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சி. சுப்ரமணிய பாரதியார் பாடல்கள் 
2.  ெதய்வப் பாடல்கள் 

 
1. ேதாத்திரப் பாடல்கள் 

 
    1. விநாயகர் நான்மணி மாைல 
 
    ெவண்பா 
 
    (சக்திெப ம்) பாவாணர் சாற் ெபா ள் யாெதனி ம் 
    சித்(திெபறச் ெசய்வாக்கு வல்லைமக்கா) - அத்தேன 
    (நின்)றனக்குக் காப் ைரப் பார், நின்மீ  ெசய் ம் ல் 
    இன்றிதற்கும் காப் நீ ேய.  1 
 
    க த் ைற 
 
    நீேய சரணம் நினத  ேளசர ணஞ்சரணம் 
    நாேயன் பலபிைழ ெசய்  கைளத் ைன நா வந்ேதன், 
    வாேய திறவாத ெமௗனத் தி ந் ன் மலர க்குத் 
    தீேய நிகர்த்ெதாளி சுந் தமிழ்க்கவி ெசய்குவேன.  2 
 
    வி த்தம் 
 
    ெசய் ந் ெதாழிேல காண் 
          சீர்ெபற் றிடநீ அ ள்ெசய்வாய், 
    ைவயந் தைன ம் ெவளியிைன ம் 
          வானத் ைத ன் பைடத்தவேன, 
    ஐயா, நான் கப் பிரமாேவ 
          யாைன கேன, வாணிதைனக் 
    ைகயா லைணத் க் காப்பவேன, 
          கமலா சனத் க் கற்பகேம  3 
 
    அகவல் 
 
    கற்பக விநாயகக் கட ேள, ேபாற்றி 
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    சிற்பர ேமானத் ேதவன் வாழ்க 
    வாரண கத்தான் மலர்த்தாள் ெவல்க 
    ஆரண கத்தான் அ ட்பதம் ெவல்க 
    பைடப் க் கிைறயவன்; பண்ணவர் நாயகன், 
 
    இந்திர கு .என  இதயத் ெதாளிர்வான் 
    சந்திர ம த் தைலவன் ைமந்தன் 
    கணபதி தாைளக் க த்திைட ைவப்ேபாம், 
    குணமதிற் பலவாம்; கூறக் ேகளீர் 
    உட்ெசவி திறக்கும்; அகக்கண் ஒளித ம், 
 
    அக்கினி ேதான் ம், ஆண்ைம வ ம்? 
    திக்ெகலாம் ெவன்  ஜயக்ெகா  நாட்டலாம், 
    கட்ெசவி தன்ைனக் ைகயிேல எ க்கலாம், 
    விடத்ைத ம் ேநாைவ ம் ெவம்பைக யதைன ம் 
    ச்செமன் ெறண்ணித் யாிலா திங்கு 
 
    நிச்ச ம் வாழ்ந்  நிைலெபற் ேறாங்கலாம், 
    அச்சந் தீ ம். அ தம் விைள ம், 
    வித்ைத வள ம், ேவள்வி ஓங்கும் 
    அமரத் தன்ைம எய்த ம் 
    இங்குநாம் ெபறலாம், இஃ ணர் ேர  4 
 
    ெவண்பா 
 
    (உண)ர் ர் உணர் ர் உலகத்தீர், இங்குப் 
    ( ண)ர் ர் அமர( )ம் ேபாக(ம்) - கண(ப)திையப் 
    (ேபாத வ வாகப் ேபாற்றிப் பணிந்தி மின் 
    காத டன் கஞ்சமலர் கால்)  5 
 
    க த் ைற 
 
    காைலப் பி த்ேதன் கணபதி, நின்பதங் கண்ணிெலாற்றி 
    ைலப் பலபல வாகச் சைமத்  ெநா ப்ெபா ( ம்) 
    ேவைலத் தவ  நிகழா  நல்ல விைனகள் ெசய் ன் 
    ேகாைல மனெமன் ம் நாட் ன் நி த்த குறிெயனக்ேக.  6 
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    வி த்தம் 
 
    எனக்கு ேவண் ம் வரங்கைள 
          இைசப்ேபன் ேகளாய் கணபதி 
    மனத்திற் சலன மில்லாமல் 
          மதியில் இ ேள ேதான்றாமல், 
    நிைனக்கும் ெபா  நின்ம ன 
          நிைலவந் திடநீ ெசயல்ேவண் ம், 
    கனக்குஞ் ெசல்வம் வய , 
          இைவ ம் தர நீ கடவாேய.  7 
 
    அகவல் 
    கடைம யாவன, தன்ைனக் கட் தல் 
    பிறர் யர் தீர்த்தல் பிறர்நலம் ேவண் தல் 
    விநாயகத் ேதவனாய் ேவ ைடக் குமரனாய், 
    நாரா யணனாய் நதிச்சைட யனாய் 
    பிறநாட் ப்ேபார் ெபயர்பல கூறி, 
 
    அல்லா, ெயேஹாவா எனத்ெதா  தன் ம் 
    ேதவ ந் தானாய், தி மகள், பாரதி. 
    உைமெய த் ேதவியர் உகந்தவான் ெபா ளாய், 
    உலெகலாங் காக்கும் ஒ வைனப் ேபாற் தல், 
    இந்நான் ேகயிப் மியி ெலவர்க்கும் 
 
    கடைம ெயனப்ப ம, பயனிதில் நான்காம், 
    அறம், ெபா ள், இன்பம், ெட  ைறேய. 
    தன்ைன யா ஞ் சமர்த்ெதனக் க ள்வாய் 
    மணக்குள விநாயகா! வான்மைறத் தைலவா! 
    தைனத்தான் ஆ ந் தன்ைமநான் ெபற்றி ல் 
 
    எல்லாப் பயன்க ம் தாேம எய் ம், 
    அைசயா ெநஞ்சம் அ ள்வாய், உயிெரலாம் 
    இன் ற் றி க்க ேவண் , நின் இ தாள் 
    பணிவேத ெதாழிெலனக் ெகாண்ட 
    கணபதி ேதவா! வாழ்ேவன் களித்ேத.  8 
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    ெவண்பா 
 
    களி ற்  நின் , கட ேள! இங்குப் 
    பழியற்  வாழ்ந்திடக்கண் பார்ப்பாய் - ஒளிெபற் க் 
    கல்விபல ேதர்ந்  கடைமெயலாம் நன்காற்றித் 
    ெதால்விைனக்கட் ெடல்லாம் றந் .  9 
 
    க த் ைற 
 
    றந்தார் திறைம ெபாிததி ம்ெபாி தாகுமிங்குக் 
    குைறந்தா ைரக்காத் ெதளியார்க்குண ந்  குலமக ம் 
    அறந்தாங்கு மக்கள்ம் நீ ழி வாழ்ெகன அண்டெமலாம் 
    சிறந்தா ம் நாதைனப் ேபாற்றி ந் ெதாண்டர் ெச ந்தவேம.  10 
 
    வி த்தம் 
 
    தவேம ாி ம் வைகயறிேயன், 
          ச யா றெநஞ் சறியா  
    சிவேம, நா ப் ெபா  தைனத் ம் 
          தியங்கித் தியங்கி நிற்ேபைன, 
    நவமா மணிகள் ைனந்த  
          நாதா! க ணா லயேன! தத் 
    வமாகி யேதார் பிரணவேம 
          அஞ்ேசல் என்  ெசால் திேய.  11 
 
    அகவல் 
 
    ெசால் க் காியனாய் சூழ்ச்சிக் காியனாய்ப் 
    பல்  வாகிப் படர்ந்தவான் ெபா ைள, 
    உள் யி ராகி உலகங் காக்கும் 
    சக்திேய தானாந் தனிச்சுடர் ெபா ைள, 
    சக்தி குமாரைனச் சந்திர ம ையப் 
 
    பணிந்தவ விேல பாவைன நாட் , 
    ஓெம ம் ெபா ைள உளத்திேல நி த்தி, 
    சக்திையக் காக்கும் தந்திரம் பயின்  
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    யார்க்கும் எளியனாய், யார்க்கும் வ யவனாய், 
    யார்க்கும் அன்பனாய், யார்க்கும் இனியனாய் 
 
    வாழ்ந்திட வி ம்பிேனன், மனேம! நீயிைத 
    ஆழ்ந்  க தி ஆய்ந்தாய்ந்  பல ைற 
    சூழ்ந் , ெதளிந்  பின் சூழ்ந்தார்க் ெகல்லாம் 
    கூறிக் கூறிக் குைறவறத் ேதர்ந்  
    ேதறித் ேதறிநான் சித்திெபற் றிடேவ, 
 
    நின்னா யன்ற ைண ாி வாேயல் 
    ெபான்னால் உனக்ெகா  ேகாயில் ைனேவன்; 
    மனேம! எைன நீ வாழ்வித் தி வாய்! 
    ேண ழ தல் ேவண்டா, 
    சக்தி குமாரன் சரண் கழ் வாேய  12 
 
    ெவண்பா 
 
    கழ்ேவாம் கணபதியின் ெபாற்கழைல நா ம் 
    திகழ்ேவாம் ெப ங்கீர்த்தி ேசர்ந்ேத - இகழ்ேவாேம 
    ல்லரக்கப் பாதகாின் ெபாய்ெயலாம, ஈங்கி  காண் 
    வல்லைபேகான் தந்த வரம்.  13 
 
    க த் ைற 
 
    வரேம நமக்கி  கண்டீர் கவைல ம் வஞ்சைன ம் 
    கர ம் ைலைம வி ப்ப ம் ஐய ம் காய்ந்ெதறிந்  
    சிரமீ  எங்கள் கணபதி தாள்மலர் ேசர்த்ெதமக்குத் 
    தரேமெகால் வானவர் என் ளத் ேதகளி சார்ந்த ேவ  14 
 
    வி த்தம் 
 
    சார்ந்  நிற்பாய் என ளேம 
          சல ம் கர ம் சஞ்சல ம் 
    ேபர்ந்  பரம சிவாநந்தப் 
          ேபற்ைற நா , நாள்ேதா ம் 
    ஆர்ந்த ேவதப் ெபா ள்காட் ம் 
          ஐயன், சக்தி தைலப்பிள்ைள, 
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    கூர்ந்த இடங்கள் ேபாக்கி நங் 
          ேகாமான் பாதக் குளிர்நிழேல.  15 
 
    அகவல். 
 
    நிழ ம் ெவயி ம் ேநர்ந்தநற் ைணயாய்த் 
    தழ ம் ன ம் அபாயந் தவிர்த்  
    மண்ணி ம் காற்றி ம் வானி ம் எனக்குப் 
    பைகைம ெயான்றின்றிப் பயந்தவிர்த் தாள்வான் 
    உள்ளத் ேதாங்க ேநாக்கு ம் விழி ம், 
 
    ெமௗன வா ம், வரந்த  ைக ம், 
    உைடயநம் ெப மான் உணர்விேல நிற்பான், 
    ஓெம ம் நிைலயில் ஒளியாத் திகழ்வான் 
    ேவத னிவர் விாிவாப் கழ்ந்த 
    பி ஹஸ் பதி ம் பிரம ம் யா ம் 
 
    தாேன யாகிய தனி தற் கட ள், 
    யாெனன தற்றார் ஞானேம தானய் 
    க்தி நிைலக்கு லவித் தாவான் 
    சத்ெதனத் தத்ெதனச் ச ர்மைற யாளர் 
    நித்த ம் ேபாற் ம் நிர்மலக் கட ள் 
 
    ஏைழயர்க் ெகல்லாம் இரங்கும் பிள்ைள 
    வா ம் பிள்ைள, மணக்குளப் பிள்ைள, 
    ெவள்ளாைட தாித்த விட்  ெவன்  
    ெசப்பிய மந்திரத் ேதவைன 
    ப்ெபா  ேதத்திப் பணிவ  ைறேய.  16 
 
    ெவண்பா. 
    ைறேய நடப்பாய் ட ெநஞ்ேச! 
    இைறேய ம் வாடாய் இனிேமல் - கைற ண்ட 
    கண்டன் மகன்ேவத காரணன் சக்திமகன் 
    ெதாண்ட க் குண்  ைண.  17 
 
    க த் ைற 
    ைணேய! என யி ள்ேள யி ந்  சுடர்வி க்கும் 
    மணிேய! என யிர் மன்னவ ேன!என்றன் வாழ்வி க்ேகார் 
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    அணிேய! எ ள்ளத்தி லார ேத! என தற் தேம! 
    இைணேய னக்குைரப்ேபன் கைடவானில் எ ஞ்சுடேர!  18 
 
    வி த்தம் 
 
    சுடேர ேபாற்றி! கணத்ேதவர் 
          ைரேய ேபாற்றி! எனக்ெகன் ம் 
    இடேர யின்றிக் காத்தி வாய். 
          எண்ணாயிரங்கால் ைறயிட்ேடன், 
    படர்வான் ெவளியிற் பலேகா  
          ேகா  ேகா ப் பலேகா  
    இடறா ேதா ம் அண்டங்கள் 
          இைசத்தாய், வாழி இைறயவேன!  19 
 
    அகவல் 
 
    இைறவி இைறவன் இரண் ம்ஒன் றாகித் 
    தாயாய்த் தந்ைதயாய்ச் சக்தி ம் சிவ மாய் 
    உள்ெளாளி யாகி உலெகலாந் திக ம் 
    பரம்ெபா  ேளேயா? பரம்ெபா  ேளேயா? 
    ஆதி லேம! அைனத்ைத ம் காக்கும் 
 
    ேதவ ேதவா! சிவேன கண்ணா! 
    ேவலா! சாத்தா! விநாயகா! மாடா! 
    இ ளா! சூாியா! இந் ேவ! சக்திேய! 
    வாணீ! காளீ! மாமக ேளேயா! 
    ஆணாய்ப் ெபண்ணாய் அ யாய், உள்ள  
 
    யா மாய் விளங்கும் இயற்ைகத் ெதய்வேம 
    ேவதச் சுடேர! ெமய்யாங் கட ேள! 
    அபயம் அபயம் அபயம்நான் ேகட்ேடன், 
    ேநா  ேவண்ேடன் ற்றாண்  ேவண் ேனன், 
    அச்சம் ேவண்ேடன் அைமதி ேவண் ேனன், 
 
    உைடைம ேவண்ேடன் உன் ைண ேவண் ேனன், 
    ேவண்டா தைனத்ைத ம் நீக்கி 
    ேவண் ய தைனத் ம் அ ள்வ ன் கடேன.  20 
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    ெவண்பா 
 
    கடைமதா ேன ? காி கேன! ைவயத் 
    திடம்நீ ய ள்ெசய்தாய், எங்கள் - உைடைமக ம் 
    இன்பங் க ெமல்லாபம் ஈந்தாய் நீ யாங்க னக் (கு) 
    என் ாிேவாம் ைகம்மா றியம் ?  21 
 
    க த் ைற 
 
    இயம்  ெமாழிகள் கழ்மைற யாகும், எ த்தவிைன 
    பயன்ப ம்; ேதவர் இ ேபா ம் வந்  பதந்த வர் 
    அயன்பதி ன்ேனான் கணபதி சூாியன் ஆைன கன் 
    வியன் கழ் பா ப் பணிவார் தமக்கு ம் ேமன்ைமகேள  22 
 
    வி த்தம் 
 
    ேமன்ைமப் ப வாய்! மனேம! ேகள் 
          விண்ணின் இ ன் வி ந்தா ம், 
    பான்ைம தவறி ந ங்காேத, 
          பயத்தால் ஏ ம் பயனில்ைல, 
    யான் ன் உைரத்ேதன் ேகா ைற 
          இன் ங் ேகா  ைறெசால்ேவன், 
    ஆன்மா வான கணபதியின் 
          அ ண்  அச்சம் இல்ைலேய.  23 
 
    அகவல் 
 
    அச்ச மில்ைல அ ங்குத ல்ைல, 
    ந ங்குத ல்ைல நா த ல்ைல 
    பாவ மில்ைல ப ங்குத ல்ைல 
    ஏ  ேநாி ம் இடர்ப்பட மாட்ேடாம், 
    அண்டஞ் சிதறினால் அஞ்ச மாட்ேடாம் 
 
    கடல் ெபாங்கி எ ந்தால் கலங்க மாட்ேடாம், 
    யார்க்கும் அஞ்ேசாம், எதற்கும் அஞ்ேசாம், 
    எங்கும் அஞ்ேசாம், எப்ெபா ம் அஞ்ேசாம், 
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    வான ண்  மாாி ண்  
    ஞாயி ம் காற் ம் நல்ல நீ ம் 
 
    தீ ம் மண் ம் திங்க ம் மீன்க ம் 
    உட ம் அறி ம் உயி ம் உளேவ, 
    தின்னப் ெபா ம் ேசர்ந்திடப் ெபண் ம், 
    ேகட்கப் பாட் ம் காணநல் லக ம் 
    களித் ைர ெசய்யக் கணபதி ெபய ம் 
 
    என் மிங் குளவாம்! ச த்திடாய், ஏைழ 
    ெநஞ்ேச! வாழி! ேநர்ைம டன் வாழி! 
    வஞ்சகக் கவைலக் கிடங்ெகாேடல் மன்ேனா! 
    தஞ்ச ண்  ெசான்ேனன், 
    ெசஞ்சுடர்த் ேதவன் ேசவ  நமக்ேக.  24 
 
    ெவண்பா 
 
    நமக்குத் ெதாழில் கவிைத, நாட் ற் குைழத்தல் 
    இைமப்ெபா ஞ் ேசாரா தி த்தல் - உைமக்கினிய 
    ைமந்தன் கண நாதன் நங்கு ைய வாழ்விப்பான்! 
    சிந்ைதேய! இம் ன் ம் ெசய்.  25 
 
    க த் ைற 
 
    ெசய் ங் கவிைத பராசக்தி யாேல ெசயப்ப ங்காண், 
    ைவயத்ைதக் காப்பவள் அன்ைன சிவசக்தி வண்ைமெயல்லாம் 
    ஐயத்தி ந் ாி தத்தி ஞ் சிந்தி யழிவெதன்ேன! 
    ைபயத் ெதாழில் ாி ெநஞ்ேச! கணாதிபன் பக்திெகாண்ேட!  26 
 
    வி த்தம் 
 
    பக்தி ைடயார் காாியத்திற் 
          பதறார்! மிகுந்த ெபா ைம டன் 
    வித்  ைளக்குந் தன்ைமேபால் 
          ெமல்லச் ெசய்  பயனைடவார் 
    சக்தி ெதாழிேல அைனத் ெமனிற் 
          சார்ந்த நமக்குச் சஞ்சலேமன்? 
    விந்ைதக் கிைறவா! கணநாதா! 
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          ேமன்ைமத் ெதாழி ற் பணிெயைனேய!  27 
 
    அகவல் 
 
    எைன நீ காப்பாய், யா மாந் ெதய்வேம! 
    ெபா த்தா ரன்ேற மி யாள்வார்? 
    யா ம் நீ யாயின் அைனத்ைத ம் ெபா த்தல் 
    ெசவ்விய ெநறி, அதிற் சிவநிைல ெபறலாம், 
    ெபாங்குதல் ேபாக்கிற் ெபாைறெயனக் கீவாய் 
 
    மங்கள குணபதி, மணக்குள கணபதி! 
    ெநஞ்சக் கமலத்  நிைறந்த ள் ாிவாய், 
    அகல்விழி உைமயாள் ஆைசமகேன! 
    நாட் ைனத் யாின்றி நன்கைமத் தி வ ம், 
    உளெம ம் நாட்ைட ஒ பிைழ யின்றி 
 
    ஆள்வ ம், ேபெராளி ஞாயிேற யைனய 
    சுடர்த  மதிெயா  யாின்றி வாழ்த ம் 
    ேநாக்கமாக் ெகாண்  நின்பதம் ேநாக்கிேனன். 
 
    காத்த ள் ாிக கற்பக விநாயகா! 
    காத்த ள் ாிக கட ேள! உலெகலாம் 
    ேகாத்த ள் ாிந்த குறிப்ப ம் ெபா ேள! 
 
    அங்குச பாச ம் ெகாம் ம் தாித்தாய் 
    எங்குல ேதவா ேபாற்றி! 
    சங்கரன் மகேன! தாளிைண ேபாற்றி!  28 
 
    ெவண்பா 
 
    ேபாற்றி! க  யாணி தல்வேன! பாட் னிேல 
    ஆற்ற ல ளி அ ேயைனத் - ேதற்ற டன் 
    வாணிபதம் ேபாற் வித்  வாழ்விப்பாய்! வாணிய ள் 
    ைணெயா  என்நாவில் விண் .  29 
 
    க த் ைற 
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    விண் ைர ெசய்குவன் ேகளாய் ைவ விநாயகேன! 
    ெதாண் ன தன்ைன பராசக்திக் ெகன் ம் ெதாடர்ந்தி ேவன்! 
    பண்ைடச் சி ைமகள் ேபாக்கி, என்னாவிற் ப த்தசுைவத் 
    ெதண்டமிழ்ப்பாடல் ஒ ேகா  ேமவிடச் ெசய்குைவேய.  30 
 
    வி த்தம் 
 
    ெசய்யாள் இனியாள் ேதவி 
          ெசந்தா மைரயிற் ேசர்ந்தி ப்பாள், 
    ைகயா ெளனநின் ற ேயன்ெசய் 
          ெதாழில்கள் யா ம் ைககலந்  
    ெசய்வாள் கழ்ேசர் வாணி ெமன் 
                ள்ேள நின்  தீங் கவிைத 
    ெபய்வாள்! சக்தி ைண ாிவாள் 
    பிள்ளாய்! நின்ைனப் ேபசி ேல.  31 
 
    ேபசாப் ெபா ைளப் ேபசநான் ணிந்ேதன், 
    ேகட்கா வரத்ைதக் ேகட்கநான் ணிந்ேதன், 
    மண்மீ ள்ள மக்கள், பறைவகள். 
    விலங்குகள் ச்சிகள் ற் ண் , மரங்கள், 
    யா ெமன் விைனயால் இ ம்ைப தீர்ந்ேத, 
 
    இன்ப ற் றன் டன் இணங்கிவாழ்ந்த் திடேவ 
    ெசய்தல் ேவண் ம், ேதவ ேதவா! 
    ஞானா காசத்  ந ேவ நின் நான் 
    ' மண்ட லத்தில் அன் ம் ெபாைற ம் 
    விளங்குக; ன்ப ம், மி ைம ம் ேநா ம், 
 
    சா ம் நீங்கிச் சார்ந்தபல் யிெரலாம் 
    இன் ற்  வாழ்க', என்ேபன்! இதைன நீ 
    தி ச்ெசவி ெகாண்  தி ளம் இரங்கி 
    'அங்ஙேன யாகுக' என்பாய் ஐயேன 
    இந்நாள் இப்ெபா  ெதனக்கிவ் வரத்திைன 
 
    அ ள்வாய்; ஆதி லேம! அநந்த 
    சக்தி குமாரேன! சந்திர ம லீ 
    நித்தியப் ெபா ேள! சரணம் 
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    சரணம் சரணம் சரணமிங் குனக்ேக.  32 
 
    ெவண்பா 
 
    உனக்ேகஎன் ஆவி ம் உள்ள ம் தந்ேதன், 
    மனக்ேகதம் யாவிைன ம் மாற்றி- (எனக்ேக நீ) 
    நீண்ட கழ் வாணாள் நிைறச் ெசல்வம் ேபரழகு 
    ேவண் மட் ம் ஈவாய் விைரந் .  33 
 
    க த் ைற 
 
    விைரந் ன் தி ள ெமன்மீ திரங்கிட ேவண் ைமயா! 
    குரங்ைக வி த் ப் பைகவாின் தீைவக் ெகா த்தியவன் 
    அரங்கத் திேல  மா டன் பள்ளிெகாண் டான் ம கா! 
    வரங்கள் ெபாழி ம் கிேல, என் ளத்  வாழ்பவேன!  34 
 
    வி த்தம் 
 
    வாழ்க ைவ மணக்குளத்  
          வள்ளல் பாத மணிமலேர! 
    ஆழ்க உள்ளம் சலனமிலா ! 
          அகண்ட ெவளிக்கண் அன்பிைனேய 
    சூழ்க! யர்கள் ெதாைலந்தி க! 
          ெதாைலயா (இன்பம் விைளந்தி க!) 
    ழ்க க யின் வ ெயல்லாம் 
          கி த கந்தான் ேம கேவ.  35 
 
    அகவல் 
 
    ேமவி ேமவித் யாில் ழ்வாய். 
    எத்தைன கூறி ம் வி தைலக் கிைசயாய். 
    பாவி ெநஞ்ேச! பார்மிைச நின்ைன 
    இன் றச் ெசய்ேவன், எதற்குமினி அஞ்ேசல், 
    ஐயன் பிள்ைள (யார்) அ ளால் உனக்குநான் 
 
    அபயமிங் களித்ேதன்.... ெநஞ்(ேச) 
    நினக்குநான் உைரத்தன நிைல நி த்தி(டேவ) 
    தீயிைடங் குதிப்ேபன் கட ள் ழ்ேவன், 
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    ெவவ்விட ண்ேபன், ேமதினி யழிப்ேபன். 
    ஏ ஞ் ெசய் ைன இடாின்றிக் காப்ேபன் 
 
    ட ெநஞ்ேச ப்ப  ேகா  
    ைற னக் குைரத்ேதன, இன் ம் ெமாழிேவன், 
    தைலயி  வி ந்தால் சஞ்சலப் படாேத, 
    எ  நிகழி ம் நமக்ெகன்? என்றி , 
    பராசக்தி ளத்தின் ப லகம் நிக ம் 
 
    நமக்ேகன் ெபா ப் ? 'நான் என்ேறார் தனிப்ெபா ள் 
    இல்ைல, நாென ம் எண்ணேம ெவ ம்ெபாய்' 
    என்றான் த்தன் இைறஞ்சுேவாம் அவன்பதம் 
    இனிெயப் ெபா ம் உைரத்திேடன், இைத நீ 
    மறவாதி ப்பாய், மடைம ெநஞ்ேச! 
 
    கவைலப் ப தேல க நரகு அம்மா! 
    கவைலயற் றி த்தேல க்தி, 
    சிவெனா  மகனிைத நினக்க ள் ெசய்கேவ.  36 
 
    ெவண்பா. 
 
