
 
 

 

துதிப்ப ோர்க்கு வல்வினைப ோம், துன் ம்ப ோம்; நெஞ்சில் 

 திப்ப ோர்க்குச் நெல்வம்  லித்துக் - கதித்து ஓங்கும்; 

நிஷ்னையுங் னககூடும்; நிமலர் அருள் கந்தர் 

ெஸ்டி கவெந் தனை. 

 

அமரர் இைர் தீர அமரம் புரிந்த 

குமரன் அடி நெஞ்பெ குறி 

 

ெஸ்டினை பெோக்கச் ெரவண  வைோர் 

சிஷ்ைருக்கு உதவும் நெங்கதிர் பவபலோன் 

 ோதம் இரண்டில்  ன்மணிச் ெதங்னக 

கீதம்  ோைக் கிண் கிணி ைோை 

னமைல் ெைஞ்நெயும் மயில் வோகைைோர் 

 

னகயில் பவலோல் என்னைக் கோக்க என்று உவந்து 

வர வர பவலோ யுதைோர் வருக ! 

வருக ! வருக! மயிபலோன் வருக! 

இந்திரன் வடிபவல் வருக! வருக! 

 

வோெவன் மருகோ! வருக! வருக! 
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பெெ குறமகள் நினைபவோன்! வருக! 

ஆறுமுகம்  னைத்த ஐைோ! வருக! 

நீறு இடும் பவலவன் நித்தம் வருக! 

சிரகிரி பவலவன் சீக்கிரம் வருக! 

 

ெரஹண  வைோர் ெடுதியில் வருக! 

ரஹண  வெ, ரரரர ரரர 

ரிஹண  வெ,ரிரிரிரி ரிரிரி 

விண வ ெரஹ,வீரோ ெபமோ ெம! 

நி வ ெரஹண நிற நிற நிர்நறை 

 

வெர ஹண  வருக வருக! 

அசுரர் குடிநகடுத்த ஐைோ! வருக! 

என்னை ஆளும்  ோெோங் குெமும் 

 ரந்த விழிகள்  ன்னிரண்டு இலங்க 

 

வினரந்து என்னை கோக்க பவபலோன் வருக ! 

ஐயும் கிலியும் அனைவுைன் நெௌவும், 

உய்நைோளி நெௌவும், உைர் ஐயுங் கிலியும், 

கிலியுஞ் நெௌவும், கிளநரோளி ஐயும் 

நினலந ற்று என்முன் நித்தமும் ஒளிரும் 
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ெண்முகன் ரீயும் தனி ஓளி நைோவ்வும் 

குண்ைலிைோம் சிவகுகன் திைம் வருக ! 

ஆறு முகமும், அணிமுடி ஆறும் 

நிறு இடு நெற்றியும். நீண்ை புருவமும், 

 ன்னிரு கண்ணும்,  வளச் நெவ்வோய்யும், 

 

ென்நைறி நெற்றியில் ெவமணிச் சுட்டியும், 

ஈரறு நெவியில் இலகு குண்ைலமும் 

ஆறு இரு திண்புைத்து அழகிை மோர்பில் 

 ல்பூஷணமும் ,  தக்கமும் தரித்து 

ென்மணி பூண்ை ெவரத்ை மோனலயும் 

 

முப்புரி நூலும், முத்து அணி மோர்பும் 

நெப்பு அழகு உனைை திருவயிறு உந்தியும், 

துவண்ைோ முருங்கில் சுைநரோளிப்  ட்டும், 

ெவரத்ைம்  தித்த ெல்சீ ரோவும், 

இருநதோனை அழகும், இணம் முழந் தோளும், 

 

திருவடி ைதனில் சிலம் ந ோலி முழங்க 

நெககண நெககண நெககண நெககண 
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நமோகநமோக நமோகநமோக நமோகநமோக நமோகநகை 

ெகெக ெகெக ெகெக ெநகை 

டிகுகுண டிகுடிகு, டிகுகுண டிகுண 

 

ரரரர ரரரர,ரரரர ரரரர 

ரிரிரிரி ரிரிரிரி ரிரிரிரி,ரிரிரி 

டுடுடுடு டுடுடுடு,டுடுடுடு டுடுடு 

ைகுைகு டிகுடிகு, ைங்கு டிங்குகு 

விந்து விந்து, மயிபலோன் விந்து 

 

முந்து முந்து,முருகபவள் முந்து 

என்றனை ஆளும் ஏரகச் நெல்வ ! 

