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நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம் 
ஆங்கில ெமாழிெபயர்ப்  ( ல பாசுரங்க டன்) 

ஆசிாியர் - ெகௗசல்யா ஹார்ட், பாகம் 1 (பாசுரங்கள் 1 – 473) 
 
        Note: This English Translation uses diacritical markers to transliterate Tamil 
names and the etext file hence used Unicode font Gentium font from SIL 
(scripts.sil.org). So make sure that you have one such font (Arial Unicode OK) to view 
the etext correctly. 
 

THE WORLDLY AZHVARS 
Divyaprabandham - Seven Azhvars - Volume 1 

 
        You are the sweetness in milk. 
        You are the brightness of precious gold. 
        You are the freshness of green moss. 
        You have the dark color of bees 
        that drink honey and fly around the ponds. 
        You are the four seasons. 
        How is it that the world cannot understand the nature of the god Maal? (795) 
 
Introduction 
 
        The Seven Azhvars in this volume are Periyazhvar, Aṇḍal/Thalaivi, 
Kulasekharazhvar, Thirumazhisaiyazhvar, Thoṇḍaraḍippoḍiyazhvar, 
Thiruppaṇazhvar, Madhurakavi Azhvar. 
 
        There is much information about Vaishnavism and the Azhvars’ lives found on 
the internet. My concern in this book is to provide a good translation of the pasurams. 
I hope this work will be helpful for academic scholars, students who do research on 
the Azhvars and anyone who is interested in the Divyaprabandham. This is my own 
work and if there are any mistakes, they are my responsibility. I hope you will enjoy 
reading this great work of Azhvars. 
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        According to Tamil scholars the Vaishnava Bhakthi movement dates from the 
5th century CE to the 10th century. 4000 poems (pasurams) were composed by 
twelve Azhvars who called their god Maal, Neḍumaal, Thirumaal, Kanṇṇan and 
Nambi. The name Vishnu is not found in the text. (The word Viṭṭu is found in one 
Pasuram. Does it mean the god is arguable? As much as I know there is no grammar 
rule for Vishṇu changing to Viṭṭu.). 
 
        “The god” in this translation means Thirumaal. “Gods” in the plural refers to 
other gods. The word Shiva is not used by the Azhvars. Shiva is mentioned as, “the 
one who has a crescent moon on his jaṭa,” “the one who has Ganges in his jaṭa,” “the 
one who has three eyes,” “the one who has a dark neck.” etc. This translation uses 
the word “Shiva” so that the readers will understand who the god is. In a very few 
places the word Brahma is used, but more often the word “Nanmuhan” is used for 
Brahma. For Indra the Azhvars use the phrases like, “the king of the gods” and “the 
thousand-eyed one.” The translation may use “Indra” for clarity. The word Lakshmi is 
not used in the pasurams, rather, “goddess on the lotus,” “beloved of the god,” “the 
one who stays on the chest of the god” and similar epithets are used for her. I used 
the word for this goddess ‘Lakshmi’ for the sake of the readers. Nappinnai, who is 
considered as Lakshmi, appears in the Pasurams often. 
 
        Other uses are as follows: “Maayan,” “Maayanar,” “Maayavan” and the like refer 
to Maal (Vishnu). Nambi is another name often used by the Azhvars for Vishnu. 
When the Azhvars say, “emberuman,” “embiran,” my translation uses phrases like 
“dear one,” “dear god,” “highest god,” “god of gods” and the like. 
 
        At the end of a masculine proper nouns, many derived from Sanskrit, the 
Azhvars use the Tamil -an ending while Sanskrit uses just -a. In order to retain a 
Tamil flavor, I have used the -an ending on most of these (“Asuran”) but have 
retained the Sanskrit usage for some names like Rama to accord with common 
usage. 
 
        Phonetics. For the names of gods, kings, Rakshasas, cities, plants, flowers and 
animals I have often transliterated Tamil terms, using the following scheme: 
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        The vowels a, i, u, e, ee, o, ai, au are used in the translation. ‘aa 
        is used sometimes for clear pronunciation. 
        Consonants. Tamil writing system has eighteen consonants. 
        k,ch, ṭ, th, p, ng, nj, ṇ, n, m, (n), y, r, ṛ, l, v, ḷ and zh. 
        Soft consonants hg, j, ḍ, d, and b are used for pronunciation. 
 
        Pronunciation. Nasals and medial sounds have only one pronunciation: ng, nj, ṇ, 
n and m. y, r, ṛ, v, l, ḷ and zh. The stops k, ch, ṭ, th, and p are unvoiced when they 
occur initially in a word. In the middle of a word in between vowels, they are 
pronounced as unvoiced stops. In the middle of the word if they are unvoiced stops, 
Tamil writing indicates these with double letters. The soft consonants h/g, s, ḍ, d, b 
are voiced and occur in the middle of a word between vowels. The Tamil writing 
system indicates these with single letter between vowels. The soft consonants may 
also occur after a nasal: ngg, nj, ṇḍ, nd, and mb. 
 
        Some proper names often used are as follows. 
 
        Names of the gods: Kaṇṇan, Naraṇan, Narayaṇan, Kesavan, Govindan, 
Gopalan, Shridharan, Vasudevan, Baladeven, Madhavan, Nanmuhan (Brahma), 
Hanuman. 
        Names of kings: Janakan, Dasharathan, Nandagopan, Ravaṇan, Vibhishaṇan, 
Mahabali. 
        Names of Raksasas: Kamsan, Hiraṇyan, Sakaṭasuran, Thenuhan, Narahan, 
Muran, Ashṭasuran, Kabithasuran. 
        Names of Rakshasis: Thaḍahai, Puthana. 
        Names of goddesses: Thiru, Thirumagaḷ, Nappinnai. 
        Names of women: Devaki, Yashoda. Vaidehi. 
 
        The 10 avatharams are fish, turtle, boar, Vamanan, man-lion, Rama, 
Parasuraman, Balaraman, Krishna, and Kalki. 
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        Divyadesams: The Vaishnavaites believe that the Azhvars praised 108 temples, 
which are called the Divyadesams. Many of these are also names of cities. In other 
cases, one city might have two, three or more Divyadesams (temples) in it. The 
Azhvars also call these Thirupadis. The tradition says Thirumangai Azhvar praises 
the god Maal in 108 Thirupadis. The internet has a list of all the Divyadesams. 105 of 
the Divyadesams are in India, one is in Nepal and the last two are Thirupaṛkadal (the 
ocean of milk) and Sri Vaikuṇṭam (Vishnu’s paradise). 
 
        Some of the stories of Vishnu in the Divyaprabandham are listed here. There 
are many others could be found in the Pasurams. 
        1. His fight in Lanka with Ravaṇan 
        2. Killing Sakaṭasuran who came in the form of a cart, 
        3. Killing Kalingan the snake. 
        4. Stopping the storm with Govardana mountain. 
        5. Killing Hiranyan. 
        6. Killing Kamsan, his uncle. 
        7. Taking the female form of Mohini to help to gods to receive nectar. 
        8. Killing the Asuran Kesi who come in the form of a horse. 
        9. Splitting open the mouth of the Asuran who came in the form of a heron.. 
        10. Killing the two Asurans who came in the form of marudam trees. 
        11. Killing an Asuran by throwing a calf. 
        12. Killing the evil elephant Kuvalayabeeḍam. 
        13. Saving the elephant Gajendra and killing the crocodile 
        that came to kill the elephant. 
        14. Killing seven bulls for Nappinnai so he could marry her. 
        15. Hurting Sukrachariyaar and Namusi in the sacrifice of Mahabali. 
        16. Helping Arjuna in the Bharatha war. 
        17. Bringing the earth goddess from the underground. 
        18. Straightening the hunch back of the kuni, the servant of a king. 
        19. Removing Shiva’s curse and helping to make the head of Brahma fall. 
        20. Saving Draupathi in Duriyodana’s assembly. 
        21. Killing Vali. 22. Killing Thadagai. 23. Killing Baṇasuran. 24. Killing Puthana 
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        I would like to thank Mr. Venkataraghavan for putting the Divyaprabandham in 
Tamil on the internet (http://srivaishnavam.com, rmvenkat@yahoo.com). His careful 
and exacting work has been of enormous help to me in preparing this volume. 
 
        SUBHAM 
--------------   
 
        The Worldly Azhvars 
        Periyazhvar Thirumozhi Thiruppallaṇḍu 
        ெபாியாழ்வார் தி ப்பல்லாண்  
 
        பல்லாண்  பல்லாண்  பல்லாயிரத்தாண்  
                பலேகா றாயிரம் 
        மல்லாண்டதிண்ேதாள்மணிவண்ணா. உன் 
                ெசவ்வ ெசவ்விதி க்காப் .         (1) 
        1. Let us praise the god and say, “Pallaṇḍu! Pallaṇḍu!” 
        You conquered your enemies with your strong arms. 
        You have the color of the blue sapphire. 
        We praise you forever, forever and forever 
        and for many crores of years. 
        Protect us as we are beneath your divine feet. 
 
        அ ேயாேமா ம் நின்ெனா ம் பிாி  இன்றி 
                ஆயிரம் பல்லாண்  
        வி வாய் நின் வல மார்வினில் வாழ்கின்ற 
                மங்ைக ம் பல்லாண்  
        வ வார் ேசாதி வலத்  உைற ம் சுடர் 
                ஆழி ம் பல்லாண்  
        பைடேபார் க்கு ழங்கும் அப் பாஞ்ச 
                சன்னிய ம் பல்லாண்ேட          (2) 
        2. Let us praise the god and say, “Pallaṇḍu! Pallaṇḍu!” 
        Let us live never apart from your devotees and you. 
        Let us praise you. 
        Let us praise the beautiful Lakshmi 
        who lives on the right side of your strong chest. 
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        Let us praise the beautiful shining discus 
        that you carry in your right hand. 
        Let us praise the Panchajanyam conch 
        that you blow on the battlefield. 
 
        வாழாட்பட்  நின்றீர் உள்ளீேரல் வந்  
                மண் ம் மண ம் ெகாண்மின் 
        கூழாட்பட்  நின்றீர்கைள எங்கள் 
                கு வினிற் குதெலாட்ேடாம் 
        ஏழாட்கா ம் பழிப்  இேலாம் நாங்கள் 
                இராக்கதர் வாழ் இலங்ைக 
        பாழாள் ஆகப் பைட ெபா தா க்குப் 
                பல்லாண்  கூ ேம          (3) 
        3. Let us praise the god and say, “Pallaṇḍu! Pallaṇḍu!” 
        O devotees, if you wish to serve the god 
        come and carry sand and fragrance in his festivals. 
        If you concern yourself only with food, 
        we will not include you among our devotees. 
        We are from families 
        that have not sinned for seven generations. 
        Let us praise the god who fought and destroyed 
        the Rakshasas and their land Lanka. 
 
        ஏ  நிலத்தில் இ வதன் ன்னம் வந்  
                எங்கள் குழாம் குந்  
        கூ  மனம் உைடயீர்கள் வரம்  ஒழி 
                வந்  ஒல்ைலக் கூ மிேனா 
        நா ம் நகர ம் நன்கு அறிய நேமா 
                நாராயணாய என்  
        பா  மனம் உைடப் பத்த ள்ளீர் வந்  
                பல்லாண்  கூ மிேன          (4) 
 
        4. Let us praise the god and say, “Pallaṇḍu! Pallaṇḍu!”. 
        Come and join us to do service to the god. 
        If you realize always that your soul is god 
        there is nothing you need to think of to go to him. 



 8

        Praise, singing, “Namo, Narayaṇa!” 
        in all towns and in all countries. 
        O devotees, come and praise the god with us. 
 
        அண்டக் குலத் க்கு அதிபதி ஆகி 
                அசுரர் இராக்கதைர 
        இண்டக் குலத்ைத எ த் க் கைளந்த 
                இ ேகசன் தனக்கு 
        ெதாண்டக் குலத்தில் உள்ளீர் வந்  அ ெதா  
                ஆயிர நாமம் ெசால் ப் 
        பண்ைடக் குலத்ைதத் தவிர்ந்  பல்லாண்  பல் 
                லாயிரத்தாண்  என்மிேன          (5) 
        5. Let us praise the god and say, “Pallaṇḍu! Pallaṇḍu!” 
        O devotees, 
        worship and praise Rishikesa, the king of the whole earth. 
        He destroyed the Rakshasas and their large clan. 
        Give up your old ways and join us 
        and recite the thousand names of the god. 
        Bow to his feet and say, “Pallaṇḍu! Pallaṇḍu!” 
 
        எந்ைத தந்ைத தந்ைத தந்ைத தம் த்தப்பன் 
                ஏழ்ப கால் ெதாடங்கி 
        வந்  வழிவழி ஆட்ெசய்கின்ேறாம் தி  
                ேவாணத் தி விழவில் 
        அந்தியம் ேபாதில் அாி  ஆகி 
                அாிைய அழித்தவைனப் 
        பந்தைன தீரப் பல்லாண்  பல்லாயிரத் 
                தாண்  என்  பா ேம          (6) 
        6. Let us praise the god and say, “Pallaṇḍu! Pallaṇḍu!”. 
        My father, his father and his grandfather, 
        for seven generations they all worshipped him 
        and served him. 
        He took the form of Narasimha 
        on the evening of Sravaṇa Nakshatram day 
        and destroyed Hiraṇyan. 
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        தீயிற் ெபா கின்ற ெசஞ்சுடர் ஆழி 
                திகழ் தி ச்சக்கரத்தின் 
        ேகாயிற் ெபாறியாேல ஒற் ண்  நின்  
                கு கு  ஆட்ெசய்கின்ேறாம் 
        மாயப் ெபா பைட வாணைன ஆயிரந் 
                ேதா ம் ெபாழி கு தி 
        பாயச் சுழற்றிய ஆழி வல்லா க்குப் 
                பல்லாண்  கூ ேம          (7) 
        7. Let us praise the god and say, “Pallaṇḍu! Pallaṇḍu!” 
        We brand our shoulders 
        with the famous divine discus that shines like fire. 
        We join the temple and serve the god for many generations. 
        The strong god fought with Baṇasuran 
        who had a thousand arms and a magical army 
        and destroyed him with his discus 
        making all his thousand arms bleed. 
        Let us praise that strong god and say, “Pallaṇḍu! Pallaṇḍu!” 
 
        ெநய்யிைட நல்லேதார் ேசா ம் நியத ம் 
                அத்தாணிச் ேசவக ம் 
        ைக அைடக்கா ம் க த் க்குப் ெணா  
                கா க்குக் குண்டல ம் 
        ெமய்யிட நல்லேதார் சாந்த ம் தந்  என்ைன 
                ெவள் யிர் ஆக்கவல்ல 
        ைப ைட நாகப்பைகக் ெகா யா க்குப் 
                பல்லாண்  கூ வேன          (8) 
        8. Let us praise the god and say, “Pallaṇḍu Pallaṇḍu!". 
        O divine god, 
        you gave me prasadam with good ghee, 
        betal leaves and nuts, ornaments for my neck, 
        earrings to decorate my ears, 
        and sandal paste to smear on my body. 
        You gave me your grace 
        so that I would become pure and wise and serve you. 
        Let me praise the god who holds the Garuḍa banner 
        and say, “Pallaṇḍu! Pallaṇḍu!” 
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        உ த் க் கைளந்த நின் பீதக ஆைட 
                உ த்  கலத்த  உண்  
        ெதா த்த ழாய்மலர்சூ க் கைளந்தன 
                சூ ம் இத்ெதாண்டர்கேளாம் 
        வி த்த திைசக் க மம் தி த்தித் தி  
                ேவாணத் தி விழவில் 
        ப த்த ைபந் நாகைனப் பள்ளி ெகாண்டா க்குப் 
                பல்லாண்  கூ ேம          (9) 
        9. Let us praise the god and say, “Pallaṇḍu Pallaṇḍu!” 
        We are your devotees. 
        We wear the silk clothes that you have worn. 
        We put on the Thulasi garland that adorned you. 
        We eat the food that is left over after you have eaten. 
        We do the services that you want us to do everywhere. 
        On the day of Sravaṇa festival, 
        we praise the god who sleeps on the snake bed 
        and say, “Pallaṇḍu! Pallaṇḍu!” 
 
        எந்நாள் எம்ெப மான் உன்தனக்கு அ  
                ேயாம் என்  எ த் ப்பட்ட 
        அந்நாேள அ ேயாங்கள் அ க்கு ல் 
                ெபற்  உய்ந்த  காண் 
        ெசந்நாள் ேதாற்றித் தி  ம ைரயிற் 
                சிைல குனித்  ஐந்தைலய 
        ைபந்நாகத் தைலப் பாய்ந்தவேன உன்ைனப் 
                பல்லாண்  கூ ேம          (10) 
        10. Let us praise the god and say, “Pallaṇḍu Pallaṇḍu!” 
        From the morning of each day we serve you as your slaves 
        and we will do the same in all our lives and in future generations. 
        Release us from birth and give us moksha. 
        You were born on auspicious Sravaṇa day. 
        You broke the bow of Kamsan in northern Madhura, 
        and danced on Kalingan the five-headed snake. 
        Let us praise and say, “Pallaṇḍu, Pallaṇḍu!” 
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        அல்வழக்கு ஒன் ம் இல்லா அணி ேகாட் யர் 
                ேகான் அபிமான ங்கன் 
        ெசல்வைனப் ேபால தி மாேல நா ம் 
                உனக்குப் பழ அ ேயன் 
        நல் வைகயால் நேமா நாராயணா என்  
                நாமம் பல பரவி 
        பல் வைகயா ம் பவித்திரேன உன்ைனப் 
                பல்லாண்  கூ வேன          (11) 
        11. Let us praise the god and say, “Pallaṇḍu! Pallaṇḍu!” 
        Dearest god, I am an old devotee of yours, 
        like Abhimanadungan, the king of beautiful Koṭṭiyur 
        where there is no injustice. 
        You are pure in all ways. 
        Devotees praise you with many names and say, 
        “Namo Narayaṇa” with love. 
        I will praise you and say, “Pallaṇḍu Pallaṇḍu” 
 
        பல்லாண்  என்  பவித்திரைனப் பர 
                ேமட் ையச் சார்ங்கம் என் ம் 
        வில் ஆண்டான் தன்ைன வில் த் ர் விட்  
                சித்தன் வி ம்பிய ெசால் 
        நல் ஆண்  என்  நவின்  உைரப்பார் நேமா 
                நாராயணாய என்  
        பல்லாண் ம் பரமாத்மைனச் சூழ்ந்தி ந்  
                ஏத் வர் பல்லாண்ேட          (12) 
        12. Vishṇuchithan of Villiputhur praised the highest god, 
        the pure god who carries the bow Sarngam. 
        Those who recite these poems and worship the god 
        saying, “Namo Narayaṇa” 
        will be with the highest god, praising him always 
        and saying, “Pallaṇḍu! Pallaṇḍu!” 
        ---------  
 
        Periyazhvar’s Pillaithamil on Kaṇṇan 
        The birth of Kaṇṇan கண்ணன்தி வவதாரம் 
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        வண்ண மாடங்கள் சூழ் தி க்ேகாட் ர்க் 
        கண்ணன் ேகசவன் நம்பி பிறந்தினில் 
        எண்ெணய் சுண்ணம் எதிெரதிர் விடக் 
        கண்ணன் ற்றம் கலந்  அள  ஆயிற்ேற          (1) 
        13. Kaṇṇan, Kesavan, the lovely child, 
        was born in Thirukkoṭṭiyur 
        filled with beautiful palaces. 
        When the cowherds sprinkled oil 
        and turmeric powder mixed with fragrance 
        on each other in front of Kaṇṇan’s house 
        they made the front yards of the houses muddy. 
 
        ஓ வார் வி வார் உகந்  ஆ ப்பார் 
        நா வார் நம்பிரான் எங்குத்தான் என்பார் 
        பா வார்க ம் பல்பைற ெகாட்ட நின்  
        ஆ வார்க ம் ஆயிற்  ஆய்ப்பா ேய          (2) 
        14. When cowherds heard that the divine child was born, 
        they ran, fell and shouted in joy. 
        They searched for the baby and asked everyone, 
        “Where is our dear one?” 
        They beat the drums, sang, danced 
        and joy spread everywhere in their village. 
 
        ேபணிச் சீர் உைடப் பிள்ைள பிறந்தினில் 
        காணத் தாம் குவார் க்குப் ேபா வார் 
        ஆண் ஒப்பார் இவன் ேநர் இல்ைல காண் தி - 
        ேவாணத்தான் உலகு ஆ ம் என்பார்கேள          (3) 
        15. When the glorious child was born 
        the cowherds entered with love into Yashoda’s house, 
        saw him and praised him, saying, 
        “See! Among all men there is no equal to this child. 
        He was born under the Thiruvoṇam star 
        and will rule the world.” 
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        உறிைய ற்றத்  உ ட்  நின்  ஆ வார் 
        ந ெநய் பால் தயிர் நன்றாகத் வார் 
        ெசறி ெமன் கூந்தல் அவிழத் திைளத்  எங்கும் 
        அறி  அழிந்தனர் ஆய்ப்பா  ஆயேர          (4) 
        16. The women of the cowherd village 
        took the pots from the uri, 
        rolled them in front of their houses and danced. 
        The fragrant ghee, milk and yogurt spilled all over 
        and they became crazy with joy 
        and their thick soft hair became loose. 
 
        ெகாண்ட தாள் உறி ேகாலக் ெகா ம த் 
        தண் னர் பறிேயாைலச் சயனத்தர் 
        விண்ட ல்ைலய ம்  அன்ன பல் னர் 
        அண்டர் மிண் ப் குந்  ெநய்யா னார்          (5) 
        17. When the cowherds who carry the uri, 
        sharp mazhu weapons, staffs for grazing the cows 
        and who have palm-leaf beds to sleep on 
        heard the divine child was born, 
        they joined happily together 
        and laughed with their jasmine flower-like teeth. 
        They smeared oil on themselves 
        and jumped into the water to bathe. 
        ைக ம் கா ம் நிமிர்த் க் கடார நீர் 
        ைபய ஆட் ப் பசுஞ் சி  மஞ்சளால் 
        ஐய நா வழித்தா க்கு அங்காந்திட 
        ைவயம் ஏ ம் கண்டாள் பிள்ைள வா ேள         (6) 
        18. The cowherdess Yashoda massaged 
        the baby’s hands and legs 
        and gently poured fresh turmeric water on his body 
        from the pot and bathed him. 
        When she cleaned his lovely tongue, 
        he opened his mouth 
        and she saw all the seven worlds inside. 
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        வா ள் ைவயகம் கண்ட மடநல்லார் 
        ஆயர் த்திரன் அல்லன் அ ந்ெதய்வம் 
        பாய சீர் உைடப் பண்  உைடப் பாலகன் 
        மாயன் என்  மகிழ்ந்தனர் மாதேர          (7) 
        19. The beautiful cowherd women 
        who saw the worlds in his mouth 
        wondered and praised him, 
        “This is no cowherd child. 
        He is the supreme god. 
        This wonderful child is really is a Maayan!” 
 
        பத்  நா ம் கடந்த இரண்டாம் நாள் 
        எத் திைச ம் சயமரம் ேகா த்  
        மத்த மா மைல தாங்கிய ைமந்தைன 
        உத்தானம் ெசய்  உகந்தனர் ஆயேர          (8) 
        20. The cowherds planted poles of victory 
        in all directions on the twelfth day after the child was born 
        and gave him a name of the god 
        who lifted up the huge Govardhana mountain. 
        They carried him in their arms and rejoiced. 
 
        கிடக்கில் ெதாட் ல் கிழிய உைதத்தி ம் 
        எ த் க் ெகாள்ளில் ம ங்ைக இ த்தி ம் 
        ஒ க்கிப் ல்கில் உதரத்ேத பாய்ந்தி ம் 
        மி க்கு இலாைமயால் நான் ெம ந்ேதன் நங்காய         (9) 
        21. Yashoda said, “If I put him in the cradle, 
        he will kick and tear the cloth of the cradle. 
        If I take him in my hands, he will hurt my waist. 
        If I embrace him tightly, he will kick my stomach. 
        I don’t have strength anymore to deal with him. 
        I am tired, my friends!” 
 
        ெசந்ெநல் ஆர் வயல் சூழ் தி க்ேகாட் ர் 
        மன்  நாரணன் நம்பி பிறந்தைம 
        மின்  ல் விட் சித்தன் விாித்த இப் 
        பன்  பாடல் வல்லார்க்கு இல்ைல பாவேம          (10) 
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        22. Vishṇuchithan who wore a shining sacred thread 
        composed the poems that describe 
        the birth of omnipresent Narayaṇan, Purushothaman 
        in Thirukkoṭṭiyur, surrounded with flourishing paddy fields. 
        All the sins of the devotees 
        who recite these poems will go away. 
        --------  
 
        Padaadi kesa paruvam. கண்ணன  தி ேமனியழகு 
        Yashoda and other cowherd women describe Kaṇṇan from his feet to his head. 
 
        சீதக் கட ள் அ  அன்ன ேதவகி 
        ேகாைதக் குழலாள் அேசாைதக்குப் ேபாத்தந்த 
        ேபைதக் குழவி பி த் ச் சுைவத்  உண் ம் 
        பாதக் கமலங்கள் காணீேர 
                பவள வாயீர் வந்  காணீேர          (1) 
        23. Come and see the lotus feet 
        of the innocent child of Devaki 
        who was given to Yashoda by Devaki, his mother, 
        and who is as sweet as the nectar 
        that came from the milky ocean. 
        He puts his lotus foot in his mouth and tastes it. 
        See, you have mouths red as coral. 
        Come and see his lotus feet. 
 
        த் ம் மணி ம் வயிர ம் நன்ெபான் ம் 
        தத்திப் பதித் த் தைலப்ெபய்தாற் ேபால் எங்கும் 
        பத்  விர ம் மணிவண்ணன் பாதங்கள் 
        ஒத்திட்  இ ந்தவா காணீேர 
                ஒண் தலீர் வந்  காணீேர          (2) 
        24. Come and see the ten perfect toes 
        of the sapphire-colored child 
        that look like an ornament studded 
        with pearls, jewels, diamonds and pure gold. 
        O girls, you have shining foreheads, 
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        come and see his perfect toes. 
        Come and see his toes. 
 
        பைணத்ேதாள் இள ஆய்ச்சி பால் பாய்ந்த ெகாங்ைக 
        அைணத்  ஆர உண்  கிடந்த இப் பிள்ைள 
        இைணக்கா ல் ெவள்ளித் தைள நின்  இலங்கும் 
        கைணக்கால் இ ந்தவா காணீேர 
                காாிைகயீர் வந்  காணீேர          (3) 
        25. Come and see the child’s ankles 
        that are decorated with shining silver ornaments 
        as he drinks milk from Yashoda's breasts 
        embracing her and sleeps peacefully. 
        O beautiful girls, 
        come and see his ankles. 
 
        உழந்தாள் ந ெநய் ஒேரார் தடா உண்ண 
        இழந்தாள் எாிவினால் ஈர்த்  எழில் மத்தின் 
        பழந்தாம்பால் ஓச்ச பயத்தால் தவழ்ந்தான் 
        ழந்தாள் இ ந்தவா காணீேர 
                கிழ் ைலயீர் வந்  காணீேர          (4) 
        26. See the knees of the child 
        who ate fragrant ghee from all the pots 
        that Yashoda had filled doing hard work. 
        He was beaten with a rope by Yashoda 
        and crawled away from her in fear. 
        O girls with bud-like breasts, 
        come and see his knees. 
 
        பிறங்கிய ேபய்ச்சி ைல சுைவத்  உண் ட்  
        உறங்குவான் ேபாேல கிடந்த இப்பிள்ைள 
        மறம் ெகாள் இரணியன் மார்ைவ ன் கீண்டான் 
        குறங்குகைள வந்  காணீேர 
                குவி ைலயீர் வந்  காணீேர          (5) 
        27. Come and see the thighs of the child 
        who pretended to sleep 
        after drinking the milk from the breasts of the cruel 
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        devil Puthana and killing her. 
        He split the chest of the heroic Hiraṇyan. 
        O girls with round breasts! 
        Come and see his thighs! Come and see him. 
 
        மத்தக் களிற்  வசுேதவர் தம் ைடச் 
        சித்தம் பிாியாத ேதவகிதன் வயிற்றில் 
        அத்தத்தின் பத்தாம் நாள் ேதான்றிய அச்சுதன் 
        த்தம் இ ந்தவா காணீேர 
                கிழ்நைகயீர் வந்  காணீேர          (6) 
        28. Come see the mutham of the child Achudan 
        who was born ten days after the star Astham 
        from the womb of Devaki 
        who is always in the heart of her husband Vasudevan, 
        the lord of many elephants that drip ichor. 
        Come, see the mutham of our dear child. 
        O girls who smile like blooming flowers, 
        come and see it! 
 
        இ ங்ைக மதகளி  ஈர்க்கின்றவைனப் 
        ப ங்கிப் பறித் க்ெகாண்  ஓ ம் பரமன்தன் 
        ெந ங்கு பவள ம் ேநர்நா ம் த் ம் 
        ம ங்கும் இ ந்தவா காணீேர 
                வா தலீர் வந்  காணீேர         (7) 
        29. Come and see the waist decorated 
        with strings of coral and beautiful pearls of the highest god 
        who killed the mighty-trunked rutting elephant Kuvalayabeeḍam 
        and took its ivory tusks and ran away. 
        O girls, you have shining foreheads, 
        see his waist, come and see! 
 
        வந்த மதைலக் குழாத்ைத வ ெசய்  
        தந்தக் களி  ேபால் தாேன விைளயா ம் 
        நந்தன் மதைலக்கு நன் ம் அழகிய 
        உந்தி இ ந்தவா காணீேர 
                ஒளியிைழயீர் வந்  காணீேர          (8) 
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        30. Come and see the lovely navel 
        of the cowherd chief Nandan’s son 
        who is as strong as a white-tusked elephant. 
        He plays mischievously with a group of children 
        and gives them trouble. 
        O girls, you are decorated with shining ornaments, 
        come and see his navel! 
 
        அதி ங் கடல்நிற வண்ணைன ஆய்ச்சி 
        ம ர ைல ஊட்  வஞ்சித்  ைவத் ப் 
        பதறப் படாேம பழந் தாம்பால் ஆர்த்த 
        உதரம் இ ந்தவா காணீேர 
                ஒளிவைளயீர் வந்  காணீேர          (9) 
        31. Come see the stomach of the child 
        whose color is as dark as the roaring ocean. 
        The cowherdess Yashoda fed him sweet milk 
        from her breasts and then tricked him 
        and tied him up with an old rope without worrying about him. 
        O girls, you are decorated with shining bangles, 
        come and see his stomach! 
 
        ெப  மா உர ற் பிணிப் ண்  இ ந்  அங்கு 
        இ  மா ம தம் இ த்த இப் பிள்ைள 
        கு  மா மணிப் ண் குலாவித் திக ம் 
        தி மார்  இ ந்தவா காணீேர 
                ேசயிைழயீர் வந்  காணீேர          (10) 
        32. Come and see the chest 
        decorated with the shining Kaustubham ornament 
        and studded with large diamonds 
        of the child who pulled the big mortar 
        between two marudam trees and made them fall 
        when I, Yashoda tied him to the mortar. 
        O girls, you are decorated with precious ornaments, 
        come and see his chest! 
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        நாள்கள் ஓர் நாைலந்  திங்கள் அளவிேல 
        தாைள நிமிர்த் ச் சகடத்ைதச் சா ப்ேபாய் 
        வாள் ெகாள் வைளஎயிற்  ஆ யிர் வவ்வினான் 
        ேதாள்கள் இ ந்தவா காணீேர 
                சுாிகுழலீர் வந்  காணீேர          (11) 
        33. Come and see the arms of the small child 
        who kicked and took the dear life of Sakaṭasuran 
        who came in the form of a cart. 
        He killed Puthana who has sharp sword-like teeth 
        when he was only four or five months old. 
        O girls, you have curly hair, come and see his shoulders. 
        Come and see. 
 
        ைமத் தடங்கண்ணி யேசாைத வளர்க்கின்ற 
        ெசய்த்தைல நீல நிறத் ச் சி ப்பிள்ைள 
        ெநய்த்தைல ேநமி ம் சங்கும் நிலாவிய 
        ைகத்தலங்கள் வந்  காணீேர 
                கனங்குைழயீர் வந்  காணீேர          (12) 
        34. Come and see the hands 
        of the dark-blue-colored child with beautiful hair 
        who carries in them the conch and the discus 
        that is smeared with oil. 
        Yashoda’s dark eyes are decorated with kohl 
        and she is raising Kaṇṇan, the beautiful child. 
        O girls, you are decorated with precious ornaments, 
        come and see his hands. 
 
        வண்  அமர் ங்குழல் ஆய்ச்சி மகனாகக் 
        ெகாண்  வளர்க்கின்ற ேகாவலக் குட்டற்கு 
        அண்ட ம் நா ம் அடங்க வி ங்கிய 
        கண்டம் இ ந்தவா காணீேர 
                காாிைகயீர் வந்  காணீேர          (13) 
        35. Come and see the neck of the small cowherd child 
        who is being raised by Yashoda. 
        She has lovely hair, decorated with flowers 
        swarming with bees. 
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        See his neck that swallowed all the worlds and the sky. 
        O beautiful girls, see his neck. 
        Come and see. 
 
        எம் ெதாண்ைட வாய்ச் சிங்கம் வா என்  எ த் க்ெகாண்  
        அந் ெதாண்ைட வாய் அ  ஆதாித்  ஆய்ச்சியர் 
        தம் ெதாண்ைட வாயால் த க்கிப் ப கும் இச் 
        ெசந் ெதாண்ைட வாய் வந்  காணீேர 
                ேசயிைழயீர் வந்  காணீேர          (14) 
        36. The cowherd women 
        who have mouths red as thoṇḍai fruits 
        kiss his red mouth, drink its nectar, and embrace him, saying, 
        “O you who are a lion and have a mouth 
        as sweet as a thoṇḍai fruit, come.” 
        O girls, you are decorated with lovely ornaments! 
        Come and see his mouth red as a thoṇḍai fruit. 
        Come and see. 
 
        ேநாக்கி யேசாைத க்கிய மஞ்சளால் 
        நாக்கு வழித்  நீராட் ம் இந் நம்பிக்கு 
        வாக்கும் நயன ம் வா ம் வ ம் 
        க்கும் இ ந்தவா காணீேர 
                ெமாய்குழலீர் வந்  காணீேர          (15) 
        37. Come and see the tongue of the child, 
        that Yashoda lovingly cleans 
        with turmeric powder and then bathes him. 
        Come and see his eyes, mouth, teeth and nose. 
        O girls whose hair swarms with bees, 
        come and see. 
 
        விண் ெகாள் அமரர்கள் ேவதைன தீர ன் 
        மண் ெகாள் வசுேதவர்தம் மகனாய் வந்  
        திண் ெகாள் அசுரைரத் ேதய வளர்கின்றான் 
        கண்கள் இ ந்தவா காணீேர 
                கனவைளயீர் வந்  காணீேர          (16) 
        38. Come and see the eyes of the child 
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        who was born on earth as the son of Vasudevan. 
        He was brought up to destroy the strong Asurans, 
        and remove the suffering of the gods in the heavens. 
        O girls, you are decorated with beautiful bangles, 
        come and see his eyes. Come and see. 
 
        ப வம் நிரம்பாேம பாெரல்லாம் உய்யத் 
        தி வின் வ  ஒக்கும் ேதவகி ெபற்ற 
        உ  காிய ஒளி மணிவண்ணன் 
        வம் இ ந்தவா காணீேர 
                ண் ைலயீர் வந்  காணீேர          (17) 
        39. Come and see the eyebrows of the dark child 
        who shines like a dark jewel 
        and came to save the world. 
        He was born to Devaki, beautiful as Lakshmi. 
        She gave birth to a child 
        even though she was too young to give birth. 
        O girls with breasts decorated with ornaments, 
        come and see his eyebrows. Come and see. 
 
        மண் ம் மைல ம் கட ம் உலகு ஏ ம் 
        உண் ந் திறத்  மகிழ்ந்  உண் ம் பிள்ைளக்கு 
        வண்ணம் எழில்ெகாள் மகரக்குைழ இைவ 
        திண்ணம் இ ந்தவா காணீேர 
                ேசயிைழயீர் வந்  காணீேர          (18) 
        40. Come and see the beautiful emerald earrings 
        of the child who happily swallowed 
        the earth, hills, oceans and all the seven worlds. 
        O girls who are decorated with beautiful ornaments, 
        see his lovely emerald earrings. 
 
        ற்றி ம் ைத ம் ன்ைகேமல் ைவ ம் 
        சிற்றில் இைழத் த் திாித ேவார்கைளப் 
        பற்றிப் பறித் க்ெகாண்  ஓ ம் பரமன்தன் 
        ெநற்றி இ ந்தவா காணீேர 
                ேநாிைழயீர் வந்  காணீேர          (19) 
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        41. When small girls carrying a winnowing fan and a small pot 
        wander holding a puvai bird on their wrists 
        and make play houses, 
        the dear child of Yashoda grabs the birds from their hands 
        and runs away. 
        Come see his forehead. 
        O girls, you are decorated with precious jewels. Come and see his forehead. 
 
        அழகிய ைபம்ெபான்னின் ேகால் அங்ைகக் ெகாண்  
        கழல்கள் சதங்ைக கலந்  எங்கும் ஆர்ப்ப 
        மழ கன்றினங்கள் மறித் த் திாிவான் 
        குழல்கள் இ ந்தவா காணீேர 
                குவி ைலயீர் வந்  காணீேர          (20) 
        42. Carrying a beautiful golden stick 
        in his hands he runs behind baby calves 
        as the lovely sound of his anklets spreads everywhere. 
        O girls who have round breasts, come and see his curly hair. 
 
        சு ப்பார் குழ  யேசாைத ன் ெசான்ன 
        தி ப் பாதேகசத்ைதத் ெதன் ைவப் பட்டன் 
        வி ப்பால் உைரத்த இ பேதா  ஒன் ம் 
        உைரப்பார் ேபாய் ைவகுந்தத்  ஒன்றியி ப்பேர          (21) 
        43. Yashoda, who has dark curly hair 
        described the beauty of her child from his feet to his head. 
        The poet Puduvaippaṭṭan of the southern Puduvai, 
        composed poems with Yashoda’s words. 
        The devotees who recite these twenty-one poems 
        will go to Vaikuṇṭam and remain there. 
        --------  
 
        Lullaby - Thalaṭṭupparuvam. Yashoda sings a lullaby to Kaṇṇan. 
        ெபாியாழ்வார் தி ெமாழி தாலப் ப வம் 
 
        மாணிக்கம் கட்  வயிரம் இைட கட்  
        ஆணிப் ெபான்னால் ெசய்த வண்ணச் சி த்ெதாட் ல் 



 23

        ேபணி உனக்குப் பிரமன் வி தந்தான் 
        மாணிக் குறளேன தாேலேலா 
                ைவயம் அளந்தாேன தாேலேலா          (1) 
        44. Nanmuhan made a beautiful gold cradle 
        studded with rubies and diamonds and sent it to you with love. 
        You went to Mahabali in the form of a dwarf. 
        Thalelo, you measured the world, thalelo. 
 
        உைடயார் கனமணிேயா  ஒண் மா ளம்  
        இைட விரவிக் ேகாத்த எழிற் ெதழ்கிேனா ம் 
        விைட ஏ  காபா  ஈசன் வி தந்தான் 
        உைடயாய் அேழல் அேழல் தாேலேலா 
                உலகம் அளந்தாேன தாேலேலா          (2) 
        45. Kabali, Shiva who rides a bull, 
        sent you a golden ornament 
        studded with precious diamonds for your waist 
        and a beautiful garland that was tied together 
        with pomegranate flowers for a waistband. 
        You are the god who holds all lives within you. 
        Do not cry, do not cry. thalelo, 
        you measured the world for Mahabali, thalelo. 
 
        என்தம்பிரானார் எழிற் தி மார்வற்குச் 
        சந்தம் அழகிய தாமைரத் தாளற்கு 
        இந்திரன் தா ம் எழில் உைடக் கிண்கிணி 
        தந்  உவனாய் நின்றான் தாேலேலா 
                தாமைரக் கண்ணேன தாேலேலா          (3) 
        46. O dear god, 
        the goddess Lakshmi stays on your beautiful chest. 
        The king of the gods Indra brought musical anklets 
        for your lovely fragrant lotus feet, 
        gave it to you and stood nearby, thalelo. 
        Your eyes are as beautiful as lotuses, thalelo. 
 
        சங்கின் வலம் ாி ம் ேசவ க் கிண்கிணி ம் 
        அங்ைகச் சாிவைள ம் நா ம் அைரத்ெதாட ம் 
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        அங்கண் விசும்பில் அமரர்கள் ேபாத்தந்தார் 
        ெசங்கண் க கிேல தாேலேலா 
                ேதவகி சிங்கேம தாேலேலா          (4) 
        47. Your body is dark as a cloud. 
        Your eyes are beautiful. 
        The gods in the sky came and gave you 
        a valampuri conch, musical kolusu for your divine feet, 
        round bangles for your beautiful hands, 
        a sacred thread for your chest and a waistband. 
        O you lion-like son of Devaki, 
        thalelo, thalelo. 
 
        எழில் ஆர் தி மார் க்கு ஏற்கும் இைவ என்  
        அழகிய ஐம்பைட ம் ஆர ம் ெகாண்  
        வ  இல் ெகாைடயான் வயிச்சிரவணன் 
        ெதா  உவனாய் நின்றான் தாேலேலா 
                மணி வண்ணேன தாேலேலா          (5) 
        48. As Vaishravanan, Kuberan 
        who gives generously to all without discriminating, 
        thought that a beautiful aimbaḍaithali 
        and a necklace would be suitable 
        for your beautiful chest where Lakshmi stays. 
        He brings them, stands away from you 
        and worships you. 
        Thalelo, your body is as beautiful as a blue sapphire, thalelo. 
 
        ஓதக் கட ன் ஒளி த்தின் ஆர ம் 
        சாதிப் பவள ம் சந்தச் சாிவைள ம் 
        மா தக்க என்  வ ணன் வி தந்தான் 
        ேசாதிச் சுடர் யாய் தாேலேலா 
                சுந்தரத் ேதாளேன தாேலேலா          (6) 
        49. Varuṇan thought that a necklace 
        made of shining pearls born in a roaring ocean, 
        precious high quality coral, 
        and bangles made of singing conches 
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        would be suitable for you and sent them to you. 
        You are decorated with a shining crown, thalelo! 
        You have handsome arms, thalelo. 
 
        கான் ஆர் ந ந் ழாய் ைகெசய்த கண்ணி ம் 
        வான் ஆர் ெச ஞ்ேசாைலக் கற்பகத்தின் வாசிைக ம் 
        ேதன் ஆர் மலர்ேமல் தி மங்ைக ேபாத்தந்தாள் 
        ேகாேன அேழல் அேழல் தாேலேலா 
                குடந்ைதக் கிடந்தாேன தாேலேலா          (7) 
        50. The divine Lakshmi who stays on a lotus that drips honey 
        sent you a garland of forest Thulasi 
        and a garland of karpaga flowers 
        that bloomed in the fertile grove in the sky 
        to tie around your forehead. 
        O king, do not cry, do not cry, thalelo, 
        you sleep on Adishesha in Kuḍandai, thalelo. 
 
        கச்ெசா  ெபாற்சுாிைக காம்  கனகவைள 
        உச்சி மணிச்சுட்  ஒண்தாள் நிைரப் ெபாற்  
        அச்சுத க்கு என்  அவனியாள் ேபாத்தந்தாள் 
        நச்சு ைல உண்டாய் தாேலேலா 
                நாராயணா அேழல் தாேலேலா          (8) 
        51. O Achuda! The earth goddess sent a dress, 
        a small golden sword with a handle, golden bangles, 
        a diamond ornament for your forehead 
        and a shining golden flower on a stalk for you. 
        You drank the poison 
        from the breast of Puthana, thalelo. 
        O Narayaṇa! Do not cry, thalelo. 
 
        ெமய் திமி ம் நானப் ெபா ெயா  மஞ்ச ம் 
        ெசய்ய தடங்கண் க்கு அஞ்சன ம் சிந் ர ம் 
        ெவய்ய கைலப்பாகி ெகாண்  உவளாய் நின்றாள் 
        ஐயா அேழல் அேழல் தாேலேலா 
                அரங்கத்  அைணயாேன தாேலேலா          (9) 
        52. Durga, the goddess who rides on a heroic deer 
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        sent you fragrant powder to put on your body, 
        turmeric for your bath, 
        kohl for your beautiful large eyes 
        and red kumkum to decorate your forehead. 
        O dear child, do not cry, do not cry., 
        Thalelo, you sleep on a snake bed in Srirangam, thalelo. 
 
        வஞ்சைனயால் வந்த ேபய்ச்சி ைல உண்ட 
        அஞ்சன வண்ணைன ஆய்ச்சி தாலாட் ய 
        ெசஞ்ெசால் மைறயவர் ேசர் ைவப் பட்டன் ெசால் 
        எஞ்சாைம வல்லவர்க்கு இல்ைல இடர்தாேன          (10) 
        53. The Paṭṭan of Puduvai composed lullaby songs 
        that Yashoda sang for kohl-colored Kaṇṇan 
        who drank milk from the breast of the cunning Puthana 
        when she came to kill him. 
        The lives of the devotees 
        who learn these poems well and recite them 
        will be free of all difficulties. 
        ---------  
 
        Ambulipparuvam - Yashoda calls the moon to come and play with Kaṇṇan 
        ெபாியாழ்வார் தி ெமாழி அம் ப் ப வம் 
 
        தன் கத் ச் சுட்  ங்கத் ங்கத் தவழ்ந்  ேபாய்ப் 
        ெபான் கக் கிண்கிணி ஆர்ப்பப் தி அைளகின்றான் 
        என்மகன் ேகாவிந்தன் கூத்திைன இள மா மதீ 
        நின் கம் கண் ள ஆகில் நீ இங்ேக ேநாக்கிப் ேபா  (1) 
        54. As he crawls and plays in the sand making himself dirty, 
        the chuṭṭi ornament on his forehead swings around 
        and the golden kiṇgiṇi bells on his feet ring loudly. 
        O young beautiful moon! If you have eyes on your face, 
        come here and see the mischievous play of my son Govindan. 
 
        என் சி க்குட்டன் எனக்கு ஒர் இன்ன  எம்பிரான் 
        தன் சி க்ைககளால் காட் க் காட்  அைழக்கின்றான் 
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        அஞ்சன வண்ணேனா  ஆடல் ஆட உ திேயல் 
        மஞ்சில் மைறயாேத மா மதீ மகிழ்ந்  ஓ  வா  (2) 
        55. He is my small child! 
        He is my dear child and he is sweet nectar for me. 
        He calls you with his small hands 
        pointing to you again and again. 
        If you really want to play with the dark-colored one 
        do not hid in the clouds. 
        O lovely moon, come running happily to play with him. 
 
        சுற் ம் ஒளிவட்டம் சூழ்ந்  ேசாதி பரந்  எங்கும் 
        எத்தைன ெசய்யி ம் என்மகன் கம் ேநெராவ்வாய் 
        வித்தகன் ேவங்கட வாணன் உன்ைன விளிக்கின்ற 
        ைகத்தலம் ேநாவாேம அம் லீ க  ஓ  வா  (3) 
        56. Even though you are surrounded by a shining wheel of light 
        and you spread light everywhere, 
        whatever you do, you cannot match the beauty of my son’s face. 
        He is clever. 
        The god of Venkaṭam hills calls you. 
        O lovely moon, come quickly. Don’t make him keep pointing at you and hurt his 
hands. 
        O lovely moon, come running happily to play with him. 
 
        சக்கரக் ைகயன் தடங்கண்ணால் மலர விழித்  
        ஒக்கைலேமல் இ ந்  உன்ைனேய சுட் க் காட் ம் காண் 
        தக்க  அறிதிேயல் சந்திரா சலம் ெசய்யாேத 
        மக்கட் ெபறாத மலடன் அல்ைலேயல் வா கண்டாய்  (4) 
        57. As I hold him on my waist, 
        my son opens his flower-like eyes wide 
        and calls you as he points to you with his sweet fingers. 
        O bright moon, 
        if you know what is good for you, don’t try to fool us. 
        You aren’t someone who doesn’t know 
        how precious a child is. Come and see him. 
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        அழகிய வாயில் அ த ஊறல் ெதளி ற 
        மழைல ற்றாத இளஞ்ெசால்லால் உன்ைனக் கூகின்றான் 
        குழகன் சிாீதரன் கூவக் கூவ நீ ேபாதிேயல் 
        ைழயில ஆகாேத நின்ெசவி கர் மா மதீ  (5) 
        58. He calls you loudly with his prattling words 
        that come from his beautiful nectar-filled mouth. 
        You move without stopping, 
        even when the beautiful one, Sridharan, 
        the god who is in all, calls you again and again. 
        Does that mean that your ears are stopped up 
        and you cannot hear if someone calls you? 
        Tell me, O wonderful shining moon. 
 
        தண்ெடா  சக்கரம் சார்ங்கம் ஏந் ம் தடக்ைகயன் 
        கண் யில்ெகாள்ளக் க திக் ெகாட்டாவி ெகாள்கின்றான் 
        உண்ட ைலப்பால் அறா கண்டாய் உறங் காவி ல் 
        விண்தனில் மன்னிய மா மதீ விைரந்  ஓ  வா  (6) 
        59. He is the god who carries a club, a discus 
        and a conch in his strong hands. 
        He wants to sleep and yawns. 
        If he does not sleep 
        he cannot digest the milk that he drank. 
        O lovely moon, you are merely wandering in the sky. 
        Run and come quickly to him. 
 
        பாலகன் என்  பாிபவம் ெசய்ேயல் பண்  ஓர் நாள் 
        ஆ ன் இைல வளர்ந்த சி க்கன் அவன் இவன் 
        ேமல் எழப் பாய்ந்  பி த் க்ெகாள் ம் ெவகு ேமல் 
        மாைல மதியாேத மா மதீ மகிழ்ந்  ஓ  வா  (7) 
        60. Don’t ignore him thinking that he is just a little boy. 
        He is the same crazy one who slept on a banyan leaf 
        in an ancient time. 
        If he gets mad at you, he will jump on you and catch you. 
        Don’t disrespect him. He is the god Maal. 
        O lovely moon, run and quickly come happily. 
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        சிறியன் என்  என் இளஞ் சிங்கத்ைத இகேழல் கண்டாய் 
        சி ைமயின் வார்த்ைதைய மாவ யிைடச் ெசன்  ேகள் 
        சி ைமப் பிைழ ெகாள்ளில் நீ ம் உன் ேதைவக்கு உாிைய காண் 
        நிைறமதீ ெந மால் விைரந்  உன்ைனக் கூகின்றான்  (8) 
        61. Don’t ignore him thinking that he is a small child. 
        See, he is like a young lion. 
        Go and ask the king Mahabali 
        about the few words that the god has spoken to him. 
        If you make a mistake and think 
        that he is not strong, 
        you will soon be needing his help. 
        O full moon, Neḍumaal calls you to come to him soon. 
 
