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    Note: This English Translation uses diacritical markers to transliterate Tamil names 
and the etext file hence used Unicode font Gentium font from SIL (scripts.sil.org). So 
make sure that you have one such font (Arial Unicode OK) to view the etext correctly. 
 
        ஆண்டாள் - தி ப்பாைவ (474- 503)  
Aṇḍal. A thalaivi who loves the god Kaṇṇan describes her love, her longing for him 
and her wedding with him in dreams in these poems. Friends wake up the thalaivi to 
go to bathe and perform a nombu. 
 
        மார்கழித் திங்கள் மதி நிைறந்த நன்னாளால் நீராடப் ேபா ர் ேபா மிேனா 
ேநாிைழயீர் சீர் மல்கும் ஆய்ப்பா ச் ெசல்வச் சி மீர்காள் 
        கூர் ேவற் ெகா ந்ெதாழிலன் நந்தேகாபன் குமரன் 
        ஏர் ஆர்ந்த கண்ணி யேசாைத இளஞ்சிங்கம் 
                கார் ேமனிச் ெசங்கண் கதிர்மதியம் ேபால் கத்தான் 
        நாராயணேன நமக்ேக பைற த வான் 
        பாேரார் கழப் ப ந் -ஏேலார் எம்பாவாய்          (1) 
        474. The girls coming to wake up their friends say, 
        "Today is the auspicious full moon day of Markazhi month. 
        O you who are decorated with beautiful ornaments, 
        let us go bathe. Come! 
        We are the beloved young girls of the flourishing cowherd village. 
        Narayaṇan is the son of Nandagopan 
        who carries a sharp spear and looks after the cows. 
        He is the young lion of lovely-eyed Yashoda. 
        His body is dark and he has handsome eyes. 
        His face is as bright as the shining moon. 
        He is Narayaṇan and he will give us the Paṛai. 
        Come and let us bathe and worship our Paavai 
        as the world praises him." 
 



        ைவயத்  வாழ் ர்காள் நா ம் நம் பாைவக்குச் 
                ெசய் ம் கிாிைசகள் ேகளீேரா பாற்கட ள் 
        ைபயிற் யின்ற பரமன் அ  பா  
                ெநய் உண்ேணாம் பால் உண்ேணாம் நாட்காேல நீரா  
        ைமயிட்  எ ேதாம் மலர் இட்  நாம் ேயாம் 
        ெசய்யாதன ெசய்ேயாம் தீக்குறைள ெசன்  ஓேதாம் 
        ஐய ம் பிச்ைச ம் ஆம்தைன ம் ைககாட்  
                உய் மா  எண்ணி உகந் -ஏேலார் எம்பாவாய்          (2) 
        475. The girls coming to wake up their friends say, 
        "O you people of the world! 
        Hear how we worship our Paavai. 
        We worship the feet of the highest god 
        who sleeps on the milky ocean. 
        We don't eat ghee, we don't drink milk, 
        we bathe early in the morning, 
        we don't put kohl to decorate our eyes, 
        we don't decorate our hair with flowers, 
        we don't do evil things, 
        we don't gossip. 
        We give alms to all beggars and sages. 
        Come and let us be happy and worship our Paavai." 
 
        ஓங்கி உலகு அளந்த உத்தமன் ேபர் பா  
                நாங்கள் நம் பாைவக்குச் சாற்றி நீர் ஆ னால் 
        தீங்கு இன்றி நா  எல்லாம் திங்கள் ம்மாாி ெபய்  
                ஒங்கு ெப ஞ் ெசந்ெந  கயல் உகளப் 
        ங்குவைளப் ேபாதில் ெபாறிவண்  கண்ப ப்பத் 
                ேதங்காேத க்கு இ ந்  சீர்த்த ைல பற்றி 
        வாங்கக் குடம் நிைறக்கும் வள்ளற் ெப ம் பசுக்கள் 
                நீங்காத ெசல்வம் நிைறந் - ஏேலார் எம்பாவாய்          (3) 
        476. The girls coming to wake up their friends say, 
        "Let us sing and praise the name of the good god 
        who measured the world with his tall form 
        and let us decorate our Paavai and bathe. 
        If we do that, rain will fall three times a month 
        without stopping all over our land. 



        The paddy in the fields will flourish, 
        fish will frolic in the fields, 
        bees will sleep on the buds of the kuvaḷai blossoms 
        and the cows will not hide their milk 
        but yield generously to fill up the pots 
        when the cowherds milk them. 
        Let riches be abundant! 
        Come and let us bathe and worship our Paavai." 
 
        ஆழி மைழக் கண்ணா ஒன்  நீ ைக கரேவல் 
        ஆழி ள் க்கு கந் ெகா  ஆர்த்  ஏறி 
        ஊழி தல்வன் உ வம்ேபால் ெமய் க த்  
        பாழியந் ேதாள் உைடப் பற்பநாபன் ைகயில் 
        ஆழிேபால் மின்னி வலம் ாிேபால் நின்  அதிர்ந்  
        தாழாேத சார்ங்கம் உைதத்த சரமைழேபால் 
        வாழ உலகினில் ெபய்திடாய் நாங்க ம் 
                மார்கழி நீர் ஆட மகிழ்ந் -ஏேலார் எம்பாவாய்          (4) 
        477. The girls coming to wake up their friends say, 
        "O Varuṇa, you give rain from the ocean! 
        Do not hide your rain. 
        The cloud enters the ocean, scoops up the water and rises, 
        looking like the dark form of the lord of the uzhi. 
        The discus shines like lightning in the hands 
        of the god Padmanaban who has strong arms. 
        Thunder roars like the sound of his conch 
        and the rain pours like the arrows from his Sarngam bow. 
        O Varuṇa, give us rain 
        so that the people of the world may live happily. 
        Come and let us bathe happily in this month of Markazhi 
        and go to worship our Paavai." 
 
        மாயைன மன்  வடம ைர ைமந்தைனத் 
                ய ெப நீர் ய ைனத் ைறவைன 
        ஆயர் குலத்தினில் ேதான் ம் அணி-விளக்ைகத் 
                தாையக் குடல் விளக்கம் ெசய்த தாேமாதரைன 
        ேயாமாய் வந்  நாம் மலர் வித் ெதா  



        வாயினால் பா  மனத்தினால் சிந்திக்க 
        ேபாய பிைழ ம் குத வான் நின்றன ம் 
                தீயினில் சு ஆகும் ெசப் -ஏேலார் எம்பாவாய்          (5) 
        478. The girls coming to wake up their friends say, 
        "He, the young Maayan, the king of Northern Madhura, 
        grew up playing on the banks of the Jamuna river 
        whose water is abundant and pure. 
        He is the bright light of cowherd clan. 
        He is Damodaran who made his mother's womb divine. 
        Pure, we come, sprinkle flowers, worship him, 
        sing his praises and think of him only in our minds. 
        All the bad things we have done and may do 
        will disappear like dust in fire. 
        Let us go and worship our Paavai." 
 
        ள் ம் சிலம்பின காண் ள்-அைரயன் ேகாயி ல் 
                ெவள்ைள விளி சங்கின் ேபர்-அரவம் ேகட் ைலேயா? 
        பிள்ளாய் எ ந்திராய் ேபய் ைல நஞ்சு உண்  
                கள்ளச் சகடம் கலக்கு அழியக் கால் ஓச்சி 
        ெவள்ளத்  அரவிற் யில் அமர்ந்த வித்திைன 
                உள்ளத் க் ெகாண்  னிவர்க ம் ேயாகிக ம் 
        ெமள்ள எ ந்  அாி என்ற ேபர்-அரவம் 
                உள்ளம் குந்  குளிர்ந் -ஏேலார் எம்பாவாய்          (6) 
        479. The girls coming to wake up their friends say, 
        "See, the birds are singing. 
        Do you hear the loud sound of the white conch 
        in the temple of the god of Garuḍa? 
        O child, get up. 
        He is the lord who drank the poison from Puthana's breasts. 
        He destroyed the cheating Sakaṭasuran. 
        He, the seed of the world, 
        sleeps on the ocean on the snake Adishesha. 
        Sages and the yogis rise and praise the god 
        saying, "Hari, Hari!" 
        Listen to their praise and get up, happy in your heart. 



        Let us go and worship our Paavai." 
 
        கீசு கீசு என்  எங்கும் ஆைனச்சாத்தன் கலந்  
                ேபசின ேபச்சு- அரவம் ேகட் ைலேயா? ேபய்ப் ெபண்ேண 
        காசும் பிறப் ம் கலகலப்பக் ைகேபர்த்  
                வாச ந ங் குழல் ஆய்ச்சியர் மத்தினால் 
        ஓைச ப த்த தயிர்-அரவம் ேகட் ைலேயா? 
                நாயகப் ெபண்பிள்ளாய் நாராயணன் ர்த்தி 
        ேகசவைனப் பாட ம் நீ ேகட்ேட கிடத்திேயா? 
                ேதசம் உைடயாய் திற-ஏேலார் எம்பாவாய்          (7) 
        480. The girls coming to wake up their friends say, 
        "O crazy girl! 
        Don't you hear the sound of the sparrows flocking together 
        and making the sound "keech, keech" everywhere? 
        The cowherd women who are decorated 
        with many ornaments and who have fragrant hair 
        churn the yogurt. Don't you hear their sound? 
        You are like a queen of the cowherd village. 
        How can you sleep when you hear the sound of people 
        singing the praise of Kesavan? 
        You shine brightly! Open the door. 
        Let us go and worship our Paavai." 
 
        கீழ்வானம் ெவள்ெளன்  எ ைம சி   
                ேமய்வான் பரந்தன காண் மிக்கு உள்ள பிள்ைளக ம் 
        ேபாவான் ேபாகின்றாைரப் ேபாகாமல் காத்  உன்ைனக் 
                கூ வான் வந்  நின்ேறாம் ேகா கலம் உைடய 
        பாவாய் எ ந்திராய் பா ப் பைற ெகாண்  
                மா வாய் பிளந்தாைன மல்லைர மாட் ய 
        ேதவாதி ேதவைனச் ெசன்  நாம் ேசவித்தால் 
        ஆவா என்  ஆராய்ந்  அ ள்- ஏேலார் எம்பாவாய்          (8) 
        481. The girls coming to wake up their friends say, 
        "The east is growing bright, 
        the buffaloes leave their small sheds and go to graze. 
        Women are about to do their nombu. 



        We stopped them so they would wait for you 
        and we came to wake you up. 
        Get up, cheerful one! 
        He is the god of gods 
        who split open the mouth of the Asuran Kesi 
        when he came in the form of a horse. 
        He fought with the wrestlers and conquered them. 
        If we sing his praise wishing to get a Paṛai 
        and worship him, he will give us his grace. 
        That would be a wonderful thing. 
        Let us go and worship our Paavai." 
 
        மணி மாடத் ச் சுற் ம் விளக்கு எாியத் 
                மம் கமழத் யில்-அைணேமல் கண்வள ம் 
        மாமான் மகேள மணிக் கதவம் தாள் திறவாய் 
                மாமீர் அவைள எ ப்பீேரா? உன் மகள் தான் 
        ஊைமேயா? அன்றிச் ெசவிேடா? அனந்தேலா? 
                ஏமப் ெப ந் யில் மந்திரப் பட்டாேளா? 
        மா மாயன் மாதவன் ைவகுந்தன் என்  என்  
                நாமம் பல ம் நவின்  ஏேலார் எம்பாவாய்          (9) 
        482. The girls coming to wake up their friends say, 
        "O my uncle’s daughter, 
        the fragrance of incense spreads everywhere in your room. 
        The lamps on all sides of the palace 
        studded with pure jewels shine. 
        You still sleep on your bed. 
        Open the beautiful door. 
        O aunts, won't you wake her up? 
        Doesn't your daughter speak? Doesn't she hear? 
        Has some magic put her into deep sleep? 
        Let us praise the god singing his many names, 
        saying ‘You are the great Maayan, Madhavan, Vaikuṇṭan!’ 
        Go and worship our Paavai." 
 



        ேநாற் ச் சுவர்க்கம் குகின்ற அம்மனாய் 
        மாற்ற ம் தாராேரா வாசல் திறவாதார்? 
        நாற்றத் ழாய்  நாராயணன் நம்மால் 
                ேபாற்றப் பைற த ம் ண்ணியனால் பண்  ஒ நாள் 
        கூற்றத்தின் வாய் ழ்ந்த கும்பகரண ம் 
                ேதாற் ம் உனக்ேக ெப ந் யில்தான் தந்தாேனா? 
        ஆற்ற அனந்தல் உைடயாய் அ ங்கலேம 
                ேதற்றமாய் வந்  திற-ஏேலார் எம்பாவாய்          (10) 
        483. The girls coming to wake up their friends say, 
        "You want to find happiness doing your nombu 
        but you don’t open the door and don’t answer us. 
        The virtuous Narayaṇan who wears a Thulasi garland in his hair 
        will give us the Paṛai. 
        Is it Kumbakarṇan who was defeated by Rama 
        who makes you sleep so soundly? 
        You are very lazy! You are a precious ornament! 
        Wake up and open the door. 
        Let us go and worship our Paavai." 
 
        கற் க் கறைவக் கணங்கள் பல கறந்  
                ெசற்றார் திறல் அழியச் ெசன்  ெச ச் ெசய் ம் 
        குற்றம் ஒன்  இல்லாத ேகாவலர்தம் ெபாற்ெகா ேய 
        ற்றர -அல்குற் னமயிேல ேபாதராய் 
        சுற்றத் த் ேதாழிமார் எல்லா ம் வந்  நின் 
                ற்றம் குந்  கில்வண்ணன் ேபர் பாடச் 
        சிற்றாேத ேபசாேத ெசல்வப் ெபண்டாட்  நீ 
                எற் க்கு உறங்கும் ெபா ள்?-ஏேலார் எம்பாவாய்          (11) 
        484. The girls coming to wake up their friends say, 
        "You are as beautiful as a golden vine. 
        You are the daughter of the faultless cowherds 
        who milk many cows, 
        who are brave and fight with their enemies 
        and destroy their valor. 
        You are as beautiful as a forest peacock. Get up. 
        Your friends in the neighborhood have come 
        and stand in your front yard 



        and praise the fame of the god 
        who has the dark color of a cloud. 
        You have not stirred from your bed. 
        You are a dear girl, you have not said a word. 
        Why are you sleeping like this? 
        Let us go and worship our Paavai." 
 
        கைனத்  இளங் கற் - எ ைம கன் க்கு இரங்கி 
                நிைனத்  ைல வழிேய நின்  பால் ேசார 
        நைனத்  இல்லம் ேச  ஆக்கும் நற் ெசல்வன் தங்காய் 
        பனித் தைல ழ நின் வாசற் கைட பற்றி 
        சினத்தினால் ெதன் இலங்ைகக் ேகாமாைனச் ெசற்ற 
                மனத் க்கு இனியாைனப் பாட ம் நீ வாய் திறவாய் 
        இனித் தான் எ ந்திராய் ஈ  என்ன ேபர் உறக்கம் 
        அைனத்  இல்லத்தா ம் அறிந் -ஏேலார் எம்பாவாய்          (12) 
        485. The girls coming to wake up their friends say, 
        "The buffaloes that just gave birth 
        drip milk from their udders lovingly, thinking of their calves, 
        and the front yard of the house is wet with milk. 
        You are the sister of the brothers of a rich family. 
        We sing praising the god who is sweet to our mind, 
        who angrily destroyed the king of southern Lanka. 
        You haven’t opened your mouth. 
        Wake up. Why do you sleep like this? 
        Don't you know all the people in your house are up? 
        Let us go and worship our Paavai." 
 
        ள்ளின் வாய் கீண்டாைனப் ெபால்லா அரக்கைனக் 
                கிள்ளிக் கைளந்தாைனக் கீர்த்திைமபா ப் ேபாய் 
        பிள்ைளகள் எல்லா ம் பாைவக்-களம் க்கார் 
        ெவள்ளி எ ந்  வியாழம் உறங்கிற்  
        ள் ம் சிலம்பின காண் ேபா -அாிக் கண்ணினாய் 
        குள்ளக் குளிரக் குைடந்  நீராடாேத 
        பள்ளிக் கிடத்திேயா? பாவாய் நீ நன்னாளால் 
                கள்ளம் தவிர்ந்  கலந் -ஏேலார் எம்பாவாய்          (13) 
        486. The girls coming to wake up their friends say, 



        "Other girls, singing and praising the fame 
        of the god who killed the evil Rakshasa Ravaṇa 
        and split open the mouth of the Asuran 
        when he came in the form of a bird 
        have gone to worship the Paavai. 
        The star Guru fades and the star Sukran rises. 
        See, the birds are awake and chatter. 
        Your eyes are like blossoms. 
        Why are you sleeping without coming with us 
        to bathe and play in the cool water? 
        Today is an auspicious day. 
        Don’t pretend to sleep. 
        Come and join us. 
        Let us go and worship our Paavai." 
 
        உங்கள் ைழக்கைடத் ேதாட்டத்  வாவி ள் 
                ெசங்க நீர் வாய் ெநகிழ்ந்  ஆம்பல் வாய் கூம்பின காண் 
        ெசங்கற்ெபா க் கூைற ெவண்பற் தவத்தவர் 
                தங்கள் தி க்ேகாயிற் சங்கி வான் ேபாதந்தார் 
        எங்கைள ன்னம் எ ப் வான் வாய் ேபசும் 
                நங்காய் எ ந்திராய் நாணாதாய் நா ைடயாய் 
        சங்ெகா  சக்கரம் ஏந் ம் தடக்ைகயன் 
                பங்கயக் கண்ணாைனப் பா -ஏேலார் எம்பாவாய்          (14) 
        487. The girls coming to wake up their friends say, 
        "See, in your backyard, 
        in the pond in your garden, 
        senkazhuneer flowers open 
        and ambal flowers close and become buds. 
        The sages who do pure tapas 
        and wear clothes that are red like powdered brick 
        go to the divine temple to blow their conches. 
        O young girl, you said you would wake us up. 
        Aren't you ashamed? Get up. 
        You don’t do the things you say you will. 
        Come, let us sing and praise the god who has lotus eyes 



        and holds a conch and discus in his strong hands. 
        Let us go and worship our Paavai. 
 
        எல்ேல இளங்கிளிேய இன்னம் உறங்குதிேயா 
        சில் என்  அைழேயன்மின் நங்ைகமீர் ேபாதர்கின்ேறன் 
        வல்ைல உன் கட் ைரகள் பண்ேட உன் வாய் அறி ம் 
        வல்லீர்கள் நீங்கேள நாேன தான் ஆயி க 
        ஒல்ைல நீ ேபாதாய் உனக்கு என்ன ேவ  உைடைய? 
                எல்லா ம் ேபாந்தாேரா? ேபாந்தார் ேபாந்  எண்ணிக்ெகாள் 
        வல் ஆைன ெகான்றாைன மாற்றாைர மாற்  அழிக்க 
                வல்லாைன மாயைனப் பா -ஏேலார் எம்பாவாய்          (15) 
        488. The girls coming to wake up their friends say, 
        "You are as beautiful as a young parrot. 
        What is this? You’re still asleep!" 
        She answers, "Don’t shout and call me. 
        I am a poor girl, 
        and you are as bright as lightning. 
        I’m coming." 
        They say, "We know your tricks. You always say this." 
        She answers, "You are the clever ones. 
        Let me be what I am." 
        They say, "Come quickly. We can’t wait for you." 
        She asks, "Have all our friends arrived?" 
        They say, "Yes, They’re all here. 
        If you want, come and count them. 
        Come and sing the praise of the god, the Maayan 
        who killed his foes 
        and whose strength destroys the might of his enemies. 
        Let us go and worship our Paavai." 
 
        The girls wake up the god and ask for the Paṛai. 
 
        நாயகனாய் நின்ற நந்தேகாப ைடய 
                ேகாயில் காப்பாேன ெகா த் ேதான் ம் ேதாரண 
        வாயில் காப்பாேன மணிக்கதவம் தாள் திறவாய் 



        ஆயர் சி மியேரா க்கு அைற பைற 
        மாயன் மணிவண்ணன் ெநன்னேல வாய்ேநர்ந்தான் 
                ேயாமாய் வந்ேதாம் யிெலழப் பா வான் 
        வாயால் ன்ன ன்னம் மாற்றாேத அம்மா நீ 
                ேநய நிைலக் கதவம் நீக்கு-ஏேலார் எம்பாவாய்          (16) 
        489. The girls coming to the palace of Nandagopan to wake up the god say to 
the guard, 
        "You are the guard of the palace of the lord Nandagopan. 
        You guard the doors that are decorated with flags and festoons. 
        Maayan, the god who has the dark color of a jewel 
        told us yesterday that he would give sounding Paṛai 
        to us who are cowherd girls. 
        We have bathed to make ourselves pure 
        and have come to sing and wake up the god. 
        O guard! Don’t say this or that and make excuses. 
        Open the door! Open the front door of this palace. 
        We are going to worship our Paavai." 
 
        அம்பரேம தண்ணீேர ேசாேற அறஞ் ெசய் ம் 
                எம்ெப மான் நந்தேகாபாலா எ ந்திராய் 
        ெகாம்பனார்க்கு எல்லாம் ெகா ந்ேத குல விளக்ேக 
        எம்ெப மாட்  யேசாதாய் அறி றாய் 
        அம்பரம் ஊ  அ த்  ஓங்கி உலகு அளந்த 
                உம்பர் ேகாமாேன உறங்கா  எ ந்திராய் 
        ெசம்ெபாற் கழல ச் ெசல்வா பலேதவா 
        உம்பி ம் நீ ம் உகந் -ஏேலார் எம்பாவாய்          (17) 
        490. The girls speak who are coming to wake up Nandagopan, Yashoda, 
Baladeva and the god, say, 
        "O Nandagopala! 
        You are our dear lord who gives clothes, water and food to all. 
        Get up! 
        O Yashoda, among all the women who are soft as vines 
        you are like a tender shoot. 
        You are the bright light of your family. 
        You are our dear one. Get up. 



        O king of the gods! 
        You grew tall, split the sky and measured the world. 
        Do not sleep. Get up. 
        You are our dear one 
        whose feet are decorated with pure golden anklets. 
        O Baladeva, don't sleep with your little brother. 
        We are going to worship our Paavai." 
 
        உந்  மத களிற்றன் ஓடாத ேதாள்-வ யன் 
                நந்த ேகாபாலன் ம மகேள நப்பின்னாய் 
        கந்தம் கம ம் குழலீ கைட திறவாய் 
                வந்  எங்கும் ேகாழி அைழத்தன காண் மாதவிப் 
        பந்தர்ேமல் பல்கால் குயில்-இனங்கள் கூவின காண் 
        பந்தார் விர  உன் ைமத் னன் ேபர் பாடச் 
        ெசந்தாமைரக் ைகயால் சீர் ஆர் வைள ஒ ப்ப 
                வந்  திறவாய் மகிழ்ந் -ஏேலார் எம்பாவாய்          (18) 
        491. The girls coming to wake up Nappinnai say, 
        "O, Nappinnai, your hair is fragrant. 
        You are the daughter-in-law of strong-armed Nandagopan 
        who is the lord of rutting elephants. 
        Open the door. 
        See, the roosters are coming and calling to wake everyone. 
        The flock of cuckoo birds sitting on the vines 
        blooming with madhavi flowers call out. 
        Your fingers are beautiful and soft. 
        Come and open the door making the lovely bracelets 
        on your beautiful lotus-like hands jingle. 
        Come and join us to sing 
        and praise the name of your husband. 
        We are going to worship our Paavai." 
 
        குத்  விளக்கு எாியக் ேகாட் க்காற் கட் ல்ேமல் 
                ெமத்ெதன்ற பஞ்ச-சயனத்தின் ேமல் ஏறிக் 
        ெகாத்  அலர் ங்குழல் நப்பின்ைன ெகாங்ைகேமல் 
                ைவத் க் கிடந்த மலர் மார்பா வாய்திறவாய் 
        ைமத் தடங்கண்ணினாய் நீ உன் மணாளைன 



                எத்தைன ேபா ம் யில் எழ ஒட்டாய் காண் 
        எத்தைன ேய ம் பிாி  ஆற்றகில்லாயால் 
                தத் வம் அன்  தக -ஏேலார் எம்பாவாய்          (19) 
        492. The girls coming to wake up the god and Nappinnai say, 
        "O Maal, you sleep on a soft mattress on an ivory cot 
        and your room is bright with lights. 
        Your chest is decorated with flowers. 
        You sleep on the breasts of Nappinnai, 
        decorated with beautiful flowers in her hair. 
        Open your mouth, O Nappinnai. Your eyes are decorated with kohl. 
        How could you not get up and want to see your beloved. 
        You won’t be able to be away from him for long. 
        This is not a hard thing to understand. 
        This is not good for you. 
        We are going to worship our Paavai." 
 
        ப்பத்  வர் அமரர்க்கு ன் ெசன்  
                கப்பம் தவிர்க்கும் க ேய யில் எழாய் 
        ெசப்பம் உைடயாய் திறல் உைடயாய் ெசற்றார்க்கு 
                ெவப்பம் ெகா க்கும் விமலா யில் எழாய் 
        ெசப்  அன்ன ெமன் ைலச் ெசவ்வாய்ச் சி  ம ங்குல் 
                நப்பின்ைன நங்காய் தி ேவ யில் எழாய் 
        உக்க ம் தட்ெடாளி ம் தந்  உன் மணாளைன 
                        இப்ேபாேத எம்ைம நீர் ஆட் ஏேலார் எம்பாவாய்  (20) 
        493. The girls coming to wake up god and Nappinnai say, 
        "O dear god, if any of the thirty-three crore of the gods 
        have troubles, you go and remove them. 
        Get up. You are faultless and strong. 
        You vex your enemies and take care of your devotees. 
        O young Nappinnai, 
        your soft breasts are like small cheppus. 
        Your mouth is red and you have a tiny waist. 
        O beautiful one, get up! 
        Give us fans and mirrors and send your husband with us 
        so that we can praise him and go to bathe. 



        We are going to worship our Paavai." 
 
        ஏற்ற கலங்கள் எதிர் ெபாங்கி மீ  அளிப்ப 
                மாற்றாேத பால் ெசாாி ம் வள்ளற் ெப ம் பசுக்கள் 
        ஆற்றப் பைடத்தான் மகேன அறி றாய் 
                ஊற்றம் உைடயாய் ெபாியாய் உலகினில் 
        ேதாற்றமாய் நின்ற சுடேர யில் எழாய் 
                மாற்றார் உனக்கு வ  ெதாைலந்  உன் வாசற்கண் 
        ஆற்றா  வந்  உன் அ பணி மா ேபாேல 
                ேபாற்றி யாம் வந்ேதாம் கழ்ந் -ஏேலார் எம்பாவாய்          (21) 
        494. The girls coming to wake up the god say, 
        "You are the son of Nandagopan 
        who has fine cows that yield milk generously 
        and make the pots overflow. 
        You are intelligent. 
        You are our refuge. 
        You are a bright light. Get up. 
        We have come to your door 
        as if we were your enemies who cannot fight with you 
        and so we come and worship your feet. 
        We praise you. You have abundant fame. 
        We are going to worship our Paavai." 
 
        அங்கண் மா ஞாலத்  அரசர் அபிமான 
                பங்கமாய் வந்  நின் பள்ளிக்கட் ற் கீேழ 
        சங்கம் இ ப்பார் ேபால் வந்  தைலப்ெபய்ேதாம் 
        கிங்கிணிவாய்ச் ெசய்த தாமைரப் ப் ேபாேல 
        ெசங்கண் சி ச் சிறிேத எம்ேமல் விழியாேவா? 
                திங்க ம் ஆதித்திய ம் எ ந்தாற்ேபால் 
        அங்கண் இரண் ம் ெகாண்  எங்கள்ேமல் ேநாக்குதிேயல் 
                எங்கள்ேமல் சாபம் இழிந் -ஏேலார் எம்பாவாய்          (22) 
        495. The girls coming to wake up the god say, 
        "We have come to you 
        as if we were kings of this wide world 
        who have affectionately joined together, 
        and we stay by your bed and worship you. 



        Won't your beautiful lotus eyes 
        show even a little grace to us? 
        Your eyes are bright like the sun and the moon. 
        If you look at us, our karma will go away. 
        We are going to worship our Paavai." 
 
        மாாி மைல ைழஞ்சில் மன்னிக் கிடந்  உறங்கும் 
                சீாிய சிங்கம் அறி ற் த் தீ விழித்  
        ேவாி மயிர் ெபாங்க எப்பா ம் ேபர்ந்  உதறி 
                ாி நிமிர்ந்  ழங்கிப் றப்பட் ப் 
        ேபாத மா ேபாேல நீ ைவப்  வண்ணா உன் 
                ேகாயில் நின்  இங்ஙேன ேபாந்த ளி ேகாப்  உைடய 
        சீாிய சிங்காசனத்  இ ந்  யாம் வந்த 

                காாியம் ஆராய்ந்  அ ள்-ஏேலார் எம்பாவாய்         (23) 
        496. The girls coming to wake up the god say, 
        "You have the dark color of a kaya flower. 
        You wake up like a lion that has slept 
        in a mountain cave in the rainy season. 
        You come out like a lion that opens its fiery eyes 
        and roars, its mane hanging low. 
        You come from your temple and sit on your majestic throne. 
        Give us your grace, and help us. 
        We are going to worship our Paavai." 
 
        அன்  இவ் உலகம் அளந்தாய் அ  ேபாற்றி 
                ெசன்  அங்குத் ெதன்னிலங்ைக ெசற்றாய் திறல் ேபாற்றி 
        ெபான்றச் சகடம் உைதத்தாய் கழ் ேபாற்றி 
                கன்  குணிலா எறிந்தாய் கழல் ேபாற்றி 
        குன்  குைடயா எ த்தாய் குணம் ேபாற்றி 
                ெவன்  பைக ெக க்கும் நின்ைகயில் ேவல் ேபாற்றி 
        என்  என்  உன் ேசவகேம ஏத்திப் பைற ெகாள்வான் 
                        இன்  யாம் வந்ேதாம் இரங்கு-ஏேலார் எம்பாவாய்  (24) 
        497. The girls come, praise the god and ask for the Paṛai, 
        "You once measured the world. 
        We praise your feet. 
        You went to southern Lanka and killed the Rakshasas. 



        We praise your strength. 
        You destroyed Sakaṭasuran when he came as a cart. 
        We praise your fame. 
        When Vathsasuran came as a calf you threw him 
        at Kabithasuran who had taken the form of a vilam tree 
        and killed both of them. 
        We worship your feet that are decorated with anklets. 
        You carried Govardhana mountain to save the cows. 
        We praise your compassion. 
        We praise the spear in your hands that conquers your enemies. 
        We want to serve you always and have come to receive the Paṛai. 
        Give us your grace. 
        We are going to worship our Paavai." 
 
        ஒ த்தி மகனாய்ப் பிறந்  ஓர் இரவில் 
                ஒ த்தி மகனாய் ஒளித்  வளரத் 
        தாிக்கிலான் ஆகித் தான் தீங்கு நிைனந்த 
                க த்ைதப் பிைழப்பித் க் கஞ்சன் வயிற்றில் 
        ெந ப்  என்ன நின்ற ெந மாேல உன்ைன 
                அ த்தித்  வந்ேதாம் பைற த தி யாகில் 
        தி த் தக்க ெசல்வ ம் ேசவக ம் யாம் பா  
                வ த்த ந் தீர்ந்  மகிழ்ந் -ஏேலார் எம்பாவாய்          (25) 
        498. The girls ask for the Paṛai saying, 
        "In the night you were born to Devaki 
        and were raised by Yashoda. 
        This is something no one knows. 
        You afflicted Kamsan who always wanted to harm you. 
        You were like a burning fire in Kamsan’s stomach 
        because he always thought of giving you trouble. 
        O Neḍumaal! We worship you and have come here to you. 
        If you give us the Paṛai, 
        we will sing and praise your great wealth and grace. 
        Our sorrows will go away and we will be happy. 
        We are going to worship our Paavai." 
 



        மாேல மணிவண்ணா மார்கழி நீர் ஆ வான் 
                ேமைலயார் ெசய்வனகள் ேவண் வன ேகட் ேயல் 
        ஞாலத்ைத எல்லாம் ந ங்க ரல்வன 
                பால் அன்ன வண்ணத்  உன் பாஞ்சசன்னியேம 
        ேபால்வன சங்கங்கள் ேபாய்ப்பா  உைடயனேவ 
                சாலப் ெப ம் பைறேய பல்லாண்  இைசப்பாேர 
        ேகால விளக்ேக ெகா ேய விதானேம 
                ஆ ன் இைலயாய் அ ள்-ஏேலார் எம்பாவாய்          (26) 
        499. The girls ask the god for the things they need for their nombu 
        and say, 
        "O Maal, you have the beautiful color of a jewel! 
        We want to bathe in the month of Markazhi. 
        Hear us! 
        Give us the things we need for our nombu. 
        We want to have white milk-colored conches 
        that will roar and shake the earth like your pancajanyam. 
        We want many good Paṛais. 
        We want to be with people who sing "Pallaṇḍu!"to you. 
        Give us beautiful lamps, flags and a roofed place to stay. 
        You slept on the banyan leaf. 
        Give us your grace. 
        We are going to worship our Paavai." 
 
        கூடாைர ெவல் ம் சீர்க் ேகாவிந்தா உன்தன்ைனப் 
                பா ப் பைறெகாண்  யாம் ெப  சம்மானம் 
        நா  க ம் பாிசினால் நன்றாகச் 
                சூடகேம ேதாள்வைளேய ேதாேட ெசவிப் ேவ 
        பாடகேம என்  அைனய பல் கல ம் யாம் அணிேவாம் 
        ஆைட உ ப்ேபாம் அதன் பின்ேன பாற் ேசா  
        ட ெநய் ெபய்  ழங்ைக வழிவாரக் 
                கூ யி ந்  குளிர்ந் -ஏேலார் எம்பாவாய்          (27) 
        500. The girls, coming to ask for Parais, ornaments and clothes, say, 
        "O Govinda, you conquer your enemies. 
        We wish to receive a Paṛai from you and praise you. 
        We want many gifts—bracelets, earrings, 
        other ornaments for our ears, anklets 



        and other ornaments that everyone desires. 
        We will happily wear them. 
        We will wear beautiful clothes. 
        We will eat rice with milk, pouring ghee in it 
        so when we eat the ghee drips from our elbows. 
        We will join together and happily eat it. 
        We are going to worship our Paavai." 
 
        கறைவகள் பின் ெசன்  கானம் ேசர்ந்  உண்ேபாம் 
                அறி  ஒன் ம் இல்லாத ஆய்க் குலத்  உன்தன்ைனப் 
        பிறவி ெப ந்தைனப் ண்ணியம் யாம் உைடேயாம் 
        குைற  ஒன் ம் இல்லாத ேகாவிந்தா உன்தன்ேனா  
        உறேவல் நமக்கு இங்கு ஒழிக்க ஒழியா  
        அறியாத பிள்ைளகேளாம் அன்பினால் உன்தன்ைனச் 
        சி ேபர் அைழத்தன ம் சீறிய ளாேத 
                இைறவா நீ தாராய் பைற- ஏேலார் எம்பாவாய்          (28) 
        501. The girls, asking for a Paṛai from the god, say, 
        "We go behind the cattle to the forest 
        and eat our food there. 
        You were raised with simple cowherd people. 
        We are fortunate to be born in the same place as you. 
        O Govinda, you are faultless 
        and we cannot give up our closeness to you. 
        We are innocent children. 
        We call you with simple names because we love you. 
        O god, do not get upset with us. 
        Give us the Paṛai and give us your grace. 
        We are going to worship our Paavai." 
 
        சிற்றஞ் சி காேல வந்  உன்ைனச் ேசவித்  உன் 
                ெபாற்றாமைர அ ேய ேபாற் ம் ெபா ள் ேகளாய் 
        ெபற்றம் ேமய்த்  உண் ம் குலத்திற் பிறந்  நீ 
                குற்ேறவல் எங்கைளக் ெகாள்ளாமல் ேபாகா  
        இற்ைறப் பைறெகாள்வான் அன்  காண் ேகாவிந்தா 
        எற்ைறக்கும் ஏழ் ஏழ் பிறவிக்கும் உன்தன்ேனா  
        உற்ேறாேம ஆேவாம் உனக்ேக நாம் ஆட்ெசய்ேவாம் 



        மற்ைற நம் காமங்கள் மாற் -ஏேலார் எம்பாவாய்          (29) 
        502. The girls come to the god and say that they do not want just the Paṛai and 
wish to be with him in all their births. 
        "We come early in the morning and worship you 
        and praise your golden feet. Hear us. 
        We were born in the cowherd clan just like you. 
        We want to serve you 
        and want to receive the Paṛai from you. 
        See, Govinda, 
        we want to be with you always, 
        in all the fourteen births that we will have. 
        We will serve you in all our births. 
        Give us your grace 
        and keep us from wanting anything but your service. 
        We are going to worship our Paavai." 
 
        வங்கக் கடல் கைடந்த மாதவைனக் ேகசவைனத் 
                திங்கள்-தி கத் ச் ேசயிைழயார் ெசன்  இைறஞ்சி 
        அங்குப் பைறெகாண்ட-ஆற்ைற அணி ைவப் 
                ைபங்கமலத் தண் ெதாியல் பட்டர்பிரான் ேகாைத ெசான்ன 
        சங்கத் தமிழ்மாைல ப்ப ம் தப்பாேம 
                இங்கு இப் பாிசு உைரப்பார் ஈாிரண்  மால் வைரத் ேதாள் 
        ெசங்கண்-தி கத் ச் ெசல்வத் தி மாலால் 
                எங்கும் தி வ ள் ெபற்  இன் வர் எம்பாவாய்          (30) 
        503. Paṭṭarpiran Kodai from Puduvai 
        adorned with a beautiful lotus garland 
        composed thirty Tamil poems about how the girls 
        who have moon-like lovely faces 
        and were decorated with beautiful ornaments 
        went to the god Madhavan, Kesavan 
        who churned the wavy milky ocean, and asked for the Paṛai. 
        Those who recite these poems without mistakes 
        will receive the grace of Thirumaal, 
        the rich lord who has a lovely face, beautiful eyes 
        and twelve strong mountain-like arms 



        and be happy. 
        ------------- 
 
        Naachiyaar Thirumozhi. 
        Worshipping Kama, the god of love 
        நாச்சியார் தி ெமாழி - ைதத்திங்களில் காமைன வழிபடல் 
 
        ைத ஒ  திங்க ம் தைர விளக்கித் 
                தண் மண்டலம் இட்  மாசி ன்னாள் 
        ஐய ண் மணல் ெகாண்  ெத  அணிந்  
                அழகி க்கு அலங்காித்  அனங்கேதவா 
        உய்ய ம் ஆம்ெகாேலா? என்  ெசால்  
                உன்ைன ம் உம்பிைய ம் ெதா ேதன் 
        ெவய்ய  ஓர் தழல் உமிழ் சக்கரக் ைக 
                ேவங்கடவற்கு என்ைன விதிக்கிற்றிேய          (1) 
        504. We clean the floor in the month of Thai 
        and decorate it with beautiful kolams. 
        In the month of Masi we use soft white powder 
        and make lovely decorations in our front yard. 
        O Kamadeva, I worship you and your brother Saman. 
        I wonder, can I survive this love sickness? 
        Give me the boon of belonging to the lord of Thiruvenkaṭam 
        who holds a discus in his hand that throws out fire. 
 
        ெவள்ைள ண் மணல்ெகாண்  ெத  அணிந்  
                ெவள்வைரப்பதன் ன்னம் ைற ப ந்  
        ள் ம் இல்லாச் சுள்ளி எாி ம த்  
                யன்  உன்ைன ேநாற்கின்ேறன் காமேதவா 
        கள் அவிழ் ங்கைண ெதா த் க்ெகாண்  
                கடல்வண்ணன் என்ப  ஓர் ேபர் எ தி 
        ள்ளிைன வாய் பிளந்தான் எனப்  ஓர் 
                இலக்கினிற் க என்ைன எய்கிற்றிேய          (2) 
        505. We decorate our front yard with soft white sand. 
        We bathe at dawn when the sun comes out. 
        We make fire with sticks that have no thorns. 
        I try to worship you, O Kamadeva. 



        You carry flower arrows dripping with honey. 
        I write the name of the god 
        who has the color of the ocean in my mind. 
        Give me your grace so I may enter the place of the lord 
        who split open the mouth of the Asuran 
        when he came in the form of a bird. 
 
        மத்த நன் ந மலர் க்க மலர் 
                ெகாண்  ப்ேபா ம் உன் அ  வணங்கித் 
        தத் வம் இ  என்  ெநஞ்சு எாிந்  
                வாசகத்  அழித்  உன்ைன ைவதிடாேம 
        ெகாத்  அலர் ங்கைண ெதா த் க்ெகாண்  
                ேகாவிந்தன் என்ப  ஓர் ேபர் எ தி 
        வித்தகன் ேவங்கட வாணன் என் ம் 
                விளக்கினிற் க என்ைன விதிக்கிற்றிேய          (3) 
        506. I worship your feet all three times of the day 
        with fragrant umatham flowers and blossoms of murukkam. 
        O Manmatha, I don’t want to be angry with you 
        and scold you, saying that you are heartless. 
        Get ready with your flower arrows made of fresh flowers 
        and give me your grace 
        so I may enter into the brightness 
        of the clever lord of Venkaṭam hills. 
 
        சுவாில் ராண நின் ேபர் எ திச் 
                சுறவ நற் ெகா க்க ம் ரங்கங்க ம் 
        கவாிப் பிணாக்க ம் க ப்  வில் ம் 
                காட் த் தந்ேதன் கண்டாய் காமேதவா 
        அவைரப் பிராயம் ெதாடங்கி என் ம் 
                ஆதாித்  எ ந்த என் தட ைலகள் 
        வைரப் பிரா க்ேக சங்கற்பித் த் 
                ெதா  ைவத்ேதன் ஒல்ைல விதிக்கிற்றிேய          (4) 
        507. O Kamadeva! 
        You are without a body. 
        I wrote your name on the wall, made your fish flag, 
        and gave it to you with horses, fans and a sugarcane-bow. 



        I worshipped you and asked you to give me your grace 
        so that my round breasts 
        would belong at once to the god of Dwarapuri. 
 
        வானிைட வா ம் அவ் வானவர்க்கு 
                மைறயவர் ேவள்வியில் வகுத்த அவி 
        கானிைடத் திாிவ  ஓர் நாி குந்  
                கடப்ப ம் ேமாப்ப ம் ெசய்வ  ஒப்ப 
        ஊனிைட ஆழி சங்கு உத்தமர்க்கு என்  
                உன்னித்  எ ந்த என் தட ைலகள் 
        மானிடவர்க்கு என்  ேபச்சுப் ப ல் 
                வாழகில்ேலன் கண்டாய் மன்மதேன          (5) 
        508. If people wish to give me away in marriage 
        so that my round breasts belong to someone human 
        instead of to the pure lord who carries a conch and discus, 
        it would be as if foxes that wander in the forest 
        came and ate the food that the sages make in a sacrifice 
        for the gods in the sky. O Manmatha, 
        I will not live if I have to marry someone other than my lord. 
 
        உ  உைடயார் இைளயார்கள் நல்லார் 
                ஓத்  வல்லார்கைளக் ெகாண்  ைவகல் 
        ெத விைட எதிர்ெகாண்  பங்குனி நாள் 
                தி ந்தேவ ேநாற்கின்ேறன் காமேதவா 
        க ைட கில் வண்ணன் காயாவண்ணன் 
                க விைள ேபால் வண்ணன் கமல வண்ணத் 
        தி  உைட கத்தினிற் தி க் கண்களால் 
                தி ந்தேவ ேநாக்கு எனக்கு அ  கண்டாய்          (6) 
        509. I am doing nombu 
        with beautiful young girls who know the sastras well. 
        I do this nombu on the street where you will be going. 
        O Kamadeva! 
        He has the dark form of the clouds and the Kaya flower 
        and shines like a karuvilai blossom. 
        Give me your grace 
        so that he, the god who has a lotus face, 



        will see me with his divine eyes and give me his grace. 
 
        காய் உைட ெநல்ெலா  க ம்  அைமத்  
                கட்  அாிசி அவல் அைமத்  
        வாய் உைட மைறயவர் மந்திரத்தால் 
                மன்மதேன உன்ைன வணங்குகின்ேறன் 
        ேதயம் ன் அளந்தவன் திாிவிக்கிரமன் 
                தி க்ைககளால் என்ைனத் தீண் ம் வண்ணம் 
        சாய் உைட வயி ம் என் தட ைல ம் 
                        தரணியில்-தைலப் கழ் தரக்கிற்றிேய  (7) 
        510. I offer paddy, sugarcane, 
        and cooked rice with brown sugar and aval 
        and worship you reciting the manthras from the sastras. 
        O Manmatha, I bow to you. 
        Give me your grace so that Thirivikraman 
        who measured the world 
        will touch me with his divine hands. 
        Give me your grace so that the god will approach me 
        and touch my breasts. 
 
        மாசு உைட உடம்ெபா  தைல உலறி 
                வாய்ப் றம் ெவ த்  ஒ ேபா ம் உண்  
        ேதசு உைடத் திறல் உைடக் காமேதவா 
                ேநாற்கின்ற ேநான்பிைனக் குறிக்ெகாள் கண்டாய் 
        ேபசுவ  ஒன்  உண்  இங்கு எம்ெப மான் 
                ெபண்ைமையத் தைல உைடத்  ஆக்கும் வண்ணம் 
        ேகசவ நம்பிையக் கால் பி ப்பாள் 
                என் ம் இப் ேப  எனக்கு அ  கண்டாய்          (8) 
        511. I don’t bathe when it is time for my nombu. 
        I don’t comb my hair. 
        I eat once a day 
        and my mouth grows pale because I haven’t eaten enough. 
        You can see how I suffer in this nombu. 
        I want to say something to you. 
        Kesavan Nambi fought with the Asuran Kesi to protect a woman. 
        Give me your grace so that he will show me the same 



        compassion 
        and I have the fortune of sitting with him and pressing his feet. 
 
        ெதா  ப்ேபா ம் உன் அ  வணங்கித் 
                மலர் ய்த் ெதா  ஏத் கின்ேறன் 
        ப  இன்றிப் பாற்கடல் வண்ண க்ேக 
                பணிெசய்  வாழப் ெபறாவி ல் நான் 
        அ  அ  அலமந்  அம்மா வழங்க 
                ஆற்ற ம் அ  உனக்கு உைறக்கும் கண்டாய் 
        உ வேதார் எ த்திைன கங்ெகா  பாய்ந்  
                ஊட்டம் இன்றித் ரந்தால் ஒக்குேம          (9) 
        512. I sprinkle flowers and worship you 
        and bow to your feet three times a day. 
        If I am unable to live for the one 
        who has the color of the dark ocean 
        and to serve him faultlessly, 
        I will cry and suffer 
        and, O Kamadeva, you will feel bad. 
        It will be as if you didn’t feed an ox that plows 
        and hit it with a stick instead. 
 
        க ப்  வில் மலர்க் கைணக் காமேவைளக் 
                கழ ைண பணிந்  அங்கு ஓர் காி அலற 
        ம ப்பிைன ஒசித் ப் ள் வாய்பிளந்த 
                மணிவண்ணற்கு என்ைன வகுத்தி  என்  
        ெபா ப்  அன்ன மாடம் ெபா ந்  ேதான் ம் 
                ைவயர்ேகான் விட் சித்தன் ேகாைத 
        வி ப்  உைட இன்தமிழ் மாைல வல்லார் 
                விண்ணவர் ேகான் அ  நண் வேர          (10) 
        513. Vishṇuchithan Kodai, the chief of Puduvai 
        where the mountain-like palaces shine 
        composed poems about the women 
        who worshipped Kama 
        who carries a sugarcane bow and flower arrows 
        so that he would give his grace to them 
        and they could be with the god who broke the tusks 



        of the elephant and split open the bird’s beak. 
        ---------  
 
        சிற்றில் சிைதேயல் எனல் / Do not break our sand houses 
 
        நாமம் ஆயிரம் ஏத்த நின்ற 
                நாராயணா நரேன உன்ைன 
        மாமி தன் மகன் ஆகப் ெபற்றால் 
                எமக்கு வாைத தவி ேம 
        காமன் ேபாத  காலம் என்  பங் 
                குனி நாள் கைட பாாித்ேதாம் 
        தீைம ெசய் ம் சிாீதரா எங்கள் 
                சிற்றில் வந்  சிைதேயேல          (1) 
        514. O Narayaṇa, you are praised by a thousand names. 
        You came to the earth in the form of Rama. 
        If Yashoda had given birth to you, 
        it would be easy for us to love you 
        because you would be human just like we are. 
        We do the nombu in the month of Punguni 
        because that is the month when Kama comes. 
        O Sridhara, don’t bother us, 
        don’t come and destroy our little sand houses. 
 
