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തേവാര േിരുവാചകപ് പേികങ്കള് 

 
േിരുഞാനചംപന്ത ചുവാമികള്  
തേവാരം     മുേല് േിരുമുറൈ   
േിരുപ്പിരമപുരം 
തോടുറടയ ചചവിയന് വിറടതയൈിതയാര് േൂചവണ്മേിചൂടിക്  
കാടുറടയചുട റൈചപ്പാടിപൂചിചയന് നുള്ളങ്കവര് കള്വന് 
ഏടുറടയമൈ രാന്മുറനനാട്പണിന് തേത്ത അരുള്ചചയ്േ 
പീടുറടയപിര മാപുരതമവിയ ചപമ്മാ നിവനന്തൈ. 

 
േിരുഞാനചംപന്ത ചുവാമികള് തേവാരം    
 മുേല് േിരുമുറൈ   
േിരുമരുകൈും - േിരുചെങ്കാട്ടങ്കുടിയും  
അങ്കമും തവേമും ഓേുനാവര് അന്തണര് നാള് ം അടിപരവ 
മങ്കുല് മേിേവഴ് മാടവീേി മരുകല് നിൈാവിയ റമന്തചചാൈലായ് 
ചചങ്കയ ൈാര്പുനറ് ചചൈവമല്കു ചീര്ചകാള് ചചങ്കാട്ടങ് കുടിയേനുള് 
കങ്കുല് വിള്ചങ്കരി തയന്തിയാടുങ് കണപേി യീെരങ് കാമുൈതവ.  
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േിരുഞാനചംപന്ത ചുവാമികള് തേവാരം     
മുേല് േിരുമുറൈ   
േിരുവീഴിമിഴറൈ - േിരുവിരുക്കുക്കുൈള്  

വാചി േീരതവ, കാചു നല്കുവീര് 

മാചിന് മിഴറൈയീര്, ഏച ൈിറൈലതയ.  

ഇറൈവ രായിനീര്, മറൈചകാള് മിഴറൈയീര് 

കറൈചകാള് കാചിറന, മുറൈറമ നല്കുതമ.  

ചചയ്യ തമനിയീര്, ചമയ്ചകാള് മിഴറൈയീര് 

റപചകാള് അരവിനീര്, ഉയ്യ നല്കുതമ.  

നീൈു പൂചിനീര്, ഏൈ തേൈിനീര് 

കൂൈു മിഴറൈയീര്, തപൈും അരുള് തമ.  

കാമന് തവവതവാര്, േൂമക് കണ്ണിനീര് 

നാമ മിഴറൈയീര്, തചമം നല്കുതമ.  

പിണിചകാള് ചറടയിനീര്, മണിചകാള് മിടൈിനീര് 

അണിചകാള് മിഴറൈയീര്, പണിചകാണ് ടരുള് തമ.  

മറങ്ക പങ്കിനീര്, േുങ്ക മിഴറൈയീര് 

കറങ്ക മുടിയിനീര്, ചറങ്ക േവിര്മിതന.  

അരക്കന് ചനരിേര, ഇരക്ക ചമയ്േിനീര് 

പരക്കു മിഴറൈയീര്, കരറക്ക േവിര്മിതന.  

അയനും മാൈുമായ്, മുയൈും മുടിയിനീര് 

ഇയൈും മിഴറൈയീര്, പയനും അരുള് തമ.  

പൈിചകാള് േറൈയിനാര്, അൈിവ േൈികിൈാര് 

ചവൈിചകാള് മിഴറൈയീര്, പിരിവ േരിയതേ.  

കാഴി മാനകര്, വാഴി ചംപന്തന് 

വീഴി മിഴറൈതമല്, ോഴും ചമാഴികതള്.  
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േിരുഞാനചംപന്ത ചുവാമികള് തേവാരം    
 മുേല് േിരുമുറൈ   
േിരുെിരാപ്പള്ളി  
നന്ൈുറടയാറനത് േീയേിൈാറന നറരചവതള്ള 
ചൈാന്ൈുറടയാറന ഉറമചയാരുപാകം ഉറടയാറനച് 
ചചന്ൈറടയാേ േിരുവുറടയാറനച് ചിരാപ്പള്ളിക് 
കുന്ൈുറടയാറനക് കൂൈചവന്നുള്ളങ് കുള്ിരുതമ്മ. 

 
േിരുഞാനചംപന്ത ചുവാമികള് തേവാരം മുേല് േിരുമുറൈ   
േിരുറവയാൈു  
പുൈറനന്തും ചപാൈികൈങ്കി ചനൈിമയങ്കി അൈിവഴിന്തിട് റടതമ്മൈുന്തി 
അൈമന്ത തപാോക അതേചൈന് ൈരുള്ചചയവാന് അമരുതങ്കായില് 
വൈമവന്ത മടവാര്കള് നടമാട മുഴവേിര മറഴചയന്ൈേിച് 
ചിൈമന്തി യൈമന്തു മരതമൈി മുകില്പാര്ക്കുന് േിരുറവയാതൈ 
 
േിരുഞാനചംപന്ത ചുവാമികള്  തേവാരപ് പേികങ്കള്   ഇരണ്ാം 
േിരുമുറൈ  
േിരുആൈവായ് - േിരുനീറ്റ പ്പേികം  
 മന്തിര മാവേു നീൈു വാനവര് തമൈേു നീൈു  
ചുന്തര മാവേു നീൈു േുേിക്കപ് പടുവേു നീൈു  
േന്തിര മാവേു നീൈു ചമയത്തി ൈുള്ളേു നീൈു  
ചചന്തുവര് വായുറമ പങ്കന് േിരുആൈ വായാന് േിരുനീതൈ.  01 
 തവേത്തി ൈുള്ളേു നീൈു ചവന്തുയര് േീര്പ്പേു നീൈു  
തപാേന് േരുവേു നീൈു പുന്റമ േവിര്പ്പേു നീൈു  
ഓേത് േകുവേു നീൈു വുറണ്മയി ൈുള്ളേു നീൈു  
ചീേപ് പുനൈവയല് ചൂഴ്ന്ത േിരുആൈ വായാന് േിരുനീതൈ.  02 
 മുത്തി േരുവേു നീൈു മുനിവ രണിവേു നീൈു  
ചത്തിയ മാവേു നീൈു േതക്കാര് പുകഴ്വേു നീൈു  
പത്തി േരുവേു നീൈു പരവ ഇനിയേു നീൈു  
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ചിത്തി േരുവേു നീൈു േിരുആൈ വായാന് േിരുനീതൈ.  03 
 കാണ ഇനിയേു നീൈു കവിറനത് േരുവേു നീൈു  
തപണി അണിപവര്ക് ചകൈലാം ചപരുറമ ചകാടുപ്പേു നീൈു  
മാണന് േറകവേു നീൈു മേിറയത് േരുവേു നീൈു  
തചണന് േരുവേു നീൈു േിരുആൈ വായാന് േിരുനീതൈ.  04 
 പൂച ഇനിയേു നീൈു പുണ്ണിയ മാവേു നീൈു  
തപച ഇനിയേു നീൈു ചപരുന്തവത് തോര്കള് ക് ചകൈലാം  
ആറച ചകടുപ്പേു നീൈു അന്തമ ോവേു നീൈു  
തേചം പുകഴ്വേു നീൈു േിരുആൈ വായാന് േിരുനീതൈ.  05 
 അരുത്തമ ോവേു നീൈു അവൈ മൈുപ്പേു നീൈു  
വരുത്തന് േണിപ്പേു നീൈു വാനം അള്ിപ്പേു നീൈു  
ചപാരുത്തമ ോവേു നീൈു പുണ്ണിയര് പൂചുചമവണ് ണീൈു  
േിരുത്തകു മാള്ിറക ചൂഴ്ന്ത േിരുആൈ വായാന് േിരുനീതൈ.  06 
 എയിൈേു അട്ടേു നീൈു ഇരുറമക്കും ഉള്ളേു നീൈു 
പയിൈപ് പടുവേു നീൈു പാക്കിയ മാവേു നീൈു  
േുയിറൈത് േടുപ്പേു നീൈു ചുത്തമ ോവേു നീൈു  
അയിറൈപ് ചപാൈിേരു ചൂൈത് ോൈ വായാന് േിരുനീതൈ.  07 
 ഇരാവണന് തമൈേു നീൈു എണ്ണത് േകുവേു നീൈു  
പരാവണ മാവേു നീൈു പാവ മൈുപ്പേു നീൈു  
േരാവണ മാവേു നീൈു േത്തുവ മാവേു നീൈു  
അരാവണങ് കുന്തിരു തമനി ആൈ വായാന് േിരുനീതൈ.  08 
 മാചൈാ ടയനൈി യാേ വണ്ണമു മുള്ളേു നീൈു  
തമൈുറൈ തേവര്കള് േങ്കള് ചമയ്യേു ചവണ്ചപാടി നീൈു  
ഏൈ ഉടംപിടര് േീര്ക്കും ഇന്പന് േരുവേു നീൈു  
ആൈമ േുണ് മിടചറ്റം മാൈ വായാന് േിരുനീതൈ.  09 
 കുണ്ിറകക് റകയര്ക തള്ാടു ചാക്കിയര് കൂട്ടമുങ് കൂട  
കണ്ിറകപ് പിപ്പേു നീൈു കരുേ ഇനിയേു നീൈു  
എണ്ിറചപ് പട്ട ചപാരുള്ാര് ഏത്തുന് േറകയേു നീൈു  
അണ്ത് േവര്പണിന് തേത്തും ആൈ വായാന് േിരുനീതൈ.  10 
 ആറ്റല് അടൈവിറട തയൈും ആൈവാ യാന്േിരു നീററ്റപ്  
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തപാറ്റിപ് പുകൈി നിൈാവും പൂചുരന് ഞാനചം പന്തന്  
തേറ്റിത് ചേന്ന നുടൈുറ്റ േീപ്പിണി യായിന േീരച്  
ചാറ്റിയ പാടല്കള് പത്തും വൈലവര് നൈലവര് ോതമ.  11  

