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நனனூல எனதசதேரிநது நாடடுவிதது .. முனனூல - 9

விரதேமுதே லாயபல சமயததேவததேின உண்றமத
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வாெ மலரவதேன மண்டலமும் .. மநெமுடன
மபாகமுறும் வள்ளிக்கும் புதமதேளிர பூஙசகாடிக்கும்
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ெிறுசதோடிமெர றகயும்மணி மெர நதேதேடங றகயும்
கறுவுெமர அஙகுெம்மெர றகயும் .. சதேறுமபார                              - 26

அதேிரமக டகம் சுழற்றும் அஙறகத தேலமும்
கதேிரவாள் விதேிரக்கும் கரமும் .. முதேிராதே
கும்பமுறலச செவ்வாயக் சகாடியிறடயார மவட டறணநதே
அம்சபான மணிப்பூண் அகனமாரபும் .. றபம்சபான                 - 27



7முருகவேள் புகழ்மாலை

புரிநூலும் கண்டிறகயும் பூம்பட டுறடயும்
அறர்ாணும் கசறெ அழகும் .. தேிருவறரயும்
நாதேக்கழலும் நகுமணிப் சபாற் கிண்கிணியும்
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வள்ளிக் சகாடிறய மணநமதோமன .. உள்ளம் உவநது               - 54

ஆறுதேிருப் பதேிகண்டு ஆசறழுததும் அனபினுடன
கூறும் அவர ெிநறதேகுடி சகாண்மடாமன .. நாறுமலரக்
கநதேிப் சபாதும்பரஎழு காரறலக்கும் ெீரறலவாயச
செநதேில பதேிபுரக்கும் செவ்மவமள .. ெநதேதேமும்                             - 55



11முருகவேள் புகழ்மாலை

பலமகாடி ெனமப் பறகயும் அவமிருததும்
பலமகாடி விக்கினமும் பலபிணியும் .. பலமகாடி
பாதேகமும் செயவிறனயும் பாம்பும் பொசும்அடல
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ஸ்ரீமத பாம்பன குமரகுருதோெ சுவாமிகள் அருளிய 

செணமுக கெசெம்

அண்டமாய அவனியாகி அறிசயாணாப் சபாருள (து) ஆகித
சதோண்டரகள் குருவுமாகித துகள் அறு சதேயவமாகி
எண்தேிறெ மபாற்ற நினற எனஅருள் ஈென ஆன
தேிண்தேிறள் ெரவணததோன தேினமும் என ெிரறெக் காக்க.          - 1

ஆதேியாம் கயிறலச செலவனஅணிசநற்றி தேனறனக் காக்க
தோதேவிழ கடப்பந தோரான தோனிரு நுதேறலக் காக்க
மொதேியாம் தேணிறக ஈென துரிசுஇலா விழிறயக் காக்க
நாதேனாம் காரததேி மகயன நாெிறய நயநது காக்க. - 2

இருசெவிகறளயும் செவ்மவள் இயலபுடன காக்க, வாறய
முருகமவள் காக்க, நாப்பல முழுதும்நல குமரன காக்க
துரிெஅறு கதுப்றப யாறனத துண்டனார துறணவன காக்க
தேிருவுடன பிடரி தேனறனச ெிவசுப்ர மணியன காக்க. - 3

ஈெனாம் வாகுமலயன எனது கநதேரதறதேக் காக்க
மதேசுறு மதோள் விலாவும் தேிருமகள் மருகன காக்க
ஆெிலா மாரறப ஈராறு ஆயுதேன காக்க, எநதேன
ஏெிலா முழஙறக தேனறன எழில குறிஞ்ெிக்மகான காக்க.        - 4

உறுதேியாய முனறக தேனறன உறமயிள மதேறல காக்க
தேறுகண் ஏறிடமவ எனறகத தேலதறதே மாமுருகன காக்க
புறம்றகறய அயிமலான காக்க, சபாறிக்கர விரலகள் பததும்
பிறஙகு மாலமருகனகாக்க, பினமுதுறகச மெய காக்க. - 5

