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1 ககத்தல நிகைகனி  (வயலூர்)  
தத்தன தனதன தத்தன தனதன 

     தத்தன தனதன  ......தனதனன   

கனன்கனரட்ு   குமனரன   கனன்கனரட்ு குமனரன   கனன்கனரட்ு குமனரன   சரணம்  

கனன்கனரட்ு   குமனரன   கனன்கனரட்ு குமனரன   கனன்கனரட்ு குமனரன   சரணம்  

https://www.youtube.com/watch?v=UVegYmVb2m4 

ககத்தல நிகைகனி யப்பமமன டவல்மபனரி 

     கப்பிய கரிமுக ...... னடிபபணிக் 

கை்றிடு மடியவர் புத்தியி லுகைபவ 

     கை்பக மமனவிகன ...... கடிபதகும் 

மத்தமு மதியமும் கவத்திடு மரன்மகன் 

     மை்மபனரு திரள்புய ...... மதயனகன 

மத்தள வயிைகன உத்தமி புதல்வகன 

     மட்டவிழ் மலரம்கனடு ...... பணிபவபன 

முத்தமி ழகடவிகன முை்படு கிரிதனில் 

     முை்பட எழுதிய ...... முதல்பவனபன 

முப்புர மமரிமசய்த அசச்ிவ னுகைரதம் 

     அசச்து மபனடிமசய்த ...... அதிதீரன 

அத்துய ரதுமகனடு சுப்பிர மணிபடும் 

     அப்புன மதனிகட ...... இபமனகி 

அக்குை மகளுட னசச்ிறு முருககன 

     அக்கண மணமருள் ...... மபருமனபள. 

2 பக்ககை விசித்ைமணி  (விநாயகர்) 
தத்ததன தத்ததன தத்ததன தத்ததன 

     தத்ததன தத்ததன  ......தனதனன   

வித்தகம ருப்புகடய ...... மபருமனபள 

மசப்மபனஎ னக்கருள் கக ...... மைபவபன 

https://www.youtube.com/watch?v=fdZIujNxL14 

பக்ககர வி சித்ரமணி மபனை்கலகண யிட்டநகட 

     பட்சிமயனு  முக்ரதுர ...... கமுநீபப் 

பக்குவ ம லரத்்மதனகடயும் அக்குவடு படம்டனழிய 

     படட்ுருவ விடட்ருள்கக ...... வடிபவலும் 

திக்கதும  திக்கவரு குக்குடமும் ரடக்சதரு 

     சிை்ைடியு முை்றியப ...... னிருபதனளும் 

மசய்ப்பதியும் கவத்துயர ்தி ருப்புகழ்வி ருப்பமமனடு 

     மசப்மபனஎ னக்கருள் கக ...... மைபவபன 

இக்கவகர நை்கனிகள் சரக்்ககர ப ருப்புடமனய் 

     எடம்பனரி ய வை் றுவகர ...... இளநீரவ்ண் 

மடசச்ில்பய ைப்பவகக பசச்ரிசி பிடட்ு மவள 

https://www.youtube.com/watch?v=UVegYmVb2m4
https://www.youtube.com/watch?v=fdZIujNxL14
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     ரிப்பழமி டிப்பல் வகக ...... தனிமூலம் 

மிக்கஅடி சிை்கடகல படச்ணமம னக்மகனமளனரு 

     விக்கிநச மரத்்தமனனும் ...... அருளனழி 

மவை்பகுடி லசச்டில விை்பரம ரப்பரருள் 

     வித்தகம ருப்புகடய ...... மபருமனபள. 

3 உம்பர் தரு  (விநாயகர்) 
தந்ததனத் தனனதனத்  ......தனதனன  

     தந்ததனத் தனனதனத்  ......தனதனன   

கணபதிபய  நீ வந்திடுவனய்   குண நிதிபய அருள்  தந்திடுவனய் 

கணபதிபய  நீ வந்திடுவனய்   குண நிதிபய அருள்  தந்திடுவனய் 

https://www.youtube.com/watch?v=OEnGCMLCskM 

உம்பரத்ருத் பதநுமணிக் ...... கசிவனகி 

     ஒண்கடலிை் பைனமுதத் ...... துணரவ்ூறி 

இன்பரசத் பதபருகிப் ...... பலகனலும் 

     என்ைனுயிரக்் கனதரவுை் ...... ைருள்வனபய 

தம்பிதனக் கனகவனத் ...... தகணபவனபன 

     தந்கதவலத் தனலருள்ககக் ...... கனிபயனபன 

அன்பரத்மக் கனனநிகலப் ...... மபனருபளனபன 

     ஐந்துகரத் தனகனமுகப் ...... மபருமனபள. 

4 நினது திருவடி  (விநாயகர்)  
தனன தனதன தத்தன தத்தன 

     தனன தனதன தத்தன தத்தன 

          தனன தனதன தத்தன தத்தன  ......தனதனன   

நினது திருவடி சத்திம யிை்மகனடி 

     நிகனவு கருதிடு புத்திமகன டுத்திட 

          நிகைய அமுதுமசய் முப்பழ மப்பமு ...... நிகழ்பனல்பதன் 

மநடிய வகளமுறி இக்மகனடு லடட்ுகம் 

     நிைவில் அரிசிப ருப்பவல் எடம்பனரி 

          நிகரில் இனிகத லிக்கனி வரக்்கமும் ...... இளநீரும் 

மனது மகிழ்மவனடு மதனட்டக ரத்மதனரு 

     மகர சலநிதி கவத்தது திக்கர 

          வளரு கரிமுக ஒை்கைம ருப்பகன ...... வலமனக 

மருவு மலரப்ுகன மதனத்திர மசனை்மகனடு 

     வளரக்க குகழபிடி மதனப்பண குடம்டனடு 

          வனச பரிபுர மபனை்பத அரச்ச்கன ...... மைபவபன 

மதனன மதனமதன மதத்மதன னப்பல 

     சிறிய அறுபத மமனய்த்துதி ரப்புனல் 

          திரளும் உறுசகத பித்தநி ணக்குடல் ...... மசறிமூகள 

https://www.youtube.com/watch?v=OEnGCMLCskM
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மசரும உதரநி ரப்புமச ருக்குடல் 

     நிகரய அரவநி கைத்தக ளத்திகட 

          திமித திமிதிமி மத்தளி டக்கககள் ...... மசகபசபச 

எனமவ துகுதுகு துத்மதன ஒத்துகள் 

     துடிகள் இடிமிக ஒத்துமு ழக்கிட 

          டிமுட டிமுடிமு டிட்டிமம னத்தவில் ...... எழுபமனகச 

இகலி அலகககள் ககப்பகை மகனட்டிட 

     இரண பயிரவி சுை்றுந டித்திட 

          எதிரு நிசிசர கரப்மபலி யிட்டருள் ...... மபருமனபள. 

5 விடமகடசு வவகல  (விநாயகர்) 
தனதனன தனன தனதனன தனன 

     தனதனன தனன ...... தனதனன 

விடமகடசு பவகல அமரரப்கட சூலம் 

     விகசயன்விடு பனண ...... மமனபவதனன் 

விழியுமதி பனர விதமுமுகட மனதர ்

     விகனயின்விகள பவதும் ...... அறியனபத 

கடியுலவு பனயல் பகலிரமவ னனது 

     கலவிதனில் மூழ்கி ...... வறிதனய 

கயவனறி வீனன் இவனுமுயர் நீடு 

     கழலிகணகள் பசர ...... அருள்வனபய 

இகடயர்சிறு பனகல திருடிமகனடு பபனக 

     இகைவன்மகள் வனய்கம ...... அறியனபத 

இதயமிக வனடி யுகடயபிகள நனத 

     கணபதிமய னனம ...... முகைகூை 

அகடயலவர் ஆவி மவருவஅடி கூர 

     அசலுமறி யனமல் ...... அவபரனட 

அகல்வமதன டனமசனல் எனவுமுடி சனட 

     அறிவருளும் ஆகன ...... முகபவனபன. 

6 முத்கதத்தரு  (திருவருகண) 
தத்தத்தன தத்தத் தனதன 

     தத்தத்தன தத்தத் தனதன 

          தத்தத்தன தத்தத் தனதன  ......தனதனன   

முத்கதத்தரு பத்தித் திருநகக 

     அத்திக்கிகை சத்திச ்சரவண 

          முத்திக்மகனரு வித்துக் குருபர ...... எனபவனதும் 

முக்கட்பர மை்குச ்சுருதியின் 

     முை்படட்து கை்பித் திருவரும் 
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          முப்பத்துமு வரக்்கத் தமரரும் ...... அடிபபணப் 

பத்துத்தகல தத்தக் ககணமதனடு 

     ஒை்கைக்கிரி மத்கதப் மபனருமதனரு 

          பட்டப்பகல் வட்டத் திகிரியில் ...... இரவனகப் 

பத்தை்கிர தத்கதக் கடவிய 

     பசக்சப்புயல் மமசச்த் தகுமபனருள் 

          படச்த்மதனடு ரட்சித் தருள்வதும் ...... ஒருநனபள 

தித்தித்மதய ஒத்தப் பரிபுர 

     நிரத்்தப்பதம் கவத்துப் பயிரவி 

          திக்மகனடக்ந டிக்கக் கழுமகனடு ...... கழுதனடத் 

திக்குப்பரி அட்டப் பயிரவர ்

     மதனக்குத்மதனகு மதனக்குத் மதனகுமதனகு 

          சித்ரப்பவு ரிக்குத் த்ரிகடக ...... எனபவனதக் 

மகனத்துப்பகை மகனட்டக் களமிகச 

     குக்குக்குகு குக்குக் குகுகுகு 

          குத்திப்புகத புக்குப் பிடிமயன ...... முதுகூகக 

மகனட்புை்மைழ நட்பை் ைவுணகர 

     மவட்டிப்பலி யிட்டுக் குலகிரி 

          குத்துப்பட ஒத்துப் மபனரவல ...... மபருமனபள. 

8 உகனத் தினம்  (திருப்பைங்குன்ைம்)  
தனத்த தந்தன தனதன தனதன 

     தனத்த தந்தன தனதன தனதன 

          தனத்த தந்தன தனதன தனதன  ......தனதனன   

உகனத்தி னந்மதனழு திலனுன தியல்பிகன 

     உகரத்தி லன்பல மலரம்கனடுன் அடியிகண 

          உைப்ப ணிந்திலன் ஒருதவ மிலனுன ...... தருள்மனைன 

உளத்து ளன்பினர ்உகைவிடம் அறிகிலன் 

     விருப்மபன டுன்சிக ரமும்வலம் வருகிலன் 

          உவப்மபன டுன்புகழ் துதிமசய விகழகிலன் ...... மகலபபனபல 

ககனத்மத ழும்பக டதுபிடர ்மிகசவரு 

     கறுத்த மவஞ்சின மைலிதன் உகழயினர ்

          கதித்த டர்ந்மதறி கயிைடு ககதமகனடு ...... மபனருபபனபத 

கலக்கு றுஞ்மசயல் ஒழிவை அழிவுறு 

     கருத்து கநந்தல முறுமபனழு தளகவமகனள் 

          கணத்தில் என்பய மைமயில் முதுகினில் ...... வருவனபய 

விகனத்த லந்தனில் அலகககள் குதிமகனள 

     விழுக்கு கடந்துமமய் உகுதகச கழுகுண 
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          விரித்த குஞ்சியர ்எனுமவு ணகரஅமர ்...... புரிபவலன 

மிகுத்த பண்பயில் குயில்மமனழி அழகிய 

     மகனடிசச்ி குங்கும முகலமுக டுழுநகை 

          விகரத்த சந்தன ம்ருகமத புயவகர ...... உகடபயனபன 

தினத்தி னஞ்சதுர ்மகைமுநி முகைமகனடு 

     புனை்மசன ரிந்தலர ்மபனதியவி ணவமரனடு 

          சினத்கத நிந்தகன மசயுமுநி வரரம்தனழ ...... மகிழ்பவனபன 

மதனத்மத னந்தன எனவரி யளிநகை 

     மதவிட்ட அன்மபனடு பருகுயர ்மபனழில்திகழ் 

          திருப் பரங்கிரி தனிலுகை சரவண ...... மபருமனபள. 

9 கருவகடந்து  (திருப்பைங்குன்ைம்) 
தனனதந்த தத்தத்த தந்த 

     தனனதந்த தத்தத்த தந்த 

          தனனதந்த தத்தத்த தந்த  ......தனதனன  

கருவகடந்து பத்துை்ை திங்கள் 

     வயிறிருந்து முை்றிப்ப யின்று 

          ககடயில்வந்து தித்துக்கு ழந்கத ...... வடிவனகிக் 

கழுவியங்மக டுத்துசச்ு ரந்த 

     முகலயருந்து விக்கக்கி டந்து 

          கதறியங்கக மகனட்டித்த வழ்ந்து ...... நடமனடி 

அகரவடங்கள் கட்டிசச் தங்கக 

     இடுகுதம்கப மபனை்சுடட்ி தண்கட 

          அகவயணிந்து முை்றிக்கி ளர்ந்து ...... வயபதறி 

அரியமபண்கள் நடக்பப்பு ணரந்்து 

     பிணியுழன்று சுை்றித்தி ரிந்த 

          தகமயுமுன்க்ரு கபசச்ித்தம் என்று ...... மபறுபவபனன 

இரவிஇந்த்ரன் மவை்றிக்கு ரங்கி 

     னரசமரன்றும் ஒப்பை்ை உந்தி 

          யிகைவன்எண்கி னக்கரத்்த மனன்றும் ...... மநடுநீலன் 

எரியமதன்றும் ருத்ரை்சி ைந்த 

     அநுமமனன்றும் ஒப்பை்ை அண்டர ்

          எவரும்இந்த வரக்்கத்தில் வந்து ...... புனபமவ 

அரியதன்ப கடக்கரத்்த மரன்று 

     அசுரரத்ங்கி களக்கட்கட மவன்ை 

          அரிமுகுந்தன் மமசச்ுை்ை பண்பின் ...... மருபகனபன 

அயகனயும்பு கடத்துசச்ி னந்து 

     உலகமும்ப கடத்துப்ப ரிந்து 
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          அருள்பரங்கி ரிக்குட்சி ைந்த ...... மபருமனபள. 

13 சந்ததம் பந்த  (திருப்பைங்குன்ைம்) 
தந்தனந் தந்தத்  ......தனதனன  

     தந்தனந் தந்தத்  ......தனதனன  

வன வன முருகன  வடிபவலன வள்ளி மணனளன  வடிபவலன 

வன வன முருகன  வடிபவலன வள்ளி மணனளன  வடிபவலன 

https://www.youtube.com/watch?v=IEwYBIXZyV0 

சந்ததம் பந்தத் ...... மதனடரனபல 

     சஞ்சலந் துஞ்சித் ...... திரியனபத 

கந்தமனன் மைன்றுை் ...... றுகனநனளும் 

     கண்டுமகனண் டன்புை் ...... றிடுபவபனன 

தந்தியின் மகனம்கபப் ...... புணர்பவனபன 

     சங்கரன் பங்கிை் ...... சிகவபனலன 

மசந்திலங் கண்டிக் ...... கதிர்பவலன 

     மதன்பரங் குன்றிை் ...... மபருமனபள. 

28 அைிவழிய மயல்பபருக  (திருச்பசந்தூர்) 
தனதனன தனதனன தனதனன தனதனன 

     தனதனன தனதனன  ......தனதனனன  

அறிவழிய மயல்மபருக வுகரயுமை விழிசுழல 

     அனலவிய மலமமனழுக ...... அகலனபத 

அகனயுமகன யருகிலுை மவருவியழ வுைவுமழ 

     அழலினிகர ்மைலிமயகன ...... யகழயனபத 

மசறியுமிரு விகனகரண மருவுபுல மனனழியவுயர ்

     திருவடியி லணுகவர ...... மருள்வனபய 

சிவகனநிகர ்மபனதியவகர முநிவனக மகிழஇரு 

     மசவிகுளிர இனியதமிழ் ...... பகர்பவனபன 

மநறிதவறி யலரிமதி நடுவன்மக பதிமுளரி 

     நிருதிநிதி பதிகரிய ...... வனமனலி 

நிலவுமகை யவனிவரக் ளகலயஅர சுரிகமபுரி 

     நிருதனுர மைஅயிகல ...... விடுபவனபன 

மறிபரசு கரமிலகு பரமனுகம யிருவிழியு 

     மகிழமடி மிகசவளரு ...... மிகளபயனபன 

மதகலதவ ழுததியிகட வருதரள மணிபுளின 

     மகையவுயர ்ககரயிலுகை ...... மபருமனபள. 

31 இயலிகசயில் உசித  (திருச்பசந்தூர்( 
தனதனன தனன தந்தத்  ......தனதனன  

     தனதனன தனன தந்தத்  ......தனதனன  

பவல் முருகன பவல் முருகன   பவல் முருகன  பவல் 

பவல் முருகன பவல் முருகன   பவல் முருகன  பவல் 

https://www.youtube.com/watch?v=IEwYBIXZyV0
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https://www.youtube.com/watch?v=8mSPITSQt6o 

இயலிகசயி லுசித வஞ்சிக்  ......கயரவ்னகி  

     இரவுபகல் மனது சிந்தித்  ......துழலனபத  

உயரக்ருகண புரியு மின்பக்  ......கடல்மூழ்கி  

     உகனமயனது ளறியு மன்கபத்  ......தருவனபய  

மயில்தகரக் லிகடய ரந்தத்  ......திகனகனவல்  

     வனசகுை மககள வந்தித்  ......தகணபவனபன  

கயிகலமகல யகனய மசந்திை்  ......பதிவனழ்பவ  

     கரிமுகவ னிகளய கந்தப்  ......மபருமனபள.  

