తేవార తిరువాసహప్ పదిహంగళ్

తిరుఞానసంబంద సువామిహళ్
తేవారం

ముదల్ తిరుముఱ ై

తిరుప్పిరమబురం
తోడుడైయ సెవియన్ విడైయఱ
ే ియోర్ తూవెణ్మదిసూడిక్
కాడుడైయసుడ ల ప్
ై ప ిడిబూసపయెన్ నుళ్ళంగవర్ కళ్వన్
ఏడుడైయమల రానుమనెన
ై ాట్ిణ్ిన్ దేతత అరుళ్సెయద
ప్ీడుడైయబిర మాబురమేవియ ప్ెమామ నివనండేే.
తిరుఞానసంబంద సువామిహళ్ తేవారం

ముదల్ తిరుముఱ ై

తిరుమరుహల ం - తిరుచచంగాట్ట ంగుడియుం
అంగముం వేదముం ఓదునావర్ అందణ్ర్ నాళ్ ం అడిబరవ
మంగుల్ మదిదవళ్ మాడవీది మరుహల్ నిలావియ మందసప లాాయ్
సెంగయ లారుునఱ్ సెలవమలు సీరు గళ్ సెంగాట్ట ఙ్ క డియదనుళ్
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కంగుల్ విళ్ంగెరి యేందియాడుఙ్ కణ్బది యీచ్చరఙ్ కాముఱవే.
తిరుఞానసంబంద సువామిహళ్ తేవారం

ముదల్ తిరుముఱ ై

తిరువీళిమిళ్ల ై - తిరువిరుక ుక ుఱళ్
వాసప తీరవే, కాసు నలు వీర్
మాసపన్ మిళ్ల ైయీర్, ఏస లిలా యే
ల .
ఇఱ వ
ై రాయనీర్, మఱ హ
ై ొళ్ మిళ్ల య
ై ీర్
కఱ ైహొళ్ కాసపన,ెై ముఱ మ
ై నలు మే.
సెయయ మేనియీర్, మయ్గ
ు ళ్ మిళ్ల ైయీర్
ప్ెైహొళ్ అరవినీర్, ఉయయ నలు మే.
నీఱు పూసపనీర్, ఏఱ తేఱినీర్
కూఱు మిళ్ల ైయీర్, ప్ేఱుం అరుళ్ మే.
కామన్ వేవవోర్, తూమక్ కణ్ిి నీర్
నామ మిళ్ల య
ై ీర్, సేమం నలు మే.
ప్పణ్ిహొళ్ సడైయనీర్, మణ్ిహొళ్ మిడఱినీర్
అణ్ిహొళ్ మిళ్ల య
ై ీర్, పణ్ిహొణ్ ట్రుళ్ మే.
మంగెై పంగినీర్, త ంగ మిళ్ల య
ై ీర్
కంగెై ముడియనీర్, సంగెై తవిరిమనే.
అరకున్ నెరిదర, ఇరకు మయదనీర్
పరక ు మిళ్ల య
ై ీర్, కరకెైు తవిరిమనే.
అయనుం మాల మాయ్, ముయల ం ముడియనీర్
ఇయల ం మిళ్ల య
ై ీర్, పయనుం అరుళ్ మే.
పఱిహొళ్ తల ైయనార్, అఱివ తఱిహిలార్
వెఱిహొళ్ మిళ్ల య
ై ీర్, ప్పరివ తరియదే.
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కాళి మానహర్, వాళి సంబందన్
వీళి మిళ్ల ైమేల్, తాళ్ ం మొళిహళ్ే.
తిరుఞానసంబంద సువామిహళ్ తేవారం

ముదల్ తిరుముఱ ై

తిరుచ్చచరాపిళిళ
నండుేడైయానెైత్ తీయదిలానెై నరెైవెళ్ేళ
ఱ ండుేడైయానెై ఉమయ్గరుబాహం ఉడైయానెైచ్
సెండే డైయాద తిరువుడయ
ై ానెైచ్ చ్చరాపిళిళక్
క ండుేడైయానెైక్ కూఱవెనుుళ్ళఙ్ క ళిరుమేమ.
తిరుఞానసంబంద సువామిహళ్ తేవారం ముదల్ తిరుముఱ ై
తిరువెైయాఱు
పులనెైందుం ప్ప ఱిహలంగి నెఱిమయంగి అఱివళిందిట్ ట్ైమేమల ంది
అలమంద ప్ో దాహ అంజేల ండే రుళ్సెయావన్ అమరుంగోయల్
వలమవంద మడవారు ళ్ నడమాడ ముళ్వదిర మళ్సయ
ై ెండే ంజిచ్
సపలమంది యలమందు మరమేఱి ముహిలాురుుున్ దిరువెైయాఱే
తిరుఞానసంబంద సువామిహళ్ తేవారప్ పదిహంగళ్

ఇరండాం తిరుముఱ ై

తిరుఆలవాయ్ - తిరునీట్రేపిదిహం
మందిర మావదు నీఱు వానవర్ మేలదు నీఱు
సుందర మావదు నీఱు త దికుప్ పడువదు నీఱు
తందిర మావదు నీఱు సమయతిత ల ళ్ళదు నీఱు
సెందువర్ వాయుమ పంగన్ తిరుఆల వాయాన్ తిరునీఱే.

01

వేదతిత ల ళ్ళదు నీఱు వెందుయర్ తీరిపదు నీఱు
ప్ో దన్ దరువదు నీఱు పునెైమ తవిరిపదు నీఱు
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ఓదత్ తహువదు నీఱు వుణ్్ైమయ ల ళ్ళదు నీఱు
సీదప్ పునలవయల్ సూళ్ంద తిరుఆల వాయాన్ తిరునీఱే.

02

ముతిత తరువదు నీఱు మునివ రణ్ివదు నీఱు
సతిత య మావదు నీఱు తకకుర్ పుహళ్వదు నీఱు
పతిత తరువదు నీఱు పరవ ఇనియదు నీఱు
సపతిత తరువదు నీఱు తిరుఆల వాయాన్ తిరునీఱే. 03
కాణ్ ఇనియదు నీఱు కవినెైత్ తరువదు నీఱు
ప్ేణ్ి అణ్ిబవర్ు కెలా ాం ప్ెరుమ కొడుపిదు నీఱు
మాణ్న్ దహైవదు నీఱు మదియెత్ తరువదు నీఱు
సేణ్న్ దరువదు నీఱు తిరుఆల వాయాన్ తిరునీఱే.

04

పూస ఇనియదు నీఱు పుణ్ిి య మావదు నీఱు
ప్ేస ఇనియదు నీఱు ప్ెరుందవత్ తోరు ళ్ క్ కెలా ాం
ఆసెై కెడుపిదు నీఱు అందమ తావదు నీఱు
తేసం పుహళ్వదు నీఱు తిరుఆల వాయాన్ తిరునీఱే.

05

అరుతత మ తావదు నీఱు అవల మఱుపిదు నీఱు
వరుతత న్ దణ్ిపిదు నీఱు వానం అళిపిదు నీఱు
ప్ప రుతత మ తావదు నీఱు పుణ్ిి యర్ పూసుమవణ్ ణ్ీఱు
తిరుతత హు మాళిహై సూళ్ంద తిరుఆల వాయాన్ తిరునీఱే.

06

ఎయలదు అట్ట దు నీఱు ఇరుమక ుం ఉళ్ళదు నీఱు
పయలప్ పడువదు నీఱు ప్ాకకుయ మావదు నీఱు
త యల ైత్ తడుపిదు నీఱు సుతత మ తావదు నీఱు
అయల ప్
ై ప్ప లిదరు సూలత్ తాల వాయాన్ తిరునీఱే.

