เตวาระ ติรุวาสะหะป ปะทิหงั คะฬ
ติรุญานะสัมพันทะ สุวามิหะฬ
เตวาระม
มุทะล ติรุมไุ ร
ติรุปปิ ระมะพุระม
โตฑุไฑยะ เสะวิยะน วิไฑเยริโยร ตูเวะณมะทิสฑู ิก
กาฑุไฑยะสุฑะ ไลปโปะฑิพสู ิเยะน นุฬฬงั คะวะร กัฬวะน
เอฑุไฑยะมะละ รานมุไนนาฏปะณิน เทตตะ อะรุฬเสะยทะ
ปี ฑุไฑยะพิระ มาพุระเมวิยะ เปะมมา นิวะนัณฑเร.
ติรุญานะสัมพันทะ สุวามิหะฬ เตวาระม
ติรุมะรุหะลุม - ติรุจเจะงคาฏฏังคุฑิยมุ
อังคะมุม เวทะมุม โอทุนาวะร อันทะณะร นาฬุม อะฑิพะระวะ
มังคุล มะทิทะวะฬ มาฑะวีทิ มะรุหะล นิลาวิยะ ไมนทะโสะลลาย
เสะงคะยะ ลารพุนะร เสะลวะมัลคุ สีรโคะฬ เสะงคาฏฏัง กุฑิยะทะนุฬ
กังคุล วิฬงั เคะริ เยนทิยาฑุง กะณะพะทิ ยีจจะรัง กามุระเว.

มุทะล ติรุมไุ ร

ติรุญานะสัมพันทะ สุวามิหะฬ เตวาระม
ติรุวีฬิมิฬะไล - ติรุวิรุกกุกกุระฬ
วาสิ ตีระเว, กาสุ นัลคุวีร
มาสิน มิฬะไลยีร, เอสะ ลิลไลเย.
อิไรวะ รายินีร, มะไรโหะฬ มิฬะไลยีร
กะไรโหะฬ กาสิไน, มุไรไม นัลคุเม.
เสะยยะ เมนิยีร, เมะยโคะฬ มิฬะไลยีร
ไปโหะฬ อะระวินีร, อุยยะ นัลคุเม.
นีรุ ปูสนิ ีร, เอระ เตรินีร
กูรุ มิฬะไลยีร, เปรุม อะรุฬเุ ม.
กามะน เววะโวร, ตูมะก กัณณินีร

มุทะล ติรุมไุ ร

นามะ มิฬะไลยีร, เสมะม นัลคุเม.
ปิ ณิโหะฬ สะไฑยินีร, มะณิโหะฬ มิฑะริ นีร
อะณิโหะฬ มิฬะไลยีร, ปะณิโหะณ ฏะรุฬเุ ม.
มังไค ปั งคินีร, ตุงคะ มิฬะไลยีร
กังไค มุฑิยินีร, สังไค ตะวิรมิเน.
อะรักกะน เนะริทะระ, อิรักกะ เมะยทินีร
ปะรักกุ มิฬะไลยีร, กะรักไก ตะวิรมิเน.
อะยะนุม มาลุมาย, มุยะลุม มุฑิยินีร
อิยะลุม มิฬะไลยีร, ปะยะนุม อะรุฬเุ ม.
ปะริโหะฬ ตะไลยินาร, อะริวะ ตะริหิลาร
เวะริโหะฬ มิฬะไลยีร, ปิ ริวะ ตะริยะเท.
กาฬิ มานะหะร, วาฬิ สัมพันทะน
วีฬิ มิฬะไลเมล, ตาฬุม โมะฬิหะเฬ.
ติรุญานะสัมพันทะ สุวามิหะฬ เตวาระม
ติรุจจิราปปั ฬฬิ
นัณฑรุไฑยาไนต ตียะทิลาไน นะไรเวะฬเฬ
โระณฑรุไฑยาไน อุไมโยะรุพาหะม อุไฑยาไนจ
เสะณฑระไฑยาทะ ติรุวไุ ฑยาไนจ จิราปปั ฬฬิก
กุณฑรุไฑยาไนก กูระเวะนนุฬฬงั กุฬิรุมเม.
ติรุญานะสัมพันทะ สุวามิหะฬ เตวาระม มุทะล ติรุมไุ ร
ติรุไวยารุ
ปุละไนนทุม โปะริหะลังคิ เนะริมะยังคิ อะริวะฬินทิฏ ไฏมเมลุนทิ
อะละมันทะ โปทาหะ อัญเชเละณฑระรุฬเสะยวาน อะมะรุงโคยิล
วะลัมวันทะ มะฑะวารคะฬ นะฑะมาฑะ มุฬะวะทิระ มะไฬเยะณฑรัญชิจ
สิละมันทิ ยะละมันทุ มะระเมริ มุหิลพารกกุน ทิรุไวยาเร

Thevaram – Thai

Page # 1

มุทะล ติรุมไุ ร

ติรุญานะสัมพันทะ สุวามิหะฬ เตวาระป ปะทิหงั คะฬ
ติรุอาละวาย - ติรุนีฏรุปปะทิหะม
มันทิระ มาวะทุ นีรุ วานะวะร เมละทุ นีรุ
สุนทะระ มาวะทุ นีรุ ตุทิกกะป ปะฑุวะทุ นีรุ
ตันทิระ มาวะทุ นีรุ สะมะยัตติ ลุฬฬะทุ นีรุ
เสะนทุวะร วายุไม ปั งคะน ติรุอาละ วายาน ติรุนีเร. ๐๑
เวทัตติ ลุฬฬะทุ นีรุ เวะนทุยะร ตีรปปะทุ นีรุ
โปทะน ทะรุวะทุ นีรุ ปุนไม ตะวิรปปะทุ นีรุ
โอทะต ตะหุวะทุ นีรุ วุณไมยิ ลุฬฬะทุ นีรุ
สีทะป ปุนลั วะยะล สูฬนทะ ติรุอาละ วายาน ติรุนีเร. ๐๒
มุตติ ตะรุวะทุ นีรุ มุนิวะ ระณิวะทุ นีรุ
สัตติยะ มาวะทุ นีรุ ตักโกร ปุหฬั วะทุ นีรุ
ปั ตติ ตะรุวะทุ นีรุ ปะระวะ อินิยะทุ นีรุ
สิตติ ตะรุวะทุ นีรุ ติรุอาละ วายาน ติรุนีเร. ๐๓
กาณะ อินิยะทุ นีรุ กะวิไนต ตะรุวะทุ นีรุ
เปณิ อะณิพะวัรก เกะลลาม เปะรุไม โกะฑุปปะทุ นีรุ
มาณะน ทะไหวะทุ นีรุ มะทิไยต ตะรุวะทุ นีรุ
เสณะน ทะรุวะทุ นีรุ ติรุอาละ วายาน ติรุนีเร.
๐๔
ปูสะ อินิยะทุ นีรุ ปุณณิยะ มาวะทุ นีรุ
เปสะ อินิยะทุ นีรุ เปะรุนทะวะต โตรคะฬุก เกะลลาม
อาไส เกะฑุปปะทุ นีรุ อันทะมะ ตาวะทุ นีรุ
เตสะม ปุหฬั วะทุ นีรุ ติรุอาละ วายาน ติรุนีเร.
๐๕
อะรุตตะมะ ตาวะทุ นีรุ อะวะละ มะรุปปะทุ นีรุ
วะรุตตะน ทะณิปปะทุ นีรุ วานะม อะฬิปปะทุ นีรุ
โปะรุตตะมะ ตาวะทุ นีรุ ปุณณิยะร ปูสมุ เวะณ ณีรุ
ติรุตตะหุ มาฬิไห สูฬนทะ ติรุอาละ วายาน ติรุนีเร. ๐๖
เอะยิละทุ อัฏฏะทุ นีรุ อิรุไมกกุม อุฬฬะทุ นีรุ

