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1. சிதைாம் - ிதப்பததந்துடந 

ிதச்சிற்நம்தனம் 

ச்சிா ாஅழ்க ான்நாள் ாழ்க 

இடப்பதாளது பன்பணஞ்சி ணீங்காான் நாள் ாழ்க 

பகாகி ாண்ட குதின் நாள் ாழ்க 

ாக ாகிின் நண்ிப்தான் நாள் ாழ்க 

க ணபக ணிடந ணடி ாழ்க 

பகங் பகடுத்ாண்ட பந்ணடி பல்க 

திநப்ததக்கும் திஞ்ஞகன்நன் பதய்கல்கள் பல்க 

தைநத்ார்க்குச் பசபான்நன் தங்கல்கள் பல்க 

கங்குிா தண்கிளங் பகான்கல்கள் பல்க 

சிங்குிா பாங்குிக்குஞ் சீபான் கல் பல்க 

ஈச ணடிபதாற்நி பந்ட டிபதாற்நி 

பச ணடிபதாற்நி சின்பச டிபதாற்நி 

பத்ப ின்ந ின ணடிபதாற்நி 

ாப் திநப்ததக்கு ன்ண ணடிபதாற்நி 

சீார் பததந்துடநந் ப ணடிபதாற்நி 

ஆா ின்த தளுடன பதாற்நி 

சிணபணன் சிந்டத் ின்ந ணா 

னணத பாபன ன்நாள் ங்கி  

சிந்ட கிச் சிதைா ந்ன்டண 

தொந்ட ிடணதொளது பா த்டப்தன்ான் 

கண்டனான் நன்கதடக் கண்காட்ட ந்பய்ி  

ண்டற் பகட்டா பினார் கலிடநஞ்சி 

ிண்ிடநந்து ண்ிடநந்து ிக்காய் ிபங்பகாபிா 
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பண்ிநந் பல்டன ினாாபண ின் பததஞ்சிர் 

பதால்னா ிடணபன் தைகளா பநன்நநிபன் 

தைல்னாகிப் தடாய்ப் தைளாய் ாகிப் 

தல்ிதக ாகிப் தநடாய்ப் தாம்தாகிக் 

கல்னாய் ணிாய்ப் பதாய்க் கங்கபாய் 

ல்னசு ாகி தொணிாய்த் பாய்ச் 

பசல்னாஅ ின்நித் ா சங்கத்து 

பபல்னாப் திநப்தைம் திநந்ிடபத்ப பணம்பததான் 

பய்பத்ன் பதான்ணடிகள் கண்டின்த வீடுற்பநன் 

உய்பன் தள்பத்து பபாங்காாய் ின்ந 

பய்ா ினா ிடடப்தாகா பங்க 

டபா பணபாங்கி ாழ்ந்கன்ந தண்ிபண 

பய்ாய் ிா ிாண ணாம்ினா 

பதாய்ா ிணபல்னாம் பதாகன ந்தபி 

பய்ஞ்ஞாண ாகி ிபிர்கின்ந பய்ச்சுடப 

பஞ்ஞாண ில்னாப ணின்தப் பததாபண 

அஞ்ஞாணந் ன்டண கல்ிக்கு ல்னநிப 

ஆக்க பிதி ில்னா டணத்துனகு 

ாக்குாய் காப்தா ிப்தா தடதாய் 

பதாக்குா பன்டணப் தைகுிப்தாய் ின்பநாளம்தின்  

ாற்நத்ி பணாிாய் பசாய் ிாபண 

ாற்ந ணங்கி ின்ந டநபாபண 

கநந்தால் கன்ணபனாடு பய்கனந்ாற் பதானச் 

சிநந்டிார் சிந்டணத்ட் படதெநி ின்த 

திநந் திநப்ததக்கு பங்கள் பததா 

ணிநங்கபபா டந்துடடாய் ிண்பார்க பபத் 
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டநந்ிதந்ா பம்பததான் ல்ிடணபன் நன்டண 

டநந்ிட தோடி ா ிதடப 

அநம்தா பன்த தங்கிற்நாற் கட்டிப் 

தைநந்பால் பதார்த் பங்கும் தைளளக்குதோடி 

னஞ்பசாத பான்தது ாிற் குடிடன 

னங்கப் தைனடணந்தும் ஞ்சடணடச் பசய் 

ினங்கு ணத்ால் ினா வுணக்குக் 

கனந்ன் தாகிக் கசிந்துள் ளுதகு 

னந்ா ணினா சிநிபற்கு ல்கி 

ினந்ன்பல் ந்தபி ீள்கல்கள் காஅட்டி 

ாிற் கடடாய்க் கிடந் டிபற்குத் 

ாிற் சிநந் ாாண த்துபண 

ாசற்ந பசாி னர்ந் னர்ச்சுடப 

பசபண பணா தொப சிதைபண 

தாசாம் தற்நதத்துப் தாாிக்கு ாாிபண 

பச தள்தைாிந்து பஞ்சில்ஞ் சங்பகடப்  

பதாது ின்ந பததங்கதடப் பதாபந 

ாா தொப பினாப் பதம்ாபண 

ஏாா தள்பத் பாபிக்கு பாபிாபண 

ீா த்தக்கிபன் ணாதிாய் ின்நாபண 

இன்ததொந் துன்ததொ ில்னாபண த்ள்பாபண 

ன்ததக் கன்தபண ாடத்ா ல்டனத்ாஞ் 

பசாிபண துன்ணிதபப பான்நாப் பததடபண 

ாிபண ந் டுாகி ல்னாபண 

ஈர்த்பன்டண ாட்பகாண்ட பந்ட பததாபண 

கூர்த்பய்ஞ் ஞாணத்ாற் பகாண்டுர்ார் ங்கதத்ின் 
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பாக்காி பாக்பக தடக்காி தண்டர்ப 

