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เตวาระ ติรุวาสะหะป ปะทิหงัคะฬ 
 
ติรุญานะสมัพนัทะ สวุามิหะฬ  
เตวาระม     มทุะล ติรุมไุร   
ติรุปปิระมะพรุะม 
โตฑไุฑยะ เสะวิยะน วิไฑเยริโยร ตเูวะณมะทิสฑิูก  
กาฑไุฑยะสฑุะ ไลปโปะฑิพสูิเยะน นฬุฬงัคะวะร กฬัวะน 
เอฑไุฑยะมะละ รานมไุนนาฏปะณิน เทตตะ อะรุฬเสะยทะ 
ปีฑไุฑยะพิระ มาพรุะเมวิยะ เปะมมา นิวะนณัฑเร. 
 
ติรุญานะสมัพนัทะ สวุามิหะฬ เตวาระม     มทุะล ติรุมไุร   
ติรุมะรุหะลมุ - ติรุจเจะงคาฏฏงัคฑิุยมุ  
องัคะมมุ เวทะมมุ โอทนุาวะร อนัทะณะร นาฬมุ อะฑิพะระวะ 
มงัคลุ มะทิทะวะฬ มาฑะวีทิ มะรุหะล นิลาวิยะ ไมนทะโสะลลาย 
เสะงคะยะ ลารพนุะร เสะลวะมลัค ุสรีโคะฬ เสะงคาฏฏงั กฑิุยะทะนฬุ 

กงัคลุ วิฬงัเคะริ เยนทิยาฑงุ กะณะพะทิ ยีจจะรัง กามรุะเว.  
 
ติรุญานะสมัพนัทะ สวุามิหะฬ เตวาระม     มทุะล ติรุมไุร   
ติรุวีฬิมิฬะไล - ติรุวิรุกกกุกรุะฬ  

วาส ิตีระเว, กาส ุนลัควุีร 
มาสิน มิฬะไลยีร, เอสะ ลิลไลเย.  
อิไรวะ รายินีร, มะไรโหะฬ มิฬะไลยีร 
กะไรโหะฬ กาสิไน, มไุรไม นลัคเุม.  
เสะยยะ เมนิยีร, เมะยโคะฬ มิฬะไลยีร 
ไปโหะฬ อะระวินีร, อยุยะ นลัคเุม.  
นีรุ ปสูนีิร, เอระ เตรินีร 
กรุู มิฬะไลยีร, เปรุม อะรุฬเุม.  
กามะน เววะโวร, ตมูะก กณัณินีร 

นามะ มิฬะไลยีร, เสมะม นลัคเุม.  
ปิณิโหะฬ สะไฑยนีิร, มะณิโหะฬ มิฑะรินีร 
อะณิโหะฬ มิฬะไลยีร, ปะณิโหะณ ฏะรุฬเุม.  
มงัไค ปังคินีร, ตงุคะ มิฬะไลยีร 
กงัไค มฑิุยินีร, สงัไค ตะวิรมิเน.  
อะรักกะน เนะริทะระ, อิรักกะ เมะยทินีร 
ปะรักก ุมิฬะไลยีร, กะรักไก ตะวิรมิเน.  
อะยะนมุ มาลมุาย, มยุะลมุ มฑิุยินีร 
อิยะลมุ มิฬะไลยีร, ปะยะนมุ อะรุฬเุม.  
ปะริโหะฬ ตะไลยนิาร, อะริวะ ตะริหิลาร 
เวะริโหะฬ มิฬะไลยีร, ปิริวะ ตะริยะเท.  
กาฬิ มานะหะร, วาฬิ สมัพนัทะน 
วีฬิ มิฬะไลเมล, ตาฬมุ โมะฬิหะเฬ.  

 
ติรุญานะสมัพนัทะ สวุามิหะฬ เตวาระม     มทุะล ติรุมไุร   
ติรุจจิราปปัฬฬิ  

นณัฑรุไฑยาไนต ตียะทิลาไน นะไรเวะฬเฬ 

โระณฑรุไฑยาไน อไุมโยะรุพาหะม อไุฑยาไนจ 
เสะณฑระไฑยาทะ ติรุวไุฑยาไนจ จิราปปัฬฬิก 
กณุฑรุไฑยาไนก กรูะเวะนนฬุฬงั กฬิุรุมเม. 
 
ติรุญานะสมัพนัทะ สวุามิหะฬ เตวาระม มทุะล ติรุมไุร   
ติรุไวยารุ  
ปลุะไนนทมุ โปะริหะลงัค ิเนะริมะยงัคิ อะริวะฬินทิฏ ไฏมเมลนุทิ 
อะละมนัทะ โปทาหะ อญัเชเละณฑระรุฬเสะยวาน อะมะรุงโคยิล 
วะลมัวนัทะ มะฑะวารคะฬ นะฑะมาฑะ มฬุะวะทิระ มะไฬเยะณฑรัญชิจ 
สิละมนัท ิยะละมนัท ุมะระเมริ มหุิลพารกกนุ ทิรุไวยาเร 
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ติรุญานะสมัพนัทะ สวุามิหะฬ  เตวาระป ปะทิหงัคะฬ   อิรัณฑาม ติรุมไุร  
ติรุอาละวาย - ติรุนีฏรุปปะทิหะม  
 มนัทิระ มาวะท ุนีรุ วานะวะร เมละท ุนีรุ  
สนุทะระ มาวะท ุนีรุ ตทุิกกะป ปะฑวุะท ุนีรุ  
ตนัทิระ มาวะท ุนีรุ สะมะยตัติ ลฬุฬะท ุนีรุ  
เสะนทวุะร วายไุม ปังคะน ติรุอาละ วายาน ติรุนีเร.  ๐๑ 

 เวทตัต ิลฬุฬะท ุนีรุ เวะนทยุะร ตีรปปะท ุนีรุ  
โปทะน ทะรุวะท ุนีรุ ปนุไม ตะวิรปปะท ุนีรุ  
โอทะต ตะหวุะท ุนีรุ วณุไมย ิลฬุฬะท ุนีรุ  
สีทะป ปนุลัวะยะล สฬูนทะ ติรุอาละ วายาน ติรุนีเร.  ๐๒ 

 มตุติ ตะรุวะท ุนีรุ มนิุวะ ระณิวะท ุนีรุ  
สตัติยะ มาวะท ุนีรุ ตกัโกร ปหุฬัวะท ุนีรุ  
ปัตต ิตะรุวะท ุนีรุ ปะระวะ อินิยะท ุนีรุ  
สิตต ิตะรุวะท ุนีรุ ติรุอาละ วายาน ติรุนีเร.  ๐๓ 

 กาณะ อินิยะท ุนีรุ กะวิไนต ตะรุวะท ุนีรุ  
เปณิ อะณิพะวรัก เกะลลาม เปะรุไม โกะฑปุปะท ุนีรุ  
มาณะน ทะไหวะท ุนีรุ มะทิไยต ตะรุวะท ุนีรุ  
เสณะน ทะรุวะท ุนีรุ ติรุอาละ วายาน ติรุนีเร.  ๐๔ 

 ปสูะ อินิยะท ุนีรุ ปณุณิยะ มาวะท ุนีรุ  
เปสะ อินิยะท ุนีรุ เปะรุนทะวะต โตรคะฬกุ เกะลลาม  
อาไส เกะฑปุปะท ุนีรุ อนัทะมะ ตาวะท ุนีรุ  
เตสะม ปหุฬัวะท ุนีรุ ติรุอาละ วายาน ติรุนีเร.  ๐๕ 

 อะรุตตะมะ ตาวะท ุนีรุ อะวะละ มะรุปปะท ุนีรุ  
วะรุตตะน ทะณิปปะท ุนีรุ วานะม อะฬิปปะท ุนีรุ  
โปะรุตตะมะ ตาวะท ุนีรุ ปณุณิยะร ปสูมุเวะณ ณีรุ  
ติรุตตะห ุมาฬิไห สฬูนทะ ติรุอาละ วายาน ติรุนีเร.  ๐๖ 

 เอะยิละท ุอฏัฏะท ุนีรุ อิรุไมกกุม อฬุฬะท ุนีรุ 

ปะยิละป ปะฑวุะท ุนีรุ ปากกิยะ มาวะท ุนีรุ  
ตยุิไลต ตะฑปุปะท ุนีรุ สตุตะมะ ตาวะท ุนีรุ  
อะยิไลป โปะลิทะรุ สลูะต ตาละ วายาน ติรุนีเร.  ๐๗ 

