
 
 

க ோளறு பதி ம் முதல் போடல்: 

1. கேயுறு கதோளிபங் ன் 

வேயுறு வ ோளி பங்கன் விடமுண்ட கண்டன் 

மிகநல்ல வீணை  டவி 

மோசறு திங்கள் கங்ணக முடிவமல ணிந்த ன் 

உளவமபு குந்  அ னோல் 

ஞோயிறு திங்கள் தசவ்ேோய் பு ன்வியோழம் தேள்ளி 

சனிபோம்பி ரண்டு முடவன 

ஆசறு நல்ல நல்ல அணேநல்ல நல்ல 

அடியோர ேர்க்கு மிகவே. 

 

க ோளறு பதி ம் இரண்டோேது போடல்: 

2 .என்பபோடு ப ோம்பபோடோமை 

என்தபோடு தகோம்தபோ டோணம இணேமோர்பி லங்க 

எருவ றி ஏணழ யுடவன 

தபோன்தபோதி மத்  மோணல புனல்சூடி ேந்த ன் 

உளவம புகுந்  அ னோல் 

ஒன்பத ோ தடோன்த ோ வடழு பதிதனட்தடோ டோறும் 

உடனோய நோள்க ளணே ோம் 

அன்தபோடு நல்ல நல்ல அணேநல்ல நல்ல 

அடியோ ரேர்க்கு மிகவே. 

 

க ோளறு பதி ம் மூன்றோம் போடல்: 

3. உருேளர் பேள கைனி 

உருேளர் பேள வமனி ஒளிநீ  ணிந்து 

உணமவயோடும் தேள்ணள விணடவமல் 

முருகலர் தகோன்ண  திங்கள் முடிவமல ணிந்த ன் 

உளவம புகுந்  அ னோல் 

http://blogtoday.in/


 
 

திருமகள் கணலய தூர்தி தசயமோது பூமி 

திணசத ய்ே மோன பலவும் 

அருதநறி நல்ல நல்ல அணேநல்ல நல்ல 

அடியோ ரேர்க்கு மிகவே. 

 

க ோளறு பதி ம் நோன் ோம் போடல்: 

4.ைதிநுதல் ைங்ம க ோடு 

மதிநு ல் மங்ணக வயோடு ேடபோலி ருந்து 

மண வயோதும் எங்கள் பரமன் 

நதிதயோடு தகோன்ண  மோணல முடிவமல ணிந்த ன் 

உளவம புகுந்  அ னோல் 

தகோதியுறு கோலன் அங்கி நமவனோடு தூ ர் 

தகோடுவநோய்கள் ஆன பலவும் 

அதிகுை நல்ல நல்ல அணேநல்ல நல்ல 

அடியோ ரேர்க்கு மிகவே. 

 

க ோளறு பதி ம் ஐந்தோம் போடல்: 

5.நஞ்சணி  ண்டன் எந்மத 

நஞ்சணி கண்டன் எந்ண  மடேோள்  வனோடும் 

விணடவயறும் நங்கள் பரமன் 

துஞ்சிருள் ேன்னி தகோன்ண  முடிவமல ணிந்த ன் 

உளவம புகுந்  அ னோல் 

தேஞ்சின அவுை வரோடும் உருமிடியும் மின்னும் 

மிணகயோன பூ  மணேயும் 

அஞ்சிடும் நல்ல நல்ல அணேநல்ல நல்ல 

அடியோ ரேர்க்கு மிகவே. 

 

க ோளறு பதி ம் ஆறோம் போடல்: 
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6.ேோள்ேரி அதளதோமட 

ேோள்ேரி அ ள  ோணட ேரிவகோே ைத் ர் 

மடேோள்  வனோடும் உடனோய் 

நோண்மலர் ேன்னி தகோன்ண  நதிசூடி ேந்த ன் 

உளவம புகுந்  அ னோல் 

வகோளரி உழுணே வயோடு தகோணலயோணன வகழல் 

தகோடுநோக வமோடு கரடி 

ஆளரி நல்ல நல்ல அணேநல்ல நல்ல 

அடியோ ரேர்க்கு மிகவே 

 

 

க ோளறு பதி ம் ஏழோம் போடல்: 

7. பசப்பிள முமைநன் ைங்ம  

தசப்பிள முணலநன் மங்ணக ஒருபோக மோக 

விணடவயறு தசல்ே னணடேோர் 

ஒப்பிள மதியும் அப்பும் முடிவமல ணிந்த ன் 

உளவம புகுந்  அ னோல் 

தேப்தபோடு குளிரும் ேோ ம் மிணகயோன பித்தும் 

விணனயோன ேந்து நலியோ 

அப்படி நல்ல நல்ல அணேநல்ல நல்ல 

அடியோ ரேர்க்கு மிகவே. 

 

க ோளறு பதி ம் எட்டோம் போடல்: 

8. கேள்பட விழி பசய்து 

வேள்பட விழிதசய்  ன்று விணடவமலி ருந்து 

மடேோள்  வனோடும் உடனோய் 

ேோண்மதி ேன்னி தகோன்ண  மலர்சூடி ேந்த ன் 

உளவம புகுந்  அ னோல் 
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ஏழ்கடல் சூழ் இலங்ணக அணரயன்  வனோடும் 

இடரோன ேந்து நலியோ 

ஆழ்கடல் நல்ல நல்ல அணேநல்ல நல்ல 

அடியோ ரேர்க்கு மிகவே. 

 

 

க ோளறு பதி ம் ஒன்பதோம் போடல்: 

9. பைபை கேடைோகும் 

பலபல வேட மோகும் பரன்நோரி போகன் 

பசுவேறும் எங்கள் பரமன் 

சலமக வளோதட ருக்கு முடிவமல ணிந்த ன் 

உளவம புகுந்  அ னோல் 

மலர்மிணச வயோனும் மோலும் மண வயோடு வ ேர் 

ேருகோல மோன பலவும் 

அணலகடல் வமரு நல்ல அணேநல்ல நல்ல 

அடியோ ரேர்க்கு மிகவே 

 

க ோளறு பதி ம் பத்தோம் போடல்: 

10.ப ோத்தைர் குழலிக ோடு 

தகோத் லர் குழலி வயோடு விசயற்கு நல்கு 

குைமோய வேட விகிர் ன் 

மத் மும் மதியு(ம்) நோகம் முடிவமல ணிந்த ன் 

உளவம புகுந்  அ னோல் 

புத் தரோ டமணை ேோதில் அழிவிக்கும் அண்ைல் 

திருநீறு தசம்ணம திடவம 

அத் கு நல்ல நல்ல அணேநல்ல நல்ல 

அடியோ ரேர்க்கு மிகவே! 
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க ோளறு பதி ம் பதிக ோறோம் போடல்: 

11.கத ைர் பபோழில் 

வ னமர் தபோழில்தகோள் ஆணல விணளதசந்தநல் துன்னி 

ேளர்தசம்தபோன் எங்கும் திகழ 

நோன்முகன் ஆதி யோய பிரமோபு ரத்து 

மண ஞோன ஞோன முனிேன் 

 ோனுறு வகோளும் நோளும் அடியோணர ேந்து 

நலியோ  ேண்ைம் உணர தசய் 

ஆன தசோல் மோணல ஓதும் அடியோர்கள் ேோனில் 

அரசோள்ேர் ஆணை நமவ . 

    திருஞான சம்பந்தர் 

http://blogtoday.in/