ஊண்நிறற வயிற்றற மஞ்ற் ஊரததேிமயான காக்க, வம்புத
மதோள்நிமிர சுமரென உநதேிச சுழியிறனக் காக்க, குயய
நாணிறன அஙகி சகளரிநநதேனன காக்க, பீஜ
ஆணிறய கநதேனகாக்க, அறுமுகன குதேதறதேக் காக்க. - 6

12 சண்முக கேசம்
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எஞ்ெிடாது இடுப்றப மவலுக்கு இறறவனார காக்க காக்க
அம்ெகனம் ஓர இரண்டும் அரனமகன காக்க காக்க
விஞ்ெிடு சபாருள் காஙமகயன விளரடித சதோறடறயக் காக்க
செஞ்ெரண மநெ ஆொன தேிமிரு முன சதோறடறயக் காக்க.      - 7

ஏரகத மதேவனஎனதோள் இரு முழஙகாலும் காக்க
ெீருறடக் கறணக்கால தேனறனச ெீரறலவாயதமதே காக்க
மநருறடப் பரடு இரண்டும் நிகழ பரஙகிரியன காக்க
ெீரிய குதேிக்கால தேனறனத தேிருசமொறல மறலயன காக்க.   - 8

ஐயுறு மறலயனபாதேதது அமர பதது விரலும் காக்க
றபயுறு பழநி நாதே பரன, அகம் காறலக் காக்க
சமயயுடன முழுதும், ஆதேி விமல ெண்முகவன காக்க
சதேயவ நாயக விொகன தேினமும் என சநஞ்றெக் காக்க.           - 9

ஒலிசயழ உரததே ெததேத சதோடுவரு பூதே ப்மரதேம்
பலிசகாள் இராக்கதேப்மபய பலகணதது எறவ ஆனாலும்
கிலிசகாள எறனமவல காக்க, சகடுபரர செயயும் சூனயம்
வலியுள மநதர தேநதரம் வருததேிடாது அயிலமவல காக்க.        - 10

ஓஙகிய ெீற்றமம சகாண்டு உவணிவில மவல சூலஙகள்
தோஙகிய தேண்டம் எஃகம் தேடி பரசு ஈடடி யாதேி
பாஙகுறட ஆயுதேஙகள் பறகவர என மமமல ஓசெின,
தேீஙகு செயயாமல எனறனத தேிருக்றகமவல காக்க காக்க.    - 11

ஒளவியமுளர ஊன உண்மபார அெடர மபய அரக்கர புலலர
சதேவ்வரகள் எவர ஆனாலும் தேிடமுடன எறனமல கடடத
தேவ்விமய வருவா ராயின, ெராெரம் எலாம் புரக்கும்
கவ்வுறடச சூர ெண்டன றகஅயில காக்க காக்க.                       - 12

கடுவிடப் பாநதேள் ெிஙகம் கரடி நாய புலிமா யாறன
சகாடிய மகாணாய குரஙகு மகால மாரசொலம் ெம்பு
நறடயுறட எதேனா மலனும் நான இடரப் படடி டாமல
ெடுதேியில வடிமவல காக்க ொனவிமுறள மவல காக்க.            - 13
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ஙகரமம மபால தேழீஇ ்ானமவல காக்க, வனபுள்
ெிகரிமதேள் நண்டுக் காலி செயயன ஏறு ஆலப் பலலி
நகமுறட ஓநதேி பூரான நளிவண்டு புலியின பூசெி
உகமிறெ இறவயால, எற் குஓர ஊறுஇலாது ஐமவல காக்க.  - 14

ெலததேில உயவனமீன ஐறு, தேண்டுறடத தேிருக்றக, மற்றும்
நிலததேிலும் ெலததேிலும் தோன சநடுநதுயர தேரற்மக உள்ள
குலததேினால, நான வருததேம் சகாண்டிடாது அவ்வவ்மவறள
பலததுடன இருநது காக்க, பாவகி கூரமவல காக்க.                   - 15

்மலியம் பரியனறகமவல, நவக்கிரகக்மகாள் காக்க
சுமவிழி மநாயகள், தேநதே சூறல, ஆக்கிராண மராகம்,
தேிமிரகழல வாதேம், மொறக, ெிரமடி கரண மராகம்
எறம அணுகாமமல பனனிருபுயன ெயமவல காக்க.                  -16

