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வோழ்ை தமிழ்

 அன்்னை மது்ர்ய ஆண்ட, ஆளும் மீனைோட்சி தோயோின் 
அருளோசியினைோல் தன் வஙைிப் ெணியி்னை து்நது, பெோருளோதோரத்த 
ம்நது மோமது்ர தமிழ்்ச சஙைம் நெிறுவி மோதோநதிர ைவியரஙைம் 
ைோண்ெவரும் ; தோய் மீனைோம்ெி்ை தோயினைோல் இவர் ெோடலினைோல் 
ம்ழ பெோழிநத அதிசயம் நெிைழ்ததியவரும், ைிட்டததட்ட 5750ககும் 
யமல் ைவியரஙைம்,ெட்டிமன்்ம் நெடததியவரும், நெமது தமிழன்்னை 
தமிழ்்ச சஙைததின் முதன்்ம ஆயைோசைரும் எஙைளின் வழிைோட்டியும், 
ஆசோனுமோனை, ஐயோ ைவி்சசகைரவர்ததி வீரெோண்டியத பதன்னைவனைோர் 
நெமது தமிழன்்னை தமிழ்்ச சஙைததின் த்ை்ம பசயறகுழு 
உறுப்ெினைர்ைள் யவண்டுயைோளுககு மனைம் ைனைிநது, மீனைோட்சி தோயோின், 
மண்்டகைோடு தோயோோின் அருளோல், தமிழன்்னை ஐயோவின் மனைம் 
நெின்று தமிழன்்னை்யப் யெோற்ி 1008 (ஆயிரதது எட்டு) வோிைள் 
126 ெோடல்ைள் எழுதி நெமது தமிழன்்னை தமிழ்்ச சஙைததினைோிடம் 
ஒப்ெ்டததுள்ளோர்.

 இப்ெோடல் என்னைிடம் ைோர்ததி்ை 4 ம் ( 19/11/2019) நெோள், 
பசவவோய்கைிழ்ம ம்ை சுமோர் 8.30 மணியளவில் ைட்பசவி மூைம் 
ைி்டகைப்பெறய்ன்.அன்று இரயவ 9.30 மணி முதல் 12.30 மணி 
வ்ர, தமிழன்்னை மறறும் யதவி மண்டகைோட்டு தோய் ெடம் முன்பு 
அமர்நது ெடிதயதன், இரசிதயதன், மைிழ்நயதன். குழந்தயோை மோ்ி 
துள்ளிக குதிதயதன். என் மைிழ்்சசிககு எல்்ையய இல்்ை.

 இநத தமிழன்்னை யெோற்ி ெோடல்ைள் நெமது தமிழ் பமோழிககு 
வலுயசர்ககும், தமிழ் கூறும் நெல்லுைைில் தமிழ் மீண்டும் வலுவோகும். 
இநதப் ெோடல்ைள் நெி்சசயமோை தமிழன்்னை தமிழ்்ச சஙைததின் த்ை்ம 
நெிர்வோைிைளோல் தமிழன்்னை ெதிப்ெைம் தன் முதல் நூைோை பவளிடுவது 
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மட்டுமல்ைோது, வி்ரவில் ஒலிப்யெ்ழயோை இ்சய்மதது 
பவளியிடவும் திட்மிட்டுள்ளது என்ெ்த தமிழன்்னை தமிழ்்ச சஙைததின் 
நெிறுவனைர் என்் நெி்ையில் பெருமிதததுடன் கூ்ிக பைோள்ைிய்ன்.

 தமிழன்்னை தமிழ்்ச சஙைம் சோதி, மதம் ெோரோதது. தமிழினைம் 
என்் யைோட்ெோடு்டயது. திருவள்ளுவர், பதோல்ைோப்ெியர், திருமூைர், 
ஔ்வயோர், இளஙயைோவடிைள், நெோயன்மோர்ைள், ஆழ்வோர்ைள், 
ெோரதியோர், ெோரதிதோசனைோர் ெட்டுகயைோட்்டயோர், ைவியரசு ைண்ணதோசன் 
யெோன்ய்ோர்ைளுடன், பவளி நெோட்டவர் ைி் ிததவரோனை வீரமோமுனைிவ்ரயும், 
யதவயநெய ெோவோணர், இசுைோமியரோனை பசய்குததம்ெி ெோவை்ரயும் 
இவர்ை்ள யெோன்் அ்னைதது மகை்ளயும் ஈன்் நெமது தமிழன்்னை 
நெமது ஐயோ்வ ஈன்று அவர் ைோைததில் நெம்்மயும் ஈன்று தமிழுககு 
பதோண்டோற், தமிழ் ெரப்ெ ் வதது நெமது யெறு என்று நெோன் ைருதுைிய்ன்.

 இநநூல் மோபெரும் வரைோற்ில் இடம் பெறும். அ்னைதது 
தமிழர்ைள் வீடுைளில் வழிெோட்டு நூைோை இடம் பெறும் என்ெதில் 
சி்ிதும் ஐயமில்்ை. ஐயோவின் தமிழ்ப் ெறறு அவோின் தமிழ்த பதோண்டு 
இைகைிய உைைில் ஒளி நெட்சததிரமோைப் யெசப்ெடும் என்ெதில் 
எள்ளளவும் ஐயமில்்ை. இநத யநெரததில் தமிழன்்னை்ய வணஙைிப் 
யெோற்ி ஐயோ மூைம் தமிழ் கூறும் நெல்லுைைிறகு இன்னும் அோிய 
விடயஙைள் நூைோைக ைி்டததிட எல்ைோம் வல்ை தோயோனை இ்்வி 
தமிழன்்னை்ய வணஙைிக யைட்டுக பைோள்ைிய்ன்.

 வளர்ை தமிழ்

இவண்

ைருஙைல் ைி. ைண்ணன்
நெிறுவனைர்

தமிழன்்னை தமிழ்்ச சஙைம்
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தமிழன்்னையய யெோற்ி! யெோற்ி!
என்னுயிரோம் தமிழன்்னை என்ப்ன்றும் வோழ்ை.
 எல்யைோரும் தன்னுயிரோய் எப்யெோதும் பைோள்ை.
இன்ெததின் ஊற்ோகும் இைகைியஙைள் சோன்று.
 இயன்்வ்ர மனைததினைியை எநநெோளும் ஊன்று.
சின்னைபதோரு உள்ளததில் சிகைோமல் வோழ
 சி்ப்ெோை உ்ழததிடுஙைள் சீர்தூகைி பவல்ை.
அன்ெோைப் ெழைிடுயவோம் அ்னைவரும் ஒன்ய்.
 அருநதமி்ழ உயர்ததிடுயவோம் அைிைததில் நென்ய்.

வோனைததில் மிதகைின்் வளமோனை பசோறைள்
 வசமோனை எண்ணததோல் வண்ணததோல் இனைிககும்.
ைோனைததில் மயகைிடுயம ைனைிைின்்ப் ெோட்டோல்
 ைோதினைியை இனைிததிடுயம ைோற்ினைியை ைைநதோல்
தோனைததில் சி்நதிடுயம தவததினைியை நெி்ைதயத
 தமிழமு்த ஊட்டிடுை தரணியியை நெி்்நயத.
மோனைததில் மனைிதோினைில் மதிநெி்்நயதோர் தமிழர்
 மனைநதி்நயத யெோற்ிடுயவோம் மோததமி்ழ இனைியத.

பமோழியினைியை தமிபழன்ய் முழகைிடுவோய் வோனைோய்
 மூ்சசினைியை பைோண்டிடுை முததமிழும் யதனைோய்.
வழியி்னையய யதடிடுை வோய்ப்புைளும் பெருை.
 வறு்ம்யயும் யெோகைிவிட்டு வளமுடயனை வோழ்ை.
ெழிபயன்்ோல் அஞசிடுை ெோசததோல் நெ்னைநயத.
 ெோ்்ைளும் தூளோகும் ெோர்்வயியை ைனைிநயத.
விழிைளியை எோிம்ையோய் வீறுபைோண்யட எழுை.
 வி்தததிடுவோய் சிநத்னை்ய பவற்ிை்ளப் பெறய்.

யைோவிநதரோசன் ெோலு, கும்ெயைோணம்.
த்ைவர் தமிழன்்னைத தமிழ்்சசஙைம்
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வோழ்தது்ர

 தமிழன்்னை தமிழ்்சசஙைம் ஒரு நெீண்ட பநெடிய சோ ியோனை 
நெி்ையோனை இைக்ை யநெோகைிப் ெயணிககும் ஒரு சஙைம் என்ெ்த 
அவவப்யெோது நெி்ைநெிறுததிக பைோண்டு தனைது பைோள்்ையிலிருநது 
சி்ிதும் வழுவோது ெயணிப்ெதில் சி்நது விளஙகுைி்து. ைவிஞர்ைளிடம் 
ய ோ ப த ோ ரு  ப த ோ ் ை யு ம்  ப ெ ற று க  ப ை ோ ள் ள ோ து  ை வ ி ய ர ங ை ம் 
நெடததுதல் ைவிஞர்ைளின் புததைஙை்ள நூைோகைி பவளியிடுதல் 
யெோன்்்வயும் அதன் யநெோைகைஙைளில் அடஙகுவனைவோம். இது வ்ர 
பதோகுப்பு நூல் பவளியிட்ட தமிழன்்னைத தமிழ்்சசஙைம் இப்யெோது 
தமிழன்்னை்யப் யெோறறும் விதமோை, தமிழ்ததோ்யத துதிககும் 
விதமோை 1008 யெோற்ிை்ள உள்ளடகைிய ஒரு ெோமோ்ை்ய 
நூைோை பவளியிடுைி்து. இதன் ஆசிோியர் நெோட்ிநத நெல்ை ைவிஞர் 
ைவி்தக ை்ைமோமணி ஐயோ வீரெோண்டியதபதன்னைவன் அவர்ைள். 
மோதநயதோறும் மது்ரயில் விடோமல் 40 ஆண்டுைளுககும் யமைோை 
ைவியரஙைஙைள் நெடததி இதுவ்ர 5000 ைவியரஙைஙை்ளத தோண்டி்ச 
பசன்று பவற்ி நெ்டயெோடும் ஆசு ைவி. ைலியுை ைோளிதோசர். அவர் 
எழுதிய இநநூ்ை தமிழன்்னைத தமிழ்்சசஙைம் தனைது இரண்டோவது 
ஆண்டுவிழோவில் பவளியிடுைி்து என்ெதில் எல்்ையில்ைோ 
இறும்பூத்டவயதோடு நெோனும் இநத சஙைததில் இருகைிய்ன் என்ெதில் 
பெருமிதம் பைோள்ைிய்ன். இதுயெோன்் ெை நூல்ை்ள பவளியிட 
மனைதோர வோழ்ததுைிய்ன்.

இரோம யவல்முருைன், வைங்ைமோன்
பெோது்சபசயைோளர்

தமிழன்்னைத தமிழ்்சசஙைம்



8  

தமிழன்்னை்ய 
வணஙைிப் யெோறறுயவோம்!

தமிழன்்னையின் தவப்புதல்வன்
யதனைினைியக ைவிெோடும் தி்ன் பைோண்யடோன்
தமிழன்்னை தமிழ்்சசஙைத த்ை்ம ஆசோன்
வீரெோண்டியத பதன்னைவனைோர்!
தமிழன்்னை யெோற்ி ெ்டததிட்டோர்
ஆயிரதபதட்டு யெோற்ி… யெோற்ி…
அைிையம யெோற்ிடும் தமிழன்்னைககு
மகுடமோய் அ்மநதயத பதன்னைவனைோர் யெோற்ி!

திகபைட்டும் தமிழன்்னை புைழ் ெரப்ெிட
தமிழன்்னை தமிழ்்ச சஙைம் ைண்டிட்ட
ைருஙைல் ைண்ணனுககு இஃது ஓர் அறபுதம்!
மண்்டகைோட்டு அம்மனும் மது்ர மீனைோட்சியும்
ஈயரழுைைதது யதவோதி யதவர்ைளும்
ைண்ணனுககு அருள்ெோலிதது ைோோியஙைள்
்ைகூட நெிததமும் தமிழன்்னை்ய யெோறறுயவோம்
சஙைதயதோயர… தமிழன்்னை தமிழ்்ச சஙைதயதோயர!

ைவிஞர் ைமை. பசல்வரோஜ்
து்ணதத்ைவர்

தமிழன்்னைத தமிழ்்சசஙைம்
அரும்னை

ைன்னைியோகுமோி மோவட்டம்.
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வோழ்தது...

தமிழன்்னை தமிழ்்சசஙைம் த்ழதயதோஙகும் தரணியியை
தமிழோர்வம் பைோண்யடோயர தமிழ்வளர்கை வோோீயர..
தமிழ்ததோயின் ஆையத்த தனைிததுவமோய் நெோம்மப்யெோம்
தமிழுககு நெம்மோைோனைத தனைி்சசி்நத ெணியிதுயவ..!

தமிழன்்னை்யப் ெோடுவதறகுத தமிழியை ெோமோ்ை
தநதிட்டோர் பதன்னைவரும் தமிழினைிகை ைவியோயை..
தமிழன்்னை தமிழ்்சசஙைம் தரணியியை சி்நதிடயவ
த்ழதயதோஙகும் நெோள்யதோறும் தமிழ்மணகை ெடிததிடயவ..

ஆயிரதபதட்டுப் யெோற்ிைளும் அழைோனை ைவி்சசரயம
ஆையததில் பதோழுதிடயவ அன்்னையவள் மைிழ்வோயள
ஆ்சயுடன் நெீஙைளி்த அவசியமோய் ெடிததிடயவ
ஆண்டுவிழோ இநநெோளில் அ்ிமுைமோைி்து அ்ிவீயர..!

என்றும் தமிழ்ப்ெணியில்,

து்ர. அனுரோசு
மோநெிை இ்ண்சபசயைர்

தமிழன்்னை தமிழ்்சசஙைம்.
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வோழ்ை தமிழ்

 மோமது்ர தமிழ்்ச சஙை நெிறுவனைரும் நெமது தமிழன்்னை தமிழ்்ச 
சஙைததின் முதன்்ம ஆயைோசைரும் எனைது குருநெோதருமோனை சிததர் 
ஐயோ ைவி்சசகைரவர்ததி வீரெோண்டியத பதன்னைவர் ஐயோ அவர்ைள் 
தமிழன்்னைககு 1008 வோிைளில் மிைவும் அறபுதமோை ெோமோ்ை 
பதோடுததுள்ளது எனைககு மட்டும் அல்ை, எமது சஙைததினைருககு 
மட்டுமல்ை, அைிை உைை தமிழர்ைளுகயை மைிழ்்சசி தரும் விடயம்.

 ஐயோ யமலும் நூல்ைள் ெை தரயவண்டும். ஐயோ அவர்ைள் சஙைக 
ைவிஞர் வோி்சயில் தமிழ் உள்ளவ்ர யெோற்ப்ெடுவோர் என்று கூ்ி 
வணஙகுைிய்ன்.

 வோழிய ஐயோ நெோமம்

இவண்

திருமதி. ைிருெோ
இ்ண்சபசயைோளர்

தமிழன்்னை தமிழ்்ச சஙைம்
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வோழ்தது்ர

 நெமது தமிழன்்னை தமிழ்்ச சஙைததின் முதன்்ம ஆயைோசைர் 
எமது குருநெோதர் வோழும் சிததர் ைவி்சசகைரவர்ததி வீரெோண்டித 
பதன்னைவர் அவர்ைள் நெமது சஙைததின் மோநெிை்ச பசயறகுழுவினைர் 
யவண்டுதைோல்; மது்ர ஆளும் அரசி மீனைோட்சி அன்்னையின் 
அருளோசியோல் இப்புததைததில் தமிழன்்னை யெோற்ி 126 ெோடல் 1008 
வோிைளில் எழுதியுள்ளோர்.

 இப்ெோடல் நெி்சசயமோை தமிழ் மகைள் மனைதில் குடிபைோள்ளும்.
தமிழன்்னை ஆையததில் மநதிரப் ெோடைோை ஒலிககும். வரைோற்ில் 
இப்ெோடல் ெதிவோகும்.