        தாழியில் ெவண்ெணய் தடங்ைக ஆர வி ங்கிய 
        ேபைழ வயிற்  எம்பிரான் கண்டாய் உன்ைனக் கூகின்றான் 
        ஆழிெகாண்  உன்ைன எறி ம் ஐ ற  இல்ைல காண் 
        வாழ உ திேயல் மா மதீ மகிழ்ந்  ஓ  வா  (9) 
        62. He is our god who took butter 
        from the pots with his small hands 
        and swallowed as much as he wanted. 
        His stomach is full and looks like a pot. 
        He is calling you loudly. 
        If you don’t come 
        he will throw his discus at you, 
        there is no doubt about it. 
        O lovely moon, if you want to survive, 
        run and come happily. 
 
        ைமத்தடங் கண்ணி யேசாைத தன்மக க்கு இைவ 
        ஒத்தன ெசால்  உைரத்த மாற்றம் ஒளி த் ர் 
        வித்தகன் விட் சித்தன் விாித்த தமிழ் இைவ 
        எத்தைன ம் ெசால்ல வல்லவர்க்கு இடர் இல்ைலேய  (10) 
        63. Yashoda's large eyes are decorated with kohl. 
        She called the moon to come to play with her son. 
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        Vishṇuchithan, the poet of flourishing Villiputhur 
        composed these Tamil poems 
        that describe what Yashoda said. 
        No trouble will come to those 
        who recite all these poems. 
        ---------- 
 
        Sengeeraipparuvam 
        ெபாியாழ்வார் தி ெமாழி - ெசங்கீைரப் ப வம் 
        Yashoda describes how Kaṇṇan crawls. 
 
        உய்ய உலகு பைடத்  உண்ட மணிவயிறா 
                ஊழிெதா  ஊழி பல ஆ ன் இைலயதன்ேமல் 
        ைபய உேயாகு- யில் ெகாண்ட பரம்பரேன 
                பங்கய நீள் நயனத்  அஞ்சன ேமனியேன 
        ெசய்யவள் நின் அகலம் ேசமம் எனக் க தி 
                ெசல்  ெபா  மகரக் கா  திகழ்ந்  இலக 
        ஐய எனக்கு ஒ கால் ஆ க ெசங்கீைர 
                ஆயர்கள் ேபாேரேற ஆ க ஆ கேவ  (1) 
        64. You have created the world 
        and swallowed it into your beautiful stomach. 
        You are the highest god 
        and you sleep gently on a banyan leave 
        that floats on the ocean 
        whenever the world ends and begins again. 
        Your eyes are long and beautiful like lotus flowers. 
        You have a dark body like kohl. 
        Your ears are decorated with precious shining emeralds. 
        O dear one, crawl gently. 
        Do not shake the goddess of wealth, Lakshmi, 
        who stays on your chest. 
        You should think of her safety. 
        Shake your head and crawl for me once. 
        You are the bull who fights for the cowherds. 
        Crawl, crawl. 
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        ேகாளாியின் உ வங் ெகாண்  அ ணன் உடலம் 
                கு தி குழம்பி எழ கூர் உகிரால் குைடவாய் 
        மீள அவன்மகைன ெமய்ம்ைம ெகாளக் க தி 
                ேமைல அமரர்பதி மிக்கு ெவகுண்  வரக் 
        காள நன் ேமகமைவ கல்ெலா  கால் ெபாழியக் 
                க தி வைர குைடயாக் கா கள் காப்பவேன 
        ஆள எனக்கு ஒ கால் ஆ க ெசங்கீைர 
                ஆயர்கள் ேபாேரேற ஆ க ஆ கேவ  (2) 
        65. You wanted to prove 
        what Hiraṇyan’s son Prahaladan said was true 
        and took the form of a man-lion 
        and split Hiraṇyan’s body with your sharp nails 
        as the Rakshasa’s blood flowed out and spread everywhere. 
        When Indra the king of gods was angry with you 
        because you ate the food that the cowherds had kept for him 
        and he made the dark clouds pour stones as rain 
        and the winds blow wildly, 
        you carried Govardhana mountain as an umbrella 
        and protected the cows. 
        Shake your head and crawl for me once. 
        You are the bull who fights for the cowherds. 
        Crawl, crawl. 
 
        நம் ைட நாயகேன நான்மைறயின் ெபா ேள 
                நாவி ள் நற்கமல நான் க க்கு ஒ கால் 
        தம்மைன ஆனவேன தரணி தல ம் 
                தாரைகயின் உலகும் தடவி அதன் ற ம் 
        விம்ம வளர்ந்தவேன ேவழ ம் ஏழ் விைட ம் 
                விரவிய ேவைலத ள் ெவன்  வ மவேன 
        அம்ம எனக்கு ஒ கால் ஆ க ெசங்கீைர 
                ஆயர்கள் ேபாேரேற ஆ க ஆ கேவ  (3) 
        66. You are our chief. 
        You are the meaning of all the four Vedas. 
        You are the mother of Nanmuhan 
        who stays on a beautiful lotus on your navel. 
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        You grew tall, crossing all the earth, 
        the world of the stars and anything above them for Mahabali. 
        You conquered the elephant Kuvalayabeeḍam 
        and the seven bulls that came to fight with you. 
        O dear one, shake your head and crawl for me once. 
        You are the bull who fights for the cowherds. 
        Crawl, crawl. 
 
        வானவர்தாம் மகிழ வன் சகடம் உ ள 
                வஞ்ச ைலப்ேபயின் நஞ்சம் அ  உண்டவேன 
        கானக வல் விளவின் காய் உதிரக் க திக் 
                கன்  அ  ெகாண்  எறி ம் க நிற என்கன்ேற 
        ேத க ம் ர ம் திண்திறல் ெவந்நரகன் 
                என்பவர் தாம் ம யச் ெச  அதிரச் ெசல் ம் 
        ஆைன எனக்கு ஒ கால் ஆ க ெசங்கீைர 
                ஆயர்கள் ேபாேரேற ஆ க ஆ கேவ  (4) 
        67. You fought with Sakaṭasuran and killed him 
        and the gods in the sky rejoiced. 
        You drank the poison from the breasts 
        of the cunning devil Puthana and killed her. 
        You threw Vathsasuran who came in the form of a calf 
        on Kabithasuran who stood disguised as a wood-apple tree 
        and killed both of them. 
        You are the elephant who fought 
        with the strong Rakshasas Thenahan, Muran 
        and cruel Vennarahan in a terrible battle and killed them. 
        O dear one, shake your head and crawl for me once. 
        You are the bull who fights for the cowherds. 
        Crawl, crawl. 
 
        மத்  அள ந் தயி ம் வார்குழல் நன்மடவார் 
                ைவத்தன ெநய் களவால் வாாி வி ங்கி ஒ ங்கு 
        ஒத்த இைணம தம் உன்னிய வந்தவைர 
                ஊ  கரத்திெனா ம் உந்திய ெவந்திறேலாய் 
        த்தின் இள வல் ற்ற வ வதன் ன் 
                ன்ன கத்  அணிஆர் ெமாய்குழல்கள் அைலய 
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        அத்த எனக்கு ஒ கால் ஆ க ெசங்கீைர 
                ஆயர்கள் ேபாேரேற ஆ க ஆ கேவ  (5) 
        68. You stole and swallowed yogurt and ghee 
        kept by the beautiful cowherd women 
        who have beautiful long curly hair. 
        You, the strong god, kicked with your legs 
        and fought with your hands the two Asuras 
        who came in the form of marudam trees. 
        You do not know how to smile 
        with your pearl-like small teeth yet. 
        You crawl and dance 
        as your beautiful thick hair sways. 
        O dear one, shake your head and crawl for me once. 
        You are the bull who fights for the cowherds. Crawl, crawl. 
 
        காய மலர்நிறவா க கில் ேபால் உ வா 
                கானக மா ம விற் காளியன் உச்சியிேல 
        ய நடம் பயி ம் சுந்தர என்சி வா 
                ங்க மதக்காியின் ெகாம்  பறித்தவேன 
        ஆயம் அறிந்  ெபா வான் எதிர்வந்த மல்ைல 
                அந்தரம் இன்றி அழித்  ஆ ய தாளிைணயாய் 
        ஆய எனக்கு ஒ கால் ஆ க ெசங்கீைர 
                ஆயர்கள் ேபாேரேற ஆ க ஆ கேவ  (6) 
        69. You have the color of a dark kayam flower. 
        Your body is in the color of the dark cloud. 
        O my little child! You are the beautiful god 
        who danced on the top of the snake Kalingan 
        who lived in a deep pool in the forest. 
        You took away the tusks of 
        the strong rutting elephant Kuvalayabeeḍam. 
        You fought and killed the wrestlers 
        who came to fight with you, looking for the right time, 
        and then danced with your two feet. 
        O dear cowherd! 
        Shake your head and crawl for me once. 
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        You are the bull who fights for the cowherds. 
        Crawl, crawl. 
 
        ப்  உைட ஆயர்கள் தம் ெசால் வ வா  ஒ கால் 
                ய க ங்குழல் நற் ேதாைகமயில் அைனய 
        நப்பிைனதன் திறமா நல் விைட ஏழ் அவிய 
                நல்ல திறல் உைடய நாத ம் ஆனவேன 
        தப்பின பிள்ைளகைளத் தனமிகு ேசாதி கத் 
                தனி ஒ  ேதர் கடவித்தாெயா  கூட் ய என் 
        அப்ப எனக்கு ஒ கால் ஆ க ெசங்கீைர 
                ஆயர்கள் ேபாேரேற ஆ க ஆ கேவ  (7) 
        70. You listened to the words of the strong cowherds, 
        fought and controlled seven strong bulls 
        and married Nappinnai, lovely as a peacock, 
        who has beautiful dark hair. 
        You went on a bright shining chariot, 
        searched for the children who were lost, 
        found them and brought them back to their mother. 
        O dear one, shake your head and crawl for me once. 
        You are the bull who fights for the cowherds. 
        Crawl, crawl. 
 
        உன்ைன ம் ஒக்கைலயிற் ெகாண்  தம் இல் ம வி 
                உன்ெனா  தங்கள் க த்  ஆயின ெசய்  வ ம் 
        கன்னிய ம் மகிழ கண்டவர் கண்குளிர 
                கற்றவர் ெதற்றிவர ெபற்ற எனக்கு அ ளி 
        மன்  கு ங்கு யாய் ெவள்ளைறயாய் மதில் சூழ் 
                ேசாைலமைலக்கு அரேச கண்ண ரத்  அ ேத 
        என் அவலம் கைளவாய் ஆ க ெசங்கீைர 
                ஏழ் உலகும் உைடயாய் ஆ க ஆ கேவ  (8) 
        71. The cowherd women carry you on their waists, 
        take you to their homes, 
        do whatever they like to do with you 
        and take care of you with love. 
        Young girls who see you become happy. 
        You give your grace to the learned ones who praise you. 
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        You stay in the eternal Thirukkurunguḍi. 
        You are the god of Thiruveḷḷaṛai. 
        You are the king of Solaimalai surrounded with forts. 
        You are the nectar that stays in Kaṇṇapuram 
        Give me your grace and remove my sorrows. 
        O dear one, shake your head and crawl. 
        You are the god of all the seven worlds. 
        Crawl, crawl. 
 
        பாெலா  ெநய் தயிர் ஒண் சாந்ெதா  சண்பக ம் 
                பங்கயம் நல்ல க ப் ர ம் நாறி வர 
        ேகால ந ம்பவளச் ெசந் வர் வாயினிைடக் 
                ேகாமள ெவள்ளி ைள ேபால் சில பல் இலக 
        நீல நிறத்  அழகார் ஐம்பைடயின் ந ேவ 
                நின் கனிவாய் அ தம் இற்  றிந்  விழ 
        ஏ ம் மைறப்ெபா ேள ஆ க ெசங்கீைர 
                ஏழ் உலகும் உைடயாய் ஆ க ஆ கேவ  (9) 
        72. When you crawl, 
        the fragrance of milk, ghee, yogurt, 
        pure sandalwood, shenbaga flowers, lotuses 
        and good camphor spreads everywhere. 
        The tiny teeth in your lovely mouth that is red as coral 
        shine like beautiful small silver stars. 
        The nectar that is as sweet as a fruit 
        drips slowly from your mouth and runs through 
        the lovely aimbaḍaithali on your blue chest. 
        You are the perfect meaning of the four Vedas. 
        Shake your head and crawl. 
        You are the god of all the seven worlds. 
        Crawl, crawl. 
 
        ெசங்கமலக் கழ ற் சிற்றிதழ் ேபால் விர ற் 
                ேசர் திகழ் ஆழிக ம் கிண்கிணி ம் அைரயிற் 
        தங்கிய ெபான்வட ம் தாள நன் மா ைளயின் 
                ெவா  ெபான்மணி ம் ேமாதிர ம் கிறி ம் 
        மங்கல ஐம்பைட ம் ேதாள்வைள ம் குைழ ம் 
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                மகர ம் வாளிக ம் சுட் ம் ஒத்  இலக 
        எங்கள் கு க்கு அரேச ஆ க ெசங்கீைர 
                ஏழ் உலகும் உைடயாய் ஆ க ஆ கேவ  (10) 
        73. Small silver rings decorate the tiny soft petal-like toes 
        on your red lotus feet. 
        Your feet are decorated with kiṇgiṇis. 
        Your waist is decorated with a golden chain 
        mingled with beautiful pomegranite flowers. 
        Your arms are decorated with rings and bracelets. 
        An auspicious aimpaḍaithali beautifies your chest. 
        Your ears are decorated with emerald ear rings, 
        and vali ornaments. 
        A chuṭṭi ornament shines on your forehead. 
        O king of our tribe, 
        shake your head and crawl. 
        You are the god of all the seven worlds. 
        Crawl, crawl. 
 
        அன்ன ம் மின் உ ம் ஆளாி ம் குற ம் 
                ஆைம ம் ஆனவேன ஆயர்கள் நாயகேன 
        என் அவலம் கைளவாய் ஆ க ெசங்கீைர 
                ஏழ் உலகும் உைடயாய் ஆ க ஆ க என்  
        அன்னநைட மடவாள் அேசாைத உகந்த பாிசு 
                ஆன கழ்ப் ைவப் பட்டன் உைரத்த தமிழ் 
        இன்னிைச மாைலகள் இப் பத் ம் வல்லார் உலகில் 
                எண்திைச ம் கழ் மிக்கு இன்பம் அ  எய் வேர  (11) 
        74. Yashoda, the beautiful one 
        who walks like a swan praised her divine child, saying, 
        “O chief of cowherds! 
        You took the form of a swan, a fish, a man lion, a dwarf and a turtle. 
        Remove my sorrows. Shake your head and crawl. 
        You are the lord of all the seven worlds. Crawl, crawl.” 
        The famous Paṭṭan of Puduvai composed 
        ten Tamil poems that describe how Yashoda told of her son crawling. 
        Those who recite these ten Tamil poems 
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        will become famous in all the eight directions 
        and be happy. 
        ----------------- 
 
        ெபாியாழ்வார் தி ெமாழி - சப்பாணிப் ப வம் 
        Chappaaṇipparuvam. Clapping hands. 
        Yashoda asks Kaṇṇan to clap his hands. 
 
        மாணிக்கக் கிண்கிணி ஆர்ப்ப ம ங்கின் ேமல் 
        ஆணிப் ெபான்னாற் ெசய்த ஆய்ெபான் உைட மணி 
        ேபணி பவளவாய் த் இலங்க பண்  
        காணி ெகாண்ட ைககளால் சப்பாணி 
                க ங்குழற் குட்டேன சப்பாணி  (1) 
        75. The ruby kinginis on your feet jingle. 
        Your waist is decorated with a precious golden chain. 
        In your coral mouth, your pearl-like teeth shine. 
        Clap your hands 
        that took the land from the king Mahabali. 
        O little one with dark curly hair, 
        clap your hands. 
 
        ெபான் அைரநாெணா  மாணிக்கக் கிண்கிணி 
        தன் அைர ஆட தனிச் சுட்  தாழ்ந்  ஆட 
        என் அைர ேமல்நின்  இழிந்  உங்கள் ஆயர்தம் 
        மன் அைரேமல் ெகாட்டாய் சப்பாணி 
                மாயவேன ெகாட்டாய் சப்பாணி  (2) 
        76. The bells tied on the golden chain on your waist, 
        and the kingini bells decorated with rubies 
        that are tied on your waist jingle. 
        The chuṭṭi ornament on your forehead swings. 
        O magical one! Come down from my lap 
        and go sit on the lap of the chief of cowherds Nandagopan, 
        your father, and clap your hands. 
        Clap your hands. 
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        பல் மணி த்  இன்பவளம் பதித்தன்ன 
        என் மணிவண்ணன் இலங்கு ெபாற் ேதாட் ன் ேமல் 
        நின் மணிவாய் த்  இலங்க நின் அம்ைமதன் 
        அம்மணி ேமல் ெகாட்டாய் சப்பாணி 
                ஆழியங் ைகயேன சப்பாணி  (3) 
        77. O my child colored like a blue sapphire! 
        Your shining golden earrings are studded 
        with many diamonds, pearls and precious corals. 
        You smile with your jewel-like mouth 
        that makes your face lovely. 
        Come to your mother’s lap and clap your hands. 
        You carry the discus in your beautiful hand, 
        clap your hands. 
 
         நிலா ற்றத்ேத ேபாந்  விைளயாட 
        வான் நிலா அம் லீ சந்திரா வா என்  
        நீ நிலா நிற் கழாநின்ற ஆயர்தம் 
        ேகா நிலாவ ெகாட்டாய் சப்பாணி 
                குடந்ைதக் கிடந்தாேன சப்பாணி  (4) 
        78. Your father, the chief of the cowherds, 
        called the moon, saying, 
        “O bright moon! You crawl in the sky! 
        Come to our porch, shine with your white rays 
        and play with my child.” 
        Clap your hands so that your father, 
        the chief of the cowherds 
        who praises you, will be happy. 
        You sleep on the water in Thirukuḍandai, 
        clap your hands. 
 
        ட் யிற் ேச ம் தி ம் ெகாண் வந்  
        அட்  அ க்கி அகம் க்கு அறியாேம 
        சட் த் தயி ம் தடாவினில் ெவண்ெண ம் உண் 
        பட் க் கன்ேற ெகாட்டாய் சப்பாணி 
                பற்பநாபா ெகாட்டாய் சப்பாணி  (5) 
        79. You filled your hands with mud and dirt 
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        from the cowherd village and threw them at me. 
        You entered our house when I was not there 
        and stole yogurt and butter from large pots. 
        You are like a loose calf that is not tied. 
        Clap your hands, 
        O Padmanabha! Clap your hands. 
 
        தாாித்  ற் வர் தந்ைத ெசாற் ெகாள்ளா  
        ேபார் உய்த்  வந்  குந்தவர் மண் ஆளப் 
        பாாித்த மன்னர் படப் பஞ்சவர்க்கு அன்  
        ேதர் உய்த்த ைககளால் சப்பாணி 
                ேதவகி சிங்கேம சப்பாணி  (6) 
        80. A hundred Kauravas did not 
        listen to their father’s advice 
        and came to fight with the Paṇḍavas. 
        You became the charioteer for Arjuna in the battle 
        and destroyed the Kauravas who wanted to rule the land. 
        Clap your hands that drove the chariot. 
        O lion-like son of Devaki, clap your hands. 
 
        பரந்திட்  நின்ற ப கடல் தன்ைன 
        இரந்திட்ட ைகம்ேமல் எறிதிைர ேமாதக் 
        கரந்திட்  நின்ற கடைலக் கலங்கச் 
        சரந் ெதாட்ட ைககளால் சப்பாணி 
                சார்ங்க விற்ைகயேன சப்பாணி  (7) 
        81. When Varuṇan hid and sent arrows to stop you 
        from building a bridge to Lanka, 
        as Rama, you shot arrows to calm the waves of the ocean 
        and the ocean allowed you to go to Lanka. 
        Clap with the hands that carry the bow Sarnga 
        that shot those arrows. Clap your hands. 
 
        குரங்கு இனத்தாேல குைரகடல் தன்ைன 
        ெந க்கி அைண கட்  நீள் நீர் இலங்ைக 
        அரக்கர் அவிய அ  கைணயாேல 
        ெந க்கிய ைககளால் சப்பாணி 
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                ேநமியங் ைகயேன சப்பாணி  (8) 
        82. When you came as Rama to the earth, 
        the monkeys, your helpers, built a strong bridge 
        on the roaring ocean. 
        You shot your arrows on the battlefield 
        and destroyed the Rakshasas 
        who ruled Lanka surrounded with wide oceans. 
        Clap your hands that shot those arrows. 
        You who carry the discus in your hands, clap your hands. 
 
        அளந்  இட்ட ைண அவன் தட்ட ஆங்ேக 
        வளர்ந்திட்  வாள் உகிர்ச் சிங்க உ வாய் 
        உளந் ெதாட்  இரணியன் ஒண்மார்  அகலம் 
        பிளந்திட்ட ைககளால் சப்பாணி 
                ேபய் ைல உண்டாேன சப்பாணி  (9) 
        83. You came out of the tall pillar 
        in the form of a huge man-lion 
        when Hiraṇyan broke it and you split open his strong chest 
        with your shining fingernails. 
        Clap with the hands that did that heroic deed. 
        You drank the milk from the breasts 
        of the female devil Puthana and killed her. 
        Clap your hands. 
 
        அைடந்திட்  அமரர்கள் ஆழ்கடல் தன்ைன 
        மிைடந்திட்  மந்தரம் மத்தாக நாட்  
        வடம் சுற்றி வாசுகி வன்கயி  ஆகக் 
        கைடந்திட்ட ைககளால் சப்பாணி 
                கார் கில் வண்ணேன சப்பாணி  (10) 
        84. When the gods churned the deep milky ocean, 
        you joined them and helped them 
        using the mountain Manthara as a churning stick 
        and the snake Vasuki as the strong rope. 
        Clap with the hands that churned the milky ocean. 
        You are as beautiful as dark clouds, 
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        clap your hands. 
 
        ஆட்ெகாள்ளத் ேதான்றிய ஆயர்தம் ேகாவிைன 
        நாட்கமழ் ம்ெபாழில் வில் த் ர்ப் பட்டன் 
        ேவட்ைகயால் ெசான்ன சப்பாணி ஈைரந் ம் 
        ேவட்ைகயினால் ெசால் வார் விைன ேபா ேம  (11) 
        85. Vishnu Paṭṭan of Villiputhur 
        that is surrounded by blooming groves 
        that spread fragrance all day 
        composed with love ten Tamil poems praising Kaṇṇan, 
        the king of the cowherds, born to protect the cowherds. 
        The karma of the devotees who recite these ten poems 
        about the god clapping his hands 
        will disappear. 
        ---------------- 
 
        ெபாியாழ்வார் தி ெமாழி - தளர்நைடப் ப வம் 
        Taḷarnaḍaipparuvam. Toddling. 
        Yashoda describes how Kaṇṇan walks as a toddler. 
 
        ெதாடர் சங்கி ைக சலார்-பிலார் என்னத் 
                ங்கு ெபான்மணி ஒ ப்பப் 
        ப  ம்மதப் னல் ேசார வாரணம் 
                ைபய நின்  ஊர்வ  ேபால் 
        உடன் கூ க் கிண்கிணி ஆரவாாிப்ப 
                உைட மணி பைற கறங்க 
        தடந் தாளிைண ெகாண்  சார்ங்கபாணி 
                தளர்நைட நடவாேனா  (1) 
        86. An elephant tied to a chain on his feet, 
        dripping with ichor, 
        walks slowly as his chain makes the noise, “chalar, pilar,” 
        and the golden bells hanging on both side of him ring. 
        Just like that won’t my child 
        who carries the Sarnga bow 
        walk as the bells of the kinginis 
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        that decorate his feet ring loudly? 
        Won’t he toddle with his lovely feet? 
 
        ெசக்காிைட னிக்ெகாம்பிற் ேதான் ம் 
                சி பிைற ைளப் ேபால 
        நக்க ெசந் வர்வாய்த் திண்ைண மீேத 
                நளிர் ெவண்பல் ைள இலக 
        அக்குவடம் உ த்  ஆைமத்தா  
                ண்ட அனந்தசயனன் 
        தக்க மா மணிவண்ணன் வாசுேதவன் 
                தளர்நைட நடவாேனா  (2) 
        87. The sapphire-colored god who sleeps on Adishesha, 
        was born to Vasudeva. 
        He is decorated with a chain made of shell on his waist 
        and a pendant in the form of a turtle. 
        Won’t he toddle as his small white teeth 
        in his coral mouth shine 
        like the crescent moon in the red sky? 
 
        மின் க் ெகா ம் ஓர் ெவண் திங்க ம் 
                சூழ் பாிேவட மாய்ப் 
        பின்னற் லங்கும் அரசிைல ம் 
                பீதகச் சிற்றாைடெயா ம் 
        மின்னிற் ெபா ந்த ஓர் கார் கில் ேபாலக் 
                க த்தினிற் காைறெயா ம் 
        தன்னிற் ெபா ந்த இ ேகசன் 
                தளர்நைட நடவாேனா  (3) 
        88. He, Rishikesa, the bright one, 
        wears a chain that shines like lightning. 
        His hair is decorated with an arasilai ornament 
        that shines like the white moon. 
        He wears a silk dress. 
        His dark cloud-like neck is decorated 
        with the bright golden Karai ornament 
        that shines like lightning. 
        He is like a bright light. 
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        Won’t he toddle? 
 
        கன்னற் குடம் திறந்தால் ஒத்  ஊறிக் 
                கணகண சிாித்  உவந்  
        ன் வந்  நின்  த்தம் த ம் என் 
                கில்வண்ணன் தி மார்வன் 
        தன்ைனப் ெபற்ேறற்குத் தன்வாய் அ தம் 
                தந்  என்ைனத் தளிர்ப்பிக்கின்றான் 
        தன் எற்  மாற்றலர் தைலகள் மீேத 
                தளர்நைட நடவாேனா  (4) 
        89. As the dark cloud-colored god 
        who holds Lakshmi on his chest 
        laughs with the sound “gaṇa, gaṇa,” 
        it sounds like sugarcane juice 
        pouring through the hole of a pot. 
        He delights his parents 
        as he comes and kisses them with his sweet nectar-like mouth. 
        Won’t he toddle on his enemies’ heads and conquer them? 
 
        ன் நல் ஓர் ெவள்ளிப் ெப மைலக் குட்டன் 
                ெமா ெமா  விைரந்  ஓடப் 
        பின்ைனத் ெதாடர்ந்த  ஓர் க மைலக் குட்டன் 
                ெபயர்ந்  அ யி வ  ேபால் 
        பன்னி உலகம் பரவி ஓவாப் கழ்ப் 
                பலேதவன் என் ம் 
        தன் நம்பி ஓடப் பின் கூடச் ெசல்வான் 
                தளர்நைட நடவாேனா  (5) 
        90. As the little Kaṇṇan runs fast behind his elder brother, 
        Baladeva who is praised by the whole world, 
        he looks like a dark baby mountain 
        running quickly behind a large silver mountain. 
        Won't the little child who runs behind his good brother toddle? 
 
        ஒ  கா ற் சங்கு ஒ  கா ற் சக்கரம் 
                உள்ள  ெபாறித்  அைமந்த 
        இ  கா ங் ெகாண்  அங்கு அங்கு எ தினாற்ேபால் 
                இலச்சிைன பட நடந்  
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        ெப காநின்ற இன்ப-ெவள்ளத்தின்ேமல் 
                பின்ைன ம் ெபய்  ெபய்  
        த  கார்க் கடல்வண்ணன் காமர் தாைத 
                தளர்நைட நடவாேனா  (6) 
        91. He has on his right foot the sign of a conch 
        and on his left foot the sign of a wheel. 
        When he walks with his two feet 
        he makes the marks of the wheel and conch on the ground. 
        He toddles and gives me a flood of the joy again and again. 
        Won’t the one who has the color of the dark ocean, 
        the father of Kama, toddle? 
 
        படர் பங்ைகய மலர்வாய் ெநகிழப் 
                பனி ப  சி ளி ேபால் 
        இடங் ெகாண்ட ெசவ்வாய் ஊறி ஊறி 
                இற்  இற்  ழநின்  
        க ஞ் ேசக் க த்தின் மணிக்குரல் ேபால் 
                உைட மணி கணகெணன 
        தடந் தாளிைண ெகாண்  சாரங்கபாணி 
                தளர்நைட நடவாேனா  (7) 
        92. He walks as the saliva from his red lotus mouth 
        continually drips slowly like small cool drops of dew. 
        The bells that decorate his dress ring “gaṇa gaṇa” 
        like the bells that are tied on the neck of a strong bull. 
        Won’t he who carries the bow Sarnga 
        toddle with his soft feet? 
 
        பக்கம் க ஞ் சி ப்பாைற மீேத 
                அ விகள் பகர்ந்தைனய 
        அக்குவடம் இழிந்  ஏறித் தாழ 
                அணி அல்குல் ைட ெபயர 
        மக்கள் உலகினிற் ெபய்  அறியா 
                மணிக் குழவி உ வின் 
        தக்க மா மணிவண்ணன் வாசுேதவன் 
                தளர்நைட நடவாேனா  (8) 
        93. When Vasudevan, the sapphire-colored one 
        came to the world in the form of a child, 
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        people had never seen such a marvelous child before. 
        He toddles as his shining chain made of shells 
        that decorates his waist sways like a white waterfall 
        falling on a black hill. Won’t he toddle? 
 
        ெவண் தி ேமற் ெபய் ெகாண்  அைளந்த  ஓர் 
                ேவழத்தின் க ங்கன்  ேபால் 
        ெதண் தியா  திாிவிக்கிரமன் 
                சி  கர்பட வியர்த்  
        ஒண் ேபா  அலர்கமலச் சி க்கால் உைறத்  
                ஒன் ம் ேநாவாேம 
        தண் ேபா  ெகாண்ட தவிசின் மீேத 
                தளர்நைட நடவாேனா  (9) 
        94. Thrivikraman plays throwing mud on himself 
        like a dark elephant calf 
        playing in the sand and pouring white dirt on his body. 
        Won’t he toddle on the cool soft flower-covered earth 
        without hurting his small feet that are like freshly blooming lotuses 
        as his body sweats with small drops of water? 
        Won’t he toddle? 
 
        திைர நீர்ச் சந்திர மண்டலம் ேபாலச் 
                ெசங்கண்மால் ேகசவன் தன் 
        தி  நீர் கத் த் லங்கு சுட்  
                திகழ்ந்  எங்கும் ைடெபயர 
        ெப  நீர்த் திைர எ  கங்ைகயி ம் 
                ெபாியேதார் தீர்த்த பலம் 
        த  நீர்ச் சி ச்சண்ணம் ள்ளம் ேசாரத் 
                தளர்நைட நடவாேனா  (10) 
 
        95. When Kesavan who has beautiful eyes 
        on his moon-like face toddles, 
        his chuṭṭi ornament shines and swings 
        like the shadow of the moon in rippling water. 
        The small drops of saliva dripping from his mouth 
        give boons to his devotees even more than the water 
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        of the Ganges that sprinkles drops from its rolling waves. 
        Won’t he toddle? 
 
        ஆயர் குலத்தினில் வந்  ேதான்றிய 
                அஞ்சனவண்ணன் தன்ைனத் 
        தாயர் மகிழ ஒன்னார் தளரத் 
                தளர்நைட நடந்ததைன 
        ேவயர் கழ் விட் சித்தன் சீரால் 
                விாித்தன உைரக்கவல்லார் 
        மாயன் மணிவண்ணன் தாள் பணி ம் 
                மக்கைளப் ெப வர்கேள  (11) 
        96. The famous poet Vishṇuchithan of the Veyar clan 
        described how the dark-colored god 
        who was born in the cowherd tribe 
        toddled giving joy to his mother 
        and making his enemies tremble. 
        Those who recite the poems of Vishṇuchithan 
        will get children who will worship the feet 
        of that Maayan who has the color of a dark jewel. 
        ---------- 
 
        ெபாியாழ்வார் தி ெமாழி - அச்ேசாப் ப வம் 
        Achopparuvam - Yashoda Embraces Kaṇṇan. Acho - Acho, what a wonderful 
thing it is? How sweet it is? 
 
        ெபான் இயல் கிண்கிணி சுட்  றங் கட் த் 
        தன் இயல் ஓைச சலன்-சலன் என்றிட 
        மின் இயல் ேமகம் விைரந்  எதிர் வந்தாற்ேபால் 
        என் இைடக்கு ஓட்டரா அச்ேசா அச்ேசா 
                எம்ெப மான் வாராய் அச்ேசா அச்ேசா  (1) 
        97. O dear one, you run fast and come in front of me 
        like a cloud with lightning 
        as the golden kinginis that adorn your feet 
        make the sound “chalan, chalan.” 
        Come and stay on my waist. acho! acho! 
        O dear one, come and embrace me, acho, acho. 
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        ெசங்கமலப் விற் ேதன் உண் ம் வண்ேட ேபால் 
        பங்கிகள் வந்  உன் பவளவாய் ெமாய்ப்ப 
        சங்கு வில் வாள் தண்  சக்கரம் ஏந்திய 
        அங்ைககளாேல வந்  அச்ேசா அச்ேசா 
                ஆரத் த வாய் வந்  அச்ேசா அச்ேசா  (2) 
        98. As your dark hair falls on your coral mouth 
        it looks as if bees were coming to drink nectar on a red lotus. 
        Come and embrace me with your beautiful hands 
        that carry a conch, bow, sword, club and discus. 
        Come and stay on my waist. acho! acho! 
        Come and embrace me tightly. acho, acho. 
 
        பஞ்சவர் தனாய்ப் பாரதம் ைகெசய்  
        நஞ்சு உமிழ் நாகம் கிடந்த நற் ெபாய்ைக க்கு 
        அஞ்சப் பணத்தின்ேமல் பாய்ந்திட்  அ ள்ெசய்த 
        அஞ்சனவண்ணேன அச்ேசா அச்ேசா 
                ஆயர் ெப மாேன அச்ேசா அச்ேசா  (3) 
        99. O dear one, You went as a messenger 
        for the Paṇḍavas and fought for them in the Bharatha war. 
        You entered the pond where the snake Kalingan lived 
        and killed him and gave your grace to the cowherds. 
        O you have the dark color of kohl, acho, acho. 
        O dear child of the cowherds, 
        come and embrace me, acho, acho. 
 
        நாறிய சாந்தம் நமக்கு இைற நல்கு என்னத் 
        ேதறி அவ ம் தி டம்பிற் ச 
        ஊறிய கூனிைன உள்ேள ஒ ங்க அன்  
        ஏற உ வினாய் அச்ேசா அச்ேசா 
                எம்ெப மான் வாராய் அச்ேசா அச்ேசா  (4) 
        100. You asked a hunch-backed woman 
        who was a servant of king Kamsan 
        to give you the fragrant sandal paste 
        that she was carrying for the king. 
        She took it and smeared it on your body 
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        without being afraid of the king 
        and you straightened her back. 
        Come and embrace me, acho! acho! 
        O dear one, come and embrace me, acho, acho. 
 
        கழல் மன்னர் சூழக் கதிர் ேபால் விளங்கி 
        எழ ற்  மீண்ேட இ ந்  உன்ைன ேநாக்கும் 
        சுழைல ெபாி  உைடத் ச்ேசாதனைன 
        அழல விழித்தாேன அச்ேசா அச்ேசா 
                ஆழி அங் ைகயேன அச்ேசா அச்ேசா  (5) 
        101. When you went to Duryodhana’s assembly, 
        he shone like a sun, 
        surrounded with kings decorated with heroic anklets. 
        He saw you and stood up first but sat down again 
        and looked at you angrily. 
        You looked at Duryodhana with fiery eyes 
        and destroyed his evil thoughts. acho, acho. 
        You carry a discus in your hand. 
        Come and embrace me, acho, acho. 
 
        ேபார் ஒக்கப் பண்ணி இப் மிப்ெபாைற தீர்ப்பான் 
        ேதர் ஒக்க ஊர்ந்தாய் ெச ந்தார் விசயற்காய் 
        கார் ஒக்கு ேமனிக் க ம் ெப ங் கண்ணேன 
        ஆரத் த வாய் வந்  அச்ேசா அச்ேசா 
                ஆயர்கள் ேபாேரேற அச்ேசா அச்ேசா  (6) 
        102. You became the charioteer for Arjuna 
        who was decorated with beautiful garlands, 
        fought in the battle with the Paṇḍavas 
        and removed the troubles of the earth. 
        Your eyes are big and dark. 
        Your body is as dark as a cloud. 
        Come and embrace me tightly, acho, acho. 
        You are the bull that fights for the cowherds, acho, acho. 
 
        மிக்க ெப ம் கழ் மாவ  ேவள்வியிற் 
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        தக்க  இ  அன்  என்  தானம் விலக்கிய 
        சுக்கிரன் கண்ைணத் ம்பாற் கிளறிய 
        சக்கரக் ைகயேன அச்ேசா அச்ேசா 
                சங்கம் இடத்தாேன அச்ேசா அச்ேசா  (7) 
        103. When the rishi Sukrachariyar said it was not good to give the boons that 
the dwarf asked 
        and wished to stop the sacrifice of the famous king Mahabali, 
        you became angry at the rishi and hurt his eyes with a stick. 
        You carry the wheel in your right hand, acho, acho. 
        You carry the conch in your left hand, acho, acho. 
 
        என் இ  மாயம்? என் அப்பன் அறிந்திலன் 
        ன்ைனய வண்ணேம ெகாண்  அளவாய் என்ன 
        மன்  ந சிைய வானிற் சுழற்றிய 
        மின்  யேன அச்ேசா அச்ேசா 
                ேவங்கடவாணேன அச்ேசா அச்ேசா  (8) 
        104. When Namusi the son of Mahabali said, “What is this magic? 
        When you asked for land from my father, 
        you were in the form of a dwarf and now you have become 
        so tall that you measure the earth and the sky. 
        My father didn’t know your trick. 
        You should have taken your real form 
        when you asked for land and measured the earth,” 
        You grew angry, carried Namusi 
        and threw him down to the earth from the sky. 
        You are decorated with a shining crown, 
        embrace me, acho, acho. 
        You are the god of Thiruvenkaṭam, acho, acho. 
 
        கண்ட கட ம் மைல ம் உலகு ஏ ம் 
        ண்டத் க்கு ஆற்றா கில்வண்ணா ஓ என்  
        இண்ைடச் சைட  ஈசன் இரக்ெகாள்ள 
        மண்ைட நிைறத்தாேன அச்ேசா அச்ேசா 
                மார்வில் ம வேன அச்ேசா அச்ேசா  (9) 
        105. When Brahma’s head was stuck on Shiva’s palm 
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        because of a curse, Shiva, who has matted hair, 
        came and begged you, saying, 
        “Even all the deep oceans, mountains 
        and the seven worlds cannot fill this Brahma’s head 
        that has stuck to my hand. 
        O you who have the color of a dark cloud, help me.” 
        You filled Brahma’s head with your blood. 
        Embrace me, acho, acho. 
        You have the mark Srivatsam on your chest. acho, acho. 
 
        ன்னிய ேபாி ள் சூழ்ந்  உலைக ட 
        மன்னிய நான்மைற ற் ம் மைறந்திடப் 
        பின் இவ் உலகினில் ேபாி ள் நீங்க அன்  
        அன்னம  ஆனாேன அச்ேசா அச்ேசா 
                அ மைற தந்தாேன அச்ேசா அச்ேசா  (10) 
        106. Once when thick darkness covered the world 
        and all the four omnipresent Vedas disappeared, 
        you took the form of a swan 
        and removed the darkness of the earth. 
        Embrace me, acho, acho. 
        You taught the divine Vedas to the rishis, acho, acho. 
 
        நச்சுவார் ன் நிற்கும் நாராயணன் தன்ைன 
        அச்ேசா வ க என்  ஆய்ச்சி உைரத்தன 
        மச்சு அணி மாடப் ைவக்ேகான் பட்டன் ெசால் 
        நிச்ச ம் பா வார் நீள் விசும்  ஆள்வேர  (11) 
        107. Yashoda called her son, Narayaṇan, 
        who presents himself in front of his devotees 
        who love him, and said, “Come, acho, acho!”. 
        Vishṇuchithan, the chief of Puduvai city 
        that is filled with beautiful palaces and porches 
        composed poems with Yasoda’s words. 
        Those who recite these poems every day 
        will go to heaven and rule the sky. 
        ------------- 
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        ெபாியாழ்வார் தி ெமாழி - றம் ல்கல் 
        Puṛam pulhal  -- Yashoda describes how Kaṇṇan stands behind her and 
embraces her. 
 
        வட்  ந ேவ வளர்கின்ற மாணிக்க- 
        ெமாட்  ைனயில் ைளக்கின்ற த்ேத ேபால் 
        ெசாட் ச் ெசாட்  என்னத் ளிக்கத் ளிக்க என் 
        குட்டன் வந்  என்ைனப் றம் ல்குவான் 
                ேகாவிந்தன் என்ைனப் றம் ல்குவான்  (1) 
        108. My little child comes 
        and embraces me from behind 
        as his ornaments make the sound “choṭṭu, choṭṭu.” 
        They sound as if pearls-like drops were dripping 
        from the top of shining diamond-like buds that grow in a garden. 
        Govindan comes and embraces me. 
 
        கிண்கிணி கட் க் கிறி கட் க் ைகயினிற் 
        கங்கணம் இட் க் க த்திற் ெதாடர் கட் த் 
        தன் கணத்தாேல சதிரா நடந்  வந்  
        என் கண்ணன் என்ைனப் றம் ல்குவான் 
                எம்பிரான் என்ைனப் றம் ல்குவான்  (2) 
        109. My dear Kaṇṇan 
        decorated with kingini bells on his feet, 
        coral bracelets on his hands 
        and a chain on his neck, 
        dances, walks, comes beautifully 
        and embraces me from behind. 
        My lovely child, embraces me from behind. 
 
        கத்தக் கதித் க் கிடந்த ெப ஞ்ெசல்வம் 
        ஒத் ப் ெபா ந்திக்ெகாண்  உண்ணா  மண் ஆள்வான் 
        ெகாத் த் தைலவன் கு ெகடத் ேதான்றிய 
        அத்தன் வந்  என்ைனப் றம் ல்குவான் 
                ஆயர்கள் ஏ  என் றம் ல்குவான்  (3) 
        110. The highest god was born 



 52

        to destroy the clan of the evil king Duryodhana, 
        who kept his abundant wealth and lands for himself 
        without sharing them with his relatives, the Paṇḍavas. 
        He comes and embraces me from behind. 
        The bull among the cowherds 
        embraces me from behind. 
 
               நாந்தகம் ஏந்திய நம்பி சரண் என்  
        தாழ்ந்த தனஞ்சயற்கு ஆகி தரணியில் 
        ேவந்தர்கள் உட்க விசயன் மணித் திண்ேதர் 
        ஊர்ந்தவன் என்ைனப் றம் ல்குவான் 
                உம்பர்ேகான் என்ைனப் றம் ல்குவான்  (4) 
      111. The king of gods wished to help Arjuna, 
        driving the strong chariot decorated with jewels 
        and terrifying the Paṇḍava enemy kings in battle. 
        Arjuna worshipped the god and said. 
        “You are the best among men and my refuge! 
        You carry the sword Nandagam.” 
        That king of gods embraces me from behind. 
 
        ெவண்கலப் பத்திரம் கட்  விைளயா க் 
        கண் பல ெபய்த க ந்தைழக் காவின் கீழ்ப் 
        பண் பல பா ப் பல்லாண்  இைசப்ப பண்  
        மண் பல ெகாண்டான் றம் ல்குவான் 
                வாமனன் என்ைனப் றம் ல்குவான்  (5) 
        112. The god took the form of Vamanan, 
        carried a brass pot and an umbrella, 
        sang songs under flourishing groves, played 
        and went to king Mahabali, 
        and took over the earth and the sky 
        as his devotees praised him, saying, “Pallaṇḍu!” 
        He comes and embraces me from behind. 
        That short Vamanan embraces me from behind. 
 
        சத்திரம் ஏந்தித் தனி ஒ  மாணியாய் 
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        உத்தர ேவதியில் நின்ற ஒ வைனக் 
        கத்திாியர் காணக் காணி ற் ம் ெகாண்ட 
        பத்திராகாரன் றம் ல்குவான் 
                பார் அளந்தான் என் றம் ல்குவான்  (6) 
        113. The beautiful god who took the form 
        of a short bachelor, carried an umbrella 
        and went to king Mahabali’s sacrifice, asked for a boon, 
        and took the earth, the sky and all lands 
        as all the kings looked on. 
        He comes and embraces me from behind. 
        The god who measured the world 
        embraces me from behind. 
 
        ெபாத்த உரைலக் கவிழ்த்  அதன்ேமல் ஏறி 
        தித்தித்த பா ம் தடாவினில் ெவண்ெண ம் 
        ெமத்தத் தி வயி  ஆர வி ங்கிய 
        அத்தன் வந்  என்ைனப் றம் ல்குவான் 
                ஆழியான் என்ைனப் றம் ல்குவான்  (7) 
        114. The sweet child 
        turned over the wide-mouthed mortar, 
        climbed on it and stole the sweet milk 
        and butter in the pot, swallowed all of it 
        and filled his divine stomach. 
        He comes and embraces me from behind. 
        The god who carries the discus 
        embraces me from behind. 
 
        த்தைவ காண  மணற்குன்  ஏறிக் 
        கூத்  உவந்  ஆ க் குழலால் இைச பா  
        வாய்த்த மைறேயார் வணங்க இைமயவர் 
        ஏத்த வந்  என்ைனப் றம் ல்குவான் 
                எம்பிரான் என்ைனப் றம் ல்குவான்  (8) 
        115. He climbed on a sand hillock 
        played his flute and danced a village dance 
        as the old cowherds of the village looked on happily. 
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        He is worshipped by rishis and praised by gods 
        and comes and embraces me from behind. 
        My sweet child comes and embraces me from behind. 
 
        கற்பகக் கா  க திய காத க்கு 
        இப்ெபா  ஈவன் என்  இந்திரன் காவினில் 
        நிற்பன ெசய்  நிலாத் திகழ் ற்றத் ள் 
        உய்த்தவன் என்ைனப் றம் ல்குவான் 
                உம்பர்ேகான் என்ைனப் றம் ல்குவான்  (9) 
        116. He promised his beloved wife 
        that he would bring the Kalpaka garden from Indra’s world. 
        He brought it and planted it in her front yard 
        where the moon shines. 
        He embraces me from behind. 
        The god of gods embraces me from behind. 
 
        ஆய்ச்சி அன்  ஆழிப் பிரான் றம் ல்கிய 
        ேவய்த் தடந்ேதாளி ெசால் விட் சித்தன் மகிழ்ந்  
        ஈத்த தமிழ் இைவ ஈைரந் ம் வல்லவர் 
        வாய்த்த நன்மக்கைளப் ெபற்  மகிழ்வேர  (10) 
        117. Yashoda, the cowherdess 
        who has round bamboo-like arms 
        describes how the god who carries a discus 
        embraced her from behind when he was a child. 
        Vishṇuchithan put Yasoda’s words into poems. 
        The devotees who recite those ten Tamil poems 
        will get good children and live happily. 
        ------------ 
 
        ெபாியாழ்வார் தி ெமாழி - கண்ணன் அப் ச்சி காட் தல் 
        Appuchi Kaaṭṭal  -  Kaṇṇan threatens the cowherdesses as if he were a goblin 
and they complain about his mischievous deeds to Yashoda. 
 
        ெமச்சு ஊ  சங்கம் இடத்தான் நல் ேவய் ஊதி 
        ெபாய்ச் சூதிற் ேதாற்ற ெபாைற உைட மன்னர்க்காய் 
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        பத்  ஊர் ெபறா  அன்  பாரதம் ைகெசய்த 
        அத் தன் அப் ச்சி காட் கின்றான் 
                அம்மேன அப் ச்சி காட் கின்றான்  (1) 
        118. He carries a conch in his left hand 
        that sounds in victory 
        and he plays delightful music on his flute. 
        He went as a messenger to the Kauravas 
        for the Paṇḍavas when they had lost everything 
        to the dishonest gambling of Sakuni 
        and, unable to keep even ten cities, 
        had to fight the Bharatha war 
        to get their land back. 
        He comes as a goblin and frightens us. 
        That dear one comes as a goblin and frightens us. 
 
        மைல ைர ேதாள் மன்னவ ம் மாரத ம் மற் ம் 
        பலர் குைலய ற் வ ம் பட்டழிய பார்த்தன் 
        சிைல வைளயத் திண்ேதர்ேமல் ன்நின்ற ெசங்கண் 
        அலவைல வந்  அப் ச்சி காட் கின்றான் 
                அம்மேன அப் ச்சி காட் கின்றான்  (2) 
        119. His eyes are beautiful. 
        He gives his grace to all his devotees. 
        He stood with Arjuna on a strong chariot in the Bharatha war 
        and helped Arjuna bend his bow 
        and destroy many kings who had arms strong as mountains 
        along with warriors and his hundred Kaurava foes. 
        The mischievous one comes as a goblin and frightens us. 
        That dear one comes as a goblin and frightens us. 
 
        கா ம் நீர் க்குக் கடம்  ஏறி காளியன் 
        தீய பணத்திற் சிலம்  ஆர்க்கப் பாய்ந்  ஆ  
        ேவயின் குழல் ஊதி வித்தகனாய் நின்ற 
        ஆயன் வந்  அப் ச்சி காட் கின்றான் 
                அம்மேன அப் ச்சி காட் கின்றான்  (3) 
        120. He, the clever one, 
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        the cowherd who plays beautiful music on his flute, 
        climbed on a Kaḍamba tree, 
        jumped from it into the foaming water 
        and danced on the head of the evil Kalingan 
        as the bells on his anklets sounded. 
        He, the cowherd comes as a goblin and frightens us. 
        That dear one comes as a goblin and frightens us. 
 
        இ ட் ற் பிறந்  ேபாய் ஏைழ வல் ஆயர் 
        ம ட்ைடத் தவிர்ப்பித்  வன் கஞ்சன் மாளப் 
        ரட்  அந்நாள் எங்கள் ம்பட் க் ெகாண்ட 
        அரட்டன் வந்  அப் ச்சி காட் கின்றான் 
                அம்மேன அப் ச்சி காட் கின்றான்  (4) 
        121. He was born in the night 
        and raised in a poor, cowherd’s village. 
        He killed the evil king Kamsan 
        and took away the troubles of the cowherds. 
        He stole our pretty silk dresses. 
        He comes mischievously as a goblin and frightens us. 
        That dear one comes and frightens us. 
 