        இன்  ற் ம் கு ேநாவ 
                இ ந்  இைழத்த இச் சிற்றிைல 
        நன் ம் கண் உற ேநாக்கி நாம் ெகா ம் 
                ஆர்வந்தன்ைனத் தணிகிடாய் 
        அன்  பாலகன் ஆகி ஆ ைல 
                ேமல் யின்ற எம் ஆதியாய் 
        என் ம் உன் தனக்கு எங்கள்ேமல் இரக் 
                கம் எழாத  எம் பாவேம          (2) 
        515. We worked all day to build these sand houses 
        and our backs hurt. 
        Look at our sand houses. 
        They make us happy . 
        You are the ancient one 



        who slept on a banyan leaf as a baby. 
        It is a pity that you are not kind to us. 
        Do not come and destroy our little sand houses. 
 
        குண்  நீர் உைற ேகாளாீ மத 
                யாைன ேகாள் வி த்தாய் உன்ைனக் 
        கண்  மால் உ ேவாங்கைளக் கைடக் 
                கண்களால் இட்  வாதிேயல் 
        வண்டல் ண் மணல் ெதள்ளி யாம் வைளக் 
                ைககளால் சிரமப் பட்ேடாம் 
        ெதண் திைரக்கடற் பள்ளியாய் எங்கள் 
                சிற்றில் வந்  சிைதேயேல          (3) 
        516. You sleep on the deep ocean. 
        You took the form of a lion to destroy Hiraṇyan. 
        You saved Gajendra from the mouth of the crocodile. 
        We saw you and fell in love with you. 
        You saw us out of the corner of your eye, 
        and didn’t worry about what we might think. 
        We worked hard to make our houses with soft sand 
        and our hands decorated with bracelets hurt. 
        You sleep on the ocean where clear waves roll. 
        Do not come and destroy our little sand houses. 
 
        ெபய்  மா கில்ேபால் வண்ணா உன்தன் 
                ேபச்சும் ெசய்ைக ம் எங்கைள 
        ைமயல் ஏற்றி மயக்க உன் கம் 
                மாய மந்திரம் தான் ெகாேலா? 
        ெநாய்யர் பிள்ைளகள் என்பதற்கு உன்ைன 
                ேநாவ நாங்கள் உைரக்கிேலாம் 
        ெசய்ய தாமைரக் கண்ணினாய் எங்கள் 
                சிற்றில் வந்  சிைதேயேல          (4) 
        517. You have the color of the clouds that give rain. 
        Your speech and deeds fascinate us. 
        What spell does your beautiful face cast to bewitch us? 
        We won’t complain to others 
        that you trouble us innocent, weak girls. 



        We don’t want them to blame you. 
        You have beautiful lotus eyes. 
        Don’t come and destroy our little sand houses. 
 
        ெவள்ைள ண் மணல் ெகாண்  சிற்றில் 
                விசித்திரப் பட தி வாய்த் 
        ெதள்ளி நாங்கள் இைழத்த ேகாலம் 
                அழித்தி யாகி ம் உன் தன் ேமல் 
        உள்ளம் ஓ  உ கலல்லால் 
                உேராடம் ஒன் ம் இேலாம் கண்டாய் 
        கள்ள மாதவா ேகசவா உன் 
                கத்தன கண்கள் அல்லேவ          (5) 
        518. We made our sand houses with soft white sand. 
        Everyone on the streets was amazed 
        when they saw our lovely sand houses 
        but you came and destroyed them. 
        Even so we are not angry at you. 
        Our hearts melt for your love. 
        You are a thief, Madhavan, Kesavan! 
        Don't you have eyes on your face? 
        Don’t come and destroy our little sand houses. 
 
        ற்  இலாத பிள்ைளகேளாம் ைல 
                ேபாந்திலாேதாைம நாள்ெதா ம் 
        சிற்றில் ேமல் இட் க் ெகாண்  நீ சிறி  
                உண்  திண்ெணன நாம் அ  
        கற்றிேலாம் கடைல அைடத்  அரக் 
                கர் குலங்கைள ற்ற ம் 
        ெசற்  இலங்ைகையப் சல் ஆக்கிய 
                ேசவகா எம்ைம வாதிேயல்          (6) 
        519. We are children who have not grown up yet. 
        Our breasts have not grown out. 
        You come here to knock over our little sand houses 
        but really you want to do something else. 
        We don’t understand what you want. 
        You built a bridge on the ocean, went to Lanka, 



        and fought and destroyed the Raksasa clan. 
        You are the servant of all of your devotees. 
        Don’t give us trouble, 
        don’t come come and destroy our little sand houses. 
 
        ேபதம் நன்கு அறிவார்கேளா  இைவ 
                ேபசினால் ெபாி  இன் சுைவ 
        யா ம் ஒன்  அறியாத பிள்ைளக 
                ேளாைம நீ ந ந்  என் பயன்? 
        ஓத மா கடல்வண்ணா உன் மண 
                வாட் மாெரா  சூள ம் 
        ேச -பந்தம் தி த்தினாய் எங்கள் 
                சிற்றில் வந்  சிைதேயேல          (7) 
        520. If you talk to people who understand what you say, 
        that will be all right, 
        but if you talk to us who are young and don’t know anything, 
        it just hurts us. What do you gain from that? 
        You have the color of the wide sounding ocean. 
        You built the bridge Sethu. 
        You will get in trouble with your wives. 
        Don’t come and destroy our little sand houses. 
 
        வட்ட வாய்ச் சி ைதேயா  
                சி சுளகும் மண ம் ெகாண்  
        இட்டமா விைளயா ேவாங்கைளச் 
                சிற்றில் ஈடழித்  என் பயன்? 
        ெதாட்  உைதத்  ந ேயல் கண்டாய் 
                சுடர்ச் சக்கரம் ைகயில் ஏந்தினாய் 
        கட் ம் ைகத்தால் இன்னாைம 
                அறிதிேய கடல்வண்ணேன          (8) 
        521. We brought a pot, a winnowing fan and sand, 
        built sand houses and play as we like. 
        What is the use of destroying our sand houses? 
        What do you get if you come 
        and kick them down and give us trouble? 
        You carry a shining discus in your hand. 



        Don’t you know that even jaggery will not be sweet 
        if your mind is bitter? 
        You have the color of the ocean. 
        Do not come and destroy our little sand houses. 
 
        ற்றத்  ஊ  குந்  நின் கம் காட் ப் 
                ன் வல் ெசய்  
        சிற்றிேலா  எங்கள் சிந்ைத ம் சிைதக் 
                கக் கடைவேயா? ேகாவிந்தா 
        ற்ற மண்ணிடம் தாவி விண் உற 
                நீண்  அளந்  ெகாண்டாய் எம்ைமப் 
        பற்றி ெமய்ப்பிணக்கு இட்டக்கால் இந்தப் 
                பக்கம் நின்றவர் என் ெசால்லார்?          (9) 
        522. You enter our yard and smile. 
        Not only do you destroy our little sand houses, 
        you destroy our hearts as well. 
        You measured the earth 
        and grew tall and measured the sky. 
        What will those who stand near us say 
        if you come and embrace us? 
        Do not come and destroy our little sand houses. 
 
        சீைத வாய தம் உண்டாய் எங்கள் 
                சிற்றில் நீ சிைதேயல் என்  
        திவாய் விைளயா ம் ஆயர் 
                சி மியர் மழைலச் ெசால்ைல 
        ேவத வாய்த் ெதாழிலார்கள் வாழ் வில்  
                த் ர் மன் விட்  சித்தன்தன் 
        ேகாைத வாய்த் தமிழ் வல்லவர் குைற  
                இன்றி ைவகுந்தம் ேசர்வேர          (10) 
        523. Vishṇuchithan Kodai, the chief of Villiputhur 
        where Brahmins who recite the Vedas live, 
        composed poems about what the cowherd girls 
        who play making little sand houses said to Kaṇṇan. 
        They said, "You drank the nectar of the mouth of Sita. 
        Do not destroy our little sand houses." 



        Those who learn these poems well 
        will go to Vaikuṇṭam. 
        ------------- 
 
        கிைலப் பணித்த ள் எனல் 
        The cowherd girls ask Kaṇṇan to give back their clothes that he stole. 
 
        ேகாழி அைழப்பதன் ன்னம் 
                குைடந்  நீரா வான் ேபாந்ேதாம் 
        ஆழியஞ் ெசல்வன் எ ந்தான் 
                அர -அைணேமல் பள்ளி ெகாண்டாய் 
        ஏைழைம ஆற்ற ம் பட்ேடாம் 
                இனி என் ம் ெபாய்ைகக்கு வாேராம் 
        ேதாழி ம் நா ம் ெதா ேதாம் 
                கிைலப் பணித்த ளாேய          (1) 
        524. We get up in the morning before the rooster crows 
        and come to bathe, plunging into the water. 
        Our beloved sun god who comes on his chariot rises. 
        O god, you sleep on the snake bed. 
        You give us trouble.  
        We won’t come to the pond from now on. 
        I and my friends worship you. Give us our clothes. 
 
        இ  என் குந்த  இங்கு? அந்ேதா 
                இப் ெபாய்ைகக்கு எவ்வா  வந்தாய்? 
        ம வின் ழாய்  மாேல 
                மாயேன எங்கள் அ ேத 
        விதி இன்ைமயால் அ  மாட்ேடாம் 
                வித்தகப் பிள்ளாய் விைரேயல் 
        குதிெகாண்  அரவில் ந த்தாய் 
                கு ந்திைடக் கூைற பணியாய்          (2) 
        525. Why did you come here? 
        O dear one! How did you come to this pond? 
        You are decorated with a Thulasi garland dripping with honey. 
        You are Maayan and you are as sweet as nectar. 
        O, clever one! We will not leave you even it is our fate. 



        Don’t go away here and there. 
        Don’t take our clothes like this. 
        You danced on the snake Kalingan. 
        Give us back the clothes you put on the kurundam tree. 
 
        எல்ேல ஈ  என்ன இளைம? 
                எம் அைனமார் காணில் ஒட்டார் 
        ெபால்லாங்கு ஈ  என்  க தாய் 
                ங்கு ந்  ஏறி இ த்தி 
        வில்லால் இலங்ைக அழித்தாய் 
                ேவண் ய  எல்லாம் த ேவாம் 
        பல்லா ம் காணாேம ேபாேவாம் 
                பட்ைடப் பணித்த ளாேய          (3) 
        526. It is early morning. 
        What is this childishness? 
        If my relatives see this, they won’t like it, 
        but you don’t think what you do is naughty. 
        You are sitting on the kurundam tree and we can’t reach you. 
        You destroyed Lanka with your bow. 
        We will give you whatever you want. 
        Give us back our clothes. 
        We will go away and no one will see your mischief. 
 
        பரக்க விழித்  எங்கும் ேநாக்கிப் 
                பலர் குைடந்  ஆ ம் சுைனயில் 
        அரக்க நில்லா கண்ண நீர்கள் 
                அலம கின்றவா பாராய் 
        இரக்கேமல் ஒன் ம் இலாதாய் 
                இலங்ைக அழித்த பிராேன 
        குரக்கு-அரசு ஆவ  அறிந்ேதாம் 
                கு ந்திைடக் கூைற பணியாய்          (4) 
        527. We plunge into the pond and bathe. 
        We look everywhere 
        and make sure no one is looking at us. 
        Our eyes do not want to stop shedding tears 
        because we don’t have our clothes. 



        You don’t have any pity on us. 
        O lord, you destroyed Lanka. 
        We know that you were the king of the monkeys. 
        Give us back the clothes 
        that you put on the kurundam tree. 
 
        காைலக் க வி கின்ற 
                கயெலா  வாைள விரவி 
        ேவைலப் பி த்  என்ைனமார்கள் 
                ஓட் ல் என்ன விைளயாட்ேடா? 
        ேகாலச் சிற்றாைட பல ம் 
                ெகாண்  நீ ஏறியிராேத 
        ேகாலம் காிய பிராேன 
                கு ந்திைடக் கூைற பணியாய்          (5) 
        528. My brothers who carry spears will come running 
        if they hear that valai and kayal fish 
        are biting our feet in the pond. 
        It won’t be a joke for you. 
        O lord, you have a beautiful dark-colored body. 
        Don’t stay on the kurundam tree with our beautiful clothes. 
        Give us back our silk clothes. 
 
        தடத்  அவிழ் தாமைரப் ெபாய்ைகத் 
                தாள்கள் எம் காைலக் க வ 
        விடத் ேதள் எறிந்தாேல ேபால 
                ேவதைன ஆற்ற ம் பட்ேடாம் 
        குடத்ைத எ த்  ஏறவிட் க் 
                கூத்தாட வல்ல எம் ேகாேவ 
        ப ற்ைற எல்லாம் தவிர்ந்  எங்கள் 
                பட்ைடப் பணித்த ளாேய          (6) 
        529. The stalks of the lotus plants 
        that bloom in the pond hurt our feet 
        and it feels as if scorpions were biting us. 
        We can’t bear the pain. 
        We can’t stay in the water for a long time. 
        You, the king, can throw pots in the sky 



        and dance the kuthu dance. 
        Don’t be mischievous. 
        Give us back our silk clothes. 
 
        நீாிேல நின்  அயர்க்கின்ேறாம் 
                நீதி-அல்லாதன ெசய்தாய் 
        ஊரகம் சால ம் ேசய்த்தால் 
                ஊழி எல்லாம் உணர்வாேன 
        ஆர்வம் உனக்ேக உைடேயாம் 
                அம்மைனமார் காணில் ஒட்டார் 
        ேபார விடாய் எங்கள் பட்ைடப் 
                ங்கு ந்  ஏறியிராேத          (7) 
        530. You are the god who knows 
        what will happen when the world ends. 
        We are sitting in the water, tired 
        while you are doing things you shouldn’t. 
        Our houses are far away. 
        We really love you. 
        If our mothers see us, they won’t like it. 
        Drop our silk clothes down to us. 
        Don’t sit in the top of the kurundam tree 
        blooming with flowers. 
 
        மாமிமார் மக்கேள அல்ேலாம் 
                மற் ம் இங்கு எல்லா ம் ேபாந்தார் 
        மலர்க் கண்கள் வளரத் 
                ெதால்ைல இராத் யில்வாேன 
        ேசமேமல் அன்  இ  சால 
                சிக்ெகன நாம் இ  ெசான்ேனாம் 
        ேகாமள ஆயர் ெகா ந்ேத 
                கு ந்திைடக் கூைற பணியாய்          (8) 
        531. All the women, the mothers-in-law 
        and others are here bathing. 
        We couldn’t close our beautiful flower-like eyes in the night 
        thinking of your naughty acts. 
        This isn’t good for us. 



        We are telling you about all the trouble you cause. 
        You are the beautiful jewel-like son of the cowherd village. 
        Give us our clothes back 
        that you put on the kurundam tree. 
 
        கஞ்சன் வைலைவத்த அன்  
                காாி ள் எல் ற் பிைழத்  
        ெநஞ்சு க்கம் ெசய்யப் ேபாந்தாய் 
                நின்ற இக் கன்னியேராைம 
        அஞ்ச உரப்பாள் அேசாைத 
                ஆணாட விட் ட்  இ க்கும் 
        வஞ்சகப் ேபய்ச்சிபால் உண்ட 
                மசிைமயிலீ கூைற தாராய்          (9) 
        532. You escaped from the trap of Kamsan 
        and survived in the dark night when you were born. 
        Is it because you want to bother us like this? 
        Yashoda loves you so much 
        that she doesn’t scold you even if you are naughty. 
        She just leaves you to do whatever you want. 
        You weren’t ashamed to drink the milk 
        of the wicked Rakshasi Puthana. 
        Give us back our clothes. 
 
        கன்னியேரா  எங்கள் நம்பி 
                காிய பிரான் விைளயாட்ைடப் 
        ெபான் இயல் மாடங்கள் சூழ்ந்த 
                ைவயர்ேகான் பட்டன் ேகாைத 
        இன்னிைசயால் ெசான்ன மாைல 
                ஈைரந் ம் வல்லவர் தாம் ேபாய் 
        மன்னிய மாதவேனா  
                ைவகுந்தம் க்கு இ ப்பாேர          (10) 
        533. Vishṇuchithan Kodai the chief of Puduvai 
        surrounded by golden palaces 
        composed with beautiful music 
        a garland of ten Tamil songs 
        describing the play of the dark god 



        with the young girls. 
        Those who learn and recite these poems 
        will go to Vaikuṇṭam 
        and be with the eternal god Madhavan. 
        ------------ 
 
        கூடல் இைழத்தல் 
        Kuḍal izhaithal. Drawing a Kuḍal. 
        A kuḍal is a circle made by young girls with their fingers. If its lines connect their 
love will be successful. 
 
        ெதள்ளியார் பலர் ைகெதா ம் ேதவனார் 
        வள்ளல் மா ஞ்ேசாைல மணாளனார் 
        பள்ளி ெகாள் ம் இடத்  அ  ெகாட் டக் 
        ெகாள் மாகில் நீ கூ  கூடேல          (1) 
        534. He is the highest god worshipped by all good people. 
        He is generous and he is the god Azhahiya Maṇaaḷan 
        of Thirumaalirunjolai. 
        If you want us to press his feet when he sleeps, 
        O kuuḍal, you should come together. 
        Come and join the place you started. 
        Kuuḍiḍu kuuḍalee. 
 
        காட் ல் ேவங்கடம் கண்ண ர நகர் 
        வாட்டம் இன்றி மகிழ்ந்  உைற வாமனன் 
        ஓட்டரா வந்  என் ைகப் பற்றித் தன்ெனா ம் 
        கூட்  மாகில் நீ கூ  கூடேல          (2) 
        535. He who took the form of Vamanan 
        stays happily in the forest in Thiruvenkaṭam 
        and in Thirukaṇṇapuram. 
        O kuḍal, if you want him to come here, 
        hold my hands and embrace me, 
        you should come together. 
        Come and join the place you started. 
        Kuuḍiḍu kuuḍalee. 



 
         மகன் கழ் வானவர் ேபாற் தற்கு 
        ஆமகன் அணி வா தல் ேதவகி 
        மா மகன் மிகு சீர் வசுேதவர்தம் 
        ேகாமகன் வாில் கூ  கூடேல          (3) 
        536. He is praised by Brahma who stays on a lotus 
        and by other gods. 
        He is the dear son of Devaki who has a shining forehead 
        and the wonderful son of famous Vasudeva. 
        O kuḍal, if you want that king to come to see us, 
        you should come together. 
        Come and join the place you started. 
        Kuuḍiḍu kuuḍalee. 
 
        ஆய்ச்சிமார்க ம் ஆய ம் அஞ்சிட 
        த்த நீள் கடம்  ஏறிப் கப் பாய்ந்  
        வாய்த்த காளியன்ேமல் நடம் ஆ ய 
        கூத்தனார் வாில் கூ  கூடேல          (4) 
        537. He climbed and danced 
        on the tall blooming kaḍamba tree 
        and jumped into the pond 
        and danced on the heads of strong Kalingan. 
        O kuḍal, if you want that dancer to come to me, 
        you should come together. 
        Come and join the place you started. 
        Kuuḍiḍu kuuḍalee. 
 
        மாட மாளிைக சூழ் ம ைரப் பதி 
        நா  நம் ெத வின் ந ேவ வந்திட்  
        ஓைட மா மத யாைன உைதத்தவன் 
        கூ மாகில் நீ கூ  கூடேல          (5) 
        538. He killed the elephant Kuvalayabeeḍam 
        whose forehead was decorated with an ornament. 
        If you want him to come to the middle of our streets 
        in Madurai surrounded by big palaces and embrace us, 



        O kuḍal, you should come together. 
        Come and join the place you started. 
        Kuuḍiḍu kuuḍalee. 
 
        அற்றவன் ம தம் றிய நைட 
        கற்றவன் கஞ்சைன வஞ்சைனயிற் 
        ெசற்றவன் திக ம் ம ைரப் பதிக் 
        ெகாற்றவன் வாில் கூ  கூடேல          (6) 
        539. The god does not have any desire. 
        When he learned to walk, he killed the Rakshasas 
        who came in the form of marudam trees. 
        He killed Kamsan by his tricks. 
        He is the victorious king of shining Madurai. 
        O kuḍal, if you want him to come here to us, 
        you should come together. 
        Come and join the place you started. 
        Kuuḍiḍu kuuḍalee. 
 
        அன்  இன்னாதன ெசய் சிசுபால ம் 
        நின்ற நீள் ம ம் எ ம் ள் ம் 
        ெவன்றி ேவல் விறல்-கஞ்ச ம் ழ ன் 
        ெகான்றவன் வாில் கூ  கூடேல          (7) 
        540. He conquered Shishupala who did evil deeds, 
        the Rakshasas who came in the form of tall marudu trees, 
        the seven bulls, the bird, and heroic Kamsan 
        who carried a victorious spear. 
        O kuḍal, if you want that victorious hero to come to us, 
        you should come together. 
        Come and join the place you started. 
        Kuuḍiḍu kuuḍalee. 
 
        ஆவல் அன்  உைடயார் தம் மனத்  அன்றி 
        ேமவலன் விைர சூழ் வராபதிக் 
        காவலன் கன்  ேமய்த்  விைளயா ம் 
        ேகாவலன் வாில் கூ  கூடேல          (8) 



        541. He does not enter the minds of people 
        who do not have desire and love for him. 
        He is the protector of flourishing Dvarapuri. 
        He is a cowherd who grazes the cows and plays with them. 
        O kuḍal, if you want him to come to us, 
        you should come together. 
        Come and join the place you started. 
        Kuuḍiḍu kuuḍalee. 
 
        ெகாண்ட ேகாலக் குறள் உ வாய்ச் ெசன்  
        பண்  மாவ தன் ெப  ேவள்வியில் 
        அண்ட ம் நில ம் அ  ஒன்றினால் 
        ெகாண்டவன் வாில் கூ  கூடேல          (9) 
        542. In ancient times 
        he went to the great sacrifice of king Mahabali as a dwarf 
        and measured the earth with one foot 
        and the sky with the other. 
        O kuḍal, if you want him to come here to us, 
        you should come together. 
        Come and join the place you started. 
        Kuuḍiḍu kuuḍalee.. 
 
        பழகு நான்மைறயின் ெபா ளாய் மதம் 
        ஒ கு வாரணம் உய்ய அளித்த எம் 
        அழகனார் அணி ஆய்ச்சியர் சிந்ைத ள் 
        குழகனார் வாில் கூ  கூடேல          (10) 
        543. He is the inner meaning of the four Vedas. 
        He saved Gajendra, the elephant dripping with rut, 
        from the mouth of the crocodile. 
        He is a handsome god 
        and the cowherd women love him dearly in their hearts. 
        O kuḍal, if you want him to come here to us, 
        you should come together. 
        Come and join the place you started. 



        Kuuḍiḍu kuuḍalee. 
 
        ஊடல் கூடல் உணர்தல் ணர்தைல 
        நீ  நின்ற நிைற கழ் ஆய்ச்சியர் 
        கூடைலக் குழற் ேகாைத ன் கூறிய 
        பாடல் பத் ம் வல்லார்க்கு இல்ைல பாவேம          (11) 
        544. The poet Vishṇuchithan Kodai composed ten songs 
        about how the cowherd women who have curly hair 
        and who are praised always by the world 
        made a kuḍal so that their love would be successful 
        and they could love, fight with, feel and embrace the god. 
        Those who learn these poems well 
        will not have the results of bad karma in their lives. 
        -------------- 
 
        குயிற் பத்  
        The thalaivi asks the cuckoo to call the god. 
 
        மன்  ெப ம் கழ் மாதவன் மா மணி 
                வண்ணன் மணி-  ைமந்தன் 
        தன்ைன உகந்த  காரணமாக என் 
                சங்கு இழக்கும் வழக்கு உண்ேட? 
        ன்ைன கு க்கத்தி ஞாழல் ெச ந்திப் 
                ெபா ம்பினில் வா ம் குயிேல 
        பன்னி எப்ேபா ம் இ ந்  விைரந்  என் 
                பவள-வாயன் வரக் கூவாய்          (1) 
        545. He is the eternal Madhavan 
        who is praised by all in the world. 
        He has a beautiful sapphire-colored body. 
        He is a king decorated with a crown studded with jewels. 
        I have a problem with him— 
        my conch bangles became loose 
        because I fell in love with him. 
        O cuckoo bird! 
        You live in the holes 



        in punnai, kurukkathi, nyazhal and cherundi trees. 
        Won’t you coo and call at all times of the day 
        for him who has a coral mouth to come quickly to me? 
 
        ெவள்ைள விளிசங்கு இடங்ைகயில் ெகாண்ட 
                விமலன் எனக்கு உ க் காட்டான் 
        உள்ளம் குந்  என்ைன ைநவித்  நா ம் 
                உயிர்ப்ெபய்  கூத்தாட் க் கா ம் 
        கள் அவிழ் ெசண்பகப்  மலர் ேகாதிக் 
                களித்  இைச பா ம் குயிேல 
        ெமள்ள இ ந்  மிழற்றி மிழற்றா  என் 
                ேவங்கடவன் வரக் கூவாய்          (2) 
        546. The faultless god 
        who carries in his left hand a sounding white conch 
        does not show his form to me. 
        He entered my heart and makes me long for his love. 
        See, he is taking my life away and playing with my feelings. 
        O cuckoo bird! 
        You drink the honey that drips 
        from the blooming shenbaga flowers 
        and sing happily. 
        Don’t be lazy and prattle, just sing and be happy. 
        Coo and call so the lord of Venkaṭam hill comes to me. 
 
        மாத  ேதர் ன்  ேகால்ெகாள்ள மாயன் 
                இராவணன் ேமல் சர-மாாி 
        தாய் தைல அற்  அற்  ழத் ெதா த்த 
                தைலவன் வர எங்கும் காேணன் 
        ேபா  அலர் காவிற் மணம் நாறப் 
                ெபாறி வண் ன் காமரம் ேகட்  உன் 
        காத ேயா  உடன் வாழ் குயிேல என் 
                க மாணிக்கம் வரக் கூவாய்          (3) 
        547. As Rama he fought with Ravaṇan 
        while the charioteer Madali drove his chariot 
        and he cut off all the ten heads of Ravaṇan, 
        shooting his arrows like rain. 



        I don’t see that lord coming to me. 
        O cuckoo bird! 
        You live with your beloved wife 
        listening to the kamaram music of the bees 
        that have dots on their bodies, 
        in the groves where fragrant flowers bloom 
        and spread their smell. 
        Coo and call the dark-colored god 
        who shines like a diamond so he will come to me. 
 
        என்  உ கி இன ேவல் ெந ங் கண்கள் 
                இைம ெபா ந்தா பல நா ம் 
        ன்பக் கடல் க்கு ைவகுந்தன் என்ப  ஓர் 
                ேதாணி ெபறா  உழல்கின்ேறன் 
        அன்  உைடயாைரப் பிாி  உ  ேநாய  
                நீ ம் அறிதி குயிேல 
        ெபான் ைர ேமனிக் க ளக் ெகா  உைடப் 
                ண்ணியைன வரக் கூவாய்          (4) 
        548. My bones melt. 
        My long spear-like eyes do not close. 
        I entered an ocean of sorrow 
        and I could not find the boat called the god Vaikundan 
        to escape from my suffering. 
        O cuckoo bird! 
        You know how hard it is to be apart from your beloved. 
        Coo and call so the virtuous one 
        who has a golden body and an eagle flag will come to me. 
 
        ெமன்னைட அன்னம் பரந்  விைளயா ம் 
                வில் த் ர் உைறவான் தன் 
        ெபான்ன  காண்ப  ஓர் ஆைசயினால் என் 
                ெபா  கயற் கண்ணிைன ஞ்சா 
        இன் அ சிெலா  பால்-அ  ஊட்  
                எ த்த என் ேகாலக் கிளிைய 
        உன்ெனா  ேதாழைமக் ெகாள் வன் குயிேல 
                உலகு அளந்தான் வரக் கூவாய்          (5) 



        549. He stays in Villiputhur 
        where the swans that walk softly play. 
        My fish-like eyes do not close to sleep 
        because they wish to see his golden feet. 
        O cuckoo bird! 
        I will make the beautiful parrot 
        that I raised feeding it sweet rice and milk 
        be your friend. 
        Coo and call so he who measured the world will come to me. 
 
        எத் திைச ம் அமரர் பணிந்  ஏத் ம் 
                இ டீேகசன் வ  ெசய்ய 
        த்  அன்ன ெவண் வல் ெசய்ய வா ம் 
                ைல ம் அழகு அழிந்ேதன் நான் 
        ெகாத்  அலர் காவில் மணித்தடம் கண்பைட 
                ெகாள் ம் இளங் குயிேல என் 
        தத் வைன வரக் கூகிற்றியாகில் 
                தைல அல்லால் ைகம்மா  இேலேன          (6) 
        550. Rishikesan who is worshipped by the gods 
        in all directions made me unhappy with love 
        and the beauty of the white pearl like-smile 
        of my red mouth and of my breasts was all lost. 
        O young cuckoo bird! 
        You sleep in a beautiful place 
        in a grove blooming with flowers. 
        If you coo and call for the true god to come to me, 
        I will bow down to you with my head. 
        I don’t know any other way to pay you back. 
 
        ைமத் க் கு க த்  
                ஆவிைய ஆகுலம் ெசய் ம் 
        அம் குயிேல உனக்கு என்ன மைறந்  உைற ? 
                ஆழி ம் சங்கும் ஒண் தண் ம் 
        தங்கிய ைகயவைன வரக் கூவில் நீ 
                சாலத் த மம் ெப தி          (7) 



        551. My breasts have grown out and they are happy 
        because they want to embrace the lord 
        who sleeps on the surging milky ocean. 
        They make me sad also since I have not seen him. 
        O beautiful cuckoo bird, why are you hiding? 
        If you coo and call and make the god 
        who carries a discus, conch and strong club come to me, 
        you will have the benefit of doing many generous acts. 
 
        சார்ங்கம் வைளய வ க்கும் தடக்ைகச் 
                ச ரன் ெபா த்தம் உைடயன் 
        நாங்கள் எம் இல் ந்  ஒட் ய கச்சங்கம் 
                நா ம் அவ ம் அறி ம் 
        ேதம் கனி மாம் ெபாழில் ெசந்தளிர் ேகா ம் 
                சி  குயிேல தி மாைல 
        ஆங்கு விைரந்  ஒல்ைலக் கூகிற்றியாகில் 
                அவைன நான் ெசய்வன காேண          (8) 
        552. He shoots arrows from his bow with his strong hands. 
        He is clever and someone who can be loved by all. 
        He and I know the promises that we made when we stayed in our home. 
        O small cuckoo bird! 
        You pluck the tender shoots of the sweet mango tree in the grove. 
        If you coo and call for Thirumaal to come here quickly, 
        you will see what I can do for him. 
        You will see how I show my love for him. 
 
        ைபங்கிளி வண்ணன் சிாீதரன் என்ப  ஓர் 
                பாசத்  அகப்பட் ந்ேதன் 
        ெபாங்கு ஒளி வண்  இைரக்கும் ெபாழில் வாழ் குயி 
                ேல குறிக்ெகாண்  இ  நீ ேகள் 
        சங்ெகா  சக்கரத்தான் வரக் கூ தல் 
                ெபான்வைள ெகாண்  த தல் 
        இங்கு உள்ள காவினில் வாழக் க தில் 
                இரண்டத்  ஒன்ேறல் திண்ணம் ேவண் ம்          (9) 
        553. I fell in the love with the god 
        Sridharan who has the color of a green parrot. 



        O cuckoo bird! 
        You live in a grove that swarms with shining bees. 
        Give me your attention and listen. 
        You should coo and call 
        for the god who carries a conch and discus to come to me, 
        or you should find the golden bangles 
        that I have lost and bring them to me. 
        If you want to live in this grove, 
        you should do one of these things. 
 
        அன்  உலகம் அளந்தாைன உகந்  
                அ ைமக்கண் அவன் வ  ெசய்ய 
        ெதன்ற ம் திங்க ம் ஊட த்  என்ைன 
                ந ம் ைறைம அறிேயன் 
        என் ம் இக் காவில் இ ந்தி ந்  என்ைனத் 
                தைதத்தாேத நீ ம் குயிேல 
        இன்  நாராயணைன வரக் கூவாேயல் 
                இங்குத்ைத நின் ம் ரப்பன்          (10) 
        554. I fell in love with the god 
        who measured the world and became his devotee, 
        but he only makes me sad 
        because I love him and I have not seen him . 
        I cannot describe the sorrow 
        that the breeze and the moon give me. 
        O cuckoo bird! 
        Don’t make me suffer 
        staying in this grove and cooing always. 
        If you don’t call today for Narayaṇan to come, 
        I will chase you away from here. 
 
        விண் உற நீண்  அ  தாவிய ைமந்தைன 
                ேவற்கண் மடந்ைத வி ம்பிக் 
        கண் ற என் கடல்-வண்ணைனக் கூ  
                க ங்குயிேல என்ற மாற்றம் 
        பண் உ  நான்மைறேயார் ைவமன்னன் 
                பட்டர்பிரான் ேகாைத ெசான்ன 



        நண் உ  வாசக மாைல வல்லார் நேமா 
                நாராயணாய என்பாேர          (11) 
        555. The Paṭṭar Kodai, chief of Puduvai 
        where Brahmins live who recite with music the four Vedas 
        composed ten poems about how a woman 
        who has spear-like eyes asked a cuckoo bird 
        to call for the god who grew into the sky 
        and measured the world to come, saying, 
        "O dark cuckoo bird! 
        Coo and call my beloved who has the color of the ocean." 
        Those who learn these poems and recite them and say, 
        "Namo, Narayaṇaa!" will reach the god. 
        ----------- 
 
        தி மணக் கனைவ உைரத்தல் 
        A thalaivi dreams about her wedding with the god and talks to her friend 
 
        வாரணம் ஆயிரம் சூழ வலஞ்ெசய்  
        நாரணன் நம்பி நடக்கின்றான் என்  எதிர் 
        ரண ெபாற்குடம் ைவத் ப் றம் எங்கும் 
        ேதாரணம் நாட்டக் கனாக் கண்ேடன் ேதாழீ நான்          (1) 
        556. O friend, I had a dream. 
        People decorated every place with festoons 
        and put out golden pots with coconuts 
        to welcome Naraṇan Nambi 
        when he comes in procession 
        surrounded by a thousand elephants. 
 
        நாைள வ ைவ-மணம் என்  நாள் இட்  
        பாைளக் க கு பாிசு உைடப் பந்தற் கீழ் 
        ேகாளாி மாதவன் ேகாவிந்தன் என்பான் ஓர் 
        காைள குதக் கனாக் கண்ேடன் ேதாழீ நான்          (2) 
        557. O friend, I had a dream. 
        My relatives decided the day for my wedding. 
        They decorated a beautiful pandal with kamuhu trees. 



        Madhavan Govindan who once took a form of a lion, 
        strong as a bull, entered into the pandal 
        and I saw him in my dream. 
 
        இந்திரன் உள்ளிட்ட ேதவர்-குழாம் எல்லாம் 
        வந்தி ந்  என்ைன மகட் ேபசி மந்திாித்  
        மந்திரக் ேகா  உ த்தி மண-மாைல 
        அந்தாி சூட்டக் கனாக் கண்ேடன் ேதாழீ நான்          (3) 
        558. O friend, I had a dream. 
        Indra and the other gods came together, 
        asked for me to be his bride 
        and made all the arrangements. 
        My sister-in-law Durga tied a silk marriage sari on me 
        and decorated me with fragrant garlands. 
 
        நால்-திைசத் தீர்த்தம் ெகாணர்ந்  நனி நல்கி 
        பார்ப்பனச் சிட்டர்கள் பல்லார் எ த்  ஏத்தி 
        ப் ைன கண்ணிப் னிதேனா  என்தன்ைனக் 
        காப் -நாண் கட்டக் கனாக் கண்ேடன் ேதாழீ நான்          (4) 
        559. O friend, I had a dream. 
        The Brahmin brought divine water 
        from different directions and sprinkled it all over. 
        They sang songs of purification. 
        The priest tied the string bound together with flowers 
        on my hand and on the divine groom’s hand to protect us. 
 
        கதிர்-ஒளித் தீபம் கலசம் உடன் ஏந்திச் 
        சதிர் இள மங்ைகயர் தாம் வந்  எதிர்ெகாள்ள 
        ம ைரயார் மன்னன் அ நிைல ெதாட்  எங்கும் 
        அதிரப் குதக் கனாக் கண்ேடன் ேதாழீ நான்          (5) 
        560. O friend, I had a dream. 
        Dancing women carried shining lights and kalasams 
        and went in front of him and welcomed him. 
        The king of Madura walked touching the earth 
        as the earth shook. 



 
        மத்தளம் ெகாட்ட வாி-சங்கம் நின்  ஊத 
        த்  உைடத் தாமம் நிைர தாழ்ந்த பந்தற் கீழ் 
        ைமத் னன் நம்பி ம சூதன் வந்  என்ைனக் 
        ைகத்தலம் பற்றக் கனாக் கண்ேடன் ேதாழீ நான்          (6) 
        561. O friend, I had a dream. 
        The drums were beaten. 
        The lined conches were blown. 
        My bridegroom, Nambi Madhusudanan, 
        came and held my hand 
        under the pandal that was decorated 
        with hanging strings of pearl garlands. 
 
        வாய் நல்லார் நல்ல மைற ஓதி மந்திரத்தால் 
        பாசிைல நாணல் ப த் ப் பாிதி ைவத்  
        காய் சின மா களி  அன்னான் என் ைகப்பற்றி 
        தீ வலஞ் ெசய்யக் கனாக் கண்ேடன் ேதாழீ நான்          (7) 
        562. Brahmins who know the mantras well 
        recited the Vedas and mantras. 
        They made a likeness of the sun 
        with green naṇal grass. 
        He who is strong as an angry elephant 
        held my hand and we circled the fire. 
 
        இம்ைமக்கும் ஏழ் ஏழ் பிறவிக்கும் பற்  ஆவான் 
        நம்ைம உைடயவன் நாராயணன் நம்பி 
        ெசம்ைம உைடய தி க்ைகயால் தாள் பற்றி 
        அம்மி மிதிக்கக் கனாக் கண்ேடன் ேதாழீ நான்          (8) 
        563. O friend, I had a dream. 
        He is the refuge for this birth 
        and the fourteen future births. 
        He is Narayaṇan Nambi and he is our king. 
        He held my feet with his perfect divine fingers 
        and placed them on the grinding stone. 
 



        வாிசிைல வாள் கத்  என்ைனமார் தாம் வந்திட்  
        எாி கம் பாாித்  என்ைன ன்ேன நி த்தி 
        அாி கன் அச்சுதன் ைகம்ேமல் என் ைக ைவத் ப் 
        ெபாாி கந்  அட்டக் கனாக் கண்ேடன் ேதாழீ நான்          (9) 
        564. O friend, I had a dream. 
        My brothers who have shining faces 
        and who carry bows 
        came and stood in front of us. 
        They kindled the fire and made it bright 
        and joined my hand with the hand of Achuthan 
        who once took the form of a lion, 
        and they poured popped rice on it. 
 
        குங்குமம் அப்பிக் குளிர் சாந்தம் மட் த்  
        மங்கல தி வலஞ் ெசய்  மா மண நீர் 
        அங்கு அவேனா ம் உடன் ெசன்  அங்கு ஆைனேமல் 
        மஞ்சனம் ஆட்டக் கனாக் கண்ேடன் ேதாழீ நான்          (10) 
        565. O friend, I had a dream. 
        I was decorated with kumkum 
        and smeared with cool sandal paste. 
        I went with him on an elephant in procession 
        circling through all the auspicious streets 
        as people sprinkled turmeric water on us. 
 
        ஆய க்காகத் தான் கண்ட கனாவிைன 
        ேவயர் கழ் வில் த் ர்க்ேகான் ேகாைத ெசால் 
        ய தமிழ்மாைல ஈைரந் ம் வல்லவர் 
        வா ம் நன் மக்கைளப் ெபற்  மகிழ்வேர          (11) 
        566. The chief of Villiputhur Kodai 
        who is praised by the family of Veyars 
        composed a garland of ten Tamil poems that describe a dream of the thalaivi 
        and what she said about her marriage with the cowherd. 
        Those who learn and recite these ten poems 
        will give birth to many good children and find happiness. 
        ------------- 



 
        வலம் ாிக்குக் கிைடத்த ேப  
        The conch and the thalaivi 
 
        க ப் ரம் நா ேமா? கமலப்  நா ேமா? 
        தி ப் பவளச் ெசவ்வாய்தான் தித்தித்தி க்குேமா? 
        ம ப்  ஒசித்த மாதவன் தன் வாய்ச்சுைவ ம் நாற்ற ம் 
        வி ப் ற் க் ேகட்கின்ேறன் ெசால் ஆழி-ெவண்சங்ேக          (1) 
        567. O white conch, you were born in the ocean. 
        Tell me, I ask you anxiously. 
        What is the taste and the fragrance 
        of the mouth of Madhavan 
        who broke the tusks of the elephant? 
        Does it have the fragrance of camphor? 
        Does it have the fragrance of a lotus flower? 
        Does his beautiful red coral mouth taste sweet? 
 
        கட ற் பிறந்  க தா  பஞ்சசனன் 
        உட ல் வளர்ந் ேபாய் ஊழியான் ைகத்தலத் 
        திடாிற் கு ேயறி தீய அசுரர் 
        நடைலப் பட ழங்கும் ேதாற்றத்தாய் நற் சங்ேக          (2) 
        568. O beautiful conch! 
        You were born in the ocean. 
        You entered the body of the Asuran Panchajanya 
        and you rest in the hand of the god now. 
        You make the sound of victory 
        when the god conquers the evil Asurans. 
 
        தட வைரயின் மீேத சரற்கால சந்திரன் 
        இைட உவாவில் வந்  எ ந்தாேல ேபால் நீ ம் 
        வட ம ைரயார்-மன்னன் வாசுேதவன் ைகயில் 
        கு ேயறி ற்றி ந்தாய் ேகாலப் ெப ஞ் சங்ேக          (3) 
        569. You are a wonderful conch! 
        Like the full moon that rises in the autumn 
        from behind the large mountain, 



        you stay in the hands of Vasudevan 
        the king of northern Madura. 
 
        சந்திர-மண்டலம் ேபால் தாேமாதரன் ைகயில் 
        அந்தரம் ஒன்  இன்றி ஏறி அவன் ெசவியில் 
        மந்திரம் ெகாள்வாேய ேபா ம் வலம் ாிேய 
        இந்திர ம் உன்ேனா  ெசல்வத் க்கு ஏலாேன          (4) 
        570. O beautiful large valampuri conch! 
        You are like the moon even though you are not in the sky. 
        You stay in the hand of the god Damodaran. 
        Do you say any mantras in his ears? 
        Even Indra the king of gods 
        does not have the fortune that you have. 
 
        உன்ேனா  உடேன ஒ  கட ல் வாழ்வாைர 
        இன்னார் இைனயார் என்  எண் வார் இல்ைல காண் 
        மன் ஆகி நின்ற ம சூதன் வாய தம் 
        பன்னா ம் உண்கின்றாய் பாஞ்சசன்னியேம          (5) 
        571. O Panchajanya! 
        Others were born along with you in the ocean, 
        but they do not receive the great respect that you do. 
        You drink constantly the nectar from the mouth 
        of the king Madhusudanan. 
 
        ேபாய்த் தீர்த்தம் ஆடாேத நின்ற ணர் ம தம் 
        சாய்த்  ஈர்த்தான் ைகத்தலத்ேத ஏறிக் கு ெகாண்  
        ேசய்த் தீர்த்தமாய் நின்ற ெசங்கண் மால்தன் ைடய 
        வாய்த் தீர்த்தம் பாய்ந்  ஆட வல்லாய் வலம் ாிேய          (6) 
        572. O Valampuri conch! 
        You have not gone to the Ganges 
        or on other pilgrimages to bathe. 
        You are in the hands of Maal 
        who has beautiful eyes 
        and who destroyed the Asurans 
        when they came as the marudam trees. 



        You have the good fortune of plunging 
        into the divine water that comes from the mouth of the god. 
 
        ெசங்கமல நாள்-மலர்ேமல் ேதன் க ம் அன்னம் ேபால் 
        ெசங்கண் க ேமனி வாசுேதவ ைடய 
        அங்ைகத் தலம் ஏறி அன்ன-வசஞ் ெசய் ம் 
        சங்கு-அைரயா உன் ெசல்வம் சால அழகியேத          (7) 
        573. You are the king of conches! 
        Like a swan that stays on a fresh red lotus flower 
        and drinks honey, 
        you are held in the beautiful hands of Vasudevan 
        who has a dark body and red eyes and you stay with him. 
        Your good fortune is truly wonderful. 
 
        உண்ப  ெசால் ல் உலகு அளந்தான் வாய தம் 
        கண்பைட ெகாள்ளில் கடல்வண்ணன் ைகத்தலத்ேத 
        ெபண் பைடயார் உன் ேமல் ெப ம் சல் சாற் கின்றார் 
        பண் பல ெசய்கின்றாய் பாஞ்சசன்னியேம          (8) 
        574. O Panchajanya! 
        Your food is the nectar 
        that springs from the mouth of the god 
        who measured the world. 
        You sleep on the hands of the god 
        who has the color of the ocean. 
        Women complain loudly about your good luck, 
        and you make them jealous. 
 
        பதினாறாம் ஆயிரவர் ேதவிமார் பார்த்தி ப்ப 
        ம  வாயிற் ெகாண்டாற்ேபால் மாதவன் தன் வாய தம் 
        ெபா வாக உண்பதைனப் க்கு நீ உண்டக்கால் 
        சிைதயாேரா உன்ேனா ? ெசல்வப் ெப ஞ்சங்ேக          (9) 
        575. O great and fortunate conch! 
        You drink the nectar from the mouth of Madhavan 
        as if you were drinking honey. 
        Won’t his sixteen thousand wives be angry 



        when they see you with him 
        drinking the nectar that all others want to drink? 
 
        பாஞ்சசன்னியத்ைதப் பற்பநாபேனா ம் 
        வாய்ந்த ெப ஞ் சுற்றம் ஆக்கிய வண் ைவ 
        ஏய்ந்த கழ்ப் பட்டர்பிரான் ேகாைத தமிழ் ஈைரந் ம் 
        ஆய்ந்  ஏத்த வல்லார் அவ ம் அ க்கேர          (10) 
        576. Paṭṭarpiran Kodai 
        who is famous in rich Puduvai 
        composed ten Tamil poems 
        describing the god Padmanabhan with the Panchajanya conch. 
        Those who learn and recite these poems 
        will be near the god. 
        ------------ 
  
        ேமகவி   - The cloud messenger 
 
        விண் நீல ேமலாப்  
                விாித்தாற்ேபால் ேமகங்காள் 
        ெதண் நீர் பாய் ேவங்கடத்  என் 
                தி மா ம் ேபாந்தாேன? 
        கண்ணீர்கள் ைலக்குவட் ற் 
                ளி ேசாரச் ேசார்ேவைனப் 
        ெபண் நீர்ைம ஈடழிக்கும் 
                இ  தமக்கு ஓர் ெப ைமேய?          (1) 
        577. O clouds! 
        You look like a blue blanket covering the sky. 
        Thirumaal, the god of Venkaṭam hill where clear water flows 
        has not come to see me 
        and my eyes shed tears that fall on my breasts. 
        I am tired. I am just a woman. 
        Is it right that he should destroy my pride like this? 
 
        மா த்தநிதி ெசாாி ம் 
                மா கில்காள் ேவங்கடத் ச் 
        சாமத்தின் நிறங்ெகாண்ட 



                தாளாளன் வார்த்ைத என்ேன? 
        காமத்தீ உள் குந்  
                க வப்பட்  இைடக் கங்குல் 
        ஏமத்  ஓர் ெதன்ற க்கு 
                இங்கு இலக்காய் நான் இ ப்ேபேன?          (2) 
        578. O great clouds! 
        You pour rain like rich pearls. 
        Do you have any message 
        from the god of Venkaṭam, the generous one 
        who has the dark color of night? 
        My love for him burns me like fire. 
        If in the middle of the night 
        the breeze comes and hurts me, 
        how will I survive? 
 
        ஒளி வண்ணம் வைள சிந்ைத 
                உறக்கத்ேதா  இைவ எல்லாம் 
        எளிைமயால் இட்  என்ைன 
                ஈடழியப் ேபாயினவால் 
        குளிர் அ வி ேவங்கடத்  என் 
                ேகாவிந்தன் குணம் பா  
        அளியத்த ேமகங்காள் 
                ஆவி காத்  இ ப்ேபேன?          (3) 
        579. O clouds, you are generous 
        and give rain to the earth. 
        My shining beauty, bangles, mind and sleep 
        have all gone, taking my pride with them. 
        I survive singing the great qualities of Govindan, 
        the god of Thiruvenkaṭam where cool waterfalls flow. 
 