பதாக்கும் வும் தைர்வுினாப் தைண்ிபண 

காக்குபங் கானபண காண்தாி பதபாபிப 

ஆற்நின்த பள்பப த்ாிக் காய்ின்ந 

பாற்நச் சுடபாபிாய்ச் பசால்னா தண்டர்ாய் 

ாற்நாம் டகத்ின் பவ்பபந ந்நிாம் 

பற்நபண பற்நத் பபிபபன் சிந்டணத் 

ளூற்நாண வுண்ா தொப த்டடாபண 

பற்த ிகா ிடக்குடம்தி தட்கிடப்த 

ாற்பநபணம் டா பணபா பன்பநன்த 

பதாற்நிப் தைகழ்ந்ிதந்து பதாய்பகட்டு பய்ாணார்  

ீட்டிங்கு ந்து ிடணப்திநி சாாப 

கள்பப் தைனக்கும்டத கட்டிக்க ல்னாபண 

ள்பிதபி ணட்டம் தின்நாடு ாபண 

ில்டனத்ட் கூத்பண பன்தாண்டி ாட்டாபண 

அல்னற் திநி தப்தாபண பாபன்த 

பசால்னற் காிாடணச் பசால்லித் ிதடிக்கீழ்ச் 

பசால்லி தாட்டின் பதாதளுர்ந்து பசால்லுார் 

பசல்ர் சிதைத்ி தள்பார் சிணடிக்கீழ்ப் 

தல்பனாத பத்ப் திந்து. 

ிதச்சிற்நம்தனம் 
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2. கீர்த்ித் ிதகல் - ில்டன  

ிதச்சிற்நம்தனம் 

ில்டன தோதூ ாடி ிதடி 

தல்லுி பல்னாம் தின்நண ணாகி 

ண்ில் தல்கு பில்பதந ிபங்கி 

ண்டம் ிண்டம் ாபணா தனகுந்  

துன்ணி கல்ி பாற்நித் ித்து 

பன்தடட ிதடப பநத் துந்தும் 

அடிா தள்பத் ன்தைீ தூக் 

குடிாக் பகாண்ட பகாள்டகத்ஞ் சிநப்தைம் 

ன்த ாடன பகந்ி ணிற் 

பசான்ண ாகந் பாற்தித் தபித்ங்  

கல்னா டத்துக் கனந்ிணி தபி 

ல்னா பபாடு ப்தைந பய்ித்ம் 

தஞ்சப் தள்பிிற் தான்பாி ன்பணாடு 

பஞ்சா ீண்டு ின்ணதள் ிடபத்துங் 

கிா படபாடு கிஞ்சுக ாள் 

ிாவு பகாங்டக ற்நடம் தடிந்துங்  

பகபட ாகிக் பகபிநது தடுத்து 

ாபட் டாகி ாகம் ாங்கித்ம் 

ற்நட ம்ட பகந்ி த்ிதந் 

துற்நடம் தொகங்க பாற்தித் தபித் 

ந்ம் தாடிி ணான்டந பாணா 

ந்ி னாாி ணார்ந் தபித்ம் 

பதப ததவும் பதப நிற்டகத் 
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ததத நாி ில்திண ாகி 

தடட தௌசணிப் தைணிட த்ய்க் 

கூதடட ங்டகத்ங் ாதம்ந் தபிக் 

குிடடக் பகாண்டு குடா டன்ிடசச்  

சதுர்தடத் சாத்ாய்த் ாபணளந் தபித்ம் 

பனம் தைத்தூர் ிட்பட நதபிக் 

பகானம் பதாலிவு காட்டி பகாள்டகத்ந்  

ர்ப்த ணிற் சாந்ம் தைத்தூர் 

ிற்பதாத படற் கீந் ிடபவும் 

பாக்கி தபி தொளத்ன் பணி 

பசாக்க ாகக் காட்டி பான்டத்ம் 

அாிபாடு திற் கபநி பாண்ா 

ணாிடக் குிட ாக்கி ன்டத்ம் 

ஆண்டுபகாண் டதப குத ிதடி 

தாண்டி ன்நணக் குப்தாி ாிற் 

நீண்டு கணக ிடசப் பதநாஅ 

ாண்டா பணங்பகா ணதள்ி ிதப்தத் 

தூண்டு பசாி பாற்நி பான்டத்ம் 

அந் ணாகி ாண்டுபகாண் டதபி 

ிந்ி ஞானங் காட்டி ில்தை 

துடப் பததன் ாக ாிதந்து 

குிடச் பசக ணாகி பகாள்டகத்ம் 

ஆங்கது ன்ணி னடிட் காகப் 

தாங்காய் ண்சுந் தபி தாிசும் 

உத் பகாச ங்டகத் பிதந்து 

ித்க படங் காட்டி ில்தைம் 
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த ணிற் பதாலிந்ிதந் தபித் 

தூ பணி காட்டி பான்டத்ம் 

ா வூாிணில் ந்ிணி தபிப் 

தாச் சினம்பதாலி காட்டி தண்தைந்  

ிதார் பததந்துடநச் பசல் ணாகிக் 

கதார் பசாிிற் கந் கள்பதொம் 

தன ணிற் பதாலிந்ிணி தபிப் 

தா ாச ாக்கி தாிசுந்  

ண்ீர்ப் தந்ர் சம்பதந டத்து 

ன்ணீர்ச் பசக ணாகி ன்டத்ம் 

ிதந்ிண ணாகி பண்கா டணிற்  

குதந்ின் கீன் நிதந் பகாள்டகத்ம் 

தட்ட ங்டகிற் தாங்கா ிதந்ங் 

கட்டா சித்ி தபி துவும் 

படு ணாகி பண்டுதக் பகாண்டு 

காடது ன்ணிற் கந் கள்பதொ 

பய்க்காட் டிட்டு பண்டுதக் பகாண்டு 

க்கா பணாத ணாகி ன்டத்ம் 

ஏாி தாி தகந்ிணி தபிப்  

தாாிதம் தானக ணாகி தாிசும் 

தாண்டூர் ன்ணி லீண்ட ிதந்துந் 

பவூர்த் பன்தாற் நிகழ்த ீிற்  

பகாார் பகானங் பகாண்ட பகாள்டகத்ந்  

பணர் பசாடனத் ிதா தௐாின்  

ஞாணந் ன்டண ல்கி ன்டத்ம் 

இடடத ணி லீண்ட ிதந்து 
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தடிப் தாம் டத்ப் தாிசும் 

