
 
 
 

நம்மாழ்வார் அ ளிய தி வாய்ெமாழி 
(பாகம் 1 / பிரபந்த பாசுரங்கள் 2791 - 3342) 

ெகௗசல்யா ஹார்ட் அவர்களின் 
ஆங்கில ெமாழிெபயர்ப் டன் 

 
tiruvAimozi of nammAlvAr -part 1 

 (nAlAyira tivya pirapantam pAcurams 2791-3342) 
English Translation by Kausalya Hart 
In tamil script, unicode/utf-8 format 

 
 
Acknowledgements: 
    Our Sincere thanks go to Dr. Kausalya Hart and Prof. George Hart of the Univ. of  
    California, Berkeley, CA, USA for providing a soft copy of this work and for their  
    permission to release the work as part of Project Madurai collections. 
    Preparation of HTML and PDF versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne,  
   Switzerland. 
 
© Project Madurai, 1998-2015. 
    Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation 
    of electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet. 
    Details of Project Madurai are available at the website 
    http://www.projectmadurai.org/ 
    You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept  
    intact.  
 
   



 2

நம்மாழ்வார் அ ளிய தி வாய்ெமாழி 
(பாகம் 1 / பிரபந்த பாசுரங்கள் 2791 - 3342) 
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ஆங்கில ெமாழிெபயர்ப் டன் 

 
  தி ச்சிற்றம்பலம் 

நம்மாழ்வார் தி வாய் ெமாழி - தல் பத்  (2791-2801) 
Divyaprabhandam -Thiruvaymozhi - Mutal Pathu (2791 - 2901) 

 
தி வாய் ெமாழி - தல் பத்  ( தல் தி ெமாழி, 2791-2801) 
 - ஆத்ம உபேதசம் 

 
    2791 உயர்  அற உயர் நலம் உைடயவன் எவன்? அவன் 
    மயர்  அற மதி நலம் அ ளினன் எவன்? அவன் 
    அயர்  அ ம் அமரர்கள் அதிபதி எவன்? அவன் 
    யர் அ  சுடர் அ  ெதா  எ  என் மனேன (1) 
    2791. O my heart! 
    He is a matchless god. 
    He has unlimited goodness. 
    He gave me abundant knowledge to remove my ignorance. 
    He is the god of the gods in the sky 
    and he never grows tired of protecting the world. 
    Worship his shining feet that take away all sorrows. 
 
    2792 மனன் அகம் மலம் அற மலர்மிைச எ த ம் 
    மனன் உணர்  அள  இலன் ெபாறி உணர்  அைவ இலன் 
    இனன் உணர்  நலம் எதிர் நிகழ் கழிவி ம் 
    இனன் இலன் எனன் உயிர் மிகுநைர இலேன (2) 
    2792. He removes the faults in your mind. 
    He keeps Brahma on the lotus on his chest. 
    There is no limit to what he can think. 
    He is not attracted by any feelings of the senses. 
    Whatever happens does not bother him. 
    He is in my soul and he is ageless. 
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    2793 இலன் அ  உைடயன் இ  என நிைன  அாியவன் 
    நிலனிைட விசும்பிைட உ வினன் அ வினன் 
    லெனா  லன் அலன் ஒழி  இலன் பரந்த அந் 
    நலன் உைட ஒ வைன ந கினம் நாேம (3) 
    2793. No one knows 
    what he has and what he does not have. 
    The earth and sky are his forms. 
    He is formless. 
    He is the senses and he is not the senses. 
    He is endless. 
    He is omnipresent. 
    He is all goodness. He is unique. 
    I approached and joined him. 
 
    2794 நாம் அவன் இவன் உவன் அவள் இவள் உவள் எவள் 
    தாம் அவர் இவர் உவர் அ  இ  உ  எ  
    ம் அைவ இைவ உைவ அைவ நலம் தீங்கு அைவ 
    ஆம் அைவ ஆயைவ ஆய்நின்ற அவேர (4) 
    2794. He is us. 
    He is this man, that man and the man over there. 
    He is this woman, that woman and the woman over there. 
    Who is he? 
    He is our own. He is this one, He is that one. 
    He is this and he is that. 
    He is the thing over there, and he is what. 
    He is these, those and those over there. 
    He is good and evil. 
    He is omnipresent and he is those things and these things. 
 
    2795 அவரவர் தமதம  அறி  அறி வைகவைக 
    அவரவர் இைறயவர் என அ  அைடவர்கள் 
    அவரவர் இைறயவர் குைற  இலர் இைறயவர் 
    அவரவர் விதிவழி அைடய நின்றனேர (5) 
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    2795. People think as they wish, 
    "This one is my god and that one is my god." 
    They will reach the feet of the god they choose. 
    The god they worship 
    will give them all things that they want. 
    They will reach the gods according to their fate. 
 
    2796 நின்றனர் இ ந்தனர் கிடந்தனர் திாிந்தனர் 
    நின்றிலர் இ ந்திலர் கிடந்திலர் திாிந்திலர் 
    என் ம் ஓர் இயல்வினர் என நிைன  அாியவர் 
    என் ம் ஓர் இயல்ெவா  நின்ற எம் திடேர (6) 
    2796. He stands, sits, lies and wanders. 
    He does not stand, does not sit, does not lie and does not wander. 
    No one knows what his nature is 
    but he has only one nature and he is the mighty god. 
 
    2797 திட விசும்  எாி வளி நீர் நிலம் இைவமிைசப் 
    படர் ெபா ள் வ ம் ஆய் அைவஅைவெதா ம் 
    உடல்மிைச உயிர் எனக் கரந்  எங்கும் பரந் ளன் 
    சுடர் மிகு சு தி ள் இைவ உண்ட சுரேன (7) 
    2797. He is in the wide sky, the strong wind, water and earth 
    and he is in all the things in the world. 
    He hides himself in the bodies and lives of all creatures 
    and he is spread everywhere. 
    He is the shining god of the world and he is the Vedas, 
    and he swallowed all the worlds. 
 
    2798 சுரர் அறி  அ  நிைல விண் தல் வ ம் 
    வரன் தலாய் அைவ  உண்ட பரபரன் 
    ரம் ஒ  ன்  எாித்  அமரர்க்கும் அறிவியந்  
    அரன் அயன் என உலகு அழித்  அைமத்  உளேன (8) 
    2798. He is the highest lord 
    and he swallowed all the worlds 
    and the sky where the gods are. 
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    He burned the three forts of his enemies. 
    Gods wonder about his nature. 
    He is Shiva and Brahma 
    and he creates and destroys the world. 
 
    2799 உளன் எனில் உளன் அவன் உ வம் இவ் உ கள் 
    உளன் அலன் எனில் அவன் அ வம் இவ் அ கள் 
    உளன் என இலன் என இைவ குணம் உைடைமயில் 
    உளன் இ  தைகைமெயா  ஒழி  இலன் பரந்ேத (9) 
    2799. If one believes he exists, he exists. 
    If one believes he has a form, he does. 
    If one believes he has no form, he has none. 
    He has both natures, "he is and he is not," and he is omnipresent. 
 
    2800 பரந்த தண் பரைவ ள் நீர்ெதா ம் பரந் ளன் 
    பரந்த அண்டம் இ  என நிலம் விசும்  ஒழி  அறக் 
    கரந்த சில் இடந்ெதா ம் இடம் திகழ் ெபா ள்ெதா ம் 
    கரந்  எங்கும் பரந் ளன் இைவ உண்ட கரேன (10) 
    2800. He pervades the water of the cool wide ocean. 
    He pervades all the worlds. 
    He pervades the vast sky. 
    He is in places no one knows. 
    He is hidden in everything that shines, 
    the sun, moon and stars. 
    He swallowed all of them and spit them out. 
 
    2801 கர விசும்  எாி வளி நீர் நிலம் இைவமிைச 
    வரன் நவில் திறல் வ  அளி ெபாைற ஆய்நின்ற 
    பரன் அ ேமல் கு கூர்ச் சடேகாபன் ெசால் 
    நிரல் நிைற ஆயிரத்  இைவ பத் ம் ேட (11) 
    2801. Saḍagopan of Thirukuruhur 
    composed a thousand pasurams worshiping the feet of the god 
    who is the sky, the strong wind, water, earth, 
    the rainbow and the everlasting mountains. 
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    If devotees learn and recite these ten pasurams 
    they will reach moksha. 
    ------------ 
 
    தி வாய் ெமாழி - தல் பத்  (இரண்டாம் தி ெமாழி, 2802-2812) 
    -உலகிற்கு உபேதசம் 
 
    2802 மின் ற்ற ம் 
     ெசய்  உம் உயிர் 
     உைடயானிைட 
     ெசய்ம்மிேன (1) 
    2802. Give up all the desires 
    that you have for earthly things. 
    Surrender your life to the god, the lord of moksha 
    and that will take you to moksha. 
 
    2803 மின்னின் நிைல இல 
    மன் உயிர் ஆக்ைககள் 
    என் ம் இடத்  இைற 
    உன் மின் நீேர (2) 
    2803. Our earthly bodies will go away 
    from the earth one day. 
    They are like lightning 
    and they come and go in a second. 
    If you know this 
    you will only think of the everlasting god. 
 
    2804 நீர் ம  என்  இைவ 
    ேவர் தல் மாய்த்  இைற 
    ேசர்மின் உயிர்க்கு அதன் 
    ேநர் நிைற இல்ேல (3) 
    2804. Give up utterly any desire 
    that is for yourself or the things you own. 
    Join the god and worship him. 
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    There is nothing equal or higher than the god in life. 
 
    2805 இல்ல ம் உள்ள ம் 
    அல்ல  அவன் உ  
    எல்ைல இல் அந் நலம் 
    ல்கு பற்  அற்ேற (4) 
    2805. The things that are in the world 
    and the things that are not in the world are all his forms.. 
    Give up your desires, 
    grasp the wonderful, matchless form of the god 
    and worship him. 
 
    2806 அற்ற  பற்  எனில் 
    உற்ற   உயிர் 
    ெசற்ற அ  மன் உறில் 
    அற்  இைற பற்ேற (5) 
    2806. If one gives up desire for worldly things 
    he will go to moksha. 
    The only help to reach moksha 
    is the desire to join and be one with the god. 
 
    2807 பற்  இலன் ஈச ம் 
    ற்ற ம் நின்றனன் 
    பற்  இைலயாய் அவன் 
    ற்றில் அடங்ேக (6) 
    2807. The god has no desire 
    and he is in all things in the world. 
    There is nothing without him. 
    O my soul! give up all your desires, 
    approach him and become one with him. 
 
    2808 அடங்கு எழில் சம்பத்  
    அடங்கக் கண்  ஈசன் 
    அடங்கு எழில் அஃ  என்  
    அடங்குக உள்ேள (7) 
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    2808. You should understand 
    that all the things in the world are contained in the god. 
    Realize that you yourself are of those things 
    and join the god yourself also. 
 
    2809 உள்ளம் உைர ெசயல் 
    உள்ள இம் ன்ைற ம் 
    உள்ளிக் ெக த்  இைற 
    உள்ளில் ஒ ங்ேக (8) 
    2809. Remove any desire from your mind. 
    Remove any desire that you want to say something. 
    Remove any desire that you want to do something. 
    Join the god and become one with him. 
 
    2810 ஒ ங்க அவன்கண் 
    ஒ ங்க ம் எல்லாம் 
    வி ம் பின் ம் ஆக்ைக 
    வி ம்ெபா  எண்ேண (9) 
    2810. If you only think of god always in this world, 
    all your desires will leave you. 
    You should live in this world 
    thinking only of the time you will join him 
    and the time your body will leave this world. 
 
    2811 எண் ெப க்கு அந் நலத்  
    ஒண் ெபா ள் ஈ  இல 
    வண் கழ் நாரணன் 
    திண் கழல் ேசேர (10) 
    2811. Souls are countless. 
    Their knowledge has no limit. 
    They shine as part of the god. 
    They will join the strong feet 
    of the famous god Naraṇan. 
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    2812 ேசர்த்தடத் ெதன் கு  
    கூர்ச் சடேகாபன் ெசால் 
    சீர்த் ெதாைட ஆயிரத்  
    ஓர்த்த இப் பத்ேத (11) 
    2812. Saḍagopan of southern Thirukuruhur 
    surrounded by beautiful ponds filled with water 
    composed a thousand pasurams. 
    These are ten wonderful pasurams among those thousand. 
    -------- 
 
    தி வாய் ெமாழி - தல் பத்  ( ன்றாம் தி ெமாழி, 2813-2823) 
    - அ யவர்க்கு எளியவன் 
 
    2813 பத்  உைட அ யவர்க்கு எளியவன் 
            பிறர்க க்கு அாிய 
    வித்தகன் மலர்மகள் வி ம் ம் நம் 
            அ ம்ெபறல் அ கள் 
    மத்  உ  கைட ெவண்ெணய் களவினில் 
            உரவிைட யாப் ண்  
    எத்திறம் உர ேனா  இைணந்தி ந்  
           ஏங்கிய எளியேவ (1) 
    2813. He is easy for his devotees to reach. 
    He is a clever god and he is hard to reach for others. 
    He is our dear god and the beloved of Lakshmi 
    who stays on a lotus. 
    He stole butter that was churned by a churning stick. 
    He is so simple that he allowed Yashoda to punish him 
    by tying him to a mortar. 
 
    2814 எளிவ ம் இயல்வினன் நிைல வரம்  
           இல பல பிறப்பாய் 
    ஒளிவ ம்  நலம் தல் இல 
            ேக  இல  ஆம் 
    ெதளித ம் நிைலைமய  ஒழி  இலன் 
           வ ம் இைறேயான் 
    அளிவ ம் அ ளிேனா  அகத்தனன் 
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    றத்தனன் அைமந்ேத (2) 
    2814. He is easy for his devotee to reach. 
    He has no births. 
    He is the ancient light and he is all goodness. 
    He is faultless. 
    He is faultless moksha. 
    He removes delusions. 
    He is everlasting. 
    He is the only god. 
    He is the compassionate one in all hearts. 
    He is the outside and inside of all. 
 
    2815 அைம  உைட அறெநறி வ ம் 
           உயர்  அற உயர்ந்  
    அைம  உைட தல் ெகடல் ஒ  இைட 
           அற நிலம் அ  ஆம் 
    அைம  உைட அமர ம் யாைவ ம் 
            யாவ ம் தான் ஆம் 
    அைம  உைட நாரணன் மாையைய 
    அறிபவர் யாேர? (3) 
    2815. He is the entire dharmic path. 
    He is the highest of all. 
    He is the creator and the destroyer of all time. 
    He is all the gods in the sky. 
    He is all things and all creatures. 
    Who knows the maaya of Naraṇan whose nature is excellent? 
 
    2816 யா ம் ஓர் நிைலைமயன் என அறி  
           அாிய எம் ெப மான் 
    யா ம் ஓர் நிைலைமயன் என அறி  
           எளிய எம் ெப மான் 
    ேப ம் ஓர் ஆயிரம் பிற பல 
           உைடய எம் ெப மான் 
    ேப ம் ஓர் உ வ ம் உள  இல்ைல 
           இல  இல்ைல பிணக்ேக (4) 
    2816. No one knows who our god is. 
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    No one knows what his nature is. 
    He is the light of knowledge. 
    He has a thousand names 
    and any name that is conceivable, 
    yet he has no name or form. 
    Is he not a mystery! 
 
    2817 பிணக்கு அற அ  வைகச் சமய ம் 
           ெநறி உள்ளி உைரத்த 
    கணக்கு அ  நலத்தனன் அந்தம் இல் 
           ஆதி அம் பகவன் 
    வணக்கு உைடத் தவெநறி வழிநின்  
           றெநறி கைளகட்  
    உணக்குமின் பைச அற அவ ைட 
           உணர் ெகாண்  உணர்ந்ேத (5) 
    2817. He is described by all the six schools of religion, 
    and they all agree that he is faultless. 
    He has no beginning or end. 
    O devotees, you must follow the path of penance 
    and leave all worldly desires. 
    Have only the feeling that he is god 
    and remove all the feelings of your senses. 
 
    2818 உணர்ந்  உணர்ந்  இழிந்  அகன்  உயர்ந்  உ  
           வியந்த இந் நிைலைம 
    உணர்ந்  உணர்ந்  உணாி ம் இைறநிைல 
           உணர்  அாி  உயிர்காள் 
    உணர்ந்  உணர்ந்  உைரத்  உைரத்  அாி அயன் 
           அரன் என் ம் இவைர 
    உணர்ந்  உணர்ந்  உைரத்  உைரத்  இைறஞ்சுமின் 
           மனப்பட்ட  ஒன்ேற (6) 
    2818. O devotees, leave your worldly desires 
    and have only the highest feeling of god. 
    Even if you reach the state of having no desire, 
    you cannot know who god is. 
    Worship the gods Hari, Brahma and Shiva 
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    and learn to recite their names many times. 
    You will come to know and your mind will understand 
    that there is only one god. 
 
    2819 ஒன்  எனப் பல என அறி  அ ம் 
           வ வி ள் நின்ற 
    நன்  எழில் நாரணன் நான் கன் 
           அரன் என் ம் இவைர 
    ஒன்ற ம் மனத்  ைவத்  உள்ளி ம் 
           இ  பைச அ த்  
    நன்  என நலம் ெசய்வ  அவனிைட 
           நம் ைட நாேள (7) 
    2819. People say that the beautiful gods 
    Naraṇan, Nanmuhan and Shiva have one or many forms. 
    Worship them in your mind and meditate on them 
    and you will come to know that Nanmuhan and Shiva 
    are Naraṇan himself and you will do good deeds. 
    Worship Naraṇan in your mind 
    and the day when you come to know that he is the only god 
    will be the best of all your days. 
 
    2820 நா ம் நின்  அ  நம பழைம அம் 
           ெகா விைன உடேன 
    மா ம் ஓர் குைற  இல்ைல மனன் அகம் 
           மலம் அறக் க வி 
    நா ம் நம் தி  உைட அ கள் தம் 
           நலம் கழல் வணங்கி 
    மா ம் ஓர் இடத்தி ம் வணக்ெகா  
           மாள்வ  வலேம (8) 
    2820. The bad karma that you have collected will leave you 
    and you will become faultless. 
    All the faults in your mind will go away. 
    Even when you leave this world 
    it is good to worship the divine feet of the god. 
    Keep worshiping him until the end of your life. 
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    2821 வலத்தனன் திாி ரம் எாித்தவன் 
           இடம்ெபறத் ந்தித் 
    தலத்  எ  திைச கன் பைடத்த நல் 
           உலக ம் தா ம் 
    லப்பட பின் ம் தன் உலகத்தில் 
           அகத்தனன் தாேன 
    ெசாலப் கில் இைவ பின் ம் வயிற்  உள 
           இைவ அவன் யக்ேக (9) 
    2821. Shiva who burned the three forts 
    stays on the left side of the god. 
    Nanmuhan, the creator of the world 
    who has heads in all directions 
    stays on a lotus on the navel of the god. 
    If you search for him, 
    he is in this world and inside your mind. 
    If you would describe him, 
    the entire world is in his stomach— 
    this is how he loves to confuse you. 
 
    2822 யக்கு அ  மதியில் நல் ஞானத் ள் 
           அமரைரத் யக்கும் 
    மயக்கு உைட மாையகள் வானி ம் 
           ெபாியன வல்லன் 
    யல் க  நிறத்தனன் ெப  நிலங் 
           கடந்த நல் அ ப் ேபா  
    அயர்ப்பிலன் அலற் வன் த வன் 
           வணங்குவன் அமர்ந்ேத (10) 
    2822. He has faultless knowledge. 
    His maayas make even the wise gods confused. 
    He is bigger than the sky. 
    He is mighty. 
    He has the dark color of a cloud. 
    He did not grow tired when he measured the earth and the sky. 
    I will praise him without growing weary. 
    I will embrace him and bow to him. 
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    2823 அமரர்கள் ெதா  எழ அைல கடல் 
           கைடந்தவன் தன்ைன 
    அமர் ெபாழில் வளங் கு கூர்ச் 
           சடேகாபன் குற்ேறவல்கள் 
    அமர் சுைவ ஆயிரத்  அவற்றி ள் 
           இைவ பத் ம் வல்லார் 
    அமரேரா  உயர்வில் ெசன்  அ வர் தம் 
           பிறவி அம் சிைறேய (11) 
    2823. Saḍagopan of Thirukuruhur 
    that flourishes with beautiful groves 
    composed a thousand pasurams 
    about the god who churned the milky ocean with roaring waves 
    as the other gods worshiped him. 
    If devotees learn and recite these ten pasurams 
    they will not be born again 
    and they will go to heaven and stay with the gods. 
    -------------- 
 
    தி வாய் ெமாழி - தல் பத்  ( நான்காம் தி ெமாழி, 2824 -2834) 
    - தைலமகள் விடல் 
 
    2824 அம் சிைறய மட நாராய் அளியத்தாய் நீ ம் நின் 
    அம் சிைறய ேசவ மாய் ஆஆ என்  எனக்கு அ ளி 
    ெவம் சிைறப் ள் உயர்த்தார்க்கு என் வி  தாய்ச் ெசன்றக்கால் 
    வன் சிைறயில் அவன் ைவக்கில் ைவப் ண்டால் என் ெச ேமா? (1) 
    2824. O crane with lovely wings, 
    be kind to me. 
    If you and your mate with beautiful wings 
    feel sorry for me and say, "Oh, oh!" 
    and go as my messengers to the god 
    who rides a strong-winged eagle, 
    do you worry that he might put you in a terrible cage 
    and you could do nothing? 
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    2825 என் ெசய்ய தாமைரக்கண் ெப மானார்க்கு என் தாய் 
    என் ெசய் ம் உைரத்தக்கால்? இனக் குயில்காள் நீர் அ ேர? 
    ன் ெசய்த விைனயால் தி வ க்கீழ்க் குற்ேறவல் 
    ன் ெசய்ய யலாேதன் அகல்வ ேவா? விதியினேம (2) 
    2825. O cuckoo birds, 
    what will happen to you 
    if you go as my messenger and tell of my love sickness 
    to the beautiful lotus-eyed god? 
    I cannot serve under his divine feet 
    because I did not do good karma in my previous births. 
    Is it right that I should not be able to join him in this birth 
    because I did not try in my last birth? 
    Is that my fate? 
 
    2826 விதியினால் ெபைட மணக்கும் ெமன்நைடய அன்னங்காள் 
    மதியினால் குறள் மாணாய் உலகு இரந்த கள்வர்க்கு 
    மதியிேலன் வல் விைனேய மாளாேதா? என்  ஒ த்தி 
    மதி எல்லாம் உள் கலங்கி மயங்குமால் என்னீேர (3) 
    2826. O swans, 
    you walk softly with your beloveds 
    because your fate is good. 
    He went as a dwarf, begged Mahabali at his sacrifice 
    and cheated him by taking the earth from him. 
    Isn't he a thief? 
    Go and tell him, "There is an ignorant girl. 
    She feels that she must have done much bad karma. 
    Her mind is confused and she is fascinated with you." 
 
    2827 என் நீர்ைம கண்  இரங்கி இ  தகா  என்னாத 
    என் நீல கில் வண்ணற்கு என் ெசால்  யான் ெசால் ேகேனா? 
    நன் நீர்ைம இனி அவர்கண் தங்கா  என்  ஒ  வாய்ச்ெசால் 
    நன் நீல மகன்றில்காள் நல்குதிேரா? நல்கீேரா? (4) 
    2827. O andril birds, you have a lovely blue color. 
    The dark cloud-colored god 
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    doesn’t know how I suffer for his love 
    and doesn’t come to me and tell me, 
    "Don’t worry." 
    What can I say to describe my love to him? 
    Go and tell him whose nature is so wonderful and sweet 
    that she will not survive 
    if she has to be apart from him any more. 
    O andril birds, will you help me or not? 
 
    2828 நல்கித் தான் காத்  அளிக்கும் ெபாழில் ஏ ம் விைனேயற்ேக 
    நல்கத் தான் ஆகாேதா? நாரணைனக் கண்டக்கால் 
    மல்கு நீர்ப் னல் படப்ைப இைர ேதர் வண் சி  கு ேக 
    மல்கு நீர்க் கண்ேணற்கு ஓர் வாசகம் ெகாண்  அ ளாேய (5) 
    2828. O beautiful small kurugu birds, 
    you search for food in the fields filled with water where fish swim. 
    Naraṇan has created all the seven worlds and protects them. 
    Won't he give me his grace and protect me also? 
    Won’t you go see him and tell him of my love 
    and show kindness by returning 
    and telling me what he said? 
    I will wait, my eyes filled with tears, 
    until you return and tell me what he said. 
 
    2829 அ ளாத நீர் அ ளி அவர் ஆவி வரா ன் 
    அ ள் ஆழிப் ட்கட ர் அவர் தி ஒ நாள் என்  
    அ ள் ஆழி அம்மாைனக் கண்டக்கால் இ  ெசால்  
    அ ள் ஆழி வாி வண்ேட யா ம் என் பிைழத்ேதாேம? (6) 
    2829. O bees, your bodies are beautiful with lines. 
    Give me your grace. 
    He is a generous god and he carries a discus. 
    Go, see him and tell him, "She loves you 
    but you do not give your grace to her. 
    Come just one day on her street riding on your eagle 
    before she loses her life." 
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    What have I done wrong 
    that he does not want to give me his grace? 
 
    2830 என்  இைழ ேகாப்ப  ேபாலப் பனி வாைட ஈர்கின்ற  
    என் பிைழேய நிைனந்த ளி அ ளாத தி மாலார்க்கு 
    என் பிைழத்தாள் தி வ யின் தகவி க்கு என்  ஒ  வாய்ச்ெசால் 
    என்பிைழக்கும்? இளங் கிளிேய யான் வளர்த்த நீ அைலேய? (7) 
    2830. O young parrot, go to Nedumaal as my messenger. 
    I suffer like someone trembling in a cold wind 
    that makes your bones hurt. 
    Thirumaal does not give his grace 
    and he doesn’t understand that I haven’t done anything wrong. 
    Go to him and say, "What mistake has she done? 
    Why can she not come and join your divine feet?" 
    What would be wrong if you told him that? 
    Aren't you the bird that I have raised? 
    You are young and you should help me. 
 
    2831 நீ அைலேய? சி  வாய் ெந மாலார்க்கு என் தாய் 
    ேநாய் என  வல் என்ன வலாேத இ ந்ெதாழிந்தாய் 
    சாயெலா  மணி மாைம தளர்ந்ேதன் நான் இனி உன  
    வாய் அலகில் இன் அ சில் ைவப்பாைர நாடாேய (8) 
    2831. O small puvai bird! 
    I told you to go as a messenger 
    and tell Neḍumaal of my love sickness, 
    but you didn’t tell him and my body has grown weak 
    and lost its shining color and beauty. 
    Go now and find someone who can feed you, 
    putting sweet food in your mouth as I used to do. 
 
    2832 நாடாத மலர் நா  நாள்ேதா ம் நாரணன் தன் 
    வாடாத மலர் அ க்கீழ் ைவக்கேவ வகுக்கின்  
    டா  ற்றி த்தல் விைன அற்ற  என் ெசய்வேதா? 
    ஊடா  பனி வாடாய் உைரத்  ஈராய் என  உடேல (9) 
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    2832. O cool wind that passes over the dew! 
    The god created people to bring flowers that do not wither 
    and place them at his flower-like feet. 
    Why does he make me suffer and be separated from him? 
    I don’t know what to do. 
    Did I do bad karma? 
    Is this right? 
    Go and tell him how I suffer. 
 
    2833 உடல் ஆழிப் பிறப்   உயிர் தலா ற் மாய்க் 
    கடல் ஆழி நீர் ேதாற்றி அத ள்ேள கண்வள ம் 
    அடல் ஆழி அம்மாைனக் கண்டக்கால் இ  ெசால்  
    விடல் ஆழி மட ெநஞ்ேச விைனேயாம் ஒன்றாம் அளேவ (10) 
    2832. O cool wind that passes over the dew! 
    The god created people to bring flowers that do not wither 
    and place them at his flower-like feet. 
    Why does he make me suffer and be separated from him? 
    I don’t know what to do. 
    Did I do bad karma? 
    Is this right? 
    Go and tell him how I suffer. 
 
    2834 அள  இயன்ற ஏழ் உலகத்தவர் ெப மான் கண்ணைன 
    வள வயல் சூழ் வண் கு கூர்ச் சடேகாபன் வாய்ந்  உைரத்த 
    அள  இயன்ற அந்தாதி ஆயிரத் ள் இப் பத்தின் 
    வள உைரயால் ெபறலாகும் வான் ஓங்கு ெப  வளேம (11) 
    2834. Saḍagopan of Thirukuruhur 
    surrounded with flourishing fields swarming with bees 
    composed a thousand andadi poems 
    praising our god Kaṇṇan, the lord of the seven worlds. 
    If devotees learn and recite these ten pasurams 
    they will have the good fortune of going to heaven and joining the gods. 
    ------------ 
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    தி வாய் ெமாழி - தல் பத்  (ஐந்தாம் தி ெமாழி, 2835-2845) 
    - மாறைன மால் சீலகுணத்தால் ேசர்த்தல் 
 
    2835 வள ஏழ் உலகின் தலாய 
           வாேனார் இைறைய அ விைனேயன் 
    களேவழ் ெவண்ெணய் ெதா  உண்ட 
           கள்வா என்பன் பின்ைன ம் 
    தள  ஏழ் வல் பின்ைனக்கு ஆய் 
           வல் ஆன் ஆயர் தைலவனாய் 
    இள ஏ  ஏ ம் த விய 
           எந்தாய் என்பன் நிைனந்  ைநந்ேத (1) 
    2835. He is the god of the gods in the sky. 
    He is the most ancient in all the seven rich worlds. 
    I have done much bad karma and I call to you, saying, 
    "O thief! You stole butter and ate it all!" 
    and I praise you, saying, 
    "You are my father, the heroic chief of the cowherds 
    and you conquered the seven young bulls 
    to marry Nappinnai whose smile is like blooming jasmine." 
    I think of you and suffer and suffer. 
 
    2836 நிைனந்  ைநந்  உள் கைரந்  உ கி 
           இைமேயார் பல ம் னிவ ம் 
    ைனந்த கண்ணி நீர் சாந்தம் 
           ைகேயா  ஏந்தி வணங்கினால் 
    நிைனந்த எல்லாப் ெபா ள்கட்கும் 
           வித் ஆய் த ல் சிைதயாேம 
    மனம் ெசய் ஞானத்  உன் ெப ைம 
           மாசூணாேதா? மாேயாேன (2) 
    2836. You are Maayon. 
    The gods in the sky think of you, melt in their hearts 
    and worship you with garlands, water, 
    sandal paste and fragrant incense. 
    You are the seed of all things in the world. 
    You are the great god 
    and can be reached only through wisdom. 
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    Won’t your greatness be spoiled 
    if the gods use only earthly things to worship you? 
 
    2837 மா ேயானிகளாய் நைட கற்ற 
           வாேனார் பல ம் னிவ ம் 
    நீ ேயானிகைளப் பைட என்  
           நிைற நான் கைனப் பைடத்தவன் 
    ேசேயான் எல்லா அறி க்கும் 
           திைசகள் எல்லாம் தி வ யால் 
    தாேயான் எல்லா எவ் உயிர்க்கும் 
           தாேயான் தான் ஓர் உ வேன (3) 
    2837. He created the great Nanmuhan and told him, 
    "You should create all the gods in the sky, 
    all with their own duties, 
    the sages and all creatures in the world." 
    He is so far away that all knowledge 
    and all the directions cannot reach him. 
    He measured the world and the sky with his divine feet. 
    He is the mother of all lives but no one knows his form. 
 
    2838 தான் ஓர் உ ேவ தனி வித்  ஆய் 
           தன்னின் வர் தலாய 
    வாேனார் பல ம் னிவ ம் 
           மற் ம் மற் ம் ற் ம் ஆய் 
    தான் ஓர் ெப நீர் தன் ள்ேள 
           ேதாற்றி அத ள் கண்வள ம் 
    வாேனார் ெப மான் மா மாயன் 
           ைவகுந்தன் எம் ெப மாேன (4) 
    2838. He has a unique form. 
    He is the seed of the three gods, Shiva, Brahma, Indra, 
    all the gods in the sky, sages and all other creatures. 
    He, the god of the gods, is the creator of the large ocean 
    and he sleeps on Adishesha. 
    He is the Maayan and the god of Vaikuṇṭam. 
 
    2839 மான் ஏய் ேநாக்கி மடவாைள 
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           மார்பில் ெகாண்டாய் மாதவா 
    கூேன சிைதய உண்ைட வில் 
           நிறத்தில் ெதறித்தாய் ேகாவிந்தா 
    வான் ஆர் ேசாதி மணிவண்ணா 
           ம சூதா நீ அ ளாய் உன் 
    ேதேன மல ம் தி ப்பாதம் 
           ேச மா  விைனேயேன (5) 
    2839. O Madhava, on your chest you embrace 
    the innocent doe-eyed Lakshmi. 
    O Govinda, you shot a stone from your bow 
    and hurt the hunched back of Manthara. 
    You have a sapphire color 
    and you are a bright light for the gods in the sky. 
    I have done bad karma. 
    O Madhusudana, give me your grace 
    so that I will be able to join your divine feet 
    like the flowers that drip with honey. 
 
    2840 விைனேயன் விைன தீர் ம ந்  ஆனாய் 
           விண்ேணார் தைலவா ேகசவா 
    மைன ேசர் ஆயர் குல தேல 
           மா மாயேன மாதவா 
    சிைன ஏய் தைழய மராமரங்கள் 
           ஏ ம் எய்தாய் சிாீதரா 
    இைனயாய் இைனய ெபயாினாய் 
           என்  ைநவன் அ ேயேன (6) 
    2840. You are the remedy for the fruits of my bad karma. 
    O Kesava, you are the lord of the gods in the sky. 
    You are the chief of the cowherd clan 
    and you have lived in their houses. 
    You are the great Maayavan. 
    O Madhava, you destroyed the seven mara trees flourishing with branches. 
    O Sridhara, I am your slave and I melt with devotion 
    and long to reach you, saying, 
    "Your nature is wonderful. You have thousands of names." 
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    2841 அ ேயன் சிறிய ஞானத்தன் 
           அறிதல் ஆர்க்கும் அாியாைன 
    க  ேசர் தண் அம் ழாய்க் கண்ணி 
           ைனந்தான் தன்ைன கண்ணைன 
    ெச  ஆர் ஆக்ைக அ யாைரச் 
           ேசர்தல் தீர்க்கும் தி மாைல 
    அ ேயன் காண்பான் அலற் வன் 
           இதனின் மிக்கு ஓர் அயர்  உண்ேட? (7) 
    2841. I am not very wise. 
    He is hard even for the wise to know. 
    He is adorned with fragrant cool thulasi garlands. 
    He is Kaṇṇan. 
    He is the god Thirumal and he removes the troubles 
    of the devotees who reach him. 
    I am his slave. 
    I cry out and cry out that I want to see him. 
    Is there anything I could do more than only thinking of him? 
 
    2842 உண்டாய் உலகு ஏழ் ன்னேம 
           உமிழ்ந்  மாையயால் க்கு 
    உண்டாய் ெவண்ெணய் சி  மனிசர் 
           உவைல ஆக்ைக நிைல எய்தி 
    மண் தான் ேசார்ந்த  உண்ேட ம் 
           மனிசர்க்கு ஆகும் பீர் சிறி ம் 
    அண்டாவண்ணம் மண் கைரய 
           ெநய் ஊண் ம ந்ேதா? மாேயாேன (8) 
    2842. You swallowed the seven worlds in ancient times, 
    and spit them out. 
    You took the form of a small child 
    and ate butter in a house where ordinary people lived. 
    O Maayon, do you think that butter can cure your stomach 
    that is upset because you ate mud? 
 
    2843 மாேயாம் தீய அலவைலப் 
           ெப  மா வஞ்சப் ேபய் யத் 
    ய குழவியாய் விடப் பால் 
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           அ தா அ  ெசய்திட்ட 
    மாயன் வாேனார் தனித் தைலவன் 
           மலராள் ைமந்தன் எவ் உயிர்க்கும் 
    தாேயான் தம்மான் என் அம்மான் 
           அம்மா ர்த்திையச் சார்ந்ேத (9) 
    2843. Putana wanted to kill you 
    and came in the form of a mother to feed you milk, 
    but you changed her poisonous milk into nectar and drank it. 
    You are Maayan. 
    You are the matchless chief of the gods in the sky. 
    You are the beloved of Lakshmi who stays on a lotus. 
    You are the mother of all the lives of the world. 
    My dear god is the lord of all. 
    I have joined him and I will not be separated from him. 
 
    2844 சார்ந்த இ  வல் விைனக ம் 
           சாித்  மாயப் பற்  அ த்  
    தீர்ந்  தன்பால் மனம் ைவக்கத் 
           தி த்தி  தி த் வான் 
    ஆர்ந்த ஞானச் சுடர் ஆகி 
           அகலம் கீழ் ேமல் அள  இறந்  
    ேநர்ந்த உ வாய் அ வாகும் 
           இவற்றின் உயிராம் ெந மாேல (10) 
    2844. My god Neḍumaal destroyed my good and bad karma. 
    He destroyed my desire for this illusory world. 
    He makes my mind think only of him. 
    He will give me moksha. 
    He is the light of high knowledge. 
    He is the inner soul of all life. 
    He stays in the sky and in the underworld. 
    He has a form and he is formless. 
    He, Neḍumaal, is the life of all creatures. 
 
    2845 மாேல மாயப் ெப மாேன 
           மா மாயவேன என்  என்  
    மாேல ஏறி மால் அ ளால் 
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           மன்  கு கூர்ச் சடேகாபன் 
    பால் ஏய் தமிழர் இைசகாரர் 
           பத்தர் பர ம் ஆயிரத்தின் 
    பாேல பட்ட இைவ பத் ம் 
           வல்லார்க்கு இல்ைல பாிவேத (11) 
    2845. Saḍagopan of everlasting Thirukuruhur 
    praised the god, saying, 
    "You are the dark-colored one! You are the god Maayan! 
    You are the wonderful Maayavan!" 
    He composed a thousand poems 
    that Tamil scholars and singers learn to praise the god. 
    If devotees learn and recite these ten pasurams well 
    they will not have any trouble in their lives. 
    ----------- 
 
    தி வாய் ெமாழி - தல் பத்  (ஆறாம் தி ெமாழி, 2846-2856) 
    - ஆராதைனக்கு எளியவன் 
 
    2846 பாிவ  இல் ஈசைனப் பா  
    விாிவ  ேமவல் உ ர் 
    பிாிவைக இன்றி நல் நீர் ய் 
    ாிவ ம் ைக ேவ (1) 
    2846. O devotees, 
    you praise the god with love 
    and want to join him in moksha. 
    Bath him with pure water, show him frankincense, 
    sprinkle flowers on his feet and worship him. 
    This is the path to think of him always 
    and not be separated from him. 
 
    2847 ம வார் தண் அம் ழாயான் 
     ேவத தலவ க்கு 
    எ  ஏ  என் பணி என்னா  
    அ ேவ ஆள் ெசய் ம் ஈேட (2) 
    2847. He is the ancient god of the Vedas. 
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    He wears a beautiful cool thulasi garland 
    that drips with honey. 
    Do not wonder what service you can do for the god, 
    just do what you can. 
    That will be the best service that you can do for him. 
 
    2848 ஈ ம் எ ப் ம் இல் ஈசன் 
    மா  விடா  என் மனேன 
    பா ம் என் நா அவன் பாடல் 
    ஆ ம் என் அங்கம் அணங்ேக (3) 
    2848. The highest god does not think 
    one person is high and another is low. 
    He accepts all. 
    My mind does not leave him ever. 
    My mouth praises him with songs. 
    My body dances for him 
    like those who are in frenzy. 
 
    2849 அணங்கு என ஆ ம் என் அங்கம் 
    வணங்கி வழிப ம் ஈசன் 
    பிணங்கி அமரர் பிதற் ம் 
    குணங்ெக  ெகாள்ைகயினாேன (4) 
    2849. The gods in the sky worship and praise him 
    raving about his superior nature. 
    My body dances like those who dance in a frenzy. 
    I bow to him and worship him. 
 
    2850 ெகாள்ைக ெகாளாைம இலாதான் 
    எள்கல் இராகம் இலாதான் 
    விள்ைக விள்ளாைம வி ம்பி 
    உள் கலந்தார்க்கு ஓர் அ ேத (5) 
    2850. He does not think anyone is good or bad 
    but gives his grace to all. 
    He does not hate anyone or like anyone. 
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    He helps all whether they expect something from him or not. 
    He is nectar for those who keep him in their minds. 
 
    2851 அ தம் அமரர்கட்கு ஈந்த 
    நிமிர் சுடர் ஆழி ெந மால் 
    அ தி ம் ஆற்ற இனியன் 
    நிமிர் திைர நீள் கடலாேன (6) 
    2851. Our god Neḍumaal carries a shining discus 
    and he gave nectar to the gods. 
    He is sweeter than nectar. 
    He sleeps on the large ocean with roaring waves. 
 
    2852 நீள் கடல் சூழ் இலங்ைகக் ேகான் 
    ேதாள்கள் தைல ணிெசய்தான் 
    தாள்கள் தைலயில் வணங்கி 
    நாள்கள் தைலக்கழிமின்ேன (7) 
    2852. He cut the heads and the arms of Ravana 
    the king of Lanka surrounded by the wide ocean. 
    Bow your head at his feet 
    and cross over the ocean that is your remaining days. 
 
    2853 கழிமின் ெதாண்டீர்கள் கழித் த் 
    ெதா மின் அவைன ெதா தால் 
    வழி நின்ற வல்விைன மாள்வித்  
    அழிவின்றி ஆக்கம் த ேம (8) 
    2853. O devotees, 
    leave the desires of the world and worship him. 
    If you worship him, he will destroy your bad karma 
    and give you undiminished wealth on this earth. 
 
    2854 த ம அ ம் பயன் ஆய 
    தி மகளார் தனிக் ேகள்வன் 
    ெப ைம உைடய பிரானார் 
    இ ைம விைன க வாேர (9) 
    2854. He is the beloved of beautiful Lakshmi 
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    who is the result of all the dharma of the world. 
    He, the famous god, will remove your bad and good karma. 
 
    2855 க வார் தீய விைனகள் 
    ெநா யா ம் அளைவக்கண் 
    ெகா யா அ  ள் உயர்த்த 
    வ  ஆர் மாதவனாேர (10) 
    2855. He will destroy your bad karma. 
    He will remove your karma in a moment. 
    Our lord the beautiful Madhavan carries high 
    his banner of a cruel eagle that destroys his enemies. 
 
    2856 மாதவன்பால் சடேகாபன் 
    தீ  அவம் இன்றி உைரத்த 
    ஏதம் இல் ஆயிரத்  இப் பத்  
    ஓத வல்லார் பிறவாேர (11) 
    2856. Saḍagopan composed a thousand faultless poems 
    to the god Madhavan. 
    If devotees learn and recite these ten poems 
    they will not be born again on this earth. 
    --------------- 
 
    தி வாய் ெமாழி - தல் பத்  (ஏழாம் தி ெமாழி, 2857-2867) 
    - ஆராதிப்பார்க்கு மிக இனியன் 
 
    2857 பிறவித் யர் அற ஞானத் ள் நின்  
    றவிச் சுடர் விளக்கம் தைலப்ெபய்வார் 
    அறவைன ஆழிப்பைட அந்தணைன 
    மறவிைய இன்றி மனத்  ைவப்பாேர (1) 
    2857. Sages who do not want to be born again 
    follow the bright path of wisdom. 
    Their god is pure and he carries a discus. He is dharma. 
    They keep him in their minds and never forget him. 
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    2858 ைவப்  ஆம் ம ந்  ஆம் அ யைர வல்விைனத் 
    ப்  ஆம் லன் ஐந் ம் ஞ்சக்ெகாடான் அவன் 
    எப்பால் எவர்க்கும் நலத்தால் உயர்ந்  உயர்ந்  
    அப்பாலவன் எங்கள் ஆயர் ெகா ந்ேத (2) 
    2858. He is a treasure. 
    He is the remedy for all sicknesses. 
    He removes the bad karma of his devotees. 
    He saves his devotees from the desires of the five senses. 
    He is the dear one of the cowherds. 
    He is higher in goodness than anyone or anything. 
 
    2859 ஆயர் ெகா ந்தாய் அவரால் ைட ண் ம் 
    மாயப் பிராைன என் மாணிக்கச் ேசாதிைய 
    ய அ ைதப் ப கிப் ப கி என் 
    மாயப் பிறவி மயர்  அ த்ேதேன (3) 
    2859. He was born as a tender child of the cowherds. 
    He was punished by Yashoda because he stole butter. 
    Maayan my god is a bright diamond. 
    He is pure nectar. 
    I drank and drank his grace 
    and all my delusion went away. 
 
    2860 மயர்  அற என் மனத்ேத மன்னினான் தன்ைன 
    உயர்விைனேய த ம் ஒண் சுடர்க் கற்ைறைய 
    அயர்  இல் அமரர்கள் ஆதிக் ெகா ந்ைத என் 
    இைசவிைன என் ெசால்  யான் வி ேவேனா? (4) 
    2860. He entered my mind and took away all my delusions. 
    He, a shining light, gives me only excellence in life. 
    He is lovely like a tender shoot 
    and he is the ancient god of the gods. 
    He never grows tired. 
    He is my love. 
    How could I allow him to leave me? 
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    2861 வி ேவேனா என் விளக்ைக என் ஆவிைய 
    ந ேவ வந்  உய்யக் ெகாள்கின்ற நாதைன 
    ெதா ேவ ெசய்  இள ஆய்ச்சியர் கண்ணி ள் 
    விடேவ ெசய்  விழிக்கும் பிராைனேய? (5) 
    2861. He is my soul and I will not leave him, 
    He is the bright light that guides me. 
    He is my chief and he came into my life and saved me. 
    He bound me to him. 
    The young cowherd girls love to see him. 
    He fascinates them all. 
 
    2862 பிரா அன் ெப  நிலம் கீண்டவன் பின் ம் 
    விரா அய் மலர்த் ழாய் ேவய்ந்த யன் 
    மராமரம் எய்த மாயவன் என் ள் 
    இரான் எனில் பின்ைன யான் ஒட் ேவேனா? (6) 
    2862. As a boar the lord split open the earth. 
    He is adorned with flower garlands mixed with thulasi. 
    He is Maayavan and he destroyed the seven mara trees. 
    If he refuses to stay in my heart, I will not accept it. 
 
    2863 யான் ஒட்  என் ள் இ த் வன் என்றிலன் 
    தான் ஒட்  வந்  என் தனி ெநஞ்ைச வஞ்சித்  
    ஊன் ஒட்  நின்  என் உயிாில் கலந்  இயல் 
    வான் ஒட் ேமா இனி என்ைன ெநகிழ்க்கேவ? (7) 
    2863. I was worried that I might not be able to make him stay in my mind, 
    but he entered my mind, attracted me and stayed there. 
    He stayed in my body and mingled with my soul. 
    He stays in my heart and if he says he will leave me, 
    how can I accept that? 
 
    2864 என்ைன ெநகிழ்க்கி ம் என் ைட நன் ெநஞ்சம் 
    தன்ைன அகல்விக்கத் தா ம் கில்லான் இனி 
    பின்ைன ெந ம் பைணத் ேதாள் மகிழ் பீ  உைட 
    ன்ைன அமரர் தல் தாேன (8) 
    2864. Even if he thinks of leaving me, 
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    he cannot leave my faultless heart. 
    He is the highest god of the gods in the sky 
    and the beloved of Nappinnai 
    whose arms are as lovely as bamboo. 
 
    2865 அமரர் தல் ஆகிய ஆதிைய 
    அமரர்க்கு அ  ஈந்த ஆயர் ெகா ந்ைத 
    அமர அ ம்பத் ழாவி என் ஆவி 
    அமரத் த விற்  இனி அக ம்ேமா? (9) 
    2865. He is the ancient one and the highest of the gods. 
    He is the tender child of the cowherds 
    and he gave nectar to the gods. 
    He entered my heart and embraced my soul. 
    Surely he will not have the heart to leave me. 
 
    2866 அக ல் அக ம் அ கில் அ கும் 
    க ம் அாியன் ெபா  அல்லன் எம்மான் 
    நிகர் இல் அவன் கழ் பா  இைளப்  இலம் 
    பக ம் இர ம் ப ந்  குைடந்ேத (10) 
    2866. If you do not think of him, he will leave you. 
    If you approach him, he will approach you. 
    He is hard to describe. 
    No one can fight with him and conquer him. 
    We will praise and sing his fame 
    and we never grow tired. 
    We will plunge ourselves into contemplating him 
    night and day and we will live. 
 
    2867 குைடந்  வண்  உண் ம் ழாய் யாைன 
    அைடந்த ெதன் கு கூர்ச் சடேகாபன் 
    மிைடந்த ெசால் ெதாைட ஆயிரத்  இப் பத்  
    உைடந்  ேநாய்கைள ஓ விக்குேம (11) 
    2867. Saḍagopan of southern Thirukuruhur 
    composed a thousand poems on the god 
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    adorned with a thulasi garland 
    where bees swarm and drink honey. 
    If devotees learn and recite these poems 
    any sickness they have will go away. 
    --------- 
 
    தி வாய் ெமாழி - தல் பத்  (எட்டாம் தி ெமாழி, 2868-2878) 
    ஈஸ்வரன் ஆர்ஜவ குண ைடயவன் 
 
    2868 ஓ ம் ள் ஏறி 
    சூ ம் தண் ழாய் 
    நீ  நின்றைவ 
    ஆ ம் அம்மாேன (1) 
    2868. He rides on an eagle. 
    He is adorned with a beautiful thulasi garland. 
    He rules all things. He dances on the heads of Kalingan. 
 
    2869 அம்மானாய்ப் பின் ம் 
    எம் மாண் ம் ஆனான் 
    ெவம் மா வாய் கீண்ட 
    ெசம் மா கண்ணேன (2) 
    2869. He is our father and he is everything on earth. 
    He is the wonderful god Kaṇṇan. 
    He split open the mouth of the Rakshasan Kesi 
    when he came in the form of a cruel bird. 
 