டமருகதது அடிமபால றநக்கும் தேறலயிடி, கண்ட மாறல
குமுறு விப்புருதேி, குனமம், குடலவலி, ஈறழ காெம்,
நிமிசராணா(து) இருததும்சவடறட, நீரபிரமமகம் எலலாம்
எறம அறடயாமமல குனறு எறிநதேவன றகமவல காக்க.        - 17

இணக்கம் இலலாதே பிததே எரிவு, மாசுரஙகள், றககால
முணக்கமவ குறறக்கும் குஷடம், மூலசவண்முறள, தேீமநதேம்
ெணததேிமல சகாலலும் ெனனி ொலம் எனறு அறறயும் இநதே
பிணிக்குலம் எறன ஆளாமல சபரும்ெக்தேி வடிமவல காக்க.  - 18

தேவனமா மராகம், வாதேம், ெயிததேியம், அமராெகம், சமய
சுவறமவ செயயும் மூலசசூடு, இறளப்பு, உடற்று விக்கல,
அவதேிசெய மபதேி ெீழமநாய, அண்டவாதேஙகள், சூறல
எறவயும் எனனிடதது எயதோமல எம்பிரான தேிணிமவல காக்க.  - 19

நறமப்புறு கிரநதேி, வீக்கம் நணுகிடு பாண்டு, மொபம்
அமரததேிடு கருறம சவண்றம ஆகுபல சதோழுமநாய கக்கல
இறமக்குமுன உறு வலிப்மபாடு எழுபுறடப்பகநதே ராதேி
இறமப்சபாழுமதேனும் எனறன எயதோமல அருள்மவல காக்க. - 20
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பலலது கடிதது மீறெ படபடசவனமற துடிக்கக்
கலலினும் வலிய சநஞ்ெம் காடடிமய உருடடி மநாக்கி
எலலினும் கரிய மமனி எமபடர, வரினும் எனறன
ஒலறலயில தோர காரி ஓம் ஐம் ரீம் மவல காக்க.                          - 21

மண்ணிலும் மரததேினமீது மறலயிலும் சநருப்பின மீதும்
தேண்ணிறற ஜலததேின மீதும்ொரி செய ஊரதேி மீதும்
விண்ணிலும் பிலததேின உள்ளும் மவறு எநதே இடததும் எனறன
நண்ணிவநது அருள் ஆரெஷடி நாதேன மவல காக்க காக்க.     - 22

யகரமமமபால சூல ஏநதும் நறும்புயன மவலமுன காக்க
அகரமம முதேலாம் ஈராறு அம்பகன மவலபின காக்க
ெகரமமாடு ஆறும் ஆமனான தேனறகமவல நடுவில காக்க
ெிகரமின மதேவ மமாலி தேிகழ ஐமவல கீழமமல காக்க.                - 23

ரஞ்ெிதே சமாழி மதேவாறன நாயகன வள்ளி பஙகன
செஞ்ெய மவல கிழக்கில தேிறமுடன காக்க, அஙகி
விஞ்ெிடு தேிறெயில ்ான வீரன மவல காக்க, சதேற்கில
எஞ்ெிடாக் கதேிரகா மதமதோன இகலுறடக் கரமவல காக்க.       - 24

லகரமம மபால காளிஙகனநலலுடல சநளிய நினறு
தேகர மரததேனமம செயதே ெஙகரி மருகன றகமவல,
நிகழஎறன நிருதேி தேிக்கில நிறலசபறக் காக்க, மமற்கில
இகல அயிலகாக்க, வாயுவினில குகன கதேிரமவல காக்க.      - 25

வடதேிறெ தேனனில ஈெனமகனஅருள் தேிருமவல காக்க
விறடயுறட ஈென தேிக்கில மவதே மபாதேகன மவல காக்க
நடக்றகயில இருக்கும்்ானறும் நவிலறகயில நிமிரறகயில, கீழக்
கிடக்றகயில தூஙகு்ானறும் கிரிதுறளததுள மவலகாக்க.  - 26