        ேசப் ண்ட சா  சிதறித் தி  ெநய்க்கு 
        ஆப் ண்  நந்தன் மைனவி கைட தாம்பால் 
        ேசாப் ண்  ள்ளித் க்கத் க்க அன்  
        ஆப் ண்டான் அப் ச்சி காட் கின்றான் 
                அம்மேன அப் ச்சி காட் கின்றான்  (5) 
        122. The god killed Sakaṭasuran 
        who came in the form of a cart yoked with bulls. 
        The dear child was pulled with a rope used to churn yogurt 
        and tied on mortar by Nandan’s wife Yashoda. 
        He comes as a goblin and frightens us. 
        That dear one comes as a goblin and frightens us. 
 
        ெசப்  இள ெமன் ைலத் ேதவகி நங்ைகக்குச் 
        ெசாப்படத் ேதான்றி ெதா ப்பா ேயாம் ைவத்த 
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        ப்ப ம் பா ம் தயி ம் வி ங்கிய 
        அப்பன் வந்  அப் ச்சி காட் கின்றான் 
                அம்மேன அப் ச்சி காட் கின்றான்  (6) 
        123. The dear child who was born to Devaki 
        whose young soft breasts are like cheppu 
        stole and swallowed ghee, milk and yogurt 
        that we, the cowherd women kept. 
        He comes as a goblin and frightens us. 
        That dear one comes as a goblin and frightens us. 
 
        தத் க் ெகாண்டாள் ெகாேலா? தாேன ெபற்றாள் ெகாேலா? 
        சித்தம் அைனயாள் அேசாைத இளஞ்சிங்கம் 
        ெகாத்  ஆர் க ங்குழற் ேகாபால ேகாளாி 
        அத்தன் வந்  அப் ச்சி காட் கின்றான் 
                அம்மேன அப் ச்சி காட் கின்றான்  (7) 
        124. Did Yashoda adopt this child? 
        Or did she give birth to him? 
        She does whatever he wants. That dear child, who has dark hair 
        decorated with bunches of flowers, 
        Gopalan, the young lion-like son of Yashoda 
        comes as a goblin and frightens us. 
        That dear one comes as a goblin and frightens us. 
 
        ெகாங்ைக வன் கூனிெசாற் ெகாண்  குவலயத் 
        ங்கக் காி ம் பாி ம் இராச்சிய ம் 
        எங்கும் பரதற்கு அ ளி வன்கான் அைட 
        அங் கண்ணன் அப் ச்சி காட் கின்றான் 
                அம்மேன அப் ச்சி காட் கின்றான்  (8) 
        125. He came to the world as Rama. 
        He obeyed his stepmother 
        who listened to the words of cruel Manthara, 
        gave away his precious elephants, horses 
        and his earthly kingdom to his brother Bharathan 
        and went to the terrible forest. 
        That dear one with lovely eyes comes as a goblin and frightens us. 
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        He comes as a goblin and frightens us. 
 
        பதக தைலவாய்ப் பட்ட களி  
        கதறிக் ைககூப்பி என் கண்ணா கண்ணா என்ன 
        உதவப் ள் ஊர்ந்  அங்கு உ யர் தீர்த்த 
        அதகன் வந்  அப் ச்சி காட் கின்றான் 
                அம்மேன அப் ச்சி காட் கின்றான்  (9) 
        126. The majestic god came 
        riding his eagle to save the elephant Gajendra 
        and saved him when Gajendra, caught by a terrible crocodile, 
        cried out, “O my Kaṇṇa, my Kaṇṇa!” 
        He comes as a goblin and frightens us. 
        The god who saves his devotees 
        comes as a goblin and frightens us. 
        That dear one comes as a goblin and frightens us. 
 
        வல்லாள் இலங்ைக மலங்கச் சரந் ரந்த 
        வில்லாளைன விட் சித்தன் விாித்த 
        ெசால் ஆர்ந்த அப் ச்சிப் பாடல் இைவ பத் ம் 
        வல்லார் ேபாய் ைவகுந்தம் மன்னி இ ப்பேர  (10) 
        127. Vishṇuchithan composed poems 
        about how the god who as Rama destroyed the strong Rakshasas 
        who ruled Lanka with his bow 
        came as a goblin and frightened 
        the cowherd women in the cowherd village. 
        The good devotees who recite the ten beautiful “appuchi kaaṭṭal” poems 
        will go to Vaikuṇṭam and stay there forever. 
        ------------------ 
 
        ெபாியாழ்வார் தி ெமாழி -தாய்ப்பால் உண்ண அைழத்தல் 
        Ammam -   Yashoda calls Kaṇṇan to come and drink milk 
 
        அர  அைணயாய் ஆயர் ஏேற 
                அம்மம் உண்ணத் யிெலழாேய 
        இர ம் உண்ணா  உறங்கி நீ ேபாய் 
                இன் ம் உச்சி ெகாண்டதாேலா 
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        வர ங் காேணன்;வயி  அைசந்தாய் 
                வன ைலகள் ேசார்ந்  பாயத் 
        தி  உைடய வாய்ம த் த் 
                திைளத்  உைதத் ப் ப கிடாேய  (1) 
        128. You are a bull among the cowherds! 
        You sleep on the snake bed. 
        Get up to drink your milk. 
        You have not eaten in the night and slept 
        and even today you have not got up until afternoon. 
        You stomach looks empty. 
        My beautiful breasts are filled with milk. 
        Come and drink milk happily with your divine mouth 
        as you kick me with your feet. 
 
        ைவத்த ெநய் ம் காய்ந்த பா ம் 
                வ  தயி ம் ந  ெவண்ெண ம் 
        இத்தைன ம் ெபற்றறிேயன் 
                எம்பிரான் நீ பிறந்த பின்ைன 
        எத்தைன ம் ெசய்யப் ெபற்றாய்; 
                ஏ ம் ெசய்ேயன் கதம் படாேத 
        த்  அைனய வல் ெசய்  
                க்கு உறிஞ்சி ைல உணாேய  (2) 
        129. Since you were born, I have not seen 
        the ghee, the boiled milk, 
        thick yogurt and fragrant butter that I kept. 
        You have done whatever you like with them. 
        Don’t get upset, I won’t punish you. 
        Smiling with your pearl-like teeth, 
        come and drink milk from my breast. 
 
        தந்தம் மக்கள் அ  ெசன்றால் 
                தாய்மார் ஆவார் தாிக்ககில்லார் 
        வந்  நின்ேமற் சல் ெசய்ய 
                வாழ வல்ல வாசுேதவா 
        உந்ைதயார் உன்திறத்தர் அல்லர் 
                உன்ைன நான் ஒன்  உரப்பமாட்ேடன் 
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        நந்தேகாபன் அணி சி வா 
                நான் சுரந்த ைல உணாேய  (3) 
        130. If their children cry and go to their mothers 
        because you hit them while you played with them, 
        their mothers get upset, 
        and they come and complain about you. 
        You aren’t worried and ignore them. 
        Your father doesn’t care about their complaints 
        and I don’t have the heart to shout at you. 
        You are the lovely son of Nandagopan. 
        Come and drink the milk that comes from my breast. 
 
        கஞ்சன்தன்னால் ணர்க்கப்பட்ட 
                கள்ளச் சக  கலக்கு அழிய 
        பஞ்சி அன்ன ெமல்ல யால் 
                பாய்ந்த ேபா  ெநாந்தி ம் என்  
        அஞ்சிேனன் காண் அமரர் ேகாேவ 
                ஆயர் கூட்டத்  அளவன்றாேலா 
        கஞ்சைன உன் வஞ்சைனயால் 
                வைலப்ப த்தாய் ைல உணாேய  (4) 
        131. I was afraid that your feet, soft as cotton 
        might have been hurt when you kicked Sakaṭasuran 
        who came in the form of an illusory cart sent by Kamsan. 
        O king of the gods, 
        you are the protector of the cowherds. 
        You destroyed Kamsan with your cunning deeds. 
        Come and drink the milk from my breast. 
 
        தீய ந்திக் கஞ்சன் உன்ேமல் 
                சினம் உைடயன் ேசார்  பார்த்  
        மாயந்தன்னால் வைலப்ப க்கில் 
                வாழகில்ேலன் வாசுேதவா 
        தாயர் வாய்ச்ெசால் க மம் கண்டாய் 
                சாற்றிச் ெசான்ேனன் ேபாகேவண்டா 
        ஆயர் பா க்கு அணிவிளக்ேக 
                அமர்ந்  வந்  என் ைல உணாேய  (5) 



 61

        132. If Kamsan who intends only evil gets angry at you, 
        finds the right time, and comes and attacks you 
        with his magic when you are tired and hurts you, 
        I will not live without you. 
        O Vasudeva, you know it is good 
        to listen to mother’s advice. 
        I tell you strongly, don’t go. 
        You are the bright light of cowherds’ village. 
        Come, sit and drink milk from my breast. 
 
        மின் அைனய ண் இைடயார் 
                விாி குழல்ேமல் ைழந்த வண்  
        இன் இைசக்கும் வில் த் ர் 
                இனி  அமர்ந்தாய் உன்ைனக் கண்டார் 
        என்ன ேநான்  ேநாற்றாள் ெகாேலா 
                இவைனப் ெபற்ற வயி  உைடயாள் 
        என் ம் வார்த்ைத எய் வித்த 
                இ ேகசா ைல உணாேய  (6) 
        133. You stay in Villiputhur happily 
        where the bees that buzz sweetly 
        swarm around the long hair of women 
        whose waists are thin as lightning. 
        You made the people who see you say, 
        “What tapas did his mother do 
        to give birth to this son?” 
        O Rishikesha, come and drink the milk from my breasts. 
 
        ெபண் ர் வாழ்வார் நின் ஒப்பாைரப் 
                ெப ம் என் ம் ஆைசயாேல 
        கண்டவர்கள் ேபாக்கு ஒழிந்தார் 
                கண்ணிைணயால் கலக்க ேநாக்கி 
        வண்  உலாம் ங்குழ னார் உன் 
                வாய தம் உண்ண ேவண் க் 
        ெகாண்  ேபாவான் வந்  நின்றார் 
                ேகாவிந்தா நீ ைல உணாேய  (7) 
        134. Women who wish to give birth to a child like you 
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        see you and will not leave you. 
        Wearing flowers in their hair that swarm with bees, 
        they look at you passionately 
        and want to kiss you 
        and drink the nectar from your mouth. 
        They stand near you wondering how 
        to take you to their homes. 
        O Govinda, come and drink the milk from my breasts. 
 
        இ  மைல ேபால் எதிர்ந்த மல்லர் 
                இ வர் அங்கம் எாிெசய்தாய் உன் 
        தி  ம ந்  திக  மார்  
                ேதக்க வந்  என் அல்குல் ஏறி 
        ஒ  ைலைய வாய்ம த்  
                ஒ  ைலைய ெந க்ெகாண்  
        இ  ைல ம் ைற ைறயாய் 
                ஏங்கி ஏங்கி இ ந்  உணாேய  (8) 
        135. You burned the bodies of the two mountain-like wrestlers 
        when they came to oppose you. 
        Come, climb on my lap 
        and rest your chest where Lakshmi stays on my body. 
        Then drink the milk from one of my breasts 
        as you rub my other breast with your fingers. 
        Come and drink milk eagerly 
        from one breast and then the other. 
 
        அங் கமலப் ேபாதகத்தில் 
                அணி ெகாள் த்தம் சிந்தினாற்ேபால் 
        ெசங் கமல கம் வியர்ப்ப 
                தீைம ெசய்  இம் ற்றத் ேட 
        அங்கம் எல்லாம் தியாக 
                அைளய ேவண்டா அம்ம விம்ம 
        அங்கு அமரர்க்கு அ  அளித்த 
                அமரர் ேகாேவ ைல உணாேய  (9) 
        136. As you play in the front yard 
        your red lotus-like face sweats 
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        and the drops of that sweat look like precious pearls 
        that fall on a beautiful lotus blossom. 
        Don’t make your body dirty 
        with the mud you are playing in. 
        You are the king of gods 
        who made them rejoice by giving them nectar. 
        Come and drink the milk from my breasts. 
 
        ஓட ஓடக் கிண்கிணிகள் 
                ஒ க்கும் ஓைசப் பாணியாேல 
        பா ப் பா  வ கின்றாையப் 
                பற்பநாபன் என்  இ ந்ேதன் 
        ஆ  ஆ  அைசந்  அைசந்திட்  
                அத க்கு ஏற்ற கூத்ைத ஆ  
        ஓ  ஒ ப் ேபாய்விடாேத 
                உத்தமா நீ ைல உணாேய  (10) 
        137. I thought that you are Padmanabhan 
        as you come running, your kingini ornaments sounding like music. 
        You dance and dance swaying and come. 
        Don’t run away dancing and dancing for the music, 
        that your kiṇgiṇi makes. 
        O, best among men, come and drink milk from my breasts. 
 
        வார் அணிந்த ெகாங்ைக ஆய்ச்சி 
                மாதவா உண் என்ற மாற்றம் 
        நீர் அணிந்த குவைள வாசம் 
                நிகழ நா ம் வில் த் ர்ப் 
        பார் அணிந்த ெதால் கழான் 
                பட்டர்பிரான் பாடல் வல்லார் 
        சீர் அணிந்த ெசங்கண்மால் ேமல் 
                ெசன்ற சிந்ைத ெப வர் தாேம  (11) 
        138. Yashoda, who wears a band around her breasts 
        called her child saying, 
        “Madhava, come and drink milk!” 
        The famous Vishṇucithan of Villiputhur 
        where the kuvaḷai flowers spread their fragrance 
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        as they bloom in the ponds composed poems 
        about how the cowherdess Yashoda called her son. 
        The hearts of the devotees who recite these poems 
        will think only of the god Maal 
        who has beautiful eyes. 
        ----------- 
 
        ெபாியாழ்வார் தி ெமாழி - கா  குத்தல் 
        Piercing the ears - Yashoda calls Kaṇṇan to come to her 
        so that she can pierce his ears to put earrings on them. 
 
        ேபாய்ப்பா  உைடய நின் தந்ைத ம் தாழ்த்தான் 
                ெபா  திறற் கஞ்சன் க யன் 
        காப்பா ம் இல்ைல கடல்வண்ணா உன்ைன 
                தனிேய ேபாய் எங்கும் திாிதி 
        ேபய்ப்பால் ைல உண்ட பித்தேன ேகசவ 
                நம்பீ உன்ைனக் கா  குத்த 
        ஆய்ப் பாலர் ெபண் கள் எல்லா ம் வந்தார் 
                அைடக்காய் தி த்தி நான் ைவத்ேதன்  (1) 
        139. Your body is in the color of the beautiful blue ocean. 
        You wander around everywhere alone. 
        Your proud father has not returned home from his work. 
        Kamsan, the strong, brave fighter is cruel 
        and there is no one to save you from him. 
        You, the crazy one, drank milk 
        from the breast of the devil Puthana. 
        You are the best among men, O Kesava! 
        All the cowherd women came here to see 
        the ceremony of having your ears pierced. 
        I have prepared the betal leaves 
        and nuts to give to them. 
 
        வண்ணப் பவளம் ம ங்கினிற் சாத்தி 
                மலர்ப்பாதக் கிண்கிணி ஆர்ப்ப 
        நண்ணித் ெதா ம் அவர் சிந்ைத பிாியாத 
                நாராயணா இங்ேக வாராய் 



 65

        எண்ணற்கு அாிய பிராேன திாிைய 
                எாியாேம கா க்கு இ வன் 
        கண் க்கு நன் ம் அழகும் உைடய 
                கனகக் க ப் ம் இைவயாம்  (2) 
        140. O Narayaṇa! 
        You are never separated from the minds of the devotees 
        who approach you and worship you. 
        Come to me wearing the beautiful coral chain on your waist 
        as the kiṇgiṇi ornaments on your lotus feet sing. 
        I will put threads 
        through the holes in your ears without hurting you 
        and then I will decorate your ears with earrings. 
        See, these beautiful golden earrings lovely to look at. 
 
        ைவயம் எல்லாம் ெப ம் வார்கடல் வா ம் 
                மகரக்குைழ ெகாண் ைவத்ேதன் 
        ெவய்யேவ காதில் திாிைய இ வன் நீ 
                ேவண் ய ெதல்லாம் த வன் 
        உய்ய இவ் ஆயர் குலத்தினில் ேதான்றிய 
                ஒண்சுடர் ஆயர்ெகா ந்ேத 
        ைமயன்ைம ெசய்  இள ஆய்ச்சியர் உள்ளத்  
                மாதவேன இங்ேக வாராய்  (3) 
        141. I bought and kept for you emerald earrings, 
        shaped like fish that live in the ocean 
        and so expensive that even the whole earth 
        would be not enough to buy them. 
        I will put threads through your ears without hurting you. 
        I will give you all the things that you want. 
        O radiant god, 
        you were born in the cowherd clan to save the cowherds. 
        You attract the minds of the young cowherd women by your magic. 
        O Madhava, come. 
 
        வணம் நன்  உைடய வயிரக் க ப்  இட்  
                வார்கா  தாழப் ெப க்கிக் 
        குணம் நன்  உைடயர் இக் ேகாபால பிள்ைளகள் 
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                ேகாவிந்தா நீ ெசால் க் ெகாள்ளாய் 
        இைண நன்  அழகிய இக் க ப்  இட்டால் 
                இனிய பலாப்பழம் தந்  
        சுணம் நன்  அணி ைல உண்ணத் த வன் நான் 
                ேசாத்தம் பிரான் இங்ேக வாராய்  (4) 
        142. O Govinda, the cowherd children wear earrings 
        studded with beautiful diamonds 
        that hang down from their ears 
        and see, they are good cowherd children. 
        O Govinda, why don’t you listen to me? 
        If you wear these lovely earrings 
        I will give you sweet jackfruit to eat, 
        and the milk from my beautiful breasts. 
        Listen to me, you are my dear god. Come here. 
 
        ேசாத்தம் பிரான் என்  இரந்தா ம் ெகாள்ளாய் 
                சுாிகுழலாெரா  நீ ேபாய்க் 
        ேகாத் க் குரைவ பிைணந்  இங்கு வந்தால் 
                குணங்ெகாண்  இ வேனா? நம்பீ 
        ேபர்த் ம் ெபாியன அப்பம் த வன் 
                பிராேன திாியிட ஒட் ல் 
        ேவய்த் தடந்ேதாளார் வி ம் ம் க ங்குழல் 
                விட் ேவ நீ இங்ேக வாராய்  (5) 
        143. O dear child! Even when I beg you 
        and say I worship you, you don’t listen to me. 
        How can I think you are a good child 
        when you join the girls who have curly hair, 
        dance the kuravai dance with them and come back late? 
        O dear child, if you will let me put the thread in your ears 
        I will give you large appams even though you are naughty. 
        You are the god in the sky. 
        Your hair is as dark as clouds 
        and the girls with round arms like bamboo love you. Come here. 
 
        விண்ெணல்லாம் ேகட்க அ திட்டாய் உன்வாயில் 
                வி ம்பி அதைன நான் ேநாக்கி 
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        மண்ெணல்லாம் கண்  என் மனத் ள்ேள அஞ்சி 
                ம சூதேன என்  இ ந்ேதன் 
        ண் ஏ ம் இல்ைல உன்கா  மறி ம் 
                ெபா த்  இைறப் ேபா  இ  நம்பீ 
        கண்ணா என் கார் கிேல கடல்வண்ணா 
                காவலேன ைல உணாேய  (6) 
        144. You cried so loud 
        that even the sky-dwellers could hear you. When I looked into your mouth, 
        I saw the whole earth inside and I was frightened 
        as I thought that you are the “Madhusudanan.” 
        See, even your ears know 
        that there will not be any wound. 
        Just bear with me. 
        You are my dear child! 
        You are lovely like a dark cloud! 
        You have the color of the ocean. 
        You are our protector. 
        Come and drink the milk from my breasts. 
 
        ைல ஏ ம் ேவண்ேடன் என்  ஓ  நின்காதிற் 
                க ப்ைபப் பறித்  எறிந்திட்  
        மைலைய எ த்  மகிழ்ந்  கல்-மாாி 
                காத் ப் பசுநிைர ேமய்த்தாய் 
        சிைல ஒன்  இ த்தாய் திாிவிக்கிரமா 
                தி  ஆயர்பா ப் பிராேன 
        தைல நிலாப் ேபாேத உன்காைதப் ெப க்காேத 
                விட் ட்ேடன் குற்றேம அன்ேற?  (7) 
        145. You said, “I don’t want your milk” 
        and ran away with the earrings. 
        When the rain of stones fell, 
        you carried Govardhana mountain happily 
        and protected the herd of cows. 
        O Thirivikrama! You broke the bow of Shiva! 
        You are the chief of the beautiful cowherd village. 
        I didn’t put the thread on your ears 
        when you were a baby because I was worried 
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        your head wouldn’t stay still. 
        Wasn’t that my mistake? 
 
        என் குற்றேம என்  ெசால்ல ம் ேவண்டா காண் 
                என்ைன நான் மண் உண்ேடனாக 
        அன் ற்  ேநாக்கி அ த் ம் பி த் ம் 
                அைனவர்க்கும் காட் ற்றிைலேய? 
        வன் ற்  அரவின் பைகக் ெகா  வாமன 
                நம்பீ உன்கா கள் ம் 
        ன் ற்றன எல்லாம் தீர்ப்பாய் பிராேன 
                திாியிட் ச் ெசால் ேகன் ெமய்ேய  (8) 
        146 O dear child! you complained and said, 
        “See, mother, you shouldn’t say it is my fault. 
        When I ate mud, you caught me and hit me. Didn’t you show your friends my 
mouth 
        and tell them I had eaten mud?” 
        O dear one, are you not Vamanan who carried the eagle flag, 
        the enemy of a evil snake? 
        If I do not put threads in, 
        the holes on your ears will close. 
        O beloved god who remove the troubles of your devotees! 
        I am telling you the truth, I won’t hurt you. 
        Come and let me put in the thread. 
 
        ெமய் என்  ெசால் வார் ெசால்ைலக் க தித் 
                ெதா ப் ண்டாய் ெவண்ெணைய என்  
        ைகையப் பி த் க் கைர உரேலா  என்ைனக் 
                காணேவ கட் ற்றிைலேய? 
        ெசய்தன ெசால் ச் சிாித்  அங்கு இ க்கில் 
                சிாீதரா உன்கா  ம் 
        ைகயிற் திாிைய இ கிடாய் இந்நின்ற 
                காாிைகயார் சிாியாேம  (9) 
        147. O Sridhara, you complain saying, 
        “Mother, you believed what others said and punished me. 
        Isn’t it true you thought I had stolen the butter? 
        And didn’t you pull me and tie me to the mortar? 
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        Everyone who saw me tied to the mortar made fun of me.” 
        O, dear child, listen. 
        If you keep complaining about what happened, laughing and wasting time, 
        the holes in your ears will close. 
        Come, I will put the thread in your ears 
        before the beautiful women standing here laugh at you. 
 
        காாிைகயார்க்கும் உனக்கும் இ க்கு உற்  என் 
                கா கள் ங்கி எாியில்? 
        தாாியா தாகில் தைல ெநாந்தி ம் என்  
                விட் ட்ேடன் குற்றேம அன்ேற? 
        ேசாியிற் பிள்ைளகள் எல்லா ம் கா  
                ெப க்கித் திாிய ம் காண்  
        ஏர் விைட ெசற்  இளங்கன்  எறிந்திட்ட 
                இ ேகசா என்தன் கண்ேண  (10) 
        148. O dear child, you said, 
        “Mother, what would it matter to you and these lovely women 
        if my ears swell up and hurt?” 
        I didn’t put the thread in your ears when you were young 
        because I worried it might hurt you. It is my fault. 
        Don’t you see how all the children of the cowherd village 
        who wander around had threads put in their ears? 
        O Rishikesha, you killed Arishṭasuran and Vasthasuran 
        throwing a young calf at them. 
 
        கண்ைணக் குளிரக் கலந்  எங்கும் ேநாக்கிக் 
                க கமழ் ங்குழலார்கள் 
        எண்ணத் ள் என் ம் இ ந்  தித்திக்கும் 
                ெப மாேன எங்கள் அ ேத 
        உண்ணக் கனிகள் த வன் க ப்  ஒன் ம் 
                ேநாவாேம கா க்கு இ வன் 
        பண்ைணக் கிழியச் சகடம் உைதத்திட்ட 
                பற்பநாபா இங்ேக வாராய்  (11) 
        149. You are a lovely child. 
        You stay sweetly in the thoughts of the beautiful girls 
        whose hair is decorated with fragrant flowers 
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        and who always look at you with love. 
        You are our sweet nectar. 
        I will give you fruits to eat. 
        I will put the thread in your ears without hurting you. 
        O Padmanabha, you kicked Sakaṭasuran 
        when he came in the form of a cart and killed him. 
        Come here. 
 
        வா என்  ெசால்  என்ைகையப் பி த்  
                வ யேவ காதிற் க ப்ைப 
        ேநாவத் திாிக்கில் உனக்கு இங்கு இ க்குற்  என்? 
                கா கள் ெநாந்தி ம் கில்ேலன் 
        நாவற் பழம் ெகாண் ைவத்ேதன் இைவ காணாய் 
                நம்பீ ன் வஞ்ச மகைளச் 
        சாவப் பால் உண்  சக  இறப் பாய்ந்திட்ட 
                தாேமாதரா இங்ேக வாராய்  (12) 
        150. O dear child, you told me, 
        “If you pull my hand and say, ‘Come’ 
        and put the thread in my ears, will it hurt you? 
        My ears will hurt. I won’t let you do that.” 
        O Damodara, you are the best among men. 
        See these berries I brought for you. 
        You killed the vicious Puthana by drinking milk from her breasts 
        and destroyed Sakaṭasuran when he came in the form of a cart. 
        Come here. 
 
        வார் கா  தாழப் ெப க்கி அைமத்  
                மகரக்குைழ இட ேவண் ச் 
        சீரால் அேசாைத தி மாைலச் ெசான்ன ெசால் 
                சிந்ைத ள் நின்  திகழப் 
        பார் ஆர் ெதால் கழான் ைவ மன்னன் 
                பன்னி  நாமத்தால் ெசான்ன 
        ஆராத அந்தாதிப் பன்னிரண் ம் வல்லார் 
                அச்சுத க்கு அ யாேர  (13) 
        151. The lovely Yashoda wished 
        to put thread in Kaṇṇan’s ears, 
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        brought emerald earrings and called her child. 
        The chief of Puduvai who is praised by all the world 
        composed twelve poems with Yashoda’s words. 
        Those who recite those divine twelve anthaadi poems will be devotees of the 
god Achudan. 
        -------------- 
 
        ெபாியாழ்வார் தி ெமாழி - நீராட்டம் 
        Neeraṭṭal paruvam : Yashoda calls Kaṇṇan to come and take a bath. 
 
        ெவண்ெணய் அைளந்த கு ங்கும் 
                விைளயா  தி ம் ெகாண்  
        திண்ெணன இவ் இரா உன்ைனத் 
                ேதய்த் க் கிடக்க நான் ஒட்ேடன் 
        எண்ெணய் ளிப்பழம் ெகாண்  இங்கு 
                எத்தைன ேபா ம் இ ந்ேதன் 
        நண்ணல் அாிய பிராேன 
                நாரணா நீராட வாராய்  (1) 
        152. I won’t allow you to go to sleep in the bed 
        with your dirty body that smells with the butter that you stole 
        and the mud you have been playing in. 
        I’ve been waiting for a long time 
        with oil and lemon juice to give you a bath. 
        O dear god, you are hard for anyone to reach. 
        O Naraṇa, come to bathe. 
 
        கன் கள் ஓடச் ெசவியிற் 
                கட்ெட ம்  பி த்  இட்டால் 
        ெதன்றிக் ெக ம் ஆகில் ெவண்ெணய் 
                திரட்  வி ங்குமா காண்பன் 
        நின்ற மராமரம் சாய்த்தாய் 
                நீ பிறந்த தி ேவாணம் 
        இன்  நீ நீராட ேவண் ம் 
                எம்பிரான் ஓடாேத வாராய்  (2) 
        153. Look, you want to catch small ants 
        and put them in the ears of calves. 
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        If they get scared and run away how can you get butter 
        from cow’s milk and eat it as you do now? 
        You made the mara trees fall. 
        You are our beloved god. 
        Today is Thiruvoṇam, your birthday. 
        Don’t run away. Come to bathe. 
 
        ேபய்ச்சி ைல உண்ணக் கண்  
                பின்ைன ம் நில்லா  என்ெநஞ்சம் 
        ஆய்ச்சியர் எல்லா ம் கூ  
                அைழக்க ம் நான் ைல தந்ேதன் 
        காய்ச்சின நீெரா  ெநல்  
                கடாரத்திற் ாித்  ைவத்ேதன் 
        வாய்த்த கழ் மணிவண்ணா 
                மஞ்சனம் ஆட நீ வாராய்  (3) 
        154. All the cowherd women called me 
        and told me not to feed you milk 
        because you drank the poisonous milk 
        from the breasts of the devil Puthana. 
        But my mind won’t let me not feed you, so I will. 
        I’ve boiled water with gooseberry 
        and filled a large pot with it. 
        O sapphire-colored god, praised by all, 
        come to bathe in the water mixed with turmeric. 
 
        கஞ்சன் ணர்ப்பினில் வந்த 
                க ய சகடம் உைதத்  
        வஞ்சகப் ேபய்மகள் ஞ்ச 
                வாய் ைல ைவத்த பிராேன 
        மஞ்ச ம் ெசங்க நீாின் 
                வாசிைக ம் ந ஞ்சாந் ம் 
        அஞ்சன ம் ெகாண்  ைவத்ேதன் 
                அழகேன நீராட வாராய்  (4) 
        155. Kamsan sent Sakaṭasuran to kill you 
        and he came in the form of a cart. 
        You kicked and killed him. 
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        You drank the milk from the breast of the evil Puthana 
        and killed her . 
        You are our dear god. 
        I brought kohl for your eyes, 
        turmeric, a senkazhuneer flower garland 
        and fragrant sandal paste for your bath. 
        O beautiful child, come to bathe. 
 
        அப்பம் கலந்த சிற் ண்  
                அக்காரம் பா ற் கலந்  
        ெசாப்பட நான் சுட்  ைவத்ேதன் 
                தின்னல் உ திேயல் நம்பி 
        ெசப்  இள ெமன் ைலயார்கள் 
                சி றம் ேபசிச் சிாிப்பர் 
        ெசாப்பட நீராட ேவண் ம் 
                ேசாத்தம் பிரான் இங்ேக வாராய்  (5) 
        156. I have made excellent appams and other snacks 
        made of brown sugar and milk for you. 
        O dear child, come here if you want to eat them. 
        If you don’t bathe, 
        the young girls who have ceppu-like breasts 
        will talk about you behind your back and laugh. 
        You should have a good bath. 
        O beloved god, come here. 
 
        எண்ெணய்க் குடத்ைத உ ட்  
                இளம்பிள்ைள கிள்ளி எ ப்பிக் 
        கண்ைணப் ரட்  விழித் க் 
                கழகண்  ெசய் ம் பிராேன 
        உண்ணக் கனிகள் த வன் 
                ஒ கடல் ஓதநீர் ேபாேல 
        வண்ணம் அழகிய நம்பீ 
                மஞ்சனம் ஆட நீ வாராய்  (6) 
        157. You roll the pots and spill the ghee from them. 
        You pinch sleeping babies and wake them up. 
        You open your eyes wide and scare them making faces. 
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        O beloved god, I will give you fruits to eat. 
        You are beautiful and you have the lovely color 
        of the sounding ocean that has roaring waves. 
        Come to bathe in the fragrant turmeric water. 
 
        கறந்த நற்பா ம் தயி ம் 
                கைடந்  உறிேமல் ைவத்த ெவண்ெணய் 
        பிறந்த ேவ தலாகப் 
                ெபற்றறிேயன் எம்பிராேன 
        சிறந்த நற்றாய் அலர் ற் ம் 
                என்பதனால் பிறர் ன்ேன 
        மறந் ம் உைரயாட மாட்ேடன் 
                மஞ்சனம் ஆட நீ வாராய்  (7) 
        158. From the time you were born, 
        I have not seen the good milk that I have gotten, 
        the churned yogurt and the butter that I put on the uri. 
        O beloved god, 
        I’ll be careful not to speak of these things in front of others 
        because they may gossip and say I’m your step mother 
        and am treating you badly. 
        Come and bathe in the fragrant turmeric water. 
 
        கன்றிைன வால் ஓைல கட்  
                கனிகள் உதிர எறிந்  
        பின் ெதாடர்ந்  ஓ  ஓர் பாம்ைபப் 
                பி த் க்ெகாண்  ஆட் னாய் ேபா ம் 
        நின்திறத்ேதன் அல்ேலன் நம்பீ 
                நீ பிறந்த தி  நன்னாள் 
        நன்  நீ நீராட ேவண் ம் 
                நாரணா ஓடாேத வாராய்  (8) 
        159. You tied palm leaves to the tails of calves. 
        You shook fruits from the trees 
        and threw them at the Asuran and killed him. 
        You caught the tail of the snake Kalingan and danced on his heads. 
        O best among men! I am not as strong as you are. 
        Today is your auspicious birthday. 
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        You should take a good bath, O Naraṇa. 
        Don’t run away, come here. 
 
        ணித் ெதா வினிற் க்குப் 
                தி அைளந்த ெபான்-ேமனி 
        காணப் ெபாி ம் உகப்பன் 
                ஆகி ம் கண்டார் பழிப்பர் 
        நாண் இத்தைன ம் இலாதாய் 
                நப்பின்ைன காணிற் சிாிக்கும் 
        மாணிக்கேம என்மணிேய 
                மஞ்சனம் ஆட நீ வாராய்  (9) 
        160. I may be happy 
        to see your golden body smeared with dirt 
        because you went into the shed where the cows are tied, 
        played with them and made yourself dirty, 
        but others will blame me when they see you. 
        You are shameless! 
        If Nappinnai sees you, she will laugh. 
        O my diamond, my jewel, 
        come and bathe in the fragrant turmeric water. 
 
        கார் ம  ேமனி நிறத் க் கண்ணபிராைன உகந்  
        வார் ம  ெகாங்ைக யேசாைத மஞ்சனம் ஆட் ய ஆற்ைறப் 
        பார் ம  ெதால் ைவக் ேகான் பட்டர்பிரான் ெசான்ன பாடல் 
        சீர் ம  ெசந்தமிழ் வல்லார் தீவிைன யா ம் இலேர  (10) 
        161. Vishṇuchithan the chief of old Puduvai, 
        praised by all the world, 
        composed poems describing how Yashoda 
        called Kaṇṇan to come bathe in fragrant turmeric water. 
        Those who have learned these excellent Tamil poems 
        will not get the results of any bad karma. 
        ------------ 
 
        ெபாியாழ்வார் தி ெமாழி - குழல்வாரக் காக்ைகைய வா எனல் 
        Calling a Crow 
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        Yashoda calls a crow to come to help her to comb Kaṇṇan's hair. 
 
        பின்ைன மணாளைன ேபாிற் கிடந்தாைன 
        ன்ைன அமரர் தற் தனி வித்திைன 
        என்ைன ம் எங்கள் கு   ஆட்ெகாண்ட 
        மன்னைன வந்  குழல்வாராய் அக்காக்காய் 
                மாதவன்தன் குழல்வாராய் அக்காக்காய்  (1) 
        162. He is the beloved of Nappinnai. 
        and he sleeps on the ocean in Thirupperur. 
        He is the ancient, unique seed of all the gods. 
        O crow, come and help me comb the hair 
        of the king who protects me and my whole clan. 
        O crow, come and help me comb Madhavan’s hair. 
 
        ேபயின் ைல உண்ட பிள்ைள இவன் ன்னம் 
        மாயச் சக ம் ம ம் இ த்தவன் 
        காயாமலர் வண்ணன் கண்ணன் க ங்குழல் 
        ய்  ஆக வந்  குழல்வாராய் அக்காக்காய் 
                மணி வண்ணன் குழல்வாராய் அக்காக்காய்  (2) 
        163. O crow, come and help me comb 
        and groom the hair of the god 
        who has a pure blue-sapphire-colored body. 
        He drank milk from the breasts of the evil Puthana. 
        He destroyed the magical Sakaṭasuran 
        who came in the form of a cart 
        and the two Asurans who were disguised as marudam trees. 
        His body is blue like the kaya flower. 
        O crow, come and help me comb his hair. 
 
        திண்ணக் கலத்திற் திைர உறிேமல் ைவத்த 
        ெவண்ெணய் வி ங்கி விைரய உறங்கி ம் 
        அண்ணல் அமரர் ெப மாைன ஆயர்தம் 
        கண்ணைன வந்  குழல்வாராய் அக்காக்காய் 
                கார் கில் வண்ணன் குழல்வாராய் அக்காக்காய்  (3) 
        164. O crow, come and help me 
        comb the hair of the god of gods, 
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        the chief of the cowherds, 
        who swallowed the butter that I had kept 
        in a large pot on the uri 
        and then ran away fast and pretended to sleep. 
        O crow, he has the color of the dark cloud. 
        Come and help me comb the hair of Kaṇṇan. 
        Come and help me comb his hair. 
 
        பள்ளத்தில் ேம ம் பறைவ உ க் ெகாண்  
        கள்ள அசுரன் வ வாைனத் தான் கண்  
        ள் இ  என்  ெபா க்ேகா வாய் கீண் ட்ட 
        பிள்ைளைய வந்  குழல்வாராய் அக்காக்காய் 
                ேபய் ைல உண்டான் குழல்வாராய் அக்காக்காய்  (4) 
        165. He split open the beak of the thief Baṇasuran 
        who came in the form of a heron, 
        hid and flew along the valley. 
        O crow, come and help me comb the hair of the child 
        who killed Baṇasuran. 
        O crow, come and help me comb the hair of the god 
        who drank milk from the breasts of the devil Puthana. 
 
        கற்றினம் ேமய்த் க் கனிக்கு ஒ  கன்றிைனப் 
        பற்றி எறிந்த பரமன் தி  
        உற்றன ேபசி நீ ஓ த் திாியாேத 
        அற்ைறக்கும் வந்  குழல்வாராய் அக்காக்காய் 
                ஆழியான்தன் குழல்வாராய் அக்காக்காய்  (5) 
        166. O crow, when he grazed the cattle 
        he threw Vathsasuran who came in the form of a calf 
        onto the vilam tree, shaking down the vilam fruits, 
        and killed that Asuran. 
        Don’t fly around everywhere and wander, 
        crowing sweetly and praising the name of the highest god. 
        O crow, come every day and help me comb his hair. 
        O crow, come and help me comb the hair 
        of the god who holds a discus in his hand. 
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        கிழக்கிற் கு  மன்னர் ேக  இலாதாைர 
        அழிப்பான் நிைனந்திட்  அவ் ஆழிஅதனால் 
        விழிக்கும் அளவிேல ேவர் அ த்தாைனக் 
        குழற்கு அணி ஆகக் குழல்வாராய் அக்காக்காய் 
                ேகாவிந்தன்தன் குழல்வாராய் அக்காக்காய்  (6) 
        167. O crow, come and help me comb and groom 
        the hair of him who, in the time it takes to blink, 
        destroyed with his discus the Asurans 
        when they afflicted the innocent people of the eastern land. 
        O crow, come and help me comb his hair 
        and make it beautiful. 
        O crow, come and help me comb Govindan’s hair. 
 
        பிண்டத் திரைள ம் ேபய்க்கு இட்ட நீர்ச் ேசா ம் 
        உண்டற்கு ேவண்  நீ ஓ த் திாியாேத 
        அண்டத்  அமரர் ெப மான் அழகு அமர் 
        வண்  ஒத்  இ ண்ட குழல்வாராய் அக்காக்காய் 
                மாயவன்தன் குழல்வாராய் அக்காக்காய்  (7) 
        168. O crow, don’t fly around 
        wishing to eat the food people give 
        in the ceremony for their ancestors 
        and the watery rice people give for the peys. 
        O crow, come and help me comb the hair, dark as a bee, 
        of the beautiful god, the god of the gods in the sky. 
        O crow, come and help me comb the hair of Maayavan. 
 
        உந்தி எ ந்த உ வ மலர்தன்னில் 
        சந்தச் ச கன்தன்ைனப் பைடத்தவன் 
        ெகாந்தக் குழைலக் குறந்  ளி அட் த் 
        தந்தத்தின் சீப்பால் குழல்வாராய் அக்காக்காய் 
                தாேமாதரன்தன் குழல்வாராய் அக்காக்காய்  (8) 
        169. O crow, come and help me comb the hair 
        of the god who created the four-headed Brahma 
        on a beautiful lotus that grew from his navel. 
        Come help me untangle his thick hair with oil 
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        and make it beautiful with a white comb made of ivory. 
        O crow, come and help me comb Damodaran’s hair. 
 
        மன்னன்தன் ேதவிமார் கண்  மகிழ்  எய்த 
        ன் இவ் உலகிைன ற் ம் அளந்தவன் 
        ெபான்னின் யிைனப்  அைணேமல் ைவத் ப் 
        பின்ேன இ ந்  குழல்வாராய் அக்காக்காய் 
                ேபர் ஆயிரத்தான் குழல்வாராய் அக்காக்காய்  (9) 
        170. O crow, come, stand behind me 
        and help me comb the hair 
        of him who measured the whole world 
        and delighted the queens of king Mahabali when they saw it. 
        I am putting him on a soft bed to comb his golden hair. 
        O crow, come and help me comb the hair 
        of the god who has thousand names. 
 
        கண்டார் பழியாேம அக்காக்காய் கார்வண்ணன் 
        வண்  ஆர் குழல்வார வா என்ற ஆய்ச்சி ெசால் 
        விண் ேதாய் மதில் வில் த் ர்க் ேகான் பட்டன் ெசால் 
        ெகாண்டா ப் பாடக் கு கா விைன தாேம  (10) 
        171. Paṭṭan, the chief of Villiputhur surrounded by walls 
        that touch the sky composed these poems 
        that describe how the cowherdess Yashoda called the crow and said, 
        “Come, O crow, help me comb the dark cloud-colored hair 
        of the god that swarms with bees. 
        We don’t want anyone who sees his hair uncombed to blame me.” 
        Those who praise the god and sing these poems 
        will not have any bad karma. 
        ------------ 
 
        ெபாியாழ்வார் தி ெமாழி - ேகால் ெகாண் வா எனல் 
        Calling a crow to bring a stick 
        Yashoda asks a crow to bring a grazing stick for Kaṇṇan 
        to help him graze the cows. 
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        ேவ க் ேகால் ெவட்  விைளயா  வில் ஏற்றி 
        தா க் ெகா ந்ைதத் தடங்க த்திற் ண்  
        பீ த் தைழையப் பிைணத் ப் பிறகிட்  
        கா ப் பின் ேபாவாற்கு ஓர் ேகால் ெகாண்  வா 
                கடல் நிற வண்ணற்கு ஓர் ேகால் ெகாண்  வா  (1) 
        172. O crow, bring a grazing stick for him 
        who wears a chain with a turtle pendent on his round neck 
        and peacock feathers on his head. 
        He cuts sticks from the fences, makes arrows 
        and plays with the boys with them. 
        Bring a grazing stick for him who goes behind the cattle. 
        Bring a grazing stick for him who has the color of a blue ocean. 
 
        ெகாங்கும் குடந்ைத ம் ேகாட் ம் ேப ம் 
        எங்கும் திாிந்  விைளயா ம் என்மகன் 
        சங்கம் பி க்கும் தடக்ைகக்குத் தக்க நல் 
        அங்கம் உைடய  ஓர் ேகால் ெகாண்  வா 
                அரக்கு வழித்த  ஓர் ேகால் ெகாண்  வா  (2) 
        173. O crow, bring a suitable, well-formed round grazing stick 
        for my son who carries a conch in his strong hands 
        and wanders and plays in the Kongu country, 
        Kuḍandai, Koṭṭiyur and Thirupperur. 
        Bring a grazing stick painted red. 
 
        க த்திட்  எதிர்நின்ற கஞ்சைனக் ெகான்றான் 
        ெபா த்திட்  எதிர்வந்த ள்ளின் வாய் கீண்டான் 
        ெநறித்த குழல்கைள நீங்க ன் ஓ ச் 
        சி க்கன்  ேமய்ப்பாற்கு ஓர் ேகால் ெகாண்  வா 
                ேதவபிரா க்கு ஓர் ேகால் ெகாண்  வா  (3) 
        174. O crow, bring a suitable grazing stick 
        for my son who runs and grazes small calves 
        as his curly hair blows around. 
        The god killed Kamsan when he came angrily to fight with him. 
        He split open the mouth of the Asuran 
        when he came in the form of an heron to fight with him. 
        Bring a grazing stick for the god of gods. 
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        ஒன்ேற உைரப்பான் ஒ  ெசால்ேல ெசால் வான் 
        ன்  யான் ாிேயாதனன் பக்கல் 
        ெசன்  அங்குப் பாரதம் ைகெயறிந்தா க்குக் 
        கன் கள் ேமய்ப்ப  ஓர் ேகால் ெகாண்  வா 
                கடல்-நிற வண்ணற்கு ஓர் ேகால் ெகாண்  வா  (4) 
        175. O crow, bring a grazing stick to graze the calves 
        for the god who went as a messenger to Duryodhana 
        and was victorious in the Bharatha war 
        over the Paṇḍava’s enemy Duryodhana 
        who declared he would never be friends with the Paṇḍavas 
        or give them any land. 
        Bring a grazing stick for him to graze the calves. 
        Bring a grazing stick for the child 
        who has the blue color of the ocean. 
 
        சீர் ஒன்  தாய்த் திாிேயாதனன் பக்கல் 
        ஊர் ஒன்  ேவண் ப் ெபறாத உேராடத்தால் 
        பார் ஒன்றிப் பாரதம் ைகெசய்  பார்த்தற்குத் 
        ேதர் ஒன்ைற ஊர்ந்தாற்கு ஓர் ேகால் ெகாண்  வா 
                ேதவபிரா க்கு ஓர் ேகால் ெகாண்  வா  (5) 
        176. O crow, 
        Kaṇṇan went as a messenger to Duryodhana, 
        asked him to give the Paṇḍavas’ land back to them, 
        but Duryodhana refused to give 
        even one city to them. 
        Kaṇṇan angrily started the Bharatha war, 
        drove Arjuna’s chariot in the battle 
        and got victory for the Paṇḍavas. 
        O crow, bring a grazing stick for the god of gods 
        who conquered the Kauravas. 
 
        ஆலத்  இைலயான் அரவின் அைண ேமலான் 
        நீலக் கட ள் ெந ங்காலம் கண்வளர்ந்தான் 
        பாலப் பிராயத்ேத பார்த்தற்கு அ ள்ெசய்த 
        ேகாலப் பிரா க்கு ஓர் ேகால் ெகாண்  வா 
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                குடந்ைதக் கிடந்தாற்கு ஓர் ேகால் ெகாண்  வா  (6) 
        177. O crow, he sleeps on the banyan leaf as a baby 
        at the end of the world. 
        He sleeps on Adishesha on the blue ocean for endless time. 
        He granted his grace to Arjuna in the Bharatha war. 
        O crow, bring a grazing stick for the beautiful lord 
        of the god of Kuḍandai. 
 
        ெபாற்றிகழ் சித்திரகூடப் ெபா ப்பினில் 
        உற்ற வ வில் ஒ  கண் ம் ெகாண்ட அக் 
        கற்ைறக் குழலன் க யன் விைரந்  உன்ைன 
        மற்ைறக் கண் ெகாள்ளாேம ேகால் ெகாண்  வா 
                மணிவண்ண நம்பிக்கு ஓர் ேகால் ெகாண்  வா  (7) 
        178. O crow, when he, as Rama, 
        stayed on golden Chithrakuḍam mountain, 
        he put out one eye of Jayanthan 
        who came in the form of a crow and wounded Sita. 
        Bring a grazing stick quickly for him who has thick hair 
        before he gets angry and destroys the other eye of the crows. 
        Bring a grazing stick to this dear child, 
        who has the color of a shining sapphire. 
 
        மின்னிைடச் சீைத ெபா ட்டா இலங்ைகயர் 
        மன்னன் மணி  பத் ம் உடன் ழத் 
        தன் நிகர் ஒன்  இல்லாச் சிைல கால் வைளத்  இட்ட 
        மின்  யற்கு ஓர் ேகால் ெகாண்  வா 
                ேவைல அைடத்தாற்கு ஓர் ேகால் ெகாண்  வா  (8) 
        179. O crow, bring a grazing stick for him 
        who bent his matchless bow 
        and killed the ten-headed Ravaṇan, 
        the king of Lanka, decorated with shining diamond crowns, 
        for the sake of Sita whose waist is as thin as lightning. 
        Bring a grazing stick for the god 
        who wears a shining crown. 
        Bring the grazing stick for the god 
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        who made a bridge over the ocean to go to Lanka. 
 
        ெதன் இலங்ைக மன்னன் சிரம் ேதாள் ணிெசய்  
        மின் இலங்கும் ண் விபீடண நம்பிக்கு 
        என் இலங்கும் நாமத்  அள ம் அரசு என்ற 
        மின் அலங்காரற்கு ஓர் ேகால் ெகாண்  வா 
                ேவங்கட வாணற்கு ஓர் ேகால் ெகாண்  வா  (9) 
        180. O crow, bring a grazing stick for him 
        who cut off the heads and arms of Ravaṇan, 
        the king of Lanka in the south 
        and gave the country to Vibhishaṇa with shining ornaments, 
        saying, “You will rule this country as long as 
        my name abides in the world.” 
        Bring a grazing stick to the beautiful god who shines like lightning 
        and stays in the Thiruvenkaṭam hills. 
 
        அக்காக்காய் நம்பிக்குக் ேகால் ெகாண்  வா என்  
        மிக்காள் உைரத்த ெசால் வில் த் ர்ப் பட்டன் 
        ஒக்க உைரத்த தமிழ் பத் ம் வல்லவர் 
        மக்கைளப் ெபற்  மகிழ்வர் இவ் ைவயத்ேத  (10) 
        181.The Paṭṭan of Villiputhur composed poems 
        using the words of Yashoda as she asked the crow 
        to bring a cattle stick to her beloved child. 
        Those who recite these ten Tamil poems 
        will get good children and live happily in the world. 
        ------------ 
 
        ெபாியாழ்வார் தி ெமாழி - ச் சூட்டல் 
        Puu Chuṭṭal: Yashoda asks Kaṇṇan to come 
        so that she can adorn his hair with flowers. 
 
