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உ 
த்தகா 

 

த்ன்னுரத 

 தாரத ந ான்தே ன்தது உதகின் ததத ததோழ்த தத௨ங்குடி தொககளின் 
தண்தாட்டுச சின்னதொாக ததான்ளே ததாட்டு ததத அளதாதநத தத௩தாடாகுத. 
இததரகதௐ அதௗதௐ தத௩தாட்டிரன அகிததரத எதகாதததித ஆண்ட 
ஆங்கிநததௐதௗடத காண இதௐதாது. இன்ளே அகிததரத ஆளுத ஆதிகக அண்ணன் 
னததடுத அததொதௗககதகளிடத காண த்டிதௐாது. ரனதௐ ததான்சு, உநதாத, 
கிநதககத, அநதததௐத, நதாதத  ாடுகளிதத, ஆஸ்திநதததௐாததத ததன்கித௨ககு 
 ாடுகளிதத ன உதகின் நதளே நத தரதததத காண த்டிதௐாது- சதௐாத 

தொற்ளேத தாததாநது ததத.  

 அத௧தளத ன் ததோத௨கத ததத இநதிதௐாதநதநதௐ ரனதௐ தகுதிகளிதத 

கரடததடிககத தடுததிதரத.  

 இது த்ழுகக த்ழுகக ததோழ் ாட்டினதௗன் ததோழ் தண்தட்டுச சின்னதொாகத 

ததாடதநது தததது ததோத௨ததததாத தததரதொத தடததககது.  

 அதநதாததததாத 12 ததௐதிநதநதௐ சிளேதோகளுககுத திததொணத 
நிகழ்நதுதடுத. இநதச சிளேதோதௐதகதகததாத சிளநத கணதன் அரடதௐ நதண்டுநதொ 
ன்ளே அசசிளேதோதௐதககுத அதததத ததற்நளாதககுத கதரத இதததது 

இதௐததேதாநன! 

 தரத௨தௐ ததான்தொங்களித உரதொதௐதரதொ ந ான்ததநது சிதததததொாரனக 
கணதனாகத ததற்ளேக கடிதொணத ததற்ளாள ன்ளே கூளேதத. சிதததததொாரன தட 
நதளே சிளநத கணதத எததத கிரடததாதா? அநதத தததததாதள நதாத இதரத 
ன்ளாதத ததத ததாதளுககு உகநதததாக உதகத நதாற்ளேத குண தன்கள 
கூடிதௐததாக எத  தத கணதனாக அரதொதௐ நதண்டுநதொ! உரதொ ந ான்ததநது 
 தத கணதரனத ததளதாநதொ ன்ளே உரதொரதௐ தணங்கி ந ாற்தநத தாரத 

ந ான்தே.  

 சிளேதோதௐத தொாதகத௩ தொாதததித தடிதௐற்காரத ழுநது குழுககுழுதாக த்திதௐ 
ததண்டித தத௩காட்ட ஆற்ளங்கரதககுச தசன்ளே நீதாடி ஆற்ளங்கரததநதநதௐ 
தொணரதக குததது உரதொ அதரதொதன் தடிததரத இதௐற்ள அதற்கு தத௩தாடிதௐற்ள 
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தன்அததடிததரத ஆற்ளத கரததது தடுதத. இது தொாதகத௩ திததாதிரததத 

நிரளநிதா நிகழுத தரததத நிதத  ரடததளேத.  

 ‘நதின் த்ததா என்ததின் காளேத 

 ங்கரணக கித௨தரன ஆததததொாடு ந ாற்ளதத 

 தனிநீத நதாதததத தாரத தௐாடதத’ 

ன்தன இது தற்ள கூளேத தங்கதநரத நிகண்டு ததௗகள 

 ‘ததததாதாக ததௐனித தரததததன 

 அததா ஆடதன்ஆதததாடிக கன்னிதௐத’ 

ன்தது ததௗதாடதத இது தற்ள ததத ததௗகள. ததாதகாதததௐததிதௐதத இது தற்ளக 

கூளததடுகிளது.  

 இநதத தாரத ந ான்தத உளள தொற்தளாத சிளததே ன்ன ன்ளாத 
ந ான்தே ந ாற்குத சிளேதோதௐத  தத கணதன் தொட்டுதோன்ள  ாடுதளத ததள  தத 
தொரத௨ ததாத௩தௐதத நதண்டுதத. ஆக தட்டுககு  தத கணதன்;  ாட்டுககு  தத 
தொரத௨ ன இதண்டு த்ககிதௐ ததங்கரள நதண்டி தாரத ந ான்தே ந ாற்கததடுத.  

 தததததான்ரதொதௐாக ததண்கள த ளதௐததாத த ளகளித ஈடுதட 
அஞ்சுதத. னநத அததகளுககு இநத இதௐததன் காதணதொாக  ததாத ன்ளே எத 
தததௐதண்டு. னநத  தத  ததாத தொரனததௐாக அரதொதௐ நதண்டுத ன 
ந ாற்குத ஆடதத ந ான்தே துத இதரத;  தத கணதரன நதண்டுத தாரத 

ந ான்தே என்நள உண்டு.  

 இநதத தாரத ந ான்ரத உதகிதௐதததநது தொாற்ள அதளிதௐதககுத 
ததாதததி உததாகிதௐ தரதத உதௐதநத தததததாதளின் திததடிகரளத 

ததளேததாக அரதொதது ழுநத நூற்கள தாத தாரத நூதகள.  

 “தொதஇதளுற்ளே உளங்காதொத தொன்னுததௗதாகதஅதள 

 தசதத்ழுக ததகததனச தசததத திதததததாரத” 

ன்ளேத,  

 “ததொதத தளளிழுசசி தணிதரட நகட்டு 
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 ஆததத்டன் ஆண்ட அதற்கன்தே தசததோதௐதநத” 

ன்ளேத திதததததாரத தொற்ளேத திதததளளிததௐழுசசி ஆகிதௐதற்ளன் அதளிதௐத 
உளளுரளரதௐ த்ரளநதௐ அகததிதௐத ன்ள தததௐதௗனாத எததத தோகத ததளிதாக 

டுததுரததது இதததது நிரனதத இதததத தககது.  

 இதற்ளத தொணிதாசகத சிதததததொாரன ண்ணி ழுதிதௐ 
திதததததாரதநதௐ த்தததுத காதததாத ததததுத ஆகுத. அரதத தன்தற்ள 
ஆண்டாள ‘நதொரததௐாத தசததனகள’ ன்ளே நதாற்ள டுதது அதங்கத 

ததததொாரன ந ாற்ளேத தாடிதௐது திதததாரத.  

 இநதத தாரத நூதகளின் சிளததே ன்ன ன்ளாத தொாதகத௩ தொாதததித 
இரத ததத நதளே தாடுதத தொதததத ன்தநத. குளததாக சிதனடிதௐாதகள 
தொாதகத௩ தொாதததித திதததததாரத ததத நதளே திதத்ரளத தாடதகள 
தாதாதௐணத தசதததிதரத; தசததத கூடாது ன்தது தொததே. இதரனத 

திதததததாரதக காததே ன்ளே குளததடுதத.  

 இநத தாரத நூரதத தாடித ததததது ததடி ன்ளே ன்னுரடதௐ 

தநரததௐாத திதததேகழ் சிதத ததததததித த்.ததததொாள அததகள தொாதகத௩ 

தாதாதௐணத ததாகுததே ன்ளே தகுதது எத நூத சுதொாத 50 ஆண்டுகட்குத்ன் 

ததளிதட்டாத. அநநூத தற்நதாது கிரடதததிதரத.  

 னநத, தௌண்டுத ஆததிக அண்ததகளுககு உதத அநத நூரத ததளிதட 
நதண்டுத ன்ள ஆததத ங்களுககு த டு ாளாக இதநது தநதது. அதற்கு 

இதததாழுது ததாததததொான ந தத இரளதன் திதததளாத அரதொநதுளளது.  

 ன் தநரததௐாத ரதகுண்ட காதசிதௐன்ளே த்தகன் கத௨தடிதத 1991-ஆத 
ஆண்டித இரணநதாத. அதத தளநத  ாரள எட்டி இத௧தாண்டு நூற்ளாண்டாக 
அரதொகிளது. னநத அதததத நூற்ளாண்ரட நிரனதளேததுத தரகதத இநத 
ஆண்டு 05-01-2012 ஆத  ாள ரதகுண்ட காதசிதத இநத தொாதகத௩த தாதாதௐண 

ததாகுததே நூரத ததளிதடுததித தொட்டற்ள தொகிழ்சசி அரடகிநளாத.  

 இநநூத ததாகுததே த்ரளதத கரடததடிககத தட்டுளள ரதததேத்ரள 

தததொாளே:  

1. தததொத்தற்காதணத ததாதளான சிதததததொாரன ந ாற்குத 
திதததததாரத த்ததத. 
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2. திதததததாரத தாடிக தகாண்நட அடிதௐாத திதகநகாததககுச தசன்ளே 
திதததளளிததௐழுசசி தாடித ததததொாரன ழுநததளச தசததத.  

3. தததததாதள நிரததத திததொாதககுத திதததாரத தாடி அடிதௐாத 
திதளத. 

4. அடிதௐாதகள திததொாத திதகநகாததககுச தசன்ளே திதததளளிததௐழுசசித 
தாடி ததததொாரள ழுநததளச தசததத. 

5. தததததாதளான த்தகத ததததொாரன தளளி ழுநததளச தசததத 
6. தததததாதரள அதட்தததஞ்நசாதிதௐாகக கண்டுதத௩தடத. இரளதன் 

த்ததத  தரதொத தளளிததௐத௨ச தசததத. 
7. தன்னத  ாத ழுநதிதநது நகாதத கததத திளககத தாடுதத. 
8. நகாதத திளநததடன் அதட்தததஞ்நசாதிரதௐ ழுநததளச தசததௐ 

அதட்தததஞ்நசாதி தளளிததௐழுசசி தாடித ததததத.  

9. இனி,  ாடுதாத௨ தாதததொாதா தளளிததௐழுசசித தாடித ததததத.  

இது ன் தநரததௐாத சிநரததத த்கிழ்தத ததன்த்ரளதததாகுததே. இதரன 
அளதாதநத த்ரளதத அன்தே துளுதத தொாதகத௩ தொாதததித தாதாதௐணத 

தசததததகள தொனததிற்குத ட்டாத தொாண்தே  தங்கரளத ததளேதது திண்ணத.  

 தொாதகத௩நூத தாதா தௐணதததாகுததே தொாண்தாக 

 ஆதநத தடிதௐதத அன்தேடநன- நசதநதுதநது 

 தாடித தததனாத தததளங்கள தாததனித 

  ாடிததத  ற்ளதோத௨ா ரண.  

