விநாயகர் அகவல்
சீதக் களபச் சசந்தாமரைப்பூம்
பாதச் சிலம்பு பலஇரச பாடப்

சபான்னரை ஞாணும் பூந்துகி லாரடயும்
வன்ன மருங்கில் வளர்ந்தழ சகறிப்பப்
பபரழ வயிறும் சபரும்பாைக் பகாடும்
பவழ முகமும் விளங்குசிந் தூைமும்
அஞ்சுகைமும் அங்குச பாசமும்
சநஞ்சிற் குடிசகாண்ட நீ லபமனியும்
நான்ற வாயும் நாலிரு புயமும்
மூன்று கண்ணும் மும்மதச் சுவடும்
இைண்டு சசவியும் இலங்குசபான் முடியும்
திைண்டமுப் புரிநூல் திகசழாளி மார்பும்
சசாற்பதங் கடந்த துரியசமய்ஞ் ஞான
அற்புதம் ஈன்ற கற்பகக் களிபற
முப்பழம் நுகரும் மூஷிக வாகன
இப்சபாழு சதன்ரன யாட்சகாள பவண்டித்
தாயாய் எனக்குத் தாசனழுந் தருளி
மாயாப் பிறவி மயக்க மறுத்பத
திருந்திய முதல் ஐந்சதழுத்துந் சதளிவாய்ப்
சபாருந்தபவ வந்சதன் உளந்தனிற் புகுந்து
குருவடி வாகிக் குவலயந் தன்னில்
திருவடி ரவத்துத் திறம்இதுசபாருள் என
வாடா வரகதான் மகிழ்ந்சதனக் கருளிக்
பகாடா யுதத்தாற் சகாடுவிரன கரளந்பத
உவட்டா உபபதசம் புகட்டி என் சசவியில்
சதவிட்டாத ஞானத் சதளிரவயுங் காட்டி
ஐம்புலன் தன்ரன அடக்கு முபாயம்
இன்புறு கருரையின் இனிசதனக் கருளிக்
கருவிக ளடுங்குங் கருத்திரன யறிவித்து
இருவிரன தன்ரன அறுத்திருள் கடிந்து
தலசமாரு நான்கும் தந்சதனக் கருளி
மலசமாரு மூன்றின் மயக்கம் அறுத்பத
ஒன்பது வாயில் ஒருமந் திைத்தால்
ஐம்புலக் கதரவ அரடப்பதுங் காட்டி
ஆறா தாைத்து அங்குச நிரலயும்
பபறா நிறுத்திப் பபச்சுரை யறுத்பத
இரடபிங் கரலயின் எழுத்தறி வித்துக்
கரடயிற் சுழுமுரனக் கபாலமும் காட்டி
மூன்று மண்டலத்தின் முட்டிய தூைின்
நான்சறழு பாம்பின் நாவில் உைர்த்திக்

குண்டலி யதனிற் கூடிய அசரப
விண்சடழு மந்திைம் சவளிப்பட உரைத்து
மூலா தாைத்தின் மூண்சடழு கனரலக்
காலால் எழுப்புங் கருத்தறி வித்பத
அமுத நிரலயும் ஆதித்தன் இயக்கமும்
குமுத சகாயன் குைத்ரதயுங் கூறி
இரடச்சக் கைத்தின் ஈசைட்டு நிரலயும்
உடற்சக் கைத்தின் உறுப்ரபயுங் காட்டிச்
சண்முக தூலமுஞ் சதுர்முக சூட்சமும்
எண்முகமாக இனிசதனக் கருளிப்
புரியட்ட காயம் புலப்பட எனக்குத்
சதரிசயட்டு நிரலயும் சதரிசனப்படுத்திக்
கருத்தினிற் கபால வாயில் காட்டி
இருத்தி முத்தி இனிசதனக் கருளி