கம் தத்ி ணில்தா ிதந்து 

தாகம் பதண்பா டாிண தாிசுந்  

ிதாஞ் சித்ிற் சீர்பதந ிதந்து 

தார் குலிபாடு கிழ்ந் ண்தொஞ்  

பசக ணாகித் ிண்சிடன பந்ிப் 

தாகம் தனதன காட்டி தாிசுங்  

கடம்தர் ன்ணி லிடம்பதந ிதந்து 

ீங்பகாய் டனி பனினது காட்டித் 

டா நணிற் டச ணாகித்ந்  

துதத்ி ன்ணி னதத்ிபா டிதந்துந்  

ிதப்தடண தாில் ிதப்த ணாகித்ங்  

களன ணிற் காட்சி பகாடுத்துங்  

களக்குன் நணில் ளக்கா ிதந்தும் 

தைநம்த ணி னநம்தன தபித்ங்  

குற்நா னத்துக் குநிா ிதந்தும் 

அந்ில் பததட லுதக் கந்து 

சுந் படத் பாததொ லுதவுபகாண் 

டிந்ி ஞானம் பதானந் தபி 

பவ்பர் ன்டத்ந் ன்ிற் தடுத்துத் 

ாபண ாகி ாத பணம்ிடந 

சந்ி ீதத்துச் சாத்ி ணாகி 

ந்த் ிிந்துந் கர் தாடனத்ட்  

சுந்த் ன்டபாடு துடந்ிதந் தபித் 

ந்ி ாடன பகந்ி பற்த 

ணந்ில் பததட தளுடட ண் 
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பனந்ட ாண்ட தாிசது தகாின் 

ஆற்ந னதுவுடட கர் ிதவுத 

ீற்தக் பகாடி ிிர்ந்து காட்டித்ம் 

ஊணந் ன்டண பாதங்குட ணதக்கு 

ாணந் ம்ப ாநா தபித் 

ாிற் கூதடட ாப்பததங் கதட 

ணாப் பததம்தடந ின்த கநங்கவும் 

அளக்கடட ா னாண்டுபகாண் டதள்தன் 

களக்கடட ன்டணக் டகக்பகாண் டதபித் 

தோன ாகி தொம்ன தக்குந்  

தூ பணிச் சுடர்ிடு பசாி 

கான ணாகிக் களீர் ாடன 

பலுடடத் ாக பில்பதந ிந்தும் 

அாிபாடு திற் கபநி ான் 

தாிா ின்ிடசப் தின்ந ண்தொ 

ீண்டு ாா ிதள் தைாிதன் 

தாண்டி ாபட தம்தி ாகவும் 

தக்ிபசய் டிடப் தம்தத் துய்ப்த 

தத் பகாச ங்டகத ாகவும் 

ஆி தோர்த்ிகட் கதள்தைாிந் தபி 

ப பன் நிதப்பத ாகவும் 

இதள்கடிந் தபி ின்த வூர்ி 

தபி பததட தண்டன ாகவும் 

ப்பததந் ன்டத் பவ்பர் ிநதொ 

ப்தாி சணா னாண்டுபகாண் டதபி 

ாி பணடண னலி ில்டனத்ட்  
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பகான ார்த பதாதுிணில் தபகண 

பன பன்டண தௌங்பகாித் தபி 

ன்தடன் பசன்ந தள்பதத டி 

பான்ந பான்ந வுடன்கனந் தபித்ம் 

ய்ந் ினாா பாிிற் தாவு 

ானது ாகி க்க பய்ித்ம் 

தன ணிற் தைண்டுவீழ்ந் னநித்ங்  

கால்ிடசத் பாடிக் கடல்தைக ண்டி 

ா ா பன்நள ற்நிப்  

தா பய்ிணர் தாபய்வும் 

தஞ்சலிக் கதபி தா டகபன் 

நிஞ்சலிப் பதய்ின் பநங்கிண பங்கவும் 

ில்பதத ித் ில்தைடட ம்பதாற்  

பதாலித தைலிதர்ப் பதாதுிணி ணடில் 

கணித பசவ்ா த்டபாடு காபிக் 

கதபி ிததொகத் குத சிதடக 

இடந ணீண்டி டி பாடும் 

பதாலித தைலிதர்ப் தைக்கிணி தபிண 

பணாலித டகடன த்ர்கி பாபண. 

ிதச்சிற்நம்தனம் 
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3. ிதண்டப் தகுி - ில்டன  

ிதச்சிற்நம்தனம் 

அண்டப் தகுிி தண்டடப் திநக்க 

பப்ததந் ன்ட பப்பததங் காட்சி 

என்நதக் பகான்த ின்பநில் தகாி 

தெற்பநாத பகாடிின் பற்தட ிாிந்ண 

இன்தட கிாின் தன்ணடப் தைடச் 

சிநி ாகப் பதாிபான் பநாிின் 

பின் பநாடகபாடு ானன் ிகுித்ம் 

பாற்நதொஞ் சிநப்தை ீற்பநாடு தைாி 

ாப்பத தௐித் ீக்கதொ ிடனத்ஞ்  

சூக்கபாடு தூனத்துச் சூடந ாதத் 

பநிது பிிற்  

பகாட்கப் பதர்க்குங் குகன் தொளதும் 

தடடப்பதாற் தடடக்கும் தடபான் தடடத்ட 

காப்பதாற் காக்குங் கடவுள் காப்தட 

கப்பதான் கப்தட கதாக் 

கதத்துடடக் கடவு டிதத்கும் 

அதடகச் சத் தடக பார்க்கும் 

வீடு பதநாய் ின்ந ிண்பார் தகுி 

கீடம் தைடத்ங் கிபா ணாபடாதம் 

அதக்கணிற் பசாி டத்பான் நிதத்கு 

ிிற் நண்ட டத்பான் நிண்டிநற்   

நீின் பம்ட பசய்பான் பதாய்ீர் 

ாணிற் கனப்தை டத்பான் பகு 
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காலி தெக்கங் கண்படா ணிநிகழ் 

