
அ ர கா ட  Asura Gaandam 

13.  எ தி  ெகா   ப ட ல  13. Edhirkol padalam 

தி ற  மாையயி  ெச ம  இ திற   
அ ட த  ற கேம  அைட த காைலயி   
ப ைம ேயா களா  பட  தானவ   
க டன  மகி தன  களி பி  கினா .  
  

thindiran maayaiyin semmal iththiram 
andarthan thurakkamel adaindha kaalaiyir 
pandimai yorgalaar padarun dhaanavar 
kandanar magizndhanar kalippin moozginaar. 

ஆயவ  வ வைத அ ண  த ெப   
நாயக  ெகா ற ேபா  நவில அ னவ   

யந  ல திைன  கிைட  ெணன  
ேமயின னாெமன  களி பி  ேமயினா .  
  

aayavan varuvadhai avunar thamperu 
naayagar kortrarpoi navila annavan  
thooyanal lamudhinaik kidaiththuth thunnena 
meyina naamenak kalippin meyinaan. 

தாைனய  பைடெயா  த வ  ேகாமக  
னானெவ  ெப  அள பி  ஆ க   

னல  பிைறதவழ மி  ெச சைட  
வானவ  க ைண  மண ெகா  
ேடகினா .  

thaanaiyam padaiyodu thaguvar komaga 
naanavej soorperum alappil aakkamung 
koonalam piraidhavaza kudumich senjsadai 
vaanavan karunaiyum managkon deginaan. 

அ னவ  க தைன யைட  ந ல  
ம னைன உ றிட வ ைல ெச வ   

ற ஏகிெய  ைற  ெச ைக   
ப தி ெய  பட வ தா கினா .  

annavan pugarthanai yadaindhu nangula 
mannanai vurtrida vallai selluvan 
munnura yegiyem muraiyuj seigaiyum 
pannudhi yendrumun padarva dhaakkinaan. 

அ னேதா  காைலயி  அ ண  ேதசிக   
ற மானேம  கி ஏக ந  

த  கிைளஞ  தா  ஆ கவ   
பி ற ம னவ  ெபய  ேபாயினா .  
  

annadhor kaalaiyil avunar dhesigan 
munnura maanamel mudigi yegaluna 
thannuru kilaignarun dhaanum aangavan 
pinnura mannavan peyarndhu poienaan. 

மாச  ேபெராளி மான மீமிைச   
ேதசிக  விைரெவா  ெச  எ ைலயி   
காசிப  அ மக  க  ேசணிைட  
ஈசைன ெயதி ெதன எதி ெகா  ேடகினா .  

maasaru peroli maana meemisaith 
dhesigan viraivodu sellum ellaiyil 
kaasiban arulmagan kandu senidai 
eesanai yedhirndhena yedhirkon deginaan. 

அ ச  ெச தன  அ ண  அ ைண  
ெந சக மகிழெவா  நி  ேதசிக   
வி க தி ெவா  விசய  தாெனனா  
எ ச  ஆசிக  எ  றினா .   
  

anjali seidhanan avunan aththunai 
nenjaga magizavodu nindru dhesigan 
vinjuga thiruvodu visayan dhaanenaa 
enjalil aasigal eduththuk koorinaan. 

ஆய  காைலயி  அைனய  பா காி   
ேமயின அாி க  ேவழ மா க   
தீயவ  இ வ  ேதெரா ேடகிேய  

யேதா  க அ  ெதா  ேபா றினா .  
  

aayadhu kaalaiyil anaiyan paangarin 
meyina arimugan veza maamugath 
theeyavan iruvarun thero degiye 
thooyadhor pugaradi thozudhu portrinaar. 

ஏ தி  அவ தம  கிய  ஆ றினா   
மீ த  ஆசிக  விள பி ேவ தைன   

yeththidum avarthamak kiyalu aatrinaal 



பா தன  உன கியா  ப  கி றேதா   
வா ைத  ட ன  வ  ேக நீ.  

meeththagum aasigal vilambi vendhanaip 
paarththanan unakkiyaam paduththu 
gindradhor 
vaarththaiyun dannadhu vaguththung kettinee. 

ப கமி  காசிப  ப னி யாகிய  
ைகைய  பய ளா  னி த ேக வியா   

ச ைகய  றி ததா னவைர  தா கினா   
எ க  ேகா ைண ெய  த ைமயா . 
10 

pangamil kaasiban panni yaagiya 
nungaiyaip bayandhulaan nuniththa kelviyaan 
sangaiyar trirundhadhaa navaraith thaanginaan 
engaluk korthunai yennundh thanmaiyaan.   10 

ஈ ைடயி  வாசவ  எதி  ப பக   
 ெவ சம  றி ர ைத   

டன  ஆத  கி மாாிநா   
மா  கதிெரன மா கி ைவகினா .  

eendaiyil vaasavan edhirndhu parpagal 
moondidu venjamar mutri veeraththaip 
poondanan aadhalir puzungi maarinaal 
maandidu kadhirena maazgi vaiginaan. 

அ த  ேமைலேயா  அவனி மீமிைச  
வி தி  நா ெச  விைள  கா றா  
எ தி  நிர பின  எ ன நி ைனேய  
நி த  ேநா கினா  சி ைம நீ கேவ. 

aththagu melaiyon avani meemisai 
viththidu naarusei vilaivu kaanuraa 
eiththidu nirappinan enna ninnaiye 
niththalum nokkinaan sirumai neengave. 

தவ ெகா  நீ தழைல ேவ ட   
சிவ ாி வர க  ெச ப  ேக டன   
உவ தன  ஆ ல  ஒழி  ைவகினா   
நிவ தன ஆ கவ  ெந ய ேதா கேள.  

thavankodu mundhunee thazalai vettadhuj 
sivanpuri varangaluj seppak kettanan 
vuvandhanan aagulam oziththu vaiginaan 
nivandhana aangavan nediya tholgale. 

ப றல  ரம  பரம  ஈ திட   
ெப றேதா  வர ெதா  ெபய தி  யாைர   
ெவ றிெகா  வ வ  ேம ைம ேக றா  
ம ைன அைட திட வ கி  றாெனனா. 
  

patralar puramadu paraman eendhidap 
petradhor varaththodu peyarndhidu yaaraiyum 
vetrikon divanvarum menmai ketpuraa 
matrunai adaindhida varugin draanenaa. 

வ றிறல அ ண ேகா  வ த  கா ேய  
ெறாழி  ப திய க  ைர த   
றிய கைனகழ  ர ென பவ   

நி றன  உவைகயா  நிைற த ெந சினா . 

vandrirala avunarkon varudhal keettiye 
pundrozil paduththiya pugaru raththalun 
thundriya kanaikazar soora nenbavan 
nindranan uvagaiyaal niraindha nenjinaan. 

ஆ தெதா  கிைளெயா  அ ண  காவல   
ேச தன  ரைன  ெச ைகயா  ெதாழா   
ேப தி  ஆவிைய  பிாி த ேதா ட   
சா தி  கி றேதா  த ைம எ னேவ.  

aarndhathol kilaiyodum avunar kaavalan 
serndhanan sooranaich sengaiyaal thozaap 
perndhidum aaviyaip pirindha thorudal 
saarndhidu gindradhor thanmai ennave. 

ஆயிைட ெவ ய  அ ண  ேகாவிைன  
நீயினி தி திெகா  எ ன நீ ைள  
தீயன அைட ேமா சி ைம எ ேமா  
ேமய  ல ைற விள க  ேதா றினா .  

aayidai veiyasoor avunar kovinai 
neeyini thiruththikol enna neeyulai theeyana 
adaiyumo sirumai eidhumo 
meyanung kulamurai vilangath thondrinaai. 



 எ றிைவ நயெமாழி இய பி ேய ைட  
ெச றன மாையயி  ெச ய காதல   

றிய த வ த  அனிக  ழதர  
ெவ றிெயா டவனிேம  விைரவி  மீளேவ. 
  

endrivai nayamozi iyambi yepudai 
sendrana maayaiyin seiya kaadhalan 
thundriya thaguvartham anigaj soozathara 
vendriyo davanimel viraivin meelave. 

ேவ   veru 

ம ல க தி  ெவ  வ தன  
எ ெசா  ேகளா  
அ ணல  கமல  ேத  அமர  மா  
ஏைன  
வி ணவ ரா  ேளா  விய த  னிவ  
யா   

ெணன வ  மாேயா  யி ெகா  
கட  கா .  

mannula gaththil vejjoor vandhanan enujsor 
kelaa 
annalang kamalath thevum amarar maanum 
yenai 
vinnava raayul lorum viyaththagu munivar 
yaarun  
thunnena vandhu maayon thuyilkolung kadalir 
pukkaar. 

ெகா ழா  அல க  ேமா  ழகைன  
கி நி   

ைகெதா  திைற சி  தா க  கைனகழ  
ர  த னா   

எ தி  கி ற ெத ெகா  ெச தி ெப ம 
ெவ றா . 

koithuzaai alangal molik kuzaganaik kurugi 
nindru 
kaithozu thiranjchith thaangal kanaigazar 
sooran thannaal 
eidhidu gindra thenkol seppudhi peruma 
vendraar. 

அ றவ  உைர த மா ற  அ த  கட  
ேகளா   

ெறாழி  த க  ேவ வி தி  தீைம 
த னா   
இ றி  ெபா தி  ற மா யாாி  வில க  
பாலா   
ஒ றினி  ெச  த ைம ேக மி எ  
ேறாத றா .  

andravar uraiththa maatram achchudhak 
kadavul kelaap 
punrozil thakkan velvi pugundhidun theemai 
thannaal 
indridhu porundhir rammaa yaaridhu vilakkar 
paalaar 
ondrinich seiyun thanmai kenminen drodha 
lutraan. 

ப ெடயி   அ ட பராபர  
வர ெப  ளா   
அ டெம  ெகைவ  ெவ றா  ஆதலா  
ந மா  ெவ றி  
ெகா  திற தா  அ ல  ெகா யவ  

ர  த ைன   
க ெச  றி  ஈேத காாிய  ேபா  
ெம றா .  

pandeyin meendrum atta paraabaran varamper 
trullaan 
andamen gevaiyum vendraan aadhalaal 
nammaal vendri 
kondidu thiraththaan allan kodiyavach sooran 
thannaik 
kandusen dridudhum eedhe kaariyam polu 
mendraan. 



ெச கம ல ேதா னாதி ேதவ  னிவ  யா   
இ கி  க ம ெம ேற இைச தன ராகி நி ப  
அ கவ ேரா  மாேயா  அரவைண  ப ளி 
நீ கி   

கம ைடய ெதா சீ  ரைன  காண 
வ தா .  

sengama laththo naadhi dhevarum munivar 
yaarum 
ingidhu karuma mendre isandhana raagi nirpa 
angava rodu maayon aravanaip palli neengith 
thungama dhudaiya tholseer sooranaik kaana 
vandhaan. 

ம ழா  ம  யாதி வானவ  னிவ  
யா   
தி த  ர  ேநேர ெச நி  றாசி றி  
அ திய தாக  ேபா ற அவ க  பதிேனா  
ேகா   
உ திர  ெதா தி யாேனா  ஒ ட  
நி ப  க டா .  

maruththuzaai mavuli yaadhi vaanavar munivar 
yaarundh 
thiruththagu sooran nere sendrunin raasi koori 
aruththiya dhaagap potra avargalut padhinor 
kodi 
uruththirar thogudhi yaanor orungudan nirpak 
kandaan. 

க  அ ண  த க  காவல  இைமயா 
க   

அ ட த  ெப மா  எ ன அைம தெதா  
வ வ ளா   
எ ட  ெதாைகயி  மி கா  ஈ கிவ  யாவ 
ெர ன   
த ள வல க  ேமா  ப ணவ  சா ற  
உ றா .  25  

kandidum avunar thangal kaavalan imaiyaa 
mukkan 
andartham perumaan enna amaindhadhol 
vadiva mullaar 
endaru thogaiyin mikkaar eengivar yaava 
rennath 
thandula valangal molip pannavar chaatral 
utraan.   25 

ஆக  தி வி த  - 950 aagath thiruviruththam – 950  

 
  



 
  
14.  உ   தி ர   ேக  வி   ப ட ல   14. Uruththirar kelvip padalam 

ம னவ  ம ன ேக ேமா ம றி  க வ  
ேவதா  

ெனா  க ப  த னி  வைக ல  
ந கி   

யி   ந கி  ெணன 
அக ைத ெகா   
த ைன  பரெம  னி  தா ைவ 
அய தா  அ ேற.  

mannavar manna kenmo matridhu pugalvan 
vedhaa 
munnoru karban dhannil moovagai yulagum 
nalgith 
thunnuyir muzudhum nalgith thunnena 
agandhai kondu 
thannaiyum paramen runnith thaanuvai 
ayarththaan andre. 

எ ைதைய மற  ேபாத  யாைவ  விதி த 
ேலா   
த தி  அளேவ ய றி  சராசர  ெப கா வாக  
ெநா தன  ைறெய  ென ேற ேநா கின  
எைம  ஈ ற  
ஐ ெதாழி  த வ  த ைன அய தன  
ேபா  ெம றா .  

endhaiyai marandhu podhan yaavaiyum 
vidhiththa lodun 
thandhidum alave yandrich charaasaram 
perugaa vaaga 
nondhanan kuraiyen nendre nokkinan 
emaimun eendra 
aindhozil mudhalvan thannai ayarththanan polu 
mendraan. 

இனியவ  அ ெப  த றி இ விதி யா 
ெத னா   
தனய  அளவி  கால  தவ ாி  திட  

க   
பனிமதி ேயா  அ னா  பா படா 
ெதாழிய அ ேதா  
விைனயிேன  ன  தாைத ெவௗ¤ ப  
எவ ெகா ெல றா . 

iniyavan arulper thandri ivvidhi mudiyaa 
dhennaath 
thanayanum alavil kaalan thavampurin 
dhidavum mukkat 
panimadhi mudiyon annaan paarpadaa thoziya 
andho 
vinaiyinen munnadh thaadhai velappadum 
evanko lendraan. 

கழி ட  யேம  ெகா ட க த  உறாத 
னி  

இ ைதய ெர ன ஏ கி இ ன  யி  
வ ேல  
அ தன  மகெவ  ெச வா  அ னேதா  
ேவைல க ணீ   
விழவிழ அலைக யாகி மிகெவ  தீ  
ற ேற.   
  

kaziyudal puyamer konda kannudhal uraadha 
dhunni 
izudhaiya renna yengi innalur truyirththu valle 
azudhanan magaven seivaan annadhor velai 
kanneer 
vizaviza alagai yaagi migavezun theendir 
trandre. 



கா ட  அலைக ஈ ட  க திட  உழ ப 
  

மா டன  ேபால  ேசார ம யி  யிரா  
நி ற  
ஆ டைக ண  ந கி அைனயவ  கனவி  
ந ணி  
ஈ னி வ த  ைம த எ ெகனா அ ளி  
ெச வா .  
  

kaandalum alagai eettang karuththidar uzappa 
veezndhu 
maandanan polach sora mannuyirk kuyiraai 
nindra 
aandagai yunarvu nalgi anaiyavan kanavil 
nanni 
eendini varundhal maindha yezugenaa arulich 
seivaan. 

மதி தைன பரெம  ைன மற தைன 
ெய ைம ய றா   
விதி திற   றி ைல விைர த  ய 
ந த   
பத ளா  த ைம உ ற  பா ற வி  
எ றா   
உதி திட  இற த றி உலகளி  த  
ஐய .   
  

madhiththanai paramen drunnai marandhanai 
yemmai yatraal 
vidhiththirang koodir trillai virandhadhu mudiya 
nandham 
padhaththulaar thammai undran paangura 
viduththum endraan 
udhiththidal iraththa lindri ulagalith thudhavum 
aiyan. 

அ ெநறி கனவி  கா  அ த  ெத  
ேவத   
ெச ெநறி  ைவகி  சி ைதயி  ேத ற 
ெம தி  
உ ன  அ வ ைரவ  உ திர கண ேதா  
தாைத  
த ன  ளதனா  ெந றி  தல தி  ேபா  
நி றா .  
  

anneri kanavir kaanum arpudhath thezundhu 
vedhan 
senneri poondu vaigich chindhaiyil thetra 
meidhi 
unnalum aruva raivar uriththira ganaththor 
thaadhai 
thannaru ladhanaal netrith thalaththinum 
pondhu nindraar. 

நி ற  அவைர ேநா கி ெந றிய  தல தி  
நீவி   
உ றைத எவ ெகா ெல ன உ ெசய   
மா றா   
ம ெறைம வி தா  ந ப  ஆதல  வ ேத 
ெம றா   
ப றல  ர  ற ட ப ணவ  வ வ  
ெகா ேடா .   
  

nitralum avarai nokki netriyan dhalaththil neevir 
utradhai evanko lenna unseyal mudiyu 
maatraal 
matremai viduththaan namban aadhalan 
vandhe mendraar 
patralar puramoon dratta pannavan vadivang 
kondor. 



பரமன வா  நி ேறா  பதிெனா  ேவா  
இ வா  
ற ெசய விாி ச  ேகளா அ பினா  
எ பா  வ தீ   
விைர ட  உயி க  த ைம விதி தி  
எ ன  த த   
உ ேபா  பதிேனா  ேகா  உ திர  
ெதாைகைய  த தா .  
 

paramana dhuruvaai nindror padhinoru vorum 
ivvaa 
rarulsei virijchan kelaa anbinaal enbaal 
vandheer 
viraivudan uyirgal thammai vidhikkudhir ennath 
thaththam 
uruvupor padhinor kodi uriththirar thogaiyaith 
thandhaar. 

ஆ க  ெதாி  ேவதா ஆவிக  விைன கீ 
ட றி  

¦ களி  வா  ெச ைக ெநறியத  ெற ன 
ேலா   
ஓ கிய உ தி ேரச  ஒ ைலெய  பத தி  
ேபா   
ஈ கிவ  உயிைர ேபா  ஈ தைன இ தி 
ெய றா .  
  

aangadhu therindhu vedhaa aavigal vinakkee 
dandri 
roongaliv vaaru seigai neriyadhan drenna 
lodum 
ongiya uriththi resar ollaiyem padhaththir 
podhum 
eengivan uyirai munpol eendhanai iruththi 
yendraar. 

எ றிைவ உைர  ேபாத  யாைவ  
பைட பா  ந கி  
ஒ றிய உண வி  மி க உ திர  யா  
ெவௗ¢ளி   

ைட த வ  ெதா னா  ெகா தி  
வன  கா   

அ தா  அளி  ேளாைர அமரேரா தி 
ெர றா .  
  

endrivai uraiththup podhan yaavaiyum 
padaippaan nalgi 
ondriya unarvin mikka uriththirar yaarum velalik 
kundrudai mudhalvan thonnaat koduththidum 
buvanam pukkaar 
andruthaam aliththu lorai amararo diruththi 
rendraar. 

அவனிைய அளி ேதா  த பா  
அைட ளா  அ ட  த னி   

வனேம தா  அ னா  ாி திட  
ெதா னா  வ த  
பவ த  உ தி ேரச  பதிெனா  ேகா  

ளா   
இவ சிவ ன ளா  வாேனா  இன ட  
ஈ  றா .  
  

avaniyai aliththon thanpaal adandhulaar andan 
dhannil 
buvaname lirundhaar annaar purindhidath 
thonnaal vandha 
bavarmudhal uriththi resar padhinoru kodi 
yullaar 
ivarsiva narulaal vaanor inaththudan eendi 
yutraar. 

ஆக  தி வி த  - 962 aagath thiruviruththam - 962 

 
  
 
  



15.  ந க  ெச   ப ட ல  15. Nagarsei padalam 

எனஅாி கல  ேகளா இ னேதா நிக சி 
ெய றா   
அைனயத  பி ன  ஆ ைட அமர க  
மியைன ேநா கி  
வைனகழ  ர ப ம  ம றியா  உைறத  
ெகா த  

ைனதி  நகர  வ ேல ாிமதி லவ 
ெவ றா .   

enaari pugalak kelaa innadho nigazchchi 
yendraan 
anaiyadhar pinnar aandai amararkam miyanai 
nokki 
vanaikazar soora panman matriyaam uraidhar 
koththa 
punaithiru nagaram valle purimadhi pulava 
vendraan. 

எ ற  கட  த ச  இைற சிேய 
ம  ெச   

ெவ றிெகா   க  விய ட  உைர தி 
ெய ன  
ந ெறன  கேரா  தாேன நக க  
ெக ைல ற  
அ றைவ வினவி  ெத பா  அள கைர 
அைட தா  அ ேற.  

endralung kadavul thachchan irainjiye 
numakkuch seiyum 
vendrikol moodhurukku viyalidam uraiththi 
yenna 
nandrenap pugaron thaane nagargaluk kellai 
koora 
andravai vinavith thenpaal alakkarai 
adaindhaan andre. 

ஆச  கட  ேட அ தேமா  எ டா ள  
ேயாசைன எ ைல ேனா  உ நக ராக  
ேகா   
காசினி வைரக  த மா  க ெமன   
மி க  
பாசைற ெகா ேட ஒ ப அணி தல  ப ப 
பி ைற.  

aasaru kadali noode ayadhamor ettaa yulla 
yosanai ellai munnon urunaga raagak kolik 
kaasini varaigal thammaal kadhumenath 
thoorththu mikka 
paasarai konde oppa aniththalam paduththuba 
pinrai. 

கா  கதி க  கா சி  க ைபமா நீழ  
ைவ   
நாயகி நகர ெம ன நாெடா   மா றா   
ேச ய  வி பி  ேபாக  ெச ெபானா  
மதிைல  ெச   
வாயி க  நா க ைம  ஞாயி  வ  
ந கி.   

kaayuru kadhirgal kaanjik kambaimaa neezal 
vaigum 
naayagi nagara menna naadoruj soozu 
maatraal  
seyuyar visumbir pogach sembonaal 
madhilaich seidhu 
vaayilgal naanga maththu gnaayilum vaguththu 
nalgi. 



நா ெப  வாயி  ேம ேவ ந ணி  
ெற ன  
மா ெப  ேகா  ர க  மணிெவயி  எறி ப 
ந கி  

ப  ஒ க  நா  றிேயா சைனெயா  
றாக   
பா ப  மாட தி ப பல அைம  ம ேனா. 

naarperu vaayi loodu meruve nannir trenna 
maarperung gobu rangal maniveyil yerippa 
nalgi 
noorpadum ozukkam naadi nooriyo sanaiyon 
draagap 
paarpadu maada veedhi parpala amaththu 
manno. 

ர  ஒ  ெற ன மதி  அவ  
ந கி  
ஒ ப  தி வி  தி உல பில ாி  
ேசாம   
ைவ ெபன  ெச ெபா  மாட  வர பில 
வ  மாத   
ெம ப  ஆட   விய ட  பல  
ெச .   

muppuram orungur drenna mummadhil avatrul 
nalgi 
opparun dhiruvin veedhi ulappila purindhu 
soman 
vaippenach sembon maadam varambila 
vaguththu maadhar 
meippadum aadal koorum viyalidam palavuj 
seidhu. 

