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தனியன்

வாழி பரகாலன் வாழி கலிகன்ற ⋆

வாழி குைறயலூர் வாழ் ேவந்தன் ⋆ வாழியேரா

மாேயாைன வாள்வலியால் மந்த ரங்ெகாள் ⋆

மங்ைகயர் ேகான் தூேயான் சுடர்மான ேவல் !

‡ஒரு ேபர் உந்த இரு மலர்த் தவ சல் ⋆

ஒரு முைற அயைன ஈன்றைன ⋆ ஒரு முைற

இரு சுடர் மீதனில் இயங்கா ⋆ மும் மதள்

இலங்ைக இரு கால் வைளய ⋆ ஒரு சைல

ஒன்றய ஈர் எய ற்றழல் வாய் வாளியன்

அட்டைன ⋆ மூவடி நானிலம் ேவண்டி ⋆

முப்புரி நூெலாடு மான் உரி இலங்கு

மார்வனின் ⋆ இரு பறப்ெபாரு மாண் ஆக ⋆

ஒரு முைற ஈர் அடி மூவுலகளந்தைன ⋆

நால் தைச நடுங்க அஞ்சைறப் பறைவ

ஏற ⋆ நால் வாய் மும் மதத்தரு ெசவ

ஒரு தனி ேவழத்தரந்ைதைய ⋆ ஒரு நாள்

இரு நீர் மடுவுள் தீர்த்தைன ⋆ முத்தீ

நான் மைற ஐ வைக ேவள்வ ⋆ அறு ெதாழில்

அந்தணர் வணங்கும் தன்ைமைய ⋆ ஐம் புலன்

அகத்தனுள் ெசறுத்து ⋆ நான்குடன் அடக்க
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தருெவழுகூற்றருக்ைக

முக் குணத்த ரண்டைவ அகற்ற ⋆ ஒன்றனில்

ஒன்ற நன்று ⋆ ஆங்கரு ப றப்பறுப்ேபார்

அறயும் தன்ைமைய ⋆ முக் கண் நால் ேதாள்

ஐ வாய் அரேவாடு ⋆ ஆறு ெபாத சைடேயான்

அறவரும் தன்ைமப் ெபருைமயுள் நன்றைன ⋆

ஏழ் உலெகயற்றனில் ெகாண்டைன ⋆ கூறய

அறு சுைவப் பயனும் ஆயைன ⋆ சுடர் வடும்

ஐம் பைட அங்ைகயுள் அமர்ந்தைன ⋆ சுந்தர

நால் ேதாள் முந்நீர் வண்ண ⋆ நன் ஈர் அடி

ஒன்றய மனத்தால் ⋆ ஒரு மத முகத்து

மங்ைகயர் இருவரும் மலர் அன ⋆ அங்ைகயன்

முப்ெபாழுதும் வருட அற துயல் அமர்ந்தைன ⋆

ெநற முைற நால் வைக வருணமும் ஆயைன ⋆

ேமதகும் ஐம் ெபரும் பூதமும் நீேய ⋆

அறுபத முரலும் கூந்தல் காரணம் ⋆

ஏழ் வைட அடங்கச் ெசற்றைன ⋆ அறு வைகச்

சமயமும் அறவரு நைலயைன ⋆ ஐம்பால்

ஓதைய ஆகத்தருத்தைன ⋆ அறம் முதல்

நான்கைவயாய் மூர்த்த மூன்றாய் ⋆

இரு வைகப் பயனாய் ஒன்றாய் வ ரிந்து

நன்றைன ⋆ குன்றா மது மலர்ச் ேசாைல

வண் ெகாடிப் படப்ைப ⋆ வரு புனல் ெபான்னி

மா மணி அைலக்கும் ⋆ ெசந்ெநல் ஒண் கழனித்

த கழ் வனம் உடுத்த ⋆ கற்ேபார் புரிைசக்

கனக மாளிைக ⋆ ந மிர் ெகாடி வ சும்பல்

இளம் பைற துவக்கும் ⋆ ‡ெசல்வம் மல்கு ெதன்
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தருெவழுகூற்றருக்ைக

தருக்குடந்ைத ⋆ அந்தணர் மந்த ர ெமாழியுடன்

வணங்க ⋆ ஆடரவமளியல் அற துயல்

அமர்ந்த பரம ⋆ நன் அடி இைண பணிவன்

வரும் இடர் அகல மாற்ேறா வைனேய Á Á 1 Á Á
இடங்ெகாண்ட ெநஞ்சத்தணங்கக் க டப்பன் ⋆

என்றும் ெபான்னித்

தடங்ெகாண்ட தாமைர சூழும்

மலர்ந்த தண் பூங்குடந்ைத ⋆

வ டங்ெகாண்ட ெவண்பல் கருந்துத்த

ெசங்கண் தழல் உமிழ் வாய் ⋆

படங்ெகாண்ட பாம்பைணப்

பள்ளி ெகாண்டான் தருப் பாதங்கேள

தருெவழுகூற்றருக்ைக முற்ற ற்று

தருமங்ைகயாழ்வார் தருவடிகேள சரணம்
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