 
തകാള്ാൈു േിരുപ്പേികം  
തവയുൈു തോള്ിപങ്കന് വിടമുണ് കണ്ന് മികനൈല വീറണ േടവി 
മാചൈു േിങ്കള്കറങ്ക മുടിതമ ൈണിചന്തന് ഉള്തമ പുകുന്ത അേനാല് 
ഞായിൈു േിങ്കള്ചചവ്വായ് പുേന്വിയാഴം ചവള്ളി ചനിപാംപി രണ്ു 
മുടതന 
ആചൈു നൈലനൈല അറവനൈല നൈല അടിയാ രവര്ക്കു മികതവ. 

 
എന്ചപാടു ചകാംചപാടാറമ യിറവമാര് പിൈങ്ക എരുതേൈി തയറഴ 
യുടതന 
ചപാന്ചപാേി മത്തമാറൈ പുനല്ചൂടി വചന്തന് ഉള്തമ പുകുന്ത അേനാല് 
ഒന്പചോ ചടാന്ചൈാതടഴു പേിചനചട്ടാ ടാൈും ഉടനായ നാള്ക ള്റവോം 
അന്ചപാടു നൈലനൈല അറവനൈല നൈല അടിയാ രവര്ക്കു മികതവ. 

 
ഉരുവൈര് പവള്തമനി ഒള്ിനീ ൈണിന്തു ഉറമതയാടും ചവറള്ള വിറടതമന് 
മുരുകൈര് ചകാന്റൈേിങ്കള് മുടിതമ ൈണിചന്തന് ഉള്തമ പുകുന്ത അേനാല് 
േിരുമകള് കറൈയേൂര്േി ചചയമാേു പൂമി േിറച ചേയവ മാനപൈവും 
അരുചനേി നൈലനൈല അറവനൈല നൈല അടിയാ രവര്ക്കു മികതവ. 

 
മേിനുേല് മറങ്കതയാടു വടപാ ൈിരുന്തു മറൈതയാേു ചമങ്കള് പരമന് 
നേിചയാടു ചകാന്റൈമാറൈ മുടിതമ ൈണിചന്തന് ഉള്തമ പുകുന്ത അേനാല് 
ചകാേിയുൈു കാൈനങ്കി നമതനാടു േൂേര് ചകാടുതനായ്ക ള്ാന പൈവും 
അേികുണ നൈലനൈല അറവനൈല നൈല അടിയാ രവര്ക്കു മികതവ. 

 
നേണി കണ്ചനറന്ത മടവാള് േതനാടും വിറടതയൈും നങ്കള് പരമന് 
േുേിരുള് വന്നിചകാന്റൈ മുടിതമ ൈണിചന്തന് ഉള്തമ പുകുന്ത അേനാല് 



 

Thevaram Malayalam                                                                                                                  Page 6 
 

ചവേിന അവുണതരാടു മുരുമിടിയു മിന്നു മിറകയാന പൂേ മറവയും 
അേിടു നൈലനൈല അറവനൈല നൈല അടിയാ രവര്ക്കു മികതവ 
 
വാള്വരി യേള്ോറട വരിതകാ വണത്തര് മടവാള് േതനാടു മുടനായ് 
നാണ്മൈര് വന്നിചകാന്റൈ നേിചൂടി വചന്തന് ഉള്തമ പുകുന്ത അേനാല് 
തകാള്രി യുഴുറവതയാടു ചകാറൈയാറന തകഴല് ചകാടുനാക തമാടു കരടി 
ആള്രി നൈലനൈല അറവനൈല നൈല അടിയാ രവര്ക്കു മികതവ. 

 
ചചപ്പിള് മുറൈനന്മറങ്ക ഒരുപാക മാക വിറടതയൈു ചചൈവ നറടവാര് 
ഒപ്പിള് മേിയുമപ്പ ം മുടിതമ ൈണിചന്തന് ഉള്തമ പുകുന്ത അേനാല് 
ചവചപ്പാടു കുള്ിരുമവാേം മിറകയാന പിത്തും വിറനയാന വന്തു നൈിയാ 
അപ്പടി നൈലനൈല അറവനൈല നൈല അടിയാ രവര്ക്കു മികതവ. 

 
തവള്പട വിഴിചചയ്േന്ൈു വിടതമ ൈിരുന്തു മടവാള് േതനാടും ഉടനായ് 
വാണ്മേി വന്നിചകാന്റൈ മൈര്ചൂടി വചന്തന് ഉള്തമ പുകുന്ത അേനാല് 
ഏഴ്കടല് ചൂഴിൈറങ്ക അറരയന്ൈ തനാടും ഇടരാന വന്തു നൈിയാ 
ആഴ്കടല് നൈലനൈല അറവനൈല നൈല അടിയാ രവര്ക്കു മികതവ. 

 
പൈപൈ തവടമാകും പരനാരി പാകന് പചുതവൈും എങ്കള് പരമന് 
ചൈമക തള്ാചടരുക്കു മുടിതമല് അണിചന്തന് ഉള്തമ പുകുന്ത അേനാല് 
മൈര്മിറച തയാനുമാൈും മറൈതയാടു തേവര് വരുകാൈ മാന പൈവും 
അറൈകടല് തമരുനൈല അറവനൈല നൈല അടിയാ രവര്ക്കു മികതവ. 

 
ചകാത്തൈര് കുഴൈിതയാടു വിചയറ്കു നല്കു കുണമായ തവട വികിര്േന് 
മത്തമു മേിയുനാകം മുടിതമ ൈണിചന്തന് ഉള്തമ പുകുന്ത അേനാല് 
പുത്തചരാ ടമറണവാേില് അഴിവിക്കു മണ്ണല് േിരുനീൈു ചചറമ്മ േിടതമ 
അത്തകു നൈലനൈല അറവനൈല നൈല അടിയാ രവര്ക്കു മികതവ. 
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തേനമര് ചപാഴില്ചകാള്ാറൈ വിറള്ചചചെല് േുന്നി 
വള്ര്ചചംചപാന് എങ്കും നികഴ 
നാന്മുകന് ആേിയായ പിരമാ പുരത്തു മറൈഞാന ഞാന മുനിവന് 
ോനുൈു തകാള് മ്നാള് ം അടിയാറര വന്തു നൈിയാേ വണ്ണം ഉറരചചയ് 
ആനചചാല് മാറൈതയാേും അടിയാര്കള് വാനില് അരചാള്വര് ആറണ 
നമതേ. 

 

   
േിരുവൈേുഴി  
എന്ന പുണ്ണിയഞ് ചചയ്േറന ചനേതമ യിരുങ്കടല് റവയത്തു 
മുന്നം നീപുരി നൈവിറനപ് പയനിറട മുഴുമണിത് േരള്ങ്കള് 
മന്നു കാവിരി ചൂഴ്േിരു വൈേുഴി വാണറന വായാരപ് 
പന്നി യാേരിത് തേത്തിയും പാടിയും വഴിപടും അേനാതൈ. 