 

 ாள: 27.12.2011       தசநததோழ் நதளதச சதுதத 

இடத: தசன்ரன   த்.தத.சததிதௐ நதத த்தகன்  
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ததாத தசதௐத கூடுத ன்னாரண அததததநத 

ததாத ததான் தரனநதௐ தது 

 

விநோயகர துதி 

திததாககுத தசதகததொத ரககூட்டுத தசஞ்தசாத 

ததததாககுத தெடுத தததககுத – உததாககுத 

ஆததாத தாநனாதத ஆரன த்கததாரன 

காததாத கூததேதத தன்ரக 

 

 

மோணிக்கவோெகர துதி 

ததாதரத இதததளத சூழுததரள நீககி 

அததத அளேதது ஆனநதத ஆககிதௐநத – தரத 

தொததா த ளதௐளிககுத தாதத௦ ததங்நகான் 

திததாசகத ன்னுத நதன் 
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திருதவம்போளவ 

 

ஆதிதத அநதத்த இததா அதததததஞ் 

 நசாதிரதௐ தௐாததாடக நகட்நடதத தாளதடங்கண் 

தொாநத தளததிநதௐா தன்தசதநதௐா நின்தசததான் 

 தொாநததன் தாதகத௨தகள தாழ்ததிதௐ தாழ்தததாதநதாத  

ததிதாத நகட்டதநதொ தததோதததோ ததொததொளநது  

 நதாதாத அதொளிதன்நதொத நின்ளேத தேதண்டிங்கன் 

நதனுத ஆகாள கிடநதாள ன்நன ன்நன 

 ஈநத நநதாத௩ ததௗநசநதாத ததாதாத   1 

 

தாசத ததஞ்நசாதிககு அன்தாத இதாததகத ாத 

 நதசுதநதா தததநதாது இதநதாதாத அதொளிகநக  

ந சத்த ரதததரனநதௐா ந தௗரத௨தௐாத ந தௗரத௨தத 

 சீ!சீ! இரததத சிதநதா தரளதௐாடி 

சு தோடதௌநதா தண்நணாதகள ததுதற்குக  

 கூசுத தொததததாதத தநததள தநததளுத 

நதசன் சிதநதாகன் திதரதச சிற்ளதததததுள 

 ஈசனாதககு அன்தாததௐாத ஆநதநதாத ததாதாத  2 
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த்ததன்ன ததண் ரகதௐாத  த்ன்தநதததித ழுநததன் 

 அததன் ஆனநதன் அத்ததனன் ளளளூளத 

திததிககத நதசுதாத தநதுன்கரட திளதாத 

 தததுரடதத ஈசன் தத௨தடிதத தாங்குரடதத 

தேததடிநதௐாத தேன்ரதொதீததது ஆட்தகாண்டாற் ததாததாநதா 

 தநதாநின் அன்தேரடரதொ தநதாத அளநதௐாநதொா 

சிததத அத௨கிதௐாத தாடாநதா  த சிதரன 

 இததரனதத நதண்டுத தொகநகநதாத ததாதாத 3 

 

எளநித தித ரகதௐாத இன்னத தேததநதின்நளா 

 தண்ணக கிளிததொாத௩தௐாத ததாதத தநதாநதா 

ண்ணிகதகா டுளளதா தசாததநகாத அத௧தளதத 

 கண்ரணத துதன்ளதநதொ காததரத நதாககாநத 

தண்ணுக தகாததொதநரத நதத தழுதததாதரள 

 கண்ணுக கினிதௐாரனத தாடிக கசிநதுளளத 

உளத ககு நின்ளேதக தௐாததொாட்நடாத நீநதௐதநது 

 ண்ணிக குரளதத துதநதநதாத ததாதாத  4 

 

தொாதளதௐா  ான்த்கனுத காணா தொரததரன ாத 

 நதாதளநதா ததொன்ளேளள ததாககங்க நளநதசுத 

தாதளே நதன்தாத தடிளெ கரட திளதாத 
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 சாதநதொ தண்நண  தளநத அளததௗதௐான் 

நகாதத்த  தரதொஆட் தகாண்டதளிக நகாதாட்டுத 

 சீதத்த தாடிச சிதநன சிதநன ன்ளே 

ஏதத இடினுத உணதாத உணதாத காண்  

 தக குத௨த ததௗநசநதாத ததாதாத   5 

 

தொாநன! நீ த ன்னரத  ாரள தநது உங்கரள 

  ாநன ழுததேதன் ன்ளதத  ாணாநதொ 

நதான திரசதகதாத இன்னத தேததநதின்நளா 

 தாநன நிதநன தளநத அளததௗதௐான் 

தாநனதந தததரதொத தரததௐளிததாட் தகாண்டதளுத 

 தான்தாத கத௨ததாடி தநநதாதககுன் தாததிளதாத 

ஊநன உதகாத உனகநக உளேத தொககுத 

 நனாதககுத தங்நகாரனத தாநடநதாத ததாதாத  6 

 

அன்நன! இரததத சிதநதா தத அதொதத 

 உன்னற் கதௗதௐான் எததன் இதஞ்சீதான் 

சின்னங்கள நகட்தச சிததனன்நள தாததிளததாத 

 ததன்னான் னாத்ன்னத தீநசத ததொழுதகாததாத 

ன்னாரன ன்னரததௐன் இன்னத்ததன் தளதநதாத்த 

 தசான்நனாதநகள ததத௧நதளாத இன்னந துதததிநதௐா 
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தன்தனஞ்சத நதரததௐதநதாத தாளா கிடததிதௐாத 

 ன்நன துததன் ததௗநசநதாத ததாதாத   7 

 

நகாத௩ சிதததச சிதததேத குததகங்குத  

 த௩த இதௐதத இதௐததேதததண் சங்தகங்குத 

நகத௩த ததஞ்நசாதி நகத௩த ததங்கதரண 

 நகத௩த தழுதததாதளகள தாடிநனாத நகட்டிரதநதௐா 

தாத௩த ததன்ன உளககநதொா தாததிளதாத 

 ஆத௩தௐான் அன்தேரடரதொ தௐாதொாளேத இத௧தாநளா 

ஊத௩ த்தததனாத நின்ள எததரன 

 ரத௨தங் காளரனநதௐ தாநடநதாத ததாதாத  8 

 

 

த்ன்ரனத தத௨தததாதட்குத த்ன்ரனத தத௨தததாதநள 

 தன்ரனத தேதுரதொககுத நததததுதொத ததற்ளதௐநன 

உன்ரனத ததானாகத ததற்ளஉன் சீதடிநதௐாத 

 உன்னடிதௐாத தாளதணிநதாத ஆங்கததகநக தாங்காநதாத 

அன்னதநத ங்கணதத ஆதாத அததகநது 

 தசான்ன ததௗநச ததாழுததாதத தணிதசதநதாத 

இன்ன தரகநதௐ தொகதகங்நகான்  தகுதிநதௐத 

 ன்ன குரளத தோநதாநதொநதாத ததாதாத   9  
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தாதாளத த௩னுங்கீழ் தசாற்கத௩த தாததொதத  

 நதாதாததேரனத்டிதத ததாத ததாதளத்டிநத 

நதரத எததாத திதநதொனி என்ளததன் 

 நததத்தத தண்நணாதத தொண்ணுந துதிததாதத 

ஏதஉததா எதநதாத௨ன் ததாண்ட தளன் 

 நகாதித குததததன்ளன் நகாதற்தணாத தளரளகாள  

ததன்ஊத ததன்நததஆதற்ளாத ஆததௐதாத  

 ததரனத தாடுத ததௗநசநதாத ததாதாத  10 

 

ததொாததௐாத தடதததாதரக தேககு த்நகததன்னக  

 ரகதௐாத குரடநது குரடநதுன் கத௨ததாடி 

தௐா தத௩தௐடிநதௐாத தாழ்நநதாதகாண் ஆதத௨தநதாத 

 தசததௐாததண் ணீளாடி தசததா சிளேதொதங்குத  

ரதொதௐாத தடங்கண் தொடநரத தொணதாளா 

 தௐாநீ ஆட்தகாண் டதளுத தரளதௐாட்டின் 

உததாதகள உததத தரகததௐததாத உதநததாத௩நநதாத 

 ததௐாதொத காததாத ரதொநதௐநதாத ததாதாத  11 

 

ஆததத தளதத துதௐததகட ாத ஆதததாடுத 

 தீதததன் ற் ளதரதச சிற்ளததததநத தீதௐாடுத  
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கூததன்இத௧ தானுத குதததௐத்த தநதாத்த  

 காததுத தரடததுத கதநதுத தரளதௐாடி  

தாததரததத நதசி தரளசிததத தாதகரதகள 

 ஆதததததஞ் தசததௐ அணிகுத௨தநதொத தண்டாதததத 

தைததிகழுத ததாதரக குரடநதுரடதௐான் ததாற்தாதத 

 ததி இதஞ்சுரனநீத ஆநடநதாத ததாதாத  12 

 

 

ரதங்குதரள காததொததாத தசங்கதொதத ரததநதாதாத 

 அங்கங் குதகினததாத தன்னுத அததததாத 

தங்கள தொதங்கழுத தாததநது சாதததனாத 

 ங்கள ததாட்டிதத ங்நகானுத நதான்ளரசநத 

ததாங்கு தொடுதத தேகததாதநது தாதநது த 

 சங்கத சிதததச சிதததே கதநதாதததக  

தகாங்ரககள ததாங்கக குரடதத தேனதததாங்கத  

 தங்கதௐத தைததேனததாதந தாநடநதாத ததாதாத  13 

 

காதாத குரத௨தௐாடத ரதததைண் கதனாடக  

 நகாரத குத௨தாட தண்டின் குத௨ாதொாடச  

சீதத தேனதாடிச சிற்ளத ததததாடி 

 நததத ததாதளதாடி அதததாதளா தொாதாடிச 
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நசாதித திளததாடிச சூழ்தகான்ரளத தாததாடி 

 ஆதித திளததாடி அநததொா தொாதாடித  

நததிதது  தரதொ தளததததடுதத ததததரளதன் 

 தாதத திளததாடி ஆநடநதாத ததாதாத   14 

 

ஏததாதகாத தததததொான் ன்தளன்நள  தததததொான் 

 சீததாதகாத தாநதௐாதாள சிததங் களிகூத 

நீததாதகாத ஏதா த டுநதாரத கண்தனிததத  

 தாததாதகாத தநதரனதௐாள தண்நணாரதத  

தான்தணிதௐாள 

நதரததௐற் கிங்கநன ததததாததத ஆதொாளேத  

 ஆததாததத இத௧தண்ணத ஆட்தகாளளுத தததகததாள 

தாதததத தைண்த்ரததத தாதௐாத  ாததாடி 

 தததத தைததேனததாதந தாநடநதாத ததாதாத    15 

 

த்ன்னிக கடரதச சுதககி ழுநதுரடதௐாள 

 ன்னத திகழ்நதததரதொ ஆளுரடதௐாள இட்டிரடதன் 

தோன்னித ததாதநததத ததாட்டி திததடிநதொத  

 ததான்னஞ் சிதததற் சிதததத திதததேததத  

ன்னச சிரதகுதத  நததரதொ ஆளுரடதௐாள 

 தன்னிற் ததௗததா ங்நகாதொான் அன்ததககு 
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த்ன்னி அதள தொககு த்ன்சுதககுத இன்னதநள 

 ன்னத ததாத௩தௐாத தொரத௨நதௐநதாத ததாதாத  16 

 

தசங்க ணதன்தாத திரசத்கன்தாத நதததகளதாத 

 ங்குத இதாதநதாத இன்தத த தாததாக 

தகாங்குண் கதங்குத௨த  நததரதொக நகாதாட்டி 

 இங்கு த இததங்கள நதாளேதழுநததளிச 

தசங்கதொதத ததாற்தாதந தநததளுத நசதகரன 

 அங்கண் அதரச அடிநதௐாங்கட் காதத்ரத 

 ங்கள ததததொாரனத தாடி  தநதிகத௨த  

 தங்கதௐத தைததேனததாதந தாநடநதாத ததாதாத  17 

 

