అబిరామి అందాది
తార్ అమర్ క ండ్రైయ ం సణ్బహ మాలైయ ం సాత్త ం తిల్లై
ఊరర్దం పాహత్త ఉమై మైందనే.-ఉలహ ఏళ ం పెట్ర
సీర్ అబిరామి అందాది ఎప్పోద ం ఎందన్ సిందైయ ళ్ళేకార్ అమర్ మేనిక్ కణబదియే.-నిఱ్కక్ కట్ట రైయే.
కాప్ప
1: ఉదిక్కిండ్ర సెంగదిర్, ఉచ్చిత్ తిలహం, ఉణర్వ డైయోర్
మదిక్కిండ్ర మాణిక్కం, మాద ళంబోద , మలర్క్కమలై
త దిక్కిండ్ర మిన్ క డి, మెన్ కడిక్ క ంగ మ తోయం-ఎన్న
విదిక్కిండ్ర మేని అబిరామి, ఎందన్ విళ త్ త ణైయే

2: త ణైయ ం, త ళ ం తెయ్వమ ం పెట్ర తాయ ం, స ర దిహళిన్
పణైయ ం క ళ ంద ం పదిహ ండ వేర ం-పని మలర్ప్పూఙ్
కణైయ ం, కర ప్ప చ్ చిలైయ ం, మెన్ పాసాంగ సమ ం, కైయిల్
అణైయ ం తిరిబ ర స ందరి-ఆవద అఱిందనమే.
3: అఱిందేన్, ఎవర ం అఱియా మఱైయై, అఱింద హ ండ
సెఱిందేన్, నినద తిర వడిక్కే,-తిర వే.- వెర విప్
పిఱిందేన్, నిన్ అన్బర్ పెర మై ఎణ్ణాద కర మ నెంజాల్,
మఱిందే విళ ం నరహ క్క ఉఱవాయ మనిదరైయే.
4: మనిదర ం, తేవర ం, మాయా మ నివర ం, వంద , సెన్ని
క నిదర ం సేవడిక్ కోమళమే.క ండ్రై వార్సడైమేల్
పనిదర ం తింగళ ం, పాంబ ం,పహీరదియ ం పడైత్త
ప నిదర ం నీయ ం ఎన్ ప ంది ఎన్నాళ ం ప ర ంద హవే.
5: ప ర ందియ మ ప్ప రై, సెప్ప ఉరైసెయ్య ం ప ణర్ మ లైయాళ్,
వర ందియ వంజి మర ంగ ల్ మనోన్మణి, వార్ సడైయోన్
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అర ందియ నంజ అమ ద ఆక్కియ అంబిహై, అంబ యమేల్
తిర ందియ స ందరి, అందరి-పాదం ఎన్ సెన్నియదే.

6: సెన్నియద , ఉన్ ప న్ తిర వడిత్ తామరై. సిందైయ ళ్ళే
మన్నియద , ఉన్ తిర మందిరం,- సింద ర వణ్ణప్ పెణ్ణే.మ న్నియనిన్ అడియార డన్ కూడి, మ ఱై మ ఱైయే
పన్నియద , ఎండ్ర ం ఉందన్ పరమాహమ పత్తదియే.
7: తదియ ఱ మత్తిన్ స ళల ం ఎన్ ఆవి, తళర్వ ఇలద ఓర్
కదియ ఱ వణ్ణం కర ద కండాయ్-కమలాలయన ం,
మదియ ఱ వేణి మహిళ్నన ం, మాల ం, వణంగి, ఎండ్ర ం
త దియ ఱ సేవడియాయ్. సింద రానన స ందరియే.
8: స ందరి ఎందై త ణైవి, ఎన్ పాసత్త డరై ఎల్లాం
వంద అరి సింద ర వణ్ణత్తినాళ్, మహిడన్ తలైమేల్
అందరి, నీలి, అళియాద కన్నిహై, ఆరణత్తోన్
కం తరి కైత్తలత్తాళ్-మలర్త్తాళ్ ఎన్ కర త్తనవే
9: కర త్తన ఎందైదన్ కణ్ణన,వణ్ణక్ కనహవెఱ్పిన్
పెర త్తన, పాల్ అళ ం పిళ్ళైక్క నల్గిన, పేర్ అర ళ్గూర్
తిర త్తన పారమ ం, ఆరమ ం, సెంగైచ్ చిలైయ ం, అంబ ం,
మ ర త్తన మూరల ం, నీయ ం, అమ్మే. వంద ఎన్మ న్ నిఱ్కవే.

10: నిండ్ర ం ఇర ంద ం కిడంద ం నడంద ం నినైప్పద ఉన్నై,
ఎండ్ర ం వణంగ వద ఉన్ మలర్త్ తాళ్.-ఎళ దామఱైయిన్
ఒండ్ర ం అర ంబ ర ళే. అర ళే. ఉమైయే. ఇమయత్త
అండ్ర ం పిఱందవళే. అళియా మ త్తి ఆనందమే.
11: ఆనందమాయ్, ఎన్ అఱివాయ్, నిఱైంద అమ దమ మాయ్,
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వాన్ అందమాన వడివ ఉడైయాళ్, మఱై నాన్గిన క్క ం
తాన్ అందమాన, సరణారవిందం-తవళ నిఱక్
కానం తం ఆడరంగ ఆం ఎంబిరాన్ మ డిక్ కణ్ణియదే.
12: కణ్ణియద ఉన్ ప హళ్, కఱ్పద ఉన్ నామం, కసింద పక్తి
పణ్ణియద ఉన్ ఇర పాదాంబ యత్తిల్, పహల్ ఇరవా
నణ్ణియద ఉన్నై నయందోర్ అవైయత్త -నాన్ మ న్చెయ్ద
ప ణ్ణియం ఏద ? ఎన్ అమ్మే. ప వి ఏళైయ ం పూత్తవళే.
13: పూత్తవళే, ప వనం పదినాన్గైయ ం. పూత్తవణ్ణం
కాత్తవళే. పిన్ కరందవళే. కఱైక్కండన క్క
మూత్తవళే. ఎండ్ర మ్మూవా మ హ ందఱ్క ఇళైయవళే.
మాత్తవళే. ఉన్నై అండ్రి మట్ర ఓర్ తెయ్వం వందిప్పదే?