னமந்தன் பவண்டும் வரமகிழ்ந்து உதவும் 

லோலோ லோலோ லோலோ பவெமும் 

லீலோ லீலோ லீலோ விபெோதன் என்று, 

 

உந்திரு வடினை உருதிநைன்று எண்ணும் 

எந்தனல னவத்து உன் இனணைடி கோக்க! 

என் உயிர்க்கு இனறவன் கோக்க! 

 ன்னிரு விழிைோல்  ோலனைக் கோக்க! 

அடிபைன் வதைம் அழகுபவல் கோக்க! 
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ந ோடிபுனை நெற்றினைப் புனிதபவல் கோக்க! 

கதிர்பவல் இரண்டும் கண்ணினைக் கோக்க! 

விதிநெவி இரண்டும் பவலவர் கோக்க! 

ெோசிகள் இரண்டும் ெல்பவல் கோக்க! 

ப சிை வோய்தனைப் ந ருநவல் கோக்க! 

 

முப் த்து இரு ல் முனைபவல் கோக்க! 

நெப்பிை ெோனவச் நெவ்பவல் கோக்க! 

கன்ைம் இரண்டும் கதிர்பவல் கோக்க! 

என் இளங் கழுத்னத இனிை பவல் கோக்க! 

மோர்ன  இரத்ெ வடிபவல் கோக்க! 

 

பெரிள முனலமோர் திருபவல் கோக்க! 

வடிபவல் இருபதோள் வளம்ந ற்க் கோக்க! 

பிைரிகள் இரண்டும் ந ருபவல் கோக்க! 

அழகுைன் முதுனக அருள்பவல் கோக்க! 

 ழு  திைோறும்  ருபவல் கோக்க! 

 

நவற்றிபவல் வயிற்னற விளங்கபவ கோக்க! 

சிற்றினை அழகுறச் நெவ்பவல் கோக்க! 
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ெோண் ஆம் கயிற்னற ெவ்பவல் கோக்க! 

ஆண் ந ண்குறிகனள அயில்பவல் கோக்க! 

பிட்ைம் இரண்டும் ந ருபவல் கோக்க! 

 

வட்ைக் குதத்னத வல்பவல் கோக்க! 

 னணத்நதோனை இரண்டும்  ருபவல் கோக்க! 

கனணகோல் , முழந்தோள் கதிர்பவல் கோக்க! 

ஐவிரல் அடியினண அருள்பவல் கோக்க! 

னககள் இரண்டும் கருனணபவல் கோக்க! 

 

முங்னக இரண்டும் முரண்பவல் கோக்க! 

பிங்னக இரண்டும் பின்ைவள் கோக்க! 

ெோவில் , ெரஸ்வதி ெல்துனண ைோக, 

ெோபிக் கமலம், ெவ்பவல் கோக்க! 

முப் ோல் ெோடினை முனைபவல் கோக்க! 

 

எப்ந ோழுதும் எனை எதிர்பவல் கோக்க! 

அடிபைன் வெைம் அனெவுள பெரம் 

கடுகபவ வந்து, கைகபவல் கோக்க! 

வரும் கல் தன்னில் வச்சிரபவல் கோக்க! 

அனர இருள் தன்னில் அனைைபவல் கோக்க! 
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ஏமத்தில், ெோமத்தில், எதிர்பவல் கோக்க! 

தோமதம் நீக்கிச் ெதுர்பவல் கோக்க! 

கோக்க கோக்க கைகபவல் கோக்க! 

பெோக்க பெோக்க நெோடியில் பெோக்க! 

தோக்கத் தோக்கத் தனைைறத் தோக்க! 

 

 ோர்க்கப்  ோர்க்கப்  ோவம் ந ோடி ை, 

பில்லி சூனிைம் ந ரும் னக அகல, 

வல்ல பூதம், வலோஷ்டிகப் ப ய்கள், 

அல்லல்  டுதும் அைங்கோ முனியும் 

பிள்னளகள் தின்னும் புனழக்கனை முனியும் 

 

நகோள்ளிவோய்ப் ப ய்களும், குறனள ப ய்களும், 

ந ண்கனளத் நதோைரும் பிரம ரோட்ெதரும் 

அடிைனைக் கண்ைோல் அலறிக் கலங்கிை! 

