
அ ர கா ட  Asura Gaandam 

6. மாைய பேதச  படல  6. Maayaiyubadhesap padalam 

அ ன  சரதேம அறிதி  ஆதலா   
இ ன  ெமாழி வ  இய  ேநா ெபன  

 காசிப னிவ  ெச ப   
ந னய மாயவ  நைக  வா . 1  

annadhu saradhame aridhir aadhalaal 
innamum moziguvan iyatru nonbena 
munnuru kaasiba munivan seppalum 
nannaya maayaval nagaiththuk kooruvaal.   1 

மைறெதாி னிவநீ வா ைம யாகிய  
உ திைய ெமாழி தைன உய த   
அறி ைட னிவர  க றி நாம   
சி வ  கி திற  ெச ப லா ேமா. 

muraitheri munivanee vaaimai yaagiya 
urudhiyai mozindhanai uyarndha veedurum 
arivudai munivarark kandri naamarul 
sirivaruk kiththiraj seppa laagumo. 

ந ெப  ெச வ  நைவயி  ெகா ற   
இ ப  அழிவிலா தி  ஆ   
ம ெப  சீ தி  ம வி  வா ைக   
அ ைட யிைனயவ  அைடத  ேவ மா . 

nanperuj selvamum navaiyil kotramum 
inbamum azivilaa thirukkum aayulum 
manperuj seerththiyum maruvil vaazkkaiyum 
anbudai yinaiyavar adaidhal vendumaal. 

காதலா  அைவெயலா  க தி  ெப றிட  
மாதவ னிவர வ தி ெய ற   
ஈ ெகா ேலா ன ெத ண  நீயவ   
காத  இய பிைன அைறதி ெய னேவ.  

kaadhalaal avaiyelaang kadidhir petrida 
maadhava munivara vaguththi yendralum 
eedhuko lovuna dhennam neeyavark 
kaadhagum iyalbinai araidhi yennave. 

மாயவ  த சிறா  வதன  ேநா கிேய  
யவி  னிவர  ெசா ற ைமேய  

ஆயி  உ க  காவ த றைவ  
நீயி க  ேக ெமன ெநறியி  வா . 

maayaval thansiraar vadhanam nokkiye 
thooyavim munivaran sotra thunmaiye 
aayinum ungaluk kaava thandravai 
neeyirgal kenmena neriyir kooruvaal. 

மா ப  தியி  ம வி  ேசதன   
பா ப  உயி ெகலா  பவ தி  மா பய   

ப  க வியி  வ வ ள தினி   
ேம ப  கி றதி  வி மி தி ைலேய.   

maarpadu pundhiyin maruvil sedhanam 
paarpadum uyirkkelaam bavaththin 
maanpayan 
noorpadu kalviyin nuvalva laththinin 
merpadu gindradhil vizumi dhillaiye. 

தி ைமெகா  வளெனா  தீதி  க வியா   
இ ைமயி  ஒ றிைன எ தி டாெதனி   
அ ைமெகா  அ யி  அதனி  ஆ ற   
ெப ைமய ைடய  ேபயி  ேதா றேம.  

thirumaikol valanodu theedhil kalviyaam 
irumaiyin ondrinai eidhi daadhenin 
arumaikol avvuyir adhanin aatravum 
perumaiya dhudaiyadhu peyin thotrame. 



பிற தந  யி ெகலா  ெப ைம ந கிய  
இற தேதா  ெபா ைமய திர  
வ ைம   
அறி தவ  ெதாிவேர  அாிய க வியி   
சிற த  தி ெவன  ெச ப லா மா .   

pirandhanal luyirkkelaam perumai nalgiya 
irandhadhor porunmaiya thirandin vanmaiyum 
arindhavar therivarel ariya kalviyil 
sirandhadhu thiruvenach cheppa laagumaal. 

ெசா ற  கைலெயலா  ெதாட  ப பக   
க றவ ராயி  கழிநி ர பினா   
அ றவ ராவேர ஆ க ேவ ய  
ப றல  த ைம  பணி த நி பரா .  

sotraru kalaiyelaan thodarndhu parpagal 
katrava raayinung kazini rappinaal 
atrava raavare aakka vendiya  
patralar thammaiyum panindha nirparaal. 

அள ப  க வி  ஆ க  யாைவ   
ெகாள ப  த ைமயி  ைற  றாதைவ  
வள த  ேமதக வன  ெச த   
கிள தி  ேமல  ேக  ெச வேம.   

alapparung kalviyum aakkam yaavaiyung 
kolappadu thanmaiyir kuraivu raadhavai 
valarththalin medhaga vanappuch seidhalir 
kilaththidin meladhu kedil selvame. 

 க விைய னி  நா ேய  
வாலறி ெவ திய வர தி ேனா க   
ேம  தி ெவா  ேம  றாெரனி   
ஞாலம  கவ தைம நைவ  ைவ மா .  

nooluru kalviyai nuniththu naadiye 
vaalari veidhiya varaththi norgalum 
meluru thiruvodu mevu raarenin 
gnaalamang kavarthamai navaiyul vaikkumaal. 

அள ப  வி ைசேய அ றி ேம ைம   
உள ப  த ம  உய த சீ தி   
ெகாள ப  ெகா ற  பிற  டலா   
வள தினி  சிற த  ம ெறா  றி ைலேய.  

alapparum vinjchaiye andri menmaiyum 
ulappadu dharumamum uyarndha seerththiyun 
kolappadu kotramum piravung koottalaal 
valaththinir sirandhadhu matron drillaiye. 

ஆ கமி  ெகா வரா  அ க ேவ ேம   
ஊ க  டாவேர  உ வ  அ ன   
நீ கமி  ெகா ைகயி  நி ப ேரெயனி   
ேம  ெப தி  விைரவி  ேம மா .  

aakkaming goruvaraal anuga vendumel 
vookkamun daavarel vuruvar annadhu 
neekkamil kolgaiyin nirpa reyenin 
makkuru perundhiru viraivin mevumaal. 

அ வள  பலவைக  தா  ஆ கைவ  
எ வ  ெப கில  இய பி  யாைவ   
ெச விதியி  நீ ெபற  சி ைத ெச மி   
உ வ  ேவறிைல உ தி தலா .  

avvalam palavagaith thaagum aangavai 
evvarum perugilar iyalbin yaavaiyuj 
sevvidhiyin neerperach sindhai seiyumin 
vuivadhu verilai vurudhi yeedhalaal. 

எ க பா  ெந ன  யாம  ேதா றலா   
கமா நி த த  கதியி  னினீ   

உ க  ெகா னல  உ ப  யாவ   
த க த  ய சியா  தைலைம ெப ளா . 

engalpaal nennalin yaaman thondralaal 
thungamaa nirudharthan kadhiyil thunnineer 
ungaluk konnalar vumbar yaavarundh 
thangaltham muyarchiyaal thalaimai petrulaar. 



நீவி க  அைனயாி  நிவ த ெகா ைகய   
ஆவி க  ேபா மா  ஆ க ெம வா   
வி  ய தி  ய  ெப றிைய  

ஏவி  ேக கயா  எ  ேக .   

neevirgal anaiyarin nivandha kolgaiyar 
aavirgal polumaal aakka meidhuvaan 
moovirum muyaludhir muyalum petriyai 
yevirung ketkayaan eduththuk koorugen. 

ஆனேதா  இ திைச ஆல  தீெவன   
தானைற கி ப இ  தைர  ேநரதா   
ேபானேதா  உ தர மி யாயிைட  
தானவ  ேநா றிட  த வ ெத பேத.   

aanadhor iththisai aalan theevenath 
thaanarai kirparith tharaikku neradhaaip 
ponadhor uththara boomi yaayidai 
thaanavar notridath thaguva dhenbadhe. 

அ வி யதனிைட ஆ ற  கீறிலா  
இ பாி சனெமா  ஏகி யாயிைட  
ஒ ப  ட  ஒழி த ெச ைக   
ெம பட இய தி  ேவ வி ெச யேவ.  

appuvi yadhanidai aatrar keerilaa 
ippari sanamodum yegi yaayidai 
opparu kundamum ozindha seigaiyum 
meippada iyatrudhir velvi seiyave. 

காாிெகா  இ தன  கதழ வி   
ஆரழ  ேய அழ  ப ட   
ேசாாி  ஊ க  பிற  விேய  
ர க  ாிதிரா  ெவ ய ேவ விேய.   

kaarikol indhanang kadhaza vittumun 
aarazal moottiye azalin pandamuj 
soriyum voongalum piravun thooviye 
veerargal puridhiraal veiya velviye. 

ெச க மா  அய த  ேதவ  யாவ   
எ கணா யகெனன இைற ச ேமத   
க ைகவா  சைட  கட  ேபா றிேய  
ெபா தீ ேவ விைய  ாிதி  ப பக .   20 

senganmaal ayanmudhal dhevar yaavarum 
enganaa yaganena irainja medhagu 
gangaivaar sadaimudik kadavut potriye 
ponguthee velviyaip puridhir parpagal.   20 

அ மக  ாிதிேர  அ ளி  றீஇ  
ைம ம  மிட ைட வான நாயக   
ெம ைமயி  நிவி க  ெவ•கி யா ெகலா   
இ ைமயி  எ மா றினி  ந மா .   

ammagam puridhirel arulin munnureeie 
maimmali midarudai vaana naayagan 
meimmaiyin nivirgal vegiyaangelaam 
immaiyin eidhumaa rinidhu nalgumaal. 

டவி  ேவ விைய யல வி   
ஆ ெச  ழி அ ன த கவ   
ேவ ய ெபா ெளலா  ேவ  ேவறதா  
ஈ ற த வ  ஏ  ெர றா .   

moondaviv velviyai muyala moovirum 
aandusen drurtruzi anna thargavan 
vendiya porulelaam veru veradhaa 
eendura vudhavuvan yegu veerendraal. 

த திர ெநறிக  தவறி  பா ைம   
ம திர ைறக  ம  ள   
இ திர வள  இய பி  வ   

திர தவிய வி ந கினா .  

thandhira nerigalundh thavaril paanmaiyum 
mandhira muraigalum matru mullavum 
indhira valanurum iyalbin moovarkkum 
mundhira vudhaviya mulvi nalginaal. 



இ னேதா  காைலயி  ஈ ற மாயவ   
அ ெனா  த ைதைய  தா  ேபா றிேய  
அ னவ  வி திட அ ண  ேமைலேயா   
பி னவ  த ெமா  ெபய  ேறகினா  

innadhor kaalaiyil eendra maayaval 
annodu thandhaiyaith thaazndhu potriye 
annavar viduththida avunar melaiyon 
pinnavar thammodumn peyarvur treginaan. 

ஆக  தி வி த  - 510 aagath thiruviruththam – 510 
 
  



7.  மாைய நீ  படல  7. Maayai neengu padalam 
ஏகிய காைலயி  இைணயி  மாயவ   
ேமாகெமா டய ற னிைய ேநா கிேய  
ேபா வ  யானினி  த வ  ேப வா   
நீகவ ேலெலன நி வி  ேபாயினா .   

yegiya kaalaiyil inaiyil maayaval 
mogamo dayalura muniyai nokkiye 
poguvan yaaninip pudhalvarp penuvaan 
neegave lelena niruvip poienaal. 

ேபாத  னிவர  தி   
ஆதர திட அவ பி  ேனகிேய  
ஏதில னாெமன எைனவி  ேட த   
நீதிய தா ேமா உைர தி நீ¦னிறா .   

podhalum munivaran pundhi yullurum 
aadhara vundhida avalpin negiye 
yedhila naamena yenaivit tegudhal 
needhiya dhaagumo uraiththi neenindraan. 

ஆயிைழ க வா  அ க  மாதவ  
ேபயின  ெபா ைன  ேச த த றி   
ேடய  நி ட  இ க அ றியா   
மாயவ  அறிெகன மைற  ேபாயினா .  

aayizai pugaluvaal azungal maadhava 
peyinar poruttunaich serndha thandriyeen 
deyadhu ninnudan irukka andriyaan 
maayavan arigena maraindhu poienaal. 

அ வின  ேசற  அ த தவ   
வ ெபா  யாைவ  மைற  ேபாயின   
ெவ வ  ைற ாி ேவ ைத வி டக   
தி ெவா  ெபய வேதா  ெச வ  ேபாலேவ.  

aruvinal seralum arpudhaththavan 
varuporul yaavaiyum maraindhu poiena 
veruvaru muraipuri vendhai vittagal 
thiruvodu peyarvadhor selvam polave. 

மாணல  எ திய மாைய த   
காணல  ஆகிய கமல  ேதா மக   
ணல  ெதௗ¤விைன  ெபா மி ஏ கிேய  

ஆணல  அழி ற அ கி மா வா .   

maanalan eidhiya maayai thanruk 
kaanalan aagiya kamalath thonmagan 
poonalan theleevinaip porumi yengiye 
aanalan azivura azungi maazguvaan. 

வாவி  தட க  வைர  ஏன   
ேதவ  கா ற  ெசறி த அ த   
யாைவ  கா கிலா  இர கி நி றன   
ஆவியி  ர ைபய  ஆ  ெம னேவ.   

vaaviyun thadangalum varaiyum yenavun 
dhevarung kaamurach serindha arpudham 
yaavaiyung kaangilaan irangi nindranan 
aaviyil kurambaiyan aagu mennave. 

ைம தன ய  மலாி  ேமவிய  
த ைதத  உண வினா  தகவி  நா ேய  
அ தர ெநறியி வ  த க  ேமவ   
எ ைதவ  தன ெகாெல  ெற  தாழேவ.  

maindhana thuruthuyar malarin meviya 
thandhaithan unarvinaal thagavin naadiye 
andhara neriyilvan thangan mevalum 
endhaivan dhanankolen drezundhu thaazave. 

ஆசிக  ெச நி  னாிய ேநா ெபாாீஇ   
காசிப ெம வ  கழ  ெக ற   
ேபசின  நிக தன பிரம  ேக ள   
சின  அவ மன  ெகா ள  ேத வா .  

aasigal seidhunin nariya nonporeeik 
kaasiba melivadhu kazaru gendralum 
pesinan nigazndhana piraman kettulang 
koosinan avanmanag kollath thetruvaan. 



ேவத  கைலக  உண  ேமலதா  
தறி ¦யிதிய னிவ நீெயா   

மா த  ெபா னா  ைமய  எ திேய  
ேப  கி றிேயா ேபைத மா த ேபா . 

vedhamung kalaigalum unarndhu meladhaa 
moodhari yidhiya muniva neeyoru 
maadhuthan poruttinaal maiyal eidhiye 
pedhuru keetriyo pedhai maandharpol. 

க டேதா  நறவேம கம ேமெயன  
எ ட  தீ ெபார  இ ைம  ெத பரா   
உ ழி அாி ெமா  ண ைவ ளேம   
ெகா டழி உயிைர  ெகா  ெமா றேரா. 

kandadhor naravame gama meyena 
endaru theepporal irumaith thenbaraal 
unduzi arikkumon drunarvai yullamer 
kondazi vuyiraiyung kollu mondraro. 

உ ளி   உண  ேக வியி   
ெகா ளி   கி ம றைத   
த ளி   த ைம ஈதினா   
க ளி  ெகா ய  காம  தீயேத.   

ullinuj suttidum unarung kelviyir 
kollinuj suttidung kurugi matradhaith 
thallinuj suttidun thanmai eedhinaal 
kallinung kodiyadhu kaamath theeyadhe. 

ஈ  பிறவி  விைனக  யாைவ   
கா ய திைனயேதா  காம மாத   
வா டமி  தியா  ம ற  ேநாயிைன  

ன  அ லேரா  ேச ளா .   

eetturu piraviyum vinaigal yaavaiyung 
kaattiya thinaiyadhor kaama maadhalin 
vaattamil pundhiyaan matrandh noyinai 
veettinar allaro veedu serndhulaar. 

ெந சி  நிைன பேரா நிைன  ளா தைம  
எ சிய யாிைட ஈ ைட உ ேம   
வி சிய பவ கட   ஆதலா   
ந சி  தீய  நலமி  காமேம.    

nenjinum ninapparo ninaindhu laarthamai 
enjiya thuyaridai eendai uiththumel 
vinjiya pavakkadal veezththum aadhalaal 
nanjinun theeyadhu nalamil kaamame. 

ஆத  காம  ற க  நீ ண   
மாத  வ சக மாைய யா மா   
தீதிவ  இைழ தைன தீர  ெதா ைமேபா   
நீதவ  ாிெகன நி வி ஏகினா .  

aadhalir kaamamur trazungal neepunar 
maadharum vanjaga maayai yaagumaal 
theedhivan izaiththanai theerath thonmaipol 
neethavam purigena niruvi yeginaan. 

மாறக  நா க  வா ைம ேத த   
ேதறின  ைமய ேநா  தீ  காசிப   
ஏறம  கட ைள இதய  னிேய  
ெறா  ேநா றன  விைனயி  நீ வா .  

maaragal naanmugan vaaimai therthalun 
therinan maiyalnoi theerndhu kaasiban 
yeramar kadavulai idhayath thunniye 
veerodu notranan vinaiyin neenguvaan. 

ஆ டவ  அக றி  அண  த சிறா   
 தீமக  ய  ெம ைலயி   

ேவ ய த வா  விமல  ேபா றிேய  
டன  ெப தவ  காி  ஏவலா .   

aandavan agandridum anangu thansiraar 
moondidu theemagam muyalu mellaiyil 
vendiya thoodhavuvaan vimalar potriye 
poondanal perundhavam pugarin yevalaal. 



காசிப  மாையைய  கல த வ ண   
ஆ  அ ண க  வ த வ ண   
ேபசின  அ கவ  ெப ற ேப றிைன  
ஈசன த ளினா  இனியி ய வா . 17 

kaasiban maayaiyaik kalandha vannamum 
aasurum avunargal vandha vannamum 
pesinam angavar petra petrinai 
eesana dharulinaal iniyi yambuvaam.   17 

ஆக  தி வி த  - 527 aagath thiruviruththam – 527 

 
 
  



8.  அ ர  யாக  படல   8. Asurar yaagap padalam 

அ ைனத  ஏவலா  அழ ம க ெசய  
னின னாகிேய ஒ ைல ஏகிய  
னவ  இைளஞ த க ைத ேநா கிேய  

இ ன  ேக ெமன இைச த  ேமயினா .  

annaithan yevalaal azalma kajseya 
lunnina naagiye ollai yegiya 
munnavan ilaijarthammugaththai nokkiye 
innadhu kenmena isaiththal meyinaan. 

அட ெக  ெப மக  அதைன ஆ றேவ  
வடதிைச ெச ழி ம  தாைனயி   
கைடெயா  ெந றியி  காவ லாகிேய  
பட தி ராெலன  ர  ப னினா .   

adalkezu perumagam adhanai aatrave 
vadadhisai selvuzi malgu thaanaiyin 
kadaiyodu netriyil kaava laagiye 
padarudhi raalenach sooran panninaan. 

இனிெதன அ ெதா  திளவ  தாரக   
அனிகம தீ றினி  அைடவ  எ றன   
னித  ேகாளாி க  ெமா பினா   

தனியக  ெந றியி  சா வ  எ றன .  

inidhena adithozu thilaval thaaragan 
anigama theetrinil adaival endranan 
munitharu kolari mugaththu moimbinaan 
thaniyagal netriyir saarval endranan. 

பி ன  இ வ  ேபசி இ திற   
னவ  விைடெகா  ைறயி  ேபாயினா   

அ னவ  பணியினா  ஆ  ேறெயழீஇ   
ெச ெனறி பட தன ேசைன ெவௗ¢ளேம.  

pinnar iruvarum pesi iththiram 
munnavan vidaikodu muraiyir poienaar 
annavar paniyinaal aarppur treyeziich 
senneri padarndhana senai velalame. 

 ேவ   veru 

தானவ  அனிக ெவௗ¢ள  தைரமிைச  ெபய த 
ேலா   
மானில மட ைத ஆ றா  வ தின  பணிக 
ேளா   
ேகா ம  கயரா நி றா  லவைர காிக  
ேம   
ஆன  ச த ஆதிக மட  அ கி  
ற ேற.   

thaanavar aniga velalan tharaimisaip 
peyardhalodum 
maanila madandhai aatraal varundhinal 
panigalodu 
konumang gayaraa nindraan kulavarai karigal 
meru 
aanavuj chaliththa aadhiga madamum azungir 
trandre. 

ம  மி ஈ ட  மலரய  உலக  தாவி  
வி டல மீ  ேபாத  ேமதினி அ ர ெவௗ¢ள   
எ ட  நிைலைம  த றா  யா ெபா  
க ேல  எ னா   
ெகா ட வ  ண த ேனா  வா  
ேசற  ேபா .   

manduru boomi eettam malarayan ulagan 
thaavi 
vindala meedhu podhal medhini asura velalam 
endaru nilaimaith thandraal yaanporuk kallen 
ennaak 
kondalvan naththa nodu kooruvaan seral 
polum. 



கா  அ ண  தாைன  கைனகழ  ழனி 
ன   

ஆழிய  கட  ேநரா ஆ தி  ெகா ேலா 
எ னா  
ஊ  சின ெகா  ெட ன உல பிலா 
அ ண  தாளி   
ழிய ெத  ெச  ணாிவா  ெபா தி  

ற ேற.   

kaazurum avunar thaanaik kanaikazal thuzani 
munnar 
aaziyang kadalum neraa aarththidung kollo 
ennaa 
oozuru sinagkon denna ulappilaa avunar thaalil 
pooziya dhezundhu sendru punarivaai poththir 
trandre. 

மர க  ப ட ேம  வரெயன  சிற த 
ெம   
தர க  ப ட யா  தனெதன  தா  
ேசட   
உர க  ப ட ேந  உயி க  ப ட 
ெதா னா   
ர க  ப ட ேதேபா  வி க  ப ட 

த ேற.   

marandhugal patta meru varayenach sirandha 
meippoo 
tharandhugal patta yaadhun thanadhenath 
thaangu sedan 
urandhugal patta nerum uyirthugal patta 
thonnaat 
purandhugal patta dhepol puvidhugal patta 
dhandre. 

ஆட  அ ண ெவௗ¢ள  தரவ  அைனய  
ெச ல  
நீ ய ழி தா  ெநறி பட வ த ேலா   
நா ய அமர  அ சி ந றா நம  ேவதா  

ன  ெகா ேலா நீ த  வி  
ேபா  எ றா .  

aadalin avuna velalath tharavamum anaiyar 
sella 
neediya poozi thaanum nerippada varudha 
lodum 
naadiya amarar anji nadukkuraa namadhu 
vedhaa 
veedinan kollo neeththam vinnurum polum 
endraar. 

மாசக  தி வி  மி க மாயவ  ன  த த  
ேத  அ ண ெவௗ¢ள  திைசெயலா  
அ த  எ   
ேயாசைன ெய ைல யாக உ பாி னிட  
ம ைற   
காசினி யிட  மாகி  கல ட  த வி  
ெச ற. 

maasagal thiruvin mikka maayaval munnandh 
thandha  
dhesurum avuna velalan thisaiyelaam 
ayudham ennum 
yosanai yellai yaaga umbari nidaththu matraik 
kaasini yidaththu maagik kalandhudan 
thazuvich sendra. 

அ சின  அமர  ேவ த  அய தன  
அ கி  ேத   
எ சின  வ ைம ற  இைன தன  
நி தி எ தா   
த சமி  வ ண  வா  தள தன  தனத  
ேசா தா   
ெந சழி  தன ஈ சான  நி த ேப  அரவ  

anjinan amarar vendhan ayarndhanan angip 
puththel 
enjinan vanmai kootran inaindhanan nirudhi 
eiththaan 
thanjamil varunan vaayuth thalarndhanan 



ழ.  thanadhan sorndhaan 
nejjazin thananee saanan nirudharper aravaj 
sooza. 

வ  ெமயி  ெச க  வ ெக  
அ ண  தாைன  
ெவௗ¢ளம ேதக  ழி விாி ெதழீஇ யா  
ேபாகி   
ெபா ெளன ெம ேய தீ  ற ெதழி  
அழி த வாேனா   
உ ண  வழி த த ேற அைனய க  
ஆ  ஓைத.  

valluru meyitruch sengan valikezum avunar 
thaanai 
velalam thegap poozi virindheziiie yaandum 
pogip 
pollena meiye theendip puraththezil aziththa 
vaanor 
ullunar vaziththa dhandre anaiyargal aarkkum 
odhai. 

ேப மி  வ ண  தாைன  ெப கின 
தணியி  ன   
ஆரழ  ெவ  சீ ற  தாி க  ெச ல  
ைழ  

தாரக விறேலா  ெச ல  தைலயளி ாி  
நா ப   
ரென  ைர  ெவ ேயா  ெணன 

ஏகி னானா .  

perumiv vavunar thaanaip perukkina thaniyin 
munnar 
aarazal veruvu seetrath tharimugan sellak 
koozai 
thaaraga viralon sellath thalaiyali purindhu 
naappat 
sooranen druraikkum veiyon thunnena yegi 
naanaal. 

ேவ   veru 

ஆன ெபா த  தவ கா ணியநிைன   
தானவ க  ேபா  தனி ரவ  த டரள  
மானமிைச  வ த கி வ ல ண   
ேசைனெயன  ெச  திைர கடைல  
க றா .  

aana pozudhath thavarkkaa niyaninaindhu 
thaanavargal potrun thanikkuravan thandarala 
maanamisai yoorndhu vandhanugi vallavunar 
senaiyenach sellun thiraikkadalaik kannutraan. 

க ணி ற ர  க  ெப மிட   
உ ணி ற கா  உர  ெகா திற   
எ ண ெகா  ேவ  இக  ெதாி   

ெண ன ெந ச  க  ள றா .  

kannindra veerar kaduppum perumidalum 
unnindra kaazppum uranung kodundhiralum 
ennankol vervum igalun therivutruth  
thunnenna nenjam pugarum thulakkutraan. 



க ேட  இவ த  க திற  ஆ சிதைன   
ப ேட அ ண  அள பிலைர  
பா ண ேவ   
த ேட னிதழியா  த ன ளி  வ ணேமா  
உ ேட இவ  ெகா வ நிக  உ றாேர. 

kanden ivarthang kadunthiralin aatchithanaip  
pande avunar alappilaraip paarththunarven 
thande nidhaziyaan thannarulin vannamo 
unde ivaruk karuvarnigar utraare. 

வாேனா  இைற ட  மா ட  ம ள  
ஏேனா ட  இகலா  ெவ றி ைக 
தாேனா  ெபா ேளா தைமெயதி த 
மா றல த  
ஊேனா யிைர ெயா  தீயவ ேக. 

vaanor iraiyudan maaludanum matrulla 
yeno rudanum igalaadi vendridugai 
thaanor porulo thamaiyedhirndha 
maatralartham 
voono duyirai yorungunnun theeyavarkke. 

இ ேனா  த  வ ைம  கி தி யிலேவ   
ேன  தைம ேபா  ய  தவவ   

பி ேனா  வர  ெப பைட  
ெகா லரா   
அ ேனா இவ  ைற ைம ஆகியேத.  

innor tham vanmaik kirudhi yelavenum 
munner thamaippol muyalun thavavaliyum 
pinnor varamum perumpadaiyung kondilaraal 
anno ivarkkung kuraiyunmai aagiyadhe. 

த ட  திைறைய  கட த தனியா ற   
ெகா  றவ ேக ைறக  ல ஏைன  
அ ட  தவ  அைனவ  
ஒ ெவா ைற  
உ ட  தைகைம எவ  உண வரா .  

thandath thiraiyaik kadandha thaniyaatral 
kondur travarke kuraikan dilamyenai 
andath thavarkkum anaivarkkum ovvorkurai 
undath thagaimai yevarum unarguvaraal. 

ஆத இ  ேனா பா  அைட  
றி வ ைம  
ேபா சில ேநா  ாியி  அக றி மா   
ஈ நிைல  த ேற இழி ேதா  உய தி வ   
காதி த வ  இத  காிய ேறா.   20 

aadhalin in norpaal adaivur tridumvarumai 
podhusila nonbu puriyin agandridumaal 
eedhunilaith thandri izindhor uyarndhiduvar 
kaadhi pudhalvan idharkuk kariyandro.   20 

எ ன  பல  இைச நி  தானவ க   
ம ன  ம னாக வா ெவ  ரப ம   

 றிட  கம  ெமாழி திட   
உ  றனனா  உண ேச  கா பியேன.   

ennap palavum isaththunindru thaanavargal 
mannarkku mannaaga vaazveidhu 
soorabanman 
munnur tridavum mugaman mozindhidavum 
unnur trananaal unarvuser kaappiyane. 

தீயி  திற  சீ ற  த ண எதி   
ேபாய  ற  க றிட  தானாிதா   
ஏ  த வ ட  எ ைழயி  சா வத ேகா   
மாய ெகா  வி ைச ாிேவ  எனமதி தா .  

theeyin thiramurukkuj seetrath thavunanedhir 
poyang kuravum pugandridavun thaanaridhaal 
yeyun thaguvarudan ennuzaiyir saarvadharkor 
maayangol vinjai puriven enamadhiththaan. 



ம ணி  உயிைர வசிகாி  ம திரெமா   
ெற ணி விதி ைறேய ேநா கி ெயதி ெச   
ந ணிய ெவ ேசைல நரைலந  வ கா   
அ ண  அ ண  கணி தா  அைட றா . 

mannil uyirai vasigarikkum mandhiramon 
drenni vidhimuraiye nokki yedhirsendru 
nanniya vejselai naralainadu vatpukkaan 
annal avunar kaniththaai adaikutraan. 

