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நம்மாழ்வார் அ ளிய தி வாய்ெமாழி
(பாகம் 2 / பிரபந்த பாசுரங்கள் 3343 - 3892)
ெகௗசல்யா ஹார்ட் அவர்களின்
ஆங்கில ெமாழிெபயர்ப் டன்
நம்மாழ்வார் தி வாய்ெமாழி ஆறாம் பத்

(3343-3452)

Divyaprabandham - Thiruvaymozhi - Aaraam Pathu 3343 - 3452.
தி ச்சிற்றம்பலம்
தி வாய்ெமாழி - ஆறாம் பத் ( தல் தி ெமாழி, 3343-3353)
தி வண்வண் ர்ப் ெப மானிடம் தைலவி பறைவகைளத்
விடல்
(தி வண்வண் ர்)
3343 ைவகல் ங் கழிவாய் வந் ேம ம் கு கினங்காள்
ெசய் ெகாள் ெசந்ெநல் உயர் தி வண்வண் ர் உைற ம்
ைக ெகாள் சக்கரத் என் கனிவாய்ப் ெப மாைனக் கண்
ைககள் கூப்பி ெசால்லீர் விைனயாட் ேயன் காதன்ைமேய (1)
3343. She says, "O kurugu birds,
you come in the morning every day
and wander in the flourishing backwaters.
Go and see the lord whose mouth is as sweet as a fruit.
He carries a discus and stays in Thiruvaṇvaṇḍur
where the good paddy grows tall.
Fold your hands and worship him
and tell him that I suffer from love for him.
I have done bad karma."
3344 காதல் ெமன் ெபைடேயா உடன் ேம ம் க நாராய்
ேவத ேவள்வி ஒ
ழங்கும் தண் தி வண்வண் ர்
நாதன் ஞாலம் எல்லாம் உண்ட நம் ெப மாைனக் கண்
பாதம் ைகெதா

பணியீர் அ ேயன் திறேம (2)

3344. She says, "O large cranes,
you wander here with your beloved mates.
He swallowed all the worlds.
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Go and see our dear lord.
He is the lord of cool Thiruvaṇvaṇḍur
where the Vedas are recited loudly
when the Brahmins perform sacrifices.
Bow to his feet and tell him how I suffer from his love."
3345 திறங்கள் ஆகி எங்கும் ெசய்கள் ஊ உழல் ள்ளினங்காள்
சிறந்த ெசல்வம் மல்கு தி வண்வண் ர் உைற ம்
கறங்கு சக்கரக் ைகக் கனிவாய்ப் ெப மாைனக் கண்
இறங்கி நீர் ெதா

பணியீர் அ ேயன் இடேர (3)

3345. She says, "O flock of birds,
you all come in a crowd
and fly around everywhere on these fields.
Go and see the dear god with a whirling discus in his hand.
His mouth is as sweet as a fruit
and he is the lord of beautiful Thiruvaṇvaṇḍur
flourishing with wealth.
Fly down to the ground, bow to him
and tell him how I suffer with love for him.
I am his slave."
3346 இடர் இல் ேபாகம் ழ்கி இைணந் ஆ ம் மட அன்னங்காள்
விடல் இல் ேவத ஒ
ழங்கும் தண் தி வண்வண் ர்
கட ன் ேமனிப்பிரான் கண்ணைன ெந மாைலக் கண்
உடலம் ைநந்

ஒ த்தி உ கும் என்

உணர்த் மிேன (4)

3346. She says, "O lovely swans, you join your mates
and plunge into happiness without any worries.
Go and see the god Neḍumaal, the ocean-colored Kaṇṇan.
He is the god of flourishing Thiruvaṇvaṇḍur
where the sound of the Vedas spreads everywhere.
Make him understand that there is a girl
who suffers and melts with love for him."
3347 உணர்த்தல் ஊடல் உணர்ந்

உடன் ேம ம் மட அன்னங்காள்
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திணர்த்த வண்டல்கள்ேமல் சங்கு ேச ம் தி வண்வண் ர்
ணர்த்த ந் தண் ழாய்
நம் ெப மாைனக் கண்
ணர்த்த ைகயினராய் அ ேய

க்கும் ேபாற் மிேன (5)

3347. She says, "O lovely swans,
you know how it is to fight and make up with your mates
and you wander together happily without being apart from them.
Go and see our dear lord
whose head is adorned with a cool beautiful thulasi garland.
He stays in Thiruvaṇvaṇḍur
where the waves bring conches and pile them on the shore.
Go and bow to him, fold your hands and praise him for me also."
3348 ேபாற்றி யான் இரந்ேதன் ன்ைனேமல் உைற ங் குயில்காள்
ேசற்றில் வாைள ள் ம் தி வண்வண் ர் உைற ம்
ஆற்றல் ஆழி அங்ைக அமரர் ெப மாைனக் கண்
மாற்றம் ெகாண்ட ளீர் ைமயல் தீர்வ

ஒ வண்ணேம (6)

3348. She says, "O beautiful cuckoo birds.
You stay in the punnai trees.
I praise you and implore you.
He is the highest god of the gods in the sky
and he carries a powerful discus in his beautiful hands.
He is the lord of divine Thiruvaṇvaṇḍur
where the valai fish frolic in the muddy water.
Go see him and tell him how I suffer from his love.
Bring me his reply so my pain will go away."
3349 ஒ வண்ணம் ெசன்
க்கு எனக்கு ஒன் உைர ஒண் கிளிேய
ெச ஒண் ம் ெபாழில் சூழ் ெசக்கர் ேவைலத் தி வண்வண் ர்
க வண்ணம் ெசய்ய வாய் ெசய்ய கண் ெசய்ய ைக ெசய்ய கால்
ெச

ஒண் சக்கரம் சங்கு அைடயாளம் தி ந்தக் கண்ேட (7)

3349. She says, "O lovely parrot, go directly, without wandering,
and enter Thiruvaṇvaṇḍur where my god stays
surrounded by shores with red sand
and groves blooming with lovely flowers.
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He has a dark color, a red mouth, lovely eyes,
reddish hands and beautiful feet
and he carries in his hand a shining discus for fighting and a conch.
That is how you can recognize him.
Tell him that I love him."
3350 தி ந்தக் கண் எனக்கு ஒன் உைரயாய் ஒண் சி
வாய்
ெச ந்தி ஞாழல் மகிழ் ன்ைன சூழ் தண் தி வண்வண் ர்
ெப ம் தண் தாமைரக்கண் ெப நீள்
நால் தடந்ேதாள்
க ந் திண் மா

கில் ேபால் தி ேமனி அ கைளேய (8)

3350. She says, "O lovely little puvai bird,
my god has large beautiful lotus eyes,
long hair, four strong arms,
and a dark divine body the color of thick clouds.
He stays in rich Thiruvaṇvaṇḍur
surrounded by mahizh, punnai, nyazhal and cherunti trees.
See him, tell him of my love
and then return and tell me what he has told you."
3351 அ கள் ைகெதா
அலர்ேமல் அைச ம் அன்னங்காள்
வி ைவ சங்கு ஒ க்கும் தி வண்வண் ர் உைற ம்
க ய மாயன் தன்ைன கண்ணைன ெந மாைலக் கண்
ெகா ய வல்விைனேயன் திறம் கூ மின் ேவ ெகாண்ேட (9)
3351. She says, "O swans, lotus flowers are your home.
The god, the tricky Maayan, Nedumaal, Kaṇṇan
stays in Thiruvaṇvaṇḍur
where conches are blown in the morning.
I have terrible karma.
Go, see the lord and worship him.
Talk to him secretly and tell him how I am suffering."
3352 ேவ ெகாண் உம்ைம யான் இரந்ேதன் ெவறி வண் னங்காள்
ேத நீர்ப் பம்ைப வடபாைலத் தி வண்வண் ர்
மா இல் ேபார் அரக்கன் மதிள் நீ எழச் ெசற் உகந்த
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ேசவகனார்க்கு என்ைன ம் உளள் என்மின்கேள (10)

3352. She says, "O swarm of bees
flying around fragrant flowers,
I beg you to do me favor.
The god who destroyed the forts of Lanka
of the Rakshasa king Ravana whom no enemies could subdue
stays in Thiruvaṇvaṇḍur on the bank
of the northern Pampa river that flows with abundant water.
Go and tell that victorious hero that I am still alive."
3353 மின் ெகாள் ேசர் ாி ல் குறள் ஆய் அகல் ஞாலம் ெகாண்ட
வன் கள்வன் அ ேமல் கு கூர்ச் சடேகாபன் ெசான்ன
பண் ெகாள் ஆயிரத் ள் இைவ பத் ம் தி வண்வண் ர்க்கு
இன்ெகாள் பாடல் வல்லார் மதனர் மின்னிைட யவர்க்ேக (11)
3353. Sadagopan of Thirukuruhur composed
a thousand poems with music on the god,
the cunning thief who went to Mahabali as a dwarf
adorned with a sacred shining thread
and took over the wide world in two footsteps.
If devotees learn and recite these ten musical pasurams
on the god of Thiruvaṇvaṇḍur
they will be like Kama for women with waists thin as lightning.
-------------தி வாய்ெமாழி - ஆறாம் பத் (இரண்டாம் தி ெமாழி, 3354-3364)
தைலவன் காலம் தாழ்த் வரக்கண்ட தைலவி ஊடல்ெகாண் உைரத்தல்
3354 மின் இைட மடவார்கள் நின் அ ள் சூ வார்
நான் அ அஞ்சுவன்
மன் உைட இலங்ைக அரண் காய்ந்த மாயவேன
உன் ைடய சுண்டாயம் நான் அறிவன் இனி
அ ெகாண்
என்

ெசய்வ

ைடய பந் ம் கழ

என்?
ம் தந்

ேபாகு நம்பீ (1)

3354. She says, "You are Maayavan

ன்
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and you burned the forts in Lanka of the king Ravaṇa.
I am afraid when I see the girls
whose waists are thin as lightning
that you have cheated, loving them and leaving them.
I know how you cheat.
What are you going to do now to cheat me?
O Nambi, give me back my ball and dice and then go."
3355 ேபாகு நம்பீ உன் தாமைர ைர கண் இைண ம்
ெசவ்வாய்
வ ம்
ஆகுலங்கள் ெசய்ய அழிதற்ேக ேநாற்ேறாேம யாம்
ேதாைக மா மயிலார்கள் நின் அ ள் சூ வார்
ெசவி ஓைச ைவத் எழ
ஆகள் ேபாகவிட்

குழல் ஊ

ேபாயி ந்ேத (2)

3355. She says, "O Nambi, go away.
Your lotus eyes, red mouth and smile bother us.
We did so much tapas to love you
but you just give us trouble.
There are other girls, as lovely as peacocks,
waiting to love you.
They want to hear the sound of your flute.
Go, graze your cows and play your flute
and go to them. Please go away."
3356 ேபாயி ந் நின் ள் வம் அறியாதவர்க்கு உைர
நம்பீ நின் ெசய்ய
வாய் இ ங் கனி ம் கண்க ம் விபாீதம் இந் நாள்
ேவய் இ ம் தடம் ேதாளினார் இத் தி வ ள்
ெப வார் எவர்ெகால்
மா இ ம் கடைலக் கைடந்த ெப மானாேல? (3)
3356. She says, "O Nambi, go and tell your lies
to those who do not know how you cheat girls.
Your big sweet fruit-like mouth and large eyes are dangerous!
Who among the girls with round bamboo-like arms
has enough tapas to receive your divine grace?
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You are the highest god and you churned the large milky ocean."
3357 ஆ ன் நீள் இைல ஏழ் உலகும் உண்
கிடந்தாய் உன் மாயங்கள்

அன்

நீ

ேமைல வானவ ம் அறியார் இனி எம் பரேம?
ேவ ன் ேநர் தடம் கண்ணினார் விைளயா
சூழைலச் சூழேவ நின்
கா

ேமய்க்க வல்லாய் எம்ைம நீ கழேறேல (4)

3357. She says, "You swallowed all the seven worlds
and recline on a banyan leaf.
Even the gods in the sky do not know your magic.
O my highest lord,
you are skilled at grazing cows
while cowherd girls with large lovely spear-like eyes
stay around you and play.
Don’t try to play with me."
3358 கழேறல் நம்பீ உன் ைகதவம் மண் ம் விண் ம்
நன்கு அறி ம் திண் சக்கர
நிழ ெதால் பைடயாய் உனக்கு ஒன் உணர்த் வன் நான்
மழ ேதன் ெமாழியார்கள் நின் அ ள் சூ வார்
மனம் வா நிற்க எம்
குழ

ைவெயா ம் கிளிேயா ம் குழேகேல (5)

3358. She says, "O Nambi, don’t lie and cheat us.
All the world and the sky know your tricks.
You carry a powerful, ancient discus.
I want to tell you something.
The girls who speak like babies
with their honey-like sweet soft words
are upset and wait for your grace.
Don’t play with our prattling puvai birds and our parrots."
3359 குழகி எங்கள் குழமணன்ெகாண்
கன்மம் ஒன் இல்ைல
பழகி யாம் இ ப்ேபாம் பரேம இத் தி

ேகாயின்ைம ெசய்
அ ள்கள்?
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அழகியார் இவ் உலகம்
ஈதகுவார் பலர் உளர்

ன் க்கும் ேதவிைம

கழகம் ஏேறல் நம்பீ உனக்கும் இைளேத கன்மேம (6)
3359. She says, "There is no use making faces
and doing tricks to make us think you love us.
We have been with you for a long time.
O highest god! Is this is way you give your grace?
There are many lovely women
as beautiful as goddesses of the three worlds
and worthy of your love.
Don’t play with us.
It is all right to play like this because you are young."
3360 கன்மம் அன் எங்கள் ைகயில் பாைவ பறிப்ப
கடல் ஞாலம் உண் ட்ட
நின்மலா ெந யாய் உனக்ேக ம் பிைழ பிைழேய
வன்மேம ெசால் எம்ைம நீ விைளயா தி அ
ேகட்கில் என் ஐம்மார்
தன்ம பாவம் என்னார் ஒ

நான்

த

பிணக்ேக (7)

3360. She says, "It is not right to grab the dolls
that we hold in our hands to play with.
O lord, you are faultless and you swallowed the world
surrounded by oceans.
O Neḍumaal, even if you do something wrong,
mistakes are mistakes.
You play with us and cheat us with your sweet words.
If my brothers hear what you say
they won’t consider whether it is right or not to act.
They will take sticks and come to fight with you."
3361 பிணக்கி யாைவ ம் யாவ ம் பிைழயாமல் ேபதித் ம்
ேபதியாத ஓர்
கணக்கு இல் கீர்த்தி ெவள்ளக் கதிர் ஞான ர்த்தியினாய்
இணக்கி எம்ைம எம் ேதாழிமார் விைளயாடப் ேபா மின்
என்னப் ேபாந்ேதாைம
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உணக்கி நீ வைளத்தால் என் ெசால்லார் உகவாதவேர? (8)
3361. She says, "Your form is like a flood of wisdom
and you shine with endless fame.
Without fail you create both creatures that are intelligent
and creatures that are ignorant.
My friends are calling me to go play with them
but you come and attract me with your love
so I can’t join them.
If people see me with you, what will they think?"
3362 உகைவயால் ெநஞ்சம் உள் உ கி உன் தாமைரத்
தடம் கண் விழிகளின்
அக வைலப் ப ப்பான் அழித்தாய் உன் தி வ யால்
தக ெசய்திைல எங்கள் சிற்றி ம் யாம் அ
சி ேசா ம் கண் நின்
க ஒளி திகழ

வல் ெசய்

நின்றிைலேய (9)

3362. She says, "You attract us with your large lotus eyes
and you want us to fall in love with you, melting in our hearts.
You kicked and broke our small play houses with your divine feet.
That wasn’t fair.
You didn’t look at our play houses and the food we made for them.
You didn’t just stand there with your shining face and smile at us,
but you kicked over our small play houses.
That wasn’t right."
3363 நின் இலங்கு
யினாய் இ பத்ேதார் கால்
அரசு கைளகட்ட
ெவன்றி நீள் ம வா வியன் ஞாலம் ன் பைடத்தாய்
இன் இவ் ஆயர் குலத்ைத
உய்யத் ேதான்றிய
க மாணிக்கச் சுடர்
நின்தன்னால் ந ேவ ப ேவாம் என் ம் ஆய்ச்சிேயாேம (10)
3363. She says, "You have a shining crown.
You carry a mazhu weapon
that conquered and destroyed the kings of thirty-one generations.
You created this wide world in ancient times.
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You are a bright dark diamond.
You were born among the cowherd families to give them moksha,
but see, you are naughty
and you always give us cowherd girls trouble."
3364 ஆய்ச்சி ஆகிய அன்ைனயால் அன் ெவண்ெணய்
வார்த்ைத ள் சீற்ற ண் அ
கூத்த அப்பன் தன்ைன கு கூர்ச் சடேகாபன்
ஏத்திய தமிழ் மாைல ஆயிரத் ள் இைவ ம் ஓர் பத்
இைச ெயா ம்
நாத்தன்னால் நவில உைரப்பார்க்கு இல்ைல நல்குரேவ (11)
3364. Sadagopan of Thirukuruhur
composed a thousand pasurams with music
on the god, our father, the dancer
who cried when his mother Yashoda, the cowherdess,
was angry with him because he stole butter and tied him up.
If devotees learn and recite with their tongues these ten pasurams
they will have no troubles in their lives.
--------தி வாய்ெமாழி - ஆறாம் பத்

(

ன்றாம் தி ெமாழி, 3365-3375)

தம்ைம வசீகாித்தவன் ஸர்ேவ#வரன் என்

அ ளிச் ெசய்தல் (தி விண்ணகர்)

3365 நல்குர ம் ெசல் ம் நரகும் சுவர்க்க ம் ஆய்
ெவல்பைக ம் நட் ம் விட ம் அ த ம் ஆய்
பல்வைக ம் பரந்த ெப மான் என்ைன ஆள்வாைன
ெசல்வம் மல்கு கு த் தி விண்ணகர்க் கண்ேடேன (1)
3365. The god is poverty and wealth.
He is heaven and hell.
He is friend and enemy.
He is nectar and poison.
The lord is omnipresent.
He rules me—I saw my lord in Thiruviṇṇagar
where families live with abundant wealth.
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3366 கண்ட இன்பம் ன்பம் கலக்கங்க ம் ேதற்ற ம் ஆய்
தண்ட ம் தண்ைம ம் தழ ம் நிழ ம் ஆய்
கண் ேகாடற்கு அாிய ெப மான் என்ைன ஆள்வான் ஊர்
ெதண் திைரப் னல் சூழ் தி விண்ணகர் நல் நகேர (2)
3366. He is joy and sorrow.
He is confusion and clarity.
He is anger and affection.
He is heat and coolness.
He is the lord no one can see.
The god of beautiful Thiruviṇṇagar,
surrounded by water with clear waves,
is my ruler.
3367 நகர ம் நா க ம் ஞான ம் ட ம் ஆய்
நிகர் இல் சூழ் சுடர் ஆய் இ ள் ஆய் நிலன் ஆய் விசும் ஆய்
சிகர மாடங்கள் சூழ் தி விண்ணகர் ேசர்ந்த பிரான்
கர் ெகாள் கீர்த்தி அல்லால் இல்ைல யாவர்க்கும் ண்ணியேம (3)
3367. He is countries and cities.
He is wisdom and ignorance.
He is unmatched enveloping light and darkness.
He is the earth and sky.
There is no puṇṇiyam for anyone
without praising the fame of the lord
of Thiruviṇṇagar surrounded by palaces.
3368 ண்ணியம் பாவம் ணர்ச்சி பிாி என் இைவ ஆய்
எண்ணம் ஆய் மறப் ஆய் உண்ைம ஆய் இன்ைம ஆய் அல்லன் ஆய்
திண்ண மாடங்கள் சூழ் தி விண்ணகர் ேசர்ந்த பிரான்
கண்ணன் இன் அ ேள கண் ெகாள்மின்கள் ைகதவேம? (4)
3368. The god is virtue and sin.
He is being together and separation.
He is remembrance and forgetfulness.
He is all that is in the world
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and he is all that is not in the world.
He is existence, non-existence and nothing.
Find the sweet grace of Kaṇṇan,
our dear god of Thiruviṇṇagar
surrounded by strong palaces,
and take on yourself his cleverness.
3369 ைகதவம் ெசம்ைம க ைம ெவ ைம ம் ஆய்
ெமய் ெபாய் இளைம
ைம
ைம பழைம ம் ஆய்
ெசய்த திண் மதிள் சூழ் தி விண்ணகர் ேசர்ந்த பிரான்
ெபய்த கா

கண்டீர் ெப ம் ேத

உைட

லேக (5)

3369. He is bad and good.
He is black and white.
He is truth and falsehood.
He is youth and age.
He is new and old.
Our god stays in Thiruviṇṇagar surrounded by strong walls.
He is the great god of the three worlds,
and see, he will protect all the worlds.
3370
லகங்க ம் ஆய் அல்லன் ஆய் உகப் ஆய் னி
வில் வாழ் மகள் ஆய் தவ்ைவ ஆய் கழ் ஆய் பழி ஆய்
ேதவர் ேமவித் ெதா ம் தி விண்ணகர் ேசர்ந்த பிரான்
பாவிேயன் மனத்ேத உைறகின்ற பரஞ்சுடேர (6)
3370. He is all the three worlds and he is not them.
He is happiness and hatred.
He is Lakshmi, the goddess on a lotus.
He is the inauspicious goddess.
He is fame and he is infamy.
The gods in the sky come to worship
the lord of Thiruvinnagar, the highest light,
and he stays in this sinner’s mind.
3371 பரம் சுடர் உடம் ஆய் அ க்குப் பதித்த உடம் ஆய்

ஆய்
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கரந் ம் ேதான்றி ம் நின் ம் ைகதவங்கள் ெசய் ம் விண்ேணார்
சிரங்களால் வணங்கும் தி விண்ணகர் ேசர்ந்த பிரான்
வரம் ெகாள் பாதம் அல்லால் இல்ைல யாவர்க்கும் வன் சரேண (7)
3371. He takes shining divine forms.
He takes forms that are unclean.
He hides himself.
He presents himself to his devotees .
He stays in the world.
He does naughty deeds.
The gods from the sky come and worship,
bowing their heads to our god of Thiruviṇṇagar.
There is no refuge for anyone but the feet of the lord
who give boons to all.
3372 வன் சரண் சுரர்க்கு ஆய் அசுரர்க்கு ெவம் கூற்ற ம் ஆய்
தன் சரண் நிழற்கீழ் உலகம் ைவத் ம் ைவயா ம்
ெதன் சரண் திைசக்குத் தி விண்ணகர் ேசர்ந்த பிரான்
என் சரண் என் கண்ணன் என்ைன ஆ

ைட என் அப்பேன (8)

3372. He gives refuge to the gods.
He is cruel Yama for the Asurans.
He keeps good people beneath his feet and protects them
but he does not protect those who are bad.
Our lord stays in Thiruviṇṇagar
and protect the southern direction.
He is my father and he rules me.
My god Kanṇan is my refuge.
3373 என் அப்பன் எனக்கு ஆய் இகுள் ஆய் என்ைனப் ெபற்றவள் ஆய்
ெபான் அப்பன் மணி அப்பன் த் அப்பன் அன் அப்ப ம் ஆய்
மின்னப் ெபான் மதிள் சூழ் தி விண்ணகர் ேசர்ந்த அப்பன்
தன் ஒப்பார் இல் அப்பன் தந்தனன் தன தாள் நிழேல (9)
3373. He is my father.
He is my friend.
He is the mother who gave birth to me.
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He my father is precious as gold, diamonds and pearl.
He stays in Thiruviṇṇagar
surrounded with shining golden walls.
He, the matchless god, granted me refuge beneath his feet.
3374 நிழல் ெவய்யில் சி ைம ெப ைம கு ைம ெந ைம ம் ஆய்
சுழல்வன நிற்பன மற் ம் ஆய் அைவ அல்ல ம் ஆய்
மழைல வாய் வண் வாழ் தி விண்ணகர் மன் பிரான்
கழல்கள் அன்றி மற்ேறார் கைளகண் இலம் காண்மின்கேள (10)
3374. He is shadow and sunlight.
He is small and great.
He is short and tall.
He is those things that move and those that are still,
and he is everything other than those things.
He stays always in Thiruviṇṇagar
where the bees sing as sweetly as babies.
I have no other refuge
than his feet ornamented with anklets.
3375 காண்மின்கள் உலகீர் என் கண் கப்ேப நிமிர்ந்த
தாள் இைணயன் தன்ைனக் கு கூர்ச் சடேகாபன் ெசான்ன
ஆைண ஆயிரத் த் தி விண்ணகர்ப் பத் ம் வல்லார்
ேகாைண இன்றி விண்ேணார்க்கு என் ம் ஆவர் குரவர்கேள (11)
3375. Sadagopan of Thirukuruhur
composed a thousand poems on the lord
who measured the world and the sky with his two feet
and said, "O people of the world, see my feet!"
If devotees learn and recite these ten pasurams on Thiruviṇṇagar
they will become the gurus of the gods in the sky.
---------
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தி வாய்ெமாழி - ஆறாம் பத் (நான்காம் தி ெமாழி, 3376-3386)
கண்ணன அவதாரச் ெசயல்கைளப் ேபசப் ெபற்றைமக்குக் களித்தல்
3376 குரைவ ஆய்ச்சியேரா ேகாத்த ம்
குன்றம் ஒன் ஏந்திய ம்
உர நீர்ப் ெபாய்ைக நாகம் காய்ந்த ம்
உட்பட மற் ம் பல
அரவில் பள்ளிப் பிரான் தன் மாய
விைனகைளேய அலற்றி
இர ம் நன் பக ம் தவிர்கிலன்
என்ன குைற எனக்ேக? (1)
3376. Our lord danced the kuravai dance with the cowherd girls.
He carried Govardhana mountain to protect the cows.
He danced on the head of the snake Kalingan
in the pond with roaring water.
The lord sleeps on a snake bed and I prattle night and day,
telling all his magic deeds without stopping.
What bad things can happen to me from now on?
3377 ேகயத் தீம் குழல் ஊதிற் ம் நிைர ேமய்த்த ம்
ெகண்ைட ஒண் கண்
வாசப் ங் குழல் பின்ைன ேதாள்கள்
மணந்த ம் மற் ம் பல
மாயக் ேகாலப் பிரான் தன் ெசய்ைக
நிைனந் மனம் குைழந்
ேநயத்ேதா கழிந்த ேபா எனக்கு
எவ் உலகம் நிகேர? (2)
3376. Our lord danced the kuravai dance with the cowherd girls.
He carried Govardhana mountain to protect the cows.
He danced on the head of the snake Kalingan
in the pond with roaring water.
The lord sleeps on a snake bed and I prattle night and day,
telling all his magic deeds without stopping.
What bad things can happen to me from now on?
3378 நிகர் இல் மல்லைரச் ெசற்ற ம் நிைர ேமய்த்த ம்
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நீள் ெந ம் ைகச்
சிகர மா களி அட்ட ம் இைவ
ேபால்வன ம் பிற ம்
கர்ெகாள் ேசாதிப் பிரான் தன் ெசய்ைக
நிைனந்
லம்பி என் ம்
கர ைவகல் ைவகப்ெபற்ேறன் எனக்கு
என் இனி ேநாவ ேவ? (3)
3378. He killed the matchless heroic wrestlers.
He grazed the herd of cows.
He killed the angry long-trunked elephant Kuvalayabeeḍam.
I think constantly and prattle about these deeds
and others like them of the radiant lord praised by all.
He gives his grace to me every day.
What suffering can there be for me now?
3379 ேநாவ ஆய்ச்சி உரேலா ஆர்க்க இரங்கிற் ம்
வஞ்சப் ெபண்ைணச்
சாவப் பால் உண்ட ம் ஊர் சகடம்
இறச் சா ய ம்
ேதவக் ேகாலப் பிரான் தன் ெசய்ைக
நிைனந் மனம் குைழந்
ேமவக் காலங்கள் கூ ேனன் எனக்கு
என் இனி ேவண் வேத? (4)
3379. He cried when Yashoda tied him to a mortar.
He drank the milk of the cheating devil Puthana.
Sakaṭasuran came in the form of a cart and he kicked him.
When I think of all the heroic deeds of the beautiful god of gods
my heart melts and is constantly with the god.
What do I want any more?
3380 ேவண் த் ேதவர் இரக்க வந் பிறந்த ம்
ங்கு இ ள்வாய்
ண் அன் அன்ைனப் லம்ப ேபாய் அங்கு ஓர்
ஆய்க்குலம் க்க ம்
காண்டல் இன்றி வளர்ந் கஞ்சைனத் ஞ்ச
வஞ்சம் ெசய்த ம்
ஈண் நான் அலற்றப்ெபற்ேறன் எனக்கு
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என்ன இகல் உளேத? (5)
3380. He was born as Kaṇṇan
when the gods asked him to come and destroy the Rakshasas.
While his mother suffered and cried
his father Vasudeva took him in the darkness
to a cowherd village where he was raised.
Kamsan did not know Kaṇṇan was growing up in the cowherd village
and that his tricks would destroy him.
I prattle on thinking of all his heroic deeds.
How could there be any enemy for me?
3381 இகல் ெகாள் ள்ைளப் பிளந்த ம் இமில்
ஏ கள் ெசற்ற
ம்
உயர் ெகாள் ேசாைலக் கு ந் ஒசித்த ம்
உட்பட மற் ம் பல
அகல் ெகாள் ைவயம் அளந்த மாயன் என்
அப்பன் தன் மாயங்கேள
பகல் இராப் பரவப் ெபற்ேறன் எனக்கு
என்ன மனப் பாிப்ேப? (6)
3381. When an Asuran came as his enemy in the form of a bird
he split open its beak and killed it.
He killed seven bulls to marry Nappinnai.
He broke the kurundam trees that grew tall in the groves.
He is the Maayan who measured the wide world at the sacrifice of Mahabali.
Night and day I praise the magical deeds of my father the god.
I will have no trouble in my heart.
3382 மனப் பாிப்ேபா அ க்கு மானிட
சாதியில் தான்பிறந்
தனக்கு ேவண் உ க்ெகாண் தான் தன
சீற்றத்திைன
க்கும்
னத் ழாய்
மாைல மார்பன் என்
அப்பன் தன் மாயங்கேள
நிைனக்கும் ெநஞ்சு உைடேயன் எனக்கு
இனி யார் நிகர் நீள் நிலத்ேத? (7)
3382. He showed his compassion by being born

19
to help the evil people of the earth.
He took any form he wished.
My father, adorned with a forest thulasi garland on his chest,
came to the earth because he was angry at the evil Rakshasas.
I think constantly of the magical deeds of my father, the lord.
Who is there as fortunate as I?
3383 நீள் நிலத்ெதா வான் வியப்ப நிைற ெப ம்
ேபார்கள் ெசய்
வாணன் ஆயிரம் ேதாள் ணித்த ம்
உட்பட மற் ம் பல
மாணி ஆய் நிலம் ெகாண்ட மாயன் என்
அப்பன் தன் மாயங்கேள
கா ம் ெநஞ்சு உைடேயன் எனக்கு
இனி என்ன கலக்கம் உண்ேட? (8)
3383. He fought many terrific battles, amazing the world.
He cut off the thousand arms of Vaṇasuran.
He measured the earth and sky at the sacrifice of Mahabali.
I know all the magical deeds of my father, the Maayan
and there is no distress in my mind anymore.
3384 கலக்க ஏழ் கடல் ஏழ் மைல உலகு ஏ ம்
கழியக் கடாய்
உலக்கத் ேதர்ெகா ெசன்ற மாய ம்
உட்பட மற் ம் பல
வலக்ைக ஆழி இடக்ைகச் சங்கம்
இைவ உைட மால்வண்ணைன
மலக்கும் நா உைடேயற்கு மா உளேதா
இம் மண்ணின் மிைசேய? (9)
3384. He swallowed all the seven seas, the seven mountains
and the seven worlds.
He drove the chariot for Arjuna with his maayam.
He carries the discus in his right hand and the conch in his left,
I prattle, praising the dark-colored god with my tongue
and that is all I want to do.
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3385 மண்மிைசப் ெப ம் பாரம் நீங்க ஓர்
பாரத மா ெப ம் ேபார்
பண்ணி மாயங்கள் ெசய் ேசைனையப் பாழ்பட
ற்றிட் ப் ேபாய்
விண்மிைசத் தன தாமேம க ேமவிய
ேசாதி தன் தாள்
நண்ணி நான் வணங்கப்ெபற்ேறன் எனக்கு
ஆர் பிறர் நாயகேர? (10)
3385. He made Arjuna fight in the terrible Bharatha war.
He performed many magic deeds and destroyed the Kaurava army.
He is a bright light in the sky and he wears the garland of victory.
I approached and worshiped him.
Who could be my lord in this world but he?
3386 நாயகன்
ஏழ் உலகுக்கும்
ஆய்
ஏழ் உலகும் தன்
வாயகம் க ைவத் உமிழ்ந்
அைவ ஆய் அைவ அல்ல ம் ஆம்
ேகசவன் அ இைணமிைசக்
கு கூர்ச் சடேகாபன் ெசான்ன
ய ஆயிரத் இப் பத்தால்
பத்தர் ஆவர்

வள் இன்றிேய (11)

3386. Sagagopan of Thirukuruhur worshiped the feet
of the lord Kesavan and composed a thousand poems.
The lord of all the seven worlds swallowed them all,
kept them in his stomach and at end of the world
he spit them out from his mouth.
If devotees learn and recite these ten pasurams
they will become faultless devotees of the god.
----------------தி வாய்ெமாழி - ஆறாம் பத் (ஐந்தாம் தி ெமாழி, 3387-3397)
ேதாழி தாய்மாைர ேநாக்கிக் கூ தல் (ெதாைலவில் மங்கலம்)
3387

வள் இல் மா மணி மாடம் ஓங்கு
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ெதாைலவில் மங்கலம் ெதா ம்
இவைள நீர் இனி அன்ைனமீர் உமக்கு
ஆைச இல்ைல வி மிேனா
தவள ஒண் சங்கு சக்கரம் என் ம்
தாமைரத் தடம் கண் என் ம்
குவைள ஒண் மலர்க் கண்கள் நீர் மல்க
நின்

நின்

கு

ேம (1)

3387. Her friends say,
"O mothers! She worships Tholaivillimangalam
filled with palaces studded with bright faultless diamonds.
O mothers, you took her to Tholaivillimangalam
and brought her back
and now she has fallen in love with the god and says,
‘He carries a shining conch that gives birth to pearls,
and a discus in his hands.
His big eyes are beautiful as lotuses.’
Her eyes, as beautiful as kuvalai flowers, are filled with tears
and she stands and cries."
3388 கு
ம் ஓைச விழ ஒ த்
ெதாைலவில் மங்கலம் ெகாண்
க்கு
அ த ெமன் ெமாழியாைள நீர் உமக்கு
ஆைச இன்றி அகற்றினீர்
திமிர் ெகாண்டால் ஒத் நிற்கும் மற் இவள்
ேதவ ேதவபிரான் என்ேற
நிமி ம் வாெயா கண்கள் நீர் மல்க
ெநக்கு ஒசிந்

கைர ேம (2)

3388. Her friends say,
"O mothers, you took your daughter with soft words sweet as nectar
to Tholaivillimangalam where the noise of festivals is loud
and you brought her back.
She has fallen in love with the god.
She stands, unable to do anything,
and she says, ‘You are the god of gods!’
Her eyes are filled with tears and she melts with love for him."
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3389 கைர ெகாள் ைபம் ெபாழில் தண் பைணத்
ெதாைலவில் மங்கலம் ெகாண்
க்கு
உைர ெகாள் இன் ெமாழியாைள நீர் உமக்கு
ஆைச இன்றி அகற்றினீர்
திைர ெகாள் ெபௗவத் ச் ேசர்ந்த ம்
திைச ஞாலம் தாவி அளந்த ம்
நிைரகள் ேமய்த்த ேம பிதற்றி
ெந ம் கண் நீர் மல்க நிற்குேம (3)
3389. Her friends say,
"O mothers, your daughter’s words are sweet as nectar.
You took her to Thirutholaivillimangalam
on the banks of the Thamiraparaṇi river,
with flourishing groves and cool paddy fields,
and you brought her back
even though she didn’t want to return.
She says, ‘He sleeps on the milky ocean roaring with waves.
He measured the earth and the sky.
He grazes the cows.’
She prattles on and her long eyes are filled with tears."
3390 நிற்கும் நால்மைறவாணர் வாழ்
ெதாைலவில் மங்கலம் கண்டபின்
அற்கம் ஒன் ம் அற உறாள் ம ந்தாள்
கண்டீர் இவள் அன்ைனமீர்
கற்கும் கல்வி எல்லாம் க ங் கடல்
வண்ணன் கண்ண பிரான் என்ேற
ஒற்கம் ஒன் ம் இலள் உகந் உகந்
உள் மகிழ்ந்

குைழ ேம (4)

3390. Her friends say,
"O mothers, look.
You took her to Thirutholaivillimangalam
where Brahmins who know all four Vedas live.
After she returned she has forgotten how to be shy.
She doesn’t want to listen to you but says,
‘All that I have learned and know is about the dark-colored Kaṇṇan.’
She repeats this again and again, never growing tired.
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In her heart she is happy and melts for him."
3391 குைழ ம் வாள் கத் ஏைழையத்
ெதாைலவில் மங்கலம் ெகாண்
க்கு
இைழ ெகாள் ேசாதிச் ெசந்தாமைரக் கண்
பிரான் இ ந்தைம காட் னீர்
மைழ ெபய்தால் ஒக்கும் கண்ண நீாிெனா
அன் ெதாட் ம் ைமயாந் இவள்
ைழ ம் சிந்ைதயள் அன்ைனமீர் ெதா ம்
அத் திைச உற்

ேநாக்கிேய (5)

3391. Her friends say,
"O mothers, your innocent daughter has a gentle shining face.
You took her to Tholaivillimangalam
and showed her the beautiful lotus-eyed lord
adorned with shining ornaments.
Her eyes shed tears like rain.
Her mind is fascinated with the qualities of the god
and thinks only of him.
She constantly looks in the direction where god stays
and worships him."
3392 ேநாக்கும் பக்கம் எல்லாம் க ம்ெபா
ெசந்ெநல் ஓங்கு ெசந்தாமைர
வாய்க்கும் தண் ெபா நல் வடகைர
வண் ெதாைலவில் மங்கலம்
ேநாக்குேமல் அத் திைச அல்லால் ம
ேநாக்கு இலள் ைவகல் நாள்ெதா ம்
வாய்க்ெகாள் வாசக ம் மணிவண்ணன்
நாமேம இவள் அன்ைனமீர்! (6)
3391. Her friends say,
"O mothers, your innocent daughter has a gentle shining face.
You took her to Tholaivillimangalam
and showed her the beautiful lotus-eyed lord
adorned with shining ornaments.
Her eyes shed tears like rain.
Her mind is fascinated with the qualities of the god
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and thinks only of him.
She constantly looks in the direction where god stays
and worships him."
3393 அன்ைனமீர் அணி மா மயில் சி மான்
இவள் நம்ைமக் ைகவ ந்
என்ன வார்த்ைத ம் ேகட்குறாள்
ெதாைலவில் மங்கலம் என் அல்லால்
ன்னம் ேநாற்ற விதிெகாேலா?

கில்

வண்ணன் மாயம் ெகாேலா? அவன்
சின்ன ம் தி நாம ம் இவள்
வாயனகள் தி ந்தேவ (7)
3393. Her friends say,
"O mothers, your daughter is as beautiful as a peacock
and innocent as a small deer.
She refuses to listen to anything we say
but only repeats the word ‘Tholaivillimangalam.’
Is this the fruit of the tapas that she did in her last birth
or is it the magic of the cloud-colored god?
She constantly speaks of his divine name
and his discus, sword, club and conch.
Her mouth can only say the god’s names clearly."
3394 தி ந் ேவத ம் ேவள்வி ம்
தி மா மகளி ம் தாம் ம ந்
இ ந் வாழ் ெபா நல் வடகைர
வண் ெதாைலவில் மங்கலம்
க ந் தடம் கண்ணி ைகெதா த அந் நாள்
ெதாடங்கி இந் நாள்ெதா ம்
இ ந் இ ந் அரவிந்தேலாசன
என்

என்ேற ைநந்

இரங்குேம (8)

3393. Her friends say,
"O mothers, your daughter is as beautiful as a peacock
and innocent as a small deer.
She refuses to listen to anything we say
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but only repeats the word ‘Tholaivillimangalam.’
Is this the fruit of the tapas that she did in her last birth
or is it the magic of the cloud-colored god?
She constantly speaks of his divine name
and his discus, sword, club and conch.
Her mouth can only say the god’s names clearly."
3395 இரங்கி நாள்ெதா ம் வாய்ெவாீஇ இவள்
கண்ண நீர்கள் அலமர
மரங்க ம் இரங்கும் வைக
மணிவண்ணேவா என் கூ மால்
ரங்கம் வாய் பிளந்தான் உைற
ெதாைலவில் மங்கலம் என் தன்
கரங்கள் கூப்பித் ெதா ம் அவ் ஊர்த்
தி நாமம் கற்றதன் பின்ைனேய (9)
3395. Her friends say,
"O mothers, she worries every day
and is afraid to say anything.
Her eyes are filled with tears.
When she calls out saying, ‘O dark diamond-colored god!’
even the trees feel sorry for her.
Ever since she learned the divine name of the city
she has worshiped the god folding her hands
and said, ‘That is Tholaivillimangalam of the god
who split open the Asuran’s mouth
when he came in the form of a horse.’"
3396 பின்ைனெகால் நில மா மகள்ெகால்
தி மகள்ெகால் பிறந்திட்டாள்?
என்ன மாயம்ெகாேலா இவள் ெந மால்
என்ேற நின் கூ மால்
ன்னி வந் அவன் நின் இ ந்
உைற ம் ெதாைலவில் மங்கலம்
ெசன்னியால் வணங்கும் அவ் ஊர்த்
தி நாமம் ேகட்ப

சிந்ைதேய. (10)
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3396. Her friends say,
"O mothers, is she Nappinnai?
Is she the great earth goddess?
Is she beautiful Lakshmi?
She was born on this earth—what magic is this?
She calls to him loudly, ‘O Neḍumaal!’
Her heart wants to hear the divine names of the lord
of Tholaivillimangalam
and she worships him bowing her head."
3397 சிந்ைதயா ம் ெசால்லா ம்
ெசய்ைகயினா ம் ேதவ பிராைனேய
தந்ைத தாய் என் அைடந்த
வண் கு கூரவர் சடேகாபன்
ந்ைத ஆயிரத் ள் இைவ ெதாைல
வில் மங்கலத்ைதச் ெசான்ன
ெசந்தமிழ்ப் பத் ம் வல்லார்
அ ைமெசய்வார் தி மா

க்ேக (11)

3397. Sadagopan of rich Thirukuruhur
worships the god with his thoughts, words and deeds.
He praised the god, his father and mother.
He composed a thousand poems
and among them ten praise the god in Tholaivillimangalam.
If devotees learn and recite these ten pure Tamil pasurams
they will become the devotees of Thirumaal.
----------------தி வாய்ெமாழி - ஆறாம் பத் (ஆறாம் தி ெமாழி, 3398-3408)
தைலவன பிாிவால் வ ந் ம் தைலமகைளக் குறித் த் தாய் இரங்குதல்
3398 மா க்கு ைவயம் அளந்த மணாளற்கு
நீலக் க நிற ேமக நியாயற்கு
ேகாலச் ெசந்தாமைரக் கண்ணற்கு என் ெகாங்கு அலர்
ஏலக் குழ

இழந்த

சங்ேக (1)

3398. Her mother says,
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"The god measured the world at Mahabali’s sacrifice.
My daughter is decorated with lovely flowers
dripping with honey in her hair.
She has grown thin and her conch bangles have become loose
and fallen from her arms
because she loves the beautiful god, the lotus-eyed Kaṇṇan,
the dark cloud-colored Maal."
3399 சங்கு வில் வாள் தண் சக்கரக் ைகயற்கு
ெசங்கனிவாய்ச் ெசய்ய தாமைரக் கண்ணற்கு
ெகாங்கு அலர் தண் அம் ழாய்
யா க்கு என்
மங்ைக இழந்த

மாைம நிறேம (2)

3399. Her mother says,
"The god carries in his hands
a conch, bow, sword, club and a discus.
His mouth is sweet as a fruit.
His eyes are beautiful as lotuses,
and he is adorned with a cool thulasi garland
blooming with flowers that drip honey.
My daughter has lost her dark color and become pale
because she is in love with him."
3400 நிறம் காியா க்கு நீ உலகு உண்ட
திறம் கிளர் வாய்ச் சி க் கள்வன் அவற்கு
கறங்கிய சக்கரக் ைகயவ க்கு என்
பிறங்கு இ ம் கூந்தல் இழந்த

பீேட (3)

3400. Her mother says,
"He, the dark god, the little thief who stole butter,
swallowed the wide world with his beautiful red mouth.
He has a whirling discus in his hand.
My girl with long beautiful hair
has lost her pride because she loves the dark-colored god."
3401 பீ

உைட நான் கைனப் பைடத்தா

க்கு
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மா
நா

உைட ைவயம் அளந்த மணாளற்கு
உைட மன்னர்க்குத்
ெசல் நம்பிக்கு என்

பா

உைட அல்குல் இழந்த

பண்ேப (4)

3401. He created the famous Nanmuhan.
He measured the flourishing world
and went as a messenger to the Kauravas for the Pandavas
to ask for their lands.
My daughter has lost the beauty of her wide hips
because she loves Nambi.
3402 பண் உைட ேவதம் பயந்த பர க்கு
மண் ைர ைவயம் இடந்த வராகற்கு
ெதண் னல் பள்ளி எம் ேதவ பிரா க்கு என்
கண் ைன ேகாைத இழந்த

கற்ேப (5)

3402. He gave the marvelous Vedas to the world.
He came as a boar and split open the world
that is filled with sand.
He, the lord of the gods, sleeps on a bed on the clear ocean.
My daughter is precious as my eyes.
She has lost her chastity
because she loves the highest god of gods
3403 கற்பகக் கா அன நல் பல ேதாளற்கு
ெபான் சுடர்க் குன் அன்ன ந் தண்
யற்கு
நல் பல தாமைர நாள் மலர்க் ைகயற்கு என்
வில்

வக்ெகா

ேதாற்ற

ெமய்ேய (6)

3403. His many arms are like the branches of the Karpaga garden.
He wears a beautiful crown like a shining hill.
He has lovely lotus-like hands.
It is true that my lovely daughter
who has bow-shaped eyebrows has lost her beauty.
3404 ெமய் அமர் பல் கலன் நன்கு அணிந்தா க்கு
ைப அரவின் அைணப் பள்ளியினா க்கு
ைகெயா கால் ெசய்ய கண்ண பிரா க்கு என்
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ைதயல் இழந்த

தன்

ைடச் சாேய (7)

3403. His many arms are like the branches of the Karpaga garden.
He wears a beautiful crown like a shining hill.
He has lovely lotus-like hands.
It is true that my lovely daughter
who has bow-shaped eyebrows has lost her beauty.
3405 சாயக் கு ந்தம் ஒசித்த தமியற்கு
மாயச் சகடம் உைதத்த மணாளற்கு
ேபையப் பிணம்படப் பால் உண் பிரா
வாசக் குழ

இழந்த

க்கு என்

மாண்ேப (8)

3405. The matchless god broke the kurundam tree.
He kicked Sakaṭasuran and killed him.
He drank the milk from the breast of the devil Putana and killed her.
My daughter with fragrant hair has lost her pride
because she loves him.
3406 மாண் அைம ேகாலத் எம் மாயக் குறளற்கு
ேசண் சுடர்க் குன் அன்ன ெசஞ்சுடர் ர்த்திக்கு
காண் ெப ம் ேதாற்றத் எம் காகுத்த நம்பிக்கு என்
ண் ைன ெமன் ைல ேதாற்ற

ெபாற்ேப (9)

3406. He took the form of a lovely magic dwarf
and cheated king Mahabali.
His shines like a lustrous hill.
He is the handsome Nambi of the Kahusta dynasty.
My daughter’s soft breasts
adorned with lovely ornaments have lost their beauty
because she loves him.
3407 ெபாற் அைம நீள்
ப் ந் தண் ழாயற்கு
மல் ெபா ேதாள் உைட மாயப் பிரா க்கு
நிற்பன பல் உ வாய் நிற்கும் மாயற்கு என்
கற் உைடயாட்

இழந்த

கட்ேட (10)

3406. He took the form of a lovely magic dwarf

30
and cheated king Mahabali.
His shines like a lustrous hill.
He is the handsome Nambi of the Kahusta dynasty.
My daughter’s soft breasts
adorned with lovely ornaments have lost their beauty
because she loves him.
3408 கட் எழில் ேசாைல நல் ேவங்கடவாணைனக்
கட் எழில் ெதன் கு கூர்ச் சடேகாபன் ெசால்
கட் எழில் ஆயிரத் இப் பத் ம் வல்லவர்
கட்

எழில் வானவர் ேபாகம் உண்பாேர (11)

3408. Saḍagopan of southern Thirukuruhur
composed a thousand beautiful pasurams
on the god of Venkaṭam hill
surrounded by thick beautiful groves.
If devotees learn and recite these ten pasurams well
they will go to heaven and enjoy being with gods.
-------------தி வாய்ெமாழி - ஆறாம் பத் (ஏழாம் தி ெமாழி, 3409-3419)
தைலவன நகர்ேநாக்கிச் ெசன்ற மகைளக் குறித் த் தாய் இரங்குதல்
(தி க்ேகா ர்)
3409 உண் ம் ேசா ப கும் நீர் தின் ம் ெவற்றிைல ம் எல்லாம்
கண்ணன் எம் ெப மான் என் என்ேற கண்கள் நீர் மல்கி
மண்ணி ள் அவன் சீர் வளம் மிக்கவன் ஊர் வினவி
திண்ணம் என் இளமான் கும் ஊர் தி க்ேகா

ேர (1)

3409. Her mother says,
"My daughter, gentle as a young deer,
says, ‘The food we eat, the water we drink
and the betelnut we chew all belong to Kaṇṇan.’
Her eyes are filled with tears.
She asks where the famous god stays
and will surely go to Thirukkoḷur."
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3410 ஊ ம் நா ம் உலக ம் தன்ைனப்ேபால் அவ
ேப ம் தார்க ேம பிதற்ற கற் வான் இடறி
ேச ம் நல் வளம் ேசர் பழனத் தி க்ேகா ர்க்ேக
ேபா ம் ெகால் உைரயீர் ெகா ேயன் ெகா

ைடய

ைவகேள? (2)

3409. Her mother says,
"My daughter, gentle as a young deer,
says, ‘The food we eat, the water we drink
and the betelnut we chew all belong to Kaṇṇan.’
Her eyes are filled with tears.
She asks where the famous god stays
and will surely go to Thirukkoḷur."
3411 ைவ ைபங்கிளிகள் பந்
ைத ம் ட் ல்கள்
யாைவ ம் தி மால் தி நாமங்கேள கூவி எ ம் என்
பாைவ ேபாய் இனித் தண் பழனத் தி க்ேகா ர்க்ேக
ேகாைவ வாய்

ப்ப மைழக்கண்ெணா

என் ெசய் ம்ெகாேலா? (3)

3411.Her mother says,
"My daughter’s puvai birds,
green parrots, balls, wood dolls and flower baskets
all call loudly the divine names of Thirumaal with her.
Will my doll-like daughter reach Thirukoḷur surrounded by cool fields?
What can she do if her lips that are like kovai fruits throb
and her eyes shed tears like rain?"
3412 ெகால்ைல என்பர்ெகாேலா குணம் மிக்கனள் என்பர்ெகாேலா
சில்ைல வாய்ப் ெபண் கள் அயல் ேசாி உள்ளா ம்? எல்ேல
ெசல்வம் மல்கி அவன்கிடந்த தி க்ேகா ர்க்ேக
ேமல் இைட

டங்க இளமான் ெசல்ல ேமவினேள (4)

3411.Her mother says,
"My daughter’s puvai birds,
green parrots, balls, wood dolls and flower baskets
all call loudly the divine names of Thirumaal with her.
Will my doll-like daughter reach Thirukoḷur surrounded by cool fields?
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What can she do if her lips that are like kovai fruits throb
and her eyes shed tears like rain?"
3413 ேமவி ைநந் ைநந் விைளயாட றாள் என் சி த்
ேதவி ேபாய் இனித் தன் தி மால் தி க்ேகா ாில்
இயல் ெபாழி ம் தட ம் அவன் ேகாயி ம் கண்
ஆவி உள் குளிர எங்ஙேன உகக்கும்ெகால் இன்ேற? (5)
3413. Her mother says,
"My little daughter, as beautiful as a goddess,
does not want to play with her toys
and only worries and worries.
Today when she reaches Thirukoḷur of Thirumaal
will her heart be happy to see
the blooming groves, ponds and the temple of the lord?"
3414 இன் எனக்கு உதவா அகன்ற இளமான் இனிப் ேபாய்
ெதன் திைசத் திலதம் அைனய தி க்ேகா ர்க்ேக
ெசன் தன் தி மால் தி க்கண் ம் ெசவ்வா ம் கண்
நின்

நின்

ைந ம் ெந ம் கண்கள் பனி மல்கேவ (6)

3414. Her mother says,
"My daughter, soft as a young deer
does not want to help me in the house
and has gone to southern Thirukoḷur,
a place as important as a thilakam is for a face.
Will she stand and stand looking at the divine eyes
and the red mouth of the god
as her long eyes fill with tears and she worries?"

