
www.bhajanai.com 

1 

BHAJANAI.COM 



www.bhajanai.com 

2 

 

தமிழையும் ழைவத்ழதயும் இரு கண்களாக ப ாற்றி, சைன்ற 

இடங்களில் எல்லாம் தமிை் கடவுளாம், சைட்டி மகனாம் 

சைல்வநலம் அருளும் சைந்தூரனாம், வாரி வைங்கும் வள்ளலாம் 

சதண்டாயுத ாணி கடவுளுக்கு ஆலயம் எழு ்பி, அவன் புகை் 

 ாடியும்,  ரவியும் வரு வரக்ள் நகரத்தார ்ச ருமக்கள். 
 

கண்கண்ட சதய்வமாம் கந்தபவளின் அன்ழ யும், அருழளயும், 

 ழறைாற்றும் விதமாக அ ்ச ருமக்கள் சகாண்டாடும் 

திருவிைாக்களில் முதன்ழமயானதும், சதான்ழமயானதும் 

ழத ்பூைத் திருவிைா.  

முன்னூறு ஆண்டுகளுக்கும் பமலாக, நம் நாடும், மக்களும், 

குலமும் தழைக்க பவண்டி கடும் விரதமிருந்து, காவடி தாங்கி 

கால்நழடயாய் சைன்று  ைநிவாை்  ாலகுமாரழன  ாடி  ரவி 

வழி ட்டு வருகின்ற நகரத்தாரக்ள், அழலகடளுக்கு அ ் ாலும் 

ழத ்பூை விைாவிழன அபத சிற ்ப ாடு சகாண்டாடி 

வருகின்றாரக்ள். 
 

அவ்வழியில் 150 ஆண்டுகளுக்கும் பமலாக சகாண்டாட ் ட்டு 

வரும் சிங்க ்பூர ் சதண்டாயுத ாணியின் ழத ்பூை திருவிைா,. 

பவல் வடிவாய் இருந்து பவண்டும் வரம் நல்கும் பவலவனின் 

சவள்ளிரத நகரவ்லம், ச ருகிவரும் நகரத்தார ் காவடிகள், 

சிங்ழக  க்தரக்ளின் சிலிரக்்க ழவக்கும் நூற்றுக்கணக்கான 

அலகுக் காவடிகள், எண்ணில் அடங்கா  ாற்குடங்கள், 24 மணி 

பநரத்திற்கும் பமலாக சதாடரந்்து நடக்கும் பவலுக்கு 

 ாலாபிபேகம், என்று எழுத எழுத ், ப ை ் ப ை, நிழனக்க 

நிழனக்க, மனம் சிலிரக்்க ழவக்கும் ஒரு விைாவாகும். 

நகரத்தாரக்ளின் நல்நிரவ்ாகத்தில் மிகை ் சிற ் ாக நடக்கும் 

இவ்விைாழவக் காண கண் பகாடி பவண்டும். 
 

ழத ்பூை விைாவிழன ஒட்டி, உலகழனத்திலும் உள்ள  க்தரக்ள், 

தமிை் கடவுள் முருகழன, மனமுருகி  ாடி  ரவி அவனருள் 

ச றபவண்டும் என்ற  க்தி பநாக்கில் இம்மலழர 

சவளியிடுகின்பறாம்.  
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எல்லா நலமும், வளமும் தந்து நம் அழனவழரயும் காத்து 

இரட்ைச்ித்து தாயாய், தந்ழதயாய், குருவாய், வாரி வளங்கும் 

வள்ளலாய் நம்ழம வழிநடத்தும் சிங்ழக முருகனின் புகை் ாடும் 

இந்த சிங்க ்பூர ் சதண்டாயுத ாணியின் வழி ாட்டு மலழர 

சவளியிடும் வாய் ்பு மீண்டும் ஒருமுழற எங்களுக்கு கிட்டியது 

ச ரும்  ாக்கியம். 
 

 ல அறிய  ாடல்களும், புதிய  ாடல்களும் இம்மலரில் 

இடம்ச ற்றுள்ளன. அ ் ாடல்கழள எழுதிய அருட்கவிகளுக்கும், 

இம்மலர ் ஒரு சிறந்த சதாகு ் ாக சவளிவர  லவிதங்களிலும் 

உதவிய நகரத்தார ் நண் ரக்ள் அழனவருக்கும் எங்களது 

மனமாரந்்த நன்றிகள் உரித்தாகுக.  
 

இம் மலரில் உள்ள  ாடல்கள் அழனத்ழதயும் தாங்கள் 

www.BHAJANAI.com என்ற இழணயதளம் மூலம்  திவிறக்கம் 

சைய்துசகாள்ளலாம். 
 

2020 ஆம் ஆண்டு முதல் முயற்சியாக இத்தளத்ழத திறன் 

ப சியில் ஒரு சையலியாக சகாண்டுவந்துள்பளாம். இம்முயற்சி 

சவற்றிச ற எல்லாம் வல்ல ஸ்ரீ  சதண்டாயுத ாணியின் துழண 

பவண்டுகிபறாம். 

 

அவன் புகழை ்  ாடுபவாம் 

அவன் அருழள நாடுபவாம்!!! 

ஸ்ரீ சதண்டாயுத ாணி துழண 
 

நன்றி. 

இங்கணம் 

19 நவம் ர ்2013                                   

சிங்க ்பூர ்நகரத்தார ்நண் ரக்ள் 

www.Bhajanai.Com நிரவ்ாகக் குழு 
Updated - 25-12-2018 
Updated – 05-01-2020 



www.bhajanai.com 

4 

 

விநாயகர் பாடல்கள் ................................................................................... 14 

ஐந்து கரத்தழன ஆழனமு கத்தழன ..................................................... 14 
கண தி என்றிடக் கலங்கும் வல்விழன ............................................... 14 
 ாலும் சதளிபதனும்  ாகும்  ரு ்புமிழவ ........................................... 14 
வாக்குண்டாம் நல்ல மனமுண்டாம் மாமலராள் .............................. 14 
விநாயகபன சவவ்விழனழய பவரறுக்க வல்லான் ......................... 14 
பவைமுகத்து விநாயகழனத் சதாை ........................................................ 14 
மங்களத்து நாயகபன மண்ணாளும் முதலிழறவா! ....................... 15 
உள்ளமதில் நலங்கூட ஓங்குபுகை் வளங்கூட ...................................... 15 
பிள்ழளயார ்பிள்ழளயார ்ச ருழம வாய்ந்த பிள்ழளயார ்........ 16 
ஆழன முகன் ைன்னிதி அது சகாடுக்கும் நிம்மதி ............................ 16 
சநஞ்சுருக பவண்டிபய ................................................................................. 17 
சிந்ழதயில் உழறந்திட்ட சிங்ழகயின்.................................................. 18 
கண திபய எங்கள் கண திபய............................................................... 19 
சதாந்திக் கண தி வா வா வா ................................................................... 20 
சிந்தித் தவரக்்கருள் கண தி  ஜய ஜய ................................................ 21 
சீதக் கள ை ்சைந்தா மழர ்பூம் ............................................................... 22 
வளர ்சிழகழய ்  ரா ரமாய் வயங்கு ................................................ 24 
கதிசயன அருள்வாய் ைரணம் கபணைா ................................................ 26 
பூழஜ சைய்து உழனத் சதாழுபவாம் கண தி ராஜா ...................... 27 
மங்களம் அருள்வாய் வினாயகா! ............................................................ 28 

சிவன் பாடல்கள் ........................................................................................... 29 

சிவனாழர என்ழறக்கும் சுமக்கும் நந்தி .............................................. 29 
ஐந்சதழுத்து சிவச ருமான் ஆட்சிசைய்யும் பீடமாம் ..................... 30 
அங்கும் இங்கும் எங்குமாய் அழமந்த பதவபதவபன! ..................... 31 
உன்ழனயன்றி பவறுசதய்வம் உள்ளம் எண்ண வில்ழலபய ...... 32 
கருழணயின் வடிபவ ழகலாை லிங்கம் ................................................ 33 
சிவழக லாைா  ரபமைா................................................................................ 34 
சிவாய நம ஓம் சிவாய நம ஓம் .................................................................. 35 
சஜய சஜய ைங்கர ஹர ஹர ைங்கர! ....................................................... 36 
நமைச்ிவாய வாை்க! நாதன்தாள் வாை்க! .............................................. 37 
பவயுறு பதாளி ங்கன் விடமுண்ட கண்டன் மிக .............................. 40 
மண்ணாதி பூதசமாடு விண்ணாதி அண்டம் நீ.................................. 43 
வருக வருக ழவத்தீைா .................................................................................. 47 



www.bhajanai.com 

5 

யுகங்கழளக் கடந்த  ரம்ச ாருள் லிங்கம் ......................................... 49 
கல்லில்சைய்த யாழனக்குக் கரும்பு தன்ழனயளித்தவா ............. 51 
தனந்தரும் வயிரவன் தளரடி  ணிந்திடின் .......................................... 52 
அகரம் முதபல அழியா ் ச ாருபள ......................................................... 54 
குைந்ழதயாக மீண்டும் கண்ணன் பிறக்கமாட்டானா ................... 58 
பதவராஜ பேவ்யமான  ாவனாங்க்ளி  ங்கஜம் .............................. 59 
உள்ளம் உருக, விழிசைருக, உடலம் எங்கும் களி ரவ, .................... 60 
ராமநாமம்  ாடுகின்ற ஆஞ்ைபநயபன ! ................................................ 61 
ஓதிய நாவில் உணரந்்தவர ்சநஞ்சில் ..................................................... 62 

பபருமாள் பாடல்கள் .................................................................................. 63 
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ஐந்து கரத்தனன ஆனனமுகத்தனன  
 

ஐந்து கரத்தழன ஆழனமு கத்தழன 

இந்தின் இளம்பிழற ப ாலும் எயிற்றழன 

நந்தி மகன்தழன ஞானக் சகாழுந்திழன ் 

புந்தியில் ழவத்து அடி ப ாற்றுகின்பறபன திருமூலர ் 

 

கணபதி என்றிடக் கலங்கும் வல்வினன 
 

கண தி என்றிடக் கலங்கும் வல்விழன 

கண தி என்றிடக் காலனும் ழகசதாழும் 

கண தி என்றிடக் கரும மாதலால் 

கண தி என்றிடக் கரும மில்ழலபய  -திருமூலர ்

பாலும் பதளிபதனும் பாகும் பருப்பும்  
 

 ாலும் சதளிபதனும்  ாகும்  ரு ்புமிழவ 

நாலும் கலந்துனக்கு நான்தருபவன் பகாலஞ்சைய் 

துங்கக் கரிமுகத்துத் தூமணிபயநீ சயனக்குை ்

ைங்கத் தமிை் மூன்றுந்தா    -ஒளழவயார ் 

வாக்குண்டாம் நல்ல மனமுண்டாம்  
 

வாக்குண்டாம் நல்ல மனமுண்டாம் மாமலராள் 

பநாக்குண்டாம் பமனிநுடங்காது-பூக்சகாண்டு 

து ் ார ்திருபமனித் தும்பிக்ழகயான்  ாதம் 

த ் ாமல் ைாரவ்ார ்தமக்கு.    ஒளழவயார ் 
 

விநாயகபன பவவ்வினனனய பவரறுக்க வல்லான் 
 

விநாயகபன சவவ்விழனழய பவரறுக்க வல்லான் 

விநாயகபன பவட்ழக தணி வி ் ான்-விநாயகபன 

விண்ணிற்கும் மண்ணிற்கும் நாதனுமாம் தன்ழமயினால் 

கண்ணிற்  ணிமின் கனிந்து.    -கபிலர ் 
 

பவழ முகம்  
பவைமுகத்து விநாயகழனத் சதாை 

வாை்வு மிகுத்து வரும் 

சவள்ழளக் சகாம் ன் விநாயகழனத் சதாை 

துள்ளி ஓடும் சதாடரந்்த விழனகபள 
 



www.bhajanai.com 

15 

விநாயகர் துதி  
 

மங்களத்து நாயகபன மண்ணாளும் முதலிழறவா!  

ச ாங்குதன வயிற்பறாபன ச ாற்புழடய ரத்தினபன  

ைங்கரனார ்தருமதலாய் ைங்கடத்ழதை ்ைம்கரிக்கும்  

எங்கள்குல விடிவிளக்பக எழில்மணிபய கண திபய!  
 

அ ் முடன் ச ாரிகடழல அவலுடபன அருங்கதலி  

ஒ ்பில்லா பமாதகமும் ஒருமனதாய் ஒ ்புவித்து  

எ ்ச ாழுதும் வணங்கிடபவ எழமயாள பவண்டுசமன  

அ ் னவன் மடியமரும் அருட்கனிபய கண திபய!  
 

பிள்ழளயாரின் குட்டுடபன பிழைநீக்கும் உக்கியிட்டு  

எள்ளளவும் ைலியாத எம்மனத்ழத உமக்காக்கித்  

சதள்ளியனாய்த் சதளிவதற்குத் பதன்தமிழில் ப ாற்றுகின்பறாம்  

உள்ளியழத உள்ள டி உகந்தளி ் ாய் கண திபய  
 

இன்சறடுத்த இ ் ணியும் இனித்சதாடரும் எ ் ணியும்  

நன்மணிபய ைண்முகனார ்தன்னுடபன நீஎழுந்து  

என் ணிழய உன் ணியாய் எடுத்தாண்டு எழமக்காக்க  

ச ான்வயிற்றுக் கண திபய ப ாற்றிசயன ் ப ாற்றுகின்பறாம்!  
 

-துரழ்க சித்தர ்
 

உள்ளமதில் நலங்கூட ஓங்குபுகை் வளங்கூட 

சவள்ளசமன ் ச ாருள்கூட சவற்றியது ழககூட 

உள்ளுருகி யாம்முதலாய் உன்னடியிற் சதண்டனிட்படாம் 

சவள்சளருக்கு விநாயகபன பவண்டுநலந் தாருழமயா 
 

காதிசரண்டும் முறம்ப ால கண்ணிரண்டுங் கடுகுமணி 

ஊதிழவத்த ச ருவயிறு உன்னுருவம் யாழன ஐயா 

ஏதிடரும் வாராமல் எந்நாளுங் கா ் வபன 

ஆதிசிவன்  ாலகபன அருள்ச ாழியுங் கண திபய 
 

அ ் முண்டு ச ாரிகடழல அவலுமுண்டு சீனியுண்டு 

மு ் ைமும் பதனுடபன பமாதகத்து ்  ழடயலுண்டு 

த ் ாமல் எடுத்தமுழற ைரியாக்கித் தரு வபன 

எ ்ப ாதும் எமக்கருள எழுந்துவருங் கண திபய. 
 

மீயன்னா பைவுகன்சைட்டி 
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பிள்னளயார ்வணக்கம்  
 

 

பிள்ழளயார ்பிள்ழளயார ்ச ருழம வாய்ந்த பிள்ழளயார ்

பிள்ழளயார ்பிள்ழளயார ்அருழளத் தரும் பிள்ழளயார ்
 

ஆற்றங்கழர ஓரத்திபல அரைமரத்து நிைலிபல 

வீற்றிருக்கும் பிள்ழளயார ்விழனகள் தீரக்்கும் பிள்ழளயார ்
 

ஆறுமுக பவலவனின் அண்ணனான பிள்ழளயார ்

பநரும் துன் ம் யாழவயும் தீரத்்து ழவக்கும் பிள்ழளயார ்
 

மஞ்ைளிபல சைய்திடினும் மண்ணினாபல சைய்திடினும் 

அஞ்சைழுத்து மந்திரத்ழத சநஞ்சில் நாட்டும் பிள்ழளயார ்
 

அவல்ச ாரி கடழலயும் அரிசி சகாழுக்கட்ழடயும் 

கவழலயின்றி உண்ணுவார ்கண்ழணமூடித் தூங்குவார.் 
 

கலியுகத்தின் விந்ழதழயக் காண பவண்டி அனுதினம் 

எலியின் மீது ஏறிபய இே்டம் ப ால சுற்றுவார.் 
 

ஆனன முகன் சன்னிதி 
 

 

ஆழன முகன் ைன்னிதி அது சகாடுக்கும் நிம்மதி 

வாை்வில்இனி நமக்குவரும் நல்லபநரம்தான் 

வளரை்ச்ிபயாடு வந்து பைரும் வைந்த காலம் தான் 
 

கற் கமாய் வீற்றிரு ் ான் ழக நிழறய ச ாருள் தருவான் 

அற்புதத்ழத அவனிடத்தில் வந்து  ாரு 

நீ ஆழனமுகன் ப ழர எந்தநாளும் கூறு 
 

ஆவணியில் ைதுரத்்தியினில் ஐங்கரழன ் ாரத்்துவிட்டால் 

பூவுலகில் சைல்வசமல்லாம் வந்து பைரும் 

அந்த பிள்ழளயார ்அருள் இருந்தால் ஒன்று கூடும் 
 

பிள்ழளயார ்ட்டி வந்தால் ச ருழமசயல்லாம் நமக்கு வரும் 

நல்லசதாரு தகவல் வரும் நாழளபயதான் 

நமக்கு நலம் யாவும் வரும் அடுத்த பவழளதான் 
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லயன் சித்தி விநாயகர ்
சநஞ்சுருக பவண்டிபய 

நிலம் ட சிரம் சதாட்டு 

பவண்டுபவார ்சநஞ்ைசமல்லாம் 
 

ஐங்கரன் பதான்றுவான் 

ஆழனமுகம் காட்டுவான் 

ஆனந்தமாக வந்து 
 

சகாஞ்சுதமிை் சமாழியிபல 

குழறதீரக்்க பவண்டுசமன 

கும்பிட்டு  ண்ணிழைத்தால் 
 

ைங்கரன் ச ற்றமகன் 

ைக்தியவள் முதற் ாலன் 

ைரவ்மும் காத்துநிற் ான் 
 

சிங்க ்பூர ்நகரிபல 

சீரவ்ிளங்கும் நகரத்தார ்

சிற ்பிற்கும் துழணபுரிந்தாய் 
 

எங்குல நாயகா 

ஏழை ்  ங்காளபன 

எழிலரபை காக்க பவண்டும் 
 

மங்ழக சிவகாமியும் 

மண்ணாளும் ஈைனும் 

மகனாக ஈன்ற ப ாதும் 
 

எங்கும் நீ முதற்சதய்வம் 

எல்பலாரக்்கும் முதல் கடவுள் 

எங்கள்குழற தீரக்்கபவண்டும் 
 

லயன் சித்தி ஆலயத்ழத 

வலம் வந்து வணங்குபவார ்

 யம்விட்டு ் ப ாகுத ் ா 
 

காழலயும் மாழலயும் 

கால்வலிக்க சுற்றுபவார ்

கண்ட லன் பகாடிய ் ா 
 

ஆலயம் சுற்றிபய 

ஆழனமுகம் உன்ழனபய 

அன் ரக்ள் பவண்டுகின்பறாம் 
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பவழளயிது ஆண்டவா 

பவைமுக நாயகா 

விழனதீரத்்துக் காக்க பவண்டும் 

 

வளமான வாழ்வு தருவாய்  
 

சிந்ழதயில் உழறந்திட்ட சிங்ழகயின்  

நாயகன் சீரம்ிகு லயன் சித்திபய 

விந்ழத ல புரிந்திடும் வித்தகன் நீசயன  

வியந்துதான் ப ாற்றி நின்பறாம் 
 

 க்தரின் மனதினில்ைக்திழயத் தந்திடும்  

முத்தான உனது வடிவம் 

முத்தமிை்ப ால் முழன ்புடன் ைன்னிதியில்  

வீற்றிட்டமுழுமுதற் கடவுள் நீபய. 
 

உழடத்திட்ட பதங்காயின் சிதறிட்ட  ாகம்  

ப ால்தீழமகள் உழடயுழதய்யா 

எடுத்திட்ட  ணியுபம ஏற்றமுடன் நடத்திட  

நித்தம் உன்தயவு பவண்டும் 
 

வாடிய மனங்களுன் ஆலயம்  

வந்தபின் மாறிய மாயசமன்ன 

பதடிய சைல்வமும் பகாடியாய் குவிந்திட்ட  

ச ருழமதான் என்னஎன்ன? 
 

உழமயவள் ழமந்தபன உனதருள் 

பவண்டிபய உளமாற ் ாடுகின்பறாம் 

எழமக்காத்து அருள்புரிய இழம ்ச ாழுதில்  

வந்திடுவாய் தாமதபமதுமின்றி 
 

கிபயாங் பைக் ைாழலயின் முக ்பினில்  

அமரந்்திட்ட கற் க மூரத்்தி நீபய. 

வாை்வாங்கு வாை்ந்திடபவஉன் வாைல்  

வந்திட்படாம் வளமான வாை்வு தருவாய் 
 

ஆலயம் சுற்றுபவார ்காரியம் ழககூட 

நிைை்யம் நீ வருவாய் 

பதாள் சகாண்டு அவரக்ளின் குழறகழள  

நீயுபம முற்றிலும் கழளந்சதறிவாய் 
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பவல்சகாண்டு உழனக்காண புனரப்ூை  

நாளிபல அன் ான தம்பி வருவான் 

 ாரப் ாற்றும் உன்புகழை ் ாடிட  

எமக்கு நீ முத்தான தமிை்தருவாய். 
 

நல்பலார ்நலம்ச றவும் நன்ழம ச ருகிடவும்  

ஆழனமுகன் அருள் பவண்டுபம 

எல்பலாரும் அன்புடபனஅழமதியாய் வாை்ந்திட 

நீ அருகினில் வந்திட ் ா 
 

வாயாற ்  ாடிடுபவாம் உளமாற வணங்கிடுபவாம் 

விழனயறுக்க வந்துவிடு 

பநாயற்ற வாை்வுடபன பைாரவ்ற்ற மனழதயும் 

தந்சதம்ழம காத்திட ் ா. 

-அைகு சுந்தரம் 

 

சிங்கப்பூர் லயன்சித்தி கணபதி 
கண திபய எங்கள் கண திபய 

சிங்க ்பூர ்லயன்சித்தி கண திபய! 

கண திபய எங்கள் கண திபய 

சிங்க ்பூர ்லயன்சித்தி கண திபய! 
 

கண திபய எங்கள் கண திபய 

சிங்க ்பூர ்லயன்சித்தி கண திபய 

கவழலகழளத் தீரத்்தருளும் கண திபய 

வரங்கள் லத் தந்தருளும் கண திபய  
 

மூஷிக வாகன ் ச ருமாபன 

முத்தான மூவுருவம் சகாண்டவபன 

பதனமுதத் தமிைால் தினமுன்ழனபய 

வணங்கி மகிை்பவாம் ஆழனமுகபன  
 

சீனழரயும் கவரந்்திட்ட உன்னாலயம் 

இன்னல்கள் தீரத்்திடுபமார ்ழகலாயம் 

உன்ஆலய வலம்வரும் அழனவருக்கும் 

உன்னருளால் வாை்சவன்றும் இனிதாகும்  
 

ஆலயம் சிறிபத ஆனாலும் 

உன்புகை் சிங்ழகயில் ஓங்கிநிற்கும் 

உன்ைன்னதியில் உழட டும் பதங்காயும் 

உன்அற்புத ைக்தியின் புகை் ாடும்  
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சிங்ழகயில் ழத ்பூைத் திருவிைாழவ 

துவங்கிழவத்து நீ மகிை்வாய் 

காவடி ் பிள்ழளகள் அழனவருக்கும் 

திடமும் லமும் நீ அருள்வாய்  
 

பவல்முகங் சகாண்ட பவலவனும் 

உன்திருவடி ப ாற்றி ் புற ் டுவான் 

சவள்ளி இரதத்தின் மீதமரந்்து 

அைகான் சிங்ழகழய வலம்வருவான் 
 

உன்னருள் ச ற்று உவழகயுடன் 

இரதத்துடன் காவடிகள்  வனிவரும் 

காண் வர ்கண்களும்  னித்துவிடும் 

 க்தியில் அவரச்மய் சிலிரத்்துவிடும்  
 

தினமுன் கருழணயால் துயிசைழுந்பதாம் 

எதிலும் முதலில் உழனத்சதாழுபதாம் 

உன்னருளாபல தான் உயரந்்பதாம் 

உன்புகை்  ாடித் தாள் ணிந்பதாம் 
 

சவ. இராகவன்,  ாகபனரி, 2009. 
 

பதாந்திக் கணபதி 
 

சதாந்திக் கண தி வா வா வா 

வந்பத ஒரு வரம் தா தா தா 

கந்தனின் அண்ணா வா வா வா 

கனிவுடன் ஒரு வரம் தா தா தா 

 ாழன வயிற்றுடன் வா வா வா 

 ணிந்பதன் ஒரு வரம் தா தா தா  (சதாந்தி) 

குள்ளக் குள்ளபன வா வா வா 

குண்டு வயிறபன வா வா வா 

ஆழன முகத்துடன் வா வா வா 

அவசியம் ஒரு வரம் தா தா தா  (சதாந்தி) 

எல்லாம் அறிந்த கண திபய 

எவ் வரம் பகட்ப ன் சதரியாதா 

நல்லவன் என்னும் ஒரு ச யழர 

நான் ச றபவ வரம் தா தா தா  (சதாந்தி) 
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கணபதி ஜய ஜய  
 

சிந்தித் தவரக்்கருள் கண தி  ஜய ஜய 

சீரிய யாழனக் கன்பற   ஜய ஜய 

அன்புழட அமரழரக் கா ் ாய்  ஜய ஜய 

ஆவித் துழணபய கண தி   ஜய ஜய 

இண்ழடை ்ைழடமுடி இழறவா  ஜய ஜய 

ஈைன் தந்தருள் மகபன   ஜய ஜய 

உன்னிய கருமம் முடி ் ாய்  ஜய ஜய 

ஊரந்வ ைந்தி உகந்தாய்   ஜய ஜய 

எம்ச ரு மாபன இழறவா   ஜய ஜய 

ஏழுகுலந் சதாை நின்றாய்   ஜய ஜய 

ஐயாக் கண தி நம்பிபய   ஜய ஜய 

ஒற்ழற மரு ்புழட வித்தகா  ஜய ஜய 

ஓங்கிய யாழனக் கன்பற   ஜய ஜய 

ஒளவியமில்லா அருபள   ஜய ஜய 

அஃகர வே்த்து ஆனவா   ஜய ஜய 

கண தி என்விழன கழளவாய்  ஜய ஜய 

ங ்ப ால் மழுசவான் பறந்திபய  ஜய ஜய 

ைங்கரன் மகபன ைதுரா   ஜய ஜய 

ஞய நம்பினார ் ாலாடிய   ஜய ஜய 

இடம் டு விக்கின விநாயகா  ஜய ஜய 

இணங்கிய பிள்ழளகள் தழலவா  ஜய ஜய 

தத்துவ மழறசதரி வித்தகா  ஜய ஜய 

நன்சனறி விக்கின விநாயகா  ஜய ஜய 

 ள்ளியி லுழறதரும் பிள்ளாய்  ஜய ஜய 

மன்றுள் ளாடும் மணிபய   ஜய ஜய 

இயங்கிய ஞானக்குன்பற   ஜய ஜய 

அரவக் கிண்கிணி ஆர ்் ாய்  ஜய ஜய 

இலகக் சகாம்ச ான் பறந்திபய  ஜய ஜய 

வஞ்ைழன  லவுந் தீர ்் ாய்  ஜய ஜய 

அைகிய ஆழனக் கன்பற   ஜய ஜய 

இளமத யாழன முகத்தாய்   ஜய ஜய 

இரகு தி விக்கின விநாயகா  ஜய ஜய 
 

-ஒளழவயார ்
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ஓம் கபணச 

ஓம் கபணச ஓம் கபணச 
ஓம் கபணை  ாஹிமாம் 

ஓம் கபணை ஓம் கபணை 

ஓம் கபணை ரக்்ஷமாம்  
 

சஜய கபணை சஜய கபணை 

சஜய கபணை  ாஹிமாம் 

சஜய கபணை சஜய கபணை 

சஜய கபணை ரக்்ஷமாம்  
 

ஸ்ரீ கபணை ஸ்ரீ கபணை 

ஸ்ரீ கபணை  ாஹிமாம் 

ஸ்ரீ கபணை ஸ்ரீ கபணை 

ஸ்ரீ கபணை ரக்்ஷமாம்  
 

சஜய கபணை  ாஹிமாம் 

ஸ்ரீ கபணை ரக்்ஷமாம் 

ஸ்ரீ கபணை ரக்்ஷமாம் 

சஜய கபணை  ாஹிமாம்  

 

விநாயகர் அகவல்  
 

சீதக் கள ை ்சைந்தா மழர ்பூம் 

 ாதை ்சிலம்பு  லஇழை ்  ாட ் 

ச ான் அழர ஞானும் பூந்துகி லாழடயும் 

வன்ன மருங்கில் வளரந்்தை சகறி ்  ், 
 

ப ழை வயிறும், ச ரும் ாரக் பகாடும், 

பவை முகமும், விளங்குசிந் தூரமும், 

அஞ்சு கரமும், அங்குை  ாைமும், 

சநஞ்சிற் குடிசகாண்ட நீல பமனியும், 
 

நான்ற வாயும் நாலிரு புயமும், 

மூன்று கண்ணும், மும்மதை ்சுவடும், 

இரண்டு சைவியும், இலங்குச ான் முடியும் 

திரண்ட மு ்புரிநூல் திகசைாளி மாரப்ும் 
 

சைாற் தம் கடந்த துரிய சமய் ஞான 

அற்புதம் நின்ற கற் கக் களிபற! 

மு ் ைம் நுகரும் மூக்ஷிக வாகன! 



www.bhajanai.com 

23 

இ ்ச ாழு சதன்ழன யாட்சகாள்ள பவண்டித் 
 

தாயாய் எனக்குத் தாசனழுந் தருளி 

மாயா ் பிறவி மயக்க மறுத்பத, 

திருந்திய முதல்ஐந் சதழுத்துந் சதளிவாய் ் 

ச ாருந்தபவ வந்சதன் உளந்தனிற் புகுந்து, 
 

குருவடி வாகிக் குவலயந் தன்னில் 

திருவடி ழவத்துத ்திறம்இது ச ாருள்என 

வாடா வழகதான் மகிை்ந்சதனக் கருளிக், 

பகாடாயுதத்தாற் சகாடுவிழன கழளந்பத 
 

உவட்டா உ பதைம் புகட்டி என்சைவியில் 

சதவிட்டாத ஞானத் சதளிழவயுங் காட்டி 

ஐம்புலன் தன்ழன அடக்கு மு ாயம் 

இன்புறு கருழணயின் இனிசதனக் கருளிக், 
 

கருவிக சளாடுங்குங் கருத்திழன யறிவித் 

திருவிழன தன்ழன அறுத்திருள் கடிந்து, 

தலசமாரு நான்குந் தந்சதனக் கருளி, 

மலசமாரு மூன்றின் மயக்கம் அறுத்பத, 
 

ஒன் து வாயில் ஒருமந் திரத்தால் 

ஐம்புலக் கதழவ அழட ் துங் காட்டி 

ஆறா தாரத ்தங்குை நிழலயும்! 

ப றா நிறுத்தி ் ப ைச்ுழர யறுத்பத, 
 

இழடபிங் கழலயின் எழுத்தறி வித்துக், 

கழடயிற் சுழுமுழனக் க ாலமுங் காட்டி, 

மூன்றுமண் டலத்தின் முட்டிய தூணின் 

நான்சறழு  ாம்பின் நாவில் உணரத்்திக், 
 

குண்டலி யதனிற் கூடிய அைழ  

விண்சடழு மந்திரம் சவளி ் ட உழரத்து 

மூலா தாரத்து மூண்சடழு கனழலக் 

காலால் எழு ்புங் கருத்தறி வித்பத 
 

அமுத நிழலயும் ஆதித்தன் இயக்கமும் 

குமுத ைகாயன் குணத்ழதயுங் கூறி 

இழடைை்க் கரத்தின் ஈசரட்டு நிழலயும் 

உடற்ைக் கரத்தின் உறு ்ழ யுங் காட்டிை,் 
 

ைண்முக தூலமுஞ் ைதுரம்ுகை ்சூக்கமும் 
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எண்முக மாக இனிசதனக் கருளி ், 

புரியட்ட காயம் புல ் ட எனக்குத் 

சதரிசயட்டு நிழலயும் சதரிைன ்  டுத்திக், 
 

கருத்தினிற் க ால வாயில் காட்டி, 

இருத்தி முத்தி இனிசதனக் கருளி, 

என்ழன அறிவித ்சதனக்கருள் சைய்து, 

முன்ழன விழனயின் முதழலக் கழளந்பத, 
 

வாக்கும் மனமும் இல்லா மபனாலயம் 

பதக்கிபய என்றன் சிந்ழத சதளிவித்து, 

இருசவளி யிரண்டிற் சகான்றிட சமன்ன 

அருள்தரும் ஆனந்தத் தழுத்தி, என் சைவியில் 
 

எல்ழல இல்லா ஆனந் தமளித், 

தல்லல் கழளந்பத, அருள்வழி காட்டிை,் 

ைத்தத்தி னுள்பள ைதாசிவம் காட்டிை,் 

சித்தத்தி னுள்பள சிவலிங்கங் காட்டி, 
 

அணுவிற் கணுவாய் அ ் ாலுக் க ் ாலாய்க் 

கணுமுற்றி நின்ற கரும்புள்பள காட்டி, 

பவடமும் நீரும் விளங்க நிறுத்திக், 

கூடுசமய்த் சதாண்டர ்குைாத்துடன் கூட்டி 
 

அஞ்ைக் கரத்தின் அரும்ச ாருள் தன்ழன 

சநஞ்ைக் கரத்தின் நிழலயறி வித்துத், 

தத்துவ நிழலழயத் தந்சதழன ஆண்ட 

வித்தக விநாயக, விழரகைல் ைரபண. 
 

 

விநாயகர் கவசம். 
 

வளர ்சிழகழய ்  ரா ரமாய் வயங்கு  

விநாயகர ்காக்க வாய்த்த சைன்னி 

அளவு டா அதிக ைவுந்தரபதகம் 

மபகாத்கடர ்தாம் அமரந்்து காக்க 

விளரற சநற்றிழய என்றும் விளங்கிய 

காசி ர ்காக்க புருவம் தம்ழமத் 
 

தளரவ்ில் மபகாதரர ்காக்க 

தடவிழிகள்  ால ைந்திரனார ்காக்க. 

கவின் வளரும் அதரம் கைமுகர ்காக்க 
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காலம் கணக் கிரீடர ்காக்க 

நவில்சி புகம் கிரிழை சுதர ்காக்க 

நனிவாக்ழக விநாயகர ்தாம் காக்க 
 

அவிர ்நழக துன் முகர ்காக்க 

அள்எழிற் சைஞ்சைவி  ாை ாணி காக்க 

தவிரத்லுரு இளங்சகாடி ப ால் வளரம்ணி  

நாசிழயை ்சித்தி தாரத்்தர ்காக்க. 

காமருபூ முகந் தன்ழனக் கபணைர ்

நனி காக்க களம் கபணைர ்காக்க 
 

வாமம் உறும் இருபதாளும் வயங்கு கந்த 

பூரவ் ைரத்ாம் மகிை்ந்து காக்க 

ஏமமுறு மணிமுழல விக்கின விநாயகன் காக்க 

இதயந் தன்ழனத் பதாம் அகலுங் கணநாதர ்காக்க 

அகட்டிழனத் துலங்பக ரம் ர ்காக்க 

 க்கம் இரண்ழடயும் தராதரர ்காக்க 
 

பிருட்டத்ழத ்  ாவம் நீக்கும் 

விக்கினகரன் காக்க விளங்கிலிங்கம் 

வியாள பூடணர ்தாம் காக்க 

தக்க குய்யம் தன்ழன வக்கிரதுண்டர ்காக்க 

ைகனத்ழத அல்லல் உக்க கண ன் காக்க 

ஊருழவ மங்களமூரத்்தி உவந்து காக்க 
 

தாை் முைந்தாள் மகாபுத்தி காக்க 

இரு  தம் ஏகதந்தர ்காக்க 

வாை்கரங்கி ் பிர ்பிரைாதனர ்காக்க 

முன்ழகழய வணங்குவார ்பநாய் 

ஆை்தரைச்ைய் ஆைாபூரகர ்காக்க 

விரல் தும அத்தர ்காக்க 

பதை்கிளரும் நகங்கள் விநாயகர ்காக்க 
 

கிைக்கினிற் புத்தீைர ்காக்க  

அக்னியில் சித்தீைர ்காக்க 

உமா புத்திரர ்சதன்திழை காக்க 

மிக்க நிருதியிற் கபணைர ்காக்க 

விக்கின வரத்்தனர ்பமற்சகன்னுந் திக்கதனிற் காக்க 
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வாயுவிற் கை கரண்ன் காக்க 

திகை் உதீசிதக்க நிதி ன் காக்க 
 

வடகிைக்கில் ஈை நந்தனபர காக்க 

ஏகதந்தர ் கல்முழுதும் காக்க 

இரவினும் ைந்தி இரண்டன் மாட்டும் 

ஓழகயின் விக்கினகிருது காக்க 

இராக்கால பூதம் உரு பவதாளம் 

பமாகினிப ய் இழவயாதி உயிர ்திறத்தால் 

வருந்துயரும் முடிவிலாத பவகமுறு பிணி  லவும் 
 

விலக்கு ்  ாைாங்குைர ்தாம் விழரந்து காக்க 

மதிஞானம் தவந்தானம் ஒளி 

புகை்குலம் வண்ைரீர முற்றும் 

 திவான தனம் தானியம் கிரகம் 

மழனவி ழமந்தர ் யில்நட்  ாதிக் 

கதியாவும் கலந்து ைரவ்ாயுதர ்காக்க 

காமர ் வுத்திரர ்முன்னான 

விதியாரும் சுற்றசமல்லாம் மயூபரைர ்

எஞ்ஞான்றும் விரும்பிக் காக்க 

சவன்றி சீவிதம் கபிலர ்காக்க 

கரியாதி எல்லாம் விகடர ்காக்க 

என்றி இவ்வாறு இதழன முக்காலமும் 

ஓதிடன் நும் ால் இழடயூசறான்றும் 

ஒன்றுறா முனிவரக்ாள் அறிமின்காள் 

யார ்ஒருவர ்ஓதினாலும் 

அன்று ஆங்கவர ்பதகம் பிணியற வை ்

சிரபதக மாகி மன்னும் 

 

கபணச சரணம் 
 

 

கதிசயன அருள்வாய் ைரணம் கபணைா 

கருழணயின் வடிபவ ைரணம் கபணைா 

ைக்தியின் ழமந்தா ைரணம் கபணைா 

ைாே்தா குருபவ ைரணம் கபணைா 
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முதல்வனும் நீபய ைரணம் கபணைா 

முனிசதாழும் பதவா ைரணம் கபணைா 

மூத்தவன் நீபய ைரணம் கபணைா 

மூஷிக வாகன ைரணம் கபணைா 
 

அகந்ழதழய அழித்திடும் ைரணம் கபணைா  

அன்பில் உழறந்திடும் ைரணம் கபணைா 

கஜமுகன் நிபய ைரணம் கபணைா 

அடியாரக்் கருள்வாய் ைரணம் கபணைா  
 

ஐந்து கரத்பதாபன ைரணம் கபணைா 

பவை முகத்பதாபன ைரணம் கபணைா 

 ாரவ்தி  ாலகபன ைரணம் கபணைா 

 க்தருக் கருள்வாய் ைரணம் கபணைா  
 

கணபதி ராஜா! 
 
 

 

பூழஜ சைய்து உழனத் சதாழுபவாம் கண தி ராஜா 

புன்சிரி ் ாய் நீ வருவாய் கண தி ராஜா 

காலசமல்லாம் உழனத் சதாழுபவாம் கண தி ராஜா 

கருழணயுடன் நீ வருவாய் கண தி ராஜா 
 

கற் கம் ப ால் கருழண சைய்யும் கண தி ராஜா 

கவழலசயல்லாம் கழளந்சதறியும் கண தி ராஜா 

கந்தனுக்கு முன் பிறந்த கண தி ராஜா 

கலியுகத்தின் கண்மணிபய கண தி ராஜா 
 

கழலயழனத்தும் கண்டளிக்கும் கண தி ராஜா 

கற்றவரக்்கு களி ் ருளும் கண தி ராஜா 

நால்பவத ் ச ாருளான கண தி ராஜா 

நாத பிந்து கலாதீதி கண தி ராஜா 
 

பவை முக நாயகபன கண தி ராஜா 

விழனகசளல்லாம் தீர ்் வபன கண தி ராஜா 

ஓங்கார ் ச ாருளாம் நீ கண தி ராஜா 

ஓம் ைக்தி விநாயகபன கண தி ராஜா 
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வீரகணபதி 
 

 

மங்களம் அருள்வாய் வினாயகா!  

மகிை்ைச்ிழயத் தருவாய் வினாயகா! 

எங்குலம் காக்கும் வினாயகா!  

ஏற்றங்கள் தருவாய் வினாயகா 
 

மழலபமல் திருைச்ியின் வினாயகா!  

கழலவளம் தருவாய் வினாயகா! 

கற் க மூரத்்தி வினாயகா!  

ச ாற் தம்  ணிந்பதாம் வினாயகா 
 

மூஷிக வாஹன வினாயகா!  

பமாதக ஹே்த்தா வினாயகா! 

ே்யாமள கரண்ா வினாயகா!  

விளம்பித சூத்ரா வினாயகா!  
 

வாமன ரூ ா வினாயகா!   

மபகே்வர புத்ரா வினாயகா! 

விக்ன வினாயக வினாயகா –  

உன்  ாத நமே்பத வினாயகா! 
 

ைகல கலாவல்லி மாழல (குமரகுரு ரைாமிகள்) 
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நலம் பசர்க்கும் நந்தீஸ்வரர ்
 

 

சிவனாழர என்ழறக்கும் சுமக்கும் நந்தி 

பைவித்த  க்தரக்ழளக் காக்கும் நந்தி 

கவழலகழள எந்நாளும் ப ாக்கும் நந்தி 

கயிழலயிபல நடம்புரியும் கனிந்த நந்தி 
 

 ள்ளியழற ்  க்கத்தில் இருக்கும் நந்தி 

 ாரவ்தியின் சைால்பகட்டு சிரிக்கும் நந்தி 

நல்லசதாரு ரகசியத்ழதக் காக்கும் நந்தி 

நாள்பதாறும் தண்ணீரில் குளிக்கும் நந்தி 
 

சைங்கரும்பு உணவு மாழல அணியும் நந்தி 

சிவனுக்பக உறுதுழணயாய் விளங்கும் நந்தி 

மங்களங்கள் அழனத்ழதயுபம சகாடுக்கும் நந்தி 

மனிதரக்ளின் துயரப் ாக்க வந்த நந்தி 
 

அருகம்புல் மாழலழயயும் அணியும் நந்தி 

அரியசதாரு வில்வபம ஏற்ற நந்தி 

வருங்காலம் நலமாக ழவக்கும் நந்தி 

வணங்குகிபறாம் எழமக்காக்க வருக நந்தி 
 

பிரபதாே காலத்தில் ப சும் நந்தி 

ப ரருழள மாந்தருக்கும் வைங்கும் நந்தி 

வரலாறு  ழடத்துவரும் வல்ல நந்தி 

வறுழமயிழன எந்நாளும் அகற்றும் நந்தி 
 

சகட்டகனா அத்தழனயும் மாற்றும் நந்தி 

கீரத்்தியுடன் குலம்காக்கும் இனிய நந்தி 

சவற்றிவரும் வாய் ் ளிக்க உதவும் நந்தி 

விதியிழனத்தான் மாற்றிவிட விழளயும் நந்தி 
 

பவந்தன் நகர ்சநய்யினிபல குளிக்கும் நந்தி 

வியக்கழவக்கும் தஞ்ைாவூர ்் ச ரிய நந்தி 

பைரந்்த திரு ்புன் கூரிபல ைாய்ந்த நந்தி 

சைவிைாய்த்து அருள்சகாடுக்கும் சைல்வ நந்தி 
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கும்பிட்ட  க்தர ்துயர ்நீக்கும் நந்தி 

குடம் குடமாய் அபிபேகம்  ாரத்்த நந்தி 

ச ான் ச ாருழள வைங்கிடபவ வந்த நந்தி 

புகை்விக்க எம் இல்லம் வருக நந்தி  
 

னவத்தியநாதர் வணக்கம் 
 

 

ஐந்சதழுத்து சிவச ருமான் ஆட்சிசைய்யும் பீடமாம் 

ஆசறழுத்து ைரவணனும் காட்சிநல்கும் மாடமாம் 

ழநந்துவாழும் மக்களுக்கு பநாய்சநாடிழய ் ப ாக்கிட 

நன்மருந்ழதக் சகாடுக்கவந்த நீலகண்டன் மந்திரம் 
 

ழவத்தியராய் ்  ணிபுரிந்து ழவயகத்ழதக் காக்கபவ 

வயித்திய நாதனாக வந்துதித்தான் ைங்கரன் 

ழ த்தியமும்  ாதகமும் இங்குவந்து பைருமால் 

 னிப ால விலகழவக்கும்  ரமசிவன் மந்திரம் 
 

தந்ழததாயும் தனயபனாடு வாழுகின்ற வீடிது 

ைந்தனமும்  ன்னீரும் கமகமக்கும் நாடிது 

விந்ழதபயாடு வியாதிசயல்லாம் பவகமாக ஓடபவ 

சவற்றிபவலன் துழணயிருக்கும் வீரபைகர ்மந்திரம் 
 

புள்ளிருக்கும் பவளூசரன புனிதமிகு பூமியாம் 

பூதநாத கணங்களுக்கும் கனிவு காட்டும் ைாமியாம் 

வள்ளிசதய்வாழனபயாடு வரங்சகாடுக்கும் முருகழன 

வளரத்்சதடுத்து நமக்களித்த அம்ழமய ் ன் மந்திரம். 
 

நம்மழதயல் நாயகியாள் நானிலத்ழதக் காக்கபவ 

நங்ழகயழரத ்தங்ழகயராய் ் ப ணிமிக ் ப ாற்றிட 

தம்முழடய குங்குமமும் திருைை்ாந்து மண்ணுபம 

ைந்நிதியில் வைங்குகின்ற சுந்தபரைர ்மந்திரம் 
 

 ாலனிழன ் ப ாற்றிமகிை்  ாலாம் ாள் மகிைபவ 

பவலனவன் பகாலமிகு சீலமுத்துக் குமரனாய் 

ஞாலமீது ஞானமுடன் அய்யனடி  ற்றிபய 

மக்கள்குழற தீரக்்கவந்த சைாக்கநாதர ்மந்திரம் 
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அருள்மிகு நடராஜர ்பதிகம் 
 

அங்கும் இங்கும் எங்குமாய் அழமந்த பதவபதவபன! 

ஆதியாய் அநாதியாய்ை ்ைழமந்த பஜாதி ரூ பன! 

மங்களங்கள் யாவும் நல்கும் அம்பிழக மணாளபன 

ழமந்தன் சைய்யும் பூழஜயில் மகிை்ந்தருள்நபடபைன! 
 

எந்த இல்லம் ஆயினும் இருந்த இல் சிதம் ரம் 

எடுத்த பீடம் ஆலயம் சதாடுத்த கூழர பகாபுரம் 

சைந்தமிை்ைச்ைால் மந்திரம் திருந்தும் அன்ப  ஆகமம் 

சிவந்த ாத  ங்கயம் உவந்தருள் நபடைபன!  
 

மன்றிபல எடுத்த கால் என் மழனயிலும் எடுத்துழவ 

மனதிபல நிழனத்த நன்ழம விழரவிபல முடித்துழவ 

என்றும் தீழம அணுகிடாமல் ஈைபன தடுத்து ழவ 

ஏத்தும் அன் ரக்ுழுவில் என்ழனை ்பைரத்்துழவ நபடைபன!  
 

ஆ யந்த ஐந்திபனாடு  ால்  ைம்  ஞ்ைாமிரத்ம் 

ஆழலவாய்க் கரும்பு சதங்கு பதன் சுகந்த ைந்தனம் 

நீ யந்த யாழவயும் நினக்களித்பதன் ஈைபன! 

பநரத்்தியாய் அழனத்தும் ஆடி வாை்த்துவாய் நபடைபன! 
 

அட்டநாக பூேணம் அளிக்க வல்லன் அல்லபன 

ஆழன மான் சிறுத்ழத பவட்ழட ஆடவல்லன் அல்லபன 

இட்ட மாழல ஆழடபயாடு சதாட்டுழவத்த ைந்தனம் 

என்றும் நல்கவல்லன் வல்லன் சகாண்டருள் நபடைபன! 
 

வில்லினால் அடிக்கபவா வீசுகல் ச ாறுக்கபவா? 

மிதித்த ப ாதுழக பிரம்ழ  பமலும் நான் எடுக்கபவா? 

நல்ல பிள்ழள என்ழன ஆளும் நாதனும் நீ அல்லபவா? 

நாளும் நான்  ழடத்த சைால்லும் பூவும் சகாள்நபடைபன 
 

ஆடநீ எடுத்ததாய் அறிந்தவர ்இயம்புவார ்

அல்ல அல்ல என் தழலபமல் சூட என்று சைால்கிபறன் 

ஈடில்லாத சதய்வம் நீ இட ்புறம் எடுத்தகால் 

எந்த பநாக்கில் என்று சைால்ல வந்தருள் நபடைபன! 
 

மழுசவடுத்(து) எழத விளக்க மன்றுபதாறும் ஓடினாய்? 

மதிசயடுத்த சிரம் இருக்க மத்தனாய் ஏன் ஆடினாய்? 

கழுசதடுத்து நடனம் ஆடும் காட்டில் என்ன பதடினாய் 
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ழகயில் நான் எடுத்த தூ ம் சகாள்ளுவாய் நபடைபன! 
 

எடுத்த தூ ம் ஆதியாவும் ஏற்றருள் மபகைபன! 

இன்று நான்  ழடத்த யாவும் உண்ணுவாய் ைப ைபன! 

தடுத்த  ண்ழட விழனயகற்றித் தாங்குவாய் ைரப்வைபன! 

ைரணம் உன்ழனயன்றி ஏது? தாங்குவாய் நபடைபன! 
 

வாழி நீ ழடக்கும் சதய்வம் மலரழண அமரந்்ததாம்! 

வகுத்தளிக்கும் சதய்வம் கூட அரவழண கிடந்ததாம்! 

ஊழிபதாறும் ஐந்சதாழில் உவந்து சைய்யும் ஈைபன! ஓய்ந்து  

ைற்சறன் சநஞ்ைழணக் கண் ைாய்ந்து சகாள் நபடைபன! 
 

ஓம் நமைச்ிவாய ஓம் சிவாய நமரூ பன! 

ஓதும் ஐந்து ைழ யில் ஆடும்  ாதபன ைங்கீதபன 

வாமியாய்த் தழலத்த சிவகாமி காதல் பநைபன 

மாறிலாத கருழண நீ வைங்குவாய் நபடைபன 
 

-அருட்கவி கு. சை. ராமைாமி 

 

ஸ்ரீ னவத்தியநாதர் பதிகம் 
 

 

உன்ழனயன்றி பவறுசதய்வம் உள்ளம் எண்ண வில்ழலபய 

ஓழைசகாண்ட தமிழினாபல  ாடுபவன் உன் பிள்ழளபய 

அன்ழன, பிள்ழள மைழலயிபல அகம் குழைதல் ப ாலபவ 

அணிய பவண்டும் எனது சைால்லும் ஆதி ழவத்தியநாதபன.  
 

பதைசமங்கும் பகாயில்கள் திறந்து ழவத்த வாயில்கள் 

பதடும் அன் ர ்யாரக்்கும் இன் ம் பகாடிநல்கும் மூரத்்திகள் 

பூழைசகாள்ளும் பதவரக்ள் யாழவயும் நின் பகாலபம 

ப ாற்றும் என்ழன வாை்விபலமுன் பனற்றுழவத்ய நாதபன  
 

ஓதும் நாலு பவதமும் உலாவு திங்கள், ஞாயிறும், 

உகந்த கந்தபவள், ைடாயு உண்ழம அன்பின் ராமனும் 

 ாதபூழை சைய்யபவ  லன் சகாடுத்த ஈைபன 

 ாதிசகாண்ட ழதயபலாடு வாழி ழவத்ய நாதபன  
   

ஆலகால நஞ்ழை நீ அமிரத்மாய் அருந்தினாய் 

அடித்துழவத்த  ன்றியின் இழறைச்ியும் விரும்பினாய் 

 ாலன் நஞ்சு பதடபவா?  ன்றிபவட்ழட ஆடபவா? 

 ழடத்த ா சுழவத்தருள்  ராவும் ழவத்ய நாதபன.   
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வாத, பித்த, சிபலட்டுமம் வழகக்கு நூறு பநாய்க்குணம் 

மனிதராசி அறிகிலாத புதிய பநாய் தினம், தினம் 

பவதழன வளரந்்ததன்றி சவன்றபதா மருத்துவம்? 

பமலும் என்ன கூறுபவன்? கண்  ாரும், ழவத்ய நாதபன  
 

ஆயுரப்வதம் ஆங்கிலம் அழமந்த சித்தழவத்தியம் 

ஆனபவறு வழகயிலும் அபனகமான  த்தியம்! 

 ாயும் பநாயும் ப ானபதா?  லித்து நன்ழம ஆனபதா? 

 ாவிபயன் என் கூட்டத்பதாடுன்  ாரும் ழவத்ய நாதபன.  
 

அங்குமிங்கும் ஓடிஎன்ன? அகலவில்ழல பநாய்கபள 

ஆடி என்ன?  ாடி என்ன? விலகவில்ழல ப ய்கபள 

மங்ழக ாகன் நீயிருக்க எங்கு சைல்பவாம் பைய்கபள? 

மனமிரங்கி அருள்வைங்கு வாழி ழவத்யநாதபன.   
 

கண்ணில்லாத குருடருக்கும் கண்சகாடுக்கும் ஈைபன 

கால் இலாத முடவருக்குக் கால் சகாடுக்கும் ப ாஜபன 

எண்ணிலாத பநாயின் கூட்டம் இடமிலாமல் ஓடபவ, 

என்னுபள எழுந்தருள்வாய் அண்ணல் ழவத்ய நாதபன.  
 

சிந்ழதயில் இருந்த பநாய் சையல்களால் விழளந்த பநாய் 

திசுக்குள், பதால், நரம்(பு), எலும்பு, குருதியில் சைறிந்த பநாய் 

எந்த பநாயும் ப ாக்குவாய் எதிரவ்ராமல் ஆக்குவாய்  

இழைந்தகந்த புரியிபல அமரந்்த ழவத்யநாதபன.   
 

நாம, ரூ  ப தமற்ற ஞான பஜாதி மூரத்்திபய 

நாளும் உன்ழன அன்புசைய்து  ாடுகின்பறன் வாை்த்திபய 

ைாமபவத கீதபன ைடாயு ப ாற்றும்  ாதபன 

தஞ்ைம், தஞ்ைம், தஞ்ைம் என்ழனத் தாங்கு ழவத்ய நாதபன. 
   

 

சிவலிங்கம் 
 

 

கருழணயின் வடிபவ ழகலாை லிங்கம் 

காசினி காக்கும் விசுவ லிங்கம் 

திரு ் ரங் குன்றின்  ரங்குன்ற லிங்கம் 

திருவா ழனக்காவலில் ஜம்புலிங்கம் 
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ஆடல் புரிந்த கூடல்லிங்கம் 

அன்ழ  ் ச ாழியும் ஆட்சகாண்ட லிங்கம் 

 ாடலின் சிறந்த மருதீை லிங்கம் 

 க்திக் கடலின் திருவீை லிங்கம் 
 

சவற்றி நல்கும் சையங்சகாண்ட லிங்கம் 

விண்ணவர ்ப ாற்றும் வளசராளி லிங்கம் 

கற்றவர ்ஏற்றும் ஐநூற்று லிங்கம் 

கண்ணின் ஒளியாம் காளத்தி லிங்கம் 
 

சுயம் ாய் வந்த தான்பதான்றி லிங்கம் 

சைாரக்்கம் நல்கும் பதசிக லிங்கம் 

 யனாம் நயனாம்  சு தி லிங்கம் 

 ாழலய நாட்டின் ைண்டீே்வர லிங்கம் 
 

புள்ளூர ்வாழும் ழவத்திய லிங்கம் 

ச ாங்கும் மங்கள ைங்கர லிங்கம் 

உள்ளம் உழறந்த பூைலார ்லிங்கம் 

உயரந்்த மயிழலக் க ாலி லிங்கம் 
 

மாரக்்கண்டன் காத்த அமுதீை லிங்கம் 

மாபதவன் வீரபைகர லிங்கம் 

ஆரத்்து ் ப ாற்றும் காளே்ீவர லிங்கம் 

ஆவுழடக் பகாவிலின் பஜாதிலிங்கம் 
 

அரஹர சிவபன ஆடுகபவ 
 

 

சிவழக லாைா  ரபமைா 

திரிபுரம் எரித்த நடராைா 

 வ யம் ப ாக்கும்  ரபமைா 

 னிமழல ஆளும் ைரப்வைா   (ஆடுக) 
 

அருசகாடு தும்ழ  மலராட 

அணிமணி மாழலகள் தானாட 

ச ருகிடும் கங்ழக தழலயாட 

பிழறமதி யதுவும் உடனாட   (ஆடுக) 
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சூலம் உடுக்ழக சுைன்றாட 

சூழும் கணங்கள் உடனாட 

ஆலம் குடித்பதான் ஆடுகபவ 

அடியார ்மகிை ஆடுகபவ    (ஆடுக) 
 

ஆலவா யரபை சைாக்பகைா 

அவனிழயக் காக்கும்  ரபமைா 

ஆலங்காட்டில் ஆடிடுவாய் 

அரஹர சிவபன ஆடுகபவ    (ஆடுக) 
 

திருக்கட வூரின் கடயீைா 

தில்ழலயம்  தியில் நடராஜா 

திருமுல்ழல மாசில்லா மணியீைா 

திருநடம் ஆடுக ஆடுகபவ    (ஆடுக) 
 

மயிழலக் க ாலி ஈே்வரபன 

மதுழரயில் ஆடிய ஆட்டசமன்ன 

கயிழலயில் ஆடிய ஆட்டசமன்ன 

கால்மாறி ஆடுக ஆடுகபவ    (ஆடுக) 
 

-பைாழல. இராமைை்ந்திரன் 
 

ஹர ஹர சிவ சிவ 
 

 

சிவாய நம ஓம் சிவாய நம ஓம் 

சிவாய நம ஓம் நமசிவாய! 

சிவ சிவ சிவ சிவ சிதம் ர நாதா 

எங்கழள ஆட்சகாள்ள இங்கு நீ வாவா 
 

ஓம் நமசிவாய சிவாய நம ஓம் 

சிவாய நமஓம் நமசிவாய 

சிவ சிவ சிவ சிவ ை ா பத 

சிவகாமி சுந்தர உமா பத 
 

ஹர ஹர ஹர ஹர மஹாபதவா 

 ாரவ்தி ரமணா ைதாசிவா 

நடராஜன் எல்பலாருக்கும் நல்லவபன 

நல்லசதல்லாம் சைய்ய வல்லவபன 
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ஓம் நம சிவாய சிவாய நம ஓம் 

சிவாய நம ஓம் நமசிவாய! 

எமன் சராம்  ச ால்லாதவன் விடமாட்டான் 

அவன் ைாம் சிவன்  க்தன் என்றால் சதாடமாட்டான் 
 

சிவாய நம ஓம் சிவாய நம ஓம் 

சிவாய நம ஓம் நமசிவாய (ஹர ஹர) 
 

பிரபதாஷப்பாட்டு 
 

 

சஜய சஜய ைங்கர ஹர ஹர ைங்கர! 

ஹர ஹர ைங்கர சஜய சஜய ைங்கர! 

ஆடிய ாதா அம் லவாணா! 

கூடிபய  ாடிபனாம் பிழை ச ாறு ் ாபய! 
 

அஞ்சைழுத்தில் அமரந்்த சுந்தபரைா! 

சநஞ்சில் நிழறந்திரு ் ாபய சைாக்பகைா! 

சுந்தரரக்்கு பதாைனான சுந்தபரைா! 

ைம் ந்தருக்கு தந்ழதயானாய்சைாக்பகைா! 
 

மண் சுமந்து கூலி சகாண்ட சுந்தபரைா! 

ச ண் சுமந்து ச ருழம சகாண்டாய் சைாக்பகைா! 

பதாடுழடய சைவிபயாபன சுந்தபரைா! 

தூய சவண்ணீரணிந்தவபன சைாக்பகைா! 
 

நரிழய  ரியாக்கிய சுந்தபரைா! 

நாழரக்கு முத்தி சகாடுத்த சைாக்பகைா! 

மணிவாைகத்தின் ஒளியானாய் சுந்தபரைா! 

பதவாரத்பதாடு இழணந்திட்ட சைாக்பகைா! 
 

கால காசிநாதா  ாஹிமாம்! 

விைாலாட்சி ைகித விே்வநாத ரக்க்ஷமாம்! 

ஆலால சுந்தரம் மீனாட்சி சுந்தரம்! 

கல்யாண சுந்தரம் கடம் வன சுந்தரம்! 
 

நடராஜா நடராஜா நரத்்தன சுந்தர நடராஜா! 

சிவராஜா சிவராஜா சிவகாமி நாதா சிவராஜா! 

என்ன ்  னல்லவா என் தாயுமல்லவா! 

ச ான்ன ் னல்லவா ச ான்னம் லத்தவா! 

-அருட்கவி கு.சை.இராமைாமி,  
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மாணிக்கவாசகர ்அருளிய திருவாசகம் 
 

திருவருண் ஞானை ்சுகாநடம் ச ற்றிடத் திவ்வியமாந் 

திருவருண் ஞானந் திருவாைகவுழர பைரத்்திடபவ 

திருவருண் ஞான ்  ழர ்பிடி தந்த சிவக்களிறாந் 

திருவருண் ஞானக் கண தி தாள்முடி பைரத்்தினபன. 
 

உலசகலாம் உணரந்் பதாதற் கரியவன் 

நிலவு லாவிய நீரம்லி பவணியன் 

அலகில் பைாதியன் அம் லத் தாடுவான் 

மலரச்ி லம் டி வாை்த்தி வணங்குபவாம்.   -ச ரிய புராணம் 
 

சிவபுராணம் -  

சதால்ழல இரும்பிறவிை ்சூழும் தழள நீக்கி 

அல்லல் அறுத்து ஆனந்தம் ஆக்கியபத-எல்ழல 

மருவா சநறியளிக்கும் வாதவூர ்எம்பகான் 

திருவாைகம் என்னும் பதன். 
 

நமைச்ிவாய வாை்க! நாதன்தாள் வாை்க! 

இழம ்ச ாழுதும் என்சநஞ்சில் நீங்காதான் தாள் வாை்க! 

பகாகழி ஆண்ட குருமணிதன் தாள் வாை்க! 

ஆகமம் ஆகிநின்று அண்ணி ் ான் தாள் வாை்க! 

ஏகன் அபநகன் இழறவன் அடிவாை்க!    5 
 

பவகம் சகாடுத்துஆண்ட பவந்தன் அடிசவல்க! 

பிற ் றுக்கும் பிஞ்ஞகன் தன் ச ய்கைல்கள் சவல்க! 

புறத்தாரக்்குை ்பைபயான்தன் பூங்கைல்கள் சவல்க! 

கரங்குவிவார ்உள்மகிழும் பகான்கைல்கள் சவல்க! 

சிரங்குவிவார ்ஓங்குவிக்கும் சீபரான் கைல்சவல்க!  10 
 

ஈைன் அடிப ாற்றி! எந்ழத அடிப ாற்றி! 

பதைன் அடிப ாற்றி! சிவன்பை வடிப ாற்றி! 

பநயத்பத நின்ற நிமலன் அடிப ாற்றி! 

மாய ் பிற ் றுக்கும் மன்னன் அடிப ாற்றி! 

சீரார ்ச ருந்துழறநம் பதவன் அடிப ாற்றி!   15 
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ஆராத இன் ம் அருளும் மழலப ாற்றி! 

சிவன் அவன் என்சிந்ழதயுள் நின்ற அதனால் 

அவன்அரு ளாபல அவன் தாள் வணங்கிை ்

சிந்ழத மகிைை ்சிவபுராணம் தன்ழன 

முந்ழத விழனமுழுதும் ஓய உழர ் ன்யான்   20 
 

கண்ணுதலான் தன்கருழணக் கண்காட்ட வந்சதய்தி 

எண்ணுதற்கு எட்டா எழில்ஆர ்கைல்இழறஞ்சி, 

விண்நிழறந்து மண்நிழறந்து மிக்காய் விளங்சகாளியாய் 

எண்இறந்து எல்ழல இலாதாபன! நின்ச ருஞ்சீர ்

ச ால்லா விழனபயன் புகழுமாறு ஒன்றறிபயன்!  25 
 

புல்ஆகி ் பூடாகி ் புழுவாய் மரம்ஆகி ் 

 ல்விருகம் ஆகி ்  றழவயாய் ்  ாம் ாகிக் 

கல்லாய் மனிதராய் ் ப யாய்க் கணங்களாய் 

வல்அசுரர ்ஆகி முனிவராய்த் பதவராய்ை ்

சைல்லாஅ நின்றஇத் தாவர ைங்கமத்துள்    30 
 

எல்லா ் பிற ்பும் பிறந்து இழளத்பதன், எம்ச ருமான்! 

சமய்பயஉன் ச ான் அடிகள் கண்டின்று வீடுற்பறன்; 

உய்யஎன் உள்ளத்துள் ஓங்காரமாய் நின்ற 

சமய்யா! விமலா! விழட ் ாகா! பவதங்கள் 

ஐயா! என ஓங்கி ஆை்ந்தகன்ற நுண்ணியபன!   35 
 

சவய்யாய், தணியாய், இயமான னாம்விமலா! 

ச ாய்யாயின எல்லாம் ப ாய்அகல வந்தருளி, 

சமய்ஞ்ஞானம் ஆகி மிளிரக்ின்ற சமய்ைச்ுடபர! 

எஞ்ஞானம் இல்லாபதன் இன்  ் ச ருமாபன! 

அஞ்ஞானம் தன்ழன அகல்விக்கும் நல்லறிபவ!   40 
 

ஆக்கம் அளவுஇறுதி இல்லாய்! அழனத்துலகும் 

ஆக்குவாய் கா ் ாய் அழி ் ாய் அருள் தருவாய்! 

ப ாக்குவாய் என்ழன ் புகுவி ் ாய் நின்சதாழும்பின் 

நாற்றத்தின் பநரியாய்! பையாய் நணியாபன! 

மாற்றம் மனம்கழிய நின்ற மழறபயாபன!   45 
 

கறந்த ால் கன்னசலாடு சநய்கலந்தாற் ப ாலை ்

சிறந்து அடியார ்சிந்தழனயுள் பதன்ஊறி நின்று 

பிறந்த பிற ்பு அறுக்கும் எங்கள் ச ருமான்! 

நிறங்கள் ஓர ்ஐந்து உழடயாய்! விண்பணாரக்ள் ஏத்த 

மழறந்திருந்தாய் எம்ச ருமான்! வல்விழனபயன் தன்ழன 50 
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மழறந்திட மூடிய மாய இருழள 

அறம் ாவம் என்னும் அருங்கயிற்றால் கட்டி ் 

புறந்பதால் ப ாரத்்துஎங்கும் புழுஅழுக்கு மூடி 

மலம்பைாரும் ஒன் து வாயிற் குடிழல 

மல்ங்க ் புலன் ஐந்தும் வஞ்ைழனழயை ்சைய்ய   55 

விலங்கும் மனத்தால் விமலா! உனக்குக் 

கலந்த அன் ாகிக் கசிந்துஉள் உருகும் 

நலம்தான் இலாத சிறிபயற்கு நல்கி 

நிலந்தன்பமல் வந்தருளி நீள்கைல்கள் காட்டி, 

நாயிற் கழடயாய்க் கிடந்த அடிபயற்குத்    60 
 

தாயிற் சிறந்த தயாஆன தத்துவபன! 

மாைற்ற பைாதி மலரந்்த மலரை்ச்ுடபர! 

பதைபன! பதன்ஆர ்அமுபத! சிவபுரபன! 

 ாைமாம்  ற்றுஅறுத்து ்  ாரிக்கும் ஆரியபன! 

பநை அருள்புரிந்து சநஞ்சில் வஞ்ைகம் சகட ்   65 
 

ப ராது நின்ற ச ருங்கருழண ் ப ராபற! 

ஆரா அமுபத! அளவுஇலா ் ச ம்மாபன! 

ஓராதார ்உள்ளத்து ஒளிக்கும் ஒளியாபன! 

நீராய் உருக்கிஎன் ஆருயிராய் நின்றாபன! 

இன் மும் துன் மும் இல்லாபன, உள்ளாபன!   70 
 

அன் ருக்கு அன் பன! யாழவயுமாய் அல்ழலயுமாய் 

பைாதியபன, துன்இருபள! பதான்றா ் ச ருழமயபன! 

ஆதியபன! அந்தம் நடுவாகி அல்லாபன! 

ஈரத்்துஎன்ழன ஆட்சகாண்ட எந்ழத ச ருமாபன! 

கூரத்்தசமய்ஞ் ஞானத்தால் சகாண்டுணரவ்ார ்தம்கருத்தின் 75 
 

பநாக்கரிய பநாக்பக! நுணுக்கரிய நுண்ணுணரப்வ! 

ப ாக்கும் வரவும் புணரவ்ும் இலா ் புண்ணியபன! 

காக்கும்எம் காவலபன! காண் ரிய ப சராளிபய! 

ஆற்றுஇன்  சவள்ளபம! அத்தா! மிக்காய் நின்ற 

பதாற்றை ்சுடரஒ்ளியாய்ை ்சைால்லாத நுண்ணுணரவ்ாய்  80 
 

மாற்றமாம் ழவயகத்தின் சவவ்பவபற வந்தறிவாம் 

பதற்றபன! பதற்றத் சதளிபவ! என் சிந்தழனயுள் 

ஊற்றான உண்ஆர ்அமுபத, உழடயாபன! 

பவற்று விகார விடக்கு உடம்பின் உள் கிட ்  

ஆற்பறன் எம்ஐயா! அரபன! ஓ என்சறன்று   85 
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ப ாற்றி ் புகை்ந்து இருந்து ச ாய்சகட்டு சமய்யானார ்

மீட்டு இங்கு வந்து விழன ்பிறவி ைாரபம, 

கள்ள ் புலக்குரம்ழ க் கட்டுஅழிக்க வல்லாபன! 

நள்இருளில் நட்டம்  யின்றுஆடும் நாதபன! 

தில்ழலயுள் கூத்தபன! சதன் ாண்டி நாட்டாபன!  90 
 

அல்லல் பிறவி அறு ் ாபன! ஓ என்று 

சைால்லற்கு அரியாழனை ்சைால்லித் திருவடிக்கீை்ை ்

சைால்லிய  ாட்டின் ச ாருள்உணரந்்து சைால்லுவார,் 

சைல்வர ்சிவபுரத்தின் உள்ளார;் சிவன் அடிக்கீை் ் 

 ல்பலாரும் ஏத்த ்  ணிந்து.     95 
 

திருஞான சம்பந்தர ்அருளிய  

பகாளரு திருப்பதிகம் 
 

திருஞானைம் ந்தரும் திருநாவுக்கரைரும் திருமழறக் காட்டில் 

பவதாரண்யம் எழுந்தருளி இருந்தனர.்  ாண்டி நாட்டில் ழைவம் 

இழளத்துை ்ைமணம் தழைத்திருந்த காலம். மங்ழகயரக்்கரசியார ்

மனம் வருந்தி ஞானைம் ந்த ் ச ருமாழன  ாண்டி நாட்டுக்கு 

எழுந்தருளும் டி அழை ்பு அனு ்பினார.் ைம் ந்தரும்  ாண்டி 

நாடு புற ் ட்ட ப ாது நாளும் பகாளும் நன்றாக இல்ழல என்றார ்

திருநாவுக்கரைர.் சிவழனபய சிந்தழன சைய்யும் நம்ழம நாளும் 

பகாளும் என்ன சைய்யும்? யாவும் அவன்  ாரமன்பறா?  
 

அடியாரக்ழள நவக்கிரக பதாேங்கள் அணுகாது என்றுகூறி 

இக்பகாளறு திரு ் திகத்ழத ்  ாடினார ் ைம் ந்தர.் 

நவக்கிரகத்தால் பீடிக்க ் ட்படார ் இ ் திகத்ழத ்  க்தியுடன் 

 ாராயணம் சைய்தால் கிரகபதாேம் நீங்கும். நன்ழம ச ருகும். 
 

பவயுறு பதாளி ங்கன் விடமுண்ட கண்டன் மிக 

 நல்ல வீழன தடவி 

மாைறு திங்கள் கங்ழக முடிபமல் அணிந்து என் 

 உளபம புகுந்து அதனால் 

ஞாயிறு திங்கள் சைவ்வாய் புதன் வியாைன் 

 சவள்ளி ைனி  ாம்பிரண்டுமுடபன 

ஆைறுநல்ல நல்ல அழவ நல்ல நல்ல 

 அடியார ்அவரக்்கு மிகபவ.     1 
 

என்ச ாடு சகாம்ப ாடு ஆழம இழவ மாரப்ிலங்க 

 எருபதறி ஏழையுடபன 
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ச ான் ச ாதி மத்தமாழல புனல் சூடி வந்து என் 

 உளபம புகுந்த அதனால் 

ஒன் பதாடு ஒன்பறாடு ஏழு  திசனட்படாடு 

 ஆறும் உடனாய நாள்கள் அழவதாம் 

அன்ச ாடு நல்ல நல்ல அழவ நல்ல நல்ல 

 அடியார ்அவரக்்கு மிகபவ.     2 
 

உருவளர ் வளபமனி ஒளிநீறணிந்து 

 உழமபயாடும் சவள்ழள விழடபமல் 

முருகலர ்சகான்ழறத் திங்கள் முடிபமல் அணிந்து 

 என்உளபம புகுந்த அதனால் 

திருமகள் கழலயது ஊரத்ி சையமாது பூமி திழை 

 சதய்வமான  லவும் 

அருள்சநறி நல்ல நல்ல அழவ நல்ல நல்ல 

 அடியார ்அவரக்்கு மிகபவ.     3 
 

மதி நுதல் மங்ழகபயாடு வட ால் இருந்து 

 மழறபயாதும் எங்கள்  ரமன் 

நதிசயாடு சகான்ழற மாழல முடிபமல் 

 அணிந்சதன் உளபம புகுந்த அதனால் 

சகாதியுறு காலன் அங்கி நமசனாடு தூதர ்சகாடு 

 பநாய்களான  லவும் 

அதிகுணம் நல்ல நல்ல அழவ நல்ல நல்ல 

 அடியார ்அவரக்்கு மிகபவ.     4 
 

நஞ்சு அணி கண்டன் எந்ழத மடவாள் 

 தன்பனாடும் விழடபயறும் நங்கள்  ரமன் 

துஞ்சிருள் வன்னி சகான்ழற முடிபமல் 

 அணிந்சதன் என் உளபம 

புகுந்த அதனால் சவஞ்சின அவுணபராடும் 

 உருமிடியும் மின்னும் மிழகயான பூதமழவயும் 

அஞ்சிடும் நல்ல நல்ல அழவ நல்ல நல்ல 

 அடியார ்அவரக்்கு மிகபவ.     5 
 

வாள்வரி அதள தாழட வரிபகாவணத்தர ்

 மடவாள் தன்பனாடும் உடனாய் 

நாள்மலர ்வன்னி சகான்ழற நதி சூடி வந்சதன் 

 உளபம புகுந்த அதனால் 

பகாளரி உழுழவபயாடு சகாழலயாழன பகைல் 

 சகாடுநாகபமாடு கரடி 



www.bhajanai.com 

42 

ஆளரி நல்ல நல்ல அழவ நல்ல நல்ல 

 அடியார ்அவரக்்கு மிகபவ.     6 
 

சை ்பிளமுழல நன்மங்ழக ஒரு  ாகமாக 

 விழடபயறு சைல்வனழடவார ்

ஒ ்பிளமதியும் அ ்பும் முடிபமல் அணிந்சதன் 

 உளபம புகுந்த  அதனால் 

சவ ்ப ாடு குளிரும் வாதம் மிழகயான பித்தும் 

 விழனயான வந்தும் நலியா 

அ ் டி நல்ல நல்ல அழவ நல்ல நல்ல 

 அடியார ்அவரக்்கு மிகபவ.     7 
 

பவள் ட விழி சைய்து அன்று விழடபமல் 

 இருந்து மடவாள் தன்பனாடும் உடனாய் 

வான்மதி வன்னி சகான்ழற மலர ்சூடி வந்சதன் 

 உளபம புகுந்த அதனால் 

ஏை் கடல் சூை் இலங்ழக அழரயன் தன்பனாடும் 

 இடரான வந்து நலியா 

ஆை்கடல் நல்ல நல்ல அழவ நல்ல நல்ல 

 அடியார ்அவரக்்கு மிகபவ.     8 

 ல  ல பவடமாகும்  ரன் நாரி  ாகன்  சுபவறும் 

 எங்கள்  ரமன் 

ைலமகபளாடு எருக்கு முடிபமல் அணிந்சதன் 

 உளபம புகுந்த அதனால் 

மலரம்ிழைபயானும் மாலும் மழறபயாடு பதவர ்

 வரு காலமான  லவும் 

அழலகடல் பமரு நல்ல நல்ல அழவ நல்ல நல்ல 

 அடியார ்அவரக்்கு மிகபவ.     9 
 

சகாத்தலர ்குைலிபயாடு விழையரக்்கு நல்கு 

 குணமாய பவடவிகிரத்ன் 

மத்தமும் மதியும் நாக முடிபமல் அணிந்சதன் 

 உளபம புகுந்த அதனால் 

புத்தசராடு அமழண வாதில் அழிவிக்கும் அனல் 

 திருநீறு சைம்ழம திடபம 

அத்தகு நல்ல நல்ல அழவ நல்ல நல்ல 

 அடியார ்அவரக்்கு மிகபவ.     10 
 

பதனமர ்ச ாழில்சகாள் ஆழலவிழள 

 சைந்சநல் துன்னி வளரச்ைம்ச ான் எங்கும் திகை 
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நான்முகன் ஆதியாய பிரமாபுரத்து மழறஞான 

 ஞான முனிவன் 

தானுறு பகாளும் நாளும் அடியாழர வந்து 

 நலியாத வண்ணம் உழரசைய் 

ஆன சைால்மாழல பயாதும் அடியாரக்ள் வானில் 

 அரைாள்வார ்ஆழண நமபத!    11 
 

 நடராஜப் பத்து 
 

மண்ணாதி பூதசமாடு விண்ணாதி அண்டம் நீ 

 மழற நான்கின் அடிமுடியும் நீ 

மதியும் நீ ரவியும் நீ புனலும் நீ அனலும் நீ 

 மண்டலம் இரண்படழு நீ 

ச ண்ணும் நீ ஆணும் நீ  ல்லுயிரக்்குயிரும் நீ 

 பிறவும் நீ சயாருவ நீபய 

ப தாதிப தம் நீ  ாதாதி பகைம் நீ 

 ச ற்றதாய் தந்ழத நீபய 

ச ான்னும் நீ ச ாருளும் நீ இருளும் நீ ஒளியும் நீ 

 ப ாதிக்க வந்த குரு நீ 

புகசைாணா கிரகங்கள் ஒன் தும் நீ 

 யிந்த புவனங்கள் ச ற்றவனும் நீ 

எண்ணரிய ஜீவபகாடிகழள ஈன்ற அ ் பன  

 என் குழறகள் யாரக்்குழர ்ப ன்? 

ஈைபன சிவகாமி பநைபன! 

 எழனயீன்ற தில்ழலவாை் நடராஜபன! 
 

மானாட மழுவாட மதியாட புனலாட 

 மங்ழக சிவகாமி யாட 

மாலாட நூலாட மழறயாட திழறயாட 

 மழறதந்த பிரமனாட 

பகானாட வானிலகு கூட்டசமல்லாமாட 

 குஞ்ைர முகத்தனாட 

குண்டல மிரண்டாட தண்ழட புலி யுழடயாட 

 குைந்ழத முருபகைனாட 

ஞானைம் ந்தபராடு இந்திராதி  திசனட்டு முனி 

 அட்ட  ாலகருமாட 

நழர தும்ழ  அருகாட நந்தி வாகனமாட 

நாட்டிய ் ச ண்களாட 
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 விழனபயாட உழன ் ாட எழனநாடி இதுபவழள 

விழரந்பதாடி ஆடி வருவாய் 

 ஈைபன சிவகாமி பநைபன 

எழனயீன்ற தில்ழலவாை் நடராஜபன! 
  

கடசலன்ற புவிமீதில் அழலசயன்ற உருக்சகாண்டு 

 கனசவன்ற வாை்ழவ நம்பி 

காற்சறன்ற மூவாழை மாருதை ்சுைலிபல 

 கட்டுண்டு நித்த நித்தம் 

உடசலன்ற கும்பிக்கு உணசவன்ற இழரபதடி 

 ஓயாமலிரவு  கலும் 

உண்டு உண்டு உறங்குவழதக் கண்டபத யல்லாது 

 ஒரு யனும் அழடந்திபலழன 

தடசமன்ற மிடிகழரயில்  ந்த ாைங்கசளனும் 

 தாவரம் பின்னலிட்டு 

தாசயன்று பைசயன்று நீசயன்று நாசனன்று 

 தமிபயழன இவ்வண்ணமாய் 

தழடசயன்று கழடநின்று ஏசனன்று பகளாது 

 இரு ் துனக்கைகாகுமா? 

ஈைபன சிவகாமி பநைபன 

 எழனயீன்ற தில்ழலவாை் நடராஜபன! 
 

 ம்புசூனியமல்ல ழவ ் ல்ல மாரணம் 

 தம் னம் வசியமல்ல 

 ாதாள வஞ்ைனம்  ரகாய ் பிரபவை 

 மதுவல்ல ைாலமல்ல 

அம்புகுண்டுகள் விலக சமாழியு மந்திரமல்ல 

 ஆகாய குளிழகயல்ல 

அன்ப ாடு சைய்கின்ற வாதபமாடிகளல்ல 

 அறியபமாகனமுமல்ல 

கும் முனி மைை்முனி ைட்டமுனி பிரம்மரிஷி 

 சகாங்கணர ்புலி ் ாணியும் 

பகாரக்கர ்வள்ளுவர ்ப ாகமுனியிவசரலாம் 

 கூறிடும் வயித்தியமுமல்ல 

என்மனம் உன்னடிவிட்டு அகலாது நிழலநிற்க 

 ஏது புகல வருவாய் 

ஈைபன சிவகாமி பநைபன 

 எழனயீன்ற தில்ழலவாை் நடராஜபன! 
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சநாந்துவந்பத சனன்று ஆயிரம் சைால்லியும் 

 நின்சைவியில் மந்தமுண்படா! 

நுட் சநறியறியாத பிள்ழளழய ் ச ற்றபின் 

 பநாக்காத தந்ழதயுண்படா! 

ைந்ததமும் தஞ்ைசமன்றடிழய ் பிடித்தபின் 

 தளராத சநஞ்ைமுண்படா! 

தந்திமுகன் அறுமுகன் இருபிள்ழளயில்ழலபயா 

 தந்ழத நீ மலடுதாபனா! 

விந்ழதயும் ஜாலமும் உன்னிடமிருக்குபத 

 விழனசயான்றும் அறிகிபலபன 

பவதமும் ைாே்த்ரமும் உன்ழனபய புகழுபத 

 பவடிக்ழக இதுவல்லபவா 

இந்தவுலகு ஈபரழும் ஏனளித்தாய் சைால்லு 

 இனியுன்ழன விடுவதில்ழல 

ஈைபன சிவகாமி பநைபன 

 எழனயீன்ற தில்ழலவாை் நடராஜபன! 
 

வழிகண்டு உன்னடிழயத் துதியாத ப ாதிலும் 

 வாஞ்ழையில்லாத ப ாதும் 

வாலாயமாய்க் பகாயில் சுற்றாத ப ாதிலும் 

 வஞ்ைபம சைய்தப ாதும் 

சமாழிசயன்ன சமாகழனயில்லாமபல  ாடினும் 

 மூரக்்கபன முகடாகினும் 

பமாைபம சைய்யினும் பதைபம தவறினும் 

 முழு காமிபய ஆயினும் 

 ழி எனக்கல்லபவ தாய்தந்ழதக்கல்லபவா 

  ார ்் வரக்ள்  ழியாரக்பளா 

 ாரறிய மழனவிக்கு ்  ாதியுடலீந்த நீ 

  ாலன் எழனக் காக்சகாணாபதா 

எழில் ச ரிய அண்டங்கள் அடுக்காய் அழமத்த நீ 

 என் குழறகள் தீரத்்தல் ச ரிபதா 

ஈைபன சிவகாமி பநைபன 

 எழனயீன்ற தில்ழலவாை் நடராஜபன! 
 

அன்ழனதந்ழதயர ்என்ழன ஈன்றதற்கழுவபனா 

 அறிவிலாததற்கழுவபனா 

அல்லாமல் நான்முகன் தன்ழனபய பநாவபனா 

 ஆழை மூன்றுக்கழுவபனா 

முற்பிற ்ச ன்விழன சைய்பதசனன்றழுவபனா 
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 என் மூட உறவுக்கழுவபனா 

முற்பிற ்பின் விழனவந்து மூளுசமன்றழுவபனா 

 முத்தி வருசமன்றுணரவ்பனா 

தன்ழனசநாந்தழுவபனா உன்ழன சநாந்தழுவபனா 

 தவசமன்ன என்றழுவபனா 

ழதயலாரக்்கழுவபனா சமய்தனக்கழுவபனா 

 தரித்திர தழைக்கழுவபனா 

இன்னசமன்ன ் பிறவிவருபமா சவன்றழுவபனா 

 எல்லாமுழரக்க வருவாய் 

ஈைபன சிவகாமி பநைபன 

 எழனயீன்ற தில்ழலவாை் நடராஜபன! 
 

காயாமுன் மரமீது பூபிஞ் ைறுத்தபனா 

 கன்னியரக்ள்  ழிசகாண்டபனா 

கடசனன்று ச ாருள் றித்பத வயிசறரித்தபனா 

 கிழளவழியில் முள்ளிட்டபனா 

தாயாருடன் பிறவிக்சகன்னவிழன சைய்தபனா 

 தந்தச ாருளிழல சயன்றபனா 

தாசனன்று சகரவ்ித்து சகாழலகளவு சைய்தபனா 

 தவசிகழள ஏசிபனபனா 

வாயார ் ச ாய்சைால்லி வீண்ச ாருள்  றித்தபனா 

 வாணழர ்  ழித்திட்டபனா 

வடவுப ாபல பிறழரை ்பைரக்்கா தடித்தபனா 

 வந்தபின் என் சைய்தபனா 

ஈயாத பலாபி என்பற ச யசரடுத்தபனா 

 எல்லாமும் ச ாறுத்தருளுவாய் 

ஈைபன சிவகாமி பநைபன 

 எழனயீன்ற தில்ழலவாை் நடராஜபன! 
 

தாயாரிருந்சதன்ன தந்ழதயுமிருந்சதன்ன 

 தன்பிறவியுறவு பகாடி 

தனமழல குவித்சதன்ன கனச யசரடுத்சதன்ன 

 தாரணிழயயாண்டுசமன்ன 

பையரக்ள் இருந்சதன்ன குருவாயத் திரிந்சதன்ன 

 சீேரக்ள் இருந்துசமன்ன 

சித்து ல கற்சறன்ன நித்தமும் விரதங்கள் 

 சைய்சதன்ன நதிகசளல்லாம் 

ஓயாது மூை்கினும் என்ன  யன் எமபனாழல 

 ஒன்றிழனத் தழட சைய்யுபமா! 
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உதவுபமா இதுசவல்லாம் உ ாயம் கருதிபய 

 உந்தனிரு ாதம் பிடித்பதன் 

யாரம்ீது உன்மனமிருந்தாலுமுன் கழடக் 

 கண் ாரழ்வயது ப ாதுபம 

ஈைபன சிவகாமி பநைபன 

 எழனயீன்ற தில்ழலவாை் நடராஜபன! 
 

இன்னமும் சைால்லபவா உன்மனம் கல்பலா 

 இரும்ப ா ச ரும் ாழறபயா  

இருசைவியும் மந்தபமா  ாரழ்வயும் அந்தபமா 

 இது உனக்கைகு தாபனா 

என்சனன்ன பமாகபமா இதுஎன்ன பகா பமா 

 இதுபவ உன்சைய்ழக தாபனா 

இருபிள்ழளதா பமா யாரம்ீது பகா பமா 

 ஆனாலும் நான் விடுவபனா 

உன்ழன விட்சடங்சகங்கு சைன்றாலும் வாை்வபனா 

 உழனயடுத்துங் சகடுவபனா 

ஏழை என் முழறயீட்டில் குற்றசமன கூறுநீ 

 மு ்புரம் எரித்த ஐயா 

என் குற்றமாயினும் உன் குற்றமாயினும் 

 இனியருள் அளிக்க நிழனவாய் 

ஈைபன சிவகாமி பநைபன 

 எழனயீன்ற தில்ழலவாை் நடராஜபன! 
 

வற்றா சிவனருள் கினடத்துவிடும் 

(ஆடுக ஊஞ்ைல் ஆடுக - சமட்டு) 
 

வருக வருக ழவத்தீைா 

 உனதருள் பவண்டி  ாடுகின்பறாம் 

வருக வருக சைாக்பகைா 

 வளம்தரும் வாை்ழவத் தந்திடு. 
 

பிரம்மா பதவி ைரே்வதியும் 

 திருமால் சலக்்ஷமி இந்திரனும் 

நாரதர ்பதவரக்ள் முனிவரக்ளும் 

 ஒன்றாய்க் கூடி வணங்குகின்றார.் 
 



www.bhajanai.com 

48 

உலக உயிரக்்கு ்  டிஅளக்கும் 

 ஒ ்பிலா இழறவன் சிவழனயுபம 

நலமாய் வாை்ந்து உயரந்்திடபவ 

 நாமும் பைரந்்பத வணங்கிடுபவாம். 
 

உலக மக்கள் வாை்ந்திடபவ 

 எங்கும் தரம்ம் சைழித்திடபவ 

ஆலகால விேம் உண்டு 

 நரத்்தனம் ஆடி அருளுகின்றார,் 

நந்தியின் சகாம்புகள் இரண்டிழடபய 

 ைங்கரன் ஆட்டத்ழத கண்டிடுபவாம் 

ைந்ததி நன்றாய் ச ருகிவிடும் 

 சைல்வங்கள் அழனத்தும் பைரந்்துவிடும் 
 

எல்பலார ்மனமும் சிவனிடபம 

 அவன் நிழனவாபல உருகுகின்பறாம் 

 ல்பலார ்ப ாற்றும் நந்திபதவா 

 சிவழனை ்சுமந்து வந்திடுக. 
 

சநற்றியில் கண்ழண உழடயவழன 

 ச ண்ணுக்கு இட ்புறம் சகாடுத்தவழன 

 ற்றிட பவண்டும் நம்சநஞ்ைம் 

 பிறந்த  யனும் அதுவல்லபவா. 
 

நன்றாய் காட்சி கண்டவரக்ள் 

 நாயன்மார ்அறு த்து மூவருபம 

ஒன்றாய் மனழத குவித்திடுபவாம் 

 சிவனது காட்சி கிழடத்துவிடும் 
 

அண்டங்கள் அழனத்ழதயும் இயக்கு வன் 

 அணுழவ ஆட்டி அழைக்கின்றான் 

கண்டத்தில் விேத்ழத ஒதுக்கியவன் 

 கண்டு மகிை்ந்திட அழைக்கின்பறாம், 
 

குணத்தால் விரு ்பு சவறு ் ற்ற 

 ழவத்திய நாதா துழணயிரு ் ாய் 

மனசமனும் திருைச்ிற் றம் லத்தில் 

 சுடரவ்ிடு சுடரவ்ிடு பஜாதியபன 
 

கண்ண ் ர ்கண்ணும் தந்துவிட்டார ்

 அம்ழமயார ்தழலயால் நடந்துவந்தார ்
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சதாண்டரும் பிள்ழளக்கறியும் தந்தார ்

 அன் ால் அழனவரும் சஜயித்து நின்றார.் 
 

முற்றும் துறந்த முனிவரக்ளும் 

  ற்றி நின்றது சிவனிடபம 

ைற்று நாமும் நிழனத்திடுபவாம் 

 வற்றா சிவனருள் கிழடத்துவிடும். 
 

ைம் ந்தர ்அ ் ர ்சுந்தரரும் 

 மாணிக்க வாைகர ்நால்வருபம 

உயிராய் மூைை்ாய் கரு ்ச ாருளாய் 

 வணங்கி மகிை்ந்தது சிவனிடபம. 
 

அணுவில் கருவாய் இருக்கின்றாய் 

 அதனால் எங்கும் உனதாட்சி 

எங்கும் எல்லாம் சிவமயபம 

 சிவமயம் என்ப ாம்  யமில்ழலபய. 
 

அவரவர ்பவண்டிடும் வரங்கழளயும் 

 விழரவில் சிவனிடம் ச றபவண்டி 

தவத்தால் நிழனத்து உருகுவதால் 

 ைடுதியில் சகாணரவ்ீர ்நந்திபதவா. 
 

சிவசிவ  அரகர  பசகர  லிங்கம்  
 

 

யுகங்கழளக் கடந்த  ரம்ச ாருள் லிங்கம்  

பயாசிக்க இயலா ஆதித்ய லிங்கம்  

சிகரத்தில் வளரும் உழற னி லிங்கம்  

சீரவ்ளர ்ைாக்ழகை ்பைகர லிங்கம்  
 

ஆழியின் நடுபவ அைகிய லிங்கம்  

அரங்கன் ராமன்  வணங்கிய லிங்கம்  

ஏழிரு உலகமும் சதாழுதிடும் லிங்கம்  

இராபமே்வரம் தனில் இலங்கிடும் லிங்கம்  
 

ஆடிய  ாதம் பமவிய லிங்கம்  

ஆனந்தத் தாண்டவம் ஆடிய லிங்கம்  

பதடியும் அடிமுடி சதரியா  லிங்கம்  

திருவண்ணாமழல உழறகிற லிங்கம்  
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பிறவா ் புளியுழட ்  ப ரூர ்லிங்கம்  

ச ருவரம் அருளும் ஆரூர ்லிங்கம்  

உயிராய் என்னுள் உழறந்திடும் லிங்கம்  

உழமயவள் உடனுழறை ்பைகர லிங்கம்  
 

திருமுடி  ரந்து வரம் தரும் லிங்கம்  

திருழவ யாறதில் திகை்ந்திடும் லிங்கம்  

ைதுரம்ழற ப ாற்றும் ைங்கர லிங்கம்  

ைாக்ழக வீர பைகர லிங்கம்  
 

இரவிலும்  கலிலும் துழணவரும் லிங்கம்  

ஏகாம் ரம் எனும் ச யருழட லிங்கம்  

கனவிலும் நிழனவிலும் நலம் தரும் லிங்கம்  

காஞ்சியம்  தியில் விளங்கிடும் லிங்கம்  
 

ஆழனக்கா உழற ஆண்டவன் லிங்கம்  

ஆறாய் ் ச ருகும் நீரழம லிங்கம்  

அம் லத்தரைாய் ஆள்கிற லிங்கம்  

ஆலங்காட்டினில் அருள்சிவ லிங்கம்  
 

உழமயவள் மனமுழறை ்பைகர லிங்கம்  

உலகம் சிவம் என உணரத்்திடும் லிங்கம்  

தமிைகம் முழுவதும் ஒளி தரும் லிங்கம்  

தஞ்ழை ்பிரக தீே்வர லிங்கம்  
 

கங்ழகக் கழரயுழற மங்கள லிங்கம்  

காசி கயாவினில் ப சிடும் லிங்கம்  

ைங்கத்து மதுழரை ்சுந்தர லிங்கம்  

ைாக்ழக வீர பைகர லிங்கம்  
 

அவனாசியிபல ஆகம லிங்கம்  

அருட்கழட யூரில் அமிரத்மாய்  லிங்கம்  

அழணயா ஒளியாய் வழிவரும் லிங்கம்  

அரகர வீர பைகர லிங்கம்  
 

 ாடல்  :  ழவரம் 
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பசாக்கநாதர் பதிகம் 
 

 

கல்லில்சைய்த யாழனக்குக் கரும்பு தன்ழனயளித்தவா 

 கரும்புவில்ழல எடுத்தவழன கண்களாபல எறித்தவா 

அல்லல் டும் அன் ரவ்ாை்வில் ஆனந்தபம அருளவா 

 அங்கயற்கண்ணி ப ாற்றும் ஆலவாய்ை ்சைாக்பகைபன 
 

நரிகசளல்லாம்  ரிகளாக நாடகம் புரிந்தவா 

 நாழரயதும் முக்திகாண நலம்புரிந்த நாயகா 

அரியும்அறியாத் திருவடிழய அடியவரக்்கு காட்டவா 

 அங்கயற்கண்ணி ப ாற்றும் ஆலவாய்ை ்சைாக்பகைபன 
 

வந்திதந்த பிட்டுக்பக வருந்திமண்ழணை ்சுமந்தவா 

 வாதவூரர ் ாடல்பகட்டு முதுகில்புண்ழணக் சகாண்டவா 

எந்தநாளும் உன்ழனசயன்னும் ஏழைக்கருள் சைய்யவா 

 அங்கயற்கண்ணி ப ாற்றும் ஆலவாய்ை ்சைாக்பகைபன 
 

தமிழும்வாை பவண்டிபய தழலயில்விறகு சுமந்தவா 

 தழலயில்கங்ழக மதியும்சூடி கயிழலமழல அமரந்்தவா 

அமிை்தம்அந்த அமரரச்காள்ள ஆலகாலம் உண்டவா 

 அங்கயற்கண்ணி ப ாற்றும் ஆலவாய்ை ்சைாக்பகைபன 
 

அக்னியில் இட்ட ஏடும் அழிந்திடாமல் காத்தவா 

 அழலகளாடும் ழவழகயிலும் அவற்ழறக்கழர பைரத்்தவா 

முக்திதரும் முதல்வசனன மதுழரநகர ்அமரந்்தவா 

 அங்கயற்கண்ணி ப ாற்றும் ஆலவாய்ை ்சைாக்பகைபன 
 

ஆயுதங்கள் ஏதுமின்றி புறங்கள்மூன்றும் எறித்தவா 

 ஆணவபமசகாண்ட பிரம்மன் தழலயிசலான்று  ரித்தவா 

காயுமான மனங்கழளயும் கனியுசமன மாற்றவா 

 அங்கயற்கண்ணி ப ாற்றும் ஆலவாய்ை ்சைாக்பகைபன 
 

 ாரத்்தபனாடு ப ாட்டியிட்டு ்  ன்றிபவட்ழட ஆடினாய் 

  ாண்டியனின் சைால்ழலக்பகட்டுக் கால்கள்மாறி 

ஆடினாய் 

ஆரத்்சதழுந்த அழலகள்ப ால அன்புகாட்ட ஓடிவா 

 அங்கயற்கண்ணி ப ாற்றும் ஆலவாய்ை ்சைாக்பகைபன 
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வன்னிமரம் கிணறுகூட வந்துைாட்சி கூறினாய் 

 வஞ்சியரக்ள் ைா ம்தீர வழளயல்தன்ழனை ்சூட்டினாய் 

கன்னியரக்ள் மாழலசூட கருழணபயாடு இங்குவா 

 அங்கயற்கண்ணி ப ாற்றும் ஆலவாய்ை ்சைாக்பகைபன 
 

ஊட்டி சமய்ய ் ன், காழரகுடி. 

 

ஸ்வர்ணாகர்ஷ்ண னபரவர் அஷ்டகம்  

 

 

தனந்தரும் வயிரவன் தளரடி  ணிந்திடின் 

 தளரவ்ுகள் தீரந்்து விடும் 

மனந்திறந் தவன் தம் மலரிட்டு வாை்த்திடின் 

 மகிை்வுகள் வந்துவிடும் 

சினந்தவிரத்் தன்ழனயின் சின்மய ் புன்னழக 

 சிந்ழதயில் ஏற்றவபன 

தனக்கிழல யீடு யாருபம என் ான் 

 தனமழை ச ய்திடுவான் 
 

வாை்வினில் வளந்தர ழவயகம் நடந்தான் 

 வாரிபய வைங்கிடுவான் 

தாை்வுகள் தீரந்்திட தளரவ்ுகள் மழறந்திட 

 தாசனன வந்திடுவான் 

காை் ்புகள் தீரத்்தான் கானகம் நின்றான் 

 காவலாய் வந்திடுவான் 

தனக்கிழல யீடு யாருபம என் ான் 

 தனமழை ச ய்திடுவான் 
 

முழுநில வதனில் முழறசயாடு பூழஜகள் 

 முடித்திட அருளிடுவான் 

உழுதவன் விழத ் ான் உடழமகள் கா ் ான் 

 உயரவ்ுறை ்சைய்திடுவான் 

முழுமலரத்் தாமழர மாழலழய சஜபித்து 

 முடியினில் சூடிடுவான் 

தனக்கிழல யீடுயாருபம சயன் ான் 

 தனமழை ச ய்திடுவான் 
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நான்மழற ஓதுவார ்நடுவினில் இரு ் ான் 

 நான்முகன் நாசனன் ான் 

பதனினில்  ைத்ழதை ்பைரத்்தவன் ருசி ் ான் 

 பதழவகள் நிழறந்திடுவான் 

வான்மழை எனபவ வளங்கழள ் ச ாழிவான் 

 வாை்ந்திட வாை்த்திடுவான் 

தனக்கிழல யீடுயாருபம சயன் ான் 

 தனமழை ச ய்திடுவான் 
 

பூதங்கள் யாவும் தனக்குள்பள ழவ ் ான் 

 பூரணங்கள் நான் என் ான் 

நாதங்கள் ஒலிக்கும் நால்வழக மணிகழள 

 நாணினில் பூட்டிடுவான் 

காதங்கள் கடந்து கட்டிடும் மாயம் 

 யாழவயும் ப ாக்கிடுவான் 

தனக்கிழல யீடுயாருபம சயன் ான் 

 தனமழை ச ய்திடுவான் 
 

ச ாழில்களில் மண ் ான் பூழைகள் ஏற் ான் 

 ச ான்குடம் ஏந்திடுவான் 

கைல்களில் தண்ழட ழககளில் மணியணி 

 கனகனாய் இருந்திடுவான் 

நிைல்தரும் கற் கம் நிழனத்திட ச ாழிந்திடும் 

 நின்மலன் நாசனன் ான் 

தனக்கிழல யீடுயாருபம சயன் ான் 

 தனமழை ச ய்திடுவான் 
 

ைதுரம்ுகன் ஆனவத் தழலயிழனக் சகாய்தான் 

 ைத்சதாடு சித்தானான் 

புதரினில்  ாம்ழ த் தழலயினில் ழவத்தான் 

 புண்ணியம் சைய்சயன்றான் 

 தரிழனக் குவித்து சைம்பிழன எரித்தான் 

  சும்ச ான் இதுசவன்றான் 

தனக்கிழல யீடுயாருபம சயன் ான் 

 தனமழை ச ய்திடுவான் 
 

சஜய சஜய வடுக நாதபன ைரணம் 

 வந்தருள் சைய்திடுவாய் 

சஜய சஜய பேத்திர  ாலபன ைரணம் 

 சஜயங்கழளத் தந்திடுவாய் 
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சஜய சஜய வயிரவா சைகம்புகை் பதவா 

 சைல்வங்கள் தந்திடுவாய் 

தனக்கிழல யீடுயாருபம சயன் ான் 

 தனமழை ச ய்திடுவான் 

ஸ்ரீ துரழ்க சித்தர ்அருளியழவ 

ஸ்ரீ கிருஷ்ண கவசம் 
அகரம் முதபல அழியா ் ச ாருபள 

ஆயர ்குலபம பநயர ்கரபம 

இகமும்  ரமும் இழணயும் இடபம 

ஈதல் மர ாம் இதயத் தவபம 

உலகக் குழடபய உயிரின் கழலபய 

ஊதும் குைலுள் பவத ் ச ாருபள 

எரியும் கனலில் சதரியும் புனபல 

ஏழை மனதில் வாழும் அருபள 
 

ஐயம் தீரக்்கும் அறிவுக் கதிபர 

ஐவர ்துழணபய அன்புை ்சிழலபய 

ஒளிபய விழிபய உயிபர வழிபய 

ஓடும் நதியில்  ாடும் அழலபய 

அவ்அவ் வுலழக ஆக்கும் நிழலபய 

அடிபயன் ைரணம் ைரணம் ைரணம்! 

அறபம அறபம அறபம அறபம 

திறபம திறபம திறபம திறபம 
 

தவபம தவபம தவபம தவபம 

வரபம வரபம வரபம வரபம 

பவதம் விழளயும் வித்பத விழளபவ 

நாதம் ச ாழியும் நலபம நிலபம 

ஓதும் ச ாழுபத உடபன வருவாய் 

உள்ளம் பகட்கும் சவள்ளம் தருவாய் 

அறியாக் கவழல அதிகம் அதிகம் 

அருள்வாய் அருள்வாய் கவைம் கவைம்! 
 

ச ாய்யா சமாழிபய ச ாங்கும் நிலபவ 

பூமிக் குழடயின் காவற் ச ாருபள 

 ாரத்்தன்  ணியும்  ாதம் காக்க 

 ாஞ்ை ைன்னியம்  க்தழனக் காக்க 

மூடரக்ள் தழமயும் பமாகனன் காக்க 

முள்ளில் மலராய் முழளத்பதான் காக்க 
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வாடும் உயிழர மன்னவன் காக்க 

பதடும் விழிழயத் திருமால் காக்க 
 

பகலி ் ச ாருழளக் கிருே்ணன் காக்க 

கண்ணீர ்நதிழயக் கண்ணன் காக்க 

துன் ம் என்சறாரு சுழமழயத் தீரக்்க 

தூபயான் வருக! துழணபய தருக! 

மாதர ்கற்பும் மடவார ்பநான்பும் 

மாபயான் காக்க மழலப ால் வருக! 

தகிடக் தகிடத் தகிடத் தகசவன 

தறி டு துன் ம் தறிசகட ஓட 

திகிடத் திகிடத் திகிடத் திகிடத் 

திழைவரு கவழல  ழைஇல தாக! 

துருவத் துருவத் துருவத் துருவிடத் 

சதாழலயா ் ச ாருபள அழலயாய் வருக! 

நிே்கா மத்தில் நிழறபவான் வருக 

கரம்ைந் யாைக் களபம வருக 

ஞானம் பயாகம் நல்குவன் வருக 

நல்பலார ்வாை்வில் நலபம நிழறக! 
 

அடிபயன் துயரம் அதிகம் அதிகம் 

அருள்வாய் அருள்வாய் கவைம் கவைம் 

ச ாங்கும் பவலும் புண்ணாக் காது 

ச ாருந்தும் துயரம் ச ாடி டு மாறு 

தாங்கும் தழலவன் தாமழரக் கண்ணன் 

தாளில் விழுந்பதன் ைரணம் ைரணம் 

மதுசூ தனபன மனிதன் ைரணம் 

இருடீ பகைா இயலான் ைரணம்! 
 

கீதா ைாரிய கிருே்ணா ைரணம் 

பவதா ைாரிய பவந்பத ைரணம் 

பதவகி ழமந்தா சிறிபயன் ைரணம் 

யபைாத குமரா அடிபயன் ைரணம் 

உன்ழன விட்சடாரு உறவுக ளில்ழல 

என்ழன விட்சடாரு இனியவ னில்ழல 

நம்ழம விட்சடாரு நண் ரக் ளில்ழல 

நன்ழமயில் உன்ப ால் நாயக னில்ழல! 
 

எங்சகங் பகநான் இருந்திடும் ப ாதும் 

அங்கங் பகநீ அருள்சைய வருக 
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பகாைழல ஈன்ற குமரா வருக 

பகாழதயின் மாழல சகாண்டவன் வருக 

ரகுவம் ைத்தின் நாயகன் வருக 

யதுவம் ைத்தின் யாதவன் வருக 

மதுவம் சவன்ற மாதவன் வருக 

மழலக்குடி சகாண்ட மாலவன் வருக! 
 

திரு ் தி யாளும் திருமால் வருக 

திருவரங் கத்து ் ச ருமாள் வருக 

இராவணன் சகாடுழம தீரத்த்ாய்; துன் ம் 

`இரா`வணம் எமக்கும் இன்னருள் புரிக 

கம்ைன் சகாடுழம கழளந்பதாய் வருக 

காலழன சவல்லக் ழகவலி தருக 

சநற்றியில் திருமண் சநஞ்சில் ழவரம் 

காதில் குண்டலம் ழகயில் வில்சலாடு. 
 

தண்ழடக் காலில் ைலங்ழக குலுங்க 

அண்ழடயில் வந்து அருபள புரிக 

சகௌரவர ்தம்ழம களத்தில் சவன்றாய் 

சகௌரவம் காக்கக் கண்ணா வருக 

 ாரத்்தன் மகிை ்  ாடம் சைான்னாய் 

 டித்தவன் மகிை ்  ரபம வருக 

மூன்று குணங்கள் முழறயாய்க் கூறிய 

ைான்பறான்  ாதம் தாவி யழணத்பதன். 
 

சிக்சகன உன்ழனை ்பைரத்்து ் பிடித்பதன் 

 க்சகன உந்தன்  ாதம்  ற்றிபனன் 

சகாக்சகன நின்று குறிழவத் திருந்பதன் 

அக்கணம் வந்தாய் அடியில் விழுந்பதன் 

இக்கணம் என்ழன ஏங்க விடாமல் 

தக்கவன் பனநீ தயவுடன் அருள்க! 

கல்லாய் ் ப ானவள் காலடி  ட்டு 

ச ண்ணாய் ஆனது பிழைபய அன்று! 
 

உன்னால் தாபன உலக இயக்கம் 

கண்ணனி லாமல் கடல்வான் ஏது? 

கண்ணனி லாமல் கடவுளு மில்ழல 

கண்ணனி லாமல் கவிழதயு மில்ழல 

கண்ணனி லாமல் காலமு மில்ழல 

கண்ணனி லாவிடில் காற்பற இல்ழல 
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எத்தழன பிறவி எத்தழன பிறவி 

அத்தழன பிறவியும் அடிபயன் சகாண்டால்! 
 

ைத்திய நாதன் தாள்கழள மறபவன் 

தத்துவக் கண்ணன் தனிமுகம் மறபவன் 

உன்ழன நம்பி உழனபய பைரந்்தால் 

பிறவிக ளிழல நீப சிய ப ைச்ு 

உலகில் ப ாதும் ஒருமுழற மூைச்ு  

உன்னிடம் பைரத்்து உன்வடி வாக்கு 

இங்பக நாங்கள் இருக்கும் வழரயில் 

ைங்கு முைங்கு தரம்ம் நிழலக்க! 
 

பிள்ழளகள் வாை்க்ழக பிழையா காமல் 

மழனயவள் வாை்க்ழக மாண்பு சகடாமல் 

இல்ழல என்சறாரு நாளில் லாமல் 

இன்னும் என்னும் ஆழை வராமல் 

சதால்ழல என் து துளியு மிலாமல் 

சதாற்றும் பநாய்கள்  ற்றி விடாமல் 

முதுழம துயரம் மூண்டு விடாமல் 

 டுக்ழகயில் விழுந்து  ரிதவிக் காமல் 
 

சிந்தழன சகட்டுத் திறழமயும் சகட்டு 

நிந்தழன ச ற்று நீங்கி விடாமல் 

என்றும்  தினா றிளழம வைங்கு 

இ ் ணி சதாடர அற்புதம் காட்டு 

தளரா பமனியில் ைக்திழயக் கூட்டு 

தாய்ப ா லிருந்து ைாதம் ஊட்டு 

வாை்ந்தால் இ ் டி வாை்வது நன்சறன 

ஊராரக்் சகன்ழன உதாரணம் காட்டு! 
 

உலகில் ஒருவன் உத்தமன் இவசனன 

உயிரக்ள் ப சிடும் ஒருநிழல கூட்டு 

சிறியவர ்ச ரியவர ்வறியவர ்சைல்வர ்

ைரிைரி ைரிசயனத் தழலழய அழைக்க 

ச ாலிச ாலி ச ாலிசயன ் புகழும்விளங்க 

மளமள மளசவன மழனயிருள் நீங்க 

கலகல கலசவனக் காசுகள் பைர 

தளதள தளசவனத் தரம்ம் தழைக்க 
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வரவர வரவர வாய் ்புகள் வாய்க்க 

ரகு தி  சு தி நன்ழமகள் அருள்க 

ஜயா ைரணம் ைரணம் ைரணம் 

அடிபயன் வாை்வில் நீபய கவைம் 

கவைம் கவைம் கவைம் கவைம் 

வந்தது வாை்வில் மன்னவன் கவைம் 

கவைம் கவைம் கவைம் கவைம் 

வாை்க்ழக என்றும் பகாபுரக் கலைம் 

அரிஓம் அரிஓம் அரிஓம் அரிஓம் 

அவபன துழணசயன அறிபவாம் அறிபவாம் 

அரிஓம் அரிஓம் அரிஓம் அரிஓம் 

அவனிடம் எழதயும் தருபவாம் தருபவாம் 
 

சஜயசஜய ராமா சஜயசஜய கிருே்ணா 

சஜயசஜய சஜயசஜய சஜயசஜய சஜயசஜய 

சஜயசஜய சஜயசஜய சஜயசஜய சஜயசஜய! 

கவியரசு கண்ணதாைன். 
 

கண்ணன்பிறக்க மாட்டானா 

 

குைந்ழதயாக மீண்டும் கண்ணன் பிறக்கமாட்டானா 

புல்லாங்குைல் ஊதி நம்ழம மயக்க மாட்டானா 

மைழலயாக ் ப சி நம்ழம மயங்கை ்சைய்வானா 

சைம் வளவாயால் முத்தம் ஒன்று சகாடுக்கமாட்டானா 

மாடு, கன்று காட்டில் ஓட்டி பமய்க்கமாட்டானா - அவன் 

வீடுகளில் உறிசவண்சணழயத் திருடமாட்டானா 

என்ழன அவன் பதாைனாக ஏற்கமாட்டானா - அந்த 

சவண்சணயில் நான்  ங்கு ப ாட்டு தின்ன மாட்படனா 

மழலயில் ஏறி குழடயாக பிடிக்கமாட்டானா - நம் 

தழலயில் அந்த மழல விைாமல் தடுக்க மாட்டானா 

மாயம் காட்டி காலம் காட்டி மயங்கை ்சைய்வானா 

ஜாழட காட்டி நம் மனழத சகாள்ழள சகாள்வானா 

கீழதழயத் தான் திரும்  வந்து உழறக்கமாட்டானா - அந்த 

 ாழதயில் நாம் நல்லவராய் நடக்கமாட்படாமா 
 

அருண் வீர ் ா காழரக்குடி 
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ஆதிசங்கரர் அருளிய கால னபரவாஷ்டகம் 

பதவராஜ பேவ்யமான  ாவனாங்க்ளி  ங்கஜம் 

வ்யாள யக்ஞ சூத்ரம் இந்து பேகரம் க்ரு ாகரம்  

நாரநாதி பயாகி ்ருந்தா வந்திதம் திகம் ரம் 

காசிகாபு ராதிநாத காலழ ரவம்  பஜ  
 

 ானுபகாடி  ாே்வரம்  வா ்தி தாரகம்  ரம் 

நீலகண்ட மீ ்ஸிதாரத்்த தாயகம் த்ரிபலாைனம்  

காலகாலமம் புஜாக்ஷமே்த ேூன்ய மக்்ஷரம் 

காசிகாபுராதி நாத காலழ ரவம்  பஜ  
 

ேூல டங்க  ாை தண்ட  ாணிமாதி காரணம் 

ைய்ாம காயமாதி பதவமக்ஷரம் நிராமயம 

பீம விக்ரமம்  ்ரபும் விசித்ர தாண்டவ ்ரியம் 

காசிகாபுராதி நாத காலழ ரவம்  பஜ 
 

 க்தி முக்தி தாயகம்  ்ரேே்த ைாரு விக்ரஹம் 

 க்த வத்ேலம் ே்திரம் ேமே்த பலாக விக்ரஹம் 

நிக்வணன் மபனாக்ஜ பஹம கிங்கிணீ வேத்கடிம் 

காசிகாபுராதி நாத காலழ ரவம்  பஜ  
 

தரம் பேது  ாலகம் த்வதரம் மாரக்்க நாேகம் 

கரம்  ாே பமாைகம் ேூோமாதாயகம் விபும்  

ே்வரண் வரண் பகைே  ாே போபிதாங்க நிரம்லம் 

காசிகாபுராதி நாத காலழ ரவம்  பஜ  
 

ரத்ன ாதுகர ் ்ர ாபிராம  ாத யுக்மகம் 

நித்யமத் விதீயமிே்ட ழதவம் நிரஞ்ஜனம்  

மருத்யுதர ் நாைனம் கராள தம்க்ஷட்ர பூேணம் 

காசிகாபுராதி நாத காலழ ரவம்  பஜ  
 

அட்டஹாை பின்ன த்ம ஜாண்டபகாை ேந்நிதிம் 

த்ருே்டி  ாத நே்ட ா  ஜாலம் உக்ர ைாேநம்  

அே்டஸித்தி தாயகம் க ால மாலிகாதரம் 

காசிகாபுராதி நாத காலழ ரவம்  பஜ  
 

பூதேங்க நாயகம் விோலகிரத்்தி தாயகம் 

காசிவாஸி பலாக புண்ய  ா போதகம் விபும் 

நீதி மாரக்்க பகாவிந்தம் புராதனம் ஜகத் திம் 

காசிகாபுராதி நாத காலழ ரவம்  பஜ  
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காலழ ரவாே்டகம்  டந்திபய மபனாஹரம் 

ஞான முக்தி ோதகம் விசித்ரபுண்ய வரத்்தனம்  

பைாக பமாஹ பலா  ழதன்ய பகா  தா  நாைனம் 

பத  ்ரயாந்தி காலழ ரவாங்க்ரி ேந்நிதம் த்ருவம் 
 

ஸ்ரீ ஆஞ்சபநயர் திருப்பதிகம் 
 

 

உள்ளம் உருக, விழிசைருக, உடலம் எங்கும் களி ரவ, 

வள்ளல் நாம சஜ த்தாபல வழியும் கண்ணீரத்் துளிச ருக 

சமல்ல இருந்த ச ருமாபன!  பவண்டித் தினமும் சதாழுபவபன! 

அள்ளி வைங்கி எனதுகுழற அழனத்தம் தீராய் அனுமாபன! 
 

ச ாறியும் புலனும் ப ான டி ் ப ாகும் விலங்குை ்ைாதியிபல 

தறியா தழலயும் காற்றினுக்பக தனயன் ஆனாய் பமருவிபல! 

சநறியும் நிழலயும் தவறாமல் நின்றாய்! யார ்ால் அதுகற்றாய்? 

அறிபயன் உன்ப ால் ஒருவழனபய அருள்வாய் ஐயா அனுமாபன! 
 

 டிகம் ப ாலும்  ால்ப ாலும்  ரமா, உனது நிறம் விளங்கும்! 

சவடிப ால், பகாழட இடிப ால் விம்மி உனது குரல் முைங்கும்! 

அடி- ா தளம் அதன்கீபை! அணிமா முடிபயா விண்பமபல! 

வடிவாய்க் காட்சி தருவாபன!  வணக்கம் வணக்கம் அனுமாபன! 
 

ஆயுள் வளரும் உன்னாபல ! அைகும் வலிவும் உன்னாபல ! 

 ாயும், பநாயும்,  ல் ழகயும்  றந்து ப ாகும் உன்னாபல ! 

பகாயில் எனது சநஞ்ைகமாம் ! கூறும் கவிழத மந்திரமாம் ! 

பதயம் தழுவும் புகபைாபன ! சித்தம் இரங்காய் அனுமாபன ! 
 

அன்ழன அருளால் இவ்வுலகில் அழியா திருக்கும் ச ரியத ம் ! 

மன்னன் அருளால் அவ்வுலகில் மலபரான் நிகராய் ் பிரம்ம தம் ! 

தன்ழன நம்பும் அடியாரக்்குத் தழலழம தருதல் உனது குணம் ! 

என்ழன ஆளும்  கவாபன ! இன்பற அருள்வாய் அனுமாபன ! 
 

சஜன்மை ்ைனியால், அட்டமத்தில் சீறும் ைனியால், கண்டகனாம் 

வன்மை ் ைனியால் நீைை்முடன் வக்ரை ் ைனியால் 

உழனயழடந்பதாம் ! 

கன்மை ்ைனியின்  ழகவிலக்கு கலங்கும் குடிழய நிழலநிறுத்து ! 

ச ான்ழன ் ச ாழியும் ழகபயாபன ! ப ாற்றி ப ாற்றி 

அனுமாபன ! 
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இைந்த ச ாருழள மறு டியும் எய்த ழவ ் ாய்;  ா¢வாபல 

உைரந்்த காதல் தம் திகள் ஒன்று பைர உதவிடுவாய் ! 

அழிந்த எழதயும் புதிதாக ஆக்கித் தருவாய் நல்வாை்க்ழக ! 

விழைந்து நாளும்  ணிபவபன !  சவல்க சவல்க அனுமாபன ! 
 

இழணயா திருந்த இதயங்கள் இழணயும் வண்ணம் அழணகட்டி 

துழணயாய் வந்த பதாள் சதாட்டு ! சுழமழய வாங்கக் ழகநீட்டு ! 

மணிவால் சகாண்டு  ழககட்டு ! வருத்தம் ப ாக்க நலமாக்கு ! 

கணமும் பிறியா(து) எனதுகுடி கா ் ாய் நீபய அனுமாபன ! 
 

அருட்கவி கு.சை. இராமைாமி 
 

அருள்தரும் ஆஞ்சபநயர ்
 

 

ராமநாமம்  ாடுகின்ற ஆஞ்ைபநயபன ! 

ராமதூதனாக வந்த ஆஞ்ைபநயபன! - ஸ்ரீ 

ராமதூதனாக வந்த ஆஞ்ைபநயபன!  
 

ைஞ்சீவிழய சகாணரந்்த ஆஞ்ைபநயபன! 

சிரஞ்சீவியாய் வாழும் ஆஞ்ைபநயபன! - என்னும் 

சிரஞ்சீவியாய் வாழும் ஆஞ்ைபநயபன! 
 

வானர வீரபன ஆஞ்ைபநயபன ! 

வாயுகுமாரபன ஆஞ்ைபநயபன ! - எங்கள் 

வாயுகுமாரபன ஆஞ்ைபநயபன ! 
 

அபயாத்தி நாததாை ஆஞ்ைபநயபன! 

அழடக்கலம் தந்தருள்வாய் ஆஞ்ைபநயபன! - எமக்கு 

அழடக்கலம் தந்தருள்வாய் ஆஞ்ைபநயபன! 
 

ராம ராம, ராம ஆஞ்ைபநயபன! 

ராமசீத, சீத ராம ஆஞ்ைபநயபன! - ஸ்ரீ 

ராமசீத, சீத ராம ஆஞ்ைபநயபன! 
 

ஏழை ் ங் காளபன ஆஞ்ைபநயபன! 

ஏற்றம்  லதந்தருள்வாய் ஆஞ்ைபநயபன ! - வாை்வில் 

ஏற்றம்  லதந்தருள்வாய் ஆஞ்ைபநயபன! 
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ஸ்ரீராம நவமி, ராமாயணப்பாடல் 
 

 

ஓதிய நாவில் உணரந்்தவர ்சநஞ்சில் 

உலாவிடும் ராமசஜயம் 

உள்ளம் நிழனத்தழத அள்ளி வைங்கி 

உயரத்்திடும் ராம சஜயம் 

சீத இலக்குவன் மாருதி வீடணன் 

சீர ்ச ற்ற ராம சஜயம் 

சித்தி தரும்  தம் ைக்தி மயம் சிவம் 

சீதா ராம சஜயம்-சஜய 

சீதா ராம சஜயம் 
 

ஆை சநடுங்கடல் பைதுவிபல அழண ஆக்கிய ராம சஜயம் 

ஆங்சகாரு கல்லிழட ்பூங்சகாடி பதான்ற 

அருள் தரும் ராம சஜயம் 

பதடி அழடந்தவன் வாலி சநரு ்பும் 

சிலீசரன்ற ராம சஜயம் 

சித்தி தரும்  தம் ைக்தி மயம் சிவம் 

சீதா ராம சஜயம்-சஜய ை ்

சீதா ராம சஜயம் 
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திருமால் வணக்கம் 

 

ஆதிபைோ அனந்தையனா  

ஸ்ரீநிவாைா ஸ்ரீ சவங்கபடைா 
 

ழவகுண்ட நாதா ழவபதகி ்ரியா 

ஏழுமழல வாைா எங்களின் பநைா  
 

பவணுவிபலாலா விஜயபகா ாலா 

நீலபமக வண்ணா காரப்மக கண்ணா  
 

காளிங்க நரத்்தனா கமனீய கிருே்ணா 

பகாமள வாயனா குருவாயூர ் னா  
 

ஸ்ரீராம ைந்திர மூரத்்திழய ்  ாடு 

தீவிழன யகலவன் திருவடி பதடு  
 

 ாவங்கள் ப ாக்க  ஜழனகள் சைய்பவாம் 

 ாரத்்த ைாரதியின்  ாதம்  ணிபவாம்  
 

திரு ் தி மழலயில் திருமுகம் காட்டும் 

திருபவங்கடத்தான் திருவருள் ச றுபவாம்  
 

ஸ்ரீசரங்கநாதன்  ள்ளி சகாண்டிருக்கும் 

ஸ்ரீசரங்கம் சைன்றவன் திருவடி  ணிபவாம்   
 

திருப்பதி மனலபமல் இருப்பவன் 
 

 

திரு ் தி மழலபமல் இரு ் வபன -  

எங்கள்தீராத விழனகழளத் தீர ்் வபன.  

ஸ்ரீ நிவாோ பகாவிந்தா- 

ஹபரஸ்ரீ சவங்கபடைா ழவகுந்தா 
 

ஏழு மழலபமல் இரு ் வபன 

எல்லா விழனகளும் தீர ்் வபன 

 ாண்டுசரங்கா பகாவிந்தா-ஹபர 

 ரம தயாளா ழவகுந்தா  
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உளசமனும் பகாவிலில் வசி ் வபன 

உலபகாழர வாைழவக்க வந்தவபன 

சவங்கடரமணா பகாவிந்தா-ஹபர 

ைங்கட ஹரணா ழவகுந்தா  
 

திரு ் தி மழலபமல் இரு ் வபன - எங்கள் 

தீராத விழனகழளத் தீர ்் வபன 

ைங்கு ைக்கரா பகாவிந்தா-ஹபர 

ைாரங்கதாரா பகாவிந்தா  

ஏழு மழலபமல் இரு ் வபன 

எல்லா விழனகளும் தீர ்் வபன 

 க்த வத்ேல பகாவிந்தா-ஹபர 

 ாரத ்ரிய பகாவிந்தா  
 

உளசமனும் பகாவிலில் வசி ் வபன 

உலபகாழர வாைழவக்க வந்தவபன 

 சு ால கிருே்ண பகாவிந்தா-ஹபர 

 ா விபமாைன பகாவிந்தா  
 

அலரப்மலுநாதா பகாவிந்தா-ஹபர 

ஆ த் ாந்தவா பகாவிந்தா 

திரு ் தி வாைா பகாவிந்தா-ஹபர 

திருமழல வாைா பகாவிந்தா  
 

பரங்கா பரங்கா ஓடிவா 

 

ஏ... சரங்கா சரங்கா ஓடிவா  ாண்டுரங்கா ஓடிவா 

 ண்டரி புரம்வாழும்  ாண்டுரங்க ைாமிபய  

நீ... எங்கழளக் காக்கபவ ஓபடாடிவா 
 

 ாற்கடலின் மீதினில்  ாம் ழணயில் தூங்கிபய 

 ார ்முழுதும்  டியளக்கும்  ாண்டுரங்க ைாமிபய 

நீ... எங்கழளக் காக்கபவ ஓபடாடிவா! (ஏ... ரங்கா) 
 

மங்காபுரம் தாயிருக்க மழலபமபல நீயிருக்க 

ஏழுமழல நாதபன எங்கள்சீனி வாைபன 

நீ... எங்கழளக் காக்கபவ ஓபடாடிவா (ஏ... ரங்கா) 
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எங்கும்நீ திளவும் எல்பலாருபம வாைவும் 

 த்துஅவ தாரமாய்  ாரப்ுகை வந்தவா 

நீ... எங்கழளக் காக்கபவ ஓபடாடிவா (ஏ... ரங்கா) 
 

ைங்குைக்கரம் சகாண்டுவா தாயாழரயும் கூட்டிவா 

கண்குளிரக் காணவா காரப்மக ைாமிபய 

நீ... எங்கழளக் காக்கபவ ஓபடாடிவா (ஏ... ரங்கா) 
 

ைரவ்பலாக நாயகா ைங்கரனின் ழமத்துனா 

 ாரளந்த பதவபன  றந்துவாராய் ைாமிபய 

நீ... எங்கழளக் காக்கபவ ஓபடாடிவா (ஏ... ரங்கா) 
 

காவடியான் மாமனாம் காலடியால் வாமழன 

மூவடியாய் ஆண்டவா என் ாவடியில் ஆடிபய 

நீ... எங்கழளக் காக்கபவ ஓபடாடிவா (ஏ... ரங்கா) 
 

பைாழல இராமைை்ந்திரன். 
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பகவான் சரணம், பகவதி சரணம் 

 

அகமும் குளிரபவ அழைத்திடுபவாபம 

 ைரணம் ைரணம் ஐய ் ா 

 கலும் இரவும் உன் நாமபம 

 ைரணம் ைரணம் ஐய ் ா 

கரிமழல வாைா  ா வினாைா 

 ைரணம் ைரணம் ஐய ் ா 

கருத்தினில் வருவாய் கருழணழய ் ச ாழிவாய் 

 ைரணம் ைரணம் ஐய ் ா 

மஹிசி ைம்ஹாரா மதகஜ வாகனா 

 ைரணம் ைரணம் ஐய ் ா 

சுகுண விலாைா சுந்தர ரூ ா 

 ைரணம் ைரணம் ஐய ் ா 
 

ஆறுவாரபம பநான்பிருந்பதாம் 

 ப ரைகா உன்ழனக் காண வந்பதாம் 

 ால் அபிபேகம் உனக்க ் ா 

  ாலழனக் கழடக்கண்  ார ் ா 

முத்திழர பதங்காய் உனக்க ் ா 

 தித்திக்கும் நாமம் எனக்க ் ா 

கற்பூர தீ ம் உனக்க ் ா-உன் 

 ச ாற் த மலரக்ள் எனக்க ் ா 

பதவன்  ாதம் பதவி  ாதம் 

 பைவடி ைரணம் ஐய ் ா 

நாவினில் தருவாய் கீதம ் ா 

 பதழவ உன் திரு ் ாதம ் ா 
 

சநய்யபிபேகம் உனக்க ் ா-உன் 

 திவ்ய தரிைனம் எமக்க ் ா 

ழதயினில் வருபவாம் ஐய ் ா-அருள் 

 சைய்ய ் ா மனம் ழவய ் ா 

 கவான் ைரணம்  கவதி ைரணம் 

  கவாபன  கவதிபய 

பதவபன பதவிபய 

 ே்வாமி ைரணம் ஐய ் ா ைரணம் 
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பதடுகின்ற கண்களுக்குள் 
 

பதடுகின்ற கண்களுக்குள் ஓடிவரும் சுவாமி 

திருவிளக்கின் ஒளியினிபல குடியிருக்கும் சுவாமி 

வாடுகின்ற ஏழைகளின் வறுழம தீரக்்கும் சுவாமி 

வஞ்ைமில்லா நல்லவரக்்கு அருள் புரியும் சுவாமி 

ஐய ்  சுவாமி அருள்புரி சுவாமி 
 

கண்ணனும் நீ கண தி நீ கந்தனும் நீபய-எங்கள் 

காவல் சதய்வம்  ரமசிவன் விே்ணுவும் நீபய 

அண்டசமல்லாம் காத்தருளும் ைக்தியும் நீபய-என்பமல் 

அன்பு ழவத்து நதி வழரக்கும் ஓடிவந்தாபய 

ஐய ் ா சுவாமி இன்னும் அருள்புரி சுவாமி (பதடு) 
 

தந்ழதயுண்டு அன்ழனயுண்டு எந்தன் மழனயிபல-ஒரு 

தம்பி மட்டும் பிறக்க பவண்டும் உந்தன் வடிவிபல 

அன்புசகாண்டு தந்ழதக்கவன்சைய்யும்  ணியிபல-நாங்கள் 

ஆண்டுபதாறும் வந்து நிற்ப ாம் உந்தன் நிைலிபல 

ஐய ்  சுவாமி இன்னும் அருள்புரி சுவாமி (பதடு) 
 

கண்ணதாைன் பதவராஜன்  

ஐயன் பவனி வருதல் 
 

 

 வனி வாராரிங்பக சுவாமி ைரணம் ஐய ் ா 

வாவர ்சுவாமி கூட வாரார ்ைரணம் ஐய ் ா 

காவலரக்ள் கூட வாரார ்ைரணம் ஐய ் ா 

ஆவபலாடு கூ ்பிடுபவாம் ைரணம் ஐய ் ா  
 

அம்பும் வில்லும் ழகயிபலந்தி சுவாமி வருகிறார ்

எம்ச ருமான் துள்ளித் துள்ளி ஆடிவருகிறார ்

துன் சமலாம் தீரத்்திடபவ  வனி வருகிறார ்

இன் சமாடு கும்பிடுபவாம் ைரணம் ஐய ் ா  
 

தந்ழத தாயுமான சுவாமி  வனி வருகிறார ்

பவதியர ்ைழ  நடுபவ சுவாமி வருகிறார ்

பூத ் ழடகளுடபன ஐயன் வருகிறார ்

இத்தருணம் காத்திடுவாய் ைரணம் ஐய ் ா  
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கடகடசவன ப ரிமுைங்க சுவாமி  வனி வருகிறார ்

சகாட்டு வாத்தியம் முைங்கிடபவ ஐயன் வருகிறார ்

மாடன் ைழடயன் ச ாருளன் இருளன் ைரணம் ஐய ் ா! 