    ெசய்கதவம்! ெசய்கதவம்! ெநஞ்ேச! தவம்ெசய்தால், 
    எய்த வி ம்பியைத எய்தலாம் - ைவயகத்தில் 
    அன்பிற் சிறந்த தவமில்ைல. அன் ைடயார் 
    இன் ற்  வாழ்தல் இயல் .  37 
 
    க த் ைற. 
 
    இயல்  தவறி வி ப்பம் விைளதல் இயல்வெதன்றாம். 
    ெசய ங்கு சித்த வி ப்பிைனப் பின்பற் ம், சீர்மிகேவ 
    பயி  நல்லன்ைப இயல்ெபனக் ெகாள் திர் பாாி ள்ளீர் 
    ய ம் விைனகள் ெசழிக்கும் விநாயகன் ெமாய்ம்பினிேல.  38 
 
    வி த்தம் 
 
    ெமாய்க்குங் கவைலப் பைகேபாக்கி 
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          ன்ேனான் அ ைளத் ைணயாக்கி, 
    எய்க்கும் ெநஞ்ைச வ த்தி 
          உடைல இ ம் க் கிைணயாக்கிப் 
    ெபாய்க்குங் க ைய நான்ெகான்  
          ேலா கத்தார் கண் ன்ேன, 
    ெமய்க்குங் கி த கத்திைனேய 
          ெகாணர்ேவன், ெதய்வ விதியிஃேத.  39 
 
    அகவல் 
 
    விதிேய வாழி! விநாயகா வாழி! 
    பதிேய வாழி! பரமா வாழி! 
    சிைதவிைன நீக்கும் ெதய்வேம, ேபாற்றி! 
    விைன காட் ம் ண்ணியா, ேபாற்றி! 
    மதியிைன வளர்க்கும் மன்ேன, ேபாற்றி! 
 
    இச்ைச ம் கிாிைய ம் ஞான ம் என்றாக்கு 
    ல சக்தியின் தல்வா ேபாற்றி! 
    பிைறமதி சூ ய ெப மான் வாழி! 
    நிைறவிைனச் ேசர்க்கும் நிர்மலன் வாழி! 
    காலம் ன்ைற ம் கடந்தான் வாழி! 
 
    சக்தி ேதவி சரணம் வாழி! 
    ெவற்றி வாழி! ரம் வாழி! 
    பக்தி வாழி! பலபல கால ம் 
    உண்ைம வாழி, ஊக்கம் வாழி! 
    நல்ல குணங்கைள நம்மிைட யமரர் 
 
    பதங்களாம், கண்டீர்! பாாிைட மக்கேள! 
    கி த கத்திைனக் ேக ன்றி நி த்த 
    விரதம் நான் ெகாண்டனன், ெவற்றி 
    த ஞ்சுடர் விநாயகன் தாளிைண வாழிேய!  40 
    ----------- 
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2. கன் பாட்  
 
    ராகம் -நாட்ைடக் குறிஞ்சி தாளம் - ஆதி 
 
    பல்லவி 
 
    கா! கா! கா! 
 
    சரணங்கள் 
 
    வ வாய் மயில் மீதினிேல 
          வ ேவ டேன வ வாய்! 
    த வாய் நல ம் தக ம் க ம் 
          தவ ம் திற ம் தன ம் கன ம் ( கா) 
 
    அ யார் பலாிங் குளேர, 
          அவைர வி வித் த ள்வாய்! 
    யா மைறயின் ேவ! அசுரர் 
          ேவ க ம் வ ேவ லவேன! ( கா) 
 
    சு திப் ெபா ேள, வ க! 
          ணிேவ, கனேல, வ க! 
    சு திக் க திக் கவைலப் ப வார் 
          கவைலக் கடைலக் க ம் வ ேவல். ( கா) 
 
    அமரா வதிவாழ் றேவ 
          அ ள்வாய்! சரணம்! சரணம்! 
    குமரா பிணியா ைவ ேம சிதறக் 
          கு ம் சுடர்ேவ லவேன சரணம்! ( கா) 
 
    அறிவா கியேகா யி ேல 
          அ ளா கியதாய் ம ேமல் 
    ெபாறிேவ டேன வளர்வாய்! அ யார் 
          வாழ் றேவ விமீ த ள்வாய்! ( கா) 
 
    கு ேவ! பரமன் மகேன! 
          குைகயில் வள ங் கனேல! 
    த வாய் ெதாழி ம் பய ம் அமரர் 
          சமரா திபேன! சரணம்! சரணம்! ( கா) 
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3. ேவலன் பாட்  

 
    ராகம் - ன்னாகவராளி தாளம் - திஸ்ர ஏகம் 
 
    வில் ைன ெயாத்த வம் வளர்த்தைன 
          ேவலவா! - அங்ேகா 
    ெவற்  ெநா ங்கிப் ெபா ப்ெபா  
          யான  ேவலவா! 
    ெசால் ைனத் ேதனிற் குைழத் ைரப் பாள்சி  
          வள்ளிையக் - கண்  
    ெசாக்கி மரெமன நின்றைன 
          ெதன்மைலக் காட் ேல 
    கல் ைன ெயாத்த வ ய மனங்ெகாண்ட 
          பாதகன் - சிங்கன் 
    கண்ணிரண் டாயிரங் காக்ைகக் 
          கிைரயிட்ட ேவலவா! 
    பல் ைனக் காட் ெவண் த்ைதப் பழித்தி ம் 
          வள்ளிைய - ஒ  
    பார்ப்பனக் ேகாலம் தாித் க் 
          கரந்ெதாட்ட ேவலவா! 
 
    ெவள்ளைலக் ைககைளக் ெகாட்  ழங்குங் 
          கட ைன - உடல்ெவம்பி ம கிக் க கிப் 
          ைகய ெவ ட் னாய். 
    கிள்ைள ெமாழிச்சி  வள்ளிெய ம் ெபயர்ச் 
          ெசல்வத்ைத - என் ம் 
    ேகடற்ற வாழ்விைன, இன்ப 
    விளக்ைக ம வினாய். 
    ெகாள்ைள ெகாண்ேட அமராவதி வாழ்  
          குைலத்தவன் - பா  
    ேகாபன் தைலபத் க் ேகா  
          க்குறக் ேகாபித்தாய் 
    ள்ளிக் குலாவித் திாி ஞ் சி வன் 
          மாைனப்ேபால் - திைனத் 
    ேதாட்டத்தி ேலெயா  ெபண்ைண 
          மணங்ெகாண்ட ேவலவா! 
 
    ஆ  சுடர் கங் கண்  விழிக்கின்ப 
          மாகுேத, - ைகயில் 
    அஞ்ச ெல ங்குறி கண்  
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          மகிழ்ச்சி ண் டாகுேத. 
    நீ  படக்ெகா ம் பாவம் பிணிபசி 
          யாைவ ம் © இங்கு 
    நீங்கி அ யைர நித்த ங் 
          காத்தி ம் ேவலவா! 
 
    கூ  படப்பல ேகா  ய ணாின் 
          கூட்டத்ைதக் - கண்  
    ெகாக்காித் தண்டங் கு ஙக 
          நைகத்தி ஞ் ேசவலாய் 
    மா  படப்பல ேவ  வ ெவா  
          ேதான் வாள் - எங்கள் 
    ைவரவி ெபற்ற ெப ங்கன 
          ேல, வ  ேவலவா! 
 

4. கிளி வி   
 
    பல்லவி 
 
    ெசால்ல வல்லாேயா? - கிளிேய! 
    ெசால்ல நீ வல்லாேயா? 
 
    அ பல்லவி 
 
    வல்ல ேவல்  கன்தைன -இங்கு 
    வந்  கலந்  மகிழ்ந்  குலாெவன்  (ெசால்ல) 
 
    சரணங்கள் 
 
    தில்ைல யம்பலத்ேத - நடனம் 
          ெசய் ம் அமரர்பிரான் -அவன் 
    ெசல்வத் தி மகைன - இங்கு வந்  
          ேசர்ந்  கலந்  மகிழ்ந்தி  வாெயன்  (ெசால்ல) 
 
    அல் க் குளத்த ேக - ஒ நாள் 
          அந்திப் ெபா தினிேல - அங்ேகார் 
    ல்ைலச் ெச யதன்பாற் -ெசய்தவிைன 
          ற் ம் மறந்திடக் கற்றெதன்ேனயன்  (ெசால்ல) 
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    பாைல வனத்திைடேய - தைனக் ைகப் 
          பற்றி நடக்ைகயிேல - தன் ைக 
    ேவ ன் மிைசயாைண - ைவத் ச் ெசான்ன 
          விந்ைத ெமாழிகைளச் சிந்ைத ெசய்வாெயன்  (ெசால்ல) 
 

5. கன் பாட்  
 
    ரத் தி விழிப் பார்ைவ ம் - ெவற்றி 
          ேவ ம் மயி ம்என் ன்னின்ேற - எந்த 
    ேநரத் தி ம்என்ைனக் காக்குேம- அைன 
          நீ  பராசக்தி தண்ண ட் - கைர 
    ஓரத்திேல ைண கூ ேத! - கந்தன் 
          ஊக்கத்ைத என் ளம் நா ேத- மைல 
    வாரத் திேலவிைள யா வான் -என் ம் 
          வானவர் ன்பத்ைதச் சா வான். 
 
    ேவடர் கனிைய வி ம்பிேய- தவ 
          ேவடம் ைனந்  திாிகுவான்- தமிழ் 
    நா  ெப ம் கழ் ேசரேவ - னி 
          நாத க் கிம்ெமாழி கூ வான்- சுரர் 
    பா  வி ந்  மகிழ்ந்திட - இ ட் 
          பார மைலகைளச் சீ வான்-மைற 
    ேய  தாித்த தல்வ ம் - கு  
          ெவன்றிட ெமய்ப் கழ் ஏ வான். 
 
    ேதவர் மகைள மணந்திடத் -ெதற்குத் 
          தீவில சுரைன மாய்த்திட்டான், - மக்கள் 
    யாவ க் குந்தைல யாயினான், - மைற 
          அர்த்த ணர்ந் நல் வாயினன், - தமிழ்ப் 
    பாவலர்க் கின்ன ள் ெசய்குவான், - இந்தப் 
          பாாில் அறமைழ ெபய்குவான், -ெநஞ்சின் 
    ஆவ லறிந்த ள் கூட் வான், - நித்தம் 
          ஆண்ைம ம் ர ம் ஊட் வான். 
 
    தீவளர்த் ேதபழ ேவதியர் - நின்றன் 
          ேசவகத் தின் கழ் காட் னார், - ஒளி 
    மீவள ஞ்ெசம்ெபான் நாட் னார், - நின்றன் 
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          ேமன்ைமயி னாலறம் நாட் னார், - ஜய! 
    நீவள ங்கு  ெவற்பிேல - வந்  
          நின் நின் ேசவகம் பா ேவாம் - வரம் 
    ஈவள் பராசக்தி யன்ைன தான் - உங்கள் 
          இன்ன ேள ெயன்  நா ேவாம் -நின்றன் ( ரத்) 
 

6. எமக்கு ேவைல 
 
    ேதாைகேமல் உல ங் கந்தன் 
    சுடர்க்கரத் தி க்கும் ெவற்றி 
    வாைகேய சுமக்கும் ேவைல 
    வணங்குவ  எமக்கு ேவைல. 
 

7. வள்ளிப்பாட்  - 1 
 
    பல்லவி 
 
    எந்த ேநர ம் நின் ைமயல் ஏ தடீ 
    குறவள்ளீ, சி  கள்ளி! 
 
    சரணங்கள் 
 
    (இந்த) ேநரத்தி ேலமைல வாரத்தி ேலநதி 
                ேயாரத்தி ேல ைனக் கூ  -நின்றன் 
    ரத் தமிழ்ச் ெசால் ன் சாரத்தி ேலமனம் 
    மிக்க மகிழ்ச்சிெகாண் டா  - குழல் 
    பாரத்தி ேலஇத ழீரத்தி ேல ைல 
          ேயாரத்திேல அன்  சூ  - ெநஞ்சம் 
    ஆரத் த வி அமர நிைல ெபற்றதன் 
          பயைன யின்  காண்ேபன். (எந்த ேநர ம்) 
 
    ெவள்ைள நிலாவிங்கு வானத்ைத  
          விாிந்  ெமாழிவ  கண்டாய் - ஒளிக் 
    ெகாள்ைள யிேல ைனக் கூ  யங்கிக் 
          குறிப்பிணி ேலெயான்  பட்  - நின்றன் 
    பிள்ைளக் கிளிெமன் குத யி ேலமனம் 
          பின்ன மறச் ெசல்லவிட்  - அ  
    ெதள்ளிய ஞானப் ெப ஞ்ெசல்வ ேம! . நிைனச் 
          ேசர வி ம்பினன் கண்டாய். (எந்த ேநர ம்) 
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    வட்டங்க ளிட் ங் குளமக லாத 
          மணங்ப்ெப ந் ெதப்பத்ைதப் ேபால - நிைன 
    விட்  விட் ப்பல லீைலகள் ெசய்  நின் 
          ேமனி தைனவிட ன்றி - அ  
    எட் த் திைச ம் ஒளிர்ந்தி ங் காைல 
          இரவிையப் ேபான்ற கத்தாய்! - த்தம் 
    இட் ப் பல த்த மிட் ப் பல த்தம் 
          இட் ைனச் ேசர்ந்திட வந்ேதன். (எந்த ேநர ம்) 
 

8. வள்ளிப் பாட்  - 2 
 
    ராகம் -கரஹரப்ாிைய தாளம்-ஆதி 
 
    பல்லவி 
 
    உைனேய மயல் ெகாண்ேடன் -வள்ளீ! 
    உவைமயில் அாியாய், உயிாி ம் இனியாய்! (உைனேய) 
 
    சரணம் 
 
    எைன யாள்வாய், வள்ளீ! வள்ளீ 
    இளமயி ேல! என் இதயமலர் வாழ்ேவ! 
    கனிேய! சுைவ  ேதேன 
    கலவியி ேலஅ  தைனயாய், - (கலவியிேல) 
    தனிேய, ஞான விழியாய்! - நிலவினில் 
    நினம வி, வள்ளீ, வள்ளீ! 
    நீயா கிடேவ வந்ேதன். (உைனேய) 
 

9. இைறவா! இைறவா! 
 
    பல்லவி 
 
    எத்தைன ேகா  இன்பம் ைவத்தாய் - எங்கள் 
    இைறவா! இைறவா! இைறவா! (ஓ - எத்தைன) 
 
    சரணங்கள் 
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    சித்திைன அசித் டன் இைணத்தாய் -அங்கு 
          ேச ம்ஐம் தத்  விய ல கைமத்தாய். 
    அத்தைன லக ம் வர்ணக் களஞ்சிய 
          மாகப் பலபலநல் லழகுகள் சைமத்தாய். (ஓ- எத்தைன) 
 
    க்திெயன் ெறா நிைல சைமத்தாய் - அங்கு 
          திைன  ண ம் உணர் வைமத்தாய் 
    பக்திெயன் ெறா  நிைல வகுத்தாய் - எங்கள 
          பரமா! பரமா! பரமா! (ஓ - எத்தைன) 
 

10. ேபாற்றி 
 
    அகவல் 
 
    ேபாற்றி உலெகா  ன்ைற ம் ணர்ப்பாய்! 
    மாற் வாய், ைடப்பாய், வளர்ப்பாய், காப்பாய்! 
    கனியிேல சுைவ ம், காற்றிேல இயக்க ம் 
    கலந்தாற் ேபாலநீ, அைனத்தி ம் கலந்தாய், 
    உலெகலாந் தானாய் ஒளிர்வாய், ேபாற்றி! 
 
    அன்ைன ேபாற்றி! அ தேம ேபாற்றி! 
    தியதிற் ைமயாய், தியதில் ைமயாய் 
    உயிாிேல உயிராய் இறப்பி ம் உயிராய், 
    உண்ெட ம் ெபா ளில் உண்ைமயாய் என் ேள 
    நாென ம் ெபா ளாய் நாைனேய ெப க்கித் 
 
    தாெனன மாற் ஞ் சாகாச் சுடராய், 
    கவைலேநாய் தீர்க்கும் ம ந்தின் கடலாய், 
    பிணியி ள் ெக க்கும் ேபெராளி ஞாயிறாய், 
    யாெனன தின்றி யி க்குநல் ேயாகியர் 
    ஞானமா மகுட ந த்திகழ் மணியாய், 
 
    ெசய்ைகயாய் ஊக்கமாய், சித்தமாய் அறிவாய் 
    நின்றி ம் தாேய, நித்த ம் ேபாற்றி! 
    இன்பங் ேகட்ேடன், ஈவாய் ேபாற்றி! 
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    ன்பம் ேவண்ேடன், ைடப்பாய் ேபாற்றி! 
    அ தங் ேகட்ேடன், அளிப்பாய் ேபாற்றி! 
 
    சக்தி, ேபாற்றி! தாேய, ேபாற்றி! 
    க்தி, ேபாற்றி! ேமானேம, ேபாற்றி! 
    சாவிைன ேவண்ேடன், தவிர்ப்பாய் ேபாற்றி! 
 

11. சிவசக்தி 
 
    இயற்ைக ெயன் ைரப்பார் - சிலர் 
          இணங்கும்ஐம் தங்கள் என்றிைசப்பார், 
    ெசயற்ைகயின் சக்திெயன்பார் - உயிர்த் 
          தீெயன்பர் அறிெவன்பர், ஈசெனன்பர், 
    வியப்  தாய்நினக்ேக - இங்கு 
          ேவள்விெசய் தி ெமங்கள் ஓம் என் ம் 
    நயப்ப  ம ண்ேட? - சிவ 
          நாட் யங் காட் நல் ல ள் ாிவாய். 
 
    அன்  ேசாதிெயன்பார் - சிலர் 
          ஆாி ட் காளிெயன் ைனப் கழ்வார், 
    இன்பெமன் ைரத்தி வார் - சிலர் 
          எண்ண ந் ன்பெமன் ைனஇைசப்பார், 
    ன்ப  ெகாண் வந்ேதாம் - அ ள் 
          ண்ெடைமத் ேதவர்தங் குலத்தி வாய் 
    மின்ப  சிவசக்தி - எங்கள் 
          ைரநின் தி வ  சரண் குந்ேதாம். 
 
    உண்ைமயில் அ தாவாய் - ண்கள் 
          ஒழித்தி  வாய்களி, உதவி வாய், 
    வண்ைமெகாள் உயிர்ச்சுடராய் - இங்கு 
          வளர்ந்தி  வாய்என் ம் மாய்வதிலாய், 
    ஒண்ைம ம் ஊக்க ந்தான் - என் ம் 
          ஊறி ந் தி வ ட் சுைனயாவாய் 
    அண்ைமயில் என் ம் நின்ேற - எம்ைம 
          ஆதாித் த ள்ெசய் ம் விரத ற்றாய். 
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    ெதளி ம் அறிவிைன நாம் - ெகாண்  
          ேசர்த்தனம், நினக்க  ேசாமரசம், 
    ஒளி ம் உயிர்ச்ெச யில் - இைத 
          ஓங்கி  மதிவ  தனிற்பிழிந்ேதாம், 
    களி றக் கு த்தி வாய் - நின்றன் 
          களிநடங் காண்பதற் குளங்கனிந்ேதாம், 
    குளிர்சுைவப் பாட் ைசத்ேத - சுரர் 
          குலத்தினிற் ேசர்ந்திடல் வி ம் கின்ேறாம். 
 
    அச்ச ம் ய ம் என்ேற - இரண்  
          அசுரர்வந் ெதைமயிங்கு சூழ்ந் நின்றார், 
    ச்சமிங் கிவர்பைடகள் - பல 
          ெதால்ைலகள் கவைலகள் சா களாம், 
    இச்ைச ற் றிவரைடந்தார் -எங்கள் 
          இன்ன  ைதக்கவர்ந் ேதகிடேவ, 
    பிச்ைசயிங் ெகமக்களித்தாய் - ஒ  
          ெப நகர் உடெல ம் ெபயாினதாம். 
 
    ேகா மண் டபந்திக ம் - திறற் 
          ேகாட்ைடயிங் கிைதயவர் ெபா தைனந் ம் 
    நா நின் றிடர் ாிவார் - உயிர் 
          நதியிைனத் த த்ெதைம ந த்தி வார், 
    சா பல் குண் களால் - ஒளி 
          சார்மதிக் கூட்டங்கள் தகர்த்தி வார் 
    பா நின் ைனப் கழ்ேவாம் - எங்கள் 
          பைகவைர அழித்ெதைமக் காத்தி வாய். 
 
    நின்ன ள் ேவண் கின்ேறாம் - எங்கள் 
          நீதி ந் தர்ம ம் நிைலப்பதற்ேக, 
    ெபான்னவிர் ேகாயில்க ம் - எங்கள் 
          ெபாற் ைட மாத ம் மதைலய ம், 
    அன்னநல் லணிவயல்கள் - எங்கள் 
          ஆ கள் மா கள் குதிைரக ம், 
    இன்னைவ காத்திடேவ - அன்ைன 
          இைணமலர்த் தி வ  ைண குந்ேதாம். 
 
    எம் யி ராைசக ம் - எங்கள் 
          இைசக ம் ெசயல்க ம் ணி க ம் 
    ெசம்ைம ற் றிடஅ ள்வாய் - நின்றன் 
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          ேசவ  அைடக்கலம் குந் விட்ேடாம். 
    ம்ைமயின் உைடைமக ம் - தி  
          ன்னாிட் டஞ்ச  ெசய்  நிற்ேபாம், 
    அம்ைமநற் சிவசக்தி - எைம 
          அமரர்தம் நிைலயினில் ஆக்கி வாய். 
 

12. காணி நிலம் ேவண் ம் 
 
    காணி நிலம் ேவண் ம் - பராசக்தி 
    காணி நிலம் ேவண் ம், - அங்கு 
    ணில் அழகியதாய் - நன்மாடங்கள் 
    ய்ய நிறத்தினதாய் - அந்தக் 
    காணி நிலத்தினிைடேய - ஓர்மாளிைக 
    கட் த் தரேவண் ம் - அங்கு 
    ேகணிய கினிேல - ெதன்ைனமரம் 
    கீற்  மிளநீ ம். 
 
    பத் ப் பன்னிரண்  - ெதன்ைனமரம் 
    பக்கத்திேல ேவ ம் - நல்ல 
    த் ச் சுடர்ேபாேல - நிலாெவாளி 
    ன்  வரேவ ம், அங்கு 
    கத் ங் குயிேலாைச - சற்ேற வந்  
    காதிற் படேவ ம், - என்றன் 
    சித்தம் மகிழ்ந்திடேவ - நன்றாயிளந் 
    ெதன்றல் வரேவ ம். 
 
    பாட் க் கலந்திடேவ - அங்ேகெயா  
    பத்தினிப் ெபண்ேவ ம் - எங்கள் 
    கூட் க் களியினிேல - கவிைதகள் 
    ெகாண் தர ேவ ம் - அந்தக் 
    காட்  ெவளியினிேல - அம்மா! நின்றன் 
    காவ ற ேவ ம், - என்றன் 
    பாட் த் திறத்தாேல - இவ்ைவயத்ைதப் 
    பா த்திட ேவ ம். 
 

13 நல்லேதார் ைண 
 
    நல்லேதார் ைண ெசய்ேத - அைத 
    நலங்ெகடப் தியில் எறிவ ண்ேடா? 
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    ெசால்ல  சிவசக்தி - எைனச் 
    சுடர்மிகும் அறி டன் பைடத் விட்டாய். 
    வல்லைம தாராேயா, - இந்த 
    மாநிலம் பய ற வாழ்வதற்ேக? 
    ெசால்ல , சிவசக்தி - நிலச் 
    சுைமெயன வாழ்ந்திடப் ாிகுைவேயா? 
 
    விைச  பந்திைனப்ேபால் - உள்ளம் 
    ேவண் ய ப ெச ம் உடல்ேகட்ேடன், 
    நைசய  மனங்ேகட்ேடன் - நித்தம் 
    நவெமனச் சுடர்த ம் உயிர்ேகட்ேடன், 
    தைசயிைனத் தீசு ம் - சிவ 
    சக்திையப் பா ம்நல் அகங்ேகட்ேடன், 
    அைசவ  மதிேகட்ேடன் - இைவ 
    அ ள்வதில் உனக்ெக ந் தைட ளேதா? 
 

14. மஹாசக்திக்கு விண்ணப்பம் 
 
    ேமாகத்ைதக் ெகான் வி  - அல்லா ெலன்றன் 
    ச்ைச நி த்திவி , 
    ேதகத்ைதச் சாய்த் வி  - அல்லா லதில் 
    சிந்தைன மாய்த் வி , 
    ேயாகத் தி த்திவி  - அல்லாெலன்றன் 
    ஊைனச் சிைதத் வி , 
    ஏகத் தி ந் லகம் - இங்குள்ள 
    யாைவ ம் ெசய்பவேள! 
 
    பந்தத்ைத நீக்கிவி  - அல்லா யிர்ப் 
    பாரத்ைதப் ேபாக்கிவி , 
    சிந்ைத ெதளிவாக்கு - அல்லா ைதச் 
    ெசத்த உடலாக்கு, 
    இந்தப் பதர்கைளேய - ெநல்லா ெமன 
    எண்ணி இ ப்ேபேனா? 
    எந்தப் ெபா ளி ேம - உள்ேள நின்  
    இயங்கி யி ப்பவேள! 
 
    உள்ளம் குளிராேதா? ெபாய்யாணவ 
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    ஊனம் ஒழியாேதா? 
    கள்ளம் உ காேதா? - அம்மா! பக்திக் 
    கண்ணீர் ெப காேதா? 
    ெவள்ளக் க ைணயிேல - இந்நாய் சி  
    ேவட்ைக தவிராேதா? 
    விள்ளற் காியவேள - அைனத்தி ம் 
    ேமவி யி ப்பவேள! 
 