07

ఇరావణ్న్ మేలదు నీఱు ఎణ్ి త్ తహువదు నీఱు
పరావణ్ మావదు నీఱు ప్ావ మఱుపిదు నీఱు
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తరావణ్ మావదు నీఱు తతత వ మావదు నీఱు
అరావణ్ఙ్ క ందిరు మేని ఆల వాయాన్ తిరునీఱే.

08

మాలొ ట్యనఱి యాద వణ్ి ము ముళ్ళదు నీఱు
మేల ఱ ై తేవరు ళ్ తంగళ్ మయయదు వెణ్బుడి నీఱు
ఏల ఉడంబిడర్ తీరుుుం ఇనున్ దరువదు నీఱు
ఆలమ త ండ మిడట్ే ం మాల వాయాన్ తిరునీఱే.

09

క ండిహైక్ కెైయరు ళ్ోడు సాకకుయర్ కూట్ట ముఙ్ కూడ
కండిహైప్ ప్పపిదు నీఱు కరుద ఇనియదు నీఱు
ఎండిసప్
ెై పట్ట ప్ప రుళ్ీర్ ఏతత న్ దహైయదు నీఱు
అండత్ తవరుణ్ిన్ దేతత ం ఆల వాయాన్ తిరునీఱే.

10

ఆట్ేల్ అడలివడై యేఱుం ఆలవా యానిద రు నీట్ప్
ైై
ప్ో ట్రేప్ పుహలి నిలావుం పూసురన్ ఞానసం పందన్
తేట్ే త్
ర తను నుడల ట్ే తీప్పిణ్ి యాయన తీరచ్
సాట్రేయ ప్ాడలు ళ్ పతత ం వలా వర్ నలా వర్ తామే. 11
కకళ్ీఱు తిరుపిదిహం
వేయుఱు తోళిబంగన్ విడముండ కండన్ మిహనలా వీణ్్ై తడవి
మాసఱు తింగళ్ు ంగెై ముడిమే లణ్ిందన్ ఉళ్మే పుహుంద అదనాల్
ఞాయఱు తింగళ్సెవావయ్ పుదనివయాళ్ం వెళిళ సనిబాంబి రండు ముడనే
ఆసఱు నలా నలా అవెైనలా నలా అడియా రవరుుు మిహవే.
ఎనబుడు కొంబ డామ యవెమ
ై ార్ ప్పలంగ ఎరుదేఱి యేళ్సై యుడనే
ప్ప నబుది మతత మాల ై పునలూెడి వందన్ ఉళ్మే పుహుంద అదనాల్
ఒనుదొ ట్బండొే డేళ్ పదినెట్ట బ ట్ాఱుం ఉడనాయ నాళ్ు ళ్వెద
ై ాం

Thevaram Telugu

Page 5

అనబుడు నలా నలా అవెైనలా నలా అడియా రవరుుు మిహవే.
ఉరువలర్ పవళ్మేని ఒళినీ ఱణ్ిందు ఉమయోడుం వెళ్సైళ విడైమేన్
మురుహలర్ కొండైదింగళ్ ముడిమే లణ్ిందన్ ఉళ్మే పుహుంద అదనాల్
తిరుమహళ్ కల ైయదూరిద సెయమాదు పూమి తిసెై తయవ మానబలవుం
అరునెది నలా నలా అవెైనలా నలా అడియా రవరుుు మిహవే.
మదినుదల్ మంగెైయోడు వడబా లిరుందు మఱ యో
ై
దు మంగళ్ పరమన్
నదియ్గడు కొండైమాల ై ముడిమే లణ్ిందన్ ఉళ్మే పుహుంద అదనాల్
కొదియుఱు కాలనంగి నమనోడు తూదర్ కొడునోయు ళ్ీన పలవుం
అదిహుణ్ నలా నలా అవెైనలా నలా అడియా రవరుుు మిహవే.
నంజణ్ి కండనెందై మడవాళ్ తనోడుం విడయ
ై ఱ
ే ుం నంగళ్ పరమన్
త ంజిరుళ్ వనిుహొండై ముడిమే లణ్ిందన్ ఉళ్మే పుహుంద అదనాల్
వెంజిన అవుణ్రోడు మురుమిడియు మినుు మిహైయాన పూద మవెైయుం
అంజిడు నలా నలా అవెైనలా నలా అడియా రవరుుు మిహవే
వాళ్వరి యదళ్దాడై వరిహో వణ్తత ర్ మడవాళ్ తనోడు ముడనాయ్
నాణ్మలర్ వనిుహొండై నదిసూడి వందన్ ఉళ్మే పుహుంద అదనాల్
కకళ్రి యుళ్ వెైయోడు కొల ైయానెై కేళ్ల్ కొడునాహ మోడు కరడి
ఆళ్రి నలా నలా అవెైనలా నలా అడియా రవరుుు మిహవే.
సెప్పిళ్ ముల ైననమంగెై ఒరుబాహ మాహ విడైయఱ
ే ు సెలవ నడైవార్
ఒప్పిళ్ మదియుమపుిం ముడిమే లణ్ిందన్ ఉళ్మే పుహుంద అదనాల్
వెప్ప ిడు క ళిరుమావదం మిహైయాన ప్పతత ం వినెైయాన వందు నలియా
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అపిడి నలా నలా అవెైనలా నలా అడియా రవరుుు మిహవే.
వేళ్ుడ విళిసెయదండుే విడమే లిరుందు మడవాళ్ తనోడుం ఉడనాయ్
వాణ్మది వనిుహొండై మలరసెడి వందన్ ఉళ్మే పుహుంద అదనాల్
ఏళ్ు డల్ సూళిలంగెై అరెైయండే నోడుం ఇడరాన వందు నలియా
ఆళ్ు డల్ నలా నలా అవెైనలా నలా అడియా రవరుుు మిహవే.
పలబల వేడమాహుం పరనారి ప్ాహన్ పసువేఱుం ఎంగళ్ పరమన్
సలమహ ళ్ోడరుక ు ముడిమేల్ అణ్ిందన్ ఉళ్మే పుహుంద అదనాల్
మలరిమసెై యోనుమాల ం మఱ యో
ై
డు తేవర్ వరుహాల మాన పలవుం
అల ైహడల్ మేరునలా అవెైనలా నలా అడియా రవరుుు మిహవే.
కొతత లర్ క ళ్లియోడు విసయఱుు నలు క ణ్మాయ వేడ విహిరదన్
మతత ము మదియునాహం ముడిమే లణ్ిందన్ ఉళ్మే పుహుంద అదనాల్
పుతత రగ ట్మణ్్ైవాదిల్ అళివిక ు మణ్ి ల్ తిరునీఱు సెమమ తిడమే
అతత హు నలా నలా అవెైనలా నలా అడియా రవరుుు మిహవే.
తేనమర్ ప్ప ళిలొుళ్ీల ై విళ్సైసెను
ె ల్ త నిు వళ్రెెంబ న్ ఎంగుం నిహళ్
నానుమహన్ ఆదియాయ ప్పరమా పురతత మఱ ఞ
ై ాన ఞాన మునివన్
తానుఱు కకళ్ మాుళ్ ం అడియారెై వందు నలియాద వణ్ి ం ఉరెైసెయ్
ఆనసప ల్ మాల ైయోదుం అడియారు ళ్ వానిల్ అరసాళ్వర్ ఆణ్్ై నమదే.