 ஐயோ்வ வணஙைி யெோறறுவதன் மூைம் தமிழன்்னை்ய 
வணஙைி யெோறறுைிய்ன். ஐயோவின் ெக்தயோை நெோன் இருப்ெதில் 
பெருமிதம் பைோள்ைிய்ன்.

 வோழ்ை தமிழ்

இவண்

மருததுவர் திருமதி. உசோயதவி யைோவிநத சோமி
முதன்்ம ஆயைோசைர்

தமிழன்்னை தமிழ்்ச சஙைம்
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வோழ்ததுப்ெோ

தமிழன்்னைத தவப்புதல்வருககு,
தரணி யெோறறும் தமிழருககு,
மது்ரமீனைோள் திருமைனைோருககு,
மஙைோப்புைழ் மன்னைவருககு,
மனைமோர்நத வோழ்ததுைள்!

திஙைள்யதோறும் ெோவரஙைம்
ைவிஞர் யெோறறும் ைவியரஙைம்
தி்்மககுப் ெோிசு ெைதருைின்்
பதன்னைவருககு என் வோழ்ததுைள்!

மது்ரயின் மரபுகைவி
சிந்தயில் சி்நத ைவி
்ெநதமிழில் ெோப் ெோடி
ெ்டததிட்டோர் யெோற்ியைவல்!

தமிழன்்னை மனைம் குளிர
வ்ளயோத மனைம் வ்ளய
வ்ையோை வோனைவில்ைோய்
வண்டமிழ்ப் யெோற்ி ெோடினைோர்
வோழ்ததுைள்!

புவி யெோற் ெி்நதவயர!
பெோற்ோம்ர மண்ணியை
ெ்டததோயர ைவிப்பு்தயல்!
ெல்ைோண்டு வோழ்ையவ!
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மூயவநதர் மு்னைநத தமிழ்!
முகைனைியோய் சி்நத தமிழ்!
முததமிழோய் முைிழ்தத தமிழ்!
முைம்மைர்ச பசய்தோயர!

ஓய்வ்ியோ உம் உ்ழப்ெோல்
பசநதமிழும் சி்நதயத!
ஆய்வ்ிய ்வததிட்டீர்
அருநதமிழ்்ச பசல்வயர!

தமிழன்்னை தமிழ்்சசஙைம்
தமிழன்்னை ஆையம் ைண்டிட
து்ண நெின்்ீர்! தூயண வோழி!
தவப்புதல்வயர!தரணியெோற்
வோழிய ...வோழியயவ!
வோழ்ை தமிழ்!வளர்ை தமிழ்!

மு்னைவர் ைிருட்டிணதிைைோ
மோநெிை ஒருஙைி்ணப்ெோளர்
தமிழன்்னைத தமிழ்்சசஙைம்

22 / 11 / 2019



14  

வோழ்தது்ர
தமிழன்்னையின் புதல்வயர!
தமிழுகைோய் ெி்நதவயர!
ைவிகபைல்ைோம் சகைரவர்ததியோயர!
வீரெோண்டிய பதன்னைவயர!
தமிழ் சஙைததின் பரததினையம!

இைகைியததின் நெோயையர!
ஏழி்சயின் இ்ச்சசுரயம!
ெோட்டினைியை பமட்படடுததோய்
சநதஙைளின் அணிபதோடுததோய்
தமிழுகைோய் வோழ்பவடுததோய்

வரைோற்ின் பெோகைிசயம
சமததுவததின் மறுவுருயவ
தமிழுகைோய் சருைோனைோய்
பசல்வஙை்ள வோோியி்்ததோய்
துன்ெஙை்ள நெீ சுமநதோய்

தமிழுகைோய் ெண்ணி்சததோய்
தமி்ழயய யெோறறுைின்்ோய்
தமிழன்்னை தீெயம
உம்்ம யோம் யெோறறுைிய்ன்
உைை மகைள் யெோற்ிடுவோர்

ை்ட்சசஙைம் மட்டுமில்்ை
உம்மோலும் ஒரு சஙைம்
அதுயவ தமிழன்்னை தமிழ்சஙைம்
உம்மோல் உயர்நது நெிறககும்
உம்்ம யெோற்ி நெிறகும்
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உம்ெோட்ை வணஙகுைிய்ன்
உம்்ம யோன்யெோறறுைிய்ன்
உைையம வோழ்தது கூறும்
தமிழன்்னை யெோற்ி ெோடலுகைோய்
வீரெோண்டி பதன்னைவயர வோழ்ை
தமிழன்்னையய வோழ்ை! வோழ்ை!

யத. சர்மிளோ ஏஞசல்.
ஒருஙைி்ணப்ெோளர்

கூடுதல் பெோறுப்பு பெோருளோளர்
தமிழன்்னைத தமிழ்்சசஙைம்
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வோழ்ததுகைவி்த
சிததரோய் வோழும் பதன்னைவன் அய்யோ
 சீர்மிகு தமி்ழ நெமககுதோன் தநதோர்...!
முதபதனை உதிதது மூவுை குமோள
 முததி்ர யோை வநதுநெின் ்ோயர...!
சிததி்ர நெிைவோய் சிந்தயில் வநதோர்
 பசநதமி ்ழயும் பசம்்மயோய்த தநதோர் ...!
தததுவம் பசோல்லி தவப்புதல் வனைோை
 தமிழபர னைநெின்று தமி்ழயும் வளர்ததோர் ...!

ஆையம் அ்மகை அ்ழததோர் நெம்்ம
 அவனைியில் யோவரும் வணஙைி மைிழயவ...!
யவைோய் நெின்று யவண்டியய வநதோர்
 யவஙகுழல் யெோை யவதமோய் பசோல்லி...!
ஆைமரம் யெோை ஆயிரத பதட்டுப்
 ெோ்வயும் அரு்மயோய் யெோற்ி்யப் ெோடி ...!
ெோைை னைோைப் ெோ்தக ைோட்டி
 ெோ்வயும் தநதோர் ெகைம் கூட்டி ...!

ய�ோதிெோஸ் முனைியப்ென்
மோநெிை பசயறகுழு உறுப்ெினைர்

தமிழன்்னைத தமிழ்்சசஙைம்
பசன்்னை
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தமிழன்்னை்ய யெோற்ி 
வணஙைிடுயவோம்...

அடிவரோர்
தமிழன்்னை புைழ் ெோடும்
பதன்னைைதது மோமது்ர தமிழ்்ச சஙைம் ைண்ட 
மோமன்னைர்...
ைவி்சசகைரவர்ததியோர்
வீரெோண்டித பதன்னைவனைோர்...
மீனைோட்சி அன்்னை அைம்
பைோண்டோர்!...
தமிழன்்னை யெோற்ி
ஆயிரதது எட்டு ைண்டோர்!...
அவனைியியய ெோடும்!
அைிைததில் நெி்ைககும்!
தமிழுககு வளர்்சசி கூட்டும்!...

பசநதமிழ் பமோழிககு
சிஙைத தோர்ையோனைவள்
அன்னைல் பமோழியோளுககு
ஆையமும் அ்மநதிடயவ...

சஙைத தமிழின்
பசோறைளில் ெோவியற்
மஙைோத உன்புைழ்
மோண்பு் உயர்ததிடயவ...
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ஆையம் பசய்து
அ்ப்ெணி ஆறறுயவோயம-தோயய
ைோைமும் ைடியத
ைோதது நெிறை யவண்டுமோ..!

முப்பெரும் யதவியருககும்
முதைோமவள் நெீயய -தோயய...
எப்புைழ் ெோடினைோலும் ஈடில்்ை உனைககு...

அன்்னையுன் திருப்ெோதம்
அ்மநதிட
ஆசிைள் வழஙைிடு
ெண்ெோளர்ைள் ெோவினைில்
புோிதைோய் இணஙைிடு

ெற்ோைி உன்னைோயை
ெிததோை மோ்ியனைோம்
நெறைரு்ண வழஙைி
நெல்வழி ைோட்டு -தோயய

ஐயோ உருவில் நெீ வோருவோய்!
அவர் மூைம் தமிழமுதம் தருவோய்!
ஐயோ்வ வணஙகுைிய்ன் தோயய!
அவர் மூைம் உன்்னை யெோறறுைிய்ன் தமியழ!...

மயைசுவோிைண்ணன்
மோநெிை்ச பசயறகுழு உறுப்ெினைர்
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ைலியுை சிததயர

பதன்னைோட்டில் ெி்நத வீரெோண்டியத பதன்னைவயர

சஙைம் ்வதது தமிழ் வளர்தத
மது்ர மண்ணின் ்மநதயர

பநெற்ிகைண் தி்நதோலும்
குற்ம் குற்யம என்் நெகைீரர்
வழியில் வநத சன்ய்ோயர

தமிழ் கூ்ிய வழிைை்ள
பநெ்ிமு்் ெடுததி வோழ்ெவயர

ைலியுைததில் வோழும் சிததயர
வள்ளுவ்ரயும் ஔ்வயின்
வழிததடததிலும் நெடநதுவரும்
புை்ம மிகைவயர

தஙை்ள
ைரம் கூப்ெி சிரம் தோழ்ததி
வணஙகுைிய்ன் ஐயோ

இவண்

திருமதி. ைீதோ ஆறுமுைசோமி
மோநெிை்ச பசயறகுழு உறுப்ெினைர்

தமிழன்்னை தமிழ்்ச சஙைம்
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வோழ்தது்ர

ெோண்டியனைோர் தமிழ் வளர்தத மது்ரயியை
மீண்டும் தமிழ் மணகை தமிழ் வளர்ை 
பதன்னைோட்டு ெோண்டியனைோர் வநது உதிததோர்
தமிழ் யெ்சசு தமியழ மூ்சசு
ைவி முழகைம் அதியை அ்வ அடகைம்
தமிழ் முழகைம் இதியை ெோ்்ககும்
தமிழ் உணர்வு தோயனை ெி்ககும்
தமிழ் அன்்னை யெோறறும் ஆயிரம்,
யெோற்ி ெடிகை ெடிகை சு்வககும்
தமிழ் யெோற்ி்யயும்
பதன்னைவன் ஐயோ்வயும் வணஙகுயவோம்

நெோரோயணன் சஙைர்
மோநெிை பசயறகுழு உறுப்ெினைர்

தமிழன்்னை தமிழ்்ச சஙைம்
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வோழியத தமிழ்

 உைைம் யெோறறும் அறப்புதத தோய் தமிழன்்னையி்னை 
யெோற்ி பதோண்டோற்ி வோழும் சிததர்,  தமிழன்்னை தமிழ்்ச சஙைததின் 
முதன்்ம ஆயைோசைரும் த்ை்ம ஆசோனுமோனை வணகைததிறகும் 
யெோறறுதலுககுோிய ஐயோ ைவி்சசகைரவர்ததி  வீரெோண்டியத 
பதன்னைவனைோோில் 1008 வோிைளில் 126 ெோடல்ைளில் எழுதப்ெட்ட 
தமிழன்்னை யெோற்ி தமிழ் கூறும் நெல்லுைைில் தமிழ் பமோழி 
வளர்்சசிககு எளி்சசி ஊட்டும் என்ெதில் எவவித ஐயமும் இல்்ை. 
தமிழன்்னை்ய வணஙைி ஐயோவின் அடியரோனை நெோன் ஐயோ்வ 
யெோறறுைிய்ன்.

இவண்

பெைின் பசசுட்டின் யமோசசு
குமோி மண்டை்சபசயைோளர்
தமிழன்்னை தமிழ்்ச சஙைம்
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உ்சசோிகைத தமிழ் பெருகும்....
பெோஙகுதமிழ்த தோயவளின் சீ்ரப்     
 யெோதைன்் ைவிமைரோல் யைோர்தது   
தஙகுத்ட ஏதுமின்்ி அன்்னைத  
 தனைிகைரு்ணத தோன்பெருைி வோழ்தத   
இஙகுபவோரு ஆயிரதது எட்டோம்    
 இ்சபெருகும் யெோற்ியி்னைத தநதோர்   
எஙைரதது வணகைததுககு உோியர் 
 ஏறுதமிழ்த பதன்னைவரோம் பெோியோர்    

சஙைபமனும் அ்வபெருைி நெின்று 
 சோர்புைவர்  பநெஞசமி்ட பசன்று 
எஙகுபமோரு வோசபமனைக ைோற்ோய் 
 எண்டி்சயும் ைவிபெருை்ச பசய்த 
தஙைமவள் எம்குைததின் பதய்வம் 
 தமிழணஙகு பதன்மது்ரப் ெோ்வ  
உஙைளைம் தன்னைரு்ளப் பெோழிய  
 உ்சசோிததிப் யெோற்ியி்னை்ச பசோல்வீர்  

ெஙைமிைோத தமிழ்பெருைத பதோழுது 
 ்ெநதமிழின் அருளத்னை யவட்டி 
குஙகுமதது நுதலு்டய பசல்வர் 
 கூறுவீர ெோண்டியரோம் பதன்னைர்   
பவஙைைதது மணிததமிழோம் தோ்ய 
 யவண்டுதறகு தநததிநதப்  யெோற்ி
அஙைபமைோம் அன்புருை இஃ்த
 அ்்ெவர்ககு தமிழ்பெருகும் ஆம்ஆம்

சிததோர்தெோண்டியன்
மது்ர மண்டைம் த்ைவர்,
தமிழன்்னைத தமிழ்்சசஙைம்

9842386995
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தமிழன்்னை்ய வணஙைி 
ஐயோ்வ யெோறறுயவோம்...

 பசோநதஙைள் ஒன்று கூடி, யசோத்னைைள் ெை ைடநது, 
வோழும் ைவி ஆசோனைோோின் வழிைோட்டுதலின் யெோில், வண்ணததமிழ் 
பசோல்பைடுதது.. தமிழன்்னை மனைம் மைிழும் நெி்ையில் ஐயோ 
ைவி்சசகைரவர்ததி வீரெோண்டியனைோர் அவர்ைள் 1008 தமிழன்்னை 
யெோற்ி எழுதி ெ்டததது தமிழ் பமோழிககும் தமிழன்்னைககும் 
அவர் பசய்யும் மைததோனை பதோண்டு என்ெயத உண்்ம. ஐயோவின் 
இப்ெோடல் தமிழ் உள்ளவ்ர நெி்ைததிருககும். ஐயோ அவர்ை்ள 
வணஙகுைிய்ன் வோழ்ை தமிழ் .

இவண், 

ஆனைநத ைநதசோமி, 
யசைம் மண்டைத த்ைவர், 
தமிழன்்னை தமிழ்்ச சஙைம்
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வோழ்தது்ர
 பமோழி என்ெது உணர்வின் பவளிப்ெோடு. தன் வளர்்சசிககு 
பதோய்வு வரும் யவ்ளயில் தன்்னைத தோயனை தைவ்மததுக பைோள்ளும் 
தன்்ம பெற்து பமோழி. ஒவபவோரு ைோைைட்டஙைளிலும் இது 
பதோடர்நது நெடநது வருைி்து. ெி் பமோழி ைைப்பு, அல்ைது சி்தவு 
யெோன்் யநெரஙைளில் மூ்சசுவிட ஏதோவது பமோழிப் ெற்ோளர்ைள் 
ெி்ப்ெது ைோை நெிைழ்வு. அவர்ை்ள அ்டயோளங ைண்டவுடன் ெற்ிப் 
ெடர்நது பதோற்ிக பைோள்ைி்து அன்்னை ைண்ட ெிள்்ளயோய்.

 தமிழன்்னை யெோற்ி என்று யெோற்ிப் யெோற்ிப் ெோடிய 
அதத்னைப் ெோடல்ைளும் நெமககு ைி்டகை அருள் பசய்த தமிழன்்னையும், 
ெோடிய ஐயோ வீரெோண்டியன் பதன்னைவன் அவர்ைளும் நெோம் ைோைததில் 
நெோம் பெற் யெறு. ஒவபவோரு யெோற்ிககுப்ெின்னும் இருககும் 
ைடைோழக ைருததுகைள் த்டயின்்ி அ்ைய்ையோய் வநது விழுவ்த, 
எதிர்ைோைம் வியநது ெோரோட்டும். அவருடன் முைமுைமோய் ெழை ைி்டதத 
வோய்ப்பு மிை ெோகைியம்.

