தஞ்சாிர்
ண்ம்

1. தால்

இனங்கு ன்கலன ிரிஞ்சனணா
டணந் னுஞ்ச கன்சா
ின்ககா டம்திர் கறம்கதாணா
டுலநந் புங்கர் கறங்ககடா

கன்றுங் ககான்லந ிந்னாணார்
ந்ண் டின்நி றஞ்னசா
கன்நன் கசாந்ி னுந்ீன

கன்நங் கங்கி கண்னடாா

னந்து ன்தலடனல் னினசர்ந் ிண்புன
னய்ந் கண்டர்கா கநாலட பஞ்சி கந்னா
கடறம்பு றுந்லன கறந்து ிந்ிட
டர்ந் சண்லடக கடாடர்ந்துனத

கனுங்கு ணுங்குக ிங்க றண்டன்
கன்பு நஞ்ச கனுஞ்கசானன
கபிலசகழுானந

துனங்கு ஞ்சிலந னங்கன
ிபங்க ந்கார் சிகண்டின
துிந்ி பேந்துர் கங்கண்ா
ங்கண் ிஞ்சி ிபேம்புகூர்

துன்றுந் ண்டகா டம்தீர்ாள்
ககாண்டண் டங்கபி ணின்றூனட
சுண்டும் புங்க ிந்னனா
ஞ்சும் தண்டசு ன்சூன

சூழ்ந்க ழும்கதாழுன கம்ாங்கி
காண்டிின
றூண்டி ின்நனண கிலப னாங்க ின்றுபா

துந்து ம்தட கிர்ந்து கன்நி
தனம்கதா பேந்ி ிஞ்சணா
சுகங்ககா றந்ர் ங்கு ிங்கி
பகந் சுந் ல்ங்க்போ அரிதிபேனனா.

அலனந்து சந் நிந்ிடா
கழுந் கசந் றடம்திணா
டங்கி ங்கப ிலநஞ்சின
புகழ்ந் ன்றுகய் காிந்ா

அங்கிங் ககன்த றுந்னா
கங்குந் துன்நிி லநந்னானண
ண்டுந் காண்டர் பேந்ான
ின்தந் ந்பே றந்ாபா

ஆம்தி ந்ிடுா ி பூண்ட ந்லபா
ாண்ட ன்குா கலண ாண்ட கசஞ்சா

அனர்ந் ிந்துப னங்க றங்கடி
கசநிந் சந்ண சுகந்ன
ிந்து குன்நர் னம்கதா பேந்ிட
பர்ந் தந்லண கனும் கதாள் லணல
ாபா

குறங்கி ண்டுப லகபங்கபா
ரிபேண்ட ககாந்ப காழுங்கும்னல்
குங்கு ம்தக துஞ்கசா
துஞ்ச லந்துப டந்லார்

ககாஞ்சும் புன்கநாி றங்கானனா
பேஞ்சண் டன்கச றஞ்சூனட
ககாண்டங் கம்தட பேஞ்சீழ்னா
ண்டந் ந்ம்ி ழும்தாழ்னாய்

கூன்கச பம்திிகால் கம் ங்க
ீ
ழுங்கறம்ாய்

கூம்த ங்குகனாய் துர் சார்ந் புன்கணுன

குின்ககா றங்கடல் லபந் ிங்ககலண
லடந்ி டும்தடி ினுஞ்கசனல்
குிந்து கஞ்சப பலந்து ின்த
ிலணந்து பம்தடி ணஞ்கசன ிபேபேண்
பபேனகானண.

2. ிர்

கடித்து கான்நி பகிற்கு றங்குபிர்
கலனப்திலந கன்நிடு தற்நின கந்ிகழ்
கா சுலா பிபா கனண
கபங்க ிந்துல பணிந்து ன்கது
கடந்து ிஞ்சி பகஞ்சி நந்காபி
கா னினார் ிிா பேகா ிலகசநி ி
ார்தா.

கணத்துர் குன்லநப ிலணத்துப கும்தக
னசத்லபம் ிஞ்சி ணத்ிலச ங்லகககாள்

கா னணான் பகணா டபன
கழ்ந் குங்கு ாத் பந்ிிர்
கபேம்கத னுஞ்கசாலன ிம்பு குஞ்சரி
கா னனண குகனண தனண அர்ககடாழுதாா

உடுக்கிலட ின்தி டுக்குலட பங்கண
பலப்புர் ஞ்சுறு தக்ககா டம்த
னா ித புனா ின
பேர்ந் ண்கடாலட கறங்க ங்கபி
றறும்த சுந்காடி கறங்கு ங்கபி
ற கில்ா காடுா சிினன ினுி
லகனானட.

