
ஆ�டா� அ�ள	ய
தி��பாைவ

�� �றி��:-

ஆ�டா� தமி
 நா�� 10� ��றா�� வா
�த ைவணவ ஆ
வா�க�� 
ஒ�வ�. ைவணவ� ேபா��� 12 ஆ
வா�கள � இவ� ஒ�வேர 
ெப�ணாவா�. பாைவ ேநா$ைப% ப�றி ஆ�டா� பாய '%ப( பாட�கேள 
'தி�%பாைவ' எ$� அைழ,க%ப-கிற(. 

ஆ�டா�, தி�%பாைவ, நா.சியா� தி�ெமாழி எ$0� இர�- பாட� 
ெதா1திகைள இய�றி2�ளா�. ைவணவ சமய ��க� 3�� இவர( 
வரலா�, இைறவ$ ம5( இவ� ெகா���த காதைல வ6ள,1� 
வ67தியாசமான ஒ� வரலாறா1�.
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ஆ�டா� அ�ள	ய
தி��பாைவ

மா�கழி� தி
க� மதிநிைற�த ந�னாளா�;
     ந�ராட� ேபா�வ ��! ேபா�மிேனா, ேந�ைழய��!
சீ�ம�!" ஆ$�பா%& ெச�வ& சி(ம)�கா�!
     *�ேவ� ெகா+�ெதாழில� ந�தேகாப� !மர�,
ஏரா��த க.ண0 யேசாைத இள2சி
க",
     கா�ேமன3& ெச
க. கதி�மதிய" ேபா�4க�தா�
நாரா யணேன, நம5ேக பைறத6வா�,
     பாேரா� 7கழ� ப%�ேதேலா ெர"பாவா$. 1

ைவய�� வா8வ ��கா�! நா4" ந"பாைவ5!&
     ெச$9
 கி�ைசக� ேகள �ேரா! பா:கட;�
ைபய� �ய0�ற பரம� அ%பா%,
     ெந$9.ேணா"; பா;.ேணா"; நா=காைல ந�ரா%
ைமய0= ெட>ேதா"; மல�=+ நா" 4%ேயா";
     ெச$யா தனெச$ேயா"; த�5!றைள& ெச�ேறாேதா";
ஐய4" ப0&ைச9" ஆ�தைன9" ைககா=%
     உ$9மா ெற.ண0 உக�ேதேலா ெர"பாவா$. 2

ஓ
கி உலகள�த உ�தம� ேப�பா%
     நா
க� ந" பாைவ5!& சா:றிந�� ஆ%னா�,
த�
கி�றி நாெட�லா" தி
க�4" மா�ெப$�
     ஓ
! ெப62ெச�ெந B+ கய� உகள�
C
!வைள� ேபாதி� ெபாறிவ.+ க.ப+�ப,
     ேத
காேத 75கி6�� சீ��த 4ைலப:றி
வா
க5 !ட" நிைற5!" வ�ள� ெப6"பD5க�
     ந�
காத ெச�வ" நிைற�ேதேலா ெர"பாவா$. 3

ஆழி மைழ5க.ணா! ஒ�( ந� ைககரேவ�
     ஆழி9� 75! 4க��ெகா டா��ேதறி,
ஊழி 4த�வ� உ6வ"ேபா� ெம$க(��
     பாழிய� ேதாGைட� ப:பநா ப�ைகய0�
ஆழிேபா� மி�ன3, வல"7�ேபா� நி�றதி���,
     தாழாேத சா�
க" உைத�த சரமைழேபா�
வாழ உலகின3� ெப$திடா$, நா
கG"
     மா�கழி ந�ராட மகி8�ேதேலா ெர"பாவா$. 4
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மாயைன ம�H வடம�ைர ைம�தைன,
     Iய ெப6ந�� ய4ைன� �ைறவைன,
ஆய� !ல�தின3� ேதா�(" அண0வ0ள5ைக,
     தாைய5 !ட�வ0ள5க" ெச$த தாேமாதரைன,
Iேயா"ஆ$ வ��நா" Iமல� Iவ0�ெதா>�
     வாய0னா� பா% மன�தினா� சி�தி5க�
ேபாய ப0ைழ9" 7!த6வா� நி�றனJ"
     த�ய0ன3� IDஆ!" ெச�ேபேலா ெர"பாவா$. 5