 இநதக ைோைததிலும் ெி் பமோழி ஆதிகைமும் ஆர்வமற் 
மநதநெி்ையிலும் தன்்னை உயிர்ப்ெிகை தமிழ் யதர்நபதடுதத 
நெறபசம்மல் ஐயோ வீரெோண்டியன் பதன்னைவனைோர் அவர்ைள். அநத 
்வரத்தப் ெதிககும் தஙைமோை ைருஙைல் ைண்ணன். ஆெரண 
நெி்்வுககு தமிழோசன் யைோவிநதரோ�ன் ெோலு அவர்ைள் கூடயவ 
வைங்ைமோன் யவல்முருைன் அவர்ைள். பமோழி உறசோமோய் தன் 
இள்மப் பெோலி்வ தகை ்வததுக பைோள்ள யவறு யோர் யவண்டும் 
இவர்ைளுககு யமல். தோன் அமரும் ஆையம் அ்மவ்தப் ெோர்கை 
தமிழன்்னையின் ஆர்வம் நெம்்ம வணஙை ்வகைி்து. வணஙகும் 
ைரஙைளுககு உ்ழகைவும் ெி்்ர அ்ழகைவும் பதோியும், முடியும்.  
பதோடர்நது ஆையப்ெணி சி்கை ெிரோதத்னையும் வோழ்ததுைளும்.

ைி்ிஸ்டினைோ அருள்பமோழி



25  

வோழ்தது்ர

 தமிழன்்னையய யெோற்ி யெோற்ி

 ஐயோ வோழும் சிததர் ைவி்சசகைரவர்ததி வீரெோண்டியனைோர் 
அவர்ைளின் 1008 வோிைளில் 126 ெோடல்ை்ளக பைோண்ட தமிழன்்னை 
யெோற்ி ெோமோ்ை தமிழன்்னை அருளோல் தமிழ் உள்ளவ்ர 
நெி்ைததிருககும், ஐயோவின் பெயர் வள்ளுவர் ,ஔ்வ,ெோரதியோர் 
யெோன்று வோழ்வோஙகு வோழும். இநநூல் பவளிவர ைோரணமோை 
இருககும் தமிழன்்னை தமிழ்்ச சஙைம் பெோன் எழுததுகைளோல் 
பெோ்ிகைப்ெடும் என்ெதில் எவவித ஐயமும் இல்்ை எனைக கூ்ி 
ஐயோ்வ வணஙகுைிய்ன்.

 பவல்ை தமிழ்-

இவண்

திருமதி. இநதிரோ ெோய் யவைப்ென்
ஓய்வு முதுநெி்ை ஆசிோியர்

மண்டை முதன்்ம ஆயைோசைர்
குமோி மண்டைம்

தமிழன்்னை தமிழ்்ச சஙைம்
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வோழ்ததுகைவி்த

வீர ெோண்டிய பதன்னைவ ஐயயனை
அன்்னை்ய யெோற்ியய அவ்ளயய யவண்டியய
ெகதியில் யெோற்ியய சகதி்ய பைோண்டுநெீ
சிந்தயில் பவன்றுநெீ பசநதமிழ் ைறறுநெீ
முததமிழ் யெோற்ிநெீ முகதி்ய பெறறுநெீ
ெிததுநெீ ெற்ியய சிததுநெீ பெற்யயோ

முததுநெீ முதல்வன்நெீ மது்ரயின் அழகுநெீ
அமுதுநெீ அ்ிவுநெீ அட்சய ெோததிரம்நெீ
தமிழுககு யைோவிைோம் தம்ெிககு ஆ்ணயோம்
அன்்னையின் யவண்டுயைோள் அன்ெோின் ைனைவிைோம்
தரணியில் ைட்டுயவோம் அன்்னை்யப் யெோறறுயவோம்
தமிழ் அன்்னை்ய யெோறறுயவோம்

நெோ மூதூரோன்
பசன்்னை மண்டை்ச பசயைோளர்

தமிழன்்னைத தமிழ்்சசஙைம்
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ஆசிோியர் உ்ர

 தமிழன்்னை தமிழ்்சசஙைம் பவளியிடும் இரண்டோவது நூைோை 
எனைது நூல் அ்மநதுள்ளது கு்ிதது எனைககு மட்டற்  மைிழ்யவ. 
தமிழன்்னை்யத பதய்வமோை எண்ணி எழுதப்ெட்ட இநநூல்  ஒவபவோரு 
தமிழனும்  ெிறைோைததில் பூ்ச அ்்யில் ்வதது வழிெடும்யெோது 
பூசிகை யவண்டிய நூைோை மோறும். தமிழன்்னைககு ஆையம் அ்மதது 
சி்ை ்வதது வழிெடும் யெோது இநநூலில் உள்ள 1008 யெோற்ிைளும் 
அஙயை அன்்னை்ய வணஙகும் யெோது யெோற்ிப்ெோடப் ெயன்ெடும் 
என்ெது திண்ணம். 

 இதத்ைய நூ்ை எழுத என்்னைப் ெணிதத இ்்வனுககும் 
தமிழன்்னை தமிழ்்சசஙை நெிர்வோைிைள் அ்னைவருககும் எனைது 
நென்்ி்யயும் பதோிவிததுக பைோன்ைிய்ன் . 

வணகைஙைளுடன்

ைவி்தகை்ைமோமணி
சி. வீரெோண்டியதபதன்னைவன்

ம்னை எண் 19
சிவபசநதூர்ெோண்டியன் இல்ைம்
பசோர்ணமீனைோ நெைர் முதல்பதரு
யோ. ஒதத ை்ட 635 107
மது்ர

9842181462
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1

அன்்னையயஎன் தமிழ்ததோயய யெோற்ி யெோற்ி
 ஆதிமுதல் பமோழிததோயய யெோற்ி யெோற்ி
பதன்மது்ரப் ெி்நததோயய யெோற்ி யெோற்ி
 தமிழ்முருைன் தன்தோயய யெோற்ி யெோற்ி
என்றுமுள பசம்பமோழியய யெோற்ி யெோற்ி
 ஏழி்சயோய் ஆனைதோயய யெோற்ி யெோற்ி
உன்னைடி்யப் ெணிைின்ய்ன் யெோற்ி யெோற்ி
 ஓம்சகதி ்ெநதமியழ யெோற்ி யெோற்ி

2

அம்்மயப்ென் யெ்சசுபமோழி யெோற்ி யெோற்ி
 அம்ெி்ையின் மூ்சசுபமோழி யெோற்ி யெோற்ி
கும்மியோட்டக யைோைபமோழி யெோற்ி யெோற்ி
 குமோிமகைள் ைோைபமோழி யெோற்ி யெோற்ி
தும்ெிைளின் சநதபமோழி யெோற்ி யெோற்ி
 தூயநெோத்ச பசோநதபமோழி யெோற்ி யெோற்ி
பசம்பெோருளின் இயற்ைபமோழி யெோற்ி யெோற்ி
 சிவசகதிப் ெகதிபமோழி யெோற்ி யெோற்ி

3

ைோைத்த பவன்்தோயய யெோற்ி யெோற்ி
 ைோவியமோய் நெின்்தோயய யெோற்ி யெோற்ி
வோை்ிவோய் வோழ்தோயய யெோற்ி யெோற்ி
 வநபதம்்ம ஆளுவோயய யெோற்ி யெோற்ி
யைோைததில் கு்்வில்ைோய் யெோற்ி யெோற்ி
 குவையததின் தமிழரசி யெோற்ி யெோற்ி
ஆைமர்நதோர் அைதபதோலியய யெோற்ி யெோற்ி
 அழகுமீனைோ முைதபதோளியய யெோற்ி யெோற்ி
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4

பூககுழியில் நெடநததோயய யெோற்ி யெோற்ி
 புவியோள வநததோயய யெோற்ி யெோற்ி
வோகைினைியை நெி்்நததோயய யெோற்ி யெோற்ி
 ்வ்ையியை தவழ்நததோயய யெோற்ி யெோற்ி
ெோகைளோனை ்ெநதமியழ யெோற்ி யெோற்ி
 யெச்வதத யெரரசி யெோற்ி யெோற்ி
யதககுமரத திண்்மயயள யெோற்ி யெோற்ி
 பதன்புைததோர்அன்்னையயள யெோற்ி யெோற்ி

5

பதன்குமோித திருமையள யெோற்ி யெோற்ி
 திரவியமோய் இருநததோயய யெோற்ி யெோற்ி
குன்்யவைன் வோய்பமோழியய யெோற்ி யெோற்ி
 குைபதய்வம் ஆனைதோயய யெோற்ி யெோற்ி
இன்்ிருககும்  மதுரபமோழி யெோற்ி யெோற்ி
 எழுஔ்வ மணிபமோழியய யெோற்ி யெோற்ி
அன்றுவநத திருபமோழியய யெோற்ி யெோற்ி
 அமுததபதோல் ைோப்ெியயம யெோற்ி யெோற்ி

6

சிததர்ைள்   உ்ரதததமிழ் யெோற்ி யெோற்ி 
 சிவனைடியோர் பமோழிநததமிழ் யெோற்ி யெோற்ி 
முததமிழோய்  விோிநததமிழ்  யெோற்ி யெோற்ி 
 மு்்யோை  நெி்்நததமிழ் யெோற்ி யெோற்ி
ெததுப்ெோட் டோனைதமிழ் யெோற்ி யெோற்ி 
 ெழைிடயவ சி்நததமிழ் யெோற்ி யெோற்ி
இதத்ரயில்  நெி்ைததோயய யெோற்ி யெோற்ி 
 இயலி்சயின் குயில்பமோழியய யெோற்ி யெோற்ி
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7

ஆட்சியியை  இருநததமிழ் யெோற்ி யெோற்ி
 அயைோரும்  ெடிதததமிழ் யெோற்ி யெோற்ி
மீட்டுைின்்  பமல்லி்சயய யெோற்ி யெோற்ி 
 மிடுககுடயனை  நெடநததமிழ் யெோற்ி யெோற்ி
யவட்ெபமோழி  அ்ிபவோளியய யெோற்ி யெோற்ி 
 வி்தபநெல்ைோய் வி்ளநததமிழ் யெோற்ி யெோற்ி
ஏட்டினைியை    த்ைநெிமிர்நதோய் யெோற்ி யெோற்ி
 எழு்சசிநெைம் தரும்தோயய யெோற்ி யெோற்ி 

8

வடபெருஙைல்  சிைரமோனைோய் யெோற்ி யெோற்ி  
 வரைோறு  ெ்டததமிழ் யெோற்ி யெோற்ி
ைடல்குடிததோர் அமுதபமோழி யெோற்ி யெோற்ி  
 ைவிழோத  ைோவியயம யெோற்ி யெோற்ி
மடல்அவிழ்தத  மணததமியழ யெோற்ி யெோற்ி  
 மூயவநதர்  தோய்பமோழியய யெோற்ி யெோற்ி
பைோடிெிடிதது   நெடநததோயய யெோற்ி யெோற்ி 
 யைோபுரமோய் ஆனைதோயய யெோற்ி யெோற்ி

9

மோமது்ர்ச  சஙைமைள் யெோற்ி யெோற்ி
 மோணிகைப் ெோட்டரசி யெோற்ி யெோற்ி
யைோமைளோய்  மைர்தமியழ யெோற்ி யெோற்ி
 பைோலுவிருககும் உயர்தமியழ யெோற்ி யெோற்ி
யதமதுர்ச பசோல்ைமுயத யெோற்ி யெோற்ி
 பதம்மோஙகுத  தண்தமியழ யெோற்ி யெோற்ி
பூமைர்ைள்  பூப்பெோலியய யெோற்ி யெோற்ி
 பெோற்மிழர் நெற்வயம யெோற்ி யெோற்ி
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10

ைவியரஙைில்  வி்ளை்ையய யெோற்ி யெோற்ி
 ை்ையரஙைில் உயிர்்சசி்ையய யெோற்ி யெோற்ி
பசவியரஙைில்  நெி்்யதயனை யெோற்ி யெோற்ி
 பசயைரஙைில்  சுழல்ஒளியய யெோற்ி யெோற்ி
புவியரஙைில் நெிமிர்ைிளியய யெோற்ி யெோற்ி
 ெ்நதுவர்ச  சி்நதெண்யண யெோற்ி யெோற்ி
தவகபைோழுநயத தனைிததுவயம யெோற்ி யெோற்ி
 தமிழ்்சசஙை மணிககுரயை யெோற்ி யெோற்ி  

11

தனைிததன்்ம  நெி்்பமோழியய யெோற்ி யெோற்ி
 தனைககுவ்ம இல்ைோதோய் யெோற்ி யெோற்ி
இனைிததநெி்ை  கு்்யோதோய் யெோற்ி யெோற்ி
 எழு்சசிநெ்ட யெோட்டிடுவோய் யெோற்ி யெோற்ி
தனைிதபதோலிககும்  தி்ததமியழ யெோற்ி யெோற்ி
 தரததி்னையய  விோிதததமிழ் யெோற்ி யெோற்ி
ெனைிமைரோய்ப்  ெி்நததமிழ் யெோற்ி யெோற்ி
 ெழமது்ர்ச பசஙைரும்யெ யெோற்ி யெோற்ி 

12

அனைல்வோதம்  பவன்்தோயய யெோற்ி யெோற்ி
 அைம்பு்மோம்  நெின்்தோயய யெோற்ி யெோற்ி
புனைல்வோத்ச  சுவடியோனைோய் யெோற்ி யெோற்ி 
 பெருஙைவி்தப் யெ்ழயோனைோய் யெோற்ி யெோற்ி
தனைிகைரு்ண்ச பசம்பமோழியய யெோற்ி யெோற்ி 
 தரம்தி்மும் பசழிதததோயய யெோற்ி யெோற்ி
இனைிதததமிழ்  எஙைளம்மோ யெோற்ி யெோற்ி
 இருநதோளும் நெறுநதமியழ யெோற்ி யெோற்ி
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13

பெோpயயோர்ைள்  பைோடுதததமிழ்  யெோற்ி யெோற்ி                       
 ெி்ழயின்்ி  நெடநததமிழ் யெோற்ி யெோற்ி
அரசருயம  ெடிதததமிழ்  யெோற்ி யெோற்ி                              
 அரஙயை்ி்ச  சி்நததமிழ் யெோற்ி யெோற்ி
வரைோற்ில்  தமிழியோனைோய் யெோற்ி யெோற்ி                                 
 வடுவின்்ி  வளர்நததமிழ் யெோற்ி யெோற்ி
தரமுடயனை  இருநததோயய யெோற்ி யெோற்ி                               
 தமிழ்்சசஙைத த்ைமையள யெோற்ி யெோற்ி  

14

அஙைோடி  பமோழிநததமிழ் யெோற்ி யெோற்ி 
 அணிமணிைள் பெோழிநததமிழ் யெோற்ி யெோற்ி
சிஙைநெ்ட  நெடநததமிழ்  யெோற்ி யெோற்ி 
 பசழு்மயுடன் சி்நததமிழ் யெோற்ி யெோற்ி
தஙகுத்ட  எதுவுமிைோய் யெோற்ி யெோற்ி 
 தமிழைத்த ஆண்டதமிழ் யெோற்ி யெோற்ி
எஙைிருநதும்  முழஙைிடுவோய் யெோற்ி யெோற்ி 
 இள்மநெைம் பசழிததிடுவோய் யெோற்ி யெோற்ி

15

தமிபழன்்  அருட்சகதி யெோற்ி யெோற்ி 
 தோய்தநத பெோறைிழியய யெோற்ி யெோற்ி
நெமதுமுன்யனைோர்  ஒலிமூ்சயச யெோற்ி யெோற்ி 
 நெ்டயோறு வழிவீ்சயச யெோற்ி யெோற்ி
தமபதழுததின் உயிபரோலியய யெோற்ி யெோற்ி 
 பதளிநதுவநத மணிப்ெரயை யெோற்ி யெோற்ி
இமிழ்ைடைோய்   விளஙகுதமிழ் யெோற்ி யெோற்ி   
 எழுைதிரோய்த துைஙகுதமிழ் யெோற்ி யெோற்ி
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16