3415 மல்கு நீர்க் கண்ெணா ைமயல் உற்ற மனத்தினளாய்
அல் ம் நன் பக ம் ெந மால் என் அைழத் இனிப் ேபாய்
ெசல்வம் மல்கி அவன் கிடந்த தி க்ேகா ர்க்ேக
ஒல்கி ஒல்கி நடந்

எங்ஙேன கும்ெகால் ஒசிந்ேத? (7)

3415. Her mother says,
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"My daughter says night and day ‘Neḍumaal!’
as her eyes fill with tears
and her heart fills with love for him.
She has walked to rich Thirukoḷur
where the lord sleeps on the ocean.
How could she go there walking slowly
and be able to enter his temple?"
3416 ஒசிந்த ண் இைடேமல் ைகைய ைவத் ெநாந் ெநாந்
கசிந்த ெநஞ்சினளாய் கண்ண நீர்
ம்பச் ெசல் ம்ெகால்
ஒசிந்த ஒண் மலராள் ெகா நன் தி க்ேகா ர்க்ேக
கசிந்த ெநஞ்சினளாய் எம்ைம நீத்த எம் காாிைகேய? (8)
3416. Her mother says,
"Will my daughter holding her thin waist with her hands
worry and fret as she walks,
her eyes filling with tears and her heart melting,
to Thirukoḷur where Lakshmi on a lovely lotus
stays happily with her husband?
Her heart sad, my young daughter has left me."
3417 காாியம் நல்லனகள் அைவ காணில் என் கண்ண க்கு என்
ஈாியாய் இ ப்பாள் இ எல்லாம் கிடக்க இனிப் ேபாய்
ேசாி பல் பழி உய் இைரப்ப தி க்ேகா ர்க்ேக
ேநாிைழ நடந்தாள் எம்ைம ஒன் ம் நிைனந்திலேள (9)
3417. Her mother says,
"When my daughter sees good things,
she says, ‘This is for my Kaṇṇan!’
and she thinks of her love for him.
Lovely with her beautiful ornaments,
she walks to Thirukoḷur and doesn’t think of me.
The village is filled with gossip about her."
3418 நிைனக்கிேலன் ெதய்வங்காள் ெந ம் கண் இளமான் இனிப் ேபாய்
அைனத் உலகும் உைடய அரவிந்தேலாசனைனத்
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திைனத்தைன ம் விடாள் அவன் ேசர் தி க்ேகா

ர்க்ேக

மைனக்கு வான் பழி ம் நிைனயாள் ெசல்ல ைவத்தனேள (10)
3418. Her mother says,
"O gods, I cannot think of all the things she is doing.
My young deer-like daughter has long eyes
and she doesn’t stop even for a moment
thinking of the lotus-eyed god, the ruler of the whole world.
She has gone to Thirukoḷur where he stays
and she doesn’t worry at all about the disgrace
that will come to our family."
3419 ைவத்த மா நிதியாம் ம சூதைனேய அலற்றி
ெகாத் அலர் ெபாழில் சூழ் கு கூர்ச் சடேகாபன் ெசான்ன
பத்
ற் ள் இப் பத் அவன் ேசர் தி க்ேகா ர்க்ேக
சித்தம் ைவத்

உைரப்பார் திகழ் ெபான் உலகு ஆள்வாேர (11)

3419. Saḍagopan of Thirukuruhur
surrounded by groves blooming with bunches of flowers
composed a thousand pasurams on the god Madhusudhanan,
the wonderful treasure saved and kept by all.
If devotees learn, keep in their minds
and recite these ten pasurams on Thirukoḷur
where the god stays
they will reach the golden world of moksha and rule there.
------------தி வாய்ெமாழி - ஆறாம் பத் (எட்டாம் தி ெமாழி, 3420-3430)
தி நா
த யவற்றில் தைலமகள் பறைவகைளத்
விடல்
3420 ெபான் உலகு ஆளீேரா வனி
ஆளீேரா
நல் நலப் ள்ளினங்காள் விைனயாட் ேயன் நான் இரந்ேதன்
ன் உலகங்கள் எல்லாம் பைடத்த கில்வண்ணன் கண்ணன்
என் நலம் ெகாண்ட பிரான் தனக்கு என் நிைலைம உைரத்ேத. (1)
3420. Her daughter says,
"O birds, you do good for others,
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would you do me a favor?
I have done bad karma.
I ask one thing of you.
He created all the worlds.
The dark cloud-colored Kaṇṇan
has taken my happiness away.
Go and tell him how I suffer.
If you help me
you will reach moksha and rule the golden world there,
and you will rule this whole world also."
3421 ைம அமர் வாள் ெந ம் கண் மங்ைகமார் ன் என் ைக இ ந்
ெநய் அமர் இன் அ சில் நிச்சல் பாெலா ேம ேரா
ைக அமர் சக்கரத் என் கனிவாய்ப் ெப மாைனக் கண்
ெமய் அமர் காதல் ெசால்

கிளிகாள் விைரந்

ஓ வந்ேத (2)

3421. Her daughter says,
"O parrots, fly quickly and go to see the highest lord.
His mouth is sweet as a fruit
and he carries a discus in his hand.
Go and tell him that my love is true.
If you do that I will keep you among my young friends
whose sharp long eyes are decorated with kohl
and feed you sweet rice mixed with ghee."
3422 ஓ வந் என் குழல்ேமல் ஒளி மா மலர் ஊதீேரா
கூ ய வண் னங்காள் கு நா உைட ஐவர்கட்கு ஆய்
ஆ ய மா ெந ம் ேதர்ப்பைட நீ எழச் ெசற்ற பிரான்
சூ ய தண்

ளவம் உண்ட

ம

வாய்கள் ெகாண்ேட (3)

3422. Her daughter says,
"O bees, you fly together in a swarm!
The god stood on a great tall chariot on the battlefield
and destroyed his enemies for the five Pandavas,
the rulers of Kuruksetra.
Won’t you taste the shining beautiful flowers in my hair
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after tasting the cool thulasi garland that the god wears
and drinking the honey from it?"
3423
ம வாய்கள் ெகாண் வந் என் ல்ைலகள்ேமல் ம்பிகாள்
ம உண்ணச் ெசல் ல் விைனேயைனப் ெபாய்ெசய் அகன்ற
மா ம வார் தண் ழாய்
வானவர் ேகாைனக் கண்
யாம் இ ேவா தக்கவா

என்னேவண் ம் கண்டீர்

ங்கட்ேக? (4)

3423. Her daughter says,
"O thumbi flies! You stay on my mullai flowers
and drink honey from them.
If you go to drink the honey on flowers,
see the king of the gods, adorned with a cool thulasi garland
that drips with sweet honey.
Surely, I have done bad karma.
He lied to me and left me.
Ask him, ‘Is what you do fair?
She loves you.
What do you want from her to love her back?’"
3424 ங்கட்கு யான் உைரக்ேகன் வம்மின் யான் வளர்த்த கிளிகாள்
ெவம் கண் ள் ஊர்ந் வந் விைனேயைன ெநஞ்சம் கவர்ந்த
ெசங்கண் க
கிைல ெசய்ய வாய்ச் ெச ங் கற்பகத்ைத
எங்குச் ெசன்றாகி

ம் கண்

இ ேவா தக்கவா ? என்மிேன (5)

3424. Her daughter says,
"O parrots, I raised you.
I want to say something to you. Come to me.
I have done bad karma.
The god that rides on cruel-eyed Garuḍa
saw me and attracted my heart.
If you see the lord who is generous as a karpaga tree,
with beautiful eyes, a color dark as a cloud and a red mouth,
ask him, ‘Is what you do fair?’"
3425 என் மின்

ல் மார்வன் என் க ம் ெப மான் என் கண்ணன்
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தன் மன் நீள் கழல்ேமல் தண் ழாய் நமக்கு அன்றி நல்கான்
கல்மின்கள் என் உம்ைம யான் கற்பியாைவத்த மாற்றம்ெசால்
ெசல்மின்கள் தீவிைனேயன் வளர்த்த சி

ைவகேள (6)

3425. Her daughter says,
"O small puvai birds, I raised you.
I have done bad karma.
The highest dark-colored Kaṇṇan,
wears a shining sacred thread on his chest.
He will not give his cool thulasi garland
that adorns his long body to anyone but me.
Wherever you fly say the words that I have taught you.
When you see him ask him, ‘Is what you do fair?’"
3426 ைவகள் ேபால் நிறத்தன் ண்டாீகங்கள் ேபா ம் கண்ணன்
யாைவ ம் யாவ ம் ஆய் நின்ற மாயன் என் ஆழிப் பிரான்
மாைவ வல் வாய் பிளந்த ம சூதற்கு என் மாற்றம் ெசால்
பாைவகள் தீர்க்கிற்றிேர விைனயாட் ேயன் பாசறேவ? (7)
3425. Her daughter says,
"O small puvai birds, I raised you.
I have done bad karma.
The highest dark-colored Kaṇṇan,
wears a shining sacred thread on his chest.
He will not give his cool thulasi garland
that adorns his long body to anyone but me.
Wherever you fly say the words that I have taught you.
When you see him ask him, ‘Is what you do fair?’"
3427 பாசற எய்தி இன்ேன விைனேயன் எைன ஊழி ைநேவன்
ஆசு அ
வி ெவள்ைளக் கு ேக அ ள்ெசய் ஒ நாள்
மாசு அ நீலச் சுடர்
வானவர் ேகாைனக் கண்
ஏசு அ ம்

ம்ைம அல்லால் ம ேநாக்கு இலள் ேபர்த்

3427. Her daughter says,
"O white kurugu bird with faultless white feathers,
have pity on me.

மற்ேற (8)
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I no longer have any love for my relatives.
How many eons can I suffer?
Go and see the king of gods adorned with a shining crown
and a faultless dark color and tell him,
‘She doesn’t want to think of anyone but you, the faultless one.
She is waiting for you to give her your grace.’"
3428 ேபர்த் மற் ஓர் கைளகண் விைனயாட் ேயன் நான் ஒன் இேலன்
நீர்த் திைரேமல் உலவி இைர ேத ம் தா இனங்காள்
கார்த் திரள் மா கில் ேபால் கண்ணன் விண்ணவர் ேகாைனக் கண்
வார்த்ைதகள் ெகாண்

அ ளி உைரயீர் ைவகல் வந்தி ந்ேத (9)

3428. Her daughter says,
"I have done bad karma. I have no refuge but him.
O flock of cranes!
You search for food wandering near the rippling water.
Go and see the beautiful thick cloud-colored Kaṇṇan,
the king of the gods in the sky
and tell him of my love sickness.
Then come back at dawn and tell me what he told you."
3429 வந்தி ந் உம் ைடய மணிச் ேசவ ம் நீ ம் எல்லாம்
அந்தரம் ஒன் ம் இன்றி அலர்ேமல் அைச ம் அன்னங்காள்
என் தி மார்வற்கு என்ைன இன்னவா இவள் காண்மின் என்
மந்திரத்

ஒன்

உணர்த்தி உைரயீர் ம மாற்றங்கேள (10)

3429. Her daughter says,
"O swans, you stay happily on flowers with your beloved beautiful mates,
so close to them there is no space between you.
Go to my lord on whose chest lovely Lakshmi stays
and tell him, ‘Look at her condition. She suffers for the love of you.’
Repeat that as if it were a manthra so he will understand it.
Then come back in the morning and tell me his answer."
3430 மாற்றங்கள் ஆய்ந் ெகாண் ம சூத பிரான் அ ேமல்
நாற்றங்ெகாள் ம் ெபாழில் சூழ் கு கூர்ச் சடேகாபன் ெசான்ன
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ேதாற்றங்கள் ஆயிரத் ள் இைவ ம் ஒ பத் ம் வல்லார்
ஊற்றின்கண்

ண் மணல் ேபால் உ காநிற்பர் நீராேய (11)

3430. Sadagopan of Thirukuruhur
surrounded by fragrant blooming groves
composed a thousand pasurams describing how the girls
who fall in love with Madhusudanan
send their birds to him as messengers.
If devotees learn these ten pasurams and recite them
their hearts will melt for the god
like soft sand in a spring.
------------தி வாய்ெமாழி - ஆறாம் பத் (ஒன்பதாம் தி ெமாழி, 3431-3441)
ேகட்ேடார் ெநஞ்சம் நீராய் உ கும்வண்ணம் ஆழ்வார் எம்ெப மாைனக்
கூப்பி தல்
3431 நீர் ஆய் நிலன் ஆய் தீ ஆய் கால் ஆய் ெந வான் ஆய்
சீர் ஆர் சுடர்கள் இரண் ஆய் சிவன் ஆய் அயன் ஆனாய்
கூர் ஆர் ஆழி ெவண் சங்கு ஏந்தி ெகா ேயன்பால்
வாராய் ஒ நாள் மண்

ம் விண்

ம் மகிழேவ (1)

3431. O lord, you are the ocean, earth, fire, wind and the wide sky,
the bright sun and the moon, Shiva and Brahma.
I have done bad karma.
One day please come to me carrying your sharp discus
and your white conch as the earth and sky exult in joy.
3432 மண் ம் விண் ம் மகிழ குறள் ஆய் வலம் காட்
மண் ம் விண் ம் ெகாண்ட மாய அம்மாேன
நண்ணி உைன நான் கண் உகந் கூத்தாட
நண்ணி ஒ நாள் ஞாலத்

ேட நடவாேய (2)

3432. You, a magical one, are my mother.
You took the form of a dwarf
and took the earth and sky at Mahabali’s sacrifice.
Come to this earth one day
and I will approach you, see you and dance happily.
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3433 ஞாலத் ேட நடந் ம் நின் ம் கிடந் இ ந் ம்
சாலப் பல நாள் உகம்ேதா உயிர்கள் காப்பாேன
ேகாலத் தி மா மகேளா உன்ைனக் கூடாேத
சாலப் பல நாள் அ ேயன் இன்

ம் தளர்ேவேனா? (3)

3433. You come to this earth.
walk, stand and sleep and protect the creatures of the world,
staying here happily.
I want to see you with the beautiful divine Lakshmi.
I, your devotee, have grown tired waiting so long to see you.
3434 தளர்ந் ம் றிந் ம் சகட அசுரர் உடல் ேவறாப்
பிளந்
ய தி க்கால் ஆண்ட ெப மாேன
கிளர்ந் பிரமன் சிவன் இந்திரன் விண்ணவர் சூழ
விளங்க ஒ நாள் காண வாராய் விண்மீேத (4)
3434. You are the highest god.
Sakatasuran came as a cart
and with your legs you kicked and killed him,
breaking the cart into pieces
so the whole world would know your power.
Show yourself in the sky one day,
surrounded by Brahma, Shiva, Indra and all the gods,
so the whole world can see you.
3435 விண்மீ இ ப்பாய் மைலேமல் நிற்பாய் கடல் ேசர்ப்பாய்
மண்மீ உழல்வாய் இவற் ள் எங்கும் மைறந் உைறவாய்
எண்மீ இயன்ற ற அண்டத்தாய் என ஆவி
ள் மீ

ஆ

உ க் காட்டாேத ஒளிப்பாேயா? (5)

3435. You stay in the sky.
You stay in a standing form on Thiruvenkaṭam hills.
You sleep on the milky ocean.
You came to the earth in many forms.
You abide, hiding yourself.
You are above our thoughts and stay above the earth.
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You are in my soul and you stay there
but you do not show your form to my eyes.
3436 பாய் ஓர் அ ைவத் அதன் கீழ்ப் பரைவ நிலம் எல்லாம்
தாய் ஓர் அ யால் எல்லா உலகும் தடவந்த
மாேயான் உன்ைனக் காண்பான் வ ந்தி எைனநா ம்
தீேயா

உடன்ேசர் ெம காய் உலகில் திாிேவேனா? (6)

3436. You put one foot on this earth
and took over all the land.
You are Maayon who took the whole earth at Mahabali’s sacrifice.
I melt like wax in fire,
suffering to see you and wandering in the world.
3437 உலகில் திாி ம் க ம கதி ஆய் உலகம் ஆய்
உலகுக்ேக ஓர் உயி ம் ஆனாய் ற அண்டத்
அலகில் ெபா ந்த திைச பத் ஆய அ ேவேயா
அலகில் ெபா ந்த அறிவிேல

க்கு அ ளாேய (7)

3437. You are all the actions of the world.
You are the refuge for all creatures of the world.
You are the world.
You are the soul on this earth.
You have no form
but you shine in all the ten directions.
I am ignorant. Give me your grace, O shining lord.
3438 அறிவிேல க்கு அ ளாய் அறிவார் உயிர் ஆனாய்
ெவறி ெகாள் ேசாதி ர்த்தி அ ேயன் ெந மாேல
கிறிெசய் என்ைனப் றத்திட் இன்னம் ெக ப்பாேயா
பிறி

ஒன்

அறியா அ ேயன் ஆவி திைகக்கேவ? (8)

3438. I am ignorant. Give me your grace.
You are my wise soul and you shine.
O Neḍumaal, I am your slave.
Are you playing with me, cheating me and spoiling me?
I am your slave.
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You shock my heart with your games
but I know nothing else but loving you.
3439 ஆவி திைகக்க ஐவர் குைமக்கும் சிற்றின்பம்
பாவிேயைனப் பல நீ காட் ப் ப ப்பாேயா?
தாவி ைவயம் ெகாண்ட தடம் தாமைர கட்ேக
கூவிக் ெகாள்

ம் காலம் இன்னம் கு காேதா? (9)

3439. All my five senses hurt and shock my soul.
I am a sinner.
Why do you play with me so much and make me suffer?
You have measured the world
with your beautiful lotus feet that grew into the sky.
Won’t the time come soon when I can call you and join you?
3440 கு கா நீளா இ திகூடா எைன ஊழி
சி கா ெப கா அள இல் இன்பம் ேசர்ந்தா ம்
ம கால் இன்றி மாேயான் உனக்ேக ஆளாகும்
சி

காலத்ைத உ ேமா அந்ேதா ெதாியிேல? (10)

3440. Pleasures in the world may shrink or grow,
they may go away.
The world may end and again arise.
O Maayon, even if I join you for a little time
that is much better than all the happiness I get in this world.
I do not know when that time will come.
3441 ெதாிதல் நிைனதல் எண்ணல் ஆகாத் தி மா க்கு
உாிய ெதாண்டர் ெதாண்டர் ெதாண்டன் சடேகாபன்
ெதாியச் ெசான்ன ஓர் ஆயிரத் ள் இப் பத் ம்
உாிய ெதாண்டர் ஆக்கும் உலகம் உண்டாற்ேக (11)
3441. Saḍagopan, the devotee of the devotees
of the devotees of dear Thirumaal
who know and think only of the god
composed a thousand good poems.
If devotees learn and recite these ten poems
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they will become the devotees of the god of the world.
------------தி வாய்ெமாழி - ஆறாம் பத் (பத்தாம் தி ெமாழி, 3442-3452)
தி ேவங்கட ைடயான தி வ களில் சரணம் குதல் (தி ேவங்கடம்)
3442 உலகம் உண்ட ெப வாயா
உலப் இல் கீர்த்தி அம்மாேன
நில ம் சுடர் சூழ் ஒளி ர்த்தி
ெந யாய் அ ேயன் ஆர் உயிேர
திலதம் உலகுக்கு ஆய் நின்ற
தி ேவங்கடத் எம் ெப மாேன
குல ெதால் அ ேயன் உன பாதம்
கூ ம் ஆ

கூறாேய (1)

3442. O god,
you swallowed all the worlds with your huge mouth.
O father, you have limitless fame.
You shine surrounded by the sun and moon.
You are the tall god.
You are dear life for me, your slave.
You are the great god of Thiruvenkaṭam hill
and you are like a thilakam for the world.
I am your devotee born in an ancient family.
Tell me how to reach your feet.
3443 கூ ஆய் நீ ஆய் நிலன் ஆகி
ெகா வல் அசுரர் குலம் எல்லாம்
சீறா எாி ம் தி ேநமி
வலவா ெதய்வக் ேகாமாேன
ேச ஆர் சுைனத் தாமைர ெசந்தீ
மல ம் தி ேவங்கடத்தாேன
ஆறா அன்பில் அ ேயன் உன்
அ ேசர் வண்ணம் அ ளாேய (2)
3443. You are the form of the five elements
fire, land, water. fire and wind.
You carry a divine discus
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and you killed all the strong cruel Rakshasa tribes
and burned their lands.
You are the lord of Thiruvenkaṭam
where lotuses red as fire bloom from the mud in springs.
I love you without any limit.
Give me your grace and bring me to your feet.
3444 வண்ணம் ம ள் ெகாள் அணி ேமக
வண்ணா மாய அம்மாேன
எண்ணம் குந் தித்திக்கும்
அ ேத இைமேயார் அதிபதிேய
ெதள் நல் அ வி மணி ெபான் த்
அைலக்கும் தி ேவங்கடத்தாேன
அண்ணேல உன் அ ேசர
அ ேயற்கு ஆஆ என்னாேய (3)
3444. O my father,
you, beautiful cloud-colored Maayan, enchant everyone.
You are sweet nectar and you enter my thoughts.
You are the lord of the gods whose eyes do not blink.
You are the god of Thiruvenkaṭam
where a clear waterfalls descends beautifully
scattering diamonds, gold and pearls.
You are the highest.
Give me your grace and bring me to your feet.
3445 ஆஆ என்னா உலகத்ைத
அைலக்கும் அசுரர் வாழ் நாள்ேமல்
தீ வாய் வாளி மைழ ெபாழிந்த
சிைலயா தி மா மகள் ேகள்வா
ேதவா சுரர்கள் னிக்கணங்கள்
வி ம் ம் தி ேவங்கடத்தாேன
ஆர் கழல்கள் அ விைனேயன்
ெபா ந் மா

ணராேய (4)

3445. The Asurans troubled people
without feeling sorry for them
and you shot your fiery arrows like rain and killed them.
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O divine god, you are the beloved of Lakshmi.
You are the lord of Thiruvenkaṭam
where sages and the gods in the sky love to worship you.
I have done bad karma.
Give me your grace and bring me to your lotus feet
ornamented with anklets.
3446 ணரா நின்ற மரம் ஏழ் அன்
எய்த ஒ வில் வலவா ஓ
ணர் ஏய் நின்ற மரம் இரண் ன்
ந ேவ ேபான தல்வா ஓ
திணர் ஆர் ேமகம் எனக் களி
ேச ம் தி ேவங்கடத்தாேன
திணர் ஆர் சார்ங்கத் உன பாதம்
ேசர்வ

அ ேயன் எந்நாேள? (5)

3446. You are the mighty one who, shooting one arrow,
destroyed the seven trees that were joined together.
You, the ancient one, went between the Asurans
who came as two trees.
You stay in Thiruvenkaṭam where a herd of strong elephants
looks like a group of clouds.
You carry the mighty bow Charngam.
When will I, your devotee, truly join your feet?
3447 எந்நாேள நாம் மண் அளந்த
இைணத் தாமைரகள் காண்பதற்கு என்
எந்நா ம் நின் இைமேயார்கள்
ஏத்தி இைறஞ்சி இனம் இனமாய்
ெமய்ந் நா மனத்தால் வழிபா
ெசய் ம் தி ேவங்கடத்தாேன
ெமய்ந் நான் எய்தி எந் நாள் உன்
அ க்கண் அ ேயன் ேம வேத? (6)
3447. You are the god of Thiruvenkaṭam
where the gods in the sky come, praise and worship
with their bodies, tongues and minds, saying,
"When will the day come when we see
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the lotus feet that measured the world?"
When will the true day come
when I, your devotee, come and join your feet?
3448 அ ேயன் ேமவி அமர்கின்ற
அ ேத இைமேயார் அதிபதிேய
ெகா யா அ
ள் உைடயாேன
ேகாலக் கனிவாய்ப் ெப மாேன
ெச ஆர் விைனகள் தீர் ம ந்ேத
தி ேவங்கடத் எம் ெப மாேன
ெநா ஆர் ெபா
ம் உன பாதம்
காண ேநாலா

ஆற்ேறேன (7)

3448. You are my nectar.
and I, your devotee, enjoy worshipping you.
You are the lord of the gods and you carry an eagle flag.
O highest one, your beautiful mouth is as sweet as a fruit.
You are the remedy for cruel karma.
You are the god of Thiruvenkaṭam.
I suffer wanting to see your feet every moment
and I cannot bear it.
3449 ேநாலா ஆற்ேறன் உன பாதம்
காண என்
ண் உணர்வின்
நீல் ஆர் கண்டத் அம்மா ம்
நிைற நான் க ம் இந்திர ம்
ேசல் ஏய் கண்ணார் பலர் சூழ
வி ம் ம் தி ேவங்கடத்தாேன
மாலாய் மயக்கி அ ேயன்பால்
வந்தாய் ேபாேல வாராேய (8)
3449. Shiva who has a dark neck,
faultless Nanmuhan, Indra
and beautiful fish-eyed women
join together in Thiruvenkaṭam
and worship you, saying "We cannot wait to see your feet!"
You came to the earth as Maal and fascinated everyone.
Won’t you come to us
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just as you have always come to the world?
3450 வந்தாய் ேபாேல வாராதாய்
வாராதாய் ேபால் வ வாேன
ெசந்தாமைரக் கண் ெசங்கனி வாய்
நால் ேதாள் அ ேத என உயிேர
சிந்தாமணிகள் பகர் அல்ைலப்
பகல் ெசய் தி ேவங்கடத்தாேன
அந்ேதா அ ேயன் உன பாதம்
அகலகில்ேலன் இைற ேம (9)
3450. It seems as if you are coming,
but you do not come to me.
It seems you are not coming, but you do come to me.
You have lovely lotus eyes
and a red mouth like sweet fruit or nectar.
You are my life.
You are the god of Thiruvenkaṭam
where chintamaṇi jewels turn night into day.
Alas, I am your slave.
I cannot be away from your feet even for a moment.
3451 அகலகில்ேலன் இைற ம் என்
அலர்ேமல் மங்ைக உைற மார்பா
நிகர் இல் கழாய் உலகம் ன்
உைடயாய் என்ைன ஆள்வாேன
நிகர் இல் அமரர் னிக்கணங்கள்
வி ம் ம் தி ேவங்கடத்தாேன
கல் ஒன் இல்லா அ ேயன் உன்
அ க்கீழ் அமர்ந்

குந்ேதேன. (10)

3451. Lakshmi on a lotus says,
"I will not go away from you even for a moment"
and stays on your chest.
Nothing compares to your fame.
You rule all three worlds and you are my king.
You are the lord of Thiruvenkaṭam
whom the matchless gods and sages love.
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I have no other refuge.
I am your slave and I have come to you to sit beneath your feet.
3452 அ க்கீழ் அமர்ந்
குந் அ யீர்
வாழ்மின் என் என் அ ள்ெகா க்கும்
ப க் ேகழ் இல்லாப் ெப மாைனப்
பழனக் கு கூர்ச் சடேகாபன்
ப்பான் ெசான்ன ஆயிரத் த்
தி ேவங்கடத் க்கு இைவ பத் ம்
பி த்தார் பி த்தார் ற்றி ந்
ெபாிய வா

ள் நிலா வேர. (11)

3452. Sadagopan of Thirukuruhur flourishing with paddy fields
composed a thousand pasurams on the matchless lord
of Thiruvenkaṭam who gives his grace, saying,
"Come and sit beneath my feet and you will be saved."
If devotees learn and recite these ten pasurams
they will become the devotees of his devotees
and reach and abide in moksha in the wide sky.
------------நம்மாழ்வார் தி வாய்ெமாழி எழாம் பத்

(3453 - 3562)

Divyaprabhandam - Thiruvaymozhi - Eezhaam Pathu 3453 – 3562
தி வாய்ெமாழி எழாம் பத் ( தல் தி ெமாழி, 3453-3463)
இந்திாியங்களால் இன் ம் எத்தைன நாள் ன்
ேவன் என்
3453 உள் நிலாவிய ஐவரால் குைமதீற்றி என்ைன
உன் பாதபங்கயம்
நண்ணிலாவைகேய ந வான் இன் ம் எண் கின்றாய்
எண் இலாப் ெப மாயேன இைமேயார்கள்
ஏத் ம் உலகம் ன் உைட
அண்ணேல அ ேத அப்பேன என்ைன ஆள்வாேன (1)
3453. You are still intent on giving my body
the feelings of the five senses even though they hurt me
and do not let me reach your lotus feet.

ஆழ்வார் வ ந்தல்
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You are the great Maayan—no one knows who you are.
You are the ruler, praised by the gods, of the three worlds.
You are nectar, my father, and you rule me.
3454 என்ைன ஆ ம் வன் ேகா ஓர் ஐந் இைவ ெபய்
இராப்பகல் ேமா வித்திட்
உன்ைன நான் அ காவைக ெசய் ேபாதிகண்டாய்
கன்னேல அ ேத கார் கில் வண்ணேன
கடல் ஞாலம் காக்கின்ற
மின்

ேநமியினாய் விைனேய

ைட ேவதியேன (2)

3454. You make the perceptions of my five bodily senses rule,
hurting me night and day and attacking my goodness
so I am unable to come to you.
You are as sweet as sugarcane juice and divine nectar.
You have the color of a dark cloud.
You carry a shining discus that protects the world
surrounded by oceans.
You are the lord of the Vedas and you gave me my karma.
3455 ேவதியாநிற்கும் ஐவரால் விைனேயைன
ேமா வித் உன் தி வ ச்
சாதியாவைக நீ த த் என் ெப தி? அந்ேதா!
ஆதி ஆகி அகல் இடம் பைடத் உண்
உமிழ்ந் கடந் இடந்திட்ட
ேசாதி நீள்

யாய் ெதாண்டேனன் ம சூதனேன (3)

3455. What do you get
by making the perceptions of the five senses hurt me
and increasing my bad karma,
preventing me from reaching your divine feet?
Alas, you are the ancient god.
You created this wide world, swallowed it and spit it out.
You, the shining lord took the form of a boar,
split open the ground and brought up earth goddess
when an Asuran took and hid her.
You are decorated with a shining crown.
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I am your devotee.
You are Madhusudanan.
3456 சூ நான் அறியாவைக சுழற்றி ஓர் ஐவைரக்
காட் உன் அ ப்
ேபா நான் அ காவைக ெசய் ேபாதிகண்டாய்
யா ம் யாவ ம் இன்றி நின் அகம்பால் ஒ க்கி
ஓர் ஆ ன் நீள் இைல
மீ

ேசர் குழவி விைனேயன் விைனதீர் ம ந்ேத (4)

3456. See, you made the perceptions of the five senses hurt me
and I could not reach your flower-like feet.
You contain all things and creatures of the world
in your stomach and sleep on a banyan leaf as a child.
I have done bad karma.
You are the remedy that can relieve me of my karma.
3457 தீர் ம ந் இன்றி ஐந் ேநாய் அ ம் ெசக்கில் இட் த்
திாிக்கும் ஐவைர
ேநர் ம ங்கு உைடத்தா அைடத் ெநகிழ்ப்பான் ஒக்கின்றாய்
ஆர் ம ந் இனி ஆகுவார் அடல் ஆழி ஏந்தி
அசுரர் வன் குலம்
ேவர் ம ங்கு அ த்தாய் விண்

ளார் ெப மாேன? ஓ (5)

3457. You make the five senses hurt me and I do not know
any remedy to counter the pain they give me.
Who can relieve me of that pain?
You destroyed the terrible tribe of the Asurans with your heroic discus.
You are the god of the gods in the sky.
3458 விண் ளார் ெப மாற்கு அ ைம ெசய்வாைர ம்
ெச ம் ஐம் லன் இைவ
மண் ள் என்ைனப் ெபற்றால் என் ெசய்யா மற் நீ ம் விட்டால்?
பண் ளாய் கவி தன் ளாய் பத்தியின் உள்ளாய்
பரமீசேன வந் என்
கண்

ளாய் ெநஞ்சுளாய் ெசால்

ளாய் ஒன்

ெசால்லாேய (6)

3458. The five senses hurt even the devotees of the lord.
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I just live in this world—how could they not hurt me?
You are in music, you are in poetry,
you are the devotion of devotees.
You, the highest god,
come and stay in my heart and in my eyes.
Speak to me and tell me something
to get rid of the feelings that the five senses give me.
3459 ஒன் ெசால் ஒ த்தினில் நிற்கிலாத
ஓர் ஐவர் வன் கயவைர
என் யான் ெவல்கிற்பன் உன் தி வ ள் இல்ைலேயல்?
அன் ேதவர் அசுரர் வாங்க அைலகடல்
அரவம் அளாவி ஓர்
குன்றம் ைவத்த எந்தாய் ெகா ேயன் ப கு இன் அ ேத (7)
3459. Unless you give me your grace,
how can I conquer the five senses,
the thieves that make me unstable?
O father, when the gods could not churn
the milky ocean with its roaring waves
you helped them and churned it with them
using the snake Vasuki and Manthara mountain.
I am cruel, and you are nectar that I can drink.
3460 இன் அ
எனத் ேதான்றி ஓர் ஐவர் யாவைர ம்
மயக்க நீ ைவத்த
ன்னம் மாயம் எல்லாம்
ேவர் அாிந் என்ைன உன்
சின்ன ம் தி
ர்த்தி ம் சிந்தித் ஏத்திக்
ைகெதாழேவ அ ள் எனக்கு
என் அம்மா என் கண்ணா இைமேயார் தம் குல தேல (8)
3460. Before, you gave me the pleasures of the five senses
and fascinated me with your magic.
Now you come as sweet nectar and utterly remove
all the joy of my senses.
Give me your grace to worship your form
and your discus, conch and club.
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You are the three gods, Shiva, Brahma and Indra.
You are my mother, my dear one,
and the source of the gods in the sky.
3461 குலம் தல் அ ம் தீவிைனக் ெகா வன் குழியினில்
ழ்க்கும் ஐவைர
வலம் தல் ெக க்கும் வரேம தந்த ள்கண்டாய்
நிலம் தல் இனி எவ் உலகுக்கும் நிற்பன
ெசல்வன எனப் ெபா ள்
பல

தல் பைடத்தாய் என் கண்ணா என் பரஞ்சுடேர (9)

3461. The pleasures of the five senses that give bad karma
will destroy everyone in someone’s family.
You gave me a boon and destroyed those pleasures.
You created all the worlds and the creatures
that stay and move and all other things.
You are my Kaṇṇan. You are the highest light.
3462 என் பரஞ்சுடேர என் உன்ைன அலற்றி
உன் இைணத் தாமைரகட்கு
அன் உ கி நிற்கும் அ நிற்க சும தந்தாய்
வன் பரங்கள் எ த் ஐவர் திைச திைச
வ த் எற் கின்றனர்
ன் பரைவ கைடந்

அ தம் ெகாண்ட

ர்த்தி ஓ (10)

3462. You gave me the burden
of melting in love for you and worshiping your lotus feet,
crying and saying, "You are the highest light!"
The five senses stand everywhere and threaten me.
O lord, you churned the milky ocean and took nectar from it.
3463 ெகாண்ட ர்த்தி ஓர் வராய்க் குணங்கள் பைடத்
அளித் ெக க்கும் அப்
ண்டாீகக் ெகாப் ழ்ப் னல் பள்ளி அப்ப க்ேக
ெதாண்டர் ெதாண்டர் ெதாண்டர் ெதாண்டன்
சடேகாபன் ெசால் ஆயிரத் ள் இப் பத் ம்
கண்

பாட வல்லார் விைன ேபாம் கங்கு

ம் பகேல (11)

3463. Saḍagopan, a devotee of the devotees of the devotees
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of the devotees of the lord composed a thousand pasurams on the god.
Brahma stays on the lotus on his navel.
He, our father, has three forms, Shiva, Brahma and Indra.
He creates the world, protects it and destroys it.
If devotees learn and recite these ten pasurams
they will have no results of karma, day or night.
----------தி வாய்ெமாழி எழாம் பத் (இரண்டாம் தி ெமாழி, 3464-3475)
தி வரங்கப் ெப மானிடம் தைலவி மிக ம் ேமாகித்தி ப்பைதக்
கண்ட தாய் அரங்கைரப் பார்த் வினா தல் (தி வரங்கம்)
3464 கங்கு ம் பக ம் கண் யில் அறியாள்
கண்ண நீர் ைககளால் இைறக்கும்
சங்கு சக்கரங்கள் என் ைக கூப் ம்
தாமைரக் கண் என்ேற தள ம்
எங்ஙேன தாிக்ேகன் உன்ைனவிட் ? என்
இ நிலம் ைக ழா இ க்கும்
ெசங்கயல் பாய் நீர்த் தி வரங்கத்தாய்
இவள் திறத்

ம்

என் ெசய்கின்றாேய? (1)

3464. Her mother worries and says,
"My daughter doesn’t sleep night or day.
With her fingers, she wipes away the tears that drip from her eyes.
She folds her hands, worships and says, "Conch and discus!"
Tired, she says, "He has lotus eyes!"
She says, "How can I survive without you?"
and with her hands, she searches all over for you.
You are the god of Thiruvarangam
abundant with water where lovely kayal fish frolic.
What did you do to make her like this?"
3465 என் ெசய்கின்றாய் என் தாமைரக் கண்ணா?
என் ம் கண்ணீர் மல்க இ க்கும்
என் ெசய்ேகன் எறி நீர்த் தி வரங்கத்தாய்?
என் ம் ெவவ் யிர்த் உயிர்த் உ கும்
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ன் ெசய்த விைனேய

கப்படாய் என்

ம்

கில்வண்ணா தகுவேதா? என் ம்
ன் ெசய் இவ் உலகம் உண் உமிழ்ந்
என்ெகாேலா

கின்ற

அளந்தாய்

இவட்ேக? (2)

3465. Her mother worries and says,
" My daughter says,
‘You are my lotus-eyed Kaṇṇan. Why do you do this to me?’
Her eyes fill with tears and she says,
‘You are the lord of Thiruvarangam
surrounded by the ocean roaring with waves.
What will I do?’ and she sighs and melts.
She says, ‘I have done much bad karma
and that is why you don’t come before me.
Is that right?’
You swallowed the world and spit it out.
What will happen to her?"
3466 வட்கு இலள் இைற ம் மணிவண்ணா என்
வானேம ேநாக்கும் ைமயாக்கும்
உட்கு உைட அசுரர் உயிர் எல்லாம் உண்ட
ஒ வேன என் ம் உள் உ கும்
கட்கிலீ உன்ைனக் கா மா அ ளாய்
காகுத்தா கண்ணேன என் ம்
திண் ெகா மதிள் சூழ் தி வரங்கத்தாய்
இவள்திறத்

ம்

என் ெசய்திட்டாேய? (3)

3466. Her mother worries and says,
"My daughter doesn’t feel ashamed at all.
She says, ‘You have the color of blue sapphire.’
She looks at the sky and, fascinated, and she says,
‘The Asurans gave fear to all people.
You are unique and you destroyed them.’
Her heart melts.
She says, ‘No one can see you.
Give me your grace so I may see you.
You are Raman of the Kahusta dynasty.
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You are Kaṇṇan.’
You stay in Thiruvarangam
surrounded by walls where flags fly.
What did you do to fascinate her?"
3467 இட்ட கால் இட்ட ைகயளாய் இ க்கும்
எ ந் உலாய் மயங்கும் ைக கூப் ம்
கட்டேம காதல் என்
ர்ச்சிக்கும்
கடல்வண்ணா க ையகாண் என் ம்
வட்ட வாய் ேநமி வலங்ைகயா என் ம்
வந்திடாய் என் என்ேற மயங்கும்
சிட்டேன ெச நீர்த் தி வரங்கத்தாய்
இவள்திறத்

என் சிந்தித்தாேய? (4)

3467. Her mother worries and says,
"My daughter stays in one place
without moving her hands and legs.
Sometime she gets up and walks around.
She is fascinated with someone.
She folds her hands and worships.
She says, ‘Love is trouble’ and sighs.
In her delusion, she says, ‘You have the color of the ocean.
See, you are difficult.
You carry a round discus in your left hand. Come to me.’
You are a chithan. You stay in Thiruvarangam
surrounded by flourishing water.
What do you think you are doing to her?"
3468 சிந்திக்கும் திைசக்கும் ேத ம் ைக கூப் ம்
தி வரங்கத் ள்ளாய் என் ம்
வந்திக்கும் ஆங்ேக மைழக்கண் நீர் மல்க
வந்திடாய் என் என்ேற மயங்கும்
அந்திப்ேபா அ ணன் உடல் இடந்தாேன
அைல கடல் கைடந்த ஆர் அ ேத
சந்தித் உன் சரணம் சார்வேத வ த்த
ைதயைல ைமயல் ெசய்தாேன (5)
3468. Her mother worries and says,
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"My daughter thinks deeply.
She folds her hands and worships all the directions.
She says, ‘You stay in Thiruvarangam,’
Her eyes fill with tears and she worships you.
She says, ‘Come to me’ and is fascinated with you.
She says, ‘Once, in the evening,
you split open the body of Hiranyan.
You are the sweet nectar that was churned
from the milky ocean rolling with waves.’
She thinks only you are her refuge and lives for you.
You have made her fall in love with you."
3469 ைமயல் ெசய் என்ைன மனம் கவர்ந்தாேன
என் ம் மா மாயேன என் ம்
ெசய்ய வாய் மணிேய என் ம் தண் னல் சூழ்
தி வரங்கத் ள்ளாய் என் ம்
ெவய்ய வாள் தண் சங்கு சக்கரம் வில்
ஏந் ம் விண்ேணார் தல் என் ம்;
ைப ெகாள் பாம் அைணயாய் இவள்திறத்

அ ளாய்

பாவிேயன் ெசயற்பால ேவ (6)
3469. Her mother worries and says,
"My daughter says,
‘He fascinated me and attracted my mind.’
She says, ‘You are a real Maayan.’
She says, ‘You are a diamond and your red mouth is beautiful.’
She says, ‘You stay in Thiruvarangam surrounded by cool water.’
She says, ‘You are the ancient god of gods in the sky
and you carry a strong sword, club, conch, discus and a bow.’
O god, you sleep on Adisesha. Give her your grace.
This is the only thing I ask you."
3470 பால ன்பங்கள் இன்பங்கள் பைடத்தாய்
பற்றிலார் பற்ற நின்றாேன
கால சக்கரத்தாய் கடல் இடம் ெகாண்ட
கடல்வண்ணா கண்ணேன என் ம்
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ேசல் ெகாள் தண் னல் சூழ் தி வரங்கத்தாய்
என் ம் என் தீர்த்தேன என் ம்
ேகால மா மைழக்கண் பனி மல்க இ க்கும்
என்

ைடக் ேகாமளக் ெகா ந்ேத (7)

3470. Her mother worries and says,
"My daughter says,
‘You created sorrows and happiness.
You are desire for those who have no desire.
You carry the discus that destroys those who are evil.
You have the color of the ocean and you sleep on the ocean.
You are Kannan.’
She says, ‘You stay in Thiruvarangam
surrounded by water where fish frolic.’
She says, ‘You are my sacred temple.’
She is my lovely daughter, soft as a tender shoot
and her beautiful eyes are filled with tears."
3471 ெகா ந் வானவர்கட்கு என் ம் குன் ஏந்தி
ேகா நிைர காத்தவன் என் ம்
அ ம் ெதா ம் ஆவி அனல ெவவ் யிர்க்கும்
அஞ்சன வண்ணேன என் ம்
எ ந் ேமல் ேநாக்கி இைமப்பிலள் இ க்கும்
எங்ஙேன ேநாக்குேகன்? என் ம்
ெச ம் தடம் னல் சூழ் தி வரங்கத்தாய்
என் ெசய்ேகன் என் தி மகட்ேக? (8)
3471. Her mother worries and says,
"My daughter says,
‘He is a tender shoot for the gods in the sky.’
She says, ‘He carried Govardhana mountain
and protected the cows.’
She cries for him and worships him
and her sighs are hot as fire.
She says, ‘You have the color of kohl.’
She just looks up and doesn’t even blink her eyes.
She says, ‘Where should I look to find you?’
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You are the lord of Thiruvarangam
surrounded by flourishing ponds filled with water.
What should I do for my lovely daughter?"
3472 என் தி மகள் ேசர் மார்வேன என் ம்
என் ைட ஆவிேய என் ம்
நின் தி எயிற்றால் இடந் நீ ெகாண்ட
நிலமகள் ேகள்வேன என் ம்
அன் உ ஏ ம் த வி நீ ெகாண்ட
ஆய்மகள் அன்பேன என் ம்
ெதன் தி வரங்கம் ேகாயில்ெகாண்டாேன
ெதளிகிேலன்

இவள் தனக்ேக (9)