 

ചീകാഴി – േിരുമാറൈമാറ്റ  
യാമാമാനീ യാമാമാ യാഴീകാമാ കാണാകാ 
കാണാകാമാ കാഴീയാ മാമായാനീ മാമായാ.  
യാകായാഴീ കായാകാ ോയാരാരാ ോയായാ 
യായാോരാ രായാോ കായാകാഴീ യാകായാ.  
ോവാമൂവാ ോചാകാ ഴീനാോനീ യാമാമാ 
മാമായാനീ ോനാഴീ കാചാോവാ മൂവാോ.  
നീവാവായാ കായാഴീ കാവാവാതനാ വാരാതമ 
തമരാവാതനാ വാവാകാ ഴീയാകായാ വാവാനീ.  
യാകാൈാതമ യാകാഴീ യാതമോവീ ോയാവീ 
വീയാോവീ ോതമയാ ഴീകായാതമ ൈാകായാ.  
തമതൈതപാകാ തമതേഴീ കാൈാതൈകാ ൈാനാതയ 
തയനാൈാകാ തൈൈാകാ ഴീതേതമകാ തപാതൈതമ.  
നീയാമാനീ തയയാമാ ോതവഴീകാ നീോതന 
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തനോനീകാ ഴീതവോ മായാതയനീ മായാനീണ.  

 

 
േിരുഞാനചംപന്ത ചുവാമികള്     മൂന്ൈാം േിരുമുറൈ   
േിരുവാവടുേുറൈ 
ഇടരിനുന് േള്രിനും എനേുൈുതനായ് ചോടരിനും 
ഉനകഴല് ചോഴുചേഴുതവന് 
കടല്േനില് അമുചോടു കൈന്തനറേമിടൈിനില് അടക്കിയ തവേിയതന 
ഇേുതവാഎറമ യാള് മാ ൈീവചോന് ചൈമക്കിറൈലതയല് 
അേുതവാവുന േിന്നരുള് ആവടു േുറൈയരതന. 

 
േിരുക്കഴുമൈം  
മണ്ണിന്നല് ൈവണ്ണം വാഴൈാം റവകൈും 
എണ്ണിന്നല് ൈകേിക്കി യാേുതമാര് കുറൈവിറൈക് 
കണ്ണിന്നല് ൈഃ¤േുൈുങ് കഴുമൈ വള്നകര്പ് 
ചപണ്ണിന്നല് ൈാചള്ാടും ചപരുന്തറക യിരുന്തതേ. 

 
േിരുനാവുക്കരചു ചുവാമികള്    നാന്കാം േിരുമുറൈ  
േിരുവേിറകവീരട്ടാനം  
കൂറ്റായിന വാൈുവി ൈക്കകിൈീര് ചകാടുറമപൈ ചചയ്േന നാനൈിതയന് 
ഏറ്റായടിക് തകഇര വുംപകൈും പിരിയാേു വണങ്കുവന് എചപ്പാഴുേും 
തോറ്റാചേന് വയിറ്റിന് അകംപടിതയ കുടതരാടു േുടക്കി മുടക്കിയിട 
ആതറ്റന് അടിതയന്അേി റകചക്കടിൈ വീരട്ടാ നത്തുറൈ അമ്മാതന. 

 
േിരുറവയാൈു 
മാേര്പ് പിറൈക്കണ്ണി യാറന മറൈയാന് മകചള്ാടും പാടിപ് 
തപാചോടു നീര്ചുമന് തേത്തിപ് പുകുവാ രവര്പിന് പുകുതവന് 
യാേുഞ് ചുവടു പടാമല് ഐയാ ൈറടകിന്ൈ തപാേു 
കാേന് മടപ്പിടി തയാടുങ് കള്ിൈു വരുവന കതണ്ന് 
കതണ് നവര്േിരുപ് പാേങ് കണ്ൈി യാേന കതണ്ന് 
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നമെിവായപ്പേികം  
ചചാറ്റ റണ തവേിയന് തചാേി വാനവന് 
ചപാറ്റ റണത് േിരുന്തടി ചപാരുന്തക് റകചോഴക് 
കറ്റ റണപ് പൂട്ടിതയാര് കടൈിറ് പായ്െിനും 
നറ്റ റണ യാവേു നമെി വായതവ. 

 
പൂവിനുക് കരുങ്കൈം ചപാങ്കു ോമറര 
ആവിനനുക് കരുങ്കൈം അരനഞ് ചാടുേല് 
തകാവിനുക് കരുങ്കൈങ് തകാട്ട മിൈലേു 
നാവിനുക് കരുങ്കൈം നമെി വായതവ. 

 
േിരുതനരിറച  
പത്തനായ്പ് പാട മാതട്ടന് പരമതന പരമ തയാകീ 
എത്തിനാറ് പത്തി ചചയ്തകന് എന്റനനീ ഇകഴ തവണ്ാ 
മുത്തതന മുേൈവാ േിറൈല അംപൈത് ോടു കിന്ൈ 
അത്താവുന് ആടല് കാണ്പാന് അടിയതനന് വന്ത വാതൈ. 

 
േിരുനാവുക്കരചു ചുവാമികള്     ഐന്താം േിരുമുറൈ   
േിരുക്കുൈുചന്താറക  
അന്നം പാൈിക്കുന് േിറൈലെിറ് ൈംപൈം 
ചപാന്നം പാൈിക്കു തമൈുമിപ് പൂമിറച 
എന്നം പാൈിക്കു മാൈുകണ് ടിന്പുൈ 
ഇന്നം പാൈിക്കു തമാവിപ് പിൈവിതയ. 

 
േിരുനാവുക്കരചു ചുവാമികള്    ആൈാം േിരുമുറൈ  
േിരുവാരൂര് – തപാറ്റിത്തിരുത്താണ്കം 
കറ്റവര്ക ള് ണ്ണ ങ് കനിതയ തപാറ്റി 
കഴൈറടന്താര് ചചൈല ങ് കേിതയ തപാറ്റി 
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അറ്റവര്കട് കാരമുേ മാനായ് തപാറ്റി 
അൈലൈൈുത് േടിതയറന ആണ്ായ് തപാറ്റി 
മചറ്റാരുവ ചരാപ്പിൈലാ റമന്താ തപാറ്റി 
വാനവര്കള് തപാറ്റ ം മരുതന്ത തപാറ്റി 
ചചറ്റവര്േം പുരചമരിത്ത ചിവതന തപാറ്റി 
േിരുമൂൈത് ോനതന തപാറ്റി തപാറ്റി. 

 
ചുന്തരമൂര്ത്തി ചുവാമികള്  തേവാരപ് പേികങ്കള് ഏഴാം േിരുമുറൈ  
േിരുചവചണ്ണയ്നൈലൂര്  
പിത്താപിറൈ ചൂടീചപരു മാതനഅരു ള്ാള്ാ 
എത്താന്മൈ വാതേനിറനക് കിന്തൈന്മനത് േുന്റന 
റവത്തായ്ചപറണ്ണത് ചേന്പാചൈവചണ്ണയ് നൈലൂരരുട് ടുറൈയുള് 
അത്താഉനക് കാള്ായിനി അതൈലന്എന ൈാതമ. 

 
മൂപ്പേും ഇറൈല പിൈപ്പേും ഇറൈല ഇൈപ്പേിറൈല 
തചര്പ്പേു കാട്ടകത് േൂരിനു മാകെിന് േിക്കിനൈലാറ് 
കാപ്പേു തവള്വിക് കുടിേണ് ടുരുത്തിചയങ് തകാന്അറരതമല് 
ആര്പ്പേു നാകം അൈിതന്താതമല് നാമിവര്ക് കാട്പതടാ തമ. 

 
ചപാന്നാര് തമനിയതന പുൈിതത്താറൈ അറരക്കറചത്തു 
മിന്നാര് ചചേറടതമല് മിള്ിര്ചകാന്റൈ യണിന്തവതന 
മന്തന മാമണിതയ മഴപാടിയുള് മാണിക്കതമ 
അന്തന ഉന്റനയൈലാല് ഇനിയാറര നിറനതക്കതന. 

