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సమయ కురవర్ తుది
పూళియర్ కోన్ వెప్పొళిత్త పుహలియర్ కోన్ కళల్ పోట్రి
ఆళిమిసై కన్మిదప్పిల్ అణైందబిరాన్ అడి పోట్రి
వాళిదిరు నావలూర్ వండ్రొండన్ పదం పోట్రి
ఊళిమలి తిరువాదవూరర్ తిరుత్తాళ్ పోట్రి
పుఱచ్చ ందాన కురవర్ తుది
ఈరాండిఱ్ సివఞానం పెట్రుయర్ంద మెయ్గండార్ ఇణైత్తాళ్
పోట్రి
నారాండ పల్లడియార్క్ కరుళ్బురింద అరుణంది నట్రాళ్ పోట్రి
నీరాండ కడందైనహర్ మఱైఞాన సంబందర్ నిళట్రాళ్ పోట్రి
సీరాండ తిల్లైనహర్ ఉమాబదియార్ సెంబదుమత్ తిరుత్తాళ్
పోట్రి
తిరుఞానసంబంద సువామిహళ్ తేవారం ముదల్ తిరుముఱై
తిరుప్పి రమబురం -తోడుడైయ సెవియన్
తోడుడైయ సెవియన్ విడైయేఱియోర్ తూవెణ్మదిసూడిక్
కాడుడైయసుడ లైప్పొడిబూసియెన్ నుళ్ళంగవర్ కళ్వన్
ఏడుడైయమల రాన్మునైనాట్పణిన్ దేత్త అరుళ్సెయ్ద
పీడుడైయబిర మాబురమేవియ పెమ్మా నివనండ్రే.
ముట్రలామైయిళ నాహమోడేన ముళైక్కొంబవైబూండు
వట్రలోడుహల నాప్పలిదేర్ందెన తుళ్ళంగవర్గళ్వన్
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కట్రల్గేట్టలుడై యార్బెరియార్గళల్ కైయాల్
తొళుదేత్తప్
పెట్రమూర్ందబిర మాబురమేవియ పెమ్మానివనండ్రే.
నీర్బరందనిమిర్ పున్చడైమేలోర్ నిలావెణ్మదిసూడి
ఏర్బరందవిన వెళ్వళైసోరవెన్ నుళ్ళంగవర్గళ్వన్
ఊర్బరందవుల కిన్ముదలాహియ వోరూరిదువెన్నప్
పేర్బరందబిర మాబురమేవియ పెమ్మానివనండ్రే.
విణ్మహిళ్ందమది లెయ్దదుమండ్రి విళంగుదలైయోట్టిల్
ఉణ్మహిళ్ందుబలి తేరియవందెన తుళ్ళంగవర్గళ్వన్
మణ్మహిళ్ందవర వమ్మలర్క్కొండ్రై మలిందవరైమార్బిల్
పెణ్మహిళ్ందబిర మాబురమేవియ పెమ్మానివనండ్రే.
ఒరుమైబెణ్మైయుడై యన్చడైయన్విడై యూరుమ్మివనెన్న
అరుమైయాహవురై సెయ్యవమర్ందెన తుళ్ళంగవర్గళ్వన్
కరుమైబెట్రహడల్ కొళ్ళమిదందదొర్ కాలమ్మిదువెన్నప్
పెరుమైబెట్రబిర మాబురమేవియ పెమ్మానివనండ్రే
మఱైహలందవొలి పాడలోడాడల రాహిమళువేంది
ఇఱైహలందవిన వెళ్వళైసోరవెన్ నుళ్ళంగవర్గళ్వన్
కఱైహలందహడి యార్బొళిల్నీడుయర్ సోలైక్కదిర్సిందప్
పిఱైహలందబిర మాబురమేవియ పెమ్మానివనండ్రే.
సడైముయంగుబున లన్అనలన్నెరి వీసిచ్చదిర్వెయ్ద
ఉడైముయంగుమర వోడుళిదందెన తుళ్ళంగవర్గళ్వన్
కడన్ముయంగుహళి సూళ్గుళిర్గానలం పొన్నంజిఱహన్నం
పెడైముయంగుబిర మాబురమేవియ పెమ్మానివనండ్రే.
వియరిలంగువరై యుందియదోళ్గళై వీరమ్విళైవిత్త
ఉయరిలంగైయరై యన్వలిసెట్రెన తుళ్ళంగవర్గళ్వన్
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తుయరిలంగుమ్ముల కిఱ్పలవూళిహళ్ తోండ్రుంబొళుదెల్లాం
పెయరిలంగుబిర మాబురమేవియ పెమ్మానివనండ్రే.
తాణుదల్సెయ్దిఱై కాణియమాలొడు తండామరైయానుం
నీణుదల్సెయ్దొళి యన్నిమిర్ందానెన తుళ్ళంగవర్గళ్వన్
వాణుదల్సెయ్మహ ళీర్ముదలాహియ వైయత్తవరేత్తప్
పేణుదల్సెయ్బిర మాబురమేవియ పెమ్మానివనండ్రే.
పుత్తరోడుబొఱి యిల్సమణుంబుఱఙ్ కూఱనెఱినిల్లా
ఒత్తసొల్లవుల కంబలిదేర్ందెన తుళ్ళంగవర్గళ్వన్
మత్తయానైమఱు కవ్వురిబోర్త్తదోర్ మాయమ్మిదువెన్నప్
పిత్తర్బోలుంబిర మాబురమేవియ పెమ్మానివనండ్రే.
అరునెఱియమఱై వల్లమునియహన్ పొయ్గైయలర్మేయ
పెరునెఱియబిర మాబురమేవియ పెమ్మానివండ్రన్నై
ఒరునెఱియమనం వైత్తుణర్ఞానసం పందన్నురైసెయ్ద
తిరునెఱియదమిళ్ వల్లవర్దొల్వినై తీర్దల్ఎళిదామే.
తిరుమరుహలం – తిరుచ్చ ంగాట్టంగుడియం- అంగమం వేదమం
అంగముం వేదముం ఓదునావర్ అందణర్ నాళుం అడిబరవ
మంగుల్ మదిదవళ్ మాడవీది మరుహల్ నిలావియ మైందసొల్లాయ్
సెంగయ లార్బునఱ్ సెల్వమల్గు సీర్గొళ్ సెంగాట్టఙ్
కుడియదనుళ్
కంగుల్ విళంగెరి యేందియాడుఙ్ కణబది యీచ్చరఙ్ కాముఱవే.
నెయ్దవళ్ మూవెరి కావలోంబుం నేర్బురి నూన్మఱై యాళరేత్త
మైదవళ్ మాడ మలిందవీది మరుహల్ నిలావియ మైందసొల్లాయ్
సెయ్దవ నాన్మఱై యోర్గళేత్తుఞ్ సీర్గొళ్ సెంగాట్టఙ్
కుడియదనుళ్
కైదవళ్ కూరెరి యేందియాడుఙ్ కణబది యీచ్చరఙ్ కాముఱవే. 2
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తోలొడు నూలిళై సేర్ందమార్బర్ తొహుమఱై యోర్గళ్
వళర్త్తసెందీ
మాల్బుహై పోయ్విమ్ము మాడవీది మరుహల్ నిలావియ
మైందసొల్లాయ్
సేల్బుల్గు తణ్వయఱ్ సోలైసూళ్ంద సీర్గొళ్సెఙ్ కాట్టఙ్
కుడియదనుళ్
కాల్బుల్గు పైంగళ లార్క్కఆడుఙ్ కణబది యీచ్చరఙ్ కాముఱవే. 3
నామరు కేళ్వియర్ వేళ్వియోవా నాన్మఱై యోర్వళి
పాడుసెయ్య
మామరు వుమ్మణిక్ కోయిల్మేయ మరుహల్ నిలావియ
మైందసొల్లాయ్
తేమరు పూంబొళిఱ్ సోలైసూళ్ంద సీర్గొళ్సెఙ్ కాట్టఙ్
కుడియదనుళ్
కామరు సీర్మహిళ్న్ దెల్లియాడుఙ్ కణబది యీచ్చరఙ్ కాముఱవే. 4
పాడల్ ముళవుం విళవుమ్ఓవాప్ పన్మఱై యోరవర్ తాంబరవ
మాడ నెడుంగొడి విణ్దడవుం మరుహల్ నిలావియ మైందసొల్లాయ్
సేడహ మామలర్చ్ చోలైసూళ్ంద సీర్గొళ్సెఙ్ కాట్టఙ్
కుడియదనుళ్
కాడహ మేయిడమాహ ఆడుఙ్ కణబది యీచ్చరఙ్ కాముఱవే. 5
పునైయళ లోంబుహై అందణాళర్ పొన్నడి నాడొఱుం పోట్రిసైప్ప
మనైహెళు మాడ మలిందవీది మరుహల్ నిలావియ మైందసొల్లాయ్
సినైహెళు తణ్వయల్ సోలైసూళ్ంద సీర్గొళ్సెఙ్ కాట్టఙ్
కుడియదనుళ్
కనైవళర్ కూరెరి ఏందియాడుఙ్ కణబది యీచ్చరఙ్ కాముఱవే. 6
ి 7-ంం సెయు ళ్ సిదందు పోయిట్రు. 7
ఇప్ి దిహతిల్
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పూండంగు మార్బిన్ ఇలంగైవేందన్ పొన్నెడుందోళ్వరై
యాలడర్త్తు
మాండంగు నూన్మఱైయోర్ పరవ మరుహల్ నిలావియ
మైందసొల్లాయ్
సేండంగు మామలర్చ్ చోలైసూళ్ంద సీర్గొళ్సెఙ్ కాట్టఙ్
కుడియదనుళ్
కాండంగు తోళ్బెయర్త్ తెల్లియాడుఙ్ కణబది యీచ్చరఙ్
కాముఱవే. 8
అందముం ఆదియుం నాన్ముహనుం అరవణై యానుం అఱివరియ
మందిర వేదంగ ళోదునావర్ మరుహల్ నిలావియ మైందసొల్లాయ్
సెందమి ళోర్గళ్ పరవియేత్తుఞ్ సీర్గొళ్సెఙ్ కాట్టఙ్
కుడియదనుళ్
కందం అహిఱ్పుహై యేహమళుఙ్ కణబది యీచ్చరఙ్ కాముఱవే. 9
ఇలైమరు తేయళ కాహనాళు మిడుదువర్క్ కాయొడు సుక్కుత్తిన్నుం
నిలైయమణ్ తేరరై నీంగినిండ్రు నీదరల్ లార్దొళు మామరుహల్
మలైమహళ్ తోళ్బుణర్ వాయరుళాయ్ మాసిల్సెఙ్ కాట్టఙ్
కుడియదనుళ్
కలైమల్గు తోలుడుత్ తెల్లియాడుఙ్ కణబది యీచ్చరఙ్ కాముఱవే.
10
నాలుంగులైక్కము కోంగుహాళి ఞానసం పందన్ నలందిహళుం
మాలిన్ మదిదవళ్ మాడమోంగుం మరుహలిన్ మట్రదన్ మేల్మొళింద
సేలుఙ్ కయలున్ దిళైత్తహణ్ణార్ సీర్గొళ్సెఙ్ కాట్టఙ్
కుడియదనుళ్
సూలమ్వల్ లాన్గళ లేత్తుబాడల్ సొల్లవల్ లార్వినై
యిల్లైయామే. 11
తిరుఅ ణ్ణామలై - ఉ ణ్ణామలై ఉమైయాళొడుం
ఉణ్ణాములై ఉమైయాళొడుం ఉడనాహియ వొరువన్
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పెణ్ణాహియ పెరుమాన్మలై తిరుమామణి తిహళ
మణ్ణార్ందన అరువిత్తిరళ్ మళలైమ్ముళ వదిరుం
అణ్ణామలై తొళువార్వినై వళువావణ్ణం అఱుమే. 1
తేమాంగని కడువన్గొళ విడుహొంబొడు తీండిత్
తూమామళై తుఱుహన్మిసై సిఱునుణ్దుళి సిదఱ
ఆమాంబిణై యణైయుంబొళిల్ అణ్ణామలై అణ్ణల్
పూమాంగళల్ పునైసేవడి నినైవార్వినై యిలరే. 2
పీలిమ్మయిల్ పెడైయోడుఱై పొళిల్సూళ్గళై ముత్తం
సూలిమ్మణి తరైమేల్నిఱై సొరియుమ్విరి సారల్
ఆలిమ్మళై తవళుంబొళిల్ అణ్ణామలై అణ్ణల్
కాలన్వలి తొలైసేవడి తొళువారన పుహళే. 3
ఉదిరుమ్మయి రిడువెండలై కలనావుల కెల్లాం
ఎదిరుంబలి యుణలాహవుం ఎరుదేఱువ తల్లాల్
ముదిరుంజడై ఇళవెణ్బిఱై ముడిమేల్గొళ అడిమేల్
అదిరుంగళల్ అడిహట్కిడం అణ్ణామలై యదువే.