க ள மி ம ண  சி ைதெய  காழி பா  
ள உ கி உைரெக மா ய தீயி   

எ ள வ கைற  ஏகிநய  தி டனவா   
ெவௗ¢ளி மிக ண கி  அைல  
நி றி ேமா. 

kalla migumavunar sindhaiyenun kaazirumbaa 
yulla vurugi vuraikezumaa yaththeeyin 
ella varunkaraiyum yeginayan thittanavaal 
velali migappunarkkin alaiyuru nindridumo. 

ழி  கட  வ அ  ண பைடஞ   
காழ ற திெயா  ைகெதாழ  ேகசாி   
ைழ  கர றன  ைன  ரவல   

ேக ற வாசி ரவ  கிள தி வா .   

soozik kadalin thuvandrumavu nappadaijar 
kaazatra pundhiyodu kaithozalum kesarikkum 
poozaik karandranakkum munnaip 
puravalnmun 
kezutra vaasi kuravan kilaththiduvaan. 

வாலாதி மா ேத  மகபதி  ஏைனய   
ேமலாதி தானவ க  ெவ ய ய  ேநாயக ற  
ஏலாதி ேயக க  எ ைர ம இ ம   
ேபாலாதி ெய ன அ ண  க றி வா .  

vaalaadhi maanther magapadhikkum 
yenaiyarkkum 
melaadhi thaanavargal veiyathuyar noyagatra 
yelaadhi yegadugam endruraikkum 
inmarundhu 
polaadhi yenna avunan pugandriduvaan. 

காைர  கி ற கட ள ேகா  ைவக   
ஊைரேயா ேமைல உல தனி  உ ளாேயா  
பாைரேயா க ெசவிக  பாதல ைத 
ேயாஎ தா   
யாைரநீ ேத ேற  இவ ற வாெற ேனா.  

kaaraiyur gindra kadavularkon vaigalurum 
vooraiyo melai ulaguthanil ullaayo 
paaraiyo katsevigal paadhalaththai yoendhaai 
yaarainee thetren ivanutra vaarenno. 

உ பா எ  ெந ச  உ  அ•த றி  
எ பா ன உ கா நி  எைனயறியா  
த பாகி நி ற த தவ ைத ஆ றவன   
த பா  அ த  தா ெம  கி றிலேவ.  

unpaalen nenjam urugum agudhandri 
enbaa nadhumurugaa nirkum enaiyariyaa 
thanbaagi nindra tharundhavaththai 
aatravanam 
thanpaal anukudharkuth thaalumezu gindrilave. 

ந ேனய   நட தா  உயிெர லா   
அ ேன ெயனவ  தளி  தைகயாேயா  
இ ேன ைனெயதி ேத  யா ைக 
மிகவ தி  

ேன தமிேய  ாி ததவ  ெமா ப ேறா. 

nanneyam poondu nadandhaai uyirellaam 
anne yenavan dhalikkun thagaiyaayo 
inne yunaiyedhirndhen yaakkai migavarundhi 
munne thamiyen purindhavam moimbandro. 



 ேவ   veru 

எ ற  கவிஞ  ேகளா இ வி  பா றி  
ெச ேவ   
உ றனி மரபி  ெக லா  ஒ ெப  ரவ 
னாேன   
ந றிெகா  கேரா  எ  நாம  
ைடேயா  நி பா   

ெச றன  உ தி ெயா  ெதௗ¤ திட  
ேவ  ெய றா . 

endralung kavijan kelaa iruvisum paatrir selven 
undrani marabir kellaam oruperun kurava 
naanen 
nindrikol pugaron ennum naamamur tridaiyon 
ninpaar 
sendranan urudhi yondru thelaththidal vendi 
yendraan. 

அ ண க  தலா ேளா  ஆ க  வினவி 
யா ற  
உவைகய னாகி எ தா  உ தன  
இவ யா  எ னா   
கவிஞைன அ கி நி  ைகெதா உ  பரவ 
ேலா   
சிவன  ெநறியா  அ ேனா  இ திற  
ெச ப றா .  

avunargal mudhalaa yullon angadhu vinavi 
yaatra 
uvagaiya naagi endhaai uindhanan ivanyaan 
ennaak 
kavignanai anugi nindru kaithozuvup parava 
loduj 
sivanarul neriyaal annon iththiraj seppa lutraan. 

ெறாட  ேக வி சா ேறா  ேநா நீ 
இ  ெம ைல  
உ ெச  கி ப  ஒ னா  உைனயைவ கா 
வ ண   

 திறெனா  ெற னா  வ  
கட த ேமேலா   
மாறி ம  திரம ெதா  மர ளி வழாம  
ஈ தா .  

noorodar kelvi saandraai notrunee irukku mellai 
urusei girpar onnaar unaiyavai kurugaa 
vannang 
kooruthun thiranon drennaak kootruvar 
kadandha melon 
maarinman dhirama dhondru marabuli 
vazaamal eendhaan. 

ெமா ெக  ைற ெவ ற த வ ம  
திர ைத ந கி  
ைவக  இதைன னி மன ெதா  
லெனா  றா கி   

ெபா ெகாைல கள  காம  ைமக  
உறாேம ேபா றி   
ெச தி தவ ைத ெய னா  ெசவியறி 

த  ெச தா . 

moikezu kootrai vendra mudhalvanman 
dhiraththai nalgi 
vaigalum idhanai yunni manaththodu pulanon 
draakkip 
poikolai kalavu kaamam punmaigal vuraame 
potrich 
seigudhi thavaththai yennaach seviyari 
vuruththal seidhaan. 



 அ பாி சைன  ேதரா அவன  வண கி 
எ தா   
இ பணி ாிவ  எ ன எ ைலதீ  ஆசி றி  
ெம க  மீ  ெச றா  ேமத  அ ண  
ழ  

ஒ ப  மாைய ெச ம  வட ல  ெதா ைல 
ேபானா  

appari sanaththun theraa avanadi vanangi 
endhaai 
ippani purivan enna ellaitheer aasi koori 
meippugar meendu sendraan medhagum 
avunar sooza 
opparu maayai semmal vadapulath thollai 
ponaan. 

வழி ைற பய க ேநா  வட ல  த னி 
ேலகி   
ப மர வன தி  ஆேகா  பா காி  கி  
ர   

அழ ெக  மக ைத யா ற அ தேயா 
சைன  ைவ   
ெச மதி ல  பா ைம ெச திட  சி ைத 
ெச தா .  35  

vazimurai payakka norkum vadapulan thanni 
legip 
pazumara vanaththil aagor paangaril kurugich 
sooran 
azalkezu magaththai yaatra ayudhayo sanaiyul 
vaiththuch 
sezumadhi ladhusooz paanmai seidhidach 
sindhai seidhaan.   35 

அட ெக  தாைன யா  அ ண த  
ைவ  வி   

ப தனி  அ க  யா  பறி தன  ெகாணர 
வி   
வடவைர நிவ பி  ழ வாாியா  ாிவி  
தா ேக  
ந ெந  வாயி  ேபா கி ஞாயி  இய  
வி தா .  36  

adalkezu thaanai yaagum avunarthan kuzuvaik 
koovip 
padidhanil adukkal yaavum pariththanai konara 
viththu 
vadavarai nivappir sooza vaariyaap parivith 
thaange 
nadunedu vaayil pokki gnaayilum iyatru 
viththaan.   36 

ப  ெச வி நா  ெநா ெதன அ க  
ெச த  
மா ெப  மதிைல  ழ வர ப  தாைன 
த ைன  
ஏ ைட அரண மாக இய வி  தியா  
ெச ல  
நா ெப  திைசயி  நல ற வா த  
ெச தா . 

noorpadu sevvi naadi noidhena angat seidha 
maarperu madhilaich sooza varamparu thaanai 
thannai 
yerpudai arana maaga iyatruvith thiyaaruj sella 
naarperun dhisaiyi noodu nalanura vaaidhal 
seidhaan. 



மி  வா  ஒ ற  ெபா பினா  ாிய  
ப    
நாமிய  ாிதா நி ற நாமநீ  கா  அ பா   
ஏ  அ ண ெவௗ¢ள  ெத தி  
எயி  ேச   
ேநமிய  கிாி  த நிசி ேந  தி த 
வ ேற.  

boomiyum vaanum ondrap poruppinaar puriyap 
pattu 
naamiyam puridhaa nindra naamaneel 
kaappum appaal 
yemurum avuna velalath theduththidum yeyiluj 
serndhu 
nemiyan kiriyuj soozndha nisiyunern dhirundha 
vandre. 

ஞாயி  ேவ  மான நக களா  அ க  
ெச த  
பாயி  ெநா சி த னி  பைட லா  ாிைச  
த னி   
வாயி க ேடா  ேபா ற ம திர ைறயா  
வி  

ேநயெமா ட ேபா  மாைத நி வின  நிகாி 
லாதா . 

gnaayilin veli maana nagangalaal adukkal 
seidha 
paayiru nochchi thannir padaikulaam purisai 
thannil 
vaayilga dorum potra mandhira muraiyaar 
koovi 
neyamo dadupor maadhai niruvinan nigari 
laadhaan. 

ஆளாி க த  ேனா  அ கலா  
பைடயா  ெச த  
நீளிக  வாாி ன  ெநறிெகா ம  திர தா  
வி   
ளிக  ெதாைக  ேமா  ண காி  

ெதாைக  சீ ற   
காளிக  ெதாைக  ேபா  கா ற 
நி வி வி டா .  40  

aalari mugaththan munnon adukkalaar 
padaiyaar seidha 
neeligal vaari munnar nerikolman dhiraththaar 
koovik 
kooligal thogaiyum mottuk kunangarin thokaiyuj 
seetrak 
kaaligal thogaiyuj soozpoik kaappura niruvi 
vittaan.   40 

கயிரவ மைனய ெச க  காளிக  தேலா  
த ைம   
ெசயிரற நி வி  பி ன  சீ ெகா ம  
திர தா  ப னி  
அயிரற ெந  ேபா றி அ ண ேகா  
அ க  வ த  
வயிரவ கண ைத ேவ வி கா திட வண கி 
ைவ தா .  

kayirava manaiya sengat kaaligal mudhalor 
thammaich 
seyirara niruvip pinnarch seerkolman 
dhiraththaar panni 
ayirara nedidhu potri avunarkon angan vandha 
vayirava ganaththai velvi kaaththida vanangi 
vaithaan. 

ேவ   veru 



த ளாி தாகிய கா பிைவ ெச தி  தனி ர   
உ ற ஆயிர வாயிர ேயாசைன நீள   
ெகா வெதா ராழ  மாயிட ேவாேராம 

ட தா   
ந ளிைட ேய ாி வி தன  மாமக  நலமாக. 

thallari dhaagiya kaappivai seidhidu 
thaniveeran 
ullura aayira vaayira yosanai yuruneelang 
kolvadho raazamu maayida voroma 
kundandhaan 
nallidai yepuri viththanan maamagam 
nalamaaga. 

ஆதித ன கன  ேவ வி இய றிட அ ர   
ேவதித ைன ாி வி தி  காைலயி  
விய ஞால   
பாதக  எ ைம வ தின  எ  பைத   
ேப ற ெவ தி இர கி ஒ கின  
ெபய வி லா .  

aadhidha nakkanal velvi iyatrida adusooran 
vedhidha naippuri viththidu kaalaiyil 
viyanjaalam 
paadhagar emmai varuththinar endru 
padhaipputrup 
pedhura veidhi irangi odunginal peyarvillaal. 

ஆழம தாயிர  ேயாசைன யாவவ  
அகழெச ைக  
ஊ ற நா ய ேசட  ஆயிைட உைறேவா   
கீ  வா இவ  எ வ  தானவ  
கிைளெய னா   
தா ற ேவகின   ெதா னிைல 
தைனநீ கி. 

aazama dhaayiram yosanai yaavavan 
agazaseigai 
voozura naadiya sedanum aayidai uraivorung 
keezuru vaarivan endhuvar thaanavar 
kilaiyennaath 
thaazura veginar munnuru thonnilai 
thanaineengi. 

ஆ திட அ மக ேவதியி ய ற  
அ ேபா தி   
தா தி  நீ தெம திட நா ய தனிேவ த   
ழ தன  கைள உ வ  மீெதழ  
ணிப ேற  

ேபா தைன பாதல ேமெகன அ வழி 
ேபாகி றா .  

aazndhida ammaga vedhiyi yatralum 
adhupozdhil 
thaazndhidu neeththame zundhida naadiya 
thanivandhan 
soozndhanar nungalai vunguvar meedhezal 
thunipandre 
pozndhanai paadhala megene avvazi 
pogirtraal. 

ேபாத  அ ன  அ வழி கீழிைட 
ேபாகி ற  
பாதல  ஈெற  ஏ நிைல ேயார  பாராநி   
றீதிவ  வ ள ெத ெனன அ த 
விய எ தா   
ேப  கி றன  தீ கி  ெவ  பி தாரா . 

podhalum appunal avvazi keezidai pogindra 
paadhalam eerenum yeznilai yoradhu 
paaraanin 
dreedhivan vandhula thennena arpudha 
viyaleidhaap 
pedhuru gindranar theengidhu vendru 
pidiththaaraai. 



சீறாி மா க  னவ னாகிய 
திற ேமேலா   
மாறக  டம தி வைக நா ப  
வ பி ேத  

ட  எ ட  தர ஆ  வ ேவதி  
ேவ ெமா ராயிர ெவ டைவ ற 
விதி பி தா . 

seerari maamugan munnava naagiya 
thiranmelon 
maaragal kundama dhivvagai naappan 
vaguppiththe 
noorudan ettadhu soozthara aakkubu 
nuvalvedhi 
verumo raayira vettavai sutra vidhippiththaan. 

வைக ேவதி  ஆனபி  ேவ விைய 
இய வான   
ஆவெதா  ப ெபா  ேவ  நிைன தன  
அ யாைய   
பாவைன ப ண  அ க  க டன  
பாிெவ தி   
ேதவ க  ேதவன தி ன  ளா இைவ 
ேச வி பா . 

moovagai vedhiyum aanapin velviyai iyalvaanai 
aavadhor palporul vendi ninaindhanan 
arulyaayaip 
paavanai pannalum angadhu kandanal 
pariveidhith 
dhevargal dhevana thinnaru laalivai servippaal. 

சீய  வய  யாளிெயா ெட  
திற ைக மா   
பா பாி ெச ைசக  ஆதிய வாகிய ப மாவி   
ய க  ஊனவி ேநமி ெதா பி தா   

ஆய ட  தி கட  த ைன  
அம வி தா . 

seeyam vayappuli yaaliyo dengu 
thirarkaimmaap 
paaipari sechchaigal aadhiya vaagiya 
panmaavin 
thooya puzukkalin oonavi nemi thoguppiththaal 
aaya vudarguru thikkadal thannaiyum 
amarviththaal. 

பழித  எ ெணெய கட  ஓாிைட 
பயி வி தா   
இ ெத  வாாிதி தா ெமா  சாாி  
இ பி தா   
ெதா த  பா தயி  ேநமி  ஓாிைட 
ெதா வி தா   
வழித  ம ெட  ேவைல  ஓாிைட 
வ வி தா .   50 

pazitharum enneya nunkadal ooridai 
payilvithaal 
izudhenum vaaridhi thaanumor saaril 
iruppiththaal 
thozudhagu paalthayir nemiyum ooridai 
thoguviththaal 
vazitharu mattenum velaiyum ooridai 
varuvithaal.   50 

ஐயவி கா  தீ கறி ேய த  அழ கா   
ெவ யன ப வள  யாைவ  ஓ ைட 
மி வி தா   
ெந  யி  மா வைர ேயா ைட 
நிைறவி தா   
ைமய  ெதா ப  யாைவ  ஓ ைட 
வ வி தா .  

aiyavi kaaruru theengari yemudhal azalkaalum 
veiyana palvalan yaavaiyum orpudai 
miguviththaal 
neiyuru mundiyin maalvarai yorpudai 
niraiviththaal 
maiyaru tholpasu yaavaiyum orpudai 



varuviththaal. 

அ ெபற  நாயக மாகிய ேவதியி  
அக நா ப   
வ பாி சா நி  றிட ேம ய  வ வாகி   
ெப வி உ மி  க ண பிரா யி  
ெப றி தா   
உர ெப  வ சிர க பம ெதா றிைன 
உ தி டா .  

arumperal naayga maagiya vedhiyin 
agalnaappan 
varumpari saarniru vutrida meluyar vadivaagip 
perumbuvi undumiz kanna piraanthuyil 
petriththaai 
uramperu vachchira kambama thondrinai 
uiththittaal. 

ெதாித  ெச ெந  வா அாி ேயா ைட 
ெசறிவி தா   
அாிசன  நீவிய த ல ேமா ைட 
அைமவி தா    
ம மல  மா மத மாதிய ஓ ைட வ வி தா   

ைவ  நீ த ைப  ஓ ைட 
ெதா வி தா .  

theritharu sennelin vaalari yorpudai 
seriviththaal 
arisanam neeviya thandula morpudai 
amaiviththaal 
marumalar maanmadha maadhiya orpudai 
varuviththaal 
suruvaiyum needudha ruppaiyum orpudai 
thoguviththaal. 

ஆல  யி  வர பில தா வி  
அணிெகா ப   
வா தி  ெம சமி ைத ல மாெமன 
வைரேயேபா   
சாலமி தன  ஓ ைட ேவ வி 
தன ெக ேறா   
பா நி ைர தன  ெகா கல மாகிய 
ப ெய லா .  

aalamu yirkkum varambila thaaruvin anikonbar 
vaalidhin meichchami thakkula maamena 
varaiyepol 
saalami guththanal orpudai velvi thanakkendror 
paalinni raiththanal kolgala maagiya 
padiyellaam. 

ெபா னி  அக ெதா  ெவௗ¢ளி 
ைள தி  ெபா ேளேபா   

ெச ெந  உ றி  தீ ெபாறி ேயா ைட 
ெசறிவி ேத  

னிய ெவ தி ைர ல ேமா ைட 
தி டா   

பி ன  ேவ வ யாைவ  ந கின  
ெப மாைய.  

ponnin aganthorum velali mulaiththidu 
porulepol 
sennelin utridu theempori yorpudai seriviththe 
thunniya venmadhi raikkula morpudai 
thoorththittaal 
pinnarum venduva yaavaiyum nalginal 
perumaayai. 



வைக யாயிர ேயாசைன எ ைலயி  
ேவ வி   

காவன ந கின  ேபாத  யா ெசய 
ல ேநா கி  
ஓவி  யாாி  தி  ேவ வ 
உ தாேள  
ஏவ  ெம ணஇ  ேவ வியி ய வ  
இனிெய றா . 

moovagai yaayira yosanai ellaiyin murunvelvik 
kaavana nalginal podhalum yaaiseya 
ladhunokki 
oovidhu yaarin mudindhidum venduva 
uiththaale 
yevaru menna iv velviyi yatruvan iniyendraan. 

ஊ  ப வைக ஆவி  ஈ ய 
லெக லா   

தா  த விற  கா ய நா ய 
தா ேபா   
ேம  ர  ந திக  ேவதியி  
மி நா ப   
வா  வ சிர க ப  நிறீஇயின  
வ த னா .  

oonpugu paolvagai aaviyum eendiya 
vulagellaan 
thaanpugu thanviral kaattiya naattiya 
thaanuppol 
menpugu sooran naduththigaz vedhiyin 
migunaappan 
vaanpugu vachchira kambam nireeieyinan 
valithannaal. 

வ சிர க ப  நிறீஇயின பி ன  
மக ேபா   
ெநா சியி  நா றிைச வாயி  ெதா ெதா  
ெநா தி ேபா   
அ  ர மட ைதைய உ னி அ சி   
ெச ைசக ளாதிய ஊ ப  ந  
ெச கி றா .  

vachchira kambam nireeieyina pinnar 
magampotrum 
nochchiyin naatrisai vaayil thorunthorum 
noidhirpoi 
achchuru veera madandhaiyai unni 
aruchchiththuch  
sechchaiga laadhiya oonpali nalgupu 
selgindraan. 

ேவ  veru 
ெச  ர  ெநா சியி  நா ப  
ெசறிகி ற  
க ெல  ெவ ெசா  த  ெதாைக  
கணெம ேற  
ெசா  ேபயி  ப   ேசா வி றி  
ஒ  பா ைம ஊ ப  யாைவ  
உத றா .  

selluj sooran nochchiyin naappat serigindra 
kallen vejsor boodhar thogaikkung 
ganamendre 
sollum peyin palkuzu vukkuj sorvindri 
ollum paanmai oonpali yaavaiyum 
udhavutraan. 

சீ ற  பி  காளிக  ெத பா   
ைற  கா  வயிரவ  த க    

ஏ ற  ேதா  அ சைன ெச ேத யினிதாக   
ேபா றி  ேபா றி ஊ ப  ேவ ந 
ாி றா . 

seetrath thuppir kaaliga lukkundh thenpaalin 
kootraik kaayum vayiravar thangal kuzuvukkum 
yetrath thodum archchanai seidhe yinidhaagap 
potrip potri oonpali venduna purigutraan. 



ழா  எ ேட யாயிர ேவதி ெதா நா ப   
காழா  ந சி  இ தன  இ  கன   
தாழா ேமத  த பிய ேரா  த ர   
ஊழா  நா  னவி வ க றேந தா .  

kuzaam ette yaayira vedhi thorunaappat 
kaazaar nanjin indhanam ittuk kanalmoottith 
thaazaa medhan thambiya rodun thagusooran 
oozal naadur troonavi varkka muranerndhaan. 

ேந  ேதா  எ ைதத  நாம ெநறிெச பி   
ேச  அ பா ல ன தவ பா  ெசல   
ர  பி ன  இ மக  ஆ  

ெதாழி வ ேலா   
ஆெர  னி  தாரக ைன பா  
ைறகி றா .   

nerun dhorum endhaithan naama neriseppich 
serum anbaa lanna dhavanpaar selavuiththuch 
sooran pinnar immagam aatrun thozil vallon 
aaren runnith thaaraga naippaarth 
thuraigindraan. 

ஏ ற  ேசாி  ேவதிக  ேதா  இைறதாழா  
ற  ெகா ேட ஏகிைன ேவ வி லவாம   

ஆ  த ைம வ லவ  நீேய அ வ ேல  
ேபா றி  ெக னா  றி நி ததி  
ேபா றா .  

yetraj seriv vedhigal dhporum iraithaazaa 
thootran konde yeginai velvi yulavaamal 
aatrun thanmai vallavan neeye adhuvalle 
potring gennaak koori niruththip pogutraan. 

அ பா ேலகி ட  எ டா  அக ேவதி  
பா ெல தி னைவ ேயேபா  

ெதாட ேவ வி  
த பா தா றி  சீய க ேதா  றைனேநா கி  
இ பா றி  மாமக  ஆ றா  
இனிெத றா .   

appaa legi noorudan ettaam agalvedhi 
thuppaa leidhi munnavai yepol thodarvelvi 
thappaa thaatrich seeya mugaththon 
dranainokki 
ippaa lutrim maamagam aatraai inidhendraan. 

ேவ   veru 

ெதாிய இ னண  ெச பி அ ண ேகா   
அாியி  மா க  தாைன அவ நிறீஇ   
ெபாி  ந  ெப றியி  ெச தத   
உாிய ேவதியி  ஒ ைலயி  ேமவினா .  

theriya innanaj seppi avunarkon 
ariyin maamugath thaanai avannireeip 
peridhu nalluru petriyir seidhadhan 
uriya vedhiyin ollaiyin mevinaan. 

ேவதி ெய தி விதி ளி அ சைன  
யா  ேமா ைற இ றியி ய றிேய  
மாெதா  ப ைட வ ளைல உ னிேயா   
ஏதி  ேவ வி இய த  ேமவினா .  

vedhi yeidhi vidhiyuli archchanai 
yaadhu morkurai indriyi yatriye 
maadhor pangudai vallalai unniyor 
yedhil velvi iyatrudhal mevinaan. 

ந  பி  நைவ ைட  தா வி   
வி  சாைக விய ணி யாைவ   

ச ேமா  ெபா ெகன ேவதியி   
சி வைக ர  வினா . 

najchu bilgu navaiyudaith thaaruvin 
vijchu saagai viyanthuni yaavaiyum 
pujcha modu porukkena vedhiyil 
thujchi dumvagai sooranun thoovinaan. 



ஆல மாகி அம த  வி ெஞ   
ேகா  ஆ கிய ெகா தழ   
ஏல  இ ெத  மாமைழ  
சீல ம திர  ேதா  சிதறினா . 

aala maagi amartharu vijjeli 
kolin aakkiya thondhaza littumun 
yela mootti izudhenu maamazai 
seela mandhirath thodu sidharinaan. 

அ ன த பின  அ ெபா  ழசிக   
 கி ற ணிப  ஊ ெதாைக  

வ னி யி க  மரபி நி  தன   
ெச நி ற  தி கட  சி திேய. 

anna dharpinar ambor kuzasigal 
thunnu gindra thunipadum oonthogai 
vanni yinkan marabinnin truiththanan 
senni rakguru thikkadal sindhiye. 

ெச ய ேதா மக  ெச தழ  மீமிைச   
ய ஓதன  ெசா ைற தன   

ெந  எ ெண  நீ ய ேசாாி   
ெவ ய பா  ததி  வி ேம . 

seiya dhormagach sendhazal meemisaith 
thuiya odhanaj sonmurai thoorththanan 
neiyum enneyum neediya soriyum 
veiya paalun thadhiyum viduththumel. 

ேமன சா யி  ெவ ெபாாி யி ைவ  
ஆன ந கி அழித  ஈ றினி   
வா  லாய மறிகட லாெமன   
ேத  ஆ  தீமிைச  சி திேய. 

mena saaliyin venpori yinkuvai 
aana nalgi azitharum eetrinil 
vaanu laaya marigada laamenath 
thenum aaliyun dheemisaich sindhiye. 

ேதாைர ஐவன  தட  றநீ  
வார  ஏன  இ ெகா  ம ற   
ாி ெயௗ¢  மதிைரயி  வ க   

ேசர தன  ெந கட  சி தினா .  

thorai aivanaj soozthadath thutranee 
vaaram yenal irunkodu matravum 
moori yelalu madhiraiyin varkkamuj 
sera vuiththanan neikkadal sindhinaan. 

ெகா ய ஐயவி கறி யாதியா   
ப யி  ெவ ய பலெபா  யாைவ   
ெந  ஓ சின  ேநயம தாகிய  
கடைல வ னி கவி தன ென பேவ. 

kodiya aiyavi koorkari yaadhiyaap 
padiyil veiya palaporul yaavaiyum 
nedidhum ochchinan neyama dhaagiya 
kadalai vanni kavizththana nenbave. 

இ ன ப வைக யா  இய பினா   
ெபா  லா சைட  ணிய  ற ைனேய  

னி ேவ வி ய றன  ஞாலேம   
 சீ திய  ரப  மாெவ பா . 

 

inna palvagai yaavum iyalbinaar 
ponnu laajchadaip punniyan drannaiye 
munni velvi muyandranan gnaalamel 
thunnu seerththiyan sooraban maavenbaan. 

 ேவ   veru 

ர னாமவ  அ வழி  ெப வள    
ர ேவ விைய ேவ ட  ெச தழ  

விைரவி   
ஆ  அ ற ெவ மீ  ெச றன அ தீ   
பாைர கிவா லெகலா  உணெவ  
பாிசி .  

soora naamavan avvazip peruvalaj sutti 
veera velviyai vettaluj sendhazal viraivin 
aarum achchura vezundhumeech sendrana 
adudheep 



paarai nungivaa nulagelaam unavezum parisin. 
வான  க  மாதிர  க  மலேரா   
தான  கெத  லக  க  தைர கீ   
ஏன   நாட  கழ னா  கிய   
கான  கேதா  ேவ வியி  எ ெகா  
கனேல.  

vaanam pukkadhu maadhiram pukkadhu 
malaron 
thaanam pukkadhev vulagamum pukkadhu 
tharakkeez 
yenam pukkumun naadarung kazalinaar 
kiyatrung 
gaanam pukkadhor velviyin yezungozung 
kanale. 

பா  வி பத  ட  பனிமதி பத   
மீென ப  நி றவ  பத க  ேமேலா   
ேபான ேம ய  பத க  ட  லேவா   
ேகா  பத  ட  ேவ வியி  ெகா தீ. 

paanu vinpadhaj suttadhu panimadhi 
padhamum 
meene numpadi nindravar padhangalum melor 
pona mekkuyar padhangaluj suttadhu pulavor 
konu rumpadhaj suttadhu velviyir kodundhee. 

ெச  வாவச  பத தைன  டபி  
ேச ேபா   
ம ைற ேமவ  பதெமலா  ட  ம கி   

 பால த  ர க  ட  ர   
அ ற மி வைக ஆ றிய ேவ வி  அனேல.  

setru vaavasan padhandhanaich suttapin 
senpoi 
matrai mevar padhamelaaj suttadhu marungil 
sutru paalartham purangaluj suttadhu sooran 
atra milvagai aatriya velviyul anale. 

கால  எ ணில தவ ாி காசிப னிவ   
பால  ஈ ைடயி  வ யிேனா  மகம  பயில  
ஏல நீ தீ லெகலா  கிய ெத னி   
ேமல வ ெச  பாிெசலா  யாவேர விதி பா .  

kaalam ennila thavampuri kaasiba munivan 
paalan eendaiyil valiyinor magamadhu payila 
yela needudhee yulagelaam murukkiya thennil 
mela vanseyum pariselaam yaavare 
vidhippaar. 