அண்ணா தொரததௐான் அடிககதொதஞ் தசன்ளரளஞ்சுத 

 தண்நணாத த்டிதன் தொணிதததாரகத ளற்ளாற்நதாத 

கண்ணாத இதத கதிததநது காதகதததத 

 தண்ணாத எளிதொழுங்கித  தாதரககள தாதொகதத  

ததண்ணாகி ஆணாத அததௐாதத தளங்தகாளிநசத 

 தண்ணாகி தொண்ணாகி இததரனதத நதளாகிக 

கண்ணா தத்தத்தொாத நின்ளான் கத௨ததாடித  

 ததண்நணஇத தைததேனததாதந தாநடநதாத ததாதாத  18 
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உன்ரகதற் தளரள உனகநக அரடககதததொன்ளே 

 அங்கத தத௨ஞ்தசாத தேதுககுதத அசசததாத 

ங்கள ததததொான் உனகதகான் ளேரததநதாத நகள 

 ததகாங்ரக நின்னன்த தததாதநதாள நசதற்க 

ங்ரக உனககததா ததததணிதத தசததௐற்க 

 கங்குத தகததங்கண் தொற்தளான்ளேத காணற்க 

இங்கித ததௗநச தொகதகங்நகான்  தகுதிநதௐத 

 ங்தகத௩ததன் சாதளே தொகநகநதாத ததாதாத.       19 

 

நதாற்ள அதளுகநின் ஆதிதௐாத தாததொதத 

 நதாற்ள அதளுகநின் அநததொாத தசநதளிதகள 

நதாற்ளத தாஉததககுத நதாற்ளதொாத ததாற்தாதத 

 நதாற்ளத தாஉததககுத நதாகதொாத தைங்கத௨தகள 

நதாற்ளத தாஉததககுத ஈளாத இரணதௐடிகள 

 நதாற்ளதொாத  ான்த்கனுத காணாத தேண்டதௗகத 

நதாற்ளதௐாத உததௐஆட் தகாண்டதளுத ததான்தொததகள 

 நதாற்ளதௐாத தொாதகத௩நீ தாநடநதாத ததாதாத.  20 

 

------ 
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திருப்பள்ளிதயழுச்சி 

 

நதாற்ளததௐன் தாழ்த்த தாகிதௐ ததாதநள! 

 தேததநதது தைங்கத௨ற் கிரணதுரண தொதததகாண்டு 

ற்ளநின் திதத்கத தததொககதள தொததத 

 த௩த ரக தகாண்டுநின் திததடி ததாழுநகாத 

நசற்ளதழ்க கதொதங்கள தொததநதண் ததௐதசூழ் 

 திதததததந துரளதரள சிதததததொாநன! 

ற்ளேதௐத தகாடிதரட தௐாதரன தரடதௐாத 

 தததத தொான்தளளி ழுநதத ளாநதௐ!  1 

 

அதணன்இந திதன்திரச அணுகினன் இதளநதாத 

 அகன்ளது உததௐதநின் தொததததித த்கததின் 

கதரணதன் சூதௗதௐன் த௨த௨  தௐனக 

 கடிதொதத தொதததொற் ளண்ணதங் கண்ணாத 

திதளநிரள அளேததத த்தததன இரதநதௐாத 

 திதததததந துரளதரள சிதததத தொாநன 

அதளநிதி ததததத ஆனநத தொரதநதௐ 

 அரதகட நததளளி ழுநதத ளாநதௐ!  2 
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கூதன தைங்குதத கூதன நகாத௩  

 குதகுகள இதௐததன இதௐததன சங்கத 

ஏதன தாதரக ததௐாளிஎளி உததௐதது 

 எதததடு கின்ளது தததததாடு  தொககுத 

நதத ற் தசளகத௨த தாளிரண காட்டாத 

 திதததததந துரளதரள சிதததத தொாநன 

தௐாததத அளததௗ தௐாததௐதொக தகளிதௐாத 

 தததத தொான் தளளி ழுநதத ளாநதௐ  3 

 

இன்னிரச தரணதௐத தௐாத௩னத எததாத 

 இதகதகாடு நதாததிதத இதௐததனத எததாத 

துன்னிதௐ தரணதொததக ரகதனத எததாத 

 ததாழுரகதௐத அழுரகதௐத துதளரகதௐத எததாத 

தசன்னிதத அஞ்சத கூததனத எததாத  

 திதததததந துரளதரள சிதததத தொாநன 

ன்ரனதத ஆண்டுதகாண் டின்னதள தேதௗதத 

 தததத தொான் தளளி ழுநதத ளாநதௐ  4 

 

தைதங்கள நதாளேதநின் ளாததௐனின் அததாத 

 நதாககிதன் ததததன் னநிரனத தேதநதாத 
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கீதங்கள தாடுதத ஆடுதத அததாத 

 நகட்டள நதௐாத்ரனக கண்டள தாரதச 

சீதங்தகாள ததௐததிதத தததநதுரள  தொன்னா 

 சிநதரனக குதஅதௗதௐாத ங்கள த்ன்தநது 

தங்கள அளேததததரதொ ஆண்டதள தேதௗதத 

 தததத தொான் தளளி ழுநதத ளாநதௐ  5 

 

தததள தட்டிதந துணததநின் அடிதௐாத 

 தநதரன தநதளேத தாதஅதத தததத 

ரதொததேளே கண்ணிதௐத தொானுடத திதௐததன் 

 தணங்குகின் ளாதஅணங் கின்தொண தாளா 

தசததேளே கதொதங்கள தொததநதண் ததௐதசூழ் 

 திதததததந துரளதரள சிதததத தொாநன 

இததளத தளேததததரதொ ஆண்டதள தேதௗதத 

 தததத தொான் தளளி ழுநதத ளாநதௐ  6 

 

அதுதத௨ச சுரதததௐன அத்ததன அளதற்கு  

 அதௗததன ளிததன அதொததத அளதௐாத 

இதுஅதன் திததத இதன்அதன் னநத 

 ங்கரள ஆண்டுதகாண் டிங்தகழுத ததளுத 

தொதுதளத ததாத௩ததித உததத நகாச  
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 தொங்ரகதள ளாததிதத தததநதுரள தொன்னா 

துரதொத தணிதகாளுத ஆளது நகட்நதாத 

 தததத தொான் தளளி ழுநதத ளாநதௐ  7 

 

த்நதிதௐ த்தத டு இளேதிதத ஆனாத 

 தததத அளகிதத தௐாதததொற் ளளதாத 

தநதரண ததததத நீததநின் னடிதௐாத 

 தத௨ங்குடித ததாளேதழுந ததளிதௐ ததநன 

தசநதத௨த தேரததித நதொனிதங் காட்டித  

 திதததததந துரளதரள நகாததங் காட்டி 

அநதண னாததுத காட்டிதந தாண்டாத 

 ஆதத்நத தளளி ழுநதத ளாநதௐ   8 

 

தண்ணகத நதததத  ண்ணதத தொாட்டா 

 தழுதததாத நளஉன ததாழுததடி நதௐாங்கள 

தொண்ணகத நததநது தாத௨சதசத தாநன 

 தண்திதத தததநதுரள தௐாததத௩ தௐடிநதௐாத 

கண்ணகத நதநின்ளே களிதத நதநன 

 கடதத் நதகதத நதததத தடிதௐாத 

ண்ணகத தாதஉத குககுத தானாத 

 தததத தொான் தளளி ழுநதத ளாநதௐ  9 
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தேதனிதற் நதாதததள தாரதொதன்  ாள ாத 

 நதாககுகின் நளாதஅத நதொஇநதத தைதோ 

சிதனுததௐக தகாளகின்ள தாதளன்ளே ந ாககித  

 திதததததந துரளதரள தாததித தொாதாத 

அதன்ததத தததததத தொதததன் ஆரசத  

 தடததநின் னததநதததொதக கதரணதத நீதத 

அதனிதற் தேகுநததரதொ ஆட்தகாளள தததாத 

 ஆதத் நததளளி ழுநதத ளாநதௐ!  10 

 

------ 
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ஆண்டோள் துதி 

அன்ன ததௐததேதுரத ஆண்டாள அதங்கற்கு 

தன்னு திதததாரத ததததிதௐத - இன்னிரசதௐாத 

தாடிக தகாடுததாள  ற்தாதொாரத தைதொாரத 

சூடிக தகாடுததாரளச தசாதத 

 

திருப்போளவ 

 

தொாதகத௩த திங்கள தொதிநிரளநத  ன்னாளாத;  

நீதாடத நதாதுதத! நதாதுதோநனா, ந தௗரத௨தத! 

சீததொதகுத ஆதததாடிச தசததச சிளேதௌதகாள!  

கூதநதத தகாடுநததாத௩தன்  நதநகாதன் குதொதன், 

தாதநத கண்ணி தௐநசாரத இளஞ்சிங்கத,  

காதநதொனிச தசங்கண் கதிததொதிதௐத நதாதத்கததான் 

 ாதாதௐணநன,  தொகநக தரளதததான்,  

தாநதாத தேகத௨த தடிநநதநதா ததததாதாத.  1 

 

ரததௐதது தாழ்ததகாள!  ாத்த  ததாரதககுச 

தசததங் கிதௗரசகள நகளீநதா! தாற்கடதள 

ரததௐத துதன்ள தததொன் அடிதாடி,  

த ததண்நணாத; தாதண்நணாத;  ாட்காநத நீதாடி 
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ரதொதட் தடழுநதாத; தொததௗட்டு  ாத த்டிநதௐாத;  

தசததௐா தனதசதநதௐாத; தீககுளரளச தசன்நளாநதாத; 

தௐத்த தசரசதத ஆநதரனதத ரககாட்டி  

உதததொா தளண்ணி உகநநதநதா ததததாதாத.  2 

 

ஏங்கி உதகளநத உதததொன் நதததாடி 

 ாங்கள  த தாரதககுச சாற்ளநீத ஆடினாத, 

தீங்கின்ள  ாதடததாத திங்களத்த தொாதௗதததது 

ஏங்கு தததஞ்தசநத  தடு கதௐத உகளத 

தைங்குதரளத நதாதித ததாளதண்டு கண்தடுதத,  

நதங்காநத தேககிதநது சீததத த்ரததற்ள 

தாங்கக குடத நிரளககுத தளளத தததததசுககள  

நீங்காத தசததத நிரளநநதநதா ததததாதாத.  3 

 

 

ஆத௩ தொரத௨ககண்ணா! என்ளே நீ ரககதநதத  

ஆத௩தள தேககு த்கநதுதகா டாததநதள, 

ஊத௩ த்தததன் உதததநதாத ததொதகளேதது  

தாத௩தௐந நதாளுரடத தற்த ா தன்ரகதத 

ஆத௩நதாத தோன்னி, ததததேதௗநதாத நின்ளதிதநது,  

தாத௨ாநத சாதங்கத உரததத சததொரத௨நதாத 
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தாத௨ உதகினித ததததிடாத,  ாங்களுத  

தொாதகத௩ நீதாட தொகிழ்நநதநதா ததததாதாத.  4 

 

தொாதௐரன தொன்னு தடதொதுரத ரதொநதரன,  

தூதௐ தததநீத தௐத்ரனத துரளதரன, 

ஆதௐத குதததினித நதான்ளேத அணிதளகரக,  

தாரதௐக குடததளககத தசதத தாநதொாததரன, 

தூநதௐாதஆத தநது ாத தூதொதத தூததததாழுது  

தாதனாத தாடி தொனததினாத சிநதிககத 

நதாதௐ தரத௨தத தேகுதததான் நின்ளனதத  

தீதனித தூசுஆகுத தசதநதநதா ததததாதாத.  5 

 

தேளளுத சிதததனகாண்; தேளளரததௐன் நகாததத  

ததளரள தளிசங்கின் நததததத நகட்டிரதநதௐா? 