62 தண்கட அணி  (திருச்பசந்தூர்) 
 தந்ததன தந்தனந் தந்ததன தந்தனந் 

     தந்ததன தந்தனந்  ......தந்ததனனன  

தண்கடயணி மவண்கடயங் கிண்கிணிச தங்ககயுந் 

     தண்கழல்சி லம்புடன் ...... மகனஞ்சபவநின் 

தந்கதயிகன முன்பரிந் தின்பவுரி மகனண்டுநன் 

     சந்மதனடம கணந்துநின் ...... ைன்புபபனலக் 

கண்டுைக டம்புடன் சந்தமகு டங்களுங் 

     கஞ்சமலர ்மசங்ககயுஞ் ...... சிந்துபவலும் 

கண்களுமு கங்களுஞ் சந்திரநி ைங்களுங் 

     கண்குளிர என்ைன்முன் ...... சந்தியனபவன 

புண்டரிகர ்அண்டமுங் மகனண்டபகி ரண்டமும் 

     மபனங்கிமயழ மவங்களங் ...... மகனண்டபபனது 

மபனன்கிரிமய னஞ்சிைந் மதங்கினும்வ ளர்ந்துமுன் 

     புண்டரிகர ்தந்கதயுஞ் ...... சிந்கதகூரக் 

மகனண்டநட னம்பதஞ் மசந்திலிலும் என்ைன்முன் 

     மகனஞ்சிநட னங்மகனளுங் ...... கந்தபவபள 

மகனங்கககுை மங்ககயின் சந்தமணம் உண்டிடுங் 

     கும்பமுநி கும்பிடுந் ...... தம்பிரனபன. 

63 தந்த பசிதகன  (திருச்பசந்தூர்) 
தந்த தனதனன தந்த தனதனன 

     தந்த தனதனன  ......தனதனனன  

https://www.youtube.com/watch?v=gmpeXE_xQvg 

தந்த பசிதகனய றிந்து முகலயமுது 

     தந்து முதுகுதட ...... வியதனயனர ்

தம்பி பணிவிகடமசய் மதனண்டர ்பிரியமுள 

     தங்கக மருகருயி ...... மரனபவசனர ்

கமந்தர ்மகனவியரக் டும்பு கடனுதவு 

     மந்த வரிகசமமனழி ...... பகரப்கடன 

https://www.youtube.com/watch?v=8mSPITSQt6o
https://www.youtube.com/watch?v=gmpeXE_xQvg
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வந்து தகலநவிர விழ்ந்து தகரபுகம 

     யங்க மவனருமகிட ...... மிகசபயறி 

அந்த கனுமமகனய டரந்்து வருககயினி 

     லஞ்ச மலனவலிய ...... மயில்பமல்நீ 

அந்த மைலிமயனடு கந்த மனிதனம 

     தன்ப மனனமமனழிய ...... வருவனபய 

சிந்கத மகிழமகல மங்கக நகிலிகணகள் 

     சிந்து பயமயிலு ...... மயில்வீரன 

திங்க ளரவுநதி துன்று சடிலரருள் 

     மசந்தி னகரிலுகை ...... மபருமனபள. 

64 தரிக்குங்ககல  (திருச்பசந்தூர்) 
தனத்தந்தன தனத்தந்தன 

     தனத்தந்தன  ......தனதனனத்  

தரிக்குங்ககல மநகிழ்க்கும்பர 

     தவிக்குங்மகனடி ...... மதபனவிை் 

ைககக்குந்தனி திககக்குஞ்சிறு 

     தமிழ்த்மதன்ைலி ...... னுடபனநின் 

மைரிக்கும்பிகை மயனப்புண்படு 

     மமனப்புன்கவி ...... சிலபனடி 

இருக்குஞ்சிலர ்திருசம்சந்திகல 

     யுகரத்துய்ந்திட ...... அறியனபர 

அரிக்குஞ்சதுர ்மகைக்கும்பிர 

     மனுக்குந்மதரி ...... வரிதனன 

அடிசம்சஞ்சகட முடிக்மகனண்டிடு 

     மரை்கும்புரி ...... தவபனரக் 

கிரிக்கும்பநன் முநிக்குங்க்ருகப 

     வரிக்குங்குரு ...... பரவனழ்பவ 

கிகளக்குந்திை லரக்கன்கிகள 

     மகடக்கன்றிய ...... மபருமனபள. 

68 பதாந்தி சரிய  (திருச்பசந்தூர்) 
தந்த தனன தனனன தனனதன 

     தந்த தனன தனனன தனனதன 

          தந்த தனன தனனன தனனதன  ......தனதனன  

மதனந்தி சரிய மயிபர மவளிைநிகர 

     தந்த மகசய முதுபக வகளயஇதழ் 

          மதனங்க மவனருகக தடிபமல் வரமகளிர ்...... நககயனடி 

மதனண்டு கிழவ னிவனன மரனஇருமல் 
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     கிண்கி மணனமு னுகரபய குழைவிழி 

          துஞ்சு குருடு படபவ மசவிடுபடு ...... மசவியனகி 

வந்த பிணியு மதிபல மிகடயுமமனரு 

     பண்டி தனுமம யுறுபவ தகனயுமிள 

          கமந்த ருகடகம கடபன மதனமுடுக ...... துயர்பமவி 

மங்கக யழுது விழபவ யமபடரக்ள் 

     நின்று சருவ மலபம மயனழுகவுயிர ்

          மங்கு மபனழுது கடிபத மயிலின்மிகச ...... வரபவணும் 

எந்கத வருக ரகுநன யகவருக 

     கமந்த வருக மகபன யினிவருக 

          என்கண் வருக எனதன ருயிரவ்ருக ...... அபிரனம 

இங்கு வருக அரபச வருகமுகல 

     யுண்க வருக மலரச்ூ டிடவருக 

          என்று பரிவி மனனடுபகன சகலபுகல ...... வருமனயன் 

சிந்கத மகிழு மருகன குைவரிள 

     வஞ்சி மருவு மழகன அமரரச்ிகை 

          சிந்த அசுரர் கிகளபவ மரனடுமடிய ...... அடுதீரன 

திங்க ளரவு நதிசூ டியபரமர ்

     தந்த குமர அகலபய ககரமபனருத 

          மசந்தி னகரி லினிபத மருவிவளர ்...... மபருமனபள. 

83 பபருக்கச் சஞ்சலித்து  (திருச்பசந்தூர்) 
தனத்தத்தந் தனத்தத்தந் 

     தனத்தத்தந் தனத்தத்தந் 

          தனத்தத்தந் தனத்தத்தந்  ......தனதனன  

மபருக்கசச்ஞ் சலித்துக்கந் 

     தலுை்றுப்புந் தியை்றுப்பின் 

          பிகழப்பை்றுங் குகைப்புை்றும் ...... மபனதுமனதர ்

ப்ரியப்பட்டங் ககழத்துத்தங் 

     ககலக்குடட்ங் கிடப்படச்ம் 

          பிணித்துத்தந் தனத்கதத்தந் ...... தகணயனபத 

புரக்ககக்குன் பதத்கதத்தந் 

     மதனக்குத்மதனண் டுைப்பை்றும் 

          புலத்துக்கண் மசழிக்கசம்சந் ...... தமிழ்பனடும் 

புலப்பட்டங் மகனடுத்தை்கும் 

     கருத்திை்கண் படக்கிடட்ும் 

          புகழ்சச்ிக்குங் க்ருகபசச்ித்தம் ...... புரிவனபய 

தருக்கிக்கண் களிக்கத்மதண் 
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     டனிடட்ுத்தண் புனத்திை்மசங் 

          குைத்திக்கன் புைசச்ித்தந் ...... தளர்பவனபன 

சலிப்புை்ைங் குரத்திை்சம் 

     ப்ரமித்துக்மகனண் டகலத்துத்தன் 

          சமரத்்திை்சங் கரிக்கத்தண் ...... டியசூரன் 

சிரத்கதசம்சன் ைறுத்துப்பந் 

     தடித்துத்திண் குவடக்டக்கண் 

          டிடித்துசம்சந் திலிை்புக்கங் ...... குகைபவனபன 

சிைக்கை்கஞ் மசழுத்தத்தந் 

     திருசச்ிை்ைம் பலத்தத்தன் 

          மசவிக்குப்பண் புைசம்சப்பும் ...... மபருமனபள. 

97 வந்து வந்து முன்  (திருச்பசந்தூர்) 
தந்த தந்த தந்த தந்த 

     தந்த தந்த தந்த தந்த 

          தந்த தந்த தந்த தந்த  ......தனதனன  

வந்து வந்து முன்த வழ்ந்து 

     மவஞ்சு கந்த யங்க நின்று 

          மமனஞ்சி மமனஞ்சி மயன்ை ழுங்கு ...... ழந்கதபயனடு 

மண்ட லங்கு லுங்க அண்டர ்

     விண்ட லம்பி ளந்மத ழுந்த 

          மசம்மபனன் மண்ட பங்க ளும்ப ...... யின்ைவீடு 

மகனந்த களந்த குந்த ளந்த 

     கழந்து குங்கு மந்த யங்கு 

          மகனங்கக வஞ்சி தஞ்ச மமன்று ...... மங்குகனலம் 

மகனங்க டம்பு மகனங்கு மபனங்கு 

     கபங்க டம்பு தண்கட மகனஞ்சு 

          மசஞ்ச தங்கக தங்கு பங்க ...... யங்கள்தனரனய் 

சந்த டர்ந்மத ழுந்த ரும்பு 

     மந்த ரஞ்மச ழுங்க ரும்பு 

          கந்த ரம்கப மசண்ப தங்மகனள் ...... மசந்தில்வனழ்பவ 

தண்க டங்க டந்து மசன்று 

     பண்க டங்க டர்ந்த இன்மசனல் 

          திண்பு னம்பு குந்து கண்டி ...... கைஞ்சுபகனபவ 

அந்த கன்க லங்க வந்த 

     கந்த ரங்க லந்த சிந்து 

          ரஞ்சி ைந்து வந்த லம்பு ...... ரிந்தமனரப்ன 

அம்பு னம்பு குந்த நண்பர ்
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     சம்பு நன்பு ரந்த ரன்த 

          ரம்ப லும்பர் கும்பர ்நம்பு ...... தம்பிரனபன. 

98 வரியார் கருங்கண்  (திருச்பசந்தூர்) 
தனனன தனந்த ...... தனதனன 

வன வன முருகன  வடிபவலன வள்ளி மணனளன  வடிபவலன 

வன வன முருகன  வடிபவலன வள்ளி மணனளன  வடிபவலன 

வரியார் கருங்கண் ...... மடமாதர் 

மகவா கசபதாந்த ...... மதுவாகி 
இருவபா துகநந்து ...... பமலியாவத 

இருதா ளினன்பு ...... தருவாவய 

பரிபா லனஞ்பசய் ...... தருள்வவாவன 

பைவம சுைன்ை ...... னருள்பாலா 

அரிவக சவன்ைன் ...... மருவகாவன 

அகலவா யமர்ந்த ...... பபருமாவள. 
101 விைல்மாைன் ஐந்து  (திருச்பசந்தூர்) 
தனதனன தந்த தனதனன தந்த 

     தனதனன தந்த ...... தனதனன 

விைல்மனர கனந்து மலரவ்னளி சிந்த 

     மிகவனனி லிந்து ...... மவயில்கனய 

மிதவனகட வந்து தழல்பபனல மவனன்ை 

     விகனமனதர ்தந்தம் ...... வகசகூை 

குைவனணர் குன்றி லுகைபபகத மகனண்ட 

     மகனடிதனன துன்ப ...... மயல்தீர 

குளிர்மனகல யின்க ணணிமனகல தந்து 

     குகைதீர வந்து ...... குறுகனபயன 

மறிமனனு கந்த இகைபயனன்ம கிழ்ந்து 

     வழிபனடு தந்த ...... மதியனளன 

மகலமனவு சிந்த அகலபவகல யஞ்ச 

     வடிபவமல றிந்த ...... அதிதீரன 

அறிவனல றிந்து னிருதனளி கைஞ்சு 

     மடியனரி கடஞ்சல் ...... ககளபவனபன 

அழகனன மசம்மபனன் மயில்பமல மரந்்து 

     அகலவனயு கந்த ...... மபருமனபள. 
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106 அதல விதல  (பழநி) 
தனன தனதனன தந்தத்த தந்ததன 

     தனன தனதனன தந்தத்த தந்ததன 

          தனன தனதனன தந்தத்த தந்ததன  ......தந்ததனன  

அதல விதலமுத லந்தத்த லங்கமளன 

     அவனி மயனஅமரர ்அண்டத்த கண்டமமன 

          அகில சலதிமயன எண்டிக்குள் விண்டுமவன ...... அங்கிபனநு 

அமுத கதிரக்மளன அந்தித்த மந்த்ரமமன 

     அகையு மகைமயனஅ ருந்தத்து வங்கமளன 

          அணுவி லணுமவனநி கைந்திடட்ு நின்ைமதனரு ...... சம்ப்ரதனயம் 

உதய மமழஇருள்வி டிந்தக்க ணந்தனிலி 

     ருதய கமலமுகி ழங்கட்ட விழ்ந்துணரவ்ி 

          லுணரு மநுபவம னம்மபை்றி டும்படிகய ...... வந்துநீமுன் 

உதவ இயலினியல் மசஞ்மசனை்ப்ர பந்தமமன 

     மதுர கவிகளில்ம னம்பை்றி ருந்துபுகழ் 

          உரிய அடிகமயுகன யன்றிப்ப்ர பஞ்சமகத ...... நம்புபவபனன 

ததத ததததத தந்தத்த தந்ததத 

     திதிதி திதிதிதிதி திந்தித்தி திந்திதிதி 

          தகுகு தகுதகுகு தந்தத்த தந்தகுகு ...... திந்திபதனதி 

சகக சகமகணக தந்தத்த குங்மகணக 

     டிடிடி டிடிடிடிடி டிண்டிட்டி டிண்டிடிடி 

          தகக தகதகக தந்தத்த தந்தகக ...... என்றுதனளம் 

பதகல திமிகலதுடி தம்பட்ட மும்மபருக 

     அகில நிசிசரரந் டுங்கக்மகன டுங்கழுகு 

          பரிய குடரப்ழுமவ லும்கபப்பி டுங்கரண ...... துங்ககனளி 

பவுரி யிடநரிபு லம்பப்ப ருந்திைகு 

     கவரி யிடஇககல மவன்றுசச்ி கண்டிதனில் 

          பழநி மகலயின்மிகச வந்துை்ை இந்திரரக்ள் ...... தம்பிரனபன. 

107 அபகாை நிந்கத  (பழநி) 
   தனதனன தந்தனத் ...... தனதனன 

     தனதனன தந்தனத் ...... தனதனன 

முருகன முருகன பவல் முருகன; முருகன முருகன பவல் முருகன 

https://www.youtube.com/watch?v=t5XUytvKYao 

அபகனர நிந்கதபட் ...... டுழலனபத 

     அறியனத வஞ்சகரக் ...... குறியனபத 

உபபதச மந்திரப் ...... மபனருளனபல 

     உகனநனனி கனந்தருட் ...... மபறுபவபனன 

இபமனமு கன்தனக் ...... கிகளபயனபன 

https://www.youtube.com/watch?v=t5XUytvKYao
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     இமவனன்ம டந்கதயுத் ...... தமிபனலன 

மெபமனகல தந்தசை் ...... குருநனதன 

     திருவனவி னன்குடிப் ...... மபருமனபள. 

110 அவனிதனிவல  (பழநி)  
தனதனன தனன தந்த தனதனன தனன தந்த 

     தனதனன தனன தந்த  ......தனதனன   

அவனிதனி பலபி ைந்து மதகலமயன பவத வழ்ந்து 

     அழகுமபை பவந டந்து ...... இகளபஞனனனய் 

அருமழகல பயமி குந்து குதகலமமனழி பயபு கன்று 

     அதிவிதம தனய்வ ளர்ந்து ...... பதினனைனய் 

சிவககலக ளனக மங்கள் மிகவுமகை பயனது மன்பர ்

     திருவடிக பளநி கனந்து ...... துதியனமல் 

மதரிகவயரக் ளனகச மிஞ்சி மவகுகவகல யனயு ழன்று 

     திரியுமடி பயகன யுன்ை ...... னடிபசரனய் 

மவுனவுப பதச சம்பு மதியறுகு பவணி தும்கப 

     மணிமுடியின் மீத ணிந்த ...... மகபதவர ்

மனமகிழ பவய கணந்து ஒருபுைம தனக வந்த 

     மகலமகள்கு மனர துங்க ...... வடிபவலன 

பவனிவர பவயு கந்து மயிலின்மிகச பயதி கழ்ந்து 

     படியதிர பவந டந்த ...... கழல்வீரன 

பரமபத பமமச றிந்த முருகமனன பவயு கந்து 

     பழநிமகல பமல மரந்்த ...... மபருமனபள. 