తిరువలంజుళి
ఎను పుణ్ిి యఞ్ సెయదనెై నెంజమే యరుంగడల్ వెైయతత
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మునుం నీబురి నలివనెప్
ై పయనిడై ముళ్ మణ్ిత్ తరళ్ంగళ్
మనుు కావిరి సూళిదరు వలంజుళి వాణ్నెై వాయారప్
పనిు యాదరిత్ తేతితయుం ప్ాడియుం వళిబడుం అదనాలే.
సీహాళి – తిరుమాల మ
ై ాట్రే
యామామానీ యామామా యాళీహామా కాణ్ాహా
కాణ్ాహామా 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.
మేలేబో హా మేదేళీ కాలాలేహా లానాయే
యేనాలాహా లేలాహా ళీదేమేహా ప్ో లేమ.ే
నీయామానీ యేయామా తావేళీహా నీదానే
నేదానీహా ళీవేదా మాయాయేనీ మాయానీణ్.

తిరుఞానసంబంద సువామిహళ్

మూండాేం తిరుముఱ ై

తిరువావడుదుఱ ై
ఇడరినున్ దళ్రినుం ఎనదుఱునోయ్ తొడరినుం ఉనహళ్ల్ తొళ్ దళ్ వేన్
కడలద నిల్ అముదొ డు కలందనంజెైమిడఱినిల్ అడకకుయ వేదియనే
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ఇదువోఎమ యాళ్ మా ఱీవదొ ండేమకకులా లయేల్
అదువోవున తినురుళ్ ఆవడు త ఱ ైయరనే.
తిరుకుళ్ మలం
మణ్ిి నుల్ లవణ్ి ం వాళ్లాం వెైహల ం
ఎణ్ిి నుల్ లహదికకు యాదుమోర్ క ఱ వి
ై ల ైక్
కణ్ిి నుల్ లగుదఱుఙ్ కళ్ మల వళ్నహర్ి
ప్ెణ్ిినుల్ లాళ్ొడుం ప్ెరుందహై యరుందదే.
తిరునావుకురసు సువామిహళ్

నానాుం తిరుముఱ ై

తిరువదిహైవీరట్ాటనం
కూట్ాేయన వాఱువి లకుహిలీర్ కొడుమబల సెయదన నానఱియన్
ే
ఏట్ాేయడిక్ కేఇర వుంబహల ం ప్పరియాదు వణ్ంగువన్ ఎప్ప ిళ్ దుం
తోట్ాేదన్ వయట్రేన్ అహంబడియే క డరోడు త డకకు ముడకకుయడ
ఆట్రేన్ అడియేన్అది కెైకెుడిల వీరట్ాట నతత ఱ ై అమామనే.
తిరువెైయాఱు
మాదర్ి ప్పఱ ైకుణ్ిి యానెై మల ైయాన్ మహళ్ొడుం ప్ాడిప్
ప్ో దొ డు నీరుెమన్ దేతితప్ పుహువా రవరిున్ పుహువేన్
యాదుఞ్ సువడు పడామల్ ఐయా ఱడైహిండే ప్ో దు
కాదన్ మడప్పిడి యోడుఙ్ కళిఱు వరువన కండేన్
కండే నవరిదరుప్ ప్ాదఙ్ కండఱి యాదన కండేన్
నమచ్చచవాయపిదిహం
సప ట్రేణ్్ై వేదియన్ సో ది వానవన్
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ప్ప ట్రేణ్్ైత్ తిరుందడి ప్ప రుందక్ కెైదొ ళ్క్
కట్రేణ్్ైప్ పూట్రట యోర్ కడలిఱ్ ప్ాయచినుం
నట్రేణ్్ై యావదు నమచ్చచ వాయవే.
పూవినుక్ కరుంగలం ప్ప ంగు తామరెై
ఆవిననుక్ కరుంగలం అరనఞ్ సాడుదల్
కకవినుక్ కరుంగలఙ్ కకట్ట మిలా దు
నావినుక్ కరుంగలం నమచ్చచ వాయవే.
తిరునేరిసెై
పతత నాయ్ి ప్ాడ మాట్రట న్ పరమనే పరమ యోహీ
ఎతిత నాఱ్ పతిత సెయు న్
ే ఎనెైునీ ఇహళ్ వేండా
ముతత నే ముదలావ తిలా ల అంబలత్ తాడు కకండే
అతాతవున్ ఆడల్ కాణ్ాున్ అడియనేన్ వంద వాఱే.
తిరునావుకురసు సువామిహళ్

ఐందాం తిరుముఱ ై

తిరుక ుఱుందొ హై
అనుం ప్ాలిక ున్ దిలా చ్చచట్
ల
ే ంబలం
ప్ప నుం ప్ాలిక ు మేల మిప్ పూమిసెై
ఎనుం ప్ాలిక ు మాఱుహణ్ ట్రనుుఱ
ఇనుం ప్ాలిక ు మోవిప్ ప్పఱవియే.
తిరునావుకురసు సువామిహళ్

ఆఱాం తిరుముఱ ై

తిరువారసర్ – ప్ో ట్రేతితరుతాతండహం
కట్ేవరు ళ్ ణ్ుిఙ్ కనియే ప్ో ట్రే
Thevaram Telugu