மாளிைக ேதா  ெத றி ம டப  அணிேச  
றி   

ேகாளாி தய  ெபா பி  ேகா ர  ற  
அ ெபா   

ளிைக அர க ம ற  ட ேம  றல க  
ய  

சாளர  ேசாைல வாவி தனி தனி யாக  த .  

maaligai thorun dhetri mandabam aniser 
mundril 
kolari thayangu porpir goburang kundram 
ambor 
sooligai aranga mandraj sudarumer tralangal 
thooya 
saalaraj solai vaavi thaniththani yaagath 
thandhu. 

ேவ   veru 
 ஆயத  ந ற அ த ெவ ைலயி   
பாயேதா  ெந மதி  பயில ந கிேய  
மாயவ  தி மக  ைவக ஆ ெகா   
ேகாயிைல எழி ெபற  ய றி னானேரா.  

aayudhan naduvura ayudha vellaiyil 
paayadhor nedumadhil payila nalgiye 
maayaval thirumagan vaiga aangoru 
koyilai yezilperak kuyatri naanaro. 

வாரண  விர ேத  ம க  ேபா தி   
ேதாரண வாயி க  ெதாட த ெத றிக   
சீரணி தபனிய  சிகர ேகா ர   
காரணி மணிவைர கவி ெகா  ளிைக.  

vaaranam viravuther makkam pondhidun 
thorana vaayilgal thodarndha thetrigal  
seerani dhabaniyach sigara goburang 
kaarani manivarai kavinkol sooligai. 

ஆைனக  பயி ட  அய க  ேசாிட   
ேசைனக  உைறவிட  ேத க  ைவகிட   
தானவ  தைலவ க  சா  ெதா ட   
ஏைனய அர க க  இனி  ேசாிட .   10 

aanaigal payilidam ayangal seridam 
senaigal uraividam thergal vaigidam 
thaanavar thalaivargal saarun thollidam 
yenaia arakkargal inidhu seridam.   10 



நாட  வி ைற நாாி மாெரலா   
ஆடைல இய றி  அர க ம டப   
பாட  ைறபயி  ைப ெபா  ம டப   
மாடக யா ர  வயிர ம டப .   

naadarum visumburai naari maarelaam 
aadalai iyatridum aranga mandabam 
paadalin muraipayil paimbon mandabam 
maadaga yaazmural vayira mandabam. 

மயி ற ேவாதிம  வ ன ெம கிளி  
யி த லாகிய ல  ம டப   

இய  கமா  இரைல ெச ைசக   
பயி  வாரண  பர  ம டப .   

mayilpura vodhimam vanna menkili 
kuyilmudha laagiya kulavu mandabam 
iyaluru yugamaan iralai sechchaigal 
payiluru vaaranam paravum mandabam. 

ச தத  மைறெயா  தழ  ம டப   
திய ேவ விக  ய  ம டப   

ம திர விய பிேனா  ம  ம டப   
இ திர  த ேனா  இ  ம டப .  

sandhadham maraiyoli thazangu mandabam 
mundhiya velvigal muyalum mandabam 
mandhira viyalbinor maruvu mandabam 
indhiran mudhalinor irukkum mandabam. 

தி மி  நி த ேகா  ேதவ  ேபா றிட  
அரசிய  ாி ம  தாணி ம டப   
இ நிதி உளெலா  ஈ  ம டப   
பரன  பைட கல  பயி  ம டப .  

thirumigu nirudharkon dhevar potrida 
arasiyal puriyumath thaani mandabam 
irunidhi ulalom eendum mandabam 
paranarul padaiikalam payilum mandabam. 

அ  அமி ற  அ சி  ம டப   
நர ைதேய பாளித  நைறெகா  சா தகி   
ெப வ  காயைட பிற  சால   
இ தி  கி றேப  எழி ெகா  ம டப .  

arundhurum amirthuraz adisil mandabam 
narandhaiye paalidham naraikol saandhagil 
perundhuvark kaayadai puravuj saalavum 
irundhidu gindraper yezilkol mandabam. 

மானைன யா பல  ம  ம டப   
ஆனேதா  ஊசலா  டய  ம டப   
பானிலா உமி த  பளி கி  ம டப   
வா ய  ச திர கா த ம டப .  

maananai yaarpalar maruvu mandabam 
aanadhor oosalaat tayarum mandabam 
paanilaa umiztharu palingin mandabam 
vaanuyar chandhira gaandha mandabam. 

மாமணி ெயாளி த  வச த ம டப   
காம  பவளமா  கவி ெகா  ம டப   
ஏம  மரகத  திய ற ம டப   
தாமைர உயி தி  தரள ம டப .  

maamani yolirtharu vasandha mandabam 
kaamaru pavalamaar kavinkol mandabam 
yemaru maragadhath thiyandra mandabam 
thaamarai uyirththidu tharala mandabam. 

ேகாவிய  மரபிேனா  ெகா ைக  ேக றன  
யாைவ  ந கிேய இத  ற  
மா  ரப  மா  த ல   
ேதவி  உைறயேவா  உைற  ெச தேரா.  

koviyal marabinar kolgaik ketrana 
yaavaiyum nalgiya idhanuk kullura 
maavuru sooraban maavun thankulath 
dheviyum uraiyavor uraiyul seidharo. 

இ கி  தர எ ணி லாதன  
ம கல நிைறத  மாட திக   
அ கவ  ைணவிய ராகி வ தி   
ந ைகய  ேமவர நல தி  ந கிேய.   

ingidhu soozthara enni laadhana 
mangala niraitharu maada veedhigal 
angavan thunaiviya raagi vandhidum 
nangaiyar mevara nalaththin nalgiye. 



காவி  த  கமல ெசறி  
வாவிக ேளாைடக  ெபா ைக வா ெறா   

விய  த டைல ெபால ெச  ட   
யாைவ  ைறபட இய றி னானேரா.  

kaaviyun kumudhamung kamala mujseri 
vaaviga lodaigal poigai vaandrodu 
pooviyal thandalai polansei kundrudan 
yaavaiyum muraipada iyatri naanaro. 

அ ளல  திைர கட  அகழி யாகேவ  
 நகாிைட உைற  ேகாயி   

த ள  ெபா ட  தைழ த ெபா பினா   
ெவௗ¢ளிய தான  ேமைல  ெபா னக .  
  

allalan thirakkadal agazi yaagave 
yulluru nagaridai uraiyung koyilil 
thallarum ponsudar thazaththa porpinaal 
velaliya thaanadhu melaip ponnagar. 

ேவ   veru 

இ னைவ  ஏனைவ  எ ணிமன  
தா அ ளி   
த னிகாி  அ ண பிரா  சய ேதா  
ெப தைலைம  
ம னவ  த ர மேக திரேம யாெம ேற  
அ நக  ேகா நாமம அணிெப தி 
அளி தனேன.  

innavaiyum yenavaiyum ennimanath 
thoolarulith 
thannigaril avunarpiraan sayaththodu 
perundhalaimai 
mannavaru thalinveera magendhirame 
yaamendre 
annagaruk kornaamam aniperuththi 
aliththanane. 

ஏம ர  இைமய ர  இல ைக ர  நீல ர  
ேசாம ர ெமன க  ேவத ர  
அ ண ர   
வாம ர  ப ம ர  மேக திரமா ரெம   
காம ர  ெத ைச  கா சிெபற 
உதவினனா .   

yemaburam imayapuram ilangaipuram 
neelapuram 
somapura menappugaluj suvedhapuram 
avunarpuram 
vaamapuram padhumapuram magendhiramaa 
puramennug 
kaamarpurath thendisaikkung kaatchipera 
udhavinanaal. 

மா ட சீ  ெக ர மேக திரமி  வா தவி  
ஆ ட ேபா  அக பர பி  ஆ ர எ  
ெறா நகர   
நீ டவட கட ந வ  நி த க  
தி மா றா   
கா டைகய சீய க  காவல  ந கினேன.  

maandaguseer kezuveera magendhiramiv 
vaarudhavi 
aandadhupol aganparappil aasuramen 
drorunagaram 
neendavada kadalnaduvan nirudharpugazn 
dhidumaatraal 
kaandagaiya seeyamugak kaavalarku 
nalginane. 



ம ளெவ  ணாிெதா  வயி வயி ேச  
தீ ெதா   
ெகா றமி  ரப ம  ல ெப  
தாைனெயலா   

ற ட  ேம த  ெதா னகர  
பலவைம   
க ண  சி வெரா  க மிய மீ  
ேடகினேன.  

matrulavem punarithorum vayinvayinser 
theevuthorung 
kotramiguj soorabanman kulavuperun 
dhaanaiyelaaj 
sutramudan mevudharkuth thonnagaram 
palavamaiththuk 
katrunaruj siruvarodung kammiyanmeen 
deginane. 

 ேவ  veru 
நீ  ேம  ெந வைர  ெத ைட  
நா  சீ ெக  நாவல  தீவினி   

 கி றெபா  ட  தன ெகா   
மா  ேபா தன  மாமய  தாைதேய. 

needu meru neduvaraith thenpudai 
naadu seerkezu naavalan theevinil 
koodu gindrapor koodan thanakkoru  
maadu pondhanan maamayan thaadhaiye. 

பக  கி றஅ  பா ப  எ ைலயி   
த வ  ேபா றி  தாரக  காகேவ  
மகி வி  நீெரா  மாயா ரெமனா  
நகர ெமா ைற அணிெபற ந கினா .   

pagaru gindraap paarpadum ellaiyil 
thaguvar potridun thaaragar kaagave 
magizvin neerodu maayaa puramenaa 
nagara mondrai anipera nalginaan. 

விைனய  த ெமா  வி வ க ம   
இைனய க  இய றிய  மாையயி   
தனய கிைவ சா ற  ந ெறனா  
அனிக ேமாட  கைட தன  எ பேவ. 28  

vinaiyar thammodu vichchuva kanmanum 
inaiya voorgal iyatriyam maayaiyin  
thanaya nukkivai saatralum nandrenaa 
aniga modav kadandhanan enbave.   28 

ஆக  தி வி த  - 990  aagath thiruviruththam – 990  

 
  



 

16.  ப  டா பி ேட க   ப ட ல   16. Pattaabidegap padalam 

ம ற  ர மேக திர  ந ணிேய  
உ  நா ய  ப த  க மிய   
க ற வி ைச விய  களி றீஇ   
ெகா ற நீ த  ேகாயிைல ந ணினா .  

matrav veera magendhiram nanniye 
utru naadiyav vumbarthang kammiyan 
katra vinjai viyandhu kalippureeik 
kotra niduhan koyilai nanninaan. 

ந  கி ழி நா க னாதியா   
வி  ேளா க  விய    
அ ண ெக  றவ றி  ேவ ய  
எ ணி  ப ெபா  யா  தாரேரா.  

nannu gindruzi naanmuga naadhiyaam 
vinnu lorgal viyanmudi soottudhum 
anna lukken dravartrirku vendiya 
ennil palporul yaavumuith thaararo. 

ேகாவி  ந ணிய ெகா றவ  ம ெறா   
தாவி  ைக த மிைச ைவகிேய  
மா  லாவிய மா கட  ெத ன   
ேதவ  ஆ ட  சிற ட  ஆ னா .   

kovil nanniya kotravan matroru 
thaavil peedigai thanmisai vaigiye 
maavu laaviya maalkadal thenpunal 
dhevar aattach sirappudan aadinaan. 

ஆ  ய ெபானி  ஆைட  இமல   
 ஒ கல  ய  பி   
 ேச த  பி னவ  பா வர  

நீ  காத  நி த  க ேவ. 

aada yamponin aadaiyu deeimalar 
soodi onkalan thooyan poondupin 
peedu sertharu pinnavar paalvara 
needu kaadhal nirudhar pugazve. 

நிகாி லாத நி த  கிைறெதாழ   
க  மா னி ேவா  க திட  

மிகந கிய வி ணவ  ேபா றிட  
மகப தி  மன தள  ெவ தேவ. 

nigari laadha nirudhark kiraithozap 
pugaru maamuni vorum pugazndhida  
migana dungiya vinnavar potrida 
magaba dhikku manandhalar veidhave. 

 வ  சீய மணி தவி ேசறின   
அ த ெவ ைலயி  அ த  காெம   
இ தி ர தி  மா  ஏ திேய  

த ர ெதா  நா க  னா .   

vandhu seeya maniththavi serinan 
andha vellaiyil achchudhar kaamenum 
indhi raththiru maamudi yendhiye 
sundha raththodu naanmugan soottinaan. 

க  தானவ  காசிப  காதல   
ட ாீக  ெபால கழ  தா ெதழா  

அ ெடா ணாமகி  வா அ  ேதறைல  
உ ட ளாாி  உள களி  ெப தினா .   

kandu thaanavar kaasiban kaadhalan 
punda reegap polankazal thaazndhezaa 
ando naamagiz vaaladun dheralai 
unda laarin ulangalip peidhinaar. 

அ ன ேவைல அமர  னிவ க   
ெபா ன வாந  ேபா  கர ெகாேட  
ம ன  ம ன  மணி  யி மிைச  

னி வா தி ைற ைற சினா .   

anna velai amarar munivargal 
ponna vaanarum podhu karankode 
mannar mannan manimudi yinmisai 
munni vaazththi muraimurai veesinaar. 

ேவ   veru 



பா  தவிசி  பா  ைணவ ப  
கய மா  த ைம  
ஈ கினி தி தி  எ ன இ தன  ஏவ லாேல  
ஓ கிய மகவா  ெகா டா  களாசிஒ  
ணிதியி  ேகாமா   
தா கின  அைட ைப ம ற  சமீரண  கவாி 
ெகா டா .  

paanguru thavisin paalil thunaivarpang 
gayanmaal thammai 
eengini thiruththir enna irundhanar yeva laale 
ongiya magavaan kondaan kalaasion nidhiyin 
komaan 
thaanginan adaipai matrach chameeranar 
kavari kondaar. 

நி த த  ாிசி லான ெந தைக ைடவா  
ெகா டா   
பாிதி  மதி  அ க  பனி ைட நிழ றி 
நி றா   
வ ண  மகா  ஆல வ ட  சின யாழ 
வ ல  
க ட க  த வ  சி த  கானம  கிைசயா 
நி றா .   10 

nirudharthan kurisi laana nedundhagai 
yudaivaal kondaan 
paridhiyum madhiyum angat panikkudai nizatri 
nindraar 
varunanum magaarum aala vattamvee 
sinaryaaza valla 
karudarkan dharuvar siththar kaanamang 
gisaiyaa nindraar.   10 

தைல அயி ேவ ேல தி ைறெநறி ஆ  
  

ெம தழ  கட  தா  ேவ திர ேம தி 
யா   
எ திற  தவ  நீ க எாிவிழி  தி யி 
னா   
ப தியி  நி வி  ர  ப க  பரவி 
நி றா .  
  

muththalai ayilve lendhi muraineri aatrung 
kootru 
meiththazar kadavul thaanum veththira mendhi 
yaandum 
eththirath thavarum neenga yerivizith thidiyi 
naarththup 
paththiyin niruvich sooran palpugaz paravi 
nindraar.  

ைரகழ  நி தி எ ேபா  ேகா க ம ைக  
ெகா டா   
இ ைமேச  ரவ  தா  எ ைலதீ  னிவ  
யா   
திைரெக  க ைக  நீ  ெச ெபான  கலச  
ேச   

ைவயி  மைறயா  வா கி  வைல  
தாசி ெசா றா .   
  

kuraikazal nirudhi enpol kodiga madhugaik 
kondaan 
irumaiser kuravar thaamum ellaitheer munivar 
yaarun  
thiraikezu kangaith thooneer sembonan 
kalachaj serththuth 
thiruvaiyin maraiyaal vaangith thuvalaithoorth 
dhaasi sotraar. 



அர ைபேம னைகேய மி க உ பசி யாதி 
யாகி  
வர ப  அமர  மாத  வர ைற விதியி  
நா   
நர பிய  தி பாட  இய ெதா  ப  
ந ணி   
திர பயி  நடன  * ெச விதி  ாிய 

றா .   
  
( * நடன   - ேதசிக , வ , சி கள  
எ பன.)  
  

arambaime nagaiye mikka uruppasi yaadhi 
yaagi 
varambarum amarar maadhar varanmurai  
vidhiyin naadi 
narambiyal surudhi paadal iyaththodu padindhu 
nannith 
thirambayil nadanam moodruj* sevvidhir puriya 
lutraar. 
(* nadanam moondru – dhesigam, vadugu, 
singalam enbana) 

இ திற  அமர  யா  ஏைனய  தா  
ஈ   
த தம ாிைம த ைன  தவாெநறி 
தைல ெகா  டா ற  
ைம த  ர ப ம  மட கல  தவிசி  மீேத  
ெம தி  நிகழ ம னி  பி னிைவ விள ப 

றா .  14  
  

iththiram amarar yaarum yenaiyar thaamum 
eendith 
thaththama dhurimai thannaith thaavaaneri 
thalaikkon daatra 
maiththagu soora panman madangalan 
dhavisin meedhe  
meiththiru nigaza mannip pinnivai vilamba 
lutraan.   14 

ஆக  தி வி த  - 1004  aagath thiruviruththam – 1004  

 
  



17.  அ ர   ெச   ப ட ல  17. Arasu sei padalam 
களி தி  ஞிமி  வ  கல திட நறவ  
ெபா கி   

ளி தி  ழா மா  த ைன  ரனா  
அ ண  பாரா  
அளி தவ  த  தாைத யாயிைன அதனா  
நி ைன  
விளி தி  ெம ைல ேதா  விைர திவ  
ேம  ெக றா .  

kaliththidu gnimirum vandung kalandhida 
naravum pongith 
thuliththidu thuzaaimaal thannaich sooranaam 
avunan paaraa 
aliththavan thanmoo dhaadhai yaayinai 
adhanaal ninnai 
viliththidu mellai dhorum viraindhivan mevu 
gendraan. 

ெச கம ல தி  ேம  திைச க  ெதா வ  
த ைன   

கேமா டர  ெச  ரனாம ர  பாரா  
இ நி  ைம த ேரா  எ னிட  த னி 
ேலகி  
அ க ஐ வைக  நா  அைற தைன ேபாதி 
ெய றா .  
 

sengama laththin mevun dhisaimugath 
thoruvan thannaith 
thungamo darasu seiyuj sooranaama veeran 
paaraa ingunin maindha rodum ennidan dhanni 
legi 
angamai vagaiyum naalum araindhanai podhi 
yendraan. 

அற திைன வி த தீேயா  அ கைன 
ேநா கி ந   

ற தினி  அரண மீதா  ேபா த  அாி  
கீ ேம   
நி திய சிகாி  ெநறி ெகா   
வா ேபா   
எறி தைன திாிதி நா  இள கதி  நடா தி 
ெய றா .  
  

araththinai viduththa theeyon arukkanai nokki 
nammoorp 
puraththinil arana meedhaaip pogudhal aridhu 
keezmel 
niruththiya sigari yoodu nerikkodu pukku 
vaanpoi 
yeriththanai thiridhi naalum ilangadhir 
nadaaththi yendraan. 

அைறகழ  ர ப ம  அவி மதி த ைன 
ேநா கி   
பிைறெயன வள  மா  பி ைற  
மா   
மைறெவா  திாி  மா  ம றினி வி  
நா   
நிைறெவா  கதிேரா  ேபா இ  நீ நக  
வ தி ெய றா .  

araikazar soora panman avirmadhi thannai 
nokkip 
piraiyena valaru maarum pinmurai surungu 
maarum 
maraivodu thiriyu maarum matrini viduththu 
naalum 
niraivodu kadhiron polin neelnagar varudhi 
yendraan. 



ெபா கழ  த வ  த ைன  ரவலன 
விைரவி  ேநா கி  
இ ந   உ ேளா  யாவேர எனி  
உ னி   
அ கவ  த பா ெல தி அவ பணி யா  
ஆ றி   
ெச கம ல ேபா  யாவ  தீ  ளி தி 
ெய றா .  
 

pongazal mudhalvan thannaip puravalana 
viraivin nokki 
ingunam moodhoor ullor yaavare eninum unnin 
angavar thambaa leidhi avarpani yaavum 
aatrich 
sengama lampol yaavar theendinung kulirdhi 
yendraan. 

ட  யா ண  ெச ம  ெதா ெப  
ைற ேநா கி   

ப  யிைர நா  ப ப  ேபால ந த   
கடமத காிைய மாைவ  கணி பிலா அ ண  
த ைம  
அ வ  கன  உ னா த சிேய திாிதி 
ெய றா .  
  

sudarmudi yaavunar semmal tholperung 
kootrai nokkip 
padimuzu dhuyirai naalum paduppadhu pola 
nandhang 
kadamadha gariyai maavaik kanippilaa avunar 
thammai 
aduvadhu kanavum unnaa thajchiye thiridhi 
yendraan. 

அ ட  உலைவ யாைன அ ண மா  
தைலவ  பாரா  
எ ட  ந  ாி  யாவ  ைன  நீ த  
த ளி நறவ மாைல தய  க க  
சா த   

க ளா  ண  மா தி ெநா தி  
எ றா .  
  

andarum ulavai yaanai avunarmaath thalaivan 
paaraa 
endaroo nammoo dhooril yaavarum punaindhu 
neeththa 
thanduli narava maalai thayangupoon kalingaj 
saandham 
nunduga laadu sunnam maartrudhi noidhin 
endraan. 

காவல  வ ண  த ைன  க றீஇ ந  
ாி   

நாவிெவ  பளித  சா த  நர தேமா 
டளாவி  தீ பா   
ஆவியி  ெவௗ¤ய ெநா ய அ பனி நீாி  

  
தி இட க ேடா  கா ற  ைட க 

ெவ றா .  
  

kaavalan varunan thannaik kannooriie nammoo 
dhooril 
naaviven palithaj chaandham narandhamo 
dalaavith theembaal 
aaviyin veliya noiya arumbani neerir koottith 
thoovudhi idanga lorung kaatradhu thudaikka 
vendraan. 

வாசவ  ற ைன ேநா கி மா ெக  தி வி  
ேமேலா   
ேத  ற க  ைவ  ேதவ த  வி 
ேனா   
ஆைசய  கிழவ ேரா  அ தவ ேரா  
ேபா   
ேபசிய பணிக  ஆ றி  திாிமதி பிைழேய  
எ றா .  

vaasavan rannai nokki maalkezu thiruvin melon 
thesuru thurakkam vaigun dhevarthan kuzuvi 
nodum 
aasaiyang kizava rodum arundhava rodum 
pondhu 
pesiya panigal aatrith thirimadhi pizaiyel 



endraan. 