தளளாத! ழுநதிதாத, நததத்ரத  ஞ்சுண்டு,  

களளச சகடத கதககத௩தௐக காநதாசசி, 

ததளளததததத துதததொதநத தததிரன,  

உளளததுக தகாண்டு த்னிததகளுத நதௐாகிகளுத 

ததொளள ழுநது அதௗததௐன்ள நததததத  

உளளததேகுநது குளிதநநதநதா ததததாதாத.  6 
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கீசுகீ தசன்தளங்குத ஆரனசசாத தன்கதநது  

நதசின நதசசததத நகட்டிரதநதௐா? நதததததண்நண! 

காசுத தளததேத கதகதததக ரகநதததது  

தாச  ளேங்குத௨த ஆதசசிதௐத தொததினாத 

ஏரச தடுததத தததததத நகட்டிரதநதௐா?  

 ாதௐகத ததண்தளளாத!  ாதாதௐணன் ததததி 

நகசதரனத தாடததநீ நகட்நட கிடததிநதௐா?  

நதசத்ரடதௐாத! திளநதநதா ததததாதாத.  7 

 

கீழ்தானத ததளதளன்ளே, தரதொ சிளேதடு  

நதொததான் ததநதனகாண்; தோககுளள தளரளகளுத 

நதாதான் நதாகின்ளாரதத நதாகாதொத காததுன்ரனக  

கூததான் தநது நின்நளாத, நகாதுகதத்ரடதௐ 

தாதாத! ழுநதிதாத; தாடித தரளதகாண்டு  

தொாதாத தளநதாரன, தொததரத தொாட்டிதௐ 

நததாதி நததரனச தசன்ளே ாத நசதததாத  

ஆதாததன் ளாதாதந ததநளநதா ததததாதாத.  8 

 

தூதொணி தொாடததுச சுற்ளேத தளகதகதௗதௐ,  

தூதொங் கதொத௨த துததரணநதொத கண்தளதத 
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தொாதொான் தொகநள! தொணிககததத தாளதிளதாத;  

தொாதௌத! அதரள ழுததெநதா? உததொகளதான் 

ஊரதொநதௐா? அன்ளச தசதநடா அனநதநதா?  

தொத தததநதுதத தொநதிதத தட்டாநளா? 

தொாதொாதௐன், தொாததன், ரதகுநதன் ன்தளன்ளே  

 ாதொத தததத  தன்நளநதா ததததாதாத.  9 

 

ந ாற்ளேச சுததககத தேகுகின்ள அததொனாத!  

தொாற்ளத்த தாதாநதா தாசத திளதாதாத? 

 ாற்ளத துத௨ாதத்டி  ாதா தௐணன் ததொாத  

நதாற்ளத தரளததத தேண்ணிதௐனாத தண்தடாத ாள 

கூற்ளததின் தாததழ்நத குதத கதணனுத  

நதாற்ளத உனகநக தததநதுதததான் தநதாநனா? 

ஆற்ள அனநதத உரடதௐாத! அதங்கதநதொ!  

நதற்ளதொாத தநது திளநததா ததததாதாத.   10 

 

கற்ளேக களரதக கணங்கள ததகளநது,  

தசற்ளாத திளதத௩தௐச தசன்ளே தசதசதசததத 

குற்ளததொான் ளததாத நகாததததத ததாற்தகாடிநதௐ!  

தேற்ளத ததகுத தேனதொதநத! நதாததாத, 

சுற்ளததுத நதாத௩தொாத ததாதத தநதுநின்  
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த்ற்ளத தேகுநது த்கிததண்ணன் நதததாட, 

சிற்ளாநத நதசாநத தசதததததண் டாட்டிநீ  

ற்ளேக குளங்குத ததாதநளநதா ததததாதாத.  11 

 

 

கரனததிளங் கற்தளதரதொ கன்ளேக கிதங்கி  

நிரனதது த்ரததத௩நதௐ நின்ளேதாத நசாத 

 ரனததிததத நசளாககுத  ற்தசததன் தங்காத!  

தனிததரத தத௨நின் தாசத கரடதற்ளச 

சினததினாத ததன்னிதங்ரகக நகாதொாரனச தசற்ள  

தொனததுக கினிதௐாரனத தாடததநீ தாததிளதாத! 

இனிததான் ழுநதிதாத; ஈததன்ன நததளககத?  

அரனததிததத தாதத அளநநதநதா ததததாதாத.     12 

 

தேளளின்தாத கீண்டாரன, ததாததா அதககரனக 

கிளளிக கரளநதாரனக கீதததிரதொ தாடிதநதாத, 

தளரளகள ததாதத தாரதக களததேககாத; 

ததளளி ழுநது, ததௐாத௨த உளங்கிற்ளே; 

தேளளுத சிதததனகாண்; நதாததௗக கண்ணினாத! 

குளளக குளிதக குரடநது நீதாடாநத, 

தளளிக கிடததிநதௐா? தாதாத! நீ  ன்னாளாத 
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களளத தததநது கதநநதநதா ததததாதாத.   13 

 

உங்கள தேரத௨ககரடத நதாட்டதது தாததள 

தசங்கழுநீத தாதத கிழ்நது ஆததததாத கூததன காண்; 

தசங்கத ததாடிககூரள ததண்தத தததததத, 

தங்கள திதகநகாதத சங்கிடுதான் நதாகின்ளாத; 

ங்கரள த்ன்னத ழுததேதான் தாதநதசுத 

 ங்காத! ழுநதிதாத,  ாணாதாத!  ாதரடதௐாத! 

சங்தகாடு சககதத நதுத தடகரகதௐன் 

தங்கதௐக கண்ணாரனத தாநடநதா ததததாதாத.  14 

 

தநத இளங்கிளிநதௐ! இன்னத உளங்குதிநதௐா? 

சிதததன் ளரத௨நதௐன்தோன்,  ங்ரகதௌத! நதாததகின்நளன்; 

‘ததரத, உன் கட்டுரதகள! தண்நடஉன் தாதௐளதுத!’ 

‘ததததகள நீங்கநள,  ாநனதான் ஆதடுக!’ 

‘எதரதநீ நதாதாத, உனகதகன்ன நதளேரடரதௐ?’ 

‘தநதாதத நதாநதாநதா?’ ‘நதாநதாத, நதாநது  

     ண்ணிகதகாள’ 

தததாரன தகான்ளாரன, தொாற்ளாரத தொாற்ளத௩கக 

தததாரன, தொாதௐரனத தாநடநதா ததததாதாத  15 
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 ாதௐக னாதநின்ள  நதநகாதனுரடதௐ 

நகாததகாத தாநன! தகாடிதநதான்ளேத நதாதண 

தாததகாத தாநன! தொணிககததத தாளதிளதாத; 

ஆதௐதசிளேதோதௐ நதாத்ககு அரளதரள 

தொாதௐன் தொணிதண்ணன் த ன்னநத தாதந தநதான்; 

தூநதௐாதொாத தநநதாத துதததத௨த தாடுதான்; 

தாதௐாத த்ன்னத்ன்னத தொாற்ளாநத அததொா! நீ 

ந தௐ நிரதககததத நீகநகநதா ததததாதாத.  16 

 

அதததநதொ, தண்ணீநத, நசாநள அளஞ்தசததத 

தததததொான்!  நதநகா தாதா! ழுநதிதாத; 

தகாததனாதக தகததாத தகாழுநநத! குததளகநக! 

தததத தொாட்டி! தௐநசாதாத! அளதளாத; 

அதததத ஊடளேத நதாங்கி உதகளநத 

உதததநகா தொாநன! உளங்காது ழுநதிதாத; 

தசதததாற் கத௨தடிச தசததா! ததநததா! 

உதததத நீதத உளங்நகநதா ததததாதாத.   17 

 

உநது தொதகளிற்ளன் ஏடாத நதாளதததௐன், 

 நதநகா தாதன் தொததொகநள!  ததன்னாத! 
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கநதத கதொழுத குத௨த! கரடதிளதாத; 

தநததங்குத நகாத௩ அரத௨ததனகாண்; தொாததத 

தநததநதொத ததகாத குததனங்கள கூதனகாண்; 

தநதாத ததத! உன் ரதொததுனன் நதததாட, 

தசநதா தொரதகரகதௐாத சீதாத தரளததௐாததத 

தநது திளதாத, தொகிழ்நநதநதா ததததாதாத.  18 

 

குதது தளகதகதௗதௐக நகாட்டுககாத கட்டிதநதொத 

ததொதததன்ள தஞ்ச சதௐனததின் நதொநதளக 

தகாதததத தைங்குத௨த  ததன்ரன தகாங்ரகநதொத 

ரதததுக கிடநத தொதததொாததா! தாததிளதாத; 

ரதொததடங் கண்ணினாத! நீ உன் தொணாளரன 

ததரன நதாதுத துதததத௨ எட்டாதகாண், 

ததரன நதௐதத ததௗதாற்ள கிததாதௐாத, 

தததுதத அன்ளே தகநதநதா ததததாதாத    19 

 

த்தததது ததத அதொததககு த்ன்தசன்ளே 

கததத தததககுத கதநதௐ! துதததத௨ாத; 

தசததத உரடதௐாத! திளதரடதௐாத! தசற்ளாதககு 

ததததத தகாடுககுத ததொதா! துதததத௨ாத; 

தசததன்ன ததொன்த்ரத தசத௧தாத சிளேதொதங்குத 
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 ததன்ரன  ங்காத! திதநத! துதததத௨ாத; 

உககத்த தட்தடாளிதத தநதுஉன் தொணாளரன 

இதநதாநத தரதொ நீதாட்நடநதா ததததாதாத.  20 

 

ற்ளகதங்கள திதததாங்கி தௌதளிதத 

தொாற்ளாநத தாததசாதௗதத தளளத தததததசுககள 

ஆற்ளத தரடததான் தொகநன! அளதளாத; 

ஊற்ளத்ரடதௐாத! தததௗதௐாத! உதகினித 

நதாற்ளதொாத நின்ள சுடநத! துதததத௨ாத; 

தொாற்ளாத உனககு ததததாரதநது உன்தாசற்கண் 

ஆற்ளாதுதநது உன்னடிதணித தொாநதாநத, 

நதாற்ளதௐாத தநநதாத தேகழ்நநதநதா ததததாதாத.     21 

 

அங்கண் தொாசாதத ததசத அததொான 

தங்கதொாத தநதுநின் தளளிககட் டிற்கீநத௨ 

சங்கதோதத தாதநதாத தநதுதரதத தததநதாத; 

கிங்கிணி தாதச தசதத தாதொரதத தைதநதாநத, 

தசங்கண் சிளேசசிளநத தநதொத தத௩தௐாநதா? 