ீாி லின்சுட ிகழ்ந்பான் பபிப்தட 

ண்ிற் நிண்ட டத்பா பணன்பநன் 

பநடணப்தன பகாடி படணப்தன திநவு 

டணத்டணத் வ்ி ணடடத்பா ணஃான்த 

தொன்பணான் காண்க தொளபான் காண்க 

ன்பண ாில்பனான் நாபண காண்க 

ணத் பால்பனி நிந்பான் காண்க 

காணப் தைலித்ாி டபான் காண்க 

ீற்பநான் காண்க ிடணபாத ிடணபாத 

ாற்பநன் காண்க ந்பா பகடுபன் 

இன்ணிடச வீடி லிடசந்பான் காண்க 

ன்ணபான் நவ்ி ணநிந்பான் காண்க 

தன் காண்க தடபான் காண்க 

தின்ால் காாப் பதாிபான் காண்க 

அற்தைன் காண்க பகன் காண்க 

பசாற்தங் கடந் பால்பனான் காண்க 

சித்தொஞ் பசல்னாச் பசட்சின் காண்க 

தத்ி டனிற் தடுபான் காண்க 

எத பணன்த பாதன் காண்க 

ிாிபதாின் தொளாய் ிாிந்பான் காண்க 

அடத்தந் ன்டி டனபான் காண்க 

ிடப்ததம் பததட ிலீசன் காண்க 

அாிி னாி ாிபான் காண்க 

திபப் பதாதளும் பர்ப்பதான் காண்க 

தலுர் வுா தண்ிபான் காண்க 
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பபனாடு கீாய் ிாிந்பான் காண்க 

அந்தொ ாித் கன்பநான் காண்க 

தந்தொம் வீடும் தடடப்பதான் காண்க 

ிற்ததுஞ் பசல்து ாபணான் காண்க 

கற்ததொ ிதித்ங் கண்படான் காண்க 

ாதம் பதநவுத ீசன் காண்க 

பத நிாச் சிபண காண்க 

பதண்ா லிபதம் பதற்நின் காண்க 

கண்ா லிாதங் கண்படன் காண்க 

அதணி சுக்கு தொப காண்க 

கதடின் பததட கண்படன் காண்க 

தைணிிற் பசடி ீண்டிணன் காண்க 

சிபணண ாதந் பநிணன் காண்க 

பணடண ாட்பகாண் டதபிணன் காண்க 

குடபக் கண்ி கூநன் காண்க 

ளுந் ாத தொடபண காண்க 

தா ணந்ப் தங்கட னதுப 

கதா தொகிலிற் பநான்நித் 

ிதார் பததந்துடந டி பனநித் 

ிதத்கு ின்பணாபி ிடசிடச ிாி 

ம்தைனப் தந்டண ாப ிாி 

பந்துர்க் பகாடட ாத்டன கப்த 

ீபடிற் பநான்நி ாபபாபி ிபி 

ந்ம் திநிிற் பகாத ிகுத்து 

தொபசநிந்து ாப்பததங் கதடின் தொங்கிப் 

தப்தைட ஞ்சலி காந்ள் காட்ட 
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ஞ்சா ின்ணத டண்டுபி பகாள்பச் 

பசஞ்சுடர் பள்பந் ிடசிடச பிட்ட டத்நக் 

பகக் குட்டங் டகந பாங்கி 

இததொச் சத் பாதபதய்த் பாிடண 

ீர்டச த படுங்கண் ான்கந்  

ப்பதத ாிடடப் ததகித் பர்பாடு 

ப்பததந் ாத ீங்கா டசந்ண 

ஆிடட ாணப் பதாிாற் நகிற்  

தாய்ந்பளந் ின்தப் பததஞ்சுி பகாித்துச் 

சுித்பம் தந்ாக் கடபதாத டனத்ிடித்து 

ஊள பாங்கி ங்க 

பிதிடண ாம் பர்த நித்பளந்து 

உத தீ பாட்டா தடச் 

சந்ின் ான்சிடந கட்டி ட்டிழ் 

பநினர்க் குபாய் பகாலி ிடநகின் 

ாப்தைடகக் கடபசர் ண்டுடடக் குபத்ின் 

ீக்பகாப பன்பன் கிழ்லி பணாக்கி 

அதச்சடண லு பன்தைித் ிட்டுத் 

பாண்ட வு ாத் ந் 

ண்டத் தம்பதநன் பகன் ாழ்க 

கதம்தக் கச்டசக் கடவுள் ாழ்க 

தந்ர்க் கதளு ாி ாழ்க 

அச்சந் ிர்த் பசகன் ாழ்க 

ிச்சலு ீர்த்ாட் பகாள்பான் ாழ்க 

சூிதந் துன்தந் துடடப்பதான் ாழ்க 

பய்ிணர்க் காதொ பிப்பதான் ாழ்க 
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கூாிதட் கூத்பாடு குணிப்பதான் ாழ்க 

பதடத் பாபி கானன் ாழ்க 

ினர்க் பகிபனம் ிடநன் ாழ்க 

கானர்க் பகய்ப்திணில் டப்தை ாழ்க 

ச்ச ாட்டி ம்தன் பதாற்நி 

திச்பசட பற்நி பதாிபான் பதாற்நி 

ீற்பநாடு பாற்ந ல்பனான் பதாற்நி ாற்நிடச 

டப்தண டாஅய்க் கிடப்தண கிடாஅய் 

ிற்தண ிநீ இச் 

பசாற்தங் கடந் பால்பனான் 

உள்பத் துர்ச்சிிற் பகாள்பவும் தடாஅன் 

கண்தொற் தைனணாற் காட்சித் ில்பனான் 

ிண்தொற் தம் பபிப்தட குத்பான் 

தி ணாற்நம் பதான்தர்ந் பங்கு 

பாிந ிடநந்து பி பததட 

இன்பநணக் பகபிந் தபி 

ித ாக்டக பாிச் பசய் பாண்பதாதள் 

இன்பநணக் பகபிந் ிதந்ணன் பதாற்நி 

அபித ாக்டக பசய்பான் பதாற்நி 

ஊற்நிதந் துள்பங் கபிப்பதான் பதாற்நி 

ஆற்நா ின்த னர்ந்டன பசய்ப் 

பதாற்நா ாக்டகடப் பதாதத்ல் தைகபனன் 

கக் குாஅன் ாிப் திநக்க 

ின்பணாபி பகாண்ட பதான்பணாபி ிகத் 

ிடசதொகன் பசன்த படிணர்க் பகாபித்து 

தொடநத்பி பாற்நி தொன்நர்க் பகாபித்து 
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எற்தட பகாண்டு பாக்கு தொள்பத் 