 อิราวะณะน เมละท ุนีรุ เอะณณะต ตะหวุะท ุนีรุ  
ปะราวะณะ มาวะท ุนีรุ ปาวะ มะรุปปะท ุนีรุ  
ตะราวะณะ มาวะท ุนีรุ ตตัตวุะ มาวะท ุนีรุ  
อะราวะณงั กนุทิรุ เมนิ อาละ วายาน ติรุนีเร.  ๐๘ 

 มาโละ ฏะยะนะริ ยาทะ วณัณะม ุมฬุฬะท ุนีรุ  
เมลไุร เตวรัคะฬ ตงัคะฬ เมะยยะท ุเวะณโพะฑิ นีรุ  
เอละ อฑุมัพิฑะร ตีรกกมุ อินพะน ทะรุวะท ุนีรุ  
อาละมะ ตณุฑะ มิฑฏัเระม มาละ วายาน ติรุนีเร.  ๐๙ 

 กณุฑิไหก ไกยรัคะ โฬฑ ุสากกิยะร กฏูฏะมงุ กฑูะ  
กณัฑิไหป ปิปปะท ุนีรุ กะรุทะ อินิยะท ุนีรุ  
เอะณฑิไสป ปัฏฏะ โปะรุฬาร เอตตนุ ทะไหยะท ุนีรุ  
อณัฑะต ตะวรัพะณิน เทตตมุ อาละ วายาน ติรุนีเร.  ๑๐ 

 อาฏระล อะฑลัวิไฑ เยรุม อาละวา ยานทิรุ นีฏไรป  
โปฏริป ปหุะล ินิลาวมุ ปสูรุะน ญานะสะม ปันทะน  
เตฏริต เตะนนะ นฑุะลฏุระ ตีปปิณิ ยายินะ ตีระจ  
สาฏริยะ ปาฑลัคะฬ ปัตตมุ วลัละวะร นลัละวะร ตาเม.  ๑๑  

 
โกฬารุ ติรุปปะทิหะม  
เวยรุุ โตฬิพงัคะน วิฑะมณุฑะ กณัฑะน มิหะนลัละ วีไณ ตะฑะว ิ
มาสะรุ ติงคฬัคงัไค มฑิุเม ละณินเทะน อฬุะเม ปหุนุทะ อะทะนาล 
ญายรุิ ติงคฬัเสะววาย ปทุะนวิยาฬะม เวะฬฬิ สะนิพามพ ิรัณฑ ุมฑุะเน 
อาสะรุ นลัละนลัละ อะไวนลัละ นลัละ อะฑิยา ระวรักก ุมิหะเว. 
 
เอะนโพะฑ ุโกะมโพะฑาไม ยิไวมาร ปิลงัคะ เอะรุเทริ เยไฬ ยฑุะเน 
โปะนโพะท ิมตัตะมาไล ปนุลัสฑิู วนัเทะน อฬุะเม ปหุนุทะ อะทะนาล 
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โอะนพะโทะ โฏะณฑโระเฑฬ ุปะทิเนะฏโฏะ ฏารุม อฑุะนายะ นาฬคะ ฬะไวทาม 
อะนโพะฑ ุนลัละนลัละ อะไวนลัละ นลัละ อะฑิยา ระวรักก ุมิหะเว. 
 
อรุุวะละร ปะวะฬะเมนิ โอะฬินี ระณินท ุอไุมโยฑมุ เวะฬไฬ วิไฑเมน 
มรุุหะละร โกะณฑไรทิงคะฬ มฑิุเม ละณินเทะน อฬุะเม ปหุนุทะ อะทะนาล 
ติรุมะหะฬ กะไลยะทรูท ิเสะยะมาท ุปมิู ติไส เตะยวะ มานะพะละวมุ 
อะรุเนะท ินลัละนลัละ อะไวนลัละ นลัละ อะฑิยา ระวรักก ุมิหะเว. 
 
มะทินทุะล มงัไคโยฑ ุวะฑะพา ลิรุนท ุมะไรโยท ุเมะงคะฬ ปะระมะน 
นะทิโยะฑ ุโกะณฑไรมาไล มฑิุเม ละณินเทะน อฬุะเม ปหุนุทะ อะทะนาล 
โกะทิยรุุ กาละนงัคิ นะมะโนฑ ุตทูะร โกะฑโุนยคะ ฬานะ ปะละวมุ 
อะทิหณุะ นลัละนลัละ อะไวนลัละ นลัละ อะฑิยา ระวรักก ุมิหะเว. 
 
นญัชะณิ กณัฑะเนะนไท มะฑะวาฬ ตะโนฑมุ วิไฑเยรุม นงัคะฬ ปะระมะน 
ตญุชิรุฬ วะนนิโหะณฑไร มฑิุเม ละณินเทะน อฬุะเม ปหุนุทะ อะทะนาล 
เวะญชินะ อะวณุะโรฑ ุมรุุมิฑิย ุมินน ุมิไหยานะ ปทูะ มะไวยมุ 
อญัชิฑ ุนลัละนลัละ อะไวนลัละ นลัละ อะฑิยา ระวรักก ุมิหะเว 
 
วาฬวะริ ยะทะฬะทาไฑ วะริโห วะณตัตะร มะฑะวาฬ ตะโนฑ ุมฑุะนาย 
นาณมะละร วะนนิโหะณฑไร นะทิสฑิู วนัเทะน อฬุะเม ปหุนุทะ อะทะนาล 
โกฬะริ ยฬุไุวโยฑ ุโกะไลยาไน เกฬะล โกะฑนุาหะ โมฑ ุกะระฑิ 
อาฬะริ นลัละนลัละ อะไวนลัละ นลัละ อะฑิยา ระวรักก ุมิหะเว. 
 
เสะปปิฬะ มไุลนะนมงัไค โอะรุพาหะ มาหะ วิไฑเยรุ เสะลวะ นะไฑวาร 
โอะปปิฬะ มะทิยมุปัปมุ มฑิุเม ละณินเทะน อฬุะเม ปหุนุทะ อะทะนาล 
เวะปโปะฑ ุกฬิุรุมวาทะม มิไหยานะ ปิตตมุ วิไนยานะ วนัท ุนะลิยา 
อปัปะฑิ นลัละนลัละ อะไวนลัละ นลัละ อะฑิยา ระวรักก ุมิหะเว. 
 
เวฬพะฑะ วิฬิเสะยทณัฑรุ วิฑะเม ลิรุนท ุมะฑะวาฬ ตะโนฑมุ อฑุะนาย 

วาณมะท ิวะนนิโหะณฑไร มะลรัสฑิู วนัเทะน อฬุะเม ปหุนุทะ อะทะนาล 
เอฬคะฑะล สฬิูลงัไค อะไรยณัฑระ โนฑมุ อิฑะรานะ วนัท ุนะลิยา 
อาฬคะฑะล นลัละนลัละ อะไวนลัละ นลัละ อะฑิยา ระวรักก ุมิหะเว. 
 
ปะละพะละ เวฑะมาหมุ ปะระนาริ ปาหะน ปะสเุวรุม เอะงคะฬ ปะระมะน 
สะละมะหะ โฬเฑะรุกก ุมฑิุเมล อะณินเทะน อฬุะเม ปหุนุทะ อะทะนาล 
มะลรัมิไส โยนมุาลมุ มะไรโยฑ ุเตวะร วะรุหาละ มานะ ปะละวมุ 
อะไลหะฑะล เมรุนลัละ อะไวนลัละ นลัละ อะฑิยา ระวรักก ุมิหะเว. 
 
โกะตตะละร กฬุะลิโยฑ ุวิสะยะรก ุนลัค ุกณุะมายะ เวฑะ วิหิรทะน 
มตัตะม ุมะทิยนุาหะม มฑิุเม ละณินเทะน อฬุะเม ปหุนุทะ อะทะนาล 
ปตุตะโระ ฏะมะไณวาทิล อะฬิวิกก ุมณัณะล ติรุนีรุ เสะมไม ติฑะเม 
อตัตะห ุนลัละนลัละ อะไวนลัละ นลัละ อะฑิยา ระวรักก ุมิหะเว. 
 