14: వందిప్పవర్ ఉన్నై, వానవర్ తానవర్ ఆనవర్గళ్,
సిందిప్పవర్, నల్దిసైమ హర్ నారణర్, సిందైయ ళ్ళే
పందిప్పవర్, అళియాప్ పరమానందర్, పారిల్ ఉన్నైచ్
సందిప్పవర్క్క ఎళిదాం ఎంబిరాట్టి. నిన్ తణ్ణళియే:
15: తణ్ణళిక్క ఎండ్ర , మ న్నే పల కోడి తవంగళ్ సెయ్వార్,
మణ్ అళిక్క ం సెల్వమో పెఱ వార్? మది వానవర్ తం
విణ్ అళిక్క ం సెల్వమ ం అళియా మ త్తి వీడ ం, అండ్రో?పణ్ అళిక్క ం స ల్ పరిమళ యామళైప్ పైంగిళియే.
16: కిళియే, కిళైఞర్ మనత్తే కిడంద కిళర్ంద ఒళిర ం
ఒళియే, ఒళిర ం ఒళిక్క ఇడమే, ఎణ్ణిల్ ఒండ్ర ం ఇల్లా
వెళియే, వెళి మ దల్ పూదంగళ్ ఆహి విరింద అమ్మే.అళియేన్ అఱివ అళవిఱ్క అళవానద అదిసయమే.
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17: అదిసయం ఆన వడివ ఉడైయాళ్, అరవిందం ఎల్లాం
త ది సయ ఆనన స ందరవల్లి, త ణై ఇరది
పది సయమానద అబసయం ఆహ, మ న్ పార్త్తవర్దం
మది సయం ఆహ అండ్రో, వామ పాహత్తై వవ్వియదే?

18: వవ్వియ పాహత్త ఇఱైవర ం నీయ ం మహిళ్ందిర క్క ం
సెవ్వియ ం, ఉంగళ్ తిర మణక్ కోలమ ం, సిందైయ ళ్ళే
అవ్వియం తీర్త్త ఎన్నై ఆండబ ఱ్ పాదమ ం ఆహివంద వెవ్వియ కాలన్ ఎన్మేల్ వర ంబోద -వెళి నిఱ్కవే.
19: వెళినిండ్ర నిన్దిర మేనియైప్ పార్త్త , ఎన్ విళియ ం నెంజ ం
కళినిండ్ర వెళ్ళం కరైహండద , ఇల్లై, కర త్తిన ళ్ళే
తెళినిండ్ర ఞానం తిహళ్గిండ్రద , ఎన్న తిర వ ళమో?ఒళినిండ్ర కోణంగళ్ ఒన్బద ం మేవి ఉఱైబవళే.
20: ఉఱైహిండ్ర నిన్ తిర క్కోయిల్-నిన్ కేళ్వర్ ఒర పక్కమో,
అఱైహిండ్ర నాన్ మఱైయిన్ అడియో మ డియో, అమ దం
నిఱైహిండ్ర వెణ్ తింగళో, కంజమో, ఎందన్ నెంజహమో,
మఱైహిండ్ర వారిదియో?- పూరణాసల మంగలైయే.

21: మంగలై, సెంగలసం మ లైయాళ్, మలైయాళ్, వర ణచ్
సంగ అలై సెంగైచ్ చహల కలామయిల్ తావ కంగై
ప ంగ అలై తంగ ం ప రిసడైయోన్ ప డైయాళ్, ఉడైయాళ్
పింగలై, నీలి, సెయ్యాళ్, వెళియాళ్, పస ం పెణ్గ డియే.

22: క డియే, ఇళవంజిక్ క ంబే, ఎనక్క వంబే పళ త్త
పడియే మఱైయిన్ పరిమళమే, పని మాల్ ఇమయప్
పిడియే, పిరమన్ మ దలాయ తేవరైప్ పెట్ర అమ్మే.
అడియేన్ ఇఱంద ఇంగ ఇనిప్ పిఱవామల్ వంద ఆండ క ళ్ళే.
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23: క ళ్ళేన్, మనత్తిల్ నిన్ కోలం అల్లాద , అన్బర్ కూట్టందన్నై
విళ్ళేన్, పరసమయం విర ంబేన్, వియన్ మూవ లహ క్క
ఉళ్ళే, అనైత్తిన క్క ం ప ఱంబే, ఉళ్ళత్తే విళైంద
కళ్ళే, కళిక్క ంగళియే, అళియ ఎన్ కణ్మణియే.

24: మణియే, మణియిన్ ఒళియే, ఒళిర ం మణి ప నైంద
అణియే, అణియ ం అణిక్క అళహే, అణ హాదవర్క్క ప్
పిణియే, పిణిక్క మర ందే, అమరర్ పెర విర ందే.పణియేన్, ఒర వరై నిన్ పత్మ పాదం పణిందబిన్నే.

25: పిన్నే తిరింద , ఉన్ అడియారైప్ పేణి, పిఱప్ప అఱ క్క,
మ న్నే తవంగళ్ మ యండ్ర క ండేన్,- మ దల్ మూవర క్క ం
అన్నే. ఉలహ క్క అబిరామి ఎన్న ం అర మర ందే.ఎన్నే?-ఇని ఉన్నై యాన్ మఱవామల్ నిండ్ర ఏత్త వనే.