7�G" சில"ப0னகா.; 7�ளைரய� ேகாய0லி�
     ெவ�ைள வ0ள3ச
கி� ேபரரவ" ேக=%ைலேயா?
ப0�ளா$! எ>�திரா$, ேப$4ைல ந2D.+,
     க�ள& சகட" கல5கழிய5 காேலா&சி,
ெவ�ள�தரவ0� �ய0லம��த வ0�திைன,
     உ�ள��5 ெகா.+ 4ன3வ�கG" ேயாகிகG"
ெம�ள எ>�� அ�ெய�ற ேபரரவ"
     உ�ள"7!�� !ள3��ேதேலா ெர"பாவா$. 6

கீDகீ ெச�ெற
!" ஆைன&சா� த�கல��
     ேபசின ேப&சரவ" ேக=%ைலேயா? ேப$�ெப.ேண!
காD" ப0ற�7" கலகல�ப5 ைகேப���
     வாச ந(
!ழ� ஆ$&சிய� ம�தினா�
ஓைச ப+�த� தய0ரரவ" ேக=%ைலேயா?
     நாயக� ெப.ப0�ளா$! நாராயண� L��தி
ேகசவைன� பாடJ"ந� ேக=ேட கிட�திேயா?
     ேதச4ைடயா$! திறேவேலா ெர"பாவா$. 7

கீ8வான" ெவ�ெள�(, எ6ைம சி(வ �+
     ேம$வா� பர�தனகா.; மி5!�ள ப0�ைளகG"
ேபாவா� ேபாகி�றாைர� ேபாகாம� கா���ைன5
     *Jவா� வ�� நி�ேறா", ேகா�கல4ைடய
பாவா$! எ>�திரா$; பா%� பைறெகா.+
     மாவா$ ப0ள�தாைன, ம�லைர மா=%ய
ேதவாதி ேதவைன& ெச�(நா" ேசவ0�தா�
     ஆவாெவ� றாரா$� த6ேளேலா ெர"பாவா$. 8

Iமண0 மாட��& D:(" வ0ள5ெக�ய,
     Iம
 கமழ� �ய0லைணேம� க.வள6"
மாமா� மகேள! மண05கதவ" தா�திறவா$;
     மாம)�! அவைள எ>�ப�ேரா? உ"மக�தா�
ஊைமேயா? அ�றி& ெசவ0ேடா அன�தேலா?
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     ஏம� ெப6��ய0� ம�திர� ப=டாேளா?
'மாமாய�, மாதவ�, ைவ!�த�' எ�ெற�(
     நாம" பலJ" நவ0�ேறேலா ெர"பாவா$. 9

ேநா:(& Dவ�5க" 7!கி�ற அ"மனா$!
     மா:ற4" தாராேரா வாச� திறவாதா�?
நா:ற� �ழா$4% நாரா யண�ந"மா�
     ேபா:ற� பைறத6" 7.ண0யனா� ப.ெடா6நா�
*:ற�தி� வா$வ �8�த !"ப கரணH"
     ேதா:ற" உன5ேக ெப6��ய0�தா� த�தாேனா?
ஆ:ற அன�த� உைடயா$! அ6
கலேம!
     ேத:றமா$ வ�� திறேவலா ெர"பாவா$. 10

க:(5 கறைவ5 கண
க� பலகற��,
     ெச:றா� திறலழிய& ெச�( ெச6&ெச$9"
!:றெமா� றி�லாத ேகாவல�த" ெபா:ெகா%ேய!
     7:றர வ�!� 7னமய0ேல! ேபாதரா$,
D:ற��� ேதாழிமா� எ�லா6" வ��நி�
     4:ற" 7!�� 4கி�வ.ண� ேப�பாட,
சி:றாேத ேபசாேத ெச�ல�ெப. டா=%ந�
     எ:(5 !ற
!" ெபா6ேளேலா ெர"பாவா$. 11