114 ஆறுமுகம் ஆறுமுகம்  (பழநி) 
தனனதன தனனதன தனனதன தனனதன 

     தனனதன தனனதன  ......தந்ததனன  

ஆறுமுகம் ஆறுமுகம் ஆறுமுகம் ஆறுமுகம் 

     ஆறுமுகம் ஆறுமுகம் ...... என்றுபூதி 

ஆகமணி மனதவரக்ள் பனதமலர் சூடுமடி 

     யனரக்ள்பத பமதுகணய ...... மதன்றுநனளும் 

ஏறுமயில் வனகனகு கனசரவ ணனஎனது 

     ஈசஎன மனனமுன ...... மதன்றுபமனதும் 

ஏகழகள்வி யனகுலமி பதமதனவி னனவிலுகன 

     பயவரப்ுகழ் வனர்மகையு ...... மமன்மசனலனபதன 

நீறுபடு மனகழமபனரு பமனியவ பவலஅணி 

     நீலமயில் வனகவுகம ...... தந்தபவபள 

நீசரக்ட பமனமடனது தீவிகனமய லனமடிய 

     நீடுதனி பவல்விடும ...... டங்கல்பவலன 
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சீறிவரு மனைவுண னனவியுணு மனகனமுக 

     பதவரத்ுகண வனசிகரி ...... அண்டகூடஞ் 

பசருமழ கனரப்ழநி வனழ்குமர பனபிரம 

     பதவரவ்ர தனமுருக ...... தம்பிரனபன. 

134 கருவின் உருவாகி  (பழநி) 
தனதனன தனன தந்த தனதனன தனன தந்த 

     தனதனன தனன தந்த   ......தனதனன  

கருவினுரு வனகி வந்து வயதளவி பலவ ளரந்்து 

     ககலகள்பல பவமத ரிந்து ...... மதனனபல 

கரியகுழல் மனதர ்தங்க ளடிசுவடு மனர்பு கதந்து 

     கவகலமபரி தனகி மநனந்து ...... மிகவனடி 

அரகரசி வனய மவன்று தினமுநிகன யனமல் நின்று 

     அறுசமய நீதி மயனன்று ...... மறியனமல் 

அசனமிடு வனரக்ள் தங்கள் மகனகள்தகல வனசல் நின்று 

     அநுதினமு நனண மின்றி ...... யழிபவபனன 

உரகபட பமல்வ ளர்ந்த மபரியமபரு மனள ரங்கர ்

     உலகளவு மனல்ம கிழ்ந்த ...... மருபகனபன 

உபயகுல தீப துங்க விருதுகவி ரனெ சிங்க 

     உகைபுகலி யூரி லன்று ...... வருபவனபன 

பரகவமகன மீதி லன்று ஒருமபனழுது தூது மசன்ை 

     பரமனரு ளனல்வ ளர்ந்த ...... குமபரசன 

பககயசுரர ்பசகன மகனன்று அமரர்சிகை மீள மவன்று 

     பழநிமகல மீதில் நின்ை ...... மபருமனபள. 

156 சிவனார் மனங்குளிை  (பழநி) 
தனனன தனந்ததன தனனன தனந்ததன 

     தனனன தனந்ததன ...... தனதனன 

சிவனனர் மனங்குளிர உபபதச மந்த்ரமிரு 

     மசவிமீதி லும்பகரம்சய் ...... குருநனதன 

சிவகனம சுந்தரிதன் வரபனல கந்தநின 

     மசயபலவி ரும்பியுளம் ...... நிகனயனமல் 

அவமனகய மகனண்டுலகில் விருதனவ கலந்துழலு 

     மடிபயகன அஞ்சமலன ...... வரபவணும் 

அறிவனக மும்மபருக இடரனன துந்மதனகலய 

     அருள்ஞனன இன்பமது ...... புரிவனபய 

நவநீத முந்திருடி உரபலனமட மயனன்றுமரி 

     ரகுரனமர் சிந்கதமகிழ் ...... மருபகனபன 

நவபலனக முங்ககமதனழு நிசபதவ லங்கிருத 
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     நலமனன விஞ்கசகரு ...... விகளபகனபவ 

மதவயனகன யங்குைமின் மணவனள சம்ப்ரமுறு 

     திைல்வீர மிஞ்சுகதிர் ...... வடிபவலன 

திருவனவி னன்குடியில் வருபவள்ச வுந்தரிக 

     மசகபமல்மமய் கண்டவிைல் ...... மபருமனபள. 

168 திமிை உததி  (பழநி) 
தனன தனன தனன தனன 

     தனன தனன ...... தனதனன 

பவல் முருகன  பவல் பவல்; பவல் முருகன  பவல் பவல் 

பவல் முருகன  பவல் பவல்; பவல் முருகன  பவல் பவல் 

https://www.youtube.com/watch?v=vPl90fhMADk 

திமிர வுததி யகனய நரக  மசனன மதனில் விடுவனபயல்  

மசவிடு குருடு வடிவு குகைவு சிறிது மிடியு மணுகனபத 

அமரர் வடிவு மதிக குலமு மறிவு நிகையும்   வரபவநின் 

அருள தருளி மயகனயு மனமதன   டடிகம மகனளவும்  வரபவணும் 

சமர முகமவ லசுரர்   தகலக ளுருள மிகபவநீள் 

சலதி யலை மநடிய பதகல தகர அயிகல  விடுபவனபன 

மவமர வகணயி லினிது துயிலும்   விழிகள் நளினன் மருபகனபன 

மிடறு கரியர் குமர பழநி விரவு மமரர்  மபருமனபள. 

170 நாத விந்து  (பழநி) 

தனன தந்தன தனனன தனனதன 

     தனன தந்தன தனனன தனனதன 

          தனன தந்தன தனனன தனனதன  ......தனதனன  

நனத விந்துக லனதீ நபமனநம 

     பவத மந்த்ரமசன ரூபன நபமனநம 

          ஞனன பண்டித ானமீ நபமனநம ...... மவகுபகனடி 

நனம சம்புகு மனரன நபமனநம 

     பபனக அந்தரி பனலன நபமனநம 

          நனக பந்தம யூரன நபமனநம ...... பரசூரர ்

பசத தண்டவி பநனதன நபமனநம 

     கீத கிண்கிணி பனதன நபமனநம 

          தீர சம்ப்ரம வீரன நபமனநம ...... கிரிரனெ 

தீப மங்கள பெனதீ நபமனநம 

     தூய அம்பல லீலன நபமனநம 

          பதவ குஞ்சரி பனகன நபமனநம ...... அருள்தனரனய் 

ஈத லும்பல பகனலன லபூகெயும் 

     ஓத லுங்குண ஆசன ரநீதியும் 

          ஈர முங்குரு சீர்பன தபசகவயு ...... மைவனத 

https://www.youtube.com/watch?v=vPl90fhMADk
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ஏழ்த லம்புகழ் கனபவ ரியனல்விகள 

     பசனழ மண்டல மீபத மபநனகர 

          ரனெ மகம்பிர நனடன ளுநனயக ...... வயலூரன 

ஆத ரம்பயி லனரூ ரர்பதனழகம 

     பசரத்ல் மகனண்டவ பரனபட முனனளினில் 

          ஆடல் மவம்பரி மீபத றிமனகயி ...... கலயிபலகி 

ஆதி யந்தவு லனவன சுபனடிய 

     பசரர ்மகனங்குகவ கனவூர ்நனனடதில் 

          ஆவி னன்குடி வனழ்வன னபதவரக்ள் ...... மபருமனபள. 

179 வபாதகம் தரு  (பழநி) 
தனன தந்தன தனனன தனனதன 

     தனன தந்தன தனனன தனனதன 

          தனன தந்தன தனனன தனனதன ...... தனதனன 

பபனத கந்தரு பகனபவ நபமனநம 

     நீதி தங்கிய பதவன நபமனநம 

          பூத லந்தகன யனள்வனய் நபமனநம ...... பணியனவும் 

பூணு கின்ைபி ரனபன நபமனநம 

     பவடர் தங்மகனடி மனலன நபமனநம 

          பபனத வன்புகழ் சனமீ நபமனநம ...... அரிதனன 

பவத மந்திர ரூபன நபமனநம 

     ஞனன பண்டித நனதன நபமனநம 

          வீர கண்கடமகனள் தனளன நபமனநம ...... அழகனன 

பமனி தங்கிய பவபள நபமனநம 

     வனன கபந்மதனடி வனழ்பவ நபமனநம 

          வீறு மகனண்டவி சனகன நபமனநம ...... அருள்தனரனய் 

பனத கஞ்மசறி சூரன திமனளமவ 

     கூரக்ம மகனண்டயி லனபல மபனரனடிமய 

          பனர அண்டரக்ள் வனனன டுபசரத்ர ...... அருள்பவனபன 

பனதி சந்திர பனசூ டும்பவணியர ்

     சூல சங்கர னனர்கீ தநனயகர் 

          பனர திண்புய பமபச ருபசனதியர் ...... கயிலனயர ்

ஆதி சங்கர னனர்பன கமனதுகம 

     பகனல அம்பிகக மனதன மபநனமணி 

          ஆயி சுந்தரி தனயன னநனரணி ...... அபிரனமி 

ஆவல் மகனண்டுவி ைனபல சிரனடமவ 

     பகனம ளம்பல சூழ்பகன யில்மீறிய 

          ஆவி னன்குடி வனழ்வன னபதவரக்ள் ...... மபருமனபள. 
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182 மனக்கவகல ஏதும்  (பழநி) 
தனத்ததன தனன தந்த தனத்ததன தனன தந்த 

     தனத்ததன தனன தந்த ...... தனதனன 

மனக்கவகல பயது மின்றி உனக்கடிகம பயபு ரிந்து 

     வககக்குமநு நூல்வி தங்கள் ...... தவைனபத 

வககப்படிம பனனர தங்கள் மதனககப்படியி னனலி லங்கி 

     மயக்கமை பவத முங்மகனள் ...... மபனருள்நனடி 

விகனக்குரிய பனத கங்கள் துககத்துவகக யனல்நி கனந்து 

     மிகுத்தமபனரு ளனக மங்கள் ...... முகையனபல 

மவகுட்சிதகன பயது ரந்து களிப்பினுட பனந டந்து 

     மிகுக்குமுகன பயவ ணங்க ...... வரபவணும் 

மனத்தில்வரு பவனமன என்று னகடக்கலம தனக வந்து 

     மலர்ப்பதம பதப ணிந்த ...... முநிபவனரக்ள் 

வரரக்்குமிகம பயனரக் மளன்பர் தமக்குமன பமயி ரங்கி 

     மருட்டிவரு சூகர மவன்ை ...... முகனபவலன 

திகனப்புனமு பனந டந்து குைக்மகனடிகய பயம ணந்து 

     மசகத்கதமுழு தனள வந்த ...... மபரிபயனபன 

மசழித்தவள பமசி ைந்த மலரப்்மபனழில்க பளநி கைந்த 

     திருப்பழநி வனழ வந்த ...... மபருமனபள. 

192 வசனமிக ஏற்ைி  (பழநி) 
தனதனன தனத்த ...... தனதனன 

     தனதனன தனத்த ...... தனதனன 

வசனமிக பவை்றி ...... மைவனபத 

     மனதுதுய ரனை்றி ...... லுழலனபத 

இகசபயில்ஷ டனக்ஷ ...... ரமதனபல 

     இகபரமசள பனக்ய ...... மருள்வனபய 

பசுபதிசி வனக்ய ...... முணர்பவனபன 

     பழநிமகல வீை்ை ...... ருளும்பவலன 

அசுரர்கிகள வனட்டி ...... மிகவனழ 

     அமரர்சிகை மீட்ட ...... மபருமனபள. 

216 சைண கமலாலயத்தில் (சுவாமிமகல) 

தனதனன தனன தத்த தனதனன தனன தத்த 

     தனதனன தனன தத்த  ......தனதனன  

பவல் முருகன  பவல் பவல்; பவல் முருகன  பவல் பவல் 

பவல் முருகன  பவல் பவல்; பவல் முருகன  பவல் பவல் 

https://www.youtube.com/watch?v=TiNfX8maAWI 

சரணகம லனல யத்கத அகரநிமிஷ பநர மட்டில் 

     தவமுகைதி யனனம் கவக்க ...... அறியனத 

https://www.youtube.com/watch?v=TiNfX8maAWI
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சடகசட மூட மட்டி பவவிகனயி பலச னித்த 

     தமியன்மிடி யனல்ம யக்க ...... முறுபவபனன 

கருகணபுரி யனதி ருப்ப மதனகுகையி பவகள மசப்பு 

     கயிகலமகல நனதர ்மபை்ை ...... குமபரனபன 

கடகபுய மீதி ரத்ந மணியணிமபனன் மனபல மசசக்ச 

     கமழுமண மனரக் டப்ப ...... மணிபவனபன 

தருணமிகத யனமி குத்த கனமதுறு நீள்ச வுக்ய 

     சகலமசல்வ பயனக மிக்க ...... மபருவனழ்வு 

தகககமசிவ ஞனன முத்தி பரகதியு நீமகன டுத்து 

     தவிபுரிய பவணு மநய்த்த ...... வடிபவலன 

அருணதள பனத பத்ம மதுநிதமு பமது திக்க 

     அரியதமிழ் தனன ளித்த ...... மயில்வீரன 

அதிசயம பநக முை்ை பழநிமகல மீது தித்த 

     அழகதிரு பவர கத்தின் ...... முருபகனபன. 

222 நாசர்தங் ககட  (சுவாமிமகல) 
தனனனந் தனதனன தனதனன தத்த தந்த ...... தனதனன 

     தனனனந் தனதனன தனதனன தத்த தந்த ...... தனதனன 

நனசரத்ங் ககடயதனில் விரவிநனன் மமத்த மநனந்து ...... தடுமனறி 

     ஞனனமுங் மகடஅகடய வழுவியன ழத்த ழுந்தி ...... மமலியனபத 

மனசகந் மதனழுமுனது புகழிபனனர் மசனை்ப கர்ந்து ...... சுகபமவி 

     மனமணங் கமழுமிரு கமலபன தத்கத நின்று ...... பணிபவபனன 

வனசகம் புகலமவனரு பரமரத்ன மமசச்ு கின்ை ...... குருநனதன 

     வனசவன் தருதிருகவ மயனருமதய்வன கனக்கி ரங்கு ...... மணவனளன 

கீசகஞ் சுரரத்ருவு மகிழுமன வத்தி சந்து ...... புகடசூழுங் 

     பகசவன் பரவுகுரு மகலயில்பயன கத்த மர்ந்த ...... மபருமனபள. 

228 பாதி மதிநதி (சுவாமிமகல) 
தனன தனதன தனன தனதன 

     தனன தனதன  ......தனதனன  

பனதி மதிநதி பபனது மணிசகட 

     நனத ரருளிய ...... குமபரசன 

பனகு கனிமமனழி மனது குைமகள் 

     பனதம் வருடிய ...... மணவனளன 

கனது மமனருவிழி கனக முைஅருள் 

     மனய னரிதிரு ...... மருபகனபன 

கனல மனகனயணு கனம லுனதிரு 

     கனலில் வழிபட ...... அருள்வனபய 

ஆதி யயமனனடு பதவர ்சுரருல 

     கனளும் வககயுறு ...... சிகைமீளன 
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ஆடு மயிலினி பலறி யமரரக்ள் 

     சூழ வரவரு ...... மிகளபயனபன 

சூத மிகவளர ்பசனகல மருவுசு 

     வனமி மகலதனி ...... லுகைபவனபன 

சூர னுடலை வனரி சுவறிட 

     பவகல விடவல ...... மபருமனபள. 

240 அைகை சிவன் அரி (திருத்தணிகக) 
தனதன தனதன தனதன தனதன 

     தனதன தனதன  ......தனதனன  

முருககய்யன முருககய்யன  முத்து  குமரன் நீ ஐயன  

முருககய்யன முருககய்யன  முத்து  குமரன் நீ ஐயன 

https://www.youtube.com/watch?v=x3YPjeoQpUs 

அரகர சிவனரி அயனிவர ்பரவிமு 

     னறுமுக சரவண ...... பவபனமயன் 

ைநுதின மமனழிதர அசுரரக்ள் மகடஅயில் 

     அநமலன எழவிடு ...... மதிவீரன 

பரிபுர கமலம தடியிகண யடியவர ்

     உளமதி லுைவருள் ...... முருபகசன 

பகவதி வகரமகள் உகமதர வருகுக 

     பரமன திருமசவி ...... களிகூர 

உகரமசயு மமனருமமனழி பிரணவ முடிவகத 

     உகரதரு குருபர ...... வுயரவ்னய 

உலகம னலகில வுயிரக்ளு மிகமயவ 

     ரவரக்ளு முறுவர ...... முநிபவனரும் 

பரவிமு னநுதின மனமகிழ் வுைவணி 

     பணிதிகழ் தணிககயி ...... லுகைபவனபன 

பகரத்ரு குைமகள் தருவகம வநிகதயு 

     மிருபுகட யுைவரு ...... மபருமனபள. 