Page 10

కళ్లడైందార్ సెలా ఙ్ కదియే ప్ో ట్రే
అట్ేవరు ట్ కారముద మానాయ్ ప్ో ట్రే
అలా లఱుత్ తడియేనెై ఆండాయ్ ప్ో ట్రే
మట్బేరువ రగప్పిలాా మందా ప్ో ట్రే
వానవరు ళ్ ప్ో ట్రేం మరుందే ప్ో ట్రే
సెట్ేవరద ం పురమరితత సపవనే ప్ో ట్రే
తిరుమూలత్ తాననే ప్ో ట్రే ప్ో ట్రే.
సుందరమూరితి సువామిహళ్ తేవారప్ పదిహంగళ్ ఏళ్ీం తిరుముఱ ై
తిరువెణ్్ియులూ
ా ర్
ప్పతత ాబిఱ ై సూడీబెరు మానేఅరు ళ్ీళ్ీ
ఎతాతనమఱ వాదేనినెైక్ కకండేేనమనత్ త నెైు
వెైతత ాయెుణ్్ి త్
ల తనాుల వణ్్ి య్ నలూ
ై ుళ్
ా రరుట్ ట్రఱ య
అతాతఉనక్ కాళ్ీయని అలేాన్ఎన లామే.
మూపిదుం ఇలా ల ప్పఱపిదుం ఇలా ల ఇఱపిదిలా ల
సేరిపదు కాట్ట హత్ తూరిను మాహచ్చచన్ దికకునలాాఱ్
కాపిదు వేళివక్ క డిదణ్ ట్రరుతిత యెఙ్ కకన్అరెైమేల్
ఆరిపదు నాహం అఱిందో మేల్ నామివర్ు కాట్ిడో మే.
ప్ప నాుర్ మేనియనే పులితోతల ై అరెైకుసెైతత
మినాుర్ సెంజడైమేల్ మిళిరగుండై యణ్ిందవనే
మనేు మామణ్ియే మళ్బాడియుళ్ మాణ్ికుమే
అనేు ఉనెైుయలాాల్ ఇనియారెై నినెైకేునే.
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తిరుతొతండతొతహై
తిలా వాళ్
ల
అందణ్రద ం అడియారుుుం అడియేన్
తిరునీల కండతత క్ క యవనార్ు కడియేన్
ఇలా యే
ల
ఎనాుద ఇయఱిహైక ుం అడియన్
ే
ఇళ్సైయాండే న్ క డిమాఱన్ అడియారుుుం అడియేన్
వెలా మా మిహవలా మయ్గిపరుళ్ క్ కడియన్
ే
విరిబ ళిలూెళ్ క ండయ
ై ార్ విఱనిమండర్ు కడియేన్
అలిా మన్ ములా యందార్
ల
అమరనుదిక్ కడియేన్
ఆరసరన్ ఆరసరిల్ అమామనుక్ కాళ్ే.
ఇల మ
ై లింద వేలుంబి ఎఱిబతత ర్ు కడియన్
ే
ఏనాది నాదండే న్ అడియారుుుం అడియేన్
కల మ
ై లింద సీరుంబి కణ్ి పిర్ు కడియన్
ే
కడవూరిఱ్ కలయండే న్ అడియారుుుం అడియన్
ే
మల మ
ై లింద తోళ్వళ్ళల్ మానకుఞ్ సాఱన్
ఎంజాద వాట్ాటయన్ అడియారుుుం అడియేన్
అల ైమలింద పునలమంగెై ఆనాయర్ు కడియేన్
ఆరసరన్ ఆరసరిల్ అమామనుక్ కాళ్ే.
ముమమయాల్ ఉలహాండ మూరితిక ుం అడియన్
ే
మురుహనుక ుం ఉరుతిత ర పసుబదిక ుం అడియన్
ే
సెమమయే తిరునాళ్సప్
ై ప్ో వారుుుం అడియన్
ే
తిరుక ుఱిపుిత్ తొండరదం అడియారుుుం అడియేన్
మయెమైయే తిరుమేని వళిబడా నిఱు
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వెహుండళ్ ంద తాదైదాళ్ మళ్ వినాల్ ఎఱింద
అమమయాన్ అడిచ్చండిప్ ప్ెరుమానుక్ కడియన్
ే
ఆరసరాన్ ఆరసరిల్ అమామనుక్ కాళ్ే.
తిరునిండే సెమమయే సెమమయాక్ కొండ
తిరునావుక్ కరెైయండే న్ అడియారుుుం అడియన్
ే
ప్ెరునంబి క లచ్చచఱ ైదన్ అడియారుుుం అడియన్
ే
ప్ెరుమిళ్ల ైక్ క ఱుంబరుుుం ప్ేయారుుుం అడియేన్
ఒరునంబి అపూిది అడియారుుుం అడియేన్
ఒలిబునలూెళ్ సాతత మంగెై నీలనకుర్ు కడియన్
ే
అరునంబి నమినంది అడియారుుుం అడియన్
ే
ఆరసరన్ ఆరసరిల్ అమామనుక్ కాళ్ే.
వంబఱా వరివండు మణ్మాుఱ మలరుం
మదుమలరుఱ్ కొండైయాన్ అడియలాఱ్ ప్ేణ్ా
ఎంబిరాన్ సంబందన్ అడియారుుుం అడియన్
ే
ఏయరోున్ కలికాుమన్ అడియారుుుం అడియన్
ే
నంబిరాన్ తిరుమూలన్ అడియారుుుం అడియన్
ే
నాట్ట మిహు తండిక ుం మూరుురుుుం అడియన్
ే
అంబరాన్ సో మాసప మాఱనుక ుం అడియన్
ే
ఆరసరన్ ఆరసరిల్ అమామనుక్ కాళ్ే.
ప్పఱవి అందహరాయరుందు తిరువారసర్ు కమలాలయత్
తీరత ితితల్ మూళిు యెళ్ ందిరుక ుంబో దు సువామి
యనుడైయ తిరువరుళ్ీల్ నాట్ట ం విళ్ంగప్ెిట్ేవ
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రెనుదు తోండే నాట్ట మిహు తండిక ుం
ఎండే రుళిచచయదదు.
వారగుండ వనముల ైయాళ్ ఉమబంగన్ కళ్లే
మఱవాదు కలా ఱింద సాకకుయరుుుం అడియన్
ే
సీరు గండ పుహళ్వళ్ళల్ సపఱపుిలిక ుం అడియేన్
సెంగాట్ట ఙ్ క డిమేయ సపఱుతొతండర్ు కడియేన్
కారగుండ కొడైక్*కళ్ఱిట్ేఱవ
ి ారుుుం అడియేన్
కడఱాుళిక్ కణ్నాదన్ అడియారుుుం అడియన్
ే
ఆరగుండ వేఱూుట్ేన్ కళ్ందైకకున్ అడియన్
ే
ఆరసరన్ ఆరసరిల్ అమామనుక్ కాళ్ే.

ప్ప యయడిమ యలాాద పులవరుుుం అడియేన్
ప్ప ళిఱురువూర్త త ంజియ పుహళ్ోచిళ్ర్ు కడియేన్
మయయడియాన్ నరసపంగ మునెైయరెైయర్ు కడియేన్
విరిదిరస
ెై ూళ్ కడలాుహై అదిబతత ర్ు కడియన్
ే
కెైదడింద వరిసల
ప ైయాన్ కలికుంబన్ కలియన్
కళ్ఱ్*సతిత వరింజెైయరోున్ అడియారుుుం అడియేన్
ఐయడిహళ్ కాడవరోున్ అడియారుుుం అడియన్
ే
ఆరసరన్ ఆరసరిల్ అమామనుక్ కాళ్ే.
కఱ క
ై ుండన్ కళ్లడియే కాపుికొుణ్ ట్రరుంద
కణ్ంబులా నంబిక ుఙ్ కారిక ుం అడియన్
ే
నిఱ ైకొుండ సపందైయాన్ నెలేవలి వెండే
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నిండే సీర్ నెడుమాఱన్ అడియారుుుం అడియన్
ే
త ఱ ైకొుండ సెంబవళ్ం ఇరుళ్హట్రేఞ్ సో దిత్
తొనమయల ై వాయలాన్ అడియారుుుం అడియన్
ే
అఱ ైకొుండ వేలుంబి మునెైయడువార్ు కడియన్
ే
ఆరసరన్ ఆరసరిల్ అమామనుక్ కాళ్ే.
కడలూెళ్ంద ఉలహలాఙ్ కాకకుండే ప్ెరుమాన్
కాడవరోున్ కళ్ఱిచంగన్ అడియారుుుం అడియన్
ే
మడలూెళ్ంద తారుంబి ఇడంగళిక ున్ దంజెై
మనువనాం సెరుతత ణ్్ద
ై న్ అడియారుుుం అడియేన్
పుడస
ై ూళ్ంద పులియదళ్ేమల్ అరవాడ ఆడి
ప్ప నుడికేు మనమవతత పుహళ్త ిణ్క
్ై ుం అడియన్
ే
అడలూెళ్ంద వేలుంబి కకట్రిలిక ుం అడియన్
ే
ఆరసరన్ ఆరసరిల్ అమామనుక్ కాళ్ే.
పతత రాయ్ి పణ్ివారు ళ్ ఎలాారుుుం అడియన్
ే
పరమనెయ
ై ే ప్ాడువార్ అడియారుుుం అడియన్
ే
సపతతతతత చ్ చ్చవనాులే వెైతత ారుుుం అడియేన్
తిరువారసర్ి ప్పఱందారు ళ్ ఎలాారుుుం అడియన్
ే
ముప్ో ిదున్ దిరుమేని తీండువార్ు కడియన్
ే
ముళ్ నీఱు పూసపయ మునివరుుుం అడియేన్
అప్ాిల ం అడిచాచర్ంద అడియారుుుం అడియన్
ే
ఆరసరన్ ఆరసరిల్ అమామనుక్ కాళ్ే.
మనిుయసీర్ మఱ ైనావన్ నిండే వూర్ి పూసల్
Thevaram Telugu