        ஆனிைர ேமய்க்க நீ ேபாதி அ ம ந்  ஆவ  அறியாய் 
        கானகம் எல்லாம் திாிந்  உன் காிய தி ேமனி வாட 
        பாைனயிற் பாைலப் ப கிப் பற்றாதார் எல்லாம் சிாிப்ப 
        ேதனில் இனிய பிராேன ெசண்பகப் ச் சூட்ட வாராய்  (1) 



 84

        182. You go to graze the cattle. 
        Don’t you know that you are the finest remedy for all troubles. 
        You wander around the forest 
        and your divine dark body becomes dull. 
        You steal milk from the pots of others 
        and those who don’t like you see it and laugh at you. 
        O dear child, you are sweeter than honey. 
        Come, I will decorate your hair with shenbaga flowers. 
 
        க  உைட ேமகங்கள் கண்டால் உன்ைனக் கண்டால் ஒக்கும் கண்கள் 
        உ  உைடயாய் உலகு ஏ ம் உண்டாக வந்  பிறந்தாய் 
        தி  உைடயாள் மணவாளா தி வரங்கத்ேத கிடந்தாய் 
        ம வி மணம் கமழ்கின்ற மல் ைகப் ச் சூட்ட வாராய்  (2) 
        183. If we see dark clouds, our eyes feel like we have seen you 
        who have a beautiful body. 
        You were born to create all the seven worlds. 
        You are the beloved of Lakshmi, the goddess of wealth. 
        You sleep on the Kaveri river in Srirangam. 
        Come to me and I will decorate your hair 
        with jasmine flowers that spread their fragrance everywhere. 
 
        மச்ெசா  மாளிைக ஏறி மாதர்கள்தம் இடம் க்கு 
        கச்ெசா  பட்ைடக் கிழித்  காம்  கில் அைவ கீறி 
        நிச்ச ம் தீைமகள் ெசய்வாய் நீள் தி ேவங்கடத்  எந்தாய் 
        பச்ைசத் தமனகத்ேதா  பாதிாிப் ச் சூட்ட வாராய்  (3) 
        184. You climb up to the patios of the palaces, 
        enter into the homes where the girls stay 
        and tear their bras and silk blouses. Is that all? 
        You grab the border of their saris and tear them. 
        You give them trouble every day. 
        You are the god of the tall Thiruvenkaṭam hills. 
        Come to me and I will decorate your hair 
        with padiri flowers and green Thulasi leaves. 
 
        ெத வின்கண் நின்  இள ஆய்ச்சி 
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                     மார்கைளத் தீைம ெசய்யாேத 
      ம ம் தமனக ம் சீர் 
                   மாைல மணம் கமழ்கின்ற 
        வம் க ங்குழல் ெநற்றி 
                   ெபா ந்த கிற்-கன்  ேபாேல 
        உ வம் அழகிய நம்பீ 
                      உகந்  இைவ சூட்ட நீ வாராய்              (4) 
        185. Don’t stand on the street 
        and bother the young cowherd girls. 
        O dear child! You have the color of the dark cloud 
        and you are like a small calf. You have beautiful eyebrows, 
        glistening dark hair and a shining forehead. 
        The fragrance of your Thulasi garland spreads everywhere. 
        Come happily and I will I decorate your hair 
        with this Thulasi garland. 
 
        ள்ளிைன வாய் பிளந்திட்டாய் 
                ெபா  காியின் ெகாம்  ஒசித்தாய் 
        கள்ள அரக்கிைய க்ெகா  
                காவலைனத் தைல ெகாண்டாய் 
        அள்ளி நீ ெவண்ெணய் வி ங்க 
                அஞ்சா  அ ேயன் அ த்ேதன் 
        ெதள்ளிய நீாில் எ ந்த 
                ெசங்க நீர் சூட்ட வாராய்  (5) 
        186. You split open the beak of Baṇasuran 
        when he came in the form of a heron. 
        You broke the tusk of the elephant, Kuvalayabeeḍam. 
        You cut off the nose of the cunning Surpanakha. 
        You cut down the heads of the king Ravaṇan, 
        yet I, your devotee, wasn’t afraid of you 
        when I hit you because you took gobs of butter 
        and swallowed them. Come and I will decorate your hair 
        with a garland of sengazhuneer flowers 
        that bloomed in clear water. 
 
        எ கேளா  ெபா தி 
                ஏ ம் உேலாபாய் காண் நம்பீ 
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        க திய தீைமகள் ெசய்  
                கஞ்சைனக் கால்ெகா  பாய்ந்தாய் 
        ெத வின்கண் தீைமகள் ெசய்  
                சிக்ெகன மல்லர்கேளா  
        ெபா  வ கின்ற ெபான்ேன 
                ன்ைனப் ச் சூட்ட நீ வாராய்  (6) 
        187. O, best among men! 
        What do you gain fighting with bulls to marry Nappinnai? 
        You knew the evil deeds of Kamsan 
        and killed him with your ploys. 
        You fought with the wrestlers and defeated them. 
        You harassed the cowherd girls on the streets. 
        You who are precious as gold, 
        come and I will decorate your hair with punnai flowers. 
 
        குடங்கள் எ த்  ஏற விட் க் 
                கூத்தாட வல்ல எம் ேகாேவ 
        மடம் ெகாள் மதி கத்தாைர 
                மால்ெசய வல்ல என் ைமந்தா 
        இடந்திட்  இரணியன் ெநஞ்ைச 
                இ  பிள  ஆக ன் கீண்டாய் 
        குடந்ைதக் கிடந்த எம் ேகாேவ 
                கு க்கத்திப் ச் சூட்ட வாராய்  (7) 
        188. You are our king! 
        You throw pots into the sky 
        and dance the kuḍakkuthu with them. 
        O my son, you bewitch beautiful girls, 
        whose faces are lovely as the moon. 
        You split the chest of Hiraṇyan 
        into two pieces with your nails. 
        O beloved god, you are the god of Kuḍandai, 
        come and I will decorate your hair with kurukathi flowers. 
 
        சீமா கன் அவேனா  
                ேதாழைம ெகாள்ள ம் வல்லாய் 
        சாமா  அவைன நீ எண்ணிச் 
                சக்கரத்தால் தைல ெகாண்டாய் 
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        ஆமா  அறி ம் பிராேன 
                அணி அரங்கத்ேத கிடந்தாய் 
        ஏமாற்றம் என்ைனத் தவிர்த்தாய் 
                இ வாட்சிப் ச் சூட்ட வாராய்  (8) 
        189. You made friends with the Asura Thirumalihan 
        and then cut off his head with your discus. 
        You know the future of all. 
        You sleep on the Kaveri river in beautiful Srirangam. 
        Don’t cheat me. 
        Come and I will decorate your hair with iruvaṭchi flowers. 
 
        அண்டத்  அமரர்கள் சூழ 
                அத்தாணி ள் அங்கு இ ந்தாய் 
        ெதாண்டர்கள் ெநஞ்சில் உைறவாய் 
                மலராள் மணவாளா 
        உண் ட்  உலகிைன ஏ ம் 
                ஓர் ஆ ைலயிற் யில் ெகாண்டாய் 
        கண்  நான் உன்ைன உகக்கக் 
                க ைகப் ச் சூட்ட வாராய்  (9) 
        190. In heaven you stay in the assembly of gods, 
        and you live in the hearts of your devotees. 
        You are the beloved of Lakshmi who stays on a lovely lotus. 
        You swallowed all the seven worlds 
        and sleep on the banyan leaf. 
        Come and I will decorate your hair 
        with iruvaṭchi flowers blooming with big buds. 
        I will see you and be happy. 
 
        ெசண்பக மல் ைகேயா  
                ெசங்க நீர் இ வாட்சி 
        எண் பகர் ம் ெகாணர்ந்ேதன் 
                இன்  இைவ சூட்ட வா என்  
        மண் பகர் ெகாண்டாைன ஆய்ச்சி 
                மகிழ்ந்  உைர ெசய்த இம் மாைல 
        பண் பகர் வில் த் ர்க் ேகான் 
                பட்டர்பிரான் ெசான்ன பத்ேத  (10) 
        191. The Paṭṭar Piran, the chief of Villiputhur 
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        composed poems with music 
        telling how the cowherdess Yashoda happily called her son, 
        the king of the earth, to come 
        so that she could decorate his hair 
        with eight kinds of flowers that she brought that day. 
        Those who recite these poems 
        will become beloved devotees of the god. 
        ------------- 
 
        ெபாியாழ்வார் தி ெமாழி - காப்பிடல் 
        Kaappiḍal 
        Yashoda wants to put a “kaappu” on Kaṇṇan to protect him from the evil eye. 
 
        இந்திரேனா  பிரமன் 
                ஈசன் இைமயவர் எல்லாம் 
        மந்திர மா மலர் ெகாண்  
                மைறந்  உவராய் வந்  நின்றார் 
        சந்திரன் மாளிைக ேச ம் 
                ச ரர்கள் ெவள்ளைற நின்றாய் 
        அந்தியம் ேபா  இ  ஆகும் 
                அழகேன காப்பிட வாராய்  (1) 
        192. Indra, Brahma, Shiva and all other gods 
        brought beautiful divine flowers, 
        stood away from you and looked at you happily . 
        You abide in Veḷḷaṛai where the moon shines above the palaces 
        and the dancers sing your praise while they dance. 
        This is the evening time. 
        O beautiful child, come and I will put a kaappu on you 
        so that evil eyes will not harm you. 
 
        கன் கள் இல்லம் குந்  
                கத கின்ற பசு எல்லாம் 
        நின்ெறாழிந்ேதன் உன்ைனக் கூவி 
                ேநசேமல் ஒன் ம் இலாதாய் 
        மன்றில் நில்ேலல் அந்திப் ேபா  
                மதிற் தி ெவள்ளைற நின்றாய் 
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        நன்  கண்டாய் என்தன் ெசால்  
                நான் உன்ைனக் காப்பிட வாராய்  (2) 
        193. The calves you grazed haven’t come home 
        and their mothers cry out and summon them. 
        I am tired of calling you, heartless one! 
        Don’t stay on the streets, it is getting dark. 
        O god, you who stay in Thiruveḷḷaṛai surrounded by walls, 
        listen! I’m saying this for your good. 
        Come and I will put kaappu on you 
        so that evil eyes will not harm you. 
 
        ெசப்  ஓ  ெமன் ைலயார்கள் 
                சி ேசா ம் இல் ம் சிைதத்திட்  
        அப்ேபா  நான் உரப்பப் ேபாய் 
                அ சி ம் உண் ைல ஆள்வாய் 
        ப் ேபா ம் வானவர் ஏத் ம் 
                னிவர்கள் ெவள்ளைற நின்றாய் 
        இப்ேபா  நான் ஒன் ம் ெசய்ேயன் 
                எம்பிரான் காப்பிட வாராய்  (3) 
        194. When you knocked over the play houses 
        and messed up the play food of the girls 
        whose soft breasts are formed like ceppus, I scolded you. 
        You ran away and haven’t come back to eat. 
        You are the ruler of the world. 
        You stay in Thiruveḷḷaṛai where rishis live 
        and the gods praise you three times a day. 
        I won’t do anything to hurt you. 
        O beloved god, come and I will put kaappu for you 
        so that evil eyes will not harm you. 
 
        கண்ணில் மணல்ெகா  விக் 
                கா னால் பாய்ந்தைன என்  என்  
        எண் அ ம் பிள்ைளகள் வந்திட்  
                -இவர் ஆர்?- ைறப்ப கின்றார் 
        கண்ணேன ெவள்ளைற நின்றாய் 
                கண்டாெராேட தீைம ெசய்வாய் 
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        வண்ணேம ேவைலய  ஒப்பாய் 
                வள்ளேல காப்பிட வாராய்  (4) 
        195. Countless children come again and again 
        and they complain that you threw sand into their eyes 
        and kicked them. You bother everyone you see. 
        O Kaṇṇa, you are the god of Thiruveḷḷaṛai. 
        You have the color of the ocean! 
        You are generous! 
        Come and I will put kaappu on you 
        so that evil eyes will not harm you. 
 
        பல்லாயிரவர் இவ் ஊாில் 
                பிள்ைளகள் தீைமகள் ெசய்வார் 
        எல்லாம் உன்ேமல் அன்றிப் ேபாகா  
                எம்பிரான் நீ இங்ேக வாராய் 
        நல்லார்கள் ெவள்ளைற நின்றாய் 
                ஞானச் சுடேர உன்ேமனி 
        ெசால் ஆர வாழ்த்தி நின்  ஏத்திச் 
                ெசாப்படக் காப்பிட வாராய்  (5) 
        196. Even if thousands of children from this village 
        do naughty things, people will say 
        you are the one who did them. 
        O beloved god, come. 
        You stay in Thiruveḷḷaṛai where good people live 
        and you are the light of wisdom. 
        I will praise your beautiful body. 
        Come and I will put kaappu on you 
        so that evil eyes will not harm you. 
 
        கஞ்சன் க க்ெகாண்  நின்ேமல் 
                க  நிறச் ெசம் மயிர்ப் ேபைய 
        வஞ்சிப்பதற்கு வி த்தான் 
                என்ப  ஓர் வார்த்ைத ம் உண்  
        மஞ்சு தவழ் மணி மாட 
                மதிற் தி ெவள்ளைற நின்றாய் 
        அஞ்சுவன் நீ அங்கு நிற்க 
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                அழகேன காப்பிட வாராய்  (6) 
        197. I heard that Kamsan is angry at you 
        and is sending Puthana, the dark red-haired devil, 
        to cheat and kill you. 
        You stay in the beautiful Thiruveḷḷaṛai 
        that is surrounded by walls 
        and filled with diamond-studded palaces 
        where the clouds crawl. 
        I am afraid you will be hurt even if you stay there. 
        O beautiful child, 
        come and I will put kaappu on you 
        so that evil eyes will not harm you. 
 
        கள்ளச் சக ம் ம ம் 
                கலக்கு அழிய உைதெசய்த 
        பிள்ைளயரேச நீ ேபையப் 
                பி த்  ைல உண்ட பின்ைன 
        உள்ளவா  ஒன் ம் அறிேயன் 
                ஒளி ைட ெவள்ளைற நின்றாய் 
        பள்ளிெகாள் ேபா  இ  ஆகும் 
                பரமேன காப்பிட வாராய்  (7) 
        198. O beloved, you are my prince. 
        I know that you have kicked and killed the evil Sakaṭasuran 
        who came disguised as a cart. 
        You destroyed the two Asurans 
        who were disguised as marudu trees. 
        I know you killed the devil Puthana 
        drinking milk from her breasts, 
        but I don’t know what else you might have done after that. 
        You stay in the lustrous Thiruveḷḷaṛai. 
        It is time for you to go to bed. 
        O highest god, 
        come and I will put kaappu on you 
        so that evil eyes will not harm you. 
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        இன்பம் அதைன உயர்த்தாய் 
                இைமயவர்க்கு என் ம் அாியாய் 
        கும்பக் களி  அட்ட ேகாேவ 
                ெகா ங் கஞ்சன் ெநஞ்சினிற் கூற்ேற 
        ெசம்ெபான் மதில் ெவள்ளைறயாய் 
                ெசல்வத்தினால் வளர் பிள்ளாய் 
        கம்பக் கபா  காண் அங்கு 
                க  ஓ க் காப்பிட வாராய்  (8) 
        199. You gave me the highest joy. 
        Even the gods do not know who you are. 
        You are the king who killed the elephant Kuvalayabeeḍam. 
        You are Yama for cruel Kamsan. 
        You stay in Thiruveḷḷaṛai 
        surrounded with precious golden walls. 
        You have been raised as a precious child. 
        See, there is a beggar, a Kambakkabaali with a garland of skulls. 
        Run, come quickly and I will put kaappu on you 
        so that evil eyes will not harm you. 
 
        இ க்ெகா  நீர் சங்கிற் ெகாண் ட்  
                எழில் மைறேயார் வந்  நின்றார் 
        த க்ேகல் நம்பி சந்தி நின்  
                தாய் ெசால் க் ெகாள்ளாய் சில நாள் 
        தி க்காப்  நான் உன்ைனச் சாத்த 
                ேதசு உைட ெவள்ளைற நின்றாய் 
        உ க் காட் ம் அந்தி விளக்கு இன்  
                ஒளி ெகாள்ள ஏற் ேகன் வாராய்  (9) 
        200. The Brahmins who know the Vedas well 
        recite the Rg Veda, come holding conches 
        with water and stand near you. 
        O dear child! Don’t be proud! 
        You stand in the middle of the street 
        and refuse to listen to my words. 
        I, your mother, only want to put divine kaappu on you. 
        You stay in prosperous Thiruveḷḷaṛai 
        It is evening. 
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        I will light the lamp, so I can see you when you return. 
        Come and I will put kaappu on you 
        so that evil eyes will not harm you. 
 
        ேபா  அமர் ெசல்வக்ெகா ந்  ணர் தி ெவள்ளைறயாைன 
        மாதர்க்கு உயர்ந்த அேசாைத மகன்தன்ைனக் காப்பிட்ட மாற்றம் 
        ேவதப் பயன் ெகாள்ள வல்ல விட் சித்தன் ெசான்ன மாைல 
        பாதப் பயன் ெகாள்ள வல்ல பத்தர் உள்ளார் விைன ேபாேம  (10) 
        201. Yashoda, the best among women, 
        called her son to put kaappu on him who stays 
        in auspicious Thiruveḷḷaṛai 
        with Lakshmi the goddess of wealth 
        who lives on a lotus. 
        Vishṇuchithan who knows the benefit of learning the Vedas 
        made Yashoda’s words into poems. 
        The bad karma of devotees 
        who recite even one part of these poems will disappear. 
        ------------- 
 
        ெபாியாழ்வார் தி ெமாழி - பாலக் கிாீைட 
        The complaining cowherd girls! 
 
        ெவண்ெணய் வி ங்கி ெவ ங் கலத்ைத 
                ெவற்பிைட இட்  அதன் ஓைச ேகட்கும் 
        கண்ணபிரான் கற்ற கல்வி தன்ைனக் 
                காக்ககில்ேலாம் உன்மகைனக் காவாய் 
        ண்ணிற் ளிப் ெபய்தால் ஒக்கும் தீைம 
                ைர ைரயால் இைவ ெசய்ய வல்ல 
        அண்ணற் கண்ணான் ஓர் மகைனப் ெபற்ற 
                அேசாைத நங்காய் உன்மகைனக் கூவாய் (1) 
        202. The cowherd girls complain saying, 
        “When he gulps down the butter in our house 
        and throws the pots on the stones 
        we hear the noise of them breaking. 
        We can’t stop his naughty deeds. 
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        You should take care of your son. 
        The things he does hurt us 
        as if they were pouring sour juice into wounds. 
        You should tell your son not to act like that. 
        You gave birth to a son 
        whose actions are very naughty. 
        You are the mother of the one who is the chief of all. 
        O lovely Yashoda, call your son!” 
 
        வ க வ க வ க இங்ேக 
                வாமன நம்பீ வ க இங்ேக 
        காிய குழல் ெசய்ய வாய் கத்  எம் 
                காகுத்த நம்பீ வ க இங்ேக 
        அாியன் இவன் எனக்கு இன்  நங்காய் 
                அஞ்சனவண்ணா அசலகத்தார் 
        பாிபவம் ேபசத் தாிக்ககில்ேலன் 
                பாவிேய க்கு இங்ேக ேபாதராேய  (2) 
        203. Yashoda asks Kaṇṇan to come 
        and then speaks to her neighbors. 
        “You are my dear child! 
        You were the dwarf Vamanan who went to the king Mahabali. 
        Come, come, come here! 
        You are the best of the Kahusta dynasty. 
        You have dark hair, a beautiful face and a lovely mouth. 
        Come here. 
        And you, lovely neighbors, you know he is my beloved child. 
        You know how precious he is to me. 
        Listen, son, you with a body dark as kohl, 
        it hurts me when I hear the neighbors complain about you. 
        I can’t bear it. Don’t you feel sorry for me? 
        Come to me.” 
 
        தி  உைடப் பிள்ைளதான் தீயவா  
                ேதக்கம் ஒன் ம் இலன் ேதசு உைடயன் 
        உ க ைவத்த குடத்ேதா  ெவண்ெணய் 
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                உறிஞ்சி உைடத்திட் ப் ேபாந்  நின்றான் 
        அ கு இ ந்தார் தம்ைம அநியாயம் 
                ெசய்வ தான் வழக்ேகா? அேசாதாய் 
        வ க என்  உன்மகன் தன்ைனக் கூவாய் 
                வாழ ஒட்டான் ம சூதனேன  (3) 
        204. The cowherd women complained to Yashoda and said, “Your wonderful 
son doesn’t hesitate to do naughty things. 
        He thinks it is just fine to do them. 
        He swallowed all the melted ghee in our pots, 
        and broke them, 
        and now he stands here as if he has done nothing wrong. 
        Is it right to do bad things like this to your neighbors? 
        Yashoda, call him to come to you. 
        He doesn’t allow us to live! 
        No doubt, he is indeed Madhusudanan. 
 
        ெகாண்டல்வண்ணா இங்ேக ேபாதராேய 
                ேகாயிற் பிள்ளாய் இங்ேக ேபாதராேய 
        ெதண் திைர சூழ் தி ப்ேபர்க் கிடந்த 
                தி நாரணா இங்ேக ேபாதராேய 
        உண்  வந்ேதன் அம்மம் என்  ெசால்  
                ஓ  அகம் க ஆய்ச்சிதா ம் 
        கண்  எதிேர ெசன்  எ த் க்ெகாள்ளக் 
                கண்ணபிரான் கற்ற கல்வி தாேன  (4) 
        205. Yashoda asked Kaṇṇan to come to her and said, 
        “O you who have the color of a cloud, come. 
        You are the god of Srirangam. Come. 
        You are the divine Naraṇan of Thirupperur 
        surrounded by the ocean with clear waves. Come.” 
        He came running into the house and said, 
        “I’ve only come to eat.” 
        Yashoda could not get angry at him. 
        She approached him and embraced him. 
        This is the loving trick 
        that Yashoda’s dear child has learned. 
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        பாைலக் கறந்  அ ப்  ஏற ைவத் ப் 
                பல்வைளயாள் என்மகள் இ ப்ப 
        ேமைல அகத்ேத ெந ப்  ேவண் ச் 
                ெசன்  இைறப்ெபா  அங்ேக ேபசி நின்ேறன் 
        சாளக்கிராமம் உைடய நம்பி 
                சாய்த் ப் ப கிட் ப் ேபாந்  நின்றான் 
        ஆைலக் க ம்பின் ெமாழி அைனய 
                அேசாைத நங்காய் உன்மகைனக் கூவாய்  (5) 
        206. A cowherdess complains, 
        “I milked the cow and put the milk on the stove, 
        but then I found out I didn’t have any fire to light it. 
        I asked my daughter to stay there 
        and went to borrow some fire from a neighbor. 
        As I stood there and chatted with the neighbor for a while, 
        the dear god of Saaḷakkiraamam turned over the pot, 
        drank the milk and ran away. 
        O beautiful Yashoda, 
        your voice is as sweet as the juice 
        from a sugarcane press, 
        call your son.” 
 
        ேபாதர் கண்டாய் இங்ேக ேபாதர் கண்டாய் 
                ேபாதேரன் என்னாேத ேபாதர் கண்டாய் 
        ஏேத ம் ெசால்  அசலகத்தார் 
                ஏேத ம் ேபச நான் ேகட்கமாட்ேடன் 
        ேகா கலம் உைடக்குட்டேனேயா 
                குன்  எ த்தாய் குடம் ஆ  கூத்தா 
        ேவதப் ெபா ேள என் ேவங்கடவா 
                வித்தகேன இங்ேக ேபாதராேய  (6) 
        207. Yashoda called Kaṇṇan to come to her. 
        “ O my son, you should come to me. 
        You should come to me now. 
        Don’t say you won’t come. Come to me. 
        The neighbors keep complaining about you 
        and it’s hard for me to hear so many complaints. 
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        You are a happy little one! 
        You carried Govardhana mountain. 
        You danced the Kuḍakkuthu dance. 
        You are the meaning of the Vedas. 
        You are my god of Venkaṭa hills. 
        You are clever. Come here.” 
 
        ெசந்ெநல் அாிசி சி  ப ப் ச் 
                ெசய்த அக்காரம் ந ெநய் பாலால் 
        பன்னிரண்  தி ேவாணம் அட்ேடன் 
                பண் ம் இப் பிள்ைள பாிசு அறிவன் 
        இன்னம் உகப்பன் நான் என்  ெசால்  
                எல்லாம் வி ங்கிட் ப் ேபாந்  நின்றான் 
        உன்மகன் தன்ைன அேசாைத நங்காய் 
                கூவிக் ெகாள்ளாய் இைவ ம் சிலேவ  (7) 
        208. A cowherd girl complained, 
        “I made twelve types of sweets with good rice, 
        small lentils, sugar, fragrant ghee and milk 
        for the festival of Thiruvoṇam. 
        I know what he does! 
        He already ate my food once before. 
        He said he wanted more and gobbled everything up 
        and then stood as if he hadn’t done anything wrong. 
        O lovely Yashoda, call your son 
        and ask him to come to you. 
        I only have a little bit of food left over.” 
 
        ேகசவேன இங்ேக ேபாதராேய 
                கில்ேலன் என்னா  இங்ேக ேபாதராேய 
        ேநசம் இலாதார் அகத்  இ ந்  
                நீ விைளயாடாேத ேபாதராேய 
        சனம் ெசால் ம் ெதா த்ைதமா ம் 
                ெதாண்ட ம் நின்ற இடத்தில் நின்  
        தாய்ெசால் க் ெகாள்வ  தன்மம் கண்டாய் 
                தாேமாதரா இங்ேக ேபாதராேய  (8) 
        209. Yashoda called Kaṇṇan to come to her. 
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        “O Kesava, come here. 
        Don’t say no. Come to me. 
        Don’t go to unfriendly people’s houses and play there. 
        Come to me. 
        Don’t stay where common people 
        say bad things about you and servants live. 
        Obeying your mother’s words is your duty. 
        Damodara, come here.” 
 
        கன்னல் இலட் வத்ேதா  சீைட 
                காெரள்ளின் உண்ைட கலத்தில் இட்  
        என் அகம் என்  நான் ைவத் ப் ேபாந்ேதன் 
                இவன் க்கு அவற்ைறப் ெப த்திப் ேபாந்தான் 
        பின் ம் அகம் க்கு உறிைய ேநாக்கிப் 
                பிறங்குஒளி ெவண்ெண ம் ேசாதிக்கின்றான் 
        உன்மகன் தன்ைன அேசாைத நங்காய் 
                கூவிக் ெகாள்ளாய் இைவ ம் சிலேவ  (9) 
        210. A cowherd girl complains, 
        “ I kept sweet laḍḍus, seeḍais and sesame sweet balls in a pot 
        and went outside. 
        I thought no one would come into my house 
        and take anything, but your son entered my house 
        and ate all the sweets without leaving any at all. 
        He even looked into the pot hanging on the uri 
        and checked to see if there was any butter hidden there. 
        O Yashoda, you are beautiful. 
        Call your son to come to you. 
        I’ve only told you some of the naughty things he did.” 
 
        ெசால் ல் அரசிப் ப தி நங்காய் 
                சூழல் உைடயன் உன்பிள்ைள தாேன 
        இல்லம் குந்  என்மகைளக் கூவிக் 
                ைகயில் வைளையக் கழற்றிக்ெகாண்  
        ெகால்ைலயில் நின் ம் ெகாணர்ந்  விற்ற 
                அங்கு ஒ த்திக்கு அவ் வைள ெகா த்  
        நல்லன நாவற் பழங்கள் ெகாண்  
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                நான் அல்ேலன் என்  சிாிக்கின்றாேன  (10) 
        211. A cowherd girl complains, “If anyone complains about  
         your son, you get upset. 
        O lovely Yasoda, he is tricky. 
        He came to our house and called my girl. 
        He took her bracelets, went away through the backyard, 
        sold them to the berry seller, 
        bought some sweet berries and ate them. 
        When I asked him about the bracelets, 
        he said, “I haven’t seen them” and laughed. 
 
        வண்  களித்  இைரக்கும் ெபாழில் சூழ் 
                வ னற் காவிாித் ெதன்னரங்கன் 
        பண்  அவன் ெசய்த கிாீைட எல்லாம் 
                பட்டர்பிரான் விட் சித்தன் பாடல் 
        ெகாண்  இைவ பா க் குனிக்க வல்லார் 
                ேகாவிந்தன்தன் அ யார்கள் ஆகி 
        எண் திைசக்கும் விளக்காகி நிற்பார் 
                இைணய  என்தைல ேமலனேவ  (11) 
        212. The chief Paṭṭar, Vishṇuchithan, composed songs 
        describing the play of the god of Srirangam in the southern land 
        surrounded with groves where bees happily swarm 
        and the Kaveri flows with its abundant water. 
        People who sing these songs and dance 
        will become devotees of Govindan 
        and will be like lights that brighten up all the eight directions. 
        I bow to them and worship their feet. 
        ---------- 
 
        ெபாியாழ்வார் தி ெமாழி - ஆயர்மங்ைகயர் ைறயீ  
        The complaints of the young cowherd girls 
 
        ஆற்றில் இ ந்  விைளயா ேவாங்கைளச் 
        ேசற்றால் எறிந்  வைள கிற் ைகக்ெகாண்  
        காற்றிற் க யனாய் ஓ  அகம் க்கு 
        மாற்ற ம் தாரானால் இன்  ற் ம் 
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                வைளத் திறம் ேபசானால் இன்  ற் ம்  (1) 
        213. O Yashoda, your son threw mud at us 
        when we were bathing and playing in the river. 
        He stole our bracelets and clothes 
        and ran faster than the wind and hid in his house. 
        When we asked for our clothes and bangles 
        he didn’t answer. This isn’t fair. 
        If he doesn’t give us our bangles it isn’t fair. 
 
        குண்டலம் தாழ குழல் தாழ நாண் தாழ 
        எண் திைசேயா ம் இைறஞ்சித் ெதா  ஏத்த 
        வண்  அமர் ங்குழலார் கிற் ைகக்ெகாண்  
        விண் ேதாய் மரத்தானால் இன்  ற் ம் 
                ேவண்ட ம் தாரானால் இன்  ற் ம்  (2) 
        214. O Yashoda, your son has long ear rings. 
        He has long hair. 
        His sacred thread hangs down to his belly button. 
        He is worshipped and praised 
        by people in all eight directions. 
        We are beautiful women and our hair is decorated 
        with flowers that swarm with bees. 
        Your son stole our clothes 
        and climbed to the top of a tree 
        that touches the sky and sat there. 
        This isn’t fair. 
        We begged him to give our clothes back, 
        but he wouldn’t. This isn’t fair. 
 
        தடம் ப  தாமைரப் ெபாய்ைக கலக்கி 
        விடம் ப  நாகத்ைத வால் பற்றி ஈர்த்  
        படம் ப  ைபந்தைல ேமல் எழப் பாய்ந்திட்  
        உடம்ைப அைசத்தானால் இன்  ற் ம் 
                உச்சியில் நின்றானால் இன்  ற் ம்  (3) 
        215. Yashoda, your son stirred up the water in the pond 
        where large lotuses bloom, 
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        grasped the tail of the poisonous snake Kalingan 
        and climbed on its heads, dancing and shaking its whole body. 
        We think that was good, 
        but he stole our clothes, stays in the top of the tree 
        and refuses to give them back. This isn’t fair. 
 
        ேத கன் ஆவி ெசகுத் ப் பனங்கனி 
        தான் எறிந்திட்ட தடம் ெப ந்ேதாளினால் 
        வானவர் ேகான் விட வந்த மைழ த த்  
        ஆனிைர காத்தானால் இன்  ற் ம் 
                அைவ உய்யக் ெகாண்டானால் இன்  ற் ம்  (4) 
        216. Yashoda, your son killed the Asuran Thenuhan, 
        threw his body at the tree, 
        and made the fruits of the palmyra tree fall. 
        When Indra made a heavy rain fall on the cattle, 
        he carried Govardhana mountain in his big arms 
        and protected the cows. We think that was good, 
        but he stole our clothes, stays in the top of the tree, 
        and refuses to give them back. This isn’t fair. 
 
        ஆய்ச்சியர் ேசாி அைள தயிர் பால் உண்  
        ேபர்த்  அவர் கண்  பி க்கப் பி ண்  
        ேவய்த் தடந்ேதாளினார் ெவண்ெணய் ேகாள் மாட்டா  அங்கு 
        ஆப் ண்  இ ந்தானால் இன்  ற் ம் 
                அ ண்  அ தானால் இன்  ற் ம்  (5) 
        217. O Yashoda, 
        your son stole the milk and yogurt 
        in the cowherd village and ate them. 
        The cowherds saw him, caught him and tied him up. 
        Now he can’t steal the butter 
        made by the cowherd women 
        who have round bamboo-like arms 
        because they tied him up and spanked him so he cried. 
        This isn’t fair. 
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        தள்ளித் தளர் நைட யிட்  இளம் பிள்ைளயாய் 
        உள்ளத்தின் உள்ேள அவைள உற ேநாக்கிக 
        கள்ளத்தினால் வந்த ேபய்ச்சி ைல உயிர் 
        ள்ளச் சுைவத்தானால் இன்  ற் ம் 
                வக்கு அற உண்டானால் இன்  ற் ம்  (6) 
        218. O Yashoda, even when he was a baby 
        toddling with his tiny feet, 
        that young child knew in his mind 
        that the devil Puthana would come, cheat him and try to kill him. 
        When she came, he drank milk from her breasts and killed her. 
        We think that was good, 
        but he stole our clothes, stays in the top of the tree 
        and refuses to give them back. This isn’t fair. 
 
        மாவ  ேவள்வியில் மாண் உ வாய்ச் ெசன்  
        வ  தா என்  இரந்த இம் மண்ணிைன 
        ஒர  இட்  இரண்டாம் அ தன்னிேல 
        தாவ  இட்டானால் இன்  ற் ம் 
                தரணி அளந்தானால் இன்  ற் ம்  (7) 
        219. O Yashoda, the god 
        went to the sacrifice of king Mahabali, 
        asked for three feet of land, 
        and measured this earth with one foot 
        and the sky with the other foot. 
        We think that was wonderful, 
        but he stole our clothes, stays in the top of the tree 
        and refuses to give them back. This isn’t fair. 
 
        தாைழ தண்-ஆம்பற் தடம் ெப ம் ெபாய்ைகவாய் 
        வா ம் தைல வைலப்பட்  வாதிப்  உண் 
        ேவழம் யர் ெகட விண்ேணார் ெப மானாய் 
        ஆழி பணி ெகாண்டானால் இன்  ற் ம் 
                அதற்கு அ ள் ெசய்தானால் இன்  ற் ம்  (8) 
        220. O Yashoda, your son, the god of gods in the sky, 
        came riding on his vehicle, the Garuḍazhvar 
        and removed the sorrow of Gajendra the elephant 
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        when he was caught by a crocodile 
        in the large pond blooming with cool screw pine plants, 
        and ambal flowers. 
        He killed the crocodile with his discus. 
        We think that was wonderful, 
        but he stole our clothes, stays in the top of the tree, 
        and refuses to give them back. This isn’t fair. 
 
        வானத்  எ ந்த மைழ கில் ேபால் எங்கும் 
        கானத்  ேமய்ந்  களித்  விைளயா  
        ஏனத்  உ வாய் இடந்த இம் மண்ணிைனத் 
        தானத்ேத ைவத்தானால் இன்  ற் ம் 
                தரணி இடந்தானால் இன்  ற் ம்  (9) 
        221. O Yashoda, your son has the color of the cloud in the sky. 
        He grazes the cows in the forest and plays happily. 
        He took the form of a boar, went beneath the earth 
        brought the earth stolen by an Asuran 
        and put it back. 
        We think that was wonderful, 
        but he stole our clothes, stays in the top of the tree, 
        and refuses to give them back. This isn’t fair. 
 
        அங் கமலக் கண்ணன்தன்ைன அேசாைதக்கு 
        மங்ைக நல்லார்கள் தாம் வந்  ைறப்பட்ட 
        அங்கு அவர் ெசால்ைலப் ைவக்ேகான் பட்டன் ெசால் 
        இங்கு இைவ வல்லவர்க்கு ஏதம் ஒன்  இல்ைலேய  (10) 
        222. Paṭṭan, the chief of Puduvai, 
        composed poems describing the complaints 
        of the beautiful cowherd women to Yashoda 
        about Kaṇṇan who has lotus-eyes. 
        Devotees who recite those poems 
        will not have any trouble in their life. 
        ------------ 
 
        ெபாியாழ்வார் தி ெமாழி - அம்மம் தர ம த்தல் 
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        Yashoda gives food to Kaṇṇan 
        Yashoda is afraid of feeding Kaṇṇan because she thinks he is the god. 
 
        தன்ேநர் ஆயிரம் பிள்ைளகேளா  
                தளர்நைடஇட்  வ வான் 
        ெபான் ஏய் ெநய்ெயா  பால் அ  உண்  ஒ  
                ள் வன் ெபாய்ேய தவ ம் 
        மின்ேநர் ண்ணிைட வஞ்சமகள் ெகாங்ைக 
                ஞ்ச வாய்ைவத்த பிராேன 
        அன்ேன உன்ைன அறிந் ெகாண்ேடன் உனக்கு 
                அஞ்சுவன் அம்மம் தரேவ  (1) 
        223. He toddles and comes to me 
        just like thousands of other children. 
        I give him butter precious as gold and milk. 
        He drinks the milk and embraces me. 
        He is the god who drank milk from the breasts of 
        the cheating devil Puthana 
        whose waist is thin as lightning and killed her. 
        Dear child, I know who you are 
        and I’m afraid to give you food. 
 
        ெபான்ேபால் மஞ்சனம் ஆட்  அ  ஊட் ப் 
                ேபாேனன் வ மள  இப்பால் 
        வன் பாரச் சகடம் இறச் சா  
                வடக்கில் அகம் க்கு இ ந்  
        மின்ேபால் ண்ணிைடயாள் ஒ  கன்னிைய 
                ேவற் வம் ெசய்  ைவத்த 
        அன்பா உன்ைன அறிந் ெகாண்ேடன் 
                உனக்கு அஞ்சுவன் அம்மம் தரேவ  (2) 
        224. I gave a bath to your sky-blue body 
        and fed you food sweet as nectar and went out. 
        Before I came back you killed the Asuran 
        who had come in the form of a fully-laden cart 
        and returned to stay quietly at home. 
        You changed the mind of a young girl 
        who has waist thin as lightning 
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        and you made her love you. 
        Dear child, I know who you are 
        and I’m afraid to give you food. 
 
        கும்மாயத்ெதா  ெவண்ெணய் வி ங்கிக் 
                குடத் தயிர் சாய்த் ப் ப கி 
        ெபாய்ம் மாய ம  ஆன அசுரைரப் 
                ெபான் வித்  இன்  நீ வந்தாய் 
        இம் மாயம் வல்ல பிள்ைள- நம்பீ உன்ைன 
                என்மகேன என்பர் நின்றார் 
        அம்மா உன்ைன அறிந் ெகாண்ேடன் உனக்கு 
                அஞ்சுவன் அம்மம் தரேவ  (3) 
        225. You swallowed all the butter and the lentils in the pots, 
        turned over the yogurt pot and ate all the yogurt. 
        Now, after killing the Asurans 
        who were disguised as marudam trees, you come. 
        O best among men! 
        You can do all these miraculous things. 
        People say you are my son, 
        but dear child, I know who you are 
        and I’m afraid to give you food. 
 
        ைமஆர் கண் மட ஆய்ச்சியர் மக்கைள 
                ைமயன்ைம ெசய்  அவர் பின்ேபாய் 
        ெகாய் ஆர் ந் கில் பற்றித் தனி நின்  
                குற்றம் பல பல ெசய்தாய் 
        ெபாய்யா உன்ைனப் றம் பல ேபசுவ 
                த்தகத் க்கு உள ேகட்ேடன் 
        ஐயா உன்ைன அறிந் ெகாண்ேடன் உனக்கு 
                அஞ்சுவன் அம்மம் தரேவ  (4) 
        226. You fascinate the beautiful young cowherd girls 
        whose dark eyes are decorated with kohl. 
        You follow them holding onto their soft clothes, 
        and steal their clothes and stand alone 
        and do many mischievous things. 
        You tell lies and people are gossiping about you. 
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        I heard a lot about you near the pond. 
        Dear child, I know who you are 
        and I’m afraid to give you food. 
 
        ப்ேபா ம் கைடந்  ஈண் ய ெவண்ெணயி 
                ேனா  தயி ம் வி ங்கி 
        கப்பால் ஆயர்கள் காவிற் ெகாணர்ந்த 
                கலத்ெதா  சாய்த் ப் ப கி 
        ெமய்ப்பால் உண்  அ  பிள்ைளகள் ேபால 
                விம்மி விம்மி அ கின்ற 
        அப்பா உன்ைன அறிந் ெகாண்ேடன் உனக்கு 
                அஞ்சுவன் அம்மம் தரேவ  (5) 
        227. You swallow the butter and the yogurt 
        that the cowherd women churn three times a day and keep. 
        You make the pots that the cowherds 
        carry on their shoulders fall and drink the yogurt. 
        You sob and sob like the children 
        who want to drink milk from their mothers. 
        Dear child, I know who you are 
        and I’m afraid to give you food. 
 
        க ம்பார் நீள் வயற் காய்கதிர்ச் ெசந்ெநைலக் 
                கற்றாநிைர மண் த் தின்ன 
        வி ம்பாக் கன்  ஒன்  ெகாண்  விளங்கனி 
                ழ எறிந்த பிராேன 
        சு ம்பார் ெமன்குழற் கன்னி ஒ த்திக்குச் 
                சூழ்வைல ைவத் த் திாி ம் 
        அரம்பா உன்ைன அறிந் ெகாண்ேடன் 
                உனக்கு அஞ்சுவன் அம்மம் தரேவ  (6) 
        228. When an Asuran came in the form of a calf 
        and refused to eat the good paddy 
        that all the other cows were eating happily 
        on the flourishing fields humming with bees, 
        you knew that it was not a calf. 
        You threw him up, made the vilam fruits fall and killed him. 
        O naughty one, you wander about and plot 
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        to make a young girl whose soft curly hair is filled with bees 
        fall in love with you. 
        Dear child, I know who you are 
        and I’m afraid to give you food. 
 
        ம ட்டார் ெமன்குழற் ெகாண்  ெபாழில் க்கு 
                வாய்ைவத்  அவ் ஆயர்தம் பா  
        சு ட்டார் ெமன்குழற் கன்னியர் வந்  உன்ைனச் 
                சுற் ம் ெதாழ நின்ற ேசாதி 
        ெபா ள்- தாயம் இேலன் எம்ெப மான் உன்ைனப் 
                ெபற்ற குற்றம் அல்லால் மற்  இங்கு 
        அரட்டா உன்ைன அறிந்  ெகாண்ேடன் உனக்கு 
                அஞ்சுவன் அம்மம் தரேவ  (7) 
        229. You are the light! 
        You go into the grove and play soft music 
        on your flute, enthralling everyone. 
        The cowherd girls with soft curly hair come 
        and surround you to listen to you playing music 
        and worship you. 
        O dear child, 
        my only fault is that I have raised you. 
        You are naughty and the cowherd women 
        are always complaining about you, 
        but I know who you are 
        and I’m afraid to give you food. 
 
        வாளா ஆகி ம் காணகில்லார் பிறர் 
                மக்கைள ைமயன்ைம ெசய்  
        ேதாளால் இட்  அவேரா  திைளத்  நீ 
                ெசால்லப் படாதன ெசய்தாய் 
        ேகளார் ஆயர் குலத்தவர் இப் பழி 
                ெகட்ேடன் வாழ்வில்ைல நந்தன் 
        காளாய் உன்ைன அறிந் ெகாண்ேடன் உனக்கு 
                அஞ்சுவன் அம்மம் தரேவ  (8) 
        230. Even if you keep quiet 
        without doing anything naughty, 
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        people don’t believe it. 
        You fascinate the beloved daughters of others, 
        embrace and enjoy them, 
        and do things one can’t speak of. 
        No matter what I say about you, 
        the cowherd families don’t listen. 
        They blame me because of you 
        until I can no longer listen to all their complaints. 
        You, son of Nandan, are like a bull. 
        I know who you are 
        and I’m afraid to give you food. 
 
        தாய்மார் ேமார் விற்கப் ேபாவர் தமப்பன்மார் 
                கற்றா நிைரப் பின்  ேபாவர் 
        நீ ஆய்ப்பா  இளங் கன்னிமார்கைள 
                ேநர்படேவ ெகாண்  ேபாதி 
        காய்வார்க்கு என் ம் உகப்பனேவ ெசய்  
                கண்டார் கழறத் திாி ம் 
        ஆயா உன்ைன அறிந் ெகாண்ேடன் உனக்கு 
                அஞ்சுவன் அம்மம் தரேவ  (9) 
        231. Cowherd mothers go to sell buttermilk. 
        Cowherd fathers go behind the cows to graze them. 
        Fearless, you run behind the lovely cowherd village girls. 
        You wander around and everyone who sees you 
        says how naughty you are. 
        You are the god who does things to please even those 
        who don't like you. 
        You are my dear child. 
        I know who you are 
        and I’m afraid to give you food. 
 
        ெதாத்தார் ங்குழற் கன்னி ஒ த்திையச் 
                ேசாைலத் தடம் ெகாண்  க்கு 
        த்தார் ெகாங்ைக ணர்ந்  இரா நாழிைக 
                ேவ  ெசன்றபின் வந்தாய் 
        ஒத்தார்க்கு ஒத்தன ேபசுவர் உன்ைன 
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                உரப்பேவ நான் ஒன் ம் மாட்ேடன் 
        அத்தா உன்ைன அறிந் ெகாண்ேடன் உனக்கு 
                அஞ்சுவன் அம்மம் தரேவ  (10) 
        232. You went into a blooming garden with a young girl 
        whose hair is decorated with a flower bunch, 
        embraced her breasts decorated with pearl chains, 
        and stayed there with her all night. 
        You only returned after the night was gone 
        and came at dawn. 
        Let the people who want to gossip about you 
        say what they want. 
        I won’t shout at you. 
        Dear child, I know who you are 
        and I’m afraid to give you food. 
 
        காரார் ேமனி நிறத்  எம்பிராைனக் 
                க கமழ் ங்குழல் ஆய்ச்சி 
        ஆரா இன்ன  உண்ணத் த வன் நான் 
                அம்மம் தாேரன் என்ற மாற்றம் 
        பாரார் ெதால் கழான் ைவ மன்னன் 
                பட்டர்பிரான் ெசான்ன பாடல் 
        ஏரார் இன்னிைச மாைலகள் வல்லார் 
                இ ேகசன் அ யாேர  (11) 
        233. Yashoda whose hair is decorated with fragrant flowers 
        called the one who has a dark cloud-like color 
        and told him that she will give him food sweet as nectar, 
        not just any food. 
        Paṭṭarpiran, the chief of Puduvai, the famous poet 
        who is praised by the whole earth, 
        composed poems with Yashoda’s words. 
        Those who recite these poems 
        will become the devotees of god Rishikesa. 
        ----------- 
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      ெபாியாழ்வார் தி ெமாழி - கண்ணைனக் கன்றின்பின் ேபாக்கிய அன்ைன  
      இரங்குதல் 
    Yashoda sends Kaṇṇan to graze the cows 
 
    அஞ்சன வண்ணைன ஆயர் ேகாலக் ெகா ந்திைன 
    மஞ்சனம் ஆட்  மைனகள்ேதா ம் திாியாேம 
    கஞ்சைனக் காய்ந்த கழல் அ  ேநாவக் கன்றின்பின் 
    என்ெசயப் பிள்ைளையப் ேபாக்கிேனன்? எல்ேல பாவேம          (1) 
    234. I bathed the dear child of cowherd clan 
    who has the color of kohl in turmeric water 
    and sent him out to go behind the calves 
    because I didn’t want him wandering from house to house. 
    But how could I send my child who fought Kamsan 
    without worrying that his feet decorated with anklets 
    would hurt as he went behind the calves? 
    O god, what a terrible thing I have done! 
 
    பற் மஞ்சள் சிப் பாைவமாெரா  பா யிற் 
    சிற்றில் சிைதத்  எங்கும் தீைம ெசய்  திாியாேம 
    கற் த் ளி ைட ேவடர் கானிைடக் கன்றின் பின் 
    எற் க்கு என் பிள்ைளையப் ேபாக்கிேனன்? எல்ேல பாவேம          (2) 
    235. I don’t want my son to go wandering around 
    kicking and destroying the play houses 
    of doll-like lovely girls 
    who wear fragrant turmeric powder on their bodies. 
    I don’t want him going around doing naughty things. 
    Why have I sent him behind the calves to the forest 
    where hunters go with their axes? 
    Why did I send my child behind the calves? 
    O god, what a terrible thing I have done! 
 
    நன்மணி ேமகைல நங்ைகமாெரா  நாள்ெதா ம் 
    ெபான்மணி ேமனி தியா த் திாியாேம 
    கல்மணி நின்  அதிர் கான்- அதாிைடக் கன்றின்பின் 
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    என் மணிவண்ணைனப் ேபாக்கிேனன் எல்ேல பாவேம          (3) 
    236. I don’t want my son wandering 
    and playing every day with young girls 
    decorated with beautiful maṇimegalai ornaments. 
    I don’t want him making his shining golden body dirty with mud. 
    That’s why I’ve sent my sapphire-colored son 
    to go behind calves on the forest paths 
    where the bells of the cattle ring out. 
    O god, what a terrible thing I have done! 
 
    வண்ணக் க ங்குழல் மாதர் வந்  அலர் ற்றிடப் 
    பண்ணிப் பல ெசய்  இப் பா  எங்கும் திாியாேம 
    கண் க்கு இனியாைனக் கான் -அதாிைடக் கன்றின்பின் 
    எண்ணற்கு அாியாைனப் ேபாக்கிேனன் எல்ேல பாவேம          (4) 
    237. I don’t want him wandering around 
    in this cowherd village doing naughty things 
    so the beautiful dark-haired women there come 
    and gossip about him. 
    He is sweet to the eyes. 
    He is the god beyond all thought. 
    I have sent him to the forest behind the calves to graze them. 
    O god, what a terrible thing I have done! 
 
    அவ்வவ் இடம் க்கு அவ் ஆயர் ெபண் ர்க்கு அ க்கனாய்க் 
    ெகாவ்ைவக் கனிவாய் ெகா த் க் கூைழைம ெசய்யாேம 
    எவ் ம் சிைல உைட ேவடர் கானிைடக் கன்றின் பின் 
    ெதய்வத் தைலவைனப் ேபாக்கிேனன் எல்ேல பாவேம          (5) 
    238. I don’t want him wandering here and there 
    in the cowherd village doing naughty things. 
    I don't want him approaching the cowherd girls 
    and kissing them with his lips that are like kovvai fruits. 
    I’ve sent that divine one, the king of gods, 
    behind the calves to the forest 
    where hunters carry afflicting bows. 