 
േിരുചത്താണ്ചത്താറക 
േിറൈലവാഴ് അന്തണര്േം അടിയാര്ക്കും അടിതയന് 
േിരുനീൈ കണ്ത്തുക് കുയവനാര്ക് കടിതയന് 
ഇറൈലതയ എന്നാേ ഇയറ്പറകക്കും അടിതയന് 
ഇറള്യാന്ൈന് കുടിമാൈന് അടിയാര്ക്കും അടിതയന് 
ചവൈല മാ മികവൈല ചമയ്ചപ്പാരുള് ക് കടിതയന് 
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വിരിചപാഴില്ചൂഴ് കുന്റൈയാര് വിൈന്മിണ്ര്ക് കടിതയന് 
അൈലിചമന് മുറൈലയന്താര് അമര്നീേിക് കടിതയന് 
ആരൂരന് ആരൂരില് അമ്മാനുക് കാതള്. 

 
ഇറൈമൈിന്ത തവല്നംപി എൈിപത്തര്ക് കടിതയന് 
ഏനാേി നാേന്ൈന് അടിയാര്ക്കും അടിതയന് 
കറൈമൈിന്ത ചീര്നംപി കണ്ണപ്പര്ക് കടിതയന് 
കടവൂരിറ് കൈയന്ൈന് അടിയാര്ക്കും അടിതയന് 
മറൈമൈിന്ത തോള്വള്ളല് മാനക്കഞ് ചാൈന് 
എോേ വാട്ടായന് അടിയാര്ക്കും അടിതയന് 
അറൈമൈിന്ത പുനല്മറങ്ക ആനായര്ക് കടിതയന് 
ആരൂരന് ആരൂരില് അമ്മാനുക് കാതള്. 

 
മുറമ്മയാല് ഉൈകാണ് മൂര്ത്തിക്കും അടിതയന് 
മുരുകനുക്കും ഉരുത്തിര പചുപേിക്കും അടിതയന് 
ചചറമ്മതയ േിരുനാറള്പ് തപാവാര്ക്കും അടിതയന് 
േിരുക്കുൈിപ്പ ത് ചോണ്ര്േം അടിയാര്ക്കും അടിതയന് 
ചമയ്റമ്മതയ േിരുതമനി വഴിപടാ നിറ്ക 
ചവകുചണ്ഴുന്ത ോറേോള് മഴുവിനാല് എൈിന്ത 
അറമ്മയാന് അടിെണ്ിപ് ചപരുമാനുക് കടിതയന് 
ആരൂരാന് ആരൂരില് അമ്മാനുക് കാതള്.  

 
േിരുനിന്ൈ ചചറമ്മതയ ചചറമ്മയാക് ചകാണ് 
േിരുനാവുക് കറരയന്ൈന് അടിയാര്ക്കും അടിതയന് 
ചപരുനംപി കുൈെിറൈേന് അടിയാര്ക്കും അടിതയന് 
ചപരുമിഴറൈക് കുൈുംപര്ക്കും തപയാര്ക്കും അടിതയന് 
ഒരുനംപി അപ്പൂേി അടിയാര്ക്കും അടിതയന് 
ഒൈിപുനല്ചൂഴ് ചാത്തമറങ്ക നീൈനക്കര്ക് കടിതയന് 
അരുനംപി നമിനന്തി അടിയാര്ക്കും അടിതയന് 
ആരൂരന് ആരൂരില് അമ്മാനുക് കാതള്. 
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വംപൈാ വരിവണ്ു മണമ്നാൈ മൈരും 
മേുമൈര്നറ് ചകാന്റൈയാന് അടിയൈാറ് തപണാ 
എംപിരാന് ചംപന്തന് അടിയാര്ക്കും അടിതയന് 
ഏയര്തകാന് കൈിക്കാമന് അടിയാര്ക്കും അടിതയന് 
നംപിരാന് േിരുമൂൈന് അടിയാര്ക്കും അടിതയന് 
നാട്ടമികു േണ്ിക്കും മൂര്ക്കര്ക്കും അടിതയന് 
അംപരാന് തചാമാചി മാൈനുക്കും അടിതയന് 
ആരൂരന് ആരൂരില് അമ്മാനുക് കാതള്.  
പിൈവി അന്തകരായിരുന്തു േിരുവാരൂര്ക് കമൈാൈയത് 
േീര്ത്തത്തില് മൂഴ്കിചയഴുന്തിരുക്കുംതപാേു ചുവാമി 
യിനുറടയ േിരുവരുള്ാല് നാട്ടം വിള്ങ്കചപ്പറ്റവ 
ചരന്പേു തോന്ൈ നാട്ടമികു േണ്ിക്കും 
എന്ൈരുള്ിചെയ്േേു.  

 
വാര്ചകാണ് വനമുറൈയാള് ഉറമപങ്കന് കഴതൈ 
മൈവാേു കചൈലൈിന്ത ചാക്കിയര്ക്കും അടിതയന് 
ചീര്ചകാണ് പുകഴ്വള്ളല് ചിൈപ്പ ൈിക്കും അടിതയന് 
ചചങ്കാട്ടങ് കുടിതമയ ചിൈുചത്താണ്ര്ക് കടിതയന് 
കാര്ചകാണ് ചകാറടക്*കഴൈിറ് ൈൈിവാര്ക്കും അടിതയന് 
കടറ്കാഴിക് കണനാേന് അടിയാര്ക്കും അടിതയന് 
ആര്ചകാണ് തവറ്കൂറ്റന് കള്റന്തതക്കാന് അടിതയന് 
ആരൂരന് ആരൂരില് അമ്മാനുക് കാതള്.  

 

 
ചപായ്യടിറമ യിൈലാേ പുൈവര്ക്കും അടിതയന് 
ചപാഴിറ്കരുവൂര്ത് േുേിയ പുകഴ്തൊഴര്ക് കടിതയന് 
ചമയ്യടിയാന് നരചിങ്ക മുറനയറരയര്ക് കടിതയന് 
വിരിേിറരചൂഴ് കടല്നാറക അേിപത്തര്ക് കടിതയന് 
റകേടിന്ത വരിചിറൈയാന് കൈിക്കംപന് കൈിയന് 
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കഴറ്*ചത്തി വരിറേയര്തകാന് അടിയാര്ക്കും അടിതയന് 
ഐയടികള് കാടവര്തകാന് അടിയാര്ക്കും അടിതയന് 
ആരൂരന് ആരൂരില് അമ്മാനുക് കാതള്.  

 
കറൈക്കണ്ന് കഴൈടിതയ കാപ്പ ചക്കാണ് ടിരുന്ത 
കണംപുൈല നംപിക്കുങ് കാരിക്കും അടിതയന് 
നിറൈചക്കാണ് ചിറന്തയാന് ചനതൈവൈി ചവന്ൈ 
നിന്ൈചീര് ചനടുമാൈന് അടിയാര്ക്കും അടിതയന് 
േുറൈചക്കാണ് ചചംപവള്ം ഇരുള്കറ്റ ഞ് തചാേിത് 
ചോന്മയിറൈ വായിൈാന് അടിയാര്ക്കും അടിതയന് 
അറൈചക്കാണ് തവല്നംപി മുറനയടുവാര്ക് കടിതയന് 
ആരൂരന് ആരൂരില് അമ്മാനുക് കാതള്. 

 
കടല്ചൂഴ്ന്ത ഉൈചകൈാങ് കാക്കിന്ൈ ചപരുമാന് 
കാടവര്തകാന് കഴറ്ചിങ്കന് അടിയാര്ക്കും അടിതയന് 
മടല്ചൂഴ്ന്ത ോര്നംപി ഇടങ്കഴിക്കുന് േറേ 
മന്നവനാം ചചരുത്തുറണേന് അടിയാര്ക്കും അടിതയന് 
പുറടചൂഴ്ന്ത പുൈിയേള്തമല് അരവാട ആടി 
ചപാന്നടിതക്ക മനറമവത്ത പുകഴ്ത്തുറണക്കും അടിതയന് 
അടല്ചൂഴ്ന്ത തവല്നംപി തകാട്പുൈിക്കും അടിതയന് 
ആരൂരന് ആരൂരില് അമ്മാനുക് കാതള്. 