ஓடிவாரார ் வனி வாரார ்ைரணம் ஐய ் ா  
 

மின்னல்ப ால் ஒளிவிளங்க ைரணம் ஐய ் ா 

ச ான்னுபமனி கண்டிடபவ ைரணம் ஐய ் ா 

தனிைச்ிலம்பும் ைல்லழடயும் சுவாமி ஐய ் ா 

கணகணசவன ைலங்ழக குலுங்க  வனி வருகிறார ் 
 

பிள்ழளக்குழறயால் உள்ளம் சநாந்து வருந்தும்  க்தழர 

உள்ளமிரங்கி கருழண காட்டி  ாரும் ஐய ் ா 

வள்ளசலன்று ச யர ்விளங்கும் எங்கள் ஐய ் ா 

அள்ளி அள்ளி ஏகிடுவாய் சைல்வக்குவியழல  
 

கடும்பிணியின் சகாடுழமயினால் வருந்தும் அன் ழர 

சநாடி ்ச ாழுதில் பிணியகற்றி காத்தருள் அய்யா 

ைரணம் ஐய ் ா சுவாமி ைரணம் ஐய ் ா 

ைரணம் ஐய ் ா சுவாமி ைரணம் ஐய ் ா  
 

வழிநனட சிந்து 
 

ைாமிபய   ஐய ்ப ா   

ஐய ்ப ா   ைாமிபய 

 ள்ளிக்கட்டு   ை ரிமழலக்கு 

ை ரிமழலக்கு   ள்ளிக்கட்டு 

கற்பூரபஜாதி   சுவாமிக்பக 

சுவாமிக்பக   கற்பூரபஜாதி 

 கவாபன    கவதிபய   

 கவதிபய     கவாபன 

பதவபன   பதவிபய   

பதவிபய   பதவபன 

ஐய ்   ாதம்  ைாமி  ாதம் 

ைாமி  ாதம்   ஐய ்   ாதம் 

 ாத லம்தா   பதக லம்தா 

பதக லம்தா    ாத லம்தா 

வில்லாளி வீரபன  வீரமணி கண்டபன 

வீரமணி கண்டபன  வில்லாளி வீரபன 

 கவான் ைரணம்   கவதி ைரணம் 

 கவதி ைரணம்   கவான் ைரணம் 
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பதவன் ைரணம்  பதவி ைரணம் 

பதவி ைரணம்   பதவன் ைரணம் 

தாங்கி விட ் ா  ஏந்தி விட ் ா 

ஏந்தி விட ் ா  தாங்கி விட ் ா 

தூக்கி விட ் ா  ஏற்றம் கடினம் 

ஏற்றம் கடினம்  தூக்கி விட ் ா 

கல்லும் முள்ளும்  காலுக்கு சமத்ழத 

காலுக்கு சமத்ழத  கல்லும் முள்ளும் 

சநய் அபிபேகம்  சுவாமிக்பக 

சுவாமிக்பக   சநய் அபிபேகம் 

 

ஹரிவராஸனம் ஸ்வாமி விசவ்பமாஹனம் 
 

 

ஹரிவராேனம் ே்வாமி விைவ்பமாஹனம் 

ஹரிததீைவ்ரம் ஆராத்ய  ாதுகம். 

அரிவிமரத்்தனம் ே்வாமி நித்ய நரத்்தனம் 

ஹரிஹராத்மஜம் ே்வாமி பதவ மாைர்பய. 
 

ைரணகீரத்்தனம் ே்வாமி ைக்தமானேம், 

 ரணபலாலு ம் ே்வாமி நரத்்தனானேம். 

அருண  ாேுரம் ே்வாமி பூத நாயகம் 

ஹரிஹராத்மஜம் ே்வாமி பதவ மாைர்பய. 
 

 ்ரணய ேத்யகம் ே்வாமி  ்ராண நாயகம் 

 ்ரணத கல் கம் ே்வாமி ேூ ்ர ாஞ்சிதம். 

 ்ரணவ மந்திரம் ே்வாமி கீரத்்தன ்ரியம் 

ஹரிஹராத்மஜம் ே்வாமி பதவ மாைர்பய. 
 

துரக வாஹனம் ே்வாமி ேுந்தரானனம், 

வரகதாயுதம் ே்வாமி பவத வரண்ிதம். 

குருக்ரு ாகரம் ே்வாமி கீரத்்தன ்ரியம் 

ஹரிஹராத்மஜம் ே்வாமி பதவ மாைர்பய. 
 

திரி புவனாரை்ச்ிதம் ே்வாமி பதவதாத்மகம் 

த்ரிநயனம்  ்ரபும் ே்வாமி திவ்ய பதசிகம். 

த்ரிதை ்பூஜிதம் ே்வாமி சிந்தித ்ரதம் 

ஹரிஹராத்மஜம் ே்வாமி பதவ மாைர்பய. 
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 வ யா  ஹம் ே்வாமி  ாவுகாவஹம் 

புவன பமாஹனம் ே்வாமி பூதி பூேனணம். 

தவள வாஹனம் ே்வாமி திவ்ய வாரணம் 

ஹரிஹராத்மஜம் ே்வாமி பதவ மாைர்பய. 
 

களம்ருது ே்மிதம் ேூந்தரானனம் 

கள  பகாமளம் ே்வாமி காத்ர பமாஹனம். 

கள பகேர ீே்வாமி வாஜி வாஹனம் 

ஹரிஹராத்மஜம் ே்வாமி பதவ மாைர்பய. 
 

ைர்ித ஜன ்ரியம் ே்வாமி சிந்தித ்ரதம் 

ைர்ுதி விபூேணம் ே்வாமி ோது ஜீவனம். 

ைர்ுதி மபனாஹரம் ே்வாமி கீதலாலேம் 

ஹரிஹராத்மஜம் ே்வாமி பதவ மாைர்பய. 
 

ைரணம் ஐய ் ா ே்வாமி ைரணம் ஐய ் ா 

ைரணம் ஐய ் ா ே்வாமி ைரணம் ஐய ் ா. 
 

அய்யன் அருள் உண்டு என்றும் பயம் இல்னல 
 

 

அய்யன் அருள் உண்டு என்றும்  யமில்ழல  

ப ாபவாம் ை ரிமழல 

அந்த ஆதிசிவன் ழமந்தன் ஐய ் ன் என்றும்  

 க்தழரக் கா ் வபன 
 

 

அழுழதயில் மூை்கி கல்லும் எடுத்து 

கல்லிடுங்குன்று வந்பதன் 

கல்லிடுங்குன்றில் கல்லிழன ் ப ாட்டு 

அந்தகரிமழல ஏறி வந்பதன் 
 

 

ச ான்னம் லத்தில் ழத மாதத்தில் 

பஜாதியாய்க் காட்சி தந்தாய் 

எங்கள் எண்ணம்  லித்தது 

மனமும் நிழறந்தது மணிகண்ட ் ச ருமாபள 
 

 

 ந்தள நாட்டு இராஜகுமாரா  ஞ்ைகிரி வாைா 

ைந்தனம் ழவத்து வந்தனம் சைய்பதாம் ை ரிமழல வாைா 
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அசச்ன் பகாவில் அரபச என் அசச்ம் தீர்க்கவா 
 

 

ே்வாமி ச ான் ஐய ் ா ைரணம் ச ான் ஐய ் ா 

ை ரிகிரி நாயகபன ைரணம் ஐய ் ா 

அைை்ன் பகாவில் அரபை என் அைை்ம் தீரக்்கவா 

 ைழ்ை மயில் ஏறும்  ன்னிரு ழகயன் பைாதரா 

இைழ்ைசகாண்படன் உந்தன் முன்பன ஈே்வரன் ழமந்தா 

 ைழ்ை வண்ணம்  ரந்தாமன் மகிழும் சைல்வா 
 

ஆரியங்காவில் வாழும் ஆண்டவபன வா 

 ாரவ்தியால் அகமகிழும்  ாலகபன வா 

எருபமலி வீற்றிருக்கும் இழறவபன நீ வா 

தரம்ஞான ைாே்தாபவ தயவுடபன வா 
 

ே்வாமி ச ான் ஐய ் ா ைரணம் ச ான் ஐய ் ா 

ை ரிகிரி நாயகபன ைரணம் ஐய ் ா 
 

மழலபமடு  ை ரிமழல மன்னவபன வா 

குழறதீரக்்கும் குளத்து ்புழை  ாலபன நீ வா 

மன்னவபன மணிகண்டபன மகிை்வுடபன வா 

வன்புலிபமல் காட்சி தரும் வள்ளபல நீ வா 
 

ே்வாமி ச ான் ஐய ் ா ைரணம் ச ான் ஐய ் ா 

ை ரிகிரி நாயகபன ைரணம் ஐய ் ா 
 

பதவரக்ளும் உழன ் ணிய காந்த மழலயிபல 

நீ ஆவலுடன் காட்சி தந்தாய் பஜாதி உருவிபல 

காவலபன கண்ணாரக் கண்படாபம பஜாதி தழன 

நாவார உழன அழைத்பதாம் ே்வாமிபய ைரணம் ஐய ் ா 

ே்வாமி ச ான் ஐய ் ா ைரணம் ச ான் ஐய ் ா 
 

சபரிகிரி நாயகபன சரணம் ஐயப்பா 
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எந்த மனல பசவித்தாலும் 
 

எந்த மழல பைவித்தாலும் தங்கமழல ழவப ாகம் 

எங்கயும் நான் கண்டதில்ழலபய ஐய ் ா 

எங்கயும் நான் கண்டதில்ழலபய 

பகாடி சூரியன் உதிக்கும் மழல 

பகாமலாங்கன் வாழும் மழல 

பகாடி ஜனங்கள் வருகும் மழல 

குளத்தூர ்அய்யன் வாழும் மழல 
 

 ாரில் உள்பளாசரல்லாம் புகழும் மழல 

 ரவைத்ழத சகாடுக்கும் ை ரிமழல 

 ாவ விழனகழள தீரக்்கும் மழல 

 ம் ா  ாலன் வாழும் மழல 
 

ை ரிநாயகா ைரணம் ைரணம் என்று  

உருகி ஒருமுழற கூறினால் 

ைகல விழனகளும்,  

ைகல குழறகளும்,  

ைகல பிணிகளும் அகலுமாம் 

 

மதகஜானனா குக ைபகாதரா  

வருக வருக வருக என வாை்த்தினால் 

மனமகிை்ந்து முன் வந்து நின்று  

அருள் தந்து பநர ்வழி காட்டுவான் 
 

ே்வாமிபய ைரணம் ஐய ் ா 

ே்வாமிபய ைரணம் ஐய ் ா  
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அம்பினக அழகு தரிசனம்  
 

 

கருவிபல திருவுழடய நல்லறிவா ளரத்மது 

 கனிவான நட்பு பவண்டும் 

காசு ண ஆழைகளில் பவசியழர ் ப ாலாடிக் 

 கறவாத புத்தி பவண்டும்  
 

அருளுழடய ச ரியவரக்ள் ஆசிபவண்டும் சநஞ்சில் 

 அகலாத அன்பு பவண்டும் 

ஆதரவில் லாதவரில் நல்லவழர ்  ாரத்்து நான் 

 ஆதார மாக பவண்டும்  
 

மருளுழடய மான்ப ாலும் மங்ழக ஒரு பதவிஎன் 

 மழனயாட்டியாக பவண்டும் 

மானசமனும் ஒன்றிபல மாறாத குறிழவத்து 

 வாை்க்ழகழயக் காக்க பவண்டும்  
 

இருளகல ஒளிவீசும் இழறவனது பதவிபய 

 இழவபைர பவண்டும் எழனபய! 

இனியசதாரு மதுழரநகர ்அரசுவீற் றிருக்கின்ற 

 இழளய மீனாட்சி உழமபய!    1 
 

ஆை்கடலில் ப ாட்டாலும் அக்கினியி லிட்டாலும் 

 அழியாத பமனி பவண்டும் 

அடுபநாய்கள்  லகூடி உடல்மீது சதாடுத்தாலும் 

 அலறாத சநஞ்ைம் பவண்டும்  
 

ஊை்விழனகள் ஒன்றாகி உயிரவ்ாழத சைய்தாலும் 

 ஒளிசிந்தும் இதை்கள், பவண்டும் 

உைை்த்தில் நின்ற டி கீபை விழுந்தாலும் 

 உழலயாத திறழம பவண்டும்  
 

 ாை்வழி யிபலதூங்கி ்  சிபயா டிருந்தாலும் 

  க்தியில் உறுதி பவண்டும் 

 யமாகத் பதான்றுவழத நயமாக மாற்றுகிற 

  லமான அறிவு பவண்டும்  

சூை்வசதல்லாம் நீசயன்ற துணிவுதா பதவிபய 

 சைாக்கனின் அன்பு மழனபய! 
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சதால்மதுழர நகருக்கு ்  ல்லாண்டு  ாடிடும் 

 தூய மீனாட்சி உழமபய     2 
 

முன்னாளில் சைன்றழத ் பின்னாளில் நிழனக்கின்ற 

 மூடழம தீரக்்க வருவாய் 

மூதறிஞர ்சைால்பகட்டும் ப தழமமாறாத 

 முழறபகடு நீக்க வருவாய் 
 

ச ான்னான காலத்ழத  ாை்சைய்து தூங்காமல் 

 புகை்மாழல சூட்ட வருவாய் 

ச ாய்யரக்ள் நடுவிலும் நல்லபத நிழனக்கின்ற 

 புத்திழய சகாண்டு வருவாய் 
 

மன்னாதி மன்னனும் மண்டியிட்பட என்ழன 

 வணங்கிடும் ச ருழம யருள்வாய் 

மழல மீது நின்றாலும் அவமான ஆணவ 

 மண்டாமல் காக்க வருவாய் 
 

சதன்னாடும் வடநாடும் ஒருங்பக  ணிகின்ற 

 சைவ்வமழல ராஜன் மகபள 

திருமதுழர நகராளும் தருமதுழர ராணிபய 

 சதய்வ மீனாட்சி உழமபய.     3 
 

ஆடுகின்ற  ம் ரம் ஆடல் நிறுத்தாமல் 

 ஆடுவதும் உன் சைய்ழகபய 

அஞ்சுகின்ற சநஞ்ைமும் ஆர ்ரித் பதநின்று 

 அரபைாைை்ல் உன் சைய் ழகபய 
 

 ாடுகின்ற  ாவலன்  ல்லாயிரம்  ாடல் 

  ாடுவதும் நின் சைய்ழகபய 

 ல்லக்கில் ஏறுவதும் சைல்வாக்கு மீறுவதும் 

  ரமாத்ம நின் சைய்ழகபய 
 

கூடுகின்ற கூட்டத்தில் மாழல மரியாழதகள் 

 கூடுவதும் உன் சைய்ழகபய 

குற்றங்கழள நீக்கி சுற்றங்கள் ஓன்றாகி 

 சகாஞ்சுவதும் உன் சைய்ழகபய 
 

பகாடு நதிமாகடலில் சகாள்ழளகழள காட்டிடும் 

 பகாமகனின் அன்பு மயிபல 

சகாற்றவரக்ள் ஆண்ட திருக்கூடல் நகர ்ராணிபய 

 பகாழத மீனாட்சி உழமபய!    4 
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கல்லாக மரமாக காய்த்தவர ்தம்ழமயும் 

 கனியாக மாற்றும் அருபள 

கந்தல் உழடகட்டி அம்மா என் ார ்வாை்விபல 

 கடலாக ச ாங்கும் அருபள 
 

சைால்பலாடு ச ாருபளாடு சுழவபயாடு விழளயாடை ்

 சுகமாக வந்த தமிபை 

சதாழடமீது குருநாதன் தழன ழவதீைவ்ரனுக்கும் 

 சுடராகக நிற்க்கும் அமுபத 
 

கல்லாரக்்கும் கற்றாரக்்கும் காணாரக்்கும் கண்டாரக்்கும் 

 கழரபயற்றம் நல்கும் கழலபய 

கல்யாணம் இல்லாத கன்னி ் ச ண் கண்ணீழரக் 

 காலத்தில் நீக்கும் சிழலபய 
 

எல்லாரக்்கும் எல்பலாமும் எ ்ப ாதும் தருகின்ற 

 ஏகாம் ரன் பதவிபய 

எழில்ச ாழியும் காஞ்சிநகர ்அரசு புரி ராணிபய 

 ஏதில் காமாட்சி உழமபய!     5 
 

மழைக்காலம் குளிரக்ாலம் வருங்காலம் நிகை்காலம் 

 வரிப ாட் டனு ்பும் அைபக 

மதிசயன்றும் நிதிசயன்றும் ைதிசயன்றும்  திசயன்றும் 

 மடல் தந்து கூட்டும் மலபர 
 

அழைத்தாலும் சவறுத்தாலும் அடித்தாலும் அழணத்தாலும் 

 அன்றாடம் உதவும் கனிபய 

அழலந்தாலும் தவித்தாலும் அமரந்்தாலும்  டுத்தாலும் 

 அருகாக நிற்கும் துழணபய 
 

அைக்கூட வழியற்ற பிள்ழளக்கு ்  ாலூட்டி 

 அறந்தந்த சதய்வ நிழலபய 

அடியாரக்்கும் அடியாழர சிறியாரக்்கும் சிறியாழர 

 அழணக்கின்ற அன்பு நிழலபய 
 

இழைகின்ற உள்ளத்ழத எனக்கும் அளிக்கின்ற 

 ஏகாம் ரன் பதவிபய 

எழில் ச ாழியும் காஞ்சிநகர ்அரசுபுரி ராணிபய 

 ஏதில் காமாட்சி உழமபய!     6 
 

வீட்டுக்குள் நழகழவத்து பூட்டிவிட்டால் அங்கு 
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 சவளியிபல நீ நிற்கிறாய் 

விளக்கிபல சநய்யின்றி விம்முவார ்கண்முன்பு 

 விளக்கபம நீ ழவக்கிறாய் 
 

காட்டிபல விட்டாலும் கண்கட்டி வித்ழதப ால் 

 ழகதந்து நீ காக்கிறாய் 

காணாத பிள்ழளழயத் பதடினால் நீவந்து 

 கருழணபயாசடன்ழன ்  ாரக்்கிறாய் 
 

கூட்டிபல இட்டாலும் குயில்முட்ழட தன்ழனக் காத்தும் 

 குஞ்ைாக நீ ஆகிறாய் 

குழியிபல எறும்புக்கும் பகாட்டிபல யாழனக்கும் 

 சகாள்ழகழய நீ சைால்கிறாய் 
 

ஏட்டிபல  டித்தாலும் எ ்ப ாதும் இனிக்கின்ற 

 ஏகாம் ரன் பதவிபய 

எழில்ச ாழியும் காஞ்சிநகர ்அரசுபுரி ராணிபய 

 ஏதில் காமாட்சிபய உழமபய!    7 
 

ஊழமக்குைந்ழதக்கு நின் மகன் பவல்சகாண்டு 

 ஓ சமன்று எழுதவில்ழலபயா 

உைல்கின்ற  ாண்டவர ் ாரத ் ப ாருக்கு 

 உன் அண்ணன் உதவவில்ழலபயா 
 

காமழன கண்ணாலும் திரிபுரம் சிரி ் ாலும் 

 கணவபன எரிக்க வில்ழலபயா 

காட்டிலும் பமட்டிலும் கழரயிலும் நின் பிள்ழள 

 கவழலகள் தீரக்்கவில்ழலபயா 
 

ைாமத்தில் உன்நாதன் சிவனுக்கு எழன ் ற்றி 

 ைரியாக சைால்லவில்ழலபயா 

ைரிகமசவன்பற  ாடி  ாரக்்கிபறன் நீ இன்னும் 

 ைங்கீதமாக விழலபயா 
 

எமன் சநருங்காமல் என் வாை்வு காக்கின்ற 

 ஏகாம் ரன் பதவிபய 

எழில்ச ாழியும் காஞ்சிநகர ்அரசுபுரி ராணிபய 

 ஏதில் காமாட்சிபய உழமபய!    8 
 

நீராழட சநய்பூசி புத்தாழடகள் கட்டி 

 பநரவ்ந்த கன்னியசரல்லாம் 

நிைல்கண்டு துழண கண்டு மகபவாடு ச ாருள் கண்டு 
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 நிழலயான வாை்வுமழடவார ்
 

ப ாராடி ் ப ாராடி ்  லதுன் ம் ச ற்பறாரக்ள் 

 புகைாரந்்த அழமதிய ழடவார ்

புண்ணாகி மரணத்ழத ் கண்ணாக நிழன ்ப ாரக்ள் 

 புதுவாை்வு தாமுமழடவார ்
 

வாராத  டிபயறி வந்பதாரக்ள் எல்பலாரும் 

 வளமான சைல்வமழடவார ்

வயதான முதிபயாரும் சஜயபதவி உழனக்கான 

 மாறாத இளழமய ழடவார ்
 

எராளர ்குரபலாடு எழில் நடன மிடுகின்ற 

 இனிய நடராஜன் துழணபய 

இதமுழடய ச ான்னிநதி கழரபுரளும் தில்ழலநகர ்

 இன்  சிவகாமி உழமபய!     9 
 

தந்ழதஎன் பறநாதன் தாளங்கள் ப ாடுவான் 

 தத்ழதகள் ஓடிவருவார ்

தரதரசவன்பற மன்னன் தாவிக் குதிக்ழகயில் 

 தருவாரக்ள்  க்கம் வருவார ்
 

தித்ழதஎன் பறவள்ளல் ஆடும் தளத்தில் 

 தித்திக்கும் சமாழிப சுவார ்

திகதீம்என் பறபதவன் திரும் க் குதி ் பனல் 

 தீபயாரக்ள் ஓடிவிடுவார ்
 

வித்ழதகள்  லகற்றும் சிற்ைழ  ஈைனும் 

 விழடபயறும் ப ாது உன்ழன 

விட்டும் விடாமலும் உன்ழன பிடிக்கின்றான் 

 விடலாபமா நீயும் என்ழன 
 

நத்ழதயும் நடமாடக் கால்தூக்கி நடனமிடும் 

 நடராைன் சகாண்ட துழணபய 

நதிச ருகும் தில்ழலநகர ்அரசுபுரி ராணிபய 

 நங்ழகசிவ காமி உழமபய!    10 
 

கருவிபல நான் தூங்கி காலங் கழிக்ழகயில் 

 காற்றாக வந்தவள் நீ 

ழகயிபல பிள்ழளயாய் ழ யக்கிடக்ழகயில் 

 கனிந்த  ாலானவள் நீ 
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உருவிபல ச ரிதாகி ்  ள்ளிக்கு சைல்ழகயில் 

 உடன் வந்த கல்வியும் நீ 

உறவிபல ஒன்றாகி திருமணம் நடக்ழகயில் 

 ஒளிமாழல ஆனவள் நீ 
 

திருபவாடு பிள்ழள என்மழனயிற் பிறக்ழகயில் 

 சீர ்தந்த ஆட்சியும் நீ 

பதைங்கள் யாவிலும் சதாழில்சைய்யை ்சைல்ழகயில் 

 சைல்வமாய் நின்றவள் நீ 
 

குருவான குமரனின் அறிவான அன்ழனபய 

 பகால நடராைன் துழணபய 

பகாவிலிழட அந்தணரக்ள் கூடிவரும் தில்ழலயில் 

 சகாஞ்சும் சிவகாமி உழமபய!    11 

 ட்டாழட கட்டி உன்ழன ் ாரக்்கின்ற பவழளயில் 

  த்தினிழய நான்  ாரக்்கிபறன் 

 ல்லக்கில் எறிநீ ஊரம்ுழுதும் சைல்ழகயில் 

 ழ ரவிழய நான்  ாரக்்கிபறன் 
 

எட்டாத பநரந்டுவில் உன்ழன ழவக்ழகயில் 

 இன்தமிழை நான் காண்கிபறன் 

எங்சகங்கு ப ாயினும் எத்தழன நான் காண்கினும் 

 அங்சகல்லாம் உழனக் காண்கின்பறன் 
 

சதாட்டாரக்்குத் தாயாக சதாடரவ்ாருக்குை ்பையாக 

 பதாழக நீ ஆனசதன்ன 

பைாைகுலம் ஆளும்வழர  லகாலம் நீ அங்கு 

 துழணயாய் இருந்தசதன்ன 
 

சகாட்டாத பமளங்கள் சகாட்டுகிற கூத்தாடி 

 பகால நடராைன் துழணபய 

சகாடிவளரும் தில்ழலநகர ்நடுவிசலாரு திருக்பகாயில் 

 சகாண்ட சிவகாமி உழமபய!    12 
 

ஆழையுடன் ஒரு நூறு ாடலுனக் கணிவித்த 

 அபிராம  ட்டருக்கு 

அமாவாழை யன்றந்தநிலவுவரை ்சைய்தாபய 

 அதுப ாதும்  க்தருக்கு 
 

தாசி எனை ்சைான்னாலும் தழகழம நிழலமாறாத 

 தங்க மயில் மாதவிக்கு 

தங்க இடம் தந்தாபய தனியுறவு சகாண்டாபய 
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 ைாட்சியிது காதலுக்கு 
 

பூசுவது சவண்ணீறு பூணுவது திலகசமன 

 பூழைசைய்யும் ச ண்களுக்கு ் 

ப ானபிற ் ச ன்றாலும் வந்தபிற ் ச ன்றாலும் 

 புகை் தந்தாய் கண்களுக்கு 
 

பதசுலவும் பைாைரக்ளின் காலம் முதல் இன்று வழர 

 சதய்வநிழல ச ற்ற சிழலபய 

திருமுகமும் குங்குமமும் ஒருபைர ஓளிவீசும் 

 திருக்கடவூர ்அபிராமிபய!     13 
 

காவிரி ்பூம்  ட்டினத்து வாணிகழரத் தாலாட்டி 

 காத்தது உன் கண்களி ழலபயா 

கல்லிருக்கும் பைாழலகளின் உள்ளிருந்து குலமாதர ்

 காவல்தரும் சதய்வமில்ழலபயா 

பகாவலழனக் கூடலிபல சகான்றவுடன் கண்ணகியின் 

 கூட்டினுள் நீ சைல்லவில்ழலபயா 

சகாற்றவழர ்  த்தினிழய ்  ார ்் ணழர விட்டுவிட்டு 

 மற்றவழரக் சகால்ல வில்ழலபயா 
 

ஆவலரக்்கு நல்லதமிை்  டியளந்து தந்துவிட்டு 

  ாடல் நீ ச ற்ற திழலபயா 

 ாபலாடு ைந்தனமும்  ரிைாக ழவத்தவரக்்கு 

  ாழவ நீ காவலிழலபயா 
 

பூவிரிய வண்டுவர நின்முகத்ழத ்  ாரத்்தவுடன் 

 பூழை சைய்ய ழவத்த மயிபல 

ப ாதவிழும் திருக்கடவூர ்பதவரந்க ராகவந்த 

 ச ான்பமனி அபிராமிபய!     14 
 

திருமகளும் கழலமகளும் அழலமகளும் உள்ள இடம் 

 திருக்கடவூர ்ைங்கமல்லபவா 

சிவச ருமான் திருமாலும் பிரம்மாவும் வந்த இடம் 

 திருக்பகாவில் பமழடயல்லபவா 
 

 ருவமுயர ்ச ண்கபளாடு  லச ற்ற தாய்மாரும் 

  ார ்் து உன்வடிவமல்லபவா 

 ாவிகளும் வந்தவுடன் புண்ணியரக்ள் ஆகுமிடம் 

  ாழவ உன் பைாழலயல்லபவா 
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ஒருபிறவி மறுபிறவி எழுபிறவி வந்தாலும் 

 உன்ழனபய  ணிய அருள்வாய் 

உலகசமழன அறியாத புல்லாகிக்கிடந்தாலும் 

 உன் மனம் முழளக்க அருள்வாய் 
 

அருள்வளர மருள் அகல ஆதிக்கம் சைய்கின்ற 

 அமிரத் கபடைந்தான் துழணபய 

அைகு திருக்கடவூரில்  ைகு தமிை் உழரயாடும் 

 அன்பு மயில் அபிராமிபய!     15 
 

ஏழுலகம் முடிசூட்ட கவிராஜ சிங்கசமன 

 எழன மாற்ற பவண்டும் நீபய 

எதிசராருவர ்இல்லாது புதுழமகழள நான் சைய்ய 

 ஏற்றமுற பவண்டும் தாபய 
 

வாழும்வழர நலமாக மற்பறாரக்ுத் துழணயாக 

 வாை்விக்க பவண்டும் நீபய 

வந்தாலும் ப ானாலும் வாடாமல் உள்ளத்ழத 

 வளமாக்க பவண்டும் தாபய 
 

வீழுவது உன்  ாதம் விளங்குவது பவதசமன 

 விதிழவக்க பவண்டும் நீபய 

விழளயாட்டு பிள்ழளஎழன வழிகாட்டி அழைத்பத 

 விழனதீரக்்க பவண்டும் தாபய 
 

சூழுசமாரு பைாழலயிழட அமுதீைர ் ாகத்தில் 

 துழணயாக நிற்கும் மயிபல 

பைாழல திருக்கடவூரில் ஆதிஉழம வடிவாகை ்

 சுடரவ்ீசும் அபிராமிபய!     16 
 

காலமகள் விழளயாடும் நீலமணிக் கடல்மீது 

 கங்ழக நதி பைரும் ப ாது 

கண்சணதிரில் உன் பிள்ழள உன்பனாடு பைராமல் 

 கண்ணீரில் நிற் பதது 
 

ஆலமர நிைலாக ஆதரவு தந்தாலும் 

 அல்லலுறும் எனது வாை்வு 

அம்மாவுன் திருவடிழய அழடந்தாபல அழமதி வரும் 

 அடுத்தசதாரு பிறவி ஏது 
 

மாலவனின் தங்ழகக்கு வானகமும் மண்ணகமும் 

 மலர ்பூக்கும் பைாழலயல்லபவா 
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வரபவண்டும் உனதுமடல் தரபவண்டும் உன்கருழண 

 வானக மிலாத நிலபவ 
 

பகாலமிகு விசுபவைன் காசிநகர ்தன்னிபல 

 சகாண்டாடும் அன்பு மயிபல 

குழடயளவு காணக் சகாழடயளந்து சகாண்டுவா 

 பகாழத விைாலாட்சி உழமபய!    17 
 

ஆத்தாளுன் ைந்நிதிழய அறியாத பிள்ழளநான் 

 ஆனாலும் கவிழத சைான்பனன் 

ஆடிவரும் கங்ழகயில் மூை்காத காக்ழக நான் 

 ஆனாலும் ப றுச ற்பறன் 
 

காத்தாலும் மங்களக் ழகபயாடு முகத்ழதயும் 

 கற் ழனயில் காணுகின்பறன் 

கட்டாயம் உன்னருழள ் ச ற்பறநான் வாை்கிபறன் 

 காலத்தில் அங்கு வருபவன் 
 

பைரத்்தாளும் அன்ழனபய பைய் சைய்த  ாவத்ழத 

 சிறிதும் நீ மதிக்க பவண்டாம் 

சிற்றறிழவ ஆைானின் ப ரறிவு கா ் துவும் 

 பதவி நீ மறந்த ஒன்றா 
 

பூத்தாமழர ்ப ால் ச ாங்கும்சின நாகத்ழத ் 

 புரிந்தவன் கலந்த மயிபல 

புகை்ச ருகு காசிநகர ்தகவுழடய பதவிபய 

 பூழவ விைாலாட்சி உழமபய!    18 
 

மானிடம் ச ரிதன்று பூமியில் பிறந்த நான் 

 மதிசகட்டுை ்சைான்னதுண்டு 

மண்ணிபல புழுபூைச்ி தன்ழனவிட ஈனமாய் 

 வாை்க்ழகழய ்  ாரத்்ததுண்டு 
 

ஊணுடல் மண்பகட்க உயிரத்ழன நீ பகட்டு 

 ஊடாடி நிற்  துண்டு 

ஓங்கி வளரம்ரங்களும்  ாம்புடன் வாை்வழத 

 உளம் சநாந்து  ார ்் துண்டு 
 

நானிடர ்ட்டபின் மானிட ் பிறவிழய 

 நலமிலா ் பிறவி என்று 

நன்றாகக் காண்கிபறன் மன்றாடி நிற்கிபறன் 

 நாடாபதாசைாரக்்க சமன்று 
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பதனிடம் சமாழிவாங்கி விசுபவைன் மடியிபல 

 சிந்திடும் அன்பு மயிபல 

சிறுகூடற் ட்டி வழர மறுபிறவி எடுத்தாசயன் 

 சதய்வ விைாலாட்சி உழமபய!    19 
 

உள்ள நாள் வழரயிபல நன்ழமயும் தீழமயும் 

 நன்சறன்பற எண்ணும் வரம்தா 

உறபவாடு  ழகழயயும் இரபவாடு  கழலயும் 

 ஒருமித்து ்  ாரக்்க வரம் தா 
 

சவள்ளம்ப ால் சைல்வமும் வறுழமயும் ைமசமன்று 

 விழளயாடும் வாை்க்ழக வரம் தா 

விதிசயன்றும் வலியபத மதிசயன்றும் சிறியபத 

 விழன தீரத்்து நல்ல துழண தா 
 

 ள்ளம் ப ால் இகழையும் மழலப ால் புகழையும் 

  ந்தாடும் வீர நிழலதா 

எங்கும்  சிழயயும்  லசுழவ உணழவயும் 

  தறாமல் சகாள்ள வரம் தா 
 

அள்ளியிடும் ழகயிலும் அரத்்த ைாமத்திலும் 

 அருள் சைய்யும் அன்பு மயிபல 

அறமுழடய வணிகர ்குலம் சிழலழவத்த பதவிபய 

 அைகு விைாலாட்சி உழமபய!    20 
 

-கவிஞர ்கண்ணதாைன் 
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னதயல்நாயகி பாமானல 
 

எள்ளு ்பூ மூக்கு எழிற்குவழளயம் பூக்கண்கள் 

 இயல் ான அைகு வடிவம் 

இனிய முகம் தாமழர இருசைவிகள் சைந்தாழை 

 இழறவிநிறம் நல்ல  வளம் 
 

கள்ளிருக்கும் பராஜா ்பூக் கன்னங்கள் அல்லியில் 

 கழடந்தபதார ்இரண்டு கால்கள் 

ழககளும் விரல்களும் கனகாம் ரம் மல்லி 

 கற் க ் பூவில் பதாள்கள் 
 

புள்ளிருக்கும் பவளூர ்பூழவயுன்அங்கசமல்லாம் 

 பூக்களாய் மலரந்்திருக்க 

பூவுடல் சகாண்டவுழன வரண்ித்து ்  ாமாழல 

 பூமாழலபயாடு தந்பதன் 
 

வல்லவள் நின் அருளாபல வரும் துயழர ப ாக்கிசயாரு 

 வரம்தந்து காக்க வருவாய் - அம்மா 

ழவத்தீே்வரன் பகாவில் வளர ்ழதயல் நாயகிபய 

 வளம் காண ழவக்கும் உழமபய.   1 
 

 ால் பகட்டு அழுதபதார ்பிள்ழளக்குை ்சீரக்ாழி ் 

  டித்துழறயில்  ால் சகாடுத்தாய் 

 ைழ்ை சவற்றிழலது ்பிக் கவிகாள பமகத்ழத ் 

  ாட்டரைன் ஆக்கி ழவத்தாய் 
 

பவல்பகட்ட பிள்ழளக்குை ்சைந்தூரில் ைமரச்ைய்ய 

 விரு ் முடன் பவல் சகாடுத்தாய் 

விழளயாடும் ஏைழரை ்ைனிபயாடு கிரகங்கள் 

 விலகிடும் வழி அழமத்தாய் 
 

நூல்பகட்ட ஞானத்தில் நூறுகவி  ாடுசமழன 

 பநாக்கி நீ எது சகாடுத்தாய் 

சநாடி ்ச ாழுதில் என்வாை்வில்  டி ் டியாய் துயரங்கள் 

 நுழைவதற்கு ஏன் விடுத்தாய் 
 

வாை்வரசி இனி எனது வருங்காலம் சைல்வங்கள் 

 வரும் காலம் ஆக்க வருவாய் - அம்மா 

ழவத்தீே்வரன் பகாவில் வளர ்ழதயல் நாயகிபய 

 வளம் காண ழவக்கும் உழமபய.   2 
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தா சவன்று பகட்டவுடன் சகாடு ் தனால் தானுன்ழனத் 

 ``தாய்'' என்று சைால்லிழவத்தார ்

தழலமகளுன் ைந்நிதியில் கழலமகளின் அருளாபல 

 தமிை்  ாடி வரங்கள் ச ற்றார ்
 

பைய்ஒன்று எதிரினிபல கதறுவது பகட்காமல் 

 சைவிமூடி நிற்க லாபமா? 

சிறுபிழைகள் இருந்தாலும் மன்னித்து அருள்காட்டும் 

 பதவியவள் நீயல் லபவா 
 

ஆயகழல அத்தழனயும் அறிந்தவழன பநாய்சநாடிகள் 

 அணுகவிடல் முழறயாகுபமா 

அரியசதாரு சைல்வத்ழத உரியமகன் ஏற்காமல் 

 அனுதினமும் வாட லாபமா? 
 

வாயுசவன பவகமாய் வந்சதனது துயரத்ீரத்்து 

 மகிை்ைச்ியிழனக் சகாடுக்க வருவாய் - அம்மா 

ழவத்தீே்வரன் பகாவில் வளர ்ழதயல் நாயகிபய 

 வளம் காண ழவக்கும் உழமபய.   3 
 

தங்கநிகர ்குணத்பதாடு ழதரியமும் தருகின்ற 

 தமிை்ை ்சைல்வி ப ாற்றி ப ாற்றி 

தரணியிபல புகை்காண வரமளிக்கும் சுந்தரியாம் 

 தாமழர ் பூமாது ப ாற்றி 
 

மங்ழகயரக்்கு மாழலகளும் மன்னவரக்்கு பவழலகளும் 

 மகிை்ந்தளிக்கும் அரசி ப ாற்றி 

மாதரசி உண்ணா மழலஅைகு சிவகாமி 

 மங்ழக மீனாட்சி ப ாற்றி 
 

ச ாங்கி வரும் துயரத்ழத ் ச ாடியாக்க வரும் அன்ன 

 பூரணி கல்யாணி ப ாற்றி 

பயாகமுடன் வாை்வுதரும் பூங்சகாடியாம் விைாலாட்சி  

 புனித உமாபதவி ப ாற்றி 
 

மங்களங்கள் அத்தழனயும் எங்களது வீடுவர 

 மாதரசி கூட்டி வருவாய் - அம்மா 

ழவத்தீே்வரன் பகாவில் வளர ்ழதயல் நாயகிபய 

 வளம் காண ழவக்கும் உழமபய.   4 
 

மழலப ான்ற சைல்வத்ழத குவித்து ழவத்திருந்து நான் 

 மற்றவரக்்கு உதவ பவண்டும் 
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மைழலயின் குணத்பதாடு முதுழமயிலும் இளழமயாய் 

 மகிை்பவாடு வாை பவண்டும். 
 

கழலதவழும் பமழடசயல்லாம் பூமாழல அணிந்து நான் 

 சகௌரவம் ச றவும் பவண்டும். 

கவி ாடும் எனதுகுரல் பகட்டவுடன் சதய்வசமலாம் 

 காட்சி தந்து அருளபவண்டும். 
 

நிழலயான புகை்தந்து உற்றாரும் மற்றாரும் 

 பநசிக்கும் உறவு  பவண்டும். 

நீ எனது துழணயாகி நான் சைல்லும்  ாழதக்கு 

 பநர ்வழிகள் காட்டபவண்டும் 
 

வழளயாடும் கரத்தைகி  ழக சவன்று எந்நாளும் 

 மறுக்காமல் காக்க வருவாய் - அம்மா 

ழவத்தீே்வரன் பகாவில் வளர ்ழதயல் நாயகிபய 

 வளம் காண ழவக்கும் உழமபய.   5 
 

சிறுவயதில் உன்ச ருழம சதரிந்திருந்தால் உன்ழனை ்

 பைவித்து மகிை்ந்தி ரு ்ப ன்! 

சதரியாமல் சைய்த பிழை அத்தழனயும் மன்னிக்கத் 

 பதடி வந்த ழுதிரு ்ப ன்! 
 

புரியாமல் எடுத்த இ ்பிறவிதனில் மங்ழகயரின் 

 ப ாகத்ழத அளந்தி ருந்பதன்! 

ச ான்பனாடும் ச ண்பனாடும் வருமின் ம் ப ாதுசமன ் 

 புரியாமல் வாை்ந்திருந்பதன்! 
 

திருநாளில் உன் ச ருழம சதரிந்ததும் சதாடரந்்துநான் 

 சைவ்வாயில் விரதம் ழவத்பதன்! 

தித்திக்கும் அருள்தன்ழன சித்திக்க வரம்பவண்டி 

 சிங்கார ்  ாட்டி ழைத்பதன்! 
 

 ருவத்தில் நான்சைய்த  ாவத்ழத மன்னித்து ் 

  ாழவ நீ காக்க வருவாய் - அம்மா 

ழவத்தீே்வரன் பகாவில் வளர ்ழதயல் நாயகிபய 

 வளம் காண ழவக்கும் உழமபய!   6 
 

திருக்கழுக் குன்றத்தில் கழுகுக்கும் மதியத்தில் 

 தினந்பதாறும் பைாறு உண்டு! 

திருநாளாம் ச ாங்கலில் நந்திசயனும் மாட்டுக்கும் 

 தித்திக்கும் ச ாங்கல் உண்டு! 
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வருேத்தில் ஒருநாளில் வழடபயாடு அன்னத்ழத 

 ழவரவரும் காண்  துண்டு! 

வளரக்ின்ற புற்றுக்குள் ஒளிகின்ற  ாம்புக்கும் 

 வாரக்்கின்ற  ாலு முண்டு! 
 

அரை்ச்ித்து வழி ட்டு அன்ழனபய உழனசயண்ணும் 

 அடிபயனுக் சகன்ன உண்டு! 

அன்று தினம் அளந்த டி என்ழறக்கும் நடந்திடபவ 

 அருள்புரிய பவண்டும் அம்மா! 
 

மரம் ழவத்த நீதாபன தண்ணீரும் விடபவண்டும் 

 மறந்திடல் முழறயாகுபமா - அம்மா 

ழவத்தீே்வரன் பகாவில் வளர ்ழதயல் நாயகிபய! 

 வளம் காண ழவக்கும் உழமபய!   7 
 

கழுழதசயனும் பிறவிழய எடுத்தாபலா நிைை்யம் 

 கழுத்திபல ச ாதி யிருக்கும்! 

காழளமாடாகபவ பிறந்திடின் நிைை்யம் 

 கைனியில் கால் இருக்கும்! 
 

 ழுதான பிறவியாம் நாயாக ் பிறந்தாபலா 

  கலிரவு விழிக்க பவண்டும்! 

 றழவயாய் ் பிறந்தாலும் மரங்களின் உைச்ியில் 

  தியங்கள் ப ாட பவண்டும்! 
 

அழுதாலும் சதாழுதாலும் அன்ழனபய உழனயன்றி 

 யாசரனக்கு தவுவாரக்ள்? 

ஆறறிவு சகாண்டபதார ்மனிதனாய் என்ழன நீ 

 அகிலத்தில்  ழடத்த பின்னால் 
 

வழிகாட்ட மறு ் தும் நியாயமா? என் விழியில் 

 வடிந்து நீர ்ஓடலாமா? - அம்மா 

ழவத்தீே்வரன் பகாவில் வளர ்ழதயல் நாயகிபய 

 வளம் காண ழவக்கும் உழமபய.   8 
 

புல்லாகி ் பூடாகி ் புழுவாகி இருந்தாபலா 

 புலம்பிபய தீர பவண்டும்! 

ச ான்னாக அணிகின்ற மனிதனாய் ் பிறந்தநான் 

 புதுயுகம் காண பவண்டும்! 
 

கல்லாகி நிற்கின்ற சதய்வம் நீ இல்ழலசயனக் 

 காட்டிட விழரந்து வருக 
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கனதனம் நீதந்து காசினியில் புகை்தந்து 

 காவலாய் நின்று அருள்க! 
 

முள்ளாக மலராக பமாதிடும் வாை்க்ழகயில் 

 முற்றும் நான் நம்பி வந்பத! 

பமாதக ் பிரியனின் தாயான உன்னிடம் 

 முழறயீடு சைய்யு கின்பறன்! 
 

 ல்லக்கு  ரிவாரம்  ாரத்்திடும் ராஜாங்க 

  வனிழய எனக்கு அருள்க - அம்மா 

ழவத்தீே்வரன் பகாவில் வளர ்ழதயல் நாயகிபய 

 வளம் காண ழவக்கும் உழமபய!   9 
 

எவருக்கு எதுபவண்டும் என் ழத அறிந்த நீ 

 ஏறிட்டு ்  ாரக்்க வில்ழல! 

இருகரம் கூ ்பியுன் ைந்நிதியில் நிற்கும் நான் 

 எதுபகட்டும் மாறவில்ழல! 
 

சிவல்புரியில் வாை்கின்ற சிங்காரம் தந்தபதார ்

 சைந்தமிை் கவிழத மூலம்! 

சீரச்காண்ட  திகங்கள்  த்ழதயும் பகட்டுநீ 

 சிரமத்ழத அகற்ற பவண்டும்! 
 

கவழலக்கு மருந்தாகும் கடவுபள உழனநம்பி 

 காலங்கள் ப ாக்கி விட்படன்! 

கா ் ாற்ற பவண்டியது உன்ச ாறு ்  ல்லாது 

 காசினியில் யார ்ச ாறு ்பு! 
 

மகன்பகட்டு தாய்எதுவும் மறு ் தில் முழறயில்ழல 

 மனமிரங்கி வந்து அருள்க! - அம்மா 

ழவத்தீே்வரன் பகாவில் வளர ்ழதயல் நாயகிபய 

 வளம் காண ழவக்கும் உழமபய.   10 

கவிஞர ்சிவல்புரி சிங்காரம் 
 

உனமயவள் பாமானல 
 

அண்டங்கள் ஏழிபனா படழும் அ ்  ாலுமாய் 

 ஆன எம் ஞான பதவா! 

அறுகுடன் தும்ழ யும் ஆத்தியும் சகான்ழறயும் 

 அணிசைய்யும் அைகு மார ்ா 
 

எண்டிழை நடுங்கபவ இழறவனார ்பதரின் அை(்சு) 

 இற்றிடை ்சைய்த வீரா 
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இலகு புகை் முனிசைால்ல உலகுபுகை்  ாரதம் 

 எழுதிடும் கவிழத பநைா! 
 

தண்ழடசயாடு கிண்கிணி ைதங்ழகயும் சகாஞ்ைபவ 

 ைந்தழட சகாள்ளும்  ாதா! 

ைரவணன் அறுமுகன் மணமகன் ஆகபவ 

 தண்ணளி புரிந்த ஈைா 
 

சதண்டிழர சூழுலகில் பதவிராபஜே்வரியின் 

 சதய்வமாக் கருழண  ாட 

சித்தமிழை குடி சகாண்ட தத்துவ விநாயகா 

 திருவருள் தந்து நீகா! 
 

சிந்தூரம், குங்குமம், சைவ்வானம், அவ்வானம் 

 திகை வருகதிரின் உதயம் 

பதசு மிகு மாணிக்கம், திரு ஏறு கமலம் அை ்

 சைங்கமலம் அஞ்சு  வைம் 
 

மந்தாரம் மழை நாளில் வரும் இந்தர பகா ம் அவ் 

 வண்டூ ரும் மழலயில் நறவம் 

மான்மதம், சைங்குருதி ப ான்மலரும் மாதுளம் 

 மாதுளம் சிதறும் முத்தம் 
 

சைந்தீயின் வண்ணம் என பவசைால்லு(ம்) பமனியும் 

 சை ் ரிய அைகு வடிவும் 

சிங்கா தனத்திலும் சிவனார ்மனத்திலும் 

 சீர ்சகாண்டிலங்கும் எனினும் 
 

எந்தாய்நின் ப ர ்சைால்லும் ஏழைபயன் அறிவிலும் 

 என்சறன்றும் திகை அருள்வாய்! 

இழறவிஎழன ஆண்டருளும் இராஜராபஜே்வரி 

 இமயமழல வாழும் உழமபய!    1 
 

பதறாத கவிஎனினும் மாறாத காதலால் 

 திரு முன்பு ைாற்றுகின்பறன்! 

சிந்ழத அணு ஒவ்சவான்றும் பதவி உனபத ஆகை ்

 சைய்ய தமிை்  ாடுகின்பறன்! 
 

ஆறாத துயருக்கும் அகலாத கவழலக்கும் 

 ஆழர நான் சநாந்து சகாள்பவன் 

அறியாது பிழை சைய்து ைரியாக வழத ட்ட 



www.bhajanai.com 

89 

 அவலத்ழத எங்கு சைால்பவன் 
 

நீறாக பவநிருதர ்புரமூன்றும் சைற்ற உழன 

 சநஞ்ைார ் ப ாற்றுகின்பறன் 

சநற்றிவிழியால் எனது குற்ற மழல ச ாடியாக 

 நின்னருழள பவண்டுகிபறன்! 
 

ஈபறதும் இல்லாத இன் வடிவாக என் 

 இதயதள மீதும் ஒளிரவ்ாய்! 

இழறவிஎழன ஆண்டருளும் இராஜராபஜே்வரி 

 இமயமழல வாழும் உழமபய    2 
 

சீரார ்ச ருந்துழறயில் சிவபயாக நாயகி 

 சிவகாமி தில்ழல மன்றில் 

சதன்குமரி  கவதி திருவாழனக்காவினில் 

 திகழும் அகிலாண்படே்வரி 
 

காரார ்மதிற்கைச்ி காமாட்சி, அங்கயற் 

 கண்ணி சைந்தமிை் மதுழரயில் 

கங்ழகவள நாடுழடய நங்ழக விைாலாட்சி 

 காளிவங் காள மண்ணில் 
 

தாராரச்ிவன் பதாளும் தமிழும் விழை வள் 

 ைமயபுரம் அதனில் மாரி 

தட்டாமல் கடவூரில்  ட்டருக்கருள் சைய்த 

 ழதயல் அபிராமவல்லி 
 

ஏரார ்மழைக்கண்ணி எண்ணரிய நின்பகாலம் 

 யாவும் எழம ஆள வலபவா 

இழறவிஎழன ஆண்டருளும் இராஜராபஜே்வரி 

 இமயமழல வாழும் உழமபய    3 
 

மாதவன், சீதரன் மதுசூதனன் துளசி 

 மாழல மார ்ன் பகைவன் 

ழவகுந்தன், அைச்ுதன், மழலபமலும் அழலபமலும் 

 வாை்கின்ற மழறநாயகன் 
 

தாதவிை் மலரக்்கூந்தல் ஜானகிமணவாளன் 

 ைனாரத்்தணன் பதவபதவன் 

ைாரங்கன், நாரணன், தாபமாதரன் பகாழத 

 தழலவன், ஆை்வாரக்ள் பநைன் 
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பமதினி அளந்ததிரி விக்(கி)ரமன், திருமகள் 

 விழைகின்ற  துமநா ன் 

பவறு பவறான ச யர ்நூறுநூ றாய்விரியும் 

 பமகவண்ணன் தங்ழகபய! 
 

ஈசதன வழரந்து யாம் ஓதுதற் கரியநின் 

 இழை ாட சமாழிபயது காண் 

இழறவிழனஎழன ஆண்டருளும் இராஜராபஜே்வரி 

 இமயமழல வாழும் உழமபய.    4 
 

மூவரக்்கும் பதவரக்்கும் யாவரக்்கும் பமலான 

 முதல்வி, முக்கண்ணி ப ாற்றி 

முழறயாகத் சதாழுபவாரக்்குத் துழணயாகி வழிகாட்டும் 

 முத்தமிை்ைச்ைல்வி ப ாற்றி 
 

நாவுக்கும் சநஞ்சுக்கும் நலம்தந்(து) இனிக்கின்ற 

 நாதாந்த ைக்தி ப ாற்றி 

நான் என்றும் எனசதன்றும் நலியாத நிழலபைரக்்கும் 

 ஞான ் பூங்பகாழத ப ாற்றி 

 ாவுக்கும் பூவுக்கும்  ாதம் ச யரத்்தருளும் 

  ாண்டிமாபதவி ப ாற்றி 

 ணிவாரத்ம் துயபராடு பிணியாவும் ச ாடியாக்கும் 

  ரமகல் யாணி ப ாற்றி 
 

ஏவல் சகாண்டுலகு  ல காவல்சைய், அன்ழனநின் 

 இழணயடிகள் ப ாற்றி, ப ாற்றி 

இழறவி எழன ஆண்டருளும் இராஜராபஜே்வரி 

 இமயமழல வாழும் உழமபய    5 
 

ச ான்னும் நீநான்பதடும் ச ாருளும் நீ புகழும் நீ 

 ப ாகங்கள் யாவும் நீபய 

புறமும் நீ அகமும் நீ புவிசயங்கும் நான் காணும் 

 ச ாலிவு நீ ப ாதம் நீபய 
 

முன்னும் நீ நடுவும் நீ முடிவும் நீ முடிவிலா 

 முழுழம நீ ஞானம் நீபய 

முதுழம நீ இளழம நீ பமாகம் நீ தாகம் நீ 

 பமானம் நீ கானம் நீபய 
 

மன்னும்நீ தான் எனது வாை்சவன்று வளம் என்று 

 மனமுருகி நின்றசதல்லாம் 
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வஞ்ைபமா? எனதுயர ்சகாஞ்ைபமா? இவ்வாறு 

 மற ் துவும் ஒரு சநஞ்ைபமா 
 

இன்னும் நீ ைற்றும் இரங்காதிருந்திடில் 

 என்னுயிர ்இனி மிஞ்சுபமா? 

இழறவிஎழன ஆண்டருளும் இராஜராபஜே்வரி 

 இமயழல வாழும் உழமபய    6 
 

ஆயிரம் இதை்சகாண்ட தாமழர மலரிபல 

 அைகாக வீற்றிரு ் ாய் 

அங்குைம்  ாைம் கரும்பு வில் ஐங்கழண 

 அங்ழகயில் ஏற்றிரு ் ாய் 
 

பவயின் குைல் முைவு வீழணநாத ே்வரம் 

 பமவுமிழை பகட்டிரு ் ாய் 

விறலியர ்நடம்புரிய பவறு பவறான கழல 

 விந்ழதகள் நயந்திரு ் ாய் 
 

ஞாயிறு முதற் பிரமன் நாராயணன் துதித்திடவும் 

 ஞாலமுழு தாண்டி ரு ் ாய் 

நாடிவரும் அன் ரக்்குக் பகாடிநலம் தந்துலகில் 

 நலிவின்றிக் காத்திரு ் ாய் 
 

ஈசயன இரந்துன்ழன பவண்டவும் பவண்டுபமா 

 எழனயும் நீ ஆதரி ் ாய் 

இழறவிஎழன ஆண்டருளும் இராஜராபஜே்வரி 

 இமயமழல வாழும் உழமபய    7 
 

மாரியாய் பமரியாய் முகமது நபிக்கருள 

 வந்த ஒரு மாைக்தியாய் 

மனவாக் கிறந்ததிருவருளாய் மதங்கள் பதாறும் 

 வாை்கின்ற சதய்வம் நீபய 
 

ஓரிடம் ஒருகுணம் ஒருநிழல ஒருருவம் 

 ஒருச யர ்ஒருவிகற் ம் 

ஒன்றுமில்லாத  டி ஒவ்சவான்றும் தானாகி 

 உணரவ்ரிய பிரமம் நீபய 
 

ஆரியம் திராவிடம் ஆங்கிலம் சீனசமன 

 அழமகின்ற சமாழிகள் நீபய 

ஆசமன்றும் இல்ழலசயன அறுதியுடன் வாதித்தும் 
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 அழடவரிய எல்ழல நீபய 
 

யாசரன்ன சைான்னாலும் யான் உன்ழன ஒரு நாளும் 

 ஐயுற்ற தில்ழல தாபய 

இழறவிஎழன ஆண்டருளும் இராஜராபஜே்வரி 

 இமயமழல வாழும் உழமபய    8 
 

துயிசலலும் பவழளயில் சுழவநீர ்அருந்துழகயில் 

 துழறநீர ் டிந்சதழுழகயில் 

சதாழுழகயில்  ல ணியும் புரிழகயில் இன் சமாடு 

 துன் ங்கள் எதிரவ்ருழகயில் 
 

வயிராற உண்ணுழகயில் மாதரார ்பதாட்புறம் 

 மனமுருகி உயிரப்தாய் ழகயில் 

மக்கள் சமய் தீண்டுழகயில் மாறாத காதசலாடு 

 வண்டமிை்ை ்சுழவ ஆய்ழகயில் 
 

அயசலவரும் அறியாமல் அன்ழனயுழன வழி டும் 

 ஆழைமகன் நானில்ழலயா 

ஆழைமகன் தருகின்ற வாைமலர ்மாழலகள் 

 அத்தழனயும் பதனில்ழலயா? 
 

இயலும்வழர  ாடியும் எடுத்தளிக்காமல் நீ 

 இரு ் சதாரு  ழியில்ழலயா? 

இழறவிஎழன ஆண்டருளும் இராஜராபஜே்வரி 

 இமயமழல வாழும் உழமபய    9 
 

காற்ழற ்  ழடத்தவள் நீசயன்ற ப ாதிலும் 

 கவரிகள் வீசுகின்பறாம் 

கனலும்உன் வடிசவனிலும் கற்பூர தீ ங்கள் 

 கமை்தூ ம் காட்டுகின்பறாம் 
 

ஆற்ழறயும் கடழலயும் அருளியநின் பமனிக்கும் 

 அபிபடக நீரச்ு மந்பதாம் 

அங்கிங் சகனாதுசவளி எங்குமுள நீ உழறய 

 ஆங்காங்கு பகாயில் சைய்பதாம் 
 

ப ாற்றரிய நின்வடிழவ ் ச ான்னிலும் கல்லிலும் 

 பூசித்து வாை்த்துகின்பறாம் 

புவிமீது நீ தந்த ச ாருளன்றி பவசறான்ழற ் 

 ப ாய்த்பதடி எங்கு ச றுபவாம் 
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ஏற்றருள பவண்டும் என இதயத்ழத எம் அன்ழ  

 இழணமலரத்் தாளில் ழவத்பதாம் 

இழறவிஎழன ஆண்டருளும் இராஜராபஜே்வரி 

 இமயமழல வாழும் உழமபய    10 
 

என்னகவி  ாடினால் உன் மனது மாறுபமா 

 என்மீதும் கருழண வருபமா 

எவரம்ூலம் அணுகினால் யான் சைய்யும் விண்ண ் ம் 

 எளிதாக நிழறபவறுபமா 
 

சைான்ன டி பகளாமல் துயர ்சைய்யும் என்மனம் 

 தூய்ழமச ற வழியுமுண்படா? 

பைாதித்து வாட்டுவது ப ாதுசமன உன்னிடம் 

 சைால்லு வர ்யாருமிழலபயா? 
 

சின்னமலர ்என்றாலும் பதன்துளி சுமந்து தவம் 

 சைய்துவரும் மலரல்லபவா? 

சை ்புவது பிழை டினும் சைவியின் ம் தரவல்ல 

 பைய்மைழல சமாழியல்லபவா? 
 

இன்ன டி தான் ச ற்ற பிள்ழளதுயர ்எய்துழகயில் 

 இளகாத தாயுமுண்படா? 

இழறவிஎழன ஆண்டருளும் இராஜராபஜே்வரி 

 இமயமழல வாழும் உழமபய    11 
 

சநற்றியில் நீ தந்த குங்குமம் இருக்ழகயில் 

 சநஞ்சினில் மயக்க மில்ழல 

பநரான சிந்ழதபயாடு ப ாராட வந்தபின் 

 நிழனவினில் குை ்  மில்ழல 
 

முற்றுமுழன நம்பிபய முழறபயாடு பமற்சகாள்ளும் 

 முயற்சியில் தயக்க மில்ழல 

பமாகவயமாக உழனத் தாகமுடன்  ாடிவரும் 

 முத்தமிை் ைலி ் தில்ழல 
 

உற்ற ழக யாசரனிலும் உன் துழண கிழடத்தபின் 

 ஓய்வுற நிழன ் தில்ழல 

உலகபமா பரழுபம எதிராக நின்றாலும் 

 உண்ழமழய மழற ் தில்ழல 
 

இற்றதினி அைை்ம் இடர ்கவழல பநாய் ழககள் 
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 இன்னல்கள் இல்ழல இல்ழல 

இழறவிஎழன ஆண்டருளும் இராஜராபஜே்வரி 

 இமயமழல வாழும் உழமபய    12 
 

ஓசமனும் மந்திரத்துட் ச ாருள் ஆகின்ற 

 ஸ்ரீ இராஜ ராபஜே்வரி 

ஊழிசதாறும் ஊழிசதாறும் உயர ்அறம் காக்கின்ற 

 ஸ்ரீ இராஜ ராபஜே்வரி 
 

நாமமும் உருவமும்  லவாகி உலகாளும் 

 ஸ்ரீ இராஜ ராபஜே்வரி 

ஞானமும் இைழ்ையும் கிரிழயயும் தானான 

 ஸ்ரீ இராஜ ராபஜே்வரி 
 

பைமமும் இன் மும் சித்தியும் உதவிடும் 

 ஸ்ரீ இராஜ ராபஜே்வரி 

ஸ்ரீ ைக்ர நிழலயத்தில் சிவைக்தி வடிவான 

 ஸ்ரீ இராஜ ராபஜே்வரி 
 

யாமும்எம் கல்வியும் யாவும் உன் அழடக்கலம் 

 ஸ்ரீ இராஜ ராபஜே்வரி 

இழறவிஎழன ஆண்டருளும் இராஜராபஜே்வரி 

 இமயமழல வாழும் உழமபய    13 
 

ச ாலிகஇவ் ழவயகம் ச ாலிக சநடு வானகம் 

 ப ாசயாழிக துயரசமல்லாம் 

புதியசைால் புதியச ாருள் புதிய சுழவ புதியஇழை 

 புலரட்டும் உலகசமல்லாம் 
 

மலிகவளம் வளரக்நலம் வாை்கபவ நல்லறம் 

 மயக்கங்கள் யாவும்தீரக்! 

மங்கல மழடந்ழதயர ்மழனயறம் நனிதழைக 

 மடழமகள் வீை்க! வீை்க!! 
 

கலிசகடுக எங்சகங்கும் கருழண அரபைாைச்ுக 

 கயழமகள் நிலம்பு ழதக! 

கழலமகள் விளக்கமாய் திருமகள் ச ருக்கமாய்க் 

 காலங்கள் அமுதாகுக 
 

இலம் ா(டு) ஒன்றில்லாமல் யாவரக்்கும் யாவும்இனி 

 எய்தநீ ஆழணதருக 
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இழறவிஎழன ஆண்டரும் இராஜராபஜே்வரி 

 இமயமழல வாழும் உழமபய.    14 
 

பதவாதி பதவிநின் சதய்வமாக் கருழணயால் 

 தீராத பநாய்கள் தீரும் 

சைல்வமும் சைல்வாக்கும் சைருமுழனயில் சவற்றியும் 

 சீரந்ிழல ப றும் பைரும் 
 

பூவுலகில் நிழலயான புகை்ச ருகும் அறிவில்ஒரு 

 புதிய ஒளிதான் பிறக்கும் 

பூண் ஆள் இடம் துழண புத்திரர ் சுக்கள் எனும் 

 ச ாலிவு வரும் உயிர ்தழைக்கும் 
 

 ாவங்கள் ஏை்ழமகள்  ைவிழனகள் எனும் இழவகள் 

  னிப ால் அகன்றுநீங்கும் 

 த்திசயாடு சைால்வாரக்்குை ்சித்திகள் ழககூடும் 

  ாரின் மிழை அழமதி ஓங்கும் 
 

யாவும் கடந்தப  ரின் நிழல கிட்டும்என 

 இழை ாடி வாை்த்து கின்பறாம் 

இழறவிஎழன ஆண்டருளும் இராஜராபஜே்வரி 

 இமயமழல வாழும் உழமபய.    15 
 

பநாக்கும் திழைபதாறும் நூபுரத்தாள்களும் 

 நூல்ப ாரல் ஓசிந்த இழடயும் 

சநாடிபதாறும் சநாடிபதாறும் புதிதான எழில் சகாள்ளும் 

 நுவலரி யதிரு பமனியும், 

வாரக்்குங் குமக்கைச்ு மாரப்ும் அம்மாரப்ினில் 

 வாடாதமலர ்மாழலயும் 

வயிரசமாடு நவமணி வயங்குமங் கல நாணும் 

 மணம் வீசும் இனிய ச ாலிவும் 
 

காக்கும் கரங்களும் அங்குைம்  ாைம் 

 கரும்பு வில் மலரக்ள் ஐந்தும், 

கனிவாயில் மூரலும் கருழணச ாழி விழிகளும் 

 கனகமணி ஒளிரு முடியும் 
 

ஈரக்்கும் சுடரம்ுகமும் இருவிழி களி ்ழ யும் 

 எங்சகங்கும் காண அருள்வாய்! 

இழறவிஎழன ஆண்டருளும் இராஜராபஜசுவரி 

 இமயமழல வாழும் உழமபய.    16 
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 னிதங்கு நிலவுப ால்  ால் ப ால்  ளிங்குப ால் 

  ட்சடாளி நிழறந்த வடிவம் 

 டிகமணி மாழலயும் ஏடும் தரித்து யாை் 

  யின்றருளும் நான்கு கரமும் 
 

புனிதங்கள் யாவும் ச ாருத்த சவண்டாமழர ் 

 பூபமல் விளங்கு  தமும் 

ச ாழுசதலாம் எண்ணும் என்  ழுசதலாம் ப ாக்கிநற் 

 புலழம தரபவண்டும் அம்மா! 
 

கனிதந்து மலர ்தந்து கவிதந்து சதாழுபவாரக்குக் 

 கண்தந்து காக்கும் அரபை! 

கழலஞான மகசளன்ற நிழலயான புகை் சகாண்ட 

 கருழணமயமான ச ாருபள! 
 

இனிதங்கு தழடயின்றி யான் ாட நீ பகட்க 

 இதயம் கனிந்தருள்வாய் 

இழறவிஎழன ஆண்டருளும் இராஜராபஜசுவரி 

 இமயமழல வாழும் உழமபய.    16 
 

வானமும் பூமியும் மாறினும் மாறாத 

 வாய்ழம வடிவான பதவி 

வழி ாடு சைய் வர ்குழற ாடு தீரத்்தின்  

 வாை்வுதரும் ஆதி பதவி 
 

பதனுமாய் அமுதுமாய்ை ்சித்தத்திபல நின்று 

 தித்தித் தினிக்கும் பதவி 

பைரின் மாரழ்  இருகூறாகபவ சைய்யும் 

 திரிசூலம் ஏந்து(ம்) பதவி 
 

கானமும் சிற் மும் கழலமலர ் ல ் லவும் 

 காணிக்ழக சகாள்ளும் பதவி 

கற் ழனயும் ஒ ் ழனயும் காலம் ஒரு மூன்றும் 

 கடந்தஎம் பதவபதவி 
 

ஈனசமான்றண்டாத ஞானமாபதவி உழன 

 என் சைால்லி வாை்த்துபவாம் யாம்! 

இழறவிஎழன ஆண்டருளும் இராஜராபஜசுவரி 

 இமயமல வாழும் உழமபய!    17 
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வரம் ற்ற ஆற்றல் வர ்ச ற்ற  ண்டழன 

 மற்றும் அவன் ச ற்ற மகழன 

மாறுசகாள் விடங்கழன மடம் டு விசுக்(கி)ரழன, 

 மதுழகடன், மயிடழன 
 

உரம்ச ற்ற சும் ழன, நிசும் ழன, நரகழன 

 உதிரபீைன் மரபிழன 

ஒழிவிலாை ்ைண்டழன, முண்டழன, இரணியழன 

 உணரவ்ற்ற தக்கன் தழன 
 

சிரம் த்து ச ற்றவழனத் பதபரறி மாபவறிை ்

 சைற்ற எம் சவற்றி மயிபல! 

பைவிக்கும் அடியாழர வாை்விக்கும் ஆழையால் 

 சைங்பகால் பிடித்த அைபக! 
 

இரும்புவி புரந்தருள், ச ரும்ச யர,் மடந்ழத உழன 

 என் சைால்லி ப ாற்று பவாம்யாம் 

இழறவிஎழன ஆண்டருளும் இராஜராபஜசுவரி 

 இமயமழல வாழும் உழமபய!    18 
 

பிழறயார ்ைழடபித்தன், பிஞ்ஞகன், ைங்கரன் 

 பிறவாத யாக்ழக உழடபயான், 

ப ராயிரங் சகாண்ட ச ருநாவலன் சிவன் 

 பிரமன் மறியாத மழறபயான் 
 

கழறயார ்கழுத்தினன், கண்ணுதல், கயற்கண்ணி 

 காதலன், கங்ழக, நாடன், 

காளத்தி நாதன், க ாலி, கங்காதரன், 

 கயிழலபயான், மங்ழக ாகன், 
 

சிழறயார ்புனற்றில்ழலை ்சிற்றம் லத்தினன் 

 திரியம் கன், தியாகராைன், 

திரிபுரம் எரித்தவன், குரு ரன், ஈைன்எனை ்

 சை ்பும்எம் அ ் னான 
 

இழறபயானும் நீயும் எம் இல்லங்கள் பதாறும் 

 எழுந்தருள பவண்டும் அம்மா! 

இழறவிஎழன ஆண்டருளும் இராஜராபஜசுவரி 

 இமயமழல வாழும் உழமபய!    19 
 

மாலினி க ாலினி மபனான்மணி நந்தினி 

 வன்னி மண்டல வாசினி 
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மானவதி பயாகினி மனாதீத நாயகி 

 வாகினிமன பமாகினி 
 

சூலினி சுவாசினி சுமங்கலி சுந்தரி 

 துழணவி திரிபுரசுந்தரி 

பைாதிை ்சைாரூபிணி சுதாமினி அமசினி 

 சும்  திசுர மரத்்தினி 
 

ைாலினி ைனாதினி தருணி கல்யாணி சிவ 

 ைங்கரிைாரு பகசி 

ைாம் வி கலாவதி தருமவரத்் தணிஜனனி 

 ைாமுண்டி பதவபதவி 
 

ஏலவார ்குைலிஎன எண்ணரிய ச யரப்ூணும் 

 ஈே்வரி ப ாற்றி ப ாற்றி 

இழறவிஎழன ஆண்டருளும் இராஜராபஜசுவரி 

 இமயமழல வாழும் உழமபய!    20 
 

மாைக்தி சகளமாரி மாதங்கி காங்காளி 

 மபனான்மணி புவபனசுவரி 

வாரகி இந்த்ராணி வயிரவிஜய ழவணவி 

 மபகை ்வரிகாத்யாயனி 
 

ப ைரிய அபிராமி பிரமாணி காயத்ரி 

 பிழறசூடி முத்துமாரி 

ச ரியநாயகி குமரி அரியாநாரி ரணி சகளா¢ 

 ச ற்றிக சகாற்றி நீலி 
 

பதசு மிக சுந்தரி  வானிகாரத்்தி ழகவாணி 

 த்ரியம் கி சிவைங்கரி 

திரிசூலி காமாட்சி சிம்மவா கனியிடன் 

 சிரபமறும் கண்டி காளி 
 

ஈைன்மழன யாட்டிஎம் ச ருமாட்டி மீனாட்சி 

 இழணயாடிகள் ப ாற்றி ப ாற்றி 

இழறவிஎழன ஆண்டருளும் இராஜராபஜசுவரி 

 இமயமழல வாழும் உழமபய!    21 
 

சகாடிபயறு பதரக்ளிழடக் சகாய்யுழள சவண்புரவி 

 குஞ்ைரம் உலவு வாைல் 

குமுதவாய் மாதரும் அமுதவாய்  ாணரும் 

 கூடிவரும் அைகு வாைல் 
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கடிபயறு மஞ்ைபளாடு குங்குமம் ைந்தனம் 

 கவிமணம் நிழறந்த வாைல் 

கள்ளசமான்றில்லாத உள்ளமுழட யாரக்்சகலாம் 

 கதவுகள் திறந்த வாைல் 
 

வடிபவறு திருமகள் மணாளபனாடு வானவர ்

 மணிசகாண்ட முடிகள்  டிய 

மங்காத நவமணிகள் எங்சகங்கும் சிதற ஒளி 

 மயமாய் விளங்கும் வாைல் 
 

இடிபயறு முரசைாலி எழும்வாைல் அன்ழனநீ 

 எழுந் தருளும் பகாயில் வாைல் 

இழறவிஎழன ஆண்டருளும் இராஜராபஜசுவரி 

 இமயமழல வாழும் உழமபய!    22 
 

எழனயாளும் அன்ழன நின் இரு ாதகமலங்கள் 

 இரவி ப ால் ஒளி வீசுமாம்! 

எதிரான தக்கழன இரணியழன எைை்ழன 

 எரிபயற் றிமுழற காக்குமாம் 
 

தழனநாளும் மறவாமல் நிழனவாரத்ம் குரல்பகட்டுத் 

 தாைா(து) எழுந்பதாடுமாம்! 

தழலமாழல சூடி ஒரு சகாழலவாளும் ஏந்திபய 

 ைங்கர நடமாடுமாம்! 
 

விழனபயாடு  ழகபிணிகள் பவதழன தவிரக்்கின்ற 

 சமய்யான துழணயாகுமாம் 

பவலுக்கு பமலான சவற்றி ்  தங்கட்கு 

 பவபறது நிகராகுமாம்? 
 

இழண என எழுதரிய புகழுழடய நினதடிகள் 

 ஏழைபயற் கருள்சைய் கண்டாய் 

இழறவிஎழன ஆண்டருளும் இராஜராபஜசுவரி 

 இமயமழல வாழும் உழமபய!    23 
 

நாள் என்றும் பகாள் என்றும் நாங்கள் அஞ்பைாம், அந்த 

 நமழனயும் ஏவல் சகாள்பவாம்! 

நாடாளும் அரைரக்்கும் ஈடாக பமலாக 

 ஞாலமுழுதாள வல்பலாம்! 
 

வாள் ஒன்று கண்ணுழடய மங்ழக நல் லாட்கன்றி 

 மற்ழறயாரக்்(கு) அடிழம சைய்பயாம் 
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வறுழமயும் சகாடுழமயும் மடழமயும் அகலபவ 

 மாைக்தி ப ரச்ைால்லுபவாம் 
 

தாள்ஒன்று சதாண்டழரத் தாங்கும்  ராைக்தி 

 தன்மக்கள் நாங்கள் எனபவ 

தறுகண்ழம குன்றாத ச ருமக்கள் கூட்டத்தில் 

 ைாரும் நாள் எந்த நாபளா? 
 

யாளியும் விழடயுபம ஊரத்ியாய் அண்டங்கள் 

 யாவும்  ரந்தருள்வாய் 

இழறவிஎழன ஆண்டருளும் இராஜராபஜசுவரி 

 இமயமழல வாழும் உழமபய.    24 
 

கற்பூர பைாதியில் கமலால யத்தினில் 

 கயிலாய மழல மீதினில் 

கந்தருவர ்கின்னரர ்கணநாதர ்சித்தரக்ள் 

 கண்டு சதாை நின்ற ச ாருபள 
 

சவற்பூறு கங்ழகழய வில்வமுடன் ஆத்திழய 

 சவள்சளருக் ழகத்தும் ழ ழய 

மிழடசகான்ழற  ாம்பிபனாடு பிழறசூடுவான்  ங்கில் 

 பமவித்தழைத்த எழிபல 
 

மற்ப ார ்துணிந்த மாயிடன் தழலமீது 

 மழனப ாற்ற ஏறு திறபல 

மாறு டு சூரர ்குலம் நீறு  டபமல்தந்து 

 வாழகமலர ்சூடும் அருபள 
 

எ ்ச ாழுது பமசலலும் இளஞாயிபற எங்கள் 

 ஏைழம தவிரத்்த அரபை 

இழறவிஎழன ஆண்டருளும் இராஜராபஜசுவரி 

 இமயமழல வாழும் உழமபய!    25 
 

ைரவணா, ைண்முகா, ைக்திவடி பவலா 

 ைடான்னா மயில் வாகனா 

தணிகாைை்லா அருணகிரிகாதலா சைந் 

 தமிை்ை ்சுழவ  ழுத்த அைகா! 
 

குரு ரா கந்தா குகா காரத்்திபகயா 

 குறத்திமணவாள முருகா 

கும்பிடும் அடியவர ்சவந்துயர ்கழளகின்ற 
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 சகாற்றழவ ச ற்ற குமரா 
 

கருதிவரும் யாவிழனயும் உறுதிச ற பவநல்கும் 

 கருழணமய மான தழலவா! 

களங்சகாண்ட வீர நலந்தந்து காசவண் 

 கடம்  மலரம்ார ்ா என 
 

இருப ாதும் சதாழுபவாரக்்கு இனிப ாதும் என 

 ஈபவானுக்(கு) அன்ழன நீ காண்! 

இழறவிஎழன ஆண்டருளும் இராஜராபஜசுவரி 

 இமயமழல வாழும் உழமபய!    26 
 

அடியார ்மன ்ச ாழிலில் விழளயாடும் அன்னபம 

 ஆதிசி வன்மழல மாரப்ிபல 

அழையும்  சுங்சகாடிபய! அகமபுராணங்கள் 

 அழடவரியசதாடு வானபம! 
 

சகாடிபயார ்உயிர ் ருகும் குலிைபம அவுணரத்ம் 

 பகாட்ழடயில் விழுந்த கனபல! 

குல மாதர ்மஞ்ைபளாடு குங்குமம் காக்கின்ற 

 பகாமளத் சதய்வ மலபர! 
 

கடவா  ாவக்கடல் கடக்கவரு பதாணிபய 

 காமம் கடுஞ்சி னத்ழதக் 

காய்கின்ற  ருதிபய பநாய் ைாவுக்கவழலகள் 

 கழளகின்ற அருமருந்பத! 
 

இழடயீடில்லாது தரும் மழை பமகபம! எம் 

 இலக்கா வ(து)உன்  ாதபம! 

இழறவிஎழன ஆண்டருளும் இராஜராபஜசுவரி 

 இமயமழல வாழும் உழமபய!    27 
 

தமிபைனும் அள ் ரும் தண்கடல் சூல்மதுழரத் 

 தழலவிநீ அமுதவாக்கால் 

ைங்கரன் வணங்கிய சிவானந்த சைளந்தரய் 

 தத்துவை ்சைல்வியும் நீ! 
 

சிழமயழர பமருவில் குமரிமுழன அழலகளில் 

 சீரப்ூத்த ழ ங்சகாடியும் நீ! 

சைருசவன்று புகை் சகாண்ட முகழவசிவ கங்ழகமுதல் 

 பதைங்கள் ஆள் வபன நீ! 
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ைமயங்கள் யாவிலும் அழமகின்ற உண்ழம நீ 

 ைன்மாரக்்க வள்ளல் தாய்நீ 

க ரிமழல காைம்ீரம் ஸ்ரீழைலம் காசி எனும் 

 தலம் பதாறும் வாை் வள் நீ 
 

இழமபயாரும் முனிவரும் இலக்கியம் புலபவாரும் 

 ஏத்துமல ரடிகள் வாழி! 

இழறவிஎழன ஆண்டருளும் இராஜராபஜசுவரி 

 இமயமழல வாழும் உழமபய!    27 
 

மழறநூல்  ழடத்தவள் மழலதூளடத்தவள், 

 மகாபமரு வில்லாய் வழளத்தவள், 

மணியாழி வழிதரக் கழண தான் விடுத்தவள், 

 வலங்சகாண்ட குலிைம் தரித்தவள், 
 

பிழறப ால் எயிற்றினால் புவிக் காத்தளித்தவள், 

 ச ருகும் க ாலக் கரத்தினள் 

ப சும் இவர ்எழுவரும் ஆழணவழி பமவ நீ! 

 ப ராசியற்றும் திறத்தினாள்! 
 

துழறபைர ்தமிை்க் கழல வடநூல் மழறத்சதாழக 

 துதி சைால்ல ஞாலம் புர ் வள்! 

துழணநீ எனை ்ைரண் புகுபவார ்துயரம்ழல 

 தூள்சைய்ய சநடுபவல் சகாடு ் வள் 
 

இழறபயனும் தானுமாய் முழறகாக்கும் அன்ழன நீ 

 ஏசும் ன் கைச்ித் தலத்தினாள் 

இழறவிஎழன ஆண்டருளும் இராஜராபஜசுவரி 

 இமயமழல வாழும் உழமபய!    28 
 

மனக்கவழல தீரக்்கும் மருந்சதன்று சைால்லுபவன் 

 வயிறார உண்ணுவதற்கு 

வடித்த பைாசறன்ப ன் மற்றும் நான்  ருகபவ 

 வாய்த்தபதன் வாரி என்ப ன் 
 

சினக்கறி(று) எனத் திரிபுலன்கழள அடக்கிபய 

 சதருட்டும் அங்குைம் நீ என்ப ன் 

சைறியும் விழனகாட்டில் தீ என்ப ன், சிந்ழதயாம் 

 பதரச்காண்ட ஆணி என்ப ன் 
 

தனக்குவழம இல்லாத தழலவி உழன பயஎன்றும் 
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 தங்ைம்என் ப ன் கருழணயால் 

தாரணி வகுத்த ரி பூரணி உனக்சகனது 

 தமிை்ந்து வாை்த்தி நிற்ப ன் 
 

எனக்கினியும் பைாதழனகள் ஏன்? உலகிலர ்உழனயன்றி 

 எவசரன்ழனக் காக்க வல்லார ்

இழறவிஎழன ஆண்டருளும் இராஜராபஜசுவரி 

 இமயமழல வாழும் உழமபய!    29 
 

நிழனயாத சநஞ்சும் நிழனந்து நின்நாமம் 

 நிகை்த்தி அறியாத நாவும் 

பநரவ்ந்து காணாத கண்ணும் நின் சீரக்ழள 

 பநயஞ்சைய்யாத சைவியும் 
 

மழனவாை்வு சைல்வம் வைங்கும் உழன நாளும் 

 வணங்கித் சதாைாத ழகயும் 

மானுடரும் வானவரும் சூைவரும் நின்பகாயில் 

 வலம் சைய்கிலாத காலும் 
 

நிழனயாத ச ாழுதும் உழனைச்ித்தமிழை ழவத்திலாை ்

 சிறு வாை்வும் ச ருந்துயரமும், 

பதரந்்சதனக் பகபிரமன் ஈந்தனன் நானும் உன் 

 பைவகம் புரிவ சதந்நாள்? 
 

எழனயாளும் அன்ழனபய உழனயன்றி இவ்வுலகில் 

 எவசரன்ழன அறிய வல்லார!் 

இழறவிஎழன ஆண்டருளும் இராஜராபஜசுவரி 

 இமயமழல வாழும் உழமபய!    30 
 

அழடயா சநடுங்கதவும் அஞ்பைல் எனை ்சைால்லும் 

 அழமகின்ற ைந்நிதானம்! 

அடியாரும் வானவர ்அரம்ழ யர ்முனிவரும் 

 அழனகின்ற ைந்நிதானம் 
 

ச ாடிபயறு திருபமனி புனிதரும் நீயுமாய் 

 ச ாலிகின்ற ைந்நிதானம் 

ப ாசயவர ்கடத்தழலயும் ஈசயன்று நில்லாத 

 புகை்நல்கும் ைந்நிதானம் 
 

முடவரக்்குக் கால்தந்து குருடரக்ு கண்தந்து 

 மூங்ழகக்கும் சமாழிகள் தந்து 
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மும்ழமமலம் அறுவித்துை ்சைம்ழம நலம் உணரவ்ித்து 

 முத்திதரும் ைந்நிதானம்! 
 

இடரய்ாவும் ப ாக்கும் எழிற்ைந்நி தானம் நின் 

 இழைசகாண்ட ைந்நிதானம் 

இழறவிஎழன ஆண்டருளும் இராஜராபஜசுவரி 

 இமயமழல வாழும் உழமபய!    31 
 

கனலின் பிைம் ாக கதிரவன் ஒளியாகக் 

 காரப்மக வான வில்லாய் 

கழறபயதும் இல்லாத நிழனவான திங்களாய்க் 

 காட்சிதரும் ஆதி ைக்தி 
 

நிழனயாவும் அரிதாள அனு வ ் ச ாருளாக 

 நிழலயங்கள் ஆறும் ஏறி 

நீங்காத ப ரின்  மாம்பகாலம்  லசகாண்டு 

 நிகரற்ற மூல ைக்தி 
 

அனலாய்த் துயின்று பின் அறிவுற்று பமசலழுந்(து) 

 ஆனந்த முகடு பமவி 

அழியாழம தரும் அமுத மழையாய்ை ்சுழவத்தருளும் 

 அரவான பயாக ைக்தி, 
 

இனிது புவி இனிதுவான் இனியபத மனிதவாை்(வு) 

 இனிய நின் துழணவாய்க்குபமல் 

இழறவிஎழன ஆண்டருளும் இராஜராபஜசுவரி 

 இமயமழல வாழும் உழமபய!    32 
 

அன்ழனநின் அருளினால் அல்லாமல் ஐயனம் 

 அகஒளி ச றல் அரிது காண்! 

அரியசதாழில் மழறயவன் பிரமழனயும் வாை்விக்கும் 

 ஆதார சுருதி நீகாண் 
 

மன்னு புகை் அவதாரம் ஒன் பதா சடன்றிழனயும் 

 மாபயான் தனக்களித்து 

வருத்து ழக அவுணழர அழித்தருளும் நினது ழக 

 வண்ணம் வழுத் தரிதுகாண் 
 

ச ான்னிலகு திருவதனம் ச ாழிக்கருழண சவள்ளத்தில் 

 ச ாருகயல் இரண்டிபனாடும் 

புழரதீரத்்த சைம் வைம் நிழரபைரந்்த சவண்முத்தம் 
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 பூங்கமல மலருமாக 
 

என் இதய பீடத்தும் ஏற இழறவாய் என்னில் 

 என்றும் அடியாரக்்சகளிழயகாண் 

இழறவிஎழன ஆண்டருளும் இராஜராபஜசுவரி 

 இமயமழல வாழும் உழமபய!    33 
 

சகாற்றத் தமிை்க்கம் ன் குற்றம் மழறக்கநீ 

 சகாட்டிக் கிைங்குவிற்றாய் 

கூறுதமிைர ்ஏட்டிழன நீரிலும் சநரு ்பிலும் 

 குழலயாமல் காத்து நின்றாய் 
 

சவற்றித் தமிை்க்கான பமகசமன வீணழனயும் 

 பமழதயாய் நீஆக் கினாய்! 

சமய்ஞானி சைாற்றமிழை சமய்பிக்க வானத்தில் 

 சவண்ணிலவு பதாற்றுவித்தாய் 
 

ஒற்றித் தலம்விட்டு வள்ளலார ் சிதீர 

 ஓபடாடிை ்பைாறு தந்தாய் 

உத்தமக் கவியரைன் குரு ரன் முன்புநீ 

 ஒளிசிந்த நழட  யின்றாய் 
 

இற்ழறக் சகன் தமிபைாடும் ைற்றுவிழளயாடி நீ 

 இன்னருள் புரிய வருவாய் 

இழறவிஎழன ஆண்டருளும் இராஜராபஜசுவரி 

 இமயமழல வாழும் உழமபய!    34 
 

என்சனன்ன கனவுகள் என்சனன்ன காதல்கள் 

 எத்தழன இழை ் ாடல்கள் 

இரவு  கல்  ாராமல் இழமசிறிதும் மூடாமல் 

 எழு ்பிய மனக்பகாட்ழடகள் 
 

அன்ழனபயாடு தந்ழதசயன அன்பு மழனமக்கள் என 

 ஆதரவு தரும் சுற்றங்கள் 

ஆயிரம் பநயங்கள் அழடவரிய சைல்வங்கள் 

 ஆயபிற வாை்வு நிழலகள் 
 

ச ான்னிநதி ஓட்டத்தில் ச ாங்கி எழும் குமிழிகள் 

 புரளும் அழல நாடகங்கள் 

ச ாய்ம்ழமகள் நில்லாமல் ப ாசயாழியும் மாயங்கள் 

 ச ாருளற்ற கூக்குரல்கள் 
 

இன்னவழக எண்ணாமல் பின்னலிடம் ஆழையால் 
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 என்சனன்ன மனவீக் கங்கள் 

இழறவிஎழன ஆண்டருளும் இராஜராபஜசுவரி 

 இமயமழல வாழும் உழமபய!    35 

அன் ான சநஞ்ைங்கள் அல்லால் அழிவதும் 

 அன்ழனநீ அறியாதாபதா? 

அைடரும் கைடரும் அைத்திய ் ப யரும் 

 ஆட்சி ச ற்பற வாை்வபதா? 
 

ச ான்னான உலகத்ழத ் ப ாரச்வறி புலன்சவறி 

 புசித்திடவும் நீ ார ்் பதா! 

ப ாகாத வழிப ாய் ் புலம்பிஅழும் மனித குலம் 

 ச ாழிவு ச றவழி யில்ழலபயா? 
 

தன்னலமும் வஞ்ைகமும் தரணிமகள் உயிரந்ிழல 

 தகரத்்தல் நீ ைம்மதித்பதா? 

ைங்கார நடமாடி சவங்சகாடுழமைாய்க்க இது 

 ைரியான ச ாழுதில்ழலபயா? 
 

என்னவரும் ஆனால் உன்மவுனம் கழலயா(து) 

 இரு ் தன் ச ாருள் என்னபவா? 

இழறவிஎழன ஆண்டருளும் இராஜராபஜசுவரி 

 இமயமழல வாழும் உழமபய!    36 
 

சூலமும் வாளும் சுற்றிவரும் பவழளயில் 

 துரக்்ழகயாய் மாறுவாய் நீ! 

து ் ாக்கி பீரங்கி பதாட்டாக்கள் ஆகியும் 

 சூழைப ால் பமவுவாய் நீ! 
 

சீலமும் ஞாலமும் பதைமும் வாை்வுறை ்

 சைருமுழறயில் ஏறுவாய் நீ! 

திருவடி இரண்டிலும்  ழகவர ்சைங் குருதியால் 

 சைம் ஞ்சு பூசு வாய்நீ! 
 

காலமும் விதிகளும் கட்டுவிடும் பநரம் 

 கறங்காக ஆடுவாய் நீ! 

காணாத பநாயாகி ் ப ாராகி மரணமாய்க் 

 கயழமைாடுவாய் நீ! 
 

ஏலவர ்குைலிபல வாழகமலர ்சூடிபய 

 எதிரியின்றி ஆளுவாய் நீ! 

இழறவிஎழன ஆண்டருளும் இராஜராபஜசுவரி 

 இமயமழல வாழும் உழமபய!    37 
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பமனியும் ஆழடயும் விழிகளும் சிவந்த டி 

 வீரமா காளிபய வா! 

பமவு ழக யாவிழனயும் ைாவுமகள் நாவில் 

 விருந்தாக்கும் சூலிபய வா! 
 

தாசனன நிழனத்துவரும் ஆணவம் தழனயுண்டு 

 ைதிராடும் மாரிபய வா 

தருமசநறி தவறாத  ரதநிலம் காவலுற 

 ைங்கரா பதவிபய வா 
 

ஆனதினி ஆகட்டும் அறம் மட்டும் வாைட்டும் 

 ஆங்கார நீலி பய வா! 

அழமதிவடி மூடுசமனில் அழிவுவழி திறந்து நீ 

 ஆதிமக மாயி பயவா 
 

ஈனமினசவல்லா சதன ் புவி உணரத்்திட 

 எழுந்து வா விழரந்து வா! வா 

இழறவிஎழன ஆண்டருளும் இராஜராபஜசுவரி 

 இமயமழல வாழும் உழமபய!    38 
 

அல்லாத சையல்புரியும் ச ால்லாத மனிதரக்ள் 

 அழியும் ஒரு காலமும் வரும் 

அரக்கமனம் உழடயவரின் ஆதிக்க சவறியாட்டம் 

 அடங்க ஒரு பநரம் வரும் 
 

சைால்லாலும் நிழனவாலும் துயரச்ைய்து திரி வர ்

 துடித்துயிர ்இைக்க பநரும் 

துழறபதாறும் துழறபதாறும் முழறநீங்கும் கயவரக்்குத் 

 தூக்கு மரம் ஒன்று பதான்றும் 
 

சவல்லாத ைான்பறாரக்ளின் பவதழனகள் தீரும் ஒரு 

 சவற்றிநாள் விழரவில் வரும் 

பமபலாரும் நூபலாரும் வீபறாங்கி நழமயாளும் 

 சமய்ஞ்ஞான உலகு பதான்றும் 
 

எல்லாரும் வாை்வுச றும் அந்நாள் என் தவசமலாம் 

 ஈபடறும் இனிய நாளாம் 

இழறவிஎழன ஆண்டருளும் இராஜராபஜசுவரி 

 இமயமழல வாழும் உழமபய!    39 
 

ஆராய்ந்து சைால்பதடி ஆன்மாவின் தா த்ழத 

 அறிவிக்க முயலுகின்பறன் 
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ஆனாலும் முழுழமயும் அறிவிக்கும் திறனின்றி 

 அ ழலயாய்க் கதறுகின்பறன் 
 

சீரப்தாறும் அடிபதாறும் பதவிநின் திரு தை ்

 சிலம்ச ாலி விரும்புகின்பறன் 

சதய்வபம உன் குரலும் பைரும் எனும் ஆழையால் 

 சைந்தமிை் முைங்குகின்பறன் 
 

வாராத துன் ங்கள் வந்தாலும் உழனயன்றி 

 ழவ ்புநிதி பவறு காபணன் 

வாய்முத்தம் ஒன்பறனும் நீ வைங்காமல் 

 வருந்துதல் ச ாறுக்க மாட்படன்    40 
 

கருங்குளம் ஸ்ரீ பரநாசச்ியார ்பதிகம். 
 

சித்திர விதானமுடன் திருமதில் பகாபுரம், 

 பதவி நீ நாடவில்ழல! 

சைய்பிழை யாசதனிலும் உய்திதருவாய் அன்றிை ்

 சிறிபதனும் பகா மிழல! 
 

 க்திசயாடு நின் ாதம்  ாடுபவன்!  ாடுபவன்! 

  க்கம்வா, வா, அன்ழனபய! 

 ல்கும் கருங்குளம் மல்கவளர ்ைக்திபய 

  ரநாைச்ி பதவி உழமபய!     1 
 

ச ருகி ் புற ் ட்ட நதியின் அழல தாலாட்ட ் 

 ச ட்டியில் வந்த ச ண்பண! 

ப ரச்காண்ட கண்மாயில் ஊரவ்ந்து சகாண்டாட ் 

 பிழற சூடி நின்ற ச ான்பன! 
 

 ருகிவரும் நீரும் என்  சிதீரக்்கும் பைாறும் உன் 

  ரி வல்லபவா அன்ழனபய! 

 ல்கும் கருங்குளம் மல்கவளர ்ைக்திபய 

  ரநாைச்ி பதவி உழமபய!     2 
 

எங்கள் குலம் காக்கும் ஈே்வரியும் அல்லபவா! 

 என்னம்ழம நீ யல்லபவா! 

எதுநான் விழைந்தாலும் இந்தா! எனத்தரும் 

 ஈடற்ற தாயல்லபவா? 
 

 ங்குனியில் சைவ்வாயில் ச ாங்கபலாடு புரவியும் 

  ழட ்ப ாம் உனக் கன்ழனபய! 
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 ல்கும் கருங்குளம் மல்கவளர ்ைக்திபய 

  ரநாைச்ி பதவி உழமபய!     3 
 

சகாட்டிக் குதித்தாடும் கும்மியும் குரழவயும் 

 பகாழதபய உனதுபயாகம்! 

குதிழரகள் வரிழையும் வனிழதகள் கவிழதயும் 

 கூறும் ைஹே்ரநாமம்! 
 

 ட்டு ்  ாவாழட மலரச்மாட்டு ் பூவாழடயின் 

  ரிமளம் கமை் அன்ழனபய! 

 ல்கும் கருங்குளம் மல்கவளர ்ைக்திபய 

  ரநாைச்ி பதவி உழமபய!     4 
 

பூக்கட்டும் கரகத்தில் பின்முகம் காட்டுவாய் 

 புழகயில்  ழக ப ாக்குவாய்! 

ச ான்கட்டும்  யிரிபல மணிகட்ட நன்றாக ் 

 ச ாலி கட்ட விழள வாக்குவாய்! 
 

 ாக்கட்டும் நாவினால்  ாவாய் உழனக்கட்ட ்  

  ாடிபனன் நலம் ஆக்குவாய்! 

 ல்கும் கருங்குளம் மல்கவளர ்ைக்திபய 

  ரநாைச்ி பதவி உழமபய!     5 
 

மாதா உழன ்ப ாற்றும் ழமந்தரக்ள் ழவரமணி 

 மகுட தி சைல்வநாதர!் 

வருவாரத்ம்  சிதீர ஒருவாய் சகாடுத்தாலும் 

 மண்ணிபல அவர ்குப ரர!் 
 

 ாதார விந்தபம  ற்றுபவன்!  ற்றுபவன்! 

  ரம கல்யான நிதிபய! 

 ல்கும் கருங்குளம் மல்கவளர ்ைக்திபய 

  ரநாைச்ி பதவி உழமபய!     6 
 

முத்து முத்தான தமிை் மூவாத சைந்தமிை் 

 சமாய் குைல் உனது தமிபை! 

சமாகு சமாகுசவன வண்டுகள் சமாய்க்கும் மணம் தங்கும் 

 மூடி இல்லாத சிமிபை! 
 

 த்தினிகள் காவலாய் சுற்றி வரும் உத்தமி  

  ாலகன் எனக்கும் அருபள! 
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 ல்கும் கருங்குளம் மல்கவளர ்ைக்திபய 

  ரநாைச்ி பதவி உழமபய!     7 
 

அன்னாய் என் சவற்றிகள் அத்தழனயும் உன்னுழடய 

 அருளால் கிழடத்த சவற்றி! 

அதிகாரம் சைல்வங்கள் மழனமாதர ்மக்களும் 

 அடிபயன் புரிந்த  க்தி! 
 

 தினாறு ப றுகள் தரும் பதவ பதவிபய! 

  ழடதாங்கி வருக சுற்றி! 

 ல்கும் கருங்குளம் மல்கவளர ்ைக்திபய 

  ரநாைச்ி பதவி உழமபய!     8 
 

மஞ்ைசளாடு குங்குமம் மங்கலம்! மங்கலம்! 

 வண்ணமலர ்மாழல தீ ம்! 

வாயூறும்  ானகம்! மதுரம் மபனாகரம்! 

 மணிகள் குலுங்கும் நாதம்! 
 

 ஞ்ைமும் பநாயும் வராது  ரி ாலி ் ாய்! 

  ற்றிபனன் உனது  ாதம்! 

 ல்கும் கருங்குளம் மல்கவளர ்ைக்திபய 

  ரநாைச்ி பதவி உழமபய!     9 
 

திருவாக்கும் ைக்திபய! தீராதவல்விழன 

 தீரக்்கும் மகா ைக்திபய! 

பதகத்தில் வாக்கில் என் சித்தத்தில் ஜீவனில் 

 திகழும்  ரா ைக்திபய! 
 

 ரபயாக சிவஞான ைக்திபய! ைக்திபய! 

  ாடுபவன் உன் சவற்றிபய! 

 ல்கும் கருங்குளம் மல்கவளர ்ைக்திபய 

  ரநாைச்ி பதவி உழமபய!     10 
 

அருட்கவி கு,சை.இராமைாமி. 
 

கரந்தமனல என்னும் பரநாசச்ி தாபய! 
 

கருங்குளம் பதவிபய உழன ் ாட எந்தனுக்குக் 

 கள்ளமில்லா சநஞ்ைம் பவண்டும் 

காலமும் நும்புகை் மறவாது நிழனக்கின்ற 

 கனிவான உள்ளம் பவண்டும் 
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திருசவாடு புகசைாடு நான்வாை உந்தனின் 

 திருவருள் எனக்கு பவண்டும் 

தீராத பநாசயல்லாம் தீரத்்திடும் ைக்திபய 

 தினசமம்ழம பநாக்க பவண்டும்    1 
 

கரந்தமழல எனும்ச யரில் கருங்குளம் வந்திட்ட 

  ரநாைச்ி என்னும் தாபய 

கரத்தினில் ஏந்திட்ட தீசவட்டி விளக்கிழனக் 

 கனிந்துநீ ஏற்று நின்றாய் 
 

விே்த்தார மண்ட ம்  க்தருக்கு வைங்கிநீ 

 விளாரிமார ்வீடு பகட்டாய் 

விரதாமாய் இருந்தவர ்சகாணரந்்திடும் விளாரிபய  

 விரு ் மாய் இருக்குசதன்றாய்    2 
 

ஆண்டுக்கு ஒருமுழற திருவிைாக் சகாண்டாட 

 ஆழையாய் இருக்கு சதன்றார ்

ஈராண்டுக் சகாருமுழற எழனசயண்ணிக் சகாண்டாடு 

 இதுப ாதும் எனக்கு என்றாய் 
 

ஈரவுழட கட்டிபய வருபவாழரக் காணபவ 

 இன் மாய் இருக்கு சதன்றாய் 

இளந்பதங்காய் உழடத்ததழன சவறுவாயில் தின் ழதபய 

 இனிழமயாய் பவண்டி நின்றாய்    3 
 

உன்ச யழரை ்சைான்னவரக்ள் ஒருநாளும் குழறயாமல் 

 உயரவ்ாக வாை்ந்து நிற் ார ்

நம்பியவர ்இல்லங்களில் நாள்பதறும் வந்திருந்து 

 நலமாக வாை ழவ ் ாய் 
 

எம்மழன சிறக்கவும் எழிபலாடு விளங்கவும் 

 இதமாக எம்ழம ஆள்வாய் 

அம்பிழகபய  ராநாைச்ி என்றாபல ஓடிவந்து 

 அைகான வாரத்்ழத சைால்லுவாய்.   4 
 

குைந்ழதகள் மழனயிபல சகாஞ்சிபய வளரந்்திடக் 

 பகாடியாய் நன்ழம அருள்வாய் 

குழறவற்ற சைல்வங்கள் குவலயம் ப ாற்றபவ 

 கூறிய மதிழயத் தருவாய் 
 

அைபகாடும் அறிபவாடும் அவரவ்ாை்வு சிறக்கபவ 

 அன் ான ஆசி தருவாய் 
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அளபவாடு வளரந்்தபின் திருமணம் நடத்தபவ 

 அன் ாய் நீஉதவ வருவாய்     5 
 

மஞ்ைளுடன் குங்குமம் பவண்டிபய நிழனக்கிபறன் 

 மங்களமாய் அள்ளித் தருவாய் 

தஞ்ைசமன்று உழனயழடந்த தகழமநிழல சிறக்கபவ 

 தரணியில் வாைழவ ் ாய் 
 

விஞ்சுகிற மனக்கவழல விலகிட பவண்டுகிபறன் 

 விழரவினில் தீரத்்து ழவ ் ாய் 

அஞ்சுகிற சநஞ்பைாடு அடி ணிந்து பகட்கின்பறன் 

 நீ ஆதாரமாக வருவாய்     6 
 

ைத்தியத்தின் பதவிபய இத்தழரயில் நான்வாை 

 இனியதுழண யாக வருவாய் 

உத்தமனாய் என்சறன்றும் வாை்ந்திடபவ நீசயனக்கு 

 உற்றதுழன யாக வருவாய் 
 

இத்தழரயில் மட்டுமின்றி எங்சகங்கு சைன்றாலும் 

 இனியபுக ைாக வருவாய் 

வித்ழதகள்  லகற்று வீரனாய் விளங்கிட 

 பவண்டிய வரங் களருள்வாய்    7 
 

கானகம் வாை்ந்தாலும் குலழவசயாலி பகட்டதுபம 

 கலகசலன ஓடி வருவாய் 

பதனான சமாழி ாடிை ்சிற ் ாக கும்மியிட 

 பதவிஎனக் கருள பவண்டும்  
 

தானாழன சகாட்டிபய தரிசிக்க வருபவாரக்்கு 

 தனந்தழன அளிக்க பவண்டும் 

தினமுன்ழன நிழன ்ப ாரக்்கு ்  ணமாக நீயிருந்து 

  லமான வாை்வு தருவாய்     8 
 

 ல்லக்கில் ஏறிநீ  ட்டணம் வருழகயில் 

  ாரத்்துவர மளிக்க பவண்டும் 

மதழலகள் பின்வர மகிை்ந்துநீ வருழகயில்  

 மழனகழளக் காண பவண்டும் 
 

 ானக்கம் நீரப்மாரு  ருகிஉழன நினக்ழகயில் 

  க்கத் துழண யாக வரபவண்டும் 

சுண்டலும் மாங்காயும் சுழவத்துஉழன  ாரக்்ழகயில்  

 நீசுந்தர மாக பவண்டும்     9 
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சதாழில்தழனை ்சைய்பவாரக்்குத் சதாடராக வந்திருந்து 

 பைாராது வாை ழவ ் ாய் 

அழியாத உள்ளத்ழத அழனவருக்கும் நீயளித்து 

 அகலாது நின்று கா ் ாய் 
 

சைழி ் ான வயல்நடுவில் சிரி ் ாக நீயிருந்து 

 சீராக வாைழவ ் ாய் 

ச ாழிவதழன எதிரப்நாக்கும் ச ான்னான காலத்ழத ் 

 ச ாலிபவாடு கூட்டு வி ் ாய்    10 

புலவர ்ைாந்தா - கவிமணி, கல்லல் 
 

நலம் தரும் நாசச்ியார் அம்மன். 
 

நாட்டமிகு பதவியாம் நானிலம் ப ாற்றிடும் 

 நாைச்ியார ்அம்ழம தாபய 

காட்டுக்கு நடுவிபல நாைச்ி என்னும் ச யரிபல 

 பதான்றிட்ட அம்ழம நீபய 
 

ஊரம்க்கள் யாவருக்கும் எளிதினில் அருளிட 

 எழுந் தருளபவண்டி உழனபய 

ஏற்றமிகு நகரத்தார ்எல்பலாரும் ஒன்றாக  

 ஊருக்குள் பகாவில்அழமத்தார ்
 

இழளயபதார ்நாைச்ியாய் கம் னூரில் வாை்ந்திடும்  

 இழனயற்ற அன்ழன தாபய 

இன் ங்கள் அழனத்ழதயும் எங்களது வீடுவழர 

 சகாண்டுவரும் அன்ழன நீபய! 
 

நம்பியுன் காலடிபய ைரணசமன  ற்றிபனாம் 

 நிதசமன்ழனக் காத்து அருள்வாய் 

நம்பிபனார ்வாை்க்ழகயில் நன்ழமபய விழளத்திடும்  

 நாைச்ியார ்அம்ழம தாபய!      
  

 அன்ப ாடு அழனவரும் உன்ழனபய பவண்டிபனாம் 

 அழடக்கலம் தந்து அருள்வாய் 

 ண்ப ாடு பிள்ழளகள்  ரிபவாடு  ாடிபனாம் 

  ாங்குடன் வாை ழவ ் ாய் 
 

வாை்வினில்  வளம்ச ற உன் தம்  ற்றிபனாம் 

 வளமயாவும் தந்து அருள்வாய் 

தயவாகத் தாளிழன மறவாமல் எண்ணிபனாம் 
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 தாயாக அருள் புரிகுவாய் 
 

 லகல்வி ச ற்றாலும்  ன்னாட்டில் வாை்ந்தாலும் 

  லன் உன்ழன ் ப ாற்றல் அன்பறா! 

அன்ழனயுன் அருள்பவண்டி அனுதினம் வணங்கிபனாம் 

 அகிலபம உனது அன்பறா! 
 

ஊருக்கு காவலாய் உலகுக்பக அன்ழனயாய் 

 உள்ளத்தில் உழறந்து விட்டாய் 

நம்பிபனார ்வாை்க்ழகயில் நன்ழமபய விழளத்திடும் 

 நாைச்ியார ்அம்ழம தாபய!            
 

சித்திழர திங்களில்  த்துநாள் திருவிைா 

 சிற ்புடன் நடத்தி வருவார ்

ஊரம்க்கள் அழனவரும் ஒன்றாகக் கூடிபய 

 உன்னடி  ாடி வருவார ்
 

சகாண்டாடி மகிை்ந்திடும் பிள்ழளகள் வாை்வில் 

 நன்ழமகள் அருளும் தாபய 

சகாடிபயற்றி கா ்பிட்டு முதலாம் திருநாளில்  

 பகடயம் ஏறிநீ வருவாய் 
 

இழளஞரக்ுழு  நடத்திடும் இரண்டாம் திருநாளில்  

 தங்கத ்தாமழரயில் சஜாலி ் ாய் 

இதயத்தில் குடிசகாண்ட எங்களது அன்ழனபய 

 இன்முகம் காட்டி அருள்வாய் 
 

மலரக்ளின் மத்தியில் மங்ழகயுன் முகம்கண்டால் 

 மனதிற்கு அழமதி யன்பறா! 

நம்பிபனார ்வாை்க்ழகயில் நன்ழமபய விழளத்திடும்  

 நாைச்ியார ்அம்ழம தாபய!     
 

முழறயாகத் சதாழுபவாழர முன்நின்று காத்திடும் 

 முத்தான ைக்தி நீபய 

மூன்றாம் நாளதனில் அன்னத்தில் மீபதறி  

 மகிை்பவாடுக் காக்க வருவாய் 
 

ழவரமாய் சஜாலித்திடும் நான்காம் திருநாழள 

 ழவரவன் பகாவில் நடத்திட 

காமபதனு ஏறிநீ திருஉலா வருமைழக 

 காணக்கண் பகாடி பவண்டும்! 
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பிள்ழளயார ் ட்டியார ்ச ருழமயாய் நடத்திடும் 

 ஐந்தாம் திரு நாளிபல 

சிங்காரமாகபவ சிங்கத்தில் ஏறிநீ  

 சஜகமுய்ய காட்சி தருவாய் 
 

மூன்றாரு ஏபைாடு திருநாட்கள் இழவகழள 

 இலு ்ழ க் குடியார ்நடத்திட 

நம்பிபனார ்வாை்க்ழகயில் நன்ழமபய விழளத்திடும்  

 நாைச்ியார ்அம்ழம தாபய!     
 

அடியவரின் துயரத்ழத சநாடியிபல கழளந்திடும் 

 அன் ான அன்ழன நீபய 

ஆறாம் திருநாளில் ரிே த்தில் ஏறிபய   

 ஆதரவாய் நின்று கா ் ாய் 
 

எழிலான அன்ழனபய அன் ாக என்ழனபய 

 ஏற்றங்கள் தந்து கா ் ாய் 

ஏைாம் நாளதில் சவள்ளி ் புரவியில்   

 ஏறிநீ காத்து அருள்வாய் 
 

எட்டாம் திருநாளில் நகரத்ழத ்  ாரத்்திட 

 பதரில் நீ ஏறிவருவாய் 

ஊரம்க்கள் அழனவரும் பதர ்வடம்பிடிக்கபவ 

 அைகாக  வனி வருவாய் 
 

ஒன் தாம் நாளிபல பதரத்்தடம் காணநீ  

 யாழனயில் ஏறி வருவாய்     

நம்பிபனார ்வாை்க்ழகயில் நன்ழமபய விழளத்திடும்  

 நாைச்ியார ்அம்ழம தாபய!      
  

சிங்ழகயில் வாை்கின்ற நாைச்ியாரப்ுர மக்கள் 

 சிற ் ாக ஒன்றுகூடி 

சைய்திடும் திருநாளாம்  த்திபல 

  ல்லக்கு பூவிபல ஏறிவருவாய் 
 

ஊழரபய காக்கின்ற உத்தமி உன்ழனபய 

 ஊஞ்ைலில் ஆட ழவ ்ப ாம்! 

 ாவங்கள் ப ாக்கபவ  ாழவபய உழனஎண்ணி 

  ால்குடம் ஏந்தி வருபவாம்! 
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மஞ்ைபளாடு குங்குமம் பவண்டிபயநிற்ப ாரக்்கு 

 மங்களம் தரு வள் நீ! 

தஞ்ைசமன உன் தம்  நம்பிபய வந்பதாரக்்கு 

 தாயாக வரு வள் நீ! 
 

நல்பலார ்நலம்ச றவும் நன்ழமகள் ச ருகிடவும் 

 நலமழனத்தும் தந்து அருள்வாய் 

நம்பிபனார ்வாை்க்ழகயில் நன்ழமபய விழளத்திடும் 

 நாைச்ியார ்அம்ழம தாபய!    
  

துயரங்கள் துழடத்திடும் இனியவள் நீசயன்று 

 திடமாக நம்பிபனன் தாபய 

சிகரங்கள் அழடந்திட சிறந்தவழி இதுசவன்று 

 சீக்கிரம் சைால்லு வாபய 
 

கருமங்கள் விலக்கிட கண ்ச ாழுதில் வந்திடும் 

 கருழண வடிவான தாபய 

தருமங்கள் தழைத்திட சநறிபயாடு வாை்ந்திட 

 தவறாது எனக்கு அருள்வாபய! 
 

சைல்வங்கள் தந்துபம சிரமங்கள் கழளந்துபம 

 ைந்ததிகள் காக்கும் பதவி! 

நன்ழமகள் அழனத்துபம எங்கட்க்கு நல்கிடும் 

 நானிலம் ப ாற்றும் பதவி 
 

இல்லங்கள் புகுந்துபம இன்னல்கள் கழளந்துபம 

 இன் ங்கள் அருளும் பதவி!  

நம்பிபனார ்வாை்க்ழகயில் நன்ழமபய விழளத்திடும் 

 நாைச்ியார ்அம்ழம தாபய!              
 

ச ான்னழக அணிந்துபம புன்னழக புரிந்துபம 

 புவியாள வந்த பதவி 

என்மனம் மாறபவ இன்முகம் ஆகபவ 

 அருள் தரும்  ைக்திநீபய! 
 

உடல்நலம் யாவுபம உறுதியாய் ஆகபவ 

 உடனிருந்து அருளும் பதவி! 

சதாழில்வளம் என்றுபம சிற ்ப ாடு இருந்திட 

 துழண புரியும் ைக்திநீபய! 
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ச ாருள் வளம் யாவுபம  ன்மடங்காகபவ 

 ச ருக்கிடும் கல்யாணிபய! 

பவண்டும் வரம் அத்தழனயும் நிழனத்தவுடன் 

 பவகமாய் தந்திடும் ைக்திநீபய! 
 

நற்குணம் யாவுபம என்குணம் ஆகபவ 

 நல்லருள் புரியும் பதவி! 

நம்பிபனார ்வாை்க்ழகயில் நன்ழமபய விழளத்திடும் 

 நாைச்ியார ்அம்ழம தாபய!                     
 

தமிைாபல கவிசைால்லி வாயாற உன்ழனபய 

 தினந்பதாறும் சதாழுது வந்பதாம் 

தவபறது சைய்தாலும் தாய்ப ால ச ாறுத்துநீ 

 அடிபயழன என்றும் கா ் ாய் 
 

மனக்கவழல யாவிழனயும் சநாடி ்ச ாழுதில் 

 நீக்கிவிடும் அன் ான அன்ழன நீபய 

மனதார உன்ழனபய முழுழமயாய் நம்பிபனாம் 

 முன்நின்று காக்க வா வா 
 

உண்ழமகள் உணரத்்திட எழுந்தருளும் அன்ழனபய 

 உன்னடி  ற்றி நின்பறாம் 

இன் மாய் வாை்வதழன எங்கட்க்கு நல்கிட 

 இ ்ச ாழுபத இங்கு வா வா 
 

எங்கள்குலம் சிறக்கவும் ஏற்றங்கள் காணவும் 

 என்ழறக்கும் அருளும் தாபய  

நம்பிபனார ்வாை்க்ழகயில் நன்ழமபய விழளத்திடும் 

 நாைச்ியார ்அம்ழம தாபய!                           
 

பதடிபனாம் பதடிபனாம் உன்னடி பதடிபனாம் 

 தினசமம்ழம காக்க பவண்டும் 

 ாடிபனாம்  ாடிபனாம் உன்புகை்  ாடிபனாம் 

  ாமாழலநீ ஏற்க பவண்டும்  
 

ப ாற்றிபனாம் ப ாற்றிபனாம் உன்ழனபய ப ாற்றிபனாம் 

  க்கதுழண ஆக பவண்டும் 

பவண்டிபனாம் பவண்டிபனாம் உன்னருள் பவண்டிபனாம் 

 பவண்டும் வரமளிக்க பவண்டும் 
 

 ற்றிபனாம்  ற்றிபனாம் உன் தம்  ற்றிபனாம் 
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  ண்புடன் வாை பவண்டும் 

நாடிபனாம் நாடிபனாம் உன்னடி நாடிபனாம் 

 நன்ழமகள் அழடய பவண்டும் 
 

நாவிற்கரசு என்நாவிபல நீவந்து அமரந்்து 

 நல்லருள் புரிய பவண்டும்! 

நம்பிபனார ்வாை்க்ழகயில் நன்ழமபய விழளத்திடும் 

 நாைச்ியார ்அம்ழம தாபய!                          
 

பை.சு.வி.அை. திருநாவிற்கரசு, நாைச்ியாபுரம், 14-04-2011 
 

நாசச்ியார் அம்மன் துதி 
 

மாணிக்கத் பதரினிபல 

மகிை்பவாடு வலம் வரும் 

நாைச்ிக்கு -  ாத 

காணிக்ழக சைலுத்தி 

ஆைச்ிகள் பவண்டுபவாம் அவள் 

அருள் ஆசிக்கு! 
 

சித்திழர பதரினிபல 

சிரி ்ப ாடு நீ வருழகயிபல 

நித்திழரயும் மறந்து ப ாகும் 

 ால் அருந்தும் பிள்ழளக்கு 

எத்துழறயிலும் எம்மக்கள்  

முத்திழர  திக்க நீ 

முன் நின்று உதவ பவண்டும்! 
 

நாவினிக்க ் ாடி பூமணக்கைச்ூடி 

சவற்றிக் சகாடி  றக்க 

சுற்றசமல்லாம் சிறக்க 

நலபமாடும் வளபமாடும் வாை 

நாைச்ியாரம்மழன நாளும் 

நாம் துதி ்ப ாபம! 

உழமயாள் நடராஜன், சகாைச்ின் இல்லம், நாைச்ியாபுரம். 
 

மீனாட்சியம்மன் பாமானல 
 

குருவின்றி வித்ழதழயக் கற்றவன் சநஞ்சிபல 

குடிசகாள்ள அழமதி யிழலபய 

குழைநின்ற ழகயிலும் வழளகின்ற சமய்யிலும் 

குணங்காண ஒருவ ரிழலபய 
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இருசவன்று சைால்லாமல் இரு ் ழத தந்தாலும் 

எவர ்ாலும் நன்றி யிலபய 

இடதுகண் ஓரச்ைாலும் வலது கண் ஓரச்ைாலும் 

எடுத்துழரக் கின்ற உலகில் 
 

மருசவான்று மில்லாத வாை்வழக அறியாத 

மனிதழன  ழடத்த சிழலபய! 

மலரச்காண்ட கூந்தழலத் சதன்றல்தா லாட்டிடும் 

மதுழர மீனாட்சி உழமபய!     1 
 

பைரக்ின்ற ச ாருள்கழள சைம்ழமயாய் எந்நாளும் 

காக்கவும் திறழம இழலபய 

சஜயிக்கின்ற கட்சியில் நுழைகின்ற வித்ழதழயத் 

பதருபமார ்அறிவு மிழலபய 
 

ப ரவ்ந்த பவழளயிற் ப ழரபய விழலயாக ் 

ப ைவும் சதரியவிழலபய 

பிடித்தழக நழுவபவ விளக்சகண்சணய் பூசுவார ்

ச ரிதாக வாழும் உலகில் 
 

வாரக்ின்ற ச ாதிழகயும் வளரக்்கின்ற ழவழகயும் 

வளம் ாட வாழும் சிழலபய! 

மலரச்காண்ட கூந்தழலத் சதன்றல்தா லாட்டிடும் 

மதுழர மீனாட்சி உழமபய!     2 
 

தாசியின் மாரப்ிலும் தவுல்சகாண்ட பதாளிலும் 

தழும்புதான் மிைை் மாகும் 

ைன்யாசி ழ யிலும் ைாவண்ட சமய்யிலும் 

ைாம் ல்தான் மீத மாகும் 
 

 ாைத்து சநஞ்சிலும்  ைக்கத்து நட்பிலும் 

 டும் ாடு பகாடி யாகும் 

 ல்பலாரக்்கும் நல்லவன் ச ால்லாதவன் எனும் 

 ைம் ாடல் வாழு முலகில் 
 

மாைற்ற ச ான்சனாடும் ழவரமும் மணிகளும் 

மார ்ாட வாழும் சிழலபய! 

மலரச்காண்ட கூந்தழலத் சதன்றல்தா லாட்டிடும் 

மதுழர மீனாட்சி உழமபய!     3 
 

பகாமுட்டி கரத்பதார ்பகாமுட்டி அங்ஙபன 
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பகாமுட்டி பிள்ழள மாண்டான் 

சகாடிய  ாம் தனபய வளரத்்தவன் பிள்ழளயும் 

சகாடிய  ாம் தனில் மாண்டான் 
 

நாய் கட்டிக் காத்தவன் பிள்ழளயும் அவ்வண்ணம் 

நாய்கடி  ட்டு மாண்டான் 

நான் மட்டும் எங்ஙனம் மாள்வசனன் சறண்ணுதி 

நன்றி சகான்றார ்ழகயன்றி 
 

வாய்முட்டும் கள்ளிபல பைய்முட்டும் வண்ணபம 

தான் முட்டும் மன்ன னருபக 

மலரச்காண்ட கூந்தழலத் சதன்றல்தா லாட்டிடும் 

மதுழர மீனாட்சி உழமபய!     4 
 

நாக்கினால் ஊழரபய நாட்டித் திரட்டுவான் 

நாக்குக்கும் சவற்றி தந்து 

நாடகக் காரனின் பவடத்தில் நின்றவன் 

நடி ்புக்கும் சவற்றி தந்து 
 

தூக்கினால் பமசலழும் ஓட்ழடத் துருத்திக்கும் 

தூக்கத்தில் சவற்றி தந்து 

தூயவர ்வாை்க்ழகயில் பதால்விபமல் பதால்விபய 

சதாடுத்து ழவக்கின்ற கழலபய! 
 

வாக்கிலா சைல்வபம! மனமிலாத் சதய்வபம 

வடிவான மஞ்ைள் நிலபவ! 

மலரச்காண்ட கூந்தழலத் சதன்றல்தா லாட்டிடும் 

மதுழர மீனாட்சி உழமபய!     5 
 

முதுகிபல கண்ழவக்க முயலாத இழறவபனா 

முகத்திபல கண்ழண ழவத்தான் 

முகம் ாரக்்க விரும் ாது  ழகயான மனிதபனா 

முதுழகபய  ாரத்்து நின்றான் 
 

ைதிகாரர ்ழகயிபல  லியாக அஞ்சுவான் 

தரம்த்ழத பவண்டி நின்றான் 

தரம்த்தின் பதவபனா தன்ழனயும் பிறழரயும் 

ைதிகாரர ்ழகயில் ழவத்தான் 
 

மதிழயபய விதியினால் மாய்க்கின்ற சைாக்கழன 

மடியிபல ழவத்த மயிபல! 

மலரச்காண்ட கூந்தழலத் சதன்றல்தா லாட்டிடும் 
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மதுழர மீனாட்சி உழமபய!     6 
 

இருமன ் ப யரும் கள்ளுண்டு கவராடும் 

இழறமுழற பிழைத்த அரசும் 

ஏய்க்கின்ற சநஞ்ைமும் சூை்ைச்ியும் 

இருழகயில் ஒளிந்த வாளும் 
 

கருமிருட் கள்வரும் கடி ் ழதக் கடித்தபின் 

கருக்கும்  ாரக்்கும் நரியும் 

காலத்தில் வந்தழத ஞாலத்தில் வந்ததாய் 

கண்ணாடி குள்ளமதியும் 
 

வழரயின்றி வாழுபமார ்உலகில் என்ழனயும் 

வழைகாண விட்ட மயிபல 

மலரச்காண்ட கூந்தழலத் சதன்றல்தா லாட்டிடும் 

மதுழர மீனாட்சி உழமபய!     7 
 

விழளயாட்டு ் பிள்ழளயும்  றிக்க ்  லாமரம் 

பவரிற்  ழுத்தழத ் ப ால 

விரும்பினார ்ைழமக்கின்ற விதத்திபல பகாழிகள் 

வீட்டினில் வளரவ்ழத ் ப ால 
 

வழளயளார ்ழகக்சகன்று வாரத்தில் முழுதாக 

வளரக்ின்ற கீழர ப ால் 

வருவாரக்ள் உண்ணபவ உணவுடன் என்ழனயும் 

ழவத்த தல்லாமல் உலகில் 
 

வளரச்காண்ட சைல்வத்ழத ச ட்டியில் மழறவாக 

ழவத்தபத என்றுமில்ழலபய! 

மலரச்காண்ட கூந்தழலத் சதன்றல்தா லாட்டிடும் 

மதுழர மீனாட்சி உழமபய!     8 
 

சை ்பினாற் சிழலசையும் விழனஞரும் சமதுவாகை ்

சை ்பிபல  ாதி சகாள்வார ்

சைம்பினால் நழகசையும் சகால்லரும் மழறவாக 

பைதாரம்  ாதி சகாள்வார ்
 

த ்பினால் எழையார ்உடலிபல  ணக்காரர ்

ைழதசவட்டி உண்டு  ார ்் ார ்

தருமகர ்தாக்களும் தருமகாரி யத்திபல 

தங்கள்கா ரியங்கள்  ார ்் ார ்
 

ழவ ்புயர ்நிலத்திபல வளரபவ சதரியாத 
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மரத்ழத  ழடத்த மயிபல! 

மலரச்காண்ட கூந்தழலத் சதன்றல்தா லாட்டிடும் 

மதுழர மீனாட்சி உழமபய!     9 

தான்ச ற்ற சைல்வழன ஏன் ச ற்பறாம் என்று 

தான் தாயன்று மாண்டு ப ானாள் 

தந்ழதயும் இ ்பிள்ழள உரு ் டாது என்றுதான் 

தணலிபல சவந்து ப ானான் 
 

ஊன்ச ற்றயானுபமார ்உயிரச்காள்ள ழவத்தவன் 

உயரத்திபல ஒளிந்து சகாண்டான் 

உதிரத்தின் அணுவிபல தமிைன்ழன மட்டுபம 

உறவாக வந்து நின்றாள் 
 

வான்ச ற்ற ப ருப ால் யான்ச ற்ற தமிழிபல 

வாை்கின்பறன் வண்ண மயிபல! 

மலரச்காண்ட கூந்தழலத் சதன்றல்தா லாட்டிடும் 

மதுழர மீனாட்சி உழமபய!     10 
 

பூரவ்த்தில் சைய்தபதா இந்நாளில் சைய்தபதா 

புண்ணியம் மட்டும் மிைை்ம் 

ச ாருளாக வந்தபதா அருளாக வந்தபதா 

புகைாரம் உண்டு சகாஞ்ைம் 
 

ஆரவ்த்தில் பைரந்்தபதா அனு வம் ஈந்தபதா 

அறிவினுக் கில்ழல  ஞ்ைம் 

அழமதியில் லாதவன் துயில் சகாண்டு பதறபவ 

ஆண்டவன் விரித்த மஞ்ைம் 
 

வளரக்ின்ற கவியின்றி பவசறான்று மில்ழலபய 

ழவழகயிற் பூத்த மலபர! 

மலரச்காண்ட கூந்தழலத் சதன்றல்தா லாட்டிடும் 

மதுழர மீனாட்சி உழமபய!     11 
 

முட்டாள்கள்  லரக்ூடி முடிவு சைய்தாபல 

முழுதான ஜனநாயகம் 

முதலாளி மடியிபல முட்டாள்கள் ஆடினால் 

முழுதான  ணநாயகம் 
 

 ட்டாளம் அதனபய  றித்துக் சகாண்படாடினால் 

 லமான ஆதி  த்தியம் 

 ாரிபல இம்மூன்றும் ைக்கரம் ப ால்வர ் 

 ாரக்ின்ற கண்களுக்கு 
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வட்டாடத் பதான்றுபம அல்லாது பநர ்சைல்லும் 

வழிபதான்ற மாரக்்கம் இல்ழலபய! 

மலரச்காண்ட கூந்தழலத் சதன்றல்தா லாட்டிடும் 

மதுழர மீனாட்சி உழமபய!     12 
 

கத்தியால் தழலழயயும் சீவலாம், மரத்திபல 

கழலவண்ணம் சைய்து விடலாம் 

கனல் சகாண்டு நாட்ழடபய எரிக்கலாம் 

விளக்கிபல கருவாக ஒளிர விடலாம் 
 

புத்தியால் வாைவும் ழவக்கலாம்: நல்லவர ்

புகழையும் மாய்த்து விடலாம் 

ச ாருள் மட்டும் பைருபமல் நன்ழமயும் தீழமயும் 

ச ாருளால் நடத்தி விடலாம் 
 

மத்தளம் ப ாலிதில் ைத்தியம்  டும் ாட்ழட 

மாற்றுபமார ்ைக்தி யிழலபய! 

மலரச்காண்ட கூந்தழலத் சதன்றல்தா லாட்டிடும் 

மதுழர மீனாட்சி உழமபய!     13 
 

திருடனும் அரகரா சிவசிவா என்றுதான் 

திருநீரு பூசு கின்றான் 

சீட்டாடும் மனிதனும் சதய்வத்தின் ப ர ்

சைால்லிை ்சீட்ழட புரட்டுகிறான் 
 

முரடனும் அரிவாளில் காரியம்  ாரத்்தபின் 

முதல்வழன வணங்கு கின்றான் 

முைை்ந்தி மங்ழகயும் முக்காடு நீக்ழகயில் 

முருகழனக் கூவு கின்றாள் 
 

வருடுவார ்ழகக்சகல்லாம் வழளகின்ற சதய்வம் என் 

வாை்க்ழகழயக் காக்க விழலபய! 

மலரச்காண்ட கூந்தழலத் சதன்றல்தா லாட்டிடும் 

மதுழர மீனாட்சி உழமபய!     14 
 

ச ாய்ய ் ன் ைழ யிபல ழககாட்டி நிற் பனல் 

ச ாருள ் ன் துழண கிழடக்கும் 

ச ாருள ் ன் மூலபம சூதாடி  ார ்் பனல் 

புகை ் ன் நிழல கிழடக்கும் 
 

சமய்ய ் ன் தன்ழனபய நம்பிபனன் அவன்என்ழன 

வீண ் ன் ஆக்கி விட்டான் 
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விழனய ் ன் தன்னுடபன விதிய ் ன் என் வன் 

வீட்டுக்பக வந்து விட்டான் 
 

ழமய ்பும் கண்ணினால் அ ் ழன அம்ழமநீ 

வாங்கிக் சகாள் வண்ண மயிபல! 

மலரச்காண்ட கூந்தழலத் சதன்றல்தா லாட்டிடும் 

மதுழர மீனாட்சி உழமபய!     15 
 

தும்பிக்ழக ப ானபின் யாழனழய ் பூழனயும் 

துரத்திடும் தன்ழமபய ப ால் 

துணிவிலாக் பகாழைழயை ்சிறுவனும் ழகசகாட்டிை ்

சூை்கின்ற அவலபம ப ால் 
 

நம்பிக்ழக ப ானவன் வாை்க்ழகயும் காலத்தில் 

நலிவுறும் என்ன அஞ்சி 

நடுங்காத சநஞ்சைாடும் சதாடரக்ின்பறன் வருகின்ற 

நாழள என்காலம் என்பற 
 

வம்புக்கு சைாக்கழன வழளயாடும் ழககளில் 

வழளக்கின்ற வண்ண மயிபல! 