15. அன்ைனைய ேவண் தல் 
 
    எண்ணிய தல் ேவண் ம், 
    நல்லேவ எண்ணல் ேவண் ம், 
    திண்ணிய ெநஞ்சம் ேவண் ம், 
    ெதளிந்த நல்லறி  ேவண் ம், 
    பண்ணிய பாவெமல்லாம் 
    பாிதி ன் பனிேய ேபாேல, 
    நண்ணிய நின் ன் இங்கு 
    நசித்திட ேவண் ம் அன்னாய்! 
 

16. ேலாக குமாாி 
 
    பல்லவி 
 
    ேலாக குமாாி ேஹ அம் த நாாி! 
 
    அ பல்லவி 
 
    ஆேலாக ஸ் ங்காாி, அம் த கலச குச பாேர 
    கால பய குடாாி காம வாாி, கன லதா ப கர்வ திமிராேர. 
 
    சரணம் 
 
    பாேல ரஸ ஜாேல, பகவதி ப்ர த காேல, 
    நீல ரத்ன மய ேநக்ர விசாேல நித்ய வதி பத நீரஜ மாேல 
    லீலா ஜ்வாலா நிர்மிதவாணீ, நிரந்தேர நிகில, ேலாேகசாநி 
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    நி பம ஸுந்தாி நித்யகல்யாணி, நிஜம் மாம் கு ேஹ மன்மத ராணி. 
 

17. மஹா சக்தி ெவண்பா 
 
    தன்ைன மறந்  சகல உலகிைன ம் 
    மன்ன நிதங்காக்கும் மஹாசக்தி - அன்ைன 
    அவேள ைணெயன்  அனவரதம் ெநஞ்சம் 
    வளா தி த்தல் சுகம். 
 
    ெநஞ்சிற் கவைல நித ம் பயிராக்கி, 
    அஞ்சிஉயிர் வாழ்தல் அறியாைம, - தஞ்செமன்ேற 
    ைவயெமலாங் காக்கும் மஹாசக்தி நல்ல ைள 
    ஐயமறப் பற்றல் அறி . 
 
    ைவயகத் க் கில்ைல! மனேம! நிைனக்குநலஞ் 
    ெசய்யக் க தியிைவ ெசப் ேவன் - ெபாய்யில்ைல 
    எல்லாம் ரக்கும் இைறநைம ங் காக்குெமன்ற 
    ெசால்லால் அழி ம் யர். 
 
    எண்ணிற் கடங்காமல் எங்கும் பரந்தனவாய் 
    விண்ணிற் சுடர்கின்ற மீைனெயல்லாம் பண்ணியேதார் 
    சக்திேய நம்ைம சைமத்த காண், றாண்  
    பக்தி டன் வா ம் ப க்கு. 
 

18. ஓம் சக்தி 
 
    ெநஞ்சுக்கு நீதி ம் ேதா க்கு வா ம் 
          நிைறந்த சுடர்மணிப் ண். 
    பஞ்சுக்கு ேநர்பல ன்பங்களாம், இவள் 
          பார்ைவக்கு ேநர் ெப ந்தீ. 
    வஞ்சைன யின்றிப் பைகயின்றிச் சூதின்றி 
          ைவயக மாந்த ெரல்லாம், 
    தஞ்செமன் ேற ைரப்பீர் அவள் ேபர், சக்தி 
          ஓம் சக்தி, ஓம் சக்தி, ஓம். 
 
    நல்ல ந் தீய ஞ் ெசய்தி ம் சக்தி 
          நலத்ைத நமக்கிைழப் பாள், 
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    அல்ல  நீங்கும் என்ேற லேக ம் 
          அைறந்தி வாய் ரேச! 
    ெசால்லத் தகுந்த ெபா ளன்  காண்! இங்கு 
          ெசால்  மவர் தைமேய! 
    அல்லல் ெக த்தம ரர்க்கிைண யாக்கி ம் 
          ஓம் சக்தி, ஓம் சக்தி, ஓம். 
 
    நம் வ ேதவழி ெயன்ற மைறதன்ைன 
          நாமின்  நம்பி விட்ேடாம் 
    கும்பிட்ெடந் ேநர ம் சக்தி ெயன் றா ைனக் 
          கும்பி ேவன் மனேம! 
    அம் க்கும் தீக்கும் விடத் க்கும் ேநா க்கும் 
          அச்சமில் லாதப  
    உம்பர்க்கும் இம்பர்க்கும் வாழ்  த ம்பதம் 
          ஓம் சக்தி, ஓம் சக்தி, ஓம். 
 
    ெபான்ைனப் ெபாழிந்தி  மின்ைன வளர்த்தி , 
          ேபாற்றி உனக்கிைசத் ேதாம், 
    அன்ைன பராசக்தி என் ைரத் ேதாம், தைள 
          அத்தைன ங் கைளந்ேதாம், 
    ெசான்ன ப க்கு நடந்தி  வாய், மன 
          ேம ெதாழில் ேவறில்ைல, காண், 
    இன்  மேத ைரப்ேபாம், சக்தி ஓம் சக்தி 
          ஓம் சக்தி, ஓம் சக்தி, ஓம். 
 
    ெவள்ைள மலர்மிைச ேவதக் க ப்ெபா  
          ளாக விளங்கி  வாய்! 
    ெதள்  கைலத் தமிழ் வாணி! நினக்ெகா  
          விண்ணப்பஞ் ெசய்தி ேவன், 
    எள்ளத் தைனெபா ம் பயனின்றி 
          இரா ெதன்றன் நாவினிேல 
    ெவள்ள ெமனப்ெபாழி வாய்சக்தி ேவல், சக்தி 
          ேவல், சக்தி ேவல், சக்தி ேவல்! 
 

19. பராசக்தி 
    கைதகள் ெசால் க் கவிைத எ ெதன்பார், 
          காவி யம்பல நீண்டன கட்ெடன்பார், 
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    விதவி தப்ப  மக்களின் சித்திரம் 
          ேமவி நாடகச் ெசய் ைள ேவெவன்பார், 
    இதயேமா எனிற் காைல ம் மாைல ம் 
          எந்த ேநர ம் வாணிையக் கூ ங்கால், 
    எைத ம் ேவண் ல தன்ைன பராசக்தி 
          இன்ப ெமான்றிைனப் பா தல் அன்றிேய. 
 
    நாட்  மக்கள் பிணி ம் வ ைம ம் 
          ைநயப் பாடன் ெறா  ெதய்வங் கூ ேம, 
    கூட்  மா டச் சாதிைய ஒன்ெறனக் 
          ெகாண்  ைவயம் ம் பய றப் 
    பாட் ேல யறங் காட்ெட  ேமார்ெதய்வம், 
          பண்ணில் இன்ப ங் கற்பைன விந்ைத ம் 
    ஊட்  எங்கும் உவைக ெப கிட 
          ஓங்கும் இன்கவி ஓெத ம் ேவெறான்ேற. 
 
    நாட்  மக்கள் நல ற்  வாழ ம் 
          நானி லத்தவர் ேமனிைல எய்த ம் 
    பாட்  ேலதனி யின்பத்ைத நாட்ட ம் 
          பண்ணிேல களி கூட்ட ம் ேவண் , நான்Y 
    ட் ம் அன் க் கனெலா  வாணிைய 
          ன்  கின்ற ெபாழிதி ெலலாங்குரல் 
    காட்  அன்ைன பராசக்தி ஏைழேயன் 
          கவிைத யா ந் தனக்ெகனக் ேகட்கின்றாள். 
 
    மைழெபா ழிந்தி ம் வண்ணத்ைதக் கண்  நான் 
          வானி ண்  க ம் யல் கூ ேய 
    இைழ  மின்னல் சேரெலன்  பாய ம் 
          ஈரவாைட இைரந்ெதா  ெசய்ய ம் 
    உைழய லாம்இைடயின் றிஇவ் வானநீர் 
          ஊற் ஞ் ெசய்தி உைரத்திட ேவண் ங்கால் 
    "மைழ ங் காற் ம் பராசக்தி ெசய்ைககாண்! 
          வாழ்க தாய்!" என்  பா ெமன் வாணிேய. 
 
    ெசால்  க்ெகளி தாக ம் நின்றிடாள் 
          ெசால்ைல ேவறிடஞ் ெசல்ல வழிவிடாள், 
    அல்  க்குட் ெப ஞ்சுடர் காண்பவர் 
          அன்ைன சக்தியின் ேமனி நலங்கண்டார், 
    கல்  க்குள் அறிெவாளி கா ங்கால் 
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          கால ெவள்ளத் திேலநிைல கா ங்கால், 
    ல்  னில்வயி ரப்பைட கா ங்கால் 
          த லத்தில் பராசக்தி ேதான் ேம! 
 

20. சக்திக் கூத்  
 
    ராகம் - பியாக் 
 
    பல்லவி 
 
    தகத் தகத் தகத் தகதகெவன் ேறாேடாேமா? - சிவ 
    சக்தி சக்தி சக்தி சக்திெயன்  பாேடாேமா? (தகத்) 
 
    சரணங்கள் 
 
    அகத்தகத் தகத்தினிேல உள்நின்றாள் - அவள் 
    அம்ைம யம்ைம எம்ைமநா  ெபாய்ெவன்றாள் 
    தகத்தக நமக் க ள் ாிவாள் தாெளான்ேற 
    சரண ெமன்  வாழ்த்தி ேவாம் நாெமன்ேற. (தகத்) 
 
    கப் கப் க வின்பமடா ேபாெதல்லாம் 
    றத்தினிேல தள்ளி வாய் சூெதல்லாம் 
    குைகக்கு ளங்ேக யி க்குதடா தீேபாேல - அ  
    குழந்ைதயதன் தாய க்கீழ் ேசய்ேபாேல. (தகத்) 
 
    மிகத்தைகப்ப  களியினிேல ெமய்ேசார - உன் 
    ரம்வந்  ேசார்ைவ ெவன்  ைகேதர 
    சகத்தினி ள்ேள மனிதெரல்லாம் நன் நன்ெறன -நாம் 
    சதி டேன தாளம் இைச இரண்  ெமான்ெறான (தகத்) 
 

21. சக்தி 
 
    ன்ப மங்லாத நிைலேய சக்தி, 
          க்க மிலாக்கண் விழிப்ேப சக்தி, 
    அன்  கனிந்த கனிேவ சக்தி, 
          ஆண்ைம நிைறந்த நிைறேவ சக்தி, 
    இன்ப திர்ந்த திர்ேவ சக்தி, 
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          எண்ணத் தி க்கும் எாிேய சக்தி, 
    ன் நிற் கின்ற ெதாழிேல சக்தி, 
          க்தி நிைலயின் ேவ சக்தி. 
 
    ேசாம்பர் ெக க்கும் ணிேவ சக்தி, 
          ெசால் ல் விளங்கும் சுடேர சக்தி, 
    தீம்பழந் தன்னில் சுைவேய சக்தி, 
          ெதயவத்ைத எண் ம் நிைனேவ சக்தி, 
    பாம்ைப அ க்கும் பைடேய சக்தி, 
          பாட் னில் வந்த களிேய சக்தி, 
    சாம்பைரப் சி மைலமிைச வா ம் 
          சங்கரன் அன் த் தழேல சக்தி. 
 
    வாழ்  ெப க்கும் மதிேய சக்தி, 
          மாநிலங் காக்கும் மதிேய சக்தி, 
    தாழ்  த க்குஞ் சதிேர சக்தி, 
          சஞ்சலம் நீக்குந் தவேம சக்தி, 
    ழ்  த க்கும் விறேல சக்தி, 
          விண்ைண யளக்கும் விாிேவ சக்தி, 
    ஊழ்விைன நீக்கும் உயர்ேவ சக்தி, 
          உள்ளத் ெதாளி ம் உயர்ேவ சக்தி. 
 

22. ைவயம் ம் 
 
    கண்ணிகள் 
 
    ைவயம் ம் பைடத்தளிக் கின்ற 
    மஹாசக்தி தன் கழ் வாழ்த்  கின்ேறாம், 
    ெசய் ம் விைனகள் அைனத்தி ேம ெவற்றி 
    ேசர்ந்திட நல்ல ள் ெசய்க ெவன்ேற. 
 
    தங்கள் ஐந்தில் இ ந்ெதங்குங் கண்ணிற் 
    லப்ப ம் சக்திையப் ேபாற்  கின்ேறாம், 
    ேவதங்கள் ெசான்ன ப க்கு மனிதைர 
    ேமன்ைம றச் ெசய்தல் ேவண் ெமன்ேற. 
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    ேவகம் கவர்ச்சி த ய பல்விைன 
    ேமவி ம் சக்திைய ேம  கின்ேறாம், 
    ஏக நிைலயில் இ க்கும் அமிர்தத்ைத 
    யாங்கள் அறிந்திட ேவண்  ெமன்ேற. 
 
    உயிெரனத் ேதான்றி உண ெகாண் ேடவளர்ந் 
    ேதாங்கி ம் சக்திைய ஓ  கின்ேறாம், 
    பயிாிைனக் காக்கும் மைழெயன எங்கைளப் 
    பா த்  நித்தம் வளர்க்க ெவன்ேற. 
 
    சித்தத்தி ேல நின்  ேசர்வ ண ம் 
    சிவசக்தி தன் கழ் ெசப்  கின்ேறாம், 
    இத்தைர மீதினில் இன்பங்கள் யா ம் 
    எமக்குத் ெதாிந்திடல் ேவண்  ெமன்ேற. 
 
    மா த ன்றிப் பராசக்தி தன் கழ் 
    ைவயமிைச நித்தம் பா  கின்ேறாம், 
     வய  க டன் வாழ்ந் யர் 
    ேநாக்கங்கள் ெபற்றிட ேவண்  ெமன்ேற. 
 
    ஓம்சக்தி ஓம்சக்தி ஓம்சக்தி ஓம்சக்தி 
    ஓம்சக்தி என் ைர ெசய்தி  ேவாம், 
    ஓம்சக்தி என்பவர் உண்ைம கண்டார், சுடர் 
    ஒண்ைம ெகாண்டார், உயிர் வண்ைம ெகாண்டார். 
 

23. சக்தி விளக்கம் 
 
    ஆதிப் பரம்ெபா ளின் ஊக்கம் - அைத 
    அன்ைன எனப்பணிதல் ஆக்கம், 
    சூதில்ைல கா மிந்த நாட்டீர்! - மற்றத் 
    ெதால்ைல மதங்கள் ெசய் ம் க்கம். 
 
    லப் பழம்ெபா ளின் நாட்டம் - இந்த 
    ன்  வி மதன் ஆட்டம்! 
    காலப் ெப ங்களத்தின் மீேத - எங்கள் 
    காளி நட லகக் கூட்டம். 
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    காைல இளெவயி ன் காட்சி - அவள் 
    கண்ெணாளி காட் கின்ற மாட்சி, 
    நீல விசும்பினிைட இரவில் - சுடர் 
    ேநமி யைனத் மவள் ஆட்சி. 
 
    நாரண ெனன்  பழேவதம் - ெசால் ம் 
    நாயகன் சக்திதி ப் பாதம், 
    ேசரத் தவம் ாிந்  ெப வார் - இங்கு 
    ெசல்வம் அறி  சிவேபாதம். 
 
    ஆதி சிவ ைடய சக்தி - எங்கள் 
    அன்ைன ய ள் ெப தல் க்தி, 
    மீதி உயிாி க்கும்ேபாேத - அைத 
    ெவல்லல் சுகத்தி க்கு க்தி. 
 
    பண்ைட விதி ைடய ேதவி - ெவள்ைளப் 
    பாரதி யன்ைனய ள் ேமவி 
    கண்ட ெபா ள் விளக்கும் ல்கள் - பல 
    கற்ற ல் லாதவேனார் பாவி. 
 
    ர்த்திகள் ன்  ெபா ள் ஒன்  - அந்த 
    லப் ெபா ள் ஒளியின் குன்  
    ேநர்த்தி திக ம் அந்த ஒளிைய - எந்த 
    ேநர ம் ேபாற்  சக்தி என் . 
 

24. சக்திக்கு ஆத்ம சமர்ப்பணம் 
 
    ராகம் - பாளம் தாளம் - ச ஸ்ர ஏகம் 
 
    ைகையச், சக்தி தனக்ேக க வி யாக்கு - அ  
    சாதைனகள் யாவிைன ங் கூ ம் - ைகையச் 
    சக்தி தனக்ேக க வியாக்கு - அ  
    சக்தி ற் க் கல் ைன ஞ் சா ம். 
 
    கண்ைணச், சக்தி தனக்ேக க வி யாக்கு - அ  
    சக்தி வழியதைனக் கா ம் - கண்ைணச் 
    சக்தி தனக்ேக க வி யாக்கு - அ  
    சத்திய ம் நல்ல ம் ம். 
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    ெசவி, சக்தி தனக்ேக க வியாக்கு - சிவ 
    சக்தி ெசா ம் ெமாழிய  ேகட்கும் - ெசவி 
    சக்தி தனக்ேக க வியாக்கு - அ  
    சக்திதி ப் பாட ைன ேவட்கும். 
 
    வாய், சக்தி தனக்ேக க வியாக்கு - சிவ 
    சக்தி கழிைனய  ழங்கும் - வாய் 
    சக்தி தனக்ேக க வியாக்கு - அ  
    சக்தி ெநறி யாவிைன ம் வழங்கும். 
 
    சிவ, சக்திதைன நாசி நித்தம் க ம் - அதச் 
    சக்தி தனக்ேக க வியாக்கு - சிவ 
    சக்தி தங் ச் சுைவயிைன க ம் - சிவ 
    சக்தி தாக்ேக எம  நாக்கு. 
 
    ெமய்ையச், சக்தி தனக்ேக க வியாக்கு - சிவ 
    சக்தி த ந் திறனதி ேல ம் - ெமய்ையச் 
    சக்தி தனக்ேக க வியாக்கு - அ  
    சாதலற்ற வழியிைன ேத ம். 
 
    கண்டம், சக்தி தனக்ேக க வியாக்கு - அ  
    சந்தத ம் நல்ல ைதப் பா ம் - கண்டம் 
    சக்தி தனக்ேக க வியாக்கு - அ  
    சக்தி டன் என் ம் உறவா ம். 
 
    ேதாள், சக்தி தனக்ேக க வியாக்கு - அ  
    தாரணி ம் ேம லகுந் தாங்கும் - ேதாள் 
    சக்தி தனக்ேக க வியாக்கு - அ  
    சக்தி ெபற்  ேம ெவன ஓங்கும். 
 
    ெநஞ்சம், சக்தி தனக்ேக க வியாக்கு - அ  
    சக்தி ற நித்தம் விாிவாகும் - ெநஞ்சம் 
    சக்தி தனக்ேக க வியாக்கு - அைதத் 
    தாக்க வ ம் வாெளா ங்கிப் ேபாகும். 
 
    சிவ, சக்தி தனக்ேக எம  வயி  - அ  
    சாம்பைர ம் நல்ல ண வாகும் - சிவ 
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    சக்தி தனக்ேக எம  வயி  - அ  
    சக்தி ெபற உட ைனக் காக்கும். 
 
    இைட, சக்தி தனக்ேக க வியாக்கு - நல்ல 
    சக்தி ள்ள சந்ததிகள் ேதான் ம் - இைட 
    சக்தி தனக்ேக க வியாக்கு - நின்றன் 
    சாதி ற் ம் நல்லறத்தில் ஊன் ம். 
 
    கால், சக்தி தனக்ேக க வியாக்கு - அ  
    சா ெய  கடைல ந் தா ம் - கால் 
    சக்தி தனக்ேக க வி யாக்கு - அ  
    சஞ்சலமில் லாமெலங்கும் ேம ம். 
 
    மனம், சக்தி தனக்ேக க வியாக்கு - அ  
    சஞ்சலங்கள் தீர்ந்ெதா ைம கூ ம் - மனம் 
    சக்தி தனக்ேக க வி யாக்கு - அதில் 
    சாத் கத் தன்ைமயங்ைனச் சூ ம். 
 
    மனம், சக்தி தனக்ேக க வியாக்கு - அ  
    சக்தங்யற்ற சங்ந்தைனகள் தீ ம் - மனம் 
    சக்தி தனக்ேக க வியாக்கு - அதங்ல் 
    சா ம் நல்ல உ தங் ம் சீ ம். 
 
    மனம், சக்தி தனக்ேக க வியாக்கு - அ  
    சக்தி சக்தி சக்திெயன்  ேபசும் - மனம் 
    சக்தி தனக்ேக க வியாக்கு - அதங்ல் 
    சார்ந்தங் க்கும் நல் ற ம் ேதசும். 
 
    மனம், சக்தி தனக்ேக க வியாக்கு - அ  
    சக்தி ட்பம் யாவிைன ம் நா ம் - மனம் 
    சக்தி தனக்ேக க வியாக்கு - அ  
    சக்தி சக்தி ெயன்  குதித் தா ம். 
 
    மனம், சக்தி தனக்ேக க வியாக்கு - அ  
    சக்தியிைன எத்திைச ம் ேசர்க்கும் - மனம் 
    சக்தி தனக்ேக க வியாக்கு - அ  
    தான் வி ம்பில் மாமைலையப் ேபர்க்கும். 
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    மனம், சக்தி தனக்ேக க வியாக்கு - அ  
    சந்த ம் சக்திதைனச் சூ ம் - மனம் 
    சக்தி தனக்ேக க வியாக்கு - அதில் 
    சா ெப ம் தீவிைன ம் ஊ ம். 
 
    மனம், சக்தி தனக்ேக உாிைமயாக்கு - எைதத் 
    தான் வி ம்பி னா ம்வந்  சா ம் - மனம் 
    சக்தி தனக்ேக உாிைமயாக்கு - உடல் 
    தன்னி யர் சக்திவந்  ேச ம். 
 
    மனம், சக்தி தனக்ேக க வியாக்கு - இந்தத் 
    தாரணியில் வய தாகும் - மனம் 
    சக்தி தனக்ேக க வியாக்கு - உன்ைனச் 
    சாரவந்த ேநாயழிந்  ேபாகும். 
 
    மனம், சக்தி தனக்ேக க வியாக்கு - ேதாள் 
    சக்தி ெபற் நல்ல ெதாழில்ெசய் ம் - மனம் 
    சக்தி தனக்ேக க வியாக்கு - எங்கும் 
    சக்திய ள் மாாிவந்  ெபய் ம். 
 
    மனம், சக்தி தனக்ேக க வியாக்கு - சிவ 
    சக்தி நைடயா ம் நன்கு பழகும் - மனம் 
    சக்தி தனக்ேக க வியாக்கு - கம் 
    சார்ந்தி க்கும் நல்ல ம் அழகும். 
 
    மனம், சக்தி தனக்ேக க வியாக்கு - உயர் 
    சாத்திரங்கள் யா ம் நன்குெதாி ம் - மனம் 
    சக்தி தனக்ேக க வியாக்கு - நல்ல 
    சத்திய விளக்கு நித்தம் எாி ம். 
 
    சித்தம், சக்தி தனக்ேக உாிைமயாக்கு - நல்ல 
    தாளவைக சந்தவைக காட் ம் - சித்தம் 
    சக்தி தனக்ேக உாிைமயாக்கு - அதில் 
    சா ம் நல்ல வார்த்ைதக ம் பாட் ம். 
 
    சித்தம், சக்தி தனக்ேக உாிைம யாக்கு - அ  
    சக்திைய ெயல்ேலார்க்கு ணர் த் ம் - சித்தம் 
    சக்தி தனக்ேக உாிைம யாக்கு 
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    சக்தி கழ் திக்கைனக்கும் நி த் ம். 
 
    மனம், சக்தி தனக்ேக உாிைமயாக்கு - அ  
    சக்தி சக்தி என்  குழ ம் - சித்தம் 
    சக்தி தனக்ேக உாிைமயாக்கு - அதில் 
    சார்வதில்ைல அச்ச டன் சூ ம். 
 
    சித்தம், சக்தி தனக்ேக உாிைமயாக்கு - அ  
    சக்தி ெயன்  ைணதனில் ேபசும் - சித்தம் 
    சக்தி தனக்ேக உாிைமயாக்கு - அ  
    சக்திபாி மளமிங்கு சும். 
 
    சித்தம், சக்தி தனக்ேக உாிைமயாக்கு - அ  
    சக்தி ெயன்  தாளமிட்  ழக்கும் - சித்தம் 
    சக்தி தனக்ேக உாிைமயாக்கு - அ  
    சஞ்சலங்கள் யாவிைன ம் அழிக்கும். 
 
    சித்தம், சக்தி தனக்ேக உாிைமயாக்கு - அ  
    சக்திவந்  ேகாட்ைட கட்  வா ம் - சித்தம் 
    சக்தி தனக்ேக உாிைமயாக்கு - அ  
    சக்திய ட் சித்திரத்தில் ஆ ம். 
 
    மதி, சக்தி தனக்ேக உைடைமயாக்கு - அ  
    சங்கடங்கள் யாவிைன ம் உைடக்கும் - மதி 
    சக்தி தனக்ேக உைடைமயாக்கு - அங்கு 
    சத்திய ம் நல்லற ம் கிைடக்கும். 
 
    மதி, சக்தி தனக்ேக உைடைமயாக்கு - அ  
    சாரவ ந் தீைமகைள விலக்கும் - மதி 
    சக்தி தனக்ேக உைடைமயாக்கு - அ  
    சஞ்சலப் பிசாசுகைளக் கலக்கும். 
 
    மதி, சக்தி தனக்ேக உைடைமயாக்கு - அ  
    சக்தி ெசய் ம் விந்ைதகைளத் ேத ம் - மதி 
    சக்தி தனக்ேக உைடைமயாக்கு - அ  
    சக்தி ைற விடங்கைள நா ம். 
 
    மதி, சக்தி தனக்ேக உைடைமயாக்கு - அ  
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    தர்க்கெம ங் காட் லச்சம் நீக்கும் - மதி 
    சக்தி தனக்ேக உைடைமயாக்கு - அதில் 
    தள்ளிவி ம் ெபாய்ந்ெநறி ம் தீங்கும். 
 
    மதி, சக்தி தனக்ேக உைடைமயாக்கு - அதில் 
    சஞ்சலத்தின் தீயவி ள் விலகும் - மதி 
    சக்தி தனக்ேக உைடைமயாக்கு - அதில் 
    சக்திெயாளி நித்த நின் றிலகும். 
 
    மதி, சக்தி தனக்ேக உைடைமயாக்கு - அதில் 
    சார்வதில்ைல ஐயெம ம் பாம்  - மதி 
    சக்தி தனக்ேக உைடைமயாக்கு - அதில் 
    தான் ைளக்கும் க்திவிைதக் காம் . 
 