உனப்தநி னம்தக ினுக்கி கசந்ிபே
வுபேப்தி பம்தன ரித்டர் லதந்ிலண
னா னினா ன கசபா
கநாழுங்கு றும்புண ிபேந்து ஞ்சுன
பலநந் கிஞ்சுக றுஞ்கசா கனன்நிட
னா ன ிடுகா ணர்ா

ககபனுகாபோணாம்

டக்ககாடி பன்நலன ிபேப்புடன் ந்ி
ணத்துலந குன்ந பேறுப்கதாடு ின்நிப
ா ணிணின கணின ிணிீ
பேந்து கன்நலண லந்து சந்
ணங்கு பிர்ந்ிட ிங்கி ந்பே
பாய் ினன குினன கினன
டணிணனார்

டிக்ககாபே ந்ண டிக்ககாபே ந்ணம்
லபக்ககாபே ந்ணம் ிிக்ககாபே ந்ணம்
ா கனுனார் காின கசாறீ
ங்கி பர்ந் றடம்தி னங்கிடு
ங்கி ின்நப கிழ்ந்ி டும்தடி
ான் கனப கலணா ிின
எனுகாிதனதனந.

தடித் டன்லககள் திடித்துப ணஞ்கசாண
தடிக்கு ந்பே பபித் ணந்கிர்

தா கனண னண னண
தடர்ந் கசந்ிழ் ிணஞ்கசா னின்கதாடு
தங்கு ங்கு பேபந்க பிந்பேள்
தா கின சிகிபெ ரிலநன ிபேனிசபைா

தக்கட கனன்தது கடக்கவு ின்றுல
தனித்ிட வும்ல கசறுத்ிட வுங்கி
தா டவுீ டா டவுன
தடர்ந்து ண்டல ிஞ்கச பம்தடி
திந் கன்நலண ிலணத்து ந்பேள்
தா னணனண கலணாள் சினண பின்
பபேனகானண.

3. கய்

ஞ்சஞ்சூ கான்றும்னதர் துன்தஞ் சங்கட
ண்டும்னதர்
ங்கும்னதய் ம்பும்னதர் துஞ்சும் புன்கசால்
ங்கும்னதர்
ான் கார் கதார் ா னிணான்

ிது ககட்டுத் ிரிதர் ித்ிப்
கதணது துய்த்துச் சுல்த ரிச்சித்ன

ணபி பேட்கச் சிலத்துன
தகர்ிண துக்கக் குத்ினணார்
லசபறு துட்டச் சிணத்ினணார்
டிகசான கத்ச் சுறுக்குனபார்

னின நிகூ பனபா போர்
டுன துினா ரிிார் கபனார்
ன டிில ிடுதர், லினு
ணுகிட கலணிடு துசரி ிலனன
காண்டர்கள் தினசாய்

ிஞ்சுங்கார் ஞ்சந்ா னுண்டுந் ிங்கப
ிந்துங்கால்
கம்பும்னதா காண்கசந்ாள் ககாண்டஞ்
சஞ்சவுலந் தும்பூ
ீ ன் தா லகனான் கய் ீ பா

ிில ிித்துக் கடுக கரித்துக்
கரில பரித்துத் னுிலச சுற்நிக்னகாள்
ிலறு சுத்ச் சிநப்திணார்
திலழு சத்ிக் கத்ிணார்
ிஜ வுடுக்லகப் திடித்துபார்
புக ரிக்கச் சிரித்துபார்

ிிா ணா நிா டினா
காபேதா ிகதா காபிர்னார் சுசிீள்
ிலடணி னிர்தர் தத ிதர்
கலணக கனானி டிடு தர்னசய்
என்றுபகுபோா

ஞ்சஞ்னசர் கசாந்ஞ்சா னஞ்கசம் தங்க
ஞ்சுங்கா
நந்ந்ா ந்ந்ா ந்ந் ந்ண ந்ந்ா
ாந் ீ ீ ீ ீ
ிிி த்ித் ரிகிட த்த்
ிரிகிட த்த் ககண டிக்கச்சூழ்

ணி டணக்பேத் ித்ிணாண்
கிடலண கட்டிச் சிலத்துபான்
டிகு பக்கட் கத்ிணாள்
சுனு க்கப் தகுத்துபாள்

சிகூ ிபனா டறுகா ிா
கபாபேனகா டுலடனா ணலணாய் போள்
சதுலந கறம்ி தடபர் தண்லன
ககபண காபேகத பேலடள் சுனண
அண்டர்ககடாழுனா

திஞ்சஞ்சூழ் ஞ்கசாண்னச பஞ்சந் ங்ககாள்த
ங்கங்கூர்
திம்தம்னதா னங்கஞ்சா பேங்கண் கண்கபி
னங்குஞ்சீ
னாங் கன பனா வுகால் ினார்
திகணா கடட்டுக் குனகிரி ிக்குக்
கரிகாடு துத்ிப் தட வுட்கப்தார்

திபிந டத்ிக் கபித்ா

கிரிககட கக்கித் துலபத்ா
திரிக கத்த் ரித்ா
ிலண ச்சிச் சுபித்ா

திா பணன பேள்ா பேள்ாய்
துணிா லபீ கடிாய் கடிாய்
திசிகாடு தனதில கதாறுகதாறு கதாறுகதாறு
சப லநறு ிபேடி ா
என்கபிபபேனகானண.