242 இருப்பவல் திருப்புகழ் (திருத்தணிகக) 
தனத்தன தனத்தன தனத்தன தனத்தன 

     தனத்தன தனத்தன  ......தனதனன  

இருப்பவல் திருப்புகழ் விருப்மபனடு படிப்பவர ்

     இடுக்கிகன யறுத்திடு ...... மமனபவனதும் 

இகசத்தமிழ் நடத்தமி மழனத்துகை விருப்புட 

     னிலக்கண இலக்கிய ...... கவிநனலுந் 

தரிப்பவ ருகரப்பவர ்நிகனப்பவர ்மிகசச்க 

     தலத்தினில் நவிை்றுத ...... லறியனபத 

தனத்தினில் முகத்தினில் மனத்தினி லுருக்கிடு 

https://www.youtube.com/watch?v=x3YPjeoQpUs
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     சமரத்்திகள் மயக்கினில் ...... விழலனபமன 

கருப்புவில் வகளத்தணி மலரக்்ககண மதனடுத்தியல் 

     களிப்புட மனனளித்மதய்த ...... மதபவகளக் 

கருத்தினில் நிகனத்தவ மனருப்மபழ நுதை்படு 

     கனை்கணி மலரித்தவர ்...... கயிலனயப் 

மபனருப்பினி லிருப்பவர ்பருப்பத வுகமக்மகனரு 

     புைத்திகன யளித்தவர ்...... தருபசபய 

புயை்மபனழில் வயை்பதி நயப்படு திருத்தணி 

     மபனருப்பினில் விருப்புறு ...... மபருமனபள. 

243 இருமலு வைாக  (திருத்தணிகக) 
தனதன தனன தனதன தனன 

     தனதன தனன ...... தனதனன 

இருமலு பரனக முயலகன் வனத 

     மமரிகுண நனசி ...... விடபமநீ 

ரிழிவுவி டனத தகலவலி பசனகக 

     மயழுகள மனகல ...... யிகவபயனபட 

மபருவயி றீகள மயரிகுகல சூகல 

     மபருவலி பவறு ...... முளபநனய்கள் 

பிைவிகள் பதனறு மமகனநலி யனத 

     படியுன தனள்கள் ...... அருள்வனபய 

வருமமனரு பகனடி யசுரரப் தனதி 

     மடியஅ பநக ...... இகசபனடி 

வருமமனரு கனல வயிரவ ரனட 

     வடிசுடர் பவகல ...... விடுபவனபன 

தருநிழல் மீதி லுகைமுகி லூரத்ி 

     தருதிரு மனதின் ...... மணவனளன 

சலமிகட பூவி னடுவினில் வீறு 

     தணிமகல பமவு ...... மபருமனபள. 

249 எனக்பகன யாவும் (திருத்தணிகக) 
தனத்தன தனனம் தனத்தன தனனம் 

     தனத்தன தனனம்  ......தனதனன  

எனக்மகன யனவும் பகடத்திட நனளும் 

     இகளப்மபனடு கனலந் ...... தனிபலனயன 

எடுத்திடு கனயந் தகனக்மகனடு மனயும் 

     இலசக்சயி லனமதன் ...... பவமனை 

உகனப்பல நனளுந் திருப்புக ழனலும் 

     உகரத்திடு வனரத்ங் ...... குளிபமவி 
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உணரத்்திய பபனதந் தகனப்பிரி யனமதனண் 

     மபனலசச்ர ணனனுந் ...... மதனழுபவபனன 

விகனத்திை பமனடன் மைதிரத்்திடும் வீரன் 

     விழக்மகனடு பவள்மகனன் ...... ைவனீபய 

விளப்மபன பமமலன் றிடக்கய னனரும் 

     விருப்புை பவதம் ...... புகல்பவனபன 

சினத்மதனடு சூரன் தகனக்மகனடு பவலின் 

     சிரத்திகன மனறும் ...... முருபகனபன 

திகனப்புன பமனவுங் குைக்மகனடி பயனடுந் 

     திருத்தணி பமவும் ...... மபருமனபள. 

269 சினத்தவர் முடிக்கும் (திருத்தணிகக) 
தனத்தன தனத்தம் தனத்தன தனத்தம் 

     தனத்தன தனத்தம்  ......தனதனன  

 சினத்தவர ்முடிக்கும் பககத்தவர ்குடிக்குஞ் 

     மசகுத்தவர ்ருயிரக்்குஞ் ...... சினமனகச ்

சிரிப்பவர ்தமக்கும் பழிப்பவர் தமக்கும் 

     திருப்புகழ் மநருப்மபன் ...... ைறிபவனம்யனம் 

நிகனத்தது மளிக்கும் மனத்கதயு முருக்கும் 

     நிசிக்கரு வறுக்கும் ...... பிைவனமல் 

மநருப்கபயு மமரிக்கும் மபனருப்கபயு மிடிக்கும் 

     நிகைப்புக ழுகரக்குஞ் ...... மசயல்தனரனய் 

தனத்தன தனத்தந் திமித்திமி திமித்திந் 

     தகுத்தகு தகுத்தந் ...... தனபபரி 

தடுடட்ுடு டுடுடட்ுண் மடனத்துடி முழக்குந் 

     தளத்துட னடக்குங் ...... மகனடுசூரர ்

சினத்கதயு முடை்சங் கரித்தம கலமுை்றுஞ் 

     சிரித்மதரி மகனளுத்துங் ...... கதிர்பவலன 

திகனக்கிரி குைப்மபண் தனத்தினில் சுகித்மதண் 

     திருத்தணி யிருக்கும் ...... மபருமனபள.  

278 நிகனத்தது எத்தகன  (திருத்தணிகக) 
தனத்த தத்தனத் ...... தனதனன 

     தனத்த தத்தனத் ...... தனதனன 

நிகனத்த மதத்தகனயிை் ...... ைவைனமல் 

     நிகலத்த புத்திதகனப் ...... பிரியனமை் 

கனத்த தத்துவமுை் ...... ைழியனமை் 

     கதித்த நித்தியசித் ...... தருள்வனபய 

மனித்தர் பத்தரத்மக் ...... மகளிபயனபன 



திருப்புகழ்     Page # 25 
 

     மதித்த முத்தமிழிை் ...... மபரிபயனபன 

மசனித்த புத்திரரிை் ...... சிறிபயனபன 

     திருத்த ணிப்பதியிை் ...... மபருமனபள. 

303 அதிரும் கழல்  (குன்றுவதாைாடல்) 
https://www.youtube.com/watch?v=_2p0RzpID2M 
 தனனந் தனன தந்த ...... தனதனன 

     தனனந் தனன தந்த ...... தனதனன 

அதிருங் கழல்ப ணிந்து ...... னடிபயனுன் 

     அபயம் புகுவ மதன்று ...... நிகலகனண 

இதயந் தனிலி ருந்து ...... க்ருகபயனகி 

     இடரச்ங் கககள்க லங்க ...... அருள்வனபய 

எதிரங் மகனருவ ரின்றி ...... நடமனடும் 

     இகைவன் தனது பங்கி ...... லுகமபனலன 

பதிமயங் கிலுமி ருந்து ...... விகளயனடிப் 

     பலகுன் றிலும மரந்்த ...... மபருமனபள. 

330 முட்டுப் பட்டு  (காஞ்சபீுைம்) 
தத்தத் தத்தத் ...... தனதனன 

     தத்தத் தத்தத் ...... தனதனன 

முருகன முருகன பவல் முருகன; முருகன முருகன பவல் முருகன 

https://www.youtube.com/watch?v=t5XUytvKYao 

முட்டுப் படட்ுக் ...... கதிபதனறும் 

     முை்ைச ்சுை்றிப் ...... பலநனளும் 

தடட்ுப் படட்ுச ்...... சுழல்பவகனச ்

     சை்றுப் பை்ைக் ...... கருதனபதன 

வட்டப் புடப்த் ...... தலமீபத 

     கவக்கத் தக்கத் ...... திருபனதன 

கட்டத் தை்ைத் ...... தருள்பவனபன 

     கசச்ிச ்மசனக்கப் ...... மபருமனபள. 

401 இருவிகன அஞ்ச (திருவருகண) 
தனதன தந்த தனதன தந்த 

     தனதன தந்த  ......தனதனன  

இருவிகன யஞ்ச மலவகக மங்க 

     இருள்பிணி மங்க ...... மயிபலறி 

இனவரு ளன்பு மமனழியக டம்பு 

     வினதக முங்மகன ...... டளிபனடக் 

கரிமுக மனம்பி முருகமன னண்டர ்

     களிமலர ்சிந்த ...... அடிபயன்முன் 

கருகணமபன ழிந்து முகமும லர்ந்து 

https://www.youtube.com/watch?v=_2p0RzpID2M
https://www.youtube.com/watch?v=t5XUytvKYao
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     கடுகிந டங்மகன ...... டருள்வனபய 

திரிபுர மங்க மதனுடல் மங்க 

     திகழ்நகக மகனண்ட ...... விகடபயறிச ்

சிவம்மவளி யங்க ணருள்குடி மகனண்டு 

     திகழந டஞ்மசய் ...... மதகமயீண 

அரசியி டங்மகனள் மழுவுகட மயந்கத 

     அமலன்ம கிழ்ந்த ...... குருநனதன 

அருகணவி லங்கல் மகிழ்குை மங்கக 

     அமளிந லங்மகனள் ...... மபருமனபள. 

425 பசயபசய அருணா  (திருவருகண) 
தனதன தனனனத் தனதன தனனத் 

     தனதன தனனனத் தனதன தனனத் 

          தனதன தனனனத் தனதன தனனத்  ......தனதனன  

மசயமசய அருணனத் திரிசிவ யநமச ்

     மசயமசய அருணனத் திரிமசி வயநச ்

          மசயமசய அருணனத் திரிநம சிவயத் ...... திருமூலன 

மசயமசய அருணனத் திரியந மசிவச ்

     மசயமசய அருணனத் திரிவய நமசிச ்

          மசயமசய அருணனத் திரிசிவ யநமஸ்த் ...... மதனமனறி 

மசயமசய அருணனத் திரிதனின் விழிகவத் 

     தரகர சரணனத் திரிமயன உருகிச ்

          மசயமசய குருபனக் கியமமன மருவிச ்...... சுடரத்னகளச ்

சிவசிவ சரணனத் திரிமசய மசமயனச ்

     சரண்மிகச மதனழுபதத் தியசுகவ மபருகத் 

          திருவடி சிவவனக் கியகட லமுகதக் ...... குடிபயபனன 

மசயமசய சரணனத் திரிமயன முநிவரக்் 

     கணமிது விகனகனத் திடுமமன மருவச ்

          மசடமுடி மகலபபனை் ைவுணரக் ளவியச ்...... சுடும்பவலன 

திருமுடி யடிபனரத்் திடுமமன இருவரக்் 

     கடிதகல மதரியனப் படிநிண அருணச ்

          சிவசுடர் சிகிநனட் டவனிரு மசவியிை் ...... புகல்பவனபன 

மசயமசய சரணனத் திரிமயனு மடிமயை் 

     கிருவிகன மபனடியனக் கியசுடர் மவளியிை் 

          றிருநட மிதுபனரத்் திடுமமன மகிழ்மபனை் ...... குருநனதன 

திகழ்கிளி மமனழிபனை் சுகவயித ழமுதக் 

     குைமகள் முகலபமை் புதுமண மருவிச ்

          சிவகிரி அருணனத் திரிதல மகிழ்மபனை் ...... மபருமனபள. 
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493 எழுகடல் மணகல  (சிதம்பைம்) 
தனதன தனன தனதன தனன 

     தனதன தனன  ......தனதனன  

எழுகடல் மணகல அளவிடி னதிக 

     மமனதிடர ்பிைவி ...... அவதனரம் 

இனியுன தபய மமனதுயி ருடலு 

     மினியுடல் விடுக ...... முடியனது 

கழுமகனடு நரியு மமரிபுவி மைலி 

     கமலனு மிகவு ...... மயரவ்னனனர ்

கடனுன தபய மடிகமயு னடிகம 

     கடுகியு னடிகள் ...... தருவனபய 

விழுதிக ழழகி மரகத வடிவி 

     விமலிமு னருளு ...... முருபகனபன 

விரிதல மமரிய குலகிரி மநரிய 

     விகசமபறு மயிலில் ...... வருபவனபன 

எழுகடல் குமுை அவுணரக் ளுயிகர 

     யிகரமகனளும் அயிகல ...... யுகடபயனபன 

இகமயவர ்முநிவர ்பரவிய புலியு 

     ரினில்நட மருவு ...... மபருமனபள.  

523 ஒருபதும் இருபதும்  (ஸ்ரீ கசலம் திருமகல) 
தனதன தனதன தனதன தனதன 

     தனதன தனதன ...... தனதனன 

முருககய்யன முருககய்யன  முத்து  குமரன் நீ ஐயன  

முருககய்யன முருககய்யன  முத்து  குமரன் நீ ஐயன 

https://www.youtube.com/watch?v=x3YPjeoQpUs 

ஒருபது மிருபது மறுபது முடனறு 

     முணரவ்ுை இருபத ...... முளநனடி 

உருகிட முழுமதி தழமலன மவனளிதிகழ் 

     மவளிமயனடு மவனளிமபை ...... விரவனபத 

மதருவினில் மரமமன எவமரனடு முகரமசய்து 

     திரிமதனழி லவமது ...... புரியனபத 

திருமகள் மருவிய திரள்புய அறுமுக 

     மதரிசகன மபைஅருள் ...... புரிவனபய 

பரிவுட னழகிய பழமமனடு கடகலகள் 

     பயமைனடு சிலவகக ...... பணியனரம் 

பருகிடு மபருவயி றுகடயவர் பழமமனழி 

     எழுதிய கணபதி ...... யிகளபயனபன 

மபருமகல யுருவிட அடியவ ருருகிட 

https://www.youtube.com/watch?v=x3YPjeoQpUs
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     பிணிமகட அருள்தரு ...... குமபரசன 

பிடிமயனடு களிறுகள் நகடயிட ககலதிரள் 

     பிகணயமர் திருமகல ...... மபருமனபள. 

525 சைவண பவநிதி  (திருவவங்கடம்) 
தனதன தனதன தனதன தனதன 

     தனதன தனதன தனதன தனதன 

          தனதன தனதன தனதன தனதன ...... தனதனன 

......... பனடல் ......... 

சரவண பவநிதி யறுமுக குருபர 

     சரவண பவநிதி யறுமுக குருபர 

          சரவண பவநிதி யறுமுக குருபர ...... எனபவனதித் 

தமிழினி லுருகிய வடியவ ரிடமுறு 

     சனனம ரணமகத மயனழிவுை சிவமுை 

          தருபிணி துளவர மமமதுயிர் சுகமுை ...... வருள்வனபய 

கருகணய விழிமபனழி மயனருதனி முதமலன 

     வருகரி திருமுகர் துகணமகனளு மிகளயவ 

          கவிகதய முதமமனழி தருபவ ருயிரம்பை ...... வருள்பநயன 

கடலுல கினில்வரு முயிர்படு மவதிகள் 

     கலகமி கனயதுள கழியவும் நிகலமபை 

          கதியுமு னதுதிரு வடிநிழல் தருவது ...... மமனருநனபள 

திரிபுர மமரிமசயு மிகையவ ரருளிய 

     குமரச மரபுரி தணிககயு மிகுமுயர ்

          சிவகிரி யிலும்வட மகலயிலு முலவிய ...... வடிபவலன 

தினமுமு னதுதுதி பரவிய அடியவர ்

     மனதுகு டியுமிரு மபனருளிலு மிலகுவ 

          திமிரம லமமனழிய தினகர மனனவரு ...... மபருவனழ்பவ 

அரவகண மிகசதுயில் நரகரி மநடியவர ்

     மருகமன னமவவரு மதிசய முகடயவ 

          அமலிவி மலிபகர உகமயவ ளருளிய ...... முருபகனபன 

அதலவி தலமுதல் கிடுகிடு கிடுமவன 

     வருமயி லினிமதனளிர் ஷடுகமயில் நடுவுை 

          அழகினு டனமரு மரகர சிவசிவ ...... மபருமனபள. 

557 பகலிைவினில் (பசன்னிமகல, திருசிைாப்பள்ளி) 
தனதனதனத்  ......தனதனன  

     தனதனதனத்  ......தனதனன  

பகலிரவினிை் ...... ைடுமனைன 

     பதிகுருமவனத் ...... மதளிபபனத 
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ரகசியமுகரத் ...... தநுபூதி 

     ரதநிகலதகனத் ...... தருவனபய 

இகபரமதை் ...... கிகைபயனபன 

     இயலிகசயின்முத் ...... தமிபழனபன 

சகசிரகிரிப் ...... பதிபவபள 

     சரவணபவப் ...... மபருமனபள. 