மலரச்காண்ட கூந்தழலத் சதன்றல்தா லாட்டிடும் 

மதுழர மீனாட்சி உழமபய!     16 
 

நீரிபல வாை்கின்ற மீன்களும் நத்ழதயும் 

நிலத்திபல ைாவசதன்ன? 

நிலத்திபல வாை்கின்ற மனிதனும் மிருகமும் 

நீரிபல ைாவசதன்ன? 
 

சீருலா ் ப ருவாை ்சிற ்புலாக் சகாண்டாரும் 

சிறுழமயில் அழிவ சதன்ன? 

பைரிடம் அறியாமற் பைரந்்தபதா? இல்ழலபயல் 

சிறுமதி ் ப ாக்கி னாபல? 
 

மாரப்ுலாஞ் பைழலயில் மனமுலாம் மாழலழய 

மகிை்வுலா விட்ட மயிபல! 

மலரச்காண்ட கூந்தழலத் சதன்றல்தா லாட்டிடும் 

மதுழர மீனாட்சி உழமபய!     17 
 

அரை்ை்ழன ் பூக்களும் கழுநீர ்் புறத்திபல 

அழிவுற்று வீை்வசதன்ன? 

அைகு மாளிழககளும் பிளவுண்டு சவடி ்புண்டு 

அவலமாய் நிற் சதன்ன? 
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கரை்ை்ழனை ்சிம்மமும் ழககட்டி வாய் ச ாத்தி 

கண் பநாக்கி வாை்வசதன்ன? 

கரம் வீரரக்ளும் மாவீரரக்ளாய் 

கரம்த்ழத மறந்தசதன்ன? 
 

வரம்மில்லா சநஞ்சின் பகள்விழய  திலாக 

வளரக்்க வா மஞ்ைள் மயிபல 

மலரச்காண்ட கூந்தழலத் சதன்றல்தா லாட்டிடும் 

மதுழர மீனாட்சி உழமபய!     18 
 

ச ாய்யான கற் ழன ் ப ாக்கிபல ப ானவன் 

புகழையும் இை ்  துண்டு 

புகசைனும் ப ாழதயில் உண்ழமழய மழற ் வன் 

புத்திசயௌ  இை ்  துண்டு 
 

சமய்யான ஞானியும் விதிவிட்ட காற்றிபல 

விழலயாகி ் ப ாவதுண்டு 

விவரபம இல்லாமல் காலத்தின் ப ாக்கிபல 

வீணரக்ள் வாை்வ துண்டு 
 

ழமயாருங் கண்ணினால் ழமந்தரக்்குை ்ைரியான 

வழிகாட்டும் வஞ்சி மயிபல! 

மலரச்காண்ட கூந்தழலத் சதன்றல்தா லாட்டிடும் 

மதுழர மீனாட்சி உழமபய!     19 
 

காடுசைன்பற சகாண்ட மழனவிழயத் பதாற்றவன் 

காகுத்தன் என்ற கழதயும் 

காடுசைல் லாமபல களத்திபல பதாற்றவன் 

கண்னால் சவன்ற கழதயும் 
 

வீடுகண் படபிறன் மழனவிழய பைரந்்தவன் 

பமனி ்புண் சகாண்ட கழதயும் 

சவற்றியும் பதால்வியும் பதவரக்்கும் உண்சடன்ற  

பவதத்ழதை ்சைால்ல விழலபயா! 
 

மாடுசவன்றா சலன்ன, மனிதன்சவன்றா சலன்ன 

வல்விழன சவற்றி மயிபல! 

மலரச்காண்ட கூந்தழலத் சதன்றல்தா லாட்டிடும் 

மதுழர மீனாட்சி உழமபய!     20 
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பகாற்றனவ (பகால்லங்குடி) 

நல்லழதை ்சைால்சலன்றும் நல்லபத சைய்சயன்றும் 

நயம் டை ்சைால்லும் தாபய 

நைச்ு எண்ணம் சகாண்பட இைழ்ையாய் அழலவாழர 

நசுக்கிடும் அன்ழன நீபய 
 

ச ால்லாத சையலிழன ச ாடி ்ச ாடியாக்கிடும் 

ச ான் சுடர ்தீ ம்நீபய 

புகழுழடய வாை்விற்கு ் ச ான்முடி சூட்டிபய 

பூத்தூவி வாை்த்துவாபய 
 

கல்லாத மாந்தரின் கண்ணீழர நீக்கிடும் 

கருவண்ண அன்ழனநீபய 

கற்பறாரின் சநஞ்ைத்தில் கலங்கழர விளக்கான 

காவியை ்சுடரும் நீபய 
 

வில்லாக பவலாக விழனதீரக்்கும் மருந்தாக 

விளங்கிடும் ைக்தி நீபய 

பவண்டிடும் நல்வரம் விழரவாகத் தந்திடும் 

சவட்டுழட காளியுழமபய! 
 

மங்கலநாயகி ஒன்பது பகாயிலில் 
வஞ்சிசிவ காமவல்லி வாடா மலரம்ங்ழக 

வளரப்ிள்ழள யார ்ட் டியிபல 

மாத்தூரில் ச ரியநாயகி மாதுசிவ புரந்பதவி 

வளரஇ்ரணிக் பகாயில் தனிபல 
 

மஞ்ைளணி ஆவுழடயாள் மலரச்ூரக்குடியதனில் 

வளரப்வலங் குடிகா மாக்ஷி 

மாயிலு ்ழ க் குடிபயாடு பநமத்தில் சைௌந்திர 

நாயகியாய் ஒளிரும் மலபர 
 

சகாஞ்சுசமழில் இழளயாற்றங் குடிநித்ய கல்யாணி 

குவலயங் காக்குந் தழலவி 

கூடுசமழில் வயிரவன் பகாயிலமர ்வடிவுழடயாள் 

குலமாதர ்ப ாற்றும் இழறவி 
 

விஞ்சுபுகை் நகரத்தார ்வியசனான் து பகாயிலில் 

சகாஞ்சிவரும் ைக்தி மயிபல 

அஞ்சைழுத்து நாயகனின் சநஞ்ழைவிட் டகலாத 

அன்னபூரணி உழமபய! 

பதவபகாட்ழட மீயன்னா பைவுகன்சைட்டி 
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இனறவியர ்வணக்கம் 
 

கழலயாத கல்வியும் குழறயாத வயதும் ஓர ்

க டுவாராத நட்பும் 

கன்றாத வளழமயும் குன்றாத இளழமயும் 

கழுபிணி யிலாத உடலும் 
 

ைலியாத மனமும் அன்பு அகலாத மழனவியும் 

தவறாத ைந்தானமும் 

தாைாத கீரத்்தியும் மாறாத வாரத்்ழதயும் 

தழடகள் வாராத சகாழடயும் 
 

சதாழலயாத நிதியமும் பகாணாத பகாலும் ஒரு 

துன் மில்லாத வாை்வும் 

துய்யநின்  ாதத்தில் அன்பும் உதவி ் ச ரிய 

சதாண்டசராடு கூட்டு கண்டாய் 
 

அழலயாழி அரிதுயிலு மாயனது தங்ழகபய 

ஆதிகடவூரின் வாை்பவ 

அமுதீைர ்ஒரு  ாகம் அகலாத சுக ாணி 

அருள்வாபய அபிராமிபய 

-அபிராமி அம்ழம ்  திகம் (அபிராமி  ட்டர)் 
 

எதிர்வரும் இன்னல்கள் எளிதினில் மனறந்திட 

21 அம்மன் பாமானல 
 

1. ஸ்ரீராஜ ராபஜஸ்வரி - பபங்களூர் 
 

ைந்தனம் குங்குமம் ஜவ்வாது திருநீறில் 

தவை்ந்திடும் ைக்தி வடிபவ 

தங்கமுக ஒளியிபல தரணிழய வாை்விக்கும் 

தாயமுத அன்பு வடிபவ 
 

சைங்கனிை ்சிரி ்பிபல சைவ்வானம் ச ாழிகின்ற 

சைம் வள முத்து வடிபவ 

சைங்கதிர ்ஒளிகூட்டி சிங்கார ் புகை்சூடும் 

சை ் ரிய அைகு வடிபவ 
 

கந்தழனக் கண திழய தந்துபம வாை்வித்த 

கற்கண்டு கனிவு வடிபவ 

காற்ழறயும் மழைழயயும் கதிரவன் ஒளிழயயும் 

கலந்து தரும் இயற்ழக வடிபவ 
 



www.bhajanai.com 

128 

சிந்தழனை ்பைாழலயில் சதன்றலாய் உலவிடும் 

சதய்வ ஒளி சிற்  வடிபவ 

சிவனாரின் துழணயான ராஜராபஜே்வா¢ 

ஸ்ரீைக்தி அம்ழம யுழமபய! 

2. காமாட்சியம்மன் - காஞ்சிபுரம்  

முத்துமணி மண்ட ம் சரத்தினை ்சிம்மாைனம் 

முைங்கிடும் மணி ஓழைபய 

மு ்ச ரும் ைக்தியாம் திரிசூலம் ஏந்திடும் 

முத்து நழகச ற்ற தாபய 
 

 த்துவிரல் சூட்டிய  வளமணி பமாதிரம் 

 ாடகத் தண்ழட சகாலுசும் 

 ைழ்ையுடன் நீலமும் புே் ராகத்திலும் 

 தித்திட்ட தாலியைகும் 
 

முத்து மூக்குத்தியும் முழுழவரக்கம்மலும் 

மிளிரக்ின்ற ஒட்டியாணம் 

முத்துமணி மாழலயுடன் முக்திதரும் ழககளில் 

முக்கனிக் கரும்பு வில்லும் 
 

சித்தத்தில் என்றுபம ைக்தியாய் விளங்கிடும் 

பதவியவளள் அருள்மாட்சிபய 

சைந்தமிை்  ாடிடும் சிந்ழதயில் வாை்ந்திடும் 

பதவியுழம காமாட்சிபய 
 

3. விசாலாட்சி அம்மன் - காசி 

ஆதிசிவன் உடல்மீது  ாதியுடல் ச ற்றிட்ட 

அைகான அன்ழன உழமபய! 

ஆற்றல் பைர ்ைக்தியாய் அகிலத்ழதக் கா ் தற்கு 

அருளாகி வந்த திருபவ! 
 

பவதழனகள் தீரக்்கின்ற பவல்விழிபய அருள்காட்டி 

சவற்றியிழனக் காட்டுவாபய! 

சவங்சகாடுழம தணிக்கின்ற கங்ழகநதி தீரத்தில் 

விழளயாடும் அன்ழன நீபய! 
 

மாதவங்கள் சைய்கின்ற மாமுனிவர ் லப ரக்ள் 

வாை்கின்ற புனித காசி 

மாற்றங்கள் சைய்கின்ற தீரத்்தங்கள் விழளயாடி 

மணக்கின்ற இனிய காசி 
 

பைாதழனகள் வரும்ப ாது பவதழனழய நீக்குகின்ற 
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பைாழலயாம் விைாலாட்சிபய 

சைாந்தசமன வந்துநிதம் உன்னடிழயத் சதாழுபவாரக்்கு 

துழணநீபய விைாலாட்சிபய! 
 

4. மீனாட்சி அம்மன் - மதுனர 
 

மீன்சகாடி  றக்கபவ பமதினி சிறக்கபவ 

மிளிரக்ின்ற மாமதுழரபய 

பமகநிறை ்சைாக்கர ்மீனாட்சி கல்யாணம் 

பமன்ழமயாய் நடக்குதங்பக! 
 

பதன்சைாட்டும் சித்திழரயில் திருவிைா நடக்குபத 

திக்சகட்டும் மக்கள் சவள்ளம் 

சதவிட்டாத சமாழிப சும் சிங்காரக் கிளிபயாடும் 

சிரிக்கின்ற தாயின் உள்ளம் 
 

வான்முட்டும் பகாபுரமும் வழிந்பதாடும் ழவழகயும் 

ழவயத்பத வாைழவக்கும் 

வாை்ந்திடும் தமிை்ைை்ங்கம் வள்ளுவன் குறபளாடு 

வாை்விழன உயரழவக்கும் 
 

பகானாட்சி சைய்கின்ற மீனாட்சி  வனி வரக் 

சகாஞ்சுசமழில் தங்கரதபம 

பகாடி ்ப ர ்சநற்றியில் குங்குமம் ஆகியருள் 

பகாழத மீனாட்சி யுழமபய! 
 

5. அகிலாண்படஸ்வரி - திருஅனனக்காவல் 
 

மழலயரசி மாதரசி மங்காத புகைரசி 

மாதவத்து ் ப ரரசிபய 

மாணிக்கத் பதபரறி மகிை்வாக ்  வனிவரும் 

மங்கலத் தாயரசிபய 
 

கழலயரசி கயலரசி கனிவான சமாழியரசி 

கற்கண்டுை ்சைால்லரசிபய 

காவியத் தமிை் சநஞ்சில் கருழணயாம் நிழலதந்து 

களிக்கின்ற பூவரசிபய 
 

சிழலயாக நின்றாலும் சீரான வாை்வு தரும் 

சைம்ழமபைர ்எழிலரசிபய 

சைவ்வானம் ச ாழிகின்ற சிங்கார அருள்முத்துத் 

பதவியவள் அருளரசிபய 
 

நிழலயான வாை்வுக்கு நீங்காத ஒளியூட்டும் 
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சநறியான தாயரசிபய 

நித்தமும் சித்தத்தில் நின்றுபம அருளூட்டும் 

நீடுபுகை் உலகரசிபய! 
 

6. சிவகாமி அம்மன் - சிதம்பரம் 
 

ஆட்டங்கள் ஆடிபய அகிலத்ழத ஆண்டிடும் 

ஆனந்தவல்லி நீபய 

அைகான நாட்டிய முத்திழர நூற்சறட்டு 

அழமத்திட்ட சிவகாமிபய 
 

 ாட்டரங்கம் சகாண்டு  ாவலர ்நாள்பதாறும் 

 ாமாழல பகாடி தருவார ்

 ாமாழல  ாடிபய பூமாழல  ல சூட 

 க்தரக்ள் நாடி வருவார ்
 

பகாட்டங்கள் மண்ட ம் பகாபுர நந்தியும் 

கூத்தனின் புகை் ாடுபத 

கூத்தனுடன் ைக்தியும் ஆடிடும் ஆட்டத்தில் 

சகாடுழமகள் அழிந்பதாடுபத 
 

வாட்டங்கள் ப ாக்கிட வந்திடும் அன்ழனபய 

வல்லியவள் சிவகாமிபய 

வரம்பவண்டிக் கரம்கூ ்பும் வறியவர ்வாை்விழன 

வளமாக்கும் பதவி உழமபய! 

7. பகாப்புனடயம்மன் - கானரக்குடி 
 

மஞ்ைள் முகத்தைகும் மத்தியிபல ச ாட்டைகும் 

மங்களம் தருவதன்பறா 

மாணிக்க மூக்குத்தி முத்து ் பில்லாக்குபம 

மகிை்வூட்டும் அலங்காரபம 
 

அஞ்ைனம் தீட்டிய அம்புவில் விழிகளில் 

அகிலபம அடக்க மன்பறா 

அைகான காதினில் ஆடிடும் குண்டலம் 

அழலகடல் முத்து வழகபயா 
 

தஞ்ைசமன வந்தவழரத் தாங்கிடும் ழககளில் 

தவை்ந்திடும் தங்க வழளயல் 

தங்கசமன சநஞ்சிபல சகாஞ்சிடும் மாழலகள் 

தாயவளின் ச ாற்குவியல்கள் 
 

சகாஞ்சிடும் உதட்டிபல கூடிடும் புன்னழக 
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பகாடிக்கு பகாடி ச றுபம 

குழறயாத வாை்விழன நிழறவாகத் தந்திடும் 

சகா ்புழடயம்ழம உழமபய! 
 

8. காந்திமதி அம்மன் - பநல்னல 
 

முல்ழலயுடன் மல்லிழக முத்தார அணிபூட்டி 

முடிசூடும் அன்ழனநீபய 

பமாகன ் புன்னழக பூத்திடும் இதை்களில் 

முத்தமிை் சிந்துவாபய 
 

கல்ழலயும் கனியாக்கும் கற்கண்டு சமாழிதந்த 

கண்கண்ட சதய்வம் நீபய 

கடழலயும் மழலழயயும் காலத்திற்கிழண சைான்ன 

காவியை ்பைாழல நீபய 
 

எல்ழலபய இல்லாத சநல்ழலயாம்  தியினில் 

ஏற்றிய தீ ம் நீபய 

எங்குபம இருள் நீக்கி இனியநல் அருளூட்டும் 

ஈைனின்  தியும் நீபய 
 

சதால்ழலகள் மழறந்திட சதாண்டுள்ளம் மலரந்்திட 

தூயவரம் அருளுவாபய 

தும்பிக்ழக கண தி பதாழகமயில் முருகனுடன் 

பதான்றிடும் காந்திமதிபய! 
 

9. அபிராமி அம்மன் - திருக்கடவூர் 
 

ஆழிசூை் உலகத்ழத அன் ாபல காத்திடும் 

அன்ழனபய அருள் நாயகி 

அமுதான கடவூரில்  ட்டருக்கருள் சைய்த 

அம்ழமபய புகை் நாயகி 
 

பவை மாய் ஒருபிள்ழள பவபலாடு மறுபிள்ழள 

பமன்ழமயாய் ச ற்ற தாபய 

விழனதீரக்்கும் குங்குமம் மஞ்ைளில் விளங்கிடும் 

பவள்விபய பகாழத நீபய 
 

ஏழிழை நாதத்ழத எழு ்பிபய மகிை்ந்திடும் 

இழணயற்ற இழை வல்லிபய 

எங்குபம மங்கலம் ச ாங்கிபய தங்கிட 

இயங்கிடும் ைக்தி நீபய 
 

வாழிசயன அன்ப ாடு வாை்த்திடும் சைால்லாண்டு 



www.bhajanai.com 

132 

வாை்ந்திடும் தமிை் நாயகி 

வளம் கூட்டும் கரும்புவில் வைங்கிடும் காட்சிபய 

வள்ளல் நீ அபிராமிபய! 
 

10. கருமாரி அம்மன் - திருபவற்காடு 
 

பூக்காட்டில் மணம்  ர ்பி புகை்க் காட்டில் வீற்றிருக்கும் 

ச ான்னாரம் அன்ழனமாரி 

புகைான திரிசூலம் புவனத்ழத வாை்விக்கும் 

ச ாற்புழடய பதவிமாரி 
 

பவற்காட்டில் வாை்ந்திருந்து பவதழனகள் தீரக்்கின்ற 

சவண்குழட முத்துமாரி 

வித்ழத  ல சைய்துபம சித்து விழளயாடிடும் 

சவற்றி நழக கண்டமாரி 
 

ைாக்காட்டுை ்சிந்ழதகழள ைாகடித்து இன் த்ழதத் 

தருகின்ற ச ான்னி மாரி 

ைக்தி தழன உண்டாக்கும் ைக்தியவள் என்று மனம் 

ைாற்றுகிற அன்ழனமாரி 
 

ஆக்கங்கள்  லகூட்டி ஆற்றல்கள்  லவூட்டி 

அன்பு தரும் ைக்திமாரி 

அைகான பவற்காட்டில் சுடராக வாை்கின்ற 

அன்ழன கருமாரி யுழமபய! 
 

11. மாரியம்மன் - சமயபுரம் 
 

இமயத்தில் பிறந்தாலும் இதயத்தில் வாை்கின்ற 

இழணயற்ற தாயமுபத 

இல்லாழம இல்லாமல் எல்பலாரும் வாை்ந்திட 

எழுந்தருளும் அருளமுபத 
 

ைமயத்தில் வரும் இன்னல் தகரத்்திடும் அன்ழனபய 

ைமயபுரம் மாரியம்மா 

ைஞ்ைலம் நீங்கிடை ்சைஞ்சுடர ்காட்டிடும் 

ைக்திபய பதவியம்மா 
 

உழமயவளின் மறுவுருவாய் உலகத்ழதக் காக்கின்ற 

ஓங்காரவல்லி நீபய 

உன் அருளில் பிள்ழளகள் உயரப்வாடு வாை்ந்திட 

உற்றவழி சைால்லுவாபய 
 

அழமந்திட்ட வாை்க்ழகயும் ைக்கரமாய்ை ்சுற்றிட 
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ஆறுதல் சை ்புவாபய 

ஆறுதல் கூறிபய மாறுதல் தருகின்ற 

அம்ழமபய மாரியுழமபய! 
 

12. துரக்்னக அம்மன் - சிவகங்னக 
 

சிங்காரை ்சிற்றாழட சிக ்பு நிற ் ட்டாழட 

பதவியவள் திருக்காட்சிபய 

சிவகங்ழகை ்சிற்றூரில் சீரான அலங்காரம் 

சதவிட்டாத கண்காட்சிபய 
 

மங்காத புகழுக்கும் மலரக்ின்ற வாை்வுக்கும் 

மாயவளின் அரைாட்சிபய 

மருவிடும் தீவிழன மாய்ந்துபம மழறந்திட 

மாதவளின் அருளாட்சிபய 
 

கங்ழகயில் குளித்திட்டு காவிரியில் ச ாட்டிட்ட 

காவிய ் புகைாட்சிபய 

கன்னியர ்மணமாழல கனிந்துபம சூட்டிடும் 

கருழண மழை ச ாற்காட்சிபய 
 

மங்கள முைக்கங்கள் தங்கிபய ஒலித்திடும் 

மங்ழகயின் எழிலாட்சிபய 

மலரக்ின்ற புகைாரம் என்றுபம தந்திடும் 

மாபதவி துரக்்ழகயுழமபய! 
 

13. கற்பகாம்பாள் - மயினல 

தித்திக்கும் திருக்பகாயில் சிங்கார ் ச ாற்பகாயில் 

சிறக்கின்ற மயிழலயூபர 

திருநீற்று ்  ாமாழல தினம் ாடி அதிகாழல 

சை ்புவர ்சிவனின் ப பர 
 

முத்துஒலி ழவரவிழி முழுநிலவு முத்தின்ஒளி 

முருகபவள் தரும் புன்னழக 

முதலிழறக் கண தியின் பமாகனத் துதிக்ழகபயா 

முழு சவற்றி தரும் ச ான்னழவ 
 

ைத்தியின் திருக்காட்சி ைரித்திர ் புகை் மாட்சி 

ைாற்றிடும் அற்புதங்கள் 

தங்க உடல் அங்கமதில் தவை்கின்ற சிங்காரம் 

தமிை் தந்த ச ாற் தங்கள் 
 

எத்திழைக்கும் மழறயாக ஏழையரின் இழறயாக 
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இரு ் வள் கற் காம் ாள் 

எல்பலாரும் எல்லாமும் என்றுபம ச ற்றிட 

எழில் கூட்டும் அம்ழமயுபமபய! 
 

14. அலபமலு மங்னக - திருசச்ானூர் 
 

மாலவன் மழலவீட்டில் மணிைை்ங்கு ் பூ ாளம் 

மலரக்ின்ற சு ்ர ாதம் 

மங்ழகயவள் அலபமலு தங்கவிரல் மீட்டிடும் 

மதுரசமாழி வீழணநாதம் 
 

பகாலவிழி இரண்டிலும் சகாஞ்சிடும் அருள்மணம் 

பகாமகள் தரும் சீதனம் 

பகாமகன் மாதவனின் குளிரச்காண்ட திருமாரப்ு 

பகாழதயின் அைகாைனம் 
 

சீலங்சகான் ைங்கமும் சிறக்கின்ற ைக்கரமும் 

திருமகழள நிதம்  ாடுபம 

சைவ்வுடல் மாதரசி சிந்தழதசகாள்ள நாவரசி 

திருவடிழய மனம் நாடுபத 
 

காலத்ழத சவன்றிடக் கருழணவழி  ல காட்டிக் 

காக்கின்ற அன்ழன நீபய 

காரம்ுகில் வண்ணனின் கண்கவர ்நாயகி 

களி ்பூட்டும் மங்ழகயவபள! 
 

15. னதயல் நாயகி - னவத்தீஸ்வரன் பகாவில் 
 

சகாஞ்சிடும் சநல்வளம் சகாழித்திடும்  ல்வளம் 

குவித்திடும் சகாழட நாயகி 

சகாடுழமமிகு பநாய்தீர பகாலமிகு திருைை்ாந்து 

சகாடுத்தருளும் புகை்நாயகி 
 

வஞ்சியவள் பூவரசி ழவத்தீைன் துழணயரசி 

வற்றாத கங்ழக நதிபய 

வாடிடும்  க்தரக்்கும்  ாடிடும் சித்தரக்்கும் 

வழிகாட்டும் ைங்க நிதிபய 
 

சநஞ்ைமலர ்பகாயிலில் நீதந்த 'ஓம்ைக்தி' 

நீ புகை் ஓங்காரபம 

நீங்காத அன்புக்கும்  ாங்கான தமிழுக்கும் 

சநறியூட்டும் அலங்காரபம 
 

தஞ்ைசமன உன்வாைல் தங்கவரும் பிள்ழளக்கு 
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தருகின்ற அருள் ஞானபம 

தங்கமுகம் காட்டித் தரணிழய காத்திடு 

தாய்ைக்தி ழதயல் உழமபய! 
 

16. பகவதி அம்மன் 
 

ழவரமுடி கிரீடங்கள் வானத்ழத முத்தமிட 

வஞ்சியவள் ஆட்சி சைய்வாள் 

வட்டமிடும் முத்துவிழி ச ாட்டிட்ட முகத்தினில் 

வண்டாடும் காட்சி தருவாள் 
 

சமாய்குைலி சமாழியரசி முத்தமிை்க் கழலயரசி 

முனிவரின் பவதமானாள் 

மூலக்கனலாகி முடியாத முதலாகி 

முைங்கிடும் நாதமானாள் 
 

நாயகி நான்முகி நளினி நந்தினி 

நலங்கூட்டும் ச யர ்சூடுவாள் 

நவில்கின்ற உள்ளத்தில் நல்லவர ்இல்லத்தில் 

நயமுடன் வர நாடுவாள் 
 

மாயவன் உலகபம மந்திரத் திலகபம 

மங்கலத் தங்கமயிபல 

மக்களின் குழறகழள தீரத்்திடும்  ாழவபய 

 கவதி அம்ழம யுழமபய! 
 

17. திருபவற்றியூர் வடிவுனடயம்மன் 
 

ைந்தனம், குங்குமம் ைவ்வாது திருநீரில் 

தவை்ந்திடும் ைக்தி வடிபவ! 

தங்கமுக ஒளியிபல தரணிழய வாை்விக்கும் 

தாயமுத அன்பு வடிபவ! 
 

சைங்கனிைச்ிரி ்பிபல சைவ்வானம் ச ாழிகின்ற 

சைம் வள முத்து வடிபவ! 

சைங்கதிர ்ஒளி கூட்டி சிங்கார ் புகை்சூடும் 

சை ் ரிய அைகு வடிபவ! 
 

கந்தழனக் கண திழய தந்துபம வாை்வித்த 

கற்கண்டு கனிவு வடிபவ! 

காற்ழறயும் மழைழயயும் கதிரவன் ஒளிழயயும் 

கலந்து தரும் இயற்ழக வடிபவ! 
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சிந்தழனை ்பைாழலயில் சதன்றலாய் உலவிடும் 

சதய்வ சவாளி சிற் வடிபவ! 

சிவனாரின் துழணயாக திருசவற்றியூர ்வாழும் 

வடிவுழடயம்ழம உழமபய! 
 

18. பபரியபானளயம் பவானி அம்மன் 
 

உள்ளத்தின் ஆழைழய ஒ ் ற்ற ஓழையாய் 

ஒலித்திடும் ஓங்காரிபய! 

உலகத்தின் ஆழணழய உதிக்கின்ற அருளாக 

ஒளிரக்ின்ற ஓங்காரிபய! 
 

 ள்ளத்தில் விைாமல்  ாவங்கள் சைய்யாமல் 

 ண் ாக்கும் சிங்காரிபய! 

 ாைமுடன் கருழணழய  ாகாக குழைத்துபம 

 சிதீரக்்கும் அலங்காரிபய! 
 

சகாள்ழளகள் சகாடுழமகள் இல்லாத வாை்வுமழை 

சகாடுத்திடும் மின்னல் ஒளிபய! 

சகாஞ்சிடும் குைந்ழதகள் பகாரிடும் வரங்கழளக் 

சகாடுக்கின்ற அன்ழனவிழிபய! 
 

சவள்ழளயம்  ாழளயம் பவ ்பிழல ஆலயம் 

சவகுவாக ் ச ற்றதாபய! 

விழனதீரக்்கும் பைாழலயாம் ச ரிய நற் ாழளயம் 

வீற்றிடும்  வானியுழமபய! 
  

19. அருள்மிகு முத்துமாரியம்மன் - கானரக்குடி 
 

கற்கண்டுத் தமிை்ை ்பைாழல காழரயம்  தியாளும் 

கருமுகில் முத்துமாரி! 

காற்றாகி கனலாகி கருழணயின் ஊற்றாகிக் 

காக்கின்ற சித்துமாரி! 
 

அற்புத பவ ்பிழலகள் ஆடிடும் ைன்னதியில் 

அமரக்ின்ற அைகுமாரி! 

ஆயிரமாய்க் கருவாகி அருள்சிந்தும் உருவாகி 

ஆள்கின்ற உலகுமாரி! 
 

நற் ாழள மதுக்குடம் நலம் ாடும்  ாற்குடம் 

நழனந்தாடும் சின்னமாரி! 

நாள்பதாறும் உன்வீடு நாடுவார ்அருள் கூட 

நலம்காக்கும் அன்ழனமாரி! 
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ச ாற்கரத்து முத்திழர புவியிழனக் காத்திடும் 

பூங்குைலி ச ான்னிமாரி! 

ச ான்சனாளி அலங்காரம் புகை்சகாண்ட ஒங்காரம் 

பூணும் தாய் அம்ழமயுழமபய. 
 

20. அருள்மிகு முத்தாளம்மன் - கானரக்குடி 
 

வித்துக்கு வித்தாக பவதத்தின் சைாத்தாக 

விளங்கிடும் முத்து முகபம ! 

சவற்றிகள்  ல பகாடி பவண்டுபவார ்உழனநாடி 

விழனதீரக்்கும் ைக்தி அகபம ! 
 

ைத்திய ் ச ாங்கலில் தரம்த்தின் கட்டிலில் 

தவை்ந்திடும் தங்க நிலபவ ! 

தரணிக்கு திரிசூல ைக்திகள் மூன்ழறயும் 

தருகின்ற தாயின் கரபம ! 
 

சித்திழர ் ாழவபய சைவ்வுழட ் பூழைபய 

சிங்கார ் புற்று வடிபவ ! 

சிங்கத்தில் ஏறிவரும் பதவியின் திருக்பகாலம் 

சிந்தழன ஊற்று வடிபவ! 
 

முத்துநழக பூட்டிய பமாகன ரதபமறும் 

முக்கனி அமுத மழலபய ! 

முழறயாக வணங்குபவார ்குழறயாவும் தீரந்்திடும் 

முத்தாளம்ழமயுழமபய ! 
 

21. அருள்மிகு திரிபுரசுந்தரி - திருவான்மியூர் 
 

விரிைழட பவந்தனின் பவல்விழி நாயகி 

பவதத்தின் நாதமானள் 

விண்ணுக்கும் மண்ணுக்கும் விரிகின்ற புகைாகி 

சவற்றியின் கீதமானாள் 
 

அரிதிரு மாபயானின் அைகுமிகு தங்ழகபய 

அகிலத்தின் தாயுமானாள் 

ஆனந்தத் தாண்டவம் ஆடிடும் ஈைனின் 

அபிநய ்  ாழவயானாள் 
 

ச ரிதினும் ச ரிதான ச ம்மானின்  ாலாபவ 

ச ருழமமிகு ஸ்ரீ ைக்கரம் 

பிள்ழளக்கு ஞான ் ால் ப ணிபய புகட்டிடும் 
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ப ரன்பு தங்கக்கரம் 
 

திரிபுரசுந்தரி திரிசூல சைளந்தரி 

திருக்கரம் நழமக்காக்குபம 

திருவடித் தாமழரயில் சைல்வங்கள் ச ாழிகின்ற 

திரிசூல அம்ழமயுழமபய! 
 

திருமகள் அருள் பவண்டல் 
 

காடுசவட்டி ் ப ாட்டுக் கடிய நிலந்திருத்தி 

வீடுகட்டிக் சகாண்டிருக்கும் பவள்வணிகர-்வீடுகட்கு 

அன்ழறக்கு வந்த எங்கள் அம்மா இலக்குமிபய 

என்ழறக்கும் நீங்கா திரு! 
 

நின்பமலுமாழண, நின்மகன் பமலுமாழண, நின்மாக் சகாழுநன் 

தன்பமலுமாழண, தமிை்பமலுமாழண தவமாவணிகை ்

சின்னஞ்சிறுவர ்சதரியாத காழளயர ்என்சையினும் 

பின்னும் ச ாறுத்திரு ் ாபய ச ரிய இலக்குமிபய! 
 

நீங்காது நின்மகனும் சநடிய திருமாலும் 

 ாங்காக அன்றுவந்த  ாற்கடல்ப ால்-பதங்காமல் 

நன்றாக நீயிருந்து நாளும் வளம்ச ருக்கி 

என்ழறக்கும் நீங்கா திரு! 

- ாடுவார ்முத்த ்  சைட்டியார ்
 

அஷ்டலட்சுமி வருனகப் பதிகம் 

 

எட்டுவழக சலட்சுமியால் ஏராளமான சைல்வம் 

சகாட்டும்வழக நானறிந்பதன் பகாலமயி லானவபள! 

சவற்றியுடன் நான் வாை பவணும் ஆதி லட்சுமிபய! 

வட்டமலர ்மீதிருந்து வருவாய் இதுைமயம் 
 

சிந்தழனக்குை ்சைவிைாய்த்து சீக்கிரசமன் னில்லம்வந்து 

உந்தனருள் தந்திருந்தால் உலகசமழன ்  ாராட்டும்! 

வந்தமரந்்து உறவாடி வரங்கள்  ல தருவதற்பக 

ைந்தான லட்சுமிபய தான் வருவாய் இதுைமயம் 
 

யாழனயிரு புறமும்நிற்கும் ஆரணங்பக உழனத்சதாழுதால் 

காணுசமாரு ப ாகசமலாம் காசினியில் கிழடக்குசமன் ார!் 

பதனிருக்கும் கவியுழரத்பதன் பதரந்்த கஜ லட்சுமிபய 

வானிருக்கும் நிலவாகி வருவாய் இதுைமயம் 
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அன்றாட வாை்க்ழகயினில் அனு விக்கும் துன் சமல்லாம் 

உன்றனருள் ச ற்றுவிட்டால் ஓடுவதும் உண்ழமயன்பறா! 

இன்பறாடு துயரவ்ிலக இனிய தன லட்சுமிபய 

மன்றாடிக் பகட்கின்பறன் வருவாய் இதுைமயம் 
 

எங்கள் சி தீர ்் தற்கு இனியவயல் அத்தழனயும் 

தங்கநிறக் கதிராகித் தழைத்துை ்சிரி ் வபள! 

 ங்குச றும் வாை்க்ழகயிழன ்  ாரத்ான்ய லட்சுமிபய 

மங்களமாய் என்னில்லம் வருவாய் இதுைமயம் 
 

கற்றுநான் புகைழடந்து காசினியில் எந்நாளும் 

சவற்றியின்பமல் சவற்றிச ற பவணுசமன்று பகட்கின்பறன் 

 ற்றுழவத்பதன் உன்னிடத்தில்  ாரவ்ிஜய லட்சுமிபய 

வற்றாத அருட்கடபல வருவாய் இதுைமயம் 
 

சநஞ்சிற் கவழலசயலாம் நிைல்ப ால் சதாடரந்்ததனால் 

தஞ்ைசமன உழனயழடந்பதன் தாமழரபமல் நிற் வபள 

அஞ்ைாது வரம்சகாடுக்கும் அைகுமகா லட்சுமிபய! 

வஞ்ைமிலா சதனக்கருள வருவாய் இதுைமயம் 
 

ஏழுவித சலட்சுமிகள் என்னில்லம் வந்தாலும் 

சூழுகிற  ழகயழிக்கும் தூயவளும் நீதாபன! 

வாழும் வழிகாட்டிடபவ வாவீர லட்சுமிபய! 

மாழலயிட்டு ் ப ாற்றுகின்பறன் வருவாய் இதுைமயம். 
 

-கவிஞர ்சிவல்புரி. சிங்காரம் 
 

துக்க நிவாரண அஷ்டகம் 
 

 

மங்கள ரூபிணி மதியணி சூலினி 

 மன்மத  ாணியபள; 

ைங்கடம் நீக்கிடை ்ைடுதியில் வந்திடும் 

 ைங்கரி சைளந்தரிபய; 

கங்கண  ாணியன் கனிமுகங் கண்டநல் 

 கற் க காமினிபய; 

சஜயசஜய ைங்கரி சகளரி கிரு ாகரி 

 துக்க நிவாரணி காமாக்ஷி;  
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கானுறு மலசரனக் கதிரஒ்ளி காட்டிக் 

 காத்திட வந்திடுவாள்; 

தானுறு தவஒளி தாசராளி மதிசயாளி 

 தாங்கிபய வீசிடுவாள்; 

மானுறு விழியால் மாதவர ்சமாழியாள் 

 மாழலகள் சூடிடுவாள்; 

சஜயசஜய ைங்கரி சகளரி கிரு ாகரி 

 துக்க நிவாரணி காமாக்ஷி;  
 

ைங்கரி சைளந்தரி ைதுரம்ுகன் ப ாற்றிடை ்

 ைழ யினில் வந்தவபள; 

ச ாங்கரி மாவினில் ச ான்னடி ழவத்து ் 

 ச ாருந்திட வந்தவபள; 

எங்குலத் தழைத்திட எழில்வடி வுடபன 

 எழுந்தநல் துரக்்ழகயபள; 

சஜயசஜய ைங்கரி சகளரி கிரு ாகரி 

 துக்க நிவாரணி காமாக்ஷி;  
 

தணதண தந்தண தவிசலாளி முைங்கிடத் 

 தண்மணி நீ வருவாய்; 

கணகண கங்கண கதிரஒ்ளி வீசிடக் 

 கண்மணி நீ வருவாய்; 

 ண ண  ம் ண  ழறசயாலி கூவிட ் 

  ண்மணி நீ வருவாய்; 

சஜயசஜய ைங்கரி சகளரி கிரு ாகரி 

 துக்க நிவாரணி காமாக்ஷி;  
 

 ஞ்ைமி ழ ரவி  ரவ்த புத்திரி 

  ஞ்ைநல்  ாணியபள; 

சகாஞ்சிடும் குமரழனக் குணமிகு பவைழனக் 

 சகாடுத்தநல் குமரியபள; 

ைங்கடம் தீரத்்திடை ்ைமரது சைய்தநற் 

 ைக்திசயனும் மாபய; 

சஜயசஜய ைங்கரி சகளரி கிரு ாகரி 

 துக்க நிவாரணி காமாக்ஷி;  
 

எண்ணிய  டிநீ யருளிட வருவாய் 

 எங்குல பதவியபள; 

 ண்ணிய சையலின்  லனது நலமாய் ் 
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  ல்கிட அருளிடுவாய்; 

கணசணாளி யதனால் கருழணபய காட்டிக் 

 கவழலகள் தீர ்் வபள; 

சஜயசஜய ைங்கரி சகளரி கிரு ாகரி 

 துக்க நிவாரணி காமாக்ஷி;  
 

இடரத்ரு சதால்ழல இனிபமல் இல்ழல 

 சயன்றுநீ சைால்லிடுவாய்; 

சுடரத்ரு அமுபத சுருதிகள் கூறிை ்

 சுகமது தந்திடுவாய்; 

 டரத்ரு இருளில்  ரிதியாய் வந்து 

  ைவிழன ஓட்டிடுவாய்; 

சஜயசஜய ைங்கரி சகளரி கிரு ாகரி 

 துக்க நிவாரணி காமாக்ஷி; 
 

சஜயசஜய  ாலா ைாமுண் டீே்வரி 

 சஜயசஜய ஸ்ரீபதவி; 

சஜயசஜய துரக்்கா ஸ்ரீ ர பமே்வரி 

 சஜயசஜய ஸ்ரீபதவி; 

சஜயசஜய சஜயந்தி மங்கள காளி 

 சஜயசஜய ஸ்ரீபதவி; 

சஜயசஜய ைங்கரி சகளரி கிரு ாகரி 

 துக்க நிவாரணி காமாக்ஷி; 
  

படியளக்கும் நாயகி -  

 

 

கற் கபம! கற் கபம! கற்கண்டு ் ச ட்டகபம! 

சத ் முடன் பதபராடும் சிவஞான சுந்தரபம! 
 

கண்ணபிரான் பைாதரிபய! க ாலி காதலிபய! 

 ண்ணளந்த கவிகளுக்கு ்  டியளக்கும் நாயகிபய! 
 

ஆடிவரும் பவழளயிபல! அைகுமயில் ப ாலாவாய்! 

ைாடிவரும் அசுரனுக்பகா ைண்முகன்-ழக பவலாவாய்! 
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அள்ளிழவத்த ைாம் ழலயும் ஆரணங்காய் நீ சைய்வாய்! 

புள்ளிழவத்தான் ைம் ந்தன் புதுக்பகாலம் நீதந்தாய்! 
 

நீயிருக்கும் இடத்தினிபல நிம்மதிக்கு ்  ஞ்ைமில்ழல 

ப ாயிருக்கும் ைழ களிபல புகை்சவற்றி சகாஞ்ைமில்ழல! 
 

அம்பிழகபய! கற் கபம! ஆதரி ் ாய்! ஆதரி ் ாய்! 

சைம்ச ான்னும் நவமணியும் பைய்எனக்கு நீஅளி ் ாய்! 
 

சரஸ்வதி துதி  
 

 

அம்மா கழலவாணி-எனக்கு அருள்வாய் மகராணி! 

சிம்மாைனமாய்-எந் நாவினிபல பதவி, வருவாய்நீ! 
 

பவத முதல் ஆனான்-பிரமன் 

 வித்ழத சதாழில் ஆனான்! அவன் 

காதல் இளங்கிளிபய-என்றும் 

 ழகசதாழுபவன் உழனபய! 
 

சவள்ழள மலரப்மபல-அன்னம் 

 வீற்றிருந்தால் ப ாபல, 

சமள்ள எழுந்தருள்வாய்-அம்மா 

 பவண்டும் வரம் தருவாய்! 
 

ஏது  டித்துவிட்படன்! ச ரிதாய் 

 என்ன முடித்துவிட்படன்?-உன் 

 ாதம் பிடித்துவிட்படன்-அதனால் 

  ாடல் வடித்துவிட்படன்! 
 

பூவும் உனக்காக-பதடும் 

 ச ான்னும் உனக்காக! 

கூவும் எனக்காக-அருள்வாய் 

 பகாடிக்கணக்காக! 
 

அருளின் துடிதுடி ் ாய்-அம்மா 

 அமுதத ்தமிை் வடி ் ாய்! 

கருழண மழடதிற ் ாய்-அம்மா 

 கவிழத ்  யிர ்வளர ்் ாய்! 

-அருட்கவி கு.சை.இராமைாமி, எம்.ஏ., சிவகங்ழக 
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உலகாளும் மகாசக்தி  
 

 

ஸ்ரீைக்ர பீடத்தில் ராபஜே்வரி 

சிவைக்தி ரூ த்தில்  ரபமே்வரி 

ஓம்ைக்தி ஓம்ைக்தி புவபனே்வரி 

உலகாளும் மாைக்தி ஜகதீே்வரி! 
 

அருளாளர ்சநஞ்ைங்கள் சிம்மாைனம் 

அறு த்து நான்குகழல சவண்ைாமரம் 

ஒருநான்கு பவதங்கள் ைங்கீரத்்தனம் 

ஓங்காரநாதம் அம்மாஉன் தாண்டவம்! 
 

பூவுக்கும் ச ாட்டுக்கும் துழணயானவள் 

ச ான்மஞ்ைள் குங்குமத்தில் நிழலயானவள் 

பைவிக்கும் ச ண்களுக்குத் தாயானவள் 

திருமாங்கல்யம் என்னும் வாை்வானவள்! 
 

குளம்ப ால சநய்யூற்றி விளக்பகற்றுபவாம் 

கும் த்தின் பிம் த்தில் குடிபயற்றுபவாம் 

வளம்யாவும் தரபவண்டி மலரத்ூவுபவாம் 

மகராணி நீசயன்று கவி ாடுபவாம்! 
 

தீ த்தில் குடிசகாண்ட ராபஜே்வரி 

திலகத்தில் முகம்காட்டும் ராபஜே்வரி 

ஆ த்தில் ஓடிவரும் ராபஜே்வரி 

அருள்சைய்ய பவண்டும் அம்மா நீபயகதி! 
 

அருட்கவி கு.சை.இராமைாமி 

எந்நாளும் காப்பாயம்மா 
 

ஸ்ரீைக்ர வாசினி சிம்மாைனி 

சிவைக்தி ரூபிணி கல்யாணிநீ 

ஓம்ைக்தி ஸ்ரீராஜ ராபஜே்வரி 

உன் ாதம் ைரணழடந்பதன் மபகே்வரி  
 

இருழககளால் சதாடுத்த பூமாழலகள் 

இதயத்தினால் சதாடுத்த  ாமாழலகள் 

அருள்ச ாங்கும் தீ ங்கள் ஏற் ாயம்மா 

அடிபயழன எந்நாளும் கா ் ாயம்மா!  
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அம்மாஎன் இல்லத்தில் அடிசயடுத்துவா 

அைகான சவண்சகாற்றக் குழடபிடித்துவா 

சும்மாநீ வரலாபமா  ழகமுடித்துவா 

துயரங்கள் யாவினுக்கும் விழடசகாடுத்துவா!  
 

சைந்தா மழர ் பூவில் ஸ்ரீபதவியாம் 

சிங்கத்தில் ஏறிவந்தால் மாகாளியாம் 

சவண்தா மழர ்பூவில் மகராணியாம் 

விண்பணாடும் மண்ணாளும் கழலவாணியாம்!  
 

தீரத்்தங்கள் அத்தழனயும் கமலாலயம் 

தீ ம் சதரிந்தஇடம் அருணாைலம் 

வாய்த்த ைழ கள்எல்லாம் ச ான்னம் லம் 

மாதா  ராைக்தி நீஎன் லம்!  
 

தாய்நீ மனம்ழவத்தால் தங்கம்வரும் 

தனிவழிக்குத் துழணயாகை ்சிங்கம்வரும் 

பைய்வீட்டில் கல்யாண பமளம்வரும் 

திருநாட்ழட அரைாளும் பயாகம்வரும்!  
 

-அருட்கவி கு.சை.இராமைாமி 
 

அம்பாள் துதி 
 

அம்மா மதுழர மீனாக்ஷி 

அருள்வாய் காஞ்சி காமாக்ஷி 

அன் ாய் எழனபய ஆதரித்து 

அல்லல் கழளந்பத கா ் ாற்று 
 

அன்ழன பதவி  ராைக்தி 

என்ழன  ழடத்தது உன்ைக்தி 

வாை்ழவத் தந்து வளம்தந்து 

வாை்க்ழகக் கடலின் கழரபயற்று  
 

தில்ழலை ்சிதம் ர ்  த்தினிபய 

சநல்ழலயில் வாை்ந்திடும் உத்தமிபய 

திருவடி மலரிழனத் சதாழுதிடுபவன் 

திருவருள் புரிந்சதழனக் கா ் ாற்று  
 

ஓங்கார ் ச ாருளும் நீதாபன 

உலகம் என் து நீதாபன 

காணும் இயற்ழகக் காட்சிகளும் 

காற்றும் மழையும் நீதாபன  
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அம்மா தாபய உழனபவண்டி 

அழுதிடும் என்ழனத் தாலாட்டி 

அன்புடன் ஞான ்  ாலூட்டி 

அகத்தின் இருழள ் ப ாக்கிடுவாய்  
 

உள்ளக் பகாயில் உன்பகாயில் 

உயிரும் மூைச்ும் உன்வடிவம் 

ப ைச்ும் சையலும் உன்சையபல 

ச ருகட்டும் உன் ப ரருபள.  

-சல. பைாமு. பதவபகாட்ழட 
 

இலக்குமி வணக்கம் 
 

 

சைந்தாமழர மலரில் திகை்கின்றவள் 

ஸ்ரீரங்க நாதபனாடு மகிை்கின்றவள் 

ைந்தான சைள ாக்கியம் தருகின்றவள் 

தட்டாமல் ஓபடாடி வருகின்றவள் 
 

வற்றாது  ால் வைங்கும்  சுவானவள் 

மடிமீது உறவாடும் சிசுவானவள் 

கற்றாரக்்கும் கல்லாரக்்கும் உயிரானவள் 

கண் ப ாகும் இடசமங்கும்  யிரானவள் 
 

நன்சைய்யும் புன்சைய்யும் தானானவள் 

நவதான்ய ் புலம் எங்கும் மானானவள் 

ச ான் சைய்யும் பவளாளர ்கரமானவள் 

புவிபயாழர வாை்விக்கும் வரமானவள் 

-கு.சை.ராமைாமி, சிவகங்ழக  

னதயல் நாயகி துதி 

 

ழதயல்நாயகி அம்மா ழதயல்நாயகி-என்றும் 

தாயாக இரு ் வபள ழதயல்நாயகி 

ஊர ்உலகம் கா ் வபள ழதயல்நாயகி 

உன்  ாதம் ைரணழடந்பதன் ழதயல்நாயகி 
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குங்குமத்தில் ஒளிவீசும் ழதயல்நாயகி-முத்துக் 

குமரனுக்பக தாயுமானாய் ழதயல்நாயகி 

ழவத்தியத்தின் சிகரமாம் ழதயல்நாயகி 

ழவத்தியனாதனுக்பக துழணயுமானாய் ழதயல்நாயகி 
 

தங்கமுத்து மண்ட த்தில் ழதயல்நாயகி- என்றும் 

சிங்காரக் சகாலுவிருக்கும் ழதயல்நாயகி 

ச ாங்கிவரும் காபவரிப ால் ழதயல்நாயகி 

தங்குதழட நீக்கிடுவாள் ழதயல்நாயகி  
 

காட்டுவழி ஆனாலும் ழதயல்நாயகி 

கனிவுடபன துழணவருவாள் ழதயல்நாயகி 

கள்ளர ்யம் ஆனாலும் ழதயல்நாயகி 

கலங்கபவ விடமாட்டாள் ழதயல்நாயகி  
 

மணமுடிக்கக் பகட்டுக் சகாண்டால் ழதயல்நாயகி 

மங்களமாய் முடித்து ழவ ் ாள் ழதயல்நாயகி 

மைழலை ்சைல்வம் பவண்டுசமன்றால் ழதயல்நாயகி 

மகிை்ைச்ியுடன் தந்திடுவாள் ழதயல்நாயகி  
 

மாடுமழன வீடுசுற்றும் ழதயல்நாயகி நீ 

மனதுழவத்தால் வளரும் அம்மா ழதயல்நாயகி 

காடுகழர பதா ்புவயல் ழதயல்நாயகி 

உன்கண் ட்டால் ச ான்விழளயும் ழதயல்நாயகி 
 

அம்மா என்பற உழன அழைத்தால் ழதயல்நாயகி 

ஆறுதபல பிறக்குதம்மா ழதயல்நாயகி 

தாபய என்றுஉழன அழைத்தால் ழதயல்நாயகி 

பநாய் சநாடிகள் நீங்குதம்மா ழதயல்நாயகி  
 

ப றுச றை ்சைய்தவபள ழதயல்நாயகி-எங்கள் 

பிள்ழளகழளக் காக்கபவண்டும் ழதயல்நாயகி 

சதால்ழல எல்லாம் நீக்கபவண்டும் ழதயல்நாயகி-வாை 

நல்லவழி காட்டபவண்டும் ழதயல்நாயகி  
 

கம்பூன்றி நழடநடந்து ழதயல்நாயகி-உன்ழன 

காணபவ வருகின்பறன் ழதயல்நாயகி 

சதம்புண்டு மனதினிபல ழதயல்நாயகி திவ்ய 

சதரிைனபம தரபவண்டும் ழதயல்நாயகி  
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சைய்யும் சதாழில் சிறக்க பவண்டும் ழதயல்நாயகி 

சைல்வ வளம் ச ருகபவண்டும் ழதயல்நாயகி 

ஆறுநூறு ஆகபவண்டும் ழதயல்நாயகி-அதில் 

ஆனந்தபம ச ாங்கபவண்டும் ழதயல்நாயகி  
 

ைங்சகாலி முைங்கபவண்டும் ழதயல்நாயகி-என் 

ைந்ததியும் சிறக்கபவண்டும் ழதயல்நாயகி 

மங்களபம ச ாங்கபவண்டும் ழதயல்நாயகி-என்றும் 

மகிை்ைச்ியுடன் வாைபவண்டும் ழதயல்நாயகி  
 

அம்மா என்பற உழன அழைத்துத் ழதயல்நாயகி 

அடி ணிந்பதன் உந்தன்பிள்ழள ழதயல்நாயகி 

என்னகுழற எனக்கினிபமல் ழதயல்நாயகி 

எனக்குத்துழண நீஇருக்கத் ழதயல்நாயகி  
 

அங்கயற்கண்ணி பாமானல 

 

தங்கரதம் ஏறி வரும் மங்களை ்சைல்வி-தமிை் 

ைங்கம் ழவத்த மதுழரயிபல அங்கயற்கண்ணி 

எங்கிருந்து நிழனத்தாலும் அங்கு வருவாய்-அம்மா 

எ ்ச ாழுதும் என் நாவில் ச ாங்கி எழுவாய். 
 

பைாழலயிபல ஆடிவரும் நீலமயிபல-எங்கும் 

சைாக்கத் தங்கம் பூசி வரும் மாழல சவயிபல 

 ாழலயிபல ஓடிவரும் ஜீவநதிபய-என் 

 ாடலிபல ஏறிவரும் ஞான ஒளிபய. 
 

பூவிருந்த இடம் கூட கமகமக்கும்- சும் 

ச ான்னிருந்த இடம் கூட  ள ளக்கும் 

நீ இருக்கும் இடம் எனது மனம் இல்ழலயா-அது 

சமருபகரும் வண்ணம் இங்பக தினம் சைால்லவா. 
 

 ாரழ்வயிபல கா ் ாற்று மீன்ப ாபல - அதிக 

 ாரமம்மா நீ தாங்கு தூண்ப ாபல 

பவரழ்வழயத் துழடத்து விடுதாய் ப ாபல -என் 

வீட்டில் வந்து விழளயாடு பைய் ப ாபல. 
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உனறயூர ்ஸ்ரீ பவக்காளி அம்மன் 
 

கூழர தான் பவண்டாது, 

சகாலு வீற்றிருக்கும் தாபய! 

கூ ்பிட்ட குரலுக்கு வந்து 

குழற தீர ்் வள் நீபய! 
 

வீசிடும் கண் ாரழ்வயில் 

வீை்ந்திடும்  ழகசயல்லாம். 

சவக்காளி உன்அருளால், 

விழளந்திடும் நன்ழமசயல்லாம். 
 

எலுமிைை்ம் ைம் தன்னில் 

ஏற்றிழவக்கும் விளக்கினிபல 

சுடராக நீ இரு ் ாய், 

இடரத்ீரக்்கும் காளிபய! 
 

சிவச ருமான் சீற்றத்தால், 

மணல்மாரி ச ாழிந்தழதயும், 

சினம்சகாண்ட உக்கிரத்தால் 

தினம்வந்த சவக்ழகழயயும் 
 

தாயாகி ைாந்தமுடன் வந்திங்கு, 

தன்மீது தாங்கிக்சகாண்டு 

உழறயூழரக் குளிரவ்ித்த 

உத்தம நல்காளிபய! 
 

மனதில் உள்ளபவண்டுதழல 

மனசமான்றி எழுதிவிட்டால், 

காகிதத்தில் உள்ளழதக் 

காரியத்தில் சையலாக்கும் காளிபய! 
 

உலகத்ழத ஆள்கின்ற 

ஒபரைக்தி என்றும் நீபய! 

உள்ளத்தில் க டமழத ஒழி ் ாபய 

உழறயூரில் குடி சகாண்ட காளிபய! 
 

ஆணவம் புறமுதுகிட்படாடிட 

ஆரவாரம் அடங்கி ்ப ாக 

ப ரருளாய் வரம்தந்து 

ச யர ்விளங்கழவக்கும் காளிபய! 

சித.அருணாைலம். 
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தனய புரிந்பத எனன வாழனவப்பாய் 
 

 

உறழவ மறந்தாலும் உணழவ மறந்தாலும்  

உன்ழன நான் மற ் தில்ழல. 

கனவிலும் நீபய நிழனவிலும் நீபய  

கருழண சைய்வாபய ஞானக்க்ஷி 
 

என் உடல் உயிரய்ாவும் உனதல்லவா 

நான் உலகினில் வாை்வதுன் சையலல்லவா 

கண்ணில் வழிந்பதாடும் நீரத்ுழடத்து எழனக் 

காத்தருள் சைய்வதுன் கடனல்லவா   (உறழவ) 
 

பவதழனபயா இன்னும் தீரவில்ழல அம்மா 

பவசறாரு வழியும் சதரியவில்ழல 

தரபவா சடன்ழன காத்தருள்வாய் அம்மா 

அருள்புரிந்பத சயழன ஆதரி ் ாய்   (உறழவ) 
 

பிஞ்சுமனம் எந்தன் ப ழதமனம் உழன ் 

பிரிய நிழனக்காத சவள்ழளமனம் 

தஞ்ைசமன்பற நான் உழன அழடந்பதன் 

தழயபுரிந்பத எழன வாைழவ ் ாய்   (உறழவ) 
 

பதவபகாட்ழட சல.பைாமு. 
 

காலபமல்லாம் நமக்குத் துனணயானவள் 
 

ஒருபகாடி ைந்திரனின் ஒளியானவள் 

உலகாளும் ஞானாக்ஷி வடிவானவள் 

கருவாக்கி உருவாக்கி நழமக்கா ் வள் 

காலசமல்லாம் நமக்குத் துழணயானவள் 
 

நாதத்திபல கலந்த இழையானவள் 

நாசனன்ற மமழதக்கு எதிரானவள் 

பவதத்திபல விளங்கும் ச ாருளானவள் 

பவதழன தீரக்்கும்நல் மருந்தானவள்.   (ஒரு) 
 

குழறயாது அருள்வைங்கும் குருவானவள் 

குலம்காத்து நலம்காக்கும் திருவானவள் 

ஓசமன்ற மந்திரத்தின் ச ாருளானவள் 
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ஊனாகி உடலாகி உயிரானவள்.   (ஒரு) 
 

பூவாகிக் காயாகிக் கனியானவள் 

ச ாங்கும் அருட்கடலின் வடிவானவள் 

பையாக்கி எழனசயடுத்துை ்சீராட்டுவாள் 

சிந்ழதசயல்லாம் குளிரத் தாலாட்டுவாள்.  (ஒரு) 
 

சல.பைாமு, பதவசகாட்ழட 

காஞ்சி காமாட்சி 
 

                                         

காஞ்சி காமாட்சி மதுழர மீனாட்சி 

காசி விைாலாட்சி 

கருணாம்பிழகபய தருணம் இதுபவ 

தழய புரிவாய் அம்மா 
 

உன் அருள் என்றும் நிழல ச ற பவண்டும் 

நீ வருவாயம்மா 

ச ான் ச ாருள் யாவும் வளம் ச ற பவண்டும் 

வாை்த்திடுவாய் அம்மா 
 

ஏன் என்று பகட்டு என்  சி தீரக்்கும் 

அன்ழன நீ யம்மா 

நின் முகம் கண்படன் என் முகம் மலராய் 

மலரந்்தது தானம்மா 
 

மங்களம் வைங்கிடும் மகிழமழயக் கண்படன் 

உன் திருக் கரத ்தினிபல 

எங்கும் வருவாய் என்னுயிர ்நீபய 

எங்கள் குலபதவி 
 

 யிரக்ளில் உள்ள  சுழமழயக் கண்படன் 

 ரபமே்வரி நீபய 

உயிரக்ளில் உள்ள உன்னருள் உண்ழம 

உலக மகா ைக்தி 
 

ைரண் உன்ழன அழடந்பதன் ைங்கரித் தாபய 

ைக்தி பதவி நீபய 
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அரண் எனக் கா ் ாய் அருகினில் வருவாய் 

அகிலாண்படே்வரிபய 

முத்துமாரி 
 

அம்மா முத்துமாரி - எங்கள் 

அைகு முத்துமாரி 

ஆனந்தமாய் வீற்றிரு ் ாள் 

அன்ழன முத்துமாரி 
 

எங்கும் நிழறந்திரு ் ாள் 

எங்கள் முத்துமாரி 

ஏை்ழமழய ் ப ாக்கிடுவாள் 

அன்ழன முத்துமாரி 
 

இன் த்ழதத் தந்திடுவாள் 

எங்கள் முத்துமாரி 

ஈழகயுள்ள தாயவளாம் 

அன்ழன முத்துமாரி 
 

பவ ்பிழலக் காரியவள்  

எங்கள் முத்துமாரி 

பவண்டும் வரம் தந்திடுவாள் 

அன்ழன முத்துமாரி 
 

மஞ்ைள் முகத்தைகி  

எங்கள் முத்துமாரி 

மங்காத பஜாதியவள் 

அன்ழன முத்துமாரி 
 

ைமயபுரம் இரு ் வளாம் 

எங்கள் முத்துமாரி 

குணம் நிழறந்த தாயவளாம் 

அன்ழன முத்துமாரி 
 

குங்குமத்னத அணிந்திருக்கும் தாபய 
 

குங்குமத்ழத அணிந்திருக்கும் தாபய 

எங்கள் குழற கழளயும் நீக்க வருவாபய 
 

மஞ்ைழளயும் சகாண்டிருக்கும் தாபய 

இங்கு மங்களமாய் வந்திடுவாய் நீபய 
 



www.bhajanai.com 

152 

ழக ஏந்தி வணங்குகிபறாம் தாபய 

எங்கள் கவழல எல்லாம் ப ாக்கிடுவாய் நீபய 
 

மனமுருகி ்  ாடுகிபறாம் தாபய - இங்கு  

மனமிளகி வந்திடுவாய் நீபய 
 

 ாடித் பதடி ஓடி வந்பதாம் தாபய - உன் 

திருவருழளக் காட்டிடுவாய் நீபய 
 

 

அம்பினக அழகு தரிசனம் - திருக்கடவூர்  
 

 

கமுகு  லாவும் வாழையும் சநல்லும் கைனிகளாகும் கழடயூரில் 

அமிரத்கபடைர ்அருகினில் நின்று அைகு சகாழிக்க அருள்பமவும் 

உழமயவள் பதவி ஒளிவிடும் கண்ணி உதிரநிறத்து மகராணி 

இளழமசயாரு  ாதி கருழண வணங்கும் இளகிய ைக்தி அபிராமி! 
 

வணிக குலத்துக் பகாவலன் வந்து வணங்கி விழுந்ததும் அவன் 

பகாவில் 

தணிழக குலத்து மாதவி அன்னம் கழலகள்  யின்றதும் அவன் 

பகாவில் 

தணிழகயில் வாழும் குமரழன ் ச ற்ற தாசயன வந்த மகராணி 

அணி அணி யாக அைகு சைாலிக்கும் அற்புத ைக்தி அபிராமி! 
 

தமிழை எடுத்துக் கவிழத சதாடுத்து தழலயடி யாக ்  ந்தாடி 

அமுத மழைத்பதன்  ட்டர ்சகாடுத்தார ்அவளது ப ரில் அந்தாதி 

குமுத முகத்து பகாமள வல்லி குறுநழக சிந்தும் மகராணி 

மமழத யறுத்து மனிதழனக் காக்கும் மந்திர ைக்தி அபிராமி! 
 

காதல் கசிந்து  க்தி மிகுத்துக் காவிரி  ாயும் நகரத்தார ்

பகாதி எடுத்து பகாவில்  ழடத்து பகாடி நலத்ழத அதில்ழவத்தார ்

நாத சமாழித்பதன் நாயகியாக ஞாயிறு  ழிக்கும் மகராணி 

பவத முழரக்கும் ைக்தி சயல்லாம் மிக்கவள் ைக்தி அபிராமி! 
 

குங்கும நதியில் மூை்கி எழுந்த பகாழவ நிறத்து ச ான்பமனி 

ைங்கமமாகும் மங்ழகயரக்் சகல்லாம் தத்துவம் சைால்லும் 

விஞ்ஞானி 
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சகாங்ழக முகத்தில் அமிரத் கபடைன் சகாஞ்சிடும் காதல் 

மகராணி 

சைங்கதிர ்காட்டும் வண்ணமுகத்துை ்சித்திர ைக்தி அபிராமி! 
 

ச ான்னி வறண்டு ப ாயினும் கூட ் பூமியின் கீபை நீபராடும் 

மன்னிய பைாை மண்டலசமங்கும் மங்ழகயின் கருழண 

பவபராடும் 

ச ான்னிற மாரப்ும் பூசவன முகமும் பூத்தவள் கழடயூர ்

மகராணி 

கன்னியின் அைகு மழறயா திருக்கும் கண்கவர ்ைக்தி அபிராமி! 
 

ஆத்தாள்என்னும் சைட்டிகள்சைால்லும் அவழள சைால்லும் ஒரு 

சைால்பல 

காத்தாள் இந்த காசினி எல்லாம் காவல் விழளத்து சைந்சநல்பல 

பூத்தாள் அன்பிற் ச ாலிந்தாள் இன்  ் ப ாழதயில் நிற்கும் 

மகராணி 

 ாரத்்தால் ப ாதும்  ரவை மாகும்  ாரத ைக்தி அபிராமி! 
 

எ ் டி பநாக்கும் பநாக்கிலும் அன்னாள் என்றும் இளழம 

 தினாறு 

சைாற் டி தாபன உலழக இழறவன் சுமந்து நிற் து வரலாறு 

உ ்ச ாடு ைரக்்கழர எது ழவத்தாலும் ஒன்றாய் காட்டும் 

மகராணி 

மு ் ைமாக மாரப்ுன் முகமும் மூண்டவள் ைக்தி அபிராமி! 
 

வல்லிக் சகாடியும் வாயிற் கனியும் வண்ணக் கலழவ 

விழிபயாடும் 

கல்ழலக் கனியாய் கனியை ்சைய்யும் காதல் ச ருகி நதிபயாடும் 

அல்லித் தண்டு கால்க சளடுத்து அருள்தர ஓடும் மகராணி 

சைால்லி சைால்லித் துதி ் ாரக்் சகல்லாம் சைாரக்்கை ் ைக்தி 

அபிராமி! 
 

கண்ணகி என்னும் சதய்வம் வந்து காலடிசதாட்ட ஒரு சதய்வம் 

விண்ணவ சரல்லாம் பதடி யழடந்து வீடு நிர ்பும் ஓர ்சைல்வம் 

எண்ணி உறங்கிக் காழல விழித்தால் இன் ம் தருவாள் மகராணி 

திண்ணம் அவழளக் கண்டால் சவற்றி திடமுள் ைக்தி அபிராமி! 
  

கவியரசு கண்ணதாைன். 
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கருமாரி அம்மன் பாடல். 

கற்பூர நாயகிபய ! கனகவல்லி, 

காளி மகமாயி கருமாரியம்மா, 

ச ாற்பகாவில் சகாண்ட சிவகாமியம்மா, 

பூவிருந்த வல்லி சதய்வாழனயம்மா, 

விற்பகால பவதவல்லி விைாலாட்சி, 

விழிபகால மாமதுழர மீனாட்சி, 

சைாற்பகாவில் நானழமத்பதன் இங்கு தாபய, 

சுடராக வாை்வி ் ாய் என்ழன நீபய  (கற்பூர நாயகிபய) 
 

புவனம் முழுதும் ஆளுகின்ற புவபனே்வரி, 

புரசமரித்பதான் புறமிருக்கும்  ரபமே்வரி, 

நவ நவமாய் வடிவாகும் மபஹே்வரி, 

நம்பினவர ்ழகவிளக்பக ைரப்வே்வரி, 

கவழலகழளத் தீரத்்துவிடும் காளே்ீவரி, 

காரிருளின் தீைச்ுடபர பஜாதீே்வரி, 

உவமான ்  ரம்ச ாருபள ஜகதீே்வரி, 

உன்னடிழமை ்சிறிபயழன நீ ஆதரி  (கற்பூர நாயகிபய) 
 

உன்னிடத்தில் சைால்லாமல் பவறு எந்த 

உறவிடத்தில் முழறயிடுபவன் தாபய ! எந்தன் 

அன்ழனயவள் நீயிருக்க உலகில் மற்ற, 

அன்னியழர சகஞ்சிடுதல் முழறபயா அம்மா, 

கண்ணீழர துழடத்து விட ஓடிவாம்மா, 

காத்திருக்க ழவத்திடுதல் ைரிபயா அம்மா, 

சின்னவளின் குரல் பகட்டு முகம் திரு ்பு, 

சிரித்த டி என்ழன தினம் வழியனு ்பு  (கற்பூர நாயகிபய) 
 

கண்ணிரண்டும் உன்னுருபவ காண பவண்டும், 

காலிரண்டும் உன்னடிபய நாடபவண்டும், 

 ண்ணழமக்கும் நா உன்னபய  ாட பவண்டும், 

 க்திபயாடு ழக உழனபய கூட பவண்டும், 

எண்ணசமல்லாம் உன் நிழனபவ ஆக பவண்டும், 

இரு ் சதல்லாம் உன்னுழடயதாக பவண்டும், 

மண்ணளக்கும் ைமயபுர மாரியம்மா, 

மக்களுழடய குழறகழளயும் தீருமம்மா (கற்பூர நாயகிபய) 
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சநற்றியிபல குங்குமபம நிழறய பவண்டும், 

சநஞ்சில் உன் திருநாமம் வழிய பவண்டும், 

கற்றசதல்லாம் பமன் பமலும் ச ருக பவண்டும், 

கவிழதயிபல உன் நாமம் வாை பவண்டும், 

சுற்றசமல்லாம் நீடுழி வாை பவண்டும், 

பஜாதியிபல நீயிருந்து ஆள பவண்டும், 

மற்றசதல்லாம் நானுனக்குை ்சைால்லாமா? 

மடிமீது பிள்ழள என்ழனத் தள்ளலாமா?  ( கற்பூர நாயகிபய) 
 

அன்ழனக்கு உ காரம் சைய்வதுண்படா? 

அருள் சைய்ய இந்பநரம் ஆவதுண்படா? 

கண்ணுக்கு இழமயின்றி காவலுண்படா? 

கன்றுக்கு  சுவின்றி சைாந்தமுண்படா? 

முன்ழனக்கும் பின்ழனக்கும்  ார ்் துண்படா? 

முழுழமக்கும் நீ எந்தன் அன்ழனயன்பறா? 

எண்ழணக்கும் விளக்குக்கும் ப தமுண்படா? 

என்ழறக்கும் நான் உந்தன் பிள்ழளயன்பறா? ( கற்பூர நாயகிபய) 
 

அன்புக்பக நானடிழம ஆக பவண்டும், 

அறிவுக்பக என் காது பகட்க பவண்டும், 

வம்புக்பக ப ாகாமல் இருக்க பவண்டும், 

வஞ்ைத்ழத என் சநஞ்ைம் அறுக்க பவண்டும், 

 ண்புக்பக உயிர ்வாை ஆழை பவண்டும், 

 ரிவுக்பக நாசனன்றும்  ணிய பவண்டும், 

என்  க்கம் இழவசயல்லாம் இருக்க பவண்டும், 

என்பனாடு நீசயன்றும் வாை பவண்டும்  (கற்பூர நாயகிபய) 
 

கும்பிடபவா ழகயிரண்டும் ப ாதவில்ழல, 

கூ ்பிடபவா நாசவான்றால் முடியவில்ழல, 

நம்பிடபவா சமய்யதனில் ைக்தியில்ழல, 

நடந்திடபவா காலிரண்டால் ஆகவில்ழல, 

சைம் வள வாயைகி உன்சயழிபலா! 

சின்ன இரு கண்களுக்குள் அடங்கவில்ழல, 

அம் ளவு விழியாபள உன்ழன என்றும்! 

அடி ணியும் ஆழைக்பகார ்அளவுமில்ழல (கற்பூர நாயகிபய) 
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காற்றாகி கனலாகி கடலாகினாய், 

கருவாகி உயிராகி உடலாகினாய், 

பநற்றாகி இன்றாகி நாளாகினாய், 

நிலமாகி  யிராகி உணவாகினாய், 

பதாற்றாலும் சஜயித்தாலும் வாை்வாகினாய், 

சதாழுதாலும் அழுதாலும் வடிவாகினாய், 

ப ாற்றாத நாளில்ழல தாபய உன்ழன, 

ச ாருபளாடு புகபைாடு ழவ ் ாய் என்ழன. (கற்பூர நாயகிபய) 
 

நவரத்தின மானல 
 

 

ஆக்கும் சதாழில் ஐந்தறன் ஆற்ற நலம் 

பூக்கும் நழகயாள் புவபனே்வரி  ால் 

பைரக்்கும் நவரத்தினமாழலயிழனக் 

காக்கும் கணநாயக வாரணபம 
 

1. னவரம் 
 

கற்றும் சதளியார ்காபட கதியாய் 

கண் மூடி சநடும் கனவான தவம் 

ச ற்றும் சதளியார ்நிழல என்னில் அவம் 

ச ருகும் பிழைபயன் ப ைத் தகுபமா 

 ற்றும் வயிர ்  ழட வாள் வயிர ் 

 ழகவரக்்கு எமனாக எடுத்தவபள 

வற்றாத அருட்சுழனபய வருவாய் 

மாதா சஜய ஓம் லலிதாம்பிழகபய 
 

2. நீலம் 
 

மூலக்கனபல ைரணம் ைரணம் 

முடியா முதபல ைரணம் ைரணம் 

பகாலக்கிளிபய ைரணம் ைரணம் 

குன்றாத ஒளிக்குழவபய ைரணம் 

நீலத் திருபமனியிபல நிழனவாய் 

நிழனவற்று எளிபயன் நின்பறன் அருள்வாய் 

வாழலக்குமரி வருவாய் வருவாய் 

மாதா சஜய ஓம் லலிதாம்பிழகபய  
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3. முத்து 
 

முத்பதவரும் முத்சதாழில் ஆற்றிடபவ 

முன்னின்று அருளும் முதல்வி ைரணம் 

வித்பத விழளபவ ைரணம் ைரணம் 

பவதாந்த நிவாசினிபய ைரணம் 

தத்பதறிய நான் தனயன் தாய் நீ 

ைாகாத வரம் தரபவ வருவாய் 

மத்பதறு தத்திக்கிழண வாை்வழடபயன் 

மாதா சஜய ஓம் லலிதாம்பிழகபய 

4. பவளம் 
 

அந்தி மயங்கிய வான விதானம் 

அன்ழன நடம் சைய்யும் ஆனந்த பமழட 

சிந்ழத நிரம் வளம் ச ாழி  ாபரார ்

பதன் ச ாழிலாம் இது சைய்தவள் யாபரா 

எந்ழத இடத்தும் மனத்தும் இரு ் ாள் 

எண்ணு வரக்்கு அருள் எண்ணம் மிகுந்தாள் 

மந்திர பவத மய ் ச ாருள் ஆனாள் 

மாதா சஜய ஓம் லலிதாம்பிழகபய 

5. மாணிக்கம் 
 

காணக் கிழடயாக் கதியானவபள 

கருதக் கிழடயாக் கழலயானவபள 

பூணக் கிழடயா ் ச ாலிவானவபள 

புழனயக் கிழடயா ் புதுழமத்தவபள 

நாணித் திருநாமமும் நின் துதியும் 

நவிலாதவழர நாடாதவபள 

மாணிக்க ஒளிக்கதிபர வருவாய் 

மாதா சஜய ஓம் லலிதாம்பிழகபய 
 

6.பகாபமதகம் 

பூ பமவிய நான் புரியும் சையல்கள் 

ச ான்றாது  யன் குன்றா வரமும் 

தீ பமல் இடினும் சஜய ைக்தி என 

திடமாய் அடிபயன் சமாழியும் திறமும் 

பகாபமதகபம குளிர ்வான் நிலபவ 

குைல்வாய்சமாழிபய வருவாய் தருவாய் 

மாபமருவிபல வளர ்பகாகிலபம 

மாதா சஜய ஓம் லலிதாம்பிழகபய 
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7.பதுமராகம் 
 

ரஞ்ைனி நந்தினி அங்கணி  தும 

ராக விகாே வியாபினி அம் ா 

ைஞ்ைல பராக நிவாரணி வாணி 

ைாம் வி ைந்த்ரகலாதரி ராணி 

அஞ்ைன பமனி அலங்க்ருத பூரணி 

அம்ருத சைாரூபினி நித்ய கல்யாணி 

மஞ்சுள பமரு சிருங்க நிவாசினி 

மாதா சஜய ஓம் லலிதாம்பிழகபய 
 

8.னவடூரியம் 
 

வழல ஒத்த விழன கழல ஒத்த மனம் 

மருள ்  ழற ஆர ்ஒலி ஒத்த விதால் 

நிழலயற்று எளிபயன் முடியத் தகுபமா 

நிகளம் துகளாக வரம் தருவாய் 

அழலவற்று அழைவற்று அநுபூதி ச றும் 

அடியார ்முடி வாை் ழவடூரியபம 

மழலயத்துவைன் மகபள வருவாய் 

மாதா சஜய ஓம் லலிதாம்பிழகபய 
 

நூற்பயன் 
 

எவர ்எத்தினமும் இழைவாய் லலிதா 

நவரத்தினமாழல நவின்றிடுவார ்

அவர ்அற்புத ைக்தி எல்லாம் அழடவார ்

சிவரத்தினமாய் திகை்வார ்அவபர 

மாதா சஜய ஓம் லலிதாம்பிழகபய 

மாதா சஜய ஓம் லலிதாம்பிழகபய 

மாதா சஜய ஓம் லலிதாம்பிழகபய 

மாதா சஜய ஓம் லலிதாம்பிழகபய 
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அன்னன அன்னன அன்னனபய 
 

 

காணுகின்ற இடசமலாம் கலந்துநிற்கும் பதவிபய! 

கருதுகின்ற பவழளவந்து ழகசகாடுக்கும் ைக்திபய! 

ப ணும் உன்ழன அன்றியாழர நாடுபவன் உன் பிள்ழளபய? 

ப ழத என்ழன இந்தபவழள ஆதரி ் ாய் அன்ழனபய!  
  

அந்திைந்தி கவிழத ாடி அரை்ை்ழனகள் சைய்கிபறன்! 

ஆலயங்கள் பதாறும் உன்ழன அடி ணிந்து நிற்கிபறன்! 

எந்தநாளும் உன்ழன நான் மறந்ததில்ழல இல்ழலபய! 

எனது பநாய் அழனத்தும்ப ாக்க மனதுழவ ் ாய் அன்ழனபய!  
 

மஞ்ைபளாடு குங்குமம் மலரந்்தபுே் ம் ைந்தனம் 

வைதியுள்ள மட்டில்நான் வைங்கிடும் நிபவதனம் 

சநஞ்சுகந்து சகாள்ளுவாய்! நிகை்ந்தகுற்றம் தள்ளுவாய்! 

நின்ழனபய ைரண்புகுந்பதன் என்ழனயாளும் அன்ழனபய!   
 

ைக்திைக்தி ைக்தி எனில் ைஞ்ைலங்கள் நீங்குமாம்! 

ைக்திைக்தி ைக்தி எனில் சநஞ்சில் இன் ம் ச ாங்குமாம்! 

ைக்திைக்தி ைக்தி என்பற  க்திசைய்பதன் உன்ழனபய! 

தாங்க பவண்டும் என்ழனபய; என் தங்கமான அன்ழனபய!  
 

இல்ழலஇல்ழல என்ற சைால்ழல இல்ழலயாக ஆக்குவாய்! 

ஈன்றமக்கள் கணவரச்ுற்றம் பமன்ழமசகாள்ள பநாக்குவாய்! 

அல்லல் இன்றி உன்ழனநான் அகம் குழைந்து சைால்லபவ 

அழமதி இன் ம் பதக்குவாய் என் அன்ழன அன்ழன 

அன்ழனபய!   
 

அருட்கவி கு.சை.இராமைாமி,எம்.ஏ., 
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சக்தி என்றால் இன்பம் 
 

 

குங்குமத்தில் நீ குளித்து குவலயத்ழத ஆள்கிறாய் 

ைந்தனத்தில் அலங்கரித்தால் ைாந்தமுடன்  ாரக்்கிறாய் 

 ாலும் பதனும் சகாண்டுவந்து தினம் தினமும் தருகிபறாம்  

 ாைத்துடன் அரவழனத்து  ாடழவ ் ாய் அன்ழனபய!   
 

மலரக்ள் தூவி உன்ழன ் ப ாற்றி மனமுருகி பவண்டிபனாம் 

மண்ணில் புற்று உள்ள இடம் பதடி ் ாழல ஊற்றிபனாம் 

கண்களிபல நீர ்வழிய கால சமல்லாம்  ாடிபனாம் 

கருழண சகாஞ்ைம் காட்டி நீயும் ழக சகாடு ் ாய் அன்ழனபய!  
 

பதடிவரும் ஆடியிபல கூழும் ழவத்து ்  ழடக்கிபறாம் 

ஆடிவரும் பதரிழுத்து திருவிைாழவ முடிக்கிபறாம் 

ஓடிவந்து உன்னிடத்தில் குழறகள் எல்லாம் சைால்கிபறாம் 

நாடிவரும் எங்கழளயும் காத்தருள்வாய் அன்ழனபய!    
 

 ால் குடங்கள் எடுத்து வந்துன்  ாதங்களில் பைரக்்கிபறாம் 

சுடும் சநரு ்பில் நடந்துவந்து உன்ழன நாங்கள்  ாரக்்கிபறாம்! 

 ன்னீரும் இளநீரும் குடம் குடமாய் தருகிபறாம் 

 ாைத்துடன் அரவழணத்து வாைழவ ் ாய் அன்ழனபய!      
 

எலுமிைை்ம்  ைம் பகாரத்்து மாழல உனக்கு தருகிபறாம் 

 ாதி ்  ைம் திரு ்பி நாங்கள் சநய் விளக்கும் ழவக்கிபறாம் 

பவ ்பிழலயும் கட்டிழவத்து விறு ் முடன் அழைக்கிபறாம் 

பவறு கதி இல்ழல இல்ழல ஆதரி ் ாய் அன்ழனபய!           
 

சூலத்ழதபய ழக ்பிடித்து  ழக அளிக்க ஓடிவா 

உடுக்ழகயிபல ஒலி எழு ்பி உலழக ஆள ஆடிவா 

எந்த திழை பநாக்கினாலும் நீ இரு ் துண்ழமபய 

காழள எந்தன்  ாடல் பகட்டு அருள்புரிவாய் அன்ழனபய!       
 

பகாட்ழடயூர ்காழள நாராயணன் 
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மாரியம்மன் துதி 

 

மாரியாத்தா தாபய மாரியாத்தா-நல்ல 

மங்களங்கள் தரு வபள மாரியாத்தா 

ைக்திமிகக் சகாண்டவபள மாரியாத்தா-எங்க 

ைமயபுரத்தவபள மாரியத்தா 
 

ைாதிமத ப தமில்ழல மாரியாத்தா -உன் 

ைன்னதியில் ஓரக்ுலபம மாரியாத்தா 

மாவிளக்கு ஏற்றிழவக்க மாரியாத்தா-இந்த 

மக்கழளபய காத்துநிற்கும் மாரியாத்தா 
 

தீைை்ட்டி ழகயில்ஏந்தி மாரியாத்தா-நாங்க 

தீமிதித்து உழனக்காண்ப ாம் மாரியாத்தா 

அலகு குத்தித் பதரஇ்ழுத்து மாரியாத்தா-நாங்க 

ஆழனந்தபம சகாண்டிடுபவாம் மாரியாத்தா 
 

மஞ்ைலிபல நீராடி மாரியாத்தா-இந்த 

மக்கள்நலம் கா ் வபள மாரியாத்தா 

பவ ்பிழலயில் சுகம்தந்து மாரியாத்தா-மன 

பவதழனகள் தீரத்்துழவக்கும் மாரியாத்தா 
 

தஞ்ைாவூர ்தனிலமரந்்த மாரியாத்தா-எங்க 

இன்னசலல்லாம் தீரத்்துழவக்கும் மாரியாத்தா 

சகான்ழனயூரில் பூைை்ாட்டு மாரியாத்தா-எங்க 

குலசமல்லாம் காத்தருளும் மாரியாத்தா 
  

பகாட்ழடயிபல குடியிருக்கும் மாரியாத்தா-தாபய 

பகாடிந்லந் தந்தருளும் மாரியாத்தா(சைவ்வாய்) 

ப ட்ழடயிபல குடிஇருக்கும் மாரியாத்தா-நாங்க 

பகட்டவரம் தந்தருளும் மாரியாத்தா 
  

ராயவரம் புகை்முத்து மாரியாத்தா-மன 

மாழயஎல்லாம் ப ாக்கிழவக்கும் மாரியாத்தா 

ைந்தனத்தால் கூ ்பிடுபவாம் மாரியாத்தா-எங்க 

ைந்ததிகள் வளரபவணும் மாரியாத்தா 
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பவற்காட்டில் பகாயில்சகாண்ட மாரியாத்தா-நாங்க 

பவண்டும்வரம் தந்தருளும் மாரியாத்தா 

 ாட்டினிபல மனங்குளிரந்்து மாரியாத்தா-இந்த 

 க்தரக்ழளக் காக்கபவனூம் மாரியாத்தா 
  

 ன்னாரி அம்மனான மாரியாத்தா-எம 

 யமழனத்தும் ப ாக்கி ழவக்கும் மாரியாத்தா 

 க்தியுடன் உழன ் னிந்பத மாரியாத்தா-நாங்க 

 ாடிடுபவாம் காத்திடுவாய் மாரியாத்தா 
 

வளமுடபன நலஞ்பைரக்்கும் எங்கள் ஆத்தாள்-புகை் 

வயல்நாைச்ி அம்மனான மாரியாத்தா 

மது எடுத்து ் புகை்சைால்பவாம் மாரியாத்தா-உந்தன் 

மக்கள்எம்ழமக் காக்கபவணும் மாரியாத்தா 
  

அருளிழைமனி அரு.சு ்பிரமணியன் பநமத்தான் ட்டி 
 

வடிவுனடயம்மா 
 

 

வருக வருக வருக வருக வடிவுழடயம்மா-வரம் 

தருக தருக தருக தருக வடிவுழடயம்மா-அம்மா வடிவுழடயம்மா 
 

ஈே்வரன் இதயத்தில் நீ எழில் ஓவியபம! 

அைழகை ்சைாட்டும் அருழளை ்சைாட்டும் அருபளாவியபம 

மாழலயின் கண் மயக்குகின்ற மணக்கும் பராஜா நீ! 

மகிை்ைச்ி ச ாங்க அழனவழரயும் வாைழவ ் ாய் நீ    
 

சைாத்து சுகம் தரு வபள சைாரண்ாம்பிபக! 

சைாக்க நாதன் தழனக் கவரந்்த மீனான்பிபக 

பைாழல தனில் தவை்ந்து வரும் இளந்சதன்றல் நீ! 

பைாறாது சைாந்தம் எம்ழமக் கா ் ாபய நீ  
 

ஐமுகனாம் முக்கண்ணன் ஈைனிடம் நீ! 

அடங்கி விட்ட அைகு என்ன அரத்்த நாரிபய 

ஐங்கரழன அறுமுகழன அழைத்தால் நல்ல! 

ஆயிரமாம் பகாடிமக்கள் எம்ழமயும்  ாரு  
 

ஊனம் ஊழம குருடு சைவிடு எல்லா பநாயுபம! 

உந்தன் நாமம் உழற ் தனால் ஓடி ் ப ாகுபம 

அன்ழன ைக்தி உலகத்ழத நீ காத்து நிற்கிறாய்! 
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அல்லும்  கலும் உன்ழன எண்ணி  ாட ழவக்கிறாய்  
 

தழடயின்றி வரம் தருவாய் தழயபுரிந்பதாரக்்கு! 

கவி ாடி நிற்கின்பறன் காட்சி அருளுவாய்  

ஓங்கார ைக்திபய உன் ஓர விழியிபல! 

ஒருமுழற நீ பநாக்க நானும் ைரண்புகுந்பதபன  (வருக வருக)  

கனகதாரா ஸ்பதாத்திரம். 
 

 

மாலவன் மாரப்ில் நிற்கும் மங்கலக் கமலை ்சைல்வி 

மரகத மலரில் சமாய்க்கும் மாணிக்கை ்சுரும்பு ப ான்றாய் 

நீலமா பமகம்ப ால நிற்கின்ற திருமால் உந்தன் 

பநயத்தால் சமய்சிலிரத்்து நிகரிலாை ்சைல்வம் சகாண்டான்; 
 

மாலவன் மீது ழவத்த மாய ்ச ான் விழியிரண்ழட 

மாதுநீ என்னிடத்தில் ழவத்தழன என்றால்- நானும் 

காலமா கடலில் உந்தன் கருழணயால் சைல்வம் ச ற்று 

கண்ணிழற வாை்வு சகாள்பவன் கண்ழவ ் ாய் கமலத்தாபய  
 

நீலமா மலழர ்  ாரத்்து நிழலயிலா(து) அழலயும் வண்டு 

நிற் தும்  ற ்  தும்ப ாய் நின்விழி மயக்கம் சகாண்டு 

பகாலமார ்சநடுமால் வண்ணக் குளிரம்ுகம் தன்ழனக் கண்டு, 

சகாஞ்சிடும், பிறகு நாணும் பகாழதயார ்குணத்தில் நின்று! 
 

ஏலமார ்குைலி அந்த இருவிழி சிறிது பநரம் 

என்வைம் திரும்பு மாயின் ஏங்கிய காலம் சைன்று 

ஆலமா மரங்கள் ப ால அழிவிலாை ்சைல்வம் சகாண்டு 

அடியவன் வாை்வு காண்ப ன் அருள்சைய்வாய் கமலத்தாபய ! 
 

நற்குடி பிறந்த ச ண்கள் நாயகன் தழன ்  ாரத்்தாலும் 

நாணத்தால் முகம்புழதத்து நாலிபலார ் ாகம்  ார ்் ார!் 

 ற் ல நிழனத்தப ாதும்  ாதிக்கண் திறந்துமூடி 

 ரம் ழர ் ச ருழம கா ் ார ்!  ாற்கடல் அமுபத நீயும்  
 

அற்புத விழிகளாபல அைச்ுத முகுந்தன் பமனி  

அ ் டிக் காண் துண்டு ஆனந்தம் சகாள்வதுண்டு ! 

இ ்ச ாழு(து) அந்தக் கண்ழண என்னிடம் திரு ்பு தாபய ! 

இருழமயும் சைழித்து வாை இகத்தினில் அருள்வாய் நீபய !  
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மதுஎனும் ச யரில் வாை்ந்த மனமிலா அரக்கன் தன்ழன 

மாச ரும் ப ாரில் சவன்ற மாலவன் மாரப்ி லாடும் 

அதிைய நீலமாழல அன்னநின் விழிகள் கண்டு 

அண்ணலும் காலந்பதாறும் ஆனந்தம் சகாள்வதுண்டு ! 
 

 துமபநர ்முகத்தினாபள!  துமத்தில் உழறயும் சைல்வி! 

 ாற்கடல்மயக்கும் கண்ழண  தியஉன்பமல்  ாய்ந்த கண்ழண 
ப ரத்்சதடுத்சதன்பமல் ழவத்தால் பிழை ் ன்யான் அருள்சைய்வாபய, 

ப ரருள் ஒருங்பகசகாண்ட பிழையிலாக் கமலத்தாபய !  
 

ழகட  அரக்கன் தன்ழன கடிந்தநின் கணவன் மாரப்ு 

காரம்ுகில் என்னத்பதான்றி கருழணநீர ்ச ாழியுங் காழல 

ழமதவை் மாரப்ில் வீசும் மயக்குறும் மின்னல் ஒன்று! 

மயங்குவான் திருமால்; பின்னர ்மகிை்வநின் விழிதா சனன்று! 
 

சைய்தவ ் பிருகு வம்ைை ்பைசயன ் பிறந்து எங்கள் 

திருசவனவளரந்்த நங்காய்! தினமும்யாம் வணங்கும் கண்ணாய்! 

சகாய்சதடு விழிழய என்பமல் சகாண்டுவந் தருள்சைய் வாபய 

சகாற்றவர ் ணிகள் சைய்யும் பகாலமார ்கமலத் தாபய ! 
 

ப ாரினில் அரக்கரக்ூட்டம் புறங்கண்ட சநடிபயான் தன்ழன 

ப ாரின்றிக் குருதி யின்றி ் புறங்காணத் துடித்து வந்த 

மாரழன ஊக்குவித்த வாசளது கமல நங்காய் ? 

மங்ழகயின் விழிகளன்பறா ! மாலவன் தன்ழன சவன்ற 
 

பதரிய மாரன் உன்ழனத் பதசரனக் சகாண்டதாபல 

திருமழல பவங்க படைன் திறத்திழன சவன்றான் அன்பறா! 

கூரிய விழியாய் உன்றன் குறுவிழி தன்ழன என் ால் 

சகாண்டுவந் தால்யான் உய்பவன் சகாடுத்தருள் கமலத் தாபய ! 
 

மந்திரம் உழறத்தால் ப ாதும் மலரடி சதாழுதால் ப ாதும் 

மாந்தருக்(கு) அருள்பவன் என்று மலரம்கள் நிழனத்தால் ப ாதும் 

இந்திர  தவி கூடும்; இகத்திலும்  ரங்சகாண் டாடும்; 

இழணயறு சைல்வம் பகாடி இல்லத்தின் நடுவில் பைரும் 
 

ைந்திரவதனி கண்கள் ைாழடயிற்  ாரத்்தாற் ப ாதும் 

தாய்விழி ்  ட்ட கல்லும் தரணியில் தங்கமாகும் ! 

எந்தபவார ் தவி பவண்படன்! எளியனுக்(ககு) அருள் சைய்வாபய! 

இகத்தினில் சைல்வம் தந்து இயக்குவாய் கமலத் தாபய!  
 

எத்தழன ப ரக்்குக் கிட்டும் இழறயருள் ஆன்மைாந்தி ? 

இகசமனும் கடலில் வீை்ந்து எவரப்ிழைத் தாரக்ள் நீந்தி ? 
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தத்துவ ்  டிபய யாவும் தழலமுழற வழிபய கிட்டும் ! 

தவசமனும் முயற்சியாபல  வவிழன தணிந்து ப ாகும் ! 
 

அத்தழன முயற்சி என்ன அன்ணல்மா பதவி கண்ணில் 

அருள்மழை வந்தாற் ப ாதும் அகம்புறம் முக்தி யாகும் ! 

இத்தழன சைான்ன பின்னும் இன்னுமா தயக்கம் தாபய ! 

இல்லத்ழதை ்சைல்வ மாக்கி இன்னருள் புரிவாய் தாபய ! 8 
 

நீருண்ட பமகக்கண்கள் நிைலுண்ட கரிய கூந்தல் 

பநரச்காண்ட மாந்தரவ்ீட்டில் நிழலசகாண்ட சைல்வ ்  ந்தல்! 

சீரச்காண்ட அமுதைச்ைல்வி சில்சலன்ற காற்று ்  ாய்ந்தால் 

பைரக்ின்ற பமகத் தண்ணீர ்சிதறுண்டு  ாய்வழத ் ப ால் 
 

பவரச்காண்ட  ாவபமனும் விழனசகாண்ட  ாவபமனும் 

பவய்சகாண்ட பதாளினாய் உன் விழிகண்டால் தீரந்்து ப ாகும்! 

பதரச்காண்படன் புரவி இல்ழல; சைல்வமாம் புரவியாபல 

திருவருள் சைய்வாய் நீபய பத ்ச ரும் கமலத்தாபய !  9 
 

ஆக்கலும் அழித்தல் காத்தல் அருள்நிழற இழறவன் ைக்தி! 

அன்னவன் பதாளில் நீபய அழனத்துமாய் விளங்கும் ைக்தி ! 

ஆக்கலில் வாணியாவாய்; அளித்தலில் திருவாய் நிற் ாய்! 

அழிக்கின்ற பவழள வந்தால் அந்தமில் துரக்்ழக யாவாய்! 
 

தீக்சகாண்ட கரத்து நாதன் திரு ் ரா ைக்தி யாக 

திரிபுரம் ஏழுபலாகம் திருவருள் புரிந்து நிற் ாய்! 

வாக்குயர ்கமலை ்சைல்வி வாழடநீ, சதன்றல் நீபய ! 

வளசமன இர ்ப ாரக்்சகல்லாம் வந்தருள் புரிகின்றாபய! 10 
 

பவதத்தின் விழளபவ ப ாற்றி ! விழன ் யன் விழள ் ாய் ப ாற்றி ! 

சீதத்தா மழரபய ப ாற்றி ! சைம்ழமபைர ்அைபக ப ாற்றி ! 

பகாழத ் ண் புழடயாய் ப ாற்றி ! குளிரந்்தமா மழைபய ப ாற்றி ! 

ஓரத்த்துவத்தில் நிற்கும் உழமயவள் வடிபவ ப ாற்றி ! 
 

 ாதத்ழதக் கமலம் தாங்க ்  ல்லுயிர ்கா ் ாய் ப ாற்றி ! 

நாதத்து சநடிபயான் சகாண்ட நங்ழக நீ ப ாற்றி ! ப ாற்றி ! 

 ாதத்தில் சிரழை ழவத்து ்  ணிகின்பறன் ப ாற்றி ! ப ாற்றி ! 

மாதத்தில் ஒருநாள் கூட மறந்திடாய் ப ாற்றி ! ப ாற்றி ! 11 
 

அன்றலர ்கமலம் ப ான்ற அைகிய வதனி ப ாற்றி ! 

அழலகடல் அமுதமாக அவதரித் சதழுந்தாய் ப ாற்றி ! 

குன்றிடா அமுதத ்பதாடு கூடபவ பிறந்தாய் ப ாற்றி ! 

குளிரந்்தமா மதியி பனாடும் குடி வந்த உறபவ ப ாற்றி ! 
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மன்றத்து பவங்கபடைன் மனங்கவர ்மலபர ப ாற்றி ! 

மாயவன் மாரப்ில் நின்று மயிசலனை ்சிரி ் ாய் ப ாற்றி ! 

என்ழறக்கும் நீங்காதாக இருக்கின்ற திருபவ ப ாற்றி ! 

எளியவன் வணங்குகின்பறன் இன்னருள் ப ாற்றி ! ப ாற்றி ! 12 
 

தாமழர மலரில் நிற்கும் தளிரன்ன திருபவ ப ாற்றி ! 

தாமழர வதனங் சகாண்ட தங்கமா மணிபய ப ாற்றி ! 

தாமழர கரத்தில் ஏந்தித் தவசமன நிற் ாய் ப ாற்றி ! 

தாமழரக் கண்ணன் காக்கும் தரணிழயக் கா ் ாய் ப ாற்றி ! 
 

தாமழர ப ாபல வந்த தவமுனி பதவரக்்சகல்லாம் 

தாமழரக் ழககள் காட்டி தழயசையும் திருபவ ப ாற்றி ! 

தாமழரக் கண்ணால் சைல்வம் தந்தருள் புரிவாய் ப ாற்றி ! 

தாள், மழற, நாபனா வாரத்்ழத; தரம்பம ப ாற்றி ! ப ாற்றி ! 13 
 

ச ண்சணன ் பிறந்தா பயனும் ச ரும்திறன் சகாண்டாய் ப ாற்றி! 

பிருகுவம் ைத்தில் வந்த பீடுழட வதனம் ப ாற்றி! 

தண்ணளி பவங்க டத்தான் தழுவிடும் கிளிபய ப ாற்றி! 

தத்துநீரக்் குளத்தில் ஆடும் தருணிபய லக்்ஷமீ ப ாற்றி! 
 

சித்திரக் சகாடிபய ப ாற்றி! சைம்மணி நழகபய ப ாற்றி! 

ஸ்ரீதரன் திரு ் ா தங்கள் பைழவசைய் குயிபல ப ாற்றி! 

 த்தினி ் ச ண்டிர ்தம்ழம ்  ாரழ்வயில் ழவ ் ாய் ப ாற்றி! 
 க்தருக்(கு) அருள்வாய் ப ாற்றி!  ணிந்தனம் ப ாற்றி! ப ாற்றி! 14 
 

கண்கழள ்  றிக்கும் காட்சி கவிந்தநின் வடிவம் ப ாற்றி! 

கமல ்பூ வதனம் ப ாற்றி! கமலமா விழிகள் ப ாற்றி! 

மண்ணிலும் விண்ணு பளாரக்்கும் மங்கலம் நிழற ் ாய் ப ாற்றி! 

மண்டல இயக்கத் திற்பக மந்திர(ம்) ஆனாய் ப ாற்றி! 
 

விண்ணவர ்வணங்கும் பதவி விந்ழதயின் மூலம் ப ாற்றி! 

விரிமலர ்கண்ணன் பதவன் விரும்பிடும் நழகபய ப ாற்றி! 

எண்ணிய  டிபய உன்ழன ஏத்திபனன் ப ாற்றி! ப ாற்றி! 

இழை ட வாை ழவ ் ாய் இலக்குமி ப ாற்றி! ப ாற்றி!  15 
 

ழமவழிக் குவழளக் கண்ணாய் வழரயிலாத் திருபவ ப ாற்றி ! 
வானவர ்மண்பணாரக்் சகல்லாம் வணக்கமாய் நின்றாய் ப ாற்றி ! 

சமய்வழி சைவிவாய் நாசி விழைந்திடும் இன் ம் ப ாற்றி ! 

விரித்தபமற் புலனுக் சகல்லாம் விளங்காத ச ாருபள ப ாற்றி ! 
 

ழகநிழற சைல்வம் யாவும் கழடக்கணால் அருள்வாய் ப ாற்றி ! 

காக்ழகழய அரை னாக்கும் ழகமலர ்உழடயாய் ப ாற்றி ! 
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சைய்ததீ விழனழய எல்லாம் தீரக்்கின்ற சநரு ்ப  ப ாற்றி ! 
சிறுழமழய ் ச ருழம யாக்கும் திரு ் தம் ப ாற்றி ! ப ாற்றி ! 16 
 

பமாகனன் துழணபய ப ாற்றி ! முழுநில வடிபவ ப ாற்றி ! 

மூவுல கங்கள் பதடும் முதற்ச ரும் ச ாருபள ப ாற்றி ! 

பதகத்பத ஒளிழய ழவத்த சைம்மணிக் குன்பற ப ாற்றி ! 

தீராத ஆழைக் குள்பள திருசவன நிற் ாய் ப ாற்றி ! 
 

ஓரக்ணம் சதாழுதாற் கூட ஓடிவந் தளி ் ாய் ப ாற்றி ! 

ஊரந்்தமா பமக வண்ணன் உவ ்புறை ்சிரி ் ாய் ப ாற்றி ! 

தாள்களில்  ணிந்பத னம்மா தண்ணருள் தருவாய் ப ாற்றி ! 

தழலமுதல்  ாதம் மட்டும் தாை்கின்பறன் ப ாற்றி ! ப ாற்றி ! 17 
 

கண் ட்டால் மனது  ாடும் காரக்ுைல் அழலபய ப ாற்றி! 

காதள பவாடும் கண்ணால் காசினி அளந்தாய் ப ாற்றி! 

சவண் ட்டால் அைழக மூடும் வியத்தகும் சிழலபய ப ாற்றி! 

சவண்மல்லி ழக ்பூ மாழல விழளயாடும் பதாழி ப ாற்றி! 
 

 ண் ட்டார ்இல்லா தாரத்ம்  க்குவம் அறிவாய் ப ாற்றி! 

 ணி ் வர ்இதயத் துள்பள  ாசுரம்  டி ் ாய் ப ாற்றி! 

விண்முட்டும் ஞானம் ச ற்ற பவதநா யகிபய ப ாற்றி! 

பவயிரு பதாளின் ைக்தி விரித்தருள் ப ாற்றி! ப ாற்றி!  18 
 

மண்டலத் திழைகள் பதாறும் மதகரி குடங்கள் ஏந்தி 

மங்ழகக்கு நன்னீராட்ட கங்ழகநீர ்குடத்தில் மாந்தி 

தண்டலக் கூந்தல் ஊற ைரவ்மங் களநீ ராட்டி 

தாமழர ் பூவின் பமபலார ்தாமழர ் பூழவை ்சூட்டி 
 

மண்டிய தூய்ழமத் தாய்க்கு மற்றுபமார ்தூழம நல்கி 

மறுவிலா ்  ளிங்கின் பமனி மாைறத் துலங்கை ்சைய்யும் 

அண்டமா சநடிபயான் பதவீ, அழலகடல் அரைன் ச ண்பண! 

அரிதுயின் சகாள்ளும் காழல அடியவன் வணங்குகின்பறன்! 19 
 

பூவினில் உழறயும் பூபவ! ச ான்னிழட உழறயும் ச ான்பன! 

பூழஜக்பக உரிபயான் பூழஜ புரிகின்ற காதற் சைல்வீ! 

ஏவுபமார ்உலகத் துள்பள இன்ழமபயான் ஒருவ பனதான் 

இவனுழன இறந்து நிற்க இதுசவாரு நியாயம் ப ாதும்! 
 

தாவுநீரக்் கடழல ப ால தண்ணருள் அழலகள் ச ாங்கும் 

ைந்திர ் பிழற ்பூங் கண்ணி ைற்றுநீ திரும்பி ்  ாரத்்தால் 

பமவிய வறுழம தீர ்் ாய்; சமல்லிழட ் பூங்பகாதாய், நின் 

மின்னிடும் விழிகள் காண விழைந்தபனன் ப ாற்றி! ப ாற்றி! 20 
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மு ்புவி ஈன்ற தாபய, பமாகனை ்சிரி ்பின் சைல்வி! 

மூவிரண் சடான்றாய் வந்த பிரமத்தின் சமாத்தமாக 

அற்புதம் காட்டி நிற்கும் அைகிய சிற் ை ்பைாதி 

ஆனந்தத் சதய்வமாதா அரும்ச றல் அன்ழன ப ரில் 
 

இ ்ச ாழுது ழரத்த  ாடல் எவசரங்கு ா டினாலும் 

இ ்புவி உளநாள் மட்டும் இன் மும் அறிவும் பைரும்; 

நற்ச ரும் ப றும் கிட்டு! நன்னிழல வளரும்; என்றும் 

நாட்டுக்பக ஒருவ ராக நாளவர ்உயரவ்ார ்உண்ழம!  21 
 

உனமயவள்  வணக்கம்  
 

 

சைங்கதிர ்ஒளிரச்ிவ கங்ழகயாம் சீழமயில் எங்கழளக்  

காத்திடும் வாயில் இது  

ைரித்திரம் ப சிடும் தனி ்புகை் தாங்கிய  

ைாக்ழக நகருழறக் பகாயில் இது  

காலங்கள் கடந்து பைகரன் உழமசயாடு  

கருழணழய ்  ச ாழியும் பூமி இது  

அரகர ைங்கர சஜயசஜய பைகர  

ஆதி  ராைக்தி உழமயவபள  
 

வந்தவர ்ப ாவதும் ப ானவர ்வருவதும்  

வாை்க்ழக நழடமுழற நாமறிபவாம்  

தந்ழதயர ்வழியினில் முந்ழதயர ்ஆயிரம்  

வந்து வணங்கிய தாய்அறிபவாம்  

அன்ழன உழமயவள் ஆண்டவன் பைகரன்  

அடிமலர ்தினமும் சதாழுதிடுபவாம்  

அரகர ைங்கர சஜயசஜய பைகர  

ஆதி  ராைக்தி உழமயவபள  
 

ஆழனக்காவிலும் ஆருரக்்பகாயிலும்  

ஆடிய தில்ழலயும் அதிையபம  

அண்ணாமழலயதும் அைகிய காஞ்சியும்  

எண்ணிய ச ாழுபத நலம் தருபம  

சவண் ா ் புலவழர பவந்தழர மாந்தழரத்  

தன் ால் ஈரத்்திடும் தாய் உழமபய  

அரகர ைங்கர சஜயசஜய பைகர  

ஆதி  ராைக்தி உழமயவபள  
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வறுழமயில் ச ருழமயும் வளரை்ச்ியில்  ணிழவயும்  

தருவது எங்கள் தாய் அருபள . 

ச றுவதும் தருவதும் ச ரியதாய் என்றும்  

அருள் வள் எங்கள் அம்பிழகபய  

குருகுல வாைமும் குைந்ழதகள் பநைமும்  

ச ருகிட உதவிடும் ப ரருபள  

அரகர ைங்கர சஜயசஜய பைகர  

ஆதி  ராைக்தி உழமயவபள  
 

ஆண்டவன் பைகரன்  ாண்டிய நாடிதில்  

பவண்டும் வரம்தினம் தந்திடுவான்  

அன்ழன உழமயவள் ச ான்ழனயும் ச ாருழளயும்  

அலுத்திடும் வழரயில் சகாடுத்திடுவாள்  

அருள்மழை ச ாழிவதில் அன்ழனயும் ஐயனும்  

ஒருவழர ஒருவர ்மிஞ்சிடுவார ் 

அரகர ைங்கர சஜயசஜய பைகர  

ஆதி  ராைக்தி உழமயவபள  
 

எங்பகா இருக்கிபறாம் எதற்பகா உழைக்கிபறாம்  

எல்ழலயில்  ஒருநாள் கூடுகிபறாம்  

திங்கழளை ்சிரசினில் தாங்கிய பைகரன்  

திருவடி மலரக்ழள ்  ாடுகிபறாம்  

எங்களின் அன்ழனழய ரங்கனின் தங்ழகழயக்  

கண்களில் இருத்திக் கரம் குவி ்ப ாம்  

அரகர ைங்கர சஜயசஜய பைகர  

ஆதி  ராைக்தி உழமயவபள  
 

நான் எனும் பவட்ழகயும் நமசதனும் வாை்க்ழகயும்  

மானுட ் பிற ்பினில் மரணம் வழர  

நலம்  ல விழைவதும் சுகங்களில் இழைவதும்  

நாடியில் துடி ்பு உள்ள வழர  

ஆத்திரம் பகா ம் ஆழைகள் இழவகள்  

அடங்கிடத் சதாழுபவாம் உழமயவழள  

அரகர ைங்கர சஜயசஜய பைகர  

ஆதி  ராைக்தி உழமயவபள  
 
 

நல்லதும் அல்லதும் நன்றதும் தீயதும்  

சைால்லிக் சகாடு ் தில் வருவதில்ழல  

நாடகவாை்விதில் பவடங்கள் ஏற்றுநாம்  

நடிக்கிபறாம் என் ழத உணரவ்தில்ழல  
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சைான்னதில் பகட்டதில் உண்ழமழயத் சதளிந்து  

சுயமாய்ை ்சையல் டத் சதரிவதில்ழல  

அரகர ைங்கர சஜயசஜய பைகர  

ஆதி  ராைக்தி உழமயவபள  
 

சவன்றவர ்பதாற் தும் பதாற்றவர ்சவல்வதும்  

இன்ழறய வாை்வினில் எளிதாகும்  

சவற்றிகள் என்றும் நிைை்யம் என்று  

தத்துவம் ப சுதல் தவறாகும்  

இன்றும் பநற்றும் இனிபமல் என்றும்  

இழறவிழயத் சதாழுவபத நலமாகும்  

அரகர ைங்கர சஜயசஜய பைகர  

ஆதி  ராைக்தி உழமயவபள  
 

அன்ழனயும் தந்ழதயும் உன்னடி மலர ்தனில்   

 ன்சனடுங்காலம் வாை்ந்திடவும்  

அருழமக் குைந்ழதகள் ச ரும் ச ாருள் சுகமுடன்  

ஆயுளும் நூறாய் அழமந்திடவும்  

கண்சணதிர ்சதய்வம் என்னுயிரத்் தாழயக்  

கவிமலர ்தூவி வணங்குகிபறன்  

அரகர ைங்கர சஜயசஜய பைகர  

ஆதி  ராைக்தி உழமயவபள  

 ாடல்  :  ழவரம் 
 

ஸ்ரீ சாரதா பதவி பதிகம் 
 

 

ஆதியாய் அநாதியாய் அழமந்தபதவ பதவிபய! 

 ாதியான ஈைபனாடு பூமியாளும் ைக்திபய! 

ஓதி யார ்அழைத்தப ாதும் ஓடும் அன்பின் அன்ழனபய! 

பஜாதிரூ  ைாரழத, நின்  ாதம்வாழி வாழிபய! 
 

ஞானவாணி நீஎன நயந்துமாழல சூட்டுபவன்! 

பதனுவான திருவுமாய்த் சதளிந்துதூ ம் காட்டுபவன்! 

ஊனபமாட்டும் துரக்்ழகயாய் உவந்துதீ ம் ஏற்றுபவன்! 

ஆனைக்தி மூவராய் அழணந்துவாழி வாழிபய! 
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சைங்கரும்பு பூங்கழண, சைாறிந்த  ாைம், அங்குைம் 

அங்ழகதங்க - அரியழண அமரந்்தஞான பஜாதிபய! 

திங்கள், கங்ழக, மூன்றுகண் திகைவந்த பதவிபய! 

மங்கலங்கள் யாழவயும் வைங்கிவாழி வாழிபய! 
 

ஆம் சலன்ற பூவிபல அமரந்்தும்நின் ரூ பம! 

 ாம்பின்மீதில் அழலயிபல  டுத்தும்நின் பகாலபம! 

ைாம் ல்பூசி மழலயிபல தனித்திருந்த சீலபம! 

ஆம்ச ாருள்கள் யாவுமான அம்ழமைக்தி வாழிபய! 
 

அைகுச ாங்கு வதனமும், அகன்றமரந்்த நயனமும், 

தழுவிவாணி திருவும் வந்து தழலவணங்கு ைரணமும், 

சதாழுது ாடும் என்குலம் துலங்கவந்த பதவிபய! 

 ழுதிலா வளங்கள்தந்து  ரிவுசைய்து வாழிபய! 
 

சதாட்டஎந்தை ்சையழலயும் சதாடரந்்துநீ நடத்துவாய்! 

வட்டமாய் அழணந்துநீ வரும் ழக துரத்துவாய்! 

மட்டிலா அருள்சுரந்து வாை்த்தும்மகா ராணிபய! 

தட்டிலாத வாை்வுதந்து ைாரழதநீ வாழிபய! 
 

பயாகம், யாகம் அறிகிபலன்! உ ாைழனகள் புரிகிபலன்! 

ஈழக, தியாகம்,  க்தி, சதாண்டு இயற்றவும் நிழனந்திபலன்! 

பமாகமான  ாடலன்றி மூடபனதும் தருகிபலன்! 

நாகவல்லி, என்ழனயும் நலம்புரிந்து வாழிபய! 
 

தானலால் தனக்குபவறு பநரிலாத தத்துவம்! 

வானமீன் சுடரக்ள் ஐந்து பூதமாம் மகத்துவம்! 

ஞானவாணி திருமடந்ழத சூைவந்த சித்திரம்! 

பதனளவு கவிழதசகாண்டு ைாரழதநீ வாழிபய! 
 

நீஎன் அன்ழன அல்லபவா? நினக்கும்இன்னும் சைால்லபவா? 

தாய்என் இல்லம் வாைபவறு தயவுபதடிை ்சைல்லபவா? 

மாயலீழல ப ாதும், ப ாதும் வா, என்கண்கள் அல்லவா? 

ஆயுள், சைல்வம், கல்வி, ஞானம் அழமதிதந்து வாழிபய! 
 

முல்ழல, மல்லி, சைண் கம், முருக்கவிை்ந்த தாமழர - 

அல்ல அல்ல அல்ல என்சைால் சநல்லினூடு பைரக்ழள! 

கல்லும், முள்ளும், புல்லுமாய்க் கலந்துவந்து வீசிபனன் - 

இல்லம்பமவு ைாரழத, இழவபுழனந்து வாழிபய! 
 

அருட்கவி கு.சை, இராமைாமி 
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ஆதிபராசக்தி அம்மா அருள்வாய் தாபய நீ 

 

ஆதி ராைக்தி அம்மா அருள்வாய் தாபய நீ 

பதவி ராைக்தி உன்ழன பதடி ைரண் அழடத்பதாம்  
 

அம்மா பதடி ைரண் அழடத்பதாம் 

ஆதி ராைக்தி அம்மா அருள்வாய் தாபய நீ 
 

பதவி ராைக்தி உன்ழன பதடி ைரண் அழடத்பதாம்  

அம்மா பதடி ைரண் அழடத்பதாம் 
 

காஞ்சியிபல நீ காமாட்சி, காசியிபல நீ விைாலாட்சி 

மதுழரயிபல நீ மீனாட்சி, காஞ்ைனபுரியில் ஞானாட்சி 
 

ஆழனமுகனின் அன்ழனயம்மா, அறுமுகனும் உன் பிள்ழளயம்மா 

சுடழலநாதனில்  ாதியம்மா, சுடழலயிபல முழு பஜாதியம்மா 
 

எல்ழல இல்லா சதால்ழலகளும், தில்ழல வந்தால் தீரந்்துவிடும் 

எல்ழல காளி ைக்தியடி, தில்ழல காளி வாடியம்மா 
 

காட்டுத்தீயில் காளியம்மா, வீட்டுத்தீயில் தீ மம்மா 

ஏற்றித்சதாழுபவார ்யாவழரயும், ப ாற்றிக்கா ் ாய் ைக்தியடி 
 

பவ ்பிழலயில் நீ மாரியடி, கருபவ ்பிழலயில் நல் வாைமடி 

விரும்பினருக்கு அன்னமடி, சநருங்கினவரக்்கு சைாந்தமடி 
 

ச ங்களூர ்சல. பைாமசுந்தரம், பதவபகாட்ழட 
 

ஆலயத்னத சுற்றிவந்தால் அருள்கினடக்குமடி 
 

 

ஆலயத்ழத சுற்றிவந்தால் அருள்கிழடக்குமடி 

அம்மாஉன் கண் ாரத்்தால் ச ாருள்கிழடக்குமடி 

தீராத விழனகசளல்லாம் தீரத்்துழவ ் வபள 

மாறாத மனத்துயழர மாற்றிழவ ் வபள  
 

ஏழுலழக ஆளுகின்ற ஈே்வரிதாபய 

எங்கள்குலம் வாைழவக்கும் சதய்வமும் நீபய 

பதவாதி பதவிஉன்ழன பதடிவருகிபறாம் 

திருவருழள பவண்டுசமன்று பகட்க வருகிபறாம்  
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பூமியாக உருசவடுத்து ச ாருத்திரு ் வபள 

ச ாங்கும்கடழல ஆழடயாக உடுத்திரு ் வபள 

ைந்திரனும் சூரியனும் உன்னிருகண்கள் 

ைங்கரிஉன் ஆ ரணம் நான்குபவதங்கள்  
 

அரத்்தனாரியாயிருந்து அருள் புரி வபள 

அண்டிவரும்  க்தருக்கு வாை்வளி ் வபள 

ஸ்ரீைக்ர பீடமதில் வீற்றிரு ் வபள 

சிவச ருமான் ைக்தியாக வடிசவடுத்தவபள  
 

ச ங்களூர ்சல. பைாமசுந்தரம், பதவபகாட்ழட 

 

உன்பனழில் பகாலம், என்னிரு கண்ணில், என்று 

பதரிந்திடுபமா 
 

உன்சனழில் பகாலம், என்னிரு கண்ணில், என்று சதரிந்திடுபமா 

உன் மலர ்் ாதம், என் தழலமீதில், என்று  திந்திடுபமா 

அம்மா என்று  திந்திடுபமா 
 
அன்ழன உன்னருளால், என்ழன மறந்து, இருந்திடும் நாள்வருபமா 

ச ான்ழனயும் ச ாருழளயும், பூமியில் வாை்ழவயும்,  

சவறுத்திடும் நாள்வருபமா அம்மா சவறுத்திடும் நாள்வருபமா 
 

ஆழை என்னும், ப ய்தழன விரட்டி, அருள்தர வருவாயா 
அழலகடல் ப ாபல, அழலயுசமன் வாை்வில், அழமதிழயத் தருவாயா 

அம்மா அழமதிழயத் தருவாயா 
 

உழலயினிலிட்ட, சமழுகாய் நானும், உருகித் தவிக்கின்பறன் 

உன்னருள் பவண்டி, ஒவ்சவாரு நாளும்,  ாடி துதிக்கின்பறன் 

அம்மா  ாடி துதிக்கின்பறன் 
 

ஊரும் ப ரும், உறவும் பவண்படன், உன்னருள் பவண்டுகின்பறன் 
உலகினிலிருக்கும், காலம் வழரக்கும், உன்துழண பவண்டுகின்பறன் 

அம்மா உன்துழண பவண்டுகின்பறன் 
 

ச ங்களூர ்சல. பைாமசுந்தரம், பதவபகாட்ழட 
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கானரக்குடி பகாப்புனடய நாயகி அம்மன்  
 

 

அன்ழனசயன மதுழரயில் அருளாட்சி சைய்கின்ற  

 ஆலவாய் அைகி நீபய 

ஆழனயுடன் சிலந்திக்கு அருள்முக்தி நல்கிய  

 ஆழனக்கா அரசி நீபய 

கன்னிசயன குமரியில் கடுந்தவம் புரிகின்ற  

 கன்னியா குமரி நீபய 

கம் ன்புகை்  ாடிபய காழரநகர ்வளரக்ின்ற  

 கன்னிசயனும் தமிழும் நீபய 

என்வாை்வு சிறக்கபவ எதுபவண்டும் என் ழத  

 இனிதருளும் தாயும் நீபய 

இருந்தாலும் சிறுபிள்ழள ஏக்கமுடன் அழைக்கின்பறன்  

 எழனக் காக்க பவண்டும் தாபய 

சகான்ழறயுடன் சிறுமதிழய கூந்தலணி ஈைனின்  

 குழறயாத  ாகம் நீபய 

குன்றாத வாை்விழன எந்நாளும் வைங்கிடும்  

 சகா ்புழட யம்ழம உழமபய ! 
 

 கலிபல கதிராக இரவிபல மதியாக ்  

      வனிவரும் பஜாதி நீபய 

 கலவன் முன்னாபல  னியழத ் ப ாலபவ 

  ாவங்கள் நீக்கு வாபய 

அகலிபல ஒளியாக அடு ்பிபல சநரு ் ாக  

 ஒளிரக்ின்ற ஆற்றல் நீபய 

அகிலத்தில் என்றுபம அன்னபூ ரணியாகி 

 அரும் சி ப ாக்கு வாபய 

நிகை்வுகள் யாவுபம நிைை்யம் சைய்துபம  

 நிலத்தினில் நடத்து வாபய 

நீங்காத துயழரயும் ஓங்கார ஒலியினால்  

 ஓட்டிடும் ைக்தி நீபய 

திகழுபமார ்மதிசூடித் திருநடனம் புரிகின்ற 

 தில்ழல நடராஜன் துழணபய 

குன்றாத வாை்விழன எந்நாளும் வைங்கிடும்  

 சகா ்புழட யம்ழம உழமபய ! 
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வீை்ந்தாலும் குற்றாலத் தருவிழய ் ப ாலபவ  

 புகபைாடு வீை பவண்டும்  

வீரமுடன் ப ாராடி மீண்டுபம வாை்ழகயில்  

 சவற்றியுடன் மீள பவண்டும்  

தாை்ந்தாலும் எனதுமுடி தாயுனது திருவடித்  

 தாள்களிபல  டவும் பவண்டும்  

தரணியிபல பவசறாருவர ்தாள்கழள நாடாத  

 தன்மான வாை்வு பவண்டும்  

வாை்ந்தாலும் தாை்ந்தாலும் வாய்ழமபய ப சிடும்  

 வரசமான்று அருள பவண்டும்  

வாய்ழமசயன்னும்  டபகறி வற்றாத பிறவிசயனும்  

 கடலிழனக் கடக்க பவண்டும்  

சூை்ந்தபவார ்துன் த்ழதை ்சூலத்தால் நீக்கிடும்  

 சுந்தரனின் அன்பு மழனபய 

குன்றாத வாை்விழன எந்நாளும் வைங்கிடும்  

 சகா ்புழட யம்ழம உழமபய ! 
 

ஆழைசயனும் கடலிபல அழலயாது என்மனழத  

 அன்ழனநீ காக்க பவண்டும்  

அளபவாடு சைல்வங்கள் நிழறவாகத் தந்துபம 

 ஆழைழய நீக்க பவண்டும்  

ஓழையின்றி ் ப சிபய ஒருநூறு சைாந்தங்கள் 

 உருவாக உதவ பவண்டும் 

ஒருவருபம ச ால்லாங்கு சைால்லாத நல்பலானாய் 

 உலகினிபல வாை பவண்டும்  

 ாைசமனும் மலமகற்றி ்  சுவான என்ழனயும்  

  திபயாடு பைரக்்க பவண்டும்  

 ற்றிழனயும் விட்படநான்  ற்றற்ற இழறவனடி 

  ற்றிடவும் அருள பவண்டும்  

கூசுசமாளி மதிசூடிக் கூத்தாடும் ஈைனின்  

 குழறயாத  ாகம் நீபய 

குன்றாத வாை்விழன எந்நாளும் வைங்கிடும்  

 சகா ்புழட யம்ழம உழமபய ! 
 

அந்தசமாடு ஆதியும் இல்லாத  ரமனவன்  

 அகலாத  ாக மானாய்  

அழலயாழி தன்னிபல அறிதுயிலும் மாயனவன்  

 அன்புழடத் தங்ழக யானாய் 
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கந்தசனாடு கண திழயக் காசினியில் தந்துபம 

 கருழணமிகு  தாயு மானாய் 

காயான மனத்ழதயும் கனியாக மாற்றிடும்  

 கற் கத் தருவு மானாய் 

மந்ழதயிபல ஆடாகி மருளுபமார ்சிந்ழதழய  

 மாற்றிடும் ைக்தி ஆனாய் 

மனிதசராடு பதவருக்கும் மற்றுமுள்ள யாவருக்கும்  

 ஆதிசயனும் பதவி யானாய் 

சைாந்தசமன நூறுப ர ்சுற்றிபய இருந்தாலும்  

 சுகமான உறவு மானாய் 

குன்றாத வாை்விழன எந்நாளும் வைங்கிடும்  

 சகா ்புழட யம்ழம உழமபய ! 
 

சிறுவயல் பபான்னழகி அம்மன் 
 

மண்ணிபல ஏரச்காண்டு மனிதரக்ள் உழும்ப ாது 

 மாணிக்க முகம் காட்டினாய் 

மதிசகட்ட மகிேழன வதம்சைய்யும் பதவிசயன  

 மரத்்தனி வடி வாகினாய் 

கண்ணிபல நீபராடு கதறியழும் பிள்ழளக்குக்  

 கனிபவாடு  ாலுட் டினாய் 

காணாத துன் ங்கள் கழரபுரண்டு வந்தாலும்  

 கண்களால் அழத ஓட்டினாய்  

தண்ணீரில் திரியிட்டுத் தீ த்ழத ஏற்றினால்  

 தயபவாடு ஓளி சிந்தினாய் 

தரணியிபல மனிதரக்ுலம் தழைத்தினிது வாழுதற்குத் 

 தாய்ழமயுடன் வழி காட்டினாய் 

ச ான் அள்ளித் தந்தாரக்்கும் பூமாழல இட்டாரக்்கும் 

 ச ாதுவாக அருள் நல்கினாய் 

ச ாருபளாடு புகை்நல்கும் சிறுவயல் நாயகிபய 

 ச ான்னைகி அம்ழம உழமபய! 
 

கானரக்குடி முத்துமாரி அம்மன்  
 

ச ாங்கிவரும் காவிரியாய் பூங்கருழண தன்ழனபய 

 ச ாழிகின்ற முத்து மாரி 

பூமாரி ச ாழிந்தாற்ப ால் புகை்மாரி என்வாை்வில்  

 ச ய்கின்ற முத்து மாரி  

எங்கிருந்து அழைத்தாலும் என்மனக் பகாவிலிபல 
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 எழுந்தருளும் முத்து மாரி  

ஏழைகளின் வாை்க்ழகயில் இன் ங்கள் வைங்கிபய 

 எழில்கூட்டும் முத்து மாரி 

ைங்கடங்கள் அத்தழனயும் சைால்லியழும்  க்தரக்்குை ் 

 ைாந்திதரும் முத்து மாரி  

ைன்னதிக்கு  ாற்குடங்கள் ஆயிரமாய் ்  வனிவர 

 ைாந்தமுறும் முத்து மாரி  

சவங்சகாடுழம அம்ழமபநாய் பவ ்பிழலயால் நீக்கிபய  

 விழனதீரக்்கும் முத்து மாரி  

வளரக்ாழர முத்துநகர ்வாை்கின்ற ைக்திபய 

 அருள்முத்து மாரி உழமபய !  
 

கானரக்குடி முத்தாள அம்மன் 
 

அரும் ாக மனத்திபல முழளத்திடும் ஆழைகள்  

 மலராக மாற பவண்டும்  

அன்றாடம் ப ாராடும் ஏழைகள் வாை்விபல 

 அநியாயம் தீர பவண்டும்  

கரும்பிபல தூளியிட்டுக் பகாவிழல வலம்வரும்  

 கண்மணிகள் வாை பவண்டும்  

கற்கண்டு ் ச ாங்கழல கனிபவாடு  ழடக்கின்ற  

 கன்னியரக்்கு மாழல பவண்டும்  

வருகின்ற நாசளல்லாம் வளமான நாளாக  

 வாை்விழன ஆக்க பவண்டும்  

வடிவான பமழடயில் வளமாகத் தானமரந்்து  

 வருத்தங்கள் ப ாக்க பவண்டும்  

திருநாளாம் ழவகாசித் திங்களின் சவள்ளியில்  

 திருவிைாக் காணும் உழனபய 

முழுதாக நம்பிபய மனதார பவண்டிபனன்  

 முத்தாள அம்ழம உழமபய ! 
 

இராங்கியம் ஏகம்மன்  
 

சிற்றாழட இழடயுடுத்திை ்சிறுகுைந்ழத ழகசயடுத்துை ் 

 சிங்கார மாக நின்றாய் 

சீரிளழமத் திறம்பவண்டித் திருமுன்பு நின்றாரக்்குை ் 

 சைல்வங்கள் வைங்கு கின்றாய் 

வற்றாத சவள்ளசமன வருகின்ற துயரினிலும்  

 வாைவழி காட்டு கின்றாய் 

வந்துனது அடிசதாழுது வாை்த்திபய நின்றாரின்  



www.bhajanai.com 

178 

 வாை்வில் ஒளிகூட்டு கின்றாய் 

 ற்றுடபன  ாைப்ைாறு  ள்ளயம் இடுபவாரக்்கு ்  

  ரிவுடபன அருளு கின்றாய் 

 ாங்காக உழனபவண்டும்  க்தருக் கருள்புரிய 

 ராங்கிய ்  தியில் நின்றாய் 

முற்றான ஏவல்பில்லி சூனியங்கள் யாழவயும்  

 முனிந் பதாட்டும் கரு ் ருடபன  

முன்பனாடி ை ் ாணி உறங்கா ் புளிபயாடும்  

 உழறகின்ற ஏகம் மபன ! 
 

பநய்வாசல் உலக நாயகி அம்மன் 
 

அஞ்சுமுகம் பதான்றுழகயில் ஆறுதல் கரம்நீட்டி 

 அன்ழனமுகம் காட்டு வாபய 

அன்ழனசயன நீமாறி ஆதரவு இல்லாரக்்கு  

 அருளமுதம் ஊட்டு வாபய 

சகஞ்சியழும்  க்தருக்குக் பகட்டவரம் அத்தழனயும்  

 பகட்ட டி வைங்கு வாபய 

பகள்விக்கு ்  திலாகி வாை்வுக்கு ் ச ாருளாகி  

 கீரத்்தியுடன் விளங்கு வாபய 

மஞ்ைளணி மங்ழகயரின் மாங்கல்யம் தன்னிபல  

 மங்களமாய்த் தங்கு வாபய 

மக்களடு அவரவ்ாை்வில் மாடுமழன சைல்வங்கள்  

 மகிை்ைச்ியுடன் நல்கு வாபய 

சநஞ்ைசமனும் பகாவிலிபல சநய்வாைக் குைபலாடு 

 நிழறவாக அமரந்்த தாபய 

சநய்வாைல் எனும் தியில் சமய்வாைம் சைய்யுலக 

    நாயகிபய ைக்தி உழமபய ! 
 