இழநதுமபாகாதே வாழறவ ஈயும் முதறதேயனார றகமவல,
வழஙகும் நல ஊண் உண்மபாதும் மாலவிறளயாடடின மபாதும்
பழஞ்சுரர மபாற்றும் பாதேம் பணிநது சநஞ்சு அடக்கும் மபாதும்
செழும்குணதமதோமட காக்க, தேிடமுடன மயிலும் காக்க.             - 27
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இளறமயில வாலிபததேில ஏறிடு வமயாதேிகததேில
வளர அறுமுகச ெிவனதோன வநசதேறனக் காக்க காக்க
ஒளிஎழு காறல, முனஎல ஓம் ெிவ ொமி காக்க
சதேளிநடு பிற்பகல கால, ெிவகுரு நாதேன காக்க.                         - 28

இறகுறடக்மகாழித மதோறகக்கு இறறமுன இராவில காக்க
தேிறலுறடச சூரப்பறகதமதே, தேிகழபின இராவில காக்க
நறவுமெர தோள் ெிலம்பன நடுநிெி தேனனில காக்க
மறறசதோழு குழகன எம்மகான மாறாது காக்க காக்க.              - 29

இனம்எனத சதோண்டமராடும் இணக்கிடும் செடடி காக்க
தேனிறமயில கூடடந தேனனில ெரவண பவனார காக்க
நனி அநுபூதேி சொனன நாதேரமகான காக்க இதறதேக்
கனிமவாடு சொனன தோென கடவுள்தோன காக்கவநமதே.           - 30

ஸ்ரீ செணமுக கெசெம் முற்்ிற்று



ஸ்ரீமத பாம்பன குமரகுருதோெ சுவாமிகள் அருளிய 

்கக கடிதல்

தேிருவளர சுடருருமவ ெிறவகரம் அமருருமவ
அருமறற புகழுருமவ அறவரகள் சதோழுமுருமவ
இருள்தேபும் ஒளியுருமவ எனநிறன எனசதேதேிமர
குருகுகன முதேனமயிமல சகாணரதேியுன இறறவறனமய.       - 1

மறறபுகழ இறறமுனமர மறறமுதேல பகருருமவ
சபாறறமலி யுலகுருமவ புனநறட தேருமுருமவ
இறறயிள முக உருமவ எனநிறன எனசதேதேிமர
குறறவறு தேிருமயிமல சகாணரதேியுன இறறவறனமய.           - 2

இதேரரகள் பலரசபாரமவ இவணுறற எனசதேதேிமர
மதேிரவி பல சவன மதேர வளர ெரணிறட எனமா
ெதுசராடு வருமயிமல தேடவறர யறெவுறமவ
குதேிதேரு சமாரு மயிமல சகாணரதேியுன இறறவறனமய.          - 3

பவநறட மனுடரமுமன படருறும் எனசதேதேிமர
நவமணி நுதேல அணிமயர நறகபல மிடர அணிமால
ெிவணிய தேிருமயிமல தேிடசனாடு சநாடிவலமம
குவலயம் வருமயிமல சகாணரதேியுன இறறவறனமய.             - 4

அழகுறு மலர முகமன அமரரகள்பணி குகமன
மழவுறு உறடயவமன மதேிநநி சபரியவமன
இழவிலர இறறயவமன எனநிறன எனசதேதேிமர
குழகதுமிளிர மயிமல சகாணரதேியுன இறறவறனமய.             - 5

இறணயறும் அறுமுகமன இதேெெி மருமகமன
இணரணி புரள்புயமன எனநிறன எனசதேதேிமர
கணபண வரவுரமம கறலவுற எழுதேருமமார
குணமுறு மணிமயிமல சகாணரதேியுன இறறவறனமய.          - 6

17முருகவேள் புகழ்மாலை
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எளிய என இறறவ குகா எனநிறன எனசதேதேிமர
சவளிநிகழ தேிரள்கறளமீன மிளிரெிறனசயன மிறடவான
பளபள எனமினுமா பலெிறற விரிதேருநீள்
குளிரமணி விழிமயிமல சகாணரதேியுன இறறவறனமய.        - 7

