சக்தி பெளண்டேஷன் – தமிழ் CCC வகுப்பு
ஸ்ரீரங்கம் திவ்யடதசம் மீ து மயர்வற மதி நலம் அருளப் பெற்ற ஆழ்வார்கள்
அருளிச்பசய்த ொசுரங்கள் [PART 1]
________________________________________________________________________________________
பெரியாழ்வார் அருளிய ொசுரங்கள்

1.கருவுடை மநகங்கள் கண்ைால், உன்டக் கண்ைால் எக்கும் கண்கள்
உரு உடைனாய்! உகு ழும் உண்ைாக யந்து ிந்தாய்;
திருவுடைனாள் நணயாா! திருயபங்கத்மத கிைந்தாய்!

நருயி நணம் கநழ்கின் நல்ிடகப் னச்சூட்ை யாபாய்!
2.சீநாிகயமாடு மதாமடந ககாள்வும் யல்ாய்!
சாநாறு அயட ீ ண்ணிச் சக்கபத்தால் தட ககாண்ைாய்,
ஆநாினேம் ிபாம! அணி அபங்கத்மத கிைந்தாய்!

நாற்ம் ன்டத் தயிர்த்தாய்! இருயாட்சிப் னச்சூட்ை யாபாய்!
3.யண்டு கித்து இடபக்கும் காமில் சூழ் யருனல் காயிரித் கதன்பங்கன்
ண்ையன் கசய்த கிரீடை ல்ாம் ட்ைர்ிபான் யிட்டுசித்தன் ாைல்
ககாண்டிடய ாடிக்குிக்க யல்ார், மகாயிந்தன் தன் அடினார்காகி
ண் திடசக்கும் யிக்கு ஆகி ிற்ார், இடண அடி ன் தட மநமய!
4.கன்ி ன் நாநதிள் சூழ்தரு னம்காமில் காயிரித் கதன்பங்கம்
நன்ின சீர் நதுசூதா! மகசயா! ாயிமனன் யாழ்வு உகந்து
உன்ட இங்கன்று மநய்க்கச் சிறுகாம ஊட்டி எருப்டுத்மதன்

ன்ின் நம் யினாள் எரு கண் இல்ட ன் குட்ைம னத்தம் தா!
____________________________________________________________________________________
1.நாதயத்மதான் னத்திபன் மாய் நிகைல்யாய் நாண்ைாட
ஏதுயித்தக் கடணனா உருவுருமய ககாடுத்தான் ஊர்,
மதாதயத்தித் தூய் நடமனார் துடடினத் துறம்ி ங்கும்
மாதில் டயத்த மதன் கசாரினேம் னல் அபங்கம் ன்துமய!
2.ிப்கத்மத நாண்டு எமிந்த ிள்டகட ால்யடபனேம்
இடப் காழுதில் ககாணர்ந்து ககாடுத்து எருப்டுத்த உடப்ன் ஊர்,
நடப் கரும் தீ யர்த்திருப்ார் யரும் யிருந்டத அித்திருப்ார்
சிப்னடைன நடனயர் யாழ் திருயபங்கம் ன்துமய!

3.நருநகன் தன் சந்ததிடன உனிர்நீ ட்டு, டநத்துன்நார்
உருநகத்மத யமாமந,
ீ
குருனகநாய்க் காத்தானூர்,

திருனகநாய்ச் கசங்கநம் திருிநாய்க் கருங்குயட
காருனகநாய் ின்ரும் னல் அபங்கம் ன்துமய!
4.கூன் கதாழுத்டத சிதகுடபப்க் ககாடினயள் யாய்க் கடின கசால் மகட்டு,
ஈன்று டுத்த தானடபனேம், பாச்சினனம் ஆங்கு எமின;

கான் கதாடுத்த கி மாகிக் கண்ைகடபக் கடந்தான் ஊர்,
மதன் கதாடுத்த நர்ச்மசாடத் திருயபங்கம் ன்துமய!
5.கருயபங்கள் அடய ற்ிப் ிமக்குடைன பாயணட
உருயபங்கப் காருதமித்து இவ்வுகிடக் கண் கறுத்தான் ஊர்,
குபயரும்க் மகாங்கபக் குனில் கூவும் குிர் காமில் சூழ்
திருயபங்கம் ன்துமய ன் திருநால் மசத் இைமந!
6.கீ ழ் உகில் அசுபர்கடக் கிமங்கிருந்து கிபாமந
ஆமி யிடுத்து அயருடைன கரு அமித்த அப்ன் ஊர்,
தாடம நைறடுரிஞ்சித் தய யண்ணப் காடி அணிந்து
னாமின் இடச யண்டிங்கள் ஆம் டயக்கும் அபங்கமந!
7.ககாழுப்னடைன கசழுங்குருதி ககாமித்து இமிந்து குநிழ்த்து ின
ிமக்கு உடைன அசுபர்கடப் ிணம் டுத்த கருநான் ஊர்,
தழுப்ரின சந்தங்கள் தையடபயாய் ஈர்த்துக் ககாண்டு