இ ெநறி ர ப ம  யாவ   
றா   

த  பணியி  நி பா  சா  
அைனய   
அ ன  ெச  ெம ேற அைனயவ  ெறா க 
அ னா   
ம னின  அரசி  பி ைற மண ெசய 
உ னி னானா . 

inneri soora panman yaavarkkum veetru 
veetraath 
thannuru paniyin nirpaan saatrulum anaiyar 
annadhu seidhu mendre anaiyavar trozuga 
annaan 
manninan arasil pindrai manajseya unni 
naanaal. 

மதி க  தி ேவ ேபா வா  வானவ  
ைனவ  த த  

ப மேகா மைளஎ  ேறா  பாைவைய  
கேரா  நா   

ச க  தலா  ேதவ  தானவ  பிற  
ேபா ற  
விதி ைற வ ைவ ெச  விைழெவா  ேமவி 

றா .  
  

madhimugath thiruve polvaal vaanavar 
punaivan thandha 
padhumago malaien drodhum paavaiyaip 
pugaron naadich 
chadhurmugan mudhalaan dhevar thaanavar 
pirarum potra 
vidhimurai vadhuvai seidhu vizaivodu mevi 
yutraan. 

அ னத  பி ன  வாேனா  அ ர க  த வ  
சி த   
கி னர  இய க  நாக  கி  டாதி யாேனா   
க னிய  அள பி லாைர  க மண  ெச  

  
ப  மல ேத  உ  ெபன 

இ ப  தா .  
  

annadhan pinnar vaanor asurarkan dharuvar 
siththar 
kinnarar iyakkar naagar kimburu daadhi yaanor 
kanniyar alappi laaraik kadimanaj seidhu 
koodith 
thunnuban maraththen unnuj surumbena 
inbandh thuiththaan. 

அாி க  த ண  ேவ த  க தக  மகளா 
ள  

தி மி  வி ைத த ைன  சீ மண  ெச  
ந கி  
நி தித  த வி யான ேநாிைழ ச ாி 
த ைன   
காி க இளவ  ேசர  க மண  ாிவி  
தி டா .  
  

arimugath thavunar vendhar kandhagan 
magalaa yulla 
thirumigu vibudhai thannaich seermanaj seidhu 
nalgi 
nirudhidhan pudhalvi yaana nerizai savuri 
thannaik 
karimuga ilaval serak kadimanam purivith 
thittaan. 



இ வைக மண ெச  பி ைற இ ைண 
வைர  ேநா கி  
ெம வள  ெபற  க  விதி தி   
ேரகி  
அ வி  ேகா  ெவௗ¢ள  அனிகேமா தி 
ெர னா   
ெத வ  ர  அ ேனா  ெச மா ேறவி 
னானா .  
  

ivvagai manajsei pinrai irudhunai varaiyum 
nokki 
meivalam peranung katku vidhiththidum 
moodhoo regi 
avviru kodi vellam anigamo diruththi rennaath 
thevvadu sooran annor sellumaa revi naanaal. 

ஏவிேய தன  தாைன  கிைறவாி  பலைர 
ேநா கி  
நீவி க  இர  ேகா  நீ தமா  அனிக  
ேதா   
தீ க ேடா  ஆழி இட ெதா  ெச த 

  
ேம தி  விைரவி  எ னா அைனயைர 
வி தா  ம ேனா.  
  

yeviye thanadhu thaanaik kiraivaril palarai 
nokki 
neevirgal irandu kodi neeththamaram anigath 
thodu 
theevuga lorum aazi idandhoruj seidha 
moodhoor 
mevudhir viraivin ennaa anaiyarai vidhuththaan 
manno. 

மாறிலா  திைசக ெள  வா ல ேக  
இ பா   

பா தல க  யா  ஒழி த  கி 
ேயத   
ஈறிலா ஆைண ேபா ற எ ைலயி  அ ண  
த ைம  
ஆெற  ேகா  ெவௗ¢ள  தனிகேமா ேடக  
ெச தா .  
  

maarilaath thisaiga lettum vaanula gezum 
ippaar 
koorubaa thalangal yaavum ozindhavung 
kurugi yedhan 
eerilaa aanai potra ellaiyil avunar thammai 
aarenung kodi velalath thanigamo degach 
seidhaan. 

வி  காைல தாேன வி ம  ல  
தி ேகா   
எ ெடா  பிலேனா ேர  ஏைனய வைர  
மாகி   
கி ன ெசறி  ெமா த ேக சீ  அ ண  
தாைன  
ம டக  வான  த உ களி  ம த 
அ ேற.  
  

vittidu kaalai thaane vinnuman nulagun dhikkor 
ettodu pilano rezum yenaiya varaippu maagik  
kittina serindhu moiththa kedilseer avunar 
thaanai 
mattagal vaanam pooththa udukkalin malindha 
andre. 

எ க  தன  தாைன அைடயறா தீ ட 
ேலா   

கெவ  ர ப ம  தா ைர ெதா  
ாி   

அ கேணா ாில க  ெவௗ¢ள  த ண த  
தாைன த ைன  
ம கல இ ைக ேதா  மர ளி இ தி 
ம ேனா.  
  

enganun thanadhu thaanai adaiyaraa theenda 
lodun 
thungavej soora panban thaanurai thonmoo 
dhooril 
angano rilakkam vellalath thavunarthan 
dhaanai thannai 
mangala irukkai dhorum marabuli iruththi 



manno. 

காிபாி யாளி எ  க வய  ேய ஏன   
அாிமைர க  ர  அவண த  தைலவ 
ராேனா   
இ வைக நா ைம ேயா  எ ைச 
நக  ஈ   
வ பைட அ த  ேதா  மேக திர  கா க  
ெச தா .  
  

karipari yaali engu kaduvayap puliye yenam 
arimarai mugaththu veerar avanarthan thalai 
varaanor 
iruvagai naanmai yorkkum endisai nagarum 
eendhu 
varupadai ayudhath thodum magendhirang 
kaakkach seidhaan. 

ஞாயி க  ெசறி த ெநா சி நா ெப  
தைகைம  தான  
வாயி க ேடா  நா ப  வளநக  இ சி 
ேதா   
ேகாயி  இ ைக ேதா  ணி பிலா ர  
த ைம  
நீயி க  காமி  எ னா நிைல பட நி வி 
யி டா .  

gnaayilgal serindha nochchi naarperun 
thagaimaith thaana 
vaayilga dorum naappan valanagar inji dhorum 
koyilin irukkai thorung kunippilaa veerar 
thammai  
neeyirgal kaamin ennaa nilaippada niruvi 
yittaan. 

ண  த ம ேகாப  க  ச க 
பால   
வ கிர பால  தீய மகிடேன தேலா  த ைம   
ெதா கம  திாிக ளாக  ைண ெகாேட ர 
ப ம   
மி கவா னவ க  ேபா ற றி  தர  
ெச தா .   21  
  

thurkkunan dharuma goban thunmugan sanga 
baalan 
vakkira baalan theeya magidane mudhalor 
thammaith 
thokkaman dhiriga laagath thunaikkode soora 
banman 
mikkavaa navargal potra veertrirun dharasu 
seidhaan.   21 

ஆக  தி வி த  - 1025 aagath thiruviruththam – 1025 

 
  
 
  
  



18.  ேத வ ைர  ேய வ  ெகா   ப ட ல  18. Dhevaraiyevalkol padalam 

அர  ெச த  அ தர நாத   
ர  ேமைன னிவ  ெதா றீஇ  

வைரெச  மாட மேக திர மா ர   
ெதா வ  ஏவ  ன  ஒ வா .   

arasu seidhalum andhara naadhanuj 
suraru menai munivarundh thokkureeie 
varaisei maada magendhira maaburath 
thoruvan yevalin munnam ozuguvaar. 

 ெகாைலவ  சி க க பதி சர   
தைலவ  மா பதி சா தவ  த பதி  
பல  ேமகி  பணி தன ஆ றிேய  
உைலவ  ைவக  ஊச  நீ ைமயா .  

kolai valsinga muganpadhi kujcharath 
thalaivan maappadhi saarndhavar thambadhi 
palavu megip paniththana aatriye 
ulaivar vaigalum oosalin neermaiyaar. 

 ேவ   veru 

ஊன ேறா  ேபா வா ைலகி ற 
கால தி  ஒ நா  ர ,   
வானக  தைலவைன  அமரைர  
வ கெவனா வ  வி ,   
தானவ  த பிய நீ  அவ பணி  
பணிய ேறா தர க ேவைல,   
மீனைன  ைறெகா  ைவக  
தி திெரன விள பினானா . 

oonamutror polivvaa rulaigindra kaalaththil 
orunaat sooran, 
vaangaththuth thalaivanaiyum amararaiyum 
varugavenaa valiththuk koovith, 
thaanavarkkuth thambiyar neer avarpaninum 
paniyandro tharanga velai, 
meenanaiththuj sooraikondu vaigalumuith 
thidudhirena vilambinaanaal. 

உைர ெமாழி ய ேகளா அைனயெரல  
உ ந கி உய கி ெவௗ¢கி ,   
திைர கட  மீ றன  த ெக றா  
இத கினிநா  ெச வ ேதேதா,   
விைர கமல  தனி கட  இ ப  
ந தைலயி  விதி தா  எ னா,   
இர கெமா  ம தல சி அ திறேம 

ாி ெமன இைற சி  ேபானா . 

uraikkumozi yadhukelaa anaiyarelam 
ulnadungi uyangi velagith 
thirakkadalin meendranakkuth tharugindraan 
idharkininaaj seiva dedho, 
virakkamalath thanikkadavul ippadiyum 
nandhalaiyil vidhiththaan ennaa, 
irakkamodu maruththalajchi aththirame 
puridhumena iranjip ponaar. 

ேபாகி ற ெநறியி க  இைமயவ  
ர தர  ெபா மி ேய கி,   

ஆகி ற ெதம ேகேயா  பழிய ேறா 
அைனய வ  த கா ன ,   
சாகி ற ேதமிக  இனிதா  எம க  
சாரா த ேதா,  
ேவகி ற சி ைதயிேன  ெச வெதவ  
என ல பி ேவைல கா . 

pogindra neriyinkan imaiyavarum 
purandharanum porumi yengi, 
aagindra dhemakkeyor paziyandro 
anaiyadhuvan dhanugaa munnarch, 
saagindra themigavum inidhaagum emakkadhu 
vuj saaraa thandho, 
vegindra sindhaiyinej seivadhen enappulambi 
velai pukkaar. 



அ ேவைல இைமயவ ேகா  வ ணென  
கட ைளநி  றைழயா இ த,  
ைமேவைல தன கிைறவ  நீய ேறா 
நி னி ேமா  வ யா ேடா,   
ைகேவைல  பணியிய றி  திமி கிலேம 

தலாய கணி பி  மீ க ,   
இ ேவைல ஏ திேய  இட ேவைல  
கைரயிெலைம ெய தி ெய றா . 
  

avvelai imaiyavarkon varunanenung 
kadavulainin drazaiyaa indha, 
maivelai thanakkiraivan neeyandro ninninumor 
valiyaa rundo, 
kaivelaip paniyiyartrith thimingilame 
mudhalaaya kanippin meengal, 
ivvelai yetrudhiyel idarvelaik karaiyilemai 
yeduththi yendraan. 

ெவௗ¢ைளவா ரண கட  உைரெச த 
ெமாழிேக  வி ேளா ,   
வ ள நீ இர திேயா அ ெதாழி யா  

ாிவெனன வ ண  றி,   
அ ள ேவ ைல  தன ெப  
கரதல தா  அைல  வாாி,   

ளமீ  ல கெள லா  தட கைரயி  
வைரேயேபா  உய த றா .  

velalaivaa ranakkadavul uraiseidha mozikettu 
vinnulorkku, 
vallalnee irangudhiyo aththozilyaan purivanena 
varunan koori, 
allalve laiyutpugundhu thanadhuperung 
karathalaththaal alaindhu vaari, 
yullameen kulangalellaan thadangaraiyil 
varaiyepol uyarnththa lutraan. 

தட கட  ேவைலதனி  வ ண பிரா  
ஒ ைலதனி  த த மீன ,   
த க  வ ேநா கி  கட ளைர 
விளி திவ ைற ஆ றலாேல,   
எ பத  ெதாழிெல ேற இ திர றா  
விள த  இைமேயா ெர லா ,   
ந க ட  உள பைத ப விழிபனி ப  
கர ைல  நா  ெகா டா . 

thadakkadalin velaithanil varunarpiraan 
ollaithanil thandha meenath, 
thadukkalmuzu vadhunokkik kadavularai 
viliththivatrai aatralaale, 
eduppadhanun thozilendri indhiranraan 
vilambudhalum imaiyo rellaam, 
nadukkamudan ulambadhaippa vizipanippak 
karangulaththu naanuk kondaar. 

சி ைனதிமி  கிலகிலமீ னாதியமீ  
அ க ைன  ெத பா  ைவ ,  
ம ன யி  தைலவா க  ெச கதிேரா  
ெப ன  வ ைவ வா டப,   
ப னகரா கியதிற தா  பிணி தி அ  

ைமயதைன  பக  ேவ த ,  
இ ன  வானவ பா  எ தவவ  
ெகா ேடகி இர  கி றா .   
  

sinnaithiming gilagilamee naadhiyameen 
adukkalinaith thenpaal vaigum, 
mannanuyir thalaivaangach sengadhiron 
perumpunalin vadivai vaattapa, 
pannagaraa giyathiraththaar piniththidumach 
sumaiyadhanaip pagattin vendhan, 
innaluru vaanavar paal eduththavavar kondegi 
irangu gindraar. 

ேவ   veru 



ப  க ர ப மென  தீயவனா   
 ய கட  கி ரணழி ேத   
 பழியா  ெதாழ  ெச தனமா   

இ  ப வெதாழி  ஏேதா உணேரேம.   10 

pannum pugazchchoora panmanenudh 
theeyavanaan 
munnudh thuyarkkadalin moozgi 
muranazindhem 
thunnum paziyaan thozalidhuvuj seidhanamaal 
innum paduvathozil yedho unareme.   10 

ேப கி ற நீல  பிற க அைன 
யா பணியா   
ஆ கி ற தி ேறா ரலேர அ• யிைர  
ஈ கி ற த ேதா விதிேய எம கி   
தீ கி ற கால  உளேதாநீ ெச பாேய.   
  

pergindra neelap pirangalanai yaanpaniyaal 
aargindra thindro ralare agudhuyirai 
eergindra thandho vidhiye amakkidhuvun 
theergindra kaalam uladhonee seppaaye. 

லக  த னி  ெபா கி ற மா ட   
பாவெமன  பக கி ற இ ெதாழிைல  
ஏவ ாி கி றா  எம ேகாவ  ெத மேதா  
ேதவ கதியி  நிரய  சிற ைட ேத.   
  

poovulagan thannil porundhugindra 
maanudarum 
paavamena noolil pagarugindra iththolilai 
yevarpurigindraar emakkovan dheidhumadho 
dheva ghadhiyin nirayaj sirappudaiththe. 

த க ணராத தானவ க  த களி   
ம களி  தா வா  வைலஞ ெதாழி  
ெச தனமா   
இ ககன வா ைவ வி பிேய யா ெச த  
மி க தவ  விைனயா  விைள த ேவ.  
  

thakka thunaraadha dhaanavargal thangalinum 
makkalinun thaazvaam valaignarthozil 
seidhanamaal 
ikkagana vaazvai virumbiye yaajseidha 
mikka thavamum vinaiyaai vilandhadhuve. 

ேவத ெநறிைய வில கிேன  மி ள  
ேபாத ெநறியா  அத  ற பேன   
தீ ைடய ெவ ர  சீ ற தா  ெச கி ற  
ேவதெநறி ெச ேவேம  எ மி ய  
தாெரவேர.  
  

vedha neriyai vilakkinem mikkulla 
podha neriyaam adharkup purambanem 
theedhudaiya vejsooran seertraththaar 
seppugindra 
vedhaneri seivemel emminuyarndh thaarevare. 

ேத ல  தா  தி நிழ கீ  இ ப   
வானவ க ெள ேற மதி  தைகைமயிேனா   
ஈனெமா  மீ ம ேத எ ேலா  
க நைக க   
தானவ  ெச வதி  சாத மிக 
ந ந ேற.  
  

thenulavun thaaruth thirunizarkeez inbamurum 
vaanavarga lendri madhikkun thagaimaiyinom 
eenamodu meensumandhe ellor 
galumnagaikkath 
thaanavarmun selvadhiluj chaadhalmiga 
nandrunandre. 



எ  ெமாழிக  இய பி  ல   
 நி த க  ர  தி நகாி   

ம திைச யாளெரா  வ தனரா  
அ வளவி   
அ னெசய  க ேட அ ண உைர 
ெச வா .  
  

ennu mozigal iyambip pulamburtruth 
thunnu nirudharpugaz sooran thirunagarin 
mannudhisai yaalarodum vandhanaraal 
avvalavil 
annaseyal kande avunarurai seiguvaar. 

மாேதாய  த ைன வயிறைல  ம றிவ தா  
ஈேதா சிலமீ  த கி  றனெர பா   
மீேதா யபாிதி ெவ ேயா  

டெவ   
ேகாேதா எம  ெகாண கி றா  
எ ைர பா .   
  

maadhoyan thannai vayiralaiththu 
matrivarthaam 
eedho silameen tharugin dranarenbaar 
meedho diyaparidhi veiyonmun nundaverung 
kodho emakkuk konargindraar endruraippaar. 

தா கட  மீன  தைல ெகா  
ேம கி றா   
ஈ கிவ  நாண  இைலேயா சிறிெத பா   
தீ கிைழ கி  யாேர  ெச யாத 
ேதெத பா   

ைகெயா  ளாேரா ெமாழியா  
இவெர பா .  

thaangadarkul meenan thalaikkondu 
mevugindraar 
eengivarku naanam ilaiyo siridhenbaar  
theengilaikkin yaarenuj seiyaadha dhethenbaar 
moongaiyoththu laaro moziyaar ivarenbaar. 

ற ெதா ைல நீாி  ேவைலெதா   
ப த  ட வா  பரதவேர ெச கி ற  
இ த  ெதாழி  இவ வ  ேமாெவ பா   
சி தி ப ெத ேனா விதியி  ெசயெலனபா .  
  

mundhutra thollai muzuneerin velaithorum 
pandhath thudanvaaz paradhavare seigindra 
indhath thozilum ivarkuvaru movenbaar 
sindhippa dhenno vidhiyin seyalenabaar. 

ேவத ெநறி ைறைம வி டா  விைனெச   
ேபைத ெநறிேய பி தா  இவெர பா   
ேகா படா ந த  ல ைத மிகந தா   
ஏ படா  இ ன  இைமேயா ெரன ைர பா . 

vedha nirimuraimai vittaar vinaiseiyum 
pedhai neriye pidiththaar ivarenbaar 
kodhupadaa nandhang kulaththai 
miganalindhaar 
yedhupadaar innam imaiyo renavuraippaar. 

ம ேணா  க மிக  வ பழித  
பா வர   
வி ேணா  கிைறவ  விைரவி யி  
வி லனா   
க ேணா ெபாி  க ேதா சிறிெத பா   
ெப ேணா அ தாேனா ேபேடா 
ெவன ைர பா .  

mannor kalumigazum vanpazidhan 
paalvaravum 
vinnork kiraivan viraivinuyir vittilanaar 
kanno peridhu karuththo siridhenbaar 
penno alidhaano pedo venauraippaar. 

ேவ   
  

veru 

இ த வா  பல  இய பிட   
தி ெநா  ல  ேதளி க   

த தி  தைலவைன ெகா   
வ  தீயவ  வா த  றாரேரா.   

indha vaaru palarum iyambidap  
pundhi nondhu pulambubudh thelirgal 
thandhi yoorun thalaivanai murkodu 
vandhu theeyavan vaaithalur traararo. 



பாிதி ேவ த  பணி ைற நா ேய  
வ தி  ஈ ெட  வாயில  றிட   
ெபா தி ைர கட  மீ ெகா  ேபா ர   
ஒ த னி ெப  ேகாயி  உ தன .   
  

paridhi vendhan panimurai naadiye 
varudhir eendendru vaayilar kooridap 
porudhi raikkadal meenkodu poichchurar 
orudha nipperung koyilul uiththanar. 

எளி த  எ  இைமயவ  உ தமீ   
ளி த ேத ெறாைட  த  கா றீஇ   

களி  வ  கட ள  ைவக   
அளி தி ெர ன அழகிெத  ேறகினா .   
  

eliththal eidhum imaiyavar uiththameen 
thuliththa thendrodaich soormudhal kaanureeik 
kaliththu vandhu kadavular vaigalum 
aliththi renna azagidhen dreginaar. 

எ  ஆ கவ  இ ெசய  ஆ றிேய  
ெபா றி னாாி  ல  ல றீஇ   

 கி ற ய கட  கிேய  
ஒ  ேவத ெவா கம  றாரேரா.   
  

endrum aangavar ichseyal aatriye 
pondri naarin pularndhu pulambureeith 
thundru gindra thuyarkkadal moozgiye 
ondrum vedha vozukkamar traararo. 

ஆக  தி வி த  - 1050 aagath thiruviruththam – 1050  

 
 
 
  
   
  
  
  



19.   த  வ ைர   ெப  ப ட ல   19. Pudhalvaraip peru padalam 

அ ெபா  த ண  ேகாமா  ஆ றிய தவ தி  
சீரா   
ப மேகா மைளெய  ேறா  பாைவத  
உதர  ேபா   

மதி  ழவி ேயேபா  ெபா ெபா  
ெபா  ன   
மதைலய  ெகா வ  வ தா  மற  மற  
ேபா வா .  

adhupozu dhavunar komaan aatriya 
thavaththin seeraal 
padhumago malaiyen drodhum paavaidhan 
udharam pondhu 
pudhumadhik kuzavi yepol porpodu polindhu 
munnam 
madhalaiyang goruvan vandhaan maralikku 
marali polvaan. 

வ தேதா  மதைல த ைன ம னவ  ம ன  
கா உ  
அ தமி  மகி சி ெபா க அ ண த  
கிைளஞ  ெக லா   
ந திய ெவ ைக த ைன நல தக ச 

றா   
இ திர  த  ேனா  யாவ  இ க  
எ த.   

vandhadhor madhalai thannai mannavar 
mannan kaanoovu 
andhamil magizchchi ponga avunarthang 
kilaignark kellaam 
nandhiya verukkai thannai nalaththaga veesa 
lutraan 
indhiran mudhali norum yaavarum idukkan 
eidha. 

சிய பி ைற வாேனா  ெம ய  அ ண  
மாத   
ஆசிக  க  ேபா றி அ னேதா  ைம த  
த ைன   
காெசா  வயிர த  கதி ெபால  ெதா  
ேச தா   
மாசக  மதிய ேமேபா  ைப பய வள த  
உ றா .  

veesiya pindrai vaanor melliyar avunar 
maadhar 
aasigal pugandru potri annadhor maindhan 
thannaik 
kaasodu vayira muththang kadhirpolan thottil 
serththaar 
maasagal madhiya mepol paippaya valardhal 
utraan. 

