  அ ளி றி த னாதி  
ம  ர தானவ  ேவைல மதி த ேவைல   
க ன  காிய விட வ ழி  காாி ன க   

 ெபா தி  யி ேபா   
றிாி தா .  
  

munnam paraman arulindri mugundha naadhi 
mannuj surardhaanavar velai madhiththa velaik 
kannag gariya vidamvandhuzik kaari nangal 
thunnum pozudhir kuyilpol thunukkur 
tririndhaar. 

அ ண  கயிைல  கிாித னி  அைட  
ெச தீ  
வ ண  தமல  அ ேபா ற வ த  எ ேற  
உ ண  காிய ெப ந சிைன உ  கா   
க ண  ஏைன யவ மிைவ க  
ைர பா .   
  

annar kayilaik kiridhannil adandhu sendhee 
vannath thamalan adipotra varundhal endre 
unnar kariya perunajjinai undu kaaththuk 
kannarkum yenai yavarkummivai kattu 
raippaan. 

இ  கைடமி  அ த  ெம ெம  ற  
அ நி  றவ பா  கட க  அைட  

ேபா   
பி  கைட தா  இபமா க  பி ைள 
த ைன  

ன  வழிப  ல வ  வ ேதாரா .  

innug kadaimin amudham mezumendru koora 
annin dravarpaar kadalinkan adaindhu munbor 
pinnug kadaindhaar ibamaamugap pillai 
thannai 
munnam vazipat tilarvandhu mudiva dhoraar. 

எ னா யக  வழியா ய றாத நீரா  
ெகா னா  கட  ந ம த  ைல  

  
ப னாக  ைவ  இட ெச லஅ  பா ைம 
ேநா கி  
அ னாைன அ சி  தன அ த னாதி 
யாேனா .   
  

ennaa yagarku vaziyaa diyatraadha neeraar 
konnaar kadalin nadumaththan kulandhu 
veezndhu 
pannaagar vaigum idajsellaap paanmai nokki 
annaanai archchith thanar achchudha naadhi 
yaanor. 

ஆரா தைனெச ழி ம தர மாதி ைம த   
ேபரா அ ளா  பில நி  ெபய  

ேபா   
வாரா நிைலெப  றிடேலா  மகி  ேபா றி   
காரா  தி மா  தேலா  கடைல  கைட தா .  
  

aaraa dhanaiseidhuzi mandhara maadhi 
maindhan 
peraa arulaal pilamnindru peyarndhu munpol 
vaaraa nilaiper tridalodu magizndhu potrik 
kaaraar thirumaal mudhalor kadalaik 
kadaindhaar. 

கைடகி ழி  ெச மதி யாெமன  காம  
ெச ெபா   
அைடகி ற ப  ெத தி ட த த ம க   
மிைடகி ற ெதா ைல  ர தானவ  யா  
ெவ•கி  
உைடகி ற ேவைலெயன ஆ தன  ஒ ைல 

தா .  
  

kadaigindruzich semmadhi yaamenak kaamar 
sembon 
adaigindra kumbath thezundhitta thamudha 
mangan 
midaigindra thollaich surarthaanavar yaarum 
vegi 
udaigindra velaiyena aarththanar ollai 



soozndhaar. 
எ மா  இ வ  ளதா  எம ேகயி ெத ேற  
த மா ைசயினா  ர தானவ  த மி  
மாறா   
ெத மா ன ட  ெபார ன  தீ  ேநா கி  
அ மா  விைரவி  ஒ ேமாகினி ஆயி னாேன.  
  

emmaal idhuvan dhuladhaal emakkeyi dhendre 
thammaa seiyinaar surarthaanavar thammin 
maaraaith 
themmaa namudan poravunnalun theervu 
nokki 
ammaal viraivin orumogini aayi naane. 

ல  பிற த விட ேபா  அழ  டாம   
நீல  பிற  பிற அ ற ேந தி டாம   
ஞால  பிற ேதா  ர தானவ  ந ச ஆ ேகா   
ஆல  பிற த ெதனேமாகினி யாகி நி றா .  
  

moolam pirandha vidampol azanmoon 
didaamal 
neelam pirandhu pirar achchura nerndhi 
daamal 
gnaalam pirandhor surardhaanavar nachcha 
aangor 
aalam pirandha dhenamogini yaagi nindraan. 

ேசணா  உலகி  வித னி  திைசயி ெல   
காணாத வ ெப  க டன  காத  
ைகமி   

ணா  அ த  தைனவி  ெனா  
க ேடா   
மாணா கியப  ெபா க ெடன வ  

தா .   
  

senaar ulagir buvithannil thisaiyi lengun 
kaanaadha vappen nurukkandanar kaadhal 
kaimik 
koonaar amudhan thanaivittu monnondru 
kandor 
maanaa giyapal porulkandena vandhu 
soozndhaar. 

ெம தா மைரேய தலாய விசிக நா   
உ தா  மதேவ  அ காைல உல பி  
காம   
பி தா  உண  பிைழயாகி  ெபாி  மாலா   
அ தா கமா னிேவாாி  ஆ வ மி கா . 

meiththaa maraiye mudhalaaya visiga 
naangum 
uiththaan madhavel adhukaalai ulappil kaamap 
piththaai unarvu pizaiyaagip peridhu maalaai 
aththaa rugamaa munivorinum aarva mikkaar. 

எ ணா அ ண  ெதாைகய லைத எ ைத 
மாய   
உ ணா  வாேனா  க ெப மய  உ  
நி றா   
ம ணாைச த னி  ெபா ளாைசயி  மாய 
வா ைக   
ெப ணாைச நீ க  எளிேதா ெபாிேயா  
தம .   
  

ennaa avunar thogaiyalladhai endhai maayam 
unnaadu vaanor kalumpenmayal vutru nindraar 
mannaasai thannir porulaa saiyin maaya 
vaazkkaip 
pennaasai neengal elidho periyor thamakkum. 



ற ெகா ைக  ெபால ேமாகினி யான 
ேத   

ஆ  றவ த  கைளேநா கி அமைர நீ   
ஈ  றன யா  அ  ளேத  நீவி   
ேவ ற பா  உற ெகா மி  
விைரவி  எ றா .  
  

poondutra kongaip polanmogini yaana puththel 
aandur travarthan galainokki amarai neengum 
eendur trananyaan amudhum muladhedhu 
neevir 
vendutra thumbaal urakkonmin viraivin 
endraan. 

மாலா னவ அ  க ற மன தி ாி   
ேநாலா ைமயினா  இற கி றவ  ேநா கி 
ெய க   
பாலா வ நீ ெயன வ  பா ைம நா   
ேமலா  அ ேத எம ெக றன  வி  
ேளா க .   
  

maalaa navanan gadhukoora manandhi rindhu 
nolaa maiyinaal irakkindravar nokki yengal 
baalaa vadhunee yenamunvarum paanmai 
naadi 
melaam amudhe emakkendranar vinnu lorgal. 

வானா டவ ந  ல த ெகா  மாைய நீ கி   
ேபானா  ஒ சா  அவேரா  ெபா த தீேயா   
ேதனா  ெமாழிேமா கினியாகிய ெச க  
மாைல  
ஆனா வி பி  ெகா ேபாயின  ஆ ெகா  
சாாி .    
  

vaanaa davarnal lamudhangodu maayai 
neengip 
ponaar orusaar avarodu porudha theeyor 
thenaar mozimo giniyaagiya sengal maalai 
aanaa viruppir kodupoyinar aangor saaril. 

ெகா ேட கியதா னவ த க  ைவ 
ேநா கி   
த ேட  மல பா ய எ ைன  த வ 
வ லா   
உ ேட இதனி  ஒ ர  உவைன இ ன   
க ேட  இைலெய றன  ெப  
ெகா ட க வ .  

konde giyadhaa navarthangal kuzuvai nokkith 
thanden malarppaa yalinennaith thazuva 
vallaan 
unde idhanil oruveeran vuvanai ennag 
kanden ilaiyendranan pennuruk konda kalvan. 

ஈறா  அ ண  பல மி  ேக ெட ன   
மாறா  ஒ வ  இைலயாாி  வ ைம 
ெப ேற   

றா கிய  ர யாெனன    
றா எைனேய ணெர  ழீஇயி னாேர.  

eeraam avunar parummidhu kette nakku 
maaraai oruvar ilaiyaarinum vanmai petren 
veeraa giyavee ranumyaanena veetru veetruk 
kooraa enaiye punarendru kuzeeieyinaare. 

ெகா ைம  ைணெம  ைலய ணைல  
டயா   

ெவ ைம  படலா  இக ெகா டன  ேவ  
ேவ   
த மி  ெபா  தா  கிைளத மி ற  
ெச ைம  கனலா  றி  ெச ைக 
ேயேபா .  

kommaith thunaimen mulaiyannalaik 
koodayaarum 
vemmaip padalaal igalkondanar veru veru 
thammir porudhu mudindhaar kilaithammi lutra 
semmaik kanalaal mudivutriduj seigai yepol. 



அ னா  ெதாைகயி  இ ேவா அாி மாைய 
னி  

எ னா  இவேரா ற கிறன  எ  நீ கி   
ெதா னா  உ வ  தைனமா றி  ர க  
ேபாலா   
ெபா னா டவ த  ேவா   
நி றா .   
  

annaar thogaiyil iruvorari maayai unni 
ennaam ivaro dirakkiranam endru neengith 
thonnaal vuruvan dhanaimaatrich surargal 
polaaip 
ponnaa davarthan kuzuvodu pugundhu 
nindraar. 

மா டா  அ ண  அ ேநா கி வர பி  
மாய   

டா  ெவ•க மடமாெதன  ேபா த 
க வ   
மீ டா  அமர  பல  வி  ேமவ  
ஈ டாழி த னி  அ த தைன ஈத றா .  
  

maandaar avunar adhunokki varambin 
maayam 
poondaarum vega madamaadhenap pondha 
kalvan 
meendaan amarar palarum virupputru meva 
eendaazi thannil amudhandhanai eedha 
lutraan. 

ஈ  ெபா தி  இைமேயா க  இன தி   
ேபாய  கி த இ க வ  ெபா  மி க  
மாய  பகி  அமி தைன ம தி ர தா   
ஆ  ப ெகா  ல வ ைலயி  ஆ த 

றா .   20 

eeyum pozudhin imaiyorgal inaththi noodu 
poyaang girundha irukalvarum porpu mikka 
maayan pagirum amirthndhanai mandhi 
raththaal 
aayum padikon dilarvallaiyin aardha lutraar.  20 

த டா மைர  பைகந ெபனச சா  
நீரா   
க டா  ைட  றவாி கிவ  க வ ேரயா   
உ டா  அ த  க ெத  ள னி 
ய க   
வி டா  அவ  றி பா  விழிகா  
னரா .   
  

thandaa marakkup pagainanbenasa saarum 
neeraar 
kandaar pudaiyur travaringivar kalva reyaam 
undaar amudhan kadidhen drulaththunni 
yangan 
vindaan avarkuk kurippaal vizikaatti naraal. 