อิรัณฑาม ติรุมไุ ร
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ปะยิละป ปะฑุวะทุ นีรุ ปากกิยะ มาวะทุ นีรุ
ตุยิไลต ตะฑุปปะทุ นีรุ สุตตะมะ ตาวะทุ นีรุ
อะยิไลป โปะลิทะรุ สูละต ตาละ วายาน ติรุนีเร.
๐๗
อิราวะณะน เมละทุ นีรุ เอะณณะต ตะหุวะทุ นีรุ
ปะราวะณะ มาวะทุ นีรุ ปาวะ มะรุปปะทุ นีรุ
ตะราวะณะ มาวะทุ นีรุ ตัตตุวะ มาวะทุ นีรุ
อะราวะณัง กุนทิรุ เมนิ อาละ วายาน ติรุนีเร.
๐๘
มาโละ ฏะยะนะริ ยาทะ วัณณะมุ มุฬฬะทุ นีรุ
เมลุไร เตวัรคะฬ ตังคะฬ เมะยยะทุ เวะณโพะฑิ นีรุ
เอละ อุฑมั พิฑะร ตีรกกุม อินพะน ทะรุวะทุ นีรุ
อาละมะ ตุณฑะ มิฑฏั เระม มาละ วายาน ติรุนีเร. ๐๙
กุณฑิไหก ไกยัรคะ โฬฑุ สากกิยะร กูฏฏะมุง กูฑะ
กัณฑิไหป ปิ ปปะทุ นีรุ กะรุทะ อินิยะทุ นีรุ
เอะณฑิไสป ปั ฏฏะ โปะรุฬาร เอตตุน ทะไหยะทุ นีรุ
อัณฑะต ตะวัรพะณิน เทตตุม อาละ วายาน ติรุนีเร. ๑๐
อาฏระล อะฑัลวิไฑ เยรุม อาละวา ยานทิรุ นีฏไรป
โปฏริป ปุหะลิ นิลาวุม ปูสรุ ะน ญานะสะม ปั นทะน
เตฏริต เตะนนะ นุฑะลุฏระ ตีปปิ ณิ ยายินะ ตีระจ
สาฏริยะ ปาฑัลคะฬ ปั ตตุม วัลละวะร นัลละวะร ตาเม.

๑๑

โกฬารุ ติรุปปะทิหะม
เวยุรุ โตฬิพงั คะน วิฑะมุณฑะ กัณฑะน มิหะนัลละ วีไณ ตะฑะวิ
มาสะรุ ติงคัฬคังไค มุฑิเม ละณินเทะน อุฬะเม ปุหนุ ทะ อะทะนาล
ญายิรุ ติงคัฬเสะววาย ปุทะนวิยาฬะม เวะฬฬิ สะนิพามพิ รัณฑุ มุฑะเน
อาสะรุ นัลละนัลละ อะไวนัลละ นัลละ อะฑิยา ระวัรกกุ มิหะเว.
เอะนโพะฑุ โกะมโพะฑาไม ยิไวมาร ปิ ลังคะ เอะรุเทริ เยไฬ ยุฑะเน
โปะนโพะทิ มัตตะมาไล ปุนลั สูฑิ วันเทะน อุฬะเม ปุหนุ ทะ อะทะนาล
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โอะนพะโทะ โฏะณฑโระเฑฬุ ปะทิเนะฏโฏะ ฏารุม อุฑะนายะ นาฬคะ ฬะไวทาม
อะนโพะฑุ นัลละนัลละ อะไวนัลละ นัลละ อะฑิยา ระวัรกกุ มิหะเว.
อุรุวะละร ปะวะฬะเมนิ โอะฬินี ระณินทุ อุไมโยฑุม เวะฬไฬ วิไฑเมน
มุรุหะละร โกะณฑไรทิงคะฬ มุฑิเม ละณินเทะน อุฬะเม ปุหนุ ทะ อะทะนาล
ติรุมะหะฬ กะไลยะทูรทิ เสะยะมาทุ ปูมิ ติไส เตะยวะ มานะพะละวุม
อะรุเนะทิ นัลละนัลละ อะไวนัลละ นัลละ อะฑิยา ระวัรกกุ มิหะเว.
มะทินทุ ะล มังไคโยฑุ วะฑะพา ลิรุนทุ มะไรโยทุ เมะงคะฬ ปะระมะน
นะทิโยะฑุ โกะณฑไรมาไล มุฑิเม ละณินเทะน อุฬะเม ปุหนุ ทะ อะทะนาล
โกะทิยรุ ุ กาละนังคิ นะมะโนฑุ ตูทะร โกะฑุโนยคะ ฬานะ ปะละวุม
อะทิหณ
ุ ะ นัลละนัลละ อะไวนัลละ นัลละ อะฑิยา ระวัรกกุ มิหะเว.
นัญชะณิ กัณฑะเนะนไท มะฑะวาฬ ตะโนฑุม วิไฑเยรุม นังคะฬ ปะระมะน
ตุญชิรุฬ วะนนิโหะณฑไร มุฑิเม ละณินเทะน อุฬะเม ปุหนุ ทะ อะทะนาล
เวะญชินะ อะวุณะโรฑุ มุรุมิฑิยุ มินนุ มิไหยานะ ปูทะ มะไวยุม
อัญชิฑุ นัลละนัลละ อะไวนัลละ นัลละ อะฑิยา ระวัรกกุ มิหะเว
วาฬวะริ ยะทะฬะทาไฑ วะริโห วะณัตตะร มะฑะวาฬ ตะโนฑุ มุฑะนาย
นาณมะละร วะนนิโหะณฑไร นะทิสฑู ิ วันเทะน อุฬะเม ปุหนุ ทะ อะทะนาล
โกฬะริ ยุฬไุ วโยฑุ โกะไลยาไน เกฬะล โกะฑุนาหะ โมฑุ กะระฑิ
อาฬะริ นัลละนัลละ อะไวนัลละ นัลละ อะฑิยา ระวัรกกุ มิหะเว.
เสะปปิ ฬะ มุไลนะนมังไค โอะรุพาหะ มาหะ วิไฑเยรุ เสะลวะ นะไฑวาร
โอะปปิ ฬะ มะทิยมุ ปั ปุม มุฑิเม ละณินเทะน อุฬะเม ปุหนุ ทะ อะทะนาล
เวะปโปะฑุ กุฬิรุมวาทะม มิไหยานะ ปิ ตตุม วิไนยานะ วันทุ นะลิยา
อัปปะฑิ นัลละนัลละ อะไวนัลละ นัลละ อะฑิยา ระวัรกกุ มิหะเว.

วาณมะทิ วะนนิโหะณฑไร มะลัรสูฑิ วันเทะน อุฬะเม ปุหนุ ทะ อะทะนาล
เอฬคะฑะล สูฬิลงั ไค อะไรยัณฑระ โนฑุม อิฑะรานะ วันทุ นะลิยา
อาฬคะฑะล นัลละนัลละ อะไวนัลละ นัลละ อะฑิยา ระวัรกกุ มิหะเว.
ปะละพะละ เวฑะมาหุม ปะระนาริ ปาหะน ปะสุเวรุม เอะงคะฬ ปะระมะน
สะละมะหะ โฬเฑะรุกกุ มุฑิเมล อะณินเทะน อุฬะเม ปุหนุ ทะ อะทะนาล
มะลัรมิไส โยนุมาลุม มะไรโยฑุ เตวะร วะรุหาละ มานะ ปะละวุม
อะไลหะฑะล เมรุนลั ละ อะไวนัลละ นัลละ อะฑิยา ระวัรกกุ มิหะเว.
โกะตตะละร กุฬะลิโยฑุ วิสะยะรกุ นัลคุ กุณะมายะ เวฑะ วิหิรทะน
มัตตะมุ มะทิยนุ าหะม มุฑิเม ละณินเทะน อุฬะเม ปุหนุ ทะ อะทะนาล
ปุตตะโระ ฏะมะไณวาทิล อะฬิวิกกุ มัณณะล ติรุนีรุ เสะมไม ติฑะเม
อัตตะหุ นัลละนัลละ อะไวนัลละ นัลละ อะฑิยา ระวัรกกุ มิหะเว.
เตนะมะร โปะฬิลโคะฬาไล วิไฬเสะนเนะล ตุนนิ วะฬรั เสะมโพะน เอะงคุม นิหะฬะ
นานมุหะน อาทิยายะ ปิ ระมา ปุรัตตุ มะไรญานะ ญานะ มุนิวะน
ตานุรุ โกฬุมนาฬุม อะฑิยาไร วันทุ นะลิยาทะ วัณณะม อุไรเสะย
อานะโสะล มาไลโยทุม อะฑิยารคะฬ วานิล อะระสาฬวะร อาไณ นะมะเท.
ติรุวะลัญชุฬิ
เอะนนะ ปุณณิยะญ เสะยทะไน เนะญชะเม ยิรุงคะฑะล ไวยัตตุ
มุนนะม นีพรุ ิ นัลวิไนป ปะยะนิไฑ มุฬมุ ะณิต ตะระฬงั คะฬ
มะนนุ กาวิริ สูฬทิรุ วะลัญชุฬิ วาณะไน วายาระป
ปะนนิ ยาทะริต เตตติยมุ ปาฑิยมุ วะฬิพะฑุม อะทะนาเล.
สีหาฬิ – ติรุมาไลมาฏรุ
ยามามานี ยามามา ยาฬีหามา กาณาหา