கதமிப்னடைன காயிரி யந்து அடி கதாழும் சீர் அபங்கமந!
8.யல் னிற்றுக் மகமறநாய், யால் னிற்றுச் சீனனநாய்,
ல்ட இல்ாத் தபணிடனனேம் அவுணடனேம் இைந்தான் ஊர்,
ல்ினம் மாது இருஞ்சிட யண்டு ம்கருநான் குணம் ாடி
நல்ிடக கயண்சங்கு ஊதும் நதிள் அபங்கம் ன்துமய!
9.குன்ாடு ககாழு னகில் மால், குயடகள் மால், குடபகைல் மால்,
ின்ாடி கணநனில் மால் ிம் உடைன கடுநால் ஊர்;
குன்றூடு காமில் தடமந்து, ககாடி இடைனார் னட அணயி
நன்றூடு கதன்றநாம் நதிள் அபங்கம் ன்துமய!

10.ருயபங்கள் அடய ற்ிப் டைனாித்து ழுந்தாட

கசருயபங்கப் காருதமித்த திருயான் திருப்தி மநல்

திருயபங்கத் தநிழ் நாட யிட்டுசித்தன் யிரித்த ககாண்டு
இருயபங்கம் ரித்தாட த்த யல்ார் அடிமனாமந!
__________________________________________________________________________________________
1.நபயடிடனத் தம்ிக்கு யான் டணனம் டயத்துப் மாய் யாமார் யாம

கசருவுடைன திடசக் கருநம் திருத்தி யந்து உகு ஆண்ை திருநால் மகானில்,
திருயடி தன் திருவுருவும், திருநங்டக நர்க் கண்ணும் காட்டி ின்று
உருவுடைன நர் ீம் காற்று ஆட்ை ஏசிக்கும் எி அபங்கமந!

2.தன் அடினார் தித்து அகத்துத் தாநடபனாள் ஆகிறம் சிதகுடபக்குமநல்;

”ன் அடினார் அது கசய்னார், கசய்தமபல் ன்று கசய்தார்” ன்ர் மாறம்
நன்னுடைன யிீைணற்கா நதிள் இங்டகத் திடச மாக்கி நர்கண் டயத்த
ன்னுடைன திருயபங்கற்கு அன்ினேம் நற்று எருயர்க்கு ஆாயமப!
3.கருறடைன காமில் நருதும்,

கதக்கிறும், ிம்டனேம், கடின நாவும்,

உருறடைன சகைடபனேம், நல்டபனேம், உடைன யிட்டு ஏடச மகட்ைான்;
இருள் அகற்றும் ரிகதிமபான் நண்ைத்தூடு ற்ி டயத்து ணி யாங்கி
அருள் ககாடுத்திட்டு அடினயடப ஆட்ககாள்யான் அநரும் ஊர் அணினபங்கமந!
4.திாாநானிபயர் மதயிநார் ணி கசய்ன, துயடப ன்னும்
அதில் ானகர் ஆகி யற்று
ீ
இருந்த நணயார் நன்னு மகானில்,
னது ாண் நர்க் கநம் ம்கருநான் கான் யனிற்ில் னமய மால்யான்
காது ானகம் ாயித்து இறுநாந்து கான் சாய்க்கும் னபங்கமந!
5.ஆடநனாய், கங்டகனாய், ஆழ்கைாய், அயினாய், அருயடபகாய்,
ான்னகாய், ான்நடனாய், மயள்யினாய்த் தக்கடணனாய்த் தானும் ஆான்,
மசநம் உடை ாபதார் கசன்று கசன்று துதித்து இடஞ்சக் கிைந்தான் மகானில்,
னநருயிப் னள் இங்கள் னள் அடபனன் னகழ் குமறும் னபங்கமந!
6.டநத்துன்நார் காதிடன நனிர் னடிப்ித்து அயர்கடமன நன்பாக்கி,
உத்தடப தன் சிறுயடனேம் உய்னக் ககாண்ை உனிபான் உடனேம் மகானில்,
த்தர்கறம் கயர்கறம் மகநாமியாய் னியர்கறம் பந்தாடும்
சித்தர்கறம் கதாழுது இடஞ்சத் திடச யிக்காய் ிற்கின் திருயபங்கமந!
7.குள் ிபம்நச்சாரினாய் நாயிடனக் குறும்தக்கி அபசு யாங்கி,
இடப் காழுதில் ாதாம் கயிருக்டக ககாடுத்து உகந்த ம்நான் மகானில்,