கா ம ைற தன கதி மதி மைற தன காிேயா   
ஊ ம ைற தன அய பத  மைற தன உலவா  
நீ ம ைற தன ெந ைப  மைற தன நீ   
பா  மைற தன இைடயிைட ெய ைக  
படைல. 

kaarma raiththana kadhirmadhi maraththana 
kariyon 
oorma raiththana ayanpadham maraiththana 
ulavaa 
neerma raiththana neruppaiyum maraththana 
needum 
paar maraiththana idaiyidai yezumbugaip 
padalai. 



ெசா ற ேவதிஇ  விய ைகயா  எாி த  
ர   

பி ைற ேயா க  த  எ  றாயிரேபத   
உ ற ேவதிக  யாைவ  எாி தன ஒ ேக  

 வ னிக  இ திநா  உலகி ெமா  
ெதனேவ.  

sotra vedhiiv viyargaiyaal erindhadhu sooran 
pitrai yorgal tham ettunoo raayirabedham 
utra vedhigal yaavaiyum erindhana orunge 
mutrum vannigal irudhinaal ulagin moith 
thenave. 

ேவ வி இ திற  ாி த ைமைய 
விைரவி   
ேக வி யா ண  இ திர  அ ெசய  ேக   
ழ நா ன  ப  த ைமயி  ள கி  

ஆ வ ேதா ய  கட ைட அ தின  
அய ேத.  

velvi iththiraj soorpuri thanmaiyai viraivil 
kelvi yaalunar indhiran achseyar kedu 
sooza naadinan mudipparun dhanmaiyil 
thulangi aazva dhorthuyark kadalidai 
azundhinan ayarndhe. 

  க ெகா ட  ேமனி  னிவர  
ெதாைக   
நா  க த  ரப  ம ெசய  நா   
பா ைம ம றி  யாவேர ாிவ இ  பதக   
ேம ைம ெப றிட ய றன  ெகா ெலன 
ெவ டா .  

soonmu gakkondal meniyum munivarar 
thogaiyum 
naanmu gaththanuj sooraban manseyal naadip 
paanmai matridhu yaavare purivarip padhagan 
menmai petrida muyandranan kollena 
verundaar. 

இ த வ ண தி  ஒ பதி னாயிர  யா   
 தன திைளஞேரா ட மக  யல  

அ தி வா சைட  க த  நி மல  
அவ பா   
வ தி லான  ேத தன  நி த ேகா  
மாேதா.  

indha vannaththin orubadhi naayiram yaandu 
mundhu soordhana thilaijaro darumagam 
muyala 
andhi vaarsadaik kannudhal ninmalan 
avanpaal 
vandhi laanadhu dherndhanan nirudharkon 
maadho. 

க  த பர  அ ெசயா  த ைமைய 
க தி   
எ ணி இ ெசய  வேனா சிவெனன 
இைசயா   
ப  ம ெதாழி பி னவ  த க பா  
பணி   
வி ண க தி மீ  ெச றன  கட ள  
ெவ வ. 

kannu tharparan arulseyaath thanmaiyai 
karuththil 
enni ichcheyar kuruvano sivanena isaiyaap  
pannu maththozi pinnavar thangalpaar 
paniththu 
vinna gaththinmeech sendranan kadavular 
veruva. 

வான க திைட நி  ரப  மாவா   
தான வ கிைற வா ெகாேட ஈ த  
ெம யி   
ஊன ைன ைத  அ கிேம  அவிெயன 
ஓ சி   
ேசாைன ெயா தத  திைய இ ெதன  
ெசாாி தா . 

vaana gaththidai nirpuru sooraban maavaan 
dhaana varkkirai vaalkode eerndhuthan meiyin 
oona naiththaiyum angimel aviyena ochchich 
chonai yoththadhan kurudhiyai izudhenach 
sorindhaan. 



ேசாாி ெந யவா ஊ கேள அவியவா  ர   
ர மாமக  ாி ழி  தன ெம  மிைச   

ஈர ஈரேவ ைனயி  வள த  இ க   
டா  அ ற  ெதழி தன  வி மித மானா . 

sori neiyavaa voongale aviyavaach sooran 
veera maamagam purivuzith thanadhumeim 
meesaiyoon 
eera eerave munnaiyin valardhalum idhukan 
daarum achchurath thezindhanan vimmidha 
maanaan. 

 சி ைத யி ெப  மகி சிய னாகியி  ெச ைக  
எ ைத ய  நிைலயேதா ெவனமன  
ெத ணா  
ம த ர ய நி த ேகா  பி அ  மரபா   
அ த ர திைட  தைச ெப  ேவ விைய 
அய தா . 

sindhai yirperu magizchchiya naagiyich seigai 
endhai yarpuru nilaiyadho venamanath 
thennaa 
mandha rappuya nirudharkon pinnumam 
marabaal 
andha raththidaith thasaipperu velviyai 
ayarndhaan. 

ஆ ெடா ராயிர  இ மக  அ தர  திய ற  
நீ ட மா ட  நா க  ேதட  நிமல   
ஆ  வ தில  ர அ  த ைமக  
ட கி  
மா  ேபாவேத இனி கட ெனனமன  
வ தா . 

aando raayiram immagam andharath thiyatra 
neenda maaludan naanmugan thedarum 
nimalan 
aandum vandhilan sooranath thanmaikan 
dazungi 
maandu povadhe inikkada nenamanam 
valiththaan. 

உ னி இ திற  ரப  மாெவ  ஒ வ   
வ னி றிய ஆதி  ட திைட வதி   
ெச நி ற ததா  ஆைணயா  அ கியி  
சிைதயா   
ெகா  ைன தைல வ சிர க பேம  
தி தா .   90 

unni iththiraj sooraban maavenum oruvan  
vanni sutriya aadhikun daththidai vadhindhu 
senni raththadhaai aanaiyaal angiyir sidhaiyaak 
konnu naiththalai vachchira gambamer 
kudhiththaan.   90 

க தி  உ சிநி  விேய வ சிர க ப   
த த னி ெச  ரப  மாெவ  அ ண   
ப வ  க ற உள பைத பைத   

ய ம ற  க டன  மட க மா 
க ேதா .   

kadidhin uchchinin druruviye vachchira 
kambath 
thadidha nirsendru sooraban maavenum 
avunan 
padiva mutrunun thugalura valambadhai 
padhaiththu 
mudiya matradhu kandanan madangalmaa 
mugaththon. 



க ட காைலயி  உள பைத பைத த  
க க   
ம  ேசாாிநீ  கா றன கர க  வா   

ட ேவ வியி  ெதாழி மற  தி டன 
றி ேபா   

உ  ேபா ெம  ைற ற ஒ கிய யிேர.  

kanda kaalaiyin ulambadhai padhaiththadhu 
kangal 
mandu sorineer kaandrana karangalum 
vaayung 
kunda  velviyil thozilmaran dhittana kurippor 
undu polunmen draiyura odhungiya thuyire. 

ய ெப கட  ந ற ஆ ெதா  
ண சி  

அய  மா வைர யாெமன மறி தன  அறி   
ெபய  வ ழி  பைதபைத  தலம  
ெபாி   
உயி  வா திற  த னவ  ல த  
உ றா .  

thuyarppe rungadal naduvura aazndhuthol 
lunarchchi 
ayarththu maalvarai yaamena marindhanan 
arivu 
peyarththum vandhuzip padhaipadhaith 
thalamandhu peridhum 
uyirththu vaaithiran thannavan pulambudhal 
utraan. 

ேவ   veru 

மாைய த த வா மாதவ ெச  காசிப   
ேநய கா நி த  ல திைறவா  
காய ட  நி ைனயா  காேணனா  
எ ெகாளி தா   
தீய மக பலநா  ெச ெப ற ேபறி ேவா.  

maayai tharumpudhalvaa maadavajsei 
kaasibarku 
neya murugaa nirudhar kulaththiraivaa  
kaayamudan ninnaiyaan kaanenaal 
enkoliththaai 
theeya magampalanaat seidhupetra peridhuvo. 

தா  தைலயளி  த ைத நி தானவைர  
ஆ  தைலவ நீ ஆவி நீ எ றி ேதா   
நீய  கதைன நிைனயா திற தைனேய  
மா  சிறிேயா  ம றி ேகா  
ப ேடா.  

thaayun thalaiyalikkun thandhaiyunee 
dhaanavarai 
aayun thalaivanumnee aaviyumnee 
endrirundhoi 
neeyang gadhanai ninaiyaa thirandhanaiye  
maayuj siriyorkku matringor patrundo. 

ரேன தானவ  மி ேகாேன மி க க   
ரேன நி ேபா  ெதாட கிஇ த 

ேவ விதைன  
ஆரேன க ைவக  ஆ றினா  ஆ றியநீ  
ஈரேந ய ெகா ளா ெத ைமஅக  
ேறகிைனேய.  

veerane thaanavarkkul mikkone mikkapugazch  
soorane ninpol thodangiindha velvidhanai 
aarane kamvaigal aatrinaar aatriyanee 
eerane yangkollaa themmaiagan dreginaiye. 



நி க  அ ளி லா நீ ைம ண ரா ப னா   
க  உ வா  ர  ெனாி த  

வ க ணைர றி ேத மாமக ெச  
தா அத ேகா  
உ க  உளதா  உயி தைன  
ெகா டனேர. 

ninkan arulillaa neermaiyuna raaipannaat 
punkan uruvaai puramoondru munneriththa 
vanga naraikkuriththe maamagajsei 
thaaiadhariko 
unkan uladhaam uyirthanaiyung kondanare. 

உ ேபா  உயி வி  ய மக ெச  
ேதா அர   
த ேபா  அ ளா  தைகைமய  
ஆ கைவக   
ெட ேபா  உயி ெகா  ேதா  
இ இவ   
வ ேபா யமன  வ க ண  ஆ ஐயா.  

unpol uyirvit tuyarmagajsei thorumaran 
thanpol arulaath thagaimaiyarum aangavaikan 
denpol uyirkon dirundhorum ilivarul 
vanbo diyamanaththu vankannar aaraiyaa. 

 ஈச  அ ளா  எாிேவ  விையஓ பி   
ேபசாய வ ைமதைன  ெப  நம யி   
ஆசி  வள  அக வெர  ேறயயா த  
வாசவ  இ ேறா மன கவைல தீ த ேவ.  

eesan arulaal yerivel viyaiombip 
pesaaya vanmaidhanaip petru namadhuyirum 
aasil valanum agatruvaren dreyayaandha 
vaasavanum indro manakkavalai 
theerndhadhuve. 

எ லா  ேபா ற எாிேவ  விையஓ பி   
ப லா யிரநா  பழகி எம மி   
ெசா லா திற தா  ைணவரா  ந டேன  
ெச லா  இவெர  சி ைததனி  
ெகா டைனேயா.   100 

ellaarum potra yerivel viyaiombip 
pallaa yiranaat pazagi emakkumidhu 
sollaa thirandhaai thunaivaraai nammudane 
sellaar ivarendru sindhaidhanir kondanaiyo.   
100 

ஈ டா  காண எாியினிைட  த பமிைச  
டா  உயி ேபா  விளி தா  

மி வ க   
டா நி  ெம  ஔ¤ தா  

ல மியா   
மா டா  உ ற  மதிவதன  
கா ேபாேமா.  

eendaarung kaana yeriyinidaith thambamisai 
veendaai uyirpoi vilindhaai migumvankan 
poondaainin meiyum olaththaai 
pulambumiyaam 
maandaalum undran madhivadhanang 
kaanbomo. 

எ றி  னனெசா  றிர கி அாி க ேதா   
ற ைன ந கி ைலயளி  

தா காணா   
க ெற ன த க  க டதைன  
தாரக   

ெற ன  த ைக ைல தர றி 
தனேன.  

endrin nanasor drirangi arimugaththon 
mundrannai nalgi mulaiyalikkundh 
thaaikaanaak 
kandrenna veezndhazungak kandadhanaith 
thaaraganung 
kundrennath thankai kulaiththaratri 
veezndhanane. 



தா  உயி தா அ  ேவ வி  
கள   

தா  ர டா  ைள ைகயி 
னா நில ைத   
ேபா தா ெனனேவ ைட தா  
ய கட   

ஆ தா வி  ண ச அர றினா  தாரகேன.  

veezndhaan uyirththaanav velvik kalamutruj 
soozndhaan purandaan thulaikkaiyi 
naalnilaththaip 
pozndhaa nenave pudaiththaan thuyarkkadalul 
aazndhaa nvin najcha aratrinaan thaaragane. 

சி க க  திற ெக  தாரக   
த க  த வ  தவ  ற ேநா கி  
அ க  அர ற அ க ட தானவ க   
ெபா  கட ேபா  ெபா மி  ல பினேர.  

singa muganun thiralgezuvu thaaraganun 
thangan mudhalvan thavarur tradhunokki 
angan aratra adhukanda thaanavargal 
pongun kadalpol porumip pulambinare. 

தாரக  சீய  தனி  ர அ ண   
ஆ  ெந ேத அர  ஒ ேகளா   
சீாி  விய லகி  ேதவ ேகா  த ெனா றா   
ர  மக தீயி   ெசய உண தா .  

thaaraganuj seeyath thanivee ranumavunar 
aarum nedidhe aratrum olikelaach 
seeril viyanulagil dhevarkon thannotraal 
sooran magaththeeyil thunju seyalunarndhaan. 

த டா  அகல  சதமக ேதா  தானவ ேகா   
வி டா ெனனேவ விள ெமாழி ேகளா  
அ டா மகி சிெய  ஆ க யி  ேபர த   
உ டா ெனனேவத  உ ள  ளி தனேன.  

thandaar agalach chadhamagaththon 
thaanavarkon 
vindaa nenave vilambumozi kelaa 
andaa magizchchiyenum aarkaliyir 
peramudham 
undaa nenavedhan ullang kulirndhanane. 

சி ைத ளி  ெசறி ேரா ம சி   
 யர  ெதாைல ெத   

வ  ைட  வாேனா ட கட   
த தி மிைசெய தி  தன லக  நீ கினேன.  

sindhai kulirndhu seriyumuro majchilirththu 
mundhu thuyara muzudhun tholaiththezundhu 
vandhu pudaisoozum vaano rudankadavul 
thandhi misaiyeidhith thanadhulagam 
neenginane. 

ெபா க  நீ கி  ைரதீ  மதி கட   
த லக  நீ கி  தபன  பத கட   

 அ ண  யர  ெசய கா பா   
மி ல  ேமக விய பத தி  வ தனேன. 

ponnugam neengip puraitheer madhikkadavul 
thannulagam neengith thabanan 
padhangadandhu 
thunnum avunar thuyaraj seyalkaanbaan 
minnulavu mega viyanpadhaththil vandhanane. 

வி ணாட  த க ட  ேவ வி  
கிைறவி பி   
ந ணா மகிழா நைகயா த  ந றவ ைத  
எ ணா வியவா இர  அ ண தைம   
க ணார ேநா கி  களி  நி றனேன.  

vinnaadar thangaludan velvik kiraivisumbin 
nannaa magizaa nagaiyaaththan natravaththai 
ennaa viyavaa irangum avunarthamaik 
kannaara nokkik kalipputru nindranane. 



நி றெதா  காைல நி த ட அர றி  
ய  கி  ேசா கி ற சீய க   

ந ெற யி  ேபாக நானி ப ேதயி ங   
எ  க மன  ெத ணி எ தனேன.  

nindradhoru kaalai nirudha rudan aratrith 
thundruthuyar moozgich sorgindra 
seeyamugan 
nandrenuyir poga naaniruppa theyingan 
endru kadidhumanath thenni yezundhanane. 

அ ன திற அ ண  ஆயிரெம  ளஅக   
ெச னிபல தன  ெச ைகவா ளா ஈ   

ன  த வ  ய ற ெப ேவ வி  
வ னி அத  மற ேபசி இ டனேன.   

anna thiral avunan aayiramen drullaagan 
sennipala vundhanadhu sengaivaa laaleerndhu 
munnam mudhalvan muyandra peruvelvi 
vanni adhanul marampesi ittanale. 

 ஈ  தைலக  எாியி  இ ன   
ேச த வைனயா  சிர க  அைவ   
ேப  அாி  பிற  தழ னிைட  
ேந  தனிநி றா  நி த  கிைறேயாேன.  

eerndhu thalaigal yeriyil idumunnarch 
serndha vanaiyaan sirangal avaimuzudhum 
perndhum arindhu pirangu thazalinidai 
nerndhu thaninindraan nirudhark kiraiyone. 

ேனா  எ  ய  ெசய ேநா கி   
பி ேனா  தன  ெப சிர  தா ெகா   
ம ேனா  மகமிய  வா தழ  

ளி டா   
அ ேனா ெவனேவ அ ண  இர க.  

munnon yezundhu muyaluj seyalnokkip 
pinnon thanadhu perujsiramun dhaankoidhu 
mannon magamiyatrum vaanthazali nullittaan 
anno venave avunar kuzuiranga. 

ெச னி தைலயாி  ெச தழ  நா பணி   
ன ம ேபால ேவேற ைள ெதழ   

பி  அைனயா அ  ெப றிதைன ேய ாிய  
அ ன ப க ட அ ண  தமி சிலேர.   

senni thalaiyarindhu sendhazalin naappanidu 
munna madhupola vere mulaiththezalum 
pinnum anaiyaanap petridhanai yepuriya 
anna padikanda avunar thamirsilare. 

த க  சிர  தனிவாளி னா ணியா  
அ கி மிைசயி  அத க  உற   
அ கி உயிரதைன மா றிட  ர ேபா   
சி க க எாி ெச ல  ணி தனேன. 

thangal siramun dhanivaali naalthuniyaa 
angi misaiyittum adhankan uraveezndhum 
angi uyiradhanai maatridaluj sooranpol 
singa muganumyeri sellath thunindhanane. 

ேமான தி * ேவ வி ய றெதா  
னவ ேபா   

வான  ெத வா  வ ன  ெகா ட   
கான  க ைக கைலமதிேச  ெச யசைட  
ஞான  ெபா ** ைன  நாதன  
க டனேன.   
  
( * ேமான  - ெமௗன .  ** ஞான ெபா  - 
வி தி. )  
  

monaththin* velvi muyandradhoru 
munnavanpol 
vaanath thezuvaan valiththunang kondidalung 
kaanak kadukkai kalaimadhiser seiyasadai 
gnaanap podi** punaiyum naadhanadhu 
kandanane. 
(* monam – mounam, ** gnaanappodi – 
veebodhi) 
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9.  வ ர  ெப   ப ட ல    9. Varamperu padalam 

க ட கைறமிட  க தேலா  
தரைன  

வி  தேலா  விய பேவ 
ெவ ைணயிலா   
ெகா ட ெதா பனவ  ேகால  
தைன தாி   
த  ஒ வைக தனி ஊ றி வ தனேன.  

kanda karaimidatruk kannudhalon sundharanai 
vindu mudhalor viyappave vennaiyilaat 
konda thorubanavak kolan dhanaiththariththuth 
thandum oruvagai dhaniloondri vandhanane. 

அ க  மகேவதி அணி தாக ேவ கி   
சி க கைன  சிவெப மா  க ேற  
இ  மிகநீ ெரவ  இர கி றீ   

க  பாி  வ  ெமனெமாழி தா .   

angan magavadhi aniththaaga vegurugich 
singa muganaich sivaperumaan kannutre 
ingu miganee revarum irangukindreer 
nungal parisu nuvalu menamozindhaan. 

 எ ைத ெப மா  இய ப அ நா   
த ைத யைனயா  தமிேய  ய க   
வ  வின கி றா  ம றி  கிவ  அ ேச   
சி ைத யினெர  சீய க  உ னினேன.  

endhai perumaan iyamba adhunaadith 
thandhai yanaiyaar thamiyen thuyarkandu 
vandhu vinavugindraar matring givar arulser 
sindhai yinarendru seeyamugan unninane. 

 உ னி அமல  உகள மல பதேம   
ெச னி பல  ெசறிய  பணி ெத ெத   
இ ன  வ வா  எம  வர ைற   
ப னி யி வ ெனனேவ பக கி றா .   

unni amalan ugala malarppadhamel 
senni palavuj seriyap panindhezundhem 
innal varuvaayum emadhu varanmuraiyum 
panni yiduva nenave pagargindraan. 

ேவ   veru 

த ைத யாவா  காசிபேன தா  மாைய 
தாென பா   
ைம த  யா க  ஒ வ  ம க  பி  
பல டா   
எ த  அ ைன பணித னா யா க  ஈச  
றன காக  
இ த வன தில வ மி  ேவ வி த ைன 
இய றினேம.   

thandhai yaavaan kaasibane thaayum maayai 
thaanenbaan 
maindhar yaangal orumoovar makkal pinnum 
palarundaal 
endham annai panithannaa liyaangal eesan 
dranakkaaga 
indha vanaththila moovarumiv velvi thannai 
iyatriname. 



அ க  பாிேச யா பல அகல மக ைத 
ஆ றிட   
க ைக  சைடேயா  னி  க ைண 
சிறி  ெச திலனா   
எ க  ெக லா  னவனா  இக ெவ  
ர ன நா   

ம  ெசறி  வானி ேபா  வாளா  
தைச  தி டனேன. 

angap parise yaandupala agala magaththai 
aatridavung 
gangaich sadaiyon munnindru karunai siridhuj 
seidhilanaal 
engat kellaam munnavanaam igalvej soora 
nadhunaadi 
mangur seriyum vaanirpoi vaalaal thasaiyeern 
dhittanane. 

மி ேபா  இல  வாளா ற  ெம யி  
றைசக  ஈ ள தி   

ேபா  இைற  இ லாத ர  மக தீ 
மிைசயிட   

ேபா  த  வள திடேவ பி  
அ•ேத ய றத பி   
த ேபா  ஔ¤ வ  சிரக ப  தைல  

வி  தழ கா .   

minpol ilangum vaalaartran meiyir drasaigal 
eerndhulaththil 
thunbor iraiyum illaadha sooran magaththee 
misaiyidalum 
munpol thannoon valarndhidave pinnum 
agudhe muyandradharpin 
thanpol olarvach siragambath thalaiveezn 
dhuruvith thazalpukkaan. 

 ேனா  ஈறாகி  ேபா த காைல 
யா க   
மி க மன தி  ய ெகா  ெவ வி  ல பி 
எம யி   
ஒ க விடேவ நிைன ேதமா  உ ைம  
க ேடா ாிைறதாழ ேதா   
த க தி ந  வர ைற  தமிேய  ய  
ெமனெமாழி தா .  

pukku munnon eeraagip pondha kaalai 
yaangandu 
mikika manaththil thuyarkondu veruvip pulambi 
emadhuyirum 
okka vidave ninaindhemaal ummaik kando 
riraithaazaththom 
thakka thidhunam varanmuraiyun thamiyen 
thuyaru menamozindhaan. 

ெமாழி த காைல அ க நி ற க  
இைற  ேனா ேபா   
ஒழி  நீ  மாயாேத உம  ர  
தைனயி ேன  
அழி த தீ நி  ெற வி  த ெச  கி றா  
அ கா   
கழி த ேசாக  வி திெரனா  க ைக த ைன 
நிைன தனேன.   

mozindha kaalai angannindra mukkan irainum 
munnonpol 
ozindhu neerum maayaadhe umadhu sooran 
thanaiyinne 
azindha theeyulnin drezuvith tharulsei 
gindraam adhukaandir 
kazindha sogam vidudhirenaak gangai thannai 
ninaindhanene. 



னா  அ ைம அ யி  ைள த 
க ைக தனிெல ேகா   
மி னா  சைடயி  கர தனேவ ய றி மகவா  
விாி ச மா   
எ னா நி ற ைமயிேனா  இ ைக 
ேதா  அளி தவ   
ெபா னா  த நதித ைன  தி மீதி  
உ னினேன.   10 

munnaal ammai anguliyin mulaiththa gangai 
thanilengon 
minnaar sadaiyir karandhanave yandri 
magavaan virijchanmaal 
ennaa nindra mummaiyinor irukkai dhorum 
aliththavatrut 
ponnaat tirundha nadhidhannaip pundhi 
meedhil unninane.   10 

மாேயா  த பா  ெகா ட வ ேச  
த ட ேம திவ   
ேயா  உ ன அ க ைக ெண  
ண  ள கி வி ேணா   

ஆேயா  எவ  ெவ ெகா ள அள பி  
க ெகா  டா ெத   

ேசேயா ெர லா  அணி தாக  திைசேயா  
அ ச  ெச ற ேவ.  

maayon thanpaal murkonda valiser thanda 
mendhivaru 
thooyon unna akkangai thunnen drunarndhu 
thulangi vinnor 
aayor evarum verukkolla alappil mugankon 
daarththezundhu 
seyo rellaam aniththaagath thisaiyor ajchach 
sendradhuve. 

ேமலா கியவி  லகைன  விைரவி  
கட  ேமதினியி   
பாலா  எ க  பிரா பத க  பணி  
பணியா  பட ெச தீ  
ஏலா நி ற ந ட  திைடேய க  
எறிகட வா   
ஆலா ல வ  தி தெதன அ ண  ேகாமா 
னா ெத தா .   

melaa giyavin nulaganaiththum viraivir 
kadandhu medhiniyin 
paalaai engal piraanpadhangal panindhu 
paniyaar padalsendhee 
yelaa nindra nadukkundath thidaiye pugalum 
yerikadalvaai 
aalaa lamvan dhudhiththahena avunar komaa 
naarththezundhaan. 

ெதா ைம ேபால ேவதியினி  ர ப மா  
ேதா ற ம   
த ைம க ட அாி க  தார க ேப  
ர மா   

இ ைம ெகா ேடா  ெப வள ெப  ெற ன 
மகி  ெற ைலயிலா  
வ ைம ெய தி  க ேதா  ம ன  பதேம  
வண கினேர.   

thonmai pola vehiyinir soora panmaath 
thondralumath 
thanmai kanda arimuganun dhaara gapper 
veeranumaai 
inmai kondor peruvalamper trenna magizvur 
drellaiyilaa 
vanmai yeidhik kadithodi mannan padhamel 
vananginare. 



த ேகா  த ைன  பி ேனா க  தா  
ெசயைல  தானவ க   
ெட ேகா  வ தா  வ தாென  ெறவ  
ேக ப எ திய பி   
ெபா ேகா த ேச  கட மதிய  ேத  வர  
க டெதன  
அ ேகா ைதயினா  வாழியெவ றவைன  
ேபா றி ஆ தனேர.   

thangon thannaip pinnorgal thaazuj seyalaith 
thaanavarkan 
dengon vandhaan vandhaanen drevarung 
ketpa yeduththiyambip 
pongo thajser kadanmadhiyap puththel varavu 
kandadhena 
azngo dhaiyinaal vaaziyavendravanaip potri 
aarththanare. 

எ ேம  ெகா ட நி த ழா  ஏ த எாிநி  
ெற ர   
ம ேம  ெகா ட திற கா உ வாேனா  
ெதாைக  மகபதி   
வி ேம  ெகா ட ய க ட விய ேகா 
கில ேபா  ெவ வி த   

ேம  ெகா ட ெச லெலா  ஓ  
த  உ றனேர.  

enmer konda nirudharkuzaam yeththa yerinin 
drezusooran 
manmer konda thirangaanoovu vaanor 
thogaiyum magapadhiyum 
vinmer konda puyalkanda viyanko gilampol 
veruviththam 
munmer konda sellalodum odith thammoor 
utranare. 

ேவ   veru 

அர ைததைன இக தஇ  ைணவ க  
பா க ற அ ண  ேசைன,   
பர பல வா ெத ப  ரப ம  திக  
ேவைல ப  வா ,   
நிர த ன  க ைகதைன வ வி  
மைறயவ ேபா  நி ற எ மா ,   
கர தைன உண கி ற உ விேனா  
ேதா றினனால ககன மீேத.   

arandhaidhanai igandhairu thunaivargalum 
paangarura avunar senai, 
parandhupala vaazththeduppach soorabanman 
thigaz velaippadiyum vaanum, 
nirandhapunar kangaidhanai varuviththu 
maraiyavanpol nindra emmaan, 
karandhudhanai unargindra uruvinodu 
thondrinanaala gagana meedhe. 

நாாிபா க இைமயா க  
தி ய க  நா மாகி,   
ாிமா  விைடேம ெகா  ெட ெப மா  

ேம த  உ னி ேநா கி ,   
பாாி மீ மிைச  பணி ெத  
பல ைற  பரவி  ேபா றி ,  
 ரனா ராதெப  மகிழசிற  ைணவெரா  
ெதா  நி றா . 

naaripaa gamumimaiyaa mukkannudh 
thiruppuyangal naangumaagi, 
moorimaal vidaimelkon demperumaan 
mevudhalum unni nokkip, 
paarinmee misaiveezndhu panindhezundhu 
palamuraiyum paravip potrich, 
sooranaa raadhaperu magizasirandhu 
thunaivarodun thozudhu nindraan. 



நி க  ரப ம  கேநா கி நைம னி 
ெந  கால ,  
வ றிற மா மகமா றி எ தைனயா  
ேவ வெத  வ தி ெய ன ,   
ெபா றிக  மல கமல  ெபா ைறேவா  
த ய  ேதளி  யா ,  

இ ெறம  தைலைமெயலா  ேபாயி றா 
ெலன இத க இதைன  ெசா வா .  

nindrupugaz soorabanman muganokki 
namaiyunni nedidhu kaalam, 
vandriranmaa magamaatri yeiththanaiyaal 
venduvadhen vaguththi yennap, 
pondrigazu malarkkamalap pogutturaivon 
mudhaliyaputh thelir yaarum, 
indremadhu thalaimaiyelaam poyitraa lena 
idhanga idhanaich solvaan. 