கா  றிட  அாிேநா கியி  க வ ேரேயா  
ற வாேனா ட உ வ ெர  

த ைக  
நீ  றி ச  வ ெகா  நி த  ெச னி  

 ர  க  வி  ெச தா .  
  

kaatur tridalum arinokkiyik kalva reyo 
veetutra vaano rudanunguva rendru thankai 
neettur tridusat tuvankondu nirudhar senni 
veetich suraruk kamudhootti virundhu 
seidhaan. 

அ ட  தவ  ன ற அ த ம னா   
க ட  திைடேய வ ன  க  மாய   

த ெச னி யழிவ ற ணி த யா ைக  
ட  டேன ணிப  த வ ேற.  

  

andath thavarmun narundhutra amudha 
mannaar 
kandath thidaiye varumunnadhu kandu 
maayan 
thundiththa senni yazivatra thunindha yaakkai 
mundath thudane thunipattu mudindha vandre. 



மாளாத ெச னி ைட தானவ  மா  
ேநா கி  
நீளா  அ டவ  வி ணிைட நி ப 
ெர னா   
தாளா  உலக  அள ேதா  அவ த  
க   
ேகாளா நிைலைய இைறேயா  அ ெகா  
ந க.   

maalaadha senni yudaiththaanavar maanbu 
nokki 
neelaar amudhundavar vinnidai nirpa rennaath 
thaalaal ulagam alandhon avarthan kalukkuk 
kolaa nilaiyai iraiyon arulkondu nalga. 

னாக  நாக மணிவா  அ ேபா றி 
ேநா   
ெச நாக ேமா  க நாக தி  ெச ைக 
ெப   
பி னாக ன  தைம கா ய ெப றி 
ேயாைர  
அ நாக மீ  மைற பா  அ ட க வ . 

punnaagam naagamanivaan  adipotri notruch 
sennaaga modu karunaagaththin seigai petrup 
pinnaaga munnandh thamaikkaattiya petri yorai 
annaaga meedhu maraippaar amudhunda 
kalvar. 

ேவ   
  

veru 

ெகழிய ரா  ேக  ேமெயன  
ெமாழிய நி ற த ெபய  தா கிேய  
வி மி தாகிய ெவ யவ னாதியா   
எ வ  த ெமா வ  ஈ னா .   
  

keziya raaguvun kedhuvu meyena 
moziya nindra mudharpeyar thaangiye 
vizumi dhaagiya veiyava naadhiyaam 
yezuvar thammo diruvarum eendinaar. 

ஈ  நி க  இ ன  த தைன  
ஆத ர ெதா டயி றவி  ேணா ெதாழ  
ஓத ேவைல ெயா ைட யாகேவ  
மா  ெகா ட மாதவ  ைவகேவ.   
  

eedhu nirkamun innamu thandhanai 
aadha raththo dayindravin northoza 
oodha velai yorupudai yaagave 
maadhu rukkonda maadhavan vaigave. 

நா வ ைக பட ந ணிய ச தி   
மா  ஆத  ம ற  கா வா   
ஆல க ட த  அ த  அ   
ேகால ெம தி  கின  அ விைட.   
  

naalva gaippada nanniya saththiyul 
maalum aadhalin matradhu kaattuvaan 
aala kandaththan achchudhan achchurung 
kola meidhik kuruginan avvidai. 

த  ழா  யா தனி நாயக   
க  ெவ•க  கைறமிட  ெற பிரா   
உ ெட ம  ைன ண  காத நீ  
ெகா ட ேவட  இனிெத  றினா .
   

thandu zaaimudi yaanthani naayagar 
kandu vengak karaimidar trembiraan 
unde makku munaippunar kaadhalnee 
konda vedam inidhendru koorinaan. 

 ஆணி  நீ கிய அ த  ஆ ற   
நாணி இ  ந கிய த ைமயா   
காணி யா ைன  காத  றன   
ேபணி நி பெத ென ைன  ெப மநீ.  

aanin neengiya achchudhan aatravum 
naani ivvuru nalgiya thanmaiyaal 
kaani yaayunaik kaadhalith thutranal 
peni nirpadhe nennaip perumanee. 



ஆதி கால  தய ெசய  றிட  
மாைத ேமவிட வ ைன ேவ ன   
காத ேலாவ  காரண னாைகயி   
மீ  ேச த  ாிய  அ ைலேயா.   
  

aadhi kaalath thayanseyal mutrida 
maadhai mevida vandhunai vendinang 
kaadha lovandru kaarana naa gaiyin 
meedhu sertharum veeriyan allaiyo. 

ெந றி ய க  நிமல உன கிக   
ப ற தி ைலெய  பா ைமய  க ணி   
அ ற தாக எ னாக  த வா   
உ ற காத  உ ைமய த றேரா.   
  

netri yangan nimala unakkigal 
patra thillaiyep paanmaiyar kanninum 
atra dhaaga ennaagan thazuvuvaan 
utra kaadhalum unmaiya dhandraro. 

எ ன காரண  எ ணி ெகா  ஏகிைன  
அ ன பா ைம யறிகில  எ பிரா   
இ ன தாடைல நீய ல ேதவேர  
பி ைன நா  யறி  ெப றிேயா .   
  

enna kaaranam ennikkol yeginai  
anna paanmai yarigilan embiraan 
inna dhaaladalai neeyalla dhevare 
pinnai naadi yarivurum petriyor. 

அ பி  ஆடவ  ஆடவ ேரா ேச   
தி ப ெம தி யி தன  இ ைலயா   

 ேக ட  ம  த வநீ  
வ ெபா ெட ைன  ண வ  மா சிேயா.  
  

anbil aadavar aadava rodusern 
dhinba meidhi yirundhanar illaiyaal 
munbu kettadhu mandru mudhalvanee 
vanbo dennaip punarvadhu maatchiyo. 

எ  மாய  இைச த  எ பிரா   
அ  நீ  நம ெகா  ச திகா   
அ  தா க  த தண  பா ற   
ெச ற ேபா தி  ேசயிைழ யாயினா .  
  

endru maayan isaiththalum embiraan 
andru neem namakkoru saththikaan 
andru thaarugath thandhanar paangurach 
sendra pozdhinuj seyizai yaayinaai. 

ைன ேவத  தன  ேபாத   
உ ெனா ேடவ  வ ெபா  ேனா   
பி ன  இ த  பிரமைன தியா   
அ ைன யாகி அளி தைன அ ைலேயா.  
  

munnai vedhan mudindhanan podhalum 
unno devan dhiuvappodu koodinom 
pinnar indhap piramanai yundhiyaal 
annai yaagi aliththanai allaiyo. 

ஆைக யா  அணிநல  திட  
ஓைக யா இவ  உ றன  ெச ெகன  
மாைக யார  பி ப வ த   
ேபாைக னி  ெபா ெகன ஓ னா .  
  

aagai yaalun aninalan dhuiththida 
ogai yaalivan utranan selgena 
maagai yaarap pidippa varudhalum 
pogai yunnip porukkena odinaan. 

நாணி ஓ ய நாரண ைன பிைற  
ேவணி ய ண  விைர ட ேனகிேய  
பாணி யாலவ  பாணிைய  ப றினா   
ேசணி னி  திைச க  ேபா றேவ.   
  

naani odiya naarana naippirai 
veni yannal viraivuda negiye 
paani yaalavan paaniyaip patrinaan 
seni nindru dhisaimugan potrave. 

ப றி ேயகி  ப மிைச நாவலா   
ெப ற தீவி  ெப கட  சா பினி   
ம  ேநாி  வடதிைச ைவ பினி   
உ ற சால தி  ஒ ணிழ  ந ணினா .  
  

patri yegip padimisai naavalaar 
petra theevir perungadar saarbinin 
matru neril vadadhisai vaippinil 
utra saalaththin onnizal nanninaan. 



ந ணி ேயதனி நாயக  அ விைட   
ெப ணி  நீ ைமைய  ெப றி  நாரண   
உ ெண கி  மய  கிேய  
எ ணி  இ ற  ன  எ பேவ. 40 

nanni yedhani naayagan avvidaip 
pennin neermaiyaip petridu naaranan 
unne keezndhu mayakkur trirugiye 
ennil inburak koodinan enbave.   40 

 க ண  த  இ வ   
ஏ  ய ெவ ைலயி  அ னவ   
கா  மி த ன க டகி ெயன  
ஆ ற ேதா நதி யாகிஅ க றேத.   
  

meendru kannan mugundhan iruvarum 
yendru koodiya vellaiyil annavar 
kaandru mirndha punalkandagi yena 
aandra thornadhi yaagia gandradhe. 

அ த நீாி  அக ற  ஆழிக   
த  வ சிர த தி ெயன ப   

 கீட ைற ைற யாகேவ  
வ  ேதா றின மாைழயி  வ ணமா .  
  

andha neerin agampuram aazigal 
thandhu vachchira thandhi yenappadum 
mundhu keeda muraimurai yaagave 
vandhu thondrina maazaiyin vannamaai. 

ஆய ம ணி  அக ெக  ப சர  
ேமெய ன த  தி  சிலபக   
மா  அ யி  மா தபி  க   

ய ேநமி  றிெகா  ேதா மா .   
  

aaya mannil agangezu panjara 
meya naththan thirundhu silapagal 
maayum avvuyir maaindhapir koodugal 
thooya nemik kurikodu thondrumaal. 

நீ த ர க நிர பட சிேய  
ஆ தி ர கி அைண  க டகி   
தீ தி ைக ன  ெச ற  ட ைபக   
ஈ  வ தி  இ ப ெகா  ெட தேவ.  
  

neerththa ranga niralpada veesiye 
aarththi rangi anaivuru kandagith 
theerththi kaippunal sendrak kudambaigal 
eerththu vandhidum imbarkon deidhave. 

அ ன கீட  அம த ட ைபைய  
இ நி ல த ெகா  ேடகி அக ைற  
ெபா ைன வா கி  ெபாறியிைன ேநா கிேய  
இ ன த  இ•ெதன நா வா .   
  

anna keedam amarndha kudambaiyai 
inni laththarkon degi agaththurai 
ponnai vaangip poriyinai nokkiye 
inna moorththam igudhena naaduvaar. 

நா  ேயயைவ நாரண னாகேவ  
 அ பி  வலய  ேதசில   

ேத  அ சைன ெச வ  அத ெபய   
ேக  சான  கிராம  ெத பரா .   
  

naadi yeyavai naarana naagave 
koodum anbir kuvalayath dhesilar 
thedi archchanai seivar adhanpeyar 
kedil saanak giraamam thenbaraal. 