 112

    O god, what a terrible thing I have done! 
 
    மிட  ெம ெம த்  ஓட ெவண்ெணய் வி ங்கிப் ேபாய்ப் 
    ப  பல ெசய்  இப் பா  எங்கும் திாியாேம 
    க  பல திாி கான் -அதாிைடக் கன்றின் பின் 
    இடற என்பிள்ைளையப் ேபாக்கிேனன் எல்ேல பாவேம          (6) 
    239. I don’t want him stealing butter 
    and filling his mouth by swallowing it 
    and doing many other naughty things 
    as he wanders around in this cowherd village. 
    I’ve sent him behind the calves to the forest paths 
    where many elephants wander and people trip and stumble. 
    O god, what a terrible thing I have done! 
 
    வள்ளி டங்கு-இைட மாதர் வந்  அலர் ற்றிடத் 
    ள்ளி விைளயா த் ேதாழேரா  திாியாேம 
    கள்ளி உணங்கு ெவங்கான் -அதாிைடக் கன்றின் பின் 
    ள்ளின் தைலவைனப் ேபாக்கிேனன் எல்ேல பாவேம          (7) 
    240. I don’t want him jumping around, 
    playing and wandering about with his friends 
    as women with vine-like waists gossip about him. 
    I’ve sent the lord of Garuḍa behind the calves 
    to the hot forest paths where there are dry kaḷḷi plants. 
    O god, what a terrible thing I have done! 
 
    பன்னி  திங்கள் வயிற்றிற் ெகாண்ட அப் பாங்கினால் 
    என் இளங் ெகாங்ைக அ தம் ஊட்  எ த்  யான் 
    ெபான்ன  ேநாவப் லாிேய கானிற் கன்றின் பின் 
    என் இளஞ் சிங்கத்ைதப் ேபாக்கிேனன் எல்ேல பாவேம          (8) 
    241. I carried him on my lap for twelve months, 
    and fed him nectar-like milk from my young breasts. 
    Now I have sent my young lion-like son 
    behind the calves to the dry forest 
    where he will hurt his golden feet, 
    O god, what a terrible thing I have done! 
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    குைட ம் ெச ப் ம் ெகாடாேத தாேமாதரைன நான் 
    உைட ம் க யன ஊன்  ெவம் பரற்கள் உைடக் 
    க ய ெவங் கானிைடக் கால்- அ  ேநாவக் கன்றின் பின் 
    ெகா ெயன் என்பிள்ைளையப் ேபாக்கிேனன்:எல்ேல பாவேம          (9) 
    242. I have sent my son Damodaran behind the calves 
    without giving him an umbrella and sandals 
    to go in the terrible forest 
    where broken, hard, rough stones will hurt his feet. 
    Cruelly, I have sent my son to the forest. 
    O god, what a terrible thing I have done! 
 
    என் ம் எனக்கு இனியாைன என் மணிவண்ணைனக் 
    கன்றின் பின் ேபாக்கிேனன் என்  அேசாைத கழறிய 
    ெபான் திகழ் மாடப் ைவயர்ேகான் பட்டன் ெசால் 
    இன் தமிழ் மாைலகள் வல்லவர்க்கு இடர் இல்ைலேய          (10) 
    243. Paṭṭan, the chief of Puduvai filled with palaces that shine like gold 
    composed a garland of sweet Tamil poems 
    that describe how Yashoda was worried 
    when she sent her beautiful sapphire-colored son 
    who was always sweet to her to graze the calves. 
    Those who recite these poems 
    will have no difficulties in their lives. 
    -----------  
 
    ெபாியாழ்வார் தி ெமாழி -- கண்ணன் மீண் வ ங் ேகாலம் கண்  அன்ைன 
மகிழ்தல் 
    Kaṇṇan returns after grazing the cows 
 
    சீைலக் குதம்ைப ஒ கா  ஒ கா  
            ெசந்நிற ேமற் ேதான்றிப்  
    ேகாலப் பைணக் கச்சும் கூைற- உைட ம் 
            குளிர் த்தின் ேகாடால ம் 
    கா ப் பின்ேன வ கின்ற கடல்வண்ணன் 
            ேவடத்ைத வந்  காணீர் 
    ஞாலத் ப் த்திரைனப் ெபற்றார் நங்ைகமீர் 



 114

            நாேன மற்  ஆ ம் இல்ைல          (1) 
    244. He wears kudambai flower for an earring on his one ear 
    and a red thondri blossom on an other ear. 
    He wears a lovely kachu on his waist 
    and a checked dress on his body. 
    He wears a precious pearl chain on his chest 
    as he goes behind the cattle. 
    Come and see the beautiful form of the ocean-colored one. 
    O lovely women, I am the only one 
    who has a precious son like him on this earth. 
    There is no one like me. 
 
    கன்னி நன் மா மதில் சூழ்த  ம்ெபாழிற் 
            காவிாித் ெதன்னரங்கம் 
    மன்னிய சீர் ம சூதனா ேகசவா 
            பாவிேயன் வாழ்  உகந்  
    உன்ைன இளங்கன்  ேமய்க்கச் சி காேல 
            ஊட்  ஒ ப்ப த்ேதன் 
    என்னின் மனம் வ யாள் ஒ  ெபண் இல்ைல 
            என்குட்டேன த்தம் தா          (2) 
    245. You are the eternal, famed Madhusudanan 
    who stays in Srirangam surrounded with good strong walls 
    where the Kaveri river flows and groves bloom. 
    O Kesava, I have done wrong. 
    I fed you a little food and heedlessly sent you 
    on your tiny feet to graze the young calves 
    because I thought it would be good for you. 
    No woman has a harder heart than I. 
    O small one, give me a kiss. 
 
    கா கள் ஊ  ேபாய்க் கன் கள் ேமய்த்  
            மறிேயா க் கார்க்ேகாடற் ச் 
    சூ  வ கின்ற தாேமாதரா கற் த் 
            ளி காண் உன் உடம்  
    ேபைட மயிற் சாயற் பின்ைன மணாளா 
            நீராட்  அைமத்  ைவத்ேதன் 
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    ஆ  அ ெசய் அப்ப ம் உண் லன் 
            உன்ேனா  உடேன உண்பான்          (3) 
    246. O Damodara, you go through the forest, 
    graze the calves, run behind them and return, 
    wearing koḍal flowers that bloom in the rainy season. 
    Now see, your body is covered with dirt. 
    You are the beloved of Nappinnai, lovely as a peacock. 
    I have made water ready for your bath. 
    Take a bath and come to eat. 
    Your father hasn’t eaten yet. He will eat with you. 
 
    க  ஆர் ெபாழில் அணி ேவங்கடவா க ம் 
            ேபாேரேற நீ உகக்கும் 
    குைட ம் ெச ப் ம் குழ ம் த விக்கக் 
            ெகாள்ளாேத ேபானாய் மாேல 
    க ய ெவங் கானிைடக் கன்றின் பின் ேபான 
            சி க்குட்டச் ெசங் கமல- 
    அ ம் ெவ ம்பி உன்கண்கள் சிவந்தாய் 
            அைசந்திட்டாய் நீ எம்பிரான்          (4) 
    247. You stay in the beautiful Thiruvenkaṭam hills 
    filled with fragrant groves! 
    You are a strong bull that fights in terrible battles. 
    O dear child, I brought you an umbrella, sandals and a flute 
    but you went without taking them 
    and your small red lotus-like feet 
    that went behind the calves have blistered. 
    Your eyes are red and you are tired, dear child! 
 
    பற்றார் ந ங்க ன் பாஞ்சசன்னியத்ைத 
            வாய்ைவத்த ேபாேரேற என் 
    சிற்றாயர் சிங்கேம சீைத மணாளா 
            சி க்குட்டச் ெசங்கண் மாேல 
    சிற்றாைட ம் சி ப்பத்திர ம் இைவ 
            கட் ன் ேமல் ைவத் ப் ேபாய் 
    கற்றாயேரா  நீ கன் கள் ேமய்த் க் 
            கலந்  உடன் வந்தாய் ேபா ம்         (5) 
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    248. You are a bull in the battle! 
    When you blow the Panchajanyam conch 
    on the battlefield, your enemies shiver. 
    You are the little lion of the cowherd clan. 
    You are the beloved of Sita. 
    You are Maal, you are small and short and have lovely eyes. 
    You left your clothes and a small sword on your bed 
    and went to graze the cows with other cowherds. 
    It seems you have returned with them. 
 
    அஞ்சுடர் ஆழி உன் ைகயகத்  ஏந் ம் 
            அழகா நீ ெபாய்ைக க்கு 
    நஞ்சு உமிழ் நாகத்திேனா  பிணங்க ம் 
            நான் உயிர் வாழ்ந்தி ந்ேதன் 
    என் ெசய்ய என்ைன வயி  ம க்கினாய்? 
            ஏ ம் ஓர் அச்சம் இல்ைல 
    கஞ்சன் மனத் க்கு உகப்பனேவ ெசய்தாய் 
            காயாம்  வண்ணம் ெகாண்டாய்          (6) 
    249. You are beautiful! 
    You hold a shining discus in your hand. 
    I felt I might die when you entered the pond 
    and fought with the snake that spat poison. 
    What can I do? 
    You made my stomach hurt. 
    I am not worried. 
    Everything you did made Kamsan happy, 
    O you who have the dark color of a kayam flower. 
 
    பன்றி ம் ஆைம ம் மீன ம் ஆகிய 
            பாற்கடல் வண்ணா உன்ேமல் 
    கன்றின் உ வாகி ேமய் லத்ேத வந்த 
            கள்ள அசுரர் தம்ைமச் 
    ெசன்  பி த் ச் சி க்ைககளாேல 
            விளங்காய் எறிந்தாய் ேபா ம் 
    என் ம் என்பிள்ைளக்குத் தீைமகள் ெசய்வார்கள் 
            அங்ஙனம் ஆவர்கேள          (7) 
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    250. You have the dark color of the ocean 
    and you sleep on the milky ocean. 
    You took the forms of a boar, a turtle and a fish. 
    When the cunning Asuran came in the form of a calf 
    to the field where cows were grazing, 
    you took him in your small hands 
    and threw him at the vilam fruit trees. 
    Those Asurans always do only evil things to my son. 
 
    ேகட்  அறியாதன ேகட்கின்ேறன் ேகசவா 
            ேகாவலர் இந்திரற்குக் 
    காட் ய ேசா ம் கறி ம் தயி ம் 
            கலந்  உடன் உண்டாய் ேபா ம் 
    ஊட்ட தல் இேலன் உன்தன்ைனக் ெகாண்  
            ஒ ேபா ம் எனக்கு அாி  
    வாட்டம் இலாப் கழ் வாசுேதவா உன்ைன 
            அஞ்சுவன் இன்  ெதாட் ம்          (8) 
    251. I just heard something new to me! 
    You ate the rice, curries and yogurt 
    that the cowherds made and kept for Indra. 
    It seems that you have mixed them up and eaten them all. 
    I’m not good enough to feed you. 
    I’ll never be able to do it. O Vasudeva, your fame is faultless. 
    From now on, I will be frightened of you. 
 
    திண் ஆர் ெவண்சங்கு உைடயாய் தி நாள் தி  
            ேவாணம் இன்  எ  நாள்; ன் 
    பண்ேநர் ெமாழியாைரக் கூவி ைள அட் ப் 
            பல்லாண்  கூ வித்ேதன் 
    கண்ணாலம் ெசய்யக் கறி ம் கலத்த  
            அாிசி ம் ஆக்கி ைவத்ேதன் 
    கண்ணா நீ நாைளத்ெதாட் க் கன்றின் பின் ேபாேகல் 
            ேகாலம் ெசய்  இங்ேக இ           (9) 
    252. You carry a strong white conch in your hand. 
    It is the auspicious Thiruvoṇam day, your birthday. 
    I called some women whose words are like music, 
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    planted bean seeds and blessed you 
    asking that you should live for many years. 
    I made curry and rice to celebrate your birthday. 
    O dear child, don’t go tomorrow to graze the calves. 
    Dress and decorate yourself and stay here. 
 
    ற்றர  அல்குல் அேசாைத நல் ஆய்ச்சி தன் 
            த்திரன் ேகாவிந்தைனக் 
    கற்றினம் ேமய்த்  வரக் கண்  உகந்  அவள் 
            கற்பித்த மாற்றம் எல்லாம் 
    ெசற்றம் இலாதவர் வாழ்த  ெதன்  
            ைவ விட் சித்தன் ெசால் 
    கற்  இைவ பாட வல்லார் கடல்வண்ணன் 
            கழ ைண காண்பர்கேள          (10) 
    253. Vishṇuchithan, the chief of Puduvai 
    where faultless people live 
    composed poems that describe 
    how the cowherdess Yashoda saw her son 
    coming after grazing the calves. 
    Those who learn these poems and sing will approach 
    the ankleted feet of the god who is dark as the ocean. 
    ----------  
 
    ெபாியாழ்வார் தி ெமாழி - கண்ணன் மீண் வ ங் ேகாலம் கண்  கன்னியர் 
கா றல் 
    The cowherd girls fall in love with Kaṇṇan 
 
    தைழக ம் ெதாங்க ம் த ம்பி எங்கும் 
            தண் ைம எக்கம் மத்தளி தாழ்பீ  
    குழல்க ம் கீத ம் ஆகி எங்கும் 
            ேகாவிந்தன் வ கின்ற கூட்டம் கண்  
    மைழெகாேலா வ கின்ற  என்  ெசால்  
            மங்ைகமார் சாலக வாசல் பற்றி 
    ைழவனர் நிற்பனர் ஆகி எங்கும் 
            உள்ளம் விட்  ஊண் மறந்  ஒழிந்தனேர          (1) 
    254. Cowherds come, decorated with fresh leaves and garlands. 
    The sounds of flutes and songs are heard everywhere. 
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    Drums are beaten. 
    Govindan, decorated with peacock feathers in his hair, 
    comes with them. 
    The young women come to their front doors, 
    see the cowherds and Kaṇṇan, stand at the doorsteps 
    and say, “Is a cloud coming in the crowd?” 
    They forget what they should do 
    and stand there, forgetting even to eat. 
 
    வல்  ண் இதழ் அன்ன ஆைட ெகாண்  
            வைச அறத் தி வைர விாித்  உ த்  
    பல்  ண் பற்றாக உைடவாள் சாத்தி 
            பைணக்கச்சு உந்தி பல தைழ ந ேவ 
    ல்ைல நல் ந மலர் ேவங்ைக மலர் 
            அணிந்  பல் ஆயர் குழாம் ந ேவ 
    எல் யம் ேபாதாகப் பிள்ைள வ ம் 
            எதிர்நின்  அங்கு இனவைள இழேவன்மிேன          (2) 
    255. He wears a soft garment 
    that looks like the petals of flowers blooming on a vine. 
    He carries a small sword. 
    He is decorated with a garland made of fragrant mullai 
    and vengai blossoms mixed with fresh kachandi leaves. 
    He comes in the middle of a group of cowherds in the evening. 
    O girls, if you go in front of him, 
    you will lose your beautiful bangles. 
 
    சுாிைக ம் ெதறி-வில் ம் ெசண் -ேகா ம் 
            ேமலாைட ம் ேதாழன்மார் ெகாண்  ஓட 
    ஒ  ைகயால் ஒ வன்தன் ேதாைள ஊன்றி 
            ஆநிைரயினம் மீளக் குறித்த சங்கம் 
    வ ைகயில் வா ய பிள்ைள கண்ணன் 
            மஞ்ச ம் ேமனி ம் வ ம் கண்டாள் 
    அ ேக நின்றாள் என்ெபண் ேநாக்கிக் கண்டாள் 
            அ  கண்  இவ் ஊர் ஒன்  ணர்க்கின்றேத          (3) 
    256. His young friends wearing silk garments 
    run behind him carrying small swords, bows, chendus and sticks. 
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    One of them blows a conch so the cows will hear and return. 
    Kaṇṇan, tired, comes with them. 
    My daughter sees his beautiful body 
    adorned with turmeric powder and approaches him. 
    The people of the village see and gossip about her. 
 
    குன்  எ த்  ஆநிைர காத்த பிரான் 
            ேகாவலனாய்க் குழல் ஊதி ஊதிக் 
    கன் கள் ேமய்த் த் தன் ேதாழேரா  
            கலந்  உடன் வ வாைனத் ெத விற் கண்  
    என் ம் இவைன ஒப்பாைர நங்காய் 
            கண்டறிேயன் ஏ  வந்  காணாய் 
    ஒன் ம்நில்லா வைள கழன்  கில் 
            ஏந்  இள ைல ம் என் வசம் அலேவ          (4) 
    257. He, my beloved god who carried Govardhana mountain 
    and protected the cows when there was a big storm, 
    now plays the music on his flute as a cowherd, 
    grazes the calves and comes with his friends. 
    O beautiful friend, I see him on the streets. 
    I have not seen anyone like him before. 
    O friend, come and see him. 
    All my bangles are getting loose 
    and my young breasts beneath their blouse are not under my control. 
 
    சுற்றி நின்  ஆயர் தைழகள் இடச் 
            சு ள்பங்கி ேநத்திரத்தால் அணிந்  
    பற்றி நின்  ஆயர் கைடத்தைலேய 
            பாட ம் ஆடக் கண்ேடன் அன்றிப் பின் 
    மற்  ஒ வர்க்கு என்ைனப் ேபசெலாட்ேடன் 
            மா ஞ்ேசாைல எம் மாயற்கு அல்லால் 
    ெகாற்றவ க்கு இவள் ஆம் என்  எண்ணிக் 
            ெகா மின்கள் ெகாடீராகிற் ேகாழம்பேம          (5) 
    258. I saw the cowherds standing around him 
    carrying umbrellas made of peacock feathers 
    as Kaṇṇan decorated with beautiful peacock feathers in his hair 
    sang and danced in front of their doorsteps. 
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    I don’t want you to give me in marriage to anyone 
    except Maayan, the god of Thirumaalirunjolai. 
    You should realize that I belong only to the victorious one 
    and give me in marriage to him. 
    If you don’t do it, it will plunge into sorrow. 
 
    சிந் ரம் இலங்கத் தன் தி ெநற்றிேமல் 
            தி த்திய ேகாறம் ம் தி க்குழ ம் 
    அந்தரம் ழவத் தண் தைழக் காவின்கீழ் 
            வ ம் ஆயேரா  உடன் வைளேகால் ச 
    அந்தம் ஒன்  இல்லாத ஆயப் பிள்ைள 
            அறிந்  அறிந்  இவ் தி ேபா மாகில் 
    பந்  ெகாண்டான் என்  வைளத்  ைவத் ப் 
            பவளவாய் வ ம் காண்ேபாம் ேதாழீ          (6) 
 
    259. He will be decorated with shining sinduram 
    and a perfect naamam on his divine forehead. 
    The lovely music of flutes and the sound of drums will play. 
    With the cowherds who carry their grazing sticks 
    he will come into the flourishing grove. 
    He is the cowherd child, the god who is eternal. 
    He will walk on the street as if he knows everything. 
    Let’s stop him and tell him that he stole our ball 
    and see the lovely smile on his coral mouth. 
 
    சாலப் பல் நிைரப் பின்ேன தைழக் காவின்கீழ்த் 
            தன் தி ேமனிநின்  ஒளி திகழ 
    நீல நல் ந ங்குஞ்சி ேநத்திரத்தால் 
            அணிந்  பல் ஆயர் குழாம் ந ேவ 
    ேகாலச் ெசந்தாமைரக் கண் மிளிரக் 
            குழல் ஊதி இைசப் பா க் குனித்  ஆயேரா  
    ஆ த்  வ கின்ற ஆயப் பிள்ைள 
            அழகு கண்  என்மகள் அயர்க்கின்றேத  (7) 
    260. He goes behind good cows in a flourishing grove. 
    His divine body shines bright. 
    His fragrant hair is decorated with peacock feathers. 
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    His beautiful lotus eyes shine. 
    He comes in the middle of a group of cowherd children 
    and plays the flute, sings songs and dances. 
    The cowherds come with him singing and dancing. 
    My daughter is fascinated seeing the beauty of that cowherd child. 
 
    சிந் ரப்-ெபா  ெகாண்  ெசன்னி அப்பித் 
            தி நாமம் இட்  அங்கு ஓர் இைலயந்தன்னால் 
    அந்தரம் இன்றித் தன் ெநறி பங்கிைய 
            அழகிய ேநத்திரத்தால் அணிந்  
    இந்திரன் ேபால் வ ம் ஆயப்பிள்ைள 
            எதிர்நின்  அங்கு இனவைள இழேவல் என்ன 
    சந்தியில் நின்  கண்டீர் நங்ைக தன் 
            கிெலா  சாிவைள கழல்கின்றேத  (8) 
    261. He is decorated with a poṭṭu made of red powder 
    and a divine naamam on his forehead. 
    His hair is decorated with beautiful peacock feathers. 
    The cowherd child comes like Indra the god of gods. 
    I told my daughter, “If you go in front of him, you will lose your bangles.” 
    My beautiful girl stands in front of him in the middle of the street. 
    See, her bangles and clothes are becoming loose. 
 
    வலங் காதில் ேமல்-ேதான்றிப்  அணிந்  
            மல் ைக வனமாைல ெமௗவல் மாைல 
    சி ங்காரத்தால் குழல் தாழ விட் த் 
            தீங்குழல் வாய்ம த்  ஊதி ஊதி 
    அலங்காரத்தால் வ ம் ஆயப் பிள்ைள 
            அழகு கண்  என்மகள் 
    விலங்கி நில்லா  எதிர்நின்  கண்டீர் 
            ெவள்வைள கழன்  ெமய்ம் ெம கின்றேத  (9) 
    262. He wears on his left ear a lovely thondri flower. 
    His long hair is decorated with jasmine and forest mauval flowers. 
    My daughter sees the beauty of the cowherd child 
    who comes playing his flute. 
    She falls in love and stands in front of him without moving. 
    See, her lovely bangles become loose and she grows thin. 
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    விண்ணின்மீ  அமரர்கள் வி ம்பித் ெதாழ 
            மிைறத்  ஆயர் பா யில் தி ேட 
    கண்ணன் கா ப் பின்ேன எ ந்த ளக் 
            கண்  இளஆய்க் கன்னிமார் கா ற்ற 
    வண்ணம் வண்  அமர் ெபாழிற் ைவயர்ேகான் 
            விட் சித்தன் ெசான்ன மாைல பத் ம் 
    பண் இன்பம் வரப் பா ம் பத்தர் உள்ளார் 
            பரமான ைவகுந்தம் நண் வேர          (10) 
    263. Vishṇuchittan, the chief of Puduvai 
    surrounded with lovely groves where bees swarm, 
    composed ten poems about the love of cowherd girls 
    who saw Kaṇṇan, the god of gods 
    coming on the street of cowherd village 
    surrounded by cows and cowherd children. 
    The devotees who sing these songs happily will reach divine Vaikuṇṭam. 
    -----   
 
    ெபாியாழ்வார் தி ெமாழி - ேகாவர்த்தனகிாிையக் குைடெகாண்டைம 
    Govardhana mountain 
    Kaṇṇan carried Govardhana mountain and used it as an umbrella to protect the 
cows and the cowherds from the storm. 
 
    அட் க் குவி ேசாற் ப் ப ப்பத ம் 
            தயிர்- வாவி ம் ெநய்- அள ம் அடங்கப் 
    ெபாட்டத் ற்றி மாாிப் பைக ணர்த்த 
            ெபா  மா கடல்வண்ணன் ெபா த்த மைல 
    வட்டத் தடங்கண் மட மான் கன்றிைன 
            வைலவாய்ப் பற்றிக் ெகாண்  குறமகளிர் 
    ெகாட்ைடத் தைலப் பால் ெகா த்  வளர்க்கும் 
            ேகாவர்த்தனம் என் ம் ெகாற்றக் குைடேய          (1) 
    264. The victorious umbrella-like mountain that the god 
    who has the color of the ocean 
    with rolling waves that gives rain 
    and who ate a pile of rice with lentils, yogurt and ghee 
    carried to protect the cows- 
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    is Govardhana where the gypsy girls 
    feed good milk and raise round-eyed innocent baby deer 
    that were caught by their husbands and given to them. 
 
    வ  ஒன் ம் இல்லாச் ெசய்ைக வானவர்ேகான் 
            வ ப்பட்  னிந்  வி க்கப்பட்ட 
    மைழ வந்  எ  நாள் ெபய்  மாத் த ப்ப 
            ம சூதன் எ த்  மறித்த மைல 
    இழ  தாியாத  ஓர் ஈற் ப் பி  
            இளஞ் சீயம் ெதாடர்ந்  குத ம் 
    குழவி இைடக் கால் இட்  எதிர்ந்  ெபா ம் 
            ேகாவர்த்தனம் என் ம் ெகாற்றக் குைடேய          (2) 
    265. The victorious umbrella-like mountain 
    that the god Madhusudhanan carried to stop the rain 
    when Indra, the king of gods was angry 
    and made it rain for seven days, 
    hurting the innocent cows- 
    is Govardhana where a female elephant chased by a young lion, 
    afraid her cub may be hurt and protecting it under her legs, 
    opposes the lion and fights. 
 
    அம் ைமத் தடங்கண் மட ஆய்ச்சிய ம் 
            ஆனாய ம் ஆநிைர ம் அலறி 
    எம்ைமச் சரண் ஏன் ெகாள் என்  இரப்ப 
            இலங்கு ஆழிக் ைக எந்ைத எ த்த மைல 
    தம்ைமச் சரண் என்ற தம் பாைவயைரப் 
            னேமய்கின்ற மானினம் காண்மின் என்  
    ெகாம்ைமப் யக் குன்றர் சிைல குனிக்கும் 
            ேகாவர்த்தனம் என் ம் ெகாற்றக் குைடேய          (3) 
    266. The victorious umbrella-like mountain that the god 
    carried when the cows, the large-eyed cowherd women 
    and the cowherds 
    screamed and asked for help saying, 
    “ Help us, you are our refuge!”- 
    is Govardhana where men who have strong mountain-like arms 
    bend their bows when their lovely doll-like women 
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    ask them to catch deer saying, 
    “See, a group of deer are grazing on our millet.” 
 
    க  வாய்ச் சின ெவங்கண் களிற்றி க்குக் 
            கவளம் எ த் க் ெகா ப்பான் அவன் ேபால் 
    அ வாய் உறக் ைகயிட்  எழப் பறித்திட்  
            அமரர்ெப மான் ெகாண்  நின்ற மைல 
    கடல்வாய்ச் ெசன்  ேமகம் கவிழ்ந்  இறங்கிக் 
            க வாய்ப் பட நீர் கந்  ஏறி எங்கும் 
    குடவாய்ப் பட நின்  மைழ ெபாழி ம் 
            ேகாவர்த்தனம் என் ம் ெகாற்றக் குைடேய          (4) 
    267. The victorious umbrella-like mountain of the god of gods 
    who, taking the form of a boar, dug 
    and carried the earth with his tusks 
    as if he were a mahout giving a ball of rice to a cruel-eyed elephant- 
    is Govardhana where the clouds gather 
    after descending to the ocean, 
    scooping up the water, rising to the sky in the east 
    and pouring down rain. 
 
    வானத்தில் உள்ளீர் வ யீர் உள்ளீேரல் 
            அைறேயா வந்  வாங்குமின் என்பவன் ேபால் 
    ஏனத்  உ  ஆகிய ஈசன் எந்ைத 
            இடவன் எழ வாங்கி எ த்த மைல 
    கானக் களி-யாைன தன் ெகாம்  இழந்  
            க வாய் மதம் ேசாரத் தன் ைக எ த் க் 
    கூனற் பிைற ேவண்  அண்ணாந்  நிற்கும் 
            ேகாவர்த்தனம் என் ம் ெகாற்றக் குைடேய          (5) 
    268. The victorious umbrella-like mountain that our father, 
    the god who took the form of a boar, carried, 
    digging it up and calling the gods, saying, 
    “O gods in the sky! 
    If anyone among you is strong enough, tell me, 
    and come carry this with me!”- 
    is Govardhana where a happy forest elephant 
    that has lost its tusks raises its trunk, worships the god 
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    and asks him to give the crescent moon for his tusk 
    as the musth pours from his temples. 
 
    ெசப்பா  உைடய தி மால் அவன் தன் 
            ெசந்தாமைரக் ைகவிரல் ஐந்திைன ம் 
    கப்  ஆக ம த்  மணி ெந ந்ேதாள் 
            காம்  ஆகக் ெகா த் க் கவித்த மைல 
    எப்பா ம் பரந்  இழி ெதள் அ வி 
            இலங்கு மணி த் வடம் பிறழக் 
    குப்பாயம் என நின்  காட்சித ம் 
            ேகாவர்த்தனம் என் ம் ெகாற்றக் குைடேய          (6) 
    269. The victorious umbrella-like mountain 
    that our wonderful god carried, 
    putting all the five fingers of his lovely lotus hand 
    at its base and lifting it with his large, beautiful arms- 
    is Govardhana where the water 
    of the white waterfall flows everywhere 
    as it carries lovely glistening beautiful pearls 
    and makes the hill look like a treasure of pearl garlands. 
 
    படங்கள் பல ம் உைடப் பாம் - அைரயன் 
            படர் மிையத் தாங்கிக் கிடப்பவன் ேபால் 
    தடங்ைக விரல் ஐந் ம் மலர ைவத் த் 
            தாேமாதரன் தாங்கு தடவைரதான் 
    அடங்கச் ெசன்  இலங்ைகைய ஈடழித்த 
            அ மன் கழ் பா த் தம் குட்டன்கைளக் 
    குடங்ைகக் ெகாண்  மந்திகள் கண்வளர்த் ம் 
            ேகாவர்த்தனம் என் ம் ெகாற்றக் குைடேய          (7) 
    270. The victorious umbrella-like mountain 
    that our god Damodaran carried 
    using the five fingers of his wide hands 
    just as the thousand-headed Adishesha carries the earth- 
    is Govardhana where the monkeys who live there 
    put their small children to sleep 
    holding them in their hands 
    and singing the fame of Hanuman 
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    who went to Lanka and destroyed its pride. 
 
    சல மா கில் பல் கணப் ேபார்க்களத் ச் 
            சர- மாாி ெபாழிந்  எங்கும் ச ட்  
    ந வான் உறக் ேகடகம் ேகாப்பவன் ேபால் 
            நாராயணன் ன் கம் காத்த மைல 
    இைல ேவய் குரம்ைபத் தவ மா னிவர் 
            இ ந்தார் ந ேவ ெசன்  அணார் ெசாறியக் 
    ெகாைல வாய்ச் சின ேவங்ைககள் நின்  உறங்கும் 
            ேகாவர்த்தனம் என் ம் ெகாற்றக் குைடேய          (8) 
    271. The victorious umbrella-like mountain that the god 
    Narayaṇan carried to protect the cows 
    when the strong rain fell 
    like a warrior who uses his shield to stop 
    the arrows coming at him like a heavy rain- 
    is Govardhana where pious rishis who practice tapas 
    live in huts roofed with leaves, while angry murderous tigers 
    go and sleep with them. 
 
    வன் ேபய் ைல உண்ட  ஓர் வாய் உைடயன் 
            வன் ண் என நின்ற  ஓர் வன் பரத்ைத 
    தன் ேபர் இட் க் ெகாண்  தரணி தன்னிற் 
            தாேமாதரன் தாங்கு தடவைர தான் 
    ன்ேப வழி காட்ட சுக் கணங்கள் 
            கிற் ெபய்  தம் உைடக் குட்டன்கைளக் 
    ெகாம்  ஏற்றி இ ந்  குதி பயிற் ம் 
            ேகாவர்த்தனம் என் ம் ெகாற்றக் குைடேய          (9) 
    272. The victorious umbrella-like mountain 
    that the god Damodaran, who drank milk 
    from the breasts of the terrible devil Puthana 
    carried like a pillar- 
    is Govardhana that has the same name as the god Govardhanan, 
    where monkeys carrying their babies on their backs 
    climb on the branches of trees 
    and teach them how to jump. 
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    ெகா  ஏ  ெசந் தாமைரக் ைகவிரல்கள் 
            ேகால ம் அழிந்தில வா ற்  இல 
    வ  ஏ  தி கிர் ெநாந் ம் இல 
            மணிவண்ணன் மைல ம் ஓர் சம்பிரதம் 
     ஏறிய மா கிற் பல் கணங்கள் 
            ன் ெநற்றி நைரத்தன ேபால எங்கும் 
    கு  ஏறி இ ந்  மைழ ெபாழி ம் 
            ேகாவர்த்தனம் என் ம் ெகாற்றக் குைடேய          (10) 
    273. When the beautiful blue-colored one 
    carried Govardhana mountain, 
    the fingers of his lotus hands did not loose their beauty 
    and his strong beautiful finger-nails did not hurt. 
    He carried the mountain as if it were something he did every day. 
    On victorious umbrella-like Govardhana mountain, 
    a group of large clouds that rest on the top of the hills 
    make the mountain look as if it has grey hair 
    as they pour down rain everywhere. 
 
    அரவிற் பள்ளிெகாண்  அரவம் ரந்திட்  
            அரவப்-பைக ஊர்தி அவ ைடய 
    குரவிற் ெகா  ல்ைலகள் நின்  உறங்கும் 
            ேகாவர்த்தனம் என் ம் ெகாற்றக் குைடேமல் 
    தி விற் ெபா  மைறவாணர் த் ர்த் 
            திகழ் பட்டர்பிரான் ெசான்ன மாைல பத் ம் 
    பர  மனம் நன்கு உைடப் பத்தர் உள்ளார் 
            பரமான ைவகுந்தம் நண் வேர          (11) 
    274. The famous Paṭṭarpiran Vishṇuchithan 
    where the Brahmins recite the divine Vedas 
    composed these ten poems on Govardhana mountain 
    where jasmine flowers bloom 
    on the branches of kuravam trees. 
    He describes how the hill is carried as an umbrella 
    by the god who sleeps on Adishesha 
    and rides on an eagle, the enemy of snake. 
    The devotees who recite those poems in their hearts 
    and worship god will reach divine Vaikuṇṭam. 
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    ------------  
 
    ெபாியாழ்வார் தி ெமாழி - கண்ணன் குழல் ஊதல் 
    Kaṇṇan plays the flute 
 
    நாவலம் ெபாிய தீவினில் வா ம் 
            நங்ைகமீர்கள் இ  ஓர் அற் தம் ேகளீர் 
     வலம் ாி உைடய தி மால் 
            ய வாயிற் குழல்-ஓைச வழிேய 
    ேகாவலர் சி மியர் இளங் ெகாங்ைக 
            கு க ப்ப உடல் உள்-அவிழ்ந்  எங்கும் 
    காவ ம் கடந்  கயி மாைல 
            ஆகி வந்  கவிழ்ந்  நின்றனேர          (1) 
    275. O beautiful girls who live in this wide world, 
    listen to a wonderful thing! 
    When Thirumaal who has a white valampuri conch in his hand 
    plays the flute with his divine lips, 
    the cowherd girls who have young breasts 
    hear the sound of the flute, get excited 
    shiver and run away from their houses 
    where they are guarded, 
    untying the ropes that they are tied with. 
    Putting the ropes on their necks as if they are garlands, 
    they come, shyly and surround him. 
 
    இட அணைர இடத் ேதாெளா  சாய்த்  
            இ ைக கூடப் வம் ெநாிந்  ஏறக் 
    குடவயி  பட வாய் கைடகூடக் 
            ேகாவிந்தன் குழல்ெகா  ஊதின ேபா  
    மட மயில்கெளா  மான்பிைண ேபாேல 
            மங்ைகமார்கள் மலர்க் கூந்தல் அவிழ 
    உைட ெநகிழ ஓர்ைகயால் கில் பற்றி 
            ஒல்கி ஓ  அாிக்கண் ஒட நின்றனேர          (2) 
    276. When Govindan takes his flute in his hands, 
    bends his eyebrows, blows the air bending his stomach and plays, 
    the young girls who are beautiful as peacocks 
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    and have doe-like eyes, listen. 
    Their hair decorated with flowers becomes loose, 
    their dresses become loose. 
    Holding their falling dresses 
    they stand looking at him out of corners of their eyes. 
 
    வான் இளவரசு ைவகுந்தக் 
            குட்டன் வாசுேதவன் ம ைரமன்னன் நந்த- 
    ேகான் இளவரசு ேகாவலர் குட்டன் 
            ேகாவிந்தன் குழல்ெகா  ஊதின ேபா  
    வான் இளம்ப யர் வந்  வந்  ஈண்  
            மனம் உ கி மலர்க்கண்கள் பனிப்பத் 
    ேதன் அள  ெசறி கூந்தல் அவிழச் 
            ெசன்னி ேவர்ப்பச் ெசவி ேசர்த்  நின்றனேர         (3) 
    277. He is the prince of the sky. 
    He is the little one of Vaikuṇṭam. He is Vasudeva. 
    He is the king of Madhura. 
    He is the princely son of Nandagopan. 
    He, Govindan, is the little child of the cowherds. 
    When he plays his flute the young Apsarases 
    come down from the sky and approach him. 
    Their hearts melt and their flower-like eyes shed tears. 
    Their hair swarming with bees becomes loose. 
    Their foreheads sweat 
    and they close their ears to everything else 
    and hear only the music of his flute. 
 
    ேத கன் பிலம்பன் காளியன் என் ம் 
            தீப்பப் கள் அடங்க உழக்கிக் 
    கானகம் ப  உலாவி உலாவிக் 
            க ஞ்சி க்கன் குழல் ஊதின ேபா  
    ேமனைகெயா  திேலாத்தைம அரம்ைப 
            உ ப்பசியர் அவர் ெவள்கி மயங்கி 
    வானகம் ப யில் வாய் திறப்  இன்றி 
            ஆடல் பாடல் இைவ மாறினர் தாேம          (4) 
    278. He fought, conquered and destroyed 
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    the evil Asuras Thenuhan, Pilamban and Kaliyan. 
    When that small dark child plays his flute 
    wandering about in the forests, 
    Menaga, Thilothama, Ramba, 
    Urvasi and other heavenly Apsarases, 
    fascinated as they hear his music, become speechless. 
    They come down from the sky, dance, and sing with joy. 
 
    ன் நரசிங்கம  ஆகி அ ணன் 
            க்கியத்ைத ப்பான் லகில் 
    மன்னர் அஞ்சும் ம சூதனன் வாயிற் 
            குழ ன் ஓைச ெசவிையப் பற்றி வாங்க 
    நன் நரம்  உைடய ம் ேவா  
            நாரத ம் தம் தம் ைண மறந்  
    கின்னர மி னங்க ம் தம் தம் 
            கின்னரம் ெதா கிேலாம் என்றனேர          (5) 
    279. The kings of the three worlds are afraid of the god. 
    He came in the form of a man-lion and killed Hiraṇyan. 
    When Madhusudanan plays the flute, 
    Narada who plays the Tumburu veena, 
    those who play the kinnaram, 
    the midunam and other string instruments, 
    hear his music, forget their skills and say, 
    “We won’t touch our musical instruments 
    because we can’t compete 
    with the lovely music of Madhusudanan.” 
 
    ெசம் ெப ந் தடங்- கண்ணன் திரள் ேதாளன் 
            ேதவகி சி வன் ேதவர்கள் சிங்கம் 
    நம் பரமன் இந்நாள் குழல் ஊதக் 
            ேகட்டவர்கள் இடர் உற்றன ேகளீர் 
    அம்பரம் திாி ம் காந்தப்பர் எல்லாம் 
            அ த கீத வைலயால் சு க்குண்  
    நம் பரம் அன்  என்  நாணி மயங்கி 
            ைநந்  ேசார்ந்  ைகம்மறித்  நின்றனேர          (6) 
    280. He is the small son of Devaki, 
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    who has large beautiful eyes and strong arms. 
    He is our highest god and a lion among the gods. 
    When he plays his flute, 
    the Gandharvas who wander in the sky, 
    fascinated by the nectar-like music, 
    say, “He, our highest god, is playing the flute,” 
    and they feel ashamed because they can’t play like him, 
    and they stand folding their hands and worshipping him. 
 
    வி ள் நான் கண்ட  ஒர் அற் தம் ேகளீர் 
            ணி ேமய்க்கும் இளங்ேகாவலர் கூட்டத்  
    அைவ ள் நாகத் - அைணயான் குழல் ஊத 
            அமரேலாகத்  அள ம் ெசன்  இைசப்ப 
    அவி ணா மறந்  வானவர் எல்லாம் 
            ஆயர்-பா  நிைறயப் குந்  ஈண் ச் 
    ெசவி-உணாவின் சுைவ ெகாண்  மகிழ்ந்  
            ேகாவிந்தைனத் ெதாடர்ந்  என் ம் விடாேர          (7) 
    281. Listen to the wonders that I have seen on this earth. 
    When the god who sleeps on Adishesha plays his flute 
    in the middle of a crowd of young cowherds, 
    the music is heard in the gods’ world 
    and all the sky dwellers forget to eat their sacrificial food 
    and enter the cowherd village. 
    Their ears are filled with the sweetness of the music 
    and they follow happily wherever Govindan goes 
    and do not leave him at all. 
 
    சி விரல்கள் தடவிப் பாிமாறச் 
            ெசங்கண் ேகாடச் ெசய்ய வாய் ெகாப்பளிப்பக 
    கு ெவயர்ப் வம் கு ப்பக் 
            ேகாவிந்தன் குழல்ெகா  ஊதின ேபா  
    பறைவயின் கணங்கள் கூ  றந்  
            வந்  சூழ்ந்  ப கா  கிடப்பக் 
    கறைவயின் கணங்கள் கால் பரப்பிட் க் 
            கவிழ்ந்  இறங்கிச் ெசவி ஆட்டகில்லாேவ         (8) 
    282. When Govindan plays the flute 
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    holding it in his small fingers, his beautiful eyes close, 
    his red cheeks puff out 
    and his brow sweats with small drops of water. 
    The flocks of birds leave their nests, 
    come and surround him. 
    The herds of cattle leave the forest 
    where they graze, come near Govindan, 
    and lie down holding their legs apart. 
    They bend their heads, listening to the music of the flute 
    and move their ears as if they are dancing. 
 
    திரண்  எ  தைழ மைழ கில் வண்ணன் 
            ெசங்கமல மலர் சூழ் வண் னம் ேபாேல 
    சு ண்  இ ண்ட குழல் தாழ்ந்த கத்தான் 
            ஊ கின்ற குழல்-ஓைச வழிேய 
    ம ண்  மான்-கணங்கள் ேமய்ைக மறந்  
            ேமய்ந்த ல் ம் கைடவாய் வழி ேசார 
    இரண்  பா ம் ங்காப் ைடெபயரா 
            எ  சித்திரங்கள் ேபால நின்றனேவ          (9) 
    283. His body is dark like a cluster of clouds, 
    his face is beautiful like a red lotus, 
    and his dark curly hair is the color of the bees. 
    When he plays his flute, 
    a herd of deer, fascinated with his music, forgets to graze. 
    The grass that they have eaten 
    hangs from their mouths 
    and, unmoving from side to side, 
    they stand motionless as if they were painted pictures. 
 
    க ங்கண் ேதாைக மயிற் பீ  அணிந்  
            கட்  நன்கு உ த்த பீதக ஆைட 
    அ ங்கல உ வின் ஆயர் ெப மான் 
            அவெனா வன் குழல் ஊதின ேபா  
    மரங்கள் நின்  ம  தாைரகள் பா ம் 
            மலர்கள் ம் வளர் ெகாம் கள் தா ம் 
    இரங்கும் கூம் ம் தி மால் நின்ற நின்ற 
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            பக்கம் ேநாக்கி அைவ ெசய் ம் குணேம          (10) 
    284. Our god, the matchless one, 
    the chief of the cowherds 
    decorated with dark-eyed peacock feathers 
    and a silk garment tied tightly and beautifully 
    on his handsome body plays the flute. 
    The trees stand without moving, 
    flowers pour honey-like rain 
    as if to bow and worship him. 
    Their straight branches bend to hear the music. 
    They all turn towards wherever the beautiful god Thirumaal is 
    because that is their nature. 
 
    குழல் இ ண்  சு ண்  ஏறிய குஞ்சிக் 
            ேகாவிந்த ைடய ேகாமள வாயிற் 
    குழல் ைழஞ்சுகளின் ஊ  குமிழ்த் க் 
            ெகாழித்  இழிந்த அ தப் னல்தன்ைனக் 
    குழல் ழவம் விளம் ம் ைவக்ேகான் 
            விட் சித்தன் விாித்த தமிழ் வல்லார் 
    குழைல ெவன்ற குளிர் வாயினராகிச் 
            சா ேகாட் ள் ெகாள்ளப் ப வாேர          (11) 
    285. Vishṇuchithan, the chief of Puduvai, 
    composed poems about 
    how the music flowed like a flood of nectar 
    from the holes of the bamboo flute 
    in the beautiful hands of Govindan 
    who has curly hair and a tuft on his head. 
    Those who know Tamil well 
    and recite these poems of Vishṇuchithan 
    will be among the devotees of the god. 
    -------------   
 
    ெபாியாழ்வார் தி ெமாழி - நற்றாய் இரங்கல் 
    The mother of a young girl worries about her daughter who falls in love with 
Kaṇṇan. 
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    ஐய தி உடம்  அைளந்  இவள் 
            ேபச்சும் அலந்தைலயாய்ச் 
    ெசய்ய ன் சிற்றாைட ெசப்பன் 
            உ க்க ம் வல்லள் அல்லள் 
    ைகயினில் சி ைத ேயா  இவள் 
            ற்றில் பிாிந் ம் இலள் 
    ைப அரவைணப் பள்ளியாெனா  
            ைகைவத்  இவள்வ ேம          (1) 
    286. She plays on the sand and makes herself dirty. 
    She speaks like a baby. 
    She doesn’t know how to wear her lovely dress 
    made with fine threads. 
    She has not gone out of our front yard yet 
    with a small play pot in her hands, but holding the hands of the one 
    who sleeps on the snake bed she comes home. 
 
    வாயிற் பல் ம் எ ந்தில மயி 
            ம்  கூ ற்றில 
    சாய்  இலாத கு ந்தைலச் சில 
            பிள்ைளகேளா  இணங்கி 
    தீ இணக்கு இணங்கு ஆ  வந்  இவள் 
            தன் அன்ன ெசம்ைம ெசால்  
    மாயன் மா மணிவண்ணன்ேமல் இவள் 
            மால் உ கின்றாேள          (2) 
    287. Her teeth have not grown out yet. 
    Her hair is not yet thick. 
    She plays with sparse-haired slow-witted children. 
    She made friends with naughty girls 
    but she says that they are good children like her. 
    She falls in love with Maayan 
    who has a beautiful sapphire color. 
 
    ெபாங்கு ெவண்மணல் ெகாண்  சிற்றி ம் 
            ற்றத்  இைழக்க றில் 
    சங்கு சக்கரம் தண்  வாள் வில் ம் 



 136

            அல்ல  இைழக்க றாள் 
    ெகாங்ைக இன்னம் குவிந்  எ ந்தில 
            ேகாவிந்தேனா  இவைளச் 
    சங்ைக யாகி என் உள்ளம் நாள்ெதா ம் 
            தட் ப்  ஆகின்றேத          (3) 
    288. Even when she tries to make a play house 
    on the white sand in the front yard of her house, 
    she cannot make it without drawing 
    pictures of a conch, a wheel, a club, a sword and a bow. 
    Her breasts have not grown out yet. 
    My heart worries every day 
    because she is in love with Govindan. 
 
    ஏைழ ேபைத ஓர் பாலகன் வந்  என் 
            ெபண்மகைள எள்கி 
    ேதாழிமார் பலர் ெகாண் ேபாய்ச் ெசய்த 
            சூழ்ச்சிைய யார்க்கு உைரக்ேகன் 
    ஆழியான் என் ம் ஆழ ேமாைழயில் 
            பாய்ச்சி அகப்ப த்தி 
    ைழ உப்  அறியா  என் ம் 
            ைர ம் இலேள          (4) 
    289. Who can I tell about the tricks 
    that this young Kaṇṇan does? 
    He gets together with my young, innocent 
    daughter’s friends 
    and cheats her and makes fun of her. 
    She doesn’t know the old saying 
    that the spoon that scoops the porridge 
    doesn’t know how much salt is in the porridge. 
    Just like that she does not know 
    whether the one who holds the discus loves her 
    as much as she loves him. 
 
    நா ம் ஊ ம் அறியேவ ேபாய் 
            நல்ல ழாய் அலங்கல் 
    சூ  நாரணன் ேபாம் இடம் எல்லாம் 
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            ேசாதித்  உழிதர்கின்றாள் 
    ேக  ேவண் கின்றார் பலர் உளர் 
            ேகசவேனா  இவைளப் 
    பா காவல் இ மின் என்  என்  
            பார் த மாறினேத          (5) 
    290. She wears fragrant Thulasi garlands 
    and goes to all the cities and lands 
    where Narayaṇan stays and searches for him. 
    Many can’t understand her and want to hurt her. Confused, they say, “Put her in a 
guarded place with Kesavan.” 
    Why is the world like this? 
 
    பட்டம் கட் ப் ெபாற்ேறா  ெபய்  இவள் 
            பாடக ம் சிலம் ம் 
    இட்ட மாக வளர்த்  எ த்ேத க்கு 
            என்ேனா  இ க்க றாள் 
    ெபாட்டப் ேபாய்ப் றப்பட்  நின்  இவள் 
            ைவப் வண்ணா என் ம் 
    வட்ட வார் குழல் மங்ைகமீர் இவள் 
            மால் உ கின்றாேள          (6) 
    291. I decorated her with a forehead ornament, 
    golden ear rings, a paḍagam ornament and anklets 
    and raised her with love. 
    She doesn’t want to stay with me now. 
    She left me and just keeps saying, “Puvai puvanna!” 
    O girls with long thick hair, 
    see, she is falling in love with him. 
 
    ேபச ம் தாியாத ெபண்ைமயின் 
            ேபைதேயன் ேபைத இவள் 
    கூசமின்றி நின்றார்கள் தம் எதிர் 
            ேகால் கழிந்தான் ைழயாய் 
    ேகசவா என் ம் ேக லீ என் ம் 
            கிஞ்சுக வாய் ெமாழியாள் 
    வாச வார்குழல் மங்ைகமீர் இவள் 
            மால் உ கின்றாேள          (7) 
    292. I am an innocent mother and she is my innocent daughter. 
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    She stands in front of the girls who are obedient to their mothers. 
    She is like a spoon that gets loose from its stem and spills food 
    everywhere without knowing what it is doing. 
    Shameless, she mutters like a parrot and says, 
    “Kesava, you are faultless!” 
    O girls with long fragrant hair, 
    she is fascinated with him and has fallen in love. 
 