26: ఏత్త ం అడియవర్, ఈరేళ్ ఉలహినైయ ం పడైత్త ం
కాత్త ం అళిత్త ం తిరిబవరాం,- కమళ్బూంగడంబ
సాత్త ం క ళల్ అణంగే.- మణం నాఱ ం నిన్ తాళిణైక్క ఎన్
నాత్ తంగ ప న్మ ళి ఏఱియవాఱ , నహైయ డైత్తే.
27: ఉడైత్తనై వంజప్ పిఱవియై, ఉళ్ళం ఉర హ ం అన్బ
పడైత్తనై, పత్మ పదయ హం సూడ ం పణి ఎనక్కే
అడైత్తనై, నెంజత్త అళ క్కైయెల్లాం నిన్ అర ట్ప నలాల్
త డైత్తనై,- స ందరి - నిన్ అర ళ్ ఏదెండ్ర స ల్ల వదే.

28: స ల్ల ం ప ర ళ ం ఎన, నడం ఆడ ం త ణైవర డన్
ప ల్ల ం పరిమళప్ పూంగ డియే. నిన్ ప ద మలర్త్ తాళ్
అల్ల ం పహల ం త ళ మవర్క్కే అళియా అరస ం
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సెల్ల ం తవనెఱియ ం, సివలోహమ ం సిత్తిక్క మే.

29: సిత్తియ ం సిత్తి తర ం తెయ్వం ఆహిత్ తిహళ ం పరా
సక్తియ ం, సక్తి తళైక్క ం సివమ ం, తవం మ యల్వార్
మ త్తియ ం, మ త్తిక్క విత్త ం, విత్త ఆహి మ ళైత్త ఎళ ంద
ప త్తియ ం, ప త్తియిన ళ్ళే ప రక్క ం ప రత్తై అండ్రే.

30: అండ్రే తడ త్త ఎన్నై ఆండ హ ండాయ్, క ండద అల్ల ఎన్గై
నండ్రే ఉనక్క ? ఇని నాన్ ఎన్ సెయిన ం నడ క్కడల ళ్
సెండ్రే విళిన ం, కరైయేట్ర హై నిన్ తిర వ ళమో.ఒండ్రే, పల ఉర వే, అర వే, ఎన్ ఉమైయవళే.

31: ఉమైయ ం ఉమైయ ర బాహన ం, ఏహ ఉర విల్ వంద ఇంగ
ఎమైయ ం తమక్క అన్బ సెయ్యవైత్తార్, ఇని ఎణ్ణ దఱ్క చ్
సమైయంగళ ం ఇల్లై, ఈండ్రెడ ప్పాళ్ ఒర తాయ ం ఇల్లై,
అమైయ ం అమైయ ఱ తోళియర్మేల్ వైత్త ఆసైయ మే.
32: ఆసైక్ కడలిల్ అహప్పట్ట , అర ళట్ర అందహన్ కైప్
పాసత్తిల్ అల్లఱ్పడ ఇర ందేనై, నిన్ పాదం ఎన్న ం
వాసక్ కమలం తలైమేల్ వలియ వైత్త , ఆండ క ండ
నేసత్తై ఎన్ స ల్ల వేన్?- ఈసర్ పాహత్త నేరిళైయే.

33: ఇళైక్క ం వినైవళియే అడ ం కాలన్, ఎనై నడ ంగ
అళైక్క ం ప ళ ద వంద , అంజల్ ఎన్బాయ్. అత్తర్ సిత్తం ఎల్లాం
క ళైక్క ం కళబక్ క విమ లై యామళైక్ కోమళమే.
ఉళైక్క ం ప ళ ద , ఉన్నైయే అన్నైయే ఎన్బన్ ఓడివందే
34: వందే సరణం ప హ ం అడియార క్క , వాన లహం
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తందే పరివ డ తాన్ పోయ్ ఇర క్క ం--సద ర్మ హమ ం,
పైన్ దేన్ అలంగల్ పర మణి ఆహమ ం, పాహమ ం, ప ఱ్
సెన్ దేన్ మలర ం, అలర్ కదిర్ ఞాయిఱ ం, తింగళ మే.

35: తింగట్ పహవిన్ మణం నాఱ ం సీఱడి సెన్ని వైక్క
ఎంగట్క ఒర తవం ఎయ్దియవా, ఎణ్ ఇఱంద విణ్ణోర్-తంగట్క ం ఇందత్ తవం ఎయ్ద మో?- తరంగక్ కడల ళ్
వెఙ్ కణ్ పణి అణైమేల్ త యిల్గూర ం విళ ప్ప ర ళే.
36: ప ర ళే, ప ర ళ్ మ డిక్క ం పోహమే, అర ం పోహం సెయ్య ం
మర ళే, మర ళిల్ వర ం తెర ళే, ఎన్ మనత్త వంజత్త
ఇర ళ్ ఏద ం ఇండ్రి ఒళి వెళి ఆహి ఇర క్క ం ఉన్దన్
అర ళ్ ఏద .- అఱిహిండ్రిలేన్, అంబ యాదనత్త అంబిహైయే.

37: కైక్కే అణివద కన్నల ం పూవ ం, కమలం అన్న
మెయ్క్కే అణివద వెణ్ మ త్త మాలై, విడ అరవిన్
పైక్కే అణివద పణ్మణిక్ కోవైయ ం, పట్ట ం, ఎట్ట త్
తిక్కే అణియ ం తిర ఉడైయానిడం సేర్బవళే.
38: పవళక్ క డియిల్ పళ త్త సెవ్వాయ ం, పనిమ ఱ వల్
తవళత్ తిర నహైయ ం త ణైయా, ఎంగళ్ సంగరనైత్
త వళప్ ప ర ద , త డియిడై సాయ్క్క ం త ణై మ లైయాళ్-అవళైప్ పణిమిన్ కండీర్, అమరావది ఆళ హైక్కే.