    2870 கண் ஆவான் என் ம் 
    மண்ேணார் விண்ேணார்க்கு 
    தண் ஆர் ேவங்கட 
    விண்ேணார் ெவற்பேன (3) 
    2870. He is the god of cool Thiruvenkaṭam 
    where the hills touch the sky. 
    He is as precious as eyes to the people of the world 
    and the gods in the sky. 
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    2871 ெவற்ைப ஒன்  எ த்  
    ஒற்கம் இன்றிேய 
    நிற்கும் அம்மான் சீர் 
    கற்பன் ைவகேல (4) 
    2871. Every day I will praise 
    the greatness of the god, my father. 
    He carried Govardhana mountain 
    and did not grow tired. 
 
    2872 ைவக ம் ெவண்ெணய் 
    ைககலந்  உண்டான் 
    ெபாய் கலவா  என் 
    ெமய் கலந்தாேன (5) 
    2872. He stole butter every day 
    and ate it with his hands. 
    That god entered my heart as he promised 
    and he did not lie. 
 
    2873 கலந்  என் ஆவி 
    நலம் ெகாள் நாதன் 
    லன் ெகாள் மாணாய் 
    நிலம் ெகாண்டாேன (6) 
    2873. The god who entered my heart and saved me 
    went to Mahabali as an attractive dwarf 
    and took over the earth and the sky. 
 
    2874 ெகாண்டான் ஏழ் விைட 
    உண்டான் ஏழ் ைவயம் 
    தண் தாமம் ெசய்  என் 
    எண் தான் ஆனாேன (7) 
    2874. He defeated the seven bulls and killed them. 
    He swallowed the seven worlds. 
    He heard my request and granted my wish 
    and all my thoughts are only for him. 
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    2875 ஆனான் ஆன் ஆயன் 
    மீேனா  ஏன ம் 
    தான் ஆனான் என்னில் 
    தான் ஆய சங்ேக (8) 
    2875. He was raised as a cowherd, 
    he carries a conch, 
    he took the form of a fish and a boar— 
    all because he loves his devotees like me. 
 
    2876 சங்கு சக்கரம் 
    அங்ைகயில் ெகாண்டான் 
    எங்கும் தானாய 
    நங்கள் நாதேன (9) 
    2876. He carries a conch and discus 
    in his beautiful hands. 
    He is our lord and he is omnipresent. 
 
    2877 நாதன் ஞாலம் ெகாள் 
    பாதன் என் அம்மான் 
    ஓதம் ேபால் கிளர் 
    ேவத நீரேன (10) 
    2877. He is the god of all. 
    He, my father, measured the world with his feet. 
    The Vedas that contain an ocean of divine sastras 
    describe his wonderful nature. 
 
    2878 நீர் ைர வண்ணன் 
    சீர் சடேகாபன் 
    ேநர்தல் ஆயிரத்  
    ஓர்தல் இைவேய (11) 
    2878. The famous Sadagopan 
    composed a thousand pasurams 
    praising the ocean-colored god. 
    If devotees learn and recite these ten poems 
    they will become matchless devotees. 
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    ------------ 
 
    தி வாய் ெமாழி - தல் பத்  (ஒன்பதாம் தி ெமாழி, 2879-2889) 
    ஆழ்வாேரா  எம்ெப மான் கலந்த வைக 
 
    2879 இைவ ம் அைவ ம் உைவ ம் 
           இவ ம் அவ ம் உவ ம் 
    எைவ ம் எவ ம் தன் ேள 
           ஆகி ம் ஆக்கி ம் காக்கும் 
    அைவ ள் தனி தல் எம்மான் 
           கண்ண பிரான் என் அ தம் 
    சுைவயன் தி வின் மணாளன் 
           என் ைடச் சூழல் உளாேன (1) 
    2879. My dear father creates and protects 
    these things, those things and all things in between. 
    He creates and protects these people, those people 
    and all in between and they are in him. 
    Our lord is the unique cause in all those things. 
    He, the matchless dear god is in all of them. 
    He is Kaṇṇan. He is my nectar. 
    He is sweet. He is the beloved of the goddess Lakshmi. 
    He is with me wherever I am. 
 
    2880 சூழல் பலபல வல்லான் 
           ெதால்ைல அம் காலத்  உலைகக் 
    ேகழல் ஒன்  ஆகி இடந்த 
           ேகசவன் என் ைட அம்மான் 
    ேவழ ம ப்ைப ஒசித்தான் 
           விண்ணவர்க்கு எண்ணல் அாியான் 
    ஆழ ெந ங் கடல் ேசர்ந்தான் 
           அவன் என் அ கவிலாேன (2) 
 
    2880. Kesavan, the strong god, took many forms. 
    He took the form of a boar 
    and split open the earth in ancient times. 
    He, my dear god, broke the tusks of the elephant. 
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    Even the gods do not know who he is. 
    He sleeps on the vast ocean but he is near me. 
 
    2881 அ கல் இலாய ெப ம் சீர் 
           அமரர்கள் ஆதி தல்வன் 
    க கிய நீல நன் ேமனி 
           வண்ணன் ெசந்தாமைரக் கண்ணன் 
    ெபா  சிைறப் ள் உவந்  ஏ ம் 
           மகளார் தனிக் ேகள்வன் 
    ஒ கதியின் சுைவ தந்திட்  
           ஒழி  இலன் என்ேனா  உடேன (3) 
    2881. Among all the gods he is the ancient one 
    and he is the reason for all their good deeds. 
    He has a dark beautiful body. 
    He has lovely lotus eyes. 
    He rides an eagle. 
    He is the beloved of the goddess Lakshmi who stays on a lotus. 
    He gives me himself CHECK 
    and stays with me without leaving me. 
 
    2882 உடன் அமர் காதல் மகளிர் 
           தி மகள் மண்மகள் ஆயர் 
    மட மகள் என்  இவர் வர் 
           ஆ ம் உலக ம் ன்ேற 
    உடன் அைவ ஒக்க வி ங்கி 
           ஆல் இைலச் ேசர்ந்தவன் எம்மான் 
    கடல் ம  மாயப் ெப மான் 
           கண்ணன் என் ஒக்கைலயாேன (4) 
    2882. He stays with his three beloved wives 
    Lakshmi, the Earth goddess, 
    and the beautiful cowherd girl Nappinnai. 
    He swallowed all the three worlds that he rules 
    and sleeps on a banyan leaf. 
    The wonderful qualities of Maayaperuman 
    are larger than the ocean. 
    He is always near me. 
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    2883 ஒக்கைல ைவத்  ைலப் பால் 
           உண் என்  தந்திட வாங்கிச் 
    ெசக்கம் ெசக அன்  அவள்பால் 
           உயிர் ெசக உண்ட ெப மான் 
    நக்க பிராேனா  அய ம் 
           இந்திர ம் தலாக 
    ஒக்க ம் ேதாற்றிய ஈசன் 
           மாயன் என் ெநஞ்சின் உளாேன (5) 
    2883. When Putana came to kill him 
    he drank her poisonous milk and killed her. 
    He, our god, created Shiva, Brahma, Indra 
    and all other gods. 
    That Maayan is near me and he is in my heart. 
 
    2884 மாயன் என் ெநஞ்சின் உள்ளான் 
           மற் ம் எவர்க்கும் அ ேவ 
    காய ம் சீவ ம் தாேன 
           கா ம் எாி ம் அவேன 
    ேசயன் அணியன் எவர்க்கும் 
           சிந்ைதக்கும் ேகாசரம் அல்லன் 
    யன் யக்கன் மயக்கன் 
           என் ைடத் ேதாளிைணயாேன (6) 
    2884. That Maayan is not only in my heart, 
    he is in the hearts of all. 
    He is body and life. 
    He is wind and fire. 
    He is far and he is near. 
    He cannot be comprehended by anyone’s thoughts. 
    He is pure. He is simple. 
    He fascinates all. 
    I have his signs the conch and the discus on my two arms. 
 
    2885 ேதாள் இைண ேம ம் நன் மார்பின் 
           ேம ம் சுடர்  ேம ம் 
    தாள் இைண ேம ம் ைனந்த 
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           தண் அம் ழாய் உைட அம்மான் 
    ேகள் இைண ஒன் ம் இலாதான் 
           கிள ம் சுடர் ஒளி ர்த்தி 
    நாள் அைணந்  ஒன் ம் அகலான் 
           என் ைட நாவின் உளாேன (7) 
    2885. He wears a cool thulasi garland 
    on his arms, chest, his shining crown and his feet. 
    He is matchless. 
    He shines like a bright light. 
    He embraces me and he will not leave me. 
    He is on my tongue. 
 
    2886 நாவி ள் நின்  மல ம் 
           ஞானக் கைலக க்கு எல்லாம் 
    ஆவி ம் ஆக்ைக ம் தாேன 
           அழிப்ேபா  அளிப்பவன் தாேன 
     இயல் நால் தடம் ேதாளன் 
           ெபா  பைட ஆழி சங்கு ஏந் ம் 
    காவி நன் ேமனிக் கமலக் 
           கண்ணன் என் கண்ணின் உளாேன (8) 
    2886. He stays on my tongue 
    He is the soul and body of all wisdom and the arts. 
    He creates all and destroys all. 
    He has four beautiful strong arms. 
    He carries a discus and a conch that he blows on the battlefield. 
    His body has a beautiful dark color like a kaavi flower. 
    The lotus-eyed god stays in my eyes. 
 
    2887 கமலக் கண்ணன் என் கண்ணின் உள்ளான் 
           காண்பன் அவன் கண்களாேல 
    அமலங்கள் ஆக விழிக்கும் 
           ஐம் ல ம் அவன் ர்த்தி 
    கமலத்  அயன் நம்பி தன்ைனக் 
           கண் தலாெனா ம் ேதாற்றி 
    அமலத் ெதய்வத்ெதா  உலகம் 
           ஆக்கி என் ெநற்றி உளாேன (9) 
    2887. The lotus-eyed god stays in my eyes 
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    and I see everything through his eyes. 
    He controls the five senses that trouble me. 
    He created Shiva with an eye in his forehead, 
    Brahma who stays on a lotus, 
    and all the other faultless gods and the world. 
    That god stays on my forehead. 
 
    2888 ெநற்றி ள் நின்  என்ைன ஆ ம் 
           நிைர மலர்ப் பாதங்கள் சூ க் 
    கற்ைறத் ழாய் க் ேகாலக் 
           கண்ண பிராைனத் ெதா வார் 
    ஒற்ைறப் பிைற அணிந்தா ம் 
           நான் க ம் இந்திர ம் 
    மற்ைற அமர ம் எல்லாம் 
           வந்  என  உச்சி ளாேன (10) 
    2888. He is adorned with a thulasi garland. 
    He stays on the top of my forehead and rules me. 
    Shiva who has the crescent moon on his jata, 
    Nanmuhan, Indra and all the other gods 
    come and worship the lotus feet of Kaṇṇan and bow to his feet. 
 
    2889 உச்சி ள்ேள நிற்கும் ேதவ 
           ேதவற்குக் கண்ண பிரா க்கு 
    இச்ைச ள் ெசல்ல உணர்த்தி 
           வண் கு கூர்ச் சடேகாபன் 
    இச் ெசான்ன ஆயிரத் ள்ேள 
           இைவ ம் ஓர் பத்  எம்பிராற்கு 
    நிச்ச ம் விண்ணப்பம் ெசய்ய 
           நீள் கழல் ெசன்னி ெபா ேம (11) 
    2889. Saḍagopan of flourishing Thirukuruhur 
    composed a thousand pasurams 
    on the god of gods Kaṇṇan who stays in his mind 
    to show how much the poet loves him. 
    If devotees learn and recite these ten pasurams, 
    the god will keep them under his divine feet 
    adorned with anklets. 
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    ------------------ 
 
    தி வாய் ெமாழி - தல் பத்  (பத்தாம் தி ெமாழி, 2890-2900) 
    ஈஸ்வரன் காரணமின்றிச் ெசய் ம் உபகாரம் 
 
    2890 ெபா  மா நீள் பைட ஆழி சங்கத்ெதா  
    தி  மா நீள் கழல் ஏழ் உலகும் ெதாழ 
    ஒ  மாணிக் குறள் ஆகி நிமிர்ந்த அக் 
    க  மாணிக்கம் என் கண் ள  ஆகுேம (1) 
    2890. He took the form of a dwarf, 
    went to Mahabali and grew up to the sky, 
    carrying a conch and a discus in his hands 
    as all the seven worlds worshiped his divine feet. 
    That dark jewel-like god stays in my eyes. 
 
    2891 கண் ள்ேள நிற்கும் காதன்ைமயால் ெதாழில் 
    எண்ணி ம் வ ம் என் இனி ேவண் வம் 
    மண் ம் நீ ம் எாி ம் நல் வா ம் 
    விண் ம் ஆய் விாி ம் எம் பிராைனேய? (2) 
    2891. Our father is earth, water, fire, the good wind and the sky. 
    He stays in my eyes. 
    He will come to me if I think of him 
    and call him with love. 
    What do I need more than seeing him? 
 
    2892 எம்பிராைன எந்ைத தந்ைத தந்ைதக்கும் 
    தம்பிராைன தண் தாமைரக் கண்ணைன 
    ெகாம்  அரா  ண் ேநர் இைட மார்பைன 
    எம்பிராைனத் ெதாழாய் மட ெநஞ்சேம (3) 
    2892. Lakshmi the goddess has a waist that is as thin as a vine 
    and she stays on his chest. 
    His eyes are as beautiful as lotuses. 
    He is the god of me, my father, my grandfather and his father. 
    O ignorant mind! Worship him. 
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    2893 ெநஞ்சேம நல்ைல நல்ைல உன்ைனப் ெபற்றால் 
    என் ெசய்ேயாம்? இனி என்ன குைறவினம்? 
    ைமந்தைன மலராள் மணவாளைனத் 
    ஞ்சும்ேபா ம் விடா  ெதாடர்கண்டாய் (4) 
    2893. O heart, you are good, you are good. 
    What can we not achieve if we receive him in our heart? 
    He is our lord, the beloved of Lakshmi who stays on a lotus. 
    See, even in sleep you think unceasingly of him, the young god. 
 
    2894 கண்டாேய ெநஞ்ேச க மங்கள் வாய்க்கின்  ஓர் 
    எண் தா ம் இன்றிேய வந்  இய மா  
    உண்டாைன உலகு ஏ ம் ஓர் வ  
    ெகாண்டாைனக் கண் ெகாண்டைன நீ ேம (5) 
    2894. O heart, 
    our god swallowed all the worlds 
    and measured the earth and the sky in two steps. 
    He took the form of a boar and split open the earth. 
    You have found him. 
    You will get whatever you want 
    without even having to think about it. 
 
    2895 நீ ம் நா ம் இந் ேநர்நிற்கில் ேமல் மற்ேறார் 
    ேநா ம் சார்ெகாடான் ெநஞ்சேம ெசான்ேனன் 
    தா ம் தந்ைத ம் ஆய் இவ் உலகினில் 
    வா ம் ஈசன் மணிவண்ணன் எந்ைதேய (6) 
    2895. O heart, the sapphire-colored god 
    is the father and mother of this world—that I tell you. 
    O heart, if you and I agree and worship the god 
    he will save us from all sickness. 
 
    2896 எந்ைதேய என் ம் எம் ெப மான் என் ம் 
    சிந்ைத ள் ைவப்பன் ெசால் வன் பாவிேயன் 
    எந்ைத எம் ெப மான் என்  வானவர் 
    சிந்ைத ள் ைவத் ச் ெசால் ம் ெசல்வைனேய (7) 
    2896. The gods in the sky keep you, the precious one, 
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    in their minds and praise you saying, 
    "You are our father, you are our dear god." 
    I am a worthless person but I praise you, saying, 
    "O my father, you are my dear god. 
    I will keep you in my heart." 
 
    2897 ெசல்வ நாரணன் என்ற ெசால் ேகட்ட ம் 
    மல்கும் கண் பனி நா வன் மாயேம 
    அல் ம் நன் பக ம் இைட  இன்றி 
    நல்கி என்ைன விடான் நம்பி நம்பிேய (8) 
    2897. As soon as I hear the words, "Precious Naraṇan," 
    my eyes fill with tears. 
    I search for him. Is he an illusion? 
    Nambi trusts me and loves me 
    and he will not leave me night or day. 
    He is always with me. 
 
    2898 நம்பிைய ெதன் கு ங்கு  நின்ற அச் 
    ெசம்ெபாேன திக ம் தி  ர்த்திைய 
    உம்பர் வானவர் ஆதி அம் ேசாதிைய 
    எம் பிராைன என் ெசால்  மறப்பேனா? (9) 
    2898. Nambi, the divine god of southern Thirukurunguḍi, 
    shines like pure gold. 
    He is the ancient god 
    and a bright light for the gods in the sky. 
    How could I describe my dear god or forget him? 
 
    2899 மறப் ம் ஞான ம் நான் ஒன்  உணர்ந்திலன் 
    மறக்கும் என்  ெசந்தாமைரக் கண்ெணா  
    மறப்  அற என் உள்ேள மன்னினான் தன்ைன 
    மறப்பேனா இனி யான் என் மணிையேய? (10) 
    2899. I know nothing of forgetting or remembering. 
    The lovely lotus-eyed god does not want me to forget him. 
    He has entered my heart and stays there. 
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    He shines like a diamond— 
    how could I ever forget him? 
 
    2900 மணிைய வானவர் கண்ணைன தன்ன  ஓர் 
    அணிைய ெதன் கு கூர்ச் சடேகாபன் ெசால் 
    பணிெசய் ஆயிரத் ள் இைவ பத் டன் 
    தணிவிலர் கற்பேரல் கல்வி வா ேம (11) 
    2900. Saḍagopan of southern Thirukuruhur 
    composed a thousand pasurams on the god 
    who is precious as a jewel, 
    the dear Kaṇṇan, god of the gods in the sky. 
    If devotees learn and recite these ten pasurams 
    they will become good scholars. 
    --------------   
 

நம்மாழ்வார் தி வாய் ெமாழி -இரண்டாம் பத்  (2901-3012) 
Divyaprabhandam - Thiruvaymozhi : Iraṇḍaam Pathu 2901 – 3012 

 
    தி வாய் ெமாழி - இரண்டாம் பத்  ( தல் தி ெமாழி, 2901-2911) 
    பிாிவாற்றாைமக்கு வ ந்தல் 
 
    2901 வா ம் திைர உக ம் கானல் மட நாராய் 
    ஆ ம் அமர் உலகும் ஞ்சி ம் நீ ஞ்சாயால் 
    ேநா ம் பயைலைம ம் மீ  ஊர எம்ேமேபால் 
    நீ ம் தி மாலால் ெநஞ்சம் ேகாள் பட்டாேய? (1) 
    2901. "O beautiful naarai bird! you live on the sea-shore 
    where abundant waves dash on the banks of the ocean. 
    Even if my mother and all the gods in the sky sleep you do not sleep. 
    Does your heart suffer like me with love sickness 
    and your body become pale? 
    Does Thirumaal give this suffering to you as he does to me? 
 
    2902 ேகாள் பட்ட சிந்ைதையயாய்க் கூர்வாய அன்றிேல 
    ேசண் பட்ட யாமங்கள் ேசரா  இரங்குதியால் 
    ஆள் பட்ட எம்ேமேபால் நீ ம் அர  அைணயான் 
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    தாள் பட்ட தண் ழாய்த் தாமம் கா ற்றாேய? (2) 
    2902. O sharp-beaked andril bird, 
    do you plunge into deep thought like me? 
    Do you not sleep many nights just like me? 
    Did you fall in love with the one who sleeps on the snake bed? 
    Do you also love the long cool thulasi garland 
    that decorates his chest and that touches his feet. 
 
    2903 கா ற்ற ைகயறேவா  எல்ேல இராப்பகல் 
    நீ ற்றக் கண் யிலாய் ெநஞ்சு உ கி ஏங்குதியால் 
    தீ ற்றத் ெதன் இலங்ைக ஊட் னான் தாள் நயந்த 
    யாம் உற்ற  உற்றாேயா? வாழி கைன கடேல (3) 
    2903. O roaring ocean, 
    you do not sleep all night and day, 
    melting in your heart and pining with love for him. 
    Do you have the pain that I have 
    because I long to worship the feet of him 
    who burnt Lanka in the south? 
 
    2904 கட ம் மைல ம் விசும் ம் ழாய் எம்ேபால் 
    சுடர் ெகாள் இராப்பகல் ஞ்சாயால் தண் வாடாய் 
    அடல் ெகாள் பைட ஆழி அம்மாைனக் காண்பான் நீ 
    உடலம் ேநாய் உற்றாேயா ஊழிேதா  ஊழிேய? (4) 
    2904. O cool wind, you blow, 
    touching the ocean, mountain and the sky 
    and like me you never sleep during the bright day or night. 
    Are you sick because you want to see him 
    who carries the discus that conquers his enemies? 
    Are you doing this eon after eon? 
 
    2905 ஊழிேதா  ஊழி உலகுக்கு நீர்ெகாண்  
    ேதாழிய ம் யா ம் ேபால் நீராய் ெநகிழ்கின்ற 
    வாழிய வானேம நீ ம் ம சூதன் 
    பாழிைமயில் பட்  அவன்கண் பாசத்தால் ைநவாேய? (5) 
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    2905. O clouds, may you prosper! 
    You take the water from the ocean, rise up, 
    become cold and pour rain. 
    Will you do this until the end of the world? 
    Do you suffer like me who fell in love with Madhusudan? 
 
    2906 ைநவாய எம்ேமேபால் நாள் மதிேய நீ இந் நாள் 
    ைம வான் இ ள் அகற்றாய் மாழாந்  ேதம் தியால் 
    ஐ வாய் அர  அைணேமல் ஆழிப் ெப மானார் 
    ெமய் வாசகம் ேகட்  உன் ெமய்ந்நீர்ைம ேதாற்றாேய? (6) 
    2906. O beautiful moon! 
    He carries a discus and sleeps on five-headed Adishesha. 
    Today, you do not remove the deep darkness. 
    You aren’t bright and don’t give light. 
    Do you suffer, your brightness lost, like me 
    because you trusted the false words of the lord? 
 
    2907 ேதாற்ேறாம் மட ெநஞ்சம் எம் ெப மான் நாரணற்கு எம் 
    ஆற்றாைம ெசால்  அ ேவாைம நீ ந ேவ 
    ேவற்ேறார் வைகயில் ெகா தாய் எைன ஊழி 
    மாற்றாண்ைம நிற்றிேயா? வாழி கைன இ ேள (7) 
    2907. We have lost our hearts in love for our god Naraṇan. 
    We worry because we are weak and cry. 
    O deep darkness! May you prosper. 
    You make us suffer by making the world dark. 
    Are you going to do this until the end of the world? 
    Won't you change and be good to us? 
 
    2908 இ ளின் திணி வண்ணம் மா நீர்க் கழிேய ேபாய் 
    ம ற்  இராப்பகல் ஞ்சி ம் நீ ஞ்சாயால் 
    உ ம் சகடம் உைதத்த ெப மானார் 
    அ ளின் ெப  நைசயால் ஆழாந்  ெநாந்தாேய? (8) 
    2908. O salt backwater! 
    You are dark like the deep darkness. 
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    Even when everyone sleeps at night, you do not sleep. 
    He kicked Sakatasuran when he came in the form of a cart. 
    Do you suffer like me 
    because you hope that the heroic one 
    will give his grace to you? 
 
    2909 ெநாந்  ஆராக் காதல் ேநாய் ெமல் ஆவி உள் உலர்த்த 
    நந்தா விளக்கேம நீ ம் அளியத்தாய் 
    ெசந்தாமைரத் தடங்கண் ெசங்கனி வாய் எம் ெப மான் 
    அம் தாமம் தண் ழாய் ஆைசயால் ேவவாேய? (9) 
    2909. O light that does not diminish, 
    do you suffer because love sickness afflicts you 
    and hurts your soft soul? 
    You are pitiful! 
    Are you burning because of the desire 
    that you have for the dear god 
    decorated with cool thulasi garlands? 
    His red mouth is as sweet as a fruit 
    and his large lotus eyes are beautiful. 
 
    2910 ேவ  ஆரா ேவட்ைக ேநாய் ெமல் ஆவி உள் உலர்த்த 
    ஓவா  இராப்பகல் உன்பாேல ழ்த்  ஒழிந்தாய் 
    மா வாய் பிளந்  ம திைட ேபாய் மண் அளந்த 
    வா தல்வா இனி எம்ைமச் ேசாேரேல (10) 
    2910. You are an everlasting ancient god, 
    you split open the mouth of the Asuran 
    who came in the form of a horse, 
    destroyed the Asurans who came as Marudam trees 
    and measured the world and the sky at the sacrifice of Mahabali. 
    You made me fall in love with you. 
    I suffer night and day unceasingly 
    and my body and my life are withering away. 
    Do not make me suffer any more from my love. 
 



 46

    2911 ேசாராத எப் ெபா ட்கும் ஆதியாம் ேசாதிக்ேக 
    ஆராத காதல் கு கூர்ச் சடேகாபன் 
    ஓராயிரம் ெசான்ன அவற் ள் இைவ பத் ம் 
    ேசாரார் விடார் கண்டீர் ைவகுந்தம் திண்ணனேவ (11) 
    2911. Sadagopan of Thirukuruhur 
    has unlimited love for the ancient god. 
    He composed a thousand pasurams on the god, 
    the bright light and origin of all things. 
    If devotees learn these ten pasurams and do not forget them 
    they will surely reach the heaven of Vaikuṇṭam. 
    ---------- 
 
    தி வாய் ெமாழி - இரண்டாம் பத்  (இரண்டாம் தி ெமாழி, 2912-2922) 
    தி மால் பரத் வத்ைத அவதாரத்திேல எ த் க்காட்டல் 
 
    2912 திண்ணன்  தல் ம் ஆய் 
    எண்ணின் மீதியன் எம் ெப மான் 
    மண் ம் விண் ம் எல்லாம் உடன் உண்ட நம் 
    கண்ணன் கண் அல்ல  இல்ைல ஓர் கண்ேண (1) 
    2912. He is moksha. He is the ancient god. 
    His good qualities are limitless. 
    The highest god swallowed earth and the sky. 
    He is the protector of the world. 
    We have no other eyes but his to see. 
 
    2913 ஏ பாவம் பரேம ஏழ் உலகும் 
    ஈ பாவம் ெசய்  அ ளால் அளிப்பார் ஆர் 
    மா பாவம் விட அரற்குப் பிச்ைச ெபய் 
    ேகாபால ேகாளாிஏ  அன்றிேய? (2) 
    2913. He is the highest. 
    Gopalan took the form of a man-lion. 
    He gave alms to Shiva to remove his curse. 
    If he does not help us, who will give his grace 
    to save the people of the world and the gods 
    from their sins? 



 47

 
    2914 ஏறைன வைன மகள் தன்ைன 
    ேவ இன்றி விண் ெதாழத் தன் ள் ைவத்  
    ேமல் தன்ைன மீதிட நிமிர்ந்  மண் ெகாண்ட 
    மால் தனின் மிக்கும் ஓர் ேத ம் உளேத? (3) 
    2914. Shiva rides on a bull, 
    Brahma was born on a lotus 
    and Lakshmi stays on a lotus 
    and the divine god keeps them all on his body. 
    He grew to the sky and measured the world. 
    Is there any higher god than he? 
 
    2915 ேத ம் எப் ெபா ம் பைடக்கப் 
    வில் நான் கைனப் பைடத்த 
    ேதவன் எம் ெப மா க்கு அல்லால் 
    ம் சைன ம் தகுேம? (4) 
    2915. He created Brahma to create all the gods 
    and all the creatures in the world. 
    Should anyone adorn other gods with flowers 
    and worship them? 
    Is that something that is right to do? 
 
    2916 தகும் சீர்த் தன் தனி த ள்ேள 
    மிகும் ேத ம் எப் ெபா ம் பைடக்கத் 
    தகும் ேகாலத் தாமைரக் கண்ணன் எம்மான் 
    மிகும் ேசாதி ேமல் அறிவார் எவேர? (5) 
    2916. He is the unique famous god and the ancient one. 
    His eyes are beautiful like lotuses and his form is majestic. 
    He shines like a bright light. 
    Does anyone know any other 
    who is higher than our dear god? 
 
    2917 எவ ம் யாைவ ம் எல்லாப் ெபா ம் 
    கவர்  இன்றித் தன் ள் ஒ ங்க நின்ற 
    பவர் ெகாள் ஞான ெவள்ளச் சுடர் ர்த்தி 
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    அவர் எம் ஆழி அம் பள்ளியாேர (6) 
    2917. He swallowed all people and all things 
    and keeps them in his stomach. 
    He is the shining flood of knowledge 
    and his rule spreads over all the world. 
    He carries a discus and sleeps beautifully on the ocean. 
 
    2918 பள்ளி ஆல் இைல ஏழ் உலகும் ெகாள் ம் 
    வள்ளல் வல் வயிற் ப் ெப மான் 
    உள் உள் ஆர் அறிவார் அவன் தன் 
    கள்ள மாய மனக்க த்ேத? (7) 
    2918. He is generous and the almighty. 
    He swallowed all the seven worlds 
    and sleeps on a banyan leaf. 
    Who knows what is within him? 
    Who knows the thief Maayan’s thoughts? 
 
    2919 க த்தில் ேத ம் எல்லாப் ெபா ம் 
    வ த்தித்த மாயப் பிரான் அன்றி யாேர 
    தி த்தித் திண் நிைல லகும் தம் ள் 
    இ த்திக் காக்கும் இயல்வினேர? (8) 
    2919. The Maayan created all the gods 
    and everything in the world. 
    He creates the three worlds, 
    keeps them inside himself and protects them. 
    Is there anyone like him who could do that? 
 
    2920 காக்கும் இயல்வினன் கண்ண ெப மான் 
    ேசர்க்ைக ெசய்  தன் உந்தி ள்ேள 
    வாய்த்த திைச கன் இந்திரன் வானவர் 
    ஆக்கினான் ெதய்வ உலகுகேள (9) 
    2920. Kaṇṇapiran protects the world. 
    When the time came for the world to be destroyed 
    he swallowed all creatures into his stomach. 
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    He created Naanmuhan who has faces in all directions, 
    Indra and the other gods and all the divine worlds in the sky. 
 
    2921 கள்வா எம்ைம ம் ஏழ் உலகும் நின் 
    உள்ேள ேதாற்றிய இைறவ என்  br> ெவள் ஏறன் நான் கன் இந்திரன் வானவர் 
    ள் ஊர்தி கழல் பணிந்  ஏத் வேர (10) 
    2921. Shiva who rides on a white bull, 
    Nanmuhan, Indra and the other gods in the sky 
    bow to him who rides an eagle, 
    worship his feet ornamented with anklets 
    and praise him saying, 
    "You are a thief. O lord, you created us 
    and all the seven worlds are from you." 
 
    2922 ஏத்த ஏழ் உலகும் ெகாண்ட ேகாலக் 
    கூத்தைனக் கு கூர்ச் சடேகாபன் ெசால் 
    வாய்த்த ஆயிரத் ள் இைவ பத் டன் 
    ஏத்த வல்லவர்க்கு இல்ைல ஓர் ஊனேம (11) 
    2922. Sadagopan of Thirukuruhur 
    composed a thousand pasurams on the beautiful dancer Kannan 
    who created the seven worlds. 
    If devotees learn these ten pasurams and recite them 
    they will not have any trouble in their life. 
    ---------- 
 
    தி வாய் ெமாழி - இரண்டாம் பத் - ன்றாம் தி ெமாழி, (2923-2933) 
    அ யார் குழாத்ைதக் கூ ம் ஆைச ற்  உைரத்தல் 
 
    2923 ஊனில் வாழ் உயிேர நல்ைல ேபா உன்ைனப் ெபற்  
    வான் உளார் ெப மான் ம சூதன் என் அம்மான் 
    தா ம் யா ம் எல்லாம் தன் ள்ேள கலந்ெதாழிந்ேதாம் 
    ேத ம் பா ம் ெநய் ம் கன்ன ம் அ ம் ஒத்ேத (1) 
    2923. O soul that stays in my body, you are good. 
    I and you joined Madhusudanan. 
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    He is the god of the gods in the sky. 
    We will be like honey, milk, butter 
    and sugarcane juice all mixed together. 
 
    2924 ஒத்தார் மிக்காைர இைலயாய மா மாய 
    ஒத்தாய் எப் ெபா ட்கும் உயிர் ஆய் என்ைனப் ெபற்ற 
    அத் தாய் ஆய் தந்ைத ஆய் அறியாதன அறிவித்  
    அத்தா நீ ெசய்தன அ ேயன் அறிேயேன (2) 
    2924. O great Maaya!, 
    There is no one equal to you or higher than you. 
    You give your grace to all lives good and bad. 
    You are my mother and you gave birth to me. 
    You are my father and you taught me everything. 
    O my lord, you made me understand all things that I do not understand. 
    I, your slave, cannot describe all that you did for me. 
 
    2925 அறியாக் காலத் ள்ேள அ ைமக்கண் அன்  ெசய்வித்  
    அறியா மா மாயத்  அ ேயைன ைவத்தாயால் 
    அறியாைமக் குறள் ஆய் நிலம் மாவ  வ  என்  
    அறியாைம வஞ்சித்தாய் என  ஆவி ள் கலந்ேத (3) 
    2925. You made me your slave and gave me your love 
    even when I was an innocent child. 
    You kept me, your slave, in this illusory world. 
    You went to Mahabali as an innocent dwarf, 
    cheated him and measured the world with three footsteps. 
    You entered my heart and made me love you. 
 
    2926 என  ஆவி ள் கலந்த ெப  நல் உதவிக் ைகம்மா  
    என  ஆவி தந்ெதாழிந்ேதன் இனி மீள்வ  என்ப  உண்ேட? 
    என  ஆவி ஆவி ம் நீ ெபாழில் ஏ ம் உண்ட எந்தாய் 
    என  ஆவி யார்? யான் ஆர்? தந்த நீ ெகாண்டாக்கிைனேய (4) 
    2926. You entered my heart 
    and in return I gave my life to you. 
    It is not possible for me to leave you. 
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    You are my father and you swallowed the seven worlds. 
    What is my life? What am I? 
    You gave me life and you took it as your own. 
 
    2927 இனி யார் ஞானங்களால் எ க்கல் எழாத எந்தாய் 
    கனிவார் ட்  இன்பேம என் கடல் படா அ ேத 
    தனிேயன் வாழ் தேல ெபாழில் ஏ ம் ஏனம் ஒன்றாய் 
    னி ஆர் ேகாட் ல் ைவத்தாய் ன பாதம் ேசர்ந்ேதேன (5) 
    2927. You are my father. 
    Even the wise ones do not know who you are. 
    You give the bliss of moksha to those who love you. 
    You are nectar that did not come from the ocean. 
    You are the cause of life for me so I am not alone. 
    You took the form of a boar 
    and lifted up all the seven worlds 
    holding them on your tusk. 
    I came and joined your feet. 
 
    2928 ேசர்ந்தார் தீவிைனகட்கு அ  நஞ்ைச திண் மதிைய 
    தீர்ந்தார் தம் மனத் ப் பிாியா  அவர் உயிைரச் 
    ேசார்ந்ேத கல் ெகாடாச் சுடைர அரக்கிைய க்கு 
    ஈர்ந்தாைய அ ேயன் அைடந்ேதன் தல் ன்னேம (6) 
    2928. You, the bright moon 
    remove the bad karma of your devotees 
    when they approach you. 
    You stay in the hearts of the devotees 
    who keep you in their minds and do not leave you. 
    You are a light and give them protection. 
    You cut off the nose of the Raksasi Surpanaha. 
    I received you into my life as soon as I was born. 
 
    2929 ன் நல் யாழ் பயில் ல் நரம்பின் திர் சுைவேய 
    பல் நலார் பயி ம் பரேன பவித்திரேன 
    கன்னேல அ ேத கார் கிேல என் கண்ணா 
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    நின் அலால் இேலன்காண் என்ைன நீ குறிக்ெகாள்ேள (7) 
    2929. You are like the sweet sound of a fine, well-used yazh. 
    You are the highest lord, praised by the gods in heaven. 
    You are pure. 
    You are sweet as sugarcane. You are my nectar. 
    You have the color of a dark cloud. 
    You are my Kaṇṇan. 
    I do not have anyone except you as my refuge. Take care of me. 
 
    2930 குறிக்ெகாள் ஞானங்களால் எைன ஊழி ெசய் தவ ம் 
    கிறிக்ெகாண்  இப் பிறப்ேப சில நாளில் எய்தினன் யான் 
    உறிக்ெகாண்ட ெவண்ெணய் பால் ஒளித்  உண் ம் அம்மான் பின் 
    ெநறிக்ெகாண்ட ெநஞ்சனாய்ப் பிறவித் யர் க ந்ேத (8) 
    2930. I was born in this world because of my devotion 
    and the tapas that I practiced for many ages. 
    I came to this world that gives only pleasure 
    and stayed here for a time. 
    As a child the lord stole butter from the uri, hid it and ate it. 
    I have worshiped my father in my mind and will not be born again. 
    I have done much yoga and tapas 
    and have achieved moksha in this birth. 
 
    2931 க  வார் தண் அம் ழாய்க் கண்ணன் விண்ணவர் ெப மான் 
    ப  வானம் இறந்த பரமன் பவித்திரன் சீர் 
    ெச  ஆர் ேநாய்கள் ெகட ப ந்  குைடந்  ஆ  
    அ ேயன் வாய்ம த் ப் ப கிக் களித்ேதேன (9) 
    2931. Kaṇṇan, the god of gods, 
    is adorned with a fragrant cool thulasi garland. 
    He is matchless and pure. 
    My terrible sicknesses and troubles are all gone. 
    I, his slave, worshiped him and danced praising him. 
    My troubles are gone as I blissfully praise him. 
 
    2932 களிப் ம் கவர் ம் அற்  பிறப் ப் பிணி ப்  இறப்  அற்  
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    ஒளிக்ெகாண்ட ேசாதி மாய் உடன்கூ வ  என்  ெகாேலா 
    ளிக்கின்ற வான் இந் நிலம் சுடர் ஆழி சங்கு ஏந்தி 
    அளிக்கின்ற மாயப் பிரான் அ யார்கள் குழாங்கைளேய? (10) 
    2932. When will the day come when I join him, 
    become a bright light that is one with him, 
    and am removed from the pleasures of the world 
    and from sickness, old age, birth and death? 
    The Maayapiran carries a shining discus and a conch 
    and gives his grace to his devotees 
    and makes this world flourish. 
    When will the day come when I join the god? 
 
    2933 குழாம் ெகாள் ேபர் அரக்கன் குலம் ய னிந்தவைன 
    குழாம் ெகாள் ெதன் கு கூர்ச் சடேகாபன் ெதாிந்  உைரத்த 
    குழாம் ெகாள் ஆயிரத் ள் இைவ பத் ம் உடன் பா  
    குழாங்களாய் அ யீர் உடன்கூ நின்  ஆ மிேன (11) 
    2933. Sadagopan of southern Thirukuruhur, 
    which is filled with devotees, 
    composed a thousand pasurams 
    on the magical one who grew angry with Ravaṇan 
    and destroyed his Raksasha clan. 
    O devotees, learn these ten pasurams, 
    sing them and dance with the group of devotees 
    and you will be happy. 
    -------------- 
 
    தி வாய் ெமாழி - இரண்டாம் பத்  ( நான்காம் தி ெமாழி, 2934-2944) 
    தைலவியின் ஆற்றாைம கண்ட தாய் தைலவைன ேநாக்கிக் கூ தல் 
 
    2934 ஆ  ஆ  அகம் கைரந்  இைச 
    பா ப் பா க் கண்ணீர் மல்கி எங்கும் 
    நா  நா  நரசிங்கா என்  
    வா  வா ம் இவ் வாள் தேல (1) 
    2934. Her mother says, 
    "My daughter who has a bright forehead 
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    dances and dances singing his praise. 
    Her eyes are filled with tears. 
    She searches and searches for the highest one, 
    saying, ‘Narasinga!’ 
    She withers away with love for him." 
 
    2935 வாள் தல் இம் மடவரல் உம்ைமக் 
    கா ம் ஆைச ள் ைநகின்றாள் விறல் 
    வாணன் ஆயிரம் ேதாள் ணித்தீர் உம்ைமக் 
    காண நீர் இரக்கம் இலீேர (2) 
    2935. Her mother says, 
    "My daughter has a bright forehead and lovely nature 
    and suffers wanting to see you. 
    You cut off the thousand arms of the strong Asuran Vaanan 
    and saved the world. 
    She wants to see you, 
    but you are not compassionate 
    and do not show yourself to her." 
 
    2936 இரக்க மனத்ேதா  எாி அைண 
    அரக்கும் ெம கும் ஒக்கும் இவள் 
    இரக்கம் எழீர் இதற்கு என் ெசய்ேகன் 
    அரக்கன் இலங்ைக ெசற்றீ க்ேக? (3) 
    2936. Her mother says, 
    "Her love for you makes her suffer 
    and she melts like arakku and wax in a fire. 
    You do not have any compassion. 
    What should I do? 
    You burned Lanka, the country of the Rakshasa Ravana." 
 
    2937 இலங்ைக ெசற்றவேன என் ம் பின் ம் 
    வலம் ெகாள் ள் உயர்த்தாய் என் ம் உள்ளம் 
    மலங்க ெவவ் உயிர்க்கும் கண்ணீர் மிகக் 
    கலங்கிக் ைகெதா ம் நின்  இவேள (4) 
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    2937. Her mother says, 
    "She says ‘You destroyed Lanka. 
    You raised your eagle banner in victory.’ 
    She sheds many tears. 
    She is confused in her mind. 
    Her sighs are like burning fire. 
    She folds her hands and worships you." 
 
    2938 இவள் இராப்பகல் வாய்ெவாீ இத் தன 
    குவைள ஒண் கண்ண நீர் ெகாண்டாள் வண்  
    திவ ம் தண் அம் ழாய் ெகாடீர் என 
    தவள வண்ணர் தக கேள? (5) 
    2938. Her mother says, 
    "She thinks of you day and night 
    and her eyes, lovely as water lilies, are filled with tears. 
    She says, ‘Won't you give me 
    your cool beautiful thulasi garland that swarms with bees?’ 
    You have the color of pearls. 
    How can I believe your devotees 
    when they say you are kind?" 
 
    2939 தக  உைடயவேன என் ம் பின் ம் 
    மிக வி ம் ம் பிரான் என் ம் என  
    அக உயிர்க்கு அ ேத என் ம் உள்ளம் 
    உக உ கிநின்  உள் உேள (6) 
    2939. Her mother says, 
    "She says, ‘You are kind. 
    I love you more and more. 
    You are the nectar of my life. 
    You are in my heart!’ 
    and she melts and melts for you." 
 
    2940 உள் உள் ஆவி உலர்ந்  உலர்ந்  என 
    வள்ளேல கண்ணேன என் ம் பின் ம் 
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    ெவள்ள நீர்க் கிடந்தாய் என் ம் என 
    கள்வி தான் பட்ட வஞ்சைனேய (7) 
    2940. Her mother says, 
    "My daughter is hurt because you cheated her 
    and she says, ‘You are generous, you are my Kaṇṇan 
    and you sleep on the milky ocean.’ 
    She hides her love from me 
    and does not tell me how you cheated her." 
 
    2941 வஞ்சேன என் ம் ைகெதா ம் தன 
    ெநஞ்சம் ேவவ ெந  உயிர்க்கும் விறல் 
    கஞ்சைன வஞ்சைன ெசய்தீர் உம்ைமத் 
    தஞ்சம் என்  இவள் பட்டனேவ (8) 
    2941. Her mother says, 
    "She says, ‘You cheated me.’ 
    She worships him. 
    Her heart suffers and she sighs. 
    She says, ‘You cheated Kamsan and killed him.’ 
    She has come to you for refuge. 
    It is wrong to cheat her." 
 
    2942 பட்ட ேபா  எ  ேபா  அறியாள் விைர 
    மட்  அலர் தண் ழாய் என் ம் சுடர் 
    வட்ட வாய் தி ேநமியீர் ம  
    இட்டம் என்ெகால் இவ் ஏைழக்ேக? (9) 
    2942. Her mother says, 
    "She doesn’t know when the sun rises or when it sets. 
    She says, ‘I long for his cool fragrant thulasi garland 
    with its flowers that drip honey.’ 
    You have a sharp round bright discus. 
    What can you do for my poor daughter?" 
 
    2943 ஏைழ ேபைத இராப்பகல் தன 
    ேகழ் இல் ஒண் கண்ண நீர் ெகாண்டாள் கிளர் 
    வாழ்ைவ ேவவ இலங்ைக ெசற்றீர் இவள் 
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    மாைழ ேநாக்கு ஒன் ம் வாட்ேடன்மிேன (10) 
    2943. Her mother says, 
    "She is a poor girl. She is innocent. 
    She doesn’t know whether it is night or day. 
    Her faultless lovely eyes are filled with tears. 
    You burned Lanka and destroyed all the creatures there. 
    She has innocent eyes like a doe’s. 
    Do not make this girl suffer." 
 
    2944 வாட்டம் இல் கழ் வாமனைன இைச 
    கூட்  வண் சடேகாபன் ெசால் அைம 
    பாட்  ஓர் ஆயிரத்  இப் பத்தால் அ  
    சூட்டலாகும் அம் தாமேம (11) 
    2944. Saḍagopan composed a thousand pasurams 
    praising the faultless famous Vaamanan 
    who made a girl fall in love with him, 
    describing how her mother worries for her. 
    If devotees learn these ten pasurams with music 
    they will join the feet of the god decorated with garlands. 
    ---------- 
 
    தி வாய் ெமாழி - இரண்டாம் பத்  ( ஐந்தாம் தி ெமாழி, 2945-2955) 
    இைறவன் ஆபரணாதிக டன் வந்  கலக்க ஆழ்வார் மகிழ்தல் 
 
    2945 அம் தாமத்  அன்  ெசய்  என் ஆவி ேசர் அம்மா க்கு 
    அம் தாமம் வாழ்  சங்கு ஆழி ல் ஆரம் உள 
    ெசந்தாமைரத்தடம் கண் ெசங்கனி வாய் ெசங்கமலம் 
    ெசந்தாமைர அ கள் ெசம்ெபான் தி  உடம்ேப (1) 
    2945. He is adorned with garlands, ornaments and a sacred thread. 
    He carries a conch and a discus. 
    His large eyes are beautiful like lotuses. 
    His mouth is sweet as a fruit and red as a lotus . 
    His feet are as lovely as lotuses. 
    His divine body is like pure gold. 
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    He came here and entered my heart and gave his love to me. 
 
    2946 தி  உடம்  வான் சுடர் ெசந்தாமைர கண் ைக கமலம் 
    தி  இடேம மார்வம் அயன் இடேம ெகாப் ழ் 
    ஒ  இட ம் எந்ைத ெப மாற்கு அரேன ஓ 
    ஒ  இடம் ஒன்  இன்றி என் ள் கலந்தா க்ேக (2) 
    2946. His divine body shines like the sun in the sky. 
    His lovely eyes and hands are like beautiful lotuses. 
    The goddess Lakshmi stays on his chest, 
    Brahma stays on his navel 
    and Shiva stays everywhere else on his body. 
    I do not have a place on his body 
    but he has entered my heart. 
 
    2947 என் ள் கலந்தவன் ெசங்கனி வாய் ெசங்கமலம் 
    மின் ம் சுடர் மைலக்குக் கண் பாதம் ைக கமலம் 
    மன் ம்  ஏழ் உலகும் வயிற்றின் உள 
    தன் ள் கலவாத  எப் ெபா ம் தான் இைலேய (3) 
    2947. He entered my heart. 
    His mouth is as sweet as a fruit and beautiful as a red lotus. 
    He shines like a bright hill. 
    His eyes, feet and hands are like beautiful lotuses. 
    All the everlasting seven worlds are in his stomach. 
    There is nothing anywhere that is not in his body. 
 
    2948 எப் ெபா ம் தான் ஆய் மரகதக் குன்றம் ஒக்கும் 
    அப்ெபா ைதத் தாமைரப் க் கண் பாதம் ைக கமலம் 
    எப்ெபா ம் நாள் திங்கள் ஆண்  ஊழி ஊழிெதா ம் 
    அப்ெபா ைதக்கு அப்ெபா  என் ஆரா அ தேம (4) 
    2948. He is in all things. 
    He is like an emerald hill. 
    His eyes, hands and feet are like fresh lotuses. 
    He is a sweet nectar that will never become bitter 
    on any day, any month, any year 
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    or any time until the end of the world. 
 
    2949 ஆரா அ தமாய் அல் ஆவி ள் கலந்த 
    கார் ஆர் க கில் ேபால் என் அம்மான் கண்ண க்கு 
    ேநரா வாய் ெசம்பவளம் கண் பாதம் ைக கமலம் 
    ேபர் ஆரம் நீள்  நாண் பின் ம் இைழ பலேவ (5) 
    2949. He is the nectar that will always be sweet. 
    He is a dark cloud that entered my heart. 
    He is my dear Kaṇṇan. 
    Even red coral cannot compete with his lovely red mouth. 
    His eyes, feet and hands are like lotuses. 
    He wears a long garland, a tall crown, 
    an oṭṭiyaaṇam for his waist and many other ornaments. 
 
    2950 பலபலேவ ஆபரணம் ேப ம் பலபலேவ 
    பலபலேவ ேசாதி வ  பண்  எண்ணில் 
    பலபல கண்  உண்  ேகட்  உற்  ேமாந்  இன்பம் 
    பலபலேவ ஞான ம் பாம்  அைண ேமலாற்ேகேயா (6) 
    2950. He is adorned with many ornaments. 
    He has many, many names and many bright forms. 
    His qualities are too many to conceive. 
    He is the joy of seeing, tasting, hearing, touching and smelling. 
    He has great knowledge and he sleeps on the snake bed. 
 