என்ரன அறிவித்து எனக்கருள் சசய்து
முன்ரன விரனயின் முதரலக் கரளந்பத
வாக்கும் மனமும் இல்லா மபனாலயம்
பதக்கிபய என்றன் சிந்ரத சதளிவித்து
இருள் சவளியிைண்டிற் சகான்றிட சமன்ன
அருள் தரும் ஆனந்தத் தழுத்தி என்
சசவியில்
எல்ரல இல்லா ஆனந் தமளித்து
அல்லல் கரளந்பத அருள்வழி காட்டிச்
சத்தத்தி னுள்பள சதாசிவம் காட்டிச்
சித்தத்தி னுள்பள சிவலிங்கங் காட்டி
அணுவிற் கணுவாய் அப்பாலுக்
கப்பாலாய்க்
கணுமுற்றி நின்ற கரும்புள்பள காட்டி
பவடமும் நீ றும் விளங்க நிறுத்திக்
கூடுசமய்த் சதாண்டர் குழாத்துடன் கூட்டி
அஞ்சக் கைத்தின் அரும் சபாருள் தன்ரன
சநஞ்சக் கைத்தின் நிரலயறி வித்துத்
தத்துவ நிரலரயத் தந்சதரன ஆண்ட
வித்தக விநாயக விரைகழல் சைபை

వినాయహర్ అహవల్
సీదక్ కళబచ్ చ ెందామరైప్ప ెం
పాదచ్ చిలెంబు పలఇసై పాడప్
పొన్నరై ఞాణుెం ప ెందుహి లాడైయుెం
వన్న మరుెంగిల్ వళర్ెందళ క ఱిప్పప్
పేళై వయిఱుెం ప రుెంబారక్ కోడుెం
వేళ ముహముెం విళెంగుసిన్ ద రముెం
అెంజుహరముెం అెంగుస పాసముెం
న ెంజిఱ్ కుడిహొెండ నీలమేనియుెం
నాెండ్ర వాయుెం నాలిరు పుయముెం
మ ెండ్రు కణ్ణుెం ముమ్మదచ్ చువడుెం
ఇరెండు స వియుెం ఇలెంగుబొన్ ముడియుెం
తిరెండముప్ పురిన ల్ తిహళొళి మార్బుెం
సొఱ్పదఙ్ కడెంద తురియమ య్ఞ్ ఞాన
అఱ్పుదెం ఈెండ్ర కఱ్పహక్ కళిఱే
ముప్పళెం నుహరుెం మ షిహ వాహన
ఇప్పొళు త న్నై యాట్కొళ వేెండిత్
తాయాయ్ ఎనక్కుత్ తాన ళున్ దరుళి
మాయాప్ పిఱవి మయక్క మఱుత్తే
తిరుెందియ ముదల్ ఐెంద ళుత్తున్
ద ళివాయ్ప్
పొరుెందవే వెంద న్ ఉళెందనిఱ్ పుహుెందు
కురువడి వాహిక్ కువలయన్ దన్నిల్
తిరువడి వైత్తుత్ తిఱమ్ఇదుబొరుళ్ ఎన
వాడా వహైదాన్ మహిళ్ెంద నక్ కరుళిక్
కోడా యుదత్తాఱ్ కొడువినై కళైెందే
ఉవట్టా ఉబదేసెం పుహట్టి ఎన్ స వియిల్
త విట్టాద ఞానత్ త ళివైయుఙ్ కాట్టి
ఐెంబులన్ తన్నై అడక్కు ముబాయెం
ఇన్బుఱు కరుణైయిన్ ఇనిద నక్ కరుళిక్
కరువిహ ళడుెంగుఙ్ కరుత్తినై యఱివిత్తు
ఇరువినై తన్నై అఱుత్తిరుళ్ కడిెందు
తలమొరు నాన్గుెం తెంద నక్ కరుళి
మలమొరు మ ెండ్రిన్ మయక్కెం అఱుత్తే
ఒన్బదు వాయిల్ ఒరుమన్ దిరత్తాల్
ఐెంబులక్ కదవై అడైప్పదుఙ్ కాట్టి
ఆఱా తారత్తు అెంగుస నిలైయుెం