39: ఆళ హైక్క , ఉన్దన్ అడిత్తామరైహళ్ ఉండ , అందహన్బాల్
మీళ హైక్క , ఉన్దన్ విళియిన్ కడై ఉండ , మేల్ ఇవట్రిన్
మూళ హైక్క , ఎన్ క ఱై, నిన్ క ఱైయే అండ్ర ,-మ ప్ప రంగళ్.
మాళ హైక్క , అంబ త డ త్త విల్లాన్, పంగిల్ వాణ దలే.
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40: వాళ్-న దల్ కణ్ణియై, విణ్ణవర్ యావర ం వంద ఇఱైంజిప్
పేణ దఱ్క ఎణ్ణియ ఎంబెర మాట్టియై, పేదై నెంజిల్
కాణ దఱ్క అణ్ణియళ్ అల్లాద కన్నియై, కాణ ం--అన్బ
పూణ దఱ్క ఎణ్ణియ ఎణ్ణం అండ్రో, మ న్ సెయ్ ప ణ్ణియమే.

41: ప ణ్ణియం సెయ్దనమే-మనమే.- ప ద ప్ పూఙ్ క వళైక్
కణ్ణియ ం సెయ్య కణవర ం కూడి, నం కారణత్తాల్
నణ్ణి ఇంగే వంద తం అడియార్గళ్ నడ ఇర క్కప్
పణ్ణి, నం సెన్నియిన్ మేల్ పత్మ పాదం పదిత్తిడవే.

42: ఇడంగ ండ విమ్మి, ఇణైహ ండ ఇఱ హి, ఇళహి, మ త్త
వడంగ ండ క ంగై-మలైహ ండ ఇఱైవర్ వలియ నెంజై
నడంగ ండ క ళ్గై నలం క ండ నాయహి, నల్ అరవిన్
వడం క ండ అల్గ ల్ పణిమ ళి--వేదప్ పరిబ రైయే.
43: పరిబ రచ్ చీఱడిప్ పాసాంగ సై, పంజబాణి, ఇన్చ ల్
తిరిబ ర స ందరి, సింద ర మేనియళ్ తీమై నెంజిల్
ప రిబ ర, వంజరై అంజక్ క ని ప ర ప్ప చ్చిలైక్ కై,
ఎరి ప రై మేని, ఇఱైవర్ సెంబాహత్త ఇర ందవళే.

44: తవళే ఇవళ్, ఎంగళ్ సంగరనార్ మనై మంగలమాం
అవళే, అవర్దమక్క అన్నైయ ం ఆయినళ్, ఆహైయినాల్,
ఇవళే కడవ ళర్ యావర్క్క ం మేలై ఇఱైవియ ం ఆం,
త వళేన్, ఇని ఒర తెయ్వం ఉండాహ మెయ్త్ త ండ సెయ్దే.

45: త ండ సెయ్యాద నిన్ పాదం త ళాద , త ణింద ఇచ్చైయే
పండ సెయ్దార్ ఉళరో, ఇలరో? అప్ పరిస అడియేన్
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కండ సెయ్దాల్ అద కైదవమో, అండ్రిచ్ చెయ్దవమో?
మిండ సెయ్దాల ం ప ఱ క్కై నండ్రే, పిన్ వెఱ క్కై అండ్రే.

46: వెఱ క్క ం తహైమైహళ్ సెయ్యిన ం, తం అడియారై మిక్కోర్
ప ఱ క్క ం తహైమై ప దియద అండ్రే,-ప ద నంజై ఉండ
కఱ క్క ం తిర మిడట్రాన్ ఇడప్పాహం కలంద ప న్నే.మఱ క్క ం తహైమైహళ్ సెయ్యిన ం, యాన న్నై వాళ్త్త వనే.

47: వాళ ంబడి ఒండ్ర కండ క ండేన్, మనత్తే ఒర వర్
వీళ ంబడి అండ్ర , విళ్ళ ంబడి అండ్ర , వేలై నిలం
ఏళ ం పర వరై ఎట్ట ం, ఎట్టామల్ ఇరవ పహల్
సూళ ం స డర్క్క నడ వే కిడంద స డర్గిండ్రదే.
48: స డర ం కలైమది త ండ్ర ం సడైమ డిక్ క ండ్రిల్ ఒండ్రిప్
పడర ం పరిమళప్ పచ్చైక్ క డియైప్ పదిత్త నెంజిల్
ఇడర ం తవిర్త్త ఇమైప్పోద ఇర ప్పార్, పిన్న ం ఎయ్ద వరోక డర ం క ళ వ ం క ర దియ ం తోయ ం క రంబైయిలే.
49: క రంబై అడ త్త క డిబ క్క ఆవి, వెఙ్ కూట్ర క్క ఇట్ట
వరంబై అడ త్త మఱ హ ం అప్పోద , వళైక్కై అమైత్త ,
అరంబై అడ త్త అరివైయర్ సూళ వంద , అంజల్ ఎన్బాయ్-నరంబై అడ త్త ఇసై వడివాయ్ నిండ్ర నాయహియే.
50: నాయహి, నాన్మ హి, నారాయణి, కై నళిన పంజ
సాయహి, సాంబవి, సంగరి, సామళై, సాది నచ్చ
వాయ్ అహి మాలిని, వారాహి, సూలిని, మాదంగి ఎండ్ర
ఆయ కియాదియ డైయాళ్ సరణం-అరణ్ నమక్కే.
51: అరణం ప ర ళ్ ఎండ్ర , అర ళ్ ఒండ్ర ఇలాద అస రర్ తంగళ్
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మ రణ్ అండ్ర అళియ మ నింద పెమ్మాన ం, మ హ ందన మే,
సరణం సరణం ఎన నిండ్ర నాయహి తన్ అడియార్,
మరణం పిఱవి ఇరండ ం ఎయ్దార్, ఇంద వైయహత్తే.