திருப்புைழோய்  வி்ளநததமிழ்  யெோற்ி யெோற்ி 
 திருமு்்ைள் நெி்்நததமிழ் யெோற்ி யெோற்ி
மருவற்  நெற்மியழ  யெோற்ி  யெோற்ி 
 மைர்நதிருககும் குறுநபதோ்ையய யெோற்ி யெோற்ி
ைருதத்மதித திருவு்டயோய் யெோற்ி யெோற்ி 
 ைவிவோணர்;  ெ்டதததமிழ் யெோற்ி யெோற்ி
இருநுhறறு நெோறெதயதழ்  யெோற்ி யெோற்ி 
 இருப்ெினைியை  சி்ப்ெ்டநதோய் யெோற்ி யெோற்ி 

17

பதன்பமோழியோய்  நெின்்தமிழ் யெோற்ி யெோற்ி  
 யதன்பமோழியோய்  பவன்்தமிழ் யெோற்ி யெோற்ி 
நென்பமோழியோய்  நெடநததமிழ் யெோற்ி யெோற்ி 
 நெீதிவழி  பசோன்னைதமிழ் யெோற்ி யெோற்ி 
ென்னைோட்யடோர்  ெயின்்தமிழ் யெோற்ி யெோற்ி 
 ெககுவமும்  பெற்தமிழ் யெோற்ி யெோற்ி 
என்றுமுள  அோியதமிழ் யெோற்ி யெோற்ி 
 எழுநதோளப் ெி்நததமிழ் யெோற்ி யெோற்ி  

18

ெி்பமோழிககு  யவர்தநதோய் யெோற்ி யெோற்ி 
 ெயன்ெோட்டுப் சீயெோற்ிதநதோய் யெோற்ி யெோற்ி 
அ்ிபவோளியின் அை்சசுடயர யெோற்ி யெோற்ி 
 அமுதமோனை தமிழ்கைடயை யெோற்ி யெோற்ி 
உ்வோனை  உயிர்பமய்யய  யெோற்ி யெோற்ி 
 உயிபரோலியின் அணுததி்யள யெோற்ி யெோற்ி 
உ்ிபநெய்யோய் நெி்்தமியழ யெோற்ி யெோற்ி 
 உணர்வுககுள் உயிர்ையய யெோற்ி யெோற்ி 
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19

அம்்மதநத  ஞோனைமோனைோய் யெோற்ி யெோற்ி  
 அரு்மயோைப்  ெி்நததமிழ் யெோற்ி யெோற்ி  
பசம்்மயோை்ச  சி்நததமிழ் யெோற்ி யெோற்ி  
 சி்ைடிததுப்  ெ்நததமிழ் யெோற்ி யெோற்ி  
நெம்நெோ்வ   அ்சதததமிழ் யெோற்ி யெோற்ி  
 நெைம்பெ்யவ இ்சதததமிழ் யெோற்ி யெோற்ி  
மும்மணியோய்  விோிநததமிழ் யெோற்ி யெோற்ி  
 முரசுபைோட்டி ஒலிதததமிழ் யெோற்ி யெோற்ி 

20   

பூகைளதன்  யதனைோனைோய் யெோற்ி யெோற்ி  
 புது்மயுடன்  பெோலிவோனைோய் யெோற்ி யெோற்ி  
வோகைினைியை  வளர்தமியழ யெோற்ி யெோற்ி  
 ்வ்ையியை  தவழ்நததமிழ் யெோற்ி யெோற்ி
நெோகைினைியை  ெோகைளோனைோய் யெோற்ி யெோற்ி  
 நெ்டயழைில் நெிமிர்நததமிழ் யெோற்ி யெோற்ி  
நெீகைம்  நெி்்நதருள்வோய் யெோற்ி யெோற்ி  
 நெி்்பமோழியர் ெதிைமோனைோய் யெோற்ி யெோற்ி  

21

நெைரமகைள் அ்வபமோழியய யெோற்ி யெோற்ி  
 நெைம்தரயவ வருவோயய யெோற்ி யெோற்ி  
மைிழ்வுடயனை  மைர்வப்ெோய் யெோற்ி யெோற்ி  
 மணிமுடி்ய அணிநததோயய யெோற்ி யெோற்ி  
நெிைோிைோத  ஒலிததமியழ யெோற்ி யெோற்ி  
 நெயமோனை நெறுநதமியழ யெோற்ி யெோற்ி  
சிைரததின்  அைரமோனைோய் யெோற்ி யெோற்ி  
 பசஙைதிரோய் உதிதததோயய யெோற்ி யெோற்ி  



38  

22

ஏட்டினைியை ெோட்டோனைோய் யெோற்ி யெோற்ி  
 ஏர்மு்னையின் கூர்வடியவ யெோற்ி யெோற்ி  
ெோட்டினைியை  ைோட்டோய் யெோற்ி யெோற்ி  
 ெோவைோின் நெோதபமோழி யெோற்ி யெோற்ி  
நெோட்டினைியை  நெற்மியழ யெோற்ி யெோற்ி  
 நெம்ெிக்ை  ஊற்ோனைோய் யெோற்ி யெோற்ி  
ஈட்டமைர்க  கூட்டபமோழி யெோற்ி யெோற்ி  
 ஏநதியவர் மோநதுபமோழி யெோற்ி யெோற்ி  

23

நெல்ைதமிழ்க  ைிளிபமோழியய யெோற்ி யெோற்ி  
 நெ்டமு்்யின் ஒளிபமோழியய யெோற்ி யெோற்ி  
ைல்விநெைக  ைண்தி்ப்யெ யெோற்ி யெோற்ி  
 ைளப்ெணியின் பசோல்பமோழியய யெோற்ி யெோற்ி  
வல்ைவ்ர  வளரமுயத யெோற்ி யெோற்ி  
 வழிைோட்டும்  பமோழிததோயய யெோற்ி யெோற்ி  
எல்யைோர்ககும்  ஒருதோயய யெோற்ி யெோற்ி  
 இைகைணததின் இைகைியயம யெோற்ி யெோற்ி  

24

இைககுணர்தத  நெி்்நததமிழ் யெோற்ி யெோற்ி  
 இ்மயோைக ைோததிடுவோய் யெோற்ி யெோற்ி  
வைம்புோியோய்்ச  சி்நததமிழ் யெோற்ி யெோற்ி  
 வளர்வதறயை  உோியதமிழ் யெோற்ி யெோற்ி  
அைைிட்ட  ெகுப்ெழயை யெோற்ி யெோற்ி  
 அ்டயோளம் பச்ிநததமிழ் யெோற்ி யெோற்ி  
 நெைமு்ரதத  நெோைடியய யெோற்ி யெோற்ி  
 நெம்ெினைோர்ககுத திருககு்யள யெோற்ி யெோற்ி  
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25

சஙைநெோதம்  ஒலிதததமிழ் யெோற்ி யெோற்ி  
 சரஞசரமோய்  மைர்நததமிழ் யெோற்ி யெோற்ி  
தஙைதயதர்  புை்மபமோழி யெோற்ி யெோற்ி  
 தன்யனைோில்  ஒலிததமியழ யெோற்ி யெோற்ி  
பெோஙைிவரும்  சிைம்ெோய் யெோற்ி யெோற்ி  
 புனைிதமுடன்  நெி்ையெய் யெோற்ி யெோற்ி  
மஙைோத  புைழரசி  யெோற்ி யெோற்ி  
 மைிழம்பூ பமோழியரசி யெோற்ி யெோற்ி    

26

திருககு்ளின் பதளிவரசி யெோற்ி யெோற்ி  
 திருப்ெோகைள் பமோழியரசி யெோற்ி யெோற்ி  
ைருதத்மதித  திருவு்டயோய் யெோற்ி யெோற்ி  
 ைளஞசியஙைள்  ெ்டதததமிழ் யெோற்ி யெோற்ி  
இருள்ைிழிககும்  பமோழிமையர யெோற்ி யெோற்ி  
 எழுதபதோலி்ய அணிநததமிழ் யெோற்ி யெோற்ி  
முரணில்ைோ்ச   சி்ப்பு்டயோய் யெோற்ி யெோற்ி  
 முடிவில்ைோ ஒருபமோழியய யெோற்ி யெோற்ி  

27                 

பதன்மது்ரத  பதன்்ைோனைோய் யெோற்ி யெோற்ி  
 யதனுhறும்  இன்ெமோனைோய் யெோற்ி யெோற்ி  
மன்னைவரும்   யெோற்வநதோய் யெோற்ி யெோற்ி  
 மோமது்ர்ச  பசல்வமைள் யெோற்ி யெோற்ி  
முன்னைிருநத   தமிழியோனைோய் யெோற்ி யெோற்ி  
 மூ்சசோைிப்  யெ்சசோனைோய் யெோற்ி யெோற்ி  
அன்னைபமனை  நெி்்தமியழ யெோற்ி யெோற்ி  
 அhpய்ணயின் பமோழியரசி யெோற்ி யெோற்ி  
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28     

உ்ரநெ்டயோய்க  ைவி்தயோனைோய் யெோற்ி யெோற்ி  
 உ்ரயோடல்  விளம்புைின்்ோய் யெோற்ி யெோற்ி  
வ்ரயவரும்  உயர்நததமிழ் யெோற்ி யெோற்ி  
 பவல்ைவநத நெல்ைதமிழ் யெோற்ி யெோற்ி  
இ்ரயோைோக ை்ரயு்டயோய் யெோற்ி யெோற்ி  
 இ்்யனைோோின் பெோறெோயவ யெோற்ி யெோற்ி  
ை்ரயய்க   ைவசமீநதோய் யெோற்ி யெோற்ி  
 ைணினைிககும் இனைியதோயய யெோற்ி யெோற்ி  

29

ைோவியஙைள்   ஆனைதமிழ் யெோற்ி யெோற்ி  
 பைோற்வரும்  ைற்தமிழ் யெோற்ி யெோற்ி  
ெோவினைஙைள்  பூதததமிழ் யெோற்ி யெோற்ி  
 பூவனைமோய்  உள்ளதமிழ் யெோற்ி யெோற்ி  
நெோவினைியை  ஏறுதமிழ் யெோற்ி யெோற்ி  
 நெோதபமோழி  கூறுதமிழ் யெோற்ி யெோற்ி  
யைோவிைோை   மோறுதமிழ் யெோற்ி யெோற்ி  
   யைோட்்டயய்ி ஆளுதமிழ் யெோற்ி யெோற்ி  

30              

ெி்எழுததுப்  ெி்ழதவிர்ப்ெோய் யெோற்ி யெோற்ி  
 ெழுதுெடும் எழுததில்ைோய் யெோற்ி யெோற்ி  
உ்வோனை  உயிர்ததுடிப்யெ யெோற்ி யெோற்ி 
 உ்டைின்் நெ்டயில்ைோய் யெோற்ி யெோற்ி  
இ்வோத  வரபமோழியய யெோற்ி யெோற்ி  
 இறுைிநெிறகும் தி்பமோழியய யெோற்ி யெோற்ி  
முறுகைோத  உயிர்பமய்யய யெோற்ி யெோற்ி  
 மணிவோச ைதயதயனை யெோற்ி யெோற்ி  
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31

சமணோி்னைக  ைவர்நததமிழ் யெோற்ி யெோற்ி  
 சைைருககும்  ெிடிதததமிழ் யெோற்ி யெோற்ி  
அமணரவர்  அருள்பமோழியய யெோற்ி யெோற்ி  
 ஆ்னைம்ை அமர்நதிருநதோய் யெோற்ி யெோற்ி  
தமிழினைததின்  அ்டயோளம் யெோற்ி யெோற்ி  
 தகுதியுடன்  நெி்ைதததமிழ் யெோற்ி யெோற்ி  
ைமைமகைப்  ெயிர்வி்ளததோய் யெோற்ி யெோற்ி  
 ைளம்அ்மதத ெோண்டியர்தோய் யெோற்ி யெோற்ி  

32

ஆட்சிககும்  உைநததமிழ் யெோற்ி யெோற்ி  
 அரசோட்சி  புோியுதமிழ் யெோற்ி யெோற்ி  
மோட்சியியை  சி்நததமிழ் யெோற்ி யெோற்ி  
 மணியரசி  ஆனைதமிழ் யெோற்ி யெோற்ி  
யவட்ெபமோழி  ைவி்ததயதன் யெோற்ி யெோற்ி  
 வீ்சசினைியை மூ்சசோனைோய் யெோற்ி யெோற்ி  
ெோட்டியலின்  ெதிப்ெோனைோய் யெோற்ி யெோற்ி  
 ெயிைரஙை மயிைோனைோய் யெோற்ி யெோற்ி  
             
33

ைோதுககும் இ்சயோனைோய் யெோற்ி யெோற்ி  
 ைருததுககும் வி்சயோனைோய் யெோற்ி யெோற்ி  
நெோதநெ்ட  இடம்ெிடிப்ெோய் யெோற்ி யெோற்ி  
 நெடனைமோட  வடம்ெிடிப்ெோய் யெோற்ி யெோற்ி  
ஆதிமைள்  அருட்பைோ்டயய யெோற்ி யெோற்ி  
 அரு்மயோனை வரம்பைோடுப்ெோய் யெோற்ி யெோற்ி  
யசதோரம்   அ்டயோதோய் யெோற்ி யெோற்ி  
 பசறுைளததின் பசஙைதியர யெோற்ி யெோற்ி 
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34

பதன்புைததோர்  உயிh;ததுடிப்யெ யெோற்ி யெோற்ி  
 தரணியிதன் தனைிப்ெி்ப்யெ யெோற்ி யெோற்ி  
இன்ெநெ்ட   ஏற்தோயய யெோற்ி யெோற்ி  
 இள்மயுடன் நெி்ைததோயய யெோற்ி யெோற்ி  
பதோன்்மயோனை  இயற்ைபயோலி யெோற்ி யெோற்ி  
 து்்யதோறும் நெி்்துடிப்யெ யெோற்ி யெோற்ி  
நெின்ப்ோலிககும் நெி்்பமோழியய யெோற்ி யெோற்ி  
 நெி்்அ்வயின் மணி்சசிைம்யெ யெோற்ி யெோற்ி 

35    

பதன்்ைோை  ஆடுைி்ோய் யெோற்ி யெோற்ி  
 யதனைோ்ோய்   ஓடுைி்ோய் யெோற்ி யெோற்ி  
முன்வநது   ெோடிடுவோய் யெோற்ி யெோற்ி  
 மூ்சசினைியை  கூடிடுவோய் யெோற்ி யெோற்ி  
நென்றுெை நெோடிடுவோய் யெோற்ி யெோற்ி  
 நெோவினைியை  ஏ்ிடுவோய் யெோற்ி யெோற்ி  
பதன்தமியழ முகைனைியய யெோற்ி யெோற்ி  
 தீட்டி்வதத ெோட்படோலியய யெோற்ி யெோற்ி 

36             

எழுதபதன்னும் உடல்பைோண்டோய் யெோற்ி யெோற்ி  
 இயஙைிவரும் மடல்ைண்டோய் யெோற்ி யெோற்ி  
முழுததகுதி   நெி்ைய்டநதோய் யெோற்ி யெோற்ி  
 பமோழிககுோிய  ஒலிப்ெரயை யெோற்ி யெோற்ி  
வழிைோட்டும்  இைகைணததோய் யெோற்ி யெோற்ி  
 விழியோகும்  பமோழிதது்ணயய யெோற்ி யெோற்ி  
பமோழியோகும்  உயிர்மூ்சயச யெோற்ி யெோற்ி  
 மு்சசஙை முததரசி யெோற்ி யெோற்ி 



43  

37

ஒழுஙைோனை எழுதது்டயோய் யெோற்ி யெோற்ி  
 உயிரோனை ஒலியு்டயோய் யெோற்ி யெோற்ி  
எழுதபதோலி்ய மோற்ோதோய் யெோற்ி யெோற்ி  
 இ்மப்யெோழ்தும் ம்வோதோய் யெோற்ி யெோற்ி  
ஒழுஙைறறு நெடகைோதோய் யெோற்ி யெோற்ி  
 உருபவழுததின் உள்ளுயியர யெோற்ி யெோற்ி  
இழுககுவழு  அைற்ிவநதோய் யெோற்ி யெோற்ி  
 இடததுகயைோர் ஒலிமோ்ோய் யெோற்ி யெோற்ி  