        மின் ஆகத்  எ கின்ற 
                ேமகங்காள் ேவங்கடத் த் 
        தன் ஆகத் தி மங்ைக 
                தங்கிய சீர் மார்வற்கு 
        என் ஆகத்  இளங்ெகாங்ைக 
                வி ம்பித் தாம் நாள்ேதா ம் 
        ெபான் ஆகம் ல்குதற்கு என் 



                ாி ைடைம ெசப் மிேன          (4) 
        580. O shining clouds with lightning! 
        He is the lord of Thiruvenkaṭam 
        and the goddess Lakshmi stays on his handsome chest. 
        Can you tell him that my breasts desire 
        every day to embrace his golden chest? 
 
        வான் ெகாண்  கிளர்ந்  எ ந்த 
                மா கில்காள் ேவங்கடத் த் 
        ேதன் ெகாண்ட மலர் சிதறத் 
                திரண்  ஏறிப் ெபாழி ர்காள் 
        ஊன் ெகாண்ட வள்-உகிரால் 
                இரணியைன உடல் இடந்தான் 
        தான் ெகாண்ட சாி-வைளகள் 
                த மாகிற் சாற் மிேன          (5) 
        581. O dark clouds! 
        You rise in the sky and spread everywhere. 
        You pour rain in Thiruvenkaṭam 
        and make the flowers bloom and drip honey. 
        The god who split open the body of Hiraṇyan 
        with his sharp nails 
        has taken away my bangles. 
        If you would go to him to bring back my bangles, 
        tell him how much I love him and suffer. 
 
        சலங் ெகாண்  கிளர்ந்  எ ந்த 
                தண் கில்காள் மாவ ைய 
        நிலங் ெகாண்டான் ேவங்கடத்ேத 
                நிரந்  ஏறிப் ெபாழி ர்காள் 
        உலங்கு உண்ட விளங்கனி ேபால் 
                உள் ெம யப் குந்  என்ைன 
        நலங் ெகாண்ட நாரணற்கு என் 
                நடைல-ேநாய் ெசப் மிேன          (6) 
        582. O cool clouds! 
        You take water from the ocean, 
        rise to the sky and pour rain everywhere 



        in Thiruvenkaṭam of the god 
        who took the land from Mahabali. 
        Like insects that enter into a vilam fruit and eat it, 
        Naraṇan has entered into my heart and made me suffer. 
        Go and tell him how much I love him. 
 
        சங்க மா கடல் கைடந்தான் 
                தண் கில்காள் ேவங்கடத் ச் 
        ெசங்கண் மால் ேசவ க் கீழ் 
                அ - ழ்ச்சி விண்ணப்பம் 
        ெகாங்ைக ேமல் குங்குமத்தின் 
                குழம்  அழியப் குந்  ஒ நாள் 
        தங்குேமல் என் ஆவி 
                தங்கும் என்  உைரயீேர          (7) 
        583. O cool clouds 
        that float on the hills of Thiruvenkaṭam 
        of the god who churned the milky ocean filled with conches! 
        I bow to the feet of Maal who has beautiful eyes 
        and ask him for one thing. 
        Only if he comes one day and embraces me 
        smearing kumkum paste on my breasts 
        I will be able to survive. 
        Go tell him this. 
 
        கார் காலத்  எ கின்ற 
                கார் கில்காள் ேவங்கடத் ப் 
        ேபார் காலத்  எ ந்த ளிப் 
                ெபா தவனார் ேபர் ெசால்  
        நீர் காலத்  எ க்கின் அம் 
                பழ இைல ேபால் ழ்ேவைன 
        வார் காலத்  ஒ நாள் தம் 
                வாசகம் தந்த ளாேர          (8) 
        584. O clouds that rise in the rainy season 
        in Thiruvenkaṭam hills! 
        I fall down like the old leaves of the erukkam plants 
        when raindrops fall on them. 



        I recite the names of the god 
        who went to the battlefield and fought. 
        Will he come one day and talk to me? 
 
        மத யாைன ேபால் எ ந்த 
                மா கில்காள் ேவங்கடத்ைதப் 
        பதியாக வாழ் ர்காள் 
                பாம் -அைணயான் வார்த்ைத என்ேன 
        கதி என் ம் தான் ஆவான் 
                க தா  ஓர் ெபண்-ெகா ைய 
        வைத ெசய்தான் என் ம் ெசால் 
                ைவயகத்தார் மதியாேர?          (9) 
        585. O big clouds! You rise like rutting elephants. 
        You think Thiruvenkaṭam is your place and live there. 
        What does the god 
        who sleeps on the snake bed wish to tell me? 
        The people of the world may say, 
        "He doesn’t understand that she thinks that he is her refuge 
        and he hurts her who is beautiful as a vine." 
 
        நாகத்தின் அைணயாைன 
                நன் தலாள் நயந்  உைர ெசய் 
        ேமகத்ைத ேவங்கடக்ேகான் 
                வி  தில் விண்ணப்பம் 
        ேபாகத்தில் வ வாத 
                ைவயர்ேகான் ேகாைத தமிழ் 
        ஆகத்  ைவத்  உைரப்பார் 
                அவர் அ யார் ஆகுவேர          (10) 
        586. Vishṇuchithan Kodai, the chief of Puduvai 
        flourishing with richness composed ten Tamil poems 
        about how a thalaivi who has a beautiful forehead 
        asks the clouds to go as messengers 
        and tell the suffering of her love 
        to the god who sleeps on the snake bed. 
        Those who learn these poems and keep them in their minds 
        will become devotees of the god. 



        ------------- 
  
        தி மா ஞ்ேசாைலப் பிராைன வழிபடல் 
        The love of the thalaivi for Maal 
 
        சிந் ரச் ெசம்ெபா ப் ேபால் 
                தி மா ஞ்ேசாைல எங்கும் 
        இந்திர ேகாபங்கேள 
                எ ந் ம் பரந்திட்டனவால் 
        மந்தரம் நாட்  அன்  
                ம ரக் ெகா ஞ்சா  ெகாண்ட 
        சுந்தரத்ேதா ைடயான் 
                சுழைலயினின்  உய் ங் ெகாேலா?          (1) 
        587. O velvet mites, 
        you are colored like red sinduram powder. 
        You fly everywhere in the groves of Thirumaalirunjolai. 
        He churned the milky ocean with Manthara mountain 
        and took the sweet nectar from it. 
        I am caught in my love for the god who has handsome arms. 
        It is like a net. Will I survive this sorrow? 
 
        ேபார்க்களி  ெபா ம் 
                மா ஞ்ேசாைல அம் ம் றவில் 
        தார்க்ெகா  ல்ைலக ம் 
                தவள நைக காட் கின்ற 
        கார்க்ெகாள் பிடாக்கள் நின்  
                கழறிச் சிாிக்கத் தாிேயன் 
        ஆர்க்கு இ ேகா? ேதாழீ 
                அவன் தார் ெசய்த சைலேய          (2) 
        588. O friend, 
        the mullai flowers on the vines in the forest 
        filled with blossoms laugh at me in Thirumaalirunjolai 
        where elephants fight with each other and play. 
        The vines that grow in the rainy season 
        bloom as if to say, "You will not survive!" 
        To whom can I tell the pain that his garland gives me? 



 
        க விைள ஒண்மலர்காள் 
                காயா மலர்காள் தி மால் 
        உ -ஒளி காட் கின்றீர் 
                எனக்கு உய் வழக்கு ஒன்  உைரயீர் 
        தி  விைளயா  திண் ேதாள் 
                தி மா ஞ்ேசாைல நம்பி 
        வாிவைள இற் குந்  
                வந்திபற் ம் வழக்கு உளேத?          (3) 
        589. O beautiful karuvilai flowers! Kaya flowers! 
        You have the color of Thirumaal. 
        Tell me how I can survive. 
        Is it right that strong-armed Nambi of Thirumaalirunjolai 
        who is always playing 
        should come into our house and steal my bangles? 
 
        ைபம்ெபாழில் வாழ் குயில்காள் 
                மயில்காள் ஒண் க விைளகாள் 
        வம்பக் களங்கனிகாள் 
                வண்ணப் ைவ ந மலர்காள் 
        ஐம் ெப ம் பாதகர்காள் 
                அணி மா ஞ்ேசாைல நின்ற 
        எம்ெப மா ைடய 
                நிறம் உங்க க்கு என் ெசய்வேத?          (4) 
        590. O cuckoo birds who live in the flourishing groves! 
        Peacocks! Beautiful karuvilai blossoms! 
        Fresh kala fruits! Colorful fragrant kaya flowers! 
        You are my five most powerful enemies. 
        Why must you have the color of the dear lord 
        of beautiful Thirumaalirunjolai? 
        Is it to make me sad with love and hurt me? 
 
        ங்க மலர்ப் ெபாழில் சூழ் 
                தி மா ஞ்ேசாைல நின்ற 
        ெசங்கண் க கி ன் 
                தி ப் ேபால் மலர்ேமல் 
        ெதாங்கிய வண் னங்காள் 
                ெதாகு ஞ்சுைனகாள் சுைனயிற் 



        தங்கு ெசந்தாமைரகாள் 
                எனக்கு ஓர் சரண் சாற் மிேன          (5) 
        591. O swarm of bees, 
        you have the divine color of the dark cloud-colored god 
        who has beautiful eyes 
        and who stays in Thirumaalirunjolai 
        surrounded with flourishing flowers. 
        O abundant, beautiful mountain springs! 
        O lovely lotus flowers! 
        Tell me, who can be my refuge? 
 
        நா  ந ம் ெபாழில் 
                மா ஞ்ேசாைல நம்பிக்கு நான் 
         தடாவில் ெவண்ெணய் 
                வாய்ேநர்ந்  பராவி ைவத்ேதன் 
         தடா நிைறந்த 
                அக்கார அ சில் ெசான்ேனன் 
        ஏ  தி ைடயான் 
                இன்  வந்  இைவ ெகாள் ங் ெகாேலா?          (6) 
        592. I made a hundred pots of butter 
        for Nambi of Thirumaalirunjolai 
        surrounded with fragrant groves. 
        I told him that I will fill all the hundred pots 
        with sweet pongal for him. 
        Do you think the god who grows more and more beautiful 
        will come and eat? 
 
        இன்  வந்  இத்தைன ம் 
                அ  ெசய்திடப் ெபறில் நான் 
        ஒன்  றாயிரமாக் 
                ெகா த் ப் பின் ம் ஆ ம் ெசய்வன் 
        ெதன்றல் மணம் கம ம் 
                தி மா ஞ்ேசாைல தன் ள் 
        நின்றபிரான் அ ேயன் 
                மனத்ேத வந்  ேநர்ப ேல          (7) 
        593. If the dear god of Thirumaalirunjolai 



        where a fragrant breeze blows 
        enters my heart and stays there, 
        I will make hundred thousand pots of butter 
        and sweet pongal and give them to him. 
        If he comes today and eats, 
        I will give him all these pots and serve him. 
 
        காைல எ ந்தி ந்  
                காிய கு விக் கணங்கள் 
        மா ன் வர  ெசால்  
                ம ள் பா தல் ெமய்ம்ைமெகாேலா? 
        ேசாைலமைலப் ெப மான் 
                வாராபதி எம்ெப மான் 
        ஆ ன் இைலப் ெப மான் 
                அவன் வார்த்ைத உைரக்கின்றேத          (8) 
        594. A flock of black sparrows wakes up in the morning, 
        welcomes the god Maal and sings the raga maruḷ. 
        Is it true that they sing that raga to wake up the god? 
        They sing as if they were repeating the names 
        of the great god of Thirumaalirunjolai, 
        our lord of Dwarapathi who sleeps on a banyan leaf, 
        but he does not come to me. 
 
        ேகாங்கு அல ம் ெபாழில் 
                மா ஞ்ேசாைலயிற் ெகான்ைறகள்ேமல் 
        ங்கு ெபான் மாைலகேளா  
                உடனாய் நின்  ங்குகின்ேறன் 
        ங்ெகாள் தி கத்  
                ம த்  ஊதிய சங்கு ஒ ம் 
        சார்ங்க வில் நாண்-ஒ ம் 
                தைலப்ெபய்வ  எஞ்ஞான்  ெகாேலா?          (9) 
        595. I seem to hang down like the golden flowers 
        that hang from the branches of kondrai trees 
        in Thirumaalirunjolai surrounded by groves 
        where kongu flowers bloom. 
        When will I hear the sound of the conch 



        that he blows with his lotus mouth, 
        and the sound of his Sarngam bow that shoots arrows? 
 
        சந்ெதா  காரகி ம் 
                சுமந்  தடங்கள் ெபா  
        வந்திழி ம் சிலம்பா  
                உைட மா ஞ்ேசாைல நின்ற 
        சுந்தரைனச் சு ம்  ஆர் 
                குழற் ேகாைத ெதாகுத்  உைரத்த 
        ெசந்தமிழ் பத் ம் வல்லார் 
                தி மால  ேசர்வர்கேள          (10) 
        596. Vishṇuchithan the chief of Villiputhur 
        whose garland swarms with bees 
        composed ten lovely Tamil poems 
        praising the beautiful lord who stays in Thirumaalirunjolai 
        where the Silamparu river flows 
        bringing sandalwood, akil wood 
        and throwing them up on its banks. 
        Those who learn and recite these ten lovely poems 
        will join the feet of Thirumaal. 
        ------------- 
  
       காதல்-ேநாய் ெசய்த பாிசு 
        Flowers blooming in the rainy season 
 
        கார்க்ேகாடற் க்காள் கார்க்கடல் வண்ணன் என்ேமல் உம்ைமப் 
        ேபார்க் ேகாலம் ெசய்  ேபார வி த்தவன் எங்கு உற்றான்? 
        ஆர்க்ேகா இனி நாம் சல் இ வ ? அணி ழாய்த் 
        தார்க்கு ஓ ம் ெநஞ்சந் தன்ைனப் பைடக்க வல்ேலன் அந்ேதா          (1) 
        597. O flowers that bloom in the monsoon! 
        Did the dark ocean-colored god 
        send you as warriors to fight with me? 
        Where did he go? 
        To whom can I complain? 
        I cannot fight with my heart 



        that wants his beautiful Thulasi garland. 
 
        ேமல்-ேதான்றிப் க்காள் ேமல்-உலகங்களின் மீ  ேபாய் 
        ேமல் ேதான் ம் ேசாதி ேவத தல்வர் வலங்ைகயில் 
        ேமல் ேதான் ம் ஆழியின் ெவஞ்சுடர் ேபாலச் சுடா  எம்ைம 
        மாற்ேறாைலப் பட்டவர் கூட்டத்  ைவத் க்ெகாள்கிற்றிேர?    (2) 
        598. O thondri flowers blooming up to the sky! 
        Do not grow to the sky 
        and burn me like the brightness of the discus 
        that is in the hand of the god 
        who is praised by the Vedas as the ancient god. 
        Take me to the group of the cowherds where he is. 
 
        ேகாைவ மணாட்  நீ உன் ெகா ங்கனி ெகாண்  எம்ைம 
        ஆவி ெதாைலவிேயல் வாயழகர்தம்ைம அஞ்சு ம் 
        பாவிேயன் ேதான்றிப் பாம் -அைணயார்க்கும் தம் பாம் ேபால் 
        நா ம் இரண்  உள ஆய்த்  நாணி ேய க்ேக          (3) 
        599. O kovai vine, you are like my mother! 
        Don’t take my life, ripening with your sweet round fruits 
        that remind me of his dark color. 
        I am afraid of the lord who has a lovely red mouth. 
        Pitiful, I say two things that are opposite. 
        I say I will not live without him, 
        yet I am alive without him now 
        and say that I want to be with him. 
        I am shameless like two-tongued Adishesha 
        on whom the lord sleeps. 
 
        ல்ைலப் பிராட்  நீ உன் வல்கள் ெகாண்  எம்ைம 
        அல்லல் விைளவிேயல் ஆழி நங்காய் உன் அைடக்கலம் 
        ெகால்ைல அரக்கிைய க்கு அாிந்திட்ட குமரனார் 
        ெசால் ம் ெபாய்யானால் நா ம் பிறந்தைம ெபாய் அன்ேற?    (4) 
        600. O mullai vine! You are like a young girl! 
        Don’t hurt me with your smile. 
        You shine like the discus of the lord. 



        I go to you for refuge—please show me your love. 
        The young lord who cut off Surpanakha’s nose 
        promised he would never be apart from me. 
        If his promise is false, 
        it would be better if I had not been born. 
 
        பா ம் குயில்காள் ஈ  என்ன பாடல்? நல் ேவங்கட- 
        நாடர் நமக்கு ஒ  வாழ்  தந்தால் வந்  பா மின் 
        ஆ ம் க ளக் ெகா  உைடயார் வந்  அ ள்ெசய்  
        கூ வராயி ல் கூவி ம் பாட் க்கள் ேகட் ேம          (5) 
        601. O cuckoo birds, you sing beautifully! 
        What is this song you are singing? 
        Come here and sing only 
        if the god of the beautiful Venkaṭa hills 
        gives me his love and allows me to survive. 
        If the god who carries an eagle flag comes, 
        gives his grace and embraces me, 
        he can also listen to your songs. 
 
        கண மா மயில்காள் கண்ணபிரான் தி க்ேகாலம் ேபான்  
        அணி மா நடம் பயின்  ஆ கின்றீர்க்கு அ  ழ்கின்ேறன் 
        பணம் ஆ  அரவைணப் பற்பல கால ம் பள்ளிெகாள் 
        மணவாளர் நம்ைம ைவத்த பாிசு இ  காண்மிேன          (6) 
        602. O flock of peacocks! 
        You have the beautiful color of the dear lord Kaṇṇan 
        and move gracefully 
        as if you had studied long to learn to dance. 
        I bow to your feet. 
        Do you see the sorrow of love that the dear god 
        who sleeps eternally on Adishesha on the ocean 
        has given me? 
 
        நடம் ஆ த் ேதாைக விாிக்கின்ற மா மயில்காள் உம்ைம 
        நடம்-ஆட்டம் காணப் பாவிேயன் நான் ஓர் தல் இேலன் 
        குடம் ஆ  கூத்தன் ேகாவிந்தன் ேகா-மிைற ெசய்  எம்ைம 



        உைட மா  ெகாண்டான் உங்க க்கு இனி ஒன்  ேபா ேம?          (7) 
        603. O lovely peacocks! 
        You dance beautifully spreading your wings. 
        I am pitiful and have no interest in seeing you dance. 
        Govindan, the god who dances kudavai kuthu on a pot, 
        has taken all my feelings with him. 
        It is cruel of you to dance happily, 
        reminding me of him and giving me pain. 
 
        மைழேய மைழேய மண் றம் சி உள்ளாய் நின்  
        ெம கு ஊற்றினாற் ேபால் ஊற்  நல் ேவங்கடத்  உள் நின்ற 
        அழகப்பிரானார் தம்ைம என் ெநஞ்சத்  அகப்படத் 
        த வ நின்  என்ைனத் தைதத் க்ெகாண்  ஊற்ற ம் வல்ைலேய? (8) 
        604. O cloud, O cloud! 
        The thought that he has not entered my heart 
        make me suffer. 
        Like wax covered with sand that melts and pours down, 
        my love for him pours out. 
        Won’t you make the beautiful god of Venkaṭa hills 
        enter into my heart and embrace me? 
 
        கடேல கடேல உன்ைனக் கைடந்  கலக்கு-உ த்  
        உட ள் குந் நின்ற ஊறல் அ த்தவற்கு என்ைன ம் 
        உட ள் குந் நின்  ஊறல் அ க்கின்ற மாயற்கு என் 
        நடைலகள் எல்லாம் நாகைணக்ேக ெசன்  உைரத்திேய?          (9) 
        605. O milky ocean, O milky ocean! 
        The god Maayavan churned you 
        and took the nectar from you, 
        and just like that he entered my heart 
        and took my life away. 
        Will you go to the god who sleeps on the snake bed 
        and tell him how I suffer for his love? 
 
        நல்ல என் ேதாழி நாகைணமிைச நம்பரர் 
        ெசல்வர் ெபாியர் சி  மானிடவர் நாம் ெசய்வெதன்? 



        வில்  ைவ விட் சித்தர் தங்கள் ேதவைர 
        வல்ல பாிசு வ விப்பேரல் அ  காண் ேம          (10) 
        606. O dear friend! 
        The wonderful one who sleeps on the snake bed, 
        our highest lord, is great but we are small. 
        What can we do for him? 
        Yet if Vishṇuchithan, the chief of Villiputhur, 
        calls his god lovingly by composing beautiful poems 
        we may be able to see him. 
        ------------ 
 
        தி வரங்கத் ச் ெசல்வைனக் கா றல் 
        The thalaivi loves the lord of Srirangam 
 
        தாம் உகக்கும் தம் ைகயிற் சங்கேம ேபாலாேவா 
        யாம் உகக்கும் எம் ைகயில் சங்க ம்? ஏந்திைழயீர் 
        தீ கத்  நாகைணேமல் ேச ம் தி வரங்கர் 
        ஆ கத்ைத ேநாக்காரால் அம்மேன அம்மேன          (1) 
        607. O friends! 
        You are decorated with precious jewels! 
        Aren’t the bangles that I have on my hands 
        as precious as the conch he carries in his hand? 
        Won’t the god of Srirangam 
        who sleeps on the fiery-faced snake Adishesa look at me? 
        It is very hard for me, very hard. 
 
        எழில் உைடய அம்மைனமீர் என் அரங்கத்  இன்ன தர் 
        குழல் அழகர் வாய் அழகர் கண் அழகர் ெகாப் ழில் 
        எ  கமலப்  அழகர் எம்மானார் என் ைடய 
        கழல் வைளையத் தா ம் கழல் வைளேய ஆக்கினேர          (2) 
        608. O lovely women! 
        The sweet nectar-like lord of Srirangam 
        has beautiful hair. 
        His mouth and eyes are handsome. 
        A lovely lotus has grown from his beautiful navel. 



        He has made my bangles loose and fall. 
        Did he take them so he could wear them? 
 
        ெபாங்கு ஓதம் சூழ்ந்த வனி ம் விண்-உலகும் 
        அங்கு ஆ ம் ேசாராேம ஆள்கின்ற எம்ெப மான் 
        ெசங்ேகால் உைடய தி வரங்கச் ெசல்வனார் 
        எம் ேகால்-வைளயால் இடர் தீர்வர் ஆகாேத?          (3) 
        609. My dear god of Srirangam who carries a scepter 
        rules the world surrounded by roaring oceans 
        and the world of the sky, keeping trouble away from them. 
        Would my bangles that he has made loose 
        help him remove all the troubles of the world 
        and keep it prosperous? 
 
        மச்சு அணி மாட மதில் அரங்கர் வாமனனார் 
        பச்ைசப் பசுந் ேதவர் தாம் பண்  நீர் ஏற்ற 
        பிச்ைசக் குைறயாகி என் ைடய ெபய்வைள ேமல் 
        இச்ைச உைடயேரல் இத் ெத ேவ ேபாதாேர?          (4) 
        610. He is Vamanan, the lord of Srirangam 
        filled with beautiful palaces and walls. 
        He is the divine god who went to Mahabali 
        in ancient times as a sage. 
        He made Mahabali pour water on his hands 
        and took his lands. 
        Wasn’t that enough for him? 
        If he wants my bangles also can’t he come to my street 
        and ask for them? 
 
        ெபால்லாக் குறள் உ வாய்ப் ெபாற் ைகயில் நீர் ஏற்  
        எல்லா உலகும் அளந்  ெகாண்ட எம்ெப மான் 
        நல்லார்கள் வா ம் நளிர் அரங்க நாகைணயான் 
        இல்லாேதாம் ைகப்ெபா ம் எய் வான் ஒத்  உளேன          (5) 
        611. He is my dear lord who went to Mahabali 
        in the form of cheating Vamanan 
        and made him give him his land 



        by pouring water on his golden hands. 
        He measured all the worlds and the sky. 
        He is the god of Srirangam where good people live 
        and he sleeps on the snake bed. 
        We are poor and have little. 
        It seems he wants to take the little things 
        that we have in our hands. 
 
        ைகப் ெபா ள்கள் ன்னேம ைகக்ெகாண்டார் காவிாி நீர் 
        ெசய்ப் ரள ஓ ம் தி வரங்கச் ெசல்வனார் 
        எப் ெபா ட்கும் நின்  ஆர்க்கும் எய்தா  நான் மைறயின் 
        ெசாற்ெபா ளாய் நின்றார் என் ெமய்ப்ெபா ம் ெகாண்டாேர  (6) 
        612. He is the wealthy god of Srirangam 
        where the Kaveri river flows carrying riches from everywhere 
        and gives water to the fields. 
        He cannot be reached by anyone, high or low. 
        He is the inner meaning of the four Vedas. 
        He already stole my bangles 
        and now he has stolen my heart. 
 
        உண்ணா  உறங்கா  ஒ கடைல ஊட த் ப் 
        ெபண் ஆக்ைக யாப் ண்  தாம் உற்ற ேப  எல்லாம் 
        திண்ணார் மதில் சூழ் தி வரங்கச் ெசல்வனார் 
        எண்ணாேத தம் ைடய நன்ைமகேள எண் வேர          (7) 
        613. When he had the form of Rama, 
        the divine god of Srirangam, 
        surrounded by strong walls, 
        suffered as he thought of his wife Sita. 
        He didn’t eat or sleep when he was without her 
        and he made a bridge over the ocean 
        to bring her back from Lanka. 
        Now he doesn’t worry about us 
        who are separated from him 
        and only thinks of making himself happy. 



 
        பாசி ர்த்தக் கிடந்த பார்-மகட்குப் பண்  ஒ  நாள் 
        மாசு உடம்பில் சீர் வாரா மானம் இலாப் பன்றி ஆம் 
        ேதசு உைடய ேதவர் தி வரங்கச் ெசல்வனார் 
        ேபசியி ப்பனகள் ேபர்க்க ம் ேபராேவ          (8) 
        614. He, the bright lord, took the form of an unclean pig 
        in ancient times, split open the ground 
        and rescued the earth goddess 
        who had been hidden by an Asuran. 
        Even if I don’t want to think of the promises 
        that the beautiful shining god of Srirangam 
        made to me, I cannot forget them. 
 
        கண்ணாலம் ேகா த் க் கன்னிதன்ைனக் ைகப்பி ப்பான் 
        திண் ஆர்ந்  இ ந்த சிசுபாலன் ேதசு அழிந்  
        அண்ணாந்  இ க்கேவ ஆங்கு அவைளக் ைகப்பி த்த 
        ெபண்ணாளன் ேப ம் ஊர் ேப ம் அரங்கேம          (9) 
        615. When Sisupalan wanted to marry Rukmami, 
        after all the arrangements had made, 
        Kannan fought him, took Rukmani with him 
        and married her. 
        Sriranganathan, the lord of Srirangam, 
        will help me as he helped Rukmani. 
 
        ெசம்ைம உைடய தி வரங்கர் தாம் பணித்த 
        ெமய்ம்ைமப் ெப  வார்த்ைத விட் சித்தர் ேகட் ப்பர் 
        தம்ைம உகப்பாைரத் தாம் உகப்பர் என் ம் ெசால் 
        தம்மிைடேய ெபாய்யானால் சாதிப்பார் ஆர் இனிேய?          (10) 
        616. Vishṇuchithan listened to the true, divine words 
        as the god of Thiruvarangam, the good lord, 
        ordered him to do and composed poems. 
        The god said, "I love those who love me," 
        but if he says this and turns it into a lie, 
        who is there to tell the truth? 
        How can I trust him? 



        ---------------  
 
        கண்ணன் இ க்கும் இடத் க் ெகாண் ெசல்க எனல் 
        The thalaivi requests her relatives to take her to the place where her beloved is. 
 
        மற்  இ ந்தீர்கட்கு அறியலாகா 
                மாதவன் என்ப  ஓர் அன் தன்ைன 
        உற்  இ ந்ேத க்கு உைரப்ப  எல்லாம் 
                ஊைமயேரா  ெசவிடர் வார்த்ைத 
        ெபற்றி ந்தாைள ஒழியேவ ேபாய்ப் 
                ேபர்த்  ஒ  தாய் இல் வளர்ந்த நம்பி 
        மற் ெபா ந்தாமற் களம் அைடந்த 
                ம ைரப் றத்  என்ைன உய்த்தி மின்.          (1) 
        617. You don’t understand 
        that I love only Madhavan whom no one can know. 
        If you say that you will make me marry someone else 
        you’re just talking like someone who is dumb and deaf. 
        He is Nambi who left the mother who gave birth to him 
        and was raised by Yashoda, his other mother. 
        Take me near Madurai of the god and leave me there 
        before he goes to the battlefield to fight with the wrestlers. 
 
        நாணி இனி ஓர் க மம் இல்ைல 
                நால்-அயலா ம் அறிந்ெதாழிந்தார் 
        பாணியா  என்ைன ம ந்  ெசய்  
                பண்  பண்  ஆக்க உ திராகில் 
        மாணி உ வாய் உலகு அளந்த 
                மாயைனக் காணிற் தைலமறி ம் 
        ஆைணயால் நீர் என்ைனக் காக்க ேவண் ல் 
                ஆய்ப்பா க்ேக என்ைன உய்த்தி மின்.          (2) 
        618. There is no use being ashamed because I love the god. 
        All the neighbors know about it. 
        Don’t try to do something and make me like I was before. 
        I fell in love with Kaṇṇan. 
        If you really want to save me, 
        take me to the cowherd village. 



        I will only survive if I see the Maayan 
        who measured the world in the form of a dwarf. 
 
        தந்ைத ம் தா ம் உற்றா ம் நிற்கத் 
                தனிவழி ேபாயினாள் என் ம் ெசால்  
        வந்த பின்ைனப் பழி காப்  அாி  
                மாயவன் வந்  உ க் காட் கின்றான் 
        ெகாந்தளம் ஆக்கிப் பரக்கழித் க் 
                கு ம்  ெசய்வான் ஓர் மகைனப் ெபற்ற 
        நந்தேகாபாலன் கைடத்தைலக்ேக 
                நள்-இ ட்கண் என்ைன உய்த்தி மின்          (3) 
        619. If people know that I went with Kannan 
        and if they blame you saying, 
        "She left her father, mother and her dear relatives 
        and went away with someone," 
        you will be hurt and you won’t be able 
        to avoid the disgrace that comes to you. 
        Maayavan comes often to me and stands before me. 
        He plays with the cowherd girls and does mischievous things. 
        He is the naughty son of Nandagopalan. 
        Take me to the doorstep of Nandagopalan 
        and leave me there at midnight. 
 
        அங்ைகத் தலத்திைட ஆழி ெகாண்டான் 
                அவன் கத்  அன்றி விழிேயன் என்  
        ெசங்கச்சுக் ெகாண்  கண் ஆைட ஆர்த் ச் 
                சி  மானிடவைரக் காணில் நா ம் 
        ெகாங்ைகத்தலம் இைவ ேநாக்கிக் காணீர் 
                ேகாவிந்த க்கு அல்லால் வாயில் ேபாகா 
        இங்குத்ைத வாழ்ைவ ஒழியேவ ேபாய் 
                ய ைனக் கைரக்கு என்ைன உய்த்தி மின்.          (4) 
        620. My breasts say, 
        "We will not look at the face of others, 
        only of him who carries a discus in his beautiful hand." 
        They are covered with a fine sari 
        and become shy if they see common people. 



        They won’t even look at the doorsteps of others, 
        only the house of Govindan. 
        I don’t want to live here. 
        Take me to the banks of the Jamuna river and leave me there. 
 
        ஆர்க்கும் என் ேநாய் இ  அறியலாகா  
                அம்மைனமீர் ழதிப் படாேத 
        கார்க்கடல் வண்ணன் என்பான் ஒ வன் 
                ைககண்ட ேயாகம் தடவத் தீ ம் 
        நீர்க் கைர நின்ற கடம்ைப ஏறிக் 
                காளியன் உச்சியில் நட்டம் பாய்ந்  
        ேபார்க்களமாக நி த்தம் ெசய்த 
                ெபாய்ைகக் கைரக்கு என்ைன உய்த்தி மின்.          (5) 
        621. O mothers! 
        No one understand how much the love 
        that I have for him hurts me. 
        It will go away only if the god 
        who has the color of the dark ocean 
        embraces me with his arms. 
        Take me to the pond and leave me on the banks 
        where he climbed the kadamba tree, 
        jumped into the pond 
        and danced on Kalingan 
        as if he were dancing on a battlefield. 
 
        கார்த் தண் கி ம் க விைள ம் 
                காயா மல ம் கமலப் ம் 
        ஈர்த்தி கின்றன என்ைன வந்திட்  
                இ டீேகசன் பக்கல் ேபாேக என்  
        ேவர்த் ப் பசித்  வயி  அைசந்  
                ேவண்  அ சில் உண் ம் ேபா  ஈ  என்  
        பார்த்தி ந்  ெந  ேநாக்குக் ெகாள் ம் 
                பத்தவிேலாசனத்  உய்த்தி மின்          (6) 
        622. The cool cloud of the rainy season, 
        the karuviḷai flowers, the kaya blossoms, 
        and the lotus flowers all attract me and tell me, 



        "Go to Rishikeshan’s place. 
        He is sweating, hungry, feels weak in his stomach 
        and wants food, 
        and he looks for the wives of the rishis 
        to bring him something to eat." 
        Take me to where he waits for food 
        and leave me there. 
 
        வண்ணம்-திாி ம் மனம்-குைழ ம் 
                மானம் இலாைம ம் வாய்ெவ ப் ம் 
        உண்ண றாைம ம் உள்ெம ம் 
                ஓத நீர் வண்ணன் என்பான் ஒ வன் 
        தண்ணந் ழாய் என் ம் மாைல ெகாண்  
                சூட்டத் தணி ம் பிலம்பன் தன்ைனப் 
        பண் அழியப் பலேதவன் ெவன்ற 
                பாண் வடத்  என்ைன உய்த்தி மின்          (7) 
        623. My color is becoming pallid. 
        My mind is confused and I have no sense of shame. 
        My mouth grows white, 
        I don’t want to eat or sleep and I am becoming thin. 
        If the god who has the color of the roaring ocean 
        puts on me his cool Thulasi garland, 
        all these problems will go away. 
        Take me to the banyan tree 
        where Balaraman conquered the Asuran Pilamban 
        and leave me there. 
 
        கற்றினம் ேமய்க்கி ம் ேமய்க்கப் ெபற்றான் 
                கா  வாழ் சாதி ம் ஆகப் ெபற்றான் 
        பற்றி உர ைட யாப் ம் உண்டான் 
                பாவிகாள் உங்க க்கு ஏச்சுக் ெகாேலா? 
        கற்றன ேபசி வச  உணாேத 
                கா கள் உய்ய மைழ த த் க் 
        ெகாற்றக் குைடயாக ஏந்தி நின்ற 
                ேகாவர்த்தனத்  என்ைன உய்த்தி மின்          (8) 
        624. He grazed the calves, 



        living among the families of cowherds in the forest. 
        He was tied to the mortar by Yashoda. 
        O poor mothers, don’t gossip about these things. 
        Take me near Govardhana mountain 
        that he carried as a victorious umbrella 
        to stop the the rain and protect the cows. 
        Don’t get together and argue 
        about what you have heard from others, 
        don’t argue with each other. 
 
        கூட் ல் இ ந்  கிளி எப்ேபா ம் 
                ேகாவிந்தா ேகாவிந்தா என்  அைழக்கும் 
        ஊட்டக் ெகாடா  ெச ப்பனாகில் 
                உலகு-அளந்தான் என்  உயரக் கூ 1ம் 
        நாட் ல் தைலப்பழி எய்தி உங்கள் 
                நன்ைம இழந்  தைலயிடாேத 
        சூட்  உயர் மாடங்கள் சூழ்ந் ேதான் ம் 
                வராபதிக்கு என்ைன உய்த்தி மின்.          (9) 
        625. My parrot that stays in its cage 
        always says, " Govinda, Govinda!" 
        If I am angry at it and don’t feed it, 
        it calls him loudly and says, 
        "O Lord who have measured the world!" 
        If I leave home and go to his place, 
        people will blame you, my relatives, 
        and you will be ashamed. 
        Take me to Dwarapathi filled with high palaces 
        and leave me there. 
 
        மன்  ம ைர ெதாடக்கமாக 
                வண் வராபதிதன் அள ம் 
        தன்ைனத் தமர் உய்த் ப் ெபய்ய ேவண் த் 
                தாழ்குழலாள் ணிந்த ணிைவ 
        ெபான் இயல் மாடம் ெபா ந்  ேதான் ம் 
                ைவயர்ேகான் விட் சித்தன் ேகாைத 
        இன்னிைசயால் ெசான்ன ெசஞ்ெசால் மாைல 



                ஏத்தவல்லார்க்கு இடம் ைவகுந்தேம.          (10) 
        626. Vishṇuchithan Kodai, the chief of Puduvai 
        filled with shining golden palaces 
        composed a garland of beautiful poems with music, 
        described how the thalaivi who has long hair 
        tells her relatives her firm decision to go to join Kaṇṇan, 
        and she asks them to take her on a pilgrimage 
        from Madurai to Dwarapathi and leave her with Kaṇṇan. 
        Those who learn and recite these ten poems 
        will reach Vaikuṇṭam. 
        -------------  
 
        கண்ணன் உகந்த ெபா ள்ெகாண்  காதல்ேநாய் தணிமின் எனல் 
        The love sickness of the thalaivi 
 
        கண்ணன் என் ம் க ந்ெதய்வம் 
                காட்சிப் பழகிக் கிடப்ேபைனப் 
        ண்ணிற் ளிப் ெபய்தாற் ேபாலப் 
                றம் நின்  அழகு ேபசாேத 
        ெபண்ணின் வ த்தம் அறியாத 
                ெப மான் அைரயிற் பீதக 
        வண்ண ஆைட ெகாண்  என்ைன 
                வாட்டம் தணிய சீேர          (1) 
        627. I love Kaṇṇan, the dark god and think of him. 
        I long to see him and suffer. 
        O mothers! 
        Your gossip is like pouring tamarind juice on a wound. 
        The dear lord does not know how this girl suffers. 
        Bring the colorful silk cloth that decorates his waist 
        and use it to fan me and make me cool. 
 
        பால்-ஆ ைலயில் யில் ெகாண்ட 
                பரமன் வைலப்பட்  இ ந்ேதைன 
        ேவலால் ன்னம் ெபய்தாற் ேபால் 
                ேவண் ற்  எல்லாம் ேபசாேத 
        ேகாலால் நிைரேமய்த்  ஆயனாய்க் 



                குடந்ைதக் கிடந்த குடம்-ஆ  
        நீலார் தண்ணந் ழாய் ெகாண்  என் 
                ெநறி ெமன் குழல்ேமல் சூட் ேர          (2) 
        628. I fell into the love-net of the highest lord 
        who sleeps on the soft banyan leaf. 
        Don’t gossip uselessly 
        as if you were piercing someone with a spear. 
        He is a cowherd and grazes the cows holding a stick. 
        He is the god who danced on a pot in Kuḍanthai. 
        Bring the cool Thulasi garland of the dark-colored god 
        and decorate my soft curly hair. 
 
        கஞ்ைசக் காய்ந்த க வில்  
                கைடக்கண் என் ம் சிைறக்ேகாலால் 
        ெநஞ்சு ஊ வ ேவ ண்  
                நிைல ம் தளர்ந்  ைநேவைன 
        அஞ்ேசல் என்னான் அவன் ஒ வன் 
                அவன் மார்  அணிந்த வனமாைல 
        வஞ்சியாேத த மாகில் 
                மார்விற் ெகாணர்ந்  ரட்டீேர          (3) 
        629. He is the lord who destroyed Kamsan with his strong bow. 
        The glances from the corners of his eyes go through my heart 
        like sharp spears and make me weak and hurt. 
        He doesn’t tell me, "Don’t worry!" 
        O mothers! If that matchless god gives the garland 
        from his chest and doesn’t cheat me, 
        bring it and spread it on my chest. 
 
        ஆேர உலகத்  ஆற் வார்? 
                ஆயர்-பா  கவர்ந்  உண் ம் 
        காேர  உழக்க உழக்குண்  
                தளர்ந் ம் றிந் ம் கிடப்ேபைன 
        ஆராவ தம் அைனயான் தன் 
                அ த வாயில் ஊறிய 
        நீர்தான் ெகாணர்ந்  லராேம 
                ப க்கி இைளப்ைப நீக்கீேர          (4) 



        630. He, the dark bull who stole butter and milk 
        from the cowherd village women, 
        has made me weak with his love and I am heartbroken. 
        Who is there to relieve this sorrow? 
        He is as sweet as nectar. 
        Bring the water that springs from his the nectar-like mouth. 
        If you feed me that, the weakness of my body 
        and my sickness of love will go away. 
 
        அழி ம் ெதாழி ம் உ க் காட்டான் 
                அஞ்ேசல் என்னான் அவன் ஒ வன் 
        த வி சிப் குந்  என்ைனச் 
                சுற்றிச் சுழன்  ேபாகானால் 
        தைழயின் ெபாழில்வாய் நிைரப் பின்ேன 
                ெந மால் ஊதி வ கின்ற 
        குழ ன் ெதாைளவாய் நீர் ெகாண்  
                குளிர கத் த் தட ேர          (5) 
        631. Even when people weep, even if they worship him, 
        he does not come in front of them and say, 
        "Don’t be afraid!" 
        He, the matchless one, came, embraced me, entered my heart, 
        and now seems to follow me everywhere. 
        That Nedumaal does not ever leave my heart . 
        Sprinkle the water on my face 
        that comes from the holes of his flute 
        when he plays it going behind his cows in the grove. 
 
        நைட ஒன்  இல்லா உலகத்  
                நந்தேகாபன் மகன் என் ம் 
        ெகா ய க ய தி மாலால் 
                குளப் க்கூ  ெகாளப்பட்  
        ைட ம் ெபயரகில்ேலன் நான் 
                ேபாழ்க்கன் மிதித்த அ ப்பாட் ல் 
        ெபா த்தான் ெகாணர்ந்  சீர்கள் 
                ேபாகா உயிர் என் உடம்ைபேய          (6) 
        632. This world is unfair. 



        Thirumaal, the son of Nandagopan, 
        makes me suffer as if I were crushed 
        beneath the feet of a bull. 
        I can’t even move. 
        Bring the dust from where he has walked 
        and smear it on me 
        and I will survive. 
 
        ெவற்றிக் க ளக் ெகா யான்தன் 
                மீமீ  ஆடா உலகத்  
        ெவற்ற ெவறிேத ெபற்ற தாய் 
                ேவம்ேப ஆக வளர்த்தாேள 
        குற்றம் அற்ற ைலதன்ைனக் 
                குமரன் ேகாலப் பைணத்ேதாேளா  
        அற்ற குற்றம் அைவ தீர 
                அைணய அ க்கிக் கட்டீேர          (7) 
        633. He carries a victorious eagle flag. 
        He rules the world and all obey him. 
        Yashoda who raised him 
        only made him like an unripened fruit that has a bitter taste. 
        If he embraces tightly my faultless breasts 
        with his young strong arms, 
        then my faults will go away 
        and I will be happy. 
 
        உள்ேள உ கி ைநேவைன 
                உளேளா இலேளா என்னாத 
        ெகாள்ைள ெகாள்ளிக் கு ம்பைனக் 
                ேகாவர்த்தனைனக் கண்டக்கால் 
        ெகாள் ம் பயன் ஒன்  இல்லாத 
                ெகாங்ைகதன்ைனக் கிழங்ேகா ம் 
        அள்ளிப் பறித்திட்  அவன் மார்வில் 
                எறிந்  என் அழைலத் தீர்ேவேன          (8) 
        634. I melt in my heart for him and suffer. 
        He doesn’t even care whether I’m alive or not. 
        He carried Govardhana mountain. 



        If I see that mischievous one who stole my heart, 
        I will take my useless breasts and throw them on his chest. 
        Perhaps that will make my fire-like anger cool. 
 
        ெகாம்ைம ைலகள் இடர் தீரக் 
                ேகாவிந்தற்கு ஓர் குற்ேறவல் 
        இம்ைமப் பிறவி ெசய்யாேத 
                இனிப் ேபாய்ச் ெசய் ம் தவம்தான் என்? 
        ெசம்ைம உைடய தி மார்வில் 
                ேசர்த்தாேன ம் ஒ  ஞான்  
        ெமய்ம்ைம ெசால்  கம் ேநாக்கி 
                விைடதான் த ேமல் மிக நன்ேற          (9) 
        635. If I cannot serve Govindan in this birth, 
        making my breasts happy, 
        what is the use of doing tapas in the future? 
        If he embraces me with his chest it would be good, 
        and if he looks at me and tells me the truth to my face, 
        "I don’t want you!" and says goodbye, 
        it would be very good. 
        If he doesn’t want me what is the use of waiting 
        without knowing what he wants? 
        Isn’t it better if he tells me the truth? 
 
        அல்லல் விைளத்த ெப மாைன 
                ஆயர்பா க்கு அணி-விளக்ைக 
        வில்  ைவநகர் நம்பி 
                விட் சித்தன் வியன் ேகாைத 
        வில்ைலத் ெதாைலத்த வத்தாள் 
                ேவட்ைக உற்  மிக வி ம் ம் 
        ெசால்ைலத் திக்க வல்லார்கள் 
                ன்பக் கட ள் வளாேர          (10) 
        636. The chief of Villiputhur, Vishṇuchithan Kodai, 
        composed poems about how the thalaivi 
        whose eyebrows conquer the beauty of bows 
        loved the dear god, the bright light of the cowherd village 
        who gave her such pangs of love. 



        Those who learn these poems and worship him 
        will not suffer in the ocean of sorrow. 
        -------------  
 
        வி ந்தாவனத் க் கண்ணைனக் கண்டைம 
        Seeing Kaṇṇan in Brindavan. 
        When some devotees ask others whether they have seen Kaṇṇan, they answer 
that they have seen him in Brindavan. 
 
        பட்  ேமய்ந்  ஓர் காேர  
                பலேதவற்கு ஓர் கீழ்க்-கன்றாய் 
        இட்டீ  இட்  விைளயா  
                இங்ேக ேபாதக் கண்டீேர? 
        இட்டமான பசுக்கைள 
                இனி  மறித்  நீர் ஊட்  
        விட் க் ெகாண்  விைளயாட 
                வி ந்தாவனத்ேத கண்ேடாேம          (1) 
        637. "Playing like a young calf, 
        he makes the cows crazy 
        as he goes behind his brother Baladevan. 
        Did you see that dark bull-like one?" 
        "We saw him grazing the cows and giving them water. 
        He loves them and plays with them in Brindavan." 
 
        அ ங்க என்ைனப் பிாி  ெசய்  
                ஆயர்பா  கவர்ந்  உண் ம் 
        கு ங்கு நாறிக் குட்ேடற்ைறக் 
                ேகாவர்த்தனைனக் கண்டீேர? 
        கணங்கேளா  மின் ேமகம் 
                கலந்தாற் ேபால வனமாைல 
        மி ங்க நின்  விைளயாட 
                வி ந்தாவனத்ேத கண்ேடாேம          (2) 
        638. "Did you see Govardhanan 
        who steals butter, eats it and smells of ghee? 
        He left me and went to the cowherd village." 
        "We saw the dark one who is adorned with garlands made of forest flowers. 



        He looked like the clouds shining with lightning 
        in Brindavan as he played there." 
 
        மாலாய்ப் பிறந்த நம்பிைய 
                மாேல ெசய் ம் மணாளைன 
        ஏலாப் ெபாய்கள் உைரப்பாைன 
                இங்ேக ேபாதக் கண்டீேர? 
        ேமலால் பரந்த ெவயில்காப்பான் 
                வினைத-சி வன் சிறகு என் ம் 
        ேமலாப்பின் கீழ் வ வாைன 
                வி ந்தாவனத்ேத கண்ேடாேம          (3) 
        639. "Did you see Nambi Maal who was born as a child? 
        He bewitched all the young girls, 
        telling unbelievable lies. 
        Did you see him coming here?" 
        "We saw him flying on Garuḍa 
        protected by it from the heat in Brindavan." 
 
        கார்த் தண் கமலக் கண் என் ம் 
                ெந ங்கயி  ப த்தி என்ைன 
        ஈர்த் க் ெகாண்  விைளயா ம் 
                ஈசன்தன்ைனக் கண்டீேர? 
        ேபார்த்த த்தின் குப்பாயப் 
                கர் மால் யாைனக் கன்ேற ேபால் 
        ேவர்த்  நின்  விைளயாட 
                வி ந்தாவனத்ேத கண்ேடாேம          (4) 
        640. "Did you see the god who attracted me 
        with his dark beautiful lotus eyes, 
        tied me with his love, pulled me and played with me?" 
        "We saw him who is like a baby elephant 
        that is covered with a cloth decorated with pearls. 
        We saw him sweating and playing in Brindavan." 
 
