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��ைம� ெப� 

 

 ேபா�றி ேபா�றி!ஓ� ஆய�ர� ேபா�றி!நி� 

ெபா�ன ����ப� லாய�ர� ேபா�றி கா�! 

ேச�றி ேல�தி தாக �ைள�த ேதா� 

ெச�ய தாமைர� ேதமல� ேபாெலாள� 

ேதா�றி நி�றைன பாரத நா��ேல; 

��ப� ந���� �த�திர ேப�ைக 

சா�றி வ�தைன,மாதரேச!எ�க� 

சாதி ெச�த தவ�பய�, வாழி ந�! 

 

மாத�� ��� �த�திர� எ��நி� 

 

வ�ம ல��தி� வாய�� ெமாழி�தெசா� 

நாத� தான� நாரத� வ �ைணேயா? 

ந�ப�ரா� க�ண� ேவ���ழ லி�பேமா? 

ேவத� ெபா���� க�ன�ைக யாகிேய 

ேம�ைம ெச�ெதைம� கா�திட� ெசாலவேதா? 

சாத� ��த� ெக���� அமி�தேமா? 

ைதய� வா�கப� லா���ல லா���ேக! 

 

அறி� ெகா�ட மன�த �ய��கைள 

அ�ைம யா�க �ய�பவ� ப��தரா�; 

ெநறிக� யாவ��� ேம�ப�� மான�ட� 

ேந�ைம ெகா��ய� ேதவ�க ளாத�ேக, 

சிறிய ெதா��க� த���த� ைம���� 

த�ய� லி��� ெபா��கிட ேவ��மா�; 

நறிய ெபா�மல� ெம�சி� வாய�னா� 

ந�ைக ��� நவ �ன�க� ேக��ேரா! 

 

ஆ�� ெப��� நிகெரன� ெகா�வதா� 

அறிவ� ேலா�கி,இ� ைவய� தைழ��மா�; 

�� ந�லற� ேதா���� ெப����  

ேபா�� நி�ப� தா�சிவ ச�தியா�; 
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நா�� அ�ச�� நா�க�� ேவ��மா�; 

ஞான ந�லற� வ �ர �த�திர� 

ேப� ந�க�� ெப�ண�� �ண�களா�; 

ெப�ைம� ெத�வ�தி� ேப���க� ேக��ேரா! 

 

நில�தி� த�ைம பய����ள தா�மா�; 

ந�ச� ெதா��� மடைம�� ெகா�டதா� 

தல�தி� மா��ய� ம�கைள� ெப�றிட� 

சால ேவய� தாவெதா� ெச�தியா�; 

�ல�� மாத���� க�ப�ய� பா�மா�; 

ெகா�ைம ெச��� அறிைவ யழி��ம� 

நல�ைத� கா�க வ����த� த�ைமயா�; 

ந�ைக ��� வ�ய���க� ேக��ேரா! 

 

��ைம� ெப�ண�வ� ெசா�க�� ெச�ைக�� 

ெபா�ைம ெகா�ட கலி��� �தித�றி� 

ச�ம ைற�ப� மா�த� இ��தநா� 

த�ன� ேலெபா� வான வழ�கமா�; 

ம�ர� ேதெமாழி ம�ைக� உ�ைமேத� 

மாத வ�ெப� ேயா�ட ெனா���ேற 

��ைம� கால�தி� ேவத�க� ேபசிய 

�ைறைம மாறிட� ேக� வ�ைள�ததாம. 

 

நிமி��த ந�னைட ேந�ெகா�ட பா�ைவ��, 

நில�தி� யா���� அ�சாத ெநறிக��, 

திமி��த ஞான� ெச���� இ��பதா� 

ெச�ைம மாத� திற��வ தி�ைலயா�; 

அமி��� ேப�� ளாமறி யாைமய�� 

அவல ெம�தி� கைலய�� றி வா�வைத 

உமி��� த��த� ெப�ணற மா�மா� 

உதய க�ன உைர�ப� ேக��ேரா! 

 

உலக வா��ைகய�� ��ப�க� ேதர��, 

ஓ� ப�பல ��வைக க�க��, 

இல� சீ�ைட நா�றிைச நா�க� 
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யா�� ெச�� ��ைம ெகாண��தி�ேக 

திலக வா�த லா�ந�க� பாரத 

ேதச ேமா�க உைழ�திட� ேவ��மா�; 

வ�லகி வ ���ேலா� ெபா�தி� வள�வைத 

வ �ர� ெப�க� வ�ைரவ�� ஒழி�பரா�. 

 

சா�தி ர�க� பலபல க�பரா�; 

ச�� ய�க� பலபல ெச�வரா�; 

��த ெபா�ைமக� யா�� அழி�பரா�; 

�ட� க���க� யா�� தக��பரா�; 

கா�� மான�ட� ெச�ைக யைன�ைத�� 

கட� ள��கின� தாக� சைம�பரா�; 

ஏ�தி ஆ�ம�க� ேபா�றிட வா�வரா�; 

இைளய ந�ைகய�� எ�ண�க� ேக��ேரா; 

 

ேபா�றி,ேபா�றி!ஜயஜய ேபா�றி!இ� 

��ைம� ெப�ெணாள� வாழிப� லா���ேக! 

மா�றி ைவய� ��ைம �ற�ெச�� 

மன�த� த�ைம அமர�க ளா�கேவ 

ஆ�ற� ெகா�ட பராச�தி ய�ைன,ந� 

அ�ள� னாெலா� க�ன�ைக யாகிேய 

ேத�றி உ�ைமக� �றிட வ�தி�டா� 

ெச�வ� யாவ��� ேம�ெச�வ� எ�திேனா�.! 

 