 ெகா னா  வி பாலா  பல வன  
ெகா டவ ட   ெக லா ,   
ம னாகி ற ேவ  அைவகா  
தனியாழி வர  ேவ ,   
உ னா  அைவயைன  ெச வத  

திக  உதவ  ேவ ,  
எ நா  அழியாம  இ கி ற ேமனி ெம  
கீத  ேவ .  

konnaarum puvippaalaaip palabuvanang 
kondavandak kuzuvuk kellaam, 
mannaagi yuralvendum avaigaakkun 
thaniyaazi varalum vendum, 
unnaamun avaiyanaththuj selluvadhar 
koordhigalum udhaval vendum, 
ennaalum aziyaamal irukkindra meniyumer 
geethal vendum. 

அைலயாழி மிைச யி  ப ணவேன 
தேலா க  அம ெச  தா ,  

உைலயா  கட தி ேப  ஆ றெலா  
பலபலைட  உதவ  ேவ ,   
ெதாைலயாேம எ ஞா  இ திட  
ேவ ெமன  ர  ேவ ட ,   
கைலயா ெவ  மதிமிைல  ெச ச ல  
தனி கட  க ைண ெச வா  

alaiyaazi misaiththuyilkoor pannavane 
mudhalorgal amarsei dhaalum, 
ulaiyaadhu kadandhiduper aatralodum 
palapaladaiyum udhaval vendum, 
tholaiyaame yejjaandrum irundhidalum 
vendumenach sooran vendak, 
kalaiyaarven madhimilachchuj sejchadilath 
thanikkadavul karunai seivaan. 

ம டன கா யிரேகா  அ ட க ளவா  
ம ற வ ,   
அ டேமா ராயிர ெத  க ெற  
டா கெவன அ ளா  ந கி,   
எ  ெடாைகெப  றி கி ற அ வ ட  
பர ெப  ஏ  வ ண ,   
தி ற ெப  றி கி ற இ திரஞா 
லமெத  ேத  ந கி. 

mandanakkaa yirakodi andanga lulavaagu 
matra vatrul, 
andamo raayiraththet tuganootret taalgavane 
arulaal nalgi, 
en dogaipet tridugindra avvandap 
parappengum yegum vannam, 
thindiralper tridugindra indhiragnaa 
lamadhennun therum nalgi. 



எ பல வன க  ெகா டஅ ட  
ெதாைகத ைன ெய  ேபா ற ,   
க ணன  ேநமியி  வ ெப ேமா  
அடலாழி க தி  ந கி,   
அ ண  சினேவ  ேகாளாி  
தி ந கி அகில ள,   
வி ணவ க  யாவ  அ த  
த வனா  ேம ைம ந கி. 

ennupala buvanangal kondaandath 
thogaithannai yendrum potrak, 
kannanadhu nemiyinum valiperumor adalaazi 
kadidhin nalgi, 
annaluru sinavetruk kolariyoor dhiyum nalgi 
agilaththulla, 
vinnavargal yaavarukkum andrumudhan 
mudhalvanaam menmai nalgi. 

ேம றிக  வானவைர  தானவைர ஏனவைர 
ெவ றி ெகா   
ஆ றெலா  ெப திற  பா பத 
மா பைடேய ஆதி யாகி   
ேதா ற  கி றெத வ  பைடயைன  
எ நா  ெதாைல தி டாம   
ஏ றமி  வ சிரமா கியமணிேம னி தவி 
இத  பி ன . 

metrigazum vaanavaraith thaanavarai 
yenavarai vetri kollum 
aatralodu perundhiralum paasupadha 
maappadaiye aadhi yaagith 
thotramuru gindradheivap padaiyanaiththum 
ennaalun tholaindhi daamal 
yetramigum vachchiramaa giyamanime 
niyumudhavai idharkup pinnar. 

ஆ ேச  க ைகதைன வி ல  தனிேலவி 
அ க  ைக   

ேச  ெப ேவ வி  ெச தழ  
ேதா றெம தி  ல  வ ண   

ேச  ெப கட ேபா  ஒ பதினா 
யிரேகா  ெவௗ¢ள மா   
தா பா  காிதி ேட  வய ரவி 
அ ணெர  தாைன ந கி. 

aaruser kangaidhanai vinnulagu thanilevi 
akkang kaikkung 
kooruser peruvelvich sendhazarkun thotra 
meidhik kulavum vannam 
veeruser perunkadalpol orupadhinaa yirakodi 
velala maagun 
thaarupaai karidhinder vayappuravi 
avunarenun dhaanai nalgi. 

ேவ   veru 

 ெப க  ர ப ம   
கி னேதா ர ாி  தி ட ெவ ைலயி   
அ னவ  கிைளஞ வ  த ப ணி ெதழ   
த னிக  இ லேதா  தைலவ  வா .  

thunnuru perumpugazch soora panmanuk 
kinnadho rarulpurin dhitta vellaiyil 
annavar kilaijarvan dhadipa nindhezuth 
thannigar illadhor thalaivan kooruvaan. 

 ேவ  veru 

ர  எ பவ  ேதாளிைண ேபாலேவ  
ர  எ தி விள கி  ெற க   

சீாி  ேம தி  ேதவ க  யாைர   
ேபாாி  ெவ  ற தர  கா ரா .   

sooran enbavan tholinai polave  
veeram eidhi vilanginoor trettugaj 
seerin mevudhir dhevargal yaaraiyum 
poril vendru purandharak kaandiraal. 



ேதவ  யாவ  ெச  ெதாழ ப   
வ ராகி ெமாழி தி  கைள   

தாவி லாதந  ச திெயா  ேறயலா   
ஏவ  ெவ பவ  எ  விள பிேம . 

dhevar yaavaruj sendru thozappadu 
moova raagi mozindhidu nungalaith 
thaavi laadhanaj chaththiyon dreyalaal 
yevar velbavar endru vilambimel. 

ஈ  றாத விரத  த ெபய   
 ெத வ  பைட  ெகா திடா  

ேவ  ேவ  மிகவ  ெச ேம   
ஆ  ேச சைட ஆ டைக ஏகினா .  

eeru raadha viradhamun thanpeyar 
kooru dheivap padaiyung koduththidaa 
veru veru migavarul seidhumel 
aaru serchchadai aandagai yeginaan. 

ஆக  தி வி த  - 671 aagath thiruviruththam – 671 

 
  



 

10.    கி ர  ப ேத ச   ப ட ல   10. sukkiranubadhesap padalam 
அ றா கி ற ேவைலயி  ேனா  
அரண ேபா   

றா நி  தானவ  த ேகா  
ெதாைலவி சீ   
ெப றா  எ  த ைமைய உ னி  
ெப வ ைம  
உ றா ெரா ெல  றா தன  ஆ ற 
உவ றா .   

atraa gindra velaiyin munnor aranampor 
sutraa nirkun dhaanavar thangon tholaivilseer 
petraan ennundh thanmaiyai unnip peruvanmai 
utraa rollen draarththanar aatra uvapputraar. 

ஊழியி  ேவத  க யி  ேவைல 
உலக   
ஆழிக ேள  ஆைணயி  நி ற  அ நீ கி  
மாைழெகா  ேம  றிய ெத ன 
மக ெத ைல  
ழற  நீ கி  த  த பா  றா . 

uziyil vedhan kanduyil velai ulagajsooz 
aaziga lezum aanaiyin nitral adhuneengi  
maazaikol meruch sutriya dhenna 
magaththellai 
soozaral neengich soormudhal thanpaal 
thunnutraar. 

க டா  ஆ தா  கா மிைச தா  
கம ேவாி  
ெகா டா  ஒ தா  ைக ெதா  கி றா  

றா   
அ டா ஓைக ெப றன  ெதா னா  
அய ெவ லா   
வி டா  ெவ  த ைட யாகி விர றா . 

kandaar aarththaar kaanmisai veezndhaan 
kamazveri 
kondaar oththaar kaithozu gindraar kupputraar 
andaa ogai petranar thonnaal ayarvellaam 
vindaar vejsoor thanpudai yaagi viravutraar. 

னா ேறா ாி சில  த ைம கேநா கி  
இ நா  கா  நீ வ  ெகா ெலனேவாதி  
ம னா ேறா  ந ல  ெச ய 
மகிழெவ தி  
அ னா  யா  இ னெதா  மா ற  
அைற றா .   

munnaa kutro rirsilar thammai muganokki 
innaal kaarum neervali yeerko lenavodhi  
mannaa kutron nallarul seiya magizaveidhi 
annaar yaarum innadhor maatram araigutraar. 



தீ  டா  க த  ெகா ட சிவ   
நீ  ெட க  ேகா ைற ேடா 
நிைலயாகி  
ஏ  ெச வ  சீெரா  ெப ேறா  
இடர ேறா   
தா  டாயி  ைம த  தம ேகா  
தள டா 

theeyun daagun kannudhal konda sivanundu 
neeyun dengat korkurai yundo nilaiyaagi 
yeyuj selvaj seerodu petrom idartrom 
thaayun daayin maindhar thamakkor 
thalarvundaa. 

எ பா  த பா  அ பின னாகி 
இைறபி ேனா   
த பா லாக நி ழி இ த  த வ றா   
வ பா லானா  ெச வெத  எ னா 
வாேனா க   

பா  அ  ேற கின  ஆவி 
ெதாைலவா ேபா . 

enbaar thambaal anbina naagi iraipinnor 
thanbaa laaga nirpuzi indhath thaguvandraan 
vanbaa laanaan seivadhen ennaa vaanorgal 
thunbaai achchur drenginar aavi tholaivaarpol. 

ேவ   veru 

ேசைன ந ளிைட  சீ ெக  வ ைமயா   
ேமன த ைம வி பினி  க றீஇ  
மான ேம ெச  ம ெனா  தானவ   
ேசாைன மாாியி  மல  வினா . 

senai nallidaich seerkezu vanmaiyaan 
mena thanmai viruppinir kannureeie 
maana mersendru mannodun thaanavar 
sonai maariyil thoomalar thoovinaar. 

 சின  த  வாழெய   
றாசி றின  ஆ ன  பா ன   
ேபச லாத ெப மகி  ெவ தினா   
வாச வ ற  மன ய  ேநா கினா . 

thoosu veesinar soormudhal vaazayen 
draasi koorinar aadinar paadinar 
pesa laadha perumagiz veidhinaar 
vaasa vandran manaththuyar nokkinaar. 

அ ண லா அ  ளா அழ  ேவதியி   
க ணி  வ த கணி பி  பைட ெகலா   
எ ணி ேலாைர இைறயவ  ஆ கினா   
ந ணி நா  நைவயற  ேபா றேவ.   

anna laararu laalazal vedhiyin 
kannil vandha kanippil padaikkelaam 
enni lorai iraiyavar aakkinaan 
nanni naalum navaiyarap potrave. 

க ண க ய  காவல  தாைனக   
ம  வான  மாதிர ெவ ைல   
த ண ற ெசல  த பிய  த ெமா   
எ ணி ேவ வி இ கள  நீ கினா .   10 

kanna kanpuyak kaavalan thaanaigal 
mannum vaanamum maadhira vellaiyun 
thanna rachselath thambiyar thammodum 
enni velvi irungalam neenginaan.   10 

நீ கி மீ  ெந தவ  த ைதத   
பா க  எ தி  பணி  பரமனா   
வா க ற வர தய  றிேய  
யா க  ெச வைக எ னினி ெய னேவ.   

neengi meendu nedundhavath thandhaithan 
paangar eidhip panindhu paramanaal 
vaanga lutra varaththayal kooriye 
yaangal seivagai ennini yennave. 



த ைத ேக  சதமக  வா வி   
க த மாகிய ேதாவ ட கிட   
வ த ேதாெவ  மைறெநறி ேபானேதா  
எ ைத யா அ  இ திற ேமாெவனா.  

thandhai kettuch sadhamagan vaazvinuk 
kandha maagiya thovanda rukkidar 
vandha dhovem maraineri ponadho 
endhai yaararul iththira movenaa. 

உ னி ள  ண  காசிப   
த னி  வ த தனயைர ேநா கிேய  

னி க  த  பா கவ   
அ ன வ க  அைட தி  அ பினீ .  

unni yullath thunarvuru kaasiban 
thannin vandha thanayarai nokkiye 
munni nungan mudharkurup paarkkavan 
anna vankan adaikudhir anbineer. 

அைடதி ேரெயனி  அ னவ  உ க   
கிைடய றாவைக இ தி  ம ற  
நைடெகா  தி நவி றி  ந ெறனா  
விைட  ாி  வி தன  ேமைலேயா .  

adaithi reyenin annavan ungaluk 
kidaiya raavagai iththiru malgura 
nadaikol pundhi navindridum nandrenaa 
vidaipu rindhu viduththanan melaiyon. 

வி ட காைல விைடெகா  ெவ யவ   
ம  லாத வய பைட ேயாெடழா  
இ ட மான இய க ேரானிட   
கி  னான  ேக டன  ஆ கவ .   

vitta kaalai vidaikondu veyyavan 
matti laadha vayappadai yodezaa 
itta maana iyarpuga ronidan 
kitti naanadhu kettanan aangavan. 

ேக  ண தி  ேக கிள  ேதசிக   
வா ட நீ கி மகி நைற மா திேய  
ேவ ட ெம தி விைர த  சீட த   

ட ேமாெடதி  ெகா  கேவ.   

kettu narndhidu kezgilar dhesigan 
vaatta neengi magiznarai maandhiye 
vetta meidhi virandhuthan seedarthan 
kootta modedhir kondu kurugave. 

க ட ர  க ெமன  த ெப   
த ட ெச  த பிய  த ெமா   
ம  காத  ம னிய ேதசிக   

ட ாீகெம  ெபா ன  தாழ ெதழ.  

kanda sooran kadhumenath thanperun 
thanda munsendru thambiyar thammodu 
mandu kaadhalin manniya dhesigan 
punda reegamen ponnadi thaazandheza. 

ந  வாழிய நா ெம  றாசிக   
நி  றி நி த  கிைறவைன   
த  ைண கர  தா த  வி க   
எ  வா த  னி ைகெகா  ேடகினா . 

nandru vaaziya naalumen draasigal 
nindru koori nirudhark kiraivanaith  
thandru naikkarath thaalthazu vippugar 
endrum vaazthan nirukkaikon deginaan. 

ஏ  ெம ைல இளவ  கிளவைல  
வா  ேச தந  மா பைட ேபா ெறன  
க ேமா  நிறீஇ ர ேவாெனா   

ேபாக  ேமயின  தியி  ரேன. 

yegu mellai ilavar kilavalai 
vaagu sendhanam maappadai potrena 
yuga modu neereeiyura vonodum 
pogal meyinan pundhiyil soorane. 

ஆ  யி ைண யான அாி க   
வார ட  வ திட வ தி   
ர ப மைன  கிர  த னிட   

aaru yirththunai yaana arimugan 
vaara mutrudan vandhida vandhiduj 



ேசர  ெசய ைற நா ேய.   20 soora panmanaich sukkiran thannidaj 
sera vuiththuch seyanmurai naadiye.   20 

ஆச ன ெகா  த க  இ திேய  
ேநச ெந ெசா  நீட  ந லன  
ேபசி நீ வ  ெப றிெய  ேனாெவனா   
ேதசி க ெகால  ெச ம  உைரெச வா .   

aasa nankoduth thangan iruththiye 
nesa nejjodu needavum nallana 
pesi neervarum petriyen novenaath 
thesi kankolach semmal uraiseivaan. 

ஓ  ேவ வி உல பற  ெச த   
ஆ க ன வ  தரன  ெச த   
தா க வள  த த  காசிப   
பா க  வ த பாி  பக ேம .   

ongu velvi ulagapparach seidhadhum 
aanga namvan dharanarul seidhadhum 
thaanga rumvalan thandhadhung kaasiban 
paangar vandha parisum pagarndhumel. 

தாைத றிய த ைம  ற  
ஓதி யாமினி ஊ கி யிய றி   
நீதி யா  நிக தி நீெயன   
தீ  சா மன  ேதசிக  வா .   

thaadhai kooriya thanmaiyum mutrura 
oodhi yaamini ookki yiyatridum 
needhi yaadhu nigazththudhi neeyenath 
theedhu saalmanath dhesigan kooruvaan. 

பாச ேம  ப ெவ  ேமத   
ஈச ென  இைச ப  தைளெயன   
ேபச  மி ைத பிறிதிைல ஆவி     
ேத  ேம  சிவ ெமா  றா ேம.   

paasa memdrum pasuvendrum medhagum 
eesa nendrum isaippar thalaiyenap 
pesal miththai piridhilai aaviyun 
dhesu mevu sivanumon draagume. 

தீய ந லன ேவெயன  ெச விைன  
ஆயி ர ெட ப  அ னவ  ேற வா   

 மா பிற  ெப ப இ  ப கட    
ேதா  எ ப  ய  ெம பரா .   

theeya nallana veyanach seivinai 
aayi randenbar annavar dredhuvaal 
kooyu maalpirap penbarin pakkadal 
thoyum enbar thuyaruru menbaraal. 

ஒ ைம ேயய றி ஊழி  ைறவிரா   
இ ைம  எ ப அ  ெவ ைலயி   
அாிய ெதா விைன யானைவ ஈ ேம   
வ வ த ெக ப  ம யி  யாைவ .  

orumai yeyandri oozin muraiviraai 
irumai yundhuikkum enbarav vellaiyil 
ariya tholvinai yaanavai eettumel 
varuva tharkenbar mannuyir yaavaiyum. 

ஈ  கி ற இ விைன யா றலா   
மீ  மீ  விைரவி  உதி தி   
பா  ேம  பாி ண  த னைவ  

 ெம ப  றி பாி தா சிவ .   

eettu gindra iruvinai yaatralaan 
meettu meettum viraivin udhiththidum 
paattin mevum parisunarn dhannavai 
koottu menbar kurippari thaajsivan. 

ெசா ற ஆதி  ேதா  வா றைள  
உ ற ஆவி  ஒ றல ஒ ெறனி   

ற மா அ  ேகா த  ெக பரா   
ம ற த  வர ைற ேக நீ.    

sotra aadhiyun thomuru vaandralai 
utra aaviyum ondrala ondrenil 
kutra maagumak komudhar kenbaraal 
matra dharku varanmurai kettinee. 



ஆதி ய தமி  றாகி அமலமா   
ேசாதி யாயம  ெதா சிவ  ஆட   
காத லாகி  க த  மாையயா   
த  யா  பிற  ாிவனா .  

aadhi yandhamin draagi amalamaaj 
sodhi yaayamar tholsivan aadalin 
kaadha laagik karudhudhal maayaiyaar 
poodhal yaavum piravum purivanaal. 

இட ெகா  மாையயி  யா ைகக ளாயின  
அட க ந கி அ னவ  தா   
கட ெகா  வானி  கல ம  ற ட   
மட  ெம ைலயி  ம வ  
ெதா ைமேபா .  

idangol maayaiyin yaakkaiga laayina 
adanga vumnalgi annavar troodudhaan 
kadangol vaanir kalandhumar travvudal  
madangu mellaiyin mannuvan thonmaipol. 

இ தி ற தி எ  ஞா அ  ெவ ைலதீ   
நி த  ஆட  நிைலைம ாி தி   
மி ைத யா  விைனக  யாைவ   

தி தா  ய வ  அ னேத.   

iththi raththinej jaandrumav vellaitheer 
niththan aadal nilaimai purindhidum 
miththai yaagum vinaigalum yaavaiyum 
muththi thaanu muyalvadhum annadhe. 

ெபா ய தா  ெபாறி ல  எ றி   
ெம ய ேதாவைவ கா  வி ெபா   
ைமயி  தி  வா  வ வ   
ெச ய நி ற ெசய க  அ னேத.   

poiya dhaagum poripulam endridin 
meiya thovavai kaanum vizupporul 
maiyil pundhiyum vaakkum vadivamuj 
seiya nindra seyalgalum annadhe. 

அ ன ெச ைகக  அ ைமய தா ேம   
பி ன  அ கத  ெப றியி  வ தி   
இ ன  இ ப  இர ெம  யா ேமா  
ெசா ன ைன  ணிபின வா ேம.   

anna seigaigal anmaiya dhaagumer 
pinna angadhan petriyin vandhidum 
innal inbam irandumei yaagumo 
sonna munnaith thunipina vaagume. 

மி ைத த ைன  ெம ெயன  ெகா ளி   
அ த ய ரான  இ ப   
நி த மா  நிமலைன எ ேமா  
ெபா தி லான ெபாதி ட  கா ேம.  

miththai thannaiyum meiyenak kollinum 
aththa kundhuya raanadhum inbamum 
niththa maagum nimalanai eidhumo 
poththi laana podhiyudar kaagume. 

ேதா  கி ற  ெணன மா வ  
ஏ  ெச விைன யாவ  ெச வ   
ஆ ற த பர  கி ைல அைனயைத  
ஊ றி நா  உட  ெப றிேய.   

thondru gindradhum thunnena maaivadhum 
yendru seivinai yaavadhuj seivadhum 
aandra tharparar killai anaiyadhai 
oondri naadin udarkuru petriye. 

ேபாவ வ  கி ற  ெபா ட   
ஆவ பி  அழிவ  ெச விைன  
ஏவ ெம ணி லாத கட ெதா   
ேம  கி றெதா  வி ணி  கா ேமா.  

pova dhumvaru gindradhum porpudan 
aava dhumbin azivadhuj seivinai 
yeva dhummenni laadha kadanthorum 
mevu gindradhor vinninuk kaagumo. 

அ ன ேபா எ  ஆவிெயா  றாகிேய  
னி நி றி  ெதா பர  ேவ பா  

ெட ன மில  எ ெமா  ெப றியா   
ம  அ க  வா ைமெய  ேறா திநீ.  

anna polengum aaviyon draagiye 
thunni nindridu tholparan verupaa 
denna thummilan endrumor petriyaan 
mannum angadhu vaaimaiyen drorthinee. 



த ச மா  த மந  றாெலன  
ெந ச க  நிைன  ாிவ   
வி  கி ற வியனபவ  தீெதன  
அ  கி ற  மா அறி வி ைமேய.  

thanja maagum tharumanan draalena 
nenja gaththu ninaindhu purivadhum 
vinju gindra viyanabavan theedhena 
anju gindradhu maamari vinmaiye. 

யா  யா வ  ெத திய த னைத   
தீ  ந ெறன  சி ைதெகா  ளாதைவ  
ஆதி மாையெய  றா தைவ ஆ த   
நீதி யான ெநறிைமய தா ேம.    

yaadhu yaadhuvan dheidhiya thannadhaith 
theedhu nandrenach sindhaikol laadhavai 
aadhi maayaiyen draaindhavai aatrudhal 
needhi yaana nerimaiya dhaagume. 

த ம  ெச க தவ ள பாவமா   
க ம  ெச ய க எ ப  க திலா   
இ ைம த ைன  யாவ ெச  தா ேம    
வ வ ெதா றிைல மாய வி  தா ேமா.   40 

dharumaj seiga thavarula paavamaang 
karumaj seiyarka enbar karuththilaar 
irumai thannaiyum yaavarsei thaalumel 
varuva thondrilai maayamvith thaagumo.   40 

கனவி  எ ைலயி  கா  நீர   
இைனய வ த  ஏைன இய ைக   
நன  வ ழி நா க ட தி ைலயா   
அைனய வா இவ  ஆ  ெசயெலலா .   

kanavin ellaiyil kaamuru neeravum 
inaiya vandhavum yenai iyarkaiyum 
nanavu vandhuzi naanganda dhillaiyaal 
anaiya vaamivan aatruj seyalelaam. 

இ ைம யா  இ விைன யி பய   
அ ைம எ தி அ  ேறாவைட ய ப   
ெபா ைம ேயய  ெபா யி  பிற ப   
ெம ைம யா ம ேதா ட  ேவ ேனா .  

immai yaatrum iruvinai yinpayan 
ammai eidhinan drovadai yappadum 
poimmai yeyadhu poiyir pirappadhu 
meimmai yaaguma dhosudar velinoi. 

ெநறிய தா மி  நீ ைமெய லா பிற   
அறிவ ேரெயனி  அ னெதா  ேவைலேய  
ெப வ  யா  ெப றிெய லாமைவ  
உ தி ெடனி  உ ைமய தா ேம.   

neriya thaagumin neermaiye laambirar 
ariva reyenin annadhor velaiye 
peruvar yaamurum petriye laamavai 
urudhi yundenin unmaiya dhaagume. 

சிறிய ெர  சிலைர  சிலைரேம   
ெநறிய ெர  நிைனவ  நீ ைமேயா  
இ தி யி யி  யா ெமா  ேறெயனா  
அறித  ேவ ம• ைமய தா ேம.   

siriya rendruj silaraich silaraimel 
neriya rendrum ninaivadhu neermaiyo 
irudhi yilluyir yaavumon dreyenaa 
aridhal venduma dhunmaiya dhaagume. 

உ ைம ேயயிைவ ஓதியி ன உண   
ைம யா இனி க  காகிய  

வ ைம ெதா  வழ க  ம ற   
தி ைம ேயா ைர ெச திட  ேக நீ.   

unmai yeyivai odhiyi narunar 
nunmai yaamini nungaluk kaagiya 
vanmai yundhol vazakkamum matravun 
thinmai yodurai seidhidak kettinee. 

ேதவ  த மி  சீதர னாதிேயா   
ஏவ  த மி  ஏ றம தாகிய  
ேகாவி ய ைக  ெகா ற  ஆைண   
ஓவி  ெச வ  உ னிைட றேவ. 

dhevar thamminuj seedhara naadhiyor 
yevar thamminum yetrama dhaagiya 
kovi yarkaiyung kotramum aanaiyum 
ovil selvamum unnidai yutrave. 



ேவ   veru 

உ றேதா  ேம ைம நா  உ ைனநீ பிரம 
ெம ேற  
ெத ெறன  ெதௗ¤தி * ம ற  திைச க  
தேலா  த ைம   

ப றைல ேமேலா ெர  பணியைல 
இைமேயா  உ க   
ெச றல  அவைர வ ேல ெச மதி தி  
சி தி.   

utradhor menmai naadi unnainee 
piramamendre 
thedrenath thowdhi* matrath dhisaimugan 
mudhalor thammaip 
patralai melo rendru paniyalai imaiyor ungal 
setralar avarai valle serumadhi thiruvuj sindhi. 
 

இ திர ென ேபா  வாேனா  கிைறயவ  
அவேனெந ன   
அ தமி  அ ண  த க  ஆ யி  ெகா டா  
அ னா   
உ தன  ேபாகா வ ண  ஒ ைலயி  
அவைன  ப றி  
ைம  நிகள  ேச தி வ சிைற ாிதி 
மாேதா.   

indhira nenbon vaanork kiraiyavan 
avanenennal 
andhamil avunar thangal aaruyir kondaan 
annaan 
uindhanan pogaa vannam ollaiyil avanaip patri 
maindhuru nigalaj serththi vansirai puridhi 
maadho. 

சிைறயிைன இைழ  ெச  தீயன பல  
ெச   
மைற க  னிவ  த ைம வானவ  த ைம  
தி கி   
இைறயவ  த ைம நா  ஏவ ெகா  தி 
அ னா   
உைறத  பத க ெள லா  உத தி அ ண  
க மா.   

siraiyinai izaiththuch seiyun theeyana palavuj 
seidhu 
maraipugal munivar thammai vaanavar 
thammaith thikkin 
iraiyavar thammai naalum yevalkon diduhi 
annaar 
uraitharu padhanga lellaam udhavudhi avunark 
kammaa. 

ெகாைலெயா  கள  காம  றி தி  வ ச 
ெம லா   
நிைலெயன  ாிதி ய றா  நின ேம  
வ தீ ெதா   
இைலயைவ ெச தி டாேய  இைறவநீ 
வி பி  ெற லா   
உலகிைட ஒ  ந ணா உன ெகவ  
ெவ  நீரா .   

kolaiyodu kalavu kaamang kuriththidum vanja 
mellaam 
nilaiyenap puridhi yatraal ninakkumel 
varundhee dhondrum 
ilaiyavai seidhi daayel iraivanee virumbir 
trellaam 
ulagidai orungu nannaa unakkevar veruvum 
neeraar. 



வ ழா  மிைல  ெச னி மா விைட  
பாக  த த  
அ டமா யிரேம ெல  அனிகேமா ேன 
ஏகி   
க க  டவ நீ ெச  கட ைற 
இைறைம யா றி  
எ ைச கழ மீ ேட ஈ  றி தி 
ெய றா .    51 

vanduzaai milachchuj senni maalvidaip paagan 
thandha 
andamaa yirame lettum anigamo dinne yegik 
kandukan davannee seiyung kadanmurai 
iraimai yaatri 
endisai pugaza meende eenduveer triruththi 
yendraan.   51 

ஆக  தி வி த  - 722  aagath thiruviruththam - 722 

 
  



11.  அ  ட ேகா ச   ப ட ல   11. Andakosap padalam 

தீயேதா ாிைனய மா ற  ெர ப  இ ந  
ெற ைத  
ஏயின பணியி  நி ப  இைறயவ  என  
த த  
ஆயிர  ெத ெட  ேறா  அ ட க  
நிைலைம யா   
நீ ைர ெய ன ஆசா  நி ப  ைர க 

றா .  1 

theeyadho rinaiya maatraj reppalum idhunan 
drendhai 
yeyina paniyil nirpan iraiyavan enakkuth 
thandha  
aayirath thetten drodhum andangal nilaimai 
yaavum 
neeyirai yenna aasaan nirubanuk kuraikka 
lutraan.   1 

ேம ள ெபா  த த  விைளவ  நி க 
இ பா   
லமா  ப தி த னி  ைள தி  தி 
தி  

ஏ  அக ைத ஒ றி  எ ஐ  ல  
ஆ ேக  
வா ய ககன  ெதா  மாநில  கா  வ த. 

melula porulun thaththam vilaivadhu nirka 
ippaal 
moolamaam pagudhi thannin mulaiththidum 
pundhi pundhi 
yelurum agandhai ondrin eidhumaim puloanum 
aange 
vaaliya gaganan thottu maanilang kaarum 
vandha. 