கைன�திள
 க:ெற6ைம க�(5 கிர
கி
     நிைன�� 4ைலவழிேய நி�(பா� ேசார
நைன�தி�ல" ேசறா5!" ந:ெச�வ� த
கா$!
     பன3�தைல வ �ழநி� வாச� கைடப:றி&
சின�தினா� ெத�ன3ல
ைக5 ேகாமாைன& ெச:ற
     மன��5 கின3யாைன� பாடJ"ந� வா$திறவா$!
இன3�தா� எ>�திரா$; ஈெத�ன ேப6ற5க"?
     அைன�தி�ல� தா6" அறி�ேதேலா ெர"பாவா$. 12

7�ள3�வா$ கீ.டாைன, ெபா�லா அர5கைன5
     கி�ள35 கைள�தாைன5 கீ��திைம பா%�ேபா$,
ப0�ைளக� எ�லா6" பாைவ5 கள"75கா�;
     ெவ�ள3 எ>��, வ0யாழ" உற
கி:(;
7�G" சில"ப0னகா.; ேபாத�5 க.ண0னா$!
     !�ள5 !ள3ர5 !ைட�� ந�ராடாேத,
ப�ள35 கிட�திேயா? பாவா$! ந� ந�னாளா�
     க�ள" தவ0��� கல�ேதேலா ெர"பாவா$. 13

உ
க� 7ைழ5கைட� ேதா=ட�� வாவ09�
     ெச
க>ந�� வா$ெநகி8�� ஆ"ப�வா$ *"ப0ன கா.;
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ெச
க� ெபா%5*ைற ெவ.ப� தவ�தவ�,
     த
க� தி65ேகாய0� ச
கி+வா� ேபாகி�றா�;
எ
கைள 4�ன" எ>�7வா� வா$ேபD"
     ந
கா$! எ>�திரா$, நாணாதா$! நாJைடயா$!
ச
ெகா+ ச5கர" ஏ��" தட5ைகய�
     ப
கய5 க.ணாைன� பாேடேலா ெர"பாவா$. 14

எ�ேல இள
கிள3ேய! இ�ன" உற
!திேயா?
     சி�ெல� றைழேய�மி�, ந
ைகம)�! ேபாத�கி�ேற�;
'வ�ைல, உ� க=+ைரக�! ப.ேடஉ� வாயறி�"!'
     'வ�ல)�க� ந�
கேள, நாேனதா� ஆய0+க!'
'ஒ�ைலந� ேபாதா$, உன5ெக�ன ேவ(ைடைய?'
     'எ�ேலா6" ேபா�தாேரா?' 'ேபா�தா�, ேபா�� எ.ண05ெகா�'
வ�லாைன ெகா�றாைன, மா:றாைர மா:றழி5க
     வ�லாைன, மாயைன� பாேடேலா ெர"பாவா$. 15

நாயக னா$நி�ற ந�தேகாபHைடய
     ேகாய0�கா� பாேன! ெகா%�ேதா�(" ேதாரண
வாய0�கா� பாேன! மண05கதவ" தா�திறவா$;
     ஆய�சி(மிய ேரா45! அைறபைற
மாய� மண0வ.ண� ெந�னேல வா$ேந��தா�;
     Iேயாமா$ வ�ேதா" �ய0ெலழ� பா+வா�;
வாயா� 4�ன4�ன" மா:றாேத அ"மா! ந�
     ேநய நிைல5கதவ" ந�5ேகேலா ெர"பாவா$. 16

அ"பரேம, த.ண �ேர, ேசாேற அற2ெச$9"
     எ"ெப6மா�! ந�தேகா பாலா! எ>�திரா$;
ெகா"பனா�5 ெக�லா" ெகா>�ேத! !லவ0ள5ேக!
     எ"ெப6 மா=%! யேசாதா$! அறிJறா$;
அ"பர" ஊட(� ேதா
கி உலகள�த
     உ"ப�ேகா மாேன! உற
கா� எ>�திரா$;
ெச"ெபா: கழல%& ெச�வா! பலேதவா!
     உ"ப09" ந�9" உற
ேகேலா ெர"பாவா$. 17