మరవంజిలై తరళమ్మిహు మణియుందువెళ్ ళరువి
అరవంజెయ మురవంబడుం అణ్ణామలై అణ్ణల్
ఉరవంజడై యులవుంబునల్ ఉడనావదుం ఓరార్
కురవంగమళ్ నఱుమెన్గుళల్ ఉమైబుల్గుదల్ కుణమే. 5
పెరుహుంబునల్ అణ్ణామలై పిఱైసేర్గడల్ నంజైప్
పరుహుందనై తుణివార్బొడి అణివారదు పరుహిక్
కరుహుమ్మిడ ఱుడైయార్గమళ్ సడైయార్గళల్ పరవి
ఉరుహుమ్మనం ఉడైయార్దమక్ కుఱునోయడై యావే. 6
కరిహాలన కుడర్గొళ్వన కళుదాడియ కాట్టిల్
నరియాడియ నహువెండలై యుదైయుండవై యురుళ
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ఎరియాడియ ఇఱైవర్క్కిడం ఇనవండిసై మురల
అరియాడియ కణ్ణాళొడుం అణ్ణామలై యదువే. 7
ఒళిఱూబులి యదళాడైయన్ ఉమైయంజుదల్ పొరుట్టాల్
పిళిఱూహురల్ మదవారణ వదనంబిడిత్ తురిత్తు
వెళిఱూబడ విళైయాడియ విహిర్దన్నిరా వణనై
అళఱూబడ అడర్త్తానిడం అణ్ణామలై యదువే. 8
విళవార్గని పడనూఱియ కడల్వణ్ణనుం వేదక్
కిళర్దామరై మలర్మేలుఱై కేడిల్బుహ ళోనుం
అళవావణం అళలాహియ అణ్ణామలై అణ్ణల్
తళరాములై ముఱువల్లుమై తలైవన్నడి సరణే. 9
వేర్వందుఱ మాసూర్దర వెయిల్నిండ్రుళల్ వారుం
మార్బంబుదై మలిసీవర మఱైయావరు వారుం
ఆరంబర్దం ఉరైహొళ్ళన్మిన్ అణ్ణామలై అణ్ణల్
కూర్వెణ్మళుప్ పడైయాన్నల్ల కళల్సేర్వదు కుణమే. 10
వెంబుందియ కదిరోన్ఒళి విలహుమ్విరి సారల్
అంబుందిమూ వెయిలెయ్దవన్ అణ్ణామలై యదనైక్
కొంబుందువ కుయిలాలువ కుళిర్గాళియుళ్ ఞాన
సంబందన తమిళ్వల్లవర్ అడిబేణుదల్ తవమే. 11
తిరువీళిమిళలై - తిరువిరుకుు కుుఱళ్ - వాసి తీరవే
వాసి తీరవే, కాసు నల్గువీర్
మాసిన్ మిళలైయీర్, ఏస లిల్లైయే.
ఇఱైవ రాయినీర్, మఱైహొళ్ మిళలైయీర్
కఱైహొళ్ కాసినై, ముఱైమై నల్గుమే.
సెయ్య మేనియీర్, మెయ్గొళ్ మిళలైయీర్
పైహొళ్ అరవినీర్, ఉయ్య నల్గుమే.
నీఱు పూసినీర్, ఏఱ తేఱినీర్
8|Page
Thevaram Tamil

కూఱు మిళలైయీర్, పేఱుం అరుళుమే.
కామన్ వేవవోర్, తూమక్ కణ్ణినీర్
నామ మిళలైయీర్, సేమం నల్గుమే.
పిణిహొళ్ సడైయినీర్, మణిహొళ్ మిడఱినీర్
అణిహొళ్ మిళలైయీర్, పణిహొణ్ టరుళుమే.
మంగై పంగినీర్, తుంగ మిళలైయీర్
కంగై ముడియినీర్, సంగై తవిర్మినే.
అరక్కన్ నెరిదర, ఇరక్క మెయ్దినీర్
పరక్కు మిళలైయీర్, కరక్కై తవిర్మినే.
అయనుం మాలుమాయ్, ముయలుం ముడియినీర్
ఇయలుం మిళలైయీర్, పయనుం అరుళుమే.
పఱిహొళ్ తలైయినార్, అఱివ తఱిహిలార్
వెఱిహొళ్ మిళలైయీర్, పిరివ తరియదే.
కాళి మానహర్, వాళి సంబందన్
వీళి మిళలైమేల్, తాళుం మొళిహళే.
తిరుచ్చచ రాప్ి ళిి - నంట్రడుడైయానై
నండ్రుడైయానైత్ తీయదిలానై నరైవెళ్ళే
ఱొండ్రుడైయానై ఉమైయొరుబాహం ఉడైయానైచ్
సెండ్రడైయాద తిరువుడైయానైచ్ చిరాప్పళ్ళిక్
కుండ్రుడైయానైక్ కూఱవెన్నుళ్ళఙ్ కుళిరుమ్మే.
తిరువైయాఱు - పులనైందుం పొఱిహలంగి
పులనైందుం పొఱిహలంగి నెఱిమయంగి అఱివళిందిట్ టైమ్మేలుంది
అలమంద పోదాహ అంజేలెండ్రరుళ్సెయ్వాన్ అమరుంగోయిల్
వలమ్వంద మడవార్గళ్ నడమాడ ముళవదిర మళైయెండ్రంజిచ్
సిలమంది యలమందు మరమేఱి ముహిల్బార్క్కున్ దిరువైయాఱే
మదల్ తిరుమఱై - అవిి నైక్
అవ్వినైక్ కివ్వినై యామెండ్రు సొల్లు మగ్దఱివీర్
ఉయ్వినై నాడా తిరుప్పదు ముందమక్ కూనమండ్రే
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కైవినై సెయ్దెం పిరాన్గళల్ పోట్రుదుం నామడియోం
సెయ్వినై వందెమైత్ తీండప్పె ఱాదిరు నీలహండం.
తిరుఞానసంబంద సువామిహళ్ తేవారం ఇరండం తిరుమఱై
తిరుమఱై తిరుఆలవాయ్ - తిరునీట్రుప్ి దిహం
మందిర మావదు నీఱు వానవర్ మేలదు నీఱు
సుందర మావదు నీఱు తుదిక్కప్ పడువదు నీఱు
తందిర మావదు నీఱు సమయత్తి లుళ్ళదు నీఱు
సెందువర్ వాయుమై పంగన్ తిరుఆల వాయాన్ తిరునీఱే. 01
వేదత్తి లుళ్ళదు నీఱు వెందుయర్ తీర్ప్పదు నీఱు
పోదన్ దరువదు నీఱు పున్మై తవిర్ప్పదు నీఱు
ఓదత్ తహువదు నీఱు వుణ్మైయి లుళ్ళదు నీఱు
సీదప్ పునల్వయల్ సూళ్ంద తిరుఆల వాయాన్ తిరునీఱే. 02
ముత్తి తరువదు నీఱు మునివ రణివదు నీఱు
సత్తియ మావదు నీఱు తక్కోర్ పుహళ్వదు నీఱు
పత్తి తరువదు నీఱు పరవ ఇనియదు నీఱు
సిత్తి తరువదు నీఱు తిరుఆల వాయాన్ తిరునీఱే.

03

కాణ ఇనియదు నీఱు కవినైత్ తరువదు నీఱు
పేణి అణిబవర్క్ కెల్లాం పెరుమై కొడుప్పదు నీఱు
మాణన్ దహైవదు నీఱు మదియైత్ తరువదు నీఱు
సేణన్ దరువదు నీఱు తిరుఆల వాయాన్ తిరునీఱే.
04
పూస ఇనియదు నీఱు పుణ్ణియ మావదు నీఱు
పేస ఇనియదు నీఱు పెరుందవత్ తోర్గళుక్ కెల్లాం
ఆసై కెడుప్పదు నీఱు అందమ తావదు నీఱు
తేసం పుహళ్వదు నీఱు తిరుఆల వాయాన్ తిరునీఱే. 05
అరుత్తమ తావదు నీఱు అవల మఱుప్పదు నీఱు
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వరుత్తన్ దణిప్పదు నీఱు వానం అళిప్పదు నీఱు
పొరుత్తమ తావదు నీఱు పుణ్ణియర్ పూసుమ్వెణ్ ణీఱు
తిరుత్తహు మాళిహై సూళ్ంద తిరుఆల వాయాన్ తిరునీఱే.
ఎయిలదు అట్టదు నీఱు ఇరుమైక్కుం ఉళ్ళదు నీఱు
పయిలప్ పడువదు నీఱు పాక్కియ మావదు నీఱు
తుయిలైత్ తడుప్పదు నీఱు సుత్తమ తావదు నీఱు
అయిలైప్ పొలిదరు సూలత్ తాల వాయాన్ తిరునీఱే.
ఇరావణన్ మేలదు నీఱు ఎణ్ణత్ తహువదు నీఱు
పరావణ మావదు నీఱు పావ మఱుప్పదు నీఱు
తరావణ మావదు నీఱు తత్తువ మావదు నీఱు
అరావణఙ్ కుందిరు మేని ఆల వాయాన్ తిరునీఱే.

06

07

08

మాలొ టయనఱి యాద వణ్ణము ముళ్ళదు నీఱు
మేలుఱై తేవర్గళ్ తంగళ్ మెయ్యదు వెణ్బొడి నీఱు
ఏల ఉడంబిడర్ తీర్క్కుం ఇన్బన్ దరువదు నీఱు
ఆలమ తుండ మిడట్రెం మాల వాయాన్ తిరునీఱే.
09
కుండిహైక్ కైయర్గ ళోడు సాక్కియర్ కూట్టముఙ్ కూడ
కండిహైప్ పిప్పదు నీఱు కరుద ఇనియదు నీఱు
ఎండిసైప్ పట్ట పొరుళార్ ఏత్తున్ దహైయదు నీఱు
అండత్ తవర్బణిన్ దేత్తుం ఆల వాయాన్ తిరునీఱే.
10
ఆట్రల్ అడల్విడై యేఱుం ఆలవా యాన్దిరు నీట్రైప్
పోట్రిప్ పుహలి నిలావుం పూసురన్ ఞానసం పందన్
తేట్రిత్ తెన్న నుడలుట్ర తీప్పిణి యాయిన తీరచ్
సాట్రియ పాడల్గళ్ పత్తుం వల్లవర్ నల్లవర్ తామే.

11

కోళఱు తిరుప్ి దిహం - వేయఱు తోళిబంగన్
వేయుఱు తోళిబంగన్ విడముండ కండన్ మిహనల్ల వీణై తడవి
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మాసఱు తింగళ్గంగై ముడిమే లణిందెన్ ఉళమే పుహుంద అదనాల్
ఞాయిఱు తింగళ్సెవ్వాయ్ పుదన్వియాళం వెళ్ళి సనిబాంబి రండు
ముడనే
ఆసఱు నల్లనల్ల అవైనల్ల నల్ల అడియా రవర్క్కు మిహవే.
ఎన్బొడు కొంబొడామై యివైమార్ పిలంగ ఎరుదేఱి యేళై యుడనే
పొన్బొది మత్తమాలై పునల్సూడి వందెన్ ఉళమే పుహుంద అదనాల్
ఒన్బదొ టొండ్రొడేళు పదినెట్టొ టాఱుం ఉడనాయ నాళ్గ
ళవైదాం
అన్బొడు నల్లనల్ల అవైనల్ల నల్ల అడియా రవర్క్కు మిహవే.
ఉరువలర్ పవళమేని ఒళినీ ఱణిందు ఉమైయోడుం వెళ్ళై విడైమేన్
మురుహలర్ కొండ్రైదింగళ్ ముడిమే లణిందెన్ ఉళమే పుహుంద
అదనాల్
తిరుమహళ్ కలైయదూర్ది సెయమాదు పూమి తిసై తెయ్వ మానబలవుం
అరునెది నల్లనల్ల అవైనల్ల నల్ల అడియా రవర్క్కు మిహవే.
మదినుదల్ మంగైయోడు వడబా లిరుందు మఱైయోదు మెంగళ్ పరమన్
నదియొడు కొండ్రైమాలై ముడిమే లణిందెన్ ఉళమే పుహుంద
అదనాల్
కొదియుఱు కాలనంగి నమనోడు తూదర్ కొడునోయ్గ ళాన పలవుం
అదిహుణ నల్లనల్ల అవైనల్ల నల్ల అడియా రవర్క్కు మిహవే.
నంజణి కండనెందై మడవాళ్ తనోడుం విడైయేఱుం నంగళ్ పరమన్
తుంజిరుళ్ వన్నిహొండ్రై ముడిమే లణిందెన్ ఉళమే పుహుంద
అదనాల్
వెంజిన అవుణరోడు మురుమిడియు మిన్ను మిహైయాన పూద మవైయుం
అంజిడు నల్లనల్ల అవైనల్ల నల్ల అడియా రవర్క్కు మిహవే
వాళ్వరి యదళదాడై వరిహో వణత్తర్ మడవాళ్ తనోడు ముడనాయ్
నాణ్మలర్ వన్నిహొండ్రై నదిసూడి వందెన్ ఉళమే పుహుంద అదనాల్
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కోళరి యుళువైయోడు కొలైయానై కేళల్ కొడునాహ మోడు కరడి
ఆళరి నల్లనల్ల అవైనల్ల నల్ల అడియా రవర్క్కు మిహవే.