க டழ ைடய ைம த  க பல  ெகா ட 
ெச ெபா   
ெதா  யி  ெம ைல ஒ பக  டாி  
எ   
வி டேதா  ைழ த னா  ேமவிேய 
அைனய  ெம யி   
ப டத  கதைன நா  பாிதிைய  ளி  
பா தா .  

kattaza gudaiya maindhan kambalang konda 
sembon 
thottilil thuyilu mellai orupagal sudarin endrooz 
vittadhor noozai thannaal meviye anaiyan 
meiyir 
pattadhang kadhanai naadip paridhiyaich 
suliththup paarththaan. 



பா தி  கி ற ைம த  ப மணி  ெதா  
நி   
சீ ெத  த ட  பா  ெச கதி  
ெச வ  ப றி   
கா தி  ய க  க  ப ெதன  கர தி  
ெகா   
ேபா ேமா  இைறயி  வ தா  தவ தி  
ெபாிெதா  ேடா.  
 

paarththidu gindra maindhan panmanith thottil 
nindruj 
seerththezun dhandam paaindhu sengadhirch 
selvar patrik 
kaarththidu puyangav kavvum padiththenak 
karaththir kondu 
poththumor iraiyil vandhaan thavaththinum 
peridhon drundo. 

தா ைற இ ைக த னி  த வ ேகா  
தனய  சாரா  
ஆனேதா  ெச ெபா  ெறா  அணிமணி  
கா  ேட  
பா ைவ வ தி  க  ப ேபா  

யி றா  அ க   
வானவ  அதைன ேநா கி மன ெவாீஇ ம க 

றா .  
  

thaanurai irukkai thannil thaguvarkon thanayan 
saaraa 
aanadhor sembor trottil animanik kaali noode 
paanuvai validhir kattip pandupol thuyindraan 
angan 
vaanavar adhanai nokki manamvereeie 
marukka mutraar. 

பாிதிவி  ேசற  இ றி  பிைழ த  பா த  
ேளா   

க தியி  திரேன ஏைன  கட ள  யா  ழ  
நி த ேகா  த பா  வ  நீ  பைகவ  
த ைன   
த திநி  ைம த  ெச த தனி சிைற நீ கி 
ெய றா .  
  

paridhivin seral indrip pizaththalum paarthandh 
dhullon 
karudhiyin dhirane yenaik kadavular yaaruj 
sooza 
nirudharkon thanpaal vandhu needirut 
pagaivan thannaith 
tharudhinin maindhan seidha thanichchirai 
neekki yendraan. 

ேவ   veru 

மைற  ாி தநா  க இைவ கற  வான   
திைற  ாி தி  இரவிைய எ மக  இ ேன  
சிைற  ாி தைத உண கிேல  அவன  
ெச ய   

ைற  ாி தெத  பக திெய  ைர தன  
ெகா ேயா .  

maraipu rindhanaan muganivai pugaralum 
vaanath 
thiraipu rindhidum iraviyai enmagan inne 
siraipu rindhadhai unargilen avanadhu seiyak 
kuraipu rindhadhen pagardhiyen 
druraiththanan kodiyon. 

ெசா ற வாசக  ேக ட  ஆ யி  
ெதா ைம  

 நா ய நா க  நி மக  கேம   
அ ற மி ட  ஆதப  தீ ய ததனா   
ப றி ெவ யவ  சிைற ாி  தாெனன  
பக தா .   
  

sotra vaasagan kettalum aaruyirth thonmain 
mutru naadiya naanmugan ninmagan mugamel 
atra milsudar aadhaban theendiya dhadhanaal 
patri veiyavar siraipurin dhaanenap 
pagarndhaan. 
 



மக  த ெசய  ேக ட  ரப  மாவா   
த வ  ேகா மிக மகிழ நீ  எ மக  சா   
மிக  ந ெமாழி றிேய ஆ கவ  வி ப   
பகல வ ெகா  ேபாதிரா  ஈ ெடன  
பக தா .   10 

magavu thanseyal kettaluj sooraban maavaan 
dhaguvar konmiga magizndhuneer enbar 
saarndhu 
migavum nanmozi kooriye aangavan viduppap  
pagala varkodu podhiraal eendenap 
pagarndhaan.   10 

ேக ட நா க  ந ெறன விைடெகா  
கிள ெபா   
நா  ேமனைக த ேனா  பாட  
நல தா   
ஆ  ெபா மணி  ெதா  மிைச  
அ ண   
மா  ேமவிநி  றளைவயி  ஆசிக  
வ தா .  

ketta naanmugan nandrena vidaikondu 
kilarpon 
naattin menagai mudhalinor paadalin 
nalaththaal 
aattu ponmanith thottilin misaiyurum annal 
meettu mevinin dralavaiyil aasigal vaguththaan. 

அ பி  ைம தைன  க  நி ற  
அைனயா   
எ ெப பாி ம ெகன இ னேதா  இரவி  

 சிைற அக தி எ ற  
ெதா ேலா   
உ ெப பைட த திேய  வி வென  

ைர தா .  
  

anbin maindhanaip pugazndhumun nitralum 
anaiyaan 
enbe rumbari sumakkena innadhor iravi 
thubu rujsirai agatrudhi endralun tholloi 
unbe rumbadai tharudhiyel viduvanen 
druraiththaan. 

உைர த ைம த  கய றன தக பைட தவ  
நிைர த ெச கதி  ெச வைன வி தன  
நி த   
விைர த பய கய  கிழவ  த வைன 
விய   
பாி தி யாெலன உதவின  ேமாகெவ  
பைடேய.  

uraiththa maindhanuk kayandrana 
dhaganpadai yudhava  
niraiththa sengadhirch selvanai viduththanan 
nirudhan 
viraiththa payangayak kizavanum pudhalvanai 
viyandhu 
pariththi yaalena udhavinan mogavem padaiye. 

பைடய ளி த  பகெலா  ப கய  தவ  
விைடய ளி தன  தாைதய  த ைமைய 
வினவி  
நைடய ளி தன  த வ  க னேதா  
ந னா  
ளிைடய ளி தன  பா ேகா ப எ  
இய ேப .  
  

padaiya liththalum pagalodu pangayath 
thavarku 
vidaiya liththanan thaadhaiyath thanmaiyai 
vinavi 
nadaiya liththanan pudhalvanuk kannadhor 
nannaa 
lidaiya liththanan paanugo banenum iyarper. 



பா  ேகாபென  ெறா ெபய  ெப றஅ  
பால   
மாைன ேந விழி ம ைகய  மதெனன மய க  
ஆன ேப  ெவ திேய அ ய  தி வி   
ேகாெனா ேடெபா  தவ றைன  ெப திற  
ெகா டா .  
  

paanu gobanen drorupeyar petraap paalan 
maanai nervizi mangaiyar madhanena 
mayanga  
aana peruru veidhiye ambuyath thiruvin 
kono deporu thavandranaip perundhiral 
kondaan. 

பாிதி யி பைக யாமிவ  ெப றபி  பாிவா   
நி த  காவல  அ கிமா க தைன நிற ேச   
இரணி ய றைன வ சிர வா ைவ எழிலா   
ம  லா ழ  ப மேகா மைளதர 
மகி தா .  
  

paridhi yiunpagai yaamivar petrapin parivaal  
nirudhar kaavalan angimaa mugaththanai 
nirajser 
irani yandranai vachchira vaaguvai yezilaar  
maruvu laanguzar padhumago malaithara 
magizndhaan. 

ைம த விழி ஏைனய ேதவிய  மகி வா   
உ  ந கிட  ர  ெவ யவ  ஒ ேக  
ப  ள ைமேச  பாலைர  பய தா   
இ தி ற தவ  த ட  அ க  
றி தா .  
  

maiththa koorvizi yenaiya dheviyar magizvaal 
uiththu nalgidach sooranum veiyavan orunge 
paththu noorula mummaiser paalaraip 
bayandhaan 
iththi raththavar thammudan anganveer 
trirundhaan. 

ேவ   
  

veru 

சீ ற றி  சி க க கேண  
ேதா றி னா அதி ர எ  ேறா மக   

 வ  ேமவின  அ னவ   
ஆ ற  யாவ  அைற திட வ லேர.  

seetra mutridu singa mugankane 
thotri naanadhi sooranen drormagan 
veetru nootruvar mevinar annavar 
aatral yaavar araindhida vallare. 

அ த நாளி  அவ ற  இளவலா   
த தி மா க  தாரக  த னிைட  

 ெச தவ ெமா பிெனா  மாமக   
வ  ேதா றின  வா கதி  
பி ைளேபா *.   
  
( * வா  கதி  பி ைள - பால ாிய . )  

andha naalil avandran ilavalaan  
thandhi maamugath thaaragan thannidai 
mundhu seidhava moimbinor maamagan 
vandhu thondrinan vaankadhirp pillai pol* 
(* vaan kadhirp pillai – baalasooriyan) 

ஆமி வ அ  ேர திர  எ றவ   
ேகம மான ரவ  இைச பஅ   
நாம  எ தி நல ெப  காைளயா   
காம  எ ன  கவி றன  யா ைகேய. 

aami vanasu rendhiran endravar 
kema maana kuravan isaippaan 
naamam eidhi nalamperu kaalaiyaaik 
kaaman ennak kavindranan yaakkaiye. 

ஓத கைல யா  உண கி   
ஏத மாவேதா  வி ைச இய றிடா   
பாத க ாி யா பழி கிலா   

odha rungalai yaavum unarginum 
yedha maavadhor vijchai iyartridaan 



நீதி ய றி எைவ  நிைனகிலா .   
  

paadha kamburu yaanpazi poongilaan 
needhi yandri yevaiyum ninaigilaan. 

 ெகா க  ர  க ெறதி   
மா  ெகா டவ  உ ெடனி  ம றவ   
ஈ  ெகா ட ஏ ர ேம பைட  
ஊ  ெகா ட உ  தைகைமயா .  
  

veeru kondigal veeram pugandredhir 
maaru kondavar undenin matravar 
eeru kondida yetrura merpadai 
ooru kondida unnundh thagaimaiyaan. 

சிகர  எ ணில ேச ப  க ளிதா   
அக ** ந கி அம ெதன அ னேதா   
மகைன ந கி வள ெக  மாயமா  
நகர வா ைகயி  ந ணின  தாரக .  
  
( ** அக  - அகி ; பல அகி களி  ச ர க ளி  
       ைவரமாகிய அகி  ஒ . )  
  

sigaram ennila setpadu kallidhaan 
agarum** nalgi amarndhena annadhor 
maganai nalgi valangezu maayamaa 
nagara vaazkkaiyin nanninan thaaragan. 
(** agar – agil; pala agilalil sadhurakkalli 
vairamaagiya agilum ondru) 

ஆக  தி வி த  - 1073 aagath thiruviruththam – 1073  

 
  



20.  வி  வ ல   வா தா வி   ப ட ல   20. Vilvalan vaadhaavip padalam 

அ னவ ட வ தா  அச கி எ நாம   
ம னின  ஒ வ ற  மைனெய  

ைறயி லா   
த னிைற தவி கி றா  த மம 
தில வாேனா   
ப னிய  தைம ேனா  பட ய  
உற பா .  
  

annava rudanvandhaal asamugi enunaamam 
manninal oruvandran manaiyenum muraiyillaal 
thannirai thavirgindraal dharumama 
dhilalvaanor 
panniyar thamaimunnor padarpuyam 
uravuippaal. 

ஆ விைன ாி ள  தவ னி வர ஆ   
ேவ விைந வ ண  ெவ ெதாழி  

ாிகி றா   
நீ விைன வ வானா  நி த  லெம லா   
மா விைன ெயனயா  ைவக  
உல றா .  
  

aalvinai puriyullath thavamuni vararaatrum  
velvinai yurumvannam vendhozil purigindraal 
neelvinai vadivaanaal nirudharl kulamellaam 
maalvinai yenayaandum vaigalum ulavutraal. 

க டழ ளதா  காைளய  தைமநா   
கி ன  ண கி பா  ேகளிைர 
இக ேவாைர  
அ டன  க கி றா  அைனயவ  
ஒ ைவக   

ன  வாச னி  தனிெய ைல.  
  

kattaza guladhaagung kaalaiyar thamainaadik 
kittinal punargirpaal kelirai igazvorai 
attanal nugargindraan anaiyaval oruvaigal 
muttinal dhuruvaasa muniyuru thaniyellai. 

அ தந  னித ைன ஆயிைழ அவ காணா   
சி வ  இவனி ேன ெச தவ  அ•த றி  
ைம த க  ெப ேவனா  வ ைலயி  
இவ எ னா   

தியி  நிைனவாேய ேபா அவ  
எதி றா .  
  

andhanan munidhannai aayizai avalkaanaach 
sindhuvan ivaninne seidhavam agudhandri 
maindhargal peruvenaal vallaiyil ivanennaap 
pundhiyil ninaivaaye poiavan edhirutraal. 

உ த  னிநா  ஒ ேடா  தனிேயநீ  
கிய ெதவ மாேதா தி ெயனேலா   

ம வ  னிநி பா  மனமகிழ ெவா ேமவி   
சி வ க  ெபறவ ேத  ெச வ 
தி ெவ றா .  
  
 

urudhalum muninaadi ondodi thaniyenee 
kurugiya dhevanmaadho koorudhi yenalodum 
maruvaru munininpaalo manamagiza 
vodumevich 
siruvargal peravandhen seppuva 
dhidhuvendraal. 

எ ற  னி ர  கிைளயவ  எனநா  
ெவ றிெகா  மடமாேத ேம  தவெம லா   

றி  உைனயி ேன வ ெனனி நீ   
நி றிட  பழிய லா  நீதி  அலெவ றா .  
 

endralum munisoorar kilaiyaval enanaadi 
vendrikol madamaadhe meluru thavamellaang 
kundridum unaiyinne kooduva neninneeyum 
nindridal paziyallaal needhiyum alavendraan. 



னியி  பக ேவைல ெமா ழ  மடமானா  
இனி ைன ம வாேத ஏகல  ஒ வி ேபா   
மனநிைன ெவாழிெக ேற வ ைமயி 
ெனா   
அைனயவ  இத ற  ஆர  தயி றா .  
  

muniyidhu pagarvelai moikuzal madamaanaal 
iniyunai maruvaadhe yegalan oruvippom 
mananinai vozigendre vanmaiyi nodupulli 
anaiyavan idhamooraz aaramu dhayilutraal. 

ஆெட  கெவ யா  அைனயைன வ தாக   
ன  அ ேபா தி  கின  இ ைம த   

ஈ  வ மி கா  இ னவ  தைமய ைன  
மா ற வ ெக ேற மகி ெவா  த றா .  
  

aadenu mugaveiyaal anaiyanai validhaagak 
koodinal adhupozdhil kuruginar irumaindhar  
eeduru valimikkaar innavar thamaiyannai 
maadura varugendre magizvodu thazuvutraal. 

த வின  பாிேவா  த த  வைரேநா கி  
மழகளி றைன கா  வ ல  ணாி வ தீ   
வி மிய தவமா றி ேம தி  வ ெய ன  
அழித  நிைறெகா ட அச கி 
உைரெச தா .   
  

thazuvinal parivodun thanpudhal varainokki 
mazugali ranaiyeerkaal vallavu narilvandheer 
vizumiya thavamaatri mevudhir valiyenna 
azidharu niraikonda asamugi uraiseidhaal. 

தாயின வா  த ைதத  உ வா   
ஏயின இ ைம த  வி வல  வாதாவி  
ஆயெதா  ெபய ெப ேறா  அ ைனத  
உைரெகா ேட  

யெதா  ரேவா ற  ைணய  
பணி றா .   10 

thaayina thuruvaayun thandhaidhan 
uruvaayum 
yeyina irumaindhar vilvalan vaadhaavi 
aayadhor peyarpetror annaidhan uraikonde 
thooyadhor kuravondran thunaiyadi 
panigutraar.   10 

 ெவ ளி தீ னிவர  அ த ைன   
 திற மி க த வைர ெயதி ேநா கி  

ேவ ய ெதவென ன ெவ யவ  
த ைம த   
ஈ ன தவெம லா  யா ெபற 
அ ெள றா .    

moondidu veguliththee munivaran adidhannaip 
poondidu thiranmikka pudhalvarai yedhirnokki 
vendiya dhevanenna veiyaval tharumaindhar 
eenduna thavamellaam yaampera arulendraar. 

ஆ றி  தவெம லா  அ ெளனி  
அைவதாேர   

ெறா  ெபா ேட  வின தி  
எனேமேலா   
சீ றம ளராகி  சி வ க  இவ ஆவி  
மா  இவ எ னா வ ைலயி  
எழ றா .  
  

aatridu thavamellaam arulenin avaithaaren 
veetroru porulundel vinavudhir enamelon 
seetrama dhularaagich siruvargal ivanaavi 
maatrudhum ivanennaa vallaiyin yezalutraar. 

இ திெச  திட னி இக ட  எ கி ற 
சி வ க  ெசய நா  சினெமா  னிநீவி   
ம வ  தவ  ைவக  இட ெச   

னி மதாவி ெகா க இனிெய றா .  
 

irudhisei thidavunni igaludan yezugindra 
siruvargal seyalnaadich sinamodu munineevir 
maruvaru dhavaruk vaigalum idarseiveer  
kurumuni numadhaavi kolluga iniyendraan. 



இைனய  னிெசா ேற எைமய  
வ கெள னா  
மன  தனிவி ைச மாையயி  
மைறேபா தி   
தனய க  இ ேவா  த ைதத ைன காணா   
அைனதைன விைடெகா ேட யாயிைட 
ஒ றா .  
  

inaiyadhu munisotre emaiyadu vargalennaa 
manamuru thanivijchai maayaiyin maraipozdhil 
thanayargal iruvorun thandhaidha naikkaanaar 
anaidhanai vidaikonde yaayidai oruvutraar. 

ேவெறா  வனெம தி ெம தவ  
ெவ லா   

ேகாறைல மன னி  மர க  இ ேவா   
ேதறிய ண ேவா  திைச க வைனேநா கி  
ஈறக  பகலாக எாியத னிைடேநா றா .   
  

veroru vanameidhi meiththavar kuzuvellaang 
koralai manamunnik kumarargal iruvorum 
theriya vunarvodun thisaimuga vanainokki 
eeragal pagalaaga yeriyadha nidainotraar. 

ெச தழ ைடேநா  ெச ய  
அய அ க   
வ தில  அ நா  ம ெறா  ெசய னி  
ெவ திற  இைளேயாைன வி வல 
ென ெவ ேயா   

தர மணிவாளா  ணிபட எறி றா .  
  

sendhaza lidainonbu seiyavum ayanangan 
vandhilan adhunaadi matroru seyalunni 
vendhiral ilaiyonai vilvala nenumveiyon 
sundhara manivaalaal thunipada yerigutraan. 

ைகயன ட கீறி  கைறெயா  தைசெய லா   
ெந ட  அவியா கி நீ ய கன ேட  
ைவயக  அ தாைத ம திர ைற   
ெவ யவ  ஒ ேவ வி விைரெவா  

ாி றா .   
  

kaiyana thudalkeerik karaiyodu dhasaiyellaam 
neiyudan aviyaakki neediya kanaloode 
vaiyagam arulthaadhai mandhira muraiyuiththu 
veiyavan oruvelvi viraivodu purigutraan. 

தவெமா  மகமா ற  ச க  அ க ேட  
அவனியி  மிைசவ ேத அாியெதா  
ெசய ெச வா   
எவன  பாிெச ன இைணய  ெதா ேத தி  
அ ண க  வ வா வி  வல இைவ 
அைறகி றா .   
  

thavamodu magamaatrach chadhurmugan 
adhukande 
avaniyin misaivandhe ariyadhor seyalseivaai 
yevanarul parisenna inaiyadi thozudheththi 
avunargal vadivaamvil valanivai arigindraan. 

வ னியி  அவி ணா  மா  
ஒ பி ேனா   
ெம நிைற வ ேவா  விைர ட  
வர ேவ   
எ ன  வாதாவி எ ெகன அய ஓத  
அ னெதா  ெபா தி க  ஆ தவ  
எ தி டா .   
  

vanniyil aviyunaai maandidum orupinnon 
meinnirai vadivodum viraivudan varalvendum 
ennalum vaadhaavi yezugena ayanodha 
annadhor pozudhinkan aarththavan 
yezundhittaan. 

ஆ கன  அ ேரச  அதிசய ளனாகி   
தீ ட  ஒ சி சி ைதயி னிைட னி   

கம ல ேதாைன  ேபா றிெச  த ேய   
கீ ெகா  வர எ தா  ஈெகன 
உைரெச வா . 

aanganam asuresan adhisaya mulanaagith 
theengudan orusoozchchi sindhaiyi nidaiyunnip 
poongama laththonaip potrisei thadiyenuk 
keengoru varamendhaai eegena uraiseivaan. 



லயி  மறிேயேபா  ெபா  வாதாவி  
ஒ ைலயி  இனிேம  உட ணி 
ப வாேன   
எ ைலயி  பாிவா யா  எ பிைய 
எ ெக ன   
ெதா ைலயி  வ ேவா  ேதா றி  
வர ேவ .   
  

pullayin mariyepor polivurum vaadhaavi 
ollaiyin inimelum udalthuni paduvaanel 
ellaiyil parivaalyaan embiyai yezugennath 
thollaiyil vadivodun thondrimun varalvendum. 

இ ப  வரெமா ேற யா ெபற அ ெக ேற  
ெம ப  உண வி லா வி வல  
உைரெச ய  
அ ப  பலகால  அ  ெகனந கி   
ெச ப  மைறேவதா  ேச ைட 
ெநறிெச றா .  

ippadi varamondre yaanpera arulgendre 
meippadum unarvillaa vilvalan uraiseiya 
appadi palagaalam adhumudi genanalgich 
sepparu maraivedhaach senudai nerisendraan. 

ேசற  அ காைல  சி வ க  இ ேவா  
ஏெறன அம  ஏகி  ம ேகா யா   
ேவறல எனேவாதி ேமதினி னிேவாைர   
ேகாற ெச  ெவ வ ைம ெகா ட  
உைரெச தா .  
  

seralum adhukaalaich siruvargal iruvorum 
yerena amarsoormun yegiyun marugoryaam 
verala enavodhi medhini munivoraik 
koralsei veruvanmai kondadhum uraiseidhaar. 

ம னவ  அவ த ைம மகி ெவா  நனி   
எ ைழ ம கீ கா  இனிைமெயா 

ெம ன  
அ னவ  சிலைவக  ஆயிைட தனி ைவகி   
பி ற இ ேவா  ெப நில மிைசவ தா .  
  

mannavan avarthammai magizvodu nanipulli  
ennuzai marugeerkaal inimaiyo durumenna 
annavar silavaigal aayidai thanilvaikip 
punnura iruvorum perunila misaivandhaar. 