    2951 பாம்  அைணேமல் பாற்கட ள் பள்ளி அமர்ந்த ம் 
    காம்  அைண ேதாள் பின்ைனக்கு ஆய் ஏ  உடன் ஏழ் ெசற்ற ம் 
    ேதம் பைணய ேசாைல மராமரம் ஏழ் எய்த ம் 
    ம் பிைணய தண் ழாய்ப் ெபான்  அம் ேபார் ஏேற (7) 
    2951. He sleeps on the snake bed on the milky ocean. 
    He destroyed seven bulls to marry Nappinnai 
    whose beautiful arms are like bamboo. 
    He destroyed the seven mara trees 
    that were in groves where honey drips. 
    He is decorated with a cool thulasi garland 



 60

    tied with flowers on his golden crown. 
 
    2952 ெபான்  அம் ேபார் ஏற்ைற எம்மாைன நால் தடம் ேதாள் 
    தன்  ஒன்  இல்லாத தண் ழாய் மாைலயைன 
    என்  காணாேத என் ள் கலந்தாைன 
    ெசால்  காேணன் நான் ெசால் வ  என்? ெசால்லீேர (8) 
    2952. He is strong as a bull and wears a golden crown. 
    He has four strong arms. 
    He is the omnipresent god and he wears a cool thulasi garland. 
    He entered my heart forgiving my faults. 
    I do not have words to praise him. 
    How could I describe him? You tell me. 
 
    2953 ெசால்லீர் என் அம்மாைன என் ஆவி ஆவிதைன 
    எல்ைல இல் சீர் என் க மாணிக்கச் சுடைர 
    நல்ல அ தம் ெபறற்கு அாிய ம் ஆய் 
    அல்  மலர் விைர ஒத்  ஆண் அல்லன் ெபண் அலேன (9) 
    2953. He is the soul inside my soul. 
    He is bright like a dark diamond 
    and he has endless fame. 
    He is sweet nectar. 
    He is moksha that is hard to attain. 
    He is the fragrance of alli flowers. 
    He is neither male nor female. 
 
    2954 ஆண் அல்லன் ெபண் அல்லன் அல்லா அ ம் அல்லன் 
    காண ம் ஆகான் உளன் அல்லன் இல்ைல அல்லன் 
    ேப ங்கால் ேப ம் உ  ஆகும் அல்ல ம் ஆம் 
    ேகாைண ெபாி  உைடத்  எம் ெபம்மாைனக் கூ தேல (10) 
    2954. He is not a male, not a female, 
    and he is not an ali, who is neither. 
    No one can see him. 
    He neither is, nor is not. 
    When a devotee wishes to see him 



 61

    he will appear in the form that the devotee wishes 
    or he may not be there. 
    To describe the dear lord is very hard. 
 
    2955 கூ தல் ஒன்  ஆராக் குடக் கூத்த அம்மாைனக் 
    கூ தேல ேமவிக் கு கூர்ச் சடேகாபன் 
    கூறின அந்தாதி ஓர் ஆயிரத் ள் இப் பத் ம் 
    கூ தல் வல்லார் உளேரல் கூ வர் ைவகுந்தேம (11) 
    2955 Sadagopan of Thirukuruhur 
    composed a thousand andaadi pasurams on the god, 
    our father who danced the wonderful kudakuthu dance— 
    no one can describe him. 
    If devotees learn these ten pasurams and recite them well 
    they will reach Vaikuṇṭam. 
    --------- 
 
    தி வாய் ெமாழி - இரண்டாம் பத்  (ஆறாம் தி ெமாழி, 2956-2966) 
    ஆழ்வார் இைறவைனச் சிக்ெகனப் பி த்தல் 
 
    2956 ைவகுந்தா மணிவண்ணேன என் ெபால்லாத் 
           தி க்குறளா என் ள் மன்னி 
    ைவகும் ைவகல் ேதா ம் அ  ஆய வான் ஏேற 
           ெசய் குந்தா அ ம் தீைம உன் அ யார்க்குத் தீர்த்  
    அசுரர்க்குத் தீைமகள் 
           ெசய் குந்தா உன்ைன நான் பி த்ேதன் ெகாள் சிக்ெகனேவ. (1) 
    2956. O lord of Vaikuṇṭam, 
    you have the color of blue sapphire. 
    You are a naughty divine dwarf. 
    You are nectar that has entered my heart and stays there always. 
    You are a strong bull worshiped by the gods. 
    You remove the troubles of your devotees. 
    You destroy the Asurans. 
    You are the god of Vaikuṇṭam. 
    I have caught hold of you firmly. 
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    2957 சிக்ெகனச் சிறி  ஓர் இட ம் றப்படாத் 
           தன் ள்ேள உலகுகள் 
    ஒக்கேவ வி ங்கிப் குந்தான் குந்ததற்பின் 
           மிக்க ஞான ெவள்ளச் சுடர் விளக்குஆய் ளக்கு 
    அற்  அ தம் ஆய் எங்கும் 
           பக்கம் ேநாக்கு அறியான் என் ைபந்தாமைரக் கண்ணேன (2) 
    2957. He swallowed all the worlds 
    leaving nothing behind 
    and he keeps them in his stomach. 
    He entered my heart. 
    He is a flood of knowledge. 
    He is a faultless bright light. 
    He is nectar for all and is changeless. 
    There is no place on this earth 
    that is not seen by lotus eyes of Kaṇṇan. 
 
    2958 தாமைரக் கண்ணைன விண்ேணார் பர ம் தைலமகைன 
           ழாய் விைரப் 
     ம  கண்ணி எம் பிராைன ெபான்மைலைய 
           நாம் ம வி நன்கு ஏத்தி உள்ளி வணங்கி நாம் 
    மகிழ்ந்  ஆட நா  அலர் 
           பா ம வி நிற்கத் தந்த பான்ைமேய வள்ளேல (3) 
    2958. His eyes are beautiful like lotuses. 
    He is the lord of the gods and they worship him. 
    He, the dear one, is decorated with fragrant flower garlands. 
    He shines like a golden mountain. 
    He gave me the fortune of approaching him and worshiping him. 
    I dance happily thinking of him always. 
    He, the generous one, gave me his grace 
    to sing beautiful pasurams that praise him. 
 
    2959 வள்ளேல ம சூதனா என் மரகத மைலேய 
           உைன நிைனந்  
    எள்கல் தந்த எந்தாய் உன்ைன எங்ஙனம் வி ேகன் 
           ெவள்ளேம ைர நின் கழ் குைடந்  ஆ ப் 
    பா க் களித்  உகந்  உகந்  
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           உள்ள ேநாய்கள் எல்லாம் ரந்  உய்ந்  ேபாந்தி ந்ேத? (4) 
    2959. You are Madhusudanan, the generous god. 
    You are my emerald hill. 
    You are my father and you gave me the good fortune 
    of thinking only of you. 
    How could I leave you? 
    I praised your fame that is like a flood, 
    danced and sang with joy 
    and all my sickness and troubles went away. 
 
    2960 உய்ந்  ேபாந்  என் உலப்  இலாத ெவம் தீவிைனகைள 
           நாசம் ெசய்  உன  
    அந்தம் இல் அ ைம அைடந்ேதன் வி ேவேனா 
           ஐந்  ைபந்தைல ஆ  அர  அைண ேமவிப் பாற்கடல் 
    ேயாக நித்திைர 
           சிந்ைத ெசய்த எந்தாய் உன்ைனச் சிந்ைத ெசய்  ெசய்ேத? (5) 
    2960. O my father, 
    you sleep on five-headed Adishesha, 
    the snake bed on the milky ocean 
    in yogic contemplation. 
    I escaped my troubles 
    and you destroyed all my cruel karma. 
    I have become your slave forever— 
    how could I ever want anything else? 
 
    2961 உன்ைனச் சிந்ைத ெசய்  ெசய்  உன் ெந  மா ெமாழி இைச 
           பா  ஆ  என் 
    ன்ைனத் தீவிைனகள்  ேவர் அாிந்தனன் யான் 
           உன்ைனச் சிந்ைதயினால் இகழ்ந்த இரணியன் அகல் 
    மார்வம் கீண்ட என் 
           ன்ைனக் ேகாளாிேய யாத  என் எனக்ேக? (6) 
    2961. I thought and thought of you 
    and praised you in songs and danced. 
    All the bad karma of my older births is removed. 
    You took the form of a man-lion 
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    and you split open the chest of Hiraṇyan 
    when he disgraced you. 
    I am your slave. There is nothing that I cannot do. 
 
    2962 யாத  என் எனக்ேகல் இனி?  ஏழ் உலகும் 
           உண்டான் உகந்  வந்  
    அ ேயன் உட் குந்தான் அகல்வா ம் அல்லன் இனி 
           ெச  ஆர் ேநாய்கள் எல்லாம் ரந்  எமர் கீழ் 
    ேமல் எ  பிறப் ம் 
           வி யா ெவம் நரகத்  என் ம் ேசர்தல் மாறினேர (7) 
    2962. What is there that I cannot do? 
    He swallowed all the seven worlds. 
    He came and joyfully entered the heart of me, his slave, 
    and will not leave me. 
    The terrible troubles that I have will go away. 
    He protected me and saved me 
    and I will not go to cruel hell 
    in all my seven births. 
 
    2963 மாறி மாறிப் பல பிறப் ம் பிறந்  அ ைய அைடந்  
           உள்ளம் ேதறி 
    ஈ  இல் இன்பத்  இ  ெவள்ளம் யான் ழ்கினன் 
           பாறிப் பாறி அசுரர் தம் பல் குழாங்கள் நீ  எழ 
    பாய் பறைவ ஒன்  
           ஏறி ற்றி ந்தாய் உன்ைன என் ள் நீக்ேகல் எந்தாய் (8) 
    2963. I was born for many births again and again. 
    I reached your feet and my heart was happy 
    as if it had plunged into a great flood of bliss. 
    O father, you ride on a flying eagle 
    and you fought many Asurans, 
    conquered them and destroyed them. 
    O dear god, do not go away from me. 
 
    2964 எந்தாய் தண் தி ேவங்கடத் ள் நின்றாய் இலங்ைக 
           ெசற்றாய் மராமரம் 
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    ைபந்தாள் ஏழ் உ வ ஒ  வாளி ேகாத்த வில்லா < 
           ெகாந்  ஆர் தண் அம் ழாயினாய் அ ேத உன்ைன 
    என் ள்ேள குைழத்த எம் 
           ைமந்தா வான் ஏேற இனி எங்குப் ேபாகின்றேத? (9) 
    2964. O my father, 
    you stay in the rich Thiruvenkaṭam hills. 
    You destroyed Lanka. 
    You shot one arrow and destroyed all the seven maramara trees. 
    You are decorated with bunches of beautiful cool thulasi garlands. 
    You are nectar. O young one, you entered my heart. 
    You are a strong bull among the gods . 
    Where will I go now? 
 
    2965 ேபாகின்ற காலங்கள் ேபாய காலங்கள் ேபாகு காலங்கள் 
           தாய் தந்ைத உயிர் 
    ஆகின்றாய் உன்ைன நான் அைடந்ேதன் வி ேவேனா? 
           பாகின்ற ெதால் கழ் லகுக்கும் நாதேன 
    பரமா தண் ேவங்கடம் 
           ேமகின்றாய் தண் ழாய் விைர நா  கண்ணியேன (10) 
    2965. You were my father and mother in the past, 
    you are my father and mother now 
    and you will be my father and mother in the future. 
    I have reached you and will not leave you. 
    You are the lord of the three worlds 
    that praise your ancient fame. 
    O highest one, you stay in the cool Venkaṭam hills. 
    You are adorned with fragrant thulasi garlands. 
 
    2966 கண்ணித் தண் அம் ழாய் க் கமலத் தடம் ெப ங் 
           கண்ணைனப் கழ் 
    நண்ணி ெதன் கு கூர்ச் சடேகாபன் மாறன் ெசான்ன 
           எண்ணில் ேசார்  இல் அந்தாதி ஆயிரத் ள் இைவ ம் 
    ஓர் பத்  இைசெயா ம் 
           பண்ணில் பாட வல்லார் அவர் ேகசவன் தமேர (11) 
    2966. Saḍagopan of famous southern Thirukuruhur 
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    composed a thousand andadi pasurams 
    praising the wonderful lotus-eyed Kaṇṇan 
    who wears beautiful thulasi garlands on his head. 
    If devotees learn these ten pasurams and sing them 
    they will be the devotees of Kesavan. 
    ------------- 
 
    தி வாய் ெமாழி - இரண்டாம் பத்  (ஏழாம் தி ெமாழி, 2967-2977) 
    பன்னி  நாமப் பாட்  
 
    2967 ேகசவன் தமர் கீழ் ேமல் எமர் ஏழ் எ  பிறப் ம் 
    மா சதிர் இ  ெபற்  நம் ைட வாழ்  வாய்க்கின்றவா! 
    ஈசன் என் க மாணிக்கம் என் ெசங்ேகாலக் கண்ணன் விண்ேணார் 
    நாயகன் எம் பிரான் எம்மான் நாராயணனாேல (1) 
    2967. He is a dark diamond. 
    The god Kaṇṇan has a beautiful form. 
    He is the lord of the gods in the sky. 
    Whether they are rich or poor, 
    Kesavan gives his devotees 
    faultless lives for all their seven births. 
    Everything happens on his earth 
    because of our lord, our father Narayanan. 
 
    2968 நாரணன்  ஏழ் உலகுக்கும் நாதன் ேவத மயன் 
    காரணம் கிாிைச க மம் இைவ தல்வன் எந்ைத 
    சீர் அணங்கு அமரர் பிறர் பல ம் ெதா  ஏத்த நின்  
    வாரணத்ைத ம ப்  ஒசித்த பிரான் என் மாதவேன (2) 
    2968. Naraṇan is the lord of the seven worlds. 
    He is the creator of the Vedas. 
    He is the cause, action and karma of the world. 
    He is my father. Our god Madhavan 
    broke the tusks of the elephant Kuvalayabeedam. 
    He is beautiful and all gods worship him. 
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    2969 மாதவன் என்றேத ெகாண்  என்ைன இனி இப்பால் பட்ட  
    யா  அவங்க ம் ேசர்ெகாேடன் என்  என் ள் குந்  இ ந்  
    தீ  அவம் ெக க்கும் அ தம் ெசந்தாமைரக் கண் குன்றம் 
    ேகா  அவம் இல் என் கன்னல் கட்  எம்மான் என் ேகாவிந்தேன (3) 
    2969. As soon as I said the word Madhavan 
    he came and entered my heart. 
    He gave me his grace 
    so that no trouble will come to me. 
    He is the nectar that destroys all evil. 
    The lotus-eyed lord is strong as a hill 
    and sweet as faultless sugar. 
    Govindan is my father. 
 
    2970 ேகாவிந்தன் குடக் கூத்தன் ேகாவலன் என்  என்ேற குனித் த் 
    ேத ம் தன்ைன ம் பா  ஆடத் தி த்தி என்ைனக் ெகாண்  என் 
    பாவம் தன்ைன ம் பாறக் ைகத்  எமர் ஏழ் எ  பிறப் ம் 
    ேம ம் தன்ைமயம் ஆக்கினான் வல்லன் எம்பிரான் விட் ேவ (4) 
    2970. He is my dear Govindan. 
    He dances on a pot saying, "I am Gopalan!" 
    He makes the gods sing and dance with him. 
    He accepted me and removed all my faults and my karma. 
    My father, the strong lord gave his grace to me 
    and to all my friends and relatives 
    and made us join him for all our seven births. 
 
    2971 விட்  இலங்கு ெசஞ்ேசாதித் தாமைர பாதம் ைககள் கண்கள் 
    விட்  இலங்கு க ஞ்சுடர் மைலேய தி  உடம்  
    விட்  இலங்கு மதியம் சீர் சங்கு சக்கரம் பாிதி 
    விட்  இலங்கு  அம்மான் ம சூதனன் தனக்ேக (5) 
    2971. Our father Madhusudanan is adorned 
    with a shining crown that spreads light everywhere. 
    His eyes, feet and hands are beautiful like lotuses. 
    His divine body is like a dark shining mountain. 
    His conch is bright like the moon. and his discus shines like the sun. 
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    2972 ம சூதைன அன்றி மற்  இேலன் என்  எத்தா ம் க மம் இன்றி 
    தி சூழ்ந்த பாடல்கள் பா  ஆட நின்  ஊழி ஊழிெதா ம் 
    எதிர் சூழல் க்கு எைனத்ேதார் பிறப் ம் எனக்ேக அ ள்கள் ெசய்ய 
    விதி சூழ்ந்ததால் எனக்ேகல் அம்மான் திாிவிக்கிரமைனேய (6) 
    2972. I do not have anyone as my refuge except Madhusudanan. 
    I do not do anything except to praise the lord, 
    sing songs and dance for eon after eon. 
    He comes before me in all my births 
    and gives me his grace and through my good fate. 
    I have joined my father Thirivikraman. 
 
    2973 திாிவிக்கிரமன் ெசந்தாமைரக் கண் எம்மான் என் ெசங்கனி வாய் 
    உ வில் ெபா ந்த ெவள்ைளப் பளிங்கு நிறத்தனன் என்  என்  உள்ளி 
    பரவிப் பணிந்  பல் ஊழி ஊழி நின் பாத பங்கயேம 
    ம வித் ெதா ம் மனேம தந்தாய் வல்ைலகாண் என் வாமனேன (7) 
    2973. Praising you, I say, "You are Thirivikraman, my father. 
    You have beautiful lotus eyes, a red mouth 
    sweet as a fruit and teeth white as marble." 
    I worship your lotus feet in all eons. 
    You granted me a mind that worships you always. 
    You are a dwarf and you are strong. 
 
    2974 வாமனன் என் மரகத வண்ணன் தாமைரக் கண்ணினன் 
    காமைனப் பயந்தாய் என்  என்  உன் கழல் பா ேய பணிந்  
     மனத்தனனாய்ப் பிறவித் ழதி நீங்க என்ைனத் 
    தீ மனம் ெக த்தாய் உனக்கு என் ெசய்ேகன்? என் சிாீதரேன (8) 
    2974. I praise your feet and worship you saying, 
    "You are a dwarf. 
    You have the color of emerald. 
    Your eyes are beautiful as lotuses. 
    You are the father of Kama." 
    You gave me a pure mind, 
    removed the troubles of birth 
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    and destroyed the evil thoughts in my mind. 
    O Sridhara! What can I give you in return? 
 
    2975 சிாீதரன் ெசய்ய தாமைரக் கண்ணன் என்  என்  இராப்பகல் வாய் 
    ெவாீஇ அலமந்  கண்கள் நீர் மல்கி ெவவ் யிர்த்  உயிர்த்  
    மாீஇய தீவிைன மாள இன்பம் வளர ைவகல் ைவகல் 
    இாீஇ உன்ைன என் ள் ைவத்தைன என் இ டீேகசேன (9) 
    2975. I praised you saying, 
    "You, Sridharan, have beautiful lotus eyes." 
    I was anxious and frightened day and night. 
    My eyes were filled with water, 
    I sighed and sighed, 
    and you entered my heart 
    taking away my bad karma. 
    O my Rishikesa! every day I will keep you in my mind 
    and my joy will increase more and more. 
 
    2976 இ டீேகசன் எம் பிரான் இலங்ைக அரக்கர் குலம் 
     தீர்த்த பிரான் எம்மான் அமரர் ெபம்மான் என்  என்  
    ெத யாகில் ெநஞ்ேச வணங்கு திண்ணம் அறி அறிந்  
    ம ேய ம் விேடல் கண்டாய் நம்பி பற்பநாபைனேய (10) 
    2976. He is my dear Rishikesan. 
    He destroyed the Rakshasa clan in Lanka. 
    He is the lord of the gods in the sky. 
    O heart, bow to him 
    and know surely that he is the almighty. 
    Even if you are confused 
    keep Padmanabhan firmly in your heart. 
 
    2977 பற்பநாபன் உயர்  அற உய ம் ெப ம் திறேலான் 
    எற்பரன் என்ைன ஆக்கிக் ெகாண்  எனக்ேக தன்ைனத் தந்த 
    கற்பகம் என் அ தம் கார் கில் ேபா ம் ேவங்கட நல் 
    ெவற்பன் விசும்ேபார் பிரான் எந்ைத தாேமாதரேன (11) 
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    2977. The lord Padmanabhan has more strength and greatness 
    than all the gods and the creatures of the world. 
    He is my highest god. 
    He is as generous as the Karpaga tree. 
    He took me and gave himself to me. 
    He is my nectar. 
    He has the color of a dark cloud. 
    Our majestic god stays in the Thiruvenkatam hills. 
    Our father Damodharan is the lord of the gods in the sky. 
 
    2978 தாேமாதரைன தனி தல்வைன ஞாலம் உண்டவைன 
    ஆேமா தரம் அறிய ஒ வர்க்கு? என்ேற ெதா ம் அவர்கள் 
    தாேமாதரன் உ  ஆகிய சிவற்கும் திைச கற்கும் 
    ஆேமா தரம் அறிய எம்மாைன என் ஆழி வண்ணைனேய? (12) 
    2978. His devotees worship him saying, 
    "He is our ancient lord. 
    He swallowed the earth. 
    Is it possible for someone to know Damodharan, our lord? 
    Even Shiva and Nanmuhan who has heads on all directions 
    were not able to reach the feet or head of the ocean-colored lord." 
 
    2979 வண்ண மா மணிச் ேசாதிைய அமரர் தைலமகைன 
    கண்ணைன ெந மாைலத் ெதன் கு கூர்ச் சடேகாபன் 
    பண்ணிய தமிழ் மாைல ஆயிரத் ள் இைவ பன்னிரண் ம் 
    பண்ணில் பன்னி  நாமப் பாட்  அண்ணல் தாள் அைணவிக்குேம (13) 
    2979. Sadagopan of southern Thirukuruhur 
    composed a garland of a thousand Tamil pasurams 
    on Kaṇṇan, the precious stone and a bright light, 
    Nedumaal, the lord of the gods in the sky. 
    If devotees learn and sing these twelve pasurams 
    they will reach the feet of the highest god. 
    --------- 
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    தி வாய் ெமாழி - இரண்டாம் பத்  (எட்டாம் தி ெமாழி, 2980-2990) 
    எம்ெப மான  ேமா ம் அளிக்கும் தன்ைம 
 
    2980 அைணவ  அர  அைணேமல் ம்பாைவ ஆகம் 
    ணர்வ  இ வர் அவர் த ம் தாேன 
    இைணவன் ஆம் எப் ெபா ட்கும்  தல் ஆம் 
    ைணவன் பிறவிக்கடல் நீந் வார்க்ேக (1) 
    2980. He sleeps on a snake bed. 
    On his chest he embraces Lakshmi who stays on the lotus. 
    He created Shiva and Nanmuhan. 
    He is a friend of all creatures. 
    He gives moksha to all his devotees. 
    He is the boat for those who would cross the ocean of birth. 
 
    2981 நீந் ம் யர்ப் பிறவி உட்பட மற்  எவ் எைவ ம் 
    நீந் ம் யர் இல்லா  தல் ஆம் 
    ந் தண் னல் ெபாய்ைக யாைன இடர் க ந்த 
    ந் தண் ழாய் என் தனி நாயகன் ணர்ப்ேப (2) 
    2981. He removes the ocean of sorrowful births for his devotees. 
    He removes all the troubles of life for them. 
    and grants them moksha, a dwelling that has no sorrow. 
    He saved the elephant Gajendra 
    when he was caught by a crocodile in a cool blooming pond. 
    The difficulties of his devotees will go away 
    when they join the matchless god adorned with a thulasi garland. 
 
    2982 ணர்க்கும் அயன் ஆம் அழிக்கும் அரன் ஆம் 
    ணர்த்த தன் உந்திெயா  ஆகத்  மன்னி 
    ணர்த்த தி ஆகித் தன் மார்வில் தான் ேசர் 
    ணர்ப்பன் ெப ம் ணர்ப்  எங்கும் லேன (3) 
    2982. He keeps Brahma, the creator of the world, on his navel. 
    He keeps Shiva, the destroyer of the world, 
    on the left part of his body. 
    He keeps lovely Lakshmi on his chest and embraces her. 
    He exists everywhere and in everything you see in the world. 
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    2983 லன் ஐந்  ேம ம் ெபாறி ஐந் ம் நீங்கி 
    நலம் அந்தம் இல்ல  ஓர் நா  கு ர் 
    அலமந்  ய அசுரைரச் ெசற்றான் 
    பலம் ந்  சீாில் ப மின் ஒவாேத (4) 
    2983. O devotees, if you control your five senses 
    and the pleasures that they give 
    you will enter endless moksha that is pure goodness. 
    He is strong and he killed the Asurans. 
    You praise his divine qualities and stay with him always. 
 
    2984 ஓவாத் யர்ப் பிறவி உட்பட மற்  எவ் எைவ ம் 
    வாத் தனி தலாய் லகும் காவேலான் 
    மா ஆகி ஆைம ஆய் மீன் ஆகி மானிடம் ஆம் 
    ேதவாதி ேதவ ெப மான் என் தீர்த்தேன (5) 
    2984. He is matchless and ancient. 
    He protects his devotees of all the three worlds 
    from the sorrowful births that come ceaselessly 
    and from all trouble in their lives. 
    The everlasting god of the gods, the pure one, 
    took the forms of a horse, turtle, fish 
    and human to protect this world from evil. 
 
    2985 தீர்த்தன் உலகு அளந்த ேசவ ேமல் ந்தாமம் 
    ேசர்த்தி அைவேய சிவன் ேமல் தான் கண்  
    பார்த்தன் ெதளிந்ெதாழிந்த ைபந் ழாயான் ெப ைம 
    ேபர்த் ம் ஒ வரால் ேபசக் கிடந்தேத? (6) 
    2985. He is pure. 
    Arjuna worshipped Shiva, 
    adorning him with flower garlands. 
    When he saw the same garlands 
    on the feet of the pure god who measured the world, 
    he realized that Kaṇṇan is the real god. 
    Who can praise the greatness of him, 
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    adorned with beautiful thulasi garlands? 
 
    2986 கிடந்  இ ந்  நின்  அளந்  ேகழல் ஆய் கீழ்ப் க்கு 
    இடந்தி ம் தன் ள் கரக்கும் உமி ம் 
    தடம் ெப ந் ேதாள் ஆரத் த ம் பார் என் ம் 
    மடந்ைதைய மால் ெசய்கின்ற மால் ஆர் காண்பாேர? (7) 
    2986. He sleeps on the ocean. 
    He measured the world and the sky with his two feet . 
    He split open the earth and went to the underworld 
    in the form of a boar and raised the earth goddess. 
    He swallowed the earth and spat it out. 
    He embraced the earth goddess with his wide arms. 
    Who can understand the things 
    that he does out of love for the earth goddess? 
 
    2987 காண்பார் ஆர் எம் ஈசன் கண்ணைன? என் கா மா ? 
    ஊண் ேபசில் எல்லா உலகும் ஓர் ற்  ஆற்றா 
    ேசண் பால ேடா உயிேரா மற்  எப் ெபா ட்கும் 
    ஏண் பா ம் ேசாரான் பரந்  உளன் ஆம் எங்குேம (8) 
    2987. Who can see our Esan? 
    Is there any way someone could see our dear Kaṇṇan? 
    Even though he swallowed the whole world 
    it will not be enough for him. 
    His heaven contains all the worlds. 
    He is the soul of all the creatures on the earth. 
    He is omnipresent and there is no place where he is not. 
 
    2988 எங்கும் உளன் கண்ணன் என்ற மகைனக் காய்ந்  
    இங்கு இல்ைலயால் என்  இரணியன் ண் ைடப்ப 
    அங்கு அப்ெபா ேத அவன் யத் ேதான்றிய என் 
    சிங்கப் பிரான் ெப ைம ஆரா ம் சீர்ைமத்ேத? (9) 
    2988. Prahaladan the son of Hiraṇyan said, 
    "Kaṇṇan is everywhere," 
    and his father opposed him saying, 
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    "See, he will not be here in this pillar," 
    but the moment he broke the pillar 
    Maal came out as a man-lion and killed him. 
    Who can understand the power of him 
    who took the form of a lion? 
 
    2989 சீர்ைம ெகாள்  சுவர்க்கம் நரகு ஈறா 
    ஈர்ைம ெகாள் ேதவர் ந வா மற்  எப் ெபா ட்கும் 
    ேவர் தல் ஆய் வித்  ஆய் பரந்  தனி நின்ற 
    கார் கில் ேபால் வண்ணன் என் கண்ணைன நான் கண்ேடேன (10) 
    2989. He is the lord of the divine world of the gods, 
    of moksha and of hell. 
    He, the lord of the gods, stays in the middle world also. 
    He is the root and seed of all things. 
    He is spread everywhere but also stands alone. 
    I saw the dark cloud-colored Kaṇṇan. 
 
    2990 கண் தலங்கள் ெசய்ய க  ேமனி அம்மாைன 
    வண்  அலம் ம் ேசாைல வ தி வள நாடன் 
    பண் தைலயில் ெசான்ன தமிழ் ஆயிரத்  இப் பத் ம் வலார் 
    விண் தைலயில் ற்றி ந்  ஆள்வர் எம் மா ேட (11) 
    2990. Sadagopan from the flourishing Pandya country 
    filled with groves where bees swarm 
    composed a thousand Tamil pasurams with music 
    to the dear god who has a dark body and bright eyes. 
    If devotees learn these ten pasurams and recite them well 
    they will reach moksha in the sky. 
    --------- 
 
    தி வாய் ெமாழி - இரண்டாம் பத்  (ஒன்பதாம் தி ெமாழி, 2991-3001) 
    ஷார்த்த நிர்ணயம் 
 
    2991 எம் மா ட் த் திற ம் ெசப்பம் நின் 
    ெசம் மா பாட பற் த் தைல ேசர்த்  ஒல்ைல 
    ைகம்மா ன்பம் க ந்த பிராேன 
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    அம்மா அ ேயன் ேவண் வ  ஈேத (1) 
    2991. You removed the suffering of Gajendra the elephant 
    and saved him from the crocodile. 
    I do not wish to ask about wonderful moksha. 
    I only want you to put your divine lotus feet on my head. 
    You are my mother— 
    this is the only thing I, your devotee, want. 
 
    2992 ஈேத யான் உன்ைனக் ெகாள்வ  எஞ்ஞான் ம் என் 
    ைம ேதாய் ேசாதி மணிவண்ண எந்தாய் 
    எய்தா நின் கழல் யான் எய்த ஞானக் 
    ைக தா காலக் கழி  ெசய்ேயேல (2) 
    2992. This is the only thing I always want from you. 
    You are a bright light! 
    You have the color of a diamond. 
    O my father, I want to reach your feet that no one can approach. 
    Give me wisdom so that I may attain you. 
    Do not wait long. 
 
    2993 ெசய்ேயல் தீவிைன என்  அ ள் ெசய் ம் என் 
    ைக ஆர் சக்கரக் கண்ண பிராேன 
    ஐ ஆர் கண்டம் அைடக்கி ம் நின் கழல் 
    எய்யா  ஏத்த அ ள்ெசய் எனக்ேக (3) 
    2993. O Kannan! 
    You carry a discus in your hand. 
    Give me your grace so I will not do evil. 
    Even when I die and phlegm fills my throat 
    give me your grace so that 
    I will praise you without forgetting you. 
 
    2994 எனக்ேக ஆட்ெசய் எக் காலத் ம் என்  என் 
    மனக்ேக வந்  இைட  இன்றி மன்னி 
    தனக்ேக ஆக எைனக் ெகாள் ம் ஈேத 
    எனக்ேக கண்ணைன யான் ெகாள் சிறப்ேப (4) 
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    2994. Give me your grace saying, 
    "Be my devotee always." 
    Enter my mind making me yourself 
    and staying there without leaving ever. 
    I receive Kaṇṇan and make him mine 
    and that is the most wonderful thing I could ever have. 
 
    2995 சிறப்பில்  சுவர்க்கம் நரகம் 
    இறப்பில் எய் க எய்தற்க யா ம் 
    பிறப்  இல் பல் பிறவிப் ெப மாைன 
    மறப்  ஒன்  இன்றி என் ம் மகிழ்வேன (5) 
    2995. I do not mind 
    whether I reach moksha, the heaven of the gods, or hell 
    when my life leaves my body. 
    I will worship the dear unborn god 
    who takes many births in this world 
    only to give his devotees his grace. 
    I will not forget him ever and I will be happy. 
 
    2996 மகிழ் ெகாள் ெதய்வம் உேலாகம் அேலாகம் 
    மகிழ் ெகாள் ேசாதி மலர்ந்த அம்மாேன 
    மகிழ் ெகாள் சிந்ைத ெசால் ெசய்ைக ெகாண்  என் ம் 
    மகிழ் ற்  உன்ைன வணங்க வாராேய (6) 
    2996. You created the gods and make them happy. 
    You are the knowledge and ignorance of the world. 
    You are the light that gives joy to all. 
    You are like a blooming flower. 
    I want to worship you happily with my mind, 
    my words and my deeds always. 
    Come joyfully to me so I may worship you. 
 
    2997 வாராய் உன் தி ப் பாத மலர்க்கீழ்ப் 
    ேபராேத யான் வந்  அைட ம்ப  
    தாராதாய் உன்ைன என் ள் ைவப்பில் என் ம் 
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    ஆராதாய் எனக்கு என் ம் எக்காேல (7) 
    2997. Come! I want to stay beneath your divine lotus feet 
    never moving from there. 
    You have not granted me your grace so I may reach your feet. 
    You have not entered my heart. 
    Come and stay in my heart always and in all situations. 
 
    2998 எக்காலத்  எந்ைதயாய் என் ள் மன்னில் மற்  
    எக் காலத்தி ம் யாெதான் ம் ேவண்ேடன் 
    மிக்கார் ேவத விமலர் வி ங்கும் என் 
    அக்காரக் கனிேய உன்ைன யாேன (8) 
    2998. You are sweet like a fruit made of jaggery. 
    You are worshiped by faultless sages, the scholars of the Vedas. 
    If you will always be my father 
    and stay in my heart, 
    I will not ask you for anything else. 
 
    2999 யாேன என்ைன அறியகிலாேத 
    யாேன என் தனேத என்  இ ந்ேதன் 
    யாேன நீ என் உைடைம ம் நீேய 
    வாேன ஏத் ம் எம் வானவர் ஏேற (9) 
    2999. I do not understand myself. 
    I thought only of myself and my possessions, 
    but now I know that I am you 
    and all that I own is yours. 
    You are a bull among the gods in the sky. 
    All the gods in the sky praise you. 
 
    3000 ஏேறல் ஏ ம் ெவன்  ஏர் ெகாள் இலங்ைகைய 
    நீேற ெசய்த ெந ஞ் சுடர்ச் ேசாதி 
    ேதேறல் என்ைன உன் ெபான் அ  ேசர்த்  ஒல்ைல 
    ேவேற ேபாக எஞ்ஞான் ம் விடேல (10) 
    3000. You conquered the seven bulls. 
    You are a bright light 
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    that burned and destroyed the famous Lanka. 
    Do not rely on my efforts 
    but make me join your golden feet soon. 
    Do not make me go anywhere else. 
 
    3001 விடல் இல் சக்கரத்  அண்ணைல ேமவல் 
    விடல் இல் வண் கு கூர்ச் சடேகாபன் 
    ெகடல் இல் ஆயிரத் ள் இைவ பத் ம் 
    ெகடல் இல்  ெசய் ம் கிளர்வார்க்ேக (11) 
    3001. Saḍagopan of Thirukuruhur 
    composed a thousand faultless poems 
    on the highest god who carries a heroic discus. 
    If devotees learn and recite these ten faultless pasurams 
    they will reach moksha where there is no suffering. 
    ------------ 
 
    தி வாய் ெமாழி - இரண்டாம் பத்  (பத்தாம் தி ெமாழி, 3002-3012) 
    தி மா ஞ்ேசாைல மைலைய வணங்குக 
 
    3002 கிளர் ஒளி இளைம ெக வதன் ன்னம் 
    வளர் ஒளி மாேயான் ம விய ேகாயில் 
    வளர் இளம் ெபாழில் சூழ் மா ஞ்ேசாைல 
    தளர்  இலர் ஆகிச் சார்வ  சதிேர (1) 
    3002. Before you become old and your youth goes away 
    it is good to go to the temple 
    where Maayon shines in Thirumalirunjolai 
    surrounded by fresh flourishing groves. 
    To go there without holding back, 
    to dance and worship him is what you should do 
 
    3003 சதிர் இள மடவார் தாழ்ச்சிைய மதியா  
    அதிர் குரல் சங்கத்  அழகர் தம் ேகாயில் 
    மதி தவழ் கு மி மா ஞ்ேசாைலப் 
    பதிய  ஏத்தி எ வ  பயேன (2) 
    3003. The roaring sound of the conches 
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    in the temple of the beautiful god in Thirumalirunjolai 
    is louder than the music of the dances 
    of beautiful young women. 
    The purpose of your life 
    is to go to that temple and worship him 
    in Thirumalirunjolai hills 
    where the moon shines on the top of the peaks. 
 
    3004 பயன் அல்ல ெசய்  பயன் இல்ைல ெநஞ்ேச 
    யல் மைழ வண்ணர் ாிந்  உைற ேகாயில் 
    மயல் மிகு ெபாழில் சூழ் மா ஞ்ேசாைல 
    அயல்மைல அைடவ  அ  க மேம (3) 
    3004. O heart! Doing useless things is not fruitful. 
    He has the color of a cloud. 
    He stays in the temple in Thirumalirunjolai 
    surrounded by beautiful groves. 
    The purpose of your life is to go to that divine hill 
    and worship him. 
 
    3005 க ம வன் பாசம் கழித்  உழன்  உய்யேவ 
    ெப மைல எ த்தான் பீ  உைற ேகாயில் 
    வ  மைழ தவ ம் மா ஞ்ேசாைலத் 
    தி மைல அ ேவ அைடவ  திறேம (4) 
    3005. He removes the bad karma of all people 
    and protects them from trouble. 
    He carried Govardhana mountain. 
    The right thing is to go to divine Thirumalirunjolai 
    where clouds that drop rain move around the famous hills 
    and worship the lord. 
 
    3006 திறம் உைட வலத்தால் தீவிைன ெப க்கா  
    அறம் யல் ஆழிப் பைடயவன் ேகாயில் 
    ம  இல் வண் சுைன சூழ் மா ஞ்ேசாைலப் 
    றமைல சாரப் ேபாவ  கிறிேய (5) 
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    3006. Do not increase your karma 
    doing bad things in your life. 
    He carries a discus that establishes dharma 
    and stays in the temple in Thirumalirunjolai 
    surrounded by pure beautiful springs. 
    To go to that mountain and worship him 
    is the path you should take. 
 
    3007 கிறி என நிைனமின் கீழ்ைம ெசய்யாேத 
    உறி அமர் ெவண்ெணய் உண்டவன் ேகாயில் 
    மறிெயா  பிைண ேசர் மா ஞ்ேசாைல 
    ெநறி பட அ ேவ நிைனவ  நலேம (6) 
    3007. Do not do bad deeds. 
    Think of doing good deeds. 
    He stole butter from the pot kept in the uri 
    and stays in the temple in Thirumalirunjolai 
    where does play with their fawns. 
    It is good to think him and worship him with devotion. 
 
    3008 நலம் என நிைனமின் நரகு அ ந்தாேத 
    நிலம் னம் இடந்தான் நீ  உைற ேகாயில் 
    மலம் அ  மதி ேசர் மா ஞ்ேசாைல 
    வலம் ைற எய்தி ம தல் வலேம (7) 
    3008. Think only of doing good deeds and you will not go to hell. 
    The god took the form of a boar and split open the earth. 
    He stays in the temple in Thirumalirunjolai 
    where the faultless bright moon shines. 
    If you circle that hill, 
    goodness will abound in your life. 
 
    3009 வலஞ்ெசய்  ைவகல் வலம் கழியாேத 
    வலஞ்ெசய் ம் ஆய மாயவன் ேகாயில் 
    வலஞ்ெசய் ம் வாேனார் மா ஞ்ேசாைல 
    வலஞ்ெசய்  நா ம் ம தல் வழக்ேக (8) 
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    3009. Do not do bad things and spend your life in vain. 
    Circle the temple of Maayavan every day 
    where the gods come and circle the hills of Thirumalirunjolai. 
    Get into the habit of circling that hill 
    and it will bring you good fortune. 
 
    3010 வழக்கு என நிைனமின் வல்விைன ழ்கா  
    அழக்ெகா  அட்டான் அமர் ெப ங்ேகாயில் 
    மழக் களிற்  இனம் ேசர் மா ஞ்ேசாைல 
    ெதாழக் க வேத ணிவ  சூேத (9) 
    3010. Do not think it is just a custom to circle the temple. 
    If you circle the temple in Thirumalirunjolai 
    bad karma will not come to you. 
    He killed Putana. Worship him. 
    He stays in the temple in Thirumalirunjolai 
    where strong male elephants live together in groups. 
    This will give you victory in what you want to do 
 
    3011 சூ  என்  கள ம் சூ ம் ெசய்யாேத 
    ேவதம் ன் விாித்தான் வி ம்பிய ேகாயில் 
    மா  உ  மயில் ேசர் மா ஞ்ேசாைலப் 
    ேபா  அவிழ் மைலேய குவ  ெபா ேள (10) 
    3011. Do not steal and gamble thinking you will gain something. 
    He taught the Vedas to the sages. 
    He stays in the temple in Thirumalirunjolai 
    where beautiful peacocks dance. 
    Going to that mountain where beautiful flowers bloom 
    should be the object of your life. 
 
    3012 ெபா ள் என்  இவ் உலகம் பைடத்தவன் கழ்ேமல் 
    ம ள் இல் வண் கு கூர் வண் சடேகாபன் 
    ெத ள் ெகாள்ளச் ெசான்ன ஓர் ஆயிரத் ள் இப் பத்  
    அ ைடயவன் தாள் அைணவிக்கும் த்ேத (11) 
    3012. Saḍagopan, the generous one of Thirukuruhur 



 82

    composed a thousand good pasurams 
    about the famous god whose purpose was to create this world. 
    The lord gives his grace to all. 
    If devotees learn and recite these ten poems 
    they will reach the feet of the god. 
    --------- 
 

நம்மாழ்வார் தி வாய் ெமாழி - ன்றாம் பத்  (3013-3122) 
Divyaprabandam - Thiruvaymozhi - Muundraam Pathu (3013 -3122) 

 
    தி வாய் ெமாழி - ன்றாம் பத்  ( தல் தி ெமாழி, 3013-3023) 
    தி மா ஞ்ேசாைல அழகர  வ வழகில் ஈ படல் 
 
    3013 ச் ேசாதியாய் உன  கச் ேசாதி மலர்ந்த ேவா? 
    அ ச் ேசாதி நீ நின்ற தாமைரயாய் அலர்ந்த ேவா? 
    ப ச் ேசாதி ஆைடெயா ம் பல் கலனாய் நின் ைபம் ெபான் 
    க ச் ேசாதி கலந்த ேவா? தி மாேல கட் ைரேய (1) 
    3013. Does your bright face makes your crown shine? 
    Does the bright light of your feet bloom like a lotus? 
    Does the brightness of your golden waist give light 
    to your clothes and your precious ornaments? 
    Tell me, O Thirumaal. 
 
    3014 கட் ைரக்கில் தாமைர நின் கண் பாதம் ைக ஒவ்வா 
    சுட்  உைரத்த நன் ெபான் உன் தி ேமனி ஒளி ஒவ்வா  
    ஒட்  உைரத்  இவ் உலகு உன்ைனப் கழ்  எல்லாம் ெப ம்பா ம் 
    பட் ைரயாய் ற்கு என்ேற காட் மால் பரஞ்ேசாதீ (2) 
 
    3014. You are the highest shining lord. 
    A lotus cannot be compared 
    to the beauty of your eyes and feet. 
    Pure gold cannot be compared to the brightness 
    of your divine body. 
    You are the highest light. 
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    All the praises of you that this world utters 
    are merely meaningless. 
 
    3015 பரஞ்ேசாதி நீ பரமாய் நின் இகழ்ந்  பின் மற்  ஓர் 
    பரம் ேசாதி இன்ைமயின் ப  ஓவி நிகழ்கின்ற 
    பரஞ்ேசாதி நின் ள்ேள படர் உலகம் பைடத்த எம் 
    பரஞ்ேசாதி ேகாவிந்தா பண்  உைரக்கமாட்ேடேன (3) 
    3015. You are the highest light. 
    There is no other bright light that can be compared with you, 
    you are a unique bright light. 
    You are the highest light and you created this world, 
    swallowed it and keep it inside you. 
    O Govinda! I do not have the ability to praise you. 
 
    3016 மாட்டாேத ஆகி ம் இம் மலர் தைல மா ஞாலம் நின் 
    மாட்  ஆய மலர் ைர ம் தி வம் மனம் ைவக்க 
    மாட்டாத பல சமய மதி ெகா த்தாய் மலர்த் ழாய் 
    மாட்ேட நீ மனம் ைவத்தாய் மா ஞாலம் வ ந்தாேத? (4) 
    3016. The people of this world do not know 
    how to worship your beautiful lotus form. 
    You created many religions 
    for the people of the world to follow, 
    but you are interested only in the thulasi garland that you wear. 
    Don't you think this great world will suffer without you 
    if you do not save its people and take care of them? 
 
    3017 வ ந்தாத அ ம் தவத்த மலர் கதிாின் சுடர் உடம்  ஆய் 
    வ ந்தாத ஞானம் ஆய் வரம்  இன்றி  இயன்றாய் 
    வ ம் காலம் நிகழ் காலம் கழி காலம் ஆய் உலைக 
    ஒ ங்காக அளிப்பாய் சீர் எங்கு உலக்க ஓ வேன? (5) 
    3017. Your bright body is like a beautiful flower 
    and you do not need to do any tapas to get it. 
    You are yourself a great knowledge. 
    No boundary can include all the places where you are. 
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    You are the past, present and future. 
    You give your grace in all ages to the world. 
    How could I describe your power? 
 
    3018 ஓ வார் ஓத்  எல்லாம் எவ் உலகத்  எவ் எைவ ம் 
    சா வாய் நின் கழின் தைக அல்லால் பிறி  இல்ைல 
    ேபா  வாழ் னம் ழாய் யினாய் வின்ேமல் 
    மா  வாழ் மார்பினாய் என் ெசால்  யான் வாழ்த் வேன? (6) 
    3018. You are decorated with a fresh thulasi garland 
    and flowers in your hair. 
    Lakshmi stays on a lotus on your chest. 
    All the Vedas and the sastras that are recited by the sages 
    and everything in all the worlds 
    have been created only by your grace. 
    What can I say to praise you? 
 
    3019 வாழ்த் வார் பலர் ஆக நின் ள்ேள நான் கைன 
    ழ்த்த நீர் உலகு எல்லாம் பைட என்  தல் பைடத்தாய் 
    ேகழ்த்த சீர் அரன் தலாக் கிளர் ெதய்வமாய்க் கிளர்ந்  
    சூழ்த்  அமரர் தித்தால் உன் ெதால் கழ் மாசூணாேத? (7) 
    3019. Many devotees praise you. 
    You created Nanmuhan from your navel and told him, 
    "Create the world surrounded with oceans." 
    Even if famous Shiva and the other shining gods praise you 
    it cannot do justice to your great fame 
    that has been since ancient times. 
 
    3020 மாசூணாச் சுடர் உடம் ஆய் மலரா  குவியா  
    மாசூணா ஞானம் ஆய் ம் ஆய்  இயன்றாய் 
    மாசூணா வான் ேகாலத்  அமரர் ேகான் வழிப்பட்டால் 
    மாசூணா உன பாதமலர்ச் ேசாதி ம ங்காேத? (8) 
    3020. You have a faultless body. 
    You are wise and your knowledge does not diminish or grow. 
    You are whole and you are not whole. 
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    If Indra the king of the gods worships your feet 
    won’t the brightness of your lotus feet grow dull 
    because he does not have enough words to praise you? 
 
    3021 ம ங்காத ைவந் திய சக்கர நல் வலத்ைதயாய் 
    ெதா ம் காதல் களி  அளிப்பான் ள் ஊர்ந்  ேதான்றிைனேய 
    ம ங்காத ஞானேம பைட ஆக மலர் உலகில் 
    ெதா ம்பாயார்க்கு அளித்தால் உன் சுடர்ச் ேசாதி மைறயாேத? (9) 
    3021. Riding on Garuḍa, you appeared 
    carrying a sharp-edged discus in your right hand 
    to save the elephant Gajendra from the crocodile 
    when he called you for help. 
    Your devotees worship you with their faultless knowledge. 
    Do you think that if you give your grace to them 
    in this wide world your brightness will diminish? 
 
    3022 மைற ஆய நால் ேவதத் ள் நின்ற மலர்ச் சுடேர 
    ைறயால் இவ் உலகு எல்லாம் பைடத்  இடந்  உண்  உமிழ்ந்  அளந்தாய் 
    பிைற ஏ  சைடயா ம் நான் க ம் இந்திர ம் 
    இைற ஆதல் அறிந்  ஏத்த ற்றி த்தல் இ  வியப்ேப? (10) 
    3022. You are a bright light and a blooming flower. 
    You are the inner meaning of the four Vedas. 
    You create this world, swallow it and spit it out 
    and you measured this world for Mahabali. 
    Shiva, Nanmuhan and Indra know 
    that you are the lord and praise you. 
    Is this not a wonder? 
 
    3023 வியப்  ஆய வியப்  இல்லா ெமய்ஞ் ஞான ேவதியைனச் 
    சயப் கழார் பலர் வா ம் தடம் கு கூர்ச் சடேகாபன் 
    யக்கு இன்றித் ெதா  உைரத்த ஆயிரத் ள் இப் பத் ம் 
    உயக்ெகாண்  பிறப்  அ க்கும் ஒ  ந்நீர் ஞாலத்ேத (11) 
    3023. Saḍagopan of flourishing Thirukuruhur 
    where many famous and victorious people live 
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    composed a thousand faultless poems, 
    and worshiped and praised the lord. 
    He is a wonder and yet is not a wonder 
    because no one knows him. 
    He is true wisdom and he gave the Vedas to the sages. 
    If devotees learn and recite these ten poems 
    they will not be born again in this world surrounded by roaring oceans. 
    -------- 
 
    தி வாய் ெமாழி - ன்றாம் பத்  (இரண்டாம் தி ெமாழி, 3024-3034) 
    அழகைர ற் ம் அ பவிக்க ஏலா  ஆழ்வார் கலங்க எம்ெப மான் அவர  
கலக்கத்ைதத் தீர்த்தல் 
 
    3024 ந்நீர் ஞாலம் பைடத்த எம் கில் வண்ணேன 
    அந் நாள் நீ தந்த ஆக்ைகயின்வழி உழல்ேவன் 
    ெவம் நாள் ேநாய் ய விைனகைள ேவர் அறப் பாய்ந்  
    எந் நாள் யான் உன்ைன இனி வந்  கூ வேன? (1) 
    3024. You have the color of a cloud. 
    You created the world surrounded by the oceans. 
    I wander with the body that you have given me. 
    When will the troubles that are the results of my karma leave me? 
    When will I come and join you? 
 