เวฬพะฑะ วิฬิเสะยทัณฑรุ วิฑะเม ลิรุนทุ มะฑะวาฬ ตะโนฑุม อุฑะนาย
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กาณาหามา กาฬียา มามายานี มามายา.
ยาหายาฬี กายาหา ตายารารา ตายายา
ยายาทารา รายาทา กายาหาฬี ยาหายา.
ตาวามูวา ตาสาหา ฬีนาทานี ยามามา
มามายานี ตานาฬี กาสาทาวา มูวาทา.
นีวาวายา กายาฬี กาวาวาโน วาราเม
เมราวาโน วาวาหา ฬียาหายา วาวานี.
ยาหาลาเม ยาหาฬี ยาเมทาวี ตายาวี
วียาทาวี ตาเมยา ฬีหายาเม ลาหายา.
เมเลโพหา เมเทฬี กาลาเลหา ลานาเย
เยนาลาหา เลลาหา ฬีเทเมหา โปเลเม.
นียามานี เยยามา ตาเวฬีหา นีทาเน
เนทานีหา ฬีเวทา มายาเยนี มายานีณะ.

ติรุนาวุกกะระสุ สุวามิหะฬ
นานคาม ติรุมไุ ร
ติรุวะทิไหวีรัฏฏานะม
กูฏรายินะ วารุวิ ลักกะหิลีร โกะฑุไมพะละ เสะยทะนะ นานะริเยน
เอฏรายะฑิก เกอิระ วุมพะหะลุม ปิ ริยาทุ วะณังคุวะน เอะปโปะฬุทมุ
โตฏราเทะน วะยิฏริ น อะหัมพะฑิเย กุฑะโรฑุ ตุฑกั กิ มุฑกั กิยิฑะ
อาฏเรน อะฑิเยนอะทิ ไกกเกะฑิละ วีรัฏฏา นัตตุไร อัมมาเน.
ติรุไวยารุ
มาทัรป ปิ ไรกกัณณิ ยาไน มะไลยาน มะหะโฬะฑุม ปาฑิป
โปโทะฑุ นีรสุมะน เทตติป ปุหวุ า ระวัรพิน ปุหเุ วน
ยาทุญ สุวะฑุ ปะฑามะล ไอยา ระไฑหิณฑระ โปทุ
กาทะน มะฑัปปิ ฑิ โยฑุง กะฬิรุ วะรุวะนะ กัณเฑน
กัณเฑ นะวัรทิรุป ปาทัง กัณฑะริ ยาทะนะ กัณเฑน

ติรุญานะสัมพันทะ สุวามิหะฬ
มูณฑราม ติรุมไุ ร
ติรุวาวะฑุทไุ ร
อิฑะริ นนุ ทะฬะรินมุ เอะนะทุรุโนย โตะฑะริ นมุ อุนะหะฬะล โตะฬุเทะฬุเวน
กะฑัลทะนิล อะมุโทะฑุ กะลันทะนัญไชมิฑะรินิล อะฑักกิยะ เวทิยะเน
อิทโุ วเอะไม ยาฬุมา รีวะโทะณฑเระมักกิลไลเยล
อะทุโววุนะ ตินนะรุฬ อาวะฑุ ตุไรยะระเน.
ติรุกกะฬุมะละม
มัณณินนะล ละวัณณะม วาฬะลาม ไวหะลุม
เอะณณินนะล ละหะทิกกิ ยาทุโมร กุไรวิไลก
กัณณินนะล ลัคทุรุง กะฬุมะละ วะฬะนะหัรป
เปะณณินนะล ลาโฬะฑุม เปะรุนทะไห ยิรุนทะเท.
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นะมัจจิวายัปปะทิหะม
โสะฏรุไณ เวทิยะน โสทิ วานะวะน
โปะฏรุไณต ติรุนทะฑิ โปะรุนทะก ไกโทะฬะก
กัฏรุไณป ปูฏฏิโยร กะฑะลิร ปายจจินมุ
นัฏรุไณ ยาวะทุ นะมัจจิ วายะเว.
ปูวนิ กุ กะรุงคะละม โปะงคุ ตามะไร
อาวินะนุก กะรุงคะละม อะระนะญ สาฑุทะล
โกวินกุ กะรุงคะลัง โกฏฏะ มิลละทุ
นาวินกุ กะรุงคะละม นะมัจจิ วายะเว.
ติรุเนริไส
ปั ตตะนายป ปาฑะ มาฏเฏน ปะระมะเน ปะระมะ โยหี
เอะตตินาร ปั ตติ เสะยเคน เอะนไนนี อิหะฬะ เวณฑา
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มุตตะเน มุทลั วา ติลไล อัมพะละต ตาฑุ กิณฑระ
อัตตาวุน อาฑะล กาณพาน อะฑิยะเนน วันทะ วาเร.
ติรุนาวุกกะระสุ สุวามิหะฬ
ติรุกกุรุนโทะไห
อะนนะม ปาลิกกุน ทิลไลจจิฏรัมพะละม
โปะนนะม ปาลิกกุ เมลุมิป ปูมิไส
เอะนนะม ปาลิกกุ มารุหะณ ฏินพุระ
อินนะม ปาลิกกุ โมวิป ปิ ระวิเย.

ไอนทาม ติรุมไุ ร

ติรุนาวุกกะระสุ สุวามิหะฬ
ติรุวารูร – โปฏริตติรุตตาณฑะหะม
กัฏระวัรคะ ฬุณณุง กะนิเย โปฏริ
กะฬะละไฑนทาร เสะลลุง กะทิเย โปฏริ
อัฏระวัรคะฏ การะมุทะ มานาย โปฏริ
อัลละละรุต ตะฑิเยไน อาณฑาย โปฏริ
มัฏโระรุวะ โระปปิ ลลา ไมนทา โปฏริ
วานะวัรคะฬ โปฏรุม มะรุนเท โปฏริ
เสะฏระวัรทะม ปุระเมะริตตะ สิวะเน โปฏริ
ติรุมลู ะต ตานะเน โปฏริ โปฏริ.

อาราม ติรุมไุ ร

มูปปะทุม อิลไล ปิ รัปปะทุม อิลไล อิรัปปะทิลไล
เสรปปะทุ กาฏฏะหะต ตูรินุ มาหัจจิน ทิกกินลั ลาร
กาปปะทุ เวฬวิก กุฑิทะณ ฏรุุ ตติเยะง โกนอะไรเมล
อารปปะทุ นาหะม อะรินโทเมล นามิวรั ก กาฏปะโฑ เม.
โปะนนาร เมนิยะเน ปุลิตโตไล อะไรกกะไสตตุ
มินนาร เสะญชะไฑเมล มิฬิรโคะณฑไร ยะณินทะวะเน
มะนเน มามะณิเย มะฬะพาฑิยฬุ มาณิกกะเม
อะนเน อุนไนยัลลาล อินิยาไร นิไนกเกเน.