3472. Her mother worries and says,
"My daughter says,
‘You embrace lovely Lakshmi on your chest.’
She says, ‘You are my life.’
She says, ‘You are the beloved of the earth goddess
whom you brought out from the underworld
taking the form of a boar and splitting open the earth.’
She says, ‘You conquered seven bulls
to marry the cowherd girl Nappinnai
and you are her beloved husband.’
You stay in the temple of south Thiruvarangam.
I don’t understand what will happen to my daughter."
3473
இவள் தனக்கு ஒன் அறிகிேலன் என்
லகு ஆளிேய என் ம்
க கமழ் ெகான்ைறச் சைடயேன என் ம்
நான் கக் கட ேள என் ம்
வ
உைட வாேனார் தைலவேன என் ம்
வண் தி வரங்கேன என் ம்
அ அைடயாதாள் ேபால் இவள் அ கி
அைடந்தனள்

கில்வண்ணன் அ ேய (10)

3473. Her mother worries and says,
"My daughter says,
‘I don’t see any end to my suffering.’

ம்
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She says, ‘You are the ruler of all the three worlds.’
She says, ‘You are Shiva, with a jata adorned with fragrant kondrai flowers.’
She says, ‘You are the god Nanmuhan.’
She says, ‘You are the god of the beautiful the gods in the sky.’
She says, ‘You stay in flourishing Thiruvarangam.’
She was not able to approach his feet
but now she attains the feet of the cloud-colored god."
3474 கில்வண்ணன் அ ைய அைடந் அ ள் சூ
உய்ந்தவன் ெமாய் னல் ெபா நல்
கில் வண்ணத்
நீர்ச் ேசர்ப்பன் வண் ெபாழில் சூழ்
வண் கு கூர்ச் சடேகாபன்
கில்வண்ணன் அ ேமல் ெசான்ன ெசால் மாைல
ஆயிரத் இப் பத் ம் வல்லார்
கில் வண்ண வானத் இைமயவர் சூழ
இ ப்பர் ேபாின்ப ெவள்ளத்ேத (11)
3474. Sadagopan of Thirukuruhur on the bank of a river
with abundant blue water surrounded by flourishing groves
composed a garland of a thousand pasurams
on the feet of the cloud-colored god.
If devotees learn these ten poems and recite them
they will reach the blue sky with clouds
and stay with the god in a flood of bliss.
------------தி வாய்ெமாழி எழாம் பத் ( ன்றாம் தி ெமாழி, 3475-3485)
தாய்மா ம் ேதாழிமா ம் உற்றா ம் த க்க ம் தைலவி
தி ப்ேபேரயில் ேசரத் ணிதல் (தி ப்ேபெரயில்)
3475 ெவள்ைளச் சுாி சங்ெகா ஆழி ஏந்தி
தாமைரக் கண்ணன் என் ெநஞ்சி ேட
ள்ைளக் கடாகின்ற ஆற்ைறக் காணீர்
என் ெசால் ச் ெசால் ேகன் அன்ைனமீர்காள்?
ெவள்ளச் சுகம் அவன் ற்றி ந்த
ேவத ஒ
ம் விழா ஒ
ம்
பிள்ைளக் குழா விைளயாட் ஒ
ம்
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அறா தி ப்ேபெரயில் ேசர்வன் நாேன (1)
3475. Her daughter says,
"O Mothers, the lotus-eyed god Kaṇṇan
carrying a curved white conch and a discus
entered my heart riding on Garuḍa.
How can I describe how it was?
The sound of the parrots, the divine sound of the Vedas,
the loud noise of festivals
and the sound of children’s play
never stop in Thirupereyil.
When will I go and join that place
where the god stays giving grace like a flood."
3476 நானக் க ங் குழல் ேதாழிமீர்காள்
அன்ைனயர்காள் அயல் ேசாியீர்காள்
நான் இத் தனி ெநஞ்சம் காக்கமாட்ேடன்
என் வசம் அன் இ இராப்பகல் ேபாய்
ேதன் ெமாய்த்த ம்ெபாழில் தண் பைண சூழ்
ெதன் தி ப்ேபெரயில் ற்றி ந்த
வானப் பிரான் மணிவண்ணன் கண்ணன்
ெசங்கனி வாயின் திறத்த ேவ (2)
3476. She says,
"O my friends, your hair is dark and fragrant.
O my mothers, O people of the village,
I cannot keep my heart with me.
It has gone from me to Kaṇṇan
and stays with him night and day.
I cannot bear being alone without my heart.
He stays in southern Thiruppereyil
filled with cool fields and blooming groves swarming with bees.
My heart has fallen for the beauty of the sweet fruit-like mouth
of the sapphire-colored lord of the gods in the sky."
3477 ெசங்கனி வாயின் திறத்ததா ம்
ெசஞ் சுடர் நீள்
தாழ்ந்ததா ம்
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சங்ெகா சக்கரம் கண் உகந் ம்
தாமைரக் கண்க க்கு அற் த் தீர்ந் ம்
திங்க ம் நா ம் விழா அறாத
ெதன் தி ப்ேபெரயில் ற்றி ந்த
நங்கள் பிரா க்கு என் ெநஞ்சம் ேதாழீ
நா

ம் நிைற ம் இழந்த ேவ (3)

3477. She says,
"O my friends! My heart rejoices.
It has fallen for the beauty of his sweet fruit-like mouth,
his long shining hair, his conch and discus and his lotus eyes.
He stays in southern Thiruperur
where festivals go on every day of every month.
My heart has lost its modesty and chastity for our lord."
3478 இழந்த எம் மாைமத்திறத் ப் ேபான
என் ெநஞ்சினா ம் அங்ேக ஒழிந்தார்
உழந் இனி யாைரக்ெகாண் என் உசாேகா?
ஓதக் கடல் ஒ ேபால எங்கும்
எ ந்த நல் ேவதத் ஒ நின் ஓங்கு
ெதன் தி ப்ேபெரயில் ற்றி ந்த
ழங்கு சங்கக் ைகயன் மாயத் ஆழ்ந்ேதன்
அன்ைனயர்காள் என்ைன என்

னிந்ேத? (4)

3478. She says,
"O mothers,
my heart went to him to bring back the dark color that I lost,
but it stays there with him.
Who can I send to find out what has happened to it?
The lord carrying the sounding conch in his hands
stays in southern Thirupperiyil
where the recitation the good Vedas spreads everywhere
like the roaring sound of the ocean.
I fell into his maayam.
O mothers, what is the use of getting mad at me?"
3479

னிந்

சகடம் உைதத்

மாயப்

62
ேபய் ைல உண் ம
இைட ேபாய்
கனிந்த விள க்குக் கன் எறிந்த
கண்ண பிரா க்கு என் ெபண்ைம ேதாற்ேறன்
னிந் இனி என் ெசய்தீர் அன்ைனமீர்காள்?
ன்னி அவன் வந்
ற்றி ந்த
கனிந்த ெபாழில் தி ப்ேபெரயிற்ேக
காலம்ெபற என்ைனக் காட் மிேன (5)
3479. She says,
"O mothers,
Kaṇṇan grew angry at Sakatasuran
when he came in the form of a cart,
kicked him and destroyed the cart.
He drank milk from the breasts of the devil Putana.
When two Raksasas came as marudu trees,
he went in between them and destroyed them.
Other Raksasas that came as calves
were thrown by the lord at a Vilam tree and were killed.
O mothers, I have lost my chastity to him.
You are angry at me—what will you do?
He stays in Thiruppereyil where sweet fruits ripen in the groves.
Take me there and leave me.
Don’t wait."
3480 காலம்ெபற என்ைனக் காட் மின்கள்
காதல் கட ன் மிகப் ெபாிதால்
நீல கில் வண்ணத் எம் ெப மான்
நிற்கும் ன்ேன வந் என் ைகக்கும் எய்தான்
ஞாலத் அவன் வந்
ற்றி ந்த
நான்மைறயாள ம் ேவள்வி ஓவா
ேகாலச் ெசந்ெநற்கள் கவாி சும்
கூ

னல் தி ப்ேபெரயிற்ேக. (6)

3480. Her daughter says,
" O mothers! Love is larger than the ocean.
The dark cloud-colored god came to me
but I couldn’t catch him who was so dear with my hands.
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Don’t wait too long.
Take me to Thiruppereyil surrounded by water
where the ruler of the world stays
and the sound of the Brahmins reciting the four Vedas
and performing sacrifices spreads without ceasing everywhere.
Good paddy plants flourish there waving in the wind."
3481 ேபர் எயில் சூழ் கடல் ெதன் இலங்ைக
ெசற்ற பிரான் வந்
ற்றி ந்த
ேபெரயிற்ேக க்கு என் ெநஞ்சம் நா
ேபர்த் வர எங்கும் காணமாட்ேடன்
ஆைர இனி இங்கு உைடயம் ேதாழீ?
என் ெநஞ்சம் கூவ வல்லா ம் இல்ைல
ஆைர இனிக்ெகாண்

என் சாதிக்கின்ற ?

என் ெநஞ்சம் கண்ட ேவ கண்ேடேன (7)
3481. She says,
"O friend, the lord of Thirupereyil
who destroyed Lanka in the south
surrounded by large forts and the ocean
entered my heart
but I haven’t seen him for a long time now.
O my friend, who is there to help me?
No one is strong enough to call the god to my heart.
How can I find anyone to achieve anything?
My heart thinks whatever it knows is the right thing."
3482 கண்ட ேவ ெகாண் எல்லா ம் கூ
கார்க் கடல் வண்ணேனா என் திறத் க்
ெகாண் அலர் ற்றிற் அ
தலாக்
ெகாண்ட என் காதல் உைரக்கில் ேதாழீ
மண் திணி ஞால ம் ஏழ் கட ம்
நீள் விசும் ம் கழியப் ெபாிதால்
ெதண் திைர சூழ்ந் அவன் ற்றி ந்த
ெதன் தி ப்ேபெரயில் ேசர்வன் ெசன்ேற (8)
3482. She says,
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"O friend, when people see me,
they get together and gossip about the love I have
for the dark ocean-colored lord.
Why should I worry about their gossip?
My love for him is larger than this world filled with sand
and the seven oceans and the wide sky.
I will go to southern Thirupereyil
surrounded by the ocean with its clear waves."
3483 ேசர்வன் ெசன் என் ைடத் ேதாழிமீர்காள்
அன்ைனயர்காள் என்ைனத் ேதற்ற ேவண்டா
நீர்கள் உைரக்கின்ற என் இதற்கு?
ெநஞ்சும் நிைற ம் எனக்கு இங்கு இல்ைல
கார்வண்ணன் கார்க் கடல் ஞாலம் உண்ட
கண்ண பிரான் வந்
ற்றி ந்த
ஏர் வள ஒண் கழனிப் பழன
ெதன் தி ப்ேபெரயில் மாநகேர. (9)
3483. She says,
"O friends, mothers, I will go there and stay.
Don’t convince me to stay here.
Why do you want to stop me?
My heart and my chastity don’t want to stay here.
He is the dark ocean-colored lord Kaṇṇan
and he swallowed the world surrounded by the dark ocean.
He stays in wonderful southern Thirupereyil
filled with flourishing paddy fields plowed by farmers."
3484 நகர ம் நா ம் பிற ம் ேதர்ேவன்
நாண் எனக்கு இல்ைல என் ேதாழிமீர்காள்
சிகர மணி ெந மாடம் நீ
ெதன் தி ப்ேபெரயில் ற்றி ந்த
மகர ெந ங்குைழக் காதன் மாயன்
ற் வைர அன் மங்க ற்ற
நிகர் இல் கில்வண்ணன் ேநமியான் என்
ெநஞ்சம் கவர்ந்

எைன ஊழியாேன? (10)
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3484. She says,
" O friends, I will go to all towns and lands to find him,
I am not ashamed at all.
He is the god Makara Neḍum Kuzhai Kaadar and the Maayan.
He destroyed the Kauravas, the enemies of the Pandavas.
He has the color of a cloud and carries a matchless discus.
He attracted my heart.
He is the god on the earth for many eons."
3485 ஊழிேதா ஊழி உ
ம் ேப ம்
ெசய்ைக ம் ேவறவன் ைவயம் காக்கும்
ஆழி நீர் வண்ணைன அச்சுதைன
அணி கு கூர்ச் சடேகாபன் ெசான்ன
ேகழ் இல் அந்தாதி ஓர் ஆயிரத் ள்
இைவ தி ப்ேபெரயில் ேமய பத் ம்
ஆழி அங்ைகயைன ஏத்த வல்லார்
அவர் அ ைமத்திறத்

ஆழியாேர. (11)

3485. Sadagopan of beautiful Thirukuruhur
composed a thousand anthadi pasurams on Achudan,
the ocean-colored god.
The lord protects the earth and has many names,
forms and deeds in every eon.
If devotees learn these ten poems
that praise the god of Thiruperelyil
who holds a discus in his hand
they will become his slaves.
-----------தி வாய்ெமாழி எழாம் பத் (நான்காம் தி ெமாழி, 3486-3496)
எம்ெப மான ெவற்றிச் ெசயல்கைளப் ேபசுதல்
3486 ஆழி எழ சங்கும் வில் ம் எழ திைச
வாழி எழ தண் ம் வா ம் எழ அண்டம்
ேமாைழ எழ
பாதம் எழ அப்பன்
ஊழி எழ உலகம் ெகாண்டவாேற (1)
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3486. When he took the form of Thirivikraman
to measure the world,
his discus, his conch, his bow,his club and sword
all appeared and everyone praised him everywhere.
Our father’s head touched the sky
and his feet touched the earth.
This is the way the world and the eons appeared.
3487 ஆ மைலக்கு எதிர்ந் ஓ ம் ஒ அர
ஊ சுலாய் மைல ேதய்க்கும் ஒ கடல்
மா சுழன் அைழக்கின்ற ஒ அப்பன்
சா பட அ தம் ெகாண்ட நான்ேற (2)
3487. At the time when our father
churned the milky ocean to take the nectar,
the sound of many rivers that are born in the mountains
and fall down to the earth
and the sound of the churning of the ocean with Manthara mountain
and the loud sound of the snake Vasuki, all spread everywhere.
3488 நான்றில ஏழ் மண் ம் தானத்தேவ பின்
நான்றில ஏழ் மைல தானத்தேவ பின் ம்
நான்றில ஏழ் கடல் தானத்தேவ அப்பன்
ஊன்றி இடந்

ம்

எயிற்றில் ெகாண்ட நாேள (3)

3488. At the time our father
took the form of a boar and split open the earth,
the seven worlds stayed where they were without moving.
The seven mountains stayed without shaking.
The seven oceans did not rise and were still.
3489 நா ம் எழ நிலம் நீ ம் எழ விண்
ேகா ம் எழ எாி கா ம் எழ மைல
தா ம் எழ சுடர் தா ம் எழ அப்பன்
ஊளி எழ உலகம் உண்ட ஊேண (4)
3489. When the world was ending

ம்
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our father swallowed the seven worlds,
the oceans, the lands, the sky, the stars,
fire, mountains, wind, moon and sun
and then everything in the world appeared again.
He protected them all in his stomach.
3490 ஊ ைட மல்லர் ததர்ந்த ஒ மன்னர்
ஆண் உைடச் ேசைன ந ங்கும் ஒ விண் ள்
ஏண் உைடத் ேதவர் ெவளிப்பட்ட ஒ அப்பன்
கா

ைடப் பாரதம் ைக அைற ேபாழ்ேத (5)

3490. At the time when our father
fought in the Bharatha war,
the sound of the strong warriors getting killed,
the sound of the trembling of the army,
and the sound of all the gods
as they came to see what was happening
spread all over the world.
3491 ேபாழ் ெம ந்த ன் ெசக்காில் வான் திைச
சூ ம் எ ந் உதிரப் னலா மைல
கீழ் பிளந்த சிங்கம் ஒத்ததால் அப்பன்
ஆழ்

யர் ெசய்

அசுரைரக் ெகால்

மாேற (6)

3491. When our father took the form of a man-lion,
and attacked Hiranyan and killed him
the red blood that came out of the Asuran’s body
looked like the red sky when the sun sets.
The lord looked like a lion that came out of a mountain
that had been split apart.
3492 மா நிைரத் இைரக்கும் சரங்கள் இன
பிணம் மைலேபால் ரள கடல்
ஆ ம த் உதிரப் னலா அப்பன்
நீ

பட இலங்ைக ெசற்ற ேநேர (7)

3492. When our father fought in Lanka
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and killed the Raksasas,
the arrows were piled up everywhere
and a flood of blood flowed like a river or an ocean.
The bodies of the hundreds of elephants that were killed
in the war piled up like a mountain.
3493 ேநர்சாிந்தான் ெகா க் ேகாழி ெகாண்டான் பின்
ேநர்சாிந்தான் எாி ம் அனேலான் பின் ம்
ேநர்சாிந்தான் க்கண் ர்த்தி கண்டீர் அப்பன்

ம்

ேநர்சாி வாணன் திண்ேதாள் ெகாண்ட அன்ேற (8)
3493. Vaanasuran came to fight with the god
and lost the war and our father cut off his thousand strong arms.
Murugan carrying a rooster flag
and Agni, the god of fire
and Shiva with an eye on his forehead
came to help the Asuran
and were all defeated in the battle.
3494 அன் மண் நீர் எாி கால் விண் மைல
அன் சுடர் இரண் பிற ம் பின் ம்
அன் மைழ உயிர் ேத ம் மற் ம் அப்பன்
அன்

தல்

தல் உலகம் ெசய்த ேம (9)

3494. Our father created the earth,
oceans, fire, wind, the sky, mountains,
sun, moon, rain, all creatures and things in the world
and the gods in the sky.
Every thing in the world is only his creation.
3495 ேமய் நிைர கீழ் க மா ரள சுைன
வாய் நிைற நீர் பிளிறிச் ெசாாிய இன
ஆ நிைரபா அங்ேக ஒ ங்க அப்பன்
தீ மைழ காத்

குன்றம் எ த்தாேன (10)

3495. When there was a storm
and the rain pounded down and the wind blew,
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and the water in the springs increased and overflowed,
and the cattle that were grazing were terrified,
our father carried Govardana mountain as an umbrella
and protected the cows
and they all hid under the mountain and were saved.
3496 குன்றம் எ த்த பிரான் அ யாெரா ம்
ஒன்றி நின்ற சடேகாபன் உைரெசயல்
நன்றி ைனந்த ஓர் ஆயிரத் ள் இைவ
ெவன்றி த ம் பத் ம் ேமவிக் கற்பார்க்ேக (11)
3496. Sadagopan, the devotee of our god,
composed a thousand good pasurams on our father.
They describe how the lord carried Govardhana hill
to protect the cows and cowherds.
If devotees learn and recite these ten pasurams
they will be successful in all their endeavors.
------------தி வாய்ெமாழி எழாம் பத் (ஐந்தாம் தி ெமாழி, 3497-3507)
எம்ெப மான விபவ அவதார குணங்கைள அ பவித்
ஆளாகாத உலகத்தாைர ேநாக்கி இரங்குதல்
3497 கற்பார் இராம பிராைன அல்லால் மற் ம் கற்பேரா
ல் பா தலா ல் எ ம் ஆதி ஒன் இன்றிேய
நல் பால் அேயாத்தியில் வா ம் சராசரம் ற்ற ம்
நல் பா

க்கு உய்த்தனன் நான் கனார் ெபற்ற நாட் ேள? (1)

3497. In this world that was created by Nanmuhan
Rama gave his grace to everything,
from the ants to the grass,
and all the creatures and things in Ayodhya,
that move and do not move.
If the devotees want to learn the stories about the gods,
will they learn any other story about the gods except Rama’s?
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3498 நாட் ல் பிறந்தவர் நாரணற்கு ஆள் அன்றி ஆவேரா
நாட் ல் பிறந் படாதன பட் மனிசர்க்காய்
நாட்ைட ந
ம் அரக்கைர நா த் த ந்திட்
நாட்ைட அளித்

உய்யச் ெசய்

நடந்தைம ேகட் ேம? (2)

3498. At the time when the Rakshasas
afflicted the people of many lands,
our lord was born on the earth,
suffered for humankind
searched for the Rakshasas and destroyed them.
He saved the people and gave them back their lands.
Could anyone become the devotee of any other god
after hearing of his heroic deeds?
3499 ேகட்பார்கள் ேகசவன் கீர்த்தி அல்லால் மற் ம் ேகட்பேரா
ேகட்பார் ெசவி சு கீழ்ைம வைச கேள ைவ ம்
ேசண்பால் பழம் பைகவன் சிசுபாலன் தி வ
தாள் பால் அைடந்த தன்ைம அறிவாைர அறிந் ேம? (3)
3499. Kaṇṇan destroyed Sisubalan
but gave his grace to that Asuran
even though he had said many evil things about him
that hurt the ears of listeners.
When his devotees hear the compassion of the lord
they will praise only him.
If the people hear the story of Sisupalan
and how he reached the feet of the lord through the god’s compassion,
they will not want to hear the fame of any gods other than our Kesavan.
3500 தன்ைம அறிபவர் தாம் அவற்கு ஆள் அன்றி ஆவேரா
பன்ைமப் படர் ெபா ள் ஆ ம் இல் பாழ் ெந ம் காலத்
நன்ைமப் னல் பண்ணி நான் கைனப் பண்ணி தன் ள்ேள
ெதான்ைம மயக்கிய ேதாற்றிய சூழல்கள் சிந்தித்ேத? (4)
3500. In ancient times before the eon when there was nothing,
the god created the good waters and Brahma,
the creator of the creatures of the world.
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Wise men do not become the devotees of any gods but Kaṇṇan
if they have learned how he created
the ancient world when the eon began.
3501 சூழல்கள் சிந்திக்கில் மாயன் கழல் அன்றி சூழ்வேரா
ஆழப் ெப ம் னல் தன் ள் அ ந்திய ஞாலத்ைதத்
தாழப் படாமல் தன்பால் ஒ ேகாட் ைடத் தான் ெகாண்ட
ேகழல் தி

உ

ஆயிற் க் ேகட் ம் உணர்ந் ேம? (5)

3501. In pralaya time
when the earth was submerged under the deep ocean,
our god did not hesitate to take the form of a boar
and bring the earth up from the underworld on one tusk.
If anyone knows and understands this story of the boar,
will he worship any god but the feet of the ankleted Maayan?
3502 ேகட் ம் உணர்ந்தவர் ேகசவற்கு ஆள் அன்றி ஆவேரா
வாட்டம் இலா வண் ைக மாவ வாதிக்க வாதிப் ண்
ஈட்டம்ெகாள் ேதவர்கள் ெசன் இரந்தார்க்கு இடர் நீக்கிய
ேகாட்

அங்ைக வாமனன் ஆய் ெசய்த கூத் க்கள் கண் ேம? (6)

3502. Mahabali received abundant power
because he was so generous to all,
and he grew arrogant and afflicted the gods.
When the gods went to the lord and asked for help
he came as a dwarf to Mahabali,
begged him for three feet of land,
and measured the earth and the sky with his two feet,
freeing the gods from the suffering Mahabali had given them.
If devotees hear and understand the play of the god,
how he extended his hands
and begged for land from king Mahabali,
they will not become the devotees of any god but Kesavan.
3503 கண் ம் ெதளிந் ம் கற்றார் கண்ணற்கு ஆள் அன்றி ஆவேரா
வண் உண் மலர்த் ெதாங்கல் மார்க்கண்ேடய க்கு வா ம் நாள்
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இண்ைடச் சைட
ெகாண்

ஈசன் உடன்ெகாண்

அங்கு தன்ெனா ம் ெகாண்

உசாச் ெசல்ல

உடன் ெசன்ற

உணர்ந் ேம? (7)

3503. Shiva with jata promised Markandeyan,
decorated with flower garlands swarming with bees
that he would save him from Yama.
He saved Markandeyan as he promised and took him to our god,
and Kaṇṇan gave Markandeyan everlasting moksha.
If devotees know and learn this story of Markandeya
they will not become the devotees of any god except Kaṇṇan.
3504 ெசல்ல உணர்ந்தவர் ெசல்வன் தன் சீர் அன்றி கற்பேரா
எல்ைல இலாத ெப ம் தவத்தால் பல ெசய் மிைற
அல்லல் அமரைரச் ெசய் ம் இரணியன் ஆகத்ைத
மல்லல் அாி உ

ஆய் ெசய்த மாயம் அறிந் ேம? (8)

3504. Hiranyan performed limitless tapas and received many boons.
With their power he caused great distress to the gods.
Our lord came as a strong man-lion to the earth
and tore open the chest of the Raksasa Hiranyan.
If devotees know the superior power of our lord,
they will not wish to learn anything except the greatness
of our precious Kaṇṇan.
3505 மாயம் அறிபவர் மாயவற்கு ஆள் அன்றி ஆவேரா
தாயம் ெச ம் ஒ
ற் வர் மங்க ஓர் ஐவர்க்கு ஆய்
ேதசம் அறிய ஓர் சாரதியாய்ச் ெசன் ேசைனைய
நாசம் ெசய்திட்

நடந்த நல் வார்த்ைத அறிந் ேம? (9)

3505. The hundred Kauravas took everything the Paṇḍavas had
by gambling and cheating them.
The whole country knows that Kaṇṇan went as a charioteer
and destroyed the Karuravas’ army on the battlefield.
If devotees know what happened in the Bharatha war,
will they become the devotee of any god
other than Maayavan, the god with magical power?
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3506 வார்த்ைத அறிபவர் மாயவற்கு ஆள் அன்றி ஆவேரா
ேபார்த்த பிறப்ெபா ேநாெயா
ப்ெபா இறப் இைவ
ேபர்த் ெப ம் ன்பம் ேவர் அற நீக்கி தன் தாளின்கீழ்ச்
ேசர்த்

அவன் ெசய் ம் ேசமத்ைத எண்ணித் ெதளி ற்ேற? (10)

3506. He removes the troubles
of birth, sickness, old age and death for his devotees
and makes them join his feet and protects them.
If devotees understand the compassion of the god
will they become the slave of any other god than Maayavan?
3507 ெதளி ற்
இன்றி நின்றவர்க்கு இன்பக் கதி ெசய் ம்
ெதளி ற்ற கண்ணைனத் ெதன் கு கூர்ச் சடேகாபன் ெசால்
ெதளி ற்ற ஆயிரத் ள் இைவ பத் ம் வல்லார் அவர்
ெதளி ற்ற சிந்ைதயர் பா ம

லகத் ள்ேள (11)

3507. Sadagopan of southern Thirukuruhur
composed a thousand pure pasurams on Kaṇṇan.
If devotees believe that Kaṇṇan will surely give them moksha,
he will give them the land of everlasting happiness.
If they learn and recite these ten pasurams
they will become devotees with faultless minds
in all the three worlds.
----------தி வாய்ெமாழி எழாம் பத் (ஆறாம் தி ெமாழி, 3508-3518)
எம்ெப மான குணம் அழகு த யவற்றில் ஆழ்வார்
ஈ பட் அவைனக் கா மா மனம் உ கி அைழத்தல்
3508 பா ம
லகும் பைடத்த பற்பநாபா ஓ
பா ம
லகும் அளந்த பற்ப பாதா ஓ
தாமைரக் கண்ணா ஓ தனிேயன் தனி ஆளா ஓ
தாமைரக் ைகயா ஓ உன்ைன என் ெகால் ேசர்வ ேவ? (1)
3508. Are you Padmanabhan?
Did you create the three worlds?
Did you measure the world and the sky
with your lotus feet as a dwarf ?
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Are you the lotus-eyed Kaṇṇan?
Are your hands as beautiful as lotuses?
I am alone. When will I come and join you?
3509 என் ெகால் ேசர்வ

அந்ேதா! அரன் நான் கன் ஏத் ம் ெசய்ய

நின் தி ப்பாதத்ைத யான்? நிலம் நீர் எாி கால் விண் உயிர்
என் இைவ தாம் தலா ற் ம் ஆய் நின்ற எந்தாய் ஓ
குன்

எ த்

ஆ நிைர ேமய்த்

அைவ காத்த எம் கூத்தா ஓ! (2)

3509. You are our father
and you contain in your body
earth, water, fire, wind and sky.
You created them and you are all of them.
You are a dancer and you grazed the cows
and protected them from the storm
by carrying Govardhana mountain as an umbrella.
Alas! When will I reach your divine feet
that are praised by Shiva and Nanmuhan?
3510 காத்த எம் கூத்தா ஓ! மைல ஏந்திக் கல் மாாி தன்ைன
த் தண் ழாய்
யாய் ைன ெகான்ைற அம் ெசஞ்சைடயாய்
வாய்த்த என் நான் கேன வந் என் ஆர் உயிர் நீ ஆனால்
ஏத்

அ ம் கீர்த்தியினாய்! உன்ைன எங்குத் தைலப்ெபய்வேன? (3)

3510. You are the dancer
and you carried Govardhana mountain
and protected the cows from the storm.
You wear a cool thulasi garland and flowers in your hair.
You are Shiva whose jata is adorned with kondrai flowers.
You came to me and you are my dear life.
You are Nanmuhan the creator of the world.
You have unlimited fame and are praised by all.
Where can I join you?
3511 எங்குத் தைலப்ெபய்வன் நான் எழில்
லகும் நீேய
அங்கு உயர் க்கண் பிரான் பிரம ெப மான் அவன் நீ
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ெவம் கதிர் வச்சிரக் ைக இந்திரன்

தலாத் ெதய்வம் நீ;

ெகாங்கு அலர் தண் அம்

என்

ழாய்

ைடக் ேகாவலேன? (4)

3511. Where will I go to see you?
You are the beautiful three worlds.
You are the three-eyed highest Shiva and Brahma.
Are you Indra with the heroic shining Vajrayudam in your hand
and the other gods in the sky?
You are a cowherd adorned with a cool blooming thulasi garland
dripping with honey.
3512 என் ைடக் ேகாவலேன என் ெபால்லாக் க மாணிக்கேம
உன் ைட உந்தி மலர் உலகம் அைவ ன் ம் பரந்
உன் ைடச் ேசாதிெவள்ளத் அகம்பால் உன்ைனக் கண் ெகாண் ட்
என்

ைட ஆர் உயிரார் எங்ஙேனெகால் வந்

எய் வேர? (5)

3512. You are my mischievous cowherd.
You are my dark diamond.
All the three worlds were created by Brahma
who stays on the lotus on your navel.
You are a flood of light.
You are my dear life.
How can I find you in my heart and join you?
3513 வந் எய் மா அறிேயன் மல்கு நீலச் சுடர் தைழப்ப
ெசஞ்சுடர்ச் ேசாதிகள் த் ஒ மாணிக்கம் ேசர்வ ேபால்
அந்தரேமல் ெசம்பட்ேடா அ உந்தி ைக மார் கண் வாய்
ெசஞ்சுடர்ச் ேசாதி விட உைற என் தி மார்பைனேய (6)
3513. Lakshmi is beautiful as a ruby
and she stays on a blooming lotus on his chest
wearing a red silk garment.
I do not know how to reach the sapphire-colored lord
staying with Lakshmi as his feet, navel, hands, chest, eyes
and mouth all shine.
3514 என் தி மார்பன் தன்ைன என் மைலமகள் கூறன் தன்ைன
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என் ம் என் நாமகைள அகம்பால் ெகாண்ட நான் கைன
நின்ற சசிபதிைய நிலம் கீண் எயில் ன் எாித்த
ெவன்

லன்

ரந்த விசும் ஆளிைய காேணேனா? (7)

3514. He keeps beautiful Lakshmi on his divine chest.
His body contains Shiva who shares half of it
with Girija the daughter of the Himalayas.
He has on his navel Nanmuhan
the beloved of the goddess of education.
He is the lord of Indra, the beloved of Indrani.
He split open the earth to bring back the earth goddess.
He burned the three forts.
Won’t I see him, the ruler of the sky?
3515 ஆளிையக் காண் பாியாய் அாி காண் நாியாய் அரக்கர்
ஊைள இட் அன் இலங்ைக கடந் பிலம் க்கு ஒளிப்ப
மீளி அம் ள்ைளக் கடாய் விறல் மா ையக் ெகான் பின் ம்
ஆள் உயர் குன்றங்கள் ெசய்

அடர்த்தாைன ம் காண் ம்ெகாேலா? (8)

3515. When he came to attack Lanka
the Raksasas ran and hid in caves,
looking like horses terrified at seeing a Yaali
or like foxes that, seeing a lion, run screaming and hide.
He flew on Garuda, fought and killed Mali
and the other Raksasas so their bodies were piled up like hills.
When will I see my lord?
3516 காண் ம்ெகாேலா ெநஞ்சேம! க ய விைனேய ய
ஆண் திறல் மீளி ெமாய்ம்பின் அரக்கன் குலத்ைதத் த ந்
மீண் ம் அவன் தம்பிக்ேக விாி நீர் இலங்ைக அ ளி
ஆண்

தன் ேசாதி க்க அமரர் அாிேயற்றிைனேய? (9)

3516. Rama destroyed the heroic lion-like Raksasa clan
whose deeds were cruel.
He gave the kingdom of Lanka surrounded by the oceans
to Ravana’s brother Vibhishana.
He ruled Ayodhya for many years

ம்
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and went to the sky to brighten heaven.
O heart, when can I see Rama
who is the lion among the gods?
3517 ஏற் அ ம் ைவகுந்தத்ைத அ
ம் நமக்கு ஆயர் குலத்
ஈற் இளம் பிள்ைள ஒன்றாய்ப் க்கு மாயங்கேள இயற்றி
கூற் இயல் கஞ்சைனக் ெகான் ஐவர்க்கு ஆய் ெகா ம் ேசைன த ந்
ஆற்றல் மிக்கான் ெபாிய பரஞ்ேசாதி க்க அாிேய (10)
3517. As a young child Kaṇṇan was raised
in a family of cowherds and did many magical deeds.
He killed Kamsan, as cruel as Yama.
He fought with a terrible Kaurava army to help the five Pandavas.
He has abundant power and he is the highest divine light.
He will give us moksha in Vaikuṇḍam that is hard
3518 க்க அாி உ ஆய் அ ணன் உடல் கீண் உகந்த
சக்கரச் ெசல்வன் தன்ைனக் கு கூர்ச் சடேகாபன் ெசான்ன
மிக்க ஓர் ஆயிரத் ள் இைவ பத் ம் வல்லார் அவைரத்
ெதாக்கு பல்லாண்

இைசத்

கவாிெசய்வர் ஏைழயேர (11)

3518. Saḍagopan composed a thousand pasurams
on the god who carries a discus and took the form of a lion
and split open the body of the Asuran Hiranyan.
If devotees learn these ten pasurams and recite them
they will be in heaven where beautiful women fan them
and sing "Pallaṇḍu."
-----------தி வாய்ெமாழி எழாம் பத் (ஏழாம் தி ெமாழி, 3519-3529)
எம்ெப மான ேபரழைக உ ெவளித் ேதாற்றத்தில் கண்ட தைலவி வ ந்தி
உைரத்தல்
3519 ஏைழயர் ஆவி உண்

ம் இைணக் கூற்றம்ெகாேலா? அறிேயன்

ஆழி அம் கண்ண பிரான் தி க்கண்கள்ெகாேலா? அறிேயன்
சூழ ம் தாமைர நாள் மலர் ேபால் வந் ேதான் ம் கண்டீர்
ேதாழியர்காள் அன்ைனமீர் என் ெசய்ேகன்

யராட் ேயேன? (1)
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3519. Her daughter says,
"Are his two eyes Yamas
that have come to take away the life of me,
a poor women? I do not know.
Or are they the divine eyes of the lord Kaṇṇan
who carries a shining discus? I do not know.
See, two things come and appear
like fresh blooming lotuses before me.
O my friends, mothers!
What will I do? I suffer."
3520 ஆட்

ம்

ற்றி ம் நின்

அன்ைனமீர் என்ைன நீர் ந ந்

என்?

மாட் உயர் கற்பகத்தின் வல் ேயா? ெகா ந்ேதா? அறிேயன்?
ஈட் ய ெவண்ெணய் உண்டான் தி
க்கு என ஆவி ள்ேள
மாட் ய வல் விளக்கின் சுடராய் நிற்கும் வா யேத (2)
3520. Her daughter says,
"O mothers,
what is the use of blaming me and scolding me?
You just make me worry more.
The divine nose of Kannan who ate so much butter
entered my soul and shines like a bright light,
but I’m not sure whether it is really his nose
or a tall Karpaga creeper or a tender shoot."
3521 வா ய

ஓர் கனிெகால்? விைனயாட் ேயன் வல்விைனெகால்?

ேகாலம் திரள் பவளக் ெகா ம் ண்டம்ெகாேலா? அறிேயன்
நீல ெந
கில் ேபால் தி ேமனி அம்மான் ெதாண்ைடவாய்
ஏ

ம் திைச ள் எல்லாம் வந்

ேதான் ம் என் இன் உயிர்க்ேக (3)

3521. Her daughter says,
"Are his lips as red as a kovvai fruit?
Are they lovely round coral stones?
Have I done too much bad karma? I don’t know.
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The mouth sweet as a thondai fruit of the god
who has a blue cloud-colored body
appears everywhere in front of me
and hurts my dear life."
3522 இன் உயிர்க்கு ஏைழயர்ேமல் வைள ம் இைண நீல விற்ெகால்
மன்னிய சீர் மதனன் க ப் ச் சிைலெகால் மதனன்
தன் உயிர்த் தாைத கண்ண ெப மான்

வம்? அைவேய

என் உயிர் ேமலனவாய் அ கின்றன என் ம் நின்ேற (4)
3522. Her daughter says,
"Are the eyebrows of the lord two blue bent bows
that take away the precious lives of lovely girls?
Or are they sugarcane bows
of famous, everlasting Kama, the god of love?
The eyebrows of the lord, the dear father of Kama,
come to me and burn my precious heart and body."
3523 என் ம் நின்ேற திக ம் ெசய்ய ஈன் சுடர் ெவண் மின்

க்ெகால்?

அன்றி என் ஆவி அ ம் அணி த்தம்ெகாேலா? அறிேயன்
குன்றம் எ த்த பிரான்
வல் என ஆவி அ ம்
ஒன் ம் அறிகின்றிேலன் அன்ைனமீர்! எனக்கு உய்

இடேம (5)

3523. Her daughter says,
"Is the smile of the lord shining white lightning
in the red sky?
Are his teeth beautiful pearls that take away my life?
I do not know.
The smile of the lord who carried the Govardhana hills kills me.
O mothers! I don’t know where I can go to survive."
3524 உய் இடம் ஏைழயர்க்கும் அசுரர்க்கும் அரக்கர்கட்கும்
எவ்விடம் என் இலங்கி மகரம் தைழக்கும் தளிர்ெகால்
ைப விடப் பாம் அைணயான் தி க் குண்டலக் கா கேள?
ைகவிடல் ஒன் ம் இன்றி அ கின்றன காண்மின்கேள (6)
3524. Her daughter says,
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"The lord sleeps on a snake bed.
See, his divine ears, ornamented with beautiful earrings, ask,
‘What place is safe for the innocent girls who love the god,
and what place is safe for the Asurans and the Raksasas
from the god who is their enemy?’
Those tender shoot-like ears burn me without stopping."
3525 காண்மின்கள் அன்ைனயர்காள் என் காட் ம் வைக அறிேயன்
நாள் மன் ெவண் திங்கள் ெகால் நயந்தார்கட்கு நச்சு இைலெகால்
ேசண் மன்

நால் தடம் ேதாள் ெப மான் தன் தி

தேல?

ேகாள் மன்னி ஆவி அ ம் ெகா ேயன் உயிர் ேகாள் இைழத்ேத (7)
3525. Her daughter says,
"O mother, see,
I don’t know how to show you how I suffer from love.
Is the white moon that rises every day
poison for those who love someone?
The divine forehead of the lord
who has four beautiful strong arms
takes away my life.
Surely I have done bad karma."
3526 ேகாள் இைழத் தாமைர ம் ெகா
ம் பவள ம் வில் ம்
ேகாள் இைழத் தண் த்த ம் தளி ம் குளிர் வான் பிைற ம்
ேகாள் இைழயா உைடய ெகா ம் ேசாதிவட்டம் ெகால் கண்ணன்
ேகாள் இைழ வாள்

கமாய் ெகா ேயன் உயிர் ெகாள்கின்றேத? (8)

3526. Her daughter says,
"Is his faultless shining face a round circle
that is a fresh-petaled lotus with a vine inside it,
and a coral, a bow, cool beautiful pearls,
tender shoots and the cool crescent moon in the sky?
It comes in front of me and kills me.
I have done bad karma."
3527 ெகாள்கின்ற ேகாள் இ ைளச் சுகிர்ந்திட்ட ெகா ம் சு ளின்
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உள்ெகாண்ட நீல நல் ல் தைழெகால்? அன் மாயன் குழல்
விள்கின்ற ந் தண் ழாய் விைர நாற வந் என் உயிைரக்
கள்கின்றவா

அறியீர் அன்ைனமீர்! கழறா நிற்றிேர (9)

3527. Her daughter says,
"O mothers! Is his hair a bundle of black threads,
with luxurious curls parting the darkness with its stars?
The beautiful sound of the flute of Maayan
adorned with a fresh cool thulasi garland
comes spreading fragrance and steals my dear life.
You do not understand my trouble.
You just stand here and scold me."
3528 நிற்றி ற்றத் ள் என் ெநாித்த ைகயர் ஆய் என்ைன நீர்
சுற்றி ம் சூழ்ந் ம் ைவதிர் சுடர்ச் ேசாதி மணி நிறம் ஆய்
ற்ற இம்
லகும் விாிகின்ற சுடர்
க்ேக
ஒற் ைம ெகாண்ட

உள்ளம் அன்ைனமீர் நைச என்

ங்கட்ேக? (10)

3528. Her daughter says,
"He enters my yard holding his hands together,
and circles around me.
My heart has fallen in love with the bright crown
of the dark shining diamond-colored lord
that spreads its light in all the three worlds.
O mothers, what do you want me to do?"
3529 கட்கு அாிய பிரமன் சிவன் இந்திரன் என் இவர்க்கும்
கட்கு அாிய கண்ணைனக் கு கூர்ச் சடேகாபன் ெசான்ன
உட்கு உைட ஆயிரத் ள் இைவ ம் ஒ பத் ம் வல்லார்
உட்கு உைட வானவேரா

உடனாய் என் ம் மாயாேர (11)

3529. Saḍagopan of Thirukuruhur
composed a thousand poems
on the dark-colored Kaṇṇan
whom even Brahma, Shiva and Indra cannot see.
If devotees learn and recite these ten pasurams
they will go to the sky and stay with the everlasting gods
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and will never die.
--------தி வாய்ெமாழி எழாம் பத் (எட்டாம் தி ெமாழி, 3530-3540)
எம்ெப மான விசித்திர வி திையக் கண் ஆழ்வார் ஆச்சாியப்ப தல்
3530 மாயா வாமனேன ம சூதா நீ அ ளாய்
தீ ஆய் நீர் ஆய் நிலன் ஆய் விசும் ஆய் கால் ஆய்
தாய் ஆய் தந்ைத ஆய் மக்கள் ஆய் மற் ம் ஆய் ற் ம் ஆய்
நீ ஆய் நீ நின்றவா

இைவ என்ன நியாயங்கேள (1)

3530. You are Maayan.
You took the form of a dwarf.
You are Madhusudhanan.
Give us your grace.
You are the fire, water, land, sky and the wind.
You are our mother, father, our children and all other things.
You are all the forms in the world,
but you are yourself different.
Look—is this fair?
3531 அம் கள் மலர்த் தண் ழாய்
அச்சுதேன அ ளாய்
திங்க ம் ஞாயி ம் ஆய் ெச ம் பல் சுடர் ஆய் இ ள் ஆய்
ெபாங்கு ெபாழி மைழ ஆய் கழ் ஆய் பழி ஆய் பின் ம் நீ
ெவம் கண் ெவம் கூற்ற ம் ஆம் இைவ என்ன விசித்திரேம (2)
3531. You are Achudan
adorned with a cool blooming thulasi garland.
Give us your grace.
You are the moon, sun, the many shining stars,
night, pouring rain, fame and disgrace.
You are cruel strong cruel Yama.
What is this wonder!
3532 சித்திரத் ேதர் வலவா தி ச் சக்கரத்தாய் அ ளாய்
எத்தைன ஓர் உக ம் அைவ ஆய் அவற் ள் இய ம்
ஒத்த ஓண் பல் ெபா ள்கள் உலப் இல்லன ஆய் விய ஆய்
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வித்தகத்தாய் நிற்றி நீ இைவ என்ன விடமங்கேள (3)
3532. You drove the beautiful chariot in the Bharatha war.
You carry the divine discus.
Give us your grace.
You are all the yugas
and you are everything that is in the world.
You make all things function.
You make all things have the same nature,
but you also make them different.
You are clever.
What kind of similarities and differences are these?
3533 கள் அவிழ் தாமைரக்கண் கண்ணேன எனக்கு ஒன் அ ளாய்
உள்ள ம் இல்ல ம் ஆய் உலப் இல்லன ஆய் விய ஆய்
ெவள்ளத் தடம் கட ள் விட நாகு அைணேமல் ம வி
உள்ளப் பல் ேயாகு ெசய்தி இைவ என்ன உபாயங்கேள (4)
3533. You are Kaṇṇan
and your eyes are as beautiful as lotuses that drip honey.
Give me your grace.
You are what is and what is not.
You are things that move and things and that do not.
You sleep on a snake bed on the large watery ocean
and stay in a yogic trance.
What kind of tricks are these?
3534 பாசங்கள் நீக்கி என்ைன உனக்ேக அறக் ெகாண் ட்
வாச மலர்த் தண் ழாய்
மாயவேன அ ளாய்
காய ம் சீவ ம் ஆய் கழி ஆய் பிறப் ஆய் பின் ம் நீ
மாயங்கள் ெசய்

ைவத்தி இைவ என்ன மயக்குக்கேள (5)

3534. Give me your grace
so I may leave all desires
and be only your devotee.
O Maayavan, you wear fragrant flowers
and a fresh thulasi garland in your hair.