நைவதவி  டகி க  நா வைக ெநறி   
கவைலயி  வளம  கானக விைடத னி   
அ ண க  தா  அ ேகா  ஆ சிர ம ெச ேத  
எவெரவ ெவ•  எ ெபா  க தா .  
  

navaithavir kudaginkan naalvagai nerikoodung 
kavalaiyin valamalgung kaanaga vidaithannil 
avunargal thaam angor aachchira majseidhe 
yevarena rumvegum epporul kalumuiththaar. 

அ னெதா ாிைடத னி  ஆாிட ரா ேளா   
இ யி  ெகாள னி இ வ  
இளைம த   
ெபா னிவ  திாிேகா  ெபா தக ரா நி க  

னவ  விரத ெச  னிவாி  
இனி றா .   

annatho ridaithannil aarida raayullor 
innuyir kiolavunni iruvarul ilamaindhan 
ponnivar thirikottup porudhaga raainirka 
munnavan viradhajsei munivarin inidhutraan. 

வி வல  எனேவா  ெவ யவ  
அ ெவ ைல   
ெச வேதா  னிேவாைர  ெச விதி  
எதி ெகா   
வ விைர ெவா தா  ம ம த ேய ற   
இ வ  ெர னா இய ெபா  
ெகா ெச ேற.   
  

vilvalan enavodhum veiyavan avvellaich 
selvadhor munivoraich seividhin yedhirkondu 
valvirai voduthaazndhu matruma dhadiyendran 
ilvaru veerennaa iyalpodu kodusendre. 



இ பக  அ ேக  கி விைட உணெவ னா  
ஒ ப  ெநறி றி ஓதன வைகெய லா   
அ ெபா  தினில ேட அயெம  
இைளேயாைன   

 கறியாக  டம வி ேத.   
  

ippagal adikeluk kivvidai unavennaa 
opparu nerikoori odhana vagaiyellaam 
appozu dhinilatte ayamenum ilaiyonaith 
thuppuru kariyaagath thundama dhuruviththe. 

உ  றியா  ஊ  வ நா   
வ  ட வாளா  வைகவைக பட ேத  
அ  கறியாக அ டபி  அவர   
ெகா ற க வி ேத வ  
இைளேயாைன. 
  

ulluru kuriyaagum oonmuzu vadhumnaadi 
valluru sudarvaalaal vagaivagai padaveerndhe 
alluru kariyaaga attapin avaravvoon 
kollura nugarviththe koovuvan ilaiyonai. 

விய ெபா தி க  ெகாறிெய  
உ வாேனா   
ஆவிெம  ளனாகி அ னவ  உதர ைத   
மாவ  ெயா கீ ேட வ த  இ ேவா   
சா  னிேவா த  தைசயிைன மிைசவாரா .
  

kooviya pozudhinkat koriyenum uruvaanon 
aavimei yulanaagi annavar udharaththai 
maavali yodukeendu varudhalum iruvoruj 
saavuru munivorthan dhasaiyinai misaivaaraal. 

ேவ   
  

veru 

 னிவ ஊ  மிைச  ெதா ைமேபா   
ஆெடன னிெயன அைனய  ேமவிய  
நாெடா  இ ெசய  நடா தி றன   
ேகட  னிவ த  கிைளக  மாளேவ.   

veeduru munivaroon misaindhu thonmaipol 
aadena muniyena anaiyar meviya 
naadorum ichseyal nadaaththi yutranar 
kedaru munivarthan gilaigal maalave. 

ஆக  தி வி த  - 1104  aagath thiruviruththam – 1104  

 
   
  
  



 
  

21.  இ  தி ர   க ர   ைற  ப ட ல   21. Indhiran karandhurai padalam 

இ ப  அ ண க  இைனய  ஏைனேயா   
ெச ப  னிவைர  ேதவ  த கைள  
ஒ ப  நர தைம ஒ ப மாையத   
ைவ  காதல  அரசி  ம னினா .   
  

ippadi avunargal inaiyar yenaiyor 
sepparu munivaraith dhevar thangalai 
opparu nararthamai oruppa maayaithan 
vaipuru kaadhalan arasin manninaan. 

ஆயிர  ெதடெட  அ ட  யாைவ   
ேச ய  இ திர ஞால  ேத மிைச  
ஏெய  அளைவயி  ஏகி ைவக   
நாயக ைறயிைன நடா தி ந ணினா .  
  

aayirath thedadenum andam yaavaiyuj 
seyuyar indhira gnaalath thermisai 
yeyenum alavaiyil yegi vaigalum 
naayaga muraiyinai nadaaththi nanninaan. 

ஒ பக  பாதல   ைவகி   
ஒ பக  மாதிர  உலவி  ேச த   
ஒ பக  வி பத  ேதா  உ றி   
ஒ பக  அய பத  னி ம ேம.   
  

orupagar paadhalath thoodu vaigidum 
orupagal maadhiram ulavich sertharum 
orupagal vinbadhan dhorum utridum 
orupagal ayanpadhath thunni mannume. 

த ண  ளவினா  தன  ெதா பத   
ந ணி  ஒ பக  நா  மி வைக  
எ ண  உல ேதா ேறதி மாைலயி   

ெணன மீ வனா  ர ப மேன.   
  

thannarun dhulavinaan thanadhu tholpadham 
nannidum orupagal naalu mivvagai 
ennarum ulagudho redhi maalaiyil 
thunnena meelvanaal soora panmane. 

அ வைக யா அர சா  எ ைலயி   
எ வமி  த  இ தி ர ென   
ெத விைன வ சிைற ெச  ேதவிைய  
வ விய னின  வ வ ேதா கிலா .  
  
 

avvagai yaalara saatrum ellaiyil 
evvamil soormudhal indhi rannenundh 
dhevvinai vansirai seidhu dheviyai 
vavviya vunninan varuva dhorgilaan. 

உ னிய தீயவ  ஒ த  தாைனயி  
ம னைன விளி நீ வாச வ றைன  
இ னேதா  ெபா தினி  எ தி  ப றிெய   

ற வி ெகன ன  ஏவிேய.   
  

unniya theeyavan orudhan thaanaiyin 
mannanai viliththunee vaasa vandranai 
innadhor pozudhinil eidhip patriyen 
munnura vidugena munnam yeviye. 

நீ ய த ெப  நிலய  கா பவ   
ேகா  நிசிசர  ல  ேதா றினா   
ேகடக  வா அயி  ெக  ைகயினா   
பாடவ மட ைதய  பவ க  ேபா ளா .  
  

neediya thanperu nilayang gaappavar 
koduru nisisarar kulaththul thondrinaar 
kedagam vaalayil kezuvu kaiyinaar 
paadava madandhaiyar pavangal pondrulaar. 

ஒ ப  ேகா ய  த ைம ஒ ைலயி   
அ ட  விளி நீ  அமர  த மிைற  
இ  ேதவிைய  ப றி ெமன  
வ ெபா  ேபா கின  ம ன  ம னேன.  
  

onbadhu kodiyar thammai ollaiyil 
anbudan viliththuneer amarar thammirai 
inburu dheviyaip patri yeemena 
vanbodu pokkinan mannar mannane. 



ேபா க  அவெரலா  ெபா னி  நா  
ேம   
ஊ கம தாகிேய உ  ேசற   
ேநா கிய வ  ெநா தி  ேபாகிேய  
மா கிள  இ திர  ம  ந ணினா .  
  

pokkalum avarelaam ponnin naattin mel 
ookkama dhaagiye uruththuch seralum 
nokkiya thoodhuvar noidhir pogiye 
maakkilar indhiran marungu nanninaar. 

வ நன  அ ண  வய ெகா  மாத   
அ தமி  பைடெயா  அட ெச  நீர ேபா   
சி தைன யாவேதா ெதாி தி ேலாெமன  
இ திர  வின ற இைச  நி கேவ. 

vannanar avunarum vayangol maadharum 
andhamil padaiyodum adalsei neerarpol 
sindhanai yaavadho therindhi lomena 
indhiran vinavura isaiththu nirkave. 

ெபா ெமன அவ தைம  ேபா கி  தீயி   
ெவ ைமெகா  ெந சினா  விைனய 

னிேய  
அ மைன மைனவிேயா டக  மாையயா   
இ ெமன இ வி த னி  ஏகினா .   
  

pommena avarthamaip pokkith theeyinum 
vemmaikol nejsinaar vinaiya munniye 
ammanai manaiviyo dagandru maayaiyaan 
immena ippuvu thannil yeginaan. 

ஏகிய ெவ ைலயி  இக ெவ  விட   
ேபாகிய மாத  ெபா வி  ர   
நாக த  மிைறயம  நகைர ந ணினா   
ஆகர த ய இட ெதா றா வா .   
  

yegiya vellaiyin igalvej soorvidap 
pogiya maadharum poruvil veerarum 
naagartham miraiyamar nagarai nanninaar 
aagara mudhaliya idandho raaiguvaar. 

விைனவயி  ெச றி  ர  யாவ   
ைனம  திைறவைன  வி  கா கில   

மைனவிைய  கா கில  மாத  யாவ   
நிைனவய   கவைல நீ னா .   
  

vinaivayir sendridum veerar yaavarun 
thunaimath thiraivanaith thuvik kaangilar 
manaiviyaik kaangilar maadhar yaavarum 
ninaivayarth thulluru kavalai needinaar. 

நாயக  இ விைட ந ைம  விேய  
ஏயின ெசய ைன ஈ  ெச கில   
ேபாயின  சசிெயா  லவ  ேகாெனனா  
ஆயவ  நகெரலா  ஆ  றாரேரா.   
  

naayagan ivvidai nammaik kooviye 
yeyina seyalinai eeru seigilam 
poienan sasiyodum pulavar konenaa 
aayavan nagarelaam aaivur traararo. 

றின  நகெரலா  வி  ேதவைர   
ப றின  வில க  பைகவ  கா ெடன  
எ றின  ேலாமைச யா ைட யாெளன   

றின  வா ெதா  தி பாயேவ.   
  

sutrinar nagarelaan tuvith dhevaraip 
patrinar vilangalin pagaivar kaattena 
yetrinar pulomasai yaandai yaalenak 
kutrinar vaaithorung kurudhi paayave. 

வி ணவ  யாவ  ேவ  ேதவி  
ந ணிய ண கில  நா க  எ கைள   

ெணன வ த  ய கி  ேறாெமனா   
த ணளி வ ெநறி தள  சா றேவ.   
  

vinnavar yaavarum vendhundh dheviyum 
nanniya thunarkilam naangal engalaith 
thunnena varuththalir thuyargin dromenaath 
thannali varuneri thalarndhu saatrave. 



வி டன  ேதவைர வி ைண நீ கின   
ன  மேக திர மதிய மாநக   

கி ன  ேவ தைன  கிள  வானிைட   
ப ட  க றன  பழிெகா  ெந சினா .  
  

vittanar dhevarai vinnai neenginar 
muttinar magendhira madhiya maanagar 
kittinar vendhanaik kilarndhu vaanidaip 
pattadhu pugandranar pazikon nejjinaar. 

ேபாயின  இ வ  ற த ராெயன  
ஆயவ  ெமாழியேவ அ ண  ம னவ   
தீெயன ெவ டன  ேதெடா ணாதேதா   

மணி இழ தி  அரவி  ளா .  
  

poienar iruvarum puraththa raayena 
aayavar moziyave avunar mannavan 
theeyena vegundanan tedo naadhadhor 
thooimani izandhidum aravin thunbulaan. 

ஒ றாி பல தைம ெயா ைல விேய  
ெபா ெறா  அண ெகா  ெபா னி  
நா டவ   
ெகா றவ  இ ழி  கி நா ேய  
ெசா றி  ெரன  ர  னா .   
  

otrari palarthamai yollai kooviye 
potrodi anangodu ponnin naattavar 
kotravan irundhuzik kurugi naadiye 
sotridu veerenach sooran thoondinaan. 

ேதாடவி  ெதாியலா  ைட ஒ ற க   
ஓ ன   லக ெம க   
ேத ன  கா கில  திாி  றா இனி  
நீ ய ெபா னக  நிக சி ேக . 

thodaviz theriyalaan thoondai otrargal 
oodinar veetruveer trulaga menganum 
thedinar kaangilar thirikur traarini 
neediya ponnagar nigazchchi koorugen. 

ேவ   veru 

ெச ெல  ஊ தி அ ண  ேதவி  தா  
நீ க   
ெசா ல  ககன  த ேசாம  உ  
ேபான  
எ ய  ெபா  ேபா ேற யா ேமா  
சிற  இ றா   

ெலன லாய த ேற ெபா வி ெபா  னகர 
ெம லா .  
  

sellenum oordhi annal dheviyun dhaanum 
neengach 
sollarung gaganam pooththa somanum 
uduvum pona 
elliyam pozudhu pondre yaadhumor sirappum 
indraaip 
pullena laaya dhandre poruvil pon nagara 
mellaam. 

அழி தன வள க ெள லா  ஆ ல மய கி  
றி ப   
ஒழி த  வாேனா  உ ள  ஒ கிய லக 
ெம   
எ த  ல ப ேலாைத யாவ த  க  
ெத ணீ   
ெபாழி த  வ க  ஆவி ேபானவ  ேபா ற 
த ேற.   
  

azindhana valanga lellaam aagula mayangir 
drinbam 
ozindhadhu vaanor ullam odungiya dhulaga 
mengum 
yezundhadhu pulamba lodhai yaavarthang 
kannun dhenneer 
pozindhadhu suvarkkam aavi ponavar pondra 
dhandre. 



இ னன  நிக  ன  இ திர  இளவ 
லாகி  
ம னிய உேப தி ர றா  வானவ  உலைக 
நீ கி  

ைனைவ ட  கா  னிவர  
க கா வ சி   
க னிைக ேநா  ேம  கா சிைய யைட த 
வாேபா .  

innanam nigazum munnar indhiran ilava laagi 
manniya ubendhi randraan vaanavar ulagai 
neengi 
munnaivai gundam pukkaan munivarar 
kalikkaa vanjik 
kannigai notru mevung kaanjiyai yadandha 
vaapol. 

ேச பத  த ைன நீ  சிறியேதா  த ைத 
த ைன   
கா ப  க தி  ேபா  கட ள  கிைறவ  
ைம த   

ைர கி ற ெச ெபா  ேறா ைட  
சய த  எ ேபா   
மா ெபா  சிறி  ைவக  ைவ ட  
தி தா  அ ேற.  
  

senbadhan dhannai neenguj siriyadhor 
thandhai thannaik 
kaanbadhu karudhip pondhu kadavulark 
kiraivan maindhan 
thoonburai gindra sembor troludaich 
chayandhan enbon 
maanbodu siridhu vaigal vaigundath 
thirundhaan andre. 

இ தி  சய த  எ ேபா  இ திர  
இைறவி ேயா   
கர ட  ேபா த வா  காம  ற க  
த னி   
விைர வ  த ண  ேத  மீ ட வி  
ேளா க   
அர ைதேயா ற வா  அ ஙன  
ேத தா  அ மா.  
  

irundhidu sayandhan enbon indhiran iraivi 
yodung 
karandhudan pondha vaarung kaamaru 
dhurakkandh thannil 
viraindhuvan dhavunar thedi meendida vinnu 
lorgal 
arandhaiyo dutra vaarum anganan therndhaan 
amma. 

த ைதத  ெம  காணி  த  தைலைம 
ெய லா   
ைம த க  பாி  ேகாட  வழ கதா  
அற  அ•ேத  
எ ைத  மி ைல யா ேபா  எ னக  கா ப 
ென னா   

தியி னி ைம த  ெபா னக  த னி  
வ தா .  
  

thandhaithan melivu kaanil thangudith 
thalaimai yellaam 
maindhargal pariththuk kodal vazakkadhaam 
aranum agudhe 
endhaiyu millai yaanpoi ennagar kaappa 
nennaap 
pondhiyi lunni maindhan ponnagar thannil 
vandhaan. 



ெபா னக  க ைம த  ல  ரைர  
க   
த யி  ேபா  த ைத தா தைன  காணா 
னாகி  
இ னல  கட  கி ஏ கேமா ர க 
மி   
பி ெனா  ெசய  மி றி  பி தேர ேபால 

றா .  
  

ponnagar pukka maindhan pulamburu suraraik 
kandu 
thannuyir polun thandhai thaaidhanaik kaanaa 
naagi 
innalang kadalin moozgi yekkamo dirakka 
mikkup 
ponnoru seyalu mindrip piththare pola vutraan. 

உ றி  ெம ைல த னி  உ ப ேகா  
மதைல ள   
ெத ெறன  ெதௗ¤ ப னி நாரத  எ  
சீ சா   
ந றவ னிவ  ெச ல ந கேமா ெட  
தா   
ம ெறா  தவி  ந கி இ திேய ம  
நி றா .  
  

utridu mellai thannil umbarkon madhalai 
yullandh 
thetrenath thelippa vunni naaradhan ennuj 
seerchaal 
natrava munivan sella nadukkamo dezundhu 
thaazndhu 
matroru thavisu nalgi iruththiye marungu 
nindraan. 

நி றி  சய த  ெசா வா  நி த  
வ த  ெச   
வ றிற  ர  க சி ம ெறைன  பய த 
ேமேலா   
ெச றன  ெச ற ெவ ைல ெதாி திேல  
எம  தீைம  
எ றினி யக  ெகா ேலா எ பிரா  இய  
ெக றா .  
  

nindridu sayandhan solvaan niththalum 
varuththaj seiyum 
vandrirar soorar kanji matrenaip bayandha 
melor 
sendranar sendra vellai therindhilen emakkuth 
theemai 
yendrini yagalung kollo embiraan iyambu 
gendraan. 

த கிைன இழ  நி ற சய த இ  த ைம 
ற   

ெபா ெகன னிவ  ஓ  ெபா ேப 
ர ளா  ேநா கி   
தி கிள  கி ற தா ேகா  ெச மணி  
தவிசி  மீதி   
இ ெகன இ தி  பி ன  இ னன 
இைச க றா . 

tharukkinai izandhu nindra sayandhanith 
thanmai koorap 
porukkena munivan orndhu pongupe rarulaal 
nokkith 
thirukkilar gindra thaangor sezumanith thavisin 
meedhil 
irukkena iruththip pinnar innana isaikka lutraan.  

தீ வ  தைட  மா  ந ைமதா  ேச  
மா   
தா க ெச  விைனயி னாேல த தம  காய 
அ லா   
ஆ கைவ பிறரா  வாரா அ தந  சிர  

  
ஓ கிய ைவயி  ேபத  உதவினா  சில  
உ ேடா.  
  

theenguvan dhadaiyu maarum nammaithaan 
seru maarum 
thaangalsei vinaiyi naale thaththamak kaaya 
allaal 
aangavai piraraal vaara amudhanaj sirandi 
nukkum 
ongiya suvaiyin pedham udhavinaar silarum 



undo. 
இ பம தைட த காைல இனிெதன மகி சி 
எ தா   

பம ற ேபா  ெணன  ள கி  
ேசாரா   
இ ப  ப  தா  இ ட  கிைய த 
ெவ ேற  

 ெதாட ைப ஓ வா  வ  
உண த நீரா .   
  

inbama dhadaindha kaalai inidhena magizchchi 
eidhaan 
thunbama dhutra podhun thunnenath 
thulangich soraar 
inbamundh thunban dhaanum ivvudar 
kiyaindha vendre 
munburu thodarbai orvaar muzuvadhum 
unarndha neeraar. 

வறியவ  ெச வ ராவ  ெச வ பி  வறிய 
ராவ   
சிறியவ  உய ேதா ராவ  உய ேளா  
சிறிய ராவ   

ைற ைற நிக  ஈ  ைன  விைனேய 
க டா   
எறிகதி  வழ  ஞால  திய ைக  இைனய 
த ேறா.  
  

variyavar selva raavar selvarpin variya raavar 
siriyavar uyarndho raavar uyandhulor siriya 
raavar 
muraimurai nigazum eedhu munnaiyooz 
vinaiye kandaai 
yerikadhir vazangum gnaalath thiyarkaiyum 
inaiya dhandro. 

ஆ க  வ ைம தா  அ ல  மகி  
ெம லா   
நீ கமி  உயி க  ெக  நிைலெயன  
ெகா ள  பா ேறா  
ேம ய  கட  க  ெவ ணிலா  
கதிாி  க ைற  
ேபா ெகா  வர  நா  ைற ைற 
ெபா தி  ற ேற.  
  

aakkamum varumai thaanum allalum magizvu 
mellaam 
neekkamil uyirgat kendrum nilaiyenak kollar 
paatro 
mekkuyar kadavut tingal vennilaak kadhirin 
katrai 
pokkodu varavu naalum muraimurai porundhir 
trandre. 

ஆத  உம  தா  அ ண  த உய  
நி லா  
ஈ ெம  ெய  ேகா  இ நக  தண  
ேபான  
தாைத  பய த தா  த  கர  
ேபா   
ேமதினி வைர பி  ேமவின  ேபா  
ம ேற.   
  

aadhalin umadhu thaazvum avunar 
thamuyarvum nillaa 
eedhumei yendru kodi innagar thanandhu pona 
thaadhaiyum bayandha dhaayum thammuruk 
karandhu pondhu 
medhini varaippi noodu mevinar polu mandre. 



ைம தநீ ேதா  ன  வானவ  கல க  
ெச த  
த தியி  க ெகா  ற தானவ   
வ ண   
அ தநா  உன  த ைத ய றன  
அதைன  ேபால  
இ தெவஞ ர  மாய  இ ன  ய வ  
க டா .  
  

maindhanee thotru munnam vaanavark 
kalakkan seidha 
thandhiyin mugankon dutra thaanavan thunjum 
vannam 
andhanaal unadhu thandhai muyandranan 
adhanaip pola 
indhavej sooran maayam innamum muyalvan 
kandaai. 

எ றிைவ பல  றி இ னினி ெவ  
தா   
ெபா றி  உம   ெபா ெளன 
அக  ேபா   
ந றி  ணிதி ெய ேற நாரத னிவ  
ேத றி   
ெச றன  சய த  அ க  இ தன  
ெத ப ெம தி.   
  

endrivai palavung koori innini venjoor thaanum 
pondridum umadhu thunbum pollena agandru 
porum 
nindridhu thunidhi yendre naaradha munivan 
thetrich  
sendranan sayandhan angan irundhanan 
thetpa meidhi. 

வ திய அமர  த ைம மன பட  ேத றி 
நா   
தி தல  பணி த ஏவ  ெச திட   
வா ேம   
இ தன  சய த ென ேபா  இ நில  
திைட  ேபான  

ர தர  ெச த த ைம யானினி  க  
கி ேற . 
  

varundhiya amarar thammai manappadath 
thetri naalun 
thirundhalan paniththa yeval seidhidath thoondi 
vaanmel 
irundhanan sayandhya nenpon irunilath 
thidaimun pona 
purandharan seidha thanmai yaaninip pugalu 
gindren. 