    மதி, சக்தி தனக்ேக உைடைமயாக்கு - அ  
    தாரணியில் அன் நிைல நாட் ம் - மதி 
    சக்தி தனக்ேக உைடைமயாக்கு - அ  
    சர்வசிவ சக்தியிைனக் காட் ம். 
 
    மதி, சக்தி தனக்ேக அ ைமயாக்கு - அ  
    சக்திதி  வ ளிைனச் ேசர்க்கும் - மதி 
    சக்தி தனக்ேக அ ைமயாக்கு - அ  
    தாமதப் ெபாய்த் தீைமகைளப் ேபாக்கும். 
 
    மதி, சக்தி தனக்ேக அ ைமயாக்கு - அ  
    சத்தியத்தின் ெவல்ெகா ைய நாட் ம் - மதி 
    சக்தி தனக்ேக அ ைமயாக்கு - அ  
    தாக்கவ ம் ெபாய்ப் ைய ஓட் ம். 
 
    மதி, சக்தி தனக்ேக அ ைமயாக்கு - அ  
    சத்தியநல் ரவிையக் காட் ம் - மதி 
    சக்தி தனக்ேக அ ைமயாக்கு - அதில் 
    சாரவ ம் யல்கைள வாட் ம். 
 
    மதி, சக்தி தனக்ேக அ ைமயாக்கு - அ  
    சக்திவிர தத்ைத ெயன் ம் ம் - மதி 
    சக்தி விரதத்ைத ெயன் ங் காத்தால் - சிவ 
    சக்தித ம் இன்ப ம்நல் ம். 
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    மதி, சக்தி தனக்ேக அ ைமயாக்கு - ெதளி 
    தந்த தம் ெபாய்ைகெயன ஒளி ம் - மதி 
    சக்தி தனக்ேக அ ைமயாக்கு - அ  
    சந்தத ம் இன்ப ற மிளி ம். 
 
    அகம், சக்தி தனக்ேக உைடைமயாக்கு - அ  
    தன்ைனெயா  சக்திெயன்  ேத ம் - அகம் 
    சக்தி தனக்ேக உைடைமயாக்கு - அ  
    தாமத ம் ஆணவ ம் தீ ம். 
 
    அகம், சக்தி தனக்ேக உைடைமயாக்கு - அ  
    தன்ைனயவள் ேகாயிெலன்  கா ம் - அகம் 
    சக்தி தனக்ேக உைடைமயாக்கு - அ  
    தன்ைன ெயண்ணித் ன்ப ற நா ம். 
 
    அகம், சக்தி தனக்ேக உைடைமயாக்கு - அ  
    சக்திெய ம் கட ேலார் திவைல - அகம் 
    சக்தி தனக்ேக உைடைமயாக்கு - சிவ 
    சக்தி ண்  நமக்கில்ைல கவைல. 
 
    அகம், சக்தி தனக்ேக உைடைமயாக்கு - அதில் 
    சக்திசிவ நாதநித்தம் ஒ க்கும் - அகம் 
    சக்தி தனக்ேக உைடைமயாக்கு - அ  
    சக்தி தி  ேமனிெயாளி ஜ்வ க்கும். 
 
    சிவ, சக்தி என் ம் வாழி! என் பா  - சிவ 
    சக்திசக்தி ெயன்  குதித்தா  - சிவ 
    சக்தி என் ம் வாழி! என் பா  - சிவ 
    சக்திசக்தி என் விைள யா . 

 
25. சக்தி தி ப் கழ் 

 
    சக்திசக்தி சக்தீ சக்தீ சக்தி சக்தி என்ேறா , 
    சக்திசக்தி சக்தீ என்பார் - சாகார் என்ேற நின்ேறா . 
 
    சக்திசக்தி என்ேற வாழ்தல் - சால்பாம் நம்ைமச் சார்ந்தீேர! 
    சக்திசக்தி என்றீ ராகில் - சாகா உண்ைம ேசர்ந்தீேர! 
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    சக்திசக்தி என்றால் சக்தி - தாேன ேச ம் கண்டீேர! 
    சக்திசக்தி என்றால் ெவற்றி - தாேன ேந ம் கண்டீேர! 
 
    சக்திசக்தி என்ேற ெசய்தால் - தாேன ெசய்ைக ேநராகும், 
    சக்திசக்தி என்றால் அஃ  -தாேன த்தி ேவராகும். 
 
    சக்திசக்தி சக்தீ சக்தீ என்ேற ஆேடாேமா? 
    சக்திசக்தி சக்தீ ெயன்ேற - தாளங்ெகாட் ப் பாேடாேமா? 
 
    சக்திசக்தி என்றால் ன்பம் - தாேன தீ ம் கண்டீேர! 
    சக்திசக்தி என்றால் இன்பம் - தாேன ேச ம் கண்டீேர! 
 
    சக்திசக்தி என்றால் ெசல்வம் - தாேன ஊ ம் கண்டீேரா? 
    சக்திசக்தி என்றால் கல்வி - தாேன ேத ம் கண்டீேரா? 
 
    சக்திசக்தி சக்தீ சக்தீ சக்தீ சக்தீ வாழீ நீ! 
    சக்திசக்தி சக்தீ சக்தீ சக்தீ சக்தீ வாழீ நீ! 
 
    சக்திசக்தி வாழீ என்றால் சம்பத் ெதல்லாம் ேநராகும், 
    சக்திசக்தி என்றால் சக்தி தாசன் என்ேற ேபராகும். 
 

26. சிவசக்தி கழ் 
 
    ராகம் - தன்யாசி தாளம் - ச ஸ்ர ஏகம் 
 
    ஓம், சக்திசக்தி சக்திெயன்  ெசால்  - ெகட்ட 
    சஞ்சலங்கள் யாவிைன ம் ெகால்  , 
    சக்திசக்தி சக்திெயன்  ெசால்  - அவள் 
    சந்நிதியி ேலெதா  நில் . 
 
    ஓம், சக்திமிைச பாடல்பல பா  - ஓம் 
    சக்திசக்தி என்  தாளம் ேபா . 
    சக்தித ஞ் ெசய்ைகநிலந் தனிேல - சிவ 
    சக்திெவறி ெகாண் களித் தா . 
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    ஓம், சக்திதைனேய சரணங் ெகாள்  - என் ம் 
    சாவி க்ேகா ரச்சமில்ைல தள் . 
    சக்தி க ழாம ைத அள்  - ம  
    தன்னி னிப் பாகுமந்தக் கள் . 
 
    ஓம் சக்திெசய் ம் ைமகள் ேபசு - நல்ல 
    சக்தியற்ற ேப கைள ஏசு. 
    சக்திதி க் ேகாயி ள்ள மாக்கி - அவள் 
    தந்தி நற் குங்குமத்ைதப் சு. 
 
    ஓம் சக்தியிைனச் ேசர்ந்ததிந்தச் ெசய்ைக - இைதச் 
    சார்ந்  நிற்ப ேதநமக்ெகா ய்ைக, 
    சக்திெய ம் இன்ப ள்ள ெபாய்ைக - அதில் 
    தன்ன த மாாிநித்தம் ெபய்ைக. 
 
    ஓம் சக்திசக்தி சக்திெயன்  நாட்  - சிவ 
    சக்திய ள் மிதனில் காட் , 
    சக்திெபற்ற நல்லநிைல நிற்பார் - விச் 
    சாதிகெளல் லமதைனக் ேகட் . 
 
    ஓம் சக்திசக்தி சக்திெயன்  ழங்கு - அவள் 
    தந்திரெமல் லா லகில் வழங்கு. 
    சக்திய ள் கூ வி  மாயின் உயிர் 
    சந்தத ம் வா நல்ல கிழங்கு. 
 
    ஓம் சக்திெசய் ந் ெதாழில்கைல எண்  - நித்தம் 
    சக்தி ள்ள ெதாழில்பல பண் , 
    சக்திகைள ேயஇழந் விட்டால் - இங்கு 
    சாவிைன ம் ேநாவிைன ம் உண் . 
 
    ஓம் சக்திய  ளா லகில் ஏ  - ஒ  
    சங்கடம்வந் தா ரண்  கூ , 
    சக்திசில ேசாதைனகள் ெசய்தால் - அவள் 
    தண்ண ெளன் ேறமன  ேத . 
 
    ஓம் சக்தி ைண என் நம்பி வாழ்த்  - சிவ 
    சக்திதைனேய அகத்தில் ஆழ்த் , 
    சக்தி ம் சிறப் ம்மி கப்ெப வாய் - சிவ 
    சக்திய ள் வாழ்கெவன்  வாழ்த் ! 
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27. ேபைத ெநஞ்ேச 

 
    இன் ெமா  ைறெசால்ேவன், ேபைத ெநஞ்ேச! 
          எதற்குமினி உைளவதிேல பயெனான் றில்ைல, 
    ன்னர்நம திச்ைசயினாற் பிறந்ேதாமில்ைல, 
          த தி இைடநம  வசத்தில் இல்ைல, 
    மன் ெமா  ெதய்வத்தின் சக்தி யாேல 
          ைவயகத்தில் ெபா ெளல்லாம் ச த்தல் கண்டாய்! 
    பின்ைனெயா  கவைல மிங்கில்ைல, நா ம் 
          பிாியாேத வி தைலையப் பி த் க் ெகாள்வாய்! 
 
    நிைனயாத விைளெவல்லாம் விைளந்  கூ , 
          நிைனத்தப் பயன் காண்பதவள் ெசய்ைக யன்ேறா? 
    மனமார உண்ைமயிைனப் ரட்ட லாேமா? 
          மஹாசக்தி ெசய்தநன்றி மறக்க லாேமா? 
    எைனயா ம் மாேதவி, ரர் ேதவி 
          இைமயவ ந் ெதா ந்ேதவி, எல்ைலத்ேதவி, 
    மைனவாழ்  ெபா ெளல்லாம் வகுக்குந் ேதவி 
          மலர ேய ைணெயன்  வாழ்த்தாய் ெநஞ்ேச! 
 
    சக்திெயன்  கழ்ந்தி ேவாம் கன் என்ேபாம், 
          சங்கர ெனன் ைரத்தி ேவாம், கண்ணன் என்ேபாம், 
    நித்தியமிங் கவள்சரேண நிைலெயன் ெறண்ணி 
          நினக்குள்ள குைறகெளல்லாந் தீர்க்கச் ெசால் , 
    பக்தியினாற் ெப ைமெயல்லாம் ெகா க்கச் ெசால் , 
          பசிபிணிக ளிலாமற் காக்கச் ெசால்  
    உத்தமநன் ெனறிகளிேல ேசர்க்கச் ெசால் , 
          உலகளந்த நாயகிதாள் உைரப்பாய் ெநஞ்ேச! 
 
    ெசல்வங்கள் ேகட்டால் நீ ெகா க்க ேவண் ம், 
          சி ைமகெளன் னிடமி ந்தால் வி க்க ேவண் ம், 
    கல்வியிேல மதியிைன நீ ெதா க்க ெனான் றில்ைல, 
          க ைணயினாaல் ஐயங்கள் ெக க்க ேவண் ம், 
    ெதால்ைலத ம் அகப்ேபையத் ெதாைலக்க ேவண் ம், 
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          ைணெயன்  நின்ன ைளத் ெதாடரச் ெசய்ேத 
    நல்லவழி ேசர்ப்பித் க் காக்க ேவண் ம் 
          நேமா நமஓம் சக்தி ெயன நவிலாய் ெநஞ்ேச! 
 
    பாட் னிேல ெசால்வ ம் அவள்ெசால் லாகும்! 
          பயனின்றி உைரப்பாேளா? பாராய், ெநஞ்ேச! 
    ேகட்ட  நீ ெபற்றி வாய், ஐய மில்ைல, 
          ேக ல்ைல, ெதய்வ ண்  ெவற்றி ண் , 
    மீட் னக் குைரத்தி ேவன், ஆதி சக்தி, 
          ேவதத்தின் யினிேல விளங்கும் சக்தி, 
    நாட் னிேல சனகைனப்ேபால் நைம ம் ெசய்தாள், 
          நேமா நமஓம் சக்தி ெயன நவிலாய் ெநஞ்ேச! 
 

28. மஹாசக்தி 
 
    சந்திர ெனாளியில் அவைளக் கண்ேடன், 
    சரண ெமன்  குந்  ெகாண்ேடன், 
    இந்திாி யங்கைள ெவன்  விட்ேடன், 
    எனெதன் ஆைசையக் ெகான்  விட்ேடன். 
 
    பயெனண் ணாமல் உைழக்கச் ெசான்னாள், 
    பக்தி ெசய்  பிைழக்கச் ெசான்னாள், 
    யாி லாெதைனச் ெசய்  விட்டாள், 
    ன்ப ெமன்பைதக் ெகாய்  விட்டாள். 
 
    மீன்கள் ெசய் ம் ஒளிையச் ெசய்தாள், 
    சி நிற்கும் வளிையச் ெசய்தாள், 
    வான்க ள்ள ெவளிையச் ெசய்தாள், 
    வாழி ெநஞ்சிற் களிையச் ெசய்தாள். 
 

29. நவராத்திாிப் பாட்  
    (உஜ்ஜயினி) 
 
    உஜ்ஜயினீ நித்ய கல்யாணி! 
    ஓம்சக்தி ஓம்சக்தி ஓம்சக்தி ஓம்சக்தி (உஜ்ஜயினீ) 
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    உஜ்ஜய காரண சங்கர ேத  
    உமாஸரஸ்வதி  மாதா ஸா. (உஜ்ஜயினீ) 
 
    வாழி ைனந்  மேஹசுவர ேதவன் 
    ேதாழி, பதங்கள் பணிந்  ணிந்தனம். (உஜ்ஜயினீ) 
 
    சத்ய கத்ைத அகத்தி த்தி, 
    திறத்ைத நமக்க ளிச் ெசய் ம் உத்தமி. (உஜ்ஜயினீ) 
 

30. காளிப்பாட்  
 
    யா மாகி நின்றாய் - காளி! எங்கும் நீநி ைறந்தாய், 
    தீ  நன்ைம ெயல்லாம் - காளி! ெதய்வ லீைல யன்ேறா? 
    த ைமந் ம் ஆனாய் - காளி! ெபாறிக ைளந் ம் ஆனாய் 
    ேபாத மாகி நின்றாய் - காளி! ெபாறிைய விஞ்சி நின்றாய். 
 
    இன்பமாகி விட்டாய் - காளி! என் ேள குந்தாய்? 
    பின்  நின்ைன யல்லால் - காளி! பிறி  நா ம் உண்ேடா? 
    அன்ப ளித்  விட்டாய் - காளி! ஆண்ைம தந் விட்டாய், 
    ன்பம் நீக்கி விட்டாய் - காளி! ெதால்ைல ேபாக்கிவிட்டாய். 
 

31. காளி ஸ்ேதாத்திரம் 
 
    யா  மாகி நின்றய் - காளி! எங்கும் நீநி ைறந்தாய், 
    தீ  நன்ைம ெயல்லாம் - நின்றன் ெசயல்க ளன்றி யில்ைல. 
    ேபா ம் இங்கு மாந்தர் - வா ம் - ெபாய்ம்ைம வாழ்க்ைகெயல்லாம்! 
    ஆதி சக்தி, தாேய! - என்மீ  - அ ள் ாிந்  காப்பாய். 
 
    எந்த நா ம் நின்ேமல் - தாேய! இைசகள் பா  வாழ்ேவன்; 
    கந்தைனப்ப யந்தாய் - தாேய! க ைண ெவள்ளமானாய் 
    மந்த மா  தத்தில் - வானில் - மைலயி ச்சி மீதில் 
    சிந்ைத ெயங்கு ெசல் ம் - அங்குன் - ெசம்ைம ேதான் ம் அன்ேற! 
 
    கர்ம ேயாகெமன்ேற - உலகில் - காக்கு ெமன் ம் ேவதம், 
    தர்ம நீதி சிறி ம் - இங்ேக - தவற ெலன்ப தின்றி, 
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    மர்ம மான ெபா ளாம் - நின்றன் - மலர க்கண் ெநஞ்சம், 
    ெசம்ைம ற்  நா ம் - ேசர்ந்ேத - ேதசு கூட ேவண் ம். 
 
    என்ற ள்ள ெவளியில் - ஞானத் - திரவி ேயற ேவண் ம், 
    குன்ற ெமாத்த ேதா ம் - ேம க் - ேகால ெமாத்த வ ம், 
    நன்ைற நா  மன ம் - நீெயந் - நா  மீதல் ேவண் ம், 
    ஒன்ைற விட்  மற்ேறார் - உழ ம் ெநஞ்சம் ேவண்டா. 
 
    வான கத்தி ெனாளிையக் - கண்ேட - மனம கிழ்ச்சி ெபாங்கி, 
    யாென தற்கும் அஞ்ேசன் - ஆகி - எந்த நா ம் வாழ்ேவன், 
    ஞான ெமாத்த தம்மா! - உவைம நா  ைரெகா ணாதாம். 
    வான கத்தி ெனாளியின் - அழைக வாழ்த்  மாறி யாேதா? 
 
    ஞாயி ெறன்ற ேகாளம் - த ேமார் - நல்ல ேபெரா ளிக்ேக 
    ேதய மீேதார் உவைம - எவேர - ேத  ேயாத வல்லார்? 
    வாயி னிக்கும் அம்மா! - அழகாம் - மதியின் இன்ப ஒளிைய 
    ேநயேமா ைரத்தால் - அங்ேக - ெநஞ்சி ளக்க ெமய் ம். 
 
    காளி மீ  ெநஞ்சம் என் ம் - கலந்  நிற்க ேவண் ம், 
    ேவைள ெயாத்த விற ம் - பாாில் - ெவந்த ேரத்  க ம், 
    யாளி ெயாத்த வ ம் - என் ம் - இன்பம் நிற்கும் மன ம், 
    வாழி யீதல் ேவண் ம் அன்னாய் - வாழ்க நின்றன் அ ேள! 
 

32. ேயாக சக்தி 
 
    வரங் ேகட்டல் 
 
    விண் ம் மண் ம் தனியா ம் - எங்கள் 
          ைர சக்தி நினத ேள - என்றன் 
    கண் ம் க த் ம் எனக்ெகாண்  - அன்  
          கசிந்  கசிந்  கசிந் கி - நான் 
    பண் ம் சைன கள்எல்லாம் - ெவ ம் 
          பாைல வனத்தில் இட்ட நீேரா, - உனக் 
    ெகண் ஞ் சிந்ைத ெயான்றிைலேயா? - அறி 
          வில்லா தகிலம் அளிப்பாேயா? 
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    நீேய சரணெமன்  கூவி - என்றன் 
          ெநஞ்சிற் ேப தி ெகாண்  - அ  
    தாேய! எனக்கு மிக நிதி ம் -அறந் 
          தன்ைனக் காக்கு ெமா திற ம் - த  
    வாேய என் பணிந் ேதத்திப் - பல 
          வாறா நின  கழ்பா  - வாய் 
    ஓேய னாவ ண ராேயா? - நின 
          ண்ைம தவ வேதா அழேகா? 
 
    காளீ வ யசா ண்  - ஓங் 
          காரத் தைலவிெயன் னிராணி - பல 
    நாளிங் ெகைனயைலக்க லாேமா, - உள்ளம் 
          நா ம் ெபா ளைடதற் கன்ேறா? - மலர்த் 
    தாளில் வி ந்தபயங் ேகட்ேடன் - அ  
          தாரா ெயனி யிைரத் தீராய் - ன்பம் 
    நீளில் உயிர்தாிக்க மாட்ேடன் க  
          நீ ெயன் னியல்பறி யாேயா? 
 
    ேத ச் ேசா நிதந் தின்  - பல 
          சின்னஞ் சி கைதகள் ேபசி - மனம் 
    வா த் ன்பமிக உழன்  - பிறர் 
          வாடப் பலெசயல்கள் ெசய்  - நைர 
    கூ க் கிழப்ப வ ெமய்தி - ெகா ங் 
          கூற் க் கிைரெயனப்பின் மா ம் - பல 
    ேவ க்ைக மனிதைரப் ேபாேல - நான் 
          ழ்ேவ ெனன்  நிைனத் தாேயா? 
 
    நின்ைனச் சிலவரங்கள் ேகட்ேபன் - அைவ 
          ேநேர இன்ெறனக்குத் த வாய்? - என்றன் 
    ன்ைனத் தீயவிைனப் பயன்கள் - இன் ம் 
          ளா தழிந்தி தல் ேவண் ம் - இனி 
    என்ைனப் திய யி ராக்கி - எனக் 
          ேக ங் கவைலயறச் ெசய்  - மதி 
    தன்ைன மிகத்ெதளி  ெசய்  - என் ம் 
          சந்ேதாஷங் ெகாண் க்கச் ெசய்வாய் 
 
    ேதாைள வ ைடய தாக்கி - உடற் 
          ேசார் ம் பிணிபல ம் ேபாக்கி - அாி 
    வாைளக் ெகாண் பிளந் தா ம் - கட்  
          மாறா ட தி தந்  - சுடர் 
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    நாைளக் கண்டேதார் மலர்ேபால் - ஒளி 
          நண்ணித் திக கந் தந்  - மத 
    ேவைள ெவல் ைறகூறித் - தவ 
          ேமன்ைம ெகா த்த ளல் ேவண் ம். 
 
    எண் ங் காாியங்க ெளல்லாம் - ெவற்றி 
          ேயறப் ாிந்த ளல் ேவண் ம் - ெதாழில் 
    பண்ணப் ெப நிதியம் ேவண் ம் - அதில் 
          பல்ேலார் ைண ாிதல் ேவண் ம் - சுைவ 
    நண் ம் பாட் ெனா  தாளம் - மிக 
          நன்றா ளத் த ந்தல் ேவண் ம் - பல 
    பண்ணிற் ேகா வைக இன்பம் - நான் 
          பாடத் திறனைடதல் ேவண் ம். 
 
    கல்ைல வயிரமணி யாக்கல் - ெசம்ைபக் 
          கட் த் தங்கெமனச் ெசய்தல் - ெவ ம் 
    ல்ைல ெநல்ெலனப் ாிதல் - பன்றிப் 
          ேபாத்ைதச் சிங்கேவ றாக்கல் - மண்ைண 
    ெவல்லத் தினிப் வரச் ெசய்தல் - என 
          விந்ைத ேதான்றிட இந்நாட்ைட - நான் 
    ெதால்ைல தீர்த் யர்  கல்வி - ெவற்றி 
          சூ ம் ரமறி வாண்ைம. 
 
    கூ ந் திரவியத்தின் குைவகள் - திறல் 
          ெகாள் ங் ேகா வைகத் ெதாழில்கள் - இைவ 
    நா ம் ப க்குவிைன ெசய்  - இந்த 
          நாட்ேடார் கீர்த்திெயங்கு ேமாங்கக் - க  
    சா ந் திறெனனக்குத் த வாய் - அ  
          தாேய! உனக்காிய ண்ேடா? - மதி 
    ம் ெபாய்ைமயி  ெளல்லாம் - எைன 
          ற் ம் விட்டகல ேவண் ம். 
 
    ஐயம் தீர்ந் விடல் ேவண் ம் - ைல 
          அச்சம் ேபாெயாழிதல் ேவண் ம் - பல 
    ைபயச் ெசால் வதிங் ெகன்ேன! - ன்ைனப் 
          பார்த்தன் கண்ணனிவர் ேநரா - எைன 
    உய்யக் ெகாண்ட ள ேவண் ம் - அ  
          உன்ைனக் ேகா ைற ெதா ேதன் - இனி 
    ைவயத் தைலைமெயனக் க ள்வாய் - அன்ைன 
          வாழி! நின்ன த ள் வாழி! 
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    ஓம் காளி! வ ய சா ண்டீ! 
    ஓங்காரத் தைலவி! என் இராணி! 
 

33. மஹாசக்தி பஞ்சகம் 
 
    கரண ந் த ம் நினக்ெகனத் தந்ேதன், 
          காளி நீ காத்த ள் ெசய்ேய, 
    மரண ம் அஞ்ேசன், ேநாய்கைள அஞ்ேசன், 
          மாரெவம் ேபயிைன அஞ்ேசன், 
    இரண ஞ் சுக ம், பழி நற் க ம் 
          யா ேமார் ெபா ெளனக் ெகாள்ேளன், 
    சரணெமன் ன  பதமலர் பணிந்ேதன், 
          தாெயைனக் காத்த ன் கடேன. 
 
    எண்ணிலாப் ெபா ம், எல்ைலயில் ெவளி ம், 
          யா மாம் நின்றைனப் ேபாற்றி 
    மண்ணிலார் வந்  வாழ்த்தி ஞ் ெசறி ம் 
          மயங்கிேலன், மனெம ம் ெபயர்ெகாள் 
    கண்ணிலாப் ேபைய எள் ேவன், இனிெயக் 
          கா ேம அைமதியி ப்ேபன், 
    தண்ணிலா யிற் ைனந் நின் றிலகும் 
          தா ைனச் சரண் குந் ேதனால். 
 
    நீச க் கினிதாந் தனத்தி ம், மாதர் 
          நிைனப்பி ம், ெநறியிலா மாக்கள் 
    மாசு  ெபாய்ந்நட் பதனி ம், பன்னாள் 
          மயங்கிேன அைவயினி மதிேயன், 
    ேதசு  நீல நிறத்தினாள், அறிவாய்ச் 
          சிந்ைதயிற் குலவி  திறத்தாள், 
    சு ங் காற்றில் ெந ப்பினில் ெவளியில் 
          விளங்குவாள் தைனச்சரண் குந்ேதன். 
 
    ஐய ந் திைகப் ந் ெதாைலந்தன, ஆங்ேக 
          அச்ச ந் ெதாைலந்த , சின ம் 
    ெபாய் ெமன றிைனய ன்ைமக ெளல்லாம் 
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          ேபாயின உ திநான் கண்ேடன். 
    ைவயமிங் கைனத் ம் ஆக்கி ம் காத் ம் 
          மாய்த் ேம மகிழ்ந்தி  தாையத் 
    ய்யெவண் ணிறத்தாள் தைனக்காி யவைளத் 
          ைணெயனத் ெதாடர்ந்  ெகாண்ேட. 
 