இரிசி கோட்பைரி இத்துன்  பெனையும் 

எல்லிலும் , இருட்டிலும், எதிர்ப் டும் அண்ணரும், 

 

கைபூனெ நகோள்ளும் கோளிபைோடு அனைவரும், 

விட்ைோங் கோரரும், மிகு ல ப ய்களும் 
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தண்டிைக் கோரரும், ெண்ைோளர்களும் 

என்ந ைர் நெோல்லவும் இடிவிழுந்து ஓடிை, 

ஆனை அடியினில், அரும் ோ னவகளும் 

 

பூனை மயிரும், பிள்னளகல் என்பும், 

ெகமும் , மயிரும், நீள் முடி மண்னையும் 

 ோனவகள் உைபை,  லகல ெத்துைன் 

மனையில் புனதத்த வஞ்ெனை தனையும், 

ஒட்டிை நெருக்கும் ஒட்டிைப்  ோனவயும், 

 

கோசும்,  ணமும், கோவுைன் பெோறும், 

ஓதும் அஞ்ெைமும், ஒரு வழிப் ப ோக்கும், 

அடிைனைக் கண்ைோல் அனலந்து குனலந்திை, 

மோற்றோன் வஞ்ெகர் வந்து வணங்கிை, 

கோல தூதோள் எனைக் கண்ைோல் கலங்கிை, 

 

ஆஞ்சி ெடுங்கிை, அரண்டு புரண்டிை, 

வோய்விட்டு அலறி, மதிநகட்டு ஓை, 

 டியினில் முட்ைப்,  ோெக் கயிற்றோல் 

கட்டுைன் அங்கம் கதறிைக் கட்டு! 

கட்டி உருட்டு, கோல்னக முறிைக் 
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கட்டு கட்டு, கதறிைக் கட்டு! 

முட்டு முட்டு, முழிகள் பிதுங்கிை; 

நெக்கு நெக்கு நெதில் நெதிலோக; 

நெோக்குச் நெோக்கு; சூர்ப் னகச் நெோக்கு; 

குத்துக் குத்து கூர்வடி பவலோல்; 

 

 ற்றுப்  ற்று  கலவன் தணல் ஏரி; 

தணல் ஏரி தணல் ஏரி, தணல் அது ஆக; 

விடுவிடு பவனல, நவருண்ைது ஒை; 

புலியும் , ெரியும், புன்ைரி ெோயும் 

எலியும் , கரடியும், இனித்நதோைர்ந்து ஒைத், 

 

பதளும்,  ோம்பும், நெய்ைோன் பூரோன், 

கடிவிை விஷங்கள் கடித்து உைர் அங்கம் 

ஏறிை விஷங்கள் எளிதுைன் இறங்க, 

ஒளிப்பும் சுளுக்கும், ஒருதனல பெோயும் 

வோதம் ெயித்திைம் வலிப்புப் பித்தம் 

 

சுனல ெைம் குன்மம் நெோக்குச் சிரங்கு 

குனைச்ெல் சிலந்தி குைல் விப்புருதி 
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 கக்ப் பிளனவ,  ைர் நதோனை வோனழ, 

கடுவன் ,  டுவன், னகதோள் சிலந்தி, 

 ற்குத்து , அரனண,  ரு அனரைோப்பும், 

 

எல்லோப் பிணியும், ஏன்றனை கண்ைல் 

நில்லோது ஓை, நீ எைக்கு அருள்வோய்! 

ஈபரழ் உலகமும், எைக்கு உறவோக 

ஆணும் ந ண்ணும் அனைவரும் எைக்கோ, 

மண்ணோள் அரெரும் மகிழ்ந்து உறவோகவும், 

 

உன்னைத் துதிக்க, உன் திருெமம் 

ெரஹண  வபை! னெநைோளி  வபை! 

திரிபுர  வபை! திகநழோளி  வபை! 

 ரிபுர  வபை!  வன் ஓழி  வபை! 

அரிதிரு மருகோ! அமரோ  தினைக் 

 

கோத்துத் பதவர்கள் கடுஞ்சினற விடுத்தோய்! 

கந்தோ ! குகபை! கதிர் பவளவபை! 

கோர்தினக னமந்தோ! கைம் ோ! கைம் னை, 

இடும் னை அழித்த இனிைபவள் முருகோ 

தணிகோெலபை ! ெங்கரன் புதல்வோ! 
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கதிர் கோமத் உனற கதிர்பவள் முருகோ, 

 ழநி  திவோழ்  ோல குமோரோ! 

அவிைைகுடி வோழ் அழகிை பவலோ! 

நெந்தின்மோ மனலயுறூம் நெங்கல்வ ரோைோ! 

ெமரோ புரிவோழ் ெண்முகத்து அரபெ! 