இலகயில மயிலமுருகா எனநிறன எனசதேதேிமர
பலபல களமணிமய பலபல பதேமணிமய
கலகல கல எனமா கவிசனாடுவருமயிமல
குலவிடுெிறகமயிமல சகாணரதேியுன இறறவறனமய.            - 8

இகலறு ெிவகுமரா எனநிறன எனசதேதேிமர
சுகமுனிவரர எழிலார சுரரபலர புகழ செயமவ
சதோகுசதோகு சதோகு எனமவ சுரநட மிடுமயிமல
குகபதேி அமர மயிமல சகாணரதேியுன இறறவறனமய.              - 9

கருறணசபய கனமுகிமல கடமுனி பணிமுதேமல
அருண் அயன அரன எனமவ அகநிறன எனசதேதேிமர
மருமலர அணிபலமவ மருவிடு களமயிமல
குருபல வவிரமயிமல சகாணரதேியுன இறறவறனமய.           - 10

ஸ்ரீ ்கக கடிதல் முற்்ிற்று.
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குமபாரஸதெம்

ஓம் ஷண்முக பதேமய நமமா நம..
(ஓம் ஆறுமுகத் தலைேனுககு ேணககம்)  

ஓம் ஷண்மதே பதேமய நமமா நம..
(ஓம் ஆறு ச்யஙகளின தலைேனுககு ேணககம்)

ஓம் ஷடக்ரீவ பதேமய நமமா நம..
(ஓம் ஆறு திருககழுத்துககளுலடைய தலைேனுககு ேணககம்)

ஓம் ஷடகிரீட பதேமய நமமா நம..
(ஓம் ஆறு கிமாீடைஙகலள அணிநதுள்ள தலைேனுககு ேணககம்)

ஓம் ஷடமகாண பதேமய நமமா நம..
(ஓம் அறுவகமாணச் சககரத்தில் எழுநதருளியிருககும் தலைேனுககு ேணககம்)

ஓம் ஷடமகாெ பதேமய நமமா நம..
(ஓம் ஆறு வதமாத்திர நூல்களின தலைேனுககு ேணககம்)

ஓம் நவநிதேி பதேமய நமமா நம..
(ஓம் ஒன்பது ேலகயமான வசல்ேஙகளின தலைேனுககு ேணககம்)

ஓம் சுபநிதேி பதேமய நமமா நம..
(ஓம் வ்பமாின்பச் வசல்ேத்தின தலைேனுககு ேணககம்)

ஓம் நரபதேி பதேமய நமமா நம..
(ஓம் அரசர் தலைேனுககு ேணககம்)

ஓம் சுரபதேி பதேமய நமமா நம..
(ஓம் வதேர்கள் தலைேனுககு ேணககம்)

ஓம் நடசெிவ பதேமய நமமா நம..
(ஓம் ்டைனம் ஆடும் சிேனின தலைேனுககு ேணககம்)
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ஓம் ஷடக்ஷர பதேமய நமமா நம..
(ஓம் ஆவெழுத்துத் தலைேனுககு ேணககம் )

ஓம் கவிராஜ பதேமய நமமா நம..
(ஓம் கேியரசர் தலைேனுககு ேணககம்)

ஓம் தேபராஜ பதேமய நமமா நம..
(ஓம் தேத்தினருககு அரசமான தலைேனுககு ேணககம்)

ஓம் இகபர பதேமய நமமா நம..
(ஓம் இம்ல  ்இன்பத்லதயும் ் றுல  ்இன்பத்லதயும் அளிககும் தலைேனுககு ேணககம்)

ஓம் புகழமுனி பதேமய நமமா நம..
(ஓம் திருப்புகழ ்பமாடிய முனிேரமாகிய அருணகிமாி் மாதமாின தலைேனுககு ேணககம்)

ஓம் ஜயஜய பதேமய நமமா நம..
(ஓம் ்ிகுநத வேறெிலயயுலடைய தலைேனுககு ேணககம்)

ஓம் நயநய பதேமய நமமா நம..
(ஓம் ்ிகக ்னல்யும் இன்பமும் தரும் தலைேனுககு ேணககம்)

ஓம் மஞ்சுள பதேமய நமமா நம..
(ஓம் அழகுருேமான தலைேனுககு ேணககம்)