துற்நர் தந் வுடநப்தர்க் பகாபித்தும் 

டநத்ிந பாக்கி தந்ிணர்க் பகாபித்தும் 

இத்ந் ித்ிற் காண்டுபன் நிதந்பார்க் 

கத்ந் ித்ி ணவ்ி பணாபித்து 

தொணிந பாக்கி ணிக் பகௌி 

ாபணத் பான்நி லிபணப் பதர்ந்து 

ாடற் பதண்பண பாபித்துஞ் பசண்ின் 

ம்தைனன் பசனிடுத் தட பாதம்பதாய்த் 

துற்நட துநந் பற்தி ாக்டக 

தந்ர் காட்சித்ட் டிதந் பாபித்தும் 

என்தண் டில்டன பன்நநி பாபித்தும் 

தண்பட திபநாத ின்பந திபநாத  

பாபிக்குஞ் பசாடணக் கண்டண 

ார்ி ணார்ி ணாண்னர்ப் திடலிற்  

நாடடப ிடுின்  

சுற்தின் சூழ்ின் பநாடர்ின் ிபடன்ின் 

தற்தி பணன்நர் தற்ததொற் பநாபித்துந்  

ன்பண ாில்பனான் நாபண ாண ன்ட 

பன்பண டணபார் பகட்கந் ிம்தி 

டநகூி ாட்பகாண் டதபி 

டநபார் பகானங் காட்டி தபலு 

தொடபா ன்பதன் தைதக பானிட்டு 

அடனகடற் நிடி ணார்த்ார்த் பாங்கித் 

டன டுாநா வீழ்ந்துதைண் டனநிப் 

தித்ாின் ங்கி த்ாின் ித்து 
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ாட்டர் தபவுங் பகட்டர் ிப்தவுங்  

கடடக்கபி பநற்நாத் டப்பதத த்ி 

ணாற்பந ணாக ஞ் சுடத 

பகாற்பநன் பகாண்டு பசய்ணன் 

ற்நார் தோதூ பிணடக பாிின் 

வீழ்ித் ாங்கன்  

நதட்பததந் ீி ணடிபா டிக்குடி 

பனாதத்தம் ாட பாடுக்கிணன் 

டக்டகி பணல்லிக் கணிபணக் காிணன் 

பசால்லு நிபன் ாி தொடநபா 

ாிப ணாபன் நாபணடணச் பசய்து 

பாிப ணாா பசத்ப ணடிபற் 

கதபி நிபன் ததகித் ாபன் 

ிளங்கித் பால்ன கில்பனன் 

பசளந்ண் தாற்கடற் நிட தைடித் 

துாக்கட ணள்ளுீ தள்பகந் தும்த 

ாக்கிநந் தொ ிர்க்கா பநாதந் 

பக்கிடச் பசய்ணன் பகாடிப தென்நடக்    

கும்டத பாத ாத்ட னகத்ப 

கும்டத பகாண்டின்பநன் தாய்த்ி ிம்தி 

அற்தை ாண தொ ாடக 

பபற்தைத் துடபபாத பற்நிண ததகுது  

உள்பங் பகாண்படா ததச்பசய் ாங்பகணக்   

கள்ளூ நாக்டக டத்ண பணாள்பி 

கன்ணற் கணிபர் கபிபநணக் கடடதொடந 

பன்டணத் ிதப்த ாக்கிண பணன்ணிற்  
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கதட ான்பநன் கனக்க 

தபபாடு தாதொ ாக்கிணன் 

தின்ா னநிாப் பதற்நி பாபண. 

 

ிதச்சிற்நம்தனம் 
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4. பதாற்நித் ிதகல் - ில்டன  

ிதச்சிற்நம்தனம் 

ான்தொகன் தொனா ாணர் பாளப 

வீடி ாபன தோவுன கபந்து 

ாற்நிடச தொணித டம்தைனன் னப் 

பதாற்நிபசய் கிர்தொடித் ிதபடு ானன்  

நடிதொடி நித் ா ணிற் 

கடுதொ பண ாகிதொன் கனந் 

பழ்ன தொத ிடந்து தின்பணய்த் 

தூி தொல் சச பன்த 

ளத்ித்ங் காா னடி ிடகள் 

ளத்துற் பகபிாய் ார்கட லுனகிணில் 

ாடண தொனா பதம்தே நா 

வூணி லிபாணிி தள்ிடண திடத்து 

ாதடப் திநப்திதண் ாா வுத் 

ீணில் கிதிச் பசதிணிற் திடத்தும் 

எதித் ான்நிி ணிதடிற் திடத்து 

ிதி ிடபி பணாதடிற் திடத்தும் 

தொம்ி ன்த பம்ம் திடத்து 

ீாித ிங்கபிற் பதாிதள் திடத்து 

ஞ்சு ிங்கபின் தொஞ்சுல் திடத்து 

ாத ிங்கபி தெநனர் திடத்தும்  

ள ிங்கபிற் நாழ்தைி திடத்து 

பட்டுத் ிங்கபிற் கட்டதொம் திடத்து 

பான்தில் தத துன்ததொம் திடத்தும் 
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க்க சி ாபாடு ான்தடுந்  