    காைற ம் கண்ணா  கா ம் தன் 
            ைகயில் வைள கு க்கும் 
    கூைற உ க்கும் அயர்க்கும் தன் 
            ெகாவ்ைவச் ெசவ்வாய் தி த் ம் 
    ேதறித் ேதறி நின்  ஆயிரம் ேபர்த் 
            ேதவன் திறம் பிதற் ம் 
    மாறில் மா மணிவண்ணன்ேமல் இவள் 
            மால் உ கின்றாேள          (8) 
    293. She wears pretty dresses 
    and looks at herself in the mirror. 
    She makes the bangles on her arms jingle. 
    She wears a new sari and sighs. 
    She decorates her red mouth as sweet as a kovvai fruit. 
    She does the same thing again and again. 
    She raves about the power of the god who has a thousand names. 
    She falls in love with the sapphire-colored god. 
    who has no hatred for anyone. 
 
    ைகத்தலத்  உள்ள மா  அழியக் 
            கண்ணாலங்கள் ெசய்  இவைள- 
    ைவத்  ைவத் க்ெகாண்  என்ன வாணிபம்? 
            நம்ைம வ ப்ப த் ம்- 
    ெசய்த்தைல எ  நாற் ப் ேபால் அவன் 
            ெசய்வன ெசய் ெகாள்ள 
    ைமத் தட கில் வண்ணன் பக்கல் 
            வளர வி மின்கேள          (9) 
    294. What is the use if I save abundant wealth 
    and wish to spend it 
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    to do the auspicious ceremonies for her? 
    It only hurts me. 
    She is like a tender shoot that grows on a field 
    and he is like the one who owns the land. 
    He can do whatever he wants with her. 
    Take her to the place of the beautiful one 
    who has the color of a dark cloud 
    and leave her there. 
 
    ெப ப் ெப த்த கண்ணாலங்கள் ெசய்  
            ேபணி நம் இல்லத் ள்ேள 
    இ த் வான் எண்ணி நாம் இ க்க 
            இவ ம் ஒன்  எண் கின்றாள் 
    ம த் வப் பதம் நீங்கினாள் என் ம் 
            வார்த்ைத ப வதன் ன் 
    ஒ ப்ப த்  இ மின் இவைள 
            உலகளந்தான் இைடக்ேக          (10) 
    295. We did all the auspicious ceremonies 
    that we needed to do for her 
    and kept her in our home thinking that she will stay here. 
    But she wants to do something else 
    and worries how she can leave home. 
    Before others know that she is in love with him 
    and is leaving home because her parents 
    have not arranged marriage for her, 
    we must take her to him 
    who went to Mahabali as a dwarf 
    and measured the world. 
 
    ஞாலம் ற் ம் உண்  ஆ ைலத் யில் 
            நாராயண க்கு இவள் 
    மாலதாகி மகிழ்ந்தனள் என்  
            தாய் உைர ெசய்ததைன 
    ேகாலம் ஆர் ெபாழில் சூழ் ைவயர்ேகான் 
            விட் சித்தன் ெசான்ன 
    மாைல பத் ம் வல்லவர்கட்கு 
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            இல்ைல வ  யேர          (11) 
    296. Vishṇuchithan, the chief of Puduvai 
    surrounded with beautiful flower gardens 
    composed a garland of ten poems 
    about how a mother describes her daughter 
    who fell in love with Narayaṇan, 
    the god who swallowed the whole earth 
    and sleeps on a banyan leaf. 
    Those who recite these poems 
    will not have any trouble in their lives. 
    ------------- 
 
    ெபாியாழ்வார் தி ெமாழி - தைலவன்பின் ெசன்ற மகைளக்குறித் த் தாய் பலப  
உன்னி ஏங்குதல் 
    A Mother's worry. Mother says. 
 
    நல்ல  ஓர் தாமைரப் ெபாய்ைக 
            நாண்மலர் ேமல் பனி ேசார 
    அல் ம் தா ம் உதிர்ந்திட்  
            அழகழிந்தால் ஒத்ததாேலா 
    இல்லம் ெவறிேயா ற்றாேலா 
            என்மகைள எங்கும் காேணன் 
    மல்லைர அட்டவன் பின்ேபாய் 
            ம ைரப் றம் க்காள் ெகால்ேலா?         (1) 
    297. “ I haven’t seen my daughter anywhere. 
    My house is empty. 
    It is like a pond that has lost its beauty 
    and its fresh lotuses have shed their petals 
    when the dew has fallen on them 
    and the alli blossoms have shed their pollen. 
    Did she go towards Madurai city 
    following him who destroyed the Asurans 
    when they came disguised as wrestlers? 
 
    ஒன் ம் அறி  ஒன்  இல்லாத 
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            உ வைறக் ேகாபாலர் தங்கள் 
    கன்  கால் மா மா ேபாேல 
            கன்னி இ ந்தாைளக் ெகாண்  
    நன் ம் கிறி ெசய்  ேபானான் 
            நாராயணன் ெசய்த தீைம 
    என் ம் எமர்கள் கு க்கு ஓர் 
            ஏச்சுக்ெகால்? ஆயி ங் ெகால்ேலா?          (2) 
    298. Narayaṇan made my virgin daughter 
    play with him and took her with him 
    like the ignorant cowherds who steal calves. 
    Won’t this terrible thing that Narayaṇan did 
    be a disgrace for our family? 
 
    குமாி மணம் ெசய்  ெகாண்  
            ேகாலம் ெசய்  இல்லத்  இ த்தி 
    தம ம் பிற ம் அறியத் 
            தாேமாதரற்கு என்  சாற்றி 
    அமரர் பதி ைடத் ேதவி 
            அரசாணிைய வழிபட்  
    மிலம் எழப் பைற ெகாட் த் 
            ேதாரணம் நாட் ங் ெகால்ேலா?          (3) 
    299. We made arrangements for my daughter’s wedding, 
    decorated her beautifully and kept her at home. 
    We announced to our relatives 
    that we are giving her in marriage to Damodaran. 
    Will the people beat the sounding drums, 
    worship the queen of Indra the king of gods 
    and decorate this village with beautiful garlands? 
 
    ஒ  மகள் தன்ைன உைடேயன் 
            உலகம் நிைறந்த கழால் 
    தி மகள் ேபால வளர்த்ேதன் 
            ெசங்கண் மால் தான் ெகாண்  ேபானான் 
    ெப  மகளாய்க் கு  வாழ்ந்  
            ெப ம்பிள்ைள ெபற்ற அேசாைத 
    ம மகைளக் கண்  உகந்  
            மணாட் ப் றம்ெசய் ங் ெகால்ேலா?          (4) 
    300. I have only one daughter 
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    and I raised her like Lakshmi, the beautiful goddess. 
    The world praises me as a good mother. 
    Lovely-eyed Maal has taken her with him. 
    Will Yashoda who lives in a respectable family 
    and gave birth to a wonderful son 
    feel happy seeing her daughter-in-law 
    and perform the post-marriage ceremonies for her well? 
    Will I see that? 
 
    தம் மாமன் நந்தேகாபாலன் 
            தழீஇக் ெகாண்  என் மகள் தன்ைனச் 
    ெசம்மாந்திேர என்  ெசால்  
            ெச ங் கயற் கண் ம் ெசவ்வா ம் 
    ெகாம்ைம ைல ம் இைட ம் 
            ெகா ம்பைணத் ேதாள்க ம் கண் ட்  
    இம் மகைளப் ெபற்ற தாயர் 
            இனித் தாியார் என் ங் ெகால்ேலா?          (5) 
    301. Will Nandagopan, the father-in-law 
    of my daughter, embrace her and say, 
    “I am proud to have you as my daughter-in-law?” 
    Seeing her lovely fish eyes, red mouth, round breasts, 
    waist and beautiful arms, 
    will he say, “How can the mother 
    who gave birth to one like you 
    be able live apart from her?” 
 
    ேவடர் மறக்குலம் ேபாேல 
            ேவண் ற் ச் ெசய்  என்மகைளக் 
    கூ ய கூட்டேம யாகக் 
            ெகாண்  கு  வா ங் ெகால்ேலா? 
    நா ம் நக ம் அறிய 
            நல்ல  ஓர் கண்ணாலம் ெசய்  
    சா  இறப் பாய்ந்த ெப மான் 
            தக்கவா ைகப்பற் ங் ெகால்ேலா?          (6) 
    302. Will the family of her in-laws join together, 
    perform all the requisite ceremonies 
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    and make her happy? 
    Will her beloved who destroyed the Asuran 
    that came in the form of a cart 
    be able to live happily with my daughter 
    whom he married as the whole city 
    and the country looked on? 
 
    அண்டத்  அமரர் ெப மான் 
            ஆழியான் இன்  என்மகைளப் 
    பண்டப் பழிப் க்கள் ெசால் ப் 
            பாிசு அற ஆண் ங் ெகால்ேலா? 
    ெகாண்  கு - வாழ்க்ைக வாழ்ந்  
            ேகாவலப் பட்டம் கவித் ப் 
    பண்ைட மணாட் மார் ன்ேன 
            பா காவல் ைவக்குங் ெகால்ேலா?          (7) 
    303. Will the chief of the gods in the sky 
    who carries a discus 
    live with my daughter without blaming her for anything? 
    Will he live with her in the family, 
    give her the name of belonging to a cowherd family 
    so that all the other housewives 
    will know and protect her? 
 
    கு யிற் பிறந்தவர் ெசய் ம் 
            குணம் ஒன் ம் ெசய்திலன் அந்ேதா 
    நைட ஒன் ம் ெசய்திலன் நங்காய் 
            நந்தேகாபன் மகன் கண்ணன் 
    இைட இ பா ம் வணங்க 
            இைளத்  இைளத்  என்மகள் ஏங்கிக் 
    கைடகயிேற பற்றி வாங்கிக் 
            ைக த ம்  ஏறி ங் ெகால்ேலா?          (8) 
    304. O beautiful girl! 
    The son of Nandagopan doesn’t do any of the things 
    that people born in good families do! 
    He doesn’t follow our customs. 
    O my god! 
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    My daughter’s waist is becoming thin 
    and she is longing for a better life. 
    Will her hands become rough 
    always churning buttermilk and holding the churning rope? 
 
    ெவண்ணிறத் ேதாய் தயிர் தன்ைன 
            ெவள்வைரப்பின் ன் எ ந்  
    கண் உறங்காேத இ ந்  
            கைடய ம் தான்வல்லள் ெகால்ேலா? 
    ஒண்ணிறத் தாமைரச் ெசங்கண் 
            உலகளந்தான் என்மகைளப் 
    பண் அைறயாப் பணிெகாண்  
            பாிசு அற ஆண் ங் ெகால்ேலா?          (9) 
    305. Without sleeping well, can my daughter wake up before dawn 
    and churn the white yogurt? 
    Will the god who has shining beautiful lotus eyes, 
    who measured the world, 
    make her do hard work or will he keep her happy? 
 
    மாயவன் பின்வழி ெசன்  வழியிைட மாற்றங்கள் ேகட்  
    ஆயர்கள் ேசாியி ம் க்கு அங்குத்ைத மாற்ற ம் எல்லாம் 
    தாயவள் ெசால் ய ெசால்ைலப் தண் ைவப் பட்டன் ெசான்ன 
    ய தமிழ் பத் ம் வல்லார்  மணிவண்ண க்கு ஆளேர          (10) 
    306. The chief of flourishing Puduvai 
    composed ten poems describing 
    how a good mother went to a cowherd village 
    searching for her daughter 
    who went away with Maayavan and how she worried 
    whether her daughter could live as a daughter-in-law in the cowherd village. 
    Those who recite the poems of Vishṇuchithan 
    will become devotees of the god 
    who has a beautiful sapphire-colored body. 
    ------ 
 
    ெபாியாழ்வார் தி ெமாழி - உந்தி பறத்தல் 



 145

    Playing balls - undi paṛathal. 
 
    என் நாதன் ேதவிக்கு அன்  இன்பப்  ஈயாதாள் 
    தன் நாதன் காணேவ தண்  மரத்திைன 
    வன் நாதப் ள்ளால் வ யப் பறித்திட்ட 
    என் நாதன் வன்ைமையப் பா ப் பற 
            எம்பிரான் வன்ைமையப் பா ப் பற.          (1) 
    307. O undi, fly and sing the strength of my god 
    who pulled a beautiful Parijatha flower tree 
    from Indra’s world with the help of strong Garuḍa 
    when Indrani did not give the flowers to Sathyabama. 
    Praise and sing the strength of my beloved and fly. 
    Praise and sing the strength of my god and fly. 
 
    என் வில் வ  கண்  ேபா என்  எதிர்வந்தான் 
    தன் வில் ேனா ம் தவத்ைத எதிர்வாங்கி 
    ன் வில் வ த்  ெபண் உயி ண்டான் 
    தன் வில் ன் வன்ைமையப் பா ப் பற 
            தாசரதி தன்ைமையப் பா ப் பற         (2) 
    308. O undi, fly and sing the power of the bow of the god 
    who took away the power of Balaraman’s tapas 
    when he came in front of him and said, “See the power of my bow and leave!” 
    He bent his bow and took the life of Thaḍagai. 
    Sing and praise the strength of the son of Dasharatha. 
    Fly and sing the power of his bow. 
 
    உ ப்பிணி நங்ைகையத் ேதர் ஏற்றிக் ெகாண்  
    வி ப் ற்  அங்கு ஏக விைரந்  எதிர் வந்  
    ெச க்கு உற்றான் ரம் சிைதயத் தைலையச் 
    சிைரத்திட்டான் வன்ைமையப் பா ப் பற 
            ேதவகி சிங்கத்ைதப் பா ப் பற          (3) 
    309. O undi, when the god brought Rukmaṇi on his chariot, 
    Rukman, her proud brother, 
    came there angrily and opposed him. 
    Kaṇṇan destroyed his heroism and cut off his head. 
    O undi, fly and sing the praise of the god. 
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    Praise the lion-like son of Devaki and fly. 
 
    மாற் த்தாய் ெசன்  வனம்ேபாேக என்றிட 
    ஈற் த்தாய் பின்ெதாடர்ந்  எம்பிரான் என்  அழ 
    கூற் த் தாய் ெசால்லக் ெகா ய வனம் ேபான 
    சீற்றம் இலாதாைனப் பா ப் பற 
            சீைத மணாளைனப் பா ப் பற          (4) 
    310. O undi, fly singing the strength of the god 
    who went to the terrible forest without getting angry 
    when his step-mother who is like Yama told him, 
    “Go to the forest!” 
    and as the mother who gave birth to him 
    followed him crying, “My dear son!” 
    Sing the praise of Rama the beloved of Sita. 
 
    பஞ்சவர் தனாய்ப் பாரதம் ைகெசய்  
    நஞ்சு உமிழ் நாகம் கிடந்த நற் ெபாய்ைக க்கு 
    அஞ்சப் பணத்தின்ேமல் பாய்ந்திட்  அ ள்ெசய்த 
    அஞ்சன வண்ணைனப் பா ப் பற 
            அேசாைததன் சிங்கத்ைதப் பா ப் பற          (5) 
    311. O undi, fly and sing the praise 
    of the dark kohl-colored god 
    who went to Duryodhana as a messenger for the Paṇḍavas 
    and helped them fight the Bharatha war. 
    He jumped into the pond and danced on the heads 
    of the snake Kalingan and then gave his grace to it. 
    Sing the praise of the lion-like son of Yashoda and fly. 
 
     ஒன்றி லகங்க ம் ஆண்  உன் 
    அ ேயற்கு அ ள் என்  அவன்பின் ெதாடர்ந்த 
    ப யில் குணத் ப் பரத நம்பிக்கு அன்  
    அ நிைல ஈந்தாைனப் பா ப் பற 
            அேயாத்தியர் ேகாமாைனப் பா ப் பற         (6) 
    312. O undi, fly and sing the praise 
    of Rama who gave his padukas 
    to his faultless brother Bharatha 
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    who followed him and asked him to come back 
    to rule all the three worlds and be the king 
    and show him his grace. 
    Sing the praise of the king of Ayodhya and fly. 
 
    காளியன் ெபாய்ைக கலங்கப் பாய்ந்திட்  அவன் 
    நீள்  ஐந்தி ம் நின்  நடம்ெசய்  
    மீள அவ க்கு அ ள்ெசய்த வித்தகன் 
    ேதாள்-வ  ரேம பா ப் பற 
             மணிவண்ணைனப் பா ப் பற          (7) 
    313. O undi, fly and sing the praise 
    of the strength of the heroic arms 
    of the clever god who jumped into the pond, 
    stirred it up and danced on the five wide heads 
    of Kalingan and then gave his grace to him. 
    Praise the pure sapphire-colored god and fly. 
 
    தார்க்கு இளந்தம்பிக்கு அரசு ஈந்  தண்டகம் 
    ற்றவள் ெசாற்ெகாண்  ேபாகி டங்கு- இைடச் 
    சூர்ப்பணகாைவச் ெசவிெயா  க்கு அவள் 
    ஆர்க்க அாிந்தாைனப் பா ப் பற 
            அேயாத்திக்கு அரசைனப் பா ப் பற          (8) 
    314. O undi, fly and sing the praise of the god 
    who gave the kingdom to his younger brother 
    and went to the forest obeying the order 
    of his step-mother Kaikeyi. 
    In the forest Rama cut off the ears and nose 
    of thin-waisted Surpanakha as she screamed. 
    Sing and praise the king of Ayodhya and fly. 
 
    மாயச் சகடம் உைதத்  ம  இ த்  
    ஆயர்கேளா  ேபாய் ஆநிைர காத்  அணி 
    ேவயின் குழல் ஊதி வித்தகனாய் நின்ற 
    ஆயர்கள் ஏற்றிைனப் பா ப் பற 
            ஆநிைர ேமய்த்தாைனப் பா ப் பற          (9) 
    315. O undi, fly and sing the praise of the god 
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    who kicked and destroyed the Asuran 
    when he came in the form of a deceiving cart. 
    He killed the Asuran brothers 
    who stood in the form of marudam trees. 
    He is a clever god 
    who goes with the cowherds, protects the cattle 
    and plays the flute wonderfully. 
    O undi, fly and sing the praise of the bull-like son of the cowherds. 
    Fly and sing the praise of the god who grazed the cows. 
 
    காரார் கடைல அைடத்திட்  இலங்ைக க்கு 
    ஓராதான் ெபான்  ஒன்பேதா  ஒன்ைற ம் 
    ேநரா அவன்தம்பிக்ேக நீள் அரசு ஈந்த 
    ஆராவ தைனப் பா ப் பற 
            அேயாத்தியர் ேவந்தைனப் பா ப் பற          (10) 
    316. O undi, fly and sing the praise of the god 
    who crossed the ocean, entered Lanka, 
    killed his enemy Ravaṇan, the ten-headed king, 
    and gave his kingdom to Vibhisana, Ravaṇan’s good brother. 
    O undi, fly and sing the praise of the nectar-like sweet god, 
    fly and sing the praise of the king of Ayodhya. 
 
    நந்தன் மதைலையக் காகுத்த ைனநவின்  
    உந்தி பறந்த ஒளியிைழ யார்கள்ெசால் 
    ெசந்தமிழ்த் ெதன்  ைவவிட்  சித்தன்ெசால் 
    ஐந்திேனா  ஐந் ம்வல் லார்க்குஅல்லல் இல்ைலேய          (11) 
    317.Vishṇuchithan, the chief of southern Puduvai 
    where ornamented Tamil flourishes composed ten poems 
    describing how the women decorated with shining ornaments 
    asked the undi to praise 
    and sing the heroic deeds of Kahustan, the son of Nandan. 
    Those devotees who learn and sing these ten poems of Vishṇuchittan will not have 
any trouble in life. 
    ----------   
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    ெபாியாழ்வார் தி ெமாழி - அ மன் சீைதக்குக் கூறிய அைடயாளம் 
    Hanuman sees Sita. Story of Rama. 
    These poems describes how Hanuman went to Lanka, saw Sita, told her things 
that only she would know to show that he was a messenger from Rama and gave her 
the ring of Rama. 
 
    ெநறிந்த க ங்குழல் மடவாய் நின் அ ேயன் விண்ணப்பம் 
    ெசறிந்த மணி ச் சனகன் சிைல இ த்  நிைனக் ெகாணர்ந்த  
    அறிந்  அரசு கைளகட்ட அ ந்தவத்ேதான் இைட விலங்கச் 
    ெசறிந்த சிைலெகா  தவத்ைதச் சிைதத்த ம் ஓர் அைடயாளம்          (1) 
    318. Hanuman sees Sita in Asokavanam in Ravaṇan's palace and says, 
    “O Beautiful goddess with dark thick hair! 
    I am your slave. This is my request. 
    Rama broke the bow of king Janakan 
    who wore a shining crown studded with diamonds and married you. 
    When Balaraman, who did much tapas, 
    stopped him on the way to Ayodhya after your marriage, 
    Rama broke his bow and destroyed his powerful tapas. 
    This tells you I am a messenger from Rama. 
 
    அல் யம்  மலர்க்ேகாதாய் அ பணிந்ேதன் விண்ணப்பம் 
    ெசால் ேகன் ேகட்ட ளாய் ைணமலர்க் கண் மடமாேன 
    எல் யம் ேபா  இனிதி த்தல் இ ந்த  ஓர் இட வைகயில் 
    மல் ைக மா மாைலெகாண்  அங்கு ஆர்த்த ம் ஓர் அைடயாளம்     (2) 
    319. “Your hair is decorated with lovely alli blossoms. 
    I bow to your feet. This is my request. 
    Give me your grace and listen. 
    You are beautiful like a deer 
    and your two eyes are like blooming flowers. 
    One day when you were with your beloved husband, 
    he brought you a jasmine garland 
    and you were very happy to see it. 
    This tells you I am a messenger from Rama. 
 
    கலக்கிய மா மனத்தனளாய்க் ைகேகசி வரம் ேவண்ட 
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    மலக்கிய மா மனத்தனனாய் மன்னவ ம் மறா  ஒழியக் 
    குலக்குமரா கா  உைறயப் ேபா என்  விைட ெகா ப்ப 
    இலக்குமணன் தன்ெனா ம் அங்கு ஏகிய  ஓர் அைடயாளம்          (3) 
    320. “Kaikeyi, the queen of Dasharatha, 
    confused in her mind, 
    asked for two boons from Dasharatha 
    and the king with a sorrowful mind 
    was unable to refuse and granted the boons. 
    He sent Rama away saying, ‘O dear son of our family! 
    Go and stay in the forest!’ 
    And Rama went with his brother Lakshmaṇa. 
    This tells you I am a messenger from Rama. 
 
    வார் அணிந்த ைல மடவாய் ைவேத  விண்ணப்பம் 
    ேதர் அணிந்த அேயாத்தியர்ேகான் ெப ந்ேத  ேகட்ட ளாய் 
    கூர் அணிந்த ேவல் வலவன் குகேனா ம் கங்ைகதன்னிற் 
    சீர் அணிந்த ேதாழைம ெகாண்ட ம் ஓர் அைடயாளம்          (4) 
    321. “O Vaidehi, you are beautiful 
    and your breasts are decorated with a band. 
    This is my request. 
    You are the royal queen of the king of Ayodhya 
    who has a beautiful chariot. 
    Give me your grace and hear me. 
    He became a good friend of Guhan 
    who is proficient in using a sharp spear 
    and who lives on the bank of Ganges. 
    This tells you I am a messenger from Rama. 
 
    மான் அம ம் ெமன்ேநாக்கி ைவேத  விண்ணப்பம் 
    கான் அம ம் கல்-அதர் ேபாய்க் கா  உைறந்த காலத் த் 
    ேதன் அம ம் ெபாழிற் சாரல் சித்திரகூடத்  இ ப்பப் 
    பால்ெமாழியாய் பரதநம்பி பணிந்த ம் ஓர் அைடயாளம்          (5) 
    322. “O Vaidehi, your look is soft like a deer, 
    your words are as sweet as milk! 
    This is my request. 
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    When you and Rama went to the forest 
    filled with stony paths and stayed in Chithrakuḍam 
    where the mountain slopes are filled with groves 
    and flowers drip honey 
    Bharatha came and worshipped you. This tells you I am a messenger from Rama. 
 
    சித்திரகூடத்  இ ப்பச் சி காக்ைக ைல தீண்ட 
    அத்திரேம ெகாண்  எறிய அைனத்  உலகும் திாிந்  ஓ  
    வித்தகேன இராமாேவா நின் அபயம் என்  அைழப்ப 
    அத்திரேம அதன்கண்ைண அ த்த ம் ஓர் அைடயாளம்          (6) 
    323. “When you were in Chithrakuḍam, 
    a small crow came and touched your breast. 
    You were frightened when Rama shot an arrow at the crow 
    and the crow, frightened, flew all over the world. 
    You called Rama, saying, 
    ‘O Rama, you are a clever one. Come, you are my refuge.’ 
    At once Rama came and made the crow blind in one eye. 
    This tells you that I am a messenger from Rama. 
 
    மின் ஒத்த ண்- இைடயாய் ெமய்- அ ேயன் விண்ணப்பம் 
    ெபான் ஒத்த மான் ஒன்  குந்  இனி  விைளயாட 
    நின் அன்பின் வழிநின்  சிைல பி த்  எம்பிரான் ஏகப் 
    பின்ேன அங்கு இலக்குமணன் பிாிந்த ம் ஓர் அைடயாளம்          (7) 
    324. “Your waist is as thin as lightning! 
    This is the request of your true slave. Hear me. 
    When a golden deer came in the forest and played sweetly, 
    you asked your beloved husband to bring it to you. 
    He took his bow and went to catch it. 
    Laksmaṇa who was guarding you left 
    and searched for Rama 
    because he heard Rama calling him 
    and thought that Rama was in trouble. 
    This tells you I am a messenger from Rama. 
 
    ைமத் தகு மா மலர்க்குழலாய் ைவேத  விண்ணப்பம் 
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    ஒத்த கழ் வானரக்ேகான் உடன் இ ந்  நிைனத் ேதட 
    அத்தகு சீர் அேயாத்தியர்ேகான் அைடயாளம் இைவ ெமாழிந்தான் 
    இத் தைகயால் அைடயாளம் ஈ  அவன் ைகம் ேமாதிரேம          (8) 
    325. “O Vaidehi, your kohl-like dark hair 
    is decorated with beautiful flowers. 
    This is my request. 
    I am a chief of the monkeys. 
    The great king of Ayodhya told all these things to me 
    so that I could search for you. 
    This is a ring from his hand 
    and this is the best sign that I am his messenger.” 
 
    திக்கு நிைற கழாளன் தீ ேவள்விச் ெசன்ற நாள் 
    மிக்க ெப ம் சைப ந ேவ வில் இ த்தான் ேமாதிரம் கண்  
    ஒக்குமால் அைடயாளம் அ மான் என்  உச்சிேமல் 
    ைவத் க்ெகாண்  உகந்தனளால் மலர்க்குழலாள் சீைத ேம          (9) 
    326. Sita saw the ring of Rama 
    who is praised in all directions, 
    and thought of the day 
    when Rama came to Janaka’s palace, 
    broke the bow in the middle of a large assembly of kings 
    and married her. 
    Sita, decorated with flowers on her hair, 
    said, “O Hanuman, this is a marvelous sign!” 
    and joyfully put the ring on the top of her head. 
 
    வார் ஆ ம் ைல மடவாள் ைவேதவி தைனக் கண்  
    சீர் ஆ ம் திறல் அ மன் ெதாிந்  உைரத்த அைடயாளம் 
    பார் ஆ ம் கழ்ப் ைவப் பட்டர்பிரான் பாடல் வல்லார் 
    ஏர் ஆ ம் ைவகுந்தத்  இைமயவேரா  இ ப்பாேர          (10) 
    327. The Paṭṭarpiran of Puduvai who is praised 
    by all the world composed in poems the signs 
    by which the famous Hanuman convinced Vaidehi 
    when he saw her, the beautiful one 
    whose breasts are bound with a band. 
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    Devotees who recite these poems will stay 
    with the god in divine Vaikuṇṭam. 
    ---------- 
 
    ெபாியாழ்வார் தி ெமாழி - தி மாைலக் கண்ட சுவ  உைரத்தல் 
    Devotees search for the God (Rama and Kaṇṇan) 
    These poems describe devotees who search for Rama and the other devotees 
who guide them to the places where Rama is. 
 
    கதிர் ஆயிரம் இரவி கலந்  எறித்தால் ஒத்த நீள் யன் 
    எதிர் இல் ெப ைம இராமைன இ க்கும் இடம் நா திேரல் 
    அதி ம் கழற் ெபா  ேதாள் இரணியன் ஆகம் பிளந்  அாியாய் 
    உதிரம் அைளந்த ைகேயா  இ ந்தாைன உள்ளவா கண்டார் உளர்    (1) 
    328. If you want to find Rama 
    who has matchless fame 
    whose bright crown shines like the rays of thousands of suns joined together, 
    go to the people who saw him with his fingers bloodied 
    after he split open the chest of heroic Hiraṇyan 
    whose strong arms were decorated with bracelets. 
 
    நாந்தகம் சங்கு தண்  நாண் ஒ ச் சார்ங்கம் தி ச்சக்கரம் 
    ஏந்  ெப ைம இராமைன இ க்கும் இடம் நா திேரல் 
    காந்தள் கிழ் விரற் சீைதக்கு ஆகிக் க ஞ்சிைல ெசன்  இ க்க 
    ேவந்தர் தைலவன் சனகராசன்தன் ேவள்வியிற் கண்டார் உளர்    (2) 
    329. If you want to find the famous Rama 
    who carries a sword, conch, club, 
    a bow that twangs loudly as it shoots arrows, 
    and a divine discus, 
    go to the people who saw him at Sita’s suyavaram 
    in the palace of Janaka, the king of kings, 
    where Rama broke the strong bow for Sita 
    whose beautiful fingers are like blooming kandal flowers. 
 
    ெகாைலயாைனக் ெகாம்  பறித் க் 
            கூடலர் ேசைன ெபா  அழியச் 
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    சிைலயால் மராமரம் எய்த ேதவைனச் 
            சிக்ெகன நா திேரல் 
    தைலயால் குரக்கினம் தாங்கிச் ெசன்  
            தடவைர ெகாண்  அைடப்ப 
    அைல ஆர் கடற்கைர ற்றி ந்தாைன 
            அங்குத்ைதக் கண்டார் உளர்          (3) 
    330. If you are searching anxiously for the god 
    who broke the tusks of the murderous elephant, 
    who killed the Kauravas fighting in the Bharatha war, 
    and who destroyed the mara trees with his bow, 
    go to the people who saw him 
    on the seashore with rolling waves, 
    when the monkey clan carried large stones 
    and made a bridge on the ocean with rolling waves. 
 
    ேதாயம் பரந்த ந  சூழ ற் ெதால்ைல வ  ெகாண்ட 
    மாயக் குழவி யதைன நா றில் வம்மின் சுவ  உைரக்ேகன் 
    ஆயர் மடமகள் பின்ைனக்கு ஆகி அடல் விைட ஏழிைன ம் 
    யப் ெபா  வியர்த்  நின்றாைன ெமய்ம்ைமேய கண்டார் உளர்   (4) 
    331. If you are searching for the magical child, 
    the ancient god who sleeps in the middle of the ocean, 
    come, I will tell you the way. 
    Go to people who were there and actually saw him 
    when he sweated and fought the seven strong bulls 
    and killed them for the love 
    of the beautiful cowherd girl Nappinnai. 
 
    நீர் ஏ  ெசஞ்சைட நீலகண்ட ம் நான் க ம் ைறயால் 
    சீர் ஏ  வாசகஞ் ெசய்ய நின்ற தி மாைல நா திேரல் 
    வார் ஏ  ெகாங்ைக உ ப்பிணிைய வ யப் பி த் க்ெகாண்  
    ேதர் ஏற்றிச் ேசைன ந  ேபார் ெசய்யச் சிக்ெகனக் கண்டார் உளர்  (5) 
    332. If you are searching for the divine Thirumaal 
    who is praised by Nanmuhan 
    and Shiva who has red jaṭa where the Ganges flows, 
    go to the people who were there and saw him 
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    when he took Rukmaṇi whose breasts are decorated with a band on his chariot 
    and her brother, Rukman came to oppose him on the way. 
 
    ெபால்லா வ  உைடப் ேபய்ச்சி ஞ்சப் ணர் ைல வாய்ம க்க 
    வல்லாைன மா மணிவண்ணைன ம ம் இடம் நா திேரல் 
    பல்லாயிரம் ெப ந் ேதவிமாெரா  ெபௗவம் எறி வைர 
    எல்லா ம் சூழச் சிங்காசனத்ேத இ ந்தாைனக் கண்டார் உளர்          (6) 
    333. If you are searching for the place 
    of the handsome dark sapphire-colored god, 
    the heroic one who drank milk 
    from the breasts of the ugly devil Puthana and killed her, 
    go to the people who saw him 
    seated on a throne surrounded by thousands of queens 
    in famous Dvarapuri. 
 
    ெவள்ைள விளிசங்கு ெவஞ்சுடர்த் தி ச்சக்கரம் ஏந்  ைகயன் 
    உள்ள இடம் வினவில் உமக்கு இைற வம்மின் சுவ  உைரக்ேகன் 
    ெவள்ைளப் ரவிக் குரக்கு ெவல்ெகா த் ேதர்மிைச ன் நின்  
    கள்ளப் பைடத் ைண ஆகிப் பாரதம் ைகெசய்யக் கண்டார் உளர்          (7) 
    334. If you want to know the place of your god 
    who carries in his hands a sounding white conch 
    and a divine shining discus, 
    come, I will tell you. 
    Go to the people who have seen him 
    driving a chariot yoked to white horses 
    and decorated with victorious monkey flags 
    in the Bharatha war where he used his tricks to help Arjuna. 
 
    நாழிைக கூ  இட் க் காத்  நின்ற அரசர்கள்தம் கப்ேப 
    நாழிைக ேபாகப் பைட ெபா தவன் ேதவகி தன் சி வன் 
    ஆழிெகாண்  அன்  இரவி மைறப்பச் சயத்திரதன் தைலையப் 
    பாழில் உ ளப் பைட ெபா தவன் பக்கேம கண்டார் உளர்          (8) 
    335. If you want to see the young son of Devaki 
    who hid the light of the sun with his discus 
    for thirty nalihais and made enemy kings wait 
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    and then conquered them, 
    go to the people who saw him 
    drive the chariot for Arjuna 
    who fought and killed Jayathratha in the Bharatha war. 
 
    மண் ம் மைல ம் மறிகடல்க ம் மற் ம் யா ம் எல்லாம் 
    திண்ணம் வி ங்கி உமிழ்ந்த ேதவைனச் சிக்ெகன நா திேரல் 
    எண்ணற்கு அாிய  ஓர் ஏனம் ஆகி இ நிலம் க்கு இடந்  
    வண்ணக் க ங்குழல் மாதேரா  மணந்தாைனக் கண்டார் உளர்          (9) 
    336. If you are searching anxiously for the god 
    who swallowed the earth, mountains, wavy oceans 
    and everything else and then spat them out, 
    go to the people who saw him 
    when he became a boar that no one can imagine, 
    dug the ground and brought the earth 
    from the underworld 
    and married the earth goddess with lovely dark hair. 
 
    காிய கில் ைர ேமனி மாயைனக் கண்ட சுவ  உைரத் ப் 
    ரவி கம்ெசய்  ெசந்ெநல் ஓங்கி விைள கழனிப் ைவத் 
    தி விற் ெபா  மைறவாணன் பட்டர்பிரான் ெசான்ன மாைல பத் ம் 
    பர ம் மனம் உைடப் பத்தர் உள்ளார் பரமன் அ  ேசர்வர்கேள          (10) 
    337. The Paṭṭarpiran of Puduvai 
    where good paddy grows in the fertile fields 
    described in poems the places 
    where the devotees 
    who search for the dark cloud-colored god can find him. 
    Those who recite these ten poems and praise god in their minds 
    will reach the feet of the highest god. 
    ---------  
 
    ெபாியாழ்வார் தி ெமாழி - தி மா ஞ்ேசாைல-1 
    The beauty of Thirumaalirunjolai 
 
    அலம்பா ெவ ட்டாக் ெகான்  திாி ம் அரக்கைரக் 
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    குலம் பாழ் ப த் க் குலவிளக்காய் நின்ற ேகான் மைல 
    சிலம்  ஆர்க்க வந்  ெதய்வ- மகளிர்கள் ஆ ம் சீர்ச் 
    சிலம்பா  பா ம் ெதன் தி மா ஞ் ேசாைலேய          (1) 
    338. The mountain of the god, the king, 
    the light of the family of the cowherds 
    who destroyed the clan of the Rakshasas 
    who wandered about and scared and destroyed people 
    is the southern Thirumaalirunjolai 
    where the divine Apsarases come 
    and wander as their anklets jingle 
    and where the river Silambaaṛu flows. 
 
    வல்லாளன் ேதா ம் வாள் அரக்கன் ம் தங்ைக 
    ெபால்லாத க்கும் ேபாக்குவித்தான் ெபா ந் ம் மைல 
    எல்லா இடத்தி ம் எங்கும் பரந்  பல்லாண்  ஒ  
    ெசல்லா நிற்கும் சீர்த் ெதன் தி மா ஞ் ேசாைலேய          (2) 
    339. The mountain of the great god 
    who cut off the thousand arms of his strong enemy Baṇasuran, 
    and the ten heads of Ravaṇan who carried a strong sword, 
    and his sister Surpanakha’s nose 
    is the lovely southern Thirumaalirunjolai, 
    whose fame is spread in all places 
    and has remained and will remain for many ages. 
 
    தக்கார் மிக்கார்கைளச் சஞ்சலம் ெசய் ம் சலவைரத் 
    ெதக்கு ஆம் ெநறிேய ேபாக்குவிக்கும் ெசல்வன் ெபான்மைல 
    எக் கால ம் ெசன்  ேசவித்தி க்கும் அ யைர 
    அக் கான் ெநறிைய மாற் ம் தண் மா ஞ் ேசாைலேய          (3) 
    340. The golden mountain of the glorious god 
    who leads the noble, the great and the evil 
    on the right paths is cool Thirumaalirunjolai 
    that will change the lives 
    of the devotees who go there always 
    and worship the god. 
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    ஆனாயர் கூ  அைமத்த விழைவ அமரர்தம் 
    ேகானார்க்கு ஒழியக் ேகாவர்த்தனத் ச் ெசய்தான் மைல 
    வான் நாட் னின்  மாமலர்க் கற்பகத் ெதாத்  இழி 
    ேதன் ஆ  பா ம் ெதன் தி மா ஞ் ேசாைலேய          (4) 
    341. The mountain of the god 
    who carried Govardhana mountain 
    to save the cows and the family of the cowherds 
    when Indra, the king of the gods, 
    tried to destroy their festival with a storm 
    is the southern Thirumaalirunjolai 
    where a river of honey flows 
    just like the river that flows in the Karpaga garden 
    blooming with lovely flowers. 
 
    ஒ  வாரணம் பணி ெகாண்டவன் ெபாய்ைகயில் கஞ்சன்தன் 
    ஒ  வாரணம் உயிர் உண்டவன் ெசன்  உைற ம் மைல 
    க  வாரணம் தன் பி  றந்  ஓடக் கடல்வண்ணன் 
    தி வாைண கூறத் திாி ம் தண் மா ஞ் ேசாைலேய          (5) 
    342. The mountain of the god 
    who saved Gajendra when a crocodile caught him in a pond 
    and who destroyed Kamsan, strong as an elephant, 
    is fertile Thirumaalirunjolai, 
    where the strong male elephant searched for his mate 
    that was angry and had left him, and when he could not find her, 
    he promised on the dark ocean-colored god 
    that he would behave when she returned. 
 
    ஏவிற் ச் ெசய்வான் ஏன்  எதிர்ந்  வந்த மல்லைரச் 
    சாவத் தகர்த்த சாந்  அணி ேதாள் ச ரன் மைல 
    ஆவத்-தனம் என்  அமரர்க ம் நன் னிவ ம் 
    ேசவித்தி க்கும் ெதன் தி மா ஞ் ேசாைலேய          (6) 
    343. The mountain of the clever god 
    who has lovely arms smeared with sandal paste 
    and who killed the wrestlers 
    who were sent by his uncle Kamsan to oppose him 
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    is southern Thirumaalirunjolai where the gods and the good sages worship him, 
    saying that he is their refuge. 
 
    மன்னர் ம க ைமத் னன்மார்க்கு ஒ  ேதாின்ேமல் 
    ன் அங்கு நின்  ேமாைழ எ வித்தவன் மைல 
    ெகால் நவில் கூர்ேவற் ேகான் ெந மாறன் ெதன்கூடற் ேகான் 
    ெதன்னன் ெகாண்டா ம் ெதன் தி மா ஞ் ேசாைலேய          (7) 
    344. The mountain of the god 
    who gave water to the horses and caused a flood 
    and who drove the chariot in the battle 
    for his brothers-in-law 
    to help them conquer the Kauravas 
    is southern Thirumaalirunjolai, 
    praised by the Pandiyan king Neḍumaran 
    of Kuḍal city in the south 
    who carried a sharp spear and a bent bow. 
 
    கு காத மன்னைரக் கூ  கலக்கி ெவங் கானிைடச் 
    சி கால் ெநறிேய ேபாக்குவிக்கும் ெசல்வன் ெபான்மைல 
    அ கால் வாி வண் கள் ஆயிர நாமம் ெசால் ச் 
    சி காைலப் பா ம் ெதன் தி மா ஞ் ேசாைலேய          (8) 
    345. The golden mountain of the precious god 
    who destroys the countries of enemy kings 
    who do not approach him 
    and who makes them walk on small paths in cruel forests 
    is golden southern Thirumaalirunjolai 
    where in the dawn thousands of bees 
    that have six legs and lines on their bodies 
    sing the thousand names of the god. 
 
    சிந்தப் ைடத் ச் ெசங்கு தி ெகாண்  தங்கள் 
    அந்திப் ப  ெகா த்  ஆவத்-தனம் ெசய் அப்பன் மைல 
    இந்திர-ேகாபங்கள் எம்ெப மான் கனி- வாய் ஒப்பான் 
    சிந் ம் றவிற் ெதன் தி மா ஞ் ேசாைலேய          (9) 
    346. The mountain of the dear god 
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    where Bhudams offer copious food with red blood 
    and give sacrifices in the evening and worship the god 
    is southern Thirumaalirunjolai 
    where the velvet mites 
    whose bodies are red like the sweet lips of our god 
    fly around in groves where honey drips, 
 
    எட் த் திைச ம் எண்- இறந்த ெப ந் ேதவிமார் 
    விட்  விளங்க ற்றி ந்த விமலன் மைல 
    பட் ப் பி கள் பக  உாிஞ்சிச் ெசன்  மாைலவாய்த் 
    ெதட் த் திைளக்கும் ெதன் தி மா ஞ் ேசாைலேய          (10) 
    347. The mountain of the faultless god 
    who stays in majesty surrounded 
    by his many beautiful queens 
    who shine in all the eight directions 
    is southern Thirumaalirunjolai 
    where village cows play with their bulls 
    and in the evening go back 
    and think of the happiness that they enjoyed together. 
 
    ம தப் ெபாழில் அணி மா ஞ் ேசாைல மைலதன்ைனக் 
    க தி உைறகின்ற கார்க்கடல் வண்ணன் அம்மான்தன்ைன 
    விரதம் ெகாண்  ஏத் ம் வில் த் ர் விட் சித்தன் ெசால் 
    க தி உைரப்பவர் கண்ணன் கழ ைண காண்பேர          (11) 
    348. Vishṇuchittan of Villiputhur 
    who worships always with devotion the god 
    who has the color of the dark ocean 
    composed poems about the beautiful Thirumaalirunjolai hills 
    surrounded with fields and groves. 
    Those who recite Vishṇuchithan’s poems 
    and worship the god 
    will reach Kaṇṇan’s feet decorated with anklets. 
    ----------- 
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    ெபாியாழ்வார் தி ெமாழி - தி மா ஞ்ேசாைல-2 
    (தி மா ஞ்ேசாைலமைலயின் சிறப் ) 
    Praising the mountain Thirumaalirunjolai 
 
    உ ப்பிணி நங்ைகதன்ைன மீட்பான் ெதாடர்ந்  ஓ ச் ெசன்ற 
    உ ப்பைன ஓட் க் ெகாண் ட்  உைறத்திட்ட உைறப்பன் மைல 
    ெபா ப்பிைடக் ெகான்ைற நின்  றி ஆழி ம் காசும் ெகாண்  
    வி ப்ெபா  ெபான் வழங்கும் வியன் மா ஞ் ேசாைலயேத          (1) 
    349. The mountain of the heroic god 
    who tied on his chariot Rukman 
    when he came to take his sister back 
    after Kaṇṇan took Rukmaṇi with him 
    is majestic Thirumaalirunjolai 
    where the kondrai trees on the hills shower golden flowers 
    that look like wheels and coins 
    as if they were generous 
    and lovingly gave coins to the poor. 
 
    கஞ்ச ம் காளிய ம் களி ம் ம ம் எ ம் 
    வஞ்சைனயில் ம ய வளர்ந்த மணிவண்ணன் மைல 
    நஞ்சு உமிழ் நாகம் எ ந்  அணவி நளிர் மா மதிையச் 
    ெசஞ்சுடர் நா வைளக்கும் தி மா ஞ் ேசாைலயேத          (2) 
    350. The mountain of the sapphire-colored god 
    who destroyed Kamsan, Kalingan, 
    the elephant Kuvalayabeeḍam, the marudu trees 
    and the seven bulls when he was growing up, 
    is Thirumaalirunjolai 
    where a poisonous snake comes 
    and hides the cool beautiful moon with his shining tongue 
    thinking he can swallow it. 
 
    மன்  நரகன்தன்ைனச் சூழ் ேபாகி வைளத்  எறிந்  
    கன்னி மகளிர்தம்ைமக் கவர்ந்த கடல்வண்ணன் மைல 
    ன்ைன ெச ந்திெயா  ன ேவங்ைக ம் ேகாங்கும் நின்  
    ெபான்அாி மாைலகள் சூழ் ெபாழில் மா ஞ் ேசாைலயேத          (3) 
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    351. The mountain of the dark ocean-colored god 
    who destroyed Narahasuran with his craftiness and attracted and married his 
young daughters 
    is Thirumaalirunjolai surrounded with beautiful groves 
    where the flowers of blooming punnai, cherundi, 
    punavengai and kongu trees look like golden garlands. 
 
    மாவ  தன் ைடய மகன் வாணன் மகள் இ ந்த 
    காவைலக் கட்டழித்த தனிக் காைள க ம் மைல 
    ேகாவலர் ேகாவிந்தைனக் குற மாதர்கள் பண் குறிஞ்சிப் 
    பா ஒ  பா  நடம் பயில் மா ஞ் ேசாைலயேத          (4) 
    352. The mountain of the matchless god, strong as a bull, 
    who released Anirudhan from Vaṇan's prison 
    and arranged the marriage of Anirudhan with Ushai 
    is Thirumaalirunjolai 
    where gypsy women with lovely voices 
    dance and sing kuṛinji songs and praise Govindan 
    the beloved child of the cowherds. 
 
    பல பல நாழம் ெசால் ப் பழித்த சிசுபாலன்தன்ைன 
    அைலவைலைம தவிர்த்த அழகன் அலங்காரன் மைல 
    குல மைல ேகால மைல குளிர் மா மைல ெகாற்ற மைல 
    நில மைல நீண்ட மைல தி மா ஞ் ேசாைலயேத          (5) 
    353. The mountain of the handsome god 
    decorated with jewels 
    who relieved Sisupalan of his troubles 
    even though he blamed Kaṇṇan for some small 
    tricks he did 
    is Thirumaalirunjolai. 
    It is a great mountain. 
    It is a beautiful mountain. 
    It is a flourishing, victorious mountain. 
    It is the greatest hill on the earth 
    and the highest mountain. 
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    பாண்டவர் தம் ைடய பாஞ்சா  ம க்கம் எல்லாம் 
    ஆண்  அங்கு ற் வர்தம் ெபண் ர் ேமல் ைவத்த அப்பன் மைல 
    பாண் தகு வண் னங்கள் பண்கள் பா  ம ப் ப கத் 
    ேதாண்டல் உைடய மைல ெதால்ைல மா ஞ் ேசாைலயேத          (6) 
    354. The mountain of our dear god 
    who made the hundred wives of the Kauravas 
    suffer like Panchali, the wife of the five Paṇḍavas, 
    when she was oppressed by the Kauravas, 
    is the ancient southern Thirumaalirunjolai, 
    the hill of the great god where a swarm 
    of beautiful bees sings lovely songs and drinks honey. 
 
    கனங்குைழயாள் ெபா ட்டாக் கைண பாாித்  அரக்கர் தங்கள் 
    இனம் க  ஏற் வித்த ஏழிற் ேதாள் எம் இராமன் மைல 
    கனம் ெகாழி ெதள் அ வி வந்  சூழ்ந்  அகல் ஞாலம் எல்லாம் 
    இனம் கு  ஆ ம் மைல எழில் மா ஞ் ேசாைலயேத          (7) 
    355. The mountain of our god who has handsome arms 
    and who as Rama destroyed the Rakshasa’s clan 
    for the sake of his wife Sita who has thick hair 
    is the great and beautiful Thirumaalirunjolai 
    where a clear waterfalls descends bringing gold as it flows 
    and all people join together and bathe. 
 
    எாி சித ம் சரத்தால் இலங்ைகயிைனத் தன் ைடய 
    வாி சிைல வாயிற் ெபய்  வாய்க் ேகாட்டம் தவிர்த்  உகந்த 
    அைரயன் அம ம் மைல அமரெரா  ேகா ம் ெசன்  
    திாிசுடர் சூ ம் மைல தி  மா ஞ் ேசாைலயேத          (8) 
    356. The mountain of the god 
    who destroyed Lanka with his fiery arrows, 
    bending his bow heroically, is Thirumaalirunjolai 
    where all the gods and Indra the king of gods 
    go and worship him 
    and where the bright sun, moon 
    and the stars surrounding it shine. 
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    ேகாட் மண் ெகாண்  இடந்  குடங்ைகயில் மண் ெகாண்  அளந்  
    மீட் ம் அ  உண்  உமிழ்ந்  விைளயா ம் விமலன் மைல 
    ஈட் ய பல் ெபா ள்கள் எம்பிரா க்கு அ ைற என்  
    ஓட்ட ம் தண் சிலம்பா  உைட மா ஞ் ேசாைலயேத          (9) 
    357. The mountain of the faultless god 
    who playfully dug up the earth with his tusk as a boar 
    and who measured the earth in the form of Vamana 
    and swallowed it as small Kaṇṇan 
    is Thirumaalirunjolai 
    where the cool river Silampaaṛu 
    collects and brings many things and places them 
    at the feet of the god as offerings and worships him. 
 