52: వైయం, త రహం, మదహరి, మా మహ డం, సివిహై
పెయ్య ం కనహం, పెర విలై ఆరం,--పిఱై మ డిత్త
ఐయన్ తిర మనైయాళ్ అడిత్ తామరైక్క అన్బ మ న్బ
సెయ్య ం తవమ డైయార్క్క ఉళవాహియ సిన్నంగళే.
53: సిన్నఞ్ సిఱియ మర ంగినిల్ సాత్తియ సెయ్య పట్ట ం
పెన్నం పెరియ మ లైయ ం, మ త్తారమ ం, పిచ్చి మ య్త్త
కన్నంగరియ క ళల ం, కణ్ మూండ్ర ం, కర త్తిల్ వైత్త త్
తన్నందని ఇర ప్పార్క్క , ఇద పోల ం తవం ఇల్లైయే.
54: ఇల్లామై స ల్లి, ఒర వర్ తంబాల్ సెండ్ర , ఇళివ బట్ట
నిల్లామై నెంజిల్ నినైహ విరేల్, నిత్తం నీడ తవం
కల్లామై కట్ర కయవర్ తంబాల్ ఒర కాలత్తిల ం
సెల్లామై వైత్త తిరిబ రై పాదంగళ్ సేర్మిన్గళే.
55: మిన్ ఆయిరం ఒర మెయ్ వడివ ఆహి విళంగ హిండ్రద
అన్నాళ్, అహం మహిళ్ ఆనందవల్లి, అర మఱైక్క
మ న్నాయ్, నడ ఎంగ ం ఆయ్, మ డివ ఆయ మ దల్విదన్నై
ఉన్నాద ఒళియిన ం, ఉన్నిన ం, వేండ వద ఒండ్ర ఇల్లైయే.

56: ఒండ్రాయ్ అర ంబి, పలవాయ్ విరింద , ఇవ్ ఉలహ ఎంగ మాయ్
నిండ్రాళ్, అనైత్తైయ ం నీంగి నిఱ్పాళ్--ఎండ్రన్, నెంజిన ళ్ళే
ప ండ్రాద నిండ్ర ప రిహిండ్రవా. ఇప్ ప ర ళ్ అఱివార్-అండ్ర ఆలిలైయిల్ త యిండ్ర పెమ్మాన ం, ఎన్ ఐయన మే.
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57: ఐయన్ అళందబడి ఇర నాళి క ండ , అండం ఎల్లాం
ఉయ్య అఱం సెయ ం ఉన్నైయ ం పోట్రి, ఒర వర్ తంబాల్
సెయ్య పస ందమిళ్ప్ పామాలైయ ం క ండ సెండ్ర , ప య్య ం
మెయ్య ం ఇయంబవైత్తాయ్: ఇద వో, ఉన్దన్ మెయ్యర ళే?

58: అర ణాంబ యత్త ం, ఎన్ సిత్తాంబ యత్త ం అమర్ందిర క్క ం
తర ణాంబ యమ లైత్ తైయల్ నల్లాళ్, తహై సేర్ నయనక్
కర ణాంబ యమ ం, వదనాంబ యమ ం, కరాంబ యమ ం,
సరణాంబ యమ ం, అల్లాల్ కండిలేన్, ఒర తంజమ మే.

59: తంజం పిఱిద ఇల్లై ఈద అల్లద , ఎండ్ర ఉన్ తవనెఱిక్కే
నెంజం పయిల నినైక్కిండ్రిలేన్, ఒట్రై నీళ్సిలైయ ం
అంజ అంబ ం ఇక్క అలరాహి నిండ్రాయ్: అఱియార్ ఎనిన ం
పంజ అంజ మెల్ అడియార్, అడియార్ పెట్ర పాలరైయే.

60: పాలిన ం స ల్ ఇనియాయ్. పని మా మలర్ప్ పాదం వైక్క-మాలిన ం, తేవర్ వణంగ నిండ్రోన్ క ండ్రై వార్ సడైయిన్
మేలిన ం, కీళ్నిండ్ర వేదంగళ్ పాడ ం మెయ్ప్ పీడం ఒర
నాలిన ం, సాల నండ్రో--అడియేన్ మ డై నాయ్త్ తలైయే?

61: నాయేనైయ ం ఇంగ ఒర ప ర ళాహ నయంద వంద ,
నీయే నినైవిండ్రి ఆండ క ండాయ్, నిన్నై ఉళ్ళవణ్ణం
పేయేన్ అఱియ ం అఱివ తందాయ్, ఎన్న పేఱ పెట్రేన్.-తాయే, మలైమహళే, సెంగణ్ మాల్ తిర త్ తంగైచ్చియే.

62: తంగచ్ చిలై క ండ , తానవర్ మ ప్ప రం సాయ్త్త , మద
వెఙ్ కణ్ కరి ఉరి పోర్త్త సెంజేవహన్ మెయ్యడైయక్
క ంగైక్ క ర ంబైక్ క ఱియిట్ట నాయహి, కోహనహచ్
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సెఙ్ కైక్ కర ంబ ం, మలర ం, ఎప్పోద ం ఎన్ సిందైయదే.