துக்க சாகத் துாிடடப் திடத்தும் 

ஆண்டுக படாத டடந்க் காடன 

தௌண்டித் ிதத்ித் படணப்தன திடத்தும் 

காடன னபாடு கடும்தகற் தசிிசி 

படன ித்ிட ாத்ிட திடத்தும் 

கதங்குற் பசவ்ாய் பண்டகக் கார்ி 

பனாதங்கி சா பணதங்கித்ண் ர்த்துக் 

கச்சந ிிர்ந்து கிர்ந்து தொன்தடத் 

பய்த்ிடட தந் பளந்து தைடடதந் 

ீர்க்கிடட பதாகா ிபதொடன ார்ங்  

கூர்த் ணக் பகாள்டபிற் திடத்தும் 

தித் வுனகர் பததந்துடநப் தப்திதண்  

த்க் கபிபநத ாிடடப் திடத்துங்  

கல்ி பன்தம் தல்கடற் திடத்தும் 

பசல் பன்த ல்னலிற் திடத்தும் 

ல்கு பன்தந் பால்ிடம் திடத்தும் 

தைல்ம் தா தனதுடந திடத்துந்  

பய் பன்தபார் சித் தொண்டாகி 

தொணிி னாபார் பதாதபது கதலு 

ாத பகாடி ாா சக்ிகள் 

பத பதம் ாடக படாடங்கிண 

ஆத் ாணா னர் கூடி 

ாத்ிகம் பதசி ாத்ளம் பதநிணர் 

சுற்ந பன்தந் பால்தசுக் குாங்கள் 

தற்நி டத்துப் தநிணர் பததகவும் 
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ி பத ாகப ிதஞ்  

ச ாகப சாத்ிங் காட்டிணர் 

ச ாிக டத் ங்கபப 

ட ாக ற்நி டனந்ணர் 

ிண்டி ாா ா பன்தஞ்  

சண்ட ாதஞ் சுித்டித் ாஅர்த்து 

உபனாகா பணத பாண்டிநற் தாம்தின் 

கனாபத த் கடுிட பய்ி 

அிற்பதத ாட படணப்தன சூவுந்  

ப்தா பாம் திடித்து சலிாத் 

னது கண்ட பளகது பதானத் 

பாளதுப தொதகி ளதுடல் கம்தித்து 

ஆடித் னநித்ம் தாடித்ம் தித்ங்  

பகாடிதம் பதடத்ங் பகாண்டது ிடாபதம்   

தடிப ாகில் லிடடநா ன்தின் 

தசுத் ாி டநந்ாற் பதானக் 

கசிது பததகிக் கடபனண தகி 

அகங்குடந் தகுன ாய்பய் ிிர்த்துச் 

சகம்பத பன்த ம்டச் சிாிப்த 

ாது பாிந்து ாடர் தித்துட 

தது ாகக் பகாட லின்நிச் 

சதுாிந் நிால் பகாண்டு சாதங்  

கிது தா ிச ாகக் 

கற்நா ணபணக் கநித்ம் தநித் 

ற்பநார் பய்ங் கணிலு ிடணாது 

அததத் பாத ணணிில் ந்து 
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குதத ணாகி தபி பததடடச் 

சிதடபன் நிகாப ிதடி ிடடப் 

திநிிடண நிா ினது பதான 

தொன்தின் ணாகி தொணிா த்ிடச 

பன்தைடந் துதகி பக்குபக் பகங்கி 

ன்பதத ாத கடது தைப 

ன்தைன பணான்நி ாபன் நற்நி 

உடடு ாநி த்பாஞ் சிலிர்ப்தக்  

கனர் பாட்டித் ித னக் 

கண்கபி கூ தண்டுபி தம்தச்  

சாா ன்திடண ாபடாதந் டப்தர் 

ாப ாகி பர்த்டண பதாற்நி 

பய்த பி ணாகி ிடணபகடக் 

டக ல்ன கடவுள் பதாற்நி 

ஆடக துட பச பதாற்நி 

கூட லினங்கு குதி பதாற்நி 

பன்நில்டன ன்நித பாடி பதாற்நி 

ின்பநணக் காதொ ாணாய் பதாற்நி 

தோா ான்டந தொல்ா பதாற்நி 

பசார் பல்பகாடிச் சிபண பதாற்நி 

ின்ணா தத ிகிர்ா பதாற்நி 

கன்ணா தாித் கணிப பதாற்நி 

காாய் கணகக் குன்பந பதாற்நி 

ாா பன்நணக் கதபாய் பதாற்நி 

தடடப்தாய் காப்தாய் துடடப்தாய் பதாற்நி 

ிடடக் கடபத் பந்ாய் பதாற்நி 
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ஈச பதாற்நி ிடந பதாற்நி 

பசப் தபிங்கின் நிபப பதாற்நி 

அடபச பதாற்நி தொப பதாற்நி 

ிடபசர் ச ிகிர்ா பதாற்நி 

பி பதாற்நி ினா பதாற்நி 

ாி பதாற்நி நிப பதாற்நி 

கிப பதாற்நி கணிப பதாற்நி 

ிபசர் பசஞ்சடட ம்தா பதாற்நி 

உடடாய் பதாற்நி த்ர்ப பதாற்நி 

கடடப ணடிட கண்டாய் பதாற்நி 

ா பதாற்நி டப பதாற்நி 

டசா பதாற்நி டனா பதாற்நி 

குநிப பதாற்நி குப பதாற்நி 

பநிப பதாற்நி ிடணப பதாற்நி 

ாபணார்க் காி தந்ப பதாற்நி 

பபணார்க் பகபி ிடநா பதாற்நி 

தோபழ் சுற்ந தொடத கிடட 

ாா பத பபச பதாற்நி 

பாா பதாற்நி துடா பதாற்நி 

ாழ்ப பதாற்நிபன் டப்பத பதாற்நி 

தொத்ா பதாற்நி தொல்ா பதாற்நி 

த்ா பதாற்நி பண பதாற்நி 

உடத்ர் ிநந் பாத பதாற்நி 

ிாிகட லுனகின் ிடபப பதாற்நி 

அதடி பனபி பக பதாற்நி 

கததொகி னாகி கண்ப பதாற்நி 
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ன்ணி ிததண் டனப பதாற்நி 