పేఱా నిఱుత్తిప్ పేచ్చురై యఱుత్తే
ఇడైబిఙ్ కలైయిన్ ఎళుత్తఱి విత్తుక్
కడైయిఱ్ సుళుమునైక్ కబాలముెం కాట్టి
మ ెండ్రు మెండలత్తిన్ ముట్టియ త ణిన్
నాెండ్ర ళు పాెంబిన్ నావిల్ ఉణర్త్తిక్
కుెండలి యదనిఱ్ క డియ అసబై

విెండ ళు మెందిరెం వ ళిప్పడ ఉరైత్తు
మ లా తారత్తిన్ మ ెండ ళు కనలైక్
కాలాల్ ఎళుప్పుఙ్ కరుత్తఱి విత్తే
అముద నిలైయుెం ఆదిత్తన్ ఇయక్కముెం
కుముద సహాయన్ కుణత్తైయుఙ్ క ఱి
ఇడైచ్చక్ కరత్తిన్ ఈర ట్టు నిలైయుెం
ఉడఱ్చక్ కరత్తిన్ ఉఱుప్పైయుఙ్
కాట్టిచ్
సణ్ముహ త లముఞ్ సదుర్ముహ స ట్చముెం
ఎణ్ముహమాహ ఇనిద నక్ కరుళిప్
పురియట్ట కాయెం పులప్పడ ఎనక్కుత్
త రియ ట్టు నిలైయుెం
త రిసనప్పడుత్తిక్
కరుత్తినిఱ్ కబాల వాయిల్ కాట్టి
ఇరుత్తి ముత్తి ఇనిద నక్ కరుళి
ఎన్నై అఱివిత్తు ఎనక్కరుళ్ స య్దు
మున్నై వినైయిన్ ముదలైక్ కళైెందే
వాక్కుెం మనముెం ఇల్లా మనోలయెం
తేక్కియే ఎెండ్రన్ సిెందై త ళివిత్తు
ఇరుళ్ వ ళియిరెండిఱ్ కొెండ్రిడ మ న్న
అరుళ్ తరుెం ఆనెందత్ తళుత్తి ఎన్
స వియిల్
ఎల్లై ఇల్లా ఆనన్ దమళిత్తు
అల్లల్ కళైెందే అరుళ్వళి కాట్టిచ్
సత్తత్తి నుళ్ళే సదాసివెం కాట్టిచ్
సిత్తత్తి నుళ్ళే సివలిెంగఙ్ కాట్టి
అణువిఱ్ కణువాయ్ అప్పాలుక్
కప్పాలాయ్క్
కణుముట్రి నిెండ్ర కరుెంబుళ్ళే కాట్టి
వేడముెం నీఱుెం విళెంగ నిఱుత్తిక్
క డుమ య్త్ తొెండర్ కుళాత్తుడన్
క ట్టి
అెంజక్ కరత్తిన్ అరుెం పొరుళ్ తన్నై
న ెంజక్ కరత్తిన్ నిలైయఱి విత్తుత్
తత్తువ నిలైయైత్ తెంద నై ఆెండ
విత్తహ వినాయహ విరైహళల్ సరణే

विनायहर् अहिल्
सीदक् कळबच् चॆन्दामरै प्पूम्
पादच् वचलम्बु पलइसै पाडप्
पॊऩ्ऩरै ञाणुम् पून्दुवह लाडैयम
ु ्
िऩ्ऩ मरुवगिल् िळन्ददऴ कॆ ऱिप्पप्
पेऴै िवयिुम् पॆरुम्बारक् कोडु म्
िेऴ मुहमुम् विळगिुवसन् दूरमुम्
अञ्जुहरमुम् अगिुस पासमुम्
नॆविि् कु वडहॊण्ड नीलमेवऩयुम्
नाण्र िायुम् नावलरु पुयमुम्
मूण्ु कण्णुम् मुम्मदच् चुिडु म्
इरण्डु सॆवियुम् इलगिुबॊऩ् मुवडयुम्
विरण्डमुप् पुऱरनूल् विहऴॊवळ माबुम
द ्
सॊऱ्पदङ् कडन्द िुऱरयमॆय्ञ् ञाऩ
अऱ्पुदम् ईण्र कऱ्पहक् कवळिे
मुप्पऴम् नुहरुम् मूविह िाहऩ
इप्पॊऴु िॆऩ्ऩै याट्कॊळ िेवण्डि्
िायाय् ऎऩक्कु ि् िाऩॆऴुन् दरुवळ