        மாதவன் என் மணியிைன 
                வைலயிற் பிைழத்த பன்றி ேபால் 
        ஏ ம் ஒன் ம் ெகாளத் தாரா 



                ஈசன்தன்ைனக் கண்டீேர? 
        பீதக-ஆைட உைட தாழ 
                ெப ங் கார்ேமகக் கன்ேற ேபால் 
        தி ஆர வ வாைன 
                வி ந்தாவனத்ேத கண்ேடாேம          (5) 
        641. "Did you see Madhavan, my god, my jewel, 
        who is like a pig that has been caught in a net and escaped? 
        Has no one seen him? 
        Doesn’t he want to show himself to anyone?" 
        "We saw him who is like a dark baby cloud 
        decorated with golden clothes 
        when he came on the street in Brindavan." 
 
        த மம் அறியாக் கு ம்பைனத் 
                தன் ைகச் சார்ங்கம் அ ேவ ேபால் 
        வ வட்டம் அழகிய 
                ெபா த்தம் இ ையக் கண்டீேர? 
        உ  காிதாய் கம் ேசய்தாய் 
                உதயப் ப ப்பதத்தின்ேமல் 
        விாி ம் கதிேர ேபால்வாைன 
                வி ந்தாவனத்ேத கண்ேடாேம          (6) 
        642. "Did you see the naughty one 
        who has beautiful eyebrows that bend like the Sarngam bow? 
        He doesn’t have any compassion for the young girls 
        who love him and is always bothering them. 
        He doesn’t know how to get along with others." 
        "We saw him who has a dark body and a fair face. 
        He looked like the bright sun rising from behind a hill. 
        We saw him in Brindavan." 
 
        ெபா த்தம் உைடய நம்பிையப் 
                றம்ேபால் உள் ம் காியாைனக் 
        க த்ைதப் பிைழத்  நின்ற அக் 
                க  மா கிைலக் கண்டீேர? 
        அ த்தித் தாரா-கணங்களால் 
                ஆரப் ெப கு வானம் ேபால் 



        வி த்தம் ெபாிதாய் வ வாைன 
                வி ந்தாவனத்ேத கண்ேடாேம          (7) 
        643. "Did you see him who is like a beautiful dark cloud? 
        Is his mind as dark as his body? 
        He makes many promises to girls but doesn’t keep them. 
        Doesn’t he have any compassion?" 
        "We saw him who is bright as the sky filled with stars 
        when he came with a big crowd in Brindavan." 
 
        ெவளிய சங்கு ஒன்  உைடயாைனப் 
                பீதக-ஆைட உைடயாைன 
        அளி நன்கு உைடய தி மாைல 
                ஆழியாைனக் கண்டீேர? 
        களி வண்  எங்கும் கலந்தாற்ேபால் 
                கமழ் ங்குழல்கள் தடந்ேதாள் ேமல் 
        மிளிர நின்  விைளயாட 
                வி ந்தாவனத்ேத கண்ேடாேம          (8) 
        644. "Did you see generous Thirumaal, 
        our god who carries a white conch and a discus 
        and wears golden clothes?" 
        "We saw him who has lovely fragrant hair 
        falling on his large arms 
        as he was playing in Brindavan." 
 
        நாட்ைடப் பைட என்  அயன் தலாத் 
                தந்த நளிர் மா மலர் உந்தி 
        ட்ைடப் பண்ணி விைளயா ம் 
                விமலன்தன்ைனக் கண்டீேர? 
        காட்ைட நா த் ேத க ம் 
                களி ம் ள் ம் உடன் ம ய 
        ேவட்ைடயா  வ வாைன 
                வி ந்தாவனத்ேத கண்ேடாேம          (9) 
        645. "He created Brahma on a beautiful lotus 
        growing from his navel 
        so that Brahma could create the whole world. 
        Did you see the faultless lord who created this world 



        and plays in it?" 
        "We saw the lord returning from fighting and conquering 
        the Rakshasa Thenugan and the elephant Kuvalayabeeḍam 
        in the forest. 
        We saw him in Brindavan" 
 
        ப ந்தாள்-களிற் க்கு அ ள்ெசய்த 
                பரமன்தன்ைனப் பாாின் ேமல் 
        வி ந்தாவனத்ேத கண்டைம 
                விட் சித்தன் ேகாைத ெசால் 
        ம ந்தாம் என்  தம் மனத்ேத 
                ைவத் க் ெகாண்  வாழ்வார்கள் 
        ெப ந்தாள் உைடய பிரான் அ க்கீழ்ப் 
                பிாியா  என் ம் இ ப்பாேர          (10) 
        646. Vishṇuchithan Kodai composed poems 
        about how the people who saw the the highest lord 
        said that in Brindavan they saw him 
        who gave his grace to Gajendra the elephant 
        and saved him from the crocodile. 
        They who keep in their minds these poems as a cure 
        will live under the divine feet of the lord 
        without leaving him. 
        ---------------  
 
        குலேசகராழ்வார் ெப மாள் தி ெமாழி 
        அரங்கப்ெப மாைன என்  கண்  மகிழ்ேவன் எனல் 
         Kulasekharazhvar. Perumaal Thirumozhi. Praising the god and his devotees 
         When will I see my god? 
 
        இ ள் இாியச் சுடர்-மணிகள் இைமக்கும் ெநற்றி 
                இனத் த்தி அணி பணம் ஆயிரங்கள் ஆர்ந்த 
        அர -அரசப் ெப ஞ் ேசாதி அனந்தன் என் ம் 
                அணி விளங்கும் உயர் ெவள்ைள-அைணைய ேமவித் 
        தி வரங்கப் ெப  நக ள் ெதண்ணீர்ப் ெபான்னி 
                திைரக் ைகயால் அ  வ டப் பள்ளிெகாள் ம் 
        க மணிையக் ேகாமளத்ைதக் கண் ெகாண்  என் 
                கண்ணிைணகள் என் ெகாேலா களிக்கும் நாேள          (1) 



        647. When will the day come when my two eyes see 
        the dark god shining like a komalam jewel 
        who sleeps on the beautiful white shining bed 
        of Adishesha, the king of snakes 
        whose thousand shining foreheads 
        remove the darkness with their bright diamonds, 
        as the god’s feet are washed 
        by the clear water of the Ponni river flowing 
        in the great Thirupadi of Srirangam. 
        When will my two eyes see the god and feel happy? 
 
        வாய் ஓர் ஈைரஞ்  தங்கள் ஆர்ந்த 
                வைள உடம்பின் அழல் நாகம் உமிழ்ந்த ெசந்தீ 
        யாத மலர்ச் ெசன்னி விதானேம ேபால் 
                ேமன்ேம ம் மிக எங்கும் பரந்ததன் கீழ் 
        காயாம்  மலர்ப் பிறங்கல் அன்ன மாைல 
                க -அரங்கத்  அரவைணயிற் பள்ளிெகாள் ம் 
        மாேயாைன மணத் ேண பற்றி நின்  என் 
                வாயார என் ெகாேலா வாழ்த் ம் நாேள!          (2) 
        648. When will the day come 
        that I can praise wholeheartedly our god, Maayon, 
        decorated with fragrant garlands 
        and dark as a kayam flower. 
        He stays in my mind like a pillar 
        and sleeps on the water in Srirangam 
        on the fiery snake that has a curving body 
        and a thousand heads that spit fire 
        and that looks like a canopy made of fresh flowers. 
 
        எம் மாண்பின் அயன் நான்கு நாவினா ம் 
                எ த்  ஏத்தி ஈாிரண்  க ம் ெகாண்  
        எம்மா ம் எழிற்கண்கள் எட் ேனா ம் 
                ெதா  ஏத்தி இனி  இைறஞ்ச நின்ற ெசம்ெபான்- 
        அம்மான்தன் மலர்க் கமலக் ெகாப் ழ் ேதான்ற 
                அணி-அரங்கத்  அரவைணயிற் பள்ளிெகாள் ம் 
        அம்மான்தன் அ யிைணக் கீழ் அலர்கள் இட்  அங்கு 



                அ யவேரா  என் ெகாேலா அ கும் நாேள          (3) 
        649. When will the day come 
        when I can place flowers under his feet 
        and approach the god with his devotees 
        where the good Nanmuhan who has four faces 
        and eight beautiful eyes praises the god 
        with his four tongues 
        as our dear lord shining like pure gold 
        keeps him on a lovely lotus on his navel 
        while he sleeps on the beautiful snake bed in Srirangam. 
 
        மாவிைன வாய் பிளந்  உகந்த மாைல ேவைல 
                வண்ணைன என் கண்ணைன வன் குன்றம் ஏந்தி 
        ஆவிைன அன்  உயக் ெகாண்ட ஆயர்-ஏற்ைற 
                அமரர்கள் தம் தைலவைன அந் தமிழின் இன்பப் 
        பாவிைன அவ் வடெமாழிைய பற் -அற்றார்கள் 
                பயில் அரங்கத்  அரவைணயிற் பள்ளிெகாள் ம் 
        ேகாவிைன நா உற வ த்தி என்தன் ைககள் 
                ெகாய்ம்மலர் ய் என் ெகாேலா கூப் ம் நாேள          (4) 
        650. When will the day come when I fold my hands 
        and worship the king who has the color of the ocean 
        and sprinkle pure fresh flowers with my hands 
        to Maal who split open the mouth of the bird, 
        the bull among the cowherds 
        who carried Govardhana mountain to save the cows? 
        He is the king of the gods in the sky. 
        He is sweet Tamil poetry, he is Sanskrit. 
        He sleeps on a snake bed in Srirangam 
        where the sages who are without attachment 
        praise him with their tongues. 
 
        இைணயில்லா இன்னிைச யாழ் ெக மி இன்பத் 
                ம் ம் நாரத ம் இைறஞ்சி ஏத்த 
        ைணயில்லாத் ெதால் மைற ல்-ேதாத்திரத்தால் 
                ெதால் மலர்க்கண் அயன் வணங்கி ஓவா  ஏத்த 
        மணி மாட மாளிைககள் மல்கு ெசல்வ 



                மதில்-அரங்கத்  அரவைணயிற் பள்ளிெகாள் ம் 
        மணிவண்ணன் அம்மாைனக் கண் ெகாண்  என் 
                மலர்ச் ெசன்னி என் ெகாேலா வணங்கும் நாேள          (5) 
        651. When will the day come 
        when I worship, bowing my head, 
        and see the dear sapphire-colored god 
        decorated with garlands 
        who sleeps on the snake bed in Srirangam 
        that is rich and filled with palaces and beautiful porches, 
        where Narada and the rishi Thumburu praise the god, 
        playing sweet matchless music on their yaazhs 
        and Nanmuhan, decorated with beautiful flowers, 
        worships him constantly with the incomparable ancient Vedas. 
 
        அளி மலர்ேமல் அயன் அரன் இந்திரேனா  ஏைன 
                அமரர்கள்தம் கு ம் அரம்ைபய ம் மற் ம் 
        ெதளி மதி ேசர் னிவர்கள்தம் கு ம் உந்தித் 
                திைச திைசயில் மலர் விச் ெசன்  ேச ம் 
        களி மலர் ேசர் ெபாழில்-அரங்கத்  உரகம் ஏறிக் 
                கண்வள ம் கடல்வண்ணர் கமலக் கண் ம் 
        ஒளி மதி ேசர் தி க ம் கண் ெகாண்  என் 
                உள்ளம் மிக என் ெகாேலா உ கும் நாேள          (6) 
        652. When will the day come when I worship 
        melting in my heart and see the divine face 
        bright as the moon and the lotus eyes of the god 
        who sleeps on the snake bed in beautiful Srirangam 
        surrounded by groves blooming with fragrant flowers, 
        where Nanmuhan who stays on a beautiful lotus, 
        Shiva, Indira and all other gods, Apsarases 
        and wise sages join together and sprinkle flowers 
        in all the directions to worship the god. 
 
        மறம் திக ம் மனம் ஒழித்  வஞ்சம் மாற்றி 
                வன் லன்கள் அடக்கி இடர்ப் பாரத் ன்பம் 
        றந்  இ  ப்ெபா  ஏத்தி எல்ைல இல்லாத் 
                ெதால் ெநறிக்கண் நிைலநின்ற ெதாண்டரான 



        அறம் திக ம் மனத்தவர்தம் கதிைய ெபான்னி 
                அணி அரங்கத்  அரவைணயிற் பள்ளிெகாள் ம் 
        நிறம் திக ம் மாேயாைன கண்  என் கண்கள் 
                நீர் மல்க என் ெகாேலா நிற்கும் நாேள          (7) 
        653. When will the day come 
        when my eyes, filled with tears, 
        see the dark-colored Maayon who sleeps on the snake bed 
        in beautiful Srirangam on the Kaveri river? 
        He changes the evil hearts of people to good, 
        helps them control their five senses 
        and relieves them from the burden of their troubles and sickness 
        and makes them his devotees 
        so they can follow the ways of dharma in their minds. 
 
        ேகால் ஆர்ந்த ெந ஞ்சார்ங்கம் கூனற் சங்கம் 
                ெகாைலயாழி ெகா ந்தண்  ெகாற்ற ஒள் வாள் 
        கால் ஆர்ந்த கதிக் க டன் என் ம் ெவன்றிக் 
                க ம்பறைவ இைவ அைனத் ம் றஞ்சூழ் காப்ப 
        ேசல் ஆர்ந்த ெந ங்கழனி ேசாைல சூழ்ந்த 
                தி வரங்கத்  அரவைணயிற் பள்ளிெகாள் ம் 
        மாேலாைனக் கண்  இன்பக் கலவி எய்தி 
                வல்விைனேயன் என் ெகாேலா வா ம் நாேள          (8) 
        654. When will the day come 
        when I, who have done bad karma, 
        can see and join happily the god 
        who sleeps on the snake bed in Srirangam 
        surrounded by groves and flourishing fields 
        where fish frolic? 
        When will the day come when I can join him, 
        protected by his long bent bow, his conch, his discus 
        that destroys enemies, his cruel shining sword, 
        his vehicle Garuḍa who flies in the sky? 
 
        ராத மனக்காதல்-ெதாண்டர் தங்கள் 
                குழாம் கு மித் தி ப் கழ்கள் பல ம் பா  
        ஆராத மனக் களிப்ேபா  அ த கண்ணீர் 



                மைழ ேசார நிைனந்  உ கி ஏத்தி நா ம் 
        சீர் ஆர்ந்த ழ -ஓைச பரைவ காட் ம் 
                தி வரங்கத்  அரவைணயிற் பள்ளிெகாள் ம் 
        ேபார் ஆழி அம்மாைனக் கண்  ள்ளிப் 
                தலத்தில் என் ெகாேலா ர ம் நாேள!          (9) 
        655. When will the day come 
        when I worship, jumping and rolling on the ground, 
        and see the dear god who carries a discus 
        and sleeps on the snake bed in Srirangam 
        where devotees, joined together as a group 
        who love the god in their minds, 
        sing devotional songs, 
        shed tears like rain, praise him happily 
        and where the beating of beautiful drums 
        is like the sound of the ocean. 
 
        வன் ெப  வானகம் உய்ய அமரர் உய்ய 
                மண் உய்ய மண்-உலகில் மனிசர் உய்ய 
        ன்பம் மிகு யர் அகல அயர்  ஒன்  இல்லாச் 
                சுகம் வளர அகம் மகி ம் ெதாண்டர் வாழ 
        அன்ெபா  ெதன்திைச ேநாக்கிப் பள்ளிெகாள் ம் 
                அணி-அரங்கன் தி ற்றத்  அ யார் தங்கள் 
        இன்ப மிகு ெப ங் கு  கண்  யா ம் 
                இைசந்  உடேன என் ெகாேலா இ க்கும் நாேள          (10) 
        656. When will the day come 
        when I see the group of happy devotees 
        and join them and am joyful 
        in the divine temple of beautiful Srirangam 
        where Maal sleeps facing south, 
        giving his grace so that the wide sky pours rain, 
        the gods in the heavens survive, 
        the earth flourishes, 
        the people of the world survive, 
        the sorrow of people disappears, 
        good health increases in the world 



        and his devotees survive. 
 
        திடர் விளங்கு கைரப் ெபான்னி ந பாட் த் 
                தி வரங்கத்  அரவைணயிற் பள்ளிெகாள் ம் 
        கடல் விளங்கு க ேமனி அம்மான்தன்ைனக் 
                கண்ணாரக் கண்  உகக்கும் காதல்தன்னால் 
        குைட விளங்கு விறல்-தாைனக் ெகாற்ற ஒள் வாள் 
                கூடலர்ேகான் ெகாைடக் குலேசகரன் ெசாற் ெசய்த 
        நைட விளங்கு தமிழ்-மாைல பத் ம் வல்லார் 
                நலந்திகழ் நாரணன்-அ க்கீழ் நண் வாேர          (11) 
        657. The dear god sleeps on the snake bed 
        in Srirangam on Ponni river. 
        Kulasekaran, the king with a strong army 
        who carries a victorious shining sword 
        and sits under a royal umbrella, 
        composed ten Tamil poems praising the lord of Srirangam. 
        Those who have learned these poems well and recite them 
        will stay under the feet of Naraṇan 
        who showers goodness to all. 
        ---------------  
 
        அரங்கநாதன  அ யார்க்கு அ ேயன் 
        Praise of the Devotees 
 
        ேதட்  அ ந் திறல்-ேதனிைனத் ெதன் 
                அரங்கைனத் தி மா  வாழ் 
        வாட்டம் இல் வனமாைல மார்வைன 
                வாழ்த்தி மால் ெகாள் சிந்ைதயராய் 
        ஆட்டம் ேமவி அலந்  அைழத்  அயர் - 
                எய் ம் ெமய்ய யார்கள்தம் 
        ஈட்டம் கண் டக் கூ ேமல் அ  
                கா ம் கண் பயன் ஆவேத          (1) 
        658. If I am able to see and join 
        the happy group of true devotees 
        who call, sing and dance, enthralled 
        and think only of Rangan of south Srirangam 



        who is as sweet as honey, hard to find, 
        decorated with garlands that never wither, 
        and who has the goddess of wealth seated on his chest, 
        that will be the purpose of this birth. 
 
        ேதா  உலா மலர்-மங்ைக ேதாளிைண 
                ேதாய்ந்த ம் சுடர்-வாளியால் 
        நீ  மா மரம் ெசற்ற ம் நிைர 
                ேமய்த்த ம் இைவேய நிைனந்  
        ஆ ப் பா  அரங்க ஓ என்  
                அைழக்கும் ெதாண்டர் அ ப்-ெபா  
        ஆட நாம் ெபறில் கங்ைக நீர் குைடந்  
                ஆ ம் ேவட்ைக என் ஆவேத?          (2) 
        659. If I can see and join the devotees 
        who praise the god saying, 
        "O Ranga, you embrace Lakshmi 
        who sits on a lotus with blooming buds. 
        You cut down the tall mango tree with your shining sword 
        and you grazed the cows," 
        and if I can think only of him and call him, 
        dance, sing and worship the dust on his devotees’ feet, 
        why should I desire to bathe in the Ganges? 
 
        ஏ  அடர்த்த ம் ஏனமாய் நிலம் 
                கீண்ட ம் ன் இராமனாய் 
        மா  அடர்த்த ம் மண் அளந்த ம் 
                ெசால் ப் பா  வண் ெபான்னிப் ேபர்- 
        ஆ  ேபால் வ ம் கண்ண நீர் ெகாண்  
                அரங்கன் ேகாயில்-தி ற்றம் 
        ேச  ெசய் ெதாண்டர் ேசவ ச் ெச ஞ் 
                ேச  என் ெசன்னிக்கு அணிவேன          (3) 
        660. The devotees sing and praise the god, saying, 
        "You conquered the bulls. 
        Taking the form of a boar you split the earth. 
        As Rama you conquered your enemy Ravaṇan. 
        You came in the form of a dwarf and measured the earth." 



        When I see your devotees as they make the front yard 
        of the god Rangan’s temple wet with their tears 
        that are like the flow of abundant water of the rich Ponni river, 
        I will put on my head the good dust 
        that is beneath their divine feet. 
 
        ேதாய்த்த தண் தயிர் ெவண்ெணய் பா டன் 
                உண்ட ம் உடன்  ஆய்ச்சி கண்  
        ஆர்த்த ேதாள் உைட எம்பிரான் என் 
                அரங்க க்கு அ யார்களாய் 
        நாத் த ம்  எழ நாரணா என்  
                அைழத்  ெமய் த ம்பத் ெதா  
        ஏத்தி இன்  உ ம் ெதாண்டர் ேசவ  
                ஏத்தி வாழ்த் ம் என் ெநஞ்சேம          (4) 
        661. My heart praises and worships the divine feet 
        of the devotees who call, worship, melt 
        and praise the god, saying, 
        "Naraṇa, you are our dear god. 
        You were not afraid that Yashoda might punish you 
        when she saw you stealing and eating the butter, 
        good yogurt and milk. 
        You stood there bravely and tapped your arms in front of her." 
 
        ெபாய் சிைலக் குரல் ஏற் -எ த்தம் 
                இ த்தப் ேபார்-அர  ஈர்த்த ேகான் 
        ெசய் சிைலச் சுடர் சூழ் ஒளித் திண்ண 
                மா மதில்-ெதன் அரங்கனாம் 
        ெமய் சிைலக் க ேமகம் ஒன்  தம் 
                ெநஞ்சில் நின்  திகழப் ேபாய் 
        ெமய் சி ர்ப்பவர் தம்ைமேய நிைனந்  
                என் மனம் ெமய் சி ர்க்குேம          (5) 
        662. He has the color of a dark cloud 
        and carries a heroic bow. 
        He killed seven evil bulls, breaking their horns, 
        and he danced on the snake Kalingan. 
        My mind trembles 



        when I think of the devotees 
        whose bodies shake when they worship the god Rangan 
        who stays in southern Srirangam 
        surrounded by strong shining stone walls. 
 
        ஆதி அந்தம் அனந்தம் அற் தம் 
                ஆன வானவர் தம்பிரான் 
        பாத மா மலர் சூ ம் பத்தி 
                இலாத பாவிகள் உய்ந்திடத் 
        தீதில் நன்ெனறி காட்  எங்கும் 
                திாிந்  அரங்கன் எம்மா க்ேக 
        காதல் ெசய் ெதாண்டர்க்கு எப் பிறப்பி ம் 
                காதல் ெசய் ம் என் ெநஞ்சேம          (6) 
        663. In all my births, my heart worships and praises 
        those devotees who love and serve the god Rangan 
        and wander everywhere to show 
        the faultless good path to sinners 
        who do not have devotion 
        and do not worship the divine feet of Maal 
        who has no beginning or end, 
        the wonderful one, the dear god of the gods. 
 
        கார்-இனம் ைர ேமனி நற் கதிர் 
                த்த ெவண்ணைகச் ெசய்ய வாய் 
        ஆர-மார்வன் அரங்கன் என் ம் 
                அ ம் ெப ஞ்சுடர் ஒன்றிைனச் 
        ேச ம் ெநஞ்சினர் ஆகிச் ேசர்ந்  
                கசிந்  இழிந்த கண்ணீர்களால் 
        வார நிற்பவர் தாளிைணக்கு ஒ  
                வாரம் ஆகும் என் ெநஞ்சேம          (7) 
        664. My heart loves and praises 
        the feet of the devotees 
        who love the god Maal and shed tears, 
        melting in their hearts as they worship him 
        who is a bright wonderful light, Rangan, 
        the god of Srirangam, who has a red mouth, 



        teeth that shine like pearls, a body dark as a cloud, 
        and a chest decorated with garlands. 
 
        மாைல உற்ற கடற் கிடந்தவன் 
                வண்  கிண்  ந ந் ழாய் 
        மாைல உற்ற வைரப் ெப ந் தி  
                மார்வைன மலர்க் கண்ணைன 
        மாைல உற்  எ ந்  ஆ ப்பா த் 
                திாிந்  அரங்கன் எம்மா க்ேக 
        மாைல உற்றி ம் ெதாண்டர் வாழ் க்கு 
                மாைல உற்ற  என் ெநஞ்சேம          (8) 
        665. The god has lovely flower-like eyes 
        and his divine mountain-like chest 
        wears a fragrant Thulasi garland 
        swarming with bees and dripping with honey 
        as he sleeps on the milky ocean. 
        My heart falls in love with those devotees, 
        who are fascinated by him 
        and wander, sing, dance and worship Rangan, our dear god. 
 
        ெமாய்த் க் கண் பனி ேசார ெமய்கள் 
                சி ர்ப்ப ஏங்கி இைளத்  நின்  
        எய்த் க் கும்பி  நட்டம் இட்  எ ந்  
                ஆ ப் பா  இைறஞ்சி என் 
        அத்தன் அச்சன் அரங்க க்கு அ  
                யார்கள் ஆகி அவ க்ேக 
        பித்தராம் அவர் பித்தர் அல்லர்கள் 
                மற்ைறயார் ற் ம் பித்தேர          (9) 
        666. The devotees of Rangan, my lord and father, 
        as they shed tears of joy, 
        tremble, long for him in their hearts 
        worship, dance and sing. 
        They seem mad but they are not. 
        It is they who do not worship, dance, sing 
        and praise the god who are truly mad. 
 



        அல்  மா மலர்-மங்ைக நாதன் 
                அரங்கன் ெமய்ய யார்கள் தம் 
        எல்ைல இல் அ ைமத் திறத்தினில் 
                என் ம் ேம  மனத்தனாம் 
        ெகால் -காவலன் கூடல்-நாயகன் 
                ேகாழிக்ேகான் குலேசகரன் 
        ெசால் ன் இன்தமிழ் மாைல வல்லவர் 
                ெதாண்டர் ெதாண்டர்கள் ஆவேர          (10) 
        667. Kulasekharan, the king of Uraiyur, 
        the lord of Kuḍal Nagar and the protector of Kolli hills 
        composed sweet Tamil poems on the god Rangan, 
        the beloved of Lakshmi who stays on a lotus. 
        He abides in the minds of his true devotees 
        who think only of him and serve him as slaves. 
        Those who learn and recite these poems 
        will become the devotees of his devotees. 
        ----------- 
  
        அழகிய மணவாளன்பால் பித்தன் எனல் 
        The love of the Azhvar for Rangan 
 
        ெமய் இல் வாழ்க்ைகைய ெமய் எனக் ெகாள் ம் இவ் 
        ைவயம்தன்ெனா ம் கூ வ  இல்ைல யான் 
        ஐயேன அரங்கா என்  அைழக்கின்ேறன் 
        ைமயல் ெகாண்ெடாழிந்ேதன் என்தன் மா க்ேக          (1) 
        668. I do not want to join the people of this world 
        who all think that this false life on earth is true. 
        I call you, "O dear father, Ranga!" 
        and suffer falling in love with my god Maal. 
 
        ன் ேநர்-இைடயார் திறத்ேத நிற்கும் 
        ஞாலம் தன்ெனா ம் கூ வ  இல்ைல யான் 
        ஆ யா அைழயா அரங்கா என்  
        மால் எ ந்ெதாழிந்ேதன் என்தன் மா க்ேக          (2) 
        669. I do not join the people in the world 
        who love women with beautiful waists as thin as threads. 



        I called you, saying, "O Ranga, you sleep on the banyan leaf, 
        I am calling you, my god!" 
        My love increases for the god Maal 
        and I suffer with love for him. 
 
        மாரனார் வாி ெவஞ் சிைலக்கு ஆட்ெசய் ம் 
        பாாினாெரா ம் கூ வ  இல்ைல யான் 
        ஆர-மார்வன் அரங்கன் அனந்தன் நல் 
        நாரணன் நரகாந்தகன் பித்தேன          (3) 
        670. I do not join the people who fall in love 
        when cupid sends his mischievous arrows 
        from his beautiful bow. 
        My god Rangan is adorned with garlands on his chest. 
        He is my good god Naraṇan and he sleeps on Adishesha. 
        He saves his devotees from falling into hell. 
        I am crazy for him. 
 
        மாரனார் வாி ெவஞ் சிைலக்கு ஆட்ெசய் ம் 
        பாாினாெரா ம் கூ வ  இல்ைல யான் 
        ஆர-மார்வன் அரங்கன் அனந்தன் நல் 
        நாரணன் நரகாந்தகன் பித்தேன          (4) 
        671. I do not join the people of this world 
        who desire food and clothes and search for them. 
        See, I am crazy for the god of the world, Rangan, 
        who drank milk from the breasts of the cruel devil Puthana. 
 
        தீதில் நன்ெனறி நிற்க அல்லா  ெசய் 
        நீதியாெரா ம் கூ வ  இல்ைல யான் 
        ஆதி ஆயன் அரங்கன் அந் தாமைரப் 
        ேபைத மா மணவாளன்தன் பித்தேன          (5) 
        672. I do not join those who do evil things 
        when there are good things to do. 
        I am crazy for the ancient god, the cowherd, Rangan, 
        the beloved husband of innocent Lakshmi 
        who stays on a beautiful lotus. 



 
        எம் பரத்தர் அல்லாெரா ம் கூடலன் 
        உம்பர் வாழ்ைவ ஒன்றாகக் க தலன் 
        தம்பிரான் அமரர்க்கு அரங்க நகர் 
        எம்பிரா க்கு எ ைம ம் பித்தேன          (6) 
        673. I will not join those 
        who are not the devotees of my highest god. 
        I do not think the life of any other god in the sky is best. 
        For all my seven births I want to be a crazy devotee 
        of my dear god in divine Srirangam, the god of gods. 
 
        எத் திறத்தி ம் யாெரா ம் கூ ம் அச் 
        சித்தந்தன்ைனத் தவிர்த்தனன் ெசங்கண் மால் 
        அத்தேன அரங்கா என்  அைழக்கின்ேறன் 
        பித்தனாய் ஒழிந்ேதன் எம்பிரா க்ேக          (7) 
        674. I shun the thought of joining anyone 
        in my mind who is not your devotee. 
        I call you, "O god Maal, you have beautiful eyes, 
        you are my Rangan, you are my lord!" 
        and I become crazy for you, my dear god. 
 
        ேபயேர எனக்கு யாவ ம் யா ம் ஓர் 
        ேபயேன எவர்க்கும் இ  ேபசி என் 
        ஆயேன அரங்கா என்  அைழக்கின்ேறன் 
        ேபயனாய் ஒழிந்ேதன் எம்பிரா க்ேக          (8) 
        675. Everyone in the world looks crazy to me. 
        and I am also crazy. 
        I tell this to all and call you, 
        "O cowherd, Ranga!" 
        and I become crazy for you, my dear god. 
 
        அங்ைக-ஆழி அரங்கன் அ யிைண 
        தங்கு சிந்ைதத் தனிப் ெப ம் பித்தனாய்க் 
        ெகாங்கர்ேகான் குலேசகரன் ெசான்ன ெசால் 
        இங்கு வல்லவர்க்கு ஏதம் ஒன்  இல்ைலேய          (9) 
        676. The king of Kongu country Kulasekharar 



        who thinks only of the feet 
        of the god who sleeps on the ocean 
        composed poems about the devotees 
        who are crazy for the god. 
        Those who recite the words of Kulasekaran 
        will have no troubles in their lives. 
        ---------- 
 
        தி ேவங்கடத்தில் பிறத்த ம் இ த்த ம் ேபாதிய  எனல் 
        The Azhvar wishes to become a bird, fish, plant, flower, bee, path, river, 
doorstep or anything on the Thiruvenkaṭam hills. 
 
        ஊன் ஏ  ெசல்வத்  உடற்பிறவி யான் ேவண்ேடன் 
        ஆேன  ஏழ் ெவன்றான் அ ைமத் திறம் அல்லால் 
        கூன் ஏ  சங்கம் இடத்தான் தன் ேவங்கடத் க் 
        ேகாேனாி வா ம் கு காய்ப் பிறப்ேபேன          (1) 
        677. I do not want this body that is a bundle of flesh. 
        I want to be born as a kurugu bird that lives 
        on the branches of the trees in Thiruvenkaṭam 
        of the god who carries a conch in his left hand 
        and who conquered seven strong bulls. 
        I want only to be his slave. 
 
        ஆனாத ெசல்வத்  அரம்ைபயர்கள் தற் சூழ 
        வான் ஆ ம் ெசல்வ ம் மண்-அரசும் யான் ேவண்ேடன் 
        ேதன் ஆர் ஞ்ேசாைலத் தி ேவங்கடச் சுைனயில் 
        மீனாய்ப் பிறக்கும் விதி உைடேயன் ஆேவேன          (2) 
        678. I do not want endless wealth or status, 
        I don’t want to be surrounded by heavenly women 
        or have the joy of ruling the sky 
        and a kingdom on the earth. 
        I want to be born as a fish in a spring 
        in Thiruvenkaṭam filled with groves 
        flourishing with flowers dripping with honey. 
 



        பின் இட்ட சைடயா ம் பிரம ம் இந்திர ம் 
        ன்னிட் ப் கல் அாிய ைவகுந்த நீள் வாசல் 
        மின் வட்டச் சுடர்-ஆழி ேவங்கடக்ேகான் தான் உமி ம் 
        ெபான்-வட் ல் பி த்  உடேன கப் ெப ேவன் ஆேவேன          (3) 
        679. Shiva who has a jaṭa, Nanmuhan and Indra 
        could not enter the divine entrance of Vaikuṇṭam 
        even when they approached it, 
        but I will enter holding the golden plate 
        that the king of Thiruvenkaṭam ate from 
        who carries a shining round discus. 
 
        ஒண் பவள ேவைல உல  தன் பாற்கட ள் 
        கண் யி ம் மாேயான் கழ ைணகள் காண்பதற்கு 
        பண் பக ம் வண் னங்கள் பண் பா ம் ேவங்கடத் ச் 
        ெசண்பகமாய் நிற்கும் தி  உைடேயன் ஆேவேன          (4) 
        680. Maayon sleeps on the cool milky ocean 
        where fertile coral-creepers float. 
        I would have the good fortune of blooming 
        as a shenbaga flower in Thiruvenkaṭam hills 
        where a swarm of bees sings and praises the god. 
        I will see the feet of Maayon, decorated with anklets, 
        who stays in the Thiruvenkaṭam hills. 
 
        கம்ப மத யாைனக் க த்தகத்தின்ேமல் இ ந்  
        இன்  அம ம் ெசல்வ ம் இவ் அரசும் யான் ேவண்ேடன் 
        எம்ெப மான் ஈசன் எழில் ேவங்கட மைலேமல் 
        தம்பகமாய் நிற்கும் தவம் உைடேயன் ஆேவேன          (5) 
        681. I do not want to sit 
        on the neck of a rutting elephant that frightens everyone 
        and know the joy of riding it. 
        I want to have the good fortune 
        of standing as a pole in the beautiful Venkaṭam hills 
        of our dear god. 
 
        மின் அைனய ண்ணிைடயார் உ ப்பசி ம் ேமனைக ம் 



        அன்னவர்தம் பாடெலா ம் ஆடல் அைவ ஆதாிேயன் 
        ெதன்ன என வண் னங்கள் பண் பா ம் ேவங்கடத் ள் 
        அன்னைனய ெபாற்குவ  ஆம் அ ந்தவத்ேதன் ஆேவேன         (6) 
        682. I do not want to enjoy 
        the dance and songs of heavenly women 
        like Urvasi and Menaka whose waists are thin as lightning. 
        I want to have the good fortune of being a golden peak 
        in the Thiruvenkaṭam hills 
        where bees swarm and sing "tenna, tenna." 
 
        வான் ஆ ம் மா மதி ேபால் ெவண் குைடக்கீழ் மன்னவர்தம் 
        ேகான் ஆகி ற்றி ந்  ெகாண்டா ம் ெசல்  அறிேயன் 
        ேதன் ஆர் ஞ்ேசாைலத் தி ேவங்கட மைலேமல் 
        கானாறாய்ப் பா ம் க த்  உைடேயன் ஆேவேன          (7) 
        683. I do not want the luxury of sitting 
        under a white royal umbrella 
        bright as the moon that rules the sky. 
        I want to be a forest river that flows 
        from the Thiruvenkaṭam hills surrounded with groves 
        blooming with flowers that drip honey. 
 
        பிைற ஏ  சைடயா ம் பிரம ம் இந்திர ம் 
        ைறயாய ெப  ேவள்விக் குைற ப்பான் மைற ஆனான் 
        ெவறியார் தண் ேசாைலத் தி ேவங்கட மைலேமல் 
        ெநறியாய்க் கிடக்கும் நிைல உைடேயன் ஆேவேன          (8) 
        684. I want to be a path on the Thiruvenkaṭam hills 
        surrounded by cool fragrant groves, 
        where the god stays who is the meaning of the Vedas 
        and who helped Nanmuhan, Indra 
        and Shiva who wears crescent moon in his Jaṭa 
        when they performed sacrifices. 
 
        ெச யாய வல்விைனகள் தீர்க்கும் தி மாேல 
        ெந யாேன ேவங்கடவா நின் ேகாயி ன் வாசல் 
        அ யா ம் வானவ ம் அரம்ைபய ம் கிடந்  இயங்கும் 



        ப யாய்க் கிடந்  உன் பவளவாய் காண்ேபேன          (9) 
        685. O, Thirumaal, you take away the bad karma of all. 
        You are highest god! You stay in the Thiruvenkaṭam hills. 
        Devotees, gods and Apsarases 
        stand at the entrance of your temple to see you. 
        I will become a step at the threshold of your temple 
        and I will see your coral mouth. 
 
        உம்பர் உலகு ஆண்  ஒ குைடக்கீழ் உ ப்பசிதன் 
        அம்ெபாற் கைல அல்குல் ெபற்றா ம் ஆதாிேயன் 
        ெசம் பவள-வாயான் தி ேவங்கடம் என் ம் 
        எம்ெப மான் ெபான்மைலேமல் ஏேத ம் ஆேவேன          (10) 
        686. Even if I were to become the king 
        of the world of the gods, 
        rule it beneath a sole umbrella 
        and enjoy the waist of Urvasi, 
        decorated with beautiful golden ornaments, 
        I would not want it. 
        I want to become anything on the golden hills 
        of Thiruvenkaṭam of my god. 
 
        மன்னிய தண் சாரல் வட ேவங்கடத்தான்தன் 
        ெபான் இய ம் ேசவ கள் காண்பான் ாிந்  இைறஞ்சிக் 
        ெகால் நவி ம் கூர்ேவற் குலேசகரன் ெசான்ன 
        பன்னிய ற் தமிழ்-வல்லார் பாங்காய பத்தர்கேள          (11) 
        687. Kulasekharan who carries a sharp spear 
        that kills enemies worshipped the god 
        and wished to see the golden shining feet of him 
        who stays in the Thiruvenkaṭam hills 
        whose slopes are cool and lovely. 
        He composed poems praising the god. 
        The Tamil scholars who learn well the poems of Kulasekaran 
        will become good devotees of the god. 
        --------- 



 
        வித் வக்ேகாட்  அம்மாைனேய ேவண்  நிற்றல் 
        Praising the God of Vitruvakkoṭṭam 
 
        த  யரம் தடாேயல் உன் சரண் அல்லால் சரண் இல்ைல 
        விைர கு ம் மலர்ப் ெபாழில் சூழ் வித் வக்ேகாட்  அம்மாேன 
        அாி சினத்தால் ஈன்ற தாய் அகற்றி ம் மற்  அவள்தன் 
        அ ள் நிைனந்ேத அ ம் குழவி அ ேவ ேபான்  இ ந்ேதேன  (1) 
        688. You are the beloved god of Vitruvakkoṭṭam 
        surrounded with fragrant blooming groves. 
        Do not give me troubles, 
        I have no refuge but you. 
        I am like a crying child who thinks of the love 
        of the mother who gave birth to it 
        even if she goes away when she is angry. 
 
        கண்டார் இகழ்வனேவ காதலன்தான் ெசய்தி ம் 
        ெகாண்டாைன அல்லால் அறியாக் குலமகள் ேபால் 
        விண் ேதாய் மதில் ைட சூழ் வித் வக்ேகாட்  அம்மா நீ 
        ெகாண்டாளாயாகி ம் உன் குைரகழேல கூ வேன          (2) 
        689. A girl of a good family does not know anyone 
        except the husband who married her 
        even if he treats her so badly 
        that those who see him hate him. 
        I am like her. 
        You are my father. 
        You are the god of Vitruvakkoṭṭam 
        surrounded by forts that touch the sky. 
        Even if you are like a husband and possess me, 
        I will praise only your feet decorated with sounding anklets. 
 
        மீன் ேநாக்கும் நீள் வயல் சூழ் வித் வக்ேகாட்  அம்மா என்- 
        பால் ேநாக்காயாகி ம் உன் பற்  அல்லால் பற்  இேலன் 
        தான் ேநாக்கா  எத் யரம் ெசய்தி ம் தார்-ேவந்தன் 
        ேகால் ேநாக்கி வா ம் கு  ேபான்  இ ந்ேதேன          (3) 



        690. You are my father 
        You are the god of Vitruvakkoṭṭam 
        surrounded by fertile fields where fish swim. 
        Even if you do not look at me, 
        I have no refuge except you. 
        I am like those who live depending on the rule 
        of a king decorated with garlands 
        even if, unconcerned, he causes them much pain. 
 
        வாளால் அ த் ச் சு ம் ம த் வன்பால் 
        மாளாத காதல் ேநாயாளன் ேபால் மாயத்தால் 
        மீளாத் யர் தாி ம் வித் வக்ேகாட்  அம்மா நீ 
        ஆளா உன  அ ேள பார்ப்பன் அ ேயேன          (4) 
        691. You are my father. 
        You are the god of Vitruvakkoṭṭam. 
        A patient loves and does not leave a doctor 
        even when he cuts him with a knife and burns him. 
        I am like that patient even if you cause me pain 
        that I must bear. I am enthralled by you. 
        I am your slave and look only for your grace 
        and think you are my only friend. 
 
        ெவங்கண்-திண்களி  அடர்த்தாய் வித் வக்ேகாட்  அம்மாேன 
        எங்குப் ேபாய் உய்ேகன்? உன் இைணய ேய அைடயல் அல்லால் 
        எங்கும் ேபாய்க் கைர காணா  எறிகடல்வாய் மீண்  ஏ ம் 
        வங்கத்தின் கூம்  ஏ ம் மாப் பறைவ ேபான்ேறேன          (5) 
        692. You are my father. 
        You are the god of Vitruvakkottam. 
        You conquered the strong elephant that had cruel eyes. 
        Where can I go and be saved except beneath your feet? 
        I am like a huge bird that wanders 
        looking for the shore of the ocean with rolling waves 
        and, unable to find it, comes back 
        to the mast of the ship. 



 
        ெசந்தழேல வந்  அழைலச் ெசய்தி ம் ெசங்கமலம் 
        அந்தரம் ேசர் ெவங்கதிேராற்கு அல்லால் அலராவால் 
        ெவந் யர் ட்டாவி ம் வித் வக்ேகாட்  அம்மா உன் 
        அந்தமில் சீர்க்கு அல்லால் அகம் குைழய மாட்ேடேன          (6) 
        693. You are my father. 
        You are the god of Vitruvakkoṭṭam 
        where red lotuses only bloom under the hot sun 
        even though the sun comes to the middle of the sky 
        and burns them with its heat. 
        I am like those lotuses. 
        Even if you do not take away my bad karma, 
        my heart only melts for your endless grace. 
 
        எத்தைன ம் வான் மறந்த காலத் ம் ைபங்கூழ்கள் 
        ைமத்  எ ந்த மா கிேல பார்த்தி க்கும் மற்  அைவ ேபால் 
        ெமய்த் யர் ட்டாவி ம் வித் வக்ேகாட்  அம்மா என் 
        சித்தம் மிக உன்பாேல ைவப்பன் அ ேயேன          (7) 
        694. You are my father. 
        You are the god of Vitruvakkoṭṭam. 
        Even when it has not rained for a long time, 
        the green crops look at the huge dark clouds 
        floating in the sky hoping it will rain. 
        I am like them. I am your slave. 
        Even if my troubles will not go away, 
        my heart will look only for you. 
 
        ெதாக்கு இலங்கி யாெறல்லாம் பரந்  ஓ த் ெதா கடேல 
        க்கு அன்றிப் றம்நிற்க மாட்டாத மற்  அைவ ேபால் 
        மிக்கு இலங்கு கில்-நிறத்தாய் வித் வக்ேகாட்  அம்மா உன் 
        க்கு இலங்கு சீர் அல்லால் க்கிலன் காண் ண்ணியேன          (8) 
        695. You are my father. 
        You are the god of Vitruvakkottam! 
        Even if all the rivers come together 
        spread and flood everywhere, 



        they cannot stay where they are but must join the ocean. 
        You are the ocean I wish to join like those rivers. 
        You are a virtuous god! 
        You have the color of a dark shining cloud! 
        See, I have no way to find refuge 
        except to come to you with your grace. 
 
        நின்ைனேய தான் ேவண்  நீள் ெசல்வம் ேவண்டாதான் 
        தன்ைனேய தான் ேவண் ம் ெசல்வம்ேபால் மாயத்தால் 
        மின்ைனேய ேசர் திகிாி வித் வக்ேகாட்  அம்மாேன 
        நின்ைனேய தான் ேவண்  நிற்பன் அ ேயேன          (9) 
        696. You are my father. 
        You are the god of Vitruvakkoṭṭam. 
        You carry a shining discus bright as lightning. 
        I am someone who wants only you. 
        I think of you only as my wealth 
        and want no other other riches. 
        I am your slave. I want only you. 
 
        வித் வக்ேகாட்  அம்மா நீ ேவண்டாேய ஆயி ம் 
        மற்  ஆ ம் பற்  இேலன் என்  அவைனத் தாள் நயந்  
        ெகாற்ற ேவல்-தாைனக் குலேசகரன் ெசான்ன 
        நற்றமிழ் பத் ம் வல்லார் நண்ணார் நரகேம          (10) 
        697 Kulasekharan who carries a victorious spear 
        loved the god and composed ten good Tamil poems 
        praising Maal and saying, "You are my father. 
        You are the god of Vitruvakkoṭṭam. 
        Even if you do not give me your grace 
        I have no other refuge than your feet." 
        Those who learn and recite the ten excellent Tamil poems 
        that Kulasekharan composed will not go to hell. 
        ------------ 
  
        கன்னியர் ஊ க் கண்ணைன எள்குதல் 
        The love of a cowherd girl for Kaṇṇan 



 
        ஏர் மலர்ப் ங்குழல் ஆயர் மாதர் 
                எைனப் பலர் உள்ள இவ் ஊாில் உன்தன் 
        மார்  த தற்கு ஆைசயின்ைம 
                அறிந்தறிந்ேத உன்தன் ெபாய்ையக் ேகட்  
        கூர் மைழ ேபால் பனிக் கூதல் எய்திக் 
                கூசி ந ங்கி ய ைன யாற்றில் 
        வார் மணற் குன்றிற் லர நின்ேறன் 
                வாசுேதவா உன் வர  பார்த்ேத          (1) 
        698. Many of the cowherd women in this town 
        decorated with fresh flowers 
        say they don’t desire to embrace your chest 
        because you lied to them. 
        I am standing on a sand dune 
        on the bank of the Jamuna river, 
        shaking in the cold that comes after a strong rain. 
        O Vasudeva, I am waiting for you to come. 
 
        ெகண்ைட ஒண் கண் மடவாள் ஒ த்தி 
                கீைழ அகத் த் தயிர் கைடயக் 
        கண்  ஒல்ைல நா ம் கைடவன் என்  
                கள்ள-விழிைய விழித் ப் க்கு 
        வண்  அமர் ங்குழல் தாழ்ந்  உலாவ 
                வாள் கம் ேவர்ப்ப ெசவ்வாய் ப்ப 
        தண் தயிர் நீ கைடந்திட்ட வண்ணம் 
                தாேமாதரா ெமய் அறிவன் நாேன          (2) 
        699. You saw a lovely girl with beautiful fish-like eyes 
        churning yogurt in her home near you 
        and you entered her house like a thief and said, 
        "I will also churn yogurt." 
        When the girl whose long beautiful hair 
        was decorated with flowers that swarmed with bees 
        saw you, her bright face sweated and her red mouth quivered. 
        O Damodara, I know truly how you churn the yogurt! 
 
        க மலர்க் கூந்தல் ஒ த்திதன்ைனக் 
                கைடக்கணித்  ஆங்ேக ஒ த்திதன்பால் 



        ம வி மனம் ைவத்  மற்ெறா த்திக்கு 
                உைரத்  ஒ  ேபைதக்குப் ெபாய் குறித்  
        ாிகுழல் மங்ைக ஒ த்திதன்ைனப் 
                ணர்தி அவ க்கும் ெமய்யன் அல்ைல 
        ம  இ த்தாய் உன் வளர்த்தி ேட 
                வளர்கின்றதால் உன்தன் மாைய தாேன.          (3) 
        700. You looked at one girl 
        whose dark hair was decorated with flowers, 
        you approached another girl and your heart fell for her, 
        you told another girl about her, 
        you told lies to another innocent girl, 
        and you embraced a young girl who has curly hair, 
        but you are not true to any of them. 
        You are the god who destroyed the wrestlers 
        who came in the form of marudu trees. 
        As you grow, your magic grows with you. 
 