மா  எ ைத  மா ெபா  ேய  
சால ேம  தனிநக ேரயித   

ல காரண  ஆைகயி  ைதேயா   
ேமைல நாம  அத  விதி தன .   
  

maalum endhaiyum maanbodu koodiye 
saala mevu thaninaga reyidhan 
moola kaaranam aagaiyin mundhaiyor 
melai naamam adharku vidhiththanar. 

இ த வ ண  இ க ராாி   
அ தி வ ண  தமல  மாகிேய  

  ய கிய ெவ ைலயி   
வ த ன ெனைம வா வி  ஐயேன.   
  

indha vannam irukka muraariyum 
andhi vannath thamalanu maagiye 
mundhu koodi muyangiya vellaiyil 
vandha nannemai vaazvikkum aiyane. 



ைம க கட  ேமனி  வா லா   
ெச க  ேவணி  ெச  ைக மா   
உ கி ர ட  ஓ மக  ேச த   

க  எ ைத ய கிைன நீ கினா .   
  

maikka rungadal meniyum vaanulaaj 
sekkar veniyuj senduru kaiyumaai 
ukki raththudan ormagan serdhalum 
mukkan endhai muyakkinai neenginaan. 

அ த தி  ைம த  காிகர  
தி ர எ  நாம  ைன பி   

ஒ த பா ைம உ திர  த ெமா   
ைவ  மி க வர பல ந கிேய.   50 

aththa kundhiru maindhar karigara 
puththi ranenum naamam punaindhupin 
oththa paanmai uruththirar thammodum 
vaiththu mikka varampala nalgiye.   50 

வன  ஈ  வன  திைறெயன  
அவைன ந கி அமர  மாதவ   
எவ  ஏ தி  ஏ ற  ந கினா   
சிவன தி ன  ெச த  பாலேதா.   
  

buvanam eendhu buvanath thiraiyena 
avanai nalgi amararum maadhavar 
yevarum ye3ththidum yetramum nalginaan 
sivana thinnarul seppudhar paaladho. 

ச க ைத த  ேமனிெகா   
ட  த ெறாழ அ த  ேபா றிட  
ெம சி ேயயவ  விைடெகா   
ெத ச மி சிவ  ஏகின  எ பேவ.   
  

muchcha kaththai muzudharul menikon 
dachchu thandroza achchudhan potrida 
mechchi yeyava rukku vidaikoduth 
thechcha milsivan yeginan enbave. 

நாய க ெசல நா க  ேதாைன   
தாெய ன த  தாமைர  க ணினா   
ேசய ைவ ட  ேச தன  ஐய   
ேபாயி னா ற  வன  தரசினி .   
  

naaya gansela naanmugath thonaimun 
thaaye naththarun thaamaraik kanninaan 
seya vaigundaj serndhanan aiyanum 
poyi naandran buvanath tharasinil. 

அ க  ேமவி அாிகர திர   
ச ைக யி ெப  சாரத  த ெமா   
எ  மாகி இ ெத  லைக   
க  பக  எ ைல  கா பனா .   
  

angan mevi arigara puththiran 
sangai yilperuj saaradhar thammodum 
engu maagi irundhev vula gaiyung 
kangu lumpagal ellaiyung kaappanaal. 

ம ண க த  வானவ மல   
அ ண தின  அ சி  நீ ைமயா   
க ண க ழ ப  கா சியா   
எ ணி  அ கவ ெகதி  இ ைலேய.  
  

manna gaththarum vaanava rummalar 
anna lundhinam archchikkum neermaiyaan 
kanna numpuga zappadu kaatchiyaan 
ennin angava nukkedhir illaiye. 

அ ன நீ ைமய  காெணன த பினா  
உ ைன வ தி  கா த  உ தம   
எ ன ேலா  இைச நி  றாளேரா  
ெபா னி னா  தண த ேலாமைச.   
  

anna neermaiyan kaanena thanbinaal 
unnai vandhik kaaththarul uththaman 
enna lodum isandhu nin draalaro 
ponni naadu thanandha pulomasai. 

ேவ   
  

veru 



இ திர  ம ைக இைச த  காணா  
ந தம  ைகய  ந ப  ந   
ைம தைன உ னி வ த ேலா   
அ தமி லாெவம ைதய  அறி தா .   
  

indhiran mangai isaindhadhu kaanaa 
nandhamar kaiyanum nambanum nalgu 
maindhanai unni vazuththudha lodum 
andhami laavema thaiyan arindhaan. 

கா ற  ெவ ய களி றிைட யாகி   
பாாிட  எ ணில  பா ற ந ண   

ரைண கைல ற ேமவ  
வாரண  ஊ பவ  ற வ தா .   
  

kaaruraz veiya kalitridai yaagip 
paaridar ennilar paangura nannap 
pooranai putkalai poombura meva 
vaaranam oorbavan munnura vandhaan. 

ற ேமவ  ல ேகா   
ம னவ னாகிய வாசவ  ஐய   
ெபா ன  தா  க தன  நி ப  
எ னிவ  ேவ  இய தி ெய றா .  
  

munnura mevalum moovula korkku 
mannava naagiya vaasavan aiyan 
ponnadi thaazndhu pugazndhanan nirpa 
ennivan vendum iyambudhi yendraan. 

ேக ட  இ ன கிள தின  மாைய  
மா  ர  வ த லா ெபா   
நா ைன வி டன  நானிவ ேளா   
கா  ேவெயன ேவகர ேற. 

kettalum inna kilaththinan maayai 
maaturu sooran varuththudha laarpon 
naattinai vittanan naaniva lodung 
kaatturu veyana vegara vutre. 

ேநா றிவ  ேமவின  ேநாத  வாேனா   
ஆ றாி தாவ  ன ெச  இ ன   
சா றின  வ  தள தன  எ ைம   
ேபா தி ெய  ல பின ர ேற.   
  

notrivan mevinan nodhagum vaanor 
aatrari thaavavu nanseyum innal 
saatrinar vandhu thalarndhanam emmaip 
potrudhi yendru pulambina randre. 

த ள  வானவ  த ெமா  க   
வ ள  தன ெக  வர த ைர க  
ெவௗ¢ளி மைல  விைர ெச  கி ேற   
எ ளாி தாகிய இ ைன ைவ ேத.   
  

thallarum vaanavar thammodu mukkan 
vallan thanakkem varaththa muraikka 
velali malaikku viraindhusel gindren 
ellari dhaagiya illinai vaiththe. 

த சமி லா  தனி தி  வன ேத  
ப ற  ெச ய பத திைய ைவ தா   
வ சக  க  ெவௗ வ  எ ேற  
அ சின  உ ற  அைட கல  ஐயா.   
  

thajjami laadhu thaniththiv vanaththe 
pajsuraz seiya padhaththiyai vaiththaal 
vanjagar kandidin velavuvar endre 
anjinal undran adaikkalam aiyaa. 

ஆ த  அம த அக கிாி ந ணி  
வா தி  இ விைட வ தி  கா   

தி  காம  ேலாமைச த ைன   
கா த  எ றி  க ைர ெச ய.   
  

aaththan amarndha agangiri nanni 
vaaiththidum ivvidai vandhidu kaarum 
pooththidu kaamar pulomasai thannaik 
kaathtttharul endddriiidddhu katturai seiya. 

ேமத  ெச ள ர  இைச பா   
ஏத  றாதநி  ஏ திைழ த ைன   
தீதைட யா  சிற ெபா  கா ப   
நீதனி ெய  நிைன திட  க டா .   
  

medhagu sendula veeran isappaan 
yedhamu raadhanin yendhizai thannaith 
theedhadai yaadhu sirappodu kaappan 
needhani yendru ninaindhidal kandaai. 



இ  ந ைகைய இ ஙன  ைவ ேத  
அ ற  க ட  அ கயி ைல   
ெச தி ெய ற  ெச  தி பி   
ெதா ைலெயம ைமயெனா  ழ  உ றா .  
  

illuru nangaiyai inganam vaiththe 
alluraz kandan arungayi laikkuch 
selludhi yendrarul seidhu thirumbith 
thollaiyema maiyanor soozalin utraan. 

வாளம  நீ தி வய தனி  மி க  
காளென ன ப  க ைர ேயாைன  
ஆ ைட அ ண  அ ெகா  ேநா கி   
ேகளிைவ ெய  கிள தி  கி றா .   
  

vaalamar neendhi vayandhanin mikka 
kaalane nappadu katturai yonai 
aaludai annal arutkodu nokkik 
kelivai yendru kilaththidu gindraan. 

வாி  திய தி வைர   
ேபாவ  னின  ெபா னக  ம ன   
ேதவியி தன  தீ  வராேம  
காவ  ெகா நீ ெயன  க பைன ெச தா . 68 
  

moovarin mundhiya moorththi varaikkup 
povadhu munninan ponnagar mannan 
theviyi rundhanal theengu varaame 
kaaval kolnee yenak karpanai seidhaan.   68 

ஆக  தி வி த  - 1497  
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33.  இ  தி ர   க யி ைல  ெச   ப ட ல   33. Indhiran kayilai sel padalam 

அ ைண த னி  அ ைண இ லா   
ெம ைண யாகிய மி னிைன ேநா கி  
எ திட  ஐய  அளி வ  ஈ ேட  
சி த  வ த  என ெதௗ¤ வி தா .   
  

aththunai thannil arundhunai illaan 
meiththunai yaagiya minninai nokki 
yeiththidal aiyan alikkuvan eende 
siththam varundhal enaththow viththaan. 

மாதிைன அ விைட ம ற ைவ ேத  
ேப  வானவ  ேபரைவ ந ணி   
ேபா ெம ன ெகா  ேபா  விைர ேத  
நாத  அக கிாி ந ணின  அ ேற.   

maadhinai avvidai mannura vaiththe 
pedhuru vaanavar peravai nannip 
podhume nakkodu pondhu viraindhe 
naadhan agangiri nanninan andre. 

அ தர ைவ பி  அம தவ  த ேமா   
இ திர  அ கயி ைல கிாி ெய தி  
ந திபி ரா ைற ந கைட ேசரா  
வ தைன ெச  வ தின  நி றா .   
  

andhara vaippil amarndhavar thammodu 
indhiran akkayi laikkiri yeidhi 
nandhibi raanurai nankadai seraa 
vandhanai seidhu vaziththinan nindraan. 

நி ற  வ தெத  நீ க  எ ன  
ெசா றன  அ க  ெதா ைமயி  நா   
இ றில ெகா  இ ய ெர னா  
ந றவ  கா  ந தி ைர பா .   
  

nitralum vandhadhen neepugal ennach 
sotranan angadhu thonmaiyin naadi 
itrila kollun irundhuya rennaa 
natravar kaanuru nandhi yuraippaan. 