సెప్పిళ ములైనన్మంగై ఒరుబాహ మాహ విడైయేఱు సెల్వ నడైవార్
ఒప్పిళ మదియుమప్పుం ముడిమే లణిందెన్ ఉళమే పుహుంద అదనాల్
వెప్పొడు కుళిరుమ్వాదం మిహైయాన పిత్తుం వినైయాన వందు
నలియా
అప్పడి నల్లనల్ల అవైనల్ల నల్ల అడియా రవర్క్కు మిహవే.
వేళ్బడ విళిసెయ్దండ్రు విడమే లిరుందు మడవాళ్ తనోడుం
ఉడనాయ్
వాణ్మది వన్నిహొండ్రై మలర్సూడి వందెన్ ఉళమే పుహుంద
అదనాల్
ఏళ్గడల్ సూళిలంగై అరైయండ్ర నోడుం ఇడరాన వందు నలియా
ఆళ్గడల్ నల్లనల్ల అవైనల్ల నల్ల అడియా రవర్క్కు మిహవే.
పలబల వేడమాహుం పరనారి పాహన్ పసువేఱుం ఎంగళ్ పరమన్
సలమహ ళోడెరుక్కు ముడిమేల్ అణిందెన్ ఉళమే పుహుంద అదనాల్
మలర్మిసై యోనుమాలుం మఱైయోడు తేవర్ వరుహాల మాన పలవుం
అలైహడల్ మేరునల్ల అవైనల్ల నల్ల అడియా రవర్క్కు మిహవే.
కొత్తలర్ కుళలియోడు విసయఱ్కు నల్గు కుణమాయ వేడ విహిర్దన్
మత్తము మదియునాహం ముడిమే లణిందెన్ ఉళమే పుహుంద అదనాల్
పుత్తరొ టమణైవాదిల్ అళివిక్కు మణ్ణల్ తిరునీఱు సెమ్మై
తిడమే
అత్తహు నల్లనల్ల అవైనల్ల నల్ల అడియా రవర్క్కు మిహవే.
తేనమర్ పొళిల్గొళాలై విళైసెన్నెల్ తున్ని వళర్సెంబొన్
ఎంగుం నిహళ
నాన్ముహన్ ఆదియాయ పిరమా పురత్తు మఱైఞాన ఞాన మునివన్
తానుఱు కోళుమ్నాళుం అడియారై వందు నలియాద వణ్ణం ఉరైసెయ్
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ఆనసొల్ మాలైయోదుం అడియార్గళ్ వానిల్ అరసాళ్వర్ ఆణై
నమదే.
తిరువలంజుళి - ఎనన పుణ్ణాయఞ్
ఎన్న పుణ్ణియఞ్ సెయ్దనై నెంజమే యిరుంగడల్ వైయత్తు
మున్నం నీబురి నల్వినైప్ పయనిడై ముళుమణిత్ తరళంగళ్
మన్ను కావిరి సూళ్దిరు వలంజుళి వాణనై వాయారప్
పన్ని యాదరిత్ తేత్తియుం పాడియుం వళిబడుం అదనాలే.
సీహాళి – తిరుమాలైమాట్రు - యామామానీ
యామామానీ యామామా యాళీహామా కాణాహా
కాణాహామా కాళీయా మామాయానీ మామాయా.
యాహాయాళీ కాయాహా తాయారారా తాయాయా
యాయాదారా రాయాదా కాయాహాళీ యాహాయా.
తావామూవా తాసాహా ళీనాదానీ యామామా
మామాయానీ తానాళీ కాసాదావా మూవాదా.
నీవావాయా కాయాళీ కావావానో వారామే
మేరావానో వావాహా ళీయాహాయా వావానీ.
యాహాలామే యాహాళీ యామేదావీ తాయావీ
వీయాదావీ తామేయా ళీహాయామే లాహాయా.
మేలేబోహా మేదేళీ కాలాలేహా లానాయే
యేనాలాహా లేలాహా ళీదేమేహా పోలేమే.
నీయామానీ యేయామా తావేళీహా నీదానే
నేదానీహా ళీవేదా మాయాయేనీ మాయానీణ.
తిరుఞానసంబంద సువామిహళ్ తేవారం మంట్రడం తిరుమఱై
తిరువావడుదుఱై - ఇడరినున్ దళరినుం
ఇడరినున్ దళరినుం ఎనదుఱునోయ్ తొడరినుం ఉనహళల్ తొళుదెళువేన్
కడల్దనిల్ అముదొడు కలందనంజైమిడఱినిల్ అడక్కియ వేదియనే
ఇదువోఎమై యాళుమా ఱీవదొండ్రెమక్కిల్లైయేల్
అదువోవున తిన్నరుళ్ ఆవడు తుఱైయరనే.
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తిరుక్ు ళుమలం - మ ణ్ణానన ల్ లవణ్ాం
మణ్ణిన్నల్ లవణ్ణం వాళలాం వైహలుం
ఎణ్ణిన్నల్ లహదిక్కి యాదుమోర్ కుఱైవిలైక్
కణ్ణిన్నల్ లగ్దుఱుఙ్ కళుమల వళనహర్ప్
పెణ్ణిన్నల్ లాళొడుం పెరుందహై యిరుందదే.
తిరునావుక్ు రసు సువామిహళ్ తేవారం నానాగం తిరుమఱై
తిరువదిహైవీరట్టటనం - కూట్రట్టయిన వాఱువి లక్ు హిలీర్
కూట్రాయిన వాఱువి లక్కహిలీర్ కొడుమైబల సెయ్దన నానఱియేన్
ఏట్రాయడిక్ కేఇర వుంబహలుం పిరియాదు వణంగువన్ ఎప్పొళుదుం
తోట్రాదెన్ వయిట్రిన్ అహంబడియే కుడరోడు తుడక్కి
ముడక్కియిడ
ఆట్రేన్ అడియేన్అది కైక్కెడిల వీరట్టా నత్తుఱై అమ్మానే.
తిరువైయాఱు - మాదర్ి ప్పఱైక్ు ణ్ణా యానై
మాదర్ప్ పిఱైక్కణ్ణి యానై మలైయాన్ మహళొడుం పాడిప్
పోదొడు నీర్సుమన్ దేత్తిప్ పుహువా రవర్బిన్ పుహువేన్
యాదుఞ్ సువడు పడామల్ ఐయా ఱడైహిండ్ర పోదు
కాదన్ మడప్పిడి యోడుఙ్ కళిఱు వరువన కండేన్
కండే నవర్దిరుప్ పాదఙ్ కండఱి యాదన కండేన్
నమచ్చచ వాయప్ిదిహం - సొట్రుణై వేదియన్
సొట్రుణై వేదియన్ సోది వానవన్
పొట్రుణైత్ తిరుందడి పొరుందక్ కైదొళక్
కట్రుణైప్ పూట్టియోర్ కడలిఱ్ పాయ్చ్చినుం
నట్రుణై యావదు నమచ్చి వాయవే.
పూవినుక్ కరుంగలం పొంగు తామరై
ఆవిననుక్ కరుంగలం అరనఞ్ సాడుదల్
కోవినుక్ కరుంగలఙ్ కోట్ట మిల్లదు
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నావినుక్ కరుంగలం నమచ్చి వాయవే.
తిరునేరిసై - ప్త్ినాయ్ి పాడ మాట్టటన్
పత్తనాయ్ప్ పాడ మాట్టేన్ పరమనే పరమ యోహీ
ఎత్తినాఱ్ పత్తి సెయ్గేన్ ఎన్నైనీ ఇహళ వేండా
ముత్తనే ముదల్వా తిల్లై అంబలత్ తాడు కిండ్ర
అత్తావున్ ఆడల్ కాణ్బాన్ అడియనేన్ వంద వాఱే.
తిరునావుక్ు రసు సువామిహళ్ తేవారం ఐందాం తిరుమఱై
తిరుకుు ఱుందొహై - అనన ం పాలికుు న్
అన్నం పాలిక్కున్ దిల్లైచ్చిట్రంబలం
పొన్నం పాలిక్కు మేలుమిప్ పూమిసై
ఎన్నం పాలిక్కు మాఱుహణ్ టిన్బుఱ
ఇన్నం పాలిక్కు మోవిప్ పిఱవియే.
తిరునావుక్ు రసు సువామిహళ్ తేవారం ఆఱం తిరుమఱై
తిరువారూర్ – పోట్రితిిరుత్ిండహం- క్ట్రట్వర గ ళుణ్ణాఙ్
కట్రవర్గ ళుణ్ణుఙ్ కనియే పోట్రి
కళలడైందార్ సెల్లుఙ్ కదియే పోట్రి
అట్రవర్గట్ కారముద మానాయ్ పోట్రి
అల్లలఱుత్ తడియేనై ఆండాయ్ పోట్రి
మట్రొరువ రొప్పిల్లా మైందా పోట్రి
వానవర్గళ్ పోట్రుం మరుందే పోట్రి
సెట్రవర్దం పురమెరిత్త సివనే పోట్రి
తిరుమూలత్ తాననే పోట్రి పోట్రి.
వంగమలి కడల్నంజ ముండాయ్ పోట్రి
మదయానై యీరురివై పోర్త్తాయ్ పోట్రి
కొంగలరుం నఱుంగొండ్రైత్ తారాయ్ పోట్రి
కొల్బులిత్ తోలాడైక్ కుళహా పోట్రి
అంగణనే అమరర్గళ్దం ఇఱైవా పోట్రి
ఆలమర నీళలఱఞ్ సొన్నాయ్ పోట్రి
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సెంగనహత్ తనిక్కుండ్రే సివనే పోట్రి
తిరుమూలట్ టాననే పోట్రి పోట్రి.
మలైయాన్ మడందై మణాళా పోట్రి
మళవిడైయాయ్ నిన్బాదం పోట్రి పోట్రి
నిలైయాహ ఎన్నెంజిల్ నిండ్రాయ్ పోట్రి
నెట్రిమేల్ ఒట్రైక్కణ్ ణుడైయాయ్ పోట్రి
ఇలైయార్ంద మూవిలైవే లేందీ పోట్రి
ఏళ్గడలుం ఏళ్బొళిలు మానాయ్ పోట్రి
సిలైయాలండ్రెయిలెరిత్త సివనే పోట్రి
తిరుమూలట్ టాననే పోట్రి పోట్రి.
పొన్నియలుం మేనియనే పోట్రి పోట్రి
పూదప్ పడైయుడైయాయ్ పోట్రి పోట్రి
మన్నియసీర్ మఱైనాన్గు మానాయ్ పోట్రి
మఱియేందు కైయానే పోట్రి పోట్రి
ఉన్నుమవర్క్ కుణ్మైయనే పోట్రి పోట్రి
ఉలహుక్ కొరువనే పోట్రి పోట్రి
సెన్నిమిసై వెణ్బిఱైయాయ్ పోట్రి పోట్రి
తిరుమూలట్ టాననే పోట్రి పోట్రి.
నంజుడైయ కండనే పోట్రి పోట్రి
నట్రవనే నిన్బాదం పోట్రి పోట్రి
వెంజుడరోన్ పల్లిఱుత్త వేందే పోట్రి
వెణ్మదియఙ్ కణ్ణి విహిర్దా పోట్రి
తుంజిరుళి లాడ లుహందాయ్ పోట్రి
తూనీఱు మెయ్క్కణింద సోదీ పోట్రి
సెంజడైయాయ్ నిన్బాదం పోట్రి పోట్రి
తిరుమూలట్ టాననే పోట్రి పోట్రి.
సంగరనే నిన్బాదం పోట్రి పోట్రి
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సదాసివనే నిన్బాదం పోట్రి పోట్రి
పొంగరవా నిన్బాదం పోట్రి పోట్రి
పుణ్ణియనే నిన్బాదం పోట్రి పోట్రి
అంగమలత్ తయనోడు మాలుఙ్ కాణా
అనలురువా నిన్బాదం పోట్రి పోట్రి
సెంగమలత్ తిరుప్పాదం పోట్రి పోట్రి
తిరుమూలట్ టాననే పోట్రి పోట్రి.
వంబులవు కొండ్రైచ్ చడైయాయ్ పోట్రి
వాన్బిఱైయుం వాళరవుం వైత్తాయ్ పోట్రి
కొంబనైయ నుణ్ణిడైయాళ్ కూఱా పోట్రి
కురైహళలాఱ్ కూట్రుదైత్త కోవే పోట్రి
నంబుమవర్క్ కరుంబొరుళే పోట్రి పోట్రి
నాల్వేదం ఆఱంగ మానాయ్ పోట్రి
సెంబొనే మరహదమే మణియే పోట్రి
తిరుమూలట్ టాననే పోట్రి పోట్రి.