பவலங்குடி வயல்நாசச்ி அம்மன் 
 

 ற்சறான்று இல்லாரக்்பக வீடருள்  ரமனவன் 

  ாகமாய் அமரந்்த தாபய 

 க்கத்தில் சிவனின்றி சமாத்தத்தில் ைக்திசயன 

 தனியாட்சி புரிகின் றாபய 

சுற்றியுள்ள ஏழூரும் மதுபவாடு பதரிழுக்க  

 சுந்தரமாய் விளங்கு வாபய 

பைாகமில்ழல  இனிசயன்றும் சுகம்மட்டும் சைாந்தசமன 

 நல்வரங்கள் வைங்கு வாபய 
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கற்றவரக்ள் கவி ாட மற்றவரக்ள் துதி ாட  

 களி ்புடபன மலரும் தாபய 

கழரசயல்லாம் நீருயர காசடல்லாம் சநல்லுயர 

 கருழணமழை ச ாழிவாய் நீபய 

சவற்றிமீது சவற்றியிழன பவண்டுபவார ்ச ற்றிடபவ 

 பவலங்குடி அமரந்்த தாபய 

வயல்சூழும் பகாவிலிபல வாை்சவன்னும்  யிரவ்ளரக்்கும்  

 வயல்நாைச்ி அம்ழம உழமபய 
 

சாந்தி துர்க்கா பரபமஸ்வரி 
 

மந்திரமும் தந்திரமும் மருந்துமாய் ஆகிபய 

 மக்கழளக் காக்கும் தாபய 

மனத்ழதபய மாழலயாய் சூட்டுவார ்வாை்க்ழகழய  

 மகிை்ைச்ியாய் ஆக்கு வாபய 

 ந்தயமாய் ஓடிடும்  ாைமிகு உலகிபல  

  ரிபவாடு அருளு வாபய 

 ரிபவாடு  ாதமலர ் ணிவாரின் சநஞ்சினிபல  

  ாைமுடன் அமரு வாபய 

கந்தனுக்கும் கலியுக வரதனுக்கும் நடுவிபல  

 களி ்புடன் நின்ற தாபய 

கருழணயுடன் கவுண்டம்  ாழளயம் தனிபல  

 பகாவில் சகாண்டருளு வாபய 

ைந்ததிகள் வாைபவ ைந்ததமும் வணங்கிடும்  

 ைகலழரயும் காக்க பவண்டி 

ைங்குடபன ைக்கரம் ைடக்கரம் ஏந்திடும்  

 ைாந்தி துரக்்கா  ரபமே்வரிபய 
 

இராங்கியம் அங்காள பரபமஸ்வரி 
 

அரிபயாடு பிரம்மனும் அறியாத சிவனாரும்  

 அண்ணா மழல யாகினார ்

அண்ணா மழலயிழன அைகாக வலம்வந்து 

 அவர ்ாகம் நீ யாகினாய் 

விரிைழட பவந்தழன மதியாத தட்ைனின் 

 பவள்விழயத் தூளாக் கினாய் 

விண்ணுழற பதவரக்்கும் மண்ணுழற மாந்தரக்்கும் 

 வாை்வருள் தாய் ஆகினாய் 

 ரிபயறும் கரு ் ண்ணன்  டிவாைல் அருகிருந்து 
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  ாராளும் திரு வாகினாய் 

 டிபயறி வந்துனது  ாதம்  ணிபவாரின் 

  ாவங்கள் தான் ப ாக்கினாய் 

திரிபுறம் தன்ழனபய சிரி ் ாபல ச ாடிசைய்த 

 தீரனின் அன்பு மழனபய 

சிங்ழகநகர ்பமவிய அங்காள ஈே்வரி 

 அன்ழனபய ைக்தி உழமபய 
 

நாயகிபய நாயகிபய 
 

 

எங்சகங்கும் நிழறந் திருக்கும் 

 இழறயருள் ைக்தி தழனபய 

ைங்கம்வளர ்தமிைாபல அம்மா அம்மா - நான் 

 ைாற்றிடபவ அருள்புரிவாய் அம்மா அம்மா 
 

இமயத்தின் கயிழல தன்னில் 

 ஈே்வரனின்  ாகமாகி 

உழமயவளாய் இரு ் வபள அம்மா அம்மா - இந்த 

 உலகழனத்தும் கா ் வபள அம்மா அம்மா 
 

கங்ழகநதி  ாயும் ஊராம் 

 காசிநகர ்என்னும் ப ராம் 

மங்ழகவிைா லாட்சிசயன்று அம்மா அம்மா - நீயும் 

 மானிடரின்  ாவம் தீர ்் ாய் அம்மா அம்மா 
 

அத்திமுதல் எறும்பு ஈறாய் 

  அத்தழனக்கும் மகிை்ந் தளிக்கும் 

பித்தருக்கும் பிைழ்ையிட்டு அம்மா அம்மா - அன்ன 

 பூரணியாய் இரு ் வபள அம்மா அம்மா 
 

எழில்சகாஞ்சும் காஞ்சி நகரில் 

 ஏகாம் ரர ்துழணயாய் அருழள ் 

ச ாழி வபள காமாட்சி அம்மா அம்மா - புவியில் 

 பயாகசமல்லாம் அளி ் வபள அம்மா அம்மா 
 

அருபளாடு சுயம் ாய் பதான்றி 

 ஆதி ரா ைக்தி என்பற 

மருவத்தூர ்பகாயில் சகாண்டாய் அம்மா அம்மா - மக்கள் 

 மயக்கங்கள் ப ாக்கிடுவாய் அம்மா அம்மா 
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சிதம் ரமாம் தில்ழல மன்றில் 

 நடமாடும் ஈை னருகில் 

சிவகாமிஎன்று நின்று அம்மா அம்மா - தினம் 

 சீரச் ருக்கும் நாயகிபய அம்மா அம்மா 
 

அம்ழம ழதயல் நாயகியாய் 

 அருள் ழவத்திய நாதருடன் 

இம்ழமபநாய் தீரக்்குமிடம் அம்மா அம்மா - அந்த 

 புள்ளிருக்கும் பவளூபர அம்மா அம்மா 
 

 ட்டருக்கு நிலழவக் காட்டி 

  க்தருக்கு திருவடி காட்டும் 

கட்டைகு அபிராமியாய் அம்மா அம்மா - திருக் 

 கழடயூரில் வாை் வபள அம்மா அம்மா 
 

 கல்பூழை  ரமன் தனக்கு 

  கட்டாகத் தினம் நடத்தும் 

அகிலாண்ட ஈே்வரிபய அம்மா அம்மா - திரு 

 ஆழனக்கா அமரந்்தவபள அம்மா அம்மா 
 

கண்ணபுரம் ைமய புரம் 

 காளபமகம் ப ாற்றும் புரம் 

அன்ழனமாரி அருள்மழையால் அம்மா அம்மா - உலகில் 

 அழனத்துயிரும் தழைத்திடுபம அம்மா அம்மா 
 

 ாட்டரைன் கம் ன் தூங்கும் 

 நாட்டரைன் பகாட்ழட தனிபல 

கண்ணாத்தா என்னும்ச யரில் அம்மா அம்மா - நீயும் 

 கண்சணாளி வைங்குவாபய அம்மா அம்மா 
 

எ ் டிநான் இருந்த ப ாதும் 

 என்மனக் பகாவில் தன்னில் 

சகா ்புழடய நாயகியாய் அம்மா அம்மா - எந்தன் 

 குலம்காக்கத் பதான்றிடுவாய் அம்மா அம்மா 
 

ச ான்னைகி என்னும் ச யரில் 

 புகபைாடு சிறுவயல் தன்னில் 

தண்ணீரில் விளக்சகரித்த அம்மா அம்மா - உன் 

 தயவாபல வாை்ந்திடுபவாம் அம்மா அம்மா 
 

வயல்சூைக்  பகாவில் சகாண்டு 

 வயல்நாைச்ி யம்மன் என்று 
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ஏழூரும் பதரிழுக்க அம்மா அம்மா - பதரில் 

 எழிற்பகாலம் காட்டுகின்றாய் அம்மா அம்மா 
 

முக்பகாடி பதவரக்ள் ப ாற்ற 

 சைாக்கனவன் ழகத்தலம்  ற்றி 

மணக்பகாலம் சகாண்டவபள அம்மா அம்மா - மதுழர 

 மண்ணாளும் மீனாட்சி அம்மா அம்மா 
 

முக்கடலும் ஒன்றாய்க் கூட 

 மூக்குத்தி விளக்கங் காட்ட 

அக்கழரயாய் நிலத்ழதக்காக்கும் அம்மா அம்மா - எங்கள் 

 கன்னியா குமரித்தாபய அம்மா அம்மா 
 

ஏகாந்த நாயகியாய் 

 எழிலாகக் சகால்லூர ்வாழும் 

மூகாம்பிழகத் தாயவபள அம்மா அம்மா - நீயும் 

 முக்திநலம் தரு வபள அம்மா அம்மா 
 

ஆயிரமாய் நாமம் சகாண்டு 

 ஆங்காங்பக பகாவில்கண்டு 

தாசயனபவ கருழணசைய்யும் அம்மா அம்மா - உந்தன் 

 தாள் ணிந்பத வணங்குகின்பறாம் அம்மா அம்மா 
 

சமயபுர அம்மன் 
 

 

காவிரி நதியின் கழரயினிபல  

 கண்ண புரத்து நகரினிபல 

ஆயிரம் கரங்கள் தான்சகாண்பட  

 அன் ர ்துயரம் கழள வபள 
 

அைகு முடியிழனக் சகாடுத்திடுவார ் 

 அங்கம் ப ாட்டு ் புரட்டிடுவார ் 

விளங்கு திரியால் மாவிளக்கு 

 பவதழன தீர ஏற்றிடுவார ்
 

அக்னி ச ாங்கும் தீைை்ட்டி  

 அங்ழகயில் தாங்கித் தூக்கிடுவார ்

சகாக்கியில்  றழவக் காவடியாய்  

 சதாங்கிபய வலமும் வந்திடுவார ்
 



www.bhajanai.com 

183 

எத்தழன எத்தழன பிராரத்்தழனகள்  

 ஏக்கம் தீரத்்திடத் பதாத்திரங்கள்  

அத்தழனயும் அவள் பகட்டிடுவாள்  

 அ யக் கரமழத நீட்டிடுவாள் 
 

பகாரிக்ழக தன்ழன மனம்சகாண்டு  

 பகாவில் வாைல் வந்தவழர 

வாரிபய அழனத்து மாரியவள்  

 வளங்கள் சகாழிக்கை ்சைய்திடுவாள் 
 

பநாய்கள் சநாடிகள் தீரத்்திடுவாள் 

 சநாந்தவர ்மனத்ழதத் பதரத்்திடுவாள் 

 ாயும் கருழண சவள்ளத்தால்  

  யங்கள் யாவும் ப ாக்கிடுவாள்   
 

இன் ம் துன் ம் எதுவரினும் 

 எல்லாம் அவளின் கருழணசயன 

அன்புடன் ஏற் வர ்மனத்தினிபல  

 அன்ழன பதான்றிை ்சிரித்திடுவாள்  
 

இமயம் பிறந்த  ாரவ்தியும்  

 இலக்குமி ைரே்வதி யாவருபம  

ைமயபுரத்துக் பகாவில் வந்து  

 ைகல நலனும் அளித்திடுவர ்
 

நாளும் பகாளும் நலிந்பதாரக்்கு 

 நல்லருள் வைங்கும் வாைலிபல 

நாளும் ச ாழுதும் திருநாபள 

 நாயகி அன்ழ  ் ச ரும்நாபள 
 
 

ஆதிபராசக்தி 
 

பமல் மருவத்தூரில் எங்கம்மா ஆதி ராைக்தி - நான்  

உன்ழன மறந்தாலும் நீ என்ழன மறக்காபத  
 

பமல் மருவத்தூரில் எங்கம்மா ஆதி ராைக்தி - நான்  

உன்ழன மறந்தாலும் நீ என்ழன மறக்காபத  

 ால்ப ால் ச ாங்கிவரும் உந்தன் கருழணத் திறத்தாபல    

ஆல்ப ால் குலம்தழைக்க அம்மா அருழள ் ச ாழிவாபய 
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காஞ்சி நகரத்னிபல எங்கம்மா காமாட்சித் தாபய - நான்  

உன்ழன மறந்தாலும் நீ என்ழன மறக்காபத 

அஞ்பைல் எனைச்ைால்லும் உந்தன் அ யக்கரங்களிபல 

தஞ்ைம் எனஅழடந்பதாம் அம்மா தயவுடன் கா ் ாபய 
 

திருபவற்காட்டினிபல எங்கம்மா பதவி கருமாரி - நான்  

உன்ழன மறந்தாலும் நீ என்ழன மறக்காபத  

அருழமத் தாயாகி இங்பக அன்பு ்  யிரவ்ளரக்்கும்  

ச ருழம சகாண்டவபள அம்மா ப ணிக் கா ் ாபய 
 

ழவத்தீே்வரன் பகாவிலிபல அம்மா ழதயல் நாயகிபய - நான்  

உன்ழன மறந்தாலும் நீ என்ழன மறக்காபந 

சித்தாமிரத்ம் எனும் அருள்பமவிய தீரத்்தமதால்  

சித்தம் சதளிபவாபம அம்மா சிந்ழத குளிரப்வாபம 
 

மதுழரயம் தியில் எங்கம்மா மீனாட்சித் தாபய - நான்  

உன்ழன மறந்தாலும் நீ என்ழன மறக்காபத 

கதிழரக் கண்டவுடன் அங்பக கழரயும்  னிப ால 

எதிரவ்ரும் விழனகழளந்து அம்மா ஏழைழயக் கா ் ாபய 
 

ைமயபுரத்தினிபல எங்கம்மா மாரியம்மன் தாபய - நான்  

உன்ழன மறந்தாலும் நீ என்ழன மறக்காபத  

அ யம் அ யசமன்று உந்தன் அடிமலர ்சதாழுபதாழர 

ைமயத்தில் காதத்ிடுவாய் அம்மா ைஞ்ைலம் ப ாக்கிடுவாய் 
 

காழரக்குடிதனிபல எங்கம்மா சகா ்புழட நாயகிபய - நான்  

உன்ழன மறந்தாலும் நீ என்ழன மறக்காபத  

 ாழற சநஞ்ைத்தில் ஊறும்  ாவம் நீக்கி அங்பக  

சீழரக்சகாடு ் வபள அம்மா சைல்வம் அளி ் வபள  
 

முத்து ் ட்டினத்தில் எங்கம்மா முத்துமாரித் தாபய - நான் 

உன்ழன மறந்தாலும் நீ என்ழன மறக்காபத  

வித்தகி உன் ாதம் நாங்கள் பவண்டித் சதாழுகின்பறாம்  

ைத்திய நாயகிபய அம்மா ைங்கரி ைாம் விபய 
 

சிறுவயல் நகரத்னிபல எங்கம்மா ச ான்னைகித்தாபய - நான்  

உன்ழன மறந்தாலும் நீ என்ழன மறக்காபத  

வருவாய் நீசயன்று நாங்கள் வாைலில் பகாலமிட்படாம்  

திருவாய் நீவந்து அம்மா திருவருள் தருவாபய 
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சகாங்குத்திருநாட்டில் எங்கம்மா பகானியம்மன் தாபய - நான்  

உன்ழன மறந்தாலும் நீ என்ழன மறக்காபத  

எங்கும் நிழறந்தவபள எங்கள் இல்லம்தான்வந்து  

மங்கலம் அருள்வாபய அம்மா மகிை்ைச்ிழயத் தருவாபய  
 

சூலூர ்நகரத்னிபல எங்கம்மா சுந்தர மாகாளி - நான்  

உன்ழன மறந்தாலும் நீ என்ழன மறக்காபத 

பவலும் மயிலும்சகாண்ட அந்தபவலவன் தாயுழனபய  

நாளும் வணங்கிடுபவாம் அம்மா நலங்கள் புரிவாபய 
 

கற்பக வல்லி நின் பபாற்பதங்கள் பிடித்பதன் 
 

 

கற் க வல்லி நின் ச ாற் தங்கள் பிடித்பதன் 

நற்கதி அருள்வாய் அம்மா! 

 ற் லரும் ப ாற்றும்  தி மயிலாபுரியில் 

சிற் ம் நிழறந்த உயர ்சிங்காரக் பகாயில் சகாண்ட  
 

நீ இந்த பவழளதன்னில் பையன் எழன மறந்தால் 

நான் இந்த நாநிலத்தில் நாடுதல் யாரிடபமா 

ஏன் இந்த சமௌனம் அம்மா ஏழை எனக்கருள 

ஆனந்த ழ ரவிபய ஆதரித்தாளும் அம்மா!  
 

எல்பலாரக்்கும் இன் ங்கள் எழிலாய் இரங்கி 

என்றும் நல்லாசி ழவத்திடும் நாயகிபய 

நித்ய கல்யாணிபய க ாலி காதல் புரியும் 

அந்த உல்லாசிபய உமாஉழன நம்பிபனன் அம்மா! (கற் க வல்லி) 
 

நாபகே்வரி நீபய நம்பிடும் எழனக் கா ் ாய் 

வாகீே்வரி மாபய வாராய் இது தருணம்  ாபகஸ்ரீ 

தாபய  ாரவ்திபய இந்த பலாபகே்வரி 

நீபய உலகினில் துழணயம்மா! (கற் க வல்லி) 
 

அஞ்ைன ழம இடும் அம்பிழக எம்பிரான் 

சகாஞ்சிக் குலாவிடும் வஞ்சிபய உன்னிடம் – 

அருள் தஞ்ைம் என அழடந்பதன் தாபய 

உன் பைய் நான் ரஞ்ைனிபய ரட்சி ் ாய் சகஞ்சுகிபறன் அம்மா!  
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ஆறுமுக சுவாமி விருத்தம் 
 

ஆறுமுகமும்  ன்னிரண்டு ழகயும் பவலும்  

 அலங்கார ஆ ரண மணிந்த மாரப்ும் 

திருமுகமும் சவண்ணீரும் புழனந்த சமய்யும் 

 சஜகசமலாம் புகை் ழடத்தாய் சு ்பிரமண்யா 

முருகாைர வண வபன காரத்்தி பகயா 

 முக்கணனார ்புத்திரபன உக்ர பவலா 

இருவருபம உழன ் ணிந்பதாம்  ைநிபவலா 

 இதுைமயம் அடியாழர ரட்சி ்  ாபய 
 

மயிபலறி விழளயாடும் சு ்பிரமண்யா 

 வடிபவலா உன் ாதம் நம்பி பனபன 

உயிரிைந்து அ கீரத்்தி யாகும் பவழள 

 உன்சையலால் இதுைமயம் உயிழரக் காத்தாய் 

தயவாக இனிபமலும் உயிழரக் காத்து 

 ைண்முகபன அடியாரத்ம் துயரம் தீர ்் ாய் 

ழவப ாக மானமழல  ைநி பவலா 

 வரமளித்து உயிரக்ாத்து ரட்சி ்  ாபய 
 

வருந்துமடியார ்உயிழரக் காக்கும் சதய்வம் 

 ழவயகத்தில் பவசறாரு வரில்ழல சயன்று 

அறிந்துநான் உழன ்  ணிந்பதன் சு ்பிர மண்யா 

 ஆதரித்து பிராண யம் தீருழமயா 

திரிந்தழலந்து அறுமூன்று திங்களாகை ்

 சிழறயிலிருந்து தழள ்பூண்டு சின்னமாபனன் 

 றந்துவரும் மயிபலறும்  ைநி பவலா 

  ண் ாக உயிரக்ாத்து ரட்சி ்  ாபய 
 

ச ருபவங்ழக புலிபிடித்த  சுழவ ் ப ால 

 பிதுர ்கலங்கி மனம்தளரந்்து புலம்பிபனாபம 

இருவருபம உழனக்கூவை ்சைவி பகளாபதா 

 இதுைமயம் தாமதமா யிருக்க லாபமா 

குருவாகித் தந்ழத தாய் நீபயயாகில் 

 குமபரைா பிராண யந் தீரு ழமயா 

முருபகைா இதுைமயம்  ைநி பவலா 

 முன்வந்து உயிரக்ாத்து ரட்சி ்  ாபய 
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 ாம்பின்வாய் சிக்கியபதார ்பதழர ப ால 

  ழத ழதத்து வாடுகிபறாம்  ாலரந்ாங்கள் 

பதம்பிபய புலம்புகிபறாம் துயர மாகி 

 சதன்னவபன உன்சைவிக்கு பகளா பதாதான் 

நான்புவியில் உழனநம்பி மகிை்ந் திருந்பதன் 

 நாபயனுக்கு அ ாயம் வரநியாய பமாதான் 

ைாம் சிவன் புத்திரபன  ைநி பவலா 

 ைமயமிது உயிரக்ாத்து ரட்சி ்  ாபய 
 

வழலயிலக ் ட்ட உயிரது ப ால் மயங்கு கிபறாபம 

 வடிபவலா இதுைமயம் துயரம் தீர ்் ாய் 

சகாழலகளவு  ாதகங்கள் ச ாய்யிருந்த சதல்லாம் 

 சகாடும் ழிகள் வஞ்ைழன பில்லி சூனியசமல்லாம் 

சதாழலயாத சிறுபிணிபநாய் வல்விழன கசளல்லாம் 

 துறத்து ழமயா மயிபலறும் சு ்பிரமணியா 

மழலயிலுழற வாைபன  ைநி பவலா 

 வரமளித்து உயிரக்ாத்து ரட்சி ் ாபய 
 

நாகமது சகருடழனக்கண்டழலந்தாற் ப ால 

 நான் யந்து அழலதுரும் ாய் அழலகிபறபன 

தாகமது தீருழமயா தவிக்கும் பவழள 

 ைண்முகபன இதுைமயம் அடிபயனுக்கு 

பமகமது  யிரக்்குதவி சைய்தார ்ப ால 

 பவலவபன பிராண யந் தீருழமயா 

பவகமுடன் வரபவணும்  ைநி பவலா 

 விழனதீரத்்து உயிரக்ாத்து ரட்சி ் ாபய 
 

பூழனழகயில் சிக்கியபதார ்கிளிழய ் ப ால 

 புலம்புகிபறாம் பிராண யம் மிகவுமாகி 

நானடிழம உழனநம்பி யிருக்கும் பவழள 

 நாயகபன  ாராமுகமாய் இருக்க லாபமா 

மானீன்ற வள்ளியம்ழம சதய்வயாழன 

 மணவாளா ைரவணபன கருழண சைய்வாய் 

கானமயில் வாகனபன  ைநி பவலா 

 கடவுபள உயிரக்ாத்து ரட்சி ் ாபய 
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தூண்டிலக ் ட்ட உயிரது ப ால் துடிக்கிபறபன 

 சு ்பிரமணியா இதுைமயம் அடிபயனுக்கு 

பவண்டும்வரம் சகாடு ் தற்கு ்  ாரத்்து நீபய 

 பவசறாரு வரில்ழலசயன்று நம்பிபனபன 

மீண்டுவரும் விழனதீரத்்து துயரம் தீர ்் ாய் 

 பவலவபன சூரைங்கார பவலா 

ஆண்டவபன உழன ் ணிந்பதாம்  ைநி பவலா 

 அடியாரக்ள் உயிரக்ாத்து ரட்சி ்  ாபய 
 

நஞ்சு ட்டு விேபமறி மயங்கு மா ்ப ால் 

 நடுநடுங்கி கிடுகி சடன்று  யந்து நாங்கள் 

தஞ்ைசமன்பற உழன ் ணிந்பதாம் தணிழக வாைா 

 ைற்குருபவ பிராண யந் தீரு ழமயா 

 ஞ்ைகழனை ்சிழறவிடுத்துத் தழலழய வாங்கி 

  ரிகரித்து உன்னிருதாள்  தபம தந்து 

வஞ்ைழனகள் சைய்யாமல்  ைநி பவலா 

 வரமளித்து உயிரக்ாத்து ரட்சி ் ாபய 
 

அத்திமுகபன முக்கண்ணனுக்கு இழளய பவலா 

 அறுமுகபன தணிழகயிபல அமரந்்த வாைா 

வித்திறத்திற் ப ைாத மூடன் நானும் 

 பவலவபன நின்னருளால் கவிழய ் ப ால 

 த்துபம  திகமாய் ்  ாடிை ்சைான்பனன் 

 என்மீதில் பிழைகள்மனம் ச ாறுத்பத யாள்வாய் 

ைத்தியமாய் உழன ் ணிந்பதாம் எங்கள் அய்யா 

 ைண்முகபன அடியாழர ரட்சி ் 

 ாபய 
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அவனாசிப் பத்து 
வற்றாத ச ாய்ழக வளநாடு கண்டு 

 மழலபமலிருந்த குமரா  

உற்றார ்எனக்கு ஒருப ரு மில்ழல 

 உழமயாள் தனக்குமகபன 

முத்தாழடதந்து அடிபயழன யாளும் 

 முருபகைன் என்றனரபை! 

வித்தார மாக மயில்மீ திபலறி 

 வரபவணு சமன்றனருபக!  
   

ஆலால முண்படான் மகனாகி வந்து 

 அடியார ்தமக்கும் உதவி 

 ாலூர(ல்) உண்டு கனிவாய் திறந்து 

  யனஞ் சைழுத்ழத மறபவன் 

மாலான வள்ளி தழனநாடி வந்து 

 வடிவாகி நின்ற குமரா! 

பமலான சவற்றி மயில்மீ திபலறி 

 வரபவணு சமன்றனருபக!  
 

திருவாைல் பதாறும் அருள்பவ தபமாத 

 சிவனஞ் சைழுத்ழதமறபவன் 

முருபகைசரன்று அறியார ்தமக்கு 

 முதலாகி நின்றகுமரா 

குருநாத சுவாமி குறமாது நாதர ்

 குமபரை(ர)் என்ற ச ாருபள! 

மறவாமல் சவற்றி மயில்மீதிபலறி 

 வரபமணு சமன்றனருபக! 
 

உதிரந் திரண்டு  னியீர லுண்டு 

 உருவாைல் பதடிவருமுன் 

ததிப ா சலழுந்த திருபமனி நாதர ்

 கழடவீடு தந்து மருள்வாய் 

முதிரஞ் சிறந்த வயல்வீறு சைங்ழக 

 வடிபவல் எடுத்தகுமரா! 

யதிராய் நடந்து மயில்மீ திபலறி 

 வரபவணு சமன்றனருபக!  
 

மண்ணாடு மீைன் மகனாழர யுந்தன் 

 மழலவீடு தந்து மருள்வாய் 

வண்டூரல்  ாயும் வயலூரில் சைங்ழக 
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 வடிபவல் எடுத்தகுமரா! 

நன்றாக வந்து அடிபயழன யாண்டு 

 நல்வீடு தந்தகுகபன! 

சகாண்டாடி சவற்றி மயில்மீ திபலறி 

 வரபவணு சமன்றனருபக!  
 

நீலஞ் சிறந்த குறமாது வள்ளி 

 நின் ாகம் ழவத்தகுமரா 

காலசனழுந்து சவகுபூழை சைய்து 

 கயிறுசமடுத்து வருமுன் 

பவலும் பிடித்து அடியார ்தமக்கு 

 வீராதி வீரருடபன 

ைால ்  ரிந்து மயில்மீ திபலறி 

 வரபவணு சமன்றனருபக!  
 

தழலகட்ட நூலின் நிைல்ப ால நின்று 

 தடுமாறி சநாந்து அடிபயன் 

நிழலசகட்டு யானும் புவிமீதில் நின்று 

 சநடுமூை ்சைறிய விதிபயா 

அழலசதாட்ட சைங்ழக வடிபவற் கடம் ா 

 அடிபயழன ஆளுமுருகா! 

மழலபயறி பமவுமயில்மீ திபலறி 

 வரபவ ணுசமன்றனருபக!    
 

வண்டுண்டு பூவில் மதுவூரில்  ாயும் 

 வயலூரில் சைங்ழக வடிபவல் 

கண்சடான்று சைால்லித் திரிவாரக்ள் வாைல் 

 கடசனன்று பகட்கவிதிபயா? 

வண்டூறு பூவிலிதை் பமவும் வள்ளி 

 சதய்வா ழனக்குகந்த பவலா 

நன்சறன்று சைால்லி மயில்மீ திபலறி 

 வரபவ ணுசமன்ற னருபக!  
 

விடதூத பராடி வரும் ப ாது உம்ழம 

 சவகுவாக நம்பிபனபன 

குறமாது வள்ளியிடமாக ழவத்து 

 மயிபலறி வந்தகுமரா 

திடமாகை ்பைாழல மழலமீ தில்வாழும் 

 திருமால் தமக் குமருகா! 

வடமா ன ைநி வடிபவல் நாதா 
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 வர பவணு சமன்றனருபக!  
 

ஓங்கார ைக்தி உழம ால் குடித்து 

 உ பதை முழரத்த ரபன! 

பூங்கா வனத்தில் இதை் பமவும் வள்ளி 

 புஜமீ திருந்தகுகபன 

ஆங்கார சூரர ் ழடவீடு பைார 

 வடிபவல் விடுத்த பூ ா 

 ாங்கான சவற்றி மயில்மீ திபலறி 

 வரபவணு சமன்றனருபக! 
 

ஆறாறு மாறு வயதான ப ாது 

 அடிபயன் நிழனத்த டியால் 

பவபறது சிந்ழத நிழனயாம லுந்தன் 

 ஆைாரைங்கமருள்வாய் 

அசுபரைர ்ப ால யமதூத சரன்ழனத் 

 சதாட்படாட கட்ட வருமுன் 

மாறாது பதாழக மயில்மீ திபலறி 

 வரபவணு சமன்றனருபக!  
 

ழகயார உன்ழனத் சதாழுபதத்த மனது 

 க படது ைற்றுமறிபயன் 

அய்யா உனக்கு ஆளாகும் ப ாது 

 அடியார ்தமக்கும் எளிபயன் 

ச ாய்யான காயம் அறபவ ஒடுங்க 

 உயிரச்காண்டு ப ாகவருமுன் 

ழவயாளி யாக மயில்மீ திபலறி 

 வரபவணு சமன்றனருபக!  
 

ஏபதது சஜன்ம சமடுத்பதபனா முந்தி 

 யிந்த ் பிற ்பிலறிபயன் 

மாதாபி தாநீ மாயன் தனக்கு 

 மருகா குறத்திக ணவா 

காபதாடு கண்ழண யிருளாக மூடி 

 உயிரச்காண்டு ப ாகவருமுன் 

வாதாடி நின்று மயில்மீ திபலறி 

 வரபவணும் சமன்றனருபக!  
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பவள்ளிமனலக் கந்தர் விளக்கம் 
 

அரனுழடய சநற்றியில் அறுச ாறிக ளாகபவ 

 ஆங்கார மாயுதித் தாய்  

அண்டம் நடுங்கிடபவ ைண்ட மாருதம் கிடுகிசடன 

 அகில புவனங்கள் சுற்றி 

அறம்ச ாருள் விளங்கபவ உழமயவள் கரத்தினில் 

 ஆறுமுக னாயுதித் தாய் 

அன் ான காரத்்திழக  ாலமிரத்ம் உண்டவா 

 அழுகுச ற வந்த  ாலா 

ைரவண ் ச ாய்ழகயில்  லவித லீழலயும் 

 ைரை உல்லாை குமரா 

தரணி புகை் சமய்யபன தாமழர இழலயினில் 

 ைரவணபன துயில் சகாண்டவா 

வீரசைக நாதபன ஞான ்பிர காைபன 

 வந்திடுங் கந்த பவபள 

சவள்ளிமழல பவல்முருகா விழனதீரத்்து ரக்ஷி ் ாய் 

 பவலாயுதக் கடவுபள 

தங்கமுடி கிரிகடகம் சைன்னியில் சைாலிக்கபவ 

 சைங்ழகவடி வானதுழரபய 

சிங்கார பவல்முதல்  ன்னிரண் டாயுதம் 

 சைல்வபன தாங்கி நின்றாய் 

அங்கமதில் சவண்ணீரும் ைந்தனக் கதம் மும் 

 அணியும் ட் டாழட ஒளியும் 

அைகான மாரப்ினில் பமாகன ்  தக்கமும் 

 அரும்புமண மாழலயுடபன 

சைங்கடகம் தண்ழடமணி கிண்கிணிை ்ைதங்ழகயும் 

 சைவிகளணி குண்டலங்கள் 

சைம் வள வாயபன எங்கள்குல சதய்வபம 

 சைந்தா மழர ் ாதபன 

பவங்ழகமழல கங்ழகயும் தாங்கிவரும் காங்பகயா 

 வந்திடுங் கந்தபவபள 

சவள்ளிமழல பவல்முருகா விழனதீரத்்து ரக்ஷி ் ாய் 

 பவலாயுதக் கடவுபள  
 

சீனிகற் கண்டுடன் அவல்ச ாரி கடழலயும் 

 பதன் ாலும் முக்கனிகளும் 

சீரான சகாடிமுந்திரி ஆரஞ்சுக் கனிகளும் 
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 திராட்ழையும் இளநீருடன் 

இனி ் ான எலுமிைை் மாதுள விளங்கனி 

 இன் ரை சகாளஞ்சி ் ைமும் 

இனமுல்ழல மல்லிழக சைண் கம் ைாமந்தி 

 எவபராஜா  ன்னீருடன் 

மாநிலம் துதிக்கபவ புனுகு ைவ்வாதுடன் 

 மருவும் மருக்சகாழுந்தும் 

அபிபேகம் சைய்யபவ தீ தூ  ங்களுடன் 

 மனமகிை பவப ாற்றுபவன் 

இனியவடி பவலபன கலிகாலன் ஒடபவ 

 வந்திடுங் கந்தபவபள 

சவள்ளிமழல பவல்முருகா விழனதீரத்்து ரக்ஷி ் ாய் 

 பவலாயுதக் கடவுபள.  
 

பிரணவ பவதத்தின் ச ாருள்கூறத் சதரியாத 

 பிரமழனை ்சிழறயில்ழவத்தாய் 

 ரமனுக் கு பதை சிவஞான மூரத்்திபய 

  ாராள வந்தஅரபை 

முழறகளது தவறாத ைகல பலாகங்களும் 

 முத்சதாழில் புரிந்த பதவா 

முனிவரக்ள் பதவரக்ள் கண்டு தயங்கிட 

 முைச்ுடராய் நின்றபதவா 

சூரழனை ்சிழதக்கபவ இந்திரன் முதலான 

 பதவரக்ள் முழறகூறபவ 

ைாரதி ஆகபவ மாருதம்பதர ்சகாண்டு 

 சைல்கிறார ்முருழகயனும் 

வீர  ட்டங்களும் சநற்றியில் துலங்கபவ 

 வந்திடுங் கந்தபவபள 

சவள்ளிமழல பவல்முருகா விழனதீரத்்து ரக்ஷி ் ாய் 

 பவலாயுதக் கடவுபள  
 

கனப ரிழக நாதசுரம் ைங்கு பைகண்டியும் 

 கனகவாத்தியம் முைங்க 

ழகயிழலமழல விட்டுநீ பதவர ்ழட சூைபவ 

 கதிரப்வல் எடுத்து வந்து 

மனபவக ரதபமறி வீரர ்ழட சூைபவ 

 மபகந்திரம் அமரந்்தவாைா 

மாயா விதாரகன் சூர த்மன் முதல் 
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 மாபவலால் ைம்கரித்தாய் 

வனமயிலின் கரத்்தபன சதக்ஷணாமூரத்்தி என் 

 வறுழமழயத் தீரக்்கவருவாய் 

வலியாழர வாட்டிபய எளியாழர ர ஷிக்க 

 வரபவணும் குகபநைபன 

வானவரிடர ்கழளந்தவா இந்திரன் முடிபயற்றி 

 ழவத்திடுங் கந்தபவபள 

சவள்ளிமழல பவல்முருகா விழனதீரத்்து ரக்ஷி ் ாய் 

 பவலாயுதக் கடவுபள.  
 

அன்ழனயாள் குழறதீர நந்தவனம் காக்கபவ 

 ஆறுமுகம் காத்தலிங்கம் 

ஆனமுதல் மந்திரம் மழலயாளை ்சின்னாழன 

 அடிழமயாய்க் சகாண்டலிங்கம் 

உன்ழனபய யான்விட கதிசயான்று மில்ழலபய 

 உத்தகண்ட காரவீரா 

உள்ளன்பு சகாண்டுதான் உந்தனது இழண அடிழய 

 ஒருப ாதும் மறபவன்அய்யா 

துன்னவயிற் பமருகிரி சைந்திநகர ்எட்டுக்குடி 

 சைன்னிமழல பமவுமுருகா 

சுக்கிலமும் ைே்டிதிதி ஐ ் சித் திங்களில் 

 சூரைம் காரமுருகா 

விண்ணதிரு  ண்டிதர ்கண்டிகதிர ்காமபன 

 வந்திடுங் கந்தபவபள 

சவள்ளிமழல பவல்முருகா விழனதீரத்்து ரக்ஷி ் ாய் 

 பவலாயுதக் கடவுபள.  
 

பைாழலகிளி பவல்விழியாள் வள்ளி  ங்காளபன 

 துள்ளி மயிபலறு முருகா 

துே்டரிடம் சிக்கிநான் தவித்திடும் பவழளயில் 

 துழணபுரிய வாருமுருகா 

அழலகடல் சூை்புவனம் மாங்கனிக் கிழைந்துவலம் 

 அழரசநாடியில் வந்தமுருகா 

அய்யன் பிடாரிசயாடு கும்  ழட யாவழரயும் 

 அடக்கி வைமாளுமுருகா 

காலந் துலங்கி வரபமலமுக வாைகா 

 நீல மயிபலறு முருகா 

ஒளழவயாரக்் கருள்புரிய பகாழவகழள பமய்த்துநீ 
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 நாவல்மரம் ஏறுமுருகா 

வாழலமகன் சீலபன தணிகாைலம் விட்டுநீ 

 வந்திடுங் கந்தபவபள 

சவள்ளிமழல பவல்முருகா விழனதீரத்்து ரக்ஷி ் ாய் 

 பவலாயுதக் கடவுபள.  
 

அம்புவியர ்சகாண்டாடும் ஆண்டி ்  ண்டாரபன 

 அஞ்ஞானம் தீரத்்தாளுவாய் 

அத்திமுக னுக்கிழளய ைக்திபவலா யுதா 

 அசுரழர ் ச ாடிசைய்தவா 

இன்  துன் ங்களால் இற ்பும் பிற ்புபம 

 எந்நாளும் மாறிவருகுபத 

இனிபிற ் பில்லாமல் ப ரின்  வீடழடய 

 சமய்ஞ்ஞானம் தாருமுருகா 

சைம்புலிங் ழகயபன பதவாதி பதவபன 

 சைகமாளும் மயில்வீரபன 

சீரப்மவும் ைரவழணயில் மைை்மாத் திரிந்திடும் 

 பதவரக்ளின் ைா ம்தீரத்்தாய் 

சவம்புனித வளரந்ாடு திருபவளூர ்பமவிய 

 வந்திடுங் கந்தபவபள 

சவள்ளிமழல பவல்முருகா விழனதீரத்்து ரக்ஷி ் ாய் 

 பவலாயுதக் கடவுபள.  
 

எத்திழைபயாரக்ளும் உன்ழனபய புகை் வாபர 

 எங்கும் நிழறந்த ச ாருபள 

ஈராறு ழகயபன  ன்னிரு விழியபன 

 ஏழை ங் காளவீரா 

சித்துவிழள யாடுவாய் முத்துலிங் ழகயபன 

 சைைழ்ைவாகனா வருகுவாய் 

ைடாக்ஷர மந்திர இருமூன்று அக்ஷரா 

 ைங்கீத வீழணயைகா 

 க்தியுடன் தினகாலம் கடுகளவு நிழனபவாரக்்கு ் 

  ாலன்வடி பவலன்வருவான் 

பித்தனவன் புத்திரா ை ்த ைங்காரபன 

 புலவருழன ் ப ாற்றுமுருகா 

வாத்தியம் முைங்கபவ ழகயிழலமழல விட்டுநீ 

 வந்திடுங் கந்தபவபள 

சவள்ளிமழல பவல்முருகா விழனதீரத்்து ரக்ஷி ் ாய் 

 பவலாயுதக் கடவுபள.  
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ப யிருளன் காட்படரி ைடாமுனி இராக்ஷதர ்

 பூத ் பிைாசுகளுபம 

ப தமுறும் ைாமுண்டி ைங்கிலிக் கரு ் னும் 

  ாதகமாய் எழனமிரட்ட 

தயவாக உன்ச யழர ைண்முகா சவன்றிடை ்

 ைாட்ழடயால் ஓட்டிவிடுவாய் 

தம் னம் மாரணம் வசியமுதல் பில்லியும் 

 சூனியம் ழவத்தப ழர 

தீயவன் பவரற சிவசு ்ர மணியபன 

 சூரமயிபலறி வந்து 

சூலத்தால் குத்திபய மீளாத நரகினில் 

 சைல்லபவ தள்ளிடுவாய் 

வாய்பவக மாகபவ பைவல்சகாடி  றக்கபவ 

 வந்திடுங் கந்தபவபள 

சவள்ளிமழல பவல்முருகா விழனதீரத்்து ரக்ஷி ் ாய் 

 பவலாயுதக் கடவுபள  
 

முந்தி முதலாகபவ தாரகழனக் சகான்றவா 

 மூரத்்திபய காரத்்திபகயா 

முன்சைய்த விழனயினால் வறுழமயது சகாண்டுபம 

 பமனியது வாடுழதயா 

கந்தபன காணாமல் கழடந்த தயிரப் ாலபவ 

 கலங்கிநான் நிற்கும்பவழள 

காலழன உழதத்தவன் குைந்ழத வடிபவலபன 

 காட்சிஅளிக்க வருவாய் 

சவந்தணல் பமனியாய் சுந்தர மூரத்்திக்கு 

 பவடரூ  மானபதவா 

சவண்ணீ றணிந்துபம ருத்ராே மாழலபயாடு 

 பவலுடபன நின்றமுருகா 

பவதாந்தத் தம்பிரான் கடம் வனம் விட்டுநீ 

 வந்திடுங் கந்தபவபள 

சவள்ளிமழல பவல்முருகா விழனதீரத்்து ரக்ஷி ் ாய் 

 பவலாயுதக் கடவுபள.  
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பதன் ாலும் ைரக்்கழரயுமினிய சுழவ கனிரைபம 

 சதவிட்டாத சைழுங்கரும்ப  

சதன்னாடு பமவுகுண ைாதி மாணிக்கபம 

 சதள்ளமுதமான திருபவ 

அன்புருக சகாடிய பநாய் விேகடிகள் தீரக்்கநீ 

 அருமருந்தான மணிபய 

அய்பவலன் காயுனுள் அமரந்்தவன் ழமந்தபன 

 அருஞ்சுடரான மணிபய 

நன்மணிபய ச ான்மணிபய எனதுகண் கருமணிபய 

 ஞானமணி சதய்வமணிபய 

நவமணிபய தவமணிபய குருமணிபய ழைவமணி 

 நயனசிவ சு ்ரமணிபய 

வின்புருவ தண்டமணி வீர ட்டாணி துழர 

 வந்திடுங் கந்தபவபள 

சவள்ளிமழல பவல்முருகா விழனதீரத்்து ரக்ஷி ் ாய் 

 பவலாயுதக் கடவுபள.  
 

மாதாவின் கரமதால் தண்டித்த பையுபம 

 மருகபவ வந்துநிற்கும் 

மரக்கலம் தங்கிபய காகம்  றந்தாலும் 

 மீளவும் வந்து பைரும் 

காதமலர ்சமய்யபன  லதுழறகள் சைன்றாலும் 

 கழரபயற வழியில்ழலபய 

கந்தா கடம் பன சைாந்தமாய் எந்தழனக் 

 கருழணயுடன் ஆளவருவாய் 

ைதசமன்று உன்ழனநான் நம்பிபனன் அ ் பன 

 ைஞ்ைலம் தீரக்்கவருவாய் 

ைம் ந்தராய் வந்து வாதுகள் புரிந்துபம 

 ைமணழரத் சதாழலத்தபதவா 

பவதங்கள் ப ாற்றிடும் கல்விக் கைகபம 

 வந்திடுங் கந்தபவபள 

சவள்ளிமழல பவல்முருகா விழனதீரத்்து ரக்ஷி ் ாய் 

 பவலாயுதக் கடவுபள.  
 

தந்ழததாய்க் கன் பன கந்தமழல வீட்டு நீ 

 சதன் ைனி வந்தகுமரா 

திழன ் புனத்திபல குறவள்ளிழய மணந்திட 

 பதன்திழன மாவுண்டவா 
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நந்தி முதல் பதவரும் நாரதர ்பிரம்ாதி 

 நாதழன ்  ணிந்துப ாவார ்

நாதமும் கீதமும்  ரிமள வாைமும் 

 நறுமலரும் மணம்வீசுபம 

பூந்தடம் பைாழலயும் தீரத்்தக் குளங்களும் 

  ாரக்்கசவகு கண்காட்சியும் 

புண்ணியம் ச ருகபவ  ாவம்  றக்கவும் 

 புல்லாங்குைல் ஊதுவார ்

பவந்தற்கு பவந்தபன நந்த பகாவிந்தபன 

 வந்திடுங் கந்தபவபள 

சவள்ளிமழல பவல்முருகா விழனதீரத்்து ரக்ஷி ் ாய் 

 பவலாயுதக் கடவுபள 
 

சித்திரக் பகாபுரமும் தங்கக் கலைங்களும் 

 சிங்காரக் சகாலுபமழடயும் 

சுற்றுமதிற் பகாட்ழடயும் மாட கூடங்களும் 

 சதன் ைனி மழலமீதினில் 

சித்தரக்ள் முத்திச ற ழவத்த குமபரைபன 

 ரத்தினமணி தீ சவாளிபய 

சைல்வகுரு நாதபன சுவாமிமழல ைண்முகா 

 சிவாலயமும் நின்றமுருகா 

பதாத்திரம் சைய்கிபறன் நல்வர மளிக்கபவ 

 பதாழகமயி பலறிவருவாய் 

சதாண்டரக்ள் விழனதீரக்்கும் பைாழலமழல நாயகா 

 சதண்டனிடுபவன் ைண்முகா 

சவற்றி பவலாயுதா விராலிமழல விட்டுநீ 

 வந்திடுங் கந்தபவபள 

சவள்ளிமழல பவல்முருகா விழனதீரத்்து ரக்ஷி ் ாய் 

 பவலாயுதக் கடவுபள 
 

முருகழன ்  ணிந்திடும் இடும் னுக் காகபவ 

 முன்பூழை தானளித்தாய் 

மூவாழை விட்டுபம முருகழன நிழனயபவ 

 முக்தியும்தான் தருகுவார ்

 ாருலகிற்  ங்குனி உத்திரம் நடக்குபத 

  ைனிக்கு இழணயில்ழலபய 

 க்தரக்ள் காவடிகள்  ாலாமிரத்ங் சகாண்டுபம 

  லபகாடி வருகிறாரக்ள் 
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 ாசராழுகும்  ஞ்ைா அமிரத்பம உண்கினும் 

  ாவம்  றந்பதாடுபம 

 ள சளன ஒளிவீை ் புரவிபம லமரந்்துநீ 

  சி ்பிணிழயத் தீரக்்கவருவாய் 

விருதுடபன தில்ழலநகர ்நடன தி பையபன 

 வந்திடுங் கந்தபவபள 

சவள்ளிமழல பவல்முருகா விழனதீரத்்து ரக்ஷி ் ாய் 

 பவலாயுதக் கடவுபள.  
 

திருமாலின் மருகபன குருநாத மூரத்்திபய 

 சைவ்பவள் தரித்தமுருகா 

பதவரக்ள் சிழறமீட்ட சூர ைங்காரபன 

 சதண்டாயுத  ாணிபய 

ச ாறுழமயுடன் நிழனபவாரக்்கு ் ச ாருளதவி சூை விதரும் 

 ச ருமிளகு முத்ழதயபன 

ப ாதக மாமுனிக்கு தமிை்ஞான உ பதைபன 

 பைாதி மயமானபதவா 

வரும்பிணிகள் நீங்கபவ மருந்சதான்று மில்ழலபய 

 சவண்ணீறு தாருமுருகா 

பவலவரக்் கிழணயாக பவசறாருவ வரில்ழலபய 

 பவங்ழக மரமானபதவா 

வீரர ்ழட துழணவரக்ள் லட்ைத்து ஒன் துபம 

 வந்திடுங் கந்தபவபள 

சவள்ளிமழல பவல்முருகா விழனதீரத்்து ரக்ஷி ் ாய் 

 பவலாயுதக் கடவுபள.  
 

வானவரக் ளமுதபம அமணழர வழதத்திட 

 மகுடி குைலூதும்முருகா 

வள்ளிக் கிழைந்துநீ தள்ளாத கிைவனாய் 

 வழளயலிடும் சைட்டிமகனாய் 

ஜனனமுதல் காலம்வழர சைய்திடும்  ாவங்கள் 

 தீரத்்துபம வரமளிக்க 

ைைச்ிதா னந்தபன ைண்முகா எனக்குநீ 

 ைாயுைை் தவி தருவாய் 

எனதுயிர ்பிரியுமுன் நிழனவு தடுமாறிடும் 

 உன்ழனபய நிழனக்கமாட்படன் 

என்குழறகள் உந்தனிடம் அ ்ப ாது சைால்வழத 

 இ ்ப ாபத சைால்லிழவத்பதன் 
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உனதுகண்  ாரழ்வதர தருணமிது எழனநாடி 

 வந்திடுங் கந்தபவபள 

சவள்ளிமழல பவல்முருகா விழனதீரத்்து ரக்ஷி ் ாய் 

 பவலாயுதக் கடவுபள.  
 

அைகான காவடிக ளானந்த மாகபவ 

 ஆடிவருகுபத உன்ைந்நிதி 

அருகண்ட காவடிகள் அலகுகள் பூட்டிபய 

 ஆபவைங் சகாண்டுவருக 

அைகுமயில் நடனமிட வள்ளிசதய் வாழனயுடன் 

 அருகில்வா சு ்பிரமண்யா 

அனுதினமும் மனதினுள் உழனத்துதிய வழியறியா 

 அைடழனயும் ஆளுமுருகா 

கழுகுமழல சிவசகாடிய எளியவன் புலம்புவது 

 கந்தபன உன்சைவிபகளாபதா 

கதிரப்வல் எக்குற்ற சமத்தழன இரு ்பினும் 

 சித்தம்ழவ முத்தய்யபன 

பவைமுகனுக் கிழளய வாலகும பரைபன 

 வந்திடுங் கந்தபவபள 

சவள்ளிமழல பவல்முருகா விழனதீரத்்து ரக்ஷி ் ாய் 

 பவலாயுதக் கடவுபள  
 

அல்லலும் சதால்ழலயும் வல்விழனகள் தீரத்்துபம 

 ஆதரித் சதழனயாளுவாய் 

அருணா ைலத்தினில் அண்ணாமழலக் கதி ன் 

 அன்னக்கிளி யீன்ற ாலா 

நல்பலாரக்ள் நிழனவினில் நடனமிடு முருகபன 

 நற்சுக மளிக்கவருவாய் 

நானுழன நம்பிபனன் ைைச்ிதா னந்தபன 

 நற்பகாண மணிமார ்பன 

ைல்லா ை ்சைந்தமிழில் வில்லாள சைாற்பிழை 

 எல்லாம் ச ாறுத்தருளுவாய் 

பைல்விழியால் பவடைச்ி திருக்பகாழவ கனிவாயாள் 

 சதய்வாழன சிபரான்மணிகளும் 

வல்லகதிர ்பவலுடபன சைம்ச ான் மயிபலறிபய 

 வந்திடுங் கந்தபவபள 

சவள்ளிமழல பவல்முருகா விழனதீரத்்து ரக்ஷி ் ாய் 

 பவலாயுதக் கடவுபள.  
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பசந்தில் ஆண்டவன் தரிசன மகினம  
 

வீதிசுற்றிக் கீை்புறமும் கடலுங் கண்படன்  

 விே்தாரக் சகாடிமரமு மங்பக கண்படன் 

ஆதிசயனும் மூலமழத அங்கு கண்படன் 

 அடிபயனும் சைந்தில்நகர ்வலமாய் வந்பதன் 

நீதிபுகை் பகாபுரபமற் புரத்திற் கண்படன் 

 நிைை்யமாய் உனதைழகக் காண பவண்டி 

ஆதிசயனுங் கடற்கழரயில் வந்து நின்பற 

 அதிரூ  சதரிைனங் கண்டருள் ச ற்பறபன!  
 

மந்தாழர பிைச்ிமுல்ழல வனமும் கண்படன் 

 மணல்பமட்டு குவட்டைகு மழலயுங் கண்படன் 

வந்தவரப்நாய் பிணிதீரக்்கும் வளமுங் கண்படன் 

 வருந்துகின்ற அடியாரக்்கு வரமீயக் கண்படன் 

சிந்தா நவமணிவிளக்கு ஒளியுங் கண்படன் 

 திருைச்ைந் தூராதி ழனக் காணசவன்று 

அந்தரமாய்க் கடற்கழரயில் வந்து நின்பற 

 அதிரூ  சதரிைனங்கண்டருள் ச ற்பறபன!  

நாழிநல்ல கிணறுதன்ழன நானுங் கண்படன் 

 நன்ழமச ற தீரத்்தமது ஆடிக்சகாண்படன் 

வாழிசைாலு மழறபயாரக்ள் தன்ழனக் கண்படன் 

 மண்ட முந் திருமதிலுஞ் சைந்தூருங் கண்படன் 

பகாழிசயனுஞ் பைவல்மயில் தன்ழனக்கண்படன் 

 குமரனிரு தாளிழணழயக் காண சவன்று 

ஆழிசயனும் கடற்கழரயில் வந்து நின்பற 

 அதிரூ  சதரிைனங் கண்டருள் ச ற்பறபன!  
 

மூன்றுசுத்து மண்ட முஞ் சுற்றி ்  ாரத்்பதன் 

 முன்னாபல வீர த்ரன் தன்ழனக் கண்படன் 

நானுபம மழலக்குடவு ச ருமாள் கண்படன் 

 நல்லவள்ளி ைன்னதியும் பிறகு கண்படன் 

பதனுடன்  ாலபிபேகம் சைய்யக் கண்படன் 

 சிவனார ்தம்  ாலகழனக் காணபவண்டி 

ஆனசதாரு கடற்கழரயில் வந்து நின்பற 

 அதிரூ  சதரிைனங் கண்டருள் ச ற்பறபன!  
 

ஆறுமுக நயினார ்தன்னைகு கண்படன் 
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 அவருழடய ைண்முகவி லாைங் கண்படன் 

கூறுமடி யாரக்ள் விழன தீரக்்கக் கண்படன் 

 குன்றுருவ பவல்வாங்கி நிற்கக் கண்படன் 

பவறுவிழன யணுகாம லிருக்கக் கண்படன் 

 பவலவனார ்தம் தத்ழதக் காண சவன்று 

ஆறுதலாய் கடற்கழரயில் வந்துநின்பற 

 அதிரூ  சதரிைனங் கண்டருள் ச ற்பறபன!  
 

மங்களம்பைர ்சதய்வாழன தன்ழன கண்படன் 

 மதகரியும் வாைலிபல வரவுங் கண்படன் 

 ங்கயஞ்பைர ் ன்னிருழக பவலுங் கண்படன் 

  ழதக்கமுத்து ைர ் ளிகள் தன்ழனக் கண்படன் 

தங்கமயக் பகாபுரத்தில் தீ ங் கண்படன் 

 ைங்கரனார ் ாலகழனக் காண பவண்டி 

அங்கைங்கமான கடற்கழரயில் வந்து நின்பற 

 அதிரூ  சதரிைனங் கண்டருள் ச ற்பறபன!  
 

மாசி மாதம் திருவீதி சுத்திவரவுங் கண்படன் 

 மனிதரக்்சகல்லாம் மடத்திலன்னம் வைங்கக் கண்படன் 

பதசிக்காய் ை ் ரத்தின் ைாயல் கண்படன் 

 தினந்தினமும் பூைை்ரங்கள் தூவக் கண்படன் 

வாைழனயாம் ச ரிபயாரக்ள் தன்ழனக் கண்படன் 

 வள்ளியுட கணவழன நான் காணசவன்று 

ஆழையாய் கடற்கழரயில் வந்து நின்பற 

 அதிரூ  சதரிைனங் கண்டருள் ச ற்பறபன!  

மாசிமகம் ரதபமறி வரவுங் கண்படன் 

 மனிதசரல்லாம் கூடிவடம் பிடிக்கக் கண்படன் 

பதசிக்காய் ை ் ரத்தின் ைாயல் கண்படன் 

 திருவருளும் பூைை்ரங்கள் சதாங்கக் கண்படன் 

நீதிபுகை் ைண்முகவி லாைங் கண்படன் 

 நிைை்மாய் உனதைழகக் காண பவண்டி 

ஆதிசயனும் கடற்கழரயில் வந்து நின்பற 

 அதிரூ  சதரிைனங் கண்டருள் ச ற்பறபன!  
 

கஞ்ைமலரத்் தாளிழணழய நானுங் கண்படன் 

 கதிரப்வலுஞ் சூலமுமுன் ழகயிற் கண்படன் 

சைஞ்ைமதிர ்பவதியரை்ம்  த்துங் கண்படன் 

 தினந்தினமும் ைந்தனாபி பேகம் கண்படன் 

வஞ்ைசமனும் மாயமழத நீக்கக் கண்படன் 
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 மனதறிய வுந்தழன நான் காண பவண்டி 

அஞ்ைசலனும் கடற்கழரயில் வந்து நின்பற 

 அதிரூ  சதரிைனங் கண்டருள் ச ற்பறபன 
 

சைகத்திலுள்பளா ருன் ாதம்  ணியக் கண்படன் 

 தினந்தினமும் மழறபயாரக்ள் துதிக்கக் கண்படன் 

சுகத்திபலநா னடிபயனிருக்கக் கண்படன் 

 துயரசமல்லா முன் ாதம் சைல்லக் கண்படன் 

மகத்திபல ரதத்திபல வருமைகு கண்படன் 

 மனதறிய உனதைழகக் காண பவண்டி 

அகத்தியமாய்க் கடற்கழரயில் வந்து நின்பற 

 அதிரூ  சதரிைனங் கண்டருள் ச ற்பறபன 
 

வண்ணமயில் வாகனத்தில் வரவுங் கண்படன் 

 மழறபயாரக்ள் தினமுமன்னம் புசிக்கக் கண்படன் 

திண்ணமுடன் வள்ளிமழன தழனயுங் கண்படன் 

 தினந்தினமும்  ள்ளியழற பைரக் கண்படன் 

கின்னரரத்ம் பூரவ்ீழண முைங்கக் கண்படன் 

 கிபலைசமல்லாம் தீரந்்து உன்ழனக் காண பவண்டி 

அன்னம்ப ால் கடற்கழரயில் வந்து நின்பற 

 அதிரூ  சதரிைனங் கண்டருள் ச ற்பறபன 
 

வாவா முருகா 
ழகயகல சநஞ்சுண்டு ஆனால் உள்பள 

 கடலளவு ஆழைச ாங்கும் இருந்தப ாதும் 

ஐம்புலனும் முழறபயாடு அடக்கி ழவத்பத 

 அனுதினமும் உன்நிழனபவ ப ாற்றிக்காத்து 

ழ யநழட ப ாட்டுவுழனக் காண நாங்கள் 

  ைகுதமிை் ்  ாட்டிழைத்து வந்பதாம் எங்கள் 

சைய்தவறு  லவுண்டு இருந்தப ாதும் 

 சீரப்வலா எமக்கருள ஓடி வாவா.  

ஆடுமயிபலறி விழளயாடும் உந்தன் 

 அைகுமிகு சுவாமிமழல அங்பக வந்தால் 

காடுநடமாடு சிவன் ஐயம் தீரக்்கக் 

 காபதாடு ப சி நிற் ாய் என்பற நாங்களும் 

வாடுசமங்கள் உள்ளத்தின் ஏக்கம் நீங்க 

 வளரச்ிங்ழக தி பநாக்கி நடந்பத வந்பதாம் 

பகாடியுண்டு எம்குற்றம் இருந்தப ாதும் 

 குருநாதா எமக்கருள ஓடி வாவா.  
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எந்நாளும் உன்னருழம புகபை சைால்லி 

 இழைபயாடு கடல் ாடும் வீடாம் உந்தன் 

சைந்தூரில் வந்துமுழறயிட்டால் எங்கள் 

 சிறுகுரல்கள் சைவிபகளாசதன்பற நாங்கள் 

சநஞ்சுநிழற துன் சமல்லாம் நீக்க பவண்டி 

 சநடுநழடயாய் சிங்ழகழய பநாக்கி வந்பதாம் 

தஞ்ைமுற்ற எங்கள்பிழை நீக்கி இன்பற 

 தமிை்பவலா எமக்கருள ஒடி வாவா. 
 

 ரங்குன்றம் மணபமழட ஆனதாபல 

  லபவழல உனக்கிருக்கும் அங்கு வந்து 

சுரங்கசமனும் எங்களுள்ளத் துள்பள உள்ள 

 துயரத்ழதை ்சைான்னால் அதழனக் பகட்டு 

இரங்கியுடன் வரமாட்டாய் என்பற நாங்களும் 

 எழிற்சிங்ழக தி பநாக்கி நடந்து வந்பதாம் 

ச ருந்தவறு  லசைய்பதாம் ஆனப ாதும் 

 ச ருமாபன எமக்கருள ஓடி வாவா.  
 

முனிஞானி வள்ளிசயழில் கூறக்பகட்டு 

 மூத்தாழள ்  ரங்குன்றில் தனிபய விட்டு 

மனம்ப ால வள்ளியுடன் தணிழகக் குன்றில் 

 மகிை்ந்திருக்கும் அந்பநரம் நீயும் எங்கள் 

மனத்துயரம் பகட்டருள வாராசயன்பற 

 வழிநழடயாய் சிங்ழகழய பநாக்கி வந்பதாம் 

கணக்கற்ற எங்கள்குற்றம் ச ாறுத்துக்காத்பத 

 கதிரப்வலா எமக்கருள ஒடி வாவா.  
 

நலமாடும் பதவாழன வள்ளிபயாடு 

 நாசளல்லாம் மகிை்ந்தாட உள்ள வீடாம் 

 லகனியும் மணமலரும் பூத்துை ்சிந்தும் 

  ைமுதிரும் பைாழலயங்கு வந்து எங்கள் 

 லகவழல சைால்லியைக்கூடாசதன்பற 

 சிங்ழகழய பநாக்கி நழட ் ப ாட்டு வந்பதாம் 

 லதவறு நாங்கள் சைய்பதாம் ஆனப ாதும் 

  ைம்ச ாருபள எமக்கருள ஒடி வாவா.  

கன்றுவந்து மடிமுட்டி கத்தும் ப ாது 

 கனிந்திரங்கி சுரக்கின்ற  சுழவ ்ப ால 

உன்னடிபய கதிசயன்று சகாண்ட எங்கள் 
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 உளத்துயரம் தீரத்்தருள பவண்டும் ஐயா.  

இன்னலுற்ற நாங்களுபம உன்ழனக் காண 

 எழிற்சிங்ழக தி பநாக்கி நடந்பத வந்பதாம் 

எம்தவறு எல்லாமும் ச ாறுத்துக் காத்பத 

 எழில்பவலா எமக்கருள ஒடி வாவா.  
 

ஒருகனிழய கண தியும் ச ற்றதாபல 

 உடன்பகா ம் சகாண்டவபன  ைநிபவலா 

ச ருந்துயரம் தினம்ச ருகி வந்த ப ாதும் 

 பிறசவான்றும் எண்ணாது நாங்களும் உந்தன் 

திருவடிபய ைரணசமன ்  ற்றிக்சகாண்படாம் 

 சிறியவருக் கருள்புரிந்து காக்க பவணும் 

இருமாதர ்புறமாடும் தங்க பவலா 

 ஏறுமயில் மீபதறிக் காக்க வாவா.  
 

திருழவயாறு மீ.பைவுகஞ் சைட்டி  

(1977  தி ்பிலிருந்து எடுத்தது) 
 

ஸ்ரீ சுப்ரமண்ய ஸப்தகம் 

 

கந்தபன! கடம் பன! கருத்தினில் உழறந்திடும் 

 கருழண வடிவான குகபன! 

கண்கபளா  ன்னிரண்டிருந்திடினும் ஏழைழயக் 

 காக்க ஒரு கண்ணுமிழலபயா! 

சிந்தழன முழுவதும் சிதரிடா வண்ணமுன் 

 சைம்மலர ்்  ாதங்கபள 

ைரண் என்று சகாண்டுழனை ்ைந்ததம்  ாடிபனன் 

 சைவிகளில் விைவில்ழலபயா 

வந்தழன சைய்துழன வாை்த்திபய நாசளல்லாம் 

 வணங்கிடும் சிறுவன் என்ழன 

வாைபவ ழவ ் தும் பவலபன உனக்கு ஒரு 

 விழளயாட்டுை ்சைய்ழக யன்பறா! 

வந்சதழன இக்கணம் வலியவந்பத 

 அருள பவண்டிபய  ணிந்து நின்பறன் 

வளமான திருத்தணியில் வந்து நிதம் 

 வாை்கின்ற பவலபன! ைக்தி மகபன!  (பவலபன) 
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எத்தழன விதங்களில் என் அ ் பன! 

 உன்ழனயான்! எ ் டி ்  ாடினாலும் 

எத்தழன இடங்களில் என்ஐயபன! 

 உன்ழனயான்! எ ் டி பநாக்கினாலும் 

எத்தழனப ர ்சைால்லி என் குழறகள் யாவுபம 

 எடுத்து நான் கதறினாலும் 

ஏலாமல் இன்னுபமன் என்ழனபய பைாதித்து 

 எள்ளி நழகயாடுகின்றாய்! 

உத்தமன் உன்ழனபய ஓர ்துழண என்று நான் 

 உறுதியாய்  ற்றி நின்பறன் 

உடபன உன்மயில்மீது ஓபடாடி வந்சதனது 

 உறுவிழனகள் யாவும் கழளவாய் 

பித்தனின் ழமந்தபன!  க்தியாற் பிதற்றுமி ் 

 பித்தழனயும் ஆண்டருள் வாய்! 

ச ருழமச ாலி சைந்தூரில் புகை்பைர ஒளிரக்ின்ற 

  ாலபன ைக்தி மகபன!    (பவலபன) 
 

கதியாக உன் தங் கருத்தினில் சகாண்டு நான் 

 கதறிபய அழுகின்றதும் 

சகாடுழமயாம் வறுழமயிற் குழமந்து நான் 

 உன்னருழளக் கூவிபய சதாழுகின்றதும் 

 தியான உன் சைவிகள்  ன்னிரண்டிசலான்றிலுபம 

  தியாமல் இரு ் பதபனா 

 டுதுயரம் இனிபமலும்  டமுடியாத ் பன 

  ாரத்்தருள் புரிகுவாபய! 

விதியான சதன்ழனமிக வாட்டிபய வழதத்திடவும் 

 பவசறான்றும் சைய்வதறிபயன் 

விழிகளில் நீர ்ச ருக வீை்ந்துநான் கதறுவழத 

 பவடிக்ழக  ார ்் தைபகா 

துதி ாடி உன்ழனபய சதாழுகின்ற என்துயர ்

 துழட ் துன் கடழமயன்பறா! 

தூய்ழமபைர ் ைநிதனில் தனியாகத் தவங்சகாண்ட 

 தூயபன! ைக்திமகபன!    (பவலபன) 
 
 

மாயவன் மருகபன! மாகாளி ழமந்தபன! 

 மனத்தினில் என்றும் வதியும் 

மாயா சைாரூபிணியும் மழலயரைன் மகளுமாய் 
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 மாைக்தி பவல் சகாண்டவா 

தூயவன் உன்ழனயான் தினமுபம  ாடியும் 

 திருவுளம் இரங்க விழலபயா! 

துதி ் தில் பிழைபயது மிரு ்பினும் தயவாக ் 

 ச ாருத்தருள் தள்ளிடாபத! 

நீசயழனத் தள்ளிடினும் நானுனது  ாதபம 

 நம்பிபனன் நாளும் ஐயா! 

சநஞ்ைமும் உருகிபய நீராக விழிகளில் 

 நாசளல்லாம் ஓட நானும் 

ஐயபன உன்னடிகள் அழடக்கல சமன்றழடந்திட்படன் 

 ஆண்டரும் சைய்குவாபய! 

அைகான ஏரகத்தது அமருசமாரு குருபவ! என் 

 அன்ழனயாம் ைக்தி மகபன!   (பவலபன) 
 

 ாரதனில் பிறந்திட்டு ்  லகே்டம் தான் ட்டு ் 

  ாவிபயன் மிகவும் சநாந்பதன் 

 ாரத்்தருள் புரிகுவாய்!  ாரவ்தியின் ழமந்தபன 

  ாலபன! கருழண சைய்வாய்! 

ப சரதுவும் பவண்டிபலன்! புகை் பவண்படன் 

 உன் ாத ் புகசலான்பற ப ாதும ் ா! 

ப ழத நான்  டுந்துயழர புரிந்து நீ 

 அருள் புரிந்து  ாசரல்லாம் வாைழவ ் ாய் 

ஆசரதும் சைால்லிடினும் அத்தழனயும் உன்னடியின் 

 அர ்் ணித் தழமதி சகாள்பவன் 

ஆதரவு நீயன்றி யாருசமனக் கில்ழலசயன 

 அன்பற நான் கண்டுசகாண்படன் 

ஊரதனில் உழறந்தாலும் உள்ளத்தில் 

 என்றுபம உன்ழன நான் சிக்கழவத்பதன் 

உயரவ்ான  ைமுதிர ்பைாழலதனில் உழறகின்ற 

 ஒருவபன ைக்தி மகபன!    (பவலபன) 
 

அே்டமா சித்திகளும் அண்டியுன்  ாதபம 

 அழட வரக்்கருள விழலபயா! 

அற்புதங்கள்  லவாக அனுதினமும் உன்னருளால் 

 அகிலத்தில் அழமவ திழலபயா? 

கே்டபம நிழறந்திட்ட கரம்விழனயாசமன்னும் 

 கடலிபல தள்ளிவிட்டாய்! 
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கடக்குசமாரு பதாணியாய்க் காட்சியும் தந்சதழனக் 

 கா ் துன் கடழம ஐயா! 

துே்டனாம் சூரழனத் துண்டு துண்டாக்கிபய 

 பதவரக்ள் துயரத்ீரத்்தவா! 

சதால்விழனகள் சூை்ந்சதழனத் சதால்ழல சைய்யாமபல 

 தடுத்சதழனத் தாங்கி நிற் ாய்! 

இே்டமாய் உன்ழன என் இதயத்தில் என்றுபம 

 ஏற்றனன் என்ழன ஏற் ாய்! 

இலகுபுகை்  ரங்குன்றில் இருமாதர ்இழணந்துழறயும் 

 இன் பன! ைக்தி மகபன!    (பவலபன) 
 

எத்தழன சஜன்மங்கள் எடுத்பதபனா சதரியாது 

 இ ்பூமி தன்னில் ஐயா 

இனிபயது சஜன்மமும் இவ்பவழைக் கில்ழலசயன 

 இரங்கிநீ அருள பவண்டும் 

முக்திநீ தரபவண்டி முழுவதுபம உன்ழன நான் 

 முக்காலும் நம்பி வாை்பவன் 

முன்பின்னும் சதரியாது! மூவாழை ஒழித்து நான் 

 முடிவினில் உன்ழனை ்பைரபவ 

அத்தபன! அருட் தம் அண்டிபனன்! அடியழன 

 ஆண்டருள் சைய்கு வாபய! 

அன்புடன் என்ழன நீ அரவழணத ்திக ரம் 

 இரண்டிலும் வாை ழவ ் ாய் 

பித்தனாம் எளிபயனின் பிதற்றமிலா ்  னுவல் 

  ாடும் உன்  க்தர ்எல்லாம் 

 ாரிபல சீரச் ற்று ்  ல்லாண்டு வாை்ந்திடபவ 

 ப ாற்றிபனன்! ைக்தி மகபன!   (பவலபன) 
 

சிங்னக முருகன் பாமனல 
 

ஒருகால் நிழனத்தாலும் இருகால் சிலம் திர 

 ஓபடாடி வரும் ஐயபன 

ஓராறு  ழடவீடு ப ாதாமல் ஏைாக 

 என்னுள்ளம் பைரந்்து விட்டாய். 

கருவாய் புகுந்த நாள்முதலாய் இந்நாள்வழர 

 கருத்திபல கலந்து விட்டாய். 

காதலால் உன் ச ருழம ஓதுபவன் இனி 

 எதிரக்ாலமுனது வைபம 
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வருவாய் சதாழில்பதடி வந்தவர ்மலரம்ாழல 

 வரிழைச ற ழவத்த ச ாருபள 

வந்த இடம் நிழலயான சைாந்த இடம் 

 ஆக்கிய வள்ளபல மூலமுதபல 

வருவாய் எழுந்தருளி தருவாய்என்விண்ண ் ம் 

 சைவி ஏற்றருள் முருகபன 

சிங்க ்பூர ்நகரிபல குடிசகாண்ட சதய்வபம 

 சதண்டாயுதக் கடவுபள! 
 

கால் பநாகும் எங்களது பமல் பநாகும் 

 என்றுதான் காடுமழல நீக்கினாபயா 

கருத்தாய் உழன ்ப ாற்றும் திருத்தன வணிகரின் 

 கவின் பகாயில் தங்கினாபயா 

பவல்பநாக்கி வள்ளியின் பமல்பநாக்கம் சகாண்டநீ 

 பவலிபல விந்ழத சைய்து 

மீனாட்சி சைாக்கருடன் தானாட்சி சைய்யபவ 

 பமன்ழமயாய் இங்கு வந்து 

 ால் ைம் பதனுடன்  ன்னீரும் சகாண்டுபம 

 நீராட்டும்  க்தருக்கு ் 

 ரிவாக ்  லபகாடி வரம்தர ்  ாங்குடன் 

  ால சதண்டாயுதசனன 

பைல்பநாகு கன்னியாள் திரு ் ரங்குன்றிபல 

 சதய்வாழன காத்திருக்க 

சிங்க ்பூர ்நகரிபல குடிசகாண்ட சதய்வபம 

 சதண்டாயுதக் கடவுபள! 
 

அ ் பன உழனநான் காண வருபவன்சநஞ்சினிபல 

 அன்புமலர ்சகாண்டு வருபவன் 

அதுபவண்டும் இதுபவண்டும் எனஉன்ழன ஒருப ாதும் 

 அல்லல் சைய்யாது சதாழுபவன் 

த ் ாமல் உன்ழனபய ஏத்துபவன் தயாமுதல் 

 என்றுழனை ்ைாற்றி நிற்ப ன் 

சதண்டாயுதத்தானின் தாள்மலர ்ைதசமன 

 தஞ்ைமாய் ்  ற்றி நிற்ப ன். 

எ ்ப ாதும் உன்ழனபய நம்புபவன் வம்புஏன் 

 ஏது சைய்தாலும் அகபலன் 

என்ழனயும் திருவடிக் கன் னாய் என்றுபம 

 எண்ணுவாய் பவறு புகபலன் 
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சைய்யாதபமனிழல சிந்ழத யாரத்னவணிகர ்

 திருவுள்ளம் சகாண்ட குமரரா 

சிங்க ்பூர ்நகரிபல குடிசகாண்ட சதய்வபம 

 சதண்டாயுதக் கடவுபள. 
 

ஆற்று ்  ழடபகட்டு அன்று நக்கீரழன 

 அருஞ்சிழற திறந்து விட்டாய் 

அருணகிரி நாவிபல அைகுத் தமிைாகநீ 

 அட்டமா சித்தி தந்தாய் 

ப ற்றியலுயர ்ஒளழவ ் பிராட்டியுடன் விழளயாட 

 பிள்ழளயாய்க் கனிகள் தந்தாய். 

ச ாய்யாத கானத்திபல ச ாய்யாசமாழி ் புலவன் 

 ப தழம நீக்கி விட்டாய் 

ைாற்றுக்கவி மாழலதரு கூத்தரக்்கு அன்றுநீ 

 தங்க மணிமாழல தந்தாய் 

ைாமிஉன் அருளாபல வந்தசதாரு ஊழமழய 

 ைகலகழல உணர ழவத்தாய் 

பதற்றிஎழம ஆட்சகாள்ளும் சதய்வபம  எம்மீது 

 திருவுள்ளம் இறங்கி அருளாய் 

சிங்க ்பூர ்நகரிபல குடிசகாண்ட சதய்வபம 

 சதண்டாயுதக் கடவுபள. 
 

கருணாகரக் கடவுள் எனபவதம் ப ாற்றிடும் 

 கந்தபன உழம ழமந்தபன 

கவியுகக் கடவுபள கண்கண்ட பதவபன 

 கருழண முகஅர விந்தபன 

அருணகிரி  ாவிபல நடமிடும்  ாதபன 

 ஆனந்த ைங் கீதபன 

ஆதாரம் ஆறினும் பமலான தத்துவ 

 அதிதீதபன குரு நாதபன 

ைரணசமன வந்தவர ்மரண யம் ப ாக்கிடும் 

 கிரணக் கலா  மயிலாய் 

தருணமிது எழமயாள வருகசவன ் ப ாற்றிபனாம் 

 ைாமிநீ தங்கி அருள்வாய் 

திரணசமன யாழவயும் உதறி உன் தமலர ்

 திடமாக ் ற்றி நின்பறாம் 

சிங்க ்பூர ்நகரிபல குடிசகாண்ட சதய்வபம 

 சதண்டாயுதக் கடவுபள. 

-திருமதி ைரே்வதி இராமனாதன் 
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சிங்னக ஸ்ரீ தண்டாயுதபாணி  
 

சிங்ழக நகராளும் ஸ்ரீதண்ட  ாணிபய 

 சிரம்தாை்த்தி வணங்கி நின்பறாம் 

சிக்கழல தீரத்்திடும் சிங்கார பவலபன 

 உன்ழனபய பவண்டி நின்பறாம். 

கடல்கடந்து வந்பதாழர காத்திடும் சதய்வபம 

 கவழலழய ் ப ாக்க வருக 

கதிசயன்று உன்ழனபய வணங்கிடும்  க்தழர 

 காத்திட விழரந்து வருக! 

அன்ழனயாய் தந்ழதயாய் அழனத்துமாய் நிற்கின்ற 

 ஆறுமுக பவலன் நீபய 

அண்டிவரும் பநாய்கழள அடியவரின் துயரத்ழத 

 அனுதினமும் நீக்கு வாபய! 

உழனயன்றி  பவசறாருவ  ரிழலஎன்று  உணரந்்தஎன் 

 உணரவ்ிழனக் காத்த ருள்க  

உண்ழம ்  ரம்ச ாருபள உலகத்ழதக் காக்கின்ற 

 உயர ்தண்ட ாணி துழணபய!  
 

தரணியில் உதித்த நாள்முதல் உழனயன்றி 

 பவபறாருவர ்அறிந்தது இல்ழல! 

தண்டாயுதம் அன்றி சதய்வங்கள் பவறில்ழல 

 என்பற வாை்ந்து வந்பதன்! 

அறியாத  ருவத்தில் சதரியாமல் சைய்த 

 தவறுகளும் உன் சையபல! 

அறிந்த  ருவத்தில் அறிவு சதளியாமல் 

 அழலந்ததும் உன் சையபல! 

புரியாத பிற ்பினில் புரிந்தது ப ாலபவ 

 நடித்ததும் உன் சையபல! 

இரு ் தும் இற ் தும் பிற ் தும் நட ் தும் 

  ரம்ச ாருள் உன் அருபள! 

உன்னருள் என்றுநான் அறிந்த பின்னர ்

 என்னால் நட ் து ஏது! 

உன்னடிழம என்ழனபய ஆட்சகாண்டு காத்திடுவாய் 

 உயர ்தண்டாயுத ாணி துழணபய 
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 ாசரல்லாம் வாைவும்  ாவிகள் மாறவும் 

  ரமபன அருள் புரிவாய்! 

ஆழைகள் அழனத்துபம அடிபயாடு அழிந்திட 

 ஆறுமுகபன அருள் புரிவாய்! 

ஆறு ழட வீடுகள் அன்புடபன சகாண்டவா 

 அகிலத்ழத காத்து அருள்வாய்! 

நல்பலாரக்ள் வாைவும் தீபயாரக்ள் திருந்தவும் 

 நல்ல வழி காட்டிடுவாய்! 

அன் ான ச ரியவரக்ள் சைழி ் ாக வாை்ந்திட 

 சைல்வபன வழி வகு ் ாய்! 

அன்ப ாடும்  ண்ப ாடும் அகிலத்தில் வாைபவ 

 ஆறுமுகபன அருள் தருவாய்! 

அன்ப ாடு  ணிந்திடும் அன் ரின் வாை்க்ழகயில் 

 சுகம் அழனத்தும் வைங்கிடுவாய்! 

சிரம்தாை்த்தி வணங்கிடும் அடியவழர காத்திடுவாய் 

 உயர ்தண்டாயுத ாணி துழணபய 
 
 

திழரகடல் தாண்டிபய திரவியம் பதடபவ 

 திக்சகட்டும் சைன்ற ப ாதும்! 

ஏழை ்  ங்காளபன எம்குல நாயகா 

 உன்ழனபய சதாழுது நின்பறாம்! 

ஓசமன்ற மந்திரத்ழத ஓயாமல் சைபித்துபம 

 உன்னடிழய ்  ணிந்து நின்பறாம்! 

ஓங்கார ் ச ாருளாக ஓராறு முகம்சகாண்ட 

 ஒ ் ற்ற பதவன் உன்ழன! 

வாயார  ாடிபய மனதார வணங்கிபய 

 வளம்பவண்டி வணங்கி நின்பறாம்! 

வற்றாத அருட்கடபல வளமான வாை்க்ழகயிழன 

 வைங்கிடபவ எழுந்து வருவாய்! 

காவடி தாங்குபவார ்பகட்டழத ஈந்திடும் 

 கருழண வடிவான ச ாருபள! 

சிங்ழக நகரத்னிபல சிற ் ாக வீற்றிருக்கும் 

 உயர ்தண்டாயுத ாணி துழணபய 
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 லகல்வி கற்றாலும்  லநாடு சைன்றாலும் 

 மனம் உன்ழன மறந்ததில்ழல! 

ப ாழதகள் தழலக்பகறி ப ழதயாய் அழலந்தாலும் 

 உன்ழன நிழனயாமல் இருந்ததில்ழல! 

இன் மும் துன் மும் வாை்க்ழகயிழன சூை்ந்தாலும் 

 வணங்காமல் இருந்தது இல்ழல! 

சிற்றின் ம் ப ரின் ம் என்று சுகமழனத்தும் 

 வாய்த்தாலும் சதாைாமல் இருந்ததில்ழல! 

எத்தழன பைாதழனகள் எத்தழன இன்னல்கள் 

 எழனவாட்டி வழதத்த ப ாதும்! 

என் நண் னாம் துழணவனாம் இழறவனாம் 

 முருகழன அழைக்காமல் இருந்ததில்ழல! 

இருக்கின்ற ப ாதிலும் இறக்கின்ற ப ாதிலும் 

 என்னருபக இருக்க பவண்டும்! 

நண் னாய் துழணயிருந்து நல்வழிகள் காட்டிடுவாய் 

 உயர ்தண்டாயுத ாணி துழணபய. 
 

அைகு காவடிகள் தாங்கிபய அடியவர ்

 உன்ழனபய பதடி வருவார!் 

ஆணி சைரு ்புடன் அடிபமல் அடிழவத்து 

 உன்ழனபய நிழனத்து வருவார!் 

அகசமல்லாம் உன்நிழனவால் அங்கசமல்லாம் துடிதுடிக்க 

 உன்ழனபய பவண்டி வருவார!் 

பவண்டிவரும் அடியவரின் விரு ் த்ழத நிழறபவற்ற 

 அைகுமயில் ஏறி வாவா! 

இயந்திரமாய் சுைன்றிடும் இவ்வுலக வாை்க்ழகயின் 

 இைழ்ைழயத் தீரக்்க வாவா 

இைை்கத்தில் அடியவர ்அனு விக்கும் இன்னழலக் 

 கண்டுமனம் இரங்க வில்ழலயா 

யாரிடம் முழறயிடுபவாம் எங்ஙனம் சதாழுதிடுபவாம் 

 ஏறுமயில் ஏறி வாவா 

ஏறுமயில் ஏறிவந்பத எங்கழளக் காத்திடுவாய் 

 உயர ்தண்டாயுத ாணி துழணபய 
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ழத ்பூை நாயகா தரணிபுகை் ஐயபன 

 தமிைாபல  ாடு கின்பறாம் 

தளராத மனத்பதாடு அடுபநாய்கள் அண்டாத 

 வாை்க்ழகயிழனத் தந்து அருள்வாய் 

விதியாபல மதியிைந்து சைய்த  ாவங்கழள 

 மன்னித்பத ஏற்று அருளுவாய் 

அண்டிவந்த  யமழனத்தும் ஆறுமுகா என்றிட 

 அடிபயாடு விலக பவண்டும் 

அன்ப ாடு உன்ழனபய அனுதினமும்  ணிந்து 

 நான் உன்னருள் ச றவும்பவண்டும் 

அன்றாட ஆழைகளில் சிக்கி தவியாமல் 

 அழனவருக்கும் உதவ பவண்டும் 

அன் ான மழனவிபயாடும்  ண் ான பிள்ழளகபளாடும் 

 சிற ் ாக வாை பவண்டும் 

பவண்டுவரம் அத்தழனயும் மறுக்காமல் தரபவண்டும் 

 உயர ்தண்டாயுத ாணி துழணபய 
 

பவலாக நின்றவன் பவண்டுவரம் தரு வன் 

 சிங்ழக நகர ்தண்ட ாணி 

வழிவழியாய் வணங்கு வர ்வாை்க்ழகயிழன வளமாக்கிடுவான் 

 சிங்ழக நகர ்தண்ட ாணி 

அடி ணிந்து வணங்கிவிட்டால் அன்ப ாடு கூ ்பிட்டால் 

 ஓபடாடி வந்து நிற் ான் 

அயராமல் அவன் நாமம்  ாடித்துதி ்ப ாழர 

 அனுதினமும் காத்து நிற் ான் 

ஆறுமுகபன கதிசயன்று அவன் திருவடி ற்றிவிட்டால் 

 அல்லல்கள் இல்ழல அ ் ா 

அைச்ுறுத்தும் பநாய்களும்  யமுறுத்தும் இன்னல்களும் 

 அடிபயாடு விலகும் அ ் ா 

மாசில்லா மனத்பதாடு மன்னவன் முருகழன 

 வணங்கு வர ்உயரவ்ு காண் ர ்

எல்லா வளங்களும் ஏற்றமுற தந்திடுவான் 

 உயர ்தண்டாயுத ாணி துழணபய 

சல. ைக்தி குமார ்
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குன்றக்குடி குமரன்  
 

மன்றாடி ஈன்றமகன் குன்றக்குடி முருகன்  

 மழலமீது நிற்கின்றாபன  

மன்றாடி நாமவழனக் சகாண்டாடி வழி ட்டால்  

 மடிமீது நிற் ான் தாபன  

நின்றாடி வணங்கிடுபவாம் நிதம் அவழனத் சதாழுதிடுபவாம்  

 நீங்கிவிடும் துயர சமல்லாம்  

நீலமயில் ஏறிவரும்  ாலகழனத் துதித்திடுபவாம்  

 நிதம் நமது வாை்க்ழக எல்லாம்  

குன்றாடி வரும் பவலா குன்றக்குடி  ாலா  

 குைந்ழத வடிபவலா வா! வா!  

குழறசயல்லாம் ப ாக்கி நிதம் பகாபுரமாய் வளங்கசளல்லாம்  

 குழறயாமல் தருக வா! வா!  

இன்பறாடி வருகின்பறாம் இருமாதர ்புழடசூை  

 எழுந்பதாடி விழரந்து வருவாய்  

இன்பறாடு துயசரல்லாம் எழமவிட்டு அகன்றுவிட  

 இருவிழியால் வரங்கள் தருவாய்  

-கவிஞர ்மா. கண்ண ் ன் 

தண்ணி மனலபய! 
 

அழலகடலுக்க ் ாபல மழலநாட்டில் அழமந்திருக்கும்  

 அைகான தண்ணி மழலபய!  

அழல ாயும் மனத்திழடபய சிலபநரம் துதித்தாலும்  

 அருள்வாபன தண்ணி மழலபய!  

விழலப ாட முடியாத மழலயளவு வளங்சகாண்ட  

 பினாங்கு நகரத்் தண்ணி மழலழயத்  

தழலயாட மனமாடத் தமிை் ாடித் துதி ்ப ாரக்்குத்  

 தழலயாய சைல்வம் வருபம!  

கலம் ஏறி ் பினாங்குநகர ்கண்டார ்தழமசயல்லாம்  

 கா ் ாற்றும் தண்ணி மழலபய!  

நலம்தந்து நிலம்தந்து அருள் தந்து ச ாருள் தந்து  

  ாலி ் ான் தண்ணி மழலபய!  

மழலநாட்டில் அமரந்்தவழன மனவீட்டில் கண்டவரக்்கு  

 மயிபலறும் தண்ணி மழலயான்  

கழலயாத ச ருவாை்வும் நிழலயான சுகவாை்வும்  

 கண்முன்பன சகாண்டு தருவான்!  

-கவிஞர ்மா. கண்ண ் ன் 
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பபாறுனமக்கும் எல்னல உண்பட 
 

சிறுவயது முதற்சகாண்பட திருைச்ைந்தூர ்முருகழன நான்  

 தினந்பதாறும் வணங்கி வந்பதன்  

இருவிழிகள் திறந்தவுடன்  ைநிமழல ஆண்டிழய நான்  

 இதயத்தில் வணங்கி வந்பதன்  

ச ாறு மனபம ச ாறு அந்த அறுமுகத்தின் அருளாபல  

 ப ாசயாழியும் துன் ம் என்று  

ச ாறுத்பதபன! ச ாறுத்பதபன! ச ான் ைநி ஆண்டவபன  

 ச ாறுழமக்கும் எல்ழல உண்பட  

ஒரு திலும் கூறாமல் அருள் எமக்குத் தாராமல்  

 ஓடினால் என்னசைய்ய  

ஓயாமல் நடக்கின்பறன் தாயான ச ருமாபன  

 வழிகாட்டு நானும் உய்ய  

உறவினரும் உழனயன்றி உதவுதற்கு ஒருவரில்ழல  

 ஓடிவா!  ைநி பவலா!  

ஓபடாடி நீ வந்து உன் ாதம் சதாழுபவாழர  

 உய்வி ் ாய் குைந்ழத பவலா!  

கவிஞர ்மா. கண்ண ் ன்  

மனலபமவு முருகன் 
 

துன்ன கயிலாய கிரி பமருகிரி கந்தமழல  

 பதாழகமழல கயிழல மழலயான்  

பைாழலமழல பமவிய விராலி மழல மன்னிய  

 சுவாமி மழலயுஞ் சிறந்த  

சைன்னிமழல பவளுர ்கடம்  வனபமல் வயல்  

 திருவருழணயின் பகாபுரமும்  

திரு வாவினன்குடி  ரங்கிரி திருத்தணி  

 சிவாலயம் திருபவரகம்  

இன்னில மதிக்குந் திருைச்ைந்தில் முதலான  

 எண்ண ்  டாத பகாடி  

எத்தலமும் நின் கருழண ழவத்து விழளயாடல் விதம்  

 எத்தழன சயனை ்சைால்லுபவன்  

தன்ழன நிகசராவ்வாத  ன்னிருழக பவலவபன  

 ைரை பகா ாலன் மருகா  

ைதுர ்மழறகபள தந்த  ரமகுரு வாய்வந்த  

 ைரவண  வா னந்தபன! 
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சண்முகா வருக வருக  
 

ைரவழணயி பலபிறந் தாறுமுக வடிவான  

 ைண்முகா வருக வருக!  

தரக்்கமிடு சூரழன திக்கபவல் விட்டசதாரு  

 சுவாமிபய வருக வருக!  

அரவழணயில் மால்மருக குமரகுரு  ரசனங்கள்  

 ஆறுமுகா ஓடிவருக!  

அழலகடலின் மகரமீன் ஓடி விழளயாடிய  

 அமரர ்தி வருக வருக!  

கருவழணயில் நற்ைதுரபமல் நின்று நடனமிடும்  

 கண தி துழணவன் வருக!  

கடிய எண்ணாயிரம் ைமணழர வழதத்திடும்  

 கந்தபன ஓடி வருக!  

மருவழணயில் ச ண்ணாட உலகமது காக்கின்ற  

 வடிபவல் இலங்கு கரமும்  

வாலவய தாயுனது வாை்மயில் ஏறிநட  

 மாடிவரு முருபகைபன! 
 

சரவண முருகன் 
 

தரணிதனில் அறு த்து அறுபகாடி தீரத்்தமும்  

 ைரவ ணத்துள் அடக்கம்  

ைாற்றுபமார ்எழுபகாடி மந்திரங் களுமுன்  

 ைடாக்ஷ ரத்துள் அடக்கம்  

விரதமிகு நவபகாடி சித்தரக்ளும் உனதுசு   

 வீக்ஷணத ்தனில் அடக்கம்  

பமலான பதவால யங்களும்உன் ஆறு ழட  

 வீட்டி னிற்குள் அடக்கம்  

இரவிமுதல் மு ் து முக்பகாடி பதவருமுன்  

 இதயக் கமலத் தடக்கம்  

ஈபரழு புவனமுதல் அண்டங்கள்  லவும்உன்  

 இடத்தினில் அடக்கம் ஐயா  

வரிழைமிகு  க்தஜன  ரி ால னாபமாக  

 வள்ளி குஞ்ைரி மணாளா  

வனைமலர ்அயன்மதழன அருள்ைரை பகா ாலன்  

 மருகை ரவண முருகபன  
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ஆறுபனட வீடமரந்்த ஆறுமுகன்  
 

சைந்தூரில் விழளயாடிை ்சிற ்புக்கள்  லசைய்து  

 சிந்திக்கழவத்த முருகா!  

 ந்தங்கள் ப ாக்கிசயன்  ாவங்கள் நீக்குவாய்  

  ைநிவாை் இனிய குமரா!  

அந்தமில் வாை்க்ழகயில் அல்லல்கள் ப ாக்கிடும்  

 அைகரம்ழல யாளுமுருகா  

உந்தனடி  ாடுதற்கு எந்தன்மன பமழடயமர ் 

 திருமால் தனக்கு மருகா  

கயிலாய வாைன் மகிை் கல்யாணக் பகாலம்  

 திரு ் ரங்குன்றத்தில் வாழும் குகபன!  

உயிருக்கு மூலமாம் ஓசமன்ற ச ாருளுழரத்த  

 உன்பகாலம் சுவாமிமழலயில்  

ஒயிலாக பவல்சகாண்டு உன்கருழண விழியாபல  

 உலகாளும் தணிழக பயாபன!  

மயிபலறி வருவாய்நீ மக்கள் நலம்பைர  

 மழலபதாறும் ஆடுசமழிபல!  
 

தண்டாயுதபாணி துனணபய 
 

ஆழனமுகன் தம்பிபய அம்பிழக  ாலபன  

 அடியாழரக் காக்கும்  ாலா!  

ஆறுமுக பவலபன அகிலத்ழத காக்கபவ  

 அவனிதனில் உதித்த பதவா!  

பதவரக்்கு பதவபன சதய்வாழன மணவாளா  

 பதடிவந்து உழன ்  ணிந்பதாம்!  

 ணிந்தவர ்துயரத்ழத  றந்துவரும் மயிபலறி  

  ாலிக்கும் பதவன் உன்ழன  

மனதார ்  ாடுபவார ்மழனயினில் எழுந்தருளி  

 மகிை்ந்தாட ழவக்கும் ச ாருபள!  

சிங்ழக நகரத்னிபல சிற ் ாக வீற்றிருக்கும்  

 தண்டா யுத ாணி துழணபய!  

சிங்க ்பூர ்நகரத்னிபல சைம்ழமயுடன் நகரத்தார ் 

 சிற ்புடபன ப ாற்றி வந்தார!்  

சீரான திரு ் ணிகள் சிங்காரமாய்ை ்சைய்து  

 சிரம்தாை்த்தி வணங்கி நின்றார!்  

வணங்கிடும் அடியாரக்்கு வளங்கள்  லதருகின்ற  

 வள்ளபல எம்குல சதய்வபம!  
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பைாதழனகள் வந்தாலும் பவதழனகள் சதாடரந்்தாலும்  

 பவல் விடுக்கும் கவியமுதபம!  

உளமுருகி ்  ாடுபவார ்உளசமலாம் எழுந்தருளி  

 உயரந்்பதாங்க ழவக்கும் அரபை!  

சிங்ழக நகரத்னிபல சிற ் ாக வீற்றிருக்கும்  

 தண்டா யுத ாணி துழணபய!  

சல. ைக்திகுமார ்
 

தண்டாயுதத்தானனக் பகாண்டாடு மனபம  
 

ஆபலாலம்  ாடுகுற வள்ளியம்ழம கழுத்தில்  

 அணியாரம் இட்ட ச ருமான்  

ஆகாயம் பூமியிழட நீராவிப ால் வடிவில்  

 ஆதாரமான ச ருமான்  

பமலாளர ்கீைாளர ்ப தங்கள் இல்லாது  

 சமய்யாள வந்த ச ருமான்  

மின்னாகி இடியாகி மழையாகிக் காற்றாகி  

 விழளவாகி நின்ற ச ருமான்  
    

பகாலாலம் பூரில்வளரப்கான் தண்ட ாணி இவன்  

 பகாவில் சகாண்டாடு மனபம  

கூற்பறதும் வாராது சகாடுபநாயும் பைராது  

 குழறயாத வாை்வு மிகுபம!  

'ஓம்'என்ற சிறுமுட்ழட உள்வீடு அவன்வீடு  

 உன்வீடும் அந்த இடபம  

ஓழைக்கு மணியுண்டு பூழைக்கு மணமுண்டு  

 உன்வாை்வு கந்தன் வைபம  
    

நாசமன்ற ஆங்காரம் நமசதன்ற எக்காளம்  

 நடவாது பவலனிடபம  

நடக்கட்டும்  ார ்்ப ா சமன்றிருக்கட்டும் உன்உள்ளம்  

 நலம் யாவும் வீடுவருபம  
    

பகாமன்னன் வாை்கின்ற பகாலாலம்பூர ்சைந்தூள்  

 சகாடிகட்டி ஆள விடுபம  

சகாண்டாடு சகாண்டாடு தண்டாயுதத் தாழனக்  

 குழறயாத சைல்வ மிகுபம!  
    

-கவியரசு கண்ணதாைன்  
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பதன்பரங்குன்றம்  
பவலாவா கந்தாவா குமரா வாவா  

 சமஞ்ஞான ் ச ாருபளவா மீனாள் ஈன்ற  

 ாலாவா எனது கலி துன் ம் தீர  

  ன்னிரண்டு கண்ணதனால்  ாரக்்க வாவா  
 

பைலாடும் நயனவள்ளி  ங்கா வாவா  

 திருமால் தன் மருகாவா பைவலாய் வாவா  

ஆலாலம் உண்ட கண்டன் புதல்வா வாவா  

 அரகரா சதன் ரங் குன்ழறயா ப ாற்றி  
 

வண்டாடும் மலரப்ைாழல உன்னதானால்  

 வள்ளியம்ழம சயழனயீன்ற தாயுமானாள்  

தண்டாயுதம் உனது ழகயில் பவலுமானால்  

 சதய்வாழன சயழன ஈன்ற தாயுமானாள்  
 

சகாண்டாடும் மாதுகுற வள்ளி தன்ழன  

 பகாலமணம் சூட்டிழவத்த குைந்ழத யாண்டி  

 ண்டாரம் நீருமானால் என்ழனக் காரும்  

  ைழ்ைமயில் வாகனபர  ாதம் ப ாற்றி.  
 

ஈராறு காதிபல நான்சைான்ன சமாழிசயலாம்  

 சயள்ளளவும் பகட்கவிழலபயா  

இக்கலி யுகதத்ிபல  ற் ல கிரியிபல  

 சயன்சனன்ன புதுழமசைய்தாய்  
 

 ாருலகில் ச ரியசமய்ஞ் ஞான ண் டிதாவுந்தன்  

  ன்னிருகண் ணில்ழலபயாசைால்  

 ாழவயரக்ள் பமாகமாய் அருணகிரி சைந்தமிை்  

  ாட்டுபமல் நிழனவுற்றவா  
 

தீரபன ச ாற்கடக மணியுமணி மார ்பன  

 பதவர ்ணி ச ாற் ாதபன  

சைட்டி மகபன தங்கக் கட்டி மணிபய யிந்த  

 தந்திரம் சைய்யலாமா  
 

தீர சவாய்யாரா சைந்தூரா ைங்கரா  

 பைவற் சகாடிக்கதி ா  

பதவரச்ிழற மீட்டுஞ் சைல்வாஎன் திருமுகம்  

  ாரத்்தருள் சதன் ரங் கிரிபவலபன!  
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கவனலனயத் தீர்க்கும் கடவுள்  
 

ஆர ்ஆர ்இருக்கினும் என் கவழல மாற்றுவது  

 ஆறுமுகக் கடவுள் என்று  

அவனிமுதல் ஐம் த்து அறுகாத பதைமும்  

 அறியாதவரும் உண்படா  

ஈராறுழகயபன இருமூன்று முடியபன  

 இனியகனி வாய் அைகபன  

எட்டு எட்டு அறு த்து நாலான பதாளபன  

 ஏக கண ப ாகமான  

கார ்ஆறும் பமனிகரிமுகனுக்கு இழளயபன  

 கழுகாைல ஆறுமுகபன  

கற்றறிஉற்றபன சித்த ்ர சித்தபன  

 கந்த ் ன் ஆதி பதபவ  

தார ்ஆறும் ஐயபன துய்யபன ஐயபன  

 ைரிைரி வரபவணுபம  

தரணிதனில் மயில் மீதில் விழளயாடி வருகின்ற  

 ைண்முகக் குமர குருபவ  
 

எத்தழன கவியமுதம்  ாடியும் பதடியும் 

 இரங்காத வாறும் ஏது 

ஏழைக்கு இரங்குவது ைரவண ் ச ருமாள் 

 இருக்கிறார ்என்று உழரயும் 

சித்தர ்முதல் வாக்கியம் கூறியது ச ாய்பயா 

 சிவ சு ்பிரமணிய நாதா 

சதன்ச ாதிழக மாமுனிக்கு உ பதைம் அன்றுநீ 

 சை ்பியதும் யான் அறிகுபவன். 

முத்தபன முதல்வபன முடியபன அடிபயழன 

 முன்னின்று காக்க வாவா 

முைச்ுடருக்கு உரிய திருநாதபன பவதபன 

 மு ்புராதி அன் ர ்குருபவ 

ை ்தரிஷிமாதவா தாதவா கீதவா 

 தமிை்நாடும் வாக்கு முதபல 

தரணிதனில் மயில் மீதில் விழளயாடி வருகின்ற 

 ைண்முகக் குமர குருபவ. 
 

ஈராறு காதிபல யான்சைான்ன சமாழியிபல 

 எள்ளளவும் பகட்க வில்ழலபயா 

இக்கலியுகத்திபல  ற் ல கிரியிபல 



www.bhajanai.com 

223 

 என்சனன்ன புதுழம சைய்தாய் 

 ாரதனிற் ச ரிய சமய்ஞான  ண்டிதா 

  ன்னிரு கண்ணில்ழலபயா 

 ாழவயரக்ள் பமாகமாய் அருணகிரி சைந்தமிை் 

  ாட்டின்பமல் நிழனவுற்றவா 

தீரபன ச ாற்கடகம் அணியும் அணிமார ்பன 

 பதவர ்ணி ச ாற் ாதபன 

சைட்டிமகபன தங்கக்கட்டிமணிபய இந்தத் 

 தந்திரம் சைய்யலாமா 

திராசகம் பீரா ஒய்யாரா சைந்தூரா சைஞ் 

 பைவற் சகாடிக்கதி ா 

சைம்ச ான் அம் ல சீலைண்முகம் அருள் ாட 

 சதன்  ரங்கிரி பவலபன. 

 

காவிரிபபால் வளரப்வாம்  
 

அள்ளிக் சகாடு ் தில் வல்லழம ச ற்றவன்  

 அ ் ன்  ைனிய ் ன் - தினம்  

அைை்ம் தவிர ்் வன் ஆறுதல் சைால் வன்  

 அ ் ன்  ைனிய ் ன்  
   

கள்ளம் க டம் இலாதவர ்தம்மிடம்  

 காவலில் நின்றி ரு ் ான் - அங்கு  

கால்நழட யாய்வரும் மானிட ஜாதிழயக்  

 கண்டுகளித்தி ரு ் ான்.  
    

துள்ளிவரும் வடிபவலுக்கு பமசலாரு  

 பஜாதி ் பிைம்புமுண்படா? - அந்த  

சு ்ழ யன் ப ாசலாரு அற்புத சதய்வத்ழத  

 சைால்ல சமாழியுமுண்படா!  
     

சவள்ளிமுகம்  னிசரண்ழடயும் கண்டபின்  

 பவசறாரு சைாரக்்கமுண்படா? - ஆண்டி  

பவேத்திலாயினும் வீரத்திலாயினும்  

 பவலழன சவல்வதுண்படா!  
    

சித்தர ்வணங்கிய பைவற் சகாடிபயாழனை ் 

 பைரந்்து வணங்கிடுபவாம் - அந்த  

சிக்கலிலாயினும் சைந்திலிலாயினும்  

 சைன்று கனிந்து நிற்ப ாம்!  
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 க்தருக்சகன்று திறந்திருக்கும் சதன்  

  ைனிழயக் கண்டுசகாள்பவாம் - அங்கு  

 ாலாபிபேகமும் பதனாபிபேகமும்  

 சைய்து  ணிந்திடுபவாம்!  
    

சைட்டி முருகன் எனும் ச யரச் ற்றவன்  

 தண்டாயுத மல்லபவா - அந்த  

சித்திர வள்ளியும் ைாழடயில் மற்சறாரு  

 சைட்டி மகளல்லபவா!  
   

சகாட்டிக் சகாடு ் வன் பகாவிழல ்  ாரத்்திட  

 பகாே மிட்படாடிடுபவாம் - முள்ளும்  

குத்தட்டுபம கல்லும் தட்டட்டுபம வலி  

 சகாஞ்ைமும் கண்டுசகாள்பளாம்!  
    

ஆறும் அறு தும் ஆனஇரு தும்  

 ஆடிநடந்து சைல்பவாம்-சில  

ஆனந்த ்  ாடல்கள் பவலழன ்  ாடட்டும்  

 அன்புடன் ஊரந்்து சைல்பவாம்!  
    

ஊறுகள் பநரட்டும் உழமயவள் ழமந்தழன  

 உைை்த்தில் ழவத்திரு ்ப ாம் - ழகயில்  

உள்ளழத அன்னவன் பகாவிலுக்பக தந்து  

 மிைை்த்தில் வாை்ந்திரு ் ப ாம்!  
   

பவலன் குமரன் முருகன் திருைச்ைந்தில்  

 பவட்டுவன் கந்தனுக்கு - இரு  

கால்கள் நடக்கின்ற நழடயினில் தானுயர ் 

 கனிவு நிழறந்திருக்கு!  
    

காலம் வழிவிடும் கைச்ிதமாய் சைன்று  

 கால்களிபல விழுபவாம் - அவன்  

கால்களிபல விைக்கால்கள் நடக்கட்டும்  

 காவிரிப ால் வளரப்வாம்!  

கவியரசு கண்ணதாைன் 
 



www.bhajanai.com 

225 

ஆறுமுகம் ஓடிவருக! 
 

ஆழனமுக வாயும்ழம அனுதினம் நம்பிபனன்  

 ஐங்கரன் ஓடிவருக  

ஆறுமுக சுவாமியின் ப ரினில் கழத ாட  

 அன்புடபன ஓடி வருக  
 

ைதுரமழன பிரம்மனும் அன்னவாகன பமறி  

 ைரே்வதியுடன் வருக வருக  

 ரமனும்  ாரவ்தி சிவ கவான் பமறிய  

  ண்புடன் வருக வருக  
 

பைவிையனத்தில் சரங்கரும் அலபமலு மங்ழகயும்  

 சீக்கிரம் வருக வருக  

தைரதர ்புத்திரர ் ரிராமர ்சலே்மணர ் 

 சீழதயுடன் வருக வருக  
 

சகருட வாகனபமறும் ராதா ருக்மணியுடன்  

 கிருே்ணனும் வருக வருக  

சிங்க வாகனபமறும் சிங்கள நாைச்ியம்மனும்  

 வினத்தில் வருக வருக!  
 

சிங்கம்புணரி வாை் பைவுக மூரத்்திபய  

 சீக்கிரம் வருக வருக  

அங்பகபய குடியிருக்கும் எங்கள் ச ான் பதவழதயும்  

 அருகினில் வருக வருக  
 

சைகுட்ழடயனாரும் பைவுக ்ச ருமானும் என்  

 முன்னபம வருக வருக  

அண்ணனும் தம்பியும் அைகான புரவிஏறிபய  

 யந்திரங்க வருக வருக  
  

சைாக்கநாதர ்வாழுகின்ற பைாழனக்கரு ் ரும்  

 ஐயனாரும் வருக வருக  

கள்ளிைச்ி காளியும் கரு ் பனாடு முன்பனாடி  

 கூடபவ வருக வருக  
 

மந்ழதயிபல குடியிருக்கும் எங்கள்  

 மாரியும் வருக வருக  

சிந்ழதயிபல வீற்றிருக்கும் சிவசைாக்கரும்  

 துழணயுடன் வருக வருக  
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சமாட்ழட அம்மனும் முண்டகக் கன்னியும்  

 ழகபகாரத்்து ஆடி வருக வருக  

பகாட்ழடயம்மனும் சகா ்புழட அம்மனும்  

 கூடபவ வருக வருக  
 

வலங்ழகயில் குடியிருக்கும்  ாழடகட்டி  

 மாரியும் வருக வருக  

ைலங்ழக ஒலி பகட்கபவ ைந்தனமாரியும்  

 ைடுதியில் வருக வருக  
 

கண்ழணபய காக்கின்ற கண்ணாத்தாள்  

 தாயும் வருக வருக  

புே் ை ்சீவிழகயின் மீதினில் விளங்கும்  

 அம் ாளும் மாரியும் அருகினில் வருக வருக  
 

அக்கின  ானத்ழத அதிரபவ ச ாடி சைய்யும் அன்ழன  

 காமாட்சி வருக வருக  

அே்டதிக்கிலுள்ள துே்டழர அதம் சைய்யும்  

 அங்காளி அம்மன் வருக வருக  
 

மு ் த்து முக்பகாடி பதவரக்ள் முனிவரக்ள்  

 என் முன்னபம வருக வருக  

நாற் த் சதான்னாயிரம் ரிஷிகளும் முனிவரும்  

 நடன ் ச ண்ணாடி வருக வருக  
 

எமதரம்ராஜனும் எருது பமபலறிபய  

 என் முன்னபம வருக  

ஆழன வாகனம் அமரும் ஐயனாரும், முனிவரும்  

 ஆடிபய வருக வருக!  
 

இத்தழன ப ரக்ளும் இங்கு வந்திருக்ழகயில் ஏபனா  

 ஆறுமுகம் வரபவயில்ழல  

எங்பகபயா ஞா கம் எவ்விடத்தில் சிந்ழதபயா  

 என்பமல் மனே்தா பமாதான்  
 

நாழலந்து வருடமாய் நித்திழர இல்ழலபய  

 நாதழன ்  ாரக்்க பவண்டி  

அன்னம் புசிக்கழல தண்ணீர ்குடிக்கழல  

 நற்சுகம் ச றபவயில்ழல  
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வருகிறார ்வருகிறார ்வருகிறார ்வருகிறார ் 

 வண்ணமயிபலறிபய கந்தன்  

ைங்கு நாதங்களும் எங்பகபயா பகட்குபத  

 ைண்முகம் வருவதாக  
 

காலினில் சவண்டயம் கலகலசவன தண்ழடயும்  

 கனகமணி ைத்தத்பதாடு  

காவியுழட யணிந்து கவை குண்டல மணிந்து  

 கான மயிபலறி கந்தன்  
 

கடம் சனாரு காவடி இடும் சனாரு காவடி  

 காணாத லட்ைம் பகாடி  

கண்டவரக்ள்  ாடவும் ழகசகாட்டி ஆடவும்  

 கந்தபவல் நின்றாடவும்  
 

கடம் வனத்ழத அதம் சைய்த ஐயபன  

 கதிர ்சகாடுத்து நீயும்  

கடகசடன மயிபலறி வள்ளி சதய்வாழனயுடன்  

 வருவாய் கதிரக்ாமபவல் முருகபன  
 

அடி டுது அடி டுது பமலதாளங்களும் ஆறுமுகம் வருவதாக  

 இடி டுது இடி டுது மத்தளம் ப ரிழக  

எமபலாகம் கிடுகிடுங்க மயில் வருது மயில் வருதுமன்ன ஆருழட  

 வாகனம் திடுதிடுக்க  
 

பவல்வருது பவல் வருது வீரகண்டாமணி  

 விண்ணுலகம் நடுநடுங்க  

அதிரப்வட்டு பீரங்கி அசுரபவ விழுகுது  

 அமரபலாகம் கிடுகிடுங்க  
 

திருதாமழர ைங்குநாதம் ைத்தமும் ச ாழியுது  

 சிவபலாகம் நடுநடுங்க  

பிைாசுகள் பிணிகளும் ப ரழிசவன்பறாடுது  

 பீரங்கி ைத்தம் பகட்டு  
 

பவதாளம் ப தாளம் பூதமும் ஆடுது  

 பவட்டுழட பவாழை பகட்டு  

கதறுகிபறன்  தறுகிபறன் ஓலமிட்டழுகிபறன்  

 கந்தபன கண் திறந்து  
 

கடகசடன மயிபலறி வள்ளி சதய்வாழனயுடன்  

 வருகுவாய் கதிரக்ாம பவல்முருகபன  
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ஈைன் மகிை்ச ாதிழக முனிக்குருவுமாகி  

 ஈராறு ழகயினில் பவலுபமந்தி  
 

 ாைமுடன் மயிபலறி அசுரழரசவன்று  ண் ான  

 அமருழட துயரம் தீரத்்து கவி நான்சைால்ல  

பதசினார ்கதிரக்ாம பவலவர ் மீதில் தீரக்்கமுள்ள  

 மாசில்லா  ரஞ்பைாதி ஒற்ழறக் சகாம் ன்  

மலரடிழய அனுதினமும் வணங்குகிபறபன.  
 

புலவரக்ந்ததாைன் 
 

தமிழாபல அனழத்தவுடன் தாவும் பாலா 
 

தமிைாபல அழைத்தவுடன் தாவும்  ாலா 

 தங்க நிறைச்ைங்கதிர ்ப ால் மின்னும் பவலா 

அமிை்தூறும் ஆறுமுகம் அழமந்த பகாபவ 

 அன்பூறும் மனந்பதாறும் மலரும் பூபவ 

உமிழூறும் உன் ச யழரைச்ைால்லி சைால்லி 

 உள்ளுருகி வருகின்பறாம் விழனழயத்தீரக்்க 

சிமிழுக்குள் குங்குமம் ப ால்  ைனிய ் ா 

 சிந்ழதக்குள் முகம் காட்டி சிரி ் ாய ் ா 
 

விழலவாசி ப ாலுயரந்்த மழலகள் பதாறும் 

 விழனவாசி குழறந்சதாழிய விளங்கும் பவலா 

அழலவீசும் திருைச்ைந்தூரக்்கடழல ் ப ால 

 ஆயிர நூறாயிரமாய் அன் ர ்கூடி 

மழலவாழும் உழனக்காண நழடழயக் சகாண்படாம் 

 மனவாழை அன்ச ன்னும் கனிழயை ்சிந்தக் 

கழலவாழும்  ைநி மழல ஆண்டிய ் ா 

 கதிகாட்டி மனங்களிபல கனிவாய் அ ் ா 
 

சீரப்தாறும் சிறந்து வரும் தமிழுக்குள்பள 

 தினந்பதாறும் குளி ் தனால் சிவந்த பவலா 

காரப்தாய வளரந்்து வரும் மழலயின் பமபல 

 கணந்பதாறும் வாை்வதனாற் ச ாழியும் ழகயா 

நீருயர மலரக்ின்ற பூழவ ் ப ால 

 சநஞ்சுயர மலர ்வபன உன்ழனக் காண 

ஊர ்கூடி வருகின்பறாம்  ைநிய ் ா 

 உளந்பதடி கால் ாவி ஒளிரவ்ாய் அ ் ா 
 

வழிசநடுக ்  லகாரம் தந்து நிற் ார ்

 வாயார ்உன் புகபை  ாடி நிற் ார ்
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ஒளி ச றபவ உன்னருழள ப ாலி னிருக்கும் 

 உண்ணீரும் இளநீரும் உதவி நிற் ார ்

களிச ருகி உன்னடியார ்சைல்லும் காட்சி 

 கலி தீரக்்கும் உன் இனிய காட்சி என் ார ்

வழி நட ் ார ்எல்பலாரும்  ைநி ய ் ா 

 வழிநடக்க மன்ந்பதாறும் மலரவ்ாய் அ ் ா 
 

முருக ் ா பவல ் ா  ைனிய ் ா 

 முத்தமிைால் ழவதாலும் உவந்து சநஞ்ைம் 

 ருக ் ா தருகின்ற  ாடல் எல்லாம் 

  ண்புழடயார ்சிறந்பதாங்க  ார ்் ாய ் ா  

முருக ் ா கந்த ் ா உயிருக்குள்பள 

 உயிர ் ா என விளங்கும் ஒ ்பில்ல ் ா 

திருக ் ா பவபராடு விழனழய என்று 

 பைவி ் ார ்சிந்ழதயிபல திகை்வாய ் ா 
 

கதிரக்ாட்டும்  ைழ்ை நிறக் கைனிசயல்லாம் 

 கண்காட்டும் உன் மயிலின் பதாழக காட்டும் 

முதிரக்ாட்டும் தன் குழலயால் வழளந்த சதன்ழன 

 முனவணங்கும் உன்னடியார ்முதிரை்ச்ி காட்டும் 

புதிரக்ாட்டும் உலகத்தில் அன்ப  ஆண்டால் 

 புழுவுடலும் உன்னருளின் புனிதம் காட்டும் 

குதிகாட்டும் நீரருவி மழலயில் வாை்வாய் 

 குழற நீக்கும் உன்னருளிற் குளிக்கை ்சைய்வாய் 
 

 ாலான சவண்ணீற்றில்  டியும் ப ாது 

  ைமான உன் பமனி  ளிங்காய்த் பதான்றும் 

பமலான ைந்தனத்தில் விளங்கும் ப ாது 

 விரிகதிபரான் முகஞ்சிவந்து சவட்கி ்ப ாவான் 

காலான தாமழரயில்  ாலும் பதனும் 

 கழரபுரண்டு நிற்ழகயிபல கடலுந் பதாற்கும் 

பவலா உன் ப ரைழக ்  ைநிக் குன்றில் 

 விழரந்துண்ண வருகின்பறாம் விருந்து ழவ ் ாய் 
 

தாய் பிரிந்த குைந்ழதக்கு தாபய ஆவாய்! 

 தாளிைந்த முடவனுக்கு காபல ஆவாய்! 

வாயிைந்த ஊழமக்கு வாபய ஆவாய்! 

 வழகயிைந்த ஏழைகளின் வங்கி ஆவாய்! 

பநாயுற்ற உடலுக்கு மருந்பத ஆவாய் 

 சநாந்தழுதால் முந்தி வரும் கந்த பவபள! 
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பைய்காண வருகின்ற தாழய ் ப ாலத் 

 திழைபநாக்கி வருகின்பறாம் தினமும் கா ் ாய் 
 

வடிபவலா என்னாத வாயும் வாபயா? 

 மயிபலறும் உழனக்காணாக் கண்ணும் கண்பணா? 

 டிபயறி வாராத காலும் காபலா? 

  ண் ாளன் ச யர ்பகளாக் காதும் காபதா? 

அடிமலழர வணங்காத ழகயும் ழகபயா? 

 அருள் மணத்ழத நுகராத மூக்கும் மூக்பகா? 

 டிமீது மானிடராய் வாய்த்த பதாற்றம் 

  யன் ச றபவ அருள் சகாடு ் ாய்  ைநி ய ் ா 
 

பவசலடுத்த உன்னருழம ் ச யசரடுத்தால் 

 விழனசயடுத்த இ ்பிறவி நழடசயடுக்கும் 

 ாசலடுத்த உன்முகத்ழத ்  ாரத்்திருந்தால் 

  சிசயடுத்த அன் ருயிர ் ண்ச டுக்கும் 

வாசலடுத்த உன்மயிலின் வன ்ழ  

 வனசமடுத்து வாை்க்ழகயிபல வண்ழம மயங்கும் 

காசலடுத்தான் திருமகபன  ைநிய ் ா 

 ழகசயடுத்து வருபவாழரக் கா ் ாய ் ா 
 

முழனவர ்அர. சிங்காரவடிபவலன், கண்டனூர ்
 

பசந்தூரில் வாழும் முருகா! 
 

வண்டாடும் குைல்மாதர ்கண்டாடும் மயில்மீதில்  

 வந்தாளு கின்ற குமரா!  

வங்காளக் கடல்மீதில் தன்காவல் முழறகாக்கும்  

 சிங்கார வடிபவ லவா!  

 ண்டாரம் எனவாகி ்  ைனியில் மழலஏறி ்  

  ாலிக்க வந்த முருகா!  

 ண் ாளும் நிழலகூடி ்  ல்லாண்டு நிழனவாகி  

  ணி சைய்பதாம்  ைனி பவலா  

தண்டாயு தம்சகாண்டு தன்பனரில் அருளாரவ்ம்  

 தந்தாளும் காரத்்தி பகயா!  

தந்தான தனதான ைந்தங்கள் தமிபைாழை  

 தந்தாள ஓடி வா வா!  

சைண்டாடு மாதிருவர ்சீராடிக் கழலகூட்டை ் 

 சைந்தூரில் வாழும் முருகா  

சிரித்தாலும் சினந்தாலும் பைரந்்தாலும் பிரிந்தாலும்  
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 சைம்ழமயாய்க் காக்க வா வா!  

-கவிஞர ்அரு. நாக ் ன், உ.சிறுவயல். 

 

பகாடுமளுர் முருகன் பதிகம் 
 

பூ பமவு ைண்முக விலாைமும் மீராறு 

 புருவமும் கிரீடமுடியும் 

ச ாட்டுநுத லும்கனக குண்டலமும் அருண்மாரி 

 ச ாழியும் ஈராறு விழியும் 

வாய்பமவு சைம் வள வாய்மந்த காைமும் 

 மாழலயணியுங் கழுத்தும் 

வாகுபக யூரமும் ஈராறுபுய முங்ழகயும் 

 வடிபவலும் அ யகரமும் 

தாபமவு சமஞ்பஞா  வீதமணி மாரப்ும் 

 ைாத்துதிரு வுத்தரியமும் 

தாமழர ்  ாதமுந் தமியபனன் காண ்ர 

 ைன்னமாய்க் காட்சி தருவாய் 

பகாபமவுமி ந்திரன் முதலமரர ்சதாைவவுணர ்

 பகானுயிர ்குடித்ததளவாய் 

பகாகனக வாவிபுழட சூை்சகாடு மளுரப்மவு 

 குமரகுரு  ரமுருகபன 
 

வளரத்ரு திரு ் ரங் குன்றுதிரு பவரகம் 

 வயலூர ்திருக்குடந்ழத 

மாயூர கிரிகுன்று பதாறாடல் பைாழலமழல 

 வளர ்சு ்ரமணிய் ப ரூர ்

களந்ழதயரு ணாைலம் விராலிமழல பதாழகமழல 

 கதிரக்ாமம் ழவயாபுரி 

கங்ழகநதி  ாய்  ைநி சைந்தூர ்திருத்தணிழக 

 கல்லூர ்விரூ ாட்சி சீர ்

அளந்திடுங் காவளுர ்பவங்கட சைங்குளஞ்(ம்) 

 (அ)ழமந்தப  ரூராதியாம் 

அற்புதத் தலபமவு நாயகா தற்ைமயம் 

 அன்புழவத் சதழனயாளுவாய் 

குளந்தரு கணானுக்கு சமஞ்ஞான பதசிகா 

 கூவிடும் காலாயுதா 

பகாகனக வாவிபுழட சூை்சகாடு மளுரப்மவு 

 குமரகுரு  ரமுருகபன 
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ைரவண வா கனகமயில் வாகனா அசுர 

 ைங்கார பகாலாகலா 

தகபரறு காங்கயா  ரமகுரு நாயகா 

 ைண்முகா காரத்்திபகயா 

அரவழண முராரி மருகா பகாடி சூரிய ்ர 

 காைவருள் வாைாலகா 

யாழனமுகனுக்கிழளய பவலாயுதா சதய்வ 

 யாழன புணர ்சு ்ரமணியா 

பிரணவை டாட்ைர மகா மந்தர தந்திர 

  ்ராதா ா குறத்தி கணவா 

ச ண்ணரசி கன்னிதிரு சூலிசநடு நீலியுழம 

 ச ற்றபுத் திரவிைாகா 

குரவழணயு நின் ாத பைழவதந் சதன்ழனயாட் 

 சகாள்ளுகதிர ்காமநாதா 

பகாகனக வாவிபுழட சூை்சகாடு மளுரப்மவு 

 குமரகுரு  ரமுருகபன 
 

ைந்தன விருட்ைமும் கற் க விருட்ைமும் 

 தங்க ்ர காைமான 

ைந்தான தாருவும் மந்தாரமும் சதய்வ 

 தாருவும்  ாரிைாத 

சுந்தர விருட்ைமும் ைண் க விருட்ைமும் 

 பைாதியும் ைாம் ்ராணியும் 

சூதமர மும் லா வாழைமர முக்கனி 

 துலங்குவட வாசலனை ்சைால் 

ழ ந்தரு விருட்ைமும் குங்கும விருட்ைமும் 

  ாரத்்தி  விருட்ைவழகயும் 

 ாதிரி விருட்ைமுங் சமாட்டுழட விருட்ைமா ் 

  ாரிற் ்ர சித்தியாகிக் 

சகாந்தமர ்விருட்ை நிைல் வந்துவிழள யாடுனது 

 பகாலத்ழத சயன்ன சைால்பவன் 

பகாகனக வாவிபுழட சூை்சகாடு மளுரப்மவு 

 குமரகுரு  ரமுருகபன 
 

நக்கனரு ளால்வந்து மனபவக ரதபமறி 

 நால்வாய் முகத்தாருகன் 

நல்வைர் வாகங்கி முகவனுட பனபமக 
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 நாதனாம்  ானு பகா ன் 

எக்கலிடு மூவாயி ரம்புதல்வர ்மந்திரிகள் 

 ஏைாயிரத்து நால்வர ்

எதிபரறு சிங்கமுகன் ைதிசூரன் சுபரந் 

 திரன்  ழடத் தழலவர ்முதபலார ்

திக்கதல மிக்கவரு அசுரசராடு சூழரை ்

 சையித்து நட மாடுமயில்பமல் 

பதவர ்சிழற மீட்கபவபயறி வரு நின்மகிழம 

 சை ்புதற் சகளிதாகுபமா 

குக்குடவி பநாதபன (ஆ) யாறுமுக கம்பீர 

 பகாதண்ட  ாணிமருகா 

பகாகனக வாவிபுழட சூை்சகாடு மளுரப்மவு 

 குமரகுரு  ரமுருகபன 
 

ஆடாது சித்து விழளயாடலாம் திக்கு விை 

 யம் சைய்து சவற்றிச றலாம் 

ஆசுகவி மதுரகவி சித்ரகவி தாரகவி 

 யானந்த மாய் ்  ாடலாம் 

ஈடாரு மில்லாத பதவழர யழைத்துடன் 

 இரும்ழ யும் ச ான்னாக் கலாம் 

இந்த்ர ைாலத்துடன் மபயந்த்ரைா லங்கள்சைய் 

 சதங்கும் ்ர சித்திச றலாம் 

தாடாவு மிருகத்தின் வாய்கட்டி பவட்ழடயின் 

 தந்திரங்களும் புரியலாம் 

தாைாத இழவசயலாம் அய்யநின் னருள் ச றுந் 

 தன்ழமக்கு நிகராகுபமா? 

பகாடானு பகாடிமனு வந்தடி  ணிந்திடுங் 

 பகாதகல் சுயம்பிரகாைா? 

பகாகனக வாவிபுழட சூை்சகாடு மளுரப்மவு 

 குமரகுரு  ரமுருகபன 
 

ைம்புவுக் கு பதைம் ழவத்தாய் அன்றியுஞ் 

 ைம் ந்த மூரத்்தியாகிை ்

ைமணரக்ழள சவங்கழுவி லிட்டவா ! நித்தியத் 

 தத்து ்வ ்ர காைமாக  

நம்பினவர ்அன்புசகாண்ட அவரவர ்நிழனத்தவரம் 

 நல்கிபய யாதிரித்தாய் 

நக்கீர பதவரச்ிழற மீட்டாய் சிழறக்குபள 
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 நான்முகத் தவழனழவத்தாய் 

உம் ருக் கும்தயவு சைய்தாய் குறத்தி ால் 

 ஓங்குசைவ் பவங்ழகமரமாய் 

உற்றருளி னாய்அருண கிரிநாதர ்சைந்தமிை் 

 உகந்தாய் உளத்திருந்து 

கும் முனி வனதனக் கருள் சைய்தாய் நின்மகிழம 

 கூறுதற் சகளிதாகுபமா? 

பகாகனக வாவிபுழட சூை்சகாடு மளுரப்மவு 

 குமரகுரு  ரமுருகபன 
 

சித்திமதி லுந்திரு ்  ாதபம சகதிசயன்று 

 சிந்திக்கும் அன் ருக்குை ்

சைல்வமுண் டாம்ைகல கல்வியுண் டாம்புவன 

 பதை ்ர சித்தியுண்டாம் 

நித்திய ைரீரம்ுண் டாம் இலக் குமிகருழண 

 நிலவுங் கடாட்ைமுண்டாம் 

நிகரில்  லசலட்ைைது ரங்க ல முண்டாம் 

 சநடுஞ்ைமரில் சவற்றி யுண்டாம் 

புத்ரைந் தானமுண் டாம்ைகல  ாக்கிய ் 

 ப ாக ப ாக்கிய முண்டாம் 

புத்தியுண் டாநல்ல முத்தியுண் டாமுனது 

 புகழிழன யுழரக்கலாபமா 

சகாத்தடிழம குடியடிழம யாமுழுது என்ழனயாட் 

 சகாண்ட கதிர ்காமபவலா 

பகாகனக வாவிபுழட சூை்சகாடு மளுரப்மவு 

 குமரகுரு  ரமுருகபன 
 

 ாரமாய் உன் ாத பைழவசையும் அன் ழர ் 

  ாவந் சதாடரந்்திடாது 

 ஞ்ைகலி நாடாது கண்பணறு நாபவறு 

  ஞ்ை ா வந்சதாடாது 

பைாரைா ரக்கிரிழய ைாமானி ய ்பில்லி 

 துட்டமிரு கம்சதாடாது 

சைாற் னமு மாதாளி  ண்ணாது ச ாறிவிடந் 

 சதாடராது பூதம் அகலும் 

கூரான வன்பிணிகள் பநராது நின்மகிழம 

 கூறுதற் சகளிதாகுபமா 

குக்குட விபநாதனாஞ் ைமரமுக சகம்பீர 
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 பகாலவடி பவலாயுதா ! 