அ ெப  வி  தா ஓ  ஆயிர ேகா  
ய ட   
ஒ பில ெவ ன உ டா  ஒ றி  ெகா  
ேமலா   
ெச  நிைலைம  த  ெதாி தி  பர  
ைவ   
ைவ ெபன லா  அ ன ம றைவ அ ெபா  
வ ண . 

apperum puvikkuth thaanori aayira kodi 
yandam 
oppila venna undaal ondrinuk kondru melaach 
seppuru nilaimaith thandru therindhidir 
parandhu vaigum 
vaippena laagum anna matravai ambon 
vannam. 

அ க மா ஞால  த ட  ஆயிர ேகா  
த னி   
இ நீ ெப ற அ ட  ஆயிர  ெத  

  
கமா  அ ட ெமா றி  இய ைகைய  

ெசா  கி ேற   
ெச ைகேச  ெந  ெய ன  சி ைதயி  
கா  ய ேற.  

anganmaa gnaalath thandam aayira kodi 
thannil 
ingunee petra andam aayirath thetti nullundh 
thungamaam anda mondrin iyarkaiyaich sollu 
gindren 
sengaiser nelli yennach sindhaiyir kaandi 
yandre. 



கதிெர  க எ   கசா கிர க தா  
ஆ   
இ ெதாைக இ நா  ற தி ைகய  
வி ைக ெய டா   
உதித  ைக ய ன ைகெய  யைவ 
ெய ப  
அதினி  நா  ெகா ட த ல  தளைவ 
யாேம.  

kadhirezu dhuganen moondru kasaakkira 
kandhaan aagum 
idhuthogai irunaan kutra thileekkaiyav vileekkai 
yettaal 
udhitharum yoogai yanna yoogaiyet tiyavai 
yenba 
adhiniru naangu konda thangulath thalavai 
yaame. 

அ ல  அ நா  ெக தி  அ கர  
கரேமா  நா   
த த  த ெவ  றா  த விர  ட ஓ  
த ட   
இ  த ட மான இராயிர  ேராச  
ெத ைல  
ப கமி  ேராச  நா ேகா ாிேயாசைன  
பால தாேம. 

aangulam arunaan geidhin adhukaram 
karamor naangu 
thangudhal thanuven draagum thanuviran 
dadhuori thandam 
inguru thanda maana iraayirang kurosath 
thellai 
pangamil kurosam naanko riyosanaip paala 
dhaame. 

அ தேயா சைனயி  எ ைல ஐ பதி  றிர  
ேகா   
வ ததி  வ ட  தி  மாயி  பரைவ 
ைவ   

திய நிவ  மா  ெமாழி தி  அ ட  
க   
இ தவா றளைவ  ெத ேற எ தி 
இைலெகா  ேவேலா .  

andhayo sanaiyin ellai aimbadhir trirandu kodi 
vandhadhiv vandath thirkum maayirum paravai 
vaippum 
mundhiya nivappu maagum mozindhidum 
andang katkum 
indhavaa ralavaith thendre ennudhi ilaikol veloi. 

ஒ வ னி  கீழா  ேயாசைன ஐ பா  
ேகா   
தி வி தன  ேமலா  ேச த  அள  
அ•ேத  
ம க  ேம   மாதிர  அைவேயா 
ெர   
எ ப  ஐ பா  ேகா  கடாக தி  எ ைல 
ேயா . 

onbuva nikkuk keezaam yosanai aimbaan kodi 
thinbuvi thanakku melaaich sertharum alavum 
agudhe 
manpugaz meru vukku maadhiram avaiyo 
rendum 
enpadum imbaan kodi kadaagaththin ellai 
yodum. 

அ டமா  கடேமா  ேகா  அத மீ 
தினிேலா  ேகா   
தி ற  கால  ெச தீ திர  ெச ெபா  
ேகாயி   
ஒ டழ  க ைற ள ெதா ப  ேகா  
மீ க   
ெகா ெட  ம ெவ ைல ணி கி ஐ  
ேகா  யாேம.  

andamaar kadamor kodi adharkumee thinilor 
kodi 
thindiral kaalach sendhee yurundhirar sempor 
koyil 
ondazar katrai yulla thorubadhu kodi meekkat 
kondezu thooma vellai kuikkin aing kodi 
yaame. 



அாி தவி ய சி ஆ ேகா  ஆயிர  அளைவ  
தா   
பர த  அத கி ர  பட த  கால  ெச தீ  
உ திர  அழ  ேமனி ேயாசைன அ த 
மா   
தி த  பலைக வா வி  ெச சர ேம தி  
ேச வா .   10 

arithavi suyarchchi aangor aayiram alavaith 
thaagum 
paraththalum adharki ratti padartharu kaalach 
sendhee 
uruththirar azalin meni yosanai ayudha 
maagun  
thiruththagu palagai vaalvil sejsara mendhich 
servaar.   10 

ஓ கிய கால  ெச தீ திர  த ைம  
ேபா வா   
ஆ ெகா  பதி ம  வ  அ னவ  ஏவ  
ஆ றி   
பா ற ெவா பா  ேகா  பாிசன ேம  
அ ேனா   

கழ  வ தி ஆதி கமட அ  வன  
ைவ . 

ongiya kaalach sendhee yuruththirar thammaip 
polvaar 
aangoru padhinmar soozvar annavar yeval 
aatrip 
paangura vorupaan kodip parisana mevum 
annor 
poongazal vazuththi aadhi kamadamap 
puvanam vaigum. 

அ னேதா  வன மீ க  அ  நிைலய 
வாகி   

 நாேல  ேகா  ெதாைக ப  நிரய  
ெத ைல  
உ னத மான ேகா  ஒ ெறாழி பா  
ேம   
ப னிர  ல க  அ ட  தள  பர  
ம ேனா. 

annadhor buvana meekkan adukkuru nilaiya 
vaagith 
thunnuru naalez kodi thogaippadi nirayath 
thellai 
unnadha maana kodi ondrozi muppan melum 
panniran dilakkam andath thalavurum parappu 
manno. 

உ றி  நிரய மீதி  ஒ றிலா இல க    
ெப றி  ய  த னி  பிற ேமா  வன  
கீ ம   
ப றிய இ  நா ப  ப சிம  ப ெபா  
ேசாதி  
ம றத  ேம பா க தி  வதிவ  மா ட  
எ ேபா . 

utridu niraya meedhil ondrilaa ilakkam nooru 
petridu muyarvu thannir pirangumor buvanam 
keezman 
patriya irumbu naappan pachchimam 
pasumpor sodhi 
matradhan melbaa gaththil vadhivarkoor 
maandar enbor. 

காழக க தா வா  கணி சிய  பைடேச  
ைகய   
ஊழிய  கனைல அ ன உ வின  திாி  
க ண   
மாைழய  ட மீ க  ைவ  மா ட  
த பா   

 திரரா  உ ேளா  ெதா திைய 
அள ெகா ணாதா . 

kaazaga muaththaa koorvaaik kanichchiyam 
padaiser kaiyar 
kooziyang kanalai anna uruvinar thiriyun 
kannar 
maazaiyam peeda mikkan vaigukoor maandar 
thambaal 
soozuruth thiraraai ullor thogudiyai alakko 



naadhaal. 
அ வ ன  மீேத அ தர  இல க 
ெமா பா   
ெச வ  அத  ப  சிற தபா தல க  
எ ப  
ஒ ப  பிலெமா  ற ேக ஒ ப•தி ல க மாக  
இ ப  அ பா  றா  இல கேம  
பில தி  எ ைல. 

appuva naththu meedhe andharam ilakka 
monbaan 
seppuvar adhanuk kumbar sirandhapaa 
dhalangal enba 
opparu pilamon drarke onbadhilakka maaga 
ippadi arupaan moondraam ilakkameaz 
pilaththin ellai. 

பர தினி க னி ட பாதல  எ  ல க  
அர தி  கக சி ெவ ேவ ற தமா  
அைவ  பாக   
உர த  அ ண  கீ பா  ஔ¢ெளயி  ரக  
நா ப   
தி த  அர க  ேம பா  சிற  
றி  வா ேவா . 

paraththini lurunga nitta paadhalam etti lakkam 
araththinuk kagarchi vevve rayudhamaam 
avaimup paagam 
uraththagum avunar keezpaal olaleyir truragar 
naappan 
thiruththagum arakkar melpaal sirandhuveer 
trirundhu vaazvor.  

இத மிைச இல க ெமா பா  ஆடக  
இர ைக யா   
இத மிைச ெவௗ¤ஓ  ேகா  இல க  இ ப 

டா   
இத மிைச  களி  பா த  எ ட  ேசட  
ஏ   
இத மிைச  வியி  ஈ ட  எ ப•தி ல க 
மாேம.  

idhanmisai ilakka monbaan aadagar irakkai 
yaagum 
idhanmisai velaori kodi ilakkamum 
irubadhundaal 
idhanmisaik kaliru paandhal ettudan sedan 
yendhum 
idhanmisaip puviyin eettam enbadhilakka 
maame. 

ஈ  பில க  ெக லா  இைறவரா  பா  
கா ேபா   
ஆடக  தாேம நாக  அ ண வா  அர க  
அ னா   
தாெடா  சன க  அ ட கட த  தைர  
றாக   
ேகா ேயா  ஐ பா  ஆ  ணி தைன 
ேகா  ய ேற.  

eeduru pilangat kellaam iraivaraaip paadhu 
kaappor 
aadagar thaame naagar avunarvaal arakkar 
annaar 
thaadozu sanangal anda kadamudhal 
tharaiyee raagak 
kodiyor aimbaan aagung kuniththanai kodi 
yandre. 

பலவைக  பில க  ெக லா  பரமதா  உ ற 
ெதா பா   
உலகி  விாி  அ க  உ ள  
உைர ப  ேக   
லவிய ச  சாக  ைசகிர ச  ேகாதி   

இல ேகா ேமத க  கர இைவ ஏ  தீேவ.  

palavagaip pilangat kellaam paramadhaai utra 
tholpaar 
ulaginul virivum angan ullavum uraippan ketti 
kulaviya sambu saagan kusaigira vunjam 
kodhil 



ilavuko medha kambut karamivai yezu theeve. 

பர மி  லகி  உ  பா தயி  ெந ேய 
க ன    
இரதமா ம நீ ரா  எ கட  ஏ  தீ   
வர ைற விரவி   ம றத  க பா  
ெசா ன   
தைரய   நி  ச கர வாள  ைசய  

paravumiv vulagil uppup paalthayir neiye 
kannal 
iradhamaa madhunee raagum yezukadal yezu 
theevum 
varanmurai viravich soozum matradhar 
kappaal sonnath 
tharaiyadhu soozndhu nirkum sakkara vaalach 
seiyam. 

அ னத  க பா  ேவைல  கரசனா  ற தி 
லாழி  
பி ன  தன  அ பா  ேபாி  ேச த 
ஞால   
ம னவ கா  அ பா  வ ெக  அ ட  
ேதா   

மி  ெபா க  யா  ெகா  
 ம ேற.  

annadhar kappaal velaik karasanaam puraththi 
laazi 
pinnadhu thanakkum appaal perirul serndha 
gnaalam 
mannava kaandi appaal valigezum andath 
thodu 
thunnumip porulgal yaavuj soozndhukon 
dirukku mandre. 

எ ைலதீ  ைன  தீேவா ாில கமா  
கட  அ ேற  
அ லன தீ  ேநமி அத கத  கிர  யாக   
ெசா ன  ஆ ங  க ட ெதாைகயி  ேகா  
அ றி  
ந லேதா  ஐ பா  ேம  நா ெக  
இல க மாேம.   
  

ellaitheer munnaith theevo rilakkamaan 
kadalum atre 
allana theevum nemi adharkadhar kiratti 
yaagach 
sollinar aangan kanda thogaiyiru kodi andri 
nalladhor aimbaan melum naangenum ilakka 
maame. 

ஐயி  ேகா  ெசா ன  தணிதல  அ  
ேநமி   
ைசயேமா  அ த மா  சா த  ற தி  ேநமி  
எ திய ேகா  ேம  இ பேதா ல க 
ேமழா   
ைமயி  ேச த பாாி  எ ைலேம  
வ ப  ம ேனா.  
  

aiyiru kodi sonnath thanidhalam adhusooz 
nemich 
saiyamor ayudha maagum saartharu puraththin 
nemi 
eidhiya kodi melum irubadho dilakka mezaam 
maiyirul serndha paarin ellaimel vaguppan 
manno. 



ஆாி  உலக  பா  அ ெச  ேகா  
ேம   
ஓெரா  ப ெதா  பா  றநா  க தமா   
ேபாி  த அ ட  பி திைக  கனேமா  
ேகா   
பாாிைட யகல  ேதாி  பாதிேயா  ஐ பா  
ேகா .   
 

aarirul ulagam muppaan anjenung kodi melum 
oororu paththon paanoo tranaan 
gayudhamaagum 
perirul soozndha andap piththigaik kanamor 
kodi 
paaridai yagalan theril paadhiyor aimbaan kodi. 

நைடத  ெதா  லா றா  நா க  
கணித  த ைன  
உைடயேதா  திைசேய இ வ ெறாழி தமா 
திர  ைவ கி   
வடெகா  ெத றி கீ ேம  ம ள ேகாண 

  
ெநா தாி  ேகா  ேகா  ேயா சைனய 
தாேம.  

nadaitharu thonnoo laartraan naambukal 
kanidhan thannai 
udaiyadhor dhisaiye ivva rozindhamaa 
thiraththum vikkin 
vadakodu thendri keezmel matrula kona 
mutrum 
noditharir kodi kodi nooruyo sanaiya dhaame. 

ைட ல மான டக  தவிசி  ேமய  
வ ளற  வல  ெமா பா  வ தசா ய  
ைம த   
அ ளிைல ேவ ைக ந பி அ ைட விரத  
ஞால   
உ ளேதா ெர ைல  ஒ தனி  
ைட  ைவ தா .  

mulludai moola maana mundagath thavisin 
meya 
vallaran valadhu moimbaan vandhasaa yambu 
maindhan 
allilai verkai nambi anbudai viradhan gnaalam 
ulladho rellai mutrum oruthanik kudaiyul 
vaiththaan. 

அ கவ  தன  ைம த  அ கிதீ ர ேம தாதி  
கமா  வ   ேனா  ேசாதி  திமா  

ெதா சீ   
த ம  வியேன மி க சவனனா  எ வ  
தா   
ப ெகா  ேட  தீ  பா கா  தர  
ெச தா . 

angavan thanadhu maindhar angithee ranme 
thaadhi 
thungamaam vaputti nodu sodhittuth 
thudhimaan tholseer 
thangumav viyane mikka savananaam yezuvar 
thaamum 
pangukon dezu theevum paadhukaath tharasu 
seidhaar. 

ேவ   
   

veru 



சீாியச  தீப  ர த அ கி தீர எ ேபா  
தா  அ  சி வ ராேயா ,  
பாரத கி  ட அாி ேக  மால  ப திரா 
வன இளா வி த ென ேபா ,   

ஏ ைடய இரமிய ந  ேலம  ேபேரா  
இய வா  ஒ பதி ம  இவ க  ேபரா ,   
ஓெரா வ  ெகா ெவா றா நாவ  றீைவ 
ஒ ப க  டமதா கி உதவி னானா .   

seeriyasam puththeebam purandha angi 
theeran enbon thaan aruluj siriva raayor, 
baaradhangim purudanari kedhu maalan 
paththiraa suvananilaa virudha nenbon, 
yerudaiya iramiyannal lemap peron 
iyarkuruvaam onbadhinmar ivargal peraal, 
ororuvark kovvondraa naavar treevai 
onbadhukan damadhaakki udhavi naanaal. 

வி ய ச  தீவி  ந  நி ற 
ேம வைர ெச கமல  ெபா  ேபால,   
ந மத  கிேயாசைனஉ  னத எ  ப  
ெச னி யகல  பா   
னிராயிரமா  பராைரெய ைல அதனி  பாதி,   
வ ணமி  ேமகைல  றத  உ சி 
வா தி ேம கைலயினி ப  சிகர ம .  

vinnuyarsam puththeevin naduvu nindra 
meruvarai sengamalap poguttup pola, 
nannu madhar kiyosanaiun nadhamyen 
paththu senni yagalam muppaa 
niraayiramaam paraaraiyellai adhanir paadhi, 
vannamigu magalaimoon dradhanul uchchi 
vaaiththidume kalaiyinirpal sigara malgum. 

 ேம வைர அத ந  பிரம   
மி கமேனா வதிஅத  ேமைல  தி கி ,   
நாரண வா  ைவ ட  வடகீ  பா  
நாதனம  ேசாதி க  திைசக ெள ,  
சீாியவி  திர தலா  எ ம  ேதய  
ெத த  வட கள  ம  த னி ,   
ேநாிய ேதா  ேதசம  ெச ேவ ேபா  
ெந ைழ ெயா ள  நிைனக மாேதா. 

meruvarai adharkunadup piraman moodhoor 
mikkamano vadhiadharku melaith thikkin, 
naarananvaaz vaigundam vadakeez paalin 
naadhanamar sodhitkam dhisaika lettuj,  
seeriyavin dhiranmudhalaam enbar theyan 
therkumudhal vadakkalavu marungu thannil, 
neriya dhor dhesamadhu sevve pogum 
nedumpoozai yondruladhu ninaiga maadho. 

அ தவைர  கீ திைசம  தரமா  ெவ ைம 
அத ெத  க தமா தன ெபா  ேம பா ,   

தரமா  வி ல நீ ல வ ட  பா வ மா 
ைள ேபா  கட  ச ,   

ந தியேதா  ேபாதிஆ  ணபா லாதி 
நா றிைசயி  வைரமீ  நி  நாவ ,   

மிர  டாயிரேயா சைனயா  ஏைன 
த  இதி பாதி ெமாழி  எ ைல.  

andhavaraik keezththisaiman dharamaam 
venmai adhantherkuk kandhamaa dhanampon 
melpaal, 
sundharamaam vibulamnee lamva dakkuch 
subaarsuvammaa thulaippodhu kadambu 
sambu, 
nandhiyadhor podhiaal kunapaa laadhi 
naatrisaiyil varai meedhu nirkum naaval, 
mundhu miran daayirayo sanaiyaam yenai 
muththaruvum idhirpaadhi moziyum ellai. 



 அ தைகய கீ திைசயி  அ ண  ேம பா  
அசிேதாத  ெத றிைசமா னதேம ய லா,   
உ தர தி  மாம நீ  நிைலயா  ேம  
உ யான  சயி திரத  ண  ைவ ,   
ைவ தெப  ந தன த  கிண தி  ஓ  
ைவ பிரச  ட கம  வடா  பா கி ,   
ெம தி  தா கிய உ  றி மி  வா  
ேம வைர  சார ைட விர  ம ேற.  

aththagaiya keezththisaiyil arunam melpaal 
asithodham thendrisaimaa nadhame yallaa, 
uththaraththin maamaduneer nilaiyaai mevum 
vuiyaanaj sayiththiradhang kunakku vaigum, 
vaiththaperu nandhanandhak kinaththil ongum 
vaippirasang gudakkamarum vadaadhu 
paangin, 
meththuthiru thaakkiyam ur tridumiv vaaru 
meruvarach saaralidai viravu mandre. 

க கம  நாவெலா  ெத பா  நி ற 
காரண தா  பாரத ற  க ட ,  
இட ைடய நாவல தீ ெவன ேப  ெப ற 
தி த வி  தீ கனிநீ ராறா  ேம ,  
தடவைரைய  ைட  வடபா  ெச  
சா நத  ெபய ெப ம  ச ல  ேதா ,   
உட   ெபா மயமா  அ த ேம  
ஒ வா யிரமா ட  வ  அ ேற.  33  

kadikamazum naavalondru thenpaal nindra 
kaaranaththaal baaradhandran kanda mutrum, 
idanudaiya naavalandhee venapper petra 
thiruththaruvin neenganinee raaraai meruth, 
thadavaraiyaip pudaisoozndhu vadapaar 
sendru saambunadhap peyarperumach 
chalilan thuiththor,  
udal muzudhum ponmayamaai ayudha melum 
orumoovaa yiramaandang kuruvar andre.   33 

நா றிைசயி  வைர பர  ேம கீ  தா  
நவி றி ேம வி பாதி அத  கீழபா ,   
மா றாிய மா யவா  ேம பா க த 
மாதன ெத  றிைசநிசத  ஏம ட ,   
ஏ றஇம  வடபா நீ ல ேவத  
இய சி க  எ வைர இைவயா  நீல ,   
ேம றிக ெபா  மண கனக  பனிேய நீல  
ெவ ைமமதி கா த இைவ ேமனி தாேம.  

naatrisaiyil varaipparappu melkeez thaanum 
navindridinme ruvirpaadhi adharkuk keezpaal, 
maatrariya maaliyavaan melpaarkandha 
maadhananthen drisainisadham yema 
koodam, 
yetra imam vadapaalnee lamsuvadhem 
iyarsirungam yettuvarai ivaiyaam neelam, 
metrikazpon mana kanagam paniye neelam 
venmaimadhi kaandhamivai meni dhaame. 

நிசதெமா  ெபா ட  இைமய  கீ ேம  
ெந கடைல  தைல  நிமி  ேசாம ,   
திைச ள  தர  அைனய எ  
தி கிாி  இராயிரேயா சைனவா  ெச ,   
வைசயி க த மாதனமா யவா  எ  
மா வைரக  தமதகல  அ த  ம ைற,   
அசலமி  மரா யிர இ  தீ  அம நவ 
க டெவ ைல அைறவ  மாேதா.   35 

nisadhamodu porkoodam imaiyan keezmel 
nedunkadalaith thalaikkoodi nimirum soman, 
dhisaiyulapoo tharamoondrum anaiya yettuth 
thinkiriyum iraayirayo sanaivaan sellum, 
vasaiyilkandha maadhanamaa liyavaan ennum 
maalvaraigal thamadhagalam ayudham matrai, 
asalamiru moondrumaraa yiramith theevul 
amarunava kandavellai araivan maadho.   35 



ேகாதி வட கட தலா  சி க  கா  
வ ட  சி க த  ேவத ம ,   

நீதிஇர ணியவ ட  ேவத நீல ெந கிாியி  
ந வ இர மியமா  ேம ,   
தர  வ ட இளா வி தமா  

ெபா தக த மாதனேம  ணாி நா ப ,   
ேக மா  வ ட மா யவா  ெதா  
கீ கட  இ வா ப  திரம தாேம. 

kodhilvada kadalmudhalaach sirungang 
kaarung kuruvarudam sirunga mudhar suvedha 
mattum, 
needhiira niyavarudam suvedha neela 
nedungiriyin naduvanira miyamaam merup, 
poodharajsooz varudamilaa virudhamaagum 
polindhagandha maadhanamer punari 
naappan, 
kedhumaal varudammaa liyavaan thottuk 
keezkadalin iruvaaipath thiramaa dhaame. 

அ வியி  நிசத த  ஏம  கா  
அாிவ ட  ஏம த  இைமய நா ப ,   
கி ட  ெத கட  இைமய ெம  
கிாி ந  பாரதமா  ேக  மாேலா,   

ப க  ப திர  ப  நாலா யிர நி ற 
ெதா பதினா யிரமா ெம ைல,   
உ ப தம லகைனய பரத ெம  
ஒ ெறாழி த க டெம  உ  ேளா ேக. 

ambuviyin nisadhamudhal yemang kaarum 
arivarudam yemamudhal imaiya naappan, 
kimburudam thenkadarkum imaiya mennung 
kirikkunadup paaradhamaam kedhu maalo, 
dimbarpugaz paththiramum paththu naalaa 
yiramnindra thonbadhinaa yiramaa mellai, 
umbarthama thulaganaiya baradha mennum 
ondrozindha kandamettum utru lorkke. 

ஆ நா  ைறபவ ஓ  ெபா தி  
யா பா  ஆ  மக  மாக  ேதா றி ,   
தா க விைழ வி ண வ  அவ  
ெத வ  த மல க  உத உணா  கனி  
கா ,   
ஓ ப ைச நிற  ஆ  அ த ேம  
ஒர வா யிர அத  வடபா க தி ,   
பா கம வ  னிவர சா ரணேர சி த  
பதி வா யிர ஆ  ப க  வ ண .  

aangurunaat turaibavaror pozudhin yaaipaal 
aaduvu magaduvu maagath thondrith, 
thaangalvizai virpunarar avaku heivath 
tharumalar udhavum unaak aniyung kaayum, 
ongupachchai niram aayul ayudha melum 
oramoovaa yiramadharkul vadabaa gaththir, 
paangamarvar munivararchaa ranare siththar 
padhinmoovaa yiramaayul padigam vannam. 

பர ப தி ரா வ ேதா  கனிகா  ேபா  
பதி வா யிர ஆ  பைட த ேசேயா ,   
இரணிய ேதா  பல க ேவா  மதிேந  ெம ய  
இராயிரைம  ற த  ஆ  ெப ேறா ,   
ெபா வாிய இரமிய தி ேளா  ஆ  

கனிக  மிைச வ  வைள ேபா வா ,   
வ டமவ  ெகா பதினா யிரேம ய றி 
ம மிர டாயிர மா  ெசா ற ெதா .  

paravupaththi raasuvaththor kanikaai thuippor 
padhinmoovaa yiramayul padaiththa seyor, 
iraniyaththor palanugarvor madhiner meiyar 
iraayiramaij joorayudham aandu petror, 
poruvariya iramiyaththi nullor aalin punkanigal 
misaiguvarpoon guvalai polvaar, 
varudamavark korupadhinaa yirame yandri 
matrumirandaayira maach sotra thonnool. 



விரா இளா வி த ேதா  ெவௗ¤ய ெம ய  
மிைசவ தீ  க பிரத  அ த ேம ,   
இராயிரமா  க ேக  மால  த னி  
இ பவ ைப  வைளநிற  இனிதி 

ட ,   
பராைர ள க டகியி  கனிேய ஆ  
ப ளவா யிர அாிக  ட  வா ேவா ,  
ஒராயிரேமா ெடா பதினா யிரம ெத ைல 
உண கனி கா மதிய  ஔ¤ய த ேற. 

viraavumilaa virudhaththor veliya meiyar 
misaivadhutheeng karumbiradham ayudha 
melum, 
iraayiramaam yugamkedhu maalath thannil 
iruppavarpain guvalainiram inidhi nundal, 
paraaraiyula kandagiyin kaniye aayul 
paththulavaa yiramarikan daththu vaazvor, 
oraayiramo donbadhinaa yirama dhellai 
unavukani kaaimadhiyam olaya dhandre. 

ேபா றியகி  ட ேதா  இற  தீய 
கனிேய மிைசவ  நிற  ெபா ைம ஆ ,   

சா றியி  ஓர த  ஏம ட  தடவைர  ெத  
பா இைமய வடபா  த னி ,   
ஏ றமி  கயிைலநி  அத  மீேத 
இைமயா  க பகவ  உைமயா ேளா ,   

றி ப  ஊழிதனி  அ ட  கா  
ேமெலா கீ  ெச றி ம  ெவ  மாேதா.  
  

potriyagim purudaththor iralith theeya 
punkaniye misaivar niram ponmai aayul,  
saatriyidum orayudham yemakoodath 
thadavaraith then paalimaiya vadapaal thannil, 
yetramigung kayilainirkum adharku meedhe 
imaiyaamuk katbagavan umaiyaa lodum, 
veetriruppan oozidhanil andang kaaru 
melodukeez sendridumav verpu maadho. 

இ தவி  நா க ட  ைற  நீரா  
இ ன பிணி நைர திைர  பிைற  ேசரா ,   

ைத க  ேபாேலைன றி  
ெமா நிைற அறி டல  ய சி ஆ ,   
அ தமி சீ  தெல லா  ஒ த  ைம தா 
அைட வ  பாரத தி  அவதாி ,   
வ ாி விைன பயைன க வ  எ ப  
வான கி  ெச  ன  வழ கா த ங .  
 

indhaviru naarkandath thuraiyum neeraar 
innalpini narai thiraimoop piraiyuj seraar, 
mundhaiyugam polenai moondri nullum 
moimbunirai arivudalam muyarchi aayul, 
andhamilseer mudhalellaam oruthan maiththaa 
adaiguvarmun baaradhaththil avadhariththu, 
vandhupuri vinaippayanai nugarvar enbar 
vaanamugil sendru punal vazngaa thangan. 

பாரத  ளா அவனி கிைள  ம  
ப•ெறாழி  ாி  மற  பாவ  ஈ ,   
ேபர ெபௗ திகெம வா யான றி  
ெப பய ெகா  வ எ ப  ெப ைம 
யா ற ,   
சீரறி  நிைற ஆ  உ வ  உ  
ெச ைக க  க கிைய த திறேன ேச வ ,   
ேதாைர த  பலைப  விைள  ஆ க  
யகனி கா க த  பிற  பா .  

  

baaradhaththul laaravani gilaiththu matrum 
parozilum purindhu maram paavam eettip, 
perarulpela dhigamezuvaa yaana moondrir 
peru payankon duivarenbar perumai yaatral, 
seerarivu nirai aayul uruvam undi seigaiyugan 
galukkiyaindha thirane servar, 
thoraimudhar palapaingkooz vilaiyul aakkan 
thooyakani kaaikandham puravun dhuippaar. 