38

தமிபழன்்  அமுதோனைோய் யெோற்ி யெோற்ி 
 தோய்பமோழியோய் எனைகைோனைோய் யெோற்ி யெற்ி
அமிழ்பதன்ய் உணர்வததோய் யெோற்ி யெோற்ி 
 அ்டயோள மரபு்டயோய் யெோற்ி யெோற்ி  
தமிழர்ககுப்  பெயர்பைோடுததோய் யெோற்ி யெோற்ி  
 தவழ்நதிடயவ அடிெதிததோய் யெோற்ி யெோற்ி  
தமககுோிய நெி்ைமோ்ோய் யெோற்ி யெோற்ி  
 தவகயைோட்டத தனைி்சசுடயர யெோற்ி யெோற்ி  

39

பைோட்டுபமோலிப்  யெோி்ையய யெோற்ி யெோற்ி  
 யைோைமுைத  தூோி்ையய யெோற்ி யெோற்ி  
ைட்டிபவல்ைக ைளிப்ெோயை யெோற்ி யெோற்ி  
 ைறபூரப்  பெட்டையம யெோற்ி யெோற்ி  
பெோட்டு்வதத பெோறகுடயம யெோற்ி யெோற்ி  
 பெோறைவச்ச பசோற்மியழ யெோற்ி யெோற்ி  
எட்டு்வதத  இ்சததமியழ யெோற்ி யெோற்ி  
 எழு்சசிமிகு  இயற்மியழ யெோற்ி யெோற்ி 
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40 

நெிமிர்நெோட ைததமியழ  யெோற்ி யெோற்ி  
 நெி்ம்மோ்ோ  எழுதது்டயோய் யெோற்ி யெோற்ி  
அமுதோகும்  பதம்மோஙயை யெோற்ி யெோற்ி  
 அடிப்ெ்டயின் உறுதிபயோலி யெோற்ி யெோற்ி  
சமநெி்ையின்  இருப்ெோனைோய் யெோற்ி யெோற்ி  
 சோிவிைோத தி்மு்டயோய் யெோற்ி யெோற்ி  
இமயமோை  எழுநதுநெின்்ோய் யெோற்ி யெோற்ி  
 இருப்ெதறயை ெி்நதுவநதோய் யெோற்ி யெோற்ி  

41

நெோவினைியை  சுழன்றுவநதோய் யெோற்ி யெோற்ி  
 நெற்மிழோய் எழுநதுவநதோய் யெோற்ி யெோற்ி  
ெோவினைியை   வடிபவடுததோய் யெோற்ி யெோற்ி  
 ெோடுபமோழிப் ெடியோனைோய் யெோற்ி யெோற்ி  
ஆவிககுள்   ஆவியோனைோய் யெோற்ி யெோற்ி  
 ஆையததின்  வோை்ியவ யெோற்ி யெோற்ி  
மூவரவர்  தோய்பமோழியய யெோற்ி யெோற்ி  
 முழஙைவநத பமோழிமுரயச யெோற்ி யெோற்ி  

42             

ெோவைோின்   நெநதவனைம் யெோற்ி யெோற்ி  
 ெோகைளதன்  பசோநதவனைம் யெோற்ி யெோற்ி  
ைோவியததின்  யசோ்ைவனைம் யெோற்ி யெோற்ி  
 ைற்வோின்  ைவி்தவனைம் யெோற்ி யெோற்ி  
கூவுகுயில்   குரபைோலியய யெோற்ி யெோற்ி  
 யைோடிமைர்ப்  ெோவனையம யெோற்ி யெோற்ி  
நெோவைோின்   நெ்டயழயை யெோற்ி யெோற்ி  
 நெறகூடல்  அ்வயரசி யெோற்ி யெோற்ி  
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43

அமுதபமோழிப் பெருகைழயை யெோற்ி யெோற்ி  
 அரஙயைறும் இைகைியயம யெோற்ி யெோற்ி  
தமிழ்தயதன்சிந தோமணியய யெோற்ி யெோற்ி  
 தமிழைததின் தவப்ெயயனை யெோற்ி யெோற்ி  
நெமதுபைோன்்்  யவநதனைோனைோய் யெோற்ி யெோற்ி  
 நெல்ஆததி  சூடியோனைோய் யெோற்ி யெோற்ி  
நெிமிர்நெ்டயின் யநெோி்சயய யெோற்ி யெோற்ி  
 நெற்ி்ணயின் பசோற்ி்யம யெோற்ி யெோற்ி  

44

முகைனைியின்  சகை்ரயய யெோற்ி யெோற்ி  
 முததுமணி  மோது்ளயய யெோற்ி யெோற்ி  
அகைோை்ச பசம்பெோன்யனை யெோற்ி யெோற்ி  
 ஐநதுமுைப் பெோன்விளகயை யெோற்ி யெோற்ி  
தகைதமிழ்  அ்வபமோழியய யெோற்ி யெோற்ி  
 தன்னைோட்சி  பைோண்டதோயய  யெோற்ி யெோற்ி  
திகபைட்டும்  நெடநததோயய யெோற்ி யெோற்ி
 திைைமிட்டு  நெின்்தோயய யெோற்ி யெோற்ி  

45             

சு்வநெி்்நத  பெோருளோய் யெோற்ி யெோற்ி  
 சுழல்முழகை நெ்டயோய் யெோற்ி யெோற்ி  
கு்வயோனை   ைருததோய் யெோற்ி யெோற்ி  
 ைைஙை்ரயும் விளகபைோளியய யெோற்ி யெோற்ி  
அ்வய்மதயத ஆண்டதோயய யெோற்ி யெோற்ி  
 அணிதிரளப்  ெணிபதோடர்நதோய் யெோற்ி யெோற்ி  
எ்வககுமிஙயை அயரோதோய் யெோற்ி யெோற்ி  
 எழுசீோின் முப்ெோயை யெோற்ி யெோற்ி 
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ெரம்பெோரு்ள அ்ழதததமிழ் யெோற்ி யெோற்ி  
 ெரோசகதி  தநதெோயை யெோற்ி யெோற்ி  
உோியஆ்ண உருவோனைோய் யெோற்ி யெோற்ி  
 உயிருககுள் உயிரோனைோய் யெோற்ி யெோற்ி  
வரமோனை அ்மோனைோய் யெோற்ி யெோற்ி  
 விோிதது்ரககும் ெோட்டியயை யெோற்ி யெோற்ி  
இரண்டுககும்  ைரஙபைோடுததோய் யெோற்ி யெோற்ி  
 இைகைியமோய்்ச சரநபதோடுப்ெோய் யெோற்ி யெோற்ி 

47

ெோயவநதும்  சநதமோனைோய் யெோற்ி யெோற்ி  
 ெடிததவர்தம் பசோநதமோனைோய் யெோற்ி யெோற்ி  
மூயவநதர்   முழகைமோனைோய் யெோற்ி யெோற்ி  
 மதிப்புடயனை ெதிப்ெோனைோய் யெோற்ி யெோற்ி  
பூயவநதும்  புன்னை்ையய யெோற்ி யெோற்ி  
 பெோலிநதுவரும் சிைம்பெோலியய யெோற்ி யெோற்ி  
யைோயவநதும் பசோல்யையர யெோற்ி யெோற்ி  
 குவிநதிருககும் இைகைியதயதன் யெோற்ி யெோற்ி  

48

பெோியபுரோ ணமோனைதோயய யெோற்ி யெோற்ி  
 பெரு்மககும் உோியதோயய யெோற்ி யெோற்ி                                             
தரததினைியை  சி்நததோயய யெோற்ி யெோற்ி  
 தமிழ்மகைள் முைவோியய யெோற்ி யெோற்ி  
ைரஙகூப்ெி  வணஙகுைிய்ோம் யெோற்ி யெோற்ி
 ையல்விழியின் இதழ்பமோழியய யெோற்ி யெோற்ி  
அரவ்ணககும் அருமருநயத யெோற்ி யெோற்ி  
 அைிைோண்ட வல்லிபமோழி யெோற்ி யெோற்ி  
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மஙைைததின் மணி்சசுடயர யெோற்ி யெோற்ி  
 மல்லி்ையின்  தங்ையோனைோய் யெோற்ி யெோற்ி  
பெோஙைருவிப்  புனைைோனைோய் யெோற்ி யெோற்ி  
 புது்மககுப்  புது்மயோனைோய் யெோற்ி யெோற்ி  
பசஙைரும்பு்ச  பசவவியோனைோய் யெோற்ி யெோற்ி  
 சிததிரப்பூம்  ெோ்வயோனைோய் யெோற்ி யெோற்ி  
தஙைததின்  முதல்தரயம யெோற்ி யெோற்ி                                     
 தமிழன்்னை்ச சஙைததோய் யெோற்ி யெோற்ி     

50

அோி்வயரைப்  ெி்நததோயய யெோற்ி யெோற்ி  
 அ்ிவிலுயர் பதோி்வயோனைோய் யெோற்ி யெோற்ி  
பெரு்மமிகு பெதும்்ெயோனைோய் யெோற்ி யெோற்ி  
 யெ்தயோைோ மங்ையோனைோய் யெோற்ி யெோற்ி  
ைருதது்ரககும் மடந்தயோனைோய் யெோற்ி யெோற்ி  
 ை்டதயதறறும் தோயுமோனைோய் யெோற்ி யெோற்ி  
பெோருததமுடன்  நெி்்நதுள்ளோய் யெோற்ி யெோற்ி  
 யெோறறுபமஙைள் ெைவதியய யெோற்ி யெோற்ி               

51

உயிபரழுதது  ெனைிபரண்யடோய் யெோற்ி யெோற்ி  
 உடல்எழுதது ெதிபனைட்யடோய் யெோற்ி யெோற்ி  
இயஙைோய்த   எழுததுபைோண்யடோய் யெோற்ி யெோற்ி  
 இருநூற்ிப்  ெதினைோய் யெோற்ி யெோற்ி  
உயர்மணிைள்  ஆய்நதமுதயத யெோற்ி யெோற்ி  
 ஒளிவீசும்  பமோழியரசி யெோற்ி யெோற்ி  
மயறவறுதத  பதோ்ைபயட்யட யெோற்ி யெோற்ி  
 மணிமகுடக ைோப்ெியயம யெோற்ி யெோற்ி                                         
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52

ெோகைளியை  மைர்நததமிழ் யெோற்ி யெோற்ி  
 புயல்பவள்ளம்  ைடநததமிழ் யெோற்ி யெோற்ி  
ஊகைமுடன்  எழுநததமிழ் யெோற்ி யெோற்ி  
 உைோவநத  உயர்நததமிழ் யெோற்ி யெோற்ி  
மோகை்ளயும்  திருததுதமிழ் யெோற்ி யெோற்ி  
 மனைிதனைோககும் கு்ளமுயத யெோற்ி யெோற்ி  
தோகைமிைோத தமிழ்ததோயய யெோற்ி யெோற்ி  
 தஙைமைர் மங்ையோனைோய் யெோற்ி யெோற்ி  

53

வடிவ்மப்ெில்  சி்நததமிழ் யெோற்ி யெோற்ி  
 வைம்புோியோய்  ஒலிதததமிழ் யெோற்ி யெோற்ி  
முடியவநதர் வணஙகுதமிழ் யெோற்ி யெோற்ி  
 பமோழியரசி  ஆனைதமிழ் யெோற்ி யெோற்ி  
ெடியயறும்   உயர்நததமிழ் யெோற்ி யெோற்ி  
 ெழஙகுடியின் முதல்பமோழியய யெோற்ி யெோற்ி  
எடுப்ெோை  அ்மதததோயய யெோற்ி யெோற்ி  
 இல்ைைதது்ச  பசோல்விளகயை யெோற்ி யெோற்ி  

 54            

ைோதினைியை  குண்டைதயதோய் யெோற்ி யெோற்ி  
 ்ைககுவ்ள  யோெதியோய் யெோற்ி யெோற்ி  
ெோதததில்  சிைம்புபைோண்டோய் யெோற்ி யெோற்ி  
 பெோறயச்ைக கு்ளணிநதோய் யெோற்ி யெோற்ி  
மீபதோளிர்சிந  தோமணிததோய் யெோற்ி யெோற்ி  
 பமல்லி்டயில்  யமை்ைததோய் யெோற்ி யெோற்ி  
யைோதிைோத  ைோப்ெியததோய்  யெோற்ி  யெோற்ி  
 ைம்ெைோ்த மணிமுடிததோய் யெோற்ி யெோற்ி 
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55 

அஙைபமைோம்  தஙைமோனைோய் யெோற்ி யெோற்ி  
 ஐநதுநெிைப் ெோவோனைோய் யெோற்ி யெோற்ி  
பெோஙைிவரும் யதம்ெோயவ யெோற்ி யெோற்ி  
 பூததுவநத சீ்ோயவ யெோற்ி யெோற்ி  
அஙையறைண்  அரசிபமோழி யெோற்ி யெோற்ி  
 ஆரமுதப் யெபரோளியய யெோற்ி யெோற்ி  
தஙைிநெின்்  நென்னூைோள் யெோற்ி யெோற்ி  
 தஙைரதத தமிழ்ததோயய யெோற்ி யெோற்ி  

56

நெோட்டுநெ்ட்ச பசோல்பமோழியய யெோற்ி யெோற்ி  
 நென்மு்்யின் பசயல்பமோழியய யெோற்ி யெோற்ி  
ெோட்டுநெ்டப்  ெண்பமோழியய யெோற்ி யெோற்ி  
 ெண்ெோட்டுக கூட்டபமோழி யெோற்ி யெோற்ி  
யதோட்டமைர்  ஈட்டபமோழி யெோற்ி யெோற்ி  
 தூயதமிழ்  நெோட்டுபமோழி யெோற்ி யெோற்ி  
ஈட்டிமு்னை  ஏட்டுபமோழி யெோற்ி யெோற்ி  
 ஏருழவன் ெோட்டுபமோழி யெோற்ி யெோற்ி  
         
57

இனைிததமுைப்  ெழுதததமிழ் யெோற்ி யெோற்ி  
 இள்மநெைம் பசழிதததமிழ் யெோற்ி யெோற்ி  
உனைதுபெயர்  எனைகைீநதோய் யெோற்ி யெோற்ி  
 உ்சசோிப்ெின் ஒலியனைோனைோய் யெோற்ி யெோற்ி  
மனைதோளும்  பமோழிததோயய யெோற்ி யெோற்ி  
 மருவற் ஒலிததோயய யெோற்ி யெோற்ி  
இனைமோனைம் ைோதததோயய யெோற்ி யெோற்ி  
 இளவட்ட நெ்டபைோண்டோய் யெோற்ி யெோற்ி 
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58 

யைோவிைோய்என் மனைம்பைோண்டோய் யெோற்ி யெோற்ி  
 குறும்ெோகைள் அைம்பைோண்டோய் யெோற்ி யெோற்ி  
பூவினைததின் ெோவினைததோய் யெோற்ி யெோற்ி  
 ெோடுைின்் நெோவினைததோய் யெோற்ி யெோற்ி  
யசவிககும்  யெோற்ியோனைோய் யெோற்ி யெோற்ி  
 சிற்ிைகைி  யததோயய யெோற்ி யெோற்ி  
ைோவழகுக  ைவின்பைோண்டோய் யெோற்ி யெோற்ி
 ைோப்ெோறறும் மனைம்பைோண்டோய் யெோற்ி யெோற்ி

59

நெம்மவோின்  வழகைோய் யெோற்ி யெோற்ி
 நெைப்ெோகைள் இ்சயோய் யெோற்ி யெோற்ி
அம்்மதநத அருளோய் யெோற்ி யெோற்ி  
 அழைிதழில்  தவழ்தமியழ யெோற்ி யெோற்ி  
பைோம்புதயதன் மருநதையம யெோற்ி யெோற்ி  
 ைளமி்ஙகும் விருநதையம யெோற்ி யெோற்ி  
பசம்்மயு்்ச பசய்திடுவோய் யெோற்ி யெோற்ி  
 பசதுகைி்வதத ்வரமணி யெோற்ி யெோற்ி  