பன்டணத் பாத ணாக்கி ிதங்கற்  

பசன்ணிில் டத் பசக பதாற்நி 

பாளடக துன்தந் துடடப்தாய் பதாற்நி 

அிினா ாணந் ாாி பதாற்நி 

அிது ாதுங் கடந்ாய் பதாற்நி 

தொளது ிநந் தொல்ா பதாற்நி 

ாபணர் பாக்கி ாபா பதாற்நி 

ாணகத் ர் ாப பதாற்நி 

தாாிடட டந்ாய்ப் தந்ாய் பதாற்நி 

ீாிடட ான்காய் ிகழ்ந்ாய் பதாற்நி 

ீிடட தோன்நாய்த் ிகழ்ந்ாய் பதாற்நி 

பிிடட ிண்டாய் கிழ்ந்ாய் பதாற்நி 

பபிிடட பான்நாய் ிடபந்ாய் பதாற்நி 

பித தள்பத் தொப பதாற்நி 

கணிலுந் பர்க் காிாய் பதாற்நி 

ணிலு ாபற் கதபிடண பதாற்நி 

இடடத துடநத் பந்ாய் பதாற்நி 

சடடிடடக் கங்டக ாித்ாய் பதாற்நி 

ஆதௐ ர்ந் பச பதாற்நி 

சீார் ிதட ாநா பதாற்நி 

அண்ா டனபம் ண்ா பதாற்நி 

கண்ா தொக் கடபன பதாற்நி 

கம் தத்துடந பந்ாய் பதாற்நி 

தாகம் பதண்டத ாணாய் பதாற்நி 

தாய்த்துடந பி தபண பதாற்நி 
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சிாப்தள்பி பி சிபண பதாற்நி 

ற்பநார் தற்நிங் கநிபன் பதாற்நி 

குற்நா னத்பங் கூத்ா பதாற்நி 

பகாகி பி பகாப பதாற்நி 

தௌங்பகாய் டனபம் பந்ாய் பதாற்நி 

தாங்கார் தணத் கா பதாற்நி 

கடம்தர் பி ிடங்கா பதாற்நி 

டடந்ர்க் கதளு ப்தா பதாற்நி 

இத்ி ன்ணின் கீித தோர்க் 

கத்ிக் கதபி பச பதாற்நி 

பன்ணா டுடட சிபண பதாற்நி 

பந்ாட் டர்க்கு ிடநா பதாற்நி 

ணக் குதடபக் கதபிடண பதாற்நி 

ாணக் கிடன டனாய் பதாற்நி 

அதபிட பண்டு ம்ான் பதாற்நி 

ிதள்பகட தளு ிடநா பதாற்நி 

பர்ந்ப ணடிபன் நிபன் பதாற்நி 

கபங்பகாபக் கத தபாய் பதாற்நி 

அஞ்பச பனன்நிங் கதபாய் பதாற்நி 

ஞ்பச தொா ந்ாய் பதாற்நி 

அத்ா பதாற்நி டா பதாற்நி 

ித்ா பதாற்நி ினா பதாற்நி 

தத்ா பதாற்நி தபண பதாற்நி 

பதாிாய் பதாற்நி திாபண பதாற்நி 

ாிாய் பதாற்நி னா பதாற்நி 

டநபார் பகான பநிப பதாற்நி 
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தொடநபா ாிபன் தொல்ா பதாற்நி 

உநப பதாற்நி த்ிப பதாற்நி 

சிநப பதாற்நி சிப பதாற்நி 

ஞ்சா பதாற்நி ாபா பதாற்நி 

தஞ்பச டிாள் தங்கா பதாற்நி 

அனந்ப ணாப ணடிபன் பதாற்நி 

ினங்கு சுடபம் ீசா பதாற்நி 

கடத்டன பி கண்ப பதாற்நி 

குடப்தி லிந் பகாப பதாற்நி 

டனா டுடட ன்பண பதாற்நி 

கடனா ாிபக சாிாய் பதாற்நி 

ிதக்களக் குன்நில் பசல்ா பதாற்நி 

பதாதப்தர் தத் பண பதாற்நி 

அததொ தொததொ ாணாய் பதாற்நி 

தி கதட டனப பதாற்நி 

துாிதொ ிநந் சுடப பதாற்நி 

பாிாி ாகி பபிப பதாற்நி 

பபா தொத்ச் சுடப பதாற்நி 

ாபா ணர்கட் கன்தா பதாற்நி 

ஆா தொப தபப பதாற்நி 

பதா ிதொடடப் பதம்ான் பதாற்நி 

ாபி தகின் நாாய் பதாற்நி 

ீபபாபி ாகி ிதத்ா பதாற்நி 

சந்ணச் சாந்ின் சுந் பதாற்நி 

சிந்டணக் காி சிப பதாற்நி 

ந்ி ாடன பாய் பதாற்நி 
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பந்ட த்ய்க் பகாள்ாய் பதாற்நி 

தைலிதொடன தைல்ாய்க் கதபிடண பதாற்நி 

டனகடன் ீிடச டந்ாய் பதாற்நி 

கதங்குத ிக்கன் நதபிடண பதாற்நி 

ிதம்தைனன் தைன ிடசந்டண பதாற்நி 

தடித்நப் தின்ந தாக பதாற்நி 

அடிபாடு டுவீ நாணாய் பதாற்நி 

பகாடு சுர்க்க ாணினம் தைகாற்  

தகி தாண்டிற் கதபிடண பதாற்நி 

எிந ிடநந் பாத பதாற்நி 

பசளனர்ச் சிதைத் பச பதாற்நி 

களீர் ாடனக் கடவுள் பதாற்நி 

பாளார் ட திப்தாய் பதாற்நி 

திடப்தை ாய்ப்பதான் நநிா ாபன் 

குடத்பசான் ாடன பகாண்டதள் பதாற்நி 

தைம்தன பாித் தைா பதாற்நி 

தம்தஞ் பசாிப் தபண பதாற்நி 

பதாற்நி பதாற்நி தைங்கப் பததான் 

பதாற்நி பதாற்நி தைா கா 

பதாற்நி பதாற்நி ச ச பதாற்நி. 