திங்களுத ஆதிததிதௐனுத ழுநதாற் நதாத, 

அங்கணி தண்டுத தகாண்டு ங்களநதொத ந ாககுதிநதௐத 

ங்களநதொத சாதத இத௩நநதநதா ததததாதாத.   22 
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தொாதௗதொரத த்ரத௨ஞ்சித தொன்னிக கிடநதுளங்குத 

சீதௗதௐசிங்கத அளதற்ளேத தீதத௩தது, 

நததௗதொதத ததாங்க ததாடுத நததநதுதள, 

ததௗநிதோதநது த்த௨ங்கித தேளததட்டுத, 

நதாதததொா நதாநதநீ தைரதததைதண்ணா! உன் 

நகாததநின்ளேத இங்கநன நதாநததளிக நகாததேரடதௐ 

சீதௗதௐசிங் காசனததிதநது தௐாததநத 

காதௗதௐத ஆதாதந ததநளநதா ததததாதாத.  23 

 

அன்ளே இத௧ததகத அளநதாத! அடிநதாற்ள, 

தசன்ளங்குத ததன்னிதங்ரக தசற்ளாத! திளதநதாற்ள, 

ததான்ளச சகடத உரதததாத! தேகழ்நதாற்ள, 

கன்ளே குணிதா ளநதாத! கத௨தநதாற்ள, 

குன்ளே குரடதௐா டுததாத! குணதநதாற்ள, 

ததன்ளே தரகதகடுககுத நின்ரகதத நததநதாற்ள, 

ன்தளன்ளே உன்நசதகநதொ ததித தரளதகாளதான் 

இன்ளேதௐாத தநநதாத, இதங்நகநதா ததததாதாத.      24 

 

எதததி தொகனாதத தளநது ஏதௗததத 

எதததி தொகனாத எளிதது தளத, 
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ததௗககிதா னாகித தான் தீங்கு நிரனநத 

கததரதத தரத௨ததததுக கஞ்சன் ததற்ளத 

த ததததன்ன நின்ள த டுதொாநத! உன்ரன 

அதததிதது தநநதாத; தரளதததி தௐாகித 

திதததகக தசததத்த நசதகத்த தௐாததாடி 

ததததத்ந தீதநது தொகிழ்நநதநதா ததததாதாத   25 

 

 

தொாநத! தொணிதண்ணா! தொாதகத௩நீ தாடுதான் 

நதொரததௐாத தசததனகள நதண்டுதன நகட்டிநதௐத 

சாததரத ததௐததாத  டுங்குத்தததன 

தாதன்ன தண்ணததுள தாஞ்சசன்னிதௐநதொ 

நதாததன சங்கங்கள நதாதததாடுரடதௐனநத, 

சாதததததத தரளநதௐ, தததாண் டிரசததாநத, 

நகாத தளகநக, தகாடிநதௐ, ததானநதொ, 

ஆதன் இரததௐாத! அதநளநதா ததததாதாத.  26 

 

கூடாரத ததததஞ்சீதக நகாதநதா! உன்தன்ரன 

தாடித தரளதகாண்டு தௐாதததளேத சததொானத; 

 ாடு தேகழுத ததௗசினாத  ன்ளாக, 

சூடகநதொ நதாளதரளநதௐ நதாநட தசதததைநத 
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தாடகநதொ ததௐன்ளரனதௐ ததகதனுத தௐாத அணிநதாத; 

ஆரட உடுதநதாத; அதன்தன்நன தாற்நசாளே(*) 

தடத த தததது த்த௨ங்ரக தத௩தாத 

கூடிததநது குளிதநநதநதா ததததாதாத.   27 

 

களரதகள தன்தசன்ளே கானத நசதநதுண்நதாத; 

அளததான்ளே தோததாத ஆதககுததது உன்தன்ரதொத 

தளதத ததளேநதரனத தேண்ணிதௐத தௐாத உரடநதௐாத; 

குரளததான்ளே தோததாத நகாதநதா! உன்தன்நனாடு 

உளநதத  தொககு இங்கு எத௩கக எத௩தௐாது! 

அளதௐாத தளரளகநளாத அன்தனாத உன்தன்ரனச 

சிளேநதத ரத௨ததனதத சீள தௐதளாநத, 

இரளதா, நீ தாதாத தரளநதௐநதா ததததாதாத.   28 

 

சிற்ளத சிளேகாநத தநதுன்ரனச நசதததுன் 

ததாற்ளா தொரததௐடிநதௐ நதாற்ளேத ததாதள நகளாத; 

ததற்ளத நதொதததுண்ணுத குதததிற் தளநது நீ 

குற்நளதத ங்கரளக தகாளளாதொத நதாகாது; 

இற்ரளத தரளதகாளதான் அன்ளே காண் நகாதநதா! 

ற்ரளககுத நத௨ழ் தளதககுத உன்தன்நனாடு 

உற்நளாநதொ ஆநதாத; உனகநக  ா தொாட்தசதநதாத; 
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தொற்ரள த காதொங்கள தொாற்நளநதா ததததாதாத.  29 

 

தங்கக கடதகரடநத தொாததரனக நகசதரனத 

திங்கள திதத்கததுச நசதரத௨தௐாத தசன்ளரளஞ்சி 

அங்கத தரளதகாண்ட ஆற்ரள, அணி தேதுரதத 

ரதங்கதொதத தண்தததௗதௐத தட்டதததான் நகாரத தசான்ன 

சங்கத ததோழ்தொாரத த்தததுத தததாநதொ 

இங்கித ததௗசுரதததாத, ஈதௗதண்டு தொாததரததநதாள 

தசங்கண் திதத்கததுச தசததத திததொாதாத 

ங்குத திதததளததற் ளன்தேளேத ததததாதாத.  30 

 

------ 

 

தததாண்டு தததாண்டு தததாததத தாண்டு 

 ததநகாடி நூளாததத 

தொததாண்ட திண்நதாள தொணிதண்ணா உன் 

 நசதடி தசத௧தததிதக காததே 
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தெோண்டரடிப் தபோடியோழ்வோர அருளிச் தெய்ெ 

திருப்பள்ளிதயழுச்சி 

 

கதிததன் குணதிரசச சிகதததந தரணநதான் 

 கனதத ளகன்ளது காரததத ததாழுதாத 

தொதுததௗந ததாழுகின தொாதொத ததததாத 

 தானத ததசதகள தநதுதந தீண்டி 

திததிரச நிரளநதன தௗதததாடுத தேகுநத 

 இதங்களிற் ளெட்டத்த தடிததௐாடு த்தசுத 

அதிததத தரதகடத நதான்ளேள ததங்குத 

 அதங்கததத தொா!தளளி ததௐழுநதத ளாநதௐ!  1 

 

தகாழுங்தகாடி த்தரததன் தகாழுதொத தணதக 

கூதநதது குணதிரச தொாதத தோதுநதா 

ழுநதன தொததரணத தளளிதகாள ளன்னத 

ஈன்தனி  ரனநதத தோதஞ்சிள குதள 

தழுங்கிதௐ த்தரததன் ததததேரத நதழ்தாத 

ததளதளத  ளேளததன் தடததினுக கனுங்கி 

அழுங்கிதௐ ஆரனத னதநதுதௐத தகடுதத 

அதங்கததத தொா!தளளி ததௐழுநதத ளாநதௐ!  2 
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சுடததாளி ததநதன சூழ்திரச ததௐததாத 

துன்னிதௐ தாதரக தோன்தனாளி சுதங்கி 

தடததாளி தசுததனன் தனிதொதி ததநனா 

தாதத ளகன்ளது ரததததாத௩த கத்கின் 

தொடதரடக கீரளதண் தாரளகள  ாள 

ரதகரள கூதநதது தொாதத தோதுநதா 

அடததாளி திகழ்தத திகிதௗதௐந தடகரக 

அதங்கததத தொா!தளளி ததௐழுநதத ளாநதௐ!  3 

 

நதொட்டிள நதொதிகள தரளதடு தொாதௐதகள 

நததங்குத௨ நதாரசதத தரடதொணிக குததத 

ஈட்டிதௐ இரசதிரச ததநதன ததௐதள 

இதௗநதன சுதததனத இதங்ரகதௐத குததரத 

தாட்டிதௐ ததௗசிரத தானத நதநள 

தொாத்னி நதளதரதௐக காதது அததததத 

ஆட்டிதௐ அடுதிளத அநதௐாததிததௐத தொதநச! 

அதங்கததத தொா!தளளி ததௐழுநதத ளாநதௐ!  4 

 

தேதததன தேட்களுத தைதததாத௩த களின்தாத 

நதாதற்ளேக கங்குத தேகுநதது தேததௗ 

கதநதது குணதிரச கரனகட தததத 
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களிதண்டு தோத௨ற்ளதௐ கதததகத தேரனநத 

அதங்கதந ததாரடதௐததகாண் டடிதரண தணிதான் 

அதொததகள தேகுநதன தாதத தததொா 

இதங்ரகதௐத நகான்தத௩ தாடுதசத நகாதத 

தததததொான் தளளி ததௐழுநதத ளாநதௐ!  5 

 

இதததௐத தொணித டுந நதததாடு தோதநதா? 

இரளதௐதத ததிதனாத தரடதௐத தோதநதா? 

தொதததௐ தொததன னளேத்க னிதநனா? 

தொதததத தசுககளுத தநதுதந தீண்டி 

தேததநதௐா டாடதத தாடதத நததத 

குதொததண் டததேகுந தீண்டிதௐ ததளளத 

அததரத தௐரனதௐநின் நகாததத்ன் னிதநதா? 

அதங்கததத தொா!தளளி ததௐழுநதத ளாநதௐ!  6 

 

அநததத ததொததகள கூட்டங்க ளிரதநதௐா? 

அதநதத த்னிததத தொததத தோதநதா? 

இநதித னாரனதத தானுதந திதநனா? 

தததத தொானுன் நகாததன் தாசத 

சுநததத த தககதச சாததத நூகக 

இதௐககதத தொதௐங்கினத திததடி ததாழுதான் 
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அநததத தாதௗட தோதரததொற்  ளதுநதா 

அதங்கததத தொா!தளளி ததௐழுநதத ளாநதௐ!  7 

 

ததததழ் தானதத தாதரள தத௨ங்க 

தொாநிதி கதரதததௐாண் கண்ணாடி த்ததா 

தததத தொான்தடி தொககதத காண்டற்கு 

ற்தன தாதன தகாண்டு ன் த்னிதத 

துததேத  ாததத தேகுநதன தௗதநதா? 

நதான்ளன னிதததத துதங்தகாளி தததத 

அததத ததததிதநின் ளகதகின்ள திதளநதாத 

அதங்கததத தொா!தளளி ததௐழுநதத ளாநதௐ!  8 

 

ததோத தண்ணுரதொ ததௐககதொத தளிதௐ 

தௐாழ்குத௨த த்த௨தநதொா டிரசதிரச தகழுதோ 

கீதங்கள தாடினத கின்னதத கதடதகள 

கநதத தததத கங்குத ததொததாத 

தொாததத தானதத சாதண தௗதௐககத 

சிதததத தொதௐங்கினத திததடி ததாழுதான் 

ஆதத தததககு ா நளாதகக தொதள 

அதங்கததத தொா!தளளி ததௐழுநதத ளாநதௐ!  9 
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கடிதொததக கதொதங்கள தொததநதன இரதநதௐா? 