    3025 வன் மா ைவயம் அளந்த எம் வாமனா நின் 
    பல் மா மாயப் பல் பிறவியில் ப கின்ற யான் 
    ெதால் மா வல்விைனத் ெதாடர்கைள தல் அாிந்  
    நின் மா தாள் ேசர்ந்  நிற்ப  எஞ்ஞான் ெகாேலா? (2) 
    3025. You took the form of a dwarf 
    and measured the wide world. 
    I suffer in many births because of your many maayas. 
    When will the time come 
    when I join your wonderful divine feet 
    and am without my old karma. 
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    3026 ெகால்லா மாக்ேகால் ெகாைலெசய்  பாரதப் ேபார் 
    எல்லாச் ேசைன ம் இ  நிலத்  அவித்த எந்தாய் 
    ெபால்லா ஆக்ைகயின் ணர்விைன அ க்கல் அறா 
    ெசால்லாய் யான் உன்ைனச் சார்வ  ஓர் சூழ்ச்சிேய (3) 
    3026. O father, you drove the chariot for Arjuna 
    and destroyed all the armies on the battlefield. 
    Tell me the path to remove the bad karma 
    that I have collected in many births 
    and show me the path to reach you. 
 
    3027 சூழ்ச்சி ஞானச் சுடர் ஒளி ஆகி என் ம் 
    ஏழ்ச்சி ேக  இன்றி எங்க ம் நிைறந்த எந்தாய் 
    தாழ்ச்சி மற்  எங்கும் தவிர்ந்  நின் தாள் இைணக்கீழ் 
    வாழ்ச்சி யான் ேச ம் வைக அ ளாய் வந்ேத (4) 
 
    3027. You are the bright light of wisdom 
    that spreads everywhere, in both good and bad places. 
    O my father! I want to be freed from bad deeds, 
    join your feet and have the good life of serving you. 
    Give me your grace so I may achieve my goal. 
 
    3028 வந்தாய் ேபாேல வந் ம் என் மனத்திைன நீ 
    சிந்தாமல் ெசய்யாய் இ ேவ இ  ஆகில் 
    ெகாந்  ஆர் காயாவின் ெகா  மலர்த் தி  நிறத்த 
    எந்தாய் யான் உன்ைன எங்கு வந்  அ கிற்பேன? (5) 
    3028. You are my father. 
    You have the beautiful color of a kaayam blossom. 
    Even though it seems you entered my heart, 
    you have not helped the confusion of my mind. 
    If this is what you do 
    how can I come and join you? 
 
    3029 கிற்பன் கில்ேலன் என்  இலன் னம் நாளால் 
    அற்ப சாரங்கள் அைவ சுைவத்  அகன்ெறாழிந்ேதன் 
    பற்பல் ஆயிரம் உயிர் ெசய்த பரமா நின் 



 88

    நற் ெபான் ேசாதித்தாள் ந குவ  எஞ்ஞான்ேற? (6) 
    3029. I have not thought of what is good or bad to do. 
    I did things that are wrong and enjoyed them. 
    I did not think of you ever. 
    O highest one, 
    you created thousands and thousands of lives. 
    When will the time come when I can attain 
    your golden shining feet? 
 
    3030 எஞ்ஞான் ம் நாம் இ ந்  இ ந்  இரங்கி ெநஞ்ேச 
    ெமய்ஞ்ஞானம் இன்றி விைன இயல் பிறப்  அ ந்தி 
    எஞ்ஞான் ம் எங்கும் ஒழி  அற நிைறந்  நின்ற 
    ெமய்ஞ் ஞானச் ேசாதிக் கண்ணைன ேம ேம (7) 
    3030. O heart! 
    We lived on this earth and did not know what true wisdom is. 
    We collected bad karma and plunged into births. 
    Kaṇṇan is the true wisdom. 
    When can we reach the god, 
    the bright light that spreads everywhere and always? 
 
    3031 ேம  ன்ப விைனகைள வி த் மிேலன் 
    ஓ தல் இன்றி உன் கழல் வணங்கிற்றிேலன் 
    பா  ெதால் சீர்க் கண்ணா என் பரஞ்சுடேர 
    கூ கின்ேறன் காண்பான் எங்கு எய்தக் கூ வேன? (8) 
    3031. I have not stopped doing bad things. 
    I have not constantly worshiped your feet 
    that are ornamented with anklets. 
    You are Kaṇṇan, praised from ancient time. 
    You are my bright divine light. 
    I am calling you to see you. 
    Where are you? 
    I will come there and call you. 
 
    3032 கூவிக் கூவிக் ெகா விைனத் ற் ள் நின்  
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    பாவிேயன் பல காலம் வழி திைகத்  அலமர்கின்ேறன் 
    ேமவி அன்  ஆ நிைர காத்தவன் உலகம் எல்லாம் 
    தாவிய அம்மாைன எங்கு இனித் தைலப்ெபய்வேன? (9) 
    3032. I am a sinner and I continue doing bad karma. 
    For many ages I have not known the good paths of life 
    and I am confused. 
    You grazed the cows and protected them. 
    You measured the world at Mahabali’s sacrifice. 
    I have been calling and calling you. 
    When will I see you, my father? 
 
    3033 தைலப்ெபய் காலம் நமன்தமர் பாசம் விட்டால் 
    அைலப் ண் உண் ம் அவ் அல்லல் எல்லாம் அகல 
    கைலப் பல் ஞானத்  என் கண்ணைனக் கண் ெகாண்  
    நிைலப் ெபற்  என் ெநஞ்சம் ெபற்ற  நீ  உயிேர (10) 
    3033. When the messengers of Yama come 
    and throw their snares, 
    I will find and worship the god. 
    He is known to all through the wise sastras. 
    He will come and remove all the suffering 
    that Yama’s messengers bring. 
    I will see Kaṇṇan, the knowledge of all arts. 
    I will be saved and my life will join its real soul, the god. 
 
    3034 உயிர்கள் எல்லா உலக ம் உைடயவைனக் 
    குயில் ெகாள் ேசாைலத் ெதன் கு கூர்ச் சடேகாபன் 
    ெசயிர் இல் ெசால் இைச மாைல ஆயிரத் ள் இப் பத் ம் 
    உயிாின்ேமல் ஆக்ைக ஊனிைட ஒழிவிக்குேம (11) 
    3034. Saḍagopan of southern Thirukuruhur 
    where cuckoo birds sing in the groves 
    composed a thousand faultless musical poems 
    on the god who contains all the souls of the world inside him. 
    If devotees learn and recite these ten poems 
    they will not suffer from the desires of their senses 
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    because reciting these poems will cut the connection 
    between their bodies and souls. 
    ----------- 
 
    தி வாய் ெமாழி - ன்றாம் பத்  ( ன்றாம் தி ெமாழி, 3035-3045) 
    தி ேவங்கட ைடயா க்கு அ ைம ெசய்யேவண் ம் 
 
    3035 ஒழி  இல் காலம் எல்லாம் உடனாய் மன்னி 
    வ  இலா அ ைம ெசய்யேவண் ம் நாம் 
    ெதழி குரல் அ வித் தி ேவங்கடத்  
    எழில் ெகாள் ேசாதி எந்ைத தந்ைத தந்ைதக்ேக (1) 
    3035. We should join the father of the father of my father 
    and do faultless service for him as slaves as long as we live. 
    He is the bright beautiful light 
    that stays in the Thiruvenkaṭam hills 
    where resounding waterfalls descend. 
 
    3036 எந்ைத தந்ைத தந்ைத தந்ைத தந்ைதக்கும் 
    ந்ைத வானவர் வானவர் ேகாெனா ம் 
    சிந்   மகி ம் தி ேவங்கடத்  
    அந்தம் இல் கழ்க் கார் எழில் அண்ணேல (2) 
    3036. He is the lord for all seven generations of my family. 
    He has everlasting fame 
    and he has the color of a dark cloud. 
    He stays in Thiruvenkaṭam 
    where beautiful flowers bloom. 
    The gods in the sky and Indra the god of gods 
    come and worship him in the Thiruvenkaṭam hills. 
 
    3037 அண்ணல் மாயன் அணி ெகாள் ெசந்தாமைரக் 
    கண்ணன் ெசங்கனி வாய்க் க மாணிக்கம் 
    ெதள் நிைற சுைன நீர்த் தி ேவங்கடத்  
    எண் இல் ெதால் கழ் வானவர் ஈசேன (3) 
    3037. Maayan is our highest god. 
    He has beautiful lotus eyes. 
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    His mouth is red like a sweet fruit. 
    He shines like a dark jewel. 
    He is the ancient god and has limitless fame. 
    He is the god of the gods in the sky. 
    He stays in the Thiruvenkaṭam hills 
    where springs are filled with clear water. 
 
    3038 ஈசன் வானவர்க்கு என்பன் என்றால் அ  
    ேதசேமா தி ேவங்கடத்தா க்கு? 
    நீசேனன் நிைற  ஒன் ம் இேலன் என்கண் 
    பாசம் ைவத்த பரம் சுடர்ச் ேசாதிக்ேக (4) 
    3038. If I say he is the god of the gods in the sky 
    it is not great praise for him, the lord of Thiruvenkaṭam. 
    I am a mean person, without goodness. 
    He gave his love to me 
    and I have not given anything back to him, the divine shining light. 
 
    3039 ேசாதி ஆகி எல்லா உலகும் ெதா ம் 
    ஆதி ர்த்தி என்றால் அள  ஆகுேமா 
    ேவதியர்  ேவதத்  அ தத்ைத 
    தீ  இல் சீர்த் தி ேவங்கடத்தாைனேய? (5) 
    3039. Is it enough praise for him 
    if I say he is a bright light 
    and an ancient god worshiped by all the worlds? 
    He is the creator of the Vedas 
    and nectar for Brahmins, the scholars of the Vedas. 
    He stays in the Thiruvenkaṭam hills that have faultless fame. 
 
    3040 ேவம் கடங்கள் ெமய்ேமல் விைன ற்ற ம் 
    தாங்கள் தங்கட்கு நல்லனேவ ெசய்வார் 
    ேவங்கடத்  உைறவார்க்கு நம என்னல் 
    ஆம் கடைமஅ  சுமந்தார்கட்ேக (6) 
    3040. The devotees who live in the Thiruvenkaṭam hills 
    do only good to others 
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    even if they suffer in their lives because of their bad karma. 
    It is our duty to worship them 
    because they do service to the devotees of our lord. 
 
    3041 சுமந்  மா மலர் நீர் சுடர் பம் ெகாண்  
    அமர்ந்  வானவர் வானவர் ேகாெனா ம் 
    நமன்  எ ம் தி ேவங்கடம் நங்கட்குச் 
    சமன் ெகாள்  த ம் தடங் குன்றேம (7) 
    3041. The gods in the sky and Indra the king of gods 
    go to the Thiruvenkatam hills with beautiful flowers, 
    water, lamps and incense to worship the lord. 
    If we go there, that majestic hill will give us moksha. 
 
    3042 குன்றம் ஏந்திக் குளிர் மைழ காத்தவன் 
    அன்  ஞாலம் அளந்த பிரான் பரன் 
    ெசன்  ேசர் தி ேவங்கட மா மைல 
    ஒன் ேம ெதாழ நம் விைன ஓ ேம (8) 
    3042. He carried Govardhana mountain 
    and protected the cows from the cold storm. 
    The mighty lord, the highest god, measured the world. 
    If we go to the divine Thiruvenkaṭam hills 
    and worship him, that one thing 
    will remove our karma. 
 
    3043 ஓ ம் ப் ப் பிறப்  இறப் :பிணி 
    மா  ெசய்வான் தி ேவங்கடத்  
    ஆயன் நாள் மலர் ஆம் அ த்தாமைர 
    வா ள் ம் மனத் ள் ம் ைவப்பார்கட்ேக (9) 
    3043. The lord of the divine Thiruvenkatam, 
    the cowherd, destroys old age 
    when someone grows weary and sick. 
    He removes future births for the devotees 
    who worship his lotus feet, 
    keeping him in their minds 



 93

    and praising him with their tongues. 
 
    3044 ைவத்த நாள் வைர எல்ைல கு கிச் ெசன்  
    எய்த்  இைளப்பதன் ன்னம் அைடமிேனா 
    ைபத்த பாம்  அைணயான் தி ேவங்கடம் 
    ெமாய்த்த ேசாைல ெமாய் ந் தடந் தாழ்வேர (10) 
    3044. Before you become old and weak 
    and the end of your days comes, 
    go to Thiruvenkaṭam, precious as gold, 
    surrounded with groves 
    blooming with flowers that swarm with bees. 
    The lord sleeps on a snake bed. 
    See him and worship his divine feet. 
 
    3045 தாள் பரப்பி மண் தாவிய ஈசைன 
    நீள் ெபாழில் கு கூர்ச் சடேகாபன் ெசால் 
    ேகழ் இல் ஆயிரத்  இப் பத் ம் வல்லவர் 
    வாழ்வர் வாழ்  எய்தி ஞாலம் கழேவ (11) 
    3045. Saḍagopan of Thirukuruhur 
    surrounded by flourishing groves 
    composed a thousand faultless poems 
    praising the lord who measured the earth with his feet. 
    If devotees learn and recite these ten poems 
    they will live with fame on this earth 
    and the world will praise them. 
    ------- 
 
    தி வாய் ெமாழி - ன்றாம் பத்  ( நான்காம் தி ெமாழி, 3046-3056) 
    ஆத்மாக்கள் அைனத் ம் அவேன 
 
    3046 க ம் நல் ஒ வன் என்ேகா? 
           ெபா  இல் சீர்ப் மி என்ேகா? 
    திக ம் தண் பரைவ என்ேகா? 
           தீ என்ேகா? வா  என்ேகா? 
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    நிக ம் ஆகாசம் என்ேகா? 
           நீள் சுடர் இரண் ம் என்ேகா? 
    இகழ்  இல் இவ் அைனத் ம் என்ேகா? 
           கண்ணைனக் கூ ம் ஆேற (1) 
    3046. Should I say you have matchless fame? 
    Should I say you are the beautiful one unequalled on the earth? 
    Should I say you shine in the cool ocean? 
    Should I say you are hot fire? 
    Should I say you are wind? 
    Should I say you are the sky that covers the earth? 
    Should I say you are the sun and the moon? 
    Should I say you are the everlasting one? 
    What can I call you? 
 
    3047 கூ ம் ஆ  அறியமாட்ேடன் 
           குன்றங்கள் அைனத் ம் என்ேகா? 
    ேம  சீர் மாாி என்ேகா? 
           விளங்கு தாரைககள் என்ேகா? 
    நா இயல் கைலகள் என்ேகா? 
           ஞான நல் ஆவி என்ேகா? 
    பா  சீர்க் கண்ணன் எம்மான் 
           பங்கயக் கண்ணைனேய (2) 
    3047. I do not know what to call you. 
    Should I say you are a mountain? 
    Should I say you are rain that nourishes the world? 
    Should I say you are the shining stars? 
    Should I say you are the arts? 
    Should I say you are wisdom? 
    You are the lotus-eyed Kaṇṇan praised by the whole world. 
 
    3048 பங்கயக் கண்ணன் என்ேகா? 
           பவளச் ெசவ்வாயன் என்ேகா? 
    அம் கதிர் அ யன் என்ேகா? 
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           அஞ்சன வண்ணன் என்ேகா? 
    ெசங்கதிர் யன் என்ேகா? 
           தி  ம  மார்பன் என்ேகா? 
    சங்கு சக்கரத்தன் என்ேகா? 
           சாதி மாணிக்கத்ைதேய (3) 
    3048. Should I say you are the lotus-eyed god? 
    Should I say you have a mouth red as coral? 
    Should I say you are the shining sun? 
    Should I say you have the dark color of kohl? 
    Should I say you embrace Lakshmi on your chest? 
    Should I say you carry a conch and a discus in your hands? 
    You are a precious diamond. 
 
    3049 சாதி மாணிக்கம் என்ேகா? 
           சவி ெகாள் ெபான் த்தம் என்ேகா? 
    சாதி நல் வயிரம் என்ேகா? 
           தவி  இல் சீர் விளக்கம் என்ேகா? 
    ஆதி அம் ேசாதி என்ேகா? 
           ஆதி அம் டன் என்ேகா? 
    ஆ ம் இல் காலத்  எந்ைத 
           அச்சுதன் அமலைனேய (4) 
    3049. Should I say you are a precious ruby? 
    Should I say you are pure gold? 
    Should I say you are the best pearl from the ocean? 
    Should I say you are a faultless diamond? 
    Should I say you are a faultless beautiful lamp? 
    Should I say you are ancient brightness? 
    Should I say you are the most ancient one of the world? 
    You are my everlasting father. 
    You are the Achudan, the pure one. 
 
    3050 அச்சுதன் அமலன் என்ேகா? 
           அ யவர் விைன ெக க்கும் 
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    நச்சும் மா ம ந்தம் என்ேகா? 
           நலங் கடல் அ தம் என்ேகா? 
    அச் சுைவக் கட்  என்ேகா? 
           அ சுைவ அ சில் என்ேகா? 
    ெநய்ச் சுைவத் ேதறல் என்ேகா? 
           கனி என்ேகா? பால் என்ேகேனா? (5) 
    3050. Should I say you are Achudan, the pure one? 
    Should I say you are the remedy that destroys the karma of your devotees. 
    Should I say you are the nectar that came from the milky ocean? 
    Should I say you are sweet jaggery? 
    Should I say you are food with its six tastes? 
    Should I say you are the taste of ghee? 
    Are you the taste of honey? 
    Are you the taste of fruit or milk? 
 
    3051 பால் என்ேகா? நான்கு ேவதப் 
           பயன் என்ேகா? சமய நீதி 
    ல் என்ேகா? டங்கு ேகள்வி 
           இைச என்ேகா? இவற் ள் நல்ல 
    ேமல் என்ேகா? விைனயின் மிக்க 
           பயன் என்ேகா? கண்ணன் என்ேகா? 
    மால் என்ேகா? மாயன் என்ேகா? 
           வானவர் ஆதிையேய (6) 
    3051. Should I say you are milk? 
    Should I say you are the fruit of the Vedas? 
    Should I say you are the moral and religious books? 
    Should I say you are the music that I love to hear? 
    Should I say you are a precious thing above all these? 
    Should I say you are the result of karma? 
    Should I say you are Kaṇṇan? 
    Should I say you are Maal? 
    Should I say you are Maayan? You are the ancient god. 
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    3052 வானவர் ஆதி என்ேகா? 
           வானவர் ெதய்வம் என்ேகா? 
    வானவர் ேபாகம் என்ேகா? 
           வானவர் ற் ம் என்ேகா? 
    ஊனம் இல் ெசல்வம் என்ேகா? 
           ஊனம் இல் சுவர்க்கம் என்ேகா? 
    ஊனம் இல் ேமாக்கம் என்ேகா? 
           ஒளி மணி வண்ணைனேய (7) 
    3052. Should I say you are the chief of the gods? 
    Should I say you are the lord of the gods in the sky? 
    Should I say you are the joy of the gods in the sky? 
    Should I say you yourself are all the gods? 
    Should I say you are faultless wealth? 
    Should I say you are faultless heaven? 
    Should I say you are faultless moksha? 
    You have the color of a bright sapphire. 
 
    3053 ஒளி மணி வண்ணன் என்ேகா? 
           ஒ வன் என்  ஏத்த நின்ற 
    நளிர் மதிச் சைடயன் என்ேகா? 
           நான் கக் கட ள் என்ேகா? 
    அளி மகிழ்ந்  உலகம் எல்லாம் 
           பைடத்  அைவ ஏத்த நின்ற 
    களி மலர்த் ளவன் எம்மான் 
           கண்ணைன மாயைனேய (8) 
    3053. Should I say you have the color of bright sapphire? 
    Should I say you are Shiva 
    who has the shining moon in his Jata 
    and is praised by his devotees as the unique god? 
    Should I say you are Nanmuhan? 
    You are my father decorated with flowers and thulasi garlands. 
    You are Kaṇṇan and Maayan. 
    You created all the worlds through your grace 
    and the world praises you. 
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    3054 கண்ணைன மாயன் தன்ைன 
           கடல் கைடந்  அ தம் ெகாண்ட 
    அண்ணைல அச்சுதைன 
           அனந்தைன அனந்தன் தன்ேமல் 
    நண்ணி நன்கு உைறகின்றாைன 
           ஞாலம் உண்  உமிழ்ந்த மாைல 
    எண் ம் ஆ  அறியமாட்ேடன் 
           யாைவ ம் எவ ம் தாேன (9) 
    3054. He is Kaṇṇan. 
    He is Maayan. 
    The great god churned the milky ocean 
    and took the nectar from it. 
    He has no end. 
    He sleeps on Adishesha peacefully. 
    Our Maal swallowed the world and spit it out. 
    I do not know how to worship him. 
    He is all things and he is everyone in the world. 
 
    3055 யாைவ ம் எவ ம் தானாய் 
           அவரவர் சமயம் ேதா ம் 
    ேதாய்  இலன் லன் ஐந் க்கும் 
           ெசாலப்படான் உணர்வின் ர்த்தி 
    ஆவி ேசர் உயிாின் உள்ளால் 
           ஆ ம் ஓர் பற்  இலாத 
    பாவைன அதைனக் கூ ல் 
           அவைன ம் கூடலாேம (10) 
    3055. He is all things and he is all people. 
    He is with everyone whenever they are in need. 
    He is never weary. 
    All the five senses do not know him. 
    He is the god of all feeling. 
    The soul has no desires 
    and if someone understands his own soul, 
    he will join the god because the lord himself is the soul. 
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    3056 கூ  வண்  அைற ம் தண் தார்க் 
           ெகாண்டல் ேபால் வண்ணன் தன்ைன 
    மா  அலர் ெபாழில் கு கூர் 
           வண் சடேகாபன் ெசான்ன 
    பாடல் ஓர் ஆயிரத் ள் 
           இைவ ம் ஓர் பத் ம் வல்லார் 
     இல ேபாகம் எய்தி 
           வி ம் வர் அமரர் ெமாய்த்ேத (11) 
    3056. Saḍagopan the generous poet of Thirukuruhur 
    composed a thousand poems on the cloud-colored god 
    who is adorned with cool garlands that swarm with bees. 
    If devotees learn and recite these ten poems 
    they will enjoy the pleasures of moksha as the gods surround them. 
    ----------- 
 
    தி வாய் ெமாழி - ன்றாம் பத்  ( ஐந்தாம் தி ெமாழி, 3057-3067) 
    தி மா க்கு அன்  ெசய்பவைர ஆதாித்த ம் அன்பிலாைர நிந்தித்த ம் 
 
    3057 ெமாய்ம் மாம் ம் ெபாழில் ெபாய்ைக 
           தைலச் சிைறப்பட்  நின்ற 
    ைகம்மா க்கு அ ள் ெசய்த 
           கார் கில் ேபால் வண்ணன் கண்ணன் 
    எம்மாைனச் ெசால் ப் பா  
           எ ந் ம் பறந் ம் ள்ளாதார் 
    தம்மாம் க மம் என்? ெசால்லீர் 
           தண் கடல் வட்டத்  உள்ளீேர (1) 
    3057. The dark cloud-colored Kaṇṇan 
    gave his grace to the elephant Gajendra 
    when it was caught by a crocodile in a pond 
    by a grove blooming with flowers that swarmed with bees. 
    What is the use of those who do not get up, dance, jump, 
    praise and sing the greatness of our lord? 
    O devotees, who live in the world surrounded by the cool ocean, tell me. 
 
    3058 தண் கடல் வட்டத்  உள்ளாைரத் 
           தமக்கு இைரயாத் த ந்  உண் ம் 
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    திண் கழல் கால் அசுரர்க்குத் 
           தீங்கு இைழக்கும் தி மாைலப் 
    பண்கள் தைலக்ெகாள்ளப் பா  
           பறந் ம் குனித் ம் உழலாதார் 
    மண் ெகாள் உலகில் பிறப்பார் 
           வல்விைன ேமாத மைலந்ேத (2) 
    3058. Thirumaal destroyed the strong Asurans, 
    ornamented with heroic anklets on their feet 
    who killed the people of the world 
    surrounded by oceans and ate them. 
    If you do not bathe, sing, dance, and praise Thirumaal, 
    you will be born on the earth again 
    and suffer because you have collected bad karma. 
 
    3059 மைலைய எ த்  கல் மாாி 
           காத்  பசுநிைர தன்ைனத் 
    ெதாைல  தவிர்த்த பிராைனச் 
           ெசால் ச் ெசால்  நின்  எப்ேபா ம் 
    தைலயிேனா  ஆதனம் தட்டத் 
           த குட்டமாய்ப் பறவாதார் 
    அைல ெகாள் நரகத்  அ ந்திக் 
           கிடந்  உைழக்கின்ற வம்பேர (3) 
    3059. He carried Govardhana mountain 
    and protected the cows from their affliction. 
    Those who do not jump and dance, 
    rolling on the ground, 
    and praise always the dear lord 
    will go to hell and suffer. 
 
    3060 வம்  அவிழ் ேகாைதெபா ட்டா 
           மால் விைட ஏ ம் அடர்த்த 
    ெசம்பவளத் திரள் வாயன் 
           சிாீதரன் ெதால் கழ் பா  
    கும்பி  நட்டம் இட்  ஆ  
           ேகாகு உகட் ண்  உழலாதார் 
    தம் பிறப்பால் பயன் என்ேன 
           சா  சனங்களிைடேய? (4) 



 101

    3060. The god Sridharan has a beautiful pearl-like mouth. 
    He killed seven strong bulls to marry Nappinnai 
    whose hair was adorned with fragrant flowers. 
    What is the use of those who are born as sages 
    if they do not sing, dance, kneel, bow their heads 
    and wander and do not praise the lord? 
 
    3061 சா  சனத்ைத ந ம் 
           கஞ்சைனச் சாதிப்பதற்கு 
    ஆதி அம் ேசாதி உ ைவ 
           அங்கு ைவத்  இங்குப் பிறந்த 
    ேவத தல்வைனப் பா  
           திகள் ேதா ம் ள்ளாதார் 
    ஓதி உணர்ந்தவர் ன்னா 
           என் சவிப்பார் மனிசேர? (5) 
    3061. The ancient beautiful shining god 
    left his divine form in heaven and was born on the earth 
    to defeat Kamsan who troubled the sages. 
    What can those who do not sing, praise, dance and worship him 
    do before sages who worship him, knowing all the sastras? 
 
    3062 மனிச ம் மற் ம் ற் ம் ஆய் 
           மாயப் பிறவி பிறந்த 
    தனியன் பிறப்பி  தன்ைன 
           தடங் கடல் ேசர்ந்த பிராைன 
    கனிைய க ம்பின் இன் சாற்ைற 
           கட் ைய ேதைன அ ைத 
    னி  இன்றி ஏத்திக் குனிப்பார் 
            உணர் நீர்ைமயினாேர (6) 
    3062. People have been born in various forms— 
    human, animal and others. 
    The matchless god does not have birth 
    and he was born on this earth to save his devotees. 
    He sleeps on the wide ocean. 
    He is sweet as a fruit, sugarcane juice, jaggery, honey and nectar. 
    If devotees praise him with songs and dance without ever growing tired 
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    they will receive the wisdom of understanding all things. 
 
    3063 நீர்ைம இல் ற் வர் ய 
           ஐவர்க்கு அ ள்ெசய்  நின்  
    பார் மல்கு ேசைன அவித்த 
           பரஞ்சுடைர நிைனந்  ஆ  
    நீர் மல்கு கண்ணினர் ஆகி 
           ெநஞ்சம் குைழந்  ைநயாேத 
    ஊன் மல்கி ேமா  ப ப்பார் 
           உத்தமர்கட்கு என் ெசய்வாேர? (7) 
    3063, He gave his grace to the five Pandavas 
    and destroyed the hundred evil Kauravas. 
    What is the use of people who merely eat well and get fat 
    without thinking of the god? 
    What could they do to the good devotees 
    who are filled with tears, 
    melting in their hearts with devotion for the god? 
 
    3064 வார் னல் அம் தண் அ வி 
           வட தி ேவங்கடத்  எந்ைத 
    ேபர் பல ெசால் ப் பிதற்றி 
           பித்தர் என்ேற பிறர் கூற 
    ஊர் பல க்கும் கா ம் 
           உேலாகர் சிாிக்க நின்  ஆ  
    ஆர்வம் ெப கிக் குனிப்பார் 
           அமரர் ெதாழப்ப வாேர (8) 
    3064. Our father stays in northern Thiruvenkaṭam hills 
    where flourishing cool waterfalls descend with abundant water. 
    Devotees who repeat his many names 
    and wander everywhere and dance 
    while the people of the world mock them 
    and laugh at them saying that they are crazy 
    will be worshiped by the gods in the sky. 
 
    3065 அமரர் ெதாழப்ப வாைன 
           அைனத்  உலகுக்கும் பிராைன 
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    அமர மனத்தி ள் ேயாகு ணர்ந்  
           அவன் தன்ேனா  ஒன்  ஆக 
    அமரத் ணிய வல்லார்கள் 
           ஒழிய அல்லாதவர் எல்லாம் 
    அமர நிைனந்  எ ந்  ஆ  
           அலற் வேத க மேம (9) 
    3065. The gods in the sky worship him. 
    He is the highest lord of the whole world. 
    Devotees who do yoga and think in their minds 
    that their soul and he are the same 
    will not be able to join him. 
    The devotees who think only of him 
    without expecting any benefit, 
    sing, dance and prattle his names will join him. 
 
    3066 க ம ம் க ம பல ம் 
           ஆகிய காரணன் தன்ைன 
    தி  மணி வண்ணைன ெசங்கண் 
           மா ைன ேதவபிராைன 
    ஒ ைம மனத்தி ள் ைவத்  
           உள்ளம் குைழந்  எ ந்  ஆ  
    ெப ைம ம் நா ம் தவிர்ந்  
           பிதற் மின் ேபைதைம தீர்ந்ேத (10) 
    3066. He is our actions and the result of our actions. 
    He is the reason for everything. 
    He has a beautiful sapphire color. 
    He, Maal, has beautiful eyes. 
    He is the lord of the gods. 
    O devotees, think of him only in your minds 
    and keep him there. 
    Melt in your hearts, dance, 
    be rid of your pride and reticence, 
    prattle and praise him without being ignorant. 
 
    3067 தீர்ந்த அ யவர் தம்ைமத் 
           தி த்திப் பணிெகாள்ள வல்ல 
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    ஆர்ந்த கழ் அச்சுதைன 
           அமரர் பிராைன எம்மாைன 
    வாய்ந்த வள வயல் சூழ் தண் 
           வளங் கு கூர்ச் சடேகாபன் 
    ேநர்ந்த ஓர் ஆயிரத்  இப் பத்  
           அ விைன நீ  ெசய் ேம (11) 
    3067. Saḍagopan from cool flourishing Thirukuruhur 
    surrounded with good fields 
    composed a thousand pasurams praising the famous lord Achudan, 
    the father of the gods in the sky. 
    The lord takes away the bad nature of his devotees, 
    removes their desires and makes them serve him. 
    If devotees learn these ten pasurams and recite them, 
    their bad karma will go away. 
    ----------- 
 
    தி வாய் ெமாழி - ன்றாம் பத்  (ஆறாம் தி ெமாழி, 3068-3078) 
    அர்ச்சாவதாரேம எளி  என்  அ ளிச்ெசய்தல் 
 
    3068 ெசய்ய தாமைரக் கண்ணன் ஆய் உலகு 
           ஏ ம் உண்ட அவன் கண்டீர் 
    ைவயம் வானம் மனிசர் ெதய்வம் 
           மற் ம் மற் ம் மற் ம் ற் ம் ஆய் 
    ெசய்ய சூழ் சுடர் ஞானம் ஆய் ெவளிப் 
           பட்  இைவ பைடத்தான் பின் ம் 
    ெமாய் ெகாள் ேசாதிேயா  ஆயினான் ஒ  
           வர் ஆகிய ர்த்திேய (1) 
    3068. Kaṇṇan has beautiful lotus eyes. 
    He swallowed all the seven worlds 
    and then spit out the earth, sky, people, gods 
    and all other things, creating this world again. 
    He is shining wisdom and is surrounded with bright light. 
    He himself is the three gods, Brahma, Shiva and Indra. 
 
    3069 வர் ஆகிய ர்த்திைய தல் 
           வர்க்கும் தல்வன் தன்ைன 
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    சாவம் உள்ளன நீக்குவாைன 
           தடங் கடல் கிடந்தான் தன்ைன 
    ேதவ ேதவைன ெதன் இலங்ைக 
           எாி எழச் ெசற்ற வில் ைய 
    பாவ நாசைன பங்கயத் தடங் 
           கண்ணைனப் பர மிேனா (2) 
    3069. He himself is the three gods Shiva, Brahma and Indra. 
    He is the ancient one for all those three gods. 
    He removes any curse placed on anyone. 
    He sleeps on the great ocean. 
    He is the lord of the gods. 
    As Rama he carried a victorious bow 
    and burned Lanka in the south and destroyed the Rakshasas. 
    He is the destroyer of sins. 
    Worship the lotus-eyed Kaṇṇan. 
 
    3070 பரவி வானவர் ஏத்த நின்ற 
           பரமைன பரஞ்ேசாதிைய 
    குரைவ ேகாத்த குழகைன மணி 
           வண்ணைன குடக் கூத்தைன 
    அரவம் ஏறி அைல கடல் 
           அம ம் யில்ெகாண்ட அண்ணைல 
    இர ம் நன் பக ம் விடா  என் ம் 
           ஏத் தல் மனம் ைவம்மிேனா (3) 
    3070. He, the highest, the divine light 
    is praised by the gods in the sky. 
    He is young and he has the color of a sapphire. 
    Our beautiful god danced the kuravai dance. 
    He danced on a pot. 
    He, the highest one, sleeps on Adishesha on the ocean. 
    Praise him in your mind night and day without ceasing. 
 
    3071 ைவம்மின் ம் மனத்  என்  யான் 
           உைரக்கின்ற மாயவன் சீர்ைமைய 
    எம்மேனார்கள் உைரப்ப  என்? அ  நிற்க 
           நாள்ெதா ம் வானவர் 
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    தம்ைம ஆ ம் அவ ம் நான் க ம் 
           சைட  அண்ண ம் 
    ெசம்ைமயால் அவன் பாத பங்கயம் 
           சிந்தித்  ஏத்தித் திாிவேர (4) 
    3071. I and others like me tell you, 
    "Keep Maayavan and his grace in your mind and worship him." 
    How can we describe his greatness? 
    Even Indra the king of the gods, 
    Nanmuhan and Shiva the great one who has jata 
    think of his lotus feet, praise and wander, worshiping him always. 
 
    3072 திாி ம் காற்ேறா  அகல் விசும்  
           திணிந்த மண் கிடந்த கடல் 
    எாி ம் தீேயா  இ  சுடர் ெதய்வம் 
           மற் ம் மற் ம் ற் ம் ஆய் 
    காிய ேமனியன் ெசய்ய தாமைரக் 
           கண்ணன் கண்ணன் விண்ேணார் இைற 
    சுாி ம் பல் க ங் குஞ்சி எங்கள் 
           சுடர்  அண்ணல் ேதாற்றேம (5) 
    3072. He is the wind that blows, the wide sky, 
    the strong earth, the oceans that surround the earth, 
    fire that burns, the sun and moon and all creatures of the world. 
    Our god Kaṇṇan has a dark body, beautiful lotus eyes and curly hair. 
    He is the god of the gods and he wears a shining crown. 
 
    3073 ேதாற்றம் ேக  அைவ இல்லவன் உைடயான் 
           அவன் ஒ  ர்த்தியாய் 
    சீற்றத்ேதா  அ ள் ெபற்றவன் அ க் 
           கீழ்ப் க நின்ற ெசங்கண்மால் 
    நாற்றம் ேதாற்றம் சுைவ ஒ  உறல் 
           ஆகி நின்ற எம் வானவர் 
    ஏற்ைறேய அன்றி மற்ெறா வைர 
           யான் இேலன் எ ைமக்குேம (6) 
    3073. He has no beginning or end 
    and he owns everything that has a beginning and end. 
    He came in the angry form of a man-lion, 
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    destroyed Hiraṇyan and gave his grace to his son Prahaladan 
    who worshiped his feet. 
    The god Maal has beautiful eyes 
    and he is the smell, form, taste, touch and sound of the world. 
    He is a bull among the gods in the sky. 
    I will not have any other as my refuge 
    for all my seven births except him. 
 
    3074 எ ைமக்கும் என  ஆவிக்கு இன் 
           அ தத்திைன என  ஆர் உயிர் 
    ெக மிய கதிர்ச் ேசாதிைய மணி 
           வண்ணைன குடக் கூத்தைன 
    வி மிய அமரர் னிவர் 
           வி ங்கும் கன்னல் கனியிைன 
    ெதா மின் ய மனத்தர் ஆய் 
           இைற ம் நில்லா யரங்கேள (7) 
    3074. He is the refuge for my soul for my seven births. 
    He is sweet nectar for me. 
    He is the shining light that embraces my dear life. 
    He has the color of sapphire. 
    He dances the Kuḍakuthu. 
    He is the sweet fruit tasted by the gods and sages. 
    Worship him with a pure heart 
    and your troubles will not be with you even for a moment. 
 
    3075 யரேம த  ன்ப இன்ப 
           விைனகள் ஆய் அைவ அல்லன் ஆய் 
    உயர நின்ற  ஓர் ேசாதி ஆய் உலகு 
           ஏ ம் உண்  உமிழ்ந்தான் தன்ைன 
    அயர வாங்கும் நமன் தமர்க்கு அ  
           நஞ்சிைன அச்சுதன் தன்ைன 
    தயரதற்கு மகன் தன்ைன அன்றி 
           மற்  இேலன் தஞ்சமாகேவ (8) 
    3075. He is the karma that gives pleasures and sorrows to people 
    and he is neither pleasure nor sorrow. 
    He is the light that remains high. 
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    He swallowed all the seven worlds and spit them out. 
    He is poison for the messengers of Yama 
    who come to take people’s lives. 
    He is imperishable. 
    I have no refuge except the son of Dasaratha. 
 
    3076 தஞ்சம் ஆகிய தந்ைத தாெயா  
           தா ம் ஆய் அைவ அல்லன் ஆய் 
    எஞ்சல் இல் அமரர் குல தல் 
           வர் தம் ள் ம் ஆதிைய 
           அஞ்சி நீர் உலகத் ள்ளீர்கள் 
           அவன் இவன் என்  கூேழன்மின் 
    ெநஞ்சினால் நிைனப்பான் எவன் அவன் 
           ஆகும் நீள் கடல் வண்ணேன (9) 
    3076. He is my father and mother and my refuge. 
    He is everything and yet he is not everything. 
    He is the ancient one for the three gods Indra, Nanmuhan and Shiva. 
    O people of the world, do not be afraid and worry, saying, 
    "He is this one or he is that one." 
    The ocean-colored god will take whatever form you think of 
    when you contemplate him in your heart. 
 
    3077 கடல் வண்ணன் கண்ணன் விண்ணவர் 
           க மாணிக்கம் என  ஆர் உயிர் 
    பட அரவின் அைணக்கிடந்த 
           பரஞ்சுடர் பண்  ற் வர் 
           அட வ ம் பைட மங்க ஐவர்கட்கு 
           ஆகி ெவம் சமத்  அன்  ேதர் 
    கடவிய ெப மான் கைன கழல் 
           காண்ப  என் ெகால் கண்கேள (10) 
    3077. Our ocean colored-god Kaṇṇan 
    is a diamond for the gods in the sky. 
    He is my dear life. 
    He is the highest light that sleeps on a snake bed. 
    When the Pandavas could not fight in the terrible war 
    he became the charioteer of Arjuna. 
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    When will my eyes see the dear god’s feet 
    decorated with sounding anklets? 
 
    3078 கண்கள் காண்டற்கு அாியன் 
           ஆய் க த் க்கு நன் ம் எளியன் ஆய் 
    மண் ெகாள் ஞாலத்  உயிர்க்கு எல்லாம் 
           அ ள் ெசய் ம் வானவர் ஈசைன 
    பண் ெகாள் ேசாைல வ தி நாடன் 
           கு ைகக்ேகான் சடேகாபன் ெசால் 
    பண் ெகாள் ஆயிரத்  இப் பத்தால் 
           பத்தர் ஆகக் கூ ம் பயி மிேன (11) 
    3078. Saḍagopan, the chief of Thirukuruhur 
    that belongs to the fertile country of the Pandiyan king 
    surrounded with groves that swarm with bees 
    composed a thousand pasurams with music 
    to the god of gods in the sky. 
    He is hard for the eyes to see 
    and is easy for the mind to understand. 
    He gives grace to all creatures of the world. 
    If devotees learn these ten pasurams and recite them 
    they will become the devotees of Kaṇṇan. 
    ------------ 
 
    தி வாய் ெமாழி - ன்றாம் பத்  (ஏழாம் தி ெமாழி, 3079-3089) 
    அ யார்களின் அ யார்க க்குத் தாம் அ யவர் எனல் 
 
    3079 பயி ம் சுடர் ஒளி ர்த்திைய பங்கயக் கண்ணைன 
    பயில இனிய நம் பாற்கடல் ேசர்ந்த பரமைன 
    பயி ம் தி  உைடயார் எவேர ம் அவர் கண்டீர் 
    பயி ம் பிறப்பிைட ேதா  எம்ைம ஆ ம் பரமேர (1) 
    3079. He has the form of a shining bright light. 
    His eyes are beautiful like lotuses. 
    He is the highest god. 
    He sleeps on the sweet milky ocean. 
    See, those who have the fortune of being his devotees 
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    will be my lords in all my births 
    and they will rule me. 
 
    3080 ஆ ம் பரமைன கண்ணைன ஆழிப் பிரான் தன்ைன 
    ேதா ம் ஓர் நான்கு உைடத்  மணி வண்ணன் எம்மான் தன்ைன 
    தா ம் தடக் ைக ம் கூப்பிப் பணி ம் அவர் கண்டீர் 
    நா ம் பிறப்பிைடேதா  எம்ைம ஆ ைட நாதேர (2) 
    3080. He, Kaṇṇan, the highest, rules all. 
    He is the lord of the world. 
    Our father has four arms 
    and his body has the color of pure sapphire. 
    See, the devotees who worship 
    folding their hands before my dear lord's feet 
    are my masters and I will serve them in all my births. 
 
    3081 நாதைன ஞால ம் வான ம் ஏத் ம் ந ம் ழாய்ப் 
    ேபாதைன ெபான் ெந ம் சக்கரத்  எந்ைத பிரான் தன்ைன 
    பாதம் பணிய வல்லாைரப் பணி ம் அவர் கண்டீர் 
    ஓ ம் பிறப்பிைடேதா  எம்ைம ஆ ைடயார்கேள (3) 
    3081. He is adorned with fragrant thulasi garlands 
    and praised by the world and the sky. 
    He, my dear father, is wise and carries a golden discus. 
    See, the devotees who worship the feet of the lord 
    are my masters and I will serve them in all my births. 
 
    3082 உைட ஆர்ந்த ஆைடயன் கண் ைகயன் உைட நாணினன் 
    ைட ஆர் ெபான் னன் ெபான் யன் மற் ம் பல்கலன் 
    நைடயா உைடத் தி நாரணன் ெதாண்டர் ெதாண்டர் கண்டீர் 
    இைட ஆர் பிறப்பிைடேதா  எமக்கு எம் ெப மக்கேள (4) 
    3082. He wears beautiful garments. 
    On his neck is a lovely necklace. 
    His waist is ornamented with a golden thread. 
    He has a golden crown on his head 
    and many ornaments decorate his body. 
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    See, the devotees of the devotees of divine Narayaṇan 
    are the great ones for me in all my births. 
 
    3083 ெப மக்கள் உள்ளவர் தம் ெப மாைன அமரர்கட்கு 
    அ ைம ஒழிய அன்  ஆர் அ  ஊட் ய அப்பைன 
    ெப ைம பிதற்ற வல்லாைரப் பிதற் ம் அவர் கண்டீர் 
    வ ைம ம் இம்ைம ம் நம்ைம அளிக்கும் பிராக்கேள (5) 
    3083. He is the lord of good devotees. He is our father. 
    He gave nectar to the gods so their troubles would be removed. 
    The god’s devotees prattle praising other devotees 
    who prattle praising him. 
    Those devotees will protect us in this birth 
    and in all the future births. 
 
    3084 அளிக்கும் பரமைன கண்ணைன ஆழிப் பிரான் தன்ைன 
    ளிக்கும் ந ம் கண்ணித்  மணி வண்ணன் எம்மான் தன்ைன 
    ஒளிக் ெகாண்ட ேசாதிைய உள்ளத் க் ெகாள் ம் அவர் கண்டீர் 
    ச ப்  இன்றி ஆண்  எம்ைமச் சன்ம சன்மாந்தரம் காப்பேர (6) 
    3084. Our god Kaṇṇan is the highest of all the gods. 
    and he gives us his grace. 
    He has the color of pure sapphire, 
    he carries a discus 
    and he is adorned with a fragrant thulasi garland. 
    He is our father and he shines like a bright light. 
    See, those devotees who worship him in their hearts 
    will take care of us without ever tiring 
    and protect us in this birth and in all our future births. 
 
    3085 சன்ம சன்மாந்தரம் காத்  அ யார்கைளக் ெகாண் ேபாய் 
    தன்ைம ெப த்தித் தன் தாளிைணக்கீழ்க் ெகாள் ம் அப்பைன 
    ெதான்ைம பிதற்ற வல்லாைரப் பிதற் ம் அவர் கண்டீர் 
    நன்ைம ெப த்  எம்ைம நாள் உய்யக்ெகாள்கின்ற நம்பேர (7) 
    3085. Our father gives his grace to his devotees 
    so that they will not be born again and takes them to moksha. 
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    He keeps them under his feet and makes them worship him. 
    I worship the devotees who praise the devotees of the god. 
    They are my friends and they will protect me 
    and forgive all my faults. 
 
    3086 நம்பைன ஞாலம் பைடத்தவைன தி  மார்பைன 
    உம்பர் உலகினில் யார்க்கும் உணர்  அாியான் தன்ைன 
    கும்பி நரகர்கள் ஏத் வேர ம் அவர் கண்டீர் 
    எம் பல் பிறப்பிைடேதா  எம் ெதா குலம் தாங்கேள (8) 
    3086. The god, our friend, created the world. 
    He embraces Lakshmi on his chest. 
    Even the gods in the sky do not understand the lord. 
    In all our births, we will worship even those 
    who stay in the most sinful hell if they praise the god. 
 
    3087 குலம் தாங்கு சாதிகள் நா ம் கீழ் இழிந்  எத்தைன 
    நலம் தான் இலாத சண்டாள சண்டாளர்கள் ஆகி ம் 
    வலம் தாங்கு சக்கரத்  அண்ணல் மணிவண்ணற்கு ஆள் என்  உள் 
    கலந்தார் அ யார் தம் அ யார் எம் அ கேள (9) 
    3087. Even those who were born in castes lower than the four varnas, 
    those who are Chandalas without the respect of others 
    are gods for me if they are the devotees of his devotees 
    and if they keep in their hearts the highest sapphire-colored god 
    who carries a discus in his right hand. 
 
    3088 அ  ஆர்ந்த ைவயம் உண்  ஆல் இைல அன்னவசம் ெசய் ம் 
    ப  யா ம் இல் குழவிப்ப  எந்ைத பிரான் தனக்கு 
    அ யார் அ யார் தம் அ யார் அ யார் தமக்கு 
    அ யார் அ யார் தம் அ யார் அ ேயாங்கேள (10) 
    3088. Our father, the faultless god, 
    swallowed the world as a dear child and slept on a banyan leaf. 
    As a dwarf he measured the world. 
    We are the devotees of the devotees of the devotees 
    of the devotees of his devotees. 
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    3089 அ  ஓங்கு ற் வர் ய அன்  ஐவர்க்கு அ ள்ெசய்த 
    ெந ேயாைனத் ெதன் கு கூர்ச் சடேகாபன் குற்ேறவல்கள் 
    அ  ஆர்ந்த ஆயிரத் ள் இைவ பத்  அவன் ெதாண்டர்ேமல் 
     ஆரக் கற்கிற்கில் சன்மம் ெசய்யாைம ேம (11) 
    3089. Saḍagopan of southern Thirukuruhur 
    composed a thousand pasurams on the high god 
    who destroyed the hundred Kauravas 
    and gave his grace to the five Pandavas. 
    If you learn these ten poems that praise the devotees of the god 
    and worship them, you will not be born again. 
    ----------- 
 
    தி வாய் ெமாழி - ன்றாம் பத்  (எட்டாம் தி ெமாழி, 3090-3100) 
    கரணங்க ம் தா ம் ெப விடாய்ப்பட் ப் ேபசுதல் 
 
    3090 யாேன லகும் ெதா  ஏத் ம் சீர் 
    அ யாேன ஆழ் கடைலக் கைடந்தாய் ள் ஊர் 
    ெகா யாேன ெகாண்டல் வண்ணா அண்டத்  உம்பாில் 
    ெந யாேன என்  கிடக்கும் என் ெநஞ்சேம (1) 
    3090. My heart always praises you saying, 
    "You wear a crown. 
    All the three worlds worship you 
    and praise the fame of your feet that measured the world. 
    You churned the deep milky ocean. 
    You ride on an eagle and carry an eagle banner. 
    You have the color of a cloud. 
    You are the tallest among all the gods in heaven." 
 
