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ந�ைல� பதிக�ந�ைல� பதிக�ந�ைல� பதிக�ந�ைல� பதிக�....    

பதிக�பதிக�பதிக�பதிக�. . . . 1.1.1.1.    

 

தி�'சி�ற�பல�. 

ெச�கனக ேம�வைர' சிைலயா  ற�த 

      ெச2ேவைள' சினமயிைல 3��தா  ற ைன 

ய�கமல� தயெனா-மா லமர� ேவ%ட 

      வயி�பைடயா ன+ராிைற மா�4 கீ%- 

சி�க!க  ற ெனா-தா ரக6� சாய� 

      திக$7�ச� ேவ�வி-�7� ெச�ைக யாைன 

ந�கனக வில�ைகயி�யா$� பாண ேமய 

      ந�9ாி னா ெறா:� நய�த வாேற.   (1) 

 

ஒ��ேவ <விர%- வ�வ மாகி 

      ெயா பதி ம� ச�திகளி  றனய ராேனா� 

பா��வ� =த�கட� பைடயி ேனா- 

      பா�காக� ப னிர%- ெமா>�4 ெகா%- 

ஏ��வ� ெகா�கதைன யி�0 றா�கி 

      யில�7மயி� ேசவெலன விைசவி� தாைன 

கா��வ வில�ைகயி�யா$� பாண ேமய 



      ந�9ாி னா ெறா:� நய�த வாேற.   (2) 

 

ெபா னாட� ெபா�,��த� 4வியி� ேபா�� 

      ேபா� வ�ய @ர6ட லைலவா>� ேபா�கி 

ய�நா,� னர+நிைல யமர�� கீ�ேத 

      யடலயிரா வதமீ ற வ�ெசா  மி ைன� 

ெத னா,�� சிற�த தி��பர�7  ற�தி� 

      தி�மண�ெச> தி�Aைடய தீ��த  ற ைன 

ந னாடா மில�ைகயி�யா$� பாண ேமய 

      ந�9ாி னா ெறா:� நய�த வாேற.   (3) 

 

சிைல ேவட� த�7ல��� ேதாைக யான 

      சிBCத�+� தாித ைன' சி�D ாி க, 

கைலேவட� ேபா�ெச B காத� கா,�� 

      க�த�வ� தா�கல�த க�த  ற ைன 

மைலேவட� மகி$ம��ைத மாணி� க�ைத 

      ம மத ற  ைம��னைன மயி9� வாைன 

நலேமA மில�ைகயி�யா$� பாண ேமய 

      ந�9ாி னா ெறா:� நய�த வாேற.   (4) 

 

ப னிர%- கர!ைடய பகவ  ற ைன� 

      ப%ணவ�க, க�)4ாி�த ப%ப  ற ைன 

மி னிர%- ம��7றேவ மிளி�வா  ற ைன 

      மீமிைசஞா யி�றிெனாளி� ேமனி யாைன 

ெய னிர%- க%மணியா ெய�7 !)ள 

      ெவழிலா� ேமரக�ெத� மிைறவ  ற ைன 

ந னிதிேச ாில�ைகயி�யா$� பாண ேமய 

      ந�9ாி னா ெறா:� நய�த வாேற.   (5) 

 

ெச�தமிைழ யக�திய�7� ெதளிவி� தாைன' 

      ேச�தைன'ெச� கட�பணிG� ெச2ேவ ட ைன 

ய�தமிலா வ�யவ�க ளய மா ேலேனா 

      ர�யிைணைய ய�'சி�7 ம 4 க%- 

ச�தத! மி பம� !�தி ந�7� 

      த�பரைன' சத�கிர� ம�க  ற ைன 



ந�த�லா வில�ைகயி�யா$� பாண ேமய 

      ந�9ாி னா ெறா:� நய�த வாேற.   (6) 

 