நா வ  உண திட நாயக  ஞான  
ல விேயாக த ெபா  கா   

ஏல இ தன  யாவ  ஏக   
கால மித ெறன ேவகழ றா .   
  

naalvar unarndhida naayagan gnaana 
moola viyoga mudharporul kaatti 
yela irundhanan yaavarum yegak 
kaala midhanrena vegaza rutraan. 

ேத த வ ெச சி லாதன  ைம த   
றிய வா ைம றி ெகாள ஓ   

மாறி  ழி தி  வ விட ம   
ஏறிய ெத ன இட கட றா .   
  

therudha vajseisi laadhanan maindhan 
kooriya vaaimai kurikkola orndhu 
maariyee zindhidu valvida matrum 
yeriya dhenna idarkkada lutraan. 

இ பாி  வாசவ  இ ன  உழ ப  
உ ப க  தா  உட தள  றா   
த பம தான தட ைண தாழ  
அ தி த னி  அ தி  வா ேபா .   
  

imbarin vaasavan innal uzappa 
umbargal thaamum udalthalar vutraar 
thambama dhaana thadambunai thaaza 
ambudhi thannil azundhidu vaarpol. 

ெச ல  உழ  திய கிய ேதவ   
எ லவ  த ெமா  இ திர ென ேபா   
ந ல  ெச தி  ந திபி ரா ற   
ெம ல  ேபா றி விள த  ெச வா .   
  

sellal uzandhu thiyangiya dhevar 
ellavar thammodum indhira nenbon 
nallarul seidhidu nandhibi raandran 
melladi potri vilambudhal seivaan. 



ெநறி நீ கிய ரப  மா   
கா ெவா டா ற  அள பில ெச வ   
ஏயைவ யா  இ தவ நீரா   
நாயக  ற ந கின  அ ேற.   
  

thooineri neengiya sooraban maavuk 
kaayuvo daatral alappila selvam 
yeyavai yaavum irundhava neeraal 
naayagan mundhura nalginan andre. 

நா க  ாி தி  ந விைன நீ கி   
தீ  றி ெத  தீவிைன ேசர  
ஆ கவ  ஏவ  அ ல  ழ ேத   
ஈ கி  மிைற வ ெசய  ஐயா.   10 

naangal purindhidu nalvinai neengith 
theengu kuriththezu theevinai sera 
aangavan yevalin allalu zandhem 
eengidhu vummirai vanseyal aiyaa.   10 

னா¢ இய ைக ர க  ெச   
மாநி  த கிைற வ ாி ப   
ஆன ண தி அைட தன  எ னி   
தான  ேபா  தவி திட  ேவ .   
  

soonaa iyarkai surarkkarul seiyum 
maaniru tharkkirai vanpuri thunbam 
aana dhunarththi adaindhanam ennil 
thaanadhu pozdhu thavirththidal vendum. 

நீ திைர ேபால ெநறி பட யா ெகா   
ஆ திய க றி அற தவி  ர   

திெகா  ஆவி  ெமா ெபா  சீ   
தீ தி  கி ற திற ெசய  ேவ .   
  

neerththirai pola nerippada yaangol 
aarththiya atri arandhavir sooran 
moorththikol aaviyum moimbodu seerun 
theerththidu gindra thirajseyal vendum. 

அ ன  ெச தி  அ ப  ர   
ன  அ தவ றிய காைல   

ெசா ன வர ெதாைல ெதாைல வானா   
பி ன  அவ ெசா  பிைழ தன  எ பா .  
  

annadhu seidhidin anbaru sooran 
munnar arundhava mutriya kaalaich 
sonna varantholai yuntholai vaanaar 
pinnar avansol pizaiththanan enbaar. 

அ லª¦மி ம ல  அக றில  எ னி   
ந ல  ெகா  நாயக  எ ேற  
எ லவ க  ஏ ற  இ றா   
ெதா ைல மைற ப  ெதாைல வாமா .  
  

allami mallal agatrilan ennil 
nallaru lukkoru naayagan endre 
ellava rumpugaz yetramum indraam 
thollai maraippadi yuntholai vaamaal. 

ஆைகயி  இ வைக ஆ ெதைம யா   
பாக நிைன  பர ெபா  ளாேனா   
ேமாகமி லா ெபற ேமானக ஞான  
ேயாகிய  கா  ைற ள ேனெகா .   
  

aagaiyin ivvagai aaidhemai yaalum 
paaga ninaindhu paramporu laanon 
mogami laarpera monaga gnaana 
yogiyal kaatti yuraindhula nekol. 

ஈ கிவ  அ லைத இ திற மா   
தீ கிைன நீ கெவா  ேதவ  இ ைல  
ஓ கிய மாலவ ேராடம  ெச ேத  
ஆ கவ  ேநமி  அ றன  ஐயா.   
  

eengivan alladhai iththira maagun 
theenginai neekkavor dhevarum illai 
ongiya maalava rodamar seidhe 
aangavan nemiyum atranan aiyaa. 

வாி  திய தி ெசய ைக  
யாவ  ஈெதன அ ட  யா   

ல க திைட ேபா தி  இ ேன  
தீவிைன யா சிைற ெச வ  தி ண .   
  

moovarin mundhiya moorththi seyarkai 
yaavadhum eedhena andarum yaanum 
poovula gaththidai pondhidin inne 
theevinai yaarsirai seivadhu thinnam. 



ஆத  ஆயிைட அ ட  யா   
ேபாத ைல னி த கழ  காண   
தீத  ேவைல தைன ெதாி றா   
வா த  ஓ ைட ைவ வ  எ றா .  
  

aadhalin aayidai andarum yaanum 
podha lilaippuni thankazal kaanath 
theedharu velai thanaitheri vutraan 
vaaidhalin orpudai vaiguvan endraan. 

ேப ெப  ந திபி ரான  ேகளா  
ஆ  இ ன  அக றிவ  நீவி   
ேச  ெம ற  ெச திட ஆ ேக  
ஓ ைட வாசவ  அ டெரா றா .   
  

perperu nandhibi raanadhu kelaa 
aarvurum innal agandrivan neevir 
servuru mendrar seidhida aange 
orpudai vaasavan andaro tutraan. 

வானவ  ேகானர  மா வைர த னி   
ேபான  உ ற  ஈ  க றா   
மான  ேலாமைச ெச ைக  அ லா  
ஏைனய  ெச ைக  யா  இைச பா .
   20  

vaanavar konaran maalvarai thannir 
ponadhum utradhum eendu pugandraam 
maanabu lomasai seigaiyum allaa 
yenaiyar seigaiyum  yaavum isaippaam.  20 

ஆக  தி வி த  - 1517 aagath thiruviruththam – 1517  

 
 
  
  



34.  அ ச  கி   ப ட ல  34. Asamugip padalam 

நீ கா ைற தனிநாயக  ெந மாலய  
உணரா  
ஓ கார  த ப ணவ  உைற கிாி 
ெச ல   
பா காயண  கின ேபா றிட  பயி காழிவ 
ன தி   

காவன  தனிேல சி இ ேததவ  
ாி தா .  

  

neengaathurai thaninaayagan nedumaalayan 
unaraa 
ongaaramu dharpannavan uraiyungiri sellap 
paangaayanang ginarpotridap payizkaaziva 
naththir 
poongaavanan thanilechchi irundhethavam 
purindhaal. 

ேசணா  ர கி றவ  சி தி தி  கி ற  
மாணாகிய விைன ற வ வா றவ  

ாிவா   
காணாளவ  வ கி ற  கால பல ெதாைலய  
நாணாெடா  த ேமனியி  நலமா ற 
ெம வா .  
  

senaadupu rakkindravan sindhiththidu gindra 
maanaagiya vinaimutrura varuvaandravam 
purivaal 
kaanaalavan varugindradhu kaalampala 
tholaiya 
naanaadorun thanmeniyin nalamaazgura 
melivaal. 

ெகாைளயாாிைச அளிபா ய ழ திர  
பிாிவா   
உைளயாமன  பைதயா தவ  ைறகி றெதா 
ரளவி   
வைளயா க  உலக தனி  வா ரப  மா   
கிைளயா பல  இைளயா ண  தா சிறி 
திைளயா .  
  
 

kolaiyaarisai alipaadiya kuzalindhiran pirivaal 
ulaiyaamanam padhaiyaaththavath 
thuraigindratho ralavil 
valaiyaarkali ulagandhanil vaazsooraban 
maavuk 
kinaiyaalpalar ilaiyaarpunarn dhaalujsiri 
thinaiyaal. 

கழிகி றெதா  கடேல ைர காம ெத  
ேநாயா   
அழிகி றவ  எவ த ைம  வ ேதபி  
தைண   
இழிகி றெதா ாிய பா கி  
இன வா திற  ெதனேவ  
ெமாழிகி றெதா  க யா அச 

கிெய பெதா  ெகா யா .  
  

kazigindradhor kadalepurai kaamandheru 
noyaal 
azigindraval evarthammaiyum validhepidith 
thanaiyum 
izigindradho riyalpaalmugil inamvaaithiran 
dhenave 
mozigindradhor kadiyaalasa mugiyenbadhor 
kodiyaal. 



ெபாைறயி லவ  அ ளி லவ  கழி லவ  
சிறி   
நிைறயி லவ  நாணி லவ  நி கி றெதா 
ரற தி   

ைறயி லவ  வ வி லவ  வி லெதா  
க பி   
சிைறயி லவ  உலேகா ெகா  
சிைறயாெமன  திாிவா .  
  

poraiyillaval arulillaval pugazillaval siridhum 
niraiyillaval naanillaval nirkindratho raraththin 
muraiyillaval vadivillaval mudivilladhor karpin 
siraiyillaval ulagorkkoru siraiyaamenath 
thirivaal. 

கீ றி  உலெக தைன யைவயாைவ  
கிள ேதா   
வா றி  உலெக தைன அைவயாைவ  
மாேட  

றி  உலெக தைன அைவயாைவ  
றா  

ஊ றி  த தனி  ஒ நாழியி  
வ வா .   
  

keezutridum ulageththanai yavaiyaa vaiyun 
kilarndhor 
vaazutridum ulageththanai avaiyaa vaiyu 
maade 
soozutridum ulageththanai avaiyaa vaiyuj 
sutraa 
oozutridu thannoordhanil orunaaziyil varuvaal. 

ெபா றவ  கள றவ  ைர றி  
ைர   

றவ  களி றவ  ேசா றவ  
ெகாைலெச   
ைக றவ  விழியாலழ  கா றவ  
பவ தி   
ெமா றவ  ப றவ  னி றவ  
மன தி .  
  

poiyutraval kalavutraval puraiyutridu soraiyoon 
thuiyutraval kaliyutraval sorvutraval kolaisei 
kaiyutraval viziyaalazal kaalutraval pavaththin 
moiyutraval padirutraval munivutraval 
manaththin. 