561 வாசித்து  (திருசிைாப்பள்ளி) 
தனனத்தத் தனன தனனன தனனத்தத் தனன தனனன 

     தனனத்தத் தனன தனனன ...... தந்ததனன 

வனசித்துக் கனமணன ணனதது பூசித்துக் கூமடன ணனதது 

     வனய்விடட்ுப் பபமசன ணனதது ...... மநஞ்சினனபல 

மனசரக்்குத் பதனமணன ணனதது பநசரக்்குப் பபமரன ணனதது 

     மனகயக்குச ்சூமழன ணனதது ...... விந்துநனத 

ஓகசக்குத் தூர மனனது மனகத்துக் கீை தனனது 

     பலனகத்துக் கனதி யனனது ...... கண்டுநனபயன் 

பயனகத்கதச ்பசரு மனறுமமய்ஞ் ஞனனத்கதப் பபனதி யனயினி 

     யூனத்கதப் பபனடி டனதும ...... யங்கலனபமன 

ஆகசப்பட் படனல் கனவல்மசய் பவடிசச்ிக் கனக மனமய 

     லனகிப்மபனை் பனத பமபணி ...... கந்தபவபள 

ஆலித்துச ்பசல்கள் பனய்வய லூரத்திை் கனள பமனடட 

     ரனரத்கதப் பூண்ம யூரது ...... ரங்கவீரன 

நனசிக்குட் ப்ரனண வனயுகவ பரசித்மதட் டனத பயனகிகள் 

     நனடிை்றுக் கனமணன ணனமதன ...... நின்ைநனதன 

நனகத்துச ்சனகக பபனயுயர் பமகத்கதச ்பசர்சி ரனமகல 

     நனதரக்்குச ்சனமி பயசுரர் ...... தம்பிரனபன. 

567 பத்தியால் யானுகன  (இைத்னகிரி) 
தத்தனன தனனனத்  ......தனதனன  

     தத்தனன தனனனத்  ......தனதனன  

பவல் முருகன பவல் முருகன   பவல் முருகன  பவல் 

பவல் முருகன பவல் முருகன   பவல் முருகன  பவல் 

https://www.youtube.com/watch?v=8mSPITSQt6o 

பத்தியனல் யனனுகனப் ...... பலகனலும் 

     பை்றிபய மனதிருப் ...... புகழ்பனடி 

முத்தனன மனமைகனப் ...... மபருவனழ்வின் 

     முத்திபய பசரவ்தை் ...... கருள்வனபய 

உத்தமன தனனசை் ...... குணர்பநயன 

     ஒப்பிலன மனமணிக் ...... கிரிவனசன 

வித்தகன ஞனனசத் ...... திநிபனதன 

https://www.youtube.com/watch?v=8mSPITSQt6o
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     மவை்றிபவ லனயுதப் ...... மபருமனபள. 

571 நிைாமய புைாதன  (விைாலிமகல) 
தனனதன தனனதன தனனதன தனனதன 

     தனனதன தனனதனத் ...... தனதனன 

நிரனமய புரனதன பரனபர வரனம்ருத 

     நிரனகுல சிரனதிகப் ...... ப்ரகபயனகி 

நிரனசசி வரனெத வரனெரக்ள் பரனவிய 

     நிரனயுத புரனரியச ்...... சுதன்பவதன 

சுரனலய தரனதல சரனசர பிரனணிகள் 

     மசனரூபமி வரனதிகயக் ...... குறியனபம 

துரனல்புகழ் பரனதின கரனவுள பரனமுக 

     துபரனககர தரனகசயுை் ...... ைகடபவபனன 

இரனகவ இரனமன்முன் இரனவண இரனவண 

     இரனவண இரனெனுட் ...... குடன்மனய்மவன் 

றிரனகன்ம லரனணிெ புரனணரக்ு மரனககல 

     யிரனெமசன லவனரணரக்் ...... கிகளபயனபன 

விரனகவ சுரனதிப மபனரனதுத விரனதடு 

     விரனயண பரனயணச ்...... மசருவூரன 

விரனவிய குரனவகில் பரனகரமு திரனவளர் 

     விரனலிம கலரனெதப் ...... மபருமனபள. 

585 அன்பாக வந்து (பசன்னிமகல, திருசிைாப்பள்ளி) 
தத்தனன தனனனத் ...... தனதனன 

     தத்தனன தனனனத் ...... தனதனன 

அன்பனக வந்து உன்ைனள் பணிந்து 

     ஐம்பூத மமனன்ை ...... நிகனயனமல் 

அன்பனல் மிகுந்து நஞ்சனரு கண்க 

     ளம்பபனரு கங்கள் ...... முகலதனனும் 

மகனந்பத மிகுந்து வண்டனடி நின்று 

     மகனண்டனடு கின்ை ...... குழலனகரக் 

மகனண்பட நிகனந்து மன்பபது மண்டி 

     குன்ைன மகலந்து ...... அகலபவபனன 

மன்ைனடி தந்த கமந்தன மிகுந்த 

     வம்பனர ்கடம்கப ...... யணிபவனபன 

வந்பத பணிந்து நின்ைனர ்பவங்கள் 

     வம்பப மதனகலந்த ...... வடிபவலன 

மசன்பை யிடங்கள் கந்தன எனும்மபன 

     மசஞ்பசவல் மகனண்டு ...... வரபவணும் 
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மசஞ்சனலி கஞ்ச மமனன்ைனய் வளரந்்த 

     மசங்பகன டமர்ந்த ...... மபருமனபள. 

586 பந்து ஆடி அம் கக  (திருச்பசங்வகாடு) 
தந்தனன தந்த தந்தனன தந்த 

     தந்தனன தந்த ...... தனதனன 

   மசங்பகனட மர்ந்த ...... மபருமனபள. 

        மங்கனம லுன்ை ...... னருள்தனரனய் 

https://www.youtube.com/watch?v=g7_7l6uanFM 

பந்தனடி யங்கக மநனந்தனர் பரிந்து 

     கபந்தனர் புகனந்த ...... குழல்மீபத 

பண்பனர் சுரும்பு பண்பனடு கின்ை 

     பங்பக ருகங்மகனள் ...... முகமீபத 

மந்தனர மன்ைல் சந்தனர மமனன்றி 

     வன்பனத கஞ்மசய் ...... தனமீபத 

மண்டனகச மகனண்டு விண்டனவி கநந்து 

     மங்கனம லுன்ை ...... னருள்தனரனய் 

கந்தன அரன்ைன் கமந்தன விளங்கு 

     கன்ைன முகுந்தன் ...... மருபகனபன 

கன்ைன விலங்க மலனன்ைனறு கண்ட 

     கண்டன வரம்கப ...... மணவனளன 

மசந்தன தடர்ந்த மகனந்தனர் கடம்பு 

     திண்படனள் நிரம்ப ...... அணிபவனபன 

திண்பகன டரங்க மளண்பகன டுைங்கு 

     மசங்பகனட மரந்்த ...... மபருமனபள. 

598 காலனிடத்து (திருச்பசங்வகாடு) 
தனன தனத்  ......தனதனன   

https://www.youtube.com/watch?v=_B15pELalAk 

கனலனிடத் ...... தணுகனபத 

கனசினியிை் ...... பிைவனபத 

சீலஅகத் ...... தியஞனன 

பதனமுகதத் ...... தருவனபய 

மனலயனுக் ...... கரியனபன 

மனதவகரப் ...... பிரியனபன 

நனலுமகைப் ...... மபனருளனபன 

நனககிரிப் ...... மபருமனபள. 

599 தாமா தாம ஆலாபா  (திருச்பசங்வகாடு) 
தனனன தனனன தனனன தனனன 

     தனனன தனனத் ...... தனதனன 

https://www.youtube.com/watch?v=g7_7l6uanFM
https://www.youtube.com/watch?v=_B15pELalAk
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......... பனடல் ......... 

தனமன தனமன லனபன பலனகன 

     தனரன தனரத் ...... தரணசீன 

தனனன சனபரன பனவன பனபவன 

     நனசன பனசத் ...... தபரனத 

யனமன யனமன பதசன ரூடன 

     யனரன யனபத் ...... மதனதனவி 

யனமன கனவனய் தீபய னீரவ்ன 

     யனபத யீமத் ...... துகலனபமன 

கனமன கனமன தீனன நீணன 

     கனவனய் கனளக் ...... கிரியனய்கங் 

கனளன லீலன பனலன நீபன 

     கனமன பமனதக் ...... கனமனனின் 

பதமனர் பதமன கனமீ பனகீ 

     பதசன பதசத் ...... தவபரனதுஞ் 

பசபய பவபள பூபவ பகனபவ 

     பதபவ பதவப் ...... மபருமனபள 

616 ஐங்கைகன  (பகாங்கணகிரி) 
தந்ததன தத்ததன தந்ததன தத்ததன 

     தந்ததன தத்ததன ...... தனதனன 

ஐங்கரகன மயனத்தமன கமம்புலம கை்றிவள 

     ரந்திபக லை்ைநிகன ...... வருள்வனபய 

அம்புவித னக்குள்வளர் மசந்தமிழ்வ ழுத்தியுகன 

     அன்மபனடுது திக்கமன ...... மருள்வனபய 

தங்கியத வத்துணரவ்ு தந்தடிகம முத்திமபை 

     சந்திரமவ ளிக்குவழி ...... யருள்வனபய 

தண்டிககக னப்பவுசு எண்டிகசம திக்கவளர் 

     சம்ப்ரமவி தத்துடமன ...... யருள்வனபய 

மங்ககயரச்ு கத்கதமவகு இங்கிதமம னுை்ைமன 

     முன்ைகனநி கனத்தகமய ...... அருள்வனபய 

மண்டலிக ரப்பகலும் வந்தசுப ரடக்சபுரி 

     வந்தகணய புத்தியிகன ...... யருள்வனபய 

மகனங்கிலுயிர் மபை்றுவளர் மதன்ககரயி லப்பரருள் 

     மகனண்டுஉட லுை்ைமபனரு ...... ளருள்வனபய 

குஞ்சரமு கை்கிகளய கந்தமனன மவை்றிமபறு 

     மகனங்கணகி ரிக்குள்வளர ்...... மபருமனபள. 
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636 திருமகள் உலாவும் (கதிர்காமம்) 
தனதனன தனன தனதனன தனன 

     தனதனன தனனத்  ......தனதனன  

   

 திருமகளு லனவு மிருபுயமு ரனரி 

     திருமருக நனமப் ...... மபருமனள்கனண் 

மசகதலமும் வனனு மிகுதிமபறு பனடல் 

     மதரிதருகு மனரப் ...... மபருமனள்கனண் 

மருவுமடி யனரக்ள் மனதில்விகள யனடு 

     மரகதம யூரப் ...... மபருமனள்கனண் 

மணிதரளம் வீசி யணியருவி சூழ 

     மருவுகதிர ்கனமப் ...... மபருமனள்கனண் 

அருவகரகள் நீறு படஅசுரர ்மனள 

     அமரம்பனருத வீரப் ...... மபருமனள்கனண் 

அரவுபிகை வனரி விரவுசகட பவணி 

     அமலரக்ுரு நனதப் ...... மபருமனள்கனண் 

இருவிகனயி லனத தருவிகனவி டனத 

     இகமயவரக்ு பலசப் ...... மபருமனள்கனண் 

இலகுசிகல பவடர ்மகனடியினதி பனர 

     இருதனவி பநனதப் ...... மபருமனபள. 

656 அடல் அரி மகவு  (பவள்ளிகைம்) 
தனதன தனன தனதன தனன 

     தய்ய தனத்த தந்த ...... தனதனனன 

அடலரி மகவு விதிவழி மயனழுகு 

     கமவ ருமமனய்க்கு ரம்கப ...... யுடனனளும் 

அகலகட லுலகி லலம்வரு கலக 

     கவவர் தமக்கு கடந்து ...... தடுமனறி 

இடரப்டு மடிகம யுளமுகர யுடமலன 

     மடல்கல விடப்ர பஞ்ச ...... மயல்தீர 

எனதை நினது கழல்மபை மவுன 

     மவல்கல குறிப்ப மதனன்று ...... புகல்வனபய 

வடமணி முகலயு மழகிய முகமும் 

     வள்கள மயனத்த யங்கு ...... மிருகனதும் 

மரகத வடிவு மடலிகட மயழுதி 

     வள்ளி புனத்தில் நின்ை ...... மயில்வீரன 

விடதர திகுணர் சசிதரர் நிமலர ்

     மவள்ளி மகலசச் யம்பு ...... குருநனதன 
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விகசித கமல பரிபுர முளரி 

     மவள்ளி கரத்த மரந்்த ...... மபருமனபள. 

675 புவிபுனல் காலும்  (திருவாலங்காடு) 
தனதன தனனந் தனத்த தனதன தனனந் தனத்த 

     தனதன தனனந் தனத்த ...... தனதனன 

புவிபுனல் கனலுங் கனட்டி சிகிமயனடு வனனுஞ் பசரத்்தி 

     புதுமன மனனும் பூடட்ி ...... யிகடயூபட 

மபனறிபுல னகீரந் தனக்கி கருவிகள் நனலுங் கனட்டி 

     புகல்வழி நனகலந் தனக்கி ...... வருகனயம் 

பவவிகன நூறுங் கனட்டி சுவமதி தனனுஞ் சூட்டி 

     பசுபதி பனசங் கனட்டி ...... புலமனயப் 

படிமிகச பபனமவன் பைனட்டி அடிகமகய நீவந் பதத்தி 

     பரகதி தனனுங் கனட்டி ...... யருள்வனபய 

சிவமய ஞனனங் பகட்க தவமுநி பவனரும் பனரக்்க 

     திருநட மனடுங் கூத்தர் ...... முருபகனபன 

திருவளர் மனரப்ன் பபனை்ை திகசமுக னனளும் பபனை்ை 

     மெகமமனடு வனனங் கனக்க ...... மயிபலறிக் 

குவமடனடு சூரன் பதனை்க எழுகடல் சூதந் தனக்கி 

     குதரவ்டி பவலங் பகனடட்ு ...... குமபரசன 

குவலயம் யனவும் பபனை்ை பழகனயி லனலங் கனட்டில் 

     குைமகள் பனதம் பபனை்று ...... மபருமனபள. 

676 வடிவது நீலம்  (திருவாலங்காடு) 
தனதன தனனந் தனத்த தனதன தனனந் தனத்த 

     தனதன தனனந் தனத்த ...... தனதனன 

வடிவது நீலங் கனட்டி முடிவுள கனலன் கூட்டி 

     வரவிடு தூதன் பகனட்டி ...... விடுபனசம் 

மகமனனடு மனமன் பனடட்ி முதலுை பவனருங் பகட்டு 

     மதிமகட மனயந் தீடட்ி ...... யுயிர்பபனமுன் 

படிமிகச தனளுங் கனட்டி யுடலுறு பநனய்பண் படை்ை 

     பழவிகன பனவந் தீரத்்து ...... னடிபயகனப் 

பரிமவனடு நனளுங் கனத்து விரிதமி ழனலங் கூரத்்த 

     பரபுகழ் பனமடன் ைனடம்கன ...... டருள்வனபய 

முடிமிகச பசனமன் சூட்டி வடிவுள ஆலங் கனட்டில் 

     முதிர்நட மனடுங் கூத்தர் ...... புதல்பவனபன 

முருகவிழ் தனருஞ் சூட்டி மயனருதனி பவழங் கூட்டி 

     முதல்மை மனனின் பசரக்்கக ...... மயல்கூரவ்னய் 

இடிமயன பவகங் கனட்டி மநடிதரு சூலந் தீட்டி 
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     மயதிரம்பனரு சூரன் தனக்க ...... வரஏகி 

இலகிய பவல்மகனண் டனரத்்து உடலிரு கூைன் ைனக்கி 

     யிகமயவ பரதந் தீரத்்த ...... மபருமனபள. 

 

688 அமரும் அமைர்  (திருமயிகல) 
தனன தனதனன தனன தனதனன 

     தனன தனதனன ...... தனதனன 

அமரு மமரரினி லதிக னயனுமரி 

     யவரும் மவருவவரு ...... மதிகனளம் 

அதகன யதகரண விதன பரிபுரண 

     மகமய னவரக்ரண ...... அகிபலச 

நிமிர வருள்சரண நிபிட மமதனவுன 

     நிமிர சமிரமய ...... நியமனய 

நிமிட மதனிலுண வலசி வசுதவர 

     நினது பதவிதர ...... வருவனபய 

சமர சமரசுர அசுர விதரபர 

     சரத விரதஅயில் ...... விடுபவனபன 

தகுரத் தகுரத்திகு திகுரத் திகுரத்திகு 

     தரர ரரரரிரி ...... தகுரத்னத 

எமர நடனவித மயிலின் முதுகில்வரு 

     மிகமய மகள்குமர ...... எமதீச 

இயலி னியல்மயிகல நகரி லினிதுகையு 

     மமமது பரகுரவ ...... மபருமனபள. 

724 அண்டர்பதி குடிவயை (சிறுகவ) 
வீடு கட்ட பனட பவண்டிய திருப்புகழ் 

தந்ததன தனதனன தந்ததன தனதனன 

     தந்ததன தனதனன  ......தனதனன 

https://www.youtube.com/watch?v=ivWFnMjuyf4 

அண்டர்பதி குடிபயை மண்டசுரர ்உருமனை 

     அண்டர்மன மகிழ்மீை ...... வருளனபல 

அந்தரிமயன டுடனனடு சங்கரனு மகிழ்கூர 

     ஐங்கரனு முகமயனளு ...... மகிழ்வனக 

மண்டலமு முநிபவனரு மமண்டிகசயி லுளபபரு 

     மஞ்சினனு மயனனரு ...... மமதிரக்னண 

மங்ககயுட னரிதனனு மின்பமுை மகிழ்கூை 

     கமந்துமயி லுடனனடி ...... வரபவணும் 

புண்டரிக விழியனள அண்டரம்கள் மணவனள 

     புந்திநிகை யறிவனள ...... வுயர்பதனளன 

https://www.youtube.com/watch?v=ivWFnMjuyf4
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மபனங்குகட லுடனனகம் விண்டுவகர யிகல்சனடு 

     மபனன்பரவு கதிரவ்ீசு ...... வடிபவலன 

தண்டரள மணிமனர்ப மசம்மபனமனழில் மசறிரூப 

     தண்டமிழின் மிகுபநய ...... முருபகசன 

சந்ததமு மடியனரக்ள் சிந்கதயது குடியனன 

     தண்சிறுகவ தனில்பமவு ...... மபருமனபள. 