நா க  ட ேதா  வி  ேளா  
நரகின  அ விட தி  ந ணி ைவகி,   
ேமைலயி  விைனயா றி அவ றி  ேக ற 
விய பய க  பெரன விள  மா றா ,   
சீலமி  பாரதமா  க டெமா ேற தீவிைனந  
விைனயா  ெசய ைக  ெக லா ,   
லெமா  ைறெபறிேன வ  ேதவ  
னிவ க  தவ ைச ய வ  அ க . 

naalirugan daththorum vinnu lorum 
naraginarum avvidaththil nanni vaigi, 
melaiyiru vinaiyaatri avatrir ketra viyanpayangal 
thuipparena vilambu maatraal, 
seelamigu baaradhamaan kandamondre 
theevinainal vinaiyaaguj seyarkaik kellaam, 
moolamoru kuraiperine vandhu dhevar 
munivargalun thavampoosai muyalvar angan. 

கவி க  பரத இ  திரனா  ேபேரா  
கேச க தா மிரப ன  கப தி நாக ,   
ச மியேன க த வ  வ ண  எ  
தனய ட  மாிெய  வனிைத த ைன,  
உவைகதனி  உதவிஅவ  த த  ேபரா  
ஒ ற ேகா ராயிர ேயா சைனய தாக ,   
வி க பா ரத ைத நவ க ட மா கி  

ெபா பி ட  அைனயவ  ாி தா  
அ ேற.  

kavipugazum baradhanumin dhiranaam peron 
kaseruganthaa mira pannan kabaththi naagan, 
savumiyane kandharuvan varunan ennun 
thanayarudan kumariyenum vanidhai thannai, 
uvagaithanil udhaviavar thaththam peraal 
ondrarko raayiramyo sanaiya dhaagap, 
puvipugazbaa radhaththai nava kanda maakkip 
porpinudan anaiyavarkup purindhaan andre. 

க ைகக  தமிய ைன க ாி வாணி காவிாிந  
மைதபா  க ைப ப ைப,   

கப  திைர ைசேகா மதிபா  சா  ாிசிகி 
பாபகைர த பாைப,   
ச கவா கினிசிைகபா ர  வாசி சா வாிச  
திரபாைக சர  ேவணி,   
பி கைல  டைல காி ெபா ைந ெவ•கா  
ெப ைண த  ஆறன த  ெப கி ந . 

gangaikavu thamiyamunai kavuri vaani 
kaavirinan madhaipaali kambai pambai, 
thungabath thiraikusaiko madhipaaj chaali 
soorisigi paabakarai thoodha paabai, 
sangavaa ginisigaipaa raththu vaasi 
saarvarisan dhirapaagai sarayu veni, 
pingalaik kun dalaimugari porunai vegaap 
pennai mudhal aaranandham perugi nannum. 

ம மேக  திரமலய  ைசய  ச தி 
மாநி ட  பாாியா  திரேம வி த ,   
எ மைல ஓேர  கா சி யாதி எ நக  
தானெமாரா யிரேம  எ ,   
எ அ  மைற தேலா  ேமய ேதய  
ப பல  தி ைற பயி  ேமவி,   
ெம ெநறிேச  வ மாி க ட  ஏைன 
மிேல சாிட  ஓெரட  விய பி லாேவ.   

mannumagen dhiramalayaj seiyaj saththi 
maanirudam paariyaath thirame vindham, 
ennumalai orezung kaajchi yaadhi 
yezunagarun thaanamoraa yiramel ettum, 
ennumaru maraimudhalor meya dheyam 
parpala vuj surudhimurai payilvu mevi, 
meinneriser vadhukumari kandam yenai 
milechcharidam orettum viyappi laave. 

இ கிைவச  தீவி னிடேன த பா  
இ கட  சாக தி  எ ைல த னி ,   
த கியேகா ேமதாதி அவ  ைம த  
சா தவய  சிசிர ேகா தய ஆ ன த ,   

கமி  சிவெனா ேக மக சி ற த 

ingivaisam puththeevi nidane thanpaal 
irungadalsooz saagaththin ellai thannil, 
thangiyako medhaadhi avarku maindhar 
saandhavayan sisiranko dhayanaa nandhan, 



வ இவ  ேபராேல  வ ட மா கி,  
அ கவ  க ாி தா  கட  வா  
ஆாிய வி  தக கர  ஆ  வா வா .  

thungamigu sivanoduge magansi randha 
thuruvar ivar peraalez varuda maakk, 
aangavaruk karulpurindhaan kadavul vaayu 
aariyarvin dhagarkugarai aandu vaazvaar. 

ேசாமகேம மன ச  திரேம  பிவ  
பிராசனநா ரதிய  ெதா சீ ,   
ேகாமதமா  எ கிாி  சிைவவி பாைப ளி  
அமி ைத கி ைதம  த ைத சி தி,   
மாைமத  கிரைமெய  ஆற  ேக  
ம வியி  ததி கட தா  வைளய நி ற,   
ஏம  ச தீவி வ  ெவ  
இைறயவ  சி வ களா  எ வ டா .    
  

somagame sumanangsan dhirame mundhun 
thundhubivap piraasananaa radhiyan 
tholseerk, 
komadhamaam yezugiriyuj sivaivi baabai kulir 
amirdhai sugirthaimanu thaththai siththi, 
maamaitharu kiramaiyenum aaran kezum 
maruviyidum thadhikkadalthaan valaiya nindra, 
yemamuru kusaththeevilvaputtu vennum 
iraiyavarkuj sirivargalaai yezuva rundaal. 

பிரத  உேராகிதேன தீர  க  
ேவதக சி  திய  வயி தி த ென  

ேறா ,  
இ த வ  ேபராேல  வ ட மா கி 
ஈ தன உ  னத த  மார  ேமக ,   
ைவ ச  தக மகிட ேம  ேராண  
மைலேய  ேசாைனெவௗ¢ளி மதிேய 
ேதாைம,   
ஒ ப ேந  திைரவிேமா சைனவி தி ஓேர  
நதி ளவா  உலைவ ேத .   50 

suppiradhan urogidhane theeran mugan 
suvedhansith thiyan vayiththi thannen 
drodhum, 
ippudhalvar peraalez varuda maakki 
eendhananun nadhangumudhan kumaaram 
megam, 
vaippurusan dhagammagida medhu ronam 
malaiyezuj sonaivelli madhiye thoomai, 
opparuneth thiraivimo sanaivi ruththi orezu 
nadhiyulavaal ulavai puththez.   50 

த பகேர கபில சா ரண நீ ல த  
த ட வித  டகரா ைட  சன க  ஆவா ,   
அ ற ெந  ணாிகிர ச தீப  அத  
ம ன  ேகாதி டா  அவ ற  ைம த ,   
ெம ப சா ரண  கபில  கி தி கீ தி 
ேவ மா  இல பக உ  பிதேன ெய ன ,   
ெச ெம  ேபராேல  வ ட மா கி  
சிற டேன அவரர  ெச த  கீ தா .   

tharppagare kabilarsaa ranarnee laththar 
thandarvidhan dagaraandaich sanangal aavaar 
appura neip punarigira vunjatheebam adharku 
mannan kodhittaam avandran maindhar, 
meippadusaa ranan kabilan kirudhi keerththi 
venumaan ilambaganur pidhane yennach, 
seppumezu peraalez varuda maakkich 
sirappudane avararasu seidhar keendhaan. 



ம ேச சய அாிவி  ம  பா 
வ த இம  திமாேன ம த ர தா ,   
எ மைல ஏ சிைவ வி த பாைப இைம 
னிைத ரைணேயா டகில பாைப,   

ெச ெனறிேச  த ைபஎ  நதிேயாேர  
ேச ள  தபத சடா வக ம  ேதக ,   
ப க  அேனக  அவ  சன க ளாவா  
ப கயேன அ ைடய பகவ  அ மா.  

mannugese sayamarivith thurumam putpaa 
varuththamimam thudhimaane mandha 
randhaan, 
ennumalai yezusivai vidhoodha paabai imai 
punidhai pooranaiyo dagila paabai, 
senneriser thambaiyenu nadhiyorezu 
serndhuladhu thabadharsadaa vagarman 
dhegar, 
pannupugaz anegar avar sananga laavaar 
pangayane angudaiya bagavan ammaa. 

ம றத  க பாைல அள க  க ன  
வைள ைடய தீப சா  ம யா  அ க ,   
ெகா றவனா  திமான  அவ ற  ைம த  
சல  ெவ ய  ேதவ னி அ த கார ,   

அ றமிலா மேனாரத  பியா  
அ ேனா  களி தன ஏ  றா கி யசல  
ஏ ,   
ெசா றிமிர  ரபிவா மன வி த  

பிச  மிய தட  டாீக  நி .   

matradhanuk kappaalai alakkar kannal 
valandhudaiya theebajchaan maliyaam angat, 
kotravanaandhudhimaanan avandran maindhar 
kuselan veiyan dhevanmuni andha kaaran, 
atramilaa manoradhanthundhubiyaam annork 
kaliththanan yezkooraakki yasalam yezuj, 
sotrimiram surabivaa manamvi ruththam 
thundhupisam miyaththadambun dareegam 
nirkum. 

ேபா  த கவாி யாதி யாைம டாிைக 
மேனாபைமச  திையெய  ேறா ,   
சீதநதி ேய ெச  க லாத  சிற தி  
கர தனிய  சிசிர  எ ேபா ,   
ஏதமிலா ைறசன க  கட  ஈச  
இத ம பா  ம கட  தி த தீப ,   
ேமத ேகா ேமதக அ  வியேன ெதா னா  
ேவ த அவ  ெக ைம த  ேமனா  வ தா .  

podhukumu thangavari yaadhi yaamai 
pundarigai manopamaisan dhiyaiyen drodhuj, 
seedhanadhi yezusellum putka laadhar 
sirandhiduput kararthaniyar sisirar enbor, 
yedhamilaa thuraisanangal kadavul eesan 
idharkumappaal madhukkadal soozndhirundha 
dheebam, 
medhaguko medhagam av viyane thonnaal 
vendhan avar kezumaindhar menaal vandhaar. 

யவிேமா கன ேமாக  சகல  ேசாம  
மார  மார மாீ சகனா  ைம த ,   

காயைதேயழ ாி  தளி தா  சி க  
அ த உத ய சலக  கிர ச  ஆ பி,   
ேகய இர மிய கிாிேய  அயாதி ேத  
கிள கப தி மாாி மாாி இ ,   
மாையநதி ஏ ளம  தக ஆ ம க  மாகத மா 
னச மா க  மதி  ெத வ .   

thooyavimo gananmogan sagalan soman 
sugumaaran kumaaranmaree saganaam 
maindhark, 
kaayadhaiyezu koorupurin dhaliththaan singam 
aththamudha yamsalagam kiravujcham aambi, 
keyamira miyangiriyez ayaadhi dhenuk 
kilargabaththi sugumaari kumaari ikku, 
maayainadhi yezulaman dhagaraa mangar 
maagadharmaa nasarmaakkal madhimun 



dheivam. 
ைடயின  ய ன  கடலா  தீப  ப கரம  

ன சவன  த வ ராேனா ,   
அட ெக  தாதகிமா த ென ேபா  
கதைனயி  ப  தளி தா  எ ப,   
இடபமேக  திர வ ண  வராக நீல  
இ திரம  திாியெம  ஏ  ெவ ,   

ைலசிைவ உைம தரணி மைன சி ைக 
மாிெய  எ நதி  ெகா  ேம .  

pudaiyinadhu thooyapunar kadalaan dheebam 
patkaraman nansavanan pudhalvaraanor, 
adalkezuvu dhaadhakimaa poodha nenbork 
kadhanaiyiru koorupaduth thaliththaan enba, 
idabamagen dhiramvarunam varaaga neelam 
indhiraman dhiriyamenum yezu verpuk, 
kidilaisivai umai tharanisumanai singai 
kumariyenum yezunadhiyung kondu mevum. 

ேமனிலா வியநகர  நாக  எ ேபா  ேமவியம  
பாிசன ெவ  யவேன ேத ,   
ஆனேதா  கர தி  வி  ஐ ப 
தாயிர ேயா சைனத னி  அசல ெமா ,   
மானேசா  தர எனேவ சகட  கா  ேபா  
வ டைணெப  றி மத க  மகவா ,   
ஏைனேயா  எ வ  ணபா லாதி 
எ ைசயி பத க  எ  அ ேற.  

menilaa viyanagarar naagar enbor meviyamar 
parisanamvei yavane puththel, 
aanadhor putkaraththin mudivil aimba 
dhaayiramyo sanaithannila asala mondru, 
maanasoth tharamenave sagadak kaal pol 
vattanai per tridumadhankan magavaa nukkum 
yenaiyor yezuvarkkun kunabaa laadhi endisaiyi 
numpadhangal eidhum andre. 

ெபா திைர  ணாிகளி   ேதா  
ைட றேவ வைள ெதா ேவா  ெபா  

நி ,   
இ ளேதா  சாக த  தீப  
இ ந  நைரதிைர  பி ன  இ ைல,   
அ கவ க  க யி கி  ட  த ைம 
யைடவ பதி னாயிரமா  டம வ  அ பா ,   
த கிய  தபனிய பா  அதைன  ேபா  
தட ெப ேந மி ெபா  சா  ற ேற.   

pongudhiraip punarigalin mudivu thoorum 
pudaiyurave valandhovvor poruppu nirkum, 
inguladhor saagamudhal theeba mutrum 
irukkunarkku naraithiraimoop pinnal illai, 
angavargal kaliyinungim purudar thanmai 
yadaivarpadhi naayiramaan damarvar appaal, 
thangiyadhu thabaniyappaar adhanaich 
soozpoith thadamperu nemipporuppuch 
saarvur trandre. 

ேநமிவைர அத கி பா  டேர அ பா  
நிசி படல  ெச ய மணி நிறேன ம ன ,  
காம சீ  இய க இரா  கதேர ெவ ேப  
கண க அம  தி வ  திைச  கட  ேளா ,   
தா ைடய மாதிர தி  ேம  வி க  
த த ேபா  ைவ வ அ  கத  க பா ,  
ஏம  ற கட அ  கத  க பா  
இ ளா  அத க பா  எ  அ ட . 

nemivarai adharkippaar sudare appaal 
nisippadalaj seiya mani nirane mannar, 
kaamaruseer iyakkariraak kadhare vembeik 
kanangal amarn dhiduvar dhisaik kadavu lorun, 
thaamudaiya maadhiraththin meru vinkan 
thangudhalpol vaiguvaran gadhanuk kappaal, 
yemamuru purakkadalan gadhanuk kappaal 
irulaagum adharkappaal eidhum andam. 

ஊழிெனறி யா த த  உயிைர  தாேம 
ஒழி ெச ேதா ெத  ண வி ேலா ,   
ஆழிவைர  ற வ  அ பா லா  

oozineri yaalthaththam uyiraith thaame 
ozivuseido rundherulu munarvi lorum, 



ஆாி ேச  எ ைலதனி  அநாதி ச ,   
வா ெமா  ெப கயிைல ட  வ ட 
ம கதனி  கணநிைரக  வதி  ம ,   

ச  தீப தலா அ ட  வ கா  
விெய ப  ெதா ைல ேயாேர. 

aazivaraip purajsoozvar appaa laagum 
aarirulser ellaidhanil anaadhi yeesar, 
marangadhanir kananiraigal vadhindhu malguj, 
soozurusam puththeeba madhalaa andach 
suvarkaarum puviyenbar thollai yore. 

இ வியி  ேம கண தி  உலக மா  
இத மிைச  யக ேலாக  இத  மீ ,   
ைவ ைடய ஈைர கா  வய  ேதய  
ம றத ேம  எ ய  வழ  ெம ைல,   

பதினா யிரேகா  கி ஒ  ெவா ைற 
ைற  றி அத  ன ராக ,   

ெச பாிய கி ட  க ட ராேனா  
சி த க வி  ைசய இய க  ெசறி  .  

ippuviyin merkanaththin ulaga maagum 
idhanmisaikkui yaga logam idharku meedhu, 
vaippudaiya eeraingaal vayangu theyam 
matradhanmel yezupuyalum vazangu mellai, 
muppadhinaa yirakodi mugilov vondrai 
miraisoozvur tridumadharku munna raagach, 
seppariya kimburudar karuda raanor 
siththargalvij jaiyariyakkar seriyum moodhoor. 

இ கித ேம  ரநதிெச  டேன அ பா  
இரவிபத  தரணி ேகா  இல க மா ,   
அ கதனி  பா  ேகா  ேதவ  
அ க ட  வழ ெகா வ  அத  மீேத  
தி க உல ேகாாில க  உ ப  த னி  
ெசறித தா ரைக ல  இல க  ேசணி ,   
ெபா ெகாளிேச  த உலகீ ாில க  அ பா  
க உலக  ஈாில க  ெபா தி  ற ேற.  

ingidhanmer suranadhisel lidane appaal 
iravipadham tharanikkor ilakka maagum, 
angadhanin muppaanmuk kodi dhevar 
arukkanudan vazakkolvar adharku meedhe, 
thingalula korilakkam umbar thannil 
seritharudhaa ragaiyulam ilakkaj senir, 
pongoliser pudhanulagee rilakkam appaar 
pugarulagam eerilakkam porundhir trandre. 

அ தரேம  ேச உலகீ ாில க  ேமேல 
அரச உல கீாில க  அத  மீேத,   
ம த உல கீாில க  அத ேம  ஓேர  
மா னிவ  உலகில க மா  அ பா ,   
ந வ  உலகில க  வாேலா க தி  
நல தைகய ெதாைகபதிைன  தில க மா ,  
இ த ல க மிைச ைடய ேதய  
எ வைகயா ம தின  ெக  ெம ைல.  

andaramer seiulagee rilakkam mele arasanula 
keerilakkam adharku meedhe, 
mandhanula geerilakkam adhanmel orez 
maamunivar ulagilakka maagum appaal, 
nandhuruvan ulagilakkam puvaalo gaththin 
nalaththagaiya thogaipadhinaindh dhilakka 
maagum, 
indhavula gaththumisai yudaiya dheyam 
yezuvagaiyaa maruththinamuv kezuvu mellai. 



ெதாகேலா  ேச த மி  பத தி  மீதி  
வ ேலாக  எ ப த  சில க மா ேக,   
கேலா  வானவ  பிற  ேபா ற  ர  

தர  றி தர  ாிவ  அ பா ,   
மகேலாக  இ ேகா  மா க டாதி 
மா னிவ  பல ெசறிவ  ம ற த ேம ,   
இகேலாக  பர சன ேலாக  எ ைல 
எ ேகா  பிதி ேதவ  இ ப  அ க . 

thogalodu sertharumip padhaththin meedhir 
suvarlogam enbaththaj silakka maange, 
pugalodu vaanavarum pirarum potrap puran 
dharanveer trirundharasu purivan appaal, 
magalogam irukodi maarkkandaadhi 
maamunivar palarserivar matra dhanmel, 
igalogam paravusana logam ellai enkodi 
pidhirdhevar iruppar angan. 

தவேலாக  உ னதமீ ரா  ேகா  சனக த 
லா ைடய வனக  ேச வ ,   
அவ ேம ச  திய லக  ஈெர  ேகா  
அய இ ப  தலமஉலக மளி  தான ,  
நைவதீ  பிரமபத   ேகா  
நாரண வா  ேப லக  ஓ  ேகா ,   
சிவேலாக  நா ேகா  அத  மீேத திகழ ட 
ேகாளைக  ேகா  யாேம. 

thavalogam unnadhamee raaru 
kodisanagarmudha laavudaiya vanagar servar, 
avanmersath thiyavulagam eeren kodi 
ayaninbath thalamaulaga malikkun dhaanam, 
navaitheerum piramapadham moondru kodi 
naarananvaaz perulagam ormuk kodi, 
sivalogam naarkodi adharku meedhe 
thigazanda kolagaiyung kodiyaame. 

ேவதெமா  த திர  அவ றி  சா  
மி திக  பிற  ேவ  ேவறா,   
ஓதி ம  ட திய ைக மைலேவா ெவ றா  
உ ைம ெதாி  தி பைட  உல பி  
ேபத ,   
ஆத னா  அ வவ றி  றிாி  நா  
அறி தஉன  கீ ைம ய ேவ ெசா றா   
ஏதமி  இ  வ ட தி  வன ெற  
ைறய ேச  உ திர த  மி ைக யாேம.  

vedhamodu thandhiramum avatrin saarbu 
mirudhigalum piranoolum veru veraa, 
odhiduman daththiyarkai malaivo vendraal 
unmai therin dhidirpadaippum ulappil pedham, 
aadhalinaal avvavatrin triribu naadi 
arindhaunak keendunmai yadhuve sotraam 
yedhamil iv vandaththil buvana noortret 
tiraiyarulser uriththirartham mirukkai yaame. 

ேவ   veru 

இ த அ ட தி  இய ைகய ன  
கிைறவ   
த த அ ட க  ஆயிர  ெத மி  தைகைம  
ைம த நீெச  கா தி ெயனவ  ைர ப  
அ த மி லேதா  மகி சியி  உண தன  
அ ண .  67 

indha andaththin iyarkaiya munnunak kiraivan 
thandha andangal aayirath thettumith 
thagaimai  
maindha neesendru kaanudhi yenavaguth 
thuraippa 
andha milladhor magizchchiyin unarndhanan 
avunan.   67 

ஆக  தி வி த  - 789 aagath thiruviruththam – 789 
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12.  தி   வி ச ய   ப ட ல   12. dhikku visayap padalam 
ண க  ப பல உண திய ரவ ற  

கழ க   
வண கி வாளாி கெனா  விைடெகா  
வயமா   
அண  ைவகிய திற ைட  ர ேகா  
அ ண   
இண  தாைனய  கட ைட  கன  
இைம பி .  

gunangal parpala unarththiya kuravandran 
kazalgal 
vanangi vaalari muganodu vidaikondu 
vayamaan 
anangu vaigiya thiraludaich soorarkon avunar 
inangu thaanaiyan kadalidaip pukkanan 
imappil. 

ேசைன யி றைல த  தாரக  ெச   
ேகாைன வ தைன ெச த  னவ  கி  
ஆன பா ைமயி  வண கி  னி றிட 
ஆசா   
ேபான எ ைலயி  க றன பாிெசலா  
க றா .   

senai yindalai puguthalun thaaragan sendru 
konai vandhanai seidhuthan munnavar kurugi  
aana paanmaiyin vanangimun nindrida aasaan 
pona ellaiyir pugandrana pariselaam 
pugandraan. 

ஆவ தாகிய பாிெசலா  ேக ண  தவ   
தாவி லாதத  மன ெகா  ந றி  தைலவ  
ேமவ லா கைள யாமினி ெவ றிட விைரவி   
ேபாவ ேதகட  எ றன  அ னேதா  
ெபா தி . 

aava dhaagiya pariselaang kettunarn 
dhavanun 
thaavi laadhadhan managkodu nandridhu 
thalaiva 
meva laargalai yaamini vendrida viraivil 
pova dhegadan endranan annadhor puzudhin. 

அ தி வா சைட  க த  கட த  
அ ளா   
ைம த  வ  ெப றெதா  வர க  
வ   
சி ைத ற நா ேய யளிெயா  ேசணி   
வ  ேதா றின  ெதா ைலநா  ேநா றி  
மாைய.  

andhi vaarsadaik kannudhar kadavulthan 
arulaan 
maindhar moovarum petradhol varangalum 
valiyuj 
sindhai yullura naadiye yaliyoduj senil 
vandhu thondrinal thollainaal notridu maayai. 

ேதா  ெமலைலயி  ற  க ெவ  
ர   

ஆ ற த பிய  த ெமா  அச கி ேயா   
ஊ  அ ெபா  பணித  அ ைனத  
உ ள   
ஈ ற ஞா றி  உவ தன  ஆசிக  
இைச தா . 

thondru mellaiyin mundhurak kanduvej sooran 
aandra thambiyar thammodum asamugi yodum 
oondrum anbodu panidhalum annaithan ullam 
eendra gnaandrinum vuvandhanal aasigal 
isaththaal. 

ஆசி றிேய ேவ வியி  ெச ைக  அத   
கீச  ந கிய வர க  ேக டன  ஈ   
ேநச ேமா ைம  காணிய வ தன  நீவி   
வாச வ த ேலா தைம ெவ தி வ யா .  

aasi kooriye velviyir seigaiyum adhanuk  
keesan nalgiya varangalung kettanan eendu  
nesa modumaik kaaniya vandhanan neevir 
vaasa vanmudha lorthamai velludhi valiyaal. 



ெவ ற பி ன எ  லக  ர ேம 
தினியி   
எ  வா தி  மாையக  ேவ  
எ ைன 
ஒ  அ ட  உ தி  உ னிய 
ெபா ேத  
ெச  ெவ•கிய த ைமக  ெச தியா  

ேப . 

vendra pinnarev vulagamum purandhume 
dhiniyil 
endrum vaazudhir maayaigal vendidin ennai 
ondrum anbudan unnudhir unniya pozudhe 
sendru vengiya thanmaigal seidhiyaan 
mudippen. 

ஈத லா உைம  பிாியல  ப ைற யாேன  
காத ேலா ைம  காணிய ெச வ  கல   
ேபத நீரற இ திரா  ஈ ெடன  ேபசி  
மா  ஏகின  ைம த க  வ  வண க. 

eedha laalumaip piriyalan panmurai yaane 
kaadha lodumaik kaaniya selguvan kalandhu 
pedha neerara iruththiraal eendenap pesi 
maadhum yeginan maindhargal moovarum 
vananga. 

ேதா  லாவிழி  ெபா ெறா  ஏக  ர   
ேகா  ேத ட  தானவ  த கைள  வி  
நீ  ந ெப  தாைனக  நிதிபதி  ேகக   
பாட  மா ர சைறமிேனா க ெதன  
பணி தா . 

thodu laavizip portrodu yegaluj sooran 
kodi therudan thaanavar thangalaik koovi 
needu namberun thaanaigal nidhibadhik kegap 
paadal maamura saraimino kadidhenap 
panindhaan. 

அரச  ஏவ  அ ண க  அ னவா 
றைற   
அரச  எறறின  ேக ட  அ திைச னி  
உைரெச  நா க  உற ழி  விெகாள 
ஒ ேக  
திைரெச  வா கட  ெச ெறன  ெச ற  
ேசைன.   

arasan yevalum avunargal annavaa raraindhu 
arasam yerarinar kettalum aththisai munni 
uraisei naanmugan uranguzip puvikola orunge 
thiraisei vaankadal sendrenach sendradhu 
senai. 

ப  ட  ஆயிர மாதியா  பலவா   
ெகா  நீ ய ெச னிய  ெகா ைமேச  
ண ேதா   

ெம  ப பைட ஏ திய கர தின  விறேலா   
க  வா கட  ஆ பின  அ ண த  
கண ேதா .  

paththu noorudan aayira maadhiyaaip 
palavaan 
koththu neediya senniyar kodumaiser 
gunaththor 
meththu palpadai yendhiya karaththinar viralor 
kaththu vaarkadal aarppinar avunarthan 
ganaththor. 

வி ணி  பா வன இரவிேத  பா வன 
ேவைல   
க ணி  பா வன திைசகளி  பா வன 
கன ேம   
ப ணி  பா வன வைரகளி  பா வன பரைவ  
ம ணி  பா வன ரவிக  அள பில மாேதா.  

vinnir paaivana iravither paaivana velaik 
kannir paaivana dhisaigalir paaivana kanalmer 
pannir paaivana varaigalir paaivana paravai 
mannir paaivana puravigal alappila maadho. 



 பா  ெச றிட  ெகா யின  ெச றிட  
பலேப   
ேவ  ெச றிட  பாாிட  ெச றிட வி ேம   
மா  ெச றிட  பிளிெறா  ெச றிட மதநீ   
ஆ  ெச றிட  ெச றன யாைனயி  அனிக .  

paaru sendridak kodiyinaj sendridap palapei 
veru sendridap paaridaj sendrida vinmel 
maaru sendridap piliroli sendrida madhaneer 
aaru sendridach sendrana yaanaiyin anigam. 

ேம  ைசய  கயிைல  அ ல  ேவ   
ேநர  ெகா தி  கிாிமிைச  ெச வன நீல   
காாி  ெச வன வி மிைச  ெச வன 
கட   
பாாி  ெச வன ெச வன ஆழிய  ப•ேற .  

meruch seiyamun kayilaiyum alladhu veru 
nerar koththidu kirimisaich selvana neelak  
kaarir selvana vinmisaich selvana kadalsooz 
paarir selvana selvana aaziyam patrer. 

  ேகா ேயா சைனயதா  நா றிைச 
  

ஆ ற ெவ ைலயி  அ வைக  தாகிய 
அனிக   
ஏ  ெச றன ெச றேதா  அளைவயி  
இன ேபா   
ேதா  ெபா ட  அளைகைய அைட தன 
சி.   15 

meendru kodiyo sanaiyadhaai naatrisai mutrum  
aandra vellaiyin avvagaith thaagiya anigam  
yendru sendrana sendradhor alavaiyin inanpol 
thondru ponsudar alagaiyai adaindhana thoosi.   
15 

த  ஐ தி  மிகவ  ைடய  ெபால ேச   
ஆத வ றனி  ேதாி  சிற ற தவனி   
ேசாதி ெப ற  ேப ண  ள  ெதா சீ   
மாதி ர கைள அக சியா  மைற ப  
ம ேனா.  

boodham aindhinum migtavali yudaiyadhu 
polanser 
aadha vandranith therinuj sirapputra thavanil 
sodhi petradhu perunar ulladhu tholseer 
maadhi rangalai agarsiyaan maraippadhu 
manno. 