ெபா சிைக அழ ைம தைல தாெலன 
ஔ¤   
ெச சிய ைடயாெளவ  ெச ெச யி  
இைடயா   

க ெக  ண திைட ேதா றி கன 
கைன   
ப க ப  யி ெட  ப வாயாி 
நிக வா .  
  

pongujsigai azalmaiththalai pugundhaalena 
olaruj 
sengujsiya thudaiyaalevar seruchcheiyinum 
idaiyaal 
thungangezu thoonaththidai thondrikkana 
kanaimun 
pangampa duth thuyirundezu paguvaayari 
nigarvaal. 

சீய ெப  க தாரக  நிகராகிய திறலா   
மாய ெதாழி  பயி கி றவ  மணிமா வைர 

ைர   
காய தவ  அட ைற  கட கி றெதா  
வ யா   
ேதாய ண ாிகேள ெமா  ைணயி கட  
தி வா .   
  

seeyapperu muganthaaragan nigaraagiya 
thiralaal 
maayaththozil payilgindraval manimaalvarai 
puraiyung 
kaayaththaval adarkootraiyung 
kadakkindradhor valiyaal 
thoyappuna rigalezumor thunaiyir kadan 
dhiduvaal. 



மா றிட வா ரப  மாவி கிைள   
ல ெதா  வி தி  ைற விைன 

ெய ன   
ல திைன ேய தி தனி ெதாட கி 
டேன  

ஆல தின வாெமன ஆ றன  அ ேற. 

maalutrida vaazsooraban maavinkilai 
muzudhum 
moolaththodu mudiviththidu muraiyoozvinai 
yennach 
choolaththinai yendhiththani thodarthunmugi 
yudane 
aalaththina thuruvaamena aangutranal andre. 

கானி ள ெபாழிேல தைன  காணாநனி 
ேசனா   
ஆந ெறன வியவா வி அம ேசாைலயி 
த றா   
வானி ள வன ைத ெகா  வ ேதயிவ  
மகவா   
தானி ைவ  தானி கி  த பாெதன 
நி பா .  
  

kaanindrula pozilerthanaik kaanaanani senaal 
aanandrena viyavaappuvi amarsolaiyi 
dhandraal 
vaanindrula vanaththaikkodu vandheyivan 
magavaan 
thaanindruvaith thaaningidhu thappaadhena 
nirpaal. 

ஏலாவி  காணாெயன ஈ த ெபாழி  
எழிைல  
ஆலாலம ெதனேவவ  அசமா கி ெய பா   
பாலான  கித ெனா  பகராவ  கா   
ேகாலாலம டேனய  ப  வ தா .  
  
 

yelaavidhu kaanaayena eerndhanpozil yezilai 
aalaalama dhenavevarum asamaamugi 
yenbaal 
paalaanadhun mugithannodu pagaraavadhu 
kaattith 
kolaalama dhudaneyadhu kurugumpadi 
vandhaal. 

ம றி  த காவிைன வ ைட தனி 
க தா   

கி சிைன நைனமாமல  கிைளயாைவ  
ேநா கி   
த ட றிவ  உைறகி றவ  தைமேநா வ 
ெல னா  
எ திைச யி நா த  கிைட றன  
க தி .    
  

mattutridu dhankaavinai varudaiththani 
mugaththaal 
kittichchinai nanaimaa malar kilaiyaavaiyum 
nokkith 
thatrivan uraigindravar thamainokkuva lennaa 
ettudhdhisai yinumnaaduthar kidaiyurtranal 
kadidhin. 

அ க டன  அவ நி றெதா 
ைரய பைட  தைலவ   

க டகி இவளா அச கிெய பெதா  
ெகா யா   
எ க வ  வ கி றன  எ ேனாக  
திவ த   
கதிக டன  நி ேபெனைன  காணாெநறி 
யதனி .  
  

adhukandanan avannindradho raiyanpadaith 
thalaivan 
mudhukandagi ivalaamasa mugiyenbadhor 
kodiyaal 
yedhukandivan varugindranal ennokaruth 
thivalthan 
gadhikandanan nirpenenaik kaanaaneri 
yadhanil. 



ம றி கிவ  ெசய யாைவ  வரலா ெறா  
காணா   
ெத ெற றவ  மீ கி ழி  ெச ேவெயதி  
ேபா   

ற தன  கிைச திற  ேபெனன  
ெகாைலெச   
வி ற கிய யேவடாி  ேவேறாாிைட 
நி றா .   15  
  

matringival seyalyaavaiyum varalaartrodu 
kaanaath 
thetrendravan meelginruzich sevveyedhir 
pondhu 
kutrandhanak kisaiyundhiram mudippenenak 
kolaisei 
vitrangiya puyavedaril veroridai nindraan.   15 

நி றானவ  அ க ல  ெந சி களி 
க   
றாமைல அசமா க  ெகா யா அவ 

டேன  
ெச றா மல  காெவ க  திாி தா திாி  
தளவி   
ெபா றா ைல  சசிமாதவ  ாிகி ற  
க டா .   
  

nindraanavan adhukandilan nenjirkali thoongak 
kundraamalai asamaamugak kodiyaalava 
ludane 
sendraalmalark kaavenganun thirindhaalthirin 
dhalavil 
pondraazmulaich sasimaadhavam 
purigindradhu kandaal. 

அ தாவிவ  அயிராணிந  மரச றன  க சி  
ந தாவள  தைன ெப றெபா  னகர ைதவி  

ேக  
வ தாளிவ  த ைன ெகா  வ ெரன 
எ ேகா   

தாதர ட தன  வ றத  
பைடேய.   
  

andhaavival ayiraaninam marasandranak kanji 
nandhaavalan dhanaippetrapon nagaraththaivit 
tinge 
vandhaalival thannaikkodu varuveerena engon 
mudhaadhara mudanuiththanan 
mudivatradhan padaiye. 

இ றைத உணராைமயி  இைமேயா ர  
நா   
அ றில  அயிராணிெய  றரச தன  

ைர ப  
ெவ க டழ ெலன சீறின  மீ சில  
தைமயி   
தி க ைர க தா தைன  ேத ப  
வி தா .  
  

ingutradhai unaraamaiyin imaiyorpuram naadi 
angutrilal ayiraaniyen drarasanthanak kuraippa 
vengattaza lenachcheerinan meendujsilar 
thamaiyith 
thingatpurai mugaththaalthanaith thedumpadi 
viduththaan. 

வாென க  பிலெம க  
வைரெய க  பரைவ  
தாென க  திைச ெய க  
தைரெய க  தைரயி   
காென க  நம ேத ன  காணாாிவ  
த ைன  
ஊென க  வ த திாி  ழ றாாி  

ணரா .   
  

vaanenganum pilamenganum varaiyenganum 
paravai 
thaanenganun dhisai yenganun 
tharaiyenganun tharaiyir 
kaanenganum namarthedinar kaanaarival 
thannai 
oonenganum varundhaththirin thuzandraaridhu 
vunaraar. 



த ேடனம  ளி ழ  சசிெய பவ  
தைனநா   
க ேடனினி இவ ைமய  கவலாெதாழி 
ெக ேற  
வ ெடா  ெதாைடம னவ  
மகி ெவ த  ப   
ெகா ேட வ  யாேனயிவ  தைனெய  
றி தா . 

thandenamar kulirpoon kuzar sasiyenbaval 
thanainaan 
kandenini ivalmaiyalir kavalaathozi gendre 
vandolidu thodaimannavan magizveidhamun 
nuippak 
kondeguvan yaaneyival thanaiyendruku 
riththaal. 

இ ேதெமாழி தைனஇ திர  ஈ ேடதனி யாக  
ைவ ேதகின  இவ த ைன வ தாதளி  
திடேவா   

ேதளி  இலாி கி  ெபா தாமவ  
  

ெகா ேதமல  ழலா தைன  
ெகா ேபாவென  றைடவா .   
  

iththemozi dhanaiindhiran eendethani yaaga 
vaiththeginan ivalthannai varundhaadhalith 
thidavor 
puththelirum ilaringidhu pozudhaamavan 
pugumun 
koththemalark kuzalaalthanaik kodupovanen 
dradaivaal. 

தீன  க ெசா ெல  உ ேம  
ெதாழி ப   

ன பிைற எயிறாகிய மி ைட வல   
காண க  ப வ ெதா  கா ெகா ேட  
விைசயா   
வான ய  வ வி வி வ தாேலன வ தா .  
  

theenakkur kadujsollenum urumeru thozippak 
koonarpirai yeyiraagiya munnuppudai kuvalak 
kaanakkarum padivaththodu kaalkendezu 
visaiyaal 
vaanappuyal vazuvipbuvi vandhaalena 
vandhaan. 

ஊ ற ெகா  வ கி டேனயச 
கிதா   

ேதா ற கிள  மணிெவ ெபன  
ெண றவ  வர   

ஏ ற ெபற ேநா ேறதனி இ தாள  காணா   
ற தைன  க டாெலன  ைல தா வ  

ைற தா .  
  

ootrangodu varudhunmugi yudaneyasa 
mugidhaan 
thotrangilar maniverpenath thunnendravan 
varalum 
yetrampera notrethani irundhaaladhu kaanaak 
kootrandhanaik kandaalenak kulandhaalvali 
kuraindhaal. 

நீேராதமி ைச த கிய நி த க ல மகேளா  
பாேரா மய  ேப மக ேளாபாாிட  
தண ேகா  

ெரா  தனி ெகா றைவ 
ெதாழி ெச பவ  தாேனா  
ஆேராவிவ  அறிேயெனன அ சி க  
ெத தா .   
  

neerodhami siththangiya nirudhakkagula 
magalo 
paarormayak kurupeimaga lopaaridath 
thanango 
sooroduru thanikkotravai thozilseibaval thaano 
aarovival ariyenena anjgikkadi thezundhaal. 



எ கி றவ  தைனநி ெலன இைச ேதெயதி  
எ தி  
ெமாழிகி றன  அயிராணிநி  திராவிள 
நல   
பழியி லெதா  ெப காம  பயன றிவ  
வறிேத  
கழிெவ திட  தவ ட  கடேனாஇ  
வி நீ.   
  

yezugindraval thanainillena isaiththeyedhir 
yeidhi 
mozigindranal ayiraaninin mudhiraavila 
nalanum 
paziyilladhor perungaamarum payanatrivan 
varidhe 
kaziveidhidath thavampoondidal kadanoidhu 
vidunee. 

ஆெரா ன  லக தனி  அ ளாழிய  
பகவ   
மா ப ைற தி ம ைக  ம றி ன  
ெகா வா   
பாாி கர  தி ேததவ  பயி வாயிெத  
உ ைன   
ேசர தவ  ாிகி றன  திற ரப  மாேவ.  
  

aaroppunak kulakandhanil arulaaziyam 
bagavan 
maarbaththurai thiruman gaiyum matrigunak 
kovvaal 
paarirkaran thirundhedhavam payilvaayidhen 
unnaich 
seraththavam purigindranan thirarsooraban 
maave. 