Page 15

వరివళ్సైయాళ్ మానిక ుం నేసనుక ుం అడియేన్
తనువనాయ్ ఉలహాండ సెంగణ్ార్ు కడియేన్
తిరునీల కండతత ప్ ప్ాణ్నార్ు కడియన్
ే
ఎనువనాం అరనడియే అడైందిట్ట సడైయన్
ఇసెైఞాని కాదలన్ తిరునావ లూరోుున్
అనువనాం ఆరసరన్ అడిమహేట్ ట్రవప్ాిర్
ఆరసరిల్ అమామనుక్ కను రావారే.
తిరువాసహం (మాణ్ికు వాసహర్)
సపవబురాణ్ం (తిరుప్ెిరుందుఱ య
ై ల్)
నమచ్చచవాయ వాఅళ్ు నాదన్ తాళ్ వాళ్ు
ఇమప్ప ిళ్ దుం ఎన్ నెంజిల్ నీంగాదాన్ తాళ్ వాళ్ు
కకహళి ఆండ క రుమణ్ిదన్ తాళ్ వాళ్ు
ఆహమం ఆహినిండుే అణ్ిి ప్ాిన్ తాళ్ వాళ్ు
ఏహన్ అనేహన్ ఇఱ ైవన్ అడివాళ్ు 5
వేహం కెడుతాతండ వేందన్ అడివల
ె ు
ప్పఱపిఱుక ుం ప్పఞఞహనద న్ ప్ెయుళ్లు ళ్ వెలు
పుఱందారుుుచ్ చేయోన్ తన్ పూంగళ్లు ళ్ వెలు
కరంగువివార్ ఉళ్మహిళ్ ం కకను ళ్లు ళ్ వెలు
సపరముువివార్ ఓంగువిక ుం సీరోన్ కళ్ల్ వెలు 10
ఈసన్ అడిబో ట్రే ఎందై అడిబో ట్రే
తేసన్ అడిబో ట్రే సపవన్ సేవడి ప్ో ట్రే
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నేయతేత నిండే నిమలన్ అడి ప్ో ట్రే
మాయప్ ప్పఱపుి అఱుక ుం మనున్ అడి ప్ో ట్రే
సీరార్ ప్ెరుందుఱ ై నం తేవన్ అడి ప్ో ట్రే 15
ఆరాద ఇనుం అరుళ్ ం మల ై ప్ో ట్రే
సపవన్ అవన్ ఎనిచందయ
ై ుళ్ నిండే అదనాల్
అవన్ అరుళ్ీలే అవన్ తాళ్ వణ్ంగిచ్
సపందై మహిళ్చ్ చ్చవ పురాణ్ం తనెైు
ముందై వినెైముళ్ దుం ఓయ ఉరెైపిన్ యాన్. 20
కణ్ నుదలాన్ తను రుణ్్ైక్ కణ్ాుట్ట వందు ఎయద
ఎణ్ుిదఱుు ఎట్ాట ఎళిల్ ఆరు ళ్ల్ ఇఱ ైంజి
విణ్ నిఱ ైందుం మణ్ నిఱ ైందుం మికాుయ్, విళ్ంగు ఒళియాయ్,
ఎణ్ ఇఱంద ఎలా ల ఇలాదానే నిన్ ప్ెరుమ్చచర్
ప్ప లాా వినెైయన్
ే పుహళ్ మాఱు ఒండుే అఱియన్
ే 25
పులాాహిప్ పూడాయ్ి పుళ్ వాయ్ మరమాహిప్
పల్ విరుహమాహిప్ పఱవెైయాయ్ి ప్ాంబాహిక్
కలాాయ్ మనిదరాయ్ి ప్ేయాయ్ు కణ్ంగళ్ీయ్
వల్ అసురర్ ఆహి మునివరాయ్త తేవరాయ్చ
సెలా ాఅ నిండే ఇత్ తావర సంగమతత ళ్ 30
ఎలాాప్ ప్పఱపుిం ప్పఱందు ఇళ్సత
ై ేత న్, ఎంబెరుమాన్
మయేయ ఉన్ ప్ప న్ అడిహళ్ కండు ఇండుే వీడు ఉట్రేన్
ఉయయ ఎన్ ఉళ్ళతత ళ్ ఓంగారమాయ్ నిండే
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మయాయ విమలా విడప్
ై ాిహా వేదంగళ్
ఐయా ఎనవోంగి ఆళ్ందు అహండే నుణ్ిి యనే 35
వెయాయయ్, తణ్ియాయ్, ఇయమాననాం విమలా
ప్ప య్ ఆయన ఎలాాం ప్ో య్ అహల వందరుళి
మయ్ ఞానం ఆహి మిళిర్ కకండే మయ్చ చ్ుడరే
ఎఞాఞనం ఇలాాదేన్ ఇనుప్ ప్ెరుమానే
అఞాఞనం తనెైు అహలివక ుం నల్ అఱివే 40
ఆకుం అళ్వు ఇఱుది ఇలాాయ్, అనెైతత ఉలహుం
ఆక ువాయ్ కాప్ాియ్ అళిప్ాియ్ అరుళ్ తరువాయ్
ప్ో క ువాయ్ ఎనెైుప్ పుహువిప్ాియ్ నిన్ తొళ్ ంబిన్
నాట్ేతితన్ నేరియాయ్, సేయాయ్, నణ్ియానే
మాట్ేం మనం కళియ నిండే మఱ యో
ై
నే 45
కఱంద ప్ాల్ కనులొడు నెయులందాఱ్ ప్ో లచ్
సపఱందడియార్ సపందనెయ
ై ుళ్ తేన్ఊఱి నిండుే
ప్పఱంద ప్పఱపుి అఱుక ుం ఎంగళ్ ప్ెరుమాన్
నిఱంగళ్ ఓర్ ఐందు ఉడైయాయ్, విణ్ణిరు ళ్ ఏతత
మఱ ైందిరుందాయ్, ఎంబెరుమాన్ వలివనెయ
ై ేన్ తనెైు 50
మఱ ైందిడ మూడియ మాయ ఇరుళ్సై
అఱంబావం ఎనుుం అరుం కయట్ాేల్ కట్రట
పుఱమో
త ల్ ప్ో రుతి ఎంగుం పుళ్ అళ్ క ు మూడి,
మలం సో రుం ఒనుదు వాయల్ క డిల ై
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మలంగప్ పులన్ ఐందుం వంజనెైయచ్
ె చయయ, 55
విలంగు మనతాతల్, విమలా ఉనక ు
కలంద అనాుహిక్ కసపందు ఉళ్ ఉరుహుం
నలం తాన్ ఇలాద సపఱయ
ి ేఱుు నలిు
నిలం తనేమల్ వందు అరుళి నీళ్ు ళ్లు ళ్ కాట్రట ,
నాయఱ్ కడైయాయ్ు కకడంద అడియఱ
ే ుుత్ 60
తాయఱ్ సపఱంద తయా ఆన తతత వనే
మాసట్ే సో ది మలర్ంద మలరుచిడరే
తేసనే తేన్ ఆర్అముదే సపవబురానే
ప్ాసమాం పట్రే అఱుతత ప్ ప్ారిక ుం ఆరియనే
నేస అరుళ్ ురిందు నెంజిల్ వంజం కెడప్ 65
ప్ేరాదు నిండే ప్ెరుంగరుణ్్ైప్ ప్ో రాఱే
ఆరా అముదే అళ్విలాప్ ప్ెమామనే
ఓరాదార్ ఉళ్ళతత ఒళిక ుం ఒళియానే
నీరాయ్ ఉరుకకు ఎన్ ఆరుయరాయ్ నిండాేనే
ఇనుముం త నుముం ఇలాానే ఉళ్ీళనే 70
అనురుక ు అనునే యావెైయుమాయ్ ఇలా యుమాయ్
ల
సో దియనే త నిురుళ్ే తోండాేప్ ప్ెరుమయనే
ఆదియనే అందం నడువాహి అలాానే