    ஆயிரம் ேதாள் பரப்பி  ஆயிரம் மின் இலக 
    ஆயிரம் ைபந்தைலய அனந்த சயனன் ஆ ம் மைல 
    ஆயிரம் ஆ க ம் சுைனகள் பல ஆயிர ம் 
    ஆயிரம் ம் ெபாழி ம் உைட மா ஞ் ேசாைலயேத          (10) 
    358. The mountain of the god 
    who sleeps on Adishesha who has a thousand heads, 
    a thousand shining crowns and a thousand arms 
    is beautiful Thirumaalirunjolai 
    where there are a thousand rivers, a thousand springs 
    and a thousand blooming groves, 
    all ruled by the god Maal. 
 
    மா ஞ்ேசாைல என் ம் மைலைய உைடய மைலைய 
    நா  ர்த்திதன்ைன நால் ேவதக்-கடல் அ ைத 
    ேமல் இ ங் கற்பகத்ைத ேவதாந்த வி ப் ெபா ளின் 
    ேமல் இ ந்த விளக்ைக விட் சித்தன் விாித்தனேன          (11) 
    359. Vishṇuchithan described and praised 
    the god of the great mountain Thirumaalirunjolai, 
    who is the ocean of nectar, 
    the creator of the four Vedas, 
    the generous Karpaga tree in heaven, 
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    the deep meaning of Vedantha and the highest light, 
    and who shines in all eight directions. 
    -----------  
 
    ெபாியாழ்வார் தி ெமாழி - தி க்ேகாட் ர் 
    Praising the Devotees of Thirumaal in Thirukkoṭṭiyur and blaming those who are 
not Vaishnavaites 
 
    நா அகாாியம் ெசால் இலாதவர் 
            நாள்ெதா ம் வி ந்  ஓம் வார் 
    ேதவ காாியம் ெசய்  ேவதம் 
            பயின்  வாழ் தி க்ேகாட் ர் 
    வர்காாிய ம் தி த் ம் 
            தல்வைனச் சிந்தியாத அப் 
    பாவகாாிகைளப் பைடத்தவன் 
            எங்ஙனம் பைடத்தான் ெகாேலா          (1) 
    360. Thirukkoṭṭiyur is where devotees live 
    who never say wrong things, 
    feed guests every day, serve the god, 
    and learn and recite the Vedas. 
    How could the creator have created sinful people 
    in Thirukoṭṭiyur who do not think of the ancient god 
    who helps the actions of the three gods, 
    Nanmuhan, Shiva and Indra? 
 
    குற்றம் இன்றிக் குணம் ெப க்கிக் 
            கு க்க க்கு அ கூலராய்ச் 
    ெசற்றம் ஒன் ம் இலாத வண்ைகயி 
            னார்கள் வாழ் தி க்ேகாட் ர்த் 
    ற்றி ஏழ் உலகு உண்ட  மணி 
            வண்ணன் தன்ைனத் ெதாழாதவர் 
    ெபற்ற தாயர் வயிற்றிைனப் ெப  
            ேநாய்ெசய்வான் பிறந்தார்கேள          (2) 
    361. Thirukkoṭṭiyur is where faultless devotees live 
    who do only good deeds, do service to their gurus, 
    never get angry, and are generous. 
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    How could those who do not worship the god 
    who has the color of pure sapphire 
    and swallowed all the seven worlds 
    have been born there to give terrible pain to their mothers? 
 
    வண்ண நல் மணி ம் மரகத ம் 
            அ த்தி நிழல் எ ம் 
    திண்ைண சூழ் தி க்ேகாட் ர்த் தி  
            மாலவன் தி நாமங்கள் 
    எண்ணக் கண்ட விரல்களால் இைறப் 
            ேபா ம் எண்ணகிலா  ேபாய் 
    உண்ணக் கண்ட தம் ஊத்ைத வாய்க்குக் 
            கவளம் உந் கின்றார்கேள          (3) 
    362. Thirukoṭṭiyur is filled with porches 
    studded with beautiful precious diamonds 
    and emeralds and filled with cool shadow 
    where the devotees live who count 
    with their fingers the divine names 
    of the auspicious god Thirumaavaḷavan. 
    How can people live there 
    who do not think of the god even for a moment, 
    do not count the names of the god with their fingers, 
    and merely swallow food with their dirty mouths. 
 
    உரக ெமல் அைணயான் ைகயில் உைற 
            சங்கம் ேபால் மட அன்னங்கள் 
    நிைரகணம் பரந்  ஏ ம் ெசங் 
            கமல வயற் தி க்ேகாட் ர் 
    நரகநாசைன நாவிற் ெகாண்  அைழ 
            யாத மானிட சாதியர் 
    ப கு நீ ம் உ க்குங் கூைற ம் 
            பாவம் ெசய்தன தாம் ெகாேலா          (4) 
    363. Thirukoṭṭiyur is surrounded with fields 
    filled with beautiful lotuses 
    and flocks of white swans that are like the white conches 
    in the hands of the god who sleeps on the soft snake bed. 
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    What sins would the water people there drink 
    and the clothes they wear 
    have to commit to make them fail to recite 
    with their tongues the names of the god 
    who destroys hell for them? 
 
    ஆைமயின் கத்திைடக் குதி 
            ெகாண்   மலர் சா ப் ேபாய்த் 
    தீைம ெசய்  இளவாைளகள் விைள 
            யா  நீர்த் தி க்ேகாட் ர் 
    ேநமி ேசர் தடங்ைகயினாைன 
            நிைனப்  இலா வ  ெநஞ்சு உைடப் 
    மி-பாரங்கள் உண் ம் ேசாற்றிைன 
            வாங்கிப் ல்ைலத் திணிமிேன          (5) 
    364. In Thirukkoṭṭiyur young valai fish 
    jump over the backs of turtles, 
    knock over lovely flowers 
    and play in the water mischievously. 
    The hard-hearted ones who live there 
    and do not think of the god 
    who carries a discus in his strong hand 
    should eat grass instead of rice. 
    They are a burden to the earth. 
 
    தம் ஐந்ெதா  ேவள்வி ஐந்  
            லன்கள் ஐந்  ெபாறிகளால் 
    ஏதம் ஒன் ம் இலாத வண்ைகயி 
            னார்கள் வாழ் தி க்ேகாட் ர் 
    நாதைன நரசிங்கைன நவின்  
            ஏத் வார்கள் உழக்கிய 
    பாத ளி ப தலால் இவ் 
            உலகம் பாக்கியம் ெசய்தேத          (6) 
    365. Thirukoṭṭiyur is where devotees live 
    who are not disturbed by water, sky, lands, wind or fire 
    or the five sacrifices or the five senses 
    and who praise their god Narasimhan. 
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    The world is fortunate 
    because dust falls on the ground 
    from the feet of those generous devotees. 
 
    கு ந்தம் ஒன்  ஒசித்தாெனா ம் ெசன்  
            கூ  ஆ  விழாச் ெசய்  
    தி ந்  நான்மைறேயார் இராப்பகல் 
            ஏத்தி வாழ் தி க்ேகாட் ர்க் 
    க ந் தட கில் வண்ணைனக் கைடக் 
            ெகாண்  ைகெதா ம் பத்தர்கள் 
    இ ந்த ஊாில் இ க்கும் மானிடர் 
            எத்தவங்கள் ெசய்தார் ெகாேலா          (7) 
    366. In Thirukoṭṭiyur how much tapas 
    must have been done by those who live there, 
    where Brahmins recite the four Vedas night and day 
    and cowherds play with their cattle 
    with sticks from kurundam trees 
    and celebrate many festivals 
    and devotees who fold their hands 
    worship the dark cloud-like god. 
 
    நளிர்ந்த சீலன் நயாசலன் அபி 
            மான ங்கைன நாள்ெதா ம் 
    ெதளிந்த ெசல்வைனச் ேசவகங் ெகாண்ட 
            ெசங்கண் மால் தி க்ேகாட் ர்க் 
    குளிர்ந்  உைறகின்ற ேகாவிந்தன் குணம் 
            பா வார் உள்ள நாட் ள் 
    விைளந்த தானிய ம் இராக்கதர் 
            மீ  ெகாள்ளகிலார்கேள          (8) 
    367. Thirukkoṭṭiyur is where the lovely-eyed god Maal 
    made the good king Abhimanadungan his devotee 
    so that he praised and worshipped god every day. 
    Rakshasas will never be able to take the grain 
    that grows in that land 
    where devotees sing the greatness of Govindan 
    who stays in the temple 
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    that is on the cool waterfront. 
 
    ெகாம்பின் ஆர் ெபாழில்வாய்க் குயி னம் 
            ேகாவிந்தன் குணம் பா  சீர்ச் 
    ெசம்ெபான் ஆர் மதில் சூழ் ெச ங் கழ 
            னி உைடத் தி க்ேகாட் ர் 
    நம்பைன நரசிங்கைன நவின்  
            ஏத் வார்கைளக் கண்டக்கால் 
    எம்பிரான் தன சின்னங்கள் இவர் 
            இவர் என்  ஆைசகள் தீர்வேன          (9) 
    368. Thirukkoṭṭiyur is filled with flourishing fields 
    and surrounded with beautiful walls that are like pure gold. 
    The cuckoo birds that live 
    on the branches of the groves there 
    sing the fame of the god Govindan. 
    When I see the devotees 
    who praise our dear god, Narasimhan, 
    I want to live like them 
    so my worldly desires go away. 
 
    காசின் வாய்க் கரம் விற்கி ம் கர 
            வா  மாற்  இ  ேசா  இட் த் 
    ேதச வார்த்ைத பைடக்கும் வண்ைகயி 
            னார்கள் வாழ் தி க்ேகாட் ர்க் 
    ேகசவா ேடாத்தமா கிளர் 
            ேசாதியாய் குறளா என்  
    ேபசுவார் அ யார்கள் எம்தம்ைம 
            விற்க ம் ெப வார்கேள          (10) 
    369. Thirukoṭṭiyur is where generous people live 
    who give food to others without hiding it 
    even if they need to sell whatever is in their hands 
    for some money. 
    They praise the god, saying, 
    “You are Kesavan, you are the Purshothaman, 
    you are a shining light, you are the dwarf.” 
    They would even sell themselves to do good 
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    for the devotees of god. 
 
    சீத நீர் ைட சூழ் ெச ங் கழனி உைடத் தி க்ேகாட் ர் 
    ஆதியான் அ யாைர ம் அ ைமயின்றித் திாிவாைர ம் 
    ேகாதில் பட்டர்பிரான் குளிர் ைவமன் விட் சித்தன் ெசால் 
    ஏதம் இன்றி உைரப்பவர் இ டீேகச க்கு ஆளேர          (11) 
    370. If those who wander without serving 
    as slaves to the ancient god in Thirukkoṭṭiyur 
    surrounded by fertile fields and flourishing water, 
    recite without mistakes 
    the poems of the faultless Paṭṭarpiran Vishṇuchithan 
    of beautiful Puduvai, 
    they will become the devotees of Rishikesa. 
    ------------  
 
    ெபாியாழ்வார் தி ெமாழி - பத்தராய் இறப்பார் ெப ம் ேப  
    Advising the people to worship god before the time of their death 
 
    ஆைசவாய்ச் ெசன்ற சிந்ைதயர் ஆகி 
            அன்ைன அத்தன் என் த்திரர் மி 
    வாச வார் குழலாள் என்  மயங்கி 
            மா ம் எல்ைலக்கண் வாய் திறவாேத 
    ேகசவா ேடாத்தமா என் ம் 
            ேகழல் ஆகிய ேக லீ என் ம் 
    ேபசுவார் அவர் எய் ம் ெப ைம 
            ேபசுவான் கில் நம் பரம் அன்ேற          (1) 
    371. If, at the time of death, 
    those who have only thought of their mothers, fathers, children, and wives who 
have fragrant hair, 
    close their eyes and praise the god and say, 
    “Kesava, Purushothama, 
    you became a boar and you are faultless,” 
    they are my dear friends, 
    and there are no words for me to praise them. 
 
    சீயினால் ெசறிந்  ஏறிய ண்ேமல் 
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            ெசற்றல் ஏறிக் குழம்  இ ந்  எங்கும் 
    ஈயினால் அாிப்  உண்  மயங்கி 
            எல்ைலவாய்ச் ெசன்  ேசர்வதன் ன்னம் 
    வாயினால் நேமா நாரணா என்  
            மத்தகத்திைடக் ைககைளக் கூப்பிப் 
    ேபாயினால் பின்ைன இத் திைசக்கு என் ம் 
            பிைண ெகா க்கி ம் ேபாக ஒட்டாேர          (2) 
    372. If those who were never the devotees of Narayaṇan 
    are wounded and their wounds become bad 
    and swarm with flies, 
    and if, fainting and coming to the end of their lives, 
    they fold their hands and worship the god, 
    saying “Namo Narayaṇa,” 
    they will never again go near people 
    who are not the devotees of Narayaṇan. 
 
    ேசார்வினால் ெபா ள் ைவத்த  உண்டாகில் 
            ெசால்  ெசால் என்  சுற் ம் இ ந்  
    ஆர் வினவி ம் வாய் திறவாேத 
            அந்த காலம் அைடவதன் ன்னம் 
    மார்வம் என்ப  ஓர் ேகாயில் அைமத்  
            மாதவன் என் ம் ெதய்வத்ைத நாட்  
    ஆர்வம் என்ப  ஓர்  இட வல்லார்க்கு 
            அரவ தண்டத்தில் உய்ய ம் ஆேம          (3) 
    373. If the relatives of someone 
    who has collected and saved wealth 
    come to him before his death 
    and ask greedily, 
    “Tell us where you keep your wealth! 
    Tell us where you keep it!” 
    If he, without saying anything, 
    makes his heart a temple of Madhavan, 
    places the god there and sprinkles his love as flowers, 
    he will be saved even if a snake comes to bite him. 
 
    ேமல் எ ந்த  ஓர் வா க் கிளர்ந்  
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            ேமல் மிடற்றிைன உள் எழ வாங்கிக் 
    கா ம் ைக ம் விதிர் விதிர்த்  ஏறிக் 
            கண் உறக்கம  ஆவதன் ன்னம் 
    லம் ஆகிய ஒற்ைற எ த்ைத 
            ன்  மாத்திைர உள் எழ வாங்கி 
    ேவைல வண்ணைன ேம திர் ஆகில் 
            விண்ணகத்தினில் ேமவ ம் ஆேம          (4) 
    374. When someone is old, 
    his breathing may become thin. 
    His neck will be swelling with air. 
    His legs and hands will be shaking. 
    If he says the mantra of one sound 
    before he closes his eyes 
    and thinks of the god, he will go to heaven. 
 
    ம  வழி வந்  நீர் லன்ேசார 
            வாயில் அட் ய கஞ்சி ம் மீண்ேட 
    கைடவழி வாரக் கண்டம் அைடப்பக் 
            கண் உறக்கம  ஆவதன் ன்னம் 
    ெதாைட வழி உம்ைம நாய்கள் கவரா 
            சூலத்தால் உம்ைமப் பாய்வ ம் ெசய்யார் 
    இைடவழியில் நீர் கூைற ம் இழ ர் 
            இ டீேகசன் என்  ஏத்த வல்லீேர          (5) 
    375. Before someone comes to the time of his death 
    and the water he has drunk is spit out 
    and the food that he ate is vomited 
    and his eyes close, 
    if he praises god saying, “Rishikesa!” 
    on his way, the dogs will not come. 
    No one will hurt him with their spears. 
    He will not lose his wealth any time. 
 
    அங்கம் விட்  அைவ ஐந் ம் அகற்றி 
            ஆவி க்கினிற் ேசாதித்த பின்ைனச் 
    சங்கம் விட்  அவர் ைகைய மறித் ப் 
            ைபயேவ தைல சாய்ப்பதன் ன்னம் 
    வங்கம் விட்  உல ம் கடற் பள்ளி 
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            மாயைன ம சூதைன மார்பில் 
    தங்க விட் ைவத்  ஆவ  ஓர் க மம் 
            சாதிப்பார்க்கு என் ம் சாதிக்கலாேம          (6) 
    376. Before someone loses the sense 
    of his eyes, nose, mouth, ears and touch, 
    and before his breath ceases, 
    and before he can no longer swallow the water 
    given to him from a conch, 
    and before his head sags to the side, 
    if he thinks in his heart of Madhusudhanan, the Maayan 
    who sleeps on the ocean, abundant with water, 
    there is nothing that he cannot achieve. 
 
    ெதன்னவன் தமர் ெசப்பம் இலாதார் 
            ேச அதக்குவார் ேபாலப் குந்  
    பின் ம் வன் கயிற்றால் பிணித்  எற்றிப் 
            பின் ன் ஆக இ ப்பதன் ன்னம் 
    இன்னவன் இைனயான் என்  ெசால்  
            எண்ணி உள்ளத்  இ ள் அற ேநாக்கி 
    மன்னவன் ம சூதனன் என்பார் 
            வானகத்  மன்றா கள் தாேம          (7) 
    377. Before the heartless messengers of Yama 
    enter into someone’s home like kidnappers, 
    tie him with strong ropes and pull him away, 
    if he worships in his heart faultlessly 
    and says “O Madhusudana, 
    you are my king, I am your slave!” 
    he will reach heaven. 
 
    கூ க் கூ  உற்றார்கள் இ ந்  
            குற்றம் நிற்க நற்றங்கள் பைறந்  
    பா ப் பா  ஓர் பாைடயில் இட்  
            நாிப் பைடக்கு ஒ  பாகுடம் ேபாேல 
    ேகா   எ ப்பதன் ன்னம் 
            ெகௗத் வம் உைடக் ேகாவிந்தேனா  
    கூ  ஆ ய உள்ளத்தர் ஆனால் 
            குறிப்பிடம் கடந்  உய்ய ம் ஆேம          (8) 
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    378. Before someone’s relatives gather together, 
    speak only of his good qualities and not his faults, 
    sing and sing, 
    and put him on a bier and take him to the burning ground 
    and leave him there in the forest 
    after putting new clothes on him, 
    if he sings, dances and worships the god Govindan, 
    decorated with the Kausthubham ornament, 
    he will escape from Yama and join the god. 
 
    வாய் ஒ  பக்கம் வாங்கி வ ப்ப 
            வார்ந்த நீர்க் குழிக் கண்கள் மிழற்றத் 
    தாய் ஒ  பக்கம் தந்ைத ஒ  பக்கம் 
            தார ம் ஒ  பக்கம் அலற்ற 
    தீ ஒ  பக்கம் ேசர்வதன் ன்னம் 
            ெசங்கண் மாெலா ம் சிக்ெகனச் சுற்றம் 
    ஆய் ஒ  பக்கம் நிற்க வல்லார்க்கு 
            அரவ தண்டத்தில் உய்ய ம் ஆேம          (9) 
    379. Before someone cannot speak 
    and his weakening eyes shed water 
    and his mother, father and wife weep, 
    and before fire takes hold of his body, 
    if he worships god 
    and thinks of himself as the devotee of the lovely-eyed Maal, 
    and if he thinks of the god as his relative, 
    he will escape from Yama’s messengers. 
 
    ெசத் ப் ேபாவேதார் ேபா  நிைனந்  
            ெசய் ம் ெசய்ைககள் ேதவபிரான்ேமல் 
    பத்தராய் இறந்தார் ெப ம் ேபற்ைறப் 
            பாழித் ேதாள் விட் சித்தன் த் ர்க்ேகான் 
    சித்தம் நன்கு ஒ ங்கித் தி மாைலச் 
            ெசய்த மாைல இைவ பத் ம் வல்லார் 
    சித்தம் நன்கு ஒ ங்கித் தி மால் ேமல் 
            ெசன்ற சிந்ைத ெப வர்கள் தாேம          (10) 
    380. Vishṇuchithan, the chief of Villiputhur, 
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    composed ten poems which say 
    that if people worship the god and ask for his refuge 
    and become his devotees 
    before Yama’s messengers come and take them 
    they will be able to reach god. 
    Those who learn and recite these poems 
    will become devotees who think only of the god. 
    ---------------  
 
    ெபாியாழ்வார் தி ெமாழி – தி மா ன் நாமம் இ தல் 
    Naming children with the names of god 
    Advising those who do not give the names of the divine god to their children. 
 
    காசும் கைற உைடக் கூைறக்கும் அங்கு ஓர் கற்ைறக்கும் 
    ஆைசயினால் அங்கு அவத்தப் ேபர் இ ம் ஆதர்காள் 
    ேகசவன் ேபர் இட்  நீங்கள் ேதனித்  இ மிேனா 
    நாயகன் நாரணன் தம் அன்ைன நரகம் காள்          (1) 
    381. O poor ones! 
    You gave your children mean names of the rich 
    because you wanted to get money, 
    clothes with decorations and other things from them. 
    If you give the name of Kesavan and live worshipping him, 
    the god Naraṇan will not send 
    the mothers of your children to hell. 
 
    அங்கு ஒ  கூைற அைரக்கு உ ப்பதன் ஆைசயால் 
    மங்கிய மானிட சாதியின் ேபர் இ ம் ஆதர்காள் 
    ெசங்கண் ெந மால் சிாீதரா என்  அைழத்தக்கால் 
    நங்ைககாள் நாரணன் தம் அன்ைன நரகம் காள்          (2) 
    382. O poor ones! 
    You name your children the names of people 
    even if they are not good, 
    because you wish them to give you some clothes. 
    If you call your children, 
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    “O lovely-eyed Neḍumaal, O Sridhara,” 
    Naraṇan will not send 
    the mothers of your children to hell. 
 
    உச்சியில் எண்ெண ம் சுட் ம் வைள ம் உகந்  
    எச்சம் ெபா ந்தீர்காள் என் ெசய்வான் பிறர் ேபர் இட்டீர்? 
    பிச்ைச க்கு ஆகி ம் எம்பிரான் தி நாமேம 
    நச்சுமின் நாரணன் தம் அன்ைன நரகம் காள்          (3) 
    383. Why did you name your children 
    with the names of those who give you oil 
    to put on your children’s hair, and give ornaments 
    and bracelets to decorate them? 
    Even if you have to live by begging, 
    you should give your children the divine name of our god Naraṇan. 
    If you do, Naraṇan will not send 
    the mothers of your children to hell. 
 
    மானிட சாதியில் ேதான்றிற்  ஓர் மானிட சாதிைய 
    மானிட சாதியின் ேபர் இட்டால் ம ைமக்கு இல்ைல 
    வான் உைட மாதவா ேகாவிந்தா என்  அைழத்தக்கால் 
    நான் உைட நாரணன் தம் அன்ைன நரகம் காள்          (4) 
    384. You will not be blessed in your next birth 
    if you give birth to a child 
    and give that child the name of another person. 
    If you call your child, 
    “O Madhava, king of heaven, Govinda,” 
    Naraṇan who is in all hearts will not send 
    the mothers of your children to hell. 
 
    மலம் உைட ஊத்ைதயில் ேதான்றிற்  ஓர் மல ஊத்ைதைய 
    மலம் உைட ஊத்ைதயின் ேபர் இட்டால் ம ைமக்கு இல்ைல 
    குலம் உைடக் ேகாவிந்தா ேகாவிந்தா என்  அைழத்தக்கால் 
    நலம் உைட நாரணன் தம் அன்ைன நரகம் காள்          (5) 
    385. You will not be blessed in your next birth 
    if you give the name of another human 
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    who was born from an unclean womb. 
    If you call him, saying, “O Govinda, Govinda! 
    You have been born in a good family!” 
    Naraṇan who does only good things for all 
    will not send the mothers of your children to hell. 
 
    நா ம் நக ம் அறிய மானிடப் ேபர் இட் க் 
    கூ  அ ங்கிக் குழியில் ழ்ந்  வ க்காேத 
    சா  இறப் பாய்ந்த தைலவா தாேமாதரா என்  
    நா மின் நாரணன் தம் அன்ைன நரகம் காள்          (6) 
    386. Do not give human names to your children 
    like others who join with the people of your country and town 
    and celebrate with them the name ceremony for their children. 
    Do not fall in the ditch like them. 
    If you approach the god and worship him saying, 
    “O Naraṇa, you destroyed the Asura 
    who came in the form of a cart. 
    You are our chief, O Damodara!” 
    he will not send the mothers of your children to hell. 
 
    மண்ணிற் பிறந்  மண் ஆகும் மானிடப் ேபர் இட்  அங்கு 
    எண்ணம் ஒன்  இன்றி இ க்கும் ஏைழ மனிசர்காள் 
    கண் க்கு இனிய க கில் வண்ணன் நாமேம 
    நண் மின் நாரணன் தம் அன்ைன நரகம் காள்          (7) 
    387. O, ignorant ones! 
    Your children are human 
    and they were born from unclean bodies 
    and will return to the earth. 
    You gave them the name of people 
    and do not realize what you have done is not good. 
    Think of giving the name of the one 
    who has the color of a dark cloud and is sweet to the eyes. 
    Approach the god Naraṇan. 
    He will not send the mothers of your children to hell. 



 178

 
    நம்பி பிம்பி என்  நாட்  மானிடப் ேபர் இட்டால் 
    நம் ம் பிம் ம் எல்லாம் நா  நாளில் அ ங்கிப் ேபாம் 
    ெசம்ெப ந் தாமைரக் கண்ணன் ேபர் இட்  அைழத்தக்கால் 
    நம்பிகாள் நாரணன் தம் அன்ைன நரகம் காள்          (8) 
    388. If you give your children the names of village people such as “nambi, pimbi” 
    those “manbu, pimbu” will be forgotten in a few days. 
    If you give them the name of the god 
    who has lovely lotus eyes, 
    O friends, Naraṇan will not send the mothers of your children to hell. 
 
    ஊத்ைதக் குழியில் அ தம் பாய்வ  ேபால் உங்கள் 
    த்திரப் பிள்ைளைய என் கில் வண்ணன் ேபர் இட்  
    ேகாத் க் குைழத் க் குணாலம் ஆ த் திாிமிேனா 
    நாத் தகு நாரணன் தம் அன்ைன நரகம் காள்          (9) 
    389. Giving the name of the dark cloud-colored god 
    to your children who are born in an unclean body 
    is like pouring nectar into a dirty ditch. 
    But if you wear the naamam and dance and sing the praise of the god Naraṇan 
    who is never false to his promises, 
    he will not send the mothers of your children to hell. 
 
    சீர் அணி மால் தி நாமேம இடத் ேதற்றிய 
    ர் அணி ெதால் கழ் விட் சித்தன் விாித்த ெசால் 
    ஓர் அணி ஒண் தமிழ் ஒன்பேதா  ஒன் ம் வல்லவர் 
    ேபர் அணி ைவகுந்தத்  என் ம் ேபணி இ ப்பேர          (10) 
    390. Vishṇuchithan from the ancient village of Veeraṇai, 
    who is praised by all, always, 
    and who worshipped the divine name of Maal 
    composed ten beautiful Tamil poems about how people 
    should name their children with the names of the god. 
    Those who recite these ten beautiful poems 
    will go to the divine splendid Vaikuṇṭam 
    and stay there happily forever. 
    -------------  
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    ெபாியாழ்வார் தி ெமாழி - கண்டம் என் ம் தி ப்பதி 
    The praise of Kaṇḍa Thirupadi 
 
    தங்ைகைய க்கும் தைமயைனத் தைல ம் 
            த ந்த எம் தாசரதி ேபாய் 
    எங்கும் தன் கழா இ ந்  அரசாண்ட 
            எம் ேடாத்தமன் இ க்ைக 
    கங்ைக கங்ைக என்ற வாசகத்தாேல 
            க  விைன கைளந்தி கிற்கும் 
    கங்ைகயின் கைரேமல் ைகெதாழ நின்ற 
            கண்டம் என் ம் க நகேர          (1) 
    391. Kaṇḍam is where Dasharatha’s son, 
    our god who cut off the heads of Ravaṇan 
    and the nose of his sister Surpanakha, 
    stayed and ruled as his fame spread everywhere. 
    If a devotee goes there where our god Purushothaman stays 
    and merely says, “Ganges, Ganges!” 
    his bad karma will disappear 
    and he will receive the virtue of joining his hands 
    to worship the god on the banks of the Ganges. 
 
    சலம் ெபாதி உடம்பின் தழல் உமிழ் ேபழ்வாய்ச் 
            சந்திரன் ெவங்கதிர் அஞ்ச 
    மலர்ந்  எ ந்  அண ம் மணிவண்ண உ வின் 
            மால் ேடாத்தமன் வாழ்  
    நலம் திகழ் சைடயான் க்ெகான்ைற மல ம் 
            நாரணன் பாதத் ழா ம் 
    கலந்  இழி னலால் கர் ப  கங்ைகக் 
            கண்டம் என் ம் க நகேர          (2) 
    392. Divine Kaṇḍam, the Thirupadi 
    where the water of the southern Ganges 
    flows mixed with kondrai blossoms 
    that decorate the jaṭa of Shiva who shines with goodness 
    and the Thulasi that adorns the feet of Naraṇan 
    is where Maal Purushothaman stays, 
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    the dark sapphire-colored one 
    who grew to the sky and measured it for Mahabali, 
    frightening the cool moon and the hot sun. 
 
    அதிர் கம் உைடய வலம் ாி குமிழ்த்தி 
            அழல் உமிழ் ஆழிெகாண்  எறிந்  அங்கு 
    எதிர் க அசுரர் தைலகைள இட ம் 
            எம் ேடாத்தமன் இ க்ைக 
    ச கன் ைகயிற் ச ப் யன் தாளிற் 
            சங்கரன் சைடயினிற் தங்கிக் 
    கதிர் கம் மணிெகாண்  இழி னற் கங்ைகக் 
            கண்டம் என் ம் க நகேர          (3) 
    393. Divine Kaṇḍam is where the Ganges flows 
    carrying shining diamonds 
    from the hand of the four-headed Nanmuhan 
    onto the feet of the four-armed god to stay in the jaṭa of Sankaran. 
    It is the Thirupadi where our god Purushothaman stays 
    who blows the roaring valamburi conch 
    and who cuts off the heads of his enemies 
    with his discus that emits fire. 
 
    இைமயவர் இ மாந்  இ ந்  அரசாள 
            ஏற்  வந்  எதிர் ெபா  ேசைன 
    நம ரம் ந க நாந்தகம் விசி ம் 
            நம் ேடாத்தமன் நகர்தான் 
    இமவந்தம் ெதாடங்கி இ ங்கடல் அள ம் 
            இ  கைர உலகு இைரத்  ஆடக் 
    கைம உைடப் ெப ைமக் கங்ைகயின் கைரேமல் 
            கண்டம் என் ம் க நகேர          (4) 
    394. Divine Kaṇḍam 
    is on the banks of the famous Ganges 
    that descends from the Himalaya mountain 
    and flows to the shore of the great sea, 
    shaking the mountains with its roaring 
    that spreads all over the earth. 
    It is in that Thirupadi that the god Purushothaman stays 
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    who, with his Nandaham sword, 
    sent his enemies’ army to the land of Yama 
    and helped the gods rule their lands. 
 
    உ வ  ஓர் பைட ம் உலக்ைக ம் வில் ம் 
            ஒண் சுடர் ஆழி ம் சங்கும் 
    ம ெவா  வா ம் பைடக்கலம் உைடய 
            மால் ேடாத்தமன் வாழ்  
    எ ைம ம் கூ  ஈண் ய பாவம் இைறப் 
            ெபா  அளவினில் எல்லாம் 
    க வி ம் ெப ைமக் கங்ைகயின் கைரேமல் 
            கண்டம் என் ம் க நகேர          (5)  
    395. Divine Kaṇḍam 
    is on the banks of the Ganges 
    and has the power to take away 
    the sins of seven births in one moment. 
    It is in that Thirupadi that Maal Purushothaman stays 
    who carries a plough, pestle, bow, 
    shining discus, conch, mazhu and sword. 
 
    தைலெபய்  கு றிச் சலம் ெபாதி ேமகம் 
            சலசல ெபாழிந்திடக் கண்  
    மைலப் ெப ம் குைடயால் மைறத்தவன் ம ைர 
            மால் ேடாத்தமன் வாழ்  
    அைலப்  உைடத் திைரவாய் அ ந்தவ னிவர் 
            அவபிரதம் குைடந்  ஆடக் 
    கலப்ைபகள் ெகாழிக்கும் கங்ைகயின் கைரேமல் 
            கண்டம் என் ம் க நகேர          (6) 
    396. Divine Kaṇḍam is on the banks 
    of the Ganges with rolling waves 
    where paddy fields flourish 
    and rishis who do powerful tapas bathe. 
    It is in that Thirupadi that the god Maal Purushothaman, 
    the king of Mathura, stays, 
    who stopped the rain with Govardhana mountain 
    using it as an umbrella when the thick clouds poured rain 
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    with the sound “chala, chala” and thundered. 
 
    விற் பி த்  இ த்  ேவழத்ைத க்கி 
            ேமல் இ ந்தவன் தைல சா  
    மற் ெபா  எழப் பாய்ந்  அைரயைன உைதத்த 
            மால் ேடாத்தமன் வாழ்  
    அற் தம் உைடய ஐராவத மத ம் 
            அவர் இளம்ப யர் ஒண் சாந் ம் 
    கற்பக மல ம் கலந்  இழி கங்ைகக் 
            கண்டம் என் ம் க நகேர          (7) 
    397. Beautiful Kaṇḍam 
    is on the bank of the Ganges whose fragrant water flows 
    mixed with Karpaga flowers, 
    the sweet-smelling sandal paste of young girls who bathe in it 
    and the fragrant musth of the Indra’s wonderful elephant Airavadam. 
    It is in that Thirupadi that Maal Purushothaman stays 
    who, holding a bow, controlled the elephant Kuvalayabeeḍam 
    and who, fighting with the king Kamsan, kicked and killed him. 
 
    திைர ெபா  கடல் சூழ் திண்மதிற் வைர 
            ேவந்  தன் ைமத் னன்மார்க்காய் 
    அரசிைன அவிய அரசிைன அ ம் 
            அாி ேடாத்தமன் அமர்  
    நிைர நிைரயாக ெந யன பம் 
            நிரந்தரம் ஒ க்குவிட்  இரண்  
    கைர ைர ேவள்விப் ைக கமழ் கங்ைகக் 
            கண்டம் என் ம் க நகேர          (8) 
    398. Beautiful Kaṇḍam 
    is on the banks of the Ganges 
    where the fragrance of sacrifices spreads on both shores 
    and their smoke continually rises in long streams. 
    It is in that Thirupadi that our god Hari Purushothaman lives 
    who is the king of Dvaraga that is surrounded 
    by the roaring ocean and strong walls, 
    who took the land of Duryodhana 
    and gave it to his brothers-in-law. 



 183

 
    வட திைச ம ைர சாளக்கிராமம் 
            ைவகுந்தம் வைர அேயாத்தி 
    இடம் உைட வதாி இடவைக உைடய 
            எம் ேடாத்தமன் இ க்ைக 
    தடவைர அதிரத் தரணி விண்  இ யத் 
            தைலப்பற்றிக் கைர மரம் சா க் 
    கட ைனக் கலங்கக் க த்  இழி கங்ைகக் 
            கண்டம் என் ம் க நகேர          (9) 
    399. In divine Kaṇḍam 
    the flood of the Ganges flows 
    shaking the mountains with sound, 
    and undermining the earth. 
    The roaring river makes the trees on the banks fall 
    and then joins the ocean stirring up its water. 
    It is in that Thirupadi that our god Purshothaman stays 
    who is the god of northern Madhura, 
    of Saaḷakkiramam, Vaikuṇṭam, Dwaraga, Ayodhya and Adari. 
 
    ன்  எ த்  அதைன ன்  எ த்  அதனால் 
            ன்  எ த்  ஆக்கி ன்  எ த்ைத 
    ஏன்  ெகாண்  இ ப்பார்க்கு இரக்கம் நன்கு உைடய 
            எம் ேடாத்தமன் இ க்ைக 
    ன்  அ  நிமிர்த்  ன்றினிற் ேதான்றி 
            ன்றினில் ன்  உ  ஆனான் 
    கான் தடம்ெபாழில் சூழ் கங்ைகயின் கைரேமல் 
            கண்டம் என் ம் க நகேர          (10) 
    400. Divine Kaṇḍam on the bank of the Ganges 
    surrounded by flourishing groves 
    is where the god stays 
    who himself is all three gods, Shiva, Nanmuhan and Vishnu. 
    He measured the world with three footsteps. 
    He, the god Purushothaman, gives his grace 
    to the devotees who love him. 
 
    ெபாங்கு ஒ  கங்ைகக் கைர ம  கண்டத்  
            உைற ேடாத்தமன் அ ேமல் 
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    ெவங்க  ந யா வில் த் ர்க் ேகான் 
            விட் சித்தன் வி ப்  உற் த் 
    தங்கிய அன்பால் ெசய் தமிழ்- மாைல 
            தங்கிய நா உைடயார்க்குக் 
    கங்ைகயிற் தி மால் கழ ைணக் கீேழ 
            குளித்தி ந்த கணக்கு ஆேம          (11) 
    401. Vishṇuchithan, the chief of Villiputhur 
    who has no troubles in his life 
    composed with devotion ten Tamil songs 
    on Purushothaman, the god who stays in Kaṇḍam 
    where the Ganges flows with flourishing, gurgling water. 
    Those who recite these poems will go to Vaikuṇṭam 
    and stay beneath Thirumaal’s feet decorated with anklets. 
 
    -------------- 
 
    ெபாியாழ்வார் தி ெமாழி - தி வரங்கம் (1) 
    Srirangam, the divine Thirupadi 
 
    மா தவத்ேதான் த்திரன் ேபாய் 
            மறிகடல்வாய் மாண்டாைன 
    ஓ வித்த தக்கைணயா 
            உ ேவ ெகா த்தான் ஊர் 
    ேதாதவத்தித் ய் மைறேயார் 
            ைறப யத் ம்பி எங்கும் 
    ேபாதில் ைவத்த ேதன் ெசாாி ம் 
            னல் அரங்கம் என்ப ேவ          (1) 
    402. Srirangam surrounded with water 
    where honey drips from blossoms 
    and water dashes on the banks of the Kaveri river 
    where pure Brahmins who know the Vedas 
    bathe, wash and dry their clothes, 
    is the Thirupadi of the god who gave life 
    to the great rishi Shantipini’s son 
    who died in the wave-filled ocean 
    as an offering for the guru who taught him. 
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    பிறப்  அகத்ேத மாண்  ஒழிந்த 
            பிள்ைளகைள நால்வைர ம் 
    இைறப் ெபா தில் ெகாணர்ந்  ெகா த்  
            ஒ ப்ப த்த உைறப்பன் ஊர் 
    மைறப் ெப ந் தீ வளர்த்தி ப்பார் 
            வ வி ந்ைத அளித்தி ப்பார் 
    சிறப்  உைடய மைறயவர் வாழ் 
            தி வரங்கம் என்ப ேவ          (2) 
    403. Srirangam where good Brahmins 
    who know the Vedas live, 
    make sacrifices with fire 
    and receive guests happily 
    is the Thirupadi of the god 
    who at once brought four children back to life 
    when they died as soon as they were born. 
 
    ம மகன் தன் சந்ததிைய 
            உயிர்மீட்  ைமத் னன்மார் 
    உ மகத்ேத ழாேம 
            கு கமாய்க் காத்தான் ஊர் 
    தி கமாய்ச் ெசங்கமலம் 
            தி நிறமாய்க் க ங்குவைள 
    ெபா  கமாய் நின்  அல ம் 
            னல் அரங்கம் என்ப ேவ          (3) 
    404. Srirangam surrounded with water 
    where lotuses as red as the god’s face 
    and kuvalai flowers as dark as the god’s body 
    bloom beautifully everywhere 
    is the Thirupadi of the god 
    who protected the clan of his son-in-law 
    and gave life to all his in-laws 
    so that they would not be defeated 
    in the Bharatha war. 
 
    கூன் ெதா த்ைத சிதகு உைரப்பக் 
            ெகா யவள் வாய்க் க யெசாற்ேகட்  
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    ஈன்  எ த்த தாயைர ம் 
            இராச்சிய ம் ஆங்கு ஒழிய 
    கான் ெதா த்த ெநறி ேபாகிக் 
            கண்டகைரக் கைளந்தான் ஊர் 
    ேதன்ெதா த்த மலர்ச் ேசாைலத் 
            தி வரங்கம் என்ப ேவ          (4) 
    405. Srirangam where groves bloom with flowers 
    and drip with honey 
    is the Thirupadi of the god who gave up his kingdom 
    and left the mother who gave him birth 
    and went to the forest and destroyed the Rakshasas, 
    because his step-mother 
    listened to the cruel words of her servant Manthara. 
 
    ெப வரங்கள் அைவபற்றிப் 
            பிழக்கு உைடய இராவணைன 
    உ  அரங்கப் ெபா  அழித்  இவ் 
            உலகிைனக் கண்ெப த்தான் ஊர் 
    குர  அ ம்பக் ேகாங்கு அலரக் 
            குயில் கூ ம் குளிர் ெபாழில் சூழ் 
    தி வரங்கம் என்ப ேவ 
            என் தி மால் ேசர்விடேம          (5) 
    406. Srirangam surrounded with flourishing groves 
    where cuckoo birds sing 
    and kongu buds open and blossom 
    is the Thirupadi of Thirumaal who protected this world, 
    fighting with his enemy the proud Ravaṇan 
    who had great strength and who received many boons. 
 
    கீழ் உலகில் அசுரர்கைளக் 
            கிழங்கி ந்  கிளராேம 
    ஆழி வி த்  அவ ைடய 
            க  அழித்த அழிப்பன் ஊர் 
    தாைழ- மடல் ஊ  உாிஞ்சித் 
            தவள வண்ணப் ெபா  அணிந்  
    யாழின் இைச வண் னங்கள் 
            ஆளம் ைவக்கும் அரங்கேம          (6) 
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    407. Srirangam, where bees buzz like lutes 
    and drink pollen from the petals of screw pine flowers 
    that shower lovely coral-like pollen 
    is the Thirupadi of the god 
    who went to the underworld, 
    threw his discus and utterly destroyed the Asurans 
    so that their dynasty would not continue on the earth. 
 
    ெகா ப்  உைடய ெச ங்கு தி 
            ெகாழித்  இழிந்  குமிழ்த்  எறியப் 
    பிழக்கு உைடய அசுரர்கைளப் 
            பிணம் ப த்த ெப மான் ஊர் 
    த ப்  அாிய சந்தனங்கள் 
            தடவைரவாய் ஈர்த் க்ெகாண்  
    ெதழிப்  உைடய காவிாி வந்  
            அ ெதா ம் சீர் அரங்கேம          (7) 
    408. Srirangam where the Kaveri that flows with abundant water 
    and uproots and brings fragrant sandalwood trees 
    from the large mountains and places them 
    at the feet of the dear lord to worship him 
    is the Thirupadi of the highest god 
    who fought and destroyed all the Asurans 
    as their red blood bubbled and flowed out along with their fat. 
 
    வல் எயிற் க் ேகழ மாய் வாள்எயிற் ச் சீய மாய் 
    எல்ைல இல்லாத் தரணிைய ம் அ ணைன ம் இடந்தான் ஊர் 
    எல் யம் ேபா  இ ஞ்சிைற வண்  எம்ெப மான் குணம் பா  
    மல் ைக ெவண்சங்கு ஊ ம் மதில் அரங்கம் என்ப ேவ          (8) 
    409. Srirangam, surrounded by walls 
    where the bees that have dark wings 
    swarm around the jasmine flowers 
    and sing the fame of our god, 
    buzzing like the sound of the white conches 
    is the Thirupadi of the god 
    who took the forms of a boar with strong teeth 
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    to dig up the immeasurable earth 
    and of a lion with shining teeth 
    to split open the body of the Rakshasa Hiraṇyan. 
 
    குன்  ஆ  ெகா  கில் ேபால் 
            குவைளகள் ேபால் குைரகடல் ேபால் 
    நின்  ஆ  கணமயில் ேபால் 
            நிறம் உைடய ெந மால் ஊர் 
    குன்  ஊ  ெபாழில் ைழந்  
            ெகா  இைடயார் ைல அணவி 
    மன்  ஊ  ெதன்றல் உலாம் 
            மதில் அரங்கம் என்ப ேவ          (9) 
    410. Srirangam, surrounded by walls 
    where the breeze blows through the yards 
    and touches the breasts of women 
    with vine-like waists 
    and enters into the groves that grow thick on the hills 
    is the Thirupadi of the tall god Neḍumaal, 
    who has the lovely color of a beautiful dancing peacock, 
    the blue color of the sounding ocean 
    and the color of dark kuvalai blossoms 
    and of the thick clouds that move above the high hills. 
 
    ப  வரங்கள் அைவபற்றிப் பைட ஆ த்  எ ந்தாைனச் 
    ெச  அரங்கப் ெபா  அழித்த தி வாளன் தி ப்பதிேமல் 
    தி வரங்கத் தமிழ்-மாைல விட் சித்தன் விாித்தன ெகாண்  
    இ வர் அங்கம் எாித்தாைன ஏத்த வல்லார் அ ேயாேம          (10) 
    411. Vishṇuchithan composed a garland of ten Tamil poems 
    describing the divine Srirangam, 
    the Thirupadi of the auspicious god 
    who fought and destroyed Ravaṇa 
    who, with many great boons, 
    came with a large army and opposed the god. 
    Those who sing the poems of Vishṇuchithan 
    and praise the god who burned the body of the two Rakshasas, 
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    Madhu and Kaiṭapa, will be devotees of the god. 
    --------- 
 
    ெபாியாழ்வார் தி ெமாழி - தி வரங்கம் (2) 
    The greatness of Srirangam 
 
    மரவ ையத் தம்பிக்கு வான்பைணயம் ைவத் ப்ேபாய் 
            வாேனார் வாழச் 
    ெச  உைடய திைசக்க மம் தி த்திவந்  உலகாண்ட 
            தி மால் ேகாயில் 
    தி வ தன் தி உ ம் தி மங்ைக மலர்க்கண் ம் 
            காட்  நின்  
    உ  உைடய மலர்நீலம் காற்  ஆட்ட ஒ ச க்கும் 
            ஒளி அரங்கேம          (1) 
    412. The Thirupadi of the divine god Thirumaal 
    who gave his kingdom to his brother Bharathan, 
    went to the forest, lived as a sage 
    and destroyed the arrogant southern king Ravaṇa 
    to remove the troubles of the gods in the sky 
    and came back to rule his kingdom, 
    is the lustrous Srirangam 
    where beautiful neelam flowers swaying in the breeze 
    have the color of the divine feet of the god 
    and of the lovely lotus-like eyes of beautiful Lakshmi. 
 
    தன் அ யார் திறத்தகத் த் தாமைரயாள் ஆகி ம் 
            சிதகு உைரக்குேமல் 
    என் அ யார் அ  ெசய்யார் ெசய்தாேரல் நன்  ெசய்தார் 
            என்பர் ேபா ம் 
    மன் உைடய விபீடணற்கா மதில் இலங்ைகத் திைசேநாக்கி 
            மலர்க்கண் ைவத்த 
    என் ைடய தி வரங்கற்கு அன்றி ம் மற்  ஒ வர்க்கு 
            ஆள் ஆவேர?          (2) 
    413. Even if Lakshmi who stays on the lotus 
    complains to her beloved 
    that his devotees do things that are wrong 
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    the god answers her, “My devotees will not do wrong, 
    and even if they do, it is for good reason.” 
    How can the devotees whom the god praises like this 
    become the devotees of other gods? 
    He is my god of Srirangam 
    who gave his grace to Vibhishaṇa 
    and made him the king of Lanka 
    surrounded by strong walls. 
 
    க ள் உைடய ெபாழில் ம ம் கதக் களி ம் பிலம்பைன ம் 
            க ய மா ம் 
    உ ள் உைடய சகடைர ம் மல்லைர ம் உைடய விட்  
            ஓைச ேகட்டான் 
    இ ள் அகற் ம் எறி கதிேரான் மண்டலத்  ஏற்றி ைவத்  
            ஏணி வாங்கி 
    அ ள் ெகா த்திட்  அ யவைர ஆட்ெகாள்வான் அம ம் ஊர் 
            அணி அரங்கேம          (3) 
    414. Beautiful Srirangam where our god 
    makes the bright sun rise in the sky 
    and removes the darkness of the earth 
    giving his grace to his devotees, 
    is the Thirupadi of our god. 
    He destroyed the Asurans 
    who came as marudu trees in the dark groves, 
    the rutting elephant Kuvalayabeeḍam, the Asuran Pilamban, 
    the Rakshasa Kesi who came as a wild horse, 
    Sahaṭasuran who came in the form of a cart, 
    and the wrestlers. 
    The devotees praise him in Srirangam 
    and he gives his grace to them. 
 
    பதினாறாம் ஆயிரவர் ேதவிமார் பணிெசய்யத் 
            வைர என் ம் 
    மதில் நாயகராகி ற்றி ந்த மணவாளர் 
            மன்  ேகாயில் 
     நாள்மலர்க் கமலம் எம்ெப மான் ெபான் வயிற்றிற் 
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            ேவ ேபால்வான் 
    ெபா -நாயகம் பாவித்  இ மாந்  ெபான் சாய்க்கும் 
            னல் அரங்கேம          (4) 
    415. Lovely Srirangam 
    surrounded by water precious as gold 
    where the fresh lotuses bloom and shine 
    like the lotus on the golden navel of our god 
    is the divine Thirupadi 
    where our god Maṇavalar stays 
    who lives in Dwaraga with his sixteen thousand wives. 
 
    ஆைமயாய்க் கங்ைகயாய் ஆழ் கடலாய் அவனியாய் 
            அ  வைரகளாய் 
    நான் கனாய் நான்மைறயாய் ேவள்வியாய்த் தக்கைணயாய்த் 
            தா ம் ஆனான் 
    ேசமம் உைட நாரதனார் ெசன்  ெசன்  தித்  இைறஞ்சக் 
            கிடந்தான் ேகாயில் 
     ம விப் ள் இனங்கள் ள் அைரயன் கழ் குழ ம் 
            னல் அரங்கேம          (5) 
    416. Srirangam, surrounded by rippling water 
    where all the birds embrace flowers 
    and praise the name of the god 
    who rides on the bird Garuḍa 
    is the Thirupadi where our matchless god stays 
    who took the form of a turtle 
    and who is the Ganges, the deep ocean, earth, great mountains, 
    Nanmuhan, the four Vedas and both sacrifice and offering. 
    Naradar who gives goodness to all 
    often goes there and worships him with love. 
 