 
പത്തരായ്പ് പണിവാര്കള് എൈലാര്ക്കും അടിതയന് 
പരമറനതയ പാടുവാര് അടിയാര്ക്കും അടിതയന് 
ചിത്തറത്തച് ചിവന്പാതൈ റവത്താര്ക്കും അടിതയന് 
േിരുവാരൂര്പ് പിൈന്താര്കള് എൈലാര്ക്കും അടിതയന് 
മുതപ്പാേുന് േിരുതമനി േീണ്ുവാര്ക് കടിതയന് 
മുഴുനീൈു പൂചിയ മുനിവര്ക്കും അടിതയന് 
അപ്പാൈും അടിൊര്ന്ത അടിയാര്ക്കും അടിതയന് 
ആരൂരന് ആരൂരില് അമ്മാനുക് കാതള്. 
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മന്നിയചീര് മറൈനാവന് നിന്ൈവൂര്പ് പൂചല് 
വരിവറള്യാള് മാനിക്കും തനചനുക്കും അടിതയന് 
ചേന്നവനായ് ഉൈകാണ് ചചങ്കണാര്ക് കടിതയന് 
േിരുനീൈ കണ്ത്തുപ് പാണനാര്ക് കടിതയന് 
എന്നവനാം അരനടിതയ അറടന്തിട്ട ചറടയന് 
ഇറചഞാനി കാേൈന് േിരുനാവ ൈൂര്തക്കാന് 
അന്നവനാം ആരൂരന് അടിറമതകട് ടുവപ്പാര് 
ആരൂരില് അമ്മാനുക് കന്പ രാവാതര. 

 

േിരുവാചകം (മാണിക്ക വാചകര്)    

ചിവപുരാണം  (േിരുചപ്പരുന്തുറൈയില്)  

 
നമെിവായ വാഅഴ്ക നാേന് ോള് വാഴ്ക  
ഇറമചപ്പാഴുേും എന് ചനേില് നീങ്കാോന് ോള് വാഴ്ക  
തകാകഴി ആണ് കുരുമണിേന് ോള് വാഴ്ക  
ആകമം ആകിനിന്ൈു അണ്ണിപ്പാന് ോള് വാഴ്ക  
ഏകന് അതനകന് ഇറൈവന് അടിവാഴ്ക 5  

 
തവകം ചകടുത്താണ് തവന്തന് അടിചവല്ക  
പിൈപ്പൈുക്കും പിഞ്ഞകന്േന് ചപയ്കഴല്കള് ചവല്ക  
പുൈന്താര്ക്കുച് തചതയാന് േന് പൂങ്കഴല്കള് ചവല്ക  
കരങ്കുവിവാര് ഉള്മകിഴും തകാന്കഴല്കള് ചവല്ക  
ചിരമ്കുവിവാര് ഓങ്കുവിക്കും ചീതരാന് കഴല് ചവല്ക 10  

 
ഈചന് അടിതപാറ്റി എറന്ത അടിതപാറ്റി  
തേചന് അടിതപാറ്റി ചിവന് തചവടി തപാറ്റി  
തനയതത്ത നിന്ൈ നിമൈന് അടി തപാറ്റി  
മായപ് പിൈപ്പ  അൈുക്കും മന്നന് അടി തപാറ്റി  
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ചീരാര് ചപരുന്തുറൈ നം തേവന് അടി തപാറ്റി 15  
ആരാേ ഇന്പം അരുള് ം മറൈ തപാറ്റി  
 
ചിവന് അവന് എന്ചിറന്തയുള് നിന്ൈ അേനാല്  
അവന് അരുള്ാതൈ അവന് ോള് വണങ്കിച്  
ചിറന്ത മകിഴച് ചിവ പുരാണം േന്റന  
മുറന്ത വിറനമുഴുേും ഓയ ഉറരപ്പന് യാന്. 20  

 
കണ് നുേൈാന് േന്കരുറണക് കണ്കാട്ട വന്തു എയ്േി  
എണ്ണ േറ്കു എട്ടാ എഴില് ആര്കഴല് ഇറൈേി  
വിണ് നിറൈന്തും മണ് നിറൈന്തും മിക്കായ്, വിള്ങ്കു ഒള്ിയായ്,  
എണ് ഇൈന്ത എറൈല ഇൈാോതന നിന് ചപരുമ്ചീര്  
ചപാൈലാ വിറനതയന് പുകഴുമാൈു ഒന്ൈു അൈിതയന് 25  

 
പുൈലാകിപ് പൂടായ്പ് പുഴുവായ് മരമാകിപ്  
പല് വിരുകമാകിപ് പൈറവയായ്പ് പാംപാകിക്  
കൈലായ് മനിേരായ്പ് തപയായ്ക് കണങ്കള്ായ്  
വല് അചുരര് ആകി മുനിവരായ്ത് തേവരായ്ച്  
ചചൈലാഅ നിന്ൈ ഇത് ോവര ചങ്കമത്തുള് 30  

 

എൈലാപ് പിൈപ്പ ം പിൈന്തു ഇറള്തത്തന്, എംചപരുമാന്  
ചമതയ്യ ഉന് ചപാന് അടികള് കണ്ു ഇന്ൈു വീടു ഉതറ്റന്  
ഉയ്യ എന് ഉള്ളത്തുള് ഓങ്കാരമായ് നിന്ൈ  
ചമയ്യാ വിമൈാ വിറടപ്പാകാ തവേങ്കള്  
ഐയാ എനതവാങ്കി ആഴ്ന്തു അകന്ൈ നുണ്ണിയതന 35  

 

ചവയ്യായ്, േണിയായ്, ഇയമാനനാം വിമൈാ  
ചപായ് ആയിന എൈലാം തപായ് അകൈ വന്തരുള്ി  
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ചമയ് ഞാനം ആകി മിള്ിര് കിന്ൈ ചമയ്ച് ചുടതര  
എഞ്ഞാനം ഇൈലാതേന് ഇന്പപ് ചപരുമാതന  
അഞ്ഞാനം േന്റന അകൈവിക്കും നല് അൈിതവ 40  

 

ആക്കം അള്വു ഇൈുേി ഇൈലായ്, അറനത്തു ഉൈകും  
ആക്കുവായ് കാപ്പായ് അഴിപ്പായ് അരുള് േരുവായ്  
തപാക്കുവായ് എന്റനപ് പുകുവിപ്പായ് നിന് ചോഴുംപിന്  
നാറ്റത്തിന് തനരിയായ്, തചയായ്, നണിയാതന  

മാറ്റം മനം കഴിയ നിന്ൈ മറൈതയാതന 45  

 
കൈന്ത പാല് കന്നചൈാടു ചനയ്കൈന്താറ് തപാൈച്  
ചിൈന്തടിയാര് ചിന്തറനയുള് തേന്ഊൈി നിന്ൈു  
പിൈന്ത പിൈപ്പ  അൈുക്കും എങ്കള് ചപരുമാന്  
നിൈങ്കള് ഓര് ഐന്തു ഉറടയായ്, വിതണ്ണാര്കള് ഏത്ത  

മറൈന്തിരുന്തായ്, എംചപരുമാന് വൈവിറനതയന് േന്റന 50  

 
മറൈന്തിട മൂടിയ മായ ഇരുറള്  
അൈംപാവം എന്നും അരും കയിറ്റാല് കട്ടി  
പുൈമ്തോല് തപാര്ത്തു എങ്കും പുഴു അഴുക്കു മൂടി,  
മൈം തചാരും ഒന്പേു വായില് കുടിറൈ  
മൈങ്കപ് പുൈന് ഐന്തും വേറനറയച് ചചയ്യ, 55  

 

വിൈങ്കു മനത്താല്, വിമൈാ ഉനക്കു  
കൈന്ത അന്പാകിക് കചിന്തു ഉള് ഉരുകും  
നൈം ോന് ഇൈാേ ചിൈിതയറ്കു നല്കി  
നിൈം േന്തമല് വന്തു അരുള്ി നീള്കഴല്കള് കാട്ടി,  

നായിറ് കറടയായ്ക് കിടന്ത അടിതയറ്കുത് 60  
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ോയിറ് ചിൈന്ത േയാ ആന േത്തുവതന  
മാചറ്റ തചാേി മൈര്ന്ത മൈര്െ ടതര  
തേചതന തേന് ആര്അമുതേ ചിവപുരാതന  
പാചമാം പറ്റ  അൈുത്തുപ് പാരിക്കും ആരിയതന  
തനച അരുള്പുരിന്തു ചനേില് വേം ചകടപ് 65  

 
തപരാേു നിന്ൈ ചപരുങ്കരുറണപ് തപാരാതൈ  
ആരാ അമുതേ അള്വിൈാപ് ചപമ്മാതന  
ഓരാോര് ഉള്ളത്തു ഒള്ിക്കും ഒള്ിയാതന  
നീരായ് ഉരുക്കി എന് ആരുയിരായ് നിന്ൈാതന  
ഇന്പമും േുന്പമും ഇൈലാതന ഉള്ളാതന 70  