สุนทะระมูรตติ สุวามิหะฬ เตวาระป ปะทิหงั คะฬ เอฬาม ติรุมไุ ร
ติรุเวะณเณะยนัลลูร
ปิ ตตาพิไร สูฑีเพะรุ มาเนอะรุ ฬาฬา
เอะตตานมะระ วาเทนิไนก กิณฑเรนมะนะต ตุนไน
ไวตตายเพะณไณต เตะนพาลเวะณเณะย นัลลูระรุฏ ฏไรยุ
ุ ฬ
อัตตาอุนะก กาฬายินิ อัลเลนเอะนะ ลาเม.
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ติรุตโตะณฑัตโตะไห
ติลไลวาฬ อันทะณัรทะม อะฑิยารกกุม อะฑิเยน
ติรุนีละ กัณฑัตตุก กุยะวะนารก กะฑิเยน
อิลไลเย เอะนนาทะ อิยะรปะไหกกุม อะฑิเยน
อิไฬยาณฑระน กุฑิมาระน อะฑิยารกกุม อะฑิเยน
เวะลลุมา มิหะวัลละ เมะยปโปะรุฬกุ กะฑิเยน
วิริโพะฬิลสูฬ กุณฑไรยาร วิระนมิณฑัรก กะฑิเยน
อัลลิเมะน มุลไลยันทาร อะมัรนีทิก กะฑิเยน
อารูระน อารูริล อัมมานุก กาเฬ.
อิไลมะลินทะ เวลนัมพิ เอะริพตั ตัรก กะฑิเยน
เอนาทิ นาทัณฑระน อะฑิยารกกุม อะฑิเยน
กะไลมะลินทะ สีรนัมพิ กัณณัปปั รก กะฑิเยน
กะฑะวูริร กะละยัณฑระน อะฑิยารกกุม อะฑิเยน
มะไลมะลินทะ โตฬวัฬฬะล มานักกะญ สาระน
เอะญชาทะ วาฏฏายะน อะฑิยารกกุม อะฑิเยน
อะไลมะลินทะ ปุนลั มังไค อานายัรก กะฑิเยน
อารูระน อารูริล อัมมานุก กาเฬ.
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มุมไมยาล อุละหาณฑะ มูรตติกกุม อะฑิเยน
มุรุหะนุกกุม อุรุตติระ ปะสุพะทิกกุม อะฑิเยน
เสะมไมเย ติรุนาไฬป โปวารกกุม อะฑิเยน
ติรุกกุริปปุต โตะณฑัรทะม อะฑิยารกกุม อะฑิเยน
เมะยมไมเย ติรุเมนิ วะฬิพะฑา นิรกะ
เวะหุณเฑะฬุนทะ ตาไททาฬ มะฬุวินาล เอะรินทะ
อัมไมยาน อะฑิจจัณฑิป เปะรุมานุก กะฑิเยน
อารูราน อารูริล อัมมานุก กาเฬ.
ติรุนิณฑระ เสะมไมเย เสะมไมยาก โกะณฑะ
ติรุนาวุก กะไรยัณฑระน อะฑิยารกกุม อะฑิเยน
เปะรุนมั พิ กุลจั จิไรทะน อะฑิยารกกุม อะฑิเยน
เปะรุมิฬะไลก กุรุมพัรกกุม เปยารกกุม อะฑิเยน
โอะรุนมั พิ อัปปูทิ อะฑิยารกกุม อะฑิเยน
โอะลิพนุ ลั สูฬ สาตตะมังไค นีละนักกัรก กะฑิเยน
อะรุนมั พิ นะมินนั ทิ อะฑิยารกกุม อะฑิเยน
อารูระน อารูริล อัมมานุก กาเฬ.
วัมพะรา วะริวณ
ั ฑุ มะณัมนาระ มะละรุม
มะทุมะลัรนะร โกะณฑไรยาน อะฑิยะลาร เปณา
เอะมพิราน สัมพันทะน อะฑิยารกกุม อะฑิเยน
เอยัรโคน กะลิกกามะน อะฑิยารกกุม อะฑิเยน
นัมพิราน ติรุมลู ะน อะฑิยารกกุม อะฑิเยน
นาฏฏะมิหุ ตัณฑิกกุม มูรกกัรกกุม อะฑิเยน
อัมพะราน โสมาสิ มาระนุกกุม อะฑิเยน
อารูระน อารูริล อัมมานุก กาเฬ.
ปิ ระวิ อันทะหะรายิรุนทุ ติรุวารูรก กะมะลาละยะต
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ตีรตตัตติล มูฬคิเยะฬุนทิรุกกุมโพทุ สุวามิ
ยินไุ ฑยะ ติรุวะรุฬาล นาฏฏะม วิฬงั คัปเปะฏระวะ
เระนพะทุ โตณฑระ นาฏฏะมิหุ ตัณฑิกกุม
เอะณฑระรุฬิจเจะยทะทุ.
วารโคะณฑะ วะนะมุไลยาฬ อุไมพังคะน กะฬะเล
มะระวาทุ กัลเละรินทะ สากกิยรั กกุม อะฑิเยน
สีรโคะณฑะ ปุหฬั วัฬฬะล สิรัปปุลิกกุม อะฑิเยน
เสะงคาฏฏัง กุฑิเมยะ สิรุตโตะณฑัรก กะฑิเยน
การโคะณฑะ โกะไฑก*กะฬะริฏระริวารกกุม อะฑิเยน
กะฑะรกาฬิก กะณะนาทะน อะฑิยารกกุม อะฑิเยน
อารโคะณฑะ เวรกูฏระน กะฬนั ไทกโกน อะฑิเยน
อารูระน อารูริล อัมมานุก กาเฬ.