        தாய்- ைலப் பா ல் அ தி க்கத் 
                தவழ்ந்  தளர்நைடயிட் ச் ெசன்  
        ேபய்- ைல வாய்ைவத்  நஞ்ைச உண்  
                பித்தன் என்ேற பிறர் ஏச நின்றாய் 
        ஆய்மிகு காதேலா  யான் இ ப்ப 
                யான் விட வந்த என் திேயாேட 
        நீ மிகு ேபாகத்ைத நன்கு உகந்தாய் 
                அ ம் உன் ேகாரம் க்கு ஏற்கும் அன்ேற.          (4) 
        701. Even though there is nectar-like milk 
        in your mother’s breast, you crawled 
        and toddled to the devil Puthana, 
        put your mouth to her breasts 
        and drank her poisonous milk. 
        Those who saw you called you crazy. 
        I am here and I love you, 
        but you joined with the girl 
        I sent as a messenger and enjoyed her. 
        Is that also one of your naughty deeds? 
 



        மின்ெனாத்த ண்ணிைடயாைளக் ெகாண்  
                ங்கு இ ள்வாய் என்தன் தி ேட 
        ெபான்ெனாத்த ஆைட குக்கூட ட் ப் 
                ேபாகின்ற ேபா  நான் கண்  நின்ேறன் 
        கண் ற்றவைள நீ கண்ணா ட் க் 
                ைக விளிக்கின்ற ம் கண்ேட நின்ேறன் 
        என் க்கு அவைள விட்  இங்கு வந்தாய்? 
                இன்னம் அங்ேக நட நம்பி நீேய.          (5) 
        702. I saw you decorated with golden silk clothes 
        as you went on the street in the dark night 
        with another girl with a thin lightning-like waist. 
        I stood there and saw how you looked at her 
        as she looked at you, 
        but you were also gesturing with your hands 
        to call another girl who saw you. 
        Why did you return leaving them all? 
        Dear one, go back to them now. 
 
        மற் ெபா  ேதாள் உைட வாசுேதவா 
                வல்விைனேயன் யில் ெகாண்டவாேற 
        இற்ைற இரவிைட ஏமத்  என்ைன 
                இன்னைணேமல் இட்  அகன்  நீ ேபாய் 
        அற்ைற இர ம் ஓர் பிற்ைற நா ம் 
                அாிைவயேரா ம் அைணந்  வந்தாய் 
        எற் க்கு நீ என் ம ங்கில் வந்தாய்? 
                எம்ெப மான் நீ எ ந்த ேள          (6) 
        703. O Vasudeva, you have strong heroic arms. 
        Did I do something to get bad karma? 
        When I went to sleep in the middle of the night, 
        you left me on the bed alone, 
        and not only that night, O my dear one, 
        but other nights also. 
        And after you embraced young girls, 
        you came back to me. 
        Why did you come back and leave them? 
        O dear one, get up and go to them. 



 
        ைபயரவின் அைணப் பள்ளியினாய் 
                பண்ைடேயாம் அல்ேலாம் நாம் நீ உகக்கும் 
        ைமயாி ஒண் கண்ணினா ம் அல்ேலாம் 
                ைவகி எம் ேசாி வர  ஒழி நீ 
        ெசய்ய உைட ம் தி க ம் 
                ெசங்கனிவா ம் குழ ம் கண்  
        ெபாய் ஒ  நாள் பட்டேத அைம ம் 
                ள் வம் ேபசாேத ேபாகு நம்பீ          (7) 
        704. You sleep on the snake bed of Adishesha. 
        We are not like the ones you knew before, 
        not like those you loved 
        who have beautiful eyes decorated with kohl. 
        Stop coming to our village and staying here. 
        It is enough that we fell for you, 
        looking at your beautiful garment, divine face, 
        fruit-like red lips and listening to the music of your flute. 
        If we hear your lies for one day, that is enough. 
        Stop saying your cheating words to attract us. 
        O young one, please go away. 
 
        என்ைன வ க எனக் குறித்திட்  
                இனமலர் ல்ைலயின் பந்தர்-நீழல் 
        மன்னி அவைளப் ணரப் க்கு 
                மற்  என்ைனக் கண்  உழறா ெநகிழ்ந்தாய் 
        ெபான்னிற ஆைடையக் ைகயிற் தாங்கிப் 
                ெபாய்-அச்சம் காட்  நீ ேபாதிேய ம் 
        இன்னம் என் ைகயகத்  ஈங்கு ஒ  நாள் 
                வ திேயல் என் சினம் தீர்வன் நாேன          (8) 
        705. You asked me to come here 
        but you went to the pandal blooming 
        with clusters of jasmine and loved her. 
        When you saw me, you muttered 
        as if your heart was melting for me. 
        Even though you brought a golden dress for me 
        and lied that you love me before you went away, 



        when you come to see me again 
        I will still care for you, 
        and if I see you my anger may go away. 
 
        மங்கல நல் வனமாைல மார்வில் 
                இலங்க மயில்-தைழப் பீ  சூ  
        ெபாங்கு இள ஆைட அைரயிற் சாத்தி 
                ங்ெகாத் க் காதிற் ணரப் ெபய்  
        ெகாங்கு ந ங் குழலார்கேளா  
                குைழந்  குழல் இனி  ஊதி வந்தாய் 
        எங்க க்ேக ஒ நாள் வந்  ஊத 
                உன் குழ ன் இைச ேபாதராேத?          (9) 
        706. Your chest is decorated 
        with lovely, auspicious flower garlands 
        and you wear peacock feathers in your hair. 
        Your bright clothes are beautiful 
        and your ears are adorned with a bunch of flowers. 
        You played sweet music on the flute for the girls, 
        whose hair is decorated with fragrant kongu flowers 
        and flirted with them. 
        Would you come and play music 
        on your flute one day to enthrall us? 
 
        அல்  மலர்த் தி மங்ைக ேகள்வன் 
                தன்ைன நயந்  இள ஆய்ச்சிமார்கள் 
        எல் ப் ெபா தினில் ஏமத்  ஊ  
                எள்கி உைரத்த உைரயதைனக் 
        ெகால்  நகர்க்கு இைற கூடற்ேகாமான் 
                குலேசகரன் இன்னிைசயில் ேமவிச் 
        ெசால் ய இன் தமிழ் மாைல பத் ம் 
                ெசால்ல வல்லார்க்கு இல்ைல ன்பந் தாேன.          (10) 
        707. Kulasekharar the chief of Kolli hills 
        composed ten sweet Tamil poems 
        describing how the young cowherd girls 
        fell in love with the beloved of beautiful goddess Lakshmi 
        who stays on a lotus flower 



        and how they expressed their wish 
        to fight with him lovingly in the night. 
        Those who recite with music these sweet ten Tamil poems 
        of Kulasekaran will have no troubles in life. 
        ---------- 
  
        ேதவகியின் லம்பல் 
        Devaki’s lullaby and worry 
 
        ஆைல நீள் க ம்  அன்னவன் தாேலா 
                அம் யத் தடங் கண்ணினன் தாேலா 
        ேவைல நீர் நிறத்  அன்னவன் தாேலா 
                ேவழப் ேபாதகம் அன்னவன் தாேலா 
        ஏல வார் குழல் என்மகன் தாேலா 
                என்  என்  உன்ைன என் வாயிைட நிைறயத் 
        தால் ஒ த்தி ம் தி விைன இல்லாத் 
                தாயாிற் கைட ஆயின தாேய          (1) 
        708. You are as sweet as the sugarcane juice 
        that comes from a sugarcane press, thaalo. 
        Your big eyes are lovely as lotuses in the water, thaalo. 
        Your color is like the water of the ocean, thaalo. 
        You are the king who killed the elephant Kuvalayabeeḍam, thaalo. 
        You are my son who has handsome fragrant hair, thaalo. 
        I am more unlucky than all other mothers 
        because I don’t have the good fortune 
        of singing a lullaby and saying "thaalo, thaalo" for you. 
 
        வ க் ெகாள் அஞ்சனம் எ  ெசம் மலர்க்கண் 
                ம வி ேமல் இனி  ஒன்றிைன ேநாக்கி 
        டக்கிச் ேசவ  மலர்ச் சி  க ந்தாள் 
                ெபா ம் நீர்- கிற் குழவிேய ேபால 
        அடக்கியாரச் ெசஞ் சி  விரல் அைனத் ம் 
                அங்ைகேயா  அைணந்  ஆைணயிற் கிடந்த 
        கிடக்ைக கண் டப் ெபற்றிலன் அந்ேதா 
                ேகசவா ெக ேவன் ெக ேவேன          (2) 
        709. Your beautiful lotus eyes are decorated with kohl. 



        You look up and see the decorations on the cradle. 
        You look like a baby cloud. 
        As you bend your legs and put your fingers in your mouth, 
        you look like an elephant bending its trunk and sleeping. 
        O Kesava, I don’t have the good fortune 
        of seeing these things when you are a baby. 
 
        ந்ைத நன் ைற அன்  உைட மகளிர் 
                ைற ைற தம் தம் குறங்கிைட இ த்தி 
        எந்ைதேய என்தன் குலப் ெப ஞ் சுடேர 
                எ  கிற் கணத்  எழில் கவர் ஏேற 
        உந்ைத யாவன் என்  உைரப்ப நின் ெசங்ேகழ் 
                விர ம் கைடக்கண்ணி ம் காட்ட 
        நந்தன் ெபற்றனன் நல்விைன யில்லா 
                நங்கள்ேகான் வசுேதவன் ெபற்றிலேன.          (3) 
        710. Mothers who come from good families 
        keep their children on their laps and say, 
        "You are my dear one, 
        you are the bright light of our family, 
        you are like a bull that has the color of a cloud." 
        When someone asked you, "Who is your father?" 
        you looked at Nandagopan out of the corner of your eyes 
        and pointed at him with your beautiful fingers. 
        Vasudevan, our chief, does not have the good fortune 
        of being your father. 
 
        களி நிலா எழில் மதி ைர க ம் 
                கண்ணேன திண்ைக மார் ம் திண்ேதா ம் 
        தளிர் மலர்க் க ங் குழற் பிைறய ம் 
                தடங்ெகாள் தாமைரக் கண்க ம் ெபா ந்த 
        இளைம-இன்பத்ைத இன்  என்தன் கண்ணால் 
                ப குேவற்கு இவள் தாெயன நிைனந்த 
        அளவில் பிள்ைளைம-இன்பத்ைத இழந்த 
                பாவிேயன் என  ஆவி நில்லாேத          (4) 
        711. O Kaṇṇa! Your face is like a shining full moon. 
        Your hands, chest and arms are strong. 



        Your dark hair is decorated with fresh flowers. 
        Your forehead is like the crescent moon. 
        Your eyes are like lotuses blooming in a pond. 
        I do not have the fortune of seeing 
        you with my eyes when you are a baby 
        even though I think of myself as your mother. 
        I am unlucky and I don’t have the pleasure 
        of raising my child, yet still I am alive. 
 
        ம ம் நின் தி ெநற்றியிற் சுட்  
                அைசதர மணிவாயிைட த்தம் 
        த த ம் உன்தன் தாைதையப் ேபா ம் 
                வ  கண் ெகாண்  உள்ளம் உள் குளிர 
        விரைலச் ெசஞ் சி வாயிைடச் ேசர்த்  
                ெவகுளியாய் நின்  உைரக்கும் அவ் உைர ம் 
        தி விேலன் ஒன் ம் ெபற்றிேலன் எல்லாம் 
                ெதய்வ நங்ைக யேசாைத ெபற்றாேள          (5) 
        712. You kissed your father Nandagopan 
        and your mother Yashoda with your beautiful lips 
        as the chuṭṭi ornament on your beautiful forehead swung around. 
        You put your sweet fingers into your lovely mouth 
        and prattled innocently. 
        When your father saw you like that 
        his heart was filled with joy, 
        but I did not have the good fortune of seeing those things 
        or listening to your baby talk. 
        Only the divine Yashoda has known that joy. 
 
        தண் அந் தாமைரக் கண்ணேன கண்ணா 
                தவழ்ந்  தளர்ந்தேதார் நைடயால் 
        மண்ணிற் ெசம்ெபா  ஆ  வந்  என்தன் 
                மார்வில் மன்னிடப் ெபற்றிேலன் அந்ேதா 
        வண்ணச் ெசஞ்சி  ைகவிரல் அைனத் ம் 
                வாாி வாய்க்ெகாண்ட அ சி ன் மிச்சில் 
        உண்ணப் ெபற்றிேலன் ஓ ெகா  விைனேயன் 
                என்ைன என் ெசய்யப் ெபற்ற  எம் ேமாேய          (6) 



        713. O Kaṇṇa! You have cool lotus eyes. 
        You crawled and toddled in the cowherd village. 
        You played in the red sand. 
        I don’t have the good fortune of embracing you 
        and covering my chest with the red sand you played with. 
        When you eat your food you scatter it all over. 
        I never had the good fortune of eating 
        what was left over on your plate. 
        Surely, my karma is bad. 
        What is the use of my mother gave birth to me? 
 
        குழகேன என்தன் ேகாமளப் பிள்ளாய் 
                ேகாவிந்தா என் குடங்ைகயில் மன்னி 
        ஒ கு ேபர் எழில் இளஞ்சி  தளிர்ேபால் 
                ஒ  ைகயால் ஒ  ைல- கம் ெந டா 
        மழைல ெமன்னைக இைடயிைட அ ளா 
                வாயிேல ைல இ க்க என் கத்ேத 
        எழில் ெகாள் நின் தி க் கண்ணிைன ேநாக்கந் 
                தன்ைன ம் இழந்ேதன் இழந்ேதேன!          (7) 
        714. O sweet one! You are my lovely child. 
        O Govinda! Babies hold on to one of their mothers’ breasts 
        with their young beautiful hands 
        that are as tender as shoots and drink milk. 
        They look at their mother’s face and smile at them. 
        I don’t have the fortune of feeding you milk like that. 
 
        ம் ெவண்ெணய் அைளந்  ெதாட்  உண் ம் 
                கிழ் இளஞ் சி த் தாமைரக் ைக ம் 
        எழில்ெகாள் தாம்  ெகாண்  அ ப்பதற்கு எள்கு 
                நிைல ம் ெவண் தயிர் ேதாய்ந்த ெசவ்வா ம் 
        அ ைக ம் அஞ்சி ேநாக்கும் அந் ேநாக்கும் 
                அணிெகாள் ெசஞ் சி வாய் ெநளிப்ப ம் 
        ெதா ைக ம் இைவ கண்ட அேசாைத 
                ெதால்ைல-இன்பத்  இ தி கண்டாேள          (8) 
        715. You took butter with your small lotus-bud-like hands 
        and ate it. 



        When Yashoda brought a rope 
        you were afraid she was going to hit you. 
        Your beautiful mouth smeared with yogurt, 
        you looked at Yashoda with fear and cried. 
        Your small red mouth trembled. 
        You folded your hands and worshipped her 
        and when she saw this, she found endless joy. 
 
        குன்றினால் குைட கவித்த ம் ேகாலக் 
                குரைவ ேகாத்த ம் குடமாட் ம் 
        கன்றினால் விள  எறிந்த ம் காலால் 
                காளியன் தைல மிதித்த ம் தலா 
        ெவன்றி ேசர் பிள்ைள நல் விைளயாட்டம் 
                அைனத்தி ம் அங்கு என் உள்ளம் உள்குளிர 
        ஒன் ம் கண் டப் ெபற்றிேலன் அ ேயன் 
                கா மா  இனி உண்ெடனில் அ ேள.          (9) 
        716. You stopped the rain with Govardhana mountain 
        and protected the cows. 
        You danced the beautiful kuravai dance and the pot dance. 
        You carried the Rakshasas who came in the form of calves, 
        threw them at the vilam fruit tree and killed them. 
        You danced on the head of Kalingan the snake. 
        I never saw how you played like this as a child. 
        My heart never felt the joy of seeing these things. 
        Give me your grace that I may see you play like that 
        if you can do it again. 
 
        வஞ்சம் ேமவிய ெநஞ்சு உைடப் ேபய்ச்சி 
                வரண்  நார் நரம்  எழக் காிந்  உக்க 
        நஞ்சம் ஆர்த  சுழி ைல அந்ேதா 
                சுைவத்  நீ அ ள்ெசய்  வளர்ந்தாய் 
        கஞ்சன் நாள் கவர் க கில் எந்தாய் 
                கைடப்பட்ேடன் வறிேத ைல சுமந்  
        தஞ்ச ேமல் ஒன்றிேலன் உய்ந்தி ந்ேதன் 
                தக்கேத நல்ல தாையப் ெபற்றாேய          (10) 
        717. When you drank milk from the breasts of Puthana, 



        the evil-hearted one, her body became withered, 
        blood flowed out and her nerves were broken. 
        You survived even though you drank her poisonous milk 
        and gave your grace to all. 
        You took the life of Kamsan, 
        my father, you are like a dark cloud. 
        My breasts are a burden to me and I cannot use them. 
        I think I will see you one day 
        and that is the only thing I am living for. 
        You have a good mother, Yashoda. 
 
        மல்ைல மா நகர்க்கு இைறயவன்தன்ைன 
                வான் ெச த்தி வந்  ஈங்கு அைண மாயத்  
        எல்ைலயில் பிள்ைள ெசய்வன காணாத் 
                ெதய்வத் ேதவகி லம்பிய லம்பல் 
        ெகால்  காவலன் மால் அ  ேமல் 
                ேகாலமாம் குலேசகரன் ெசான்ன 
        நல் ைசத் தமிழ் மாைல வல்லார்கள் 
                நண் வார் ஒல்ைல நாரணன் உலேக  (11) 
        718. Kulasekharan the king of Kolli 
        who bowed down with his head and worshipped the god 
        wrote a garland of ten Tamil poems 
        describing how Devaki was sad not to have the fortune 
        of seeing her son grow up 
        who fought with Kamsan the king of Madura and killed him. 
        Those who learn and recite these fine musical Tamil poems 
        will be with Naraṇan soon. 
        ---------  
 
        தாலாட்  
        The story of Rama in lullaby 
 
        மன்  கழ்க் ெகௗசைலதன் மணிவயி  வாய்த்தவேன 
        ெதன் இலங்ைகக் ேகான் கள் சிந் வித்தாய் ெசம்ெபான் ேசர் 
        கன்னி நன் மா மதில் ைடசூழ் கண ரத்  என் க மணிேய 



        என் ைடய இன்ன ேத இராகவேன தாேலேலா          (1) 
        719. You were born from the beautiful womb of Kausalai 
        who is praised by the whole world. 
        You made the crown of the king of Lanka fall. 
        You are the dark jewel who stays in Kaṇṇapuram 
        surrounded by new walls studded with pure gold. 
        You are my sweet nectar! 
        O Raghava, thaalelo. thaalelo. 
 
        ண்டாிக மலரதன்ேமல் வனி எல்லாம் பைடத்தவேன 
        திண் திறலாள் தாடைகதன் உரம் உ வச் சிைல வைளத்தாய் 
        கண்டவர்தம் மனம் வழங்கும் கண ரத்  என் க மணிேய 
        எண் திைச ம் ஆ ைடயாய் இராகவேன தாேலேலா          (2) 
        720. You created Nanmuhan on your navel 
        and make him create all the worlds. 
        You shot the arrow that split the chest 
        of strong Thaḍagai and killed her. 
        You are the dark jewel of Kaṇṇapuram 
        who attracts the minds of all who see you. 
        You rule the lands in all the eight directions. 
        O Raghava, thaalelo. thaalelo. 
 
        ெகாங்கு ம  க ங்குழலாள் ெகௗசைலதன் குல மதலாய் 
        தங்கு ெப ம் கழ்ச்சனகன் தி  ம கா தாசரதீ 
        கங்ைகயி ம் தீர்த்த ம  கண ரத்  என் க மணிேய 
        எங்கள் குலத்  இன்ன ேத இராகவேன தாேலேலா          (3) 
        721. You are the best son of the dynasty 
        of Kosalai whose dark hair is decorated with kongu blossoms. 
        You are the beautiful son-in-law of the king Janakan 
        whose fame remains forever. 
        You are the son of Dasharatha. 
        You are the dark jewel of Kaṇṇapuram 
        where pure water flows like the Ganges. 
        You are the sweet nectar of our family. 



        O Raghava, thaalelo, thaalelo. 
 
        தாமைர ேமல் அயனவைனப் பைடத்தவேன தயரதன்தன் 
        மா மதலாய் ைமதி தன் மணவாளா வண் னங்கள் 
        காமரங்கள் இைசபா ம் கண ரத்  என் க மணிேய 
        ஏம ம் சிைல வலவா இராகவேன தாேலேலா          (4) 
        722. You created Nanmuhan on the lotus. 
        You are the wonderful son of Dasharathan. 
        You are the husband of Mythili. 
        You are the dark jewel of Thirukkaṇṇapuram 
        where bees sing in the groves. 
        You carry the best of bows that shoots heroic arrows. 
        O Raghava, thaalelo, thaalelo. 
 
        பார் ஆ ம் படர் ெசல்வம் பரத நம்பிக்ேக அ ளி 
        ஆரா அன்  இைளயவேனா  அ ங்கானம் அைடந்தவேன 
        சீர் ஆ ம் வைர மார்பா தி க் கண்ண ரத்  அரேச 
        தார் ஆ ம் நீண்  என் தாசரதீ தாேலேலா          (5) 
        723. You gave your kingdom to your brother Bharathan. 
        You went to the thick forest 
        with your younger brother Lakshmana who loved you so. 
        Your handsome chest is strong as a mountain. 
        You are the king of Thirukkannapuram. 
        You wear the precious crown that rules the world. 
        You are the son of Dasharatha, thaalelo. 
 
        சுற்றம் எல்லாம் பின் ெதாடரத் ெதால் கானம் அைடந்தவேன 
        அற்றவர்கட்கு அ ம ந்ேத அேயாத்தி நகர்க்கு அதிபதிேய 
        கற்றவர்கள்தாம் வா ம் கண ரத்  என் க மணிேய 
        சிற்றைவதன் ெசாற் ெகாண்ட சீராமா தாேலேலா          (6) 
        724. You went to the terrible forest 
        and all your relatives followed you. 
        You are the wonderful god of the sages 
        who have left the desires of worldly life. 
        You are the king of Ayodhya. 



        You are the dark jewel of Kaṇṇapuram 
        where learned men live. 
        You obeyed the words of your step-mother. 
        O auspicious Rama, thaalelo, thaalelo. 
 
        ஆ ன் இைலப் பாலகனாய் அன்  உலகம் உண்டவேன 
        வா ையக் ெகான்  அரசு இைளய வானரத் க்கு அளித்தவேன 
        கா ன் மணி கைர அைலக்கும் கண ரத்  என் க மணிேய 
        ஆ  நகர்க்கு அதிபதிேய அேயாத்திமேன தாேலேலா          (7) 
        725. You are the baby that floated on a banyan leaf. 
        You swallowed the earth. 
        You killed Vali and gave the kingdom 
        to his younger brother Sugrivan. 
        You are the dark jewel of Kaṇṇapuram 
        where the wind makes the waves bring jewels 
        to the banks of rivers. 
        You are the king of Thiruvaali. 
        You are the king of Ayodhya, thaalelo. 
 
        மைலயதனால் அைண கட்  மதில்-இலங்ைக அழித்தவேன 
        அைல கடைலக் கைடந்  அமரர்க்கு அ  அ ளிச் ெசய்தவேன 
        கைல வலவர்தாம் வா ம் கண ரத்  என் க மணிேய 
        சிைல வலவா ேசவகேன சீராமா தாேலேலா          (8) 
        726. You made the monkeys build a dam on the ocean. 
        You destroyed Lanka surrounded by walls. 
        You churned the wavy milky ocean 
        and gave nectar to the gods. 
        You are the dark jewel of Kaṇṇapuram 
        where the best poets and artists live. 
        You are the best of archers. 
        You are the servant of your devotees, 
        O Srirama, thaalelo, thaalelo. 
 
        தைள அவி ம் ந ங் குஞ்சித் தயரதன்தன் குல மதலாய் 
        வைளய ஒ  சிைலயதனால் மதில்-இலங்ைக அழித்தவேன 



        கைள க நீர் ம ங்கு அல ம் கண ரத்  என் க மணிேய 
        இைளயவர்கட்கு அ ள் உைடயாய் இராகவேன தாேலேலா          (9) 
        727. You are the son of Dasharathan 
        whose hair is tied with fragrant flowers. 
        You bent your bow and destroyed Lanka 
        surrounded by walls. 
        You are the dark jewel of Kaṇṇapuram 
        where beautiful kazuneer flowers bloom on all sides. 
        You are compassionate and give your grace 
        to young ones, thaalelo, thaalelo. 
 
        ேதவைர ம் அசுரைர ம் திைசகைள ம் பைடத்தவேன 
        யாவ ம் வந்  அ  வணங்க அரங்கநகர்த் யின்றவேன 
        காவிாி நல் நதி பா ம் கண ரத்  என் க மணிேய 
        ஏ வாி ெவஞ்சிைல வலவா இராகவேன தாேலேலா          (10) 
        728. You have created the gods, 
        Asurans and all the directions. 
        You sleep in Srirangam 
        where all come and worship your feet. 
        You are the dark jewel of Kaṇṇapuram 
        where the fertile Kaveri river flows. 
        You are the best of archers 
        and your bow shoots mighty arrows. 
        O Raghava, thaalelo. 
 
        கன்னி நன் மா மதில் ைடசூழ் கண ரத்  என் காகுத்தன் 
        தன் அ ேமல் தாேலேலா என்  உைரத்த தமிழ்மாைல 
        ெகால் நவி ம் ேவல் வலவன் குைடக் குலேசகரன் ெசான்ன 
        பன்னிய ல் பத் ம் வல்லார் பாங்காய பத்தர்கேள          (11) 
        729. Kulasekharan the strong king 
        who sits under a royal umbrella and carries a murderous spear 
        composed these ten poems, a garland of Tamil lullabies 
        describing the god of the Kakutstha dynasty who stays in Kaṇṇapuram 
        surrounded by good strong new walls. 
        Those who learn and recite these ten poems 



        will become the dear devotees of the god. 
        ---------- 
  
        தசரதன் லம்பல் 
        The story of Rama—Dasharathan’s worry 
 
        வன் தாளின் இைண வணங்கி வளநகரம் 
                ெதா  ஏத்த மன்னன் ஆவான் 
        நின்றாைய அாியைண ேமல் இ ந்தாைய 
                ெந ங் கானம் படரப் ேபாகு 
        என்றாள் எம் இராமாேவா உைனப் பயந்த 
                ைகேகசி தன் ெசாற் ேகட்  
        நன்றாக நானிலத்ைத ஆள்வித்ேதன் 
                நன்மகேன உன்ைன நாேன          (1) 
        730. You were going to become king 
        as the people of this flourishing country 
        bowed to your strong feet and worshipped you. 
        When you were about to sit on the throne, 
        O Rama, your step-mother said, 
        "Go and stay for a long time in the large forest." 
        I listened to the words of Kaikeyi, your mother, 
        and I asked you to go to the forest. 
        O my dear son, that is what I did to you! 
 
        ெவவ்வாேயன் ெவவ் ைர ேகட்  இ நிலத்ைத 
                ேவண்டாேத, விைரந்  ெவன்றி 
        ைமவாய களிெறாழிந்  ேதெராழிந்  
                மாெவாழிந்  வனேம ேமவி 
        ெநய்வாய ேவல் ெந ங்கண் ேநாிைழ ம் 
                இளங்ேகா ம் பின்  ேபாக 
        எவ்வா  நடந்தைன? எம் இராமாேவா 
                எம்ெப மான் என் ெசய்ேகேன          (2) 
        731. You listened to my cruel words and left quickly, 
        leaving this great kingdom 
        with its victorious elephants, chariots and horses 
        and went to the forest. 



        Your lovely wife, decorated with ornaments, 
        her long eyes like spears smeared with oil, 
        and your younger brother Lakshmana followed you. 
        How could you walk in that cruel forest? 
        O our Rama! You are my dear lord. 
        What can I do? 
 
        ெகால் அைண ேவல் வாி ெந ங் கண் ெகௗசைலதன் 
                குல மதலாய் குனி வில் ஏந் ம் 
        மல் அைணந்த வைரத் ேதாளா வல் விைனேயன் 
                மனம் உ க்கும் வைகேய கற்றாய் 
        ெமல் அைணேமல் ன் யின்றாய் இன்  இனிப்ேபாய் 
                வியன் கான மரத்தின் நீழற் 
        கல் அைணேமல் கண் யிலக் கற்றைனேயா? 
                காகுத்தா காிய ேகாேவ          (3) 
        732. You are the son of the family of Kausalai 
        who has long red-lined eyes that are like murderous spears. 
        Your mountain-like arms can fight anyone. 
        You know how to melt my heart. 
        You slept on a soft bed in the palace. 
        Now how are you going to sleep 
        under the shadow of a tree in the large forest? 
        When did you learn to sleep on a stone bed? 
        You come from the dynasty of Kahustha. 
        You are a dark god, O king. 
 
        வா ேபாகு வா இன்னம் வந்  ஒ காற் 
                கண் ேபா மலராள் கூந்தல் 
        ேவய்ேபா ம் எழில்-ேதாளி தன்ெபா ட்டா 
                விைடேயான்தன் வில்ைலச் ெசற்றாய் 
        மா ேபாகு ெந ங் கானம் வல்விைனேயன் 
                மனம் உ க்கும் மகேன இன்  
        நீ ேபாக என் ெநஞ்சம் இ  பிளவாய்ப் 
                ேபாகாேத நிற்குமாேற          (4) 
        733. Come here and then go back to the forest. 
        Come and see me one more time and then you can go. 



        To marry your wife Sita 
        who has lovely hair decorated with flowers 
        and beautiful bamboo-like arms 
        you broke the bow of Shiva who rides the bull. 
        Now you are going to the wide forest 
        and you make my heart suffer. 
        Surely I must have done bad karma. 
        O son! You are leaving, 
        yet my heart does not split in two. 
 
        ெபா ந்தார் ைக ேவல்- திேபால் பரல் பாய 
                ெமல்ல கள் கு தி ேசார 
        வி ம்பாத கான் வி ம்பி ெவயில் உைறப்ப 
                ெவம் பசிேநாய் கூர இன்  
        ெப ம்பாவிேயன் மகேன ேபாகின்றாய் 
                ேககயர்ேகான் மகளாய்ப் ெபற்ற 
        அ ம்பாவி ெசாற் ேகட்ட அ விைனேயன் 
                என் ெசய்ேகன் அந்ேதா யாேன          (5) 
        734. Your soft feet will hurt 
        when you walk on the gravel stones 
        as sharp as the points of the spears enemies hold. 
        Your feet may bleed. 
        Willingly you are going to the forest 
        where no one wishes to go. 
        The sun will be hot and hunger may give you cruel pain. 
        You are the son of me who am a sinner. 
        O son! You are going now 
        because I listened to the evil daughter of king Kaikeyan. 
        Surely I must have done bad karma. 
        What can I do to stop you? 
 
        அம்மா என்  உகந்  அைழக்கும் ஆர்வச்ெசால் 
                ேகளாேத அணி ேசர் மார்வம் 
        என் மார்வத்திைட அ ந்தத் த வாேத 
                சாேத ேமாவா  உச்சி 
        ைகம்மாவின் நைட அன்ன ெமன்னைட ம் 



                கமலம் ேபால் க ம் காணா  
        எம்மாைன என் மகைன இழந்திட்ட 
                இழிதைகேயன் இ க்கின்ேறேன          (6) 
        735. From now on I will not hear anyone calling me "amma" with love. 
        No more will I feel the tight embrace 
        of his ornamented chest on my chest. 
        I cannot kiss him on his forehead. 
        I will not be able to see his majestic walk 
        that is like the stride of an elephant. 
        I will not be able to see his lotus face anymore. 
        I have lost my dear one, my son. 
        Surely I have done terrible deeds, 
        yet I am still alive. 
 
         ம  ந ங்குஞ்சி ன்சைடயாப் 
                ைனந்  ந் கில் ேசர் அல்குற் 
        காமர் எழில் விழல் உ த்  கலன் அணியா  
                அங்கங்கள் அழகு மாறி 
        ஏம  ேதாள் என் தல்வன் யான் இன்  
                ெசலத்தக்க வனம் தான் ேசர்தல் 
         மைறயீர் இ  தகேவா? சுமந்திரேன 
                வசிட்டேன ெசால்லீர் நீேர          (7) 
        736. His hair was decorated with fragrant flowers 
        but now it is matted into jaṭa. 
        He wore soft beautiful garments on his waist 
        but now he wears orange clothes like a renunciant. 
        He does not wear any ornaments. 
        Is it right that my son with such handsome arms 
        should go to the forest instead of me? 
        O, Sumanthra! O sage Vashisṭa! 
        You are learned men of the Vedas. 
        Tell me! 
 
        ெபான் ெபற்றார் எழில் ேவதப் தல்வைன ம் 
                தம்பிைய ம் ைவ ேபா ம் 



        மின் பற்றா ண்ம ங்குல் ெமல் யல் என் 
                ம கிைய ம் வனத்திற் ேபாக்கி 
        நின் பற்றா நின் மகன் ேமல் பழி விைளத்திட்  
                என்ைன ம் நீள் வானில் ேபாக்க 
        என் ெபற்றாய்? ைகேகசி இ  நிலத்தில் 
                இனிதாக இ க்கின்றாேய          (8) 
        737. O Kaikeyi, you have sent to the forest 
        my divine son who is as precious as gold, 
        his brother Lakshmaṇa and my daughter-in-law 
        whose nature is gentle, whose waist is thin as lightning 
        and whose speech is as sweet as a puvai bird’s. 
        People will blame your own son Bharatha 
        for what you have done, 
        and you are going to make me go to heaven in the sky. 
        What are you going to get from all this? 
        O Kaikeyi, How could you live happily in this huge world! 
 
        ன் ஒ  நாள் ம வாளி சிைலவாங்கி 
                அவன்தவத்ைத ற் ம் ெசற்றாய் 
        உன்ைன ம் உன் அ ைமைய ம் உன் ேமாயின் 
                வ த்த ம் ஒன்றாகக் ெகாள்ளா  
        என்ைன ம் என் ெமய் ைர ம் ெமய்யாகக் 
                ெகாண்  வனம் க்க எந்தாய் 
        நின்ைனேய மகனாகப் ெபறப் ெப ேவன் 
                ஏழ் பிறப் ம் ெந ந்ேதாள் ேவந்ேத!          (9) 
        738. You broke the bow of Parasurama 
        who carries the mazhu weapon 
        and destroyed his great tapas. 
        Without thinking how I will suffer 
        and without thinking how your mother will suffer, 
        you just listened to my words 
        and my promise to your step-mother 
        and left for the forest. 
        You are my dear one. 
        I wish that you could be born as my son 



        for the next seven births. 
        May I have that fortune, 
        O king with long, strong arms. 
 
        ேதன் நகு மா மலர்க் கூந்தற் ெகௗசைல ம் 
                சுமித்திைர ம் சிந்ைத ேநாவ 
        கூன் உ வின் ெகா ந்ெதா த்ைத ெசாற்ேகட்ட 
                ெகா யவள்தன் ெசாற்ெகாண்  இன்  
        கானகேம மிக வி ம்பி நீ றந்த 
                வளநகைரத் றந்  நா ம் 
        வானகேம மிக வி ம்பிப் ேபாகின்ேறன் 
                ம -குலத்தார் தங்கள் ேகாேவ          (10) 
        739. I will leave Kausalai whose hair is decorated 
        with beautiful flowers dripping with honey 
        and Sumithra to suffer. 
        I have listened to the cruel words of the evil Kaikeyi 
        who followed the advice of Kuni. 
        You are going to the forest, leaving this rich palace happily, 
        and I will leave this place 
        and go to the gods’ world happily, 
        O king of the dynasty of Manu. 
 
        ஏர் ஆர்ந்த க  ெந மால் இராமனாய் 
                வனம் க்க அத க்கு ஆற்றாத் 
        தார் ஆர்ந்த தடவைரத் ேதாள் தயரதன் தான் 
                லம்பிய அப் லம்பல்தன்ைன 
        கூர் ஆர்ந்த ேவல் வலவன் ேகாழியர்ேகான் 
                குைடக் குல ேசகரன் ெசாற் ெசய்த 
        சீர் ஆர்ந்த தமிழ்மாைல இைவ வல்லார் 
                தீ ெநறிக்கண் ெசல்லார் தாேம          (11) 
        740. Dasharatha, decorated with garlands, 
        his arms strong as mountains, suffered when his son, 
        the beautiful dark Neḍumaal, went to the forest. 
        Kulasekharan, the king of Kozhiyur 
        who carries a sharp spear and rules under a royal umbrella 
        composed ten Tamil poems 



        that describe the suffering of Dasharatha. 
        Those who learn these Tamil poems 
        will avoid the bad paths of life. 
        ---------  
 
        தில்ைலச் சித்திரகூடம் இராம சாிதம் 
        Praising Rama 
 
        அங்கண் ெந  மதில் ைட சூழ் அேயாத்தி என் ம் 
                அணி நகரத்  உலகு அைனத் ம் விளக்கும் ேசாதி 
        ெவங் கதிேரான் குலத் க்கு ஓர் விளக்காய்த் ேதான்றி 
                விண் ம் உயக் ெகாண்ட ரன்தன்ைனச் 
        ெசங்கண் ெந ங் க  கிைல இராமன்தன்ைனத் 
                தில்ைலநகர்த் தி ச்சித்ரகூடந் தன் ள் 
        எங்கள் தனி தல்வைன எம்ெப மான்தன்ைன 
                என்  ெகாேலா கண் குளிரக் கா ம் நாேள          (1) 
        741. He is the light that illuminates the whole world 
        and he stays in beautiful Ayodhya surrounded by high walls. 
        He was born in dynasty of the sun 
        and he sheds his light on that royal line. 
        Heroically, he conquered the whole sky. 
        He is Rama, tall, with beautiful eyes, 
        whose color is that of a dark cloud. 
        He stays in Thiruchithrakuḍam in Thillai. 
        He is our dear king, our god. 
        When will the day come 
        when I see him joyfully with my eyes? 
 
        வந்  எதிர்ந்த தாடைகதன் உரத்ைதக் கீறி 
                வ  கு தி ெபாழிதர வன்கைண ஒன்  ஏவி 
        மந்திரம் ெகாள் மைற னிவன் ேவள்வி காத்  
                வல்லரக்கர் உயிர் உண்ட ைமந்தன் காண்மின் 
        ெசந்தளிர்வாய் மலர் நைக ேசர் ெச ந்தண் ேசாைலத் 
                தில்ைலநகர்த் தி ச்சித்ரகூடந் தன் ள் 
        அந்தணர்கள் ஒ  வாயிரவர் ஏத்த 
                அணிமணி-ஆசனத்  இ ந்த அம்மான் தாேன          (2) 



        742. He saved the sacrifice of the rishi Vishwamithra 
        who knew all the mantras and the Vedas. 
        He shot a strong arrow and split the chest of Thaḍagai 
        who came to fight him, making her blood flow out. 
        He killed all the strong Rakshasas. 
        See him. He stays in the Thiruchithrakuḍam in Thillai, 
        surrounded with cool flourishing groves 
        blooming with flowers with green tender leaves. 
        He is the dear god 
        who is seated on a throne studded with diamonds 
        as three thousand Brahmins praise him. 
 
        ெசவ்வாி நற் க ெந ங்கண் சீைதக்கு ஆகிச் 
                சினவிைடேயான் சிைலயி த்  ம வாள் ஏந்தி 
        ெவவ்வாி நற் சிைலவாங்கி ெவன்றி ெகாண்  
                ேவல்ேவந்தர் பைக த ந்த ரன்தன்ைனத் 
        ெதவ்வர் அஞ்சு ெந ம் ாிைச உயர்ந்த பாங்கர்த் 
                தில்ைலநகர்த் தி ச்சித்ரகூடந் தன் ள் 
        எவ்வாி ெவஞ்சிைலத் தடக்ைக இராமன் தன்ைன 
                இைறஞ்சுவார் இைணய ேய இைறஞ்சிேனேன.          (3) 
        743. To marry Sita whose long dark lovely eyes are lined with red, 
        the heroic Rama broke the bow of Shiva 
        who rides an angry bull and carries a mazhu weapon. 
        He conquered kings who carried sharp spears. 
        He stays in divine Chithrakuḍam in Thillai 
        surrounded by tall walls. 
        I worship the feet of those who worship the feet of Rama 
        who carries a cruel bow in his hands 
        that conquers his strong enemies. 
 
        ெதாத்  அலர் ஞ் சுாிகுழல்-ைகேகசி ெசால்லால் 
                ெதால் நகரம் றந்  ைறக் கங்ைகதன்ைனப் 
        பத்தி உைடக் குகன் கடத்த வனம் ேபாய்ப் க்கு 
                பரத க்குப் பா க ம் அரசும் ஈந்  
        சித்திரகூடத்  இ ந்தான்தன்ைன இன்  
                தில்ைலநகர்த் தி ச்சித்ரகூடந் தன் ள் 



        எத்தைன ம் கண்குளிரக் காணப் ெபற்ற 
                இ நிலத்தார்க்கு இைமயவர் ேநர் ஒவ்வார்தாேம          (4) 
        744. Rama left his kingdom, obeying the words of Kaikeyi 
        whose curly hair was decorated with bunches of fresh flowers. 
        With the help of Guhan, his dear devotee, he crossed the Ganges. 
        When he was in the forest, he gave his sandals 
        and his kingdom to Bharathan who came to see him. 
        He stays in beautiful Chithrakuḍam in Thillai. 
        Those who see him happily with their two eyes, 
        will be equal to the gods in the sky. 
 
        வ  வணக்கு வைர ெந ந்ேதாள் விராைதக் ெகான்  
                வண் தமிழ் மா னி ெகா த்த வாி-வில் வாங்கி 
        கைல வணக்கு ேநாக்கு அரக்கி க்ைக நீக்கி 
                கரேனா  டணன்தன் உயிைர வாங்கி 
        சிைல வணக்கி மான் மறிய எய்தான்தன்ைனத் 
                தில்ைலநகர்த் தி ச்சித்ரகூடந் தன் ள் 
        தைல வணக்கிக் ைககூப்பி ஏத்தவல்லார் 
                திாிதலால் தவ ைடத் த் தரணிதாேன          (5) 
        745. Rama killed the Rakshasa Viraḍan 
        who had strong mountain-like arms. 
        He received his bow from the great sage Agasthya 
        who created rich Tamil. 
        He cut off the nose of the beautiful Rakshasi Surpanakha. 
        He took the lives of Karan and Dushanan. 
        He bent his bow and shot arrows to kill the deer Marisan. 
        He stays in Chithrakuḍam in Thillai 
        and this earth is fortunate that devotees wander there 
        bowing their heads and worshipping him. 
 
        தனம் ம  ைவேதகி பிாியல் உற்  
                தளர்  எய்திச் சடா ைவ ைவகுந்தத்  ஏற்றி 
        வனம் ம  கவியரசன் காதல் ெகாண்  
                வா ையக் ெகான்  இலங்ைகநகர் அரக்கர்ேகாமான் 
        சினம் அடங்க மா தியாற் சு வித்தாைனத் 
                தில்ைலநகர்த் தி ச்சித்ரகூடந் தன் ள் 



        இனி  அமர்ந்த அம்மாைன இராமன்தன்ைன 
                ஏத் வார் இைணய ேய ஏத்திேனேன.          (6) 
        746. Rama was separated from Vaidehi, his lovely wife. 
        He was sad and sent Jatayu to Vaikuṇṭam when Ravaṇa killed him. 
        He became friends with the king of monkeys Sugrivan, 
        killed Vali in the Kishkinda forest 
        and relieved the suffering of Sugrivan. 
        He made Hanuman burn Lanka 
        ruled by Ravaṇa, the king of the Rakshasas, 
        so that Hanuman’s anger would abate. 
        I worship the feet of the devotees who praise Rama, 
        the dear god who stays happily in Thiruchithrakuḍam in Thillai. 
 
        குைர கடைல அடல் அம்பால் ம க எய்  
                குைல கட்  ம கைரைய அதனால் ஏறி 
        எாி ெந  ேவல் அரக்கெரா ம் இலங்ைக ேவந்தன் 
                இன் யிர் ெகாண்  அவன்தம்பிக்கு அரசும் ஈந்  
        தி மகேளா  இனி  அமர்ந்த ெசல்வன்தன்ைனத் 
                தில்ைலநகர்த் தி ச்சித்ரகூடந் தன் ள் 
        அரசு-அமர்ந்தான் அ  சூ ம் அரைச அல்லால் 
                அரசு ஆக எண்ேணன் மற்  அரசு தாேன          (7) 
        747. Rama shot his arrows to calm the stormy ocean. 
        He made a bridge with the help of the monkeys 
        and reached Lanka on the other side of the sea. 
        He killed the Rakshasas who carried strong long spears, 
        took the life of Ravaṇa the king of Lanka 
        and gave the kingdom to Ravaṇa’s brother Vibhishaṇa. 
        Returning to Ayodhya with his wife 
        who was lovely as Lakshmi, he was seated on his throne. 
        I will not consider anyone my king 
        except Rama who stays in Thiruchithrakuḍam in Thillai. 
 
        அம் ெபான் ெந  மணிமாட அேயாத்தி எய்தி 
                அரசு எய்தி அகத்தியன்வாய்த் தான் ன் ெகான்றான் 
        தன் ெப ந்ெதால் கைத ேகட்  மிதிைலச் ெசல்வி 
                உலகு உய்யத் தி  வயி  வாய்த்த மக்கள் 



        ெசம் பவளத் திரள்வாய்த் தன் சாிைத ேகட்டான் 
                தில்ைலநகர்த் தி ச்சித்ரகூடந் தன் ள் 
        எம்ெப மான் தன்சாிைத ெசவியால் கண்ணால் 
                ப குேவாம் இன்ன தம் மதிேயாம் ஒன்ேற          (8) 
        748. Rama reached Ayodhya filled with gold 
        and beautiful diamond-studded palaces. 
        He heard his own story 
        from the mouths, red as coral, of his two sons 
        who were born to Sita, the princess of Mithila, to save the world. 
        If we hear and drink in the story of Rama 
        who stays in Thiruchithrakudam in Thillai 
        we have no need of sweet nectar. 
 
        ெசறி தவச் சம் கன்தன்ைனச் ெசன்  ெகான்  
                ெச  மைறேயான் உயிர் மீட்  தவத்ேதான் ஈந்த 
        நிைற மணிப் ண் அணி ம் ெகாண்  இலவணன் தன்ைனத் 
                தம்பியால் வான் ஏற்றி னிவன் ேவண்டத் 
        திறல் விளங்கும் இலக்குமைனப் பிாிந்தான்தன்ைனத் 
                தில்ைலநகர்த் தி ச்சித்ரகூடந் தன் ள் 
        உைறவாைன மறவாத உள்ளந்தன்ைன 
                உைடேயாம் மற்  உ யரம் அைடேயாம் அன்ேற          (9) 
        749. Rama killed Shampukan 
        and saved the son of the good Vedic Brahmin 
        and he wears a jewel-studded ornament 
        for that heroic deed that Agastya gave him. 
        His brother Laksmaṇa killed the Rakshasa Ilavaṇan 
        and Rama granted him moksha. 
        He was separated from his brother Laksmaṇa 
        by the curse of the sage Durvasa. 
        If our hearts never forget the god 
        who stays in Thiruchithrakuḍam in Thillai, 
        we will not have any trouble in our lives. 
 
        அன்  சராசரங்கைள ைவகுந்தத்  ஏற்றி 
                அடல் அரவப் பைகேயறி அசுரர்தம்ைம 
        ெவன்  இலங்கு மணி ெந ந்ேதாள் நான்கும் ேதான்ற 



                விண் ம் எதிர்வரத் தன் தாமம் ேமவி 
        ெசன்  இனி  ற்றி ந்த அம்மான்தன்ைனத் 
                தில்ைலநகர்த் தி ச்சித்ரகூடந் தன் ள் 
        என் ம் நின்றான் அவன் இவெனன்  ஏத்தி நா ம் 
                இைறஞ்சுமிேனா எப்ெபா ம் ெதாண்டீர் நீேர          (10) 
        750. By his grace all people 
        and creatures in the world go to Vaikuṇṭam. 
        He fought with the strong Asuras and conquered them. 
        When the dear god who is decorated with garlands 
        returned from the forest, the gods in the sky welcomed him. 
        He stays always in Thiruchithrakuḍam in Thillai. 
        O devotees of Rama, praise him saying, "avan ivan!" 
        and worship him always. 
 