    3091 ெநஞ்சேம நீள் நகர் ஆக இ ந்த என் 
    தஞ்சேன தண் இலங்ைகக்கு இைறையச் ெசற்ற 
    நஞ்சேன ஞாலம் ெகாள்வான் குறள் ஆகிய 
    வஞ்சேன என் ம் எப்ேபா ம் என் வாசகேம (2) 
    3091. You are my refuge and you stay in my heart. 
    You are the poison that burned cool Lanka. 
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    You cheated Mahabali when you came as a dwarf 
    and took the earth from him. 
    My lips always wish to praise you. 
 
    3092 வாசகேம ஏத்த அ ள் ெசய் ம் வானவர் தம் 
    நாயகேன நாள் இளம் திங்கைளக் ேகாள் வி த்  
    ேவய் அகம் பால் ெவண்ெணய் ெதா  உண்ட ஆன் ஆயர் 
    தாயவேன என்  தட ம் என் ைககேள (3) 
    3092. You are the lord of the gods in the sky. 
    You are praised by the sastras. 
    You removed the curse of the crescent moon. 
    You are the sweet child of a cowherd. 
    You stole butter from the huts of the cowherds. 
    My arms want to embrace you. 
 
    3093 ைககளால் ஆரத் ெதா  ெதா  உன்ைன 
    ைவக ம் மாத்திைரப் ேபா ம் ஓர்  இன்றி 
    ைப ெகாள் பாம்  ஏறி உைற பரேன உன்ைன 
    ெமய்ெகாள்ளக் காண வி ம் ம் என் கண்கேள (4) 
    3093. You are the highest god. 
    You sleep on the snake Adishesha. 
    I want to worship you every day and embrace you 
    with my arms without leaving you. 
    My eyes want to see you truly. 
 
    3094 கண்களால் காண வ ங்ெகால் என்  ஆைசயால் 
    மண் ெகாண்ட வாமனன் ஏற மகிழ்ந்  ெசல் 
    பண் ெகாண்ட ள்ளின் சிறகு ஒ  பாவித்  
    திண் ெகாள்ள ஓர்க்கும் கிடந்  என் ெசவிகேள (5) 
    3094. My eyes want to see him as he was 
    when he went as a dwarf to Mahabali to take over the earth 
    riding on Garuda, the eagle. 
    My ears want to hear the noise of the wings 
    of Garuḍa that sound like the singing of the Sama Veda. 
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    3095 ெசவிகளால் ஆர நின் கீர்த்திக் கனி என் ம் 
    கவிகேள காலப் பண் ேதன் உைறப்பத் ற்  
    வியின்ேமல் ெபான் ெந ம் சக்கரத்  உன்ைனேய 
    அவி  இன்றி ஆதாிக்கும் என  ஆவிேய (6) 
    3095. O lord, you carry a discus. 
    I want to recite the poems that are sweet as fruit and honey 
    which I composed to praise your fame. 
    You carry a golden discus and stay in the world 
    and my heart praises you. 
    Give me your grace on this earth. 
 
    3096 ஆவிேய ஆர் அ ேத என்ைன ஆ ைடத் 
    வி அம் ள் உைடயாய் சுடர் ேநமியாய் 
    பாவிேயன் ெநஞ்சம் லம்பப் பலகா ம் 
    கூவி ம் காணப்ெபேறன் உன ேகாலேம (7) 
    3096. You are my soul. 
    You are sweet nectar. 
    You are my ruler and you ride on Garuda, the eagle. 
    You carry a shining discus. 
    I am a sinner. 
    Even though I have called for you a long time, 
    saying that I want see you, lonely in my heart, 
    I cannot see your form. 
 
    3097 ேகாலேம தாமைரக் கண்ண  ஓர் அஞ்சன 
    நீலேம நின்  என  ஆவிைய ஈர்கின்ற 
    சீலேம ெசன்  ெசல்லாதன ன் நிலாம் 
    காலேம உன்ைன எந் நாள் கண் ெகாள்வேன? (8) 
    3097. You have a beautiful form. 
    You have lotus eyes. 
    Your body is the color of kohl. 
    You have a beautiful nature that attracts my soul. 
    You are the past, present and future. 
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    When will the day come that I see you? 
 
    3098 ெகாள்வன் நான் மாவ  வ  தா என்ற 
    கள்வேன கஞ்சைன வஞ்சித்  வாணைன 
    உள் வன்ைம தீர ஓர் ஆயிரம் ேதாள் ணித்த 
    ள் வல்லாய் உன்ைன எஞ்ஞான்  ெபா ந் வேன? (9) 
    3098. You, a thief, went to Mahabali 
    in the form of a dwarf and asked him, 
    "O Mahabali, give me three feet of your land 
    and I will take it," and you cheated him. 
    You deceived Kamsan. 
    You destroyed the valor of Vaaṇasuran and cut his thousand arms. 
    You are strong and you ride on an eagle. 
    When will the time come that I join with you? 
 
    3099 ெபா ந்திய மா ம தின் இைட ேபாய எம் 
    ெப ந்தகாய் உன் கழல் காணிய ேப ற்  
    வ ந்தி நான் வாசகமாைல ெகாண்  உன்ைனேய 
    இ ந்  இ ந்  எத்தைன காலம் லம் வேன? (10) 
    3099. O great god, 
    when two Asurans came as large marudam trees, 
    you went between them and destroyed them. 
    I long to see your feet decorated with anklets. 
    How long can I sing your praise, 
    prattling with my garlands of words 
    and staying forever in this world? 
 
    3100 லம்  சீர்ப் மி அளந்த ெப மாைன 
    நலம் ெகாள் சீர் நன் கு கூர்ச் சடேகாபன்ெசால் 
    வலம் ெகாண்ட ஆயிரத் ள் இைவ ம் ஓர் பத்  
    இலங்கு வான் யாவ ம் ஏ வர் ெசான்னாேல (11) 
    3100. Saḍagopan of flourishing Thirukuruhur 
    composed a thousand poems on the lord. 
    The god measured the world 
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    and all creatures prattle in their desire to see him. 
    If devotees learn and recite these ten poems 
    they will reach the highest heaven. 
    --------- 
 
    தி வாய் ெமாழி - ன்றாம் பத்  (ஒன்பதாம் தி ெமாழி, 3101-3111) 
    மானிடைரப் பாடா  மாதவைன ஏத் ம் எனல் 
 
    3101 ெசான்னால் விேராதம் இ  ஆகி ம் ெசால் வான் ேகண்மிேனா 
    என் நாவில் இன் கவி யான் ஒ வர்க்கும் ெகா க்கிேலன் 
    ெதன்னா ெதனா என்  வண்  ரல் தி ேவங்கடத்  
    என் ஆைன என் அப்பன் எம் ெப மான் உளனாகேவ (1) 
    3101. If I say this it may be a mistake, 
    but I will still say it, listen. 
    I won’t give anyone any sweet poems 
    that I composed myself for the lord. 
    In my poems I will only praise my dear father 
    of Srirangam where the bees sing, "tenna, tenna." 
    This I promise. 
 
    3102 உளனாகேவ எண்ணி தன்ைன ஒன்றாக தன் ெசல்வத்ைத 
    வளனா மதிக்கும் இம் மானிடத்ைதக் கவி பா  என் 
    குளன் ஆர் கழனி சூழ் கண்ணன் கு ங்கு  ெமய்ம்ைமேய 
    உளனாய எந்ைதைய எந்ைத ெபம்மாைன ஒழியேவ? (2) 
    3102. My father stays in Thirukurungudi 
    abundant with ponds and flourishing with fields. 
    What is the benefit of composing poems on people 
    who think that wealth is the only important thing in life 
    and wealth is the only thing that they need? 
    They don’t understand that our dear god, our father, 
    is the only true thing in the world. 
 
    3103 ஒழி  ஒன்  இல்லாத பல் ஊழிேதா  ஊழி நிலாவப்ேபாம் 
    வழிையத் த ம் நங்கள் வானவர் ஈசைன நிற்கப் ேபாய் 
    கழிய மிக நல்லவான் கவி ெகாண்  ல ர்காள் 
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    இழியக் க தி ஓர் மானிடம் பாடல் என் ஆவேத? (3) 
    3103. O poets, 
    why do you compose wonderful poems on common people 
    and make yourself cheap? 
    He is the lord of the sky 
    and shows you the way to reach moksha 
    age after age unceasingly. 
 
    3104 என் ஆவ  எத்தைன நாைளக்குப் ேபா ம் ல ர்காள் 
    மன்னா மனிசைரப் பா ப் பைடக்கும் ெப ம் ெபா ள்? 
    மின் ஆர் மணி  விண்ணவர் தாைதையப் பா னால் 
    தன்னாகேவ ெகாண்  சன்மம் ெசய்யாைம ம் ெகாள் ேம (4) 
    3104. O poets, think! 
    People do not live forever. 
    How long will the wealth last that you receive 
    composing poems praising them? 
    He is ornamented with a shining diamond crown. 
    If you praise and sing the greatness 
    of the father of the gods in the sky 
    he will accept you as his devotee 
    and give you his grace so you will not be born again. 
 
    3105 ெகாள் ம் பயன் இல்ைல குப்ைப கிளர்த்தன்ன ெசல்வத்ைத 
    வள்ளல் கழ்ந்  ம் வாய்ைம இழக்கும் ல ர்காள் 
    ெகாள்ளக் குைற  இலன் ேவண் ற்  எல்லாம் த ம் ேகா  இல் என் 
    வள்ளல் மணிவண்ணன் தன்ைனக் கவி ெசால்ல வம்மிேனா (5) 
    3105. O poets, 
    you praise wicked people to get their corrupt wealth 
    and lose your sincerity. This is a useless thing to do. 
    God is generous and however much wealth he gives, 
    it will never become less. 
    He will give whatever you want. 
    He is faultless. He has the color of sapphire. 
    Come, compose poems praising the generous god. 
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    3106 வம்மின் ல ர் ம் ெமய் வ த்திக் ைகெசய்  உய்ம்மிேனா 
    இம் மன் உலகினில் ெசல்வர் இப்ேபா  இல்ைல ேநாக்கிேனாம் 
    ம் இன் கவி ெகாண்  ம் ம் இட்டா ெதய்வம் ஏத்தினால் 
    ெசம் மின் சுடர்  என் தி மா க்குச் ேச ேம (6) 
    3106. O poets, come. 
    You work hard and live. 
    You know, the rich will not be rich always. 
    If you compose wonderful poems on the gods you like, 
    still they will go to Thirumaal, 
    ornamented with a shining beautiful crown. 
 
    3107 ேச ம் ெகாைட கழ் எல்ைல இலாைன ஓர் ஆயிரம் 
    ேப ம் உைடய பிராைன அல்லால் மற்  யான் கிேலன் 
    மாாி அைனய ைக மால் வைர ஒக்கும் திண் ேதாள் என்  
    பாாில் ஓர் பற்ைறையப் பச்ைசப் பசும் ெபாய்கள் ேபசேவ (7) 
    3107. There is no limit to his generosity and fame. 
    He is praised with a thousand names. 
    I will not praise anyone but him. 
    If anyone in this world praises a miser saying, 
    "You are as generous as the rain 
    and your arms are strong as mountains," 
    that is just a lie. 
 
    3108 ேவயின் ம ைர ேதாளி பின்ைனக்கு மணாளைன 
    ஆய ெப ம் கழ் எல்ைல இலாதன பா ப்ேபாய் 
    காயம் கழித்  அவன் தாள் இைணக்கீழ்ப் கும் காதலன் 
    மாய மனிசைர என் ெசால்ல வல்ேலன் என் வாய்ெகாண்ேட? (8) 
    3108. Nappinnai has beautiful bamboo-like arms 
    and he is her beloved. 
    He has boundless fame. 
    I want to sing his praise and worship his feet 
    until I leave this world. 
    My mouth will never praise the deceiving people of this world. 
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    3109 வாய்ெகாண்  மானிடம் பாட வந்த கவிேயன் அல்ேலன் 
    ஆய்ெகாண்ட சீர் வள்ளல் ஆழிப் பிரான் எனக்ேக உளன் 
    சாய் ெகாண்ட இம்ைம ம் சாதித்  வானவர் நாட்ைட ம் 
    நீ கண் ெகாள் என்  ம் த ம் நின் நின்ேற (9) 
    3109. I do not want to praise people in my poems. 
    He is a generous lord and he carries a discus. 
    He grazes the cows and he alone belongs to me. 
    He says, "I will give you a happy life in this world 
    and you will attain moksha," and he grants me moksha. 
 
    3110 நின் நின்  பல நாள் உய்க்கும் இவ் உடல் நீங்கிப்ேபாய் 
    ெசன்  ெசன்  ஆகி ம் கண்  சன்மம் கழிப்பான் எண்ணி 
    ஒன்றிஒன்றி உலகம் பைடத்தான் கவி ஆயிேனற்கு 
    என் ம் என் ம் இனி மற்ெறா வர் கவி ஏற்குேம? (10) 
    3110. This body stays in the world for many days 
    and after it leaves it returns to the world, taking many births. 
    I want only to praise him and compose poems about him 
    and he will not accept poems composed by anyone but me. 
 
    3111 ஏற்கும் ெப ம் கழ் வானவர் ஈசன் கண்ணன் தனக்கு 
    ஏற்கும் ெப ம் கழ் வண் கு கூர்ச் சடேகாபன் ெசால் 
    ஏற்கும் ெப ம் கழ் ஆயிரத் ள் இைவ ம் ஓர் பத்  
    ஏற்கும் ெப ம் கழ் ெசால்ல வல்லார்க்கு இல்ைல சன்மேம (11) 
    3111. Saḍagopan of Thirukuruhur is praised by all. 
    He composed a thousand pasurams on the lord 
    who is praised by all the gods in the sky. 
    If devotees learn these ten famous poems 
    and know them well they will not be born again in this world. 
    ------------ 
 
    தி வாய் ெமாழி - ன்றாம் பத்  (பத்தாம் தி ெமாழி, 3112-3122) 
    தி மால் சீர் பரவப்ெபற்ற எனக்கு ஒ  குைற ம் இல்ைல எனல் 
 
    3112 சன்மம் பலபல ெசய்  ெவளிப்பட்  
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           சங்ெகா  சக்கரம் வில் 
    ஒண்ைம உைடய உலக்ைக ஒள் வாள் 
           தண்  ெகாண்  ள் ஊர்ந்  உலகில் 
    வன்ைம உைடய அரக்கர் அசுரைர 
           மாளப் பைட ெபா த 
    நன்ைம உைடயவன் சீர் பரவப் ெபற்ற 
           நான் ஓர் குைற  இலேன (1) 
    3112. He came to the earth in many forms. 
    He carries a conch, discus, bow, shining sword and a strong club. 
    He rides on an eagle. 
    He fought with the strong Asurans, killed them in battle 
    and saved the earth from its trials. 
    I am his devotee and I praise him 
    and I will not have any difficulty in my life. 
 
    3113 குைற  இல் தடங் கடல் ேகாள் அர  ஏறி தன் 
           ேகாலச் ெசந்தாமைரக்கண் 
    உைறபவன் ேபால ஓர் ேயாகு ணர்ந்த ஒளி மணி 
           வண்ணன் கண்ணன் 
    கைற அணி க்கு உைடப் ள்ைளக் கடாவி அசுரைரக் 
           காய்ந்த அம்மான் 
    நிைற கழ் ஏத்தி ம் பா ம் ஆ ம் 
           யான் ஒ  ட்  இலேன (2) 
    3113. Kaṇṇan, the shining sapphire-colored god 
    sleeps closing his beautiful lotus eyes 
    as if he were performing yoga 
    on the snake Adishesha on the faultless wide ocean. 
    He conquered the Asurans 
    riding on Garuda whose beautiful beak is dark. 
    I praise his great fame and sing and dance 
    and I will have no trouble in my life. 
 
    3114 ட்  இல் பல் ேபாகத்  ஒ  தனி நாயகன் 
           லகுக்கு உாிய 
    கட் ைய ேதைன அ ைத நன்பாைல 
           கனிைய க ம்  தன்ைன 
    மட்  அவிழ் தண் அம் ழாய் யாைன 
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           வணங்கி அவன் திறத் ப் 
    பட்ட பின்ைன இைறயாகி ம் யான் என் 
           மனத் ப் பாி  இலேன (3) 
    3114. He is endless joy. 
    No one is better than he or equal to him. 
    He is as sweet as jaggery, honey, nectar, good milk, 
    fruit and sugarcane. 
    In his hair he wears a beautiful cool thulasi garland 
    that drips with honey. 
    Since I became his slave my mind has never been apart from him. 
 
    3115 பாி  இன்றி வாணைனக் காத் ம் என்  அன்  
           பைடெயா ம் வந்  எதிர்ந்த 
    திாி ரம் ெசற்றவ ம் மக ம் பின் ம் 
           அங்கி ம் ேபார் ெதாைலய 
    ெபா  சிைறப் ள்ைளக் கடாவிய மாயைன 
           ஆயைன ெபான் சக்கரத்  
    அாியிைன அச்சுதைனப் பற்றி யான் 
           இைறேய ம் இடர் இலேன (4) 
    3115. Along with Shiva, the destroyer of three forts, 
    his son Karthikeya and Agni, 
    Vaṇasuran came to fight with him and they all lost and fled, 
    but Maayavan gave protection to Vaṇasuran. 
    The lord carries a golden discus and rides on Garuḍa 
    who fights with his wings. 
    I embraced the cowherd, the lion, Achudan 
    and I will have no trouble in my life. 
 
    3116 இடர் இன்றிேய ஒ  நாள் ஒ  ேபாழ்தில் எல்லா 
           உலகும் கழிய 
    படர் கழ்ப் பார்த்த ம் ைவதிக ம் உடன் ஏற 
           திண் ேதர் கடவி 
    சுடர் ஒளியாய் நின்ற தன் ைடச் ேசாதியில் 
           ைவதிகன் பிள்ைளகைள 
    உடெலா ம் ெகாண்  ெகா த்தவைனப் பற்றி 
           ஒன் ம் யர் இலேன (5) 



 123

    3116. He drove the chariot and went to heaven 
    without any difficulties, crossing all the worlds with famous Arjuna 
    and a Brahmin who had lost his children. 
    He brought the Brahmin’s children back to earth in one day. 
    He shines like a bright light and I am his slave. 
    No trouble will come to me in this world. 
 
    3117 யர் இல் சுடர் ஒளி தன் ைடச் ேசாதி 
           நின்ற வண்ணம் நிற்கேவ 
    யாில் ம ம் மனிசர் பிறவியில் 
           ேதான்றி கண் காண வந்  
    யரங்கள் ெசய்  தன் ெதய்வநிைல உலகில் 
           க உய்க்கும் அம்மான் 
    யரம் இல் சீர்க் கண்ணன் மாயன் கழ் ற்ற 
           யான் ஓர் ன்பம் இலேன (6) 
    3117. He shines like a bright light that never dims. 
    He came to the earth in the form of a man 
    and experienced great sorrow. 
    Like a mother he gave his divine grace to the earth. 
    The Maayan, the superior god, has no sorrow, only excellence. 
    I worship him and I will never know trouble. 
 
    3118 ன்ப ம் இன்ப ம் ஆகிய ெசய்விைன 
           ஆய் உலகங்க ம் ஆய் 
    இன்பம் இல் ெவம் நரகு ஆகி இனிய நல் வான் 
           சுவர்க்கங்க ம் ஆய் 
    மன் பல் உயிர்க ம் ஆகி பலபல 
           மாய மயக்குக்களால் 
    இன் ம் இவ் விைளயாட்  உைடயாைனப் ெபற்  
           ஏ ம் அல்லல் இலேன (7) 
    3118. He is sorrow and happiness. 
    He gives us all karma. 
    He is all the worlds, 
    the cruel hell that has no joy 
    and sweet moksha in the sky. 
    He is all the creatures that survive on this earth. 
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    He plays with this whole illusory world and enjoys himself. 
    I am his devotee and I will never know trouble. 
 
    3119 அல்லல் இல் இன்பம் அள  இறந்  எங்கும் 
           அழகு அமர் சூழ் ஒளியன் 
    அல்  மலர் மகள் ேபாக மயக்குக்கள் 
           ஆகி ம் நிற்கும் அம்மான் 
    எல்ைல இல் ஞானத்தன் ஞானம் அஃேத ெகாண்  
           எல்லாக் க மங்க ம் ெசய் 
    எல்ைல இல் மாயைன கண்ணைனத் தாள் பற்றி 
           யான் ஓர் க்கம் இலேன (8) 
    3119. He is joy without any sorrow. 
    He is unlimited beauty and a bright light. 
    Lakshmi on a lotus is with him. 
    He is our mother and he is an illusion. 
    He has limitless wisdom. 
    He does all the actions in the world. 
    He is Maayan and Kaṇṇan. 
    I worship his feet and will never know trouble. 
 
    3120 க்கம் இல் ஞானச் சுடர் ஒளி ர்த்தி 
           ழாய் அலங்கல் ெப மான் 
    மிக்க பல் மாயங்களால் விகிர்தம் ெசய்  
           ேவண் ம் உ  ெகாண்  
    நக்க பிராேனா  அயன் தலாக எல்லா ம் 
           எைவ ம் தன் ள் 
    ஒக்க ஒ ங்க வி ங்க வல்லாைனப் ெபற்  
           ஒன் ம் தளர்  இலேன (9) 
    3120. He has no sorrow. 
    He is the bright shining form of wisdom. 
    My dear god is decorated with a thulasi garland. 
    He took many forms and did many magical deeds. 
    A strong one, he swallowed and keeps in his body 
    Shiva who laughs, Brahma, 
    all the other gods and people and all creatures. 
    I am his slave and I will have no difficulty in my life. 
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    3121 தளர்  இன்றிேய என் ம் எங்கும் பரந்த 
           தனி தல் ஞானம் ஒன்றாய் 
    அள  உைட ஐம் லன்கள் அறியாவைகயால் 
           அ  ஆகி நிற்கும் 
    வளர் ஒளி ஈசைன ர்த்திைய தங்கள் 
           ஐந்ைத இ  சுடைர 
    கிளர் ஒளி மாயைன கண்ணைனத் தாள் பற்றி 
           யான் என் ம் ேக  இலேன (10) 
    3121. He, the unique omnipresent god is wise and tireless. 
    He is formless and the five senses do not know him. 
    He is a light that spreads everywhere. 
    He is the five elements of earth, water, fire, sky and wind. 
    He is the moon and sun. 
    He is shining Maayan and Kaṇṇan. 
    I worship his feet and I will never have trouble. 
 
    3122 ேக  இல் வி ப் கழ்க் ேகசவைன 
           கு கூர்ச் சடேகாபன் ெசான்ன 
    பாடல் ஓர் ஆயிரத் ள் இைவ ஒ  பத் ம் 
           பயிற்ற வல்லார்கட்கு அவன் 
    நா ம் நகர ம் நன்குடன் காண 
           நலனிைட ஊர்தி பண்ணி 
    ம் ெப த்தித் தன் லகுக்கும் 
           த ம் ஒ  நாயகேம (11) 
    3122. Saḍagopan of Thirukuruhur 
    composed a thousand poems on Kesavan, 
    the famous faultless god. 
    O devotees, learn and recite these ten poems 
    and he will give you cities, countries, chariots and moksha 
    and make you the kings of all the three worlds. 
    -------- 
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நம்மாழ்வார் தி வாய் ெமாழி - நான்காம் பத்  (3123-3232) 
Divyaprabandham - Thiruvaymozhi -Naangaam Pathu. 

 
    தி வாய் ெமாழி - நான்காம் பத்  ( தல் தி ெமாழி, 3123-3133) 
    ெசல்வம் நிைலயாைம ம் தி மால ைமயின் நிைலேப ம் 
 
    3123 ஒ  நாயகமாய் ஓட உலகு உடன் ஆண்டவர் 
    க  நாய் கவர்ந்த காலர் சிைதகிய பாைனயர் 
    ெப  நா  காண இம்ைமயிேல பிச்ைச தாம் ெகாள்வர் 
    தி நாரணன் தாள் காலம்ெபறச் சிந்தித்  உய்ம்மிேனா (1) 
    3123. The matchless kings who ruled this world 
    will become beggars 
    if they lose in a war with their enemies. 
    When they beg for food 
    wicked dogs will grab their begging pots. 
    Think of the feet of the divine Narayaṇan. 
    That is the only way to escape 
    the troubles of this world. 
 
    3124 உய்ம்மின் திைறெகாணர்ந்  என்  உலகு ஆண்டவர் இம்ைமேய 
    தம் இன்சுைவ மடவாைரப் பிறர் ெகாள்ளத் தாம் விட்  
    ெவம் மின் ஒளி ெவயில் கானகம் ேபாய்க் குைமதின்பர்கள் 
    ெசம்மின் த் தி மாைல விைரந்  அ  ேசர்மிேனா (2) 
    3124. The rich kings who ruled this earth 
    and ordered their chieftains, 
    "Give tribute and live!" 
    will leave the women they enjoyed 
    if their enemies take their land. 
    They will go to a hot forest, hide there and suffer. 
    You should at once worship the feet of Thirumaal 
    adorned with shining beautiful crowns and live. 
    That is the only way to escape the troubles of this world. 
 
    3125 அ  ேசர் யினர் ஆகி அரசர்கள் தாம் ெதாழ 
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    இ  ேசர் ரசங்கள் ற்றத்  இயம்ப இ ந்தவர் 
    ெபா  ேசர் களாய்ப் ேபாவர்கள் ஆத ல் ெநாக்ெகனக் 
    க  ேசர் ழாய் க் கண்ணன் கழல்கள் நிைனமிேனா (3) 
    3125. There are kings that their chieftains bow to, 
    touching their feet, kings whose drums 
    resting in their courtyards sound like thunder— 
    yet they may lose everything and become like dust. 
    At once, you should think of the feet of Kaṇṇan, 
    adorned with a fragrant thulasi garland and live. 
    That is the only way to escape the troubles of this world. 
 
    3126 நிைனப்பான் கில் கடல் எக்க ன் ண்மண ல் பலர் 
    எைனத்ேதார் உகங்க ம் இவ் உலகு ஆண்  கழிந்தவர் 
    மைனப்பால் ம ங்கு அற மாய்தல் அல்லால் மற் க் கண் லம் 
    பைனத் தாள் மத களி  அட்டவன் பாதம் பணிமிேனா (4) 
    3126. We know that even kings 
    who ruled this world for many years and yugas 
    and are more than the grains of sand on the seashore 
    are brought low and have no house to live in. 
    He killed the rutting elephant 
    that had legs as strong as palm trees. 
    Worship his feet and you will be saved. 
 
    3127 பணிமின் தி வ ள் என் ம் அம் சீதப் ைபம் ம் பள்ளி 
    அணி ெமன் குழலார் இன்பக் கலவி அ  உண்டார் 
    ணி ன்  நால பல் ஏைழயர் தாம் இழிப்ப ெசல்வர் 
    மணி மின்  ேமனி நம் மாயவன் ேபர் ெசால்  வாழ்மிேனா (5) 
    3127. Even kings who enjoy women with soft beautiful hair 
    lying on lovely, cool beds and begging them, 
    "Give us your grace!" 
    may lose all their wealth and their clothes 
    and wander as women shame them because they are poor. 
    Praise the names of Maayavan 
    the shining sapphire-colored god and live. 
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    That is the only way to escape the troubles of this world. 
 
    3128 வாழ்ந்தார்கள் வாழ்ந்த  மா மைழ ெமாக்குளின் மாய்ந்  மாய்ந்  
    ஆழ்ந்தார் என்  அல்லால் அன்  தல் இன்  அ தியா 
    வாழ்ந்தார்கள் வாழ்ந்ேத நிற்பர் என்ப  இல்ைல நிற்குறில் 
    ஆழ்ந்  ஆர் கடற்பள்ளி அண்ணல் அ யவர் ஆமிேனா (6) 
    3128. We all know that we do not live forever on this earth 
    and die like the bubbles 
    that arise when rain falls on the earth. 
    No one can say that for all their life 
    they were strong, without problems or sickness. 
    The highest god sleeps on the ocean. 
    If you want to survive, become his devotee. 
 
    3129 ஆம் இன் சுைவ அைவ ஆேறா  அ சில் உண்  ஆர்ந்தபின் 
     ெமன் ெமாழி மடவார் இரக்கப் பின் ம் ற் வார் 
    ஈமின் எமக்கு ஒ  ற்  என்  இட வர் ஆத ன் 
    ேகாமின் ழாய்  ஆதி அம் ேசாதி குணங்கேள (7) 
    3129. The rich may eat food with all the six tastes 
    and then eat more when their beloved beautiful women 
    ask them with lovely soft words. 
    They may even become poor and beg those women saying, 
    "Give me some food!" 
    If you want to be saved 
    praise the excellence of the ancient shining god 
    whose head wears a thulasi garland. 
 
    3130 குணம் ெகாள் நிைற கழ் மன்னர் ெகாைடக்கடன் ண் ந்  
    இணங்கி உலகு உடன் ஆக்கி ம் ஆங்கு அவைன இல்லார் 
    மணம் ெகாண்ட ேபாகத்  மன்னி ம் மீள்வர்கள் மீள்  இல்ைல 
    பணம் ெகாள் அர  அைணயான் தி நாமம் ப மிேனா (8) 
    3130. There are generous kings 
    that rule the world happily as people praise them abundantly. 
    If they do not think of the lord, 
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    they will lose all their wealth and kingdoms. 
    The lord sleeps on the snake bed on the ocean. 
    Praise his divine names— 
    that is the only way to escape the troubles of this world. 
 
    3131 ப  மன்  பல் கலன் பற்ேறா  அ த்  ஐம் லன் ெவன்  
    ெச  மன்  காயம் ெசற்றார்க ம் ஆங்கு அவைன இல்லார் 
    கு  மன் ம் இன் சுவர்க்கம் எய்தி ம் மீள்வர்கள் மீள்  இல்ைல 
    ெகா  மன்  ள் உைட அண்ணல் கழல்கள் கு குமிேனா (9) 
    3131. Even those who have renounced 
    the desires of this world and the wealth of the earth, 
    controlling the desires of their five senses 
    and doing tapas ignoring their bodies, 
    even if they go to heaven 
    will be born on the earth if they do not think of the god. 
    The highest god carries the eagle banner. 
    Worship the feet of the highest god 
    if you do not want to be born again 
    and would reach Vaikuṇṭam, the heaven of the god. 
 
    3132 கு க மிக உணர்வத்ெதா  ேநாக்கி எல்லாம் விட்ட 
    இ கல் இறப்  என் ம் ஞானிக்கும் அப் பயன் இல்ைலேயல் 
    சி க நிைனவ  ஓர் பாசம் உண்டாம் பின் ம்  இல்ைல 
    ம கல் இல் ஈசைனப் பற்றி விடாவி ல்  அஃேத (10) 
    3132. Sages may control all their desires for the world 
    and think only of moksha, 
    but they will not attain Vaikuṇṭam 
    unless they worship the faultless god and hold on to him. 
    They may think of the god with love 
    but that will not give them his grace 
    or let them not be born again. 
    Moksha is to approach the faultless god 
    and grasp him without leaving him. 
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    3133 அஃேத உய்யப் கும் ஆ  என்  கண்ணன் கழல்கள் ேமல் 
    ெகாய் ம் ெபாழில் சூழ் கு கூர்ச் சடேகாபன் குற்ேறவல் 
    ெசய் ேகாலத்  ஆயிரம் சீர்த் ெதாைடப் பாடல் இைவ பத் ம் 
    அஃகாமல் கற்பவர் ஆழ் யர் ேபாய் உய்யற்பாலேர (11) 
    3133. Saḍagopan of Thirukuruhur 
    surrounded by blooming clusters of flowers 
    composed a thousand beautiful poems 
    proclaiming that worshiping the feet of Kaṇṇan 
    is the best path to reach Vaikuṇṭam. 
    If devotees learn and recite these ten songs 
    they will have no troubles and will survive on this earth. 
    --------- 
 
    தி வாய் ெமாழி - நான்காம் பத்  ( இரண்டாம் தி ெமாழி, 3134-3144) 
    காதல் ைககூடா  வ ந் ம் தைலமகள் நிைலகண்  தாய் இரங்கல் 
 
    3134 பாலன் ஆய் ஏழ் உலகு உண்  பாி  இன்றி 
    ஆல் இைல அன்னவசம் ெசய் ம் அண்ணலார் 
    தாள் இைணேமல் அணி தண் அம் ழாய் என்ேற 
    மா மால் வல்விைனேயன் மட வல் ேய (1) 
    3134. Her mother says, 
    "He swallowed all the seven worlds 
    and slept on a banyan leaf without any worry 
    when he was a baby. 
    My innocent vine-like daughter 
    is fascinated with the thulasi garland 
    that adorns the two feet of the god and wants it. 
    How can she get that thulasi garland? 
    Surely, I must have bad karma— 
    what can I do to make my daughter happy?" 
 
    3135 வல்  ேசர் ண் இைட ஆய்ச்சியர் தம்ெமா ம் 
    ெகால்ைலைம ெசய்  குரைவ பிைணந்தவர் 
    நல் அ ேமல் அணி நா  ழாய் என்ேற 
    ெசால் மால் சூழ் விைனயாட் ேயன் பாைவேய (2) 
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    3135. Her mother says, 
    "The lord dances the kuravai dance 
    with cowherd girls with thin vine-like waists 
    and plays mischievously with them. 
    My beautiful doll-like daughter 
    says that she wants the fragrant pretty thulasi garland 
    that adorns his divine feet. 
    I have done bad karma 
    and do not realize that he is god 
    and his garland is not easy to get. 
    What can I do?" 
 
    3136 பா இயல் ேவத நல் மாைல பல ெகாண்  
    ேதவர்கள் மா னிவர் இைறஞ்ச நின்ற 
    ேசவ ேமல் அணி ெசம் ெபான் ழாய் என்ேற 
    கூ மால் ேகாள் விைனயாட் ேயன் ேகாைதேய (3) 
    3136. Her mother says, 
    "He measured the world with his feet 
    as the gods and the great sages worshiped him, 
    chanting the Vedas and adorning him with many fresh garlands. 
    My daughter, wearing a garland in her hair, 
    worries and says, ‘Get me the pure thulasi garland 
    precious as gold that adorns the divine feet of the highest lord.’ 
    I have done bad karma to see my daughter worry like this. 
    What can I do?" 
 
    3137 ேகா  இல வண் கழ் ெகாண்  சமயிகள் 
    ேபதங்கள் ெசால் ப் பிதற் ம் பிரான் பரன் 
    பாதங்கள் ேமல் அணி ைபம் ெபான் ழாய் என்ேற 
    ஓ மால் ஊழ்விைனேயன் தடந் ேதாளிேய (4) 
    3137. Her mother says, 
    "My daughter has beautiful round arms. 
    She says always, 
    ‘Bring me the fresh thulasi garland 
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    precious as gold on the feet of the highest lord 
    whose devotees praise his faultless wonderful fame, 
    prattling on about the many differences that other religions have.’ 
    I have done bad karma. What can I do?" 
 
    3138 ேதாளி ேசர் பின்ைன ெபா ட்  எ  ஏழ் தழீஇக் 
    ேகாளியார் ேகாவலனார் குடக் கூத்தனார் 
    தாள் இைணேமல் அணி தண் அம் ழாய் என்ேற 
    நா ம் நாள் ைநகின்றதால் என் தன் மாதேர (5) 
    3138. Her mother says, 
    "My lovely daughter worries every day and says, 
    ‘He fought and conquered seven bulls 
    for the sake of embracing the arms of Nappinnai. 
    He grazes the cows. 
    He dances the Kudakuthu dance. 
    Bring me the beautiful fresh thulasi garland 
    on the feet of the lord.’" 
 
    3139 மாதர் மா மண்மடந்ைதெபா ட்  ஏனம் ஆய் 
    ஆதி அம் காலத்  அகல் இடம் கீண்டவர் 
    பாதங்கள்ேமல் அணி ைபம் ெபான் ழாய் என்ேற 
    ஓ ம் மால் எய்தினள் என் தன் மடந்ைதேய (6) 
    3139. Her mother says, 
    "My lovely daughter has fallen in love with the god 
    and says always, 
    ‘When an Asuran took the beautiful earth goddess, 
    the lord in ancient times 
    took the form of a boar, split open the wide earth 
    and brought her back. 
    Bring me the fresh thulasi garland precious as gold 
    on the feet of the lord.’" 
 
    3140 மடந்ைதைய வண் கமலத் தி மாதிைன 
    தடம் ெகாள் தார் மார்பினில் ைவத்தவர் தாளின்ேமல் 
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    வடம் ெகாள் ம் தண் அம் ழாய் மலர்க்ேக இவள் 
    மடங்குமால் வாள் தலீர்! என் மடக்ெகாம்ேப (7) 
    3140. Her mother says, 
    "The lord keeps beautiful Lakshmi on a lovely lotus 
    on his wide chest that is decorated with thulasi garland. 
    My daughter lovely as a vine is fascinated with the lord 
    and longs for the fresh thulasi garland on his feet. 
    O girls! You have shining foreheads! 
    See my beautiful daughter." 
 
    3141 ெகாம்  ேபால் சீைதெபா ட்  இலங்ைக நகர் 
    அம்  எாி உய்த்தவர் தாள் இைணேமல் அணி 
    வம்  அவிழ் தண் அம் ழாய் மலர்க்ேக இவள் 
    நம் மால் நான் இதற்கு என் ெசய்ேகன் நங்ைகமீர்? (8) 
    3141. Her mother says, 
    "My daughter longs for the fresh beautiful thulasi garland 
    that spreads fragrance and adorns his feet. 
    He shot his arrows and burnt Lanka 
    for his wife Sita, beautiful as a vine. 
    O lovely girls, I am worried. 
    What can I do?" 
 
    3142 நங்ைகமீர் நீ ம் ஓர் ெபண் ெபற்  நல்கினீர் 
    எங்ஙேன ெசால் ேகன் யான் ெபற்ற ஏைழைய? 
    சங்கு என் ம் சக்கரம் என் ம் ழாய் என் ம் 
    இங்ஙேன ெசால் ம் இராப் பகல் என்ெசய்ேகன்? (9) 
    3142. Her mother says, 
    "O friends, you have also have given birth to daughters. 
    What can I say about the innocent one that I gave birth to? 
    Night and day, she says, ‘Conch, discus, thulasi garland….’ 
    This is all she says—what can I do?" 
 
    3143 என் ெசய்ேகன்? என் ைடப் ேபைத என் ேகாமளம் 
    என் ெசால் ம் என் வச ம் அல்லள் நங்ைகமீர் 
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    மின் ெசய் ண் மார்பினன் கண்ணன் கழல் ழாய் 
    ெபான் ெசய் ண் ெமன் ைலக்கு என்  ெம ேம (10) 
    3143. Her mother says, 
    "What can I do? 
    She is my innocent daughter, my precious jewel. 
    Whatever I say, she doesn’t listen. 
    She doesn’t come near me either. 
    O friends, she says, 
    ‘He is adorned with shining ornaments. 
    I want the thulasi garland on the feet of Kannan 
    to adorn my soft breasts ornamented with golden jewels.’" 
 
    3144 ெம ம் ேநாய் தீர்க்கும் நம் கண்ணன் கழல்கள்ேமல் 
    ம  கழ் வண் கு கூர்ச் சடேகாபன் ெசால் 
    ஒ  கழ் ஆயிரத்  இப் பத் ம் வல்லவர் 
    ம  கழ் வானவர்க்கு ஆவர் நல் ேகாைவேய (11) 
    3144. Saḍagopan of famous and rich Thirukuruhur 
    composed a thousand musical poems praising Kaṇṇan’s feet 
    that remove the sicknesses that afflict people. 
    If devotees learn and recite these ten poems 
    they will join the group of gods in the sky. 
    --------- 
 
    தி வாய் ெமாழி - நான்காம் பத்  ( ன்றாம் தி ெமாழி, 3145-3155) 
    எம்ெப மான  ேசர்க்ைகயால் ெபற்ற இன்பம் 
 
    3145 ேகாைவ வாயாள்ெபா ட்  ஏற்றின் 
           எ த்தம் இ த்தாய் மதிள் இலங்ைகக் 
    ேகாைவ யச் சிைல குனித்தாய் 
           குல நல் யாைன ம ப்  ஒசித்தாய் 
    ைவ யா நீர் விப் 
           ேபாதால் வணங்ேகேன ம் நின் 
    ைவ யாம் ேமனிக்குப் 
           சும் சாந்  என் ெநஞ்சேம (1) 
    3145. You fought with seven bulls 
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    to marry Nappinnai whose mouth is red as a kovai fruit. 
    You shot your bow to destroy the king Ravana of Lanka 
    surrounded with strong forts. 
    You broke the tusks of the strong elephant Kuvalayabeeḍam. 
    Even though I do not sprinkle flowers and water 
    on your feet and worship you 
    my heart is the sandal paste 
    that I smear on your soft flower-like body. 
 
    3146 சும் சாந்  என் ெநஞ்சேம 
           ைன ம் கண்ணி என ைடய 
    வாசகம் ெசய் மாைலேய 
           வான் பட்  ஆைட ம் அஃேத 
    ேதசம் ஆன அணிகல ம் 
           என் ைககூப் ச் ெசய்ைகேய 
    ஈசன் ஞாலம் உண்  உமிழ்ந்த 
           எந்ைத ஏக ர்த்திக்ேக (2) 
    3146. The sandal paste that I smear on you is my heart. 
    The garland with which I decorate you is made only of my words 
    and the silk clothes for you are only my poems. 
    The shining ornaments for you 
    are the way I fold my hands and worship you. 
    You are the lord, the matchless god 
    and you swallowed the earth and spit it out. 
 
    3147 ஏக ர்த்தி இ  ர்த்தி 
           ன்  ர்த்தி பல ர்த்தி 
    ஆகி ஐந்  தம் ஆய் 
           இரண்  சுடர் ஆய் அ  ஆகி 
    நாகம் ஏறி ந க் கட ள் 
           யின்ற நாராயணேன உன் 
    ஆகம் ற் ம் அகத்  அடக்கி 
           ஆவி அல்லல் மாய்த்தேத (3) 
    3147. O Narayaṇa! 
    You are the only god. 
    You are the two gods—the sun and the moon. 



 136

    You are the three gods—Shiva, Vishnu and Brahma 
    and you are all the gods. 
    You are the five elements—water, fire, wind, earth and sky. 
    You are formless. 
    You climbed on the heads of Kalingan and danced. 
    You sleep on the middle of the ocean. 
    I kept you in my heart and all my troubles went away. 
 
    3148 மாய்த்தல் எண்ணி வாய் ைல 
           தந்த மாயப் ேபய் உயிர் 
    மாய்த்த ஆய மாயேன வாமனேன மாதவா 
    த் தண் மாைல ெகாண்  உன்ைனப் 
           ேபாதால் வணங்ேகேன ம் நின் 
    த் தண் மாைல ெந  க்குப் 
           ைன ம் கண்ணி என  உயிேர (4) 
    3148. You are the Maayan. 
    You drank the devil Putana’s milk and killed her. 
    You are Vamanan. You are Madhavan. 
    Even if I do not worship you with cool flower garlands, 
    my life is the cool beautiful garland 
    that I give you to adorn your tall crown. 
 
    3149 கண்ணி என  உயிர் காதல் 
           கனகச் ேசாதி  தலா 
    எண் இல் பல் கலன்க ம் 
           ஏ ம் ஆைட ம் அஃேத 
    நண்ணி லகும் 
           நவிற் ம் கீர்த்தி ம் அஃேத 
    கண்ணன் எம் பிரான் எம்மான் 
           கால சக்கரத்தா க்ேக (5) 
    3149. My life is the garland that adorns you. 
    My love is a golden light for you. 
    Your crown, countless ornaments, beautiful clothes 
    are all only my love. 
    The praises that all the people of the three worlds utter 
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    are my love for you. 
    You are our dear god Kaṇṇan and you carry a discus in your hands. 
    Give your grace to the world. 
 
    3150 கால சக்கரத்ெதா  ெவண் 
           சங்கம் ைக ஏந்தினாய் 
    ஞாலம் ற் ம் உண்  உமிழ்ந்த 
           நாராயணேன என்  என்  
    ஓலம் இட்  நான் அைழத்தால் 
           ஒன் ம் வாராயாகி ம் 
    ேகாலம் ஆம் என் ெசன்னிக்கு உன் 
           கமலம் அன்ன குைரகழேல (6) 
    3150. Even though you do not come when I shout out, 
    calling you and saying, 
    "O Narayana! You carry a discus 
    and a white conch in your hands. 
    You swallowed the world and spit it out," 
    I keep your beautiful sounding anklets 
    that you wear on your lotus feet 
    as an ornament on my head. 
 
    3151 குைர கழல்கள் நீட்  மண் 
           ெகாண்ட ேகால வாமனா 
    குைர கழல் ைககூப் வார்கள் 
           கூட நின்ற மாயேன 
    விைர ெகாள் ம் நீ ம் ெகாண்  
           ஏத்தமாட்ேடேன ம் உன் 
    உைர ெகாள் ேசாதித் தி  உ வம் 
           என்ன  ஆவி ேமலேத (7) 
    3151. You are the beautiful dwarf 
    and you measured the worlds with your long strides. 
    You are the Maayavan. 
    When devotees fold their hands 
    and worship your feet ornamented with sounding anklets 
    you stay with them. 
    Even though I do not worship you with water and fragrant flowers, 
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    your divine shining form that is praised by the Vedas is in my heart. 
 
    3152 என்ன  ஆவி ேமைலயாய் 
           ஏர் ெகாள் ஏழ் உலக ம் 
    ன்னி ற் ம் ஆகி நின்ற 
           ேசாதி ஞான ர்த்தியாய் 
    உன்ன  என்ன  ஆவி ம் 
           என்ன  உன்ன  ஆவி ம் 
    இன்ன வண்ணேம நின்றாய் 
           என்  உைரக்க வல்ேலேன? (8) 
    3152. You love my soul. 
    You are the wise form that is the bright light 
    that shines over all the seven glorious worlds. 
    My soul is yours and your soul is mine. 
    How can I describe you and tell what your nature is? 
 
    3153 உைரக்க வல்ேலன் அல்ேலன் உன் 
           உலப்  இல் கீர்த்தி ெவள்ளத்தின் 
    கைரக்கண் என்  ெசல்வன் நான்? 
           காதல் ைமயல் ஏறிேனன் 
    ைரப்  இலாத பரம்பரேன 
           ெபாய் இலாத பரஞ்சுடேர 
    இைரத்  நல்ல ேமன்மக்கள் 
           ஏத்த யா ம் ஏத்திேனன் (9) 
    3153. I cannot describe you. 
    When will I reach the bank of the flood of your unlimited fame? 
    I am filled with love for you. 
    You are the faultless highest god. 
    You are the divine light that has no falsehood. 
    All good devotees praise you loudly and I also praise you. 
 
    3154 யா ம் ஏத்தி ஏழ் உலகும் 
           ற் ம் ஏத்தி பின்ைன ம் 
    தா ம் ஏத்தி ம் தன்ைன 
           ஏத்த ஏத்த எங்கு எய் ம்? 
    ேத ம் பா ம் கன்ன ம் 
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           அ ம் ஆகித் தித்திப்ப 
    யா ம் எம் பிராைனேய 
           ஏத்திேனன் யான் உய்வாேன (10) 
    3154. I praise him and all the seven worlds praise him, 
    yet even if all praise him 
    they do not utter enough words to praise his limitless fame. 
    I praise him because he is as sweet as honey, 
    milk, jaggery, and nectar for me. I will be saved. 
 
    3155 உய்  உபாயம் மற்  இன்ைம ேதறி 
           கண்ணன் ஒண் கழல்கள் ேமல் 
    ெசய்ய தாமைரப் பழனத் 
           ெதன்னன் கு கூர்ச் சடேகாபன் 
    ெபாய் இல் பாடல் ஆயிரத் ள் 
           இைவ ம் பத் ம் வல்லார்கள் 
    ைவயம் மன்னி ற்றி ந்  
           விண் ம் ஆள்வர் மண் ேட (11) 
    3155. Saḍagopan of Thirukuruhur of the southern kingdom 
    surrounded by fields blooming with beautiful lotuses 
    composed a thousand faultless poems 
    praising the feet of the god decorated with shining anklets. 
    Worshiping his feet is the way to be saved. 
    If devotees learn and recite these ten poems 
    they will stay in this world happily and also rule heaven. 
    ------- 
 
    தி வாய் ெமாழி - நான்காம் பத்  (நான்காம் தி ெமாழி, 3156-3166) 
    பிாி  ஆற்றா  ேபா ப் ெபா ள்கைளக் கண்  வ ந் ம் 
    தைலவியின் நிைலையத் தாய் உைரத்தல் 
 
    3156 மண்ைண இ ந்  ழாவி 
           வாமனன் மண் இ  என் ம் 
    விண்ைணத் ெதா  அவன் ேம  
           ைவகுந்தம் என்  ைக காட் ம் 
    கண்ைண உள்நீர் மல்க நின்  
           கடல்வண்ணன் என் ம் அன்ேன என் 
    ெபண்ைணப் ெப மயல் ெசய்தாற்கு 
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           என் ெசய்ேகன் ெபய் வைளயீேர? (1) 
    3156. My daughter fell in love with the lord. 
    She touches the earth and says, 
    "This earth was measured by Vamanan." 
    She points her finger at the sky and says, 
    "That is Vaikuṇṭam." 
    She thinks of Kaṇṇan and her eyes fill with tears. 
    She says, "He has the color of the ocean." 
    O lord! You have fascinated my daughter. 
    O girls ornamented with bangles! What can I do? 
 
    3157 ெபய்வைளக் ைககைளக் கூப்பி 
           பிரான் கிடக்கும் கடல் என் ம் 
    ெசய்ய  ஓர் ஞாயிற்ைறக் காட்  
           சிாீதரன் ர்த்தி ஈ  என் ம் 
    ைந ம் கண்ணீர் மல்க நின்  
           நாரணன் என் ம் அன்ேன என் 
    ெதய்வ உ வில் சி மான் 
           ெசய்கின்ற  ஒன்  அறிேயேன (2) 
    3157. My daughter folds her hands ornamented with bangles 
    and says, "He, the dear god, sleeps on the ocean." 
    She points to the red sun and says, 
    "This is a form of Sridharan." 
    She stands sorrowfully, her eyes filled with tears 
    and says, "Naraṇan!" 
    O lord, she looks divine. 
    She is soft like a small doe. 
    I don’t know what to do. 
 