เตนะมะร โปะฬิลโคะฬาไล วิไฬเสะนเนะล ตนุนิ วะฬรัเสะมโพะน เอะงคมุ นิหะฬะ 
นานมหุะน อาทิยายะ ปิระมา ปรัุตต ุมะไรญานะ ญานะ มนิุวะน 
ตานรุุ โกฬมุนาฬมุ อะฑิยาไร วนัท ุนะลิยาทะ วณัณะม อไุรเสะย 
อานะโสะล มาไลโยทมุ อะฑิยารคะฬ วานิล อะระสาฬวะร อาไณ นะมะเท. 
 
   
ติรุวะลญัชฬิุ  

เอะนนะ ปณุณิยะญ เสะยทะไน เนะญชะเม ยิรุงคะฑะล ไวยตัต ุ
มนุนะม นีพริุ นลัวิไนป ปะยะนิไฑ มฬุมุะณิต ตะระฬงัคะฬ 

มะนน ุกาวิริ สฬูทิรุ วะลญัชฬิุ วาณะไน วายาระป 
ปะนนิ ยาทะริต เตตติยมุ ปาฑิยมุ วะฬิพะฑมุ อะทะนาเล. 
 
สีหาฬิ – ติรุมาไลมาฏรุ 
ยามามานี ยามามา ยาฬีหามา กาณาหา 
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กาณาหามา กาฬียา มามายานี มามายา.  
ยาหายาฬี กายาหา ตายารารา ตายายา 
ยายาทารา รายาทา กายาหาฬี ยาหายา.  
ตาวามวูา ตาสาหา ฬีนาทานี ยามามา 
มามายานี ตานาฬี กาสาทาวา มวูาทา.  
นีวาวายา กายาฬี กาวาวาโน วาราเม 
เมราวาโน วาวาหา ฬียาหายา วาวานี.  
ยาหาลาเม ยาหาฬี ยาเมทาวี ตายาว ี
วียาทาว ีตาเมยา ฬีหายาเม ลาหายา.  
เมเลโพหา เมเทฬี กาลาเลหา ลานาเย 
เยนาลาหา เลลาหา ฬีเทเมหา โปเลเม.  
นียามานี เยยามา ตาเวฬีหา นีทาเน 
เนทานีหา ฬีเวทา มายาเยนี มายานีณะ.  
 
 
ติรุญานะสมัพนัทะ สวุามิหะฬ     มณูฑราม ติรุมไุร   
ติรุวาวะฑทุไุร 
อิฑะรินนุ ทะฬะรินมุ เอะนะทรุุโนย โตะฑะรินมุ อนุะหะฬะล โตะฬเุทะฬเุวน 
กะฑลัทะนิล อะมโุทะฑ ุกะลนัทะนญัไชมิฑะรินิล อะฑกักิยะ เวทิยะเน 
อิทโุวเอะไม ยาฬมุา รีวะโทะณฑเระมกักิลไลเยล 
อะทโุววนุะ ตินนะรุฬ อาวะฑ ุตไุรยะระเน. 
 
ติรุกกะฬมุะละม  
มณัณินนะล ละวณัณะม วาฬะลาม ไวหะลมุ 
เอะณณินนะล ละหะทิกกิ ยาทโุมร กไุรวิไลก 
กณัณินนะล ลคัทรุุง กะฬมุะละ วะฬะนะหรัป 
เปะณณินนะล ลาโฬะฑมุ เปะรุนทะไห ยิรุนทะเท. 
 

ติรุนาวกุกะระส ุสวุามิหะฬ    นานคาม ติรุมไุร  
ติรุวะทิไหวีรัฏฏานะม  
กฏูรายินะ วารุวิ ลกักะหิลีร โกะฑไุมพะละ เสะยทะนะ นานะริเยน 
เอฏรายะฑิก เกอิระ วมุพะหะลมุ ปิริยาท ุวะณงัควุะน เอะปโปะฬทุมุ 
โตฏราเทะน วะยิฏริน อะหมัพะฑิเย กฑุะโรฑ ุตฑุกักิ มฑุกักิยิฑะ 
อาฏเรน อะฑิเยนอะทิ ไกกเกะฑิละ วีรัฏฏา นตัตไุร อมัมาเน. 
 
ติรุไวยารุ 
มาทรัป ปิไรกกณัณิ ยาไน มะไลยาน มะหะโฬะฑมุ ปาฑิป 
โปโทะฑ ุนีรสมุะน เทตติป ปหุวุา ระวรัพิน ปหุเุวน 
ยาทญุ สวุะฑ ุปะฑามะล ไอยา ระไฑหิณฑระ โปท ุ
กาทะน มะฑปัปิฑิ โยฑงุ กะฬิรุ วะรุวะนะ กณัเฑน 
กณัเฑ นะวรัทิรุป ปาทงั กณัฑะริ ยาทะนะ กณัเฑน 
 
นะมจัจิวายปัปะทิหะม  
โสะฏรุไณ เวทิยะน โสท ิวานะวะน 
โปะฏรุไณต ติรุนทะฑิ โปะรุนทะก ไกโทะฬะก 
กฏัรุไณป ปฏูฏิโยร กะฑะลิร ปายจจินมุ 
นฏัรุไณ ยาวะท ุนะมจัจิ วายะเว. 
 
ปวูนิกุ กะรุงคะละม โปะงค ุตามะไร 
อาวินะนกุ กะรุงคะละม อะระนะญ สาฑทุะล 
โกวินกุ กะรุงคะลงั โกฏฏะ มิลละท ุ
นาวนิกุ กะรุงคะละม นะมจัจิ วายะเว. 
 
ติรุเนริไส  
ปัตตะนายป ปาฑะ มาฏเฏน ปะระมะเน ปะระมะ โยหี 
เอะตตินาร ปัตต ิเสะยเคน เอะนไนนี อิหะฬะ เวณฑา 
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มตุตะเน มทุลัวา ติลไล อมัพะละต ตาฑ ุกิณฑระ 
อตัตาวนุ อาฑะล กาณพาน อะฑิยะเนน วนัทะ วาเร. 
 
ติรุนาวกุกะระส ุสวุามิหะฬ     ไอนทาม ติรุมไุร   
ติรุกกรุุนโทะไห  
อะนนะม ปาลิกกนุ ทิลไลจจิฏรัมพะละม 
โปะนนะม ปาลิกก ุเมลมิุป ปมิูไส 
เอะนนะม ปาลิกก ุมารุหะณ ฏินพรุะ 
อินนะม ปาลิกก ุโมวิป ปิระวิเย. 
 
ติรุนาวกุกะระส ุสวุามิหะฬ    อาราม ติรุมไุร  
ติรุวารูร – โปฏริตติรุตตาณฑะหะม 
กฏัระวรัคะ ฬณุณงุ กะนิเย โปฏริ 
กะฬะละไฑนทาร เสะลลงุ กะทิเย โปฏริ 
อฏัระวรัคะฏ การะมทุะ มานาย โปฏริ 
อลัละละรุต ตะฑิเยไน อาณฑาย โปฏริ 
มฏัโระรุวะ โระปปิลลา ไมนทา โปฏริ 
วานะวรัคะฬ โปฏรุม มะรุนเท โปฏริ 
เสะฏระวรัทะม ปรุะเมะริตตะ สิวะเน โปฏริ 
ติรุมลูะต ตานะเน โปฏริ โปฏริ. 
 
สนุทะระมรูตต ิสวุามิหะฬ  เตวาระป ปะทิหงัคะฬ เอฬาม ติรุมไุร  
ติรุเวะณเณะยนลัลรู  
ปิตตาพิไร สฑีูเพะรุ มาเนอะรุ ฬาฬา 
เอะตตานมะระ วาเทนิไนก กิณฑเรนมะนะต ตนุไน 
ไวตตายเพะณไณต เตะนพาลเวะณเณะย นลัลรูะรุฏ ฏไุรยฬุ 

อตัตาอนุะก กาฬายินิ อลัเลนเอะนะ ลาเม. 
 