ிப்னடைன நணி யடபமநல் இஞானிறு ழுந்தாற் மால் அபயடணனின் யாய்
சிப்னடைன ணங்கள் நிடசச் கசழுநணிகள் யிட்கைிக்கும் திருயபங்கமந!
8.உபம் ற்ி இபணினட உகிர் ததினால் உள்ின நார்ன உடக்க ஊன்ி,
சிபம் ற்ி னடி இடினக் கண் ிதுங்க, யாய் அபத் கதமித்தான் மகானில்,
உபம் கற் நர்க்கநம் உகந்த மசயடி மால் உனர்ந்து காட்ை

யபம்னற் கதிர்ச்கசந்கல் தால் சாய்த்துத் தட யணங்கும் தண் அபங்கமந!
9.மதவுடைன நீ நாய், ஆடநனாய், நாய், அரினாய், குாய்,
னெவுருயிி பாநாய், கண்ணாய், கற்கினாய் னடிப்ான் மகானில்,
மசயகாடு கடை அன்ம் கசங்கந நர் ி ஊசல் ஆடி

னயடண மநல் உடதந்கதழு கசம்காடி ஆடி யிடனாடும் னபங்கமந!
10.கசருயாறம் னள்ான் நண்ணான் கசருச் கசய்னேம் ாந்தகம் ன்னும்
எரு யான், நடனான், ஏைாத டைனான், யிழுக்டகனான்,

இபயான், கான், ன்டனான், ழ் உகப்கரும்னபயான்,
திருயான் இிதாகத் திருக்கண் யர்கின் திருயபங்கமந!
11.டகந்ாகத்து இைர் கடிந்த கணல் ஆமிப் டை உடைனான் கருதும் மகானில்,
கதன்ாடும் யைாடும் கதாமின் திருயபங்கத் திருப்தினின் மநல்
கநய்ந்ாயன் கநய்னடினான் யிட்டுசித்தன் யிரித்த தநிழ் உடபக்க யல்ார்
ஞ்ஞான்றும்
தாமந!

ம்கருநாின்

இடண

அடிக்

கீ ழ்

இடண

ிரினாது

இருப்ர்

__________________________________________________________________________________________
1.துப்னடைனாடப அடையது ல்ாம் மசார்யிைத்துத் துடணனாயர் ன்ம
எப்ிமன் ஆகிறம் ின்டைந்மதன் ஆடக்கு ீ அருள் கசய்தடநனால்
ய்ப்ன

ன்ட யந்து ினேம் மாது

நாட்மைன்
அப்மாடதக்கு
ள்ினாம!

இப்மாமத

கசால்ி

அங்கு தும் ான் உன்ட
டயத்மதன்,

அபங்கத்து

ிடக்க

அபயடணப்

2.சாநிைத்து ன்டக் குிக் ககாள் கண்ைாய், சங்ககாடு சக்கபம் ந்திாம!
ாநடித்து ன்ட அமக தண்ைம் கசய்யதா ிற்ர் நன் தநர்கள்

மாநிைத்து உன் தித்து த்தடனேம் னகா யண்ணம் ிற்மதார் நாடன யல்ட
ஆநிைத்மத உன்டச் கசால்ி டயத்மதன், அபங்கத்து அபயடணப் ள்ினாம!

3.ல்டனில் யாசல் குறுகச் கசன்ால் ற்ி நன் தநர் ற்றும் மாது,
ில்றநின் ன்னும் உானம் இல்ட! மநினேம் சங்கனம் ந்திாம!
கசால்ாம்

மாமத

உன்

ாநம்

ல்ாம்

கசால்ிமன்

ன்டக்

குிக்

ககாண்டு ன்றும்

அல்ல் ைா யண்ணம் காக்க மயண்டும்! அபங்கத்து அபயடணப் ள்ினாம!
4.எற்ட யிடைனானும் ான்னகனும் உன்ட அினாப் கருடநமனாம!
னற் உகு ல்ாம் ீமன ஆகி, னென்கழுத்தான னதல்யமமனா!