60

முதபைழுதயத சோர்பெழுதயத யெோற்ி யெோற்ி  
 மணியோனை ஒலிப்ெிழம்யெ யெோற்ி யெோற்ி  
எது்ையமோ்னை இயன்பமோழியய யெோற்ி யெோற்ி  
 இயற்ைபயோலிப் ெயன்பமோழி யெோற்ி யெோற்ி  
பெோதுவோனை  புனைிதபமோழி  யெோற்ி யெோற்ி  
 பெோருநதிடயவ எழுநதபமோழி யெோற்ி யெோற்ி  
மது்ரயியை  முைம்மைர்நதோய் யெோற்ி யெோற்ி  
 மணிமன்்ம்  தனைிைமர்நதோய் யெோற்ி யெோற்ி    
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அருகுயெோை யவர்விட்டோய் யெோற்ி யெோற்ி  
 ஆல்யெோை த்ழததுள்ளோய் யெோற்ி யெோற்ி  
இருப்ெினைியை சி்நதுள்ளோய் யெோற்ி யெோற்ி  
 ஈசனைருட் ைவியு்டயோய் யெோற்ி யெோற்ி  
உருை்வககும் வோசைததோய் யெோற்ி யெோற்ி  
 ஊட்டுபமோழிப் ெோட்டு்டயோய் யெோற்ி யெோற்ி  
எோிதழ்ை  குளிர்வததோய் யெோற்ி யெோற்ி  
 ஏறுநெ்ட நெீ்சசடிததோய்  யெோற்ி யெோற்ி 

62 

நெோலிரண்டின்  நெல்ைமுயத யெோற்ி யெோற்ி  
 நெறும்ெோவின் உ்வமுயத யெோற்ி யெோற்ி  
நூலினைியை ைோோி்ையய யெோற்ி யெோற்ி  
 நெல்வழியோய்  நெில்தமியழ யெோற்ி யெோற்ி                                              
யைோைததில் கு்்வில்ைோய் யெோற்ி யெோற்ி  
 குமரகுருத தமிழ்பமோழியய யெோற்ி யெோற்ி  
ைோைம்பசோல்  ெரணியோனைோய் யெோற்ி யெோற்ி  
 ைோளயமைக  ைவிம்ழயய யெோற்ி யெோற்ி  

63             

தன்மோனை அருட்ெோயவ யெோற்ி யெோற்ி
 தரஙைோட்டும் பெோருட்ெோயவ யெோற்ி யெோற்ி
ெின்னைமிைோ எழுதது்டயோய் யெோற்ி யெோற்ி
 பெோருததமோனை நெ்டயு்டயோய் யெோற்ி யெோற்ி
முன்யனைற் வழியு்டயோய் யெோற்ி யெோற்ி
 பமோழிகயைோட்ெோ டு்டயோயய யெோற்ி யெோற்ி
பெோன்னைோனை இயல்பு்டயோய் யெோற்ி யெோற்ி
 ெதினைோ்ின் இைகைணததோய் யெோற்ி யெோற்ி
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64

இயம்புதறயை   எளியதோனைோய் யெோற்ி யெோற்ி
 எடுதது்ரகை இனைியதோனைோய் யெோற்ி யெோற்ி
இயற்ையோனை மரபுள்ளோய் யெோற்ி யெோற்ி
 இயல்புமோ்ோ எழுதபதோலிததோய் யெோற்ி யெோற்ி
அயைவர்ககும் தோயோனைோய் யெோற்ி யெோற்ி
 ஆட்சிபமோழிக ைோல்ெதிததோய் யெோற்ி யெோற்ி 
உயர்நதநெி்ை  உட்மபைோண்டோய் யெோற்ி யெோற்ி
 ஒலிததமன்் ைட்மைண்டோய் யெோற்ி யெோற்ி

65

ஊன்றுநெள பவண்ெோயவ யெோற்ி யெோற்ி
 உயர்திருக்ை வழகைமோனைோய் யெோற்ி யெோற்ி
மூன்றுவ்ைப் ெகுப்பு்டயோய் யெோற்ி யெோற்ி 
 மைர்நதுவரும் பதோகுப்பு்டயோய் யெோற்ி யெோற்ி
சோன்ய்ோர்ைள்  வகுததபமோழி யெோற்ி யெோற்ி
 சஙைரனைோர் ஆய்நதபமோழி யெோற்ி யெோற்ி
ஈன்ய்ோோின்  இதபமோழியய யெோற்ி யெோற்ி 
 ஏடைததின் இ்்பமோழியய யெோற்ி யெோற்ி

66    

வல்லினைததின் வ்ைபமோழியய யெோற்ி யெோற்ி
 வ்ைைோட்டும் பதோ்ைபமோழியய யெோற்ி யெோற்ி
பமல்லினைததின்  சுைபமோழியய யெோற்ி யெோற்ி
 மி்ையில்ைோ மு்ைபமோழியய யெோற்ி யெோற்ி
பசோல்லினைியை  வில்லு்டயோய் யெோற்ி யெோற்ி
 சுடர்்வரக ைல்லு்டயோய் யெோற்ி யெோற்ி
நெல்லினைமோம் ஒலியு்டயோய் யெோற்ி யெோற்ி 
 நெோதமணி இ்சயு்டயோய் யெோற்ி யெோற்ி
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தனைகபைன்று  அ்மப்பு்டயோய் யெோற்ி யெோற்ி
 தைபுரோண வளமு்டயோய் யெோற்ி யெோற்ி
மனைககுடிலின் தமிழரசி  யெோற்ி யெோற்ி
 முதிர்நததிரு மநதிரயம யெோற்ி யெோற்ி
இனைியநெோைோ யிரதயதயனை  யெோற்ி யெோற்ி
 எழுநதநெநதிக ைைம்ெையம யெோற்ி யெோற்ி
தனைிப்ெோடல் ை்ண்டயோய் யெோற்ி யெோற்ி
 தமிழ்்சசஙை ம்னையு்டயோய் யெோற்ி யெோற்ி

68

பசோல்லி்ச்யப் பெோழிதமியழ யெோற்ி யெோற்ி
 சு்வதயத்னைப்  ெிழிதமியழ யெோற்ி யெோற்ி
நெல்லி்ச்ய  வடிதமியழ யெோற்ி யெோற்ி
 நெயநெி்ையின்  பைோடிததமியழ யெோற்ி யெோற்ி
பவல்லி்ச்ய  வி்தததமியழ யெோற்ி யெோற்ி
 விோிநயதழோய்  உதிதததமிழ் யெோற்ி யெோற்ி
பமல்லி்சயின்  மணிமுடியய யெோற்ி யெோற்ி
 மீட்டி்சயின் உயிர்ததுடிப்யெ யெோற்ி யெோற்ி 

69

அ்ம்ெோடும் அருள்தருவோய் யெோற்ி யெோற்ி
 அணிவகுககும் பெோருள்தருவோய் யெோற்ி யெோற்ி
தி்ஙைோட்டும் ம்ம்தருவோய் யெோற்ி யெோற்ி
 திைட்டோத முகைனைியய யெோற்ி யெோற்ி
சி்ப்ெோனை ெி்ப்ெோனைோய் யெோற்ி யெோற்ி
 சஙைப்ெ ை்ைநெின்்ோய் யெோற்ி யெோற்ி
இ்வோத  புதுநூயைோய் யெோற்ி யெோற்ி
 ஏநதுெை யைோ்வயயள யெோற்ி யெோற்ி
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70

ெோடுமி்ச கூடுதமிழ் யெோற்ி யெோற்ி
 யெசுபமோழி கூறுதமிழ் யெோற்ி யெோற்ி
ைோடுைமழ்  ைறபூரம் யெோற்ி யெோற்ி
 ைோநதபமோழி ஏநதுதமிழ் யெோற்ி யெோற்ி
ஏடுபுைழ் பசம்பமோழியய யெோற்ி யெோற்ி
 ஏற்ததில் மோற்மில்ைோய் யெோற்ி யெோற்ி
மோடமன்்த தமிழரசி யெோற்ி யெோற்ி
 மோமது்ரத பதன்்ைோனைோய் யெோற்ி யெோற்ி

71

நெீடுதுயில்  நெீகைவநதோய் யெோற்ி யெோற்ி
 யநெ்சயோய்ப்  யெசவநதோய் யெோற்ி யெோற்ி
ெோடுதமிழ்  யைோடிதநதோய் யெோற்ி யெோற்ி
 ெோகைளதன் தோகைைோனைோய் யெோற்ி யெோற்ி
நெோடுபுைழ்  சிநதுதநதோய் யெோற்ி யெோற்ி
 நெம்மோழ்வோர் ஆயிரயம யெோற்ி யெோற்ி
சூடுபுைழ்  நெோவரசி யெோற்ி யெோற்ி
 சஙைததோர் ெோவரசி  யெோற்ி யெோற்ி

72

ஆய்வோளர்  பமோழியரசி  யெோற்ி யெோற்ி
 அ்வயததோர் திருவரசி யெோற்ி யெோற்ி
தோய்ப்ெோைோய்த தவழ்நதோயய யெோற்ி யெோற்ி
 த்ைநெிமிர ்வததோயய யெோற்ி யெோற்ி
ஓய்நதிடோமல் வி்தப்ெோயய யெோற்ி யெோற்ி
 உயர்ைம்ெர் பமோழிததமியழ யெோற்ி யெோற்ி
ஆய்வுை்ளக  ை்டவிோிததோய் யெோற்ி யெோற்ி
 அ்மநதைளக பைோ்டபைோடுததோய் யெோற்ி யெோற்ி
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73

தூய்்மயுடன்  பமோழியோனைோய் யெோற்ி யெோற்ி
 பதோன்னூைோம் ைவசமோனைோய் யெோற்ி யெோற்ி
யநெோய்பநெோடிககு மருநதுமோனைோய் யெோற்ி யெோற்ி
 நுட்ெமோனை விருநதுமோனைோய் யெோற்ி யெோற்ி
வோய்்மககு வள்ளுவயம  யெோற்ி யெோற்ி
 பவண்நெிை்வ அ்ழததோயய யெோற்ி யெோற்ி
யதய்வின்்ி  நெி்ைப்ெோயய யெோற்ி யெோற்ி
 திருவி்ளயோ டல்தமியழ யெோற்ி யெோற்ி

74

ைல்விபமோழிக ைோவியயம யெோற்ி யெோற்ி
 ைருததுபமோழி ஓவியயம யெோற்ி யெோற்ி
நெல்ைபமோழித  தோண்டையம யெோற்ி யெோற்ி  
 நெீதிமன்் ஆண்ட்ையய யெோற்ி யெோற்ி
ெல்ைோண்டு  வோழவநதோய் யெோற்ி யெோற்ி
 ெோதுைோப்புப் ெ்டயு்டயோய் யெோற்ி யெோற்ி
பசோல்ைோற்ல் வீ்சசு்டயோய்  யெோற்ி யெோற்ி
 சுைரோைப் யெ்சசு்டயோய் யெோற்ி யெோற்ி

75             

ெடிததவர்ககுப்   ெிடிதததமிழ் யெோற்ி யெோற்ி
 ெழம்ெோகைள் பைோடுதததமிழ் யெோற்ி யெோற்ி
முடியவநதர்  பதோழுததமிழ் யெோற்ி யெோற்ி
 முதல்வணகைம் பெற்தமிழ் யெோற்ி யெோற்ி
ெடிப்ெடியோய் உயர்நததமிழ் யெோற்ி யெோற்ி
 ெதிபனைட்டுக ைணககு்டயோய் யெோற்ி யெோற்ி
பைோடிெிடிததுக ைளஙைண்டோய் யெோற்ி யெோற்ி
 ைம்ெைோ்த வளம்ைண்டோய் யெோற்ி யெோற்ி
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76

நெல்ைோை  விழுது்டயோய் யெோற்ி யெோற்ி     
 நெம்ெிக்ைப் பெோழுது்டயோய் யெோற்ி யெோற்ி
ெல்ைோண்டு வோழவநதோய் யெோற்ி யெோற்ி
 ெையைோடி வயது்டயோய் யெோற்ி யெோற்ி  
வல்ை்மயில் கு்்வில்ைோய் யெோற்ி யெோற்ி  
 பவல்லுவழி பசல்லுவோயய யெோற்ி யெோற்ி  
நெல்யோப்ெின் நெோயைியய யெோற்ி யெோற்ி  
 நெவில்வோர்ககுத தோயைியய யெோற்ி யெோற்ி  

77

ெி்ழயில்ைோப் ெி்ப்ெோனைோய் யெோற்ி யெோற்ி  
 பெரு்மமிகு தமிழரசி யெோற்ி யெோற்ி  
த்ழப்ெதறகும்  உயர்வ்டவோய் யெோற்ி யெோற்ி  
 தகுதிநெி்ை்ச பசழிப்பு்டவோய் யெோற்ி யெோற்ி  
உ்ழததிடயவ  ்மநதருளோய் யெோற்ி யெோற்ி  
 ஒருஙைி்ணககும் அணியு்டயோய் யெோற்ி யெோற்ி  
அ்ழகைின்் வளமு்டயோய் யெோற்ி யெோற்ி  
 அ்னைவ்ரயும் நெி்னைகை்வப்ெோய் யெோற்ி யெோற்ி 

78

ைோவலுககுத தோயு்டயோய் யெோற்ி யெோற்ி  
 ைளம்ைண்ட வோயு்டயோய் யெோற்ி யெோற்ி  
யதவிமீனைோள் திருபமோழியய யெோற்ி யெோற்ி  
 திைழ்நதிருககும் அருநதமியழ யெோற்ி யெோற்ி  
ஏவுை்ண்ச பசோல்லு்டயோய் யெோற்ி யெோற்ி          
 எழு்சசிபெற் விழிப்பு்டயோய் யெோற்ி யெோற்ி  
கூவுமணிக குரலு்டயோய் யெோற்ி யெோற்ி  
 பைோ்டயோைப் ெதஙபைோடுததோய் யெோற்ி யெோற்ி  
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79

ஊபரல்ைோம் உைோவநதோய் யெோற்ி யெோற்ி  
 உயரமணி்ச சி்கு்டயோய் யெோற்ி யெோற்ி  
ஈரமனை  அ்பமோழியய யெோற்ி யெோற்ி  
 எழுவயதோல் வோடோதோய் யெோற்ி யெோற்ி  
கூோியதோய்்ச  பசோல்லு்டயோய் யெோற்ி யெோற்ி  
 ைதிரவனைோய்த திைழ்நதிடுைோய் யெோற்ி யெோற்ி  
யசருமிட்ச பசல்வமோவோய் யெோற்ி யெோற்ி  
 சிவனைடியோர் தவபமோழியய யெோற்ி யெோற்ி  

80

முதைோழ்வோர்  பமோழிப்ெோயவ யெோற்ி யெோற்ி  
 முைம்ைோட்டும் அநதோதி யெோற்ி யெோற்ி  
இதழ்விோிதத பமோழிமையர யெோற்ி யெோற்ி  
 ஈபரட்டு வயதழயை யெோற்ி யெோற்ி  
ைதிர்விோிதத   சுடரோனைோய் யெோற்ி யெோற்ி  
 ை்ையழகுக ைோவியயம யெோற்ி யெோற்ி  
உதிததுவரும்  வழியு்டயோய் யெோற்ி யெோற்ி  
 உ்மயவளின் பமோழியு்டயோய் யெோற்ி யெோற்ி  

81 

ஆண்டுெை  ைடநதிருப்ெோய் யெோற்ி யெோற்ி  
 அமுதம்ழ பெோழிநதிருப்ெோய் யெோற்ி யெோற்ி  
தூண்ைளோனை ைோவியததோய் யெோற்ி யெோற்ி  
 தூயநெைம் யமவியதோய் யெோற்ி யெோற்ி  
ெோண்டிநெோட்டு  உ்ரநெ்டயோய் யெோற்ி யெோற்ி  
 ெயன்ெோட்டு வழககு்டயோய் யெோற்ி யெோற்ி  
கூண்டுககுள்  ைிளியோைோய் யெோற்ி யெோற்ி  
 குடியிருககும் முடியரசி யெோற்ி யெோற்ி 
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82 