ஓம் குஞ்ெரி பதேமய நமமா நம..
(ஓம் வதேகுஞசமாி எனும் வதயேயமாலன அம்ல்யின தலைேனுககு ேணககம்)

ஓம் வலலீ பதேமய நமமா நம..
(ஓம் ேள்ளியம்ல் தலைேனுககு ேணககம்)

ஓம் மலல பதேமய நமமா நம..
(ஓம் ்றவ்பமாமாில் ேல்ை தலைேனுககு ேணககம்)
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ஓம் அஸதர பதேமய நமமா நம..
(ஓம் லகேிடு ்பலடைகளின தலைேனுககு ேணககம்)

ஓம் ெஸதர பதேமய நமமா நம..
(ஓம் லகேிடைமாப் ்பலடைகளின தலைேனுககு ேணககம்)

ஓம் ஷஷடி பதேமய நமமா நம..
(ஓம் சஷ்டி திதியில் அல்நத கநத ேிரத்தத் தலைேனுககு ேணககம்)

ஓம் இஷடி பதேமய நமமா நம..
(ஓம் வேள்ேித் தலைேனுககு ேணககம்)

ஓம் அமபதே பதேமய நமமா நம..
(ஓம் வேறறுல்யறெ தலைேனுககு ேணககம்)

ஓம் சுமபாதே பதேமய நமமா நம..
(ஓம் வ்யஞ்மானம் அருளும் தலைேனுககு ேணககம்)

ஓம் வியூஹ பதேமய நமமா நம..
(ஓம் வசலனகளின ்பலடைேகுப்புத் தலைேனுககு ேணககம்)

ஓம் மயூர பதேமய நமமா நம..
(ஓம் ்யூர ்மாதனுககு ேணககம்)

ஓம் பூதே பதேமய நமமா நம..
(ஓம் பூத வீரர்களின தலைேனுககு ேணககம்)

ஓம் மவதே பதேமய நமமா நம..
(ஓம் வேதஙகளின தலைேனுககு ேணககம்)

ஓம் புராண பதேமய நமமா நம..
(ஓம் புரமாணஙகளின தலைேனுககு ேணககம்)
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ஓம் பிராண பதேமய நமமா நம..
(ஓம் ஆன்மாேின தலைேனுககு ேணககம்)

ஓம் பக்தே பதேமய நமமா நம..
(ஓம் அடியமார்களின தலைேனுககு ேணககம்)

ஓம் முக்தே பதேமய நமமா நம..
(ஓம் ்பமாச ்பநதஙகளினினறும் ேிடு்பட்டைேர்களுலடைய தலைேனுககு ேணககம்)

ஓம் அகார பதேமய நமமா நம..
(ஓம் அகமாரம் எனும் ேியட்டிப் ்பிரணே்மாய ேிளஙகும் தலைேனுககு ேணககம்)

ஓம் உகார பதேமய நமமா நம..
(ஓம் உகமாரம் எனும் ேியட்டிப் ்பிரணே்மாய ேிளஙகும் தலைேனுககு ேணககம்)

ஓம் மகார பதேமய நமமா நம..
(ஓம் ்கமாரம் எனும் ேியட்டிப் ்பிரணே்மாய ேிளஙகும் தலைேனுககு ேணககம்)

ஓம் விகாெ பதேமய நமமா நம..
(ஓம் எஙகும் ்ிலெநதுள்ள இலெேனுககு ேணககம்)

ஓம் ஆதேி பதேமய நமமா நம..
(ஓம் எல்ைமாேறெிறகும் முதறகமாரண்மாகிய தலைேனுககு ேணககம்)

ஓம் பூதேி பதேமய நமமா நம..
(ஓம் சகை ஐசுேமாியஙகளின தலைேனுககு ேணககம்)

ஓம் அமார பதேமய நமமா நம..
(ஓம் ்மாரலன எமாித்த தலைேனுககு ேணககம்)

ஓம் குமார பதேமய நமமா நம..
(ஓம் கு்மாரனமாகிய ்பிரமானுககு ேணககம்)

குமபாரஸதெம் முற்்ிற்று
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