    தவத்திைன எளிதாப் ாிந்தனள், ேபாகத் 
          தனிநிைல ஒளிெயனப் ாிந்தாள், 
    சிவத்திைன , இனிதாப் ாிந்தனள், டச் 
          சித்த ம் ெதளி றச் ெசய்தாள், 
    பவத்திைன ெவ ப்ப அ ளினள் நானாம் 
          பான்ைம ெகான்றவள் மயம் ாிந்தாள், 
    அவத்திைனக் கைளந்தாள் அறிெவன விைளந்தாள், 
          அநந்தமா வாழ்க யிங்கவேள! 
 

34. மஹா சக்தி வாழ்த்  
 
    விண்  ைரக்க அறிய அாியதாய் 
          விாிந்த வான் ெவளிெயன - நின்றைன, 
    அண்ட ேகா கள்வானில் அைமத்தைன, 
          அவற்றில் எண்ணற்ற ேவகஞ் சைமத்தைன, 
    மண்ட லத்ைத அ வ  வாக்கினால், 
          வ வ ெதத்தைன அத்தைன ேயாசைன, 
    ெகாண்ட ரம் அவற்றிைட ைவத்தைன, 
          ேகாலேம! நிைனக் காளிெயன் ேறத் ேவன். 
 
    நா  காக்கும் அரசன் தைனயந்த 
          நாட்  ேளார்அர ெசன்றறி வார்எனில், 
    பா  தண்ைடக் குழந்ைத தனக்கிதம் 
          பண் ம் அப்பன் இவெனன் றறிந்தி ம், 
    ேகா  யண்டம் இயக்கி யளிக்கும்நின் 
          ேகாலம் ஏைழ குறித்திட லாகுேமா? 
    நா  யிச்சி  மியிற் கா நின் 
          நலங்கள் ஏத்திட நல்ல ள் ெசய்கேவ! 
 
    பாிதிெயன் ம் ெபா ளிைட ேயய்ந்தைன, 
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          பர ம்ெவய்ய கதிெரனக் காய்ந்தைன, 
    காிய ேமகத் திரெளனச் ெசல் ைவ, 
          கா  மின்ெனன வந் யிர் ெகால் ைவ, 
    ெசாாி ம் நீெரனப் பல் யிர் ேபாற் ைவ, 
          சூ ம் ெவள்ள ெமன யிர் மாற் ைவ, 
    விாி ம் நீள்கட ெலன்ன நிைறந்தைன, 
          ெவல்க காளி ெயனதம்ைம ெவல்கேவ. 
 
    வா  வாகி ெவளிைய அளந்தைன, 
          வாழ்ெவ தற்கும் உயிர்நிைல ஆயிைன, 
    ேத  வாகி ஒளிய ள் ெசய்குைவ, 
          ெசத்த வற்ைறக் க ப்ெபா ள் ஆக்குைவ, 
    பா  மாயிரஞ் சக்திக ளாகிேய 
          பாாி ள்ள ெதாழில்கள் இயற் ைவ, 
    சா ம் பல் யிர் ெகால் ைவ, நிற்பன 
          தம்ைமக் காத் ச் சுகம்பல நல்குைவ. 
 
    நிலத்தின் கீழ்பல் ேலாகங்கள் ஆயிைன, 
          நீாின் கீெழண் ணிலாநிதி ைவத்தைன 
    இதலத்தின் மீ  மைல ம் நதிக ம் 
          சா ங் கா ஞ் சுைனக ம் ஆயிைன, 
    குலத்தி ெலண்ணற்ற ண்  பயிாினம் 
          கூட்  ைவத் ப் பலநலந் ய்த்தைன! 
    லத்ைத யிட் ங் குயிர்கள் ெசய்தாய், அன்ேன! 
          ேபாற்றி! ேபாற்றி! நினத ள் ேபாற்றிேய! 
 
    சித்த சாகரஞ் ெசய்தைன ஆங்கதிற் 
          ெசய்த கர்மபயெனனப் பல்கிைன, 
    தத்  கின்ற திைர ஞ் சுழிக ம் 
          தாக்கி ெயற்றி ங் காற் ள் ேளாட்ட ஞ் 
    சுத்த ேமானப் பகுதி ம் ெவண்பனி 
          சூழ்ந்த பாக ம் கட்டெவந் நீ ெமன்  
    ஒத்த நீர்க்கடல் ேபாலப் பலவைக 
          உள்ளெமன் ம் கட ல் அைமந்தைன. 
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35. ஊழிக்கூத்  
 
    ெவ ப  மண்டத் தி பல தாளம் ேபாட - ெவ ம் 
    ெவளியி ரத்தக் களிெயா  தம் பாடப் - பாட் ன் 
    அ ப  ெபா ளின் அ ப  ெமா யிற் கூடக் - களித் 
    தா ங் காளீ, சா ண் டீ! கங் காளீ! 
    அன்ைன! அன்ைன! ஆ ங் கூத்ைத 
    நாடச் ெசய்தாய் என்ைன! 
 
    ஐந்  தம் சிந்திப் ேபாெயன் றாகப் - பின்னர் 
    அ ம் சக்திக் கதியில் ழ்கிப் ேபாக - அங்ேக 
    ந் ம் ஒளியிற் சிந்ைத ந ம் ேவகத் - ேதாேட 
    யா நடனம் ாிவாய் அ தீ ெசாாிவாய்! 
    அன்ைன! அன்ைன! ஆ ங் கூத்ைத 
    நாடச் ெசய்தாய் என்ைன! 
 
    பாழாய் ெவளி ம் பதறிப் ேபாய்ெமய் குைலயச் - சலனம் 
    பயி ம் சக்திக் குல ம் வழிகள் கைலய - அங்ேக 
    ஊழாம் ேபய்தான் ஓேஹாேஹா ெவன் றைலய - ெவறித் 
    மித் திாிவாய் ெச ெவங் கூத்ேத ாிவாய்! 
    அன்ைன! அன்ைன! ஆ ங் கூத்ைத 
    நாடச் ெசய்தாய் என்ைன! 
 
    சக்திப் ேபய்தான் தைலெயா  தைலகள் ட் ச் - சட்டச் 
    சடசட சட்ெடன் ைடப  தாளங்ெகாட்  - அங்ேக 
    எத்திக் கினி ம் நின்விழி யனல்ேபாய் எட் த் - தாேன 
    எாி ங் ேகாலங் கண்ேட சாகும் காலம் 
    அன்ைன! அன்ைன! ஆ ங் கூத்ைத 
    நாடச் ெசய்தாய் என்ைன! 
 
    காலத் ெதா நிர் லம் ப  லகும் - அங்ேக 
    கட ள் ேமானத் ெதாளிேய தனியா யிலகும் - சிவன் 
    ேகாலங் கண் ன் கனல்ெசய் சின ம் விலகும் - ைகையக் 
    ெகாஞ்சித் ெதா வாய் ஆனந்தக்கூத் தி வாய்! 
    அன்ைன! அன்ைன! ஆ ங் கூத்ைத 
    நாடச் ெசய்தாய் என்ைன! 
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36. காளிக்குச் சமர்ப்பணம் 
 
    இந்த ெமய் ம் கரண ம் ெபாறி ம் 
    இ பத் ேத  வ டங்கள் காத்தனன், 
    வந்தனம், அ  ேபர ள் அன்னாய், 
    ைவர ! திறற் சா ண் ! காளி! 
 
    சிந்த ைனெதளிந் ேதனினி ன்றன் 
    தி வ ட்ெகைன அர்ப்பணஞ் ெசய்ேதன் 
    வந்தி ந்  பலபய னாகும் 
    வைகெத ாிந் ெகாள் வாழி ய  நீ! 
 

37. ேஹ காளீ! (காளி த வாள்) 
 
    எண்ணி லாத ெபா ட்குைவ தா ம், 
          ஏற்ற ம் வி யாட்சி ம் ஆங்ேக 
    விண்ணில் ஆதவன் ேநர்ந்தி ம் ஒளி ம் 
          ெவம்ைம ம்ெப ந் திண்ைம ம் அறி ம், 
    தண்ணி லாவின் அைமதி ம் அ ம், 
          த வள் இன்ெறன தன்ைன ெயன் காளி, 
    மண்ணிலார்க்குந் யறின்றிச் ெசய்ேவன், 
          வ ைம ெயன்பைத வண்மிைச மாய்ப்ேபன். 
 
    தானம் ேவள்வி தவங்கல்வி யா ம் 
          தரணி மீதில் நிைலெபறச் ெசய்ேவன், 
    வானம் ன்  மைழதரச் ெசய்ேவன், 
          மாறி லாத வளங்கள் ெகா ப்ேபன், 
    மானம் ாியம் ஆண்ைம நன்ேனர்ைம 
          வண்ைம யா ம் வழங்குறச் ெசய்ேவன், 
    ஞான ேமாங்கி வளர்ந்திடச் ெசய்ேவன், 
          நான்வி ம்பிய காளி த வாள். 
 

38. மஹா காளியின் கழ் 
 

    காவ ச் சிந் ராகம் - ஆனந்த ைபரவி தாளம் - ஆதி 
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    காலமாம் வனத்திலண்டக் ேகாலமா மரத்தின் மீ  
    காளிசக்தி ெயன்றெபயர் ெகாண்  - ாீங் 
    காரமிட் ல ெமா  வண்  - தழல் 
    கா ம் விழி நீலவண்ண லஅத்  வாக்கெள ம் 
    கால்களா ைடய ெதனக் கண்  - மைற 
    கா னி ேவா ைரத்தார் பண் . 
    ேம மாகி கீ மாகி ேவ ள திைச மாகி 
    விண் ம் மண்  மானசக்தி ெவள்ளம் - இந்த 
    விந்ைதெயல்லா மாங்க ெசய் கள்ளம் - பழ 
    ேவதமா யதன் ள்ள நாதமாய் விளங்குமிந்த 
    ரசக்தி ெவள்ளம் வி ம்பள்ளம் - ஆக 
    ேவண் ம் நித்த ெமன்றேனைழ ள்ளம். 
 
    அன் வ  வாகிநிற்பள் ன்ெபலா மவளிைழப்பாள் 
    ஆக்கநீக்கம் யா மவள் ெசய்ைக - இைத 
    ஆர்ந் ணர்ந்த வர்க க்குண் ய்ைக - அவள் 
    ஆதியா யநாதியா யகண்டறி வாவ ன்றன் 
    அறி மவள் ேமனியிேலார் ைசைக - அவள் 
    ஆனந்தத்தி ெனல்ைல யற்ற ெபாய்ைக. 
    இன்பவ  வாகிநிற்பள் ன்ெபலா மவளிைழப்பாள் 
    இஃெதலா மவள் ாி ம் மாைய - அவள் 
    ஏ மற்ற ெமய்ப்ெபா ளின் சாைய - எனில் 
    எண்ணிேயஓம் சக்திெய ம் ண்ணிய னிவர்நித்தம் 
    எய் வார் ெமய்ஞ் ஞானெம ந் தீைய - எாித்  
    எற் வாாிந் நாென ம் ெபாய்ப் - ேபைய. 
 
    ஆதியாஞ் சிவ மவன் ேசாதியான சக்தி ந்தான் 
    அங்குமிங்கு ெமங்கு ள வாகும் - ஒன்ேற 
    யாகினா லகைனத் ம் சாகும் - அைவ 
    யன்றிேயார் ெபா மில்ைல அன்றிெயான் மில்ைல 
    ஆய்ந்தி ல் யரெமல்லாம் ேபாகும் இந்த 
    அறி  தான் பரமஞான மாகும். 
    நீதியா மரசுெசய்வார் நிதிகள்பல ேகா  ய்ப்பர் 
    நீண்டகாலம் வாழ்வர் தைரமீ  - எந்த 
    ெநறி ெமய்  வர்நிைனத்த ேபா  - அந்த 
    நித்த த்த சுத்த த்த சத்தெப ங் காளிபத 
    நீழலைடந் தார்ர்கில்ைலேயார் தீ  - என்  
    ேநர்ைமேவதம் ெசால் ம் வழியி . 
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39. ெவற்றி 
 
    எ த்த காாியம் யாவி ம் ெவற்றி, 
          எங்கு ேநாக்கி ம் ெவற்றிமற் றாங்ேக 
    வி த்த வாய்ெமாழிக் ெகங்க ம் ெவற்றி 
          ேவண்  ேன க் க ளினன் காளி, 
    த த்  நிற்ப  ெதய்வத ேம ம் 
          சா  மா ட வாயி ம் அஃைதப் 
    ப த்  மாய்ப்பள் அ ட்ெப ங் காளி, 
          பாாில் ெவற்றி எனக்கு  மாேற. 
 
    எண்  ெமண்ணங்கள் யாவி ம் ெவற்றி, 
          எங்கும் ெவற்றி எதனி ம் ெவற்றி, 
    கண்  மா யி ம்ெமன நின்றாள் 
          காளித் தாயிங் ெகனக்க ள் ெசய்தாள், 
    மண் ம் காற் ம் ன ம் அன ம் 
          வா ம் வந்  வணங்கிநில் லாேவா? 
    விண்  ேளார்பணிந் ேதவல்ெசய் யாேரா? 
          ெவல்க காளி பதங்கெளன் பார்க்ேக. 
 

40. த் மாாி 
 
    உலகத்  நாயகிேய! - எங்கள் த்  
    மாாியம்மா, எங்கள் த்  மாாி! 
    உன்பாதம் சரண் குந்ேதாம் - எங்கள் த்  
    மாாியம்மா, எங்கள் த்  மாாி! 
 
    கலகத் தரக்கர் பலர், - எங்கள் த்  
    மாாியம்மா, எங்கள் த்  மாாி! 
    க த்தி ள்ேள குந் விட்டார் - எங்கள் த்  
    மாாியம்மா, எங்கள் த்  மாாி! 
 
    பலகற் ம் பலேகட் ம், - எங்கள் த்  
    மாாியம்மா, எங்கள் த்  மாாி! 
    பயெனான்  மில்ைலய  - எங்கள் த்  
    மாாியம்மா, எங்கள் த்  மாாி! 
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    நிைலெயங்கும் காணவில்ைல - எங்கள் த்  
    மாாியம்மா, எங்கள் த்  மாாி! 
    நின்பாதம் சரண் குந்ேதாம், - எங்கள் த்  
    மாாியம்மா, எங்கள் த்  மாாி! 
 
    ணிெவ க்க மண் ண் , - எங்கள் த்  
    மாாியம்மா, எங்கள் த்  மாாி! 
    ேதால்ெவ க்கச் சாம்ப ண் , - எங்கள் த்  
    மாாியம்மா, எங்கள் த்  மாாி! 
 
    மணிெவ க்கச் சாைண ண் , - எங்கள் த்  
    மாாியம்மா, எங்கள் த்  மாாி! 
    மனம் ெவ க்க வழியில்ைல- எங்கள் த்  
    மாாியம்மா, எங்கள் த்  மாாி! 
 
    பிணிக க்கு மாற் ண்  - எங்கள் த்  
    மாாியம்மா, எங்கள் த்  மாாி! 
    ேபைதைமக்கு மாற்றில்ைல - எங்கள் த்  
    மாாியம்மா, எங்கள் த்  மாாி! 
 
    அணிக க்ெகா ெரல்ைலயில்ைல - எங்கள் த்  
    மாாியம்மா,எங்கள் த்  மாாி! 
    அைடக்கலமிங் குைனப் குந்ேதாம் - எங்கள் த்  
    மாாியம்மா. எங்கள் த்  மாாி! 
 

41. ேதச த் மாாி 
 
    ேத ைனச் சரணைடந்ேதன், ேதச த் மாாி! 
    ேகடதைன நீக்கி வாய், ேகட்டவரந் த வாய் 
 
    பா ைனச் சரணைடந்ேதன், பாசெமல்லாங் கைளவாய், 
    ேகா நலஞ் ெசய்தி வாய், குைறகெளல்லாந் தீப்பாய். 
 
    எப்ெபா ம் கவைலயிேல இணக்கி நிற்பான் பாவி, 
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    ஒப்பி ன ேதவல்ெசய்ேவன் உனத ளால் வாழ்ேவன். 
 
    சக்திெயன்  ேநரெமல்லாந் தமிழ்க் கவிைத பா  
    பக்தி டன் ேபாற்றி நின்றால் பய மைனத் ந் தீ ம். 
 
    ஆதாரம் சக்திெயன்ேற அ மைறகள் கூ ம், 
    யாதா ந் ெதாழில் ாிேவாம், யா மவள் ெதாழிலாம். 
 
    ன்பேம இயற்ைகெய ம் ெசால்ைலமறந் தி ேவாம், 
    இன்பேம ேவண்  நிற்ேபாம், யா மவள் த வாள். 
 
    நம்பிேனார் ெக வதில்ைல, நான்கு மைறத் தீர்ப் , 
    அம்பி ைகையச் சரண் குந்தால் அதிகவரம் ெபறலாம். 

 
42. ேகாமதி மஹிைம 

 
    தா க வனத்தினிேல - சிவன் 
          சரண நன் மலாிைட ளம்பதித் ச் 
    சீ றத் தவம் ாிவார் - பர 
          சிவன்  கழ திைன அ ந்தி வார், 
    ேப யர் னிவர் ன்ேன - கல்விப் 
          ெப ங் கடல் ப கிய சூதெனன்பான் 
    ேத ெமய்ஞ் ஞானத்தினால் - உயர் 
          சிவனிகர் னிவரன் ெசப் கின்றான். 
 
    வாழிய, னிவர்கேள! - கழ் 
          வளர்த்தி ஞ் சங்கரன் ேகாயி ேல, 
    ஊழிையச் சைமத்த பிரான், - இந்த 
          உலக ெமலா க் ெகாண்டபிரான். 
    ஏழி  வனத்தி ம் - என் ம் 
          இயல்ெப ம் உயிர்க க் குயிராவான், 
    ஆ நல் லறிவாவான், - ஒளி 
          யறிவிைனக் கடந்தெமய்ப் ெபா ளாவான். 
 
    ேதவர்க் ெகலாந்ேதவன். - உயர் 
          சிவெப  மான்பண்ெடார் காலத்திேல 
    காவ  லகளிக்கும் - அந்தக் 
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          கண் ந் தா மிங் ேகா வாய் 
    ஆவெலா ட ந்தவர்கள் - பல 
          ஆற்றிய நாகர்கள் இ வர் ன்ேன 
    ேமவிநின் ற ள் ாிந்தான். - அந்த 
          வியப்  சாிைதைய விளம் கின்ேறன். 
 
    ேகளீர், னிவர்கேள! இந்தக் 
          கீர்த்திெகாள் சாிைதையக் ேகட்டவர்க்ேக 
    ேவள்விகள் ேகா  ெசய்தால் - ச ர் 
          ேவதங்க ளாயிர ைறப த்தால், 
    நற் ண்ணியந்தான் - வந்  
          ெமாய்த்தி ம், சிவனியல் விளங்கிநிற்கும், 
    நா நற் ெசல்வங்கள் - பல 
          ந கி ம், சரதெமய் வாழ் ண்டாம்! 
 
    இக்கைத உைரத்தி ேவன், - உளம் 
          இன் றக் ேகட்பீர், னிவர்கேள! 
    நக்க பிரான ளால் - இங்கு 
          நைடெப ம் உலகங்கள் கணக்கிலவாம்! 
    ெதாக்கன அண்டங்கள் - வளர் 
          ெதாைகபல ேகா பல் ேகா களாம்! 
    இக்கணக் ெகவரறிவார்? - வி 
          எத்தைன ளெதன்ப தியார றிவார்? 
 
    நக்க பிரானறிவான், - மற்  
          நானறி ேயன்பிற நரரறியார். 
    ெதாக்க ேபரண்டங்கள் - ெகாண்ட 
          ெதாைகக்கில்ைல யில்ைலெயன்  ெசால் கின்ற 
    தக்கபல் சாத்திரங்கள் ஒளி 
          த கின்ற வானேமார் கடல்ேபாலாம் , 
    அக்கட லத க்ேக - எங்கும் 
          அக்கைர இக்கைர ெயான்றில்ைலயாம். 
 
    இக்கட லதனக்ேக - அங்கங் 
          கிைடயிைடத் ேதான் ம் ன் குமிழிகள்ேபால் 
    ெதாக்கன உலகங்கள், - திைசத் 
          ெவளி யதனிைட விைரந்ேதா ம், 
    மிக்கெதார் வியப் ைடத்தாம் - இந்த 
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          வியன்ெப  ைவயத்தின் காட்சி, கண்டீர்! 
    ெமய்க்கைல னிவர்கேள! - இதன் 
          ெமய்ப்ெபா ள் பரசிவன்சக்தி, கண்டீர்! 
 
    எல்ைல ண்ேடா இைலேயா? - இங்கு 
          யாவர் கண்டார் திைச ெவளியி க்ேக? 
    ெசால் ெமார் வரம்பிட்டால் - அைத 
    . . . . . . 
    (இ  ற் ப் ெபறவில்ைல) 
 

43. சாகா வரம் 
 
    பல்லவி 
 
    சாகவர ம ள்வாய், ராமா! 
    ச ர்மைற நாதா! சேராஜ பாதா! 
 
    சரணங்கள் 
 
    ஆகாசந் தீகால் நீர்மண் 
    அத்தைன த ம் ஒத்  நிைறந்தாய், 
    ஏகாமிர்த மாகிய நின்தாள் 
    இைணசர ெணன்றால் இ  யாதா? (சாகா) 
 
    வாகார்ேதாள் ரா, தீரா 
    மன்மத பா, வானவர் பா, 
    பாகார்ெமாழி சீைதயின் ெமன்ேறாள் 
    பழகிய மார்பா! பதமலர் சார்பா! (சாகா) 
 
    நித்யா, நிர்மலா, ராமா 
    நிஷ்க ளங்கா, சர்வா, சர்வா தாரா, 
    சத்யா, சநாதநா, ராமா, 
    சரணம், சரணம், சரண தாரா! (சாகா) 
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44. ேகாவிந்தன் பாட்  
 
    கண்ணிரண் ம் இைமயால் ெசந்நிறத்  
    ெமல்  தழ்ப் ங் கமலத் ெதய்வப் 
    ெபண்ணிரண்  விழிகைள ம் ேநாக்கி வாய் 
    ேகாவிந்தா! ேபணி ேனார்க்கு 
 
    நண்ணிரண்  ெபாற்பாத மளித்த ள்வாய் 
    சராசரத்  நாதா! நா ம் 
    எண்ணிரண்  ேகா யி ம், மிகப்பலவாம் 
    ண்கவைல எளிய ேனற்ேக. 
 
    எளியேனன் யாெனனைல எப்ேபா  
    ேபாக்கி வாய், இைறவேன! இவ் 
    வளியிேல பறைவயிேல மரத்தினிேல 
    கி னிேல வரம்பில் வான 
 
    ெவளியிேல கட ைடேய மண்ணகத்ேத 
    தியிேல ட்  ெலல்லாம் 
    களியிேல ேகாவிந்தா! நிைனக்கண்  
    நின்ெனா நான் கலப்ப ெதன்ேறா? 
 
    என்கண்ைண மறந் னி  கண்கைளேய 
    என்னகத்தில் இைசத் க் ெகாண்  
    நின்கண்ணாற் விெயல்லாம் நீெயனேவ 
    நான்கண்  நிைற  ெகாண்  
 
    வன்கண்ைம மறதி டன் ேசாம்பர் தற் 
    பாவெமலாம் ம ந் , ெநஞ்சிற் 
    ன்கண்ேபாய் வாழ்ந்திடேவ, ேகாவிந்தா 
    எனக்க தம் கட்  வாேய. 
 

45. கண்ணைன ேவண் தல் 
 
    ேவத வானில் விளங்கி அறஞ்ெசய்மின் 
    சாதல் ேநாி ஞ் சத்தியம் மின் 
    தீத கற் மின் என்  திைசெயலாம் 
    ேமாத நித்தம் இ த்  ழங்கிேய 
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    உண் ஞ் சாதிக் குற்ற ம் சா ேம 
    நண்  றாவனம் நன்கு ரந்தி ம் 
    எண்ண ம் கழ்க் கீைதெயனச் ெசா ம் 
    பண்ண மிழ்தத் த ள்மைழ பா த்ேத. 
 
    எங்க ளாாிய மிெய ம் பயிர் 
    மங்க ளம்ெபற நித்த ம் வாழ்விக்கும் 
    ங்க ற்ற ைண கி ேலமலர்ச் 
    ெசங்க ணாயநின் பதமலர் சிந்திப்பாம். 
 
    ரர் ெதய்வதம் கர்மவிளக்கு, நற் 
    பார தர்ெசய் தவத்தின் பயென ம் 
    தார விர்ந்த தடம் யப் பார்த்தேனார் 
    கார ணெமனக் ெகாண்  கட ள்நீ. 
 
    நின்ைன நம்பி நிலத்திைட ெயன் ேம 
    மன் பாரத மாண்குலம் யாவிற்கும் 
    உன் ங் காைல உயர் ைண யாகேவ 
    ெசான்ன ெசால்ைல யிாிைடச் சூ ேவாம். 
 
    ஐய ேகளினி ேயார்ெசால் அ யர்யாம் 
    உய்ய நின்ெமாழி பற்றி ெயா கிேய, 
    ைமய ம் கழ் வாழ்க்ைக ெபறற்ெகனச் 
    ெசய் ம் ெசய்ைகயி னின்ன ள் ேசர்ப்ைபயால். 
 
    ஒப்பிலாத உயர்ெவா  கல்வி ம் 
    எய்ப்பில் ர ம், இப் வி யாட்சி ம், 
    தப்பி லாத த ம ங் ெகாண் யாம் 
    அப்ப ேனநின் ன பணிந் ய்வமால். 
 
    மற்  நீயிந்த வாழ்  ம ப்ைபேயல் 
    சற்  ேநரத் ள் எம் யிர் சாய்ந்த ள் 
    ெகாற்றவா! நின் குவலய மீதினில் 
    ெவற்  வாழ்க்ைக வி ம்பி யழிகிேலம். 
 
    நின்றன் மாமர பில்வந்  நீசராய்ப் 
    ெபான்றல் ேவண் லம் ெபாற்கழ லாைணகாண், 
    இன்றிங் ெகம்ைம யதம் ாி, இல்ைலேயல் 
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    ெவன்றி ம் க ந்தரல் ேவண் ேம. 
 