ఉళ్ళమా యుళ్ళత్తే నిండ్రాయ్ పోట్రి
ఉహప్పార్ మనత్తెండ్రుం నీంగాయ్ పోట్రి
వళ్ళలే పోట్రి మణాళా పోట్రి
వానవర్గోన్ తోళ్దుణిత్త మైందా పోట్రి
వెళ్ళైయే ఱేఱుం విహిర్దా పోట్రి
మేలోర్క్కుం మేలోర్క్కుం మేలాయ్ పోట్రి
తెళ్ళునీర్క్ కంగైచ్ చడైయాయ్ పోట్రి
తిరుమూలట్ టాననే పోట్రి పోట్రి.
పూవార్ంద సెన్నిప్ పునిదా పోట్రి
పుత్తేళిర్ పోట్రుం పొరుళే పోట్రి
తేవార్ంద తేవర్క్కున్ దేవే పోట్రి
తిరుమాలుక్ కాళి యళిత్తాయ్ పోట్రి
సావామే కాత్తెన్నై యాండాయ్ పోట్రి
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సంగొత్త నీట్రెఞ్ సదురా పోట్రి
సేవార్ంద వెల్గొడియాయ్ పోట్రి పోట్రి
తిరుమూలట్ టాననే పోట్రి పోట్రి.
పిరమన్దన్ సిరమరింద పెరియోయ్ పోట్రి
పెణ్ణురువో టాణురువాయ్ నిండ్రాయ్ పోట్రి
కరనాన్గుం ముక్కణ్ణుం ఉడైయాయ్ పోట్రి
కాదలిప్పార్క్ కాట్ర ఎళియాయ్ పోట్రి
అరుమంద తేవర్క్ కరసే పోట్రి
యండ్రరక్కన్ ఐన్నాన్గు తోళున్ దాళుఞ్
సిరమ్నెరిత్త సేవడియాయ్ పోట్రి పోట్రి
తిరుమూలట్ టాననే పోట్రి పోట్రి.
ఆఱం తిరుమఱై- అప్ి నీన
అప్పన్నీ అమ్మైనీ ఐయ నుమ్నీ అన్బుడైయ మామనుం మామి
యుమ్నీ
ఒప్పుడైయ మాదరుం ఒణ్బొరు ళుమ్నీ ఒరుహులముం సుట్రముం ఓరూ
రుమ్నీ
తుయ్ప్పనవుం ఉయ్ప్పనవున్ దోట్రు వాయ్నీ తుణైయాయెన్
నెంజన్ దుఱప్పిప్ పాయ్నీ
ఇప్పొన్నీ ఇమ్మణినీ ఇమ్ముత్ తు(ం)నీ ఇఱైవన్నీ ఏఱూర్ంద
సెల్వన్ నీయే
సుందరమూర్త్తి సువామిహళ్ తేవారం ఏళాం తిరుముఱై
తిరువెణ్ణెయ్నల్లూర్ - పిత్తాబిఱై సూడీ
పిత్తాబిఱై సూడీబెరు మానేఅరు ళాళా
ఎత్తాన్మఱ వాదేనినైక్ కిండ్రేన్మనత్ తున్నై
వైత్తాయ్బెణ్ణైత్ తెన్బాల్వెణ్ణెయ్ నల్లూరరుట్
టుఱైయుళ్
అత్తాఉనక్ కాళాయిని అల్లేన్ఎన లామే.
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మూప్పదుం ఇల్లై పిఱప్పదుం ఇల్లై ఇఱప్పదిల్లై
సేర్ప్పదు కాట్టహత్ తూరిను మాహచ్చిన్ దిక్కినల్లాఱ్
కాప్పదు వేళ్విక్ కుడిదణ్ టురుత్తియెఙ్ కోన్అరైమేల్
ఆర్ప్పదు నాహం అఱిందోమేల్ నామివర్క్ కాట్పడో మే.
పొన్నార్ మేనియనే పులిత్తోలై అరైక్కసైత్తు
మిన్నార్ సెంజడైమేల్ మిళిర్గొండ్రై యణిందవనే
మన్నే మామణియే మళబాడియుళ్ మాణిక్కమే
అన్నే ఉన్నైయల్లాల్ ఇనియారై నినైక్కేనే.
తిరు త్ిండత్ిహై - తిల్లవా
ై ళ్ అందణ్ర దం
తిల్లైవాళ్ అందణర్దం అడియార్క్కుం అడియేన్
తిరునీల కండత్తుక్ కుయవనార్క్ కడియేన్
ఇల్లైయే ఎన్నాద ఇయఱ్పహైక్కుం అడియేన్
ఇళైయాండ్రన్ కుడిమాఱన్ అడియార్క్కుం అడియేన్
వెల్లుమా మిహవల్ల మెయ్ప్పొరుళుక్ కడియేన్
విరిబొళిల్సూళ్ కుండ్రైయార్ విఱన్మిండర్క్ కడియేన్
అల్లిమెన్ ముల్లైయందార్ అమర్నీదిక్ కడియేన్
ఆరూరన్ ఆరూరిల్ అమ్మానుక్ కాళే.
ఇలైమలింద వేల్నంబి ఎఱిబత్తర్క్ కడియేన్
ఏనాది నాదండ్రన్ అడియార్క్కుం అడియేన్
కలైమలింద సీర్నంబి కణ్ణప్పర్క్ కడియేన్
కడవూరిఱ్ కలయండ్రన్ అడియార్క్కుం అడియేన్
మలైమలింద తోళ్వళ్ళల్ మానక్కఞ్ సాఱన్
ఎంజాద వాట్టాయన్ అడియార్క్కుం అడియేన్
అలైమలింద పునల్మంగై ఆనాయర్క్ కడియేన్
ఆరూరన్ ఆరూరిల్ అమ్మానుక్ కాళే.
ముమ్మైయాల్ ఉలహాండ మూర్త్తిక్కుం అడియేన్
మురుహనుక్కుం ఉరుత్తిర పసుబదిక్కుం అడియేన్
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సెమ్మైయే తిరునాళైప్ పోవార్క్కుం అడియేన్
తిరుక్కుఱిప్పుత్ తొండర్దం అడియార్క్కుం అడియేన్
మెయ్మ్మైయే తిరుమేని వళిబడా నిఱ్క
వెహుండెళుంద తాదైదాళ్ మళువినాల్ ఎఱింద
అమ్మైయాన్ అడిచ్చండిప్ పెరుమానుక్ కడియేన్
ఆరూరాన్ ఆరూరిల్ అమ్మానుక్ కాళే.
తిరునిండ్ర సెమ్మైయే సెమ్మైయాక్ కొండ
తిరునావుక్ కరైయండ్రన్ అడియార్క్కుం అడియేన్
పెరునంబి కులచ్చిఱైదన్ అడియార్క్కుం అడియేన్
పెరుమిళలైక్ కుఱుంబర్క్కుం పేయార్క్కుం అడియేన్
ఒరునంబి అప్పూది అడియార్క్కుం అడియేన్
ఒలిబునల్సూళ్ సాత్తమంగై నీలనక్కర్క్ కడియేన్
అరునంబి నమినంది అడియార్క్కుం అడియేన్
ఆరూరన్ ఆరూరిల్ అమ్మానుక్ కాళే.
వంబఱా వరివండు మణమ్నాఱ మలరుం
మదుమలర్నఱ్ కొండ్రైయాన్ అడియలాఱ్ పేణా
ఎంబిరాన్ సంబందన్ అడియార్క్కుం అడియేన్
ఏయర్గోన్ కలిక్కామన్ అడియార్క్కుం అడియేన్
నంబిరాన్ తిరుమూలన్ అడియార్క్కుం అడియేన్
నాట్టమిహు తండిక్కుం మూర్క్కర్క్కుం అడియేన్
అంబరాన్ సోమాసి మాఱనుక్కుం అడియేన్
ఆరూరన్ ఆరూరిల్ అమ్మానుక్ కాళే.
పిఱవి అందహరాయిరుందు తిరువారూర్క్ కమలాలయత్
తీర్త్తత్తిల్ మూళ్గియెళుందిరుక్కుంబోదు సువామి
యినుడైయ తిరువరుళాల్ నాట్టం విళంగప్పెట్రవ
రెన్బదు తోండ్ర నాట్టమిహు తండిక్కుం
ఎండ్రరుళిచ్చెయ్దదు.
వార్గొండ వనములైయాళ్ ఉమైబంగన్ కళలే
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మఱవాదు కల్లెఱింద సాక్కియర్క్కుం అడియేన్
సీర్గొండ పుహళ్వళ్ళల్ సిఱప్పులిక్కుం అడియేన్
సెంగాట్టఙ్ కుడిమేయ సిఱుత్తొండర్క్ కడియేన్
కార్గొండ కొడైక్ కళఱిట్రఱివార్క్కుం అడియేన్
కడఱ్కాళిక్ కణనాదన్ అడియార్క్కుం అడియేన్
ఆర్గొండ వేఱ్కూట్రన్ కళందైక్కోన్ అడియేన్
ఆరూరన్ ఆరూరిల్ అమ్మానుక్ కాళే.
పొయ్యడిమై యిల్లాద పులవర్క్కుం అడియేన్
పొళిఱ్కరువూర్త్ తుంజియ పుహళ్చ్చోళర్క్ కడియేన్
మెయ్యడియాన్ నరసింగ మునైయరైయర్క్ కడియేన్
విరిదిరైసూళ్ కడల్నాహై అదిబత్తర్క్ కడియేన్
కైదడింద వరిసిలైయాన్ కలిక్కంబన్ కలియన్
కళఱ్ సత్తి వరింజైయర్గోన్ అడియార్క్కుం అడియేన్
ఐయడిహళ్ కాడవర్గోన్ అడియార్క్కుం అడియేన్
ఆరూరన్ ఆరూరిల్ అమ్మానుక్ కాళే.
కఱైక్కండన్ కళలడియే కాప్పుక్కొణ్ టిరుంద
కణంబుల్ల నంబిక్కుఙ్ కారిక్కుం అడియేన్
నిఱైక్కొండ సిందైయాన్ నెల్వేలి వెండ్ర
నిండ్రసీర్ నెడుమాఱన్ అడియార్క్కుం అడియేన్
తుఱైక్కొండ సెంబవళం ఇరుళహట్రుఞ్ సోదిత్
తొన్మయిలై వాయిలాన్ అడియార్క్కుం అడియేన్
అఱైక్కొండ వేల్నంబి మునైయడువార్క్ కడియేన్
ఆరూరన్ ఆరూరిల్ అమ్మానుక్ కాళే.
కడల్సూళ్ంద ఉలహెలాఙ్ కాక్కిండ్ర పెరుమాన్
కాడవర్గోన్ కళఱ్చింగన్ అడియార్క్కుం అడియేన్
మడల్సూళ్ంద తార్నంబి ఇడంగళిక్కున్ దంజై
మన్నవనాం సెరుత్తుణైదన్ అడియార్క్కుం అడియేన్
పుడైసూళ్ంద పులియదళ్మేల్ అరవాడ ఆడి
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పొన్నడిక్కే మనమ్వైత్త పుహళ్త్తుణైక్కుం అడియేన్
అడల్సూళ్ంద వేల్నంబి కోట్పులిక్కుం అడియేన్
ఆరూరన్ ఆరూరిల్ అమ్మానుక్ కాళే.
పత్తరాయ్ప్ పణివార్గళ్ ఎల్లార్క్కుం అడియేన్
పరమనైయే పాడువార్ అడియార్క్కుం అడియేన్
సిత్తత్తైచ్ చివన్బాలే వైత్తార్క్కుం అడియేన్
తిరువారూర్ప్ పిఱందార్గళ్ ఎల్లార్క్కుం అడియేన్
ముప్పోదున్ దిరుమేని తీండువార్క్ కడియేన్
ముళునీఱు పూసియ మునివర్క్కుం అడియేన్
అప్పాలుం అడిచ్చార్ంద అడియార్క్కుం అడియేన్
ఆరూరన్ ఆరూరిల్ అమ్మానుక్ కాళే.
మన్నియసీర్ మఱైనావన్ నిండ్రవూర్ప్ పూసల్
వరివళైయాళ్ మానిక్కుం నేసనుక్కుం అడియేన్
తెన్నవనాయ్ ఉలహాండ సెంగణార్క్ కడియేన్
తిరునీల కండత్తుప్ పాణనార్క్ కడియేన్
ఎన్నవనాం అరనడియే అడైందిట్ట సడైయన్
ఇసైఞాని కాదలన్ తిరునావ లూర్క్కోన్
అన్నవనాం ఆరూరన్ అడిమైహేట్ టువప్పార్
ఆరూరిల్ అమ్మానుక్ కన్బ రావారే.