โปะยยะฑิไม ยิลลาทะ ปุละวัรกกุม อะฑิเยน
โปะฬิรกะรุวรู ต ตุญชิยะ ปุหฬั จโจฬรั ก กะฑิเยน
เมะยยะฑิยาน นะระสิงคะ มุไนยะไรยัรก กะฑิเยน
วิริทิไรสูฬ กะฑัลนาไห อะทิพตั ตัรก กะฑิเยน
ไกทะฑินทะ วะริสิไลยาน กะลิกกัมพะน กะลิยะน
กะฬะร*สัตติ วะริญไชยัรโคน อะฑิยารกกุม อะฑิเยน
ไอยะฑิหะฬ กาฑะวัรโคน อะฑิยารกกุม อะฑิเยน
อารูระน อารูริล อัมมานุก กาเฬ.
กะไรกกัณฑะน กะฬะละฑิเย กาปปุกโกะณ ฏิรุนทะ
กะณัมพุลละ นัมพิกกุง การิกกุม อะฑิเยน
นิไรกโกะณฑะ สินไทยาน เนะลเวลิ เวะณฑระ
นิณฑระสีร เนะฑุมาระน อะฑิยารกกุม อะฑิเยน
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ตุไรกโกะณฑะ เสะมพะวะฬะม อิรุฬะหัฏรุญ โสทิต
โตะนมะยิไล วายิลาน อะฑิยารกกุม อะฑิเยน
อะไรกโกะณฑะ เวลนัมพิ มุไนยะฑุวารก กะฑิเยน
อารูระน อารูริล อัมมานุก กาเฬ.
กะฑัลสูฬนทะ อุละเหะลาง กากกิณฑระ เปะรุมาน
กาฑะวัรโคน กะฬะรจิงคะน อะฑิยารกกุม อะฑิเยน
มะฑัลสูฬนทะ ตารนัมพิ อิฑงั คะฬิกกุน ทัญไช
มะนนะวะนาม เสะรุตตุไณทะน อะฑิยารกกุม อะฑิเยน
ปุไฑสูฬนทะ ปุลิยะทัฬเมล อะระวาฑะ อาฑิ
โปะนนะฑิกเก มะนัมไวตตะ ปุหฬั ตตุไณกกุม อะฑิเยน
อะฑัลสูฬนทะ เวลนัมพิ โกฏปุลิกกุม อะฑิเยน
อารูระน อารูริล อัมมานุก กาเฬ.
ปั ตตะรายป ปะณิวารคะฬ เอะลลารกกุม อะฑิเยน
ปะระมะไนเย ปาฑุวาร อะฑิยารกกุม อะฑิเยน
สิตตัตไตจ จิวะนพาเล ไวตตารกกุม อะฑิเยน
ติรุวารูรป ปิ รันทารคะฬ เอะลลารกกุม อะฑิเยน
มุปโปทุน ทิรุเมนิ ตีณฑุวารก กะฑิเยน
มุฬนุ ีรุ ปูสิยะ มุนิวรั กกุม อะฑิเยน
อัปปาลุม อะฑิจจารนทะ อะฑิยารกกุม อะฑิเยน
อารูระน อารูริล อัมมานุก กาเฬ.
มะนนิยะสีร มะไรนาวะน นิณฑระวูรป ปูสะล
วะริวะไฬยาฬ มานิกกุม เนสะนุกกุม อะฑิเยน
เตะนนะวะนาย อุละหาณฑะ เสะงคะณารก กะฑิเยน
ติรุนีละ กัณฑัตตุป ปาณะนารก กะฑิเยน
เอะนนะวะนาม อะระนะฑิเย อะไฑนทิฏฏะ สะไฑยะน
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อิไสญานิ กาทะละน ติรุนาวะ ลูรกโกน
อะนนะวะนาม อารูระน อะฑิไมเหฏ ฏวัุ ปปาร
อารูริล อัมมานุก กะนพะ ราวาเร.
ติรุวาสะหะม (มาณิกกะ วาสะหะร)
สิวะพุราณะม (ติรุปเปะรุนทุไรยิล)
นะมัจจิวายะ วาอัฬคะ นาทะน ตาฬ วาฬคะ
อิไมปโปะฬุทมุ เอะน เนะญชิล นีงคาทาน ตาฬ วาฬคะ
โกหะฬิ อาณฑะ กุรุมะณิทะน ตาฬ วาฬคะ
อาหะมะม อาหินิณฑรุ อัณณิปปาน ตาฬ วาฬคะ
เอหะน อะเนหะน อิไรวะน อะฑิวาฬคะ ๕
เวหะม เกะฑุตตาณฑะ เวนทะน อะฑิเวะลคะ
ปิ รัปปะรุกกุม ปิ ญญะหะนทะน เปะยคะฬลั คะฬ เวะลคะ
ปุรันทารกกุจ เจโยน ตะน ปูงคะฬลั คะฬ เวะลคะ
กะรังคุวิวาร อุฬมะหิฬมุ โกนคะฬลั คะฬ เวะลคะ
สิรัมกุวิวาร โองคุวิกกุม สีโรน กะฬะล เวะลคะ ๑๐
อีสะน อะฑิโพฏริ เอะนไท อะฑิโพฏริ
เตสะน อะฑิโพฏริ สิวะน เสวะฑิ โปฏริ
เนยัตเต นิณฑระ นิมะละน อะฑิ โปฏริ
มายะป ปิ รัปปุ อะรุกกุม มะนนะน อะฑิ โปฏริ
สีราร เปะรุนทุไร นะม เตวะน อะฑิ โปฏริ ๑๕
อาราทะ อินพะม อะรุฬมุ มะไล โปฏริ
สิวะน อะวะน เอะนจินไทยุฬ นิณฑระ อะทะนาล
อะวะน อะรุฬาเล อะวะน ตาฬ วะณังคิจ
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สินไท มะหิฬะจ จิวะ ปุราณะม ตะนไน
มุนไท วิไนมุฬทุ มุ โอยะ อุไรปปะน ยาน. ๒๐
กะณ นุทะลาน ตะนคะรุไณก กัณคาฏฏะ วันทุ เอะยทิ
เอะณณุทะรกุ เอะฏฏา เอะฬิล อารคะฬะล อิไรญชิ
วิณ นิไรนทุม มะณ นิไรนทุม มิกกาย, วิฬงั คุ โอะฬิยาย,
เอะณ อิรันทะ เอะลไล อิลาทาเน นิน เปะรุมจีร
โปะลลา วิไนเยน ปุหะฬุมารุ โอะณฑรุ อะริเยน ๒๕
ปุลลาหิป ปูฑายป ปุฬวุ าย มะระมาหิป
ปะล วิรุหะมาหิป ปะระไวยายป ปามพาหิก
กัลลาย มะนิทะรายป เปยายก กะณังคะฬาย
วะล อะสุระร อาหิ มุนิวะรายต เตวะรายจ
เสะลลาอะ นิณฑระ อิต ตาวะระ สังคะมัตตุฬ ๓๐
เอะลลาป ปิ รัปปุม ปิ รันทุ อิไฬตเตน, เอะมเพะรุมาน
เมะยเย อุน โปะน อะฑิหะฬ กัณฑุ อิณฑรุ วีฑุ อุฏเรน
อุยยะ เอะน อุฬฬตั ตุฬ โองคาระมาย นิณฑระ
เมะยยา วิมะลา วิไฑปปาหา เวทังคะฬ
ไอยา เอะนะโวงคิ อาฬนทุ อะหัณฑระ นุณณิยะเน ๓๕
เวะยยาย, ตะณิยาย, อิยะมานะนาม วิมะลา
โปะย อายินะ เอะลลาม โปย อะหะละ วันทะรุฬิ
เมะย ญานะม อาหิ มิฬิร กิณฑระ เมะยจ จุฑะเร
เอะญญานะม อิลลาเทน อินพะป เปะรุมาเน
อัญญานะม ตะนไน อะหัลวิกกุม นะล อะริเว ๔๐
อากกะม อะฬะวุ อิรุทิ อิลลาย, อะไนตตุ อุละหุม
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อากกุวาย กาปปาย อะฬิปปาย อะรุฬ ตะรุวาย
โปกกุวาย เอะนไนป ปุหวุ ิปปาย นิน โตะฬุมพิน
นาฏรัตติน เนริยาย, เสยาย, นะณิยาเน
มาฏระม มะนะม กะฬิยะ นิณฑระ มะไรโยเน ๔๕
กะรันทะ ปาล กะนนะโละฑุ เนะยคะลันทาร โปละจ
สิรันทะฑิยาร สินทะไนยุฬ เตนอูริ นิณฑรุ
ปิ รันทะ ปิ รัปปุ อะรุกกุม เอะงคะฬ เปะรุมาน
นิรังคะฬ โอร ไอนทุ อุไฑยาย, วิณโณรคะฬ เอตตะ
มะไรนทิรุนทาย, เอะมเพะรุมาน วัลวิไนเยน ตะนไน ๕๐
มะไรนทิฑะ มูฑิยะ มายะ อิรุไฬ
อะรัมพาวะม เอะนนุม อะรุม กะยิฏราล กัฏฏิ
ปุรัมโตล โปรตตุ เอะงคุม ปุฬุ อะฬุกกุ มูฑิ,
มะละม โสรุม โอะนพะทุ วายิล กุฑิไล
มะลังคะป ปุละน ไอนทุม วัญชะไนไยจ เจะยยะ, ๕๕
วิลงั คุ มะนัตตาล, วิมะลา อุนกั กุ
กะลันทะ อะนพาหิก กะสินทุ อุฬ อุรุหมุ
นะละม ตาน อิลาทะ สิริเยรกุ นัลคิ
นิละม ตะนเมล วันทุ อะรุฬิ นีฬคะฬลั คะฬ กาฏฏิ,
นายิร กะไฑยายก กิฑนั ทะ อะฑิเยรกุต ๖๐
ตายิร สิรันทะ ตะยา อานะ ตัตตุวะเน
มาสัฏระ โสทิ มะลัรนทะ มะลัรจจุฑะเร
เตสะเน เตน อารอะมุเท สิวะพุราเน
ปาสะมาม ปั ฏรุ อะรุตตุป ปาริกกุม อาริยะเน
เนสะ อะรุฬพุรินทุ เนะญชิล วัญชะม เกะฑะป ๖๕
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นะฬ อิรุฬิล นัฏฏะม ปะยิณฑรุ อาฑุม นาทะเน
ติลไล อุฬ กูตตะเน เตะนพาณฑิ นาฏฏาเน ๙๐