பாவாண� தா�ேபா�B� பர�7  ேறா- 

      ப��பத�க) பழனிபழ !தி�� ேசாைல 

ேதவாதி ேதவனம� தி�'ெச� "�� 

      தி��தி�ைல தி�வ�ைண திக:� காசி 

=வா�� ெபாழி�க'சி� 7மர ேகா,ட� 

      ெபா�வாிய ேவரக!� ெபா��தி னாைன 

நாவார வில�ைகயி�யா$� பாண ேமய 

      ந�9ாி னா ெறா:� நய�த வாேற.   (7) 

 

! கீர  ெமாழி�த!� கா�ைற� ேக,- 

      !ர,=த� தைன!னி�த !த�வ  ற ைன 

பி கீர� கைட�த!� 4லவ�� கீ�த 

      ெப�மாைன ய�மானா� ெகா%டா  ற ைன 

யி கீர மா,-க�த விைறவ  ற ைன 

      யிய�ைசநா டகமாகி யி��த ேசைய 

ந கீG மில�ைகயி�யா$� பாண ேமய 

      ந�9ாி னா ெறா:� நய�த வாேற.   (8) 

 

பராசர ற  சிறாரBவ� பணி�� ேபா�ற� 

      பர�7 றி� பணி�த�H� ப%ப  ற ைன' 

சராசர�க ளைன�தி6�7� தாயா னாைன' 

      ச%!கைன' ச�கர ற  மதைல த ைன' 

+ரா+ர�க ெடா:ேத��� +வாமி த ைன' 

      +7ணபாி =ரணைன' +கி�த  ற ைன 

நரா+ர�வா ழில�ைகயி�யா$� பாண ேமய 

      ந�9ாி னா ெறா:� நய�த வாேற.   (9) 

 

வானாகி வளியாகி வ னி யாகி 

      வ�4னலா> வ னிலமா> வா>�த வ%ட� 

கானாகி� கதிரவனா> மதிG மாகி� 

      காத��த� க�யவ�க) க�த நி ற 

Iனாகி Gயிராகி Gண�A மாகி 



      G)ள��� க�பாலா ேயா�கி னாைன 

நானாந� வள�ெசறியா$� பாண ேமய 

      ந�9ாி னா ெறா:� நய�த வாேற.   (10) 

 

காசியி�வா ழ�தணனா� கைலவ ேலா றா  

      கதி�காம� காத��த க��த னாகி� 

ேதசிகனா� +வாமிையயி� ெத னா, ��7� 

      தி��தியச� திகேளா-� ேச��தா ென B 

ேபசிவ�� ெப�வா��ைத ேக,ட ேமேலா� 

      ேபர பி 6டனிைற�+� ெப�மா  ற ைன 

நாசிெய6 மில�ைகயி�யா$� பாண ேமய 

      ந�9ாி னா ெறா:� நய�த வாேற.   (11) 

 

தி�'சி�ற�பல� 

---------------- 

பதிக�பதிக�பதிக�பதிக�. . . . 2.2.2.2.    

 

தி�'சி�ற�பல�. 

ஆBமா !க!ைடய வ�தா ேபா�றி 

      ய�)விழிக) ப னிர%- !ைடயா> ேபா�றி 

ேதB!க மி றிேய திாி�த ேதவ� 

      ெதளி�தி-மா ற�)4ாி�த ெச�வா ேபா�றி 

பாBK$ ெச��கள�தி� @ர ப ம  

      பைத�திடேவ ேவ�வி-�த ப%பா ேபா�றி 

நாB=� ேசாைல@$ நகேர யான 

      ந�ைலயம� கா�ேகய ேபா�றி ேபா�றி.   (1) 

 