கதிததன் கரனகடத த்ரளததனன் இதநனா? 

துடிதரட தௐாதசுதௗ குத௨ததத௩ந துதளத 

துகிதடுத நதளனத சூழ்தேன ததங்கா 

ததாரடததௐாதத துளதத்த கூரடதத ததாதநது 

நதான்ளதௐ நதாளததாண்ட தடிதததாடி ததௐன்னுத 

அடிதௐரன அளிதௐதனன் ளதளிதன் னடிதௐாதக 

காட்தடுத தாததளளி ததௐழுநதத ளாநதௐ!   10 

------ 
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ஸ்ரீதொத சிதததத சுதாதோகள திததாத தொததநததளிதௐ 

திருப்னபோரூர திருமுருகன் திருப்பள்ளிதயழுச்சி 

 

ஸ்ரீதொத சிதததத சுதாதோகள துதி 

 

திததநதாதத ததததத திதநதத இரளககு 

தததநதாடு சநநிதி நூத சாததி – கததரதக  

கதததரனச சாததுத கதிதசாத குதநத 

சிததததநன தசநதாள சதண் 

 

தொாணிகக தாசகதநதாத தோன்தனாளிதௐாத தௐாததத்நன 

ஆணிதததான் நதாததன் ஆளேத்கன் – தாணித௨தத 

என்ள உதௐதநத சிதததத நதநதநீ 

அன்ள னககாத தேகத 

- த்.தத.சததிதௐநதத த்தகனாத 
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திததொத குணதிரச அதணன் த உததௐஞ் 

 தசததனன் இததரன சதொதொத தாகத 

ததததொ துரடதௐதத ததொதுள ததொனநத 

 தாதகத தளங்கின அததகுணக கிதௗநதொத 

அததளாளி தசிநின் ளதகுத்ன் தததநதாத 

 அதககனுங் குணதிரசத ததாததததழு கின்ளான் 

இதளளே குளேத்னி ததததௐ நதாதத 

 இரளதௐத நனதளளி ததௐழுநதத ளாநதௐ  1 

 

ஆடுளே தொணிதொதத சிரளததௗத ததன்நதொத 

 அததளாளி திகத௨நீ ததௐழுநததள த்ரளநதாத 

தெடுளே தொதகதக குதகதத தைண்ட  

 தததநதடந நதததோரச ழுநதனன் கதிநதான் 

தாடுளே தாதொரத நினதத ளரடநத 

 தொாததத த்கததொன தொததநதன ங்குத 

டதழ் தொதததததாத௩த ததாதுளிதௐ நதாதத 

 இரளதௐத நனதளளி ததௐழுநதத ளாநதௐ  2 

 

தகதத சுடததடுத உனததத கண்ட 

 ததகததத தொனததொனச சுதததொனத னநத 

தேகதடு தொழுங்கின தகசித தொாகித 
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 ததாதநதன த்ளதௗகள தடநததாளேத உனது 

திகழ்ததத அரடநததத உததசசிளே நதாதத 

 நததநதன தொதிததௐாளி நததநதது குணதாத 

இகதளே கதிததழு கின்ளது நதாதத 

 இரளதௐத நனதளளி ததௐழுநதத ளாநதௐ  3 

 

ன்ளரனக ரகததடித தாளுளேத இரளதன் 

 த௩தததளே தொதததத௩ தொததநததழு சதொதௐத 

உன்ளன துளஇதள நதாககுதன் ந ாககாத 

 எதரததத தததகன ததரனக கூத 

நின்ளன திதங்தகாடி அரத௨ததுளே த்ரளநதாத 

 நீடுளே தொரனததாளேத கூதன தோகதத 

இன்தளரன தௐாண்டுதகாண் டதளிதௐ நதாதத 

 இரளதௐத நனதளளி ததௐழுநதத ளாநதௐ  4 

 

தொன்தொதன் தததுகள ஊதின ததாத௩ததாத 

 தொாதௐதன் கதததரட ததானிதததுன் திநத 

ததன்தொத தொதததன் ஊததிகள தடததுச 

 சிதததன நின்தகாடி ததச சதௗகரக 

தன்த்ரள தண்ணுத நதாததொரன நதாளேத 

 தாத௩தௐங் குதததாத காட்டின அதளாத 
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ன்தொத இதளததளேத ஆதௗதௐ நதாதத 

 இரளதௐத நனதளளி ததௐழுநதத ளாநதௐ  5 

 

கின்னதத கிததேத டதகதளாடு கதடத 

 தகநதத ததகளசிததத தததிதௐா தததத 

தொன்னிதௐ த்தசதித சிகதௗதன் தாததத  

 தநதனத நததத௩த தாததிதௐந ததானிததாத 

ததான்னித தொடதாத இநநித தொடதாத  

 தேதௗநதனத  ாடகத இதநதரக தொததநதாத 

இன்னதள ததாத௩த்கி நததிதத நதாதத 

 இரளதௐத நனதளளி ததௐழுநதத ளாநதௐ  6 

 

தானதத தேகழ் த தததகள எததாத 

 தொாததரத தௐனகண  ாததகள எததாத 

தீனதோத ண்டிரசத தாதகத எததாத 

 நதததகள த்னிததகள தாததத எததாத 

தானதொ துதததௐ கதங்தகாடு தாதௗ 

 சாத ன் தொதததொரத௨ ததாத௩நதனத தணிநநத 

னதத தேனதொத சாததத நதாதத 

 இரளதௐத நனதளளி ததௐழுநதத ளாநதௐ  7 
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தொரளத்டி உணதநததத தொரளதௐதத அடிதௐாத 

 ததததௗ சாதகத அதசதகள தணிகத 

குரளதளே தளததகள தொற்ளேள ததததத 

 குழுதோநதௐ தடததொாத௩ ததன்ததொாத௩ தாதாத 

நிரளததௐ தடன்நிரனத தேகழ்நதுநின் நளததி 

 நீளுளே தண்தடனத தணிநததழு கின்ளாத 

ளதொணி அததகள தசாதௗகிதௗத நதாதத 

 இரளதௐத நனதளளி ததௐழுநதத ளாநதௐ  8 

 

தரததௐளே  ததொணி தொாரதகள தகாணதநதாத 

 தததததடு குதசநக ததங்கள தகாணதநதாத 

அதகளே தொணிதசள தொகுடங்கள தகாணதநதாத 

 ஆத௩தொ தாணிகள நூதேதத தகாணதநதாத 

நிரதததளே கததௗதழ் ந ததிதங் தகாணதநதாத 

 நிரளநதுளத நதண்டிதௐ ததளதளத தணிநதாத 

ரததௐளே தததததத அதளதசதௐத நதாதத 

 இரளதௐத நனதளளி ததௐழுநதத ளாநதௐ  9 

 

ங்கதத தகாடுதழு தளநிரன எததகாததே 

 ஆரனதள தொகிழ்நதது த்ககணத ததாதததேன் 
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தங்கதௐ த்கஅணி கண்டுகண் களிததத  

 ததௗததாடு நிரனநதது தனிதரத உதததத 

தசங்கதௐத தத௩ததசுத தடிநிரன தொடிநதொத 

 நசததததட் தாததத திததளத துனுதஈண் 

தடங்கரள தௐாண்டுதகாண் டதளிதௐ நதாதத 

 இரளதௐத நனதளளி ததௐழுநதத ளாநதௐ  10 

 

 

 

நதாததன் தளளி ததௐழுசசிதினத ஏதினாத 

காததத காதன் அணுகாநன – ததத 

நரததௐாத கநதநதள ளேத தொததசூழ்நது 

தநரததௐாத ஈதத ததத 

- த்.தத.சததிதௐநதத த்தகன் 

 

------ 
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அதட்தததஞ் நசாதி அதட்தததஞ் நசாதி 

தனிததததங்கதரண அதட்தததஞ் நசாதி 

 

திருஅருட்பிரகோெ வள்ைரோர அருளிய  

திருஅருட்போ 

 

தமய் இன்பப் னபறு 

 

சததிதௐத சததிதௐத அதட்தததஞ் நசாதித 

தநரததௐ நதரனத தாங்குகின் ளெநத 

உதததொத ஆகுதநுந திதசசத் கதததன் 

உடதததாதள ஆதரதௐ உதததேடன் அளிதநதன் 

இததரக உதகிரட அரதககுதன் ளனககுத 

துஞ் சுதநதிதத இதரதஇங் கினிநீத 

ததரக ஆதனுத தசததுதகாள கிற்தெத 

ரனததளளி ழுததததொத இன்தநதந தீநத 1 

 

ஆரணநுத ஆரணன் அதட்தததஞ் நசாதி 

ஆண்டத நததித அதததத ததநத 

 ாரணதட் டுரதககின்ள தாளது கண்டீத 

 ாதௐக நதஉரதொ  ான்தட தொாட்நடன் 
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நகாரணன் உடதததாதள ஆததத நுதொகநக 

தகாடுததனன் இனின்நதொத குரளதசாதத நதண்டாத 

ரணநின் தளடுததரகத தளரள ான் அன்நளா 

ரனததளளி ழுததததொத இன்தநதந தீநத 2 

 

அகதததான்ளே தேளதததான்ளே நிரனதததிங் கிதரத 

அதட்தததஞ் நசாதின் ஆண்டத நதநீத 

சகதததன்ளேத ங்கணுத சாட்சிதௐாத நின்ளெத 

தனிததததந நதததத திதசசத் கதநத 

உகதததன துடதததாதள ஆதரதௐ நுதொகநக 

எதரதொதன் அளிததனன் இதரதொதத ததற்நளன் 

இகததன்ளத ததததினுத னகநகாததற் ளரதகாண் 

ரனததளளி ழுததததொத இன்தநதந தீநத 3 

 

தததடி டுததுகதகாண் டுதகதத நதாநத 

சாற்ளட தொாட்நடன் ான் சததிதௐத தசான்நனன் 

தசததடி ததரததசத சிதததன் நளாதுத 

நதததத ததததத திதசசத் கதநத 

இததடி தான்த்தத ங்கணுத அளதௐ 

ன்னுடத ஆதிரதௐ ஈநதனன் உதொகநக 

ததடி ஆதனுத தசததுதகாள கிற்தெத 
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ரனததளளி ழுததததொத இன்தநதந தீநத 4 

 

ததணததுக நகற்ளதா தசாததததன் தொாற்ளேத 

தததேரத ஈதன்ளே சததிதௐத தசான்நனன் 

கதரணத தததககினித கதநததன துளநள 

கனதனுத  னதனுத களிதததள கின்ளெத 

ததணத ததாதுததத தொாகத் கதததன் 

தண்ததாத ளாதிரதௐ  ண்ததாடு தகாடுதநதன் 

இதள ச சளேததத் தநதத தததத 

ரனததளளி ழுததததொத இன்தநதந தீநத 5 

 

 

தாததொட்டித தசாதகின்ள தாததரதஅன் ளதுன் 

தொனதஎததுச தசாதததௐ தாதரதொத்க காதத 

தாததொட்டித அன்ளன் தநரததத குததத 

சாதோதத ஆகிதௐ தனிததததந தரகதத 

ஆததொட்டித ன்னுடத ஆதிரதௐ நுதொகநக 

அன்தேடன் தகாடுததனன் ஆண்டத நதநீத 

ததொட்டித ததடி நதௐனுஞ்தசத கிற்தெத 

ரனததளளி ழுததததொத இன்தநதந தீநத 6 
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திததிககத நதசிக கசததேளநள காட்டுத 