        தில்ைலநகர்த் தி ச்சித்ரகூடந் தன் ள் 
                திறல் விளங்கு மா திேயா  அமர்ந்தான் தன்ைன 
        எல்ைல இல் சீர்த் தயரதன்தன் மகனாய்த் ேதான்றிற்  
                அ  தலாத் தன் உலகம் க்க  ஈறா 
        ெகால் இய ம் பைடத் தாைனக் ெகாற்ற ஒள்வாள் 
                ேகாழியர்ேகான் குைடக் குலேசகரன் ெசாற் ெசய்த 
        நல் இயல் இன் தமிழ்மாைல பத் ம் வல்லார் 
                நலந் திகழ் நாரணன் அ க்கீழ் நண் வாேர          (11) 
        751. Kulasekharan, the king of Uṛaiyur, 
        who rules under a royal umbrella 
        and carries a victorious shining sword 
        composed a garland of ten Tamil poems 
        describing Rama, the son of Dasharatha, 
        who has endless fame and who is with Hanuman always. 
        They who know and recite these ten sweet good Tamil poems of Kulasekaran 
        will approach the feet of Naraṇan who shines with goodness. 
        ------------------   
 
        தி மழிைச ஆழ்வார் - தி ச்சந்த வி த்தம் 
        Thirumazhisai Azhvar. Thiruchanda Virutham 
        Who is God? What is God? What is the nature of God? 
 



         நிலாய ஐந் மாய் னற்கண் நின்ற நான்குமாய் 
        தீ நிலாய ன் மாய் சிறந்த கால் இரண் மாய் 
        மீ நிலாய  ஒன் ம் ஆகி ேவ  ேவ  தன்ைமயாய் 
        நீ நிலாய வண்ணம் நின்ைன யார் நிைனக்க வல்லேர?          (1) 
        752. You are five things—taste, light, touch, sound and smell in earth. 
        You are four things—taste, light, feeling of touch, and sound in water. 
        You are three things—taste, light and heat in fire. 
        You are two things—the touch and the sound of the wind. 
        You are the unique ancient one. 
        You are many things on the earth. 
        You are the dark-colored one. 
        Who has the power to know who you are? 
 
        ஆ ம் ஆ ம் ஆ மாய் ஓர் ஐந் ம் ஐந் ம் ஐந் மாய் 
        ஏ  சீர் இரண் ம் ன் ம் ஏ ம் ஆ ம் எட் மாய் 
        ேவ  ேவ  ஞானம் ஆகி ெமய்யிேனா  ெபாய் மாய் 
        ஊெறா  ஓைசயாய ஐந் ம் ஆய ஆய மாயேன          (2) 
        753. You are the six actions— 
        learning, teaching, performing sacrifices, 
        making others perform sacrifices, giving and receiving. 
        You are worshipped by the fifteen sacrifices. 
        You are the beautiful two—wisdom and renunciation, 
        and the three devotions, devotion for god, 
        the devotion that gives knowledge to know god, 
        and the highest devotion that gives moksha. 
        You are the seven and six and eight. 
        You are many wisdoms. 
        You are the true and the false. 
        You are taste, light, touch, sound and smell. 
        You, Maayan, are everything on earth. 
        You are Maayan, who can see you? 
 
        ஐந் ம் ஐந் ம் ஐந் ம் ஆகி அல்லவற்  உளா மாய் 
        ஐந்  ன் ம் ஒன் ம் ஆகி நின்ற ஆதிேதவேன 
        ஐந் ம் ஐந் ம் ஐந் ம் ஆகி அந்தரத்  அைணந்  நின்  



        ஐந் ம் ஐந் ம் ஆய நின்ைன யாவர் காண வல்லேர?          (3) 
        754. You are the chief of the twenty-four philosophies, 
        the five elements water, land, fire, wind and the sky, 
        the five sense organs, body, mouth, eyes, nose and ears, 
        the five organs of action, mouth, legs, hands, the unclean organs, 
        the five senses, taste, sight, hearing, smell and touch 
        and the four organs of knowledge, 
        mind, ego, knowledge, and ignorance. 
        You stay in the sky. 
        You are all these and more. 
        O Maayan, who can see you? 
 
        ன்  ப்ப  ஆறிேனா  ஓர் ஐந் ம் ஐந் ம் ஐந் மாய் 
        ன்  ர்த்தி ஆகி ன்  ன்  ன்  ன் மாய் 
        ேதான்  ேசாதி ன் மாய் ளக்கம் இல் விளக்கமாய் 
        ஏன்  என் ஆவி ள் குந்த  என் ெகாேலா? எம் ஈசேன          (4) 
        755. You are the thirty-three Sanskrit sounds. 
        You are the five consonants. 
        You are the sixteen vowels. 
        You are the lord of the five special sounds in Tamil. 
        You are the mantra with twelve sounds, 
        "Om namo bhagavate vasudevaaya." 
        You are the three faultless lights—the sun, the moon and the stars. 
        You have entered into my heart—why, O my lord? 
 
        நின்  இயங்கும் ஒன்  அலா உ க்கள் ேதா ம் ஆவியாய் 
        ஒன்றி உள்கலந்  நின்ற நின்ன தன்ைம இன்ன  என்  
        என் ம் யார்க்கும் எண் இறந்த ஆதியாய் நின் உந்திவாய் 
        அன்  நான் கற் பயந்த ஆதிேதவன் அல்ைலேய?          (5) 
        756. You are everything on the earth. 
        You are the life of all creatures. 
        No one knows who you are 
        but you are in everyone and everything. 
        There is no limit to you. 



        You are the ancient one. 
        You created Nanmuhan on your navel 
        who creates all creatures of the world. 
 
        நாகம் ஏந்  ேம  ெவற்ைப நாகம் ஏந்  மண்ணிைன 
        நாகம் ஏந் ம் ஆக மாகம் மாகம் ஏந்  வார் னல் 
        மாகம் ஏந்  மங்குல் தீ ஓர் வா  ஐந்  அைமந்  காத்  
        ஏகம் ஏந்தி நின்ற நீர்ைம நின்கேண இயன்றேத          (6) 
        757. Adishesha carries the earth and you. 
        The mountains burden the earth. 
        The sky carries the Ganges and the clouds. 
        You contain in yourself water, fire, wind, sky and the earth. 
        You protect them all and all are in you. 
 
        ஒன்  இரண்  ர்த்தியாய் உறக்கேமா  உணர்ச்சியாய் 
        ஒன்  இரண்  காலம் ஆகி ேவைல ஞாலம் ஆயினாய் 
        ஒன்  இரண்  தீ ம் ஆகி ஆயன் ஆய மாயேன 
        ஒன்  இரண்  கண்ணினா ம் உன்ைன ஏத்த வல்லேன?          (7) 
        758. You are the three forms of the gods, Shiva, Vishnu and Nanmuhan. 
        You are sleep. 
        You are feelings. 
        You are the two times, night and day. 
        You are the oceans. 
        You are the earth. 
        You are the three fires. 
        You are Maayan, the cowherd. 
        The three-eyed Shiva praises you. 
 
        ஆதி ஆன வானவர்க்கும் அண்டம் ஆய அப் றத்  
        ஆதி ஆன வானவர்க்கும் ஆதி ஆன ஆதி நீ 
        ஆதி ஆன வான வாணர் அந்த-காலம் நீ உைரத்தி 
        ஆதி ஆன காலம் நின்ைன யாவர் காண வல்லேர          (8) 
        759. You are the most ancient of the ancient gods 
        and you abide across the worlds. 
        You know the birth of the ancient gods. 



        Who can tell the time when you became the ancient one? 
 
        தா  உலா  ெகான்ைற மாைல ன்  ெசஞ்சைடச் சிவன் 
        நீதியால் வணங்கு பாத நின்மலா நிலாய சீர் 
        ேவத வாணர் கீத ேவள்வி நீதியான ேகள்வியார் 
        நீதியால் வணங்குகின்ற நீர்ைம நின்கண் நின்றேத          (9) 
        760. Shiva whose red jaṭa 
        is decorated with kondrai garlands that sprinkle pollen 
        worships your feet, following the rules of the Vedas. 
        You are the pure one. 
        Those who know the Vedas well 
        and those who recite the sacrificial spells 
        worship you in the ways that the Vedas instruct. 
 
        தன் ேள திைரத்  எ ம் தரங்க ெவண் தடங்கடல் 
        தன் ேள திைரத்  எ ந்  அடங்குகின்ற தன்ைம ேபால் 
        நின் ேள பிறந்  இறந்  நிற்ப ம் திாிப ம் 
        நின் ேள அடங்குகின்ற நீர்ைம நின்கண் நின்றேத          (10) 
        761. Just as the white waves born in the wide ocean 
        rise and go back into the ocean, 
        everything that is in the world is born from you, 
        stays and lives in the world by your grace 
        and goes back into you. Such is your nature. 
 
        ெசால் னால் ெதாடர்ச்சி நீ ெசாலப்ப ம் ெபா ம் நீ 
        ெசால் னால் ெசாலப்படா  ேதான் கின்ற ேசாதி நீ 
        ெசால் னால் பைடக்க நீ பைடக்க வந்  ேதான்றினார் 
        ெசால் னால் சு ங்க நின் குணங்கள் ெசால்ல வல்லேர?          (11) 
        762. You are the sounds that form the words of the Vedas 
        and you are the meaning of all the words in the Vedas. 
        You are the light that cannot be described by words. 
        You created Nanmuhan and he creates 
        all the creatures of the world by your order. 
        Can words even begin to describe your nature? 
 



        உலகுதன்ைன நீ பைடத்தி உள் ஒ க்கி ைவத்தி மீண்  
        உலகுதன் ேள பிறத்தி ஓாிடத்ைத அல்ைலயால் 
        உலகு நின்ெனா  ஒன்றி நிற்க ேவ  நிற்றி ஆதலால் 
        உலகில் நின்ைன உள்ள சூழல் யாவர் உள்ள வல்லேர?          (12) 
        763. You create the world, 
        you take it within you, 
        and again you create the world. 
        You do not remain in one place. 
        The world is within you 
        and you are separate from it also. 
        Who knows how you are in this world? 
 
        இன்ைன என்  ெசால்லல் ஆவ  இல்ைல யா ம் இட் ைடப் 
        பின்ைன ேகள்வன் என்பர் உன் பிணக்கு உணர்ந்த ெபற்றிேயார் 
        பின்ைன ஆய ேகாலேமா  ேப ம் ஊ ம் ஆதி ம் 
        நின்ைன யார் நிைனக்க வல்லர் நீர்ைமயால் நிைனக்கிேல?          (13) 
        764. No one can say just what or who you are. 
        Some say that you are the beloved of Nappinnai. 
        Some say you are only a cowherd 
        and you play with cowherd girls. 
        Who can know your name, your place, 
        your birth and what form you will take in the future? 
        No one can know your nature. 
 
        ய்ைம ேயாகம் ஆயினாய் ழாய்-அலங்கல் மாைலயாய் 
        ஆைம ஆகி ஆழ்கடற் யின்ற ஆதிேதவ நின் 
        நாமேதயம் இன்ன  என்ன வல்லம் அல்ல ஆகி ம் 
        சாம ேவத கீதனாய சக்ரபாணி அல்ைலேய?          (14) 
        765. You, decorated with Thulasi garlands, are pure yoga,. 
        You took the form of a turtle. 
        You are the ancient god who sleeps on the deep ocean. 
        We do not know what your name is, 
        but we say you are the creator of the Samaveda 
        and are praised by songs of the Vedas. 
        You carry in your hands the Sarngam bow. 



 
        அங்கம் ஆ ம் ேவதம் நான்கும் ஆகி நின்  அவற் ேள 
        தங்குகின்ற தன்ைமயாய் தடங்கடற் பணத்தைல 
        ெசங்கண் நாகைணக் கிடந்த ெசல்வம் மல்கு சீாினாய் 
        சங்க வண்ணம் அன்ன ேமனி சார்ங்கபாணி அல்ைலேய?          (15) 
        766. You are the four Vedas and the six Upanishads 
        and you are their meaning. 
        You sleep on the wide ocean on many-headed Adishesha. 
        You are precious wealth. 
        Aren’t you the god who carries a white conch 
        and the Sarngam bow? 
 
        தைலக் கணம் கள் குழம் -சாதி ேசாதி ேதாற்றமாய் 
        நிைலக் கணங்கள் காண வந்  நிற்றிேய ம் நீ  இ ம் 
        கைலக் கணங்கள் ெசாற் ெபா ள் க த்தினால் நிைனக்ெகாணா 
        மைலக் கணங்கள் ேபால் உணர்த் ம் மாட்சி நின்தன் மாட்சிேய  (16) 
        767. You are the souls of the gods, 
        plants, people who do good and bad karma and animals. 
        Even though people do not know who you are, 
        they hear of you from the Vedas and the scriptures of the sages 
        and they know you in their hearts. 
        Your greatness is like that of high mountains. 
 
        ஏக ர்த்தி ன்  ர்த்தி நா  ர்த்தி நன்ைம ேசர் 
        ேபாக ர்த்தி ண்ணியத்தின் ர்த்தி எண் இல் ர்த்தியாய் 
        நாக ர்த்தி சயனமாய் நலங் கடற் கிடந்  ேமல் 
        ஆக ர்த்தி ஆய வண்ணம் என் ெகால்? ஆதிேதவேன          (17) 
        768. You are the unique god, 
        but you are the three gods, Shiva, Vishnu and Brahma, 
        and you are the four gods. 
        You are the god who gives joy and goodness to all. 
        You are the god who is the source of good karma. 
        No one can comprehend your form. 
        You are the god who sleeps on Adishesha on the wide ocean. 
        How can you, the ancient god, 



        come to the world in human form? 
 
        விடத்த வாய் ஒர் ஆயிரம் இராயிரம் கண் ெவந்தழல் 
        வி த்  ழ்  இலாத ேபாகம் மிக்க ேசாதி ெதாக்க சீர் 
        ெதா த்  ேமல் விதானமாய ெபௗவ-நீர் அராவைணப் 
        ப த்த பாயல் பள்ளிெகாள்வ  என்ெகால் ேவைலவண்ணேன          (18) 
        769. You sleep on the ocean 
        on the snake bed of Adishesha who has a thousand mouths, 
        and two thousand fiery eyes. 
        He makes a roof for you and is never apart from you. 
        You have the color of the ocean. 
        Why do you sleep on the ocean? 
 
        ள்ள  ஆகி ேவதம் நான்கும் ஓதினாய் அ  அன்றி ம் 
        ள்ளின்வாய் பிளந்  ட் ெகா ப் பி த்த பின்ன ம் 
        ள்ைள ஊர்தி ஆதலால் அ  என்ெகால் மின் ெகாள் ேநமியாய் 
        ள்ளின் ெமய்ப் பைகக் கடல் கிடத்தல் காத த்தேத?          (19) 
        770. You took the form of a swan 
        and taught the Vedas to the sages. 
        You split open the mouth of the Asuran 
        when he came in the form of a bird. 
        Why do you ride on the eagle 
        even though you carry an eagle flag? 
        O god, you carry a shining discus! 
        Why do you love to sleep on the ocean on Adishesha, 
        the snake that is an enemy of the eagle? 
 
        கூசம் ஒன் ம் இன்றி மாசுணம் ப த்  ேவைல-நீர் 
        ேபச நின்ற ேதவர் வந்  பாட ன் கிடந்த ம் 
        பாசம் நின்ற நீாில் வா ம் ஆைமயான ேகசவா 
        ஏச அன்  நீ கிடந்தவா  கூ  ேதறேவ          (20) 
        771. Without being shy, 
        you sleep on a snake on the ocean 
        and the gods come there and sing and praise you. 
        O Kesava! You took the form of a turtle 



        that lives in moss-covered water. 
        Why did you do that and allow others to say bad things about you? 
        Tell us so we can understand you. 
 
        அரங்கேன தரங்க நீர் கலங்க அன்  குன்  சூழ் 
        மரங்கள் ேதய மாநிலம் கு ங்க மாசுணம் சுலாய் 
        ெந ங்க நீ கைடந்தேபா  நின்ற சூரர் என் ெசய்தார்? 
        குரங்ைக ஆள் உகந்த எந்ைத கூ  ேதற ேவ  இேத          (21) 
        772. You are the god of Srirangam. 
        When you churned the ocean of milk 
        the waves were wild, the water was stirred up, 
        trees fell and the great earth shook 
        as the snake Vasuki suffered. 
        What did the Asuras do then? 
        When you went to Lanka to fight with Ravaṇa, 
        you were happy to get the help of the monkeys. 
        You are our father! 
        Tell us how all that happened so we can understand you. 
 
        பண் ம் இன் ம் ேம மாய் ஒர் பாலனாகி ஞாலம் ஏழ் 
        உண்  மண்  ஆ ைலத் யின்ற ஆதிேதவேன 
        வண்  கிண்  தண் ழாய்-அலங்கலாய் கலந்த சீர்ப் 
        ண்டாீகப் பாைவ ேச ம் மார்ப மிநாதேன          (22) 
        773. You are the past, present and future. 
        You are the ancient god. 
        You took the form of a child Kaṇṇan, 
        swallowed all the seven worlds 
        and slept on a banyan leaf. 
        You are adorned with a Thulasi garland on which bees swarm. 
        You embrace on your chest the goddess Lakshmi 
        who stays on a lovely lotus. 
        You are the highest god of the earth. 
 
        வால் நிறத்  ஓர் சீயமாய் வைளந்த வாள்-எயிற்றவன் 
        ஊன் நிறத்  உகிர்த்தலம் அ த்தினாய் உலாய சீர் 



        நால்-நிறத்த ேவதநாவர் நல்ல ேயாகினால் வணங்கு 
        பால்-நிறக் கடற்கிடந்த பற்பநாபன் அல்ைலேய?          (23) 
        774. You took the form of a white lion 
        and with your nails you split the chest 
        of Hiraṇyan who had shining teeth. 
        You are Padmanabhan who sleeps on the ocean of milk. 
        The famous yogis recite the four Vedas 
        and worship you. 
 
        கங்ைக நீர் பயந்த பாத-பங்கயத்  எம் அண்ணேல 
        அங்ைக ஆழி சங்கு தண்  வில் ம் வா ம் ஏந்தினாய் 
        சிங்கமாய ேதவேதவ ேதன் உலா  ெமன் மலர்- 
        மங்ைக மன்னி வா ம் மார்ப ஆழி ேமனி மாயேன          (24) 
        775. You are the great god! 
        The water of the Ganges flows from your lotus feet. 
        You carry in your beautiful hands 
        a discus, a conch, a club, a bow and a sword. 
        O god of gods, you took the form of a man-lion. 
        The goddess Lakshmi, decorated with beautiful blossoms 
        dripping with pollen, lives on your chest. 
        O Maayan, your body has the blue color of the ocean. 
 
        வரத்தினிற் சிரத்ைத மிக்க வாள்-எயிற்  மற்றவன் 
        உரத்தினிற் கரத்ைத ைவத்  உகிர்த்தலத்ைத ஊன்றினாய் 
        இரத்தி நீ-இ  என்ன ெபாய்?-இரந்த மண் வயிற் ேள 
        கரத்தி உன் க த்ைத யாவர் காண வல்லர்? கண்ணேன          (25) 
        776. You took the form of a man-lion, 
        split open Hiraṇyan’s chest with your nails and killed him 
        who had received many boons doing hard penance. 
        You came in the form of a dwarf 
        and begged for land from Mahabali, 
        but what kind of lie was that, since the world is yours? 
        Did you hide the land in your stomach 
        that you received by begging him? 



        O Kaṇṇa! Who has the ability to know what you think? 
 
        ஆணிேனா  ெபண் ம் ஆகி அல்லேவா  நல்லவாய் 
        ஊெணா  ஓைச ஊ ம் ஆகி ஒன்  அலாத மாையயாய் 
        ணி ேப ம் ஆயன் ஆகி ெபாய்யிேனா  ெமய் மாய் 
        காணி ேப ம் மாணியாய்க் கரந்  ெசன்ற கள்வேன          (26) 
        777. You took the form of a man, Rama, and a woman, Mohini. 
        You are what is good and what is evil. 
        You are food, sound and smell. 
        You are illusory and you appear to be nothing. 
        You were a cowherd who looked after bulls. 
        You are the false and the true. 
        You went to Mahabali as a dwarf and took his land. 
        You are a thief. 
 
        விண் கடந்த ேசாதியாய் விளங்கு ஞான ர்த்தியாய் 
        பண் கடந்த ேதசம் ேம  பாவநாச நாதேன 
        எண் கடந்த ேயாகிேனா  இரந்  ெசன்  மாணியாய் 
        மண் கடந்த வண்ணம் நின்ைன யார் மதிக்க வல்லேர?          (27) 
        778. You are the light that shines crossing the sky. 
        You are the bright form of wisdom. 
        You are music. 
        You are the god who destroys people’s sins. 
        You went to king Mahabali as a dwarf-sage 
        and begged for his land. 
        You measured the earth with one foot, grew tall 
        and measured the sky with the other. 
        Who will respect you for how you have acted in cheating Mahabali? 
 
        பைடத்த பார் இடந்  அளந்  அ  உண்  உமிழ்ந்  ெபௗவ நீர் 
        பைடத்  அைடத்  அதிற் கிடந்  ன் கைடந்த ெபற்றிேயாய் 
        மிைடத்த மா  மா மான் விலங்கு காலன்-ஊர் கப் 
        பைடக்கலம் வி த்த பல் பைடத் தடக்ைக மாயேன          (28) 
        779. You created the earth. 
        You went as a dwarf and measured the world. 



        You swallowed the earth and spit it out. 
        You created the oceans and slept on a banyan leaf. 
        When the Asuras Mali and Sumali came to fight you, 
        you sent them to Yama’s world. 
        You carry the discus in your strong hand, 
        You are Maayan! 
 
        பரத்தி ம் பரத்ைத ஆதி ெபௗவ நீர் அைணக் கிடந்  
        உரத்தி ம் ஒ த்திதன்ைன ைவத்  உகந்  அ  அன்றி ம் 
        நரத்தி ம் பிறத்தி நாத ஞான ர்த்தி ஆயினாய் 
        ஒ த்த ம் நினா  தன்ைம இன்ன  என்ன வல்லேர?          (29) 
        780. You are the highest god in heaven among all the other gods. 
        You sleep on the ocean. 
        You keep Lakshmi on your chest and embrace her. 
        You came to this earth in human forms. 
        O lord, you are the form of wisdom. 
        No one can say what your nature is. 
 
        வானக ம் மண்ணக ம் ெவற் ம் ஏழ் கடல்க ம் 
        ேபானகம் ெசய்  ஆ ைலத் யின்ற ண்டாீகேன 
        ேதன் அகஞ்ெசய் தண் ந ம் மலர்த் ழாய் நன் மாைலயாய் 
        கூன் அகம் கத் ெதறித்த ெகாற்ற வில்  அல்ைலேய?          (30) 
        781. You are the sky, earth, hills, and seven oceans. 
        You are as beautiful as a lotus. 
        You enjoyed the food served for Indra 
        and slept on a banyan leaf. 
        You are decorated with a lovely fragrant cool Thulasi garland 
        that drips with pollen. 
        You shot a stone from your sling and hit Manthara’s hunched back. 
        You carry a victorious bow. 
 
        காலேநமி காலேன கணக்கு இலாத கீர்த்தியாய் 
        ஞாலம் ஏ ம் உண்  பண்  ஒர் பாலன் ஆய பண்பேன 
        ேவைல ேவவ வில் வைளத்த ெவல் சினத்த ர நின் 
        பாலர் ஆய பத்தர் சித்தம் த்தி ெசய் ம் ர்த்திேய          (31) 



        782. You carry the discus that decides the life of all. 
        Your fame has no limit. 
        You, the good lord, were born as a child 
        and swallowed all the seven worlds in ancient times. 
        You are the hero who in the form of Rama, 
        became angry, bent his bow and calmed the ocean. 
        O Murthi, you give moksha to the devotees 
        who worship you in their hearts. 
 
        குரக்கினப் பைட ெகா  குைர கட ன் மீ  ேபாய் 
        அரக்கர் அங்கு அரங்க ெவஞ்சரம் ரந்த ஆதி நீ 
        இரக்க மண் ெகா த்தவற்கு இரக்கம் ஒன் ம் இன்றிேய 
        பரக்க ைவத்  அளந்  ெகாண்ட பற்பபாதன் அல்ைலேய?          (32) 
        783. You are the ancient one. 
        You crossed the ocean with the help of a monkey army, 
        fought the Raksasas, shot your cruel arrows 
        and destroyed them. 
        Your feet are beautiful as lotuses. 
        You begged Mahabali to give you land 
        and took all his land. 
        You measured the earth and the sky 
        and they all belonged to you, 
 
        மின் நிறத்  எயிற்  அரக்கன் ழ ெவஞ்சரம் ரந்  
        பின்னவற்கு அ ள் ாிந்  அரசு-அளித்த ெபற்றிேயாய் 
        நன்னிறத்  ஒர் இன்ெசால் ஏைழ பின்ைன ேகள்வ மன்  சீர்ப் 
        ெபான் நிறத்த வண்ணன் ஆய ண்டாீகன் அல்ைலேய?          (33) 
        784. You shot your cruel arrows 
        and destroyed Ravaṇa whose teeth were bright as lightning. 
        You gave your grace to Vibhishaṇa and the kingdom of Lanka. 
        You are the beloved of Nappinnai, the innocent woman 
        who speaks sweetly and who has a lovely color. 
        Aren’t you the god who has lotus eyes? 
        You have everlasting fame and a golden color. 



 
        ஆதி ஆதி ஆதி நீ ஒர் அண்டம் ஆதி ஆதலால் 
        ேசாதியாத ேசாதி நீ அ  உண்ைமயில் விளங்கினாய் 
        ேவதம் ஆகி ேவள்வி ஆகி விண்ணிேனா  மண் மாய் 
        ஆதி ஆகி ஆயன் ஆய மாயம் என்ன மாயேம?          (34) 
        785. You are the ancient of the ancients. 
        You are the ancient of all the worlds. 
        You are the highest of all the lights. 
        You are the truth. 
        You are the Vedas. 
        You are the sacrifices. 
        You are the sky and the earth. 
        What is your magic that you are the ancient one 
        and the cowherd? 
 
        அம்  உலா  மீ ம் ஆகி ஆைம ஆகி ஆழியார் 
        தம்பிரா ம் ஆகி மிக்க  அன்  மிக்கு அ  அன்றி ம் 
        ெகாம்  அரா  ண்ம ங்குல் ஆயர்-மாதர் பிள்ைளயாய் 
        எம்பிரா ம் ஆய வண்ணம் என்ெகாேலா? எம் ஈசேன          (35) 
        786. You took the forms of a fish 
        that swims on the ocean and of a turtle. 
        You carry a discus. 
        You are the god who gives love to all. 
        You were a child for the cowherd woman Yashoda 
        who has a thin vine-like waist. 
        O lord, what is your magic 
        that you are a cowherd and also our god? 
 
        ஆடகத்த ண்- ைல யேசாைத ஆய்ச்சி பிள்ைளயாய் 
        சா  உைதத்  ஓர் ள்ள  ஆவி கள்ள தாய ேபய்மகள் 
        ட ைவத்த ெவய்ய ெகாங்ைக ஐய பால் அ ெசய்  
        ஆடகக் ைக மாதர் வாய்-அ தம் உண்ட  என்ெகாேலா?          (36) 
        787. You were brought up by the cowherdess Yashoda 
        whose breasts were decorated with beautiful ornaments. 
        You destroyed Sakaṭasuran when he came in the form of a cart. 



        You took the life of the Asuran who came in the form of a bird. 
        You drank milk from the breasts of the deceiving devil Puthana. 
        How, then, could you drink the nectar from the mouths of women 
        who wear golden bracelets on their hands? 
 
        காய்த்த நீள் விளங்கனி உதிர்த்  எதிர்ந்த ங் கு ந்தம் 
        சாய்த்  மா பிளந்த ைகத் தலத்த கண்ணன் என்பரால் 
        ஆய்ச்சி பாைல உண்  மண்ைண உண்  ெவண்ெணய் உண்  பின் 
        ேபய்ச்சி பாைல உண்  பண்  ஓர் ஏனம் ஆய வாமனா          (37) 
        788. You made the vilam fruits fall and destroyed the Asuran. 
        You made the blooming kurundam tree fall 
        and killed the Asuran Kesi. 
        You split open the mouth of the Asuran who came as a bird. 
        People say that you are the god Kaṇṇan 
        and that is why you could do all these things with your strong hands. 
        You drank the milk of the cowherdess Yashoda. 
        You ate mud, you stole butter and ate it 
        and you drank milk from the devil Puthana. 
        You took the forms of a dwarf and a boar. 
 
        கடம் கலந்த வன்காி ம ப்  ஒசித்  ஒர் ெபாய்ைகவாய் 
        விடம் கலந்த பாம்பின் ேமல் நடம் பயின்ற நாதேன 
        குடம் கலந்த கூத்தன் ஆய ெகாண்டல்வண்ண தண் ழாய் 
        வடம் கலந்த மாைல மார்ப காலேநமி காலேன          (38) 
        789. You are our chief who broke the tusks 
        of a rutting elephant that dripped ichor. 
        You danced on the snake Kalingan. 
        You have the color of a cloud 
        and you danced the kuthu dance on pots. 
        Your chest is decorated with cool Thulasi garlands. 
        You are the god who carries the discus 
        that destroys your enemies. 
 
        ெவற்  எ த்  ேவைல-நீர் கலக்கினாய் அ  அன்றி ம் 
        ெவற்  எ த்  ேவைல-நீர் வரம்  கட்  ேவைல சூழ் 



        ெவற்  எ த்த இஞ்சி சூழ் இலங்ைக கட்டழித்த நீ 
        ெவற்  எ த்  மாாி காத்த ேமகவண்ணன் அல்ைலேய?          (39) 
        790. You used Manthara mountain as the churning stick 
        and churned the milky ocean. 
        You made a bridge using stones on the ocean to go to Lanka. 
        You destroyed Lanka that is surrounded by stone walls. 
        You are the god Kaṇṇan who has the color of a cloud 
        and you protected the cows from the rain with Govardhana mountain. 
 
        ஆைன காத்  ஒர் ஆைன ெகான்  அ  அன்றி ஆயர்-பிள்ைளயாய் 
        ஆைன ேமய்த்தி ஆெனய் உண்  அன்  குன்றம் ஒன்றினால் 
        ஆைன காத்  ைம-அாிக் கண் மாதரார் திறத்  ன் 
        ஆைன அன்  ெசன்  அடர்த்த மாயம் என்ன மாயேம          (40) 
        791. You protected the elephant Gajendra from the crocodile. 
        You killed the elephant Kuvalayabeeḍam. 
        You were raised as a cowherd child and you grazed the cows 
        and protected them from the rain with Govardhana mountain. 
        You fought with the seven bulls to marry Nappinnai. 
        What is all this magic? 
 
        ஆயன் ஆகி ஆயர்-மங்ைக ேவய ேதாள் வி ம்பினாய் 
        ஆய நின்ைன யாவர் வல்லர் அம்பரத்ெதா  இம்பராய்? 
        மாய மாய மாைய ெகால்? அ  அன்றி நீ வகுத்த ம் 
        மாய மாயம் ஆக்கினாய் உன் மாயம் ற் ம் மாயேம          (41) 
        792. When you were a cowherd, 
        you loved the cowherd girl Nappinnai 
        who had round bamboo-like arms. 
        O cowherd, who can conquer you? 
        You are the sky and the earth. 
        O Maaya, you are the Maayan who destroys illusions 
        yet you are the one who creates illusions. 
        Is all your magic an illusion? 
 
        ேவ  இைசந்த ெசக்கர் ேமனி நீ  அணிந்த ன்சைடக் 
        கீ  திங்கள் ைவத்தவன் ைக ைவத்த வன்கபால் மிைச 



        ஊ  ெசங் கு தியால் நிைறத்த காரணந்தைன 
        ஏ  ெசன்  அடர்த்த ஈச ேபசு கூசம் இன்றிேய          (42) 
        793. When Shiva was cursed by Nanmuhan 
        and Nanmuhan’s head stuck to Shiva’s hand, 
        you filled the head of Nanmuhan 
        with your blood and it fell from Shiva’s hand. 
        You must not be ashamed to tell about Shiva 
        who has a red body and a crescent moon on his Jaṭa 
        where the Ganges flows. 
        O lord, you have fought the seven bulls. 
        You should not be ashamed to tell about Shiva to others. 
 
        ெவஞ்சினத்த ேவழ ெவண் ம ப்  ஒசித்  உ த்த மா 
        கஞ்சைனக் க ந்  மண் அளந் ெகாண்ட காலேன 
        வஞ்சனத்  வந்த ேபய்ச்சி ஆவி பா ள் வாங்கினாய் 
        அஞ்சனத்த வண்ணன் ஆய ஆதிேதவன் அல்ைலேய?          (43) 
        794. You are the best of everything. 
        You broke the white tusks of an angry elephant. 
        You destroyed Kamsan who was angry with you. 
        You are the Maayan who measured the world, 
        drank the milk of the deceiving devil Puthana and killed her. 
        You are the ancient god who has the dark color of kohl. 
 
        பா ன் நீர்ைம ெசம்ெபான் நீர்ைம பாசியின் பசும் றம் 
        ேபா ம் நீர்ைம ெபாற்  உைடத் தடத்  வண்  விண்  உலாம் 
        நீல நீர்ைம என்  இைவ நிைறந்த காலம் நான்குமாய் 
        மா ன் நீர்ைம ைவயகம் மைறத்த  என்ன நீர்ைமேய?          (44) 
        795. You are the sweetness in milk. 
        You are the brightness of precious gold. 
        You are the freshness of green moss. 
        You have the dark color of bees 
        that drink honey and fly around ponds. 
        You are the four seasons. 
        Why does the world not understand the grace of the god Maal? 
 



        மண் ளாய் ெகால்? விண் ளாய் ெகால்? மண் ேள மயங்கி நின்  
        எண் ம் எண் அகப்படாய் ெகால்? என்ன மாைய நின் தமர் 
        கண் ளாய் ெகால்? ேசைய ெகால்? அனந்தன்ேமல் கிடந்த எம் 
        ண்ணியா னந் ழாய்-அலங்கல் அம் னிதேன          (45) 
        796. Are you on the earth? 
        Are you in the sky? 
        You are mixed with the earth 
        and our minds do not know who you are. 
        What is this magic? 
        Are you with other gods in heaven? 
        Are you near? Are you far? 
        O Puṇṇiya, you sleep on the snake Adishesha. 
        You are pure and you wear a fresh Thulasi garland. 
 
        ேதா  ெபற்ற தண் ழாய்-அலங்கல் ஆ  ெசன்னியாய் 
        ேகா  பற்றி ஆழி ஏந்தி அஞ்சிைறப் ள் ஊர்தியால் 
        நா  ெபற்ற நன்ைம நண்ணம் இல்ைலேய ம் நாயிேனன் 
         ெபற்  இறப்ெபா ம் பிறப்  அ க்குேமா ெசாேல          (46) 
        797. Your hair is adorned with a fresh Thulasi garland 
        with beautiful petals. 
        You carry a conch and a discus 
        and you ride on Garuḍa who has beautiful wings. 
        I have not received your goodness like the other devotees. 
        I am like a dog. Give me your grace 
        so I will reach moksha and not be born again. 
 
        காெரா  ஒத்த ேமனி நங்கள் கண்ண விண்ணின் நாதேன 
        நீர் இடத்  அராவைணக் கிடத்தி என்பர் அன்றி ம் 
        ஓர் இடத்ைத அல்ைல எல்ைல இல்ைல என்பர் ஆதலால் 
        ேசர் -இடத்ைத நாயிேனன் ெதாிந்  இைறஞ்சுமா ெசாேல          (47) 
        798. O Kaṇṇa, you have the color of a dark cloud. 
        You are the king of the sky. 
        People say that you sleep on a snake bed on the ocean, 
        and are everywhere. You are boundless. 



        I am like a dog. 
        I want to know where you are. 
        I beg you, please tell me. 
 
        குன்றில் நின்  வான் இ ந்  நீள் கடற் கிடந்  மண் 
        ஒன்  ெசன்  அ  ஒன்ைற உண்  அ  ஒன்  இடந்  பன்றியாய் 
        நன்  ெசன்ற நாளவற் ள் நல் உயிர் பைடத்  அவர்க்கு 
        அன்  ேத  அைமத்  அளித்த ஆதிேதவன் அல்ைலேய?          (48) 
        799. You stay on the hill of Thiruvenkaṭam. 
        You stay in the sky with the gods. 
        You sleep on the wide ocean on Adishesha. 
        You took the land from Mahabali and measured it. 
        You swallowed the earth. 
        You took the form of a boar, split the ground 
        and brought forth the earth goddess who was hidden. 
        You created all lives. 
        You are the ancient god 
        who gave godliness to the gods. 
        ெகாண்ைட ெகாண்ட ேகாைத மீ  ேதன் உலா  கூனி கூன் 
        உண்ைட ெகாண்  அரங்க ஓட்  உள் மகிழ்ந்த நாதன் ஊர் 
        நண்ைட உண்  நாைர ேபர வாைள பாய நீலேம 
        அண்ைட ெகாண்  ெகண்ைட ேம ம் அந் தண் நீர் அரங்கேம          (49) 
        The god of Srirangam 
        800. The Thirupadi of the god 
        who threw a ball happily 
        at the hump on the back of Manthara, the servant of Kaikeyi 
        who is decorated with garland on her hair where bees swarm, 
        is Srirangam surrounded by water 
        where keṇḍai fish swim about, valai fish jump 
        and cranes swallow crabs. 
 
        ெவண் திைரக் க ங் கடல் சிவந்  ேவவ ன் ஒர் நாள் 
        திண் திறற் சிைலக்ைக வாளி விட்ட ரர் ேச ம் ஊர் 
        எண் திைசக் கணங்க ம் இைறஞ்சி ஆ  தீர்த்த நீர் 
        வண்  இைரத்த ேசாைல ேவ  மன்  சீர் அரங்கேம          (50) 



        801. The Thirupadi of the god 
        who in ancient times, taking the form of heroic Rama, 
        shot arrows from his bow with his strong hands 
        and made the dark ocean in Lanka with its white waves grow red, 
        is the famous Srirangam 
        that is surrounded by groves swarming with bees 
        where the divine water of the Kaviri flows 
        in all the eight directions. 
 
        சரங்கைளத் ரந்  வில் வைளத்  இலங்ைக மன்னவன் 
        சிரங்கள் பத்  அ த்  உதிர்த்த ெசல்வர் மன்  ெபான்-இடம் 
        பரந்  ெபான் நிரந்  ந்தி வந்  அைலக்கும் வார் னல் 
        அரங்கம் என்பர் நான் கத்  அயன் பணிந்த ேகாயிேல          (51) 
        802. The Thirupadi of our dear god 
        who bent his bow, shot his arrows 
        and cut down the ten heads of Ravaṇa the king of Lanka 
        is Srirangam where the waves of Kaviri river roll everywhere 
        bringing gold to the shore 
        and where Nanmuhan worshipped the god. 
 
        ெபாற்ைற உற்ற ற்றல் யாைன ேபார் எதிர்ந்  வந்தைதப் 
        பற்றி உற்  மற்  அதன் ம ப்  ஒசித்த பாகன் ஊர் 
        சிற்ெறயிற்  ற்றல் ங்கில் ன்  தண்டர் ஒன்றினர் 
        அற்ற பற்றர் சுற்றி வா ம் அந்தண் நீர் அரங்கேம          (52) 
        803. The Thirupadi of the god 
        who fought the elephant Kuvalayabeeḍam 
        who came to attack him angrily, 
        and broke its tusks 
        is Srirangam surrounded by clear water 
        where the Brahmins who live there are without desire 
        and walk holding bamboo sticks that have small pearls. 
 
        ேமா ேயா  இலச்ைசயாய சாபம் எய்தி க்கணான் 
        கூ  ேசைன மக்கேளா  ெகாண்  மண்  ெவஞ்சமத்  
        ஓட வாணன் ஆயிரம் கரங் கழித்த ஆதி மால் 



        பீ  ேகாயில் கூ  நீர் அரங்கம் என்ற ேபரேத          (53) 
        804. The Thirupadi of the ancient god Maal 
        who cut the thousand arms of Banasuran 
        and chased him away from the terrible battlefield 
        as the three-eyed Shiva and his escorts 
        who came to help the Asura also retreated with their army 
        is the famous Srirangam surrounded by water. 
 
        இைலத் தைலச் சரம் ரந்  இலங்ைக கட்டழித்தவன் 
        மைலத் தைலப் பிறந்  இழிந்  வந்  ந்  சந்தனம் 
        குைலத்  அைலத்  இ த்  எறிந்த குங்குமக் குழம்பிேனா  
        அைலத்  ஒ கு காவிாி அரங்கம் ேமய அண்ணேல          (54) 
        805. The god who shot sharp arrows and destroyed Lanka, 
        stays in Srirangam where the Kaviri river 
        that was born in the summits of mountains 
        and descends from the hills 
        carries in its rolling waves 
        fragrant sandal and kungumam paste 
        as they break and dash on the banks. 
 
        மன்  மா மலர்க் கிழத்தி ைவய மங்ைக ைமந்தனாய் 
        பின் ம் ஆயர் பின்ைன ேதாள் மணம் ணர்ந்  அ  அன்றி ம் 
        உன்ன பாதம் என்ன சிந்ைத மன்ன ைவத்  நல்கினாய் 
        ெபான்னி சூழ் அரங்கம் ேமய ண்டாீகன் அல்ைலேய?          (55) 
        806. You are the husband of the everlasting earth goddess 
        who is as beautiful as a flower, 
        and you also married the cowherd girl Nappinnai. 
        You gave me your grace so that I keep your feet in my mind. 
        You are the god Puṇḍarigan and you stay in Srirangam 
        surrounded by the Ponni river. 
 
        இலங்ைக மன்னன் ஐந்ெதா  ஐந்  ைபந்தைல நிலத்  உக 
        கலங்க அன்  ெசன்  ெகான்  ெவன்றி ெகாண்ட ரேன 
        விலங்கு லர் ேவத நாவர் நீதியான ேகள்வியார் 
        வலங் ெகாளக் குடந்ைத ள் கிடந்த மா ம் அல்ைலேய?          (56) 



        The god of Kuḍandai 
        807. You are the heroic god who went to Lanka 
        and conquered and killed the king Ravaṇa, 
        making his ten heads decorated with garlands fall to the ground. 
        You are the the god Maal who stays in Kuḍandai 
        where wise, faultless Brahmins who wear sacred threads 
        and recite the Vedas worship you. 
 
        சங்கு தங்கு ன் ைக நங்ைக ெகாங்ைக தங்கல் உற்றவன் 
        அங்கம் மங்க அன்  ெசன்  அடர்த்  எறிந்த ஆழியான் 
        ெகாங்கு தங்கு வார் குழல் மடந்ைதமார் குைடந்த நீர் 
        ெபாங்கு தண் குடந்ைத ள் கிடந்த ண்டாீகேன          (57) 
        808. He carries a conch. 
        Beautiful Lakshmi stays on his chest. 
        He kills his enemies with his discus. 
        He is Puṇḍarigan who stays in Kuḍandai 
        where young women whose beautiful long hair 
        is decorated with kongu flowers 
        play in the cool abundant water. 
        மரம் ெகட நடந்  அடர்த்  மத்த யாைன மத்தகத்  
        உரம் ெகடப் ைடத்  ஒர் ெகாம்  ஒசித்  உகந்த உத்தமா 
        ரங்கம் வாய் பிளந்  மண் அளந்த பாத ேவதியர் 
        வரம் ெகாளக் குடந்ைத ள் கிடந்த மா ம் அல்ைலேய?          (58) 
        809. O Uthama! 
        You killed the Asuras who came in the form of marudam trees. 
        You fought and killed the elephant Kuvalayabeeḍam, 
        destroying its strength. 
        You split open the mouth of the Asuran Kesi 
        who came in the form of a horse. 
        You measured the earth with your feet. 
        You are the the god Maal who stays in Kuḍandai, 
        giving boons to Brahmins who know the Vedas. 
 
        சா  ேவ  தண் வயல் தடங்கிடங்கு ம்ெபாழில் 
        ேகால மாடம் நீ  தண் குடந்ைத ேமய ேகாவலா 



        காலேநமி வக்கரன் கரன் ரன் சிரம் அைவ 
        காலேனா  கூட விற்குனித்த வில்-ைக ரேன          (59) 
        810.You are the cowherd who stays 
        in flourishing Kuḍandai with ponds and blooming groves 
        and rich fields protected by many fences. 
        You are the hero who bent your bow, 
        killed the Asuras Vakkaran, Karan and Muran 
        and sent their heads to Yama. 
 
        ெச ங் ெகா ம் ெப ம்பனி ெபாழிந்திட உயர்ந்த ேவய் 
        வி ந்  உலர்ந்  எ ந்  விண் ைடக்கும் ேவங்கடத் ள் நின்  
        எ ந்தி ந்  ேதன் ெபா ந்  ம்ெபாழில் தைழக் ெகா ம் 
        ெச ந் தடங் குடந்ைத ள் கிடந்த மா ம் அல்ைலேய?          (60) 
        811. O god, you stay in Thiruvenkaṭam 
        where cool rain falls abundantly 
        and bamboo plants grow tall and touch the sky. 
        Aren’t you Maal who sleeps on the ocean 
        in Kuḍandai surrounded by cool blooming groves 
        dripping with honey? 
 
        நடந்த கால்கள் ெநாந்தேவா? ந ங்க ஞாலம் ஏனமாய் 
        இடந்த ெமய் கு ங்கேவா? இலங்கு மால் வைரச் சுரம் 
        கடந்த கால் பரந்த காவிாிக் கைரக் குடந்ைத ள் 
        கிடந்தவா  எ ந்தி ந்  ேபசு வாழி ேகசேன          (61) 
        812. Did your feet hurt when you walked with Sita in the forest? 
        Did your body shake when you took the form of a boar 
        and dug up the earth and brought out the trembling earth goddess? 
        You stay in the temple in Kuḍandai on the bank of the Kaviri 
        where the river spreads into many channels. 
        Get up, come and speak to us. 
        We praise you, O Kesava. 
 
        கரண்டம் ஆ  ெபாய்ைக ள் க ம் பைனப் ெப ம் பழம் 
        ரண்  ழ வாைள பாய் கு ங்ெகா  ெந ந்தகாய் 
        திரண்ட ேதாள்-இரணியன் சினங் ெகாள் ஆகம் ஒன்ைற ம் 



        இரண்  கூ  ெசய்  உகந்த சிங்கம் என்ப  உன்ைனேய          (62) 
        The god of Kurunguḍi 
        813. You are the mighty god who stays in Kurungudi 
        where Valai fish leap 
        and make large palm fruits fall into the pond 
        so a cow bathing there is frightened. 
        You took the form of a lion 
        and split open the chest of the angry Hiraṇyan 
        who had strong round arms. 
 
        நன்  இ ந்  ேயாக நீதி நண் வார்கள் சிந்ைத ள் 
        ெசன்  இ ந்  தீவிைனகள் தீர்த்த ேதவேதவேன 
        குன்  இ ந்த மாடம் நீ  பாடகத் ம் ஊரகத் ம் 
        நின்  இ ந்  ெவஃகைணக் கிடந்த  என்ன நீர்ைமேய?          (63) 
        The god of Paḍaham 
        814. You are the god of gods 
        who removes the bad karma 
        of those who do yoga and approach you. 
        In Paḍaham, filled with beautiful palaces and hills, 
        you are in a seated form 
        and in Tiruvuraham, you stand, 
        but why are you lying down in Thiruvehka? 
 
        நின்ற  எந்ைத ஊரகத்  இ ந்த  எந்ைத பாடகத்  
        அன்  ெவஃகைணக் கிடந்த  என் இலாத ன்ெனலாம் 
        அன்  நான் பிறந்திேலன் பிறந்த பின் மறந்திேலன் 
        நின்ற ம் இ ந்த ம் கிடந்த ம் என் ெநஞ்சுேள          (64) 
        815. O father, you are in a standing form in Thiruvuraham, 
        and in Paḍaham you are seated, 
        and you recline in Thiruvehka. 
        When you took those forms, I was not born, 
        and since I was born I have not forgotten any of your forms 
        because you really stand, sit and sleep in my heart. 
 
        நிற்ப ம் ஒர் ெவற்பகத்  இ ப் ம் விண் கிடப்ப ம் 



        நற்ெப ந் திைரக் கட ள் நான் இலாத ன்ெனலாம் 
        அற் தன் அனந்த-சயனன் ஆதி தன் மாதவன் 
        நிற்ப ம் இ ப்ப ம் கிடப்ப ம் என் ெநஞ்சுேள          (65) 
        816. The god stands in Venkaṭam hills. 
        He stays in heaven in the sky. 
        He sleeps on the great ocean with rolling waves. 
        He is a wonder. 
        He sleeps on the snake Adishesha. 
        He is the ancient god. 
        He, Madhavan, stands, sits and sleeps in my heart. 
 