    3158 அறி ம் ெசந்தீையத் த வி 
           அச்சுதன் என் ம் ெமய் ேவவாள் 
    எறி ம் தண் காற்ைறத் த வி 
           என் ைடக் ேகாவிந்தன் என் ம் 
    ெவறி ெகாள் ழாய் மலர் நா ம் 
           விைன ைடயாட் ேயன் ெபற்ற 
    ெசறி வைள ன் ைகச் சி மான் 
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           ெசய்கின்ற  என் கண் க்கு ஒன்ேற? (3) 
    3158. My daughter looks at the red fire 
    and says, "He is indestructible." 
    She embraces the wind that blows strongly 
    and says, "This is my Govindan." 
    She has the fragrance of a thulasi garland. 
    I have done bad karma. 
    My little doe-like bangled girl 
    does so many things, 
    but I can’t understand even one of them. 
 
    3159 ஒன்றிய திங்கைளக் காட்  
           ஒளி மணி வண்ணேன என் ம் 
    நின்ற குன்றத்திைன ேநாக்கி 
           ெந மாேல வா என்  கூ ம் 
    நன்  ெபய் ம் மைழ காணில் 
           நாரணன் வந்தான் என்  ஆ ம் 
    என்  இன ைமயல்கள் ெசய்தான் 
           என் ைடக் ேகாமளத்ைதேய? (4) 
    3159. My daughter points to the shining moon and says, 
    "That is the bright sapphire-colored god." 
    She looks at the tall hills and calls out loudly, 
    "O Neḍumaal, come!" 
    If the rain pours down, she says, 
    "O Naraṇan come!" and dances. 
    In so many ways he has fascinated 
    my beautiful daughter, as precious as a jewel. 
 
    3160 ேகாமள வான் கன்ைறப் ல்கி 
           ேகாவிந்தன் ேமய்த்தன என் ம் 
    ேபாம் இள நாகத்தின் பின் ேபாய் 
           அவன் கிடக்ைக ஈ  என் ம் 
    ஆம் அள  ஒன் ம் அறிேயன் 
           அ விைனயாட் ேயன் ெபற்ற 
    ேகாமள வல் ைய மாேயான் 
           மால் ெசய்  ெசய்கின்ற கூத்ேத (5) 
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    3160. My daughter embraces calves 
    and says that Govindan grazes them. 
    She runs behind a slithering snake and says, 
    "This is his bed." 
    I don’t know when this trouble will end. 
    I have done bad karma. 
    The mischievous Maayon has fascinated my beautiful daughter— 
    what can I do? 
 
    3161 கூத்தர் குடம் எ த்  ஆ ல் 
           ேகாவிந்தன் ஆம் எனா ஓ ம் 
    வாய்த்த குழல் ஓைச ேகட்கில் 
           மாயவன் என்  ைமயாக்கும் 
    ஆய்ச்சியர் ெவண்ெணய்கள் காணில் 
           அவன் உண்ட ெவண்ெணய் ஈ  என் ம் 
    ேபய்ச்சி ைல சுைவத்தாற்கு 
           என் ெபண்ெகா  ஏறிய பித்ேத (6) 
    3161. If a dancer carries a pot, 
    my daughter runs and says, "Govindan is there." 
    If she hears the beautiful sound of flute, 
    she is fascinated and says, "Maayavan is playing the flute." 
    If she sees butter that the cowherd women have churned, 
    she says, "This is the butter that he has eaten." 
    He drank the milk from the devil Putana. 
    How could my lovely vine-like daughter be so crazy about him? 
 
    3162 ஏறிய பித்திேனா  எல்லா 
           உலகும் கண்ணன் பைடப்  என் ம் 
    நீ  ெசவ்ேவ இடக் காணில் 
           ெந மால் அ யார் என்  ஓ ம் 
    நா  ழாய் மலர் காணில் 
           நாரணன் கண்ணி ஈ  என் ம் 
    ேதறி ம் ேதறா ம் மாேயான் 
           திறத்தனேள இத் தி ேவ (7) 
    3162. Like a crazy person, my daughter says, 
    "All the worlds are created by Kaṇṇan." 
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    If she sees people wearing a naamam, 
    she runs near them and says, 
    "Here are the devotees of Neḍumaal." 
    If she sees a fragrant thulasi garland with flowers, 
    she says, "These are the garlands of Naraṇan." 
    Whether she is in a state of knowing everything, 
    or in a state of knowing nothing, 
    my precious girl loves the ornamented feet of Maayon. 
 
    3163 தி  உைட மன்னைரக் காணில் 
           தி மாைலக் கண்ேடேன என் ம் 
    உ  உைட வண்ணங்கள் காணில் 
           உலகு அளந்தான் என்  ள் ம் 
    க  உைடத் ேத  இல்கள் எல்லாம் 
           கடல் வண்ணன் ேகாயிேல என் ம் 
    ெவ வி ம் ழ்வி ம் ஓவாள் 
           கண்ணன் கழல்கள் வி ம் ேம (8) 
    3163. If she sees great kings, 
    my daughter says, "I have seen Thirumaal." 
    If she sees something blue, she jumps and says, 
    "Here is my god. He is Thirumal and he measured the world." 
    If she sees temples she says these are the temples 
    of the ocean-colored god. 
    Whether she is afraid of something or just stricken with love 
    she wants the anklet-adorned feet of the god Kaṇṇan. 
 
    3164 வி ம்பிப் பகவைரக் காணில் 
           வியல் இடம் உண்டாேன என் ம் 
    க ம் ெப  ேமகங்கள் காணில் 
           கண்ணன் என்  ஏறப் பறக்கும் 
    ெப ம் ல ஆ நிைர காணில் 
           பிரான் உளன் என்  பின் ெசல் ம் 
    அ ம் ெபறல் ெபண்ணிைன மாேயான் 
           அலற்றி அயர்ப்பிக்கின்றாேன (9) 
    3164. If my daughter sees sages 
    she says that they are forms of the god 
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    who swallowed all the worlds. 
    If she sees large dark clouds she jumps and says, 
    "They are Kaṇṇan!" and feels very happy. 
    If she sees a herd of cows grazing on the land, 
    she goes behind them and says, 
    "The dear god is here!" 
    Maayon has made my precious daughter crazy 
    and weary with fascination and love for him. 
 
    3165 அயர்க்கும் சுற் ம் பற்றி ேநாக்கி 
           அகலேவ நீள் ேநாக்குக் ெகாள் ம் 
    வியர்க்கும் மைழக்கண் ம்ப 
           ெவவ் யிர் ெகாள் ம் ெமய் ேசா ம் 
    ெபயர்த் ம் கண்ணா என்  ேபசும் 
           ெப மாேன வா என்  கூ ம் 
    மயல் ெப ங் காதல் என் ேபைதக்கு 
           என்ெசய்ேகன் வல்விைனேயேன? (10) 
    3165. My daughter is fascinated with him. 
    She looks in every direction for him. 
    She looks into long distances to see whether he is coming. 
    Thinking of him she sweats and she sighs 
    and her eyes are filled with tears. 
    She feels tired and says, "O Kaṇṇan!" 
    She calls him and says, "O dear lord, come!" 
    I have done bad karma. 
    What can I do for my innocent daughter? 
    She is stricken with such ardent love? 
 
    3166 வல்விைன தீர்க்கும் கண்ணைன 
           வண் கு கூர்ச் சடேகாபன் 
    ெசால் விைனயால் ெசான்ன பாடல் 
           ஆயிரத் ள் இைவ பத் ம் 
    நல் விைன என்  கற்பார்கள் 
           நலனிைட ைவகுந்தம் நண்ணி 
    ெதால்விைன தீர எல்லா ம் 
           ெதா  எழ ற்றி ப்பாேர (11) 
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    3166. Saḍagopan of rich Thirukuruhur 
    composed a thousand songs on Kaṇṇan 
    who removes evil karma. 
    If devotees learn and recite these ten songs, 
    they will get good karma and go to Vaikuṇṭam 
    and all in the sky will worship them. 
    ---------- 
 
    தி வாய் ெமாழி - நான்காம் பத்  (ஐந்தாம் தி ெமாழி, 3167-3177) 
    எம்ெப மான  இ ப்ைபக் கண்  மகிழ்தல் 
 
    3167 ற்றி ந்  ஏழ் உலகும் தனிக்ேகால் ெசல்ல  இல் சீர் 
    ஆற்றல் மிக்கு ஆ ம் அம்மாைன ெவம் மா பிளந்தான் தன்ைன 
    ேபாற்றி என்ேற ைககள் ஆரத் ெதா  ெசால் மாைலகள் 
    ஏற்ற ேநாற்ேறற்கு இனி என்ன குைற எ ைம ேம? (1) 
    3167. He rules all the seven worlds with his unique scepter. 
    He is strong and he loves me like my mother. 
    The Asuran Kesi came in the form of a horse 
    and the god split open his mouth. 
    I worship him saying, "I praise you! I praise you!" 
    I decorate him with garlands of songs 
    and there are no troubles for me in all my seven births. 
 
    3168 ைமய கண்ணாள் மலர் ேமல் உைறவாள் உைற மார்பினன் 
    ெசய்ய ேகாலத் தடங் கண்ணன் விண்ேணார் ெப மான் தன்ைன 
    ெமாய்ய ெசால்லால் இைசமாைலகள் ஏத்தி உள்ளப்ெபற்ேறன் 
    ெவய்ய ேநாய்கள் ம் வியன் ஞாலத்  யேவ (2) 
    3168. He, the god of the gods in the sky, 
    has large dark eyes and a beautiful form. 
    On his chest he embraces Lakshmi. 
    I keep him in my mind, 
    decorate him with garlands of songs 
    and worship him. 
    All the terrible sicknesses in this world 
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    will not come to me. 
 
    3169  இல் இன்பம் மிக எல்ைல நிகழ்ந்த நம் அச்சுதன் 
     இல் சீரன் மலர்க் கண்ணன் விண்ேணார் ெப மான் தன்ைன 
     இல் காலம் இைசமாைலகள் ஏத்தி ேமவப்ெபற்ேறன் 
     இல் இன்பம் மிக எல்ைல நிகழ்ந்தனன் ேமவிேய (3) 
    3169. He is the god Achudan. 
    He gives endless happiness to all. 
    He has beautiful lotus eyes and faultless qualities. 
    and he is the god of the gods. 
    I have praised him for endless ages 
    with garlands of song 
    and received endless joy worshiping him. 
 
    3170 ேமவி நின்  ெதா வார் விைன ேபாக ேம ம் பிரான் 
    வி அம் ள் உைடயான் அடல் ஆழி அம்மான் தன்ைன 
    நா இயலால் இைசமாைலகள் ஏத்தி நண்ணப் ெபற்ேறன் 
    ஆவி என் ஆவிைய யான் அறிேயன் ெசய்த ஆற்ைறேய (4) 
    3170. If devotees approach and worship him, 
    our dear god removes their karma. 
    He rides on a beautiful eagle that has soft weathers. 
    He, my father, sleeps on the wide ocean. 
    I praised him with garlands of songs with my tongue 
    and reached him. 
    I do not know my soul, my dear soul 
    that guides me in this right path. 
 
    3171 ஆற்ற நல்ல வைக காட் ம் அம்மாைன அமரர் தம் 
    ஏற்ைற எல்லாப் ெபா ம் விாித்தாைன எம்மான் தன்ைன 
    மாற்ற மாைலப் ைனந்  ஏத்தி நா ம் மகிழ்  எய்திேனன் 
    காற்றின் ன்னம் க கி விைன ேநாய்கள் காியேவ (5) 
    3171. He, my mother, showed me many good paths. 
    He is a bull among the gods in the sky. 
    He, our father, taught the Vedas to the sages. 



 147

    I have obtained joy praising my dear god with garlands of poems 
    and all my karma will be destroyed faster than a swift wind. 
 
    3172 காிய ேமனிமிைச ெவளிய நீ  சிறிேத இ ம் 
    ெபாிய ேகாலத் தடங்கண்ணன் விண்ேணார் ெப மான் தன்ைன 
    உாிய ெசால்லால் இைசமாைலகள் ஏத்தி உள்ளப்ெபற்ேறற்கு 
    அாிய  உண்ேடா எனக்கு இன்  ெதாட் ம் இனி என் ேம (6) 
    3172. The god of the gods in the sky has a dark body 
    and he has a white naamam on his forehead. 
    He has large beautiful eyes. 
    I worship him with garlands of songs with good words. 
    Is there anything I could ever get that is better 
    than receiving him in my heart? 
 
    3173 என் ம் ஒன்  ஆகி ஒத்தா ம் மிக்கார்க ம் தன் தனக்கு 
    இன்றி நின்றாைன எல்லா உலகும் உைடயான் தன்ைன 
    குன்றம் ஒன்றால் மைழ காத்த பிராைன ெசால் மாைலகள் 
    நன்  சூட் ம் விதி எய்தினம் என்ன குைற நமக்ேக? (7) 
    3173. He is the only one god on the earth. 
    There has never been anyone equal to or better than he. 
    He rules all the worlds. 
    He protected the cows from the storm, 
    carrying Govardhana mountain as an umbrella. 
    I have the fortune of praising him with garlands of poems. 
    There is nothing I do not have. 
 
    3174 நமக்கும் வின்மிைச நங்ைகக்கும் இன்பைன ஞாலத்தார் 
    தமக்கும் வானத்தவர்க்கும் ெப மாைன தண் தாமைர 
    சுமக்கும் பாதப் ெப மாைன ெசால்மாைலகள் ெசால் மா  
    அைமக்க வல்ேலற்கு இனி யாவர் நிகர் அகல் வானத்ேத? (8) 
    3174. He is god of me, of the people of the world 
    and of the gods in the sky. 
    He is a joy for Lakshmi on a lotus. 
    His feet are adorned with cool lotuses. 
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    I have the fortune of composing garlands of poems to him. 
    Who, even in the wide sky, could be my equal? 
 
    3175 வானத் ம் வானத் ள் உம்ப ம் மண் ள் ம் மண்ணின்கீழ்த் 
    தானத் ம் எண் திைச ம் தவிரா  நின்றான் தன்ைன 
    கூனல் சங்கத் தடக்ைகயவைன குடம் ஆ ைய 
    வானக் ேகாைன கவி ெசால்ல வல்ேலற்கு இனி மா உண்ேட? (9) 
    3175. He stays in the sky. 
    He is with the gods in the sky. 
    He is on the earth. 
    He is in the underworld. 
    He is in all the eight directions. 
    He never leaves those places. 
    He carries a curved conch in his beautiful left hand. 
    He danced on a pot and he is the king of the sky. 
    I compose poems to praise the lord 
    and I will not have any trouble. 
 
    3176 உண் ம் உமிழ்ந் ம் கடந் ம் இடந் ம் கிடந் ம் நின் ம் 
    ெகாண்ட ேகாலத்ெதா  ற்றி ந் ம் மணம் கூ ம் 
    கண்ட ஆற்றால் தனேத உலகு என நின்றான் தன்ைன 
    வண் தமிழ் ற்க ேநாற்ேறன் அ யார்க்கு இன்ப மாாிேய (10) 
    3176. He swallowed the earth and spit it out. 
    He measured the world. 
    He split open the ground 
    and brought the earth from the underworld. 
    He sleeps on the ocean. 
    He shows his form to the gods in the sky. 
    He married Nappinnai. 
    He has the power to rule all the worlds. 
    I have the good fortune of composing beautiful Tamil poems 
    that are a flood of pleasure for his devotees. 
 
    3177 மாாி மாறாத தண் அம் மைல ேவங்கடத்  அண்ணைல 
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    வாாி மாறாத ைபம் ம் ெபாழில் சூழ் கு கூர் நகர்க் 
    காாி மாறன் சடேகாபன் ெசால் ஆயிரத்  இப் பத்தால் 
    ேவாி மாறாத ேமல் இ ப்பாள் விைன தீர்க்குேம 11 
    3177. Sadagopan, the son of Kaari Maaran, 
    composed a thousand poems on the great god 
    of the beautiful cool Thiruvenkaṭam hills 
    where the rain never fails to pour. 
    If devotees worship the goddess Lakshmi 
    who stays on a fragrant lotus flower 
    their karma will go away. 
    ---------- 
 
    தி வாய் ெமாழி - நான்காம் பத்  (ஆறாம் தி ெமாழி, 3178-3188) 
    ெவறி விலக்கு 
 
    3178 தீர்ப்பாைர யாம் இனி எங்ஙனம் நா ம் அன்ைனமீர்! 
    ஓர்ப்பால் இவ் ஒள் தல் உற்ற நல் ேநாய் இ  ேதறிேனாம் 
    ேபார்ப்பாகு தான் ெசய்  அன்  ஐவைர ெவல்வித்த மாயப்ேபார்த் 
    ேதர்ப்பாகனார்க்கு இவள் சிந்ைத ழாய்த் திைசக்கின்றேத? (1) 
    3178. Her friends say, 
    "O mothers, 
    Our beautiful friend has a shining forehead. 
    Where can we find someone to cure her sickness? 
    We have just found out what is troubling her— 
    she is fascinated with him 
    who drove Arjuna’s chariot 
    and gained victory for the five Pandavas, 
    conquering the Kauravas in battle." 
 
    3179 திைசக்கின்றேத இவள் ேநாய் இ  மிக்க ெப ந் ெதய்வம் 
    இைசப்  இன்றி நீர் அணங்கு ஆ ம் இளந் ெதய்வம் அன்  இ  
    திைசப்  இன்றிேய சங்கு சக்கரம் என்  இவள் ேகட்க நீர் 
    இைசக்கிற்றிராகில் நன்ேற இல் ெப ம் இ  காண்மிேன (2) 
    3179. Her friends say, 
    " O mother, you are confused without knowing 
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    the reason for her sickness. 
    Her suffering is not caused by some small goddess, like Anangu. 
    When she played in the water she fell in love with the god 
    without knowing it. 
    She suffers because of the great god. 
    If you say, ‘conch, discus’ 
    so she can hear it clearly, her sickness will go away 
    and she will get better just today itself. 
    This is the best medicine for her." 
 
    3180 இ  காண்மின் அன்ைனமீர் இக் கட் விச்சி ெசால் ெகாண்  நீர் 
    எ வா ம் ெசய்  அங்கு ஓர் கள் ம் இைறச்சி ம் ேவன் மின் 
    ம  வார் ழாய்  மாயப் பிரான் கழல் வாழ்த்தினால் 
    அ ேவ இவள் உற்ற ேநாய்க்கும் அ  ம ந்  ஆகுேம (3) 
    3180. Her friends say, 
    "O mother, Listen to what I say: 
    ‘The female priest said that if we worship the Anangu 
    her sickness will go away. 
    Don’t listen to her. 
    Don’t do this or that ritual, don’t offer meat and toddy. 
    If you praise the feet, ornamented with anklets, of Maaya Piraan 
    whose head is garlanded with thulasi, 
    that will be the best remedy for her sickness.’" 
 
    3181 ம ந்  ஆகும் என்  அங்கு ஓர் மாய வலைவ ெசால் ெகாண்  நீர் 
    க ஞ் ேசா ம் மற்ைறச் ெசஞ் ேசா ம் களன் இைழத்  என் பயன்? 
    ஒ ங்காகேவ உலகு ஏ ம் வி ங்கி உமிழ்ந்திட்ட 
    ெப ந்ேதவன் ேபர் ெசால்லகிற்கில் இவைளப் ெப திேர (4) 
    3181. Her friends say, 
    "O Mother, the priest woman says, 
    ‘The cure for your daughter’s sickness is to offer different kinds 
    of rice to the gods,’ and you listen to her 
    and offer black rice and red rice to the Anangu. 
    What is the use of that? 
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    If you say the name of the great god 
    who swallowed all the seven worlds and spit them out, 
    you will cure her sickness." 
 
    3182 இவைளப் ெப ம் பாிசு இவ் அணங்கு ஆ தல் அன்  அந்ேதா 
    குவைளத் தடங் கண் ம் ேகாைவச் ெசவ்வா ம் பயந்தனள் 
    கவளக் கடாக் களி  அட்ட பிரான் தி நாமத்தால் 
    தவளப் ெபா க் ெகாண்  நீர் இட் மின் தணி ேம (5) 
    3182. Her friends say, 
    "To cure her sickness don’t dance with the Anangu. 
    She has large eyes like kuvalai flowers 
    and a red mouth like a kovvai fruit and her body is pale. 
    Say the divine name of him 
    who killed the angry rutting elephant kuvalayabeedam. 
    Put on her forehead the divine red powder of the god 
    and her sickness will go away." 
 
    3183 தணி ம் ெபா  இல்ைல நீர் அணங்கு ஆ திர் அன்ைனமீர் 
    பிணி ம் ஒழிகின்ற  இல்ைல ெப கும் இ  அல்லால் 
    மணியின் அணி நிற மாயன் தமர் அ  நீ  ெகாண்  
    அணிய ய ன் மற்  இல்ைல கண்டீர் இவ் அணங்குக்ேக (6) 
    3183. Her friends say, 
    "O mothers! 
    Don’t worship the Anangu and dance all day. 
    That won’t cure her sickness, 
    it will only make it worse. 
    Bring the dust of the feet of the devotees 
    of the sapphire-colored god and put it on her. 
    Try this. It is the only cure for your daughter, 
    nothing else will help her." 
 
    3184 அணங்குக்கு அ  ம ந்  என்  அங்கு ஓர் ஆ ம் கள் ம் பராய் 
    ணங்ைக எறிந்  ம் ேதாள் குைலக்கப்ப ம் அன்ைனமீர் 
    உணங்கல் ெகடக் க ைத உத  ஆட்டம் கண்  என் பயன்? 
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    வணங்கீர்கள் மாயப் பிரான் தமர் ேவதம் வல்லாைரேய (7) 
    3184. Her friends say, 
    "O mothers, you offer goats and liquor 
    to the Anangu and worship her thinking 
    that will cure your beautiful daughter, 
    and you dance the Thunagai dance until your arms hurt. 
    What is the use of seeing a donkey eating his food 
    and seeing his lips when you are hungry? 
    Bow to the devotees of the Mayappiran 
    who recite the Vedas well." 
 
    3185 ேவதம் வல்லார்கைளக் ெகாண்  விண்ேணார் ெப மான் தி ப் 
    பாதம் பணிந்  இவள் ேநாய் இ  தீர்த் க் ெகாள்ளா  ேபாய் 
    ஏதம் பைறந்  அல்ல ெசய்  கள் ஊ  கலாய்த் ய் 
    கீதம் ழ  இட்  நீர் அணங்கு ஆ தல் கீழ்ைமேய (8) 
    3185. Her friends say, 
    "O mothers, go to those who know the Vedas well 
    and ask for their advice. 
    Worship the divine feet of the god of gods as they tell you. 
    You are not doing that to cure her sickness. 
    It is wrong to say and do bad things. 
    Drinking liquor, dancing the Anangu dance with loud music 
    beating drums is wrong and shows you are not decent." 
 
    3186 கீழ்ைமயினால் அங்கு ஓர் கீழ்மகன் இட்ட ழவின் கீழ் 
    நாழ்ைம பல ெசால்  நீர் அணங்கு ஆ ம் ெபாய் காண்கிேலன் 
    ஏழ்ைமப் பிறப் க்கும் ேசமம் இந் ேநாய்க்கும் ஈேத ம ந்  
    ஊழ்ைமயில் கண்ண பிரான் கழல் வாழ்த் மின் உன்னித்ேத (9) 
    3186. Her friends say, 
    "O mothers, you say many bad mean things 
    and dance the Anangu dance 
    as a man from a low family beats the drum, 
    but I know all this is a false way of trying to cure her sickness. 
    Think of the lord Kannan and bow to his anklet-ornamented feet 
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    and that will cure her sickness. 
    It will also protect you in all your future births." 
 
    3187 உன்னித்  மற்  ஒ  ெதய்வம் ெதாழாஅள் அவைன அல்லால் 
    ம் இச்ைச ெசால்  ம் ேதாள் குைலக்கப்ப ம் அன்ைனமீர் 
    மன்னப்ப ம் மைறவாணைன வண் வராபதி 
    மன்னைன ஏத் மின் ஏத் த ம் ெதா  ஆ ேம (10) 
    3187. Her friends say, 
    "O mothers, 
    your daughter doesn’t think of any god except Kaṇṇan, 
    but you say whatever you want 
    and dance until your arms hurt. 
    Praise the everlasting king of flourishing Dwarapati 
    who is praised by all the Vedas. 
    Praise him, bow to him and dance." 
 
    3188 ெதா  ஆ   மணி வண்ண க்கு ஆட்ெசய்  ேநாய் தீர்ந்த 
    வ வாத ெதால் கழ் வண் கு கூர்ச் சடேகாபன் ெசால் 
    வ வாத ஆயிரத் ள் இைவ பத்  ெவறிக ம் 
    ெதா  ஆ ப் பாட வல்லார் க்க சீலம் இலர்கேள (11) 
    3188. Sadagopan of rich Thirukuruhur 
    who has ancient faultless fame 
    composed a thousand poems on the pure sapphire-colored god. 
    If devotees learn and recite these ten poems 
    sing, dance and worship the lord 
    they will not have any trouble in their lives. 
    --------- 
 
    தி வாய் ெமாழி - நான்காம் பத்  (ஏழாம் தி ெமாழி, 3189-3199) 
    தி மாைல வந்த மா  தம் குைறகூறி வ ந்தி அைழத்தல் 
 
    3189 சீலம் இல்லாச் சிறியேன ம் ெசய்விைனேயா ெபாிதால் 
    ஞாலம் உண்டாய் ஞான ர்த்தி நாராயணா என்  என்  
    காலந்ேதா ம் யான் இ ந்  ைகதைல சல் இட்டால் 
    ேகால ேமனி காண வாராய் கூவி ம் ெகாள்ளாேய (1) 
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    3189. Even though I have no goodness, 
    whatever I do is important. 
    If all the time I live, I raise my hands above my head 
    and call you loudly, saying, 
    "O lord, you swallowed the earth. 
    You are lord of wisdom. 
    You are Narayanan," 
    won't you come to me 
    so I can see your beautiful body? 
    Call me and give me your grace. 
 
    3190 ெகாள்ள மாளா இன்ப ெவள்ளம் ேகா  இல தந்தி ம் என் 
    வள்ளேலேயா ைவயம் ெகாண்ட வாமனாேவா என்  என்  
    நள் இரா ம் நன் பக ம் நான் இ ந்  ஓலம் இட்டால் 
    கள்ள மாயா உன்ைன என் கண் காண வந்  ஈயாேய (2) 
    3190. You are a Mayan and a thief. 
    If I shout night and day and call to you, saying, 
    "You are the generous one 
    You give a faultless, endless flood of joy to all. 
    You took the form of a dwarf and measured the world," 
    won't you come, show yourself to me 
    and give me your grace? 
 
    3191 ஈ  இலாத தீவிைனகள் எத்தைன ெசய்தனன்ெகால்? 
    தாவி ைவயம் ெகாண்ட எந்தாய் தாேமாதரா என்  என்  
    கூவிக் கூவி ெநஞ்சு உ கி கண்பனி ேசார நின்றால் 
    பாவி நீ என்  ஒன்  ெசால்லாய் பாவிேயன் காண வந்ேத (3) 
    3191. I have done so many bad deeds 
    that their results will not ever be exhausted. 
    Even though I melt in my heart 
    and call and call you loudly, saying, 
    "O my father, you measured the whole world, 
    You are Damodharan," 
    you don’t come to me so I can see you. 
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    You don’t say even one word to me, 
    even, "You are a sinner!" 
 
    3192 காண வந்  என் கண் கப்ேப தாமைரக்கண் பிறழ 
    ஆணி ெசம்ெபான் ேமனி எந்தாய் நின்  அ ளாய் என்  என்  
    நாணம் இல்லாச் சி  தைகேயன் நான் இங்கு அலற் வ  என் 
    ேபணி வாேனார் காணமாட்டாப் பீ  உைட அப்பைனேய? (4) 
    3192. I call you and prattle, saying, 
    "O my father, you have a pure, beautiful golden body. 
    Come and stand before me with your twinkling lotus eyes. 
    I am shameless and have no pride. 
    What is the use of my prattling 
    and calling you, most famous one? 
    Even the god of gods in the sky cannot see you. 
 
    3193 அப்பேன அடல் ஆழியாேன ஆழ் கடைலக் கைடந்த 
    ப்பேன உன் ேதாள்கள் நான்கும் கண் டக்கூ ங்ெகால்? என்  
    எப்ெபா ம் கண்ண நீர் ெகாண்  ஆவி வர்ந்  வர்ந்  
    இப்ெபா ேத வந்திடாய் என்  ஏைழேயன் ேநாக்குவேன (5) 
    3193. I say "O my father, you carry a strong discus. 
    You, the powerful one churned the deep milky ocean. 
    Could I ever see all your four arms?" 
    My eyes are filled with tears. 
    My soul becomes sorrowful. 
    Pitiful, I long for you and call you saying, 
    "Come at once!" 
 
    3194 ேநாக்கி ேநாக்கி உன்ைனக் காண்பான் யான் என  ஆவி ள்ேள 
    நாக்கு நீள்வன் ஞானம் இல்ைல நாள்ேதா ம் என் ைடய 
    ஆக்ைக ள் ம் ஆவி ள் ம் அல்ல றத்தி ள் ம் 
    நீக்கம் இன்றி எங்கும் நின்றாய் நின்ைன அறிந்  அறிந்ேத (6) 
    3194. You are in my body and soul, 
    and in everything outside me. 
    There is nothing without you 
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    and you abide pervading everything. 
    I know well that I have no wisdom, 
    but I look and look for your presence 
    and long to see you, praise you 
    and ask you to come to me. 
    Is this because I am foolish 
    and my tongue does not know what to say? 
 
    3195 அறிந்  அறிந்  ேதறித் ேதறி யான் என  ஆவி ள்ேள 
    நிைறந்த ஞான ர்த்தியாைய நின்மலமாக ைவத்  
    பிறந் ம் ெசத் ம் நின்  இட ம் ேபைதைம தீர்ந்ெதாழிந்ேதன் 
    ந ந் ழாயின் கண்ணி அம்மா நான் உன்ைனக் கண் ெகாண்ேட (7) 
    3195. You are adorned with fragrant thulasi garlands. 
    I understand you and you understand me. CHECK 
    I become stronger and stronger knowing you. 
    You are the faultless one, full of wisdom. 
    I keep you in my mind. 
    I ceased my ignorant thinking 
    that made me be born again and again. 
    I found you. 
 
    3196 கண் ெகாண்  என் ைககள் ஆர நின் தி ப்பாதங்கள்ேமல் 
    எண் திைச ம் உள்ள க் ெகாண்  ஏத்தி உகந்  உகந்  
    ெதாண்டேராங்கள் பா  ஆட சூழ் கடல் ஞாலத் ள்ேள 
    வண் ழாயின் கண்ணி ேவந்ேத வந்திடகில்லாேய (8) 
    3196. O king , you are adorned with beautiful thulasi garlands. 
    We are your devotees. 
    We carry flowers that bloom in all the eight directions 
    sing, dance and praise you happily. 
    Come so that we may fold our hands 
    and worship your divine feet. 
    Come so that I may see you. 
 
    3197 இடகிேலன் ஒன்  அட்ட கில்ேலன் ஐம் லன் ெவல்ல கில்ேலன் 
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    கடவன் ஆகி காலந்ேதா ம் ப் பறித்  ஏத்த கில்ேலன் 
    மட வல் ெநஞ்சம் காதல் கூர வல்விைனேயன் அயர்ப்பாய்த் 
    தட கின்ேறன் எங்குக் காண்பன் சக்கரத்  அண்ணைலேய? (9) 
    3197. I have not fed those who are hungry. 
    I have not given water to those who are thirsty. 
    I have not controlled my five senses. 
    I have not plucked flowers at the right times to worship you 
    as devotees are supposed to. 
    My ignorant heart loves you. 
    I have bad karma and I am tired of it. 
    I am searching for you— 
    where can I find you who carry a discus? 
 
    3198 சக்கரத்  அண்ணேல என்  தாழ்ந்  கண்ணீர் த ம்ப 
    பக்கம் ேநாக்கி நின்  அலந்ேதன் பாவிேயன் காண்கின்றிேலன் 
    மிக்க ஞான ர்த்தி ஆய ேவத விளக்கிைன என் 
    தக்க ஞானக் கண்களாேல கண்  த வேன (10) 
    3198. O highest god, 
    you carry a discus in your hand. 
    I bow to you and my eyes are filled with tears. 
    I search for you and suffer. 
    I am a sinner and have not found you. 
    You are the form of wisdom. 
    You are the bright light of the Vedas. 
    I want to see you with my eye of knowledge and embrace you. 
 
    3199 த விநின்ற காதல் தன்னால் தாமைரக் கண்ணன் தன்ைன 
    கு  மாடத் ெதன் கு கூர் மாறன் சடேகாபன் ெசால் 
    வ  இலாத ஒண் தமிழ்கள் ஆயிரத் ள் இப் பத் ம் 
    த வப் பா  ஆட வல்லார் ைவகுந்தம் ஏ வேர (11) 
    3199. Maaṛan Saḍagopan of southern Thirukuruhur 
    lovingly composed a thousand faultless Tamil poems 
    praising the lotus-eyed god. 
    If devotees learn and recite these poems, 
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    dance and sing and worship the lord, 
    they will go to Vaikuṇṭam. 
    ---------- 
 
    தி வாய் ெமாழி - நான்காம் பத்  (எட்டாம் தி ெமாழி, 3200-3210) 
    எம்ெப மான் வி ம்பாதைவகளால் தமக்குப் பயன் இல்ைல 
    என்  தைலவி கூற்றாகப் ேபசுதல் 
 
    3200 ஏ  ஆ ம் இைறேயா ம் திைச க ம் தி மக ம் 
    கூ  ஆ ம் தனி உடம்பன் குலம் குலமா அசுரர்கைள 
    நீ  ஆகும்ப யாக நி மித்  பைட ெதாட்ட 
    மாறாளன் கவராத மணி மாைம குைற  இலேம (1) 
    3200. She says, "On his incomparable body 
    he bears Shiva who rides on a bull 
    and Brahma whose four heads face the four directions, 
    while the goddess Lakshmi stays on his chest. 
    He used many weapons and destroyed 
    many clans of his Raksasa enemies. 
    The beautiful pallor of my body is useless 
    if it does not attract him." 
 
    3201 மணி மாைம குைற  இல்லா மலர்மாதர் உைற மார்பன் 
    அணி மானத் தட வைரத்ேதாள் அடல் ஆழித் தடக்ைகயன் 
    பணி மானம் பிைழயாேம அ ேயைனப் பணிெகாண்ட 
    மணிமாயன் கவராத மட ெநஞ்சால் குைற  இலேம (2) 
    3201. She says, "The lovely gold-colored Lakshmi 
    shining like a diamond stays on a lotus on his chest. 
    He carries a discus in his strong hands 
    that destroys the powerful weapons of his enemies, the Asurans. 
    He accepts me as his devotee and makes me do his service. 
    The beautiful Maayan attracted my innocent heart 
    and it will be free of trouble." 
 
    3202 மட ெநஞ்சால் குைற  இல்லா மகள்தாய்ெசய்  ஒ  ேபய்ச்சி 
    விட நஞ்ச ைல சுைவத்த மிகு ஞானச் சி  குழவி 
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    பட நாகத்  அைணக் கிடந்த ப  வைரத் ேதாள் பரம் டன் 
    ெந மாயன் கவராத நிைறயினால் குைற  இலேம (3) 
    3202. She says, "Putana the ignorant devil took the form of a mother, 
    gave her poisonous milk to Kaṇṇan the small wise child 
    and he drank her milk and killed her. 
    The tall Maayan, the highest god 
    has strong mountain-like arms 
    and he sleeps on the snake bed. 
    If he does not love me what is the use 
    of my being a chaste woman?" 
 
    3203 நிைறயினால் குைற  இல்லா ெந ம் பைணத் ேதாள் மடப் பின்ைன 
    ெபாைறயினால் ைல அைணவான் ெபா  விைட ஏழ் அடர்த்  உகந்த 
    கைறயினார் வர் உ க்ைக கைட ஆவின் கழி ேகால் ைகச் 
    சைறயினார் கவராத தளிர் நிறத்தால் குைற  இலேம (4) 
    3203. She says, "Wanting to embrace the bamboo-like arms 
    of beautiful, chaste Nappinnai, 
    Kaṇṇan fought with seven bulls and killed them to marry her. 
    When he was born as a cowherd 
    he carried a flute and a grazing stick 
    and wore an orange dress with bells tied on his waist. 
    What is the use of my tender pale shoot-like body 
    if Kaṇṇan does not love me?" 
 
    3204 தளிர் நிறத்தால் குைற  இல்லாத் தனிச் சிைறயில் விளப்  உற்ற 
    கிளிெமாழியாள் காரணமாக் கிளர் அரக்கன் நகர் எாித்த 
    களி மலர்த் ழாய் அலங்கல் கமழ் யன் கடல் ஞாலத்  
    அளிமிக்கான் கவராத அறிவினால் குைற  இலேம (5) 
    3204. She says, "His wife Sita had a voice as sweet as a parrot’s 
    and her body was the color of a tender shoot, 
    She was imprisoned in Lanka by Ravaṇa 
    and the god as Rama went to Lanka, 
    burnt the Rakshasas’ Lanka and brought her back. 
    What is the use of my being intelligent 
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    when the lord adorned with a fragrant blooming thulasi garland 
    gives his abundant grace to the people of the world 
    surrounded by the ocean but does not love me?" 
 
    3205 அறிவினால் குைற  இல்லா அகல் ஞாலத்தவர் அறிய 
    ெநறி எல்லாம் எ த்  உைரத்த நிைற ஞானத்  ஒ ர்த்தி 
    குறிய மாண் உ  ஆகி ெகா ங் ேகாளால் நிலம் ெகாண்ட 
    கிறி அம்மான் கவராத கிளர் ஒளியால் குைற  இலேம (6) 
    3205. She says, "The wise god Maal 
    taught all the Vedas to the faultless sages. 
    He went to Mahabali as a small dwarf 
    and like a thief took over all his lands. 
    What is the use of my lovely shining body 
    if it does not attract the naughty Kaṇṇan?" 
 
    3206 கிளர் ஒளியால் குைற  இல்லா அாி உ வாய்க் கிளர்ந்  எ ந்  
    கிளர் ஒளிய இரணியன  அகல் மார்பம் கிழித்  உகந்த 
    வளர் ஒளிய கனல் ஆழி வலம் ாியன் மணி நீல 
    வளர் ஒளியான் கவராத வாி வைளயால் குைற  இலேம (7) 
    3206. She says, "He took the faultless form of a bright lion, 
    angrily split open the broad chest of Hiranyan and felt joy. 
    He carries a conch and a discus that shines like fire 
    and he has a shining sapphire-colored body. 
    The god who shines forever does not love me. 
    What is the use of my curved bangles?" 
 
    3207 வாி வைளயால் குைற  இல்லாப் ெப  ழக்கால் அடங்காைர 
    எாி அழலம் க ஊதி இ  நிலம் ன் யர் தவிர்த்த 
    ெதாி  அாிய சிவன் பிரமன் அமரர் ேகான் பணிந்  ஏத் ம் 
    விாி கழான் கவராத ேமகைலயால் குைற  இலேம (8) 
    3207. She says, "He blew his loud, curved conch. 
    If his enemies did not obey him, he fought with them, 
    burned their lands, conquered them 
    and relieved the distress of the people of the world. 
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    He is praised by Shiva 
    who is beyond the understanding of people, 
    Brahma and Indra the king of gods. 
    If he is not attracted by my mekalai ornament 
    what is the use of my wearing it?" 
 
    3208 ேமகைலயால் குைற  இல்லா ெம  உற்ற அகல் அல்குல் 
    ேபாகமகள் கழ்த் தந்ைத விறல் வாணன் யம் ணித்  
    நாகமிைசத் யில்வான்ேபால் உலகு எல்லாம் நன்கு ஒ ங்க 
    ேயாகு அைணவான் கவராத உடம்பினால் குைற  இலேம (9) 
    3207. She says, "He blew his loud, curved conch. 
    If his enemies did not obey him, he fought with them, 
    burned their lands, conquered them 
    and relieved the distress of the people of the world. 
    He is praised by Shiva 
    who is beyond the understanding of people, 
    Brahma and Indra the king of gods. 
    If he is not attracted by my mekalai ornament 
    what is the use of my wearing it?" 
 
    3209 உடம்பினால் குைற  இல்லா உயிர் பிாிந்த மைலத் ண்டம் 
    கிடந்தனேபால் ணி பலவா அசுரர் குழாம் ணித்  உகந்த 
    தடம் னல சைட யன் தனி ஒ கூ  அமர்ந்  உைற ம் 
    உடம்  உைடயான் கவராத உயிாினால் குைற  இலேம (10) 
    3209. She says, "On his body he has Shiva 
    in whose jata the Ganges flows. 
    He destroyed the strong Asurans 
    rending their bodies into pieces 
    as if they were debris fallen from a mountain 
    and then felt joy. 
    What is the use of my body 
    if he does not desire it?" 
 
    3210 உயிாினால் குைற  இல்லா உலகு ஏழ் தன் ள் ஒ க்கி 
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    தயிர் ெவண்ெணய் உண்டாைனத் தடம் கு கூர்ச் சடேகாபன் 
    ெசயிர் இல் ெசால் இைசமாைல ஆயிரத் ள் இப் பத்தால் 
    வயிரம் ேசர் பிறப்  அ த்  ைவகுந்தம் நண் வேர (11) 
    3210. Sadagopan of broad Thirukuruhur 
    composed a garland of a thousand faultless poems with music 
    about the god who ate yogurt and butter 
    and swallowed all the seven worlds 
    where many creatures live. 
    If devotees learn and recite these ten poems 
    they will be saved from their terrible births 
    and attain Vaikuṇṭam. 
    ---------- 
 
    தி வாய் ெமாழி - நான்காம் பத்  (ஒன்பதாம் தி ெமாழி, 3211-3221) 
    உலக இயற்ைகயில் ெவ ப் ற்ற ஆழ்வார் தி வ  ேசர்க்குமா  
    எம்ெப மாைனப் பிரார்த்தித்தல் 
 
    3211 நண்ணாதார் வ ப்ப நல் உற்றார் கைரந்  ஏங்க 
    எண் ஆராத் யர் விைளக்கும் இைவ என்ன உலகு இயற்ைக 
    கண்ணாளா கடல் கைடந்தாய் உன கழற்ேக வ ம் பாிசு 
    தண்ணாவா  அ ேயைனப் பணி கண்டாய் சாமாேற (1) 
    3211. What a pity. 
    It is the nature of the world that our enemies should be happy 
    and our relatives should suffer and be distressed. 
    O god, you are compassionate. 
    You churned the milky ocean. 
    I worship your feet ornamented with anklets. 
    Give me your grace 
    and take me to your place so I may serve you. 
 
    3212 சாம் ஆ ம் ெக ம் ஆ ம் தமர் உற்றார் தைலத்தைலப்ெபய்  
    ஏமாறிக் கிடந்  அலற் ம் இைவ என்ன உலகு இயற்ைக 
    ஆம் ஆ  ஒன்  அறிேயன் நான் அர  அைணயாய் அம்மாேன 
    கூமாேற விைரகண்டாய் அ ேயைன குறிக்ெகாண்ேட (2) 
    3212. What a pity! 
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    It is the nature of the world that people lose their wealth 
    and when they die 
    their relatives fall on their bodies and cry. 
    I do not know how to escape the suffering of this world. 
    O father, you sleep on a snake bed. 
    I cry out to you. 
    Think of me and come to me, your devotee, quickly, 
    and take me to your world and let me join your feet. 
 
    3213 ெகாண்டாட் ம் குலம் ைன ம் தமர் உற்றார் வி  நிதி ம் 
    வண்  ஆர் ங் குழலா ம் மைன ஒழிய உயிர் மாய்தல் 
    கண்  ஆற்ேறன் உலகு இயற்ைக! கடல்வண்ணா அ ேயைனப் 
    பண்ேடேபால் க தா  உன் அ க்ேக கூய்ப் பணிக்ெகாள்ேள (3) 
    3213. People die leaving their fame, families, friends, 
    relatives, their wealth and their lovely wives 
    whose hair is garlanded with flowers swarming with bees. 
    I see the terrible nature of the world and cannot bear it. 
    O god, you have the color of the ocean. 
    Do not think of me as you did before. 
    Call me and make me join your feet 
    so I may serve you. 
 
    3214 ெகாள் என்  கிளர்ந்  எ ந்த ெப ம் ெசல்வம் ெந ப்  ஆக 
    ெகாள் என்  தமம் ம் இைவ என்ன உலகு இயற்ைக 
    வள்ளேல மணிவண்ணா உன கழற்ேக வ ம்பாிசு 
    வள்ளல் ெசய்  அ ேயைன உன  அ ளால் வாங்காேய (4) 
    3214. The world’s nature is a terrible thing. 
    Even if someone does not want it, 
    great wealth may come to him, urging him to take it, 
    and then destroy him like fire. 
    O generous sapphire-colored god, 
    give me your grace so I may come to you 
    and worship your feet that are adorned with anklets. 
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    3215 வாங்கு நீர் மலர் உலகில் நிற்பன ம் திாிவன ம் 
    ஆங்கு உயிர்கள் பிறப்  இறப் ப் பிணி ப்பால் தகர்ப் ண் ம் 
    ஈங்கு இதன்ேமல் ெவம் நரகம் இைவ என்ன உலகு இயற்ைக 
    வாங்கு எைன நீ மணிவண்ணா அ ேயைன ம க்ேகேல (5) 
    3215. All creatures that are born, live and wander 
    in this world surrounded by the water-filled oceans 
    get sick, grow old and die only to be born again and suffer. 
    Is there any hell worse than this? 
    What is this terrible nature of the earth? 
    O sapphire-colored god, give me your grace 
    and take me to you. Do not refuse me. 
 
    3216 ம க்கி வல் வைலப்ப த்தி குைமத்திட்  ெகான்  உண்பர் 
    அறப்ெபா ைள அறிந்  ஓரார் இைவ என்ன உலகு இயற்ைக 
    ெவறித் ளவ யாேன விைனேயைன உனக்கு அ ைம 
    அறக்ெகாண்டாய் இனி என் ஆர் அ ேத கூய ளாேய (6) 
    3216. The world’s nature is a terrible thing. 
    People fight with each other, imprison others, hurt them 
    and even kill them. 
    They do not think it is not right or dharmic to do such deeds. 
    On your head, you wear fragrant thulasi. 
    I have done bad karma. 
    Make me your slave. 
    You are sweet nectar to me. 
    Call me to you and give me your grace. 
 
    3217 ஆேய இவ் உலகத்  நிற்பன ம் திாிவன ம் 
    நீேய மற்  ஒ  ெபா ம் இன்றி நீ நின்றைமயால் 
    ேநாேய ப்  இறப்  பிறப்  பிணிேய என்  இைவ ஒழிய 
    கூேயெகாள் அ ேயைன ெகா  உலகம் காட்ேடேல (7) 
    3217. You are my mother. 
    In the world, all the things that do not move 
    and those that move are you, 
    yet you are not any of those things and you stand alone. 
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    Do not make me stay in this cruel world. 
    It gives sickness, old age, birth, death and many sorrows. 
    Don’t keep me in this cruel world. 
    Call me, your slave, to your place 
    and keep me with you. 
 
    3218 காட்  நீ கரந்  உமி ம் நிலம் நீர் தீ விசும்  கால் 
    ஈட்  நீ ைவத்  அைமத்த இைமேயார் வாழ் தனி ட்ைடக் 
    ேகாட்ைடயினில் கழித்  என்ைன உன் ெகா ம் ேசாதி உயரத் க் 
    கூட்  அாிய தி வ க்கள் எஞ்ஞான்  கூட் திேய? (8) 
    3218. You created this world, swallowed it 
    and spit out the earth, water, fire, sky and wind, 
    and in that way you created the world again. 
    Now you make me stay in this world where the gods live. 
    When will you take me from here? 
    Bring me to your shining world 
    and make me join you 
    so that I may worship your divine feet. 
 
    3219 கூட் தி நின் குைர கழல்கள் இைமேயா ம் ெதாழாவைகெசய்  
    ஆட் தி நீ அர  அைணயாய் அ ேய ம் அஃ  அறிவன் 
    ேவட்ைக எல்லாம் வி த்  என்ைன உன் தி வ ேய சுமந்  உழலக் 
    கூட்  அாிய தி வ க்கள் கூட் ைன நான் கண்ேடேன (9) 
    3219. You bring the devotees who worship you 
    and let them live beneath your feet 
    that are adorned with sounding anklets. 
    If the gods do not do what is right, 
    you make them not to worship you in the sky 
    and make them live on the earth. 
    I, your slave, know that. 
    O god you sleep on a snake bed. 
    You made me give up my desires 
    and worship your divine feet that others cannot find. 
    I see you now. 
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    3220 கண்  ேகட்  உற்  ேமாந்  உண்  உழ ம் ஐங்க வி 
    கண்ட இன்பம் ெதாி  அாிய அள  இல்லாச் சிற்றின்பம் 
    ஒண் ெதா யாள் தி மக ம் நீ ேம நிலாநிற்ப 
    கண்ட சதிர் கண்ெடாழிந்ேதன் அைடந்ேதன் உன் தி வ ேய (10) 
    3220. I have realized that the five mean pleasures that the senses give— 
    seeing, hearing, touching, smelling, and eating—are not good. 
    I have seen how you and the goddess Lakshmi, 
    lovely with her shining bracelets, 
    have joined together and given me your grace. 
    I became your slave and reached your divine feet. 
 