திதட்டுதநதச சன்ளேநுத திததளத அளதத 

ததிககுத அளதௐன் உடதததாதள ஆத 

ன்தரத தன்ளேதஉள அன்ததாடு தகாடுதநதன் 

சிததிககு தததரதத ததளிததததன் உளநள 

தித டத தசதகின்ள நதததத தாநதொ 

இததிககித ததடி நதௐனுஞ்தசத கிற்தெத 

ரனததளளி ழுததததொத இன்தநதந தீநத 7 

 

தேன்தொாதககத துளளுத தேளததுத நதளாகித 

தேகன்ளதசாத அன்ளேநுத ததான்னடி கண்ட 

சன்தொாதகக சங்கததுச சாதுககள காணச 

சததிதௐத சததிதௐத சததிதௐத தசான்நனன் 

தன்தொாதககத ததன்னுடத ஆதிரதௐ நுதொகநக 

தநதனன் திதததட் சநநிதி த்ன்நன 

ன்தொாதககத ததததடி நதௐனுஞ்தசத கிற்தெத 

ரனததளளி ழுததததொத இன்தநதந தீநத 8 

 

இசரசநத ளதரதஇங் தகன்கதத ததததாத 

ன்னுள அதொதநதளந நதஇதக கின்ளெத 

தசரச தாதததத நுநதிதச சத்க 
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தண்ணததத ன்னுடத ஆதிரதௐ நுதொகநக 

நிசசதத தநதனன் ன்தசத இன்ள 

நின்ளனன் ன்ளரன நீததசதத ததததாத 

சதசதௐத ஆதனுத தசததுதகாள கிற்தெத 

ரனததளளி ழுததததொத இன்தநதந தீநத 9 

 

தொன்தசதது தகாண்டசன் தொாதககததித இங்நக 

தான்தசதது தகாண்டது  ான்தசதது தகாண்நடன் 

த்ன்தசதது தகாண்டதுத இங்கனங் கண்டீத 

ததரக தௐாதஉடத ஆதிரதௐ நுதொது 

ததான்தசதது தகாண்ட ததாதுதனித ஆடுத 

ததான்னடி காணத ததாதநதிக தகாடுதநதன் 

ன்தசதது தகாண்டாதத தசததுதகாள கிற்தெத 

ரனததளளி ழுததததொத இன்தநதந தீநத 10 

 

ததததங்கள தததத சிநரததசத தாதத 

நசதகதி தததத தசததேகின் ளாதத 

ததாததநத கரததத தேகன்ளடு தாதத 

ததாதசசதொ தௐாதிரதௐ ததொசசுகின் ளாதத 

ததொததநத திதததள தளககதஎன் ளததாத 

நதொததரள தளகிதத தண்கத௩க கின்ளாத 
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ததநத துன்ததாத௩த தததககள ததளதத 

ரனததளளி ழுததததொத இன்தநதந தீநத 11 

 

------ 
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திருக்கெவந் திறத்ெல் 

 

திதககததத திளதாநதௐா திரதகதளதாத ததததநத 

திதததளாத தததஞ்நசாதித திதஉதககாட் டாநதௐா 

உதககிஅத் தூற்தளடுதததன் உடததேதநதா டுளத்த 

எளிதொதௐநதொ ஆககுளததொத உணதசசிஅத ளாநதௐா 

கதககததாத தனிதடிநதாத நின்ரனன்னுட் கதநநத 

கங்குததகத இன்ளன்ளேத களிததிடசதசத தௐாநதௐா 

தசதககததா தததககதளுத சிததிதேதத ததநச 

சிததசிகா தொணிநதௐன் தித ட ா தௐகநன  1 

 

தொணிககததத திளதாநதௐா தொரளதரதததௐதாத ததததநத 

தொாற்ளளதௐாத ததான்நனநின் தடிததுகாட் டாநதௐா 

கணிககளதௐாத தததநிரததத ன்தனாடுநீ கதநநத 

கரதகடநத ததததநதாகத கண்டிடசதசத தௐாநதௐா 

தணிககளதௐாக காதததோகத தததகுகின்ள ததநச 

தாங்கத்டி தௐாதினின் தனிததரதரதொத ததிநதௐ 

திணிககரததௐா திதௐததாத தணிககததத சிதநதொ 

சிததசிகா தொணிநதௐன் தித ட ா தௐகநன  2 

உரதகடநத திதததட்நத ததாளிதடிரதக கதநநத 

உதட்டாத ததததநதாகத ஏங்கிதளேத ததாதட்நட 
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இரதகடநததன் உளளகதநத ழுநதுததாங்கித ததுதத 

ன்காதத தததததளளத ன்ரனத்ற்ளேத தழுங்கிக 

கரதகடநது நதானதினித தாங்கத்டி தௐாது 

கண்டுதகாளதாத நீநதௐன் கதததின்தண்ணத அதநச 

திரதகடநத குததொணிநதௐ சிதசான தொணிநதௐ 

சிததசிகா தொணிநதௐன் தித ட ா தௐகநன  3 

 

உன்தேரட ான் தளதநதாநத உடுககதரத௨ந நதநனா 

உண்ணதரத௨ந நதநனாநத ளேரடரதொதரத௨ந நதநனா 

அன்தேரடதௐாத ன்ளரனநீ அரணநதிடநத தரத௨நநதன் 

அநநதான் ஆரசததளளத அரணகடநத ததநச 

ன்தேரடதந தரணகன இதௐததேகின்நளன் உதநகாத 

ன்தசாதனுத தசாததகன் இதசரசதாத எத௩நநதன் 

ததன்தேரடநதௐாத த்கந ாககித திததததாதுநிற் கின்நளாத 

சிததசிகா தொணிநதௐன் தித ட ா தௐகநன  4 

 

இளநதிளநநத இரளதததததாத நதாதுதஇநத உடதநத 

இதௐற்ரகஉடத தாகஅதள இன்னத்தத அளிதததன் 

தேளநதழுத அகததேணதநநத கதநதுதகாண்தடந  ாளுத 

தைதணதொாத சிதநதாகத ததாங்கிதட தரத௨நநதன் 

தளநதிளநது நதாதககதிரதௐத ததளநிரனதநத தொாநத 
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நதரததௐதநதாத ரனநிரனநதௐத தததௗதௐதிதக கததத 

திளநததளி அரணநதிடுதாத சிற்சரததாழ் அதநச 

சிததசிகா தொணிநதௐன் தித ட ா தௐகநன  5 

 

ததாததரடதௐாத தரத௨கின்ள தேணதசசிதரத௨ந நதநனா 

தைணதரத௨ந நதநனாதான் காணதரத௨ந நதநனா 

ததொததரடதௐாத ன்தனாடுநீ தரளதௐாட தரத௨நநதன் 

தரளதௐாட்தடன் ததுசானத தரளதததரள தௐாட்நட 

ரததரடததாத தரனதௐததாடுத ஆடுகின்நளாத னது 

தண்தளநநத  ண்தேரததத தண்தேரடநதௐாத இன்நன 

தசததரடன் தனாடுகூடி ஆடழுந ததளதாத 

சிததசிகா தொணிநதௐன் தித ட ா தௐகநன  6 

 

கூளேகின்ள சதொதௐததாத தொதங்களதாத தடிததுக 

கூதகின்ளாத ததன்என்ளேத தகாண்டளதௐாத தநண 

நீளேகின்ளாத தொண்ணாகி  ாளேகின்ளாத அததநதாத 

நீடுதகித அத௩நதுதட நிரனதநதநனா நிரதநதொத 

ளேகின்ள திளததரத௨நநதன் ற்ளேதததாத ஆங்நக 

இதங்குதிதக கதததிளந தின்னத்தத அளிதநத 

நதளேகின்ள ததொதஞ்சான சிததிஉளத தேதௗதாத 

சிததசிகா தொணிநதௐன் தித ட ா தௐகநன  7 
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நததத ள ஆகதொததின் த ளதததா ணங்கள 

தளததேத ள இதிகாசத ததிததத ள த்ழுதுத 

ஏதுகின்ள சூதரனததுத உளதரனததுத காட்டி 

உளளதரன உளளதடி உணதஉரதத தரனநதௐ 

ததொள உணதநதனன்தண் நதாதுகத௩த ததற்நகாத 

ளளளதத ண்ணதஇநதன் ன்தனாடுநீ தேணதநநத 

தீதளநத அரனததுதததத சிததாடத தேதௗதாத 

சிததசிகா தொணிநதௐன் தித ட ா தௐகநன  8 

 

கரததரததத கற்தரனநதௐ நிரதனகதகாண் டாடுத 

கண்தடி தத௨ககததாத தொண்தடித நதாக 

தொரததளேசன் தொாதககதஎன்நள நிரதததளததொத உதகத 

தாழ்நநதாங்கக கததிதௐதள தத௨ங்கிரனன் தனகநக 

உரததளேதஇத ததாழுநத த ததணதன நீநதௐ 

உணதததிரனதந தரணநததளதாத உண்ரதொஉரதத ததநன 

சிரதநிகததன் தொனங்கரதததுத திததத்தத அளிதநதாத 

சிததசிகா தொணிநதௐன் தித ட ா தௐகநன  9 

 

திதததகுதஏத ததணதஇதித திதககததத திளநநத 
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திதததட்நத ததாளிகாட்டித திததத்தத ஊட்டிக 

கதததுதொகிழ்ந ததன்உடததத கதநதுளததித கதநது 

கனிநதுததௗத கதநதளதற் கதநதுதகத அரனததுத 

உதததகநத அடங்குகின்ள ஊத௩ததாளேத ததௗதௐா 

ததான்ளாகிக காததரத உரததததாத கடநநத 

திதததிததௐாடு தளங்கிஅதள ஆடததசதௐ நதண்டுத 

சிததசிகா தொணிநதௐன் தித ட ா தௐகநன  10 

 

------ 
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இரோமரங்க வள்ைரோர அருளிய 

திருப்பள்ளி எழுச்சி 

 

ததாழுது தடிநதததன் உளளததொன் கதொதத 

தைததது ததான்தனாளி ததாங்கிதௐ ததங்குத 

ததாழுதுநிற் கின்ளனன் தசததணி ததாத 

தசாதததத நதண்டுதன் தததசற் குதநத 

த்ழுதுதஆ னான்ன ஆகதொ நதத 

த்ரளகதள தாதததொாத௩ கின்ளத்ன் னதநன 

ழுதுதற்(கு) அதௗதௐசீத அதட்தததஞ் நசாதி 

ன்தநரத நதௐதளளி ழுநததள தாநதௐ  1 

 

துற்குண தொாரதௐநதாதத ததாரதநதது சானத 

நதான்ளடத ததான்தனாளி நதாற்ளதௐ கதிததான் 

சிற்குண தரததோரச உததௐஞ்தசத ததுதொா 

சிததிகள அடிததணி தசததிடச சூழ்நத 

 ற்குணச சன்தொாதகக சங்கததாத ததாத 

 ண்ணினத நதாததிதத தண்ணிநிற் கின்ளாத 

ற்குண தளிததன் அதட்தததஞ் நசாதி 

ன்னதரதொ நதௐதளளி ழுநததள தாநதௐ  2 
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நிதநததளிந ததுகண தொழுங்கின சுதண 