பகாரரண வீர சைய நீர வடியாரக்்குதவு 

 குல சதய்வ சமஞ்ஞானபம 

பகாகனக வாவிபுழட சூை்சகாடு மளுரப்மவு 

 குமரகுரு  ரமுருகபன 
 

ழகயிலாை நாதரந்ித் தியகலி யாணி தம் 

 கருணா கடாட்ைமுண்டாம் 

கல்வாை னாட்டிளசி பமவுச ரு மருதூர ்

 கதிக்குநக ர ்ரதா ன் 

சையலாளி திண்ண ்  வணிகன் அருளால் வந்து 

 சைன்மித்த சவள்ழளய ் ன் 

சைம்ழமபைர ்தருராம் நாதமதி யூகிதரு 

 சைல்வவான்  ைனிய ் ன் 

தழயபமவு சு ்ரமணி யாசவன்று கூ ்பிடை ்

 ைந்தான  ாக்யநல்கிை ்

ைந்தாங்க முங்சகாடுத்து எத்பதை காலமும் 

 தற்காத்த சதய்வம் நீபய 

குயில்கூவு பைாழலமழல சைந்தூர ்திரு ் ரங் 

 குன்றிலுழற யுங்க டம் ா 

பகாகனக வாவிபுழட சூை்சகாடு மளுரப்மவு 

 குமரகுரு  ரமுருகபன 

ைவ்வாது புலவர ்இயற்றிய 
 

சிங்கார மானல 
 

வாபனாங்கு சதன் ைனி வளரந்்பதாங்கும் மன்னவபன 

பதபனாங்கு சைந்தமிைால் தினபமாங்கத் சதண்டனிட்படாம் 

மாபனாங்கு மாதருடன் மயிபலரும் வானவபன 

வாபனாங்கும் சைங்கதிபர வருவாய் இதுைமயம், 
 

ழகயிற்  ைபமந்திக் கருத்தில் உழனபயந்தி 

சமய்யாக வழி டுவார ்பமலாக்கும் பவலவபன 

சவய்யிலுக்கு விரிநிைபல விழனநீக்கும் மாமருந்பத 

ழவயா புரிநாடா வருவாய் இதுைமயம், 
 

மஞ்ைாடும் மழலபதாறும் மயிபலறும் பவலவபன 

சநஞ்ைாடும் கவழல எல்லாம் நீதீரக்்க பவண்டுழமயா 

தஞ்ைசமன வந்தவழர தாசயனபவ ஆதரிக்க  

வஞ்சியரின் நாயகபம வருவாய் இதுைமயம், 
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காழளத் தவிபைாறும் கண்ணுதலான் கண்மணிபய 

 ாழளை ்சிரி ் ைகா  ைனிமழல ஆண்டவபன 

ஆழள அளக்காமல் அன்ழ  அளந்ததுடபன 

வாழளபுரள் வாயா வருவாய் இதுைமயம், 
 

அ ் ா எனக்கூவி அழை ் துவும் இ ்புவியில் 

த ்ப ாயான் கூறும் தமிழும் கை ் துபவா 

ஒ ் ாரும் இல்லாத ஓங்கார பவலவபன 

சு ்ழ யா மயிபலறி பதான்றிடுவாய் இதுைமயம், 
 

முல்ழல மலரப் ான்ற முத்துசிரி ் ைகா 

எல்ழல வருபவாரின் இடர ்தீரக்்கும் பவலவபன 

கல்லான வன்மனமும் கனியாக்கி ழவ ் திபல 

வல்லவபன வடிபவலா வருவாய் இதுைமயம், 
 

சதள்ளு தமிழுக்கும் திழன ்புனத்தில் கிளி யிலும் 

வள்ளி மயிலுக்கும் வைமாகி விட்டவபன 

அள்ளூறி ்  ாடிவரும் அடியவரின் மிடிதீரக்்கும் 

வள்ளல் மனத்தரபை வருவாய் இதுைமயம், 
 

வாபனறும் கற்புழடய மாதரசி சதய்வாழன 

கூபனறும் சநற்றிக்பக குழைந்துருகும் பவலவபன 

பதபனரும் சைந்தமிைால் சதண்டனிடும் சமய்யடியார ்

வாபனற ழவ ் வபன வருவாய் இதுைமயம், 
 

மங்ழக சிவகாமி ழமந்தா வாரந்்சதாழுகும் 

கங்ழக வளரை்ழடயான் கண்மணிபய வடிபவலா 

அங்கங் குழைந்துருகி அடி ரவும் அன்ச சரனும் 

வங்கக் கடல்நடுபவ வருவாய் இதுைமயம், 
 

என்ன முருகா எழுந்துவரத் தாமதபமன் 

சைான்ன தமிழில் சுழவகுழறபவா சைான்னவனும் 

சின்னவபனா வள்ளி திழைமாற்றி விட்டாபளா 

மன்னவபன குடிகாக்க வருவாய் இதுைமயம், 
 

 ண்சணாழுகும் சைந்தமிைாற்  ாடிவரும் உன்னடியார ்

கண்சணாழுக நிற் ழதயும் கண்டுமனம் இரங்கழலபயா 

என்னபிழை நானுழடபயன் எ ் டிநான் கூ ்பிடுபவன் 

வண்ணமயில் வாகனபன வருவாய் இதுைமயம், 
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ஐயா திருக்குமரா அடிபயன் கதறுவதும் 

ச ாய்பயா நானுழரக்கும் புகழும் இகைாபமா 

சைய்யான சிந்ழதயிபல சைழித்பதாங்கும் தாமழரபய 

ழவயா புரிக்கரபை வருவாய் இதுைமயம், 
 

கந்தா எனக்கதறும் கவிஉனக்கு பகட்கழலபயா 

ைந்ழதயிபல நாய்ப ாலத் தடிபயன்  அழலவதுபவா 

சிந்தாமணிபய சைல்வக்களஞ்சியபம 

வந்தருளத் தாமதபமன் வருவாய் இதுைமயம், 
 

அஞ்சித்தழல குனிந்தும் அடிழம ்ப ால் வாய் புழதத்தும் 

சகஞ்சி அழைத்தால் பகளாபதா உன்சைவிக்கு 

வஞ்சியரின் கண்வழலயில் மானாகி விட்டாபயா 

மஞ்சுலவு மழலநாடா வருவாய் இதுைமயம், 
 

 ாடாத  ாட்சடல்லாம்  ாடி அழைத்தாலும் 

ஆடாதிரு ் துபவா அருளும் வறண்டதுபவா 

வாடா மருக்சகாழுந்பத மழல ் ைனி பவலவபன 

வாடா என அழைத்பதன் வருவாய் இதுைமயம், 
 

பகாவணத்தும் எழில்குலுங்கும் குைந்ழதவடி பவலவபன 

காவணம் ப ால் நிைல்சகாடுக்கும் கருழணவடி வானவபன 

பூவனத்தில் துள்ளிவரும் புள்ளிமயில் வாகனபன 

வாய்மணக்கக் கூவுகிபறன் வருவாய் இதுைமயம், 
 

தீராபநாய் தீரத்்தருளும் சதன் ைனி மருத்துவபன 

கூறாமல் குழறதீரக்்கும் குறி ் றிந்த மன்னவபன 

ஓராறு முகங்காட்டி ஓங்கார உருக்காட்டி 

வாரா திரு ் துபவா வருவாய் இதுைமயம், 
 

கல்லா ் பிழைகழளயும் கற்றவரக்ள் கற்ற டி 

நில்லா ் பிழைகழளயும் சநஞ்சுருகி உன்ச யழரை ்

சைால்லா ் பிழைகழளயும் பைாதிவடி வானவபன 

இல்லா ் பிழையாக்க வருவாய் இதுைமயம், 
 

எல்லாத்துழறயினிலும் ஏமாற்றும் புழனசுருட்டும்  

ச ால்லாத சூரழன ்ப ால் புகுந்துவரும் இந்நாளில் 

ச ால்லாரும் மனந்திருந்தி ் புத்தியிபல சதளிவுச ற 

வல்லாபன பவசலடுத்து வருவாய் இதுைமயம், 
 

சைால்லாபல மாழலயிட்டு துழனயடியில் சதண்டனிட்டு 

நல்லாரும் நாட்டாரும் வழிசநடுக ஒலிமட்டும் 
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கல்லாய் இரு ் துபவா கவழலகழளத் தீரத்்தருள 

வல்லாய் திருக்குமரா வருவாய் இதுைமயம், 
 

தங்கநிற பவலவபன தமிைருந்தும்  ாலகபன 

சிங்கார வடிபவலவனின் சைந்தமிழைக் பகட்டுழவக்க 

இங்குவர பவண்டுசமன எல்லாரும் பவண்டுகிபறாம் 

மங்ழகயரின் காதலபன வருவாய் இதுைமயம், 
 

அர.சிங்காரவடிபவலன். 

பதண்டாயுதபாணி பாமானல 

 

சீருலவுந் சதன் ைனித் சதண்டா யுத ாணி ் 

ப ருலவும் மாழலதழன ் பிர ஞ்ைத் திற் ாட ் 

 ாருலவும் பமருதனிற்  ாரதத்ழத பநரவ்ழரந்த 

காருலவுந் சதாந்திக் கண திதாள் கா ் ாபம   1 
 

 

ழவயா புரிநாட்டில் வளரந்்திடுசமன் ழனயனுக்கு 

ஐயாயி ரஞ்ைரண மடி ணிந்து சதண்டனிட்படன் 

சமய்யான பதசிகபன பவலாயு தம் ழடத்த 

ழவயா புரிக்கபரை வருவாயிது ைமயம்    2 
 

ஆறாறு நூறூறு அே்டமங்க லஞ்சூை்ந்த 

வீரா சிவகிரியின் பவலாயு தைை்ாமி 

சூராதி  ழடசவன்ற சு ்ழ யா இ ்ப ாது 

வாரா திரு ் சதன்ன வருவாயிது ைமயம்.   3 
 

தஞ்ைசமன்பற நின் தத்திற் ைரணம் புகுந்த எந்தன் 

சநஞ்சிற் கவழலசயல்லாம் நீதீரக்்க பவணுழமயா 

அஞ்ைசலன்று வந்தவரக்்கு ஆதரவு சைால்லுமி ்ப ா 

மஞ்ைரி மணவாளா வருவா யிதுைமயம்.    4 
 

மங்ழக நகரிதனில் மழறபயாதும் பவதியராய் 

அங்கைழனக் காய்ந்த அரனார ்திருமகபன 

ைங்கரநா ராயணர ்சைால்ைண்முகபன கந்ழதயா 

மங்ழகவள் ளி ங்காளா வருவா யிதுைமயம்.   5 
  

ஏன்தான் முருகா இரக்கமில்ழல பயாஉனக்கு 

நான்தா னுழர ் தும் நற்சைவியிற் பகட்கிழலபயா 

ைாரந்்பதாடும் வாவித் தடாகமும் ழவயாபுரியின் 

மாந்பதா ்பும் விட்டு வருவா யிதுைமயம்.   6 
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சஜகபம யளந்த அருள் திருமால் மருபகாபன 

அகபம வுருகுழதயா ஆற்றுதற்கு நீ இரங்காய் 

குகபன முருழகயா குைந்ழதழயத் பதடிஇ ்ப ா 

மகபன சயனஓடி வருவா யிதுைமயம்.    7 
 

சின்னவய சதந்தனது சிந்ழத சமலிவதற்கு 

என்ன விதி ் யபனா ஏதறிய மாட்படன்பகள் 

உன்ழனபய யான்துதித்து உன் த பம ணிய 

வண்ணமயி பலறிபய வருவா யிதுைமயம்.   8 
 

தீராத பநாய்கழளயும் தீரத்்துபம ஆளாக்கி 

மாறாத சைல்வமுறும் வரசமனக்கு நீயருளி 

ஓராறு முகங்குளிர உத்தரவு நீ சகாடுக்க 

வாராபயா கந்தா வருவா யிதுைமயம்.    9 
 

மாரக்்கண்டனுக் காகவளரந்்த சைாக்கலிங்கர ்முன்பன 

 ாரக்்குள் திரு ் ணிழய  ான்ழமயாய்ை ்சைய்வதற்கு 

ஆரக்்குவிழரந்பதா சமனபவ அஞ்ைலிட்டு சைால்லிழவத்த 

மாரக்்கசமன்ன கந்தா வருவா யிதுைமயம்.   10 
 

கனத்தவுன்திரு ்  ணிழயக்கட்டி ழவத்தப ர ்தமக்கு 

நிழனத்த டி பயதான் நிழறபவற்ற பவண்டுழமயா 

இனத்தார ்நழகத்சதன்ழன ஏளனங்கள் சைய்யாமல் 

மனத்துய ரந்தீரக்்க வருவா யிதுைமயம்.    11 
 

உகந்த திரு ் ணிழய உண்டாக்கி எந்நாளுஞ் 

சஜகந்தனில் வாைமாய்ை ்சை ்புதற்கு நீ இரங்காய் 

தகுந்தவசுராதிகழளத் தட்டழியக் ழகபவலால் 

வகுந்துவிட்ட கந்தா வருவா யிதுைமயம்.    12 
 

நாடு நகரிைந்த ராஜாக்கள் ப ாலபவதான் 

வாடுவ துனக்கைபகா மனதுமி ரங்கழலபயா 

ப ழடமயில் வள்ளியுடன் ப ருற்ற மயிபலறி 

வாழட யதுதுலங்க வருவா யிதுைமயம்.   13 
 

ைாதியுஞ் ைமயசமன்று தானிழனத்து ்  ாராமல் 

நீதிச ற சநஞ்சினிபல நீ இருந்து சகாண்டாட 

ஏதுமறி பயசனனக்கு இவ்பவழள பயயருள 

வாதுசைய்ய பவண்டாம் வருவா யிதுைமயம்.   14 
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 ருவகாலத்தி சலண்ணி ்  ாராமல் யான்சைய்த 

கரும விழனயகலக் கனத்ததிருக் பகாயில் சைய்பதன் 

தருமங்கள் தாபனாங்கை ்ைாமிநீ கிருழ சைய்ய 

அருள்சிவ கிரிமுருகா வருவா யிதுைமயம்.   15 
 

கல்லாதிருக்குங் கைடசனனக் கண்டாலும் 

நல்லா தரவுசைால்லி ரட்சிக்க பவணுழமயா 

எல்லாருங் சகாண்டாட என்னிடத்தி லன்புழவத்து 

வல்லாளா இ ்ப ாது வருவா யிதுைமயம்.    16 
 

அடியார ்விழனயகற்றும் ஆறுமுகத் சதய்வபமபகள் 

அடிபயனும் உமக்கடிழம ஆகிபனன் கிருழ  சைய்வாய் 

துடியாய் மயிபலறிை ்சூரரக்ழளை ்ைம்ஹரித்த 

வடிபவற் கரக்குமரா வருவா யிதுைமயம்.    17 
 

உைச்ிதமா யானும் உமக்பக அ யசமன்பறன் 

இக்கணபம சயன்னிடத்தில் இ ்ப ாது பமஎதிராய் 

 ைழ்ைமயி பலறிவந்து  க்தசனழன ரட்சித்தருள் 

வைச்ிர பவலாயுதபன வருவா யிதுைமயம்.   18 
 

சிங்கமுக அசுரன் சிரம்வீை முன்னாளில் 

சைங்ழகயில் பவல்விட்டபைவற் சகாடிபயாபன 

மங்ழகயரும் பமாகிக்க மயில்வீரா உந்தனது 

மங்களசதய் வாழனயுடன் வருவா யிதுைமயம்.   19 
 

 ாலைமுத் திரஞ்சூை் வயலுஞ் சிவகிரியாய் 

 ாலனுழனத் சதரிசிக்க ்  ரகதிழயத் தாருழமயா 

மூலசமன யாழனசைால்ல முதழலழயை ்ைம்கரித்த 

மாலவர ்மருபகாபன வருவா யிதுைமயம்.    20 
 

அண்டரச்தாழுஞ் சைாக்கருக்கு ழமந்தராய் வந்துதித்த 

சகாண்டல் முருகா எனது குலமுழுதும் உன்னடிழம 

சைண்டு முழலவள்ளி சதய்வாழனக் குகந்தகந்தா 

மண்டலங்கள் சமைை் வருவாயிதுைமயம்.    21 
 

ஞாலமதில் எந்நாளும் நம்பிபன னுன் ாதம் 

ஓலசமன்பற சனன்முன்பன ஓடிவந்தா லாகாபதா 

 ாலசனனக் குங்கிருழ   ாலிக்க ழவயகத்தில் 

வாழலயருள் கந்தா வருவா யிதுைமயம்.    22 
 

சைாக்கலிங்கர ்மீனாட்சி சுந்தரரக்்கு முன் ாக 

மிக்க திரு ் ணிழய விதவிதமாய் யான்நடத்த 
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 க்கத் துழணயிருந்து  ாலசனன்ழன பயகாக்க  

ழமக்கண் வள்ளி ங்காளா வருவா யிதுைமயம்.   23 
 

குருமுனிக்கு நீகுருவாய் குவலயத்தில் எந்நாளும் 

தருமசநறி தவறாை ்ைண்முகபன இ ்ப ாதுஞ் 

சிறுழம சைய்யும் பிணிழயை ்சிதறடித்து பவல்விடுத்பத 

வறுழமசயல்லாந் தீரக்்க வருவா யிதுைமயம்.   24 
 

கா ்புடபன ஐழயந்சதனும் கண்யநிழற  ாடல்களும் 

ஏற் டுத்தி நின்பறன்யான்இை ்ைமயமாழல தமிை் 

பநரப்ுழனந்பத சனன்பிழைழய நீ ச ாறுத்பத யி ்ப ாது 

மா ்புசைய்ய பவணுமினி வருவா யிதுைமயம்.   25 
 

வருனகப் பத்து 

தங்கத்தில் கா ்பு தரள மணிக்கா ்பு 

 ச ாங்கும் கடல்முத்து ் கா ்ச ன்ற - இங்குள்ள 

எத்தழன கா ்பும் எழனக்காவா ஆதலினால் 

 முத்தய்யன் கா ்ப  முதல் 

 

வீடு விளங்கிடபவ சவற்றிக் சகாடிச றபவ 

 நாடு நலம்ச றபவ நாளும் வளம்ச றபவ 

 ாடும் தமிை்பகட்டு ்  க்தருக்கு அருள்புரிய 

 ஆடும் மயிபலறி அய்யா வருவாபய!  
 

எங்கும் துழணயின்றி எ ்ச ாழுதும் வாடுகின்பறன் 

 அங்கும் இங்குமாக அழலந்பத பதடுகின்பறன் 

ச ாங்கும் தமிை் பகட்கும் ச ான் ைநி ஆண்டவபன 

 தங்க மயிபலறித் தங்க வருவாபய! 
 

எத்தழனநாள் எதிர ்ாரத்்பதாம் ஏன்இன்னும் வரவில்ழல! 

 சித்தத்தில் உழனத்தாபன தினந்பதாறும் சித்தரித்பதாம் 

 ள்ளத்தில் கிடக்கும்எங்கள்  ாவத்ழத ் ப ாக்கிடபவ 

 சவள்ளி மயிபலறி விழரந்து வருவாபய! 
 

ஏலம் கூவுகின்றார ்என்ச யழர உறவினரக்ள் 

 ஓலம் இடுவதும் உன்சைவியில் உழரக்கழலபயா? 

ஆலம் உண்டவனின் அைகுத் திருக்குமரா! 

 நீல மயிபலறி நீந்தி வருவாபய! 
 

ஏறுமயில் ஏறிவிழன மாறு ட அருள்ச ாழியும் 
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 ஆறு முகம்அன்றி பவறுமுகம் கண்டதில்ழல 

அைை்த்ழத நீக்கி அடியவரக்்கு வாை்வுதர ் 

  ைழ்ை மயிபலறி ்  றந்து வருவாபய! 
 

வள்ளி மயிலவளின் வாட்டத்ழதத் தீரத்்தவபன! 

 கள்ளமிலாக் கன்னியரக்ள் கல்யாணம் ஆகாமல் 

உள்ளம் வருந்தி உருக்குழலந்தார ்துயரநீ்க்க ் 

 புள்ளி மயிபலறி ் புற ் ட்டு வருவாபய! 
  

நாழக ்  ட்டினத்தில் நங்கூரம்  ாய்ைச்ிநிற்கும் 

 வாழகக் க ் பலறி வளரவ்ணிகம் சைய்குலத்தின் 

 ாகம் நிழல ச றபவ  ைநிமழல பவலவபன! 

 பதாழக மயிபலறித் சதாடரந்்து வருவாபய! 
 

தண்டா யுத ாணி தழனநாங்கள் குன்பறறிவந்து 

 கண்டு மனம்மகிை்ந்து கண்ணீர ்அபிபேகம் சைய்து 

சகாண்டாடும் முன்ப  கந்தா உழனவணங்கக் 

 சகாண்ழட மயிபலறி இங்பக வருவாபய! 
 

நாளும் ஒவ்சவான்றாய் நடக்கிறது உலகிசலந்த 

 ஆளும் உதவவில்ழல அைை்ம் அகலவில்ழல 

பவலவபன! எம்வாை்வில் சவற்றிகழள விழரவாகக் 

 பகால மயிபலறிக் சகாடுக்க வருவாபய! 
 

நிலவு முகமுழடயாய்! நீங்காமல் எம்வாை்வில் 

 உலவும் துயரத்ழத ஒருசநாடியில் மாற்றிவிட 

 ைகு தமிைாபல  ா ் ாடிக் கூ ்பிட்படாம் 

 அைகு மயிபலறி அய்யா வருவாபய! 

கவிஞர ்மா. கண்ண ் ன் 

வருனகப் பத்து 
 

மழலமாதின் மகனாகி மயிபலறி விழளயாடி 

 மழலவீடு சகாண்ட குமரா 

மதிசூடும் ச ருமானின் வளரக்ாதில் உ பதைம் 

 வளபமாடு சைான்ன குருபவ 

அழல ாயும் சைந்தூரில் அரைாளும் சிங்கார 

 அலங்கார மான திருபவ 

அசுபரைர ்தழலசீவ அணிபதவர ்துழணப ான 

 அதிரு  சவற்றி யறிபவ 
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நிழலயான தமிைாபல நிதம் ாடித் சதாழுபவாரக்்கு 

 நிழறபவாடு தருக நலபம 

நின் ாதம் எந்நாளும் நிழனவாகித் துதி ்ப ாழர 

 நீகாக்க பவணுந் தினபம 

உழலவாயில் உணவாகி உலபகாரின்  சியாற்றும் 

 உன் ாதம் சமன்ழம இதபம 

உறவாடுந் பதவாழன குறமாதுன் உடனாக 

 ஓபடாடி வருக நிதபம 
 

மன்றாடுஞ் சிவனாரின் மலரான விழிசீற 

 வடிபவாடு எந்த குமரா 

மழலபதாறும்  ழடவீடு மழனகாக்க இருமாதர ்

 மயிபலறி ஆடும் அரபை 

கன்றாடி வரும்ப ாது கறவாத  சுபவது 

 காத்தாள பநர மிதுபவ 

கண்ணாபல இருபளாட்டிக் கருத்பதாடு அருளூட்டிக் 

 கனிபவாடு சைய்க நலபம 
 

நன்றான தமிை் ாடும் நல்பலாரின் மழனபதாறும் 

 நலந்தூவ ஏறுமயிபல 

நற்றாயின் பவபலந்தும் நல்பலாபன குமபரைா 

 நடமாடும் ஆறுமுகபம 

ஒன்றான ச ற்பறாரின் உளமாடும் எழிலான 

 உன் ாதம் சமன்ழம இதபம 

உறவாடுந் பதவாழன குறமாதுன் உடனாக 

 ஓபடாடி வருக நிதபம 
 

ஆங்காரன் உடல்கீறி அணிபைவல் மயிலாக்கி 

 அருளீந்த சு ்ரமணிபய 

அன் ான பதவாழன அைகான குறமாதின் 

 அகமாளும் இன்  ஒளிபய 

வாங்காவின் ஒலிபயாடு வழி ் ாழத நழடப ாட்டு 

 வருபவாழர¨ காக்க நிதபம 

வழகயான இழறசயன்ற மகிை்பவாடு உழனத்பதடி 

 வரங்பகட்கும் பகாடி மனபம 
 

தீங்பகதும் அறியாத சீரான அடியாழரை ்

 சிறந்பதாங்கை ்சைய்த தமிபை 
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திருபவழலக் ழகபயந்திை ்சிலம் ாட மயிபலறி 

 சைகமாள வந்த எழிபல 

ஓங்கார ் ச ாருபளதும் உழமயீன்ற திருவான 

 உன் ாதம் சமன்ழம இதபம 

உறவாடுந் பதவாழன குறமாதுன் உடனாக 

 ஓபடாடி வருக நிதபம 
  

கயிலாயை ்சிவனாரின் கண்பதான்றிஉருவான 

 கதிரப்வலா தங்க வடிபவ 

கனியீந்த நாரதனும் கலகத்ழத வளரத்்தாபன 

 காசினிபயார ்அறிந்த கழதபய 

வயிபறாங்கு கண தியும் வாயாடி ் ச ற்றானாம் 

 வளமான மாவின் கனிபய 

வடிவாக ் புவிசுற்றி நீபயாடி வரும்ப ாது 

 வாய்மூடி நின்றான் சிவபன 
 

மயிபலாடு பவபலாடு மாங்கனிபய நீபவண்டி 

 வன்பகா ம் உள்ள திருபவ 

மனந்பதடும்  ைமான மழலபயறி உழடமாறி 

 வடிபவாடு நின்ற குமரா 

ஒயிபலாபட எந்நாளும் உலகாளும் எழிலான 

 உன் ாதம் சமன்ழம இதபம 

உறவாடுந் பதவாழன குறமாதுன் உடனாக 

 ஓபடாடி வருக நிதபம 
 

சதன்கூடல் நகராளும் திருமீனாள் உழனத்பதடித் 

 திருவீதி சுற்றி வருவாள் 

சீரக்ாசித் தாயாராம் சிற ் ான ைாலாட்சி 

 தினம் நாடித் பதடி வருவாள் 

மன்றான தில்ழலயிபல மாதாவாம் சிவகாமி 

 மனம்வாடி நின்றாள் மிகபவ 

மகிை்வான ஐயாற்று வாை்வான தருமாம் ாள் 

 மனந்பதடும் உன்றன் முகபம 
 

குன்பறறிக் கனிபதடும் குகபநைா வரபவணும் 

 குணபமாங்கு தாயின் இடபம 

குழறயாத அன்ப ாடு கூரப்வலும் தருவாளாம் 

 குணம்மாறி விடுக சினபம 
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உன்பமனி ச ான்னாகும் உழமநாடும் எழிலான 

 உன் ாதம் சமன்ழம இதபம 

உறவாடுந் பதவாழன குறமாதுன் உடனாக 

 ஓபடாடி வருக நிதபம. 
 

வாபனாரின் முழறயீடு தழனக்பகட்டுை ்ைரியான 

 வழிகூற வந்த குமரா 

வன்சூரர ்தழலவாங்கி வாபனாரின் முடிபயற்ற 

 வடிபவழல ஏந்தும் முருகா 

பதனூறும் பூமாழல திருமாரப்ில் அழைந்தாடத் 

 திருநீறு பூசும் அைபக 

பதவகுல ்  ரிைான பதவாழன தழனபயற்றுத் 

 திருவாை்வு தந்த எழிபல 
 

தாபனறும் மயிலாடத் தனிபவலும் தானாடத் 

 தமிை்கூறும் மூல முதபல 

தளராத மதிபயாடு ைரியாத நிதிகூட்டித் 

 தரபவணும் பகாடி நலபம 

ஊபனாடு உயிராகி உணரவ்ாகி உலகாளும் 

 உன் ாதம் சமன்ழம இதபம 

உறவாடுந் பதவாழன குறமாதுன் உடனாக 

 ஓபடாடி வருக நிதபம. 
 

அழடயாத திருவீதி அைகான நின்பகாயில் 

 அழதநாடும் என்றன் மனபம 

அபிபேகம்  ன்னீரால் அலங்காரம் சவண்ணீறால் 

 அதிரூ ம் உன்றன் எழிபல 

கடலாளும் கலமாகும் கனவான என்வாை்வு 

 கழரபயறக் காட்டு வழிபய 

கரும்பூறும் இனி ் ாக கை ்பூறும் பவம் ாகும் 

 கதிரப்வலா கந்த வடிபவ 
 

மழடமீறும் புனல்ப ால மனம்நாளும் அழல ாயும் 

 மதிவாணா காக்க எழனபய 

மனத்தூறும்  யம்ப ாக்கி மாளாத துயபராட்ட 

 மயிபலறி வருக துழரபய 

உழடமாறிக் பகாபலந்தி உருமாறி நின்றாடும் 

 உன் ாதம் சமன்ழம இதபம 

உறவாடுந் பதவாழன குறமாதுன் உடனாக 

 ஓபடாடி வருக நிதபம 
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ச ாய்யான என்வாை்வு புவிமீது உைன்றாடும் 

 புகைான சதய்வம் நீபய 

புரியாத எளிபயானும் ச ால்லாங்கு சைய்தாலும் 

 ச ாறுத்தாள பவண்டும் இனிபத 

சமய்யான அருளூற்பற மிதமான இளங்காற்பற 

 மீட்டாளும் கந்த வடிபவ 

பமலான எழிபலாபன மீனாளின் மகனான 

 சமய்ஞ்ஞான மான ச ாருபள. 
 

அஞ்ஞானம் மிக ்ப சும் அறியாத புல்லரக்்கும் 

 அறிவூட்ட வந்த குமரா 

அடிபயனின் குலங்காக்க அடுங்காலன் தழனபயாட்டி 

 அழணத்தாள வந்த முருகா 

ஒய்யார மயிபலறும் உழமயின்ற எழிலான 

 உன் ாதம் சமன்ழம இதபம 

உறவாடுந் பதவாழன குறமாதுன் உடனாக 

 ஓபடாடி வருக நிதபம. 

நிழனகாக்க ்  ண் ாடிை ்சிறகாடும்பு ள்பளாடக் 

 சைய்வாளாம் வள்ளி எழிபல 

திருவள்ளி எழில்தன்ழனத் திரிபலாக முனிகூறத் 

 திழனக்காடு நாடும் அைபக 

விழனபயதும் வாராமல் சவற்றியது ழககூட 

 பவைமுகன் சைய்தான் வழிபய 

சவண்தாடிக் கிைமாகி சவறுங்பகாழலக் ழகசயன்றும் 

 விழளயாட்டிற்கு இல்ழல இழணபய 
 

திழனமாழவ மிகமாந்திை ்சைவியாற இழைபகட்டுை ்

 சீராடி வந்த திருபவ 

சீரய்ாழன தழனக்காட்டிக் குறமாழத மணஞ்சூடிை ்

 சிற ்ப ாடு சகாஞ்சும் குமரா 

உழனநாடி வருங்பகாடி உயிரக்ாத்து நலமீயும் 

 உன் ாதம் சமன்ழம இதபம 

உவாடுந் பதவாழன குறமாதுன் உடனாக 

 ஓபடாடி வருக நிதபம. 
 

விண்ணாகி நிலவாகி சவயிலாகி மழையாகி 

 விருபதாடு ஆடும் அைபக 

விதியாகி மதியாகி விருந்தாகி மருந்தாகி 
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 விழனபயாட ழவத்த குமரா 

மண்ணாகி நதியாகி விழதயாகி ்  யிராகி 

 வளங்கூடை ்சைய்யும் அரபை 

மழலயாகிக் கடலாகி மலராகி மணமாகி 

 வடிவாகி நின்ற முருகா 
 

ச ண்ணாகி ஆணாகி ் பிற ் ாகி இற ் ாகும் 

 ச ருவாை்வு உன்றன் வைபம 

ப ைை்ாகிை ்சையலாகி மூைை்ாகி உயிராகி ் 

 பிழை ்ப ாக்குஞ் சைந்தூர ்வளபம 

ஒன்றாகி ்  லவாகி ஒருபகாடி நூறாகும் 

 உன் ாதம் சமன்ழம இதபம 

உறவாடுந் பதவாழன குறமாதுன் உடனாக 

 ஓபடாடி வருக நிதபம. 
 

சிங்னக நகர ்முருகபன வருக 
 

சிக்கழலத் தீரக்்கின்ற சிங்ழகநகர ்முருகபன 

 சீக்கிரம் வருக வருக! 

எக்கழலக்கும் மன்னனா எம்தழலவன் முருகபன 

 எழுந்பதாடி வருக வருக! 

இே்டமாய் வணங்குபவார,் இல்லறம் சைழித்திட 

 இருமாதரப்ுழடசூை வருக வருக! 

கே்டசமன வந்தவரின் கதறழல நிறுத்திட 

 கண ்ச ாழுதில் வருக வருக! 

நாட்டமுடன் நகரத்தார ்ஏற்றம் ல கண்டிட 

 ஏறுமயிபலறி வருக வருக! 

 ாட்டமுழதத் தருபவாரின்  ாரழ்வயில் நின்றிட 

  றந்பதாடி வருக வருக! 

விழிநீரால் வணங்குபவார,் பவதழனழயத் தீரத்்திட 

 சவள்ளிரதபமறி வருக வருக! 

வழிவழியாய் வம்ைங்கள் வளரந்்பதாங்கிபய வாை்ந்திட 

 வடிபவபலந்தி வருக வருக! 
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இல்லம் வா முருகா 
 

கடல் தாண்டி வருபவாரின் கண்ணீழரத்  

 துழடக்கின்ற கதிரக்ாமபன வருக! வருக!! 

தழடகழளத் தகரத்்சதறிந்து ழதரியம்  

 தருகின்ற தங்கநிற பவலவபன வருக! வருக!! 

 ன்னிருவிழி சகாண்டு  ாவத்ழத ் ச ாடியாக்கும்  

  ைநியம் தியபன வருக! வருக!! 

கண்ணீரில் மூை்கியுன் காலடியில் கிட ்ப ாழரக்  

 கா ் ாற்றபவ வருக! வருக!! 

நின்றாடி வணங்குபவார ்நிற்கதி நீக்கிட  

 நித்தமும் வருக! வருக!! 

மன்றாடி ்  ாடுபவார ்மனக்கவழல ப ாக்கிட  

 மயிபலறி வருக! வருக!! 

ஏவல்கழள இழடநிறுத்தி இன்னல்கழளக்  

 கழளகின்ற ஈராறுழகயபன வருக! வருக!! 

எல்ழலக்குக் காவலாய் எம் இல்லத்து ்  

 பிள்ழளயாய் இ ்ப ாபத வருக! வருக!! 

வி.ஆர.் ைனிய ் ன் 

பவல் பவல் வடிபவல் பவதாந்த வடிபவல்  
 

 

பவல் பவல் வடிபவல் பவதாந்த வடிபவல்  

நாதாந்த முடிபமல் நான்மழறகள் ப ாற்றும் பவல் 

பதவியவள் தந்த பவல் பதவர ்மூவர ்ப ாற்றும் பவல்  

குைந்ழதக் குமாரபவல் குன்று பதாறுமாடும் பவல்  

 ாலகனின் ழகபவல்  ாவவிழன தீரக்்கும் பவல்  

கந்தன் கதிரப்வல் கவழலகழள ் ப ாக்கும் பவல்  

பவல் பவல் சவற்றிபவல் பதவரச்ிழற மீட்ட பவல்  

வாரி வைங்கும் பவல் வள்ளல் குணம் சகாண்ட பவல்  

ஆடும் ரிபவல் ஆ ரணம் தரித்த பவல்  

அைகன் முருகன் பவல் அள்ளியள்ளித் தந்த பவல்  

மின்னும் கதிரப்வல் ைண்முகன் ைதுரப்வல்  

ைங்கடங்கள் தீரக்்கும் பவல் ைத்ருைங்கார பவல்  

முத்துக்குமார பவல் முன்னின்று காக்கும் பவல்  

வாபனார ்சதாழுத பவல் ஞானம் அருளும் பவல் 
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மரத்தாண்ட ஆண்டவா 

 

மரத்தாண்ட ஆண்டவா மனமிரங்கி அருள ் ா 

மரமாக நின்றவா மரத்தாண்ட ஆண்டவா 
 

உள்ளம் உருக பவண்டிபய உன்ழனத் பதடி வருகின்பறாம் 

மரமாக நின்றவா மரத்தாண்ட ஆண்டவா 

அடி ணிந்து வணங்கபவ அன்ப ாடு வருகின்பறாம் 

அழனவழரயும் காத்திடுவாய் ஆறுமுக பவலவா 
 

 ைனியிபல ஆண்டியாய் நின்றவனும் நீய ் ா 

 ாசரல்லாம் பகாவில் சகாண்ட  ரம்ச ாருளும் நீய ் ா 

மரத்தாண்ட ஆண்டவா மனமுருகி ்  ாடுகின்பறாம் 

மகிை்ந்து எம்ழமக் காத்திடுவாய், வளம் எல்லாம் அருளிடுவாய்  
 

கந்தன் என்று சைால்லுவார ்கடம் ன் என்று சைால்லுவார ்

பவலன் என்று சைால்லுவார ்முருகன் என்று சைால்லுவார ்

விதவிதமாய் நாமங்களில் ப ாற்றி உன்ழன வணங்குவார ்

கண்கண்ட சதய்வம் நீ கண் திறந்து  ார ் ா. 
 

மரமாக நின்றாலும் பவலாக நின்றாலும் 

தனியாக இருந்தாலும் தம் தியாய் இருந்தாலும் 

தரணிழய தழைக்க ழவக்கும் தனி ்ச ரும் சதய்வபம 

தரணி புகை் வாை்க்ழகழய தந்தருள்வாய் பவலவா 
 

சல. ைக்தி குமார ்
 

எட்டடிக் குசச்ு 

    

எட்டடிக் குைச்ுக்குள்பள-முருகா  

எ ் டி நானிரு ்ப ன்?  

சகாட்டி முைக்குகிறாய்!-முருகா  

கும்பிட நீவருவாய்.  
    

பைாற்றுத் துருத்திய ் ா-முருகா  

சைாக்கத் தங்கமில்ழல!  

காற்றும் ஓடிவிட்டால்-முருகா  

கட்ழட விழுந்துவிடும்.  
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ஓட்ழடக் குடிழைய ் ா!-முருகா  

ஒன் து வாைல ் ா!  

பவட்ழட ஆடுகிபறன்-முருகா  

பவதழன தீரவில்ழல!  
    

 ாட்ழட ்  ாடுகிபறன்-முருகா  

 க்திக்கு நீவருவாய்!  

பகாட்ழட சகாத்தளங்கள்-முருகா  

சகாடிகட்டி ்  றக்குத ் ா!  
   

ஊத்ழதத் பதகம ் ா-முருகா  

உள்ளத்தில் பவகம ் ா!  

 ாத்து நடந்திடபவ-முருகா  

 ாழதழயக் காட்டிடுவாய்!  
    

கண்ணுக்கு ழமசயழுதி-முருகா  

கருத்துக்கு ் ச ாய்சயழுதி  

வண்ணக் கலழவயிபல-முருகா  

வழியும் தவறிடபவா?  
    

சைால்லுக்குள் ஓடிவந்து-முருகா  

சூட்ைமம் ஆனவபன!  

கல்லுக்குள் காந்தமய்யா!-முருகா  

கட்டுக்குள் நிற் வபன!  
    

காவடிஆடயிபல-முருகா  

காலடி ஆடுதய்யா!  

பூவடி மணக்குதய்யா!-முருகா  

புண்ணியம் கிட்டுதய்யா!  
 

கவிஞர ்சி. என். நாைச்ிய ் ன் 
 

காவடிப்பாட்டு 

    

காவடியாம் காவடி கந்தபவலன் காவடி  

கண்சகாள்ளாக் காட்சிதரும் கடம் னுக்குக் காவடி 
 

பவல்முருகன் நாமத்திபல  

விதவிதமாய்க் காவடி  
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சவற்றிபவலன் காவடி  

வீரபவலன் காவடி  
    

சிங்கார பவலனுக்கு  

சின்னை ்சின்னக் காவடி  

வண்ணமயில் பதாழகபயாடு  

ஆடிவரும் காவடி  
    

 ைநிமழல  ாலனுக்கு  

 ால்குடத்தால் காவடி  

சதன் ைநி பவலனுக்கு  

பதன் குடத்தால் காவடி  
    

சுவாமிநாத பவலனுக்குை ் 

ைந்தனத்தால் காவடி  

 ாலசு ்பிரமணியனுக்கு  

 ஞ்ைாமிரத்க் காவடி  
    

ஆறுமுக பவலனுக்கு  

அைகுமயில் காவடி  

வண்ண வண்ணக் காவடி  

சவற்றிபவலன் காவடி  
    

மயூர நாதனுக்கு  

மைை்த்தால் காவடி  

குன்றக்குடி குமரனுக்கு  

குழறவில்லாத காவடி  
    

 க்தசரல்லாம் சகாண்டாடும்  

காவடியாம் காவடி  

 ாமாழல  ாடிஆடி  

நாடிவரும் காவடி  
    

கண்சகாள்ளாக் காட்சி தரும்  

கந்தபவலன் காவடி  

காவடியாம் காவடி  

காணபவண்டும் கண்பகாடி 
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கந்தப் பலகாரம் 

ஆண்டிபமல் ஆழையாய் ஓழடயிபல-நல்ல  

ஆகாரம் பைருது கூழடயிபல  

 க்தியாம்  சிசவறி ப ாழதயிபல-இந்த  

 லகாரம் ப ாதுபமா  ாழதயிபல  
    

கந்தனின் பூமுகம் மாவுருண்ழட-அவன்  

காலடித் தண்ழடபயா முறுக்குவழட  

ழககளின் கங்கணம் பதன்குைலாம்-எங்கள்  

கந்தபன சநய்வழி அதிரைமாம்.  
    

தாமழர முகங்கபளா சதங்கிளநீர-்நம்ழம  

தாங்கிடும் ழககபளா சைங்கரும் ாம்  

கந்தனின் கால்விரல் பதன்கதலி-அவன்  

ழகவிரல் யாவுபம சீனிமிட்டாய்.  
     

ைட்டியில் சவந்தழத தின் வபர-கந்த  

ைே்டியில் வந்தழத உண் தற்பக  

எட்டடியில் நாலடி ப ாடுங்கபள-பவல்பவல்  

என்பறாங்கி எல்பலாரும்  ாடுங்கபள. 

 

எங்கள் குல விடிவிளக்பக 

 

ைரஹண வபனைரஹண வபன ைரஹண வபனைண்முகபன 

 

திருமகள் கழலமகள் மழலமகள் வடிபவ 

திரு ் ரங் குன்றின் வடிபவலா 

திருமால் நான்முகன்  ரமசிவமானாய் 

திருநிழற வாை்வின் கதிரப்வலா! 

ச ருழமயின் வடிபவச ருந்தவத் தணிபய 

ச ருமான் முருகா முருபகைா 

ைரஹண வபன! ைங்கரிமகபன!! 

ைற்குரு ஜயஜய ைண்முகபன!!! 
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சைந்திற் கழரயினிற் ைமரிட்டு சவன்றாய் 

சைந்தமிை் மகபன வடிபவலா! 

விந்ழதகள் சைய்தாய்விரி தமிை்தந்தாய் 

விண்ணவர ்விளக்பக கதிரப்வலா! 

கந்தபன கடம் பனகருழண சைய்குகபன 

எந்ழதபய எங்கள் முருபகைா! 

ைரஹண வபன ைங்கரிமகபன!! 

ைற்குரு ஜயஜய ைண்முகபன!!! 
 

ஆவினன்குடியினில் ஆண்டியாய் நின்றாய் 

ஆனந்த மயபன வடிபவலா 

கூவிடும்பகாழிக் சகாடியுழடபயாபன 

கூரத்வத் சதாளிபய கதிரப்வலா! 

தாவிய துயழரத்தடி சகாண்டுதாக்கித் 

தாசயனக் காத்தாய் முருபகைா! 

ைரஹண வபன! ைங்கரிமகபன! 

ைற்குரு ஜயஜய ைண்முகபன!! 
 

ஏரகம் வந்தாய் ஏழிழை மணிபய 

ஏகபனயானாய் வடிபவலா! 

தாரகன் சிங்கழனத்தாசனனும் சூரழனத் 

தாக்கி நீ சவன்றாய் கதிரப்வலா! 

தாரக ்ச ாருபள! தாரம்ுகவடிபவ! 

தா ங்கள்தீரத்்த முருபகைா! 

ைரஹண வபன! ைங்கரிமகபன! 

ைற்குரு ஜயஜய ைண்முகபன!! 
 

குன்றுபதாராடிய குமரபன!குகபன 

குழறகழளத் தீரத்்தருள் வடிபவலா! 

என்றுபம உன்னடிஎங்கணும்  ணிந்திட 

எனக்கருள் சைய்வாய் கதிரப்வலா! 

நன்று நீ சைால்வாய் நன்ழமயாய் வருவாய் 

நலந்தரு நாயகா முருபகைா! 

ைரஹண வபன ைங்கரிமகபன 

ைற்குரு ஜயஜய ைண்முகபன!!! 
 

 ைமுதிரை் ்பைாழல மழலயுழறபவாபன 

 ண்டிதர ்ண்டித வடிபவலா! 

குைம்பிடும் உள்ளக்கவழலகள் தீரத்்துக் 

குழறவில்ழல என்றாய் கதிரப்வலா! 
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 ைவிழன இல்ழல யசமதும் இல்ழல 

 க்கலில் நின்றாய் முருபகைா! 

ைரஹண வபன ைங்கரிமகபன 

ைற்குரு ஜயஜயைண்முகபன!! 
 

 ற் ல தலங்களில் ண்ச ாடு இருந்தாய் 

 ழகயிருள் தீரத்்த வடிபவலா! 

கற் வர ்உள்ளம்கனிந்திட இனித்தாய் 

கண்மணி கனிசமாழிக் கதிரப்வலா!! 

அற்புதபதவா அருகினில் வாவா 

அறுமுக அதிைய முருபகைா! 

ைரஹண வபன ைங்கரிமகபன 

ைற்குரு ஜயஜய ைண்முகபன!!! 

ஜய ஜய முருகா குககாங்பகயா 

ஜய ஜய  ாலா வடிபவலா 

ஜய ஜய முருகா சு ்ரமண்யா 

ஜய ஜய கந்தா கதிரப்வலா! 

ஜய ஜய முருகா சிவனருட்குமரா 

ஜய ஜயமங்கள முருபகைா! 

ைரஹண வபன ைங்கரிமகபன 

ைற்குருஜயஜய ைண்முகபன!!! 

துரக்்ழகைச்ித்தர ்
 

 

ஆடுக ஊஞ்சல் ஆடுகபவ 
 

ஆடுக ஊஞ்ைல் ஆடுகபவ  

அய்யா முருகா ஆடுகபவ  

ஆடுக ஊஞ்ைல் ஆடுகபவ  

அய்யா முருகா ஆடுகபவ 
    

ஆழி ்  டுக்ழக சகாண்படானின்  

அருழம மருகா ஆடுகபவ  

ஊழி தாண்டி நிற் ானின்  

உத்தமை ்சைல்வா ஆடுகபவ  
    

வாழும் மனிதர ்யாவருக்கும்  

வழிக்குத் துழணயாம் பவலவபன  

ஆளும் கவழல ஓடிடபவ  

ஆடுக ஊஞ்ைல் ஆடுகபவ  
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ஆடக ் ச ான்னால் ஊஞ்ைலிட்டு  

அதற்கு வயிரக் கயிறுமிட்டு  

கூடிடும் அடியார ்ஆட்டிடபவ  

குமரா ஊஞ்ைல் ஆடுகபவ   
    

 ாடுகள் குழறந்பத மாந்தசரல்லாம்  

 ண் ாய் வாை்ந்து உயரந்்திடபவ  

வாடிடும்  யிரக்ள் வளம் ச றபவ  

ஆடுக ஊஞ்ைல் ஆடுகபவ  
    

முன்பன பின்பன சைன்றாலும்  

மூழளயில் ஒன்றி நின்றிடுபம  

என்பன வாை்க்ழக என்றாலும்  

எல்லாம் உன்ழனை ்சுற்றியபத  
    

குன்றாக் குடியாய் எழமகாக்கும்  

குன்றக் குடியின் பவலவபன  

கண்பண மணிபய கதிரப்வலா  

கவினார ்ஊஞ்ைல் ஆடுகபவ  
    

விண்ணவர ்சைல்வி சதய்வாழன  

பவடவர ்மகளாம் வள்ளியுடன்  

மண்ணகம் சுற்றும் மயிபலறி  

பமதகு பைவற் சகாடியாட  
    

சகாண்டிடுங் காதல் உணரப்வாடு  

கனிந்த சநஞ்ைத் தூஞ்ைலிபல  

அன்புடன் ஏறி இனிதமரந்்பத  

ஆடுக ஊஞ்ைல் ஆடுகபவ  
    

மண்ழண ் பிளந்து ச ரும்ப ட்டில்  

மாச ரும் அருளுழட வடிவுடபன  

ச ண்ணின் நல்லார ்இருவருடன்  

ச ருமயில் ஏறி வந்தவபன  
    

கண்பண சதரியாக் காட்டிழடபய  

கலங்கித் தவிக்கும் எங்களுக்பக  

உன்னால் வழியும் சதரிந்துயர  

ஆடுக ஊஞ்ைல் ஆடுகபவ  
    

ஆறடி சநடிதாம் உருவுடபன  

அடியார ்க்தி உறுபவற  
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ப ரருள் சகாண்டாய் ச ரும்ப டா  

பிள்ழளகள் நலிவிழன ் ப ாக்கிடபவ  
     

சீரடி வணங்கிட வந்துள்பளாம்  

சைல்வா அருழளத் தந்திடுவாய்  

ஆரிருள் விலகி ஒளிச றபவ  

ஆடுக ஊஞ்ைல் ஆடுகபவ!  

சமய்ய ் ன், காழரக்குடி 
   

வர பவண்டும் வர பவண்டும் 
 

 
 

வரபவண்டும் வரபவண்டும் சைந்தில் வடிபவலா-வரம்  

தரபவண்டும் தரபவண்டும் சைந்தில் வடிபவலா 
 

தாங்கரிய துன் ம் வந்தால் சைந்தில் வடிபவலா-நீ  

தாயாக வரபவண்டும் சைந்தில் வடிபவலா  

ஏங்கியழும் ப ாது பதற்ற சைந்தில் வடிபவலா-நீ  

எந்ழதயாக வரபவண்டும் சைந்தில் வடிபவலா! 
    

வருகின்ற பநாய் தீரக்்க சைந்தில்வடிபவலா-நீ  

மருந்தாக வரபவண்டும் சைந்தில் வடிபவலா  

அருவிழனழயத் தீர ்் தற்குை ்சைந்தில் வடிபவலா-நீ  

ஆள்விழனயாய் வரபவண்டும் சைந்தில் வடிபவலா! 
     

மயங்கு வயதழடயும் காலம் சைந்தில் வடிபவலா-நீ  

மகவாக வரபவண்டும் சைந்தில் வடிபவலா  

தயங்குநிழல வந்தபநரம் சைந்தில் வடிபவலா-என்  

தம்பியாக வரபவண்டும் சைந்தில்வடிபவலா! 
    

அவலம்வரும் பநரம்கண்டு சைந்தில் வடிபவலா-என்  

அண்ணனாக வரபவண்டும் சைந்தில் வடிபவலா  

தவழுமுள்ளக் கருத்ழதைச்ைால்ல சைந்தில் வடிபவலா-நீ  

தமிைாக வரபவண்டும் சைந்தில் வடிபவலா. 
    

வானம்  ாரக்்கும் உைவருக்குை ்சைந்தில் வடிபவலா-நீ  

மழையாக வரபவண்டும் சைந்தில் வடிபவலா  

நானழடயும் தீங்ககல சைந்தில் வடிபவலா-என்  

நண் னாக வரபவண்டும் சைந்தில் வடிபவலா 
    

அறியாழம சூை்ந்தப ாது சைந்தில் வடிபவலா-நீ  
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அறிவாக வரபவண்டும் சைந்தில் வடிபவலா  

சநறியாவும் முடியும்ப ாது சைந்தில் வடிபவலா  

நீபயதான் வரபவண்டும் சைந்தில் வடிபவலா! 
    

கடபலாடி மயங்குவாரக்்கும் சைந்தில் வடிபவலா-நீ  

கலமாக வரபவண்டும் சைந்தில் வடிபவலா  

உடல்வாடும் ஏழைவாை சைந்தில் வடிபவலா-நீ  

உறுதுழணயாய் வரபவண்டும் சைந்தில் வடிபவலா! 
 

சின்னச ்சின்ன காவடி 
 

    

சின்னை ்சின்னக் காவடி சைந்தில் நாதன் காவடி  

வண்ண வண்ணக் காவடி வள்ளிநாதன் காவடி 
 

அங்கும் இங்கும் காவடி அைகு பவலன் காவடி  

இங்கும் அங்கும் காவடி ஏர கத்தான் காவடி 
   

ஆட்டம் ஆடும் காவடி ஆண்டிய ் ன் காவடி  

 ாட்டு ்  ாடும் காவடி  ைநி ய ் ன் காவடி 
   

முன்னும் பின்னும் காவடி முருக பவலன் காவடி  

கண்ணும் மனமும் காவடி கந்த பவலன் காவடி 
    

இரத்தினபவல் காவடி இன்  மூட்டும் காவடி  

 ைநி மழலக் காவடி  ஞ்ைந் தீரக்்கும் காவடி 
    

சைன்னி மழலக் காவடி பைவற் சகாடிபயான் காவடி  

தண்ணீர ்மழலக் காவடி தாகம் தீரக்்கும் காவடி 
    

 ாலும்  ைமும் காவடி  ஞ்ைாமிரத்க் காவடி  

பவலும் மயிலும் காவடி விழனகள் தீரக்்கும் காவடி 
 

அப்பன் பழநி அப்பனடா 

    

அ ் ன்  ைநி அ ் னடா-அவன்  

அரும் ச ரும் திரவியக் க ் லடா  

அற்புதம் காட்டும் தழலவனடா-அவன்  

அன்புக்கு ்  ணிசைய்யும் இழறவனடா!  
    



www.bhajanai.com 

258 

காண்ப ாம் நாம்அவன்  ழடவீடு-தம்பி  

கால்வலி மறந்து நழடப ாடு  

கண்டால் நமக்கில்ழல ஒருபகடு-நீ  

காவடி எடுத்து நடமாடு!  
    

வணிகர ்குலத்துக்குத் தாயாவான்-அவன்  

வழளவினில் ஓடிடும் பையாவான்!  

கவிஞரக்ள்  ாட்டுக்கு வாயாவான்-எங்கு  

கடும் ழக கண்டாலும் தீயாவான்!  
    

ஆண்டிக்கு ்  ாரடி ைாத்து டி-நாம்  

ஆடிட ்  ைனியில் தீரத்்தமடி  

பவண்டிடும் வரம் தரும் தீ மடி-இதில்  

பவதழனபய இழல லா மடி  
    

 ைனிக்கு ் ப ாவதில் சுகம் அதிகம்-அவன்  

 ாரழ்வயில் நிற் தில் குணமதிகம்  

விழுந்து வணங்கினால் வயததிகம்-அந்த  

வீரன் தருவான்  ணமதிகம்.  
    

சைட்டிமக்கள் இந்த ் பூமியிபல- ல  

சதய்வத்துக் களித்தது பகாடியம்மா  

கட்டிய பகாயில்கள் ஆயிரபம-அதில்  

கந்தனின் பகாயில்கள் யாழவயுபம  
    

முருக ்  னில்லாத ஊருமில்ழல-ஒரு  

முத்த ்  னில்லாத வீடுமில்ழல  

 ைனிய ்  னின்றி வம்ைமில்ழல-எங்கள்  

 ரம் ழரக் கவனின்றி அம்ைமில்ழல  
    

கால்நழட ்  யணத்தில் ஓடிவந்பதாம்-உன்  

கருழணக்குத் தானுழனத் பதடிவந்பதாம்  

பவசலழமக் காக்கட்டும் பவலவபன-உன்  

விழிஎழமக் காக்கட்டும் நாயகபன.  
 

கவியரசு கண்ணதாைன் 
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தண்ணரீ் மனலயான் 
 

 

துள்ளி விழளயாடும் சின்ன ் பிள்ழளமுகம் மறந்து  

சவள்ளி விழளயாடும் மபலயா சீழம தன்ழனயழடய  

நாழக ட்டினத்துக் கடலில் நங்கூரம்  ாய்ைச்ி நிற்கும்  

சைட்டிக் க ் லுக்குத் துழணயாம் சைந்திலாண்டவபன  
 

 

க ் ல் ஏறுழகயில் முதலில் கடல் முகம் சதரியும்  

கண்களில் நீபராடு நிற்கும் மழனவிமுகம் சதரியும்  

அன்ழனமுகம் சதரியும் அன்பு ்பிள்ழளமுகம் சதரியும்  

அந்தமுகங்களிழடை ்சைந்தூர ்கந்தன் முகம் சதரியும்  
 

 

பினாங்குத் துழறமுகத்ழதக் க ் லும் பிடித்து விட்டழதயா  

க ் ல் அடியினிபல கூட்டம் கண்டிடவந்திருக்கு  

தண்ணீர ்் பூமழலயில் நிற்கும் தண்ணீரம்ழலயாபன; எங்கள்  

ச ண்டு பிள்ழளகழளக் காக்கும் ச ரிய மழலயாபன  
 

 

ழத ்பூை நாளினிபல அவனும் தங்கரதபமறி  

நகரத்ழத ்  ாரக்்கத் பதரில் நகரந்்து வந்திடுவான்  

 ாரக்்கும் மிடசமல்லாம் தமிைர ் க்திமுகம் சதரியும்  

காவடி ஆடிவரும் சீனரக்ாலடியும் சதரியும்  
 

கந்தனுக்கு பவல் பவல் கந்தன் காவடிக்கும் பவல் பவல்  
 

கவிஞர ்மா. கண்ண ் ன் 
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அனழக்கட்டுமா அனழக்கட்டுமா!-  
 

 

அழைக்கட்டுமா ைாமி அழைக்கட்டுமா!-அந்த  

ஆறுமுக பவலவழன அழைக்கட்டுமா! 
 

ஆறு ழட வீட்படாழன அழைக்கட்டுமா!-   

ைாமி அழைக்கட்டுமா!-   அந்த  

ஆழனமுகன் தம்பிழய  

அழைக்கட்டுமா!  
    

இனிய வடிபவலவழன அழைக்கட்டுமா!   

ைாமி அழைக்கட்டுமா!-   அந்த  

அந்த இடும் ாயுதழன  

அழைக்கட்டுமா!  
    

ஈராறு ழகயழன அழைக்கட்டுமா!-  

ைாமி அழைக்கட்டுமா!-   அந்த  

ஈைனுழம  ாலகழன  

அழைக்கட்டுமா!  
    

உள்ளங்கவர ்கள்வழன அழைக்கட்டுமா!-  

ைாமி அழைக்கட்டுமா!-   அந்த  

உல்லாை குமரழன  

அழைக்கட்டுமா!  
    

ஊழமக்கு பதசித் பதாழன அழைக்கட்டுமா!-  

ைாமி அழைக்கட்டுமா!-   அந்த  

ஊனசமல்லாம் அழி ்ப ாழன  

அழைக்கட்டுமா!  
   

எட்டுக்குடி பவலவழன அழைக்கட்டுமா!-  

ைாமி அழைக்கட்டுமா!-   அந்த  

எங்கும் நிழற இழறவழன  

அழைக்கட்டுமா!  
   

ஏறுமயில் வாகனழன அழைக்கட்டுமா!-  

ைாமி அழைக்கட்டுமா!-   அந்த  

ஏழை ் ங்காளழன  

அழைக்கட்டுமா  
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ஐங்கரணுக்கிழளயவழன அழைக்கட்டுமா!-ைாமி  

அழைக்கட்டுமா!-    அந்த  

அன் ரக்ள் பநயழன  

அழைக்கட்டுமா!  
    

ஒ ்பில்லா மணிழய அழைக்கட்டுமா!-ைாமி  

அழைக்கட்டுமா!-    அந்த  

ஒய்யார நாதழன  

அழைக்கட்டுமா!  
    

ஓங்கார ் ச ாருபளாழன அழைக்கட்டுமா!-ைாமி  

அழைக்கட்டுமா!-    அந்த  

ஓம் என்ற மந்திரத்ழத  

அழைக்கட்டுமா!  
    

ஒளழவக்கு உ பதசித்பதாழன அழைக்கட்டுமா!-ைாமி  

அழைக்கட்டுமா!-    அந்த  

ஆவினன்குடிபயாழன  

அழைக்கட்டுமா!  
    

கண்கண்ட சதய்வத்ழத அழைக்கட்டுமா!-ைாமி  

அழைக்கட்டுமா!-    அந்த  

கருழணக் கடழல  

அழைக்கட்டுமா!  
    

சிங்கார பவலவழன அழைக்கட்டுமா!-ைாமி  

அழைக்கட்டுமா!-    அந்த  

சிவகுருநாதழன  

அழைக்கட்டுமா!  
    

 க்தரக்ள் அழனவரும் அழைக்கட்டுமா!-  

ைாமி அழைக்கட்டுமா!-   அந்த  

 ைநியம்  திபயாழன  

அழைக்கட்டுமா! 
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சிங்கார பவலு!  
 

அலங்காரம் சைய்திட்ட மயிலு -நம்ம  

முருகனின் ழகயிபல சிங்கார பவலு!  

பவலுக்கு இடுபவாபம பூழை -  ாழத  

மீதினில் வந்திடும்  க்திசயனும் ஆழை!  

மணிபயாழை பகட்ப ாபம மழலயில் - அங்பக  

மழலயாண்டி நிற் ாபன அலங்கார நிழலயில்!  

பவல்வழிபய  ால்வழியும் காட்சி - நம்ம  

முருகனவன் விழனதீரக்்க ஓடிவரும் மாட்சி!  

ைரவணனின் ஆறுமுகத் பதாற்றம் - நல்ல  

ைம்காரம் சைய்பதானின் புனிதத்தின் மாற்றம்!  

தந்ழதக்கு பவதத்ழதை ்சைான்னான்-வள்ளி  

தனக்காக மரமாகிை ்பைாழலயிபல நின்றான்!  

ஒருமுகத்ழத ்  ைநியிபல  ார ்்ப ாம்-அந்தத்  

திருமுகத்தின் பூமலரின் பவதழனழயத் தீர ்்ப ாம்!  

திழனயூட்டி ்  சி தீரத்்தாள் வள்ளி - முருகன்  

தினந்பதாறும்  சிதீரக்்க வருவாபள துள்ளி  

அடிவாழைக் கன்றாகி வாை்பவாம் - நம்ம  

குடிவாைக் குமரனின்  ாதத்ழதை ்ைாரப்வாம்! 
 

மயில் 
 

 மயில் வந்து ஆடுது மழலபமபல  

குயில் வந்து  ாடுது சிழலப ாபல  

பவல் வந்து மின்னுது கண்சணதிபர - என்  

பவலழனக் காபணபனா என்சனதிபர? 
 

திரு ்புகை்  ாடிபய ழகசதாழுபதன்  

கரு ்புகள் நீக்கிட சமய்சதாழுபதன்  

விரு ்புடன் பவண்டிபய  ாடுகிபறன்  

விராலிமழல பநாக்கி ஓடுகிபறன்.  
    

பைாழலயில் வந்தால் குழறதீரும் -அந்த  

சுந்தர ் புன்னழக நிழறவாகும்  
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மாழலயில் மயங்கிபய வாடுகிபறன்  

ழமயலில் உன்ழனபய பதடுகிபறன்.  
    

வள்ளிக்கு வாய்த்த வடிவைகா!  

அள்ளிடஆவி துடிக்குத ் ா  

சைால்லிை ்சைால்லி என்ன  யன்?  

நில்லு நில்லு என்கண்சணதிபர!  

அை. சரத்தினம் பதவபகாட்ழட 
 

ஓம் முருகா ஓம் ஓம் 
 

    

பதவிழய மணந்த இடம்  ரங்கிரியாம் பதைம்  

அது பதவ ழகலாைம் - அங்கு  

சிறக்குழதயா மாரப்ினிபல சைண் கத்தின் வாைம்  
    

கந்தனவன் சவன்ற இடம் கடல் ாடும் பதைம்  

அது கருழணக் ழகலாைம் -அங்கு  

கமழுழதயா மாரப்ினிபல கடம் மலர ்வாைம்  
    

 ைத்துக்காக ் ப ாட்டியிட்டது சதன் ைனி பதைம்  

அது  க்தர ்ழகலாைம்-அங்கு  

 கட்டுதய்யா மாரப்ினிபல  ாரிஜாத வாைம்  
    

ஆைானாய் வந்த இடம் சுவாமிமழல பதைம்  

அது அறிவுக் ழகலாைம்-அங்கு  

அடிக்குதய்யா மாரப்ினிபல அல்லிமலர ்வாைம்  
    

குன்று பதாராடுவது குமரனது பதைம்  

அது பகாடிக் ழகலாைம்-அங்கு  

சகாஞ்சுதய்யா மாரப்ினிபல குறிஞ்சிமலர ்வாைம் 
 

பவனி வரும் பழநி பவலன் 

    

தங்கத்பதர ் வனிவரும்  ைநியிபல  

தமிை்மணம் தவை்ந்து வரும்  ைநியிபல  

எங்கும் திரு ்புகை் மணக்கும்  ைனியிபல  

எ ்ச ாழுதும் திருநாளாம்  ைநியிபல  (1)  
    

காவடிகள் பகாடிவரும்  ைநியிபல  
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கனகமயில் ஆடிவரும்  ைநியிபல  

பைவலது கூவிநிற்கும்  ைநியிபல  

சித்தர ்தவம் பமவி நிற்கும்  ைநியிபல  (2)  
    

கற்பூர மணம் வீசும்  ைநியிபல  

கடல்ப ால் திருக்கூட்டம்  ைநியிபல  

அற்புதங்கள் அதிகமய்யா  ைநியிபல  

அன் ர ்மனம் களி ் சதல்லாம்  ைநியிபல (3)  
    

சிந்ழதயது சிலிரக்்குமம்மா  ைநியிபல  

சை ் ரிய இன் மம்மா  ைநியிபல  

கந்தனவன் ஆட்சியம்மா  ைநியிபல  

காணரிய காட்சியம்மா  ைநியிபல  (4) 
 

என்பனாடும் பபசு சாமிநாதா 
 

 

ஈைபனாடு ப சியது ப ாதுபம  

என்பனாடும் ப சுைாமி நாதபன  

ஆழைபயாடு தமிசைடுத்து ்  ாடிபனன்  

ஐயாஉன் திருவடிழய நாடிபனன்  
 

கண்சீறும் ச ாறியூறிற் ் பிறந்தவா  

கமலத்தில் அன்று நீயும் தவை்ந்தவா  

தண்ணீரில் ைளியுனக்கு ் பிடிக்குபம  

ைரவணத்து ் ச ாய்ழகவிட்டு எழுந்துவா  
    

கடபலாரம் நிற் வபன ைண்முகா  

கடல் நீரால் உடல் அரிக்கும் அல்லவா  

நடமாடும் மயிபலறி இங்குவா  

நல்ல மனக் பகாயிலுண்டு தங்கவா  
    

குன்றத்திபல கல்யாணம் ஆனதால்  

குவலயத்ழத நீமறத்தால் நியாயமா  

குன்றத்ழதயும் விட்டிறங்கி ஓடிவா  

சகாஞ்சு தமிை் இழைபகட்டு ஆடிவா  
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 ன்னிரண்டு கண்களாடுந் சதய்வபம  

என்ழன மட்டும் காணமனம் இல்ழலபயா  

உன்ழன விட்டு யாழர இனி நம்புபவன்  

ைண்முகபன என்னுடபன வம்புஏன்  
    

ஒன்றிரண்டு விழிபயனும் திறந்திடு  

ஓரவிழி ்  ாரழ்வபயனும் புரிந்திடு  

என்றுமுழன நம்பிநின்பறன் வரங்சகாடு   

ஏற்றமுடன் யான் வாை வரங்சகாடு.     

மீ. பைவுகஞ்சைட்டி 

விதி மாற்றி புது வாழ்வு தருக 
 

    
 

பவலாட மயிலாட பவலாட மயிலாட  

விழனப ாக்கி எழமயாள வருக!  

விதி மாற்றி ் புது வாை்வு தருக - முருகா  

விழரந்பதாடி எழமக் காக்க வருக 
 

சிறிபயனும் உன்பிள்ழள  

உன்வீட்டின் சகாடிமுல்ழல  

அடிபயனுக் கருள் காட்சி தருக - தினம்  

அயில்பவலும் மயிபலாடும் வருக 
    

விடி காழல ஜ  பவழள  

வடிபவழலத் சதாழும் பவழல  

மடி நீக்கி மனதாள வருக _ முருகா  

மயிபலாடும் பவபலாடும் வருக 
    

உலகாளும் தழலவா நீ  

உனதாட்சி தனிமாட்சி  

பதவாழன குறமாதும்கூட _ முருகா  

திருக் காட்சி தரபவண்டும்  ாட 
    

திருைச்ைந்தூர ் ரங்குன்றம்  

சதன் ைநி பைாழலமழல  

திருத்தணிழக சுவாமிமழல குருபவ முருகா  

சைவ்பவபள சிங்கார உருபவ 
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மங்காத ஒளிவீசும்  

மதிப ாலும் முகமாபனாய்  

எங்பகனும் உன் ப ான்ற காட்சி _ முருகா  

இனிபமலும் அழமயாபத மாட்சி 
    

இடபரதும் வாராது  

எனநீயும் கூறாது  

இனிபமலும் விடமாட்படன் உழனபய _ முருகா  

இனி நானும் ப ாவசதங்பக தனிபய 

தங்கத்பதரில் வாவா  

 

ஆடி ் ாடி உன்ழனத்தாபன பதடிவாபராபம  

அபராகரா என்று சைால்லி ்  ாடிவாபராபம  

பதடி வந்பதார ்வாை்க்ழகயிபல நலங்சகாடுத்திடும்  

தண்ட ாணித் சதய்வபம தங்கத்பதரில் வா வா  
    

 ாரப்ுகழும்  ைனிமழல ஆண்டவபன வா  

 ரங்குன்ற ் ப ரைபக பவசலடுத்து வா  

சீர ்பமவும் ைரவழணயில் தவை்ந்தவபன வா  

சிங்கார பவலவபன தங்கத்பதரில் வா வா!  
    

வண்ணமயில் சகாண்டவபன வா வா வா  

வடிவைபக திருமுருபக ஓபடாடி வா  

எண்ணசமல்லாம் நிழறந்தவபன வா வா வா  

எழில் நிலபவ தங்கத்பதரில் ஏறிநீயும் வா வா!  
    

பிரணவத்தின் ச ாருள் உழரத்து ் ச ருழமசகாண்டவா  

திறழமமிகு சூரர ்ழட சவன்று வந்தவா  

அருணகிரி  ாட்டினிபல அகமகிை்ந்தவா  

அன் சரல்லாம் மகிை்ந்திடபவ தங்கத்பதரில் வா வா!  
    

ஆறுமுகம் ஆகிவந்த பவலவபன வா  

அன் ருள்ளம் பகாயில் காணும் ஆனந்தபன வா  

கூறும் விழன தீரத்்துழவக்க பவசலடுத்துவா  

குன்றம் கண்ட தண்ட ாணி தங்கத்பதரில் வா வா!  
    

காவடிக்கு வழித்துழணயாய் பவழலத்தந்த வா  

கடம் பனாடு இடும் ழனயும் காவல் தந்த வா  

ஆடிவரும் காவடிழயக் காணபவண்டாமா?  

அைகுமுகம் காட்டி இங்பக சிரித்து மகிை வா வா  
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ஆடிவரும் காவடிக்குள் பைரந்்துவரு வன்  

அைகுமுகம் காட்டி அங்பக சிரித்து நிற் வன்  

அருளாடி உருவினிபல காட்சி தரு வன்  

அவபராடு தனிழமயிபல ப சி ் ப சி மகிை் வன்!  
    

குட்ழடயய்யா குடும்  த்திபல சைாந்தம் சகாண்டவன்  

கும்பிட்படார ்நலம்காக்க ் பிரம் ச டு ் வன்  

பிரம் ச டுத்து ஆடுகின்ற ப ரைபக வா  

ச ருழம சைான்பனாம் தண்ட ாணி தங்கத்பதரில் வா வா!  
    

உன்னருளால் வாை்வதிபல ச ருழம சகாள்கிபறாம்  

உன்வாைல் வருவதிபல சுகமும் காண்கிபறாம்  

எண்ணசமல்லாம் நிழறந்தவபன எழில் முருபக வா  

வண்ணமயில் விட்டிறங்கித் தங்கத் பதரில் வா வா!  
 

 ைத்துக்காக ைண்ழடப ாட்டு ்  ைனிசைன்ற வா  

ஒளழவ ்  ாடலுக்பக  ைமும் தந்து ஊதை ்சைான்ன வா  

அள்ளித்தரும் வள்ளபல என் சைந்திலாண்டவா  

ஆனந்தமாய் பவல் பிடித்துத் தங்கத் பதரில் வா வா!  
   

உன்னைழகக் காண் தற்பக ஓடி வருகிபறாம்  

உன்னருழள ் ச ருவதற்பக பதடி வருகிபறாம்  

வண்ணமயில் ஏறிவரும் வடிவைபக வா  

அன்ழன தந்த பவலுடபன தங்கத ்பதரில் வா வா!  
    

அன்ழனயவள் மீனாட்சி வாை்த்தி மகிை்கிறாள்  

அ ் ன் மதுழரை ்சைாக்பகைன் ச ருழம சகாள்கிறார ் 

பதவரம்கள் சதய்வயாழன சமல்லை ்சிரிக்கிறாள்  

திழன ்புனத்து வள்ளி மயில் குலுங்கிக்குலுங்கிை ்சிரிக்கிறாள்  
 

அப்பா என்றால் முருகப்பா  

 

அ ் ா என்றால் முருக ் ா அய்யா என்றால் பவலய்யா  

அம்மா என்றால் ைண்முகம் அத்தழனயும் உன்முகம்   
 

என்னப ரு சைால்லி உன்ழனக் கூ ்பிட்ட ப ாதும்  

என்மனமும் இனி ் சதன்ன நிழனத்திட்ட பநரம்  

சைந்தமிழும் ப ாதுமா  

பதன் திழனமா பவணுமா 
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   கண்ணாலுன்ழனக் காண் திபல ப ரானந்தபம  

கால்அைகு ஒன்றுமட்டும் கருத்தில் பமவுபம  

கன்னித் தமிை் ப ாதுமா  

காவடியும் பவணுமா 
    

பவல்அைழக ்  ார ்் வரக்ள் பவதழனமாறும்  

விழிஅைகு விழனயறுத்து, ைாதழனகூறும்  

 ாட்டு மட்டும் ப ாதுமா  

 ால் ைமும் பவணுமா 
    

மயிலாட்டம் மக்களுக்கு ஒபர சகாண்டாட்டம்  

மகுடமணி ஒளியைபகா என்றும் சகாண்டாட்டம்  

 ாட்டு மட்டும் ப ாதுமா  

 ஞ்ைாமிரத்ம் பவணுமா 
    

பைவல்சகாடி அழைவதிபலார ்சிங்காரை ்சிற ்பு-அது  

சஜகத்திழனபய எழு ்பிவிடும் பைதியின் பிற ்பு  

 ாட்டு மட்டும் ப ாதுமா  

 ன்னீருனக்கு பவணுமா 
    

வலதுபுறம் வள்ளியம்ழம சூரியனாபம  

இடதுபுறம் பதவயாழன ைந்திரனாபம  

ஒளியைபக பவலய்யா  

ஓடிவாராய் முருகய்யா 

எத்தனன அலங்காரம் 
 

    

எத்தழன அலங்காரம் முத்தமிை் முருகனுக்கு  

எத்தழன அலங்காரம்  

ைக்தியின் பிள்ழள ைரவண முத்துக்கு  

எத்தழன அலங்காரம் 
 

சித்தம் ப ாற்றும் சிவனார ்பிள்ழளக்கு  

எத்தழன அலங்காரம்  

குைந்ழத அலங்காரம் பகாடி ் புன்னழக  

கூடும் அலங்காரம்  
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மைழல அலங்காரம் மங்ழகயர ்தாலாட்டி  

மகிழும் அலங்காரம்  

சிறுவன் அலங்காரம் சிவனுக்கு மந்திரம்  

சை ்பும் அலங்காரம்  
    

குமரன் அலங்காரம் பகாழதயர ்இருவர ் 

சகாஞ்சும் அலங்காரம்  

பவலன் அலங்காரம் பவல் சகாண்டு சூரழன  

வீை்த்தும் அலங்காரம்  
    

பவடன் அலங்காரம் பவல்விழி வள்ளிழய  

விரும்பும் அலங்காரம்  

விருத்தன் அலங்காரம் வினாயகர ்துழணயின்  

சவற்றி அலங்காரம்  
    

அரைன் அலங்காரம் அழனத்துை ்சைல்வமும்  

அளிக்கும் அலங்காரம்  

ஆண்டி அலங்காரம் ஆழைழய நீக்கிய  

அைகு அலங்காரம்  
    

ைந்தன அலங்காரம் ைகல ் புகழையும்  

தந்திடும் அலங்காரம்  

திருநீறு அலங்காரம் தீவிழன ப ாக்கிடும்  

திவ்விய அலங்காரம்  
    

மலரக்ள் அலங்காரம் மங்களம் தருகின்ற  

மகிை்ைச்ி அலங்காரம்  

திருமண அலங்காரம் பதவியர ்இருவர ் 

திரு ்பூட்டும் அலங்காரம்  
    

நண் ரக்ள் அழனவரும் நடத்தும்  ஜழனயில்  

எத்தழன அலங்காரம்  

நாடும் வீடும் ப ாற்றும் நல்ல  

கந்தர ்அலங்காரம்  

குறள் இலக்குவன், காழரக்குடி  
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கந்தன் தாலாட்டு 
 

    

ஆராபரா ஆரிரபரா ஆராபரா ஆரிரபரா  

ஆராபரா ஆரிரபரா ஆராபரா ஆரிரபரா 
 

தாயரசி  ாரவ்தியாள் தரவில்ழலபயா  ாலுசமன்று  

தங்கமகன் அைலாபமா ைண்முகபன கண்ணுறங்கு  
   

ஓய்யார ்  ாற்குடங்கள் ஒருபகாடி தாசனடுத்து  

சமய்யன் ரக்ள் வருவாரக்ள் மீன்விழிபய கண்ணுறங்கு  
   

ஆடிவிழள யாடுதற்கு அைகு ் ச ாருளில்ழலசயன்று  

அைலாபமா பவலவபன ஆரமுபத கண்ணுறங்கு(ஆராபரா)  
    

ஆயிரமாம் காவடிகள் ஆடிவரும் கூடிவரும்  

ஆனந்தமாய் ஆடிடலாம் அைகமுபத கண்ணுறங்கு)  
    

மாம் ைத்ழத அண்ணனுக்கு மாயவனும் தந்ததனால்  

மயிபலறி வலம்வந்த மால்மருகா கண்ணுறங்கு  
    

பதன்சகாட்டும் அபிபேகம் சைங்கதலி ்  ைைை்ாறு  

பைரந்்துநிதம் குளித்திடலாம் சைவ்பவபள கண்ணுறங்கு  
    

வஞ்சிக் சகாடி வள்ளியம்ழம வாஞ்ழைக்கிளி சதய்வாழன  

வந்திடுவார ்சகாஞ்சிடுவார ்வடிபவலா கண்ணுறங்கு)  
    

சகாஞ்சிவிழள யாடுதற்கு மஞ்ைள்முக மில்ழலசயன்று  

பகாமகபன அைலாபமா குமரபவபள கண்ணுறங்கு)  
    

ஏறுமயில் ஏறுதற்கும் எங்கும் விழளயாடுதற்கும்  

ஏங்கிபயநீ அைலாபமா எழிலரபை கண்ணுறங்கு  
    

ஆறு ழட வீடிருக்கு அைகுமயில் நூறிருக்கு  

ஆடிடலாம்  ாடிடலாம் ஆறுமுகா கண்ணுறங்கு(ஆராபரா)  
    

கவிஞர ்குறள் இலக்குவன் 
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அகிலபலாக நாயகனனப் பாடுங்கள் 

 

அபராகரா அபராகரா சைால்லுங்க-அந்த  

அகிலபலாக நாயகழன ்  ாடுங்க 
 

திருவளரும்  ைனி ஆண்டி வந்தாபன-அவன்  

திக்சகல்லாம் புகை்  ர ்பி நின்றாபன  

பவழல மட்டும் ழகயிபலந்தி வாராபன-நம்ம  

விழனகள் எல்லாம் கழளசயடுக்க ப ாராபன  
    

துடு ்பில்லாமல்  டகு நல்லா ப ாகுமா-நம்  

துயரசமல்லாம் துடு ்பு ப ால ஆகுமா  

துன் சமன்று நடந்திட்படாம் தூயவபன காத்திடு-நான்  

துழணயிரு ்ப ன் என்று சைால்லி என் மனழதத்பதத்திடு  

காவடிழய பதாளில் ஏந்தி வாபராபம-எங்கள்  

கவழலசயல்லாம் தீரத்்து ழவ ் ாய் ஐயாபவ  

ஜாதிமத ப தமில்ழல ைமத்துவம் தான்  ாடுது  

ஐங்கரனுக் கிழளயவழன உலகசமல்லாம் புகழுது  
    

ஆை்கடலில் கண்சடடுத்த முத்துதான்-ஐயா  

அழனவருக்கும் நீயும் நல்ல சைாத்துதான்  

ஆண்டவழன ்  ாரத்்திட்படாம் ஆறுதழல சைால்லிவிட்டான்  

அழனவருக்கும் அவன் காட்சி அற்புதமாய் தந்திடுவான்  
    

கண்டனூர ்ைாமி ஆடி வராங்க-நம்ம  

கதிரப்வலன் புகழை நல்லா சைால்வாங்க  

சைாந்தசமல்லாம் மறக்கணும்  ந்தசமல்லாம் துறக்கணும்  

ஐயா உன் புகழை நான் என்சறன்றும்  ாடனும் 

 

பழனிமனல காவடி  
 

    

குன்றக்குடியினிபல காவடி அந்தக்  

கூரப்வலான் குமரனுக்குக் காவடி  

பகாடிக்கழர காவடி கூரப்வலான் காவடி  

குன்றிலாடும் குமரனுக்கு குழறவில்லாத காவடி  
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ஆடிக்கிருத்திழகயில் காவடி எங்கள்  

அய்யனுக்கு ழத ்பூைக் காவடி  

ஆடிவரும் காவடி அைகு மயில் காவடி  

அபராகரா  ாட்டுக்சகன்றும் ஆடிவரும் காவடி  
    

 ைனிமழல பமபல காவடி அந்த  

 ஞ்ைாமிரத் ் பிரியனுக்கு காவடி  

 ாட்டுக்கு ஆடிவரும் காவடி  ன்னீரில் குளித்துவரும் காவடி  

 ஞ்ைத்ழத தீரக்்குமிந்த ைண்முகனின் காவடி  
    

நீண்ட மழலபயாரம் காவடி அந்த  

நீலமயில் ைாமிக்கு காவடி  

ைந்தனத்தில் காவடி ைரக்்கழரயில் காவடி  

ைங்கடங்கள் தீரக்்குமிந்த ைண்முகனின் காவடி  
    

எட்டுக்குடி முருகனுக்கு காவடி தினம்  

எங்கும் நிழற அைகனுக்கு காவடி  

ஏறிவரும் காவடி ஏற்றம் தரும் காவடி  

எங்கள் குல முருகனுக்கு என்சறன்றும் காவடி  

  ஓங்கார ரூ னுக்கு காவடி அந்த  

ஓம் உழரத்த அய்யனுக்கு காவடி  

ஒய்யாரக் காவடி ஒயிலான காவடி  

அண்டிவந்த அழனவழரயும் ஆளழவக்கும் காவடி  
 

சித. ைம் ந்தம் 

மயிபல மயிபல நீ ஆடு 
மயிபல மயிபல நீ ஆடு  

மயிபல மயிபல நீ ஆடு-எங்கள்  

மன்னவன் புகழை நீ  ாடு  
 

மயிபல மயிபல நின்றாடு  

மன்னவன் முருகழன மன்றாடு  

சதன்னவன் மகிை்ந்திட நீ  ாடு  

பைவற்சகாடியுடன் பைரந்்தாடு!  
    

சைந்தமிை் கீதம் நான்  ாட  

ைந்தனக் காவடி தானாட  

இந்திரன் சகாலுவில் மீனாட  

தந்தன தாளங்கள் பைரந்்தாட  
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கல்லும் மரமும் கனிந்தாட  

காவிரி சவள்ளம் புரண்படாட  

உள்ளும் புரமும் ஒன்றாக  

புள்ளி மயிபல நின்றாடு!  
    

துன்புரு நாரதர ்வந்தாட  

துவாரழக கண்ணன் குைலூத  

 ண் ாய் பவலவன் கலந்தாட  

 ழட வீடாறிலும் நின்றாடு  
    

தங்கை ்ைர ் ளி பூண்டவழன  

தணிழக மாமழல ஆண்டவழன  

திங்கழள அணிந்பதான் திருமகழன  

தினமும் ப ாற்றி நின்றாடு!  
    

கழலமகள் நாவில் கனிந்தாட  

நிலமகள் தழரயில் புரண்டாட  

அழலமகள் அைச்ுத னுடனாட  

மழலமகள் ைரவணன் விழளயாட  
   

ைரவண ் ச ாய்ழகயில் நானாட  

ைண்முக நதியினில் அவனாட  

ழவயாபுரியில் நீயாட  

வருவான் ைரவணன் விழளயாட  
    

குயில்கள்  ாடும் குரபலாழை  

பகாகுல கிருே்ணன் குைபலாழை  

 ஜழன  ாடும்  ண் ஓழை  

 ைநிக் பகாயில் மணிபயாழை  
    

 ாடழல ்  டித்தால்  லனுண்டு  

 டி ் ழதக் பகட்டால் நலமுண்டு  

தினமும்  டித்தால் சைல்வமுண்டு  

 ைநி முருகனின் அருளுண்டு  

-எே். இராஜசலக்்ஷமி, காழரக்குடி. 
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லண்டன் வடிபவலன் 

 

மழலக்குடி பவலன் இன்று கடல்தாண்டினான்-லண்டன்  

மாநகரில் வந்து குடிபயறினான்  

சிழலவடிவாக வந்து வரம் நல்கினான்-தமிைர ் 

திருவருள் சகாள்வதற்குத் துழணயாகினான் 
    

எங்கிருந்தும் அவழன மற ் தில்ழல-தமிைர ் 

ஏற்றும் திருவிளக்கு அழணவதில்ழல-ச ாங்கும்  

தரும சவள்ளம் குழறவதில்ழல-தமிைர ் 

புகழும் ச ாருளும் என்றும் அழிவதில்ழல 
    

நாகரிகம் வளரந்்த பமற்கினிபல-குமர  

நாயகன் பகாவில் கண்டார ்ஆழையிபல  

பதக உழை ்ழ  சிலர ்உவந்து தந்தார-்சிலர ் 

திரவியம் தந்ததுடன் தழமயும் தந்தார ்
    

ஆறு ழட வீடு என்று அழைத்து வந்பதாம்-ஒரு  

அற்புத வீட்ழட இங்பக  ழடத்துவிட்படாம்  

ஏழு ழட வீடு என்று சதாடரந்்து சைல்பவாம்-லண்டன்  

எழும்பிய பகாவிழலயும் பைரத்்துக்சகாள்பவாம் 
    

இலங்ழக முருகனுக்பகார ்கதிரக்ாமம்-ச ாருள்  

இலங்கும் மபலசியாவில்  லகிராமம்  

துலங்கிடும் லண்டனுக்கு சதாடரந்்து வந்தான்-எங்கள்  

சுவாமிநாதன் அருழளை ்சுரக்க வந்தான் 
    

அருணகிரி ஒருநாள் வழரந்து ழவத்தார-்அவர ் 

அடிைச்ுவட்டில்  லப ர ்எழுதிழவத்தார-்கருழண  

முருகன் தன்ழன ஏற்றி ழவத்தார-்கவிஞர ் 

கண்ணதாைன் இதழன ்  ாடி ழவத்தார ்

   கவிஞர ்கண்ணதாைன் 
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நலம் தரும் நாயகன்  
 

    

சதன் ைனி ஆலயம் பதவபதவன் பகாபுரம்  

அன் ைகன் ைந்நிதியில் ழவப ாகம் - அவன்  

அடியாரக்ள் சகாண்டாடும் ழத ்பூைம் 
 

ஆசறழுத்து மந்திரம் அங்கசமல்லாம் ைந்தனம்  

நீசறடுத்து ் பூசிவரும் திருக்கூட்டம் - அதன்  

சநஞ்ைமதில் ஆடிவரும் ைதிராட்டம் 
    

ஆலவட்டம் பதாரணம் அன்னதானம்  ானகம்  

காசலடுத்து ழவக்க ழவக்க உ ைாரம் - இது  

கந்தபவலன் தண்ட ாணி தரும்பயாகம் 
    

பவல்முருகன் பைவடி பவண்டிவரும் காவடி  

 ால்குடங்கள்  ன்னீரும் அபிபேகம் வண்ண ்  

 ட்டாழட நவரத்ன அலங்காரம் 
    

கற்பூர தீ மாம் கண்கவரும் ரூ மாம்  

தற் ரனாய் நிற் வபன நம்சதய்வமாம் - அந்த  

ைரவணழன ்  ாடுவபத ப ரின் மாம் 
    

 ைனிமழல வாைபன  ஞ்ைாமிரத் பநைபன  

அைகுமயில் வாகனத்தில் வருவாய ் ா எங்கள்  

அல்லல்கழள ் ப ாக்கி நலம் தருவாய ் ா 
   

ஆறு ழட வீடுகள் அைகுமழல நாடுகள்  

ஏறுமயில் ஏறு வன் அரைாங்கமாம் அவன்  

இழை ாடி ஆடு வர ்புகபைாங்குமாம் 
    

பதவயாழன திருமணம் பதவரத்ரும் சீதனம்  

 ாவாணன் நக்கீரன் அருட்கவிமன்றம் முதல்  

 ழடவீடு மதுழரயிபல திரு ் ரங்குன்றம் 
    

வடிபவழல வீசுவான் வாழகமலர ்சூடுவான்  

அடியாரக்ள் புலபவாரக்ள் சநஞ்சில் வாை் வன் அவன்  

அழலயாடும் கடபலாரம் சைந்தில் ஆண்டவன் 
    

தண்டாயுதம் ஏந்துவான் ஜ மாழல தாங்குவான்  

சகாண்டாடும் கவிமாழல அடிசூடுவான் எழில்  
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கூத்தாடும்  ைநியிபல குடிபயறுவான் 
    

சிவஞான சுந்தரம் சைவிபயாடு மந்திரம்  

உ பதைக் குருநாதன் ைாமிநாதன் அவன்  

உலகாளும் ைக்தி சிவ காமி ாலன் 
    

அடிவாரம் மாமனாம் மழலபமபல மருகனாம்  

இழடயினிபல ரகுராமன் உறவினரப்ைழன அது  

எம்ச ருமான் விழளயாடும்  ைமுதிரை்ப்ைாழல 
    

வள்ளிமழல வடமழல மருதமழல சிவமழல  

சகால்லிமழல ச ாதிழகமழல  ற் லமழலகள் ஐயா  

குமரமழல தணிழக மழல கற் கைச்ுழனகள் 
    

தண்ணீரம்ழல முருகபன ழத ்பிங்கில் குமரபன  

கண்ணபிரான் மருமகபன கதிரக்ாமபன ஏழு  

கடல்தாண்டி லண்டனிபல சிவ ாலபன 
    

ப ாதுமய்யா பைாதழன ச ாறுக்கவில்ழல பவதழன  

ஆதரித்துக் கா ் ாற்றத் தாமதபமபனா என்  

அல்லல்விழன பநாய்உனக்குை ்ைம்மதம்தாபனா 
    

ஆறுமுக பவலபன அைகுமயில் வீரபன  

ஏறுமுகம் நீதருவாய்  ைநி மழலயிபல இனி  

எ ்ப ாதும் துழணவருவாய் எனது வழியிபல 
    

ழவத்தீைன் ழமந்தபன வயலூரில் கந்தபன  

ழத ்பூைம் காணவந்பதாம் தண்ட ானிநீ  

தங்கரதம் ஏறபவண்டும் எங்கள்ைாமி 
    

அருணகிரி பதாைபன அடியவரை்காயபன  

ைரணம் உன்ழன அன்றி இல்ழல ைண்முகநாதா துழண  

தந்துமழன மக்கள்சுற்றம் எம்குலம் நீகா 
    

அருட்கவி கு. சை. இராமைாமி 
 

ஆறுபனட வீடழகா 
 

ஆறு ழட வீடைகா முருகா  

ஆனந்தபன மால்முருகா –  

அைகுமயில் ஆடிவரை ்பைவல்சகாடி முன்பன வர  

இன்னும் வரத ்தாமதபமன் - முருகா  

இன்னும் வரத ்தாமதம் ஏன்?  
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ஏறுமயில் ஏறிவந்பத - முருகா  

எங்கள் குழற தீர ்் வபன  (பவல் பவல்)  

கூறுவிழன தீரத்்து ழவக்கக் பகாலமயில் ஏறி நீயும்  

இன்னும் வரத ்தாமதபமன்  (முருகா)  
    

குன்றக்குடி பவலவபன - முருகா  

குழறகசளல்லாம் தீர ்் வபன (பவல் பவல்)  

குன்றம் விட்டு நீ இறங்கித் தஞ்ைசமன்பறார ்தாை்வகற்ற  

இன்னும்வரத் தாமதபமன்  (முருகா)  
    

எட்டுக்குடி பவலவபன - முருகா  

எங்கள் குலம் கா ் வபன  (பவல் பவல்)  

சைட்டி மகன் ஆனவபன சைங்கதிர ்பவல் நீ எடுத்து  

இன்னும் வரத ்தாமதபமன்  (முருகா)  
    

சைந்தூரில் வாை் வபன - முருகா  

சைல்வ நலம் தரு வபன  (பவல் பவல்)  

எங்கள் குழற தீரத்்திடபவ தங்கரத மீதமரந்்து  

இன்னும் வரத ்தாமதபமன்  (முருகா)  
    

 ைனிமழல ் ப ரரபை - முருகா  

 ாசரல்லாம் ஆள் வபன  

 க்தர ்குழற தீரத்்திடபவ  ைழ்ைமயில் மீதமரந்்து  

இன்னும் வரத ்தாமதபமன்  (முருகா)  
    

சிங்கார பவலவபன - முருகா  

சிக்கசலல்லாம் தீர ்் வபன (பவல் பவல்)  

தங்கமனம் சகாண்டவபன தாை்வகற்றி வாை்வுதர  

இன்னும் வரத் தாமதபமன்  (முருகா)  
    

 ன்னிருழக நாயகபன - முருகா  

 க்கத்துழண வரு வபன  (பவல் பவல்)  

 க்கமிரு மாதிருக்கை ்சைாக்கத் தங்கபவசலடுத்து  

இன்னும் வரத ்தாமதபமன்  (முருகா)  
    

காவடிகள் ஆட்டத்திபல - முருகா  

கவழலசயல்லாம் தீர ்் வபன (பவல் பவல்)  

பைவடிகள் ைரணசமன ஆவலுடன் காத்திருக்பகாம்  

இன்னும் வரத ்தாமதபமன்  (முருகா)  
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சைாந்தமுடன் நானழைக்க - முருகா  

கந்தவடி பவலவபன   (பவல் பவல்)  

தங்கரதம் சகாண்டவபன எங்கள் குலம் கா ் வபன  

இன்னும் வரத ்தாமதபமன்   (முருகா) 
    

சகாஞ்சு தமிை்  ாடல் பகட்கும் - முருகா  

குைந்ழத வடிபவலவபன  (பவல் பவல்)  

தஞ்ைசமன்பற தாள்  ணிந்பதாம்  ஞ்ைம் பிணி ப ாக்கிடபவ  

இன்னும் வரத ்தாமதபமன்  (முருகா)  
   

சைான்ன தமிை்க் குழறயுளபதா - முருகா  

சைான்னசதல்லாம் பகட்கழலபயா (பவல் பவல்)  

அன்ழன தந்த பவல் எடுத்து அைகு மயில் மீதமரந்்து  

இன்னும் வரத ்தாமதபமன்  (முருகா)  
    

அழலயாடும் சைந்தூரிபல முருகா நின்று  

விழளயாடும் சைல்வ மகபன  (பவல் பவல்)  

நிழலயான சைல்வந் தந்து வளமான வாை்வுதர  

வரபவணும் எந்தனருபக  (முருகா வரபவணும் எந்தனருபக)  
 

ஸ்ரீ பழநியாண்டவர ்திருப்பதிகம் 
 

    

பமாதகம் நிபவதனம்: முஷிகம் உன் வாகனம்:  

முரங்கள் ப ால் சைவித்தலம்: வரம் சகாடுக்கும் ஐங்கரம்:  

ப ாதகம்: கஜானனம்: புராணஞான வாரணம்:  

ப ாற்றி ப ாற்றி உன் தம் காக்கபவண்டும் என்குலம்!  
    

பவல்பிடித்த ழகயிபல, சைங்பகால்பிடித்து நின்றவா!  

பவண்டிவந்த யாழவயும் விழரந்தளிக்கும் மன்னவா!  

கால்பிடித்பதன்: என்மனக் கலக்கம் நான் உழரக்கவா?  

கண்திறக்க பவண்டும் பவண்டும் சதன் ைநி ஆண்டவா!  
    

எனது  க்கம் நீயிருக்க எங்கிருந்து  ழகவரும்!  

நானிருந்த மழனநடுங்க எவ்விதம் துயரவ்ரும்?  

மனது சநாந்து சநாந்து வந்த ழமந்தழன நீ தாங்கவா  

வாழிவாழி சதன் ைநிக் பகாவில் சகாண்ட ஆண்டவா!  
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ஆதிநாளில் சூரழன அழித்தசதய்வம் நீசயனில்  

அடுத்துவரும்  ழகசயலாம் முடித்ததுண்ழம தான் எனில்  

பமாதி நிற்கும் என் ழக முடிக்கபவல் எடுத்துவா  

முருகபன சதன்  ைநிசகாண்ட அைகபன என் ஆண்டவா!  
   

 ன்னிரண்டு ழகத்தலத்தில்  ள ளக்கும் ஆயுதம்  

 ாய்ந்து சைல்லத் துடிதுடிக்கும்  ைழ்ைமயில் வாகனம்!  

இன்னல் சைய்யும்  ழகமுடிக்க இன்னும் என்ன தாமதம்?  

என்ழனயாளும் மன்னனான சதன் ைநி ஆண்டவா!  
    

ஈைபன உன் மழனவிப ரும் பதவபைழன என்கிறார!்  

இன்சனாருத்தி விழியிரண்டும் ஈட்டிசயன்று சைால்கிறார!்  

வாைம் சைய்யும் இடசமலாமுன்  ாைழறகள் அல்லவா?  

ழமந்தபன என்  ழகமுடி ் ாய் சதன் ைநி ஆண்டவா!  
    

எம்பிராபன ஒன் துப ர ்தம்பிமாழர நம்பிபனன்!  

எனது காவல் இவரக்ள் என்று கவிழத  ாடிை ்சைால்கிபறன்!  

நம்பினாழரக் காக்கபவறு நாதன் ஏது ைண்முகா?  

நவிசலாணா ்  ழகமுடி ் ாய் சதன் ைநி ஆண்டவா!  
    

ஆறு ழட வீடிருக்க பவறு ழட ஏனடா?  

அழிக்சகாணாத பகாட்ழடநின் ைடக்கரங்கள் தாமடா!  

மாறிலாத கவைமாய் வரும் சுைன்று பவலடா!  

வல்விழன  ழகமுடி ் ாய் சதன் ைநி ஆண்டவா!  
    

ஆரவாரமாய் எழும் அக ் ழக: புற ் ழக  

அறிசயாணாத மந்த்ரயந்த்ர தந்த்ரமாய் வரும்  ழக:  

பவரவ்ிடும் குல ் ழக விழன ் ழக கிரக ் ழக  

பவறு ல்  ழக முடி ் ாய் பவள்  ைநி ஆண்டவா!  
    

எந்த பவழள யானப ாதும் கந்தபவழள ்  ாடுபவன்!  

இந்த பவழள உன்ழனயன்றி எந்த ஆழளநாடுபவன்!  

வந்தபவழள நல்ல பவழள வாழக சகாண்ட பவலவா  

வன் ழக ஒழித்தருள்வாய் சதன் ைநி ஆண்டவா  
 

அருட்கவி கு.சை.இராமைாமி 
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ஸ்ரீ பசந்திலாண்டவர் பதிகம் 
 

ப ர ்ழடத்த கந்தபன! பிரான் ழடத்த சைல்வபன  

சூர ்ழடத்த ஆணவத்ழதத் தூள் ழடத்த வீரபன!  

சீர ்ழடத்த சைந்தமிை் தினம் ழடக்க அருளுவாய்  

கூர ்ழடத்த பவலவபன! குலாவு சைந்தில்நாதபன!  1  
 

ஆறுபகாணை ்ைக்கரம்; அழமந்த ஆறும் அட்ைரம்;  

ஆறுவாைல் தத்துவம்; அழவகடந்த அற்புதம்  

ஆறும், ஆறும், ஆறும், ஆறும், ஆறும், ஆறும் ரூ பன  

ஆறுதாயார ் ாலபன! கண்  ாரும் சைந்தில் நாதபன! 2  
    

அகம்குழைந்த ைங்கரன் புயங்கமாழல  ாடினான்  

புகுந்த ஏவள் காைபநாய் அகன்றுநன்ழம எய்தினான்  

இகம் ரம் இரண்டிலும் நலம்தரும் மபகைபன!  

சுகந்த கந்த புே் பம உவந்த சைல்தில் நாதபன!  3  
    

ஆதிநாதன் மழறத்திறம் அறிந்திபலன் அறிந்திபலன்;  

காதலான சைந்தமிை்க் கருத்ழதயும் உணரந்்திபலன்;  

ப ழதநான் தினம்தினம் பிதற்றலும் தணிந்திபலன்;  

ஈதுநீ ச ாறுத்தருள் இழைந்த சைந்தில் நாதபன!  4  
   

மூங்ழக ால் இரங்கிபய முைங்கழவத்த பதவபன!  

தாங்சகாணா வயிற்று பநாய் தனித்தைக்தி  ாலபன!  

ஏங்கி, ஏங்கி, ஏங்கி, ஏங்கி எய்திபனன் என் ஈைபன!  

தீங்சகலாம் விலக்குவாய் சிறந்தசைந்தில் நாதபன!  5  
   

சதால்ழலசைய்யும் பநாய் இல்ழல; துயர ்ழக விழன இல்ழல;  

அல்லல் சைய்யும் தீயைக்தி அட்டமத்துை ்ைனி இல்ழல;  

இல்ழலஇல்ழல என்றுபூசும் இழலயில்நீ றிலாமபல  

சைல்வபமதும் இல்ழலபய திகை்ந்தசைந்தில் நாதபன! 6  
   

பவறுபவறு மந்திரங்கள் ஆசறழுத் தடக்கமாம்;  

மாறுபதவ பதவியரந்ின் வடிவிபல அடக்கமாம்;  

கூறு த்தும் ஆறுமான ப றுநல்கும் ஈைபன!  

பதறும் என்ழன ஆதரிக்க வாரும்சைந்தில் நாதபன!  7  
   

சதாட்ட சதாட்ட இடசமலாம் துலங்கு கின்ற பஜாதிபய!  

முட்டமுட்ட மடியிபல முகந்தளிக்கும் பதனுபவ!  

எட்டஎட்ட நிற் சதன்ன ஏழைகள் ங் காளபன!  

கிட்ட கிட்ட வாரும் என்ழன ஆளும் சைந்தில் நாதபன! 8  
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மாரழனத் தகித்த எந்ழத ழமந்தனான கந்தபன!  

சூரழனக் கிழித்துவாழக சூடும்சவற்றி பவலபன!  

பைாரழண, எழனவருத்தும் துட்டழனத் சதாழலக்க நீ  

வீரபவல் எடுத்தல்பவண்டும் பவண்டும் சைந்தில்நாதபன! 9  
    

அஞ்சிநான் நடுங்கும் ப ாதில் அைகுபவல் எடுத்துவா  

வஞ்ைமாம் அக ் ழக புற ் ழக மடித்துவா!  

ைஞ்ைலங்கள் ப ாக்கிவா! என் சநஞ்சில் இன் ம் பதக்கிவா!  

தஞ்ைசமன்று பைடன்வந்(து) இழறஞ்சும் சைந்தில்நாதபன! 10  
   

ஆழிவாய் இருந்தவா! அருந்தவா ஆண்டவா!  

காழிவாய் ் பிறந்து ஞான காணபம ச ாழிந்தவா!  

வாழி! தாயார ்சூைபவண்டும் வரசமலாம் வைங்கவா!  

ஊழிநாதன் பூைழன உவந்த சைந்தில் நாதபன!  11  
   

-அருட்கவி கு.சை. இராமைாமி 
 

ஆறுபனட வீடு 
 

 

திருத்தணி முருகன் நமக்கு வழித்துழண வருவான்  

வருத்தத்ழத ் ப ாக்க நல்ல வழிகழளத் தருவான்  

புள்ளி மயிபலறிக் குறவள்ளி மயிபலாடு  

துள்ளித் துள்ளி குதி ் ான் நம் சதால்ழலகழள அழி ் ான்  
    

பூமிமழலகளிபல சிறந்தது ைாமி மழல அய்யா  

ைாமி மழல பமபல குரு ைாமி இருக்காராம்  

காட்டும் அன் ாபல நாம் பகட்கும் வரம் தருவான்  

பகட்ட டி தருவான் நாம் நிழனத்த டி வருவான்  
    

என்று வருவாபனா  ரங் குன்றின் வடிபவலன்  

அன்ழன வயிற்றினிபல நானும் சின்ன உருசவடுத்து  

உன்ழன நிழனத்பதபன நீயும் என்ழன நிழன ் ாபயா  

என்று வருவாபயா என்றன் துன் ம் தவிர ்் ாபயா  
    

அஞ்சு வயதினிபல என்றன் பிஞ்சுக் கரத்தினிபல  

சைந்தூர ்கடபலாராம் வந்து சீரழல சதாட்படபனன்  

அந்த முகம்  ாரும் சைந்தூர ்ஆறுமுகைாமி  

என்றன் துயரப் ாக்க ் நீயும் வழிசகாஞ்ைம் காமி  
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 ைமுதிர ்பைாழலயிபல ஒருநாள் அந்தி மாழலயிபல  

கந்த ்  ைம் றிக்க நானும் முந்தி வழிநடந்பதன்  

கந்த ்  ைம்தந்து எந்தன் அன்பு ் ைம் பகட்டான்  

சிந்ழத ்  ைம்எடுத்து நானும் சைலுத்தி வீடழடந்பதன்  
    

இரவு பநரத்திபல  ைநி மழலயின் மீதினிபல  

எத்தழன எத்தழன வண்ண விளக்குகள் கண்ழண ் றிக்குதடி  

எண்ணம் நிழறயுதடி முருகன் ஏற்றம் புரியதடி  

அன்றும் இன்றும் என்றும்  ைநி ஆண்டி முகம் சதரியும்  
 

கவிஞர ்மா. கண்ண ் ன் 

வினன தீர்க்கும் கந்தன் 

 

திருத்தணி பநாக்கி வருகின்பறாம்-உந்தன்  

திருவடி காண வருகின்பறாம்  

கந்தா கடம் ா பவல்முருகா  

காரத்்தி பகயா பவல்முருகா 
    

 ைநிழய பநாக்கியும் சைல்கின்பறாம்-அவன்  

 ாதத்ழதக் காணவும் சைல்கின்பறாம்  

கந்தா கடம் ா பவல்முருகா  

காரத்்தி பகயா பவல்முருகா 
    

 ங்குனி உத்திரத ்திருநாளில்-உனக்கு  

 ாலா பிபேகம் சைய்யவாபராம்  

கந்தா கடம் ா பவல்முருகா  

காரத்்தி பகயா பவல்முருகா 
    

 ாதங்கள் பதய நடந்துவாபராம்-உந்தன்  

 ாதத்ழதக் காண ஓடிவாபராம்  

கந்தா கடம் ா பவல்முருகா  

காரத்்தி பகயா பவல்முருகா 
    

காவடி தாங்கிக் கால்கடுக்க-உந்தன்  

காலடி பநாக்கி நடந்துவாபராம்  

கந்தா கடம் ா பவல்முருகா  

காரத்்தி பகயா பவல்முருகா 
    

குன்றுகள் பதாறும் குடியிரு ் ான்-அவழனக்  
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கும்பிடக் கும்பிட அருள்புரிவான்  

கந்தா கடம் ா பவல்முருகா  

காரத்்தி பகயா பவல்முருகா 
    

ஆவினன் குடிவாை் அைகனவன்-இந்த ்  

 ாவிழயக் காத்து அருள்புரிவான்  

கந்தா கடம் ா பவல்முருகா  

காரத்்தி பகயா பவல்முருகா 
    

வருடத்துக் சகாருமுழற உழனத்பதடி-எங்கள்  

வறுழமழயத் தீரக்்க நடந்துவாபராம்  

கந்தா கடம் ா பவல்முருகா  

காரத்்தி பகயா பவல்முருகா 
    

காணும்  க்தர ்அழனவழரயும்-அவன்  

ப ணிக் காத்து அருள்புரிவான்  

கந்தா கடம் ா பவல்முருகா  

காரத்்தி பகயா பவல்முருகா 
    

வீரபவல் பவற்றிபவல்  
 

சுட்டதிரு நீசறடுத்துத் சதாட்டழகயில் பவபலடுத்து  

பதாழகமயில் மீதமரந்்த சுந்தரம்-அந்தக்  

கட்டைகு சகாண்டசதாரு கந்தவடி பவலவழனை ் 

ைாற்றுவது ஆசறழுத்து மந்திரம்  
    

ஆசறழுத்து மந்திரத்ழதத் தந்தசதாரு சுந்தரத்ழத  

அந்தி கல் சிந்தழனசைய் சநஞ்ைபம-அந்த  

ஆசறழுந்து மந்திரத்ழத யாசரடுத்து ஓதினாலும்  

ஆறுமுகம் வந்துநிற்கும் முன்னபம  
    

கந்தனடிபய நிழனந்து ைங்கத்தமிை் மாழலசகாண்டு  

வந்தழன சைய்பவாரக்ள் மனம் ஆறுபம- ரங்  

குன்றுவளர ்குகபனாடு தங்கிவரபவ நமக்குள்  

ச ாங்கிவரும் சைல்வம்  தினாறுபம  
 

ஆண்டி உனடயில் அரசன் 
 

 க்கமிரு மாதிருக்கை ்சைாக்கசவள்ளி பவசலடுத்து ்  

 ைழ்ைமயில் உைச்ிவரும் பவலபன!-உன்றன்  

 ஞ்ைடிழய சநஞ்ைழுத்தி ்  ாற்குடத்ழதத் பதாசளடுத்தால்  

அஞ்சிமிகக் சகஞ்சிடுவான் காலபன  
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 ைநிமழல மீதமரந்்து  ாட்டமுழத பவட்டருந்தி ்  

 ாருலழக காத்தருளும் கந்தபன!-உன்றன்  

 ால்வடியும் பூமுகத்ழத நாள்முடிய ்  ாரத்்திருந்தால்  

பவல்முடித்து ழவத்துவிடும்  ந்தபம  
    

ஆறு ழட பவலனும் ஏறுமயில் மீசதழுந்தால்  

கூறுமடி யாரவ்ிழனகள் மாறுபம-அந்த  

ஆறுமுக பவலவழன ஆண்டியுழட சகாண்டவழன ்  

 ைநிமழல மீதுவந்து  ாருபம  

ஆண்டியுழட சகாண்டிருந்தும் அரைமனம் சகாண்டவழன  

அண்டியதும் சநாண்டிவிடும் துன் பம-அவன்  

ஆசறழுத்து மந்திரத்தின் ஓசரழுத்ழத ஓதிடினும்  

 ாரழனத்தும் ச ற்றுயரும் இன் பம  

டாக்டர ்அர. சிங்காரவடிபவலன் 
 

பகாஞ்சுதமிழ்ப் பாமனல 
சகாஞ்சுதமிை் ்  ாமழலக்கும் சநஞ்ைசமனும் பூமழலக்கும்  

பகாலமயில் ஏறிவரும் பவலவன்-அந்த ்  

பிஞ்சுமன பவலவழனை ்ைஞ்ைலம் தீரம்ூலவழன ்  

ப சுவது ஆசறழுத்து மந்திரம்  
    

சவள்ளசமன ்  ாடிவரும் பவலவழன நாடிவரும்  

சவற்றிமிகு மாந்தரது கூட்டபம-தினம்  

கள்ளமிலா உள்ளசமல்லாம் சமள்ள சமள்ள ஓடிவரக்  

கால்நழடயில் புள்ளிமயில் ஆட்டபம  
    

ைாழலயிபல தூங்குவதும் காழலயிபல தாங்குவதும்  

ைண்முகனுக் பகற்றசதாரு காவடி-நம்  

பவழலசயல்லாம் விட்டுவிட்டுக் காழல கல்மாழல சயல்லாம்  

வீரநழட ப ாடுவதும் பைவடி  
     

 ள்ளயங்கள் ப ாடுவதும்  ந்தயமாய் ஓடுவதும்  

 ாலனுக்கு ் ப ாட்டசதாரு  ாலபம-தினம்  

துள்ளிவரும் பவசலடுத்து ் புள்ளிமயில் வாகனுக்குத்  

பதாலுரியக் கால் நடக்கும் சீலபம  
    

தாங்குவதும் தூங்குவதும் தாசளடுத்து ் ப ாடுவதும்  

தந்தினத்பதாம் ப ாடுகின்ற தாளபம-தினம்  

ைங்குமுகம்  ாடுவதும் சிங்கமுகன் ஓடுவதும்  

ைண்முகனுக் பகற்ற சதாரு பமளபம  
    

ஆண்டிசயன உள்ளவனும் தூண்டிலிபல வந்திடுவான்  
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ஆறுமுக ைாமியிழன ் ாடு-அவன்  

கண்டிக்கதிரக்ாமமுடன் அண்டியவர ்உள்ளசமல்லாம்  

காத்திரு ் ான் ஆறு ழட வீடு  
    

ைாமிமழல  ைனிமழல ைாரந்்தசதாரு தணிழகமழல  

ைண்முகவி லாைசமனக் கூறு-இந்த  

பூமியிபல உள்ளவரக்ள் ைாமிசயன ் ப ாற்றிநிதம்  

பூசுவதும் ஆறுமுகன் நீறு  
    

 ாரி வளம் மீறிவர ்  க்தசரல்லாம் கூடி வர  

 ைமுதிரும் பைாழலழய நீ  ாடு-தினம்  

ஊறிவரும்  க்தியிபல ஏறிவரும் ைக்தியினால்  

உயர ்அைகரம்ழலயிழனபய நாடு  

ச ாற்கிழிக் கவிஞர ்காசி ஸ்ரீ அரு. பைா  

ஆபறழுத்து மந்திரமாய் ஆனவன் 
 

முத்துமணி மண்ட த்து சமத்தனபவ பூவிரித்து  

மத்தியிபல வீற்றிருக்கும் மன்னவன்-அவன்  

சித்துவிழள யாட்டினிபல பைரந்்தவரக்ள் சவற்றிச ற  

ைத்தியமாய்க் ழகசகாடுக்கும் மன்னவன்  
    

மன்னவனின் மாமழலயில் மாமுனிவர ்சூைவர  

மந்திரங்கள் ப ாற்றுகிற மூலவன்-அந்த  

மந்திரத்து மூலமழதத் தந்திரமாய் தந்ழதயரக்்கு  

மந்திரித்துை ்சைால்லிழவத்த பவலவன்  
    

பவசலடுத்து வீறுசகாண்டு வீணரக்ளும் ஓடசவன்று  

சவற்றிகண்டு விம்முகின்ற பதாள்கபள-அந்த  

பவலவழன பவண்டிநிதம் சவற்றிகண்டு வாைசவன்று  

பவகமாக ் ப ாகுதய்யா கால்கபள  
    

கால்கடுக்க நீநடந்த காரணத்ழதக் கண்டுமிக  

காரியமாய்க் ழகயிழனபய காட்டுவான்-அந்த  

 ால்சகாடுக்க ்  ாய்ந்துவரும்  ாைமிகு தாயிழன ்ப ால்  

 ாரழ்வயினால்  ாவங்கழள ஓட்டுவான்  
    

ஓட்டுகின்ற ஓழையிபல ஓசமன்ற  ாழேயிபல  

ஒட்டுசமாத்த மாயடங்கி ் ப ாைச்ுது-அழதக்  

காட்டுகின்ற  ாவழனயில் காட்சிதரும் கந்தழனபய  

கால்கடுக்கக் கண்டுவர லாைச்ுது  
   

கண்டுவந்த காட்சியிழனக் கந்தனவன் மாட்சிதழனக்  
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காணவந்த கண்களிங்கு பகாடிபய-நாம்  

சகாண்டுவந்த பகாட்ழடசயல்லாம் பகாலமயில் வாகனிடம்  

சகாட்டிழவத்துக் கும்பிடுபவாம் நாடிபய  
    

நாடிவரும் நம்மளுக்கு நல்லகதிதான் சகாடுக்க  

நின்ற டி தண்ட ாணி நிற்கபவ-நிதம்  

 ாடிவரும்  க்தரக்ளும்  ாவிழைக்க நாவழைக்க  

 ாலரிடம் ழ ந்தமிழைக் கற்கபவ  
    

கற்றவரும் மற்றவரும் உற்றவரும் ஓதுவது  

கந்தனவன் ஆசறழுத்து மந்திரம்-கதி  

அற்றவரும் அன்ச ாழுக ஆறுமுகம் ப ருசைால்ல  

அத்தழனயும் அள்ளித்தரும் சுந்தரம்  
    

சுந்தரதத்ு நாயகழன மந்திரத்து மாமணிழயை ் 

சைால்லயினி வாரத்்ழதகளுமில்ழலபய-திரு  

மந்திரத்து மாமணிழய மால்முருகன் நல்மணிழய  

மண்டியிடை ்ைங்கடமும் இல்ழலபய  
    
 

ஆசறழுத்து மந்திரத்ழத நூறுதரம் சைான்னவரக்்கு  

ஆறுமுகம் பநரில்வந்து பதான்றுபம-அவன்  

ஈசரழுத்து ் ப ருழரக்க ஈண்டுவரும் சதால்ழலகளும்  

இல்ழலசயன்று இன்முகமும் பதான்றுபம  
    

மூன்சறழுத்து மூலமழத முத்தமிழின் பகாலமழத  

மு ்ச ாழுதும் கூறிவர சவற்றிபய-தழல  

பதான்சறழுத்து பநைமதும் தாண்டிவிடும் பவண்டியழவ  

பதடிவந்து பைரும் நம்ழமை ்சுற்றிபய  
    

வீறு ழட சகாண்டுஅவன் வீணரக்ழள வீை்த்திவிட்டு  

சவற்றிசயாடு வந்தமரந்்த பவலபன-அவன்  

ஆறு ழட வீடுகழள நாடிவர நன்ழமதரும்  

ஆதிைக்தி ச ற்சறடுத்த  ாலபன  
    

 ாலகரும்  ாழவயரும்  ால்முகத்து ் ப ழதயரும்  

 ாடிவந்து ப ாற்றுவதும் உன்முகம் நாங்கள்  

ஆலவட்டம் ஆடுவதும் அந்திைந்தி வாடுவதும்  

ஆகாசதன பவண்டுகிபறாம் ைண்முகம்  
    

முத்துமணி ரத்தினங்கள் முன்முக ்புை ்சைம் வள  

மண்ட த்துக் கண்டயிரு பதவிபய-உடன்  
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சகாத்துமணி நாமசமாடு பகாலமயில் பவலுபமாடு  

கண்டவழன நாடிடுபவாம் பமவிபய.  
 

பைாழல இராமைை்ந்திரன்,  ள்ளத்தூர ் 
 

காண்பபாம் அவன் பசவடி – (சுட்டதிரு பமட்டு) 
 

எங்கள் குழற தீரத்்திடபவ எந்நாளும் காட்சிதரும் 

சிங்ழகநகர ்தண்ட ாணி சதய்வபம - என்றும் 

மங்காத புகழுடபன மாறாத சைல்வம் வந்து 

ைங்கமிக்க உந்தன் அருள் பவண்டுபம. 
 

பவண்டுசமன பகட்டவுடன் பகட்டவரம் அத்தழனயும் 

தந்துவிடும் உழன நிதம் ப ாற்றுபவாம் - தினம் 

ைந்தமிகு சைந்தமிழில் ைரக்்கழர பதன் கலந்து 

உந்தன் புகை் என்றுபம ப ாற்றுபவாம். 
 

ப ாற்றுகின்ற எங்கள் துயர ்பவபராடு அறுத்துவிட்டு  

சவற்றிகழள அள்ளித்தரும் வள்ளபல - உழன ் 

 ற்றவரும்  க்தர ்கூட்டம்  ாடிவரும்  ாட்டினிபல 

ஏற் டும் சநஞ்சினிபல துள்ளபல. 
 

துள்ளி வரும் மக்கள் சநஞ்சில் ஆனந்தத்ழத 

அள்ளி தினம் தந்துவிடும் உந்தனது அற்புதம் - நிதம் 

பவலுடபன நின்று எழமக்காத்து விடும் உந்தழனபய 

உள்ளுருகி பவண்டுபவாம் உன் ச ாற் தம். 

ச ாற் தத்தின் அற்புதத்ழத ப ாற்றி உழன ் ாடிை ்

சுற்றிவரும் எங்களது  ால்குடம் - எம்ழம 

ஏற்றிவரும் உந்தனது ஆலயத்தின் வாைலிபல 

முற்றிலுபம அன் ரது கால்தடம் 
 

கால்தடத்ழத  ாழதயிபல பவகமாக விட்டு விட்டு 

பவலனுக்கு தந்திடுபவாம் காவடி - அந்த 

 ாலகழன  ாரக்்க பவண்டி கால் கடுக்க ஓடிவந்து 

ஆலயத்தில் காண்ப ாம் அவன் பைவடி. 
 

பைவடிழய காணவந்த எங்களது ைந்ததிழய வாைழவக்கும் 

சிங்ழகநகர ்தண்ட ாணி சதய்வபம - எங்கள் 

கவழலகழள ் ப ாக்கி நிதம் ஆறுதழலத் தந்துவிட 

உந்தனது  ாரழ்வ மட்டும் பவண்டுபம. 

அைகு சுந்தரம், நாைச்ியாபுரம். 
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ஒயிலாட்டம் 

    

 ைழ்ை மயில் வாகனம்  

 ைழ்ை வள்ளி பமாகனம்  

கைழ்ை கட்டி ஆடுங்கடி ஒயிலாட்டம்  

கால்மாறி ஆடுங்கடி மயிலாட்டம்   (கந்தனுக்கும்)  
    

பதவயாழன கண்ணரசி  

பதபவந்திரன் ச ண்ணரசி  

பூ மகளின் மருமகபள ஒயிலாட்டம்  

புண்ணியத் தவசீலன் மயிலாட்டம்  

 (கந்தனுக்கும்)  
    

 ைை்மழல  வளமழல  

இைழ்ை மழல  ைநிமழல  

இன் மழல எமது நிழல ஒயிலாட்டம்  

ஏகப ாக தரிைனமாம் மயிலாட்டம்  

 (கந்தனுக்கும்)  
    

தங்க ்புள்ளி அங்கமது  

தாவித் தாவி ஆடுமது  

எங்களது முருகனுக்கு ஒயிலாட்டம்  

எல்ழலயற்ற ப ரைபக மயிலாட்டம்  

 (கந்தனுக்கும்)  
    

சகாண்ழட குலுங்குதடி  

கூவிபய ஆடுதடி  

மண்டலபம மயங்குதடி ஒயிலாட்டம்  

மாலவனும் மயங்குகிற மயிலாட்டம்  

 (கந்தனுக்கும்)  
    

முத்து நழக பமாக நழக  

பித்துநழக ச ரியநழக  

சித்துகளாம் சைந்திலவன் ஒயிலாட்டம்  

சிங்கார பவலனுக்கு மயிலாட்டம்   (கந்தனுக்கும்)  
    

குலுங்கிை ்சிரிக்குமிந்தக்  

குைந்ழத ஏறி நின்று  
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அலுங்காமல் ஆடுதய்யா ஒயிலாட்டம்  

ஆனந்த காட்சியம்மா மயிலாட்டம்  (கந்தனுக்கும்)  
    

ைலங்ழக குலுங்குதம்மா  

ைங்கீதம்  ாடுதம்மா  

நலுங்காய் ஒலிக்குதம்மா ஒயிலாட்டம்  

நாயகனின் ப ரருபள மயிலாட்டம்  (கந்தனுக்கும்)  
    

உடம்புக்குள் ஆடுவதும்  

உயிராகக் கூடுவதும்  

கடம் னின் ப ரருபள ஒயிலாட்டம்  

கந்தனின் ப ரைபக மயிலாட்டம்   (கந்தனுக்கும்)  
    

விராலிமழல  ைநிமழல  

விரும்புகின்ற ஆறு ழட  

சவற்றியுடன் ஆடுகின்ற ஒயிலாட்டம்  

பவண்டுவரம் தந்திடுபம மயிலாட்டம்  (கந்தனுக்கும்)  
    

 ன்னீர ்மணக்குதய்யா  

கண்ணீர ்ச ருகுதய்யா  

எந்பநரம் நீவருவாய் ஒயிலாட்டம்  

எல்ழலயிலா ் ப ரைபக மயிலாட்டம்  (கந்தனுக்கும்)  
    

சிந்துகபளா சைந்தூபரா  

முந்துங்கபள  க்தரக்பள  

வந்துவந்து ஆடுகின்றான் ஒயிலாட்டம்  

வரம்தரபவ கூடுகின்ற மயிலாட்டம்  (கந்தனுக்கும்)  
    

தந்தனத்தான்  ாடுகின்றான்  

தாளமிட்டுக் கூடுகிறான்  

கந்தனவன் ஆடுகின்றான் ஒயிலாட்டம்  

கற் ழனழய  ாடுங்கபள மயிலாட்டம்  (கந்தனுக்கும்)  
 

நாைச்ிய ் ன் 
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பாலகுமாரன் பாவலர் பதாழன்  
 

 

 ைனிமழல பமபல ஒரு  

 ால குமாரன்  

 ாலகுமாரன் முருகன்  

 ாவலர ்பதாைன்  

அைகு மயில் பமபலவரும்  

ஆனந்த ரூ ன்  

ஆனந்தரூ ன் அவன்  

தாசனங்கள் ஈைன்    (பவல் முருகா)  
    

குடம்குடமாய் ்  ால்குளிக்கும்  

 ாலகன் அவபன -ஒரு  

குறத்தி ்ச ண்ழணத் துரத்திைச்ைன்ற  

வாலி ன் அவபன  

இடம்வலமாய் மாறிமாறி  

பவலுடன் நழமபய - தினம்  

இரவு  கல்  ாதுகாக்கும்  

காவலன் அவபன    (பவல் முருகா)  
   

பூஅளந்த ழககளுக்கு ்  

ச ான்ழன அள ் ான்  

ச ான்னளந்து தந்தவரக்்கு ்  

புகழை வளர ்் ான்  

நானளந்த அள ்ழ சயல்லாம்  

நாளும் ைகி ் ான் -அது  

பதனளந்த கவிழத என்று  

சிந்ழத களி ் ான்    (பவல் முருகா) 
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முருகா உன்னன அனழக்கின்பறன் 
 

    

முருகா உன்ழன அழைக்கின்பறன்  

முத்தமிை்  ாடித் துதிக்கின்பறன்  

மருகா உன்ழன அழைக்கின்பறன்  

மழறகள்  ாடித் துதிக்கின்பறன்  (பவல் பவல்)    
    

கந்தா உன்ழன அழைக்கின்பறன்  

கவைம்  ாடித் துதிக்கின்பறன்  

மன்னா உன்ழன அழைக்கின்பறன்  

மந்திரம்  ாடித் துதிக்கின்பறன்  (பவல் பவல்)    
    

பவலா உன்ழன அழைக்கின்பறன்  

விருத்தம்  ாடித் துதிக்கின்பறன்  

மாலா உன்ழன அழைக்கின்பறன்  

மயிழல ்  ாடித் துதிக்கின்பறன்  (பவல் பவல்)    
    

ைண்முகா உன்ழன அழைக்கின்பறன்  

ைரணம்  ாடித் துதிக்கின்பறன்  

கண்ணின் மணிழய அழைக்கின்பறன்  

காவியம்  ாடித் துதிக்கின்பறன்  (பவல் பவல்)    
    

குறள் இலக்குவன், காழரக்குடி. 
 

பவல்பவல் முருகா 
ஆடும் மயிலும் வாகனம் தான்  

ஆறுமுகமும் பமாகனம் தான்  

 ாட்டும் கூத்தும் அவன்பவதம்  

 ாடித் சதாழுபவாம் அவன் ாதம்  (பவல் பவல்)  
    

காலும் ழகயும் நழடப ாடும்  

கந்தன் முருகன்  ழடகூடும்  

நாளும் ச ாழுதும் அவன் நாமம்  

நாயகன் வீபட கதிர ்காமம்   (பவல் பவல்)  
    

ஆணும் ச ண்ணும் ச ரும் கூட்டம்  

அவழனக் காண வரும்கூட்டம்  

ஊனும் உயிரும் ஓராறு  
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உண்ழம ் ச ாருபள திருநீறு  (பவல் பவல்)  
    

கல்லும் மலரும் ஒன்றாகும்  

கந்தன் பகாவில் ஒன்றாகும்  

உள்ளும் புறமும் தவமயபம  

உழமயாள் சைல்வன் சிவமயபம  (பவல் பவல்)  
    

அல்லும்  கலும் சநய்வாைம்  

அடியார ்ப ாற்றும் ழத ்பூைம்  

சைால்லும் ச ாருளும் விழளயாடும்  

சைாரக்்கம்  ைநி மழலயாகும்  (பவல் பவல்)  
    

பவலும் மயிலும் துழணயாகும்  

விழனகள் தீரக்்கும் மருந்தாகும்  

 ாலும்  ைமும் உணவாகும்  

 ைநி மழலபய உயிராகும்.   (பவல் பவல்) 
 

எழில் முருகன் 
 

சிங்ழக நகரில் வீற்றிருக்கும்  

ஸ்ரீதண்ட  ாணியின் திருநாமம்  

சிந்ழத மகிை ் ப ாற்றிடுவார ் 

சிற ்புகள் யாவும் ச ற்றிடுவார!்   (பவல் பவல்) 
   

ழத ்பூை நாளாம் திருநாளில்  

தழலவனின் பகாவில் பதடிவரும்  

தன்னிகரில்லா ச ருங் கூட்டம்  

தண்டனிட்பட தினம் வணங்கிடுபம!  (பவல் பவல்)    
 

சீனரும் காவடி தூக்கிடுவார ் 

சிங்காரன் திரு ்புகை்  ாடிடுவார ் 

பைவற்சகாடி பயான் தம்  ணிவார ் 

பைரந்்பத நின்று வணங்கிடுவார!்   (பவல் பவல்)    
    

 ாற்குடம் காவடி  லவாகும்  

 ார ்் வர ்கண்ணிற்கு விருந்தாகும்!  

 ாலகன் ச யழர ் ப ாற்றிதினம்  

 ாரினில் நலமுடன் வாை்ந்திடுவார!்  (பவல் பவல்)    
    

தங்கரதத் தில்வலம் வருவான்  

தங்கிடவளங் கள்தான் தருவான்  

தரணியில் நன்ழமகள் தான்நடக்க  

தயங்காமல் அவன் வந்திடுவான்!   (பவல் பவல்)    
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   பவைமுகன் தம்பி பவலவழன  

பவண்டும் வரம்தர  ணிந்திடுவார!்  

பவழள தவறாமல் வந்திடுவார ் 

பவழல வணங்கி வழி டுவார!்   (பவல் பவல்)    
   

ஏைாம்  ழடயாய் வீற்றிருக்கும்  

எங்கள் எழிபல முருபகைா  

எண்ணிய சையல்கள் கூடிடபவ  

எமக்கருள் புரிந்து கா ் ாபய!   (பவல் பவல்)    
    

பதவபகாட்ழட, மீ.மீனாட்சி சுந்தரம் 
 

வா வா முருகா வடிபவலா 
குன்றக்குடியில் அமரந்்தவபன  

குழறகழள எல்லாம் தீர ்் வபன  

குன்றாக்குடியாய் எழம ஆக்கி  

குமரா வந்சதழமக் கா ் ாபய  (பவல் பவல்)    
    

வள்ளி சதய்வயாழனயுடன்  

தணிழகமழலயில் அமரந்்தவபன  

துள்ளிவந்திடும் எங்களுக்கு  

துழணயாய் வந்து நீ இரு ் ாபய  (பவல் பவல்)    
    

சூரழன அழித்து சினம் தணிந்து  

சைந்தூரக்் கடற்கழர அமரந்்தவபன  

ேே்டி கவைம்  டி ் வரக்்கு  

ைகல சைள  ாக்கியம் அருள் வபன (பவல் பவல்)    
    

 ைத்திற்கு  ைனியில் அமரந்்தவபன  

 ைமுதிர ்பைாழலழய ஆள் வபன  

 ாடி வந்திடும் எங்களுக்கு  

 க்கத் துழணயாய் இரு ் வபன  (பவல் பவல்)    
    

தந்ழதக்கு பிரணவம் சைான்னவபன  

தக ் ன் ைாமி ஆனவபன  

சுவாமி மழலயில் வாை் வபன  

சுவாமி நாதபன அருள்வாபய  (பவல் பவல்)    
    

திருமணக் பகாலத்தில் இரு ் வபன  

திரு ் ரங்குன்றினில் வாை் வபன  

திருமால வனின் மருபகாபன  

சீக்கிரம் வந்சதழமக் கா ் ாபய  (பவல் பவல்)    
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எட்டுக்குடியில் இரு ் வபன  

எங்கள் குழறகழளத் தீர ்் வபன  

 ட்டி சதாட்டியில் அமரந்்தவரக்்கு  

 க்கத்தில் அமரந்்து அருள் வபன  (பவல் பவல்)    
    

சிக்கல் நகரில் வாை் வபன  

சிங்காரமாக இரு ் வபன  

சிக்கித் தவித்திடும் எங்கழளபய  

சீக்கிரம் வந்பத கா ் ாபய   (பவல் பவல்)    
   

தனித்து  ைனியில் இரு ் வபன  

 னித்த ைழடயனுக்கிழளயவபன  

(உழன) நிழனத்து வந்திடும் எங்களுக்கு  

அழனத்தும் தந்பத அருள்வாபய  (பவல் பவல்)    
    

பகாட்ழடயூர ்சித. ைம் ந்தம் 
 

ஆறு பனட முருகா 
 

சைந்தூர ்கடலழல ஓரத்திபல 

சிவனார ் ாலன் நின்றிடபவ! 