அற்து யாணாள் இயற்ககன்று ண்ணி, அஞ்ச நன் தநர் ற்றற்
அற்டக்கு, ீ ன்டக் காக்க மயண்டும்! அபங்கத்து அபயடணப் ள்ினாம!
5.டன அபயிடணப் ாற்கைறள் ள்ி ககாள்கின் பநனெர்த்தி!

உய்ன உகு டைக்க மயண்டி உந்தினில் மதாற்ிாய் ான்னகட,
டயன நிசடபப் காய் ன்ம ண்ணிக் காடனேம் உைம டைத்தாய்
ன! இி ன்டக் காக்க மயண்டும்! அபங்கத்து அபயடணப் ள்ினாம!
6.தண்கண யில்ட நன் தநர்கள் சாக் ககாடுடநகள் கசய்னா ிற்ர்
நண்கணாடு ீரும் ரினேம் காறம் நற்றும் ஆகாசனம் ஆகி ின்ாய்,
ண்ணாம்

மாமத

உன்

ாநம்

ல்ாம்

ண்ணிமன்,

ன்டக்

குிக்

ககாண்டு ன்றும்
அண்ணம! ீ ன்டக் காக்க மயண்டும்! அபங்கத்து அபயடணப் ள்ினாம!
7.கசஞ்கசால் நடப் காருாகி ின் மதயர்கள் ானகம! ம்நாம!

ஞ்சில் ன்னுடை இன் அனமத! ழ் உகும் உடைனாய்! ன் அப்ா!
யஞ்ச உருயின் நன் தநர்கள் யிந்து ிந்து ன்டப் ற்றும் மாது,
அஞ்சம்
ள்ினாம!

ன்று

ன்டக்

காக்க

மயண்டும்!

அபங்கத்து

அபயடணப்

8.ான் தும் உன் நானம் என்ிமனன்! நன் தநர் ற்ி ிந்திட்டு, இந்த
ஊம

னமக

ன்று

மநாதும்

மாதும்,

அங்மகதும்

ான்

உன்ட

ிடக்க

நாட்மைன்
யாமய் யாயர் தங்கள் ஈசா! நதுடபப் ிந்த நாநானம! ன்
ஆாய்! ீ ன்டக் காக்க மயண்டும்! அபங்கத்து அபயடணப் ள்ினாம!
9.குன்று டுத்து ஆிடப காத்த ஆனா! மகாிடப மநய்த்தயம! ம்நாம!
அன்று னதல் இன்றுதினா ஆதினஞ்மசாதி நந்திமனன்!

ன்றும் ககாடின நன் தநர்கள் ிந்து யிந்து ன்டப் ற்றும் மாது,

அன்ங்கு ீ ன்டக் காக்க மயண்டும்! அபங்கத்து அபயடணப் ள்ினாம!
10.நானயட, நதுசூதட, நாதயட, நடமனார்கள் த்தும்

ஆனர்கள் ற்ிட, அச்சுதட, அபங்கத்து அபயடணப் ள்ினாட,
மயனர்னகழ் யில்ிப்னத்தூர்நன் யிட்டுசித்தன் கசான் நாட த்தும்
தூன நத்தர் ஆகி யல்ார், தூநணி யண்ணனுக்கு ஆர் தாமந!

__________________________________________________________________________________________
ஸ்ரீஆண்ோள் அருளிய ொசுரங்கள்
1.தாம் உகக்கும் தம் டகனில் சங்கமந மாாமயா?