มปูปะทมุ อิลไล ปิรัปปะทมุ อิลไล อิรัปปะทิลไล 
เสรปปะท ุกาฏฏะหะต ตริูน ุมาหจัจิน ทิกกินลัลาร 
กาปปะท ุเวฬวิก กฑิุทะณ ฏรุุตติเยะง โกนอะไรเมล 
อารปปะท ุนาหะม อะรินโทเมล นามิวรัก กาฏปะโฑ เม. 
 
โปะนนาร เมนิยะเน ปลุิตโตไล อะไรกกะไสตต ุ
มินนาร เสะญชะไฑเมล มิฬิรโคะณฑไร ยะณินทะวะเน 
มะนเน มามะณิเย มะฬะพาฑิยฬุ มาณิกกะเม 
อะนเน อนุไนยลัลาล อินิยาไร นิไนกเกเน. 
 
ติรุตโตะณฑตัโตะไห 
ติลไลวาฬ อนัทะณรัทะม อะฑิยารกกุม อะฑิเยน 
ติรุนีละ กณัฑตัตกุ กยุะวะนารก กะฑิเยน 
อิลไลเย เอะนนาทะ อิยะรปะไหกกมุ อะฑิเยน 
อิไฬยาณฑระน กฑิุมาระน อะฑิยารกกมุ อะฑิเยน 
เวะลลมุา มิหะวลัละ เมะยปโปะรุฬกุ กะฑิเยน 
วิริโพะฬิลสฬู กณุฑไรยาร วริะนมิณฑรัก กะฑิเยน 
อลัลิเมะน มลุไลยนัทาร อะมรันีทิก กะฑิเยน 
อารูระน อารูริล อมัมานกุ กาเฬ. 

 
อิไลมะลินทะ เวลนมัพ ิเอะริพตัตรัก กะฑิเยน 
เอนาท ินาทณัฑระน อะฑิยารกกมุ อะฑิเยน 
กะไลมะลินทะ สีรนมัพ ิกณัณปัปัรก กะฑิเยน 
กะฑะวริูร กะละยณัฑระน อะฑิยารกกมุ อะฑิเยน 
มะไลมะลินทะ โตฬวฬัฬะล มานกักะญ สาระน 
เอะญชาทะ วาฏฏายะน อะฑิยารกกุม อะฑิเยน 
อะไลมะลินทะ ปนุลัมงัไค อานายรัก กะฑิเยน 
อารูระน อารูริล อมัมานกุ กาเฬ. 
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มมุไมยาล อลุะหาณฑะ มรูตติกกมุ อะฑิเยน 
มรุุหะนกุกมุ อรุุตติระ ปะสพุะทิกกมุ อะฑิเยน 
เสะมไมเย ติรุนาไฬป โปวารกกมุ อะฑิเยน 
ติรุกกริุปปตุ โตะณฑรัทะม อะฑิยารกกมุ อะฑิเยน 
เมะยมไมเย ติรุเมนิ วะฬิพะฑา นิรกะ 
เวะหณุเฑะฬนุทะ ตาไททาฬ มะฬวุินาล เอะรินทะ 
อมัไมยาน อะฑิจจณัฑิป เปะรุมานกุ กะฑิเยน 
อารูราน อารูริล อมัมานกุ กาเฬ.  

 
ติรุนิณฑระ เสะมไมเย เสะมไมยาก โกะณฑะ 
ติรุนาวกุ กะไรยณัฑระน อะฑิยารกกมุ อะฑิเยน 
เปะรุนมัพิ กลุจัจิไรทะน อะฑิยารกกมุ อะฑิเยน 
เปะรุมิฬะไลก กรุุมพรักกมุ เปยารกกมุ อะฑิเยน 
โอะรุนมัพิ อปัปทูิ อะฑิยารกกมุ อะฑิเยน 
โอะลิพนุลัสฬู สาตตะมงัไค นีละนกักรัก กะฑิเยน 
อะรุนมัพิ นะมินนัทิ อะฑิยารกกมุ อะฑิเยน 
อารูระน อารูริล อมัมานกุ กาเฬ. 

 
วมัพะรา วะริวณัฑ ุมะณมันาระ มะละรุม 
มะทมุะลรันะร โกะณฑไรยาน อะฑิยะลาร เปณา 
เอะมพิราน สมัพนัทะน อะฑิยารกกมุ อะฑิเยน 
เอยรัโคน กะลิกกามะน อะฑิยารกกมุ อะฑิเยน 
นมัพิราน ติรุมลูะน อะฑิยารกกมุ อะฑิเยน 
นาฏฏะมิห ุตณัฑิกกมุ มรูกกรักกมุ อะฑิเยน 
อมัพะราน โสมาสิ มาระนกุกมุ อะฑิเยน 
อารูระน อารูริล อมัมานกุ กาเฬ.  

ปิระว ิอนัทะหะรายิรุนท ุติรุวารูรก กะมะลาละยะต 

ตีรตตตัตลิ มฬูคิเยะฬนุทิรุกกมุโพท ุสวุามิ 
ยินไุฑยะ ติรุวะรุฬาล นาฏฏะม วิฬงัคปัเปะฏระวะ 
เระนพะท ุโตณฑระ นาฏฏะมิห ุตณัฑกิกมุ 
เอะณฑระรุฬิจเจะยทะท.ุ  
 
วารโคะณฑะ วะนะมไุลยาฬ อไุมพงัคะน กะฬะเล 
มะระวาท ุกลัเละรินทะ สากกิยรักกมุ อะฑิเยน 
สีรโคะณฑะ ปหุฬัวฬัฬะล สรัิปปลุิกกมุ อะฑิเยน 
เสะงคาฏฏงั กฑิุเมยะ สิรุตโตะณฑรัก กะฑิเยน 
การโคะณฑะ โกะไฑก*กะฬะริฏระริวารกกมุ อะฑิเยน 
กะฑะรกาฬิก กะณะนาทะน อะฑิยารกกมุ อะฑิเยน 
อารโคะณฑะ เวรกฏูระน กะฬนัไทกโกน อะฑิเยน 
อารูระน อารูริล อมัมานกุ กาเฬ.  

 
 
โปะยยะฑิไม ยิลลาทะ ปลุะวรักกมุ อะฑิเยน 
โปะฬิรกะรุวรูต ตญุชิยะ ปหุฬัจโจฬรัก กะฑิเยน 
เมะยยะฑิยาน นะระสิงคะ มไุนยะไรยรัก กะฑิเยน 
วิริทิไรสฬู กะฑลันาไห อะทิพตัตรัก กะฑิเยน 
ไกทะฑินทะ วะริสิไลยาน กะลิกกมัพะน กะลิยะน 
กะฬะร*สตัต ิวะริญไชยรัโคน อะฑิยารกกมุ อะฑิเยน 
ไอยะฑิหะฬ กาฑะวรัโคน อะฑิยารกกมุ อะฑิเยน 
อารูระน อารูริล อมัมานกุ กาเฬ.  

 
กะไรกกณัฑะน กะฬะละฑิเย กาปปกุโกะณ ฏิรุนทะ 
กะณมัพลุละ นมัพิกกงุ การิกกมุ อะฑิเยน 
นิไรกโกะณฑะ สินไทยาน เนะลเวล ิเวะณฑระ 
นิณฑระสีร เนะฑมุาระน อะฑิยารกกมุ อะฑิเยน 
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ตไุรกโกะณฑะ เสะมพะวะฬะม อิรุฬะหฏัรุญ โสทิต 
โตะนมะยิไล วายิลาน อะฑิยารกกมุ อะฑิเยน 
อะไรกโกะณฑะ เวลนมัพ ิมไุนยะฑวุารก กะฑิเยน 
อารูระน อารูริล อมัมานกุ กาเฬ. 

 
กะฑลัสฬูนทะ อลุะเหะลาง กากกิณฑระ เปะรุมาน 
กาฑะวรัโคน กะฬะรจิงคะน อะฑิยารกกมุ อะฑิเยน 
มะฑลัสฬูนทะ ตารนมัพิ อิฑงัคะฬิกกนุ ทญัไช 
มะนนะวะนาม เสะรุตตไุณทะน อะฑิยารกกมุ อะฑิเยน 
ปไุฑสฬูนทะ ปลุิยะทฬัเมล อะระวาฑะ อาฑ ิ

โปะนนะฑิกเก มะนมัไวตตะ ปหุฬัตตไุณกกมุ อะฑิเยน 
อะฑลัสฬูนทะ เวลนมัพ ิโกฏปลุิกกมุ อะฑิเยน 
อารูระน อารูริล อมัมานกุ กาเฬ. 