मायाप् वपिवि मयक्क मिुत्ते
विरुवन्दय मुदल् ऐन्दॆऴुत्तन
ु ् दॆवळिाय्प्
पॊरुन्दिे िन्दॆऩ् उळन्दवऩि् पुहुन्दु
कु रुिवड िावहक् कु िलयन् दवऩ्ऩल्
विरुिवड िैत्ति
ु ् वििम्इदुबॊरुळ् ऎऩ
िाडा िहैदाऩ् मवहऴ्नन्दॆऩक् करुवळक्
कोडा युदत्ताि् कॊडु विऩै कळै न्दे
उिट्टा उबदेसम् पुहऱट्ट ऎऩ् सॆविवयल्
िॆविट्टाद ञाऩि् िॆवळिैयङ
ु ् काऱट्ट
ऐम्बुलऩ् िऩ्ऩै अडक्कु मुबायम्
इऩ्बुिु करुणैवयऩ् इवऩदॆऩक् करुवळक्
करुविह ळडु गिुङ् करुवत्तऩै यऱिवित्तु
इरुविऩै िऩ्ऩै अिुवत्तरुळ् कवडन्दु
िलमॊरु नाऩ्िुम् िन्दॆऩक् करुवळ
मलमॊरु मूवण्रऩ् मयक्कम् अिुत्ते
ऒऩ्बदु िावयल् ऒरुमन् ददरत्ताल्
ऐम्बुलक् कदिै अडैप्पदुङ् काऱट्ट
आिा िारत्तु अगिुस वनलैयम
ु ्
पेिा वनिुवत्तप् पेच्चुरै यिुत्ते

इडैवबङ् कलैवयऩ् ऎऴु त्तऱि वित्तुक्
कडैवयि् सुऴुमऩ
ु क
ै ् कबालमुम् काऱट्ट
मूण्ु मण्डलवत्तऩ् मुऱट्टय िूवणऩ्
नाण्रॆऴु पावम्बऩ् नाविल् उणर्त्त्तक
द ्
कु ण्डवल यदवऩि् कू वडय असबै
विण्डॆऴु मवन्दरम् िॆवळप्पड उरै त्तु
मूला िारवत्तऩ् मूण्डॆऴु कऩलैक्
कालाल् ऎऴु प्पुङ् करुत्तऱि वित्ते
अमुद वनलैयम
ु ् आददत्तऩ् इयक्कमुम्
कु मुद सहायऩ् कु णत्तैयङ
ु ् कू ऱि
इडैच्चक् करवत्तऩ् ईरॆ ट्टु वनलैयम
ु ्
उडऱ्चक् करवत्तऩ् उिुप्पैयङ
ु ् काऱट्टच्
सण्मुह िूलमुञ् सदुमह
ुद सूट्चमुम्
ऎण्मुहमाह इवऩदॆऩक् करुवळप्
पुऱरयट्ट कायम् पुलप्पड ऎऩक्कु ि्
िॆऱरयॆट्टु वनलैयम
ु ् िॆऱरसऩप्पडु वत्तक्
करुवत्तवऩि् कबाल िावयल् काऱट्ट
इरुवत्त मुवत्त इवऩदॆऩक् करुवळ
ऎऩ्ऩै अऱिवित्तु ऎऩक्करुळ् सॆय्दु
मुऩ्ऩै विऩैवयऩ् मुदलैक् कळै न्दे
िाक्कु म् मऩमुम् इल्ला मऩोलयम्
िेदक्कये ऎण्रऩ् वसन्दै िॆवळवित्तु
इरुळ् िॆवळवयरवण्डि् कॊवण्रड मॆऩ्ऩ
अरुळ् िरुम् आऩन्दि् िऴु वत्त ऎऩ् सॆविवयल्
ऎल्लै इल्ला आऩन् दमवळत्तु
अल्लल् कळै न्दे अरुळ्िवऴ काऱट्टच्
सत्तवत्त ऩुळ्ळे सदावसिम् काऱट्टच्
वसत्तवत्त ऩुळ्ळे वसिवलगिङ् काऱट्ट
अणुविि् कणुिाय् अप्पालुक् कप्पालाय्क्
कणुमऱु ि वनण्र करुम्बुळ्ळे काऱट्ट
िेडमुम् नीिुम् विळगि वनिुवत्तक्
कू डु मय्ॆ ि् िॊण्डर् कु ऴात्तुडऩ् कू ऱट्ट
अिक् करवत्तऩ् अरुम् पॊरुळ् िऩ्ऩै