63: తేఱ ంబడి సిల ఏద వ ం కాట్టి, మ న్ సెల్గదిక్క క్
కూఱ ం ప ర ళ్, క ండ్రిల్ క ట్ట ం తఱి క ఱిక్క ం--సమయం
ఆఱ ం తలైవి ఇవళాయ్ ఇర ప్పద అఱిందిర ంద ం,
వేఱ ం సమయం ఉండ ఎండ్ర క ండాడియ వీణర క్కే.
64: వీణే పలి కవర్ తెయ్వంగళ్బాల్ సెండ్ర , మిక్క అన్బ
పూణేన్, ఉనక్క అన్బ పూండ హ ండేన్, నిన్బ హళ్చ్చి అండ్రిప్
పేణేన్, ఒర ప ళ ద ం, తిర మేని ప్రహాసం అండ్రిక్
కాణేన్, ఇర నిలమ ం తిసై నాన్గ ం కహనమ మే.

65: కహనమ ం వాన ం ప వనమ ం కాణ, విఱ్ కామన్ అంగం
తహనం మ న్ సెయ్ద తవంబెర మాఱ్క , తడక్కైయ ం సెం
మ హన ం, మ న్నాన్గ ఇర మూండ్ర ఎనత్ తోండ్రియ మూదఱివిన్
మహన ం ఉండాయద అండ్రో?--వల్లి. నీ సెయ్ద వల్లబమే.

66: వల్లబం ఒండ్ర అఱియేన్, సిఱియేన్, నిన్ మలరడిచ్ చెయ్
పల్లవం అల్లద పట్ర ఒండ్ర ఇలేన్, పస ం ప ఱ్ ప ర ప్ప -విల్లవర్ తమ్మ డన్ వీట్రిర ప్పాయ్. వినైయేన్ త డ త్త
స ల్ అవమాయిన ం, నిన్ తిర నామంగళ్ తోత్తిరమే.

67: తోత్తిరం సెయ్ద , త ళ ద , మిన్ పోల ం నిన్ తోట్రం ఒర
మాత్తిరైప్ పోద ం మనత్తిల్ వైయాదవర్--వణ్మై, క లం,
కోత్తిరం, కల్వి, క ణం, క ండ్రి, నాళ ం క డిల్గళ్ త ఱ ం
పాత్తిరం క ండ పలిక్క ఉళలానిఱ్పర్--పార్ ఎంగ మే.
68: పార ం, ప నల ం, కనల ం, వెఙ్ కాల ం, పడర్ విస ంబ ం,
ఊర ం మ ర హ స వై ఒళి ఊఱ ఒలి ఒండ్ర బడచ్
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సేర ం తలైవి, సివహామ స ందరి, సీఱడిక్కే
సార ం తవం, ఉడైయార్ పడైయాద తనం ఇల్లైయే.

69: తనం తర ం, కల్వి తర ం, ఒర నాళ ం తళర్వ అఱియా
మనం తర ం, తెయ్వ వడివ ం తర ం, నెంజిల్ వంజం ఇల్లా
ఇనం తర ం, నల్లన ఎల్లాం తర ం, అన్బర్ ఎన్బవర్క్కే-కనం తర ం పూఙ్ క ళలాళ్, అబిరామి, కడైక్కణ్గళే,

70: కణ్గళిక్క ంబడి కండ హ ండేన్, కడంబాడవియిల్ పణ్
కళిక్క ం క రల్ వీణైయ ం, కైయ ం పయోదరమ ం,
మణ్ కళిక్క ం పచ్చై వణ్ణమ ం ఆహి, మదంగర్క్క లప్
పెణ్గళిల్ తోండ్రియ ఎంబెర మాట్టిదన్ పేరళహే.
71: అళహ క్క ఒర వర ం ఒవ్వాద వల్లి, అర మఱైహళ్
పళహిచ్ చివంద పదాంబ యత్తాళ్, పని మా మదియిన్
క ళవిత్ తిర మ డిక్ కోమళయామళైక్ క ంబ ఇర క్క-ఇళవ ట్ర నిండ్ర నెంజే.-ఇరంగేల్, ఉనక్క ఎన్ క ఱైయే?

72: ఎంగ ఱై తీరనిండ్ర ఏట్ర హిండ్రేన్, ఇని యాన్ పిఱక్కిల్,
నిన్ క ఱైయే అండ్రి యార్ క ఱై కాణ్?-ఇర నీళ్ విస ంబిన్
మిన్ క ఱై కాట్టి మెలిహిండ్ర నేర్ ఇడై మెల్లియలాయ్.తన్ క ఱై తీర, ఎమ్కోన్ సడై మేల్ వైత్త తామరైయే.

73: తామం కడంబ , పడై పంజ పాణం, తన క్ కర ంబ ,
యామం వయిరవర్ ఏత్త ం ప ళ ద , ఎమక్క ఎండ్ర వైత్త
సేమం తిర వడి, సెంగైహళ్ నాన్గ , ఒళి సెమ్మై, అమ్మై
నామం తిరిబ రై, ఒండ్రోడ ఇరండ నయనంగళే.
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74: నయనంగళ్ మూండ్ర డై నాదన ం, వేదమ ం, నారణన ం,
అయన ం పరవ ం అబిరామ వల్లి అడి ఇణైయైప్
పయన్ ఎండ్ర క ండవర్, పావైయర్ ఆడవ ం పాడవ ం, ప న్
సయనం ప ర ంద తమనియక్ కావినిల్ తంగ వరే.
75: తంగ వర్, కఱ్పహ తార విన్ నీళలిల్, తాయర్ ఇండ్రి
మంగ వర్, మణ్ణిల్ వళ వాయ్ పిఱవియై,-మాల్ వరైయ ం,
ప ంగ ఉవర్ ఆళియ ం, ఈరేళ్ ప వనమ ం, పూత్త ఉందిక్
క ంగ ఇవర్ పూంగ ళలాళ్ తిర మేని క ఱిత్తవరే.
76: క ఱిత్తేన్ మనత్తిల్ నిన్ కోలం ఎల్లాం, నిన్ క ఱిప్ప అఱింద
మఱిత్తేన్ మఱలి వర హిండ్ర నేర్వళి, వండ కిండి
వెఱిత్తేన్ అవిళ్ క ండ్రై వేణిప్ పిరాన్ ఒర కూట్రై, మెయ్యిల్
పఱిత్తే, క డిబ హ ద ం పంజ పాణ పయిరవియే.