ఎట్టాం తిరుముఱై మాణిక్క వాసహర్ తిరువాసహం
సివబురాణం తిరుప్పెరుందుఱై
నమచ్చివాయ వాఅళ్గ నాదన్ తాళ్ వాళ్గ
ఇమైప్పొళుదుం ఎన్ నెంజిల్ నీంగాదాన్ తాళ్ వాళ్గ
కోహళి ఆండ కురుమణిదన్ తాళ్ వాళ్గ
ఆహమం ఆహినిండ్రు అణ్ణిప్పాన్ తాళ్ వాళ్గ
ఏహన్ అనేహన్ ఇఱైవన్ అడివాళ్గ 5
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వేహం కెడుత్తాండ వేందన్ అడివెల్గ
పిఱప్పఱుక్కుం పిఞ్ఞహన్దన్ పెయ్గళల్గళ్ వెల్గ
పుఱందార్క్కుచ్ చేయోన్ తన్ పూంగళల్గళ్ వెల్గ
కరంగువివార్ ఉళ్మహిళుం కోన్గళల్గళ్ వెల్గ
సిరమ్కువివార్ ఓంగువిక్కుం సీరోన్ కళల్ వెల్గ 10
ఈసన్ అడిబోట్రి ఎందై అడిబోట్రి
తేసన్ అడిబోట్రి సివన్ సేవడి పోట్రి
నేయత్తే నిండ్ర నిమలన్ అడి పోట్రి
మాయప్ పిఱప్పు అఱుక్కుం మన్నన్ అడి పోట్రి
సీరార్ పెరుందుఱై నం తేవన్ అడి పోట్రి 15
ఆరాద ఇన్బం అరుళుం మలై పోట్రి
సివన్ అవన్ ఎన్చిందైయుళ్ నిండ్ర అదనాల్
అవన్ అరుళాలే అవన్ తాళ్ వణంగిచ్
సిందై మహిళచ్ చివ పురాణం తన్నై
ముందై వినైముళుదుం ఓయ ఉరైప్పన్ యాన్. 20
కణ్ నుదలాన్ తన్గరుణైక్ కణ్గాట్ట వందు ఎయ్ది
ఎణ్ణుదఱ్కు ఎట్టా ఎళిల్ ఆర్గళల్ ఇఱైంజి
విణ్ నిఱైందుం మణ్ నిఱైందుం మిక్కాయ్, విళంగు ఒళియాయ్,
ఎణ్ ఇఱంద ఎల్లై ఇలాదానే నిన్ పెరుమ్చీర్
పొల్లా వినైయేన్ పుహళుమాఱు ఒండ్రు అఱియేన్ 25
పుల్లాహిప్ పూడాయ్ప్ పుళువాయ్ మరమాహిప్
పల్ విరుహమాహిప్ పఱవైయాయ్ప్ పాంబాహిక్
కల్లాయ్ మనిదరాయ్ప్ పేయాయ్క్ కణంగళాయ్
వల్ అసురర్ ఆహి మునివరాయ్త్ తేవరాయ్చ్
సెల్లాఅ నిండ్ర ఇత్ తావర సంగమత్తుళ్ 30
ఎల్లాప్ పిఱప్పుం పిఱందు ఇళైత్తేన్, ఎంబెరుమాన్
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మెయ్యే ఉన్ పొన్ అడిహళ్ కండు ఇండ్రు వీడు ఉట్రేన్
ఉయ్య ఎన్ ఉళ్ళత్తుళ్ ఓంగారమాయ్ నిండ్ర
మెయ్యా విమలా విడైప్పాహా వేదంగళ్
ఐయా ఎనవోంగి ఆళ్ందు అహండ్ర నుణ్ణియనే 35
వెయ్యాయ్, తణియాయ్, ఇయమాననాం విమలా
పొయ్ ఆయిన ఎల్లాం పోయ్ అహల వందరుళి
మెయ్ ఞానం ఆహి మిళిర్ కిండ్ర మెయ్చ్ చుడరే
ఎఞ్ఞానం ఇల్లాదేన్ ఇన్బప్ పెరుమానే
అఞ్ఞానం తన్నై అహల్విక్కుం నల్ అఱివే 40
ఆక్కం అళవు ఇఱుది ఇల్లాయ్, అనైత్తు ఉలహుం
ఆక్కువాయ్ కాప్పాయ్ అళిప్పాయ్ అరుళ్ తరువాయ్
పోక్కువాయ్ ఎన్నైప్ పుహువిప్పాయ్ నిన్ తొళుంబిన్
నాట్రత్తిన్ నేరియాయ్, సేయాయ్, నణియానే
మాట్రం మనం కళియ నిండ్ర మఱైయోనే 45
కఱంద పాల్ కన్నలొడు నెయ్గలందాఱ్ పోలచ్
సిఱందడియార్ సిందనైయుళ్ తేన్ఊఱి నిండ్రు
పిఱంద పిఱప్పు అఱుక్కుం ఎంగళ్ పెరుమాన్
నిఱంగళ్ ఓర్ ఐందు ఉడైయాయ్, విణ్ణోర్గళ్ ఏత్త
మఱైందిరుందాయ్, ఎంబెరుమాన్ వల్వినైయేన్ తన్నై 50
మఱైందిడ మూడియ మాయ ఇరుళై
అఱంబావం ఎన్నుం అరుం కయిట్రాల్ కట్టి
పుఱమ్తోల్ పోర్త్తు ఎంగుం పుళు అళుక్కు మూడి,
మలం సోరుం ఒన్బదు వాయిల్ కుడిలై
మలంగప్ పులన్ ఐందుం వంజనైయైచ్ చెయ్య, 55
విలంగు మనత్తాల్, విమలా ఉనక్కు
కలంద అన్బాహిక్ కసిందు ఉళ్ ఉరుహుం
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నలం తాన్ ఇలాద సిఱియేఱ్కు నల్గి
నిలం తన్మేల్ వందు అరుళి నీళ్గళల్గళ్ కాట్టి,
నాయిఱ్ కడైయాయ్క్ కిడంద అడియేఱ్కుత్ 60
తాయిఱ్ సిఱంద తయా ఆన తత్తువనే
మాసట్ర సోది మలర్ంద మలర్చ్చుడరే
తేసనే తేన్ ఆర్అముదే సివబురానే
పాసమాం పట్రు అఱుత్తుప్ పారిక్కుం ఆరియనే
నేస అరుళ్బురిందు నెంజిల్ వంజం కెడప్ 65
పేరాదు నిండ్ర పెరుంగరుణైప్ పోరాఱే
ఆరా అముదే అళవిలాప్ పెమ్మానే
ఓరాదార్ ఉళ్ళత్తు ఒళిక్కుం ఒళియానే
నీరాయ్ ఉరుక్కి ఎన్ ఆరుయిరాయ్ నిండ్రానే
ఇన్బముం తున్బముం ఇల్లానే ఉళ్ళానే 70
అన్బరుక్కు అన్బనే యావైయుమాయ్ ఇల్లైయుమాయ్
సోదియనే తున్నిరుళే తోండ్రాప్ పెరుమైయనే
ఆదియనే అందం నడువాహి అల్లానే
ఈర్త్తు ఎన్నై ఆట్కొండ ఎందై పెరుమానే
కూర్త్త మెయ్ ఞానత్తాల్ కొండు ఉణర్వార్ తమ్కరుత్తిల్ 75
నోక్కరియ నోక్కే నుణుక్కరియ నుణ్ ఉణర్వే
పోక్కుం వరవుం పుణర్వుం ఇలాప్ పుణ్ణియనే
కాక్కుం ఎన్ కావలనే కాణ్బరియ పేర్ ఒళియే
ఆట్రిన్బ వెళ్ళమే అత్తా మిక్కాయ్ నిండ్ర
తోట్రచ్ చుడర్ ఒళియాయ్చ్ చొల్లాద నుణ్ ఉణర్వాయ్ 80
మాట్రమాం వైయహత్తిన్ వెవ్వేఱే వందు అఱివాం
తేట్రనే తేట్రత్ తెళివే ఎన్ సిందనై ఉళ్
ఊట్రాన ఉణ్ణార్ అముదే ఉడైయానే
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వేట్రు విహార విడక్కు ఉడంబిన్ ఉళ్గిడప్ప
ఆట్రేన్ ఎం ఐయా అరనే ఓ ఎండ్రు ఎండ్రు 85
పోట్రిప్ పుహళ్ందిరుందు పొయ్గెట్టు మెయ్ ఆనార్
మీట్టు ఇంగు వందు వినైప్పిఱవి సారామే
కళ్ళప్ పులక్కురంబైక్ కట్టు అళిక్క వల్లానే
నళ్ ఇరుళిల్ నట్టం పయిండ్రు ఆడుం నాదనే
తిల్లై ఉళ్ కూత్తనే తెన్బాండి నాట్టానే 90
అల్లల్ పిఱవి అఱుప్పానే ఓ ఎండ్రు
సొల్లఱ్కు అరియానైచ్ చొల్లిత్ తిరువడిక్కీళ్
సొల్లియ పాట్టిన్ పొరుళ్ ఉణర్ందు సొల్లువార్
సెల్వర్ సివబురత్తిన్ ఉళ్ళార్ సివన్ అడిక్కీళ్ప్
పల్లోరుం ఏత్తప్ పణిందు. 95
పోట్రిత్ తిరుఅహవల్ - తిల్లై
నాన్ముహన్ ముదలా వానవర్ తొళుదు ఎళ
ఈర్ అడియాలే మూవులహు అళందు
నాల్ తిసై మునివరుం ఐంబులన్ మలరప్
పోట్రి సెయ్ కదిర్ముడిత్ తిరునెడుమాల్ అండ్రు
అడిముడి అఱియుం ఆదరవు అదనిల్
కడుం మురణ్ ఏనం ఆహిమున్ కలందు
ఏళ్దలం ఉరువ ఇడందు పిన్ ఎయ్త్తు
ఊళి ముదల్వ సయసయ ఎండ్రు
వళుత్తియుం కాణా మలర్అడి ఇణైహళ్
వళుత్తుదఱ్కు ఎళిదాయ్ వార్ కడల్ ఉలహినిల్ 10
తిరువంబావై -తిరువ ణ్ణామలై - సక్త ియై వియందదు
ఆదియుం అందముం ఇల్లా అరుంబెరుఞ్
సోదియై యాంబాడక్కేట్టేయుం వాళ్దడంగళ్
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మాదే వళరుదియో వన్చెవియో నిన్చెవిదాన్
మాదేవన్వార్గళల్గళ్ వాళ్త్తియ వాళ్త్తొలిబోయ్
వీదివాయ్క్ కేట్టలుమే విమ్మివిమ్మి మెయ్మఱందు
పోదార్ అమళియిన్మేల్ నిండ్రుం పురండు ఇఙ్ఙన్
ఏదేనుం ఆహాళ్ కిడందాళ్ ఎన్నే ఎన్నే
ఈదే ఎందోళి పరిసేలోర్ ఎంబావాయ్. 155
పాసం పరంజోదిక్కు అన్బాయ్ ఇరాప్పహల్నాం
పేసుంబో తెప్పో(తు) ఇప్ పోదార్ అమళిక్కే
నేసముం వైత్తనైయో నేరిళైయాయ్ నేరిళైయీర్
సీసి ఇవైయుఞ్ సిలవో విళైయాడి
ఏసు మిడమ్ఈదో విణ్ణోర్గళ్ ఏత్తుదఱ్కుత్
కూసుం మలర్ప్పాదం తందరుళ వందరుళుం
తేసన్ సివలోహన్ తిల్లైచ్చిట్రంబలత్తుళ్
ఈసనార్క్ కన్బార్యాం ఆరేలోర్ ఎంబావాయ్. 156
ముత్తన్న వెణ్నహైయాయ్ మున్వన్ దెదిరెళుందెన్
అత్తన్ ఆనందన్ అముదన్ ఎండ్రు అళ్ళూఱిత్
తిత్తిక్కప్ పేసువాయ్ వందున్ కడైదిఱవాయ్
పత్తుడైయీర్ ఈసన్ పళ అడియీర్ పాంగుడైయీర్
పుత్తడియోం పున్మైదీర్త్తు ఆట్కొండాఱ్ పొల్లాదో
ఎత్తోనిన్ అన్బుడైమై ఎల్లోం అఱియోమో
సిత్తం అళహియార్ పాడారో నంజివనై
ఇత్తనైయుం వేండుం ఎమక్కేలోర్ ఎంబావాయ్. 157
ఒణ్ణిత్ తిలనహైయాయ్ ఇన్నం పులర్ందిండ్రో
వణ్ణక్ కిళిమొళియార్ ఎల్లోరుం వందారో
ఎణ్ణిక్కొండుళ్ళవా సొల్లుహోం అవ్వళవుం
కణ్ణైత్ తుయిండ్రవమే కాలత్తైప్ పోక్కాదే
విణ్ణుక్ కొరుమరుందై వేద విరుప్పొరుళైక్
కణ్ణుక్కు ఇనియానైప్ పాడిక్ కసిందుళ్ళం
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ఉణ్ణెక్కు నిండ్రురుహ యామ్మాట్టొం నీయేవందు
ఎణ్ణిక్ కుఱైయిల్ తుయిలేలోర్ ఎంబావాయ్. 158
మాలఱియా నాన్ముహనుఙ్ కాణా మలైయినై నాం
పోలఱివోం ఎండ్రుళ్ళ పొక్కంగ ళేబేసుం
పాలాఱు తేన్వాయ్ప్ పడిఱీ కడైదిఱవాయ్