เปราทุ นิณฑระ เปะรุงคะรุไณป โปราเร
อารา อะมุเท อะฬะวิลาป เปะมมาเน
โอราทาร อุฬฬตั ตุ โอะฬิกกุม โอะฬิยาเน
นีราย อุรุกกิ เอะน อารุยิราย นิณฑราเน
อินพะมุม ตุนพะมุม อิลลาเน อุฬฬาเน ๗๐
อะนพะรุกกุ อะนพะเน ยาไวยุมาย อิลไลยุมาย
โสทิยะเน ตุนนิรุเฬ โตณฑราป เปะรุไมยะเน
อาทิยะเน อันทะม นะฑุวาหิ อัลลาเน
อีรตตุ เอะนไน อาฏโกะณฑะ เอะนไท เปะรุมาเน
กูรตตะ เมะย ญานัตตาล โกะณฑุ อุณรั วาร ตัมกะรุตติล ๗๕
โนกกะริยะ โนกเก นุณกุ กะริยะ นุณ อุณรั เว
โปกกุม วะระวุม ปุณรั วุม อิลาป ปุณณิยะเน
กากกุม เอะน กาวะละเน กาณพะริยะ เปร โอะฬิเย
อาฏริ นพะ เวะฬฬะเม อัตตา มิกกาย นิณฑระ
โตฏระจ จุฑะร โอะฬิยายจ โจะลลาทะ นุณ อุณรั วาย ๘๐
มาฏระมาม ไวยะหัตติน เวะวเวเร วันทุ อะริวาม
เตฏระเน เตฏระต เตะฬิเว เอะน สินทะไน อุฬ
อูฏรานะ อุณณาร อะมุเท อุไฑยาเน
เวฏรุ วิหาระ วิฑกั กุ อุฑมั พิน อุฬคิฑปั ปะ
อาฏเรน เอะม ไอยา อะระเน โอ เอะณฑรุ เอะณฑรุ ๘๕
โปฏริป ปุหฬั นทิรุนทุ โปะยเคะฏฏุ เมะย อานาร
มีฏฏุ อิงคุ วันทุ วิไนปปิ ระวิ สาราเม
กัฬฬะป ปุลกั กุรัมไพก กัฏฏุ อะฬิกกะ วัลลาเน
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อัลละล ปิ ระวิ อะรุปปาเน โอ เอะณฑรุ
โสะลละรกุ อะริยาไนจ โจะลลิต ติรุวะฑิกกีฬ
โสะลลิยะ ปาฏฏิน โปะรุฬ อุณรั นทุ โสะลลุวาร
เสะลวะร สิวะพุรัตติน อุฬฬาร สิวะน อะฑิกกีฬป
ปั ลโลรุม เอตตะป ปะณินทุ. ๙๕
ติรุเวะมพาไว (ติรุวณ
ั ณามะไล - สักติไย วิยนั ทะทุ)
อาทิยมุ อันทะมุม อิลลา อะรุมเพะรุญ
โสทิไย ยามพาฑักเกฏเฏยุม วาฬทะฑังคะฬ
มาเท วะฬะรุทิโย วะนเจะวิโย นินเจะวิทาน
มาเทวะนวารคะฬลั คะฬ วาฬตติยะ วาฬตโตะลิโพย
วีทิวายก เกฏฏะลุเม วิมมิวิมมิ เมะยมะรันทุ
โปทาร อะมะฬิยินเมล นิณฑรุม ปุรัณฑุ อิงงะน
เอเทนุม อาหาฬ กิฑนั ทาฬ เอะนเน เอะนเน
อีเท เอะนโทฬิ ปะริเสโลร เอะมพาวาย. ๑๕๕
ปาสะม ปะรัญโชทิกกุ อะนพาย อิราปปะหัลนาม
เปสุมโพ เตะปโป(ตุ) อิป โปทาร อะมะฬิกเก
เนสะมุม ไวตตะไนโย เนริ ไฬยาย เนริ ไฬยีร
สีสิ อิไวยุญ สิละโว วิไฬยาฑิ
เอสุ มิฑะมอีโท วิณโณรคะฬ เอตตุทะรกุต
กูสมุ มะลัรปปาทะม ตันทะรุฬะ วันทะรุฬมุ
เตสะน สิวะโลหะน ติลไลจจิฏรัมพะลัตตุฬ
อีสะนารก กะนพารยาม อาเรโลร เอะมพาวาย. ๑๕๖
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มุตตะนนะ เวะณนะไหยาย มุนวะน เทะทิเระฬุนเทะน
อัตตะน อานันทะน อะมุทะน เอะณฑรุ อัฬฬูริต
ติตติกกะป เปสุวาย วันทุน กะไฑทิระวาย
ปั ตตุไฑยีร อีสะน ปะฬะ อะฑิยีร ปางคุไฑยีร
ปุตตะฑิโยม ปุนไมทีรตตุ อาฏโกะณฑาร โปะลลาโท
เอะตโตนิน อะนพุไฑไม เอะลโลม อะริโยโม
สิตตะม อะฬะหิยาร ปาฑาโร นัญชิวะไน
อิตตะไนยุม เวณฑุม เอะมักเกโลร เอะมพาวาย. ๑๕๗
โอะณณิต ติละนะไหยาย อินนะม ปุลรั นทิณฑโร
วัณณะก กิฬิโมะฬิยาร เอะลโลรุม วันทาโร
เอะณณิกโกะณฑุฬฬะวา โสะลลุโหม อัววะฬะวุม
กัณไณต ตุยิณฑระวะเม กาลัตไตป โปกกาเท
วิณณุก โกะรุมะรุนไท เวทะ วิรุปโปะรุไฬก
กัณณุกกุ อินิยาไนป ปาฑิก กะสินทุฬฬะม
อุณเณะกกุ นิณฑรุรุหะ ยามมาฏโฏะม นีเยวันทุ
เอะณณิก กุไรยิล ตุยิเลโลร เอะมพาวาย. ๑๕๘
มาละริยา นานมุหะนุง กาณา มะไลยิไน นาม
โปละริโวม เอะณฑรุฬฬะ โปะกกังคะ เฬเพสุม
ปาลารุ เตนวายป ปะฑิรี กะไฑทิระวาย
ญาละเม วิณเณ ปิ ระเว อะริวะริยาน
โกละมุม นัมไมอาฏ โกะณฑะรุฬิก โกทาฏฏญ
ุ
สีละมุม ปาฑิจ จิวะเน สิวะเนเยะน(รุ)
โอละม อิฑินมุ อุณะราย อุณะรายคาณ
เอละก กุฬะลิ ปะริเสโลร เอะมพาวาย. ๑๕๙