 
അന്പരുക്കു അന്പതന യാറവയുമായ് ഇറൈലയുമായ്  
തചാേിയതന േുന്നിരുതള് തോന്ൈാപ് ചപരുറമയതന  
ആേിയതന അന്തം നടുവാകി അൈലാതന  
ഈര്ത്തു എന്റന ആട്ചകാണ് എറന്ത ചപരുമാതന  
കൂര്ത്ത ചമയ് ഞാനത്താല് ചകാണ്ു ഉണര്വാര് േമ്കരുത്തില് 75  

 
തനാക്കരിയ തനാതക്ക നുണുക്കരിയ നുണ് ഉണര്തവ  
തപാക്കും വരവും പുണര്വും ഇൈാപ് പുണ്ണിയതന  
കാക്കും എന് കാവൈതന കാണ്പരിയ തപര് ഒള്ിതയ  
ആറ്റിന്പ ചവള്ളതമ അത്താ മിക്കായ് നിന്ൈ  
തോറ്റച് ചുടര് ഒള്ിയായ്ച് ചചാൈലാേ നുണ് ഉണര്വായ് 80  

 
മാറ്റമാം റവയകത്തിന് ചവതവ്വതൈ വന്തു അൈിവാം  
തേറ്റതന തേറ്റത് ചേള്ിതവ എന് ചിന്തറന ഉള്  
ഊറ്റാന ഉണ്ണാര് അമുതേ ഉറടയാതന  
തവറ്റ  വികാര വിടക്കു ഉടംപിന് ഉള്കിടപ്പ  
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ആതറ്റന് എം ഐയാ അരതന ഓ എന്ൈു എന്ൈു 85  

 
തപാറ്റിപ് പുകഴ്ന്തിരുന്തു ചപായ്ചകട്ട  ചമയ് ആനാര്  
മീട്ട  ഇങ്കു വന്തു വിറനപ്പിൈവി ചാരാതമ  
കള്ളപ് പുൈക്കുരംറപക് കട്ട  അഴിക്ക വൈലാതന  
നള് ഇരുള്ില് നട്ടം പയിന്ൈു ആടും നാേതന  
േിറൈല ഉള് കൂത്തതന ചേന്പാണ്ി നാട്ടാതന 90  

 
അൈലല് പിൈവി അൈുപ്പാതന ഓ എന്ൈു  
ചചാൈലറ്കു അരിയാറനച് ചചാൈലിത് േിരുവടിക്കീഴ്  
ചചാൈലിയ പാട്ടിന് ചപാരുള് ഉണര്ന്തു ചചാൈല വാര്  
ചചൈവര് ചിവപുരത്തിന് ഉള്ളാര് ചിവന് അടിക്കീഴ്പ്  
പതൈലാരും ഏത്തപ് പണിന്തു. 95 

 

േിരുചവംപാറവ (േിരുവണ്ണാമറൈ - ചക്തിറയ വിയന്തേു)  
ആേിയും അന്തമും ഇൈലാ അരുംചപരുഞ്  
തചാേിറയ യാംപാടതക്കതട്ടയും വാള്േടങ്കള്  
മാതേ വള്രുേിതയാ വന്ചചവിതയാ നിന്ചചവിോന്  
മാതേവന്വാര്കഴല്കള് വാഴ്ത്തിയ വാഴ്ചത്താൈിതപായ്  
വീേിവായ്ക് തകട്ടൈുതമ വിമ്മിവിമ്മി ചമയ്മൈന്തു  
തപാോര് അമള്ിയിന്തമല് നിന്ൈും പുരണ്ു ഇങ്ങന്  
ഏതേനും ആകാള് കിടന്താള് എന്തന എന്തന  
ഈതേ എതന്താഴി പരിതചതൈാര് എംപാവായ്. 155  

 
പാചം പരതോേിക്കു അന്പായ് ഇരാപ്പകല്നാം  
തപചുംതപാ ചേതപ്പാ(േു) ഇപ് തപാോര് അമള്ിതക്ക  
തനചമും റവത്തറനതയാ തനരിറഴയായ് തനരിറഴയീര്  
ചീചി ഇറവയുഞ് ചിൈതവാ വിറള്യാടി  
ഏചു മിടമ്ഈതോ വിതണ്ണാര്കള് ഏത്തുേറ്കുത്  
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കൂചും മൈര്പ്പാേം േന്തരുള് വന്തരുള് ം  
തേചന് ചിവതൈാകന് േിറൈലെിറ് ൈംപൈത്തുള്  
ഈചനാര്ക് കന്പാര്ാം ആതരതൈാര് എംപാവായ്. 156  

 
മുത്തന്ന ചവണ്നറകയായ് മുന്വന് ചേേിചരഴുചന്തന്  
അത്തന് ആനന്തന് അമുേന് എന്ൈു അള്ളൂൈിത്  
േിത്തിക്കപ് തപചുവായ് വന്തുന് കറടേിൈവായ്  
പത്തുറടയീര് ഈചന് പഴ അടിയീര് പാങ്കുറടയീര്  
പുത്തടിതയാം പുന്റമേീര്ത്തു ആട്ചകാണ്ാറ് ചപാൈലാതോ  
എതത്താനിന് അന്പുറടറമ എതൈലാം അൈിതയാതമാ  
ചിത്തം അഴകിയാര് പാടാതരാ നേിവറന  
ഇത്തറനയും തവണ്ും എമതക്കതൈാര് എംപാവായ്. 157  

 
ഒണ്ണിത് േിൈനറകയായ് ഇന്നം പുൈര്ന്തിന്തൈാ  
വണ്ണക് കിള്ിചമാഴിയാര് എതൈലാരും വന്താതരാ  
എണ്ണിചക്കാണ്ുള്ളവാ ചചാൈല തകാം അവ്വള്വും  
കറണ്ണത് േുയിന്ൈവതമ കാൈറത്തപ് തപാക്കാതേ  
വിണ്ണ ക് ചകാരുമരുറന്ത തവേ വിരുചപ്പാരുറള്ക്  
കണ്ണ ക്കു ഇനിയാറനപ് പാടിക് കചിന്തുള്ളം  
ഉചണ്ണക്കു നിന്ൈുരുക യാമ്മാചട്ടാം നീതയവന്തു  
എണ്ണിക് കുറൈയില് േുയിതൈതൈാര് എംപാവായ്. 158  

 
മാൈൈിയാ നാന്മുകനുങ് കാണാ മറൈയിറന നാം  
തപാൈൈിതവാം എന്ൈുള്ള ചപാക്കങ്ക തള്തപചും  
പാൈാൈു തേന്വായ്പ് പടിൈീ കറടേിൈവായ്  
ഞാൈതമ വിതണ്ണ പിൈതവ അൈിവരിയാന്  
തകാൈമും നറമ്മആട് ചകാണ്രുള്ിക് തകാോട്ട ഞ്  
ചീൈമും പാടിച് ചിവതന ചിവതനചയന്(ൈു)  
ഓൈം ഇടിനും ഉണരായ് ഉണരായ്കാണ്  
ഏൈക് കുഴൈി പരിതചതൈാര് എംപാവായ്. 159  
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മാതന നീ ചനന്നറൈ നാറള് വന്തുങ്കറള്  
നാതന എഴുപ്പ വന് എന്ൈൈും നാണാതമ  
തപാന േിറചപകരായ് ഇന്നം പുൈര്ന്തിന്തൈാ  
വാതന നിൈതന പിൈതവ അൈിവരിയാന്  
ോതനവന് ചേറമ്മത് േറൈയള്ിത്തു ആട്ചകാണ്രുള് ം  
വാന്വാര് കഴല്പാടി വതന്താര്ക്കുന് വായ്േിൈവായ്  
ഊതന ഉരുകായ് ഉനതക്ക ഉൈും എമക്കും  
ഏതനാര്ക്കുന് േതങ്കാറനപ് പാതടതൈാ ചരംപാവായ്. 160  

 
അന്തന ഇറവയുഞ് ചിൈതവാ പൈവമരര്  
ഉന്നറ്കു അരിയാന് ഒരുവന് ഇരുേീരാന്  
ചിന്നങ്കള് തകട്പച് ചിവചനന്തൈ വായ്േിൈപ്പായ്  
ചേന്നാ എന്നാ മുന്നം േീതചര് ചമഴുകുഒപ്പായ്  
എന്നാറന എന്അറരയന് ഇന്നമുേുഎന്ൈു എൈലാമും  
ചചാന്തനാമ്തകള് ചവതവ്വൈായ് ഇന്നം േുയിൈുേിതയാ  
വന്ചനേപ് തപറേയര്തപാല് വാള്ാ കിടത്തിയാല്  
എന്തന േുയിൈിന് പരിതചതൈാര് എംപാവായ്. 161  