4. சர்க்கல

ா பந்ிணம் ா பந்ிி
னாக பம்தன ாள்கறம் தடர்
ாி ந்ிரி னகாள்க றங்கல்
னதணு ன்தர்கள் தாண னந்

ற்சன து கசப பேட்குா
சிநந் ிற்தண கக்கா
ற்பு சுல காித்ா

ணந் சித்துபே கடுத்ா

ான ன்சுர் னகானு பம்தக
னாபேம் ந்ண னபு ரிந்ிடு
ாண ன்சுடர் னன ன்குபே
ஞாண கந்தி ாகண னும்தடி

த்க ிலசபடி ரித்ா
குபிர்ந் கத்ிலக தரித்ா
ட்டறு ிகனில் திடித்ா
சிந் க்கிணி தற்கா சிகுபேகனுாா

ா ிங்கி ன பம்தல்பு
ா பங்கலன ாக ங்கற
ா னுன்நணி ாில் ந்ண
னக னுந்துி னத நிந்தி

ணச்சு ிகது கித்லனா
கசநிந் ட்தலக ககடுத்துன
ணட்புலட பேபிழ் துிற்சா

சிநந் துத்ில பிக்குன

ாற ின்புர் னணி னுஞ்சுல
ீபம் ிண்டன ன பேஞ்சுர்
ாடி பண்டிடு னதாஜ ணந்ிணி
னனபம் ிஞ்சிடு னக பேம்கதாடு

ட்டின் பப்த பர்க்குன
ிலபந் சர்க்கல கசக்குன
ற்சுசி பற்நி தத்கானட
கனந் புத்ப ிணிக்குனா
அலிணிபேபானா

பூ னந்ணி னனப ன்குலட
ீ  னந்ணி னனபம் ண்டறு
பூ னர்ந்வு ணா ம்த
ன கன்தது னி ணந்ிகழ்

கதாற்புறு கது ககாடுக்குன
பர்ந் கய்ப்கதர் புர்த்துன

கதாய்த்ிட ிலணகலப றுக்குன
ிகுந் சித்ிகள் கதபேக்குன

பூ ந்பே னி ம்கதி
னா ணந்பே ன ிந்ிடு
பூட ந்பே னி கந்ணில்
ாழ் துந்பே னப டம்கதாடு

கதாக்கறு புகிலண பிக்குன
திநந்து கசத்ிட கநாலனக்குன
புத்ிி னநிிலண ிபக்குன
ிலநந் பத்ிப ிலசக்குன
இலிபானா

சீ பஞ்கசாரி னகாில் தங்க
ன னர்ந்ிடு ாி ங்கி
சீ டர்ந்ி ாி ணன்குடி
ன கம்த பூ ஞ்சி

சித்பே பணிபேம் சித்னசா

லனபந்ி லக்கட னடிக்கும்ாய்
கசற்க பனிடு கதாபேப்கதனா
ிபேந் பித்பே பிற்லகா

னனு லநந்ிடு காண கந்ணின்
ாணி பஞ்சுல ானி பேஞ்சல
னசபே டம்பு பாட ந்சன்
ாச சுந் பைத ம்த

சிற்த கபிணி ணடிக்குா
கண்ட த்து தத்துா
கசப்தபேம் கசி ிலனக்குனப
ிபங்கு ற்த ிரித்துா ிபேபர் பபேனகானண.

5. னன்

சூன ணாாட னாிக பாடணி
காழுபூ காட ரிாட னணாடு
தூகலன ாாட ாபிணி ாடவுர்
சுனாடு சுனனாக திாட கனினறு

சூலகபக ணாாட பரிபக ணாடகாபே
காடர்ஞாபி ிலசபெபே ாட சுீ
சூனிதி ாணாட ீன ணாடிலந
சுசிா ிலநாட னிசாணி பேிாட்
அரிககனணானட

கானினிப னாட ாழ்ிி ணாடிகு
கணஞான கபாட னி சசினி
கா னபாட ாலி ாடிர்
கிாட ிாட ிா னசாலக
காணுபணி னாாட ாநி ணாடிபே
கனாட கா லபாட ிாசில்
காண ி நாணாட ஞாணி னாட காபிர்
காப துாட கநிசூன ழுாட
ிகனறுனானட

னகானல ஞாாட தன்பே ாடில
ககாறீத ிாட வுலடாட டண ீடு
னகாி ாாட ாகுி ாடிபிர்

குலாட லபாட வுதாறு கனசில்
னகாக ாாகநா டாறுிி ாடனர்
குகா ிாட காபிாறு சினாடு
கூறுகலன ாாட பகனாபி ாடனர்
குனடறு புாட ிடநாட டிாட
அகன்பதுகுனானட

ாறலந னாட னனுல்க பாடி
ணனிா கினாட ிா குாட
ாகரிக னனவு னடர்க பாடபே
ாலண கபாட பசுாண பகணாட
ா காணாட னாலசபணி ாடிந
ணர்
ீ
புாட காபேகா டிணாட
ஞாணடி ாாட ார்க பாடில
ிநாசனுடணாட ிதுனலப கிாககாள்
அபேண்னி பபேனகானண.