 
ปัตตะรายป ปะณิวารคะฬ เอะลลารกกมุ อะฑิเยน 
ปะระมะไนเย ปาฑวุาร อะฑิยารกกมุ อะฑิเยน 
สิตตตัไตจ จิวะนพาเล ไวตตารกกมุ อะฑิเยน 
ติรุวารูรป ปิรันทารคะฬ เอะลลารกกมุ อะฑิเยน 
มปุโปทนุ ทิรุเมนิ ตีณฑวุารก กะฑิเยน 
มฬุนีุรุ ปสูิยะ มนิุวรักกมุ อะฑิเยน 
อปัปาลมุ อะฑิจจารนทะ อะฑิยารกกุม อะฑิเยน 
อารูระน อารูริล อมัมานกุ กาเฬ. 

 
มะนนิยะสีร มะไรนาวะน นิณฑระวรูป ปสูะล 
วะริวะไฬยาฬ มานิกกมุ เนสะนกุกมุ อะฑิเยน 
เตะนนะวะนาย อลุะหาณฑะ เสะงคะณารก กะฑิเยน 
ติรุนีละ กณัฑตัตปุ ปาณะนารก กะฑิเยน 
เอะนนะวะนาม อะระนะฑิเย อะไฑนทิฏฏะ สะไฑยะน 

อิไสญานิ กาทะละน ติรุนาวะ ลรูกโกน 
อะนนะวะนาม อารูระน อะฑิไมเหฏ ฏวุปัปาร 
อารูริล อมัมานกุ กะนพะ ราวาเร. 
 
ติรุวาสะหะม (มาณิกกะ วาสะหะร)    
สิวะพรุาณะม  (ติรุปเปะรุนทไุรยิล)  
 
นะมจัจิวายะ วาอฬัคะ นาทะน ตาฬ วาฬคะ  
อิไมปโปะฬทุมุ เอะน เนะญชิล นีงคาทาน ตาฬ วาฬคะ  
โกหะฬิ อาณฑะ กรุุมะณิทะน ตาฬ วาฬคะ  
อาหะมะม อาหินิณฑรุ อณัณิปปาน ตาฬ วาฬคะ  
เอหะน อะเนหะน อิไรวะน อะฑิวาฬคะ ๕  

 
เวหะม เกะฑตุตาณฑะ เวนทะน อะฑิเวะลคะ  
ปิรัปปะรุกกมุ ปิญญะหะนทะน เปะยคะฬลัคะฬ เวะลคะ  
ปรัุนทารกกจุ เจโยน ตะน ปงูคะฬลัคะฬ เวะลคะ  
กะรังควุิวาร อฬุมะหิฬมุ โกนคะฬลัคะฬ เวะลคะ  
สิรัมกวุิวาร โองควุิกกมุ สีโรน กะฬะล เวะลคะ ๑๐  

 
อีสะน อะฑิโพฏริ เอะนไท อะฑิโพฏริ  
เตสะน อะฑิโพฏริ สิวะน เสวะฑิ โปฏริ  
เนยตัเต นิณฑระ นิมะละน อะฑิ โปฏริ  
มายะป ปิรัปป ุอะรุกกมุ มะนนะน อะฑิ โปฏริ  
สีราร เปะรุนทไุร นะม เตวะน อะฑิ โปฏริ ๑๕  

อาราทะ อินพะม อะรุฬมุ มะไล โปฏริ  
 
สิวะน อะวะน เอะนจินไทยฬุ นิณฑระ อะทะนาล  
อะวะน อะรุฬาเล อะวะน ตาฬ วะณงัคิจ  
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สินไท มะหิฬะจ จิวะ ปรุาณะม ตะนไน  
มนุไท วิไนมฬุทุมุ โอยะ อไุรปปะน ยาน. ๒๐  

 
กะณ นทุะลาน ตะนคะรุไณก กณัคาฏฏะ วนัท ุเอะยทิ  
เอะณณทุะรก ุเอะฏฏา เอะฬิล อารคะฬะล อิไรญช ิ 
วิณ นิไรนทมุ มะณ นิไรนทมุ มิกกาย, วิฬงัค ุโอะฬิยาย,  
เอะณ อิรันทะ เอะลไล อิลาทาเน นิน เปะรุมจีร  
โปะลลา วิไนเยน ปหุะฬมุารุ โอะณฑรุ อะริเยน ๒๕  

 
ปลุลาหิป ปฑูายป ปฬุวุาย มะระมาหิป  
ปะล วิรุหะมาหิป ปะระไวยายป ปามพาหิก  
กลัลาย มะนิทะรายป เปยายก กะณงัคะฬาย  
วะล อะสรุะร อาหิ มนิุวะรายต เตวะรายจ  
เสะลลาอะ นิณฑระ อิต ตาวะระ สงัคะมตัตฬุ ๓๐  

 
เอะลลาป ปิรัปปมุ ปิรันท ุอิไฬตเตน, เอะมเพะรุมาน  
เมะยเย อนุ โปะน อะฑิหะฬ กณัฑ ุอิณฑรุ วีฑ ุอฏุเรน  
อยุยะ เอะน อฬุฬตัตฬุ โองคาระมาย นิณฑระ  
เมะยยา วิมะลา วิไฑปปาหา เวทงัคะฬ  

ไอยา เอะนะโวงคิ อาฬนท ุอะหณัฑระ นณุณิยะเน ๓๕  

 
เวะยยาย, ตะณิยาย, อิยะมานะนาม วิมะลา  
โปะย อายินะ เอะลลาม โปย อะหะละ วนัทะรุฬิ  
เมะย ญานะม อาหิ มิฬิร กิณฑระ เมะยจ จฑุะเร  
เอะญญานะม อิลลาเทน อินพะป เปะรุมาเน  
อญัญานะม ตะนไน อะหลัวิกกมุ นะล อะริเว ๔๐  

 
อากกะม อะฬะว ุอิรุทิ อิลลาย, อะไนตต ุอลุะหมุ  

อากกวุาย กาปปาย อะฬิปปาย อะรุฬ ตะรุวาย  
โปกกวุาย เอะนไนป ปหุวุิปปาย นิน โตะฬมุพิน  
นาฏรัตตนิ เนริยาย, เสยาย, นะณิยาเน  
มาฏระม มะนะม กะฬิยะ นิณฑระ มะไรโยเน ๔๕  

 
กะรันทะ ปาล กะนนะโละฑ ุเนะยคะลนัทาร โปละจ  
สิรันทะฑิยาร สินทะไนยฬุ เตนอริู นิณฑรุ  
ปิรันทะ ปิรัปป ุอะรุกกมุ เอะงคะฬ เปะรุมาน  
นิรังคะฬ โอร ไอนท ุอไุฑยาย, วิณโณรคะฬ เอตตะ  
มะไรนทิรุนทาย, เอะมเพะรุมาน วลัวิไนเยน ตะนไน ๕๐  

 
มะไรนทิฑะ มฑิูยะ มายะ อิรุไฬ  

อะรัมพาวะม เอะนนมุ อะรุม กะยิฏราล กฏัฏิ  
ปรัุมโตล โปรตต ุเอะงคมุ ปฬุ ุอะฬกุกุ มฑิู,  

มะละม โสรุม โอะนพะท ุวายิล กฑิุไล  
มะลงัคะป ปลุะน ไอนทมุ วญัชะไนไยจ เจะยยะ, ๕๕  

 
วิลงัค ุมะนตัตาล, วิมะลา อนุกัก ุ 
กะลนัทะ อะนพาหิก กะสินท ุอฬุ อรุุหมุ  
นะละม ตาน อิลาทะ สริิเยรกุ นลัค ิ 
นิละม ตะนเมล วนัท ุอะรุฬิ นีฬคะฬลัคะฬ กาฏฏิ,  
นายิร กะไฑยายก กิฑนัทะ อะฑิเยรกตุ ๖๐  