 
തകാഴി ചിൈംപുച് ചിൈംപും കുരുകുഎങ്കും  
ഏഴില് ഇയംപ ഇയംപുചമവണ് ചങ്കുഎങ്കും  
തകഴില് പരതോേി തകഴില് പരങ്കരുറണ  
തകഴില് വിഴുചപ്പാരുള്കള് പാടിതനാം തകട്ടിറൈതയാ  
വാഴിഈ ചേന്ന ഉൈക്കതമാ വായ്േിൈവായ്  
ആഴിയാന് അന്പുറടറമ ആമാൈും ഇവ്വാതൈാ  
ഊഴി മുേൈവനായ് നിന്ൈ ഒരുവറന  
ഏറഴപങ് കാള്റനതയ പാതടതൈാര് എംപാവായ്. 162  

 
മുന്റനപ് പഴംചപാരുട്കും മുന്റനപ് പഴംചപാരുതള്  
പിന്റനപ് പുേുറമക്കും തപാത്തും അപ് ചപറ്റിയതന  
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ഉന്റനപ് പിരാനാകപ് ചപറ്റവുന് ചീരടിതയാം  
ഉന്നടിയാര് ോള്പണിതവാം ആങ്കവര്തക്ക പാങ്കാതവാം  
അന്നവതര എമ്കണവര് ആവര് അവര്ഉകന്തു  
ചചാന്ന പരിതച ചോഴുംപായ്പ് പണി ചചയ്തോം  
ഇന്ന വറകതയ എമക്കു എമ്തകാന് നല്കുേിതയല്  
എന്ന കുറൈയും ഇതൈാമ്ഏൈാര് എംപാവായ്. 163  

 
പാോള്ം ഏഴിനുമ്കീഴ് ചചാറ്കഴിവു പാേമൈര്  
തപാോര് പുറനമുടിയും എൈലാപ് ചപാരുള്മുടിതവ  
തപറേ ഒരുപാല് േിരുതമനി ഒന്ൈു അൈലന്  
തവേമുേല് വിതണ്ണാരും മണ്ണ ം േുേിത്താൈും  
ഓേ ഉൈവാ ഒരുതോഴന് ചോണ്ര്ഉള്ന്  
തകാേില് കുൈത്താന് ൈന് തകായില് പിണാപ്പിറള്ളകാള്  
ഏേവന്ഊര് ഏേവന്തപര് ആര്ഉറ്റാര് ആര്അയൈാര്  
ഏേവറരപ് പാടും പരിതചൈാര് എംപാവായ്. 164  

 
ചമായ്യാര് േടം ചപായ്റക പുക്കു മുതകര്എന്നക്  
റകയാറ് കുറടന്തു കുറടന്തുഉന് കഴല്പാടി  
ഐയാ വഴിയടി തയാം വാഴ്തന്താം കാണ് ആര് അഴല്തപാറ്  
ചചയ്യാ ചവണ്ണീൈാടി ചചൈവ ചിൈുമരുങ്കുല്  
റമയാര് േടങ്കണ് മടറന്ത മണവാള്ര്  
ഐയാനീ ആട്ചകാണ്ു അരുള് ം വിറള്യാട്ടിന്  
ഉയവാര്കള് ഉയ്യ ം വറകചയൈലാം ഉയര്ചന്താഴിന് തോങ്  
എയ്യാമറ് കാപ്പായ് എറമതയതൈാര് എംപാവായ്. 165  

 
ആര്ത്ത പിൈവിത് േുയര്ചകടനാം ആര്ത്തുആടും  
േീര്ത്തന് നറ് ൈിറൈലച് ചിറ്റംപൈതത്ത േീയാടും  
കൂത്തന്ഇവ്വാനും കുവൈയമും എൈലാമും  
കാത്തും പറടത്തും കരന്തും വിറള്യാടി  
വാര്റത്തയും തപചി വറള്ചിൈംപ വാര്കറൈകള്  
ആര്പ്പരവം ചചയ്യ അണി കുഴല്തമല് വണ്ാര്പ്പപ്  



 

Thevaram Malayalam                                                                                                                  Page 22 
 

പൂത്തികഴും ചപായ്റക കുറടന്തുഉറടയാന് ചപാറ്പാേം  
ഏത്തി ഇരുേുറനനീര് ആതടതൈാര് എംപാവായ്. 166  

 
റപങ്കുവറള്ക് കാര്മൈരാല് ചചങ്കമൈപ് റപംതപാോല്  
അങ്കം കുരുകിനത്താല് പിന്നും അരവത്താല്  
േങ്കള് മൈമ്കഴുവു വാര് വന്തു ചാര്േൈിനാല്  
എങ്കള് പിരാട്ടിയും എതങ്കാനും തപാന്ൈു ഇറചന്ത  
ചപാങ്കും മടുവില് പുകപ്പായ്ന്തു പായ്ന്തുനം  
ചങ്കം ചിൈംപച് ചിൈംപു കൈന്തുആര്പ്പപ്  
ചകാറങ്കകള് ചപാങ്കപ് കുറടയും പുനല്ചപാങ്കപ്  
പങ്കയപ് പൂംപുനല്പായ്ന് ോതടതൈാര് എംപാവായ്. 167  

 
കാോര് കുറഴയാടപ് റപംപൂണ് കൈനാടക്  
തകാറേ കുഴൈാട വണ്ിന് കുഴാം ആടച്  
ചീേപ് പുനല്ആടിച് ചിറ്റം പൈംപാടി  
തവേപ് ചപാരുള്പാടി അചപ്പാരുള്ാ മാപാടി  
തചാേിത്തിൈംപാടി ചൂഴ്ചകാന്റൈത് ോര്പാടി  
ആേി േിൈംപാടി അന്തമാ മാപാടിപ്  
തപേിത്തു നറമ്മ വള്ര്ത്തുഎടുത്ത ചപയവറേേന്  
പാേത് േിൈംപാടി ആതടതൈാര് എംപാവായ്. 168  

 
ഓചരാരുകാല് എംചപരുമാന് എന്ചൈന്തൈ നംചപരുമാന്  
ചീചരാരുകാല് വായ് ഓവാള് ചിത്തം കള്ികൂര  
നീചരാരുകാല് ഓവാ ചനടുന്താറര കണ്പനിപ്പപ്  
പാചരാരുകാല് വന്തറനയാന് വിതണ്ണാറരത് ോന് പണിയാള്  
തപരറരയറ്കു ഇങ്ങതന പിത്തുഒരുവര് ആമാൈും  
ആര്ഒരുവര് ഇവ്വണ്ണം ആട്ചകാള്ള ം വിത്തകര് ോള്  
വാരുരുവപ് പൂണ്മുറൈയീര് വായാര നാംപാടി  
ഏരുരുവപ് പൂംപുനല്പായ്ന്തു ആതടതൈാര് എംപാവായ്. 169  
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മുന്നിക് കടറൈച് ചുരുക്കി എഴുന്തുഉറടയാന്  
എന്നത് േികഴ്ന്തു എറമ്മ ആള് റടയാന് ഇട്ടിറടയിന്  
മിന്നപ് ചപാൈിന്തു എംപിരാട്ടി േിരുവടിതമല്  
ചപാന്നഞ് ചിൈംപില് ചിൈംപിത് േിരുപ്പ രുവം  
എന്നച് ചിറൈകുൈവി നന്തറമ്മ ആള് റടയാള്  
േന്നിറ് പരിവിൈാ എതങ്കാമാന് അന്പര്ക്കു  
മുന്നി യവന്നമക്കു മുന്ചുരക്കും ഇന്നരുതള്  
എന്നപ് ചപാഴിയായ് മറഴതയതൈാര് എംപാവായ്. 170  

 
ചചങ്ക ണവന്പാല് േിറചമുകന് പാല് തേവര്കള് പാല്  
എങ്കും ഇൈാതോര് ഇന്പമ്നം പാൈോക്  
ചകാങ്കുഉണ് ചുരുങ്കുഴൈി നന്തറമ്മക് തകാോട്ടി  
ഇങ്കുനം ഇൈലങ്കള് തോൈും എഴുന്തരുള്ിച്  
ചചങ്കമൈപ് ചപാറ്പാേം േന്തരുള് ം തചവകറന  
അങ്കള് അരറച അടിതയാങ്കട്കു ആരമുറേ  
നങ്കള് ചപരുമാറനപ് പാടി നൈന്തികഴപ്  
പങ്കയപ് പൂംപുനല് പായ്ന്തു ആതടതൈാര് എംപാവായ്. 171  