ఈరుతి ఎనెైు ఆట్బుండ ఎందై ప్ెరుమానే
కూరత ి మయ్ ఞానతాతల్ కొండు ఉణ్రావర్ తమురుతిత ల్ 75
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నోకురియ నోకేు నుణ్ుకురియ నుణ్ ఉణ్రేవ
ప్ో క ుం వరవుం పుణ్రువం ఇలాప్ పుణ్ిి యనే
కాక ుం ఎన్ కావలనే కాణ్ురియ ప్ేర్ ఒళియే
ఆట్రేను వెళ్ళమే అతాత మికాుయ్ నిండే
తోట్ేచ్ చ్ుడర్ ఒళియాయ్చ చగలాాద నుణ్ ఉణ్రావయ్ 80
మాట్ేమాం వెైయహతిత న్ వెవేవఱే వందు అఱివాం
తేట్ేనే తేట్ేత్ తళివే ఎన్ సపందనెై ఉళ్
ఊట్ాేన ఉణ్ాిర్ అముదే ఉడైయానే
వేట్ే ర విహార విడక ు ఉడంబిన్ ఉళిు డపి
ఆట్రేన్ ఎం ఐయా అరనే ఓ ఎండుే ఎండుే 85
ప్ో ట్రేప్ పుహళ్ందిరుందు ప్ప యెుట్రట మయ్ ఆనార్
మ్చట్రట ఇంగు వందు వినెప్
ై పిఱవి సారామే
కళ్ళప్ పులక ురంబెైక్ కట్రట అళికు వలాానే
నళ్ ఇరుళిల్ నట్ట ం పయండుే ఆడుం నాదనే
తిలా ల ఉళ్ కూతత నే తనాుండి నాట్ాటనే 90
అలా ల్ ప్పఱవి అఱుప్ాినే ఓ ఎండుే
సప లా ఱుు అరియానెైచ్ చగలిా త్ తిరువడికకుళ్
సప లిా య ప్ాట్రట న్ ప్ప రుళ్ ఉణ్ర్ందు సప లా వార్
సెలవర్ సపవబురతిత న్ ఉళ్ీళర్ సపవన్ అడికకుళ్ి
పలలారుం ఏతత ప్ పణ్ిందు. 95
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తిరువెంబావెై (తిరువణ్ాిమల ై - సకకతయె వియందదు)
ఆదియుం అందముం ఇలాా అరుంబెరుఞ్
సో దియె యాంబాడకేుట్రట యుం వాళ్ద డంగళ్
మాదే వళ్రుదియో వనెచవియో నినెచవిదాన్
మాదేవనావరు ళ్లు ళ్ వాళిత ియ వాళ్ొతిలిబో య్
వీదివాయ్ు కేట్టల మే విమిమవిమిమ మయమఱందు
ప్ో దార్ అమళియనేమల్ నిండుేం పురండు ఇఙ్ఙ న్
ఏదేనుం ఆహాళ్ కకడందాళ్ ఎనేు ఎనేు
ఈదే ఎందో ళి పరిసల
ే లర్ ఎంబావాయ్. 155
ప్ాసం పరంజోదిక ు అనాుయ్ ఇరాపిహలాుం
ప్ేసుంబో తప్ో ి(త ) ఇప్ ప్ో దార్ అమళికేు
నేసముం వెైతతనెైయో నేరిళ్సైయాయ్ నేరిళ్సైయీర్
సీసప ఇవెైయుఞ్ సపలవో విళ్సైయాడి
ఏసు మిడమ్ఈదో విణ్ణిరు ళ్ ఏతత దఱుుత్
కూసుం మలరాిపదం తందరుళ్ వందరుళ్ ం
తేసన్ సపవలలహన్ తిలా చ్చచట్
ల
ే ంబలతత ళ్
ఈసనార్ు కనాురాయం ఆరేలలర్ ఎంబావాయ్. 156
ముతత ను వెణ్ుహైయాయ్ మునవన్ దదిరెళ్ ందన్
అతత న్ ఆనందన్ అముదన్ ఎండుే అళ్ళళఱిత్
తితిత కుప్ ప్ేసువాయ్ వందున్ కడద
ై ిఱవాయ్
పతత డయ
ై ీర్ ఈసన్ పళ్ అడియీర్ ప్ాంగుడైయీర్
పుతత డియోం పునెైమదీరత ుి ఆట్బుండాఱ్ ప్ప లాాదో
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ఎతోతనిన్ అనుుడైమ ఎలలాం అఱియోమో
సపతతం అళ్హియార్ ప్ాడారో నంజివనెై
ఇతత నెైయుం వేండుం ఎమకేులలర్ ఎంబావాయ్. 157
ఒణ్ిి త్ తిలనహైయాయ్ ఇనుం పులర్ందిండోే
వణ్ి క్ కకళిమొళియార్ ఎలలారుం వందారో
ఎణ్ిి కొుండుళ్ళవా సప లా హో ం అవవళ్వుం
కణ్్ి త్
ల త యండే వమే కాలతప్
తత ప్ో కాుదే
విణ్ుిక్ కొరుమరుందై వేద విరుప్ప ిరుళ్సైక్
కణ్ుిక ు ఇనియానెప్
ై ప్ాడిక్ కసపందుళ్ళం
ఉణ్్ి క ు నిండుేరుహ యామామట్బటం నీయేవందు
ఎణ్ిి క్ క ఱ య
ై ల్ త యలేలలర్ ఎంబావాయ్. 158
మాలఱియా నానుమహనుఙ్ కాణ్ా మల య
ై నెై నాం
ప్ో లఱివోం ఎండుేళ్ళ ప్ప కుంగ ళ్ేబస
ే ుం
ప్ాలాఱు తేనావయ్ి పడిఱీ కడైదఱ
ి వాయ్
ఞాలమే విణ్ణి ప్పఱవే అఱివరియాన్
కకలముం నమమఆట్ కొండరుళిక్ కకదాట్రటఞ్
సీలముం ప్ాడిచ్ చ్చవనే సపవనేయెన్(ఱు)
ఓలం ఇడినుం ఉణ్రాయ్ ఉణ్రాయా
ు ణ్
ఏలక్ క ళ్లి పరిసేలలర్ ఎంబావాయ్. 159
మానే నీ నెనుల ై నాళ్సై వందుంగళ్సై
నానే ఎళ్ పుివన్ ఎండేల ం నాణ్ామే
ప్ో న తిసెైబహరాయ్ ఇనుం పులర్ందిండోే
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వానే నిలనే ప్పఱవే అఱివరియాన్
తానేవన్ దమమత్ తల య
ై ళితత ఆట్బుండరుళ్ ం
వానావర్ కళ్లాుడి వందో రుుున్ వాయదఱవాయ్
ఊనే ఉరుహాయ్ ఉనకేు ఉఱుం ఎమక ుం
ఏనోరుుున్ దంగోనెైప్ ప్ాడేలల రెంబావాయ్. 160
అనేు ఇవెైయుఞ్ సపలవో పలవమరర్
ఉనుఱుు అరియాన్ ఒరువన్ ఇరుంజీరాన్
సపనుంగళ్ కేట్ిచ్ చ్చవనెండేే వాయదఱప్ాియ్
తనాు ఎనాు మునుం తీసేర్ మళ్ హుఒప్ాియ్
ఎనాునెై ఎన్అరెైయన్ ఇనుముదుఎండుే ఎలాాముం
సప నోుమేుళ్ వెవేవఱాయ్ ఇనుం త యల దియో
వనెుంజప్ ప్ేదైయరోుల్ వాళ్ీ కకడతిత యాల్
ఎనేు త యలిన్ పరిసల