นาเน เอะฬุปปุวะน เอะณฑระลุม นาณาเม
โปนะ ติไสพะหะราย อินนะม ปุลรั นทิณฑโร
วาเน นิละเน ปิ ระเว อะริวะริยาน
ตาเนวะน เทะมไมต ตะไลยะฬิตตุ อาฏโกะณฑะรุฬมุ
วานวาร กะฬลั พาฑิ วันโทรกกุน วายทิระวาย
อูเน อุรุหาย อุนกั เก อุรุม เอะมักกุม
เอโนรกกุน ทังโคไนป ปาเฑโล เระมพาวาย. ๑๖๐
อะนเน อิไวยุญ สิละโว ปะละวะมะระร
อุนนะรกุ อะริยาน โอะรุวะน อิรุญชีราน
สินนังคะฬ เกฏปะจ จิวะเนะณฑเร วายทิรัปปาย
เตะนนา เอะนนา มุนนะม ตีเสร เมะฬุหโุ อะปปาย
เอะนนาไน เอะนอะไรยะน อินนะมุทเุ อะณฑรุ เอะลลามุม
โสะนโนมเกฬ เวะวเวราย อินนะม ตุยลิ ทุ ิโย
วะนเนะญชะป เปไทยัรโพล วาฬา กิฑตั ติยาล
เอะนเน ตุยิลนิ ปะริเสโลร เอะมพาวาย. ๑๖๑
โกฬิ สิลมั พุจ จิลมั พุม กุรุหเุ อะงคุม
เอฬิล อิยมั พะ อิยมั พุมเวะณ สังคุเอะงคุม
เกฬิล ปะรัญโชทิ เกฬิล ปะรังคะรุไณ
เกฬิล วิฬปุ โปะรุฬคะฬ ปาฑิโนม เกฏฏิไลโย
วาฬิอี เตะนนะ อุรักกะโม วายทิระวาย
อาฬิยาน อะนพุไฑไม อามารุม อิววาโร
อูฬิ มุทลั วะนาย นิณฑระ โอะรุวะไน
เอไฬพัง กาฬะไนเย ปาเฑโลร เอะมพาวาย. ๑๖๒
มุนไนป ปะฬมั โพะรุฏกุม มุนไนป ปะฬมั โพะรุเฬ
ปิ นไนป ปุทไุ มกกุม โปตตุม อะป เปะฏริยะเน

มาเน นี เนะนนะไล นาไฬ วันทุงคะไฬ
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อุนไนป ปิ รานาหะป เปะฏระวุน สีระฑิโยม
อุนนะฑิยาร ตาฬพะณิโวม อางคะวัรกเก ปางคาโวม
อะนนะวะเร เอะมกะณะวะร อาวะร อะวะรอุหนั ทุ
โสะนนะ ปะริเส โตะฬุมพายป ปะณิ เสะยโทม
อินนะ วะไหเย เอะมักกุ เอะมโกน นัลคุทิเยล
เอะนนะ กุไรยุม อิโลมเอลาร เอะมพาวาย. ๑๖๓
ปาทาฬะม เอฬินมุ กีฬ โสะรกะฬิวุ ปาทะมะละร
โปทาร ปุไนมุฑิยมุ เอะลลาป โปะรุฬมุฑิเว
เปไท โอะรุพาล ติรุเมนิ โอะณฑรุ อัลละน
เวทะมุทะล วิณโณรุม มัณณุม ตุทิตตาลุม
โอทะ อุละวา โอะรุโทฬะน โตะณฑะรอุฬะน
โกทิล กุลตั ตาณฑระน โกยิล ปิ ณาปปิ ฬไฬหาฬ
เอทะวะนอูร เอทะวะนเพร อารอุฏราร อารอะยะลาร
เอทะวะไรป ปาฑุม ปะริเสลาร เอะมพาวาย. ๑๖๔
โมะยยาร ตะฑะม โปะยไค ปุกกุ มุเหรเอะนนะก
ไกยาร กุไฑนทุ กุไฑนทุอนุ กะฬลั พาฑิ
ไอยา วะฬิยะฑิ โยม วาฬนโทม กาณ อาร อะฬลั โพร
เสะยยา เวะณณีราฑิ เสะลวะ สิรุมะรุงคุล
ไมยาร ตะฑังคะณ มะฑันไท มะณะวาฬะร
ไอยานี อาฏโกะณฑุ อะรุฬมุ วิไฬยาฏฏิน
อุยวารคะฬ อุยยุม วะไหเยะลลาม อุยรั นโทะฬิน โทง
เอะยยามะร กาปปาย เอะไมเยโลร เอะมพาวาย. ๑๖๕

กาตตุม ปะไฑตตุม กะรันทุม วิไฬยาฑิ
วารตไตยุม เปสิ วะไฬสิลมั พะ วารคะไลหะฬ
อารปปะระวะม เสะยยะ อะณิ กุฬลั เมล วัณฑารปปะป
ปูตติหะฬุม โปะยไค กุไฑนทุอไุ ฑยาน โปะรปาทะม
เอตติ อิรุญชุไนนีร อาเฑโลร เอะมพาวาย. ๑๖๖
ไปงคุวะไฬก การมะละราล เสะงคะมะละป ไปมโพทาล
อังคะม กุรุหินตั ตาล ปิ นนุม อะระวัตตาล
ตังคะฬ มะลัมกะฬุวุ วาร วันทุ สารทะลินาล
เอะงคะฬ ปิ ราฏฏิยมุ เอะงโคนุม โปณฑรุ อิไสนทะ
โปะงคุม มะฑุวิล ปุหปั ปายนทุ ปายนทุนะม
สังคะม สิลมั พะจ จิลมั พุ กะลันทุอารปปะป
โกะงไคหะฬ โปะงคะป กุไฑยุม ปุนลั โพะงคะป
ปั งคะยะป ปูมพุนลั พายน ทาเฑโลร เอะมพาวาย. ๑๖๗
กาทาร กุไฬยาฑะป ไปมพูณ กะละนาฑะก
โกไท กุฬะลาฑะ วัณฑิน กุฬาม อาฑะจ
สีทะป ปุนะลอาฑิจ จิฏระม ปะลัมพาฑิ
เวทะป โปะรุฬพาฑิ อัปโปะรุฬา มาพาฑิ
โสทิตติรัมพาฑิ สูฬโคะณฑไรต ตารพาฑิ
อาทิ ติรัมพาฑิ อันทะมา มาพาฑิป
เปทิตตุ นัมไม วะฬรั ตตุเอะฑุตตะ เปะยวะไททะน
ปาทะต ติรัมพาฑิ อาเฑโลร เอะมพาวาย. ๑๖๘
โอโระรุหาล เอะมเพะรุมาน เอะณฑเระณฑเร นัมเพะรุมาน
สีโระรุหาล วาย โอวาฬ สิตตะม กะฬิหรู ะ
นีโระรุหาล โอวา เนะฑุนทาไร กัณพะนิปปะป
ปาโระรุหาล วันทะไนยาน วิณโณไรต ตาน ปะณิยาฬ