எ  ேமயழி வி ல  ேம ேவா க   
 ேபா வ தகில  இைம பினி  

கி   
ெச  மீ வ  ற பினி  ெச வ  சிைதயா  
ஒ  ேகா ய வா பாி ள ெதா ேக.  

endru meyazi villadhu meruvo digalung 
kundru poluva thagilamum imappinir kurugich 
sendru meelvadhu kurappinir selvadhu 
sidhaiyaa  
ondru kodiya vaambari poondula thorunge. 

அழிவி லா பல சாரதி உ ளத  கள பி   
வி மி தாகிய பைடெயலா  ெகா ட  
ேமவா   
ஒழிய அ னவ  ேத மிைச  ெச வ வ 

ேம   
ெறழி  அ ற  ப மணி கற வ ெத .  

azivi laappala saaradhi ulladhan kalappil 
vizumi dhaagiya padaiyelaang kondadhu 
mevaar 
oziya annavar thermisaich selvaluva dhurumer 
trezi achchurap panmani karanguva dhendrum. 

பாைர ேந த  பர பின லெகலா  பைட த  
நாாி பாதிய  அளி த  இ திர ஞால   
ேதாி  மா வைர மிைச  வய  
ெசல ேபா   
ர  ஏறிேய ேபா தன  அ ண க  

ெதாழேவ.  

paarai nertharu parappina thulagelaam 
padaiththa 
naari paadhiyan aliththarul indhira gnaalath 
therin maalvarai misaiyurum vayappuli selalpol 
sooran yeriye pondhanan avunargal thozave. 



ஆ ட  ெவ ைலயி  ஆயிர மாயிர  யாளி  
தா  ெவ பாி ஆயிர மாயிர  தட ேதா   
நீ ட பாாிட  ஆயிர மாயிர நிரேல  

ட ேத மிைச ஏறிேய அாி க  ேபா தா .  

aandav vellaiyil aayira maayiram yaali 
thaandu vembari aayira maayiran thadandhol 
neenda paaridam aayira maayira nirale 
poonda nermisai yeriye arimugan pondhaan. 

 கா  உ ள  பி ற  கவன   
ேகால மா பதி னாயிர  டேதா  
ெகா சி   
சால மா த  ைவயேம  தா ரக   
ஆல ெம ப  ெச ெறன நட தன  அ ேற.  

kaalum ullamum pinnura munnuru gavanak 
kola maappadhi naayiram poondadhor 
kodijchich 
chaala maartharu vaiyamer pugundhudhaa 
raganum 
aala menbadhu sendrena nadandhanan andre. 

அ ன தாரக ர  அாி க  தவ   
ம ன ேனா இ  பா க  மாயின  வ தா   

 தானவ  தாைனய  தைலவ க  
ெதாைலயா   
ெபா னி  மாமணி  ேதெரா  ஏகின  
ைடயி .  

anna thaaraga veeranum arimugath thavanum 
manna noriru paangaru maayinar vandhaar 
thunnu thaanavath thaanaiyan thalaivargal 
tholaiyaai 
ponnin maamanith therodum yeginar pudaiyil. 

விர  கி றேதா  ஏைனய  ேசைனயி  ர   
காிெய கட  மீதி  க னமா  கவன   
பாிெய கட  மீதி  த வைன  பரவி  
இ ம கி  ேபாயின  ற  இர க.  

viravu gindradhor yenaiyar senaiyin veerar 
kariyenunkadal meedhinung kalinamaar 
gavanap 
pariye nugkadal meedhinum mudhalvanaip 
paravi 
iruma runginum poyinar kootranum iranga. 

 அட ெச றி தி  ஒ பதி  றி வைக யா   
பைடக ேள திேய அளவிலா அ ண க  
பரவி   
கட கி ள தவ  வன ேபா கா 
வல த   
ைடயி  வ தன  அசனி  அ ற  
க வா .  

adalserindhidum onbadhir triruvagai yaagum 
padaga lendhiye alavilaa avunargal paravik 
kadalgi larndhavan soozvana pondrugaa 
valartham 
pudaiyil vandhanar asaniyum achchurap 
pugalvaar. 

இ ன த ைமயி னா பைட தர இத பா   
 ேதெரன உ ள  ரக  ளன   

ப ென காி உ ள  அ ண க  பல   
ம னி வ திட ந ற ஏகின  ம ன .  

inna thanmaoiyi naarpadai soozthara 
idhanpaar 
thunnu therena ullavun dhuragamul lanavum 
pannedungari ullavum avunargal palarum 
manni vandhida naduvura yeginan mannan. 

வய க ளா தி  தானவ ேராைத  மா ேத   
அய க ளா தி  ேமாைத  அ னைவ 
அணி தா   
கய க ளா தி  ேமாைத  க ைடயி  
க   
இய க ளா தி  ேமாைத  மி கன 

vayanga laarththidu dhaanava rodhaiyum 
maandher  
ayanga laarththidu modhaiyum annavai 
anindhaaik 



ெவ .  kayanga laarththidu modhaiyun kandaiyin 
kalippum 
iyanga laarththidu modhaiyum mikkana 
vengum. 

அாிெய திற  அ ண க  அ ைகயி 
ேல   
உாிய ெவ பைட வ  ஒ ெறாெடா  
ாி ச  

எாிபி ற தன ெசறி தன எ பிரா  னி த  
ரெம ப  யாகிய வைரக  வி .  

ariye nundhiral avunargal angaiyi lendhum 
uriya vembadai muzuvadhum ondrodon drurijja 
eribi randhana serindhana embiraan munindha  
purame numbadi yaagiya varaigalum buviyum. 

நிர த தானவ  எ திட  ழிக  நிலேம   
பர  வானக  த  அைனய  பாரா  
விாி  ேபாவைத நீ கிேய அைவதைன எ த   
கர  ைவகின  ஆழிய  ேத ைட  
கதிேரா .  
  

nirandha dhaanavari yezundhidap poozigal 
nilamer 
parandhu vaanagam pugudhalum anaiyadhu 
paaraa 
virindhu povadhai neengiye avaidhanai eidhak 
karandhu vaiginan aaziyan therudaik kadhiron. 

ந கின பணி ல  ந கின ைரதீ   
வான கின மாதிர  ந கின வைரக   
தாந கின ணாிக  ந கின த க   
ந கின நி த ேகா  ெப பைட ெச ல.  

poona dungina panikkumam nadungina 
puraitheer 
vaana dungina maadhiram nadungina varaigal 
thaana dungina punarigal nadungina tharukat 
teena dungina nirudharkon perumpadai sella. 

இைனய த ைமயி  ேசைனக  த ெமா  
இைறவ   
தனத  மாநக  வைள தன  அ னேதா  
த ைம  
வினவி ேயா ேய வ  இய க ேகா  
ேம   
கனக மாமணி  ேகாநக  ெச றன  க தி .  

inaiya thanmaiyir senaigal thammodum iraivan 
thanathan maanagar valaindhanan annadhor 
thanmai 
vinavi yodiye thoodhuvar iyakkarkon mevun  
kanaga maamanik konagar sendranar 
kadidhin. 

ேவ   veru 

ெச றி  ஒ ற  த ேகா  ேசவ  கமல  
தா   
வ றிற  ர ப ம  மாநக  வைள  
ெகா டா   
இ றினி யழி  ேபா  ஈ நீ யி த  
சால  
ந றல அனிக  ேதா  நட தியா  அம  
ெக றா .  

sendridumotrar thangon sevadik kamalan 
thaazndhu 
vandrirar soora panman maanagar valaindhu 
kondaan 
indrini yaziyumn polum eendunee yiruththal 
saala 
nandrala anigath thodu nadaththiyaal amaruk 
kendraar. 



வ  உைர த   ள க ெம தி  
தமி  அ ண  யா  ெவல  காி  க   

ஆதித  வர ெகா  ளா  அவ க  
தாசி ெச வா   
ேபா த  கடேன ெய னா  ெபா ெகன 
எ  ேபானா . 

thoodhuvar uraiththal thunbukoor thulakka 
meidhi 
koodhamil avunar yaam velar karidhu mukkan 
aadhidhan varankon dullaar avarppugazn 
dhaasi seivaan 
podhudhal kadane yennaap porukkena 
yezundhu ponaan. 

ேபாயின  அளைக அ ண  பக மீ  
ெச   
யேதா  இய க ேரா  ரைன  ெதா  

ேபா றி  
ஏயின ஆசி றி யா ம  க ய ென ன  
நீயினி தி தி ெய ேற வி தன  நி த ¢ 
ேபா றி. 

poyinan alagai annal putpaga meedhu sendru 
thooyadhor iyakka roduj sooranaith thozudhu 
potri 
yeyina aasi koori yaannumak kadiya nenna 
neeyini thuiruththi yendre viduththanan 
nirudhar potri. 

ேவ   veru 
அ ன  க ழி அ ண  மா பைட  
மி னவி  கி ன  ெவரவ ஆ தன  

 இைனயவ ேரா  ர   
ம னவ  அ வழி மகி சி எ தினா .   

annadhu kanduzu avunar maappadai  
minnavir mugilinam verava aarththana 
thunnurum inaiyava roduj sooranum 
mannavan avvazi magizchchi yeidhinaan. 

அ ெபா  த ண க  அளைவ ேபா   
நிதிக  மணிக  நீ  மான   
சிைதவ  பைடக  ேத  மா க   
கதிெக  களி ட  கவ  ேமவினா .   35 

adhupozu dhavunargal alavai yoodupoi 
nidhigalum manigalum needu maanamuj 
sidhaivaru padaigalun therum maakkalun 
kadhigezu kalirudan kavarndhu mevinaar.   35 

ைம ம  தானவ  வ  வ வலா   
ெபா ைமயி  ெப வள  யா  ேபா கிய  
ெச ைமயி  அ நக  தி  நீ கிய  
ைக ைமத  வ ெவ  கா சி  தாயேத.  

maimmali dhaanavar valindhu vavvalaar 
poimmaiyil peruvalam yaavum pokkiya 
semmaiyil annagar thiruvum neengiya 
maikmaidhan vadivenung kaatchith thaayadhe. 

ஆறைல க வாி  அ ண  யாவ   
ைறெகா  ட நக  ெதாைல  ேபாத   

ஊ ெகா  நிதிபதி உ ள  நாணிேய  
றக  அளைகயி  மீ  ஏகினா .  

aaralai galvarin avunar yaavaruj 
sooraikon dannagar tholaththu podhalum 
oorukol nidhibadhi ullam naaniye 
viragal alagaiyin meendum yeginaan. 

ஆ  தனதைன அ ெதா  டா வா   
மா டன  இவெனன மன தி னிேய  
ஈ ய தாைனெயா ைம பி  பாகைர   

தி  ேதெரன  ர  ேபாயினா .   

aanduru thanadhanai adiththon daatrivaan 
maandanan ivanena manaththi lunniye 
eendiya dhaanaiyo dimaippir paagaraith 
thoonduthir therenach sooran poyinaan. 



அளைகைய நீ கிேய ஆைச  கீறதா   
உளநக  எ தின  ஔ¤  நீலமா   
கள  ெவ திய கட  ைவகிய  
வளநக  ஈெதன ம ன  உ னினா .   

alagaiyai neengiye aasaik keeradhaai 
ulanagar eidhinaan olaru neelamaar 
kalanuru veidhiya kadavul vaigiya  
valanagar eedhena mannan unninaan. 

அ தமா நகைரவி  ட ண  ேகாமக  
த  பைடெயா  னி  கீ திைச  

இ திர  நக க இதைன நா ேய  
ெவ ய  அமர ேகா  வி ணி  
ேபாயினா .  

andhamaa nagaraivit tavunar komagan 
mundhudhan padaiyodu munindhu keezththisai 
indhiran nagarpuga idhanai naadiye  
vendhuyar amararkon vinnir poienaan. 

 ேபாயைத நா அ  ர ைத ற   
காெயாி ைக ெகாள  க தி  ந கிேய  
ஆயிைட அனிகேமா டக  ெவ யெச   
தீ  நகாிைட  ேசற  ேமயினா .   

poyadhai naadiap puraththai mutravung 
kaayeri kaikkolak kadidhin nalgiye 
aayidai anigamo dagandru veiyasen  
theeyuru nagaridaich seral meyinaan. 

ேசற  நா ய  தீயி  ேபாினா   
ஈறக  ெவ சின  எ தி ஆயிர  
ெற  ேகா ய  ெநா தி  தர  

மாறிக  ாி திட வ  ேந தன .   

seralum naadiyath theeyin perinaan 
eeragal venjinam eidhi aayira 
noorenung kodiyar noidhir soozthara  
maarigal purindhida vandhu nerndhanan. 

ேந த  அ கித  நீ  தாைன   
சா த  அ ண த  பைட  தா றா   
ேபா தைல மய ற  ெபா த எ ைலயி   

த  கன பைட ெதாைல  ேபாயேத.  

nerdhalum angidhan needu thaanaiyuj 
chaartharum avunartham padaiyun 
thaamuraap 
porthalai mayakkurap porudha ellaiyir 
soortharu kanalpadai tholaindhu poyadhe. 

த பைட உைடத  தழ  ப ணவ   
பைட மன தனா  ெதா ைல ஊழிநா  

ளி பைட உலெகலா  ஈ  ெச தி   
வ பைட ேப  வ ைல தா கினா .  

thanpadai udaithalun thazalin pannavan 
thunpadai manaththanaaith thollai oozinaa 
linpadai ulagelaam eeru seidhidu 
vanpadai peruru vallai thaanginaan. 

சிற தி  அ ண ேகா  ேசைன மா கட   
வற திட இ பக  மா ப  யாெனனா  
நிைற தி  அ ணமா நீ த  எ க   
ெசறி தன  வைள தன  சிைத த  
ேமயினா . 

sirandhidum avunarkon senai maakkadal 
varandhida ippagal maaippan yaanenaa 
niraindhidum avunamaa neeththam enganuj 
serindhanan valaindhanan sidhaiththal 
meyinaan. 

கட ெக  ேசைனைய  கல  பாவக   
சடசட திெரா  தழ க  லா   
அட  ெம ைலயி  அ க  டாழிவா   
விடெமன உ தன  ர  தாரக .   

kadalkezu senaiyaik kalandhu paavagan 
sadasada mudhiroli thazangap pukkulaai 
adaluru mellaiyil adhukan daazivaai 
vidamena uruththanan veeran thaaragan. 



உ தி  தாரக  ஒ த  ேதெரா   
ம தி  விைச ற வ  தாைனைய  
எாி தி  அ கிைய எதி  ெச ைகயி   
தாி தி  கா க  த ைன வா கினா .  

uruththidu thaaragan oruthan therodu 
maruththinum visaiyura vandhu thaanaiyai 
eriththidum angiyai edhirndhu sengaiyil 
thariththidu kaarmugan dhannai vaanginaan. 

வானவ  தைம இ  வ னி த ைன   
ஏைனய  த ைம  ப  இ ெறனா   
ேதனிவ  இதழிய  ேதவ  மா பைட  
ஆனைத எ தன  அ சி  ேத திேய.   

vaanavar thamaiyumiv vanni thannaiyum 
yenaiyar thammaiyum mudippan indrenaath 
thenivar idhaziyan dhevan maappadai 
aanadhai eduththanan aruchchith theththiye. 

எ தி  ெம ைலயி  எாிக  கி   
ெதா தி  உலெகலா  ெதாைல  
எ ைன   

தி  நா க  த  ேனாைர   
ப தி  இ ெறன  ைப  எ தினா . 

eduththidu mellaiyil yerikan dingidhu 
thoduththidin ulagelaan tholakkum ennaiyum 
mudiththidum naanmugan mudhali noraiyum 
paduththidum indrenap paiyul eidhinaan. 

கன  கட  கி  த   
ஒ கின  ஆ ல  உ  சி ைத   
ந கின  தாரக  ன  ந ணினா   
க கதி அதெனா  கர க  பிேய.   50 

sudunganar kadavuluj surukkith thannuru 
odunginan aagulam utruch sindhaiyum 
nadunginan thaaragan munnar nanninaan 
kadungadhi adhanodung karangal kooppiye.50 

ேதா வி  லெகலா  ெதாைல  
எ பிரா   
மா ற  பைட கல  ம ெற  ேமவிட   
ேபா றிைன எ திஎ  வன  ளவ   
ஆ ற  உயி க  அத  நி ேமா.  

thotruvith thulagelaan tholaikkum embiraan 
maatrarum padaikkalam matren mevidap 
potrinai eduththiep buvanath thullavar 
aatralum uyirgalum adhanmun nirkumo. 

கழித  சின ெகாள  கட  மா பைட  
வி மிய த னைத வி  ளாெயனி   
அழித  உலெகலா  அ  அ றிேய  
பழிெப  அ னேதா  பைடயி  ேவ ேம.  

kazitharu sinangolal kadavul maappadai 
vizumiya thannadhai viduththu laayenin 
azitharum ulagelaam adhuvum andriye 
paziperum annadhor padaiyin vendhume. 

ெபா திெய  பிைழெயன  ேபா றி 
நி ற   
க தி  மிட ைட  கட  மா பைட  
ெச தவ  மீமிைச  ெச ல வி ல   
ம தன  சின திைன மகி சி எ தினா .  

poruththiyen pazaiyenap potri nitralum 
karuththidu midarudaik kadavul maappadai 
seruththavan meemisaich sella vittilan 
maruththanan sinaththinai magizchchi 
eidhinaan. 

எ றி  எ றி  இவைன வ ைலயி   
ெச றி  ெச றி  தீய  சால   

றி  றி  ெம  றிேய  
றின  அ ண க  தீைய  ழேவ.   

yetridum yetridum ivanai vallaiyir 
setriduj setridun theeyan saalavung 
kutridun kutridu mendru kooriye 
sutrinar avunargal theeyaich soozave. 



தானவ  யாைர  வில கி  தாரக   
நீநம ேதவ  நி றி நி யி   
ேபானைத உதவின  ேபாதி ேபாதிநி   
மாநக ாிைடெயன வ ைல றினா .   

dhaanavar yaaraiyum vilakkith thaaragan  
neenama dhevalin nitri ninnuyir 
ponadhai udhavinam podhi podhinin 
maanaga ridaiyena vallai koorinaan. 

வி தன  அ கிைய வி  னேர  
அ தி  தானவ  அவ ற  ஊ கா  
ம தி  வளெனலா  வாாி வாாிமீ   
ப தி  ெகாைலஞ த  பாிசி  மீ டன .  

viduththanan angiyai vidukku munnare 
aduththidu thaanavar avandran oorpugaa 
maduththidu valanelaam vaari vaarimeen 
paduththidu kolaijartham parisin meendanar. 

ேவ   veru 

மீ டன  அ ண  அ கி ெவௗ¢கிேய த  
கா   

ஆ டவ  அக  ேபானா  தாரக  
அ வா ெற லா   
கா ட  ர ென ேபா  க னமா  
ேதைர  பாக  

தி ந வ  ேம  ெதா ைலமா நகர  
ெத றா .  

meendanar avunar angi velagiye thannoor 
pukkaan 
aandavan agandru ponaan thaaragan avvaa 
rellaang 
kaandaluj soora nenbon kalinamaan theraip 
paaga 
thoondudhi naduvan mevun thollaimaa 
nagarath thendraan. 

கட தி ேதைர எ ன  ைகெதா  ைதய 
ெநா தி   
அ ெதாழி  அவ பா  உ ப  அ ன  
கா  ெய னா   
பட த  வலவ ேரா  ப க எ  
ைர  ேமேலா   
ட ம  கதி  நாண  த ெணன   

ஆ தா .   

kadavudhi therai ennak kaithozu dhaiya 
noidhin 
aduthozil avanpaal uippan annadhu 
kaandiyennaap 
padartharum valava rodum palingan  en 
druraikku melon 
sudarmali kadhirum naanath thannenath 
thoondi aarththaan. 

ஆ தன பட  ேசைன அதி தன ரச 
ெம   
ேபா தன காிேத  வாசி தன ழி ேவைல  

தன வச  வி ைண  ெதாட தன சி 
ெய   
தா ெதாைக ன ேமகி  த ட  
உைட த வ ேற.  

aarththana padaruj senai adhirndhana murasa 
mengum 
porththana karidher vaasi pugundhana poozi 
valai 
thoorththana thuvasam vinnaith thodarndhana 
thoosi yennun 
thaarththogai munna megith thandanoor 
udaindha vandre. 



அைடத  ந வ  த பா  ஆ ெகா  
ெத தி ந த   
க நக  கல த அ த  காசிப னிவ  ைம த   
ெகா யெவ  ேசைன ெய ன  ெற  
கட  ேகளா  
இ  அரவ  எ ன ஏ கின  இர  
கி றா . 

adaithalum naduvan thanpaal aangorthoo 
dheidhi nandhang 
kadinagar kalandha andhak kaasiba munivan 
maindhar 
kodiyavej senai yennak kootrenung kadavul 
kelaa 
idiyurum aravan enna yenginan irangu 
gindraan. 

ேவ   
  

veru 

 தனத  ளாி  ேதவ   
ம னைன ெயதி ெகாளா வ தி  ேபாயினா   
அ ன  ாிவேத அழகி தாெமன   
உ னின  ந வ  உண வி பரா .  
  

munnuru thanadhanum mularith dhevanum 
mannanai yedhirkolaa vazuththip poyinaar 
annadhu purivadhe azagi thaamena 
unninan naduvanum unarvi numbaraan. 

ேத றெமா ெட த  மகிட  ேச தன   
ஏ றமி  பைடஞ  ஈ ட ஏகிேய  

வ  இைம பினி  கி  ரைன   
ேபா றின  ெதா தன  க  ஆசியா .  
  

thetramo dezundhuthan magidaj serndhanan 
yetramil padaignarum eenda yegiye 
kootruvan imappinir kurugich sooranaip 
potrinan thozudhanan pugalum aasiyaan. 

தி த  மற த  ெச ைக ேநா கிேய  
அ தியி  மகி  அ ண  ந பணி  
பாி தைன நி  பாிச ன ெதா   
இ திெய  றைனயைன ஏவி  ேபாயினா .  
  

thiruththagu maralidhan seigai nokkiye 
aruththiyin magizvurum avunan nampani 
pariththanai yeendunin parisa naththodum 
iruththiyen dranaiyanai yevip poienaan. 

இ திைய இய வா  இ ைக ெய பேதா   
மறிகட  அதனிைட வள ெகா  வாாிைய   
திற  அ ண த  ேசைன ெச றேரா  
ைற ைற கவ தன கி  த ைமேபா .  

  

irudhiyai iyatruvaan irukkai yenbadhor  
marikadal adhanidai valangol vaariyaith  
thiralurum avunarthaj senai sendraro 
muraimurai kavarndhana mugilin thanmaipol. 

வ  ெப வ  ைற த வ ண   
ேபா றின  ேபாய  தி உ னிேய  
ஆ ற  மகி றீஇ அனிக ேமா ெத   
ேம றிைச நி திேம  விைரவி  ஏகினா .  
  

kootruvan peruvali kuraindha vannamum 
potrinan poyadhum pundhi unniye 
aatravum magizvureeie aniga moduthen 
metrisai nirudhimel viraivin yeginaan. 

நி தி  இ•ெதலா  ேந  யாமிவ   
ெபா வ  அாியதா  ேபாாி ய றி   
வ திற  இ ைலயா  வைசய ேதெயனா   
க தின  அவெரா  கல த  னினா .  
  

nirudhiyum igudhelaam nedi yaamivarp 
poruvadhum ariyadhaar pori yatrinum 
varudhiral illaiyaal vasaiya dheyenaak 
karudhinan avarodu kalaththar kunninaan. 



உ னின  தாைனேயா ெடா  ேமவிேய  
ம னவ  எதி கா வ தி ம றவ   
த ன  வண கி  தமாி யாெனனா   
ப னின  தாரக  பா க  ஏகினா .   
  

unninan dhaanaiyo dorungu meviya 
mannavan edhirpugaa vazuththi matravan 
thannadi vanangiyun thamari yaanenaap 
panninan thaaragan paangar yeginaan. 

அ ற வ த  அ ண  ேகாமக   
நி தியி  நகாிைன நீ கி ேயக   
வ ண  ம  வாாி த னி   
இ ெசறி உலகி  இைம பி  ேபாயினா . 
 

arukura varudhalum avunar komagan 
nirudhiyin nagarinai neengi yegalum 
varunanum maruththuvum vaari thanninum 
iruvseri ulaginum imaippir poienaar. 

ேபாத  அவரவ  ர ைத  ைறெகா   
ேடதம திய வி  ெத வ ைக ெத   
பாதல லகினி  பட  தானவ  
ராதிய  ேபா றிட அ ெச  ேதகினா . 
 

podhalum avaravar puraththaich sooraikon 
dedhama thiyatruvith thezuva gaiththenum 
paadhala vulaginir padarndhu dhaanava 
raadhiyar potrida arulsei dheginaan. 

உ றன  நாக ேகா  உலகி  அ னவ   
ெச றெமா ேடெச  ெச ய  தாைனயா   
ெவ றிெகா  ேடயவ  விய  ேபா றிட  
ம றவ  இ ைகேயா  ைவக  ைவகினா . 

utranan naagarkon ulagil annavan 
setramo deseruch seiyath thaanaiyaal 
vetrikon deyavan viyandhu potrida 
matravan irukkaiyor vaigal vaiginaan. 

அ தைல உரக ேகா  அமர  த திட  
ைவ தி   அ திைன வ தி  வா கிேய  
ெம த  த பிய ேரா  ேம ைமயா   

தன  அக றன  ர ப மேன.   

aththalai uragarkon amarar thandhida 
vaiththidum amudhinai validhin vaangiye 
meiththagu thambiya rodu menmaiyaal 
thuiththanan agandranan soora panmane. 

ஏைனய பில ெதா  ஏகி அ வயி   
ேமனேதா  வி திைன விய பி  நா ேய  
மானவ  பைடெயா  வ ைல மீ டன   
ேபானேதா  நிைலெதா  கைழ 
நா னா . 

yenaiya piraldhorum yegi avvayin 
menadhor viruththinai viyappin naadiye 
maanavar padaiyodum vallai meendanan 
ponadhor nilaidhorum pugazai naattinaan. 

ேவ   veru 

ல கிைடேய ேபா  ணாிெயா  றக  
ம ைற   
தீவிைன ெயா வி  ர  ேசைனமா நீ த  
ழ  

மாெவா  வனி ேபா ற வாியரா அைணயி  
ேநமி   
காவல  யி  பா  கட ைட  க  

கா    

poovula gidaiye pondhu punariyon dragandru 
matraith 
theevinai yoruvich sooran senaimaa theeththaj 
sooza 
maavodu buvani potra variyaraa anaiyin nemik 
kaavalan thuyilkoor paalin kadalidaik kadidhu 
pukkaan. 



கேதா  ேவைல ய னா  ேபா பைட 
அ ண  யா   
ைம கட  ேமனி மாேயா  ம னின  
ஈ ைட ெய னா  
அ கட  அதைன  ெதா னா  அமர க  
கைட த ேதேபா   
மி கேதா  ஆ பி ேனா  விைர ட  கல க 

றா .  

pukkadhor valai yannaan porppadai avunar 
yaarum 
maikkadan meni maayon manninan 
eendaiyennaa 
akkadal adhanaith thonnaal amarargal 
kadaindha dhepol 
mikkadhor aarppi nodum viraivudan kalakka 
lutraar. 

ஆ தி  ழ க  ேகளா அ ய  தி  
பா   
ேவ ட  பைத ப அ சி ெவ ெகா  காிய 
ேமனி   
தீ தன தகல   ேச தன  த வ 
அ ேனா   
பா தன  அ ச  எ  பக தன  
யிைல நீ கி.   

aarththidu muzakkang kelaa ambuyath 
thiruvum paarum 
verththudal padhaippa anji verukkodu kariya 
menith 
theerththana thagalath thoodu serndhanar 
thazuva annon 
paarththanan ajjal endru pagarndhanan thuyilai 
neengi. 

இ ெமன  பணியி  மீ  எ தன  இ தி 
ெச   
ெவ ைமெகா  கட   ெவ வர 
உ  சீறி  
ந ைம  ெபார  தீேயா  ந ணின  
ேபா  அ னா   
த வ  கா  எ னா  தட ைகக  
ைட  ந கா . 

immenap paniyin meedhum yezundhanan 
irudhi seiyum 
vemmaikol kadavut teeyum veruvara uriththuch 
seeri 
nammaiyum poravun theeyor nanninar polum 
annaar 
thamvali kaandum ennaath thadakkaigal 
pudaiththu nakkaan. 

சி ைதயி  உ  ன  திற மி  
உவண ேகாமா   
வ தன  அவ ெபா  ேறா ேம  மட கேல 
ெற ன    
ச திர  அைனய ச க  ச கர  கைதவா  
சாப   
ஐ ெத  பைட  ஏ தி அ ண த  
பைட  ெச றா .  

sindhaiyil unnum munnan thiralmigum 
uvanarkomaan 
vandhanan avanpor trolmel madangale rennap 
pukkuch 
chandhiran anaiya sangaj sakkarang 
kadhaivaal saabam 
aindhenum padaiyum yendhi avunartham 
padaimur sendraan. 



ேகா ன  சா க ெம  னிசிைல 
யிைனநா  ஓைத  
கா ன  அ ண  உ ள  கல கின  
ெகா ட ெச ற   

ன  தாைன யா  வில கின  பகழி 
ேம ேம   

ன  ேசாைன  ெகா  வாெமன  
ெபாழித றா .  

kottinan saarnga mennug gunisilai yinainaan 
odhai 
kaattinan avunar ullang kalakkinan konda 
setram 
veettinan thaanai yaavum vilakkinan pagazi 
menmer 
poottinan sonaik konmoo vaamenap pozidha 
lutraan. 