नॆिक् करवत्तऩ् वनलैयऱि वित्तुि्
ित्तुि वनलैयि
ै ् िन्दॆऩै आण्ड
वित्तह विनायह विरै हऴल् सरणे

vi:naayakar akaval
seethak ka'lapach se:nthaamaraippoom
paathach silampu palaisai paadap
ponnarai gnaa'num poo:nthuki laadaiyum
vanna marungkil va'lar:nthazha ke'rippap
paezhai vayi'rum perumpaarak koadum
vaezha mukamum vi'langkusi:n thooramum
anjsukaramum angkusa paasamum
:nenjsi'r kudiko'nda :neelamaeniyum
:naan'ra vaayum :naaliru puyamum
moon'ru ka'n'num mummathach suvadum
ira'ndu seviyum ilangkupon mudiyum
thira'ndamup puri:nool thikazho'li maarpum
so'rpathang kada:ntha thuriyameynj gnaana
a'rputham een'ra ka'rpakak ka'li'rae
muppazham :nukarum mooshika vaakana
ippozhu thennai yaadko'la vae'ndith
thaayaay enakkuth thaanezhu:n tharu'li
maayaap pi'ravi mayakka ma'ruththae
thiru:nthiya muthal ai:nthezhuththu:n
the'livaayp
poru:nthavae va:nthen u'la:nthani'r
puku:nthu
kuruvadi vaakik kuvalaya:n thannil
thiruvadi vaiththuth thi'ramithuporu'l ena
vaadaa vakaithaan makizh:nthenak karu'lik
koadaa yuthaththaa'r koduvinai ka'lai:nthae
uvaddaa upathaesam pukaddi en seviyil
theviddaatha gnaanath the'livaiyung kaaddi
aimpulan thannai adakku mupaayam
inpu'ru karu'naiyin inithenak karu'lik
karuvika 'ladungkung karuththinai
ya'riviththu
iruvinai thannai a'ruththiru'l kadi:nthu
thalamoru :naankum tha:nthenak karu'li
malamoru moon'rin mayakkam a'ruththae
onpathu vaayil oruma:n thiraththaal
aimpulak kathavai adaippathung kaaddi
aa'raa thaaraththu angkusa :nilaiyum
pae'raa :ni'ruththip paechchurai ya'ruththae
idaiping kalaiyin ezhuththa'ri viththuk
kadaiyi'r suzhumunaik kapaalamum kaaddi
moon'ru ma'ndalaththin muddiya thoo'nin
:naan'rezhu paampin :naavil u'narththik

ku'ndali yathani'r koodiya asapai
vi'ndezhu ma:nthiram ve'lippada uraiththu