ఞాలమే విణ్ణే పిఱవే అఱివరియాన్
కోలముం నమ్మైఆట్ కొండరుళిక్ కోదాట్టుఞ్
సీలముం పాడిచ్ చివనే సివనేయెన్(ఱు)
ఓలం ఇడినుం ఉణరాయ్ ఉణరాయ్గాణ్
ఏలక్ కుళలి పరిసేలోర్ ఎంబావాయ్. 159
మానే నీ నెన్నలై నాళై వందుంగళై
నానే ఎళుప్పువన్ ఎండ్రలుం నాణామే
పోన తిసైబహరాయ్ ఇన్నం పులర్ందిండ్రో
వానే నిలనే పిఱవే అఱివరియాన్
తానేవన్ దెమ్మైత్ తలైయళిత్తు ఆట్కొండరుళుం
వాన్వార్ కళల్బాడి వందోర్క్కున్ వాయ్దిఱవాయ్
ఊనే ఉరుహాయ్ ఉనక్కే ఉఱుం ఎమక్కుం
ఏనోర్క్కున్ దంగోనైప్ పాడేలో రెంబావాయ్. 160
అన్నే ఇవైయుఞ్ సిలవో పలవమరర్
ఉన్నఱ్కు అరియాన్ ఒరువన్ ఇరుంజీరాన్
సిన్నంగళ్ కేట్పచ్ చివనెండ్రే వాయ్దిఱప్పాయ్
తెన్నా ఎన్నా మున్నం తీసేర్ మెళుహుఒప్పాయ్
ఎన్నానై ఎన్అరైయన్ ఇన్నముదుఎండ్రు ఎల్లాముం
సొన్నోమ్కేళ్ వెవ్వేఱాయ్ ఇన్నం తుయిలుదియో
వన్నెంజప్ పేదైయర్బోల్ వాళా కిడత్తియాల్
ఎన్నే తుయిలిన్ పరిసేలోర్ ఎంబావాయ్. 161
కోళి సిలంబుచ్ చిలంబుం కురుహుఎంగుం
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ఏళిల్ ఇయంబ ఇయంబుమ్వెణ్ సంగుఎంగుం
కేళిల్ పరంజోది కేళిల్ పరంగరుణై
కేళిల్ విళుప్పొరుళ్గళ్ పాడినోం కేట్టిలైయో
వాళిఈ తెన్న ఉఱక్కమో వాయ్దిఱవాయ్
ఆళియాన్ అన్బుడైమై ఆమాఱుం ఇవ్వాఱో
ఊళి ముదల్వనాయ్ నిండ్ర ఒరువనై
ఏళైబఙ్ కాళనైయే పాడేలోర్ ఎంబావాయ్. 162
మున్నైప్ పళంబొరుట్కుం మున్నైప్ పళంబొరుళే
పిన్నైప్ పుదుమైక్కుం పోత్తుం అప్ పెట్రియనే
ఉన్నైప్ పిరానాహప్ పెట్రవున్ సీరడియోం
ఉన్నడియార్ తాళ్బణివోం ఆంగవర్క్కే పాంగావోం
అన్నవరే ఎమ్కణవర్ ఆవర్ అవర్ఉహందు
సొన్న పరిసే తొళుంబాయ్ప్ పణి సెయ్దోం
ఇన్న వహైయే ఎమక్కు ఎమ్కోన్ నల్గుదియేల్
ఎన్న కుఱైయుం ఇలోమ్ఏలార్ ఎంబావాయ్. 163
పాదాళం ఏళినుమ్కీళ్ సొఱ్కళివు పాదమలర్
పోదార్ పునైముడియుం ఎల్లాప్ పొరుళ్ముడివే
పేదై ఒరుబాల్ తిరుమేని ఒండ్రు అల్లన్
వేదముదల్ విణ్ణోరుం మణ్ణుం తుదిత్తాలుం
ఓద ఉలవా ఒరుదోళన్ తొండర్ఉళన్
కోదిల్ కులత్తాండ్రన్ కోయిల్ పిణాప్పిళ్ళైహాళ్
ఏదవన్ఊర్ ఏదవన్బేర్ ఆర్ఉట్రార్ ఆర్అయలార్
ఏదవరైప్ పాడుం పరిసేలార్ ఎంబావాయ్. 164
మొయ్యార్ తడం పొయ్గై పుక్కు ముహేర్ఎన్నక్
కైయాఱ్ కుడైందు కుడైందుఉన్ కళల్బాడి
ఐయా వళియడి యోం వాళ్ందోం కాణ్ ఆర్ అళల్బోఱ్
సెయ్యా వెణ్ణీఱాడి సెల్వ సిఱుమరుంగుల్
మైయార్ తడంగణ్ మడందై మణవాళర్
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ఐయానీ ఆట్కొండు అరుళుం విళైయాట్టిన్
ఉయ్వార్గళ్ ఉయ్యుం వహైయెల్లాం ఉయర్ందొళిన్ దోఙ్
ఎయ్యామఱ్ కాప్పాయ్ ఎమైయేలోర్ ఎంబావాయ్. 165
ఆర్త్త పిఱవిత్ తుయర్గెడనాం ఆర్త్తుఆడుం
తీర్త్తన్ నట్రిల్లైచ్ చిట్రంబలత్తే తీయాడుం
కూత్తన్ఇవ్వానుం కువలయముం ఎల్లాముం
కాత్తుం పడైత్తుం కరందుం విళైయాడి
వార్త్తైయుం పేసి వళైసిలంబ వార్గలైహళ్
ఆర్ప్పరవం సెయ్య అణి కుళల్మేల్ వండార్ప్పప్
పూత్తిహళుం పొయ్గై కుడైందుఉడైయాన్ పొఱ్పాదం
ఏత్తి ఇరుంజునైనీర్ ఆడేలోర్ ఎంబావాయ్. 166
పైంగువళైక్ కార్మలరాల్ సెంగమలప్ పైంబోదాల్
అంగం కురుహినత్తాల్ పిన్నుం అరవత్తాల్
తంగళ్ మలమ్కళువు వార్ వందు సార్దలినాల్
ఎంగళ్ పిరాట్టియుం ఎంగోనుం పోండ్రు ఇసైంద
పొంగుం మడువిల్ పుహప్పాయ్ందు పాయ్ందునం
సంగం సిలంబచ్ చిలంబు కలందుఆర్ప్పప్
కొంగైహళ్ పొంగప్ కుడైయుం పునల్బొంగప్
పంగయప్ పూంబునల్బాయ్న్ దాడేలోర్ ఎంబావాయ్. 167
కాదార్ కుళైయాడప్ పైంబూణ్ కలనాడక్
కోదై కుళలాడ వండిన్ కుళాం ఆడచ్
సీదప్ పునల్ఆడిచ్ చిట్రం పలంబాడి
వేదప్ పొరుళ్బాడి అప్పొరుళా మాబాడి
సోదిత్తిఱంబాడి సూళ్గొండ్రైత్ తార్బాడి
ఆది తిఱంబాడి అందమా మాబాడిప్
పేదిత్తు నమ్మై వళర్త్తుఎడుత్త పెయ్వదైదన్
పాదత్ తిఱంబాడి ఆడేలోర్ ఎంబావాయ్. 168
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ఓరొరుహాల్ ఎంబెరుమాన్ ఎండ్రెండ్రే నంబెరుమాన్
సీరొరుహాల్ వాయ్ ఓవాళ్ సిత్తం కళిహూర
నీరొరుహాల్ ఓవా నెడుందారై కణ్బనిప్పప్
పారొరుహాల్ వందనైయాన్ విణ్ణోరైత్ తాన్ పణియాళ్
పేరరైయఱ్కు ఇఙ్ఙనే పిత్తుఒరువర్ ఆమాఱుం
ఆర్ఒరువర్ ఇవ్వణ్ణం ఆట్కొళ్ళుం విత్తహర్ తాళ్
వారురువప్ పూణ్ములైయీర్ వాయార నాంబాడి
ఏరురువప్ పూంబునల్బాయ్ందు ఆడేలోర్ ఎంబావాయ్. 169
మున్నిక్ కడలైచ్ చురుక్కి ఎళుందుఉడైయాన్
ఎన్నత్ తిహళ్ందు ఎమ్మై ఆళుడైయాన్ ఇట్టిడైయిన్
మిన్నప్ పొలిందు ఎంబిరాట్టి తిరువడిమేల్
పొన్నఞ్ సిలంబిల్ సిలంబిత్ తిరుప్పురువం
ఎన్నచ్ చిలైహులవి నందమ్మై ఆళుడైయాళ్
తన్నిఱ్ పరివిలా ఎంగోమాన్ అన్బర్క్కు
మున్ని యవన్నమక్కు మున్చురక్కుం ఇన్నరుళే
ఎన్నప్ పొళియాయ్ మళైయేలోర్ ఎంబావాయ్. 170
సెంగ ణవన్బాల్ తిసైముహన్ పాల్ తేవర్గళ్ పాల్
ఎంగుం ఇలాదోర్ ఇన్బమ్నం పాలదాక్
కొంగుఉణ్ సురుంగుళలి నందమ్మైక్ కోదాట్టి
ఇంగునం ఇల్లంగళ్ తోఱుం ఎళుందరుళిచ్
సెంగమలప్ పొఱ్పాదం తందరుళుం సేవహనై
అంగళ్ అరసై అడియోంగట్కు ఆరముదై
నంగళ్ పెరుమానైప్ పాడి నలందిహళప్
పంగయప్ పూంబునల్ పాయ్ందు ఆడేలోర్ ఎంబావాయ్. 171
అణ్ణామలైయాన్ అడిక్కమలం సెండ్రిఱైంజుం
విణ్ణోర్ ముడియిన్ మణిత్తొహై వీఱట్రాఱ్పోల్
కణ్ణార్ ఇరవి కదిర్వందు కార్గరప్పత్
తణ్ణార్ ఒళిమయంగిత్ తారహైహళ్ తాం అహలప్
32 | P a g e
Thevaram Tamil

పెణ్ణాహి ఆణాయ్ అలియాయ్బ పిఱంగొళిసేర్
విణ్ణాహి మణ్ణాహి ఇత్తనైయుం వేఱాహిత్
కణ్ణార్ అముదమాయ్ నిండ్రాన్ కళల్బాడిప్
పెణ్ణే ఇప్ పూంబునల్బాయ్ందు ఆడేలోర్ ఎంబావాయ్. 172
ఉంగైయిఱ్ పిళ్ళై ఉనక్కే అడైక్కలమ్ఎండ్రు
అంగప్ పళంజొల్ పుదుక్కుం ఎం అచ్చత్తాల్
ఎంగళ్ పెరుమాన్ ఉనక్కెండ్రు ఉరైప్పోం కేళ్
ఎంగొంగై నిన్నన్బర్ అల్లార్దోళ్ సేరఱ్క
ఎంగై ఉనక్కల్లాదు ఎప్పణియుం సెయ్యఱ్క
కంగుల్ పహల్ఎంగణ్ మట్రొండ్రుం కాణఱ్క
ఇంగిప్ పరిసే ఎమక్కెంగోన్ నల్గుదియేల్
ఎంగెళిలెన్ ఞాయిఱు ఎమక్కేలోర్ ఎంబావాయ్. 173
పోట్రి అరుళుహ నిన్ ఆదియాం పాదమలర్
పోట్రి అరుళుహ నిన్ అందమాం సెందళిర్గళ్
పోట్రి ఎల్లా ఉయిర్క్కుం తోట్రమాం పొఱ్పాదం
పోట్రి ఎల్లా ఉయిర్క్కుం పోహమాం పూంగళల్గళ్
పోట్రి ఎల్లా ఉయిర్క్కుం ఈఱాం ఇణైయడిహళ్
పోట్రి మాల్ నాన్ముహనుం కాణాద పుండరిహం
పోట్రియాం ఉయ్యఆట్ కొండరుళుం పొన్మలర్గళ్
పోట్రియాం మార్గళినీర్ ఆడేలోర్ ఎంబావాయ్. 174
పిడిత్త పత్తు - అమ్మైయే అప్పా
అమ్మైయే అప్పా ఒప్పిలా మణియేఅన్బినిల్ విళైందఆ రముదే
పొయ్మ్మైయే పెరుక్కిప్ పొళుదినైచ్ చురుక్కుంబుళుత్తలైప్
పులైయనేండ్రనక్కుచ్
సెమ్మైయే ఆయ సివబదం అళిత్తసెల్వమే సివబెరు మానే
ఇమ్మైయే ఉన్నైచ్ చిక్కెనప్ పిడిత్తేన్ఎంగెళున్ దరుళువ
తినియే
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కుళైత్త పత్తు- కుళైత్తాఱ్ పండై
కుళైత్తాఱ్ పండైక్ కొడువినైనోయ్ కావాయ్ ఉడైయాయ్
కొడువినైయేన్
ఉళైత్తాల్ ఉఱుది యుండోదాన్ ఉమైయాళ్ కణవా ఎనైఆళ్వాయ్
పిళైత్తాఱ్ పొఱుక్క వేండావో పిఱైసేర్ సడైయాయ్
ముఱైయోఎండ్రు
అళైత్తాల్ అరుళా తొళివదే అమ్మా నేఉన్ నడియేఱ్కే
తిరుచ్చాళల్ - సివనుడైయ కారుణియం - తిల్లై
పూసువదుం వెణ్ణీఱు పూణ్బదువుం పొంగరవం
పేసువదుం తిరువాయాల్ మఱైబోలుఙ్ కాణేడీ
పూసువదుం పేసువదుం పూణ్బదువుఙ్ కొండడెన్నై
ఈసనవన్ ఎవ్వుయిర్క్కుం ఇయల్బానాన్ సాళలో. 1
ఎన్నప్పన్ ఎంబిరాన్ ఎల్లార్క్కున్ దానీసన్
తున్నంబెయ్ కోవణమాక్ కొళ్ళుమదు ఎన్నేడీ?