ే లర్ ఎంబావాయ్. 161
కకళి సపలంబుచ్ చ్చలంబుం క రుహుఎంగుం
ఏళిల్ ఇయంబ ఇయంబుమవణ్ సంగుఎంగుం
కేళిల్ పరంజోది కేళిల్ పరంగరుణ్్ై
కేళిల్ విళ్ ప్ప ిరుళ్ు ళ్ ప్ాడినోం కేట్రటల ైయో
వాళిఈ తను ఉఱకుమో వాయదఱవాయ్
ఆళియాన్ అనుుడైమ ఆమాఱుం ఇవావఱో
ఊళి ముదలవనాయ్ నిండే ఒరువనెై
ఏళ్సైబఙ్ కాళ్నెైయే ప్ాడేలలర్ ఎంబావాయ్. 162
మునెైుప్ పళ్ంబ రుట్రుం మునెైుప్ పళ్ంబ రుళ్ే
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ప్పనెైుప్ పుదుమక ుం ప్ో తత ం అప్ ప్ెట్ే య
ర నే
ఉనెైుప్ ప్పరానాహప్ ప్ెట్ేవున్ సీరడియోం
ఉనుడియార్ తాళ్ుణ్ివోం ఆంగవరేుు ప్ాంగావోం
అనువరే ఎముణ్వర్ ఆవర్ అవర్ఉహందు
సప ను పరిసే తొళ్ ంబాయ్ి పణ్ి సెయో
ద ం
ఇను వహైయే ఎమక ు ఎమోున్ నలు దియేల్
ఎను క ఱ ైయుం ఇలలమ్ఏలార్ ఎంబావాయ్. 163
ప్ాదాళ్ం ఏళినుమ్చుళ్ సప ఱుళివు ప్ాదమలర్
ప్ో దార్ పునెమ
ై ుడియుం ఎలాాప్ ప్ప రుళ్ మడివే
ప్ేదై ఒరుబాల్ తిరుమేని ఒండుే అలా న్
వేదముదల్ విణ్ణిరుం మణ్ుిం త దితత ాల ం
ఓద ఉలవా ఒరుదో ళ్న్ తొండర్ఉళ్న్
కకదిల్ క లతాతండే న్ కకయల్ ప్పణ్ాప్పిళ్సైళహాళ్
ఏదవన్ఊర్ ఏదవనేుర్ ఆర్ఉట్ాేర్ ఆర్అయలార్
ఏదవరెప్
ై ప్ాడుం పరిసల
ే ార్ ఎంబావాయ్. 164
మొయాయర్ తడం ప్ప యెు గ పుక ు ముహేర్ఎనుక్
కెైయాఱ్ క డైందు క డైందుఉన్ కళ్లాుడి
ఐయా వళియడి యోం వాళ్ందో ం కాణ్ ఆర్ అళ్లలుఱ్
సెయాయ వెణ్ఱ
ీి ాడి సెలవ సపఱుమరుంగుల్
మయార్ తడంగణ్ మడందై మణ్వాళ్ర్
ఐయానీ ఆట్బుండు అరుళ్ ం విళ్సైయాట్రట న్
ఉయావరు ళ్ ఉయుయం వహైయెలా ాం ఉయర్ందొ ళిన్ దో ఙ్
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ఎయాయమఱ్ కాప్ాియ్ ఎమయేలలర్ ఎంబావాయ్. 165
ఆరత ి ప్పఱవిత్ త యరెుడనాం ఆరుతిఆడుం
తీరత ిన్ నట్రేలా చ్
ల చ్చట్ేంబలతేత తీయాడుం
కూతత న్ఇవావనుం క వలయముం ఎలాాముం
కాతత ం పడైతత ం కరందుం విళ్సైయాడి
వారెత ియ
్ ుం ప్ేసప వళ్సస
ై పలంబ వారు ల ైహళ్
ఆరిపరవం సెయయ అణ్ి క ళ్లేమల్ వండారిపప్
పూతిత హళ్ ం ప్ప యెు గ క డైందుఉడైయాన్ ప్ప ఱాిదం
ఏతిత ఇరుంజునెైనీర్ ఆడేలలర్ ఎంబావాయ్. 166
ప్ెైంగువళ్సక్
ై కారమలరాల్ సెంగమలప్ ప్ెైంబో దాల్
అంగం క రుహినతాతల్ ప్పనుుం అరవతాతల్
తంగళ్ మలముళ్ వు వార్ వందు సారద లినాల్
ఎంగళ్ ప్పరాట్రట యుం ఎంగోనుం ప్ో ండుే ఇసెైంద
ప్ప ంగుం మడువిల్ పుహప్ాియ్ందు ప్ాయ్ందునం
సంగం సపలంబచ్ చ్చలంబు కలందుఆరిపప్
కొంగెైహళ్ ప్ప ంగప్ క డయ
ై ుం పునలొుంగప్
పంగయప్ పూంబునలాుయ్ు దాడేలలర్ ఎంబావాయ్. 167
కాదార్ క ళ్సైయాడప్ ప్ెైంబూణ్ కలనాడక్
కకదై క ళ్లాడ వండిన్ క ళ్ీం ఆడచ్
సీదప్ పునల్ఆడిచ్ చ్చట్ేం పలంబాడి
వేదప్ ప్ప రుళ్ీుడి అప్ప ిరుళ్ీ మాబాడి
సో దితితఱంబాడి సూళ్ొుండైత్ తారాుడి
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ఆది తిఱంబాడి అందమా మాబాడిప్
ప్ేదితత నమమ వళ్రుతిఎడుతత ప్ెయవదైదన్
ప్ాదత్ తిఱంబాడి ఆడేలలర్ ఎంబావాయ్. 168
ఓరగరుహాల్ ఎంబెరుమాన్ ఎండేండేే నంబెరుమాన్
సీరగరుహాల్ వాయ్ ఓవాళ్ సపతతం కళిహూర
నీరగరుహాల్ ఓవా నెడుందారెై కణ్ునిపిప్
ప్ారగరుహాల్ వందనెైయాన్ విణ్ణిరెైత్ తాన్ పణ్ియాళ్
ప్ేరరెైయఱుు ఇఙ్ఙ నే ప్పతత ఒరువర్ ఆమాఱుం
ఆర్ఒరువర్ ఇవవణ్ి ం ఆట్బుళ్ ళం వితత హర్ తాళ్
వారురువప్ పూణ్ుమల య
ై ీర్ వాయార నాంబాడి
ఏరురువప్ పూంబునలాుయ్ందు ఆడేలలర్ ఎంబావాయ్. 169
మునిుక్ కడల ైచ్ చ్ురుకకు ఎళ్ ందుఉడైయాన్
ఎనుత్ తిహళ్ందు ఎమమ ఆళ్ డైయాన్ ఇట్రట డయ
ై న్
మినుప్ ప్ప లిందు ఎంబిరాట్రట తిరువడిమేల్
ప్ప నుఞ్ సపలంబిల్ సపలంబిత్ తిరుపుిరువం
ఎనుచ్ చ్చల ైహులవి నందమమ ఆళ్ డైయాళ్
తనిుఱ్ పరివిలా ఎంగోమాన్ అనురుుు
మునిు యవనుమక ు మునుచరక ుం ఇనురుళ్ే
ఎనుప్ ప్ప ళియాయ్ మళ్సైయల
ే లర్ ఎంబావాయ్. 170
సెంగ ణ్వనాుల్ తిసెమ
ై ుహన్ ప్ాల్ తేవరు ళ్ ప్ాల్
ఎంగుం ఇలాదో ర్ ఇనుముం ప్ాలదాక్
కొంగుఉణ్ సురుంగుళ్లి నందమమక్ కకదాట్రట
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ఇంగునం ఇలా ంగళ్ తోఱుం ఎళ్ ందరుళిచ్
సెంగమలప్ ప్ప ఱాిదం తందరుళ్ ం సేవహనెై
అంగళ్ అరసెై అడియోంగట్రు ఆరముదై