        இன்  சாதல் நின்  சாதல் அன்றி யா ம் ைவயகத்  
        ஒன்றி நின்  வாழ்தல் இன்ைம கண் ம் நீசர் என்ெகாேலா 
        அன்  பார் அளந்த பாத-ேபாைத உன்னி வானின்ேமல் 
        ெசன்  ெசன்  ேதவராய் இ க்கிலாத வண்ணேம?          (66) 
        817. Everyone knows that we will die 
        either today or shortly hereafter. 
        No one lives forever in this world. 
        You see this, O low people, 
        but you do not want to worship the feet 
        of the god who measured the world. 
        Don’t you want to go to heaven 
        and be with the gods? 
 
        சண்ட மண்டலத்தின் ஊ  ெசன்   ெபற்  ேமல் 
        கண்   இலாத காதல்-இன்பம் நா ம் எய் ர் 
        ண்டாீக-பாத ண்ய-கீர்த்தி ம் ெசவி ம த்  
        உண்  ம் உ விைனத் ய ள் நீங்கி உய்ம்மிேனா          (67) 
        818. If you worship the lotus feet of the divine god 
        and listen to his praise, 
        you will go through the world of the sun 
        and reach moksha and find undiminished love and joy. 
        The virtuous god whose feet are as beautiful as lotuses 
        will listen to your prayers 
        and remove your bad karma and sorrow. 



 
        த்திறத்  வாணியத்  இரண் ல் ஒன் ம் நீசர்கள் 
        மத்தராய் மயங்குகின்ற  இட்  அதில் இறந்  ேபாந்  
        எத்திறத் ம் உய்வ  ஓர் உபாயம் இல்ைல உய்குறில் 
        ெதாத்  இ த்த தண் ழாய் நன் மாைல வாழ்த்தி வாழ்மிேனா          (68) 
        819. When they leave this world, 
        those base people involved in worldly pleasures like wealth 
        will not achieve moksha. 
        There is no way for them to go to heaven. 
        If you want to survive, 
        you must praise the good god Maal 
        who is adorned with fresh Thulasi garlands. 
 
        காணி ம் உ ப் ெபாலார் ெசவிக்கு இனாத கீர்த்தியார் 
        ேபணி ம் வரந்தர மி க்கு இலாத ேதவைர 
        ஆணம் என்  அைடந்  வா ம் ஆதர்காள் எம் ஆதிபாற் 
        ேபணி ம் பிறப்  எ ம் பிணக்கு அ க்ககிற்றிேர          (69) 
        820. If you see some gods, they have terrible forms. 
        Their praise is not sweet to the ears. 
        Even if you praise them they do not have the power 
        to give the boons you ask for. 
        O ignorant ones! 
        You live thinking they are your refuge. 
        If you want to survive, 
        there is only one refuge for you, our Maal. 
        If you wish to release yourself from births, 
        worship our ancient god Maal. 
 
        குந்தேமா  சூலம் ேவல்கள் ேதாமரங்கள் தண்  வாள் 
        பந்தமான ேதவர்கள் பரந்  வானகம் உற 
        வந்த வாணன் ஈைரஞ்  ேதாள்கைளத் ணித்த நாள் 
        அந்த அந்த ஆகுலம் அமரேர அறிவேர          (70) 
        821. The gods in the sky, 
        carrying clubs, tridents, spears, drums, sticks and swords, 
        ran everywhere and hid 



        when Banasuran came to fight with them. 
        On that day our god Maal fought with him 
        and cut off his thousand arms, 
        and took away all the troubles of the gods. 
 
        வண்  உலா  ேகாைத மாதர் காரணத்தினால் ெவகுண்  
        இண்ட வாணன் ஈைரஞ்  ேதாள்கைளத் ணித்த நாள் 
        ண்டன் நீறன் மக்கள் ெவப்  ேமா  அங்கி ஓ டக் 
        கண்  நாணி வாண க்கு இரங்கினான் எம் மாயேன          (71) 
        822. When the god took Ushai 
        without Banasuran, her father knowing it, 
        Banasuran came to fight with the god 
        and the god fought with him and cut off his thousand arms. 
        Shiva, Agni and the other gods 
        who had come to help Banasuran in the battle retreated. 
        Our god decided to be compassionate to the Asuran 
        and forgave him. 
 
        ேபாதில் மங்ைக தலக் கிழத்தி ேதவி அன்றி ம் 
        ேபா  தங்கு நான் கன் மகன் அவன் மகன் ெசா ல் 
        மா  தங்கு கூறன் ஏற  ஊர்தி என்  ேவத ல் 
        ஓ கின்ற  உண்ைம அல்ல  இல்ைல மற்  உைரக்கிேல          (72) 
        823. The goddess Lakshmi stays on a lotus 
        and the earth goddess also stays with the god Maal. 
        Nanmuhan, the god’s son, sits on the lotus 
        on the navel of the god. 
        The sastras say that Shiva who shares his body with his wife 
        became the vehicle of the god. 
        That is the truth and no one can deny it. 
 
        மரம் ெபாதச் சரம் ரந்  வா  ழ ன் ஒர் நாள் 
        உரம் ெபாதச் சரம் ரந்த உம்பர்-ஆளி எம்பிரான் 
        வரம் குறிப்பில் ைவத்தவர்க்கு அலா  வானம் ஆளி ம் 
        நிரம்  நீ  ேபாகம் எத்திறத் ம் யார்க்கும் இல்ைலேய          (73) 
        824. Our god shot his arrows 



        and made holes in the seven mara trees. 
        As Rama, he shot his arrow at Vali's chest and killed him. 
        Even those who rule in the sky 
        will not receive the endless joy of moksha 
        unless our god has given them his grace to receive it. 
 
        அறிந்  அறிந்  வாமனன் அ யிைண வணங்கினால் 
        ெசறிந்  எ ந்த ஞானேமா  ெசல்வ ம் சிறந்தி ம் 
        மறிந்  எ ந்த ெதண் திைர ள் மன்  மாைல வாழ்த்தினால் 
        பறிந்  எ ந்  தீவிைனகள் பற்  அ தல் பான்ைமேய          (74) 
        825. If you really know that your refuge is the feet 
        of the god who took the form of Vamanan 
        and worship him 
        you will have great wealth and wonderful wisdom. 
        If you praise the god Maal 
        who sleeps on the ocean that has clear rolling waves, 
        you will not have the results of your bad karma. 
 
        ஒன்றி நின்  நற்றவம் ெசய்  ஊழி ஊழிேதா  எலாம் 
        நின்  நின்  அவன் குணங்கள் உள்ளி உள்ளம் யராய்ச் 
        ெசன்  ெசன்  ேதவேதவர் உம்பர் உம்பர் உம்பராய் 
        அன்றி எங்கள் ெசங்கண் மாைல யாவர் காண வல்லேர?          (75) 
        826. Only those who do good tapas thinking only of the god 
        and who think constantly of the nature of Maal 
        will go to heaven and stay with the other gods forever. 
        Except for those devotees no one can see the god Maal 
        who has beautiful eyes. 
 
        ன் ல வழி அைடத்  அரக்கு-இலச்சிைன ெசய்  
        நன் ல வழி திறந்  ஞான நற் சுடர்ெகாளீஇ 
        என்  இல் எள்கி ெநஞ்சு உ கி உள் கனிந்  எ ந்த  ஓர் 
        அன்பில் அன்றி ஆழியாைன யாவர் காண வல்லேர?          (76) 
        827. They who control the feelings that arise from their senses 
        and they who light up their wisdom by following good paths 
        and they who melt in their bones and hearts for the god 



        and they who love the god who carries a discus, 
        only they can see him. 
 
        எட் ம் எட் ம் எட் மாய் ஒர் ஏ ம் ஏ ம் ஏ மாய் 
        எட் ம் ன் ம் ஒன் ம் ஆகி நின்ற ஆதிேதவைன 
        எட் ன் ஆய ேபதேமா  இைறஞ்சி நின்  அவன் ெபயர் 
        எட்  எ த் ம் ஓ வார்கள் வல்லர் வானம் ஆளேவ          (77) 
        828. God is the twenty-four things: 
        mouth, legs, hands, eruvaay, kazhivaay, 
        the senses, the body, mouth, eyes. nose, and ears, 
        the feelings, taste, light, touch, noise and smell, 
        the sky, earth, wind, fire and water, 
        and mind, man, munaippu and other things beyond understanding. 
        He is the lord of all the seven islands, 
        the seven mountains and seven seas. 
        He is the soul of the twelve suns. 
        The devotees who worship him with the eight letter mantra, 
        "Om namo Narayaṇaya," 
        will go to heaven and rule there. 
 
        ேசார்  இலாத காதலால் ெதாடக்கு அறா மனத்தராய் 
        நீர் அராவைணக் கிடந்த நின்மலன் நலங் கழல் 
        ஆர்வேமா  இைறஞ்சி நின்  அவன் ேபர் எட்  எ த் ேம 
        வாரம் ஆக ஓ வார்கள் வல்லர் வானம் ஆளேவ          (78) 
        829. Those who love the god tirelessly, 
        and those who think of him always in their minds 
        and those who worship the beautiful feet decorated with anklets 
        of the god who sleeps on the snake bed on the ocean, 
        and those who recite the eight-letter mantra with love 
        will go to heaven and rule there. 
 
        பத்திேனா  பத் மாய் ஒர் ஏழிேனா  ஒர் ஒன்பதாய் 
        பத் -நால் திைசக்கண் நின்ற நா  ெபற்ற நன்ைமயாய் 
        பத்தின் ஆய ேதாற்றேமா  ஒர் ஆற்றல் மிக்க ஆதிபால் 
        பத்தராம் அவர்க்கு அலா  த்தி ற்றல் ஆகுேம?          (79) 



        830. God is the ten directions. 
        He is the soul of the ten guardians of the directions. 
        God is the nine notes of music. 
        God is the nine rasas of dance. 
        He came to this world in ten avatharams. 
        He is the ancient lord, the most powerful one. 
        Only those devotees who worship him with devotion 
        will reach moksha. 
 
        வாசி ஆகி ேநசம் இன்றி வந்  எதிர்ந்த ேத கன் 
        நாசம் ஆகி நாள் உலப்ப நன்ைம ேசர் பனங்கனிக்கு 
        சி ேமல் நிமிர்ந்த ேதாளின் இல்ைல ஆக்கினாய் கழற்கு 
        ஆைச ஆம் அவர்க்கு அலால் அமரர் ஆகல் ஆகுேம?          (80) 
        831. When the Asuran Thenugam approached the god without love 
        pretending to be his friend, 
        the god cut off his arms 
        but then he gave his grace and the Asuran achieved moksha. 
        No one can reach moksha except the devotees 
        who worship the anklet-decorated feet of the god with love. 
 
        கைடந்த பாற்கடற் கிடந்  காலேநமிையக் க ந்  
        உைடந்த வா  தன் தனக்கு உதவ வந்  இராமனாய் 
        மிைடந்த ஏழ் மரங்க ம் அடங்க எய்  ேவங்கடம் 
        அைடந்த மால பாதேம அைடந்  நா ம் உய்ம்மிேனா          (81) 
        832. He churned the milky ocean. 
        He lies on the ocean forever. 
        He gave his grace to Vali even though, as Rama, he killed him. 
        He destroyed the seven trees with one arrow. 
        He stays in Thiruvenkatam hills. 
        If you worship the god Maal’s feet you will be saved. 
 
        எத்திறத் ம் ஒத்  நின்  உயர்ந்  உயர்ந்த ெபற்றிேயாய் 
        த்திறத்  ாி நீர் அராவைணத் யின்ற நின் 
        பத்  உ த்த சிந்ைதேயா  நின்  பாசம் விட்டவர்க்கு 
        எத்திறத் ம் இன்பம் இங்கும் அங்கும் எங்கும் ஆகுேம          (82) 



        833. O god, you are the highest of the high. 
        You are the incomparable that no one can know. 
        You slept on the snake bed on the ocean. 
        They who have destroyed their desires 
        and they who release themselves 
        from their attachments to the world 
        will receive happiness here, there and everywhere in all ways. 
 
        மட்  உலா  தண் ழாய்-அலங்கலாய் ெபாலன் கழல் 
        விட்  ழ்  இலாத ேபாகம் விண்ணில் நண்ணி ஏறி ம் 
        எட் ேனா  இரண்  எ ம் கயிற்றினால் மனந்தைனக் 
        கட்   இலா  ைவத்த காதல் இன்பம் ஆகுேம          (83) 
        834. O god, you are adorned 
        with cool Tulasi garlands that drip with pollen. 
        If someone controls his mind and worships the god 
        with the eight letter mantra of the god, "Om Namo Narayanaya," 
        the joy he receives is higher than the joy of attaining moksha. 
 
        பின் பிறக்க ைவத்தனன் ெகால்? அன்றி நின்  தன் கழற்கு 
        அன்  உைறக்க ைவத்த நாள் அறிந்தனன் ெகால் ஆழியான்? 
        தன் திறத்  ஒர் அன்பிலா அறி  இலாத நாயிேனன் 
        என் திறத்தில் என்ெகால் எம்பிரான் குறிப்பில் ைவத்தேத?          (84) 
        835. Does the god who carries the discus 
        want me to be born again? 
        Does he know the day he made me love his feet 
        decorated with anklets? 
        I am ignorant and do not know how to love him. 
        I am incapable of doing anything. 
        O dear lord, what did you find in me 
        to make me your devotee? 
 
        நச்சு-அரா அைணக்கிடந்த நாத பாத-ேபாதினில் 
        ைவத்த சிந்ைத வாங்குவித்  நீங்குவிக்க நீ இனம் 
        ெமய்த்தன் வல்ைல ஆதலால் அறிந்தனன் நின் மாயேம 
        உய்த்  நின் மயக்கினில் மயக்கல் என்ைன மாயேன          (85) 



        836. O lord, you sleep on the snake bed. 
        I know your magic. 
        You know how to make my mind 
        that is interested in other worldly things 
        leave them and be devoted to your lotus feet. 
        You are truly clever. 
        If you make me fascinated with you, 
        what kind of fascination is this? 
        O Mayan, give me your grace 
        so I am not involved in worldly things. 
 
        சா  சா  பாதேன சலம் கலந்த ெபாய்ைகவாய் 
        ஆ  அராவின் வன்பிடர் நடம் பயின்ற நாதேன 
        ேகா  நீ  ைகய ெசய்ய பாதம் நா ம் உள்ளினால் 
        டனாக ெமய் ெசயாத வண்ணம் என்ெகால்? கண்ணேன          (86) 
        837. Dance, dance with your feet. 
        O god, you dance on the heads of the snake Kalingan 
        stirring the water in the pond. 
        You carry the conch in your hand. 
        I worship your beautiful feet every day 
        and think of you always. 
        Why have you not granted me moksha yet, O Kaṇṇa. 
 
        ெநற்றி ெபற்ற கண்ணன் விண்ணின் நாதேனா  ேபாதின்ேமல் 
        நற்றவத்  நாதேனா  மற் ம் உள்ள வானவர் 
        கற்ற ெபற்றியால் வணங்கு பாத நாத ேவத நின் 
        பற்  அலால் ஒர் பற்  மற்ற  உற்றிேலன் உைரக்கிேல          (87) 
        838. All the gods and Shiva who has an eye on his forehead 
        and the wise Nanmuhan who stays on the lotus 
        and the other gods together worship your feet with love. 
        O lord, you are the Vedas. 
        I will not speak of any other love 
        except the love I have for you. 
 
        ெவள்ைள ேவைல ெவற்  நாட்  ெவள் எயிற்  அரா  அளாய் 



        அள்ளலாக் கைடந்த அன்  அ வைரக்கு ஓர் ஆைமயாய் 
        உள்ள ேநாய்கள் தீர் ம ந்  வானவர்க்கு அளித்த எம் 
        வள்ளலாைர அன்றி மற்  ஒர் ெதய்வம் நான் மதிப்பேன?          (88) 
        839. My generous god used Meru mountain 
        for a churning stick and used the snake Vasuki for the rope 
        and churned the milky ocean. 
        He took the form of a turtle, 
        took the nectar from the ocean, 
        and gave it to the gods in the sky, 
        taking away their troubles. 
        I will not worship any other god except that generous one. 
 
        பார் மிகுத்த பாரம் ன் ஒழிச்சுவான் அ ச்சுனன் 
        ேதர் மிகுத்  மாயம் ஆக்கி நின்  ெகான்  ெவன்றிேசர் 
        மாரதர்க்கு வான் ெகா த்  ைவயம் ஐவர் பாலதாம் 
        சீர் மிகுத்த நின் அலால் ஒர் ெதய்வம் நான் மதிப்பேன?          (89) 
        840. You became the charioteer for Arjuna, 
        destroyed the Kauravas 
        and gave the land to the five Pandavas, 
        sending their enemies to the sky. 
        The earth was saved from evil people. 
        I will not worship any other god 
        except you, the victorious one. 
 
        குலங்களாய ஈாிரண் ல் ஒன்றி ம் பிறந்திேலன் 
        நலங்களாய நற்கைலகள் நா ம் நவின்றிேலன் 
        லன்கள் ஐந் ம் ெவன்றிேலன் ெபாறியிேலன் னித நின் 
        இலங்கு பாதம் அன்றி மற்  ஒர் பற்  இேலன் எம் ஈசேன          (90) 
        841. I was not born in one of the four Varnas. 
        I have not learned any of the good arts 
        and do not recite the Vedas with my tongue. 
        I have not conquered the joy given by the senses. 
        O pure one, I have no good knowledge 
        and I have no refuge except your shining feet. 
 



        பண் உலா  ெமன் ெமாழிப் பைடத் தடங்கணாள் ெபா ட்  
        எண் இலா அரக்கைர ெந ப்பினால் ெந க்கினாய் 
        கண் அலால் ஒர் கண் இேலன் கலந்த சுற்றம் மற்  இேலன் 
        எண் இலாத மாய நின்ைன என் ள் நீக்கல் என் ேம          (91) 
        842. You burned countless Raksasas in Lanka 
        for the sake of Sita who has sharp sword-like eyes 
        and whose soft words are like music. 
        I have no eyes except yours that make me see. 
        I have no relatives to be with except you. 
        You have endless magic. 
        How can I ever take you from my heart? 
 
        விைடக் குலங்கள் ஏழ் அடர்த்  ெவன்றி ேவற்-கண் மாதரார் 
        க க் கலந்த ேதாள் ணர்ந்த கா  ஆய ேவைல-நீர் 
        பைடத்  அைடத்  அதில் கிடந்  ன் கைடந்த நின்தனக்கு 
        அைடக்கலம் குந்த என்ைன அஞ்சல் என்ன ேவண் ேம          (92) 
        843. You are the cowherd who destroyed the seven bulls 
        and embraced the arms of Nappinnai and married her 
        whose spear-like eyes attracted all. 
        You created the oceans, you churned the milky ocean 
        and you sleep on it. 
        I come to you as my refuge. 
        Give me refuge, tell me, "Don’t be afraid!" 
 
        சு ம்  அரங்கு தண் ழாய் ைதந்  அலர்ந்த பாதேம 
        வி ம்பி நின்  இைறஞ்சுேவற்கு இரங்கு அரங்கவாணேன 
        க ம்  இ ந்த கட் ேய கடல் கிடந்த கண்ணேன 
        இ ம்  அரங்க ெவஞ்சரம் ரந்த வில் இராமேன          (93) 
        844. You are the god of Srirangam, 
        decorated with a cool Thulasi garland that swarms with bees. 
        You give your grace to those who love and worship your feet. 
        You are like a sweet bundle of sugarcane. 
        You are Kaṇṇan who sleeps on the ocean. 
        You are Rama who shot his strong arrows with his bow 
        and destroyed the iron forts of Lanka. 



 
        ஊனில் ேமய ஆவி நீ உறக்கேமா  உணர்ச்சி நீ 
        ஆனில் ேமய ஐந் ம் நீ அவற் ள் நின்ற ய்ைம நீ 
        வானிேனா  மண் ம் நீ வளங் கடற் பய ம் நீ 
        யா ம் நீ அ  அன்றி எம்பிரா ம் நீ இராமேன          (94) 
        845. You are the life in our bodies. 
        You are our sleep and our feelings. 
        You are the five things given by the cow. 
        You are the purity in all. 
        You are the sky and the earth. 
        You are the rich ocean and the things in it. 
        There is nothing without you. 
        You are our god and you are Rama. 
 
        அடக்கு அ ம் லன்கள் ஐந்  அடக்கி ஆைசயாம் அைவ 
        ெதாடக்கு அ த்  வந்  நின் ெதாழிற்கண் நின்ற என்ைன நீ 
        விடக் க தி ெமய்ெசயா  மிக்கு ஒர் ஆைச ஆக்கி ம் 
        கடற் கிடந்த நின் அலால் ஒர் கண்ணிேலன் எம் அண்ணேல          (95) 
        846. I have destroyed the desires that come from the evil senses. 
        I have cut off all the relations that I had with others. 
        I come to you to serve you. 
        Even if you want me to have desire 
        and enjoy the pleasures of the five senses, 
        my only desire is to be with you. 
        I have no eyes except you, 
        O my king who sleeps on the ocean. 
 
        வரம்  இலாத மாய மாய ைவயம் ஏ ம் ெமய்ம்ைமேய 
        வரம்  இல் ஊழி ஏத்தி ம் வரம்  இலாத கீர்த்தியாய் 
        வரம்  இலாத பல் பிறப்  அ த்  வந்  நின்கழல் 
        ெபாந் மா தி ந்த நீ வரம்ெசய் ண்டாீகேன          (96) 
        847. You do endless magic. 
        Even if all the true seven worlds were to praise you 
        for all the seven yugas, it would not be enough. 
        You are the god worthy of limitless praise. 



        O Pundariga! Please give me a boon 
        so I may escape from all my endless births 
        and come to your feet that are adorned with anklets. 
 
        ெவய்ய ஆழி சங்கு தண்  வில் ம் வா ம் ஏந்  சீர்க் 
        ைகய ெசய்ய ேபாதில் மா  ேச ம் மார்ப நாதேன 
        ஐயில் ஆய ஆக்ைக-ேநாய் அ த்  வந்  நின் அைடந்  
        உய்வ  ஓர் உபாயம் நீ எனக்கு நல்க ேவண் ேம          (97) 
        848. In your beautiful hands you carry 
        the discus, conch, club, bow and sword. 
        O lord! Lakshmi who is seated on a red lotus 
        stays on your chest. 
        Give me your grace so that I will be saved 
        from the births that give me sickness and sorrow. 
        Show me a way to come to you. 
 
        மறம் றந்  வஞ்சம் மாற்றி ஐம் லன்கள் ஆைச ம் 
        றந்  நின்கண் ஆைசேய ெதாடர்ந் நின்ற நாயிேனன் 
        பிறந்  இறந்  ேபர் இடர்ச் சுழிக்கணின்  நீங்குமா 
        மறந்திடா  மற்  எனக்கு மாய நல்க ேவண் ேம          (98) 
        849. I have left all the bad acts that I was committing. 
        I have no cunning or fault. 
        I have none of the desires that the five senses give. 
        I am a dog and my only desire is to be with you. 
        O Maayan, give me the boon 
        of not being born and dying anymore 
        and I will not forget you. 
 
        காட்  நான் ெசய் வல்விைனப் பயன்தனால் மனந்தைன 
        நாட்  ைவத்  நல்ல-அல்ல ெசய்ய எண்ணினார் எனக் 
        ேகட்ட  அன்றி என்ன  ஆவி பின்ைன ேகள்வ நின்ெனா ம் 
        ட்  ைவத்த என்ைன நின் ள் நீக்கல் ைவ வண்ணேன          (99) 
        850. You are the beloved of Nappinnai. 
        You have the color of the kayam flower. 
        My soul is tied to you. 



        I hear that the messengers of Yama 
        encourage people to be involved in cruel sins. 
        I locked you up in my heart with Nappinnai 
        and you save me from committing those sins. 
 
        பிறப்பிேனா  ேபர் இடர்ச் சுழிக்கண் நின் ம் நீங்கும் அஃ  
        இறப்ப ைவத்த ஞான நீசைரக் கைரக்ெகா  ஏற் மா 
        ெபறற்கு அாிய நின்ன பாத-பத்தி ஆன பாசனம் 
        ெபறற்கு அாிய மாயேன எனக்கு நல்க ேவண் ேம          (100) 
        851. You are Maayan whom no one can reach easily. 
        You save even bad people who, forgetting all good deeds, 
        think that they are wise 
        and do not understand that births 
        will give them suffering in this world. 
        Give me your grace and make me your devotee 
        so I may worship your feet through devotion for you always. 
 
        இரந்  உைரப்ப  உண்  வாழி ஏம நீர் நிறத்  அமா 
        வரம் த ம் தி க்குறிப்பில் ைவத்த  ஆகில் மன்  சீர் 
        பரந்த சிந்ைத ஒன்றிநின்  நின்ன பாத-பங்கயம் 
        நிரந்தரம் நிைனப்பதாக நீ நிைனக்க ேவண் ேம          (101) 
        852. I want to ask you one thing. 
        You have the color of the ocean. 
        If I worship you 
        and always want to think of you in my mind, 
        won’t you also think that you will give me your grace 
        to keep your lotus feet in my heart forever? 
 
        விள்  இலாத காதலால் விளங்கு பாத-ேபாதில் ைவத்  
        உள் ேவன  ஊன ேநாய் ஒழிக்குமா ெதழிக்கு நீர்ப் 
        பள்ளி மாய பன்றி ஆய ெவன்றி ர குன்றினால் 
        ள் நீர் வரம்  ெசய்த ேதான்றல் ஒன்  ெசால் ேட          (102) 
        853. O Maayan, you sleep on the ocean whose water seethes. 
        My love for you is limitless 
        and I worship your shining lotus feet in my heart 



        so that they will take away all my troubles. 
        You are the victorious hero who took the form of a boar. 
        You are the great one who carried Govardhana mountain 
        and saved the cows by sheltering them from the storm. 
        O lord, tell me how I can not be born and suffer in this world. 
 
        தி க் கலந்  ேச ம் மார்ப ேதவேதவ ேதவேன 
        இ க் கலந்த ேவத நீதி ஆகி நின்ற நின்மலா 
        க க் கலந்த காளேமக ேமனி ஆய நின் ெபயர் 
        உ க் கலந்  ஒழிவிலா  உைரக்குமா  உைரெசேய          (103) 
        854. O god, the beautiful Lakshmi stays on your chest. 
        You are the god of gods. 
        You are the faultless one 
        and the god of justice that the Vedas proclaim. 
        You have the dark body of a cloud. 
        Give me your grace 
        so I may recite your names without ever ceasing. 
 
        க ங் கவந்தன் வக்கரன் கரன் ரன் சிரம் அைவ 
        இடந்  கூ  ெசய்த பல் பைடத் தடக்ைக மாயேன 
        கிடந்  இ ந்  நின்  இயங்கு ேபா ம் நின்ன ெபாற்கழல் 
        ெதாடர்ந்  மீள்  இலாத  ஒர் ெதாடர்ச்சி நல்க ேவண் ேம          (104) 
        855. O Maayan, your strong arm carries many weapons. 
        You cut off the heads of the Asuras Vakkaran, Karan and Muran 
        when they came in anger to fight you. 
        Give me your grace so I may always worship your feet 
        adorned with golden anklets 
        whether I am sleeping, standing or walking. 
 
        மண்ைண உண்  உமிழ்ந்  பின் இரந்  ெகாண்  அளந்  மண் 
        கண் ள் அல்ல  இல்ைல என்  ெவன்ற காலம் ஆயினாய் 
        பண்ைண ெவன்ற இன்ெசால் மங்ைக ெகாங்ைக தங்கு பங்கயக் 
        கண்ண நின்ன வண்ணம் அல்ல  இல்ைல எண் ம் வண்ணேம   (105) 
        856. You swallowed the earth. 
        You begged for land and took it away from Mahabali, 



        measuring it till there was no place you had not taken. 
        O lord, you have lotus eyes! 
        You embrace the woman whose sweet words surpass music. 
        There is no other color like your color. 
 
        க த்  எதிர்ந்த காலேநமி காலேனா  கூட அன்  
        அ த்த ஆழி சங்கு தண்  வில் ம் வா ம் ஏந்தினாய் 
        ெதா க் கலந்த ஊனம் அஃ  ஒழிக்க அன்  குன்றம் ன் 
        ெபா த்த நின் கழ்க்கு அலால் ஒர் ேநசம் இல்ைல ெநஞ்சேம          (106) 
        857. O god, you carry a conch, club, bow and a sword. 
        You carry the discus that cut off the head of Yama 
        when he came angrily to fight with you. 
        You carried Govardhana mountain to save the cows 
        when the storm came to destroy the cowherd village. 
        My heart loves nothing except your fame 
        that is spread everywhere. 
 
        காய் சினத்த காசி மன்னன் வக்கரன் ப ண் ரன் 
        மாசினத்த மா  மான் சுமா  ேகசி ேத கன் 
        நாசம் உற்  ழ நாள் கவர்ந்த நின் கழற்கு அலால் 
        ேநச பாசம் எத் திறத் ம் ைவத்திேடன் எம் ஈசேன          (107) 
        858. You destroyed the angry king of Kasi, 
        Vakkaran, Pavuṇḍrahan, the furious Maliman, 
        Sumali, Kesi and Thenugan. 
        I will not give my love and affection to anyone 
        except to your anklet-adorned feet. 
 
        ேக  இல் சீர் வரத்தினாய்க் ெக ம் வரத்  அயன் அரன் 
        நா ேனா  நாட்டம்-ஆயிரத்தன் நா  நண்ணி ம் 
        ட  ஆன ேபாகம் எய்தி ற்றி ந்த ேபாதி ம் 
        கூ ம் ஆைச அல்ல  ஒன்  ெகாள்வேனா குறிப்பிேல?          (108) 
        859. Even if I received faultless boons 
        and could go to the world of Nanmuhan 
        filled with abundant and indestructible wealth 
        or the world of Shiva 



        who has the great power of destroying the world 
        or the world of Indra who has a thousand eyes, 
        even if I could have all the pleasures of moksha, 
        I would not accept or think of anything 
        except to be with you. 
 
        சு க்குவாைர இன்றிேய சு ங்கினாய் சு ங்கி ம் 
        ெப க்குவாைர இன்றிேய ெப க்க ெமய்  ெபற்றிேயாய் 
        ெச க்குவார்கள் தீக்குணங்கள் தீர்த்த ேதவேதவன் என்  
        இ க்கு வாய் னிக் கணங்கள் ஏத்த யா ம் ஏத்திேனன்          (109) 
        860. You became a dwarf 
        even though no one shrank you to become short. 
        You became tall even though no one made you tall 
        so that you could touch the sky. 
        All the sages who recite the Vedas 
        praise you and say that you are the god of gods 
        who destroys the evil of the proud 
        and I join them in praising you. 
 
        யனா ம் அன்றி ம் சு ம்  உலா  தண் ழாய் 
        மாய நின்ைன நாயிேனன் வணங்கி வாழ்த் ம் ஈெதலாம் 
        நீ ம் நின் குறிப்பினிற் ெபா த்  நல்கு ேவைல-நீர்ப் 
        பாயேலா  பத்தர் சித்தம் ேமய ேவைல வண்ணேன          (110) 
        861. You are the pure one decorated 
        with a cool Thulasi garland that swarms with bees. 
        O Maayan! I, a dog, bow to you and worship you. 
        You have the color of the ocean 
        and you sleep on the water of the ocean. 
        You enter into the thoughts of your devotees. 
        Forgive all my faults and give me your grace. 
 
        ைவ  நின்ைன வல்லவா பழித்தவர்க்கும் மாறில் ேபார் 
        ெசய்  நின்ன ெசற்றத் தீயில் ெவந்தவர்க்கும் வந்  உைன 
        எய்தல் ஆகும் என்பர் ஆதலால் எம் மாய நாயிேனன் 
        ெசய்த குற்றம் நற்றமாகேவ ெகாள் ஞால-நாதேன          (111) 



        862. You are the lord of the world. 
        Sages say that even they who slander you like Sisubalan 
        and they who fight with you like Ravaṇa in Lanka 
        have reached your world and joined with you by your grace. 
        You are Maayan. 
        Take the mistakes that I, who am as low as a dog, 
        do as good deeds and forgive me. 
 
        வாள்கள் ஆகி நாள்கள் ெசல்ல ேநாய்ைம குன்றி ப்  எய்தி 
        மா ம் நாள் அ  ஆதலால் வணங்கி வாழ்த்  என் ெநஞ்சேம 
        ஆள  ஆகும் நன்ைம என்  நன்குணர்ந்  அ  அன்றி ம் 
        மீள்  இலாத ேபாகம் நல்க ேவண் ம் மால பாதேம          (112) 
        863. O my heart, time will pass. 
        We will all get sick and become old 
        and the time of death will approach. 
        Bow to the divine feet of the god and worship him. 
        You should know that being a devotee of the god 
        is the only good thing. 
        The only thing that give you the joy of not being born again 
        is the feet of Maal. 
 
        சலம் கலந்த ெசஞ்சைடக் க த்த கண்டன் ெவண்தைலப் 
        லன் கலங்க உண்ட பாதகத்தன் வன் யர் ெகட 
        அலங்கல் மார்வில் வாச நீர் ெகா த்தவன் அ த்த சீர் 
        நலங்ெகாள் மாைல நண் ம் வண்ணம் எண்  வாழி ெநஞ்சேம  (113) 
        864. Nanmuhan cursed dark-necked Shiva 
        on whose jaṭa the Ganges flows 
        and Nanmuhan’s head stuck on Shiva’s palm. 
        Our god whose chest is decorated with a fragrant garland 
        gave his blood and made Nanmuhan’s head 
        that was stuck to Shiva’s palm fall away. 
        O heart! Think of the god’s Thulasi garland and worship him 
        so that you will reach his Vaikuṇṭam. 
 
        ஈனமாய எட் ம் நீக்கி ஏதம் இன்றி மீ ேபாய் 



        வானம் ஆள வல்ைலேயல் வணங்கி வாழ்த்  என் ெநஞ்சேம 
        ஞானம் ஆகி ஞாயி  ஆகி ஞால ற் ம் ஓர் எயிற்  
        ஏனமாய் இடந்த ர்த்தி எந்ைத பாதம் எண்ணிேய          (114) 
        865. O heart, if you want to remove the eight bad thoughts 
        and live without fault and reach moksha and rule the world, 
        you must think and worship the feet of the god, our father, 
        who is wisdom, the sun, and the world, 
        who took the form of a single-tusked boar 
        and split the earth. 
        (Eight things: avidyai, action, smell, taste, desires of the world 
        and worrying about oneself, others and the gods.) 
 
        அத்தன் ஆகி அன்ைன ஆகி ஆ ம் எம் பிரா மாய் 
        ஒத்  ஒவ்வாத பல் பிறப்  ஒழித்  நம்ைம ஆட்ெகாள்வான் 
        த்தனார் குந்தனார் குந்  நம் ள் ேமவினர் 
        எத்தினால் இடர்க்கடற் கிடத்தி ஏைழ ெநஞ்சேம?          (115) 
        866. He is our father. 
        He is our mother. 
        He is the lord who rules us. 
        He destroys all our births. 
        He makes us his devotees and gives us his grace. 
        O poor heart! He is the ancient one. 
        He is Mukundan. 
        If we worship him he will enter into us, stay there 
        and remove our ocean of sorrow. 
 
        மா  ெசய்த வாள்-அரக்கன் நாள் உலப்ப அன்  இலங்ைக 
        நீ  ெசய்  ெசன்  ெகான்  ெவன்றி ெகாண்ட ரனார் 
        ேவ  ெசய்  தம் ள் என்ைன ைவத்திடாைமயால் நமன் 
        கூ ெசய்  ெகாண்  இறந்த குற்றம் எண்ண வல்லேன?          (116) 
        867. When Ravaṇa with a sword opposed Rama in Lanka, 
        Rama went to Lanka, burnt it, killed Ravaṇa 
        and took over Lanka. 
        My god does not think I am like his enemies. 
        Yama will not think of the sins 



        I have done and afflict me 
        because I am a devotee of the god. 
 
        அச்சம் ேநாெயா  அல்லல் பல் பிறப்  அவாய ப்  இைவ 
        ைவத்த சிந்ைத ைவத்த ஆக்ைக மாற்றி வானில் ஏற் வான் 
        அச்சுதன் அனந்த கீர்த்தி ஆதி அந்தம் இல்லவன் 
        நச்சு நாகைனக் கிடந்த நாதன் ேவத கீதேன          (117) 
        868. He will take you to heaven 
        removing your fears, sickness, old age 
        and all your births. 
        He fulfills his promises. 
        He is Achudan and Anandan. 
        He has no beginning or end. 
        He sleeps on the snake bed. 
        He is praised by the Vedas. 
 
        ெசால் ம் ெதாழிற்க ம் ெதாடக்கு அறாத அன்பி ம் 
        அல் ம் நன் பக ேனா ம் ஆன மாைல காைல ம் 
        அல்  நாள்-மலர்க் கிழத்தி நாத பாத-ேபாதிைனப் 
        ல்  உள்ளம் விள்  இலா  ண்  மீண்ட  இல்ைலேய          (118) 
        869. O lord, you are the beloved of Lakshmi 
        who stays on a fresh lotus. 
        I worshipped you with my words and in my deeds 
        and loved you unceasingly, 
        night and day, evening and morning. 
        My heart worshipped your lotus feet 
        and it will stay with you 
        and never come back to me. 
 
        ெபான்னி சூழ் அரங்கம் ேமய ைவ-வண்ண மாய ேகள் 
        என்ன  ஆவி என் ம் வல்விைனயி ட் ெகா ந்  எ ந்  
        உன்ன பாதம் என்ன நின்ற ஒண்சுடர்க் ெகா மலர் 
        மன்ன வந்  ண்  வாட்டம் இன்றி எங்கும் நின்றேத          (119) 
        870. You are the god who has the color of a kaya flower. 
        You stay in Srirangam surrounded by the Ponni river. 



        O Mayan, listen. 
        My heart had abandoned my bad karma, 
        worships your shining flower-like feet 
        and remains there never becoming tired. 
 
        இயக்கு அறாத பல் பிறப்பில் என்ைன மாற்றி இன்  வந்  
        உயக்ெகாள் ேமகவண்ணன் நண்ணி என்னிலாய தன் ேள 
        மயக்கினான் தன் மன்  ேசாதி ஆதலால் என் ஆவி தான் 
        இயக்கு எலாம் அ த்  அறாத இன்ப  ெபற்றேத          (120) 
        871. You took away all my future births 
        and saved me today. 
        You the cloud-colored one came to me, 
        entered my heart and bewitched me. 
        You are everlasting bright light. 
        My soul is released from all pain 
        and has reached moksha, the house of joy. 
        ------------------ 
 
        தி மைல - ெதாண்டர் அ ப்ெபா  ஆழ்வார் 
        Thirumaalai. Thoṇḍaraḍippoḍi Azhvar 
        Loving the God in Srirangam 
 
        காவ ற் லைன ைவத்  
                க தன்ைனக் கடக்கப் பாய்ந்  
        நாவ ட்  உழிதர்கின்ேறாம் 
                நமன்-தமர் தைலகள் மீேத 
        லகு உண்  உமிழ்ந்த 
                தல்வ நின் நாமம் கற்ற 
        ஆவ ப்  உைடைம கண்டாய் 
                அரங்க மா நக ளாேன          (1) 
        872. You, the ancient one, 
        swallowed the three worlds and spit them out. 
        We do not like the feeling 
        that come from the enjoyment of our five senses 
        and we do not sin anymore. 



        The messengers of Yama cannot hurt us now. 
        We are brave because we have learned your names 
        and recite them, 
        O god of Srirangam. 
 
        பச்ைச மா மைல ேபால் ேமனி 
                பவளவாய் கமலச் ெசங்கண் 
        அச்சுதா அமரர் ஏேற 
                ஆயர் தம் ெகா ந்ேத என் ம் 
        இச் சுைவ தவிர யான் ேபாய் 
                இந்திர-ேலாகம் ஆ ம் 
        அச் சுைவ ெபறி ம் ேவண்ேடன் 
                அரங்க மா நக ளாேன          (2) 
        873. Your body is like a beautiful green hill. 
        Your lotus eyes are handsome 
        and your mouth is red as coral. 
        O father, you are a bull among the gods. 
        You are a tender child to the cowherds. 
        I only want to praise you with these words. 
        I will not want anything 
        even if I were given the gift of ruling Indra’s world, 
        O god of Srirangam. 
 
        ேவத ற் பிராயம்  
                மனிசர் தாம் குவேர ம் 
        பாதி ம் உறங்கிப் ேபாகும் 
                நின்றதிற் பதிைனயாண்  
        ேபைத பாலகன் அ  ஆகும் 
                பிணி பசி ப் த் ன்பம் 
        ஆதலால் பிறவி ேவண்ேடன் 
                அரங்க மா நக ளாேன          (3) 
        874. Even if a man lives for hundred years, 
        half of those years he spends sleeping. 
        Many he spends as an innocent child and as a youth 
        and the rest he spends suffering sickness, hunger, 
        old age and other ills. 



        I do not want to be born any more in this world, 
        O god of Srirangam. 
 
        ெமாய்த்த வல்விைன ள் நின்  
                ன்  எ த்  உைடய ேபரால் 
        கத்திரபந் ம் அன்ேற 
                பராங்கதி கண்  ெகாண்டான் 
        இத்தைன அ யர் ஆனார்க்கு 
                இரங்கும் நம் அரங்கன் ஆய 
        பித்தைனப் ெபற் ம் அந்ேதா 
                பிறவி ள் பிணங்குமாேற          (4) 
        875. When Kstrabandu suffered from bad karma, 
        he worshipped the god, 
        recited the three syllables word "Govinda"and received moksha. 
        Even though I continually worship Rangan, 
        the crazy god who gave his grace to devotees like Ksatrabandu, 
        he has not taken away my births. 
 
        ெபண் ரால் சுகங்கள் உய்ப்பான் 
                ெபாிய  ஓர் இ ம்ைப ண்  
        உண்  இராக் கிடக்கும் அப்ேபா  
                உட க்ேக கைரந்  ைநந்  
        தண் ழாய்-மாைல மார்பன் 
                தமர்களாய்ப் பா  ஆ  
        ெதாண்  ண்  அ தம் உண்ணாத் 
                ெதா ம்பர்ேசா  உகக்குமாேற          (5) 
        876. Those who enjoy the pleasures of women 
        will fall into many troubles. 
        They will get sick and suffer, unable to eat night and day. 
        Why do those base ones not become the devotees 
        of the god whose chest is decorated with cool Thulasi garlands, 
        singing and dancing the praise of the god? 
        They enjoy the food they eat and do not know 
        that worshipping the god is like drinking nectar. 
 
        மறம் சுவர் மதில் எ த்  
                ம ைமக்ேக ெவ ைம ண்  



        றம் சுவர் ஓட்ைட மாடம் 
                ர ம் ேபா  அறிய மாட்டீர் 
        அறம் சுவர் ஆகி நின்ற 
                அரங்கனார்க்கு ஆட் ெசய்யாேத 
        றஞ் சுவர்க் ேகாலஞ் ெசய்  
                ள் ெகௗவக் கிடக்கின்றீேர          (6) 
        877. You build tall walls for your palaces 
        that have long porches and enjoy living in them 
        and you do not think at all of your next birth. 
        You do not become a devotee of the god Rangan 
        whose walls are dharma. 
        You decorate the exterior wall that is your body 
        and live inside it as if you were a bird 
        concerned with nothing else. 
 
        ைல-அறம் ஆகி நின்ற 
                த்ெதா  சமணம் எல்லாம் 
        கைல அறக் கற்ற மாந்தர் 
                காண்பேரா? ேகட்பேரா தாம்? 
        தைல அ ப்  உண் ம் சாேவன் 
                சத்தியம் காண்மின் ஐயா 
        சிைலயினால் இலங்ைக ெசற்ற 
                ேதவேன ேதவன் ஆவான்          (7) 
        878. Can those who learn from the good religious books 
        hear, listen and know about the dharma of the mean religions, 
        Buddhism and Jainism? 
        If I think of any other god, 
        I promise that even if someone cuts off my head 
        I will not die because I am a devotee of the god. 
        The only god of gods is he who destroyed Lanka with his bow. 
 
        ெவ ப்ெபா  சமணர் ண்டர் 
                விதி இல் சாக்கியர்கள் நின்பால் 
        ெபா ப்  அாியனகள் ேபசில் 
                ேபாவேத ேநாய  ஆகி 
        குறிப்  எனக்கு அைட ம் ஆகில் 
                கூ ேமல் தைலைய ஆங்ேக 



        அ ப்பேத க மம் கண்டாய் 
                அரங்க மா நக ளாேன          (8) 
        879. O god! You stay in Srirangam! 
        The bald-headed Jains, Buddhists and the Sakyas 
        hate our religion and say terrible things about you. 
        It is better if they get sick and die rather than living. 
        When I hear their bad speech, it hurts me. 
        If I could, I would cut off their heads. 
 
        மற் ம் ஓர் ெதய்வம் உண்ேட? 
                மதி இலா மானிடங்காள் 
        உற்றேபா  அன்றி நீங்கள் 
                ஒ வன் என்  உணர மாட்டீர் 
        அற்றம் ேமல் ஒன்  அறியீர் 
                அவன் அல்லால் ெதய்வம் இல்ைல 
        கற்றினம் ேமய்த்த எந்ைத 
                கழ ைண பணிமின் நீேர          (9) 
        880. O ignorant men! Is there any other god? 
        You will not understand that he is the only god 
        unless you are in trouble. 
        You should know one thing for sure: 
        there is no god except him. 
        Worship our father’s feet decorated with anklets 
        who grazed the calves. 
 
        நாட் னான் ெதய்வம் எங்கும் 
                நல்ல  ஓர் அ ள்தன்னாேல 
        காட் னான் தி வரங்கம் 
                உய்பவர்க்கு உய் ம் வண்ணம் 
        ேகட் ேர நம்பிமீர்காள் 
                ெக டவா கன ம் நிற்கச் 
        ேசட்ைடதன் ம யகத் ச் 
                ெசல்வம் பார்த்  இ க்கின்றீேர          (10) 
        881. He created all the gods by his good grace. 
        He showed Srirangam as the path 
        to those who want to be released from their births. 



        O Nambis, listen. 
        The god who rides on the eagle is here, 
        but you look only for the wealth 
        that is achieved by bad deeds. 
 
        ஒ  வில்லால் ஓங்கு ந்நீர் 
                அைடத்  உலகங்கள் உய்யச் 
        ெச விேல அரக்கர்ேகாைனச் 
                ெசற்ற நம் ேசவகனார் 
        ம விய ெபாிய ேகாயில் 
                மதில்-தி வரங்கம் என்னா 
        க விேல தி  இலாதீர் 
                காலத்ைதக் கழிக்கின்றீேர          (11) 
        882. Our god, the protector of the world, 
        built a bridge on the large ocean, shooting one arrow. 
        He fought with the king of the Rakshasas in Lanka. 
        You do not think of the beautiful temple 
        in Srirangam surrounded by forts, 
        and so you do not have good luck in this birth 
        but waste your life. 
 
        நம ம் ற்கல ம் ேபச 
                நரகில் நின்றார்கள் ேகட்க 
        நரகேம சுவர்க்கம் ஆகும் 
                நாமங்கள் உைடயன் நம்பி 
        அவன  ஊர் அரங்கம் என்னா  
                அயர்த்  ழ்ந்  அளிய மாந்தர் 
        கவைல ள் ப கின்றார் என்  
                அத க்ேக கவல்கின்ேறேன          (12) 
        883. Once some people heard 
        Yama and Muthkalan talking together in hell 
        and thought that hell is heaven. 
        They forgot that the place of the dear god Nambi 
        who has many names is Srirangam 
        and they did not worship the god there. 
        They plunge into sorrow and I am worried 



        that they will have trouble in their lives. 
        எறி ம் நீர் ெவறிெகாள் ேவைல 
                மாநிலத்  உயிர்கள் எல்லாம் 
        ெவறிெகாள் ந் ளவ மாைல 
                விண்ணவர்ேகாைன ஏத்த 
        அறி  இலா மனிசர் எல்லாம் 
                அரங்கம் என்  அைழப்பராகில் 
        ெபாறியில் வாழ் நரகம் எல்லாம் 
                ல் எ ந்  ஒழி ம் அன்ேற          (13) 
        884. All the creatures of this wide earth 
        surrounded by oceans with rolling waves 
        worship the king of the gods in the sky 
        who is decorated with a fragrant blooming Thulasi garland. 
        If ignorant people praise Srirangam, 
        all the hells that have been created for them 
        because of their enjoyment of the senses 
        will be destroyed and disappear. 
 
        வண் னம் ர ம் ேசாைல 
                மயி னம் ஆ ம் ேசாைல 
        ெகாண்டல் மீ  அண ம் ேசாைல 
                குயி னம் கூ ம் ேசாைல 
        அண்டர்ேகான் அம ம் ேசாைல 
                அணி தி வரங்கம் என்னா 
        மிண்டர்பாய்ந்  உண் ம்ேசாற்ைற 
                விலக்கி நாய்க்கு இ மின் நீேர          (14) 
        885. Beautiful Srirangam is surrounded with groves 
        where bunches of bees swarm around flowers, peacocks dance, 
        clouds float above in the sky and cuckoos sing. 
        Indra the king of the gods comes and stays there. 
        Such is lovely Srirangam. 
        You should take the food that bad people eat 
        who do not praise Srirangam filled with beautiful groves 
        and give it to the dogs. 
 