 

கோரோர் குழலோள் கனலமகள், ென்றோய் 

என்ெோ இருக்க, ைோன் உனைப்  ோை, 

எனைத் நதோைர்ந்து இருக்கும் எந்னத முருகனைப் 

 ோடிபைன் ஆடிபைன்,  ரவெம் ஆக; 

ஆடிபைன் ெோடிபைன்; அவிபைன் பூதினை 

 

பெெமுைம் ைோன் நெற்றியில் அணிைப், 

 ோெ வினைகள்  ற்றது நீங்கி, 

உன் தம் ந றபவ, உன் அருள் ஆக 

அன்புைன் இரட்சி; அன்ைமும் நெோன்ைமும் 

நமத்த நமத்தோக, பவலோ யுதைோர் 

 

சித்திந ற்று, அடிபைன் சிறப்புைன் வோழ்க! 

வோழ்க வோழ்க மயிபலோன் வோழ்க! 
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வோழ்க வோழ்க வடிபவல் வோழ்க! 

வோழ்க வோழ்க மனலக்குரு வோழ்க! 

வோழ்க வோழ்க மனலக்குற மகளுைன் 

 

வோழ்க வோழ்க வோரணத் துவெம்! 

வோழ்க வோழ்க என் வறுனமகள் நீங்க, 

எத்தனை குனறகள், எத்தனை பினழகள், 

எத்தனை அடிநைன் எத்தனை நெய்தோல் 

ந ற்றவன் நீகுரு ந ோறுப் து உன் கைன்: 

 

ந ற்றவள் குறமகள், ந ற்றவளோபம! 

பிள்னள நைன்று, அன் ோய்ப் பிரிைம் அளித்து, 

னமந்தன் என்மீது, உன் மைம்மகிழ்ந்து அருளித் 

தஞ்ெம் என்ற அடிைோர் தனழத்திை அருள்நெய்! 

கந்தர் ெஷ்டி கவெம் விரும்பிை 

 

 ோலன் பதவ ரோபைன்  கர்ந்தனதக் 

கனலயில் மோனலயில் கருத்துைன், ெோளும் 

ஆெோரத்துைன் அங்கம் துலக்கி, 

பெெமுைன் ஒரு நினைவது ஆகிக் 

கந்தர் ெஷ்டி கவெம் இதனைச் 
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சிந்னத கலங்கோது திைோனிப்  வர்கள், 

ஒரு ெோள் முப் த்து ஆறு உருக் நகோண்டு, 

ஓதிபை நெபித்து உகந்து நீறு அணிை, 

அஷ்ைதிக்கும் உள்பளோர் அைங்கலும் வெமோய்த் 

தினெமன்ைர் எண்மர் பெர்ந்தங்கு அருளுவர்; 

 

மோற்றலர் எல்லோம் வந்து வணங்குவர்; 

ெவபகோள் மகிழ்ந்து ென்னம அளித்திடும்; 

ெவமதன் எைவும் ெல் எழில் ந றுவர்ல் 

எந்த ெோளும் ஈநரட்ைோய் வோழ்வர்; 

கந்தர்னக பவலோம் கவெத்து அடினை 

 

வழிைோய்க் கோண நமய்ைோய் விளங்கும்; 

விழிைோல் கோண நவருண்டிடும் ப ய்கள்; 

ந ோல்லோதவனர ந ோடிப் ந ோடி ைோக்கும்; 

ெல்பலோர் நினைவில் ெைைம் புரியும்; 

ெர்வ ெத்துரு ெங்கோ ரத்து அடி 

 

அறிந்து, எைது உள்ளம், அஷ்ை லட்சுமிகளில் 

வீர லட்சுமிக்கு விருந்து உணவு ஆகச் 
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சூர  த்மோனவத் துணித்தனக ைதைோல், 

இரு த் பதழ்வர்க்கும்,உவந்து அமுது அளிந்த 

குரு ரன் ,  ழநிக் குன்றினில் இருக்கும் 

 

சின்ைக் குழந்னத பெவடி ப ோற்றி! 

எனைத் தடுத்து ஆட்நகோள, என்றைது உள்ளம் 

பமவிை வடிவுறும் பவலவ ப ோற்றி! 

பதவர்கள் பெைோ  திபை ப ோற்றி! 

குறமகள் மைமகிழ் பகோபவ ப ோற்றி! 

 

திறமிகு திவ்விை பதகோ ப ோற்றி! 

இடும் ோ யுதபை, இடும் ோ ப ோற்றி! 

கட்ம ோ ப ோற்றி கந்தோ ப ோற்றி! 

நவட்சி புனையும் பவபள ப ோற்றி! 

உைர்கி கைக ென க்கும் ஓர் ப ோற்றி! 

 

மயில் ெைம் இடுபவோய் மலரடி ெரணம்; 

ெரணம் ெரணம் ெரஹண  வஓம், 

ெரணம் ெரணம் ெண்முகோ ெரணம். 

ெரணம் ெரணம் ெண்முகோ ெரணம். 
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