46. வ வாய் கண்ணா 
 
    பல்லவி 
 
    வ வாய், வ வாய், வ வாய் - கண்ணா! 
    வ வாய், வ வாய், வ வாய்! 
 
    சரணங்கள் 
 
    உ வாய் அறிவில் ஒளிர்யாய் - கண்ணா! 
    உயிாின் ன தாய்ப் ெபாழிவய் - கண்ணா! 
    க வாய் என் ள் வளர்வாய் - கண்ணா! 
    கமலத் தி ேவா ைணவாய் - கண்ணா! (வ வாய்) 
 
    இைணவாய் எனதா வியிேல - கண்ணா! 
    இதயத் தினிேல யமர்வாய் - கண்ணா! 
    கைணவா யசுரர் தைலகள் - சிதறக் 
    கைட  ழியிேல பைடேயா ெட வாய்! (வ வாய்) 
 
    எ வாய் கடல்மீ தினிேல - எ ேமார் 
    இரவிக் கிைணயா உளமீ தினிேல 
    ெதா ேவன் சிவனாம் நிைனேய - கண்ணா! 
    ைணேய, அமரர் ெதா வா னவேன! (வ வாய்) 
 

47. கண்ண ெப மாேன 
 
    காயிேல ளிப்பெதன்ேன? கண்ண ெப மாேன - நீ 
    கனியிேல இனிப்பெதன்ேன? கண்ண ெப மாேன - நீ 
    ேநாயிேல ப ப்பெதன்ேன? கண்ண ெப மாேன - நீ 
    ேநான்பிேல உயிர்ப்பெதன்ேன? கண்ண ெப மாேன - நீ 
 
    காற்றிேல குளிர்ந்தெதன்ேன? கண்ண ெப மாேன - நீ 
    கன ேல சு வெதன்ேன? கண்ண ெப மாேன - நீ 
    ேசற்றிேல குழம்பெலன்ன? கண்ண ெப மாேன - நீ 
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    திக்கிேல ெதளிந்தெதன்ேன? கண்ண ெப மாேன - நீ 
 
    ஏற்றிநின்ைனத் ெதா வெதன்ேன? கண்ண ெப மாேன - நீ 
    எளியர் தம்ைமக் காப்பெதன்ேன? கண்ண ெப மாேன - நீ 
    ேபாற்றினாைரக் காப்பெதன்ேன? கண்ண ெப மாேன - நீ 
    ெபாய்யர் தம்ைம மாய்ப்பெதன்ேன? கண்ண ெப மாேன நீ 
 
    ேவ  
    ேபாற்றி! ேபாற்றி! ேபாற்றி! ேபாற்றி! 
    கண்ண ெப மாேன! நின் 
    ெபான்ன  ேபாற்றி நின்ேறன், 
    கண்ண ெப மாேன! 
 

48. நந்த லாலா 
 
    ராகம் - ய குல காம்ேபாதி தாளம் - ஆதி 
 
    காக்ைகச் சிறகினிேல நந்த லாலா! - நின்றன் 
    காியநிறந் ேதான்  ைதேய, நந்த லாலா! 
 
    பார்க்கும் மரங்க ெளல்லாம் நந்த லாலா! - நின்றன் 
    பச்ைச நிறந் ேதான்  ைதேய, நந்த லாலா! 
 
    ேகட்கு ெமா யி ெலல்லாம் நந்த லாலா! - நின்றன் 
    கீத மிைசக்குதடா, நந்த லாலா! 
 
    தீக்குள் விரைல ைவத்தால் நந்த லாலா! - நின்ைனத் 
    தீண்  மின்பந் ேதான் தடா, நந்த லாலா! 
    ---- 
 

49. கண்ணன் பிறந்தான் 
 
    கண்ணன் பிறந்தான் - எங்கள் 
    கண்ணன் பிறந்தான் - இந்தக் 
    காற்ைற ெயட் த் திைசயி ங் கூறி ம் 
    திண்ண ைடயான் - மணி 
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    வண்ண ைடயான் - உயிர் 
    ேதவர் தைலவன் விமிைசத் ேதான்றினன் 
    ண்ைண ெயாழிப்பீர் - இந்தப் 
    பாாினிேல யர் நீங்கி ம் என்றிைத 
    எண்ணிைடக் ெகாள் ர் - நன்கு 
    கண்ைண விழிப்பீர் - இனி 
    ஏ ங் குைறவில்ைல, ேவதம் ைண ண்  (கண்ணன்) 
 
    அக்கினி வந்தான் - அவன் 
    திக்ைக வைளத்தான் - வி 
    யாாி ட் ெபாய்ைமக் க ைய ம த்தனன் 
    க்கங் ெக த்தான் - சுரர் 
    ஒக்க ம் வந்தார் - சுடர்ச் 
    சூாியன், இந்திரன், வா , ம த் க்கள், 
    மிக்க திரளாய் - சுரர், 
    இக்கணந் தன்னில் - இங்கு 
    ேமவி நிைறந்தனர், பாவி யசுரர்கள் 
    ெபாக்ெகன ழ்ந்தார் - உயிர் 
    கக்கி த்தார் - கடல் 
    ேபால ஒ க்கு  ேவதம் விமிைச. (கண்ணன்) 
 
    சங்கரன் வந்தான், - இங்கு 
    மங்கல ெமன்றான் - நல்ல 
    சந்திரன் வந்தின் ன ைதப் ெபாழிந்தனன், 
    பங்க ெமான் றில்ைல - ஒளி 
    மங்குவதில்ைல, - இந்தப் 
    பாாின்கண் ன்  வானத்திேல நின் , 
    கங்ைக ம் வந்தாள் - கைல 
    மங்ைக ம் வந்தாள், - இன்பக் 
    காளி பராசக்தி அன் டெனய்தினள், 
    ெசங்கம லத்தாள் - எழில் 
    ெபாங்கு கத்தாள் - தி த் 
    ேதவி ம் வந்  சிறப் ற நின்றனள். (கண்ணன்) 
 

50. கண்ணன் தி வ  
 
    கண்ணன் தி வ , எண் க மனேம 
    திண்ணம் அழியா, வண்ணந் த ேம 
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    த ேம நிதி ம், ெப ைம க ம் 
    க மா ேமனிப் ெப மா னிங்ேக. 
 
    இங்ேக யமரர் சங்கந் ேதான் ம் 
    மங்கும் தீைம, ெபாங்கும் நலேம 
 
    நலேம நா ற் ல ர் பாடீர், 
    நிலமா மகளின், தைலவன் கேழ. 
 
    கழ் ர் கண்ணன் தைகேச ரமரர் 
    ெதாைகேயா டசுரப் பைகதீர்ப் பைதேய 
 
    தீர்ப்பான் இ ைளப், ேபர்ப்பான் க ைய 
    ஆர்ப்பா ரமரர், பார்ப்பார் தவேம. 
 
    தவறா ணர் ர், வியீர் மா ம் 
    சிவ ம் வாேனார், எவ ம் ஒன்ேற. 
 
    ஒன்ேற பலவாய், நின்ேறார் சக்தி 
    என் ந் திக ம், குன்றா ெவாளிேய. 
 
 

51 ேவய்ங்குழல் 
 
    ராகம் - ஹிந் ஸ்தான் ேதா  
    தாளம் - ஏகதாளம் 
 
    எங்கி ந்  வ கு வேதா? - ஒ  
    யாவர் ெசய்கு வேதா? - அ  ேதாழி! 
 
    குன்றி னின் ம் வ குவேதா? - மரக் 
          ெகாம்பி னின் ம் வ குவேதா? - ெவளி 
    மன்றி னின்  வ குவேதா? - என்றன் 
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          மதி ம ண் டச் ெசய்குத ! - இஃ , (எங்கி ந் ) 
 
    அைலெயா த்தி ம் ெதய்வ - ய ைன 
          யாற்றினின் ம் ஒ ப்ப ேவா? - அன்றி 
    இைலெயா க்கும் ெபாழி ைட நின் ம் 
          எ வேதா இஃதின்ன ைதப்ேபால்? (எங்கி ந் ) 
 
    காட்  னின் ம் வ குவேதா? - நிலாக் 
          காற்ைறக் ெகாண்  த குவேதா? - ெவளி 
    நாட்  னின் மித் ெதன்றல் ெகாணர்வேதா? 
          நாதமிஃெதன் உயிைர க்குேத! (எங்கி ந் ) 
 
    பறைவ ேய ெமான் ள்ள ேவா? - இங்ஙன் 
          பா ேமா அ தக்கனற் பாட் ? 
    மைறவினின் ங் கின்னர ராதியர் 
          வாத்தியத்தினிைச யி ேவா அ ! (எங்கி ந் ) 
 
    கண்ண தி ம் ேவய்ங்குழல் தானடீ! 
          காதி ேலய  ள்ளத்தில் நஞ்சு, 
    பண்ணன் றாம  பாைவயர் வாடப் 
          பா  ெயய்தி ம் அம்ப  ேதாழி! (எங்கி ந் ) 
 

52. கண்ணம்மாவின் காதல் 
 
    காற்  ெவளியிைடக் கண்ணம்மா, - நின்றன் 
          காதைல ெயண்ணிக் களிக்கின்ேறன் - அ  
    ற்றிைன ெயாத்த இதழ்க ம் - நில 
          றித் த ம் ம் விழிக ம் - பத்  
    மாற் ப்ெபான் ெனாத்தநின் ேமனி ம் - இந்த 
          ைவயத்தில் யா ள்ள மட் ம் - எைன 
    ேவற்  நிைனவின்றித் ேதற்றிேய - இங்ேகார் 
          விண்ணவ னாகப் ாி ேம! இந்தக் (காற் ) 
 
    நீெயன தின் யிர் கண்ணம்மா! - எந்த 
          ேநர ம் நின்றைனப் ேபாற் ேவன் - யர் 
    ேபாயின, ேபாயின ன்பங்கள் நிைனப் 
          ெபான்ெனனக் ெகாண்ட ெபா திேல - என்றன் 
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    வாயினி ேலய  ேத - கண்ணம் 
          மாெவன்ற ேபர்ெசால் ம் ேபாழ்திேல - உயிர்த் 
    தீயினி ேலவளர் ேசாதிேய - என்றன் 
          சிந்தைனேய, என்றன் சித்தேம! - இந்தக் (காற் ) 
 

53. கண்ணம்மாவின் நிைனப்  
 
    பல்லவி 
 
    நின்ைனேய ரதிெயன்  நிைனக்கிேறன  - கண்ணம்மா! 
    தன்ைனேய சசிெயன்  சரணெமய்திேனன்! (நின்ைனேய) 
 
    சரணங்கள் 
 
    ெபான்ைன ேய நிகர்த்த ேமனி மின்ைனேய, நிகர்த்த சாயற் 
    பின்ைன ேய! நித்ய கன்னிேய! கண்ணம்மா! (நின்ைனேய) 
 
    மார னம் க ெளன்மீ  வாாி வாாி ச நீ-கண் 
    பாரா ேயா? வந்  ேசரா ேயா? கண்ணம்மா! (நின்ைனேய) 
 
    யா  ேம சுக னிக் ெகார் ஈசனா ெமனக்குன் ேதாற்றம் 
    ேம  ேம - இங்கு யா ேம, கண்ணம்மா! (நின்ைனேய) 
 

54. மனப்பீடம் 
 
    பல்லவி 
 
    பீடத்தி ேலறிக் ெகாண்டாள் - மனப் 
    பீடத்தி ேலறிக் ெகாண்டான். 
 
    நா த் தவம் ாிந்  பீ ற்ற னிவரர் 
          ேகடற்ற ெதன்  கண் கூடக் க ெமாளி 
    மாடத்தி ேலறி ஞானக் கூடத்தில் விைளயா  
          ஓடத்தி ாிந்  கன்னி ேவடத்தி ரதிையப்ேபால் 
    ஈடற்ற கற்பைனகள் கா ற்ற சிந்தைனகள் 
          க் கிடக்கு ெநஞ்சின் ஊ ற்றைத யமரர் 
    ேத த் தவிக்கு மின்ப ெடாத் தினிைம ெசய்  
          ேவடத்தி சி வள்ளி வித்ைதெயன் கண்ணம்மா (பீடத்தி) 
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    கண்ணன் தி மார்பிற் கலந்த கமைல ெயன்ேகா? 
          விண்ணவர் ெதா தி ம் ரச் சிங்கா தனத்ேத 
    நண்ணிச் சிவ டைல நா மவ ெளன்ேகா? 
          எண்ணத் திதிக்குதடா இவள்ெபான் டல தம்! 
    ெபண்ணி லரசியிவள் ெபாிய எழி ைடயாள் 
          கண் ள் மணிெயனக்குக் காத ரதியிவள் 
    பண்ணி னிய சுைவபரந்த ெமாழியினாள் 
          உண்  மிதழ த ஊற்றினள் கண்ணம்மா (பீடத்தி) 

 
55. கண்ணம்மாவின் எழில் 

 
    ராகம் - ெசஞ்சு ட்  தாளம் - பகம் 
 
    பல்லவி 
 
    எங்கள் கண்ணம்மா நைக  ேராஜாப் , 
    எங்கள் கண்ணம்மா விழி இந்த்ர நீலப் ! 
    எங்கள் கண்ணம்மா கஞ் ெசந்தாமைரப் , 
    எங்கள் கண்ணம்மா தல் பால சூாியன். 
 
    சரணங்கள் 
 
    எங்கள் கண்ணம்மா எழில் மின்னைல ேநர்க்கும், 
    எங்கள் கண்ணம்மா வங்கள் மதன் விற்கள், 
    திங்கைள ய பாம்பிைனப் ேபாேல 
    ெசறிகுழல், இவள் நாசி எட் . (எங்கள்) 
 
    மங்கள வாக்கு நித்யானந்த ஊற் , 
    ம ர வாய் அமிர்தம், இத ழமிர்தம், 
    சங்கீத ெமன் குரல் சரஸ்வதி ைண, 
    சாய வரம்ைப, ச ர் அயிராணி. (எங்கள்) 
 
    இங்கித நாத நிைலய மி ெசவி 
    சங்கு நிகர்த்த கண்டம் அ ர்த சங்கம், 
    மங்களக் ைககள் மஹா சக்தி வாசம்! 
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    வயி றா ைல, இைட அமிர்த . (எங்கள்) 
 
    சங்கரைனத் தாங்கு நந்தி பத ச ரம், 
    தாமைர யி ந்தாள் ல மீ பீடம்! 
    ெபாங்கித் த ம்பித் திைச ெயங்கும் பா ம் 
    த்தன் ம் ஞான ம் ெமய்த்தி க்ேகாலம். (எங்கள்) 
 

56. தி க்காதல் 
 
    தி ேவ! நிைனக்காதல் ெகாண் ேடேன - நின  தி  
    உ ேவ மறவாதி ந் ேதேன - பல திைசயில் 
    ேத த் திாிந்திைளத் ேதேன - நினக்கு மனம் 
    வா த் தினங்கைளத் ேதேன - அ , நின  
    ப வம் ெபா த்தி ந் ேதேன - மிக ம் நம்பிக் 
    க வம் பைடத்தி ந் ேதேன - இைட ந வில் 
    ைபயச் சதிகள்ெசய் தாேய - அதனி ெமன் 
    ைமயல் வளர்தல் கண்டாேய - அ த மைழ 
    ெபய்யக் கைடக்கண்நல் காேய - நினத ளில் 
    உய்யக் க ைணெசய் வாேய - ெப ைம ெகாண்  
    ைவயந் தைழக்கைவப் ேபேன - அமர கஞ் 
    ெசய்யத் ணிந் நிற் ேபேன - அ ெயன  
    ேதேன! என்தி  கண்ேண - எைன கந்  
    தாேன! வ ந் தி ப் - ெபண்ேண 
 

57. தி ேவட்ைக 
 
    ராகம் - நாட்ைட தாளம் - ச ஸ்ர ஏகம் 
 
    மலாின் ேம  தி ேவ! - உன்ேமல் 
          ைமயல் ெபாங்கி நின்ேறன், 
    நில  ெசய் ம் க ம் - காண்பார் 
          நிைனவ ழிக்கும் விழி ம் 
    கலக ெலன்ற ெமாழி ம் - ெதய்வக் 
          களி  லங்கு நைக ம், 
    இலகு ெசல்வ வ ம் - கண் ன் 
          இன்பம் ேவண்  கின்ேறன். 
 
    கமல ேம ம் தி ேவ! நின்ேமல் 
          காத லாகி நின்ேறன். 
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    குமாி நிைன இங்ேக - ெபற்ேறார் 
          ேகா  யின்ப ற்றார். 
    அமரர் ேபால வாழ்ேவன் - என்ேமல் 
          அன்  ெகாள்ைவ யாயின், 
    இமய ெவற்பின் ேமாத - நின்ேமல் 
          இைசகள் பா  வாழ்ேவன். 
 
    வாணி தன்ைன என் ம் - நின  
          வாிைச பாட ைவப்ேபன்! 
    நாணி ேயக லாேமா? - என்ைன 
          நன்க றிந்தி லாேயா? 
    ேபணி ைவயெமல்லாம் - நன்ைம 
          ெப க ைவக்கும் விரதம் 
     ைமந்த ெரல்லாம் - கண்ணன் 
          ெபாறிக ளாவ ரன்ேறா? 
 
    ெபான் ம் நல்ல மணி ம் - சுடர்ெசய் 
          ண்க ேளந்தி வந்தாய்! 
    மின்  நின்றன் வ விற் - பணிகள் 
          ேமவி நிற்கும் அழைக 
    என்  ைரப்ப ேனடீ - தி ேவ! 
          என்  யிர்க்ெகா ர ேத! 
    நின்ைன மார்  ேசரத் - த வி 
          நிக ாிலா  வாழ்ேவன். 
 
    ெசல்வ ெமட்  ெமய்தி - நின்னாற் 
          ெசம்ைம ேயாி வாழ்ேவன், 
    இல்ைல என்ற ெகா ைம - உலகில் 
          இல்ைல யாக ைவப்ேபன், 
    ல்ைல ேபான்ற வல் - காட் , 
          ேமாக வாைத நீக்கி, 
    எல்ைல யற்ற சுைவேய! - எைன நீ 
          என் ம் வாழ ைவப்பாய். 
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58 தி மகள் தி 
 
    ராகம் - சக்ரவாகம் தாளம் - திஸ்ர ஏகம் 
 
    நித்த ைன ேவண்  மனம் 
          நிைனப்ப ெதல்லாம் நீயாய்ப் 
    பித்தைனப் ேபால் வாழ்வதிேல 
          ெப ைம ண்ேடா? தி ேவ! 
    சித்த தி ெகாண் ந்தார்! 
          ெசய்ைக ெயல்லாம் ெவற்றி ெகாண்ேட 
    உத்தம நிைல ேசர்வ ெரன்ேற 
          உயர்ந்த ேவத ைரப்ப ெதல்லாம், 
    சுத்த ெவ ம் ெபாய்ேயாடீ? 
          சுடர் மணிேய! தி ேவ! 
    ெமத்த ைமயல் ெகாண்  விட்ேடன் 
          ேமவி வாய், தி ேவ! 
 
    உன்ைனயன்றி இன்ப ண்ேடா 
          உலக மிைச ேவேற? 
    ெபான்ைன வ ெவன் ைடயாய் 
          த்த ேத, தி ேவ! 
    மின்ெனாளி த நன் மணிகள் 
          ேமைட யர்ந்த மாளிைககள் 
    வண்ண ைடய தாமைரப்  
          மணிக்குள ள்ள ேசாைலக ம்; 
    அன்னம் ந ெநய் பா ம் 
          அதிசயமாத் த வாய்! 
    நின்ன ைள வாழ்த்தி என் ம் 
          நிைலத்தி ப்ேபன், தி ேவ! 
 
    ஆ க ம் மா க ம் 
          அழகுைடய பாி ம் 
    க ம் ெந நில ம் 
          விைரவினிேல த வாய் 
    ஈ  நினக்ேகார் ெதய்வ ண்ேடா? 
          எனக்குைன யன்றிச் சர ண்ேடா? 
    வா  நிலத்ைதக் கண் ரங்கா 
          மைழயிைனப் ேபால் உள்ள ண்ேடா? 
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    நா மணிச் ெசல்வ ெமல்லாம் 
          நன்க ள்வாய், தி ேவ! 
    பீ ைடய வான் ெபா ேள 
          ெப ங்களிேய, தி ேவ! 
 

59. தி மகைளச் சரண் குதல் 
 
    மாதவன் சக்தியிைனச் - ெசய்ய 
          மலர்வளர் மணியிைன வாழ்த்தி ேவாம்! 
    ேபா மிவ் வ ைமெயலாம் - எந்தப் 
          ேபாதி ஞ் சி ைமயின் ைகதனிேல 
    ேவதைனப் ப மன ம் - உயர் 
          ேவத ம் ெவ ப் றச் ேசார்மதி ம் 
    வாதைன ெபா க்கவில்ைல - அன்ைன 
          மாமக ள யிைண சரண் குேவாம். 
 
    கீழ்களின் அவமதிப் ம் - ெதாழில் 
          ெகட்டவ ாிணக்க ம் கிணற்றி ள்ேள 
    ழ்கிய விளக்கிைனப் ேபால் - ெசய் ம் 
          யற்சிெயல் லாங்ெகட்  வ ம், 
    ஏழ்கட ேலா ேமார் - பயன் 
          எய்திட வழியின்றி இ ப்ப ம் 
    ழ்கஇக்ெகா  ேநாய்தான் - ைவய 
          மீதினில் வ ைமேயார் ெகா ைம யன்ேறா? 
 
    பாற்கட ைடப் பிறந்தாள் - அ  
          பயந்தநல் ல தத்தின் பான்ைம ெகாண்டாள்; 
    ஏற்குேமார் தாமைரப்  - அதில் 
          இைணமலர்த் தி வ  இைசந்தி ப்பாள்; 
    நாற்கரந் தா ைடயாள் - அந்த 
          நான்கி ம் பலவைகத் தி ைடயாள்! 
    ேவற்க  விழி ைடயாள் - ெசய்ய 
          ேமனியள் பசுைமைய வி ம்பி வாள். 
 
    நாரணன் மார்பினிேல - அன்  
          நல ற நித்த ம் இைணந்தி ப்பாள்; 
    ேதாரணப் பந்தாி ம் - பசுத் 
          ெதா வி ம் சுடர்மணி மாடத்தி ம், 
    ரர்தந் ேதாளினி ம் - உடல் 
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          ெவயர்த்திட உைழப்பவர் ெதாழில்களி ம் 
    பாரதி சிரத்தினி ம் - ஒளி 
          பரவிட ற்றி ந் த ள் ாிவாள். 
 
    ெபான்னி ம் மணிகளி ம் - ந ம் 
          வி ம் சாந்தி ம் விளக்கினி ம், 
    கன்னியர் நைகப்பினி ம் - ெச ங் 
          காட் ம் ெபாழி ம் கழனியி ம், 
    ன்னிய ணிவினி ம் - மன்னர் 
          கத்தி ம் வாழ்ந்தி ம் தி மகைளப் 
    பன்னிநற் கழ்பா  - அவள் 
          பதமலர் வாழ்த்திநற் பதம்ெப ேவாம். 
 
    மண்ணி ட் கனிகளி ம் - மைல 
          வாய்ப்பி ம் வார்கட லாழத்தி ம், 
    ண்ணிய ேவள்வியி ம் - உயர் 
          கழி ம் மதியி ம் ைமயி ம் 
    பண் நற் பாைவயி ம் - நல்ல 
          பாட் ம் கூத்தி ம் படத்தினி ம் 
    நண்ணிய ேதவிதைன - எங்கள் 
          நாவி ம் மனத்தி ம் நாட் ேவாம். 
 
    ெவற்றிெகாள் பைடயினி ம் - பல 
          விநயங்கள் அறிந்தவர் கைடயி ம், 
    நற்றவ நைடயினி ம் - நல்ல 
          நாவலர் ேதெமாழித் ெதாடாினி ம் 
    உற்றெசந் தி த்தாைய - நித்தம் 
          உவைகயிற் ேபாற்றியிங் குயர்ந்தி ேவாம்; 
    கற்றபல் கைலகெளல்லாம் - அவள் 
          க ைண நல்ெலாளி ெபறக் க தவிர்ப்ேபாம். 
 

60. ராைதப் பாட்  
 
    ராகம் - கமாஸ் தாளம் - ஆதி 
 
    பல்லவி 
 
    ேதகி தம் ேதகி ராேத, ராேத! 
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    சரணங்கள் 
 
    ராக ஸ த்ரஜாம் ேத ராேத, ராேத! 
    ராஜ்  மண்டல ரத்ந, ராேத, ராேத! 
    ேபாக ரதி ேகா  ல்ேய ராேத, ராேத! ஜயஜய (ேதகி) 
 
    ேதவி தப; பல ராேத, ராேத! 
    ேவத மஹா மந்த்ர ரஸ ராேத, ராேத! 
    ேவத வித்தியா விலா னி  ராேத, ராேத! 
    ஆதிபரா சக்தி ப ராேத, ராேத! 
    அத் யத் த ச் ங்காரமய ராேத, ராேத! (ேதகி) 
 
    தமிழ்க்கண்ணிகள் 
 
    காதெல ந் தீவினிேல, ராேத ராேத! அன்  
    கண்ெட த்த ெபண்மணிேய! ராேத, ராேத! (ேதகி) 
 
    காதெல ஞ் ேசாைலயிேல ராேத ராேத! நின்ற 
    கற்பகமாம் ந் த ேவ ராேத, ராேத! (ேதகி) 
 
    மாதரேச! ெசல்வப் ெபண்ேண, ராேத, ராேத! - உயர் 
    வானவர்க ளின்ப வாழ்ேவ ராேத, ராேத! (ேதகி) 
 

61. கைலமகைள ேவண் தல் 
 
    ெநாண் ச் சிந்  
 
    எங்ஙனம் ெசன்றி ந்தீர் - என  
          இன் யிேர! என்றன் இைசய ேத! 
    திங்கைளக் கண்ட டன் - கடல் 
          திைரயிைனக் காற்றிைனக் ேகட்ட டன், 
    கங்குைலப் பார்த்த டன் - இங்கு 
          காைலயில் இரவிையத் ெதா த டன், 
    ெபாங்கு ர் அமிழ்ெதனேவ - அந்தப் 
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          ைமயி ேல யர் மறந்தி ப்ேபன். 
 