อารตตะ ปิ ระวิต ตุยรั เคะฑะนาม อารตตุอาฑุม
ตีรตตะน นัฏริลไลจ จิฏรัมพะลัตเต ตียาฑุม
กูตตะนอิววานุม กุวะละยะมุม เอะลลามุม
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เประไรยะรกุ อิงงะเน ปิ ตตุโอะรุวะร อามารุม
อารโอะรุวะร อิววัณณะม อาฏโกะฬฬุม วิตตะหะร ตาฬ
วารุรุวะป ปูณมุไลยีร วายาระ นามพาฑิ
เอรุรุวะป ปูมพุนลั พายนทุ อาเฑโลร เอะมพาวาย. ๑๖๙
มุนนิก กะฑะไลจ จุรุกกิ เอะฬุนทุอไุ ฑยาน
เอะนนะต ติหฬั นทุ เอะมไม อาฬุไฑยาน อิฏฏิไฑยิน
มินนะป โปะลินทุ เอะมพิราฏฏิ ติรุวะฑิเมล
โปะนนะญ สิลมั พิล สิลมั พิต ติรุปปุรุวะม
เอะนนะจ จิไลหุละวิ นันทัมไม อาฬุไฑยาฬ
ตะนนิร ปะริวิลา เอะงโคมาน อะนพัรกกุ
มุนนิ ยะวะนนะมักกุ มุนจุรักกุม อินนะรุเฬ
เอะนนะป โปะฬิยาย มะไฬเยโลร เอะมพาวาย. ๑๗๐
เสะงคะ ณะวะนพาล ติไสมุหะน ปาล เตวัรคะฬ ปาล
เอะงคุม อิลาโทร อินพัมนะม ปาละทาก
โกะงคุอณ
ุ สุรุงคุฬะลิ นันทัมไมก โกทาฏฏิ
อิงคุนะม อิลลังคะฬ โตรุม เอะฬุนทะรุฬิจ
เสะงคะมะละป โปะรปาทะม ตันทะรุฬมุ เสวะหะไน
อังคะฬ อะระไส อะฑิโยงคัฏกุ อาระมุไท
นังคะฬ เปะรุมาไนป ปาฑิ นะลันทิหะฬะป
ปั งคะยะป ปูมพุนะล ปายนทุ อาเฑโลร เอะมพาวาย. ๑๗๑
อัณณามะไลยาน อะฑิกกะมะละม เสะณฑริไรญชุม
วิณโณร มุฑิยิน มะณิตโตะไห วีรัฏรารโปล
กัณณาร อิระวิ กะทิรวันทุ การคะรัปปะต
ตัณณาร โอะฬิมะยังคิต ตาระไหหะฬ ตาม อะหะละป
เปะณณาหิ อาณาย อะลิยายพะ ปิ รังโคะฬิเสร
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วิณณาหิ มัณณาหิ อิตตะไนยุม เวราหิต
กัณณาร อะมุทะมาย นิณฑราน กะฬลั พาฑิป
เปะณเณ อิป ปูมพุนลั พายนทุ อาเฑโลร เอะมพาวาย. ๑๗๒
อุงไคยิร ปิ ฬไฬ อุนกั เก อะไฑกกะละมเอะณฑรุ
ั โชะล ปุทกุ กุม เอะม อัจจัตตาล
อังคะป ปะฬญ
เอะงคะฬ เปะรุมาน อุนกั เกะณฑรุ อุไรปโปม เกฬ
เอะงโคะงไค นินนะนพะร อัลลารโทฬ เสระรกะ
เอะงไค อุนกั กัลลาทุ เอะปปะณิยมุ เสะยยะรกะ
กังคุล ปะหะลเอะงคะณ มัฏโระณฑรุม กาณะรกะ
อิงคิป ปะริเส เอะมักเกะงโคน นัลคุทิเยล
เอะงเคะฬิเละน ญายิรุ เอะมักเกโลร เอะมพาวาย. ๑๗๓
โปฏริ อะรุฬหุ ะ นิน อาทิยาม ปาทะมะละร
โปฏริ อะรุฬหุ ะ นิน อันทะมาม เสะนทะฬิรคะฬ
โปฏริ เอะลลา อุยิรกกุม โตฏระมาม โปะรปาทะม
โปฏริ เอะลลา อุยิรกกุม โปหะมาม ปูงคะฬลั คะฬ
โปฏริ เอะลลา อุยิรกกุม อีราม อิไณยะฑิหะฬ
โปฏริ มาล นานมุหะนุม กาณาทะ ปุณฑะริหะม
โปฏริยาม อุยยะอาฏ โกะณฑะรุฬมุ โปะนมะลัรคะฬ
โปฏริยาม มารคะฬินีร อาเฑโลร เอะมพาวาย. ๑๗๔
ติรุจจาฬะล - สิวะนุไฑยะ การุณิยะม (ติลไลยิล อะรุฬิยะทุ )
ปูสวุ ะทุม เวะณณีรุ ปูณพะทุวมุ โปะงคะระวะม
เปสุวะทุม ติรุวายาล มะไรโพลุง กาเณฑี
ปูสวุ ะทุม เปสุวะทุม ปูณพะทุวงุ โกะณฑะเฑะนไน
อีสะนะวะน เอะววุยิรกกุม อิยลั พานาน สาฬะโล. ๒๕๕
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เอะนนัปปะน เอะมพิราน เอะลลารกกุน ทานีสะน
ตุนนัมเพะย โกวะณะมาก โกะฬฬุมะทุ เอะนเนฑี?
มะนนุหะไล ตุนนุโพะรุฬ มะไรนานเค วานจะระฑาต
ตะนไนเย โกวะณะมาจ จาตตินะนคาณ สาฬะโล. ๒๕๖
โกยิล สุฑหุ าฑุ โกะลพุลติ โตล นัลลาไฑ
ตายุมิลิ ตันไทยิลิ ตาน ตะนิยะน กาเณฑี
ตายุมิลิ ตันไทยิลิ ตานทะนิยะน อายิฑินมุ
กายิล อุละหะไนตตุง กะรโปะฑิหาณ สาฬะโล. ๒๕๗
ติรุปปั ฬฬิเยะฬุจจิ - ติโรทานะ สุตติ (ติรุปเปะรุนทุไรยิล อะรุฬิยะทุ )
โปฏริเยะน วาฬมุทะ ลาหิยะ โปะรุเฬ
ปุลรั นทะทุ ปูงคะฬะร กิไณทุไณ มะลัรโคะณ
เฏฏรินิน ติรุมหุ ะต เตะมักกะรุฬ มะละรุม
เอะฬิลนะไห โกะณฑุนิน ติรุวะฑิ โตะฬุโหม
เสฏริทฬั ก กะมะลังคะฬ มะละรุมตะณ วะยัลสูฬ
ติรุปเปะรุน ทุไร อุไร สิวะเพะรุมาเน
เอฏรุยะร โกะฑิยไุ ฑ ยายเอะไน ยุไฑยาย
เอะมเพะรุ มานพัฬฬิ เยะฬุนทะรุฬาเย. ๓๖๘

เวณฑิ นียา ตะรุฬเสะยทาย ยานุม อะทุเว เวณฑิน อัลลาล
เวณฑุม ปะริโสะณฑรุณเฑะนนิล อะทุวมุ อุณฑระน วิรุปปั ณฑเร.
อัณฑเร เอะณฑระน อาวิยมุ อุฑะลุม เอะลลามุง
กุณฑเร อะไนยาย เอะนไนอาฏ โกะณฑะโพเท โกะณฑิไลโย
อิณฑโรร อิไฑยู เระนักกุณโฑ เอะณโทฬ มุกกะณ เอะมมาเน
นัณฑเร เสะยวาย ปิ ไฬ เสะยวาย นาโน อิทะรกุ นายะหะเม.
นายิร กะไฑยาม นาเยไน นะยันทุนีเย อาฏโกะณฑาย
มายะป ปิ ระวิ อุนวะสะเม ไวตติฏฏิรุกกุม อะทุวณ
ั ฑริ
อายักกะฑะเวน นาโนทาน เอะนนะ โตอิง กะทิหารัง
กายะต ติฑวุ าย อุนนุไฑยะ กะฬะรกีฬ ไวปปาย กัณณุทะเล.
อัจโจป ปะทิหะม - อะนุพะวะวะฬิ อะริยาไม (ติลไลยิล อะรุฬิยะทุ)
มุตติเนะริ อะริยาทะ มูรกกะโระฑุ มุยลั เวไนป
ปั ตติเนะริ อะริวิตตุป ปะฬะวิไนหะฬ ปารุมวัณณะม
สิตตะมะละม อะรุวิตตุจ จิวะมากกิ เอะไนอาณฑะ
อัตตะเนะนะก กะรุฬิยะวา รารเพะรุวาร อัจโจเว.

วาฬาปปั ตตุ - มุตติ อุพายะม (ติรุปเปะรุนทุไรยิล อะรุฬยิ ะทุ )
ปาโระฑุ วิณณายป ปะรันทะ เอะมพะระเน ปั ฏรุนาน มัฏริเลน กัณฑาย
สีโระฑุ โปะลิวาย สิวะพุรัตตะระเส ติรุปเปะรุนทุไรยุไร สิวะเน
อาโระฑุ โนเหน อารกเกะฑุต ตุไรกเกน อาณฑะนี อะรุฬิไล ยานาล
วารคะฑะล อุละหิล วาฬคิเลน กัณฑาย วะรุหะเอะณฑระรุฬ ปุริยาเย.
เวณฑัตตักกะ ตะริโวยนี เวณฑะมุฬทุ นุ ทะรุโวยนี
เวณฑุม อะยะนมาร กะริโยยนี เวณฑิ เอะนไนป ปะณิโหะณฑาย
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