உ�� மதகள3:ற� ஓடாத ேதா�வலிய�,
     ந�தேகா பால� ம6மகேள! ந�ப0�னா$!
க�த" கம>" !ழல) ! கைடதிறவா$;
     வ�ெத
!" ேகாழி அைழ�தனகா.; மாதவ0�
ப�த�ேம� ப�கா� !ய0லின
க� *வ0னகா.;
     ப�தா� வ0ரலி! உ� ைம��ன� ேப�பாட,
ெச�தா மைர5ைகயா� சீரா� வைளெயாலி�ப
     வ�� திறவா$, மகி8�ேதேலா ெர"பாவா$. 18

 Noolulagam / www.noolulagam.com / Page 5 of 10 

 Thiruppavai 

www.noolulagam.com
http://www.noolulagam.com


!�� வ0ள5ெக�ய5 ேகா=+5கா� க=%�ேம�
     ெம�ெத�ற ப2ச சயன�தி� ேமேலறி5
ெகா�தல� C
!ழ� ந�ப0�ைன ெகா
ைகேம�
     ைவ��5 கிட�த மல�மா�பா! வா$திறவா$;
ைம�தட
 க.ண0னா$! ந� உ� மணாளைன
     எ�தைன ேபா�" �ய0ெலழ ஒ=டா$கா.,
எ�தைன ேய;" ப0�வா:ற கி�லாயா�,
     த��வ" அ�( தகேவேலா ெர"பாவா$. 19

4�ப�� Lவ� அமர�5! 4�ெச�(
     க�ப" தவ0�5!" கலிேய! �ய0ெலழா$;
ெச�ப" உைடயா$! திற;ைடயா$! ெச:றா�5!
     ெவ�ப" ெகா+5!" வ0மலா! �ய0ெலழா$;
ெச�ப�ன ெம�4ைல ெசNவா$ சி(ம6
!�
     ந�ப0�ைன ந
கா$! தி6ேவ! �ய0ெலழா$;
உ5க4" த=ெடாள39" த��உ� மணாளைன
     இ�ேபாேத எ"ைம ந�ரா=ேடேலா ெர"பாவா$. 20

ஏ:றகல
க� எதி�ெபா
கி ம)தள3�ப
     மா:றாேத பா�ெசா�9" வ�ள� ெப6"பD5க�
ஆ:ற� பைட�தா� மகேன! அறிJறா$;
     ஊ:ற4ைடயா$! ெப�யா$! உலகின3�
ேதா:றமா$ நி�ற Dடேர! �ய0ெலழா$;
     மா:றா� உன5! வலிெதாைல�� உ�வாச:க.
ஆ:றா�வ�� உ�ன%பண09 மாேபாேல,
     ேபா:றியா" வ�ேதா" 7க8�ேதேலா ெர"பாவா$. 21

அ
க. மாஞால� தரச� அப0மான
     ப
கமா$ வ��நி� ப�ள35க= %:கீேழ
ச
கமி6� பா�ேபா� வ��தைல� ெப$ேதா";
     கி
கிண0 வா$& ெச$த தாமைர� C�ேபாேல,
ெச
க. சி(&சிறிேத எ"ேம� வ0ழியாேவா?
     தி
கG" ஆதி�தியH" எ>�தா: ேபா�,
அ
கண0 ர.+" ெகா.+ எ
க�ேம� ேநா5!திேய�
     எ
க�ேம� சாப" இழி�ேதேலா ெர"பாவா$. 22

மா�மைல 4ைழ2சி� ம�ன35 கிட��ற
!"
     சீ�யசி
க" அறிJ:(� த�வ0ழி��,
ேவ�மய0� ெபா
க எ�பா+" ேப���தறி,
     L�நிமி��� 4ழ
கி� 7ற�ப=+�,
ேபாத6மா ேபாேலந� Cைவ�Cவ.ணா! உ�
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     ேகாய0�நி�(" இ
ஙேன ேபா�த6ள35 ேகா�7ைடய
சீ�யசி
 காசன�தி6�� யா"வ�த
     கா�ய" ஆரா$� த6ேளேலா ெர"பாவா$. 23