 
അണ്ണാമറൈയാന് അടിക്കമൈം ചചന്ൈിറൈേും  
വിതണ്ണാര് മുടിയിന് മണിചത്താറക വീൈറ്റാറ്തപാല്  
കണ്ണാര് ഇരവി കേിര്വന്തു കാര്കരപ്പത്  
േണ്ണാര് ഒള്ിമയങ്കിത് ോരറകകള് ോം അകൈപ്  
ചപണ്ണാകി ആണായ് അൈിയായ്പ പിൈചങ്കാള്ിതചര്  
വിണ്ണാകി മണ്ണാകി ഇത്തറനയും തവൈാകിത്  
കണ്ണാര് അമുേമായ് നിന്ൈാന് കഴല്പാടിപ്  
ചപതണ്ണ ഇപ് പൂംപുനല്പായ്ന്തു ആതടതൈാര് എംപാവായ്. 172  

 
ഉറങ്കയിറ് പിറള്ള ഉനതക്ക അറടക്കൈമ്എന്ൈു  
അങ്കപ് പഴചോല് പുേുക്കും എം അെത്താല്  
എങ്കള് ചപരുമാന് ഉനചക്കന്ൈു ഉറരതപ്പാം തകള്  
എചങ്കാറങ്ക നിന്നന്പര് അൈലാര്തോള് തചരറ്ക  
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എറങ്ക ഉനക്കൈലാേു എപ്പണിയും ചചയ്യറ്ക  
കങ്കുല് പകല്എങ്കണ് മചറ്റാന്ൈും കാണറ്ക  
ഇങ്കിപ് പരിതച എമചക്കതങ്കാന് നല്കുേിതയല്  
എചങ്കഴിചൈന് ഞായിൈു എമതക്കതൈാര് എംപാവായ്. 173  

 
തപാറ്റി അരുള് ക നിന് ആേിയാം പാേമൈര്  
തപാറ്റി അരുള് ക നിന് അന്തമാം ചചന്തള്ിര്കള്  
തപാറ്റി എൈലാ ഉയിര്ക്കും തോറ്റമാം ചപാറ്പാേം  
തപാറ്റി എൈലാ ഉയിര്ക്കും തപാകമാം പൂങ്കഴല്കള്  
തപാറ്റി എൈലാ ഉയിര്ക്കും ഈൈാം ഇറണയടികള്  
തപാറ്റി മാല് നാന്മുകനും കാണാേ പുണ്രികം  
തപാറ്റിയാം ഉയ്യആട് ചകാണ്രുള് ം ചപാന്മൈര്കള്  
തപാറ്റിയാം മാര്കഴിനീര് ആതടതൈാര് എംപാവായ്. 174 

 

േിരുൊഴല് - ചിവനുറടയ കാരുണിയം (േിറൈലയില് അരുള്ിയേു )  
പൂചുവേും ചവണ്ണീൈു പൂണ്പേുവും ചപാങ്കരവം  
തപചുവേും േിരുവായാല് മറൈതപാൈുങ് കാതണടീ  
പൂചുവേും തപചുവേും പൂണ്പേുവുങ് ചകാണ്ചടന്റന  
ഈചനവന് എവ്വ യിര്ക്കും ഇയല്പാനാന് ചാഴതൈാ. 255  

 
എന്നപ്പന് എംപിരാന് എൈലാര്ക്കുന് ോനീചന്  
േുന്നംചപയ് തകാവണമാക് ചകാള്ള മേു എന്തനടീ?  
മന്നുകറൈ േുന്നുചപാരുള് മറൈനാന്തക വാന്ചരടാത്  
േന്റനതയ തകാവണമാച് ചാത്തിനന്കാണ് ചാഴതൈാ. 256  

 
തകായില് ചുടുകാടു ചകാല്പുൈിതത്താല് നൈലാറട  
ോയുമിൈി േറന്തയിൈി ോന് േനിയന് കാതണടീ  
ോയുമിൈി േറന്തയിൈി ോന്േനിയന് ആയിടിനും  
കായില് ഉൈകറനത്തുങ് കറ്ചപാടികാണ് ചാഴതൈാ. 257 
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േിരുപ്പള്ളിചയഴുെി - േിതരാോന ചുത്തി  

(േിരുചപ്പരുന്തുറൈയില് അരുള്ിയേു )  
തപാറ്റിചയന് വാഴ്മുേ ൈാകിയ ചപാരുതള്  
പുൈര്ന്തേു പൂങ്കഴറ് കിറണേുറണ മൈര്ചകാണ്  
തടറ്റിനിന് േിരുമുകത് ചേമക്കരുള് മൈരും  
എഴില്നറക ചകാണ്ുനിന് േിരുവടി ചോഴുതകാം  
തചറ്റിേഴ്ക് കമൈങ്കള് മൈരുമ്േണ് വയല്ചൂഴ്  
േിരുചപ്പരുന് േുറൈ ഉറൈ ചിവചപരുമാതന  
ഏറ്റ യര് ചകാടിയുറട യായ്എറന യുറടയായ്  
എംചപരു മാന്പള്ളി ചയഴുന്തരുള്ാതയ. 368  

 

വാഴാപ്പത്തു - മുത്തി ഉപായം  (േിരുചപ്പരുന്തുറൈയില് അരുള്ിയേു )  
പാചരാടു വിണ്ണായ്പ് പരന്ത എംപരതന പറ്റ നാന് മറ്റിതൈന് കണ്ായ്  
ചീചരാടു ചപാൈിവായ് ചിവപുരത്തരതച േിരുചപ്പരുന്തുറൈയുറൈ 
ചിവതന  
ആചരാടു തനാതകന് ആര്ചക്കടുത് േുറരതക്കന് ആണ്നീ അരുള്ിറൈ 
യാനാല്  
വാര്കടല് ഉൈകില് വാഴ്കിതൈന് കണ്ായ് വരുകഎന്ൈരുള് പുരിയാതയ.  

 
തവണ്ത്തക്ക േൈിതവായ്നീ തവണ്മുഴുേുന് േരുതവായ്നീ  
തവണ്ും അയന്മാറ് കരിതയായ്നീ തവണ്ി എന്റനപ് പണിചകാണ്ായ്  
തവണ്ി നീയാ േരുള്ചചയ്ോയ് യാനും അേുതവ തവണ്ിന് അൈലാല്  
തവണ്ും പരിചചാന് ൈുചണ്ന്നില് അേുവും ഉന്ൈന് വിരുപ്പന്തൈ.  

 
അന്തൈ എന്ൈന് ആവിയും ഉടൈും എൈലാമുങ്  
കുന്തൈ അറനയായ് എന്റനആട് ചകാണ്തപാതേ ചകാണ്ിറൈതയാ  
ഇന്തൈാര് ഇറടയൂ ചൈനക്കുതണ്ാ എണ്തോള് മുക്കണ് എമ്മാതന  
നന്തൈ ചചയവായ് പിറഴ ചചയവായ് നാതനാ ഇേറ്കു നായകതമ.  
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നായിറ് കറടയാം നാതയറന നയന്തുനീതയ ആട്ചകാണ്ായ്  
മായപ് പിൈവി ഉന്വചതമ റവത്തിട്ടിരുക്കും അേുവന്ൈി  
ആയക്കടതവന് നാതനാോന് എന്ന തോഇങ് കേികാരങ്  
കായത് േിടുവായ് ഉന്നുറടയ കഴറ്കീഴ് റവപ്പായ് കണ്ണ േതൈ.  

 

അതൊപ് പേികം - അനുപവവഴി അൈിയാറമ (േിറൈലയില് അരുള്ിയേു)  
മുത്തിചനൈി അൈിയാേ മൂര്ക്കചരാടു മുയതൈവറനപ്  
പത്തിചനൈി അൈിവിത്തുപ് പഴവിറനകള് പാൈുമവണ്ണം  
ചിത്തമൈം അൈുവിത്തുച് ചിവമാക്കി എറനആണ്  
അത്തചനനക് കരുള്ിയവാ ൈാര്ചപൈുവാര് അതൊതവ.  