 
ตายริ สรัินทะ ตะยา อานะ ตตัตวุะเน  
มาสฏัระ โสทิ มะลรันทะ มะลรัจจฑุะเร  
เตสะเน เตน อารอะมเุท สิวะพรุาเน  
ปาสะมาม ปัฏรุ อะรุตตปุ ปาริกกมุ อาริยะเน  
เนสะ อะรุฬพริุนท ุเนะญชิล วญัชะม เกะฑะป ๖๕  
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เปราท ุนิณฑระ เปะรุงคะรุไณป โปราเร  
อารา อะมเุท อะฬะวิลาป เปะมมาเน  
โอราทาร อฬุฬตัต ุโอะฬิกกมุ โอะฬิยาเน  
นีราย อรุุกกิ เอะน อารุยิราย นิณฑราเน  
อินพะมมุ ตนุพะมมุ อิลลาเน อฬุฬาเน ๗๐  

 
อะนพะรุกก ุอะนพะเน ยาไวยมุาย อิลไลยมุาย  
โสทิยะเน ตนุนิรุเฬ โตณฑราป เปะรุไมยะเน  
อาทิยะเน อนัทะม นะฑวุาหิ อลัลาเน  
อีรตต ุเอะนไน อาฏโกะณฑะ เอะนไท เปะรุมาเน  
กรูตตะ เมะย ญานตัตาล โกะณฑ ุอณุรัวาร ตมักะรุตติล ๗๕  

 
โนกกะริยะ โนกเก นณุกุกะริยะ นณุ อณุรัเว  
โปกกมุ วะระวมุ ปณุรัวมุ อิลาป ปณุณิยะเน  
กากกมุ เอะน กาวะละเน กาณพะริยะ เปร โอะฬิเย  
อาฏรินพะ เวะฬฬะเม อตัตา มิกกาย นิณฑระ  
โตฏระจ จฑุะร โอะฬิยายจ โจะลลาทะ นณุ อณุรัวาย ๘๐  

 
มาฏระมาม ไวยะหตัตนิ เวะวเวเร วนัท ุอะริวาม  
เตฏระเน เตฏระต เตะฬิเว เอะน สินทะไน อฬุ  

อฏูรานะ อณุณาร อะมเุท อไุฑยาเน  
เวฏรุ วิหาระ วิฑกัก ุอฑุมัพิน อฬุคิฑปัปะ  
อาฏเรน เอะม ไอยา อะระเน โอ เอะณฑรุ เอะณฑรุ ๘๕  

 
โปฏริป ปหุฬันทิรุนท ุโปะยเคะฏฏ ุเมะย อานาร  
มีฏฏ ุอิงค ุวนัท ุวิไนปปิระวิ สาราเม  
กฬัฬะป ปลุกักรัุมไพก กฏัฏ ุอะฬิกกะ วลัลาเน  

นะฬ อิรุฬิล นฏัฏะม ปะยิณฑรุ อาฑมุ นาทะเน  
ติลไล อฬุ กตูตะเน เตะนพาณฑิ นาฏฏาเน ๙๐  

 
อลัละล ปิระวิ อะรุปปาเน โอ เอะณฑรุ  
โสะลละรก ุอะริยาไนจ โจะลลิต ติรุวะฑิกกีฬ  

โสะลลิยะ ปาฏฏิน โปะรุฬ อณุรันท ุโสะลลวุาร  
เสะลวะร สิวะพรัุตตนิ อฬุฬาร สิวะน อะฑิกกีฬป  
ปัลโลรุม เอตตะป ปะณินท.ุ ๙๕ 

 
ติรุเวะมพาไว (ติรุวณัณามะไล - สกัติไย วิยนัทะท)ุ  
อาทิยมุ อนัทะมมุ อิลลา อะรุมเพะรุญ  

โสทิไย ยามพาฑกัเกฏเฏยมุ วาฬทะฑงัคะฬ  

มาเท วะฬะรุทิโย วะนเจะวิโย นินเจะวิทาน  
มาเทวะนวารคะฬลัคะฬ วาฬตติยะ วาฬตโตะลิโพย  
วีทิวายก เกฏฏะลเุม วิมมิวิมมิ เมะยมะรันท ุ 
โปทาร อะมะฬิยินเมล นิณฑรุม ปรัุณฑ ุอิงงะน  
เอเทนมุ อาหาฬ กิฑนัทาฬ เอะนเน เอะนเน  
อีเท เอะนโทฬิ ปะริเสโลร เอะมพาวาย. ๑๕๕  

 
ปาสะม ปะรัญโชทิกก ุอะนพาย อิราปปะหลันาม  
เปสมุโพ เตะปโป(ต)ุ อิป โปทาร อะมะฬิกเก  
เนสะมมุ ไวตตะไนโย เนริไฬยาย เนริไฬยีร  
สีส ิอิไวยญุ สิละโว วิไฬยาฑิ  
เอส ุมิฑะมอีโท วิณโณรคะฬ เอตตทุะรกตุ  
กสูมุ มะลรัปปาทะม ตนัทะรุฬะ วนัทะรุฬมุ  
เตสะน สิวะโลหะน ติลไลจจิฏรัมพะลตัตฬุ  

อีสะนารก กะนพารยาม อาเรโลร เอะมพาวาย. ๑๕๖  
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มตุตะนนะ เวะณนะไหยาย มนุวะน เทะทิเระฬนุเทะน  
อตัตะน อานนัทะน อะมทุะน เอะณฑรุ อฬัฬริูต  
ติตติกกะป เปสวุาย วนัทนุ กะไฑทิระวาย  
ปัตตไุฑยีร อีสะน ปะฬะ อะฑิยีร ปางคไุฑยีร  
ปตุตะฑิโยม ปนุไมทีรตต ุอาฏโกะณฑาร โปะลลาโท  
เอะตโตนิน อะนพไุฑไม เอะลโลม อะริโยโม  
สิตตะม อะฬะหิยาร ปาฑาโร นญัชิวะไน  
อิตตะไนยมุ เวณฑมุ เอะมกัเกโลร เอะมพาวาย. ๑๕๗  

 
โอะณณิต ติละนะไหยาย อินนะม ปลุรันทิณฑโร  
วณัณะก กิฬิโมะฬิยาร เอะลโลรุม วนัทาโร  
เอะณณิกโกะณฑฬุฬะวา โสะลลโุหม อวัวะฬะวมุ  
กณัไณต ตยุิณฑระวะเม กาลตัไตป โปกกาเท  
วิณณกุ โกะรุมะรุนไท เวทะ วิรุปโปะรุไฬก  
กณัณกุก ุอินิยาไนป ปาฑิก กะสินทฬุฬะม  
อณุเณะกก ุนิณฑรุรุหะ ยามมาฏโฏะม นีเยวนัท ุ 
เอะณณิก กไุรยิล ตยุิเลโลร เอะมพาวาย. ๑๕๘  

 
มาละริยา นานมหุะนงุ กาณา มะไลยิไน นาม  
โปละริโวม เอะณฑรุฬฬะ โปะกกงัคะ เฬเพสมุ  
ปาลารุ เตนวายป ปะฑิรี กะไฑทิระวาย  
ญาละเม วิณเณ ปิระเว อะริวะริยาน  
โกละมมุ นมัไมอาฏ โกะณฑะรุฬิก โกทาฏฏญุ  

สีละมมุ ปาฑิจ จิวะเน สิวะเนเยะน(รุ)  
โอละม อิฑินมุ อณุะราย อณุะรายคาณ  

เอละก กฬุะล ิปะริเสโลร เอะมพาวาย. ๑๕๙  

 
มาเน นี เนะนนะไล นาไฬ วนัทงุคะไฬ  

นาเน เอะฬปุปวุะน เอะณฑระลมุ นาณาเม  
โปนะ ติไสพะหะราย อินนะม ปลุรันทณิฑโร  
วาเน นิละเน ปิระเว อะริวะริยาน  
ตาเนวะน เทะมไมต ตะไลยะฬิตต ุอาฏโกะณฑะรุฬมุ  
วานวาร กะฬลัพาฑิ วนัโทรกกนุ วายทิระวาย  
อเูน อรุุหาย อนุกัเก อรุุม เอะมกักมุ  
เอโนรกกนุ ทงัโคไนป ปาเฑโล เระมพาวาย. ๑๖๐  