னாம் உகக்கும் ன் டகனில், சங்கனம் ந்திடமனீர்!
தீ னகத்து ாகடண மநல் மசரும் திருயபங்கர்;

ஆ! னகத்டத மாக்காபால் அம்நம! அம்நம!
2.மில் உடைன அம்நடநீ ர்! ன் அபங்கத்து இன்னதர்;
குமல் அமகர், யாய் அமகர், கண் அமகர், ககாப்னமில்
ழு கநப்ன அமகர், ம்நார், ன்னுடைன
கமல் யடடனத் தானம் கமல் யடமன ஆக்கிமப!
3.காங்மகாதம் சூழ்ந்த னயினேம் யிண் உகும்
அங்காதும் மசாபாமந ஆள்கின் ம்கருநான்
கசங்மகால் உடைன திருயபங்கச் கசல்யார்
ங்மகால் யடனால் இைர் தீர்யர் ஆகாமத?
4.நச்சாணி நாை நதிள் அபங்கர், யாநார்
ச்டசப் சும் மதயர், தாம் ண்டு ீர் ற்
ிச்டசக் குடனாகி ன்னுடைன கய்யட மநல்
இச்டச உடைனமபல் இத்கதருமய மாதாமப?
5.கால்ாக் குள் உருயாய் காற்டகனில் ீர் ற்று
ல்ா உகும் அந்து ககாண்ை ம்கருநான்,
ல்ார்கள் யாழும் ிர் அபங்க ாகடணனான்

இல்ாமதாம் டகப் காருறம் ய்துயான் எத்தும!

6.டகப்காருள்கள் னன்மந டகக் ககாண்ைார், காயிரிீர்
கசய்ப்னப ஏடும் திருயபங்கச் கசல்யார்,

ப்காருட்கும் ின்று ஆர்க்கும் ய்தாது, ான்நடனின்
கசாற்காருாய் ின்ார் ன் கநய்ப்காருறம் ககாண்ைாமப!
7.உண்ணாது உங்காது எி கைட ஊைறுத்து
கண் னாக்டக ஆப்னண்டு தாம் உற் மகதல்ாம்
திண்ணார் நதிள்சூழ் திருயபங்கச் கசல்யார்

ண்ணாமத தம்னடைன ன்டநகம ண்ணுயமப!
8.ாசி தூர்ந்துக் கிைந்த ார்நகட்கு ண்டு எரு ாள்
நாசு உைம்ில் ீர் யாப நாம் இாப் ன்ினாம்
மதசுடைன மதயர் திருயபங்கச் கசல்யார்
மசி இருப்கள் மர்க்கவும் மபாமய!
9.கண்ணாம் மகாடித்துக் கன்ி தன்டக் டகப்ிடிப்ான்
திண்ணார்ந்த சிசுான் மதசமிந்து,
அண்ணாந்து இருக்கமய; ஆங்கயடக் டகப்ிடித்த
கண்ணான் மணும் ஊர் மரும் அபங்கமந!
10.கசம்டந உடைன திருயபங்கர் தாம் ணித்த
கநய்டநப் கருயார்த்டத யிட்டுசித்தர் மகட்டு இருப்ர்
தம்டந உகப்ாடபத் தாம் உகப்ர் ன்னும் கசால்

தம்நிடைமன காய் ஆால் சாதிப்ார் ஆர் இிமன?!
__________________________________________________________________________________________
ஸ்ரீகுலடசரக ஆழ்வார் அருளிய ொசுரங்கள்
1.மதயடபனேம் அசுபடபனேம் திடசகடனேம் டைத்தயம!
னாயரும் யந்து அடி யணங்க அபங்ககர்த் துனின்யம!
காயிரில் திானேம் கணனபத்து ன் கண்நணிமன!
யரி கயஞ்சிட யயா! பாகயம! தாமமா!
__________________________________________________________________________________________
1.இருள் இரினச் சுைர் நணிகள் இடநக்கும் கற்ி
இத்துத்தின அணி ணம் ஆனிபங்கள் ஆர்ந்த
அபயபசப் கருஞ்மசாதி அந்தன் ன்னும்

அணி யிங்கும் உனர் கயள்ட அடணடன மநயி,
திருயபங்கப் கருகருள் கதண்ணர்ப்
ீ
கான்ி
திடபக் டகனால் அடியருைப் ள்ி ககாள்றம்
கருநணிடனக் மகாநத்டதக் கண்டுககாண்டு ன்

கண்ணின் இடணகள் ன்று ககாமா கிக்கும் ாம?!
2.யாமனார் ஈடபஞ்ஞூறுது தங்கார்ந்த

யடனேைம்ிமல் ாகம் உநிழ்ந்த கசந்தீ
யனாநர்ச்
ீ
கசன்ி யிதாமந மால்

மநன்மநறம் நிக ங்கும் பந்ததன் கீ ழ்

கானாம்ன நர்ப் ிங்கல் அன் நாடக்
கடி அபங்கத்து அபயடணனில் ள்ி ககாள்றம்
நாமனாட நணத்தூமண ற்ி ின்று ன்