725 சதீள வாரிஜ  (சிறுகவ) 
தனனன தனனன தனனனன தனனன 

     தனனன தனனன தனனனன தனனன 

          தனனன தனனன தனனனன தனனன ...... தனதனன 

சீதள வனரிெ பனதனந பமனநம 

     நனரத கீதவி பநனதனந பமனநம 

          பசவல மனமயில் ப்ரதீனந பமனநம ...... மகைபதடுஞ் 

பசகர மனனப்ர தனபனந பமனநம 

     ஆகம சனரமசன ரூபனந பமனநம 

          பதவரக்ள் பசகனம கீபனந பமனநம ...... கதிபதனயப் 

பனதக நீவுகு டனரனந பமனநம 

     மனவசு பரசக படனரனந பமனநம 

          பனரினி பலெய வீரனந பமனநம ...... மகலமனது 

பனரவ்தி யனள்தரு பனலனந பமனநம 

     நனவல ஞனனம பனனலனந பமனநம 

          பனலகு மனரசு வனமீந பமனநம ...... அருள்தனரனய் 

பபனதக மனமுக பனரனன பசனதர 

     நீைணி பவணியர் பநயனப்ர பனகர 

          பூமக ளனர்மரு பகசனம பகனததி ...... யிகல்சூரன 

பபனதக மனமகை ஞனனனத யனகர 

     பதனவிழ் நீபந ைனவனரு மனரப்க 

          பூரண மனமதி பபனலனறு மனமுக ...... முருபகசன 

மனதவர் பதவரக் பளனபடமு ரனரியு 

     மனமலர் மீதுகை பவதனவு பமபுகழ் 

          மனநில பமழினு பமலனன நனயக ...... வடிபவலன 

வனனவ ரூரினும் வீைனகி வீைள 

     கனபுரி வனழ்வினு பமலனக பவதிரு 

          வனழ்சிறு வனபுரி வனழ்பவசு ரனதிபர் ...... மபருமனபள. 

780 எத்தகன வகாடி  (கவத்தசீுைன் வகாயில்) 

தத்தன தனன தனன தத்தன தனன தனன 

     தத்தன தனன தனன  ......தனதனன   



திருப்புகழ்     Page # 37 
 

எத்தகன பகனடி பகனடி விடட்ுட பலனடி யனடி 

     மயத்தகன பகனடி பபனன ...... தளபவபதன 

இப்படி பமனக பபனக மிப்படி யனகி யனகி 

     யிப்படி யனவ பதது ...... இனிபமபலன 

சித்திடில் சீசி சீசி குத்திர மனய மனகய 

     சிக்கினி லனயு மனயு ...... மடிபயகனச ்

சித்தினி லனட பலனடு முத்தமிழ் வனண பரனது 

     சித்திர ஞனன பனத ...... மருள்வனபய 

நித்தமு பமனது வனரக்ள் சித்தமம வீட தனக 

     நிரத்்தம தனடு மனறு ...... முகபவனபன 

நிடக்ள ரூபர ்பனதி பசச்ுரு வனன மூணு 

     மநடட்ிகல சூல பனணி ...... யருள்பனலன 

கபத்தகல நீடு மனயி ரத்தகல மீது பீறு 

     பத்திர பனத நீல ...... மயில்வீரன 

பசச்ிள பூக பனகள மசய்க்கயல் தனவு பவளூர ்

     பை்றிய மூவர் பதவர ்...... மபருமனபள. 

786 சூலம் என ஓடு (திருக்கடவூர்) 
தனனதன தனன தத்த தனனதன தனன தத்த 

     தனனதன தனன தத்த  ......தனதனன   

சூலமமன பவனடு சரப்்ப வனயுகவவி டனத டக்கி 

     தூயமவனளி கனண முத்தி ...... விதமனகச ்

சூழுமிருள் பனவ கத்கத வீழ அழ லூமட ரித்து 

     பசனதிமணி பீட மிட்ட ...... மடபமவி 

பமகலமவளி யனயி ரத்து நனலிருப ரனப ரத்தின் 

     பமவியரு ணனச லத்தி ...... னுடன்மூழ்கி 

பவலுமயில் வனக னப்ர கனசமதி பலத ரித்து 

     வீடுமது பவசி ைக்க ...... அருள்தனரனய் 

ஓலசுர ரனழி மயடட்ு வனளகிரி மனய மவை்பு 

     மூடுருவ பவல்மதன டுத்த ...... மயில்வீரன 

ஓதுகுை மனன்வ னத்தில் பமவியவள் கனல்பி டித்து 

     பளனமமனுப பதச வித்மதன ...... டகணபவனபன 

கனலமனனடு பமதி மடக் வூழிபுவி பமல்கி டத்து 

     கனலனிட பமவு சத்தி ...... யருள்பனலன 

கனலமுதல் வனழ்பு விக்க தனரநகர ்பகனபு ரத்துள் 

     கனனமயில் பமல்த ரித்த ...... மபருமனபள.  

798 மருக்குலாவிய  (திருவிகடக்கழி) 
தனத்த தனனன தனதன ...... தனதனன 
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மருக்கு லனவிய மலரகண ...... மகனதியனபத 

வளரத்்த தனய்தமர் வகசயது ...... மமனழியனபத 

கருக்கு லனவிய அயலவர் ...... பழியனபத 

கடப்ப மனகலகய யினிவர ...... விடபவணும் 

தருக்கு லனவிய மகனடியிகட ...... மணவனளன 

சமரத்்த பனமணி மரகத ...... மயில்வீரன 

திருக்கு ரனவடி நிழல்தனி ...... லுகைபவனபன 

திருக்கக பவல்வடி வழகிய ...... மபருமனபள. 

816 கூசாவத பார்  (திருவாரூர்)   
தனனன தனனன தனனன தனனன 

     தனனன தனனத் ...... தனதனன 

கூசன பதபன பரசன பதமனல் 

     கூைன நூல்கை் ...... றுளம்பவறு 

பகனடன பதபவல் பனடன பதமனல் 

     கூரக்ூ தனளத் ...... மதனகடபதனளில் 

வீசன பதபபர் பபசன பதசீர ்

     பவதன தீதக் ...... கழல்மீபத 

வீழன பதபபனய் நனபயன் வனணனள் 

     வீபண பபனகத் ...... தகுபமனதனன் 

பநசன வனபனன ரசீன வனமன 

     நீபன கனனப் ...... புனமனகன 

பநரவ்ன யனரவ்னய் சூரவ்னய் சனரவ்னய் 

     நீள்கனர் சூழ்கை் ...... பகசனலத் 

பதசன தீனன தீனன ரசீன 

     சீரன ரூரிை் ...... மபருவனழ்பவ 

பசபய பவபள பூபவ பகனபவ 

     பதபவ பதவப் ...... மபருமனபள. 

817 கூர்வாய் நாைாய்  (திருவாரூர்) 
தனனன தனனன தனனன தனனன 

     தனனன தனனத் ...... தனதனன 

கூரவ்னய் நனரனய் வனரனய் பபனனனர ்

     கூடன பரசை் ...... ைலஆவி 

பகனதன பனன்மன தனமன ைனனனள் 

     பகனபள பகள்மை் ...... றிளவனகட 

ஈரவ்னள் பபனபல பமபல வீசன 

     ஏைன பவறிட் ...... டதுதீயின் 

ஈயன வனழ்பவனர் பபபர பனடன 
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     ஈபட ைனரிை் ...... மகடலனபமன 

சூரவ்ன ழனபத மனைன பதவனழ் 

     சூழ்வன பனனரக்ட் ...... கருள்கூருந் 

பதனலன பவலன வீைன ரூரவ்னழ் 

     பசனதீ பனகத் ...... துகமயூபட 

பசரவ்னய் நீதீ வனபனனர் வீரன 

     பசரன ரூகரச ்...... சுடுவனரத்ஞ் 

பசபய பவபள பூபவ பகனபவ 

     பதபவ பதவப் ...... மபருமனபள. 

818 பாவலா வதவனா பாவகா  (திருவாரூர்) 
தனனன தனனன தனனன தனனன 

     தனனன தனனத் ...... தனதனன 

பனபலன பதபனன பனபகன வனபனனர ்

     பனரன வனரத் ...... தமுபதபயன 

பனபரனர் சீபரன பவபளர் வனழ்பவன 

     பனபனன வனன்முத் ...... மதனநீளத் 

தனபலன தனபல பலனபன டனபத 

     தனய்மனர் பநசத் ...... துனுசனரந் 

தனரன பதபப ரயீன பதபப 

     சனபத பயசத் ...... தகுபமனதனன் 

ஆபலனல் பகளன பமபலனர் நனண்மன 

     லனனன பதனை் ...... புனபமபபனய் 

ஆயனள் தனள்பமல் வீழன வனழன 

     ஆளன பவகளப் ...... புகுபவனபன 

பசபலன படபச ரனரனல் சனலனர் 

     சீரன ரூரிை் ...... மபருவனழ்பவ 

பசபய பவபள பூபவ பகனபவ 

     பதபவ பதவப் ...... மபருமனபள. 

821 கைமு முளரியின் (திருவாரூர்) 
தனன தனதன தனதன தனதன 

     தனன தனதன தனதன தனதன 

          தனன தனதன தனதன தனதன  ......தனதனன   

கரமு முளரியின் மலரம்ுக மதிகுழல் 

     கனம மதணுமமனழி கனிகதிர ்முகலநகக 

          கலக மிடுவிழி கடமலன விடமமன ...... மனதூபட 

கருதி யனநகட மகனடியிகட யியல்மயில் 

     கமழு மகிலுட னிளகிய ம்ருகமத 
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          களப புளகித கிரியினு மயல்மகனடு ...... திரிபவனும் 

இரவு பகலை இகலை மலமை 

     இயலு மயலை விழியினி ரிழிவர 

          இதய முருகிமய மயனருகுள பதமுை ...... மடலூபட 

மயழுத அரியவள் குைமக ளிருதன 

     கிரியில் முழுகின இகளயவ மனனுமுகர 

          யினிகம மபறுவது மிருபத மகடவது ...... மமனருநனபள 

சுரபி மகவிகன மயழுமபனருள் வினவிட 

     மனுவி மனறிமணி யகசவுை விகசமிகு 

          துயரில் மசவியினி லடிபட வினவுமி ...... னதிதீது 

துணிவி லிதுபிகழ மபரிமதன வருமநு 

     உருகி யரகர சிவசிவ மபறுமமதனர ்

          சுரபி யலமர விழிபுனல் மபருகிட ...... நடுவனகப் 

பரவி யதனது துயரம்கனடு நடவிய 

     பழுதின் மதகலகய யுடலிரு பிளமவனடு 

          படிய ரதமகத நடவிட மமனழிபவ ...... னருளனரூர்ப் 

படியு லறுமுக சிவசுத கணபதி 

     யிகளய குமரநி ருபபதி சரவண 

          பரகவ முகையிட அயில்மகனடு நடவிய ...... மபருமனபள. 

835 சந்தனந்திமிர்ந்து  (எண்கண்) 
தந்த தந்த தந்த தந்த, தந்த தந்த தந்த தந்த 

     தந்த தந்த தந்த தந்த ...... தனதனன 

https://www.youtube.com/watch?v=MZjOc2whI-k&pbjreload=10  

சந்த னந்தி மிரந்்த கணந்து குங்கு மங்க டம்பி லங்கு 

     சண்ப கஞ்மச றிந்தி லங்கு ...... திரபடனளுந் 

தண்கட யஞ்சி லம்ப லம்ப மவண்கட யஞ்ச லன்ச மலன்று 

     சஞ்சி தஞ்ச தங்கக மகனஞ்ச ...... மயிபலறித் 

திந்தி மிந்தி மிந்தி மிந்தி தந்த னந்த னந்த மனன்று 

     மசன்ை கசந்து கந்து வந்து ...... க்ருகபபயனபட 

சிந்கத யங்கு லம்பு குந்து சந்த தம்பு கழ்ந்து ணரந்்து 

     மசம்ப தம்ப ணிந்தி மரன்று ...... மமனழிவனபய 

அந்த மந்தி மகனண்டி லங்கக மவந்த ழிந்தி டும்ப கண்டன் 

     அங்க முங்கு கலந்த ரங்மகனள் ...... மபனடியனக 

அம்ப கும்ப னுங்க லங்க மவஞ்சி னம்பு ரிந்து நின்று 

     அம்பு மகனண்டு மவன்ை மகனண்டல் ...... மருபகனபன 

இந்து வுங்க ரந்கத தும்கப மகனன்கை யுஞ்ச லம்பு கனந்தி 

     டும்ப ரன்ை னன்பில் வந்த ...... குமபரசன 

https://www.youtube.com/watch?v=MZjOc2whI-k&pbjreload=10
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இந்தி ரன்ப தம்மப ைண்டர் தம்ப யங்க டிந்த பின்பு 

     எண்க ணங்க மரந்்தி ருந்த ...... மபருமனபள. 

847 எருவாய் கருவாய்  (திருவழீிமிழகல) 
தனனன தனனன தனனன தனனன 

     தனனன தனனன  ......தனதனன   

இருநில மீதி மலளியனும் வனழ எனதுமு பனனடி ...... வரபவணும் 

https://www.youtube.com/watch?v=t3oUHPIl_FA 

எருவனய் கருவனய் தனிபல யுருவன 

     யிதுபவ பயிரனய் ...... விகளவனகி 

இவர்பபன யவரன யவர்பபன யிவரன 

     யிதுபவ மதனடர்பனய் ...... மவறிபபனல 

ஒருதன யிருதனய் பலபகன டியதன 

     யுடபன யவமன ...... யழியனபத 

ஒருகனல் முருகன பரமன குமரன 

     உயிரக்ன மவனபவன ...... தருள்தனரனய் 

முருகன மவனபவனர ்தரபமன தடியனர ்

     முடிபம லிகணதன ...... ளருள்பவனபன 

முநிபவன ரமபரனர் முகைபயன மவனபவ 

     முதுசூ ருரபமல் ...... விடும்பவலன 

திருமனல் பிரமன வறியன தவரச்ீர ்

     சிறுவன திருமனல் ...... மருபகனபன 

மசழுமன மதில்பச ரழகனர ்மபனழில்சூழ் 

     திருவீ ழியில்வனழ் ...... மபருமனபள. 

858 அறுகுநுனி பனி (திருவிகடமருதூர்) 
தனதனன தனதனன தனதனன தனதனன 

     தனன தனனனன தனன தனனனன 

தனதனன தனதனன தனதனன தனதனன 

     தனன தனனனன தனன தனனனன 

தனதனன தனதனன தனதனன தனதனன 

     தனன தனனனன தனன தனனனன  ......தனதன தனதனன   

அறுகுநுனி பனியகனய சிறியதுளி மபரியமதனரு 

     ஆக மனகிபயனர் பனல ரூபமனய் 

அருமதகல குதகலமமனழி தனிலுருகி யவருகடய 

     ஆயி தனகதயனர ்மனய பமனகமனய் 

அருகமயினி லருகமயிட மமனளுமமனமளன வுடல்வளர 

     ஆளு பமளமனய் வனல ரூபமனய் ...... அவமரனரு மபரிபயனரனய் 

அழகுமபறு நகடயகடய கிறுதுபடு மமனழிபழகி 

     ஆவி யனயபவனர ்பதவி மனருமனய் 

விழுசுவகர யரிகவயரக்ள் படுகுழிகய நிகலகமமயன 

https://www.youtube.com/watch?v=t3oUHPIl_FA
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     வீடு வனசலனய் மனட கூடமனய் 

அணுவளவு தவிடுமிக பிதிரவிட மனமிறுகி 

     ஆகச யனளரனய் ஊசி வனசியனய் ...... அவியுறு சுடர்பபனபல 

மவறுமிடிய மனனருதவசி யமுதுபகட மயனுமளவில் 

     பமகல வீடுபகள் கீகழ வீடுபகள் 

திடுதிமடன நுகழவதன்முன் எதிரம்ுடுகி யவரக்மளனடு 

     சீறி ஞனளிபபனல் ஏறி வீழ்வதனய் 

விரகிமனனடு வருமபனருள்கள் சுவறியிட மமனழியுமமனரு 

     வீணி யனரம்சனபல பமல தனயிடன ...... விதிதகன நிகனயனபத 

மினுகுமினு மகனுமுடல மைமுறுகி மநகிழ்வுைவும் 

     வீணர ்பசகவபய பூணு பனவியனய் 

மறுகமயுள மதனுமவகர விடும்விழகல யதனின்வரு 

     வனரக்ள் பபனகுவனர ்கனணு பமனஎனன 

விடுதுைவு மபரியவகர மகையவகர மவடுமவமடன 

     பமள பமமசனலன யனளி வனயரனய் ...... மிகடயுை வருநனளில் 

வறுகமகளு முடுகிவர வுறுமபனருளு நழுவசில 

     வனத மூதுகன மனகல பசனககபநனய் 

மபருவயிறு வயிறுவலி படுவன்வர இருவிழிகள் 

     பீகள சனறிடன ஈகள பமலிடன 

வழவமழன உமிழுமது மகனழமகனமழன ஒழுகிவிழ 

     வனடி யூமனலனம் நனடி பபதமனய் ...... மகனயவள் மனம்பவைனய் 

மறுகமகன யுறுமவரக்ள் நணுகுநணு மகனுமளவில் 

     மனதர ்சீமயனன வனலர ்சீமயனன 

கனவுதனி லிரதமமனடு குதிகரவர மநடியசுடு 

     கனடு வனமவனன வீடு பபனமவனன 

வலதழிய விரகழிய வுகரகுழறி விழிமசனருகி 

     வனயு பமலிடன ஆவி பபனகுநனள் ...... மனிதரக்ள் பலபபச 

இறுதியமதன டறுதிமயன உைவின்முகை கதறியழ 

     ஏகழ மனதரனள் பமனதி பமல்விழன 

எனதுகடகம மயனதடிகம மயனுமறிவு சிறிதுமை 

     ஈமமன பலமலனன வனகய ஆமவனன 

இடுகுபகை சிறுபகைகள் திமிகலமயனடு தவிலகைய 

     ஈம பதசபம பபய்கள் சூழ்வதனய் ...... எரிதனி லிடும்வனழ்பவ 

இகணயடிகள் பரவுமுன தடியவரக்ள் மபறுவதுவும் 

     ஏசி டனரக்பளன பனச நனசபன 

இருவிகனமு மலமுமை இைவிமயனடு பிைவியை 
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     ஏக பபனகமனய் நீயு நனனுமனய் 

இறுகும்வகக பரமசுக மதகனயரு ளிகடமருதில் 

     ஏக நனயகன பலனக நனயகன ...... இகமயவர ்மபருமனபள. 