 
อะนเน อิไวยญุ สิละโว ปะละวะมะระร  
อนุนะรก ุอะริยาน โอะรุวะน อิรุญชีราน  
สินนงัคะฬ เกฏปะจ จิวะเนะณฑเร วายทิรัปปาย  
เตะนนา เอะนนา มนุนะม ตีเสร เมะฬหุโุอะปปาย  
เอะนนาไน เอะนอะไรยะน อินนะมทุเุอะณฑรุ เอะลลามมุ  
โสะนโนมเกฬ เวะวเวราย อินนะม ตยุลิทุิโย  
วะนเนะญชะป เปไทยรัโพล วาฬา กิฑตัติยาล  
เอะนเน ตยุิลนิ ปะริเสโลร เอะมพาวาย. ๑๖๑  

 
โกฬิ สิลมัพจุ จิลมัพมุ กรุุหเุอะงคมุ  
เอฬิล อิยมัพะ อิยมัพมุเวะณ สงัคเุอะงคมุ  
เกฬิล ปะรัญโชท ิเกฬิล ปะรังคะรุไณ  

เกฬิล วฬิปุโปะรุฬคะฬ ปาฑิโนม เกฏฏิไลโย  
วาฬิอี เตะนนะ อรัุกกะโม วายทริะวาย  
อาฬิยาน อะนพไุฑไม อามารุม อิววาโร  
อฬิู มทุลัวะนาย นิณฑระ โอะรุวะไน  
เอไฬพงั กาฬะไนเย ปาเฑโลร เอะมพาวาย. ๑๖๒  

 
มนุไนป ปะฬมัโพะรุฏกมุ มนุไนป ปะฬมัโพะรุเฬ  

ปินไนป ปทุไุมกกมุ โปตตมุ อะป เปะฏริยะเน  
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อนุไนป ปิรานาหะป เปะฏระวนุ สีระฑิโยม  
อนุนะฑิยาร ตาฬพะณิโวม อางคะวรักเก ปางคาโวม  
อะนนะวะเร เอะมกะณะวะร อาวะร อะวะรอหุนัท ุ 
โสะนนะ ปะริเส โตะฬมุพายป ปะณิ เสะยโทม  
อินนะ วะไหเย เอะมกัก ุเอะมโกน นลัคทุิเยล  
เอะนนะ กไุรยมุ อิโลมเอลาร เอะมพาวาย. ๑๖๓  

 
ปาทาฬะม เอฬินมุกีฬ โสะรกะฬิว ุปาทะมะละร  
โปทาร ปไุนมฑิุยมุ เอะลลาป โปะรุฬมฑิุเว  
เปไท โอะรุพาล ติรุเมนิ โอะณฑรุ อลัละน  
เวทะมทุะล วิณโณรุม มณัณมุ ตทุิตตาลมุ  
โอทะ อลุะวา โอะรุโทฬะน โตะณฑะรอฬุะน  
โกทิล กลุตัตาณฑระน โกยิล ปิณาปปิฬไฬหาฬ  

เอทะวะนอรู เอทะวะนเพร อารอฏุราร อารอะยะลาร  
เอทะวะไรป ปาฑมุ ปะริเสลาร เอะมพาวาย. ๑๖๔  

 
โมะยยาร ตะฑะม โปะยไค ปกุก ุมเุหรเอะนนะก  
ไกยาร กไุฑนท ุกไุฑนทอุนุ กะฬลัพาฑิ  

ไอยา วะฬิยะฑิ โยม วาฬนโทม กาณ อาร อะฬลัโพร  
เสะยยา เวะณณีราฑิ เสะลวะ สรุิมะรุงคลุ  
ไมยาร ตะฑงัคะณ มะฑนัไท มะณะวาฬะร  
ไอยานี อาฏโกะณฑ ุอะรุฬมุ วิไฬยาฏฏิน  
อยุวารคะฬ อยุยมุ วะไหเยะลลาม อยุรันโทะฬิน โทง  
เอะยยามะร กาปปาย เอะไมเยโลร เอะมพาวาย. ๑๖๕  

 
อารตตะ ปิระวิต ตยุรัเคะฑะนาม อารตตอุาฑมุ  
ตีรตตะน นฏัริลไลจ จิฏรัมพะลตัเต ตยีาฑมุ  
กตูตะนอิววานมุ กวุะละยะมมุ เอะลลามมุ  

กาตตมุ ปะไฑตตมุ กะรันทมุ วิไฬยาฑิ  

วารตไตยมุ เปส ิวะไฬสิลมัพะ วารคะไลหะฬ  

อารปปะระวะม เสะยยะ อะณิ กฬุลัเมล วณัฑารปปะป  
ปตูติหะฬมุ โปะยไค กไุฑนทอุไุฑยาน โปะรปาทะม  
เอตติ อิรุญชไุนนีร อาเฑโลร เอะมพาวาย. ๑๖๖  

 
ไปงควุะไฬก การมะละราล เสะงคะมะละป ไปมโพทาล  
องัคะม กรุุหินตัตาล ปินนมุ อะระวตัตาล  
ตงัคะฬ มะลมักะฬวุ ุวาร วนัท ุสารทะลนิาล  
เอะงคะฬ ปิราฏฏิยมุ เอะงโคนมุ โปณฑรุ อิไสนทะ  
โปะงคมุ มะฑวุิล ปหุปัปายนท ุปายนทนุะม  
สงัคะม สิลมัพะจ จิลมัพ ุกะลนัทอุารปปะป  
โกะงไคหะฬ โปะงคะป กไุฑยมุ ปนุลัโพะงคะป  
ปังคะยะป ปมูพนุลัพายน ทาเฑโลร เอะมพาวาย. ๑๖๗  

 
กาทาร กไุฬยาฑะป ไปมพณู กะละนาฑะก  
โกไท กฬุะลาฑะ วณัฑนิ กฬุาม อาฑะจ  
สีทะป ปนุะลอาฑิจ จิฏระม ปะลมัพาฑิ  

เวทะป โปะรุฬพาฑิ อปัโปะรุฬา มาพาฑิ  
โสทิตตรัิมพาฑิ สฬูโคะณฑไรต ตารพาฑ ิ 

อาทิ ตรัิมพาฑิ อนัทะมา มาพาฑิป  
เปทิตต ุนมัไม วะฬรัตตเุอะฑตุตะ เปะยวะไททะน  
ปาทะต ตรัิมพาฑิ อาเฑโลร เอะมพาวาย. ๑๖๘  

 
โอโระรุหาล เอะมเพะรุมาน เอะณฑเระณฑเร นมัเพะรุมาน  
สีโระรุหาล วาย โอวาฬ สิตตะม กะฬิหรูะ  
นีโระรุหาล โอวา เนะฑนุทาไร กณัพะนิปปะป  
ปาโระรุหาล วนัทะไนยาน วิณโณไรต ตาน ปะณิยาฬ  
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เประไรยะรก ุอิงงะเน ปิตตโุอะรุวะร อามารุม  
อารโอะรุวะร อิววณัณะม อาฏโกะฬฬมุ วิตตะหะร ตาฬ  

วารุรุวะป ปณูมไุลยีร วายาระ นามพาฑิ  

เอรุรุวะป ปมูพนุลัพายนท ุอาเฑโลร เอะมพาวาย. ๑๖๙  

 
มนุนิก กะฑะไลจ จรุุกกิ เอะฬนุทอุไุฑยาน  
เอะนนะต ติหฬันท ุเอะมไม อาฬไุฑยาน อิฏฏิไฑยิน  
มินนะป โปะลินท ุเอะมพิราฏฏิ ติรุวะฑิเมล  
โปะนนะญ สิลมัพิล สิลมัพิต ติรุปปรุุวะม  
เอะนนะจ จิไลหลุะว ินนัทมัไม อาฬไุฑยาฬ  

ตะนนิร ปะริวิลา เอะงโคมาน อะนพรักก ุ 
มนุนิ ยะวะนนะมกักุ มนุจรัุกกมุ อินนะรุเฬ  

เอะนนะป โปะฬิยาย มะไฬเยโลร เอะมพาวาย. ๑๗๐  

 
เสะงคะ ณะวะนพาล ติไสมหุะน ปาล เตวรัคะฬ ปาล  
เอะงคมุ อิลาโทร อินพมันะม ปาละทาก  
โกะงคอุณุ สรุุงคฬุะล ินนัทมัไมก โกทาฏฏิ  
อิงคนุะม อิลลงัคะฬ โตรุม เอะฬนุทะรุฬิจ  
เสะงคะมะละป โปะรปาทะม ตนัทะรุฬมุ เสวะหะไน  
องัคะฬ อะระไส อะฑิโยงคฏักุ อาระมไุท  
นงัคะฬ เปะรุมาไนป ปาฑิ นะลนัทิหะฬะป  
ปังคะยะป ปมูพนุะล ปายนท ุอาเฑโลร เอะมพาวาย. ๑๗๑  