யானாப ன்று ககாமா யாழ்த்தும் ாம?!
3.ம் நாண்ிடனன் ான்கு ாயிாறம்
டுத்து த்தி ஈரிபண்டு னகனம் ககாண்டு
ம்நாடும் மிற் கண்கள் ட்டிமாடும்
கதாழுது த்தி இிது இடஞ்ச ின் கசம்கான்
அம்நான் தன் நர்க்கநக் ககாப்னழ் மதான்
அணி அபங்கத்து அபயடணனில் ள்ி ககாள்றம்
அம்நான் தன் இடணக்கீ ழ் அர்கிட்டு அங்கு
அடினயமபாடு ன்று ககாமா அணுகும் ாம?!
4.நாயிட யாய்ப் ிந்து உகந்த நாட, மயட
யண்ணட, ன் கண்ணட, யன்குன்ம் ந்தி
ஆயிட அன்றுய்னக் ககாண்ை ஆனர் ற்ட,
அநபர்கள் தந்தடயட, அந்தநிழ் இன்ப்
ாயிட, அவ்யைகநாமிடன, ற்று அற்ார்கள்
னில் அபங்கத்து அபயடணனில் ள்ி ககாள்றம்
மகாயிட, ாவு யழுத்தி ன்தன் டககள்
ககாய்ம்நர் தூய் ன்று ககாமா கூப்னம் ாம?!
5.இடண இல்ா இன்ிடச னாழ் ககழுநி இன்த்
தும்னருவும் ாபதனும் இடஞ்சி த்த
துடண இல்ாத் கதான் நட தல் மதாத்திபத்தால்

கதான் நர்க்கண் அனன் யணங்கி ஏயாமதத்த;
நணிநாை நாிடககள் நல்கு கசல்ய

நதிள் அபங்கத்து அபயடணனில் ள்ி ககாள்றம்
நணியண்ணன் ம்நாடக் கண்டு ககாண்டு ன்

நர்ச் கசன்ி ன்று ககாமா யணங்கும் ாம?!
6.அி நர்மநல் அனன் அபன் இந்திபமாடு ட
அநபர்கள் தம் குழுவும் அபம்டனரும் நற்றும்

கதி நதி மசர் னியர்கள் தம் குழுவும் னந்தித்
திடச திடசனில் நர்த்தூயிச் கசன்று மசரும்

கிநர் மசர் காமில் அபங்கத்து உபகம் ிக்
கண் யரும் கைல் யண்ணர் கநக்கண்ணும்

எிநதி மசர் திருனகனம் கண்டு ககாண்டு ன்
உள்ம் நிக ன்று ககாமா உருகும் ாம?!
7.நந்து இகழும் நம், எமிந்து யஞ்சம் நாற்ி,
ம்னன்கள் அைக்கி இைர்ப் ாபத் துன்ம்
துந்து, இரு னப்காழுதும் த்தி, ல்ட இல்ாத்
கதால்கிக்கண் ிடின் கதாண்ைபா
அம் திகழும் நத்தயர்தம் கதிடனப் கான்ி
அணி அபங்கத்து அபயடணனில் ள்ி ககாள்றம்
ிம் திகழும் நாமனாடக் கண்டு ன் கண்கள்
ீர்நல்க ன்று ககாமா ிற்கும் ாம?!
8.மகாார்ந்த கடும் சார்ங்கம், கூற் சங்கம்,
ககாட ஆமி, ககாடும் தண்டு, ககாற் எள் யாள்,
காார்ந்த கதிக் கருைன் ன்னும் கயன்ிக்
கடும் டய இடய அடத்தும் னஞ்சூழ் காப்,
மசார்ந்த கடுங்கமி மசாட சூழ்ந்த
திருயபங்கத்து அபயடணனில் ள்ி ககாள்றம்
நாமாடக் கண்டு இன்க் கயி ய்தி
யல்யிடமனன் ன்று ககாமா யாழும் ாம?!
9.தூபாத நக்காதல் கதாண்ைர் தங்கள்
குமாம் குழுநித் திருப்னகழ்கள் வும் ாடி
ஆபாத நக்கிப்மாடு அழுத கண்ண ீர்