இ நா வைர உைனந ணிய 
இைமேயா கிைற உன   
ந னாயக  நாக ெப  நல றவ  அ ேற  
த னா ண  வாிெத ப க  த ேபரழ 
கதனா   
ப னா அவ ட ேமவிைன பாகி ப  
காிேபா .   

innaalvarai unainanniya imaiyorkkirai unadhu 
nannaayagan naagapperu nalanutravan andre 
thannaalunar varidhenbargal thenperaza 
kadhanaar 
pannaalava nudanmevinai paagirpadu karipol. 

தவ ர  உலெகா ள  சதேவ விய  
எ   

வன பல அ ட பல ர தி  ளனா   
இவன கவ  பணிேய ாி  திைள ேதகர  

ழ வா   
அவனி கிவ  றைனேயவ ெகா  
டகில தனி யா வா .   
  

thavarujsurar ulagondrulan sadhavelviyan 
emmun 
buvanampala andampala purakkundhiru 
vulanaal 
ivanangavan paniyepurin dhilaiththegaran 
dhuzalvaan 
avaning givan dranaiyevalkon dagilandhani 
yaalvaan. 

அழிவி லவ  அவனி கிவ  அழி பாி 
ைடயா   

பழியி லவ  அவனி கிவ  பழிேவைலயி  
திைள பா   
கழி பட  உழ தானிவ  களி ள  
அவேன  
ெதா வ பல ைர மி கிவ  
ெதா ேமாவவ  சிலைர.  
  

azivillavan avaningivan aziyumpari sudaiyaan 
paziyillavan avaningivan pazivelaiyil thilaippaan 
kaziyumpadar uzandhaanivan kalipputrulan 
avane 
thozuvanpala raiyuming givan thozumo vavan 
silarai. 



அ ேநாில ெனா ேம வ  தறிகி றிைல 
அைனயா   
தனேனவ  ஒ கி திாி தமிேயா றைன  

ைணெய   
றி ேனெம  தைன ன  கிய ேபாநின 
ெதழி   
ெகா ேனகழி  தனப பக  றியாயி  

ணேனா.   
  

annerila nodumevuva tharigindrilai anaiyaan 
thananevalin ozugiththiri thamiyondranaith 
thunaiyen 
drinnemelin dhanaiyeedhunak kiyalponina 
thezilung 
gonnekazin dhanaparpagal kuriyaayidhu 
gunano. 

எ ேதவ  கி தி  இக ேமவ  
அ ண   
ெகா ேதவ  அண ேகா  

ேறவ ெச  திடேவ  
ேதவ  கழ ப  ெமா றி  

  
உ ேதயவ ெனா வ  உலகா ட  
இ க.   
  

ethdhevarum mugiloordhiyum igalmevarum 
avunak 
kothdhevarum anagorumun kutrevalsei 
dhidave 
muthdhevarum pugazappadum moimputridu 
soormun 
uiththeyava nodukoottuvan ulagaandudan 
irukka. 

ெபா ேனா க  ப ேக க  ேகாமைள 
தைன   
அ ேனா ெவ  தி வ பிற  
அைனேவாைர  அ•ேத  
உ ேனாடள வ காத  உ மி கி  சரத   
எ ேனா னி வ வா க  ெத றா அற  
ெகா றா .  32  
  

ponnodigal pangerugap poongomalai 
thanaiyum 
annonveruth thiduvanpirar anaivoraiyum 
agudhe 
unnodala varukaadhalin urumingidhu 
saradham 
ennodini varuvaaikadi thendraalarang 
gondraal.   32 

ஆக  தி வி த  - 1549 aagath thiruviruththam – 1549  

 
 
  



35.  இ  தி ரா ணி  ம  த ைல   ப ட ல   35. Indhiraani marudhalaip padalam 

த க ேவழக  தைலய  றிய  
அ ெகா ெசாைல அண  ேக ட   
ெதா க த ெசவி  ைளயி  அ கிேவ   

க ேதெயன  ெபா மி வி மினா .   
  

thakka vezagath thalaiyal kooriya 
akko dujsolai anangu kettalun 
thokka thansevith thulaiyil angivel 
pukka dheyenap porumi vimminaal. 

ைக ம ல ெகாேட க தி  த ெசவி  
ெச மி வ விைன  தீ  நா ேய  
வி மி ய  ெவ ய  ேக ட  
இ ெம ன சில இைச த  ேமயினா .   
  

kaimma larkkode kadidhil thansevi 
semmi valvinaith theervu naadiye 
vimmi yangurum veiyal kettida 
imme nachchila isaiththal meyinaal. 

ஏ  நீயிவ  இைச த தீெமாழி  
ேந  ஓ ளா  நிரய மாெநறி  

 ேச வரா  உைர த நி ேம   
 தீைமயா  றி க  பாலேர.   

yedi neeyivan isaththa theemozi 
nedi orndhulaar niraya maaneri 
yoodu seivaraal uraiththa nirkumer 
koodu theemaiyaar kurikkar paalare. 

ேவத  யாைவ  விதி த நா க   
காத ல த  கட  ம ைகநீ  
நீதி யி லேதா  ெநறியி  வா ைமைய   
ேபைத யாெரன  ேபச லா ேமா.   
  

vedham yaavaiyum vidhiththa naanmugan 
kaadha lantharun kadavul mangainee 
needhi yilladhor neriyin vaaimaiyaip 
pedhai yaarenap pesa laagumo. 

தீ கி யாவ  ெச தி டாதவ   
தா க  றா  தம  ேவ ேனா   
ஆ ெக வ  அ ல  ெச வரா   
ஈ  நீயிைவ எ ண லா ெகாேலா.   
  

theengi yaavarkkuj seidhi daadhavar 
thaangal thunburaar thamakku vendinor 
aange varkkumun allal seivaraal 
eengu neeyivai enna laaikolo. 

த ம  பா திைல த க மாதவ   
க ம  பா திைல க  பா திைல  
ெப ைம பா திைல பிற  பா திைல  
உாிைம பா திைல உற  பா திைல.   
  

dharumam paarththilai thakka maadhavak 
karumam paarththilai karpum paarththilai 
perumai paarththilai pirappum paarththilai 
urimai paarththilai uravum paarththilai. 

பழி  பா திைல ப யி க தி   
ெமாழி  பா திைல ைற  பா திைல  
வழி  பா திைல வ வ பா திைல  
இழி  தீயெசா  ய ப  பாைலேயா.   
  

paziyum paarththilai padiyi gazndhidu 
moziyum paarththilai muraiyum paarththilai 
vaziyum paarthhilai varuva paarththilai 
iziyun theeyasol liyambar paalaiyo. 

ஆ ற ெதா வள  ஆ ற  ஆ பி   
ஊ  சீ திக  ஒ  ேறா கி   
ேதா  நீயிைவ ணிய  வாழிேக   
சா  நி ல  த வ  யாவ .   
  

aandra tholvalan aatral aayulpin 
oondru seerththigal oruvur trorkkidhu 
thondru neeyivai thuniyal vaazikel 
saandru ningulath thaguvar yaavarum. 



இ தி  கலா  ஏவ  பா   
சி ைத ைவ திேட  தீதி  க பிேன   
வ ெத ன கி  வ தி நி கிைள  
உ தி ட த  உைரய த றிேத.   
 

indhi rkalaal yevar paalinuj 
sindhai vaiththiden theedhil karpinen 
vandhe nakkidhu vaguththi ninkilai 
uindhi daththagum uraiya thandridhe. 

ைம யாைவ  னி  நா ெச   
ேகா ைம ய றிேய ெகா ைம ெச ள  
ேம ைம ம ன  ேவ  ளா க   
பா ைம யா பில  ப வ  தி ணேம.   10 

noonmai yaavaiyum nuniththu naadichseng 
gonmai yandriye kodumai seidhula 
menmai mannarum veru laargalum 
paanmai yaarpilam paduvar thinname.   10 

மீளி  ெவ ய  ேவைல சா ளா   
நா  நாதென  றைறதி யா க   
ேகா  ந ல  க  அ ல   
நாைள உ க பா  ந  றாதேவா.   
  

meelil vendhuyar velai saarndhulaan 
naalum naadhanen raraidhi yaarkanug 
kolum nallavun karugum allalum 
naalai ungalpaal nanugu raadhavo. 

நீதி யாகிய ெநறியி லாதவ   
ஆத லா மிக அறி  மா கிேய  
தீ  றினா  ெச வி த றேரா  
மா  நீயி  மற தி யேவ.    
  

needhi yaagiya neriyi laadhaval 
aadha laanmiga arivu maazgiye 
theedhu koorinaai selvi thandraro 
maadhu neeyidhu maraththi yuiyave. 

ஏவ ெர றைன எ த  பா ேனா   
ேதவ  தர  கா ப  சி ைதெய   
ஆவி ஐ ல  அளி  எ க   
காவ நீ க தி  ேபாெக றா .   
  

yeva rendranai eidhar paalinor 
dhevar sooztharak kaappar sindhaiyen 
aavi aimbulam alikkum enganung 
kaava lundunee kadidhir pogendraal. 

எ ற காைலயி  எயி  தீ க   
க  ேசயித  கறி  ெவ யி   
ெதா ெறா ெடா ைக உ மி  றா கிேய  
ந  ந ெறனா நைக  சீறினா .   
  

endra kaalaiyil yeyiru theeyugak 
kandru seyidhaz kariththu veidhuyirth 
thondro dondrugai urumir traakkiye 
nandru nandrenaa nagaiththuch seerinaal. 

ம வி  வாசவ  மைனவி றிய  
உ தி ெவ யவ  ற  ெச தில  
அறிவி  ேபைதயா  அலைக ேதறலா   
ெவறிெகா  பி த  ைர த ெம ைமேபா .  
  

maruvil vaasavan manaivi kooriya 
urudhi veiyavat kootraj seidhila 
arivil pedhaiyaai alagai theralaal 
verikol puththanuk kuraiththa meimaipol. 

ஆன காைலயி  அச  க தினா   
ஊன ெவ ய  உழ  ெப றியா   
வான வ கிைற மாைத ேநா கிேய  
தா  ைர தன  இைனய த ைமேய.   
  

aana kaalaiyil asamu gaththinaal 
oona vendhuyar uzakkum vetriyaal 
vaana varkkirai maadhai nokkiye 
thaanu raiththanal inaiya thanmaiye. 

கி  ந லன கிள தி ேனெனைன  
ஒ  வ திைல உைர தி மா ைன  
அ  வ  அ ண  காகேவ  
வி ட ன இ  ெம ைம யா மா .   
  

kitti nallana kilaththi nenenai 
otti vandhilai uraiththi maarunai 
attu nunguvan annar kaagave 
vitta nanidhu meimai yaagumaal. 