    ைமத் னன்மார் காத ைய மயிர் ப்பித்   
            அவர்கைளேய மன்னர் ஆக்கி 
    உத்தைரதன் சி வைன ம் உயக்ெகாண்ட உயிராளன் 
            உைற ம் ேகாயில் 
    பத்தர்க ம் பகவர்க ம் பழெமாழிவாய்  
            னிவர்க ம் பரந்த நா ம் 
    சித்தர்க ம் ெதா  இைறஞ்சத் திைச-விளக்காய்  
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            நிற்கின்ற தி வரங்கேம          (6) 
    417. Srirangam that brightens all the directions 
    where devotees, sages, the wise rishis, 
    the people of the world and the siddhas 
    worship the god with love, 
    is the Thirupadi of the god who gives life to all, 
    who made his brothers-in-law kings, 
    made Draupadi tie up her loosened hair 
    and gave life to the son of Uthara. 
 
    குறள் பிரமசாாியாய் மாவ ையக் கு ம்  அதக்கி 
            அரசுவாங்கி 
    இைறப்ெபா தில் பாதாளம் கலவி க்ைக ெகா த்  உகந்த 
            எம்மான் ேகாயில் 
    எறிப்  உைடய மணிவைரேமல் இளஞாயி  எ ந்தாற்ேபால் 
            அர -அைணயின் 
    சிறப்  உைடய பணங்கள்மிைசச் ெச மணிகள் விட்  
            எறிக்கும் தி வரங்கேம          (7) 
    418. Srirangam where our god sleeps on Adishesha, 
    the snake that spits from its mouth precious diamonds 
    as bright as the morning sun 
    rising from a lovely shining hill, 
    is the Thirupadi of our god 
    who took the form of a dwarf, 
    tricking king Mahabali, 
    took his kingdom and then at once happily granted him 
    a kingdom in the underworld. 
 
    உரம் பற்றி இரணியைன உகிர்- தியால் ஒள்ளிய மார்  
            உைறக்க ஊன்றிச் 
    சிரம் பற்றி  இ யக் கண் பி ங்க வாய் அலறத் 
            ெதழித்தான் ேகாயில் 
    உரம் ெபற்ற மலர்க்கமலம் உலகு அளந்த ேசவ  ேபால் 
            உயர்ந்  காட்ட 
    வரம்  உற்ற கதிர்ச்ெசந்ெநல் தாள்சாய்த் த் தைலவணக்கும் 
            தண் அரங்கேம          (8) 
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    419. Srirangam where flourishing lotus plants grow to the sky 
    like the divine feet of the god who measured the sky 
    and good paddy plants bend their heads worshipping his feet 
    is the Thirupadi of our god 
    who grasped the chest of Hiraṇyan 
    split it open with his sharp nails, pulled his hair, 
    gouged out his eyes and made him scream. 
 
    ேத  உைடய மீனமாய் ஆைமயாய் 
            ஏனமாி குற ம் ஆகி 
    -உ வில் இராமனாய்க் கண்ணனாய்க் 
            கற்கியாய் ப்பான் ேகாயில் 
    ேசவெலா  ெபைட அன்னம் ெசங்கமல 
            மலர் ஏறி ஊசல் ஆ ப் 
    -அைணேமல் ைதந்  எ  ெசம்ெபா  ஆ  
            விைளயா ம் னல் அரங்கேம          (9) 
    420. Srirangam surrounded with rippling water, 
    where a male swan with its mate climbs on a lovely lotus, 
    swings on it and then jumps on a flower bed, 
    plunging into it and playing with the beautiful pollen, 
    is the divine Thirupadi of the god 
    who takes the forms of a shining fish, turtle, boar, lion. 
    dwarf, Parasuraman, Balaraman, 
    Rama, Kaṇṇan and Kalki, the form that will end the world. 
 
    ெச  ஆ ம் ள்ளாளன் மண்ணாளன் ெச ச்ெச ம் நாந்தம் என் ம் 
    ஒ  வாளன் மைறயாளன் ஓடாத பைடயாளன் வி க்ைக யாளன் 
    இர  ஆளன் பகலாளன் எைனயாளன் ஏ  உலகப் ெப ம் ேபராளன் 
    தி வாளன் இனிதாகத் தி க்கண்கள் வளர்கின்ற தி வரங்கேம          (10) 
    421. The noble generous god rides on an eagle, 
    defeats his enemies and rules the world. 
    He is bright as the sun, 
    carries the sword Nandaham, 
    creates the Vedas and protects the world. 
    He has the goddess Lakshmi on his chest 
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    and sleeps sweetly on the ocean in Srirangam, his Thirupadi. 
 
    ைகந்நாகத்  இடர் க ந்த கனல் ஆழிப் பைட உைடயான் 
            க ம் ேகாயில் 
    ெதன்நா ம் வடநா ம் ெதாழநின்ற தி வரங்கத் 
            தி ப்பதியின் ேமல் 
    ெமய்ந்நாவன் ெமய் அ யான் விட் சித்தன் விாித்த தமிழ் 
            உைரக்க வல்லார் 
    எஞ்ஞான் ம் எம்ெப மான் இைணய க்கீழ் இைண பிாியா  
            இ ப்பர் தாேம          (11) 
    422. Vishṇuchithan, the true devotee who only speaks the truth, 
    composed ten Tamil poems on divine Srirangam 
    that is worshipped by southern and northern lands, 
    where the god stays who carries a fire-like discus 
    and who removed the suffering of Gajendra. 
    Those who recite these ten Tamil poems 
    will abide under the two feet of our god always. 
    -----------   
 
    ெபாியாழ்வார் தி ெமாழி - எமபயம் நீக்ெகன அரங்கத்தரவைணயாைன 
ேவண் தல் 
    Requesting the god to come and help when Yama’s messengers come. 
 
    ப் ைடயாைர அைடவ  எல்லாம் 
            ேசார்விடத் த் ைண ஆவர் என்ேற 
    ஒப்பிேலன் ஆகி ம் நின் அைடந்ேதன் 
            ஆைனக்கு நீ அ ள் ெசய்தைமயால் 
    எய்ப்  என்ைன வந்  ந ம்ேபா  அங்கு 
            ஏ ம் நான் உன்ைன நிைனக்கமாட்ேடன் 
    அப்ேபாைதக்கு இப்ேபாேத ெசால்  ைவத்ேதன் 
            அரங்கத்  அரவைணப் பள்ளியாேன          (1) 
    423. When they are old, people go to others who are strong 
    because they believe that they will help them. 
    Even though I am not worthy to approach you, 
    I come to you for refuge 
    because you saved the elephant Gajendra 
    from the crocodile when it seized him. 
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    When I become old and my time comes to an end 
    and I am suffering, I may not be able even to think of you. 
    Now I have told you what my state will be then. 
    O God, you sleep on the snake bed on the ocean in Srirangam. 
 
    சாம் இடத்  என்ைனக் குறிக்ெகாள் கண்டாய் 
            சங்ெகா  சக்கரம் ஏந்தினாேன 
    நா ம த்  என்ைன அேனக தண்டம் 
            ெசய்வதா நிற்பர் நமன்தமர்கள் 
    ேபாம் இடத்  உன்திறத்  எத்தைன ம் 
            காவண்ணம் நிற்பேதார் மாைய வல்ைல 
    ஆம் இடத்ேத உன்ைனச் ெசால்  ைவத்ேதன் 
            அரங்கத்  அரவைணப் பள்ளியாேன          (2) 
    424. Look, you need to come and help me 
    when my time comes to an end. 
    O god, you hold a conch and discus in your hands. 
    The Kingarar who are the messengers of Yama 
    will come to take me and bring me terrible pain. 
    I worship you always. 
    Wherever you go, with your miracles you can prevent 
    any suffering that comes to anyone. 
    I am telling you right now while I can. 
    O God, you sleep on the snake bed on the ocean in Srirangam. 
 
    எல்ைலயில் வாசல் கு கச் ெசன்றால் 
            எற்றி நமன்-தமர் பற் ம்ேபா  
    நில் மின் என் ம் உபாயம் இல்ைல 
            ேநமி ம் சங்க ம் ஏந்தினாேன 
    ெசால்லலாம் ேபாேத உன் நாமம் எல்லாம் 
            ெசால் ேனன் என்ைனக் குறிக்ெகாண்  என் ம் 
    அல்லற் படாவண்ணம் காக்க ேவண் ம் 
            அரங்கத்  அரவைணப் பள்ளியாேன          (3) 
    425. When the Kingarars, the messengers of Yama, 
    come to take me, 
    even if I run to the front door of my house 
    and beg them, saying, “Stop here” they will not do it. 
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    O god, you carry a discus and conch in your hands. 
    Whenever I can I worship you and praise you, saying all your names. 
    You should protect me from all trouble and take care of me. 
    O God, you sleep on a snake bed on the ocean in Srirangam. 
 
    ஒற்ைற விைடய ம் நான் க ம் 
            உன்ைன அறியாப் ெப ைமேயாேன 
    ற்ற உலகு எல்லாம் நீேய ஆகி 
            ன்  எ த்  ஆய தல்வேன!ஓ 
    அற்ற  வாழ்நாள் இவற்கு என்  எண்ணி 
            அஞ்ச நமன்தமர் பற்றல் உற்ற 
    அற்ைறக்கு நீ என்ைனக் காக்கேவண் ம் 
            அரங்கத்  அரவைணப் பள்ளியாேன          (4) 
    426. You are the great god. 
    Shiva who rides on a bull and Nanmuhan 
    could not find your head or feet. 
    You are the whole world. 
    You are the ancient god praised with the syllable “Om.” 
    When the messengers of Yama come 
    terrifying me because they think my time is up, 
    you must come and protect me. 
    O god, you sleep on a snake bed on the ocean in Srirangam. 
 
    ைப அரவின் அைணப் பாற்கட ள் 
            பள்ளி ெகாள்கின்ற பரம ர்த்தி 
    உய்ய உலகு பைடக்க ேவண்  
            உந்தியிற் ேதாற்றினாய் நான் கைன 
    ைவய மனிசைரப் ெபாய் என்  எண்ணிக் 
            காலைன ம் உடேன பைடத்தாய் 
    ஐய இனி என்ைனக் காக்கேவண் ம் 
            அரங்கத்  அரவைணப் பள்ளியாேன          (5) 
    427. You are the highest one! 
    You sleep on Adishesha, the snake on the milky ocean. 
    You made Nanmuhan on your navel 
    so that he could create all the creatures of the world. 
    You also made Yama because you thought 
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    that the lives of people in this world should not be unlimited. 
    O dear lord! You should protect me now. 
    O god, you sleep on a snake bed on the ocean in Srirangam. 
 
    தண்ணன  இல்ைல நமன்தமர்கள் 
            சாலக் ெகா ைமகள் ெசய்யாநிற்பர் 
    மண்ெணா  நீ ம் எாி ம் கா ம் 
            மற் ம் ஆகாச ம் ஆகி நின்றாய் 
    எண்ணலாம் ேபாேத உன் நாமம் எல்லாம் 
            எண்ணிேனன் என்ைனக் குறிக்ெகாண்  என் ம் 
    அண்ணேல நீ என்ைனக் காக்கேவண் ம் 
            அரங்கத்  அரவைணப் பள்ளியாேன          (6) 
    428. O god, you are the earth, ocean, fire, wind and the sky! 
    The Kingarars, the messengers of Yama are not kind. 
    They come and cruelly take people’s lives. 
    Whenever I have thought of you 
    I have recited all your names and worshipped you. 
    O my lord, think of me always and protect me. 
    O god, you sleep on a snake bed on the ocean in Srirangam. 
 
    ெசஞ்ெசால் மைறப்ெபா ள் ஆகி நின்ற 
            ேதவர்கள் நாயகேன எம்மாேன 
    எஞ்ச ல் என் ைட இன் அ ேத 
            ஏழ் உலகும் உைடயாய் என் அப்பா 
    வஞ்ச உ வின் நமன்தமர்கள் 
            வ ந்  ந ந்  என்ைனப் பற் ம்ேபா  
    அஞ்சைல என்  என்ைனக் காக்கேவண் ம் 
            அரங்கத்  அரவைணப் பள்ளியாேன          (7) 
    429. O my father, you are the god of gods. 
    You are the meaning of the Vedas whose words are pure. 
    You are my sweet faultless nectar. 
    You are the lord of all the seven worlds. 
    You are my father, 
    When the Kingarars, the messengers of Yama, come 
    with their cunning forms, make me suffer and take me, 
    you must come to protect me and say, “Do not be afraid!” 
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    O god, you sleep on a snake bed on the ocean in Srirangam. 
 
    நான் ஏ ம் உன் மாயம் ஒன்  அறிேயன் 
            நமன்தமர் பற்றி ந ந்திட்  இந்த 
    ஊேன ேக என்  ேமா ம்ேபா  அங்கு 
            உன்ைன நான் ஒன் ம் நிைனக்கமாட்ேடன் 
    வான் ஏய வானவர் தங்கள் ஈசா 
            ம ைரப் பிறந்த மா மாயேன என் 
    ஆனாய் நீ என்ைனக் காக்கேவண் ம் 
            அரங்கத்  அரவைணப் பள்ளியாேன          (8) 
    430. I do not know any of the magic you do. 
    When Kingarars, the messengers of Yama, come, 
    make me suffer and take me to Yama’s world, 
    I may not be able to think of you. 
    You are the god of the gods in the sky. 
    O Maaya! You were born in Madhura. 
    My soul is yours. You should protect me. 
    O god, you sleep on a snake bed on the ocean in Srirangam. 
 
    குன்  எ த்  ஆநிைர காத்த ஆயா 
            ேகாநிைர ேமய்த்தவேன எம்மாேன 
    அன்  தல் இன்  அ தியாக ஆதி அஞ் ேசாதி மறந்  அறிேயன் 
    நன் ம் ெகா ய நமன்தமர்கள் 
            ந ந்  வ ந்  என்ைனப் பற் ம்ேபா  
    அன்  அங்கு நீ என்ைனக் காக்கேவண் ம் 
            அரங்கத்  அரவைணப் பள்ளியாேன          (9) 
    431. You are the cowherd who carried 
    Govardhana mountain and protected the cows. 
    You grazed the cows. You are my lord. 
    O god, you are the ancient light. 
    From the day I was born until today I have never forgotten you. 
    When the Kingarars, the cruel messengers of Yama, 
    come, make me suffer and take hold of me, 
    you should come and protect me. 
    O god, you sleep on a snake bed on the ocean in Srirangam. 
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    மாயவைன ம சூதனைன 
            மாதவைன மைறேயார்கள் ஏத் ம் 
    ஆயர்கள் ஏற்றிைன அச்சுதைன 
            அரங்கத்  அரவைணப் பள்ளியாைன 
    ேவயர் கழ் வில் த் ர் மன் 
            விட் சித்தன் ெசான்ன மாைல பத் ம் 
    ய மனத்தினர் ஆகி வல்லார் 
             மணிவண்ண க்கு ஆளர் தாேம          (10) 
    432. The chief of the Veyar, Vishṇuchittan of Villiputhur, composed  
    ten Tamil poems on the god called Maayavan, Madhusudanan, Madhavan, 
    and Achudan who sleeps on a snake bed. 
    Those who recite these ten poems 
    will become pure-minded 
    and will be the devotees of the sapphire-colored god. 
    -----------  
 
    ெபாியாழ்வார் தி ெமாழி - தன் தகவின்ைமைய அறிவித்தல் 
    The poet's request 
 
    வாக்குத் ய்ைம இலாைமயினாேல 
            மாதவா உன்ைன வாய்க்ெகாள்ள மாட்ேடன் 
    நாக்கு நின்ைன அல்லால் அறியா  
            நான் அ  அஞ்சுவன் என்வசம் அன்  
    ர்க்குப் ேபசுகின்றான் இவன் என்  
            னிவாேய ம் என் நாவி க்கு ஆற்ேறன் 
    காக்ைக வாயி ம் கட் ைர ெகாள்வர் 
            காரணா க ளக் ெகா யாேன          (1) 
    433. O Madhava, because I do not know 
    how to say anything that is good I do not praise you 
    but still my tongue says nothing but your names. 
    I am afraid, nothing is under my control. 
    You may be angry with me 
    because you think I speak as someone ignorant, 
    but I cannot stop my tongue. 
    Great ones find meaningful things 
    even in the calling of crows. 
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    You are the reason for everything. 
    O god, you carry an eagle banner. 
 
    சழக்கு நாக்ெகா  ன்கவி ெசான்ேனன் 
            சங்கு சக்கரம் ஏந்  ைகயாேன 
    பிைழப்பர் ஆகி ம் தம் அ யார் ெசால் 
            ெபா ப்ப  ெபாிேயார் கடன் அன்ேற 
    விழிக்கும் கண்ணிேலன் நின் கண் மற்றல்லால் 
            ேவ  ஒ வேரா  என் மனம் பற்றா  
    உைழக்கு ஓர் ள்ளி மிைக அன்  கண்டாய் 
            ஊழி ஏழ் உலகு உண்  உமிழ்ந்தாேன          (2) 
    434. I compose worthless poems with my useless tongue. 
    O god, you carry a conch and a discus in your hands. 
    Is it not the duty of the great ones 
    to forgive the mistakes their devotees make when they speak? 
    My eyes can only see through your eyes. 
    My mind will not think of any other god except you. 
    I am like a deer- 
    one more dot on its coat does not spoil its loveliness. 
    See, it is not too much for you to accept my mistakes. 
    O god, you swallowed all the seven worlds 
    and spit them out. 
 
    நன்ைம தீைமகள் ஒன் ம் அறிேயன் 
            நாரணா என் ம் இத்தைன அல்லால் 
    ன்ைமயால் உன்ைனப் ள் வம் ேபசிப் 
            கழ்வான் அன்  கண்டாய் தி மாேல 
    உன் மா  உன்ைன ஒன் ம் அறிேயன் 
            ஓவாேத நேமா நாரணா என்பன் 
    வன்ைம ஆவ  உன் ேகாயி ல் வா ம் 
            ைவட்டணவன் என் ம் வன்ைம கண்டாேய          (3) 
    435. I do not know what is good or what is bad. 
    All I know is to say, “Naraṇa.” 
    Before, I said unworthy things about you 
    but now I only praise you. See, O Thirumaal! 
    I do not even know how to think of you. 
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    Always I say, ‘Namo Naraṇa, Namo Naraṇa.” 
    My only strength is that I am a Vaishaṇavan 
    and I live in your temple. 
 
    ெந ைமயால் உலேக ம் அளந்தாய் 
            நின்மலா ெந யாய் அ ேயைனக் 
    கு ைம ெகாள்வதற்கு ஐ ற ேவண்டா 
            கூைற ேசா  இைவ ேவண் வதில்ைல 
    அ ைம என் ம் அக் ேகாயின்ைமயாேல 
            அங்கங்ேக அைவ ேபாத ம் கண்டாய் 
    ெகா ைமக் கஞ்சைனக் ெகான்  நின் தாைத 
            ேகாத்த வன் தைள ேகாள் வி த்தாேன          (4) 
    436. You measured this world with your tall body. 
    You are the pure one, you are the tall god. 
    Do not hesitate to make me your slave. 
    I do not want any clothes or food. 
    See, I have not became your slave 
    and I am wandering here and there. 
    You killed the cruel Kamsan 
    and cut the chains of Vasudevan who was in prison 
    and released him, your father. 
 
    ேதாட்டம் இல்லவள் ஆத் ெதா  ஓைட 
            டைவ ம் கிண ம் இைவ எல்லாம் 
    வாட்டம் இன்றி உன் ெபான்ன க் கீேழ 
            வைளப் -அகம் வகுத் க்ெகாண்  இ ந்ேதன் 
    நாட்  மானிடத்ேதா  எனக்கு அாி  
            நச்சுவார் பலர் ேகழல் ஒன்  ஆகிக் 
    ேகாட்  மண் ெகாண்ட ெகாள்ைகயினாேன 
            குஞ்சரம் விழக் ெகாம்  ஒசித்தாேன          (5) 
    437. I have placed all my property, wife, cattle, canals, 
    lands and wells and anything that I have 
    under your golden feet without any worry. 
    It is hard for me to deal with my villagers 
    because they are jealous that I own so much. 
    O god, you took the form of a boar and dug up the earth. 
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    You broke the tusk of an elephant and killed it. 
    I need your help. 
 
    கண்ணா நான் கைனப் பைடத்தாேன 
            காரணா காியாய் அ ேயன் நான் 
    உண்ணா நாள் பசி ஆவ  ஒன்  இல்ைல 
            ஓவாேத நேமா நாரணா என்  
    எண்ணா நா ம் இ க்கு எசுச் சாம 
            ேவத நாள்மலர் ெகாண்  உன பாதம் 
    நண்ணா நாள் அைவ தத் மாகில் 
            அன்  எனக்கு அைவ பட் னி நாேள          (6) 
    438. O dear god, you created the four-headed Nanmuhan. 
    You are the reason for everything. 
    Your body is dark. I am your devotee. 
    Even if I do not eat, I do not get hungry 
    because worshipping you takes my hunger away. 
    If there is a day when I do not think of you, 
    and do not always say, “Namo Naraṇa” 
    and do not recite Rig and Sama Vedas 
    and do not place fresh flowers on your feet, 
    that will be the day I starve. 
 
    ெவள்ைள ெவள்ளத்தின் ேமல் ஒ  பாம்ைப 
            ெமத்ைதயாக விாித்  அதன் ேமேல 
    கள்ள நித்திைர ெகாள்கின்ற மார்க்கம் 
            காணலாங்ெகால் என்  ஆைசயினாேல 
    உள்ளம் ேசார உகந்  எதிர் விம்மி 
            உேராம கூபங்களாய்க் கண்ண நீர்கள் 
    ள்ளம் ேசாரத் யில் அைண ெகாள்ேளன் 
            ெசால்லாய் யான் உன்ைனத் தத் மாேற          (7) 
    439. O dear god, you pretend to sleep 
    on the white flood of ocean on a snake bed. 
    When I want to see you sleeping on the snake bed, 
    my heart becomes weak and I sob with happiness, 
    my hair stands on end, my eyes shed tears 
    and I cannot sleep at all. 
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    O tell me how I can reach you. 
 
    வண்ண மால் வைரேய குைடயாக 
            மாாி காத்தவேன ம சூதா 
    கண்ணேன காி ேகாள் வி த்தாேன 
            காரணா களி  அட்ட பிராேன 
    எண் வார் இடைரக் கைளவாேன 
            ஏத்த ம் ெப ங் கீர்த்தியினாேன 
    நண்ணி நான் உன்ைன நாள்ெதா ம் ஏத் ம் 
            நன்ைமேய அ ள்ெசய் எம்பிராேன         (8) 
    440. You carried the huge beautiful Govardhana mountain, 
    used it as an umbrella 
    and protected the cowherds and the cows from the storm. 
    O Madhusudanan, O Kaṇṇa, 
    you released Gajendra the elephant from his suffering. 
    You are the reason for everything. 
    You killed the elephant Kuvalayabeeḍam. 
    You remove the troubles of those who worship you. 
    You are so famous that I do not have enough words 
    to praise you. 
    O my dear god, give me your grace 
    so that I may approach you and worship you every day. 
 
    நம்பேன நவின்  ஏத்த வல்லார்கள் 
            நாதேன நரசிங்கம  ஆனாய் 
    உம்பர்ேகான் உலகு ஏ ம் அளந்தாய் 
            ஊழி ஆயினாய் ஆழி ன் ஏந்திக் 
    கம்ப மா காி ேகாள் வி த்தாேன 
            காரணா கடைலக் கைடந்தாேன 
    எம்பிரான் என்ைன ஆள் உைடத் ேதேன 
            ஏைழேயன் இடைரக் கைளயாேய          (9) 
    441. You are my friend! 
    You are the god of those who praise you with love. 
    O lord, you took the form of a man-lion. 
    You are the god of the gods in the sky. 
    You measured all the seven worlds. 
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    You are the apocalypse. 
    You removed the suffering of the elephant Gajendra 
    when he was caught by a crocodile. 
    You are the reason for everything. 
    You churned the milky ocean with the gods. 
    You are my honey. 
    Make me your devotee and protect me. 
    I am weak! Remove my suffering. 
 
    காமர் தாைத க தலர் சிங்கம் 
            காண இனிய க ங்குழற் குட்டன் 
    வாமனன் என் மரகத வண்ணன் 
            மாதவன் ம சூதனன் தன்ைனச் 
    ேசம நன்கு அம ம் ைவயர் ேகான் 
            விட் சித்தன் வியன் தமிழ் பத் ம் 
    நாமம் என்  நவின்  உைரப்பார்கள் 
            நண் வார் ஒல்ைல நாரணன் உலேக          (10) 
    442. He is the father of Kama. 
    He is a lion for those who oppose him. 
    He took the form of a dwarf with dark hair 
    and he was sweet to see. 
    His body is as beautiful as emerald. 
    He is Madhavan. He is Madhusudanan. 
    Vishṇuchithan the chief of Puduvai 
    that flourishes with goodness 
    composed ten wonderful Tamil poems on the god. 
    Those who recite these poems 
    will reach the world of Naraṇan soon. 
    --------------   
 
    ெபாியாழ்வார் தி ெமாழி - பண்டன்  பட் னம் காப்ேப 
    Paṭṭinam kaappu - Asking diseases to go away because the god will protect the 
Azhvar and his devotees. 
 
    ெநய்க் குடத்ைதப் பற்றி ஏ ம் 
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            எ ம் கள் ேபால் நிரந்  எங்கும் 
    ைகக் ெகாண்  நிற்கின்ற ேநாய்காள் 
            காலம் ெபற உய்யப் ேபாமின் 
    ெமய்க் ெகாண்  வந்  குந்  
            ேவதப் பிரானார் கிடந்தார் 
    ைபக் ெகாண்ட பாம் - அைணேயா ம் 
            பண்  அன்  பட் னம் காப்ேப          (1) 
    443. O diseases that stay and spread on our bodies 
    like the ants that swarm around the ghee pot and climb on it, 
    you go away and we want to become well. 
    The god of the Vedas entered into my body 
    and stays there lying on the snake bed. 
    It is not my old body. 
    God is there now and he protects it. 
 
    சித்திரகுத்தன் எ த்தால் 
            ெதன் லக் ேகான் ெபாறி ஒற்றி 
    ைவத்த இலச்சிைன மாற்றித் 
            வர் ஓ  ஒளித்தார் 
    த் த் திைரக் கடற் ேசர்ப்பன் 
            தறிவாளர் தல்வன் 
    பத்தர்க்கு அ தன் அ ேயன் 
            பண்  அன்  பட் னம் காப்ேப          (2) 
    444. The plan that Chitragupthan wrote 
    by the order of Yama the king of the southern direction 
    is canceled and the messengers of Yama 
    have run and hidden themselves, leaving me alone 
    because I am a slave of the devotees of the ancient god, 
    the all-knowing one who sleeps on the ocean 
    and who is the lord of the wise and nectar for his devotees. 
    My body is not the same as it was. 
    God is in it now and he protects me. 
 
    வயிற்றிற் ெதா ைவப் பிாித்  
            வன் லச் ேசைவ அதக்கிக் 
    கயிற் ம் அக்கு ஆணி கழித் க் 
            கா ைடப் பாசம் கழற்றி 
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    எயிற்றிைட மண்ெகாண்ட எந்ைத 
            இராப்பகல் ஓ வித்  என்ைனப் 
    பயிற்றிப் பணிெசய்யக் ெகாண்டான் 
            பண்  அன்  பட் னம் காப்ேப          (3) 
    445. My god brought me out of my mother’s womb. 
    He helped me control the desires of my five senses. 
    He helped me remove the desires 
    of this body made of nerves and flesh. 
    He kept the messengers of Yama 
    from binding me with ropes and taking me away. 
    My god who took the form of a boar, 
    taught me to become his devotee night and day and serve him. 
    My body is not the same as it was. 
    God is in it now and he protects me. 
 
    மங்கிய வல்விைன ேநாய்காள் 
            உமக்கும் ஓர் வல்விைன கண்டீர் 
    இங்குப் ேகன்மின் ேகன்மின் 
            எளி  அன்  கண்டீர் ேகன்மின் 
    சிங்கப் பிரான் அவன் எம்மான் 
            ேச ம் தி க்ேகாயில் கண்டீர் 
    பங்கப்படா  உய்யப் ேபாமின் 
            பண்  அன்  பட் னம் காப்ேப          (4) 
    446. O diseases, you give pain to people 
    because of their bad karma, 
    but see, there is also bad karma for you. 
    Do not enter my body, do not enter it. 
    Do you see how it is not easy to enter my body? 
    Look, my body is the divine temple 
    where the god who took the form of a man-lion stays. 
    Go away or you will be in trouble. 
    My body is not the same as it was. 
    God is in it now and he protects me. 
 
    மாணிக் குறள் உ  ஆய 
            மாயைன என் மனத் ள்ேள 
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    ேபணிக் ெகாணர்ந்  குத 
            ைவத் க் ெகாண்ேடன் பிறி  இன்றி 
    மாணிக்கப் பண்டாரம் கண்டீர் 
            வ  வன் கு ம்பர்கள் உள்ளீர் 
    பாணிக்க ேவண்டா நடமின் 
            பண்  அன்  பட் னம் காப்ேப          (5) 
    447. O diseases, I made Maayan 
    who took the form of a dwarf 
    enter my mind and I kept him there with love. 
    I have nothing else in my mind. 
    See, my mind is a precious treasure that keeps a diamond. 
    He is strong and he is mischievous. 
    Do not hesitate. Go away. 
    My body is not the same as it was. 
    God is in it now and he protects me. 
 
    உற்ற உ பிணி ேநாய்காள் 
            உமக்கு ஒன்  ெசால் ேகன் ேகண்மின் 
    ெபற்றங்கள் ேமய்க்கும் பிரானார் 
            ேப ம் தி க்ேகாயில் கண்டீர் 
    அற்றம் உைரக்கின்ேறன் இன்னம் 
            ஆழ்விைனகாள் உமக்கு இங்கு ஓர் 
    பற்றில்ைல கண்டீர் நடமின் 
            பண்  அன்  பட் னம் காப்ேப          (6) 
    448. O diseases, you bring suffering to people. 
    I will tell you something, listen. 
    See, my body is the divine temple of the god who grazed cows. 
    Be careful or you will get bad karma. 
    There is nothing you can have here. 
    You should go away. 
    My body is not the same as it was. 
    God is in it now and he protects me. 
 
    ெகாங்ைகச் சி  வைர என் ம் 
            ெபா ம்பினில் ழ்ந்  வ க்கி 
    அங்கு ஓர் ைழயினில் க்கிட்  
            அ ந்திக் கிடந்  உழல்ேவைன 
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    வங்கக் கடல் வண்ணன் அம்மான் 
            வல்விைன ஆயின மாற்றிப் 
    பங்கப் படாவண்ணம் ெசய்தான் 
            பண்  அன்  பட் னம் காப்ேப          (7) 
    449. I was attracted, slipped and fell into the small cave 
    that is called a woman’s breast. 
    I plunged into it and could not get out. 
    My dear god who has the shining color of the ocean 
    removed my bad karma and saved me from my troubles. 
    My body is not the same as it was. 
    God is in it now and he protects me. 
 
    ஏதங்கள் ஆயின எல்லாம் 
            இறங்கல் இ வித்  என் ள்ேள 
    பீதக வாைடப் பிரனார் 
            பிரம கு வாகி வந்  
    ேபாதில் கமல வன் ெநஞ்சம் 
            குந்  என் ெசன்னித் திடாிற் 
    பாத இலச்சிைன ைவத்தார் 
            பண்  அன்  பட் னம் காப்ேப          (8) 
    450. The god who is decorated with fine silk 
    came to me as a divine guru, 
    saved me from all my troubles, 
    entered into my heart that is like a blooming lotus 
    and marked me with his foot on my neck behind my head. 
    My body is not the same as it was. 
    God is in it now and he protects me. 
 
    உறகல் உறகல் உறகல் 
            ஒண்சுடர் ஆழிேய சங்ேக 
    அற எறி நாந்தக வாேள 
            அழகிய சார்ங்கேம தண்ேட 
    இற  படாமல் இ ந்த 
            எண்மர் உேலாகபாலீர்காள் 
    பறைவ அைரயா உறகல் 
            பள்ளியைற குறிக்ெகாண்மின்          (9) 
    451. Do not sleep, do not sleep, do not sleep, 
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    O bright shining discus, do not sleep. 
    O conch, do not sleep. 
    O Nanthaka sword that follows the path of dharma, 
    do not sleep. 
    O beautiful Sarngam bow, do not sleep. 
    O mace, do not sleep. 
    O eight guards of the world 
    who do not fail in your work, do not sleep. 
    O Garuḍa king of birds, do not sleep. 
    Watch my room when I rest, do not sleep. 
    My body is not the same as it was. 
    God is in it now and he protects me. 
 
    அரவத்  அமளியிேனா ம் 
            அழகிய பாற்கடேலா ம் 
    அரவிந்தப் பாைவ ம் தா ம் 
            அகம்ப  வந்  குந்  
    பரைவத் திைர பல ேமாதப் 
            பள்ளி ெகாள்கின்ற பிராைனப் 
    பர கின்றான் விட் சித்தன் 
            பட் னம் காவற் ெபா ட்ேட          (10) 
    452. I, Vishṇuchithan praise the god 
    who came and entered my heart 
    lying on his snake bed 
    on the beautiful milky ocean that has roaring waves 
    with Lakshmi whose form is like a statue 
    and who abides on a lotus. 
    I worship god who sleeps on the ocean 
    so he will help me compose the poems on paṭṭinam kaappu. 
    ------------  
 

ெபாியாழ்வார் தி ெமாழி - தி மா ஞ்ேசாைலப் ெப மாைனப் 
ேபாகவிேடன் எனல் 

Requesting the god of Thirumaalirunjolai not to leave the devotee’s heart. 
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    க்கச் சுழைலையச் சூழ்ந்  கிடந்த 
            வைலைய அறப் பறித் ப் 
    க்கினிற் க்கு உன்ைனக் கண்  ெகாண்ேடன் இனிப் 
            ேபாக வி வ ண்ேட? 
    மக்கள் அ வைரக் கல் ைட ேமாத 
            இழந்தவள் தன்வயிற்றிற் 
    சிக்ெகன வந்  பிறந்  நின்றாய்!தி  
            மா ஞ் ேசாைல எந்தாய்          (1) 
    453. O father, god of Thirumaalirunjolai, 
    I released myself from the sufferings of this world, 
    became your devotee and saw you. 
    I will not allow you to leave my heart. 
    You came to this world 
    and were born from the womb of Devaki 
    as her seventh child after she had lost six children. 
 
    வைளத்  ைவத்ேதன் இனிப் ேபாகெலாட்ேடன் உன் தன் 
            இந்திர-ஞாலங்களால் 
    ஒளித்தி ல் நின் தி வாைண கண்டாய் நீ 
            ஒ வர்க்கும் ெமய்யன் அல்ைல 
    அளித்  எங்கும் நா ம் நகர ம் தம் ைடத் 
            தீவிைன தீர்க்கல் உற் த் 
    ெதளித்  வலஞ்ெசய் ம் தீர்த்தம் உைடத் தி  
            மா ஞ் ேசாைல எந்தாய்          (2) 
    454. I embraced you and kept you in my heart. 
    I will not allow you to leave me. 
    If you hide yourself with your magical tricks 
    I swear by you that what you do is not right. 
    You are my father, the god of Thirumaalirunjolai 
    that is surrounded with pure water 
    that removes the bad karma 
    of the people of all lands and all cities. 
 
    உனக்குப் பணி ெசய்தி க்கும் தவம் உைட 
            ேயன் இனிப் ேபாய் ஒ வன் 
    தனக்குப் பணிந்  கைடத்தைல நிற்ைக நின் 
            சாைய அழி  கண்டாய் 
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    னத்திைனக் கிள்ளிப்  அவி காட்  உன் 
            ெபான்ன  வாழ்க என்  
    இனத் க் குறவர் திய  உண் ம் எழில் 
            மா ஞ் ேசாைல எந்தாய்          (3) 
    455. I have done much tapas to serve you. 
    If I go to another god and serve him, 
    it will destroy your pride. 
    You are the god of beautiful Thirumaalirunjolai 
    where the gypsy tribe plants grain in the earth, 
    grows new crops, worships you and says, 
    “We worship your golden feet 
    and eat the new grain.” 
 
    காதம் பல ம் திாிந்  உழன்ேறற்கு அங்கு ஓர் 
            நிழல் இல்ைல நீர் இல்ைல உன் 
    பாத நிழல் அல்லால் மற்ேறார் உயிர்ப்பிடம் 
            நான் எங்கும் காண்கின்றிேலன் 
     ெசன்றாய் கு  பாண்டவர்க்காய் அங்கு ஓர் 
            ெபாய்ச்சுற்றம் ேபசிச் ெசன்  
    ேபதம் ெசய்  எங்கும் பிணம்ப த்தாய் தி  
            மா ஞ் ேசாைல எந்தாய்          (4) 
    456. O father, you are the god of Thirimaalirunjolai. 
    I suffered wandering many miles in this life. 
    There is no shade for me here. 
    There is no water for me here. 
    I see no refuge that would let me survive 
    except the shade beneath your feet. 
    You went as a messenger for the Paṇḍavas, 
    told lies to the Kauravas and made them your enemies. 
    You are the cause of the deaths of all those 
    who died on the battlefield in Kurukshetra. 
 
    கா ம் எழா கண்ண நீ ம் நில்லா உடல் 
            ேசார்ந்  ந ங்கிக் குரல் 
    ேம ம் எழா மயிர்க் கூச்சும் அறா என 
            ேதாள்க ம் ழ்  ஒழியா 
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    மால் உகளாநிற்கும் என் மனேன உன்ைன 
            வாழத் தைலப்ெபய்திட்ேடன் 
    ேசல் உகளாநிற்கும் நீள் சுைன சூழ் தி  
            மா ஞ் ேசாைல எந்தாய்          (5) 
    457. My feet do not have the strength to walk. 
    The tears from my eyes do not stop. 
    My body becomes weak and trembles. 
    I cannot speak. I shiver. 
    My arms twist up and I can’t make them straight. 
    My mind is fascinated by you and thinks only of you. 
    I begin to praise you and live. 
    O my father, god of Thirumaalirunjolai 
    surrounded by springs where fish frolic. 
 
    எ த் க் ெகா  உைடயா ம் பிரம ம் 
            இந்திர ம் மற் ம் 
    ஒ த்த ம் இப் பிறவி என் ம் ேநாய்க்கு 
            ம ந்  அறிவா ம் இல்ைல 
    ம த் வனாய் நின்ற மா மணிவண்ணா 
            ம  பிறவி தவிரத் 
    தி த்தி உன் ேகாயிற் கைடப் கப் ெபய் தி  
            மா ஞ் ேசாைல எந்தாய்          (6) 
    458. Shiva who possesses the bull banner, 
    Nanmuhan, Indra and all others 
    do not know the cure for the sickness that is this birth. 
    You are beautiful like shining sapphire. 
    You are the doctor who can cure the sickness that is birth. 
    O my father, god of Thirumaalirunjolai, 
    give me your grace so I may enter your world 
    and not be born again. 
 
    அக்கைர என் ம் அனத்தக் கட ள் 
            அ ந்தி உன் ேபர் அ ளால் 
    இக்கைர ஏறி இைளத்தி ந்ேதைன அஞ் 
            ேசல் என்  ைக கவியாய் 
    சக்கர ம் தடக்ைகக ம் கண்க ம் 
            பீதக ஆைடெயா ம் 
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    ெசக்கர் நிறத் ச் சிவப் ைடயாய் தி  
            மா ஞ் ேசாைல எந்தாய்          (7) 
    459. I was plunged in the sufferings of this world 
    and now by your wonderful grace I am released from them. 
    I am tired. Please give me your grace and say to me, 
    “Don’t be afraid.” 
    O god of Thirumaalirunjolai, you carry the shining discus, 
    your hands are strong, your eyes are lovely, 
    you wear silk garments, 
    and your body has the color of the red evening sky. 
 
    எத்தைன கால ம் எத்தைன ஊழி ம் 
            இன்ெறா  நாைள என்ேற 
    இத்தைன கால ம் ேபாய்க் கிறிப்பட்ேடன் 
            இனி உன்ைனப் ேபாகெலாட்ேடன் 
    ைமத் னன்மார்கைள வாழ்வித்  மாற்றலர் 
            ற் வைரக் ெக த்தாய் 
    சித்தம் நின்பால  அறிதி அன்ேற தி  
            மா ஞ் ேசாைல எந்தாய்          (8) 
    460. I thought I could see you today or tomorrow. 
    I suffered, longing to see you, 
    for many ages and many eons. 
    Now I will not leave you. 
    You destroyed all the hundred Kauravas, 
    and you gave life to their enemies the Pandavas 
    who were your brothers-in-law. 
    Don’t you know that my heart is with you, 
    O my father, god of Thirumaalirunjolai? 
 
    அன்  வயிற்றிற் கிடந்தி ந்ேத அ  
            ைம ெசய்யல் உற்றி ப்பன் 
    இன்  வந்  இங்கு உன்ைனக் கண் ெகாண்ேடன் இனிப் 
            ேபாக வி வ ண்ேட? 
    ெசன்  அங்கு வாணைன ஆயிரம் ேதா ம் 
            தி ச் சக்கரம் அதனால் 
    ெதன்றித் திைச திைச ழச் ெசற்றாய் தி  
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            மா ஞ் ேசாைல எந்தாய்          (9) 
    461. Even when I was in my mother’s womb 
    I wanted to serve you as a slave. 
    I was born in this world and I found you. 
    How could I leave you? 
    You fought with Baṇasuran 
    and with your discus you cut off his thousand arms 
    and made them scatter in all the directions, 
    O my father, god of Thirumaalirunjolai. 
 
    ெசன்  உலகம் குைடந்தா ம் சுைனத் தி  
            மா ஞ் ேசாைல தன் ள் 
    நின்ற பிரான் அ ேமல் அ ைமத் திறம் 
            ேநர்பட விண்ணப்பஞ் ெசய் 
    ெபான் திகழ் மாடம் ெபா ந்  ேதான் ம்  
            ைவக்ேகான் விட் சித்தன் 
    ஒன்றிேனா  ஒன்ப ம் பாட வல்லார் உல 
            கம் அளந்தான் தமேர          (10) 
    462. Vishṇuchittan the chief of Puduvai 
    that is filled with golden shining palaces, 
    composed poems about the god of Thirumaalirunjolai 
    where people of the world go and play in the spring water. 
    Those who recite these ten poems 
    will become devotees of the god who measured the world. 
    -------------   
 
    ெபாியாழ்வார் தி ெமாழி - அ ைமப்பட் த் தாம் ெபற்ற நன்ைமகைள நிைனத் க் 
களித்தல் 
    The Azhvar describes the benefits he has received because god has entered into 
his heart 
 
    ெசன்னி ஓங்கு தண் தி ேவங் 
            கடம் உைடயாய் உலகு 
    தன்ைன வாழ நின்ற நம்பீ 
            தாேமாதரா சதிரா 
    என்ைன ம் என் உைடைமைய ம் உன் 
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            சக்கரப் ெபாறி ஒற்றிக்ெகாண்  
    நின் அ ேள ாிந்தி ந்ேதன் 
            இனி என் தி க்குறிப்ேப?          (1) 
    463. You are god of the rich, lofty Thiruvenkaṭam hills. 
    You flourish and protect the world. 
    You are Damodaran. You are a clever god. 
    I put the mark of your discus on myself 
    and on all my possessions. 
    I live because of your grace. 
    What do you want me to do now? 
 
    பறைவ ஏ  பரம டா 
            நீ என்ைனக் ைகக்ெகாண்டபின் 
    பிறவி என் ம் கட ம் வற்றிப் 
            ெப ம்பதம் ஆகின்றதால் 
    இற  ெசய் ம் பாவக் கா  
            தீக்ெகாளீஇ ேவகின்றதால் 
    அறிைவ என் ம் அ த-ஆ  
            தைலப்பற்றி வாய்க்ெகாண்டேத          (2) 
    464. You are the highest god 
    who rides on the eagle Garuḍa. 
    After you possessed me 
    the ocean of my births dried up. I have reached the highest place. 
    My sins have burned up as if in a forest fire 
    and I have plunged into the river of nectar of knowledge. 
 
    எம்மனா என் குலெதய்வேம 
            என் ைடய நாயகேன 
    நின் ேளனாய்ப் ெபற்ற நன்ைம இவ் 
            உலகினில் ஆர் ெப வார்? 
    நம்மன் ேபாேல ழ்த்  அ க்கும் 
            நாட் ல் உள்ள பாவம் எல்லாம் 
    சும்ெமனாேத ைகவிட்  ஓ த் 
            கள் பாய்ந்தனேவ          (3) 
    465. You are our lord. You are the god of my family. 
    You are my master. 
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    You entered into my heart. 
    Who could ever get the goodness I have received? 
    All the sins of the world that made me suffer 
    have run away and hidden in the bushes. 
 
    கடல் கைடந்  அ தம் ெகாண்  
            கலசத்ைத நிைறத்தாற்ேபால் 
    உடல் உ கி வாய் திறந்  
            ம த்  உன்ைன நிைறத் க்ெகாண்ேடன் 
    ெகா ைம ெசய் ம் கூற்ற ம் என் 
            ேகால்-ஆ  கு கப் ெபறா 
    தட வைரத் ேதாள் சக்கரபாணீ 
            சார்ங்க விற் ேசவகேன          (4) 
    466. Like the gods who churned the ocean of milk 
    and filled a pot with nectar, 
    I opened my mouth and filled my body with you. 
    My heart melted. 
    Even cruel Yama 
    will not be able to come near my feet with his club. 
    O god, your arms are as strong as mountains. 
    You carry the discus in your hand. 
    You carry the bow Sarngam 
    and you are the servant of your devotees. 
 
    ெபான்ைனக் ெகாண்  உைரகல் மீேத 
            நிறம் எழ உைரத்தாற் ேபால் 
    உன்ைனக் ெகாண்  என் நாவகம்பால் 
            மாற்றின்றி உைரத் க்ெகாண்ேடன் 
    உன்ைனக் ெகாண்  என் ள் ைவத்ேதன் 
            என்ைன ம் உன்னில் இட்ேடன் 
    என் அப்பா என் இ டீேகசா 
            என் உயிர்க் காவலேன          (5) 
    467. Like someone who brightens gold 
    by rubbing it on a touchstone, 
    I kept you faultlessly and praised you with my tongue. 
    I kept you in my heart through your grace. 
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    You are my father, you are my Rishikeshan, 
    you are the protector of my life. 
 
    உன் ைடய விக்கிரமம் 
            ஒன்  ஒழியாமல் எல்லாம் 
    என் ைடய ெநஞ்சகம்பால் 
            சுவர்வழி எ திக்ெகாண்ேடன் 
    மன் அடங்க ம  வலங்ைகக் 
            ெகாண்ட இராம நம்பீ 
    என்னிைட வந்  எம்ெப மான் 
            இனி எங்குப் ேபாகின்றேத?          (6) 
    468. As if I were drawing on a wall, 
    I drew your form in my heart perfectly. 
    You are Rama and the best among men. 
    You carried an axe in your left hand 
    when you came to the earth in the form of Balarama 
    to rule the world. 
    You came to me, O my god. 
    Don’t go anywhere leaving me. 
 
    ப ப்பதத் க் கயல் ெபாறித்த 
            பாண் யர் குலபதி ேபால் 
    தி ப் ெபா ந்த ேசவ  என் 
            ெசன்னியின் ேமல் ெபாறித்தாய் 
    ம ப்  ஒசித்தாய் மல் அடர்த்தாய் 
            என்  என்  உன் வாசகேம 
    உ ப் ெபா ந்த நாவிேனைன 
            உனக்கு உாித்  ஆக்கிைனேய          (7) 
    469. Like the king of the Pandya country 
    who placed his mark on the mountains, 
    you placed your bright, divine feet on my head. 
    You broke the tusks of the elephant Kuvalayabeeḍam. 
    You fought and defeated the wrestlers. 
    I have always praised your name with my good tongue. 
    You made me your own. 
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    அனந்தன்பா ம் க டன்பா ம் 
            ஐ  ெநாய்தாக ைவத்  என் 
    மனந்த ள்ேள வந்  ைவகி 
            வாழச் ெசய்தாய் எம்பிரான் 
    நிைனந்  என் ள்ேள நின்  ெநக்குக் 
            கண்கள் அசும்  ஒ க 
    நிைனந்தி ந்ேத சிரமம் தீர்ந்ேதன் 
            ேநமி ெந யவேன          (8) 
    470. O my god, you came into my mind 
    along with Adishesha and Garuḍazhvar, 
    stayed there and made me live. 
    My heart melts when I think how you stay there. 
    Tears fill my eyes and flow down. 
    O tall god who carry a discus, 
    I need only to think of you for my sorrows to go away. 
 
    பனிக் கட ல் பள்ளி- ேகாைளப் 
            பழகவிட்  ஓ வந்  என் 
    மனக் கட ல் வாழ வல்ல 
            மாய மணாள நம்பீ 
    தனிக் கடேல தனிச் சுடேர 
            தனி உலேக என்  என்  
    உனக்கு இடமாய் இ க்க என்ைன 
            உனக்கு உாித்  ஆக்கிைனேய          (9) 
    471. You left your bed on the cool ocean, 
    came running to me, 
    and now you stay in the ocean of my heart. 
    You are my magical and beloved god. 
    You are the best of men and the Maayan. 
    You are the beloved of Nappinnai. 
    You are a matchless ocean. 
    You are a precious light. You are a unique world. 
    You made my heart your abode and you own me. 
 
    தட வைரவாய் மிளிர்ந்  மின் ம் 
            தவள ெந ங்ெகா  ேபால் 
    சுடர்- ஒளியாய் ெநஞ்சின் உள்ேள 
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            ேதான் ம் என் ேசாதி நம்பீ 
    வட தட ம் ைவகுந்த ம் 
            மதிற் வராபதி ம் 
    இட வைககள் இகழ்ந்திட்  என்பால் 
            இடவைக ெகாண்டைனேய          (10) 
    472. O, dear god, you are light. 
    You stay in my heart like a shining lamp 
    and are like a tall bright coral vine that grows on a large hill. 
    You did not want to stay in the northern ocean, in Vaikuṇṭam, 
    in Dwarapuri surrounded by walls, or in other places. 
    You left them all and came into my heart. 
 
    ேவயர் தங்கள் குலத்  உதித்த 
            விட் சித்தன் மனத்ேத 
    ேகாயில்ெகாண்ட ேகாவலைனக் 
            ெகா ங்குளிர் கில்வண்ணைன 
    ஆயர்-ஏற்ைற அமரர் ேகாைவ 
            அந்தணர்தம் அ தத்திைனச் 
    சாைய ேபாலப் பாட வல்லார் 
            தா ம் அ க்கர்கேள          (11) 
    473. Vishṇuchithan who was born in the tribe of Veyar 
    praises the god, the cowherd, 
    the beautiful cool cloud-colored god, 
    the bull of the cowherds, 
    the king of gods and the nectar of the Brahmins. 
    Those who sing the poems of Vishṇuchittan 
    as if they were shadows of the god will reach him. 
 

Shubham 
End of periyAzvAr tirumozi 

 