நடம மசாப ிடந்து உருகி த்தி ாறம்
சீபார்ந்த னழுமயாடச படய காட்டும்

திருயபங்கத்து அபயடணனில் ள்ி ககாள்றம்
மார் ஆமி ம்நாடக் கண்டு துள்ிப்

னதத்தில் ன்று ககாமா னபறம் ாம?!
10.யன்கரு யாகம் உய்ன, அநபர் உய்ன,
நண் உய்ன, நண் உகில் நிசர் உய்ன,

துன்ம் நிகு துனர் அக, அனர் என்றும் இல்ாச்
சுகம் யப, அகம் நகிழும் கதாண்ைர் யாம;

அன்காடு கதன்திடச மாக்கிப் ள்ி ககாள்றம்
அணி அபங்கன் திருனற்த்து அடினார்கள் தங்கள்
இன்ம் நிகு கருங்குழுவு கண்டு னானும்,

இடசந்துைம ன்று ககாமா இருக்கும் ாம?!
11.திைர் யிங்கு கடபப் கான்ி டுவு ாட்டுத்
திருயபங்கத்து அபயடணனில் ள்ி ககாள்றம்
கைல் யிங்கு கருமநி அம்நான் தன்டக்
கண்ணாபக் கண்டு உகக்கும் காதல் தன்ால்,
குடை யிங்கு யில்தாடக் ககாற் எள் யாள்
கூைன் மகான் ககாடைக் குமசகபன் கசாற் கசய்த
டை யிங்கு தநிழ்நாட த்தும் யல்ார்
ம் திகழ் ாபணன் அடிக் கீ ழ் ண்ணுயாமப!

__________________________________________________________________________________________
1.மதட்ைரும் தில் மதிட, கதன் அபங்கட, திருநாது யாழ்;
யாட்ைநில் யநாட நார்யட, யாழ்த்தி நால் ககாள் சிந்டதனபாய்,
ஆட்ைமநயி அந்தடமத்து அனர்கயய்தும் கநய் அடினார்கள் தம்
ஈட்ைம் கண்டிைக் கூடுமநல், அது காணும் கண் னாயமத!
2.மதாடுா நர் நங்டக மதாள் இடண மதாய்ந்ததும்,
சுைர் யாினால் ீடு நாநபம் கசற்தும், ிடப
மநய்த்ததும், இடயமன ிடந்து ஆடிப்ாடி அபங்கமயா!
ன்று அடமக்கும் கதாண்ைர் அடிப்காடி ஆை ாம் கற்ால்,
கங்டக ீர் குடைந்தாடும் மயட்டக ன்ாயமத!

3.று அைர்த்ததும், நாய் ிம் கீ ண்ைதும், னன் பாநாய்

நாைர்த்ததும், நண் அந்ததும், கசால்ிப்ாடி; யண் கான்ிப்

மபாறு மால் யரும் கண்ணீர் ககாண்டு அபங்கன் மகானில் திருனற்ம்
மசறு கசய் கதாண்ைர் மசயடிச் கசழும் மசறு ன் கசன்ிக்கு அணியம!
4.மதாய்த்த தண் தனிர் கயண்கணய் ாறைன் உண்ைறம் உைன் ஆய்ச்சி கண்டு
ஆர்த்த மதாறடை ம்ிபான் ன் அபங்கனுக்கு அடினார்காய்,

ா தழும்ன ம ாபணா ன்று அடமத்து கநய் தழும்த் கதாழுது த்தி;
இன்னறும் கதாண்ைர் மசயடி த்தி யாழ்த்தும் ன் கஞ்சமந!

5.காய் சிடக் குபல் ற்கருத்தம் இறுத்துப் மாபப யர்த்த
ீ
மகான்
கசய் சிடச்சுைர் சூழ் எித் திண்ண நாநதிள் கதன் அபங்காம்
கநய்சிடக் கருமநகம் என்று தம் கஞ்சுள் ின்று திகமப்மாய்