நீ
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You cause me to be born in this world
with a body and life
and you keep me here with your maayams.
What are these tricks?
3535 மயக்கா வாமனேன மதி ஆம் வண்ணம் ஒன் அ ளாய்
அயர்ப் ஆய் ேதற்ற ம் ஆய் அழல் ஆய் குளிர் ஆய் விய ஆய்
வியப் ஆய் ெவன்றிகள் ஆய் விைன ஆய் பயன் ஆய் பின் ம் நீ
யக்கு ஆய் நீ நின்றவா

இைவ என்ன

யரங்கேள (6)

3535. You are the cause of confusion. You are a dwarf.
Give me the knowledge of knowing only you.
You are weariness.
You are wakefulness.
You are fire and cold.
You are wonders and victories.
You give karma and its results.
You yourself are confusion.
Why do you cause us to be confused?
3536 யரங்கள் ெசய் ம் கண்ணா சுடர் நீள்
யாய் அ ளாய்
யரம் ெசய் மானங்கள் ஆய் மதன் ஆகி உகைவகள் ஆய்
யரம் ெசய் காமங்கள் ஆய் ைல ஆய் நிைல ஆய் நைட ஆய்
யரங்கள் ெசய்

ைவத்தி இைவ என்ன சுண்டாயங்கேள (7)

3536. O Kaṇṇan,
you have long shining hair.
You confuse us. Give us your grace.
You are the source of the desires that make us sad.
You are the passions that we have.
You are far away and everlasting.
You are everything that happens.
Is this all your play?
3537 என்ன சுண்டாயங்களால் நின்றிட்டாய் என்ைன ஆ ம் கண்ணா?
இன்ன ஓர் தன்ைமைய என் உன்ைன யாவர்க்கும் ேதற்றாிைய
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ன்னிய
பின்

லகும் அைவ ஆய் அவற்ைறப் பைடத்

ம் உள்ளாய் றத்தாய்! இைவ என்ன இயற்ைககேள (8)

3537. O Kaṇṇan, you rule us.
You play many games
but what do you gain from them?
No one knows who you are.
You created all the three worlds and everything in them
and you are both in them and out of them.
What is this nature of yours?
3538 என்ன இயற்ைககளால் எங்ஙேன நின்றிட்டாய் என் கண்ணா?
ன் கரசரணம் தலாக எல்லா உ ப் ம்
உன் சுைவ ஒளி ஊ ஒ நாற்றம் ற் ம் நீேய
உன்ைன உணர றில் உலப் இல்ைல

க்கங்கேள (9)

3538. O my Kaṇṇan,
what is your nature? Where are you?
You are all parts of us, our hands and legs.
You are taste, sight, feeling, sound and smell.
If we want to know all the things that you are
there is no limit to them—
they may even be minute.
3539 இல்ைல
க்கங்கேள இதனில் பிறி என் ம் வண்ணம்
ெதால்ைல நல்
ல் ெசான்ன உ
ம் அ
ம் நீேய
அல் த் ழாய் அலங்கல் அணி மார்ப என் அச்சுதேன
வல்ல

ஓர் வண்ணம் ெசான்னால் அ ேவ உனக்கு ஆம் வண்ணேம (10)

3539. The ancient and excellent sastras
describe your good nature—
there is nothing better than they to describe you.
You are form and formlessness.
Your chest is adorned with a thulasi garland and lotus flowers.
You are my Achudan.
If any sastras describe the nature of any god
that nature is yours also.
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3540 ஆம் வண்ணம் இன்ன ஒன் என் அறிவ அாிய அாிைய
ஆம் வண்ணத்தால் கு கூர்ச் சடேகாபன் அறிந் உைரத்த
ஆம் வண்ண ஒண் தமிழ்கள் இைவ ஆயிரத் ள் இப் பத் ம்
ஆம் வண்ணத்தால் உைரப்பார் அைமந்தார் தமக்கு என்ைறக்குேம (11)
3540. Saḍagopan of Thirukuruhur
composed a thousand beautiful Tamil pasurams
on the lord whose nature no one knows.
If devotees learn and recite beautifully
these ten Tamil pasurams on the nature of the lord
that the poet understands
they will be always the dear devotees of the god.
-----------தி வாய்ெமாழி எழாம் பத் (ஒன்பதாம் தி ெமாழி, 3541-3551)
இன்கவி பா ம் ேபற்ைற எம்ெப மான் தமக்கு அ ளியைமக்குக் ைகம்மா
இல்ைல எனல்
3541 என்ைறக்கும் என்ைன உய்யக்ெகாண் ேபாகிய
அன்ைறக்கு அன் என்ைனத் தன்னாக்கி என்னால் தன்ைன
இன் தமிழ் பா ய ஈசைன ஆதியாய்
நின்ற என் ேசாதிைய என் ெசால்

நிற்பேனா? (1)

3541. He took me as his devotee forever.
After he made me his,
he made me compose sweet Tamil pasurams
praising him, the ancient lord.
He is the shining light.
What can I say to worship him?
3542 என் ெசால் நிற்பன் என் இன் உயிர் இன் ஒன்றாய்
என் ெசால்லால் யான் ெசான்ன இன் கவி என்பித்
தன் ெசால்லால் தான் தன்ைனக் கீர்த்தித்த மாயன் என்
ன் ெசால்

ம்

வாம்

3542. What should I say?
He is my sweet life.

தல்வேன? (2)
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He made me compose poems using my words
but they are really his words.
He made me famous
because all people think that I have composed these poems.
He is Maayan.
He is first among the three gods
and all the words I say are his.
3543 ஆம் தல்வன் இவன் என் தன் ேதற்றி என்
நா தல் வந்
குந் நல் இன் கவி
தல் பத்தர்க்குத் தான் தன்ைனச் ெசான்ன என்
வாய்

தல் அப்பைன என்

மறப்பேனா? (3)

3543. He thought that I am a good poet
and entered my tongue.
He made me compose these sweet pasurams for his faultless devotees
but he himself is the composer
and he praised himself through my poems.
He is my father. How could I forget him?
3544 அப்பைன என் மறப்பன் என் ஆகிேய
தப் தல் இன்றி தைனக் கவி தான் ெசால்
ஒப்பிலாத் தீவிைனேயைன உய்யக்ெகாண்
ெசப்பேம ெசய்

திாிகின்ற சீர்கண்ேட? (4)

3544. He himself composed faultless poems
about himself through me.
I have done many things too bad to describe.
He saved me and I know that he gave me his grace
and made me a good poet.
He himself is me.
How could I forget my father?
3545 சீர் கண் ெகாண் தி ந் நல் இன்கவி
ேநர்பட யான் ெசால் ம் நீர்ைம இலாைமயில்
ஏர் இலா என்ைனத் தன்னாக்கி என்னால் தன்ைனப்
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பார் பர

இன் கவி பா ம் பரமேர (5)

3545. He is the highest lord.
He understood that I have no ability
to compose sweet poems.
I am a low one.
He joined me with himself,
and composed wonderful poems
that are praised by the whole world.
3546 இன் கவி பா ம் பரம் கவிகளால்
தன் கவி தான் தன்ைனப் பா வியா இன்
நன்கு வந் என் டன் ஆக்கி என்னால் தன்ைன
வன் கவி பா ம் என் ைவகுந்த நாதேன (6)
3546. The divine lord does not compose
sweet poems himself on himself.
He came to me lovingly
and made me compose poems about him.
He is the lord of Vaikuṇṭam
and he sings beautiful poems on himself through me.
3547 ைவகுந்த நாதன் என வல்விைன மாய்ந் அறச்
ெசய் குந்தன் தன்ைன என் ஆக்கி என்னால் தன்ைன
ைவகுந்தன் ஆகப் கழ வண் தீம் கவி
ெசய் குந்தன் தன்ைன எந் நாள் சிந்தித்

ஆர்வேனா? (7)

3547. The lord of Vaikuṇṭam destroyed my bad karma
and made me a good person.
He made me compose sweet poems
describing him as the lord of Vaikuṇṭam
and he is praised by all through these poems.
My mind will not be satisfied
even if I praise him forever in sweet poems.
3548 ஆர்வேனா ஆழி அங்ைக எம் பிரான் கழ்
பார் விண் நீர் ற் ம் கலந் ப கி ம்
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ஏர்

இலா என்ைனத் தன்னாக்கி என்னால் தன்ைனச்

சீர்ெபற இன் கவி ெசான்ன திறத் க்ேக? (8)
3548. My lord carries a discus in his beautiful hands.
I am not fit to compose poems on him
but he joined me with himself
and gave me the ability to compose sweet poems on him.
Even if someone puts together the world, sky and water
and praises the lord, it is not sufficient for the fame of the lord.
3549 திறத் க்கு ஏய் ப் ர ஆம் தி மா ன் சீர்
இறப் எதிர் காலம் ப கி ம் ஆர்வேனா
மறப் இலா என்ைனத் தன்னாக்கி என்னால் தன்ைன
உறப் பல இன் கவி ெசான்ன உதவிக்ேக? (9)
3549. He did me a great service.
He did not forget me
but accepted me as his devotee
and gave me his grace to compose many sweet poems on him.
Even if I praise his past, present and future greatness
and enjoy it, it is not enough to praise him.
How can I repay him for his help?
3550 உதவிக் ைகம்மா என் உயிர் என்ன உற் எண்ணில்
அ
ம் மற் ஆங்கவன் தன்ன என்னால் தன்ைனப்
பதவிய இன் கவி பா ய அப்ப க்கு
எ

ம் ஒன் ம் இல்ைல ெசய்வ

இங்கும் அங்ேக (10)

3550. If I want to give my life to him
for the things he did for me
even that is not enough
because he created me and my life is his.
He composed sweet pasurams on himself through me.
I do not have anything to give to my father in return
in this world or in the sky
for the things that he has done for me.
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3551 இங்கும் அங்கும் தி மால் அன்றி இன்ைம கண்
அங்ஙேன வண் கு கூர்ச் சடேகாபன்
இங்ஙேன ெசான்ன ஓர் ஆயிரத் இப் பத் ம்
எங்ஙேன ெசால்

ம் இன்பம் பயக்குேம (11)

3551. Sadagopan of flourishing Thirukuruhur
knows that there is no place
where the lord does not exist
and that he is omnipresent.
He composed a thousand pasurams on the lord.
Wherever devotees stay
and however they recite these ten poems,
they will obtain the joy of reaching the god.
----------தி வாய்ெமாழி எழாம் பத் (பத்தாம் தி ெமாழி, 3552-3562)
தி வாறன்விைள ெசன் எம்ெப மாைனக் கண் ஆழ்வார்
அ ைமெசய்யக் க
தல் (தி வாறன்விைள)
3552 இன்பம் பயக்க எழில் மலர் மாத ம் தா ம்
இவ் ஏழ் உலைக
இன்பம் பயக்க இனி உடன் ற்றி ந்
ஆள்கின்ற எங்கள் பிரான்
அன் ற் அமர்ந் உைறகின்ற அணி ெபாழில்
சூழ் தி வாறன்விைள
அன் ற் அமர்ந் வலஞ்ெசய் ைகெதா ம்
நாள்க

ம் ஆகும்ெகாேலா? (1)

3552. Our lord rules this world and gives happiness to all.
He stays with Lakshmi
who gives joy to all creatures and abides on a beautiful lotus.
When will the day come when I can go to Thiruvaaṛanviḷai
surrounded with beautiful groves
where the lord stays happily
and circle around the hill and worship him?
3553 ஆகும்ெகால் ஐயம் ஒன்

இன்றி? அகல் இடம்
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ற்ற ம் ஈர் அ ேய
ஆகும்பாிசு நிமிர்ந்த தி க்குறள் அப்பன்
அமர்ந் உைற ம்
மாகம் திகழ் ெகா மாடங்கள் நீ
மதிள் தி வாறன்விைள
மா கந்த நீர்ெகாண்
வி வலஞ்ெசய்
ைகெதாழக் கூ ம்ெகாேலா? (2)
3553. The lord took the form of a divine dwarf
and, without any hesitation, measured the wide world
and the sky with his two feet.
He is lord of Thiruvaaṛanviḷai surrounded by tall walls
and filled with palaces where shining flags fly and touch the sky.
When will the time come that I can go there
with fragrant water and sprinkle it
and circle the hill and worship him folding my hands?
3554 கூ ம் ெகால் ைவக ம்? ேகாவிந்தைன
ம சூதைன ேகாளாிைய
ஆ ம் பறைவமிைசக் கண் ைகெதா
அன்றி அவன் உைற ம்
பா ம் ெப ம் கழ் நான்மைற ேவள்வி ஐந்
ஆ அங்கம் பன்னினர் வாழ்
நீ ெபாழில் தி வாறன்விைள ெதாழ
வாய்க்கும்ெகால் நிச்ச

ேம? (3)

3554. The god Govindan, Madhusudhanan, the man-lion
stays riding on Garudan in Thiruvaaṛanviḷai surrounded with tall groves
where Brahmins recite the four famous Vedas
and six Upanishads and perform sacrifices.
Will I be able to go there and worship him every day?
3555 வாய்க்கும்ெகால் நிச்ச ம் எப்ெபா
ஈங்கு நிைனக்கப்ெபற
வாய்க்கும் க ம் ம் ெப ம் ெசந்ெந ம்
வயல் சூழ் தி வாறன்விைள
வாய்க்கும் ெப ம் கழ்
லகு ஈசன்
வடம ைரப் பிறந்த
வாய்க்கும் மணி நிறக் கண்ண பிரான் தன்

ம் மனத்
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மலர் அ ப்ேபா கேள? (4)
3555. The famous Kanṇapiraan,
the sapphire-colored god of all the three worlds
was born in northern Madura
and stays in Thiruvaaṛanviḷai
surrounded by sugarcane and good paddy lands.
Will I able to go and worship his lotus feet every day
just as I worship him in my mind here?
3556 மலர் அ ப்ேபா கள் என் ெநஞ்சத் எப்ெபா
இ த்தி வணங்க
பலர் அ யார் ன் அ ளிய பாம் அைண அப்பன்
அமர்ந் உைற ம்
மலாின் மணி ெந மாடங்கள் நீ
மதிள் தி வாறன்விைள
உலகம் ம
கழ் பாட நம்ேமல் விைன

ம்

ஒன் ம் நில்லா ெக ேம. (5)
3556. My father sleeps on a snake bed
and gives his grace to many devotees.
He stays in Thiruvaaṛanviḷai surrounded by tall walls
and high palaces studded with jewels and flowers.
If I keep his lotus-like feet in my heart always,
worship him and sing his fame that spreads in all the worlds,
all my karma will be destroyed and go away.
3557 ஒன் ம் நில்லா ெக ம் ற்ற ம் தீவிைன உள்ளித்
ெதா மின் ெதாண்டீர்!
அன் அங்கு அமர் ெவன் உ ப்பிணி நங்ைக
அணி ெந ம் ேதாள் ணர்ந்தான்
என் ம் எப்ேபா ம் என் ெநஞ்சம் திப்ப
உள்ேள இ க்கின்ற பிரான்
நின்ற அணி தி வாறன்விைள என் ம்
நீள் நகரம் அ ேவ (6)
3557. He fought with Sisubalan, brought Rukmani
and embraced her lovely round arms.
I worship him and he stays in my heart all days and all times.
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He is the god of beautiful Thiruvaaṛanviḷai.
O devotees!
If you praise his fame that the whole world praises abundantly,
all your bad karma will go away.
3558 நீள் நகரம் அ ேவ மலர்ச் ேசாைலகள்
சூழ் தி வாறன்விைள
நீள் நகரத் உைறகின்ற பிரான் ெந மால்
கண்ணன் விண்ணவர் ேகான்
வாண ரம் க்கு க்கண் பிராைனத் ெதாைலய
ெவம் ேபார்கள் ெசய்
வாணைன ஆயிரம் ேதாள் ணித்தான் சரண்
அன்றி மற்

ஒன்

இலேம (7)

3558. Neḍumaal, Kaṇṇan, the king of the gods in the sky,
went to the kingdom of Vaaṇan, fought a cruel war with the Asuran
and cut off his thousand arms.
Three-eyed Shiva and his son Karthikeya came to help Vaanan
but they retreated and ran away from the battlefield.
There is no other refuge than the feet of the god
of great Thiruvaaṛanviḷai
surrounded by groves blooming with flowers.
3559 அன்றி மற் ஒன் இலம் நின் சரேண என்
அகல் இ ம் ெபாய்ைகயின்வாய்
நின் தன் நீள் கழல் ஏத்திய ஆைனயின்
ெநஞ்சு இடர் தீர்த்த பிரான்
ெசன் அங்கு இனி உைறகின்ற ெச ம் ெபாழில்
சூழ் தி வாறன்விைள
ஒன்றி வலஞ்ெசய்ய ஒன் ேமா? தீவிைன
உள்ளத்தின் சார்

அல்லேவ (8)

3559. The elephant Gajendra stood on the bank of the pond
worshiped his divine ankleted feet and called him saying,
"There is no refuge for me but you."
He went there, saved him from the crocodile
and removed his affliction.
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He stays majestically in Thiruvaṛanviḷai
surrounded by flourishing groves.
If you go there and circle the hill
the bad karma that troubles your mind will go away.
3560 தீவிைன உள்ளத்தின் சார் அல்ல ஆகி
ெதளி விசும் ஏற ற்றால்
நாவி ள் ம் உள்ளத் ள் ம் அைமந்த
ெதாழி
ள் ம் நவின்
யாவ ம் வந் வணங்கும் ெபாழில்
தி வாறன்விைள அதைன
ேமவி வலஞ்ெசய்
என்

ைகெதாழக் கூ ம்ெகால்?

ம் என் சிந்தைனேய (9)

3560. Even if my bad karma is removed
and I am able to go to heaven
I will only want to go to Thiruvaṛanviḷai
surrounded with groves
where all the devotees come and worship him
with their tongues, hearts and all their actions.
My heart suffers not knowing when I will be able to go,
circle the hill there and worship him.
3561 சிந்ைத மற்ெறான்றின் திறத்த அல்லாத் தன்ைம
ேதவ பிரான் அறி ம்
சிந்ைதயினால் ெசய்வ தான் அறியாதன
மாயங்கள் ஒன் ம் இல்ைல
சிந்ைதயினால் ெசால் னால் ெசய்ைகயால் நிலத்ேதவர்
கு வணங்கும்
சிந்ைத மகிழ் தி வாறன்விைள உைற
தீர்த்த

க்கு அற்ற பின்ேன (10)

3561. The god of the gods knows that a person’s heart
does not leave the thoughts it is involved in.
There is nothing magical that one cannot achieve
if he always thinks of that one thing.
There is nothing that I cannot achieve
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after I give myself to the god of Thiruvaaṛanviḷai
where the gods come to the earth and praise him
with their minds and deeds.
3562 தீர்த்த க்கு அற்றபின் மற் ஓர் சரண்
இல்ைல என் எண்ணி தீர்த்த க்ேக
தீர்த்த மனத்தனன் ஆகி ெச ங்
கு கூர்ச் சடேகாபன் ெசான்ன
தீர்த்தங்கள் ஆயிரத் ள் இைவ பத் ம்
வல்லார்கைளத் ேதவர் ைவகல்
தீர்த்தங்கேள என்
சித் நல்கி
உைரப்பர் தம் ேதவியர்க்ேக (11)
3562. Sadagopan from flourishing southern Thirukuruhur,
giving his mind to the Theerthan
and thinking that there is no other refuge except his feet,
composed a thousand pasurams with a pure mind on him.
Even the gods worship the devotees
who learn and recite these ten poems
and tell their dear wives about them.
--------------தி வாய்ெமாழி எட்டாம் பத்

(3563 - 3672)

Divyaprabandham - Thiruvaymozhi - Etṭām Pathu 3563 – 3672
தி வாய்ெமாழி எட்டாம் பத் ( தல் தி ெமாழி, 3563-3573)
எம்ெப மான அ யார் வசமாகும் நிைலைய ம் யாைவ ம்
தானாகும் நிைலைய ம் ஆழ்வார் சங்கித் த் ெதௗதல்
3563 ேதவிமார் ஆவார் தி மகள் மி
ஏவ மற் அமரர் ஆட்ெசய்வார்
ேமவிய உலகம் ன் அைவ ஆட்சி
ேவண் ேவண் உ வம் நின் உ வம்
பாவிேயன் தன்ைன அ கின்ற கமலக்
கண்ண ஓர் பவள வாய் மணிேய
ஆவிேய அ ேத அைல கடல் கைடந்த
அப்பேன கா

மா

அ ளாய் (1)
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3563. The divine Lakshmi and other goddesses
obey your orders and serve you.
Your form rules all the three worlds and they all need you.
I am your slave and I have done bad karma.
You have beautiful lotus eyes
and your coral mouth attracts me.
You shine like a jewel.
You are my soul. You are as sweet as nectar.
You, my father, churn the milky ocean roaring with waves.
Give me your grace—I long to see you.
3564 கா மா அ ளாய் என் என்ேற கலங்கி
கண்ண நீர் அலமர விைனேயன்
ேப மா எல்லாம் ேபணி நின் ெபயேர
பிதற் மா அ ள் எனக்கு அந்ேதா
கா மா அ ளாய் காகுத்தா கண்ணா
ெதாண்டேனன் கற்பகக் கனிேய
ேப வார் அ ேத ெபாிய தண் னல் சூழ்
ெப

நிலம் எ த்த ேபராளா (2)

3564. I have done bad karma.
My eyes filled with tears, I worry and say,
"Come and give me your grace so that I can see you!"
and I prattle saying only your names.
O Kakutstha, give me your grace—I long to see you.
Kaṇṇan, I am your slave. You are the fruit of the Karpaga tree.
You are nectar for those who worship you.
You, the generous one, took the form of a boar,
split open the earth and brought up the earth
surrounded by oceans from the underworld.
3565 எ த்த ேபராளன் நந்தேகாபன் தன்
இன் உயிர்ச் சி வேன அேசாைதக்கு
அ த்த ேபாின்பக் குல இளம் களிேற
அ யேனன் ெபாிய அம்மாேன
க த்த ேபார் அ ணன் உடல் இ பிளவாக்
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ைகஉகிர் ஆண்ட எம் கடேல
அ த்த ஓர் உ வாய் இன் நீ வாராய்
எங்ஙனம் ேத வர் உமேர? (3)
3565. You were the small child of generous Nandagopan
and you were as dear to him as his life.
You were a bright little elephant cub for Yasodha
and a great joy for cowherd families.
You are a beloved mother for me your slave.
You are the ocean of strength
who used your nails and split into two pieces
the body of the Asuran Hiranyan
when he came to fight with you.
Come in another form for us.
Your devotees and the gods will be happy.
3566 உமர் உகந் உகந்த உ வம் நின் உ வம்
ஆகி உன் தனக்கு அன்பர் ஆனார்
அவர் உகந் அமர்ந்த ெசய்ைக உன் மாைய
அறி ஒன் ம் சங்கிப்பன் விைனேயன்
அமர் அ பண்ணி அகல் இடம் ைடசூழ்
அ பைட அவித்த அம்மாேன
அமரர் தம் அ ேத அசுரர்கள் நஞ்ேச
என்

ைட ஆர் உயிேரேயா (4)

3566. You took various forms that the gods wanted.
They love you and are your friends.
They do their deeds only through your maaya.
I have done much karma.
You, my father, fought with the Kauravas
and conquered their army.
You are nectar for the gods in the sky,
and you are poison for the Asurans.
You are my dear life.
3567 ஆர் உயிேரேயா அகல் இடம்
ம்
பைடத் இடந் உண் உமிழ்ந் அளந்த
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ேபர் உயிேரேயா ெபாிய நீர் பைடத் அங்கு
உைறந் அ கைடந் அைடத் உைடத்த
சீர் உயிேரேயா மனிசர்க்குத் ேதவர்
ேபாலத் ேதவர்க்கும் ேதவாேவா
ஓர் உயிேரேயா உலகங்கட்கு எல்லாம்!
உன்ைன நான் எங்கு வந்

உ ேகா? (5)

3567. You are my dear life.
You, the great lord, created the world, broke it,
swallowed it, spit it out and measured it.
You, the great lord, created the milky ocean
and churned it, and you sleep on it on a snake bed.
You are the god of people
and the god of the gods in the sky.
You are the dear life of all the worlds.
Where can I come to see you?
3568 எங்கு வந் உ ேகா என்ைன ஆள்வாேன?
ஏழ் உலகங்க ம் நீேய
அங்கு அவர்க்கு அைமத்த ெதய்வ ம் நீேய
அவற் அைவ க ம ம் நீேய
ெபாங்கிய றம்பால் ெபா ள் உளேவ ம்
அைவ ேமா நீ இன்ேன ஆனால்
மங்கிய அறிவாம் ேநர்ப்ப ம் நீேய
வான் லன் இறந்த ம் நீேய (6)
3568. Where will I find you?
You are my ruler.
You are all the seven worlds.
You are whatever god anyone wants you to be.
You are all the actions that people do.
If there is anything beyond all these things, that is also you.
You are formless. You are truth and sincerity.
You are everything in the sky and above the sky.
3569 இறந்த ம் நீேய எதிர்ந்த ம் நீேய
நிகழ்வேதா நீ இன்ேன ஆனால்
சிறந்த நின் தன்ைம அ இ உ என்
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அறி ஒன் ம் சங்கிப்பன் விைனேயன்
கறந்த பால் ெநய்ேய ெநய்யின் இன் சுைவேய
கட
ள் அ தேம அ தில்
பிறந்த இன் சுைவேய சுைவய பயேன
பின்ைன ேதாள் மணந்த ேபர் ஆயா (7)
3569. You are past, present and future.
I do not know whether your excellent nature
is this, that, or in between. I have done bad karma.
You are ghee made of fresh milk and its taste.
You are the nectar that comes from the ocean and its sweet taste.
You are the generous god who married Nappinnai
and embraced her arms.
3570 மணந்த ேபர் ஆயா மாயத்தால்
ம்
வல்விைனேயைன ஈர்கின்ற
குணங்கைள உைடயாய் அசுரர் வன் ைகயர்
கூற்றேம ெகா ய ள் உயர்த்தாய்
பணங்கள் ஆயிர ம் உைடய ைபந் நாகப்
பள்ளியாய் பாற்கடல் ேசர்ப்பா
வணங்குமா அறிேயன் மன ம் வாசக ம்
ெசய்ைக ம் யா

ம் நீ தாேன (8)

3570. You, the great cowherd married Nappinnai.
I have done bad karma
but you attracted me with your excellent nature.
You fought with the strong-handed Asurans
and you were Yama for them.
You raised the heroic eagle flag.
You sleep on the thousand-headed snake Adishesha.
You are the god of the milky ocean.
I do not know how to worship you.
My mind, words, deeds and I myself—all are you.
3571 யா ம் நீ தாேன ஆவேதா ெமய்ேய
அ நரகு அைவ ம் நீ ஆனால்
வான் உயர் இன்பம் எய்தில் என்? மற்ைற
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நரகேம எய்தில் என்? எனி ம்
யா ம் நீ தானாய்த் ெதளிெதா ம் நன் ம்
அஞ்சுவன் நரகம் நான் அைடதல்
வான் உயர் இன்பம் மன்னி ற்றி ந்தாய்!
அ

நின் தாள்கைள எனக்ேக (9)

3571. I am indeed you.
It is true that whatever there is in the world is yours.
If you are yourself evil hell
then whether I reach the pleasures of heaven
or go to hell, what difference does it make?
Even though I know I am you,
I am still afraid of going to hell.
You stay forever in the heaven that gives joy.
Give me the grace of reaching your feet.
3572 தாள்கைள எனக்ேக தைலத்தைலச் சிறப்பத்
தந்த ேபர் உதவிக் ைகம்மாறாத்
ேதாள்கைள ஆரத் த வி என் உயிைர
அற விைல ெசய்தனன் ேசாதீ
ேதாள்கள் ஆயிரத்தாய்
கள் ஆயிரத்தாய்
ைணமலர்க் கண்கள் ஆயிரத்தாய்
தாள்கள் ஆயிரத்தாய் ேபர்கள் ஆயிரத்தாய்
தமியேனன் ெபாிய அப்பேன (10)
3572. You gave me your feet—
that is a wonderful thing you did for me.
O shining light!
I embrace your arms and give my you life in return.
You have a thousand arms, a thousand heads,
a thousand beautiful lotus eyes,
a thousand feet and a thousand names.
I am alone. You are my dear father.
3573 ெபாிய அப்பைன பிரமன் அப்பைன
உ த்திரன் அப்பைன னிவர்க்கு
உாிய அப்பைன அமரர் அப்பைன
உலகுக்கு ஓர் தனி அப்பன் தன்ைன
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ெபாிய வண் கு கூர் வண் சடேகாபன்
ேபணின ஆயிரத் ள் ம்
உாிய ெசால் மாைல இைவ ம் பத் இவற்றால்
உய்யலாம் ெதாண்டீர்! நங்கட்ேக (11)
3573. Saḍagopan of rich Thirukuruhur
composed a thousand beautiful pasurams
on our father, the god of Brahma, of Shiva,
of the sages and of the gods in the sky.
He is the only god for this world.
O devotees, learn and recite the ten pasurams
on the god and you will be saved.
----------தி வாய்ெமாழி எட்டாம் பத் (இரண்டாம் தி ெமாழி, 3574-3584)
தைலவைன ேநாக்கிச் ெசல்லக் க திய தைலவி கூற்
3574 நங்கள் வாிவைள ஆயங்காேளா
நம் ைட ஏதலர் ன் நாணி
ங்கட்கு யான் ஒன் உைரக்கும் மாற்றம்
ேநாக்குகின்ேறன் எங்கும் காணமாட்ேடன்
சங்கம் சாிந்தன சாய் இழந்ேதன்
தட ைல ெபான் நிறமாய்த் தளர்ந்ேதன்
ெவங்கண் பறைவயின் பாகன் எங்ேகான்
ேவங்கடவாணைன ேவண் ச் ெசன்ேற (1)
3574. She says, "O my friends,
you are decorated with round bangles.
I am afraid of talking about my love for him to strangers.
I am searching for him but have not seen him.
I want to tell you something.
My conch bangles have become lose.
My body has grown pale.
My round breasts have lost their golden color.
The lord of Thiruvenkaṭam rides on a sharp-eyed eagle
and I am searching for him."
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3575 ேவண் ச் ெசன் ஒன் ெப கிற்பாாில்
என் ைடத் ேதாழியர் ங்கட்ேக ம்
ஈண் இ உைரக்கும் ப ைய அந்ேதா
காண்கின்றிேலன் இடராட் ேயன் நான்
காண் தகு தாமைரக் கண்ணன் கள்வன்
விண்ணவர் ேகான் நங்கள் ேகாைனக் கண்டால்
ஈண் ய சங்கும் நிைற ம் ெகாள்வான்
எத்தைன காலம் இைளக்கின்ேறேன (2)
3575. She says, "O my friends,
I cannot describe my sorrow even to my dear friends.
I have not seen him and I am suffering.
The handsome lotus-eyed Kaṇṇan is a thief.
He is the lord of the gods in the sky.
If I see him he will make my bangles loose
and take away the lovely color of my body.
How long can I suffer like this?"
3576 காலம் இைளக்கில் அல்லால் விைனேயன்
நான் இைளக்கின்றிலன் கண் ெகாள்மின்
ஞாலம் அறியப் பழி சுமந்ேதன்
நல் தலீர் இனி நாணித் தான் என்
நீல மலர் ெந ம் ேசாதி சூழ்ந்த
நீண்ட கில் வண்ணன் கண்ணன் ெகாண்ட
ேகால வைளெயா ம் மாைம ெகாள்வான்
எத்தைன கால ம் கூடச் ெசன்ேற? (3)
3576. She says,
"O my friends! You have lovely foreheads!
Though time is passing,
I have not grown tired of my love for him.
See, the whole world blames me.
What is the use of my being shy now?
He has the color of a dark cloud.
He is beautiful like a blue flower
and is surrounded by shining light.
He took away my lovely bangles
and the dark color of my body.
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How long I will suffer like this to see him?"
3577 கூடச் ெசன்ேறன் இனி என் ெகா க்ேகன்?
ேகால்வைள ெநஞ்சத் ெதாடக்கம் எல்லாம்
பா அற் ஒழிய இழந் ைவகல்
பல்வைளயார் ன் பாிசு அழிந்ேதன்
மாடக் ெகா மதிள் ெதன் குளந்ைத
வண் குடபால் நின்ற மாயக் கூத்தன்
ஆடல் பறைவ உயர்த்த ெவல் ேபார்
ஆழிவலவைன ஆதாித்ேத (4)
3577. She says,
"I lost my round bangles and my heart to him
and I am ashamed before my friends every day.
The god Maayan dances on a pot.
He is the god of flourishing southern Kuḍandai
surrounded by walls and porches where flags fly.
He carries a discus, the Garuḍa flag and conquers in war.
He is strong and I love him and want to go to his place."
3578 ஆழிவலவைன ஆதாிப் ம்
ஆங்கு அவன் நம்மில் வர ம் எல்லாம்
ேதாழியர்காள் நம் உைடயேமதான்?
ெசால் வேதா இங்கு அாிய தான்
ஊழிேதா ஊழி ஒ வனாக
நன்கு உணர்வார்க்கும் உணரலாகாச்
சூழல் உைடய சுடர் ெகாள் ஆதித்
ெதால்ைல அம் ேசாதி நிைனக்குங்காேல? (5)
3578. She says,
"O friends, he carries a discus
and we have the freedom to love him
and ask him to come here.
Yes it is easy to say this but hard to make it happen.
He is the only god of all the eons.
Even those who understand everything
cannot understand him.
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He is the ancient shining god,
and he plays music on his flute sweetly."
3579 ெதால்ைல அம் ேசாதி நிைனக்குங்கால் என்
ெசால் அள அன் இைமேயார் தமக்கும்
எல்ைல இலாதன கூழ்ப் ச் ெசய் ம்
அத் திறம் நிற்க எம் மாைம ெகாண்டான்
அல் மலர்த் தண் ழா ம் தாரான்
ஆர்க்கு இ ேகா இனிப் சல்? ெசால்லீர்!
வல் வள வயல் சூழ் குடந்ைத
மா மலர்க்கண் வளர்கின்ற மாேல (6)
3579. She says,
"There are no words to describe
the beauty and luster of the ancient god.
Even the gods cannot understand his might—
they grow confused when they think of his greatness.
He took away my dark color.
He does not give me his fresh lotus garland.
Tell me, to whom can I tell his naughty play?
He, the Maal, has lovely lotus eyes
and sleeps on the ocean in Kuḍandai
surrounded by flourishing fields and valli creepers."
3580 மால் அாி ேகசவன் நாரணன் சீமாதவன்
ேகாவிந்தன் ைவகுந்தன் என் என்
ஓலம் இட என்ைனப் பண்ணி விட் ட்
ஒன் ம் உ
ம் சுவ ம் காட்டான்
ஏல மலர்க்குழல் அன்ைனமீர்காள்
என் ைடத் ேதாழியர்காள் என் ெசய்ேகன்?
காலம் பல ெசன் ம் காண்ப ஆைண
உங்கேளா

எங்கள் இைட இல்ைலேய (7)

3580. She says,
"He makes me prattle and say,
‘You are Maal, Hari, Kesavan, Naaraṇan, Shri,
Madhavan, Govindan, Vaikundan.’
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He makes me crazy and does not show his form
or even his footprints to me.
O mothers, friends with hair decorated with fragrant flowers,
I promise that I will see him even if it takes many ages.
I am not going to be friendly with you all
because you don’t want me to wait to see him."
3581 இைட இல்ைல யான் வளர்த்த கிளிகாள்
ைவகள்காள் குயில்காள் மயில்காள்!
உைடய நம் மாைம ம் சங்கும் ெநஞ்சும்
ஒன் ம் ஒழிய ஒட்டா ெகாண்டான்
அைட ம் ைவகுந்த ம் பாற்கட ம்
அஞ்சன ெவற் ம் அைவ நணிய
கைடயறப் பாசங்கள் விட்டபின்ைன
அன்றி அவன் அைவ காண்ெகாடாேன (8)
3581. She says, "O parrots, I raised you!
puvai birds! cuckoo bird! peacocks!
He took away my dark color, conch bangles,
my heart, all without leaving me anything.
Vaikuṇṭam, the milky ocean, and dark Venkaṭa hill are all near,
but we will not be able to approach those places
where he stays and see him until all our desires leave us."
3582 காண்ெகா ப்பான் அல்லன் ஆர்க்கும் தன்ைன
ைகெசய் அப்பால ஓர் மாயம் தன்னால்
மாண் குறள் ேகால வ
காட்
மண் ம் விண் ம் நிைறய மலர்ந்த
ேசண் சுடர்த் ேதாள்கள் பல தைழத்த
ேதவ பிராற்கு என் நிைறவிேனா
நாண் ெகா த்ேதன் இனி என் ெகா க்ேகன்
என்

ைட நல்

தல் நங்ைகமீர்காள்? (9)

3582. She says,
"O friends, you have beautiful foreheads!
He doesn’t show his form even to his wise devotees.
He took the form of a dwarf with his magic
and went to Mahabali, received a boon from him
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and measured the flourishing earth and the sky with his feet.
He shines with many arms.
He is the god of the gods and I lost my modesty to him.
What else have I to lose?"
3583 என் ைட நல் தல் நங்ைகமீர்காள்
யான் இனிச் ெசய்வ என் என் ெநஞ்சு என்ைன
நின் இைடேயன் அல்ேலன் என் நீங்கி
ேநமி ம் சங்கும் இ ைகக் ெகாண்
பல் ெந ம் சூழ் சுடர் ஞாயிற்ேறா
பால் மதி ஏந்தி ஓர் ேகால நீல
நல் ெந ம் குன்றம் வ வ ஒப்பான்
நாள் மலர்ப் பாதம் அைடந்த ேவ (10)
3583. She says,
"O my friends, you have lovely foreheads.
What can I do? He carries a discus and a conch in his hands
and comes like a tall beautiful dark hill
on which a bright sun shines as a white milky moon rises.
My heart said, ‘I don’t belong to you,’
left me and reached the fresh lotus feet of the god."
3584 பாதம் அைடவதன் பாசத்தாேல
மற்றவன் பாசங்கள் ற்ற விட்
ேகா இல் கழ்க் கண்ணன் தன் அ ேமல்
வண் கு கூர்ச் சடேகாபன் ெசான்ன
தீ இல் அந்தாதி ஓர் ஆயிரத் ள்
இைவ ம் ஓர் பத் இைசெயா ம் வல்லார்
ஆ ம் ஓர் தீ இலர் ஆகி இங்கும்
அங்கும் எல்லாம் அைமவார்கள் தாேம. (11)
3584. Saḍagopan of flourishing Thirukuruhur
who removed all other desires and gave his devotion
only to the feet of famous Kaṇṇan
composed a thousand pasurams in faultless andaadi metre
praising the divine feet of Kaṇṇan.
If devotees learn these ten pasurams
and recite them with music
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they will have no trouble in this world
and reach the highest heaven.
---------தி வாய்ெமாழி எட்டாம் பத் ( ன்றாம் தி ெமாழி, 3585-3595)
எம்ெப மா க்கு எங்கும் அன் ைடயார் உளர் என்பைத
அ ளால் உணர்ந் ஆழ்வார் அச்சம் தீர்தல்
3585 அங்கும் இங்கும் வானவர் தானவர் யாவ ம்
எங்கும் இைனைய என் உன்ைன அறியகிலா அலற்றி
அங்கம் ேச ம் மகள் மண்மகள் ஆய்மகள்
சங்கு சக்கரக் ைகயவன் என்பர் சரணேம (1)
3585. The gods in the sky and the Asurans
have all joined together here, there and everywhere
without knowing who you are,
wandering and longing to see you.
They say, "He embraces the earth goddess,
Lakshmi on a lotus,
and Nappinnai the daughter of a cowherd.
He carries a conch and a discus and he is our refuge."
3586 சரணம் ஆகிய நான்மைற ல்க ம் சாராேத
மரணம் ேதாற்றம் வான்பிணி ப் என் இைவ மாய்த்ேதாம்
கரணப் பல் பைட பற் அற ஓ ம் கனல் ஆழி
அரணத் திண் பைட ஏந்திய ஈசற்கு ஆளாேய (2)
3586. We will not depend
on what we have learned in the Vedas and sastras
that everyone believes is a refuge.
We destroyed birth, terrible sicknesses,
and old age by becoming the devotee of the lord
who carries a fiery discus
that destroys all his enemies and protects dharma.
3587 ஆ ம் ஆளார் ஆழி ம் சங்கும் சுமப்பார் தாம்
வா ம் வில் ம் ெகாண் பின் ெசல்வார் மற் இல்ைல
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தா

ம் ேதா

நா

ம் நா

ம் ைககைள ஆரத் ெதாழக் காேணன்
ம் நா வன் அ ேயன் ஞாலத்ேத (3)

3587. He is the king of the world and rules all.
He carries a conch and a discus,
and no one needs to follow him carrying a sword and a bow
because he himself carries them.
I want to worship his feet and arms
but I have not seen him.
I am his slave and day after day
I search for him all over the earth,
but I do not seen him.
3588 ஞாலம் ேபானகம் பற்றி ஓர் ற்றா உ ஆகி
ஆலம் ேபர் இைல அன்னவசம் ெசய் ம் அம்மாேன
காலம் ேபர்வ ஓர் கார் இ ள் ஊழி ஒத் உளதால் உன்
ேகாலம் கார் எழில் காண

ற்

ஆ ம் ெகா ேயற்ேக (4)

3588. You are my father.
You rule the whole world and are blissful.
You sleep as a baby on a banyan leaf.
For women who have vine-like waists
and love your beautiful dark form,
time seems like a darkness that spreads for an eon.
3589 ெகா யார் மாடக் ேகா ர் அகத் ம் ளியங்கு
ம யா இன்ேன நீ யில் ேமவி மகிழ்ந்த தான்
அ யார் அல்லல் தவிர்த்த அைசேவா? அன்ேறல் இப்
ப

தான் நீண்

தாவிய அைசேவா? பணியாேய (5)

3589. You stay and sleep happily always
in Puliyanguḍi and Koḷur
filled with palaces where beautiful vines grow.
Are you sleeping because you have grown weary
taking away the trouble of your devotees?
Or are you tired because you grew tall
and measured the earth and the sky?

ம்
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Tell us.
3590 பணியா அமரர் பணி ம் பண் ம் தாேம ஆம்
அணி ஆர் ஆழி ம் சங்க ம் ஏந் ம் அவர் காண்மின்
தணியா ெவம் ேநாய் உலகில் தவிர்ப்பான் தி நீல
மணி ஆர் ேமனிேயா

என் மனம் சூழ வ வாேர (6)

3590. If the gods in the sky do not obey him
he makes them obey and be good.
See, he carries a beautiful discus and a conch
and cures the sicknesses of his devotees that can’t be cured.
He entered my heart with his divine dark diamond-like body
and stays with me.
3591 வ வார் ெசல்வார் வண்பாிசாரத் இ ந்த என்
தி வாழ் மார்வற்கு என் திறம் ெசால்லார் ெசய்வ என்
உ ஆர் சக்கரம் சங்கு சுமந் இங்கு உம்ேமா
ஒ பா

உழல்வான் ஓர் அ யா

ம் உளன் என்ேற? (7)

3591. I see many of my friends come and go,
but they do not go and tell my love
to him on whose chest beautiful Lakshmi stays.
What can I do?
He carries a beautiful discus and a conch.
Tell him, " There is a devotee of you.
She suffers with love for you
and she wants to join you."
3592 என்ேற என்ைன உன் ஏர் ஆர் ேகாலத் தி ந்

அ க்கீழ்

நின்ேற ஆட்ெசய்ய நீ ெகாண்ட ள நிைனப்ப தான்?
குன் ஏழ் பார் ஏழ் சூழ் கடல் ஞாலம்
ஏ ம்
நின்ேற தாவிய நீள் கழல் ஆழித் தி மாேல (8)
3592. O Thirumal, you carry a discus
and you measured all the seven worlds
surrounded by seven oceans and seven mountains
with your ankleted feet.
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Give me your grace and make me join your beautiful feet.
3593 தி மால் நான் கன் ெசஞ்சைடயான் என்

இவர்கள் எம்

ெப மான் தன்ைமைய யார் அறிகிற்பார்? ேபசி என்?
ஒ மா தல்வா ஊழிப் பிரான் என்ைன ஆ ைடக்
க

மா ேமனியன் என்பன் என் காதல் கலக்கேவ (9)

3593. Even Vishnu, Nanmuhan
and Shiva who has red jata
do not know the nature of our lord.
Who else could know his nature?
What is the use of my talking about this?
I say, "He is the great ancient god.
He is the lord of the eon.
He has a dark body and he rules me."
My love makes me suffer.
3594 கலக்கம் இல்லா நல் தவ னிவர் கைர கண்ேடார்
ளக்கம் இல்லா வானவர் எல்லாம் ெதா வார்கள்
மலக்கம் எய்த மா கடல் தன்ைனக் கைடந்தாைன
உலக்க நாம் கழ்கிற்ப

என் ெசய்வ ? உைரயீேர? (10)

3594. The sages who do good tapas
do not have any confusion.
Many scholars learn the sastras well.
The gods in the sky never tremble.
All these sages, scholars and gods worship our god.
He churned the large ocean to get nectar from it.
How can we, so fascinated with him, praise him?
What can we do? Tell me.
3595 உைரயா ெவம் ேநாய் தவிர அ ள் நீள்
யாைன
வைர ஆர் மாடம் மன் கு கூர்ச் சடேகாபன்
உைர ஏய் ெசால்ெதாைட ஓர் ஆயிரத் ள் இப் பத் ம்
நிைரேய வல்லார் நீ

உலகத் ப் பிறவாேர (11)

3595. Saḍagopan of famous Thirukuruhur
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surrounded with palaces as high as hills
composed pasurams with meter and good meanings
and praised the god adorned with a tall crown
who removes the terrible sicknesses of people.
If devotees learn well and recite these pasurams
they will not be born in this wide world.
----------தி வாய்ெமாழி எட்டாம் பத் (நான்காம் தி ெமாழி, 3596-3606)
எம் ெப மான வ ைம அவன் அன் ைடயா டன் அமர்ந்தி க்கும்
ேசர்த்தி த யவற்ைறத் தி ச்ெசங்குன் ாில் கண் மகிழ்தல் (தி ச்ெசங்குன்
3596 வார் கடா அ வி யாைன மா மைலயின்
ம ப் இைணக் குவ இ த் உ ட்
ஊர் ெகாள் திண் பாகன் உயிர் ெசகுத் அரங்கின்
மல்லைரக் ெகான் சூழ் பரண்ேமல்
ேபார் கடா அரசர் றக்கிட மாடம்
மீமிைசக் கஞ்சைனத் தகர்த்த
சீர் ெகாள் சிற்றாயன் தி ச்ெசங்குன் ாில்
தி ச்சிற்றா

எங்கள் ெசல்சார்ேவ (1)

3596. The elephant Kuvalayabeedam, large as a mountain,
shed ichor like a waterfalls. He fought it, making it roll over,
broke its tusks and killed its strong mahout.
He killed the wrestlers on a stage
and Kamsan on the porch of a palace.
He fought with many kings and defeated them.
He is the lovely small child of cowherds.
He is our beloved god, our refuge
and stays in Thiruchengundrur where the Thiruchitraru flows
3597 எங்கள் ெசல்சார் யா ைட அ தம்
இைமயவர் அப்பன் என் அப்பன்
ெபாங்கு
லகும் பைடத் அளித் அழிக்கும்
ெபா ந்
வன் எம் அ வன்
ெசங்கயல் உக ம் ேதம் பைண ைட சூழ்
தி ச்ெசங்குன் ர்த் தி ச்சிற்றா

ர்)
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அங்கு அமர்கின்ற ஆதியான் அல்லால்
யாவர் மற்

என் அமர்

ைணேய? (2)

3597. He is the father of the gods and of us.
He is as sweet as nectar and he is our refuge.
He creates all the three worlds, protects them and destroys them.
He has all these three forms and he is formless.
I have no other companion except the ancient god
of Thiruchengundrur on the bank of the Thiruchitraru
where lovely kayal fish frolic in the flourishing fields.
3598 என் அமர் ெப மான் இைமயவர் ெப மான்
இ நிலம் இடந்த எம் ெப மான்
ன்ைன வல் விைனகள்
உடன் மாள
என்ைன ஆள்கின்ற எம் ெப மான்
ெதன் திைசக்கு அணி ெகாள் தி ச்ெசங்குன் ாில்
தி ச்சிற்றாற்றங்கைர மீபால்
நின்ற எம் ெப மான் அ அல்லால் சரண்
நிைனப்பி

ம் பிறி

இல்ைல எனக்ேக (3)

3598. He is my divine lord.
He is the god of the gods in the sky.
He took the form of a boar and split open the large world.
He rules me and he destroyed all my bad karma.
I cannot think of any refuge
except the two feet of my dear god of Thiruchengundrur
on the bank of Thiruchitraru that ornaments the southern land.
3599 பிறி இல்ைல எனக்கு ெபாிய
லகும்
நிைறயப் ேபர் உ வமாய் நிமிர்ந்த
குறிய மாண் எம்மான் குைர கடல் கைடந்த
ேகால மாணிக்கம் என் அம்மான்
ெசறி குைல வாைழ க கு ெதங்கு அணி சூழ்
தி ச்ெசங்குன் ர்த் தி ச்சிற்றா
அறிய ெமய்ம்ைமேய நின்ற எம் ெப மான்
அ இைண அல்ல

ஓர் அரேண (4)

3599. I don’t want even the three great worlds.
He is the lord whose dwarf form grew tall,
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and he measured the world and the sky with his feet
at Mahabali’s sacrifice.
My father, the beautiful jewel, churned the roaring milky ocean.
I have no protection except the two feet of the dear god
of Thiruchengundrur surrounded by trees
with many ripening bananas, kamugu trees and sweet coconut trees
where the Thiruchitraru flows.
3600 அல்ல ஓர் அர ம் அவனில் ேவ இல்ைல
அ ெபா ள் ஆகி ம் அவைன
அல்ல என் ஆவி அமர்ந் அைணகில்லா
ஆதலால் அவன் உைறகின்ற
நல்ல நான்மைறேயார் ேவள்வி ள் ம த்த
ந ம் ைக விசும் ஒளி மைறக்கும்
நல்ல நீள் மாடத் தி ச்ெசங்குன் ாில்
தி ச்சிற்றா

எனக்கு நல் அரேண (5)

3600. There is no protection for me except him.
Whatever it is I cannot survive without him.
My good protection is the bank of Thiruchiṛṛaaṛu river
in Thiruchenkunṛur filled with tall palaces
where Brahmins make sacrifices and recite the four Vedas
and the smoke from them darkens the sky.
3601 எனக்கு நல் அரைண என ஆர் உயிைர
இைமயவர் தந்ைத தாய் தன்ைன
தனக்கும் தன் தன்ைம அறி அாியாைன
தடம் கடல் பள்ளி அம்மாைன
மனக்ெகாள் சீர் வாயிரவர் வண் சிவ ம்
அய ம் தா ம் ஒப்பார் வாழ்
கனக்ெகாள் திண் மாடத் தி ச்ெசங்குன் ாில்
தி ச்சிற்றா

அத

ள் கண்ேடேன (6)

3601 He is my excellent protection.
He is my dear life.
He is the father and mother of the gods.
It is hard for anyone to know
and understand his wonderful nature.
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He is our father and he sleeps on the wide milky ocean.
I saw him in Thiruchitraaṛu in Thiruchenkundrur
filled with lovely palaces
where three thousand famous Brahmins, generous Shiva,
Brahma and other devotees live.
3602 தி ச்ெசங்குன் ாில் தி ச்சிற்றா அத
கண்ட அத் தி வ என் ம்
தி ச் ெசய்ய கமலக் கண் ம் ெசவ்வா ம்
ெசவ்வ
ம் ெசய்ய ைக ம்
தி ச் ெசய்ய கமல உந்தி ம் ெசய்ய
கமைல மார் ம் ெசய்ய உைட ம்
தி ச் ெசய்ய
ம் ஆர ம் பைட ம்

ள்

திகழ என் சிந்ைத ளாேன (7)
3602. He has divine lotus eyes,
a beautiful mouth, lovely hands,
a navel where Brahma stays on a lotus,
lovely lotus eyes, beautiful garments,
a precious crown, ornaments and heroic weapons.
The famous god of Thiruchenkunṛur
on the bank of Thiruchitraaṛu
stays in my heart and shines.
3603 திகழ என் சிந்ைத ள் இ ந்தாைன
ெச நிலத்ேதவர் நான்மைறேயார்
திைச ைககூப்பி ஏத் ம் தி ச்ெசங்குன் ாில்
தி ச்சிற்றாற்றங் கைரயாைன
கர் ெகாள் வானவர்கள் க டம் தன்ைன
அசுரர் வன் ைகயர் ெவம் கூற்ைற
க மா அறிேயன் ெபா ந்
லகும்
பைடப்ெபா