அ�ெச:�� மாெற:�� மானா> ேபா�றி 

      யமர�7ழா� ெதா:ேத�� ம%ணா ேபா�றி 

ெச�+ட�ைவ ேவLைடய ெச�ம� ேபா�றி 

      ேசவLட  மயி�ேபா�ற வ�வா> ேபா�றி 

ய�ேசெல  ற�யா�க, க�)வா> ேபா�றி 

      யார  மாரBவ�!ைல G%டா> ேபா�றி 

ந�ேசB க%டனம� நகெர  ேற��� 

      ந�ைலயம� கா�ேகய ேபா�றி ேபா�றி.   (2) 



 

ஆணாகி� ெப%ணாகி ய�)வா> ேபா�றி 

      ய�ெயனA மம�கி ற வரேச ேபா�றி 

ேசணாட� ேகா மகளா� ெத>வ யாைன 

      தி�!ைலேச� 4ய!ைடய ெச�வா ேபா�றி 

ேவணாட� ேவ�தாகி நி றா> ேபா�றி 

      ேவட�த� தி�மகைள ேவ,டா> ேபா�றி 

நாணாத மைலெய-�த ந�ப  ேமய 

      ந�ைலயம� கா�ேகய ேபா�றி ேபா�றி.   (3) 

 

ெபா 6டேன ெம>�ெபா�H� த�வா> ேபா�றி 

      ேபாக!ட  Kட�H� 4னிதா ேபா�றி 

ெய 6ைடய �யெரைவG� கைளவா> ேபா�றி 

      ெய:பிற�4 ெமைனயாH ெம�தா> ேபா�றி 

மி 6ைடய ேவ�K+� விகி�தா ேபா�றி 

      மீளாேம ய�ெய ேம� ைவ�பா> ேபா�றி 

ந 6தலா� நட�பயிL ந�த மான 

      ந�ைலயம� கா�ேகய ேபா�றி ேபா�றி.   (4) 

 

பா�6B +ைவயாகி நி றா> ேபா�றி 

      பாவி�பா� பவமB�7� பரேன ேபா�றி 

கா�6B !ைறேயேபா> மதிைய� ேத�கி� 

      க�தாிய ெவாளிகா,-� கடA) ேபா�றி 

ேச�6B க%ணா� பி ேன ெச�L� 

      சி�ைதயிைன� த-�த�H� தீரா ேபா�றி 

நா�6B ேதா�ற�ைத ந%ணா� வா:� 

      ந�ைலயம� கா�ேகய ேபா�றி ேபா�றி.   (5) 

 

ஆணவ�தி 6ட க ம மB�பா> ேபா�றி 

      யக மாைய யழி�த�H ம பா ேபா�றி 

மாMBம� மாேயய� மா�றி� பி ன� 

      ம�Aதிேரா தாயிGேம மா>�பா> ேபா�றி 

காMB< வி�!க!� கா,�ேய தா  

      கழ�ைணக) க��வா�� களி�பா> ேபா�றி 

நாMBமி� திாிய!ைட ந�ேலா� ேபா�B� 



      ந�ைலயம� கா�ேகய ேபா�றி ேபா�றி.   (6) 

 

சாிையயிைன ய�)ெச>G� சாமி ேபா�றி 

      சரவண�தி ெல:�த�)ச% !கேன ேபா�றி 

கிாிையயிைன ய�)ெச>G� கீதா ேபா�றி 

      கிாிகளி ேம னடன�ெச> கிாீச ேபா�றி 

யாிய�வா� ேயாகிைனG மளி�பா> ேபா�றி 

      ய�தமிலா ஞானம� ளமலா ேபா�றி 

நாிபாியா> வ�வி�7� ந�ப  ேமய 

      ந�ைலயம� கா�ேகய ேபா�றி ேபா�றி.   (7) 

 

ஆளான வ�யவைர யா%டா> ேபா�றி 

      ய�ணகிாி� க�)4ாி�த வ�தா ேபா�றி 

மீளாத கதிய�H� ேமேலா> ேபா�றி 

      மீனவனா> ம�ைரயி�K� றி��தா> ேபா�றி 

ேகளாகி� தமிழிைனG� கிள�தா> ேபா�றி 

      கீர ற  ெமாழிதைனG� ேக,டா> ேபா�றி 

நாளான ேபாகாேம ந�ேலா� ேபா�B� 

      ந�ைலயம� கா�ேகய ேபா�றி ேபா�றி.   (8) 