77: పయిరవి, పంజమి, పాసాంగ సై, పంజ పాణి, వంజర్
ఉయిర్ అవి ఉణ్ణ ం ఉయర్ సండి, కాళి, ఒళిర ం కలా
వయిరవి, మండలి, మాలిని, సూలి, వరాహి--ఎండ్రే
సెయిర్ అవి నాన్మఱై సేర్ తిర నామంగళ్ సెప్ప వరే.
78: సెప్ప ం కనహ కలసమ ం పోల ం తిర మ లైమేల్
అప్ప ం కళబ అబిరామ వల్లి, అణి తరళక్
క ప్ప ం, వయిరక్ క ళైయ ం, విళియిన్ క ళ ంగడైయ ం,
త ప్ప ం, నిలవ ం ఎళ దివైత్తేన్, ఎన్ త ణై విళిక్కే.

79: విళిక్కే అర ళ్ ఉండ , అబిరామ వల్లిక్క , వేదం స న్న
వళిక్కే వళిబడ నెంజ ఉండ ఎమక్క , అవ్వళి కిడక్క,
పళిక్కే స ళండ్ర , వెం పావంగళే సెయ్ద , పాళ్ నరహక్
క ళిక్కే అళ ంద ం కయవర్ తమ్మోడ , ఎన్న కూట్ట ఇనియే?
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80: కూట్టియవా ఎన్నైత్ తన్ అడియారిల్, క డియ వినై
ఓట్టియవా, ఎన్గణ్ ఓడియవా, తన్నై ఉళ్ళవణ్ణం
కాట్టియవా, కండ కణ్ణ ం మనమ ం కళిక్కిండ్రవా,
ఆట్టియవా నడం--ఆడహత్ తామరై ఆరణంగే.
81: అణంగే.-అణంగ హళ్ నిన్ పరివారంగళ్ ఆహైయినాల్,
వణంగేన్ ఒర వరై, వాళ్త్త హిలేన్ నెంజిల్, వంజహరోడ
ఇణంగేన్, ఎనద ఉనద ఎండ్రిర ప్పార్ సిలర్ యావర డ ం
పిణంగేన్, అఱివ ఒండ్ర ఇలేన్, ఎన్గణ్ నీ వైత్తబేర్ అళియే.

82: అళి ఆర్ కమలత్తిల్ ఆరణంగే. అహిలాండమ ం నిన్
ఒళియాహ నిండ్ర ఒళిర్ తిర మేనియై ఉళ్ళ ంద ఱ ం,
కళి ఆహి, అందక్కరణంగళ్ విమ్మి, కరైబ రండ
వెళియాయ్విడిన్, ఎఙ్ఙనే మఱప్పేన్, నిన్ విరహినైయే?

83: విరవ ం ప ద మలర్ ఇట్ట , నిన్ పాద విరైక్కమలం
ఇరవ ం పహల ం ఇఱైంజ వల్లార్, ఇమైయోర్ ఎవర ం
పరవ ం పదమ ం, అయిరావదమ ం, పహీరదియ ం,
ఉరవ ం క లిహమ ం, కఱ్పహక్ కావ ం ఉడైయవరే.

84: ఉడైయాళై, ఒల్గ సెంబట్ట డైయాళై, ఒళిర్మదిచ్ చెఞ్
సడైయాళై, వంజహర్ నెంజ అడైయాళై, తయంగ న ణ్ణూల్
ఇడైయాళై, ఎంగళ్ పెమ్మాన్ ఇడైయాళై, ఇంగ ఎన్నై ఇనిప్
పడైయాళై, ఉంగళైయ ం పడైయావణ్ణం పార్త్తిర మే.

85: పార్క్క ం తిసైద ఱ ం పాసాంగ సమ ం, పనిచ్ చిఱై వండ
ఆర్క్క ం ప ద మలర్ ఐంద ం, కర ంబ ం, ఎన్ అల్లల్ ఎల్లాం
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తీర్క్క ం తిరిబ రైయాళ్ తిర మేనియ ం, సిట్రిడైయ ం,
వార్క్ క ంగ మ మ లైయ ం, మ లైమేల్ మ త్త మాలైయ మే.

86: మాల్ అయన్ తేడ, మఱై తేడ, వానవర్ తేడ నిండ్ర
కాలైయ ం, సూడహక్ కైయైయ ం, క ండ --కదిత్త కప్ప
వేలై వెఙ్ కాలన్ ఎన్మేల్ విడ ంబోద , వెళి నిల్ కండాయ్
పాలైయ ం తేనైయ ం పాహైయ ం పోల ం పణిమ ళియే.
87: మ ళిక్క ం నినైవ క్క ం ఎట్టాద నిన్ తిర మూర్త్తం, ఎన్దన్
విళిక్క ం వినైక్క ం వెళినిండ్రదాల్,--విళియాల్ మదనై
అళిక్క ం తలైవర్, అళియా విరదత్తై అండం ఎల్లాం
పళిక్క ంబడి, ఒర పాహం క ండ ఆళ ం పరాబరైయే.

88: పరం ఎండ్ర ఉనై అడైందేన్, తమియేన ం, ఉన్ పత్తర క్క ళ్
తరం అండ్ర ఇవన్ ఎండ్ర తళ్ళత్ తహాద --తరియలర్దం
ప రం అండ్ర ఎరియప్ ప ర ప్ప విల్ వాంగియ, పోదిల్ అయన్
సిరం ఒండ్ర సెట్ర, కైయాన్ ఇడప్ పాహం సిఱందవళే.