ெம த  நீழ  ைவ  ெவ ைகைய 
ெவ  பாாி   
சி திர மைனவி ேயா  ெத கிண ேதய  

  
ப ட  இர  நாம  பைட தெதா  காழி 
ந ணி  
இ தல மினிேத ெய னா இ தன  
இைமேயா  ேகாமா .  
  

meiththaru neezal vaigum verukkaiyai 
veruththup paaril 
siththira manaivi yodun thekkina dheyam 
pukkup 
paththudan irandu naamam padaiththathol 
kaazi nanni 
iththala minidhe yennaa irundhanan imaiyor 
komaan. 



அ தந  ைக த னி  அய யி  
திைறவி ேயா   
இ திர  இ த பி ன  எ நா  இைறவ  
ேபா றி   

திெகா  மகிழவா  ைச ாி ெம  னி 
யா ேடா   
ந தன வன ைத ைவ பா  நா ேய இைனய 
ெச வா .   40 

andhanal lirukkai thannil ayavuyirth thiraivi 
yodum 
indhiran irundha pinnar endrunaam iraivar 
potrip 
pondhikol magizavaar poosai puridhumen 
drunni yaandor 
nandhana vanaththai vaippaan naadiye inaiya 
seivaan.   40 

ச தகி  பல  ேதமா  சரளேம திலக  ேத   
ெகா தவி  அேசா   ரெவா  நாளி 
ேகர   
ந திய கத  க ன  நாகிள  க  வ னி  

ய  கா சி ேவ ைக த ய ேவ  
ேகா .   
  

sandhagil palavu dhemaach charalame 
thilagan dhekkuk 
kondhaviz asogu pungu kuravodu naali keram 
nandhiya kadhali kannal naagilam poogam 
vanni 
mundhuyar kaanji vengai mudhaliya veli koli. 

சாதிேய ேகா  நாக  ச பக  இதழி ஞாழ   
பாதிாி வைழேய த  பாாிசா த ெச தி  
ேபா  நர த  வி வ  ெபா கா ர  
ெச ைச  
ேகாத  மயிைல ெமௗவ  ெகா ெச  
வ தி ைல.   
  

saadhiye kongu naagaj chanbagam idhazi 
gnaazal  
paadhiri vazaiye kundham paarisaa thanse 
ruththi 
podhuru narandham vilvam poligaa veeraj 
sechchai 
kodharu mayilai movval kozundhusev vandhi 
mullai. 

இைவ த லாகி ள த க  த  
ெம லா   
நைவயற  ெதாி  ைவ ேதா  ந தன 
வன ைத  ெச ய  
அைவமிக மல த அ மா அ மல  ெகா  
நா   
சிவன  அ சி  த க  ேடவிேயா ைறவ  
உ றா .  
  

ivaimudha laagi yulla tharukkalum pudhalu 
mellaam 
navaiyaran dherindhu vaththor nandhana 
vanaththaith seiya 
avaimiga malarndha ammaa ammalar kondu 
naaluj 
sivanadi aruchchith thangat deviyo diraivan 
utraan. 

உ றி  ெம ைல த னி  உலகினி  
அ ண  ெக லா   
ெகா றவ  வி த ஒ ற  வலய  வி  
ெச ல  
அ ற  ெதாி  வ ேல அமர ேகா  

ைணவி ேயா   
ம றவ  ேவ  வாகி மைற ேநா  
றி தா  மாேதா.  
  

utridu mellai thannil ulaginil avunark kellaang 
kotravan viduththa otrar kuvalayan dhuruvich 
sella 
atradhu therindhu valle amararkon thunaivi 
yodu 
matravan venu vaagi maraindhunor 
trirundhaan maadho. 



ேவ வி  உ ேபா  நி  ெம ெவா  
ேநா  நா   
தா ைவ வழிப  ட க  சரமக  சா  
நாளி   
காணில   ஒ ற  ேபானா  க கி  அ ண  
த க   
ஆைணயி  ெப யா தாக அ வன  வா  
ற ேற.   
  

venuvin uruppol nindru melivodu notru naalun 
thaanuvai vazipat tangat saramagan saarum 
naalir 
kaanilar otrar ponaar karumugil avunar thangal 
aanaiyir peiyaa dhaaga avvanam vaadir 
trandre. 

நீ ய காம  கா ெந  த ைம  ெத ன  
வா ன நீாி  றாகி ம ற  மக தி  ேகாமா   
நா ன  கவ  ெதா னா  நா க  
தவ  மா   
ேதட  பரைன னி இர கி  ெசய ேவ 
றி லா .  
  

neediya kaamar poongaa neruppuru 
thanmainth thenna 
vaadina neerin draagi matradhu magaththin 
komaan 
naadinan kavandhu thonnaal naanmugath 
thavanum maalun 
dhedarum paranai yunni iranginn seyalve 
trillaan. 

தி தல  ர  ற ட ேசவக  பரவ ேலா   
ெபா தல  கா வா  ேபாயின எனி  
ெபா றா  
இ தல  இதனி  யாெறா  ெற மா  
மகவா  இ ேன  
வ தைல எ ேறா  மா ற  வானிைட எ த 
த ேற.   
  

thirundhalar puramoon dratta sevagar parava 
lodum 
porundhalar poongaa vaadip poyina eninum 
pondraa 
irundhalam idhanil yaaron dreidhumaal 
magavaan inne 
varundhalai endror maatram vaanidai 
yezundha dhandre. 

எ வேதா  ெச ெசா  ேளா எ பிரா  அ ளீ 
ெத னா   
ெதா தன  ேபா றி ேமனி ெணன  
ெபா ப  சி ைத  

வ  மகி சி ெபா க ெமா ெபாேட 
இ தா  அ க   
அழகிய நதிெயா  ற வர ைற அைறய 

ேற .  48  
  

yezuvadhor sejsor lo embiraan arulee 
thennaath 
thozudhanan potri meni thunnenap podippach 
sindhai 
muzuvadhum magizchchi ponga moimpode 
irundhaan angan 
azagiya nadhiyon drutra varanmurai araiya 
lutren.   48 

ஆக  தி வி த  - 1152  aagath thiruviruththam – 1152  

 
 
   
  



 

22.  வி  த கி ாி   ப ட ல   22. Vindhagirip padalam 

அ த  ெபா த  தளிெகா  ைடேயா   
சி ைத  ெகௗ¤தா  சிவ ெம  ய ளா   

 ண நா ரதமா னிவ   
வி த  கிாி  றேம வினனா .   

andhap pozudhath thalikon dudaiyor 
sindhaik koladhaaj sivanmei yarulaan 
mundhur trunarnaa radhamaa munivan 
vindhak kirimun nurame vinanaal. 

ேமவி  பலஆ சிவிள  த   
ேதவ  ப வ  ெகா சில  ெதாழா  
ஆவ  த வ  தெத ம  ணெலன  

வ  ப பா  ைமயிைச  தி வா .   
  

mevip palaaa sivilam pudhalun 
dhevap padivang kolsilam pudhozaa 
aavar pudhamvan dhadhemman nalena 
koovap padupaan maiyisaith thiduvaan. 

ேம  தனிெவ  விதி  காிேயா   
ாி  சிைலயா கியெமா  பதனா   

தாாி  லகீ  றவ த  மரபா   
ேபர  ெபா வ  பிற  ைகயினா .  

meruth thaniver puvidhik kariyon 
moorich silaiyaa giyamoim padhanaal 
thaarith thulageen dravalthan marapaar 
perar poduvan dhupirak kaiyinaal. 

 கிைறயா  உ ெகா  ைகயினா  
எ ைற  ெதாடவி  ணிெல  றலா   
இ றி  வியா ைவ  நி  த அ   
அ ைற  பக கா அளி  திடலா .   
  

kundruk kiraiyaai urukol kaiyinaal 
endraith thodavin nilezun dhuralaal 
indrip puviyaa vaiyum nith thanadum 
andraip pagalkaa rumalith thidalaal. 

ஓரா யிரமா   ளதனா   
காரா  கள ேம யகவி  கயிைல  
சாரா ெவா சா  த  ைமயினா   

ரா  அவனா  ெதாைலவி  லதனா .   
  

oraa yiramaam mudiyum ladhanaal 
kaaraar kalanme yagavin kayilai 
saaraa vorusaar vurudhan maiyinaal 
sooraan avanaal tholaivil ladhanaal. 

தா  கதி  த ேம  ெநறியி   
வா  சசி  ம தா ரைக   
ஏெழ  றி ேகா மியா வ க   

 ப நி  றி ெதா  ைமயினா .   
  

thaazung kadhirun thagumel neriyil 
vaazuj sasiyum malidhaa ragaiyum 
yezen dridugo lumiyaa vargaluj 
soozum padinin driduthon maiyinaal. 

ெகா ேன இைமேயா  ெகா  டதனா   
ெபா ேன  ெகா ய  ெபா  தலா   
ப ேன மிக ழ வ பா  ைமயினா   
த ேன  இைலெய  த  கியேத.   
  

konne imaiyor kudikon dadhanaal 
ponner koduyarn dhuporun dhudhalaal 
panne migalsooza varubaan maiyinaal 
thanner ilaiyen drutharuk kiyadhe. 

பர  ப நிமி  தி ைப  ெபா வைர  
ெப த  ைமமதி  தி ெப  றிையநீ  
ெதாி தி  ைலெகா அ  னெசய  ைகெயலா   
விைர  ெனா ெச  பியேம வினேன.  
  

parandhum parnimirn dhidumaim ponvarai 
perundhan maimadhith thiduper triyainee 
therindhil laikolan naseyar kaiyelaam 
virundhul nodusep piyame vinane. 



எ றா  னிேவா  இ ேக  ட   
ஒ றா கியேத வா  எதி   
வ றா  கிாிமா மற  யிரா  
ந றா  இ•ெத  நைக  தைற .   
  

endraan munivon idhuket tidalum 
ondraa giyadhe vuruvaai edhirum 
vandraaz kirimaa maramur truyiraa 
nandraal igudhen drunagaith tharaiyum. 

இ லா ளெதா  மா  பகல   
ப லா  இகழ  பக  விதியா   
அ லா ெரனேவ நனிநா ண றா  
வி லா கிவைள  த ேம  ைமயேதா. 10 

illaa pulathol lirumaap pagalam 
pallaar igazap pagarum vidhiyaan 
allaa renave naninaa namuraa 
villaa givalain dhadhumen maiyadho.   10 

ெபா னா  இமவா  ாிேநான பதனா   
அ னா  இைடவ  தம  றனளா   
ம னா மவ  மகளா யினேளா  
எ நா மியா ைர மீ  ற வா .   
  

ponnaar imavaan purinona padhanaal 
annaan idaivan dhamarvur tranalaal 
mannaa kumavan magalaa yinalo 
endhaa lumiyaa raiyumeen drarulvaal. 

பா  றி பா ாிைனயா  வென   
ேறா  றன எ  ல  பாியா  
ஆ  றனேவா பலஅ  னைவ   
தா  ற க  த ச  தியேத.   
  

paangur tridupaa rinaiyaar truvanen 
rongur trananev vulagum pariyaa 
aangur tranavo palaan navaiyun 
thaangur tradhukan nudhalsath thiyadhe. 

வி  கதிேரா  த வி  ணவ க   
த  தன அ  ல ச  தத   
எ  திலேரா எ தீ ளவா   
க ழ  திலேரா கட ழ  திலேரா.   
  

virsooz kadhiron mudhalvin navargal 
tharsoozn dhanalal ladhusan dhadhamum 
yersoozn dhilaro yezudhee vulavaang 
karsoozndh dhilaro kadalsoozn dhilaro. 

ப னி  வ  பல  ெடனேவ  
உ  றி ேமா உய க  ளிகளி   
ெச னி  ெதாைகைய  ெதாிசி  கி அய   
த ெனா  திலேனா தைலநா  ளேவ.   
  

pannir kuvadum palavun denave 
unnur tridumo uyargal ligalin 
sennith thigaiyaith dherisik kinayan 
thannoth thilano thalainaan gulave. 

க தா கிய £¢ இ க  ெலனேவ  
அடரா ம வி  தன அ  தைன  
ெந ேத ய  னில நீ  பாிதி   
பைடயா னி ஆ  ற பைட  ளேனா.  
 

kadidhaa giyasoo idhukal lenave 
adaraa malviduth thananan drudhanai 
nedithe yadhuvun nilanneel paridhip 
padaiyaa ninumaatr alpadaith thulano. 

த  றி ெபா  ைமதய  வ  
ந  றனெம  ளநா னேனா  
எ  றவ ந  ண ெவ  திலனா   
ம ணி  ைனபா ைவவன  ப ேவ.   

thannur tridupon maidhayang kuruvam 
nannur tranamen drulanaa dinano 
ennur travannal nunarvei dhilanaan 
mannir punaibaa vaivanap padhuve. 

த க  வா னவ தா  பல  
எ க  ணமரா ம இக  தனேரா  
ந க  த நா யகனா¢ கயிைல  
யி க  அர  றிலெத  கிாிேய.   
  

thankan nuruvaa navarthaam palarum 
enkan namaraa maligazn dhanaro 
nankan nudhalnaa yaganaa kayilai 
yinkan arakur triladhek kiriye. 



தி ைவ  தவ க  யி ெச  க அரா  
ம வி  தைன  மைற  தி நா   
விைரவி  பட  ைதெவ  பறி   
ெதா  தைலெகா  ட ண  திலேனா.  
  

thiruvaith thavarkan duyilseng kanaraa 
maruvith thanaimun dhumarath thidunaal 
viraivir padaroo thaivegun duparith  
thorumuth thalaikon dadhunarndh dhilano. 

கிள  றி சி  ள ேக சாி   
அள ப  றி த  வ  டெமலா   
வள  றி ஞா  ெறா மணி  பர ேபா   

ள  றன ஈ றி  திலேனா.   
  

kilarppur tridusim pularke sarimun 
alappar triduthan nuruvan damelaam 
valarppur tridugnaan drormanip paralpol 
kulappur trananee dhukurith thilano. 

வரப  திைரேக  வ மற  ாி   
சரப   ழிதா  சிைறயி   
விரவி  பட  ைதயி மி  மினிேபா   
திாி  றன அ  ன ேத  றிலேனா. 

varabadh thiraiikel vanmaram puriyuj 
charabath thuruvur truzithaaz siraiyin 
viravip padaroo dhaiyinmin minipol 
thirikur trananan nadhuther trilano. 

அறி  றி பா ரதமா னெவலா   
றி  றிடேதா  க  சர ேம   

எறி  றம  பினிேல ெடனலா   
ெபாறி  றி ெம  ப ெபா  தி ேமா.  
  

ariyur tridubaa radhamaa navelaang 
kuriyur tridathol mugarkuj charanmel 
yeriyur tramarup pinile denalaaip 
poriyur tridumen padhupoith thidumo. 

 தாேனா  வைரய  ல தா ரணி   
ேகாேனா அல அ  ல ேகா கனத  
வாேனா  அல வா சவ அ  ல அவ   
ஏேனா தைனேம ெலனெவ  ணியேத.   
  

thaanor varaiyal ladhuthaa raniyun 
kono alanal ladhuko kanadha 
vaanon alanvaa savanal lanavan 
yeno thanaime lenaven niyadhe. 

எ னா வடெவ  ைபயிழி  ைரயா  
அ நா க பிய  அக  ைதயிைன  
ந னா ரதநீ  வனநா ெகனா  

னா நீ  த ெமா  வைரேய.   
  

ennaa vadaver paiyizith thuraiyaa 
annaa kambiyak kumagan dhaiyinai 
nannaa radhaneek kuvananaa dugenaa 
munnaa vuruneeth thadhumoi varaiye. 

ேவ   
  

veru 

எ ட  த  ேகா  எ ைலயி  மாைய 
யா ைக  
ெகா டன  திர  நீ  லா நிமி  
ெகா ைக  ெத ன  
வி ெடாடா வி த மா ேகா  வி ைசயா  
அக  ேச ேபா   

டாி க த  ேமய ர ைண நிமி த 
த ேற.   
  

endaru mugundhar kodi ellaiyin maayai 
yaakkai 
kondanar thirandu neendu kulaainimir kolgaith 
thenna 
vindodaa vindha maangor vinjaiyaal agandru 
sonpoip  
pondari kandhal meya puraththunai nimirndha 
dhandre. 



உ கிள  வி த ெம  உ ெக  பிற க  
ேம ேபா   
பர க  தாகி அ ெபா  பனிவைர கா  
ஆ   
ெந கிய தைனய பா ைம நில  தள த 
ேமேலா   
தி கிள  ெபா ன   ைன ெதன  
திகழ த த மா.   
  

urukkilar vindha mennum urukezu pirangal 
melpoip 
parakkam dhaagi ambor panivarai kaarum 
aandru 
nerukkiya dhanaiya paanmai nilamuzu 
thalandha melon 
thirukkilar ponnadh thoosu punaindhenath 
thigazndha dhammaa. 

வி தமி  ெநறியா  ஆ  ேம ற  கிள  
ேபாகி  
அ தர ெநறிைய மா ற அலாிெவ  க  
ேசேயா   

திெபா  கேர காாி ய கநா  பிற  
ேநா கி   
சி ைதயி  க ெம தி இைனயன ெச ப 

றா .  
  

vindhamin neriyaal aandru mekkurak kilarndhu 
pogi 
andhara neriyai maatra alariven dingal seyon 
pundhipon pugare kaari puyanganaal pirarum 
nokkich 
sindhaiyil thunukka meidhi inaiyana seppa 
lutraar. 

தானவ  ெசயேலா எ பா  த மமி  அர க 
ெவ ேயா  
ரானவ  ெசயேலா எ பா  அ லேவ  
அய மா ெல   
வானவ  ெசயேலா எ பா  மாயமீ தா  
எ பா   
ேமனிமி  பிற க றி ெவௗ¢ளிைட 
இைலெகா  எ பா .   
  

thaanavar seyalo enbaar dharumamil arakka 
veiyo 
raanavar seyalo enbaar allavel ayanmaa 
lennum 
vaanavar seyalo enbaar maayamee dhaagum 
enbaar 
menimir piranga lindri velalidai ilaikol enbaar.  

எ னி  ெவ  ேபாத  ெத பிரா  அ ளா  
நாட  
அ ன  ெதாித ேலா  ஆமி  வி த ேம   
த ட  இகெலா  டா  தராதல 
வைர பி  வானி   
ெச ெனறி வில கி  ெற  சி தைன ெச  
ேத வா .  
  

ennidhu vendru podhath thembiraan arulaal 
naada 
annadhu theridha lodum aamidhu vindha 
meruth 
thannudan igalon drundaaith tharaadhala 
varaippil vaanil 
senneri vilakkir trendru sindhanai seidhu 
thervaar. 

ெச ெபா மா  வைரயி  பா கி  சிவன  
னி ேநா ேற  

அ ரா சிைய  ேடா  அம தன  
அவனீ  றா   
உ ப ேபா  நி ற வி த  ஒ எ  
றியா  ஓ   

பமா னிைய னி இைனயன ற 
றா .   29  

sembonmaal varaiyin paangir sivanadi yunni 
notre 
amburaa siyaimun nundon amarndhanan 
avaneen dutraal 
umbarpoi nindra vindham odungumen 
driyaarum orndhu 



  kumbamaa muniyai yunni inaiyana koora 
lutraar.   29 

ஆக  தி வி த  - 1181  
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23.  அ க  தி ய   ப ட ல   23. Agaththiyap padalam 

ெபா னா  கழ க  அ சி திட  ேபா  
ெகா   
ைக நாக மாைல நிைன ேத கராெவா  
ெகௗவ  
எ னா யகேன என த  ைகெய  தைழ ப  
அ னா அ  ெக தி வி வி த தறிகி லாேயா.  
  

ponnaar kazalgal aruchchiththidap podhu 
koiyung 
kainnaaga maalai ninaindhe karaavondru 
kelava 
ennaa yagane enaththan kaiyeduth thazaippa 
annaalan geidhi viduviththa tharigi laayo. 

வா  கமல  தய ந கிய ைவ த ேம   
வா மயலா  கிளியாகி  ெதாட  

ெச ல   
காவா  பரேன எனேலா  கல க  எ ேற  
ேதவாதி ேதவ  அ ெச த  ேத கி லாேயா.  
  

poovaar kamalath thayannalgiya poovai 
thanmel 
thoovaa mayalaaik kiliyaagith thodarndhu 
sellak 
kaavaai parane enalodung kalangal endre 
dhevaadhi dhevan arulsendhadhu thergi laayo. 

ச தா  பி  தனதி ைல  த த ெவ ைல  
இ தா ரணியி  அளவி பிற  ெப  ெக ன  
அ தா அ ெள  றாிேநா ழி ஐய  வ   
ப தாக எ  நி ற  பா தி டாேயா.  
  

saththaar pirugu thanadhillaith thadindha vellai 
iththaa raniyil alavilpirap peidhu genna 
aththaa arulen drarinotruzi aiyan vandhu 
paththaaga endru niruvutradhu paarththi 
daayo. 

ேதவ  ெகனி  நில தி க  ெசறி  
வா ேவா   
ஏவ  ெகனி  ஒ றி  எ தி நீ க   
காவ  ாியா  கடனா அ  கடைம கி   
ேமவ  காிதா  தனி தியி  ேமல த ேறா.  
  

dhevark keninum nilaththinkat serindhu 
vaazvor 
yevark keninum oruthunburin eidhi neekkal  
kaavar kuriyaar kadanaamak kadamai thookkin  
mevar karithaan thanimuththiyin mela dhandro. 

ெதௗ¢ள  ெதௗ¤ த மைற க வைன  ெச ற 
மீ ேபா   
அ ள  கடைல ஒ நீ அக ைக யட கி   
க ள  த ண  நிைலகா ந  க ணி  
ைவ த  
ெகா ைள  க ைண உலெக க  ெகா ட 
ெத தா .  
  

thelalath thelindha maraikkalvanaich setra 
meenpol 
allar kadalai orunee agankai yadakkik 
kallath thavunan nilaikaattinang kannil vaiththa 
kollaik karunai ulagenganung konda 
dhendhaai. 

வி த  கிாிநாரத  சியி  ேம  ெவ ேபா  
த  ெபா த  திக ெகா  லெக  

ஈறா   
அ த  ய  கயிைல கிைண யாவ ெல ேற  
சி தி  த ெகா  எ தி ட  ேசண 
ெத லா .   
  

vindhak kirinaaradhan soozchchiyin meru 
verpo 
dindhap pozudhath dhigalkon dulagengum 
eeraam 
andhath thuyarung kayilaikinai yaava lendre 
sindhith thadhukol ezundhittadhu sena 
dhellaam. 



ம ற ெவ ைல அளவி  மா ெகா 
ெல ேற  
எ  ெறவ  ெவ ெகா ட ஈ ைட 
வி த   
வி ற அ ட  ைணயா மிைச  ேபாவ 
ைதயா  
க ற ேநா க  வி ேதயி  கா கி 
லாேயா.  
  

mannutra vellai alavittidu maalgo lendre 
ennur travarum verukkondida eendai vindham 
vinnutra andath thunaiyaaimisaip pova dhaiyaa 
kannutra nokkam viduththeyidhu kaangi laayo. 