    மாதெமார் நான்காநீர் - அன்  
          வ ைமயி ேலெயைன ழ்த்திவிட்டீர்; 
    பாதங்கள் ேபாற் கின்ேறன் - என்றன் 
          பாவெமலாங் ெகட்  ஞானகங்ைக 
    நாதெமா ெடப்ெபா ம் என்றன் 
          நாவினிேல ெபாழிந் திடேவண் ம்; 
    ேவதங்க ளாக்கி ர் - அந்த 
          விண்ணவர் கண்ணிைட விளங்கி ர்! 
 
    கண்மணி ேபான்றவேர! இங்குக் 
          காைல ம் மாைல ம் தி மகளாம் 
    ெபண்மணி யின்பத்ைத ம் - சக்திப் 
          ெப மகள் தி வ ப் ெப ைமைய ம், 
    வண்ைமயில் ஓதி ர் - என்றன் 
          வாயி ம் மதியி ம் வளர்ந்தி ர்! 
    அண்ைமயில் இ ந்தி ர்! - இனி 
          அ யைனப் பிாிந்திடல் ஆற் வேனா! 
 
    தாென ம் ேபய்ெகடேவ - பல 
          சஞ்சலக் குரங்குகள் தைலப்படேவ, 
    வாென ம் ஒளிெபறேவ - நல 
          வாய்ைமயி ேலமதி நிைலத்திடேவ 
    ேதெனனப் ெபாழிந்தி ர்! - அந்தத் 
          தி மகள் சினங்கைளத் தீர்த்தி ர்! 
    ஊனங்கள் ேபாக்கி ர்! - நல்ல 
          ஊக்க ம் ெப ைம ம் உதவி ர்! 
 
    தீயிைன நி த்தி ர் - நல்ல 
          தீர ந் ெதளி மிங் க ள் ாி ர்! 
    மாையயில் அறிவிழந்ேத - உம்ைம 
          மதிப்ப  மறந்தனன்; பிைழகெளல்லாம் 
    தாெயன உைமப்பணிந்ேதன் - ெபாைற 
          சார்த்திநல் ல ள்ெசய ேவண் கின்ேறன்; 
    வாயினிற் சபதமிட்ேடன்; - இனி 
          மறக்கிேலன், எைன மறக்ககிலீர்! 
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62. ெவள்ைளத் தாமைர 
 
    ராகம் - ஆனந்த ைபரவி தாளம் - சாப்  
 
    ெவள்ைளத் தாமைரப் வில் இ ப்பாள் 
          ைண ெசய் ம் ஒ யில் இ ப்பாள்; 
    ெகாள்ைள யின்பம் குல  கவிைத 
          கூ  பாவலர் உள்ளத் தி ப்பாள்! 
    உள்ள தாம்ெபா ள் ேத ணர்ந்ேத 
          ஓ ம் ேவதத்தின் உள்நின் ெறாளிர்வாள்; 
    கள்ள மற்ற னிவர்கள் கூ ம் 
          க ைண வாசகத் ட்ெபா ளாவாள். (ெவள்ைளத்) 
 
    மாதர் தீங்குரற் பாட் ல் இ ப்பாள், 
          மக்கள் ேபசும் மழைலயில் உள்ளாள்; 
    கீதம் பா ம் குயி ன் குரைலக் 
          கிளியின் நாைவ இ ப்பிடங் ெகாண்டாள், 
    ேகாத கன்ற ெதாழி ைடத் தாகிக் 
          குல  சித்திரம் ேகா ரம் ேகாயில் 
    ஈதைனத்தின் எழி ைட ற்றாள் 
          இன்ப ேமவ  வாகிடப் ெபற்றாள். (ெவள்ைளத்) 
 
    வஞ்ச மற்ற ெதாழில் ாிந் ண்  
          வா ம் மாந்தர் குலெதய்வ மாவாள்; 
    ெவஞ்ச மர்க்குயி ராகிய ெகால்லர் 
          வித்ைத ேயார்ந்தி  சிற்பியர், தச்சர், 
    மிஞ்ச நற்ெபா ள் வாணிகஞ் ெசய்ேவார், 
          ர மன்னர் பின் ேவதியர் யா ம் 
    தஞ்ச ெமன்  வணங்கி ந் ெதய்வம், 
          தரணி மீதறி வாகிய ெதய்வம். (ெவள்ைளத்) 
 
    ெதய்வம் யா ம் உணர்ந்தி ம் ெதய்வம், 
          தீைமகாட்  விலக்கி ந் ெதய்வம்; 
    உய்வ ெமன்ற க த் ைட ேயார்கள் 
          உயிாி க்குயி ராகிய ெதய்வம்; 
    ெசய்வ ெமன்ெறா  ெசய்ைக ெய ப்ேபார் 
          ெசம்ைம நா ப் பணிந்தி  ெதய்வம்; 



 77

    ைகவ ந்தி உைழப்பவர் ெதய்வம் 
          கவிஞர் ெதய்வம், கட ளர் ெதய்வம். (ெவள்ைளத்) 
 
    ெசந்த மிழ்மணி நாட் ைட ள்ளீர்! 
          ேசர்ந்தித் ேதைவ வணங்குவம் வாாீர்! 
    வந்த னம்இவட் ேகெசய்வ ெதன்றால் 
          வாழி யஃதிங் ெகளிெதன்  கண்டீர்! 
    மந்தி ரத்ைத த் ேதட்ைட 
          வாிைச யாக அ க்கி அதன்ேமல் 
    சந்த னத்ைத மலைர இ ேவார் 
          சாத்தி ரம்இவள் சைன யன்றாம். (ெவள்ைளத்) 
 
     ேதா ம் கைலயின் விளக்கம், 
          தி ேதா ம் இரண்ெடா  பள்ளி, 
    நா  ற்றி ம் உள்ளன ர்கள் 
          நகர்க ெளங்கும் பலபல பள்ளி; 
    ேத  கல்வியி லாதெதா ைரத் 
          தீயி க்கிைர யாக ம த்தல் 
    ேக  தீர்க்கும் அ தெமன் அன்ைன 
          ேகண்ைம ெகாள்ள வழியிைவ கண்டீர். (ெவள்ைளத்) 
 
    ஊணர் ேதசம் யவனர்தந் ேதசம் 
          உதய ஞாயிற் ெறாளி ெப  நா ; 
    ேசண கன்றேதார் சிற்ற ச் சீனம் 
          ெசல்வப் பார சிகப்பழத் ேதசம் 
    ேதாண லத்த க்கம் மிசிரம் 
          சூழ்க டற்கப் றத்தினில் இன் ம் 
    கா ம் பற்பல நாட் ைட ெயல்லாம் 
          கல்வித் ேதவியின் ஒளிமிகுந் ேதாங்க. (ெவள்ைளத்) 
 
    ஞானம் என்பேதார் ெசால் ன் ெபா ளாம் 
          நல்ல பாரத நாட் ைட வந்தீர், 
    ஊனம் இன்  ெபாிதிைழக் கின்றீர், 
          ஓங்கு கல்வி ைழப்ைப மறந்தீர், 
    மான மற்  விலங்குக ெளாப்ப 
          மண்ணில் வாழ்வைத வாழ்ெவன லாேமா? 
    ேபான தற்கு வ ந் தல் ேவண்டா, 
          ன்ைம தீர்ப்ப ய வம் வாாீர்! (ெவள்ைளத்) 
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    இன்ன ங்கனிச் ேசாைலகள் ெசய்தல் 
          இனிய நீர்த்தண் கைனகள் இயற்றல், 
    அன்ன சத்திரம் ஆயிரம் ைவத்தல் 
          ஆலயம்பதி னாயிரம் நாட்டல், 
    பின்ன ள்ள த மங்கள் யா ம் 
          ெபயர்வி ளங்கி ெயாளிர நி த்தல் 
    அன்ன யாவி ம் ண்ணியம் ேகா  
          ஆங்ேகார் ஏைழக் ெக த்தறி வித்தல். (ெவள்ைளத்) 
 
    நிதிமி குந்தவர் ெபாற்குைவ தாாீர்; 
          நிதிகு ைறந்தவர் காசுகள் தாாீர்; 
    அ  மற்றவர் வாய்ச்ெசால் அ ளீர்! 
          ஆண்ைம யாளர் உைழப்பிைன நல்கீர்! 
    ம ரத் ேதெமாழி மாதர்க ெளல்லாம் 
          வாணி ைசக் குாியன ேபசீர்! 
    எ ம் நல்கியிங் ெகவ்வைக யா ம் 
          இப்ெப ந் ெதாழில் நாட் வம் வாாீர்! (ெவள்ைளத்) 
 

63. நவராத்திாிப் பாட்  
    (மாதா பராசக்தி) 
 
    பராசக்தி 
 
    ( ன் ம் ஒன்றாகிய ர்த்தி) 
 
    மாதா பராசக்தி ைவயெமலாம் நீ நிைறந்தாய்! 
    ஆதாரம் உன்ைனயல்லால் ஆெரமக்குப் பாாினிேல ! 
    ஏதாயி ம் வழி நீ ெசால்வாய் எம யிேர! 
    ேவதாவின் தாேய! மிகப்பணிந்  வாழ்ேவாேம. 
 
    வாணி 
 
    வாணி கைலத் ெதய்வம் மணிவாக் குதவி வாள் 
    ஆணி த்ைதப் ேபால அறி த்  மாைலயினாள் 
    கா கின்ற காட்சியாய்க் காண்பெதலாங் காட் வதாய் 
    மா யர்ந்  நிற்பாள் மலர ேய சூழ்ேவாேம. 
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    ேதவி 
 
    ெபான்னரசி நாரணனார் ேதவி கழரசி 
    மின் நவ ரத்தினம்ேபால் ேமனி யழகுைடயாள் 
    அன்ைனயவள் ைவயெமலாம் ஆதாிப்பாள், ேதவி 
    தன்னி  ெபாற்றாேள சரண் குந்  வாழ்ேவாேம. 
 
    பார்வதி 
 
    மைலயிேல தான் பிறந்தாள் சங்கரைன மாைலயிட்டாள் 
    உைலயிேல தி உலகக் கனல் வளர்ப்பாள் 
    நிைலயில் உயர்ந்தி வாள் ேநேர அவள் பாதம் 
    தைலயிேல தாங்கித் தரணிமிைச வாழ்ேவாேம. 
 

64. ன்  காதல் 
 
    தலாவ  சரஸ்வதி காதல் 
 
    ராகம் - ஸரஸ்வதி மேனாஹாி தாளம் - திஸ்ர ஏகம் 
 
    பிள்ைளப் பிராயத்திேல - அவள் 
          ெபண்ைமையக் கண்  மயங்கிவிட் ேடனங்கு 
    பள்ளிப் ப ப்பினிேல - மதி 
          பற்றிட வில்ைல ெயனி ந் தனிப்பட 
    ெவள்ைள மலரைணேமல் - அவள் 
          ைண ங் ைக ம் விாிந்த கமலர் 
    விள் ம் ெபா ள தம் - கண்ேடன் 
          ெவள்ைள மன  பறிெகா த் ேதன் - அம்மா! 
 
    ஆ வ  ைகயிேல - அவள் 
          அங்ெகா  தி ைனயில் நிற்பாள், ைகயில் 
    ஏ  தாித்தி ப்பாள் - அதில் 
          இங்கித மாகப் பதம்ப ப் பாள், அைத 
    நா  ய கைணந்தால் - பல 
          ஞானங்கள் ெசால்  இனிைம ெசய்வாள், "இன்  
    கூ மகிழ்வ" ெமன்றால் - விழிக் 
          ேகாணத்தி ேலநைக காட் ச் ெசல்வாள், அம்மா! 
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    ஆற்றங் கைரதனிேல - தனி 
          யானேதார் மண்டப மீதினிேல, ெதன்றற் 
    காற்ைற கர்ந்தி ந்ேதன் - அங்கு 
          கன்னிக் கவிைத ெகாணர்ந்  தந்தாள், அைத 
    ஏற்  மனமகிழ்ந்ேத - "அ  
          என்ேனா ணங்கி மணம் ாி வாய்" என்  
    ேபாற்றிய ேபாதினிேல - இளம் 
          ன்னைக த்  மைறந் விட்டாள், அம்மா! 
 
    சித்தந் தளர்ந்த ண்ேடா? - கைலத் 
          ேதவியின் மீ  வி ப்பம் வளர்ந்ெதா  
    பித் ப் பி த்த ேபால் - பகற் 
          ேபச்சும் இரவிற் கன ம் அவளிைட 
    ைவத்த நிைனைவ யல்லால் - பிற 
          வாஞ்ைச ண்ேடா? வய தங்ஙன ேமயி  
    பத்திரண் டாமள ம் - ெவள்ைளப் 
          பண்மகள் காதைலப் பற்றிநின் ேறன், அம்மா! 
 
    இரண்டாவ  - ல மி காதல் 
 
    ராகம் - ராகம் தாளம் - திஸ்ர ஏகம் 
 
    இந்த நிைலயினிேல - அங்ெகார் 
          இன்பப் ெபாழி  னிைடயினில் ேவெறா  
    சுந்தாி வந் நின்றாள் - அவள் 
          ேசாதி கத்தின் அழகிைனக் கண்ெடன்றன் 
    சிந்ைத திைறெகா த்ேதன் - அவள் 
          ெசந்தி  ெவன்  ெபயர்ெசால்  னாள், மற் ம் 
    அந்தத் தின தலா - ெநஞ்சம் 
          ஆரத் த விட ேவண் கின் ேறன், அம்மா! 
 
    ன்னைக ெசய்தி வாள் - அற்ைறப் 
          ேபா  ம் மகிழ்ந்தி ப்ேபன், சற்ெறன் 
    ன்னின்  பார்த்தி வாள் - அந்த 
          ேமாகத்தி ேலதைல சுற்றி ங் காண், பின்னர் 
    என்ன பிைழகள் கண்ேடா - அவள் 
          என்ைனப் றக்கணித் ேதகி வாள், அங்கு 
    சின்ன ம் பின்ன மா - மனஞ் 
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          சிந்தி ளமிக ெநாந்தி ேவன், அம்மா! 
 
    காட்  வழிகளிேல - மைலக் 
          காட்சியிேல னல் ழ்ச்சி யிேல, பல 
    நாட் ப் றங்களிேல நகர் 
          நண்  சிலசுடர் மாடத்தி ேல சில 
    ேவட் வர் சார்பினிேல - சில 
          ர ாிடத்தி ம், ேவந்த ாிடத்தி ம், 
    மீட்  மவள் வ வாள் - கண்ட 
          விந்ைத யிேலயின்ப ேமற்ெகாண்  ேபாம் அம்மா! 
 
    ன்றாவ  - காளி காதல் 
 
    ராகம் - ன்னாகவராளி தாளம் - திஸ்ர ஏகம் 
 
    பின்ெனார் இராவினிேல - க ம் 
          ெபண்ைம யழெகான்  வந்த  கண் ன் , 
    கன்னி வ வெமன்ேற - களி 
          கண்  சற்ேறய  கிற்ெசன்  பார்க்ைகயில் 
    அன்ைன வ வமடா! - இவள் 
          ஆதிபராசக்தி ேதவி யடா ! - இவள் 
    இன்ன ள் ேவண் மடா! - பின்னர் 
          யா  லகில் வசப்பட் ப் ேபாமடா! 
 
    ெசல்வங்கள் ெபாங்கிவ ம்! - நல்ல 
          ெதள்ளறி ெவய்தி நலம்பல சார்ந்தி ம்; 
    அல் ம் பக மிங்ேக - இைவ 
          அத்தைன ேகா ப் ெபா ளி ள்ேள நின்  
    வில்ைல யைசப்பவைள - இந்த 
          ேவைல யைனத்ைத ம் ெசய் ம் விைனச்சிையத் 
    ெதால்ைல தவிர்ப்பவைள - நித்தம் 
          ேதாத்திரம் பா த் ெதா தி  ேவாமடா! 
 

65. ஆ  ைண 
 
    ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் - பரா சக்தி 
    ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம். 
    ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி - ஓம் சக்தி 
    ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம். 
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    கணபதி ராயன் - அவனி  
          காைலப் பி த் தி ேவாம்; 
    குண யர்ந் திடேவ - வி தைல 
          கூ  மகிழ்ந் திடேவ. (ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம்) 
 
    ெசால் க் கடங்காேவ - பரா சக்தி 
          சூரத் தனங்க ெளல்லாம்; 
    வல்லைம தந்தி வாள் - பரா சக்தி 
          வாழி ெயன்ேற திப்ேபாம். (ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம்) 
 
    ெவற்றி வ ேவலன் - அவ ைட 
          ரத்திைனப் கழ்ேவாம், 
    சுற்றி நில்லாேத ேபா! - பைகேய! 
          ள்ளி வ கு  ேவல். (ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம்) 
 
    தாமைரப் வினிேல - சு திையத் 
          தனியி ந் ைரப்பாள் 
    மணித் தாளிைனேய கண்ணி ெலாற்றிப் 
          ண்ணிய ெமய்தி ேவாம். (ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம்) 
 
    பாம் த் தைலேமேல - நடஞ் ெச ம் 
          பாதத்திைனப் கழ்ேவாம்; 
    மாம்பழ வாயினிேல - குழ ைச 
          வண்ைம கழ்ந்தி  ேவாம். (ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம்) 
 
    ெசல்வத் தி மகைளத் - திடங்ெகாண்  
          சிந்தைன ெசய்தி ேவாம்; 
    ெசல்வ ெமல்லாந் த வாள் - நம ெதாளி 
          திக்க ைனத் ம் பர ம் ஓம் சக்தி. (ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம்) 
 

66. வி தைல ெவண்பா 
 
    சக்தி பதேம சரெணன்  நாம் குந்  
    பக்தியினாற் பா ப் பலகா ம் - க்திநிைல 
    காண்ேபாம், அதனாற் கவைலப் பிணிதீர்ந்  
    ண்ேபாம் அமரப் ெபாறி. 
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    ெபாறிசிந் ம் ெவங்கனல்ேபாற் ெபாய்தீர்ந்  ெதய்வ 
    ெவறிெகாண்டால் ஆங்க ேவ டாம் - ெநறிெகாண்ட 
    ைவயெமலாந் ெதய்வ வ யன்றி ேவறில்ைல 
    ஐயெமலாந் தீர்ந்த தறி . 
 
    அறிவிேல ேதான்றில் அவனியிேல ேதான் ம் 
    வறிஞராய்ப் மியிேல வாழ் ர்; - குறிகண்  
    ெசல்வெமலாம் ெபற் ச் சிறப் றேவ சக்தித ம் 
    ெவல்வயிரச் சீர்மிகுந்த ேவல். 
 
    ேவைலப் பணிந்தால் வி தைலயாம்! ேவல் கன் 
    காைலப் பணிந்தால் கவைலேபாம் - ேமலறி  
    தன்னாேல தான்ெபற்  சக்திசக்தி சக்திெயன்  
    ெசான்னால் அ ேவ சுகம். 
 
    சுகத்திைனநான் ேவண் த் ெதா ேதன், எப்ேபா ம் 
    அகத்தினிேல ன் ற் ற ேதன் - கத்தினிேலார் 
    மா தைலக் காட்  வ ைம ெநறிகாட்  
    ஆ தைலத் தந்தாள் அவள். 
 

67. ஜயம் உண்  
 
    ராகம் - காமாஸ் தாளம் - ஆதி 
 
    அ பல்லவி 
 
    ஜய ண்  பயமில்ைல மனேம ! - இந்த 
    ஜன்மத்திேல வி தைல ண்  நிைல ண்  (ஜய) 
 
    அ பல்லவி 
 
    பய ண்  பக்தியினாேல - ெநஞ்சிற் 
    பதி ற்ற குலசக்தி சர ண்  பைகயில்ைல. (ஜய) 
 
    சரணங்கள் 
 
    ய ண்  குன்றத்ைதப் ேபாேல - சக்தி 
    ெபாற்பாத ண்  அதன் ேமேல, 
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    நியம ெமல்லாம்சக்தி நிைனவன்றிப் பிறிதில்ைல; குலசக்தி 
    ெநறி ண் , குறி ண் ; ெவறி ண் . (ஜய) 
 
    மதி ண்  ெசல்வங்கள் ேசர்க்கும் - ெதய்வ 
    வ ண்  தீைமையப் ேபர்க்கும். 
    விதி ண்  ெதாழி க்கு விைள ண் ; குைறவில்ைல 
    விசனப்ெபாய்க் கட க்குக் குமரன்ைகக் கைண ண் . (ஜய) 
 
    அைலபட்ட கட க்கு ேமேல - சக்தி 
    அ ெளன் ந் ேதாணியி னாேல, 
    ெதாைலெயாட் க் கைர ற் த் யரற்  வி பட் த் 
    ணி ற்ற குலசக்தி சரணத்தில் ெதாட் . (ஜய) 
 

68. ஆாிய தாிசனம் 
 
    ஓர் கன  
 
    ராகம் - ராகம் தாளம் - ஆதி 
 
    கனெவன்ன கனேவ - என்றன் 
    கண் யி லா  நனவினிேல ற்ற (கன) 
 
    கானகங் கண்ேடன் - அடர் 
    கானகங் கண்ேடன் - உச்சி 
    வானகத்ேத வட்ட மதிெயாளி கண்ேடன். (கன) 
 
    ெபாற்றி க் குன்றம் - அங்ெகார் 
    ெபாற்றி க் குன்றம் - அைதச் 
    சுற்றி யி க்கும் சுைனக ம் ெபாய்ைக ம். (கன) 
 
    த்த தாிசனம் 
 
    குன்றத்தின் மீேத - அந்தக் 
    குன்றத்தின் மீேத - தனி 
    நின்றேதார் ஆல ெந மரங் கண்ேடன். (கன) 
 
    ெபான்மரத் தின்கீழ் - அந்தப் 
    ெபான்மரத் தின்கீழ் - ெவ ஞ் 
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    சின்மய மானேதார் ேதவன் இ ந்தனன். (கன) 
 
    த்த பகவன் - எங்கள் 
    த்த பகவன் - அவன் 
    சுத்தெமய்ஞ் ஞானச் சுடர் கங் கண்ேடன். (கன) 
 
    காந்திையப் பார்த்ேதன் - அவன் 
    காந்திையப் பார்த்ேதன் - உபசாந்தியில் ழ்கத் த ம்பிக் குளித்தனன். (கன) 
 
    ஈ நல் விந்ைத! - என்ேன! 
    ஈ நல் விந்ைத! - த்தன் 
    ேசாதி மைறந்தி ள் ன்னிடக் கண்டனன். (கன) 
 
    பாய்ந்ததங் ெகாளிேய; - பின் ம் 
    பாய்ந்ததங் ெகாளிேய; - அ ள் 
    ேதய்ந்த ெதன்ேமனி சி ர்த்திடக் கண்ேடன். (கன) 
 
    கி ஷ்ணார்ஜுன தாிசனம் 
 
    குன்றத்தின் மீேத - அந்தக் 
    குன்றத்தின் மீேத - தனி 
    நின்ற ெபாற்ேற ம் பாிக ம் கண்ேடன். (கன) 
 
    ேதாின் ன் பாகன் - மணித் 
    ேதாின் ன் பாகன் - அவன் 
    சீாிைனக் கண்  திைகத் நின் ேறனிந்தக் (கன) 
 
    ஓெமன்ற ெமாழி ம் - அவன் 
    ஓெமன்ற ெமாழி ம் - நீலக் 
    காமன்றன் உ மவ் மன்றன் திற ம் (கன) 
 
    அ ள் ெபாங்கும் விழி ம் - ெதய்வ 
    அ ள் ெபாங்கும் விழி ம் - காணில் 
    இ ள் ெபாங்கு ெநஞ்சினர் ெவ ள் ெபாங்குந்த் திகிாி ம் (கன) 
 
    கண்ணைனக் கண்ேடன் - எங்கள் 
    கண்ணைனக் கண்ேடன் - மணி 
    வண்ணைன ஞான மைலயிைனக் கண்ேடன். (கன) 
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    ேசைனகள் ேதான் ம் - ெவள்ளச் 
    ேசைனகள் ேதான் ம் - பாி 
    யாைன ந் ேத ம் அளவில் ேதான் ம். (கன) 
 
    கண்ணன்நற் ேறாில் - நீலக் 
    கண்ணன்நற் ேறாில் - மிக 
    எண்ணயர்ந் தாெனார் இைளஞைனக் கண்ேடன். (கன) 
 
    விைசயன்ெகா வேன! - வ'றல் 
    விைசயன்ெகா வேன! - நனி 
    இைச ம் நன்கிைச மிங் கிவ க் கிந்நாமம். (விைச) 
 
    ாிய வ வம்! - என்ன 
    ாிய வ வம்! - இந்த 
    ஆாியன் ெநஞ்சம் அயர்ந்தெதன் விந்ைத! (விைச) 
 
    ெபற்றதன் ேபேற - ெசவி 
    ெபற்றதன் ேபேற - அந்தக் 
    ெகாற்றவன் ெசாற்கள் ெசவி றக் ெகாண்ேடன். (ெபற்ற) 
 
    "ெவற்றிைய ேவண்ேடன்; - ஜய 
    ெவற்றிைய ேவண்ேடன்! - உயிர் 
    அற்றி  ேம ம் அவர்தைமத் தீண்ேடன். (ெபற்ற) 
 
    சுற்றங் ெகால்ேவேனா? - என்றன் 
    சுற்றங் ெகால்ேவேனா? - கிைள 
    அற்றபின் ெசய் ம் அரசுேமார் அரேசா?" (ெபற்ற) 
 
    மிஞ்சிய அ ளால் - மித 
    மிஞ்சிய அ ளால் - அந்த 
    ெவஞ்சிைல ரன் பலெசால் விாித்தான். (கன) 
 
    இம்ெமாழி ேகட்டான் - கண்ணன் 
    இம்ெமாழி ேகட்டான் - ஐயன் 
    ெசம்மலர் வதனத்திற் சி நைக த்தான். (கன) 
 
    வில் ைன ெயடடா! ைகயிற் 
    வில் ைன ெயடடா - அந்தப் 
    ல் யர் கூட்டத்ைதப் ழ்தி ெசய்திடடா! (வில் ைன) 
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    வா  நில்லாேத; - மனம் 
    வா  நில்லாேத; - ெவ ம் 
    ேப யர் ஞானப் பிதற்றல் ெசால்லாேத. (வில் ைன) 
 
    ஒன் ள ண்ைம - என் ம் 
    ஒன் ள ண்ைம - அைதக் 
    ெகான்றி ெடாணா  குைறத்த ெலாண்ணா  (வில் ைன) 
 
    ன்ப  மில்ைல - ெகா ந் 
    ன்ப  மில்ைல - அதில் 
    இன்ப  மில்ைல பிறப்பிறப் பில்ைல. (வில் ைன) 
 
    பைடக ந் தீண்டா - அைதப் 
    பைடக ந் தீண்டா - அனல் 
    சுட  ெமாண்ணா  னல்நைன யா . (வில் ைன) 
 
    ெசய்த ன் கடேன - அறஞ் 
    ெசய்த ன் கடேன - அதில் 
    எய் ம் விைளவினில் எண்ணம் ைவக்காேத (வில் ைன) 
 

69. சூாிய தாிசனம் 
 
    ராகம் - பாளம் 
 
    சு தி யின்கண் னிவ ம் பின்ேன 
          ெமா ழிப் ல ேவார்பலர் தா ம் 
    ெபாி  நின்றன் ெப ைமெயன் ேறத் ம் 
          ெபற்றி கண் ைன வாழ்த்திட வந்ேதன்; 
    பாிதிேய! ெபா ள் யாவிற்கும் தேல! 
          பா ேவ! ெபான்ெசய் ேபெராளித் திரேள! 
    க தி நின்ைன வணங்கிட வந்ேதன்; 
          கதிர்ெகாள் வாண் கம் காட் தி சற்ேற. 
 