அ�( இNJலக" அள�தா$! அ%ேபா:றி,
     ெச�ற
!� ெத�ன3ல
ைக ெச:றா$! திற�ேபா:றி,
ெபா�ற& சகட" உைத�தா$! 7க8ேபா:றி,
     க�( !ண0லா எறி�தா$! கழ�ேபா:றி,
!�( !ைடயா எ+�தா$! !ண"ேபா:றி,
     ெவ�( பைகெக+5!" நி�ைகய0� ேவ�ேபா:றி,
எ�ெற�( உ�ேசவகேம ஏ�தி� பைறெகா�வா�
     இ�(யா" வ�ேதா", இர
ேகேலா ெர"பாவா$. 24

ஒ6�தி மகனா$� ப0ற�� ஓ�ரவ0�
     ஒ6�தி மகனா$ ஒள3�� வளர,
த�5கிலா னாகி� தா� த�
! நிைன�த
     க6�ைத� ப0ைழ�ப0��5 க2ச� வய0:றி�
ெந6�ெப�ன நி�ற ெந+மாேல! உ�ைன
     அ6�தி�� வ�ேதா"; பைறத6தி யாகி�
தி6�த5க ெச�வ4" ேசவக4" யா"பா%
     வ6�த4� த���� மகி8�ேதேலா ெர"பாவா$. 25

மாேல! மண0வ.ணா! மா�கழிந� ரா+வா�
     ேமைலயா� ெச$வனக� ேவ.+வன ேக=%ேய�
ஞால�ைத ெய�லா" ந+
!4ர�வன
     பால�ன வ.ண��� பா2சச�ன3யேம
ேபா�வன ச
க
க� ேபா$�பா+ைடயனேவ,
     சால�ெப6" பைறேய, ப�லா. %ைச�பாேர,
ேகால வ0ள5ேக, ெகா%ேய, வ0தானேம,
     ஆலி� இைலயா$! அ6ேளேலா ெர"பாவா$. 26

*டாைர ெவ�;2சீ�5 ேகாவ0�தா! உ�த�ைன
     பா%� பைறெகா.+ யா"ெப(" ச"மான";
நா+ 7க>" ப�சினா� ந�றாக,
     Qடகேம ேதா�வைளேய ேதாேட ெசவ0�Cேவ
பாடகேம ெய�றைனய ப�கலH" யா" அண0ேவா";
     ஆைட உ+�ேபா"; அத�ப0�ேன பா:ேசா(
Lடெந$ ெப$� 4ழ
ைக வழிவார
     *%ய06�� !ள3��ேதேலா ெர"பாவா$. 27

கறைவக� ப0�ெச�( கான" ேச���.ேபா";
     அறிெவா�( மி�லாத ஆ$5!ல�� உ�த�ைம�
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ப0றவ0� ெப(�தைன� 7.ண0ய" யா" உைடேயா";
     !ைறெவா�( மி�லாத ேகாவ0�தா! உ�த�ேனா+
உறேவ� நம5! இ
! ஒழி5க ஒழியா�!
     அறியாத ப0�ைளகேளா" அ�ப0னா� உ�த�ைன&
சி(ேபர ைழ�தனJ" சீறி ய6ளாேத,
     இைறவா, ந� தாரா$ பைறேயேலா ெர"பாவா$. 28

சி:ற" சி(காேல வ���ைன& ேசவ0���
     ெபா:றா மைரய%ேய ேபா:(" ெபா6� ேகளா$;
ெப:ற" ேம$��.R" !ல�தி: ப0ற�� ந�
     !:ேறவ� எ
கைள5 ெகா�ளாம� ேபாகா�;
இ:ைற� பைறெகா�வா� அ�( கா. ேகாவ0�தா!
     எ:ைற5!" ஏேழ8 ப0றவ05!" உ�த�ேனா+
உ:ேறாேம ஆேவா"; உன5ேக நா மா=ெச$ேவா";
     ம:ைறந" காம
க� மா:ேறேலா ெர"பாவா$. 29

வ
க5 கட�கைட�த மாதவைன5 ேகசவைன�
     தி
க� தி64க��& ேசய0ைழயா� ெச�றிைற2சி
அ
க� பைறெகா.ட ஆ:ைற, அண0 7�ைவ�
     ைப
கமல� த.ெத�ய� ப=ட�ப0ரா� ேகாைத ெசா�ன
ச
க� தமி8மாைல 4�ப�" த�பாேம
     இ
கி� ப�Dைர�பா�, ஈ�ர.+ மா�வைர�ேதா�
ெச
க. தி64க��& ெச�வ� தி6மாலா�
     எ
!" தி6வ6�ெப: றி�7(வ ெர"பாவா$. 30 
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ஆசி�ய� �றி
�:-