ம ல  கிாிவி  ெணறிமா ற  ம ெற 
ம   
ெச ல  காிதாய  பா ைட  ேதய   
எ ைல  ெபா  மய ற இவ ைற நீ க  
ஒ ைல  றிேயா  வர ேவ ெம  ன 

றா .  
  

mallar kirivin nerimaatralin matre makkuj 
sellar karidhaayadhu paarudaith theya mutrum 
ellaip pozudhu mayakkutra ivatrai neekka 
ollaik kuriyoi varalvendumen drunna lutraar. 

ேவ   veru 
உ ன ேலா  உலக  நன தைல   
ெபா னி  ேம  ைடெயா  ெபா பாி   
ம னி ேநா ைற வ டமி  மா னி  
த  ள தி அ  த ைமக  டானேரா.  
  

unna lodum ulagam nanandhalaip 
ponnin merup pudaiyor podhumbarin 
manni notrurai vandamiz maamuni 
thannu laththilath thanmaikan daanaro. 

ேம  ய தி  வி த தி  ஆ றைல  
நீ கி வான ெநறியிைன  ெதா ைமேபா   
ஆ கி அ ட  ைற  அக வா   
ஊ கி னா  உததிைய உ ளா .   10 

mekku yarndhidum vindhathin aatralai 
neekki vaana neriyinaith thonmaipol 
aakki andar kuraiyum agatruvaan 
ookki naanmun udhadhiyai undulaan.   10 

ளி க ணிைட  றக ைகெதாழ  
உ ள  எ ெபா க  ேராமமா   

ளி ெபா க  கழ  பாிசைட  
வ ள  த ைன மன திைட னினா .  
  

thulli kannidaith thoonguraga kaithoza 
ullam enbo durugavu romamaar 
pulli pongap pugazndhu parisadai 
vallal thannai manaththidai munninaan. 

 எ ைலயி  ாிெவௗ¢ ேளெற   
மி  த ட  ெவௗ¢ளிெவ  பி மிைச   
ெபா னி  மா வைர ேபா ெதன  கவ   

 பாாிட  தர  ேதா றினா .   

munnum ellaiyil moorivela lerenum 
minnu thansudar velaliver pinmisaip 
ponnin maalvarai pondhenap pungavan 
thunnu paaridar sooztharath thondrinaan. 

ஆதி ழி அ செமா ேடெயழீஇ  
 ைர தமி  ண  மா னி  

ேகாைத றிட  ெகா ெபா  வா கிய  
பாத வ தி  பணி தன  ப ைற.   
  

aadhi yutruzi achchamo deyezeeie 
moodhu raiththamiz mutrunar maamuni 
kodhai yutridak kombodu vaangiya 
paadha vaththir panindhanan panmurai. 



ெச னி பாாி  திைள திட  தா பி   
ன  நி  ைறபட ேபா ற   

மி  லா சைட வி ணவ  ெவ•கிய  
ெத ைன ம ற திய ாி யாெல றா .   
  

senni paaril thilaiththidath thaazndhupin 
munnar nindru muraipada potralum 
minnu laajchadai vinnavan vegiya 
thennai matra thiyamburi yaalendraan. 

வி த மா வைர ேம ைவ மா ெகா   
ட த ர ைத யைட த தத வ   
சி த எ க  சிறித  ெச ெகனா   
ச த றமி  தாபத  றினா .   
  

vindha maalvarai meruvai maarukon 
dandha raththai yadaiththa thadhanvali 
sindha enkat siridharul seigenaach 
sandha nootramizth thaabadhan koorinaan. 

அ க ண ன  கா ற  வழ கினா   
மி க வி த ைத ேவெரா  அ   
ெத கி ண ெச  சீ ெபாதி ய திைட   

 ைவெகன  கவ  ெச பினா .   
  

akka naththunak kaatral vazanginaam 
mikka vindhaththai verodum veettiath 
thekki najsendru seerppodhi yaththidaip 
pukku vaigenap pungavan seppinaan. 

எ ற ெதா  ேத திநி  சைன  
ந  ெச ய நளிதட  வ   
நி றி டா ன  நீட  ெத றிைச   
ெகா ெறா  தீ த  உத ெக  ேறாதினா .  
  

endra lundhozu theththinin poosanai 
nandru seiya nalithadang koovalum 
nindri taappunal needavun thendrisaik 
kondror theerththam udhavugen drodhinaan. 

அைனய காைல அ கயி லாயேம   
இனி  ைவகிய ஏ நதி த   

னித மாகிய ன  ெபா னிைய   
பனிம தி சைட  ப ணவ  னினா .  
  

anaiya kaalai arungayi laayamel 
inidhu vaigiya yeznadhi thannulum  
punidha maagiya poonbunar ponniyaip 
panima thichchadaip pannavann munninaan. 

அ த ேவைல அ• ண  ேதெவாீஇ   
சி ைத பி ற  ெச  தி ன   
வ  காவிாி வ தைன ெச த   
எ ைத ேநா கி இதைன இய வா .   
  

andha velai agudhunarn dhevereeich 
sindhai pinnurach sendru thirumunam 
vandhu kaaviri vandhanai seidhalum 
endhai nokki idhanai iyambuvaan. 

தீ  நீ கிய ெத றிைச  ேககிய  
ேகாதி லாத னி த ெனா   
ேபாத  ேவ  ெபா ன  காவிாி  
மா  நீெயன ம றவ  வா . 

theedhu neengiya thendrisaik kegiya 
kodhi laadha kurumuni thannodum 
podhal vendum porupunar kaaviri 
maadhu neeyena matraval kooruvaal. 

தி ைம ஐ ெபாறி ெச ள  ஆயி   
அ ண ேலயிவ  ஆ டைக யா மா   
ெப ணி யானிவ  பி ெசல  நீதிேயா  
எ ணி  ஈ  இய ைகய  ெற னேவ.  
  

thinmai aimbori setrulan aayinum 
anna leyivan aandagai yaagumaal 
penni yaanivan pinselal needhiyo 
ennin eedhum iyarkaiyan drennave. 

திாிபி  சி ைதய  தீ ந  கி படா  
ஒ ைம ெகா ட உள த ந  ம ப   
ெபாிய  ஈ கிவ  பி ற  ெச ெகனா  
அ  ாி தன  ஆல மிட றினா .   
  

thiribil sindhaiyan theedhunan girpadaa 
orumai konda ulaththannam manbarul 
periyan eengivan pinnurach selgenaa 
arupu rindhanan aala midatrinaan. 



ஆ க த கிைச  த நதி யி றியா   
தீ கி லாத னிெயா  பி ெச வ   
ஓ க  ேமய ெவா வ இவ றைன  
நீ  கால ைத நீய  ெக னேவ.   
  

aanga tharkisain thannadhi yindriyaan 
theengi laadha muniyodu pinselvan 
ongal meya voruva ivandranai 
neengu kaalaththai neeyarul gennave. 

ந  ந றி  ந ைகநி  காரண   
ெத  ேநா கி இவ கர  கா வ   
அ  நீ கி அவனியி  பாலதா   
ெச  ைவெகன  ெச பின  எ ைதேய.  
  

nandru nandridhu nangainin kaaranath 
thendru nokki ivankarang kaattuvan 
andru neengi avaniyin paaladhaaich 
sendru vaigenach seppinan endhaiye. 

ெச  மா ற  ெசவி க  தாத   
அ ெப ன லாறவ  பி ெசல  
ஒ ப ேலா  உயி யி ராகிேயா   
த பி  மா னி  கி ன  சா றினா .   
  

seppu maatraj sevikkamu dhaadhalum 
appe rumbuna laaravan pinsela 
oppa lodum uyirkuyi raagiyon 
thappin maamunik kinnadhu saatrinaan. 

நீ  காவிாி நீ த ைத நீயினி   
ேகா  உ ெப  ைக  பாெலன  
நா  ய திற  ெச த  ந னி  
மா  ேச தன  மாநதி ெய பேவ.   
  

needu kaaviri neeththaththai neeyinik 
kodi unperung kundigaip paalena 
naadi yaththiraj seidhalum nanmuni  
maadu serndhanal maanadhi yenbave. 

ஆய காைல அக திய ெத றிைச   
ேதய ேமெகன  சீ விைட ந றா   
பா  மா விைட  பாக  மைற தன   
ேபாயி னா ெசறி தாி ன ெதா .   
  

aaya kaalai agaththiya thendrisaith 
theya megenach seervidai nalguraap 
paayu maalvidaip paagan maraindhanan 
poyi naanseri poodhari naththodum. 

ேவ   
  

veru 

அ தன  ெகா வ அ னா  அ ளைட  
த க  நீ கி  
ெம த  மதைல ேவ  வித ப ேகா  
பய த ேலாபா  

திைர தைன  ேவ *  ைற  
தி ைம சா ற  
சி தைன யளி த வ ள  ெத றிைச ேநா கி  
ெச றா .  28  
  
( * ைற  தி ைம சா ற சி த  - 

ல திய னிவ .  
     ைற - ேபரறி . )  
  

aththanag goruva annaan aruladan thangan 
neengi 
meiththagu madhalai vendi vidharpparkon 
bayandha lobaa 
muththirai thanaimun vendu*mu dhukkuraith 
thinmai saandra 
sindhanai yaliththa vallal thendrisai nokkich 
sendraan.   28 
(* mudhukuraith thinmai saandra siththan – 
pulaththiya munivan mudhukkurai – perarivu). 

ஆக  தி வி த  - 1209 aagath thiruviruththam – 1209  

 
  
  



  



 

24.  கி ர   ச   ப ட ல   24. Kiravujjap padalam 

ெபா றிகழ வைரயி  நி  னி 
விேய ஆறா   

ெத றிைச  ேக  ெம ைல  திறலாி  கிளவ  
வா ைக  
வ றிற  மாய  வ ெத த ஆ ைட 
ைவ   
அ றில  ேப ெப  ள அ ண அ  
த ைம க டா .  
  

pondrigaza varaiyin nindrung kurumuni puviye 
aaraath 
thendrisaik kegu mellaith thiralarik kilaval 
vaazkkai 
vandriral maaya moodhoor vandheidha aandai 
vaigum 
andrilam perper trulla avunanath thanmai 
kandaan. 

வா ய   உலக  த ைன வ தைர யா  
பாைர  
ஏைனய ககன மா  எறிதிைர  பரைவ 
த ைன  
ேமனிமிய  பிற க லா  ெவ பிைன  

ணாி யா   
பா ைவ மதிய மா  மதியிைன  பகலா  
ெச .  
  

vaanuyar ulagan dhannai vasundharai yaakm 
paarai 
yenaiya kagana maakkum yeridhiraip para vai 
thannai 
menimiyar piranga laakkum verpinaip punari 
yaakkum 
paanuvai madhiya maakkum madhiyinaip 
pagalaach seiyum. 

அ விைன ேம  வா  அ னேதா  ேம  
ெவ ைப  

கிய அ ேவ யா  ெநா ெதன  
வனி த ைன   
ணாிய தா  ேநமி  ணாிைய  வன 

மா   
இண  ேநமி  தீைய எ ைலநீ ராக  
ெச .  
  

anuvinai meru vaakkum annadhor meru verpai 
nunugiya anuve yaakkum noidhenap buvani 
thannaip 
punariya thaakkum nemip punariyaip buvana 
maakkum 
inaruru nemith theeyai ellainee raagach 
seiyum. 

க ன  அ த  ெதா றி  கட ள  
ேக  நீ ேதா   
எ னவ  த க  ேக  எைன பல மாய  

  
ப ென  கால  ெச ல  ப தி  
எ னி  அ மா  
அ னவ  வ ைம யா  ஆரறி  ைற க  
பாலா .   
  

kannalin ayudhath thondrir kadavulark kenum 
neeththor 
ennavar thangat kenum enaippala maayaj 
soozndhu 
pannedung kaalaj sellap paduththidum ennin 
ammaa 
annavan vanmai yaavum aararin thuraikkar 
paalaar. 



அ த  த வ  ேகாமா  அட கிர ச  
அ ேபா   
ெம தமி  னிவ  ெச  வியெனறி 
வி த ேமேபா   
ெகா ய  வ  ம கி   ெகா  
த பா   
உ தி  மா  ேபா கி உ த  றிேயா  
க டா .  
  

aththagu dhaguvar komaan adarkira vujchan 
anbon 
meiththamiz munivan sellum viyaneri vindha 
mepol 
koththuyar kuvadu malgik kundruruk kondu 
thanpaal 
uiththidu maaru pokki urudhalung kuriyon 
kandaan. 

கா ட  விய  ந றி  க வைர ந வ 
ணாக  
ஈ ேதா ர த  உ டா  இ வழி நட  
எ னா  
ஆ டத னிைடேய ேபாக அ ெநறி ேராச 
ெவ ைல  
மா ட  இலேத யாக ம ெறா  ர  
ற ேற.   
  

kaandalum viyandhu nandrik kadivarai naduva 
naaga 
eendidho raththam undaal ivvazi nadaththum 
ennaa 
aandadha nidaiye pogaanneri kurosa vellai  
maandalum iladhe yaaga matroru suramur 
trandre. 

அ ெநறி க  ெதா  அைற னி ஏக 
ேலா   
ெச ெனறி ேம  றாக  தி பின  
ெச  காைல  

ள ெநறி  காணா  னிவர  மய க 
ஓ சா   
பி ெனா  வ ைட க  ேப ற ேலா  
ேபானா .  
  

anneri kandu thonnool araimuni yega loduj 
senneri melin draagath thirumbinan sellung 
kaalai 
munnula neriyung kaanaan munivaran 
mayanga orsaar 
ponnoru vattai kandu pedhura lodum ponaan. 

ஆற  ெச ெம ைல அடெலாி கைன  
ழ   
ைறக  மய க ம  ெணன மாாி வ  

மாறக  உ  சி த வ  படைல ற  
றக  மாைய ழ தா  எ வ  அ ண  

ேகாமா .  
  

aaradhu sellumellai adaleri kanaindhu soozach 
sooraigal mayanga mangul thunnena maari 
thoova  
maaragal urumuch sindha vallirut padalai sutra 
veeragal maayai soozndhaan yeruzvali avunar 
komaan. 

ம  றிய ெச ம  ம ற  ேநா கி  
தீேயா   
ப ைம ெயா கீ ெத னா  பயி றி  
ேபாத நீரா   
உ ெடௗ¤ பா ைம நாட ஊ திற  ெதாித 
ேலா   
க டழ  எ ன  சீறி  கரதல  ைட  
ந கா .  
  

matturu kuriya semmal matradhu nokkith 
theeyor 
pattimai yozukkee thennaap payindridu podha 
neeraal 
uttela paanmai naada oozththiran dheridha 
lodung 
kattazal ennach seerik karadhalam pudaiththu 
nakkaan. 



ந ந  ற ண  ெகா லா  நம கி  ாி  
நீரா   
இ றிவ  வ ைம நீ ப  யாெனன அ ண 
ெவ ேயா   

 வதனி  றி  னி பாணி  
த டா   

றி  ைழ யா கி  ளிைவ கல 
றா . 

nandrunan ravunan kollaam namakkidhu 
puriyu neeraan 
indrivan vanmai neeppan yaanena avuna 
veiyon 
kundruru vadhanir kutrik kurumuni paanith 
thandaal 
thundrirum poozai yaakkich soolivai pugala 
lutraan. 

மா மதி ெபறாத ெவ ேயா  ம நி  
ெதா ைம நீ கி  
நீ மைல யாகி ஈ ேட நி நீ ய ண ¢  
ெக லா   
ஏ மி  இ ைக யாகி இ தவ  
ேதா  ஏைன   
ேச ம  கட  ேளா  தீ ெதாழி  
இைழ தி ப னா .  
  

maanmadhi peraadha veiyoi matrunin thonmai 
neengi 
neenmalai yaagi eende nindrunee yavunark 
kellaam 
yenmigum irukkai yaagi irundhavath thorkkum 
yenaich 
senmali kadavu lorkkun theeththozil izaiththi 
pannaal. 

மா ப  நம  பாணி வ ெக  த டா  
உ ற   
பா ப  ைழக  யா  ப பல மாைய  
ெக லா   
ஏ ைட இ ைக யாக எ பிரா  உத  
ெச ேவ   
ேவ பைட த னி  பி னா  விளி தி 
விைரவி  எ றா .   
  

maarpadu namadhu paani valikezu thandaal 
undran 
paarpadu puzaigal yaavum parpala maayaik 
kellaam 
yerpudai irukkai yaaga embiraan udhavuj 
sevvel 
verpadai thannir pinnaal viligudhi viraivin 
endraan. 

பழித  இைனய சாப  பக த  சிரக  
த னி   
உழித  னைல வா கி உள ெகா ம  
திர தா  சி  
அழிதர மாைய நீ கி ஆ ெடாாீஇ மீ  
ெத பா   
வழிய  ெச வ  நா  வ டமி  னிவ  
ேபானா .  13  
  

pazitharum inaiya saabam pagarndhuthan 
siragan dhannil 
uzitharu punalai vaangi ulangolman 
dhiraththaal veesi  
azithara maayai neekki aandoree meendu 
thanpaal 
vaziyadhu sevvan naadi vandamiz munivan 
ponaan.   13 
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25.  வி  த   பி ல     ப ட ல   25. Vindhampilambugu padalam 

அ னனதா ர ண  ேகாமா  அ ெதா  
டசல மாகி   

ெனறி அ ண  யா  வ றிய அரண 
மாகி  
ெந ன  தனா  கா  நி றன  
அைனயா  த ைன  
எ ைனயா ைடய நீய  றியாவேர அ த  
பாலா .  
  

annanadhaa ravunar komaan andruthot tasala 
maagith 
thunneri avunar yaarun thuvandriya arana 
maagi 
nennalin mudhanaal kaaru nindranan anaiyaan 
thannai 
ennaiyaa ludaiya neeyan driyaavare adudhar 
paalaar. 

ைப தமி  னிவ  வா ெறா  பனிவைர 
யதைன நீ கி   
க தர  ெசறியா  ேகா  கட ள  வைர சா 
ெர தி  
அ தம தைட ேதா  த க  அ ளினா  
தன  ல  
ம திர  உண  க  வானவ  காசி 

கா .  
  

paindhamiz munivan vaandroi panivarai 
yadhanai neengith 
kandharaj seriyaar kottuk kadavular 
varaichchaa reidhi 
andhama dhadaindhork thangan arulinaal 
thanadhu moola 
mandhiram unarththum mukkan vaanavan 
kaasi pukkaan. 

க ைகெச  ெறா  காசி  கைறமிட  றகில 
நாத   
ப கய அ க  தா  பரவ ெச  தா  
நீ கி   

கைத ெகா ட வி த  ெதா வைர  
ெகா சா ேரகி  
அ கத  நிைலைம ேநா கி அறிவ ஒ  
றிய ப றா .  
  

gangaisen rozugung kaasik karaimidar tragila 
naadhan 
pangaya adigal thaazndhu paravalsei thaandu 
neengith 
thungadhai konda vindhath tholvaraik korusaa 
regi 
angadhan nilaimai nokki arivanon driyamba 
lutraan. 

ேச ய  நிவ பி  றாகி  ேச  வி த 
ெம   
மாயி  வ  ேக ேமா ம றியா  ெபாதிய 
ெவ பி   
ேபாயி  திடேவ உ னி  ேபா தன  அத  
கி ேன  
நீெயா  சிறி  ெச  ெநறியளி  தி தி 
ெய றா . 
  

seyuyar nivappir traagich senpugum vindha 
mennum 
maayirung kuvadu kenmo matriyaam podhiya 
verpil 
poyirun dhidave unnip pondhanam adhanuk 
kinne 
neeyoru siridhu sellum neriyalith thidudhi 
yendraan. 



எறிகதி  மதி   ஏக  திற தா  வான  
ெநறியிைன யைட  ெதா ைல ெந யமா  
ேபா  நி ேற   

றியநி  க சி யா  ெகா பேனா என  
ேதா ற   
அறிகிைல மீ  ேபாெக  ற வைர 
ெமாழி த த ேற.  
  

yerikadhir madhili nukkum yegarun dhiraththaal 
vaana 
neriyinai yadaiththuth thollai nediyamaal 
pondru nendren 
kuriyanir kajji yaaru koduppano enadhu 
thotram 
arigilai meendu pogen dravvarai mozindha 
dhandre. 

ேக ட  அதைன  சீ ற  கிள திட 
நைக  நாத   
தா ைண னி  ெதா னா  சதமக  
ேவ ட ஆழி  
மா ற  ெசறி த ைகைய மலரய  பத தி  
கா   
நீ ன  தவேம ய றி ெந ெபா  பிற  

ேடா.  
  

kettalum adhanaich seetrang kilarndhida 
nagaiththu naadhan 
thaattunai yunnith thonnaat sadhamagan 
venda aazi 
maaturach seriththa kaiyai malarayan 
padhaththin kaarum 
neettinan thavame yandri nedumporul piravu 
mundo. 

அ த  அமர  ெகா ள ஆ ற  றிேயா  
வி த  
ெவ பின ப  த னி  மீ ய  ட ைக 
ேச தி  
வ ற ற வ ேல ம ற  வி க  டா   
ெசா பில   ேசட  ெதா னிைல 
அைட த த ேற.  
  

arpudham amarar kolla aatravung kuriyon 
vindha 
verpina thumbar thannil meeyuyhar kudangai 
serththi 
varpura voondra valle matradhu puvikkaat 
taazndhu 
sorpilam pugundhu sedan thonnilai adaindha 
dhandre. 

அ ளைல யைடகி  ேறாாி  அர  
அ க ல சி  
வ ளைல ய ளி  ேக ேமா ம ைன வழிப 
டாம   
எ ளைல யிைழ  ேம ைம இழ தன  
தமிய  ற   
உளளைல எ வ ெத ஞா  ைரெயன  

றி  ற ேற.   
  

allalai yadaigin droril arambugum adukka lajji 
vallalai yarulik kenmo matrunai vazipa daamal 
ellalai yizaiththu menmai izandhanan thamiyan 
kutram 
ullalai yezuva thejjaan druraiyenak koorir 
trandre. 



அ னேதா  ெபா  த னி  அைலகட  
ெசறி த அ ைக  

னவ  வி த ெவ பி  ெமாழியிைன 
வினவி யா ேபா   
இ ெநறி யிைடேய மீளி  எ தியா  நீ  
ெம னா  
ந னைக ேயா  ெசா றா  நாரத  சி  
ெகா ப.  
  

annadhor pozudhu thannil alaikadal seriththa 
angai 
munnavan vindha verpin moziyinai vinavi 
yaanpoi 
inneri yidaiye meelin ezudhiyaal neeyu mennaa 
nannagai yodu sotraan naaradhan soozchchik 
koppa. 