904 என்னால் பிைக்கவும்  (வயலூர்) 
தன்னன தனத்தன தன்னன தனத்தன 

     தன்னன தனத்தன ...... தந்ததனன 

   மசங்பகனட மர்ந்த ...... மபருமனபள. 

        மங்கனம லுன்ை ...... னருள்தனரனய் 

https://www.youtube.com/watch?v=g7_7l6uanFM 

என்னனல் பிைக்கவும் என்னன லிைக்கவும் 

     என்னனல் துதிக்கவும் ...... கண்களனபல 

என்னன லகழக்கவும் என்னனல் நடக்கவும் 

     என்னன லிருக்கவும் ...... மபண்டிரவ்ீடு 

என்னனல் சுகிக்கவும் என்னனல் முசிக்கவும் 

     என்னனல் சலிக்கவும் ...... மதனந்தபநனகய 

என்னன மலரிக்கவும் என்னனல் நிகனக்கவும் 

     என்னனல் தரிக்கவும் ...... இங்குநனனனர் 

கன்னன ருரித்தஎன் மன்னன எனக்குநல் 

     கரண்ன மிரத்ப்பதம் ...... தந்தபகனபவ 

கல்லனர் மனத்துட னில்லன மனத்தவ 

     கண்ணன டியிை்ைடம் ...... கண்டபவலன 

மன்னனன தக்ககன முன்னனள்மு டித்தகல 

     வன்வனளி யிை்மகனளும் ...... தங்கரூபன் 

மன்னன குைத்தியின் மன்னன வயை்பதி 

     மன்னன முவரக்்மகனரு ...... தம்பிரனபன. 

925 தகசயாகிய  (கருவூர்) 
தனனன தனனத் தனனன தனனத் 
     தனனன தனனத் ...... தனதனன 

https://www.youtube.com/watch?v=_B15pELalAk  (19th min) 

தகசயன கியகை் கையினனல் முடியத் 

     தகலகன லளமவனப் ...... பகனயனபய 

தடுமன றுதல்சை் மைனருநன ளுலகிை் 

     ைவிரன வுடலத் ...... திகனநனபயன் 

பசுபன சமும்விட் டறிவன லறியப் 

     படுபூ ரணநிட் ...... களமனன 

பதிபன வகனயுை் ைநுபூ தியிலப் 

     படிபய யகடவித் ...... தருள்வனபய 

அசபல சுரரப்ுத் திரபன குணதிக் 

https://www.youtube.com/watch?v=g7_7l6uanFM
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     கருபணன தயமுத் ...... தமிபழனபன 

அகிலன கமவித் தகபன துகளை் 

     ைவரவ்னழ் வயலித் ...... திருநனடன 

கசிவன ரிதயத் தமிர்பத மதுபக் 

     கமலன லயன்கமத் ...... துனபவபள 

கருணன கரசை் குருபவ குடகிை் 

     கருவூ ரழகப் ...... மபருமனபள. 

931 வண்டுவபாற் சாை  (திருபவஞ்சமாக்கூடல்) 
தந்தனனத் தனனத் ...... தனதனன 

https://www.youtube.com/watch?v=_B15pELalAk  (12th min) 

வண்டுபபனை் சனரத் ...... தருள்பதடி 

மந்திபபனை் கனலப் ...... பிணிசனடிச ்

மசண்டுபபனை் பனசத் ...... துடனனடிச ்

சிந்கதமனய்த் பதசித் ...... தருள்வனபய 

மதனண்டரனை் கனணப் ...... மபறுபவனபன 

துங்கபவை் கனனத் ...... துகைபவனபன 

மிண்டரனை் கனணக் ...... கிகடயனபன 

மவஞ்சமனக் கூடை் ...... மபருமனபள. 

932 இருவிகனப் பிைவி  (திருப்பாண்டிக்பகாடுமுடி) 
தனதனத் தனனத் ...... தனதனன 

https://www.youtube.com/watch?v=_B15pELalAk  (14th min) 

இருவிகனப் பிைவிக் ...... கடல்மூழ்கி 

     இடரக்ள்பட் டகலயப் ...... புகுதனபத 

திருவருட் கருகணப் ...... ப்ரகபயனபல 

     திரமமனக் கதிகயப் ...... மபறுபவபனன 

அரியயை் கறிதை் ...... கரியனபன 

     அடியவரக்் மகளியை் ...... புதபநயன 

குருமவனச ்சிவனுக் ...... கருள்பபனதன 

     மகனடுமுடிக் குமரப் ...... மபருமனபள. 

943 இைவாமற் பிைவாமல்  (அவிநாசி) 
 தனதனனத் தனதனன தனதனனத்  ......தனதனன  

இைவனமை் பிைவனமல் எகனயனள்சை் ...... குருவனகிப் 

பிைவனகித் திரமனன மபருவனழ்கவத் ...... தருவனபய 

குைமனகதப் புணர்பவனபன குகபனமசனை் ...... குமபரசன 

அைநனகலப் புகல்பவனபன அவிநனசிப் ...... மபருமனபள. 

973 சுரும்பு அணி  (இலஞ்சி) 
தனந்தன தந்த தனந்தன தந்த 

https://www.youtube.com/watch?v=_B15pELalAk
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     தனந்தன தந்த ...... தனதனனன 

https://www.youtube.com/watch?v=Nz96LXLbsuY 

சுரும்பணி மகனண்டல் மநடுங்குழல் கண்டு 

     துரந்மதறி கின்ை ...... விழிபவலனல் 

சுழன்றுசு ழன்று துவண்டுது வண்டு 

     சுருண்டும யங்கி ...... மடவனர்பதனள் 

விரும்பிவ ரம்பு கடந்துந டந்து 

     மமலிந்துத ளர்ந்து ...... மடியனபத 

விளங்குக டம்பு விகழந்தணி தண்கட 

     விதங்மகனள்ச தங்கக ...... யடிதனரனய் 

மபனருந்தல கமந்து சிதம்மபை நின்ை 

     மபனலங்கிரி மயனன்கை ...... மயறிபவனபன 

புகழ்ந்தும கிழ்ந்து வணங்குகு ணங்மகனள் 

     புரந்தரன் வஞ்சி ...... மணவனளன 

இரும்புன மங்கக மபரும்புள கஞ்மசய் 

     குரும்கபம ணந்த ...... மணிமனர்பன 

இலஞ்சியில் வந்த இலஞ்சிய மமன்று 

     இலஞ்சிய மர்ந்த ...... மபருமனபள. 

974 மாகலயில் வந்து  (இலஞ்சி) 
தனன தனந்த தனன தனந்த 

     தனன தனந்த ...... தனதனன 

https://www.youtube.com/watch?v=TcsdCVz2ykU 

மனகலயில் வந்து மனகல வழங்கு 

     மனகல யநங்கன் ...... மலரனலும் 

வனகட மயழுந்து வனகட மசறிந்து 

     வனகட மயறிந்த ...... அனலனலுங் 

பகனல மழிந்து சனல மமலிந்து 

     பகனமள வஞ்சி ...... தளரனமுன் 

கூடிய மகனங்கக நீடிய அன்பு 

     கூரவு மின்று ...... வரபவணும் 

கனல னடுங்க பவலது மகனண்டு 

     கனனில் நடந்த ...... முருபகனபன 

கனன மடந்கத நனண மமனழிந்து 

     கனத லிரங்கு ...... குமபரசன 

பசனகல வகளந்து சனலி விகளந்து 

     சூழு மிலஞ்சி ...... மகிழ்பவனபன 

சூரிய னஞ்ச வனரியில் வந்த 

     சூரகன மவன்ை ...... மபருமனபள. 

https://www.youtube.com/watch?v=Nz96LXLbsuY
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998  நாலிைண்டிதழாவல  (பபாதுப்பாடல்கள்) 
நனலி ரண்டித ழனபல பகனலிய 

     ஞனல முண்டக பமபல தனனிள 

          ஞனயி மைன்றுறு பகனலன கனலனு  ......மதின்பமபல  

ஞனல முண்டபி ரனணன தனரனும் 

     பயனக மந்திர மூலன தனரனு 

          நனடி நின்ைப்ர பனவன கனரனு  ......நடுவனக  

பமலி ருந்தகி ரடீன பீடமு 

     நூல றிந்தம ணீமன மனடமு 

          பமத கும்ப்ரகப பகனடன பகனடியு  ......மிடமனக  

வீசி நின்றுள தூபன தீபவி 

     சனல மண்டப மீபத பயறிய 

          வீர பண்டித வீரன சனரிய  ......விகனதீரனய்  

ஆல கந்தரி பமனடன பமனடிகு 

     மனரி பிங்ககல நனனன பதசிய 

          பமனகி மங்ககல பலனகன பலனகிமய  ......வுயிர்பனலும்  

ஆன சம்ப்ரமி மனதன மனதவி 

     ஆதி யம்பிகக ஞனதன வனனவ 

          ரனட மன்றினி லனடன நனடிய  ......அபிரனமி  

கனல சங்கரி சீலன சீலித்ரி 

     சூலி மந்த்ரச பனஷன பனஷணி 

          கனள கண்டிக பனலீ மனலினி  ......கலியனணி 

கனம தந்திர லீலன பலனகினி 

     வனம தந்திர நூலனய் வனள்சிவ 

          கனம சுந்தரி வனழ்பவ பதவரக்ள்  ......மபருமனபள.  

1002 கடகல பயபைாடு  (பபாதுப்பாடல்கள்( 
தனன தனதன தனதன தனதன 

     தனன தனதன தனதன தனதன 

          தனன தனதன தனதன தனதன ...... தனதனன 

கடகல பயமைனடு துவகரமய ளவல்மபனரி 

     சுகியன் வகடகனல் கதலியி னமுமதனடு 

          கனியு முதுபல கனிவகக நலமிகவ ...... யினிதனகக் 

கடல்மகனள் புவிமுதல் துளிரம்வனடு வளமுை 

     அமுது துதிககயில் மனமது களிமபை 

          கருகண யுடனளி திருவருள் மகிழ்வுை ...... மநடிதனன 

குடகு வயிறினி லகடவிடு மதகரி 

     பிைகு வருமமனரு முருகசண் முகமவன 
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          குவிய இருகர மலரவ்ிழி புனமலனடு ...... பணியனமை் 

மகனடிய மநடியன அதிவிகன துயரம்கனடு 

     வறுகம சிறுகமயி னகலவுட னரிகவயர ்

          குழியில் முழுகியு மழுகியு முழல்வகக ...... மயனழியனபதன 

மநடிய கடலினில் முடுகிமய வரமுறு 

     மைலி மவருவுை ரவிமதி பயமுை 

          நிலமு மநறுமநறு மநறுமவன வருமமனரு ...... மகனடிதனன 

நிசிசர் மகனடுமுடி சடசட சடமவன 

     பகர கிரிமுடி கிடுகிடு கிடுமவன 

          நிகரி லயில்மவயி மலழுபசு கமயநிை ...... முளதனன 

நடன மிடுபரி துரகத மயிலது 

     முடுகி கடுகமயி லுலககத வலம்வரு 

          நளின பதவர நதிகுமு குமுமவன ...... முநிபவனரும் 

நறிய மலரம்கனடு ஹரஹர ஹரமவன 

     அமரர் சிகைமகட நகைகமழ் மலர்மிகச 

          நணிமய சரவண மதில்வள ரழகிய ...... மபருமனபள. 

1015 விடம் என அயில்  (பபாதுப்பாடல்கள்) 
தனதன தனதன தனதன தனதன தனதன தனதன 

     தத்தத் தத்தன தத்தத் தத்தன ...... தந்ததனன 

......... பனடல் ......... 

விடமமன அயிமலன அடுவன நடுவன மிளிரவ்ன சுழல்விழி 

     வித்கதத் குப்பக மரனப்புச ்சை்றிகல ...... மயன்றுபபசும் 

விரகுகட வனிகதய ரகணமிகச யுருகிய மவகுமுக கலவியில் 

     இசக்சப் படட்ுயிர் தடட்ுப் படட்ுவு ...... ழன்றுவனடும் 

நடகலயில் வழிமிக அழிபடு தமியகன நமன்விடு திரளது 

     கட்டிச ்சிக்மகன மவனத்திக் ககக்மகனடு ...... மகனண்டுபபனபய 

நரகதில் விடுமமனு மளவினி லிலகிய நகைகமழ் திருவடி 

     முத்திக் குட்படு நித்யத் தத்துவம் ...... வந்திடனபதன 

இடிமயன அதிரக்ுரல் நிசிசரர ்குலபதி யிருபது திரள்புய 

     மை்றுப் மபனை்ைகல தத்தக் மகனத்மதனடு ...... நஞ்சுவனளி 

எரிமயழ முடுகிய சிகலயின ரழமகனழு கியல்சிறு விகனமகள் 

     பசக்சப் படச்ித கனக்ககப் பை்றிடு ...... மிந்த்ரபலனகன 

வடவகர யிடிபட அகலகடல் சுவறிட மகவகர மபனடிபட 

     கமக்கட் மபை்றிடு முக்ரக் கடம்சவி ...... யஞ்சசூரன் 

மணிமுடி சிதறிட அலகககள் பலவுடன் வயிரவர் நடமிட 

     முட்டிப் மபனடம்டழ மவட்டிக் குத்திய ...... தம்பிரனபன 
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1028 காதி வமாதி  (பபாதுப்பாடல்கள்) 
தனன தனன தனனனன தனனத் ...... தனதனன 

கனதி பமனதி வனதனடு நூல்கை் ...... றிடுபவனருங் 

கனசு பதடி யீயனமல் வனழப் ...... மபறுபவனரும் 

மனதுபனகர் வனழ்பவ மயனனமநக் ...... குருகனரும் 

மனறி லனத மனகனல னூரப்ுக் ...... ககலவனபர 

நனத ரூப மனநனத ரனகத் ...... துகைபவனபன 

நனக பலனக மீபரழு பனருக் ...... குரிபயனபன 

தீதி லனத பவல்வீர பசவை் ...... மகனடிபயனபன 

பதவ பதவ பதவனதி பதவப் ...... மபருமனபள. 

1040 நாைாவல வதால்  (பபாதுப்பாடல்கள்) 
தனனன தனனன தனனன தனனன 

     தனனன தனனத் ...... தனதனன 

நனரன பலபதனல் நீரன பலயனம் 

     நனனன வனசை் ...... குடிலூபட 

ஞனதன வனபய வனழ்கன பலகனய் 

     நனய்பபய் சூழ்ககக் ...... கிடமனமுன் 

தனரன ரனர்பதன ளரீன ைனபன 

     சனரவ்ன பனனர்நை் ...... மபருவனழ்பவ 

தனழன பதநன பயனன வனபல 

     தனள்பன டனண்கமத் ...... திைல்தனரனய் 

பனபர பழனரத்ன ளனபல யனள்பவனர ்

     பனவனர்பவதத் ...... தயனனரும் 

பனழூ படவன னூபட பனரூ 

     படயூர் பனதத் ...... திகனநனடனச ்

சீரனர் மனபதன படவனழ் வனரநீ்ள் 

     பசவூர் வனரம்பனை் ...... சகடயீசர் 

பசபய பவபள பூபவ பகனபவ 

     பதபவ பதவப் ...... மபருமனபள. 