89: సిఱక్క ం కమలత్ తిర వే. నిన్చేవడి సెన్ని వైక్కత్
త ఱక్కం తర ం నిన్ త ణైవర ం నీయ ం, త రియం అట్ర
ఉఱక్కం తర వంద , ఉడంబోడ ఉయిర్ ఉఱవ అట్ర అఱివ
మఱక్క ం ప ళ ద , ఎన్ మ న్నే వరల్ వేండ ం వర ందియ మే.
90: వర ందావహై, ఎన్ మనత్తామరైయినిల్ వంద ప హ ంద ,
ఇర ందాళ్, పళైయ ఇర ప్పిడమాహ, ఇని ఎనక్క ప్
ప ర ందాద ఒర ప ర ళ్ ఇల్లై--విణ్ మేవ ం ప లవర క్క
విర ందాహ వేలై మర ందానదై నల్గ ం మెల్లియలే.
91: మెల్లియ న ణ్ ఇడై మిన్ అనైయాళై విరిసడైయోన్
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ప ల్లియ మెన్ మ లైప్ ప న్ అనైయాళై, ప హళ్ంద మఱై
స ల్లియవణ్ణం త ళ ం అడియారైత్ త ళ మవర్క్క ,
పల్లియం ఆర్త్త ఎళ, వెణ్ పహడ ఊఱ ం పదం తర మే.

92: పదత్తే ఉర హి, నిన్ పాదత్తిలే మనం పట్రి, ఉన్దన్
ఇదత్తే ఒళ హ, అడిమై క ండాయ్, ఇని, యాన్ ఒర వర్
మదత్తే మది మయంగేన్, అవర్ పోన వళియ ం సెల్లేన్-మ దల్ తేవర్ మూవర ం యావర ం పోట్ర మ్మ హిళ్ నహైయే.
93: నహైయే ఇద , ఇంద ఞాలం ఎల్లాం పెట్ర నాయహిక్క ,
మ హైయే మ హిళ్ మ లై, మానే, మ ద కణ్ మ డివ యిల్, అంద
వహైయే పిఱవియ ం, వంబే, మలైమహళ్ ఎన్బద ం నాం,
మిహైయే ఇవళ్దన్ తహైమైయై నాడి విర ంబ వదే.
94: విర ంబిత్ త ళ ం అడియార్ విళినీర్ మల్గి, మెయ్ ప ళహం
అర ంబిత్ తద ంబియ ఆనందం ఆహి, అఱివ ఇళంద
కర ంబిన్ కళిత్త , మ ళి తడ మాఱి, మ న్ స న్న ఎల్లాం
తర ం పిత్తర్ ఆవర్ ఎండ్రాల్ అబిరామి సమయం నండ్రే.
95: నండ్రే వర హిన ం, తీదే విళైహిన ం, నాన్ అఱివద
ఒండ్రేయ ం ఇల్లై, ఉనక్కే పరం: ఎనక్క ఉళ్ళం ఎల్లాం
అండ్రే ఉనద ఎండ్ర అళిత్త విట్టేన్:- అళియాద క ణక్
క ండ్రే, అర ట్కడలే, ఇమవాన్ పెట్ర కోమళమే.

96: కోమళవల్లియై, అల్లియన్ దామరైక్ కోయిల్ వైహ ం
యామళ వల్లియై, ఏదం ఇలాళై, ఎళ దరియ
సామళ మేనిచ్ చహలహలా మయిల్దన్నై, తమ్మాల్
ఆమళవ ం త ళ వార్, ఎళ పార క్క ం ఆదిబరే.
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97: ఆదిత్తన్, అంబ లి, అంగి క బేరన్, అమరర్దం కోన్,
పోదిఱ్ పిరమన్ ప రారి, మ రారి ప దియమ ని,
కాదిప్ ప ర బడైక్ కందన్, కణబది, కామన్ మ దల్
సాదిత్త ప ణ్ణియర్ ఎణ్ణిలర్ పోట్ర వర్, తైయలైయే.

98: తైవంద నిన్ అడిత్ తామరై సూడియ సంగరఱ్క
కైవంద తీయ ం, తలై వంద ఆఱ ం, కరలందద ఎంగే?-మెయ్ వంద నెంజిన్ అల్లాల్ ఒర హాల ం విరహర్ తంగళ్
ప య్వంద నెంజిల్, ప హల్ అఱియా మడప్ పూఙ్ క యిలే.

99: క యిలాయ్ ఇర క్క ం కడంబాడవియిడై, కోల వియన్
మయిలాయ్ ఇర క్క ం ఇమయాసలత్తిడై, వంద ఉదిత్త
వెయిలాయ్ ఇర క్క ం విస ంబిల్, కమలత్తిన్మీద అన్నమాం,
కయిలాయర క్క అండ్ర ఇమవాన్ అళిత్త కనంగ ళైయే
100: క ళైయైత్ తళ వియ క ండ్రైయన్ దార్ కమళ్ క ంగైవల్లి
కళైయైప్ ప ర ద తిర నెడ న్ దోళ ం, కర ప్ప విల్ల ం
విళైయప్ ప ర తిఱల్ వేరియం పాణమ ం వెణ్ నహైయ ం
ఉళైయైప్ ప ర హణ్ణ ం నెంజిల్ ఎప్పోద ం ఉదిక్కిండ్రవే!
నూఱ్పయన్
ఆత్తాళై, ఎంగళ్ అబిరామ వల్లియై, అండం ఎల్లాం
పూత్తాళై, మాద ళం పూ నిఱత్తాళై, ప వి అడంగక్
కాత్తాళై, ఐంగణైప్ పాసంగ సమ ం కర ప్ప విల్ల ం
సేర్త్తాళై, మ క్కణ్ణియైత్, త ళ వార్క్క ఒర తీంగ ఇల్లైయే.
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