கநய்சிிர்ப்யர் தம்டநமன ிடந்து ன் நம் கநய் சிிர்க்குமந!
6.ஆதி அந்தம் அந்தம் அற்னதம் ஆ யாயர் தம்ிபான்
ாத நாநர் சூடும் த்தி இாத ாயிகள் உய்ந்திை,
தீது இல் ன்கி காட்டி ங்கும் திரிந்த அபங்கன் ம்நானுக்மக;
காதல் கசய் கதாண்ைர்க்கு ப்ிப்ிறம் காதல் கசய்னேம் ன் கஞ்சமந!
7.காரிம் னடப மநி ற்கதிர் னத்த கயண்ணடகச் கசய்னயாய்
ஆபநார் அபங்கன் ன்னும் அரும்கருஞ்சுைர் என்ிட,
மசரும் கஞ்சிபாகிச் மசர்ந்து கசிந்து இமிந்த கண்ணர்கால்
ீ
யாப ிற்யர் தாிடணக்கு எரு யாபநாகும் ன் கஞ்சமந!
8.நாட உற் கைல் கிைந்தயன், யண்டு கிண்டு றுந்துமாய் நாட உற்
யடபப் கரும் திருநார்யட, நர்க் கண்ணட,
நாட உற்று ழுந்து ஆடிப்ாடித் திரிந்த அபங்கன் ம்நானுக்மக,
நாட உற்ிடும் கதாண்ைர் யாழ்வுக்கு நாட உற்து ன் கஞ்சமந!
9.கநாய்த்துக் கண் ிமசாப கநய்கள் சிிர்ப் ங்கி இடத்து ின்று,
ய்த்துக் கும்ிடு ட்ைம் இட்டு ழுந்து ஆடிப்ாடி இடஞ்சி,
ன் அத்தன் அச்சன் அபங்கன் அடினார்காகி, அயனுக்மக
ித்தபாம் அயர் ித்தர் அல்ர்கள் நற்டனார் னற்றும் ித்தமப!
10.அல்ிநாநர் நங்டக ாதன், அபங்கன் கநய்னடினார்கள் தம்
ல்டனில் அடிடநத் தித்திில் ன்று மநவு நத்தாம்

ககால்ிக் காயன், கூைல்ானகன், மகாமிக்மகான் குமசகபன்

கசால்ிின் தநிழ் நாட யல்யர் கதாண்ைர் கதாண்ைர்காயமப!
__________________________________________________________________________________________
1.கநய் இல் யாழ்க்டகடன கநய் க் ககாள்றம்
இவ்டயனம் தன்காடும் கூடுயது இல்ட னான்!
”னம! அபங்கா!” ன்று அடமக்கின்மன்!

டநனல் ககாண்டு எமிந்மதன் ன்ன் நாறக்மக!
2.திமர் இடைனார் தித்மத ிற்கும்
ஞாம் தன்காடும் கூடுயது இல்ட னான்!
”ஆினா! அடமனா! அபங்கா!” ன்று

நால் ழுந்து எமிந்மதன் ன் தன் நாறக்மக!
3.நாபார் யரி கயஞ்சிடக்கு ஆட் கசய்னேம்
ாரிாகபாடும் கூடுயது இல்ட னான்!
ஆப நார்யன் அபங்கன் அந்தன் ல்
ாபணன் ப காந்தகன் ித்தம!
4.உண்டிமன உடைமன உகந்து ஏடும்
இம்நண்ைத்மதாடும் கூடுயது இல்ட னான்!
அண்ை யாணன் அபங்கன் யன் மய் னட
உண்ை யானன் தன் உன்நத்தன் காண்நிம!
5.தீது இல் ன்கி ிற்க அல்ாது கசய்
ீதினாகபாடும் கூடுயது இல்ட னான்!
ஆதி ஆனன் அபங்கன் அந்தாநடபப்
மடத நாநணயான் தன் ித்தம!
6.ம்பத்தர் அல்ாகபாடும் கூைன்
உம்ர் யாழ்டய என்ாகக் கருதின்
தம்ிபான் அநபர்க்கு அபங்க கர்
ம்ிபானுக்கு ழுடநனேம் ித்தம!
7.த்தித்திறம் னாகபாடும் கூடும் அச்
சித்தம் தன்டத் தயிர்த்தன் கசங்கண்நால்
”அத்தம! அபங்கா!” ன்று அடமக்கின்மன்,

ித்தாய் எமிந்மதன் ம்ிபானுக்மக!
8.மனமப க்கி னாயரும் னானும் ஏர்
மனம யர்க்கும் இது மசிகனன்!

”ஆனம! அபங்கா!” ன்று அடமக்கின்மன்
மனாய் எமிந்மதன் ம்ிபானுக்மக!
9.அங்டக ஆமி அபங்கன் அடினிடண

தங்கு சிந்டதத் திப்கரும் ித்தாய்
ககாங்கர் மகான் குமசகபன் கசான் கசால்
இங்கு யல்யர்க்கு தம் என்ில்டமன!
TOTAL SONGS:76