1041 மாதா வவாவட  (பபாதுப்பாடல்கள்) 
தனனன தனனன தனனன தனனன 

     தனனன தனனத் ...... தனதனன 

மனதன பவனபட மனமன னனபனனர் 

     மனபதன படகமத் ...... துனமனரும் 

மனைன னனர்பபன னள்ீதீ யூபட 

     மனயன பமனகக் ...... குடில்பபனடனப் 

பபனதன நீரூ படபபனய் மூழ்கன 
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     வீழ்கன பவகதக் ...... குயிர்பபனமுன் 

பபனதன கனரன பனரனய் சீரனர ்

     பபனதனர் பனதத் ...... தருள்தனரனய் 

பவதன பவனபட மனலன னனர்பமல் 

     வனபனனர் பமனிப் ...... பயமீள 

பவதன பனனர்பம லனகன பதபயனர் 

     பவலனல் பவதித் ...... திடும்வீரன 

தீதனர் தீயனர் தீயு படமூள் 

     பசரன பசதித் ...... திடுபவனரத்ஞ் 

பசபய பவபள பூபவ பகனபவ 

     பதபவ பதவப் ...... மபருமனபள. 

1045 அமல வாயு  (பபாதுப்பாடல்கள்) 
தனன தனன தனனனன தனன தனன தனனனன 

     தனன தனன தனனனன  ......தனதனன  

அமல வனயு பவனடனத கமல நனபி பமல்மூல 

     அமுத பனன பமமூல ...... அனல்மூள 

அகசவு ைனது பபரனத விதமு பமவி பயனவனது 

     அரிச தனன பசனபனன ...... மதனனபல 

எமகன பமனதி யனகனச கமன மனம பனனபனவ 

     மமளிது சனல பமலனக ...... வுகரயனடும் 

எனதி யனனும் பவைனகி எவரும் யனதும் யனனனகும் 

     இதய பனவ னனதீத ...... மருள்வனபய 

விமகல பதனடி மீபதனடு யமுகன பபனல பவனபரழு 

     விபுத பமக பமபபனல ...... வுலபகழும் 

விரிவு கனணு மனமனயன் முடிய நீளு மனபபனல 

     மவகுவி தனமு கனகனய ...... பதபமனடிக் 

கமல பயனனி வீடனன ககன பகனள மீபதனடு 

     கலப நீல மனயூர ...... இகளபயனபன 

கருகண பமக பமதூய கருகண வனரி பயயீறில் 

     கருகண பமரு பவபதவர ்...... மபருமனபள. 

1053 அதல வசடனாைாட (பபாதுப்பாடல்கள்) 

தனன தனன தனனனன தனன தனன தனனனன 

     தனன தனன தனனனன  ......தனதனன  

அதல பசட னனரனட அகில பமரு மீதனட 

     அபின கனளி தனனனட ...... அவபளனடன் 

ைதிர வீசி வனதனடும் விகடயி பலறு வனரனட 

     அருகு பூத பவதனள ...... மகவயனட 
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மதுர வனணி தனனனட மலரில் பவத னனரனட 

     மருவு வனனு பளனரனட ...... மதியனட 

வனச மனமி யனரனட மநடிய மனம னனரனட 

     மயிலு மனடி நீயனடி ...... வரபவணும் 

ககதவி டனத பதனள்வீம மனதிரம்கனள் வனளி யனல்நீடு 

     கருத லனரக்ள் மனபசகன ...... மபனடியனகக் 

கதறு கனலி பபனய்மீள விெய பனறு பதர்மீது 

     கனக பவத பகனடூதி ...... அகலபமனதும் 

உததி மீதி பலசனயு முலக மூடு சீர்பனத 

     உவண மூரத்ி மனமனயன் ...... மருபகனபன 

உதய தனம மனர்பனன ப்ரபுட பதவ மனரனெ 

     னுளமு மனட வனழ்பதவர ்...... மபருமனபள. 

1177 புகரில் வசவல  (பபாதுப்பாடல்கள்) 
தனன தனனன தந்தன தந்தன 

     தனன தனனன தந்தன தந்தன 

          தனன தனனன தந்தன தந்தன ...... தனதனன 

புகரில் பசவல தந்துர சங்க்ரம 

     நிருதர் பகனபக்ர வுஞ்சமந டுங்கிரி 

          மபனருத பசவக குன்ைவர் மபண்மகனடி ...... மணவனளன 

புனித பூசுர ருஞ்சுர ரும்பணி 

     புயச பூதர என்றிரு கண்புனல் 

          மபனழிய மீமிகச யன்புது ளும்பிய ...... மனனனகி 

அகில பூதவு டம்புமு டம்பினில் 

     மருவு மனருயி ருங்கர ணங்களு 

          மவிழ யனனுமி ழந்தஇ டந்தனி ...... லுணரவ்னபல 

அகில வனதிக ளுஞ்சம யங்களும் 

     அகடய ஆமமன அன்மைன நின்ைகத 

          யறிவி பலனறி யும்படி யின்ைருள் ...... புரிவனபய 

மகர பகதன முந்திகழ் மசந்தமிழ் 

     மலய மனருத மும்பல மவம்பரி 

          மளசி லீமுக மும்பல மஞ்சரி ...... மவறியனடும் 

மதுக ரனரம்வி குஞ்சணி யுங்கர 

     மதுர கனரம்ுக மும்மபனர வந்மதழு 

          மதன ரனெகன மவந்துவி ழும்படி ...... முனிபனல 

முகிழ்வி பலனசன ரஞ்சிறு திங்களு 

     முதுப கீரதி யும்புகன யுஞ்சகட 

          முடியர் பவதமு நின்றும ணங்கமழ் ...... அபிரனமி 
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முகர நூபுர பங்கய சங்கரி 

     கிரிகு மனரித்ரி யம்பகி தந்தருள் 

          முருக பனசுர குஞ்சரி ரஞ்சித ...... மபருமனபள. 

1250 த ீஊகத தாத்ரி  (பபாதுப்பாடல்கள்) 
தனனனன தனத்த தனனனன தனத்த 

     தனனனன தனத்த ...... தனதனன 

தீயூகத தனத்ரி பனனயீ பமை்ை 

     வனனீதி யனை்றி ...... கழுமனகசச ்

பசறூறு பதனை்கப யனனனக பநனக்கு 

     மனமனகய தீரக்்க ...... அறியனபத 

பபய்பூத மூத்த பனபைனரி கனக்கக 

     பீைனஇ ழனத்தி ...... னுடல்பபணிப் 

பபபயனன டனத்து பகனமனளி வனழ்க்கக 

     பபனமனறு பபரத்்து ...... னடிதனரனய் 

பவயூறு சீரக்்கக பவல்பவடர் கனட்டி 

     பலய்வனகள பவட்க ...... வுருமனறி 

மீளனது பவட்கக மீதூர வனய்த்த 

     பவபலனடு பவய்த்த ...... இகளபயனபன 

மனயூர பவை்றின் மீபத புகனப்மபனன் 

     மனபமரு பவர்ப்ப ...... றியபமனதி 

மனைனன மனக்கள் நீைனக பவனடட்ி 

     வனனனடு கனத்த ...... மபருமனபள. 

1291 துள்ளு மதவவள்  (பபாதுப்பாடல்கள்) 
தய்யதன தனனத் ...... தனதனன  

துள்ளுமத பவள்ககக் ...... ககணயனபல 

மதனல்கலமநடு நீலக் ...... கடலனபல 

மமள்ளவரு பசனகலக் ...... குயிலனபல 

மமய்யுருகு மனகனத் ...... தழுவனபய 

மதள்ளுதமிழ் பனடத் ...... மதளிபவனபன 

மசய்யகும பரசத் ...... திைபலனபன 

வள்ளல்மதனழு ஞனனக் ...... கழபலனபன 

வள்ளிமண வனளப் ...... மபருமனபள. 

1297 பட்டுப் படாத  (பபாதுப்பாடல்கள்) 
தத்தத் தனனன ...... தனதனன 

முருகன முருகன பவல்முருகன முருகன முருகன பவல்முருகன 

படட்ுப் படனத ...... மதனனலும் 

   பக்கத்து மனதர் ...... வகசயனலும் 
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      சுடட்ுச ்சுடனத ...... நிலவனலும் 

         துக்கத்தி லனழ்வ ...... தியல்பபனதனன் 

தடட்ுப் படனத ...... திைல்வீரன 

   தரக்்கித்த சூரர் ...... குலகனலன 

      மடட்ுப் படனத ...... மயிபலனபன 

         மை்மைனப்பி லனத ...... மபருமனபள. 

1306 கும்பவகாணம்  (வேத்திைக் வகாகவ) 
தந்த தனனன தனனனன தந்தன 

     தந்த தனனன தனனனன தந்தன 

          தந்த தனனன தனனனன தந்தன  ......தனதனன  

கும்ப பகனணமமன டனரூர் சிதம்பரம் 

     உம்பர் வனழ்வுறு சீகனழி நின்றிடு 

          மகனன்கை பவணியர் மனயூர மம்மபறு  ......சிவகனசி  

மகனந்து லனவிய ரனபம சுரந்தனி 

     வந்து பூகெமசய் நனல்பவத தந்திரர ்

          கும்பு கூடிய பவளூர் பரங்கிரி  ......தனில்வனழ்பவ  

மசம்பு பகசுர மனடனகன யின்புறு 

     மசந்தி பலடகம் வனழ்பசனகல யங்கிரி 

          மதன்ைன் மனகிரி நனடனள வந்தவ  ......மசகநனதஞ்  

மசஞ்மசன பலரக மனவன வினன்குடி 

     குன்று பதனறுடன் மூதூர் விரிஞ்கசநல் 

          மசம்மபனன் பமனிய பசனணனடு வஞ்சியில்  ......வருபதபவ  

கம்கப மனவடி மீபதய சுந்தர 

     கம்பு லனவிய கனபவரி சங்கமு 

          கஞ்சி ரனமகல வனழ்பதவ தந்திர  ......வயலூரன  

கந்த பமவிய பபனரூர் நடம்புரி 

     மதன்சி வனயமு பமயன யகம்படு 

          கண்டி யூரவ்ரு சனமீக டம்பணி  ......மணிமனர்பன  

எம்பி ரனமனனடு வனதனடு மங்ககயர் 

     உம்பர் வனணிமபன னள்ீமனல் சவுந்தரி 

          எந்த நனள்மதனறு பமர்பனக நின்றுறு  ......துதிபயனதும்  

இந்தி ரனணிதன் மனபதனடு நன்குை 

     மங்கக மனகனயு மனலனய்ம ணந்துல 

          மகங்கு பமவிய பதவனல யந்மதனறு  ......மபருமனபள.  

1307 அகைமுமாகி (பழமுதிர்ச்வசாகல) 
தனதன தனன தனதன தனன தனதன தனன  ......தனதனன  

இருநில மீதி மலளியனும் வனழ எனதுமு பனனடி ...... வரபவணும் 

https://www.youtube.com/watch?v=t3oUHPIl_FA 

https://www.youtube.com/watch?v=t3oUHPIl_FA
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அகரமு மனகி யதிபனு மனகி யதிகமு மனகி ...... அகமனகி 

அயமனன வனகி அரிமயன வனகி அரமனன வனகி ...... அவரப்மலனய் 

இகரமு மனகி மயகவகளு மனகி யினிகமயு மனகி ...... வருபவனபன 

இருநில மீதி மலளியனும் வனழ எனதுமு பனனடி ...... வரபவணும் 

மகபதி யனகி மருவும் வலனரி மகிழ்களி கூரும் ...... வடிபவனபன 

வனமுகை பவட னருளிய பூகெ மகிழ்கதிர ்கனம ...... முகடபயனபன 

மசககண பசகு தகுதிமி பதனதி திமிமயன ஆடு ...... மயிபலனபன 

திருமலி வனன பழமுதிர ்பசனகல மகலமிகச பமவு ...... மபருமனபள. 

1315 சரீ் சிைக்கும் வமனி (பழமுதிர்ச்வசாகல) 
தனனதத்த தனன தனனதனன தன 

     தனனதத்த தனன தனனதனன தன 

          தனனதத்த தனன தனனதனன தன  ......தனதனனன 

சீர்சிைக்கு பமனி பபசல் பபச மலன 

     நூபுரத்தி பனனகச கலீர ்கலீ மரன 

          பசரவிட்ட தனள்கள் சிபவல் சிபவ மலன ...... வருமனனனர ்

பசகரத்தின் வனகல சிபலனர ்சிபலனர் களு 

     நூறுலக்ஷ பகனடி மயனல் மயனல் மகனடு 

          பதடிமயனக்க வனடி கயபயன கவபயன மவன ...... மடமனதர ்

மனர்பகடத்த பகனடு பளரீ ்பள ீமரன 

     ஏமலித்மத னனவி பகீர ்பகீ மரன 

          மனமசக்கி லனகச யுபளன முபளன மமன ...... நிகனபவனடி 

வனகடபை்று பவகள யடன வடன மவன 

     நீமயக்க பமது மசனலனய் மசனலன மயன 

          வனரம்கவத்த பனத மிபதன இபதன என ...... அருள்வனபய 

பனரதத்கத பமரு மவள ீமவள ீதிகழ் 

     பகனமடனடித்த நனளில் வகரஇ வகரஇ பவர ்

          பனனிைக்க பணசர ்குவன குவன கனர ்...... இகளபயனபன 

பனடல்முக்ய மனது தமீழ் தமீ ழிகை 

     மனமுநிக்கு கனதி லுணனர ்வுணனர ்விடு 

          பனசமை்ை பவத குரூ குரூ பர ...... குமபரசன 

பபனர்மிகுத்த சூரன் விபடனம் விபடன மமன 

     பநமரதிரக்்க பவகல படீர ்படீ மரன 

          பபனயறுத்த பபனது குபீர ்குபீ மரன ...... மவகுபசனரி 

பூமியுக்க வீசு குகன குகன திகழ் 

     பசனகலமவை்பின் பமவு மதய்வன மதய்வன கனமதனள் 

          பூணியிசக்ச யனறு புயன புயன றுள ...... மபருமனபள. 
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1318 வாதிகன அடர்ந்த (பழமுதிர்ச்வசாகல) 
தனனதன தந்த தனனதன தந்த 

     தனனதன தந்த  ......தனதனன  

வனதிகன யடரந்்த பவல்விழியர் தங்கள் 

     மனயமமதன ழிந்து ...... மதளிபயபன 

மனமலரக்ள் மகனண்டு மனகலகள் புகனந்து 

     மனபதம ணிந்து ...... பணிபயபன 

ஆதிமயனடு மந்த மனகிய நலங்கள் 

     ஆறுமுக மமன்று ...... மதரிபயபன 

ஆனதனி மந்த்ர ரூபநிகல மகனண்ட 

     தனடுமயி மலன்ப ...... தறிபயபன 

நனதமமனடு விந்து வனனவுடல் மகனண்டு 

     நனனிலம கலந்து ...... திரிபவபன 

நனகமணி கின்ை நனதநிகல கண்டு 

     நனடியதில் நின்று ...... மதனழுபகபன 

பசனதியுணர ்கின்ை வனழ்வுசிவ மமன்ை 

     பசனகமது தந்து ...... எகனயனள்வனய் 

சூரரக்ுலம் மவன்று வனககமயனடு மசன்று 

     பசனகலமகல நின்ை ...... மபருமனபள 

வவல் விருத்தம் 10 - வலாரியல லாகுலமி                                           

வலனரியல லனகுலமி லனதகல பவகரிய 

   மனலறியு நனலு மகைநூல் 

வலனனகல விலனனசி விலனன்மகல விலனனிவர ்

   மபநனலய உலனசம் உைபவ 

உலனவரு கபலனலம கரனலய சலங்களும் 

   உபலனகநிகல நீரந்ிகலயிலன 

மவனலனமவனலி நிசனசரர் உபலனகம மதலனமழல் 

   உலனவிய நிலனவு மகனகலபவல் 

சிலனவட கலனவிமநன தவனசிலி முகனவிமலனச 

   னனசின சிலனத ணிவிலன 

சிலனமலர் எலனமதிய பமனதமதி பசமலனழிய 

   பசவக சரனப முகிலனம் 

விலனசகலி யனணககல பசரபசு பமகலமுகல 

   பமவிய விலனச அகலன் 

விலனழியி னிலனழியகல் வனனில்அனல் ஆரவிடு 

   பவழம்இகள ஞன்கக பவபல. 
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1328 மங்களம் - ஏறுமயில் ஏைி(திருவருகண) 
 ஏறுமயி பலறிவிகள யனடுமுக மமனன்பை 

   ஈசருடன் ஞனனமமனழி பபசுமுக மமனன்பை 

 கூறுமடி யனரக்ள்விகன தீரக்்குமுக மமனன்பை 

   குன்றுருவ பவல்வனங்கி நின்ைமுக மமனன்பை 

 மனறுபடு சூரகர வகதத்தமுக மமனன்பை 

   வள்ளிகய மணம்புணர வந்தமுக மமனன்பை 

 ஆறுமுக மனனமபனருள் நீயருளல் பவண்டும் 

   ஆதியரு ணனசல மமரந்்த மபருமனபள. 

 