கந்தா என்பற கவி  ாட; 

கவழலயும் ைற்பற தீருழதய்யா!  (பவல் பவல்)    

 ாலால் தினமும் குளிக்கின்ற 

 ைமுதிர ்பைாழல முருகழனயும் 

நாளும் வணங்கி வழி ட்டால்  

நாதன் தருவான்  ணம் நமக்பக!  (பவல் பவல்)    
 

திருமணக் பகாலத்தில் வீற்றிருக்கும் 

திரு ் ரங் குன்ற முருகழனயும் 

திருநீறிட்டு வணங்கி வந்தால் 

தீரா விழனயும் தீருழமய்யா!  (பவல் பவல்)    
 

தந்ழதக்கு மந்திரம் சைான்னதனால் 

தனக்சகன ஓரிடம் ச ற்றவபன 

மந்திரம் சைால்லி உழனவணங்க 

மனத்தில் வலிழமயும் கூடுழதய்யா! (பவல் பவல்)    
 

தங்க ரதத்தில்  வனி வரும் 

தணிழக மழல முருகழனயும் 

சைாந்தம் கூட்டி வழி ட்டால் 

சைாரக்்க வாை்வும் கிழடக்குழமய்யா! (பவல் பவல்)    
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குைந்ழத வடி பவலவனாய் 

குன்றத்தூரில் சகாலு விருக்கும் 

 ைனி மழல முருகழனயும் 

 ாதம் ப ாற்றி வணங்கிடுபவாம்!  (பவல் பவல்)    
 

வி.ஆர.் ைனிய ் ன் 
 

தண்ணரீ் மனல ஆண்டவபன 
 

தண்ணீர ்மழல ஆண்டவபன 

   தரம்ம் தழைக்கை ்சைய் வபன. 

சநஞ்சின் தாகம் தீரந்்திடபவ 

   உன்ழனத் பதடி வருகின்பறாம்.  (பவல் பவல்)    
 

காவடி தாங்கி வருகின்பறாம் 

   கால் நழடயாக வருகின்பறாம். 

தண்ணீர ்மழலயில் இரு ் வபன  

   உன் திருவருள் தந்துகாத்திடுக.  (பவல் பவல்)    
 

உலகம் முழுதும் உன்பகாயில் 

   திரு ் ணி சைய்து வழி ட்படாம்.  

உள்ளக்பகாயில் உன் பகாயில் 

   உனழன நினத்பத வழி ட்படாம்.  (பவல் பவல்)    
 

உள்ளம் சதளிவிழன ச ற்றிடபவ 

   உள்ளளி பூக்க சைய்திடுவாய். 

உலகம் காக்கும்  ரம்ச ாருபள 

   தண்ணீர ்மழல ஆண்டவபன.  (பவல் பவல்)    

உலகம் முழுதும் வாழுகின்ற 

  உன்னருள் ச ற்ற  க்தரக்ளும் 

உன்ழன காண வருகின்றார ்

  உன்புகை்  ாடி  ரவுகின்றார.்  (பவல் பவல்)    
 

உள்ளம் உருகி பவண்டுகின்றார ்

  காவடிதாங்கி ஆடுகின்றார.் 

உலகம் தழைத்து உயரவ்ுறபவ 

  எழுவாய் தண்ணீர ்மழலயாபன.  (பவல் பவல்)    
 

வாை்வில் பைாதழன எத்தழனபயா 

  வறுத்தும்பநாய்கள் எத்தழனபயா. 

வாட்டும்  யங்கள் எத்தழனபயா 
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  ஆழை ப ய்கள் எத்தழனபயா.   (பவல் பவல்)    
 

எத்தழன எத்தழன இன்னல ் ா  

  ஒரு எல்ழலக்குட் ட்ட வாை்க்ழகயினில். 

அத்தழன இன்னலும் அகன்றுவிட 

  உன் திருவருள் தந்துகாத்திடுக.   (பவல் பவல்)    
 

தண்ணீர ்மழல ஆண்டவபன 

  திருவடி  ணிந்து வணங்குகின்பறாம். 

மனத்தின்  மாசுகள் கழளந்திட ் ா 

  மகிை்ைச்ிகள் ச ாங்க சைய்திட ் ா  (பவல் பவல்)    
 

நானிலம் ப ாற்றும் நல்லவராய் 

  திரு ் ணிகள் சைய்து வாை்ந்திடபவ 

உன்னருள் ஈந்து காத்திடுக 

  தண்ணீர ்மழல ஆண்டவபன.   (பவல் பவல்)    
 

சல.ைக்திகுமார.்டிைம் ர ்2006. 

திருத்தணினக முருகன் 
 

வருவாய் முருகா வந்திடுக  

வள்ளி மணாளா வந்திடுக  

உருவாய் அருவாய் தணிழகயிபல  

உயிராய் அமரந்்பதாய் வந்திடுக 
    

பவலும் மயிலும் விழளயாட  

சவயிலும் மழையும் மழலயாட ்  

 ாலும் பதனும் சிழலயாட ்  

 தமும் இதழும் கவி ாட    (வருவாய்)  
    

மாழல மாரப்ில் அழைந்தாட  

மழறயும் புகழும் இழைந்தாட  

வாழலக்குமரி அருகாட  

வளரும் கள ம் மார ்ாட    (வருவாய்)  
    

தண்ழட சைங்கைல் தவிலாக  

தமிழும் மழறயும் இழையாகக்  

சகண்ழட கருவிழி நடமாடக்  

பகட்கும்  க்தரக்ள் மனமாட   (வருவாய்)  
    

எங்பகா வாழும்  க்தசரலாம்  

எடுத்தார ்காவடி முத்திழரகள்  
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மங்கா ் புகழின் திருத்தணிழக  

மழலபமல் அமரந்்பத அருள்புரிவாய்!  (வருவாய்)  
    

சதாண்ணூற்றாறூர ்கூடிவரத்  

சதாண்டரக்ள் நாடி ஆடிவர  

எண்னூற் பறாடிரு நூற்சறட்டு  

இழைத்தமிை் மாழல  ாடிவர   (வருவாய்)  
    

 ாலின் குடங்கள்  ன்னீரு  

 ைழ்ைக்காவடி ைந்தனங்கள்  

வாழும் முருகா உன்னடியில்  

வணங்கும்  ங்குனி உத்திரத்தில்   (வருவாய்)  
 

‘காசி, ஸ்ரீ'' அரு. பைாமசுந்தரன்  
 

 

வளரும் தமிபழ சிவபாலா 
 

 

வாவா முருகா வடிபவலா 

வளரும் தமிபை சிவ ாலா 

கருழண ச ாழியும் கதிரப்வலா - எழனக் 

காக்கும் துழணயாய் வருவாபய   (பவல் பவல்)    
 

ைக்திக் கனலாய் உருவாகி 

ைரவண ் ச ாய்ழக மலராகிக் 

காரத்்திழக ச ண்கள் தாலாட்டக் 

கருழண வடிவாய் வளரந்்தவபன   (பவல் பவல்)    
 

தங்க ரதங்கள் சகாண்டவபன 

தரணி புகழும் ஆண்டவபன 

ைரவண வ ஓம் மந்திரத்தில்  

ைகலமும் அடக்கி ஆள் வபன   (பவல் பவல்)    
 

 ஞ்ைாமிரத்ம்  ன்னீரு 

 ாலுடன் பதனுடன் திருநீறு 

ைந்தனம் மணக்கும் உந்தன்பமனி 

ே்ண்முகநாதா உன்புகை் சைால்லும்  (பவல் பவல்)    
 

கால்நழட வருபவார ்ஒரு க்கம் 

காவடி சும ்ப ார ்மறு க்கம் 

இடும ன் காவல் இ ் க்கம் 

கடம் ன் காவல் எ ் க்கம்    (பவல் பவல்)    
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அன்ழன தந்த பவலடுத்து 

அசுரர ்குலத்ழத அழித்சதாழித்து 

பைவழல மயிழல உன்னிடமாக 

சஜகபம புகைக் சகாண்டவன் நீபய  (பவல் பவல்)    
 

பதவர ்மூவர ்சிழறமீட்டு 

சதய்வாழன கரம் பிடித்து 

திரு ் ரங்குன்றத் திருமணக்பகாலம் 

தினமும் காட்சி தரு வன் நீபய   (பவல் பவல்)    
 

 ைமுதிரை் ்பைாழல மரமாகி ் 

 ாரத்்தவர ்மயங்கும் கிைமாகி 

வம்புக்கார வள்ளி ் ச ண்ணின் 

வழளக்கரம்  ற்றிய ச ருமான்நீபய  (பவல் பவல்)    
 

வள்ளியம்ழம ைழடய ் ர ்

வைங்கிய நல்ல மண்ட த்தில் 

அள்ளித் தந்திடும் வள்ளல் முருகன்  

ஆடுகின்றார ்ச ான் ஊஞ்ைல்   (பவல் பவல்)    
 

சைம்மட  ட்டி ஊஞ்ைலிபல 

சின்ன குைந்ழத வடிபவலன் 

வண்ண ் பூக்கள் சதாட்டுத்தழுவ 

வடிபவலுடன் ஆடுகின்றான்   (பவல் பவல்)    
 

சைம்மட  ட்டி ஊஞ்ைலிபல 

சஜகபம புகழும் உன்னைழக 

கண்டால் ப ாதும் கவழலதீரும் 

கே்டம் எல்லாம் ஓடி ்ப ாகும்   (பவல் பவல்)    
 

அண்ண மழலயும் அகம்கிை்ந்பத 

அ ் ா முருகா உனக்சகன்பற 

சைய்து ழவத்த சவள்ளிஊஞ்ைல் 

புள்ளி மயிலாய் ஆடுதய்யா   (பவல் பவல்)    
 

மைழலை ்சிரி ்பு அைபகாடு 

மாதா தந்த பவபலாடு 

அைகிய ஊஞ்ைல் ஆடிமகிை்ந்திடும் 

ஆனந்த காட்சிக்கு ஈபட இல்ழல   (பவல் பவல்)    
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அய்யா என்பற ச ருழமயுடன் 

அடியவர ்வணங்கும் அருளாடி 

அள்ளித் தந்திடும் திருநீற்றீல் 

அ ் ா உன்முகம் கண்படாபம   (பவல் பவல்)    
 

காவடி ஆடிடும் அைகினிபல 

கலந்து நின்று சிரி ் வபன 

திருவடி ைரணம் ைரணசமன்பற 

தினமும்  ணிபவன் நலந்தருவாபய  (பவல் பவல்)    
 

ைந்தத் தமிழில் நான் ாட 

ே்ண்முக நாதா வந்திடுவாய் 

வந்சதன் இல்லம் தங்கியிருந்பத 

வளங்கள் எல்லாம் தருவாய ் ா   (பவல் பவல்)    
 

சைய்யும் சதாழில்கள் சிறந்திடபவ 

சிற ்புடன் வளங்கள் ச ருகிடபவ 

சதாட்ட சதாழிலில் நட்டம் வராமல் 

சதாடரந்்து லா ம் தருவாய ் ா   (பவல் பவல்)    
 

ஆடிடும் காவடி அைகினிபல 

அற்புதம் காட்டும் பவலவபன 

ஆடும்மயிலும் அற்புத பவலும் 

உன்னுடன் காண வந்திடு முருகா   (பவல் பவல்)    
 

அன்ன தானம் சைய்திடுபவாம் 

அ ் ா உன்ழன ் புகை்ந்திடுபவாம் 

 ண்ழண எல்லாம் சைல்வம் சகாழிக்க 

 ைம் நீ அ ் ா வருவாபய    (பவல் பவல்)    
 

அ ் ா முருகா என்ப ாபம 

ஆனந்த முருகா என்ப ாபம 

எ ்ச ாழுதும் என் க்கம் இருந்து 

எல்லா நலமும் தருவாய்ய ் ா   (பவல் பவல்)    
 

தங்கத் பதரில்  வனிவரும் 

ேண்முக நாதன் திருமுகத்ழதக் 

கண்டால் ப ாதும் கவழலதீரும் 

கே்டம் எல்லாம் ஓடி ்ப ாகும்   (பவல் பவல்)    
 

அருளிழைமணி அரு.சு ்பிரமணியன், பநமத்தான் ட்டி 
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நானள வருவனத யாரறிவார்? 
 

நாழள வருவழர யாரறிவார?் 

நன்பற சைய்பவாம் இன்ழறக்பக; 

பகாழள நம்பி இரு ் ாபரா 

குகபன உன்ழனத் சதாழுபவாரக்ள் 

பவழள நல்ல பவழளசயன 

பவழல சைய்பவாம் வாருங்கள்; 

பதாழள வலிழம ஆக்கிநல 

வாை்ழவத் தருவாய் சைந்தூரா; 
 

வாை்பவ எங்கள் வளசராளிபய; 

வண்ணத் திருமயில் வாகனபன; 

வீை்ந்தவன் எழுந்பதன் உன்னாபல; 

சவற்றிழய பநாக்கி ஓடுகிபறன்; 

மூை்கிய க ் ல் கிளம்பியது; 

மூை்கா தினிபமல் ஒருநாளும்; 

ஆை்நல் லறிவுத் பதனமுழத 

அளித்தாய் எனக்பக சைந்தூரா; 
 

அளித்தாய் எனக்பக ஆனந்தம்; 

ஆற்றல் ச ருகிய தய்யாபவ; 

ஒளியும் நலமும் ச ாங்கியபத; 

உன்ழன மறந்தால் வாை்பவது? 

ஒளிவும் மழறவும் இல்லாத  

உண்ழம வாை்பவ பவண்டுமடா 

சதளிவின் சதளிபவ இன் மடா 

தினமும் இங்பக சைந்தூரா; 
 

தினமும் தினமும் உன்புகபை 

திருவாய் மணக்க ்  ாடுகிபறன்; 

மனமும் உடலும் அதனாபல 

மகிை்வாய் இருக்கக் காணுகிபறன் 

கனவும் நனவும் சமய் ் டுபம 

கந்தா உன்அருள் எனக்கிருக்க 

நிழனவில் உயிரில் நீ இருக்க 

நிதமும் ஒளிபய சைந்தூரா; 
 

நிதமும் ஒளியின்  ாடலடா 

சநஞ்சில் இனிழமயின் ஆடலடா 
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இதந்தரும் ைந்தனக் பகாலமுகம் 

இன்சனாளி கூட்டிக் கண்படபன; 

சுதந்திரை ்ைங்சகாளி முைங்கிடபவ 

சுந்தரன் வருவழத ்  ாருங்கள்; 

விதந்தரு பகாடி இன் சமனும் 

விழளந்திட ழவத்தார ்சைந்தூரா; 
 

விழளபவா அழிபவா அறிபயன்நான் 

வீபண ச ாழுழதக் கழிக்காமல் 

இளழம தவழும் உன்அைகில் 

என்ழனக் சகாடுத்திட விரும்புகிபறன்; 

அள ் ரும் கருழண ் ச ருங்கடபல 

அழியா கவிழத நீயானாய் 

ஒளிவளர ்விளக்பக பூரணபம 

உன்னால் உயரந்்பதன் சைந்தூரா; 
 

உன்னால் வளரந்்த சிறுவன் நான் 

உன்ழன ்  ாடிக் களிக்கின்பறன் 

மன்பன எந்தன் உயிரக்்குயிபர 

மனத்பத ஒலித்திடும் மாமணிபய; 

ச ான்பன முத்பத ரத்தினபம 

ப ாற்றி ் ப ாற்றி ் புகை்ந்தாலும் 

என்னால் முடியாத ்  ாவுன் 

எழிழலக் கூறிடை ்சைந்தூரா; 
 

எழிழலக் கூறிடை ்சைால்பதடி 

எங்பக ப ாபவன் ஐயாபவ 

சமாழிக்பகார ்அரபை என் தமிபை 

முருகா முருகா ப ரறிபவ 

அழியாக் கவிழத நீயானாய் 

அன்ப  அருபள உழனக்கான 

விழிகள் இரண்டும் ப ாதாபத 

பவண்டும் ஆயிரம் சைந்தூரா 
 

பவண்டும் பவண்டும் நீ பவண்டும் 

பவலும் மயிலும் வரபவண்டும் 

நீண்ட ச ாழுதினில் ப ரின் ம் 

சநடுகத் தந்தால் ஆகாபதா? 
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யாண்டும் உன்அருள் பவண்டுசமன 

 ாடும்  ாட்சடாளி பகட் ாபயா? 

மீண்டும் மீண்டும் பகட்டாலும் 

திகட்டா இழைபய சைந்தூரா 
 

திகட்டா சதனக்குத் திகட்டாபத 

திருைச்ைந் தூரநீ்ர ்திகட்டாபத 

அகத்துள் ச ாங்கும் கலி ் தழன 

சைான்னால் யாருக்கும் விளங்காபத 

முகத்ழத ்  ாருங்கள் ச ருநிலவரம்; 

முழுதும்  ாருங்கள் திருஉலகாம் 

இகமும்  ரமும் எதுசவன்றால் 

இதுபவ என்ப ன் சைந்தூரா 
 

மயிலுபம சாட்சி பழனிமனல 
 

மாம் ைம் பகட்டது இருபிள்ழள  - அழத 

மதியால் சவன்றது முதல்பிள்ழள 

மழலபமல் நின்றது மறுபிள்ழள 

மயிலுபம ைாட்சி  ைனிமழல 
 
 

சு ் ன் சைான்னான் மந்திரத்ழத - அழத 

சைாக்கன் பகட்டான் தழலகுனிந்து 

இ ்புவி மயங்குது காட்சிகண்டு 

இதற்கு ைாட்சி சுவாமிமழல 
 

தீயவன் சூரழனக் சகான்றவபன 

சைந்தூரக்் கடலிழனக் சகாண்டவபன 

மாயவன் மருகபன முருழகயபன 

மலசரான்று ைாட்சி சீரழலபய 
 

சைந்தமிை்  ாழவ சதய்வாழன 

சைங்கதிர ்பவலனின் ழகபிடித்தாள் 

ழ ந்தமிை் வாை்த்திடும் மணக்காட்சி - திரு ் 

 ரங்குன்றத்தின் திருக்காட்சி 
 

பகாழதயர ்இருவர ்அருகிருக்க 

குமரனும் மழலபமல் சகாலுவிருக்க 

மாமனும் அன் ாய் வாை்த்திழைக்க 

மங்கலக் காட்சி பைாழல மழல 
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சாய்ந்தாடு முருகா சாய்ந்தாடு 
 

ைாய்ந்தாடு முருகா ைாய்ந்தாடு 

ைந்தனக் குடபம ைாய்ந்தாடு 

பகால மயிபல ைாய்ந்தாடு 

சகாஞ்சும் புறாபவ ைாய்ந்தாடு 
 

சநற்றியில் பிறந்த நித்திலபம 

நீரினில் வளரந்்த சித்திரபம 

சுற்றிை ்சுற்றி வருகின்பறாம் 

சுந்தர நிலபவ ைாய்ந்தாடு 
 

காரத்்திழக ் ச ண்கள்  ாலூட்ட 

கன்னித் தமிைால் தாலாட்ட 

கீரத்்தி மிகவும் சகாண்டவபன 

சித்திழர நிலபவ ைாய்ந்தாடு 
 

பிரணவ ் ச ாருழள அறிந்தவபன 

பிரம்மழனத் திருத்தும் ப ரறிபவ 

ைரவண ் ச ாய்ழக வாை் வபன 

ைண்முக சிவபன ைாய்ந்தாடு 
 

தந்ழதக்கு மந்திரம் சைான்னவபன 

தாயாய் அன்ழ  ் ச ாழி வபன 

மந்திர ் ச ாருபள மரகதபம 

மடிபமல் ஏறி ைாய்ந்தாடு 
 

அண்ணன் வயிபறா ச ரிதாகும் 

அவபன கனிழய உண்ணட்டும் 

பின்னால் உனக்கு உதவிடுவான் 

ச ான்பன மணிபய ைாய்ந்தாடு 
 

சவண்சணய் தருவான் மாமனுபம 

பவழலத் தருவாள் அன்ழனயுபம 

 ண்ழ த் தருவான் அ ் னுபம 

 ாடல் தருபவாம் நாங்களுபம 
 

சிட்பட சிமிபை முருகய்யா 

சைந்தூர ்வாழும் கந்தய்யா 

எட்டுக் குடியாய் பவலய்யா 

ஏரகத் துழரபய ைாய்ந்தாடு 
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அன்பும்  ண்பும் வளரந்்திடவும் 

ஆணவம் ச ாய்யும் நீங்கிடவும் 

இன் ம் உலகத்தில் நிழலத்திடவும் 

இழடக்கழி முருகா ைாய்ந்தாடு 
 

குன்றக்குடியில் முருபகாபன! 
 

சைால்லை ்சைால்ல நாவினிக்கும் 

சைாக்கும் கண்கள் நீரத்ுளிக்கும் 

கல்லும் கனிந்து கவி ழடக்கும் 

காடும் பமடும் கமகமக்கும் 

அல்லும்  கலும் ஓதுகிபறன் 

அய்யா உன்ழன ்  ாடுகிபறன் 

சகால்லும் கவழல கழளபவாபன 

குன்றக்குடியில் முருபகாபன! 
 

பவறு கடவுள் நிழனந்தறிபயன் 

பவறு பகாவில்  ணிந்தறிபயன் 

பவறு கல்வி  யின்றறிபயன் 

பவலும் மயிலும் மறந்தறிபயன் 

பதறி என்ழனத ்சதளியாபயா? 

சிறிதும் கருழண புரியாபயா? 

கூறும் அடியார ்துழணபவாபன 

குன்றக்குடியில் முருபகாபன! 
 

பதனும்  ாலும் நதிபயாடும் 

சிதறும் பதங்காய் மழலயாகும் 

கூனும் நிமிரந்்து குதிப ாடும் 

குருடும் சைவிடும் குழறதீரும் 

வானும் மண்ணும் துதி ாடும் 

வருவார ் ண்ழட விழனமாறும் 

பகானும் தானாய் வளரப்வாபன 

குன்றக்குடியில் முருபகாபன! 
 

மருது பூ ன் ப ரச்ைால்லும் 

மழலயில் விளங்கும் சித்திரபம 

கருத இனிக்கும் கற் கபம 

காலம் கடந்த தத்துவபம 

'வருதி வருதி' என வைங்க 

மணிவாய் திறந்த ச ட்டகபம 
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குருதிை ்சைம்பூ புழனபவாபன 

குன்றக்குடியில் முருபகாபன! 
 

 கழிக் கூத்தன் கவிழதகளில் 

 ாதை ்ைதங்ழக  தித்தாயாம் 

புகழும்  ாம் ன் அடியவன் ால் 

புள்ளி மயில்பமல் குதித்தாயாம் 

சநகிழும் என்முன் கூத்தாட 

நிழனயா சதங்பக ஒளிந்தாயாம் 

குகபன திருமால் மருபகாபன 

குன்றக்குடியில் முருபகாபன! 
 

வடலூ ராரக்்குக் கண்ணாடி 

வள்ளல் உனது முகம்காட்டும் 

கடல்ப ால் கல்வி கைச்ிய ் ர ்

கவி ஏடுன்ழக நலன்காட்டும் 

அடிபயன் மனபமா ப ய்காட்டும் 

அதுஎந் நாள்உன் தாள்காட்டும்? 

குடநீர ்ஆடும் குமபராபன 

குன்றக்குடியில் முருபகாபன! 
 

இழியும் காமம் ஓவியமாய் 

இழையாய், கழதயாய் விழலயாகும் 

 ழியும் சவறியும் அரசியலாய் ் 

 ாரஎ்ங் கணுபம அழலபமாதும் 

அழியும் உலழகக் காவாபயா? 

அறிவு திருந்த வாராபயா 

சகாழிசைந் தமிழின் இழறபவாபன 

குன்றக்குடியில் முருபகாபன! 
 

துணிபவா முதுகில் தாக்குவதாம் 

சுகபமா திருடித ்பதக்குவதாம் 

உணபவா நஞ்சில் ஊறியதாம் 

உள்ளும் புறமும் நாறியதாம் 

அணுவும்  ணமும் ஆயுதமாம் 

அகிலம் என்று வழுவாதாம் 

குணபம விழையும் அைபகாபன 

குன்றக்குடியில் முருபகாபன! 
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திருமா முகங்கள் ஓராறும் 

திருக்கண் திருக்ழக ஈராறும் 

இருமா தரும் என் கலிதீர 

ஏறும் மயிலும் பைவலுமாய்ை ்

சைருமா உழகக்கும் பவபலாடு 

பைராய் தண்ழடக் காபலாடு 

குருமா மணியின் குழடபயாபன 

குன்றக்குடியில் முருபகாபன! 
 

உைச்ி குளிர உடல்குளிர 

உருகும் அடியார ்களிச ருக  

 ைழ்ை மயிலும் பவபலாடும் 

 ன்னீர ்ஆடும் ச ருமாபன 

அைை்ம் அகற்றி என்ழனயும்உன் 

ஆளாய்க் சகாண்ட தழலபவாபன 

சகாைழ்ைத் தமிழும் அணிவாபயா 

குன்றக்குடியில் முருபகாபன 
 

பழனிமனல நடந்து பசல்பவாம் 
 

    

நல்ல தமிை்ை ்சைால் சலடுத்து நாளும்  ாடு  

நம் தழலவன் முருகழனபய நாடி ஓடு  

வல்ல கதிர ்பவலவனும் வள்ளி பயாடு  

வந்து நலம் தந்தருள்வான் வாழக பயாடு   (முருகா) 
    

அஞ்சு வழகக் கனிசயடுத்து அமுது சைய்பவாம்  

ஆறுமுகன் பமனியிபல சதாழுது ச ய்பவாம்  

சகாஞ்சு சமழில் குமரனுக்கு பூக்கள் சகாய்பவாம்  

கூறுதமிை்ை ்சைால்சலடுத்து  ாக்கள் சநய்பவாம்  (முருகா) 
    

தண்ணாரும்  ைநி மழல நடந்து சைல்பவாம்  

ைாழல வழித ்துன் சமல்லாம் கடந்து சைல்பவாம்  

கண்ணான முருகழனபய சகாஞ்சி மகிை்பவாம்  

கருழண மழை ச ாழிகசவனக் சகாஞ்சிக் பகட்ப ாம் (முருகா) 
    

கல்லழுத்தித் தாரரித்துத் பதாலுந் பதயும்  

காலிரண்டும் சகா ் ளித்து கன்றி ் ப ாகும்  

சவல்ல சமனும் கந்தனவன் ப ழரக் கூவ  

பவதழனகள் தீரந்்து நழட பவகங்கூடும்.    (முருகா) 
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கந்தழனபய சைாந்தசமன எண்ணும் ப ாது  

கவழலசயனும் கடலதுவும் வற்றி ் ப ாகும்  

சிந்தழனயிற் சதளிவு வரும் சைல்வஞ் பைரும்  

சைரு முழனயில்  ழகயழிந்து சவற்றி கூடும்.   (முருகா) 
    

அண்ணனுக்கும் யாழனசயனும் மாறுதழல  

அ ் னுக்கும் கங்ழகசயனும் மாறுதழல  

ைண்முகனாம் கந்தனுக்கு மாறுதழல  

தந்தருள்வான் எந்தனுக்கு மாறுதழல.    (முருகா) 

மீ. பைவுகன் சைட்டி 

 

பசந்தில் வளர் கந்தன் 
 

ைந்தமிகு சைந்தமிழில் மாழல சதாடுத்பதன்  

சைந்தில் வளர ்கந்தனிடம் தூதுவிடுத்பதன்  

அந்தமிகு குகன்சநஞ்சில் இடம் பிடித்பதன்  

ஆறுமுகம் ப ரைழக ்  டம் பிடித்பதன்   (முருகா)  
    

வண்ணமயில் வாகனத்தில் பவல் முருகன்  

வள்ளி சதய்வயாழனயுடன் மால் மருகன்  

சதன்னகத்தில் வாழுகின்ற சிழலயைகன்  

என்னகத்தில் காட்சிதந்தான் கழல அைகன்  (முருகா)  
    

சவண்ணீறு சநற்றியிபல  ள ளக்க  

சவண்ணிலவு கண்களிபல சிலுசிலுக்க  

 ன்னீரும் மாரப்ினிபல கமகமக்க  

 ாரவ்தியின்  ாலன் வந்தான் மனம் களிக்க  (முருகா)  
    

ஓராறு முகம் கண்படன் உள மகிை்ந்பதன்  

ஈராறு விழி கண்படன் எழன மறந்பதன்  

சீராளன் உருக்கண்படன் சையலிைந்பதன்  

சைந்தாமழர ்  தத்தில் ைரணழடந்பதன்  (முருகா)  
    

முருகா என அழைத்பதன் முறுவல் கண்படன்  

குமரா என அழைத்பதன் குளுழம சகாண்படன்  

கந்தா என அழைத்பதன்கனிந்து நின்றான்  

கடம் ா என அழைத்பதன்கருழண சகாண்டான் (முருகா)  
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 ைநி  ரங்குன்றம் திருைச்ைந்தூர ் 

 ைமுதிர ்பைாழலயுடன் சுவாமி மழல  

அைகிய திருத்தணிழக மருதமழல  

ஆலயங்கள் யாழவயும் காட்டுவித்தான்   (முருகா)  
 

   அ. மருதகாசி 

தங்க ரதம் 
 

தங்கரதம் ஒன்று இங்கு அழைந்து வரை ் 

சைந்தில் வளர ்கந்தனுபம சகாலுவிருக்க  

நங்ழக மலர ்சதய்வாழன வள்ளியுடன்  

நான் வணங்கும் திருக்பகாலம் காணுங்கபளன்  (முருகா)  
    

பதவசரல்லாம் கூடி நின்று வடம் பிடிக்க  

சதன் ைநி வலம் வரும் தங்கரதமாம்  

தங்கரத மீதமரந்்து சகாலுவிருக்கும்  

தண்ட ாணித் சதய்வபம ைரணமய்யா   (முருகா)  
    

 ன்னீரும் ைந்தனமும்  ாற்குடமாம்  

 ஞ்ைாமிரத்ம் விபூதி அபிபேகம்  

சகாஞ்சு தமிை்  ாலனுக்கு ்  ைநியிபல  

பகாடிக்கண்கள் பவண்டுமய்யா காண் தற்பக  (முருகா)  
    

காவடிகள் உன்ழனத் பதடி ஆடிவரும்  

கால்நழடயாய்  க்தர ்கூட்டம் பகாடிவரும்  

பைவடிபய ைரணசமன வாை் வரக்்பக  

சைல்வநலம் தந்தருளும் கந்தபவபள   (முருகா)  
    

சகாக்கரக்பகா பைவல் ஒன்று கூவிவர  

பகாலமயில் நின்று நடமாடி வர  

சு ்ழ யா நானடிழம  ாடிவர  

சைாக்கன் மகன்நீ அதழனக் பகட்டுவர   (முருகா) 
 

சிங்னக முருகன் சிறப்பு  
 

பவண்டும் வரம் தருவதில்வல்லவனாம்  

தண்டாயுத ாணி எங்கள்மன்னவனாம்  

கண்டவுடன் காதல் சகாள்ளும்உன் அைழக  

கண்டிடபவ நாங்கள் கிளம்பிவந்பதாம்   (முருகா)   
    

மாதந்பதாறும் காரத்்திழகஉன் திருநாள்  

 ாழதயிபல  க்தர ்கூட்டம்கூடி நிற்கும்  
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பமளங்களின் மங்கள இழையுடபன  

ஆலயத்ழதை ்சுற்றிபய நீவருவாய்   (முருகா)   
    

தங்கரதம் ஏறிபய ஒயிலாக  

புனரப்ூை நாளதனில்புற ் டுவாய்  

ப ாற்றிடும்  க்தழரக் காணநீயும்  

சுற்றிட ரதபமறிகிளம்பிடுவாய்    (முருகா)   
    

அண்ணன் அவன் ஆலயத்தில்ஆரம்பித்து  

அன்ழன அவள் வாைலிபல ஆசிச ற்று  

மன்னன் அவன் நகரவ்லம்வருமைழக  

காண கண்கள் பகாடிபவண்டும ் ா   (முருகா)   

பவலன் சைல்லும்  ாழதயிபலஇடர ்வராமல்  

ைாழல சைல்லும் வாகனங்கள்மாறிவிட  

காவலரக்ள் சிற ்புடன் ாழத தரபவ  

கந்தன் சைல்லும் ப ரைழககாணுங்கபளன்  (முருகா)   
    

ைட்ட திட்டம் ப ாற்றுகின்றசிங்ழக நகரில்  

வட்டமிட்டு சுற்றி வரும்கந்தபவபள  

ஆட்டத்துடன் காவடிகள் ஆடிவரபவ  

 ாட்டிழைத்து உழம நாம் ாடிவருபவாம்  (முருகா)   
    

ழத ்பூை நாளதுவும்வந்துவிட்டால்  

 ாைத்துடன் மக்கள் கூட்டம்ச ருக்சகடுக்கும்  

 ழடப ான்ற அன் ரக்ளின் உழை ் ாபல  

தழடயின்றி அன்னதானம்நடந்திடுபம   (முருகா)   
    

சைால்சலடுத்து உழனபய ாடிடுபவாம்  

கால்கடுத்து உழனபயகாணவருபவாம்  

பவழளயிது பவலமுருகன்வந்திடுவாய்  

பவசலடுத்து என்றும் எம்ழமகாத்திடுவாய்  (முருகா)   
    

அைகு சுந்தரம், நாைச்ியாபுரம் 
 

ஒன்றுமில்னல என்று நினனத்பதன்!  
  

கல்லுக்குள்பள ஒன்றுமில்ழல என விருந்பதன்  

உள்ளுக்குள்பள பதழர என்று கண்டுவியந்பதன்  

அங்கும் உண்டு ஈரம் என்று இன்று உணரந்்பதன்  

அன்பிருந்தால் எங்கும் உண்டு என்று சதரிந்பதன் (முருகா)   
   

இல்ழல, இல்ழல, இல்ழல என்று  கன்பறன்  
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எல்லாம் கல்லு சைம்பு என்று சைால்லி இகை்ந்பதன்  

சவண்சணய்  ாலுக்குள்பள என்று கண்டு வியந்பதன்  

பவலா! உன்ழனக் காணும் வழி இன்று அறிந்பதன் (முருகா)   
   

எங்பக எங்பக எங்பக என்று பகட்டுத் திரிந்பதன்  

இல்லா இடம் எங்கும் சைன்று பதடி அழலந்பதன்  

அங்கும் இங்கும் எங்கும் உள்ள உண்ழம அறிந்பதன்  

இங்பக உன்ழனக் கண்டு ப ாற்ற எண்ணி நடந்பதன் (முருகா)   
    

ஆண்டு பதாறும் காரத்்திழகயில் மாழல அணிந்பதன்  

ஆறுமுகம் உன்ழன எண்ணி ் ாடி மகிை்ந்பதன்  

பவண்டி வரும் அன் ருடன் கூடி நடந்பதன்  

சவய்யில்  னி எண்ணவில்ழல தாங்கித் சதாடரந்்பதன்(முருகா)   
    

சநஞ்சுறுதிழய அளக்க நீ நிழனத்தாபயா  

பநற்றுவழர பைாதித்து நீ முடித்தாபயா  

தஞ்ைசமன்று வந்த பின்பும் தவிக்க விட்டாய்  

ைன்னதியின் முன்பு நின்றும் புலம்  விட்டாய்  (முருகா)   

பைாதழனழய ் ப ழத மனம் உணரவில்ழல  

துன் த்ழதபய கண்ட உள்ளம் ச ாறுக்கவில்ழல  

நீ துழண என்பற நடத்தும் உறுதியில்ழல  

சநஞ்ைம் தளரந்்பதன் நிழலழம அறியவில்ழல  (முருகா)   
    

 டி ் டியாக என்ழன உயரத்்திவிட்டாய்  

ழ ய ்ழ யபவ இருழள அகற்றி விட்டாய்  

சவடிக்கழையாத கல்லு மனழத எல்லாம்  

சவயில் ட்ட சநய் சயனபவ உருக ழவத்தாய்  (முருகா)   
    

 கல் கனழவக்கூட ்  லிக்க ழவத்தாய்  

 ட்ட மரமும் தழைத்துை ்சைழிக்க ழவத்தாய்  

அகல் விளக்காய் இருந்த என்ழன எடுத்தாய்  

அண்ணாமழல விளக்காய்த் திகை விட்டாய்  (முருகா)   
    

நிழனத்தழத எல்லாபம நடத்தி ழவத்தாய்  

நீண்ட துன் ம் சதாடரக்ழத முடிய ழவத்தாய்  

இழணயடித் தாமழரயில் விழுந்து விட்படன்  

இன்று உன்ழன ஏபதா சகாஞ்ைம் உணரந்்துவிட்படன் (முருகா)   
    

உந்தனருள் இன்னசதன்று உணரத்்தி விட்டாய்  

உள்ளத்துள் பகாவில் ஒன்று அழமக்க ழவத்தாய்  

சுந்தர பவபலாடு அங்பக எழுந்தருள்வாய்  

பதாழக மயில் வாகனபன ைரணம் கந்தா  (முருகா)   
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எல்லாமுண்டு 
 

 

அன்பு சையை ்ைக்திசயனும் அன்ழனயுண்டு  

ஆலமுண்ட கண்டசனனும் தந்ழதயுண்டு  

தன் வயிறு ைாயவரும் அண்ண னுண்டு  

ைாரங்க  ாணிசயனும் மாம னுண்டு    (முருகா)   
 

ஆடகத்தில் சைய்தசதாரு பதருமுண்டு  

அைகு மிகு பதாரணங்கள் யாவுமுண்டு  

ஆடிவரத் பதாழக மயில் தானுமுண்டு  

ஆதிைக்தி தந்தசதாரு பவலுமுண்டு    (முருகா)   
 

கட்டியங்கள் கூவி வரை ்பைவ லுண்டு  

கடம் னுடன் இடும் னுபம காவலுண்டு  

கட்டி வருங் காவடிகள் ஆடலுண்டு  

கறந்த  சும்  ாற்குடங்கள் கூடவுண்டு    (முருகா)   
 

 ாரப்ுகழும் ஆறு ழட வீடும் உண்டு  

 ட்டாழட ஆ ரணங் பகாடியுண்டு  

மாரப்ினிபல கட ்  மலர ்மாழலயுண்டு  

மணியிழனயும் சைஞ்ைதங்ழக காலிலுண்டு   (முருகா)   
 

வள்ளிமயில் சதய்வாழன சகாஞ்ைலுண்டு  

மழலவண்ண எங்சகங்கும் மஞ்ைமுண்டு  

உள்ளுருகி அடியவரக்ள் சகஞ்ைலுண்டு  

உழனசயன்றும் மறவாத சநஞ்சுமுண்டு   (முருகா)   
  

பைவற் சகாடி சகாண்டவடி பவலனுக்கு  

பதழவயான யாவுமுண்டு என்று சைால்லும்  

பைவுகனின் கவிசயடுத்து ்  ாடி வருவார ் 

சிங்கார பவலனருள் நாளும் ச றுவார ்   (முருகா)   
    

 

-மீ. பைவுகஞ் சைட்டி 
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சிங்னகநகர் முருகா 
 

    

தங்கரதம் ஏறிபய ழத ்பூை நாளிபல  

சிங்ழகழய வலம் வருவான்  

காவடிகள் தாங்கிபய கால்பநாக வருபவாழர  

காலமும் காத்து நிற் ான்  
    

புனரப்ூை நாளிபல காவடி பூழையும்  

ச ாலிவுடபன நடத் திடுபவாம்  

லயன்சித்தி ஆலயத்தில் ஆறுமுகன் அண்ணழன  

வணங்கிபய புற ் டு பவாம்  
    

சிங்ழகயின் அன்ழனழய சைௌத்பிரிட்ஜ் மாரிழய  

வணங்கிபய ஆசி ச ற்று  

தரம்ம் தழைத்திட தீமிதி நடக்கின்ற  

ஆலயத்ழத வலம் வருபவாம்  
   

சீனரும் வியந்திட சிங்கார பவலனின்  

சிற ்புகழள ்  ாட் டிழை ்ப ாம்  

சிங்ழகநகர ்வாை்கின்ற ஸ்ரீதண்டா யுத ாணி  

ச ருழமகழள சைால்லி நிற்ப ாம்.  
    

ஆடிவரும் காவடியில் அவனுருழவ கண்டந்த  

அைகான சிங்ழக வியக்கும்!  

இந்தியன் வங்கியின் இனியவர ் லரக்ூடி  

இழடயினில் வணங்கி நிற் ர.்  
    

டாங்க்பராடு ஆலயத்ழத சநருங்கிட சநருங்கிட  

மனதினில் அருள் பிறக்கும்  

தங்கரதம் மீதினில் தமிை்க்கடவுள் முருகழனக்  

கண்டதும் இருள் விலகும்  
    

நலங்கள் தழைத்பதாங்க நன்ழமகழளை ்சைய்கின்ற   

நகரத் தாரப்ின் சதாடர  

நயமாக உயரந்்திருக்கும் விய ் ான கட்டடங்கள்  

நாற்புறமும் எழுந்து நிற்க  
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விண்பணாரும் மண்பணாரும் ப ாற்றிநிதம் வணங்கிடும்  

தண்ட ா ணியின் ச ருழமயிழன  

வியத்தகு ழத ்பூை நாளினில் காண் தற்கு  

கண்கபளா பகாடி பவண்டும்  
    

அன்புடன் அவனருழள பவண்டிபய வந்திடுபவார ் 

அகசமலாம் மகிை்ந்து நிற்கும்  

சைல்வம்  தினாறும் சைழி ்புடன் நல்வாை்வும்  

ைத்தியமாய் வந்து பைரும்  
    

சிங்ழகநகர ்வாை்கின்ற தண்ட ாணி சதய்வத்தின்  

திரு ் ாதம்  ணிந்திடுபவாம்  

சீரான நல்வாை்வும் சிற ் ான ச ருவாை்வும்  

சீக்கிரபம ச ற்று உயரப்வாம்.  

சல. ைக்திகுமார,் பதவபகாட்ழட 
 

சிங்னக முருகன் வருனக  

 

ஆழனமுகன் தம்பியவர ் வனிவருகிறார ் 

அகிலத்ழத காத்தருள  வனிவருகிறார ் 

அம்பிழக  ாலன் அவன்  வனிவருகிறார ் 

அடியவழர காத்திடபவ  வனிவருகிறார.்  
   

ழத ்பூை நாளினிபல  வனிவருகிறார ் 

தரணிழய வாைழவக்க  வனிவருகிறார ் 

காவடிகள் ஆடிவர  வனிவருகிறார ் 

கவழலகழள ் ப ாக்கிடபவ  வனிவருகிறார.்  
   

பதவரக்்கு பதவன் அவன்  வனி வருகிறார ் 

பதடிவரும்  க்தரக்ுழற தீரக்்க வருகிறார ் 

ஆடிவரும் காவடிக்குள் ஆை்ந்து வருகிறார ் 

அடி ணிந்து நிற்ப ாழர வாை்த்த வருகிறார.்  
   

சூழுகின்ற துன் ம்யாவும் துரத்த வருகிறார ் 

சூரர ் ழட பவர ்அறுக்க சுற்றி வருகிறார ் 

பவலுருவாய் நின்று நம்ழம காக்க வருகிறார ் 

பவண்டுவரம் சகாடு ் தற்கு விழரந்து வருகிறார.்  
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கடல் கடந்து வந்பதாழர காக்க வருகிறார ் 

காலம் முழுதும் வழிநடத்த ஓடிவருகிறார ் 

வடிபவலன் முருகன் இங்கு வந்து நிற்கிறார ் 

வளம்தந்து காத்திடபவ  வனி வருகிறார.்  
   

சிங்ழக நகர ்முழுவழதயும் சுற்றி வருகிறார ் 

சிங்காரக் காவடியில் ஆடிவருகிறார ் 

தண்ட ாணித் சதய்வமின்று பதரில் வருகிறார ் 

சதண்டனிட்படார ்அன்ழ  சமைச்ி காக்க வருகிறார.்  
   

தங்கமயில் வாகனத்தில் தவை்ந்து வருகிறார ் 

தந்தினத்பதாம் தாளம்பகட்டு தாவி வருகிறார ் 

அைகான காவடியில் ஆடி வருகிறார ் 

ஆனந்தமாய்  ால்குடத்தில் அமரந்்து வருகிறார.்  
   

 ாடிவரும்  க்தழரக் கண்  ாரக்்க வருகின்றார ் 

 ாரப்ுகழும் வாை்க்ழக தர  றந்து வருகின்றார ் 

அவனிசயல்லாம் அவன்புகழை நாம் ாடபவ.  

அளவில்லா வரங்கசளலாம் அளித்து நிற்கின்றான்.  
   

சல. ைக்திகுமார ்

கந்தபவனல வணங்கு 
 

 

கந்த பவழல வணங்கு நம் கவழலசயல்லாம் ப ாக்க 

நாளும் ச ாழுதும் தீ ம் ஏற்றி கந்த பவழல வணங்கு 

நன்ழம யாவும் வீடுபைரும்  க்திழய நீ விரும்பு 

பிற ்பு என் து ஒரு முழற அது 

பவண்டாம் நமக்கும் மறுமுழற     (2) 

இருக்கும் வழரயில் முருகன் நிழனவில் 

வாை்வதில் நிம்மதி உண்டாகும் 

நாம் வாை்வதில் நிம்மதி உண்டாகும் 
 

கந்தபவழல வணங்கு 

நம் கவழலஎல்லாம் ப ாக்க 
 

உண்ழம அன்பு சகாண்ட சநஞ்சில் வாழுகின்ற சதய்வம் 

உள்ளம் உருகி அழு வர ்தமக்கு உதவுகின்ற சதய்வம் 

கருழண ச ாங்கும் ஒரு முகம் 
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அது கந்தன் குமரன் திருமுகம்    (2) 

இருக்கும் வழரயில் முருகன் நிழனவில் 

வாை்வதில் நிம்மதி உண்டாகும் 

நாம் வாை்வதில் நிம்மதி உண்டாகும் 
 

தினம் கந்தபவழல வணங்கு 

நம் கவழலஎல்லாம் ப ாக்க 
 

 ாதம் பநாக  யணம் ப ாக  ைனிய ் ன் வருவான் 

விதிழய மாற்றி விழனகள் அகற்றி புதிய வாை்வு தருவான் 

ஆசறழுத்து மந்திரம்  

அழதை ்சைான்னால் சுகம் தரும்  (2) 

இருக்கும் வழரயில் முருகன் நிழனவில் 

வாை்வதில் நிம்மதி உண்டாகும் 

நாம் வாை்வதில் நிம்மதி உண்டாகும் 
 

தினம் கந்தபவழல வணங்கு 

நம் கவழலஎல்லாம் ப ாக்க 

நம்ம கந்தபவழல வணங்கு 

நம் கவழலஎல்லாம் ப ாக்க 
 

பனடவீட்டு பவலன் 
 

    

ஆறுமுக பவலவா அைகுமுகம் காட்டிவா  

ஆனந்தமாய் ஓடிவா அருள் சகாடுக்க இங்குவா 
 

ஆறு ழட நாயகா அைகுமயில் வாகனா  

 ாருழடய  க்தழர  ாதுகாக்க நீயும் வா 
 

 ாதசமலாம் பநாகுது  ைநிமுகம் காணுமுன்  

 ாழதவழி பவலவா  ாரத்்துவர நீயும்வா 
 

வள்ளியம்ழம ச ண்சணாருத்தி வந்தாள் உந்தன் நாயகி  

சதய்வாழன பதவிபயா பதடிநின்றாள் வீட்டிபல 
 

ஏசனாசைன்றாய் பவலவா எங்குசைன்றாய் பவலவா  

பதடிவரும்  க்தரக்ுழற ஓடிவந்து காக்கவா 
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காவடிகள் ஆடிவரக் கந்தன்மயில் ஆடுது  

 ாவடிகள்  ாடிவந்து  ாழதவழி கடக்குது 
 

பகாடிக்பகாடி  க்தரக்ள் கூடிவந்த யாத்திழர  

நாடிநீயும் ஓடிவந்து நலபம தந்தருளுவாய் 
 

வாேன்ே் காபி எே்.எம். அைக ் ன்  

 

சிங்னகநகர் வாழ்கின்ற சிங்கார பவலவா 
 

 

சைட்டிமக்கள் நாங்கசலல்லாம் சைந்தமிைால் அழைக்கிபறாம் 

சைம்ழமபைர ்வாை்க்ழகயிழன வைங்கிடபவ இங்கு வா 
 

அன் ர ்எல்லாம் பநான்பிருந்து உன்ழன காண வருகின்பறாம் 

அடியவழர காத்திடபவ அன்புடபன இங்கு வா 
 

பவைமுகன் பைாதரபன பவல் வடிவாய் நின்றவா 

பவண்டுவரம் நல்கவா வளசமல்லாம் அருள வா 
 

அபராகரா முைக்கம் இங்பக விண்ழண பிளக்குது 

அைகு காவடிகள் ஆனந்தமாய் ஆடி வருகுது 
 

உன்புகழை  ாட ாட உள்ளசமல்லாம் உருகுது 

உன்னருழள பவண்டி பவண்டி பிள்ழளமனம் ஏங்குது 
 

 க்தியாபல மனமிங்பக துள்ளிதுள்ளி ஆடுது 

 ரவைத்தால் சமய்சிலிரத்்து கண்ணில் நீர ்ச ருகுது 
 

உன்னைழக கண்டவுடன் உள்ளம்சதளிவு ச ருகுது 

உன்நாமம் சைால்ல சைால்ல உயரவ்ுதானாய் வருகுது. 
 

சல.ைக்திகுமார.் பதவபகாட்ழட, ஜனவரி 2008. 
 

சிங்னகநகர் பவலவா சிக்கபலல்லாம் தீர்க்கவா 
 

சிங்ழகநகர ்பவலவா சிக்கசலல்லாம் தீரக்்கவா 

ைத்தியமாய் நீயும்வா ைந்ததிகள் காக்கவா  
 

டாங்க்பராடு நாயகா தண்டாயுத ாணி வா 

தமிைாபல அழைத்தவுடன் தாவி நீயும் ஓடிவா 
 

அன்ழனதந்த பவசலடுத்து என்றும் எழம காக்கவா 

அைகுமயில் ஏறிபய அற்புதமாய் இங்குவா  
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சைட்டிமக்கள் நாங்கசளல்லாம் சைட்டுசைட்டாய் வருகிபறாம்  

சைம்ழமயான வாை்வுதர சைந்தில்நாதன் ஓடிவா  
 

லயன்சித்தி ஆலயத்தில் ைரக்்கழரழயக் கட்டிபனாம்  

நயமான காவடிகள் நகரத்தார ்ஏந்திபனாம் 
 

சைௌத் ்ரிட்ஜ் அன்ழனயின் ஆசிச ற்று வருகிபறாம் 

சைௌ ாக்ய வாை்வுச ற உன்ழனத்தாபன நம்பிபனாம்  
 

வருகிபறாம் வருகிபறாம் டாங்க்பராடு வருகிபறாம் 

ச றுகிபறாம் ச றுகிபறாம் உன்னருழள ச றுகிபறாம் 
 

 

காவடிகள் ஆட்டம் காண கானமயில் ஏறிவா 

கண்சகாள்ளா காட்சியிது கண்டிடபவ இங்குவா  
 

உன்ழனவிட்டு பவறுயாழர இந்தபவழள பதடுபவாம் 

உரிழமபயாடு உன்ழனத்தாபன என்றும் நாங்கள் நாடுபவாம் 
 

அைகு சுந்தரம், நாைச்ியாபுரம், 2012 
 

 

பதனால் அபிபஷகம் 
 

பதனால் அபிபேகம் நான் சைய்ததின்  லனாபலா  

தானாக  ாமாழல உன் மீபத  ாடுகிபறன் 
   

வானாதி பதவரக்ளும்  ல வரம் ச ற்ற முனிவரக்ளும்  

வந்பத  ைனியிபல உன்ழன வணங்கிபய வழி டுவார ் 
   

தும்பிக்ழகயான் தம்பியாய் நீ ச ாய்ழகயில் அவதரித்தாய்  

உன்ழன நம்பிபய ஓடிவந்பதன் ஆறுமுக பவலவபன  
    

மானிடராய் பிறந்து மந்த மதியால் அழலந்த என்ழன  

வந்பத ழகசகாடுத்து ைன்மாரக்்கத்ழதத் தந்தருள்வாய்  
    

பதரஒ்ன்று சைய்திடுபவன் அதில் தீ ங்கள் ஏற்றி ழவ ்ப ன்  

ச ாய்ழக ஆற்றினிபல அழத  ாங்குடன் அனு ்பி ழவ ்ப ன். 
   

ஊன் உடல் மழறந்தாலும் என்உயிர ்உந்தன்  ாதம் வழர  

வான்புகை் சகாண்டவபன இந்த வரங்கழளத் தந்தருள்வாய் 
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பவள்ளி ஊஞ்சல்  
 

ஆடுதய்யா ஆடுதய்யா  சவள்ளி ஊஞ்ைல்  

அைகாக ஆடுதய்யா  சவள்ளி ஊஞ்ைல்  

உள்ளசமல்லாம் நாடுகின்ற சவள்ளி ஊஞ்ைல்  

ஓம்முருகன் ஆடுகின்ற  சவள்ளி ஊஞ்ைல்  

சதள்ளமுதை ்ைந்த ் ாட்டு  சவள்ளி ஊஞ்ைல்  

சதன் ைனி பவந்தன்  ாட்டு சவள்ளி ஊஞ்ைல்  

ைக்திமகன் ைரவணத்தின்  சவள்ளி ஊஞ்ைல்  

ைண்முகனின் ச ான்முகபம சவள்ளி ஊஞ்ைல்  

 க்திக்கடல் ஓழைஒலி  சவள்ளி ஊஞ்ைல்  

 ாரப்ுகழும் பவலன்ஒளி  சவள்ளி ஊஞ்ைல்  

சைம் ழடயின்  ட்டிபுகை்  சவள்ளி ஊஞ்ைல்  

சிங்கார பவலன் ஆடும்  சவள்ளி ஊஞ்ைல்  

எட்டுதிக்கும் புகை்மணக்கும் சவள்ளி ஊஞ்ைல்  

ஏழிழையின் கழலமணக்கும் சவள்ளி ஊஞ்ைல்  

சைட்டிமகன் புகை் ாடும்  சவள்ளி ஊஞ்ைல்  

சைல்வமகன் வரம்நாடும்  சவள்ளி ஊஞ்ைல்  

ைழடய ் ர ்மண்ட த்தில்  சவள்ளி ஊஞ்ைல்  

ைஞ்ைலத்ழத ் ப ாக்குகின்ற சவள்ளி ஊஞ்ைல்  

நழட ் யண இடரநீ்க்கும்  சவள்ளி ஊஞ்ைல்  

நாதமயில் அண்ணாமழல  சவள்ளி ஊஞ்ைல் 
 

திருத்தணி முருகன்  
 

 

திருத்தணி மழலயில் அருத்தமாய் நின்று  

திரு ்புகை் பகட்கும் வடிபவலா  

ஒருத்தரும் இல்ழல உதவியும்-இல்ழல  

உன் தம் ஒன்பற துழணயாகும்  
    

சவறுத்தவர ்பகாடி சைருத்தவர ்பகாடி  

விழளத்ததும் என்ன சதரியாது  

ச ாறுத்ததும் நீபய மறுத்ததும் நீபய  

ச ாற் தம் தந்து கா ் ாபய!  
    

சநஞ்சினில் ழவத்த ைந்தனத் தாபல  

சநரு ்ச னும் பநாய்கள் நீக்காபயா!  

தஞ்ைமாய் வந்துன் தாள் ணி கின்பறாம்  
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தயவுகள் சைய்யத் தாமதபமா;  
    

 ஞ்ைமும் பநாயும்  னிசயன நீக்கி ்  

 ாற்குடம் காவடி ஏற்றவபன!  

அஞ்சிட வில்ழல அறுமுகம் காட்டி  

ஆதரித் திடநீ வரபவணும்  
   

நவமணி வீரர ்சூை்ந்திட நிற்கும்  

நாயகபன நீ அருள்வாபய!  

தவசமன வந்த வள்ளியும் சதய்வ  

யாழனயுடன் நீ வரபவணும்  
    

உவர ்நிலசமல்லாம் விழளந்திடும் வண்ணம்  

உரசமன முறுவல் சைய் பவாபன!  

தவறுகள் பகாடி சைய்திடும் ப ாதும்  

தணிழகயில் நின்று கா ் ாபய!  
    

அறுமுக மான மரகத அணிழய  

அைகுடன் மாரப்ில் அணிபவாபன  

ச ருமித மான ஒருதிரு மாரக்்கம்  

பிரணவம் என்ற ச ருமாபன!  
    

அருமணிகடுக்ழக திருமணி பவய்ந்த  

அரும் வ ளக்கால் ைழ யினிபல  

இருமணி பயாடு காட்சிகள் தந்பத  

எழுழமயும் காக்கும் வடிபவலா!  
 

 ங்குனி உத்திரத ்திருநாள் எல்லாம்  

 க்தரக்ள் சநஞ்சில்  ாலாவாய்  

ைங்குகள் ஊதி ைமரைம் ஓதி  

ைாத்திரம் எல்லாம் நீயாவாய்  
    

தங்கிட நீபய தருநிைல் ஆவாய்  

தணிழகயில் எழுந்த ச ருமாபன!  

ச ாங்கிடும் கண்ணீர ்அன்பினால் உன்ழன ்  

ப ாற்றிடு கின்பறாம் கா ் ாபய!  
   

ச ாற்கிழிக் கவிஞர ்காசி ஸ்ரீ அரு. பைா  
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பசந்திலாண்டவா 
 

 

சைந்தி லாண்டவா! திருைச்ைந்தூர ்ஆண்டவா!  

உந்தன் ச யரில் சிந்ழதழவத்துை ்ைந்தம்  ாடவா?  

ஐயா ைந்தம்  ாடவா?  
 

சின்னவயதில் அன்ழன சைான்னாள் உன்ழனத் சதரிந்பதன் நான்  

தந்ழதபயாடு சைந்தூரவ்ந்து உன்ழனக்கண்படன் நான்  

அன்று சதாட்டு இன்று வழரயில் உன்ழன மறந்பதனா?  

கந்தா நீயும் என்றுவந்து கருழண காட்டுவாய்?  

ஐயா கருழண காட்டுவாய்! 
    

எண்ணும் எழுத்தும் கற்கும்முன்னால் உன்ழனக்கற்பறபன  

அன்ழன ச யழர அறியுமுன்ப  உன்ழன அறிந்பதபன  

இன்றும்கூட உன்றன் கருழண இல்ழலபய முருகா!  

என்றுவந்து என்ழனக் கா ் ாய் சைந்தூரவ்ாை் முருகா!  

ஐயா சைந்தூரவ்ாை் முருகா! 
    

காழலக் கண்ழணத் திறந்த உடபன கந்தா என்ப பன!  

பவழல முடித்துத் துயிலும்ப ாதும் பவலா என்ப பன  

ஏழை என்ழனக் காக்கநீயும் என்று வருவாபயா?  

அந்த நாழள இன்பற தருவாய் சைந்தூர ்வாை்முருகா!  

ஐயா சைந்தூர ்வாை் முருகா! 

-மா. கண்ண ் ன் 

பதவனவன் காட்சி 
 

  

 ைனி என்றசைால் எனக்கு ஜீவமந்திரம்-அழத ்  

 ாட ் ாட எனக்கு வரும் சவன்றிடும் திறம்  

அைகுமுருகன் ஆண்டருளும் அைகு மாமழல  

அவனிதனில் அதற்கிழணயாய் ஏது மாமழல 
    
 

ஞானத்திற்கும் பமானத்திற்கும் விளக்கம்  ைனியில்  

நாடுநலம் அத்தழனயும் கிழடக்கும்  ைனியில்  

பதனமுத அபிபேகம் சதய்வ ்  ைனியில்  

பதவனவன் காட்சியபதா தினமும்  ைனியில் 
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திரு ்புகழின் முைக்கசமல்லாம் பமவும்  ைனியில்  

பதவன் நாமம் சைால்லிக் குயில் கூவும்  ைனியில்  

விரு ்புடபன சதாழுதவரக்்பகா சவற்றி  ைனியில்  

விளங்கும் சநற்றி நீறுமணக்கும் பவந்தன்  ைனியில் 
 

பஜயதி ஷண்முகம் 
 

சஜயதி ேண்முகம்-சஜய சஜயதி ேண்முகம்  

சஜயதி ேண்முகம்-சஜய சஜயதி ேண்முகம்     
 

 ரம சதய்வதம்- சு தி அனுக்ரஹம்  

 தித  ாவனம்- ரி ால ஸ்ரீகரம்  

ைரணதாரகம்-பதவ பதவ நாயகம்  

சிவசுதம்குகம் சஜயசஜயதி ேண்முகம்  
 

ஹரிஹ ராே்யம்-கன ஹார நூபுரம்  

ஹே் த்வாதைம்-ஹர ஹர  ராத் ரம்  

சிரே்டானனம்-சஜய சைந்தி லாதி ம்  

சிவசுதம்குகம்-சஜயசஜயதி ேண்முகம்  
    

ஆ த்  ாந்தவம்-அனாத ரட்ைகம்  

அ ய ஜீவிதம்-க்ரு ானந்தம் சிவம்  

தீ தரிைனம்-சஜய சஜயம பனாகரம்  

சிவசுதம்குகம்-சஜய சஜயதி ேண்முகம்  
 

கஜே பகாதரம்-கலி கல்மிேம்ஹதம்  

கவிக லாதரம்-ைங்கடஹ ரம்சுகம்  

சஜய ல ்தரம்-ைக்தி சிகித ரம் ்ரபும்  

சிவசுதம்குகம்-சஜயசஜயதி ேண்முகம்  
    

ைரவபனாத் வம்-ேடாக்ஷரம்விபும்  

தார காந்தகம்-ேரவ் ேத்ரு ேம்ஹரம்  

த்ரிபலாக காரேம் -சுசீலம்மங்களம்  

சிவசுதம்குகம்-சஜய சஜயதி ேண்முகம்  
 

குக்கு டத்வஜம்-குங் குமதி வாகரம்  

குமார வாரேம்-குருத்வ பூரேம்  

தித்ஜ யம்சு ம்-தீர தீர ைம் ரமம்  

சிவசுதம்குகம்-சஜய சஜயதி ேண்முகம்  
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ஆறு மாமுகம்-எழன ஆளும் பூமுகம்  

அஞ்சும் சநஞ்ைகம்-திரு வடிஅழடக்கலம்  

சீறு  ாதகம்-மயில் பைவ லாய்வரும்  

சிவசுதம்குகம்-சஜய சஜயதி ேண்முகம்  
 

எந்ழத உன் தம்-அன்றி இல்ழல பயைதம்  

இழை  ழடத்தனம்-உழன ஏத்தி நின்றனம்  

சிந்ழத உன்வைம்-என் சையல்கள் உன்வைம்  

சிவசுதம்குகம்-சஜய சஜயதிேண்முகம்  
    

 ல்வ ழகக்கலம்- ல  ல்வ ழகநலம்  

 ல்வ ழகத்திறம்- ல  ல்வ ழகத்தலம்  

சில்த மிை் ் தம்-தந்து பைவி ் ப ன்தினம்  

சிவசுதம்குகம்-சஜயசஜயதி ேண்முகம்  
    

மழல பிளந்தபவல்-கடல்வயிற ளந்தபவல்  

மகிழம சகாண்டபவல்-அறம் வாை நின்றபவல்  

சிழலஎழிற்ழகபவல்-வாை்கதிரு அருட்ழகபவல்  

சிவசுதம்குகம்-சஜய சஜயதிேண்முகம்  
 

சவல்க குஞ்ைரி-சவல்க பவடரம்ஞ்ைரி  

சவல்கபூமுடி-சவல்க சவல்க பைவடி  

சைல்கதுயசரலாம்-வந்து பைரக் நலசமலாம்  

சிவசுதம்குகம்-சஜய சஜயதி ேண்முகம்  
    

சஜயே டானனம்-சஜயசஜயபு யாைலம்  

சஜய  தாம்புயம்-சஜய சஜயே டாக்ஷரம்  

சஜய ்ர  ாகரம்-சஜய சஜயக்ரு  ாகரம்  

சிவசுதம்குகம்-சஜய சஜயதி ேண்முகம். 
 

பதினாறு பபறு பசல்வம் தா தா  
 

 

வண்ணமயில் ஏறிடும் வள்ளி மணவாளபன  

மாறாத அன்பு சகாண்படன்  

மழல மீதில் வாை்கின்ற எங்கள் குலசதய்வபம  

வந்சதனக் கருள் சைய்குவாய்  
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தந்ழதயும் தாயுமாய் உன்ழனபய எண்ணிபய  

தளராத  க்தி சகாண்படன்  

தனயழனக் காத்திட உயரவ்ிழனத் தந்திட  

தாமதம் ஏன் சைால்லுவாய்  
 

 ன்னிரு கண்களால்  ாரத்்து நீ என்னிடம்  

 ாைாங்கு சைய்யலாமா  

 ைனிமழல வாை்கின்ற எங்கள் குலசதய்வபம  

 க்தரக்் கருள் சமய்யபன  
 

அருணகிரி ்  ாட்டிழன அகமகிை்ந்பத பகட்டு நீ  

அவனுக்கு அருள் புரிந்தாய்  

ஆழையும் பமாகமும் அணுகாமல் என்ழனயும்  

ஆதரித்தருள் சைய்குவாய்  
 

மங்காத உள்ளமும் மாறாத சகாள்ழகயும்  

வாய்த்திட பவண்டி நின்பறன்  

மழலயாண்டியாகிய எங்கள் குலசதய்வபம  

மனம்மகிை வர பவண்டுபம  
 

அன்சறான்றும் இன்சறான்றும் அனுதினம் ப சிபய  

ஆயுழள ் ப ாக்கிடாமல்  

அவனியில் மாந்தரக்ள் நல்வாை்வு ச ற்றிட  

ஆசிழய நாடி வந்பதன்  
 

 ண்பணாடு இழை ாடும் நகரத்தாரக்ள் உழன  

 ாடாத நாளும் உண்படா?  

 ரங்குன்றில் வாை்கின்ற எங்கள் குல சதய்வபம  

 தினாறு, ப று சைல்வம் தா.  
 

நவரத்தின பஜாதி  
 

    

ைத்திய பஜாதி சதரியுழதயா  

நித்திய வாை்வு மலருழதயா  

 ைநி மழலதான் சதரியுழதயா  

 ந்த ாை சமல்லாம் மழறயுழதயா 
 



www.bhajanai.com 

324 

காரத்்திழக மாதம் விரதங்சகாண்படன்  

காழலயும் மாழலயும் பூழஜயிட்படன்  

ழதத்திரு நாளில் மழல அழடந்பதன்  

ழத ்பூைத்தில் எழன மறந்பதன்! 
    

பவலின் துழணபயாடு சைல்ழகயிபல  

பவதழன எல்லாம் நீங்குழதயா  

காவடி கூட ் ப ாழகயிபல  

கவழலகள் எல்லாம் மழறயுழதயா 
    

ஓரடி ஈரடியாய் நடந்பதன்  

ஓவ்சவாருவூராய் கடந்து வந்பதன்  

காவடிதாங்கி நடந்து வந்பதன்  

திருவடிகாண பதடி வந்பதன் 
    

மாமழல ஏறி ் ப ாழகயிபல  

மனதில் இன் ம் பதான்றுழதயா  

உ ் ாற்று  ாலத்ழத கடக்ழகயிபல  

உள்ள(ம்) எல்லாம் மகிழுழதயா 
    

சைந்தூரா உன் வடிவைழக  

சைந்தமிழில் நான்  ாடிவந்பதன்  

ஊஞ்ைலில் நீயும் ஆடயிபல  

உள்ளம் உன்வைம் ஆகுழதயா 
    

இடும் ன் குளத்ழத தாண்ழடயிபல  

 க்தியும் எல்ழலழயத் தாண்டுழதயா  

காரத்்திழக குைந்ழதழய ்  ாரக்்ழகயிபல  

சிந்ழதயில் சைாரக்்கம் பதான்றுழதயா 
    

அறனுழடய சநற்றியினில் உதித்தவபன  

அருழளயும் ச ாருழளயும் அருள் வபன  

தங்க ரதத்தில் வரு வபன  

தந்ழதயும் தாயும் ஆனவபன! 

பதவபகாட்ழட அரு.சமய்ய ் ன் 
 

முருனகயா 
 

 ாசி  டரந்்த மழல முருழகயா  

 ங்குனித்பதர ்ஓடும் மழல முருழகயா  

ஊசி  டரந்்த மழல முருழகயா  

உருத்திராக்ஷம் காய்க்கும் மழல முருழகயா  
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மழலக்குள் மழல நடுபவ முருழகயா  

மழலயாள பதைம ் ா முருழகயா  

மழலயாள பதைம் விட்டு முருழகயா  

மயிபலறி வருவாயி ்ப ா முருழகயா  
 

அந்த மழலக்குயரந்்த மழல முருழகயா  

ஆகும்  ைநி மழல முருழகயா  

எந்த மழலழயக் கண்டு முருழகயா  

ஏறுபவன் ைந்நிதி முன் முருழகயா  
 

ஏறாமல் மழல தனிபல முருழகயா  

ஏறி நின்று தத்தளிக்க முருழகயா  

 ாராமல் ழகசகாடு ் ாய் முருழகயா  

 ைநிமழல பவலவபன முருழகயா  
 

பவசலடுத்து கைழ்ை கட்டி முருழகயா  

விதவிதமாய் மயிபலறி முருழகயா  

பகாலா கலத்துடபன முருழகயா  

குைந்ழத வடிபவலவபன முருழகயா  
 

உைச்ியில் ைழடயிருக்க முருழகயா  

உள்ளங்ழக பவலிருக்க முருழகயா  

சநற்றியில் நீறிருக்க முருழகயா  

நித்தமய்யா ைங்குநாதம் முருழகயா  
 

பதர ் ா ழத ்பூைம் முருழகயா  

பதைத்தார ்சகாண்டாட முருழகயா  

இடும் ன் ஒரு புறமாம் முருழகயா  

இருபுறமும் காவடியாம் முருழகயா  
 

ஆற்காட்டு பதைத்திபல முருழகயா  

ஆறு லட்ைம் காவடிகள் முருழகயா  

சதன்னாட்டு சீழமயிபல முருழகயா  

பதைசமங்கும் காவடிகள் முருழகயா  
 

கடம்  வனங்கண்டு முருழகயா  

காட்சிதர வருவாயி ்ப ா முருழகயா  

 ாவிநான் என்றுசைால்லி முருழகயா  

 ாராம லிருக்கிறாபயா முருழகயா  
 

 ைநி நான் வருகிபறபன முருழகயா  

 ாரத்்துவரம் தந்திடுவாய் முருழகயா 
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பராஜாப்பூ மணக்குபதன்று 
 

பராஜா ்பூ மணக்குசதன்று ராஜாவுக்கு வாங்கிவந்பதன்  

அழதவிட அவன் மணக்கும் அதிையத்ழத என்ன சைால்பவன்  
   

மல்லிழக ்பூ மணக்குசதன்று மன்னனுக்கு வாங்கி வந்பதன்  

அழதவிட அவன் மணக்கும் அதிையத்ழத என்ன சைால்பவன்  
   

ைம் ங்கி ்பூ மணக்குசதன்று ேண்முகனுக்கு வாங்கிவந்பதன்  

அழதவிட அவன் மணக்கும் அதிையத்ழத என்ன சைால்பவன்  
   

பிைச்ி ்பூ மணக்குசதன்று பிள்ழளக்கு நான் வாங்கி வந்பதன்  

அழதவிட அவன் மணக்கும் அதிையத்ழத என்ன சைால்பவன்  
    

முல்ழல ்பூ மணக்குசதன்று முருகனுக்கு வாங்கி வந்பதன்  

அழதவிட அவன் மணக்கும் அதிையத்ழத என்ன சைால்பவன்  
   

தாமழர ்பூ மணக்குசதன்று தங்கத்துக்கு வாங்கி வந்பதன்  

அழதவிட அவன் மணக்கும் அதிையத்ழத என்ன சைால்பவன்  
   

குறிஞ்சி ்பூ மணக்குசதன்று குமரனுக்கு வாங்கி வந்பதன்  

அழதவிட அவன் மணக்கும் அதிையத்ழத என்ன சைால்பவன்  
   

விபூதி மணக்குசதன்று பவலனுக்கு வாங்கி வந்பதன்  

அழதவிட அவன் மணக்கும் அதிையத்ழத என்ன சைால்பவன்  
   

ைந்தனம் மணக்குசதன்று ேண்முகனுக்கு வாங்கி வந்பதன்  

அழதவிட அவன் மணக்கும் அதிையத்ழத என்ன சைால்பவன்  
   

குங்குமம் மணக்குசதன்று குமரனுக்கு வாங்கி வந்பதன்  

அழதவிட அவன் மணக்கும் அதிையத்ழத என்ன சைால்பவன்  
   

 ன்னீரும் ைவ்வாதும்  ாலனுக்கு வாங்கி வந்பதன்  

அழதவிட அவன் மணக்கும் அதிையத்ழத என்ன சைால்பவன்  
   

சிங்கார ைட்ழட ஒன்று சீமானுக்கு வாங்கி வந்பதன்  

அழதவிட அவன் இருக்கும் அைகிழனத்தான் என்ன சைால்பவன்  
   

ழவரக்கிரீடம் ஒன்று வள்ளலுக்கு வாங்கி வந்பதன்  

அழதவிட அவன் சஜாலிக்கும் அதிையத்ழத என்ன சைால்பவன்  
   

மணக்கும் மலரக்சளல்லாம் மன்னனுக்கு வாங்கி வந்பதன்  

அழதவிட அவன் மணக்கும் அதிையத்ழத என்ன சைால்பவன்  
   

இனிக்கும்  ைங்கசளல்லாம் இழறவனுக்கு வாங்கி வந்பதன்  

அழதவிட அவன் இனிக்கும் அதிையத்ழத என்ன சைால்பவன்  

   இழைத்சதாண்டர ்சு .சு .நாராயணன் 
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சிந்னத இரங்காபதா? பசதி வழங்காபதா?  
 

சிறுவா புரியில் முருகா உனது  

சிந்ழத இரங்காபதா?-நல்ல  

பைதி வைங்காபதா?-நீ  

ச றுவாய் தமிழை! தருவாய் அருழள!  

ப ரம், ைரியிழலபயா?-எனது  

ச ருமான் நீஇழலபயா? 
    

வாய்ப  ைாத ஊழமயும் உனது  

வாைலில் ப சியதாம்!-கவிழத  

வண்ணம்  ாடியதாம்!-இந்தை ் 

பைய்ப  சிவரும் ப ைச்ில் முருகா,  

சிழலயாய் ஆயிழனபயா?-ஊழமை ் 

சைவிடாய் ் ப ாயிழனபயா? 
    

பவலால் நடந்த கழதஉன் கழதஅது  

விந்ழத கழதயாகும்!-உலகம்  

வியந்து துதி ாடும்!-இன்று  

காலால் நடந்த கழதஎன் கழதஅது  

கண்ணீரக்் கழதயாகும்!-உலகம்  

கண்டு நழகயாடும்! 
    

எத்தழன எத்தழன தாயர ்வயிற்றில்  

ஏழை கிடந்பதபனா?- முருகா  

இங்கு பிறந்பதபனா?-நான்  

எத்தழன எத்தழன மாதர ்சுகத்தில்  

இதயம் களித்பதபனா?-இடர ் 

எய்தித் துடித்பதபனா?  
 

ஆதிமூல முருகா 
 

ஆதிமூல முருகா, முருகா  

ஆண்டியான முருகா  

உன் துதிகள்  ாடி வந்பதன்  

எந்தன் குழறகள் தீரக்்க வருவாய்  
 

உன் பவலும் ஆட பவண்டும், முருகா  

மயிலும் ஆட பவண்டும்  

நீயும் ஆட பவண்டும், முருகா  

நானும் ஆட பவண்டும்.  
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என் தந்ழத ஆக பவண்டும். நீபய  

தாயும் ஆக பவண்டும்  

உன் பிள்ழளயாக பவண்டும், முருகா  

உலகம் வாை பவண்டும்.  
 

ஆறுமுகன் பபரில் ஆனந்தக் களிப்பு  
 

ஆடுமயில் ஏறிவிழள யாடும் பவலவன்  

ஆனந்தக் களி ்பிதழனை ்பைவுகனும்  ாட  

ஆழனமுக நாயகபன கா ்பு-என்றும்  

அணிதமிைாய் வந்திடுவான் அடிபயழனக் காத்து  1  
    

 ைகுதமிை் தந்தவனாம் பவலன்-ஒளழவ ்  

 ாட்டிக்குக் கனிதந்து  ாடழவத்த  ாலன்  

அைகுமிகு முகங்கபளார ்ஆறு-அதில்  

அருள்சிந்தும் விழிகபளா-ஆபறாடு ஆறு   2  
   

அ ் ைச்ி ஆத்தாளும் சைான்ன-பதவ  

யாழனசயனும் ச ண்ணவழள மணந்தானாம் முன்னம்  

ஒ ்பில்லா நாரதனும் சமல்ல-வந்து  

ஓவியமாய் வள்ளிசயழில் என்றவனும் சைால்ல   3  
   

ஆடுமயில் வாகனமும் ஓட-மன  

அரங்கத்தில் வள்ளியம்ழம பமாகமிக ஆட  

பவடமிட்டுத் திழனக்காடு சைன்றான்-பவலன்  

பவைமுகன் துழணபயாடு வள்ளி மணங்சகாண்டான்.  4  
   

சதய்வாழன பதவருட மாது-ைண்ழட  

சைய்யாத உளங்சகாண்ட சதய்வீகை ்ைாது  

சநய்வாைக் குைலாடும் வள்ளி-என்றும்  

பநருக்கு பநரந்ின்று வைக்காடுங் கள்ளி    5  
   

சதய்வாழன தாய்வீடு ப ாக-பவலன்  

சதன் ரங் குன்றகன்று தணிழகமழல ப ாக  

சகாய்யாத மலரப்மனி வள்ளி-எங்கள்  

குமபரைன் வரவாபல மகிை்ந்தாபள துள்ளி   6  
   

இன் முடன் பவலவழனக் சகாஞ்சி-நல்ல  

இனியசமாழி  லப சி இைந்தாபள வஞ்சி  

குன்றமரும் நாயகனும் சநகிை்ந்து-வள்ளிக்  

குறமகபள பவண்டுவது பகசளன்றான் மகிை்ந்து  7  
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இ ்ப ாது பகட்டாபல ஆைச்ு இந்த  

எழில்பவலன் பின்னாளில் மற ் ானி ் ப ைச்ு  

இ ் டிபய வள்ளியவள் எண்ணி பவலன்  

எழில்மாரப்ில் இருகரத்தால் மாய்மாலம்  ண்ணி  8  
   

எ ்ப ாதும் இங்கிருக்க பவணும்-நீரும்  

என்பனாபட இம்மழலயிற் குடியிருக்க பவணும்  

அ ்  ்  ்  ரங்குன்றம் ப ாங்க- ாவம்  

யாழனதன் அணங்குமனக் கிபலைமது நீங்க   9  
  

என்றவளும் பவலனிடம் சைால்ல-இழத  

ஏன்பகட்படாம் என்சறண்ணி பவலவனும் சமல்ல  

நன்றுநீ நவின்றசமாழி மாபன-நாட்டு  

நட ்ழ யும் அனுைரித்து நடக்பகாணும் நாபன   10  
   

பின்னாபல பயாசி ்ப ாம் வாடி-என்று  

பிடித்தவனின் ழகதட்டி வள்ளியவள் ஓடி  

முன்னாபல வந்தவள் மீதில்-பமாகம்  

மிகக்சகாண்டீர ்என் ப ைச்ு ஏறுபமாவுங் காதில்   11  
   

நாடதனில் நட ் ழதக் கூறி முன்னம்  

நவின்றசமாழி மற ் சதன்ன ஞாயமது மாறி  

காடதனிற் சைான்னசமாழி என்ன-இன்று  

ழக ்பிடித்த பின்னாபல நட ் துவும் என்ன   12  
   

ைண்ழடக்கு நான்ப ாக மாட்படன்-வந்த  

ைண்ழடயிழனை ்ைத்தியமாய் நான்விடவும் மாட்படன்  

கண்சிவக்க ஆத்திரமும் ஏற-வள்ளி  

கந்தனிடம் இவ்வாறு கத்திமிகக் கூற    13  
   

ஓங்கார ைக்திச ற்ற  ாலன் உள்ளில்  

உருவான பகா சமாடு சைால்லுவான் பவலன்  

ஆங்காரம் அதிகமாய் ் ப ாைப்ைா-உன்ழன  

அடிக்காத நானுனக்கு இளக்கமாய் ் ப ாைப்ைா   14  
   

திழனபயாடு கிைங்ழகபய தின்று காட்டில்  

திரிந்தகழத மறந்தாபயா வள்ளி நீ யின்று  

உழன நானும் மணந்ததால் தாபன-இன்று  

உன்ழனயுபம என்னடியார ்ப ாற்றுகிறார ்தாயாய்  15  
   

கவண்வீசி நின்றதுவும் மாறி-இன்பற  

கண்பணநீ அமரவ்துவும் தங்கரதம் ஏறி  
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நவமணியும்  ட்டாழட தந்து உன்ழன  

நன்றாக நடத்தினாலும் ச ாறுமுவபதன் சவந்து  16  
   

மாமியார ்ஏைச்ுனக்கு இல்ழல-நாத்தி  

மாசரன்று உனக்கிங்பக எவருபம இல்ழல  

ஓவியபம உண்ழமகழள மறந்து-நீயும்  

உளராபத உன்கீரத்்தி ஓடுபம  றந்து    17  
   

கணவழனயுந் திட்டாபத ச ண்பண-உந்தன்  

கைடான குற ்புத்தி மாறழலயா இன்னும்  

உனக்சகன்ன குழறயிருக்கு வள்ளி சநஞ்சில்  

ஊறுகிற ஆத்திரத்ழத உதறிநீ தள்ளு    18  
   

என்சறங்கள் பவலவனுங் கூற-வள்ளி  

இருவிழியிற் கனலாடக் பகா மது சீற  

என்னகுழற என்றவபர பகளும் நானும்  

இயம்பிடுபவன் அதுபகட்டு ஆத்திரபம மூளும்   19  
   

கானகத்தில் நின்றசயழனத் பதடி-அன்று  

காவியுழடக் கிைவனாக வந்தீபர நாடி  

பதசனாத்த திழனமாழவ வாங்கி-பின்னர ்  

திழனதந்த எழனயுழடய மனதுமிக ஏங்கி   20  
   

தாகமடி ச ண்பண என்றீர-்நீயுந்  

தருவாபயா நானருந்த ஒருகுவழளத் தண்ணீர ் 

தண்ணீழரக் குடித்தபின் நீரும்-என்ழனை ் 

ைலியாமற்  ாரத்்ததுபமன் ைண்முகபர கூறும்   21  
   

பமாகமடி உன்மீதில் என்றீர-்நீயும்  

முழறயாக எழனமணக்க வரபவணும் என்றீர ் 

பவைமது துரத்தபவ தாபன-அன்று  

விதிவைத்தால் மாழலயிடை ்ைம்மதித்பதன் நாபன  22  
   

குறைை்ாதி என்சறன்ழன ஏசும்-உங்கள்  

குலம் ற்றிை ்சைால்பவபன பகளுமி ் ப ாதும்  

குறமகளும் இவ்வாறு சமாழிந்து-பவலவன்  

குலம் ற்றிக் கவி ாடத் துணிந்தாபள முழனந்து  23  
   

கூத்தாடித் திரி வனாம் தந்ழத-சிவனுக்குக்  

கூசடரியும் சுடுகாட்டின் மீதுதான் சிந்ழத  

ஆத்தாபளா மழலநாட்டுக் கூளி-அவளின்  

அவதார வடிவபம ஆங்காரக் காளி    24  
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அம்மானாம் மாய்மாலக் கண்ணன்-குளிக்கும்  

அணங்குகளின் பைழலகழளத் திருடுவதில் மன்னன்  

அ ் ாவி ் பிள்ழளயாரஉ்ன் அண்ணன்-அவன்  

அைகுக்குக் கிழடக்கழலபயா எங்குசமாரு ச ண்ணும் 25  
   

யாழனமுகன் வயசைன்ன கூறும்-இன்னும்  

அவனுக்பகன் மணமாக வில்ழலசயனக் கூறும்  

 ாழனப ால் வயிறதுவுங் சகாண்டு-ஆற்று ்  

 டியமரந்்து ச ண்கழளபய  ார ்் துபமன் இன்னும்  26  
  

உமக்குதவி சைய்துபம அன்று-என்ழன  

உரிழமயால் நீரழடய அருளியது கண்டு  

நமக்குபம உதவுவார ்என்பற-மக்கள்  

நம்பிபய துதிக்கிறார ்அவரடியில் முன்பன   27  
   

ழக ்பிடித்த நாள்சதாட்டு நீரும்-என்னுடன்  

கழடகண்ணி எங்பகனும் வந்ததுண்படா கூறும்  

ழவவாரக்ள் சுற்றத்தார ்என்பற-நாளும்   

சதய்வாழன பயாடுநீர ்சுற்றுவதும் என்ன?   28  
   

வீட்டுக்கு ்  யந்தவர ்என்றால் என்ழன  

பவலவபர நீசரதற்கு மணந்தீபரா அன்று  

காட்டுக்பக ப ாபவாபம வாங்க-குறவர ் 

கழலயாத அன்ப ாடு நழமயாதரி ்  ாங்க   29  
   

இழளயவனின் மனம்பநாகை ்சைய்த-கணவர ் 

இருந்ததாய்க் கழதகூட இல்ழலபய ஐயா  

விழளயாட்டு ் பிள்ழளயா நீரும்-சவற்றி  

பவலவபர இங்கிருந்து எனக்கின் ந் தாரும்   30  
   

ச ரியவழளத் பதடிநீர ்ப ாக-நானும்  

ப ழதயல்ல உழமயனு ்பி ழவக்க இழை வாக  

ச ரியவளாம் சதய்வாழன இனி ்ப ா-வள்ளி ்  

ச ண்யானும் இனி ்பின்றி ் ப ானவபளா கை ்ப ா  31  
   

மூத்தாளின் ப ரில்நீர ்பமாகம்-என்றும்  

மிகக்சகாண்டு திரிந்தாபல எனக்குவருங் பகா ம்  

காத்திருக்பகன் காதலுடன் நானும்-என்ழனக்  

கண்டாபல நீசராதுங்கி ் ப ாவதுபமங் காணும்   32  
   

என்றுகுற வள்ளி ல வாக-ஏசி  

இயம்பிடக் பகட்டுபம பவலரவ்ிழர வாக  
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தன்முதுகு சதரியாது தனக்கு-வள்ளி  

ைற்றழமதி சகாண்டாபல புரியுமடி உனக்கு   33  
   

புழனயாத ஓவியபம மாபன-உன்ழன ்  

புகை்ந்தாபல எந்நாவில் ஊறுஞ்சைந் பதபன  

நிழனயாத பநரமில்ழல உன்ழன-உனக்கு  

நிகரில்ழல எவருபம ச ாய்யில்ழல உண்ழம   34  
   

ழதமாதத் திருநாளிற் பூைம்-நம்ம  

தமிை்ைச்ைட்டி நகரத்தார ்நழட யிலும் மாைம்  

சமய்யான  க்திபயாடு என்ழன-நாளும்  

பவண்டிபய  ைநிக்கு வருவாபர ஒன்றாய்   35  
   

கூட்டமாய் நடந்துவாரார ்இன்று-சநஞ்சில்  

குழறயாத  க்தியது என்மீதிற் சகாண்டு  

நாட்டமுடன் நகரத்தாரக்ூடி-குன்ழற  

நகரிருந்து வாராபர சதன் ைநி ஓடி    36  
  

குன்றக் குடியிருந்து சதாடங்கி - பவழலக்  

கும்பிட்டு  க்திசயாடு நீரணிந்து நடந்து  

இன்றமிை்க் கவிழதயாற்  ாடி - என்ழன  

இழைசயன்னும் மலராபல எழிலாகை ்சூடி   37  
   

எங்ககுழற தீரத்்திடபவ பவணும் - நாட்டில்  

எல்பலாரும் நலபமாடு வாை்ந்திடபவ பவணும்  

தங்கரதம் ஏறிவர பவணும் - எங்கள்  

ைங்கடங்கள் தீரந்்திட அருள்புரிய பவணும்   38  
   

என்றச ருங் குரலதுவும் வள்ளி - உந்தன்  

எழிலான சைவியதனிற் பகட்கழலபயா துள்ளி  

நன்றுநான் ப ாய்வாபரன் முன்பன - நம்ம  

சதய்வாழன பயாடு நீ வரபவணும் பின்பன   39  
   

ப ாய்வாபரன் விழடதாடி கண்பண - வள்ளி  

ப ாகுமுன் சிரிக்பகாணும் சித்திரபம ச ான்பன  

வாய்மலரை ்சிரிக்பகாணும் வள்ளி - என்று  

வடிபவலன் சகாஞ்ைபவ பூத்தாபள துள்ளி    40  
   

பிள்ழளயது கதறுவது கண்டு - ஏதும்  

ப ைாமல் இருக்கின்ற தாசயங்கும் உண்படா  

வள்ளிநான் மழனவிதான் உமக்கு - ஆனால்  

வருகின்ற  க்தசரலாம் பிள்ழளகளாம் எனக்கு   41  
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ஆய்மயில் மீபதறி இன்பற - சுவாமி  

அடியாழரக் காத்தருள விழரவீபர நன்பற  

ப ாய்வாரும் பவலவபர என்று - வள்ளி  

புன்முறுவல் பூத்ததால் பவலனுபம நன்று    42  
   

ப ாய்வாபரன் என்னைகு வள்ளி - என்று  

ச ான்மயில் மீபதறி அமரந்்தாபன துள்ளி  

பைய்பதடி வருகின்ற குன்று - அது  

திருவாவினன் குடிசயனும்  ைநி மழலக் குன்று   43  
   

பகாவணத்தில் நிற்கின்ற ஆண்டி - அவழன  

குழறயாத  க்திசயாடு மனத்தாபல பவண்டி  

காவடிகள் ஆடிவரும் பகாடி - மக்கள்  

கால்நழடயாய் வந்திடுவார ்கந்தழனபய  ாடி   44  
   

நடந்துவரும் அடியவரக்ள் துன் ம் - தீரத்்து  

நலபமாடு தருவாபன குமபரைன் இன் ம்  

நல்லமழல  ைநிமழல நின்று - எங்கும்  

நலம்பூக்கை ்சைய்வானாம் பவலசனன் சறன்றும்  45  
   

நகரத்தார ் லகாலம் வாழி - என்றும்  

நம்மகதிர ்பவலவனின் அருபளாடு வாழி  

அகவுமயில் வாகனமும் வாழி எங்கள்  

ஆறுமுகன் சதய்வாழன வள்ளியுபம வாழி   46  
   

பைவலுடன் மயிலுபம வாழி - எங்கள்  

சைவ்பவளின் ழகபவலும் சிறந்துபம வாழி  

பைவுகஞ் சைட்டியான் சைான்ன - இந்தை ் 

சைந்தமிழின் கவியதுவும் எந்நாளும் வாழி!   47  
   

மீ. பைவுகன் சைட்டி 

வண்ண மயிபலறி வருக 
 

    

ஆறு ழட வீடுசகாண்ட ஆறுமுக பவலா  

அன்ழனசிவ காமிச ற்ற ைக்திஉழம  ாலா  

அன்புமயி பலறிநீயும் என்று வருவாபயா  
    

 ாடுமடி யாரச்மாழியில்  ாைமிகு  ாலா  

 ண்சணடுத்து மாழலயிட்டு  ாடுகின்பறாம் வாவா  

 ைழ்ைமயி பலறிநீயும் என்றுவரு வாபயா  
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மாடமழன மாநிதியும் பவண்டுவதும் இல்ழல  

மன்னவபன நீசிரித்தால் வாை்விபலது சதால்ழல  

மாமயிலின் மீதிபலறி என்று வருவாபயா  
    

மாறு டு வாை்வுஎன்ழன மாற்றுவபதன் சீலா  

மந்தமதி மாழயநீக்கும் மா ் ைநி பவலா  

புள்ளிமயி பலறி நீயும் என்றுவரு வாபயா  
    

மாமயிலின் மீதமரந்்து மா நிலத்ழதக் காக்க  

மன்னவபன வந்தருள்வாய் சதால்ழலகழள ் ப ாக்க  

வள்ளிசதய்வ யாழனயுடன் என்றுவரு வாபயா  
   

வீரபவழல நீசயடுத்து வீசிவிழள யாடு  

விண்ணவழரக் காத்தது ப ால் தூயஅன்பி பனாடு  

வண்ணமயி பலறிநீயும் என்றுவரு வாபயா 

 

நன்னமயில் முடிந்த கலகம் –  
(ஆனந்த களி ்பு சமட்டு) 

 

 

சிவனுக்கு அைகான குடும் ம் - ச ற்பறாரக்்கும் 

பிள்ழளகளுக்கும் எ ்ச ாழுதும் இன் ம். 
 

நாரதரும் ஓரந்ாளில் வந்தார ்- கூடபவ 

ஒற்ழற ் ைத்ழதயும் சகாண்டிங்கு தந்தார.் 
 

நலம் தரும்  ைமிது என்றார ்- இதனால் 

 ற் ல நன்ழமகள் வரும்தாபன என்றார.் 
 

சிவனுபம மகிை்ைச்ியிபல திழளத்தார ்- நம் 

குடும் த்திற்கு இதனால் நன்ழமசயன்று நிழனத்தார.் 
 

அய்யாபவ சகாஞ்ைம் ச ாறுங்கள் - நான் 

சைால்வழத முழுதாக இ ் பவ பகளுங்கள். 
 

ஒற்ழற ் ைமிது என்றார ்- இழத 

ஒருவபர உண் து முழறசயன்று சைான்னார.் 
 

சிவன் மனதில் வந்தபத குை ் ம் - இரண்டு 

பிள்ழளகளில் யாருக்கு யாரிங்பக இள ் ம். 
 

நாரதர ்வந்தாபல கலகம் - நம்ம 
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குடும் த்துக்கு வந்தபத பைாதழனக்காலம். 
 

பிள்ழளகளுக்கு ப ாட்டிழய ழவ ்ப ாம் - இதில் 

எவர ்சவன்று வருகிறார ்என்றுதான்  ார ்்ப ாம். 
 

உலகத்ழத மூன்று முழற சுற்றி - யாரிங்கு 

வருவாபரா அவருக்குத்தான் சவற்றி. 
 

முருகனும் மயில் மீதில் ஏறி - உலகத்ழத 

சுற்றி வர சைன்றாபர தாவி. 
 

அ ் ாவி பிள்ழளயார ்முழித்தார ்- எலிமீதில் 

ஏறிபய நகரவ்தற்க்கு முயன்றார.் 
 

எலியுபம நகருவதாய்க்காபணாம் - எ ் டித்தான் 

ப ாட்டியிபல சவற்றி ச ற ்ப ாபறாம். 
 

தாய்தந்ழத தாபன என் உலகம் - அவரக்ழள 

சுற்றி நான் வந்தாபல ப ாதும். 
 

சிவனுபம உளமகிை்ந்து ப ானார ்- பிரியமுடன் 

பிள்ளயாருக்கு ்  ைத்ழதயும் தந்தார.் 
 

பிள்ழளயார ்ப ாட்டியிபல சவன்றார ்- மகிை்வாக 

 ைத்ழதயும் உண்டுதான் களித்தார.் 
 

முருகனும் திரும்பிபய வந்தார ்- நடந்தழத 

பகட்டு பகா ம் மிகக் சகாண்டார.்  
 

இ ் டி சைய்வதா நியாயம் - முருகன் 

சநஞ்சிபல பநரந்்தபத மாறாத காயம். 
 

இழளயவன் என் தால் தாபன - இ ் டி 

சைய்தீபர எல்பலாரும் என்ழன. 
 

தாய்தந்ழத அண்ணழனயும் மறந்தான் - உறசவன்று 

உள்ளவர ்அழனவழரயும் துறந்தான். 
 

பூண்டினான் ஆண்டியின் பகாலம் - அவன் 

 ைநி மழல பதடி சைன்றது பவகம். 
 

அன்றுமுதல் இன்றுவழர முருகா -  க்தருக்கு 

பவண்டும்வரம் தரு வன் நீதாபன மருகா. 
 

கலகமும் நன்ழமயிபல முடிந்து - நாம் 

 டி ் தற்க்கு நல்ல  ாடங்கள் தந்து. 
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அதனாபல பிள்ழளகபள பகளும் - தாய் தந்ழத 

ப ாற்றினால் சவற்றிபய பைரும். 

அைகு சுந்தரம், நாைச்ியாபுரம், 2009 
 

ஹர ஹர சுப்ரமண்யம் 
 

சு ்ரமண்யம் சு ்ரமண்யம்  

ேண்முகநாதா சு ்ரமண்யம்  

சு ்ரமண்யம் சு ்ரமண்யம்  

ை ரிகிரீைா சு ்ரமண்யம்  
 

ஹர ஹர ஹர ஹர சு ்ரமண்யம்  

சிவ சிவ சிவ சிவ சு ்ரமண்யம்  
 

ஹர ஹர சிவ சிவ சு ்ரமண்யம்  

சிவ சிவ ஹர ஹர சு ்ரமண்யம்  
 

குஹ ைரவண  வ சு ்ரமண்யம்  

குரு ைரவண  வ சு ்ரமண்யம்  
 

சிவ சிவ சிவ சிவ சு ்ரமண்யம்  

ஹர ஹர ஹர ஹர சு ்ரமண்யம்  
 

சிவ ைரவண  வ சு ்ரமண்யம்  

சிவ ைரவண  வ சு ்ரமண்யம் 
 

 

பினாங்குத் தண்ணரீ் மனலயான் 
 

 

சைந்தமிை் நாட்டு ்  க்தர ்காணத ் 

சதன்  ைனி ் தி ழத ்பூைம்  

ைந்தத் தமிைர ்சீனர ்காணத ் 

தண்ணீர ்மழலயில் ழத ்பூைம்!  

கந்தா என்பற சைந்தூரத்் தமிைர ் 

காவடி ஏந்தி ஆடுகிறார ் 

ைந்தத் பதாடும் மபலயர ்சீனர ் 

தண்ணீர ்மழலயில் ஆடுகிறார!்    1  
    

 ாட ்  ாட ்  ாட்டுக் குள்பள  

 ரமன் வந்பத ஆடுகிறான்  

ஆடும் அடியார ்காலில் சகாஞ்ை  

அவபன ைதங்ழக ஆகின்றான்  
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கூடும் கூட்டம் கடழல ் ப ாபல  

குமரன் தன்ழனத் சதாழுகிறது  

சகாஞ்சும் முருகன் கருழண பகட்டுக்  

குைந்ழத சநஞ்ைம் அழுகிறது!    2  
    

அன்ழன தந்ழத நம்துழணயல்ல  

அவபன என்றும் துழணயாவான்  

கன்னித் தமிழில்  ாட ்  ாடக்  

கந்தன் கருழணக் கடலானான்  

தன்ழன ்  ாடும் அடியாரக்் காகத ் 

தண்ணீர ்மழலயான் நிற்கின்றான்  

மன்னும்  ைனி சைந்தூரக்் காட்சி  

மபலயர ்காணத ்தருகின்றான்!    3  
    

நாட்டில் கண்டு தண்ணீர ்மழலயான்  

நயத்ழத உழரத்பதார ்ப ரழவயில்  

 ாட்டில் மட்டும் தண்ணீர ்மழலழய ்  

 ாரத்்பதன் வந்து  ாடுகிபறன்  

ஆட்டம் எல்லாம் அடங்கும் முன்னால்  

அவழனக் காணத் தருவாபனா?  

 ாட்டுக் குள்பள வண்ணத் தமிழில்  

 ாரத்்தது ப ாதும் என் ாபனா?    4  
    

இந்த ் பிறவி காணா விட்டால்  

இனிசயாரு பிறவி எடுத்திடுபவன்  

வந்து பிறந்து பநரில் தண்ணீர ் 

மழலயான் தன்ழனத் தரிசி ்ப ன்  

அந்த ் பிறவி கிட்டா விட்டால்  

அடுத்த பிறவி ச ற்றிடுபவன்  

சவந்பத ப ானால் அதன்பின் கூட  

பவலன் தன்ழன விடமாட்படன்!    5  
  

தண்ணீர ்மழலயில் ஆண்ட வபன  

தமிழில் உன்ழன ்  ாடுகிபறாம்  

கண்ணீர ்தன்ழன அற மாற்றிக்  

கைலில் பைரக்்க பவண்டுகிபறாம்  

மண்ணில் இன்று  ல துன் ம்  

வருத்த நாங்கள் வாடுகிபறாம்  

எண்ணத் துள்பள நீ வந்பத  

எம்ழமக் காக்க பவண்டுகிபறாம்!    6  
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  ச ாற்கிழிக் கவிஞர ்சைா.சைா.மீ.சுந்தரம் 
 

 

ஆனந்தம் தந்தாபர முருகன் 
 

ஆறுமுகத்தாபல முருகபன ஆனந்தம் தந்தாபர  

அஞ்ைபவண்டாம் நானிருக்ழகயில் என்று சைான்னாபர 
   

சிங்கார பவலவன்  

சின்னஞ்சிறு  ாலனவன்  

சிந்தியிழனக் கவரந்்துவிட்டான் - இ ்ப ாது  

என் சிந்ழதயிழனக் கவரந்்துவிட்டான் இ ்ப ாது (ஆறு)  
   

குன்றக்குடி  ாலனவன்  

குழறகளிழனத் தீரத்்திடுவான்  

கும்பிட்டு நாம்மகிை்பவாம் - என்சறன்றும்  

அவழனக் கும்பிட்டு நாம் மகிை்பவாம் என்சறன்றும் (ஆறு)  
   

தினம் தினமும் துதிக்கின்பறன்  

உன் திருவடிழய நிழனக்கிபறன்  

அவனியிபல அவனுக்கிழண தாபனது-இந்த  

அவனியிபல அவனுக்கிழண தாபனது   (ஆறு)  

குன்று பதாரும் ஆடிடுவான்  

குலம் என்றும் காத்திடுபவன்  

என்றும் நன்ழம சைய்யின்  

தீழம வராசதன்றாபர     (ஆறு)  
   

அன்ழனயின் கனவுகசளல்லாம்  

சிதறாமல் தவறாமல்  

சிங்கார பவலனவன்  

சீக்கிரபம நனவாக்கிடுவான்    (ஆறு)    
 

கண. மாணிக்கம், காழரக்குடி 
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குன்று பதாறும் ஆடும் குமரன் 
 

 

ஆதி ராைக்தி ழமந்தபன-எங்கள்  

ஆனந்த ஈைனின் பநைபன  

வாடும்  க்தரக்ுழற தீரக்்கபவ  

வரமளிக்க பவணும் பவலபன.    (குன்று)  
   

 ாசரல்லாம் ஆளும் அரைபன-எங்கள்  

 ாவங்கள் ப ாக்கணும்  ாலபன  

 ஞ்ைம் பிணி தீரக்்கபவ உன்ழனபய  

 ாதம்  ணிந்திட்படாம் நம்பிபய    (குன்று)  
   

காவடி ஆட்டத்தின் ரசிகபன  

கவழலசயல்லாம் ப ாக்கணும் கந்தபன  

காண் வர ்மனத்திழன என்றுபம  

காந்தமாய் இழுக்கின்ற பவந்தபன   (குன்று)  
   

பதவாதி பதவ பதவபன  

பதவ பைழனயின் தழலவபன  

பதம்பி அழும் எங்கழள  

பதற்ற வருவாய் பதவபன     (குன்று)  
    

ஆறுமுகம் சகாண்ட அைகபன  

அைகான தமிை்தந்த தழலவபன  

தமிைாபல அழைக்கிபறாம் உம்ழமபய  

ஆதரித்து கா ் ாய் எம்ழமபய    (குன்று)  
   

சவள்ளி ் ணத்தில் சகாண்ட ஆழையால்  

கடல்கடந்து பவழலக்கு வந்பதாபம  

பிரிவால் குடும் ம் தவிக்குபத  

உன்னருளால் ஒன்று பைரத்்திடுவாய்   (குன்று)  
 

கண. மாணிக்கம், காழரக்குடி 
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குமரனுனடய பவலு இது 
 

குன்றுபதார ்ஆடிவரும் குமரனுழடய பவலுஇது  

கூடிவரும்  க்தரக்ளின் குழறதீரக்்கும் பவலுஇது  

குன்றுபதார ்ஆடிவரும் குமரனுழடய பவலுஇது  

கூடிவரும்  க்தரக்ளின் குழறதீரக்்கும் பவலுஇது  

மயூர வாகனனின் மரகத பவலுஇது  

மருதமழல ஆண்டவனின் மகத்தான பவலுஇது  

காரப் ால ச ாழிகின்ற காரத்்திபகயன் பவலுஇது  

கூறும் அடியாரக்ள் விழனதீரக்்கவரும் பவலுஇது  

ைங்கடங்கள் தீரக்்கவரும் ைண்முகனின் பவலுஇது  

தண்டழனகள் அகற்றிவிடும் தண்ட ாணி பவலுஇது 
 

குன்றக் குடிதனிபல குடியிருக்கும் பவலுஇது  

மன்றம் விளங்கவரும் மன்னனுட பவலுஇது  

 ைநிமழல பநாக்கி ்  றந்துவரும் பவலுஇது  

கைநியிபல நிற்ப ாரின் கண்துழடக்கும் பவலுஇது  

ஊஞ்ைலிபல ஆடிவரும் ஓம்கார பவலுஇது  

மாஞ்பைாழல வாழுகின்ற மன்னனுட பவலுஇது  

அழடயாளம் காட்டிநிற்கும் அைகான பவலுஇது  

கழடயாணி இல்லாமல் கழரபைரக்்கும் பவலுஇது  
    

ழவயாபுரிபயாரம் வந்துநிற்கும் பவலுஇது  

வாை்வாங்கு வாை ழவக்கும் வடிபவலன் பவலுஇது  

எட்டுக்குடி நகரக்்கு எழுந்தருளும் பவலுஇது  

கட்டிவரும் காவடியில் காட்சிதரும் பவலுஇது  

சிக்கல் நகரத்னிபல சிரித்துவாழும் பவலுஇது  

எக்கழலக்கும் மன்னனான நம்தழலவன் பவலுஇது  

அண்டிவந்த ப ருக்சகல்லாம் அ யமளிக்கும் பவலுஇது  

கண்டி கதிரக்ாமத்பதான் கனிவான பவலுஇது.(குன்றுபதார)்  
  

கும. கரு. ராம. சைாக்கலிங்கம் சைட்டியார ் 
 

மலரில் பிறந்து மலரில் வளர்ந்தவன் 
 

 

மலரில் பிறந்து மலரில் வளரந்்தவன்  

மன்னவன் முருகனடி 
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அவன் மலரம்ுகம் கண்ட திருநாளாக  

மனபம உருகுதடி – என் மனபம உருகுதடி  
 

காரத்்திழக ழமந்தன் களித்து தவை்ந்து 

கமல மலரினிபல - தன் 

மடியில் முருகன் தவை்ந்ததினாபல 

மலருக்கு ச ருழமயடி - தாமழர 

மலருக்கு ச ருழமயடி.     (மலரில்) 
 

காந்தமாய் நம்ழம கவரந்்திடும் கண்கள் 

கந்தன் மலரக்ளடி 

நம்ழம காக்கும் முருகன் ழககள் வாடா 

கமலமலரக்ளடி - வாடா 

கமலமலரக்ளடி.      (மலரில்) 
  

 ன்னிரண் டாண்டுக்கு ஒருமுழற மலரும் 

 ாரில் குறிஞ்சிமலர ்

அந்த  ன்னிருழகயன் முருகன் என் ழத 

 கரும் அைகுமலர ்- ழககள் 

 கரும் அைகுமலர.்      (மலரில்) 
 

பூத்தநல் மலரில் அைகிய மலரப் ால் 

புனிதன் அவன் சிரி ்பு - அந்த 

புவனத்ழத எல்லாம் இழுக்கும் அதுபவ 

அன்பின்வழல விரி ்பு - அதுபவ 

அன்பின்வழல விரி ்பு.     (மலரில்) 
 

 லமலரில் ஒன்றாய் மலரந்்தது ப ால 

 ரமன் மகன் அைகு - அவன் 

 ாதமலரின்  க்த மலரத்ழன 

 ழடத்திட தினம்  ைகு - நீ 

 ழடத்திட தினம்  ைகு.    (மலரில்) 
 

பவதனன தீர்ப்பாய் பவலவபன  
 

 

எத்தழனபயா பிறவி ச ற்று இன்னல் மிக நானும் ச ற்பறன் 

இன்னலின்றி வாை்வுதர இதுதருணம் வந்திடுவாய் ! 

நீயிருக்குமிடம் பதடி நானும் வரத் சதரியவில்ழல 

நீலமயில் மீதமரந்்து நீயுமிங்பக வந்திடுவாய் ! 
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 ாராளும் உந்தனுக்கு நானும் ஒரு  ாரமில்ழல 

 ாரவ்தியின் திருக்குமரா  ாலன் எழனக் காத்திடுவாய் ! 

 ால் குடத்ழத ்  ாரத்்தவரக்ள்  ாவசமல்லாம்  றந்பதாடும் 

 ைனிைை்ாமி உன்ழனத் சதாழும்  க்தரக்ளின் மனம் குளிரும். 
 

காவடிழயக் கண்டவரக்ள் கண்களிபல நீரச் ருகும் 

கந்தா உன் திரு ்புகழில் காலசமல்லாம் வாழுகின்பறாம் 

பவத ் ச ாருள் உழரத்தவபன பவை முகன் பைாதரபன 

பவகமுடன் நீயும் வந்து  ாலசனழனக் காத்திடுவாய். 

பதவபகாட்ழட சல.பைாமு. 
 

சிங்னகமுருகா வருவாய் இதுசமயம் 
அன்புமனம் சகாண்டவபன ஆழனமுகன் பைாதரபன 

இன்னல்கள் கழளகின்ற ஈடில்லா ச ருமாபன! 

உளமாற ்  ாடுகின்பறன் ஊசரல்லாம் சமைச்ிடபவ 

எங்குலநாயகபன அருள்தரபவ வந்திடுவாய்! 
 

காவடிகள் ஏற் வபன கருழணயுள்ளம் சகாண்டவபன 

கடல்கடந்து வந்பதாழர காலசமல்லாம் கா ் வபன 

கவி ாடி மகிை்கின்பறன் கவழலசயல்லாம் தீரத்்திடபவ 

கந்தவடிபவலவபன கன ்ச ாழுதில் வந்திடுவாய்! 
 

 ாரவ்தியின்  ாலகபன   ரமசிவன் புத்திரபன  

 ாவசமல்லாம் தீரக்கின்ற  ன்னிருழக பவலவபன 

 ண்னிழைத்து ்  ாடுகின்பறன்  ாலசனனக்கு அருளிடபவ 

 ாராளும்நாயகபன  றந்து வந்திடுவாய்! 
 

தங்கத்பதரில் வரு வபன தாயான மன்னவபன 

தரணிசயல்லாம் காக்கின்ற சதன் ைனி ஆண்டவபன 

தாளமிட்டுஅழைக்கின்பறன் தாை்வகற்றிகாத்திடபவ 

தாமதபமதுமின்றி இதுதருணம் வந்திடுவாய்! 
 

பவலுருவாய் இரு ் வபன பவதழனகள் தீர ்் வபன  

பவண்டும் வரம்தருகின்ற வள்ளல்குணம் ழடத்தவபன 

பவகத்துடன்கவியுழரத்பதன் விழிநீழர துழட ் தற்பக 

வண்ணமயிபலறி விழரந்து வந்திடுவாய்! 
 

சிங்ழகயில் வாை் வபன சிங்கார பவலவபன 

சைல்வநலம் தந்துவிடும் சிவன்மகபன ைண்முகபன 

ைந்தத்திபல உழனழவத்பதன் ைங்கடங்கள் நீக்கிடபவ 

சிங்ழகமுருகா நீயுமிங்பக வந்திடுவாய்! 

அைகு திருநாவிற்கரசு. 
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பழனிமனல பமபல  
 

 

 ைனிமழல பமபல, ஓர ்அைகுை ்சித்திரம் ! 

 ாட ் ாட சைஞ்ைத்திபல  ரவ ைம்வரும் ! 

குைந்ழதயாகக் காட்சி தரும்கனிந்த தத்துவம் ! 

சகாள்ழளசகாள்ழள யாய்வைங்கும் அன்பு ் ச ட்டகம் ! 
 

தாயுமுண்டு; தந்ழதயுண்டு; பகா ம் என்னபவா ? 

ைம்ைாரம் இருவருண்டு; தா ம் என்னபவா ? 

பதைம் எங்கும் சைல்வமுண்டு; பிள்ழளகள் உண்டு, 

சிவனாண்டி ஆனசதன்ன கூறுக இன்று !  
 

 ட்டாழட எங்களுக்கு  ல ் ல தந்தாய் ! 

 கவாபன ஒரு முைத்தில் பகாவணம் சகாண்டாய் ! 

கட்டான கனதனங்கள் வாகனம் இருக்க, 

கந்தா, நீ திருநீற்றுக் கா ்ச ாடு நின்றாய் !  
 

ைக்திபவல் விடுத்த சூரைம்ஹார மூரத்்தி, 

தண்டாயுதம் எடுத்ததிபல என்னய்யா கீரத்்தி ? 

அத்தழனயும் துறந்தவரக்்பக ஆனந்தம் என்பற 

ஆண்டியாக நின்றாபயா, அய்யபன இங்பக !  
 

உலகசமல்லாம் புகழுகின்ற உன்சனழில் பதாற்றம் ! 

ஓத ஓத வாை்க்ழகயிபல உண்டாகும் ஏற்றம் ! 

அழல ாயும் ப ழதமனம் உன்னிடம் தஞ்ைம் ! 

அதிபல நீ விழளயாடுதினம் தினம் சகாஞ்ைம் !  
 

அய்யா, நீ சமய்யான ஆனந்தத் துறவி ! 

அடிபயபனா ஊஞ்ைலாடும் ஆழையின் பிறவி ! 

சதய்வ ஞான முனிவரக்்கு நீ பதபனாடும் அருவி ! 

சிதறும் துளியில் ஆடட்டுபம  

சின்னஞ்சிறு குருவி - இந்தை ்சின்னஞ்சிறு குருவி ! 
 

 அருட்கவி கு.சை.இராமைாமி. 
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முத்தான முத்துக்குமரா 
 

 

முத்தான முத்துக் குமரா 

முருழகயா வா வா 

சித்தாடும் சைல்வக்குமரா 

சிந்ழத மகிை வா வா 
 

வள்ளி மணாளா வடிபவலைகா 

பவழலய்யா வா வா 

கந்தா கடம் ா கதிர ்வடிபவலா 

கந்ழதயா வா வா 
                                

நீ ஆடும் அைழகக் கண்டு  

பவலாடி வருகுழதய்யா 

பவலாடும் அைழகக் கண்டு 

மயிலாடி வருகுதய்யா 
 

மயிலாடும் அைழகக் கண்டு 

மனமாடி வருகுழதயா  

மனமாடும் அைழகக் கண்டு 

மக்கள் கூட்டம் ச ருகுழதயா 
                                

 ன்னீரால் குளிக்க ழவத்து 

 ட்டாழட உடுக்க ழவத்து 

ைந்தனத்தால் ைாந்சதடுத்து 

அங்கசமல்லாம் பூசி ழவத்து 
 

நீற் பூசி திலகம் இட்டு 

சநஞ்ைத்தில் உன்ழன ழவத்து 

அன்று பூத்த மலரால் உன்ழன 

அரை்ச்ி ்ப ன் வருவாய ் ா 
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அரகபராகரா 
 

 

அரகபராகரா சுவாமி அரகபராகரா 

அரகபராகரா சுவாமி அரகபராகரா 

 ைனிமழல ஆண்டவபர அரகபராகரா 

 ால சு ்ரமண்யபன அரகபராகரா 

குன்றக் குடி குமரபன அரகபராகரா 

குமர குரு  ரபன அரகபராகரா 
                                        

ஆறுமுக பவலவபன அரகபராகரா 

ஆறு ழட வீடுழடயாய் அரகபராகரா 

எட்டுக்குடி பவலவபன அரகபராகரா 

ஏறுமயில் வாகனபன அரகபராகரா 

மருதமழல ஆண்டவபர அரகபராகரா 

மழலயாண்டி ைாமிபய அரகபராகரா 
                                       

திருைச்ைந்தூர ்முருகனுக்கு அரகபராகரா 

திரு ்  ரங்குன்றனுக்கு அரகபராகரா 

 ைழ்ை மயில் வாகனபன அரகபராகரா 

 ைமுதிரை் ்பைாழலபயாபன அரகபராகரா 

சுவாமி மழல நாதபன அரகபராகரா 

விராலி மழல பவலபன அரகபராகரா 
                                        

ைக்தி வடிபவலனுக்கு அரகபராகரா 

ைண்முக நாதனுக்கு அரகபராகரா 

பைாழல மழல கிைவனுக்கு அரகபராகரா 

சைாகுசுகார முருகனுக்கு அரகபராகரா 

பவசலடுத்த பவந்தனுக்கு அரகபராகரா 

விளங்கு வள்ளி காந்தனுக்கு அரகபராகரா 
                                        

கதிரக்ாம பவலனுக்கு அரகபராகரா 

காருண்ய மூரத்்திக்கு அரகபராகரா 

திருத்தணி பவலனுக்கு அரகபராகரா 

வள்ளி மணாளனுக்கு அரகபராகரா 

தண்ணீர ்மழல சைம்மலுக்கு அரகபராகரா 

 ன்னிருழக பவலனுக்கு அரகபராகரா 
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தக ் ன் சுவாமி ஆனவபன அரகபராகரா 

தந்ழத தாயும் நீதான ் ா அரகபராகரா 

ைக்தி உழம  ாலனுக்கு அரகபராகரா 

ைத்தியமாம் பவலனுக்கு அரகபராகரா 

 ாபலடுக்கு சநஞ்ைனுக்கு அரகபராகரா 

 ாரப்ுகழும் மன்னனுக்குக் அரகபராகரா 
 

தங்கமுத்துப் பழனியப்பன் 
 

 

சிங்கார சிங்ழகயிபல 

சீமானாம்  ைனிய ் ன் 

சைட்டியாரக்ள் சகாண்டு வந்த 

சைல்வ முத்து ்  ைனிய ் ன் 
 

ழத ்பூைம் கண்டு வரும் 

தங்க முத்து  ைனிய ் ன் 

தரணிசயல்லாம் புகை் மணக்கும் 

தனிழகமழல வாைனவன் 
 

மாரியம்மன் பூழையுடன் 

மாமனின் துழண சகாண்டு 

மக்கசளல்லாம் தூக்கிடுவார ்

மயில் பதாழகக் காவடிகள் 
 

நவரத்தின நழகயணிந்து 

நவராத்திரி திருநாளில் 

நவரைமாய் காட்சி தரும் 

நல்ல முத்து  ைனிய ் ன் 
 

க ் லிபல  யணம் சைய்து 

கடல் கடந்து இங்கு வந்து 

கந்தனாய் அருள் கிடுக்கும் 

கட்டிமுத்து ்  ைனிய ் ன் 
 

சவள்ளிரதம் விழரந்துவர 

பவலுபம சதாடரந்து வர 

விதவிதமாய்க் காவடிகள் 

பவகமாய் வருகுத ் ா 
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 ாற்குடங்கள் ஆயிரமாம் 

 ரவைமாய் ச ாங்கி வர 

காவடிகள் பகாடியம்மா 

கண்சகாள்ளா காட்சியம்மா 
 

மீனட்சி அருகிருக்க 

பைாமனுபம துழணயிருக்க 

இடும னுபம அடுத்திருக்க - எடு ் ாக 

காட்சிதரும் சைல்வமுத்து  ைனிய ் ன் 
 

கந்தனவன் அருளபவண்டி 

கவழலயுடன் வருபவாரக்்கு 

தண்டுடபன அருள் சகாடுக்கும் 

சதண்ட ாணி சதய்வம ் ா 
 

டாங்பராடுக் பகாயிழலபய 

நாடிவரும்  க்தருக்கு 

நலம் அழனத்தும் நல்கிடுவான் 

நல்ல முத்து  ைனிய ் ன். 
 

நாள் பதாறும் வா முருகா வா! 
 

 

சவள்ளிக்கிைழம பூழஜயிபல வா முருகா வா! உனக்கு, 

சவள்ளிரதம் வாங்கித்தாபரன் வா முருகா வா! 
 

ைனிக்கிைழம பூழஜயிபல வா முருகா வா!உனக்கு, 

ைந்தனத்தால் அபிபேகம் வா முருகா வா! 
 

ஞாயிற்றுக்கிைழம பூழஜயிபல வா முருகா வா! உனக்கு, 

ஞான ் ைம் வாங்கித்தாபரன் வா முருகா வா! 
 

திங்கட்கிைழம பூழஜயிபல வா முருகா வா!உனக்கு, 

திருநீறால் அபிபேகம் வா முருகா வா! 
 

சைவ்வாய்க்கிைழம பூழஜயிபல வா முருகா வா! உனக்கு, 

பைவலும் மயிலும் வாங்கித்தாபரன் வா முருகா வா! 
 

புதன்கிைழம பூழஜயிபல வா முருகா வா! உனக்கு, 

புே் த்தால் அலங்காரம் வா முருகா வா! 
 

வியாைக்கிைழம பூழஜயிபல வா முருகா வா! உனக்கு, 

பவண்டியழத வாங்கித்தாபரன் வா முருகா வா! 
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 வி.ஆர.் ைனிய ் ன் 

பதன்பழனி ஆண்டவன். 
 

 

சதன் ைனி ஆண்டவழண பதடிவந்பதாபம - எங்கள் 

கண்மணியாம் ஆண்டவழன கண்டுசகாண்படாபம 

சதன் ைனி ஆண்டவழண பதடிவந்பதாபம - எங்கள் 

கண்மணியாம் ஆண்டவழன கண்டுசகாண்படாபம 
 

சைட்டிநாட்டு காவடிகள் சைலுத்தவந்பதாபம - எங்கள் 

 ட்டி சதாட்டி அத்தழனயும்  ழடத்து வந்பதாபம 

கட்டி வந்த காழள அபராகரா சைால்லுபத - அந்த 

மாட்டு வண்டி சிவா சிவா சைால்லுபத. 
 

 டுத்திருக்க சகாண்டு வந்த ைாக்கு  ாடுபத - எங்கள் 

 ைனி மழல ஆண்டவனின் பநாக்கு நாடுபத 

உடுத்தி வந்த ஒற்ழற ஆழட ஓங்கரிக்குபத - எங்கள் 

உைச்ி முதல்  ாதம் வழர உயிர ்களிக்குபத 
 

அன்னதான மடத்தினில் ஐயாயிரம் ப பர - எங்கள் 

அய்யா கண்டனூருைாமி அருள் முகம்  ாபர 

வண்ண வண்ண காவடிகள் வரிழைகள்  ாபர -இங்பக 

வடித்து ப ாடும் அன்னதான பூழஜகள்  ாபர. 
 

சைட்டி முருக ் ன் முகம் சஜாலிக்குது  ாபர - இங்பக 

சைட்டு சைட்டாய் வந்து மனம் களிக்குது  ாபர 

அட்டியில்ழல ஆறுகாலு ைவுக்ழகயின் பமபல - எங்கள் 

ஆறுமுக பவலவனின் ஆட்டத்தினாபல 
 

பமள தாள நாதசுரம் பமல் முைக்கபம - சுற்றி 

பமவி உள்பளார ்அபராகரா கீை் முைக்கபம 

தாளபமாடு ஆடுகின்ற ைாமியாட்டபம - எங்கள் 

தமிை் முருகன் நாமத்திபல  ாடும் கூட்டபம 
 

வரம் சகாடுக்கும் ைாமி காலில் வந்து விழுகிறார ்- இந்த 

ழவயாபுரி நாதனடி வந்து சதாழுகிறார ்

கரங்களிபல நீறுச ற்று  லம் விழளகிறார ்- இந்த 

கைனி சகாஞ்சும்  ைனி மழலக்கு குலம் தழைக்கிறார ்
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பரம்பபாருளாய் ஆனவபன 

 

எங்கும் நிழறந்தவபன அரகபராகரா. 

 ரம்ச ாருளாய் ஆனவபன அரகபராகரா. 

 ாரவ்தியின் ழமந்தபன அரகபராகரா. 

 ரமசிவன் புத்திரபன அரகபராகரா. 
 

ஒருழக முகன் தம்பிபய அரகபராகரா. 

ஓம்கார நாயகபன அரகபராகரா. 

வள்ளி மணாளபன அரகபராகரா. 

சதய்வாழனழய மணம் புரிந்தவபன அரகபராகரா. 
 

 ைனி மழல ஆண்டவபன அரகபராகரா 

 ாவங்கழள ஓட்டிடுவாய் அரகபராகரா 

குன்றகுடியில் இரு ் வபன அரகபராகரா 

குழறகள் எல்லாம் தீரத்்துழவ ் ாய் அரகபராகரா 
 

சிங்ழகயில் வீற்றிரு ் வபன அரகபராகரா. 

சிக்கல் எல்லாம் தீரத்்துழவ ் ாய் அரகபராகரா. 

ஆறு ழட வீட்படாபன அரகபராகரா. 

ஆறுதழல அளித்துடுவாய் அரகபராகரா. 
 

காவடிகள் ஏந்திவாபராம் அரகபராகரா. 

கவழலகழள தீரத்்துழவ ் ாய் அரகபராகரா. 

 ண்ணிழைத்து  ாடிவபறாம் அரகபராகரா 

ச ண்டுபிள்ழளகழள காத்திடுவாய் அரகபராகரா 
 

அங்பக  ாரு இங்பக  ாரு அரகபராகரா. 

முன்பன  ாரு பின்பன  ாரு அரகபராகரா. 

எங்பக  ாரத்்தாளும் உந்தன் திரு ்புகழைபய 

 ாடி வரப்றாம் அரகபராகரா. 
 

அைகு திருநாவிற்கரசு, நாைச்ியாபுரம் 
 

சிங்கப்பூர் தண்டபாணி வருகபவ 
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சிங்க ்பூர ்தண்ட ாணி வருகபவ - எங்கள் 

சிந்ழத என்ற பகாயிலுக்குள் வருகபவ! 

மங்கலங்கள் பகாடிநல்க வருகபவ - அன்ழன 

வள்ளிசதய்வ யாழனபயாடு வருகபவ! 
 

காலடியில் சதாண்டுசைய்யக் கூடிபனாம் - நல்ல 

கந்தரனு பூதியிழன ்  ாடிபனாம் 

பவசலடுத்த பிள்ழளயுழனத் பதடிபனாம் - என்றும் 

சவற்றிதரும்  ாதமலர ்நாடிபனாம்! 
 

கங்ழகயிபல ஆறுமுகம் காட்டினாய் - அன்ழன 

ழககளிபல ஒருவடிவம் காட்டினாய் 

சிங்ழகயிபல பவல்முகத்ழதக் காட்டினாய் - எங்கள் 

தீவிழனகள் யாவிழனயும் ஓட்டினாய்! 
 

சவள்ளித்பதர ்ஏறிவரும் பவலபன - முன்பு 

விண்பணாரக்ள் சிழறமீட்ட  ாலபன 

உள்ளத்பதர ்காத்திருக்க லாகுபமா - நீயும் 

ஓடிவரத் தாமதபமன் ஐயபன 
 

லயன்சித்தி கண திழய பவண்டிபனாம் - உன்ழன 

நாடிவர யாவழரயும் தூண்டிபனாம் 

தயவாக பகட்கின்பறாம் பதடிவா - எங்கள் 

தமிை்பகட்டு தழலயழைக்க ஓடிவா 
 

ஆடுகின்ற காவடிகள் தூக்கிபனாம் - இனி 

ஆடாமல் சநஞ்ழையுனக்கு ஆக்கிபனாம் 

 ாடி ் ாடி ்  ாடி ் ாடி ் ப ாற்றிபனாம் - தமிை் ் 

 ாட்டுக் காழை ் டு வபன ஓடிவா 

அணியணியாய்க் சகாண்டுவிற்க வந்தவர ்- முன்னர ்

ஆண்டிவடி வாகஉன்ழனக் கண்டனர ்

மணமுடித்துக் குடும் த்பதாடு வாை்கிபறாம் - இன்று 

வள்ளிமண வாளனாக ஓடிவா 
 

நம்பிஉந்தன் திரு ்புகழை ்  ாடுபவாம் - எங்கள் 

நாயகபன பவறுயாழர நாடுபவாம் 

கும்பிட்ட ழககளுக்குள் இன் மாய் - வந்து 

குடியிருக்கும் பவல்முருகா வருகபவ 
 

களவுமணம் கற்புமணம் கண்டவா - அந்தக் 

கன்னியரப்மல் காதல்மிகக் சகாண்டவா 
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வளமிகுந்த சிங்க ்பூர ்காணபவ - உந்தன் 

வள்ளி  சதய்வ யாழனயழர கூட்டிவா 
 

ழத ்பூைக் காவடிகள் காணவா - எங்கள் 

தமிை் ் ாட்ழடை ்சைவிகுளிரக் பகட்கவா 

ழக ்பிடிக்குள் சிக்கிவிட்டாய் கந்தபன - உந்தன் 

கால்பிடித்பதாம் நீதான்எம் சைாந்தபம 
 

கால்கடுக்க ஓடிவந்பதாம்  ாழரயா - எங்கள் 

கந்தா! உன்சநஞ்சமன்ன  ாழறயா? 

 ால்சகாடுக்கத் தாய்மறுக்க லாகுபமா - இந்த ் 

 ாரிலிந்த ் பிள்ழளஎங்கு ் ப ாகுபமா 
 

ைாரந்்தவழரக் கா ் ாற்றும் ைாமிபய - உந்தன் 

தாள்மலரில் சுற்றுதிந்த ் பூமிபய 

பைரந்்திருக்க பவண்டுசமன்  திைழ்ைபய - எங்கள் 

சைல்வசமல்லாம் நீசகாடுத்த ் பிைழ்ைபய 

சைால்பலாவியர,் விரிவுழர வித்தகர,் திருமந்திரை ்சைால்மணி, 

நற்றமிை் நாவலர,்  திருக்கயிழல மணி, ச ாற்கிழிக் கவிஞர-் 

சைா.சைா.மீ.சுந்தரம், 2008 
 

அன்பும் அருளும் பவல்முருகா 
 

 

முருகா முருகா பவல்முருகா  

அன்பும் அருளும் பவல்முருகா  

விழனகள் தீரக்்கும் பவல்முருகா - அழனத்து 

வளங்களும் தருவாய் பவல்முருகா  
 

சிங்ழகயில் இருக்கும் பவல்முருகா  

சிக்கழல தீரக்்கும் பவல்முருகா  

சவற்றிழய தந்திடும் பவல்முருகா - நல்ல 

கல்விழய தருவாய் பவல்முருகா  

உறவுகள் தந்த பவல்முருகா  

உலகம் காக்கும் பவல்முருகா  

உண்ழம ் ச ாருபள பவல்முருகா - எம்ழம 

காத்து அருள்வாய் பவல்முருகா  
 

மீனாட்சி சுந்தரம் ைக்திகுமார,் ஜனவரி 2008. 
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சிங்னக பவலபன - எங்கள் பாலபன 
 

 

ஆடிவாபராபம உன்ழனத்பதடி  ாடிவாபராபம 

கால்நாழடயாய் உன்னடிழயக் காணவாபராபம 

கருழணமனம் சகாண்ட எங்கள் சிங்ழகபவலபன 

அருள்புரிய பவண்டுமய்யா எங்கள் ாலபன. 
 

காவடிழய பதாளினிபல ஏந்திவருகிபறாம் 

கந்தாஉன் காலடிழய நாடிவருகிபறாம் 

பவல்வடிவாய் காட்சிதரும் சிங்ழகபவலபன 

அருள்புரிய பவண்டுமய்யா எங்கள் ாலபன. 
 

 ைனியிபல ஆண்டியாய் நிற் வபன 

 ஞ்ைம்பிணி அத்தழனயும் தீர ்் வபன 

தங்கமயில் ஏறிவரும் சிங்ழகபவலபன 

அருள்புரிய பவண்டுமய்யா எங்கள் ாலபன. 
 