சமநெி்ை்ய இழகைோதோய் யெோற்ி யெோற்ி  
 சமயஙைள்  ைடநதவயள யெோற்ி யெோற்ி  
தமிழருள்ளத தோயைியய யெோற்ி யெோற்ி  
 த்ை்மயிட ம்ைமையள யெோற்ி யெோற்ி  
நெமதுமகைள்  நெோடியம்மோ யெோற்ி யெோற்ி  
 நெறைநத  புரோணததோய் யெோற்ி யெோற்ி                               
தமிழ்அ்ிநதோர் பதோண்டைததோய் யெோற்ி யெோற்ி  
 த்ரதட்டி  நெிறைோதோய் யெோற்ி யெோற்ி  

83

ெோண்டியோpன்  நெோட்டரசி யெோற்ி யெோற்ி  
 ெோவைர்ைள் யெோற்ரசி யெோற்ி யெோற்ி  
மீண்டுவநத மின்னைைோனைோய் யெோற்ி யெோற்ி  
 முதபதோள்ளோ யிரமோனைோய் யெோற்ி யெோற்ி  
ஆண்டமூவர் அன்்னையோனைோய் யெோற்ி யெோற்ி  
 அணிமணியோய் நூல்ைண்டோய் யெோற்ி யெோற்ி  
ைோண்ைின்்  மணிவிளகயை  யெோற்ி யெோற்ி  
 ைட்ட்மப்பு பவண்ெோயவ யெோற்ி யெோற்ி  

84

ஆண்டவயர அ்ிநததோயய யெோற்ி யெோற்ி  
 அரசுெை  பதோpநததோயய யெோற்ி யெோற்ி  
மீண்படழுநது  ெி்நததோயய யெோற்ி யெோற்ி  
 மோைவ்னை அ்ழதததோயய யெோற்ி யெோற்ி  
மோண்டவ்ள உயிர்ப்ெிததோய் யெோற்ி யெோற்ி  
 முத்ையிடம் மீட்டதோயய யெோற்ி யெோற்ி  
தீண்டுநெோை நெஞபசோழிததோய் யெோற்ி யெோற்ி  
 திருப்ெதிை அமுதோனைோய் யெோற்ி யெோற்ி  
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நெீைைண்டர் யசய்பமோழியய யெோற்ி யெோற்ி  
 நெோயன்மோர்  வோய்பமோழியய யெோற்ி யெோற்ி  
மோைவர்யத டருள்பமோழியய யெோற்ி யெோற்ி 
 முததோனை சிதபதோளியய யெோற்ி யெோற்ி
ெோைமோனை  ெயன்பமோழியய யெோற்ி யெோற்ி
 ெயன்ெோட்டு்ச பசயல்பமோழியய யெோற்ி யெோற்ி
யமபைழுப்ெிக ை்ரயசர்ததோய் யெோற்ி யெோற்ி
 மண்மோோி பெோழிய்வததோய் யெோற்ி யெோற்ி 

86

வயறெோட்டோய் மைர்நததோயய யெோற்ி யெோற்ி
 வளமுைிைோயத தவழ்நததோயய யெோற்ி யெோற்ி
புயைோைப்  பு்ப்ெடுவோய் யெோற்ி யெோற்ி
 புல்லுருவி ை்ளநதிடுவோய் யெோற்ி யெோற்ி
உயியரோட்டப் ெயிர்வி்ளப்ெோய் யெோற்ி யெோற்ி
 உட்ெி்ணப்ெின் உ்வுபமோழி யெோற்ி யெோற்ி
அயரோத  வோன்குரயை யெோற்ி யெோற்ி
 அ்டயோளம் பைோடுதததோயய யெோற்ி யெோற்ி

87            

அயல்நெோட்டோர் ைவிபமோழியய யெோற்ி யெோற்ி
 அருளோளர் பசயல்பமோழியய யெோற்ி யெோற்ி
வியன்ஞோை  எசப்ெோட்யட யெோற்ி யெோற்ி
 வீரமோமு னைிவர்தமியழ யெோற்ி யெோற்ி
இயஙகுபமோழி முயறசியுளோய் யெோற்ி யெோற்ி
 இ்சதநயத அ்சததிடுவோய் யெோற்ி யெோற்ி
வியகை்வதத ெோசுரயம யெோற்ி யெோற்ி
 விளகயைற்ி  ்வததிடுவோய் யெோற்ி யெோற்ி
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ஏற்வர்ககுத இனைியதோயய யெோற்ி யெோற்ி
 ஏணியோவோய் யதோணியோவோய் யெோற்ி யெோற்ி
யெோற்ினைோர்ககுப் புை்மதநதோய் யெோற்ி யெோற்ி 
 பெோல்ைோங்ை எதிர்ததிடுவோய் யெோற்ி யெோற்ி
மோற்ோர்ககு மண்டியிடோய் யெோற்ி யெோற்ி
 மண்பெரு்ம ைோததிடுவோய் யெோற்ி யெோற்ி
ஏற்ததின்  சிைரமோனைோய் யெோற்ி யெோற்ி
 இருண்டைோைம் த்னைபவன்்ோய் யெோற்ி யெோற்ி

89

திருப்ெோ்வ ஆனைதோயய யெோற்ி யெோற்ி
 திரு்சசோழல் தநததோயய யெோற்ி யெோற்ி
உருவோனை  முததுமணி யெோற்ி யெோற்ி
 உயர்வோனை பைோததுமணி யெோற்ி யெோற்ி
அருஙைல்வி  பமோழியோனைோய் யெோற்ி யெோற்ி
 ஆயிரததில் ஒருததியோனைோய் யெோற்ி யெோற்ி
இருப்ெதருள் வள்ளைோனைோய் யெோற்ி யெோற்ி
 இனைிகைததோன் ெி்ப்பெடுததோய் யெோற்ி யெோற்ி

90             

மு்சசஙை  பமோழிமையள யெோற்ி யெோற்ி
 முததமிழர் குைமையள யெோற்ி யெோற்ி
ஒ்சசமில்ைோ ஒலிமையள யெோற்ி யெோற்ி
 உயிர் பைோண்ட ஓவியயம யெோற்ி யெோற்ி
பைோ்ச்சயிைோ வழககு்டயோய் யெோற்ி யெோற்ி 
 யைோடியின்ெம் அருள்வோயய யெோற்ி யெோற்ி
அ்சசமிைோ  அம்ெி்ையய யெோற்ி யெோற்ி
 அ்ிபவனைககும் அருள்வோயய யெோற்ி யெோற்ி
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91

பைோட்டுபமோலிப்  யெோி்ையய யெோற்ி யெோற்ி
 யைோைமிடும்  தூோி்ையய யெோற்ி யெோற்ி
ைட்டழகுப்  பெட்டையம யெோற்ி யெோற்ி
 பைோஞசுபமோழிப் ெிஞசுபமோழி யெோற்ி யெோற்ி
எட்டு்வககும்  எண்குணததோய் யெோற்ி யெோற்ி
 இம்்மயியை நென்்மயோனைோய் யெோற்ி யெோற்ி
பெோட்டு்வதத பெோன்மையள யெோற்ி யெோற்ி 
 பூவனைததின் ெோவனையம யெோற்ி யெோற்ி 

92

மது்ரநெி்் மரைதயம யெோற்ி யெோற்ி
 மோஙைனைிப்ெோ மருநதோனைோய் யெோற்ி யெோற்ி
ைதம்ெமணிக ைவி்தயோனைோய் யெோற்ி யெோற்ி
 ைருததோழக கு்ிப்பு்ரப்ெோய் யெோற்ி யெோற்ி
புதுகைவி்தப் பூஙைோறய் யெோற்ி யெோற்ி
 பெோதி்ைம்ை்ச சநதனையம யெோற்ி யெோற்ி
இதமோனை  ெதபமோழியய யெோற்ி யெோற்ி 
 எஙைளது  முதல்பமோழியய யெோற்ி யெோற்ி

93

அமுதபமோழிக ைீழ்கைணகயை யெோற்ி யெோற்ி
 அ்சநதோடும் யமல்ைணகயை யெோற்ி யெோற்ி
நெமதினைிய  நெோறெதோனைோய் யெோற்ி யெோற்ி
 நெ்டதி்நத தோண்டையம யெோற்ி யெோற்ி
ைமைமககும் ைைம்ெைததோய் யெோற்ி யெோற்ி 
 ைட்ட்ளகை ளிதது்்யயோய் யெோற்ி யெோற்ி
சுமகை்வதத  சிநதுவோனைோய் யெோற்ி யெோற்ி
 சுழல்ைவி்த  முழகைமோனைோய் யெோற்ி யெோற்ி
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94

மஙைோத எழு்சசிபெற்ோய் யெோற்ி யெோற்ி
 மயஙைோத மைர்்சசியுற்ோய் யெோற்ி யெோற்ி
சஙைநெோத்ச சகதியோனைோய் யெோற்ி யெோற்ி
 சவவோயத சகை்ரயய யெோற்ி யெோற்ி
தஙைமோனை இரட்்டயர்ெோ யெோற்ி யெோற்ி
 தமிழ்கைநதர் ைவசபமோழியய யெோற்ி யெோற்ி
இஙைிருப்யெோர் ைவி்தயோனைோய் யெோற்ி யெோற்ி
 எழுத்வககும் தோயோனைோய் யெோற்ி யெோற்ி

95     

மூ்சசினைியை உதிதததமிழ் யெோற்ி யெோற்ி
 முழஙைிடயவ ெதிதததமிழ் யெோற்ி யெோற்ி
யெ்சசினைியை  குதிதததமிழ் யெோற்ி யெோற்ி
 ெி்ழயறறு எழுநததமிழ் யெோற்ி யெோற்ி
நெீ்சசினைியை  வி்ரநததமிழ் யெோற்ி யெோற்ி
 நெ்சசினைோர்கைி னைியதமியழ யெோற்ி யெோற்ி
வீ்சசழகுப் யெ்சபசழியை  யெோற்ி யெோற்ி
 வி்டயழகு நெ்டபமோழியய யெோற்ி யெோற்ி 

96

வரைோறு ெ்டதததோயய யெோற்ி யெோற்ி
 ்வரமனைம் உ்டயதோயய யெோற்ி யெோற்ி
முரபணதிர்தத மு்னைப்பு்டயோய் யெோற்ி யெோற்ி
 முடஙைிடோத முயறசியுளோய் யெோற்ி யெோற்ி
ைரமோைக ை்ையு்டயோய் யெோற்ி யெோற்ி
 ைளததினைியை நெிைண்டு்டயோய் யெோற்ி யெோற்ி
மருவற் உருவு்டயோய் யெோற்ி யெோற்ி
 மதியோளர் மனைது்டயோய் யெோற்ி யெோற்ி
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பெோட்படழுததோல்  மஙைையம யெோற்ி யெோற்ி
 பெோருநதுமுயிர்்ச பசஙைரும்யெ யெோற்ி யெோற்ி
ைட்டழகுக ைவினு்டயோய் யெோற்ி யெோற்ி 
 ைறைண்டோய்்ச பசோறபைோண்டோய் யெோற்ி யெோற்ி
எட்டு்வககும் ைட்டு்டயோய் யெோற்ி யெோற்ி
 இதழ்ைளோை முதலு்டயோய் யெோற்ி யெோற்ி
சட்டமன்்க ைளமு்டயோய் யெோற்ி யெோற்ி
 சி்நதுவரப் ெைமு்டயோய் யெோற்ி யெோற்ி

98 

நெவில்நதோயை நெயமு்டயோய் யெோற்ி யெோற்ி
 நெயநதோயை ெயன்தருவோய் யெோற்ி யெோற்ி
பசவிககுணவு  வழஙகுதமிழ் யெோற்ி யெோற்ி
 சி்ப்ெோயை உயர்நததமிழ் யெோற்ி யெோற்ி
புவியினைியை பவன்்தமிழ் யெோற்ி யெோற்ி
 பெோலிவுடயனை நெின்்தமிழ் யெோற்ி யெோற்ி
ைவி்தயியை பசழிதததமிழ் யெோற்ி யெோற்ி
 ைைஙைோமல் விழிதததமிழ் யெோற்ி யெோற்ி 

99 

அயைவ்ர  வியகை்வததோய் யெோற்ி யெோற்ி
 அோியெணி  இைககு்டயோய் யெோற்ி யெோற்ி
இயஙகுைின்் துடிப்பு்டயோய் யெோற்ி யெோற்ி
 இயல்ெோனை  எடுப்பு்டயோய் யெோற்ி யெோற்ி
மயறவறுககும்  ம்மு்டயோய் யெோற்ி யெோற்ி
 ம்டதி்கைக ை்டதி்ப்ெோய் யெோற்ி யெோற்ி
இயல்புைோகை   எழுநதிடுவோய் யெோற்ி யெோற்ி
 இயற்ைதநத இனைியதோயய யெோற்ி யெோற்ி



64  

100   

தனைிததன்்ம  இயல்பு்டயோய் யெோற்ி யெோற்ி
 தனைகபைன்று வழியு்டயோய் யெோற்ி யெோற்ி
தினைநதினையம  வளர்ைின்்ோய்  யெோற்ி யெோற்ி
 தி்சபயட்டும் வோழ்ைின்்ோய் யெோற்ி யெோற்ி
மனைம்மைிழத திைழ்தோயய  யெோற்ி யெோற்ி
 முடியரசி முததமியழ யெோற்ி யெோற்ி
இனைிதுைவ  எழுதமியழ யெோற்ி யெோற்ி   
 இவவுைைத தோய்பமோழியய யெோற்ி யெோற்ி

101

த்டபயோழியத தவழ்நததமிழ் யெோற்ி யெோற்ி 
 த்ை்சசஙைம் ெ்டதததமிழ் யெோற்ி யெோற்ி
இ்ட்சசஙைம் வளர்தததமிழ் யெோற்ி யெோற்ி
 எழுைடலில் குளிதததமிழ் யெோற்ி யெோற்ி
ை்ட்சசஙைம்  அ்டநததமிழ் யெோற்ி யெோற்ி
 கு்யளநதி அமர்நததமிழ் யெோற்ி யெோற்ி
இ்டயூ்ரக ை்ளதமியழ யெோற்ி யெோற்ி
 எதிர்ைோைக ைணினைியுளோய் யெோற்ி யெோற்ி

102

பெற்வளின்  பைோஞசுபமோழி யெோற்ி யெோற்ி                         
 யென்ெம்  விஞசுபமோழி யெோற்ி யெோற்ி
ைறை்வககும்  ெிஞசுபமோழி யெோற்ி யெோற்ி                                
 ைண்தி்ககும் ெஞசுபமோழி யெோற்ி யெோற்ி
உற்நெைம் இஞசுபமோழி  யெோற்ி யெோற்ி                        
 உள்பளோளியின் தஞசபமோழி யெோற்ி யெோற்ி
பசோற்மிழோம் மிஞசுபமோழி யெோற்ி யெோற்ி                
 பசநதமிழோய் பவன்்தோயய யெோற்ி யெோற்ி
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ைோதினைிகை இனைி்மயோனைோய் யெோற்ி யெோற்ி
 ைருததுககும் ைனைிைளோவோய் யெோற்ி யெோற்ி
நெோதபமோழித  தடம்ெதிததோய் யெோற்ி யெோற்ி
 நெடனைபமனை  இடம்ெிடிததோய் யெோற்ி யெோற்ி
ஆதிபயோலி  வழஙகுதமிழ் யெோற்ி யெோற்ி
 அடயை்ோய்  விளஙகுதமிழ் யெோற்ி யெோற்ி
யெதமின்்ி  நெி்ைதததமிழ் யெோற்ி யெோற்ி
 ெிணியின்்ி வி்ளநததமிழ் யெோற்ி யெோற்ி