 

தீவிைனைய� தீ��த�H� தீ��தா ேபா�றி 

      தி�வ�ைய ெய றைலேம� ைவ�பா> ேபா�றி 

பாவைனேச� பழவ�யா�� க�)வா> ேபா�றி 

      பரAவா� பிணிதீ��7� பரேன ேபா�றி 

ேதவ�க) ேசனாபதியா� ேதேவ ேபா�றி 

      ேதவகிாி தனிலம��த ேதேன ேபா�றி 

நாவிைனேச� நாவல�க ணய�� ேபா�B� 

      ந�ைலயம� கா�ேகய ேபா�றி ேபா�றி.   (9) 

 

ச�தனமா� ெபாதிய!னி� க�)வா> ேபா�றி 

      சா�தவ�க, க�)ெச>G� சாமி ேபா�றி 

ப�தன�ேச� ேச�வினி� பரைன� ேபா�B� 

      பா��திபனா மிராமைனG� பணி�தா> ேபா�றி 

க�த�வ� தவ�கீத� ேக,பா> ேபா�றி 

      களAN� ெபா�)ேக,-� களி�தா> ேபா�றி 



ந�திதன� க�)4ாிG� நாதா ேபா�றி 

      ந�ைலயம� கா�ேகய ேபா�றி ேபா�றி.   (10) 

 

க'சிய�ப ாி�வ�தமி$ ெகா%டா> ேபா�றி 

      காத�4ாி ேவா�தமி:� ெகா)வா> ேபா�றி 

ெச'ைசமல� 4ைன�த�H� ெச2ேவ) ேபா�றி 

      ேசவலம� ெகா�Gைடய ேச�தா ேபா�றி 

ப'ைசமயி 9��த�H� பாலா ேபா�றி 

      ப%ணவைர' சிைறமீ,ட ப%பா ேபா�றி 

ந'சிநம  றம�வாி6� ந��பா> ேபா�றி 

      ந�ைலயம� கா�ேகய ேபா�றி ேபா�றி.   (11) 

 

தி�'சி�ற�பல�. 

--------------------- 

பதிக�பதிக�பதிக�பதிக�. . . . 3.3.3.3.    

  

தி�'சி�ற�பல�. 

ச�திரேச கர ம�A� தான� ேதாB� 

      சா��தி��� சா��கம�) ைதய ேலா- 

மி�திர  ற  மக)ெத>வ யாைன ேயா- 

      மி�நா,�� 4வேனக வா7 க%ட 

ம�திர��, 47�த�H� ைம�த  ற ைன 

      மயிேலB� ெப�மாைன மாசி லாைன 

ந�தர�தா� நய�திைற�+� நாவ ேலாைன 

      ந�9ாி� க%ட�யா� நய�த வாேற.   (1) 

 

ப�கய�7� பிரணவ�ைத� பக��தா  ற ைன� 

      பக�வாிய வ�ெபா�ைள� பாி�� ேக,ட 

ச�கர�7� ெதாி�த�H� ச�ர  ற ைன' 

      சாேலாக !த�பத�க) சா�வி� பாைன' 

சி�கயா ாிய�7ாிசி� ெச�ேகா ேலா'ச' 

      சிற�தி-ம� திாியாரா>� திக$�த ேம ைம 

ந�க)7ல� 4வேனக வா7 ேபா�B� 

      ந�9ாி� க%ட�யா� நய�த வாேற.   (2) 



 