ெக ப் க் காப்பவேன (8)

3603. He shines in my heart.
He is the god of Thiruchengunḍur
on the bank of Thiruchiṛṛaaṛu
where the farmers who own flourishing paddy lands,
and the Brahmins who recite all the four Vedas
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worship the god in all directions, folding their hands.
He is the refuge for all the gods in the sky and they praise him.
He fights with the heroic Asurans like a Yama.
He created all the three worlds
and protects them from destruction.
I do not know how to praise him.
3604 பைடப்ெபா ெக ப் க் காப்பவன் பிரம
பரம்பரன் சிவப்பிரான் அவேன
இைடப் க்கு ஓர் உ
ம் ஒழி இல்ைல அவேன
கழ் இல்ைல யாைவ ம் தாேன
ெகாைடப் ெப ம் கழார் இைனயர் தன் ஆனார்
கூாிய விச்ைசேயா ஒ க்கம்
நைடப் ப இயற்ைகத் தி ச்ெசங்குன் ாில்
தி ச்சிற்றா

அமர்ந்த நாதேன (9)

3604. He creates all the gods
and the creatures of the world, keeping them from trouble.
He himself is the highest god, and he is Brahma and Shiva.
He has no form or end.
No one else is fit to be praised—he receives all fame.
He, with his beautiful nature, is the generous and famous god
of Thiruchitraaṛu of Thiruchengundrur
where the people are principled and clever and perform sacrifices.
3605 அமர்ந்த நாதைன அவர் அவர் ஆகி
அவர்க்கு அ ள் அ
ம் அம்மாைன
அமர்ந்த தண் பழனத் தி ச்ெசங்குன் ாில்
தி ச்சிற்றாற்றங் கைரயாைன
அமர்ந்த சீர் வாயிரவர் ேவதியர்கள்
தம்பதி அவனிேதவர் வாழ்
அமர்ந்த மாேயாைன க்கண் அம்மாைன
நான் கைன அமர்ந்ேதேன (10)
3605. The lord our father gives his grace to all creatures
and he himself is in all of them.
He is the god of Thiruchengundrur on the banks
of Thiruchitraru flourishing with cool fields.
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Our god Maayon is the lord of Nanmuhan, the three-eyed Shiva,
the three thousand Brahmins and the god of the gods.
The whole world venerates him and I worship him with love.
3606 ேதைன நன் பாைல கன்னைல அ ைத
தி ந் உலகு உண்ட அம்மாைன
வான நான் கைன மலர்ந்த தண் ெகாப் ழ்
மலர்மிைசப் பைடத்த மாேயாைன
ேகாைன வண் கு கூர் வண் சடேகாபன்
ெசான்ன ஆயிரத் ள் இப் பத் ம்
வானின் மீ ஏற்றி அ ள்ெசய்
க்கும்
பிறவி மா மாயக் கூத்திைனேய (11)
3606. Saḍagopan of rich Thirukuruhur composed
a thousand poems on the god of gods,
who is honey, sweet milk, sugarcane juice,
and our father who swallowed the whole world.
Our god the Maayon created the divine god Nanmuhan
on a beautiful lotus on his navel.
If devotees learn and recite these ten pasurams
they will go to moksha and receive the grace of the lord
and their illusory births will go away.
------------தி வாய்ெமாழி எட்டாம் பத் (ஐந்தாம் தி ெமாழி, 3607-3617)
எம்ெப மான வ வழைகக் காணப்ெபறாத ஆழ்வார்
ஆைச மிகுந் அ
அரற் தல்
3607 மாயக் கூத்தா வாமனா
விைனேயன் கண்ணா கண் ைக கால்
ய ெசய்ய மலர்களா
ேசாதிச் ெசவ்வாய் கிழதா
சாயல் சாமத் தி ேமனி
தண் பாசைடயா தாமைர நீள்
வாசத் தடம்ேபால் வ வாேன
ஒ நாள் காண வாராேய (1)
3607. You are a magical dancer.
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You are a dwarf.
I have done much karma.
O Kaṇṇan, your eyes, hands and legs
are like pure red lotus flowers.
Your red shining mouth is like an opening lotus bud.
Your divine body is like a cool green leaf.
You come as if you were a fragrant lotus pond.
Come to me one day—I long to see you.
3608 காண வாராய் என் என்
கண் ம் வா ம் வர்ந் அ ேயன்
நாணி நல் நாட் அலமந்தால்
இரங்கி ஒ நாள் நீ அந்ேதா
காண வாராய்! க நாயி
உதிக்கும் க மா மாணிக்க
நாள் நல் மைலேபால் சுடர்ச் ேசாதி
ேசர் ெசன்னி அம்மாேன! (2)
3608. I call you saying, "Come, I want to see you!"
and my eyes are tired and my mouth dry.
I am ashamed calling and calling you—
I suffer to see you.
Won’t you feel sorry for me and come to see me?
Come to me shining like a large dark diamond mountain
behind which a dark sun rises at dawn.
O father, on your dark hair you wear a shining crown.
3609
ேசர் ெசன்னி அம்மா நின்
ெமாய் ம் தாமத் தண் ழாய்க்
க ேசர் கண்ணிப் ெப மாேன
என் என் ஏங்கி அ தக்கால்
ப ேசர் மகரக் குைழக ம்
பவள வா ம் நால் ேதா ம்
ேசர் இைட ம் அைமந்த ஓர்
நீர்

கில் ேபால் ேதான்றாேய. (3)

3609. O father, you wear a divine crown on your head.
If I long for you, cry and say,
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"You are adorned with a cool thulasi garland
mixed with fragrant flowers that swarm with bees,"
you will appear before me like a cloud filled with pure water,
with four arms, a coral mouth, emerald earrings
and a waist thin as a tudi drum.
3610
நீர் கில் ேபால் ேதான் ம் நின்
சுடர் ெகாள் வ
ம் கனிவா ம்
ேத நீர்க் கமலக் கண்க ம்
வந் என் சிந்ைத நிைறந்தவா
மா நீர் ெவள்ளி மைலதன்ேமல்
வண் கார் நீல கில் ேபால
நீர்க் கட ள் யில்வாேன
எந்தாய்! ெசால்லமாட்ேடேன (4)
3610. Your shining form that looks
like a cloud filled with pure water,
your mouth sweet as a fruit,
your lotus eyes sweet as honey,
all came and entered my thoughts.
As you sleep on the ocean abundant with pure water
you are like a dark cloud in the flourishing rainy season
floating above a silver mountain.
O my father, I cannot describe your beauty.
3611 ெசால்ல மாட்ேடன் அ ேயன் உன்
ளங்கு ேசாதித் தி ப்பாதம்
எல்ைல இல் சீர் இள நாயி
இரண் ேபால் என் உள்ளவா
அல்லல் என் ம் இ ள் ேசர்தற்கு
உபாயம் என்ேன ஆழி சூழ்
மல்ைல ஞாலம்
உண்ட
மா நீர்க் ெகாண்டல் வண்ணேன? (5)
3611. Your divine shining feet entered my mind
like two morning suns of matchless beauty.
I am your slave and cannot describe your loveliness.
You have the color of a cloud filled with good water
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and swallow all the flourishing world surrounded by oceans.
Why do we suffer with troubles
that come as darkness in our lives?
Tell us why, or tell us how to remove the sufferings of life.
3612 ெகாண்டல் வண்ணா குடக்கூத்தா
விைனேயன் கண்ணா கண்ணா என்
அண்ட வாணா என் என்ைன
ஆளக் கூப்பிட் அைழத்தக்கால்
விண் தன்ேமல் தான் மண்ேமல் தான்
விாி நீர்க் கடல் தான் மற் த்தான்
ெதாண்டேனன் உன் கழல்காண
ஒ நாள் வந்

ேதான்றாேய (6)

3612. I want you to rule me and I call and praise you saying,
"You have the color of a cloud. You danced on a pot.
I have done bad karma. O Kaṇṇan, you are my Kaṇṇan.
You are the god of the sky."
Won’t you come to me from heaven
or from the earth or from the ocean with its abundant water
or from any other place? Appear in front of me one day
so that I, your devotee can see your ankleted feet.
3613 வந் ேதான்றாய் அன்ேறல் உன்
ைவயம் தாய மலர் அ க்கீழ்
ந்தி வந் யான் நிற்ப
கப்ேப கூவிப் பணிக்ெகாள்ளாய்
ெசந்தண் கமலக் கண் ைக கால்
சிவந்த வாய் ஓர் க நாயி
அந்தம் இல்லாக் கதிர் பரப்பி
அலர்ந்த

ஒக்கும் அம்மாேன (7)

3613. Come to me.
If you don’t, I will come to your door
and stay under your lotus feet that measured the world.
If I do that you will call me and make me serve you.
You are my father and you are like a dark sun
with beautiful cool lotus eyes, a red mouth, hands and legs
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shining as it rises and spreads its endless rays.
3614 ஒக்கும் அம்மான் உ வம் என்
உள்ளம் குைழந் நாள் நா ம்
ெதாக்க ேமகப் பல் குழாங்கள்
கா ம்ேதா ம் ெதாைலவன் நான்
தக்க ஐவர் தமக்காய் அன்
ஈர் ஐம்பதின்மர் தாள் சாயப்
க்க நல்ேதர்த் தனிப்பாகா
வாராய் இ ேவா ெபா த்தேம? (8)
3614. Every day whenever I see a mass of clouds
my heart melts and I think,
"This looks like the form of my father,"
and I lose myself.
You drove the good chariot for the five Pandavas
and destroyed the hundred Kauravas,
but you have not come to me.
Is this right?
3615 இ ேவா ெபா த்தம்? மின் ஆழிப்
பைடயாய் ஏ ம் இ ம் சிைறப் ள்
அ ேவ ெகா யா உயர்த்தாேன
என் என் ஏங்கி அ தக்கால்
எ ேவயாகக் க
ங்ெகால்
இம் மா ஞாலம் ெபாைற தீர்ப்பான்
ம வார் ேசாைல உத்தர
ம ைரப் பிறந்த மாயேன? (9)
3615. "Is this right?
You carry a shining discus and a Garuda flag
and you ride on an eagle with huge wings."
If I say this and long for you and cry what will you do?
You are the Maayan and were born in northern Madhura
surrounded by groves dripping with honey.
You came to this earth to take away the suffering of its people.
3616 பிறந்த மாயா பாரதம்
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ெபா த மாயா நீ இன்ேன
சிறந்த கால் தீ நீர் வான் மண்
பிற ம் ஆய ெப மாேன
கறந்த பா ள் ெநய்ேய ேபால்
இவற் ள் எங்கும் கண் ெகாள்
இறந் நின்ற ெப மாயா
உன்ைன எங்ேக காண்ேகேன? (10)
3616. O Maayan, you were born on this earth.
You, the Maayan, fought the Bharatha war.
You, the lord, are the wonderful wind, fire, water, sky, earth
and all other things in the world.
You are the great Maayan who stays in everything
but no one can see you because you hide
like the ghee that is in fresh milk.
Where can I see you?
3617 எங்ேக காண்ேகன் ஈன் ழாய் அம்மான் தன்ைன யான்? என்
அங்ேக தாழ்ந்த ெசாற்களால் அம் தண் கு கூர்ச் சடேகாபன்
ெசங்ேகழ் ெசான்ன ஆயிரத் ள் இைவ ம் பத் ம் வல்லார்கள்
இங்ேக காண இப்பிறப்ேப மகிழ்வர் எல்

என்

ம் காைலேய. (11)

3617. Saḍagopan of flourishing cool Thirukuruhur
composed a thousand pasurams
with beautiful music and divine words
in which a devotee asks the god,
"Where can I see my father who wears a fresh thulasi garland?"
If devotees learn and recite these ten pasurams
they will be happy night and day in this birth itself
because they know the nature of god.
-----------தி வாய்ெமாழி எட்டாம் பத் (ஆறாம் தி ெமாழி, 3618-3628)
ஆழ்வார
ன்பத்ைதத் தீர்க்கும் ெபா ட் தி மால் தி க்க த்தானத்தில்
இ ந்தைம கூறல் (தி க்க த்தானம்)
3618 எல்

ம் காைல ம் தன்ைன நிைனந்

எழ
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நல்ல அ ள்கள் நமக்ேக தந் அ ள் ெசய்வான்
அல் அம் தண் அம் ழாய்
அப்பன் ஊர்
ெசல்வர்கள் வா ம் தி க்க த்தானேம (1)
3618. He will give us his good grace
so that we will think only of him
when we get up every day in the morning and at night.
His hair is decorated with a beautiful thulasi garland
strung with alli blossoms.
My father is the god of Thirukaḍithanam
where good devotees live.
3619 தி க்க த்தான ம் என் ைடயச் சிந்ைத ம்
ஒ க்க த் உள்ேள உைற ம் பிரான் கண்டீர்
ெச க் க த் அன் திைகத்த அரக்கைர
உ க் ெகட வாளி ெபாழிந்த ஒ வேன (2)
3619. See, the lord thinks that Thirukaḍithanam
and my heart are the same
and he enters my heart and stays there.
He, the matchless one, fought, shooting arrows like rain
at the astonished Rakshasa Ravaṇan
and destroyed him
so that even his shape could not be seen.
3620 ஒ வர் இ வர் ஓர் வர் என நின்
உ
கரந் உள் ம்ேதா ம் தித்திப்பான்
தி அமர் மார்வன் தி க்க த்தானத்ைத
ம வி உைறகின்ற மாயப் பிராேன (3)
3620. The lord Maayan with beautiful Lakshmi on his chest
has the forms of the three gods Shiva, Brahma and Indra.
Formless, he has entered my heart.
He wishes to stay in Thirukaḍithanam.
Whenever I think of him he is sweet.
3621 மாயப் பிரான் என வல்விைன மாய்ந் அற
ேநசத்தினால் ெநஞ்சம் நா கு ெகாண்டான்
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ேதசத்

அமரர் தி க்க த்தானத்ைத

வாசப் ெபாழில் மன்

ேகாயில் ெகாண்டாேன (4)

3621. The lord Maayan destroyed all my bad karma
and abides in my heart with love as if that were his native place.
He stays in the temple of Thirukaḍithanam
surrounded by fragrant groves
where all the gods in the sky come and worship him.
3622 ேகாயில் ெகாண்டான் தன் தி க்க த்தானத்ைத
ேகாயில் ெகாண்டான் அதேனா ம் என் ெநஞ்சகம்;
ேகாயில்ெகாள் ெதய்வம் எல்லாம் ெதாழ ைவகுந்தம்
ேகாயில் ெகாண்ட குடக்கூத்த அம்மாேன (5)
3622. He, the god in the temple of Thirukaḍithanam,
stays in my heart, which he has made his temple.
All the gods from many temples
come to Thirukadithanam to worship him,
our father who danced on a pot.
3623 கூத்த அம்மான் ெகா ேயன் இடர் ற்ற ம்
மாய்த்த அம்மான் ம சூத அம்மான் உைற
த்த ெபாழில் தண் தி க்க த்தானத்ைத
ஏத்த நில்லா குறிக்ெகாள்மின் இடேர (6)
3623. I have done bad karma,
and he, Madhusudhanan who danced on a pot,
is my father and has destroyed all the troubles that afflict me.
He is the god of flourishing Thirukaḍithanam
surrounded by blooming groves.
If you go there and praise him all your troubles will go away.
Keep this in your mind.
3624 ெகாள்மின் இடர் ெகட உள்ளத் ேகாவிந்தன்
மண் விண்
ம் அளந்த ஒண் தாமைர
மண்ணவர் தாம் ெதாழ வானவர் தாம் வந்
நண்

தி க்க த்தான நகேர (7)
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3624. The god Govindan who stays in my heart
measured the whole earth and sky.
All the people of the earth worship his beautiful lotus feet.
Go to Thirukaḍithanam where the gods in the sky.
Worship the god and all your troubles will go away.
3625 தான நகர்கள் தைலச்சிறந் எங்ெகங்கும்
வான் இந் நிலம் கடல் ற் ம் எம் மாயற்ேக
ஆனவிடத் ம் என் ெநஞ்சும் தி க்க த்
தான நக ம் தன தாயப் பதிேய (8)
3625. Our Maayan stays in the sky,
the earth, the ocean and many other good places
and they all belong to him,
but he chose my heart
and Thirukaḍithanam for his temples .
3626 தாயப் பதிகள் தைலச்சிறந் எங்ெகங்கும்
மாயத்தினால் மன்னி ற்றி ந்தான் உைற
ேதசத் அமரர் தி க்க த்தானத் ள்
ஆயர்க்கு அதிபதி அற் தன் தாேன (9)
3626. There are many marvelous places
that belong to Maayan where he stays happily forever,
but that wonderful god, the lord of cowherds,
chose Thirukadithanam as his temple
and stays there where the shining gods come and worship him.
3627 அற் தன் நாராயணன் அாி வாமனன்
நிற்ப ேமவி இ ப்ப என் ெநஞ்சகம்
நல் கழ் ேவதியர் நான்மைற நின் அதிர்
கற்பகச் ேசாைலத் தி க்க த்தானேம (10)
3627. The wonderful god Narayaṇan, Hari, Vamaṇan
stays in my heart and in Thirukaḍithanam
surrounded by karpaga groves
where good and renowned Brahmins loudly recite the Vedas.
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3628 ேசாைலத் தி க்க த்தானத் உைற தி
மாைல மதிள் கு கூர்ச் சடேகாபன் ெசால்
பாேலா அ
அன்ன ஆயிரத் இப் பத் ம்
ேமைல ைவகுந்தத்

இ த் ம் வியந்ேத (11)

3628. Saḍagopan of Thirukuruhur
surrounded by walls
composed a thousand pasurams
that are as sweet as nectar and milk mixed together
praising Thirumaal of Thirukaḍithanam
surrounded by groves.
If devotees learn these ten pasurams and recite them
they will go to Vaikuṇṭam and be happy.
-------------தி வாய்ெமாழி எட்டாம் பத் (ஏழாம் தி ெமாழி, 3629-3639)
தம் உள்ளத்தில் எம்ெப மான் ற்றி ந்த ப ைய ஆழ்வார் கூறி மகிழ்தல்
3629 இ த் ம் வியந் என்ைனத் தன் ெபான் அ க்கீழ் என்
அ த்தித் எைனத் ஓர் பல நாள் அைழத்ேதற்கு
ெபா த்தம் உைட வாமனன் தான் குந் என் தன்
க த்ைத உற

ற்றி ந்தான் கண்

ெகாண்ேட (1)

3629. I worshipped the lord every day
and said with amazement,
"Come and keep me under your golden feet!"
and the generous god Vamanan saw me
entered my heart and stayed there.
He is happy to be with me.
3630 இ ந்தான் கண் ெகாண் என ஏைழ ெநஞ்சு ஆ
தி ந்தாத ஓர் ஐவைரத் ேதய்ந் அற மன்னி
ெப ம் தாள் களிற் க்கு அ ள்ெசய்த ெப மான்
த ம் தான் அ ள் தான் இனி யான் அறிேயேன (2)
3630. He has entered my poor heart and destroyed
the feelings of the five senses that rule it.

ம்
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He does not allow me to fall into the desires they cause.
The grace that my great lord has given me
is higher than the grace that he gave to Gajendra.
I do not know how this happened.
3631 அ ள் தான் இனி யான் அறிேயன் அவன் என் உள்
இ ள் தான் அற ற்றி ந்தான் இ அல்லால்
ெபா ள் தான் எனில்
லகும் ெபா ள் அல்ல
ம ள் தான் ஈேதா? மாய மயக்கு மயக்ேக? (3)
3631. I cannot understand
how he has such love for me
that he gives me his wonderful grace.
He stays in my heart and removes all my ignorance.
He does not think ruling all the three worlds
is more important than staying in my heart.
What kind of confusion is this?
Or is it just that I am confused to be in an illusory world?
3632 மாய மயக்கு மயக்கான் என்ைன வஞ்சித்
ஆயன் அமரர்க்கு அாிஏ என அம்மான்
ய சுடர்ச்ேசாதி தன என் உள் ைவத்தான்
ேதசம் திக ம் தன் தி வ ள் ெசய்ேத (4)
3632. He is my father.
He is the lord of cowherds and the gods in the sky.
He is the man-lion.
He confused me with his power of illusion.
He is a faultless shining light.
He gave his divine grace that is praised in all lands,
came to me and stayed within me.
3633 திக ம் தன் தி வ ள் ெசய் உலகத்தார்
க ம் கழ் தான் அ காட் த் தந் என் உள்
திக ம் மணிக் குன்றம் ஒன்ேற ஒத் நின்றான்
க ம் கழ் மற்

எனக்கும் ஓர் ெபா ேள? (5)
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3633. He gave his divine grace to me.
He gave me all the fame that makes the world praise me.
He stays like a shining diamond hill.
All the fame that I get is not important for me,
only his grace.
3634 ெபா ள் மற் எனக்கும் ஓர் ெபா ள் தன்னில் சீர்க்கத்
த ேமல் பின்ைன யார்க்கு அவன் தன்ைனக் ெகா க்கும்
க மாணிக்கக் குன்றத் த் தாமைரேபால்
தி

மார் கால் கண் ைக ெசவ்வாய் உந்தியாேன? (6)

3634. There are so many things that the lord can give me,
but he gave himself to me.
How could he give himself to anyone else
after he has given himself to me?
On his body that is like dark diamond hill,
his divine chest, legs, eyes, hands and beautiful mouth and belly
are all as beautiful as blooming lotuses
3635 ெசவ்வாய் உந்தி ெவண் பல் சுடர்க் குைழ தம்ேமா
எவ்வாய்ச் சுட ம் தம்மில் ன் வளாய்க்ெகாள்ள
ெசவ்வாய்
வேலா என உள்ளத் இ ந்த
அவ்வாய் அன்றி யான் அறிேயன் மற்

அ ேள (7)

3635. His beautiful mouth, ears ornamented with shining earrings,
and white teeth all shine, each competing with the other.
He stays in my heart smiling with his red mouth.
I know no grace except the grace of the smile of his mouth.
3636 அறிேயன் மற் அ ள் என்ைன ஆ ம் பிரானார்
ெவறிேத அ ள்ெசய்வர் ெசய்வார்கட்கு உகந்
சிறிேய ைடச் சிந்ைத ள்
லகும் தன்
ெநறியா வயிற்றில் ெகாண்

நின்ெறாழிந்தாேர (8)

3636. The lord rules me
and if he wants to give his grace to someone,
he gives it without expecting anything in return.
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I am a small devotee.
He who swallowed all the three worlds
and keeps them in his stomach
has entered my heart and stays there.
3637 வயிற்றில் ெகாண் நின்ெறாழிந்தா ம் எவ ம்
வயிற்றில் ெகாண் நின் ஒ
லகும் தம்
வயிற்றில் ெகாண் நின்றவண்ணம் நின்ற மாைல
வயிற்றில் ெகாண்

மன்ன ைவத்ேதன் மதியாேல (9)

3637. The three worlds protected by kings
were all destroyed at the end of the eon.
The lord Maal swallowed them all,
keeping them in his stomach and protecting them.
With my cleverness,
I made that Maal come to me and keep him in my heart.
3638 ைவத்ேதன் மதியால் என உள்ளத் அகத்ேத
எய்த்ேத ஒழிேவன் அல்ேலன் என் ம் எப்ேபா ம்
ெமாய்த் ஏய் திைர ேமா தண் பாற்கட ளால்
ைபத்

ஏய் சுடர்ப் பாம் அைண நம் பரைனேய (10)

3638. He is the highest lord
and he sleeps on the shining thousand-headed Adishesha
on the cool milky ocean always filled with rolling waves.
With my cleverness I made him enter my heart.
I will never grow tired of him or let him leave me.
3639 சுடர்ப் பாம் அைண நம் பரைன தி மாைல
அ ச் ேசர்வைக வண் கு கூர்ச் சடேகாபன்
ப்பான் ெசான்ன ஆயிரத் இப் பத் ம் சன்மம்
விடத் ேதய்ந்

அற ேநாக்கும் தன் கண்கள் சிவந்ேத (11)

3639. Saḍagopan of flourishing Thirukuruhur
composed a thousand pasurams praising Thirumal,
our highest god who sleeps on shining Adishesha.
If devotees learn and recite these ten pasurams,
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the god’s eyes will become red
as he grows angry at their karma
and he will remove their births.
----------தி வாய்ெமாழி எட்டாம் பத் (எட்டாம் தி ெமாழி, 3640-3650)
ஆ யிாின் ஏற்றத்ைத எம்ெப மான் காட்டக் கண் ஆழ்வார் ேபசுதல்
3640 கண்கள் சிவந் ெபாியவாய்
வா ம் சிவந் கனிந் உள்ேள
ெவண் பல் இலகு சுடர் இலகு
விலகு மகர குண்டலத்தன்
ெகாண்டல் வண்ணன் சுடர்
யன்
நான்கு ேதாளன் குனி சார்ங்கன்
ஒண் சங்(கு) கைத வாள் ஆழியான்
ஒ வன் அ ேயன் உள்ளாேன. (1)
3640. He has beautiful large eyes,
a soft red mouth and white shining teeth.
His ears are adorned with shining makara earrings.
The dark cloud-colored sole lord decorated with a shining crown
stays in the mind of me his slave with his four arms
that hold a bent bow, conch, club, sword and discus.
3641 அ ேயன் உள்ளான் உடல் உள்ளான்
அண்டத் அகத்தான் றத் ள்ளான்
ப ேய இ என் உைரக்கலாம்
ப யன் அல்லன் பரம்பரன்
க ேசர் நாற்றத் ள் ஆைல
இன்பத் ன்பக் கழி ேநர்ைம
ஒ யா இன்பப் ெப ைமேயான்
உணர்வில் உம்பர் ஒ வேன (2)
3641. I am his devotee and he is in my soul and body.
He is in the sky, he is inside and outside of everyone.
Nothing can be compared with the highest lord.
He is in all fragrances.
He takes away sorrows and gives happiness to all.
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He is the lord of the sky and he is joy for his devotees.
He has undiminished fame and he is in the feelings of all.
3642 உணர்வில் உம்பர் ஒ வைன
அவன அ ளால் உறற்ெபா ட் என்
உணர்வின் உள்ேள இ த்திேனன்
அ
ம் அவன இன் அ ேள
உணர் ம் உயி ம் உடம் ம்
மற் உலப்பிலன ம் ப ேதயாம்
உணர்ைவப் ெபற ஊர்ந் இற ஏறி
யா

ம் தானாய் ஒழிந்தாேன. (3)

3642. No one can understand the highest god,
yet I understand him and keep him in my heart
only through his sweet grace.
I understand that my feelings, life, body
and all other things are not true.
He gives me all my knowledge
and has entered my heart and become one with me.
3643 யா ம் தானாய் ஒழிந்தாைன
யா ம் எவர்க்கும் ன்ேனாைன
தா ம் சிவ ம் பிரம ம்
ஆகிப் பைணத்த தனி தைல
ேத ம் பா ம் கன்ன ம்
அ
ம் ஆகித் தித்தித் என்
ஊனில் உயிாில் உணர்வினில்
நின்ற ஒன்ைற உணர்ந்ேதேன (4)
3643. He makes me and himself one.
He is the ancient lord of all things and all people.
He is Shiva and Brahma.
He is unique, the cause that branched out to become everything.
He is honey, milk, sugar juice and nectar.
He is sweet.
I know him who is in my body, my life and my awareness.
3644 நின்ற ஒன்ைற உணர்ந்ேத

க்கு
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அதன் ண் ேநர்ைம அ இ என்
ஒன் ம் ஒ வர்க்கு உணரலாகா
உணர்ந் ம் ேம ம் காண் அாி
ெசன் ெசன் பரம்பரம் ஆய்
யா ம் இன்றித் ேதய்ந் அற்
நன் தீ என் அறி அாிதாய்
நன்றாய் ஞானம் கடந்தேத (5)
3644. I understand that he is the one thing that abides in all
yet no one can understand his excellence,
whether it is this or that.
Even if someone understands it, he cannot really see it.
It becomes smaller and smaller and, the highest of the high,
it becomes nothing.
No one has the knowledge to know whether it is good of bad.
It is a good thing and abides even beyond knowing.
3645 நன்றாய் ஞானம் கடந் ேபாய்
நல் இந்திாியம் எல்லாம் ஈர்த்
ஒன்றாய்க் கிடந்த அ ம் ெப ம் பாழ்
உலப் இல் அதைன உணர்ந் உணர்ந்
ெசன் ஆங்கு இன்பத் ன்பங்கள்
ெசற் க் கைளந் பைச அற்றால்
அன்ேற அப்ேபாேத
அ ேவ

டாேம (6)

3645. It is a good thing and abides even beyond knowing.
One should understand that it is a unique thing
that is beyond all the senses.
One must know that it is a rare, great thing
not found in the world.
If one destroys happiness and sorrow and removes all desires
that very day and that very time he reaches moksha.
Being in that state is truly moksha, it is liberation.
3646 அ ேவ
இன்பம் தா ம் அ
எ ேவ தா ம் பற்

ேபற்
ேதறி
இன்றி
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யா ம் இ கள் ஆகிற்கில்
அ ேவ
ேபற்
இன்பம் தா ம் அ ேதறா
எ ேவ

?ஏ

இன்பம்? என்

எய்த்தார் எய்த்தார் எய்த்தாேர (7)
3646. If someone has no desire and owns nothing
that is moksha and having attained it there is joy.
If someone does not know this and worries,
"What is moksha? What is happiness?"
he will be confused and worried always.
One should understand that true moksha
is to remove all desires of the world.
That is also true happiness.
3647 எய்த்தார் எய்த்தார் எய்த்தார்
என் இல்லத்தா ம் றத்தா ம்
ெமாய்த் ஆங்கு அலறி யங்க தாம்
ேபாகும்ேபா உன்மத்தர்ேபால்
பித்ேத ஏறி அ ராகம்
ெபாழி ம்ேபா எம் ெபம்மாேனா
ஒத்ேத ெசன் அங்கு உள்ளம்
கூடக் கூ ற்றாகில் நல் உைறப்ேப (8)
3647. When you die, your family and relatives
will worry and worry and crowd around you.
Before you loose your awareness,
if, as if you had become crazy, you think of god
and a feeling of joy comes to your mind
and your heart joins the dear lord
that is the good way to obtain moksha.
3648 கூ ற்றாகில் நல் உைறப்
கூடாைமையக் கூ னால்
ஆடல் பறைவ உயர் ெகா எம்
மாயன் ஆவ அ அ ேவ
ைடப் பண்ணி ஒ பாிேச
எதிர் ம் நிகழ் ம் கழி மாய்
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ஓ த் திாி ம் ேயாகிக

ம்

உள ம் இல்ைல அல்லேர (9)
3648. Is it possible that the soul and the highest god
who carries an eagle flag can become one? They are not the same.
If they could become one then there is no god or soul.
Maayan will be himself, and the soul will be itself.
There are always yogis who run and wander around
in the past, future and present saying that they will reach moksha,
but their moksha is imaginary.
Reaching god by devotion is the only moksha.
3649 உள ம் இல்ைல அல்லராய்
உளராய் இல்ைல ஆகிேய
உளர் எம் ஒ வர் அவர் வந் என்
உள்ளத் ள்ேள உைறகின்றார்
வள ம் பிைற ம் ேதய் பிைற ம்
ேபால அைச ம் ஆக்க ம்
வள ம் சுட ம் இ
ம் ேபால்
ெத

ம் ம

ம் மாய்த்ேதாேம (10)

3649. God is always there for his devotees.
He is even there for those who say there is no god.
He comes to me, enters my heart and stays there.
Wisdom and ignorance come and go
like the waxing and waning moon.
We should get rid of clarity and confusion
that come and go like the shining day and the night.
3650 ெத
ம் ம
ம் மாய்த் தன் தி ந் ெசம்ெபான் கழல் அ க்கீழ்
அ ளி இ த் ம் அம்மானாம் அயனாம் சிவனாம்
தி மாலால் அ ளப் பட்ட சடேகாபன் ஓர் ஆயிரத் ள் இப் பத்தால்
அ ளி அ க்கீழ் இ த் ம் நம்மண்ணல் க மாணிக்கேம. (11)
3650. Saḍagopan composed a thousand pasurams
on Thirumal, the father of Shiva and Brahma.
He removes the confusion and the ignorance of all
and keeps his devotees beneath his feet
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ornamented with pure golden anklets.
If devotees learn and recite these ten pasurams
they will go and stay beneath the feet
of our dark diamond-colored lord and receive his grace.
-------------தி வாய்ெமாழி எட்டாம் பத் (ஒன்பதாம் தி ெமாழி, 3651-3661)
தைலவியின் உண்ைமக் காதைலத் தாய்மா க்குத் ேதாழி
எ த் ைரத் அயல் மணம் விலக்கல் (தி ப்
ர்)
3651 க மாணிக்க மைலேமல் மணித் தடம்
தாமைரக் கா கள் ேபால்
தி மார் வாய் கண் ைக உந்தி கால் உைட
ஆைடகள் ெசய்ய பிரான்
தி மால் எம்மான் ெச நீர் வயல் குட்ட
நாட் த் தி ப்
ர்
அ மாயன் ேபர் அன்றிப் ேபச்சு இலள் அன்ைனமீர்!
இதற்கு என் ெசய்ேகேனா? (1)
3651. Her friend says,
"O mothers, how can I help my friend?
Your daughter does not say anything
except the name of the great Maayan
whose divine chest, mouth, eyes, hands, legs and belly
all look like lotuses blooming in a forest on a dark diamond hill.
Our beautiful lord Thirumal,
adorned with beautiful ornaments and garments,
stays in Thirupuliyur in Kuṭṭanaḍu
that flourishes with fields and good water."
3652 அன்ைனமீர் இதற்கு என் ெசய்ேகன்? அணி
ேம வின் மீ உல ம்
ன் சூழ் சுடர் ஞாயி ம் அன்றி ம்
பல் சுடர்க ம் ேபால்
மின் நீள்
ஆரம் பல் கலன் தான்
உைட எம்ெப மான்
ன்ைன அம் ெபாழில் சூழ் தி ப்
ர்
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க ம் இவேள (2)
3652. Her friend says,
"O mothers, how can I help my friend?
Our lord wears a tall shining crown,
a necklace and many ornaments
and he looks like the sun shining with many bright rays
as it circles Meru mountain.
All she does is praise our dear god of Thirupuliyur
surrounded with beautiful punnai groves."
3653 க ம் இவள் நின் இராப்பகல் ெபா
கடல் தீப் பட் எங்கும்
திக ம் எாிெயா ெசல்வ ஒப்ப
ெச ம் கதிர் ஆழி தல்
க ம் ெபா பைட ஏந்தி ேபார் க்கு
அசுரைரப் ெபான் வித்தான்
திக ம் மணி ெந மாடம் நீ
தி ப்

நீர்க்

ர் வளேம (3)

3653. Her friend says,
"She praises the dark ocean-colored god night and day.
Carrying a shining discus and other weapons
he entered into war like the shining fire
that burns in the roaring ocean,
fought with the Asurans and destroyed them.
He stays in flourishing Thiruppuliyur
filled with tall shining palaces studded with precious jewels."
3654 ஊர் வளம் கிளர் ேசாைல ம் க ம் ம்
ெப ம் ெசந்ெந ம் சூழ்ந்
ஏர் வளம் கிளர் தண் பைணக் குட்ட
நாட் த் தி ப்
ர்
சீர் வளம் கிளர்
லகு உண் உமிழ்
ேதவ பிரான்
ேபர் வளம் கிளர்ந்தன்றிப் ேபச்சு இலள்
இன்

இப் ைன இைழேய (4)

3654. Her friend says,
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"O mother, your daughter adorned with lovely ornaments
doesn’t praise anything except the fame
of our dear god who swallowed all the famous three worlds,
the lord of Thirupppuliyur in Kuṭṭanadu
filled with cool fields that farmers plow
where abundant paddy and sugarcane grow
flourishing with good groves that increase its prosperity."
3655 ைன இைழகள் அணி ம் ஆைட உைட ம்
க்கணிப் ம்
நிைன ம் நீர்ைமய அன் இவட்கு இ நின்
நிைனக்கப் க்கால்
சுைனயி ள் தடம் தாமைர மல ம்
தண் தி ப்
ர்
ைனவன்
லகு ஆளி அப்பன்
தி

அ ள்

ழ்கினேள. (5)

3655. Her friend says,
"O mother, if you consider the precious ornaments she wears now,
her clothes and the smart way she thinks
you will understand that she is plunged into the divine grace
of the father, the lord, the ruler of all three worlds,
the god in prosperous Thirupuliyur
where large lotuses bloom in mountain springs."
3656 தி அ ள் ழ்கி ைவக ம் ெச நீர்
நிறக் கண்ண பிரான்
தி அ ள்க ம் ேசர்ந்தைமக்கு அைட
யாளம் தி ந்த உள
தி அ ள் அ ளால் அவன் ெசன்
ேசர் தண் தி ப்
ர்
தி அ ள் க கு ஒண் பழத்த
ெமல் யல் ெசவ்விதேழ (6)
3656. Her friend says,
"O mother, the red lips of the gentle girl
are like ripe kamuku fruits that flourish
through the divine grace of the god of prosperous Thirupuliyur.
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They are a sign that every day she plunges
into the love of the dark ocean-colored god Kaṇṇan
and that she has the grace of the lord."
3657 ெமல் இைலச் ெசல்வ வண் ெகா ப் ல்க
ங்கு இளம் தாள் க கின்
மல் இைல மடல் வாைழ ஈன் கனி சூழ்ந்
மணம் கமழ்ந்
ல் இைலத் ெதங்கி
கால் உல ம்
தண் தி ப்
ர்
மல்லல் அம் ெசல்வக் கண்ணன் தாள் அைடந்தாள்
இம் மடவரேல (7)
3657. Her friend says,
"O mother, this lovely girl reaches the feet
of our precious Kaṇṇan, the warrior, the god of Thirupuliyur
where the leaves of vines embrace the soft branches of the Kamugu trees
and a lovely breeze spreads the fragrance of jasmine
as it blows through the banana and coconut trees."
3658 மடவரல் அன்ைனமீர்கட்கு என் ெசால் ச் ெசால்
மல்ைலச் ெசல்வ
வடெமாழி மைறவாணர் ேவள்வி ள் ெநய் அழல்
வான் ைக ேபாய்த்
திட விசும்பில் அமரர் நாட்ைட மைறக்கும்
தண் தி ப்
ர்
பட அர அைணயான் தன் நாமம் அல்லால்

ேகன்?

பரவாள் இவேள (8)
3658. Her friend says,
"What can I say to the mothers of this beautiful girl?
He sleeps on Adishesa on the water in rich Thiruppuliyur
where the Brahmins of flourishing Mallai
perform sacrifices, reciting the Vedas of the northern language,
and the smoke from the fire as they pour ghee
rises and hides the country of the gods in the wide sky.
She doesn’t praise anything except his names."

138
3659 பரவாள் இவள் நின் இராப்பகல் பனி நீர்
நிறக் கண்ண பிரான்
விர ஆர் இைச மைற ேவதியர் ஒ ேவைலயின்
நின் ஒ ப்ப
கர ஆர் தடம்ெதா ம் தாமைரக் கயம்
தீவிைக நின் அல ம்
ர ஆர் கழனிகள் சூழ் தி ப்
ர்ப்
கழ் அன்றி மற்ேற (9)
3659. Her friend says,
"Your daughter’s eyes are filled with tears
and night and day she doesn’t praise anything
except the fame of Thiruppuliyur
surrounded with fields plowed by farmers
where the lord Kaṇṇan stays
and the sound of the Vedas that the Brahmins recite
resounds like the sound of the ocean
and the lotuses in the large ponds bloom like bright lamps.
3660 அன்றி மற்ேறார் உபாயம் என் இவள் அம்
தண் ழாய் கமழ்தல்
குன்ற மா மணி மாட மாளிைகக் ேகாலக்
குழாங்கள் மல்கி
ெதன் திைசத் திலதம் ைர குட்ட
நாட் த் தி ப்
ர்
நின்ற மாயப் பிரான் தி வ ளாம்
இவள் ேநர்பட்டேத? (10)
3660. Here friend says,
"She has the grace of Maayappiran,
the god of Thippuliyur that is like a thilagam for southern Kuṭṭanaḍu
surrounded by beautiful mountain-like palaces
with porches studded with precious jewels.
The only way to make her happy is to make her inhale
the fragrance of the fresh thulasi garland of the lord."
3661 ேநர்பட்ட நிைற
லகுக்கும் நாயகன் தன் அ ைம
ேநர்பட்ட ெதாண்டர் ெதாண்டர் ெதாண்டர் ெதாண்டன் சடேகாபன் ெசால்
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ேநர்பட்ட தமிழ் மாைல ஆயிரத் ள் இைவ பத் ம்
ேநர்பட்டார் அவர் ேநர்பட்டார் ெந மாற்கு அ ைம ெசய்யேவ (11)
3661. Saḍagopan, the devotee of the devotees
of the devotees of the devotees,
became the slave of the lord of the marvelous three worlds
and composed a garland of a thousand Tamil pasurams.
If devotees learn and recite these ten pasurams
they will have the fortune
of becoming the slaves of Neḍumal.
-----------தி வாய்ெமாழி எட்டாம் பத் (பத்தாம் தி ெமாழி, 3662-3672)
பாகவதர்க க்குத் தாம் அ ைமயாயி க்கும் உண்ைமைய ஆழ்வார் ேபசுதல்
3662 ெந மாற்கு அ ைம ெசய்ேவன்ேபால்
அவைனக் க த வஞ்சித்
த மாற் அற்ற தீக்கதிகள் ற் ம்
தவிர்ந்த சதிர் நிைனந்தால்
ெகா மா விைனேயன் அவன் அ யார்
அ ேய கூ ம் இ அல்லால்
வி மா என்ப என் அந்ேதா!
வியன்

லகு ெபறி

ேம? (1)

3662. If someone dances and wants
to become a slave of Neḍumaal without cheating him,
and if he wants to remove his karma
and join the feet of the god’s devotees
what achievement could be better than that?
It is better to serve the devotees of the lord
than to get the three wide worlds.
3663 வியன்
லகு ெபறி ம் ேபாய்
தாேன தாேன ஆனா ம்
யல் ேமகம்ேபால் தி ேமனி
அம்மான் ைன ம் கழல் அ க்கீழ்ச்
சயேம அ ைம தைலநின்றார்
தி த்தாள் வணங்கி இம்ைமேய
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பயேன இன்பம் யான் ெபற்ற
உ ேமா பாவிேய

க்ேக? (2)

3663. Even if I were to get all the three wide worlds
and became the unrivaled king of those worlds
would it be equal to the joy
of serving in this birth the devotees of god as his slave
and worshiping their feet?
They abide beneath the ankleted feet
of the god whose divine body is dark as a cloud.
How could I get their good fortune in this birth?
3664 உ ேமா பாவிேய க்கு இவ்
உலகம் ன் ம் உடன் நிைறய
சி மா ேமனி நிமிர்த்த என்
ெசந்தாமைரக்கண் தி க்குறளன்
ந மா விைர நாள் மலர் அ க்கீழ்ப்
குதல் அன்றி அவன் அ யார்
சி மா மனிசராய் என்ைன
ஆண்டார் இங்ேக திாியேவ? (3)
3664. The lord with beautiful lotus eyes
took the form of a small divine dwarf
and measured all the three worlds.
I don’t want even to stay
beneath the fresh fragrant lotus feet of the lord
if I, a sinner, could have the fortune
of being the devotee of his devotees,
ruled by them and they wander on this earth as ordinary people.
3665 இங்ேக திாிந்ேதற்கு இ க்கு உற்
இ மா நிலம் ன் உண் உமிழ்ந்த
ெசங்ேகாலத்த பவளவாய்ச்
ெசந்தாமைரக்கண் என் அம்மான்
ெபாங்கு ஏழ் கழ்கள் வாய ஆய்
லன்ெகாள் வ
என் மனத்த ஆய்
அங்கு ஏய் மலர்கள் ைகய ஆய்
வழிபட்

ஓட அ ளிேல? (4)

என்
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3665. What is wrong if I run behind the devotees
of the lotus-eyed lord to get their grace
as they carry flowers in their beautiful hands,
sing his abundant praise with their mouths
and keep his form in their minds as all their senses
enjoy my father who has beautiful lotus eyes and a red coral mouth,
the god who swallowed the large world and spit it out.
3666 வழிபட் ஓட அ ள் ெபற்
மாயன் ேகால மலர் அ க்கீழ்ச்
சுழிபட் ஓ ம் சுடர்ச்ேசாதி
ெவள்ளத் இன் ற் இ ந்தா ம்
இழிபட் ஓ ம் உட னில்
பிறந் தன் சீர் யான் கற்
ெமாழிபட் ஓ ம் கவிஅ தம்
கர்ச்சி உ ேமா

ேம? (5)

3666. Even if someone worships, receives the grace of Maayan,
and, staying beneath his beautiful lotus feet,
experiences bliss in a flood of glowing light
as it flows like swirling, running water,
can he get the nectar-like feeling of learning the great pasurams
and singing them with the devotees of god
so he feels as if he were flying
even though his body is not pure enough
to sing those pasurams?
3667 கர்ச்சி உ ேமா
லகின்
ேப தன் ேகழ் இல்
கர்ச் ெசம் கத்த களி அட்ட
ெபான் ஆழிக்ைக என் அம்மான்
நிகர்ச் ெசம் பங்கி எாி விழிகள்
நீண்ட அசுரர் உயிர் எல்லாம்
தகர்த் உண் உழ ம் ள் பாகன்
ெபாிய தனி மாப் கேழ? (6)
3667. The lord, carrying a discus and riding on Garuḍa,
killed many red-haired Asurans with burning eyes
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and he also destroyed the elephant with a dotted face.
Even the joy of hearing the great fame of the lord and reaching moksha
is not equal to the happiness someone can receive
singing the pasurams that praise the lord.
3668 தனி மாப் கேழ எஞ்ஞான் ம்
நிற்கும் ப யாத் தான் ேதான்றி
னி மாப் பிரம தல் வித்தாய்
உலகம் ன் ம் ைளப்பித்த
தனி மாத் ெதய்வத் தளிர் அ க்கீழ்ப்
குதல் அன்றி அவன் அ யார்
நனி மாக் கலவி இன்பேம
நா

ம் வாய்க்க நங்கட்ேக (7)

3668. I would like to stay beneath the feet,
gentle as shoots, of the unique divine lord
whose fame is excellent and everlasting
and who created the sage Brahma and the three worlds,
but it is better to receive the joy of joining always
the devotees who sing and praise the ancient god.
3669 நா ம் வாய்க்க நங்கட்கு
நளிர் நீர்க் கடைலப் பைடத் தன்
தா ம் ேதா ம்
க ம்
சமன் இலாத பல பரப்பி
நீ ம் படர் ங் கற்பகக்
கா ம் நிைற பல் நாயிற்றின்
ேகா ம் உைடய மணி மைலேபால்
கிடந்தான் தமர்கள் கூட்டேம. (8)
3669. Our lord created the cool ocean of abundant water
and lies on it like a mountain of jewels
with the stars for his matchless arms and legs
that are like the branches of the divine Karpaga tree
as he wears a crown that shines like many suns.
I long for the bliss of joining the devotees of the god.
3670 தமர்கள் கூட்ட வல்விைனைய
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நாசம் ெசய் ம் ச
ர்த்தி
அமர் ெகாள் ஆழி சங்கு வாள்
வில் தண் ஆதி பல் பைடயன்
குமரன் ேகால ஐங்கைண ேவள்
தாைத ேகா இல் அ யார் தம்
தமர்கள் தமர்கள் தமர்களாம்
சதிேர வாய்க்க தமிேயற்ேக (9)
3670. The lord dances on a pot
and destroys the bad karma of his worshipers.
He carries many weapons—
a discus, conch, sword, bow and club.
He is the father of the ever-young Kama
who carries five beautiful flower arrows.
I long to be a faultless devotee of the devotees
of the devotees of the devotees of the lord.
3671 வாய்க்க தமிேயற்கு ஊழிேதா
ஊழி ஊழி மா காயாம்
க் ெகாள் ேமனி நான்கு ேதாள்
ெபான் ஆழிக் ைக என் அம்மான்
நீக்கம் இல்லா அ யார் தம்
அ யார் அ யார் அ யார் எம்
ேகாக்கள் அவர்க்ேக கு களாய்ச்
ெசல்

ம் நல்ல ேகாட்பாேட (10)

3671. My father has four arms and a dark body like a flower.
He carries a golden discus in his hand and abides eon after eon.
My only wish is to be the slave
of the devotees of the devotees of the devotees of him.
They are my lords, for they never leave our god.
3672 நல்ல ேகாட்பாட் உலகங்கள்
ன்றி ள் ம் தான் நிைறந்த
அல் க் கமலக் கண்ணைன
அம் தண் கு கூர்ச் சடேகாபன்
ெசால்லப்பட்ட ஆயிரத் ள்
இைவ ம் பத் ம் வல்லார்கள்
நல்ல பதத்தால் மைன வாழ்வர்
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ெகாண்ட ெபண்டீர் மக்கேள (11)
3672. Saḍagopan of cool, lovely Thirukuruhur
composed a thousand pasurams on lotus-eyed Kaṇṇan,
the god of all the three worlds that follow good beliefs.
If devotees learn and recite these ten pasurams
they will live happily with their wives and children on the earth.
---------------நம்மாழ்வார் தி வாய் ெமாழி ஒன்பதாம் பத்