104

நெீடுதுயில்   நெீககுதமிழ் யெோற்ி யெோற்ி
 யநெோி்ச்ய  ஆககுதமிழ் யெோற்ி யெோற்ி
ெோடுெட்டோர் ெோட்டுபமோழி யெோற்ி யெோற்ி
 ெழஙைோைம் யைட்டபமோழி யெோற்ி யெோற்ி
மோடநெைர் வோழ்க்ைபமோழி யெோற்ி யெோற்ி
 மோமது்ரத தமிழரசி  யெோற்ி யெோற்ி
வோடலின்்ி  வளர்தமியழ யெோற்ி யெோற்ி
 வரம்பைோடுகை மைர்தமியழ யெோற்ி யெோற்ி

105

தஙைமைர் தனைிைமர்நதோய் யெோற்ி யெோற்ி
 த்ைபைோடுகைத துணிநதோன்தோய் யெோற்ி யெோற்ி 
சஙைததோர் சிஙைமைள் யெோற்ி யெோற்ி
 சோய்நதெைோ மீள்வததோய் யெோற்ி யெோற்ி                        
ெஙகுககுப் ெழம்தநதோய் யெோற்ி யெோற்ி
 பெோறைிழி்ய அறுதபதடுததோய் யெோற்ி யெோற்ி
ெஙைோளி்ச சண்்டதீர்ததோய் யெோற்ி யெோற்ி
 பெோறைோசும் வரவ்ழததோய் யெோற்ி யெோற்ி
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பூதததோழ் வோர்பமோழியய யெோற்ி யெோற்ி 
 பு்ப்பெோருள்பவண் ெோபமோழியய யெோற்ி யெோற்ி
வோதவூரோர் யைோ்வயய யெோற்ி யெோற்ி
 வோழ்ையி்ை ஞோனைஉைோ யெோற்ி யெோற்ி
நெீதிபமோழி நெீையைசி யெோற்ி யெோற்ி
 நெோன்மணிகை டி்ையோனைோய் யெோற்ி யெோற்ி
மூது்ரயின் முதுபமோழியய யெோற்ி யெோற்ி 
 மூவருைோ ஆனைதோயய யெோற்ி யெோற்ி

107

சிவஞோனை யெோதமைர் யெோற்ி யெோற்ி
 சிவஞோனை சிததியைம் யெோற்ி யெோற்ி
சிவப்ெிரைோ சததமியழ யெோற்ி யெோற்ி
 பசோகைநெோதர் உைோமு்ையய யெோற்ி யெோற்ி
ைவோ;நதுவிடும் தூதோனைோய் யெோற்ி யெோற்ி
 ைைம்ெைஙைள் தனைில்நெி்்நதோய் யெோற்ி யெோற்ி
ைவ்ைதீர்ககும் இ்சயோனைோய் யெோற்ி யெோற்ி
 ைநதயவைன் பமோழியோனைோய் யெோற்ி யெோற்ி

108

வீரரோை வர்ைவியய யெோற்ி யெோற்ி
 வி்ளயோடல் திருபமோழியய யெோற்ி யெோற்ி
ஆரமணி இருெோஃயவ யெோற்ி யெோற்ி 
 அதிவீர ரோமபமோழி யெோற்ி யெோற்ி
சீரைப்பெோய் யோபமோழியய யெோற்ி யெோற்ி
 சி்நதமு்னைப் ெோடிபமோழி யெோற்ி யெோற்ி
யெரருளோய்ப் ெி்நததோயய யெோற்ி யெோற்ி
 ெிஙைைனைின் நெிைண்டோனைோய் யெோற்ி யெோற்ி
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109

நெம்ெியோண்டோர் நெம்ெிபமோழி யெோற்ி யெோற்ி
 நெோ்சசியோோின் நெறுநதமியழ யெோற்ி யெோற்ி
பசம்்மயோனை தோயுமோனைோய் யெோற்ி யெோற்ி
 பசழும்ெிள்்ளத தமிழோனைோய் யெோற்ி யெோற்ி
பைோம்புதயதன் அம்்மபமோழி யெோற்ி யெோற்ி
 கு்ைநெம்சசி வோயபமோழி யெோற்ி யெோற்ி
நெம்ஆழ்வோர் அநதோதி யெோற்ி யெோற்ி
 நெ்டநெடககும் சிநதுபமோழி யெோற்ி யெோற்ி

110

ைணிைண்ணன் பவண்ெோயவ யெோற்ி யெோற்ி
 ைடும்பவப்்ெ யெோகைியதோய் யெோற்ி யெோற்ி
மணிவண்ணன் மதிததபமோழி யெோற்ி யெோற்ி
 ம்ையரசிக ை்ைபமோழியய யெோற்ி யெோற்ி
வணஙைினைோோின் ்வரபமோழி யெோற்ி யெோற்ி
 வ்ைப்ெடுததும் பதோ்ைபமோழியய யெோற்ி யெோற்ி
குணஙகுடியோர்  ைவி்தபமோழி யெோற்ி யெோற்ி
 குமயரசர் பவண்ெோயவ யெோற்ி யெோற்ி

111

ெிணியெோககும் மணிபமோழியய யெோற்ி யெோற்ி
 ெதினைோறு யைோடியின்தோய் யெோற்ி யெோற்ி
அணிததண்டி அைஙைோோி யெோற்ி யெோற்ி
 ஐநதுநெோட்்ட  ஆள்ெவயள யெோற்ி யெோற்ி
ெணிநதோர்ன்  ெோம்ழயய யெோற்ி யெோற்ி
 ெட்டினைததோர் தமிழ்பமோழியய யெோற்ி யெோற்ி
மணககுடவர் உ்ரபமோழியய யெோற்ி யெோற்ி 
 முததப்ெர் தமிழ்வோகயை யெோற்ி யெோற்ி
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112

அருணைிோி்ச சநதம்ழ யெோற்ி யெோற்ி
 அருள்தர முநதுபமோழி யெோற்ி யெோற்ி
முருைோறறுப் ெ்டததமியழ யெோற்ி யெோற்ி
 முததுமணி்ச சிததிரயம யெோற்ி யெோற்ி
திருப்ெததூர் இ்்ததமியழ யெோற்ி யெோற்ி
 திருவோடு து்்ததமியழ யெோற்ி யெோற்ி
திருநெீறறுப் ெதிைமோனைோய் யெோற்ி யெோற்ி
 திருவீழி ம்ைப்ெோயவ யெோற்ி யெோற்ி

113

அோிசிைோோின் எழு்சசிபமோழி  யெோற்ி யெோற்ி
 ஆைததூர் ைிழோர்பமோழியய யெோற்ி யெோற்ி
ெரணர்தன்  ெோட்டுபமோழி யெோற்ி யெோற்ி
 ெிசிரோந்த  ஏட்டுபமோழி யெோற்ி யெோற்ி
பெருஙகுன்றூர்  ைிழோர்பமோழியய யெோற்ி யெோற்ி
 பெருஙைடுஙயைோ தவபமோழியய யெோற்ி யெோற்ி
மருதனைோோின்  ைோஞசிபமோழி யெோற்ி யெோற்ி
 முடிநெோை ரோயபமோழி யெோற்ி யெோற்ி

114

ஓககூர்மோ சோததிபமோழி யெோற்ி யெோற்ி
 ஓரம்யெோைி யோர்பமோழியய யெோற்ி யெோற்ி
நெகைண்்ண நெவில்பமோழியய யெோற்ி யெோற்ி
 பநெட்டீ்மயோர் நெி்னைவுபமோழி யெோற்ி யெோற்ி
நெகைீரர்  வழஙகுதமிழ்  யெோற்ி யெோற்ி
 நென்னைோைர் முழஙகுதமிழ் யெோற்ி யெோற்ி
ெககுடுக்ைப் ெழகுதமிழ் யெோற்ி யெோற்ி
 யெசிளஙயைோ ்ெநதமியழ யெோற்ி யெோற்ி
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115

 ஆவூர்ைி ழோர்தமியழ யெோற்ி யெோற்ி
 ஆைநதூ ைிழோர்தமியழ யெோற்ி யெோற்ி
யைோவூர்ைி ழோர்தமியழ யெோற்ி யெோற்ி
 ைெிைர்தன் யநெர்பமோழியய யெோற்ி யெோற்ி
ைோயவோிக  ைோோிபமோழி யெோற்ி யெோற்ி
 ைல்ைோடர் ைவின்பமோழியய யெோற்ி யெோற்ி
ெோயவநதும் ெோண்டிபமோழி யெோற்ி யெோற்ி
 யெசுைழோத த்ைபமோழியய யெோற்ி யெோற்ி

116

எருகைோட்டூ ரோர்தமியழ யெோற்ி யெோற்ி
 இ்டககுன்றூ ரோர்பமோழியய யெோற்ி யெோற்ி
ஒருசி்்ப் பெ  ோியர்பமோழியய யெோற்ி யெோற்ி
 உ்்யூர்யமோ சியோர்பமோழியய யெோற்ி யெோற்ி
பெருஞசிததி ரனைோர்தமியழ யெோற்ி யெோற்ி
 பெரும்ெதுமர் அருநதமியழ யெோற்ி யெோற்ி
பெருநத்ை்சசோத தனைோர்பமோழியய யெோற்ி யெோற்ி
 யெோி்சசோத தனைோர்தமியழ யெோற்ி யெோற்ி

117

து்்யூர்ைி ழோர்பமோழியய  யெோற்ி யெோற்ி
 தோயஙைண் ணனைோர்தமியழ யெோற்ி யெோற்ி
உ்்யூர்மு  டயமோசிபமோழி யெோற்ி யெோற்ி
 உயைோ்சசனைோோின் வளததமியழ யெோற்ி யெோற்ி
உ்்யூர்கூத தனைோர்பமோழியய யெோற்ி யெோற்ி
 ஓயரர்உ ழவர்தமியழ யெோற்ி யெோற்ி
உ்்யூர் தோ யமோதிரர்ெோ யெோற்ி யெோற்ி
 ஊன்பெோதியோர் உயர்தமியழ யெோற்ி யெோற்ி
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ைருவூரோர் தண்தமியழ யெோற்ி யெோற்ி
 ைோக்ைெோடி  னைிததமியழ யெோற்ி யெோற்ி
மருதனைிள நெோைன்ெோ  யெோற்ி யெோற்ி
 மோஙகுடியோர் தீநதமியழ யெோற்ி யெோற்ி
இரும்ெிடர்த ்ைததமியழ யெோற்ி யெோற்ி
 ஏறுபெோய்்ை யோர்தமியழ யெோற்ி யெோற்ி
நெோிபவருஉத த்ைபமோழியய யெோற்ி யெோற்ி
 நெல்ைோதன் பசோற்மியழ யெோற்ி யெோற்ி

119

பவள்ளிவீதி யோர்தமியழ யெோற்ி யெோற்ி
 வன்ெரணர் தன்தமியழ யெோற்ி யெோற்ி
பவௌ;்ளககு டியோர்தமியழ யெோற்ி யெோற்ி
 வீ்ரபவளி யனைோர்தமியழ யெோற்ி யெோற்ி
பவள்்ளமோளர் பவல்தமியழ யெோற்ி யெோற்ி
 வடயமோதங ைிழோர்பமோழியய யெோற்ி யெோற்ி
மள்ளனைோர்தன் மணிததமியழ யெோற்ி யெோற்ி
 மதுரைவி பமோழிததமியழ யெோற்ி யெோற்ி

120

அநதமிைோ்ச சநதபமோழி யெோற்ி யெோற்ி
 அைவயைோ்ச தநதபமோழி யெோற்ி யெோற்ி
சிநதுைவி  வநதபமோழி யெோற்ி யெோற்ி
 பசப்ெயைோ்ச பூததபமோழி யெோற்ி யெோற்ி
தநதுமைிழ்  தோளபமோழி  யெோற்ி யெோற்ி
 துள்ளயைோ்ச துைஙகுபமோழி யெோற்ி யெோற்ி
மநதிர்சபசோல் எழுததுபமோழி யெோற்ி யெோற்ி
 மண்்டகைோ டம்்மபமோழி யெோற்ி யெோற்ி
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ஆதியியை  மைர்நதபமோழி யெோற்ி யெோற்ி
 அ்டயோளம் நெி்்நதபமோழி யெோற்ி யெோற்ி
சோத்னைெை பசய்தபமோழி யெோற்ி யெோற்ி
 யசோத்னைைள் பவன்்பமோழி யெோற்ி யெோற்ி
யைோதிைோத  தமிழ்பமோழியய யெோற்ி யெோற்ி
 யைோட்்டயோனை ைவசபமோழி யெோற்ி யெோற்ி
யோதுமோனை  பதோன்பமோழியய யெோற்ி யெோற்ி
 யோவ்ரயும் யைளிபரன்்ோய் யெோற்ி யெோற்ி

122

அறபுதஙைள் பசய்ததோயய யெோற்ி யெோற்ி
 அைரபமனை  ஆனைதோயய யெோற்ி யெோற்ி
பசோறபெருகைம்  பைோண்டதோயய யெோற்ி யெோற்ி
 சு்வயோ்ோய் உள்ளதோயய யெோற்ி யெோற்ி
ைற்வோின்  தமிழன்்னை யெோற்ி யெோற்ி
 ைவிவோணர் பமோழியன்்னை யெோற்ி யெோற்ி
பெற்வோின்  மைிழ்பவோலியய யெோற்ி யெோற்ி
 ெைவதிககுப்  ெிடிததபமோழி யெோற்ி யெோற்ி

123

ஓ்சைளும்  யெசுதமிழ் யெோற்ி யெோற்ி
 ஒழுகைமோனை யநெசபமோழி யெோற்ி யெோற்ி
ஆ்சைளின்  அன்புபமோழி யெோற்ி யெோற்ி
 அ்மப்ெோனை  ெண்புபமோழி யெோற்ி யெோற்ி
பூ்சககும் உோியபமோழி யெோற்ி யெோற்ி
 புவியெற்ப்  பெோலிநததமிழ் யெோற்ி யெோற்ி
மீ்ச்வதத தமிழர்தோய் யெோற்ி யெோற்ி
 மோற்ோரும் யெோறறுதமிழ் யெோற்ி யெோற்ி
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124

பதோட்ட்ணதயத ஊறுதமிழ் யெோற்ி யெோற்ி
 து்்பயல்ைோம் கூறுதமிழ் யெோற்ி யெோற்ி
ெட்டஙைள் ஆளுதமிழ் யெோற்ி யெோற்ி
 ெடிததவ்ரப் ெிடிதததமிழ் யெோற்ி யெோற்ி
எட்டுவ்ைக  குணததமியழ யெோற்ி யெோற்ி
 இரநதோளும்  நூற்மியழ யெோற்ி யெோற்ி
ெட்டோஙைின்  தூய்பமோழியய யெோற்ி யெோற்ி
 ெழம்புது்மக ைளபமோழியய யெோற்ி யெோற்ி

125

நெல்ை்ஙைள் பசோல்தோயய யெோற்ி யெோற்ி
 நெல்வழிைள் ைோட்டுதோயய யெோற்ி யெோற்ி
பசோல்பைடுததுத தரும்தோயய யெோற்ி யெோற்ி
 சுடயரற் வரும்தோயய யெோற்ி யெோற்ி
எல்்ையில்ைோ்ச பசல்வததோய் யெோற்ி யெோற்ி
 இனைி்மககுள் இனைி்மநெீயய யெோற்ி யெோற்ி
இல்ைைததின் நெல்ைையம யெோற்ி யெோற்ி
 எல்யைோர்ககும் ஒயரதோயய யெோற்ி யெோற்ி

126

பவற்ிமோ்ை சூடுதோயய யெோற்ி யெோற்ி
 வீரநெ்ட யெோடுதோயய யெோற்ி யெோற்ி
பசோறபைோண்டல் ஆனைதோயய யெோற்ி யெோற்ி
 பசோகை்வககும் பசழுநதமியழ யெோற்ி யெோற்ி
ைறைண்டுக  ைனைிதயதயனை யெோற்ி யெோற்ி
 ்ைகூப்ெி வணஙகுைிய்ோம் யெோற்ி யெோற்ி
பெோறயைோவில் ெைவதியய யெோற்ி யெோற்ி
 ெோடுைிய்ோம் ெோரம்மோ யெோற்ி யெோற்ி
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