    3221 தி வ ைய நாரணைன ேகசவைன பரஞ்சுடைர 
    தி வ  ேசர்வ  க தி ெச ங் கு கூர்ச் சடேகாபன் 
    தி வ ேமல் உைரத்த தமிழ் ஆயிரத் ள் இப் பத் ம் 
    தி வ ேய அைடவிக்கும் தி வ  ேசர்ந்  ஒன் மிேன (11) 
    3221. Sadagopan of flourishing Thirukuruhur 
    composed a thousand Tamil pasurams on the god 
    describing how devotees could join the feet 
    of the god Naraṇan, Kesavan, the highest light. 
    O devotees, learn these ten poems 
    and you will join his divine feet. 
    --------- 
 
    தி வாய் ெமாழி - நான்காம் பத்  (பத்தாம் தி ெமாழி, 3222-3232) 
    எம்ெப மான் எல்லாத் ேதவைதக க்கும் ேமற்பட்டவன் (தி க்கு கூர்) 
 
    3222 ஒன் ம் ேத ம் உலகும் உயி ம் 
           மற் ம் யா ம் இல்லா 
    அன்  நான் கன் தன்ெனா  ேதவர் 
           உலேகா  உயிர் பைடத்தான் 
    குன்றம் ேபால் மணி மாடம் நீ  
           தி க்கு கூர் அத ள் 
    நின்ற ஆதிப்பிரான் நிற்க மற்ைறத் ெதய்வம் நா திேர? (1) 
    3222. When there was nothing, 
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    he created Nanmuhan, the gods, the world of the gods, 
    the world and all the creatures in the world. 
    Our ancient god stays in rich Thirukuruhur 
    filled with palaces as large as mountains 
    and patios studded with diamonds. 
    Why do you search for other gods? 
 
    3223 நா  நீர் வணங்கும் ெதய்வ ம் உம்ைம ம் 
           ன் பைடத்தான் 
     இல் சீர்ப் கழ் ஆதிப்பிரான் அவன் 
           ேமவி உைற ேகாயில் 
    மாட மாளிைக சூழ்ந்  அழகு ஆய 
           தி க்கு கூர் அதைனப் 
    பா  ஆ  பரவிச் ெசல்மின்கள் 
           பல் உலகீர் பரந்ேத (2) 
    3223. Our god created all the gods that you worship and you. 
    Our lord has matchless fame and he abides with love 
    in the temple of beautiful Thirukuruhur 
    filled with patios and palaces. 
    O devotees! You come from all parts of the world, 
    Go to Thirukuruhur, sing and dance and praise the god. 
 
    3224 பரந்த ெதய்வ ம் பல் உலகும் பைடத்  அன்  
           உடேன வி ங்கி 
    கரந்  உமிழ்ந்  கடந்  இடந்த  
           கண் ம் ெதளியகில்லீர் 
    சிரங்களால் அமரர் வணங்கும் 
           தி க்கு கூர் அத ள் 
    பரன் திறம் அன்றி பல் உலகீர் ெதய்வம் 
           மற்  இல்ைல ேபசுமிேன (3) 
    3224. He created all the gods, many worlds, 
    swallowed it all and spit it out. 
    He measured the world at the sacrifice of Mahabali, 
    and he brought the earth from the underworld as a boar. 
    O people of the world! 
    Even though you know all this 
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    you do not understand his power. 
    There is no other god equal to the highest god. 
    He stays in Thirukuruhur 
    and all the other gods bow down their heads to him. 
    Come and praise our lord. 
 
    3225 ேபச நின்ற சிவ க்கும் பிரமன் 
           தனக்கும் பிறர்க்கும் 
    நாயகன் அவேன கபால நல் ேமாக்கத் க் 
           கண் ெகாண்மின் 
    ேதச மா மதிள் சூழ்ந்  அழகு ஆய 
           தி க்கு கூர் அத ள் 
    ஈசன்பால் ஓர் அவம் பைறதல் என் ஆவ  
           இ ங்கியர்க்ேக? (4) 
    3225. He is the lord of famous Shiva praised by all, 
    Brahma and all other gods. 
    You know this because he made the head of Brahma 
    fall from Shiva’s hand and released Shiva from his curse. 
    He is the lord of Thirukuruhur 
    surrounded with large beautiful walls. 
    The Lingayats say wrong things about our highest god. 
    What do they get by doing that? 
 
    3226 இ ங்கத்  இட்ட ராணத்தீ ம் 
           சமண ம் சாக்கிய ம் 
    வ ந்  வா  ெசய் ர்க ம் மற் ம் ம் 
           ெதய்வ ம் ஆகி நின்றான் 
    ம ந்  ெசந்ெநல் கவாி சும் 
           தி க்கு கூர் அத ள் 
    ெபா ந்  நின்ற பிரான் கண்டீர் ஒன் ம் 
           ெபாய் இல்ைல ேபாற் மிேன (5) 
    3226. O Lingayats, Jains, Buddhists, Sakyas, 
    and others praised in the Puranas! 
    You argue strongly about your religions and worship your gods. 
    He is in your souls and in all your gods. 
    Dear god, you stay and shine in Thirukuruhur 
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    where abundant good paddy blows in the wind as if fanned. 
    He is the shining god of all religions. This is no lie. 
    Praise him. 
 
    3227 ேபாற்றி மற்  ஓர் ெதய்வம் ேபணப் 
           றத்திட்  உம்ைம இன்ேன 
    ேதற்றி ைவத்த  எல்லீ ம்  ெபற்றால் 
           உலகு இல்ைல என்ேற 
    ேசற்றில் ெசந்ெநல் கமலம் ஓங்கு 
           தி க்கு கூர் அத ள் 
    ஆற்ற வல்லவன் மாயம் கண்டீர் அ  
           அறிந்  அறிந்  ஓ மிேன (6) 
    3227. Even though you praise other gods 
    he protects you without the concern that you are praising them. 
    He takes only his devotees 
    because if all get to reach moksha, 
    there will be no one left in the world. 
    This is the maaya of the powerful lord. 
    He stays in Thirukuruhur 
    where good paddy and lotuses grow from the earth. 
    Understand this and find out the right way to live. 
 
    3228 ஓ  ஓ  பல பிறப் ம் பிறந்  
           மற்  ஓர் ெதய்வம் 
    பா  ஆ ப் பணிந்  பல்ப கால் 
           வழி ஏறிக் கண்டீர் 
    கூ  வானவர் ஏத்த நின்ற 
           தி க்கு கூர் அத ள் 
    ஆ  ள் ெகா  ஆதி ர்த்திக்கு 
           அ ைம குவ ேவ (7) 
    3228. O devotees, you have been born in many births. 
    You have looked for other gods, sung their praise, 
    danced and worshiped them in all the ways described in the sastras 
    but you have not found success. 
    Our ancient lord carries an eagle flag 
    and stays in Thirukuruhur 
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    where the gods in the sky gather and praise him. 
    Go and be his slave. 
 
    3229 க்கு அ ைமயினால் தன்ைனக் கண்ட 
           மார்க்கண்ேடயன் அவைன 
    நக்க பிரா ம் அன்  உய்யக்ெகாண்ட  
           நாராயணன் அ ேள 
    ெகாக்கு அலர் தடம் தாைழ ேவ த் 
           தி க்கு கூர் அத ள் 
    மிக்க ஆதிப்பிரான் நிற்க மற்ைறத் 
           ெதய்வம் விளம் திேர (8) 
    3229. The grace of Narayaṇan 
    is what made the dancing god Shiva save Markandeya 
    when he came and asked him to rescue him from Yama. 
    The ancient lord Naraṇan stays in Thirukuruhur 
    surrounded with fences where the taalai flowers bloom 
    like white herons in large ponds. 
    Why do you go to other places and search for other gods? 
 
    3230 விளம் ம் ஆ  சமய ம் அைவஆகி ம் 
           மற் ம் தன்பால் 
    அளந்  காண்டற்கு அாியன் ஆகிய 
           ஆதிப்பிரான் அம ம் 
           வளம் ெகாள் தண் பைண சூழ்ந்  அழகு ஆய 
           தி க்கு கூர் அதைன 
    உளம் ெகாள் ஞானத்  ைவம்மின் உம்ைம 
           உய்யக்ெகாண்  ேபாகுறிேல (9) 
    3230. None of the six religions 
    or any other religious texts know who god is. 
    Our ancient god of beautiful Thirukurukur 
    surrounded with flourishing fields 
    has entered your heart and stays there. 
    Keep him in your heart—that is the path that will save you. 
 
    3231 உ வ  ஆவ  எத் ேத ம் எவ் உலகங்க ம் 
           மற் ம் தன்பால் 
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    ம  இல் ர்த்திேயா  ஒத்  இத்தைன ம் 
           நின்றவண்ணம் நிற்கேவ 
    ெச வில் ெசந்ெநல் க ம்ெபா  ஓங்கு 
           தி க்கு கூர் அத ள் 
    குறிய மாண் உ  ஆகிய நீள் குடக் 
           கூத்த க்கு ஆள் ெசய்வேத (10) 
    3231. The faultless lord contains in himself 
    all that there is and all that will be, 
    all the worlds, all the gods and everything else. 
    He stays in Thirukuruhur 
    surrounded by flourishing paddy and sugarcane fields. 
    He took the form of a dwarf 
    and he dances the divine kudakuthu dance. 
    Let us serve him. 
 
    3232 ஆள் ெசய்  ஆழிப் பிராைனச் ேசர்ந்தவன் 
           வண் கு கூர்நகரான் 
    நாள் கமழ் மகிழ் மாைல மார்பினன் 
           மாறன் சடேகாபன் 
    ேவட்ைகயால் ெசான்ன பாடல் ஆயிரத் ள் 
           இப் பத் ம் வல்லார் 
    மீட்சி இன்றி ைவகுந்த மாநகர் 
           மற்ற  ைகய ேவ (11) 
    3232. Maran Sadagopan of rich Thirukuruhur 
    is adorned with a fresh garland 
    of fragrant makizham flowers on his chest. 
    He, the devotee of the god, 
    lovingly composed a thousand poems 
    for the god who carries a discus. 
    If devotees learn and recite these poems 
    and know them well they will surely reach Vaikuṇṭam. 
    ---------- 
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நம்மாழ்வார் தி வாய் ெமாழி - ஐந்தாம் பத்  (3233-3342) 
Divyaprabandham - Thiruvaymozhi - Aindaam Pathu 

 
    தி வாய் ெமாழி - ஐந்தாம் பத்  ( தல் தி ெமாழி, 3233-3243) 
    உண்ைமயான பக்தி இல்லாத நிைலயி ம் சிறந்த ேபற்ைற 
    அ ம் எம்ெப மான  க ைணத்திறம் 
 
    3233 ைக ஆர் சக்கரத்  என் க மாணிக்கேம என்  என்  
    ெபாய்ேய ைகம்ைம ெசால்  றேம றேம ஆ  
    ெமய்ேய ெபற்ெறாழிந்ேதன் விதி வாய்க்கின்  காப்பார் ஆர்? 
    ஐேயா கண்ண பிரான் அைறேயா இனிப் ேபானாேல (1) 
    3233. I lied, praising you and saying, 
    "You are a precious blue sapphire. You carry a discus." 
    I wandered and wandered 
    and you thought I was truly praising you 
    and gave me your grace. 
    If it is my fate to receive your grace, 
    no one can prevent it, O my lord Kaṇṇan! 
    Tell me. Tell me please. 
 
    3234 ேபானாய் மா ம தின் ந ேவ என் ெபால்லா மணிேய 
    ேதேன இன் அ ேத என்  என்ேற சில கூத் ச் ெசால்ல 
    தாேனல் எம் ெப மான் அவன் என் ஆகி ஒழிந்தான் 
    வாேன மா நிலேம மற் ம் ற் ம் என் உள்ளனேவ (2) 
    3234. He is a faultless jewel. 
    He went between the two marudam trees. 
    I praised him saying, "You are honey and sweet nectar." 
    I just said a few things praising him like that 
    and my dear lord entered my heart and became one with me. 
    Now, the sky and this great earth are all mine. 
 
    3235 உள்ளன மற்  உளவா றேம சில மாயம் ெசால்  
    வள்ளல் மணிவண்ணேன என்  என்ேற உன்ைன ம் வஞ்சிக்கும் 
    கள்ள மனம் தவிர்ந்ேத உன்ைனக் கண் ெகாண்  உய்ந்ெதாழிந்ேதன் 
    ெவள்ளத்  அைணக்கிடந்தாய் இனி உன்ைன விட்  என் ெகாள்வேன? (3) 
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    3235. I wanted to be involved in the pleasures of the world 
    but I praised you with false words and said, 
    "You are the generous lord. You have the color of sapphire." 
    Now I don’t want to cheat you. 
    My devious mind knew you and I am saved. 
    You sleep on the flood of water. 
    I will not leave you. What is there for me except you? 
 
    3236 என் ெகாள்வன் உன்ைன விட் ? என் ம் வாசகங்கள் ெசால் ம் 
    வன் கள்வேனன் மனத்ைத வ த்  கண்ண நீர் கரந்  
    நின்கண் ெந ங்கைவத்ேத என  ஆவிைய நீக்ககில்ேலன் 
    என்கண் ம னம் அ த்  என்ைனக் கூவி அ ளாய் கண்ணேன (4) 
    3236. What should I do? 
    Even though I said, "I will not leave you," 
    I was a thief and could not stop my mind 
    from enjoying the pleasures of this world. 
    I didn’t think of you. 
    I can’t approach you making my hard heart soft and shedding tears. 
    I can’t leave this life on the earth. 
    O Kaṇṇan, take away my sins, 
    call me and give me your grace. 
 
    3237 கண்ண பிராைன விண்ேணார் க மாணிக்கத்ைத அ ைத 
    நண்ணி ம் நண்ணகில்ேலன் ந ேவ ஓர் உடம்பில் இட்  
    திண்ணம் அ ந்தக் கட் ப் பல ெசய்விைன வன் கயிற்றால் 
    ண்ைண மைறய வாிந்  என்ைனப் ேபார ைவத்தாய் றேம (5) 
    3237. My dear lord Kannan 
    is sweet as nectar, the precious jewel of the gods in the sky. 
    I can’t approach my dear lord Kaṇṇan. 
    He put life in my body and tied it tightly 
    with the ropes of ignorance and karma. 
    I am covered with a body that is a skin-covered wound. 
    Who can release me from this body? 
    O lord, you are the only one. Save me. 
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    3238 றம் அறக் கட் க்ெகாண்  இ  வல்விைனயார் குைமக்கும் 
    ைற ைற யாக்ைக கல் ஒழியக் கண்  ெகாண்ெடாழிந்ேதன் 
    நிறம் உைட நால் தடம் ேதாள் ெசய்ய வாய் ெசய்ய தாமைரக்கண் 
    அறம் யல் ஆழி அங்ைகக் க ேமனி அம்மான் தன்ைனேய (6) 
    3238. His body shines like a dark jewel 
    and he carries a discus in his beautiful hand that establishes dharma. 
    My lord has beautiful lotus eyes, 
    a red mouth and four strong arms. 
    When I saw him the evil and good karma 
    that troubled me went away. 
 
    3239 அம்மான் ஆழிப்பிரான் அவன் எவ் இடத்தான்? யான் ஆர்? 
    எம் மா பாவியர்க்கும் விதி வாய்க்கின்  வாய்க்கும் கண்டீர் 
    ைகம்மா ன்  ஒழித்தாய் என்  ைகதைல சல் இட்ேட 
    ெமய்ம் மால் ஆெயாழிந்ேதன் எம்பிரா ம் என் ேமலாேன (7) 
    3239. The lord carries a discus and he is dear to me. 
    Where is he? Who am I? 
    If any sinner has a good fate, 
    the lord gives his grace to him. 
    I folded my hands above my head 
    and worshiped him crying, 
    "O lord, you took away the suffering of the elephant Gajendra," 
    and I became a true devotee of him, the highest god. 
    He joined me with him. 
 
    3240 ேமலாத் ேதவர்க ம் நிலத் ேதவ ம் ேமவித் ெதா ம் 
    மாலார் வந்  இனநாள் அ ேயன் மனத்ேத மன்னினார் 
    ேசல் ஏய் கண்ணிய ம் ெப ம் ெசல்வ ம் நன்மக்க ம் 
    ேமலாத் தாய் தந்ைத ம் அவேர இனி ஆவாேர (8) 
    3240. Maal, whom the gods in the sky 
    and the sages on earth worship, 
    has come and entered this slave’s mind 
    and now stays there firmly. 
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    From now on for me he is father, mother, good children, 
    great wealth and lovely fish-eyed women. 
    No one else is dear to me anymore. 
 
    3241 ஆவார் ஆர் ைண? என்  அைல நீர்க் கட ள் அ ந் ம் 
    நாவாய் ேபால் பிறவிக்கட ள் நின்  நான் ளங்க 
    ேத  ஆர் ேகாலத்ெதா ம் தி ச் சக்கரம் சங்கிெனா ம் 
    ஆஆ என்  அ ள்ெசய்  அ ேயெனா ம் ஆனாேன (9) 
    3241. I shivered on the ocean of birth 
    like a boat that was sinking. 
    When I was worried how could I get help, 
    the wonderful lord came in a beautiful form 
    with a divine discus and a conch in his hands, 
    gave his grace to me, 
    said,"I will protect my devotee!" 
    and became one with me. 
 
    3242 ஆனான் ஆ ைடயான் என்  அஃேத ெகாண்  உகந்  வந்  
    தாேன இன் அ ள் ெசய்  என்ைன ற்ற ம் தான் ஆனான் 
    மீன் ஆய் ஆைம ம் ஆய் நரசிங்க ம் ஆய் குறள் ஆய் 
    கான் ஆர் ஏன ம் ஆய் கற்கி ஆம் இன்னம் கார் வண்ணேன (10) 
    3242. The cloud-colored lord 
    took the form of a fish, turtle, man-lion, dwarf, 
    of a boar in the forest and of Kalki. 
    When I said, "O lord, you rule me," 
    he was happy and gave me his sweet grace 
    and became one with me, his slave. 
 
    3243 கார் வண்ணன் கண்ண பிரான் கமலத்தடங்கண்ணன் தன்ைன 
    ஏர் வள ஒண் கழனிக் கு கூர்ச் சடேகாபன் ெசான்ன 
    சீர் வண்ணம் ஒண் தமிழ்கள் இைவ ஆயிரத் ள் இப் பத் ம் 
    ஆர்வண்ணத்தால் உைரப்பார் அ க்கீழ்ப் குவார் ெபா ந்ேத (11) 
    3243. Sadagopan of Thirukuruhur 
    surrounded by beautiful flourishing fields 
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    composed a thousand lovely Tamil poems on our dark lotus-eyed Kannan. 
    If devotees learn and recite these ten lovely poems 
    they will shine and reach the feet of the lord. 
    ---------- 
 
    தி வாய் ெமாழி - ஐந்தாம் பத்  (இரண்டாம் தி ெமாழி, 3244-3254) 
    அ யார்தி க்கூட்டத்ைதக் கண்  வாழ்த்தல் 
 
    3244 ெபா க ெபா க ெபா க 
           ேபாயிற்  வல் உயிர்ச் சாபம் 
    ந ம் நரக ம் ைநந்த 
           நம க்கு இங்கு யா  ஒன் ம் இல்ைல 
    க ம் ெக ம் கண் ெகாண்மின் 
           கடல்வண்ணன் தங்கள் மண்ேமல் 
    ம யப் குந்  இைச பா  
           ஆ  உழிதரக் கண்ேடாம் (1) 
    3244. Let the world flourish! Let the world flourish! 
    Let the world flourish! 
    The bad curses of all creatures are destroyed. 
    There is nothing for Yama who gives suffering and hell to people. 
    See, the poverty of everyone will disappear. 
    We the devotees of the ocean-colored god 
    gather together, sing and dance. 
 
    3245 கண்ேடாம் கண்ேடாம் கண்ேடாம் 
           கண் க்கு இனியன கண்ேடாம் 
    ெதாண்டீர் எல்லீ ம் வாாீர் 
           ெதா  ெதா  நின்  ஆர்த் ம் 
    வண்  ஆர் தண் அம் ழாயான் 
           மாதவன் தங்கள் மண்ேமல் 
    பண் தான் பா  நின்  ஆ  
           பரந்  திாிகின்றனேவ (2) 
    3245. The devotees sing songs and dance 
    praising the god Madhavan, 
    adorned with lovely cool garlands swarming with bees. 
    They jump around and shout, saying, 



 177

    "We saw, we saw, we saw things are sweet to the eyes. 
    O devotees, come, all of you. Worship, worship!" 
 
    3246 திாி ம் க கம் நீங்கி 
           ேதவர்கள் தா ம் குந்  
    ெபாிய கித கம் பற்றி 
           ேபாின்ப ெவள்ளம் ெப க 
    காிய கில்வண்ணன் எம்மான் 
           கடல்வண்ணன் தங்கள் மண்ேமல் 
    இாியப் குந்  இைச பா  
           எங்கும் இடம் ெகாண்டனேவ (3) 
    3246. The evil Kaliyuga has passed and Krtayugam has begun. 
    All the gods and devotees come to the earth. 
    Their hearts are filled with floods of abundant joy. 
    The devotees of our dear ocean-colored, cloud-colored god 
    sing and praise him and wander all over the earth. 
 
    3247 இடம் ெகாள் சமயத்ைத எல்லாம் 
           எ த் க் கைளவன ேபாேல 
    தடம் கடல் பள்ளிப் ெப மான் 
           தன் ைடப் தங்கேள ஆய் 
    கிடந் ம் இ ந் ம் எ ந் ம் 
           கீதம் பலபல பா  
    நடந் ம் பறந் ம் குனித் ம் 
           நாடகம் ெசய்கின்றனேவ (4) 
    3247. The lord sleeps on the wide ocean 
    and his devotees wander about 
    as if they had ignored all other religions 
    except Vaishnavism everywhere on the earth. 
    They roll on the floor, sit, stand, walk, bend, 
    fly, sing many songs, dance and act as if they were in a play. 
 
    3248 ெசய்கின்ற  என் கண் க்கு ஒன்ேற 
           ஒக்கின்ற  இவ் உலகத்  
    ைவகுந்தன் தங்கேள ஆய் 
           மாயத்தினால் எங்கும் மன்னி 
    ஐயம் ஒன்  இல்ைல அரக்கர் 
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           அசுரர் பிறந்தீர் உள்ளீேரல் 
    உய் ம் வைக இல்ைல ெதாண்டீர் 
           ஊழி ெபயர்த்தி ம் ெகான்ேற (5) 
    3248. O creatures of the world! 
    If you have been born as Asurans or Raksasas, 
    there is no way you can survive 
    even if eons and eons pass. 
    There is only one thing I know 
    that you must do in this world. 
    You must become devotees 
    of the lord Vaikundan and remain in his maaya. 
 
    3249 ெகான்  உயிர் உண் ம் விசாதி 
           பைக பசி தீயன எல்லாம் 
    நின்  இவ் உலகில் க வான் 
           ேநமிப் பிரான் தமர் ேபாந்தார் 
    நன்  இைச பா ம் ள்ளி 
           ஆ ம் ஞாலம் பரந்தார் 
    ெசன்  ெதா  உய்ம்மின் ெதாண்டீர்! 
           சிந்ைதையச் ெசந்நி த்திேய (6) 
    3249. The lord carrying a discus came to the earth 
    to remove the diseases that kill people, 
    and enmity, hunger and all other evil things. 
    The devotees of the god wander all over the world, 
    sing good songs, dance and jump. 
    Keep your mind in devotion, 
    go and worship those devotees and you will be saved. 
 
    3250 நி த்தி ம் உள்ளத் க் ெகாள் ம் 
           ெதய்வங்கள் உம்ைம உய்யக்ெகாள் 
    ம த் ம் அவேனாேட கண்டீர் 
           மார்க்கண்ேடய ம் காிேய 
    க த்த மனம் ஒன் ம் ேவண்டா 
           கண்ணன் அல்லால் ெதய்வம் இல்ைல 
    இ ப்ப  எல்லாம் அவன் ர்த்தி 
           யாயவர்க்ேக இ மிேன (7) 
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    3250. The other gods that you worship in your heart 
    will not be able to protect you, 
    and even if they do, 
    it is because of the grace of lord Kaṇṇan. 
    See, Mankadeya, the witness, was saved by Shiva 
    and that is because of the grace of our god. 
    You should not doubt this. 
    There is no other god but Kaṇṇan. 
 
    3251 இ க்கும் இைற இ த்  உண்ண 
           எவ் உலகுக்கும் தன் ர்த்தி 
    நி த்தினான் ெதய்வங்கள் ஆக 
           அத் ெதய்வ நாயகன் தாேன 
    ம த் தி  மார்வன் அவன் தன் 
           தங்கள் கீதங்கள் பா  
    ெவ ப்  இன்றி ஞாலத்  மிக்கார் 
           ேமவித் ெதா  உய்ம்மின் நீேர (8) 
    3251. Our god embraces Lakshmi on his chest. 
    The divine lord, the chief of the gods, 
    gives many duties to other gods. 
    People praise those gods and live on this earth. 
    O devotees! Do not hate anyone in this world, 
    but worship good people, 
    sing songs and praise the devotees of the lord, and you will be saved. 
 
    3252 ேமவித் ெதா  உய்ம்மின் நீர்கள் 
           ேவதப் னித இ க்ைக 
    நாவில் ெகாண்  அச்சுதன் தன்ைன 
           ஞானவிதி பிைழயாேம 
    வில் ைக ம் விளக்கும் 
           சாந்த ம் நீ ம் ம ந்  
    ேமவித் ெதா ம் அ யா ம் 
           பகவ ம் மிக்க  உலேக (9) 
    3252. Many sages and devotees in this world 
    worship the god Achudan 
    with flowers, fragrances, lamps, sandal paste 
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    and abundant water, 
    reciting the Vedas according to the sastras. 
    Go and worship those devotees and you will be saved. 
 
    3253 மிக்க உலகுகள் ேதா ம் 
           ேமவி கண்ணன் தி ர்த்தி 
    நக்க பிராேனா  அய ம் 
           இந்திர ம் தலாகத் 
    ெதாக்க அமரர் குழாங்கள் 
           எங்கும் பரந்தன ெதாண்டீர் 
    ஒக்கத் ெதாழ கிற்றிராகில் 
           க கம் ஒன் ம் இல்ைலேய (10) 
    3253. The three gods, Shiva who laughs, Nanmuhan and Indra 
    and all other gods come to the world, join together 
    and worship the divine god Kaṇṇan. 
    O devotees, you are everywhere in the world. 
    If you all together worship the god 
    there will be no suffering in this Kaliyuga. 
 
    3254 க கம் ஒன் ம் இன்றிக்ேக தன் 
           அ யார்க்கு அ ள்ெசய் ம் 
    ம ம் சுடர் ஒளி ர்த்தி 
           மாயப் பிரான் கண்ணன் தன்ைன 
    க  வயல் ெதன் நன் கு கூர்க் 
           காாிமாறன் சடேகாபன் 
    ஒ  கழ் ஆயிரத்  இப் பத்  
           உள்ளத்ைத மாசு அ க்குேம (11) 
    3254. Sadagopan, Kari Maaran of southern Thirukuruhur 
    of Pandiyan country that flourishes with fields, 
    composed a thousand famous poems 
    on Maayapiran Kaṇṇan. 
    The shining lord gives his grace to his devotees 
    and protects them from the troubles of Kaliyuga. 
    If devotees learn and recite these ten poems, 
    the faults in their minds will go away. 
    ---------- 
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    தி வாய் ெமாழி - ஐந்தாம் பத்  ( ன்றாம் தி ெமாழி, 3255-3265) 
    பிாிவாற்றாைம ேமலீட்டால் தைலமகள் காதல் ைகமிக்கு மட ரத் ணிதல் 
 
    3255 மாசு அ  ேசாதி என் ெசய்ய வாய் மணிக்குன்றத்ைத 
    ஆசு அ  சீலைன ஆதி ர்த்திைய நா ேய 
    பாசற  எய்தி அறி  இழந்  எைன நாைளயம்? 
    ஏசு அ ம் ஊரவர் கவ்ைவ ேதாழீ என் ெசய் ேம? (1) 
    3255. She says, "O my friend, 
    he is a faultless light. His mouth is red 
    and he shines like a beautiful sapphire. 
    I love the ancient god and he has a faultless nature. 
    I have lost my mind to him. How long I can suffer like this? 
    The village will gossip about my love soon. 
    O friend, what can I do?" 
 
    3256 என் ெசய் ம் ஊரவர் கவ்ைவ ேதாழீ இனி நம்ைம? 
    என் ெசய்ய தாமைரக் கண்ணன் என்ைன நிைற ெகாண்டான் 
    ன் ெசய்ய மாைம இழந்  ேமனி ெம  எய்தி 
    என் ெசய்ய வா ம் க ங் கண் ம் பயப்  ஊர்ந்தேவ (2) 
    3256. She says, "O friend, 
    what can the gossip of the village do to me? 
    I have lost myself to the love 
    of my dear beautiful lotus-eyed Kaṇṇan. 
    My body has lost its beautiful color, I am weak, 
    and my red mouth and dark eyes have become pale." 
 
    3257 ஊர்ந்த சகடம் உைதத்த பாதத்தன் ேபய் ைல 
    சார்ந்  சுைவத்த ெசவ்வாயன் என்ைன நிைற ெகாண்டான் 
    ேபர்ந் ம் ெபயர்ந் ம் அவேனா  அன்றி ஓர் ெசால் இேலன் 
    தீர்ந்த என் ேதாழீ என் ெசய் ம் ஊரவர் கவ்ைவேய? (3) 
    3257. She says, 
    "O friend, he kicked Sakataasuran 
    when he came in the form of a cart. 



 182

    He drank the milk of the devil Putana. 
    I have lost my chastity to my love for him. 
    Wherever I go or wander I talk only of him 
    and no other words come from my mouth. 
    You are my only dear friend. 
    What can the gossip of the village do to me?" 
 
    3258 ஊரவர் கவ்ைவ எ  இட்  அன்ைன ெசால் நீர் ப த்  
    ஈர ெநல் வித்தி ைளத்த ெநஞ்சப் ெப ஞ் ெசய் ள் 
    ேபர் அமர் காதல் கடல் ைரய விைளவித்த 
    கார் அமர் ேமனி நம் கண்ணன் ேதாழீ க யேன (4) 
    3258. She says, "O friend, 
    the village gossip is like food for the plant of my love, 
    and mother’s words are like water poured on it to make it thrive. 
    O friend, our Kaṇṇan has a dark cloud-like body. 
    The abundant love that he gave in my heart 
    grows as large as the sea and he is cruel." 
 
    3259 க யன் ெகா யன் ெந ய மால் உலகம் ெகாண்ட 
    அ யன் அறி  அ  ேமனி மாயத்தன் ஆகி ம் 
    ெகா ய என் ெநஞ்சம் அவன் என்ேற கிடக்கும் எல்ேல 
     ெகாள் இைட மடத் ேதாழீ அன்ைன என் ெசய் ேம? (5) 
    3259. She says, "O friend, 
    he is the tall Nedumaal, Maayan, 
    and he measured the world with his feet. 
    Even though he is hard and cruel 
    and hard to know 
    my useless heart thinks only of him. Alas! 
    O beautiful friend with a waist as thin as a tuṭi drum, 
    what do you think our mother will do 
    if she knows about my love?" 
 
    3260 அன்ைன என் ெசய்யில் என்? ஊர் என் ெசால் ல் என்? ேதாழிமீர் 
    என்ைன இனி உமக்கு ஆைச இல்ைல அகப்பட்ேடன் 
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    ன்ைன அமரர் தல்வன் வண் வராபதி 
    மன்னன் மணிவண்ணன் வாசுேதவன் வைல ேள (6) 
    3260. She says, 
    "O friends, what if mother does whatever she wants? 
    What if the village gossips as it wants? 
    Why should it bother me? 
    I am caught in the love net of the sapphire-colored Vasudevan, 
    the king of rich Dwarapuri, the ancient god of gods." 
 
    3261 வைல ள் அகப்ப த்  என்ைன நல் ெநஞ்சம் கூவிக்ெகாண்  
    அைல கடல் பள்ளி அம்மாைன ஆழிப்பிரான் தன்ைன 
    கைல ெகாள் அகல் அல்குல் ேதாழீ நம் கண்களால் கண்  
    தைலயில் வணங்க ம் ஆம் ெகாேலா ைதயலார் ன்ேப? (7) 
    3261. She says, "O beautiful friend! You have wide hips. 
    The lord carries a discus in his hands 
    and sleeps on the ocean with rolling waves. 
    My good heart is caught in the love net of the lord. 
    I want to see him and bow at his feet bending my head. 
    If I could worship him like that I would not wo 
 
    3262 ேபய் ைல உண்  சகடம் பாய்ந்  ம  இைட 
    ேபாய் தல் சாய்த்  ள் வாய் பிளந்  களி  அட்ட 
     வல் ெதாண்ைடவாய்ப் பிராைன எந் நாள்ெகாேலா 
    யாம் உ கின்ற  ேதாழீ அன்ைனயர் நாணேவ? (8) 
    3262. She says, "O friend, 
    our dear lord drank milk from the breasts of the devil Putana. 
    Sakatasuran came as a cart 
    and our god kicked the cart and destroyed him. 
    An Asuran came as a bird 
    and the god split open his mouth. 
    He killed the elephant Kuvalayabeedam. 
    He smiles beautifully with his red mouth that is like a thondai fruit. 
    O friend, when will we join him 
    and make our mother ashamed?" 
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    3263 நா ம் நிைற ம் கவர்ந்  என்ைன நல் ெநஞ்சம் கூவிக்ெகாண்  
    ேசண் உயர் வானத்  இ க்கும் ேதவ பிரான் தன்ைன 
    ஆைண என் ேதாழீ உலகுேதா  அலர் ற்றி ஆம் 
    ேகாைணகள் ெசய்  குதிாியாய் மடல் ஊர் ேம (9) 
    3263. She says, "O friend, 
    the god of the gods took my shyness and chastity 
    and my heart went to him in the distant sky. 
    O friend, this is my promise. 
    I will tell all the world the mischievous deeds that he did 
    and let everyone gossip about us. 
    I will not worry like other girls 
    and I will ride on a madal, the palm-tree horse." 
 
    3264 யாம் மடல் ஊர்ந் ம் எம் ஆழி அங்ைகப் பிரான் உைட 
     மடல் தண் அம் ழாய் மலர் ெகாண்  சூ ேவாம் 
    ஆம் மடம் இன்றி ெத ேதா  அயல் ைதயலார் 
    நா மடங்காப் பழி ற்றி நா ம் இைரக்கேவ (10) 
    3264. She says, "I will ride on a madal 
    and wear the cool thulasi garland with its pure petals 
    of the dear god who has a discus in his lovely hands. 
    The women on our streets may say 
    that I have no shame and gossip loudly about me." 
 
    3265 இைரக்கும் க ங் கடல் வண்ணன் கண்ண பிரான் தன்ைன 
    விைரக் ெகாள் ெபாழில் கு கூர்ச் சடேகாபன் ெசான்ன 
    நிைரக் ெகாள் அந்தாதி ஓர் ஆயிரத் ள் இப் பத் ம் 
    உைரக்க வல்லார்க்கு ைவகுந்தம் ஆகும் தம் ஊர் எல்லாம் (11) 
    3265. Sadagopan of Thirukuruhur, 
    surrounded with fragrant groves, 
    composed a thousand andaadi poems 
    praising the dark god Kaṇṇan colored like the roaring ocean. 
    If devotees learn and recite these ten poems 
    they will truly reach divine Vaikuṇṭam. 
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    ------------- 
 
    தி வாய் ெமாழி - ஐந்தாம் பத்  (நான்காம் தி ெமாழி, 3266-3276) 
    தைலவி இர  நீட் ப் க்கு வ ந்திக் கூறல் 
 
    3266 ஊர் எல்லாம் ஞ்சி உலகு எல்லாம் நள் இ ள் ஆய் 
    நீர் எல்லாம் ேதறி ஓர் நீள் இர  ஆய் நீண்டதால் 
    பார் எல்லாம் உண்ட நம் பாம்  அைணயான் வாரானால் 
    ஆர் எல்ேல வல்விைனேயன் ஆவி காப்பார் இனிேய? (1) 
    3266. She says, "The whole village is sleeping. 
    The entire world is covered with deep darkness. 
    All the creatures in the ponds have grown calm. 
    The night grows long. 
    He swallowed all the worlds. He sleeps on a snake bed, 
    but that powerful one has not come to see me. 
    I have done bad karma. 
    Who will come and save me from the sorrow of love?" 
 
    3267 ஆவி காப்பார் இனி யார்? ஆழ் கடல் மண் விண்  
    மா விகாரம் ஆய் ஓர் வல் இர  ஆய் நீண்டதால் 
    காவி ேசர் வண்ணன் என் கண்ண ம் வாரானால் 
    பாவிேயன் ெநஞ்சேம நீ ம் பாங்கு அல்ைலேய. (2) 
    3267. She says, "Who is there to come and save me? 
    Darkness covers the deep ocean, the earth, and sky. 
    It is unremitting and terrible. 
    My Kaṇṇan, colored like a kaavi flower, has not come 
    and I am pitiful. 
    O my heart, you don’t help me either." 
 
    3268 நீ ம் பாங்கு அல்ைலகாண் ெநஞ்சேம நீள் இர ம் 
    ஓ ம் ெபா  இன்றி ஊழி ஆய் நீண்டதால் 
    கா ம் க ம் சிைல என் காகுத்தன் வாரானால் 
    மா ம் வைக அறிேயன் வல்விைனேயன் ெபண் பிறந்ேத (3) 
    3268. She says, "O heart, see, you are no help. 
    The long night grows longer, like an eon, 
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    and dawn does not come. 
    My god Kahusthan carries a strong bow, 
    fights with his enemies and destroys them. 
    He has not come. 
    I have done bad karma 
    and have been born a woman. 
    I do not even know how to die." 
 
    3269 ெபண் பிறந்தார் எய் ம் ெப ம் யர் காண்கிேலன் என்  
    ஒண் சுடேரான் வாரா  ஒளித்தான் இம் மண் அளந்த 
    கண் ெபாிய ெசவ்வாய் எம் கார் ஏ  வாரானால் 
    எண் ெபாிய சிந்ைத ேநாய் தீர்ப்பார் ஆர் என்ைனேய? (4) 
    3269. She says, "The shining sun does not want to rise, 
    thinking, ‘I don’t want to see the suffering 
    of women, born on this earth.’ 
    Our god has a red mouth and large eyes. 
    He is strong as a dark bull and measured the world. 
    That beautiful one has not come. 
    Who can take the sorrow and love sickness from my mind?" 
 
    3270 ஆர் என்ைன ஆராய்வார்? அன்ைனய ம் ேதாழிய ம் 
    நீர் என்ேன என்னாேத நீள் இர ம் ஞ்சுவரால் 
    கார் அன்ன ேமனி நம் கண்ண ம் வாரானால் 
    ேபர் என்ைன மாயாதால் வல்விைனேயன் பின் நின்ேற (5) 
    3270. She says, "Who is there to help me? 
    My mothers and friends do not think of my suffering 
    and sleep through the long night. 
    The cloud-colored Kaṇṇan has not come. 
    I have done bad karma. 
    People may remember my name to gossip about me." 
 
    3271 பின்நின்  காதல் ேநாய் ெநஞ்சம் ெபாி  அ மால் 
    ன்நின்  இரா ஊழி கண் ைதய ற்றால் 
    மன் நின்ற சக்கரத்  எம் மாயவ ம் வாரானால் 
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    இந் நின்ற நீள் ஆவி காப்பார் ஆர் இவ் இடத்ேத? (6) 
    3271. She says, "The love I have for the god 
    gives terrible pain to my heart. 
    This night that seems like an eon doesn’t let me close my eyes. 
    The eternal god Mayan 
    has not come carrying a discus in his hands. 
    Who can save my life here where the night is so long?" 
 
    3272 காப்பார் ஆர் இவ் இடத் ? கங்கு இ ளின் ண் ளி ஆய் 
    ேசண் பால  ஊழி ஆய் ெசல்கின்ற கங்குல்வாய்த் 
    ப் பால ெவண் சங்கு சக்கரத்தன் ேதான்றானால் 
    தீப் பால வல்விைனேயன் ெதய்வங்காள் என் ெசய்ேகேனா? (7) 
    3272. She says, "Who will save me now? 
    The dark night passes slowly like an eon, drop by drop. 
    The god Kaṇṇan carries a pure white conch and a discus 
    and he has not appeared. 
    I have done bad karma. O gods, what can I do?" 
 
    3273 ெதய்வங்காள் என் ெசய்ேகன்? ஓர் இர  ஏழ் ஊழி ஆய் 
    ெமய் வந்  நின்  என  ஆவி ெம விக்கும் 
    ைகவந்த சக்கரத்  என் கண்ண ம் வாரானால் 
    ைதவந்த தண் ெதன்றல் ெவம் சுடாில் தான் அ ேம (8) 
    3273. She says, "O gods, what can I do? 
    The dark night comes truly like seven eons 
    and makes my life weak. 
    My dear god Kaṇṇan who carries a discus in his hand 
    has not come. 
    The cool breeze blows burning me like the hot sun." 
 
    3274 ெவம் சுடாில் தான் அ மால் ங்கு இ ளின் ண் ளி ஆய் 
    அம் சுடர ெவய்ேயான் அணி ெந ம் ேதர் ேதான்றாதால் 
    ெசஞ் சுடர்த் தாமைரக்கண் ெசல்வ ம் வாரானால் 
    ெநஞ்சு இடர் தீர்ப்பார் இனி யார்? நின்  உ குகின்ேறேன (9) 
    3274. She says, "O gods, what can I do? 
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    The long night moves slowly and burns me like hot fire. 
    The sun on his beautiful tall chariot 
    with his hot rays has not yet appeared. 
    Our precious lotus-eyed god has not come. 
    Who will remove the sorrow of my heart? 
    I am melting away with the sickness of love." 
 
    3275 நின்  உ குகின்ேறேன ேபால ெந  வானம் 
    ெசன்  உ கி ண் ளி ஆய் ெசல்கின்ற கங்குல்வாய் 
    அன்  ஒ கால் ைவயம் அளந்த பிரான் வாரான் என்  
    ஒன்  ஒ கால் ெசால்லா  உலேகா உறங்குேம (10) 
    3275. She says, "I am melting away with the pain of my love. 
    Like me, the darkness in the wide sky 
    melts away, drop by drop. 
    The dear god who once measured the world has not come, 
    yet the world sleeps, saying nothing at all about him." 
 
    3276 உறங்குவான் ேபால் ேயாகுெசய்த ெப மாைன 
    சிறந்த ெபாழில் சூழ் கு கூர்ச் சடேகாபன் ெசால் 
    நிறம் கிளர்ந்த அந்தாதி ஆயிரத் ள் இப் பத்தால் 
    இறந்  ேபாய் ைவகுந்தம் ேசராவா  எங்ஙேனேயா? (11) 
    3276. Sadagopan of Thirukuruhur 
    surrounded with lovely groves 
    composed a thousand andaadi poems 
    praising the great lord 
    who meditates, pretending to sleep on the milky ocean. 
    If devotees learn and recite these ten pasurams, 
    how could they not be able to reach Vaikuṇṭam? 
    ---------- 
 
    தி வாய் ெமாழி - ஐந்தாம் பத்  (ஐந்தாம் தி ெமாழி, 3277-3287) 
    உ ெவளிப்பா  கண்ட தைலவி தாயைர ம த் ைரத்தல் (தி க்கு ங்கு ) 
 
    3277 எங்ஙேனேயா அன்ைனமீர்காள் 
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           என்ைன னிவ  நீர்? 
    நங்கள் ேகாலத் தி க்கு ங்கு  
           நம்பிைய நான் கண்டபின் 
    சங்கிேனா ம் ேநமிேயா ம் 
           தாமைரக் கண்கேளா ம் 
    ெசங்கனி வாய் ஒன்றிேனா ம் 
           ெசல்கின்ற  என் ெநஞ்சேம (1) 
    3277. She says, "O my mother, 
    why are you upset with me? 
    Ever since I saw Nambi, the god of Thirukurungudi, 
    my heart thinks only of his conch, 
    discus, lotus eyes and his sweet red fruit-like mouth." 
 
    3278 என் ெநஞ்சினால் ேநாக்கிக் காணீர் 
           என்ைன னியாேத 
    ெதன் நன் ேசாைலத் தி க்கு ங்கு  
           நம்பிைய நான் கண்டபின் 
    மின்  ம் குண்டல ம் 
           மார்பில் தி ம ம் 
    மன்  ம் நான்கு ேதா ம் 
           வந்  எங்கும் நின்றி ேம (2) 
    3278. She says, "O mothers, don’t be upset with me. 
    Try to understand what I think. 
    Ever since I saw Nambi, the god of Thirikurungudi 
    in the southern land surrounded with beautiful groves, 
    my heart thinks only of the shining thread on his chest, 
    his earrings, Lakshmi on his chest, 
    his lovely ornaments and his four arms, 
    and I see only them everywhere." 
 
    3279 நின்றி ம் திைசக்கும் ைந ம் என்  
           அன்ைனய ம் னிதிர் 
    குன்ற மாடத் தி க்கு ங்கு  
           நம்பிைய நான் கண்டபின் 
    ெவன்றி வில் ம் தண் ம் வா ம் 
           சக்கர ம் சங்க ம் 
    நின்  ேதான்றிக் கண் ள் நீங்கா 
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           ெநஞ்சுள் ம் நீங்காேவ (3) 
    3279. She says, "O mothers, you are upset with me and say, 
    ‘You stand around not knowing what to do. 
    You get confused sometimes. 
    You worry a lot about something.’ 
    Ever since I saw Nambi of Thirukurungudi 
    surrounded with mountain-like palaces, 
    his victorious bow, club, sword, discus and conch 
    appear before my eyes and don’t disappear, 
    and they stay in my heart and don’t go away." 
 
    3280 நீங்க நில்லா கண்ண நீர்கள் என்  
           அன்ைனய ம் னிதிர் 
    ேதன் ெகாள் ேசாைலத் தி க்கு ங்கு  
           நம்பிைய நான் கண்டபின் 
    ந் தண் மாைலத் தண் ழா ம் 
           ெபான் ம் வ ம் 
    பாங்கு ேதான் ம் பட் ம் நா ம் 
           பாவிேயன் பக்கத்தேவ (4) 
    3280. She says, "O mothers, you all get upset 
    because my eyes don’t stop shedding tears. 
    Ever since I saw Nambi of Thirukurungudi 
    surrounded with groves that drip with honey, 
    his cool thulasi garland, his golden crown, his lovely form, 
    his matchless silk clothes and the sacred thread on his chest 
    are always before me. I am pitiful." 
 
    3281 பக்கம் ேநாக்கி நிற்கும் ைந ம் என்  
           அன்ைனய ம் னிதிர் 
    தக்க கீர்த்தித் தி க்கு ங்கு  
           நம்பிைய நான் கண்டபின் 
    ெதாக்க ேசாதித் ெதாண்ைட வா ம் 
           நீண்ட வங்க ம் 
    தக்க தாமைரக் கண் ம் பாவிேயன் 
           ஆவியின் ேமலனேவ (5) 
    3281. She says, "O mothers, you say to me 
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    ‘You look everywhere for him and are worried and upset.’ 
    Ever since I saw the marvelous and famous Nambi of Thirukurungudi, 
    his bright form, his sweet mouth that is like a thondai fruit, 
    his long eyebrows and his perfect lotus eyes, have taken over my life. 
    I am a pitiful indeed." 
 
    3282 ேம ம் வன் பழி நம் கு க்கு இவள் என்  
           அன்ைன காணக்ெகாடாள் 
    ேசாைல சூழ் தண் தி க்கு ங்கு  
           நம்பிைய நான் கண்டபின் 
    ேகால நீள் ெகா  க்கும் தாமைரக் 
           கண் ம் கனி வா ம் 
    நீல ேமனி ம் நான்கு ேதா ம் 
           என் ெநஞ்சம் நிைறந்தனேவ (6) 
    3282. She says, "My mother thinks, 
    ‘This girl will bring disgrace to our family’ 
    and doesn’t let me go see him. 
    Ever since I saw Nambi of Thirukurungudi 
    surrounded with groves, 
    his lovely long nose, lotus eyes, sweet fruit-like mouth, 
    his blue body and four arms have filled my heart with love." 
 
    3283 நிைறந்த வன் பழி நம் கு க்கு இவள் என்  
           அன்ைன காணக்ெகாடாள் 
    சிறந்த கீர்த்தித் தி க்கு ங்கு  
           நம்பிைய நான் கண்டபின் 
    நிைறந்த ேசாதி ெவள்ளம் சூழ்ந்த 
           நீண்ட ெபான் ேமனிெயா ம் 
    நிைறந்  என் உள்ேள நின்ெறாழிந்தான் 
           ேநமி அங்ைக உளேத (7) 
    3283. She says, "Mother thinks, 
    ‘My daughter will bring disgrace to our family’ 
    and doesn’t allow me to go and see him. 
    Ever since I saw Nambi of famous Thirukurungudi 
    he, with a discus in his hands, 
    has entered my heart with his tall golden body 
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    shining like a flood of light." 
 
    3284 ைக ள் நன் கம் ைவக்கும் ைந ம் என்  
           அன்ைனய ம் னிதிர் 
    ைம ெகாள் மாடத் தி க்கு ங்கு  
           நம்பிைய நான் கண்டபின் 
    ெசய்ய தாமைரக் கண் ம் அல்கு ம் 
           சிற்றிைட ம் வ ம் 
    ெமாய்ய நீள் குழல் தாழ்ந்த ேதாள்க ம் 
           பாவிேயன் ன் நிற்குேம (8) 
    3284. She says, "O mothers, you are upset 
    thinking that I am suffering 
    as I cover my lovely face with my hands. 
    Ever since I saw Nambi of Thirukurungudi 
    filled with palaces on which the clouds float, 
    his beautiful lotus eyes, his small waist, his lovely form, 
    his thick long hair and his long arms appear in front of me. I am pitiful." 
 