 
อณัณามะไลยาน อะฑิกกะมะละม เสะณฑริไรญชมุ  
วิณโณร มฑิุยิน มะณิตโตะไห วีรัฏรารโปล  
กณัณาร อิระวิ กะทิรวนัท ุการคะรัปปะต  
ตณัณาร โอะฬิมะยงัคิต ตาระไหหะฬ ตาม อะหะละป  
เปะณณาห ิอาณาย อะลิยายพะ ปิรังโคะฬิเสร  

วิณณาห ิมณัณาห ิอิตตะไนยมุ เวราหิต  
กณัณาร อะมทุะมาย นิณฑราน กะฬลัพาฑิป  
เปะณเณ อิป ปมูพนุลัพายนท ุอาเฑโลร เอะมพาวาย. ๑๗๒  

 
องุไคยิร ปิฬไฬ อนุกัเก อะไฑกกะละมเอะณฑรุ  
องัคะป ปะฬญัโชะล ปทุกุกมุ เอะม อจัจตัตาล  
เอะงคะฬ เปะรุมาน อนุกัเกะณฑรุ อไุรปโปม เกฬ  

เอะงโคะงไค นินนะนพะร อลัลารโทฬ เสระรกะ  
เอะงไค อนุกักลัลาท ุเอะปปะณิยมุ เสะยยะรกะ  
กงัคลุ ปะหะลเอะงคะณ มฏัโระณฑรุม กาณะรกะ  
อิงคิป ปะริเส เอะมกัเกะงโคน นลัคทุิเยล  
เอะงเคะฬิเละน ญายิรุ เอะมกัเกโลร เอะมพาวาย. ๑๗๓  

 
โปฏริ อะรุฬหุะ นิน อาทิยาม ปาทะมะละร  
โปฏริ อะรุฬหุะ นิน อนัทะมาม เสะนทะฬิรคะฬ  

โปฏริ เอะลลา อยุิรกกมุ โตฏระมาม โปะรปาทะม  
โปฏริ เอะลลา อยุิรกกมุ โปหะมาม ปงูคะฬลัคะฬ  

โปฏริ เอะลลา อยุิรกกมุ อีราม อิไณยะฑิหะฬ  

โปฏริ มาล นานมหุะนมุ กาณาทะ ปณุฑะริหะม  
โปฏริยาม อยุยะอาฏ โกะณฑะรุฬมุ โปะนมะลรัคะฬ  

โปฏริยาม มารคะฬินีร อาเฑโลร เอะมพาวาย. ๑๗๔ 

 
ติรุจจาฬะล - สิวะนไุฑยะ การุณิยะม (ติลไลยลิ อะรุฬิยะท ุ)  
ปสูวุะทมุ เวะณณีรุ ปณูพะทวุมุ โปะงคะระวะม  
เปสวุะทมุ ติรุวายาล มะไรโพลงุ กาเณฑี  

ปสูวุะทมุ เปสวุะทมุ ปณูพะทวุงุ โกะณฑะเฑะนไน  
อีสะนะวะน เอะววยุิรกกมุ อิยลัพานาน สาฬะโล. ๒๕๕  

 



Thevaram – Thai                                                                                         Page # 13 
 

เอะนนปัปะน เอะมพิราน เอะลลารกกนุ ทานีสะน  
ตนุนมัเพะย โกวะณะมาก โกะฬฬมุะท ุเอะนเนฑี?  

มะนนหุะไล ตนุนโุพะรุฬ มะไรนานเค วานจะระฑาต  
ตะนไนเย โกวะณะมาจ จาตตนิะนคาณ สาฬะโล. ๒๕๖  

 
โกยิล สฑุหุาฑ ุโกะลพลุติโตล นลัลาไฑ  

ตายมิุล ิตนัไทยิล ิตาน ตะนิยะน กาเณฑี  

ตายมิุล ิตนัไทยิล ิตานทะนิยะน อายิฑินมุ  
กายิล อลุะหะไนตตงุ กะรโปะฑิหาณ สาฬะโล. ๒๕๗ 

 
ติรุปปัฬฬิเยะฬจุจิ - ติโรทานะ สตุต ิ (ติรุปเปะรุนทไุรยิล อะรุฬิยะท ุ)  
โปฏริเยะน วาฬมทุะ ลาหิยะ โปะรุเฬ  

ปลุรันทะท ุปงูคะฬะร กิไณทไุณ มะลรัโคะณ  

เฏฏรินิน ติรุมหุะต เตะมกักะรุฬ มะละรุม  
เอะฬิลนะไห โกะณฑนิุน ติรุวะฑิ โตะฬโุหม  
เสฏริทฬัก กะมะลงัคะฬ มะละรุมตะณ วะยลัสฬู  

ติรุปเปะรุน ทไุร อไุร สิวะเพะรุมาเน  
เอฏรุยะร โกะฑิยไุฑ ยายเอะไน ยไุฑยาย  
เอะมเพะรุ มานพฬัฬิ เยะฬนุทะรุฬาเย. ๓๖๘  

 
วาฬาปปัตต ุ- มตุติ อพุายะม  (ติรุปเปะรุนทไุรยิล อะรุฬิยะท ุ)  
ปาโระฑ ุวิณณายป ปะรันทะ เอะมพะระเน ปัฏรุนาน มฏัริเลน กณัฑาย  
สีโระฑ ุโปะลิวาย สิวะพรัุตตะระเส ตรุิปเปะรุนทไุรยไุร สิวะเน  
อาโระฑ ุโนเหน อารกเกะฑตุ ตไุรกเกน อาณฑะนี อะรุฬิไล ยานาล  
วารคะฑะล อลุะหิล วาฬคิเลน กณัฑาย วะรุหะเอะณฑระรุฬ ปริุยาเย.  
 
เวณฑตัตกักะ ตะริโวยนี เวณฑะมฬุทุนุ ทะรุโวยนี  
เวณฑมุ อะยะนมาร กะริโยยนี เวณฑิ เอะนไนป ปะณิโหะณฑาย  

เวณฑิ นียา ตะรุฬเสะยทาย ยานมุ อะทเุว เวณฑิน อลัลาล  
เวณฑมุ ปะริโสะณฑรุณเฑะนนิล อะทวุมุ อณุฑระน วิรุปปัณฑเร.  
 
อณัฑเร เอะณฑระน อาวิยมุ อฑุะลมุ เอะลลามงุ  
กณุฑเร อะไนยาย เอะนไนอาฏ โกะณฑะโพเท โกะณฑิไลโย  
อิณฑโรร อิไฑย ูเระนกักณุโฑ เอะณโทฬ มกุกะณ เอะมมาเน  
นณัฑเร เสะยวาย ปิไฬ เสะยวาย นาโน อิทะรก ุนายะหะเม.  
 
นายิร กะไฑยาม นาเยไน นะยนัทนีุเย อาฏโกะณฑาย  
มายะป ปิระวิ อนุวะสะเม ไวตติฏฏิรุกกมุ อะทวุณัฑริ  
อายกักะฑะเวน นาโนทาน เอะนนะ โตอิง กะทิหารัง  
กายะต ติฑวุาย อนุนไุฑยะ กะฬะรกีฬ ไวปปาย กณัณทุะเล.  
 
อจัโจป ปะทิหะม - อะนพุะวะวะฬิ อะริยาไม (ติลไลยลิ อะรุฬิยะท)ุ  
มตุติเนะริ อะริยาทะ มรูกกะโระฑ ุมยุลัเวไนป  
ปัตติเนะริ อะริวิตตปุ ปะฬะวิไนหะฬ ปารุมวณัณะม  
สิตตะมะละม อะรุวิตตจุ จิวะมากกิ เอะไนอาณฑะ  
อตัตะเนะนะก กะรุฬิยะวา รารเพะรุวาร อจัโจเว.  
 

 