ஒ� �ழ�ைதயாக, ஆடா�, �ளசி� ெச�ய�� கீ� கிட�தேபா�, ம�ைர�� 
அைமய�!�ள "வ�$லி&'() எ�+, ஊ.$ வசி'�வ�த வ�/0சி'த) 
(ெப.யா�வா)) எ�+, அ�தண) ஒ�வரா$ கெட2�க3ப4டா�. 
இ6வ�தண) "வ�$லி&'(.லி��த ேகாய�!�� மல)க� ெகா7� 
ெகா23பைத' தம� கடைமயாக� ெகாடவ). தன�ெகன� �2,ப, எ�9, 
இ$லாதி��த நிைலய�!,, �ழ�ைத தன�� இைறவனா$ வழ<க3ப4ட 
ெகாைட என� க�தி வள)'� வரலானா). அவ) அ��ழ�ைத�� இ4ட ெபய) 
ேகாைத.
இள, வயதிேலேய சமய,, தமி� எ�பன ெதாட)ப�$ தன��' ெத.�த 
அைன'ைத=ேம வ�/0சி'த) ேகாைத��� ெசா$லி� ெகா2'தா). இதனா$ 
ேகாைத, இள, வயதிேலேய கண� ம>� மி��த ப�தி=ண)9 
ெகாடவரா=,, தமிழி$ ந$ல திறைம ெகாடவராக9, இ��தா). சி? 
வயதிேலேய கண� ம>தி��த அளவ@ற அ�& காரணமாக அவைனேய 
மண, ெச7�ெகா�ள ேவ2ெம�ற எண'ைத=, வள)'��ெகாடா). 
த�ைன� கணனA� மண3ெபணாக நிைன'�3 பாவைன ெச7�வ�தா). 
ேகாய�லி$ இைறவ+�� அண�வ�3பத@காக வ�/0சி'த) ெதா2'� 
ைவ'தி���, மாைலகைள ஒ6ெவா� நாB, அவ���' ெத.யாம$ தா� 
அண��த ப��ன) தி�,ப9, ெகா2ேபா7 ைவ'�வ�தா). இதனா$ 
ேகாைத C�ய மாைலகேள இைறவ+��, Cட3ப4டன. ஒ�நா� இதைன 
அறி�� ெகாட வ�/0சி'த) ேகாைதைய� க���ெகாடா). அவ� C�ய 
மாைலைய ஒ��கிவ�423 &திய மாைல ெதா2'� இைறவ+�� 
அண�வ�'தா). அ�றிர9 இைறவ� அவர� கனவ�$ ேதா�றி ேகாைத 
அண��த மாைலகேள தன��3 ப��'தைவ என9, அவ@ைறேய தன��� 
Cடேவ2ெம�?, ேக42�ெகாடாரா,. இதனாேலேய "C��ெகா2'த 
Dட)�ெகா�" எ�?, இைறவைன ஆடவ� எ�ற ெபா�ளA$ ஆடா� 
எ�?, ேபா@ற3ப2கிறா).

*********

ஜ�வா ��தகாலய� வழ����� உலக� 
இ�த இைணயதள'தி$,500 ��, ேம@ப4ட E$க� மி� E$களா�க3ப42
இலவசமாக வைலய�ற��மா? ைவ�க3ப42�ள�. அைன'�, இலவசமாக 
கிைட��,. க4டண, ஏ�, இ$ைல.
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ேம��, தா�க� வ����� ��தக�கைள இைணயதள� வாய�லாக ெபற, 4000  

 �� ேம!
ப"ட தமி$ ��தக�க� ஒேர இட�தி'. 

website    :- http://www.noolulagam.com

e-mail      :- ccare@noolulagam.com

address   :- Jeeva Puthakalayam,
                4th floor,
                Srinivasa Complex,

Mohanur Road,
Namakkal – 637001,
Tamilnadu,
India. 
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