ஆ தி யா நீ அகல ெவ ைட   
சீ தி அ ண பா  ேசற  சி தியா   
ேப தி டா ைன  பி  வ ைமயா   
ஈ  ேபாகி ேற  சரத மீதேரா.   
  

aarththi yaavunee agala vennudaich 
seerththi annarpaar seral sindhiyaai 
perththi daadhunaip pidiththu vanmaiyaal 
eeththup pogindren saradha meedharo. 

வி  ஆ றலா  வ  யாவ   
தைடெச  கி பி  சமாி  ஏ பி   
வி வ  அ ல யா  விைரவி னி ெகாேட  
பட வ  அ ன  பா தி ேமெலனா.   
  

mudivil aatralaar moovar yaavarun 
thadaisei kirpinuj samarin yerpinum 
viduvan allanyaan viraivi nirkode 
padarvan annadhu paarththi melenaa. 

ெவ ய  அ வயி ராணி ெம கர   
ைகயி  ப றிேய க தி  ஈ ரா   
ெமா யி  ேபாயினா  ரணி லாதவ   
ஐய ேகாெவனா அர ற  ேமயினா . 

veiyal avvayi raani menkaran 
kaiyir patriye kadidhin eerththuraai 
moiyir poyinaal murani laadhaval 
aiya kovenaa aratral meyinaal. 

பாவி தீ ட  ல பி  ைப ெதா   
ஆவி ேபா ெதன அவச மாகிேய  
ஓவி லாதெதா  ண  மா தன   
காவி ெயா கணீ  க ழ  ேத பினா .   

paavi theendalum pulambip paindhodi 
aavi pondhena avasa maagiye 
ovi laadhathol lunarvu maaindhanal 
kaavi yonkaneer kaluzath thembinaal. 

 ஐய  ைகயி வ  த ண ைர ெச   
ய தீ பைட* ேதாைக க றா  

ெவ ய கிைள ட வ ெதன  
ைம  லாயக  வாாி மி கேத.    
  

aiyar kaiyilvan dhavuna raichserun 
thuiya theempadai thogai kannuraa 
veiya soorkilai veetta vandhena  
maiyu laayakan vaari mikkadhe. 

காசி ப த  கலதி வ   
பாச ம னைக  ப  வி மினா   
வாச வ றனி மைனவி ெவ ெகாைல   

ைச வா ப  ளி  ேபைடேபா .  
  

kaasi pantharun kaladhi kootruvan 
paasa mannagaip pattu vimminaal 
vaasa vandrani manaivi vengolaip 
poosai vaaippadum pullin pedaipol. 

நாாி லாதவ  ந  ெகா டன   
ேப  எ ைலயி  ேப  ேற ள   
ேசா  கி றவ   ேநா கிேய  
யா  கா கில  அர ற  ேமயினா .  24  
  

naari laadhaval nalindhu kondanal 
perum ellaiyil pedhur treyulaj 
soru gindraval sutru nokkiye 
yaarung kaangilal aratral meyinaal.   24 
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36.  ம கா கா ள  வ   ப ட ல   36. Magaa kaalarvaru padalam 

ைபயரா அமளி யா  பர ெபா  த  
ந   
ஐயேன ேயால  வி ேணா  காதிேய 
ேயால  ெச டா   
ைகயேன ேயால  எ க  கட ேள ேயால  
ெம ய   
ெம யேன ேயால  ெதா சீ  ரேன ேயால  
ஓல .   

paiyaraa amali yaanum paramporul mudhalum 
nalgum 
aiyane yolam vinnork kaadhiye yolam sendaar 
kaiyane yolam engal kadavule yolam meiyar 
meiyane yolam tholseer veerane yolam olam. 

ஆரண  தி ேயா சா  அட  திரென  
ேற   
காரண  கட  ஓல  கட நிற  ெத தா  
ஓல   

ரைண  கிைறவா ேவால  கைல கணவா 
ேவால   
வாரண  திைறேம  ெகா  வ பிரா  
ஓல  எ றா .   
  

aaranach surudhi yorsaar adaluruth thiranen 
dreththung 
kaaranak kadavul olam kadalnirath thendhaai 
olam 
pooranaik kiraivaa volam putkalai kanavaa 
volam 
vaaranath thiraimer kondu varumbiraan olam 
endraal. 

ஒ ெயன  சசியி  வா றா  ஓ ட அ ேக  
ெட க   
ஐயைன  றி  வி அர வா  ேபா  
ெம னா  
ைமயிைன  த  சி  ம ெதன வ தா 
ென ப  
ெவ யாி  ெபாி  ெவ ேயா  ரமா காள  
எ ேபா .   
  

oiyenach sasiyiv vaatraal olida adhuket tengal 
aiyanaik kuriththuk koovi aratruvaal polu 
mennaa 
maiyinaith thaduththuch sindhu maraththena 
vandhaa nenba 
veiyarir peridhum veiyon veeramaa kaalan 
enbon. 

சா தன த ளி  நி  தாைனய  தைலவ  
வாேனா   
ேவ தைவ யான ெவ லா  விய த  ர  
உ தி  

தவ  தேலா  யா  கழெவ  விட ைத 
  

கா தவ  நாம  ெப ேறா  கால  கால  
ேபா வா .   
  

saaththana tharulin nirkun thaanaiyan thalaivan 
vaanor 
veththavai yaana vellaam viyaththagu veeran 
undhi 
pooththavan mudhalor yaarum pugazavev 
vidaththai yundu 
kaaththavan naamama petron kaalarkun 
kaalan polvaan. 



இ பிைற ெஞ தி  ட ன இல ெகழி  
எயி ற  ஞால   
வ கி  த தா ெல ன வா ெகா  
விதி  ைகய   
உ மி  ர ேபா  ஆ  ஓைதய  
உர  ெசா ல   
கரவிைழ  ெத ங  ேபாதி நி ெலன  கழறி 
வ தா .  
  

irupirai jelindhit tanna ilangezil yeyitran 
gnaalam 
varumugil thadindhaa lenna vaalkodu 
vidhirkung kaiyan 
urumidik kuralpol aarkkum odhaiyan urappuj 
sollan 
karavizaith thengan podhi nillenak kazari 
vandhaan. 

ெகா ெமன வ த ர  விய சசிைய ேநா கி  
அ மைன அ க  வாழி அச கி ெய  
ெவ யா   
கி மியி  ைண  அ ேச  ஈ ைன  
தீ  கி ற  
ைக ைற த  வ ேல வி வி ப  கா  
ெய றா .   
  

kommena vandha veeran kooviya sasiyai nokki 
ammanai azungal vaazi asamugi yenum 
veiyaat 
kimmiyin thunaiyum anjel eendunaith theendu 
gindra 
kammurai thadindhu valle viduvippan kaandi 
yendraan. 

ரன ைரைய  ேகளா ெம ய  
அண கி  ந லா   
ேபாிட  சிறி  நீ  ெபய  வைல   
மாாியி  ெசல  க ட வளவய  ைவ  
ேபால  
ஆ யி  ெப றா  ம ைற அச கி அவைன  
க டா .  
  

veerana dhuraiyaik kelaa melliyal anangin 
nallaal 
peridar siridhu neeththup peyaluru thuvalai 
thoongu 
maariyin selavu kanda valavayar vaingkooz 
pola 
aaruyir petraal matrai asamugi avanaik 
kandaal. 

ஓவ  வன  யா  ஒ  ெதாழி  
ஆ   

வ  ற க  ைவ  த வ  திைசகா  
பாள   
யாவ  எ  நி லா  ஈ ெடைன 
இக  சீறி   
ேதவ த  வி ளா  ஒ வேனா ெச வ 
ென றா .   
  

oovarum buvanam yaavum orungumuth 
thozilum aatrum 
moovarun dhurakkam vaigum mudhalvanun 
dhisaikaap paalar 
yaavarum enmun nillaar eendenai igazndhu 
seerith 
dhevarthan kuzuvi nullaan oruvano selva 
nendraal. 



ெவறி தி  க ணி  ேநா கி ெவ வித  
அ கி வ ேல  
கறி தன  வயி றி  மாைல கறகற க ப 
ஆ த   

றி திவ  த ைன  ர வ  
ெதாைல ப ென னா   

றி தச க தி நி ப  கின  திற ேச  
ர .   

  

veriththidu kannil nokki vevvidhaz adhukki valle 
kariththanal vayitrin maalai karakara kalippa 
aarththadhu 
muriththivan thannai yundu muranvali tholaippa 
nennaak 
kuriththasa mugaththi nirpak kuruginan 
thiralser veeran. 

த ட  ேநா ைம ட சசிதைன  தமிய 
ெள ேற  
ப ைம ெநறியா  ப றி  பட தி இவைள 
யி ேன  
வி டைன ேபாதி ெச த விய பிைழ 
ெபா ப  நி ைன  
அ  கி ற தி ைல அ சைல அாிைவ 
ெய றா .   10 

thattaru nonmai poonda sasidhanaith thamiya 
lendre 
pattimai neriyaar patrip padarudhi ivalai yinne 
vittanai podhi seidha viyanpizai poruppan 
ninnai 
attidu gindra thillai anjalai arivai yendraan.   10 

ேக ட  உ தி  வா ைத கிள திைன 
நி ைன யாேர  
ஈ ட  இவைள  ேபா ெற  றி பணி 
தைலத  ளா   
ேவ டன  அவைர  ேக ப விள தி 
ெய றா    
மா  கன  ெய ன  த ல  பா  
வ தா .   
  

kettalum uruththiv vaarththai kilaththinai ninnai 
yaare 
eettudan ivalaip portren rippani thalaithan 
dhullaar 
vettanan avaraik ketpa vilambudhi yendraal 
mundhooz 
maaturu kanali yennath thankulam mudippaan 
vandhaal. 

தாரணி தல  தைலயளி ாி  
கா பா   
காரணி ெசறி  ற ன காியவ  கட  
ெவௗ¢ைள  
வாரண ைடய ஐய  ம றி  பணி தா  
எ ேப   

ராி  ரனான ரமா காள  எ றா .  
  

thaarani mudhala meendrun thalaiyali purindhu 
kaappaan 
kaarani serindhur tranna kariyavan kadavul 
vellai 
vaarana mudaiya aiyan matridhu paniththaan 
enber 
veeraril veeranaana veeramaa kaalan endraan. 

எ ற  அைனய வா ைம இ திர  தன  
ஈச   
ெபா றிர  மா ப  ந  த வ  
ெபா ைம  தாகி  
நி ற  வாக  ேதவ  நி தரா  வ  
ஊழா   
ெச றவ  மகவா  ஏவ லாெளன  சி ைத 
ெச தா .  
  

endralum anaia vaaimai indhiran thanakkum 
eesan 
pondriran maarban nalgum pudhalvarkum 
podhumaith thaagi 
nindradhu vaagath dhevar nirudharaal 
varundhum oozaar 
sendravan magavaan yeva laalenach sindhai 
seidhaal. 