    ேவதம் பா ய ேசாதிையக் கண்  
          ேவள்விப் பாடல்கள் பா தற் குற்ேறன்; 
    நாத வார்கட ன்ெனா  ேயா  
          நற்ற மிழ்ச்ெசால் இைசைய ஞ் ேசர்ப்ேபன்; 



 88

    காத மாயிரம் ஓர்கணத் ள்ேள 
          க கிேயா ம் கதிாினம் பா  
    ஆத வா! நிைன வாழ்த்திட வந்ேதன் 
          அணிெகாள் வாண் கம் காட் தி சற்ேற. 
 

70. ஞாயி  வணக்கம் 
 
    கட ன்மீ  கதிர்கைள சிக் 
          க கி வான்மிைச ஏ தி ையயா! 
    பட ம் வாெனாளி யின்பத்ைதக் கண்  
          பாட் ப்பா  மகிழ்வன ட்கள். 
    உடல் பரந்த கட ந் தன் ள்ேள 
          ஒவ்ெவா  ண் ளி ம்வழி யாகச் 
    சுட ம் நின்றன் வ ைவ ட் ெகாண்ேட 
          சு தி பா ப் கழ்கின்ற திங்ேக. 
 
    என்ற ள்ளங் கட ைனப் ேபாேல 
          எந்த ேநர ம் நின்ன க் கீேழ 
    நின்  தன்னகத் ெதாவ்ேவார் அ ம் 
          நின்றன் ேஜாதி நிைறந்த  வாகி 
    நன்  வாழ்ந்திட ெசய்குைவ ையயா! 
          ஞாயிற் றின்கண் ஒளித ந் ேதவா! 
    மன்  வானிைடக் ெகாண் ல ெகல்லாம் 
          வாழ ேநாக்கி ம் வள்ளிய ேதவா! 
 
    காதல் ெகாண்டைன ேபா ம் மண்மீேத, 
          கண்பிறழ் வின்றி ேநாக்குகின் றாேய! 
    மாதர்ப் மி ம் நின்மிைசக் காதல் 
          மண் னாள், இதில் ஐயெமான் றில்ைல; 
    ேசாதி கண்  கத்தில் இவட்ேக 
          ேதான்  கின்ற நைக ெயன்ேன! 
    ஆதித் தாய்தந்ைத நீவிர் உமக்ேக 
          ஆயி ரந்தரம் அஞ்ச  ெசய்ேவன். 
 

71. ஞான பா  
 
    தி வளர் வாழ்க்ைக, கீர்த்தி, தீரம், நல் லறி , ரம் 
    ம பல் கைலயின் ேசாதி வல்லைம ெயன்ப ெவல்லாம், 
    வ வ  ஞானத் தாேல ைவயக வ ம் எங்கள் 
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    ெப ைமதான் நிலவி நிற்கப் பிறந்த  ஞான பா . 
 
    கவைலகள் சி ைம, ேநா , ைகதவம், வ ைமத் ன்பம், 
    அவலமா மைனத்ைதக் காட் ல் அவலமாம் ைலைம யச்சம், 
    இைவெயலாம் அறிவி லாைம என்பேதார் இ ளிற் ேபயாம், 
    நவ  ஞான பா  நண் க; ெதாைலக ேபய்கள். 
 
    அைனத்ைத ம் ேதவர்க்காக்கி அறத்ெதாழில் ெசய் ம் ேமேலார் 
    மனத்திேல சக்தி யாக வளர்வ  ெந ப் த் ெதய்வம், 
    தினத்ெதாளி ஞானங் கண்டீர் இரண் ேம ேசர்ந்தால் வாேனார் 
    இனத்திேல, கூ வாழ்வர் மனிதெரன் றிைசக்கும் ேவதம். 
 
    பண்ணிய யற்சிெயல்லாம் பய ற ேவாங்கும், ஆங்ேக 
    எண்ணிய எண்ண ெமல்லாம் எளிதிேல ெவற்றி ெயய் ம் 
    திண்ணிய க த்தி ேனா ம் சிாித்தி  கத்தி ேனா ம் 
    நண்ணி ம் ஞானபா  அதைன நாம் நன்கு ேபாற்றின். 
 

72. ேசாமேதவன் கழ் 
 
    ஜய ேசாம, ஜய ேசாம, ஜய ேசாம ேதவா! 
    ஜய ஜய! 
 
    சரணம் 
 
    நய ைடய இந்திரைன நாயகத் திட்டாய், 
          வயமிக்க அசு ராின் மாையையச் சுட்டாய், 
    விய லகில் ஆநந்த விண்ணில  ெபய்தாய், 
          யர் நீங்கி ெயன் ளஞ் சுடர்ெகாளச் ெசய்தாய். 
    மயல்ெகாண்ட காதலைர மண்மிைசக் காப்பய் 
          உயேவண்  இ வ ளம் ஒன் றக் ேகாப்பாய்; 
    ய ண் ேடகு றி யி ள் சி வரல்ேபாற் 
          ெபாய்த்திரள் வ வைதப் ன்னைகயில் மாய்ப்பாய் (ஜய) 
 
 
   



 90

73. ெவண்ணிலாேவ 
 
    எல்ைல யில்லாேதார் வானக் கட ைட 
          ெவண்ணிலாேவ! - விழிக் 
    கின்ப மளிப்பேதார் தீெவன் றிலகுைவ 
          ெவண்ணிலாேவ! 
    ெசால்ைல ம் கள்ைள ம் ெநஞ்ைச ஞ் ேசர்த்திங்கு 
          ெவண்ணிலாேவ! - நின்றன் 
    ேசாதி மயக்கும் வைகய  தாெனன்ெசால் 
          ெவண்ணிலாேவ! 
    நல்ல ஒளியின் வைகபல கண் லன் 
          ெவண்ணிலாேவ! - இந்த 
    நனைவ மறந்திடச் ெசய்வ  கண் லன் 
          ெவண்ணிலாேவ! 
    ெகால் ம் அமிழ்ைத நிகர்த்தி ங் கள்ெளான்  
          ெவண்ணிலாேவ! - வந்  
    கூ யி க்கு  நின்ெனாளி ேயா ங்கு 
          ெவண்ணிலாேவ! 
 
    மாதர் கத்ைத நினக்கிைண கூ வர் 
          ெவண்ணிலாேவ! - அஃ  
    வயதிற் கவைலயின் ேநாவிற் ெக வ  
          ெவண்ணிலாேவ! 
    காத ெலா த்தி இைளய பிராயத்தள் 
          ெவண்ணிலாேவ! - அந்தக் 
    காமன்றன் வில்ைல யிைணத்த வத்தள் 
          ெவண்ணிலாேவ! 
    மீெத ம் அன்பின் விைல ன் னைகயினள் 
          ெவண்ணிலாேவ! - த்தம் 
    ேவண் ன் காட்  கத்தின் எழி ங்கு 
          ெவண்ணிலாேவ! 
    சாதல் அழிதல் இலா  நிரந்தரம் 
          ெவண்ணிலாேவ! - நின் 
    தண் கந் தன்னில் விளங்குவ ெதன்ைனெகால்? 
          ெவண்ணிலாேவ! 
 
    நின்ெனாளி யாகிய பாற்கடல் மீதிங்கு 
          ெவண்ணிலாேவ! - நன்கு 
    நீ ம் அ ம் எ ந்திடல் கண்டனன் 
          ெவண்ணிலாேவ! 
    மன்  ெபா ள்க ளைனத்தி ம் நிற்பவன் 
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          ெவண்ணிலாேவ! - அந்த 
    மாயன் அப் பாற்கடல் மீ றல் கண்டனன் 
          ெவண்ணிலாேவ! 
    ன்னிய நீல நிறத்தள் பராசக்தி 
          ெவண்ணிலாேவ! - இங்கு 
    ேதான் ம் உலகவ ேளெயன்  கூ வர் 
          ெவண்ணிலாேவ! 
    பின்னிய ேமகச் சைடமிைசக் கங்ைக ம் 
          ெவண்ணிலாேவ! - நல்ல 
    ெபட் ற நீ ம் விளங்குதல் கண்டனன் 
          ெவண்ணிலாேவ! 
 
    காதலர் ெநஞ்ைச ெவ ப் ைவ நீெயன்பர் 
          ெவண்ணிலாேவ! - நிைனக் 
    காதல் ெசய்வார் ெநஞ்சிற் கின்ன  தாகுைவ 
          ெவண்ணிலாேவ! 
    சீத மணிெந  வானக் குளத்திைட 
          ெவண்ணிலாேவ! - நீ 
    ேதசு மிகுந்தெவண் தாமைர ேபான்றைன 
          ெவண்ணிலாேவ! 
    ேமாத வ ங்க  ேமகத் திரளிைன 
          ெவண்ணிலாேவ! - நீ 
    த்தி ெணாளிதந் தழகுறச் ெசய்குைவ 
          ெவண்ணிலாேவ! 
    தீ  ாிந்திட வந்தி ம் தீயர்க்கும் 
          ெவண்ணிலாேவ! - நலஞ் 
    ெசய்ெதாளி நல்குவர் ேமலவ ராமன்ேறா? 
          ெவண்ணிலாேவ! 
 
    ெமல் ய ேமகத் திைரக்குள் மைறந்தி ம் 
          ெவண்ணிலாேவ! - உன்றன் 
    ேமனி யழகு மிைகபடக் கா  
          ெவண்ணிலாேவ! 
    நல் ய லார்யவ னத்தியர் ேமனிைய 
          ெவண்ணிலாேவ! -  
    நற்றிைர ேமனி நயமிகக் காட் ம் 
          ெவண்ணிலாேவ! 
    ெசால் ய வார்த்ைதயில் நா ற்றைன ேபா ம் 
          ெவண்ணிலாேவ! - நின் 
    ேசாதி வதனம் ம் மைறத்தைன 
          ெவண்ணிலாேவ! 
    ல் யன் ெசய்த பிைழெபா த் ேதய ள் 
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          ெவண்ணிலாேவ! - இ ள் 
    ேபாகிடச் ெசய்  நினெதழில் காட் தி 
          ெவண்ணிலாேவ! 
 

74. தீ வளர்த்தி ேவாம்! 
 
    யாகப் பாட்  
    ராகம் - ன்னாகவராளி 
 
    பல்லவி 
 
    தீ வளர்த்தி ேவாம்! - ெப ந் 
    தீ வளர்த்தி ேவாம்! 
 
    சரணங்கள் 
 
    ஆவியி ள் ம் அறிவி னிைடயி ம் 
          அன்ைப வளர்த்தி ேவாம் - விண்ணின் 
    ஆைச வளர்த்தி ேவாம் - களி 
          ஆவல் வளர்த்தி ேவாம் - ஒ  
    ேதவி மகைனத் திறைமக் கட ைளச் 
          ெசங்கதிர் வானவைன - விண்ேணார் தைமத் 
    ேத க் கைழப்பவைனப் - ெப ந்திரள் 
          ேசர்ந்  பணிந்தி ேவாம் - வாாீர்! (தீ) 
 
    சித்தத் ணிவிைன மா டர் ேகள்வைனத் 
          தீைம யழிப்பவைன - நன்ைம 
    ேசர்த் க் ெகா ப்பவைன - பல 
          சீர்க ைடயவைனப் - வி 
    அத்தைன ஞ்சுட ேரறத் திகழ்ந்தி ம் 
          ஆாியர் நாயகைன - உ த்திரன் 
    அன் த் தி மகைன - ெப ந்திர 
          ளாகிப் பணிந்தி ேவாம் வாாீர்! (தீ) 
 
    கட் கள் ேபாக்கி வி தைல தந்தி ங் 
          கண்மணி ேபான்றவைன - எம்ைமக் 
    காவல் ாிபவைனத் - ெதால்ைலக் 
          காட்ைட யழிப்பவைனத் - திைச 
    எட் ம் கழ்வளர்ந்ேதாங்கிட - வித்ைதகள் 
          யா ம் பழகிடேவ - விமிைச 
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    இன்பம் ெப கிடேவ - ெப ந்திரள் 
          எய்திப் பணிந்தி ேவாம் - வாாீர் (தீ) 
 
    ெநஞ்சிற் கவைலகள் ேநா கள் யாைவ ம் 
          நீக்கிக் ெகா ப்பவைன - உயிர் 
    நீளத் த பவைன - ஒளிர் 
          ேநர்ைமப் ெப ங்கனைல - நித்தம் 
    அஞ்ச ெலஞ்ேச ெலன்  கூறி எமக்குநல் 
          ஆண்ைம சைமப்பவைனப் - பல்ெவற்றிகள் 
    ஆக்கிக் ெகா ப்பவைனப் - ெப ந்திரள் 
          ஆகிப் பணிந்தி ேவாம் - வாாீர்! (தீ) 
 
    அச்சத்ைதச் சுட்டங்கு சாம்ப  மின்றி 
          அழித்தி ம் வானவைனச் - ெசய்ைக 
    ஆற் மதிச் சுடைரத் - தைட 
          யற்ற ெப ந்திறைல - எம் ள் 
    இச்ைச ம் ேவட்ைக ம் ஆைச ம் காத ம் 
          ஏற்றேதார் நல்லற ம் - கலந்ெதாளி 
    ஏற் ந் தவக்கனைலப் - ெப ந்திரள் 
          எய்திப் பணிந்தி ேவாம் - வாாீர்! (தீ) 
 
    வான கத்ைதச்ெசன்  தீண் வன் இங்ெகன்  
          மண்  ெய ந்தழைலக் - கவி 
    வாணர்க்கு நல்ல ைதத் - ெதாழில் 
          வண்ணந் ெதாிந்தவைன - நல்ல 
    ேதைன ம் பாைல ம் ெநய்ைய ம் ேசாற்ைற ம் 
          தீம்பழம் யாவிைன ம் - இங்ேக ண்  
    ேதக்கிக் களிப்பவைனப் - ெப ந்திரள் 
          ேசர்ந்  பணிந்தி ேவாம் - வாாீர்! (தீ) 
 
    சித்திர மாளிைக ெபான்ெனாளிர் மாடங்கள் 
          ேதவத் தி மகளிர் - இன்பத் 
    ேதக்கி ந் ேதனிைசகள் - சுைவ 
          ேதறி  நல் ளைம - நல்ல 
    த்  மணிக ம் ெபான் ம் நிைறந்த 
          க்குடம் பற்பல ம் - இங்ேகதர 
    ற்பட்  நிற்பவைனப் - ெப ந்திரள் 
          ெமாய்த் ப் பணிந்தி ேவாம் வாாீர்! (தீ) 
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75. ேவள்வித் தீ 
 
    ராகம் - நாதநாமக்கிாிைய தாளம் - ச ஸ்ர ஏகம் 
 
    ாிஷிகள்: எங்கள் ேவள்விக் கூடமீதில் 
          ஏ ேத தீ! தீ! - இந்ேநரம் 
    பங்க ற்ேற ேபய்க ேளாடப் 
          பா ேத தீ! தீ! இந்ேநரம். 
 
    அசுரர்: ேதாழேர, நம் ஆவி ேவகச் 
          சூ ேத தீ! தீ! - ஐேயா! நாம் 
    வாழ வந்த கா  ேவக 
          வந்தேத தீ! தீ! - அம்மாேவா! 
 
    ாிஷிகள்: ெபான்ைன ெயாத்ேதார் வண்ண ற்றான் 
          ேபாந்  விட்டாேன! - இந்ேநரம் 
    சின்ன மாகிப் ெபாய் யரக்கர் 
          சிந்தி ழ்வாேர! - இந்ேநரம். 
 
    அசுரர்: இந்திராதி ேதவர் தம்ைம 
          ஏசி வாழ்ந்ேதாேம - ஐேயா! நாம் 
    ெவந்  ேபாக மானிடர்க்ேகார் 
          ேவத ண்டாேமா! - அம்மாேவா! 
 
    ாிஷிகள்: வாைன ேநாக்கிக் ைககள் க்கி 
          வள ேத தீ! தீ! - இந்ேநரம், 
    ஞான ேமனி உதய கன்னி 
          நண்ணி விட்டாேள! - இந்ேநரம் 
 
    அசுரர்: ேகா  நாளாய் இவ்வனத்திற் 
          கூ  வாழ்ந்ேதாேம - ஐேயா! நாம் 
    பா  ேவள்வி மாந்தர் ெசய்யப் 
          பண்பிழந் ேதாேம! - அம்மாேவா! 
 
    ாிஷிகள்: காட் ல் ேம ங் காைள ேபான்றான் 
          கா ர் தீ! தீ! - இந்ேநரம் 
    ஓட் ேயாட் ப் பைகைய ெயல்லாம் 
          வாட்  கின்றாேன! - இந்ேநரம். 
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    அசுரர்: வ  யிலாதார் மாந்த ெரன்  
          மகிழ்ந்  வாழ்ந்ேதாேம - ஐேயா! நாம் 
    க ைய ெவன்ேறார் ேவத ண்ைம 
          கண்  ெகாண்டாேர! - அம்மாேவா! 
 
    ாிஷிகள்: வ ைம ைமந்தன் ேவள்வி ன்ேனான் 
          வாய்திறந் தாேன! - இந்ேநரம் 
    ம  ெநய் ந் ேத ண்  
          மகிழ வந்தாேன! - இந்ேநரம். 
 
    அசுரர்: உயிைர விட் ம் உணர்ைவ விட் ம் 
          ஓ  வந்ேதாேம - ஐேயா! நாம் 
    யி டம்பின் மீதி ந் தீ 
          ேதான்றி விட்டாேன! - அம்மாேவா! 
 
    ாிஷிகள்: அமரர் தன் சமர நாதன் 
          ஆர்த் ெத ந்தாேன! - இந்ேநரம் 
    குமாி ைமந்தன் எம  வாழ்விற் 
          ேகாயில் ெகாண்டாேன! - இந்ேநரம். 
 
    அசுரர்: வ ணன் மித்ரன் அர்ய மா ம் 
          ம ைவ உண்பாேர - ஐேயா! நாம் 
    ெப கு தீயின் ைக ம் ெவப் ம் 
          பின்னி மாய்ேவாேம! - அம்மாேவா! 
 
    ாிஷிகள்: அமர ெரல்லாம் வந்  நம் ன் 
          அவிகள் ெகாண்டாேர! - இந்ேநரம் 
    நம  மில்ைல பைக  மில்ைல 
          நன்ைம கண்ேடாேம! - இந்ேநரம் 
 
    அசுரர்: பக  மிங்ேக யின்ப ெமய்திப் 
          பா கின்றாேன - ஐேயா! நாம் 
    ைகயில் ழ இந்திரன் சீர் 
          ெபாங்கல் கண்டீேரா! - அம்மாேவா! 
 
    ாிஷிகள்: இைள ம் வந்தாள் கவிைத தந்தாள் 
          இரவி வந்தாேன! - இந்ேநரம் 
    விைள ெமங்கள் தீயினாேல 
          ேமன்ைம ற்ேறாேம! - இந்ேநரம் 
 
    ாிஷிகள்: அன்ன ண்பீேர பா ம் ெநய் ம் 



 96

          அ  ண்பீேர! - இந்ேநரம் 
    ம'ன்ன' நின்றீர் ேதவ ெரங்கள் 
          ேவள்வி ெகாள் ேர! - இந்ேநரம் 
 
    ாிஷிகள்: ேசாம ண்  ேதர்  நல்கும் 
          ேஜாதி ெபற்ேறாேம! - இந்ேநரம் 
    தீைம தீர்ந்ேத வாழியின்பஞ் 
          ேசர்த்  விட்ேடாேம! - இந்ேநரம் 
 
    ாிஷிகள்: உட யிர்ேம ணர்வி ந் தீ 
          ஓங்கி விட்டாேன! - இந்ேநரம் 
    கட ளர் தாம் எம்ைம வாழ்த்தி 
          ைக ெகா த்தாேர! - இந்ேநரம் 
 
    ாிஷிகள்: எங்கும் ேவள்வி அமர ெரங்கும் 
          யாங்க ம் தீ! தீ! - இந்ேநரம் 
    தங்கு மின்பம் அமர வாழ்க்ைக 
          சார்ந்  நின்ேறாேம! - இந்ேநரம் 
 
    ாிஷிகள்: வாழ்க ேதவர்! - வாழ்க ேவள்வி! 
          மாந்தர் வாழ்வாேர! - இந்ேநரம் 
    வாழ்க ைவயம்! வாழ்க ேவதம்! 
          வாழ்க தீ! தீ! தீ! - இந்ேநரம் 
 

76. கிளிப்பாட்  
 
    தி ைவப் பணிந்  நித்தம் ெசம்ைமத் ெதாழில் ாிந்  
    வ க வ வெதன்ேற - கிளிேய! - மகிழ் ற் றி ப்ேபாம ! 
 
    ெவற்றி ெசய க் குண்  விதியின் நியமெமன் , 
    கற் த் ெதளிந்த பின் ம் - கிளிேய! - கவைலப் படலாகுேமா? 
 
    ன்ப நிைன க ம் ேசார் ம் பய  ெமல்லாம் 
    அன்பில் அழி மடீ! - கிளிேய! - அன் க் கழிவில்ைல காண்! 
 
    ஞாயிற்ைற ெயண்ணி ெயன் ம் ந ைம நிைல பயின் , 
    ஆயிர மாண் லகில் - கிளிேய! - அழிவின்றி வாழ்ேவாமடீ! 
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    ய ெப ங்கனைலச் சுப்பிர மண்ணி யைன 
    ேநயத் டன் பணிந்தால் - கிளிேய! ெந ங்கித் யர் வ ேமா? 
 

77. ேயசு கிறிஸ்  
 
    'ஈசன் வந்  சி ைவயில் மாண்டான். 
          எ ந்  யிர்த்தனன் நாள் ஒ  ன்றில் 
    ேநசமாமாியா' மக்த ேலநா 
          ேநாிேல இந்தச் ெசய்திையக் கண்டாள். 
    ேதசத் தீர் இதன் உட்ெபா ள் ேகளீர்; 
          ேதவர் வந்  நமக்குட் குந்ேத 
    நாச மின்றி நைம நித்தங் காப்பார்; 
          நம் அகந்ைதைய நாம் ெகான்  விட்டால். 
 
    அன் காண் மாியா மக்த ேலநா 
          ஆவி காணிதிர் ேயசு கிறிஸ் ; 
    ன்  தீைம வ விைனக் ெகான்றால் 
          ன்  நாளினில் நல் யிர் ேதான் ம்; 
    ெபான்ெபா ந்த கத்தினிற் கண்ேட 
          ேபாற் வாள் அந்த நல் யிர் தன்ைன; 
    அன்ெப ம் மாியா மக்த ேலநா 
          ஆஹ! சாலப் ெப ங்கிளி யிஃேத. 
 
    உண்ைம ெயன்ற சி ைவயிற் கட்  
          உணர்ைவ ஆணித் தவங்ெகாண்ட த்தால் 
    வண்ைமப் ேப யிர் ேயசு கிறிஸ்  
          வான ேமனியில் அங்கு விளங்கும்; 
    ெபண்ைமகாண் மாியா மக்த ேலநா, 
          ேப ம் நல்லறம் ேயசு கிறிஸ் , 
    ண்ைம ெகாண்ட ெபா ளி  கண்டீர் 
          ெநா யி ஃ  பயின்றிட லாகும். 
 



 98

78. அல்லா 
 
    பல்லவி 
 
    அல்லா! அல்லா! அல்லா! 
 
    சரணங்கள் 
 
    பல்லாயிரம் பல்லாயிரம் ேகா  ேகா  யண்டங்கள் 
    எல்லாத் திைசயி ேமா ெரல்ைல யில்லாெவளி வானிேல! 
    நில்லா  சுழன்ேறாட! நியமஞ் ெசய்த ள் நாயகன் 
    ெசால்லா ம் மனத்தா ந் ெதாடெராணாத ெப ஞ்ேசாதி! 
    (அல்லா, அல்லா, அல்லா!) 
 
    கல்லாதவராயி ம் உண்ைம ெசால்லாதவ ராயி ம் 
    ெபால்லாதவராயி ம் தவமில் லாதவ ராயி ம் 
    நல்லா ைர நீதியின்ப  நில்லாதவ ராயி ம் 
    எல்ேலா ம் வந்ேதத்  மளவில் யமபயங் ெகடச் ெசய்பவன் 
    (அல்லா, அல்லா, அல்லா!) 
----------------------------------    
 
 
 