moolaa thaaraththin moo'ndezhu kanalaik
kaalaal ezhuppung karuththa'ri viththae
amutha :nilaiyum aathiththan iyakkamum
kumutha sakaayan ku'naththaiyung koo'ri
idaichchak karaththin eereddu :nilaiyum
uda'rsak karaththin u'ruppaiyung kaaddich
sa'nmuka thoolamunj sathurmuka
soodchamum
e'nmukamaaka inithenak karu'lip
puriyadda kaayam pulappada enakkuth
theriyeddu :nilaiyum therisanappaduththik
karuththini'r kapaala vaayil kaaddi
iruththi muththi inithenak karu'li
ennai a'riviththu enakkaru'l seythu
munnai vinaiyin muthalaik ka'lai:nthae
vaakkum manamum illaa manoalayam
thaekkiyae en'ran si:nthai the'liviththu
iru'l ve'liyira'ndi'r kon'rida menna
aru'l tharum aana:nthath thazhuththi en
seviyil
ellai illaa aana:n thama'liththu
allal ka'lai:nthae aru'lvazhi kaaddich
saththaththi nu'l'lae sathaasivam kaaddich
siththaththi nu'l'lae sivalingkang kaaddi
a'nuvi'r ka'nuvaay appaaluk kappaalaayk
ka'numu'r'ri :nin'ra karumpu'l'lae kaaddi
vaedamum :nee'rum vi'langka :ni'ruththik
koodumeyth tho'ndar kuzhaaththudan
kooddi
anjsak karaththin arum poru'l thannai
:nenjsak karaththin :nilaiya'ri viththuth
thaththuva :nilaiyaith tha:nthenai aa'nda
viththaka vi:naayaka viraikazhal sara'nae

വിനായകര് അകവല്
ചീതക് കളപച് ചെന്താമരൈപ്പ ൂം
പാതച് ചിലൂംപു പലഇചൈ പാടപ്
പൊന്നരൈ ഞാണുൂം പ ന്തുകി ലാടൈയുൂം
വന്ന മരുങ്കില് വളര്ന്തഴ കെറിപ്പപ്
പേഴൈ വയിറുൂം പെരുൂംപാരക് കോടുൂം
വേഴ മുകമുൂം വിളങ്കുചിന് ത രമുൂം
അഞ്ചുകരമുൂം അങ്കുച പാചമുൂം
നെഞ്ചിറ് കുടികൊണ്ട നീലമേനിയുൂം
നാന്റ വായുൂം നാലിരു പുയമുൂം
മ ന്റു കണ്ണുൂം മുമ്മതച് ചുവടുൂം
ഇരണ്ടു ചെവിയുൂം ഇലങ്കുപൊന് മുടിയുൂം
തിരണ്ടമുപ് പുരിന ല് തികഴൊളി മാര്പുൂം
ചൊറ്പതങ് കടന്ത തുരിയമെയ്ഞ് ഞാന
അറ്പുതൂം ഈന്റ കറ്പകക് കളിറേ
മുപ്പഴൂം നുകരുൂം മ ഷിക വാകന
ഇപ്പൊഴു തെന്നൈ യാട്കൊള വേണ്ടിത്
തായായ് എനക്കുത് താനെഴുന് തരുളി
മായാപ് പിറവി മയക്ക മറുത്തേ
തിരുന്തിയ മുതല് ഐന്തെഴുത്തുന്