        ெமய்யர்க்ேக ெமய்யன் ஆகும் 
                விதி இலா என்ைனப் ேபாலப் 



        ெபாய்யர்க்ேக ெபாய்யன் ஆகும் 
                ட்ெகா  உைடய ேகாமான் 
        உய்யப்ேபாம் உணர்வினார்கட்கு 
                ஒ வன் என்  உணர்ந்த பின்ைன 
        ஐயப்பா  அ த் த் ேதான் ம் 
                அழகன் ஊர் அரங்கம் அன்ேற          (15) 
        886. The king of the gods who has an eagle flag 
        is true for those who think he is true 
        and he is false for those who think he is not true. 
        If someone thinks he can escape birth 
        only by worshipping the god, 
        his doubts about the god will go away 
        and he will understand 
        that Srirangam is the Thirupadi of the beautiful god. 
 
        சூதனாய்க் கள்வனாகித் 
                ர்த்தேரா  இைசந்த காலம் 
        மாதரார் கயற்கண் என் ம் 
                வைல ள் பட்  அ ந் ேவைனப் 
        ேபாதேர என்  ெசால் ப் 
                ந்தி ள் குந்  தன்பால் 
        ஆதரம் ெப க ைவத்த 
                அழகன் ஊர் அரங்கம் அன்ேற          (16) 
        887. I was a gambler and a thief. 
        I consorted with bad people 
        and was caught in the love-nets of women 
        who have fish-like eyes. 
        But then the beautiful god said, "Come out!" 
        and entered my mind and made me love him. 
        Srirangam is the Thirupadi of the beautiful god 
        who made me love him. 
 
        வி ம்பி நின்  ஏத்த மாட்ேடன் 
                விதி இேலன் மதி ஒன்  இல்ைல 
        இ ம் ேபால் வ ய ெநஞ்சம் 
                இைற-இைற உ கும் வண்ணம் 
        சு ம்  அமர் ேசாைல சூழ்ந்த 



                அரங்க மா ேகாயில் ெகாண்ட 
        க ம்பிைனக் கண்  ெகாண்  என் 
                கண்ணிைன களிக்குமாேற          (17) 
        888. I don’t know how to praise you with my tongue 
        and I don’t have the good luck of knowing how to love you 
        or a good mind that knows how to glorify you. 
        My strong iron-like heart melted 
        to see the sweet sugarcane-like god 
        who stays in the wonderful temple in Srirangam 
        surrounded with groves swarming with bees. 
        How my eyes were delighted when I saw him! 
 
        இனி திைரத் திவைல ேமாத 
                எறி ம் தண் பரைவ மீேத 
        தனி கிடந்  அரசு ெசய் ம் 
                தாமைரக்கண்ணன் எம்மான் 
        கனி இ ந்தைனய ெசவ்வாய்க் 
                கண்ணைனக் கண்ட கண்கள் 
        பனி-அ ம்  உதி மாேலா 
                என் ெசய்ேகன் பாவிேயேன?          (18) 
        889. My lotus-eyed god 
        rules the world, sleeping on the ocean 
        where waves break on the banks 
        and spray drops of water with foam. 
        My eyes that saw Kaṇṇan 
        whose red mouth is as soft as a fruit shed tears. 
        What can I, a sinner, do? 
 
        குடதிைச ைய ைவத் க் 
                குணதிைச பாதம் நீட்  
        வடதிைச பின்  காட் த் 
                ெதன்திைச இலங்ைக ேநாக்கிக் 
        கடல்-நிறக் கட ள் எந்ைத 
                அரவைணத் யி மா கண்  
        உடல் எனக்கு உ குமாேலா 
                என் ெசய்ேகன் உலகத்தீேர?          (19) 
        890. My father, my god who has the color of the blue ocean, 



        lies on the snake bed. 
        As he sleeps his head is on the west side, 
        his feet are extended toward the east, 
        his back is turned toward the north 
        and he looks toward Lanka in the south. 
        When I look at him as he sleeps my body melts. 
        O people of the world, what can I do? 
 
        பா ம் நீர் அரங்கந் தன் ள் 
                பாம் -அைணப் பள்ளிெகாண்ட 
        மாயனார் தி  நன் மார் ம் 
                மரகத-உ ம் ேதா ம் 
        ய தாமைரக் கண்க ம் 
                வர்-இதழ்ப் பவள-வா ம் 
        ஆய சீர் ம் ேதசும் 
                அ யேரார்க்கு அகலல் ஆேம?          (20) 
        891. The god Maayanaar sleeps on a snake bed 
        in Srirangam where the water of the Kaviri strikes its banks. 
        He has a beautiful divine chest. 
        His body has the color of emerald. 
        He has strong arms and pure lotus-like eyes. 
        His coral-red lips are beautiful. 
        He has handsome shining hair. 
        How could his devotees forget his beautiful sleeping form? 
 
        பணிவினால் மனம  ஒன்றிப் 
                பவள-வாய் அரங்கனார்க்குத் 
        ணிவினால் வாழ மாட்டாத் 
                ெதால்ைல ெநஞ்ேச நீ ெசால்லாய் 
        அணியின் ஆர் ெசம்ெபான் ஆய 
                அ வைர அைனய ேகாயில் 
        மணி அனார் கிடந்தவாற்ைற 
                மனத்தினால் நிைனக்கல் ஆேம?          (21) 
        892. O heart, you are humble 
        and you want me to make my mind one with Rangan 
        who has a coral mouth. You are strong and tell me 



        that I should always think of the god, beautiful as a jewel, 
        who sleeps in the mountain-like temple made of beautiful, precious gold. 
        Tell me how can I approach him? 
 
        ேபசிற்ேற ேபசல் அல்லால் 
                ெப ைம ஒன்  உணரல் ஆகா  
        ஆசற்றார் தங்கட்கு அல்லால் 
                அறியல் ஆவா ம் அல்லன் 
        மாசற்றார் மனத் ளாைன 
                வணங்கி நாம் இ ப்ப  அல்லால் 
        ேபசத்தான் ஆவ  உண்ேடா? 
                ேபைத ெநஞ்ேச நீ ெசால்லாய்          (22) 
        893. O heart, you may speak of him 
        but you cannot really know his greatness. 
        No one can know him except those who are faultless. 
        We can only worship him 
        who stays in the hearts of his faultless devotees. 
        O ignorant heart! Can you speak of him? Tell me. 
 
        கங்ைகயிற் னிதம் ஆய 
                காவிாி ந பாட் ப் 
        ெபாங்குநீர் பரந்  பா ம் 
                ம்ெபாழில் அரங்கந் தன் ள் 
        எங்கள் மால் இைறவன் ஈசன் 
                கிடந்த  ஓர் கிடக்ைக கண் ம் 
        எங்ஙனம் மறந்  வாழ்ேகன்? 
                ஏைழேயன் ஏைழேயேன          (23) 
        894. Srirangam is in the middle of the Kaveri river 
        which is purer than the Ganges. 
        Its waters rise and spread through blooming groves. 
        Our god Maal, our Esan, lies there on the river. 
        How can I live forgetting him 
        after seeing him sleeping on the water of the Kaveri? 
        I am to be pitied, I am to be pitied. 
 
        ெவள்ள-நீர் பரந்  பா ம் 



                விாி ெபாழில் அரங்கந் தன் ள் 
        கள்வனார் கிடந்தவா ம் 
                கமல நன் க ம் கண் ம் 
        உள்ளேம வ ைய ேபா ம் 
                ஒ வன் என்  உணர மாட்டாய் 
        கள்ளேம காதல் ெசய்  உன் 
                கள்ளத்ேத கழிக்கின்றாேய          (24) 
        895. I see the god’s beautiful lotus face 
        and the way that thief who stole my heart lies on the Kaveri 
        in Srirangam surrounded by a rising flood of water 
        and flourishing with groves. 
        O my heart, you are brave. 
        You know he is the one you really love, 
        but you love him secretly and spend your days 
        without telling anyone. 
 
        குளித்  ன்  அனைல ஓம் ம் 
                குறிெகாள் அந்தணைம தன்ைன 
        ஒளித்திட்ேடன் என்கண் இல்ைல 
                நின்க ம் பத்தன் அல்ேலன் 
        களிப்ப  என் ெகாண் ? நம்பீ 
                கடல்வண்ணா கத கின்ேறன் 
        அளித்  எனக்கு அ ள்ெசய் கண்டாய் 
                அரங்க மா நக ளாேன          (25) 
        896. I have not lived the life of an orthodox Brahmin 
        who bathes and makes sacrifices with three fires. 
        I do not understand myself. 
        I am not a devotee in your eyes. 
        What is there for me to be happy about? 
        O Nambi, you have the blue color of the ocean. 
        I cry out for you. 
        Show pity on me and give me your grace. 
        You are the god of Srirangam! 
 
        ேபாெதல்லாம் ேபா  ெகாண்  உன் 
                ெபான்ன  ைனய மாட்ேடன் 



        தீதிலா ெமாழிகள் ெகாண்  உன் 
                தி க்குணம் ெசப்ப மாட்ேடன் 
        காதலால் ெநஞ்சம் அன்  
                கலந்திேலன் அ  தன்னாேல 
        ஏதிேலன் அரங்கர்க்கு எல்ேல 
                என் ெசய்வான் ேதான்றிேனேன?          (26) 
        897. I don’t worship your golden feet, 
        decorating them constantly with flowers. 
        Even though I have much time, 
        I don’t praise your divine qualities with faultless words. 
        My heart doesn’t know how to love you. 
        O Ranga, I don’t have the fortune of being your devotee. 
        What can I do? I was born in vain. 
 
        குரங்குகள் மைலைய க்கக் 
                குளித் த் தாம் ரண் ட்  ஓ த் 
        தரங்க நீர் அைடக்கல் உற்ற 
                சலம் இலா அணி ம் ேபாேலன் 
        மரங்கள் ேபால் வ ய ெநஞ்ச 
                வஞ்சேனன் ெநஞ்சு தன்னால் 
        அரங்கனார்க்கு ஆட் ெசய்யாேத 
                அளியத்ேதன் அயர்க்கின்ேறேன          (27) 
        898. I am like the squirrel 
        that turned and plunged into the water 
        when the monkeys threw stones 
        and could not find help. 
        My heart is hard as wood. 
        I am a bad person. 
        I have not served the god of Srirangam with my mind 
        and I am tired and wretched. 
 
        உம்பரால் அறியல் ஆகா 
                ஒளி ளார் ஆைனக்கு ஆகிச் 
        ெசம் லால் உண்  வா ம் 
                தைலேமல் சீறி வந்தார் 
        நம் பரம் ஆய  உண்ேட? 
                நாய்கேளாம் சி ைம ஓரா 



        எம்பிராற்கு ஆட் ெசய்யாேத 
                என் ெசய்வான் ேதான்றிேனேன          (28) 
        899. Even the gods in the sky do not understand the radiant god. 
        He came to protect the elephant Gajendra 
        and grew angry at the crocodile that ate red meat. 
        Am I fit for him to come to me? 
        I am like a dog, I am mean. 
        I don’t serve the god. 
        What can I do? I was born in vain. 
 
        ஊர் இேலன் காணி இல்ைல 
                உற  மற்  ஒ வர் இல்ைல 
        பாாில் நின் பாத லம் 
                பற்றிேலன் பரம ர்த்தி 
        காெராளி வண்ணேன என் 
                கண்ணேன கத கின்ேறன் 
        ஆர் உளர் கைளகண்? அம்மா 
                அரங்க மா நக ளாேன          (29) 
        900. I don’t belong to a village. 
        I don’t own any land. 
        I don’t have any relatives. 
        O highest god! 
        I worship your feet on this earth 
        and I don’t know any other refuge. 
        You have the bright color of the dark clouds. 
        O my Kaṇṇaa! I cry out for you. 
        Who do I have without you as my support? 
        Come and remove my sorrow. 
        You are my mother, you are the god of Srirangam. 
 
        மனத்தில் ஓர் ய்ைம இல்ைல 
                வாயில் ஓர் இன்ெசால் இல்ைல 
        சினத்தினால் ெசற்றம் ேநாக்கித் 
                தீவிளி விளிவன் வாளா 
        னத் ழாய் மாைலயாேன 
                ெபான்னி சூழ் தி வரங்கா 



        எனக்கு இனிக் கதி என் ெசால்லாய்? 
                என்ைன ஆ ைடய ேகாேவ          (30) 
        901. I don’t have a pure mind. 
        No good words come from my mouth. 
        I get very angry, shout and speak bad words. 
        O god, you are decorated with fresh Thulasi garlands 
        and you stay in Srirangam, surrounded by the Ponni river. 
        Tell me, what will happen to me? 
        You are king. You rule me. 
 
        தவத் ளார் தம்மில் அல்ேலன் 
                தனம் பைடத்தாாில் அல்ேலன் 
        உவர்த்த நீர் ேபால என்தன் 
                உற்றவர்க்கு ஒன் ம் அல்ேலன் 
        வர்த்த ெசவ்வாயினார்க்ேக 
                வக்கு அறத் ாிசன் ஆேனன் 
        அவத்தேம பிறவி தந்தாய் 
                அரங்க மா நக ளாேன          (31) 
        902. I have not done any tapas like the sages. 
        I am not wealthy. 
        I am as useless as salty water for my friends and relatives. 
        I fell for women whose mouths are like coral 
        and became like dust when I didn’t have any money. 
        You gave me this birth only to make me suffer. 
        You are the god of Srirangam! 
 
        ஆர்த்  வண்  அலம் ம் ேசாைல 
                அணி தி  அரங்கந் தன் ள் 
        கார்த் திரள் அைனய ேமனிக் 
                கண்ணேன உன்ைனக் கா  
        மார்க்கம் ஒன்  அறியமாட்டா 
                மனிசாில் ாிசனாய 
        ர்க்கேனன் வந்  நின்ேறன் 
                ர்க்கேனன் ர்க்கேனேன          (32) 
        903. O Kaṇṇaa! Your body is as dark as a thick cloud. 
        You stay in beautiful Srirangam 



        where bees sing and swarm in the groves. 
        I don’t know even one path to take to see you. 
        I am a thief, I am violent, stupid and rough. 
        I come to you. You are my refuge. 
 
        ெமய் எல்லாம் ேபாக விட்  
                விாிகுழலாாிற் பட் ப் 
        ெபாய் எல்லாம் ெபாதிந்  ெகாண்ட 
                ேபாழ்க்கேனன் வந்  நின்ேறன் 
        ஐயேன அரங்கேன உன் 
                அ ள் என் ம் ஆைச தன்னால் 
        ெபாய்யேனன் வந்  நின்ேறன் 
                ெபாய்யேனன் ெபாய்யேனேன          (33) 
        904. I stopped telling the truth 
        and fell into the passion of women who have long hair. 
        I told only lies and now I have no refuge. 
        I come and stand before you. 
        O lord, Ranga, I, a liar, come before you 
        hoping that you will give me your grace. 
        I am a liar, a liar. 
 
        உள்ளத்ேத உைற ம் மாைல 
                உள் வான் உணர்  ஒன்  இல்லாக் 
        கள்ளத்ேதன் நா ம் ெதாண்டாய்த் 
                ெதாண் க்ேக ேகாலம் ண்  
        உள் வார் உள்ளிற்  எல்லாம் 
                உடன் இ ந்  அறிதி என்  
        ெவள்கிப்ேபாய் என் ள்ேள நான் 
                வில  அறச் சிாித்திட்ேடேன          (34) 
        905. The god Maal abides in my mind 
        but I am unable to understand that he is there. 
        I am a thief disguised as a devotee doing service. 
        When I realized that you are in the minds of those 
        who think of you and you know what they think, 
        I was ashamed and laughed so hard 
        that it seemed the bones in my chest would break. 



 
        தாவி அன்  உலகம் எல்லாம் 
                தைலவிளாக்ெகாண்ட எந்தாய் 
        ேசவிேயன் உன்ைன அல்லால் 
                சிக்ெகனச் ெசங்கண் மாேல 
        ஆவிேய அ ேத என்தன் 
                ஆ யிர் அைனய எந்தாய் 
        பாவிேயன் உன்ைன அல்லால் 
                பாவிேயன் பாவிேயேன          (35) 
        906. O my father, you measured all the world with your feet. 
        I will not worship anyone but you. 
        You are the the god Maal who has beautiful eyes. 
        You are my soul! You are nectar! 
        You are my father and are as dear as my life. 
        I am a sinner. 
        I will not worship anyone except you. 
        I am a sinner, truly I am a sinner. 
 
        மைழக்கு அன்  வைர ன் ஏந் ம் 
                ைமந்தேன ம ர ஆேற 
        உைழக் கன்ேற ேபால ேநாக்கம் 
                உைடயவர் வைல ள் பட்  
        உைழக்கின்ேறற்கு என்ைன ேநாக்கா  
                ஒழிவேத உன்ைன யன்ேற 
        அைழக்கின்ேறன் ஆதி ர்த்தி 
                அரங்கமா நக ளாேன          (36) 
        907. When you were young 
        you carried Govardhana mountain to stop the storming rain. 
        You are a sweet river. 
        I suffer, caught in the net of doe-eyes women. 
        Why don’t you look at me and give me your grace? 
        I have no one but you. I call you. 
        You are the ancient god! 
        O god! You stay in divine Srirangam. 
 
        ெதளிவிலாக் கலங்கல் நீர் சூழ் 
                தி வரங்கத் ள் ஓங்கும் 



        ஒளி ளார் தாேம யன்ேற 
                தந்ைத ம் தா ம் ஆவார்? 
        எளிய  ஓர் அ ம் அன்ேற 
                என் திறத் ? எம்பிரானார் 
        அளியன் நம் ைபயல் என்னார் 
                அம்மேவா ெகா யவாேற          (37) 
        908. The bright god is my father and mother 
        and he stays in Srirangam 
        surrounded by the clear water of the Kaviri. 
        I am a poor person. 
        My dear lord doesn’t show me even a bit of compassion. 
        He doesn’t think, "He is pitiful, I should help him." 
        What is this, O god? Isn’t this a terrible thing to do? 
 
        ேமம் ெபா ள் ேபாக விட்  
                ெமய்ம்ைமைய மிக உணர்ந்  
        ஆம் பாிசு அறிந் ெகாண்  
                ஐம் லன் அகத்  அடக்கிக் 
        காம்  அறத் தைல சிைரத்  உன் 
                கைடத்தைல இ ந்  வா ம் 
        ேசாம்பைர உகத்தி ேபா ம் 
                சூழ் னல் அரங்கத்தாேன          (38) 
        909. O god of Srirangam surrounded by water, 
        you are happy with the devotees 
        who abandon their wealth, understand divine truth, 
        know what will they be in the future, 
        control their five senses, 
        shave their heads 
        and stay at your doorstep, living a quiet life. 
 
        அ ைமயிற் கு ைம இல்லா 
                அயல் ச ப்ேபதிமாாிற் 
        கு ைமயிற் கைடைம பட்ட 
                குக்காில் பிறப்பேர ம் 
        யினில் ளபம் ைவத்தாய் 
                ெமாய் கழற்கு அன்  ெசய் ம் 
        அ யைர உகத்தி ேபா ம் 



                அரங்க மா நக ளாேன          (39) 
        910. O god, your hair is decorated with a Thulasi garland. 
        No one has to be born in a good family to become the your slave. 
        Even if someone is born like a dog 
        and doesn’t belong to the families of Vedic Brahmins, 
        if he worships your feet decorated with sounding anklets, 
        it seems you will be happy with him, 
        O god of Srirangam. 
 
        தி ம மார்வ நின்ைனச் 
                சிந்ைத ள் திகழ ைவத்  
        ம விய மனத்தர் ஆகில் 
                மா நிலத்  உயிர்கள் எல்லாம் 
        ெவ  உறக் ெகான்  சுட் ட்  
                ஈட் ய விைனயேர ம் 
        அ விைனப் பயன ய்யார் 
                அரங்க மா நக ளாேன          (40) 
        911. O god, you stay in Srirangam. 
        You have beautiful Lakshmi on your chest. 
        Even if hunters kill animals cruelly, 
        burn and eat them, 
        if they think of you in their minds 
        and keep you there with love, 
        worshipping you, 
        their bad karma will disappear 
        and they will not suffer. 
 
        வா ளார் அறியல் ஆகா 
                வானவா என்பர் ஆகில் 
        ேத லாம் ளப மாைலச் 
                ெசன்னியாய் என்பர் ஆகில் 
        ஊனம் ஆயினகள் ெசய் ம் 
                ஊனகாரகர்கேள ம் 
        ேபானகம் ெசய்த ேசடம் 
                த வேரல் னிதம் அன்ேற          (41) 
        912. Even bad people who do evil things 



        and make others do evil deeds, 
        if they praise you saying, "You are the god of the sky. 
        Even the gods in the sky do not understand you. 
        O god, you are decorated with a Thulasi garland 
        that swarms with bees," 
        and if they become your slaves and offer food to your devotees, 
        they will become pure. 
 
        ப  இலா ஒ கல்-ஆற் ப் 
                பல ச ப்ேபதிமார்கள் 
        இழிகுலத்தவர்கேள ம் 
                எம் அ யார்கள் ஆகில் 
        ெதா மின் நீர் ெகா மின் ெகாண்மின் 
                என்  நின்ேனா ம் ஒக்க 
        வழிபட அ ளினாய் ேபால் 
                மதில்-தி வரங்கத்தாேன          (42) 
        913. You are the god of Srirangam surrounded with walls. 
        You give your grace to those who worship you and tell them, 
        "Even if you belong to a low caste, 
        you should recite the Vedas, 
        follow a faultless way of life 
        and become my devotee, 
        mingling with other devotees, worshipping them, 
        giving them whatever they need 
        and sharing your things with them." 
        Isn’t that the way you give grace to poor people 
        and make them worship you as your good devotees? 
 
        அமர ஓர் அங்கம் ஆ ம் 
                ேவதம் ஓர் நான்கும் ஓதித் 
        தமர்களிற் தைலவராய 
                சாதி-அந்தணர்கேள ம் 
        மர்கைளப் பழிப்பர் ஆகில் 
                ெநா ப்ப  ஓர் அளவில் ஆங்ேக 
        அவர்கள்தாம் ைலயர் ேபா ம் 
                அரங்க மா நக ளாேன          (43) 



        914. O god, you stay in beautiful Srirangam. 
        If even Brahmins of the highest caste 
        who recite the six divine Upanishads and the four Vedas 
        disgrace your devotees, 
        they will become Pulaiyars in a moment. 
 
        ெபண் உலாம் சைடயினா ம் 
                பிரம ம் உன்ைனக் காண்பான் 
        எண் இலா ஊழி ஊழி 
                தவம் ெசய்தார் ெவள்கி நிற்ப 
        விண் உளார் வியப்ப வந்  
                ஆைனக்கு அன்  அ ைள ஈந்த 
        கண்ணறா உன்ைன என்ேனா? 
                கைளகணாக் க மாேற          (44) 
        915. Shiva who has the Ganges in his Jaṭa 
        and Nanmuhan who did tapas for countless ages 
        could not see you and felt ashamed. 
        You came and gave your grace to the elephant Ganjendra, 
        amazing the gods in the sky. 
        Why do people think of you as their refuge 
        and hope you will remove their suffering 
        when you do not show your grace to all like me? 
        வள எ ம் தவள மாட 
                ம ைர மா நகரந் தன் ள் 
        கவள மால் யாைன ெகான்ற 
                கண்ணைன அரங்க-மாைலத் 
        ளவத் ெதாண்  ஆய ெதால் சீர்த் 
                ெதாண்டர ப் ெபா  ெசால் 
        இைளய ன் கவிைதேய ம் 
                எம்பிராற்கு இனியவாேற          (45) 
        916. Thoṇḍaraḍippoḍi, the great devotee 
        praised Kaṇṇan, Maal, the god of Srirangam 
        who killed the strong well-fed elephant 
        in flourishing Madurai 
        that has beautiful palaces decorated with coral. 
        Those who recite his simple poems 



        will become sweet devotees of our dear god. 
        ------------- 
 
        ெதாண்டர் அ ப்ெபா  ஆழ்வார் - தி ப்பள்ளி எ ச்சி 
        Thiruppaḷḷi Ezhuchi - Thoṇḍaraḍippoḍi Azhvar 
 
        கதிரவன் குணதிைசச் சிகரம் வந்  அைணந்தான் 
                கைன இ ள் அகன்ற  காைல அம் ெபா தாய் 
        ம  விாிந்  ஒ கின மா மலர் எல்லாம் 
                வானவர் அரசர்கள் வந்  வந்  ஈண்  
        எதிர்திைச நிைறந்தனர் இவெரா ம் குந்த 
                இ ங் களிற்  ஈட்ட ம் பி ெயா  ரசும் 
        அதிர்த ல் அைல-கடல் ேபான் ள  எங்கும் 
                அரங்கத்தம்மா பள்ளி எ ந்த ளாேய          (1) 
        917. O god of Srirangam! 
        When the sun rises in the east on the peak of the mountain 
        and darkness has gone and it is morning, 
        all the beautiful flowers that drip honey bloom. 
        All the gods of the sky come before you to worship you. 
        Elephants, male and female, come and drums are beaten. 
        The sound of a roaring ocean seems to spread everywhere. 
        O dear god of Srirangam, 
        wake up and give us your grace. 
 
        ெகா ங்ெகா  ல்ைலயின் ெகா  மலர் அணவிக் 
                கூர்ந்த  குண-திைச மா தம் இ ேவா 
        எ ந்தன மலர் அைணப் பள்ளிெகாள் அன்னம் 
                ஈன்பணி நைனந்த தம் இ ஞ் சிறகு உதறி 
        வி ங்கிய தைலயின் பிலம் ைர ேபழ்வாய் 
                ெவள் எயி  உற அதன் விடத்தி க்கு அ ங்கி 
        அ ங்கிய ஆைனயின் அ ந் யர் ெக த்த 
                அரங்கத்தம்மா பள்ளி எ ந்த ளாேய          (2) 
        918. The breeze from the east blows 
        and spreads the fragrance of mullai flowers blooming on vines. 
        The swans that sleep on flowers wake up 
        and shake the wet dew from their wings. 



        O god, when the elephant Gajendra was suffering 
        and called you in his distress, 
        you came and saved him, 
        killing the crocodile 
        whose mouth with white teeth 
        was as deep as a cave 
        when it was about to kill him. 
        O dear god of Srirangam, 
        wake up and give us your grace. 
 
        சுடர்-ஒளி பரந்தன சூழ் திைச எல்லாம் 
                ன்னிய தாரைக மின்ெனாளி சு ங்கிப் 
        படர் ஒளி பசுத்தனன் பனி மதி இவேனா 
                பாயி ள் அகன்ற  ைபம் ெபாழிற் க கின் 
        மட ைடக் கீறி வண் பாைளகள் நாற 
                ைவகைற கூர்ந்த  மா தம் இ ேவா 
        அடல்-ஒளி திகழ் த  திகிாி அம் தடக்ைக 
                அரங்கத்தம்மா பள்ளி எ ந்த ளாேய          (3) 
        919. The sun with its rays makes all the directions bright. 
        The light of the shining stars grows dim. 
        The sun, the king of the day, spreads his light everywhere 
        and the bright light of the moon and the dew disappear. 
        The buds on the branches of the kamuhu trees in the green groves 
        split open and their fragrance spreads. 
        The morning breeze blows. 
        O dear god of Srirangam 
        who carry a shining discus in your strong hand, 
        wake up and give us you grace. 
 
        ேமட்  இள ேமதிகள் தைள வி ம் ஆயர்கள் 
                ேவய்ங்குழல் ஓைச ம் விைட மணிக் குர ம் 
        ஈட் ய இைச திைச பரந்தன வய ள் 
                இாிந்தன சு ம்பினம் இலங்ைகயர் குலத்ைத 
        வாட் ய வாிசிைல வானவர் ஏேற 
                மா னி ேவள்விையக் காத்  அவபிரதம் 
        ஆட் ய அ  திறல் அேயாத்தி எம் அரேச 



                அரங்கத்தம்மா பள்ளி எ ந்த ளாேய.          (4) 
        920. The cowherds untie the buffaloes for grazing. 
        The music of their bamboo flutes 
        and the sound of the bells on the necks of their cows 
        spread in all directions. 
        Swarms of bees fly all over the fields. 
        You are the bull among the gods who carries a bow 
        and destroyed the clan of Rakshasas in Lanka. 
        You are the strong one who made the pure sages do sacrifices 
        and protected them. 
        You are the strong king of Ayodhya. 
        O dear god of Srirangam, 
        wake up and give us your grace. 
 
        லம்பின ட்க ம் ம் ெபாழில்களின் வாய் 
                ேபாயிற் க் கங்குல் குந்த  லாி 
        கலந்த  குணதிைசக் கைனகடல் அரவம் 
                களி வண்  மிழற்றிய கலம்பகம் ைனந்த 
        அலங்கல் அம் ெதாைடயல் ெகாண்  அ யிைண பணிவான் 
                அமரர்கள் குந்தனர் ஆத ல் அம்மா 
        இலங்ைகயர்ேகான் வழிபா  ெசய் ேகாயில் 
                எம்ெப மான் பள்ளி எ ந்த ளாேய.          (5) 
        921. Birds chirp in the groves blooming with flowers. 
        The darkness goes away and morning arrives. 
        In the east, the ocean roars. 
        The gods in the sky carry many flower garlands 
        swarming with bees and come to garland you 
        and worship your feet. 
        This is the temple where Vibhishaṇa, 
        the king of Lanka, worshipped you. 
        O dear god, wake up and give us your grace. 
 
        இரவியர் மணி ெந ந் ேதெரா ம் இவேரா 
                இைறயவர் பதிெனா  விைடய ம் இவேரா 
        ம விய மயி னன் அ கன் இவேனா 



                ம த ம் வசுக்க ம் வந்  வந்  ஈண்  
        ரவிெயா  ஆட ம் பாட ம் ேத ம் 
                குமர-தண்டம் குந்  ஈண் ய ெவள்ளம் 
        அ வைர அைனய நின் ேகாயில் ன் இவேரா 
                அரங்கத்தம்மா பள்ளி எ ந்த ளாேய          (6) 
        922. Is this the host of suns who ride on tall 
        chariots decorated with bells? 
        Is it the troupe of eleven Rudras who ride on the bulls? 
        Is that the six faced-god who rides on a beautiful peacock? 
        All these gods and the celestial physicians and the Vasus are here. 
        The other divine gods come on horses and chariots singing and dancing. 
        The crowd of gods is like a flood. 
        They have gathered in front of your temple 
        that looks like a huge mountain. 
        O dear god of Srirangam, 
        wake up and give us your grace 
 
        அந்தரத்  அமரர்கள் கூட்டங்கள் இைவேயா 
                அ ந்தவ னிவ ம் ம த ம் இவேரா 
        இந்திரன் ஆைன ம் தா ம் வந்  இவேனா 
                எம்ெப மான் உன ேகாயி ன் வாசல் 
        சுந்தரர் ெந க்க விச்சாதரர் க்க 
                இயக்க ம் மயங்கினர் தி வ  ெதா வான் 
        அந்தரம் பார் இடம் இல்ைல மற்  இ ேவா 
                அரங்கத்தம்மா பள்ளி எ ந்த ளாேய          (7) 
        923. Is this the crowd of gods from heaven? 
        Is this the throng of sages who do penance 
        and the medicine men of the gods? 
        Is that Indra who comes on his elephant Airaavadam? 
        In front of your temple, Gandharvas, Vidyadharas 
        and Apsarases are all gathered together to worship you 
        and it seems as if there is no space in the sky or on the earth. 
        O dear god of Srirangam, 
        wake up and give us your grace. 
 
        வம்பவிழ் வானவர் வா ைற வழங்க 



                மாநிதி கபிைல ஒண் கண்ணா  தலா 
        எம்ெப மான் ப மக்கலம் காண்டற்கு 
                ஏற்பன ஆயின ெகாண்  நன் னிவர் 
        ம்  நாரதர் குந்தனர் இவேரா 
                ேதான்றினன் இரவி ம் லங்கு ஒளி பரப்பி 
        அம்பர தலத்தினின்  அகல்கின்ற  இ ள் ேபாய் 
                அரங்கத்தம்மா பள்ளி எ ந்த ளாேய         (8) 
        924. Some gods in the sky arrive with fragrances. 
        Some gods carry huge pots of treasure 
        and shining mirrors and come to give them to you. 
        Good sages bring things suitable for you to wear. 
        Narada comes with his Thumburu veena to play music. 
        The sun god rises, spreading his bright light 
        and darkness disappears from the sky. 
        O dear god of Srirangam, 
        wake up and give us your grace. 
 
        ஏதம் இல் தண் ைம எக்கம் மத்தளி 
                யாழ் குழல் ழவேமா  இைச திைச ெக மி 
        கீதங்கள் பா னர் கின்னரர் ெக டர்கள் 
                ெகந்த வர் அவர் கங்கு ள் எல்லாம் 
        மாதவர் வானவர் சாரணர் இயக்கர் 
                சித்த ம் மயங்கினர் தி வ  ெதா வான் 
        ஆத ல் அவர்க்கு நாள்-ஓலக்கம் அ ள 
                அரங்கத்தம்மா பள்ளி எ ந்த ளாேய.          (9) 
        925. Faultless small drums, cymbals, 
        yaazhs, flutes and big drums play music everywhere. 
        Kinnaras, Garuḍas and Gandarvas and others sing. 
        The great sages, the gods in the sky, Saraṇars, Yaksas, 
        and Siddhas are all fascinated by the music 
        and come to worship your divine feet. 
        O dear god of Srirangam, 
        wake up and give us your grace. 
 
        க -மலர்க் கமலங்கள் மலர்ந்தன இைவேயா 
                கதிரவன் கைனகடல் ைளத்தனன் இவேனா 
        யிைடயார் சுாி குழல் பிழிந்  உதறித் 



                கில் உ த்  ஏறினர் சூழ் னல் அரங்கா 
        ெதாைட ஒத்த ளவ ம் கூைட ம் ெபா ந்  
                ேதான்றிய ேதாள் ெதாண்டர ப்ெபா  என் ம் 
        அ யைன அளியன் என்  அ ளி உன் அ யார்க்கு 
                ஆட்ப த்தாய் பள்ளி எ ந்த ளாேய          (10) 
        926. Are these fragrant blooming lotuses? 
        Is this the sun god who rises on the sounding ocean? 
        You are the god of Srirangam surrounded by a river 
        where curly-haired women with waists as small as tuḍi drums 
        bathe, squeeze their clothes, 
        and come out of the water to dress. 
        I am Thoṇḍaraḍippoḍi, your poor devotee. 
        I brought Thulasi garlands in baskets to decorate your body. 
        I am your slave. Give me your grace. 
        O dear god of Srirangam, 
        wake up and give me your grace. 
        ------------ 
 
        தி ப்பாணாழ்வார் - அமலன் ஆதிபிரான் 
        Amalan Aadipiraan. - Thiruppaaṇazhvar 
 
        அமலன் ஆதிபிரான் அ யார்க்கு 
                என்ைன ஆட்ப த்த 
        விமலன் விண்ணவர்ேகான் விைரயார் 
                ெபாழில் ேவங்கடவன் 
        நிமலன் நின்மலன் நீதி வானவன் 
                நீள் மதில் அரங்கத்  அம்மான் தி க் 
        கமல பாதம் வந்  என் கண்ணின் 
                உள்ளன ஒக்கின்றேத          (1) 
        927. He is the faultless god. 
        He gives us his grace and makes us his devotees. 
        He is pure, the king of the gods in the sky. 
        He is the god of Thiruvenkaṭam hills 
        surrounded with fragrant groves. 
        He is the god of justice in the sky. 
        He is the dear one who stays in Srirangam 



        surrounded by tall walls. 
        His lotus feet came and entered my eyes. 
 
        உவந்த உள்ளத்தனாய் உலகம் அளந்  அண்டம் உற 
        நிவந்த நீள் யன் அன்  ேநர்ந்த நிசாசரைரக் 
        கவர்ந்த ெவங்கைணக் காகுத்தன் க யார் 
                ெபாழில் அரங்கத்  அம்மான் அைரச் 
        சிவந்த ஆைடயின் ேமல் ெசன்ற  ஆம் என சிந்தைனேய          (2) 
        928. He is pleasant and joyful. 
        He measured the world, 
        growing so tall that his crown touched the sky. 
        As Rama he killed the Rakshasas with his cruel arrows. 
        He belongs to the Kakutstha dynasty 
        and he is the god of Srirangam surrounded by fragrant groves. 
        My thoughts are immersed in the red garment 
        that he wears on his waist. 
 
        மந்தி பாய் வட ேவங்கட மா மைல வானவர்கள் 
        சந்தி ெசய்ய நின்றான் அரங்கத்  அரவின் அைணயான் 
        அந்தி ேபால் நிறத்  ஆைட ம் அதன் 
                ேமல் அயைனப் பைடத்த  ஓர் எழில் 
        உந்தி ேமல  அன்ேறா அ ேயன் உள்ளத்  இன் யிேர          (3) 
        929. The female monkeys jump everywhere 
        in the Thiruvenkaṭam hills in the north 
        where the gods in the sky come to worship 
        the lord who sleeps on the snake bed. 
        He is decorated with a red garment 
        that is like the color of the evening sky. 
        This devotee’s heart thinks only of the navel 
        decorated with a red garment and the beauty of the god 
        who created Nanmuhan from his navel. 
 
        ச ர மா மதில் சூழ் இலங்ைகக்கு இைறவன் தைல பத்  
        உதிர ஓட்  ஓர் ெவங்கைண உய்த்தவன் ஓதவண்ணன் 
        ம ர மா வண்  பாட மா மயில் 
                ஆ  அரங்கத்  அம்மான் தி  வயிற்  



        உதர பந்தம் என் உள்ளத் ள் நின்  உலாகின்றேத          (4) 
        930. The god who has the color of the ocean 
        shot sharp arrows, conquering and killing 
        ten-headed Ravaṇa, the king of Lanka, 
        surrounded by great walls on all four sides. 
        The beautiful ornament tied on the divine waist 
        of the god of Srirangam 
        where bees that drink honey sing 
        and beautiful peacocks dance 
        entered my heart and stayed there. 
 
        பாரம் ஆய பழவிைன பற்  அ த்  என்ைனத் தன் 
        வாரம் ஆக்கி ைவத்தான் ைவத்த  அன்றி என் உள் குந்தான் 
        ேகார மாதவம் ெசய்தனன் ெகால்? 
                அறிேயன் அரங்கத்  அம்மான் தி  
        ஆர மார்  அ  அன்ேறா அ ேயைன ஆட்ெகாண்டேத          (5) 
        931. He removed all the bad karma 
        that has burdened me all my life. 
        The god made me his dear devotee and entered my heart. 
        I don’t know what hard penance I could have done for this to happen. 
        The ornamented divine chest of the god of Srirangam 
        made me his slave and protects me. 
 
        ண்ட ெவண் பிைறயன் யர் தீர்த்தவன் அஞ்சிைறய- 
        வண்  வாழ் ெபாழில் சூழ் அரங்க நகர் ேமய அப்பன் 
        அண்டரண்ட பகிரண்டத்  ஒ  
                மா நிலம் எ  மால் வைர ற் ம் 
        உண்ட கண்டம் கண்டீர் அ ேயைன உயக் ெகாண்டேத          (6) 
        932. He removed the suffering of Shiva 
        who has the white crescent moon in his jata. 
        He, our father, stays in Srirangam 
        surrounded with groves where bees live. 
        See, the throat of the god that swallowed all the earth, 
        sky and the seven mountains 
        gave its grace to me. 



 
        ைகயின் ஆர் சுாி சங்கு அன லாழியர் நீள் வைரேபால் 
        ெமய்யனார் ளப விைரயார் கமழ் நீள்  எம் 
        ஐயனார் அணி அரங்கனார் அர 
                வின் அைணமிைச ேமய மாயனார் 
        ெசய்ய வாய் ஐேயா என்ைனச் சிந்ைத கவர்ந்த ேவ          (7) 
        933. He holds a curling conch in one hand 
        and a discus like fire in the other. 
        His body is like a tall mountain. 
        His long hair is decorated with a fragrant Thulasi garland. 
        He is the god of beautiful Srirangam 
        and he, Maayanaar, sleeps on a snake bed. 
        His red mouth captivates my heart. 
 
        பாியன் ஆகி வந்த அ ணன் உடல் கீண்ட அமரர்க்கு 
        அாிய ஆதிப்பிரான் அரங்கத்  அமலன் கத் க் 
        காிய ஆகிப் ைட பரந்  
                மிளிர்ந்  ெசவ்வாி ஓ  நீண்ட அப் 
        ெபாிய ஆய கண்கள் என்ைனப் ேபைதைம ெசய்தனேவ          (8) 
        934. He came as a man-lion 
        and split open the body of Hiraṇya. 
        He is the ancient god of the gods in the sky. 
        The large, red-lined divine eyes on his dark face, 
        shining and touching his ears, 
        make me crazy. 
 
        ஆல மா மரத்தின் இைலேமல் ஒ  பாலகனாய் 
        ஞாலம் ஏ ம் உண்டான் அரங்கத்  அரவின் அைணயான் 
        ேகால மா மணி-ஆர ம் த் த் 
                தாம ம்  இல்ல  ஓர் எழில் 
        நீல ேமனி ஐேயா நிைறெகாண்ட  என் ெநஞ்சிைனேய          (9) 
        935. As a baby he slept on a banyan leaf. 
        He swallowed all the seven worlds. 
        He sleeps on a snake bed on the ocean. 
        His dark body, endlessly beautiful, 
        is decorated with pearl garlands 



        and precious, lovely diamond chains. 
        Oh, his blue body steals my heart! 
 
        ெகாண்டல்வண்ணைனக் ேகாவலனாய் ெவண்ெணய் 
        உண்ட வாயன் என் உள்ளம் கவர்ந்தாைன 
        அண்டர்ேகான் அணி-அரங்கன் என் அ திைனக் 
        கண்ட கண்கள் மற்  ஒன்றிைனக் காணாேவ          (10) 
        936. He has the color of a cloud. 
        He is a cowherd. 
        His mouth is filled with butter. 
        He captivates my heart. 
        He is the king of the gods in the sky. 
        He is Rangan, the beautiful god. 
        Once they have seen him who is nectar, 
        my eyes do not wish to see anything else. 
        ------------  
 
        ம ரகவி ஆழ்வார் - கண்ணி ண் சி த்தாம்  
        Kaṇṇiṇuṭchiṛuthaambu. Madhurakavi Azhvar. 
 
        கண்ணி ண் சி த் தாம்பினால் கட்  உண்ணப் 
        பண்ணிய ெப  மாயன் என் அப்பனில் 
        நண்ணித் ெதன் கு கூர் நம்பி என்றக்கால் 
        அண்ணிக்கும் அ  ஊ ம் என் நா க்ேக          (1) 
        937. I praise the god, the divine Maayan 
        who was tied by Yashoda with a small rope. 
        He is my father. 
        If I approach the place where the Nambi of south Kuruhur 
        stays and say his name, 
        nectar will spring from my tongue. 
 
        நாவினால் நவிற்  இன்பம் எய்திேனன் 
        ேமவிேனன் அவன் ெபான்ன  ெமய்ம்ைமேய 
        ேத  மற்  அறிேயன் கு கூர் நம்பி 
        பாவின் இன்னிைச பா த் திாிவேன          (2) 



        938. I praise him with my tongue and relish it. 
        I will approach the golden feet of Nambi of Thirukuruhur. 
        This is my promise: 
        I do not know any other god 
        except Nambi of Thirukuruhur. 
        I wander and sing sweet songs about him. 
 
        திாிதந்  ஆகி ம் ேதவபிரான் உைடக் 
        காிய ேகாலத் தி க் காண்பன் நான் 
        ெபாிய வண் கு கூர் நகர் நம்பிக்கு ஆள்- 
        உாியனாய் அ ேயன் ெபற்ற நன்ைமேய          (3) 
        939. Even if I have to wander all over, 
        I will go to Thirukuruhur 
        and see the dark, beautiful form of the divine god. 
        If I go to the rich Thirukuruhur 
        and become a devotee of Nambi 
        that will be the finest thing I could ever receive. 
 
        நன்ைமயால் மிக்க நான்மைறயாளர்கள் 
        ன்ைம ஆகக் க வர் ஆத ல் 
        அன்ைனயாய் அத்தனாய் என்ைன ஆண் ம் 
        தன்ைமயான் சடேகாபன் என் நம்பிேய          (4) 
        940. The excellent, orthodox good Brahmins 
        who know the four Vedas 
        do not think I am a good person, 
        but Sadagopan Nambi accepts me 
        and he is my mother, my chief and the one who rules me. 
 
        நம்பிேனன் பிறர் நன்ெபா ள் தன்ைன ம் 
        நம்பிேனன் மடவாைர ம் ன் எலாம் 
        ெசம்ெபான் மாடத் தி க் கு கூர் நம்பிக்கு 
        அன்பனாய் அ ேயன் சதிர்த்ேதன் இன்ேற          (5) 
        941. Before I believed in the wealth of others 
        and beautiful women, 
        but today I have become a friend and devotee 



        of Nambi of Thirukuruhur, 
        filled with pure golden palaces, and I dance there. 
 
        இன்  ெதாட் ம் எ ைம ம் எம்பிரான் 
        நின்  தன் கழ் ஏத்த அ ளினான் 
        குன்ற மாடத் தி க் கு கூர் நம்பி 
        என் ம் என்ைன இகழ்  இலன் காண்மிேன          (6) 
        942. My dear god gave his grace 
        so that I could praise his fame from today 
        for the next seven births. 
        Nambi of Thirukuruhur, 
        filled with hills that look like large palaces, 
        will not disgrace me. 
 
        கண்  ெகாண்  என்ைனக் காாிமாறப் பிரான் 
        பண்ைட வல் விைன பாற்றி அ ளினான் 
        எண் திைச ம் அறிய இயம் ேகன் 
        ஒண் தமிழ்ச் சடேகாபன் அ ைளேய          (7) 
        943. My chief Maaṛan the son of Kaari 
        accepted me and made my bad karma go away. 
        I will tell the people of all the eight directions 
        of the grace I have received 
        from Sadagopan, the great Tamil poet. 
 
        அ ள் ெகாண்டா ம் அ யவர் இன் ற 
        அ ளினான் அவ் அ  மைறயின் ெபா ள் 
        அ ள்ெகாண்  ஆயிரம் இன் தமிழ் பா னான் 
        அ ள் கண்டீர் இவ் உலகினில் மிக்கேத          (8) 
        944. He sang a thousand sweet Tamil poems 
        through the grace of god. 
        He described the meaning of the divine Vedas 
        and his devotees praise the blessings 
        that he received from the god. 
        His giving his blessing is the best thing in the world. 
 



        மிக்க ேவதியர் ேவதத்தின் உட்ெபா ள் 
        நிற்கப் பா  என் ெநஞ்சுள் நி த்தினான் 
        தக்க சீர்ச் சடேகாபன் என் நம்பிக்கு ஆட்- 
        க்க காதல் அ ைமப் பயன் அன்ேற          (9) 
        945. He described the meaning of the Vedas 
        that the best Brahmins know and recite. 
        He made my heart learn the Vedas. 
        My chief Sadagopan has great fame. 
        To be his devotee and to serve him 
        is the greatest blessing I can receive. 
 
        பயன் அன்  ஆகி ம் பாங்கு அலர் ஆகி ம் 
        ெசயல் நன்றாகத் தி த்திப் பணி ெகாள்வான் 
        குயில் நின்  ஆர் ெபாழில் சூழ் கு கூர் நம்பி 
        யல்கின்ேறன் அவன் ெமாய் கழற்கு அன்ைபேய          (10) 
        946. Nambi will accept anyone as his devotee 
        whether or not he receives benefit from him, 
        even if he is not his friend. 
        He will change him and accept him, and keep him with him. 
        Nambi stays in Thirukkuruhur 
        surrounded by beautiful groves where cuckoo birds sing. 
        I am striving to receive the love of Nambi, 
        worshipping his feet decorated with anklets. 
 
        அன்பன் தன்ைன அைடந்தவர்கட்கு எல்லாம் 
        அன்பன் ெதன் கு கூர் நகர் நம்பிக்கு 
        அன்பனாய் ம ரகவி ெசான்ன ெசால் 
        நம் வார் பதி ைவகுந்தம் காண்மிேன          (11) 
        947. Nambi of south Thirukuruhur, our friend, 
        is the friend of all who approach him. 
        Those who believe in Madhurakavi, 
        the devotee of Nammazhvar, 
        will see Vaikuṇṭam and abide there. 
 
        SUBHAM 
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