(3673 - 3783)

Divyaprabhandam - Thiruvaymozhi - Onpataam Pathu 3673-3783
தி வாய்ெமாழி ஒன்பதாம் பத் ( தல் தி ெமாழி, 3673-3683)
கர்மவசத்தால் கிட் ய பத் க்கைள விட் எல்லா வைகயி ம்
உறவினனான தி மாைலச் ேச ம் எனல் (வடம ைர)
3673 ெகாண்ட ெபண் ர் மக்கள் உற்றார் சுற்றத்தவர் பிற ம்
கண்டேதா பட்ட அல்லால் காதல் மற் யா ம் இல்ைல
எண் திைச ம் கீ ம் ேம ம் ற்ற ம் உண்ட பிரான்
ெதாண்டேராமாய் உய்யல் அல்லால் இல்ைல கண்டீர்

ைணேய (1)

3673. The love that wives, children, relatives,
neighbors and others show is not real,
it only appears to be true love.
The only thing that can help us
is to become the devotee of the all-powerful god
who swallowed the eight directions
and everything above and below it.
3674 ைண ம் சார் ம் ஆகுவார் ேபால் சுற்றத்தவர் பிற ம்
அைணய வந்த ஆக்கம் உண்ேடல் அட்ைடகள்ேபால் சுைவப்பர்
கைண ஒன்றாேல ஏழ் மர ம் எய்த எம் கார் கிைலப்
ைண என்

உய்யப் ேபாகல் அல்லால் இல்ைல கண்டீர் ெபா ேள (2)

3674. Friends, relatives, neighbors
and others will cling to you like leeches if you have wealth.
They will enjoy it and leave you if you become poor.
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He shot one arrow and destroyed the seven maraa trees.
There is no help for you unless you take refuge
in the dark cloud-colored god.
He is like a boat in the storm of life.
3675 ெபா ள் ைக உண்டாய்ச் ெசல்லக்காணில் ேபாற்றி என் ஏற் எ வர்
இ ள்ெகாள் ன்பத் இன்ைம காணில் என்ேன என்பா ம் இல்ைல
ம ள்ெகாள் ெசய்ைக அசுரர் மங்க வடம ைரப் பிறந்தாற்கு
அ ள்ெகாள் ஆளாய் உய்யல் அல்லால் இல்ைல கண்டீர் அரேண (3)
3675. If you have wealth in your hands
everyone will stay with you and say, "We praise you!"
and enjoy your wealth,
but if, as if you were entering darkness, you become poor,
no one will come and even say,
"What is this, you are poor!"
The god destroyed the terrible Asurans and their cruel deeds.
There is no refuge for you
unless you become the devotee of the lord
born in northern Madhura.
3676 அரணம் ஆவர் அற்ற காைலக்கு என் என் அைமக்கப்பட்டார்
இரணம் ெகாண்ட ெதப்பர் ஆவர் இன்றியிட்டா ம் அஃேத
வ ணித் என்ேன வடம ைரப் பிறந்தவன் வண் கேழ
சரண் என்

உய்யப் ேபாகல் அல்லால் இல்ைல கண்டீர் சதிேர (4)

3676. People think their friends will help them
when they are in need and keep them with them,
but those they trust will be useless
like a boat with a hole in it.
Whatever you have given them,
when you need them they will not help you.
What is the use of my saying this?
There are no good times and no protection in life
unless you find refuge praising the generous fame
of the lord born in northern Madhura.
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3677 ச ரம் என் தம்ைமத் தாேம சம்மதித் இன்ெமாழியார்
ம ர ேபாகம் ற்றவேர ைவகி மற் ஒன் உ வர்
அதிர்ெகாள் ெசய்ைக அசுரர் மங்க வடம ைரப் பிறந்தாற்கு
எதிர்ெகாள் ஆளாய் உய்யல் அல்லால் இல்ைல கண்டீர் இன்பேம (5)
3677. The god, born in northern Madhura,
fought and destroyed the cruel Asurans.
Those who think that a happy life
is to live with women whose words are sweet
and to experience honey-like pleasure with them
will be chased away by those women when they become poor.
There is no way to survive unless you becomes a devotee of the god.
3678 இல்ைல கண்டீர் இன்பம் அந்ேதா உள்ள நிைனயாேத
ெதால்ைலயார்கள் எத்தைனவர் ேதான்றிக் கழிந்ெதாழிந்தார்
மல்ைல
ர் வடம ைரப் பிறந்தவன் வண் கேழ
ெசால்

உய்யப் ேபாகல் அல்லால் மற்ெறான்

இல்ைல சு க்ேக (6)

3678. There is no joy in this world.
So many people have been born and died
never learning the truth of life.
The only refuge for you is to praise
the generous fame of the god
who was born in ancient flourishing northern Madhura.
This is my humble advice to you.
3679 மற்ெறான் இல்ைல சு ங்கச் ெசான்ேனாம் மா நிலத் எவ் உயிர்க்கும்
சிற்ற ேவண்டா சிந்திப்ேப அைம ம் கண்டீர்கள் அந்ேதா
குற்றம் அன் எங்கள் ெபற்றத் தாயன் வடம ைரப் பிறந்தான்
குற்றம் இல் சீர் கற்

ைவகல் வாழ்தல் கண்டீர் குணேம (7)

3679. I would like to say one thing briefly.
Don’t worry. Think deeply about what you should do.
There is no other way for any life on the earth.
It is not wrong to live every day
praising the faultless greatness of the lord
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born in northern Madhura, our father and creator.
3680 வாழ்தல் கண்டீர் குணம் இ அந்ேதா மாயவன் அ
ேபாழ் ேபாக உள்ளகிற்கும் ன்ைம இலாதவர்க்கு
வாழ் ைணயா வடம ைரப் பிறந்தவன் வண் கேழ
ழ்

பரவிப்

ைணயாப் ேபாம் இதனில் யா ம் இல்ைல மிக்கேத (8)

3680. The best way is to live praising him.
What a wonder!
For those who are not mean and pass their time
praising the feet of Maayavan
there is nothing better than praising the generous fame
of the lord, born in northern Madhura
and lovingly thinking of him as their refuge.
3681 யா ம் இல்ைல மிக்கு அதனில் என் என் அ க தி
கா ெசய்வான் கூைத ெசய் கைட ைற வாழ்க்ைக ம் ேபாம்
மா கி ன் ெகா க்ெகாள் மாட வடம ைரப் பிறந்த
தா

ேசர் ேதாள் கண்ணன் அல்லால் இல்ைல கண்டீர் சரேண (9)

3681. If someone pursues useless things
thinking nothing is better, he will lose his life.
It is as if someone kept enlarging the holes in his ears
until they are so big he cannot wear earrings.
There is no refuge except Kaṇṇan, born in northern Madhura
filled with palaces where silk-like flags fly
whose feet are adorned with garlands dripping with pollen.
3682 கண்ணன் அல்லால் இல்ைல கண்டீர் சரண் அ நிற்க வந்
மண்ணின் பாரம் நீக்குதற்ேக வடம ைரப் பிறந்தான்
திண்ணமா ம் உைடைம உண்ேடல் அவன் அ ேசர்த் உய்ம்மிேனா
எண்ண ேவண்டா

ம்ம

ஆ ம் அவன் அன்றி மற்

3682. There is no refuge except Kaṇṇan.
He was born in northern Madhura
to take away the sufferings of the earth.
If you have any wealth, lay it at his feet

இல்ைலேய (10)
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and, thinking he is your only refuge,
join his feet and survive.
Don’t think otherwise.
Anything that belongs to you is his
and there is nothing that does not belong to him.
3683 ஆ ம் இல்ைல மற் அவனில் என் அ ேவ ணிந்
தா ேசர் ேதாள் கண்ணைனக் கு கூர்ச் சடேகாபன் ெசான்ன
தீ இலாத ஒண் தமிழ்கள் இைவ ஆயிரத் ள் இப் பத் ம்
ஓத வல்ல பிராக்கள் நம்ைம ஆ

ைடயார்கள் பண்ேட (11)

3683. Saḍagopan of Thirukuruhur,
thinking devotedly that there is nothing
other than the god himself,
composed a thousand beautiful faultless Tamil pasurams
on Kaṇṇan adorned with garlands that drip pollen.
If devotees learn and recite these ten wonderful Tamil pasurams
they will be like our esteemed ancestors.
----------தி வாய்ெமாழி ஒன்பதாம் பத் (இரண்டாம் தி ெமாழி, 3684-3694)
எல்லா உறவின் காாிய ம் தமக்குக் குைறவில்லாமல் அ
மா
ஆழ்வார் எம்ெப மாைனப் பிரார்த்தித்தல் (தி ப் ளிங்கு )
3684 பண்ைட நாளாேல நின் தி அ
ம்
பங்கயத்தாள் தி அ
ம்
ெகாண் நின் ேகாயில் சீய்த் பல்ப கால்
கு கு வழிவந் ஆட்ெசய் ம்
ெதாண்டேரார்க்கு அ ளி ேசாதி வாய் திறந் உன்
தாமைரக் கண்களால் ேநாக்காய்
ெதண் திைரப் ெபா நல் தண் பைண சூழ்ந்த
தி ப் ளிங்கு க் கிடந்தாேன (1)
3684. You are the lord of Thirupuḷinguḍi
surrounded by flourishing fields
near the ocean that rolls with clear waves.
Devotees come to the temple generation after generation
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where you and Lakshmi on a lotus
have given divine grace to all from ancient times.
Open your divine mouth and give your grace,
looking at your devotees with your lotus eyes.
3685 கு க்கிடந் ஆக்கம் ெசய் நின் தீர்த்த
அ ைமக் குற்ேறவல்ெசய் உன் ெபான்
அ க் கடவாேத வழி வ கின்ற
அ யேரார்க்கு அ ளி நீ ஒ நாள்
ப க்கு அளவாக நிமிர்த்த நின் பாத
பங்கயேம தைலக்கு அணியாய்
ெகா க்ெகாள் ெபான் மதிள் சூழ் குளிர் வயல் ேசாைல
தி ப் ளிங்கு க் கிடந்தாேன (2)
3685. You have given your grace to the devotees
who worship your golden feet and serve you as slaves
for generation after generation with their families.
Adorn my head by placing your lotus feet
that measured the world upon it.
You are the god of Thirupuḷinguḍi
surrounded by cool fields and golden walls where flags fly.
3686 கிடந்த நாள் கிடந்தாய் எத்தைன காலம்
கிடத்தி உன் தி உடம் அைசய
ெதாடர்ந் குற்ேறவல்ெசய் ெதால் அ ைம
வழி வ ம் ெதாண்டேரார்க்கு அ ளி
தடம் ெகாள் தாமைரக் கண் விழித் நீ எ ந் உன்
தாமைர மங்ைக ம் நீ ம்
இடம் ெகாள்
லகும் ெதாழ இ ந்த ளாய்
தி ப் ளிங்கு க் கிடந்தாேன (3)
3686. How long can you sleep on the ocean?
Doesn’t it pain your body?
Give your grace to us your slaves
who serve you ceaselessly generation after generation.
Open your large lotus eyes and get up
with your wife Lakshmi on a lotus
and, worshiped by all the three great worlds,
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give us your grace, O lord of Thiruppulinguḍi.
3687 ளிங்கு க் கிடந் வரகுணமங்ைக
இ ந் ைவகுந்தத் ள் நின்
ெதளிந்த என் சிந்ைதயகம் கழியாேத
என்ைன ஆள்வாய் எனக்கு அ ளி
நளிர்ந்த சீர் உலகம் ன் டன் வியப்ப
நாங்கள் கூத் ஆ நின் ஆர்ப்ப
பளிங்கு நீர் கி ன் பவளம் ேபால் கனிவாய்
சிவப்ப நீ காண வாராேய (4)
3687. In Thirupuḷinguḍi you recline, sleeping on the ocean,
in Varagunamangai you are sitting
and in Vaikuṇṭam you stand.
Rule me, never leave my flawless heart.
You have a shining cloud-colored body
and a coral-red mouth as sweet as a fruit.
Come and see us while we loudly sing your praise and dance
as all the three worlds look on in awe and wonder.
3688 பவளம்ேபால் கனி வாய் சிவப்ப நீ காண
வந் நின் பல் நிலா த்தம்
தவழ் கதிர்
வல் ெசய் நின் தி க்கண்
தாமைர தயங்க நின்ற ளாய்
பவள நன் படர்க்கீழ் சங்கு உைற ெபா நல்
தண் தி ப் ளிங்கு க் கிடந்தாய்
கவள மா களிற்றின் இடர் ெகடத் தடத் க்
காய் சினப் பறைவ ஊர்ந்தாேன (5)
3688. In flourishing Thirupulinguḍi
you sleep on the ocean
where conches and corals are produced.
As you give your grace to us
with your divine compassionate lotus eyes
your coral-like mouth that is as sweet as a fruit becomes red
and you smile making your moon-like teeth shine.
When a crocodile in a pond caught Gajendran,
the elephant that ate large balls of rice,
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you rode on an eagle and saved him.
3689 காய் சினப் பறைவ ஊர்ந் ெபான் மைலயின்
மீமிைசக் கார் கில் ேபால
மா சின மா மா மான் என் அங்கு
அவர் படக் கனன்
ன் நின்ற
காய் சின ேவந்ேத கதிர்
யாேன
க வயல் தி ப் ளிங்கு யாய்
காய் சின ஆழி சங்கு வாள் வில் தண்
ஏந்தி எம் இடர் க வாேன (6)
3689. Riding your angry eagle,
you fought with the fearful Asurans Mali and Malimaan,
looking like a dark cloud on a golden hill.
You are adorned with a shining crown.
You are the god of Thirupulinguḍi
surrounded by flourishing fields.
You carry a discus, conch, sword, bow and club
and angrily fight the Asurans in war,
taking away the troubles of everyone.
3690 எம் இடர் க ந் இங்கு என்ைன ஆள்வாேன
இைமயவர் தமக்கும் ஆங்கு அைனயாய்
ெசம் மடல் மல ந் தாமைரப் பழனத்
தண் தி ப் ளிங்கு க் கிடந்தாய்
நம் ைட அ யர் கவ்ைவகண் உகந்
நாம் களித் உளம் நலம் கூர
இம் மட உலகர் காண நீ ஒ நாள்
இ ந்திடாய் எங்கள் கண் கப்ேப (7)
3690. You took away our troubles and you rule us.
You are the god of gods and relieve their suffering.
You stay in flourishing Thirupuḷinguḍi
filled with fields where lotuses with red petals bloom.
Come before us one day
so that the people of the beautiful world can see you
and feel joy in their hearts
as they see your devotees praise you.
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3691 எங்கள் கண் கப்ேப உலகர்கள் எல்லாம்
இைண அ ெதா
எ
இைறஞ்சி
தங்கள் அன் ஆர தம ெசால் வலத்தால்
தைலத்தைலச் சிறந்
சிப்ப
திங்கள் ேசர் மாடத் தி ப் ளிங்கு யாய்
தி ைவகுந்தத் ள்ளாய் ேதவா
இங்கண் மா ஞாலத் இத
ம் ஒ நாள்
இ ந்திடாய்

ற்

இடம் ெகாண்ேட (8)

3691. You stay in Thirupuḷinguḍi
where the moon shines on the tops of the palaces.
All in the world worship your feet,
bow to you and praise you with loving words,
worshiping you again and again.
O god, you stay in divine Vaikuṇṭam.
One day you should come to this wide world
and stay here so that we can all see you.
3692 ற் இடம்ெகாண் வியன்ெகாள் மா ஞாலத்
இத
ம் இ ந்திடாய் அ ேயாம்
ேபாற்றி ஓவாேத கண் இைண குளிர
மலர் ஆகத்ைதப் ப க
ேசற் இள வாைள ெசந்ெந
உக ம்
ெச ம் பைனத் தி ப் ளிங்கு யாய்
கூற்றமாய் அசுரர் குல தல் அாிந்த
ெகா விைனப் பைடகள் வல்லாேன (9)
3692. You stay in Thirupuḷinguḍi
flourishing with fields where vaalai fish frolic
among the good paddy plants growing in the wet mud.
Cruel as Yama with his strong weapons,
you destroy the clan of Asurans.
You should come and stay majestically in this wide world
so your devotees may see your divine body
as their eyes rejoice
and they praise you without ceasing.
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3693 ெகா விைனப் பைடகள் வல்ைலயாய் அமரர்க்கு
இடர் ெகட அசுரர்கட்கு இடர் ெசய்
க விைன நஞ்ேச என் ைட அ ேத
க வயல் தி ப் ளிங்கு யாய்
வ
இைண இல்லா மலர்மகள் மற்ைற
நிலமகள் பி க்கும் ெமல் அ ையக்
ெகா விைனேய ம் பி க்க நீ ஒ நாள்
கூ தல் வ தல் ெசய்யாேய (10)
3693. You are the god of Thirupuḷinguḍi
surrounded with flourishing fields.
You carry strong weapons for fighting dreadful battles.
You took away the troubles of the gods in the sky
and gave pain to the Asurans.
You are poison for the Asurans but nectar for me.
Matchless Lakshmi, on the lotus,
and the earth goddess massage your soft feet.
Call me one day or come here
so I may massage your feet also.
3694 கூ தல் வ தல் ெசய்திடாய் என்
குைர கடல் கைடந்தவன் தன்ைன
ேமவி நன்கு அமர்ந்த வியன் னல் ெபா நல்
வ தி நாடன் சடேகாபன்
நா இயல் பாடல் ஆயிரத் ள் ம்
இைவ ம் ஓர் பத் ம் வல்லார்கள்
ஓ தல் இன்றி உலகம் ன் அளந்தான்
அ

இைண உள்ளத்

ஓர்வாேர (11)

3694. Saḍagopan of the Pandiyan land
where pure water is abundant
composed a thousand musical pasurams
praising the lord who churned the roaring milky ocean.
If devotees learn and recite well these ten pasurams
in which the poet asks the god,
"Call me to come to you or you come to me!"
they will think in their hearts unceasingly
of his two feet that measured the three worlds.
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----------தி வாய்ெமாழி ஒன்பதாம் பத் ( ன்றாம் தி ெமாழி, 3695-3705)
எம்ெப மாேனா உள்ள ெதாடர்பிைனக் கண்ட ஆழ்வார் அவன
சீலத்தில் ஈ பட் க் கூ தல்
3695 ஓர் ஆயிரமாய் உலகு ஏழ் அளிக்கும்
ேபர் ஆயிரம் ெகாண்ட ஓர் பீ உைடயன்
கார் ஆயின காள நல் ேமனியினன்
நாரயணன் நங்கள் பிரான் அவேன (1)
3695. He has a thousand names
and he has the fame
of protecting the seven worlds with his thousand names.
He has a divine body that is as dark as a cloud
and he is truly Narayanan, our dear lord.
3696 அவேன அகல் ஞாலம் பைடத் இடந்தான்
அவேன அஃ உண் உமிழ்ந்தான் அளந்தான்
அவேன அவ ம் அவ ம் அவ ம்
அவேன மற்

எல்லா ம் அறிந்தனேம (2)

3696. He created the wide world and split it open.
He swallowed the world and spit it out.
He measured the world.
He is indeed Shiva, Brahma and Indra,
and he himself is each of them
and all creatures and things in this world.
We know this.
3697 அறிந்தன ேவத அ ம் ெபா ள் ல்கள்
அறிந்தன ெகாள்க அ ம் ெபா ள் ஆதல்
அறிந்தனர் எல்லாம் அாிைய வணங்கி
அறிந்தனர் ேநாய்கள் அ க்கும் ம ந்ேத (3)
3697. The Vedas, the sastras, the puranas and epics
all say they know that he is the true unattainable object.
Wise men and sages worship the lord Hari
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and know him as the remedy for any sickness.
He gave me the fortune of knowing him truly.
3698 ம ந்ேத நங்கள் ேபாக மகிழ்ச்சிக்கு என்
ெப ம் ேதவர் குழாங்கள் பிதற் ம் பிரான்
க ம் ேதவன் எம்மான் கண்ணன் விண் உலகம்
த ம் ேதவைனச் ேசாேரல் கண்டாய் மனேம (4)
3698. The great group of gods prattle and praise him
saying, "You take away the joy that our desires give
and cure us from the troubles they cause."
He, the dark lord Kaṇṇan, is our father,
and he rules the sky.
O heart, do not let him go away from my mind.
3699 மனேம உன்ைன வல்விைனேயன் இரந்
கனேம ெசால் ேனன் இ ேசாேரல் கண்டாய்!
னம் ேமவிய ந் தண் ழாய் அலங்கல்
இனம் ஏ ம் இலாைன அைடவ ேம (5)
3699. O heart, I have done much bad karma
I beg you and tell you firmly,
"Do not leave him!"
He wears a beautiful cool thulasi garland from the forest.
Your aim should be to reach the god
who does not belong to anything.
3700 அைடவ ம் அணி ஆர் மலர் மங்ைகேதாள்
மிைடவ ம் அசுரர்க்கு ெவம் ேபார்கேள
கைடவ ம் கட ள் அ தம் என் மனம்
உைடவ ம் அவற்ேக ஒ ங்காகேவ (6)
3700. He embraces the beautiful arms
of Lakshmi, on a lovely lotus.
He fights only with the Asurans in his cruel wars.
He churned the milky ocean and took its nectar.
My heart melts only for him.
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3701 ஆகம் ேசர் நரசிங்கம் அ ஆகி ஓர்
ஆகம் வள் உகிரால் பிளந்தான் உைற
மாக ைவகுந்தம் காண்பதற்கு என் மனம்
ஏகம் எண்

ம் இராப்பகல் இன்றிேய (7)

3701. He took the form of a man-lion
and split open the chest of Hiranyan with his sharp nails.
Night and day my heart longs to see him,
the god of the sky in Vaikuṇṭam.
3702 இன்றிப் ேபாக இ விைன ம் ெக த்
ஒன்றி யாக்ைக காைம உய்யக்ெகாள்வான்
நின்ற ேவங்கடம் நீள் நிலத் உள்ள
ெசன்

ேதவர்கள் ைகெதா வார்கேள (8)

3702. He destroys good and bad karma
and saves us from future births
so our body will not be born again.
The gods of the sky come to Venkaṭam and worship the lord.
I will not leave this place—
there is no difference between heaven and the Venkaṭam hills.
3703 ெதா
மா மலர் நீர் சுடர் பம் ெகாண்
எ
ம் என் ம் இ மிைக ஆத ன்
ப
இல் ெதால் கழ்ப் பாம் அைணப் பள்ளியாய்
த

மா

அறிேயன் உன தாள்கேள (9)

3703. It seems it is not enough
to worship you with beautiful flowers,
water and shining lamps and fragrance
because I have not seen you.
You are famous from ancient times
and you sleep on a faultless snake bed.
I do not know how to embrace your feet.
3704 தாள தாமைரயான் உன உந்தியான்
வாள் ெகாள் நீள் ம ஆளி உன் ஆகத்தான்
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ஆளராய்த் ெதா வா ம் அமரர்கள்
நா

ம் என் கழ்ேகா உன சீலேம? (10)

3704. Brahma stays on a lotus
and its stalk grows from your navel.
Shiva who carries a shining mazhu weapon
stays on your body.
The gods in the sky come and worship you on this earth.
I cannot truly praise your divine nature
even if I praise you all my life.
3705 சீலம் எல்ைல இலான் அ ேமல் அணி
ேகாலம் நீள் கு கூர்ச் சடேகாபன் ெசால்
மாைல ஆயிரத் ள் இைவ பத்தினின்
பாலர் ைவகுந்தம் ஏ தல் பான்ைமேய (11)
3705. Saḍagopan of beautiful Thirukuruhur
composed a garland of thousand pasurams on the lord
whose goodness has no bounds.
If devotees learn and recite these ten pasurams
they will surely reach Vaikuṇṭam.
------------தி வாய்ெமாழி ஒன்பதாம் பத் (நான்காம் தி ெமாழி, 3706-3716)
எம்ெப மாைனக் காண வி ம்பி அைழத் தாம் வி ம்பிய
வண்ணேம கண் மகிழ்ந்தைம கூறல்
3706 ைம ஆர் க ங்கண்ணி கமல மலர்ேமல்
ெசய்யாள் தி மார்வினில் ேசர் தி மாேல
ெவய்யார் சுடர் ஆழி சுாி சங்கம் ஏந் ம்
ைகயா உன்ைனக் காணக் க

ம் என் கண்ேண (1)

3706. O Thirumaal, the beautiful goddess Lakshmi
who has eyes dark as kohl
stays with you on a lotus on your divine chest.
You carry in your hands
a curved conch and a discus that has shining rays.
My eyes long to see you.
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3707 கண்ேண உன்ைனக் காணக் க தி என் ெநஞ்சம்
எண்ேண ெகாண்ட சிந்ைதயதாய் நின் இயம் ம்
விண்ேணார் னிவர்க்கு என் ம் காண் அாியாைய
நண்ணாெதாழிேயன் என்

நான் அைழப்பேன (2)

3707. You are my beloved.
My heart has one desire and that is to see you
and call you with love.
Even the gods in the sky and the sages cannot see you,
but I call you and think that I will not leave unless I join you.
3708 அைழக்கின்ற அ நாேயன் நாய் கூைழ வாலால்
குைழக்கின்ற ேபால என் உள்ளம் குைழ ம்
மைழக்கு அன் குன்றம் எ த் ஆநிைர காத்தாய்
பிைழக்கின்ற

அ ள் என்

ேப

வேன (3)

3708. You carried Govardhana mountain
and protected the cows from the storm.
I am like a dog wagging his tail lovingly
as I call you with my heart that melts for your love.
I am worried that I cannot receive your grace.
3709 உ வ இ என் உனக்கு ஆள் பட் நின்கண்
ெப வ எ ெகால் என் ேபைதேயன் ெநஞ்சம்
ம கல் ெசய் ம் வானவர் தானவர்க்கு என் ம்
அறிவ

அாிய அாியாய அம்மாேன (4)

3709. O father, you took the form of a man-lion.
The gods in the sky and the Asurans do not know who you are.
You are matchless, O my father.
My heart’s only thought is to be a slave to you,
but my poor heart does not know
how it will come to be in your presence.
3710 அாியாய அம்மாைன அமரர் பிராைன
ெபாியாைன பிரமைன ன் பைடத்தாைன
வாி வாள் அரவின் அைணப் பள்ளிெகாள்கின்ற
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காியான் கழல் காணக் க

ம் க த்ேத (5)

3710. Our father, the god of the gods, took the form of a man-lion.
He created Shiva and Brahma in ancient times.
He sleeps on a shining, lined snake.
My only desire is to see the ornamented feet of the dark lord.
3711 க த்ேத உன்ைனக் காணக் க தி என் ெநஞ்சத்
இ த்தாக இ த்திேனன் ேதவர்கட்கு எல்லாம்
வி த்தா விளங்கும் சுடர்ச்ேசாதி உயரத்
ஒ த்தா உன்ைன உள்

ம் என் உள்ளம் உகந்ேத (6)

3711. You are my thought.
I want to see you and keep you in my heart firmly.
You are the god of the gods in the sky.
You are the highest.
You are a matchless bright light.
My heart thinks happily only of you.
3712 உகந்ேத உன்ைன உள் ம் என் உள்ளத்
அகம் தான் அமர்ந்ேத இடம் ெகாண்ட அமலா
மிகும் தானவன் மார் அகலம் இ கூறா
நகந்தாய் நரசிங்கம் அ

அகம்பால்

ஆய உ ேவ (7)

3712. My heart thinks of you happily.
O faultless one, you desired me and came to me
and stayed in my heart.
You took the form of a man-lion
and split the chest of the arrogant Asuran Hiraṇyan in two.
3713 உ ஆகிய ஆ சமயங்கட்கு எல்லாம்
ெபா ஆகி நின்றான் அவன் எல்லாப் ெபா ட்கும்
அ ஆகிய ஆதிைய ேதவர்கட்கு எல்லாம்
க

ஆகிய கண்ணைன கண் ெகாண்ேடேன (8)

3713. He is the origin of all the six religions
and the inner soul of all things and creatures.
He is ancient and formless
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and he is the origin of all the gods in the sky.
I have found that Kaṇṇan.
3714 கண் ெகாண் என் கண் இைண ஆரக் களித்
பண்ைட விைனயாயின பற்ேறா அ த்
ெதாண்டர்க்கு அ
உண்ணச் ெசால் மாைலகள் ெசான்ேனன்
அண்டத்

அமரர் ெப மான் அ ேயேன (9)

3714. He is precious like my eyes
and I am filled with joy to have found him.
All my old karma has been rooted out.
I have composed pasurams on the god
that are like nectar for his devotees.
I am a devotee of the highest god of the gods in the sky.
3715 அ யான் இவன் என் எனக்கு ஆர் அ ள் ெசய் ம்
ெந யாைன நிைற கழ் அம் சிைறப் ள்ளின்
ெகா யாைன குன்றாமல் உலகம் அளந்த
அ யாைன அைடந்

அ ேயன் உய்ந்தவாேற (10)

3715. Neḍumal gives his grace to me
thinking, "He is my devotee."
He carries the banner of the famous Garuda
that has beautiful wings.
He measured the whole earth
covering it completely with his one foot.
I received him and I am saved.
3716 ஆறா மதயாைன அடர்த்தவன் தன்ைன
ேச ஆர் வயல் ெதன் கு கூர்ச் சடேகாபன்
ேற ெசான்ன ஓர் ஆயிரத் ள் இப் பத் ம்
ஏேற த ம் வானவர் தம் இன் உயிர்க்ேக (11)
3716. Saḍagopan of southern Thirukuruhur
surrounded by flourishing fields of earth
composed a thousand pasurams on the god
who conquered the rutting elephant Kuvalayabeedam.
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If devotees learn and recite these ten pasurams
they will reach the god, the dear life of the gods in the sky.
-----------தி வாய்ெமாழி ஒன்பதாம் பத் (ஐந்தாம் தி ெமாழி, 3717-3727)
தைலவைனக் காண ஆைச ற்ற தைலவி அவைன நிைன ட் ம்
ெபா ள்களால் தளர்ந்தைம கூறல்
3717 இன் உயிர்ச் ேசவ ம் நீ ம் கூவிக்ெகாண் இங்கு எத்தைன
என் உயிர் ேநாவ மிழற்ேறல்மின் குயில் ேபைடகாள்
என் உயிர்க் கண்ண பிராைன நீர் வரக் கூ கிலீர்
என் உயிர் கூவிக் ெகா ப்பார்க்கும் இத்தைன ேவண் ேமா? (1)
3717. She says, "O cuckoo birds!
You and your sweet mates, as precious to you as life,
cause me pain as you call each other.
Do not prattle like this.
Lord Kaṇṇan is as precious as my life
and you are not calling him.
If you are cooing to take my life and give it to him,
do you need to coo like this?"
3718 இத்தைன ேவண் வ

அன்

அந்ேதா அன்றில் ேபைடகாள்

எத்தைன நீ ம் ம் ேசவ ம் கைரந் ஏங்குதிர்?
வித்தகன் ேகாவிந்தன் ெமய்யன் அல்லன் ஒ வர்க்கும்
அத்தைன ஆம் இனி என் உயிர் அவன் ைகயேத (2)
3718. She says, "O andril birds!
Do you need to do these things?
How long will you and your mate long and call for each other?
The clever Govindan is not truthful to anyone.
Why do I say these things?
My life is in his hands."
3719 அவன் ைகயேத என

ஆர் உயிர் அன்றில் ேபைடகாள்

எவன் ெசால்

ஆ திர் ைட சூழேவ?

நீர் குைடந்
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தவம் ெசய்தில்லா விைனயாட் ேயன் உயிர் இங்கு உண்ேடா
எவன் ெசால்

நிற் ம்

ம் ஏங்கு கூக்குரல் ேகட் ேம? (3)

3719. She says, "O dear andril birds!
My dear life is in his hands.
How can you join together, speak with each other,
and plunge into the water with your beloved mates?
How is it I am still alive
after hearing you chatter to each other?"
3720 கூக்குரல் ேகட் ம் நம் கண்ணன் மாயன் ெவளிப்படான்
ேமல் கிைள ெகாள்ேளல்மின் நீ ம் ேசவ ம் ேகாழிகாள்
வாக்கும் மன ம் க ம ம் நமக்கு ஆங்கேத
ஆக்ைக ம் ஆவி ம் அந்தரம் நின்

உழ

ேம (4)

3719. She says, "O dear andril birds!
My dear life is in his hands.
How can you join together, speak with each other,
and plunge into the water with your beloved mates?
How is it I am still alive
after hearing you chatter to each other?"
3721 அந்தரம் நின் உழல்கின்ற யா ைடப் ைவகாள்
ம் திறத் ஏ ம் இைட இல்ைல குழேறல்மிேனா
இந்திர ஞாலங்கள் காட் இவ் ஏழ் உலகும் ெகாண்ட
நம் தி

மார்பன் நம் ஆவி உண்ண நன்கு எண்ணினான் (5)

3721. She says, "O my puvai birds!
You move all over in the sky.
You should not feel sorry for me.
It isn’t your fault. Don’t prattle.
The lord has Lakshmi on his chest.
He swallowed all the seven worlds
and does many magical tricks.
He is thinking of taking my life away.
Does he think this is something good?"
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3722 நன்கு எண்ணி நான் வளர்த்த சி கிளிப் ைபதேல
இன் குரல் நீ மிழற்ேறல் என் ஆர் உயிர்க் காகுத்தன்
நின் ெசய்ய வாய் ஒக்கும் வாயன் கண்ணன் ைக கா னன்
நின் பசும் சாம நிறத்தன் கூட் ண்

நீங்கினான் (6)

3722. She says, "O little parrot!
I raised you with love and affection and kept you happy.
Don’t prattle on with your sweet voice.
He is Kakusthan my dear beloved god.
He has a mouth as red as yours.
He has beautiful eyes, hands and legs.
He has a green color like yours.
He left after embracing me."
3723 கூட் ண் நீங்கிய ேகாலத் தாமைரக் கண் ெசவ்வாய்
வாட்டம் இல் என் க மாணிக்கம் கண்ணன் மாயன்ேபால்
ேகாட் ய வில்ெலா மின் ம் ேமகக் குழாங்கள்காள்
காட்ேடல்மின்

ம் உ

என் உயிர்க்கு அ

காலேன (7)

3723. She says,
"O group of clouds shining with lightning and rainbows,
you have the color of Maayan,
the god Kaṇṇan, the faultless dark diamond
with lovely lotus eyes and a red mouth.
Do not come in front of me.
You are like Yama to my life."
3724 உயிர்க்கு அ காலன் என் உம்ைம யான் இரந்ேதற்கு நீர்
குயில் ைபதல்காள் கண்ணன் நாமேம குழறிக் ெகான்றீர்
தயிர்ப் பழஞ் ேசாற்ெறா பால் அ சி ம் தந் ெசால்
பயிற்றிய நல் வளம் ஊட் னீர்! பண் உைடயீேர (8)
3724. She says,
"I begged you to go and tell him that he is like Yama for me
because I love him and may not live.
O soft baby cuckoo bird!
You are always prattling the names of Kaṇṇan.
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I gave you yogurt mixed with old rice, fruits and sweet rice
and taught you to speak.
Is this how you repay me?
Is this good?"
3725 பண் உைட வண்ெடா
ம்பிகாள் பண் மிழற்ேறல்மின்
ண் ைர ேவல் ெகா குத்தால் ஒக்கும் ம் இன் குரல்
தண் ெப நீர்த் தடம் தாமைர மலர்ந்தால் ஒக்கும்
கண் ெப ம் கண்ணன் நம் ஆவி உண்

எழ நண்ணினான் (9)

3725. She says,
"O female bees, you are with your excellent lovers.
Don’t sing and fly around.
Even though you sing sweetly
your sweet voices hurt me
as if someone were pricking a wound with a sharp spear.
The god Kaṇṇan has large eyes like lotus flowers
that bloom in a cool wide pool.
He approached us only to take away our life."
3726 எழ நண்ணி நா ம் நம் வான நாடேனா

ஒன்றிேனாம்

பழன நல் நாைரக் குழாங்கள்காள் பயின் என் இனி?
இைழ நல்ல ஆக்ைக ம் ைபயேவ யக்கு அற்ற
தைழ நல்ல இன்பம் தைலப்ெபய்

எங்கும் தைழக்கேவ (10)

3726. She says,
"O good naarai birds, you stay in the fields.
We love the lord of the sky.
What is the use of thinking of anything else?
I am not interested in wearing ornaments
and talking about things I enjoy.
Let this world flourish and people have their pleasure."
3727 இன்பம் தைலப்ெபய் எங்கும் தைழத்த பல் ஊழிக்குத்
தன் கழ் ஏத்தத் தனக்கு அ ள் ெசய்த மாயைனத்
ெதன் கு கூர்ச் சடேகாபன் ெசால் ஆயிரத் ள் இைவ
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ஒன்பேதா

ஒன் க்கும்

லகும் உ குேம (11)

3727. Saḍagopan of southern Kuruhur
composed a thousand pasurams on the god Maayan.
The lord gave his grace to make this world flourish
and to make the people of the world
live happily for many eons and praise him.
If people in the three worlds learn and recite these ten pasurams
they will melt in devotion for the lord.
--------தி வாய்ெமாழி ஒன்பதாம் பத் (ஆறாம் தி ெமாழி, 3728-3738)
ஆழ்வார் எம்ெப மான சீைரத் யரத் டன் கூ தல் (தி க்காட்கைர)
3728 உ குமால் ெநஞ்சம் உயிாின் பரமன்றி
ெப குமால் ேவட்ைக ம் என் ெசய்ேகன் ெதாண்டேனன்
ெத
எல்லாம் காவி கமழ் தி க்காட்கைர
ம விய மாயன் தன் மாயம் நிைனெதாேற? (1)
3728. When I think of the maaya of you,
the god Maayan of Thirukkaaṭkarai
where the fragrance of kaavi blossoms spreads
over all the streets, my heart melts
and cannot control its always increasing love.
I am your servant, what should I do?
3729 நிைனெதா ம் ெசால் ம்ெதா ம் ெநஞ்சு இ ந் உகும்
விைனெகாள் சீர் பா
ம் ேவம் என ஆர் உயிர்
சுைனெகாள் ஞ்ேசாைலத் ெதன் காட்கைர என் அப்பா
நிைனகிேலன் நான் உனக்கு ஆட்ெசய் ம் நீர்ைமேய (2)
3729. You are my father
and you stay in southern Thirukaaṭkarai
surrounded by blooming groves and springs.
Whenever I think or speak of you
my heart suffers and goes to pieces.
Whenever I sing of your heroic deeds
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my dear life burns. I do not know how to serve you.
3730 நீர்ைமயால் ெநஞ்சம் வஞ்சித் ப் குந் என்ைன
ஈர்ைமெசய் என் உயிர் ஆய் என் உயிர் உண்டான்
சீர் மல்கு ேசாைலத் ெதன் காட்கைர என் அப்பன்
கார்

கில் வண்ணன் தன் கள்வம் அறிகிேலன் (3)

3730. My father, the lord of the southern Thirukaaṭkarai
surrounded by beautiful flourishing groves
attracted me and entered my heart.
He bewitched me, became my life
and took me over.
He has the color of a dark cloud—
I do not understand his tricks.
3731 அறிகிேலன் தன் ள் அைனத் உலகும் நிற்க
ெநறிைமயால் தா ம் அவற் ள் நிற்கும் பிரான்
ெவறி கமழ் ேசாைலத் ெதன் காட்கைர என் அப்பன்
சிறிய என் ஆர் உயிர் உண்ட தி

அ ேள (4)

3731. My father, the god of southern Thirukaaṭkarai
where the groves spread their fragrance everywhere
contains all the worlds in himself
and abides in all of them with virtue.
I cannot understand his divine grace
that has taken over my tiny dear life.
3732 தி அ ள் ெசய்பவன் ேபால என் ள் குந்
உ வ ம் ஆர் உயி ம் உடேன உண்டான்
தி வளர் ேசாைலத் ெதன் காட்கைர என் அப்பன்
க

வளர் ேமனி என் கண்ணன் கள்வங்கேள (5)

3732. My father of southern Thirukaaṭkarai
where lovely groves grow
entered my heart as if to give his divine grace to me.
He took over my body and my dear life at once.
How can I describe the tricks of my dark-colored Kaṇṇan?
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3733 என் கண்ணன் கள்வம் எனக்குச் ெசம்மாய் நிற்கும்
அம் கண்ணன் உண்ட என் ஆர் உயிர்க் ேகா இ
ன்கண்ைம எய்தி லம்பி இராப்பகல்
என் கண்ணன் என்

அவன் காட்கைர ஏத் ேம (6)

3733. I think the tricks of my Kaṇṇan are lovely.
This is how my beautiful Kaṇṇan takes over my dear life.
Night and day I worry, prattle on
and praise Thirukaaṭkarai, saying, "He is my Kaṇṇan."
3734 காட்கைர ஏத் ம் அத ள் கண்ணா என் ம்
ேவட்ைக ேநாய் கூர நிைனந் கைரந் உகும்
ஆட்ெகாள்வான் ஒத் என் உயிர் உண்ட மாயனால்
ேகாள் குைறபட்ட

என் ஆர் உயிர் ேகாள் உண்ேட (7)

3734. When I say, "O Kaṇṇan, you stay in Thirukaaṭkarai,"
my desire for the god increases
and I think of him always and melt.
He is the Maayan and he took me as his slave.
There is only a little of my life left—
I want to spend that time praising Thirukaaṭkarai.
3735 ேகாள் உண்டான் அன்றி வந் என் உயிர் தான் உண்டான்
நா ம் நாள் வந் என்ைன ற்ற ம் தான் உண்டான்
காள நீர் ேமகத் ெதன் காட்கைர என் அப்பற்கு
ஆள் அன்ேற பட்ட ? என் ஆர் உயிர் பட்டேத (8)
3735. He took me as his slave.
He took my life as his.
He comes to me every day and makes me his.
My dear life and my heart belong to my father,
the lord of southern Thirukaaṭkarai
where beautiful dark clouds float in the sky.
3736 ஆர் உயிர் பட்ட என உயிர் பட்ட
ேபர் இதழ்த் தாமைரக் கண் கனி வாய ஓர்
கார் எழில் ேமகத் ெதன் காட்கைர ேகாயில் ெகாள்
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சீர் எழில் நால் தடம் ேதாள் ெதய்வவாாிக்ேக? (9)
3736. The divine ocean-like god has four large arms,
a mouth sweet as a fruit, eyes like lotuses with large petals
and a beautiful dark cloud-colored body.
He is the god of the temple in southern Tirukaaṭkarai
and my dear life has joined him.
3737 வாாிக்ெகாண் உன்ைன வி ங்குவன் காணில் என்
ஆர் உற்ற என்ைன ஒழிய என்னில் ன்னம்
பாாித் த் தான் என்ைன ற்றப் ப கினான்
கார் ஒக்கும் காட்கைர அப்பன் க யேன (10)
3737. He embraced me and said,
"See, I will embrace you and you will join me completely."
I fell into my love for him and lost myself.
The dark cloud-colored god came before me
and swallowed me entirely.
The god of Thirukaaṭkarai is not easy to see.
3738 க யனாய்க் கஞ்சைனக் ெகான்ற பிரான் தன்ைன
ெகா மதிள் ெதன் கு கூர்ச் சடேகாபன் ெசால்
வ
அைம ஆயிரத் இப் பத்தினால் சன்மம்
எய்தி நாசம் கண்டீர்கள் எம் கானேல (11)
3738. Saḍagopan of southern Thirukuruhur
surrounded by strong walls
composed a thousand good pasurams
on the lord who killed the cruel Asuran Kamsan.
If people learn and recite these ten pasurams
they will have no future births.
------------
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தி வாய்ெமாழி ஒன்பதாம் பத் (ஏழாம் தி ெமாழி, 3739-3749)
எம் ெப மான வ வழேக பற் க்ேகாடாக தைலவி தி
ழிக்களத்ேத
பறைவகைளத்
விடல் (தி
ழிக்களம்)
3739 எம் கானல் அகம் கழிவாய் இைர ேதர்ந் இங்கு இனி அம ம்
ெசங்கால மட நாராய் தி
ழிக்களத் உைற ம்
ெகாங்கு ஆர் ந் ழாய்
எம் குடக்கூத்தர்க்கு என் தாய்
ம் கால்கள் என் தைலேமல் ெக மீேரா

மேராேட (1)

3739. She says,
"O lovely red-legged naarai birds!
You come to these backwaters on the seashore
and sit sweetly looking for your food.
He danced on a pot and wears blooming thulasi garlands
dripping with honey in his hair.
Won’t you go as my messengers to him
flying above my head through the sky with your friends
and tell him of my love?"
3740 மேரா ம் பிாியாேத நீ ம் ம் ேசவ மாய்
அமர் காதல் கு கு இனங்காள் அணி ழிக்களத் உைற ம்
எமரா
தமேரா

ம் பழிப் ண்

இங்கு என் தம்மால் இழிப் ண் ?