തെളിവായ്പ്
പൊരുന്തവേ വന്തെന് ഉളന്തനിറ്
പുകുന്തു
കുരുവടി വാകിക് കുവലയന് തന്നില്
തിരുവടി വൈത്തുത് തിറമ്ഇതുപൊരുള് എന
വാടാ വകൈതാന് മകിഴ്ന്തെനക് കരുളിക്
കോടാ യുതത്താറ് കൊടുവിനൈ കളൈന്തേ
ഉവട്ടാ ഉപതേചൂം പുകട്ടി എന് ചെവിയില്
തെവിട്ടാത ഞാനത് തെളിവൈയുങ് കാട്ടി
ഐൂംപുലന് തന്നൈ അടക്കു മുപായൂം
ഇന്പുറു കരുണൈയിന് ഇനിതെനക് കരുളിക്
കരുവിക ളടുങ്കുങ് കരുത്തിനൈ
യറിവിത്തു
ഇരുവിനൈ തന്നൈ അറുത്തിരുള് കടിന്തു
തലമൊരു നാന്കുൂം തന്തെനക് കരുളി
മലമൊരു മ ന്റിന് മയക്കൂം അറുത്തേ
ഒന്പതു വായില് ഒരുമന് തിരത്താല്
ഐൂംപുലക് കതവൈ അടൈപ്പതുങ് കാട്ടി
ആറാ താരത്തു അങ്കുച നിലൈയുൂം
പേറാ നിറുത്തിപ് പേച്ചുരൈ യറുത്തേ
ഇടൈപിങ് കലൈയിന് എഴുത്തറി വിത്തുക്
കടൈയിറ് ചുഴുമുനൈക് കപാലമുൂം കാട്ടി
മ ന്റു മണ്ടലത്തിന് മുട്ടിയ ത ണിന്
നാന്റെഴു പാൂംപിന് നാവില് ഉണര്ത്തിക്

കുണ്ടലി യതനിറ് ക ടിയ അചപൈ
വിണ്ടെഴു മന്തിരൂം വെളിപ്പട ഉരൈത്തു
മ ലാ താരത്തിന് മ ണ്ടെഴു കനലൈക്
കാലാല് എഴുപ്പുങ് കരുത്തറി വിത്തേ
അമുത നിലൈയുൂം ആതിത്തന് ഇയക്കമുൂം
കുമുത ചകായന് കുണത്തൈയുങ് ക റി
ഇടൈച്ചക് കരത്തിന് ഈരെട്ടു നിലൈയുൂം
ഉടറ്ചക് കരത്തിന് ഉറുപ്പൈയുങ് കാട്ടിച്
ചണ്മുക ത ലമുഞ് ചതുര്മുക ച ട്ചമുൂം
എണ്മുകമാക ഇനിതെനക് കരുളിപ്
പുരിയട്ട കായൂം പുലപ്പട എനക്കുത്
തെരിയെട്ടു നിലൈയുൂം
തെരിചനപ്പടുത്തിക്
കരുത്തിനിറ് കപാല വായില് കാട്ടി
ഇരുത്തി മുത്തി ഇനിതെനക് കരുളി
എന്നൈ അറിവിത്തു എനക്കരുള് ചെയ്തു
മുന്നൈ വിനൈയിന് മുതലൈക് കളൈന്തേ
വാക്കുൂം മനമുൂം ഇല്ലാ മനോലയൂം
തേക്കിയേ എന്റന് ചിന്തൈ തെളിവിത്തു
ഇരുള് വെളിയിരണ്ടിറ് കൊന്റിട മെന്ന
അരുള് തരുൂം ആനന്തത് തഴുത്തി എന്
ചെവിയില്
എല്ലൈ ഇല്ലാ ആനന് തമളിത്തു
അല്ലല് കളൈന്തേ അരുള്വഴി കാട്ടിച്
ചത്തത്തി നുള്ളേ ചതാചിവൂം കാട്ടിച്
ചിത്തത്തി നുള്ളേ ചിവലിങ്കങ് കാട്ടി
അണുവിറ് കണുവായ് അപ്പാലുക്
കപ്പാലായ്ക്
കണുമുറ്റി നിന്റ കരുൂംപുള്ളേ കാട്ടി
വേടമുൂം നീറുൂം വിളങ്ക നിറുത്തിക്
ക ടുമെയ്ത് തൊണ്ടര് കുഴാത്തുടന് ക ട്ടി
അഞ്ചക് കരത്തിന് അരുൂം പൊരുള് തന്നൈ
നെഞ്ചക് കരത്തിന് നിലൈയറി വിത്തുത്
തത്തുവ നിലൈയൈത് തന്തെനൈ ആണ്ട
വിത്തക വിനായക വിരൈകഴല് ചരണേ