 ெபாழி தி  கி ற காைல  ேபா ெக  
அ ண  தாைன  
அழி தன ேத  மா  ஆடல  காிக  தா   
ஒழி தன விற  ேபாாி  ஊ க  பைட  
ெம லா   
கழி தன ைற ற காெரன  ஆய வ ேற.  

pozindhidu gindra kaalaip porkezum avunar 
thaanai 
azindhana therum maavum aadalan garigal 
thaamum 
ozindhana viralum porin ookkamum padaiyu 
mellaang 
kazindhana soorai yutra kaarenal aaya vandre. 

தி  அ ண  ெச னி ணி தன 
ேதா  தா   

தன கர க  சி தி விரவின தி நீ த   
ஆ தி  ணாி ெய லா  ஆயின அவனி 
தா   
தா தன பிண தி  ற  தைக தன 
தபன  ேதைர.    80 

soozndhidum avunar senni thunindhana tholun 
thaalum 
veezndhana karangal sindhi viravina kurudhi 
neeththam 
aazndhidu punari yellaam aayina avani 
thaanun 
thaazndhana pinaththin kundran thagaindhana 
thabanan therai.   80 

ஒ தன இரத  ஆழி உ டன கவன  
பா மா  
ம தன களி  ெநா  மா டன வயவ  
ப ேலா   

தன  தி நீ த  ன அத  
கி   

ப தன அலைக ஈ ட  பாாிட  பர த 
வ ேற.   

odindhana iradham aazi urundana gavanap 
paaimaa 
madindhana kaliru nondhu maandana vayavar 
pallor 
mudindhanar kurudhi neeththam moodina 
adhanul moozgip 
padindhana alagai eettam paaridam parandha 
vandre. 



ட ெக  ேநமி அ ண  யி  பா  
ேவைல  
இைடெயா  சிறி  மி றி எ க  எ ைவ 
யாகி  
அைடவ  கட  ளா  ஆரழ  அதைன 
உ ண   
கைட க  விர  கி ற கா சிைய  ேபா ற 
த மா.   

sudarkezu nemi annal thuyiluru paalin velai 
idaiyoru siridhu mindri enganum eruvai yaagi 
adaivadhu kadavu laadum aarazal adhanai 
unnak 
kadaiyugam viravu gindra kaatchiyaip pondra 
dhammaa. 

 வி லா  ப வ மாேயா  ேமத  
உவண  ேதா   
ம லா  கடலா ெம ன அ ணைர 
வைள  றி  
எ ணிலா உ வ  கா  யாவ  ேபாகா 
வ ண   
அ ண வா  பகழி சி தி அம ெச தா  
அமர  ஆ .   

vinnulaam padiva maayon medhagum uvanath 
thodu 
mannulaam kadalaa menna avunarai valandhu 
sutru 
ennilaa uruvang kaatti yaavarum pogaa 
vannam 
annalvaam pagazi sindhi amarseidhaan 
amarar aarppu. 

அ சம  ாி  எ ைல ஆ கைவ உ  
ேநா கி  
உைடவேதா  அனிக  த ைன ெயா நீ  
அ ச ெல னா  
வடவைர யைனய ஆ ற  மாெப  
த ெவா  ேற தி  
இ ற  க மா  ேத ேம  தாரக  
இைம பி  வ தா .  

adusamar puriyum ellai aangavai uruththu 
nokki 
udaivadhor anigan thannai yondruneer anjcha 
lennaa 
vadavarai yanaiya aatral maaperun thanuvon 
drendhi 
idiyuraz kalimaan tharmel thaaragan imappin 
vandhaan. 

வானில மள  ெச த மல பத  த ண  
ன   

தாெனதி   ெவ ேயா  த ெப  
த ைவ வா கி  
ேமன  சர க  க ண  மிைச ற ேவைல 
மீதி   
ேசாைனவி  ெபாழிவ ெத ன  ெணன  
வி ஆ தா .  

vaanila malavu seidha malarppadhath thannal 
munnandh 
thaanedhir pugundhu veiyon thanperun 
thanuvai vaangi 
menagu sarangal kannan misaiyura velai 
meedhil 
sonaivin poziva thannath thunnenath thoovi 
aarththaan. 



ஆ தி  அளைவ த னி  அ த  
அயி ேவ ெல ன   

தி  உல பி  வாளி ெகா யதா 
ரக ற  ேமனி  

தன  ேத  பா  ெதாைல த  
ேசா வி லாதா   
ேப ெதா  தட ேத  உ  ெப சிைல 
வா கி னானா .  

aarththidum alavai thannil achchudhan ayilve 
lennak 
koorththidum ulappil vaali kodiyadhaa 
ragandran meni 
thoorththanan therum paagun tholaiththaluj 
sorvi laadhaan 
perththoru thadandher utrup perujchilai vaangi 
naanaal. 

உ றி  அ ண  மா ேம  ஒராயிர  பகழி 
ஓ சி  
அ றமி  க ட  மீ  ஆயிர  விசிக ப  
ம றைவ அவ பா  தீய மா ண  பல  
த க   
ப றல  த ைன வ  பாிெசன  ெசறி த 
வ ேற.   

utridum avunan maalmel oraayiram pagazi 
ochchi 
artramil garudan meedhum aayiram visiga 
muippa  
matravai avanpaal theeya maasunam palavun 
thangal  
patralan thannai vavvum parisenach serindha 
vandre. 

ஆயிைட உவண  ேகாமா  அல க  
றதைன ேநா கி  
மாயவ  உல பி லாத வ விைன ெய தி 
அ த   
தீயவ   ெவ ேபா  ெச ழி அவ  
த க   
தாய  ம ைவ உ னி  தா ம  நிைலய 
னானா .  

aayidai vuvanar komaan alakkanur tradhanai 
nokki 
maayavan ulappi laadha vadivinai yeidhi 
andhath 
theeyavar soozndhu vembor seidhuzi avanun 
thangl 
thaayarul manuvai unnith thaanuman nilaiya 
naanaan. 

தாரக வ ர  தா  தண பி ப  வ  
ெகா ளா  
ஈாி  ைவக  கா  இ திைர ேக வ ேனா   
ேபரம  ாி த ெவ ைல  பிதாமக  இதைன 
ேநா கி  
யாாிவ  எதி நி  பாெர  றதிசய நீர 
னானா .   

thaaraga vasuran thaanun thanappilpal luruvan 
kollaa 
eeriru vaigal kaarum indhirai kelva nodu 
peramar purindha vellaip pidhaa magan 
idhanai nokki 
yaarivan yedhirnir paaren dradhisaya neera 
naanaan. 



எ ைலய  கதனி  மாேயா  எ வ  
அ ண  ஏ   
சி ய  ேத  மா  திற மி  வலவ  
தா   
வி ெலா  ணி ழ விசிகேமா  ேகா  
உ தா   
ஒ ைலயி  அதைன நா  உ ப ேகா  
உவைக தா .  

ellaiyan gadhanin maayor eruzvali avunan 
yeruj 
silliyan therum maavun thiranmigu valavan 
thaanum 
villodu thunindhuveeza visigamor kodi 
uiththaan 
ollaiyin adhanainaadi umbarkon uvagai 
pooththaan. 

தி ற  பாி  சிைலெயா  வலவ  தா   
டம தைடத ேலா  ர  கிைளய 

ேதா ற   
த டெமா  ெற  கீ ேபா  தைலபனி  
தமர  அ ச  
அ ட  க ஆ த  காிதைன 
ெயதி  ெச றா .   

thindirar pariyun silaiyodu valavan thaanun 
thundama thadaidha loduj sooranuk kilaiya 
thondral 
thandamon dreduththuk keezpoith thalaipanith 
thamarar anja 
andamung kulunga aarththang karidhanai 
yedhirndhu sendraan. 

 எதி வ  அ ண  த ேம  எ ணிலா  
பகழி மாாி  
விதியிைன அளி த மாய  ச  அவ ைற 
ெய லா   
கைதெகா  வில கி  சி தி  கன  
க தி  ெச ல  
அ தைன ேநா கி மா  ஆழிய  பைடைய 
உ தா .  

yedhirvarum avunan thanmel ennilaap pagazi 
maari 
vidhiyinai aliththa maayan veesalum avatrai 
yellaang 
kadhaikodu vilakkich sindhik kanandrumur 
kadidhir sella 
adhuthanai nokki maalum aaziyam padaiyai 
uiththaan. 

ஓாிைம ெயா  ன  உலெகலா  
ெதாைல  த ைம   
ேபாரயி  ேநமி தா  ராாித  வர தா  
ெச   
தாரக வ ர  க ட  த ைனவ  த கி  
ெச ெபா   
ஆரம தாயி  ற மா தவ தி  ஆ க 

ேடா.  

oorimai yodungu munnar ulagelaan tholaikkun 
thanmaip 
porayil nemi thaanum puraarithan varaththaar 
sendru 
thaaraga vasuran kandan thannaivan 
thanugich sembon 
aarama dhaayir trammaa thavaththinum aakka 
mundo. 



பணி  கட  ேநமி  பைட மா  க ண  
க ட   
தணியதா யி த ேலா  அரன  வர ைத 

னி   
தணிவில  த த னாகி  தாரக  வ ய 
ென னா  
மணிகிள  ேமனி மாேயா  ம றி  கல  
உ றா .  

pankiyuru kadavul nemip padaiyumaan 
gavunan kandath 
thaniyadhaa yiruththa lodum aranarul 
varaththai yunnith 
thanivilar pudhaththa naagith thaaragan valiya 
nennaa 
manikilar meni maayon matridhu pugalal 
utraan. 

அயெனா  ததீசி ெய  அ தவ  
ேதா  ெவ ேபா   
ய  அ ண  யா  ெமாழி தி  

உன ெகா  ப லா   
ெசய ைர யி றி உ டா  சி விதி மக ைத  
ெச ற  
வயமி  கழ கா  ர  ம ன  கிைணயா 
ெம றா .  

ayanodu thadheesi yennum aruththavath 
thonum vembor 
muyalurum avunar yaarum mozindhidin 
unakkop pallaar 
seyalurai yindri undaar siruvidhi magaththaich 
setra 
vayamigu kazarkaal veeran matrunak kinaiyaa 
mendraan. 

வ றிற  கட  ளாழி மணி பணி யாயி  
ெற றா   
ெவ றி  உனேத ய ேறா ேவறினி  
ேபா  உ ேடா  
உ றிற  இ ேவ எ னி  உன  
னவரா  அ க   
நி றவ   ெப ைம த ைன யாவ ெகா  
நிகழ த  பாலா .  

vandrirar kadavu laazi manippani yaayir 
trendraal 
vendriyum vunadho yandro verinip porum undo 
undriram idhuve ennin unakkumun navaraai 
angan 
nindravar perumai thannai yaavarkol 
nigazaththar paalaar. 

ச கர  மகி  ஆ ற  தழ மக  ப னா  
ஆ றி  
உ களி  வ ெப  ளா  அ ணாி  
ஒ வ  இ ைல  
இ ைம ெவ வா  யாேர எம நீ  தமேர 
ெய னா  
ம கல மரபி  ஆசி வர பில க  
ேபானா .  

sankaran magizum aatral thazalmagam 
pannaal aatri 
ungalin valiper trullaar avunaril oruvar illai 
ingumai velvaar yaare emakkuneer thamare 
yennaa 
mangala marabin aasi varambila pugandru 
ponaan. 



பா தன  அைனய ெத லா  பாயி  கா ற 
ேமனி  
நீ திைர அைனய ெச ைக நி தரா  ணாி 
யாேயா   
ஆ தன  அமர  யா  அக றன  அ சி 
அ க   
ேவ தன  விளிேவா ெர ன ெம தன  
வி ம  ளா .  

paarththanar anaiya dhellaam paayirul kaandra 
meni 
neerththirai ananya sengai nirudharaam punari 
yaayor 
aarththanar amarar yaarum agandranar anji 
angam 
verththanar vilivo renna melindhanar vizumath 
thullaar. 

மாதவ  அக ற காைல ம ேமா  ைவய  
ேதறி   
தாதவி  ெதாைடய  வாைக  தாரக  த  
ேநரா   
ேபாத  அவ  மீ  தவா ண  

  
ஆதர மகி சி எ தி அனிகேமா டக றா  
அ பா .  

maadhavan agandra kaalai matrumor vaiyath 
therith 
thaadhaviz thodaiyal vaagaith thaaragan 
thammun neraaip 
podhalum avanu meendu pugundhavaa 
runarndhu pulli 
aadhara magizchchi eidhi anigamo 
dagandraan appaal. 

ஆழிய  கிாியி  கா  அக ட வைர  
ற   
ற நா  ேபா  ெதா  வி பி  

ஏகி   
தா  நிைலயி  ெச  தபனேன தேலா  
யா   
வாழிெய  றாசி ற வா ய  ற க  

கா .   100 

aaziyang giriyin kaarum agalida varaippu 
mutrach 
soozura naadip pondhu tholliru visumbin yegith 
thaazuru nilaiyir sellun thabanane mudhalor 
yaarum 
vaaziyen draasi koora vaanuyar thurakkam 
pukkaan.   100 

ேவ   veru 

இ தவா ற ண ேகா  ற க  ேதக   
திய ஒ றாி  சிலவ ேரா ேய  

வ தன  ரனா  வ ய  தாெனனா  
அ தர நாயக  அறிய  றேவ.  

indhavaa ravunarkon thurakkath thegalum 
mundhiya otraril silava rodiye 
vandhanan sooranaam valiyan thaanenaa 
andhara naayagan ariyak koorave. 

அ சின  உயி தன  அல  ேத பின   
சின ேனெயன உண  ேசா ளா   

எ ச  வ ைமய திக  த ைட  
ெந சினி  இைனயன நிைன த  ேமயினா .  
  

anjinan uyirththanan alandhu thembinan 
thunjina neyena unarvu sorndhulaan 
enjalil vanmaiya thigandhu thannudai 
nenjinil inaiyana ninaththal meyinaan. 

அ வயி  ேபா தி  அ ண  த ெனதி   
ெச விதி  ெச றியா  ெச வி  ேந வேன   
இ யி  கி தியா  இ ப ேன இட   
ப வ  றிற திட  பழியி  ேவ .  

avvayir pondhidum avunar thannedhir 
sividhir sendriyaan seruvil nervanel 
ivvuyirk kirudhiyaam iruppa nelidarp 
pavvamur trirandhhhidap paziyil moozguven. 



ெசய லா இவ   தி ெசய   
எ ெசய லா வ  இய ைக ய ல   
பி ெசய  ஒ றிைல பிற ெச  கி ற   
த ெசய  எ பரா  சா பி  ேமைலேயா . 

punseya laaiivat pugun dhidujseyal 
enseya laalvarum iyarkai yalladhu 
pinseyaaal ondriiilai pirrrarssseiii giiindradhun 
thanseyal enbaraal saarbin melaiyor. 

தி  கி ழி மகி  தீ ழி   
ப வர  எ தி  பாச  த னிைட  
அாி ண  ேக விய  அ  வா ெகாேலா  
வ வ  வ அ  ம க லா ேமா.   

thiruvuru gindruzi magizndhun theervuzip 
paruvaral eidhiyum paasan thannidai  
aridhunar kelviyar azungu vaarkolo 
varuvadhu varumadhu marukka laagumo. 

ஆத  அம இைழ  தாவி நீ கல   
ேப  கி றில  ைழ ேளா   
ஓத  மகி சி  உ வ  ஆ க   
தீ ெச  அ ண த  திற  கா பனா . 

aadhalin amarizaith thaavi neengalan 
pedhuru gindrilan peezai yutrulor 
odharu magizchchiyum uruvar aangadhu 
theedhusei avunarthan thiraththuk kaanbanaal 

நாெணா  ஒ னல  நைக  ெகா ளல   
ணம ற ய  ர ப மைன   

கா வ  எ னி  க  சி ைதயா   
ஏ  தைளயி  எைனெய  
ெற ணினா .   

naanodum onnalar nagaiyuk kollalan 
thoonamadhurazpuyach soora panmanaik 
kaanuvan enninuk karuvu sindhaiyaan 
yenuru thalaiyidum yenaiyen drenninaan. 

இ ைற வாச  எ ணி ேயெயழீஇ   
ெகா ெமன மைன ட  யி  ெகாேட  
வி  ைழய  வி ணி  ேபாயினா   
ெத ைன அ ண க  ேத  கா கிலா .  

immurai vaasan enniyeyezii ik 
kommena manaiyudan kuyilu rukkode 
vimmuru poozaiyan vinnir poienaan 
thammunai avunargal thedik kaangilaar. 

ஒ னல  நா வ ண  வானவ   
ம னவ  ஆ க  மா  ேபா மா   
எ னினி  ெச வெத  றிர க ெம திேய  
ெபா னக  எ க  ெபா  மா தேத.  

onnalar naaduva thunarndhu vaanavar 
mannavan aakkamum maayum polumaal 
enninich seivadhen drirakka meidhiye 
ponnagar enganum polivu maaindhadhe. 

பி தன  அமரைர அ ண  ேப ற  
அ தனா¢ றின  அைனய  தாைனயா   
த தி  ேதா கைள  தம  ைககளா   
ஒ தன ராெமன ஒ ைல கினா . 

pidiththanar amararai avunar pedhura 
adiththanaar kutrinar anaiyar thaanaiyaal 
thadiththidun tholgalaith thamadhu kaigalaal 
odiththana raamena ollai veekkinaar. 

த ணளி யா மி  றாய தானவ   
விணணவ  த கைள வி ம  ெச திடா  
அ ணல  தி  அரச  ற   

ெணன உ த  ெதா  ேபா வா .  

thannali yaavumin draaya thaanavar 
vinnavar thangalai vizumaj seidhidaa 
annalan thiruvurum arasan munnurath 
thunnene uiththalun thozudhu potruvaar. 

அ ணாி  உதி தைன ஆ  ேநா றீஇ   
சிவன  ெப றைன திைசயி ேனா த    
எவைர  ெவ றைன எ னி  இ ெகைம  
நைவபட  ெச வேத ந  ேபா மா .   
  

avunaril udhiththanai aatru nonpureeich 
sivanarul petranai dhisaiyi normudhal 
evaraiyum vendranai ennin ingemai 
navaipadach seivadhe nandru polumaal. 



மற  இ ேமா ம ைற மாதிர   
திைறவ  இைமயவ  யா  உ வேரா  
இ தியி  றா ேம உலக  ஈ ெகா   
சிறி நீ ெவ சின  சி ைத ெச யிேன.   

maliyum irukkumo matrai maadhirath 
thiraivarum imaiyavar yaarum uivaro 
irudhiyin draagume ulagam eengoru 
siridhunee vejchinaj sindhai seiyine. 

 இ ைறயி  பக த  எ  எ க   
றேதா  கட நீ ஓ  ேவ நீ  

ப ள தம நீ பல  யா இனி  
ம ன ேதவைல மரபி  ெச மா .   

irtraiyip pagalmudhal endrum engaluk 
kutradhor kadavulnee ombum vendhunee 
patrula thamarumnee palarum yaamini 
matruna thevalai marabir seidhumaal. 

 ேவ   veru 

எ றிைவ க  ேபா  இைமயவ  
த ைம ேநா கி  
ந  ெச ைக ெய னா நைகெச  
யா  நீ கி  
ம றந  பணிேம  ெகா  ைவ தி  இனிநீ 
ெர னா  
அ றவ  த ைம வி டா  அழ மக  தாவி 
வி டா .  

endrivai pugandru potrum imaiyavar thammai 
nokki 
nandrunuj seigai yennaa nagai seidhu yaappu 
neekki 
mandranam panimel konduvaigudhir ininee 
rennaa 
andravar thammai vittaan azalmagath thaavi 
vittaan. 

வாசவ  வள ைத ெய லா  அ ண க  
வ வி  ெச ல   
ேபச  மகி சி ெகா  பி னவ  பா க  
ஏக   
காசிப  அளி த ேம ைம  காதல  அனிக  
ழ  

ஓைசெகா  மைறக  ஆ  உய மக 
ேலாக  கா .  

vaasavan valaththai yellaam avunargal vavvich 
sellap 
pesaru magizchchi kondu pinnavar paangar 
yegak 
kaasiban aliththa menmaik kaadhalan anigaj 
soola 
osaikol maraigal aarkkum uyarmaga logam 
pukkaan. 

க ண  ேக வி யா மா  க ேடய னாதி 
வாேனா   
உ றி  பதமா  ெதா ேப  உலகேம தல 

  
ம றவ  பரவ நீ கி மலரய  பத தி  ேபாக   
ெத ெறன அதைன  ேத  திைச க  

க றா .  

katrunar kelvi yaanmaak kandeya naadhi 
vaanor 
utridum padhamaan tholper ulagame mudhala 
moondrum 
matravar parava neengi malarayan padhaththir 
pogath 
thetrena adhanaith therndhu dhisaimugan 
thunukkamutraan. 

ேவ    veru 



வைசயி  ேநா ைட வாலறி ேளா   
இைசெகா  ேவத  இய பின  ழ  
நைசயி னீெரா  நா க ேவதா  
அ ர  ேகாைனய ைட தன ன ேற.   

vasaiyil nonbudai vaalari ullor 
isaikol vedham iyambinar sooza 
nasaiyi neerodu naanmuga vedhaa 
asurar konaiya daindhana nandre. 

ஆழி மா கட  அ னெதா  ேசைன  
ழ ேவவ  ரைன ெய தி  

வாழி வாழிய ைவக  எ னா   
ேகழி லாசி கிள திய பி ன .   
  

aazi maalkadal annadhor senai 
sooza vevaru sooranai yeidhi 
vaazi vaaziya vaigalum ennaak 
kezi laasi kilaththiya pinnar. 

ம ன நீயிவ  வ திட ேமனா   
எ ன ேநா ைப இய றின ேனாயா   
அ ன வா ண ேர சிவ  அ லா   
அ னி நா  ண ள  யாேர.   120 

manna neeyivan vandhida menaal 
enna nonbai iyatrina noyaan 
anna varuna rensivan allaal 
anni naadi ynarndhular yaare.   120 

க ைற வா சைட யா கழ  ேபணி  
அ ற  நீ கி அ தவ  ஆ றி  
ம றி  வா  வள திய  யா   
ெப  ளா ெப  வ ைம பி தா .  

katrai vaarsadai yaankazal peni 
atram neengi arundhavam aatri 
matriv vaaru valaththiyal yaavum 
petru laaiperu vanmai pidiththaai. 

ெபா ைன ேம  ெபால ெக  மா ப   
த ைன வானவ  த கைள ெய லா   
இ ன நா இைள ேயா ெகா  ெவ றா   
உ ைன ேந ள ேரா ல க தி .   

ponnaimevu polankezu maarban 
thannai vaanavar thangalai yellaam 
inna naalilai yorkodu vendraai 
unnai nerula rovula gaththil. 

 காத லா மி  காசிப  ைம த   
ஆத லா அ  ண கிைற நி   
தாைத யா சர த மி  நி சீ   
ஏ  எ க  யா பிற  அ ேற.  

kaadha laanmigu kaasiban maindhan 
aadha laalavu narkkirai ninmoo 
thaadhai yaansara thammidhu ninseer 
yedhum enpugaz yaanpiran andre. 

எ  ப க ம க  இைச ேத  
நி  த பிய  த கைள ேந   
ெபா றி டாதெபா ல சிைல தி ேட   
ஒ  த பைட த றா . 

endru panmuga mangal isaththe 
nindru thambiyar thangalai nerndhu 
pondri daadhapo lajsilai thinder 
ondru thanpadaiyummudha vutraan. 

ெவ வ ர ர   பா ைம  
இ வ  அளி த  யா   
பர  ெகா றவ  அ ன  பாரா   
ெப ம கி சிெகா  ெப றிய  ஆனா . 

veruva rachchurar veetruru paanmai 
iruva rukkum aliththalum yaarum 
paravu kotravan annadhu paaraap 
perumagizchchikol petriyan aanaan. 

அ தி ெய தி அய றைன ய க   
இ தி மாைய  ஈ த  ைம த   
ம  ழா  ம னவ  ைவ   
தி த ல க திைட ெச றா .  

aruththi yeidhi ayandranai yangan 
iruththi maayaimun eendharul maindhan 
marundhu zaaimudi mannavan vaigun 
dhiruththa kummula kaththidai sendraan. 



அ த ேவைலயி  ஆ  மாேலா   
வ  ரப  மாவிைன ெய தி  
ந த  இ லெதா  நாள  வா ெக   
ற த மி பல ஆசி க றா . 

andha velaiyil aandurum maalon 
vandhu sooraban maavinai yeidhi 
nandhal illadhor naaladu vaazgen 
randha milpala aasi pugandraan. 

ஆசி றின  ஆ ற  இ ெசா   
ேபச ேவெப  மாமகிழ ெவ தி  
மாசி  அ ல ெக க  வ ேல  
பாச ன ெதா  பா தன  அ ேற. 

aasikurinan aatravum insor 
pesa veperu maamagiza veidhi 
maasil avvula genganum valle 
paasa naththodu paarththanan andre. 

பா த பி பணி யி மிைச ைவ   
தீ த  ஆ  திகழ ற ந கி   
கா தி ல  க தர க   

த ைவகிய ல றா .  

paarththa pinpani yinmisai vaigun 
theerththan aandu thigazandhura nalgik 
kaarththi languru kandhara mukkan 
moorththa vaigiya moodhula gutraan. 

ேவ   
 

veru 

அாியய  தலா ள அமர க  யா  
த த   
உாியேதா ராைண ெய லா  உல றா தவி 
ைவ   
பரமன லக  ந ணி  பாிசன  யா  
நீ கி   
ர கழ ர ப ம  ைணவாக ேளா  

ேபானா . 

ariyayan mudhalaa vulla amarargal yaarkkun 
thaththam 
uriyatho raanai yellaam ulappuraa thudhavi 
vaigum 
paramana thulagam nannip parisanam yaavum 
neengich 
surarpugaza soora panman thunaivaaga lodu 
ponaan. 

ேபா தன  அமல  ேகாயி  ற கைட 
வாயி  நி ேற  
ஆ தி  ந தி ெய ைத அ ைற உ ப  
ெச   
கா தைள யைனய ெச ைக  க ாிேயா 
ைற  க   

ஏ த  அ கி ஆ வ  திைற சிேய ஏ தி 
நி றா .  

pondhanan amalan koyir purankadai vaayil 
nindre 
aaindhidu nandhi yendhai arulmurai uippach 
sendru 
kaandhalai yanaiya sengaik kavuriyo duraiyum 
mukkan 
yendhalmun anugi aarvath thirajjiye yeththi 
nindraan. 

க டந  ைடய அ ண  க ைணெச  
தினிநீ ேயைன  
அ ட  ெச  நா  ஆைணயா  அகில  
யா   
எ ைச க  ஆ றா  இைற ாி  தி தி 
ெய ன   

டாீ க தா  ேபா றி விைடெகா  
ற  வ தா .  

kandanaj sudaiya annal karunaisei dhininee 
yenai 
andamuj sendru naadi aanaiyaal agilam 
yaavum 
endisai pugazum aatraal iraipurin dhiruththi 
yennap 
pundaree gaththaal potri vidaikondu puraththu 



vandhaan. 

ற தனி  வ  ர  ெபா ெமன  தாைன 
ெய தி   
சிற தி  கி ற அ ட ேகாளைக ேச த ேலா   
மற த  ஞம  ேமேலா  உ திர  வர பி 
ேலா க   
உைற தன  அைனய ெர லா  உமாபதி 
ய  ெகா டா . 

purandhanil vandhu sooran pommenath 
thaanai yeidhich 
sirandhidu gindra anda kolagai serdha lodu 
marandharu gnamali melor uriththirar varambi 
lorgal 
uraindhanar anaiya rellaam umaabadhi yarulut 
kondaar. 

பா  அ ட  ெச  பா ைமயி  
வாயி  கா   
ஆ கவ  வி ப ம ைற அ ட  ர 
ப ம   
ஓ கிய தாைன ேயா  ஒ ைலயி  ேபாகி 
யா   
ஈ கி  ேபால நா  யாைர  ெவ  
ேபானா . 

paangurum andaj sellum paanmaiyil vaayil 
kaatti 
aangavar viduppa matrai andaththuch soora 
panman 
oongiya thaanai yodum ollaiyir pogi yaandum 
eengidhu pola naadi yaaraiyum vendru ponaan 

ஏைனய  ட க ெள லா  எ பிரா  கணமா 
ேளா  

ரானவ  அ ளி  ேபாகி அகில  நா  
அ க   
வானவ  த ைம ெவ  வளெமலா  கவ  
த பா   
தானவ  பலைர அ க  த னர சளி ப 
உ தா . 

yenaiyan danga lellaam embiraan kanamaa 
ullo 
raanavar arulir pogi agilamum naadi angan 
vaanavar thammai vendru valamelaang 
kavarndhu thanpaal 
thaanavar palarai angan thannara salippa 
uiththaan. 

இ திற   றா எ ைலயி  அ ட  
ேதா   
ெம தம ராகி ள அ ணைர ேவ த ராக  
ைவ தன  ைணவ ேரா  மீ டன  
ம றி  வ ட   
பி திைக அத  ெச  ெபறல  ற க 

றா .  

iththiram veetru veetraa ellaiyil andan dhorum 
meiththama raagi yulla avunarai vendha raaga  
vaiththanan thunaiva rodu meendanan matriv 
vandap 
piththigai adhanut sendru peralarun thurakka 
mutraan. 

ஆக  தி வி த  - 925 aagath thiruviruththam – 925  

  
  
  
 