அங்கு உைறவார்க்குத் தக்கிலேம? ேகளீேர (2)

3740. She says, "O kurugu birds!
You and your beloved mates
stay together lovingly, never separating.
He is blamed by my relatives
and I am disgraced because of my love for him.
He stays in lovely Thirumuzhikkalam with his beloved wives.
Go and ask him ‘Am I not fit for your love?’"
3741 தக்கிலேம ேகளீர்கள்! தடம் னல்வாய் இைர ேத ம்
ெகாக்கு இனங்காள் கு கு இனங்காள் குளிர் ழிக்களத் உைற ம்
ெசக்கமலத் அலர் ேபா ம் கண் ைக கால் ெசங்கனி வாய்
அக் கமலத்

இைலப் ேபா

3741. She says,

ம் தி ேமனி அ க

க்ேக (3)
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"Am I not fit for his love?
O kokku birds, kuruku birds,
you search for food in the abundant water by the shore.
Go and ask the lord of Thirumuzhikkaḷam
why I am not fit for his love?
His eyes are as lovely as blooming lotuses.
His hands, legs, and mouth are as sweet as fruits
and his handsome body is like the petals of a red lotus."
3742 தி ேமனி அ க க்குத் தீவிைனேயன் வி
தாய்
தி
ழிக்களம் என் ம் ெச நகர்வாய் அணி கில்காள்
தி ேமனி அவட்கு அ ளீர் என்றக்கால் உம்ைமத் தன்
தி ேமனி ஒளி அகற்றி ெதளி விசும் க

ேம? (4)

3742. She says,
"O lovely clouds!
You live in lovely Thirumuzhikkaḷam, a flourishing place.
I have done so much bad karma.
If you go as my messengers to the divine lord
and tell him, ‘Give yourself to her,’
are you worried that he will remove the brightness of your body
and chase you away from the clear sky?"
3743 ெதளி விசும் க
ஓ தீ வைளத் மின் இலகும்
ஒளி கில்காள் தி
ழிக்களத் உைற ம் ஒண்சுடர்க்கு
ெதளி விசும் தி நாடாத் தீவிைனேயன் மனத் உைற ம்
ளி வார் கள் குழலார்க்கு என்

உைரத்தல் ெசப் மிேன (5)

3743. She says, "O bright clouds,
you make fire-like lightning
and move swiftly across the clear sky.
I have done bad karma.
Go as my messengers to the god of Thirumuzhikkalam
who shines like bright light and has curly hair
decorated with flowers dripping with honey
and tell him that I keep him always in my heart
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and think of it as the divine heaven of the lord."
3744
உைரத்தல் ெசப் மின்கள்
ெமாழி வாய் வண் இனங்காள்
ேபா இைரத் ம
க ம் ெபாழில் ழிக்களத் உைற ம்
மாதைரத் தம் மார்வகத்ேத ைவத்தார்க்கு என் வாய் மாற்றம்
உைரத்தல் ெசப் திேரல் சுடர் வைள ம் கைல ேம (6)
3744. She says,
"O bees, the lord has the goddess Lakshmi on his chest.
Go and tell my message beautifully
to the god of Thirumuzhikkaḷam surrounded by groves
where you spill pollen from the flowers
and sing and drink honey from the blossoms.
Go and tell him that my shining bangles
and my waistband are becoming loose."
3745 சுடர் வைள ம் கைல ம் ெகாண் அ விைனேயன் ேதாள்
படர் கழான் தி
ழிக்களத் உைற ம் பங்கயக்கண்
சுடர் பவள வாயைனக் கண் ஒ நாள் ஓர் ய் மாற்றம்
படர் ெபாழில்வாய்க் கு கு இனங்காள் எனக்கு ஒன்

பணியீேர. (7)

3745. She says,
"O kurugu birds, you stay in the large groves!
I have done bad karma.
The famous lord of Thirumuzhikkaḷam with lotus eyes
and a mouth shining like coral embraced my arms,
took my bangles and waistband and left me.
Go to him as my messengers and tell him of my love
and then come back and tell me
the faultless answer he gave to you."
3746 எனக்கு ஒன் பணியீர்கள் இ ம் ெபாழில்வாய் இைர ேதர்ந்
மனக்கு இன்பம் பட ேம ம் வண் இனங்காள் ம்பிகாள்
கனக்ெகாள் திண் மதிள் ைட சூழ் தி
ழிக்களத் உைற ம்
னக்ெகாள் காயா ேமனிப்
3746. She says,

ந்

ழாய்

றந்த

யார்க்ேக (8)
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"O male and female bees! O thumbi birds!
You search for your food in the large groves
and wander with happy hearts, joined together as couples.
His body is as dark as the kaayam flowers blooming in the forest
and he wears a beautiful thulasi garland in his hair.
Go and tell the god of Thirumuzhikaḷam
surrounded by strong walls how I suffer from love for him."
3747 ந் ழாய்
யார்க்கு ெபான் ஆழிக் ைகயா க்கு
ஏந் நீர் இளம் கு ேக தி
ழிக் களத்தா க்கு
ஏந்
ண் ைல பயந் என் இைண மலர்க் கண் நீர் த ம்ப
தாம் தம்ைமக்ெகாண்

அகல்தல் தக

அன்

என்

உைரயீேர (9)

3747. She says, "O young kurugu bird!
You live in a pond filled with water.
The god of Thirumuzhikkaḷam carries a golden discus
and wears a beautiful thulasi garland in his hair.
Go and say to him,
‘Her round ornamented breasts have become pale.
Her flower-like eyes are filled with tears.
It isn’t fair that you loved her and left her.’"
3748 தக அன் என் உைரயீர்கள் தடம் னல்வாய் இைர ேதர்ந்
மிக இன்பம் பட ேம ம் ேமல் நைடய அன்னங்காள்
மிக ேமனி ெம
எய்தி ேமகைல ம் ஈ அழிந் என்
அகேமனி ஒழியாேம தி

ழிக்களத்தார்க்ேக (10)

3748. She says, "O swans,
you search for your food on the wide shores of the water
and walk gently with your beloved flock and are happy.
Go and tell the lord of Thirumuzhikkaḷam
that she is weak and her waistband has grown loose.
Her body is barely alive.
It is not fair that you loved her and left her."
3749 ஒழி

இன்றித் தி

ழிக்களத்

உைற ம் ஒண்சுடைர
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ஒழி இல்லா அணி மழைலக் கிளிெமாழியாள் அலற்றிய ெசால்
வ இல்லா வண் கு கூர்ச் சடேகாபன் வாய்ந் உைரத்த
அழி

இல்லா ஆயிரத்

இப் பத் ம் ேநாய் அ க்குேம (11)

3749. Saḍagopan from faultless flourishing Thirukuruhur
composed a thousand eternal pasurams
describing a girl who loves the god and prattles on like a parrot,
continually uttering sweet words and praising the lord
of everlasting Thirumuzhikkaḷam.
If devotees learn and recite these ten pasurams,
their sickness will go away.
------------தி வாய்ெமாழி ஒன்பதாம் பத் (எட்டாம் தி ெமாழி, 3750-3760)
தர் மீ மள ம் தனிைம ெபாறாத தைலவி தைலவன் நகரான
தி நாவாய் ெசல்ல நிைனத்தல் (தி நாவாய்)
3750 அ க்கும் விைனயாயின ஆகத் அவைன
நி த் ம் மனத் ஒன்றிய சிந்ைதயினார்க்கு
ெவறித் தண் மலர்ச் ேசாைலகள் சூழ் தி நாவாய்
கு க்கும் வைக உண் ெகாேலா ெகா ேயற்ேக? (1)
3750. If devotees keep the lord in their minds
and think only of him their karma will go away.
When will the day come when I, so unworthy,
can approach Thirunavay,
surrounded by fragrant cool blooming groves.
3751 ெகா ஏர் இைடக் ேகாகனகத்தவள் ேகள்வன்
வ ேவல் தடம் கண் மடப் பின்ைன மணாளன்
ெந யான் உைற ேசாைலகள் சூழ் தி நாவாய்
அ ேயன் அ

கப்ெப ம் நாள் எைவெகாேலா? (2)

3751. He is the beloved of Lakshmi staying on a lotus,
her waist as thin as a vine,
and the beloved of lovely Nappinnai
with large sharp spear-like eyes.
When will I, his slave, approach Thirunaavaay
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where the lord Nediyaan stays, surrounded by groves?
3752 எைவெகால் அ கப் ெப ம் நாள் என் எப்ேபா ம்
கைவயில் மனம் இன்றி கண்ணீர்கள் க ழ்வன்
நைவ இல் தி நாரணன் ேசர் தி நாவாய்
அைவ ள் கலாவ

ஓர் நாள் அறிேயேன (3)

3752. I think always in my faultless mind,
"When will the day come that I go to the god?"
and I shed tears and suffer.
I don’t know when I will go
to the faultless divine Naraṇan
of Thirunaavaay.
3753 நாேளல் அறிேயன் எனக்கு உள்ளன நா
மீளா அ ைமப்பணி ெசய்யப் குந்ேதன்
நீள் ஆர் மலர்ச் ேசாைலகள் சூழ் தி நாவாய்

ம்

வாள் ஏய் தடம் கண் மடப் பின்ைன மணாளா (4)
3753. O god, you are the beloved of lovely Nappinnai
with large sword-like eyes and you stay in Thirunaavaay
surrounded by tall blooming groves.
I have begun to serve you and do not want to leave you.
I don’t know how long my life will be.
3754 மணாளன் மலர் மங்ைகக்கும் மண் மடந்ைதக்கும்
கண்ணாளன் உலகத் உயிர் ேதவர்கட்கு எல்லாம்
விண்ணாளன் வி ம்பி உைற ம் தி நாவாய்
கண் ஆரக் களிக்கின்ற

இங்கு என் ெகால் கண்ேட? (5)

3754. He is the beloved of Lakshmi, on a lotus.
He is as precious as her eyes to the earth goddess.
He is the soul of all the creatures of the world
and the god of the gods in the sky.
He loves to stay in Thirunaavaay—
when will the day come that I can go to him
and my eyes can have the joy of seeing him?
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3755 கண்ேட களிக்கின்ற இங்கு என் ெகால் கண்கள்
ெதாண்ேட உனக்காய் ஒழிந்ேதன் ாிசு இன்றி
வண் ஆர் மலர்ச் ேசாைலகள் சூழ் தி நாவாய்
ெகாண்ேட உைறகின்ற எம் ேகாவலர் ேகாேவ? (6)
3755. My eyes see you here and are happy.
I became a faultless devotee to serve you.
You stay in Thirunaavaay
surrounded with blooming groves
where the bees sing.
You are the lord of the cowherds.
3756 ேகா ஆகிய மா வ ைய நிலம் ெகாண்டாய்
ேதவாசுரம் ெசற்றவேன தி மாேல
நாவாய் உைறகின்ற என் நாரண நம்பீ
ஆஆ அ யான் இவன் என்

அ ளாேய (7)

3756. As a dwarf you took the land from king Mahabali.
You destroyed the Asurans when the gods fought them.
You are Thirumaal.
You are the Nambi Narayaṇan of Thirunaavaay.
Come to me, give me your grace and say,
"This is my devotee!"
3757 அ ளா ஒழிவாய் அ ள் ெசய் அ ேயைனப்
ெபா ளாக்கி உன் ெபான் அ க் கீழ்ப் க ைவப்பாய்
ம ேள இன்றி உன்ைன என் ெநஞ்சத் இ த் ம்
ெத ேள த

ெதன் தி நாவாய் என் ேதேவ (8)

3757. Whether you give me your grace or not,
make me your devotee and let me stay beneath your golden feet.
Give me a clear mind
so I may keep you in my heart and not be confused.
You are my god of Thirunaavaay.
3758 ேதவர் னிவர்க்கு என் ம் காண்டற்கு அாியன்
வர் தல்வன் ஒ
லகு ஆளி
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ேதவன் வி ம்பி உைற ம் தி நாவாய்
யாவர் அ

கப் ெப வார் இனி? அந்ேதா (9)

3758 The gods and the sages could not see him.
He is the ancient one of the three gods.
He is the ruler of all the three worlds.
Thirunaavaay is the place where the god loves to stay.
How can we go and see the god?
It is a pity!
3759 அந்ேதா அ கப் ெப ம் நாள் என் எப்ேபா ம்
சிந்ைத கலங்கித் தி மால் என் அைழப்பன்
ெகாந் ஆர் மலர்ச் ேசாைலகள் சூழ் தி நாவாய்
வந்ேத உைறகின்ற எம் மா மணி வண்ணா. (10)
3759. I suffer in my mind and call you, saying, "O Thirumaal!"
and I ask you when the day will come when I can come to you.
You have the color of a beautiful dark jewel
and you stay in Thirunaavaay
where the groves bloom with bunches of flowers.
3760 வண்ணம் மணி மாட நல் நாவாய் உள்ளாைனத்
திண்ணம் மதிள் ெதன் கு கூர்ச் சடேகாபன்
பண் ஆர் தமிழ் ஆயிரத் இப் பத் ம் வல்லார்
மண் ஆண்

மணம் கமழ்வர் மல் ைகேய (11)

3760. Saḍagopan of flourishing southern Thirukuruhur
filled with palaces studded with precious jewels
and surrounded by strong walls
composed a thousand musical Tamil pasurams.
If devotees learn and recite these ten poems
they will rule the earth for many years
and their fame will spread like the fragrance of jasmine.
------------
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தி வாய்ெமாழி ஒன்பதாம் பத் (ஒன்பதாம் தி ெமாழி, 3761-3771)
தைலவி மாைலப்ெபா
கண் தன ஆற்றாைமயால் இரங்கிக் கூறல்
3761 மல் ைக கமழ் ெதன்றல் ஈ ம் ஆேலா
வண் குறிஞ்சி இைச தவ ம் ஆேலா
ெசல் கதிர் மாைல ம் மயக்கும் ஆேலா
ெசக்கர் நல் ேமகங்கள் சிைதக்கும் ஆேலா
அல் அம் தாமைரக் கண்ணன் எம்மான்
ஆயர்கள் ஏ அாி ஏ எம் மாேயான்
ல் ய ைலக ம் ேதா ம் ெகாண்
க டம் அறிகிலம் தமியம் ஆேலா (1)
3761. She says,
"The breeze with its fragrance of jasmine
increases the pain of my love.
The beautiful Kurunji music hurts my ears.
The evening when the sun sets with red rays makes me dizzy.
The beautiful red clouds kill me.
My dear lotus-eyed Kaṇṇan, the bull among the cowherds,
the Maayon, the heroic lion, embraced my breasts and arms.
Now I am lonely and do not know where I will find refuge."
3762 க டம் அறிகிலம் தமியம் ஆேலா
லம்
மணி ெதன்றல் ஆம்பல் ஆேலா
பகல் அ மாைல வண் சாந்தம் ஆேலா
பஞ்சமம் ல்ைல தண் வாைட ஆேலா
அகல் இடம் பைடத் இடந் உண் உமிழ்ந்
அளந் எங்கும் அளிக்கின்ற ஆயன் மாேயான்
இக டத் அசுரர்கள் கூற்றம் வாரான்
இனி இ ந்

என் உயிர் காக்கும் ஆ

என்? (2)

3762. She says,
"I am lonely and I do not know where I will find refuge.
The lovely breeze makes me prattle and suffer.
The evening when the sun sets
and cooling sandal paste both make me hot.
The music of the panchama raga
and the fragrance of jasmine make me suffer.
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Maayon, the cowherd, created this wide world,
split it open when he took the form of a boar,
swallowed it, spit it out and measured it.
He gives his grace to all.
When the Asurans come to fight with him he is Yama for them.
He doesn’t come to see me. Why do I keep on living?"
3763 இனி இ ந் என் உயிர் காக்கும் ஆ என்?
இைண ைல ந க ண் இைட டங்க
னி இ ம் கலவிெசய் ஆகம் ேதாய்ந்
றந் எம்ைம இட் அகல் கண்ணன் கள்வன்
தனி இளம் சிங்கம் எம் மாயன் வாரான்
தாமைரக் கண் ம் ெசவ்வா ம் நீலப்
பனி இ ம் குழல்க ம் நான்கு ேதா ம்
பாவிேயன் மனத்ேத நின்

ஈ ம் ஆேலா (3)

3763. She says,
"Why do I keep on living?
The thief Kaṇṇan embraced my chest,
pressing my breasts and making my small waist tremble.
He loved me dearly and left me.
A young lion, he, Maayan, does not return.
His lotus eyes, red mouth, dark handsome hair
and his four arms stay in my mind and make me suffer.
I am pitiful."
3764 பாவிேயன் மனத்ேத நின் ஈ ம் ஆேலா
வாைட தண் வாைட ெவவ் வாைட ஆேலா
ேம தண் மதியம் ெவம் மதியம் ஆேலா
ெமன் மலர்ப் பள்ளி ெவம் பள்ளி ஆேலா
வி அம் ள் உைடத் ெதய்வ வண்
ைதந்த எம் ெபண்ைம அம் இ ஆேலா
ஆவியின் பரம் அல்ல வைககள் ஆேலா
யா ைட ெநஞ்ச ம்

ைண அன்

ஆேலா (4)

3764. She says,
"All his forms stay in my mind and give me pain.
The cool wind blows and makes me hot.
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The cool moon rises and is hot for me.
My bed, spread with soft flowers, is hot.
He came and took my chastity
like a divine bee with pure wings that loves flowers.
My life is not in my hands.
My heart does not help me and makes me suffer."
3765 யா ைட ெநஞ்ச ம் ைண அன் ஆேலா
ஆ கு மாைல ம் ஆகின் ஆேலா
யா ைட ஆயன் தன் மனம் கல் ஆேலா
அவ ைடத் தீம் குழல் ஈ ம் ஆேலா
யா ைடத் ைண என் ம் ேதாழிமா ம்
எம்மில் ன் அவ க்கு மாய்வர் ஆேலா
யா ைட ஆர் உயிர் காக்குமா

என்?

அவ

அாிேத (5)

ைட அ ள்ெப ம் ேபா

3765. She says,
"My heart does not help me, it only troubles me.
The evening when the cows return home is painful for me.
Is the heart of the cowherd I love a stone?
The sweet music of his flute hurts me.
My friends are my only help and they worry for me.
How can I protect my dear life?
It is hard to receive his grace
but that is be the only thing that will help me."
3766 அவ ைட அ ள்ெப ம் ேபா அாிதால்
அவ் அ ள் அல்லன அ
ம் அல்ல
அவன் அ ள் ெப ம் அள ஆவி நில்லா
அ பகல் மாைல ம் ெநஞ்சும் காேணன்
சிவெனா பிரமன் வண் தி மடந்ைத
ேசர் தி ஆகம் எம் ஆவி ஈ ம்
எவன் இனிப் கும் இடம்? எவன் ெசய்ேகேனா?
ஆ க்கு என் ெசால்

ேகன்? அன்ைனமீர்காள் (6)

3766. She says,
" It is hard to get his grace.
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Any other grace but his is not really grace.
Unless I receive his grace my soul will not join him.
My heart cannot bear the hot sun and the evening.
His divine body where Shiva, Brahma
and the beautiful Lakshmi stay attracts my life.
O mothers, where will I go to find a refuge?
What should I do?
To whom should I tell my pain?"
3767 ஆ க்கு என் ெசால் ேகன்? அன்ைனமீர்காள்
ஆர் உயிர் அள அன் இக் கூர் தண் வாைட
கார் ஒக்கும் ேமனி நம் கண்ணன் கள்வம்
கவர்ந்த அத் தனி ெநஞ்சம் அவன் கணஃேத
சீர் உற்ற அகில் ைக யாழ் நரம்
பஞ்சமம் தண் பசும் சாந் அைணந்
ேபார் உற்ற வாைட தண் மல் ைகப் ப்
மணம்

கந் ெகாண்

எறி ம் ஆேலா (7)

3767. She says,
"O mothers, to whom can I tell how I suffer from love?
What should I say? My life is almost over.
The dark cloud-colored Kaṇṇan
has captured my dear heart and it has gone to him.
The breeze that carries fresh fragrance
with the the smoke of incense sticks,
the panchamam music from the yaaz,
the fragrance of cool fresh sandal paste,
the smell of beautiful jasmine—
all come and seem to fight me."
3768
மணம் கந் ெகாண் எறி ம் ஆேலா
ெபாங்கு இள வாைட ன் ெசக்கர் ஆேலா
அ மணந் அகன்ற நம் கண்ணன் கள்வம்
கண்ணனில் ெகா
இனி அதனில் உம்பர்
ம மண மல் ைக மந்தக் ேகாைவ
வண் பசும் சாந்தினில் பஞ்சமம் ைவத்
அ மணந் இன் அ ள் ஆய்ச்சியர்க்ேக
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ஊ ம் அத் தீம் குழற்ேக உய்ேயன் நான் (8)
3768. She says,
"The breeze carries fresh fragrance and overwhelms me.
The cool young wind is like a red fire for me.
Our Kaṇṇan came, loved us and left like a thief.
His naughty deeds are terrible.
The fragrance of new jasmine dripping with honey,
the gentle breeze, sandal paste,
music in the panchamam raga all make me suffer.
That thief gives his grace
and plays sweet music on his flute for the cowherd girls.
I cannot hear it and survive."
3769 ஊ ம் அத் தீம் குழற்ேக உய்ேயன் நான்
அ ெமாழிந் இைட இைட தன் ெசய் ேகாலத்
ெசய் கண்கள் ெகாண் ஒன் ேபசி
ெமாழி இைசகள் ெகாண் ஒன் ேநாக்கி
ேப
கம்ெசய் ெநாந் ெநாந்
ேபைத ெநஞ்சு அற அறப் பா ம் பாட்ைட
யா ம் ஒன் அறிகிலம் அம்ம அம்ம
மாைல ம் வந்த

மாயன் வாரான் (9)

3769. She says,
"I cannot hear that sweet music and survive.
When he plays on his flute, he speaks to us as he plays.
He send his eyes as messengers to say something to us.
He plays his music as if he is talking to the cowherd girls.
He makes many faces. I cannot imagine
how much the cowherd girls’ innocent hearts have suffered.
The evening has come but Maayan has not yet come."
3770 மாைல ம் வந்த மாயன் வாரான்
மா மணி லம்ப வல் ஏ அைணந்த
ேகால நல் நாகுகள் உக ம் ஆேலா
ெகா யன குழல்க ம் குழ ம் ஆேலா
வால் ஒளி வளர் ல்ைல க
ைககள்
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மல் ைக அலம்பி வண் ஆ ம் ஆேலா
ேவைல ம் விசும்பில் விண் அல ம் ஆேலா
என் ெசால்

உய்வன் இங்கு அவைன விட்ேட? (10)

3770. She says,
"The evening has come but that Maayan has not.
The bulls with their large bells have reached home.
The beautiful cows that saw their bulls jump in joy have come.
The music of the flute makes me prattle on.
Bees sing and fly around thriving jasmine and mullai buds.
The ocean looks at the sky and roars.
He has left me.
What can I say to survive now that he has left me?"
3771 அவைனவிட் அகன் உயிர் ஆற்றகில்லா
அணி இைழ ஆய்ச்சியர் மாைலப் சல்
அவைன விட் அகல்வதற்ேக இரங்கி
அணி கு கூர்ச் சடேகாபன் மாறன்
அவனி உண் உமிழ்ந்தவன்ேமல் உைரத்த
ஆயிரத் ள் இைவ பத் ம் ெகாண்
அவனி ள் அலற்றி நின் உய்ம்மின் ெதாண்டீர்
அச் ெசான்ன மாைல நண்ணித் ெதா ேத (11)
3771. Saḍagopan Maaṛan of beautiful Thirukuruhur
composed a thousand pasurams on the god
who swallowed all the seven worlds and spit them out,
describing how the cowherd girls felt sad when he left them.
Ornamented with beautiful jewels,
they could not bear separation from Kaṇṇan
and felt they could not live.
O devotees, learn these ten pasurams, recite them
and worship him and you will be saved.
--------------
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தி வாய்ெமாழி ஒன்பதாம் பத் (பத்தாம் தி ெமாழி, 3772-3782)
தி க்கண்ண ரம் ேச மா பிற க்கு உபேதசம் ெசய்தல் (தி க்கண்ண ரம்)
3772 மாைல நண்ணித் ெதா
எ மிேனா விைன ெகட
காைல மாைல கமல மலர் இட் நீர்
ேவைல ேமா ம் மதிள் சூழ் தி க் கண்ண ரத்
ஆ ன்ேமல் ஆல் அமர்ந்தான் அ

இைணகேள (1)

3772. Worship in the evening to remove
the results of your karma.
In the morning and evening place lotus flowers
at the feet of the god and worship him.
He slept on a banyan leaf
and he is the god of Thirukkaṇṇapuram
surrounded with walls
where the ocean waves come and break.
3773 கள் அவி ம் மலர் இட் நீர் இைறஞ்சுமின்
நள்ளி ேச ம் வயல் சூழ் கிடங்கின் ைட
ெவள்ளி ஏய்ந்த மதிள் சூழ் தி க் கண்ண ரம்
உள்ளி நா

ம் ெதா

எ மிேனா ெதாண்டேர (2)

3773. Worship the god with flowers dripping with honey.
O devotees, every morning when you get up
worship the feet of the god of Thirukaṇṇapuram
surrounded by tall walls that touch the stars
where crabs swim in the water in the fields.
3774 ெதாண்டர் ம் தம் யர் ேபாக நீர் ஏகமாய்
விண் வாடா மலர் இட் நீர் இைறஞ்சுமின்
வண் பா ம் ெபாழில் சூழ் தி க்கண்ண ரத்
அண்ட வாணன் அமரர் ெப மாைனேய (3)
3774. O devotees, pour water,
place fresh blooming flowers at the feet of the god
and worship him and he will remove your sorrows.
He is the god of the gods of Thirukkaṇṇapuram
surrounded by groves where bees sing.
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3775 மாைன ேநாக்கி மடப் பின்ைன தன் ேகள்வைன
ேதைன வாடா மலர் இட் நீர் இைறஞ்சுமின்
வாைன உந் ம் மதிள் சூழ் தி க்கண்ண ரம்
தான் நயந்த ெப மான் சரண் ஆகுேம (4)
3775. He is the beloved of the beautiful doe-eyed Nappinai.
He is as sweet as honey—worship him,
pouring water and placing fresh flowers at this feet.
He is the god of Thirukkaṇṇapuram
surrounded by walls that reach the sky.
He loves to stay in Thirukannapuram
and his feet are the refuge for all his devotees.
3776 சரணம் ஆகும் தன தாள் அைடந்தார்க்கு எல்லாம்
மரணம் ஆனால் ைவகுந்தம் ெகா க்கும் பிரான்
அரண் அைமந்த மதிள் சூழ் தி க்கண்ண ரத்
தரணியாளன் தன

அன்பர்க்கு அன் ஆகுேம (5)

3776. He loves all devotees who approach his feet.
He gives moksha in Vaikuṇḍam to them
when they leave this world.
He is the god of Thirukannapuram
surrounded with strong fort-like walls.
He is the friend of those who love him.
3777 அன்பன் ஆகும் தன தாள் அைடந்தார்க்கு எல்லாம்
ெசம் ெபான் ஆகத் அ ணன் உடல் கீண்டவன்
நன் ெபான் ஏய்ந்த மதிள் சூழ் தி க்கண்ண ரத்
அன்பன் நா

ம் தன ெமய்யர்க்கு ெமய்யேன (6)

3777. If devotees approach his feet, he becomes their friend.
He split open the chest of the Asuran Hiranyan
that was as strong as pure gold.
He is a dear friend and he is the god in Thirukkaṇṇapuram
surrounded by shining walls covered with gold.
If devotees believe in him, he is real for them.
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3778 ெமய்யன் ஆகும் வி ம்பித் ெதா வார்க்கு எல்லாம்
ெபாய்யன் ஆகும் றேம ெதா வார்க்கு எல்லாம்
ெசய்யில் வாைள உக ம் தி க்கண்ண ரத்
ஐயன் ஆகத்

அைணப்பார்கட்கு அணியேன (7)

3778. If devotees believe in him and worship him,
he is real for them.
If anyone worships him without true devotion,
he is not real for them.
The god of Thirukaṇṇapuram
where vaalai fish frolic in the fields
is near to those who embrace him in their hearts.
3779 அணியன் ஆகும் தன தாள் அைடந்தார்க்கு எல்லாம்
பிணி ம் சாரா பிறவி ெக த் ஆ ம்
மணி ெபான் ஏய்ந்த மதிள் சூழ் தி க்கண்ணரம்
பணிமின் நா

ம் பரேமட்

தன் பாதேம (8)

3779. If devotees approach his feet every day
he will remove their sicknesses
and give his grace so they will not be born again.
Bow to the feet of the highest lord of heaven
of Thirukkaṇṇapuram
surrounded by walls studded with precious stones
and covered with gold.
3780 பாதம் நா

ம் பணிய தணி ம் பிணி

ஏதம் சாரா எனக்ேகல் இனி என்குைற?
ேவத நாவர் வி ம் ம் தி க்கண்ண ரத்
ஆதியாைன அைடந்தார்க்கு அல்லல் இல்ைலேய (9)
3780. Your sicknesses will go away if you worship
the feet of the lord every day.
I will not have trouble in my life.
There is nothing for me to worry about.
People will have no trouble
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if they have taken refuge in the ancient lord
of Thirukaṇṇapuram where the Brahmins
recite the Vedas and live happily.
3781 இல்ைல அல்லல் எனக்ேகல் இனி என் குைற?
அல் மாதர் அம ம் தி மார்பினன்
கல் ல் ஏய்ந்த மதிள் சூழ் தி க்கண்ண ரம்
ெசால்ல நா

ம்

யர் பா

சாராேவ (10)

3781. I will have no trouble in my life.
There is nothing for me to worry about.
Lakshmi abides on a lotus and stays on his chest.
If devotees every day praise Thirukkaṇṇapuram
surrounded by stone walls
they will have no trouble in their lives.
3782 பா சாராவிைன பற் அற ேவண்
மாடம் நீ கு கூர்ச் சடேகாபன் ெசால்
பாடலான தமிழ் ஆயிரத் ள் இப்பத் ம்
பா

ர்

ஆ ப் பணிமின் அவன் தாள்கேள (11)

3782. Saḍagopan from Thirukuruhur filled with tall palaces
composed a thousand Tamil pasurams.
If you want to be without trouble and remove your karma
sing these ten pasurams
and dance and worship his feet.
------------தி வாய்ெமாழி பத்தாம் பத்

(3783-3892)

Divyaprabandham -Thiruvaymozhi - Pattaam Pathu 3783 – 3892
தி வாய்ெமாழி பத்தாம் பத் ( தல் தி ெமாழி, 3783-3793)
தி ேமாகூர்ப் ெப மாைனச் சரணம் அைடந் தாம் பரமபதம்
அைடயக் க தியைத ஆழ்வார் அ ளிச்ெசய்தல் (தி ேமாகூர்)
3783 தாள தாமைரத் தடம் அணி வயல் தி ேமாகூர்
நா ம் ேமவி நன்கு அமர்ந் நின் அசுரைரத் தகர்க்கும்
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ேதா

ம் நான்கு உைடச் சுாி குழல் கமலக் கண் கனி வாய்க்

காளேமகத்ைத அன்றி மற்ெறான்

இலம் கதிேய (1)

3783. He has the color of a dark cloud,
a mouth sweet as a fruit, lotus eyes, curly hair and four arms.
He destroys the Asurans.
He stays happily always in Thirumogur
surrounded by flourishing fields and ponds
blooming with lotuses on stalks.
I have no refuge but the dark cloud-colored god.
3784 இலம் கதி மற்ெறான் எம்ைமக்கும் ஈன் தண் ழாயின்
அலங்கல் அம் கண்ணி ஆயிரம் ேபர் உைட அம்மான்
நலம் ெகாள் நான்மைற வாணர்கள் வாழ் தி ேமாகூர்
நலம் கழல் அவன் அ

நிழல் தடம் அன்றி யாேம (2)

3784. My father, the god, has a thousand names
and is adorned with a cool thulasi garland and precious ornaments.
He is my only refuge for all my births.
There is no help for me except the shadow of his feet
ornamented with sounding anklets.
He is the god of Thirumogur where Brahmins live
who know all the good four Vedas.
3785 அன்றி யாம் ஒ
க டம் இலம் என் என் அலற்றி
நின் நான் கன் அரெனா ேதவர்கள் நாட
ெவன் இம்
லகு அளித் உழல்வான் தி ேமாகூர்
நன்

நாம் இனி ந

கு ம் நம

இடர் ெகடேவ (3)

3785. Nanmuhan, Shiva and the other gods
came to you and stood before you crying,
"We have no refuge!"
He, the god of divine Thirumogur, fought
and conquered all the enemies of the gods
and protected the three worlds and saved them.
We will go to Thirumogur
and our troubles will be removed.
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3786 இடர் ெகட எம்ைமப் ேபாந் அளியாய் என் என் ஏத்தி
சுடர் ெகாள் ேசாதிையத் ேதவ ம் னிவ ம் ெதாடர
படர் ெகாள் பாம் அைணப் பள்ளி ெகாள்வான் தி ேமாகூர்
இடர் ெகட அ

பர

ம் ெதாண்டீர்! வம்மிேன (4)

3786. The gods and sages went to the lord
shining as a bright light and praised him, saying,
"Give us your grace and remove our troubles!"
and he removed their troubles.
O devotees, come,
our god sleeps on the snake bed in Thirmogur.
Let us go there and worship him
and our troubles will go away.
3787 ெதாண்டீர் வம்மின் நம் சுடர் ஒளி ஒ தனி தல்வன்
அண்டம்
லகு அளந்தவன் அணி தி ேமாகூர்
எண் திைச ம் ஈன் க ம்ெபா ெப ம் ெசந்ெநல் விைளயக்
ெகாண்ட ேகாயிைல வலஞ்ெசய்

இங்கு ஆ

ம் கூத்ேத (5)

3787. O devotees, come.
He, the first ancient lord, shining like a bright light,
measured all the three worlds and the sky.
He is the god of the temple in beautiful Thirumogur
where abundant sugarcane and good paddy grow.
Let us go there, circle the temple,
worship the lord and dance the kuthu dance.
3788 கூத்தன் ேகாவலன் குதற் வல் அசுரர்கள் கூற்றம்
ஏத் ம் நங்கட்கும் அமரர்க்கும் னிவர்க்கும் இன்பன்
வாய்த்த தண் பைண வள வயல் சூழ் தி ேமாகூர்
ஆத்தன் தாமைர அ

அன்றி மற்

இலம் அரேண (6)

3788. He dances the kuthu dance.
He grazes the cows.
He is Yama for the Asurans and destroys them all.
He is a joy for sages, gods and those who praise him.
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He is the god of Thirumogur surrounded
with flourishing cool fields and water ponds.
There is no protection except the lotus feet of the god, the friend of all.
3789 மற் இலம் அரண் வான் ெப ம் பாழ் தனி தலாச்
சுற் ம் நீர் பைடத் அதன் வழித் ெதால் னி தலா
ற் ம் ேதவேரா உலகுெசய்வான் தி ேமாகூர்
சுற்றி நாம் வலஞ் ெசய்ய நம்

யர் ெக ம் க ேத (7)

3789. We have no protection but him.
He created the sky, the wide worlds
and the oceans around them.
He created the ancient sages and other gods.
He, the creator of all the world,
stays in beautiful divine Thirumogur.
If we go there and circle the temple
all our troubles will swiftly disappear.
3790 யர் ெக ம் க
அைடந் வந் அ யவர் ெதா மின்
உயர் ெகாள் ேசாைல ஒண் தடம் அணி ஒளி தி ேமாகூர்
ெபயர்கள் ஆயிரம் உைடய வல் அரக்கர் க்கு அ ந்த
தயரதன் ெபற்ற மரகத மணித் தடத்திைனேய (8)
3790. O devotees, come and worship him
and all your troubles will swiftly disappear.
He has a thousand names.
He destroys the strong Asurans.
Worship the son of Dasarathan
shining like a precious emerald
of beautiful Thirumogur
surrounded by rich ponds and tall groves.
3791 மணித் தடத் அ மலர்க் கண்கள் பவளச் ெசவ்வாய்
அணிக் ெகாள் நால் தடம் ேதாள் ெதய்வம் அசுரைர என் ம்
ணிக்கும் வல் அரட்டன் உைற ெபாழில் தி ேமாகூர்
நணித்

நம் ைட நல் அரண் நாம் அைடந்தனேம (9)
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3791. The divine god, the king, has beautiful feet,
lotus eyes, a mouth red as coral
and four large ornamented arms.
He destroyed the strong Asurans.
Thirumogur surrounded by blooming groves is near.
Let us go there and gain good protection.
3792 நாம் அைடந்த நல் அரண் நமக்கு என் நல் அமரர்
தீைம ெசய் ம் வல் அசுரைர அஞ்சிச் ெசன் அைடந்தால்
காம பம் ெகாண் எ ந் அளிப்பான் தி ேமாகூர்
நாமேம நவின்

எண்

மின் ஏத் மின் நமர்காள் (10)

3792. O devotees,
when the Asurans afflicted the gods with troubles
they were afraid, went to our lord and asked for help.
He took any form that he desired and showed them his grace.
Think only of the many names of the god
of Thirumogur, recite them and praise him.
3793 ஏத் மின் நமர்காள் என் தான் குடம் ஆ
கூத்தைனக் கு கூர்ச் சடேகாபன் குற்ேறவல்கள்
வாய்த்த ஆயிரத் ள் இைவ வண் தி ேமாகூர்க்கு
ஈத்த பத்

இைவ ஏத்த வல்லார்க்கு இடர் ெக ேம (11)

3793. Saḍagopan of Thirukuruhur
composed a thousand pasurams
on the lord who danced on a pot, saying ,
"O devotees, praise him!"
Those who are able to recite these ten pasurams
on the god of flourishing Thirumogur
will have no trouble in their lives.
----------
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தி வாய்ெமாழி பத்தாம் பத் (இரண்டாம் தி ெமாழி, 3794-3804)
தி வனந்த ரத்ைதச் ேசர்ந்தால் பரமபதத்திற் ேபாலத் ெதாண்
ெசய்யலாம் என் கூ தல் (தி வனந்த ரம்)
3794 ெக ம் இடர் ஆய எல்லாம் ேகசவா என்ன நா ம்
ெகா விைன ெசய் ம் கூற்றின் தமர்க ம் கு ககில்லார்
விடம் உைட அரவில் பள்ளி வி ம்பினான் சு ம் அலற் ம்
தடம் உைட வயல் அனந்த ரநகர் கு ம் இன்ேற (1)
3794. If you say, "Kesavan!" all your troubles will disappear.
The cruel messengers of Yama will not be able to approach you.
Today itself let us go to Anandapuram surrounded by fields
and ponds where surumbu bees sing.
Let us praise Maayan, our god who likes to sleep on the snake bed.
3795 இன் ேபாய்ப் குதிராகில் எ ைம ம் ஏதம் சாரா
குன் ேநர் மாடம் மாேட கு ந் ேசர் ெச ந்தி ன்ைன
மன் அலர் ெபாழில் அனந்த ரநகர் மாயன் நாமம்
ஒன் ம் ஓர் ஆயிரமாம் உள்

வார்க்கு உம்பர் ஊேர (2)

3795. If you go to Anandapuram
you will have no trouble for all your seven births.
It is a place filled with mountain-like palaces and groves
where kurundu, cherundi and punnai flowers bloom in the courtyards.
If devotees think of even one of the thousand names
of the god Maayan of that place they will reach the gods’ world.
3796 ஊ ம் ள் ெகா
ம் அஃேத உலகு எல்லாம் உண் உமிழ்ந்தான்
ேச ம் தண் அனந்த ரம் சிக்ெகனப் குதிராகில்
தீ ம் ேநாய் விைனகள் எல்லாம் திண்ணம் நாம் அறியச் ெசான்ேனாம்
ேப ம் ஓர் ஆயிரத் ள் ஒன்

நீர் ேபசுமிேன (3)

3796. He rides on a eagle and carries an eagle flag
and he swallowed all the worlds and spat them out.
If you go to rich Anandapuram at once and worship the god
all the troubles from your bad karma will disappear.
I want you to realize that this is certain.
Praise one of the thousand names of the lord.
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3797 ேபசுமின் கூசம் இன்றி ெபாிய நீர் ேவைல சூழ்ந்
வாசேம கம ம் ேசாைல வயல் அணி அனந்த ரம்
ேநசம் ெசய் உைறகின்றாைன ெநறிைமயால் மலர்கள்

வி

சைன ெசய்கின்றார்கள் ண்ணியம் ெசய்தவாேற (4)
3797. The devotees with much good karma
sprinkle flowers and, without holding back, worship
the god of beautiful Anandapuram
surrounded with fields and fragrant groves
and the ocean with its abundant water.
3798 ண்ணியம் ெசய் நல்ல னெலா மலர்கள் வி
எண் மின் எந்ைத நாமம் இப் பிறப் அ க்கும் அப்பால்
திண்ணம் நாம் அறியச் ெசான்ேனாம் ெசறி ெபாழில் அனந்த ரத்
அண்ணலார் கமல பாதம் அ

குவார் அமரர் ஆவார் (5)

3798. Do good karma, sprinkle flowers with good water
and think of the names of our father.
That will remove your births—this is certain.
I am telling you so that you will know.
If devotees approach and worship the lotus feet
of the highest god of Anandapuram surrounded by thick groves,
they will join the gods in the sky.
3799 அமரராய்த் திாிகின்றார்கட்கு ஆதி ேசர் அனந்த ரத்
அமரர் ேகான் அர்ச்சிக்கின் அங்கு அகப் பணி ெசய்வர் விண்ேணார்
நமர்கேளா ெசால்லக் ேகள்மின் நா ம் ேபாய் ந கேவண் ம்
குமரனார் தாைத

ன்பம்

ைடத்த ேகாவிந்தனாேர (6)

3799. The king of the gods gives his grace
in everlasting Anandapuram to the gods of the sky
who have come there, wander and perform worship for the lord.
O devotees, listen to what I say.
We should go and approach Govindan.
He took away the trouble of Shiva, the father of Kumaran.
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3800 ைடத்த ேகாவிந்தனாேர உலகு உயிர் ேத ம் மற் ம்
பைடத்த எம் பரம ர்த்தி பாம் அைணப் பள்ளி ெகாண்டான்
மைடத்தைல வாைள பா ம் வயல் அணி அனந்த ரம்
கைடத்தைல சீய்க்கப்ெபற்றால் க விைன கைளயலாேம (7)
3800. Govindan removes the troubles of his devotees.
The highest god sleeps on a snake bed
and created all the creatures of the world and the gods.
If we go and sweep the front of the temple
in beautiful Anandapuram surrounded by fields
where vaalai fish frolic in the streams
all our bad karma will go away.
3801 க விைன கைளயலாகும் காமைனப் பயந்த காைள
இடவைக ெகாண்ட என்பர் எழில் அணி அனந்த ரம்
படம் உைட அரவில் பள்ளி பயின்றவன் பாதம் காண
நடமிேனா நமர்கள் உள்ளீர்! நாம் உமக்கு அறியச் ெசான்ேனாம். (8)
3801. O devotees,
go to see the feet of the strong bull-like god
in beautiful Anandapuram where he sleeps on a snake bed
and your bad karma will go away.
It is the place of the god, the father of Kama.
O devotees, I want you to know this.
3802 நாம் உமக்கு அறியச் ெசான்ன நாள்க ம் நணிய ஆன
ேசமம் நன்கு உைடத் க் கண்டீர் ெசறி ெபாழில் அனந்த ரம்
மம் நல் விைர மலர்கள் வள் அற ஆய்ந் ெகாண்
வாமனன் அ க்கு என்

ஏத்த மாய்ந்

அ ம் விைனகள் தாேம. (9)

3802. Gather fresh fragrant flowers to sprinkle
on the feet of our god Vamanan
and put out incense and worship his feet.
Go to Anandapuram surrounded by thick blooming groves
and worship the lord.
All your karma will go away.
I have been saying this for a long time.
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There is only a little time left.
3803 மாய்ந் அ ம் விைனகள் தாேம மாதவா என்ன நா
ஏய்ந்த ெபான் மதிள் அனந்த ரநகர் எந்ைதக்கு என்
சாந்ெதா விளக்கம் பம் தாமைர மலர்கள் நல்ல
ஆய்ந்

ெகாண்

ம்

ஏத்த வல்லார் அந்தம் இல் கழினாேர (10)

3803. If you worship every day saying,
"Madhava!" your karma will be destroyed.
Gather faultless lotus flowers, incense, sandal paste
and lamps and take them to worship our father,
the god of Anandapuram surrounded by golden walls.
If devotees go there and worship the lord
they will have endless fame.
3804 அந்தம் இல் கழ் அனந்த ரநகர் ஆதி தன்ைனக்
ெகாந் அலர் ெபாழில் கு கூர் மாறன் ெசால் ஆயிரத் ள்
ஐந்திேனா ஐந் ம் வல்லார் அைணவர் ேபாய் அமர் உலகில்
ைபந்ெதா

மடந்ைதயர் தம் ேவய் ம

ேதாள் இைணேய (11)

3804. Saḍagopan of Thirukurugur
surrounded by groves with bunches of blooming flowers
composed a thousand pasurams on the ancient god
of Anandapuram that has endless fame.
If devotees learn and recite these ten pasurams
they will go to the world of the gods and enjoy women
who have bamboo-like arms and beautiful bangles.
---------தி வாய்ெமாழி பத்தாம் பத் ( ன்றாம் தி ெமாழி, 3805-3815)
ஆநிைர ேமய்க்கச் ெசன்றால் பிாிவாற்றி இேராம் என் ேபாக்ைகத்
தவிர்க்குமா ஆய்ச்சியர் கண்ணைன ேவண் தல்
3805 ேவய் ம ேதாள் இைண ெம
ம் ஆேலா
ெம
ம் என் தனிைம ம் யா ம் ேநாக்காக்
காம குயில்க ம் கூ ம் ஆேலா
கண மயில் அைவ கலந் ஆ ம் ஆேலா
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ஆம
இன நிைர ேமய்க்க நீ ேபாக்கு
ஒ பகல் ஆயிரம் ஊழி ஆேலா
தாமைரக் கண்கள்ெகாண் ஈர்தி ஆேலா
தகவிைல தகவிைலேய நீ கண்ணா (1)
3805. She says,
"My bamboo-like arms have become thin.
The lovely cuckoo birds keep on cooing.
They do not understand
how I have grown thin and how lonely I am.
The beautiful peacocks hear the cuckoos and dance,
yet you go to graze the cattle.
For me one day passes like a thousand eons.
You attract us with your lotus eyes.
O Kaṇṇan, this is not fair, it isn’t fair."
3806 தகவிைல தகவிைலேய நீ கண்ணா
தட ைல ணர்ெதா ம் ணர்ச்சிக்கு ஆராச்
சுகெவள்ளம் விசும் இறந் அறிைவ ழ்கச்
சூழ்ந் அ கன என நீங்கி ஆங்ேக
அக உயிர் அகம் அகம்ேதா ம் உள் க்கு
ஆவியின் பரம் அல்ல ேவட்ைக அந்ேதா
மிக மிக இனி உன்ைனப் பிாிைவ ஆமால்
வ நின் பசு நிைர ேமய்க்கப் ேபாக்ேக (2)
3806. She says,
"O Kaṇṇan, this is not fair, it isn’t fair.
Whenever you embraced me my joy increased like a flood
and I couldn’t think of anything.
Afterwards, I felt it was only a dream.
Joy entered my heart more and more,
O god, it was more than the joy of entering moksha.
When you go to graze the cows
I cannot bear to be apart from you."
3807 வன் நின் பசு நிைர ேமய்க்கப் ேபாக்கு
ெவவ் யிர் ெகாண் என ஆவி ேவமால்
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யாவ ம் ைண இல்ைல யான் இ ந் உன்
அஞ்சன ேமனிைய ஆட்டம் காேணன்
ேபாவ அன் ஒ பகல் நீ அகன்றால்
ெபா கயல் கண் இைண நீ ம் நில்லா
சாவ இவ் ஆய்க்குலத் ஆய்ச்சிேயாமாய்ப்
பிறந்த இத் ெதா த்ைதேயாம் தனிைம தாேன (3)
3807. She says,
"When you go to graze the cows you take my life with you.
My heart burns and I have no help.
I am here and cannot see your body that is dark as kohl.
Even though you go for only one day I feel like it is an eon.
The tears do not stop from my eyes, shaped like fighting fish.
We were born as cowherd women and we are like slaves.
We are lonely."
3808 ெதா த்ைதேயாம் தனிைம ம் ைண பிாிந்தார்
யர ம் நிைனகிைல ேகாவிந்தா நின்
ெதா த்தனில் பசுக்கைளேய வி ம்பி
றந் எம்ைம இட் அைவ ேமய்க்கப் ேபாதி
ப த்த நல் அ தின் இன் சாற் ெவள்ளம்
பாவிேயன் மனம் அகம்ேதா ம் உள் க்கு
அ த்த நின் ெசங்கனி வாயின் கள்வப்
பணிெமாழி நிைனெதா ம் ஆவி ேவமால் (4)
3808. She says,
"O Govindan, we are lonely.
We are separated from you and you don’t think of us.
You like to graze the cows, taking them with you
and leaving us here alone.
Your words that are as sweet as ripe fruits
enter my heart like a flood of juice flowing from those fruits.
My heart burns when I think of the tender cheating words
that come from your red mouth that is as sweet as nectar.
I am pitiful."
3809 பணிெமாழி நிைனெதா ம் ஆவி ேவமால்
பகல் நிைர ேமய்க்கிய ேபாய கண்ணா
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பிணி அவிழ் மல் ைக வாைட வ
ெப மத மாைல ம் வந்தின் ஆேலா
மணி மிகு மார்பினில் ல்ைலப்ேபா என்
வன ைல கமழ்வித் உன் வாய் அ தம் தந்
அணி மிகு தாமைரக் ைகைய அந்ேதா!
அ ச்சிேயாம் தைலமிைச நீ அணியாய் (5)
3809. She says,
"Whenever I think of your sweet words my heart burns.
O Kaṇṇan, you went out at daytime to graze the cows.
The jasmine buds that bloom spread fragrance in the wind.
The terrible evening that fights with me arrives.
Come and embrace our beautiful breasts with your ornamented chest
that spreads the jasmine smell of your garlands.
Give us the nectar from your mouth.
Put your lovely lotus hands on our heads to adorn them."
3810 அ ச்சிேயாம் தைலமிைச நீ அணியாய்
ஆழி அம் கண்ணா உன் ேகாலப் பாதம்
பி த் அ ந
உனக்கு அாிைவய ம்
பலர் அ நிற்க எம் ெபண்ைம ஆற்ேறாம்
வ த்தடம் கண் இைண நீ ம் நில்லா
மன ம் நில்லா எமக்கு அ தன்னாேல
ெவ ப் நின் பசு நிைர ேமய்க்கப் ேபாக்கு
ேவம் எம

உயிர் அழல் ெம கில் உக்ேக (6)

3810. She says,
"Put your lovely lotus hands on our heads to adorn them.
O Kaṇṇan, you carry a beautiful discus.
There are many girls who want to rub your feet gently.
I cannot bear the love I have for you.
The tears from my wide pretty eyes do not stop.
My mind does not stop loving you.
We suffer all day when you go to graze the cows.
My life melts like wax in fire."
3811 ேவம் எம உயிர் அழல் ெம கில் உக்கு
ெவள் வைள ேமகைல கழன்
ழ
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மலர்க் கண் இைண த்தம் ேசார
ைண ைல பயந் என ேதாள்கள் வாட
மா மணி வண்ணா உன் ெசங்கமல
வண்ண ெமல் மலர் அ ேநாவ நீ ேபாய்
ஆ மகிழ்ந் உகந் அைவ ேமய்க்கின் உன்ேனா
அசுரர்கள் தைலப்ெபய்யில் எவன்ெகால் ஆங்ேக? (7)
3811. She says,
"My life melts like wax in fire.
My precious bangles and mekalai ornament become loose.
My pretty eyes shed pearl-like tears.
The color of my breasts grows pale.
My arms become weak.
You, colored like sapphire, happily go and graze the cows
even though your soft flower-like feet hurt.
What will you do if the strong Asurans come to fight with you there?"
3812 அசுரர்கள் தைலப்ெபய்யில் எவன்ெகால் ஆங்கு? என்
ஆ ம் என் ஆர் உயிர் ஆன் பின் ேபாேகல்
கசிைக ம் ேவட்ைக ம் உள்கலந்
கலவி ம் ந
ம் என் ைககழிேயல்
வசிெசய் உன் தாமைரக் கண் ம் வா ம்
ைகக ம் பீதக உைட ம் காட்
ஒசிெசய் ண் இைட இள ஆய்ச்சியர் நீ
உகக்கும் நல்லவெரா ம் உழிதராேய (8)
3812. She says,
"I suffer when I think,
‘What will you do if the strong Asurans come to fight with you there?’
Don’t go behind the cows to graze them.
The love and weakness I have for you make me suffer.
Don’t leave me.
You attract us young cowherd girls with your lotus eyes,
mouth, hands and the silk clothes you wear.
Our thin waists may break if we give in to your wiles.
Give us a place with those you love."
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3813 உகக்கும் நல்லவெரா ம் உழிதந் உன் தன்
தி
ள்ளம் இடர் ெக ம்ேதா ம் நாங்கள்
வியக்க இன்
ம் எம் ெபண்ைம ஆற்ேறாம்
எம் ெப மான் பசு ேமய்க்கப் ேபாேகல்
மிகப் பல அசுரர்கள் ேவண் உ வம் ெகாண்
நின் உழித வர் கஞ்சன் ஏவ
அகப்ப ல் அவெரா ம் நின்ெனா ஆங்ேக
அவத்தங்கள் விைள ம் என் ெசால் ெகாள் அந்ேதா (9)
3813. She says,
"We see that you wander
with the cowherd girls and are happy with them.
We wonder how they could steal your heart while we cannot.
Our dear god! Do not go to graze the cows.
Many Asurans, sent by Kamsan,
may come in different forms and hurt you.
If they catch you, you will be in danger.
Dear one, listen to what I say."
3814 அவத்தங்கள் விைள ம் என் ெசால் ெகாள் அந்ேதா
அசுரர்கள் வன் ைகயர் கஞ்சன் ஏவ
தவத்தவர் ம க நின் உழித வர்
தனிைம ம் ெபாி உனக்கு இராமைன ம்
உவர்த்தைல உடன் திாிகிைல ம் என் என்
ஊ ற என் ைட ஆவி ேவமால்
திவத்தி ம் பசு நிைர ேமய்ப் உவத்தி
ெசங்கனி வாய் எங்கள் ஆயர் ேதேவ (10)
3814. She says,
"You will be in danger. Dear one, hear what I say!
The Asurans with their powerful arms have been sent by Kamsan
and will come to give you trouble.
Even sages are terrified when they see them.
You will be alone.
You wander by yourself and don’t take your brother Balarama with you.
My heart suffers thinking how you will be in trouble.
You like to graze the cows more than you enjoy staying in the highest heaven.
You have a mouth that is sweet as a fruit.
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You are the god of the cowherds."
3815 ெசங்கனி வாய் எங்கள் ஆயர் ேத அத்
தி வ தி வ ேமல் ெபா நல்
சங்கு அணி ைறவன் வண் ெதன் கு கூர்
வண் சடேகாபன் ெசால் ஆயிரத் ள்
மங்ைகயர் ஆய்ச்சியர் ஆய்ந்த மாைல
அவெனா ம் பிாிவதற்கு இரங்கி ைதயல்
அங்கு அவன் பசு நிைர ேமய்ப் ஒழிப்பான்
உைரத்தன இைவ ம் பத்

அவற்றின் சார்ேவ (11)

3815. Saḍagopan, the famous poet
of flourishing southern Thirukurugur
where the seashore is filled with conches
composed a thousand pasurams worshiping the divine feet
of the god of the cowherds whose red mouth is sweet as a fruit.
These ten pasurams describe how the cowherd girls are distressed
when he goes to graze the cows and they are separated from him.
------------தி வாய்ெமாழி பத்தாம் பத் (நான்காம் தி ெமாழி, 3816-3826)
ஆழ்வார் தாம் ெபறக் க திய பக்தி ப த்தைமைய அ ளிச்ெசய்தல்
3816 சார்ேவ தவெநறிக்குத் தாேமாதரன் தாள்கள்
கார் ேமக வண்ணன் கமல நயனத்தன்
நீர் வானம் மண் எாி கால் ஆய் நின்ற ேநமியான்
ேபர் வானவர்கள் பிதற் ம் ெப ைமயேன (1)
3816. Worshiping the feet of Damodharan is the only way
to perform tapas for him.
He has the color of dark clouds and lotus eyes.
He is water, sky, earth, fire and wind and carries a discus.
He has such fame that all the gods in the sky
repeat his names and praise him.
3817 ெப ைமயேன வானத் இைமேயார்க்கும் காண்டற்கு
அ ைமயேன ஆகத் அைணயாதார்க்கு என் ம்
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தி

ெமய் உைறகின்ற ெசங்கண் மால் நா

இ ைம விைன க ந்

ம்

இங்கு என்ைன ஆள்கின்றாேன (2)

3817. He is praised by all the gods in the sky
yet it is impossible for those gods to see him.
If devotees do not embrace him in their hearts
they will not be able to see the beautiful lotus-eyed Maal
and lovely Lakshmi on the lotus
who stays on his chest as he embraces her.
He destroyed my good and bad karma and rules me here.
3818 ஆள்கின்றான் ஆழியான் ஆரால் குைற உைடயம்?
மீள்கின்ற இல்ைல பிறவித் யர் க ந்ேதாம்
வாள் ெகண்ைட ஒண்கண் மடப் பின்ைன தன் ேகள்வன்
தாள் கண் ெகாண்

என் தைலேமல் ைனந்ேதேன (3)

3818. He carries a discus and rules all.
We will not suffer trouble from anyone.
We will not be born on this earth.
The sorrows that births give are gone.
Beautiful Nappinnai, the beloved of the lord,
has lovely eyes like shining kendai fish.
I will worship his feet and place them on my head.