    3285 ன் நின்றாய் என்  ேதாழிமார்க ம் 
           அன்ைனய ம் னிதிர் 
    மன்  மாடத் தி க்கு ங்கு  
           நம்பிைய நான் கண்டபின் 
    ெசன்னி நீள்  ஆதி ஆய 
           உலப்  இல் அணிகலத்தன் 
    கன்னல் பால் அ  ஆகி வந்  என் 
           ெநஞ்சம் கழியாேன (9) 
    3285. She says, "O friends and mothers, 
    you are upset with me 
    and say that I don’t listen to you and do as I want. 
    Ever since I saw Nambi of Thirukurungudi 
    filled with everlasting palaces, 
    that ancient lord decorated with a tall crown on his head 
    and adorned with ornaments with precious jewels 
    has entered my heart as if he were sugarcane juice, 
    milk and nectar and doesn’t leave." 
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    3286 கழிய மிக்க  ஓர் காதலள் இவள் என்  
           அன்ைன காணக்ெகாடாள் 
    வ  இல் கீர்த்தித் தி க்கு ங்கு  
           நம்பிைய நான் கண்டபின் 
    கு மித் ேதவர் குழாங்கள் ைகெதாழச் 
           ேசாதி ெவள்ளத்தி ள்ேள 
    எ வ  ஓர் உ  என் ெநஞ்சுள் எ ம் 
           ஆர்க்கும் அறி  அாிேத (10) 
 
    3286. She says, "Mother thinks, 
    ‘My daughter is utterly in love with him’ 
    and doesn’t allow me to go see my beloved. 
    The Nambi of Thirukurungudi has faultless fame. 
    He shines like a bright light. 
    As soon as I saw him, he entered my heart, 
    surrounded by a flood-like crowd of gods worshipping him. 
    I don’t know how it happened—my heart rejoices." 
 
    3287 அறி  அாிய பிராைன 
           ஆழி அங்ைகயைனேய அலற்றி 
    நறிய நன் மலர் நா  
           நன் கு கூர்ச் சடேகாபன் ெசான்ன 
    குறி ெகாள் ஆயிரத் ள் இைவ பத் ம் 
           தி க்கு ங்கு  அதன்ேமல் 
    அறியக் கற்  வல்லார் 
           ைவட்டவர் ஆழ் கடல் ஞாலத் ள்ேள (11) 
    3287. Sadagopan of rich Thirukurungur, 
    composed a thousand pasurams on the lord 
    whom no one has seen 
    and worshiped him with fresh fragrant flowers, 
    prattling and telling his praises. 
    He carries a discus in his divine hand. 
    If devotees learn and recite these ten poems 
    they will be true Vaishnavas 
    in this world surrounded by deep oceans. 
    ------------- 



 194

 
    தி வாய் ெமாழி - ஐந்தாம் பத்  (ஆறாம் தி ெமாழி, 3288-3298) 
    தைலவன் தன்ைமகைளத் தன்னதாகக்ெகாண்  ேபசும் 
    தைலவியின் நிைலகண்ட தாய் ‘ஆேவசேமா என்  ெநாந்  கூறல் 
 
    3288 கடல் ஞாலம் ெசய்ேத ம் யாேன என் ம் 
           கடல் ஞாலம் ஆேவ ம் யாேன என் ம் 
    கடல் ஞாலம் ெகாண்ேட ம் யாேன என் ம் 
           கடல் ஞாலம் கீண்ேட ம் யாேன என் ம் 
    கடல் ஞாலம் உண்ேட ம் யாேன என் ம் 
           கடல் ஞாலம் ஈசன் வந்  ஏறக்ெகாேலா? 
    கடல் ஞாலத்தீர்க்கு இைவ என் ெசால் ேகன் 
           கடல் ஞாலத்  என் மகள் கற்கின்றேவ? (1) 
    3288. My daughter says, 
    "I am the creator of the world surrounded with oceans. 
    I am the world surrounded by oceans. 
    I am the ruler of the world surrounded by oceans. 
    I split open the world surrounded by oceans. 
    I swallowed all the worlds." 
    Has the lord of the world 
    surrounded by oceans entered her body? 
    What can I tell to the people of this world 
    surrounded by oceans? 
    I do not understand all that she learnt in this world. 
 
    3289 கற்கும் கல்விக்கு எல்ைல இலேன என் ம் 
           கற்கும் கல்வி ஆேவ ம் யாேன என் ம் 
    கற்கும் கல்விச் ெசய்ேவ ம் யாேன என் ம் 
           கற்கும் கல்வி தீர்ப்ேப ம் யாேன என் ம் 
    கற்கும் கல்விச் சார ம் யாேன என் ம் 
           கற்கும் கல்வி நாதன் வந்  ஏறக்ெகாேலா? 
    கற்கும் கல்வியீர்க்கு இைவ என் ெசால் ேகன் 
           கற்கும் கல்வி என் மகள் காண்கின்றேவ? (2) 
    3289. My daughter says, 
    "There is no limit to what I have learned. 
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    Whatever people learn is from me. 
    I have created learning for people. 
    I am the results of learning. 
    I am the meaning of learning." 
    I am worried that the lord of learning has entered her heart 
    and that is why she is saying all these things. 
    What can I tell the learned ones 
    about all these things my daughter says of learning? 
 
    3290 காண்கின்ற நிலம் எல்லாம் யாேன என் ம் 
           காண்கின்ற விசும்  எல்லாம் யாேன என் ம் 
    காண்கின்ற ெவம் தீ எல்லாம் யாேன என் ம் 
           காண்கின்ற இக் காற்  எல்லாம் யாேன என் ம் 
    காண்கின்ற கடல் எல்லாம் யாேன என் ம் 
           காண்கின்ற கடல்வண்ணன் ஏறக்ெகாேலா? 
    காண்கின்ற உலகத்தீர்க்கு என் ெசால் ேகன் 
           காண்கின்ற என் காாிைக ெசய்கின்றேவ? (3) 
    3290. My daughter says, 
    "I am all the lands that can be seen. 
    I am the wide sky that people see. 
    I am the fire that people feel. 
    I am the wind that all feel. 
    I am the oceans that people see." 
    Has the ocean-colored god 
    entered my daughter’s heart? 
    What can I tell the people of the world 
    if they ask me why she is saying these things? 
    What my daughter says is strange." 
 
    3291 ெசய்கின்ற கிதி எல்லாம் யாேன என் ம் 
           ெசய்வான் நின்றனக ம் யாேன என் ம் 
    ெசய்  ன் இறந்த ம் யாேன என் ம் 
           ெசய்ைகப் பயன் உண்ேப ம் யாேன என் ம் 
           ெசய்வார்கைளச் ெசய்ேவ ம் யாேன என் ம் 
           ெசய்ய கமலக்கண்ணன் ஏறக்ெகாேலா? 
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    ெசய்ய உலகத்தீர்க்கு இைவ என் ெசால் ேகன் 
           ெசய்ய கனி வாய் இள மான் திறத்ேத? (4) 
    3291. My daughter says, 
    "I am all the acts that happen now. 
    I am the acts that will happen in the future. 
    I am the acts that have been done and are in the past. 
    I myself experience the results of my acts. 
    I create the people who act. 
    I am worried that the lotus-eyed Kaṇṇan 
    has entered her heart and that is why she says these things. 
    Her mouth is sweet as a fruit and she is as gentle as a young doe. 
    What can I tell the good people of this world 
    about my daughter? 
 
    3292 திறம்பாமல் மண் காக்கின்ேறன் யாேன என் ம் 
           திறம்பாமல் மைல எ த்ேதேன என் ம் 
    திறம்பாமல் அசுரைரக் ெகான்ேறேன என் ம் 
           திறம் காட்  அன்  ஐவைரக் காத்ேதேன என் ம் 
    திறம்பாமல் கடல் கைடந்ேதேன என் ம் 
           திறம்பாத கடல்வண்ணன் ஏறக்ெகாேலா? 
    திறம்பாத உலகத்தீர்க்கு என் ெசால் ேகன் 
           திறம்பா  என் தி மகள் எய்தினேவ? (5) 
    3292. My daughter says, 
    "I am protecting everyone and keep them on the right path. 
    I carried Govardhana mountain without effort. 
    I killed all the Asurans without exception. 
    I saved the Pandavas using all my cleverness. 
    I didn’t grow tired churning the ocean of milk." 
    Has the ocean-colored lord entered her heart? 
    What can I tell the people of this world about my daughter? 
    How can I tell all these things that my daughter tells me? 
 
    3293 இன ேவய் மைல ஏந்திேனன் யாேன என் ம் 
           இன ஏ கள் ெசற்ேற ம் யாேன என் ம் 
    இன ஆன் கன்  ேமய்த்ேத ம் யாேன என் ம் 
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           இன ஆ நிைர காத்ேத ம் யாேன என் ம் 
    இன ஆயர் தைலவ ம் யாேன என் ம் 
           இனத் ேதவர் தைலவன் வந்  ஏறக்ெகாேலா? 
    இன ேவல் கண் நல்லீர்க்கு இைவ என் ெசால் ேகன் 
           இன ேவல் கண்ணி என் மகள் உற்றனேவ? (6) 
    3293. My daughter says, 
    "I carried bamboo-covered Govardhana mountain. 
    I conquered seven bulls. 
    I graze the calves and milk-giving cows. 
    I protect the herd of cows. 
    I am the chief of the cowherds." 
    I am worried that the god of gods has entered her heart. 
    What can I tell her friends whose eyes are as sharp as spears 
    about my young daughter? 
 
    3294 உற்றார்கள் எனக்கு இல்ைல யா ம் என் ம் 
           உற்றார்கள் எனக்கு இங்கு எல்லா ம் என் ம் 
    உற்றார்கைளச் ெசய்ேவ ம் யாேன என் ம் 
           உற்றார்கைள அழிப்ேப ம் யாேன என் ம் 
    உற்றார்க க்கு உற்ேற ம் யாேன என் ம் 
           உற்றார் இ  மாயன் வந்  ஏறக்ெகாேலா? 
    உற்றீர்கட்கு என் ெசால் ச் ெசால் ேகன் யான் 
           உற்  என் ைடப் ேபைத உைரக்கின்றேவ? (7) 
    3294. My daughter says, 
    "I have no relatives. 
    All in this world are my relatives. 
    I create relationships. 
    I destroy relationships. 
    I am the relative of relatives." 
    I am worried that Maayan who has no relative 
    has entered my daughter’s heart. 
    What can I tell our relatives 
    about what my innocent daughter says? 
 
    3295 உைரக்கின்ற க்கண் பிரான் யாேன என் ம் 
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           உைரக்கின்ற திைச கன் யாேன என் ம் 
    உைரக்கின்ற அமர ம் யாேன என் ம் 
           உைரக்கின்ற அமரர் ேகான் யாேன என் ம் 
    உைரக்கின்ற னிவ ம் யாேன என் ம் 
           உைரக்கின்ற கில்வண்ணன் ஏறக்ெகாேலா? 
    உைரக்கின்ற உலகத்தீர்க்கு என் ெசால் ேகன் 
           உைரக்கின்ற என் ேகாமள ஒண் ெகா க்ேக? (8) 
    3295. My daughter says, 
    "I am the three-eyed lord and all the sastras praise me. 
    I am the four-headed Nanmuhan and I am praised by all. 
    I am the king of the gods and all praise me. 
    I am the sages and they all praise me." 
    I am worried that the cloud-colored god 
    praised by all has entered my daughter’s heart. 
    What can I tell this world that says these things, 
    gossiping about my beautiful vine-like daughter? 
 
    3296 ெகா ய விைன யா ம் இலேன என் ம் 
           ெகா ய விைன ஆேவ ம் யாேன என் ம் 
    ெகா ய விைன ெசய்ேவ ம் யாேன என் ம் 
           ெகா ய விைன தீர்ப்ேப ம் யாேன என் ம் 
    ெகா யான் இலங்ைக ெசற்ேறேன என் ம் 
           ெகா ய ள் உைடயவன் ஏறக்ெகாேலா? 
    ெகா ய உலகத்தீர்க்கு இைவ என் ெசால் ேகன் 
           ெகா ேயன் ெகா  என் மகள் ேகாலங்கேள? (9) 
    3296. My daughter says, 
    "I have no bad karma. 
    I myself am bad karma. 
    I give bad karma to all. 
    I remove bad karma also. 
    I destroyed the cruel Raksasa Ravana in Lanka." 
    I am worried that the god who carries the heroic Garuda flag 
    has entered my daughter’s heart. 
    I am a pitiful mother. 
    What can I tell the gossiping people of this world 
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    about my beautiful vine-like daughter? 
 
    3297 ேகாலம் ெகாள் சுவர்க்க ம் யாேன என் ம் 
           ேகாலம் இல் நரக ம் யாேன என் ம் 
    ேகாலம் திகழ் ேமாக்க ம் யாேன என் ம் 
           ேகாலம் ெகாள் உயிர்க ம் யாேன என் ம் 
    ேகாலம் ெகாள் தனி தல் யாேன என் ம் 
           ேகாலம் ெகாள் கில்வண்ணன் ஏறக்ெகாேலா? 
    ேகாலம் ெகாள் உலகத்தீர்க்கு என் ெசால் ேகன் 
           ேகாலம் திகழ் ேகாைத என் கூந்த க்ேக? (10) 
    3297. My daughter says, 
    "I am beautiful paradise. 
    I am evil hell. 
    I am the highest shining heaven. 
    I am the flourishing lives on this earth. 
    I am the only ancient beautiful one." 
    I am worried that the dark cloud-colored god 
    has entered my daughter’s heart. 
    My daughter has beautiful hair decorated with flowers. 
    What can I tell the people who adorn themselves with jewels 
    and come and gossip? 
 
    3298 கூந்தல் மலர் மங்ைகக்கும் மண் மடந்ைதக்கும் 
           குல ஆயர் ெகா ந் க்கும் ேகள்வன் தன்ைன 
    வாய்ந்த வ தி வள நாடன் மன்  
           கு கூர்ச் சடேகாபன் குற்ேறவல் ெசய்  
    ஆய்ந்த தமிழ் மாைல ஆயிரத் ள் 
           இைவ ம் ஓர் பத் ம் வல்லார் உலகில் 
    ஏந்  ெப ம் ெசல்வத்தராய்த் தி மால் 
           அ யார்கைளப் சிக்க ேநாற்றார்கேள (11) 
    3298. Sadagopan of Thirukuruhur 
    of the flourishing famous Pandian country 
    composed a thousand pasurams on the beloved of Lakshmi, 
    the earth goddess on a lotus, 
    and Nappinnai, the dear gentle girl of the cowherd clan. 
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    If devotees learn and recite these ten pasurams 
    they will obtain much wealth in this world 
    and they will be the devotees of Thirumaal 
    and have the fortune of worshiping his feet. 
    ------------- 
 
    தி வாய் ெமாழி - ஐந்தாம் பத்  (ஏழாம் தி ெமாழி, 3299-3309) 
    வானமாமைலப் ெப மான  அ ைள ேவண்டல் (சிாீவரமங்கலம்) 
 
    3299 ேநாற்ற ேநான்  இேலன் ண் அறி  இேலன் ஆகி ம் 
           இனி உன்ைன விட்  ஒன் ம் 
    ஆற்ற கிற்கின்றிேலன் அரவின் அைண அம்மாேன 
    ேசற் த் தாமைர ெசந்ெநல் ஊ  மலர் 
           சிாீவரமங்கல நகர் 
    ற்றி ந்த எந்தாய் உனக்கு மிைக அல்ேலன் அங்ேக (1) 
    3299. However much tapas I may have done, 
    I am not wise and will never be able 
    to do anything without your grace. 
    My father, our god, sleeps on a snake bed 
    and he stays in auspicious Srivaramangalam 
    where lotuses grow in the mud among the good paddy. 
    O lord, you are the highest god 
    and there is no god higher than you. 
 
    3300 அங்குற்ேறன் அல்ேலன் இங்குற்ேறன் அல்ேலன் உன்ைனக் 
           கா ம் அவாவில் ழ்ந்  நான் 
    எங்குற்ேற ம் அல்ேலன் இலங்ைக ெசற்ற அம்மாேன 
    திங்கள் ேசர் மணி மாடம் நீ  
           சிாீவரமங்கலநகர் உைற 
    சங்கு சக்கரத்தாய் தமிேய க்கு அ ளாேய (2) 
    3300. I can do nothing there, 
    I can do nothing here. 
    My only desire is to see you, 
    but there is nowhere I can have that. 
    My father, you destroyed Lanka. 
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    You stay in Srivaramangalam 
    where tall palaces studded with jewels touch the moon. 
    You carry a conch and a discus. 
    I am lonely. Give me your grace. 
 
    3301 க ளப் ள் ெகா  சக்கரப் பைட வான நாட என் 
           கார் கில் வண்ணா 
    ெபா ள் அல்லாத என்ைனப் ெபா ளாக்கி அ ைமெகாண்டாய் 
    ெத ள் ெகாள் நான்மைற வல்லவர் பலர் வாழ் 
           சிாீவரமங்கலநகர்க்கு 
    அ ள்ெசய்  அங்கு இ ந்தாய் அறிேயன் ஒ  ைகம்மாேற (3) 
    3301. You are the dark cloud-colored god of the sky. 
    You carry an eagle flag and a discus. 
    You abide giving your grace 
    in Srivaramangalam where many Brahmins live 
    who know well all the four Vedas that give wisdom. 
    I was useless and you made me valuable and your slave. 
    I do not know what I can give to repay you. 
 
    3302 மா  ேசர் பைட ற் வர் மங்க ஓர் ஐவர்க்கு ஆய் அன்  
           மாயப்ேபார் பண்ணி 
    நீ  ெசய்த எந்தாய் நிலம் கீண்ட அம்மாேன 
    ேத  ஞானத்தர் ேவத ேவள்வி அறாச் 
           சிாீவரமங்கலநகர் 
    ஏறி ற்றி ந்தாய் உன்ைன எங்கு எய்தக் கூ வேன? (4) 
    3302. You, my father fought a magical war with the hundred Kauravas 
    when they opposed the Pandavas and you destroyed them. 
    You split open the earth and brought forth the earth goddess. 
    You abide in Srivaramangalam 
    where wise men know the Vedas well 
    and recite them always and perform sacrifices. 
    I want to reach you. How can I call you to come? 
 
    3303 எய்தக் கூ தல் ஆவேத எனக்கு? எவ்வ 
           ெதவ்வத் ள் ஆ மாய் நின்  



 202

    ைகதவங்கள் ெசய் ம் க  ேமனி அம்மாேன 
    ெசய்த ேவள்வியர் ைவயத்ேதவர் அறாச் 
           சிாீவரமங்கலநகர் 
    ைகெதாழ இ ந்தாய் அ  நா ம் கண்ேடேன (5) 
    3303. You have a dark-colored body. 
    You enter among all your enemies as one of them 
    and perform many tricks to conquer them. 
    Your devotees fold their hands and worship you 
    in Srivaramangalam where Brahmins always perform sacrifices— 
    that is something I myself have seen. 
    How can I call and reach you? 
 
    3304 ஏனம் ஆய் நிலம் கீண்ட என் அப்பேன கண்ணா என் ம் 
           என்ைன ஆ ைட 
    வான நாயகேன மணி மாணிக்கச்சுடேர 
    ேதன மாம்ெபாழில் தண் சிாீவரமங்கலத்தவர் 
           ைகெதாழ உைற 
    வானமாமைலேய அ ேயன் ெதாழ வந்த ேள (6) 
    3304. O my father, you took the form of a boar 
    and split open the earth. 
    O Kaṇṇan, you are my lord of the sky and you rule me always. 
    You are a jewel that shines like a diamond. 
    You are Vanamamalai and you abide in cool Srivaramanagalam 
    surrounded by mango groves dripping with honey 
    where your devotees fold their hands and worship you. 
    Come and give your grace to me, your slave, 
    so I may worship you. 
 
    3305 வந்த ளி என் ெநஞ்சு இடம் ெகாண்ட வானவர் 
           ெகா ந்ேத உலகுக்கு ஓர் 
    ந்ைதத் தாய் தந்ைதேய  ஏழ் உலகும் உண்டாய் 
    ெசந்ெதாழிலவர் ேவத ேவள்வி அறாச் 
           சிாீவரமங்கலநகர் 
    அந்தம் இல் கழாய் அ ேயைன அகற்ேறேல (7) 
    3305. You are the tender shoot of the gods in the sky 
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    and you came and entered my heart and gave me your grace. 
    You are the first father and mother of this world. 
    You swallowed all the seven worlds. 
    You abide in Srivaramanagam 
    where Brahmins whose work is pure 
    recite the Vedas and perform unceasing sacrifices. 
    You have endless fame. Do not leave me. 
 
    3306 அகற்ற நீ ைவத்த மாய வல் ஐம் லன்களாம் அைவ 
           நன்கு அறிந்தனன் 
    அகற்றி என்ைன ம் நீ அ ம் ேசற்றில் ழ்த்திகண்டாய் 
    பகல் கதிர் மணி மாடம் நீ  சிாீவரமங்ைக 
           வாணேன என் ம் 
    கற்கு அாிய எந்தாய் ள்ளின் வாய் பிளந்தாேன (8) 
    3306. I know well 
    that you have created the five illusionary senses 
    that keep people away from you. 
    I am worried that you will keep me away from you 
    and make me fall into a happiness 
    that is only the unclean mud that the five senses give. 
    You are the god Vaaṇan and abide in Srivaramangalam 
    where the sun shines on the palaces studded with shining jewels. 
    O father, no one can tell who you are, ever. 
    When an Asuran came in the form of a bird 
    you split open his mouth. 
 
    3307 ள்ளின் வாய் பிளந்தாய் ம  இைட ேபாயினாய் 
           எ  ஏழ் அடர்த்த என் 
    கள்ள மாயவேன க மாணிக்கச் சுடேர 
    ெதள்ளியார் தி  நான்மைறகள் வல்லார் ம  
           தண் சிாீவரமங்ைக 
    ள் இ ந்த எந்தாய் அ ளாய் உய் மா  எனக்ேக (9) 
    3307. You split open the mouth of the Asuran. 
    You entered between the two marudam trees 
    and destroyed the Asurans. 
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    You are a thief and you conquered the seven bulls. 
    You shine like a dark diamond. 
    My father, you abide in Srivaramangalam 
    where wise Brahmins live, 
    knowing well and reciting the divine four Vedas. 
    Give me your grace so I may survive. 
 
    3308 ஆ  எனக்கு நின் பாதேம சரண் ஆகத் தந்ெதாழிந்தாய் 
           உனக்கு ஓர்ைகம் 
    மா  நான் ஒன்  இேலன் என  ஆவி ம் உனேத 
    ேச  ெகாள் க ம் ம் ெப ம் ெசந்ெந ம் ம  
           தண் சிாீவரமங்ைக 
    நா  ந் தண் ழாய் யாய் ெதய்வ நாயகேன (10) 
    3308. Whom do I have except you? 
    You gave me your feet as refuge 
    but I have nothing to give back to you. 
    My life is yours. 
    You are adorned with a fresh fragrant thulasi garland 
    and stay in flourishing Srivaramangai 
    where abundant good paddy and sugarcane grow in the earth. 
    You are the divine lord of the gods. 
 
    3309 ெதய்வ நாயகன் நாரணன் 
           திாிவிக்கிரமன் அ  இைணமிைச 
    ெகாய் ெகாள் ம் ெபாழில் 
           சூழ் கு கூர்ச் சடேகாபன் 
    ெசய்த ஆயிரத் ள் இைவ தண் 
           சிாீவரமங்ைக ேமய பத் டன் 
    ைவகல் பாட வல்லார் 
           வாேனார்க்கு ஆரா அ ேத (11) 
    3309. Sadagopan of Thirukuruhur 
    surrounded by groves blossoming with bunches of flowers 
    composed a thousand poems 
    worshiping the feet of the divine god of the gods, 
    Thirivikraman, Naraṇan. 
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    If devotees recite these ten pasurams every day 
    they will become sweet nectar for the gods in the sky. 
    ----------- 
 
    தி வாய் ெமாழி - ஐந்தாம் பத்  (எட்டாம் தி ெமாழி, 3310-3320) 
    ஆராவ தாழ்வார் ேப கைளத் தாராைமயால் ஆழ்வார் தீராத 
    ஆைச டன் ஆற்றாைமேபசி அலம தல் (தி க்குடந்ைத) 
 
    3310 ஆரா அ ேத அ ேயன் உடலம் நின்பால் அன்பாேய 
    நீராய் அைலந்  கைரய உ க்குகின்ற ெந மாேல 
    சீர் ஆர் ெசந்ெநல் கவாி சும் ெச  நீர்த் தி க்குடந்ைத 
    ஏர் ஆர் ேகாலம் திகழக் கிடந்தாய் கண்ேடன் எம்மாேன (1) 
    3310. You are my sweet nectar. 
    O Neḍumaal, this slave’s body dissolves, melts 
    and becomes water with love for you. 
    You shine and sleep beautifully on the water in Thirukuḍandai 
    surrounded by the ocean with rolling waves, 
    where rich paddy plants blow in the wind like fans. 
    O my father, I saw you there. 
 
    3311 எம்மாேன என் ெவள்ைள ர்த்தி என்ைன ஆள்வாேன 
    எம் மா உ ம் ேவண் ம் ஆற்றால் ஆவாய் எழில் ஏேற 
    ெசம் மா கமலம் ெச  நீர்மிைசக்கண் மல ம் தி க்குடந்ைத 
    அம் மா மலர்க்கண் வளர்கின்றாேன என் நான் ெசய்ேகேன (2) 
    3311. You are my lord. 
    Your form is pure. You rule me. 
    You take any form you please. 
    You are a beautiful bull. 
    You close your beautiful lotus eyes 
    and sleep in divine Kuḍandai 
    where lovely red lotuses bloom on fertile water. 
    What should I do? 
 
    3312 என் நான் ெசய்ேகன்? யாேர கைளகண்? என்ைன என் ெசய்கின்றாய்? 
    உன்னால் அல்லால் யாவரா ம் ஒன் ம் குைற ேவண்ேடன் 
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    கன் ஆர் மதிள் சூழ் குடந்ைதக் கிடந்தாய் அ ேயன் அ  வாழ்நாள் 
    ெசல் நாள் எந் நாள்? அந் நாள் உன தாள் பி த்ேத ெசலக்காேண (3) 
    3312. What can I do in this life? 
    Who is my refuge? 
    What do you want to do with me? 
    I will not go to anyone to tell my troubles except you. 
    You sleep in Thirukuḍandai surrounded by strong walls. 
    Give me your grace so that I, your slave, 
    may spend all the days of my life worshiping your feet. 
 
    3313 ெசலக் காண்கிற்பார் கா ம் அள ம் ெசல் ம் கீர்த்தியாய் 
    உலப்  இலாேன எல்லா உலகும் உைடய ஒ  ர்த்தி 
    நலத்தால் மிக்கார் குடந்ைதக் கிடந்தாய் உன்ைனக் காண்பான் நான் 
    அலப்  ஆய் ஆகாசத்ைத ேநாக்கி அ வன் ெதா வேன (4) 
    3313. No one can describe you. 
    You have fame that no one can measure. 
    There is no end for you. 
    O god, you are the lord and you own all the world. 
    You sleep on the water in Kuḍandai 
    where many good people live. 
    Yearning to see you, I look at the sky, cry and worship you. 
 
    3314 அ வன் ெதா வன் ஆ க் காண்பான் பா  அலற் வன் 
    த  வல்விைனயால் பக்கம் ேநாக்கி நாணிக் கவிழ்ந்தி ப்பன் 
    ெச  ஒண் பழனக் குடந்ைதக் கிடந்தாய் ெசந்தாமைரக் கண்ணா 
    ெதா வேனைன உன தாள் ேச ம்வைகேய சூழ்கண்டாய் (5) 
    3314. I cry for you. I worship you. 
    I dance for you, prattle and sing. 
    I look for you and want to embrace you. 
    I feel shy and lower my head. 
    O lord, you have lovely lotus eyes 
    and you sleep on the water in Kuḍandai 
    surrounded by beautiful flourishing fields. 
    Show me how I, your slave, can join your feet. 
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    3315 சூழ்கண்டாய் என் ெதால்ைல விைனைய அ த்  உன் அ ேச ம் 
    ஊழ் கண் ந்ேத ராக்குழி ர்த்  எைன நாள் அகன்  இ ப்பன்? 
    வாழ் ெதால் கழார் குடந்ைதக் கிடந்தாய் வாேனார் ேகாமாேன 
    யாழின் இைசேய அ ேத அறிவின் பயேன அாிஏேற (6) 
    3315. Even though I know how to remove 
    the fruits of my bad karma 
    I am still involved in the enjoyment of my five senses. 
    How long can I live like this away from you? 
    O god, you are the king of the gods in the sky. 
    You sleep on the water in ancient, famed Kuḍandai. 
    You are the sweet music of the yazh. You are nectar. 
    You are the fruit of knowledge. 
    You are the lion. 
 
    3316 அாிஏேற என் அம் ெபான் சுடேர ெசங்கண் க  கிேல 
    எாி ஏய் பவளக் குன்ேற நால் ேதாள் எந்தாய் உன  அ ேள 
    பிாியா அ ைம என்ைனக் ெகாண்டாய் குடந்ைதத் தி மாேல 
    தாிேயன் இனி உன் சரணம் தந்  என் சன்மம் கைளயாேய (7) 
    3316. You are a lion king. 
    You are a shining golden light. 
    You are a dark cloud that has lovely eyes. 
    You are a coral mountain as bright as fire. 
    O my father, you have four arms. 
    You accepted me as your slave. 
    I do not want to be apart from you ever. 
    You are Thirumaal of divine Kuḍandai. 
    I cannot stay in this world anymore. 
    Give me your grace so I will not be born again on this earth. 
 
    3317 கைளவாய் ன்பம் கைளயா  ஒழிவாய் கைளகண் மற்  இேலன் 
    வைள வாய் ேநமிப் பைடயாய் குடந்ைதக் கிடந்த மா மாயா 
    தளரா உடலம் என  ஆவி சாிந்  ேபாம்ேபா  
    இைளயா  உன தாள் ஒ ங்கப் பி த் ப் ேபாத இைச நீேய (8) 
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    3317. I do not know whether you wish 
    to remove my sorrow or not, 
    but I have no refuge except you. 
    You carry a round discus. 
    You, the wonderful Maayan sleep on the water in Kuḍandai. 
    When my body grows weak and life leaves my body, 
    give me your grace so I may hold to your feet strongly, 
    not leaving them and joining you. 
 
    3318 இைசவித்  என்ைன உன் தாள் இைணக்கீழ் இ த் ம் அம்மாேன 
    அைச  இல் அமரர் தைலவர் தைலவா ஆதிப் ெப  ர்த்தி 
    திைச வில் சும் ெச  மா மணிகள் ேச ம் தி க்குடந்ைத 
    அைச  இல் உலகம் பரவக் கிடந்தாய் காண வாராேய (9) 
    3318. O my father, 
    you make me accept you and keep me beneath your feet. 
    You are the lord of the everlasting gods. 
    You are the great ancient god. 
    You sleep on the water in divine Kuḍandai 
    where the waves bring precious diamonds 
    and leave them on the banks of the river. 
    You sleep as the everlasting world praises you. 
    Come to me, I yearn to see you. 
 
    3319 வாரா அ வாய் வ ம் என் மாயா மாயா ர்த்தியாய் 
    ஆரா அ தாய் அ ேயன் ஆவி அகேம தித்திப்பாய் 
    தீரா விைனகள் தீர என்ைன ஆண்டாய் தி க்குடந்ைத 
    ஊராய் உனக்கு ஆள் பட் ம் அ ேயன் இன்னம் உழல்ேவேனா? (10) 
    3319. You are my Maayan. 
    You are formless and Maayan. Come to me. 
    You are divine nectar. 
    I am your slave and you live sweetly in my mind. 
    You have removed my karma 
    that seemed impossible to remove and you rule me. 
    You are the god of divine Kuḍandai. 
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    You made me your devotee. 
    How can I suffer anymore in this world? 
 
    3320 உழைல என்பில் ேபய்ச்சி ைல  அவைள உயிர் உண்டான் 
    கழல்கள் அைவேய சரண் ஆகக் ெகாண்ட கு கூர்ச் சடேகாபன் 
    குழ ன் ம யச் ெசான்ன ஓர் ஆயிரத் ள் இப் பத் ம் 
    மழைல தீர வல்லார் காமர் மான் ஏய் ேநாக்கியர்க்ேக (11) 
    3320. Sadagopan of Kuruhur 
    took refuge in the feet of the lord 
    and composed a thousand pasurams 
    sweeter than the music of the flute 
    to the god who drank milk from the devil Putana and killed her. 
    If devotees learn and recite these ten pasurams 
    they will be like Kama, the god of love, 
    for women with lovely doe-like eyes. 
    --------- 
 
    தி வாய் ெமாழி - ஐந்தாம் பத்  (ஒன்பதாம் தி ெமாழி, 3321-3331) 
    தி வல்லவாழ் ெசல் தைலத் த க்கும் ேதாழியர்க்குத் தைலவி கூ தல் 
(தி வல்லவாழ்) 
 
    3321 மான் ஏய் ேநாக்கு நல்லீர் ைவக ம் விைனேயன் ெம ய 
    வான் ஆர் வண் க கும் ம  மல் ைக கம ம் 
    ேதன் ஆர் ேசாைலகள் சூழ் தி வல்லவாழ் உைற ம் 
    ேகானாைர அ ேயன் அ கூ வ  என் ெகாேலா? (1) 
    3321. She says, "O friends, you have beautiful doe-like eyes. 
    The god, our king, stays in Thiruvallam 
    surrounded by groves where the fragrance of jasmine spreads 
    and kamugu trees grow tall and touch the sky, 
    flourishing and dripping with honey. 
    Every day I suffer with my bad karma. 
    When will the day come when this slave of the god can join him?" 
 
    3322 என்  ெகால் ேதாழிமீர்காள் எம்ைம நீர் ந ந்  என் ெசய்தீேரா? 
    ெபான்திகழ் ன்ைன மகிழ்  மாதவி மீ  அணவி 
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    ெதன்றல் மணம் கம ம் தி வல்லவாழ் நக ள் 
    நின்ற பிரான் அ நீ  அ ேயாம் ெகாண்  சூ வேத? (2) 
 
    3322. She says, "O friends, what do you get by making me suffer? 
    He is our dear lord of Thiruvallam 
    where the breeze blows through fresh madhavi plants, 
    mahizham flowers and punnai trees 
    that bloom with golden blossoms and spread their fragrance. 
    When will the day come when I, a slave of the lord, 
    can worship the feet of the dear lord?" 
 
    3323 சூ  மலர்க்குழலீர் யராட் ேயன் ெம ய 
    பா ம் நல் ேவத ஒ  பரைவத் திைர ேபால் ழங்க 
    மா  உயர்ந்  ஓமப் ைக கம ம் தண் தி வல்லவாழ் 
    நீ  உைறகின்ற பிரான் கழல் காண் ம்ெகால் நிச்ச ேம? (3) 
    3323. She says, "O friends, you wear flowers in your hair. 
    He is our dear lord of flourishing Thiruvallam 
    where the divine sound of the Vedas 
    spreads like the roaring of the waves of the ocean 
    and the smoke of sacrifices rises above the palaces. 
    When will I be able to see every day 
    the feet ornamented with anklets of the dear god? 
    I grow weak longing to see him." 
 
    3324 நிச்ச ம் ேதாழிமீர்காள் எம்ைம நீர் ந ந்  என் ெசய்தீேரா? 
    பச்சிைல நீள் க கும் பல ம் ெதங்கும் வாைழக ம் 
    மச்சு அணி மாடங்கள் மீ  அண ம் தண் தி வல்லவாழ் 
    நச்சு அரவின் அைணேமல் நம்பிரான  நல் நலேம (4) 
    3324. She says, "O friends, why do you make me worry every day? 
    What do you get from that? 
    My god sleeps on the river on the snake bed 
    in Thiruvallam where tall kamugu trees with long green leaves, 
    jack trees, coconut trees and banana trees 
    grow tall and touch the tops of the palaces with porches. 
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    My life is with that dear god." 
 
    3325 நல் நலத் ேதாழிமீர்காள் நல்ல அந்தணர் ேவள்விப் ைக 
    ைமந் நலம் ெகாண்  உயர் விண் மைறக்கும் தண் தி வல்லவாழ் 
    கன்னல் அம் கட்  தன்ைன கனிைய இன் அ தம் தன்ைன 
    என் நலம் ெகாள் சுடைர என் ெகால் கண்கள் காண்ப ேவ? (5) 
    3325. She says, "O friends, 
    you are my dear friends and you worry about me. 
    He is the god of Thiruvallam where the dark smoke of the sacrifices 
    that the good Brahmins perform rises up and hides the sky. 
    Our god is sweet as jaggery, fruit and nectar 
    and shines like a bright light. He has made me sick with love. 
    When will my eyes see him?" 
 
    3326 காண்ப  எஞ்ஞான் ெகாேலா விைனேயன் கனிவாய் மட ர் 
    பாண் குரல் வண் ெனா  பசுந் ெதன்ற ம் ஆகி எங்கும் 
    ேசண் சிைன ஓங்கு மரச் ெச ங் கானல் தி வல்லவாழ் 
    மாண் குறள் ேகாலப் பிரான் மலர்த் தாமைரப் பாதங்கேள? (6) 
    3326. She says, "O lovely friends, your mouths are as sweet as fruits. 
    I have done bad karma. 
    When will I see the lotus feet of the god? 
    He took the divine form of a beautiful dwarf, 
    went to Mahbali’s sacrifice and measured the world and the sky. 
    He is the god of Thiruvallam 
    where flourishing trees with branches that touch the sky 
    grow on the rich seashore 
    and bees swarm singing with lovely voices 
    and cool breezes blow everywhere." 
 
    3327 பாதங்கள்ேமல் அணி ந் ெதாழக் கூ ங்ெகால் பாைவ நல்லீர் 
    ஓத ெந ந் தடத் ள் உயர் தாமைர ெசங்க நீர் 
    மாதர்கள் வாள் க ம் கண் ம் ஏந் ம் தி வல்லவாழ் 
    நாதன் இஞ் ஞாலம் உண்ட நம் பிரான் தன்ைன நாள்ெதா ேம? (7) 
    3327. She says, "O friends, you are as lovely as dolls. 
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    Our god swallowed the world. 
    He is the god of Thiruvallam 
    where lovely lotuses and sengazhuneer flowers 
    blooming on the wide rippling pond 
    look like the shining faces and eyes of women. 
    When will I join the beautiful ornamented lotus feet 
    of the dear god?" 
 
    3328 நாள்ெதா ம்  இன்றிேய ெதாழக் கூ ங்ெகால் நல் தலீர் 
    ஆ  உ  தீங் க ம் ம் விைள ெசந்ெந ம் ஆகி எங்கும் 
    மா  உ  ந் தடம் ேசர் வயல் சூழ் தண் தி வல்லவாழ் 
    நீ  உைறகின்ற பிரான் நிலம் தாவிய நீள் கழேல? (8) 
    3328. She says, "O friends, you have beautiful foreheads. 
    When will I worship every day 
    the ornamented feet that measured the world 
    without ever leaving them? 
    He stays always in rich Thiruvallam 
    surrounded by fields, rich flowering ponds, 
    good paddy plants and sweet sugarcane 
    that grow everywhere and wave in the breeze." 
 
    3329 கழல் வைள ாிப்ப யாம் கண்  ைகெதாழக் கூ ங்ெகாேலா 
    குழல் என்ன யா ம் என்ன குளிர் ேசாைல ள் ேதன் அ ந்தி 
    மழைல வாி வண் கள் இைச பா ம் தி வல்லவாழ் 
    சுழ ன் ம  சக்கரப் ெப மான  ெதால் அ ேள? (9) 
    3329. She says, "O friends, when will the day come 
    when I see and worship the god of Thiruvallam 
    where lined bees drink honey and sing like babies, 
    sounding like the music of the yaazh and flute in the cool groves? 
    When will I receive the divine grace 
    of the god with a discus in his hands 
    and join him and be happy 
    so that my bangles stay on my arms?" 
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    3330 ெதால் அ ள் நல் விைனயால் ெசாலக் கூ ங்ெகால் ேதாழிமீர்காள் 
    ெதால் அ ள் மண் ம் விண் ம் ெதாழ நின்ற தி நகரம் 
    நல் அ ள் ஆயிரவர் நலன் ஏந் ம் தி வல்லவாழ் 
    நல் அ ள் நம் ெப மான் நாராயணன் நாமங்கேள? (10) 
    3330. She says, "O friends, 
    When will I have good karma and join the god? 
    He is the lord of beautiful Thiruvallam 
    where the earth and the sky 
    worship him to receive his divine grace. 
    A thousand good Brahmins live there 
    and praise the names of our dear god Narayaṇan. 
    He gives his good grace to all." 
 
    3331 நாமங்கள் ஆயிரம் உைடய நம் ெப மான் அ ேமல் 
    ேசமம் ெகாள் ெதன் கு கூர்ச் சடேகாபன் ெதாிந்  உைரத்த 
    நாமங்கள் ஆயிரத் ள் இைவ பத் ம் தி வல்லவாழ் 
    ேசமம் ெகாள் ெதன் நகர்ேமல் ெசப் வார் சிறந்தார் பிறந்ேத (11) 
    3331. Sadagopan of southern Thirukuruhur 
    that gives good life to all, composed a thousand poems 
    praising the feet of our divine god praised with thousand names. 
    If the devotees of Thiruvallam 
    learn and recite these ten pasurams, 
    if they are born in this world they will have a happy life. 
    ------------ 
 
    தி வாய் ெமாழி - ஐந்தாம் பத்  (பத்தாம் தி ெமாழி, 3321-3331) 
    ஆழ்வார் தாம் ேசர்ந்  அ பவிக்கும் நிைலையச் ெசய் என எம்ெப மாைன 
ேவண் தல் 
 
    3332 பிறந்த ஆ ம் வளர்ந்த ஆ ம் ெபாிய பாரதம் 
           ைகெசய்  ஐவர்க்குத் 
    திறங்கள் காட் யிட் ச் ெசய்  ேபான மாயங்க ம் 
    நிறம் தன் ஊ  க்கு என  ஆவிைய நின்  நின்  
           உ க்கி உண்கின்ற இச் 
    சிறந்த வான் சுடேர உன்ைன என் ெகால் ேசர்வ ேவ? (1) 
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    3332. O god, you are the best and you shine in the sky. 
    Your birth is magic and you were raised as a man. 
    You did many tricks in the Bharatha war for the Pandavas 
    and you helped them conquer the Kauravas. 
    All that magic and all those tricks enter my heart 
    and make me melt. 
    You are the bright light that did all those tricks. When will I join you? 
 
    3333 வ ைவ வார்த்ைத ள் ஏ  பாய்ந்த ம் மாய மாவிைன 
           வாய் பிளந்த ம் 
    ம ைவ வார் குழலார் குரைவ பிைணந்த குழகும் 
    அ  இ  உ  என்னலாவன அல்ல என்ைன உன் 
           ெசய்ைக ைநவிக்கும் 
     ைவய தல்வா உன்ைன என்  தைலப்ெபய்வேன? (2) 
    3333. You conquered the seven bulls to marry Nappinnai. 
    When the Asuran Kesi came in the form of an illusionary horse 
    you split open his mouth. 
    You danced the kuravai kuthu with girls 
    whose long hair is decorated with lovely flowers 
    dripping with honey. 
    No one can say whether your actions are this, 
    that or something in between, 
    but whatever they are, they hurt me. 
    You are the ancient lord! 
    When will I come and join you? 
 
    3334 ெபய் ம் ங் குழல் ேபய் ைல உண்ட பிள்ைளத் ேதற்ற ம் 
           ேபர்ந்  ஓர் சா  இறச் 
    ெசய்ய பாதம் ஒன்றால் ெசய்த நின் சி ச் ேசவக ம் 
    ெநய் உண் வார்த்ைத ள் அன்ைன ேகால் ெகாள்ள நீ உன் 
           தாமைரக் கண்கள் நீர் மல்க 
    ைபயேவ நிைல ம் வந்  என் ெநஞ்ைச உ க்குங்கேள (3) 
    3334. O god, when you were a child you drank 
    the poisonous milk from the breasts of the devil Puthana 
    when she came wearing flowers in her lovely hair. 
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    You killed Sakatasuran, kicking him 
    when he came in the form of a cart. 
    When you stole the butter and ate it, 
    your mother Yashoda hit you with a stick 
    and you stood in front of her as your lotus eyes filled with tears. 
    When I think how you stood and cried, it hurts my heart. 
 
    3335 கள்ள ேவடத்ைதக் ெகாண்  ேபாய் ரம் க்க ஆ ம் 
           கலந்  அசுரைர 
    உள்ளம் ேபதம் ெசய்திட்  உயிர் உண்ட உபாயங்க ம் 
    ெவள்ள நீர்ச் சைடயா ம் நின்னிைட ேவ  அலாைம 
           விளங்க நின்ற ம் 
    உள்ளம் உள் குைடந்  என் உயிைர உ க்கி உண் ேம (4) 
    3335. You disguised yourself with many different forms 
    and entered the places of your enemies and conquered them. 
    You made the Asurans fight each other with your tricks 
    and killed them. 
    Shiva, in whose hair the Ganges flows with rolling waves, 
    is not different from you. 
    When I think of all your actions 
    they enter my heart and make my life melt. 
 
    3336 உண்ண வானவர் ேகா க்கு ஆயர் ஒ ப்ப த்த 
           அ சில் உண்ட ம் 
    வண்ண மால் வைரைய எ த்  மைழ காத்த ம் 
    மண்ைண ன் பைடத்  உண்  உமிழ்ந்  கடந்  இடந்  
           மணந்த மாயங்கள் 
    எண் ம்ேதா ம் என் ெநஞ்சு எாிவாய் ெம கு ஒக்கும் நின்ேற (5) 
    3336. You ate the food that the cowherds served 
    for Indra the king of the gods. 
    You carried large, beautiful Govardhana mountain 
    as an umbrella and protected the cows from a storm. 
    You swallowed the earth and spit it out. 
    When I think of all your magical deeds 
    my heart melts like wax in fire. 
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    3337 நின்ற ஆ ம் இ ந்த ஆ ம் கிடந்த ஆ ம் 
           நிைனப்  அாியன 
    ஒன்  அலா உ  ஆய் அ  ஆய நின் மாயங்கள் 
    நின்  நின்  நிைனக்கின்ேறன் உன்ைன எங்ஙனம் 
           நிைனகிற்பன்? பாவிேயற்கு 
    ஒன்  நன்கு உைரயாய் உலகம் உண்ட ஒண் சுடேர (6) 
    3337. Your standing, sitting and lying forms 
    are hard for me even to imagine. 
    You have a form yet you are formless. 
    I think of all your magical deeds again and again. 
    In which form can I think of you? 
    You are the shining light who swallowed the earth. 
    Tell this sinner how to think of you. 
 
    3338 ஒண் சுடேரா  இ மாய் நின்ற ஆ ம் உண்ைமேயா  
           இன்ைமயாய் வந்  என் 
    கண் ெகாளாவைக நீ கரந்  என்ைனச் ெசய்கின்றன 
    எண் ெகாள் சிந்ைத ள் ைநகின்ேறன் என் காிய 
           மாணிக்கேம என் கண்கட்குத் 
    திண் ெகாள்ள ஒ  நாள் அ ளாய் உன் தி  உ ேவ (7) 
    3338. You came to me as a shining light, 
    as darkness, as truth and as the false. 
    You hide and do not show me who you are. 
    You are a dark diamond. 
    I suffer in my mind yearning to see you. 
    Come and show me your divine form one day 
    so my eyes may see you and find joy. 
 
    3339 தி  உ  கிடந்த ஆ ம் ெகாப் ழ்ச் 
           ெசந்தாமைரேமல் திைச கன் 
    க ள் ற்றி ந்  பைடத்திட்ட க மங்க ம் 
    ெபா  இல் உன் தனி நாயகம் அைவ ேகட்கும்ேதா ம் 
           என் ெநஞ்சம் நின்  ெநக்கு 
    அ வி ேசா ம் கண்ணீர் என் ெசய்ேகன் அ ேயேன? (8) 
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    3339. You sleep on the ocean in a divine reclining form. 
    Nanmuhan staying on a beautiful lotus on your navel 
    creates the world and its creatures through your grace. 
    When I hear of all your supreme matchless deeds, 
    my heart melts and my eyes shed tears like a waterfall. 
    What can this slave do? 
 
    3340 அ ைய ன்ைற இரந்த ஆ ம் அங்ேக நின்  ஆழ் கட ம் 
           மண் ம் விண் ம் 
    ய ஈர் அ யால் த் க்ெகாண்ட க்கிய ம் 
    ெநா மா  அைவ ேகட்கும்ேதா ம் என் ெநஞ்சம் 
           நின் தனக்ேக கைரந்  உகும் 
    ெகா ய வல்விைனேயன் உன்ைன என் ெகால் கூ வேத? (9) 
    3340. You went to Mahabali’s sacrifice, 
    begged for two feet of land 
    and took the sky and the earth with two steps. 
    When I hear these great deeds of yours my heart melts. 
    I have done bad karma. 
    When can I reach you? 
 
    3341 கூ  நீைரக் கைடந்த ஆ ம் அ தம் ேதவர் 
           உண்ண அசுரைர 
    ம் வண்ணங்கேள ெசய்  ேபான வித்தக ம் 
    ஊ  க்கு என  ஆவிைய உ க்கி 
           உண் கின்ற நின் தன்ைன 
    நா ம் வண்ணம் ெசால்லாய் நச்சு நாகு அைணயாேன (10) 
    3341. You joined with the gods and churned the milky ocean. 
    Disguised as Mohini you cheated the Asurans 
    so they would not get the nectar, 
    and you distributed the nectar to the gods. 
    O lord you sleep on a snake bed. 
    You entered my heart and melted my soul. 
    Tell me how can I come and join you? 
 
    3342 நாகு அைணமிைச நம் பிரான் சரேண சரண் 
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           நமக்கு என்  நாள்ெதா ம் 
    ஏக சிந்ைதயனாய்க் கு கூர்ச் 
           சடேகாபன் மாறன் 
    ஆக ற்ற அந்தாதி ஆயிரத் ள் 
           இைவ ம் ஓர் பத் ம் வல்லார் 
    மாக ைவகுந்தத்  
           மகிழ்  எய் வர் ைவக ேம (11) 
    3342. Sadagopan Maaran of Thirukuruhur, 
    worshiping the god every day 
    and thinking that his only refuge is the lord 
    who sleeps on a snake bed, 
    composed a thousand poems praising the god. 
    If devotees learn and recite these ten pasurams well 
    they will reach Vaikuṇṭam and be happy always. 
 
    ----------- 
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