మన్నుహలై తున్నుబొరుళ్ మఱైనాన్గే వాన్చరడాత్
తన్నైయే కోవణమాచ్ చాత్తినన్గాణ్ సాళలో. 2
కోయిల్ సుడుహాడు కొల్బులిత్తోల్ నల్లాడై
తాయుమిలి తందైయిలి తాన్ తనియన్ కాణేడీ
తాయుమిలి తందైయిలి తాన్దనియన్ ఆయిడినుం
కాయిల్ ఉలహనైత్తుఙ్ కఱ్పొడిహాణ్ సాళలో. 3
అయనై అనంగనై అందహనైచ్ చందిరనై
వయనంగళ్ మాయా వడుచ్చెయ్దాన్ కాణేడీ
నయనంగళ్ మూండ్రుడైయ నాయహనే తండిత్తాల్
సయమండ్రో వానవర్క్కుత్ తాళ్గుళలాయ్ సాళలో. 4
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తక్కనైయుం ఎచ్చనైయుం తలైయఱుత్తుత్ తేవర్గణం
తొక్కనవన్ దవర్దమ్మైత్ తొలైత్తదుదాన్ ఎన్నేడీ
తొక్కనవన్ దవర్దమ్మైత్ తొలైత్తరుళి అరుళ్గొడుత్తంగు
ఎచ్చనుక్కు మిహైత్తలైమట్రరుళినన్ కాణ్ సాళలో. 5
అలరవనుం మాలవనుం అఱియామే అళలురువాయ్
నిలముదఱ్కీళ్ అండముఱ నిండ్రదుదాన్ ఎన్నేడీ
నిలముదఱ్కీళ్ అండముఱ నిండ్రిలనేల్ ఇరువరుందం
సలముహత్తాల్ ఆంగారన్ దవిరార్గాణ్ సాళలో. 6
మలైమహళై యొరుబాహం వైత్తలుమే మట్రొరుత్తి
సలముహత్తాల్ అవన్చడైయిఱ్ పాయుమదు ఎన్నేడీ
సలముహత్తాల్ అవన్చడైయిఱ్ పాయ్ందిలళేల్ తరణియెల్లాం
పిలముహత్తే పుహప్పాయ్ందు పెరుంగేడాఞ్ సాళలో. 7
కోలాల మాహిక్ కురైహడల్వాయ్ అండ్రెళుంద
ఆలాలం ఉండాన్ అవన్చదుర్దాన్ ఎన్నేడీ
ఆలాలం ఉండిలనేల్ అండ్రయన్మాల్ ఉళ్ళిట్ట
మేలాయ తేవరెల్లాం వీడువర్గాణ్ సాళలో. 8
తెన్బా లుహందాడున్ దిల్లైచ్చిట్రంబలవన్
పెణ్బా లుహందాన్ పెరుంబిత్తన్ కాణేడీ
పెణ్బా లుహందిలనేఱ్ పేదాయ్ ఇరు నిలత్తోర్
విణ్బాలి యోహెయ్ది వీడువర్గాణ్ సాళలో. 9
తానందం ఇల్లాన్ తనైయడైంద నాయేనై
ఆనంద వెళ్ళత్ తళుత్తువిత్తాన్ కాణేడీ
ఆనంద వెళ్ళత్ తళుత్తువిత్త తిరువడిహళ్
వానుందు తేవర్గట్కోర్ వాన్బొరుళ్గాణ్ సాళలో. 10
నంగాయ్ ఇదెన్నదవం నరంబో టెలుంబణిందు
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కంగాళన్ దోళ్మేలే కాదలిత్తాన్ కాణేడీ
కంగాళం ఆమాహేళ్ కాలాంద రత్తిరువర్
తంగాలఞ్ సెయ్యత్ తరిత్తనన్గాణ్ సాళలో. 11
కానార్ పులిత్తోల్ ఉడైదలైఊణ్ కాడుబది
ఆనా లవనుక్కిఙ్ కాట్పడువార్ ఆరేడీ
ఆనాలుం కేళాయ్ అయనున్ దిరుమాలుం
వానాడర్ కోవుం వళియడియార్ సాళలో. 12
మలైయరైయన్ పొఱ్పావై వాళ్నుదలాళ్ పెణ్దిరువై
ఉలహఱియత్ తీవేట్టాన్ ఎన్నుమదు ఎన్నేడీ
ఉలహఱియత్ తీవేళా తొళిందననేల్ ఉలహనైత్తుఙ్
కలైనవిండ్ర పొరుళ్గళెల్లాఙ్ కలంగిడుంగాణ్ సాళలో. 13
తేన్బుక్క తణ్బణై సూళ్ తిల్లైచ్చిట్రంబలవన్
తాన్బుక్కు నట్టం పయిలుమదు ఎన్నేడీ
తాన్బుక్కు నట్టం పయిండ్రిలనేల్ తరణియెల్లాం
ఊన్బుక్క వేఱ్కాళిక్ కూట్టాంగాణ్ సాళలో. 14
కడహరియుం పరిమావుం తేరుమ్ఉహన్ దేఱాదే
ఇడబమ్ఉహన్ దేఱియవా ఱెనక్కఱియ ఇయంబేడీ
తడమదిల్గళ్ అవైమూండ్రున్ దళలెరిత్త అన్నాళిల్
ఇడబమదాయ్త్ తాంగినాన్ తిరుమాల్గాణ్ సాళలో. 15
నండ్రాహ నాల్వర్క్కుం నాన్మఱైయిన్ ఉట్పొరుళై
అండ్రాలిన్ కీళిరుందఙ్ కఱమురైత్తాన్ కాణేడీ
అండ్రాలిన్ కీళిరుందఙ్ కఱమురైత్తాన్ ఆయిడినుఙ్
కొండ్రాన్గాణ్ పురమూండ్రుఙ్ కూట్టోడే సాళలో. 16
అంబలత్తే కూత్తాడి అముదుసెయప్ పలిదిరియుం
నంబనైయున్ దేవనెండ్రు నణ్ణుమదు ఎన్నేడీ
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నంబనైయుం ఆమాహేళ్ నాన్మఱైహళ్ తామఱియా
ఎంబెరుమాన్ ఈసావెండ్రేత్తినహాణ్ సాళలో. 17
సలముడైయ సలందరన్దన్ ఉడల్దడింద నల్లాళి
నలముడైయ నారణఱ్కండ్రరుళియవా ఱెన్నేడీ
నలముడైయ నారణన్దన్ నయనమ్ఇడన్ దరనడిక్కీళ్
అలరాహ ఇడఆళి అరుళినన్గాణ్ సాళలో. 18
అంబరమాం పుళ్ళిత్తోల్ ఆలాలం ఆరముదం
ఎంబెరుమాన్ ఉండసదుర్ ఎనక్కఱియ ఇయంబేడీ
ఎంబెరుమాన్ ఏదుడుత్తఙ్ కేదముదు సెయ్దిడినుం
తంబెరుమై తానఱియాత్ తన్మైయన్గాణ్ సాళలో. 19
అరుందవరుక్ కాలిన్గీళ్ అఱముదలా నాన్గినైయుం
ఇరుందవరుక్ కరుళుమదు ఎనక్కఱియ ఇయంబేడీ
అరుందవరుక్ కఱముదల్నాన్ కండ్రరుళిచ్ చెయ్దిలనేల్
తిరుందవరుక్ కులహియఱ్కై తెరియాహాణ్ సాళలో. 20
తిరుప్పళ్ళియెళుచ్చి - తిరోదాన సుత్తి తిరుప్పెరుందుఱై
పోట్రియెన్ వాళ్ముద లాహియ పొరుళే
పులర్ందదు పూంగళఱ్ కిణైదుణై మలర్గొణ్
టేట్రినిన్ తిరుముహత్ తెమక్కరుళ్ మలరుం
ఎళిల్నహై కొండునిన్ తిరువడి తొళుహోం
సేట్రిదళ్క్ కమలంగళ్ మలరుమ్తణ్ వయల్సూళ్
తిరుప్పెరున్ దుఱై ఉఱై సివబెరుమానే
ఏట్రుయర్ కొడియుడై యాయ్ఎనై యుడైయాయ్
ఎంబెరు మాన్బళ్ళి యెళుందరుళాయే.
వాళాప్ి తుి - మతిి ఉబాయం -తిరుప్పి రుందుఱై
పారొడు విణ్ణాయ్ప్ పరంద ఎంబరనే పట్రునాన్ మట్రిలేన్
కండాయ్
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సీరొడు పొలివాయ్ సివబురత్తరసే తిరుప్పెరుందుఱైయుఱై సివనే
ఆరొడు నోహేన్ ఆర్క్కెడుత్ తురైక్కేన్ ఆండనీ అరుళిలై
యానాల్
వార్గడల్ ఉలహిల్ వాళ్గిలేన్ కండాయ్ వరుహఎండ్రరుళ్
పురియాయే.
వేండత్తక్క తఱివోయ్నీ వేండముళుదున్ దరువోయ్నీ
వేండుం అయన్మాఱ్ కరియోయ్నీ వేండి ఎన్నైప్ పణిహొండాయ్
వేండి నీయా తరుళ్సెయ్దాయ్ యానుం అదువే వేండిన్ అల్లాల్
వేండుం పరిసొండ్రుండెన్నిల్ అదువుం ఉండ్రన్ విరుప్పండ్రే.
అండ్రే ఎండ్రన్ ఆవియుం ఉడలుం ఎల్లాముఙ్
కుండ్రే అనైయాయ్ ఎన్నైఆట్ కొండబోదే కొండిలైయో
ఇండ్రోర్ ఇడైయూ ఱెనక్కుండో ఎణ్దోళ్ ముక్కణ్ ఎమ్మానే
నండ్రే సెయ్వాయ్ పిళై సెయ్వాయ్ నానో ఇదఱ్కు నాయహమే.
నాయిఱ్ కడైయాం నాయేనై నయందునీయే ఆట్కొండాయ్
మాయప్ పిఱవి ఉన్వసమే వైత్తిట్టిరుక్కుం అదువండ్రి
ఆయక్కడవేన్ నానోదాన్ ఎన్న తోఇఙ్ కదిహారఙ్
కాయత్ తిడువాయ్ ఉన్నుడైయ కళఱ్కీళ్ వైప్పాయ్ కణ్ణుదలే.
తిరుచ్చదహం - యానేబొయ్
యానేబొయ్ ఎన్నెంజుం పొయ్ ఎన్అన్బుం పొయ్
ఆనాల్ వినైయేన్ అళుదాల్ ఉన్నైప్ పెఱలామే
తేనే అముదే కరుంబిన్ తెళివే తిత్తిక్కుం
మానే అరుళాయ్ అడియేన్ ఉనైవన్ దుఱుమాఱే
అన్నైప్పత్తు - వేద మొళియర్వెణ్
వేద మొళియర్వెణ్ ణీట్రర్సెం మేనియర్
నాదప్ పఱైయినర్ అన్నే ఎన్నుం
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నాదప్ పఱైయినర్ నాన్ముహన్ మాలుక్కుం
నాదర్ఇన్ నాదనార్ అన్నే ఎన్నుం.
కణ్ణఞ్ సనత్తర్ కరుణైక్ కడలినర్
ఉణ్ణిండ్రురుక్కువర్ అన్నే ఎన్నుం
ఉణ్ణిండ్రురుక్కి ఉలప్పిలా ఆనందక్
కణ్ణీర్ తరువరాల్ అన్నే ఎన్నుం.
నిత్త మణాళర్ నిరంబ అళహియర్
సిత్తత్ తిరుప్పరాల్ అన్నే ఎన్నుం
సిత్తత్ తిరుప్పవర్ తెన్నన్ పెరుందుఱై
అత్తర్ఆ నందరాల్ అన్నే ఎన్నుం.