3819 தைலேமல் ைனந்ேதன் சரணங்கள் ஆ ன்
இைலேமல் யின்றான் இைமேயார் வணங்க
மைலேமல் தான் நின் என் மனத் ள் இ ந்தாைன
நிைல ேபர்க்கல் ஆகாைம நிச்சித்

இ ந்ேதேன (4)

3819. I place his feet on my head.
He sleeps on a banyan leaf.
He stands on the Venkaṭam hills
as the gods in the sky worship him.
He stays in my heart
and I am sure that no trouble will come to me.
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3820 நிச்சித் இ ந்ேதன் என் ெநஞ்சம் கழியாைம
ைகச் சக்கரத் அண்ணல் கள்வம் ெபாி உைடயன்
ெமச்சப்படான் பிறர்க்கு ெமய்ேபா ம் ெபாய் வல்லன்
நச்சப்ப ம் நமக்கு நாகத்

அைணயாேன (5)

3820. I am sure that he will not go away from my heart.
The highest lord carries a discus in his hand.
He is truly a thief—
no one knows what he is doing.
He tells lies as if they are truths.
He sleeps on a snake bed and is lovable.
3821 நாகத் அைணயாைன நாள்ேதா ம் ஞானத்தால்
ஆகத் அைணப்பார்க்கு அ ள்ெசய் ம் அம்மாைன
மாகத் இள மதியம் ேச ம் சைடயாைனப்
பாகத்

ைவத்தான் தன் பாதம் பணிந்ேதேன (6)

3821. He sleeps on a snake bed.
If devotees embrace our father in their hearts,
he gives his grace to them.
In his body, the lord keeps Shiva
who has the crescent moon
that brightens the sky in his jaṭa.
I worship the feet of the lord.
3822 பணி ெநஞ்ேச நா ம் பரம பரம்பரைன
பிணி ஒன் ம் சாரா பிறவி ெக த் ஆ ம்
மணி நின்ற ேசாதி ம சூதன் என் அம்மான்
அணி நின்ற ெசம்ெபான் அடல் ஆழியாேன (7)
3822. O heart,
worship the highest of the highest lords
and no sickness will come to you.
He is a shining light that destroys the births of his devotees.
He, my father, is Madhusudanan.
He is pure precious gold.
He carries a heroic discus.
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3823 ஆழியான் ஆழி அமரர்க்கும் அப்பாலான்
ஊழியான் ஊழி பைடத்தான் நிைர ேமய்த்தான்
பாழி அம் ேதாளால் வைர எ த்தான் பாதங்கள்
வாழி என் ெநஞ்ேச! மறவா

வாழ்கண்டாய் (8)

3823. He carries a discus in his hands.
He is beyond even all the gods of the sky.
When the world ended, only he lived,
and then he created the whole world again.
He grazed the cows.
He carried Govardhana mountain with his strong arms.
O heart, praise his feet and live without forgetting him.
3824 கண்ேடன் கமல மலர்ப் பாதம் காண்ட ேம
விண்ேட ஒழிந்த விைனயாயின எல்லாம்
ெதாண்ேட ெசய் என் ம் ெதா
வழிெயா க
பண்ேட பரமன் பணித்த பணிவைகேய (9)
3824. I found the lotus feet of the lord.
As soon as I saw him all my karma was destroyed.
I worship him and live serving others always
as the highest lord has commanded us to do
from ancient times.
3825 வைகயால் மனம் ஒன்றி மாதவைன நா ம்
ைகயால் விளக்கால்
மலரால் நீரால்
திைசேதா அமரர்கள் ெசன் இைறஞ்ச நின்ற
தைகயான் சரணம் தமர்கட்கு ஓர் பற்ேற (10)
3825. Thinking only of him in their hearts,
the gods in the sky in all the directions
worship Madhavan every day
with fragrant smoke, lamps, fresh flowers and water.
He is the only refuge for all his devotees,
the only thing they can hold on to.
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3826 பற் என் பற்றி பரம பரம்பரைன
மல் திண் ேதாள் மாைல வ தி வளநாடன்
ெசால் ெதாைட அந்தாதி ஓர் ஆயிரத் ள் இப் பத் ம்
கற்றார்க்கு ஓர் பற்றாகும் கண்ணன் கழல் இைணேய (11)
3826. Saḍagopan of the flourishing Pandyan country
composed a thousand pasurams with beautiful words
in the andadi metre on the highest of the high
whom he took as his refuge.
If devotees learn and recite these ten pasurams
they will reach Kaṇṇan’s ankleted feet
and he will be their refuge.
-----------தி வாய்ெமாழி பத்தாம் பத் (ஐந்தாம் தி ெமாழி, 3827-3837)
பக்தி பண் ம் வைககைளத் ெதாகுத் க் கூறல்
3827 கண்ணன் கழல் இைண
நண் ம் மனம் உைடயீர்
எண் ம் தி நாமம்
திண்ணம் நாரணேம (1)
3827. O devotees
Your minds should think only of joining the feet of Kaṇṇan.
The only divine name you should think of is Naraṇan.
Trust in this and you will be taken to the feet to the god.
3828 நாரணன் எம்மான்
பார் அணங்கு ஆளன்
வாரணம் ெதாைலத்த
காரணன் தாேன (2)
3828. He is our father Naraṇan.
He is the ruler of the earth goddess.
He killed the elephant Kuvalayabeedaam.
He is the origin of all the worlds.
3829 தாேன உலகு எல்லாம்
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தாேன பைடத் இடந்
தாேன உண் உமிழ்ந்
தாேன ஆள்வாேன (3)
3829. He is himself all the world.
He created the world, split it open,
swallowed it and spit it out.
He rules all the worlds.
3830 ஆள்வான் ஆழி நீர்க்
ேகாள்வாய் அர அைணயான்
தாள்வாய் மலர் இட்
நாள்வாய் நாடீேர (4)
3830. The god sleeps on the ocean on a snake bed
and rules the world.
Place fresh flowers at his feet
and worship him every day.
3831 நாடீர் நாள்ேதா ம்
வாடா மலர்ெகாண்
பாடீர் அவன் நாமம்
ேட ெபறலாேம (5)
3831. Place blooming fresh flowers
every day at his feet,
worship him and recite his names
and you will reach moksha.
3832 ேமயான் ேவங்கடம்
காயாமலர் வண்ணன்
ேபயார் ைல உண்ட
வாயான் மாதவேன (6)
3832. He has the dark color of a kayam flower.
He drank milk from the breasts of the devil Putana.
He is Madhavan
and stays in the Thiruvenkaṭam hills.
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3833 மாதவன் என் என்
ஓத வல்லீேரல்
தீ ஒன் ம் அைடயா
ஏதம் சாராேவ (7)
3833. If you recite always the name of the lord saying,
"Madhavan, Madhavan!"
all your karma will disappear.
No trouble will come to you.
3834 சாரா ஏதங்கள்
நீர் ஆர் கில் வண்ணன்
ேபர் ஆர் ஓ வார்
ஆரார் அமரேர (8)
3834. All who recite the names
of the dark cloud-colored lord
become gods in the sky.
No troubles will come to them.
3835 அமரர்க்கு அாியாைன
தமர்கட்கு எளியாைன
அமரத் ெதா வார்கட்கு
அமரா விைனகேள (9)
3835. The gods in the sky cannot know him
yet he is easy for his devotees to know.
If devotees worship the lord in the sky,
the results of their karma will go away.
3836 விைன வல் இ ள் என்
ைனகள் ெவ விப் ேபாம்
சுைன நல் மலர் இட்

ம்

நிைனமின் ெந யாேன (10)
3836. Worship the lord Nediyaan
with beautiful flowers that have bloomed in springs.
Any good or bad karma that is like past or future darkness
will give you no trouble and disappear.
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3837 ெந யான் அ ள் சூ ம்
ப யான் சடேகாபன்
ெநா ஆயிரத் இப் பத்
அ யார்க்கு அ ள்ேபேற (11)
3837. Saḍagopan, the devotee blessed by the god Neḍiyaan,
composed a thousand pasurams on the highest god.
If devotees learn and recite these,
they will have the grace of the lord.
----------தி வாய்ெமாழி பத்தாம் பத் (ஆறாம் தி ெமாழி, 3838-3848)
தமக்குப் ேப அளிக்கச் சமயம் பார்த்தி ந்த ேபர ைளப் பாராட்
ஆழ்வார் ெநஞ்சுடன் கூ தல் (தி வாட்டா )
3838 அ ள்ெப வார் அ யார் தம் அ யேனற்கு ஆழியான்
அ ள்த வான் அைமகின்றான் அ நம விதிவைகேய
இ ள் த மா ஞாலத் ள் இனிப் பிறவி யான் ேவண்ேடன்
ம ள் ஒழி நீ மட ெநஞ்ேச வாட்டாற்றான் அ

வணங்ேக (1)

3838. I am a devotee of the devotees
who have the grace of the lord.
He carries a discus and will give his grace to me.
We will have his grace according to our fate.
I do not want births on this earth that give sorrow in life.
O ignorant heart! Don’t be confused.
Worship the feet of the lord of Thiruvaaṭṭaṛu.
3839 வாட்டாற்றான் அ வணங்கி மா ஞாலப் பிறப் அ ப்பான்
ேகட்டாேய மட ெநஞ்ேச! ேகசவன் எம் ெப மாைனப்
பாட் ஆய பல பா பழவிைனகள் பற் அ த்
நாட்டாேரா

இயல்

ஒழிந்

நாரணைன நண்ணினேம (2)

3839. Worship the feet of the lord of Thiruvaaṭṭaaṛu
and he will remove your births on this wide earth.
O heart! Did you listen to what I say?
We sing many songs and praise our great lord Kesavan
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and the results of all our karma have gone away.
We have no desire and no relationship with the world
and we have joined him.
3840 நண்ணினம் நாராயணைன நாமங்கள் பல ெசால்
மண் உலகில் வளம் மிக்க வாட்டாற்றான் வந் இன்
விண் உலகம் த வானாய் விைரகின்றான் விதிவைகேய
எண்ணினவா

ஆகா இக் க மங்கள் என் ெநஞ்ேச (3)

3840. We praised his many names and approached Narayaṇan.
He has come to rich Thiruvaaṭṭaaṛu flourishing on this earth
and stayed there.
Quickly, he will give his grace to his devotees
so that they can reach moksha.
O heart! We will achieve what we want if we worship him.
3841 என் ெநஞ்சத் உள் இ ந் இங்கு இ ம் தமிழ் ல் இைவ ெமாழிந்
வல் ெநஞ்சத் இரணியைன மார் இடந்த வாட்டாற்றான்
மன் அஞ்ச பாரதத் ப் பாண்டவர்க்காப் பைடெதாட்டான்
நல் ெநஞ்ேச நம் ெப மான் நமக்கு அ ள் தான் ெசய்வாேன (4)
3841. The lord stays in my heart
and inspires me to compose Tamil pasurams.
He split open Hiraṇyan’s strong chest
and he fought in the Bharatha war for the Pandavas.
O good heart, our great lord of Thiruvaaṭṭaaṛu
truly gives his grace to us.
3842 வான் ஏற வழி தந்த வாட்டாற்றான் பணிவைகேய
நான் ஏறப் ெப கின்ேறன் நரகத்ைத நகு ெநஞ்ேச!
ேதன் ஏ மலர்த் ளவம் திகழ் பாதன் ெச ம் பறைவ
தான் ஏறித் திாிவான தாள் இைண என் தைலேமேல (5)
3842. He rides on beautiful Garuḍa.
His shining feet are decorated
with fragrant thulasi garlands dripping with honey.
He, the lord of Thiruvaaṭṭaaṛu,
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has placed his lotus feet on my head
and will show me the way to moksa .
O heart, I will not go to hell—let us laugh at it.
3843 தைலேமல தாள் இைணகள் தாமைரக்கண் என் அம்மான்
நிைலேபரான் என் ெநஞ்சத் எப்ெபா
ம் எம் ெப மான்
மைல மாடத் அர அைணேமல் வாட்டாற்றான் மதம் மிக்க
ெகாைல யாைன ம ப் ஒசித்தான் குைர கழல்கள் கு கினேம (6)
3843. My lotus-eyed father
placed both of his lotus feet on my head.
He will not leave my heart but will remain there always.
He, the lord of Thiruvaaṭṭaaṛu surrounded by hills and palaces,
sleeps on a snake bed.
He broke the tusks of the murderous elephant.
I have approached his feet that are adorned with sounding anklets.
3844 குைர கழல்கள் கு கினம் நம் ேகாவிந்தன் கு ெகாண்டான்
திைர கு
கடல் ைட சூழ் ெதன் நாட் த் திலதம் அன்ன
வைர கு
மணி மாட வாட்டாற்றான் மலர் அ ேமல்
விைர கு

ந ம்

ளவம் ெமய்ந்நின்

கம ேம (7)

3844. I approached the feet of Govindan
ornamented with sounding anklets.
He has entered my heart and stays there.
He is the god of Thiruvaṭṭaaṛu
surrounded by hills and oceans with roaring waves
and filled with palaces studded with jewels,
a place that is like a thilakam of the southern land.
The fragrance of thulasi on his lotus feet spreads everywhere.
3845 ெமய்ந்நின் கமழ் ளவ விைர ஏ தி
யன்
ைகந்நின்ற சக்கரத்தன் க
ம் இடம் ெபா
னல்
ைமந்நின்ற வைர ேபா ம் தி உ வ வாட்டாற்றாற்கு
எந் நன்றி ெசய்ேதனா என் ெநஞ்சில் திகழ்வ ேவ? (8)
3845. His divine hair is beautifully decorated
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with fragrant thulasi garlands.
He is like a dark hill and carries a discus in his hand.
He wishes to stay in Thiruvaṭṭaaṛu
surrounded by the ocean with roaring waves.
What good karma I must have done!
He shines and stays in my heart.
3846 திகழ்கின்ற தி மார்பில் தி மங்ைக தன்ேனா ம்
திகழ்கின்ற தி மாலார் ேசர்விடம் தண் வாட்டா
கழ்நின்ற ள் ஊர்தி ேபார் அரக்கர் குலம் ெக த்தான்
இகழ்

இன்றி என் ெநஞ்சத்

எப்ெபா

ம் பிாியாேன (9)

3846. The beautiful Thirumal stays in Thiruvaṭṭaaṛu
and the goddess of wealth Lakshmi
stays on his divine shining chest.
He rides on Garuḍa
and destroyed the clan of his enemies, the Asurans.
He will never dislike me
and he will never leave my heart.
3847 பிாியா ஆட்ெசய் என் பிறப் அ த் ஆள் அறக்ெகாண்டான்
அாி ஆகி இரணியைன ஆகம் கீண்டான் அன்
ெபாியார்க்கு ஆட்பட்டக்கால் ெபறாத பயன் ெப மா
வாி வாள் வாய் அர

அைணேமல் வாட்டாற்றான் காட் னேன (10)

3847. He will not leave me and he rules me.
He destroyed my births and rules me with love.
He took the form of a man-lion
and split open the chest of Hiraṇyan.
He sleeps in Thiruvaṭṭaaṛu on Adisesha the snake
with a shining mouth and a lined body.
If someone receives the grace of the great god,
he will have a reward that no one can obtain.
3848 காட் த் தன் கைன கழல்கள் க நரகம் கல் ஒழித்த
வாட்டாற் எம் ெப மாைன வளங் கு கூர்ச் சடேகாபன்
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பாட்டாய தமிழ் மாைல ஆயிரத் ள் இப் பத் ம்
ேகட்

ஆரார் வானவர்கள் ெசவிக்கு இனிய ெசஞ்ெசால்ேல (11)

3848. Saḍagopan of rich Thirukuruhur
composed a garland of a thousand Tamil pasurams
on our dear god of Thiruvaṭṭaaṛu
who showed his sounding anklets to his devotees
and saved them from cruel hell.
Even the gods in the sky are happy to hear
these ten pasurams that are sweet to the ears.
------------தி வாய்ெமாழி பத்தாம் பத் (ஏழாம் தி ெமாழி, 3849-3859)
ஆழ்வார் தம ேமனியின்ேமல் எம்ெப மான் ைவத் ள்ள
வாஞ்ைசையப் பாராட் ப் ேபசுதல் (தி மா
ஞ்ேசாைல)
3849 ெசஞ்ெசால் கவிகாள் உயிர் காத் ஆட்ெசய்ம்மின் தி மா
வஞ்சக் கள்வன் மா மாயன் மாயக் கவியாய் வந் என்
ெநஞ்சும் உயி ம் உள் கலந் நின்றார் அறியாவண்ணம் என்
ெநஞ்சும் உயி ம் அைவ உண்

ஞ்ேசாைல

தாேன ஆகி நிைறந்தாேன (1)

3849. O poets, you compose pasurams with lovely words—
be sure to take care of yourselves.
He is the great Maayan, the lord of Thirumalirunjolai,
and he is a cheating thief.
He will enter your heart and life as a magic poet,
staying there unknown to anyone,
and he will devour your heart and life
and fill them until there is nothing there but him.
3850 தாேன ஆகி நிைறந் எல்லா உலகும் உயி ம் தாேன ஆய்
தாேன யான் என்பான் ஆகி தன்ைனத் தாேன தித் எனக்குத்
ேதேன பாேல கன்னேல அ ேத தி மா
ஞ்ேசாைலக்
ேகாேன ஆகி நின்ெறாழிந்தான் என்ைன

ற் ம் உயிர் உண்ேட (2)

3850. He himself is all the world and the creatures in it.
He is himself and he worships himself.
He is my honey, milk, sugar juice and nectar.
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He is the lord of Thirumalirunjolai.
He swallowed all my life and went away.
3851 என்ைன ற் ம் உயிர் உண் என் மாய ஆக்ைக இத ள் க்கு
என்ைன ற் ம் தாேன ஆய் நின்ற மாய அம்மான் ேசர்
ெதன் நன் தி மா
ஞ்ேசாைலத் திைச ைககூப்பிச் ேசர்ந்த யான்
இன்

ம் ேபாேவேனெகாேலா? என்ெகால் அம்மான் தி

அ ேள? (3)

3851. He swallowed all my life.
He entered my illusory body.
He himself is me.
He is Maayan, my father.
I reached Thirumalirunjolai of the Pandyan country
and worshiped the lord there folding my hands.
Do I need to search for him anywhere else?
Do I need to go somewhere to receive his divine grace?
3852 என்ெகால் அம்மான் தி அ ள்கள் உலகும் உயி ம் தாேன ஆய்
நன்கு என் உடலம் ைகவிடான் ஞாலத் ேட நடந் உழக்கி
ெதன் ெகாள் திைசக்குத் திலதமாய் நின்ற தி மா
ஞ்ேசாைல
நங்கள் குன்றம் ைகவிடான் நண்ணா அசுரர் ந யேவ? (4)
3852. How can I describe his grace?
He himself is the world and the creatures in it.
He will not leave my body.
He wanders everywhere in the world
and destroys the Asurans who do not approach him.
He will not leave the hills of Thirumalirunjolai
that shines as the thilagam of the southern land.
3853 நண்ணா அசுரர் ந
எய்த நல்ல அமரர் ெபா
எய்த
எண்ணாதனகள் எண் ம் நல் னிவர் இன்பம் தைலசிறப்ப
பண் ஆர் பாடல் இன் கவிகள் யானாய்த் தன்ைனத் தான் பா
ெதன்னா என்

ம் என் அம்மான் தி மா

ஞ்ேசாைலயாேன (5)

3853. He destroys the Asurans who do not come to him.
He made the good gods in the sky happy.
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The sages think of the nature of the god however they wish
even though they do not know what it is
and yet he still makes them happy.
He sings himself pleasant songs with music about himself.
My father, the lord of Thirumalirunjolai sings songs
with the sound "thennaa, thennaa."
3854 தி மா
ஞ்ேசாைலயாேன ஆகி ெச
லகும் தன்
ஒ மா வயிற்றின் உள்ேள ைவத் ஊழி ஊழி தைலயளிக்கும்
தி மால் என்ைன ஆ ம் மால் சிவ ம் பிரம ம் காணா
அ

மால் எய்தி அ

பரவ அ ைள ஈந்த அம்மாேன (6)

3854. He is the lord of Thirumalirunjolai.
He swallowed all the rich worlds
and kept them in his great stomach.
He is the lord and gives his grace to the world eon after eon.
The god Thirumal rules the world.
Shiva and Brahma, unable to find his head or feet,
worshiped him and he gave his grace to them.
3855 அ ைள ஈ என் அம்மாேன என் ம் க்கண் அம்மா ம்
ெத ள் ெகாள் பிரமன் அம்மா ம் ேதவர் ேகா ம் ேதவ ம்
இ ள்கள் க
ம் னிவ ம் ஏத் ம் அம்மான் தி மைல
ம ள்கள் க

ம் மணிமைல தி மா

ஞ்ேசாைல மைலேய (7)

3855. Thirumalirunjolai,
the divine jewel-filled hill that takes away the ignorance of all,
is where the three-eyed Shiva, the wise Brahma,
Indra the king of gods, all the gods,
and the sages who remove ignorance
praise the lord saying, "O father, give us your grace."
3856 தி மா
ஞ்ேசாைல மைலேய தி ப்பாற்கடேல என் தைலேய
தி மால் ைவகுந்தேம தண் தி ேவங்கடேம என உடேல
அ மா மாயத் என உயிேர மனேம வாக்ேக க மேம
ஒ

மா ெநா

ம் பிாியான் என் ஊழி

தல்வன் ஒ வேன (8)

214
3856. Thirumalirunjolai hill and the divine milky ocean are my head.
The lands of Thirumaal, Vaikuṇṭam and Thiruvenkaṭam are my body.
Even for a moment he will not leave my illusory life,
my mind, my words and my deeds.
He is unique, the ancient one of the eon,
and he will not leave me.
3857 ஊழி தல்வன் ஒ வேன என் ம் ஒ வன் உலகு எல்லாம்
ஊழிேதா ம் தன் ள்ேள பைடத் காத் ெக த் உழ ம்
ஆழிவண்ணன் என் அம்மான் அம் தண் தி மா
ஞ்ேசாைல
வாழி மனேம! ைகவிேடல் உட

ம் உயி ம் மங்க ஒட்ேட (9)

3857. He alone was left at the end of the eon.
He created, protected and destroyed all creatures
at the end of the world.
O mind, think only of beautiful cool Thirumalirunjolai
where our father, the ocean-colored god, stays.
Do not forget him.
He is in your body and soul.
3858 மங்க ஒட் உன் மா மாைய தி மா
ஞ்ேசாைல ேமய
நங்கள் ேகாேன யாேன நீ ஆகி என்ைன அளித்தாேன
ெபாங்கு ஐம் ல ம் ெபாறி ஐந் ம் க ேமந்திாியம் ஐம் தம்
இங்கு இவ் உயிர் ஏய் பிரகி தி மான் ஆங்காரம் மனங்கேள. (10)
3858. There is no limit to your Maayai.
You are our king of Thirumalirunjolai.
You are I and you gave me your grace.
The five feelings—seeing, hearing, breathing, taste and touch—
and the body parts—eyes, ears, nose, mouth and the part that acts—
and five elements—sky, wind, sound, light and ether—
and this life on earth, nature, the self, sense of ego and mind
are all only you.
3858 மான் ஆங்காரம் மனம் ெகட ஐவர் வன்ைகயர் மங்க
தான் ஆங்காரமாய்ப் க்கு தாேன தாேன ஆனாைனத்
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ேதன் ஆங்காரப் ெபாழில் கு கூர்ச் சடேகாபன் ெசால் ஆயிரத் ள்
மான் ஆங்காரத்

இைவ பத் ம் தி மா

ஞ்ேசாைல மைலக்ேக. (11)

3859. Saḍagopan of Thirukurugur
surrounded by beautiful groves dripping with honey
composed a thousand pasurams praising the lord
who destroys the feelings of the five senses
and the ego-centered mind.
He himself is the creator of the mind and of all the five senses.
If devotees learn and recite these ten pasurams
on Thirumalirunjolai surrounded by groves dripping with honey,
the feelings of their senses and mind will be destroyed.
------------தி வாய்ெமாழி பத்தாம் பத் (எட்டாம் தி ெமாழி, 3860-3870)
காரணம் இன்றிேய அ ளி மகி ம் எம்ெப மான
திறத்ைதப் ேபசுதல் (தி ப்ேபர் நகர்)
3860 தி மா
ஞ்ேசாைல மைல என்ேறன் என்ன
தி மால் வந் என் ெநஞ்சு நிைறயப் குந்தான்
கு மா மணி உந்
னல் ெபான்னித் ெதன்பால்
தி மால் ெசன்

ேசர்விடம் ெதன் தி ப்ேபேர (1)

3860. When I said, "Thirumalirunjolai!"
Thirumal came and entered my heart making it full.
The southern Thirupperur where the water of the Ponni river
brings large precious stones and leaves them on its banks
is where Thirumaal stays.
3861 ேபேர உைறகின்ற பிரான் இன் வந்
ேபேரன் என் என் ெநஞ்சு நிைறயப் குந்தான்
கார் ஏழ் கடல் ஏழ் மைல ஏழ் உலகு உண் ம்
ஆரா வயிற்றாைன அடங்கப் பி த்ேதேன (2)
3861. The lord of Thiruperur came, entered my heart
and said,"I will not leave you."
Even though he swallowed all the seven clouds in the sky,
the seven oceans, the seven mountains and the seven worlds
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it was not enough for him.
I have caught him tightly in my heart and he stays there.
3862 பி த்ேதன் பிறவி ெக த்ேதன் பிணி சாேரன்
ம த்ேதன் மைன வாழ்க்ைக ள் நிற்ப ஓர் மாையைய
ெகா க் ேகா ர மாடங்கள் சூழ் தி ப்ேபரான்
அ ச் ேசர்வ

எனக்கு எளி

ஆயினவாேற (3)

3862. I have caught him tightly and make him stay in my heart.
My future births are destroyed.
I will not get any sickness.
I do not want illusory family life.
Now it is easy for me to join the feet of the god
of Thiruperur filled with palaces that have towers
with flags flying on them.
3863 எளிதாயினவா என் என் கண்கள் களிப்பக்
களி ஆகிய சிந்ைதயனாய்க் களிக்கின்ேறன்
கிளி தாவிய ேசாைலகள் சூழ் தி ப்ேபரான்
ெதளி

ஆகிய ேசண் விசும் த வாேன (4)

3863. My heart and my eyes are delighted
knowing that it is easy to reach the god.
The lord of Thiruperur
surrounded by groves where parrots fly
will give me moksa in the sky
that is pure and divine.
3864 வாேன த வான் எனக்காய் என்ேனா
ஊன் ஏய் குரம்ைப இத ள் குந் இன்
தாேன த மாற்ற விைனகள் தவிர்த்தான்

ஒட்

ேதன் ஏய் ெபாழில் ெதன் தி ப்ேபர் நகராேன (5)
3864. The god of southern Thiruperur
surrounded by groves dripping with honey
wished to give me moksha and came to me, entering my body.
He removed the karma that gives me confusion.
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3865 தி ப்ேபர் நகரான் தி மா
ஞ்ேசாைலப்
ெபா ப்ேப உைறகின்ற பிரான் இன் வந்
இ ப்ேபன் என் என் ெநஞ்சு நிைறயப் குந்தான்
வி ப்ேப ெபற்

அ தம் உண்

களித்ேதேன (6)

3865. The god of Thiruperur
who stays in the hills of Thirumalirunjolai
came to me today, said, "I will stay with you!"
and entered my heart, filling it.
I received his love
and am blissful, as if I had drunk nectar.
3866 உண் களித்ேதற்கு உம்பர் என் குைற ேமைலத்
ெதாண் உகளித் அந்தி ெதா ம் ெசால் ப் ெபற்ேறன்
வண் களிக்கும் ெபாழில் சூழ் தி ப்ேபரான்
கண்

களிப்ப கண்

ள் நின்

அகலாேன? (7)

3866. I am happy because I drank his nectar.
I am like the gods and need nothing.
I have served him
and in the evening I worship the god of Thiruperur
surrounded by groves where joyful bees drink honey.
He is happy to be before my eyes,
never leaving my sight.
3867 கண் ள் நின் அகலான் க த்தின்கண் ெபாியன்
எண்ணில் ண் ெபா ள் ஏழ் இைசயின் சுைவ தாேன
வண்ண நல் மணி மாடங்கள் சூழ் தி ப்ேபரான்
திண்ணம் என் மனத் ப் குந்தான் ெசறிந்

இன்ேற (8)

3867. He stays before my eyes and does not leave.
He is in all my thoughts.
When you think of him, he may be something tiny.
He is the seven musical notes.
The god of Thiruperur
surrounded by beautiful palaces
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studded with jewels and tall as mountains
truly entered my heart today.
3868 இன்

என்ைனப் ெபா ளாக்கி தன்ைன என்

ள் ைவத்தான்

அன்
குன்

என்ைனப் றம்ேபாகப் ணர்த்த என் ெசய்வான்?
என்னத் திகழ் மாடங்கள் சூழ் தி ப்ேபரான்

ஒன்

எனக்கு அ ள் ெசய்ய உணர்த்தல் உற்ேறேன (9)

3868. He made me important today.
He entered my heart and I keep him there.
Why did he make me wander about,
involved in the pleasures of five senses?
What did he gain by that?
The lord of Thiruperur
surrounded by shining hills that are like palaces
gave me his grace
and I understood why I was hurt by my senses.
3869 உற்ேறன் உகந் பணிெசய் உன் பாதம்
ெபற்ேறன் ஈேத இன்னம் ேவண் வ எந்தாய்
கற்றார் மைறவாணர்கள் சூழ் தி ப்ேபராற்கு
அற்றார் அ யார் தமக்கு அல்லல் நில்லாேவ (10)
3869. I served you and received the grace to worship your feet.
O my father, this is the only thing I ever want.
If devotees give up their desire for the world
and become the slaves of the lord of Thiruperur
where Brahmins live who know the Vedas well,
they will have no trouble in their lives.
3870 நில்லா அல்லல் நீள் வயல் சூழ் தி ப்ேபர்ேமல்
நல்லார் பலர் வாழ் கு கூர்ச் சடேகாபன்
ெசால் ஆர் தமிழ் ஆயிரத் ள் இைவ பத் ம்
வல்லார் ெதாண்டர் ஆள்வ

சூழ் ெபான் விசும்ேப (11)

3870. Saḍagopan of Thiruperur
surrounded by flourishing fields and filled with good people
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composed a thousand Tamil pasurams with beautiful words.
If devotees learn and recite these ten Tamil pasurams
and serve the lord,
they will go to the golden sky and rule there.
----------தி வாய்ெமாழி பத்தாம் பத் (ஒன்பதாம் தி ெமாழி, 3871-3881)
தி நா ெசல்வா க்கு நைடெப ம் உபசாரங்கைளத்
தாேம அ பவித் ப் ேபசுதல்
3871 சூழ் விசும் அணி கில் ாியம் ழக்கின
ஆழ் கடல் அைல திைரக் ைக எ த் ஆ ன:
ஏழ் ெபாழி ம் வளம் ஏந்திய என் அப்பன்
வாழ் கழ் நாரணன் தமைரக் கண்

உகந்ேத (1)

3871. When they see the devotees
of my father Naraṇan, praised by all,
the beautiful clouds in the sky sound like drums.
The deep oceans dance moving their waves like hands.
All the seven worlds flourishing with groves feel joy.
3872 நாரணன் தமைரக் கண் உகந் நல் நீர் கில்
ரண ெபான் குடம் ாித்த உயர் விண்ணில்
நீர் அணி கடல்கள் நின் ஆர்த்தன ெந வைரத்
ேதாரணம் நிைரத்

எங்கும் ெதா தனர் உலேக (2)

3872. Seeing the devotees of Naraṇan,
the clouds filled with good water look like golden pots.
Oceans filled with abundant water roar reaching up to the sky.
The whole world puts up festoons of leaves and flowers
and worships him.
3873 ெதா தனர் உலகர்கள் ப நல் மலர் மைழ
ெபாழிவனர் மி அன் அளந்தவன் தமர் ன்ேன
எ மின் என் இ ம ங்கு இைசத்தனர் னிவர்கள்
வழி இ

ைவகுந்தர்க்கு என்

வந்

எதிேர (3)

3873. Everyone in the world worships his devotees.
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They sprinkle a rain of flowers and show fragrances to them.
Sages stand at both sides of the devotees
of the god who measured the world and say,
"Come, this is the way to go to Vaikuṇṭam."
3874 எதிர் எதிர் இைமயவர் இ ப்பிடம் வகுத்தனர்
கதிரவர் அவர் அவர் ைகந்நிைர காட் னர்
அதிர் குரல் ரசங்கள் அைல கடல் ழக்கு ஒத்த
ம

விாி

ழாய்

மாதவன் தமர்க்ேக (4)

3874. The gods in the sky make places
for the devotees to stay in front of them.
The twelve suns show each one of them
with their hands the way to moksha.
The loud sound of the drums roars out
like the sound of the waves in the ocean.
This is all for the devotees of Madhavan
who wears thulasi garlands dripping with honey in his hair.
3875 மாதவன் தமர் என் வாச ல் வானவர்
ேபா மின் எம இடம் கு க என்ற ம்
கீதங்கள் பா னர் கின்னரர் ெக டர்கள்
ேவத நல் வாயவர் ேவள்வி உள்ம த்ேத (5)
3875. The gods in the sky know
that they are devotees of Madhavan.
They welcome them at the thresholds
and say, "Come, enter into our homes."
The Kinnarars and Garuḍas sing songs.
The good sages who know the Vedas
perform sacrifices and worship them.
3876 ேவள்வி உள்ம த்த ம் விைர கமழ் ந ம் ைக
காளங்கள் வலம் ாி கலந் எங்கும் இைசத்தனர்
ஆள்மின்கள் வானகம் ஆழியான் தமர் என்
வாள் ஒண் கண் மடந்ைதயர் வாழ்த்தினர் மகிழ்ந்ேத (6)
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3876. The sages perform sacrifices
and the fragrant smoke spreads everywhere.
Some play music with kaaḷams and valampuri conches.
Women with eyes like glistening swords
praise them joyfully and say,
"The lord carries a discus in his hand
and you are his devotees.
You come to rule the world of the sky."
3877 மடந்ைதயர் வாழ்த்த ம் ம த ம் வசுக்க ம்
ெதாடர்ந் எங்கும் ேதாத்திரம் ெசால் னர் ெதா கடல்
கிடந்த எம் ேகசவன் கிளர் ஒளி மணி
குடந்ைத எம் ேகாவலன் கு

அ யார்க்ேக (7)

3877. The Apsarasas sing praises
and the Maruts and Vasus recite praises everywhere
for the devotees of Kesavan, the lord of the cowherds,
who wears a shining crown studded with jewels
and sleeps on the ocean in Kuḍandai.
3878 கு அ யார் இவர் ேகாவிந்தன் தனக்கு என்
உைட வானவர் ைற ைற எதிர்ெகாள்ள
ெகா அணி ெந மதிள் ேகா ரம் கு கினர்
வ

உைட மாதவன் ைவகுந்தம் கேவ (8)

3878. The gods in the sky wearing golden crowns
welcome the devotees, praise them and say,
"These devotees come from the families of devotees.
For us, they are Govindan."
The devotees of the divine Madhavan enter Vaikuṇṭam
with towers and tall beautiful walls where flags fly.
3879 ைவகுந்தம் குத ம் வாச ல் வானவர்
ைவகுந்தன் தமர் எமர் எம இடம் குத என்
ைவகுந்தத் அமர ம் னிவ ம் வியந்தனர்
ைவகுந்தம் குவ

மண்ணவர் விதிேய (9)

222
3879. When the devotees enter Vaikuṇṭam,
the gods in the sky come to the gate and say,
"The devotees of the god are our friends.
May you come to our home."
The gods and sages welcome them with wonder.
It is the good fortune of the devotees to enter Vaikuṇṭam.
3880 விதிவைக குந்தனர் என் நல் ேவதியர்
பதியினில் பாங்கினில் பாதங்கள் க வினர்
நிதி ம் நல் சுண்ண ம் நிைற குட விளக்க ம்
மதி

க மடந்ைதயர் ஏந்தினர் வந்ேத (10)

3880. Good Brahmins wash the feet of the devotees, thinking,
"These devotees enter here because of their good fortune."
Women with beautiful moon-like faces
come carrying precious things, fragrant powders
and shining pots with water and welcome them .
3881 வந் அவர் எதிர் ெகாள்ள மா மணி மண்டபத்
அந்தம் இல் ேபாின்பத் அ யேரா இ ந்தைம
ெகாந் அலர் ெபாழில் கு கூர்ச் சடேகாபன் ெசால்
சந்தங்கள் ஆயிரத்

இைவ வல்லார்

னிவேர (11)

3881. Saḍagopan of Thirukuruhur
surrounded with groves blooming with clusters of flowers
composed a thousand pasurams with music
describing how the devotees of the god
come to the heaven of highest pleasure
and how the gods welcome them
in their beautiful jewel-studded maṇḍapams.
---------
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தி வாய்ெமாழி பத்தாம் பத் (பத்தாம் தி ெமாழி, 3882-3892)
ஆழ்வார் பரம பக்தியால் கனிந் தி மாைலத் தாம் அைடந்தைமைய
அ ளிச்ெசய்தல்
3882 னிேய நான் கேன க்கண் அப்பா என் ெபால்லாக்
கனிவாய்த் தாமைரக் கண் க மாணிக்கேம என் கள்வா
தனிேயன் ஆர் உயிேர என் தைலமிைசயாய் வந்திட்
இனி நான் ேபாகல் ஒட்ேடன் ஒன் ம் மாயம் ெசய்ேயல் என்ைனேய (1)
3882. O god, you are the sages,
Brahma with faces in all directions,
and Shiva our father with three eyes.
O god, you are a dark-colored shining jewel,
you have a sweet fruit-like mouth
and your eyes are beautiful like lotuses.
You are a thief.
I am alone, you are my life.
Your divine feet are on my head.
I will not let you go away.
Do not do your tricks on me.
3883 மாயம் ெசய்ேயல் என்ைன உன் தி மார்வத் மாைல நங்ைக
வாசம் ெசய் ங் குழலாள் தி ஆைண நின் ஆைணகண்டாய்
ேநசம் ெசய் உன்ேனா என்ைன உயிர் ேவ இன்றி ஒன்றாகேவ
கூசம் ெசய்யா

ெகாண்டாய் என்ைனக் கூவிக் ெகாள்ளாய் வந்

அந்ேதா! (2)

3883. Don’t cheat me.
I promise on Lakshmi on a fragrant beautiful lotus
on your divine chest.
See, this is your promise.
You make friendship with me.
You joined my life with you and we cannot be separated.
Do not ignore me.
Call me and join me with your feet.
3884 கூவிக் ெகாள்ளாய் வந் அந்ேதா! என் ெபால்லாக் க மாணிக்கேம
ஆவிக்கு ஓர் பற் க்ெகாம் நின் அலால் அறிகின்றிேலன் யான்
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ேமவித் ெதா ம் பிரமன் சிவன் இந்திரன் ஆதிக்கு எல்லாம்
நாவிக் கமல

தல் கிழங்ேக உம்பர் அந்த அ ேவ (3)

3884. Call me and join me with you.
You are a faultless dark jewel.
I do not know any support for my life except you.
You are the origin of Brahma, Shiva, Indra
and all the other gods .
You are the root of all and they all worship you.
You are the god of the gods in the sky.
3885 உம்பர் அம் தண் பாேழ ஓ அத ள்மிைச நீேய ஓ
அம்பரம் நல் ேசாதி அத ள் பிரமன் அரன் நீ
உம்ப ம் யாதவ ம் பைடத்த னிவன் அவன் நீ
எம்பரம் சாதிக்க

ற்

என்ைனப் ேபார விட் ட்டாேய (4)

3885. You are the beautiful, precious source
of the gods in the sky.
You are inside all souls.
You are the shining light in the sky.
You are Brahma and Shiva.
You created the sages, the gods in the sky,
the cowherds and all others.
I thought you would take care of me
but you left me alone and went away.
3886 ேபார விட் ட்

என்ைன நீ றம் ேபாக்க

ற்றால் பின்ைன யான்

ஆைரக் ெகாண் எத்ைத? அந்ேதா என என்ப என்? யான் என்ப
தீர இ ம் உண்ட நீர் அ ேபால என் ஆர் உயிைர
ஆரப் ப க எனக்கு ஆரா அ

ஆனாேய (5)

3886. You left me and made me wander alone.
How could I depend on you, my lord?
There is nothing that belongs to me.
What is there that I could call "I"?
What is the thing we call "mine"?
What is the thing we call "I"?

என்?
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You have become sweet nectar for me to drink up my life
like water that is completely vaporized by hot iron.
3887 எனக்கு ஆரா அ தாய் என ஆவிைய இன் உயிைர
மனக்கு ஆராைம மன்னி உண் ட்டாய் இனி உண்ெடாழியாய்
னக் காயா நிறத்த ண்டாீகக் கண் ெசங்கனிவாய்
உனக்கு ஏற்கும் ேகால மலர்ப்பாைவக்கு அன்பா என் அன்ேபேயா (6)
3887. You are sweet nectar to me.
You are my soul and you stay as my sweet life and fill my heart.
You must not go away from me.
You have the color of a kaayam flower.
You have lotus eyes and a red fruit-like mouth.
You are the beloved of Lakshmi whose form is beautiful
and you love her.
You are my dear one.
3888 ேகால மலர்ப்பாைவக்கு அன் ஆகிய என் அன்ேபேயா
நீல வைர இரண் பிைற கவ்வி நிமிர்ந்த ஒப்ப
ேகால வராகம் ஒன்றாய் நிலம் ேகாட் ைடக் ெகாண்ட எந்தாய்
நீலக் கடல் கைடந்தாய் உன்ைன ெபற்

இனிப் ேபாக்குவேனா? (7)

3888. You are my dear one
and you are the beloved of Lakshmi whose form is beautiful.
As a lovely boar that was like a blue mountain
you carried the earth with two tusks
that were like two crescent moons.
You are my father.
You churned the blue milky ocean.
I have received you—how could I leave you.
3889 ெபற் இனிப் ேபாக்குவேனா உன்ைன என் தனிப் ேப யிைர?
உற்ற இ விைன ஆய் உயிர் ஆய் பயன் ஆயைவ ஆய்
ற்ற இம்
லகும் ெப ம்
ஆய் ற்றில் க்கு
ற்றக் கரந்

ஒளித்தாய் என்

3889. You are my dear life.

தல் தனி வித்ேதேயா (8)
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I have you—how could I leave you?
You give both kinds of karma to the creatures of the world.
You are the life of the world.
You create the lives in all the three worlds.
You are inside the world and no one knows where you are.
You are the unique seed, the origin of everything.
3890 தல் தனி வித்ேதேயா
லகு ஆதிக்கு எல்லாம்
தல் தனி உன்ைன உன்ைன எைன நாள் வந் கூ வன் நான்
தல் தனி அங்கும் இங்கும்
ற்
வாழ் பாழாய்
தல் தனி சூழ்ந்

அகன்

ஆழ்ந்

உயர்ந்த

விலீ ஓ! (9)

3890. You are the first ancient seed of the world.
You are the first one of all the three worlds.
O matchless god, when will I come and join you?
Souls wander here and there and waste their lives,
but you are the unique one and spread everywhere
among the deep, wide, high places—you are endless.
3891 சூழ்ந் அகன் ஆழ்ந் உயர்ந்த
வில் ெப ம் பாேழ ஓ
சூழ்ந் அதனில் ெபாிய பர நல் மலர்ச் ேசாதீ ஓ
சூழ்ந் அதனில் ெபாிய சுடர் ஞான இன்பேம ஓ
சூழ்ந்

அதனில் ெபாிய என் அவா அறச் சூழ்ந்தாேய (10)

3891. You are omnipresent and endless.
You are a divine beautiful flower
and a light, giving fragrance and brightness everywhere.
You are the pleasure of bright knowledge
that spreads everywhere.
You are everywhere—
you came to me and removed my desires and joined me.
3892 அவா அறச் சூழ் அாிைய அயைன அரைன அலற்றி
அவா அற்
ெபற்ற கு கூர்ச் சடேகாபன் ெசான்ன
அவா இல் அந்தாதிகளால் இைவ ஆயிர ம்
ந்த
அவா இல் அந்தாதி இப் பத்

அறிந்தார் பிறந்தார் உயர்ந்ேத (11)
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3892. Saḍagopan composed a thousand andaadi pasurams
and received moksha because he had no desire.
He said, "You are omnipresent and have taken away my desires.
You are Brahma. You are Shiva and you are Hari."
If devotees learn and recite these ten pasurams,
they will reach the gods in the sky
even though they were born in this world.
------------SUBHAM - Nammaazhvaree saraṇam.
----------------