 ரங்குன்றில் சதய்வாழனழய மணந்தவபன 

வளசமல்லாம் வாை்க்ழகயில் தரு வபன 

காவடிகள் கண்டுமகிை் சிங்ழகபவலபன 

அருள்புரிய பவண்டுமய்யா எங்கள் ாலபன. 
 

சைந்தூரில் சூரழன சவன்றவபன 

பைாதழனகள் அழனத்ழதயும் கழள வபன 

கடல்பநாக்கி அமரந்்திருக்கும் சிங்ழகபவலபன 

அருள்புரிய பவண்டுமய்யா எங்கள் ாலபன. 
 

 ைமுதிரும் பைாழலயினில் வள்ளிகணவபன 

 ாவசமல்லாம் ப ாக்குகின்ற  ரந்தாமபன 

 ாருலழக காக்கின்ற சிங்ழகபவலபன 

அருள்புரிய பவண்டுமய்யா எங்கள் ாலபன. 
 

சுவாமிமழலயில் குருவடிவாய் இரு ் வபன 

ஓம்சமன்ற மந்திரத்ழத தந்தவபன 

ஓங்கார ் ச ாருளான சிங்ழகபவலபன 

அருள்புரிய பவண்டுமய்யா எங்கள் ாலபன. 
 

தணிழகயினில் கண்டுவந்பதாம் மணக்பகாலபம 

தமிை்கடவுள் உன்ழனநாங்கள்  ாடிவந்பதாபம 

உன்னருளால் உயரக்ின்பறாம் சிங்ழகபவலபன 
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அருள்புரிய பவண்டுமய்யா எங்கள் ாலபன. 
 

சிங்ழகநகர ்வீற்றிருக்கும் எங்களய்யபன 

சைல்வநலம் தந்சதம்ழம காக்கும்பவலபன  

சிரம்தாை்த்தி வணங்குகின்பறாம் சிங்ழகபவலபன 

அருள்புரிய பவண்டுமய்யா எங்கள் ாலபன. 
 

சலட்சுமணன் ைக்திகுமார.் ஜனவரி 2008. 

 

கந்தனுக்கு நன்றி மானல ! 
 

 

கந்தனுக்கு நன்றிசைால்ல வாரத்்ழதயுமில்ழல - சிங்ழக 

கந்தனருள் ச றுவதுதான் வாை்க்ழகயின் எல்ழல - முருகா ! 
 

பமன்ழமமிகு மானிட ் பிறவியும் தந்தாய் 

பமலான ச ற்பறாரக்ள் உயிசரனக் சகாடுத்தாய் 

உற்றதுழண உடன்பிறந்பதார ்பைரத்்தும் ழவத்து 

உத்தமபன யாம்வளர உறவுகள் சகாடுத்தாய் - முருகா !  
 

உயிசரழுத்தும் சமய்சயழுத்தும் அறிய ழவத்தாபய 

விஞ்ஞானமும் சமஞ்ஞானமும் புரிய ழவத்தாபய 

ஆற்றல் ல அளித்தாலும் ப ாதா சதன்று 

ஓவியபம நற்குணங்கள்  ற் ல தந்தாய் - முருகா !   
 

வலுவான வாை்க்ழகத்துழண வரமும் சகாடுத்தாய் 

அைகான பிள்ழளவரம் அன்புடன் சகாடுத்தாய் 

நல்பலாழர நண் ராக நன்பற சகாடுத்து 

நல்லவபன யாம்மகிை உறவுகள் வளரத்்தாய் - முருகா !  
 

நல்ல டி இவ்வாை்வக்ழக இனிபத சதாடர 

நாயகபன உந்தனருள் என்றும் பவண்டும் 

திரு ் ணிகள் சதாண்டுகள்  ற் ல சைய்ய 

திருமகபன சிவன்மகபன அருளிக் கா ் ாய் - முருகா !  
 

கள்ளமற்ற எண்ணங்கள் உள்ளம் சகாண்டு 

க டமற்ற வாரத்்ழதகள் நாவில் ஏற்றி 

 ண் ான நற்சையல்கள் அனுதினம் சைய்ய 

 கவாபன  ரம்ச ாருபள  லபம அருள்வாய் - முருகா !  
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சிங்ழகயிபல வீற்றிருக்கும் அைகு பவலபன 

சிந்ழதயிபல சகாலுவிறுக்கும் எங்கள்  ாலபன 

உள்ளசமல்லாம் உவழகச ாங்கி உன்ழன ் ப ாற்றிட 

உயரந்்பதாபன அருட்கடபல வரபம அருள்வாய்- முருகா !  
 

 
 

மாமனலபய மாமனலபய 
 

 

ஞானம் சைறிந்த மழல நல்பலாரக்ள் நாடுமழல 

தானம் சிறக்குமழல தருமமிகுந்பதாங்கும் மழல 

பமானத் திருமுனிவர ்முற்றுதவம் சைய்த மழல 

தீனரக்் கருளுமழல சதன் ைநி மாமழலபய    
 

நாட்டில் சிறந்த மழல நானிலமும் ப ாற்றுமழல 

 ாட்டில் சிறந்த திரு ்புகை்  ாடி ்  ரவுமழல 

வீட்ழடக் சகாடுக்குமழல சமய்ஞானம் நல்குமழல 

பதட்ழடக் சகாடுக்குமழல சதன் ைநி மாமழலபய   
 

ஒருமாங் கனிச றபவ  உலகசமல்லாம் சுற்றிவந்து 

அருமா  தவக்பகாலம் பூண்டிருக்கும் ஆண்டிமழல 

 ருமா மதகரிகள்  சியகழை உண்டுமகிை் 

திருவா  வினன்குடியாம்  சதன் ைநி மாமழலபய   
 

சீழதயிழனத் பதடிவந்த ஸ்ரீராம தூதரினம் 

 ாழதயிழனத் தான்மறந்து  சிக்குணவு பதடுழகயில் 

மாது வள்ளி தான்புகுந்த மால்மருகன் வீடறிந்து 

ப ாதும் வழர உண்டுமகிை் ச ான் ைநி மாமழலபய  
 

எந்தாயும் நீயல்லபவா எனக்குற்ற துயரழனத்தும் 

அந்தாரணி யினிபல  யாரிடத்தில் ப ாயுழர ்ப ன் 

கந்தா எனக்கதறி கசிந்துருகி பவண்டு வரக்்கு 

இந்தா பிடிவரசமன்  றீயுமழல  ைநிமழல    
 

ைந்தனம் மணக்குமழல ஜவ்வாது கமழுமழல 

சைந்தமிை் ்  ாமுைக்கம் திக்சகட்டும் எட்டுமழல 

கந்தருவர ்வந்தினிய கானம் இழைக்குமழல 

சிந்ழதக்கினிய மழல சதன் ைநி மாமழலபய   
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ப ராளும் மாவணிக ் பிள்ழளகளும் ச ரிபயாரும் 

ஏராள மானவரக்ள் இருந்சதாழல தூரம் நடந்து 

சீராகக் காவடிகள் சைலுத்த நல்லருளுமழல 

ப ரார ் ைநிய ் ன் பிறந்தத் தமிை்மழலபய    
 

இடும் ன் எடுக்குமழல இன்னசலல்லாம் தீரக்்குமழல 

கடம் ன் இருக்குமழல கருழணமழை ச ய்யுமழல 

தடம்புரளா வாை்க்ழகயிழனத் தனவணிகரக்்கீந்து மனம் 

திடம் டபவ ழவக்குமழல சதன் ைநி மாமழலபய   
 

வீசடல்லாம்  க்திமனம் வீதிசயல்லாம்  க்திமனம் 

காசடல்லாம்  க்திமனம் கைனிசயல்லாம்  க்திமனம் 

நாசடல்லாம்  க்திமனம் நாடிவருபவாரக்ள் 

 ாசடல்லாம் நீக்கியிருள்  ாலிக்கும்  ைநிமழல   
 

அண்ணாமழலக் கவிஞன் அருள்காவடிை ்சிந்ழத 

 ண்பணாடு  ாட  லர ்காவடியாட 

தன்னார ்தடங்கருழண தான்புரிந்து வாை்வளி ் ான் 

கண்ணா ரிரண்டுழடய கவின் ைநி பவலவபன 
 

பழனிமனல பாதயாத்தினர 
 

 

ஒண்ணு சரண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறுங்க 

ஓம் முருகன் மந்திரங்கள் வந்து  ாடுங்க 

கண்ணு சரண்ழடக் காக்கும் இழம ப ாலக் காக்கிறான் 

கந்தன் நம்ழமக் ழகவிடாமல்  ாதுகாக்கிறான்    
 

பைவல்மயில் பவலும் வந்தால் சிக்கல் தீருபம 

சைந்தமிழில்  ாட்டு ்  ாடை ்சிரமம் ப ாகுபம 

ஆவபலாடு ச ண்ணும் ஆணும் ஆடி ்  ாடுங்க 

ஆறு ழட வீடுகளும் ப ாய் ்  ாருங்க     
 

 ாதம் பதய ்  ாதம் பதய ்  ாதயாத்திழர 

 ைநி மழல முருகனுக்கு பகாடி யாத்திழர 

மாதம் பதாறும் காரத்்திழகயில்  ஜழன சைய்கிபறாம் 

மாசி மக ் பூழை ஐந்து நாள் சிறக்கிபறாம்    
 

சகாண்டு வந்தசதன்ன இந்தக் குவலயத்திபல ? 
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பகாடி ்  ணம் பைரந்்துசமன்ன கும்பிடாமபல 

ச ண்டு பிள்ழள ப ரன் ப த்தி வம்ைம் எல்லாபம 

ப ணிக் காக்கும் முருகன் நாமம்ப ை வாழுபம    
 

 க்திபயாடு  ைநி மழல ்  ாதயாத்திழர 

 ஜழனபயாடு விரதம் காத்தால்  ைநி ஆண்டவன் 

ைக்திசயல்லாம் தந்திடுவான் ைரணம் ப ாடுங்க 

ைரவணணின் ைடாட்ைரத்ழத சநஞ்சில் ைாற்றுங்க   
 

பவழல பகட்கும் பிள்ழளகட்கு பவழல தருகிறான் 

விதவிதமாய் அழனவருக்கும் உதவி சைய்கிறான் 

மாழல பகட்கும் அழனவருக்கும் மணம் முடிக்கிறான் 

மாமுருகன்  தம் ணிந்தால் மாரக்்கம் காட்டுறான்   
 

பிள்ழள இல்லா ் ப ரக்ளுக்கு பிள்ழள தருகிறான் 

ப ை வாரா மக்களுக்கும் ப ைச்ுத் தருகிறான் 

சகாள்ழள இன் ம் தரும் முருகன் வியாதி தீரக்்கிறான் 

குடும் ம் எல்லாம் வாை்வதற்கு அருள் சுரக்கிறான்   
 

- காசி ஸ்ரீ அரு. பைாமசுந்தரன் 
 
 

பழநி ஆண்டவர் பவனி வருகிறார் தங்கத்பதரினிபல 

தங்கத்பதரினிபல, தங்கத்பதரினிபல 
 

சமாட்ழட ப ாட்ட  க்தர ்கூட்டம்,  

திரு ்புகை்  ாடும் அன் ர ்கூட்டம் 

பதாளில் காவடி ஆடும் அைகு,  

தழலயில்  ால் குடம் ப ாடும் நடனம் 

உடலால் சுற்றும் அன் ர ்கூட்டம்,  

காணபவண்டிபய இரதத்தில் ஏறிபய  
 

பவல்பவல் முருகா சவற்றிபவல் முருகா  

என்பற  க்தரக்ள் பைரந்்பத சைால்ல 

வா வா முருகா வடிபவல் அைகா,  

என்பற நாமும் பைரந்்பத அழைக்க 

ழககள் இரண்டும் பைரத்்துக் கும்பிட,  

காண பவண்டிபய இரதத்தில் ஏறிபய  
 

புே் க் காவடி  ன்னீர ்காவடி  

 றழவக் காவடி அக்கினிக் காவடி 
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மைை்க் காவடி மற்றய காவடி,  

சுற்றும் காவடி ைைலும் காவடி 

சைட்டிக் காவடி ைரக்்கழரக் காவடி ,  

காண பவண்டிபய இரதத்தில் ஏறிபய  
 

குடம் குடமாக  ால்கள் பைர,  

 ன்னீர ்அங்பக மணக்க மணக்க 

அழரத்த ைந்தனம் வாைழன கூட,  

திருநீர ்அங்பக பைரந்்பத இருக்க 

அழனத்தும்  அவன்பமல்சைாறிந்த பின்னபர, 

அருள பவண்டிபய இரதத்தில் ஏறிபய!  
 

பதனும் சநய்யும் வாழை ்  ைமும்,  

கற்கண்டு ைரக்்கழர ப ரீைை்ம்  ைம் 

ப ாட்பட பிழைந்த  ஞ்ைா அமிரத்ம்,  

அண்டா நிழறய வழிய வழிய 

அவனுக்குத் தரபவ  க்தரக்ள் ஏங்க,  

ருசிக்க பவண்டிபய இரதத்தில் ஏறிபய  
 

சைல்வங்கள் பவண்டி வரங்கள் பகட்க,  

பநாய்கள் தீர வழிழயக் பகட்க 

குை்ந்ழத பவண்டி வரமும் பகட்க,  

நிம்மதி பவண்டி சநஞ்ைம் பகட்க 

எல்லாம் பவண்டும் என்பற பகட்க,  

சகாடுக்க பவண்டிபய இரதத்தில் ஏறிபய 
 

அருணகிரியின் திரு ்புகை் ஒலிக்க  

கண்ணதாைனின் தமிழும் முைங்க 

சைட்டிக் கவிகள் சை ்பிடும் சமாழிகள்  

பைரந்்பத நான்கு பவதமும் ஒலிக்க 

காழள நானும்  ாடல்கள்  ாட,  

பகட்க பவண்டிபய இரதத்தில் ஏறிபய  
 

அருளிழை மணி - காழள சித. நாராயணன், பகாட்ழடயூர ்
 

 
 
 
 



www.bhajanai.com 

358 

சரணம் முருனகயா 

 

தில்ழல நாயகன் விழி ் பிள்ழளயானவன் 

வல்ல பவலவன் மிக நல்ல காவலன் 

வள்ளி நாயகன் நழம வாை்த்தும் தாயவன் 

வள்ளல் ஆனவன் வரம் வாரித் தரு வன்    

ஆதி  யானவன் அருட் பைாதி யானவன் 

பவத மானவன் குற மாது பமாகனன் 

தீது தடு ் வன் நலஞ் சைய்து சகாடு ் வன் 

நீதி யானவன் மிக் பநரழ்மயானவன்     
 

விதியு மானவன் அதன் விழளவு மானவன் 

புதிரு மானவன் ஐம் புலனும் மானவன் 

மதியு மானவன் ரவிக் கதிரு மானவன் 

கதியு மானவன் ச ருங் கடவுள் ஆனவன்    
 

ஊனு மானவன் என் உயிரு மானவன் 

உள்ளம் ஆனவன் எழும் உணரவ்ு மானவன் 

நாவும் ஆனவன் சைால் நயமும் ஆனவன் 

நாசி யானவன் என் சுவாை மானவன்     

கந்த பவலவன் அருள் சிந்தும்  ாலகன் 

சைாந்த மானவன் என் சுற்ற மானவன் 

 ந்த மானவன் மிக ்  ாை மானவன் 

விந்ழத யானவன் சவகு விவர மானவன்    
 

தாயு மானவன் என் தந்ழத யானவன் 

பையு மானவன் குலை ்சைல்வ மானவன்  

அண்ண னானவன் தரும் ஆசி யானவன் 

தன்ழம யானவன் ஒரு தம்பி யானவன்     
 

மழனவி யானவன் மிக இன்  மானவன் 

உண்ழம யானவன் சவகு உரிழம யானவன் 

வண்ண பவலவன் என் வைக்கி லாடுவான் 

எண்ணம் ப ாலபவ சஜயம்  ண்ணி ஆளுவான்   

சைந்தில் ஆண்டவன் சைந்தீயில் மூண்டவன் 

எந்த பவழளயும் சுகம் தந்பத ஆள் வன் 

சைட்டி பைவுகன் தமிை் சகாட்டும்  ாவிபல 

சதாட்டில் ஆடிபய சுகம் தந்து ஆள் வன்    

திருழவயாறு மீ. பைவுகன் சைட்டி 
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ஆனந்தம் ஆனந்தபம 
 

 

அலங்கார மண்ட த்தில் மணிபயாழை பகட்குது  

ஆனந்தம் ஆனந்தபம 

அந்த மணிபயாழை பகட்டதும் மயில் ஒன்று ஆடுது  

ஆனந்தம் ஆனந்தபம 
 

மயிலாட்டம் காணபவ வடிபவலன் வருகிறான்  

ஆனந்தம் ஆனந்தபம 

அந்த வடிபவலன் துழணபயாடு வாை்கின்ற நமக்சகன்றும்  

ஆனந்தம் ஆனந்தபம 
 

அழலயாடும் சைந்தூரில் விழளயாடி நிற் தும்  

ஆனந்தம் ஆனந்தபம 

நீ அற்புத  ைனியில் பகாலூன்றி நிற் தும்  

ஆனந்தம் ஆனந்தபம 
 

 ைமுதிற்பைாழலயில் மரமாகி நின்றதும்  

ஆனந்தம் ஆனந்தபம 

நீ  ரங்குன்றில் சதய்வாழன கரம் ற்றி  நிற் தும்  

ஆனந்தம் ஆனந்தபம 
 

 

சுவாமிமழல உலக ் ன் பதாளிபல அமரந்்ததும்  

ஆனந்தம் ஆனந்தபம 

சுந்தரத் திருத்தணிழக திருமணக் பகாலமும்  

ஆனந்தம் ஆனந்தபம 
 

சைம்மழட ் ட்டியில் புதியபதார ்மண்ட ம்  

ஆனந்தம் ஆனந்தபம 

அங்கு சிங்கார ஊஞ்ைலில் உன்ழனபய காண் தும்  

ஆனந்தம் ஆனந்தபம 
 

வண்டாடும் மலரை்ப்ைாழல கண்டாலும் உனக்குபம  

ஆனந்தம் ஆனந்தபம 

அங்கு வடிபவலும் மயிலுபம ஆடிடக் கண்டிட  
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ஆனந்தம் ஆனந்தபம 
 

கண்டனூர ்ைாமியாடி ழக ட்ட திருநீறும்  

ஆனந்தம் ஆனந்தபம 

அது வந்தவிழன ப ாக்குபத வள்ளபல உன்ச ருழம  

ஆனந்தம் ஆனந்தபம 
 

ஆடிவரும் காவடியில் அைகுமுகம் சதரிவதும்  

ஆனந்தம் ஆனந்தபம 

அந்த ஆடிவரும் காவடிக்கு பவலும் ஒரு துழணயாகும்  

ஆனந்தம் ஆனந்தபம 
 

ஊஞ்ைலில் ஆடிடும் உன் அைகு கண்டிட  

ஆனந்தம் ஆனந்தபம 

அந்த ஒய்யார சிரி ்பிபல என்ழன நான் மற ் தும்  

ஆனந்தம் ஆனந்தபம 
 

 ாலாறு பதனாறு  ைனிமழல ஓடுது  

ஆனந்தம் ஆனந்தபம 

அங்கு  ஞ்ைாமிருத குளியலில் உன்ழன காண் தும்  

ஆனந்தம் ஆனந்தபம 
 

சதன் ைனி மழலமீது தங்கரதம்  வனிவர  

ஆனந்தம் ஆனந்தபம 

அதில் சிங்கார பவலுடன் உன்ழனபய காண் தும்  

ஆனந்தம் ஆனந்தபம 
 

ஆறுகால் ைவுக்ழகயில் அய்யா உன் ஆட்டங்கள்  

ஆனந்தம் ஆனந்தபம 

நான் நூறு வயதானாலும் ஓடிவர மாட்படபனா  

ஆனந்தம் ஆனந்தபம 
 

பகாடான பகாடி மக்கள் பதடிபய வருகிறார ் 

ஆனந்தம் ஆனந்தபம 

நம்ம சகாழட வள்ளல் முருகனுக்கு அபராகரா என்றால்  

ஆனந்தம் ஆனந்தபம 
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பவற்றிபவல் முருகனுக்கு அபராகரா ,  

பதண்டபாணித் பதய்வத்துக்கு அபராகரா,  

அள்ளித்தரும் பவலனுக்கு அபராகரா ,  

சிங்னக வடிபவலனுக்கு அபராகரா , என்று 
 

பகாடான பகாடி மக்கள் பதடிபய வருகிறார ் 

ஆனந்தம் ஆனந்தபம 

நம்ம சகாழட வள்ளல் முருகனுக்கு அபராகரா என்றால்  

ஆனந்தம் ஆனந்தபம  
 

அருளிழைமணி பநமத்தான் ட்டி அரு.சு ்பிரமணியன். 

 

சிங்கப்பூரில் பதண்டபாணி சிரித்து நிற்கிறார ்
 

 

சிங்க ்பூரில் சதண்ட ாணி சிரித்து நிற்கிறார ்

சைல்வவளம் தந்து நம்ழம காத்து வருகிறார ்

அள்ளிதரும் வள்ளலான பசந்திலாண்டவர் 

அழலகடழல தாண்டி இங்பக வந்து நின்று மகிை்கிறார ்
 

சிங்க ்பூரில் பகாயில் சகாண்ட சதண்ட ாணிபய 

சைல்வ நலம் தந்தருளும் சதண்ட ாணிபய 

எல்னலயில்லா பபரழபக பதண்டபாணிபய 

தாள் ணிந்து வணங்குகின்பறாம் காத்திடுவாய் பவலவா 
 

வள்ளி சதய்வயாழனயுடன் மழலயும் விட்டுபம 

வந்துவிட்டார ்சதண்ட ாணி சிங்க ்பூருக்பக 

பகாண்டாடி மகிழ்ந்திடுபவாம் பதண்டபாணினய 

அைகுத்பதரில் ஏற்றி ப ாற்றிடுபவாம் என்றும் எ ்ப ாதும் நாம் 
 

சைட்டிமுருகன் சதண்ட ாணி பதரில் வருகிறார ்

சைல்வசுகம் தந்திடபவ பநரில் வருகிறார ்

சிங்னகவளர் பதண்டபாணி சிரித்து வருகிறார் 

சிங்காரபவல் பிடித்து  வனி வந்து மகிை்கிறார ்
 

 ாரப்ுகழும்  ைனிமழல பதரந்்சதடுத்தவா 
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 ஞ்ைாமிரத் குளியலிபல திழளத்து மகிை் வா 

பபாற்றி வளரும் பசட்டிமக்கள் குலம் தனழக்கபவ 

கடல்கடந்து சிங்க ்பூரில் பகாயில் சகாண்ட மன்னவா 
 

குைந்ழதப ால குன்றத்திபல சிரித்து நிற் வன் 

மைழலசயன்று மகிை்ந்து சைான்னால் குலுங்கி சிரி ் வன் 

பசட்டிமகன் நீதானப்பா என்று பசான்னாபல 

சிங்கார சிரி ்புடபன வந்பத காட்சி தரு வன் 
 

காவடிகள் ஆடிவரும் அைழக ரசி ் வன் 

அந்த காவடிக்குள் வந்து முகம் காட்டி சிரி ் வன் 

பசவடிபய சரணபமன வணங்கி வாழ்ந்திடும் 

இந்த சைட்டிமக்கள் குலம்தழைக்க பவல்பிடித்து நிற் வன் 
 

 ால்குடங்கள் காவடிகள் பைரந்்பத வந்திட 

 க்தசரல்லாம் அபராகரா என்பற முைங்கிட 

சிங்கப்பூரில் நின்றருளும் பதண்டபாணியும் 

அைகு சிங்காரத்பதரில் வந்து கண்டு கண்டு மகிை்கிறார ்
 

ஊஞ்ைலிபல ஆடுகின்ற ப ரைபக வா 

உன்னடியார ்மகிை்ந்திடபவ பவல்பிடித்து வா 

தஞ்சபமன்று உனனப்பணிந்பதாம் சிங்னகயாளும் மன்னவா 

சிங்காரபவல் பிடித்து பநரில் நீயும் வா வா 
 

 ைம்பகட்டு ைண்ழடப ாட்டு  ைனி வந்தவா 

அங்பக  க்தர ்ப ாற்ற பகாலூன்றி நிற்கும் ஆண்டவா 

கடலும் தாண்டி சிங்கப்பூரில் பகாயில் பகாண்டவா 

எங்கள் கே்டம் கவழல தீரத்்திடபவ நீயும் பநரில் வா வா 
 

குன்றம் எல்லாம் பகாயில் சகாண்ட சதண்ட ாணியும் 

வந்தமரந்்தான் சிங்க ்பூரில் வளங்கள் ச ருகபவ 

பபாற்றி நாமும் வணங்கிடுபவாம் என்றும் எப்பபாதும் 

அவன் பகட்டசதல்லாம் தந்திடுவான் நாமும் மகிைபவண்டிபய 
 

வட்டி சதாழில் சைய்யவந்த எங்களுக்பகதான் 

வளபமாடு பவழலவாய் ்ழ  தந்தவன் நீபய 

பசட்டிமக்கள் குலம் காக்கும் சிங்னக பவனலய்யா 

உன் பைவடிபய ைரணமய்யா ைரணம் ைரணம் முருழகய்யா 
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அருளிழைமணி பநமத்தான் ட்டி அரு.சு ்பிரமணியன். 
 

பண்டாரமாம் பண்டாரம் 
 

 

 ண்டாரமாம்  ண்டாரம்  ைனிமழல  ண்டாரம் 

சின்ன சின்ன  ண்டாரம் சிரித்து மகிழும்  ண்டாரம் 

வண்ணமயில் ஏறிவரும் வடிவைகு ்  ண்டாரம் 
 

கன்னித்தமிை்  ாட்டினிபல கனிந்துருகும்  ண்டாரம் 

காவடிகள் ஆட்டத்திபல மயங்கிவரும்  ண்டாரம் 
 

காவடிக்கு முன்பன வந்து காவலாகும்  ண்டாரம் 

காலசமல்லாம் துழணயிருக்க ஆடி மகிழும்  ண்டாரம் 
 

அன்ழன தந்த பவலுடபன ஆடி வரும்  ண்டாரம் 

அைகுமயில் மீதமரந்்து  வனிவரும்  ண்டாரம் 
 

குைந்ழதயாய் இ ் ைனியிபல குலுங்கி சிரிக்கும்  ண்டாரம் 

கும்பிட்படார ்நலம் காக்க எங்கும் வரும்  ண்டாரம் 
 

வள்ளியிடம் கிைவனாய் வம்பு சைய்த  ண்டாரம் 

சூராதிசூரர ்குலம் பவரறுத்த  ண்டாரம் 
 

 ைத்துக்காக ைண்ழட ப ாட்ட  ாலமுருக ்  ண்டாரம் 

 ாரவ்தியாள் தந்த ைக்தி பவசலடுத்த  ண்டாரம் 
 

சிங்கார ச ான்னூஞ்ைல் ஆடுகின்ற  ண்டாரம் 

சைல்வநலம் தந்தருளும் சைந்தூரு  ண்டாரம் 
 

சைந்தூரில் வாள்வைங்கி சஜகம்காத்த  ண்டாரம் 

பதடிவந்பதார ்வாை்க்ழகயிபல வளம் சகாடுக்கும்  ண்டாரம் 
 

சநற்றிக்கண்ணில் பிறந்துவந்த சவற்றிபவலு ்  ண்டாரம் 

சவற்றிகழள தந்தருளும் ைக்திபவலு ்  ண்டாரம் 
 

தங்கத்பதரில்  வனிவரும் தருமதுழர  ண்டாரம் 

தரணி எங்கும் பகாயில் சகாண்ட சதண்ட ாணி  ண்டாரம் 
 

அன்னதானம் சைய்யைச்ைய்ய அகமகிழும்  ண்டாரம் 

 ண்ழணசயல்லாம் வளரைச்ைய்யும்  ைனிமழல  ண்டாரம் 
 

பிரம் ாட்டம் ஆடுகின்ற ப ரைகு  ண்டாரம் 

ஆறுகால் ைவுக்ழகயிபல ஆடி மகிழும்  ண்டாரம் 
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சதன்றசலன ஆடி வரும் சதன் ைனி  ண்டாரம் 

பதடிவந்பத நலம் சகாடுக்கும் சதண்ட ாணி  ண்டாரம் 
 

பவசலடுத்து ஆடி வரும் பவலு ்பிள்ழள  ண்டாரம் 

பவண்டும் வரம் தந்தருளும் ஞான ்பிள்ழள  ண்டாரம் 
 

சிங்கார பவல்தாங்கி சிரித்து மகிழும்  ண்டாரம் 

வண்ணமயில் மீதமரந்்து உலகாளும்  ண்டாரம் 
 

ஆடிவரும் காவடிக்கு அைகுபவழல துழணயாக்கி  (2) 

ஆனந்தமாய் கூட்டிைச்ைல்லும்  ைனிமழல  ண்டாரம் 
 

அருளிழைமணி பநமத்தான் ட்டி அரு.சு ்பிரமணியன். 
 

 

பசன்ச மயில் வாகனபன சிவ 
 

 ைழ்ை மயில் வாகனபன சிவ 

 ால சு ்பிரமணியபன வா - இங்கு  

இைழ்ை இல்லாம் உன்பமல் ழவத்பதன்  

எள்ளளவும்ஐயமில்ழல -    ( ைழ்ைமயில்)  
 

சகாஞ்சும் சமாழியானாலும் - உன்ழனக்  

சகாஞ்சிக் சகாஞ்சி ்  ாடிடுபவன் - இங்கு  

ைரை்ழ்ை எல்லாம் மழறந்தத ் ா - எங்கும்   

ைாந்தம் நிழறந்தத ் ா -   ( ைழ்ைமயில்) 
 

சவள்ளமது  ள்ளந்தனிபல  ாயும்  

தன்ழம ப ால உள்ளந்தனிபல - நீ  

சமள்ள சமள்ள புகுந்து விட்டாய் எந்தன்  

கள்ளசமல்லாம் கழரந்தத ் ா -   ( ைழ்ைமயில்)  
 

சநஞ்ைமதில் பகாவில் அழமத்பதன் அதில்  

பநரழ்ம என்னும் தீ ம் ழவத்பதன் - நீ  

சைஞ்சிலம்பு சகாஞ்சிட வா மருகா  

பைவற் சகாடி மயில் வீரா -    ( ைழ்ைமயில்)  
 

ஆறு ழட வீடுழடயவா எனக்கு  

ஆறுதழலத் தருந் பதவா - நீ  

ஏறுமயில் ஏறிவருவாய் - மருகா  

எங்கும் நீழறந்தவபன-    ( ைழ்ைமயில்)  
 

அழலகடல் ஓரத்திபல எங்கள்  
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அன் ான ைண்முகபன - நீ  

அழலயா மனந் தந்தாய் - உனக்கு  

அனந்த பகாடி நமே்காரம் -   ( ைழ்ைமயில்) 
 

மூன்றாம் பனடவீடு 
 

 

 ழடநடக்குது  ழடநடக்குது வந்து  ாருங்க-மூன்றாம் 

 ழடவீட்ழட ்  ாரக்்க ் ப ாகுது நின்று  ாருங்க 

கண்மாய்க்கழர வர ்பினிபல கரியிருட்டிபல 

கட்சடறும்பு ப ால்வரிழை ஊரந்்து சைல்லுபத 
 

ழகவிளக்கு சவளிைை்ம் மட்டும் ழைழக காட்டுபத 

காற்றுபவக நழடநடந்து  ழடகள் சைல்லுபத 

சகாட்டும் னி குளிரக்ாற்ழற புறக்கணிக்குபத 

சகாடியசவய்யில் மழைழயக் கூட எதிரடிக்குபத 
 

எட்டும்வழர வரிழையாக தழலகள் சதரியுபத-இதற்கு 

எந்த நாட்டு ராணுவமும் ஈடு இல்ழலபய 

 ட்டினிழய ்  சிழயக் கூட ்  ாரக்்கவில்ழலபய-இங்கு 

 ட்டாளத்தின் விதிகளுக்கு மாறு இல்ழலபய 
 

சிட்டு ் ப ால சிறகடித்து சைல்லும் வித்ழதபய-அழதை ்

சை ்புதற்கு சைந்தமிழில் வாரத்்ழத இல்ழலபய 

கட்டாந்தழரயில்  டுக்கக்கூட பநரம் இல்ழலபய 

காலக்கணிதம் சகாஞ்ைம்கூடத் த ் வில்ழலபய 
 

சிட்டு ்ச ண்டிர ்முதியவரக்ள் சின்ன ் பிள்ழளகள் 

சீனநாட்டு ராணுவத்தில் கூட இல்ழலபய 

காடுமழல வனாந்திரம் கடந்து சைல்லுபத-அழதக் 

காலணிகள் இல்லாத கால்கள் சைால்லுபத 
 

ஓடுவதும் நட ் துமாய்ை ்சைல்லும்  ழடக்கு 

உடுத்தக்கூட மாற்றுத்துணி ழகயில் இல்ழலபய 

வைக்கமான  ழடசயடு ்பு எதிரி நாட்டிபல 

வழகவழகயாய் ்  ழடயணிகள் பைரந்்து சைல்லுபத 
 

 ைக்கமான எளியமக்கள்  ழடசயடு ்பிபல 

 யிர ்விழளந்தால் ப ாதும் ஏழை ்  ஞ்ைம் தீருபம 

 ழடயுடபன வைக்கமாகத ்தள தி வருவார-்இங்கு 
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 ைநியிபல தள தியாய் வீற்றிருக்கின்றார ்
 

 ாட்டு ் ாடி அழைத்தாபலா ஓடி வருகின்றார ்

 க்க லமாய் எ ்ப ாதும் கூட வருகின்றார ்

மு ் ழடக்குை ்சீருழடபயா மூன்று நிறத்திபல 

முருகன் ழடை ்சீருழடபயா காவி ஒன்று தான் 
 

எ ் ழடக்கும் விதவிதமாய் ஆயுதம் இருக்கும் 

எழில் இழறவன் ஆயுதபமா பவலும்மயிலும் தான் 

காயம் பநாய்க்குத் தடவ வழியில் மருந்துகள் இல்ழல 

தள தியின் மருந்து திருநீரு ஒன்றுதான் 

இதழன ்ப ால அதிையம் நான்  ாரத்்ததில்லீங்க - எங்கும் 

 ாரத்்திருந்தால் அதழனக் சகாஞ்ைம் எனக்குை ்சைால்லுங்க 

ஆழர தமிைச்ைல்வன்  
 

கந்தசாமிபய எங்கள் பசாந்தசாமிபய  
 

 

கந்தைாமிபய எங்கள் சைாந்தைாமிபய  

கந்தநாதபன எங்கள் சைாந்தநாதபன 

கந்தைாமிபய எங்கள் சைாந்தைாமிபய  

கந்தநாதபன எங்கள் சைாந்தநாதபன 
 

காளி ட்டியில் இவர ்கந்தைாமியாம்  

கலியுகத்திபல கண்கண்ட சதய்வமாம் 

கவழலசயல்லாபம ப ாக்கும் சதய்வமாம்  

கந்தைாமியாம் நம் சைாந்தைாமியாம் 
 

மன்னாதிமன்னர ்இங்பக மண்டியிடுகின்றார ் 

மண்மீதினிபல தழலழவத்து ்  ணிகின்றார ்

உண்ழம சைால்லுபவன்  ல நன்ழம சைால்லுபவன்  

உங்கள் கனசவல்லாம் இங்பக நல்ல நிழனவாகும் 
 

 ைழ்ைமயில் மீதமரந்்த  ாலகன்தாபன  

நம் இைழ்ைசயல்லாம் தீர ்் தற்கு இங்குவந்தாபன 

ைக்திதந்த பவசலடுத்த தங்கமகனாம் 

காளி ட்டி பகாவில் சகாண்ட கந்தைாமியாம் 
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 ைத்துக்காக மழல சைன்ற  ாலகன்தாபன  

ஞான ் ைமாகி மழலபமபல பகாவில் சகாண்டாபன 

மழலபமபல பகாவில் சகாண்ட  ைனிைை்ாமிபய 

காளி ட்டி பகாவில் சகாண்ட கந்தைாமியாம் 
 

 

அப்பனும் சுப்பனும் 
 

 

அ ் ன் ச ற்ற பிள்ழள ஒ ்பு ஏதும் இல்ழல 

சு ் சனன்ற ப ழர சைால்லி சைால்லி ் ாடு.  (அவன்) 
 

அம்மா சகாடுத்த பவலு அரக்கருக்பக ஆளு! 

நம்ம நாட்டு முருகு நாதம் பகட்டு உருகு   (அ ் ன்) 
 

ஆறுமுகம் அைகு அடிசயடுத்து ்  ைகு 

 ாரு  ாரு  ைநி  ருக ்  ருக இளநி   (அ ் ன்) 
 

பவதம்  டித்த பிள்ழள பவறு ஏதும் இல்ழல 

பவற் பிடித்த பிள்ழள பவண்டு வரம் சகாள்ழள  (அ ் ன்) 
 

கருழண மனம் தங்கம் கண்ணில் அருள் ச ாங்கும் 

சிறுவன் இந்த பவலன் சிந்தழன தந்த  ாலன்  (அ ் ன்) 
 

புகழில் ஆடும் குமரன் புவியில் கூடும் அமரன் 

சிவமும் நாடும் விமலன் சித்திர முத்துக் கமலன் (அ ் ன்) 
 

வைந்தராகம்  ாடி வருபவாம் உன்ழனத் பதடி 

வைந்தம் பூத்துக் குலுங்க வரங்கள் தரும் முருகா (அ ் ன்) 
 

காவடிை ்சிந்து  ாடும் கருழண மனம் கூடும் 

 ாவடி பகட்டு மயங்கும்  ாதம் கண்டு வணங்கும் (அ ் ன்) 
 

பதரில் ஏறி வருவான் சதள்ளு தமிை் தருவான் 

 ாரில் முருகன் சதய்வம்  ாடி ்  ாடி உய்பவாம் (அய்யன்) 
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வண்ண மயிபலறி வருக 
 

    

ஆறு ழட வீடுசகாண்ட ஆறுமுக பவலா  

அன்ழனசிவ காமிச ற்ற ைக்திஉழம  ாலா  

அன்புமயி பலறிநீயும் என்று வருவாபயா  
    

 ாடுமடி யாரச்மாழியில்  ாைமிகு  ாலா  

 ண்சணடுத்து மாழலயிட்டு  ாடுகின்பறாம் வாவா  

 ைழ்ைமயி பலறிநீயும் என்றுவரு வாபயா  
    

மாடமழன மாநிதியும் பவண்டுவதும் இல்ழல  

மன்னவபன நீசிரித்தால் வாை்விபலது சதால்ழல  

மாமயிலின் மீதிபலறி என்று வருவாபயா  
    

மாறு டு வாை்வுஎன்ழன மாற்றுவபதன் சீலா  

மந்தமதி மாழயநீக்கும் மா ் ைநி பவலா  

புள்ளிமயி பலறி நீயும் என்றுவரு வாபயா  
    

மாமயிலின் மீதமரந்்து மா நிலத்ழதக் காக்க  

மன்னவபன வந்தருள்வாய் சதால்ழலகழள ் ப ாக்க  

வள்ளிசதய்வ யாழனயுடன் என்றுவரு வாபயா  
   

வீரபவழல நீசயடுத்து வீசிவிழள யாடு  

விண்ணவழரக் காத்தது ப ால் தூயஅன்பி பனாடு  

வண்ணமயி பலறிநீயும் என்றுவரு வாபயா 

 

நல்ல பநரம் 
 
 
 

 
 

தந்தனத்தான் தந்தனத்தான் தாளம் ப ாடுங்க 

ைங்கரன்ச த்த புள்ழளசய ் த்தி ராகம் ாடுங்க 

ச ாறந்தழதயா நல்லபநரம் எழுந்து  ாருங்க, 

ப ாய்வரலாம்,  ைனிமழல நடந்து வாருங்க! 
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நடந்தசதல்லாம் நடந்தழதயா மறந்துப ாடுங்க! 

நடக்க ்ப ாற காரியத்ழத நிழனத்து வாழுங்க 

பைவல்கூவி அழைக்குதுகண் திறந்து  ாருங்க! 

சிங்கார பவலன் புகை் உணரந்்து  ாடுங்க! 
 

காவல்சைய்யும் முருகன் மழல அருகில் தானுங்க - அந்தக் 

கடவுள்ச யர ்சைால்லைச்ைால்லி உருகி ஆடுங்க! 

ஆணும் ச ண்ணும் கூட்டம்கூடி  ாட்டு ் ாடுங்க-வரம் 

ஆறுமுகை ்ைாமியிடம் பகட்டு வாங்குங்க 
 

பவணுமுந்தன் காட்சிஎன்று சைால்லி ்ப ாடுங்க-அவன் 

பவறுவாரத்்ழத சைால்லவந்தா தள்ளி ்ப ாடுங்க! 

அபராகரா சைால்வதற்குத் சதாங்கி ்ப ாடுங்க - வரும் 

அசுர ் ய சகாட்ட சமல்லாம் அடங்கி ்ப ாகுங்க! 
 

பமாதவந்த துன் சமல்லாம் முடங்கி ்ப ாகுங்க -ஓரு 

பமாதகத்தான் தம்பி லம் விளங்கி ் ப ாகுங்க! 

தந்தனத்தான் தந்தனத்தான் தாளம் ப ாடுங்க 

ைங்கரன்ச த்த புள்ழளசய ் த்தி ராகம்  ாடுங்க 
 

கந்தனுக்கும் சநஞ்சினுக்குள் பகாலம்ப ாடுங்க 

கண்ணில்வரும் நீழரக்சகாண்டு  ாலம் ப ாடுங்க 
 

வீர. சமய்ய ் ன் 
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சிறுவாபுரிப் பதிகம் 
காப்பு 

சிவனாரின் பிள்ழள கணநாத வள்ளல் 

திரு ் ாதம் முந்தித் சதாழுது 

புவியாளக் குன்றந் தனிலாடும் பவலன் 

புகை் ாட நல்ல தமிழைை ்

சுழவபயாடு தந்து நிழறவாகை ்சைய்ய 

துழணயாக பவண்டும் எனபவ 

கவி ாடி பவண்டிக் கசிந்பதத்து கின்பறன் 

கணநாதன் என்றும் துழணபய! 

பதிகம் 

கல்லாத ப ரக்்கும் கவி ாடும் ஆற்றல் 

கடல்ப ாலத் தந்து விடுவான் 

சவல்லாத பகாழை சவகுவீரனாக 

விதிமாற்றி ழவத்து விடுவான் 

நில்லாதை ்சைல்வம் நிழலயாக இல்லில் 

நிதங்கூடை ்சைய்து விடுவான் 

சைல்வாக்கும் வீடும் சீபராடு ஈவான் 

சிறுவாபுரிக் குமரபன! 
 

எனக்காக இல்லம் இல்ழலபயஎன்று ஏங்க 

எழில்வீடு ஐயன் தருவான் 

 ணக்காரன் என்றும்  ரபதசி என்றும் 

 ாரத்்தாள எண்ணி அறியான் 

தழனக்கான வந்து தமிை் ாடும் அன் ர ்

துழணயாக என்றும் வருவான் 

திழனக்காட்டு வள்ளி தழனநாடும் வள்ளல் 

சிறுவாபுரிக் குமரபன! 
 

சநல்பலாடு வாழை நிழறபவாடு சூழும் 

நிலபமாங்கு நல்ல  தியாம் 

வில்பலந்தும் ராமர ்ழவபதகி  ாலர ்

சவன்றாடி நின்ற இடமாம் 

ச ால்லாத சூரன் புறபமாட்டி பவலன் 

ச ாழுபதாடு தங்கும் இடமாம் 

சைல்வாக்கும் வீடும் சீபராடு ஈவான் 

சிறுவாபுரிக் குமரபன! 
 



www.bhajanai.com 

371 

தவம் ஓங்குதந்ழத சைவிபயாடு ப சிை ்

ைதுரப்வதம் சைால்லி விடபவ 

சிவைாமி நீயும் சதன்ைாமி மழலயில் 

திருவீடு சகாள்ள விழலபயா 

புவிவாழும் யானும் புதுவீடு ஒன்றில் 

புகபவணும் நல்ல குடிபய 

சிவ ாலத் பதவன் ஒருவீடு ஈவான் 

சிறுவாபுரிக் குமரபன! 
 

எட்டாத வாபனார ்எழிலான வீட்டில் 

எக்காளம் இட்டு ் புகுந்து 

சகாட்டாடும் சூரர ்குலநாைம் ஆகக் 

கூரப்வழலத் சதாட்ட குமரன் 

தட்டாமல் பதவர ்தன்வீடு தன்னில் 

தான் ஆள விட்ட குகனாம் 

சைட்டாய் எனக்கும் ஒருவீடு ஈவான் 

சிறுவாபுரிக் குமரபன! 
 

சூராதி சூரன் தூளாகி ் ப ாக 

சுகபமவு பதவர ்மகிை்ந்து 

காராருங்கூந்தல் சதய்வாழனதன்ழனக் 

கல்யாணஞ் சைய்து தருவார ்

ஏராரும் பவலன் இல்வாை்க்ழக காணும் 

இனிய ரங் குன்றம் எழிலாம் 

சீராய் எனக்கும் ஒருவீடு ஈவான் 

சிறுவாபுரிக் குமரபன! 
 

ஒருயாழன ப ான்ற கணநாத வள்ளல் 

ஒ ்ப ாடு அன்று உதவ 

குறமாது தன்ழன மணமாழல சூடிக் 

சகாண்டாடும் இன்  நிழனவில் 

தருபமவு நல்ல தணிகாைலத்தில் 

தனிவீடு சகாண்ட குகனாம் 

சிறிபயன் எனக்கும் ஒருவீடு ஈவான் 

சிறுவாபுரிக் குமரபன! 
 

சிறகாட வானில்  றந்தாடும் புள்ளும் 

சிறுகூடு கட்டி வளரும் 

குறியாய் ்  ணத்ழதக் சகாள்ளாது விட்ட 

அறியாத பிள்ழள எழனயும் 
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உறபவாரும் என்றும் ஒ ்ப ாடு காண 

உடபனாடி வந்து அருளி 

சிறிபயன் எனக்கும் ஒருவீடு ஈவான் 

சிறுவாபுரிக் குமரபன! 
 

ஏராளை ்சைல்வம் இருந்தாலும் எல்லாம் 

எல்லாரக்்கும் வாய் ்  திழலபய 

 ாராளும் கந்தன்  ாரத்்தாபல கிட்டும் 

 ாபராங்கும் உண்ழம நிழலபய 

ஊராரும் ப ாற்றும் ப பராடு வாை 

உடபனாடி வந்து அருளி 

சீரான இல்லம் பதாதாய் அருள்வான் 

சிறுவாபுரிக் குமரபன! 
 

சமய்ப ை வாை்வில் விழளயாது துன் ம் 

விதிகூறும் உண்ழம இதுபவ 

ச ாய்ப சிை ்சைல்வம் புகபைாடு யாரும் 

புவிவாை்ந்த சதன்றும் இழலபய 

ழகயாற பவலன் கால்பதடி ்  ற்றக் 

கவினாடும் இன்  நிழலபய 

சதய்வாழன நாதன் ஒருவீடு ஈவான் 

சிறுவாபுரிக் குமரபன! 
 

இ ் ாடல்  த்தும் எ ்ப ாதும்  ாட 

எந்நாளும் இன் ம் மிகுபம 

சை ் ாத ப ாதும் த ்ப தும் இல்ழல 

சைவியாறக் பகட்பின் நலபம 

த ் ாது பதடும் தரமான வீடு 

தனதாக வந்து விடுபம 

அ ் ாவின் பிள்ழள அைபகை வள்ளல் 

அவனாசி உண்டு நிதபம! 

மீயன்னா பைவுகன் சைட்டி 

கந்தன் பபாட்ட கணக்கு 

 

கந்தன் ப ாட்ட கணக்கு சதரியவில்ழல நமக்கு 

பவலன் ப ாட்ட கணக்கு விதவிதமாய் இருக்கு 

ஒன்றும் ஒன்றும் இரண்டு ஓம் எழுத்தும் இரண்டு 
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இரண்டும் இரண்டும் நான்கு 

இனிய பவதம் நான்கு 
 

மூன்றும் மூன்றும் ஆறு 

முருகன் முகமும் ஆறு 

நான்கும் நான்கும் எட்டு 

நமக்குத் திழைகள் எட்டு 
 

ஐந்தும் ஐந்தும்  த்து 

அவன் அரும்ச ரும் சைாத்து 

சு ் ன் ப ாட்ட கணக்கில் 

த ்பு ஏதுமில்ழல 

கணக்கு ் டி நடந்தால் 

பிணக்கு ஏதுமில்ழல 

எனக்கு அவனும் சைான்னான் 

உனக்கு நானும் சைான்பனன். 

கவிஞர ்குறள் இலக்குவன் 

வாருங்கள்! பாடுங்கள்! 
 

 

வாருங்கள் பதாைரக்பள நீங்கள்  ாடுங்கள்  ாடல்கபள 

வாருங்கள் பதாைரக்பள நீங்கள்  ாடுங்கள்  ாடல்கபள 
 

இரவும்  கலும்  ாடும்  ாடல் 

திருமுரு கன் ாடல்-கண் 

எதிபர சதரியும் காட்சிகள் எல்லாம் 

ஈைன் விழளயாடல்! 

வரவும் சைலவும்  ாரத்்தது ப ாதும் 

வாருங்கள் பதாைரக்பள!-புது 

மலழரத் தூவி ்  ாடுங்கள், நீங்கள் 

முருகன்  ாடல்கபள! 

வாருங்கள் பதாைரக்பள-நீங்கள் 

 ாடுங்கள்  ாடல்கபள! 
 

துள்ளித் திரியும்  ள்ளி ்  ருவம் 

தூரம் ப ாயாைச்ு-அந்த 

துடுக்கு ் ப ைச்ும், அடிக்கும் கூத்தும், 

சதாழலந்த காைாைச்ு! 

அல்லும்  கலும் சகால்லும் கவழல 
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ஆயிரம் வந்தாைச்ு-அவழன 

அண்டிய உடபன சநஞ்சினில் சகாஞ்ைம் 

அழமதியும் உண்டாைச்ு! 

வாருங்கள் பதாைரக்பள!-நீங்கள் 

 ாடுங்கள்  ாடல்கபள! 
 

மாழல அணிந்த பவழளயி பலபுது 

வலிழம பைரக்ிறது-நம் 

வலிகளும் சநஞ்சில் கிலிகளும் கூட 

மழறந்து ப ாகிறது! 

 ாழலை ்சைாரிந்து பவழல வணங்கும் 

 ரம் ழர வாை்கிறது-தினம் 

 ாடிய  ாட்டும் வீசிய சீட்டும், 

 லிதம் ஆகிறது! 

வாருங்கள் பதாைரக்பள-நீங்கள் 

 ாடுங்கள்  ாடல்கபள! 
 

அதிலும் இதிலும் அழலபமா தாமல் 

அவழன நம்புங்கள் 

அனு வம் எல்லாம் அவனருள் என்பற 

ஆறுதல் சகாள்ளுங்கள்! 

 திலும் அவபன பகள்வியும் அவபன 

 க்குவம் அழடயுங்கள்-நீங்கள் 

 ைமுதிர ்பைாழல மழலமுரு பகைன் 

 ாதம்  ணியுங்கள்! 

வாருங்கள் பதாைரக்பள-நீங்கள் 

 ாடுங்கள்  ாடல்கபள! 

ப ராசிரியர ்அருட்கவி கு.சை. இராமைாமி. எம்.ஏ. 
 

வருவாய் வருவாய் வடிபவலா 
 

வருவாய் வருவாய் வடிபவலா 

வள்ளி மணாளா வடிபவலா 

நலமா நலமா வடிபவலா 

நழட தான் சுகமா வடிபவலா    (வருவாய்) 
 

ஆண்டுகள் பதாறும் தவறாமல் 

ஐயா உன்ழன மறவாமல் 

பவண்டி உன்னிடம் வரு வரக்்கு 

பவண்டியசதல்லாம் தருவாபய    (வருவாய்) 
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கால்கள் நடந்திட மறுத்தாலும் 

கழள ் ால் சநஞ்ைம் துடிதத்ாலும் 

முருகா என்றுழன அழை ் வரக்்கு 

வருவாய் மயிலுடன் துழணயாக    (வருவாய்) 
 

பவங்ழக மரமாய் நின்றவபன 

பவதம் யாவும் கற்றவபன 

பதனில் குளிக்கும் சதள்ளமுபத 

பதவா ஊஞ்ைல் ஆடுகபவ     (வருவாய்) 
 

பதசிகன் பதாளில் சுமந்துவர 

சதம்புடன் ச ண்கள் சதாடரந்்து வர 

ஆயிரம்  க்தரக்ள் நட்ந்து வர 

ஐயா முருகா காட்சி தர     (வருவாய்) 
 

கண்படன் முருகனின் காலிரண்டு 

கண்ணும் பதாளும்  ்ன்னிரண்டு 

பவலும் மயிலும் தானுண்டு 

சவற்றி முகங்கள் ஆறுண்டு    (வருவாய்) 
 

வாை்வில் ஆயிரம் விதமுண்டு 

வருவதும் ப ாவதும்  லவுண்டு 

சிந்ழதயில் ஆயிரம் நிழனவுண்டு 

சையலில் காட்டிட நீ உண்டு    (வருவாய்) 
 

பவலும் மயிலும் துழணயுண்டு 

சவற்றி ச ற உன் அருளுண்டு 

நாளும் நிழனத்திடும் மனமுண்டு 

நலியா வரம்தர ்நீ உண்டு     (வருவாய்) 
 

ச ான்னும் ச ாருளும் பவண்டாமல் 

எண்ணிய சதல்லாம் தரு வபன  

கண்ணில் மணியாய் ஒளிர ்வபன 

தண்ணீர ்மழல வாை் பவலவபன    (வருவாய்) 
 

தன்ழனத் தாபன மறந்தாலும் 

தாகம்  சிதான் எடுத்தாலும் 

உன்ழன மறவா வரந்தருவாய் 

கந்தா முருகா கதிரப்வலா     (வருவாய்) 
 

அருட்ச ரும் பஜாதி நீய ் ா 

அன்பின் ஊற்பற பதன ் ா  
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ைடுதியில் வந்சதன்ழன ஆள ் ா 

ைழடயன் மகபன பவல ் ா    (வருவாய்) 
 

சவன்றிடும்  ழடவீடு ஆறுண்டு 

விழரவாய் சைன்றிட மயிலுண்டு 

 ைமுதிர ்பைாழலயும் அதிசலான்று 

 ைநியில் நிற் ாய் பவல்சகாண்டு   (வருவாய்) 
 

தாயும் நீபய வடிபவலா 

தந்ழதயும் நீபய கதிரப்வலா 

பையும் நாபன சைல்வாஎன் 

சிந்ழதயில் ஊஞ்ைல் ஆடுகபவ    (வருவாய்) 
 

பைரன் காவடி பகாடி வரும் 

சதருவினில் ஆயிரம் ஆடிவரும் 

பதன்ப ால் இனித்திட ்  ாடிவரும் 

பதவா உழனபய நாடி வரும்    (வருவாய்) 
 

தத்திடும் மயிலில் வரு வபன 

ைக்தி உழமயவள் திருமகபன 

இரு ் ாய்  ைனியில் இரு ் வபன 

திரு ் தி மழலயான் மருமகபன    (வருவாய்) 
 

ஐயா  ைனியில் நீராடி 

ச ாய்யா மணியில் உழனத்பதடி 

சமய்யாய் துதி ்ப ன் கவி ாடி 

ச ாய்யா வரமருள் எழனநாடி    (வருவாய்) 
 

அல்லல் தீர ்் து இரண்டு முகம் 

அருழள ் ச ாழிவது இரண்டு முகம் 

ஆனந்தம் அளி ் து இரண்டு முகம் 

அன்பின் வடிவம் ஆறுமுகம்    (வருவாய்) 
 

ஆழையில் விழளவது ச ாய்ய ் ா 

அழனத்தும் நீபய சமய்ய ் ா 

அடிழமயின்  ால்மனம் ழவய ் ா 

அன்புடன் கருழண சைய்ய ் ா    (வருவாய்) 
 

ப ாதும் பைாதழன பவண்டாம் வா 

ப ாகரின் ச ாக்கிே க் கனிபய வா 

ச ாதுநட ் புண்ணியன் மகபன வா 

ச ாய்ழகயில் பூத்த மலபர வா    (வருவாய்) 
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பமழலை ்சிவபுரி பவலவபன  

பவை முகத்துக் கிழளயவபன 

கூவும் பைவற்க் சகாடிபயாபன 

குமரா ஊஞ்ைல் ஆடுகபவ     (வருவாய்) 
 

தஞ்ைம் நீபய வடிபவலா 

தணிழகக்கரபை வடிபவலா 

சகாஞ்சும் ைதங்ழக ஓழையுடன் 

சநஞ்சில் ஊஞ்ைல் ஆடுகபவ    (வருவாய்) 
 

குற்றம் எத்தழன சைய்தாலும் 

குமரா நீபய ச ாறுத்தருள்வாய் 

கருழணக்கடபல உனதடிழம 

கலியுக வரதா கதிரப்வலா     (வருவாய்) 
 

கல்வியும் சைல்வமும் தருவாய் நீ 

கவழலகள் யாவும் தீர ்் ாய் நீ 

மாணிக்கம் இயற்றிய கவிழதயிழன 

காணிக்ழகயாகபவ ஏற்றிடுவாய்    (வருவாய்) 
 
 

 

முருகன் என்ற பசால்லிலுள்ள மகினம அறிந்பதன்   
 

 

முருகன் என்ற சைால்லிலுள்ள மகிழம அறிந்பதன்   

கருழணயுள்ளம் சகாண்ட அவழன என்றும் மறபவன் -  

நான் என்றும் மறபவன் 
 

கருவழறயில் முதன் முதலில் அவழன அறிந்பதன் 

அன்ழனவழி அவன் புகழை நாளும் உணரந்்பதன் 

தமிை்க்கடவுள் முருகன் என்று பகட்டு வளரந்்பதன் 

அவனருழள ் ச ற பவண்டி தினமும் முயன்பறன் (முருகன்) 
 

அைகன் அவன் உருவினிபல மனமும் மயங்கும் 

ஆறு ழட வீடு சைன்றால் உண்ழம விளங்கும் 

அற்புதமாய் அலங்காரம் அைகு சஜாலிக்கும் 

முத்தமிைால் ப ாற்றுழகயில் உள்ளம் இனிக்கும்  (முருகன்) 
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 ழகயழித்து தீழமகழள அகல ழவத்தவன் 

அசுரரக்ழளக் கழளசயடுக்க பவல் எடுத்தவன்  

இடரகற்றி காத்து நிற்கும் மயில் வாகனன் 

சிக்கலின்றி வாைழவக்கும் சிங்கார பவலன்  (முருகன்) 
 

 க்தரக்ளின்  ாைத்திபல மனம் களி ் வன் 

வளமழனத்தும் தந்து வாை்வில் உயரழவ ் வன் 

அ யசமன்று குரல்சகாடுத்தால் ஓடி வரு வன் 

யாமிருக்க  யபமன்? என்று காத்து நிற் வன்  (முருகன்) 
 

காரத்்திழகக்கும் ைே்டிக்கும் விரதம் ஏற் வன் 

யாத்திழரக்கும் காவடிக்கும் காவல் நிற் வன் 

விைாகம் ழத ்பூைம் உத்திரம் என 

விதவிதமாய் விைாக்காணும் அைகு பவலவன்  (முருகன்) 
 

பநரவ்ழியில் சைன்றால் அவழன சநருங்கமுடியும்  

அன்பின் வழி அவழனத் தினம் அணுகமுடியும் 

நல்சலண்ணம் சகாண்டால் அவழன அறியமுடியும் 

காலசமல்லாம் அவன் துழணழய உணரமுடியும் (முருகன்) 
   

அவன் நிழனவில் வாழுவதில் ஆனந்தம்சகாள்பவாம் 

அவன்  ாடல்  ாடுவதில்  ரவைம்சகாள்பவாம் 

அருள் பவண்டி தினமுமவன் காலடி சதாழுபவாம் 

வள்ளல் அவன் தரும்வரத்தால் வாை்வில் உயரப்வாம் (முருகன்) 
 

சவ.இராகவன், 12 ஜனவரி, 2011. 
 

வந்தான் பவலன் வினளயாட 
 

 

வந்தான் பவலன் விழளயாட 

பவலும் மயிலும் உடனாட 

வந்தான் பவலன் விழளயாட 

பவலும் மயிலும் உடனாட  
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பவலின் உருவில் இரு ் வனாம் 

பவதழன எல்லாம் கழள வனாம் 

வாரி வாரி தருவதனால் 

வள்ளல் முருகன் ஆனவனாம்  (வந்தான்) 
 

சிங்ழக நகரில் வாை் வனாம் 

சிந்ழத முழுவதும் நிழறந்தவனாம் 

சைல்வ வளங்கள் தரு வனாம் 

சைட்டி மகனாய் திகை் வனாம்  (வந்தான்) 
 

காவடி பிள்ழளகள் யாவழரயும் 

காலமும் காக்கும் கந்தனவன் 

பைவடி நம்பி வருபவாரின் 

ைந்ததி காக்கும் பவலவனாம்  (வந்தான்) 
 

 ழடவீடு ஆறு சகாண்டவனாம் 

 க்தரின் குழறழய தீர ்் வனாம் 

எைாம்  ழடயாம் சிங்ழகயிபல 

சதண்டாயுதம் ஏந்தி நிற் வனாம்  (வந்தான்) 
 

காவடி பதாள்களில் ஆடிவர 

 ால்குடம் அருகினில்  வனிவர 

கந்தன் புகழை ்  ாடிவர 

வந்தான் பவலன் விழளயாட  (வந்தான்) 
 

அன் ால் நாமும் கூடிடுபவாம் 

அவனருள் பவண்டி வணங்கிடுபவாம் 

 ஜழனகள் சைய்து மகிை்ந்திடுபவாம் 

அவன் புகை் ாடி ்  ணிந்திடுபவாம் (வந்தான்)  
 

அைகு திருநாவிற்கரசு, நாைச்ியாரப்ுரம், ஜனவரி, 2011.  
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பழனிமனல படிபயறு 
 

 

 டிபயர ் ா  டிபயறு  ைனிமழலயதன்  டிபயறு 

 டி ் டியாக நீபயறு  ல  டியாக முன்பனறு 
 

ஒரு  டிபயறிட முருகன் அவன் 

உயர ்டியில் நம்ழம ஏற்றிடுவான் 

மறு டி மறு டி மழலபயற  

மழலக்கும் டி நம்ழம மாற்றிடுவான் 
 

நித்தமுபம திரு ்புகழை ்  டி 

நிழலத்த உறுதிழய சகாண்ட டி 

உத்தம அடியார ்சைன்ற டி  

உள்ளத்தில் முருகழன நிழனத்த டி 
 

அகத்ழதக் சகடுக்கும் ஆழை ் டி 

அதழன முதலில் வாை்வில் டி 

புகழைக் சகாடுத்பத காக்கும் டி 

புண்ணிய  ைனியின் திரு ் டி 
 

ைரக்்கழரகாவடி எடுத்த டி 

ைண்முகன் திருவருள் சதாழுத டி 

ைந்ததி மறு டி தழைக்கும் டி 

ைரவணன்  ாடல்கள் தினமும் டி 
 

பவலழன நிழன ்ப ார ்எண்ண ் டி 

பவண்டுவசதல்லாம் நல்ல டி 

வாை்வில் வைந்தம் வந்த டி 

 ணிவும்  தவியும் வந்த டி 
 

சைய்யும் சதாழில்கள் சிறக்கும் டி 

சிந்ழதயில் முருகன் இருந்த டி 

தருவான் அருழள நல்ல டி 

ச ற்பற வாை்பவாம் சைால்லின் டி 
 

வள்ளிக் கணவன் அருளின் டி 

வாடாமல்  யிர ்தழைக்கும் டி 

அள்ளித் தந்திடும் வள்ளல் டி 

அகிசலசமல்லாம் அருள் ைனி ் டி 
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பவலுண்டு வினனயில்னல மயிலுண்டு பயமில்னல 
 

 
 

பவலுண்டு விழனயில்ழல மயிலுண்டு  யமில்ழல 

குகனுண்டு குழறயில்ழல மனபம  

கந்தனுண்டு கவழலயில்ழல மனபம 
 

நீலகண்டன் சநற்றிக் கண்ணில் சநரு ்பு வடிவாகத் பதான்றி 

நிருதர ்குலத்ழத அழித்த நிரம்லன் - முருகன் 
 

விழிகசளாரு  ன்னிரண்டு உழடயவபன என்று சைால்லி 

விழிகளிபல நீர ் ச ருக்கி நின்பறன் - முருகா 
 

உலகசமன்னும் கடல் தனிபல உடல் என்னும் ஓடமது 

உன்னடிக் கழர அழடய அருளுவாய் - முருகா 
 

ஓயாது ஒழியாது உன் நாமம் சைால் வரக்்கு 

உயர ்கதிதான் தந்திடுவான் - முருகா 
 

கருழணபய வடிவமான கந்தைாமித் சதய்வபம உன் 

கைலடிழயக் காட்டி என்ழன ஆளுவாய் - கந்தபன 
 

சநற்றியிபல நீறணிந்து சநறியாக உழன நிழனத்து 

 ற்றிபனன் உள்ளமதில் உன்னடி - முருகா 
 

சநஞ்ை மதில் வஞ்ைமின்றி நிர ்மலபன நின்னடிழயத்  

தஞ்ைசமன சநஞ்ைமதில் எண்ணிபனன் - முருகா 
 

ஆறு ழட வீட்டினிபல ஆறுமுக பவலவபன 

ஆதரித்து எழன ஆளும் ஐயபன - முருகா 
 

வடிபவலா என்று தினம் வாை்த்துகின்ற அடியவரக்்கு 

சகாடிய விழன தீரத்்திடுவான்  ாருபம - முருகா 
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திருத்தலத்னத மறக்க முடியுமா!  
 

 

 ைனிமழலக்கு நான் வராமல் இருக்க முடியுமா - உன் 

 ால்வடியும் திருமுகத்ழத மறக்க முடியுமா! மறக்க முடியுமா! 
 

ஆண்டுபதாறும் ஆண்டுபதாறும்  ைனி வருகிபறன் - என் 

ஆண்டவபன உனதருழள பவண்டி வருகிபறன் 

சதய்வயாழன வள்ளியுடன் நீவருவாயா - உன்ழன 

பதடிவரும் எங்களுக்கு அருள்தருவாயா! 
 

காவடிழயக் கண்டவுடன்  க்தி ச ருகுது - என் 

கால்வலியும், பமல் வலியும்  றந்து சைல்லுது 

கட்டிவரும் காவடியில் வீற்றிரு ் வபன - அழத 

சுமந்து வரும் பதாள்களுக்கு துழண இரு ் வபன! 
 

சவற்றியுடன் எனது வாை்வு நழடச ற பவணும் - நான் 

பவண்டும் வரம் தந்து எழனக் காத்திட பவண்டும் 

அன்னதானமடத்தினிபல சகாலு விரு ் வபன! - அங்பக 

ஆறுகாலு ைவுக்ழகயிபல ஆடிநிற் வபன! 
 

அருளாடி வடிவினிபல பநரில் வந்திடுவாய் - உன் 

அடியவரக்்கு ச ான் ச ாருழள அள்ளித் தந்திடுவாய் 

தங்கரதம் ஏறி இங்பக நீவருவாயா - ச ற்ற 

தாய்ப ால எங்களுக்கு துழண இரு ் ாயா 
 

அருளிழைமணி, சல. பைாமு, ச ங்களூர.் 
 

பசல்வ முத்துகுமரன். 
 

முத்துக்குமரா முத்துக்குமரா முத்துக்குமரா வா வா வா 

சைல்வக்குமரா சைல்வக்குமரா சைல்வம் அள்ளித்தா தா தா 
 

புள்ளூர ்வாழும் முருகழன மனதில் எண்ணிக் சகாள்ளுங்கள் 
ச ான்னும் தருவான் ச ாருளும் தருவான் அள்ளிக் சகாள்ளுங்கள் 
 

புள்ளி மயிபலான் வள்ளி மணாளன் புகழை ்  ாடுங்கள் 

வள்ளிக் கணவன் அள்ளித் தருவான் வாங்கிக் சகாள்ளுங்கள் 
 

காட்டு ்  ாழத வண்டிகள் கட்டி கால்நழட ப ாடுங்கள் 

காட்டுவான்  ாழத கந்தன் வாை்வில் கவழலழயத் தள்ளுங்கள் 
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சைந்தூர ்கந்தன் சீரழல வாயில் சிரி ் ழத ்  ாருங்கள் 

இந்தூர ்கந்தன் இன் ம் தருவான் ஏற்றுக் சகாள்ளுங்கள் 
 

ைக்தியின் ழமந்தன் ைண்முக நாதழன அரை்ை்ழன சைய்யுங்கள் 

ழவத்திய சைல்வன் வளமாய்த் தருவழத வாங்கிக் சகாள்ளுங்கள் 
 

சித்திழர மாதம் ச ளரண்மி நிலவாய் சிரி ் ழத ்  ாருங்கள் 

 த்தழர மாற்றுத் தங்கம் அவழன  ற்றிக் சகாள்ளுங்கள் 

அருண் வீர ் ன், காழரக்குடி, 
 

பசல்வமகன் பிறக்க பவண்டும் பழனியாண்டவா 
 

 ைனியாண்டவா முருகா  ைனியாண்டவா - இந்த ்  

 ாசரல்லாம் ஆள் வபன  ைனியாண்டவா 

குன்றக்குடி பவலவபன  ைனியாண்டவா - எங்கள் 

குலசமல்லாம் கா ் வபன  ைனியாண்டவா 
 

சகாஞ்சுதமிை் ்  ாடல் பகட்கும்  ைனியாண்டவா - எங்கள் 

குைந்ழதவடி பவலவபன  ைனியாண்டவா 

தஞ்ைசமன்பற தாள் ணிந்பதன்  ைனியாண்டவா - நீ 

சகாஞ்ைம்கண்ழணத் திறந்து ாபரன்  ைனியாண்டவா 
 

முத்தான முத்தல்லபவா  ைனியாண்டவா - சைல்வ 

முத்துக்குமர சதய்வபம என்  ைனியாண்டவா 

ைக்திபவழல ் ச ற்றவபர  ைனியாண்டவா - ஒரு 

ைந்ததிழயத் தந்தாசலன்ன  ைனியாண்டவா 
 

 ைனிமழல ் ப ரரபை  ைனியாண்டவா - இந்த ் 

 க்தரக்ுழற தீர ்் வபர  ைனியாண்டவா 

 ாலசதண்ட ாணிபய என்  ைனியாண்டவா - சிவ 

 ாலன் வந்து பிறக்கபவணும்  ைனியாண்டவா 
 

ேண்முகமாய் ஒளிவீசி ்  ைனியாண்டவா - மனை ்

ைஞ்ைலங்கள் தீர ்் வபர  ைனியாண்டவா 

குன்றுபதார ்ஆடிவரும்  ைனியாண்டவா - நல்ல 

குமரன்வந்து பிறக்கபவணும்  ைனியாண்டவா 
 

மயிபலறி விழளயாடி ்  ைனியாண்டவா - எங்கள் 

மனக்குழறழயத் தீர ்் வபர  ைனியாண்டவா 

மங்களங்கள் ச ருகிவர ்  ைனியாண்டவா - நல்ல 

மகன்வந்து பிறக்கபவணும்  ைனியாண்டவா 
 

பைவல்சகாடி சகாண்டவபர  ைனியாண்டவா - வளர ்
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சிங்கார பவலவபர  ைனியாண்டவா 

சைந்தில்வளர ்ஆண்டவபர  ைனியாண்டவா - ஒரு 

சைல்வமகன் பிறக்கபவணும்  ைனியாண்டவா 
 

தங்கரதம் ஏறிவரும்  ைனியாண்டவா - புகை் 

சதண்ட ாணித் சதய்வபம என்  ைனியாண்டவா 

ஆடுமயில் ஏறிவரும்  ைனியாண்டவா - ஒரு 

அருழமமகன் பிறக்கபவணும்  ைனியாண்டவா 
 

காவடியில் நின்றாடி ்  ைனியாண்டவா - மனக் 

கவழலசயல்லாம் தீர ்் வபர  ைனியாண்டவா 

திருவடிபய ைரணசமன ்  ைனியாண்டவா - உழனத் 

தினம்சதாழுபவன் மகன்தருவாய்  ைனியாண்டவா 
 

வயலூரில் வாை் வபர  ைனியாண்டவா - எங்கள் 

துயரசமல்லாம் தீர ்் வபர  ைனியாண்டவா 

வடிவைபக ப ரைபக  ைனியாண்டவா - நல்ல 

வரம்தருள்வாய் மகன்பிறக்க  ைனியாண்டவா 
 

அருளிழைமணி பநமத்தான் ட்டி அரு.சு ்பிரமணியன். 
 

எண்ணிட எண்ணிட ஆனந்தம் 

 

எனசதன எனசதன எத்தழனபயா  

 ல எண்ணங்கள் பதான்றி மழறந்திடினும் 

உனசதன யாழவயும் உணரழ்கயிபல  

தான் உண்ழமயில் நிம்மதி உண்டாகும் 

சினமழத நீக்கி இனிழமழய நல்கும்  

ைக்தியின் ழமந்தா முருபகைா! 

மனதினில் உன்ழன நித்தமும் ழவத்து  

எண்ணிட எண்ணிட ஆனந்தம் 
 

அந்தமும் ஆதியும் யாழவயு மான  

உழன வந்தழடந்திட மனிதரக்ுலம் 

சைாந்தமும்  ந்தமும் யாழவயும் நீக்கி  

துறந்திட பவண்டும் எனுமுலகம் 

எந்தன துறவுகள் அத்தழன ் ப ரும்  

உந்தன் வடிபவ என் தழன 

சிந்ழதயில் ழவத்தால் சீருடன் ஊறும்  
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எண்ணங்கள் எல்லாம் ஆனந்தம் 
 

சூரிய னாக வலம்வரும் நீபயா  

பூமியில் உயிரக்ளுக் காதாரம் 

 ாரினில் நாபனா  னித்துளி  லவுள்  

ஒன்றாய் வாை்வது சிலகாலம் 

ச ருமிதத் பதாபட ஒளிவிட மிளிரவ்தும் 

ப ரருள் புரிபவாய் உன்னாபல 

உருகிபய ஒருநாள் மழறந்பத ப ாவதும்  

உன்னால் என் தில் ஆனந்தம் 
 

கற்றழவ சயல்லாம் கணக்கினில்  

ழவத்தால் சிறுழக மண்ணள சவனவாகும் 

முற்றிலும் உணரா உண்ழமகள் மட்டும்  

எண்ணில் அடங்கா ஏராளம் 

உற்றழத ழவத்து உன்ழனபய நம்பி  

 யமழத நீக்கி வாை்கின்பறன் 

மற்றழவக் சகல்லாம் நீதுழண  

என் ழத மனதினில் ழவத்தால் ஆனந்தம் 

காரண பம ல நானறி யாமல் 

என்மன துள்நீ ழவத்திட்டாய் 

காரிய மாக  கடழமகள்  லவும்  

எனக்பக என்று விதித்திட்டாய் 

பூரண  லழன நன்கறிந் பதநீ  

காரணம் ழவத்திடும் விழளயாட்டில் 

பநரிடும் முடிவுகள் தழனநிழன யாமல்  

கடன்சைய் திரு ் தில் ஆனந்தம் 
 

நாற் ரி மாண சவளியினில் நாபனா  

நூலாய் ஓடும் ஒருபகாடு 

 ார ்் வர ் ாரழ்வயில் நன்ழமயும் தீழமயும்  

சதரிவது சவல்லாம் உன் ாடு 

கா ் வன் நீபய அழி ் வன் நீபய  

என்சைய சலல்லாம் நீபயதான் 

பதாற் தும் சவல்வதும் உழனபய பைரந்்திடும்  

என் ழத நிழனக்ழகயில் ஆனந்தம் 
 

சல. சு ்பிரமணியன், பதவபகாட்ழட. ஜனவரி 2012. 
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கண் எதிபர வருவாயா கடவுபள  
 

கந்தனுக்கு அபராகரா - முருகனுக்கு அபராகரா    

கந்தனக்கு அபராகரா கந்ழதயா -  

முருகனுக்கு அபராகரா முருழகயா  
 

 ைனியிபல ைன்யாைம் -  ரங்குன்றில் கல்யாணம்  

புரியலிபய உன்கணக்கு முருழகயா -  

புவியிறங்கி என் தமிழில் உருழகயா   
 

 ைனிமழல அடிவாரம் -  ாடுகின்பறாம் புது ராகம் 

அைகுமயில் பவலவபன கந்ழதயா -  

அருழள அள்ளித் தரணும் இங்கு வந்ழதயா  
 

மருத மழல  ைனி மழல - மயிலாடும் சுவாமிமழல  

தணிழக மழல நாயகபன பவழலய்யா -  

தமிை் பகட்க இன்று நல்ல நாழளய்யா  
 

ஆழிக்கழர நாழிைச்ுழன - அழிந்தது  ார ்சூர ்  ழட  

அழலயாடும் சைந்தூரின் குமழரய்யா -  

விழளயாடி சவற்றிசகாண்ட ைமழரய்யா   
 

சிக்கலிபல சிங்காரம் - சைாக்க ழவக்கும் அலங்காரம்  

 க்கமிரு பதவியுடன் பவலவா   

 ள ளக்கும்  ரிதியிழன ் ப ாலவா  
 

குன்றக்குடி ஆறுமுகம் - சகாடியவரக்்கு பவறுமுகம்    

என்ழறக்கும் வணங்கிடுபவாம் ைண்முகம்   

எதிரிகளும் ச றுவாபர சமன்முகம்  
 

வட ைனி வடிபவலன் - வழி நடத்தும் சிவ ாலன்  

அனுதினமும் சதாழுதிடுபவாம் ஆண்டிபய   

அறம் ச ாருள் இன் சமலாம் பவண்டிபய  
 

தக ் னுக்பக குருவானாய் தமிை்முருக ் ச ருமானாய் 

மனக்கவழல தீரக்்கும் மயில் வாகனா  

மாதிருவர ்மயங்குகின்ற பமாகனா  
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சைன்ழனயிபல கந்த சுவாமி  சிங்ழகயிபல தண்ட ாணி  

கணஎதிபர வருவாயா கடவுபள   

காத்திடுவாய் உனது மயில் சிறகிபல   
 

 த்துமழல முத்துக்குமார ் க்தரக்ழள ரட்சிக்கிறார ் 

ைக்தி உழம  ாலகபன  ைரவணா   

ைாம் சிவன் ழமந்தனுக்கு அரஹரா  

 ாடல்  :  ழவரம் 
 

எங்கள் வீட்டில் ஒருவன் நீ 
 

 

சிங்ழக நகரின் பவலவபன 

பவலில் பதான்றிய அைகன் நீ 

நகரத் தாரின் காவலபன 

முத்தமிை் ப ாற்றும் முதல்வன் நீ    (பவலா) 
 

ழத ்பூை நாளும் வந்துவிட்டால்  

நாளும் ச ாழுதும் நிழனவில் நீ 

 ாற்குடம் காவடி யாத்திழரயில் 

கூட்டிை ்சைல்லும்  ாடல் நீ     (பவலா) 
 

அறு ழட வீட்டில் குடிசகாண்டு 

அகிலம் காக்கும் நாயகன் நீ 

அன்பு நிழறந்த சநஞ்ைத்ழத 

அனுதினம்  டிக்கும் வாைகன் நீ    (பவலா) 
 

அறியா ் பிழைகள் அத்தழனயும் 

அன் ாய்த் திருத்தும் அன்ழன நீ 

சதரிந்பத சைய்யும் தவறுகழளத் 

தட்டிக் பகட்கும் தந்ழத நீ     (பவலா) 
 

சுவாைம் திணரும் தருணத்தில் 

உயிழர நிர ்பும் காற்றும் நீ 

உண்ழம நிழறந்த உள்ளத்தில் 

உதிக்கும் உயரந்்த எண்ணம் நீ    (பவலா) 
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கவழலகள் ழதக்கும் வலியதழன 

கழளந்திடும் சநஞ்ைத் திறமும் நீ 

கண்ணீர ்ச ாங்கும் விழியதழன 

துழடத்திடும் அன்புக் கரமும் நீ    (பவலா) 
 

வாை்க்ழக ஓட்டம் துவங்ழகயிபல 

பவகம் சகாடுக்கும் ைக்தி நீ      

ஓடிக் கழளத்து நிற்ழகயிபல 

தாகம் தணிக்கும் தண்ணீர ்நீ    (பவலா) 
 

மழலசயன மயக்கும்  ணியிழனயும் 

 னிசயனக் கழரயை ்சைய் வன் நீ 

தனியாய்த் தவிக்கும் கனங்களிபல 

துழணயாய் நிற்கும் பதாைன் நீ    (பவலா) 
 

சிந்ழத மயங்கும் மணித்துளியில் 

சஜாலிக்கும் அறிவுை ்சுடரும் நீ 

வாை்வில் பதால்வி தழுவுழகயில் 

அனு வ வடிவில் ஞானம்  நீ     (பவலா) 
 

சிக்கல்கள் புயலாய்ை ்சீறுழகயில் 

சதளிழவக் கூட்டும் சதன்றல் நீ 

திக்குத் சதாழலந்து தவிக்ழகயிபல 

திழைழயக் காட்டும் சவளிைை்ம் நீ   (பவலா) 
 

எங்கள் வீட்டில் ஒருவன் நீ 

எல்பலாருக்கும் தழலவன் நீ 

எல்லாம் தந்த வள்ளல் நீ  

எம்குலம் காக்கும் கடவுள் நீ    (பவலா) 

சவ.−ராகவன், 12.12.2012 

ஞானமனல 
 

 

கழலயான உன்னைகு கவியாகுபம 

கனிவான புன்சிரி ்பு கலந்தாடுபம 

சிழலயான உன்வடிவம் சிற ் ாகுபம 

சிந்திக்க சிந்திக்க அருள் கூறுபம 
 

புகழுக்கும் புகை்ைச்ிக்கும் அருளானவா 

புண்ணியம் உழனக் கண்டால் அழத கூறவா 
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சிவன்ைக்தி உன்பனாடு இழண காணவா 

அவன்ைக்தி உன்ம¨யில் அழதக் கூறவா 
 

உள்ளங்கள் சைழித்பதாங்க உழனத் பதடுபம 

உழன ் ாடும் நாவிற்குை ்சுகமாகுபம 

அன்ழனயின் அன் ாகத் தாலாட்டுபம 

அழதக் பகட்டு என்சநஞ்ைம்  ாலாகுபம 
 

பநாயில்லா வாை்க்ழகக்குத் துழண யானவா 

சநாடி ் ச ாழுதில் விழனதீரக்்கும் மருந்தானவா 

வடிவான சதய்வாழன இடமானவா 

வலமாக வள்ளிக்கு வளமானவா 
 

சைல்வங்கள் சைல்வாக்கு சிறந்பதாங்குபம 

சிற ் ான வாை்க்ழகக்கு வழி கூறுபம 

துன் ங்கள் நழமவிட்டு விழரந் பதாடுபம 

துழணயாக உழனக் கண்டால் நலமாகுபம  
 

 

கந்தன் அருள் ஆர.்வீ. இராமநாதன் 
 

மனலயாண்டி 
ஆவினன் குடியிபலார ்ஆண்டி - நம் 

ஆவியில் பமவிபய குடியிரு ்  ான்டி 

பூவிழன ் ப ால்மனம் பவண்டி - நம் 

புத்திழய நித்தமும்  ாரத்்திரு ்  ான்டி 
 

சநஞ்சிபல மாசிழன ் ப ாக்கு - அந்தை ்

ைண்முகன் காவடி பதாளிபல தூக்கு 

காயத்ழத ் பிறருக்பக ஆக்கு - நம்ழமக் 

கா ் து முருகனின் ைத்திய வாக்கு 
 

தமிழினால் முருகழன ்  ாடு - அந்தை ்

ைங்கரன் பிள்ழளழய நாடிபய ஓடு 

 ாழதகள் முள்நிழர காடு - சதன் 

 ைநிழயக் கண்டவர ்அழடவது வீடு 
 

பிள்ழளயும் குட்டியும்  ந்தம் - சதய்வ ் 

பிள்ழளயாம் முருகபன பிரியாத சைாந்தம் 

மல்லிழக ் பூசவன சநஞ்ைம் - என்றும் 

வாய்த்திட மழலயாண்டி  ாதபம தஞ்ைம் 
 

டாக்டர.் அர. சிங்கார வடிபவலன் கண்டனூர ்
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அனனத்தும் நீபய 

 

உண்ணும்ப ாது நீதாபன சுழவழயத் தருகிறாய் 

உறங்கும்ப ாது முருகய்யா கனவாய் வருகிறாய் 

எண்ணும்ப ாது நீதாபன இதயம் ஆகிறாய் 

எழுதும்ப ாது முருகய்யா கவிழத ஆகிறாய்  

உழைக்கும் ப ாது நீதாபன உதிரம் ஆகிறாய் 

ஓய்வினிலும் முருகய்யா சதன்றல் ஆகிறாய் 

கழளக்கும் ப ாது நீதாபன வலிழம தருகிறாய் 

கடழமயிழன நிழனவூட்ட கதிபரான் ஆகிறாய் 
 

 ள்ளியிபல  டிக்ழகயிபல  ாடம் ஆகிறாய் 

 ள்ளியழற  டுக்ழகயிபல வாை்வுதருகிறாய் 

துள்ளிவரும்  ருவத்திபல சதாண்டன் ஆகிறாய் 

பதால்விவரும் பநரத்திபல துழணவன் ஆகிறாய் 
 

வணிகத்திலும் முருகய்யா கணிதம் ஆகிறாய் 

வறுழமயிலும் என் அய்யா ச ாறுழம தருகிறாய் 

துணிவினுக்கு முருகய்யா பவழலத் தருகிறாய் 

பதாைழமக்கு நீதாபன பநைம் தருகிறாய்  
 

பையாய் நான் தவக்ழகயிபல தாயாய் வருகிறாய் 

சைந்தமிழை ்  டிக்ழகயிபல தந்ழத ஆகிறாய் 

 ாயும் நீரில் முருகய்யா குளிரை்ச்ி தருகிறாய் 

 ாடும்ப ாது நீதான் ராகம் ஆகிறாய்! 
 

காட்டினிபல முருகய்யா ைந்தனம் ஆனாய் 

கடலினிபல நல்முத்து,  வளமும் ஆனாய் 

நாட்டினிபல நீதாபன நம்பிக்ழக ஆனாய் 

நல்பலாரக்ள் வாை்வினிபல எல்லாமும் ஆனாய்! 
 

புதுவயல் வீர ் ன் - வாவீ 
 

 

நாற்பத்பதட்டு சீர்கழி பநடிலடியாசிரிய விருத்தம் 
 

காருற்றசதன் ரங் குன்றமதில் விழளயாடும் 

கருழணயா னந்தகுருபவ 

காரணம தான ரி பூரணக்ரு  ாகரா 

கடல்வண்ண னுக்குமருகா 
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கமலத்தல் வந்தவய ழனைச்ிழறயில் ழவத்தவா 

கமை் ைனி யம் தியபன 

கயசலாத்த விழிமா சதன்னுங்குற ் ச ண்ணுக்குக் 

கான்பவங்ழக மரமானவா 
 

கதியான ச ாதிழகவழர தனிலுழறயு மிருடிக்கு 

கழலபயற் றிய ண்டிதா 

கங்கா தரன் சைவியில் ஓங்கார பிரணவம் 

கற்பித்த ைாமிநாதா 

கன்னல்வில் லிக்கருழம ழமத்துனா ைமணழரக் 

கழுமுழனயில் விட்ட குமரா 

கண்ணா யிரம்ச ற்ற அண்மரப்கா னுக்குவரும் 

கலியகற் றியசதய்வபம 
 

சீருற்ற நின்மகிழம சதண்டனிட்ட டியவரக்ள் 

சை ்புவிண் ண ் மதுபகாள் 

சைய்விழன சகாண்டதாற் கருவிலுருவாகிய 

சைன்மித்து வந்தபின் 

சிசுசவன்று முழலயுண்டு  தினாறு வயதினிற் 

சைந்தமிை்க் கழல டித்துன் 

சைகமீதின் சமய்ஞ்ஞான சதய்வபம யுன்றழனத் 

பதடிவந் பதனடுத்தும் 
 

பதனுற்ற தாமழரை ்ைரவண ் ச ாய்ழகதனில் 

தீரத்்தமதுதா னாடியும் 

சிங்கார மாகளவர ்கிரிழயவல மாவந்து 

சிந்ழதயின் துயரசமல்லாம் 

சை ்பியுங் பகளா திரு ் பத பனாவுனது 

சிந்ழதயி லிரக்கமில்ழலபயா 

திரமாக வுன்றந்ழத மாரக்ண்ட னுக்காக 

சிரஞ்சீவி சகாடுக்க வில்ழலபயா 
 

ஏருற்ற  ன்னிரு புயத்தபன சதந்தினம் 

சைய்சதன்ழன பயக்கிறாபயா 

இதுசவன்ன கலியுகக் சகாடுழமபயா வுழனயன்றி 

யின்னசமாரு சதய்வமுண்படா 

ஏதாயி னுஞ்ைற் றிரங்காத சநஞ்ைபமா 

என்மீதில் என்ன வாதா 

இன் மிகு கும் முழல மங்ழகயரிடந்தனி 
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லிணங்கபவ ழவத்தநிழனவா 
 

ஈராறு காதுக்கு பளழைநான் சைான்னசமாழி 

எள்ளளவும் பகட்க விழலபயா 

எண்டிழையு மண்ட கி ரண்டமு முன்றனரு 

ளில்லால் நிழல நிற்குபமா 

இழடயுழட நிகை்ந்திடி லிருக்ழக மு ைார 

பமவரா கிலுஞ் சைால்வபரா 

ஏழைக் கிரங்குமுரு பகைசனன் றுன்ழனபய 

இவ்வுலசக லாஞ்சைால்லுபத 
 

பமருற்ற புயசுரன் மாரழ் த் சதாழளத்திட 

பவல்சதாட்ட ரணசூரபண 

வித்தா கடம் ா அத்திமுக னுக்கிழளயா 

வித்தாக ைக்திபுதல்வா 

பவழலக்கு பளமகர மீனாக வந்தன்று 

விழளயாடி நின்ற ரபன 

விந்ழதயுட பனழைவமந்திரம் விளங்கபவ 

விபூதியணி ைம் ந்தபன 
 

பமதினியில் ஆதாரம் உன்றருளிய  ாதாரம் 

சமய்யன்றி பவறில்ழலபய 

பவண்டிய வரந்தந்து சதாண்டழரக் காத்தருள 

பவழளயிது நல்லைமயம் 

சவள்ளுழர திரு ்புகை் அருணகிரி மகிைபவ 

விழளயாடு மயில்வாகனா 

விஞ்ைமுனி பவாரக்ள்சதாழு மஞ்ைசலன் றருள்புரியும் 

பவலா யுதக்கடவுபள. 
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ஆறுபனட வீட்டுமானல 
 

ஆறார ் ழடவீட்டில் அமரந்்திடும் என் அய்யனுக்கு 

நூறாயிரம்ைரணம் சநாடி ்ச ாழுதில் சதண்டனிட்படன் 

காரார ்குைலுழடயாள் கான்வள்ளி சதய்வாழன 

மாரால் உகந்தவபன! வருவாய் இதுைமயம். 
 

 ாராளும் மாமுருகா!  ரங்குன்றின் பவலவபன! 

சீராளும் நாயகபம! பைல்புரளும் தாயகபம! 

ப ராளும் விண்ணவபன! சதய்வாழன மன்னவபன! 

வாராமல் நிற் பதபனா? வருவாய் இதுைமயம். 
 

உ ் ழலயும் சைந்தூரில் உற்றதிருை ்சு ்ழ யா! 

ஒ ்ச துவும் இல்லாத ஒண்டமிழின் நற்றழலவா! 

க ் லுக்குை ்சைந்தூரின் கண்மணிபய! தாமதபமன்? 

எ ் ய்யா நீ வருவாய்? எழுவாய் இதுைமயம். 
 

மாம் ைத்தின் ஒன்றாபல மாரத்ட்டி முன்னாளில் 

பதன்பிழியும் சதன் ைனி பதரந்்சதடுத்த பவலவபன 

காம்ச டுத்த பூமழையும் கற்சறடுத்த  ாமழையும் 

பவம்ச டுத்து ் ப ானதுபவா? விழரவாய் இதுைமயம். 
 

அ ் னுக்குத் பதாள்மீதில் அற்புதமாய் அன்றமரந்்த 

சு ்ழ யா! ஓங்காரை ்பைாதிவடி வானவபன! 

சை ்புசமாழி ஆயிரத்தில் சைந்தமிைால் ஏரகத்தில் 

ஒ ்பில்லா ஒமுழரக்க உதி ் ாய் இதுைமயம். 
 

சவற்ச டுத்த சூர ்அழிக்க பவசலடுத்த பவலவபன 

அற்புதபம! பதவபைனா  தியாம் கந்தய்யா! 

ச ாற் ாதங்கள் சிவ ்ப ற ப ாசரடுத்த சினம்தணிய 

நற்றணிழக மாமழலயாய்! நட ் ாய் இதுைமயம். 
 

சிலம் ாறு சகாஞ்சிவரை ்சைந்தமிழும் மிஞ்சிவர ் 

 ைந்தூங்கும் பைாழலமழல ்  ாலகபன! நீரந்ிலத்தால் 

நலந்தூங்கும் கள்ளைகர ்நயனங்கள்  ாரத்்திருக்க 

வளந்தூங்கும் மாமழலயாய்!  வருவாய் இதுைமயம். 
 

அறு ழட வீடுதந்த அய்யாபவ! உன்னடிக்குை ்

பைறுவழி தாருவழி பைரந்்துவந்த  ாழலவழி 

நூறுவழி கால்நடந்து பநான்புதவம் பமல்இருந்து 

தீரும்வழி காட்டவந்து (உ)தி ் ாய் இதுைமயம்! 
 

எத்தழனநாள் காத்திருந்பதன் ஏறுமழல பூத்திருக்கும் 
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சித்துவிழள யாடிவரும் சைல்வா! திருக்குமரா! 

கத்துகுரல் பகட்கழலபயா? கழடக்கண்கள்  ாரக்்கழலபயா? 

வித்துவிழள வானவபன! விழரவாய் இதுைமயம்! 
 

ஏறாத மாமழலகள் ஏறிவர ஆயிரமாய் 

ஊராரக்ள் கூடிவர உன்னதமாய் பவலவபன! 

நீராக நீச ாழிந்து நிரம்லமாம் சநஞ்ைளித்த 

வீறாக வாை்வளிக்க விழரவாய் இதுைமயம். 
 

ழகயில் ஒரு மூட்ழடயுடன் கால்கடுக்க வந்தவரக்்கு 

சமய்யில் ஒரு மூட்ழட ணம் பமலாக்க வந்தவபன! 

ழதயில் ஒரு ச ாங்கலுக்குத் தழடயில்லா பவலவபன 

சநய்யில் நிதம் ச ாங்கலிட சநகிை்வாய் இதுைமயம். 
 

ஏசடடுத்த பிள்ழளசயலாம் எங்சகங்பகா ப ாகாமல் 

நாசடடுத்து ் ப ாற்றிடபவ நல்லவடி பவலவபன! 

கூசடடுத்து ் ப ானமனம் சகாண்டாடிக் கல்விச ற ் 

 ாசடடுத்த பவலவபன கண் ார ்் ாய் இதுைமயம். 
 

ைக்கரங்கள் சுற்றாமல் ைத்தியமும் முற்றாமல் 

எக்கணமும் ஒத்துழையா ழமயிருளில் மூை்கிவரும் 

துக்ககரம் ப ாசயாழியத் சதாழிலாளி முன்பனற 

முக்கண்ணன் புத்திரபன! முகிை் ் ாய் இதுைமயம். 
 

பதா ் ாகி எங்களுக்கு சதான்றுசதாட்டு வந்தவபன 

ைா ் ாடு  ாழதயிபல ைரி ாதி தந்தவபன! 

பூ ்ப ாட்டுத் சதண்டனிட்படாம் புள்ளிமயில் வாகனபன! 

கா ் ாற்ற பவண்டுமய்யா ழகசகாடு ் ாய் இதுைமயம்! 
 

ஆளான ச ண்கசளலாம் அன்புமண மாழலயிழனக் 

பகளாமல் பகட்டுவந்தார ்கிழளயான பவலவபன 

தூளாக ஏை்ழமயிழனத் தூக்கிஎறி பவல்காட்டி 

ஆளாக்க வந்திடுவாய் அய்யா இது ைமயம். 
 

 ாக்கியமாய்க் கற்றவரும்  ட்டங்கள் ச ற்றவரும் 

நாக்கினிபல சகாண்டாடி நாடிவரும் பவழளயிழன! 

சீக்கிரத்தில் நீசகாடுத்துை ்சீதனங்கள் பகட்காமல் 

ஆக்கிடபவ வந்திடுவாய் அய்யா! இதுைமயம். 
 

எத்சதாழிழலை ்சைய் வரும் ஏமாந்து ப ாகாமல் 

முத்தமிைால் காத்துவரும் முருழகய்யா பவலவபன! 

எத்தழனபயா ப ரவ்ாை ஈந்தவரக்ள் பநாகாமல் 
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வித்தார மாய்த்தருவாய்! விழரவாய் இதுைமயம். 
 

ஆராபரா  ாடிவர அஞ்சுகமாய்க் கண்வளரும் 

சீரார ்தவ ்புதல்வா! சித்தம் இரங்கழலபயா 

நாராய் இருந்தவரக்ள் நன்மலராய் ஆகிவந்பதாம் 

வாரா திரு ் துபவா? வருவாய் இதுைமயம். 
 

காடான  ாழதசயல்லாம் கால்கடுக்க வந்தசதல்லாம் 

பமடான மாமழலயில் பமவிஉள்ள பவலவபன 

சூடார ஈரமில்ழல பைாறுதின்ன பநரமில்ழல 

வாடா திரு ் தற்பக வருவாய் இதுைமயம். 
 

சநஞ்ைார  க்தியினால் நித்தநித்தம்  ாடுகிபறாம் 

பிஞ்சுமன  ாலகரக்்கு ் ப சிவரும் பவலவபன! 

தஞ்ைாவூர ்நீரவ்ளபம! தாலாட்டு ்  ாவளபம! 

சைஞ்ைாலி ஆனவபன! பைரவ்ாய் இதுைமயம். 
 

காற்றாகி வந்தபுயல் காலசனன மாறியதும் 

பநற்றாகி ் ப ானகழத நீமறந்து ப ானதுபவா? 

ஆற்றாத மக்கசளலாம் ஆரவ்முடன் ஓங்கிவர  

ஊற்றாகி வந்தவபன! உதி ் ாய் இதுைமயம். 
 

கூடிவரும் சைல்வங்கள் பகாடி ணம் ஆனாலும் 

நாடிவரு பவாரக்ளுக்கு நல்ல ணி சைய்யாமல் 

ஆடிவரும் ஈழகயிலார ்அத்திமனம் பூத்திடபவ 

 ாடிவரும் பவலவபன!   ார ்் ாய் இதுைமயம். 
 

பகாயிலுக்குள் வாை்ந்தாலும் பகாட்ழடயிபல வாை்ந்தாலும் 

தாயினுக்குக் கன்சறனபவ தாவிவரும் பவலவபன! 

நாயினுக்கும் கீைாக நாடுதினம் ப ாகாமல் 

பையினுக்கருள்சகாடுக்கை ்பைரவ்ாய் இதுைமயம். 
 

தத்தளிக்கும் உள்ளங்கள் தான்மணக்க ்  ாடியதும் 

சித்தத்தில் ஏறழலபயா? சதன் ைனி பவலவபன! 

மத்துதயிர ்ப ாலுழடந்தால் மனசமன்ன மாமழலயா? 

புத்துயிழரத் தந்திடுவாய் புர ் ாய் இதுைமயம். 
 

தாமதமும் ஆவதுபவா? தரிசிக்க வந்தவரக்்குை ்

பைமமுற வந்திடுவாய் பைவற் சகாடியைகா! 

பைாமசுந்த ரன் ாட்டில் சைாக்பகைன் புத்திரபன! 

நாமணக்க ்  ாடுகிபறாம் நட ் ாய் இதுைமயம். 

- அருள்சநறித் சதாண்டர ்'காசிஸ்ரீ' அரு. பைாமசுந்தரன் 
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பழனி பயணம். 

 

முந்நூறாண்டாய் முருகழனத் பதடி 

ச ண்ணும் ஆணும் பிள்ழளயும் கூடி 

கண்ணுக் கினிய கடவுழள ்  ாடி 

நண்ணும்  யணம் நன்ழமபய ஆக 
 

 ைநிக் கடவுள்  ாதம்  ணியக் 

கைனி வர ்பும் கண்மாய்க் கழரயும் 

நிைலும் காணா சநடுங்கற்  ாழத 

தைழலத் தாங்கும் தாள்கள் கா ் ாய் 
 

பிஞ்சுக் கல்லும் ச ரும் னிக் காற்றும் 

சகாஞ்ைம் கூடக் சகாடுழம சைய்யாமல் 

 ஞ்ைம் பநாய்கள்  ழக அணுகாமல் 

நஞ்சும் இன்றி நழடவழி கா ் ாய் 
 

குற்றம் குழறகள் குைந்ழதகள் சைய்தால் 

முற்றும் துறந்த முருகா பவலா 

ைற்றும் அதழனை ்ைட்ழட சைய்யாமல் 

சவற்றி அளித்பத பவலா கா ் ாய் 
 

வாழடக் காற்றும் வழிநழடை ்பைாரவ்ும் 

பகாழட சவயிலும் சகாட்டும்  னியும் 

பீழட பிணியும் பிைாசும் திருட்டும் 

பைாழட சைய்யாமல் சுகம் அருள்வாபய. 
 

ஏரிக்கழரயில் ஏறி இறங்கித் 

தாரின் ைாழலத ்தடம் வழியாக 

ஊரின் ச ாட்டலில் உறங்கி எழுந்து 

 ாரில்  ைநி ்  யணம் சிற ்   
 

வண்டிகள் கட்டி வழி நழடயாக 

ச ண்டிரும் பிள்ழளயும் ச ரியருமாக 

அண்டி சநருங்கி ஆண்டிகளாக 

உண்டி மறந்த யாத்திழர ஓங்க 
 

பதாளில் மூட்ழட சதாங்கிடு மாறும் 

தாளில் ஊக்கம் தழைத்திடு மாறும் 

பமலில் ப ாட்ட முதல் துணிபயாடும் 
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நாளில் ஏழு நழடயும் சவல்ல 
 

நூற்று ் த்து ழமல்கள் சநாடியில்  

காற்று ் ப ாலக் கலந்திடுமாறும் 

ைாற்றும் ைரணம் ைங்ைலம் நீக்கிக் 

கூற்ழற சவல்லம் குமரா கா ் ாய் 

எண்சணய் காணா ஈர முடியாக 

மண்பண பதாய்ந்த மலரடி யாக ் 

 ண்பண  ாடும்  ஜழன கபளாடு 

தன்னிக ரில்லா ்  யணம் சிறக்க 
 

குன்றக் குடியில் கூட்டம் கூடி 

நன்றாய் ்  க்தர ்நாற் தாயிரம் ப ர ்

ஒன்பற உடலும் உள்ளமு மாக 

சைன்பற  ைநி ்  யணம் சிறக்க 
 

அரண்மழன ் ச ாங்கல் கலிங்க ் ழ யா 

கரங்களில் நீறு கண்டனூர ்ைாமி 

 ரம் ழர யாக ்  ைநி ்  யணம் 

வரங்கள் தந்து வாை்த்திடு வாபய 
 

குன்றக் குடியில் முதல் நாள்கூடி 

மருது ட்டியில் மறுநாள் தங்கி 

ைமுத்திர ்  ட்டியில் ைற்பற தூங்கி 

பவலாம்  ட்டியில் துயிழல விரட்டி 
 

சைம்மழட ஊரில் சிறிபத தங்கி 

ைம்மத மாகை ்ைத்திர ்  ட்டி 

நம்மவர ் ைநி ்  யணம் ஏை்நாள் 

இம்ழமயின்  யழன இனிபத அருள! 
 

காவடி தூக்கும் கால்நழட ்  யணம் 

பூவடி  ாடும் புனித ்  யணம் 

பைவடி ைற்றும் சிவந்திடாவாறு 

 ாவடி  ாடும்  யணம் சிறக்க 
 

நட ்ப ார ் சியால் நலியா வாறு 

தடத்தில் நீரும் உணவும் தந்து 

கட ்ப ார ்சிந்ழத களித்திடுமாறு 

திடத்ழத அருளித் பதவா கா ் ாய் 
 

 ள்ளயம் இட்டு பவலிழன ்  ாடி 
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புள்ளினம் ப ால ்  யணிகள் கூடி 

சவள்ளி முழளத்த பவழலயில் உண்டு 

துள்ளி நடக்கும்  யணம் சிறக்க 
 

 ாழதயில் ைற்பற  ாதம் தளரந்்தால் 

வாழதகள் தீரக்்கும் நீறு வைங்கி 

ப ாழதகள் சநஞ்ை ்  ணிகழள நீக்கி 

பமழதகளாக்கி பமன்ழமகள் சைய்வாய் 
 

 ைனிழய பநாக்கி ்  யணமதாகிக் 

குைந்ழத பவலன் ைன்னதி வணங்கி 

 ைநி ஆண்டவர ் ாதம் ப ாற்றும் 

 ைநி ்  யணம்  யனாய் முடிய 
 

குன்றக்குடி பதிகம் 
 

காப்பு 
 

இன் ம் ச றுவரிழை ச ாருள்ஞா னம்ச றுவர ்

மன்புகை மக்களுடன் மன்னிடுவர ்அன்புடபன 

பதாழகயடி ழயங்கரன்றாள் பதாத்தரி ்ப ா சரஞ்ஞான்றும் 

வாழகயுடன் நீடுழி வாை்ந்து. 
 

பவறு 
 

அ ் பன தந்திமுகத் தரபை வாவா 

ஆதியந்த மில்லாத மயபம வாவா 

ஒ ்பிலாத் சதாந்தி வயிற் றுழடயா வாவா 

உழமயரனா ஈன்சறடுத்த சவாளிபய வாவா 

மு ் ைந்பதன் அவல்கடழல பமாத கந்தான் 

முழுதுமுண்ட பமாகனமும் தாபம வாவா 

சு ்பிரமணிய சுவாமியுடனி ்ப ா வந்து 

தூயமல ரிழணயடிபய துழணசைய் வாபய. 
 

பூரணி  ராைக்தி பதவி அம்ழம தரும் 

புதல்வபன ச ாதிழக மழலவாை் 

புகலரிய குறுமுனிக்கு முத்தமிை் உழரத்திடும் 

புலவபன புலவரப்காபன 

காரணி கழரகண்ட ருக்கு உ பதைமது 

கருது சமய்ஞான குருபவ 

கண்கள் ஈராறுழடய கரத்்தபன சுத்தபன 

கரிய வண்டார ்கட ் ம் 
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தாரணியும் மார ்பன தமிை்சகாண்டு நக்கீரர ்

தன்துயர ்தவிரத்்து அருள்சைய்  

ைத்தி வடிபவல் கரத்து அணியும் முருழகயபன 

தழனயர ்தந்து அருள்புரிகுவாய்! 

பகாரமிகு சூரைம்கார சிங்காரபன 

குறவள்ளி மணவாளபன! 

சகான்ழற சூடிய பகால மன்றுளாடுவர ் ால 

குன்ழறமா நகரப்வலபன. 
 

கந்தா சிலம் ா கரங்கள் ஈராறுழடய 

காங்பகயா காரத்்திபகயா 

கருழண தருமுகா குகா ைண்முகா விைாகா  

பவல் அணிந்த குைகா 

மந்தாகினிக்கு இனிய ழமந்தா மயூரகிரி 

வாைா உயரந்்த பதாழக 

மயிபலறு பைவகா அயில்ப ாலும் இருநயன 

மாது சதய்வாழனக் கணவா 

சைந்தாமழற சதரிழவ பகள்வயனும் 

துதி சைய் திவ்ய ைரணாகர விந்தா 

சீலாழம அன் ர ்அனுகூலா எனக்கு 

நற்சிறுவர ்தந்து அருள்புரிகுவாய் 

சகாந்தார ்கட ்  மலர ்மாழலஅணி மார ்பன 

குற வள்ளி மணவாளபன 

சகான்ழற சூடிய பகால மன்றுளாடுவர ் ால 

குன்ழறமா நகரப்வலபன. 
 

அமராவதித் தழலவன்ஆன முருழகயபன 

ஆதி  ன்னிரு ழகயபன 

ஆறுமுகபன உமாபதவி மகபன  

அரவழணை ்சைல்வனார ்மருகபன! 

ைமராடிய சூர த்மன் முதல் அசுரழரை ்

ைம்காரபம சைய்தவா 

தாரணி வணங்கு  ரிபூரணா காரணா 

ைரவண வா கடம் ா! 

எமராஜனுக்கு அஞ்ைாமல் எதிரவ்ாரத்்ழதகள் 

இயம் வா அது தந்திடும் 

எந்ழதபய ைந்ததிகள் தந்துனது தாளிழனக் 

பகவல் சகாண்டருள்புரிகுவாய்! 

குமரா குறிஞ்சிக்கும் இழறவபன குரவபன 
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குறவள்ளி மணவாளபன! 

சகான்ழற சூடிய பகால மன்றுளாடுவர ் ால 

குன்ழறமா நகரப்வலபன. 
 

 ாகழனய கிளிசமாழித் சதய்வ குஞ்ைரி மாது 

 ாகபன வாகபனச ான் 

 ங்கயத் தயழன முன் சிழறழவத்த குமர 

குரு ரபன  ரஞ்பஜாதிபய! 

நாகாரீகமான நவவீரரக்்கு முன்னவா 

நாக முகவன் பின்னவா! 

நலமான அருணகிரி யாழனயாட் சகாண்டகுரு 

நாதபன பவதமுதபல! 

மாகனக வழரமுதற் குன்று பதாராடல் புரி 

மயில்வாகனக் கடவுபள 

வரதபன குகபன ைண்முகபன எனக்கு 

நன்ழமந்தர ்தந்து அருள் புரிகுவாய்! 

பகாகனக மாது மணவாளன் மகிை் மருகபன குறவள்ளி 

மணவாளபன! 

சகான்ழற சூடிய பகால மன்றுளாடுவர ்  ால குன்ழறமா 

நகரப்வலபன. 

தஞ்ைசமன அன்பினுடன் வந்தழடயும் சமய்யன் ர ்

தழம ஆதரித்தருள் சைய்யும் 

ைண்முகா ைதபகாடி சூரய் ்ரகாைபன 

ைந்தரவதனை ்சுந்தரா! 

கஞ்ைமலர ்வாழுமுகம் ஒருநாலும் இருநாலும் 

கண்ணும் உள பவதனுக்கும் 

காமன்மிகு கானன் தனக்குமுயர ்ழமத்துனா 

கலை முனவன் கும்பிடும் 

சைஞ்ைரண  ங்பகரு கரத்்தபன சுத்தபன 

சைல்வை ்சிகண்டி மழலவாை் 

பதவாதி பதவபன என்றனுக்கு அறிவுழடய 

சிறுவர ்தந்தருள் புரிகுவாய்! 

குஞ்ைர முதற்கிழளய  ைழ்ைமயில் வாகனா 

குறவள்ளி மணவாளபன! 

சகான்ழற சூடிய பகால மன்றுளாடுவர ் ால 

குன்ழறமா நகரப்வலபன. 
 

விண்டலத்தினி  பமவு மு ் த்து முக்பகாடி 

விண்ணவரும் முனிபவாரக்ளும் 
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சவள்ழள வாரணமீதில் ஏறுகுலி ைாயுதனும் 

விஞ்ழையறும்  அளபகைனும் 

மண்டலத் தவரும் நீள்  ாதலத் தவருமுடி 

மன்னரும் விளங்க நன்னாள் 

மழறயு மழறபயானும் அம்புலியும் ஆதித்தபனாடும் 

மதனனும் ப ய் முழல ் ால் 

உண்டவை ்சுதனும் மலர ்தூவித்தினம்  ணியும் 

உ ய ைரணார விந்தா 

உன்ழனபய நம்பிபனன் என்றனுக்குை ்சிறுவர ்

உதவிபய அருள் புரிகுவாய்! 

சகாண்டல் ஒத்திடு கருங்குைல் நூல் இழடயுமுள்ள 

குறவள்ளி மணவாளபன! 

சகான்ழற சூடிய பகால மன்றுளாடுவர ் ால 

குன்ழறமா நகரப்வலபன. 
 

முடியாறு உழடக் குமரகுரு ரா ைதுர ்பவத 

முதல்வபன கருணாநிதிபய 

மும்மதம் ச ாழி பவைமுகவன் தனக்கிழளய 

முருபகைபன  ரழவசூை் 

 டியார ்வணங்கு ச ாற்  ாதாரவிந்தபன 

 ட அரவின் பமல்நடக்கும் 

 ைழ்ைமால் மருகபன சநக்குசநக் குருகிபய 

 க்தியுடபன துதிசைய்யும் 

அடியார ்உளத்தினிற் குடிசகாண்டிருக்கும்  

எனத ் பன ஒ ்பில்லாத 

ஐயபன துய்யபன அறிவுழடய சிறுவர ்

தந்தருள்புரிகுவாய்! பைவலம் 

சகாடியா கட ்  மலர ்மாழலயணி மார ்பன 

குறவள்ளி மணவாளபன! 

சகான்ழற சூடிய பகால மன்றுளாடுவர ் ால 

குன்ழறமா நகரப்வலபன. 
 

சுந்தர நிழறந்திலகு கந்தபவபள  ால 

சு ்ரமண்யக் கடவுபள! 

துரிய வடிபவ அரியச ரிய ச ாருபள  

 ரஞ்பஜாதிபய பகாதிலாத 

மந்திரகிரிக்கு நிகர ் ன்னிரு புயத்தபன 

மாயூர கிரிவாைபன! 

மாசிலா மணிபய மிகுங்கருழண சவள்ளபம 
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வளர ்பைவலங் சகாடியபன! 

அந்தரத் துழறயா இறங்குமால் மருகபன 

அகிலம் முழுதும் துதிக்கும் 

ஆதிபய பஜாதிபய அறிவுழடய சிறுவர ்

தந்தருள்புரிகு வாய்!  மஞ்சைனும் 

சகாந்தளகமும்  வளவாயும் பவல்விழியும்  

உளகுறவள்ளி மணவாளபன! 

சகான்ழற சூடிய பகால மன்றுளாடுவர ் ால 

குன்ழறமா நகரப்வலபன. 
 

வம் னாகிய சூர த்மசனாடு சிங்கமுகன் 

வலியதுய  ானுபகா ன் 

வஞ்ைக்ர உஞ்ைன்முதல் அசுரர ்தழமசயலாம் 

வடிபவலினால் மடித்து 

உம் ரானவரக்ள் சிழறமீட்டும் இந்திரனுக்கு 

உயரந்்த மணிமுடி தரித்து 

ஓதரிய வானாடு குடிபயற்றி ழவத்தஐய 

உல்லாை மிகுவாைபன 

சைம் வள வாயபன! அன் ரக்ள் ைகாயபன! 

பதடுதற் கரியச ாருபள! 

பதவாதி பதவபன! என்றனுக்கு அறிவுழடய 

சிறுவரத்ந்தருள் புரிகுவாய்! 

கும் முனிவரக்் அருள் புரிந்த குமபரைபன 

குறவள்ளி மணவாளபன! 

சகான்ழற சூடிய பகால மன்றுளாடுவர ் ால 

குன்ழறமா நகரப்வலபன. 
 

திருபவவு உயரந்்த நவரைமிகும் பதபன 

சதவிட்டாத சதள்ளமுதபம! 

தித்திக்கும் மதுர முக்கனிபய கரும்ப  

சிறந்த முத்பத ரத்னபம! 

அருபவ விளங்கி வளர ்அரியவுருபவ நல்ல 

கண்டவடி பவல ் பன! 

ஆதிநடு முடிவாகி எங்குநிழற பஜாதிபய 

அன் ரப்வண்டிய தளிக்கும் 

தருபவ சிகண்டிமழல தனில் வீற்றிருக்கின்ற 

ைாமிபய முத்திவித்பத! 

ைண்முகா ைரவண வா கடம் ா சிறுவர ்

தந்தருளு வாய்! சிவாய 
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குருபவ மயூரவா கனஅகில நாயகா 

குறவள்ளி மணவாளபன! 

சகான்ழற சூடிய பகால மன்றுளாடுவர ் ால 

குன்ழறமா நகரப்வலபன. 
 

பாலனனப்பபால் பதான்றுகின்றாய் பழநிபவலா 
 

 

 ாலழன ்ப ால் பதான்றுகின்றாய்  ைநிபவலா 

நீயும்  ண்டாரம்ப ால் நிற் பதபனா  ைநிபவலா 
 

பவழலபயந்தும் கரங்களிபல  ைநிபவலா 

கூட பவறுகுைச்ி இரு ் சதன்ன  ைநிபவலா 

கூடவரும் மயிலுசமங்பக  ைநிபவலா 

உந்தன் பகா த்தினால் ஓடியபதா  ைநிபவலா 
 

பதடி ்பிடித்து வந்திடுபவன்  ைநிபவலா 

நீயும் தீந்தமிைால் ப சிடுவாய்  ைநிபவலா 

உலகமுழுதும் சுற்றினாலும்  ைநிபவலா 

அய்யா உனக்கு ைம் கிழடக்கவில்ழல  ைநிபவலா 
 

அந்தபகா த்தினால் நீயுசமங்கள்  ைநிபவலா 

ஆண்டி பவடம் பூண்டுசகாண்டாய்  ைநிபவலா 

அ ் ா உன்ழனத்திட்டினாபரா  ைநிபவலா 

உந்தன் அண்ணன்வம்பு சைய்தனபரா  ைநிபவலா 
 

எ ்ச ாழுது வீடுசைல்வாய்  ைநிபவலா 

விழட எங்களுக்கு சைால்லிடுவாய்  ைநிபவலா 

உண்டியலில்  ணமிருக்கு  ைநிபவலா 

நல்ல உழடகள்ழதத்து அணிந்தாசலன்ன  ைநிபவலா 
 

துண்டுகட்டி நிற் பதபனா  ைநிபவலா 

 ட்டு துணிகள்வாங்கி ழதத்திடலாம்  ைநிபவலா 

அன்ழன உமாபதவியாரும்  ைநிபவலா 

உனக்கு அைகைகாய் அலங்கரி ் ார ் ைநிபவலா 
 

சும்மாஏபனா சைலவுஎன்று  ைநிபவலா 

சமாட்ழட நீயும் அடித்துக்சகாண்டாய்  ைநிபவலா 

உன்ழனக்காணவரும்  க்தசரல்லாம்  ைநிபவலா 

பூணுகிறார ்சமாட்ழடதழன உன்ழன ்ப ாபல 
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ஏபனாஇந்த பகாலசமல்லாம்  ைநிபவலா 

நீயும் இறங்கிக்கீபை வந்திடுவாய்  ைநிபவலா 

 ைனிமழல ஆண்டவபன  ைநிபவலா 

உந்தன்  க்தரக்ழள காத்திடுவாய்  ைநிபவலா 
 

 ால்குடங்கள் சகாண்டுவந்து  ைநிபவலா 

உந்தன்  ாதமலர ்பைரத்்திடுபவாம்  ைநிபவலா 

காவடிகள் சகாண்டுவந்து  ைநிபவலா 

உந்தன் காலடியில் பைரத்்திடுபவாம்  ைநிபவலா 
 

ஒத்தயடி  ாழதசயல்லாம்  ைநிபவலா 

நாங்க உன்ழன ் ாரக்்க நடந்துவபறாம்  ைநிபவலா 

கல்லும்முள்ளும் காலில்குத்த  ைநிபவலா 

உந்தன் கருழணபவண்டி நடந்துவபறாம்  ைநிபவலா 
 

கல்லும்முள்ளும் காலில்குத்த  ைநிபவலா 

உந்தன் காவடிழய சுமந்துவாபறாம்  ைநிபவலா 

 ைனிமழல ஆண்டவபன  ைநிபவலா 

உந்தன்  க்தரக்ழள காத்திடுவாய்  ைநிபவலா 

ச ங்களூர ்சல. பைாமசுந்தரம், பதவபகாட்ழட 
 

அப்பா அப்பா முருகப்பா 
 

 

அ ் ா அ ் ா முருக ் ா  

அண்ணன் தம்பிகள் நாம ் ா 

சு ் ா சு ் ா பவல ் ா சைால்வழதக் சகாஞ்ைம் பகள ் ா 
 

பைவடி ைரணம் பவண்டுசமன  

காவடி தாங்கி வருகின்பறாம்  

பைவலும் மயிலும் உடனிருக்க  

பைரந்்து  இங்பக  ஆட ் ா 
 

சீனரும் காவடி ஏந்திவர  

சிங்ழக நகபர வியந்துநிற்க 

ைாமரம் வீசி ்  ாடுகின்பறாம் 

ைங்சகாலி முைங்க ஆட ் ா 
 

சவள்ளிக் கிைழம விளக்பகற்றி  

சவள்ளி (இ)ரதத்தில் உழனபயற்றி 
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பவண்டும் அழனத்ழதயும் தருகின்பறாம்  

விழரந்து எம்ழம ்  ார ் ா 
 

காரத்்திழக வந்தால் உழனக்காண   

கால்கள் பநாக வருகின்பறாம்  

காவடி எடுத்தும் வருகின்பறாம்  

கவழல தீர ஆட ் ா   

புனரப்ூை நாளில் இரதபமற்றி 

பூழஜ சைய்து வருபவாரக்்கு  

புள்ளி மயிலின் மீபதறி  

புன்னழக நாளும் சிந்த ் ா 
 

நகரத்தார ்எல்லாம் கூடியிங்கு  

நாளும் உன்ழன ்  ாடிவர  

பவலும் பிடித்து ஆட ் ா  

பவட்ழக தனிய ஆட ் ா 
 

ைே்டியில் விரதம் ஏற்கின்பறாம் 

ைண்முகக் கவைம்  டிக்கின்பறாம்   

ைந்தனக் காவடி எடுக்கின்பறாம் 

ைங்கடம் தீரந்்திட ஆட ் ா   
 

 ாலரும் காவடி ஏந்திவர ் 

 ன்னீரக்் காவடி எடுத்துவர ்  

 ாட்டு ்  ாடி ஆடுகின்பறாம்  

 ாவம் ப ாக்க அருள ் ா 
 

வீர. ைநிய ் ன், பதவபகாட்ழட.2012 
 

காவடிக்குள் ஆடிவரும் கந்தன் 
 

அபராகரா  அபராகரா என்று சைால்லுங்கள் 

ஆறுமுகன் ப ரைழக  ாடிை ்சைல்லுங்கள்   
 

காவடிக்குள் ஆடிவரும் கந்தழனபய  ாருங்கள் 

கவழலசயல்லாம் தீரந்்திடபவ கந்தன்னாம்மம் சைால்லுங்கள் 
 

பைவடிபய ைரணசமன பைரந்்து சைால்லுங்கள் 

சிக்கசலல்லாம்  தீரந்்துவிடும்  நின்று  ாருங்கள் 
 

காழலயிலும் மாழலயிலும் கந்தன் புகை்  ாடுங்கள் 

பவழலபயாடு  பவலவழன சதாழுது  வாருங்கள் 
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பைாழலமழல பவலவழனை ்சைால்லிசைால்லி ்  ாடுங்கள் 

சைாரக்்க வாை்வு கிழடத்திடபவ சு ்ரமணிழய நாடுங்கள் 
 

 ாலிபல குளிக்கின்ற  ரம்ச ாருழள ்  ாருங்கள் 

 ாலரின் காவடிக்கு  ாட்டு ்  ாட வாருங்கள் 
 

சிங்ழகநகர ்அைகுதழன வியந்து  ாருங்கள் 

சீனரின் காவடிழய கண்டு மகிழுங்கள்   
 

 ாரவ்தியின்  ாலகழன ்  ாரக்்க வாருங்கள் 

 ாவசமல்லாம் நீங்கிடபவ  கவான்னாமம் சைால்லுங்கள் 
 

பவழலஎந்தும் அைகுதழன பவடிக்ழக  ாருங்கள் 

சவற்றிபவலன் திருமுகத்ழத பவட்ழகயுடன் நாடுங்கள் 
 

பைாழலயிபல வல்லியிழனை ்சுமந்தவழன ்  ாருங்கள் 

 ைத்துக்காக  ைனி மழல  சைன்றவழன நாடுங்கள் 
 

மயிபலறி  சுற்றுக்கின்ற  மாமணிழய ்  ாருங்கள் 

மணக்பகாலம் சகாண்டவழன மாழலயிட்டு வணங்குகள் 
 

தனக்சகனபவ  ஓரிடத்ழத ் ச ற்றவழன  ாருங்கள் 

தங்கரதம் ஏறிவரும் ப ரைழக ்  ாருங்கள் 
 

சிங்ழகநகர ்பவலவனின் சிரி ் ைழக  ்  ாருங்கள் 

சிந்தழனக்கு சைவிைாய்க்கும் சிங்காரழன ்  ப ாற்றுங்கள் 
 

மங்ழகவள்ளி  காதலழன மனமுருகி  ாடுங்கள் 

மனக்கவழல ப ாக்கிடபவ மன்னவழன நாடுங்கள் 
 

வீர. ைநிய ் ன், பதவபகாட்ழட 
 

சிங்காராமாய்  அனசந்து வரும் ரதத்னத பாருங்க 
 

சிங்காராமாய்  அழைந்து வரும் ரதத்ழத  ாருங்க -  

அதில் சிட்டுப ால  நிற்கும் எங்கள் முருகன் காணுங்க  

சிரித்து சிரித்து மயக்குகின்ற  பவலன் அவனுங்க  -  

அவன் சிங்க ்பூரில் பகாவில்சகாண்ட முருகன் தானுங்க  
 

புைத்தன்று   வனிவரும்  ரதத்ழத  ாருங்க -  

அதில் புன்னகழகக்கும் சதண்ட ாணி சதய்வம் காணுங்க  

நம்ழமசயல்லாம்  இரட்சித்து  அருளும்  பவலன் அவனுங்க -  

அவன்  சிங்க ்பூரில் பகாவில்சகாண்ட முருகன் தானுங்க 
 

ஆடிவரும் காவடிகள் அைழக  ாருங்க -  
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அழத எந்திவரும் சைட்டிமக்கள் மகிை்ைச்ி காணுங்க  

அைகுதமிை்  ாடல் பகட்கும் பவலன் அவனுங்க -  

அவன் சிங்க ்பூரில் பகாவில்சகாண்ட முருகன் தானுங்க 
 

வருடம் முழுதும் விைாக்சகாண்ட கந்தன் அவனுங்க -  

வந்து வணங்குகின்ற  க்தர ்வம்ைம் காக்கும் பவலன்ங்க  

வளமான வாை்வு நல்கும் வள்ளல் அவனுங்க -  

அவன் சிங்க ்பூரில் பகாவில்சகாண்ட முருகன் தானுங்க  
 

அருகிருந்து  காத்துநிற்கும் அைகு முருகன்ங்க -   

நம்ம அசுர ் ய பைட்ழடசயல்லாம்  அடக்கி ழவ ் ாங்க  

அன்புசகாண்ட   க்தழர  வழிநடத்தும் பவலன் அவனுங்க   -  

அவன் சிங்க ்பூரில் பகாவில்சகாண்ட முருகன் தானுங்க  
 

சல. ைக்தி குமார,் பதவபகாட்ழட 
 

கானரக்குடி - பழனி காவடிப் பயணம் 

 

காவடி அமுபத  ைந்தமிபை 

உன் பைவடி காண வருகின்பறாம் 

பூவடி காட்டி அருள்புறிவாய் 

அ ் ா குமரா  ைனிய ் ா  
 

காழர சுற்றி சநடும் யணம்  

கனிவில்லாத கடும்துயரம்  

அ ் ா குமரா  ைனிய ் ா  

பைாதழன ஓட்டம் முடிந்தத ் ா  
 

சகா ்புடயாளின்  ாரழ்வயிபல  

காவடி பதாளில்  ஏறியபத  

உன் ச யர ்பகாேங்கள் ஓதியபத  

அ ் ா குமரா  ைனிய ் ா   
 

அ ் ன்  உன்ழன நிழனத்த டி 

காழர காவடி கிளம்பியபத  

அ ் ா குமரா  ைனிய ் ா  

பதாளில்  ஏறி வந்திட ் ா  
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குன்றக்குடிக்கு குறும் யணம்  

நடு நித்திழரயில் தான் நழட யணம் 

வழித்துழணயாக வந்திட ் ா  

அ ் ா குமரா  ைனிய ் ா  
 

குன்றக்குடிழய அழடத்துவிட்படாம்  

சிறுபிள்ழளகள் உன்ழன காணவந்பதாம்  

அ ் ா குமரா ேண்முகபன  

மழலழய விட்டு இறங்கிட ் ா  
 

சைட்டி காவடி கூடியாபத  

பவழல சதாடரந்்து ஓடியபத  

முருகா முருகா எனும் பகாேம்  

அ ் ா குமரா  ைனிய ் ா  
  

பிள்ழளயார ்ட்டி கடந்துவந்பதாம் 

வர ்பினில் நாங்களும் நடந்துவந்பதாம்  

அ ் ா குமரா  ைனிய ் ா 

கம்மாய் கண்ணில் சதரிந்தத ் ா  
 

மருது ட்டி பதா ்பிழடபய  

குளிரும் எங்கழள வாட்டிடபவ 

உன் ச யர ்தாபன கம் ளிபய  

அ ் ா குமரா  ைனிய ் ா  
 

பைவுகப ருமான் மாமழனயும் 

சிங்கம்புணரியில் தரிசித்பதாம்  

அ ் ா குமரா  ைனிய ் ா  

அருழள வாங்கித் தந்திட ் ா  
 

சகாட்டாம் ட்டி பராட்டிடபய   

சில காவடி பிந்தி வருழகயிபல  

வழடயும் புரளி ப சுத ் ா 

அ ் ா குமரா  ைனிய ் ா  
 

மன ் பைரி வருழகயிபல  

சதாண்ழட வறண்டு ப ானத ் ா 

அ ் ா குமரா  ைனிய ் ா  

தண்ணீர ்தந்து உதவிட ் ா  
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ைமுதிரா ட்டியும் வந்தத ் ா 

சகா ் ளம் சிறிதாய் பிறந்தத ் ா 

என் விரத ் லனும் புரிந்தத ் ா 

அ ் ா குமரா  ைனிய ் ா  
 

 திசனட்டு ழமல் சதாழலதூரத்திபல 

உ ் ார ்ழமயம் சகாண்டிருக்க 

அ ் ா குமரா  ைனிய ் ா  

தூக்கம் கன்றி ்ப ானத ் ா  
 

 ானக்க பூழஜயும் முடிந்தத ் ா 

மா ்பிள்ழள அழை ்பும் நடந்தத ் ா 

நத்தமும் விழடழய சகாடுத்தத ் ா   

அ ் ா குமரா  ைனிய ் ா  
 

எத்தழன விழரவாய் சைன்றாலும் 

குதுழர முன்பன சைன்றத ் ா 

அ ் ா குமரா  ைனிய ் ா  

கரு ் ர ்குதிழரழய நிருத்திட ் ா  
 

பதாள்களும் ரணமாய் ஆனத ் ா  

கால்களும் முழுதாய் பதய்ந்தத ் ா 

சகா ் ளம் ச ரிதாய் ஆனத ் ா  

அ ் ா குமரா  ைனிய ் ா  
 

உடம்பில் தண்ணீர ்இல்ழலய ் ா  

கண்களின் வழிபய கழரயுத ் ா 

அ ் ா குமரா  ைனிய ் ா  

உந்தன் பைாதழன ப ாதும ் ா  
 

கரு ் ர ்குதிழரபய முந்திவிட்படாம்  

பகா ால் ட்டி வந்தழடந்பதாம்  

உ ் ார ்பநாக்கி வருகின்பறாம்  

அ ் ா குமரா  ைனிய ் ா  
 

 ன்னீர ்சதாளிக்க ஒருகூட்டம் 

இளநீர ்சகாடுக்க மறுகூட்டம் 

அ ் ா குமரா  ைனிய ் ா 

என்ழன தாங்கி பிடித்திட ் ா  
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இடைச்ீ மடமும் கமகமக்க  

அன்னதானமும் தழலசிறக்க  

நடுவினில் நீயும் அமரத்ிருக்க  

அ ் ா குமரா  ைனிய ் ா  
 

அதிகாழலயிபல நழடகிளம்  

தூங்கிய டிபய நான்நடக்க  

அ ் ா குமரா  ைனிய ் ா  

ழ யக்கூட்டி சைன்றிட ் ா  
 

இைந்த ைக்தி திரும்பிடபவ  

அபிராமியிடம் ைக்தி பவண்டி வந்பதாம்  

ைக்திழய வாங்கி தந்திட ் ா  

அ ் ா குமரா  ைனிய ் ா  
 

எத்திழை பநாக்கி  ாரத்்தாலும்  

 ாழலவனம்ப ால் சதரியுத ் ா  

அ ் ா குமரா  ைனிய ் ா  

நீ மரமாய் நிைலும் தந்திட ் ா  
 

சவள்ழள பகாட்டின் துழணயுடபன  

எறும்ழ  ப ால பின்சதாடரப்தாம் 

தாழர பூவாய் மாத்திட ் ா 

அ ் ா குமரா  ைனிய ் ா  
 

கண்ணில் ட்ட மனிதரிடம்  

எங்பக எங்பக என பகட்டறிந்து  

அ ் ா குமரா  ைனிய ் ா  

சரட்டியார ்ைத்திரம் வந்தத ் ா  
 

சைம்மட ட்டி உஞ்ைலிபல  

ைம்மனம்கட்டி அமரத்ிருந்து 

உன் ழவர உஞ்ைழல கண்படாம ் ா  

அ ் ா குமரா  ைனிய ் ா  
 

அடிபயன் உஞ்ைழல ஆட்டிடபவ 

மகிை்ைச்ியில் நீயும் ஆடிடபவ 

அ ் ா குமார  ைனிய ் ா  

என் கால்வலி  ஞ்ைாய்  றந்தத ் ா  
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அவரவர ்குழறகள் திரந்்திடபவ 

மிட்டாய் வாங்கி தருகின்பறாம்  

ஒவ்சவான்றாக சுழவதிட ் ா  

அ ் ா குைந்ழத பவல ் ா   
 

மிட்டாய் அழலயாய் ச ருகிடபவ 

அடியவர ்குழறகள் உருகிடபவ  

அ ் ா குைந்ழத பவல ் ா   

விரு ் ாைச்ியில் என்ழன ஏத்திட ் ா  
 

பவழல முன்பன ஊன்றிவிட்டாய் 

மழலழய பின்பன காட்டிவிட்டாய் 

 ைநிமழலயும் சஜாலிக்குத ் ா 

அ ் ா குமரா  ைனிய ் ா  
 

களிங்க ்ழ யா ஊரணியில்  

குளிரும் அதிகம் ஆனத ் ா 

அ ் ா குமரா  ைனிய ் ா  

தூங்க இடமும் காட்டிட ் ா  
 

துன் ங்கள் கடுகாய் மாறுத ் ா 

வலிகளும்  னியாய் உருகுத ் ா  

 ைனியின் உள்பள வருழகயிபல  

அ ் ா குமரா  ைனிய ் ா  
 

மழலயின் அடியில் குளமிருக்க 

இடும் னும் அங்பக அமரத்ிருக்க  

அ ் ா குமரா  ைனிய ் ா  

நன்றிகள் சைால்லி வந்பதாம ் ா  
 

அரண்மழண அய்யா அருகிருக்க  

சநற்கு ்ழ  அய்யா கவியுழரக்க 

கண்டனூர ்அய்யா பிரம்ச டுக்க 

அ ் ா குமரா  ைனிய ் ா  
 

காவடிசிந்து ஒலித்திடபவ  

அடியவரக்ள் உன்ழன அழைத்திடபவ  

அ ் ா குமரா  ைனிய ் ா  

நல்சமாழி சைால்லி சைன்றிட ் ா  
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அன்னதான மடத்தினிபல  

காவடி இறக்கும் இடத்தினிபல  

ழவரபவலுடன் வந்திட ் ா  

அ ் ா குமரா  ைனிய ் ா  
 

ைரவணச ாய்ழக குளத்தினிபல 

ேன்முக நதியின் கழரயினிபல  

அ ் ா குமரா  ைனிய ் ா  

மயிலுடன் வந்து அருளிட ் ா  
 

கட்டியம் கூற வருவாய் 

காவடி ஆட்டம் புரிவாய்  

மழலயினில் ஏற்றிவிடுவாய்  

அ ் ா குமரா  ைனிய ் ா  
 

அடிவாரத்தில் கண தியும்  

அைகாய் காட்சி தருகின்றார ் 

அ ் ா குமரா  ைனிய ் ா  

உன் ழக சகாடுத்து ஏற்றிட ் ா  
 

யாழன ாழதயின் வழியாக  

குதுழர ப ால வருகின்பறாம்  

ஆயத்தமாக இருந்திட ் ா  

அ ் ா குமரா  ைனிய ் ா  
 

மழலயில் அதிரவ்ும் நிழறத்திருக்க  

உடம்பும் தானாய் சமய்சிலிரக்்க  

அ ் ா குமரா  ைனிய ் ா  

மழலயினுள்  ாதம்  ட்டத ் ா  
 

கண்களில் நீரும் நிழறந்தத ் ா 

பவண்டிய வரங்கள் மறந்தத ் ா 

உந்தன் திருமுகம்  ாரக்்கயிபல 

அ ் ா குமரா  ைனிய ் ா  
 

எத்தழன பிறவி எடுத்தாலும்  

உன்ழன பதாளில் சும தற்கு  

அ ் ா குமரா  ைனிய ் ா  
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அந்த வரத்திழன எனக்கு அருளிட ் ா  
 

உந்தன் பிள்ழளகள் நாங்களுபம  

பிழைகள் ஏசதான்று சைய்திருந்தால்  

ச ாறுத்பத காத்து அருளிட ் ா  

அ ் ா குமரா  ைனிய ் ா  
 

காவடி பிள்ழளகள் நாங்களுபம 

முத்திழர சகாண்டு வந்துள்பளாம் 

அ ் ா குமரா  ைனிய ் ா  

உன்  ஞ்ைாமிரத்ம் தந்திட ் ா  
 

 ைநியில் ஆண்டியும் நீதாபன  

 ைநியில் ராஜனும் நீதாபன  

இழத என்னசவன்று உணரத்்திட ் ா 

அ ் ா குமரா  ைனிய ் ா  
 

எத்தழன எத்தழன அபிபேகம்  

எத்தழன எத்தழன அலங்காரம்  

அ ் ா குமரா  ைனிய ் ா  

உன்  ைநி மழலபய சைாரக்ம ் ா  
 

வந்தவழிபய திரும்புகிபறாம்  

வழிகள் சநடுபவ வருந்துகிபறாம்  

 ைநிமழலழய பிறிந்ததினால் 

அ ் ா குமரா  ைனிய ் ா  
 

காழரக்குடிக்குள் வந்துவிட்படாம்  

சகா ்புடயாள் முன் நின்றுவிட்படாம்  

அ ் ா குமரா  ைனிய ் ா  

காவடியாத்திழர சுழவத்தத ் ா  
 

சவங்கட் கபணைன், நாைச்ியாரப்ுரம் 
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ஆழவந்தவா என்னன ஆழவந்தவா 
 

சஜயதி ைண்முகம் சஜய சஜயதி ைண்முகம்  

சஜயதி ைண்முகம் சஜய சஜயதி ைண்முகம் 

சஜயதி ைண்முகம் சஜய சஜயதி ைண்முகம் 

சஜயதி ைண்முகம் சஜய சஜயதி ைண்முகம் 
 

ஆைவந்தவா என்ழன ஆைவந்தவா 

பவழல சகாண்டு வா வடிபவழல சகாண்டுவா 

 ழகழய சவன்று வா என்  ழகழய சவன்று வா 

சைந்திலாண்டவா திருைச்ைந்திலாண்டவா  
 

நாழள சகாண்டு வா திருநாழள சகாண்டுவா 

பநரம் சகாண்டுவா நல்ல பநரம் சகாண்டுவா  

மாழல சகாண்டுவா மணமாழல சகாண்டுவா 

குன்றினாண்டவா  ரங்குன்றினாண்டவா  
 

கனிழய சகாண்டுவா அறிவுகனிழய சகாண்டுவா 

 ணிழவ சகாண்டுவா நல்ல  ணிழய சகாண்டுவா 

அழனத்தும் சகாண்டுவா மயிழல அழணத்து சகாண்டுவா  

 ைனியான்டவா  ல மழலயினாடவா   
 

பிராணம் தந்தவா பிரணவ ச ாருழள தந்தவா  

 ாதம் காட்டவா ச ாற் ாதம் காட்டவா 

ஞானம் தந்தவா என் ஞான ண்டிதா  

மழலயினாண்டவா சுவாமி மழலயின் ஆண்டவா  
 

வீரம் சகாண்டவா இரு தாரம் சகாண்டவா 

பகாரம் சைய்த அசுரர ்சநஞ்ழை துவாரம் சைய்தவா 

தனிழம சகாண்டவா சுவாமி துணிழவ சகாண்டுவா 

தனிழக ஆண்டவா திருத்தனிழக ஆண்டவா  
 

பவதம் தந்தவா பவடன்ருபில் வந்தவா  

அகமழித்தவா அவ்ழவ அகமழித்தவா 

தமிழை தந்தவா  ாடல் எழுத ழவத்தவா 

பைாழல ஆண்டவா  ைஞ்பைாழல ஆண்டவா    
 

சவங்கட் கபணைன், நாைச்ியாரப்ுரம் 
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ஷண்முக குரு நாதபன 
 

ேண்முக குரு நாதபன  

ேண்முக குரு நாதபன  

குன்றக்குடி மழலதனிபல காட்சிதர பவணுபம    
 

ேண்முக குரு நாதபன  

ேண்முக குரு நாதபன  

குன்றக்குடி மழலதனிபல காட்சிதர பவணுபம  

ேண்முக குரு நாதபன  

ேண்முக குரு நாதபன  

எங்கள் விழன தீரத்்திடபவ கண்திறக்க பவணுபம  
 

வள்ளி சதய்வயாழனயுடன் ேண்முக குரு நாதபன   

 ால் நிலவாய் குன்றக்குடியில்  காட்சிதர பவணுபம 

உன்ழன எந்த நாளுபம என் ைந்ததிகள்  ாடபவ  

குன்றக்குடி மழலதனிபல காட்சிதர பவணுபம  
 

ேண்முக குரு நாதபன  

ேண்முக குரு நாதபன  

குன்றக்குடி மழலதனிபல காட்சிதர பவணுபம    
 

தண்ழடயணி பவண்டயன் கிண்கிணி ைதங்ழகயும்  

அருணகிரி  ாடியழத நானும்  ாட பவணுபம  

சைந்திலில் நீ  ஆடியழத நானும் காண பவணுபம  

குன்றக்குடி மழலதனிபல நீ பவசலடுத்து ஆடுபம. 
 