தியி  இதைன னி  ெபா ெளன  
சினமீ  ெகா ள  
இ திர  ெதா வ  ெகா லா  எைனயிைட 
த  நீரா   
சி வ  இவைன ெய னா  ெச ைகயி  

ல  த ைன  
உ தின  அ ேபா  ர  உரெனதி  கி  
ற ேற.   
  

pundhiyil idhanai yunnip pollenach sinameek 
kolla 
indhiran thozuvan kollaam enaiyidai thadukku 
neeraan 
sindhuvan ivanai yennaach sengaiyir soolan 
dhannai 
undhinal adhupoi veeran uranedhir kurugir 
trandre. 

கி  வ த ேலா  உ ட  அ கி 
  

ைறயிேனா ாிைட  ற ன தைல  
பைடைய  கா உ  
அைறகழ  ர  ெதா னா  அ கிைய அ ட 
ேதேபா   
எறிகதி  வாளா  ைம த  இ ணி ப தி 
னாேன.   
  

kurugimun varudha lodun guroovuchchudar 
angi moondrum 
muraiyino ridaiyur tranna muththalaip padaiyaik 
kaanoovu 
araikazal veeran thonnaal angiyai atta dhepol 
yerikadhir vaalaal maindhan irudhuni paduththi 
naane. 

ப த  மணிக  நீல  ைபயரா உமி த 
ெத ன   
க தி  எயி  ேப வா  க கண  
அழ கா  ெற ன  
வி தி  ெகா  வி பா  எ தமி  
ென ன அ னா   
வி தி  ல ைவேவ  ெவ வழ  ெபாழி த 
த ேற.   
  

paduththalum manigal neelap paiyaraa 
umizndha dhennak 
kadiththidum yeyitrup pezvaaik karunganam 
azalkaan renna 
vidiththidu konmoo vinpaal yezundhamin 
nenna annaal 
viduththidu soola vaivel vevvazal pozindha 
dhandre. 

கால தி  உலக  உ ண  கட  வடைவ 
தாேன  
ஆல ைத மீ  சி அச கி கர தி  ெகா ள   

ல தி  அைம த த மா ேசாதைன ெகா ப 
ென னா   
சீல தி  மி ேகா  வா  ெச தழ  
ெபாழிவி  த ேற.  
  

kaalaththin ulagam unnak kadaluru vadavai 
dhaane 
aalaththai meedhu poosi asamugi karaththir 
kollach 
soolaththin amaindha dhammaa sodhanai 
koduppa nennaach 
seelaththin mikkon koorvaal sendhazal pozivith 
thandre. 



ளினா  ெதறி  ர  ட ெகா  
தைலேவ  த ைன  
வாளினா  த த ேலா  மறி க  தண  
சீறி   
ேகளினா  தன  பா கி  கிைட த  

கிைக  ல   
ேகாளினா  க  வா கி  ற  உ க 
ஆ தா .   
  

soolinaarth theriyum veeran sudarkolmuth 
thalaivel thannai 
vaalinaal thadidha lodum marimugath 
thanangu seerik 
kelinaal thanadhu paangir kidaiththadhun 
mugikaich soolang 
kolinaar kadidhu vaangik kootranum utka 
aarththaal. 

வசிெக  ல ப றி ம வ  ைணவி 
யான  
சசிதைன இ ைள யா  ைதய த  கர தி  
ேச தி  
நிசியி  பா த ேளா  ெந கதி  ேந  
ெக ன  
விைசெயா  ெகா ய  ெச றா  ரமா 
காள  த ேம .   
  

vesikezu soolampatri maruththuvan thunaivi 
yaana 
sasidhanai igulai yaagun thaiyalthan karaththir 
serththi 
nisiyin paandha lodu nedungadhir nerpuk 
kenna 
visaiyodu kodiyal sendraal veeramaa kaalan 
thanmel. 

ஒ ைற  தைலேவ  த ைன ஒ பிலா  
ம ம மீ   

றிய னி நீ  கின  அம ெச  
ேபா தி   
க ைறய  ட  வாளா  காவல  எறித 
ேலா   
இ ற  ல  க ட அச கி இைட  
ேபானா . 

otraimuth thalaivel thannai oppilaan maruma 
meedhu  
kutriya munni neettik kuruginal amarsei pozdhir 
katraiyaj sudarkkoor vaalaar kaavalan yeridha 
lodum 
itradhu soolang kanda asamugi idaindhu 
ponaal. 

இைட தன  ஏகி ஆ ேடா  இ கிாி 
பறி தி  ேன  

தைன ேபா  ெம னா ெமா ட  
அவ ேம  ஓசச   
த தன  த த ேலா  தாைரவா  பைட  
வ ேல  
ஒ த  ெகா ய  காணா ஒ ெலா  
கட ேபா  ஆ தா .   
  

idaindhanal yegi aandor irungiri pariththit tinne 
mudindhanai polu mennaa moimbudan 
avanmel osasath 
thadindhanan thadidha lodun thaaraivaat 
padaiyum valle 
odindhadhu kodiyan kaanaa ollolik kadalpol 
aarththaal. 

ரமம காள ேக ேமா ேவதேன ஆதி 
வி ேணா   
ஆ வ  தாசி ற அகில  ஆ  கி ற  

ரனா  எம  ேனா  ேதாளிைட உ ப  
ெகா   
ேப வ  இவைள ேயாரா  வில கிைன 
ேபைத நீரா .   
  

veeramama kaala kenmo vedhane aadhi 
vinnor 
aarumvan dhaasi koora agilamum aalu gindra 
sooranaam emadhu munnon tholidai uippak 
kondu 
peruvan ivalai yoraai vilakkinai pedhai neeraai. 



த திட  ைறய த றா  தாரக  தாைன 
ர   

அ தி  ப ப  க டா  அ றி  யாேன 
நி ைன  
எ தன  மிைசவ  கி  இ பசி 

லவா ெத னா  
வி தன  உ  ேபாதி விளி ேற  
எளிைய ெய றா .   
  

thaduththidal muraiya thandraal thaaragan 
thaanai veerar 
aduththidir paduppar kandaai andriyum yaane 
ninnai 
eduththanan misaivan thuikkin irumbasi 
yulavaa dhennaa 
viduththanan uindhu podhi vilivurel yeliyai 
yendraal. 

பாதகி இைனய மா ற  பக த  ர  ேகளா  
ேவதியி  நின  ல  பைடயிற எறி ேத  
நி ைன  
மாெதன அடா  நி ேற  ம றிைத உண  
வ ேல  
ேபாதியா  இவைள வி  ேபா கைல 
கர ைத ெய றா .  

paadhagi inaiya maatram pagardhalum veeran 
kelaa 
vedhiyin ninadhu soolap padaiyira yerindhen 
ninnai 
maadhena adaadhu nindren matridhai 
unarndhu valle 
podhiyaal ivalai vittup pokkalai karaththai 
yendraan. 

எ ற  ெகா ய  ேகளா ஈ கிவ  வா  
மி றி  
நி றன  இவெனா ேடேபா  ேந த  ெநறிய 
த றா   
அ றி  இவைன ெவ ல  அாிதினி  
சசிைய  ெகா   
ெச றிட  ணிபா ெம னா  தி பின  
ேச  த பா .  
 

yendralun kodiyal kelaa eengivan vaalu mindri 
nindranan ivano depor nerudhal neriya 
dhandraal 
andriyum ivanai vellal aridhinich sasiyaik kondu 
sendridal thunibaa mennaath thirumbinal sedi 
thanbaal. 

கி யாகி நி ற ைணவித  சிைற ப  
ள  

ெபா மி  யாண  ேமனி  ேலாமைச 
தைன தா  ப றி   
ெகா ம  அ ெபா  ேம  வ ைன  
ெகா ேபா  கா   
வ ைமயி ேனா  ெகா  மறி க  தண  
ேபானா .   
  

thunmugi yaagi nindra thunaivihan sirappat 
tulla 
ponmigum yaanar menip pulomasai 
thanaiththaan patrik 
konmali ambon meruk kuvattinaik kodupon 
kaalin 
vanmaiyi nodu kondu marimugath thanangu 
ponaal. 



ேபாக  அதைன ஐய  ெபா நாி  
தைலவ  பாரா  
ஏ தி ேபா  நி ெல  ெற திேய உைடவா  
வா கி   
ேச  மன தா  த  ெச ைகயா  ப றி 

  
ேதாைகைய  ெதா ட ைகைய  ணி தன  
வி ேணா  ள.   
  

pogalum  adhanai aiyan porunaril thalaivan 
paaraa 
yegudhi polum nillen reidhiye udaivaal 
vaangich 
seguru manaththaal koondhal sengaiyaar patri 
yeerththuth 
thogaiyaith thotta kaiyaith thuniththanan vinnor 
thulla.  

இ  பில  ேறாைர எ ெவௗ¢ 
ளிைடயி  ெட ன  
ம  மதிய ளாகி வ திய சசிெய  
பாைள  
அ ற  ேதா   ெச பி  அ ண 
மாைத  
உ ன  றன  தாளா  உ ெமன 
உைத  த ளி.   
  

irutturu pilaththur trorai eduththuvela lidaiyit 
tenna 
marutturu madhiya laagi varundhiya sasiyen 
paalai 
aruttirath thodu veedu seidhupin avuna 
maadhai 
uruttinan ranadhu thaalaal urumena 
udhaiththuth thalli. 

அய கி த ேலா  அ கிேய அய  
நி ற  
வயமி   க  ம ைகத  கர தி 
ெலா ைற   
ெசயிர  சசிைய நீ  தீ ைன ேபா  
ெம னா   

ய வ  ெதாைடய  ர  ணி தன  
ேசாாி ெபா க.   
  

ayamugi veezdha lodum azungiye ayalin 
nindra 
vayamigu thunmu gaththu mangaithan 
karaththi londraich 
seyiraru sasiyai neeyun theendinai polu 
mennaath 
thuyalvaru thodaiyal veeran thunindhanan sori 
ponga. 

ேவ   
  

veru 

மத தி  கி வ ைக வாளினா   
சிைத தி  ெமா ைட  ேசைன காவல   
உைத தன  அைனய  ஓெவ  ேற ள   
பைத தன  ல பிேய ப யி  ழேவ.   30  
  

madharththidu thunmugi vankai vaalinaar 
sidhaiththidu moimbudaich senai kaavalan 
udhaiththanan anaiyalum ooven dreyulam 
padhaiththanal pulambiye padiyil veezave.   30 

ஆக  தி வி த  - 1603 aagath thiruviruththam – 1603  

 
  
 