வ ல  வி  வி த  மைறத  
அறிவி  நீரா   

ல  பைகைய ெவ ேறா  கர ைத  
ேபால  ெச   

ல  ற சி ைத  ர க  மாாி 
ப   

ெத ல  ெபாதிய ெவ பி  ெச வ  சி ைத 
ெச தா . 10 

vanpulap puvikkul vindham maraidhalum arivin 
neeraar 
punbulap pagaiyai vendron karaththaimun 
polach seidhu 
thunbulap putra sindhaich surargalpoo maari 
thoorppath 
thenpulap podhiya verpir selvadhu sindhai 
seidhaan.   10 

ஆயிைட வி த  பா  க திட அக வா 
ன த  
ேதய ெவௗ¢ ளிைடய தாக  தினகர  தலா  
ேதவ   
பா ட  விள க  யா  பர தன 
சிைறைய நீ கி  
ஏெயன அள க  நீ த  எ க  ெசறி  
மாேபா .  
  

aayidai vindham paarpuk kazundhida agalvaa 
naththudha 
theyamvela lidaiya thaagath thinagaran 
mudhalaan dhevar 
paaisudar vilakkam yaandum parandhana 
siraiyai neengi 
yeyena alakkar neeththam enganuj serivu 
maapol. 

அ ெபா  தலாி யாதி அமர க  அக தி 
ய பா   
க ெமன அைட  ேபா றி  ைகெதா  
ெத ைத ெச த  
உதவியா  ாிவ  நி னா  உ பரா ெறா க  
ெப ேறா   
ெபாதியேம  இனிநீ ந ணி இ திெய  
ெபா டா ெல றா .   
  

adhupozu dhalari yaadhi amarargal agaththi 
yanpaar 
kadhumena adandhu potrik kaithozu thendhai 
seidha 
udhaviyaar purivar ninnaal umbaraa rozugap 
petrom 
podhiyamel ininee nanni iruththiyem poruttaa 
lendraar. 



எ ற  வி மி ெத னா இைச ெகா  
டமர  த ைம   
ெச றிட வானி   ெத கிண  
ெதாட  ெச ல   

றம  டா  ேதய  வி  வல வா 
தாவி  
அ யி  இழ ப நி றா  அக திய  வர  
க டா .  
  

endralum vizumi dhennaa isaivukon damarar 
thammaich 
sendrida vaanir troondith thekkinan thodarndhu 
sellak 
kundramar kudaadhu theyang kurugumvil 
valanvaa dhaavi 
andruyir izappa nindraar agaththiyan varavu 
kandaar. 
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26. வி வல  வாதாவி வைத  படல  26. Vilvalan vaadhaavi vadhaippadalam 

க டன  இவேன ேபா  கா சின  த ண  
ஆவி  
ெகா டன  ேவைல ன  மி  
கி ற நீரா   
அ டைர ய வா னா ெகா  அைட தன  
அவ  கி ேன  
உ ைய தவி ஆவி ெகா  ஊெனா 
ெட றா .  
  

kandanar ivane polung kaayichinath thavunar 
aavi 
kondanan velai munnag kudiththumiz gindra 
neeraan 
andarai yarulvaa naanggol adaindhanan 
avanuk kinne 
undiyai yudhavi aavi kolludhum voono 
dendraar. 

எ றிைவ க ற பி ன  இளவ வா தாவி 
ெயா ேபா   

றத  ைடயி  ஓ சா  ெகாறி  
ெகா  ேபா   
ெம றைழ த  ேமய வி வல  எ  
ேமேலா   
 ஒ றிய ல தி  மி ேகா  உ ெகா  

றா  அ ேற.  
  

endrivai pugandra pinnar ilavalvaa dhaavi 
yonpon 
kundradhan pudaiyil orsaar koriyuruk kondu 
pondhu 
mendrazai pudhalin meya vilvalan ennu melon 
ondriya pulaththin mikkor uruvukon dutraan 
andre. 

மீ  சைட  நீ  விள கிய த  ேவட   
காதணி ைழயி  சீ  க ைக  கல  
ேம ெகா   

தி  த  ைக  ைன ாி ைட  மாக  
மாதவ ேவட  தா கி னிவேன  வ ைல 
ெச றா .   
  

meedhuru sadaiyum neeru vilangiya nudhalum 
vedang 
kaadhani kuzaiyin seerung kandigaik kalanum 
merkol 
poodhiyung thandung kaiyum punaiyuri 
yudaiyu maaga 
maadhava vedan thaangi munivaner vallai 
sendraan. 

ெம த  ற  காம  விய  ெகா  
த   
ைகதவ  ெகா  ெச ேகழ  கா சிர  
கனிேபா  ேமய  
ைமதிக  மன த  ேநா¢ேபா  வ டமி  

னிவ  ேபா றி  
ஐெதன வண கி கா  அ ச  ெச  
ெசா வா .   
  

meitharu puraththuk kaamar viyanuruk kondu 
thannut 
kaithavang kondu sengezak kaajchirang 
kanipol meya 
maidhigaz manaththan nopoi vandamiz 
munivar potri 
aidhena vanangi mukkaal anjali seidhu 
solvaan. 



அ க நீ  ேபாத இ நா  அ தவ  
ாி ேத  இ   

ற வ தீ  யா  னிவ த  நிைலைம 
ெப ேற   
ெகா யேன  இ ைக ஈதா  தி  னித 
மா   
ப ெயன உைர  பி  பணி தன  
பத க  த ைம.  
  
 

adigalneer podha innaal arundhavam 
purindhen indri 
mudivura vandheer yaanum munivartham 
nilaimai petren 
kodiyanen irukkai eedhaal kurukudhir punidha 
maagum 
padiyena uraiththup pinnum panindhanan 
padhangal thammai. 

பணித  ஒ த  ைகயி  பரைவய  னைல 
வாாி  
மணிப  ப ம  ேபால வா ெகா  

னிவ  தீேயா   
ணிவிைன ணரா னாகி  ெணன 
வைக ேதா ற  

இைணய  தவ தி  மி ேகா  எ திெய  
றிதைன  ெசா றா .  
  

panidhalum orudhan kaiyir paravaiyam punalai 
vaari 
manipadu padhumam pola vaaikkolum 
munivan theeyon 
thunivinai yunaraa naagith thunnena vuvagai 
thondra 
inaiyaru thavaththin mikkoi yezudhiyen 
dridhanaich sotraan. 

ஆெறதி  எ ம ரா  ஆயிர னிவ  த பா   
ேவ ள தவ தா  த பா  மி கநி  னிய ைக 
த னி   

ெச  அ வி  கா  ணமில சரத  ஈ   
ேத தி இ கைக ேய  ெச  வ க 
ெவ றா .  
  

aaredhir enma raagum aayira munivar 
thambaal 
verula thavaththaar thambaal mikkanin niyarkai 
thannil 
koorusei anuvin kaarung gunamila saradham 
eedhu 
therudhi irukagai yedhu selludhum varuga 
vendraan. 

எ ற  னிைய ேநா கி ஈெதன ைற  
எ ன   
ெச றன  வா  வ த தீயவ  
அவ ெகா  ேடகி  
ம றத  இ ைக  மர  தவிசி  
ேச தி   
ெபா றிக  அ க  ேக ற சைன ாி  
ெசா வா .  
 

endrarul muniyai nokki eedhena thuraiyul 
ennach 
sendranan mudivaan vandha theeyavan 
avarkon degi 
mandradhan irukkai yutru maraburu thavisir 
serththip 
pondrigaz adigat ketra poosanai purindhu 
solvaan. 



எ ைதநீ யா  ஏைன எ ல  தவ  உ ய  
வ தைன ேபா  இ நா  ம ெறன தி ைக 
ைவகி  
ெவ தி  ைக ேய  மிைசநதைன என  
ேசட   
த த  ாி  ேபாதி தவ தாி  தைலவ 
எ றா .  
  

endhainee yaanum yenai enkulath thavarum 
vuiya 
vandhanai polum innaal matrena thirukkai vaigi 
vendhidu purkai yenum misaindhanai 
enakkuch sedang 
thandharul purindhu podhi thavaththaril 
thalaiva endraan. 

ெசா வல னிவ  ேமேலா  த  ம கா 
ள  

வி வல  மா ற  ேகளா வி மி  பாிவி  
மி ேகா   
ஒ வேதா  உண  நி பா  உவ தியா  
அ தி  பி ன   
ெசா வ  கடனா ெம  ெச பின  தீைம 
தீ பா .   10 

solvala munivar melon soormudhan marugaa 
yulla 
vilvalan maatrang kelaa vizumidhu parivin 
mikkoi 
olvadhor unavu ninpaal vuvandhiyaam 
arundhip pinnarch 
solvadhu kadanaa mendru seppinan theemai 
theerppaan.   10 

ேமலவ  இதைன  ற வி வ  வண கி 
எ தா   
சீலேமா ட சி  ெச வ  சிறி ேபா தி தி 
ெய   
காைலய  கதனி  ஆ ேடா  கய ன  
ப  கி   
சால  னித னாகி அ வேதா  சாைல 

கா .   
  

melavan idhanaik koora vilvan vanangi endhaai 
seelamo tadisil seivan siridhupo dhiruththi 
yendru 
kaalaiyang gadhanil aandor kayappunal 
padindhu moozkich 
chaalavum punidha naagi aduvadhor saalai 
pukkaan. 

அ தைல நில ைத நீரா  ஆமய  சி 
யா   
சி திர  உ தி யா  ேத வா  வைளயி  
சி ன   
ஒ தத  லமா ேசக ஒ ன ைடேய இ   

திற  ம ணி ம ேறா  மணி  ழிசி 
உ தா .  
  

aththalai nilaththai neeraal aamayam poosi 
yaanduj 
chiththiram uruththi yaavun thedivaal valaiyin 
sinnam 
oththadhan dulamaa segaonbuna lidaiye ittu 
muththiram manni matror muzumanik kuzisi 
uiththaan. 

தா  திற  ெவ ய தழ ெபாதி க வி 
யான  
ஆ கிய ெச த ெதா றி  அழ ைன அத  

  
ேத ககி  ஆர மா  சீ ண  த ப 
ெரா றி   
வா கிய ைல ெப  ேத றி மரபி வா  
அாி  ளி டா .   
  

thaakkuru thiralin veiya thazalpodhi karuvi 
yaana 
aakkiya seidha thondril azalinai adhanul 
meettith 
thekkagil aara maattich seerunath thasumba 
rondril 
vaakkiya vulaipei thetri marabilvaal ariyul 
littaan. 



பதனறி   யா கி  பா ற ைவ  
பி ன   

திைரயி  அ சி ல   தீ பா  
க ன   
விதமி  உணா க  யா  ேம ற 
அைம  ெகா   

மண  கம  ெத வ  னிதமா  கறி  
ெச தா .  
  

padhanarin dhundi yaakkip paalura vaiththup 
pinnar 
mudhiraiyin adisi lattu munnuru theembaal 
kannal 
vidhamigum vunaakkal yaavum mevura 
amaiththuk kondu 
pudhumanag kamazun dheivap punidhamaang 
kariyuj seidhaan. 

ஆ றலா  ேமட  ேபாலா  ஆாிட  உயிைர 
ெய லா   
மா வா  அைம  இளவைல வ தி  
ப றி   

றேம ேபால ேம  னிவ  
ெகாண  ைகயி   
ஏ ற  ய தா  காதி இ ணி யா கி 
னாேன.   
  

aatralaal medam polaai aaridar uyirai yellaam 
maatruvaan amaindhu ilavalai validhir patrik 
kootrame pola mevum munivanmur konarndhu 
kaiyil 
yetrakoorng kuyaththaar kaadhi iruthuni yaakki 
naane. 

அணி ப  ேபா ைவ நீ கி அ க  அக றி 
வாளா   

ணி பன ணி  ஈ  ைவ தி  
உ  எ லா   

ணி ெபா  ட மி  ழிசிக  பலவி  
ேச தி  
மணி ன  ெகா  கா  மரபினா  
மணண  ெச .  
  

anippadu porvai neekki angamum agatri 
vaalaal 
thunippana thuniththum eerndhuj 
suvaiththidum uruppoon ellaang 
kunippodu kutta mittuk kuzisigal palavir serththi 
manippunal kondu mukkaal marabinaal 
mananal seidhu. 

உைர தவ  கறி  ேவ  உவ த  
அைம த ந கி  
வ  கன ேம  ேச தி வாதியி  

க  ெச ேத  
அைர தி  கறியி   ஆதி  இ  
ெப   
ெபாாி பன ெபாாி தி டாவி ேபா திடா 
வ ண  ேபா றி.  
 

uraiththavak karikku vendum uvarmudhal 
amaindha nalgi 
varuththuru kananmer serththi vaadhiyir 
puzukkal seidhe 
araiththidu kariyin nunthool aadhithooi izudhu 
peidhu 
porippana poriththittaavi pondhidaa vannam 
potri. 

கறியி  ெபா  ஏைன  க தமா  க  
அ நா   
வைரய ேபா ற ய வாலாி  ெபா  
நீவி  
உைரெக   வா கி ெபா ப  காய  

  
திறெனா  அளாவி யா ேகா  சி சில பா  
ெச .   
  

kariyinun podiyum yenaik kandhamaar 
thugalum annaal 
varaiyalpo kutra thooya vaalarip podiyum neevi 
uraikezu thuppum vaakki pozugupal kaayang 
koottith 
thiranodum alaavi yaangor sirsila paagu 
seidhu. 



பி ன  பலகா  ேவ  ெப றியி  
காி  ெச மி  

ற அளி க நி ற திைரயி  க  
அ   
ெச நல நீ  க ன  தீ ளி  கறி  
ெச யா  
அ னேதா  ெதாட க  யா  அ ளின  
அ ளி லாதா .   
  

pinnarum palakaal vendum petriyir kariththuch 
semmi 
munnura alikka nindra mudhiraiyin puzukkal 
attuch 
sennala needung kannal theembuling kariyuj 
seiyaa 
annadhor thodakkam yaavum arulinan aruli 
laadhaan. 

ஆசினி வ ைக யாதி அளைவயி  கனிக  
கீறி   
ேதசம  க ன  தீ ேத  ேச தர  சிவணி 
ேயைன  
வாச  மல  இ  வர பில அைம  

ேத   
சைன  ாிய அ பா  ெபா ெகன  வ  

ெச தா . 

aasini varukkai yaadhi alavaiyil kanigal keerith 
dhesamar kannal theendhen sertharach sivani 
yenai 
vaasamum malarum ittu varambila amaiththup 
puththel 
poosanaik kuriya anbaar porukkenak kuvavu 
seidhaan. 

வைக யி பி  மா தி  வலய  வி  
கி ற  
ஐவைக உண  ஆ  ைவபட அளி  
பி   
எ வைக யன  தாேன இைம பினி  
அைம  வ ேல  
க ைவயி ேனா  ெச  கட னி கழ ேம  
தா தா .   
  

kuivagai yuyirppin maandhik kuvalayam 
virumbu gindra 
aivagai unavum aaru suvaipada aliththup 
pinnum 
evvagai ynavun dhaane imappinil amaiththu 
valle 
kavvaiyi noduj sendru kadamuni kazalmel 
thaazndhaan. 

எ ைதநீ இ ன காைல இ பசி ட ற ஆ ற  
ெநா தைன ேபா  ேமனி ண கிைன 
தமிேய  ஈ   
த தன  உணவி யா  தள வற க  மா   
வ த  எ  ேவ ட ம றத  கிைய  
ேபானா .  
  

endhainee inna kaalai irumpasi yudara aatra 
nondhanai polum meni nunanginai thamiyen 
eenduth 
thandhanan unavi yaavun thalarvara nugaru 
maaru 
vandharul endru venda matradhar kiyaindhu 
ponaan. 

அ  சாைல மா ேட அக திய  
ெகா ேபா  ஆ க   
இ டேதா  இ ைக த னி  இ திேய 

கம  றி  
ம  நீ  க த மல ைக தீப ெகா   
ப ைம ெநறியி  ைச ாி பி  பதேந  

றா .   
  

attidu saalai maatte agaththiyar kodupoi 
aangan 
ittadhor irukkai thannil iruththiye mugaman 
koori 
matturu thooneer kandha malarpugai 
theebangkondu 
pattimai neriyir poosai purindhupin padhaner 



kitraan. 
ேவ   
  

veru 

ெதௗ¢  ட ெபா  இய கி ற த ைட 
தி ன  ைவ  நிைரயா,   
வ ள க  ைவ  மி நார  உ  மரபி  
தி தி மைறேயா ,   
உ ள  ளி ப அ த ன உ   ேபத  
யா  உதவா,   
ெவௗ¢ள  பைட த ந ெந ய த க  
வி டா த  னாவி வி வா .  
 

thelaluj sudarppon iyalgindra thattai 
thirumunnar vaiththu niraiyaa, 
vallangal vaiththu migunaaram uiththu marabil 
thiruththi maraiyon, 
ullang kulirppa amudhanna undi yuru pedham 
yaavum udhavaa, 
vellam padaiththa naruneiya thankan 
vittaanthan naavi viduvaan. 

ைறைவ  நா  த ைம க  ேம  
திைர  க  மறியி ,   

கறிவ க  ஏைன யைவ றி  ேமய 
கவி ற கி ண மிைசேய,   
உறவி  நீட ம ாி த யா  உட  
ெதாழி த வள ,   
ெசறிவி  ேமைல னிைக  நீ  
சிரக தி  நீ  தவினா .   
  

muraivaippu naadi mudhanmaikkan mevu 
mudhiraip puzukkal mariyin, 
karivarkkam yenai yavaisutrin meya kavinutra 
kinna misaiye, 
uravittu needa madhuriththa yaavum udanuith 
thozindha valanuj, 
seriviththu melai munigaikkul needu 
siragaththin neeru dhavinaan. 

ெப நீ  அட  சி ைகயி  ெபற த 
ேதாய  அதைன,   
இ பா ைம உ  ய  வ ண 
மிைசேயா  றிய தா ,   
ஒ கா  க  பலகா   உதவி பி  
உ ள ப ,   
அ கா  ெச  மிகேவ வி பி அயி வா  
தவ க  பயி வா .  
 

peruneer adangu sirugaiyi noodu peravuiththa 
thoyam adhanai, 
irupaanmai undi yadhusoozum vanna 
misaiyodu sutriyadhuthaan, 
orukaal nugarndhu palakaali nukkum 
udhavippin ulla padiyum, 
arugaadhu seidhu migave virumbi ayilvaan 
thavangal payilvaan. 

அ கி ற உ  கறிவ க ேமைல 
அைவய பி லாத அ ர ,   
இ கி ற ேத  ெவ  கா  இனி  
பி ைற னிவ ,   
க ெகா ட நார  அைனய  ெகாண  
கர ப கி ெய வா ,   
ெபா ெகா  த ைக மல நீவி மி க 

ன ெகா  ம ண  ாியா.   
  

adugindra undi karivarkka melai avaiyanbi 
laadha asuran, 
idugindra dhedhu mudiveidhu kaarum 
inidhundu pindrai munivan, 
kadikonda naaram anaiyan konarndhu 
karamuippa nungi yezuvaan, 
podikondu thankai malarneevi mikka 
punalkondu mannal puriyaa. 



ைம காாி  ெம ய  அ கி ற நார  
வா ெகா  மி  பலகா ,   

கா  கி வா  ைறநா  அ க 
ெமைவ ,   
மி கா  ாியாவ த றி ேவ ள 
ெச ைக பல ,   
அ காைல ய ெகா  ைட  றிய றி 
அவ  றி  அளவி .   
  

maikikaarin meiyan arulgindra naaram 
vaaikkon dumizndhu palakaal, 
mukkaalin nungi vaaipoo murainaadi anga 
mevaiyum, 
mikkaanumooru puriyaava dhandri verulla 
seigai palavum, 
akkaalai yangor pudaiyur triyatri avanveer 
trirukkum alavil. 

ேவதா அளி த வர னி ேயவி  
வலென  ெவ ய அ ர ,   
ேபாதா வி த னியாவி ேகாட  ெபா ளாக 
ெந சி  நிைனயா,   
வாதாவி ைம த இைளயா  விைர  
வ ெக  ற னிவ ,   
தீதா  வயி றி  இைடேய எ  திற ேமட 
மாகி ெமாழிவா .  
 

vedhaa aliththa varamunni yevil valanennum 
veiya asuran, 
podhaa virundha muniyaavi kodal porulaaga 
nejjin ninaiyaa, 
vaadhaavi maindha ilaiyaai viraindhu 
varugendru koora munivan, 
theedhaar vayitrin idaiye yezundhu thiralmeda 
maagi mozivaan. 

ேவ   
  

veru 

எ ணாம ேல  கட ட ேதேபால 
என  உ ட ெகா ேயா ,   
உ ணா  உயி ெகா  வ ெகா  

றிதான உதர  கிழி  வ வ ,   
அ ணாவி  வலேனெய ன றி ஏத பி 
அாிேபா  ழ கி யிட ,   
ம ணாட  க ப னிதீய  ெச ய தி ட 
மாய  ெதாி  ெவ வா .   30 

ennaama lemunbu kadalunda dhepola 
enadhoonum unda kodiyon, 
unnaadum uyirkondu valikondu kuridhaana 
udharang kiziththu varuvan, 
annaavil valaneya nakkoori yedhambi aripol 
muzangi yidalum, 
mannaadar pugazkumba munitheeyar seiya 
thitta maayan therindhu vegulvaan.   30 

ஊனெகா ட கறியாகி க ற வாதாவி 
உயி ேபாகி ட இய ேப,   
தா ெகா  ெக  சடர ைத 
ெயா காைல தமி  வ ல னித டவ ,   
கா ெகா ட எாிம  சி  த ேபா  
க ேயா  வாகேவ,   
வா ெகா ட ெலனஅ க  னி ற 
வ த பி மா ற னி வ வா .   
  

oona konda kariyaagi nugarvutra vaadhaavi 
uyirpogi yunda iyalbe, 
thaankondu mudikendru sadaraththai 
yorukaalai thamiz valla munidha davalung, 
kaankonda yerimandu sirupun pudharpondri 
kadiyo numudi vaagave, 
vaankonda lenaangan munnindra vanthambi 
maaivutra thunni varuvaan. 



ெம ெகா ட ெதா னா  உ ெகா  
னித ைன ெவ ெறா  த ட மதைன ,   

ைக ெகா  ெகாைல னி வ ேபா தி  
னிவ  கர தி  த ைப ஒ ைற,   

ைம க ட  பைடயாக நிைன  விடவி  
வல றா  ம ெவ த ,   
அ க ட க க வ  உைற ற இட நீ கி 
அ பா  அக ற னனேரா.  32   
  

meikkonda thonnaal urukkondu munithannai 
vegulutror thanda madhanaik, 
kaikkondu kolaiyunni varupozdhil munivan 
karaththil tharuppai ondrai, 
maikkandar padaiyaaga ninaigutru vidavil 
valandraanu madiveidhalum, 
akkanda kakkalvar uraiyutra idamneengi 
appaal agandra nanaro.  32 

ஆக  தி வி த  – 1267 aagath thiruviruththam – 1267  

 
 
  
 