ேண்முக குரு நாதபன  

ேண்முக குரு நாதபன  

குன்றக்குடி மழலதனிபல நீ பவசலடுத்து ஆடுபம. 
 

சவங்கட் கபணைன், நாைச்ியாரப்ுரம் 
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நகரத்தார் ஊஞ்சல் 
 

 

சைட்டி நாட்டு நகரத்தார ்

பைரந்்து சைய்த ஊஞ்ைலிபல 

சீரும் சிற ்பும் தந்திடபவ 

சைட்டி முருகா ஆடுகபவ 
 

சவள்ளியில் சைய்த ஊஞைலிபல 

வள்ளி சதய்வயாழனயுடன் 

புள்ளி ழமயிலில் ஏறிவந்து 

துள்ளி துள்ளி ஆடுகபவ 
 

அண்ணன் கண தி துழனயாபள 

அன்ழன வள்ளிழய அழடந்தவபன 

உந்தன் துழனயாள் நாங்களுபம 

உயரப்வ அழடந்திட் ஆடுகபவ 
 

தந்ழதயின் கண்ணில் உருவானாய் 

தாய் உன்ழகயில் பவலானாள் 

சைட்டி மக்களின் குருவானாய் 

கட்டி கரும்ப  ஆடுகபவ 
 

ஞான ்  ைமும் பவண்டிபய நீ 

ஆண்டியாய் மழலயில் நின்றாபய 

வாை்வில் நாங்கள் வளமாக 

அைகா முருகா ஆடுகபவ 
 

அருண் வீர ் ா, காழரக்குடி 
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நடக்க நடக்க சுகம் பவண்டும் 
 

 

நடக்க நடக்க சுகம் பவண்டும் 

நழடயினில் பவலவன் வரபவண்டும் 

சகாடுக்க சகாடுக்கும் மனம் பவண்டும் 

பகாமகன் அழதயும் தரபவண்டும் 
 

 ாரவ்தி  ாலகன் துழண பவண்டும் 

 ாழத வழிசயல்லாம் வரபவண்டும் 

நிழனக்க நிழனக்க  லம் பவண்டும் 

நிம்மதிழய அவன் தரபவண்டும் 
 

காவடி பதாை்களில் ஆடிவர 

கந்தன் புகழை ்  ாடிவர 

காவடி எடு ்ப ார ்மகிை்ந்திருக்க 

கந்தா உனது அருள் பவண்டும் 
 

நட ்ப ார ்சிந்தழன உனதாக 

நடக்கும் தூரம் அறியாது 

சிறக்கும்  யணம் சிங்ழகக்பக 

சைல்வா அருழளத் தந்திடுவாய் 
 

மனிதன் இன்னும் மாறவில்ழல 

மழைநீர ்அதற்குை ்ைான்றாகும் 

விழலபய இல்லா மகத்துவத்ழத 

விளங்கை ்சைான்னாய்  ைனிய ் ா 
 

காசு  ணமும் ச ரிதல்ல 

கற் ழணக் பகாடி புதிதல்ல 

பநைம் மட்டும் நிழலக்குசமன்று 

சநகிைை ்சைான்னாய்  ைனிய ் ா 
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காவடிக் கனத பகளு 
 

 

காவடிக் கழத பகளு  

காவடிக் கழத பகளு - குமரனின்  

காவடிக் கழத பகளு 

காடு மழல கடக்கும் கந்தனின்  

காவடிக் கழத பகளு 
 

சு ்பிரமணியவன்- ப ாரினிபல  

சூரழன சவன்றானாம் 

சூர பதாைன் இடும் ன் - கந்தனின்  

 க்தனும் ஆனானாம்  

மாமுனி அகத்தியன் - இடும் ழன  

நியமனம் சைய்தாபர  

ைக்தி சிவ கிரிழய - ச ாதிழகயில்  

பைரத்்திடை ்சைான்னாபர  
 

காவுதடி சுமந்தான் - இடும் ன்  

காவுதடி சுமந்தான் 

ைக்தி சிவ கிரிழயத் - தடியிபல  

கட்டிக்சகாண்டு சுமந்தான்  

"கா" என்ற சைால்லின் ச ாருள்  

தமிழினில் "மரம் " என் தாகுபம  

"காவுதடி" மருவி "காவடி" -  

என்றான கழத பகளு  
 

காவடி தூக்கிக்சகாண்பட - இடும் ன்  

 ைனி மழல பைரந்்தான்  

பைரந்்த ச ாழுதினிபல - மழலயின் சுழம  

பைாரவ்ிழனத் தந்ததுவாம்  

பைாரவ்ு சகாண்ட இடும் ன் - இழள ் ாற  

எண்ணமும் சகாண்டானாம்  

காவடிை ்சுழமதழன  ைனியிபல  

இறக்கி ழவத்தானாம்  
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ஓய்வு ச ற்றவுடபன - காவடிழயத்  

தூக்க முயன்றாபன  

காவடியதன் சுழம - கூடிவிட்ட  

உண்ழமக் கழத பகளு  

 ாலன் ஒருவன் நின்றான் -மழலயின்பமல்  

 ாலன் ஒருவன் நின்றான் 

குன்றினில் நின்றுசகாண்டு - இடும் ழனக்  

கண்டு நழகத்தாபன 
 

பகா ம் சகாண்ட இடும் ன் -  ாலன்பமல்  

 ாய முற் ட்டாபன  

 ாயும் ச ாழுதினிபல - தவறி  

மழலயின்கீை் வீை்ந்தாபன  

மீண்டும் எழுந்தாபன - இடும் ன்  

மீண்டும் எழுந்தாபன  

சவற்றி வடிபவலன் - சதய்வத்திரு  

காட்சிழயக் கண்டாபன  
 

பகாலமயில் குமரன் - இடும் ழன  

ஆட்சகாண்டு விட்டாபன  

காவடி தூக்கிவரும்  க்தரக்ழள  

ஆட்சகாண்டுவிடுவாபன  

பகாலமயில் குமரன் - நம்ழமசயல்லாம்  

ஆட்சகாண்டு விட்டாபன  

காவடி தூக்கிவரும்  க்தரக்ழள  

ஆட்சகாண்டுவிடுவாபன 
 

நித்யா அருணாைை்லம் 
 

அழகு அழகு அழகு நம் முருகன் அழகு 

 

அைகு அைகு அைகு நம் முருகன் அைகு 

 ைநியிபல நிற்கின்ற ஆண்டியும் அைகு- அவன்  

பிடித்திருக்கும் தண்டத்தின் ச ருழமயும் அைகு  

ராஜபவடம் காண் தில் தான் எத்தழன அைகு - நம்ழம  

ராஜாவுக்கும் அவன் கருழண அழத விட அைகு  
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உ பதைம் உழரக்கின்ற சுவாமியும் அைகு- அவன்  

சிவன்மடியில் அமரந்்திருக்கும் சிற ்பும் அைகு  

சமௌனசமாழி மந்திரத்தின் ச ருழமயும் அைகு - அழத  

உணரந்்தால் நாம் அழடயும் நிழலயும் அைகு  
 

மாழய அழித்த மன்னவனின் பகாலம் அைகு- அவன்  

பூழஜ சைய்யும் விதம் என்றும் காண் தற்கைகு  

சைந்தூரின் கடற்கழரயும் பகாவிலும் அைக -அவன்  

கமல மலர ்தாை்வருடும் அழலகபளா அைகு  
 

குன்றம் அமர ்குகபனா நல்ல மா ்பிள்ழள அைகு  

அவழனை ்சூை்ந்திருக்கும் பதவரக்ளின் மனம் நிழறவும் அைகு  

சதய்வாழன திருமணபமா நித்திய அைகு - அழத  

காணுகின்ற நம் கண்கள் என்றும் அைகு  
 

தணிழகயிபல நிற்கின்ற குமரனும் அைகு  

அவன் சகாண்ட ைாந்தபமா அகிலத்தில் அைகு  

திரு ் டியின் உற்ைவபமா முதல் நாள் அைகு - அதில்  

அவன் உணரத்்தும் நம் வாை்வின் ஏற்றம் அைகு  
 

மாமன் வீட்டில் அவனிருக்கும் அைபகா அைகு  

அழத காணும்  க்தரக்ளின் ஆனந்தம் அைகு  

பைாழலமழலக் காட்சிகபளா இயற்ழகயின் அைகு - அங்கு  

பைாரவ்கற்றி ச ாலிவுதரும் கிைபவான் அைகு  
 

ஆறு ழட வீடுகபளா நாட்டின் அைகு - அதில்  

அவன் நடத்தும் ஆட்சிபயா தரம்த்தின் அைகு  

முருகன் இருக்கும் இடசமல்லாம் இளழமயின் அைகு - அவன்  

வீற்றிருக்கும் நம்மனபமா விந்ழதயின் அைகு 
 

 

அழனகப் பாருங்கள் முருகன் அழனகப் பாருங்கள் 
 

 

அைழக ்  ாருங்கள் முருகன் அைழக ்  ாருங்கள் 

தங்கரதம் அழைந்து வரும் அைழக ்  ாருங்கள் - முருகன் 

சிங்காரமாய் சகாலுவிருக்கும் அைழக ்  ாருங்கள் 

காலசமல்லம் துழணயிருக்கும் அைழக ்  ாருங்கள் 

முருகன் காவடியில் ஆடிவரும் அைழக ்  ாருங்கள் 
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கருழணபய வடிவான் முருகன்  ாருங்கள் 

நம் கவழலசயல்லம் தீரக்்க வரும் அைழக ்  ாருங்கள் 

ைண்முகமாய் ஒளிவீசும் அைழக ்  ாருங்கள் 

முருகன் ைங்கடங்கள் தீரத்்துழவக்கும் அைழக ்  ாருங்கள் 
 

அபராகரா என்று சைால்லி ்  ாட்டு ் ாடுங்கள் 

அவன் ஆனந்தமாய் காட்சிதரும் அைழக ்  ாருங்கள் 

பவலும் மயிலும் துழணசயனபவ அழைத்து ்  ாருங்கள் 

முருகன் பவசலடுத்து ஆடிவரும் அைழக ்  ாருங்கள் 
 

குன்றுபதாறும் ஆடிவரும் குமரன்  ாருங்கள் 

அவன் கன்றுப ாலத் துள்ளிவரும் ஆட்டம்  ாருங்கள் 

 ைத்துக்காக் ைண்ழட ் ப ாட்ட  ாலன்  ாருங்கள் 

முருகன்  ண்டாரமாய் வந்துநிற்கும் பகாலம்  ாருங்கள் 
 

ச ாட்டியிபல ஜழடயிருக்கும் அைழக ்  ாருங்கள் 

முருகன் உள்ளங்ழகயில் பவலிருக்கும் அைழக ்  ாருங்கள் 

சநற்றியிபல நீர ்இருக்கும் அைழக ்  ாருங்கள் 

அந்த சவற்றிவடிபவலன் வரும் அைழக ்  ாருங்கள் 
 

உண்டியலில்  ணமில்ழலயா சைந்தில் நாயகா 

உனக்கு உடுத்திக்சகாள்ள  ட்டில்ழலயா  ைனியாண்டவா 

ஏசனன்று பகட்டு ாரக்்க பைரந்்து வாருங்கள் 

முருகன் எல்லாத்திற்கும் சிரித்து நிற்கும் அைழக ்  ாருங்கள் 
 

பவசலடுத்து ஆடிவரும் பவலன்  ாருங்கள் 

முருகன் விதவிதமாய் மயிபலறும் அைழக ்  ாருங்கள் 

வண்ண மயிலாடிவரும் ஆட்டம்  ாருங்கள் 

குறவள்ளி மணவாளன் வரும் அைழக ்  ாருங்கள் 
 

தள்ளாத கிைவன் வாரார ்விலகி நில்லுங்கள் 

அவன் தாடிமீழை நழரத்திருக்கா  ாரத்்துை ்சைால்லுங்கள் 

 ல்லு ்ப ான கிைவன் வாரார ் ாரார ்உோரு 

அவர ் க்கதிபல வள்ளியம்ழம சரம் ் வும் பஜாரு 
 

வள்ளி சதய்வாழனயுடன் முருகன்  ாருங்கள் 

அவன் வண்ணம்யில் ஏறிவரும் அைழக ்  ாருங்கள் 

முல்ழல ் பூப ால் சிரித்துவரும் காட்சி  ாருங்கள் 

அதில் எல்ழலயில்லா ப ரின் மும் இங்பக  ாருங்கள் 
 
 

பகாலாகல வள்ளியம்ழம கூட ்  ாருங்கள் 

நாம் சகாண்டாடும் சதய்வாழன அருகில்  ாருங்கள் 
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ைக்தி அவள் தந்ததிருபவழல ்  ாருங்கள் 

முருகன் ைந்பதாேமாய் காட்சிதரும் அைழக ்  ாருங்கள் 
 

ஆபலாலம்  ாடுகின்ற வள்ளி  ாருங்கள் - அங்பக 

அவளுக்காக ஆட்டமாடும் கிைவன்  ாருங்கள் 

தாலாட்டு  ாடலாமா பகட்டு ்  ாருங்கள் 

நம்ம தருமதுழற சிரித்தும் மகிழும் அைழக ்  ாருங்கள் 

 

சின்ன சின்ன முருகா 
 

 ாலும் பதன் அபிபேகமும்  க்தரக்ளின் காவடியும் 

 ார ்் வரக்ள் உள்ளசமல்லாம்  ரந்தநீ பதவனாகி 

சின்ன சின்ன முருகா முருகா சிங்கார முருகா 
 

சைந்தூர ்கடற்கழரயில் பதவரக்ழள காக்க பவண்டி 

 ார ்் வரக்ள் மனம் மகிை சூரழன ைம்ஹாரம் சைய்தாய் 

(சின்ன சின்ன முருகா) 
 

ஆண்டவபன அலங்காராபன அண்டசமல்லாம் வலமும் வந்தாய் 

அடியாரக்ள் காணும்ப ாதூ ஆண்டியாய் நீ காட்சி தந்தாய் 

(சின்ன சின்ன முருகா) 
 

அ ் னுக்கு உ பதசித்தாய்-என் அருழம குருநாதணுமாய் 

ே்வாமி மழலயில் அமரந்்தவபன சுவாமினாதா குருபவ அ ் ா 

(சின்ன சின்ன முருகா) 
 

பைழனக்கு அதி தியாய் பதவபைழனக்கு அதி தியாய் 

பதவரக்ழள காத்திடபவ திருத்தணி மழலதனிபல 

திருமணக் பகாலம் சகாண்டாய் 

(சின்ன சின்ன முருகா) 
 

முக்திக்கு வழி பதடிபய முதிபயாரும் இழளஞரக்ளும் 

மழலகசளல்லாம் ஏறி வந்பதாம் மாதவன் மறுகபன நீ வா 

(சின்ன சின்ன முருகா) 
 

சின்ன சின்ன சின்ன சின்ன சின்ன சின்ன சின்ன சின்ன சின்ன 

ஆ சின்ன ஓ சின்ன சின்ன சின்ன சின்ன சின்ன சின்ன சின்ன 

ஆ சின்ன ஓ சின்ன சின்ன முருகா முருகா சிங்கார முருகா 
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பவபலாடு மயிலாட கிரி நின்றவா 
 

பவபலாடு மயிலாட கிரி நின்றவா 

விழன தீரக்்கும் மருந்தாக வா ேண்முகா 
 

பவபலாடு மயிலாட கிரி நின்றவா 

விழன தீரக்்கும் மருந்தாக வா ேண்முகா 

வா ேண்முகா 

வா ேண்முகா 
 

விழனயாவும் ஒருபைர தவிபதனய்யா 

கதிரச்வலாடும் திருக்கரத்ழத சகாடு ் ாயய்யா 

விழனயாவும் ஒருபைர தவிபதனய்யா 

கதிரச்வலாடும் திருக்கரத்ழத சகாடு ் ாயய்யா 

வா இங்கு வா 

என் ேண்முகா 
 

பவபலாடு மயிலாட கிரி நின்றவா 

விழன தீரக்்கும் மருந்தாக வா ேண்முகா 

வா ேண்முகா 

வா ேண்முகா 
 

சகாடுபநாய்கள் ச ாடியாக்கும் திறம் சகாண்டவா 

பைய் நானும் விழளயாட மயில் சகாண்டுவா 

சகாடுபநாய்கள் ச ாடியாக்கும் திறம் சகாண்டவா 

பைய் நானும் விழளயாட மயில் சகாண்டுவா 

வா இங்கு வா 

என் ேண்முகா 
 

பவபலாடு மயிலாட கிரி நின்றவா 

விழன தீரக்்கும் மருந்தாக வா ேண்முகா 

வா ேண்முகா 

வா ேண்முகா 
 

அறம் காக்கும் அடியாழர அழனக்கின்றவா 

மகள் என்ழன தனியாக்கும் மனம்வந்ததா? 

அறம் காக்கும் அடியாழர அழனக்கின்றவா 

மகள் என்ழன தனியாக்கும் மனம்வந்ததா? 

வா இங்கு வா 
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அழகான பழநி மனல ஆண்டவா 
 

அைகான  ைநி மழல ஆண்டவா  

உன்ழன அனுதினமும்  ாடவந்பதன் பவலவா 

வள்ளி மயில்நாதபன வா வடிபவலபன 

வரபவண்டும் மயில்மீது முருழகயபன  முருகா....முருகா.... 

 

சவள்ழள திருநீறும் சவற்றி வடிபவலும் உள்ளத்தில் பதான்றுபம 

சவள்ளி மயிபலறி பவலன் வருவழத சநஞ்ைம் காணுபம 

என்ழன ஆழும் ஆண்டவபன எழில் பவலவா 

இனிசயன்னும் உன்ழன  ாட அருள்வாய் அய்யா   

 

நல்லசதல்லாம் என்ழன நாடி ச ருக நல்லருள் சைய்வாய் 

தீயசதல்லாம் தீரந்்து கருகிட திருவருள் புரிவாய் 

உன்ழனயன்றி பவறில்ழல சதய்வம் கந்ழதயா 

உலகாலும் ஆண்டவபன நீதான் அய்யா   

 

உள்ளம் உருகியும் கண்ணில் ச ருகியும் பதடிவந்பதாபம 

சவல்லசமனும் உந்தன் திரு ் கழை ்  ாடிநின்பறாபம 

நான்  ாடும்  ாடல் ஏதும் பகட்க வில்ழலயா 

பகட்டாலும் அருள் புரிய மனமும் இல்லழலயா 
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சங்கிலிக் கருப்பர ்
 

ைங்கிலிநற் கரு ் ன் நீ ைாரந்்திட்ட ச ாருளும் நீ  

ைடாக்ஷர மந்திரமும் நீபய  

ைகலரும் துதிக்கின்ற பதவாதி பதவன் நீ  

ைாம்பிராணி வாைனும் நீபய  

எங்சகங்கு அழைத்தாலும் ஏழையின் வாைலில்  

எழுந்பதாடி வரு வனும் நீபய  

இதயத்தில் இரு ்ப ான் நீ இரத்தத்தில் கல ்ப ான் நீ  

இரவு  கல் கா ் வனும் நீபய  

குங்குமம் சிறக்கவும் குடிசயலாம் வாைவும்  

குலம் காக்கும் என் சதய்வம் நீபய  

குன்றும்நீ குளமும் நீ பகாலாகலனும் நீ  

குன்றாவள ் ச ாருளும் நீபய  

 ங்காளி கூடிட  ழட ்புகள் சகாண்டாடிட  

 ணியார ் பிரியனும் நீபய  

திசனட்டு ்  டியாளும்  க்தரின் காவலா-நீ  

 ாழத சயலாம் துழணக்கு வாவா  
 

வாளாட பவலாட வளர ்சகாண்ழட தானாட  

ழவழகயாள் துள்ளியாட  

வளரந்்பதாங்கும் புஜமாட வயிரமாம் நழகயாட  

வளரந்்திட்ட  யிரக்ள் ஆட  

காலாட மணியாட கருங்கூந்தல் தானாட  

கைழ்ைசயலாம் பின்னிஆட  

கண்ணாட ் ச ண்ணாட கயவர ்யந்தாட  

கருமீழை முறுக்கி ஆட  

பகாலாடக் குணமாட குதித்பதாடி வருகின்ற  

குருதிசயல்லாம் ஓடிஆட  

குதிழரயின்பமல் வரும் சகாள்ழள அைகழன  

கும்பிடும் கரங்கள் ஆட  

 ாலாட பமனியும்  ைமாடக்காணியும்  

 ட்டயக் சகாலுசு மாட  

 திசனட்டு ்  டியாளும்  க்தரின் காவலா-நீ  

 ாழதசயலாம் துழணக்கு வாவா  
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காரவ்ளர ்ழவரவன்பகாயில்அமர ்மு ்பிலிக்  

கரு ் ருடன் தன் நகரிபல  

கருழண தவை்ை ் ாணி சநாண்டி  திசனட்டாய்க்  

கருது டி நற்கரு ்பும்  

சீரவ்ளர ்சின்னக் கரு ் ருடன்ஆட்சிசகாள்  

பதபவ மங்கிலிக்காரியும்  

திகை் அழடக்காத்தாள் மின்னஞ் சைட்டி  

காளியும் பைரமுன் ஆடல்புரிவாய்  

ஏரவ்ளர ்ணியாரம்  ாற்பைாறு இன்னழவ  

ஏந்தி ் ழடத்து நின்பறாம்.  

இன் ருள ழவரவன் பகாயில் ைாரத்னவணிகர ் 

ஈண்டி ் ணிந்து நின்பறாம்.  

ப ரவ்ளர ்குலசதய்வம் ழவரவனும் நீயுமாய் ்  

ச ரிதுகா ் ாற்றி அருபள.  

பிறங்கு வய்யக்கழர இருந்து சவண் ரிஏறும்  

ச ரிய கரு ் ண்ணசுவாமி துழரபய.  

கவியரசு கண்ணதாைன் 
 

இராங்கியக் கருப்பர் 
 

அைகான ராங்கியக் பகாயிலுள் குடிசகாண்டு  

அரைாள வந்த கரு ் ன்  

அடியடியின் வாழைப ால் எனது குலங்பகாத்திரம்  

அத்தழனயும் காக்கும் கரு ் ன்  

பமலாளர ்கீைாளர ்ப தங்கள் இல்லாது  

சமய்யாள வந்த கரு ் ன்  

முன்பனாடி ை ் ாணி இருவழரயும் சகாண்டிந்த  

உலகாள வந்த கரு ் ன்  
 

புளியமரத் தடியில்வளர ்ச ரிய கரு ் ண்ணனிவன்  

பகாவில் சகாண்டாடு மனபம  

புண்ணியத் தீரத்்தமும் புளியிழலயும் ச ற்றிட்டால்  

புகபைாடு வாை்வு வருபம  

கரியச ரு மீழையும் ழகயிசலாரு அரிவாளும்  

கரு ்புநிற ்  ட்டும் உழடயான்  

காலினில் ைலங்ழகயுடன் காணக் கண்கூைபவ  

குதிழரபமல் ஏறி வருவான்  
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ஏவல்பிலி சூனியம் எவரச்ைய்ய வந்தாலும்  

இயலாது கரு ் னிடபம  

எதுவந்தாலும் ப ானாலும் கரு ் ண்ணன் கருழணயால்  

எல்லாம் நலமாகுபம  

கரு ் ண்ணன் வாை்கின்ற ராங்கிய ் தி என்றும்  

ழகலாைம் ப ால் இருக்கும்  

சகாண்டாடு சகாண்டாடு ச ரிய கரு ் ண்ணழன  

குழறயாத சைல்வ மிகுபம. 

சல.பைாமு, பதவபகாட்ழட 

கருப்பர் துதி 
 

முண்டாசுக் கட்டுண்டு முழுவல்ல சவட்டுண்டு  

முதிரந்்த பிரம்பு முண்டு  

முழறகாவல் சைல்வதற்பக ை ் ாணி தன்னுடபன  

முன்பனாடி யானு முண்டு  

சகாண்டாடும்  க்தருண்டு பகாழிகிடா ்  லியுண்டு  

குழறயாத  ழடய லுண்டு  

சகாடுழமகள் அழித்தருளக் சகாடுவாளும் அரிவாளும்  

குத்தீட்டி தானு முண்டு  
 

கண்டாங்கிை ்பைழலசயாளிர ்ஏகாத்தா ராக்கம்ழம  

கனிவுமிகு அருளு முண்டு  

கண ்ப ாதும் துயிலாத உறங்கா ் புளியுண்டு  

துழணசின்னக் கரு ்  னுண்டு  

சகாண்டாடி ் ப ாற்றுவார ்குழறசயலாம் தீரபவ  

குலங்காத்து நிற்கும் அரபை  

குழறவிலா ராங்கியத்தில் முழறகாக்கும் ப ரரபை  

ச ரியகரு ்  ண்ண துழரபய  
 

அருளாடும் ராங்கியக் கரு ் ரிவர ்ஓங்கிபய  

அரைாளும் பகாவில் வாைல்  

ஆதரவு தந்தருளும் மாதிருவர ்ராக்கம்ழம  

ஏகாத்தா அமரும் வாைல்  

இருளாடும் ப யனுடன் இராக்கத ் பிைாசுகழள  

எதிரடக்கி நிறுத்தும் வாைல்  

ஏவலுடன் பில்லிசூன்யம் இன்னபிற பமாடிகழள ்  

ப ாசவனபவ விரட்டும் வாைல்  
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இருப ராம் ை ் ாணி முன்பனாடி யாசனன்றும்  

முழறகாவல் புரியும் வாைல்  

இரவு கல் எ ்ப ாதும் உறங்கா ் புளிசயனும்  

விருக்ஷமது வளரும் வாைல்  

திருவாைல் பதடிவர ச ருவாை்வு புகை்நல்கும்  

கரு ் ண்ணன் பகாவில் வாைல்  

சிறுப ாது நிழனத்தாலும் ச ரும்ப று தானருள்வான்  

ச ரியகரு ் ண்ண துழரபய.  
 

பதவபகாட்ழட மீ. பைவுகன்சைட்டி 
 

கருப்பர் வாரார்  
 

 

அள்ளி முடிைை் சகாண்ழடய ் ா  

அைகு-மீழை துள்ளுத ் ா  

வல்ல பவட்டி ்  ட்டுடபன  

வாரார ்ஐயா ராைா ்ப ாபல  (வாராரய்யா வாராரு...)  
   

ஆளுயரம் அரிவாளாம்  

அதுக்பகத்த கம்பீரமாம்  

காலிபல முள்ளுை ்சைரு ் ாம்  

கரு ் னுக்பக தனிைச்ிற ் ாம்  (வாராரய்யா வாராரு...)  
   

வீைை்ரிவாள் ழகயிலுண்டு  

பவகமான குதிழரயுண்டு  

சுற்றிவரும்  ழகயழிக்கை ் 

சுக்குமாந் தடியுமுண்டு   (வாராரய்யா வாராரு...)  
   

இடு ்பிபல ைலங்ழகயுண்டு  

இடிமுைக்கை ்சிரி ்புமுண்டு  

வாக்கிபல வலிழமயுண்டு  

வற்றாத கருழணயுண்டு  (வாராரய்யா வாராரு...)  
   

ழகயிபல ைவுக்குமுண்டு  

கனகமணிை ்ைலங்ழகயுண்டு  

 ாற்கடலில்  ள்ளிசகாண்ட  

 ரந்தாமன் நாமமுண்டு   (வாராரய்யா வாராரு...)  
    



www.bhajanai.com 

429 

ைந்தனமுண்டு ஜவ்வாதுண்டு  

ைாம்பிராணி வாைமுண்டு  

ைம் ங்கி பராஜாமுல்ழல  

மணக்குத ் ா இங்பக இ ்ப ா  (வாராரய்யா வாராரு...)  
    

கவிஞர ்ஏ.ஆர.்சு ்ழ யா, பநமத்தான் ட்டி 
 

முன்பனாடிக் கருப்பர் துதி! 
 

 

காக்கும் சதய்வபம-எங்கள்  

கரு ்  சதய்வபம-நாங்கள்  

பநாக்கும் இட சமல்லாம்  

உந்தன் வீரத்பதாற்றபம   

அள்ளிை ்சைாருகிய-மலர ் 

அைகுக் சகாண்ழடயும்-வளர ் 

துள்ளு மீழையும்-உந்தன்  

எழிழலக் கூட்டுபத    (எங்கள் காக்கும்) 

 ழகயழித்திடும்-சிறந்த  

 ரந்த பதாள்களும்-நல்ல  

கருத்த பமனியும்-உந்தன்  

வலிழம காட்டுபத    (எங்கள் காக்கும்) 
 

காடு வீசடல்லாம்-உந்தன்  

காவலில் உண்டு-உயர ் 

 டி  திசனட்டும்-உந்தன்  

 ாரழ்வயி லுண்டு    (எங்கள் காக்கும்) 
    

ஜாதி மல்லிழக-உயர ் 

ைாந்து ஜவ்வாது-மணக்கும்  

ைாம்பி ராணியும்-உந்தன்  

வரழவக் கூறுபத    (எங்கள் காக்கும்) 
    

ைாய பவட்டியும்-உயர ் 

ஜரிழக ்  ட்டுபம-உந்தன்  

பமனி அைகிபல-தவை்ந்து  

மின்னிை ்சைாலிக்குபத   (எங்கள் காக்கும்) 
    

சவள்ழளக் குதிழரயும்-உயர ் 

வீைை்ரி வாளும்-நல்ல  
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தண்ழட கிண்கிணி முைங்க  

இங்கு வாருபம    (எங்கள் காக்கும்) 
    

கைன்றா டிடும்-அைகுை ் 

சுக்கு மாந்தடி-எடுத்து  

விழளயாடிபய-ஐயா  

ஓடி வாருபம     (எங்கள் காக்கும்) 
   

சகட்டி பமளபம-சகாட்டி  

உழன யழைக்கபவ-இந்த  

சைட்டி மக்களாம்-நாங்கள்  

பைரந்்து வணங்கிடும்   (எங்கள் காக்கும்)  

கவிஞர ்ஏ.ஆர.்சு ்ழ யா, பநமத்தான் ட்டி 
 

அய்யன் வாரார், கருப்பர் வாரார்  
 

   

அய்யன் வாரார ்சமய்யன் வாரார-்அைகர ் 

பகாயில் மழல இறங்கிக் கரு ் ர ் வாரார-்எங்கள் கரு ் ர ்

வாரார.் 
 

வல்லபவட்டி ்  ட்டுடுத்தி வரிழைமணி நூலணிந்து  

அண்ணன் வாரார-்ஆகாயக் கரு ் ர ்வாரார ்  (அய்யன்)  
   

வீைை்ரிவாள் ழகயிபலந்தி பவகமான குதிழரஏறி  

வள்ளல் வாரார-்ஆவடிக் கரு ் ர ்வாரார ்   (அய்யன்)  
   

பூைச்ைாரியும்  ாரழ்வயுடன் புகை்விரிக்கும் பைழவயுடன்  

மன்னன் வாரார-்சதாட்டியக் கரு ் ர ்வாரார ்  (அய்யன்)  

முறுக்குமீழை துடித்திருக்க முந்திவரும் அடிசயடுத்து  

அய்யன் வாரார-்ழவயக் கரு ் ர ்வாரார ்  (அய்யன்)  
   

ைாம்பிராணி வாைத்திபல ஜவ்வாது ் ச ாட்டிட்டு  

சைல்வர ்வாரார-்பைாழணக் கரு ் ர ்வாரார ்  (அய்யன்)  
   

சைங்கழரயில் பமபலநின்று சைல்வசமலாம் தந்துநின்று  

முன்பன வாரார-்முன்பனாடிக் கரு ் ர ்வாரார ்  (அய்யன்)  
 

அருளிழைமணி கண்டனூர ்ஓ.  . சரங்கநாதன்  
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பகாட்னடக் கருப்பர ்கும்மி! 
 

    

கும்மியடி தமிை்க் கும்மியடி-அந்தக்  

பகாட்ழடக் கரு ் ழரக் கும்மியடி!  

நம்பிடக் காக்கும் சதய்வமடி!-அது  

நல்லருள் தந்து வாை்த்துமடி  
 

திரு ்புத் தூரிபல கரு ் ரடி-அவர ் 

தித்திக்க வரும் வீரரடி!  

உருவம் ச ரிய கரு ் ரடி-அவர ் 

உள்ளம் இனிக்கும் சவள்ளமடி!  
    

சவள்ழளக் குதிழரயில் கரு ் ரடி-அவர ் 

வீரம் விழளக்கும் சதய்வமடி!  

அள்ளக் குழறயாக் கருழணயடி-அவர ் 

அண்டின ப ருக் கருள்வாரடி!  
    

சுக்குமாந் தடி சவட்டருவாள்-அவர ் 

சுறுக்காய் எடுத்து நழடநடந்து  

அக்கிமரை ்சையல் அழி ் ாரடி!-அவர ் 

அண்டம் குலுங்கை ்சிரி ் ாரடி!  
   

குத்தீட்டி சூலம் சகாண்டாடி-அவர ் 

குதித்து மிதித்து ஓபடாடி!  

ஏத்திக்கும் தீ ்ச ாறி  ர ரக்க-அவர ் 

எக்காள மிடுவார ்புவி சிறக்க!  
    

வானசவளி ் ச ாட்டல் அவரவ்ீடு!-நாம்  

வாை்த்திபய நின்பறாம்  ண் ாடு!  

கான மிழைத்துக் சகாட்டுங்கடி-அந்த  

கரு ் ழரக் காண முந்துங்கடி!  
    

பைமங் குதிழரகள் சித்திரமாம்-நம்  

பைம நலங்களும்  த்திரமாம்  

நாமம் ப ாற்றிடக் கும்மியடி-அந்த  

நாதத் தழலவழன நம்பியடி!  
 



www.bhajanai.com 

432 

இருட்டு நீக்கிய இதயத்திபல-அவர ் 

எல்ழல காட்டுவார ்உதயத்திபல!  

திருட்டு பவழலகள் தீய்ந்திடபவ-அவர ் 

தீ ்ச ாறி  றக்க விழித்திடுவார ் 
    

ழமயிட்ட கரு ்புத் திருபமனி-அவர ் 

மனமிட்ட ச ாறு ்பு அருள்ஞானி!  

ச ாய்யிட்ட சநஞ்சில் அன்னியராம்-அவர ் 

புகழிட்ட வாை்வின் கன்னியராம்  
    

பகாட்ழடக் கரு ் பர குலசதய்வம்-அவர ் 

பவட்ழட ஆடிட வருந்சதய்வம்  

பைட்ழட ப ாக்கும் ச ருந்சதய்வம்-அவர ் 

காட்ழடக் கலக்கும் கருந்சதய்வம்!  
    

ைங்கிலிக் கரு ் ரும் உடன்வருவார-்அவர ் 

ைந்பதாே எண்ணங்கள் தான் தருவார!்  

ச ாங்கிட அருளும் புகை்தருவார-்அவர ் 

ப ாற்றிடக் காத்திடும் சதய்வமம்மா!  
    

குங்குமக் காளிழயக் கூ ்பிடுபவாம்-அவள்  

குழறதீரக்்க வருவாள் வாை்த்திடுபவாம்!  

 ங்கமில்லா அவள்  ாரழ்வயிபல- ாவம்  

 றந்பதாட காண்ப ாம் அருளினிபல!  
    

சூலம் எடுத்தவள் மாகாளி!-அவள்  

சுந்தரை ்சிந்து  ாடுங்கடி!  

ஞாலம் கா ் வள் காளியம்மா!-அவள்  

ஞானம் கா ் வள் வாழியம்மா!  
    

சைக்கை ்சிவந்த பைழலகட்டி-காளி  

சைந்தூர ் ச ாட்டு சநற்றியிட்டு  

 க்கத்தில் வந்து காத்திடுவாள்- க்தி ்  

 ாட்டுக்குள் சிந்தாய் ்பூத்திடுவாள்!  

சி. என். நாைச்ிய ் ன்  
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திருநகனரக் காத்திடும் திருப்பத்தூர் கருப்பண்ணன் 
 

அகன்ற ச ரு சநற்றியும் அளவான ழககளில்  

அரிவாளும் அடிபிரம்பும்  

அத்துடபன உயரப்ுருவம் அன் ான கூரவ்ிழிகள்  

அைகான தழல ்  ாழகயும்  

திடமான பதாள்களும் திருத்திய ச ருமீழையும்  

திழக ்புறும் வண்ணம் சகாண்பட  

திருநகழர வலம்வந்து தினந்பதாறும் காத்திடும் எம்  

திரு ்புத்தூர ்கரு ் ண்ணபன!  

சதன் குதி மக்கள் உன் திருநாமம் ப ாற்றிபய  

தினந்பதாறும் வாழுகின்றார ் 

அவரஉ்ள்ளம் பநாகாமல் அல்லல்கள் சதாழலத்பதநீ  

அைகான வாை்வு தருவாய்  

திக்சகட்டு திழைநான்கு திருமக்கள் ச ருஉள்ளம்  

தினமும் உன்ழனக்கான வருபத  

இக்சகட்டு இழடயூறு இனிவாை்வில் இல்லாமல்  

என்சறன்றும் காத்து அருள்வாய்!  

நல்லவரக்ள் நலம்ச றவும் தீயவரக்ள் திருந்திடவும்  

நல்ல வழி காட்டுவாபய  

வல்லதிரு பகாட்ழடக்குள் வாை்வாங்கு வாை் வபன  

கரு ் ண்ண சுவாமி துழணபய!  

மீ. மீனாட்சி சுந்தரம், பதவபகாட்ழட 
 

பசங்கீனர முன்பனாடிக் கருப்பர ்
சைங்கீழர என்கின்ற சிங்கார சிற்றூரில்  

சீர ்சகாண்டிலங்கும் பதவா!  

எங்குலம் காக்கவும் இன்னல்கள் தீரக்்கவும்  

சவண்புரவி ஏறிவா! வா!  
   

ஆடுடன் பைவலும் ச ாங்கலும் ழவத்துபம  

ஆண்டாண்டு பூழை ழவ ்ப ாம்  

பீடுடன் தரணியில் ச ருவாை்வு ச ற்றிட  

ப ரருழள நீயும் தா! தா!  
   

ழகயிசலாரு அரிவாளும் கனத்த ச ருமீழையும்  

கண்டதும் நடுங்க ழவக்கும்!  

ச ாய்ழமயும் தீழமயும் ப ாசயாழிந்தனுதினம்  

வாய்ழமபய முன்பு நிற்கும்!  
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முன் ஓடிவரும்விழன தீர ்் தால் தான் உன்ழன  

முன்பனாடி கரு ் சனன்றார!்  

முன்பனாடி கரு ் பன! முன் வந்து  ணிகிபறாம்!  

உன்தருள் தந்து கா ் ாய்!  
 

பனந்தமுனடக் கருப்பர்  
 

ஆறாவயல் விட்டு இரண்டுகல் சதாழலவிபல  

சீராக வீற்றிருக்கும்,  

அன் ான  னந்தமுழடக் கரு ் ண்ணன் அருழளபய  

அன்றாடம் நாடி நிற்ப ாம்.  
   

மாறாத சைல்வவளம் மங்காத நல்லறிவு  

மழைப ால ச ாழிந்து வருவான்!  

பமலான அவன் நாமம் சமய்யாகத் துதி ் ப ாரக்்கு  

பமன்ழம பயார ்பகாடி தருவான்!  
   

கூரான வாபளாடு பதாதான அரிவாளும்  

சகாண்டவன்  னந்த முழடயான்,  

குைந்ழதகள் ச ரியவர ்ைகலரின் நலத்ழதயும்  

கா ் வன்  னந்த முழடயான்  
   

தீராத விழனகழள ஓரிரு கனங்களில் சதாழலத்திடும்  

அந்தத் சதய்வம்  

அவழனத் சதாழுகின்ற ப ருக்குத் சதவிட்டாத  

இன் ங்கள் தந்திடுவான் இல்ழல ஐயம்!    

மீ. வயிரவன், பதவபகாட்ழட 
 

சங்கிலிக் கருப்பன் 
 

ைங்கிலிக் கரு ் பன ைாம்பிராணி வாைபன  

ைகமாளும் என் ஐயபன  

அைகான சகாண்ழடயும் அகண்ட ச ருசநற்றியும்  

அதிரூ  மான வடிவம்  

மதி ப ான்ற முகமும் மாழலகள் அணிமாரப்ும்  

மலரந்்த உன்  ாரழ்வ யைகும்  

துடுக்கான மீழையும் எடு ் ான பதாள்களும்  

துடிக்கின்ற வாளின் ஒளியும்  

கரு ்புநிறக் கைழ்ையும் காலில் ைலங்ழகயும்  

கருழண ச ாழிகின்ற திறமும்  

கண்ணபன மாயபன காரம்ுக வண்ணபன  
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கண்டவர ்சமய் சிலிரக்்கும்  

ஊதாரியாகி  ல ஊசரல்லாம் சுற்றியும்  

உன்ழன நான் மறக்கவில்ழல  
    

ழகசயலாம் பநாகபவ கடுழமயாய்  ணிசைய்தும்  

கவழலவிட் டகல வில்ழல  

நாசடல்லாம் சுற்றி நான் மாடாக உழைத்துபம  

நன்ழமயது பைர வில்ழல  

சநஞ்ைார உன்ழன நான்பநசித்து வாை்கிபறன்  

நின் கருழண கிட்டவில்ழல  

குலசதய்வ சமன்றுழனக் சகாண்டாடி மகிை்ந்தாலும்  

குழறகளது மழறய வில்ழல  

ச ால்லாத ஆழையால் புரியாத கவழலயால்  

ப ழத நான் வாடு கின்பறன்  

எக்காலமும் உன்ழன ஏற்றிபய சதாழுகின்ற  

ஏழைக் கிரங்கி அருள்வாய்  

பகாடானு பகாடிபிழை சைய்யினும் நீ என்ழன  

சகாண்டாதரிக்க பவணும்  
    

வறுழமயதில் வாடாமல் வஞ்ைமனம் இல்லாமல்  

வாைவழி சைால்ல பவணும்  

அன்புக்கு என்றுசமழன அடி ணிய ழவத்து நீ  

ஆட்சகாண்டு அருள பவணும்  

அதிகாரம் கண்டு நான் அஞ்ைாமல் வாை்ந்து  

அருங்கைல் பைர பவணும்  

பிள்ழள நான் உந்தனது  ாதார விந்தமழத 

பிரியமுடன் வணங்க பவணும்  

எனது குலம் முழுவதும் உனதடிழம ஆனபின்  

இரங்காதிருக் கலாபமா  

கவழலழயை ்சைால்லுசமன் கண்ணீழர ்  ாரத்்து  

நீ கல்லா யிருக் கலாபமா  

காத்தருளும் சதய்வமுன் கருழணயில்லா விடின்  

கதி என்ன ஆகு மய்யா  

தஞ்ைசமன்று உழன நம்பி வந்தவர ்தமக்  

சகல்லாம் தழய புரிய பவணுழமயா  

கரு ் ா என்றுழனக் கரங்கூ ்பி அழைத்  

திட்டால் காக்க வர பவணுமய்யா!  
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திருப்பத்தூர் கருப்பண்ணன் 
 

பைழவகள் சைய்பவாழர சீரச்ிறக்க ழவத்திடும்  

சிங்காரமான கரு ் ன்  

பதழவமாநகர ்வாழும் சதாண்டரக்ள் தவறாது  

சதண்டனிட வந்த கரு ் ன்  

அகன்றச ரு சநற்றியும் அரிவாளும் ழகயுமாய்  

ஆளபவ வந்த எங்கள்  

அைகான திரு ்புத்தூர ்கரு ் ண்ண ைாமிழய  

அருகிபல வந்து  ணிவீர ் 

பிள்ழளவரம் பவண்டுபவார ்ச ரும் ணம் பதடுபவார ் 

ச ற்றிட இங்கு வாரீர ் 

எல்ழலக்குக் காவலாய் ஏவலுக் சகதிரியாய்  

இரு ் வழன இங்கு  ாரீர ் 

தள்ளாடி ஓய்ந்தபின் தாத்தாவாய் ஆனபின்  

தரிசிக்க வாய் ்பு மில்ழல  

முள்ளான வாை்விபல நன்றாக வாைபவ  

முடியும்வழர வணங்கி வருபவாம்.  
    

-மீ. வயிரவன், பதவபகாட்ழட 
 

பபரிய கருப்பண்ணசாமி அருள்பவடட்ல்  
 

சீராரும் சைந்தமிைால் தினந்பதாறும் மாழலகட்டி  

வீராதி வீரா! ச ரிய கரு ் ண்ணபன!  

 ாபரார ் ணிந்பதத்தும்  ாதமலரிற் சூட்டுகிபறன்  

தீராத பநாய்தீரத் திருவருழளத் தாருமய்யா!  
   

மீழை அைழக பமல்பவட்டி ஒ ் ழனழய  

வாைமலர ்மார ்ைழக வாங்கரிவாள் பநரத்்தியிழன  

ஓழைத் தமிைாபல உள்ளுருகித் சதண்டனிட்படன்  

வாைலுக்குக் காவலனாய் வந்தருள பவண்டுமய்யா!  
   

பிறந்த குலத்ழத ் ப ணிவரும் உன்னடிழய  

மறந்த பிழைழய மன்னித்பத உன்மகழனக்  

கரந்தழுவ பவண்டுசமனக் கண்ணீரால் கவிசயழுதி ்  

 றந்துவரும் நாபயழன ்  ாரத்்தருள பவண்டுமய்யா!  
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அறியாமற் பிழைசைய்தால் ஆட்டிழவத்து ்  ாரக்்காபத!  

சதரியாமற் பிழைசைய்தால் சிறியவழர வருத்தாபத!  

புரியாமற் பிழைசைய்தால் புத்திரழர அழலக்காபத!  

 ரிபமபல வந்தருளி ்  ாதுகாக்க பவண்டுமய்யா!  
   

பிண்டம் அளி ் வபன! ச ரிய கரு ் ண்ணபன!  

மண்ழட ச ருத்தவுடன் மறந்தபிழை ச ரும்பிழைதான்  

ைண்ழடசயனக் கருதாபத! ைந்நிதிக்கு வந்தடிபயன்  

வண்டமிைாற்  ாடுகிபறன் வாக்கருள பவண்டுமய்யா!  
   

சவள்ழளக் குதிழரயிபல சவட்டரிவாள் பதாபளந்தித்  

துள்ளிவந்து துழணயிருக்கும் பதாள்ச ருத்த கரு ் ண்ணபன!  

சவள்ளிக்கிைழமகளில் விளக்பகற்றி வணங்குகிபறாம்  

பிள்ழளகழளக் கா ் ாற்ற ் ச ரியவபன புற ் டுக!  
   

அந்தி ைந்திகளில் அடியவரும் குஞ்சுகளும்  

சநாந்து வருந்தாமல் பநாய்சநாடிகள் காணாமல்  

முந்திவந்து கா ் ாற்றும் முத்துக் கரு ் ண்ணபன!  

சைந்தமிைால் வணங்குகிபறாம் திருவருழளத் தாருமய்யா.  
   

வட்ட வழியுழடய வழிமறிக்கும் பிைாசுகழள  

சவட்டிவிடும் வாளுழடயாய்! விழரந்துவர சவள்ழளநிற  

சநட்ழட ்  ரியுழடயாய் சநடுமீழை அைகுழடயாய்!  

மட்டவிழும் மாரப்ுழடயாய்! மழனகாக்க பவண்டுமய்யா!  
   

த ்ப து சைய்தாலும் தாய்ப ால் ச ாறுத்திடுவாய்  

மு ்ப ாதும் உன்னடிழய முத்தமிைால் வாை்த்துகிபறாம்  

அ ் ா! கரு ் ய்யா! அழணத்துவரும் நாயகபம!  

எ ்ப ாதும் அருகிரு ் ாய்; எங்கள்குடி காத்தருள்வாய்!  
   

கண்முன்பன பதான்றிக் கா ் ாற்றும் கரு ் ய்யா!  

 ண்ணாபல தண்டனிட்டு ்  ாதத்ழத ் ப ாற்றுகிபறாம்  

விண்ச ாழியும் மழைப ால சவயிலுக்குக் குழடப ாலக்  

கண்ணாபல அருள்ச ாழிந்து கா ் ாற்ற பவண்டுமய்யா!  
    

டாக்டர ்அர. சிங்காரவடிபவலன்  
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கருப்பர் அனழப்பு  
 

    

கரு ் ா உன்ழன அழைக்கின்பறன்  

காவியம்  ாடித் துதிக்கின்பறன்  

கண்ணின் மணிழய அழைக்கின்பறன்  

காலமும் உன்ழனத் துதிக்கின்பறன்   (கரு ் ா)  
    

பகாட்ழடக் கரு ் ழர அழைக்கின்பறன்  

சகாடுழமகள் அழிய துதிக்கின்பறன்  

பவட்ழட சைல்ழகயில் அழைக்கின்பறன்  

சவற்றிழயத் தந்திட துதிக்கின்பறன்   (கரு ் ா)  
    

ைங்கிலிக் கரு ் ழர அழைக்கின்பறன்  

ைங்கடம் தீரத்்திட துதிக்கின்பறன்  

ைந்ததி தழைக்க அழைக்கின்பறன்  

ைரணம்  ாடித் துதிக்கின்பறன்    (கரு ் ா)  
    

காளி யம்மழன அழைக்கின்பறன்  

கவிழதகள்  ாடித் துதிக்கின்பறன்  

கரங்கள் கூ ்பி அழைக்கின்பறன்  

கவழலகள் தீரத்்திட துதிக்கின்பறன்   (கரு ் ா)  
    

சின்னக் கரு ் ழர அழைக்கின்பறன்  

சிறுழமகள் தீர துதிக்கின்பறன்  

சிங்காரக் கரு ் ழர அழைக்கின்பறன்  

சிற ்புகழளத் தர துதிக்கின்பறன்    (கரு ் ா)  
    

முத்துக் கரு ் ழர அழைக்கின்பறன்  

முத்தமிை்  ாடி துதிக்கின்பறன்  

மு ்பிலி சகாடுத்து அழைக்கின்பறன்  

முழறயாய் உன்ழனத் துதிக்கின்பறன்   (கரு ் ா)  
    

அன் ால் உன்ழன அழைக்கின்பறன்  

அழமதிழயத் தந்திட துதிக்கின்பறன்  

மனதால்உன்ழன அழைக்கின்பறன்  

மங்களங்கள் தர துதிக்கின்பறன்   (கரு ் ா)  
 

மீ. மீனாட்சி சுந்தரம், பதவபகாட்ழட.  
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வந்தான் கருப்பன் வினளயாட 
 

வந்தான் கரு ் ன் விழளயாட 

வாளில் ஏறி நின்றாட 

வந்தான் கரு ் ன் விழளயாட 

வாளில் ஏறி நின்றாட 
 

வாளும் பவலும் விழளயாட 

வாளில் ஏறி நின்றாட 

சுக்கு மாந்தடி சுைன்றாட 

வந்தான் கரு ் ன் விழளயாட 
 

காலில் ைலங்ழக கலகலக்க 

ழகயில் வாளும்  ள ளக்க 

முறுக்கு மீழை துடிதுடிக்க  

வந்தான் கரு ் ன் விழளயாட 
 

 ாலும் பைாறும் கமகமக்க 

 ள்ழளயம் இங்பக சஜாலிசஜாலிக்க 

பிள்ழளகள் நாங்கள் சகாண்டாட 

வந்தான் கரு ் ன் விழளயாட 
 

ைந்தனக் கரு ் ன் தானாட 

ைங்கிலிக் கரு ் ன் உடனாட 

 திசனட்டாம்  டி கரு ் னுபம 

வந்தான் கரு ் ன் விழளயாட 
 

முன்பனாடியுபம ஓடிவர 

சநாண்டியுபம இங்பக ஆடிவர 

 திசனட்டாம்  டி கரு ் னுபம 

வந்தான் கரு ் ன் விழளயாட 
 

சகாரட்டி எனும் ஓர ்ஆலயமாம் 

கூடி இரு ் வன் ைாே்தாவாம் 

தங்ழகயும் அங்பக அருகிருக்க 

தரணிழய காக்க வந்தவனாம். 
 

கவிஞர ்அருண் வீர ் ா, மதுழர 
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வந்தான் கருப்பன் வினளயாட 
 

மணக்கும் புழகயில் மழறந்திரு ் ான்  

 மணங்கள் பதாறும் நிழறந்திரு ் ான்  

சுணக்கம் இன்றி நாமழைக்க  

 வந்தான் கரு ் ன் விழளயாட 
 

கன்னங்கள் மழறக்கும் மீழையுடன்  

 காலில் ைலங்ழக ஓழையுடன்  

வண்ணக் குதிழர மீபதறி 

 வந்தான் கரு ் ன் விழளயாட 
 

ஓங்கிய ழகயில் வாளிருக்க 

 ஒலிக்கும் ைலங்ழக காலிருக்க 

ராங்கியம் என்னும்  தியினிபல  

 வந்தான் கரு ் ன் விழளயாட 
 

சின்னக் கரு ் ர ்முன்பனாடி  

 ஏகம்மன் உறங்கா ் புளிபயாடு 

அங்கா ளம்மனும் அருகிருக்க 

 வந்தான் கரு ் ன் விழளயாட 
 

 ள்ளயம் நாங்கள் ப ாட்டுழவத்பதாம்  

  ாலும் பைாறும் கூட்டிழவத்பதாம்  

உள்ளம் உருக ்  ாட்டிழைத்பதாம்  

 வந்தான் கரு ் ன் விழளயாட 
 

இரவும்  கலும் துழணயிருக்க 

 ஏழைகள் எங்கள் மழனயிருக்க 

துரகம் மீது தாபனறி  

 வந்தான் கரு ் ன் விழளயாட 
 

பில்லி சூனியம்  யந்பதாட  

 பிள்ழளகள் நாங்கள் மகிை்ந்தாட 

துள்ளிபய வந்திடும்  ரிபயறி  

 வந்தான் கரு ் ன் விழளயாட 
 

 ாதங்கள் பதய நாம்நடந்பதாம்  

  டிவாைலிபல தவம் கிடந்பதாம் 

பைதங்கள் இன்றி நழமக்காக்க 

 வந்தான் கரு ் ன் விழளயாட 
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 ாட்டும்  ஜழனயும் ஒலித்திடபவ 

  ன்னீர ்நாமும் சதளித்திடபவ 

ைாட்ழடயும் பிரம்பும் ழகசயடுத்து  

 வந்தான் கரு ் ன் விழளயாட 
 

அறிந்பத நாமும் சைய்தபிழை 

 அறியா மலுபம நடந்தபிழை 

அத்தழனயும் நாம் சைால்லியை 

 வந்தான் கரு ் ன் விழளயாட 

ஊட்டி சமய்ய ் ன். காழரக்குடி. 
 

எதிரிபல பதான்றி வருவாய். 
 

கார ்வளரும் பமனியாய் கரு ் ண்ண ைாமிபய 

கதிவளரும் குதிழரயில் ழகவளரும் வாளுடன்  

கண் எதிரில் பதான்றி வருக 
 

பதர ்வளரும் பகாவிலாய் திழை வளரும் புகைபன 

சதரிந்தவழர நல்லபத சைய்துவரும் எங்கழளத் 

பதடிபய ஓடி வருக 
 

மாரவ்ளரும் மாழலயாய் மழன வளரும் சதய்வபம 

மழடவளரும் சவள்ளமாய் மழை ச ாழியும் பமகமாய் 

மழலயிழன பநாக்கி வருக 
 

சீரவ்ளரும் காலிபல பைரத்ிடும் ைதங்ழககள்  

சைககண சைககணை ்சைவி ட முைங்கபவ  

சதருவிபல ஓடி வருக 
 

தார ்வளரும் சமய்யபன தமிை் வளரும் ஐய்யபன 

தண்ழடயுடன் கிண்கினி தத்தினத்பதாம் என்னபவ 

ைத்தியம் முைங்க வருக 
 

ப ரவ்ளரும் வீரபன புகை் வளரும் கரு ் பன 

புழக வளரும் தூ மும் பூவளரும் பூழையும் 

புரிந்துபம எழுந்து வருக 
 

ஏரவ்ளரும் அைகபன எங்கள் குல சதய்வபம 

எ ்பிழை சைய்யினும் அ ்பிழை நீக்கபவ 

எதிரிபல பதான்றி வருவாய். 
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கருப்பர் வாரப்பாட்டு. 
 

ஆயன் என அன்றுவந்த ஆை் ாழி நந்தன் மழன 

மாயன் எனும் யபைாழத மகனாய் வளரந்்பதாபன 

பநயமுடன் நின்  ாதம் நீரந்ிலத்பதார ்சகாண்டாட 

ஞாயிறன்று நீ வருவீர ்நல்ல கரு ்ழ யாபவ 
 

சிங்ழகநகர ்அங்காளி பதவி திரு வாைலுக்கு 

துங்கன் என அன்று வந்த சுவாமிதள நாயகபம 

எங்களுட ்  ங்கில் இருந்து ைந்தானம் அருள 

திங்களன்று நீ வருவீர ்திவ்ய கரு ்ழ யாபவ 
 

ச ாய்வாக்குழரத்து பிடித்தாடும் ப ய்கள்தன்ழன 

ழகவாளுக்கிழர சகாடுக்கும் காயாம்பு பமகவரண்ா 

சமய்வாக்காய் சைல்வம் விளங்கும் ைந்தானம் அருள 

சைவ்வாய்க்கு நீ வருவீர ்சைல்வ கரு ்ழ யாபவ 
 

 தகமலம் தான் ணியும்  க்தர ்தமக்குரிய 

சுகமருள பவண்டுமய்யா சுவாமிதள நாயகபம 

 தனமுடன் எங்களுக்கு  க்திமுக்தி தந்தருள 

புதனன்று நீ வருவீர ்புண்ணிய கரு ்ழ யாபவ 
 

ப ய்களுடன் பில்லி பிடித்தாடும் சூன்யத்ழத 

ஆயசனன ் ப ாய்துரத்தி அஞ்ைாமல் நீ கா ் ாய் 

தூயமழற ் ச ாருளின் சுருதிசமாழி நீ அருள 

வியாைனன்று நீ வருவீர ்பவழள கரு ்ழ யாபவ 
 

துள்ளிய மானிடழர சதாடரந்்தாடும் ப ய்கள்தன்ழன 

அள்ளிசநற்றி மயிரப்ிடித்து அஞ்சுமரத்தாணி ழதத்து 

புள்ளி  டா நீரணிந்து புத்ர  ாக்கியம் அருள 

சவள்ளியன்று நீ வருவீர ்வீர கரு ்ழ யாபவ 
 

முனிவர ்தப ாதனரக்ள் முன்னின்று ப ாற்றிசைய்ய 

கனிவாய் வரம் சகாடுக்கும் காயாம்பு பமகவரண்ா 

தனிவழிக்கு நீ துழணயாய் தான்வந்சதழமக் காக்க 

ைனிவாரம் நீ வருவீர ்சுவாமி கரு ்ழ யாபவ 
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இருகருப்பண்ண சாமிபய 
 

தாராளமாகபவ உந்தன் ச ாற்பகாவிழல 

தழடயின்றி வலமதாகி 

தாள்விழனகள் துதி சைய்து ப ாற்றி  

அபிபேகமும் ைாம்பிராணி தூ மிட்டும் 

ஏராளமாகபவ கற்பூர தீ மும்  

எடுக்கின்ற தீ  ஒளியும் 

இலங்கு மலர ்அரை்ை்ழன புழஜகள்  

சைய்துபம எ ்ப ாதும் ஏற்றி நிற்ப ன். 

காராண குலவிளக் கிராமலிங்பகந்திலன்   

கருது சமாழி தவரிடாமல் 

காத்தருள் சைய்திடு வாத்தி அண்ணாமழல  

கவிஞன் ஈழரந்து கவியால் 

வாராத சைல்வமும் வந்திட அருள்சைய்யும்  

வல்ழலயம்  தியில் பமவும்  

மழலமீதில் அய்யனார ்ைந்நிதியில்  

எந்நாளும் வாை் கரு ் ண்ணைாமிபய 
 

கரு ் பன துழணசயன்று இரு ் வரக்ள்  

சநஞ்சினில் காணாத காட்சி காணும் 

கருழண பைரும் திழய பநாக்கி வருபவாரக்ள்  

முழற கலங்கிபய  ாய்ந்பதாடிடும் 

மரு ் டா பமனியாய் உன் தம் பைவிக்க  

மனத்தில் ஒரு துயர ்தீரந்்திடும். 

வாை்வு வரும் நின்னுழடய சகாலுமுகம்  

காணபவ ழமந்தசனாடு சைல்வமுண்டாம் 

கட்டாரில் வில் அம்பு ழகயினில்  ந்தமும்  

கலகலசவன ஓழைஅதிரும் 

காலிட்ட தண்ழடயும் பநரில்வரும் கைழ்ையும்  

கனமான சதாங்கல் அைகும் 

வட்டமிடும் சநற்றியில் கே்தூரி ச ாட்டுடன் 

மாரப்ில்  ழதக்கமாட 

வருடம் ஒரு நாளிபல ச ரும்பூழஜ  

தனிபல வருகுவாய் கரியவண்ணா 

இட்டமுடன் ஆசிரிய விருத்தமாய்  

இயம்பிபனன் எழிலாரந்்த கரிய மணிபய 

ஏக உல்லாைபன சகாரட்டிதனில்  

வாை்கின்ற இருகரு ் ண்ண ைாமிபய. 
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வா கரு ் ா வா கரு ் ா வா கரு ் ா வா வா  

வாசளடுத்து பதாளுயரத்்தி  வா கரு ் ா வா வா  
 

கரு ்பு நிற ்  ட்டுக்கட்டும் கரு ் ன் எங்கள் தக ் ன்   

காலடியில் நாம் விழுந்தால் பகாடி வரம் சகாடு ் ன்  
 

கருவிழியில் ஒளிமிளிரக் கரு ் ன் எங்கள் தக ் ன்   

காணவரும் அடியவரக்ள் கவழல துயர ்துழட ் ன்  
 

காலிரண்டில் ைலங்ழகயுடன் கரு ் ன் எங்கள் தக ் ன்   

வாைலிலும் வளவினுளும் ஆடி ஆடிக் களி ் ன்  
 

எண்திழையும் கண்ச ாருத  இராங்கியத்துக் கரு ் ன்   

ஏவல் பில்லி சூனியத்ழத ஏறிதினம் மிதி ் ன் 
 

பதடிவந்து நாம்சதாழுதால் திரு ் த்தூருக் கரு ் ன்    

தீழம  ழக கவழலகழளத் தினம் தினமும் ஒழி ் ன்  
 

பகாடிமக்கள் பதடிவரும் சகாரட்டிவாழும் கரு ் ன்    

சகாண்டாடும் பிள்ழளகளின் குடும் த்திபல ஒருத்தன் 
 

சகாண்டாட சகாண்டாட சகாரட்டிவாழும் கரு ் ன்  

பகாவிசலன நம் மனதில் குடித்தனபம இரு ் ன்  
 

சவண்புரவி மீபதறி என் தக ் ன் கரு ் ன்    

கண்ணிழமக்கும் பநரத்திபல என்னருகில் வருவன் 
 

ஆழியிபல தூளிகட்டி அமரந்்திருக்கும் கரு ் ன்    

வாழி தினம் வாழி என வாை்த்த இங்பக வருவன்  
 

வாைலிபல வந்துஇன்று  ாைத்பதாடு கரு ் ன்     

ப சிடுவான் நம்கவழல பிணிகழளயும் தீர ்் ன்   

 ாடல்  :  ழவரம் 



www.bhajanai.com 

445 

கருப்பர் கவி  மானல 
 

அருள்மழை பமகபம அழணயிலா பவகபம  

ஆண்ழமயின் கம்பீரபம  

அலகிலா உயரபம ஆங்கார உருவபம  

ஐய்ய ் ன் அவதாரபம  

கருவண்ண பதகபம கனல் தங்கு நயனபம  

காணத்தான் கண் கூசுபம 

கழலயாத யவனபம கண்ணனின்அம்ைபம  

கரு ் பன தனித் சதய்வபம  

சைருசவன்ற வீரபம சையல்யாவும் பவகபம  

பைவகம் சிற ் ம்ைபம  

சைல்லிலும் சைால்லிலும் சையலிலும் உயிரிலும்  

சஜயம் ஒன்பற தினம் தங்குபம  

குருசதய்வ வரிழையில் ஒருசதய்வம் நீசயன  

சகாண்டாடி ் ப ாற்றுகின்பறாம்  

குலம் காக்கும் தக ் பன சகாரட்டி வாை் கரு ் பன  

குைந்ழதகள் வணங்குகின்பறாம்  
 

ஊசரலாம் இருக்கிறாய் உயிரப்தாறும் வசிக்கிறாய்  

உலழக நீ ரட்சிக்கிறாய் 

உழன நாடி வருபவாரின் விழன யாவும் ப ாக்கிபய  

தினந்பதாறும் நீ காக்கிறாய்  

 ாசரலாம் மிளிரக்ிறாய்  ரிதியாய் ஒளிரக்ிறாய்  

 திசனட்டு ்  டிகள் உழடயாய்  

 டிபயறி வந்திடும் அடியாழரக் காக்கபவ  

 ரிபயறி விழரந்து வருவாய்  

யாரவ்ாயில் கிடந்சதன்றும் இழிவான வாை்சவான்று  

என்ழன அண்டாது கா ் ாய் 

எழிலாரந்்த வீரபன ராங்கியம் கரு ் பன  

என்சறன்றும் கூட வருவாய்  

கூரவ்ாளும் பவபலாடு பகாடரி ஏந்திபய  

சகாடுழமகள் அழித்து விடுவாய் 

குலம் காக்கும் தக ் பன சகாரட்டி வாை் கரு ் பன  

குைந்ழதகள் வணங்குகின்பறாம்  
 

பநரமிது நன்பநரம் நிழனக்கின்பறாம்  

இந்பநரம் பநரில் நீ வருக வருக  

நீள் நிலமும் ஆை் கடலும் சூை்ந்த  
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இ ் பூமியில் நிம்மதிபய என்றும் தருக  

ஆரசமன விட்டசமன அகிலத்து  

வட்டமிதில் அழனவரக்்கும் அருகில் வருக  

அன்ழனபயாடு தந்ழதயிழன அன்பு மழன  

மக்கள் தழம அன்றாடம் காத்து அருள்க  

வீரமிது வீரசமன சவண்புரவி ஏறிபய  

சவற்றிகள் அருள வருக  

சவஞ்சினமும் வன் ழகயும் ைஞ்ைலமும் பைராத  

சவற்றிபமல் சவற்றி அருள்க  

கூற இனி வாரத்்ழதயிழல பவறு ஏதும் மாரக்்கமிழல  

குழறயாவும் தீரத்்து விடுக  

குலம் காக்கும் தக ் பன சகாரட்டி வாை் கரு ் பன  

குைந்ழதகள் வணங்குகின்பறாம்  
 

தூரவ்ாரிக் குளத்தினில் நீபரற்றி முடித்தபின்  

துைாவினால் கிழட ் சதன்ன 

துதி  ாடி ்  ாடிபய மதிவாணர ்பமன்ழமகள்  

சதாழலந்து தான் ப ானசதன்ன  

ப ரவ்ாரிக் சகாள்வதும் ச ருவாரிை ்சைல்வமும்  

பிறவிழயத் தாண்டி வருமா  

ச ரும்பிழைகள் சகாடும்  ழிகள் ப ழதழம  

இழவசயலாம் ச ருழமழய ் ப ை வருமா  

ப ாரவ்ாளும் பகடயம் புத்தாழட தரித்து  

நீ புரவி பமல் ஏறு கரு ் ா 

ச ால்லாபதார ்சகாடிபயாரக்ள் ச ாய்யழர அழித்து  

நீ புவனழதக் காத்து விட ் ா 

கூரவ்ாளின் மீபதறிக் குதித்தாடும் கரு ் பன  

சகாண்டாடி ் ப ாற்றுகின்பறாம்  

குலம் காக்கும் தக ் பன சகாரட்டி வாை் கரு ் பன  

குைந்ழதகள் வணங்குகின்பறாம்  
 

ச ற்றவரக்ள் பமன்ழமச ற ச ரியவரக்ள் சமைச்ிவர  

பிள்ழள நான் வாை பவண்டும்  

ச றற்கரிய பிள்ழளசயன ச ற்றவரும் மற்றவரும்  

ச ருழமகள் ப ை பவண்டும்  

கற்றவரக்ள் ைழ யிலும் மற்றவரக்ள் எதிரிலும்  

கம்பீரம் நிழலக்க பவண்டும்  

காலத்து வரம்பின்றி ஞாலத்தில் நற்ச யர ் 

கவிழதயாய் வாை பவண்டும்  
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உற்றவரக்ள் உரியவரக்ள் உதவிசயன வரு வரக்ள்  

உயரந்்திட உழைக்க பவண்டும்  

ஒருநாளும் உலராத அரிதான மலராக  

ஒளிமுகம் அருள பவண்டும்  

சகாற்றவரும் சகாண்டாடும் குழறவிலா பமன்ழமகள்  

குடும் த்தில் நிழலக்க பவண்டும்  

குலம் காக்கும் தக ் பன சகாரட்டி வாை் கரு ் பன  

குைந்ழதகள் வணங்குகின்பறாம்  
 

விரட்டிடும் துயரமும் பவதழன வருத்தமும்  

விலகிபய ஓட பவண்டும்    

விழளயாட்டு ் ப ாலபவ எழன வாட்டும்  

கவழலகள் பவகமாய் மழறய பவண்டும்    

திரட்டிய  ாவங்கள் தீழமகள் இழவசயலாம்  

தீக்கிழர ஆக பவண்டும்    

சதய்வபம கரு ் பன தீசதான்றும் எழனஇனி  

தீண்டாமல் காக்க பவண்டும்   

அரட்டி யார ்வந்தாலும் அரக்கர ்ப ய்  

என்றாலும் அடங்கிபய ப ாகபவண்டும்    

ஆதிக்கம் ஆணவம் அஹங்காரம் இழவஎலாம்  

அழிந்துதான் ப ாக பவண்டும்    

சகாரட்டியான் என்றாபல சகாடும் பில்லி சூனியம்  

கும்பிட்டு ஓட பவண்டும் .   

குலம் காக்கும் தக ் பன சகாரட்டி வாை் கரு ் பன  

குைந்ழதகள் வணங்குகின்பறாம்  
 

சகாண்டாடி ் ப ாற்றுவார ்குழறகூறித் தூற்றுவார ் 

கூற்றுத்தான் புரிய பவண்டும்    

கூடாத சையல்கழள நாடாது என்ழனபய  

குைந்ழத ப ால் காக்க பவண்டும்    

சவன்றாலும் பதாற்றாலும் விழளவிழன எதிரச்காள்ளும்  

வீரம் விபவகம் பவண்டும்   

சவறுழமயும் தனிழமயும் வறுழமயும் இனிஎழம  

சவறுத்துத்தான் ஓட பவண்டும்   

நன்றான வாை்விது நான் வாை்ந்த வாை்சவன  

நல்லவர ்வாை்த்த பவண்டும்    

நாழளக்கும் இன்ழறக்கும் நட ் ழவ எல்லாமும்  

நல்லபத ஆக பவண்டும்    

குன்றாத வலிழமயும் குழறயாத வளழமயும் சகாடுத்து  
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நீ அருள பவண்டும்   

குலம் காக்கும் தக ் பன சகாரட்டி வாை் கரு ் பன  

குைந்ழதகள் வணங்குகின்பறாம்  
 

ஒன்றான கண தி உழன ் ாடும்  

தமிை் சமாழி ஓடிநீ பகட்க வருக  

உத்தமன் வியாைழன ் ப ாலஎன்ழன  

எண்ணிபய உதவுவாய் கவிழத எழுத  

மன்றாடும் பைகரன் மழலயரசி உழமயவள்  

மக்கழளக் காக்க வருக    

மயிபலறும் பவலவர ்வள்ளிசதய் வாழனயும்  

மகிை்பவாடு இங்கு வருக  

அன்றாட வாை்விபல நன்றாக வாைபவ  

ஐய்ய ்  சுவாமி வருக  

ஆழியின் மீதிபல  ாம்பின்பமல் துயில்சகாளும்  

அரங்கன் ஸ்ரீபதவி வருக  

சகாண்டாடித் துதிக்கிபறாம் குரல் கூவி அழைக்கிபறாம்   

சகாரட்டி வாை் கரு ்பு வருக  

குலம் காக்கும் தக ் பன சகாரட்டி வாை் கரு ் பன  

குைந்ழதகள் வணங்குகின்பறாம்  
 

காலிரண்டும் ஓடுபம கண்ணிரண்டும் பதடுபம  

கரு ் ா உன் தலம் பநாக்கிபய  

காரப்மகம் ப ாலபவ ப ாரப்வகம் சகாண்டுநீ  

காக்கிறாய்  யம் நீக்கிபய  

 ாலிரண்டு ப ருபம  ாடவளம் ச ருகுபம  

 ாழதகள் சதளிவு   டுபம  

 டுந்துயரம் சகாடும்பிணிகள்  ாவங்கள் இழவசயலாம்  

 றந்சதாழிய விடிவு வருபம  

நாலிரண்டு திழையுபம நம்  ாட்டில் இழையுபம  

நலம் வீடு பதடி வருபம  

நல்லழவகள் அல்லழவகள் நைை்ரவு  

ப ய்  ழககள் நடுங்கிபய ஓடி வீடுபம  

பகாளிரண்டு ஏழுபம கும்பிட்டு வணங்குபம  

சகாரட்டிக்பக ஓடி வருபம  

குலம் காக்கும் தக ் பன சகாரட்டி வாை் கரு ் பன  

குைந்ழதகள் வணங்குகின்பறாம் 

 ாடல்  :  ழவரம் 
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விநாயகர் திருப்புகழ் 
 

ழகத்தல நிழறகனி அ ் சமா டவல்ச ாரி 

க ்பிய கரிமுகன் ...... அடிப ணிக் 
 

கற்றிடும் அடியவர ்புத்தியில் உழற வ 

கற் கம் எனவிழன ...... கடிபதகும் 
 

மத்தமு மதியமும் ழவத்திடும் அரன்மகன் 

மற்ச ாரு திரள்புய ...... மதயாழன 
 

மத்தள வயிறழன உத்தமி புதல்வழன 

மட்டவிை் மலரச்காடு ......  ணிபவபன 
 

முத்தமிை் அழடவிழன முற் டு கிரிதனில் 

முற் ட எழுதிய ...... முதல்பவாபன 
 

மு ்புரம் எரிசைய்த அைச்ிவன் உழறரதம் 

அைை்து ச ாடிசைய்த ...... அதிதீரா 
 

அத்துய ரதுசகாடு சு ்பிர மணி டும் 

அ ்புன மதனிழட ...... இ மாகி 
 

அக்குற மகளுடன் அைச்ிறு முருகழன 

அக்கண மணமருள் ...... ச ருமாபள.  
    

பழனி 
 

நாத விந்துக லாதீ நபமா நம  

பவத மந்த்ர சைாரூ ாநபமாநம  

ஞான  ண்டித ைாமீ நபமா நம சவகுபகாடி  
   

நாம ைம்புகுமாரா நபமாநம  

ப ாக அந்தரி  ாலா நபமாநம  

நாக  ந்த மயூரா நபமாநம  ரசூரர ் 
   

பைத தண்டவி பநாதா நபமாநம  

கீத கிண்கிணி  ாதா நபமாநம  

தீர ைம் ்ரம வீரா நபமாநம கிரிராஜ  
    

தீ  மங்கள பஜாதீ நபமாநம  

தூய அம் ல லீலா நபமாநம  

பதவ குஞ்ைரி  ாகா நபமாநம அருள்தாராய்  
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ஈத லும் ல பகாலா லபூழஜயும்  

ஓதலுங்கண ஆைா ரநீதியும்  

ஈர முங்குரு சீர ்ாத பைழவயும் மறவாத  
   

ஏை்த லம்புதை் காபவ ரியால்விழள  

பைாை மண்டல மீபத மபனாகர  

ராஜ சகம்பிர நாடா ளுநாயக வயலூரா  
    

ஆத ரம்பியி லாரூ ராபதாைழம  

பைரத்ல் சகாண்டவபராபட முனாளினில்  

ஆடல் சவம் ரி மீபத றிமாகயி ழலயிபலகி  
    

ஆதி யந்தவு லாவா சு ாடிய  

பைரர ்சகாங்குழவ காவூர ்நனாடதில்  

ஆவினன்குடி வாை்வான பதவரக்ள் ச ருமாபன 
 

திருப்புகழ் 
 

முத்ழதத்தரு  த்தித் திருநழக  

அத்திக்கிழற ைத்திை ்ைரவண  

முத்திக்சகாரு வித்திக் குரு ரன் எனபவாதும்  
   

முக்கட் ர மற்குை ்சுருதியின்  

முற் ட்டது கற்பித் திருவரும்  

மு ் த்துமூ வரக்்கத் தமரரும்  அடிப ண ்  
    

 த்துத்தழல தத்தக் கழணசதாடு  

ஒற்ழறக்கிரி மத்ழத ் ச ாருசதாரு  

 ட்ட ் கல் வட்ட திகரியில்  இரவாக ்  
   

 த்தற்கிர தத்ழதக் கடவிய  

 ைழ்ை ்புயல் சமைை்த் தகுச ாருள்  

 ட்ைத்துடன் ரட்சித் தருளுவ  சதாருநாபள  
    

தித்தித்சதய ஒத்த ்  ரிபுர  

நிரத்்த ் தம் ழவத்து ் யிரவி  

திக்சகாக்கந டிக்கக் கழுசவாடு கழுதாட  
   

திக்கு ் ரி அட்ட ்  யிரவர ் 

சதாக்குத் சதாகு சதாக்குத் சதாகுசதாகு  

சித்ர ் வு ரிக்குத் திரிகட  எனபவாதக்  
    

சகாத்து ் ழற சகாட்டக் களமிழை  

குக்குக்குகு குக்குக் குகுகுகு  
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குத்தி ்புழத புக்கு ் பிடிசயன முதுகூழக  
    

சகாட்புற்சறழு நட் ற் றவுணழர  

சவட்டி ்  லியிட்டுக் குலகிரி  

குத்து ் ட ஒத்து ் ச ாரவல  ச ருமாபன     
 

திருசப்சந்தூர ்
 

விறல்மாரன் ஐந்து மலரவ்ாளி சிந்த 

மிதவாழட மிகவானி விந்து    சவயில்காய 

குறவாணர ்குன்றில் உழறப ழத சகாண்ட 

சகாடிதான துன் ம்     அயல்தீர 

குளிர ்மாழலயின் கண்அணிமாழல தந்து 

குழறதீர வந்து      குறுகாபயா 

மறிமான் உகந்த இழறபயான் மகிை்ந்து 

வழி ாடு தந்த      மதியானா 

மழலபமவு சிந்த அழலபவழல அஞ்ை 

வடிபவல் எறித்த      அதிதீரா 

அறிவால் அறிந்துஉன் இருதாள் நிழறஞ்சு 

மடியார ்இழடஞ்ைல்     கழளபவாபன 

அைகான சைம்ச ான் மயில்பமல் அமரந்்து 

அழல வாயு கந்த      ச ருமாபன 
 

சிறுவாபுரி 
 

 

அண்டர ் தி குடி ஏற 

மண்ட சுரர ்உருமாற 

அண்டர ்மன மகிை் 

மீற அருளாபல      (முருகா) 
 

அந்தரிசயாடு உடனாடு 

ைங்கரனும் மகிை் கூற 

அய்ங்கரனும் உழமயாளும் மகிை்வாக   (வரபவண்டும்) 
 

மண்டலமும் முனிபவாரும் 

மண்டிழையில் உளப ரும் 

மஞ்சினனும் மயனாரும் எதிரக்ாண   (முருகா) 
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மங்ழகயுடன் அரிகாணும் 

இன் முற மகிை்கூற 

ழமந்தனும் மயிலும் 

உடனாடி வரபவணும்     (வரபவண்டும்) 
 

புண்டரிக விழியாள 

அண்டரம்கள் மணவாள 

புத்தி நிழற அறிவாள உயரப்தாளா   (முருகா) 
 

ச ாங்கு கடலுடன் ஆக 

விண்டுவழர இகல்ைாடு 

ச ான் ரவு கதிரவ்ீசு வடிபவலா    (வரபவண்டும்) 
 

தண்டரள மணிமாரப்ும் 

சைம்ச ான் எழில் சைறி ரூ  

தண் தமிழின் மிகு பநய முருபகைா   (முருகா) 
 

ைந்ததமும் அடியாரக்ள் 

சிந்ழதயதும் குடியான 

தன் சிறுழவ 

தனில் பமவு ச ருமாபள     (வரபவண்டும்) 
 

திருத்தணினக 
 

நிழலயாத ைமுத்திரமான  

ைமுைார துழறக்கணின் மூை்கி  

நிைமான சதன ் ல ப சியதனூபட  

சநடுநாளு முழை ்புன தாகி  

ச ரிபயாரக்ளிழடக்கார வாகி  

நிழன வால்நினடித் சதாழில் ப ணிதுதியாமல்  
 

தழலயான வுடற்பிணிறி  

 வபநாயி னழல ் ல ப சி  

ைலமான  யித்திய மாகிதடுமாறித்  

தவியாமல் பிற ்ழ யும் நாடி  

யதுபவழர யறுத்துழன பயாதி  

தழலமீதில் பிழைத்திட பவதினரும் தாராய்  
 

கலியாண சு த்திரனாக  

குறமாது தனக்குவி பநாத  
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கவினாரு புயத்திலுலாவிவிழளயாடிக்  

கனிகூரு முழனதத்ுழண பதடு  

மடிபயழன சுக ் ட பவழல  

கடனாகு மிதுக்கன மாகுமுருபகாபன  
 

 லகாலு முழனத்சதாழு பவாரக்ம்  

மறவாமல் திரு ்புகை் கூறி  

 டி மீது துதித்துடன் வாைஅரும்பவபள  

மதியான திருத்தணி பமவு  

சிவபலாக சமன ் ரி பவறு  

 வபராக ழவத்திய நாதச ருமாபள  

 

திருப்பரங்குன்றம் 
 

ைந்ததம்  ந்தத்    சதாடராபல 

ைஞ்ைலம் துஞ்சித்    திரியாபத 

கந்தன் என்சறன்றும் உற்று  உழனநாளும் 

கண்டுசகாண்டு இன்புற்று  இடுபவபனா 

நந்தியின் சகாம்ழ  ்   புணரப்வாபன 

ைங்கரன்  ங்கில்    சிழவ ாலா 

சைந்திலங் கண்டிக்    கதிரப்வலா 

சதன் ரங்குன்றின்    ச ருமாபள 
 

பத்மபுரி  
    

முத்து நவ ரத்தினமணி 

 க்தி நிழற ைக்தி இட 

சமாய்த்த கிரி முத்தி தரு     என ஓதும் 
 

முக்கண் இழறவரக்்கும் அருள் 

ழவத்த முருகக் கடவுள் 

மு ் து வரக்்க அசுரர ்    அடிப ணி 
 

 த்தும் முடிதத்தும் 

வழக உற்ற 

கழண விட்ட 

அரி ற்குனழன சவற்றிச ற    ரதம் ஊரும் 
 

 ைழ்ை நிழற 

முற்றுமுறல் அைை்மற 

ழவத்த ச ாருள் 
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 க்தர ்மனதுற்ற சிவம்     அருள்வாபய 
 

தித்தமிதி தித்தமிதி 

திக்குகுகு திக்குகுகு 

சதய்த்தசதன சதய்த்தசதன    சதனனான 
 

திக்குசவன மத்தளம் இடக்ழக துடி 

தத்ததகு எைை்ரிக்ழக எைை்ரிக்ழக    என ஆடும் 
 

அத்தனுழட ஒத்த நட நித்ரிபுவனத்தில் 

நவ சித்தியருள் ைக்தியருள்    புரி  ாலா 
 

அற் விழட தற் மது முற்று நிழல 

ச ற்றுவளர கனக  த்மபுரி    ச ருமாபள 
    

பழமுதிர் பசானல 
 

   

வாதிழன அடரந்்த பவல்விழியர ்தங்கள் 

மாயமது ஒழிந்து     சதளிபயபன 

மாமலரக்ள் சகாண்டு மாழலகள் புழனந்து 

மா தம் அணிந்து      ணிபயபன 

ஆதிசயாடும் அந்தமாகிய நலன்கள் 

ஆறுமுகம் என்று     சதரிபயபன 

ஆனதனி மந்த்ர ரூ நிழல சகாண்ட அது 

ஆடுமயில் என் து     அறிபயபன 

நாதசமாடு விந்து வான உடல் சகாண்டு 

நானிலம் அழலந்து     திரிபவபன 

நாகம் அணிகின்ற நாத நிழல கண்டு 

நாடி அதில் நின்று     சதாழுபகபன 

பைாதி உணரக்ின்ற வாை்வு சிவம் என்பற 

ைாகம் அது தந்து     எழனஆள்வாய் 

சூரர ்குலம் சவன்று வாழகசயாடு சைன்று 

பைாழல மழல நின்ற     ச ருமாபள 
 

திருத்தணினக 
 

சினத்தவர ்முடிக்கும் 

 ழகத்தவர ்குடிக்கும் 

சைகுத்தவர ்உயிரக்்கும் சினமாகை ்
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சிரி ் வர ்தமக்கும் 

 ழி ் வர ்தமக்கும் 

திரு ்புகை் சநரு ்பு என்று அறிபவாம் யாம் 
 

நிழனத்ததும் அளிக்கும் 

மனத்ழதயும் உருக்கும் 

நிசிக்கரு வறுக்கும் பிறவாமல் 
 

சநரு ்ழ யும் எரிக்கும் 

ச ாரு ்ழ யும் இடிக்கும் 

நிழற ்புகை் உழரக்கும் சையல் தாராய் 
 

தனத் தன 

தனத் த்ந் 

திமித் திமி 

திமித் திந் 

தகுத் தகு 

தகுத் தந் தன ப ரி 
 

தடுட் டுடு 

டுடுட் உண்சடனத் 

துடி முைக்கம் 

தளத்துடன் அடக்கும் சகாடுசூரர ்
 

சினத்ழதயும் உடன் 

ைங்கரித்த மழலமுற்றும் 

சிரித்சதரி சகாளுத்தும் கதிரப்வலா 
 

திழனக்கிரி குற ்ச ண் 

தனத்தினில் சுகித்து என் 

திருத்தணி இருக்கும் ச ருமாபள 
 

பழனியம்பதியின் பபருமாபள 
 

திருமுடி ஆறும் இருமடமாதர ்திருவடி பைரும் வடிபவலா 

திரு ் ரங்குன்றின் பதவரப்கான் மகழள திருமணம் சகாண்ட 

மணவாளா 

விரு ்புடன்  ாடும் திரு ்புகை் பகட்டு விழரவினில் ஓடி வருவாபய 

 னிமுடி திகழும் ழ ந்தமிை் தவழும்  ைனியம் தியின் 

ச ருமாபள 
 

சீரழல வாயாம் சைந்தூரக்்கழரயில் சூரழன சவன்ற வடிபவலா 
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நீரழல ப ால சநஞ்ைழல பமாத பநரவ்ழி கூறும் குருநாதா 

தாரழல மார ்ா ேண்முகநாதா தமிைழனமீதில் தவை்வானா 

 னிமுடி திகழும் ழ ந்தமிை் தவழும்  ைனியம் தியின் 

ச ருமாபள 
 

கிைமுதிர ்மந்தி கிழளயுடன் திரியும்  ைமுதிரப்ைாழல வடிபவலா 

உளமுதிர ் அன்ப  உய்வழக என்பற உணரவ்ழக காட்டும் 

முருபகைா 

 ைவிழன மாற்றி  வவிழன நீக்க  க்தழர பநாக்கி வருவாபய 

 னிமுடி திகழும் ழ ந்தமிை் தவழும்  ைனியம் தியின் 

ச ருமாபள 
 

ஆறுமுகம் ஆறுமுகம் 
 

ஆறுமுகம் ஆறுமுகம் ஆறுமுகம் ஆறுமுகம் 

     ஆறுமுகம் ஆறுமுகம் ...... என்றுபூதி 

ஆகமணி மாதவரக்ள்  ாதமலர ்சூடுமடி 

     யாரக்ள் த பமதுழணய ...... சதன்றுநாளும் 
 

ஏறுமயில் வாகனகுகா ைரவணா எனது 

     ஈைஎன மானமுன ...... சதன்றுபமாதும் 

ஏழைகள்வி யாகுலமி பதசதனவி னாவிலுழன 

     பயவரப்ுகை் வாரம்ழறயு ...... சமன்சைாலாபதா 
 

நீறு டு மாழைச ாரு பமனியவ பவலஅணி 

     நீலமயில் வாகவுழம ...... தந்தபவபள 

நீைரக்ட பமாசடனது தீவிழனசய லாமடிய 

     நீடுதனி பவல்விடும ...... டங்கல்பவலா 
 

சீறிவரு மாறவுண னாவியுணு மாழனமுக 

     பதவரத்ுழண வாசிகரி ...... அண்டகூடஞ் 
 

பைருமை கார ்ைநி வாை்குமர பனபிரம 

     பதவரவ்ர தாமுருக ...... தம்பிராபன. 
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துதி ்ப ாரக்்கு வல்விழனப ாம் துன் ம்ப ாம் சநஞ்சிற்  

 தி ்ப ாரக்்குை ்சைல்வம்  லித்துக் கதித்பதாங்கும்  

நிே்ழடயுங் ழககூடும் நிமலரருள் கந்தர ் 

ைே்டி கவைந் தழன.  
    

 

    

ைே்டிழய பநாக்கை ்ைரவண  வனார ் 

சிே்டருக்கு தவுஞ் சைங்கதிர ்பவபலான்  

 ாதம் இரண்டில்  ன்மணிை ்ைதங்ழக  

கீதம்  ாடக் கிண்கிணி யாட  

ழமயல் நடனஞ்சைய்யும் மயில் வாகனனார ் 

ழகயில்பவ லால்எழனக் காக்கசவன்று வந்து  

வரவர பவலா யுதனார ்வருக  

வருக வருக மயிபலான் வருக  

இந்திரன் முதலா எண்திழை ப ாற்ற  

மந்திர வடிபவல் வருக வருக  
 

வாைவன் மருகா வருக வருக  

பநைக் குறமகள் நிழனபவான் வருக  

ஆறுமுகம்  ழடத்த ஐயா வருக  

நீறிடும் பவலவன் நித்தமும் வருக  

சிரகிரி பவலவன் சீக்கிரம் வருக  

ைரவண  வனார ்ைடுதியில் வருக  

ரவண  வை ரரரர ரரரர ரரர  

ரிவண  வை ரிரிரிரி ரிரிரிரி ரிரிரி  

விண வ ைரவண வீரா நபமா நம  
 

நி வ ைரவண நிறநிற நிசறன  

வைர வண வ வருக வருக  

அசுரர ்குடிசகடுத்த ஐயா வருக  

என்ழன யாளும் இழளபயான் ழகயில்  

 ன்னிரண்டாயுதம்  ாைாங் குைமும்  

 ரந்த விழிகள்  ன்னிரண்டிலங்க  
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விழரந்சதழனக் காக்க பவபலான் வருக  

ஐயும் கிலியும் அழடவுடன் சைௌவும்  

உய்சயாளி சைௌவும் உயிழரயும் கிலியும்  
 

கிலியுஞ் சைௌவும் கிளிசராளி ஐயும்  

நிழலச ற்சறன் முன் நித்தமும் ஒளிரும்  

ைண்முகன் றீயும் தனிசயாளி சயாவ்வும்  

குண்டலி யாம்சிவ குகன் தினம் வருக  

ஆறுமுகமும் அணிமுடி ஆறும்  

நீறிடு சநற்றியும் நீண்ட புருவமும்  

 ன்னிரு கண்ணும்  வளை ்சைவ்வாயும்  

நன்சனறி சநற்றியில் நவமணிை ்சுட்டியும்  

ஈராறு சைவியில் இலகு குண்டலமும்  
 

ஆறிரு திண்புயத்தைகிய மாரப்ில்  

 ல்பூ ேணமும்  தக்கமும் தரித்து  

நன்மணி பூண்ட நவரத்தின மாழலயும்  

மு ்புரி நூலும் முத்தணிமாரப்ும்  

சை ் ை குழடய திருவயிறு ந்தியும்  

துவண்ட மருங்கில் சுடசராளி ்  ட்டும்  

நவரத்னம்  தித்த நற்சீ ராவும்  

இருசதாழட யைகும் இழணமுைந் தாளும்  

திருவடி யதனில் சிலம்ச ாலி முைங்க  
 

சைககண சைககண சைககண சைகண  

சமாகசமாக சமாகசமாக சமாகசமாக சமாகன  

நகநக நகநக நகநக நகன  

டிகுகுண டிகுடிகு டிகுகுண டிகுண  

ரரரர ரரரர ரரரர ரரர  

ரிரிரிரி ரிரிரிரி ரிரிரிரி ரிரிரி  

டுடுடுடு டுடுடுடு டுடுடுடு டுடுடு  

டகுடகு டிகுடிகு டங்கு டிங்குகு  

விந்து விந்து மயிபலான் விந்து  
 

முந்து முந்து முருகபவள் முந்து  

என்றழன யாளும் ஏரகை ்சைல்வ  

ழமந்தன் பவண்டும் வரமகிை்ந்து தவும்  

லாலா லாலா லாலா பவேமும்  

லீலா லீலா லீலா விபநாதசனன்று  
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உன் திருவடிழய உறுதிசயன்சறண்ணும்  

என்தழல ழவத்துன் இழணயடி காக்க  

என்னுயிரக்்கு யிராம் இழறவன் காக்க  

 ன்னிரு விழியால்  ாலழனக் காக்க  
 

அடிபயன் வதனம் அைகு பவல் காக்க  

ச ாடிபுழன சநற்றிழய ் புனிதபவல் காக்க  

கதிரப்வல் இரண்டு கண்ணிழனக் காக்க  

விதி சைவி இரண்டும் பவலவர ்காக்க  

நாசிகளிரண்டும் நல்பவல் காக்க  

ப சிய வாய்தழன ் ச ருபவல் காக்க  

மு ் த்திரு ல் முழனபவல் காக்க  

சை ்பிய நாழவை ்சைவ்பவல் காக்க  

கன்ன மிரண்டும் கதிரப்வல் காக்க  
 

என்னிளங் கழுத்ழத இனியபவல் காக்க  

மாரழ்  இரத்ன வடிபவல் காக்க  

பைரிள முழலமார ்திருபவல் காக்க  

வடிபவ லிருபதாள் வளம்ச றக் காக்க  

பிடரிக ளிரண்டும் ச ருபவல் காக்க  

அைகுடன் முதுழக அருள்பவல் காக்க  

 ழு தி னாறும்  ருபவல் காக்க  

சவற்றிபவல் வயிற்ழற விளங்கபவ காக்க  

சிற்றிழட யைகுறை ்சைவ்பவல் காக்க  
 

நாணாம் கயிற்ழற நல்பவல் காக்க  

ஆண்ச ண் குறிகழள அயில்பவல் காக்க  

பிட்ட மிரண்டும் ச ருபவல் காக்க  

வட்டக் குதத்ழத வல்பவல் காக்க  

 ழனத்சதாழட யிரண்டும்  ருபவல் காக்க  

கழணக்கால் முைந்தாள் கதிரப்வல் காக்க  

ஐவிரல் அடியிழன அருள்பவல் காக்க  

ழகக ளிரண்டும் கருழணபவல் காக்க  

முன்ழக யிரண்டும் முரண்பவல் காக்க  
 

பின்ழக யிரண்டும் பின்னவ ளிருக்க  

நாவில் ைரே்வதி நற்று ழணயாக  

நாபிக் கமலம் நல்பவல் காக்க  

மு ் ால் நாடிழய முழனபவல் காக்க  

எ ்ச ாழு தும்எழன எதிரப்வல் காக்க  
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அடிபயன் வைனம் அழைவுள பநரம்  

கடுகபவ வந்து கனகபவல் காக்க  

வரும் கல் தன்னில் வைச்ிரபவல் காக்க  

அழரயிருள் தன்னில் அழனயபவல் காக்க  
 

ஏமத்தில் ைாமத்தில் எதிரப்வல் காக்க  

தாமதம் நீக்கிை ்ைதுரப்வல் காக்க  

காக்க காக்க கனகபவல் காக்க  

பநாக்க பநாக்க சநாடியில் பநாக்க  

தாக்க தாக்க தழடயறத் தாக்க  

 ாரக்்க  ாரக்்க  ாவம் ச ாடி ட  

பில்லி சூனியம் ச ரும் ழக அகல  

வல்ல பூதம் வலாட்டிக ் ப ய்கள்  

அல்லற்  டுத்தும் அடங்கா முனியும்  
 

பிள்ழளகள் தின்னும் புைக்கழட முனியும்  

சகாள்ளிவாய் ் ப ய்களும் குறழள ் ப ய்களும்  

ச ண்கழளத் சதாடரும் பிரம ராட்ைதரும்  

அடியழனக் கண்டால் அலறிக் கலங்கிட  

இரிசி காட்படறி இத்துன்  பைழனயும்  

எல்லினும் இருட்டிலும் எதிர ்டும் அண்ணரும்  

கனபூழை சகாள்ளும் காளிபயாட ழனவரும்  

விட்டாங் காரரும் மிகு ல ப ய்களும்  

தண்டியக் காரரும் ைண்டா ளரக்ளும்  
 

என்ச யர ்சைால்லவும் இடிவிழுந் பதாடிட  

ஆழன அடியினில் அரும்  ாழவகளும்  

பூழன மயிரும் பிள்ழளகள் என்பும்  

நகமும் மயிரும் நீள்முடி மண்ழடயும்  

 ாழவக ளுடபன  லகல ைத்துடன்  

மழனயிற் புழதத்த வஞ்ைழன தழனயும்  

ஒட்டிய சைருக்கும் ஒட்டிய  ாழவயும்  

காசும்  ணமும் காவுடன் பைாறும்  

ஓது மஞ்ைனமும் ஒருவழி ் ப ாக்கும்  
 

அடியழனக் கண்டால் அழலந்து குழலந்திட  

மாற்றார ்வஞ்ைகர ்வந்து வணங்கிட  

காலதூ தாசளழனக் கண்டாற் கலங்கிட  

அஞ்சி நடுங்கிட அரண்டு புரண்டிட  
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வாய்விட் டலறி மதிசகட் படாட  

 டியினில் முட்ட ்  ாைக் கயிற்றால்  

கட்டுடல் அங்கம் கதறிடக் கட்டு  

கட்டி உருட்டு கால்ழக முறிய  

கட்டு கட்டு கதறிடக் கட்டு  
 

முட்டு முட்டு விழிகள் பிதுங்கிட  

சைக்கு சைக்கு சைதில் சைதிலாக  

சைாக்கு சைாக்கு சூர ்் ழகை ்சைாக்கு  

குத்து குத்து கூரவ்டி பவலால்  

 ற்று  ற்று  கலவன் தணசலரி  

தணசலரி தணசலரி தணலது வாக  

விடுவிடு பவழல சவருண்டது பவாட ்  

புலியும் நரியும் புன்னரி நாயும்  

எலியும் கரடியும் இனித் சதாடரந்்பதாடத்  
 

பதளும்  ாம்பும் சைய்யான் பூரான்  

கடிவிட விேங்கள் கடித்து யரங்கம்  

ஏறிய விேங்கள் எளிதினில் இறங்க  

ஒளி ்புஞ் சுளுக்கும் ஒருதழல பநாயும்  

வாதஞ் ையித்தியம் வலி ்பு ் பித்தம்  

குழலையங் குன்மம் சைாக்குை ்சிரங்கு  

குழடைை்ல் சிலந்தி குடல்வி ் பிரிதி  

 க்க ் பிளழவ  டரச்தாழட வாழை  

கடுவன்  டுவன் ழகத்தாள் சிலந்தி  
 

 ற்குத் தரழண  ருஅழர யா ்பும்  

எல்லா ் பிணியும் என்றழனக் கண்டால்  

நில்லா பதாட நீசயனக் கருள்வாய்  

ஈபரை் உலகமும் எனக்கு றவாக  

ஆணும் ச ண்ணும் அழனவரும் எனக்கா  

மண்ணாள ரைரும் மகிை்ந்து றவாகவும்  

உன்ழனத் துதிக்க உன்திரு நாமம்  

ைரவண  வபன ழைசயாளி  வபன!  

திரிபுர  வபன! திகசைாளி  வபன!  
 

 ரிபுர  வபன!  வசமாளி  வபன!  

அரிதிரு மருகா! அமரா வதிழயக்  

காத்துத் பதவரக்ள் கடுஞ்சிழற விடுத்தாய்  

கந்தா குகபன கதிரப்வ லவபன  
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காரத்்திழக ழமந்தா கடம் ா கடம் ழன  

இடும் ழன யழித்த இனியபவல் முருகா  

தணிகா ைலபன ைங்கரன் புதல்வா  

கதிரக்ா மத்துழற கதிரப்வல் முருகா  

 ைநி ்  திவாை்  ால குமாரா!  
 

ஆவினன் குடிவாை் அைகிய பவலா!  

சைந்தின்மா மழலயுறும் சைங்கல்வ ராயா!  

ைமரா புரிவாை் ைண்முகத் தரபை!  

காரார ்குைலாள் கழலமகள் நன்றாய்  

என்நா இருக்க யானுழன ்  ாட  

எழனத் சதாடரந்்திருக்கும் எந்ழத முருகழன ்  

 ாடிபனன் ஆடிபனன்  ரவை மாக  

ஆடிபனன் நாடிபனன் ஆவினன் பூதிழய  

பநைமுடன் யான் சநற்றியில் அணிய ்  
 

 ாை விழனகள்  ற்றது நீங்கி  

உன் தம் ச றபவ உன் னருளாக  

அன்புடன் இரட்சி அன்னமுஞ் சைான்னமும்  

சமத்தசமத் தாக பவலா யுதனார ் 

சித்திச ற்ற டிபயன் சிற ்புடன் வாை்க!  

வாை்க! வாை்க! மயிபலான் வாை்க!  

வாை்க! வாை்க! வடிபவல் வாை்க!  

வாை்க! வாை்க! மழலக்குரு வாை்க!  

வாை்க! வாை்க! மழலக்குற மகளுடன்!  
 

வாை்க! வாை்க! வாரணத் துவைம்  

வாை்க வாை்கஎன் வறுழமகள் நீங்க  

எத்தழன குழறகள் எத்தழன பிழைகள்  

எத்தழன யடிபயன் எத்தழன சையினும்  

ச ற்றவன்நீ குரு ச ாறு ்  துன்கடன்  

ச ற்றவள் குறமகள் ச ற்றவ ளாபம  

பிள்ழள சயன்றன்  ாய் ் பிரியமளித்து  

ழமந்தசனன் மீது மனமகிை்ந் தருளித்  

தஞ்ைசமன் றடியார ்தழைத்திட அருள்சைய்  
 

கந்தர ்ைே்டி கவைம் விரும்பிய  

 ாலன் பதவ ராயன்  கரந்்தழதக்  

காழலயில் மாழலயில் கருத்துடன் நாளும்  
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ஆைாரத் துடன் அங்கந் துலக்கி  

பநைமுடன் ஒரு நிழனவது வாகிக்  

கந்தர ்ைே்டி கவைம் இதழனை ் 

சிந்ழத கலங்காது தியானி ்  வரக்ள்  

ஒருநாள் மு ் த்தா றுருக் சகாண்டு  
 

ஓதிபய சைபித்து உகந்து நீறணிய  

அே்டதிக் குள்பளார ்அடங்கலும் வைமாய்த்  

திழைமன்ன சரண்மர ்சையலது அருளுவர ் 

மாற்றல சரல்லாம் வந்து வணங்குவர ் 

நவபகாள் மகிை்ந்து நன்ழம யளித்திடும்  

நவமத சனனவும் நல்சலழில் ச றுவர ் 

எந்த நாளுமீ சரட்டாய் வாை்வர ் 

கந்தரழ்க பவலாம் கவைத் தடிழய  

வழியாய்க் காண சமய்யாய் விளங்கும்  
 

விழியாற் காண சவருண்டிடும் ப ய்கள்  

ச ால்லாத வழர ் ச ாடி ் ச ாடியாக்கும்  

நல்பலார ்நிழனவில் நடனம் புரியும்  

ைரவ் ைத்துரு ைங்கா ரத்தடி  

அறிந்சதன துள்ளம் அே்ட லட்சுமிகளில்  

வீர லட்சுமிக்கு விருந் துணவாகை ் 

சூர த் மாழவத் துணித்தழக யதனால்  

இரு ் த் பதை்வரக்் குவந்தமு தளித்த  

குரு ரன்  ைநிக் குன்றினி லிருக்கும்  
 

சின்னக் குைந்ழத பைவடி ப ாற்றி  

எழனத்தடுத் தாட்சகாள என்றன துள்ளம்  

பமவிய வடிவுறும் பவலவா ப ாற்றி  

பதவரக்ள் பைனா  திபய ப ாற்றி  

குறமகள் மனமகிை் பகாபவ ப ாற்றி  

திறமிகு திவ்விய பதகா ப ாற்றி  

இடும் ா யுதபன இடும் ா ப ாற்றி  

கடம் ா ப ாற்றி கந்தா ப ாற்றி  

சவட்சி புழனயும் பவபள ப ாற்றி  

உயரக்ிரி கனக ைழ க்பகா ரரபை  

மயில்நட மிடுபவாய் மலரடி ைரணம்  
 

ைரணம் ைரணம் ைரவண  வஓம்  

ைரணம் ைரணம் ைண்முகா ைரணம் 
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ஓம் அ ் ா ப ாற்றி  

ஓம் அரபன ப ாற்றி  

ஓம் அைகா ப ாற்றி   

ஓம் உருபவ ப ாற்றி 

ஓம் அ யா ப ாற்றி   

ஓம் அதிகா ப ாற்றிி  

ஓம் ஆறு ழடபயாய் ப ாற்றி   

ஓம் ஆறுமுகத்தரபை ப ாற்றி   

ஓம் ஆதி ப ாற்றி   

ஓம் அனாதி ப ாற்றி   

ஓம் இைழ்ை ப ாற்றி   

ஓம் கிரிழய ப ாற்றி   

ஓம் இழறவா ப ாற்றி   

ஓம் இழளபயாய் ப ாற்றி   

ஓம் ஈைா ப ாற்றி   

ஓம் பநைா ப ாற்றி  

ஓம் உத்தமா ப ாற்றி   

ஓம் உயிபர ப ாற்றி   

ஓம் உணரப்வ ப ாற்றி   

ஓம் உழம ாலா ப ாற்றி   

ஓம் எளிபயாய் ப ாற்றி 

ஓம் எண்குணா ப ாற்றி  

ஓம் ஏகா ப ாற்றி   

ஓம் அபனகா ப ாற்றி   

ஓம் ஒலிபய ப ாற்றி  

ஓம் சுடசராளிபய ப ாற்றி   

ஓம் கந்தா ப ாற்றி  

ஓம் கடம் ா ப ாற்றி   

ஓம் கருணாமூரத்்திபய ப ாற்றி  

ஓம் கதிரப்வலா ப ாற்றி   

ஓம் காவலா ப ாற்றி   

ஓம் காரத்்திபகயா ப ாற்றி   

ஓம் குகபன ப ாற்றி   

ஓம் குமரா ப ாற்றி   

ஓம் குரவா ப ாற்றி   
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ஓம் குன்றுபதார ்நின்பறாய் ப ாற்றி 

ஓம் ைரவணா ப ாற்றி   

ஓம் ைண்முகா ப ாற்றி   

ஓம் ைரவ்பலாகா ப ாற்றி   

ஓம் ைத்தியசீலா ப ாற்றி   

ஓம் சிட்டபன ப ாற்றி   

ஓம் சிவக்குமரா ப ாற்றி   

ஓம் சிவக்சகாழுந்பத ப ாற்றி   

ஓம் சித்தி ப ாற்றி  

ஓம் முத்தி ப ாற்றி   

ஓம் சூரா ப ாற்றி   

ஓம் வீரா ப ாற்றி   

ஓம் சு ் ரமணியா ப ாற்றி   

ஓம் சைந்தமிைா ப ாற்றி   

ஓம் சைங்கல்வராயா ப ாற்றி  

ஓம் பைவலா ப ாற்றி   

ஓம் பைனா திபய ப ாற்றி   

ஓம் ஞான ண்டிதா ப ாற்றி   

ஓம் தூபயாய் ப ாற்றி   

ஓம் துழரபய ப ாற்றி   

ஓம் நடுவா ப ாற்றி   

ஓம் நல்பலாய் ப ாற்றி   

ஓம் நாதா ப ாற்றி   

ஓம் ப ாதா ப ாற்றி 

ஓம் நாவலா ப ாற்றி 

ஓம்  ாவலா ப ாற்றி 

ஓம் நித்தியா ப ாற்றி 

ஓம் நிமலா ப ாற்றி   

ஓம் ச ான்பன ப ாற்றி 

ஓம் புலவா ப ாற்றி   

ஓம் பூரணா ப ாற்றி   

ஓம் மன்னா ப ாற்றி   

ஓம் மயிபலாய் ப ாற்றி 

ஓம் மழறபய ப ாற்றி   

ஓம் மனக்பகாலா ப ாற்றி 

ஓம் மாசிலாய் ப ாற்றி 

ஓம் மால்மருகா ப ாற்றி 
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ஓம் முருகா ப ாற்றி  

ஓம் முதல்வா ப ாற்றி   

ஓம் முத்ழதய்யா ப ாற்றி   

ஓம் மூவரக்்கும் பமபலாய் ப ாற்றி 

ஓம் வரதா ப ாற்றி   

ஓம் விரதா ப ாற்றி   

ஓம் விபவகா ப ாற்றி   

ஓம் வித்தகா ப ாற்றி 

ஓம் விைாகா ப ாற்றி   

ஓம் கதிபய ப ாற்றி   

ஓம் விண்பணார ்சதாழும் விமலா ப ாற்றி   

ஓம் குஞ்ைரி மணாளா ப ாற்றி   

ஓம்  ரங்குன்றின்  ரமா ப ாற்றி   

ஓம் சூரழன மாய்த்பதாய் ப ாற்றி   

ஓம் சைந்தில் சைவ்பவலா ப ாற்றி   

ஓம் ஆண்டியாய் நின்பறாய் ப ாற்றி   

ஓம் ஆவினன் குடிபயாய் ப ாற்றி   

ஓம் ஏரக ் ச ருமான் ப ாற்றி   

ஓம் எம்பிரான் குருபவ ப ாற்றி   

ஓம் வள்ளி மணாளா ப ாற்றி   

ஓம் வளர ்தணிபகைா ப ாற்றி   

ஓம் பைாழலயிற் சைல்வா ப ாற்றி   

ஓம் சுகசமல்லாம் தருவாய் ப ாற்றி   

ஓம் ஒழுக்கம் அருள்வாய் ப ாற்றி   

ஓம் உடல் நலம் தருவாய் ப ாற்றி  

ஓம் சைருக்கிழன அறு ் ாய் ப ாற்றி   

ஓம் சினம் காமம் தவிர ்் ாய் ப ாற்றி   

ஓம் அவாவிழன அழி ் ாய் ப ாற்றி   

ஓம் அறம் ச ாருள் தருவாய் ப ாற்றி   

ஓம் பிற ்ழ  ஒழி ் ாய் ப ாற்றி   

ஓம் ச ருவாை்வு அருள்வாய் ப ாற்றி   

ஓம் பைவலும் மயிலும் ப ாற்றி   

ஓம் அன்ழன சதய்வாழன ப ாற்றி   

ஓம் அருழமத்தாய் வள்ளி ப ாற்றி   

ஓம் அழனத்தும் நீபய ப ாற்றி   

ஓம் அருள்வாய் சதண்ட ாணித் சதய்வபம ப ாற்றி  ப ாற்றி.  
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எசச்ரிக்னக 
 

சீரவ்ள ருங்கதிர ்மாமழல பமவிய 

சைந்தமிழின் வாைா 

சைந்தமிழின் வாைா - இந்த ் 

 ாருல கத்தில் அடியவர ்ப ாற்றிடும்  ாலகுமபரைா! 

வானவர ்தானவர ்மாமுனி பவாரச்தாழும் 

வான்மயில் வாகனபன 

வான்மயில் வாகனபன - சதாந்தி 

யாழனமுகனுக் கிழளய  ரா ரமாகிய பவலவபன! 

 ைழ்ை மரகத பமனியுறும் வாழல 

 ாரவ்தி  ாலகபன 

 ாரவ்தி  ாலகபன - துய்ய 

நைை்ர வில்துயில் ராமன் மருமகனாகிய பவலவபன! 

அசுரரக்ள் பதகம் திடீரத்் திடீசரன 

அற்று விைத்தாபன 

அற்று விைத்தாபன -அதிவீரமுள்ள 

சவற்றி பவல்விட் சடறிந்தபவார ்ஆறு முகத்தாபன! 

கந்தா கடம் ா குகா ஞான ைண்முகா 

காலாயுத ் ச ாருபள! 

காலாயுத ் ச ாருபள! - உன்ழனவந்து  ணிந்த 

அடியவரக்்கு வரம் தந்திடும் சமய் ்ச ாருபள!  
  

கட்டியம் 
ைண்ட பிரைண்ட வீதண்ட மூதண்டபகா 

தண்ட ாணிக்கு மருகன் 

தத்திமித்தாள பமாசடாத்து நின்றாடிய 

ைதாசிவம் ச ற்ற முருகன் 

தண்டமிை் நிழறந்திடும் அண்டரும் முனிவரும் 

தாள் வணங்கிய பவலவன் 

ைாபலாக ைாமீ  ைாரு  ைாயுைய் 

ைகல பமாட்ை அதிகார கரத்்தன் 

அபகாசத ் டிசயன்றால் 

ஐங்கரற்கிழளய ஆறுமா முகவன் 

ஈே்வரி புதல்வன் ஈராறு புயத்பதான் 

வள்ளி சதய்வாழன மனமகிை் சகாழுநன் 
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பைவற் சகாடிபயான் சிகிவா கனத்பதான் 

கருணா கடாக்ஷ வீட்ைண்ணிய அலங்காரன் 

உத்தண்ட மண்டலீகரன், 

மதன பமாகன வசீகரன், 

 ஞ்ை  ாண அவதாரன், 

அே்ட ஐே்வரிய ைம் ன்னன், 

ே்ட நிக்ர சிே்ட ரி  ாலன், 

மந்த்ரமகா மாணிக்க மகுடாலங்காரன், 

அகிலாண்ட பகாடி பிரம்மாண்ட நாயகன், 

ஆ த்  ாந்தவன் அனாழதரட்ைகன் 
 

அனந்தபகாடி அண்டங்களும் இருநூற்று இரு த்து நாலு 

புவனங்களும் 

ை ்தைாகரஞ் சூைா நின்ற ஈபரழு தினாலு பலாகமும்  

காக்கும் பவழலபய ழகக்சகாண்டு ஏகைக்ராதி  த்தியஞ் 

சைலுத்தி  

ஒ ் ற்ற சுந்தரவட்டக் குழடயின் நிைலிருந்தருள ் ச ற்ற  

சிவசு ்பிரமணியக் கடவுள் அன்னதான முதல்  

 ற் ல தானங்கள் சைய்து இன்ழறய தினம் 

சிங்க ்பூர ்வாை் அழனவழரயும்  

அருள் புரிந்பதாசமன்றும் ஆள்கிபறாசமன்றும்  

தீரத்்த ் பிரைாதம் திருநீறு சகாடுத்து ் 

 ாழவயராட  ல்லியம் முைங்க, நாவலர ்ப ாற்ற நல்விருதுடபன, 

குவலயம் புகழும் சிங்ழகயம் தியில் விண்ணளபவாங்க  

எண்ணிலா வணிகர ்ச ான்னினாற் சைய்த புனித மண்ட த்திற் 

நவரத்தினமும் நனிச ற இழைத்த,  

தமது ரத்தின சிம்மாைனக் சகாலுவிற்கு 

இபதா எழுந்தருளி வருகிறார,் 

சவகு ராக் எைை்ரிக்ழக 
 

பபரிய கட்டியம் 
 

சுத்தைாட்குண்ய,  ரிபூரண, 

ைைச்ிதானந்த, நிட்கள, 

நின்மல, நிராமய, 

ைகள, காலகண்ட 

திரிபநத்ர கங்காதர, 

ைந்திரசூட, இட ாரூடராகிய, 

ஸ்ரீ மகாபதவபுத்திரர ்அகிலாண்டபகாடி, 
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பிரமாண்டநாயகி, ைங்கரி 

வழரராஜபுத்திரி, ஸ்ரீ அம்பிழகதனயர,் 

 ்ரணவ சைாரூ  கஜானன, ஏகதந்த, அங்குை ாை, 

கரடதடவிகட, விநாயகைபகாதரர,் 

க டநாடக, சூத்ரதாரி, 

மாபயான்மருகர,் வள்ளிமபனா கரர,் 

மயுரவாகனர,் பதவபைனாதி தி, 

சதய்வாழனபநயர,் குருமுனிபதசிகர,் 

குக்குடத்துவஜர,் கங்காபுத்திரர,் 

காரத்்திபகயர,் சுவாமிநாதர,் 

ைடாேரமுதல்வர,்  ரைமயசகௌரி, 

 ாரிடந்தழலவர,் கலியுகவரதர,் 

கருழண ்பிரவாகர,் ைங்கத்தழலவர,் 

தமிழுக்கிழறவர,் ஆறுமாமுகத்தவர,் 

ஆறிருதடம்புயர,்  ன்னிருவிழியர,் 

 ாதாம்பு யத்தர,் கடம் ணிபதாளர ்

கதிழரயம் தியர,் சைந்திற்கிழறவர,் 

சைய்பவற் ழடயர,் ஆவினன்குடியர ்

அசுரகுலாந்தகர ்நல்லூரவ்ாைர ்

நான்மழறநாதர,் சூரன் சிங்கன் 

தாரகன் முதலிய வீரழரத்தமசதாரு 

பவலாற்றடிந்பதார ் க்தவத்ேலர ்

 ரமதயாளராகிய, ஸ்ரீ சிவசு ்பிரமணியக்கடவுள், 

வரண்மயமாய் அழமக்க ்ச ற்ற, தமது 

இரத்தின சிம்மாைனத்தில் வீற்றிருந்தருளி 

தம்ழம வந்துதிக்கும் தாைரக்ளுக்குத் 

தமது சமய்யன் ரக்ளாகிய 

நகரத்தாழரக் சகாண்டு  

அன்னக் சகாடிகட்டி அன்னதானம் முதலிய 

தானங்களும் மு ் த்திரண் டறங்களும் 

குழறவின்றி நடா ்பித்து விபூதிதீரத்்த ் 

பிரைாதங்களும் ஈந்தருளி சமய்யடியார ்

தமது திருநாமங்கழளக் கூறி ஆனந்தத் தாண்டவம் 

சைய்துவரவும்  லவித பமளதாள 

வாத்தியங்கள் ஒலிக்கவும் தமது 

திருக்கல்யாண மண்ட த்திற்கு 

இபதா எழுந்தருளி வருகிறார ்சவகு  ராக்! எைை்ரிக்ழக!!  
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ைண்முகக் கடவுள் ப ாற்றி ைரவணத் துதித்பதாய் ப ாற்றி  

கண்மணி முருகா ப ாற்றி காரத்்திழக  ாலா ப ாற்றி  

தண்மலரக்் கட ்  மாழல தாங்கிய பதாளா ப ாற்றி  

விண்மதி வதன வள்ளி பவலவா ப ாற்றி ப ாற்றி  

ஆறிருதடந்பதாள் வாை்க அறுமுகம் வாை்க சவற்ழ க்  

கூறுசைய் தனிபவல் வாை்க குக்குடம் வாை்க சைல்பவள்  

ஏறியமஞ்ழஞ வாை்க யாழனதன் அணங்கு வாை்க  

மாறிலாவள்ளி வாை்க வாை்க சீர ்அடியார ்எல்லாம்.  

எண்ணரும் கழலகள் வாழி  

இழறவன் நான்என்னல் வாழி  

உண்ணிழற ைக்தி பீடம் 

ஓசமனும் ஒலியில் வாழி  

கண்ணிழற மணிபய யான  

கருமழற ் ச ாருபள வாழி  

எண்டிழர உலக சமல்லாம்  

விண்டுழன வாழி வாழி!  
    

வான் முகில் வைாது ச ய்க  

மலிவளம் சுரக்க மன்னன்  

பகான் முழற அரசு சைய்க  

குழற விலாது உயிரக்ள் வாை்க  

நான் மழற அறங்கள் ஓங்க  

நற்றவம் பவள்வி மல்க  

பமன்ழம சகாள் ழைவ நீதி  

விளங்குக உலகம் எல்லாம்.  
 

வாழி நகரத்தார ்வள்ளன்ழம மிக்பகாரக்ள்  

ஊழி  லவும் உயரந்்திருக்க ஆழிசூை்  

இத்தலத்தில் பகாயில் இயற்றிபனார ்வாழியபவ  

எத்தலமும் ப ாற்ற இனிது  - திருமுருக கிரு ானந்த வாரியர ்
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அறிந்தும் அறியாமலும் 

சதரிந்தும் சதரியாமலும் 

சைய்த ைகல குற்றங்கழளயும் 

ச ாறுத்து காத்து இரட்சித்து 

அருள் புரிய பவண்டும் 

ஓம் 
 

பவலாக நிற் வனாம் 

பவதழனகள் தீர ்் வனாம் 

வற்றாத அருட்கடலாய் 

வளமழனத்தும் தரு வனாம் 

வணங்கு வர ்வாை்க்ழகயினில் 

வழித்துழணயாய் வரு வனாம் 

ைங்கடங்கள் தீர ்் வனாம் 

சைள ாக்கியம் தரு வனாம் 

நம் ைந்ததிகள் வாைழவ ் ான் 

எங்கள் 
 

சிங்னகநகர் பதண்டபாணி ! 
 

சவற்றி பவல் முருகனுக்கு - அபராகரா 

லயன் சித்தி விநாயகனுக்கு - அபராகரா 

சிங்க ்பூர ்ஸ்ரீசதண்டாயுத ாணிக்கு - அபராகரா 
 

காழலத் சதாழுதாலும் கந்தா உன் ழகயிலிருக்கும் 

பவழலத் சதாழுதாலும் பவல்கழுவிக் கால்தழுவும் 

 ாழலத் சதாழுதாலும்  ாய்ந்து வரும் உன்மயிலின்  

வாழலத்த் சதாழுதாலும் வாை்வு 
 

முழனவர-் அர.சிங்காரவடிபவலன். 
 

சுபம் 