நீதடாளி நதான்ளற்ளேக நகாதடாதக கின்ள 

அததநதது தாதொரத ஆணத இதளநதாத 

அத௩நதது கத௩நதது தொாரதௐதொாத இதத 

தேததநதது ததாண்டநதா டண்டதத கூடித 

நதாற்ளநதௐா சிதசித நதாற்ளன் கின்ளாத 

இதங்குத தளிததன் அதட்தததஞ் நசாதி 

ன்குத நததளளி ழுநதத ளாநதௐ  3 

 

கததாதௐ தொனங்களுத கரததௐதததான் தனாளிதான் 

கண்டது கங்குதத தண்டது ததாண்டத 

தததாதத ததினத தாடிநின் ளாடித 

தததகின் ளாதஅன்தே தததகின் ளாதாத 

 ததாதததொதஞ் சானிகள நதௐாகிகள தளதத 

 ண்ணினத சூழ்நதனத தேண்ணிதௐ நிதிநதௐ 

ததாஞ்தசத தததன் அதட்தததஞ் நசாதி 

ன்தததத நதொதளளி ழுநததள தாநதௐ  4 

 

தேன்தொாரத இததததாத தேததநதது சானத 

ததாதததன்நதொத ததாற்கதித ததாதநதது தேதநதாத 

தசான்தொாரத ததாடுததனத துதிததுநிற் கின்ளாத 
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சுததசன் தொாதககசங் கதததத ததாத 

தொன்தொாரத தொாரததௐா தநதுசூழ் கின்ளாத 

தானதத த தங்கினத தாத௩ன் கின்ளாத 

ன்தொாரத அணிநதன் அதட்தததஞ் நசாதி 

ன்ததி நதௐதளளி ழுநததள தாநதௐ  5 

 

எதரதொதன் உததகதாத ஏங்குக னநத 

ஊதின சின்னங்கள ஊதின சங்கத 

தததரதொதகாள சதொதச சுததசன் தொாதககத 

தததததேகழ் நதசினத தததௗதௐதத சூழ்நதாத 

அதரதொதத ளிரதொதத ஆகிஅன் ளாகி 

அதததத நதசிததி ஆடததசத ததிநதௐ 

இதரதொதத அளிததன் அதட்தததஞ் நசாதி 

ன்அத நசதளளி ழுநததள தாநதௐ  6 

 

சிரனததளளித தாதொங்கள தகாணதநதனத அடிதௐாத 

சிதசித நதாற்ளன் ளேதரகதகாள கின்ளாத 

நிரனததளளி உண்ணதததள ளாதத் தளிககுத 

ந ததஇந ந ததன் ளாதௗதௐத தேகன்ளாத 

த்ரனததளளி ததற்ளாததன் தரனககதத ததற்ள 

த்ழுதுணத தததுடத தழுதததாத ததததநத 
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ரனததளளி ழுதததௐ அதட்தததஞ் நசாதி 

ன்னதத நனதளளி ழுநததள தாநதௐ  7 

 

தொதததடித தததததாத தாதததடித தேண்டு 

தநதுநிற் கின்ளனத தாததிளத தததான் 

கதததடித தததததாத கடுததணி தௐாநத 

கதங்கினத சூழ்நதனத உதததேளே கின்ளாத 

ததததடித தததததாத அதததத தாட்நட 

தாடினத ஆடினத தததநிற் கின்ளாத 

இதததடித ததரனதௐாண்ட அதட்தததஞ் நசாதி 

ன்அததௐ நனதளளி ழுநததள தாநதௐ  8 

 

 

தொததளாடு தொாரதௐநதாதத ததாரதநதது தொதங்கள 

தாததடிக தகாண்டன தொததநதது கதொதத 

அதளஎளி தளங்கிதௐ ததாததிதச சரததத 

அதங்கதௗக கின்ளனத துதங்கிதற் ளதககத 

ததததளாடு ததாதளுதநதொன் நதொதனக களிததுச 

சிததததாஞ் தசததிடத திதததள தேதௗநநத 

இதளஅளேத ததரனதௐாண்ட அதட்தததஞ் நசாதி 

ன்தளள நததளளி ழுநததள தாநதௐ  9 
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அதங்கதௗக கின்நளாதஏத திதசசரத அதிநத 

அதொதநததட் நசாதிதகாண் டடிசசிள நதௐாரதொ 

தததததளேத இளதாத தாழ்ததரதத திடநத 

தாழ்ததுகின் நளாதத்ன்னத தணங்கிநிற் கின்நளாத 

ததங்கிதௐ திதளதாத தடிநதது ததாழுது 

தரதநதததொக கதளுதத நதண்டுதஇத ததணத 

இதங்கு த ததணதத அதட்தததஞ் நசாதி 

ததநரத நதௐதளளி ழுநததள தாநதௐ  10 

 

------ 
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போரதியோர போடிய 

போரெமோெோ திருப்பள்ளி எழுச்சி 

 

ததாழுது தேததநதது தௐாததசதத ததததாத 

 தேன்ரதொ ததட்கணத நதாதன தௐாதத 

ழுதசுத ததாற்சுடத ங்கணுத ததத 

 ததௐழுநது தளங்கிதௐ தளததனுத இதத 

ததாழுதுரன தாழ்ததி தணங்குதற் கிங்குன் 

 ததாண்டததத தாததத சூழ்நதுநிற் கின்நளாத 

தத௩துதத கின்ளரன தன்னுததொந தாநதௐ 

 ததௐததது காண்!தளளி ததௐழுநதத ளாநதௐ! 1 

 

தேளளினத ஆதததன ஆதததன த்தசத 

 ததாங்கிதௐ ததங்குஞ் சுதநதித  ாதத 

ததளளிதௐ சங்கத த்த௨ங்கின நகளாத 

 ததிததௐ தாதொணு குற்ளனத தொாதத 

ததளளிதௐ அநதணத நததத்த நின்ளன் 

 சீததித  ாதொத்த ஏதிநிற் கின்ளாத 

அளளிதௐ ததளளத் தன்ரனததௐத அன்ரன 

ஆததநத தளளி ததௐழுநதத ளாநதௐ!  2 

 



 

64 
 

தததிதன் நதததாளி தானிரடக கண்நடாத 

 தாததோரச நின்தனாளி காணுதற் கதநநதாத 

கததிநின் நசதடி அணிததற் தகன்நள 

 கனிதளே த ஞ்சக தொதததகாடு தநநதாத 

சுததிகள ததௐநதரன சாததிதங் நகாடி 

 தசாததத தொாண்தன ஈன்ளரன தௐதநதொ 

நிதததகள  டுககுளச சூதகதத நதற்ளாத 

 நிததொரத நதௐ!தளளி ததௐழுநதத ளாநதௐ!  3 

 

நின்தனத௩த தத௩தௐதள காண்ததற் தகங்கள 

 த ஞ்சகத தாதரத நீதௐள தௐாநதௐா 

ததான்னரன தௐாத!ததண் தனித்டி ததொதௐத  

 ததாதததன னீநத தததநததத ததாதநள! 

ன்ன ததங்களதசத ததததரன காதத 

 ங்குதத நின்னதட் நகரத௨தௐத தௐாநதொ 

இன்னத்த துதததி நதௐதது  ன்நளா? 

 இன்னுத நத!தளளி ததௐழுநதத ளாநதௐ!  4 

 

தொதரததௐ ததழுதததந தாததுதத தாநதௐா? 

 தொாநிதத ததற்ளத ளிஃதுண தாநதௐா? 

குதரத ததொாத௩ககிதங் காததாத தாநதௐா? 
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 நகாதொக நள!தததத தாதததக கதநச! 

ததத்ளே நின்ததொாத௩ ததிதனட்டுங் கூள 

 நதண்டிதௐ தாளேரனத தாடுதுங் காணாத 

இதத்ள தநததரதொ தௐாண்டதள தசததாத 

 ஈன்ளத நள!தளளி ததௐழுநதத ளாநதௐ!  5 

------ 

 

 













 
ெதய்வமுரசு நற்றமிழ் நாட்காட்டியின் சிறப்புகள் 

• எண்ணிலும் எழுத்திலும் எல்லாக் ேகாணத்திலும் தூய தமிழ்ப்ெபயர்கள் 
அைமந்த நாட்காட்டி. 

• தமிழில் எண்களின் வரிவடிவம் உண்டா என்று அறியாத தமிழிளந் 
தைலமுைறக்கு அவற்ைற அறிமுகப்படுத்தல். 

• சாலிவாகன சகாப்தத்திற்கு வழியனுப்பி விைட தந்து திருவள்ளுவர் 
ஆண்டிைன ஏந்தி எடுத்தல். 

• 60 தமிழ் ஆண்டுகளின் ெபயர்கைளயும் வடெமாழி ெபயர்களுக்கு 
பதிலாக ெபாருள் ெபாதிந்த புத்தம் புது தமிழ் இைணப் ெபயர்கள் –

ெவம்முகம் (துன்முகி), ெபாற்றைட (ஏவிளம்பி) 



• மதியால் ெபயர் ெபற்ற மாதங்களின் ெபயைரத் தூய தமிழால் வழங்குதல். 
• அமாவாைச – ெபௗர்ணமி, ஏகாதசி, சுக்லபட்சம்-கிருஷ்ணபட்சம் எல்லாம் 

நமக்கு ஏன்? மைறமதி-நிைறமதி, பதிற்ெறாருைம, வளர்பிைற-ேதய்பிைற 
என அவற்றின் தூய தமிழ் வடிவங்கள். 

• பண்டிைககள், விழாக்கைளத் தமிழ்ப் ெபயர்களால் வழக்கில் உலவவிடல். 
• முகூர்த்தம்-நல்முழுத்தம் என தூய தமிழால் வழங்கப் ெபறல். 
• நாயன்மார்கள், மற்றும் தமிழ்ச் சான்ேறார்கள் சிறந்த நாட்களின் குறிப்புகள் 

தமிழில். 
• பிைறநாள் (திதி), நாண்மீன் (நட்சத்திரம்), ஓகம் (ேயாகம்), நல்முழுத்தம் 

(முகூர்த்தம்), கழுவாய் வழிபாடு (பிரேதாஷம்), மைறமதி (அமாவாைச), 
நிைறமதி (ெபௗர்ணமி) என்று அைமக்கப் ெபற்றது. 

• ெமாத்தத்தில் எண்ணிலும், எழுத்திலும், எதிலும் தமிழ் மணம்! 
• திருமந்திர மாநாட்டில் 2-1-09 அன்று திருவாவடுதுைற ஆதீனம் தவத்திரு 

முத்துகுமாரசாமி தம்பிரான் சுவாமிகள் ெதய்வமுரசு நாட்காட்டி 
ெவளியடீ்டிற்கு நல்வாழ்த்து வழங்கினார். 

• நல் இளம் தைலமுைற நற்றமிழ் எண் அறிய நாட்டுக 
இந்நாட்காட்டி வடீ்டின் வரேவற்பைறயில். 

ெதய்வமுரசு நற்றமிழ் நாட்காட்டியின் விைல: ரூ.40. தபால் ெசலவு தனி 
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