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பல்ல  

மாம ைர ஓரத் ேல ஓர ்மைலேயா அழகர்மைல 

ைககள் ேவர் த்ேத ஓங் யேதார் ம ந் மைல 

ேநாயதைன ரத்் ேத ர் மைலேய அழகர்மைல 

ரத் ன் ஓைச ேல பாய்ந்  வ ம் கங்ைகமைல 

 

அ பல்ல  

மைலய வாரத் ேல நின்றெந ங்ேகாலத் ேல  

கள்ளழகர ்காட்  த ம் அழ மைல 

அ த ம் ஊற்ெற க் ம் உடல்நலம் ேதற் ைவக் ம்  

கள்ளழகர ்காவல் த ம் க ைணமைல 

அந்தமைல நாயகேன அன் னிேல தாயவேன 

கண் றந்  பாரத்் ட்டால் ைற ல்ைல 

 

கவசம் 

உசச்ந்தைல ம் ைக  மண்ைட ம் 

ெநற் ப் ப ம் இ றப் வ ம் 

ெரடை்டக் கண்க ம் வளிவ  நா ம் 

எட் ம் ஒ கைள பற் ம் ெச க ம் 

ெசப் ம் வா ம் பற்களின் ட்ட ம் 

கன்னக் க ப் ம் அைச ந் தாைட ம் 

உண்  ங் ம் ஒற்ைறத் ெதாண்ைட ம் 

அண்  வந்ெதங்கள் அழகர ்காக்க 

 

வல டமாக வளர ்எ ல் ேதாள்க ம் 

ெசய்ெயனச ்ெசய் ம் ரிய ைகக ம் 
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பக ரவாகத் த் ம் இதய ம் 

உ ரவ்ளி நிரம் ய இ  ைர ர ம் 

ெடனக் காத் ம் மாரெ்ப ங் கவச ம் 

தைனப் ப் க் ம் அ ங் கல் ர ம் 

ன் க கள் நீக் ம் மண்ணரீ ம் 

உ  ெகாண்ெடங்கள் அழகர ்காக்க 

 

நி ரந்் டச ்ெசய் ம் நீள்தண் வட ம் 

வ ற் ன் ைரயாம் உதர தான ம் 

உண்ட  ெசரித் ட உத ம் இைரப்ைப ம் 

ள் ளான டல் நீள ம் 

க ைனத் ேதக் ம் ெப ங் டற் பாைத ம் 

உப் நீர ்உ ஞ் ம் இ  நீரகம் 

மலசலம் நீக் ம் உட யற் ப ம் 

சலப  எங்கள் அழகர் காக்க 

 

அமரந்் டச ்ெசய் ம் ட்ட ம் இ ப் ம் 

மானிடரக்்கான உ ர் றப் ப் ம் 

ேம டல் தாங் ம் மாவ த் ெதாைட ம் 

நீட்  மடக் ம் ழங்கால் ட் ம் 

ட் ன் ழ்வளர ்ெகண்ைடக்கால்க ம் 

ெச ங்க க்கா ம் நைடப ல் பாத ம் 

ெவண்ணிற எ ம் ம் அக் ம் ஆணி ம் 

 ரக் ம் எ ம் ள் மஜ்ைஜ ம் 

உணர் கள் கடத் ம் நீள் நரம் க ம் 

உ ரச் ்ெசந்நீ ம் ன் நாள ம் 
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அ தல் வைர அைனத் ப் பாகங்க ம் 

அன்  ெகாண்ெடங்கள் அழகர ்காக்க 

 

ெபயர ்ெதரியாத பல த ேநாய்க ம் 

உ ரவ்ைர உ த் ம் உட ன் வாைத ம் 

உணர் கள் மரக் ம் மனவ  ேவதைன 

சன ம் ெந ங்கா  ேவங்கடன் காக்க 

ற அன ம் ளிர்நிைற ன ம் 

ெப வளிக் காற் ம் ெபா ைம நில ம் 

உலகம் பரந்த ற்ெறாைக ம் ம் 

ெவக்ைக ம் ெவ ம் ெதன்றல் காற் ம் 

அன்ைன ன் அ தாய் ெபா ம் மைழ ம் 

எட் த் ைச ம் டரக்்க ர ்நில ம் 

எப்ப ம் ைணயாய் எட்ெட த்  காக்க 

 

ெதரிந் ம் ெதரியாமல் எ ற பைக ம் 

அ ந் ம் அ யாமல் ரி ற ைழ ம் 

டா  ெதாட ம் பாவ ண்யங்க ம் 

நைம அண்டா  அழகரின் பாரை்வ ல் 

அ ந்த ம்  ெதரிந்த   

உலக வாழ்க்ைக னில் ரிந்த ம்  

எ  எ  நமக்  ங்ெகன ஆ ேமா 

அ  அ  நம்ைம நீங் தல் ஆக் மாம் 

ெசௗந்தரராஜப் ெப மாள் நாமம் 

எப்ெபா தா ம் எத் ைசயா ம் 

எந்நிைலயா ம் எவ் டமா ம் 
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எண்ணிய ெபா ம் எண்ணாத ெபா ம் 

ள்ேள ம் அைரயன் ரிந்ெதைமக் காக்க 

 

எ ய க யாம் எளியவன் நா ம் 

ப த் ம் மானிடர ்எவெரவர ்ஆ ம் 

ம்பத் டேன நலம் ெபறக் காக்க 

யரக் ம் கைளந் ட யவன் காக்க 

உடல் நலம் ேதற உத்தமன் காக்க 

மனநலம் வளம் ெபற மாலவன் காக்க 

அ னில் டர ்வர அச் தன் காக்க 

பலநலம் ெப க பத்மநாபன் காக்க 

எட்ெட த்தாேன நாரணன் காக்க 

மகள் ைணவன் மால் காக்க 

வலம் ரி காக்க தரச்னம் காக்க 

ஆண்டவன் மக் ம் க டப் ள் காக்க 

மா ஞ்ேசாைல மாயவன் காக்க 

ெவண்ைண வ ந் ட  தடா ல் 

ெபாங்கல் ைவத்தேதார ்ேகா ம் காக்க 

ைவைக இறங் ம் வள்ளல் காக்க 

அழகர ்நாமம் அைனவைரக் காக்க 

நல டன் வாழ்க வள டன் வாழ்க 

---- ற் ம் --- 
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