కుళైత్త పత్తు- వేండత్ తక్క తఱివోయ్నీ
వేండత్ తక్క తఱివోయ్నీ వేండ ముళుదున్ దరువోయ్నీ
వేండుం అయన్మాఱ్ కరియోయ్నీ వేండి ఎన్నైప్ పణిహొండాయ్
వేండి నీయా తరుళ్సెయ్దాయ్ యానుం అదువే వేండిన్అల్లాల్
వేండుం పరిసొండ్రుండెన్నిల్ అదువుం ఉండ్రన్ విరుప్పండ్రే
అచ్చోప్ పదిహం - అనుబవవళి అఱియామై - తిల్లై
ముత్తినెఱి అఱియాద మూర్క్కరొడు ముయల్వేనైప్
పత్తినెఱి అఱివిత్తుప్ పళవినైహళ్ పాఱుమ్వణ్ణం
సిత్తమలం అఱువిత్తుచ్ చివమాక్కి ఎనైఆండ
అత్తనెనక్ కరుళియవా ఱార్బెఱువార్ అచ్చోవే. 1
నెఱియల్లా నెఱిదన్నై నెఱియాహ నినైవేనైచ్
సిఱునెఱిహళ్ సేరామే తిరువరుళే సేరుమ్వణ్ణం
కుఱియొండ్రుం ఇల్లాద కూత్తన్దన్ కూత్తైయెనక్కు
అఱియుమ్వణ్ణం అరుళియవా ఱార్బెఱువార్ అచ్చోవే. 2
పొయ్యెల్లాం మెయ్యెండ్రు పుణర్ములైయార్ పోహత్తే
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మైయలుఱక్ కడవేనై మాళామే కాత్తరుళిత్
తైయలిడఙ్ కొండబిరాన్ తన్గళలే సేరుమ్వణ్ణం
ఐయన్ఎనక్ కరుళియవా ఱార్బెఱువార్ అచ్చోవే. 3
మణ్ణదనిఱ్ పిఱందెయ్త్తు మాండువిళక్ కడవేనై
ఎణ్ణమిలా అన్బరుళి ఎనైయాండిట్ టెన్నైయుందన్
సుణ్ణవెణ్ణీ ఱణివిత్తుత్ తూనెఱియే సేరుమ్వణ్ణం
అణ్ణల్ఎనక్ కరుళియవా ఱార్వబెఱువార్ అచ్చోవే. 4
పంజాయ అడిమడవార్ కడైక్కణ్ణాల్ ఇడర్ప్పట్టు
నెంజాయ తుయర్గూర నిఱ్పేన్ఉన్ అరుళ్బెట్రేన్
ఉయ్ంజేన్నాన్ ఉడైయానే అడియేనై వరుహఎండ్రు
అంజేల్ఎండ్రరుళియవా ఱార్బెఱువార్ అచ్చోవే. 5
వెందువిళుం ఉడఱ్పిఱవి మెయ్యెండ్రు వినైబెరుక్కిక్
కొందుహుళల్ కోల్వళైయార్ కువిములైమేల్ వీళ్వేనైప్
పందమఱుత్ తెనైయాండు పరిసఱఎన్ తురిసుమఱుత్తు
అందమెనక్ కరుళియవా ఱార్బెఱువార్ అచ్చోవే. 6
తైయలార్ మైయలిలే తాళ్ందువిళక్ కడవేనైప్
పైయవే కొడుబోందు పాసమెనున్ దాళురువి
ఉయ్యుమ్నెఱి కాట్టువిత్తిట్ టోంగారత్ తుట్పొరుళై
ఐయన్ఎనక్ కరుళియవా ఱార్బెఱువార్ అచ్చోవే. 7
సాదల్బిఱప్ పెన్నున్ దడంజుళియిల్ తడుమాఱిక్
కాదలిన్మిక్ కణియిళైయార్ కలవియిలే విళువేనై
మాదొరుహూ ఱుడైయబిరాన్ తన్గళలే సేరుమ్వణ్ణం
ఆదియెనక్ కరుళియవా ఱార్బెఱువార్ అచ్చోవే. 8
సెమ్మైనలం అఱియాద సిదడరొడున్ దిరివేనై
ముమ్మైమలం అఱువిత్తు ముదలాయ ముదల్వన్దాన్
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నమ్మైయుమ్ఓర్ పొరుళాక్కి నాయ్సివిహై ఏట్రువిత్త
అమ్మైయెనక్ కరుళియవా ఱార్బెఱువార్ అచ్చోవే. 9
తిరుమాళిహైత్తేవర్ తిరువిసైప్పా- ఒళి వళర్ విళక్కే
ఒళివళర్ విళక్కే ఉవప్పిలా ఒండ్రే !
ఉణర్వుసూళ్ కడందదోర్ ఉణర్వే !
తెళివళర్ పళింగిన్ తిరళ్మణిక్ కుండ్రే !
సిత్తత్తుళ్ తిత్తిక్కుం తేనే !
అళివళర్ ఉళ్ళత్(తు) ఆనందక్ కనియే !
అంబలం ఆడరఙ్ కాహ
వెళివళర్ తెయ్వక్ కూత్తుహన్ దాయైత్
తొండనేన్ విళంబుమా విళంబే.
ఒన్బదాం తిరుముఱై సేందనార్ తిరుప్పల్లాండు – మన్నుహ తిల్లై
మన్నుహ తిల్లై వళర్గనం పత్తర్గళ్ వంజహర్ పోయహల
పొన్నిన్చెయ్ మండబత్ తుళ్ళే పుహుందు పువని యెల్లాం విళంగ
అన్ననడై మడవాళ్ ఉమైహోన్ అడియో ముక్కరుళ్ పురిందు
పిన్నైప్ పిఱవి యఱుక్క నెఱిదంద పిత్తఱ్కుప్ పల్లాండు
కూఱుదుమే. 1
మిండు మనత్తవర్ పోమిన్గళ్ మెయ్యడియార్గళ్ విరైందు
వమ్మిన్
కొండుఙ్ కొడుత్తుం కుడిహుడి ఈసఱ్(కు)ఆట్ సెయ్మిన్
కుళాంబుహుందు
అండఙ్ కడంద పొరుళ్అళ విల్లదోర్ ఆనంద వెళ్ళప్పొరుళ్
పండుం ఇండ్రుం ఎండ్రుం ఉళ్ళబొరుళ్ ఎండ్రే పల్లాండు కూఱుదుమే.
2
పత్తాం తిరుముఱై తిరుమూలర్
ఒండ్రవన్ తానే ఇరండవన్ ఇన్నరుళ్
నిండ్రనన్ మూండ్రినుళ్ నాన్గుణర్న్ దాన్ఐందు
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వెండ్రనన్ ఆఱు విరిందనన్ ఏళుంబర్చ్
సెండ్రనన్ తానిరున్ దాన్ఉణర్న్ దెట్టే.
సివనొడుఒక్ కుమ్తెయ్వం తేడినుం ఇల్లై
అవనొడుఒప్ పార్ ఇంగు యావరుం ఇల్లై
పువనం కడందండ్రు పొన్నొళి మిన్నుం
తవనచ్ చడైముడిత్ తామరై యానే.
నంది అరుళాలే నాదనాం పేర్బెట్రోం
నంది అరుళాలే మూలనై నాడినోం
నంది అరుళావ తెన్చెయుం నాట్టినిల్
నంది వళిహాట్ట నానిరున్ దేనే.
ఇరుందేన్ ఇక్కాయత్తే ఎణ్ణిలి కోడి
ఇరుందేన్ ఇరాప్పహల్ అట్ర ఇడత్తే
ఇరుందేన్ ఇమైయవర్ ఏత్తుం పదత్తే
ఇరుందేన్ ఎన్నంది ఇణైయడిక్ కీళే.
పిన్నైనిండ్రు ఎన్నే పిఱవి పెఱువదు
మున్నైనండ్రాహ ముయల్దవం సెయ్గిలర్
ఎన్నైనండ్రాహ ఇఱైవన్ పడైత్తనన్
తన్నైనండ్రాహత్ తమిళ్సెయ్యు మాఱే.
పదిబసు పాసం ఎనప్పహర్ మూండ్రిల్
పదియినైప్ పోఱ్పసు పాసం అనాది
పదియినైచ్ చెండ్రణు కాప్పసు పాసం
పదియణు కిఱ్పసు పాసం నిల్ లావే.
అణ్ణల్ అరుళాల్ అరుళుం సివాహమం
ఎణ్ణిలి కోడి. తొహుత్తిడుం ఆయినుం
అణ్ణల్ అఱింద అఱివు అఱియావిడిల్
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ఎణ్ణిలి కోడియుం నీర్మేల్ ఎళుత్తే.
వాళ్త్తవల్ లార్మనత్ తుళ్ళుఱు సోదియైత్
తీర్త్తనై అంగే తిళైక్కిండ్ర తేవనై
ఏత్తియుం ఎంబెరు మానెండ్రిఱైంజియుం
ఆత్తంజెయ్ తీసన్ అరుళ్బెఱ లామే
తెళివు కురువిన్ తిరుమేని కాండల్
తెళివు కురువిన్ తిరునామఞ్ సెప్పల్
తెళివు కురువిన్ తిరువార్త్తై కేట్టల్
తెళివు కురువురు సిందిత్తల్ తానే.
ఊరెలాం కూడి ఒలిక్క అళుదిట్టుప్
పేరినై నీక్కిప్ పిణమెండ్రు పేరిట్టుచ్
సూరైయఙ్ కాట్టిడైక్ కొండుబోయ్చ్ చుట్టిట్టు
నీరినిల్ మూళ్గి నినైప్పొళిన్ దార్గళే.
ముట్టై పిఱందదు మున్ఱు నాళినిల్
ఇట్టదు తానిలై ఏదేనుం ఏళైహాళ్
పట్టదు పార్మణం పన్నిరండు ఆండినిల్
కెట్టదు ఎళుబదిల్ కేడఱి యీరే.
ఉడంబోడు ఉయిరిడై విట్టో టుం పోదు
అడుంబరిసు ఒండ్రిల్లై అణ్ణలై ఎణ్ణుం
విడుంబరి సాయ్నిండ్ర మెయ్న్నమన్ తూదర్
సుడుంబరి సత్తైయుఞ్ సూళహి లారే
అన్బు సివం ఇరండు ఎన్బర్ అఱివిలార్
అన్బే సివమావదు ఆరుం అఱిహిలార్
అన్బే సివమావదు ఆరుం అఱిందబిన్
అన్బే సివమాయ్ అమర్ందిరున్ దారే.
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ఇయమ నియమమే ఎణ్ణిలా ఆదనం
నయముఱు పిరాణాయామం పిరత్తి యాహారఞ్
సయమిహు తారణై తియానఞ్ సమాది
అయముఱుం అట్టాంగ మావదు మామే
పుళ్ళినుం మిక్క పురవియై మేఱ్కొండాఱ్
కళ్ళుణ్ణ వేండాన్ దానే కళిదరున్
తుళ్ళి నడప్పిక్కుఞ్ సోంబు తవిర్ప్పిక్కుం
ఉళ్ళదు సొన్నోం ఉణర్వుడై యోరుక్కే
పార్ప్పాన్ అహత్తిలే పాఱ్పసు ఐందుండు
మేయ్బారుమిండ్రి వెఱిత్తు తిరివన
మేయ్ప్పారుం ఉండాయ్ వెఱియుం అడంగినాల్
పార్ప్పాన్ పసుఅయ్ందుం పాలాయ్చ్ చొరియుమే
నామం ఓర్ ఆయిరం ఓదుమిన్ నాదనై
ఏమం ఓర్ ఆయిరత్ తుళ్ళే ఇసైవీర్గళ్
ఓమమ్ఓర్ ఆయిరం ఓదవల్ లార్అవర్
కామం ఓర్ ఆయిరం కండొళిన్ దారే.
కంగాళన్ పూసుం కవసత్ తిరునీట్రై
మంగామఱ్ పూసి మహిళ్వరే యామాహిల్
తంగా వినైహళుం సారుం సివహది
సింగార మాన తిరువడి సేర్వరే.
ఉళ్ళం పెరుంగోయిల్ ఊనుడం పాలయం
వళ్ళఱ్ పిరానార్క్కు వాయ్గో పురవాసల్
తెళ్ళత్ తెళిందార్క్కుచ్ చీవన్ సివలింగం
కళ్ళప్ పులనైందుం కాళా మణివిళక్కే
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పుణ్ణియం సెయ్వార్క్కుప్ పూవుండు నీరుండు
అణ్ణల్ అదుహణ్ టరుళ్బురి యానిఱ్కుం
ఎణ్ణిలి పావిహళ్ ఎమ్మిఱై ఈసనై
నణ్ణఱి యామల్ నళువుహిండ్రార్గళే
సేక్తు ళార్ ప్న్నన రండం-తిరుమఱై-ప్పరియబురాణ్ం
ఉలహెలాం ఉణర్న్ దోదఱ్ కరియవన్;
నిలవు లావియ నీర్మలి వేణియన్,
అలహిల్ సోదియన్ అంబలత్తాడువాన్;
మలర్ సిలంబడి వాళ్త్తి వణంగువాం.
వేదనెఱి తళైత్ తోంగ మిహుసైవత్ తుఱైవిళంగప్
పూదబరంబ రైబొలియప్ పునిదవాయ్ మలర్ందళుద
సీదవళ వయఱ్పుహలిత్ తిరుఞాన సంబందర్
పాదమలర్ తలైక్కొండు తిరుత్తొండు పరవువాం
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