ிதச்சிற்நம்தனம் 
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49.  ிதப்தடட ஆட்சி - ில்டன  

ிதச்சிற்நம்தனம் 

கண்க பிண்டு ன்கல்  

கண்டு கபிப்தண ாகாப 

காாிடக ார்கடம் ாழ்ிபனன்  

ாழ்வு கடடப்தடு ாகாப 

ண்கபில் ந்து திநந்ிடு  

ாத நந்ிடு ாகாப 

ானநி ானர்ப் தா 

ிண்டும் ங்குது ாகாப 

தண்கபி கூர்த தாடபனா  

டாடல் தின்நிடு ாகாப 

தாண்டின் ணாடுடட ான்தடட  

ாட்சிகள் தாடுது ாகாப 

ிண்கபி கூர்பார் பகம்  

ந்து பபிப்தடு ாகாப 

ீன்டன வீசி காணன்  

ந்து பபிப்தடு ாிடிபன.     (1) 

 

என்நிபணா படான்தபா டந்ிபணா  

டடந்துதொ ிர்ப்தது ாகாப 

த்ன்ணடி ாடி ாடி  

பாபண வுய்ந்ண ாகாப  

கன்டந ிடணந்பள ாபண  

ந் கக்கது ாகாப 
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கா ாகு ணாி  

குங்கள் கதத்துத  ாகாப 

ன்நிது ீபண ந்  

டுக்க டந்ண ாகாப 

ாதொப னாடி ாதட  

பணபசன ண்டது ாகாப 

பன்தப ணன்தை ிடநந்  

தாதொ பய்து ாகாப 

பதடட ாபணடண ாளுடட  

ாக பணன்தள் தைகுந்ிடிபன.     (2) 

 

தந்ி கா குங்கள் தநிந்து  

நிந்ிடு ாகாப 

தாடண ா கதத்ிணில் ந்  

தாதொ ாகாப 

ந்ி னா கண்டதொ ம்தொ 

பகப்தடு ாகாப 

ாி தொற்த ா தஞ்சுட 

ண்ட ாகாப 

பசந்துர் ாய்ட ாாிட ாணட  

சிந்ிடு ாகாப 

பசனண கண்க பன்நித பணி  

ிடபப்தண ாகாப 

ிந்ி ஞான ிடர்ப்திந ித்து  

பகு ாகாப 

பன்தடட ாக ணாகி வீச 
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பணிர்ப்தடு ாிடிபன.      (3) 

 

ன்ணி ார்தொடன ாக  

டபந்துட ணின்தைத ாகாப 

பல்டனின் ாக்கத டக்கட 

லின்நிணி ாடுது ாகாப 

ன்ி ா தொங்கிப 

தள்ளுந ண்ட ாகாப 

ா ணித்ித ீற்நிடண  

ித்லு ண்ட ாகாப 

ன்ணி ன்தாி பனன்தி  

தொந்துந டகு ாகாப 

 ாடந த்ம்நி ானர்ப்  

தாம் ங்குது ாகாப 

ின்ணிற் பசங்கள ீர்ன  

பன்நடன பய்து ாகாப 

பன்டண த்டடப்பதத ாணத  

பீச பணளந்த பப்பதநிபன.     (4) 

 

ண்ிணின் ாட ித்து  

குத் க்கத ாகாப 

ாண தம்நி ானர்ப்  

தாம் ங்குது ாகாப 

கண்ிலி கான டணத்ிதம்  

ந் கனக்கத ாகாப 

கால் பசய்த்ம்டி ார்ண 
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ின்தக பித்ிடு ாகாப 

பதண்லி ாபண ாபண  

ந் திக்கத ாகாப 

பதநி ா பணக  

தங்கள் திடத்ண ாகாப 

பண்ிலி ாகி சித்ிகள்  

ந்படண பய்து ாகாப 

பன்டண த்டடப்பதத ாணத  

பீச பணளந்தபப் பதநிபன.     (5) 

 

பதான்ணி லுந்ித பணிபண்  

ீத பதாலிந்ிடு ாகாப 

தட ார் டககள்  

குிந்து பதாிந்ிடு ாகாப 

ின்ணி தண்ிடட ார்கள்  

கதத்து பபிப்தடு ாகாப 

வீட தொன்பநள பாடசி 

லின்த ிகுத்ிடு ாகாப 

ன்ணடி ாடி பன்நடன  

ீது டப்தண ாகாப 

ாணடி பாதொட பணத் 

ந்து டனப்தடு ாகாப 

ின்ணி பங்கு ிடநந்ிணி  

ாக ிம்திடு ாகாப 

பன்டணதொ ணாளுடட தௌச 

பணணத் பணளந்த பப்பதநிபன.    (6) 
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பசால்லி னாபள தூி  

பாடச சுடத ாகாப 

துண்பண பன்தப ன்ணி 

பசாி பாடர்ந்பள ாகாப 

தல்லில் தாப் தப்தந  

ந் தாத ாகாப 

தண்டநி ா தாத  

தங்கள் தந்பள ாகாப 

ில்லி ணன்த னார்  

லின்த ிடபந்ிடு ாகாப 

ிண் தம்நி ா  

ிளப்பதாத பிப்பதாத பாகாப 

பல்டனி னாண பண்கு  

ாணட பய்ிடு ாகாப 

ிந்து சிகாி பங்கடப  

ாப பளந்த பப்பதநிபன.     (7) 

 

சங்கு ிண்டு தொன்பநள  

பாடச டப்தண ாகாப 

சாி ிடா குங்கம்  

பாடு சலித்ிடு ாகாப 

ங்கிது ன்நிது ன்பநத  

ாட டங்கிடு ாகாப 

ாடசப னாடி ாடி 

பாபத த்டண ாகாப 

பசங்க பனாண்கண் டந்டர்  
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சிந்ட ிடபப்தண ாகாப 

சீடி ார்கள் சிாத 

தங்க படாிந்ிடு ாகாப 

பங்கு ிடநந்தொ தூத  

தஞ்சுட பய்து ாகாப 

தௌநநி ாடந பாபணடண 

ாப பளந்த பப்பதநிபன.     (8) 

 

ிதச்சிற்நம்தனம் 