నంగళ్ ప్ెరుమానెప్
ై ప్ాడి నలందిహళ్ప్
పంగయప్ పూంబునల్ ప్ాయ్ందు ఆడేలలర్ ఎంబావాయ్. 171
అణ్ాిమల ైయాన్ అడికుమలం సెండిేఱ ైంజుం
విణ్ణిర్ ముడియన్ మణ్ితత ొహై వీఱట్ాేఱో ిల్
కణ్ాిర్ ఇరవి కదిరవందు కారు రపిత్
తణ్ాిర్ ఒళిమయంగిత్ తారహైహళ్ తాం అహలప్
ప్ెణ్ి ాహి ఆణ్ాయ్ అలియాయు ప్పఱంగగళిసేర్
విణ్ాిహి మణ్ాిహి ఇతత నెైయుం వేఱ ాహిత్
కణ్ాిర్ అముదమాయ్ నిండాేన్ కళ్లాుడిప్
ప్ెణ్ణి ఇప్ పూంబునలాుయ్ందు ఆడేలలర్ ఎంబావాయ్. 172
ఉంగెైయఱ్ ప్పళ్సళై ఉనకేు అడైకులమ్ఎండుే
అంగప్ పళ్ంజొల్ పుదుక ుం ఎం అచ్చతాతల్
ఎంగళ్ ప్ెరుమాన్ ఉనకెుండుే ఉరెప్
ై ో ిం కేళ్
ఎంగగంగెై నినునుర్ అలాారోదళ్ సేరఱు
ఎంగెై ఉనకులాాదు ఎపిణ్ియుం సెయయఱు
కంగుల్ పహల్ఎంగణ్ మట్బేండుేం కాణ్ఱు
ఇంగిప్ పరిసే ఎమకెుంగోన్ నలు దియేల్
ఎంగెళిల న్ ఞాయఱు ఎమకేులలర్ ఎంబావాయ్. 173
ప్ో ట్రే అరుళ్ హ నిన్ ఆదియాం ప్ాదమలర్
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ప్ో ట్రే అరుళ్ హ నిన్ అందమాం సెందళిరు ళ్
ప్ో ట్రే ఎలాా ఉయరుుుం తోట్ేమాం ప్ప ఱాిదం
ప్ో ట్రే ఎలాా ఉయరుుుం ప్ో హమాం పూంగళ్లు ళ్
ప్ో ట్రే ఎలాా ఉయరుుుం ఈఱాం ఇణ్్ైయడిహళ్
ప్ో ట్రే మాల్ నానుమహనుం కాణ్ాద పుండరిహం
ప్ో ట్రేయాం ఉయయఆట్ కొండరుళ్ ం ప్ప నమలరు ళ్
ప్ో ట్రేయాం మారు ళినీర్ ఆడేలలర్ ఎంబావాయ్. 174
తిరుచాచళ్ల్ - సపవనుడయ
ై
కారుణ్ియం (తిలా యల్
ల
అరుళియదు )
పూసువదుం వెణ్ఱ
ీి ు పూణ్ుదువుం ప్ప ంగరవం
ప్ేసువదుం తిరువాయాల్ మఱ ైబో ల ఙ్ కాణ్ణడీ
పూసువదుం ప్ేసువదుం పూణ్ుదువుఙ్ కొండడనెైు
ఈసనవన్ ఎవువయరుుుం ఇయలాునాన్ సాళ్లల. 255
ఎనుపిన్ ఎంబిరాన్ ఎలాారుుున్ దానీసన్
త నుంబెయ్ కకవణ్మాక్ కొళ్ ళమదు ఎనేుడీ?
మనుుహల ై త నుుబ రుళ్ మఱ ైనానేు వానచరడాత్
తనెైుయే కకవణ్మాచ్ చాతిత ననాుణ్ సాళ్లల. 256
కకయల్ సుడుహాడు కొల ులితోతల్ నలాాడై
తాయుమిలి తందైయలి తాన్ తనియన్ కాణ్ణడీ
తాయుమిలి తందైయలి తానద నియన్ ఆయడినుం
కాయల్ ఉలహనెైతత ఙ్ కఱ ిడిహాణ్ సాళ్లల. 257
తిరుపిళిళయెళ్ చ్చచ - తిరోదాన సుతిత (తిరుప్ెిరుందుఱ య
ై ల్ అరుళియదు )
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ప్ో ట్రేయెన్ వాళ్ మద లాహియ ప్ప రుళ్ే
పులర్ందదు పూంగళ్ఱ్ కకణ్్ైదుణ్్ై మలరగుణ్
ట్రట్ే ని
ర న్ తిరుముహత్ తమకురుళ్ మలరుం
ఎళిలుహై కొండునిన్ తిరువడి తొళ్ హో ం
సేట్ే ద
ర ళ్ు కమలంగళ్ మలరుమతణ్ వయలూెళ్
తిరుప్ెిరున్ దుఱ ై ఉఱ ై సపవబెరుమానే
ఏట్రేయర్ కొడియుడై యాయ్ఎనెై యుడైయాయ్
ఎంబెరు మానుళిళ యెళ్ ందరుళ్ీయే. 368
వాళ్ీపితత - ముతిత ఉబాయం (తిరుప్ెిరుందుఱ య
ై ల్ అరుళియదు )
ప్ారగడు విణ్ాియ్ి పరంద ఎంబరనే పట్రేనాన్ మట్రేలేన్ కండాయ్
సీరగడు ప్ప లివాయ్ సపవబురతత రసే తిరుప్ెిరుందుఱ య
ై ుఱ ై సపవనే
ఆరగడు నోహేన్ ఆరెుుడుత్ త రెైకేున్ ఆండనీ అరుళిల ై యానాల్
వారు డల్ ఉలహిల్ వాళిు లేన్ కండాయ్ వరుహఎండే రుళ్ పురియాయే.
వేండతత కు తఱివోయీు వేండముళ్ దున్ దరువోయీు
వేండుం అయనామఱ్ కరియోయీు వేండి ఎనెైుప్ పణ్ిహొండాయ్
వేండి నీయా తరుళ్సెయా
ద య్ యానుం అదువే వేండిన్ అలాాల్
వేండుం పరిసప ండుేండనిుల్ అదువుం ఉండే న్ విరుపిండేే.
అండేే ఎండే న్ ఆవియుం ఉడల ం ఎలాాముఙ్
క ండేే అనెైయాయ్ ఎనెైుఆట్ కొండబో దే కొండిల యో
ై
ఇండోే ర్ ఇడైయూ ఱ నక ుండో ఎణ్ణదళ్ ముకుణ్ ఎమామనే
నండేే సెయావయ్ ప్పళ్సై సెయావయ్ నానో ఇదఱుు నాయహమే.
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నాయఱ్ కడైయాం నాయేనెై నయందునీయే ఆట్బుండాయ్
మాయప్ ప్పఱవి ఉనవసమే వెైతితట్రట రుక ుం అదువండిే
ఆయకుడవేన్ నానోదాన్ ఎను తోఇఙ్ కదిహారఙ్
కాయత్ తిడువాయ్ ఉనుుడైయ కళ్ఱీుళ్ వెైప్ాియ్ కణ్ుిదలే.
అచోచప్ పదిహం - అనుబవవళి అఱియామ (తిలా యల్
ల
అరుళియదు)
ముతిత నెఱి అఱియాద మూరుురగడు ముయలేవనెైప్
పతిత నెఱి అఱివితత ప్ పళ్వినెైహళ్ ప్ాఱుమవణ్ి ం
సపతతమలం అఱువితత చ్ చ్చవమాకకు ఎనెైఆండ
అతత నెనక్ కరుళియవా ఱారెుఱువార్ అచోచవే.
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