சி��வி க% மேக�திர�தி� @ர ப ம  

      சிைற�ப-��� ேதவ��ய� தீ��பா  ! னி 

யி�திைரேக) வ !தேலா ாிர�� ேவ%ட 

      விமயமயி றைனேவ,ட விைறவ  ெகா%ட 

!��தி� !க�களைவ யாறி னி B� 

      !ழ�கழலா> Cத�விழி�க, ேடா றி னாைன 

ந��ெசறி வய�4ைட@$ நகர மா7� 

      ந�9ாி� க%ட�யா� நய�த வாேற.   (3) 

 

ெச�மணிைய� ெத)ளமி�ைத� ேதைன� பாைல' 

      ெச:�க��பி னி +ைவைய' ெச�தி� வா: 

ம�மணிைய ய��ெபா ைன யழகா� !�ைத 

      யான�த Kட�H ம�மா  ற ைன 

!�மணிைய !த�சி�தா மணி ெயா�பாைன 

      <Aல7� ெதா:ேத�� !த�வ  ற ைன 

ந�மணிைய நாகர� மணியா னாைன 

      ந�9ாி� க%ட�யா� நய�த வாேற.   (4) 

 

ப%ணாகி� ப%ணி6B மிைசG மாகி� 

      பாவாகி� பாவி6B ெபா�H மாகி 

ெய%ணாகி ெய:�தாகி யிய�4 மாகி 

      ேயழிைசயா ெய:நர�பி ேனாைச யாகி� 

க%ணாகி� க%ணி6B மணிG மாகி� 

      கா%பானா>� கா,-பவ  !தலா னாைன 

ந%ணா�� நனியிைற�+ ந�ப  ேமய 

      ந�9ாி� க%ட�யா� நய�த வாேற.   (5) 

 

வடவைரயி  ெகா-!�க% < றி ெலா றா> 

      வாGபறி� ெதறி�திடL� வ�� K$�த 

திட!ைடய !�ேகாண� 7 B தா6� 

      தி��தியேக தீ'சர!� திக: மீழ� 

கட�4ைட@ ழில�ைகெய6� கனக நா,�� 

      கதி�காம ேமவியம� க�த  ற ைன 

நட!ைடய ப�தாநா ண�ேலா� ேபா�B� 



      ந�9ாி� க%ட�யா� நய�த வாேற.   (6) 

 

த��வ�க ளாறாB மாயி னாைன� 

      தா%டவ�ைத� �ாிய�தி  றைலெச> வாைன 

நி�த!ட  நி�த!B நீ�ைம கா,� 

      நி,ைடநிைல ய�)4ாிG நிமல  ற ைன� 

ப��ற: NBடேன ெய,�  காB� 

      பகழிபல பர�பியம� க�தி னாைன 

ந��திைர ெயறிகட�@$ ஞால� த னி 

      ன�9ாி� க%ட�யா� நய�த வாேற.   (7) 

 

ேபசாிய சிவ�ச�தி நாத� வி�தா>� 

      ெப�கிவ�� சதாசிவனா> மேகச னாகி 

யாசாிய வரனாியா யய6 மாகி 

      ய 4ைடய வி�ஞானா கல�க ளாகி� 

காசாிய பிரளயா கல� மாகி� 

      கா%டைகய சகல�மா>� கவி6 வாைன 

நாசமிலா ந�றவ�க) ந%ணி� ேபா�B� 

      ந�9ாி� க%ட�யா� நய�த வாேற.   (8) 

 

+�தத� �வ!மாகி� ெதா7வா� காகி' 

      @$ப�ச கைலயாகி' +�தி ேயாத' 

ச�தித� ம�கர�க ைள�ப� ெதா றா>' 

      சா�பத�க ெள%பதேனா ெடா B மாகி 

ைவ�தெதா� ம6�கெள: ேகா� யாகி 

      வானவனா கம�கெள: நா 7 மாகி 

ந�த!B !பாகம! மாயி னாைன 

      ந�9ாி� க%ட�யா� நய�த வாேற.   (9) 

 

கைடசி ஒ� ப�க� கிைட�கவி�ைல என� ெதாிகி ற�. 

--------------------------------------- 


