படல் க்கம் சிபடிதார்கள் பருகடிதார்கள் சித்டர்கள் ஆழ்பார்கள் தடார்பு
தகாள்க

ண்பக கபசம்
அண்ணாய் அபிதாகி அிததாஞாப் தாருநடாகித்
தடாண்ர்கள் குருவு ணாகித் துகநறு தடய்பணாகி
ண்டிசச பாற் ின் ன்ருள் ஈசா
டிண்டில் சபஞத்டான் டிபம் ன் சிசசக் காக்க

ஆடிதாம் கதிசச் தசல்பன் அஞிதற்ி டன்சக் காக்க
டாடபிழ் கப்ந் டாான் டாிரு தடசக் காக்க
பசாடிதாம் டஞிசக ஈசன் துரிசிா பினிசதக் காக்க
ாடாம் கார்த்டிபகதன் ாசிசத தந்து காக்க

இருதசபிகசநபம் தசவ்பபள் இதல்புன் காக்க பாசத
பருகபபள் காக்க ாப்ல் பழுதும் ற் குணன் காக்க

துரிசறு கதுப்ச தாசத் துண்ார் துசஞபன் காக்க
டிருவுன் ிரி டன்சச் சிபசுப்ணஞிதன் காக்க

ஈசாம் பாகுபதன் து கந்டத்சடக் காக்க
படசுறு படாள்பிாவும் டிருணகள் ணருகன் காக்க
ஆசிா ணார்ச ஈாாபடன் காக்க தபன்ன்
சிா பனங்சக டன்ச னிற் குிஞ்சிக்பகான் காக்க

உறுடிதாய் பன்சக டன்ச உசணதிந ணடச காக்க
டறுகபஞிபப ன்சகத் டத்சட ணாபருகன் காக்க
புங்சகசத அதிபான் காக்க தாிக்க பில்கள் த்தும்
ிங்குணான் ணருகன் காக்க ின்பதுசகச் பசய் காக்க

ஊஞிச பதிற்ச ணஞ்சஜ ஊர்டிபதான் காக்க பம்புத்
படாள் ிணிர் சுபசன் உந்டிச் சுனிதிசக் காக்க குய்த
ாஞிச தங்கி தகௌரி ந்டன் காக்க ீ
ஆஞிசதக் கந்டன் காக்க அறுபகன் குடத்சடக் காக்க

ஞ்சிா டிடுப்ச பபலுக் கிசபார் காக்க காக்க
அஞ்சகம் எரிண்டும் அன்ணகன் காக்க காக்க

பிஞ்சிடு தாருட் காங்பகதன் பிநடித் தடாசசதக் காக்க
தசஞ்ச பஞச பாசான் டிணிருபன் தடாசசதக் காக்க

கத் படபன் ன்டாள் இருபனங்காலும் காக்க
சீருசக் கசஞக்கால் டன்சச் சீசபாய்த்பட காக்க
பருசப் டிண்டும் ிகழ் ங்கிரிதன் காக்க
சீரித குடிக்கால் டன்சத் டிருச்பசாச ணசதன் காக்க

பறு ணசதன் ாடத் டணர் த்துபிலுங் காக்க
சபறு னி ாட ன் அகங் காசக் காக்க
தணய்பல் பழுதும் ஆடி பிண சண்பகபன் காக்க
தடய்பாதக பிசாகன் டிபதணன் தஞ்சசக் காக்க

எிததன உத்ட சத்டத் தடாடுபரும் பூடப் ிபடம்
ிதகாள் இாக்கடப் பய் கஞத் தடசபதா ாலும்
கிிதகாந சபபல் காக்க தகடுர் தசய்பம் சூன்தம்
பிபந ணந்த் டந்த்ம் பருத்டிாது அதில்பபல் காக்க

ஏங்கித சீற்பண தகாண்டு உபிபில் பபல் சூங்கள்
டாங்கித டண்ம் ஃகம் டடிசு ஈட்டி தாடி

ாங்குச ஆபடங்கள் சகபர் ன் பணப ஏச்சின்
டீங்கு தசய்தாணல் ன்சத் டிருக்சகபபல் காக்க காக்க

எநபிதம் உநர் ஊண் உண்பார், அசர் பய் அக்கர் புல்ர்
தடவ்பர்கள் பானுலும் டிப சணற் கட்த்
டவ்பிபத பருபாாதிற் சாசதணாம் புக்குங்
கவ்வுசச் சூ சண்ன் சக அதில் காக்க காக்க

கடுபிப் ாந்டள் சிங்கம் கடிாய் புிணா தாச
தகாடித பகாஞாய் குங்கு பகாாணார்ச் சாஞ் சம்பு
சபச டாபனும் ாிர்ப் ட்டிாணல்
சடிடிதில் படிபபல் காக்க சாபி பசநபபல் காக்க

ஙகபண பாற் னீஇ ஜாபபல் காக்க பன்புள்
சிகரிபடள் ண்டுக் காி தசய்தபறு ஆப் ல்ி
கபச பதாந்டி பூான் நிபண்டு புிதின் பூச்சி
உகணிசச இசபதா தபற்பகார் ஊிா சடபபல் காக்க

சத்டிலுய்பன் ணீ பறு டண்டுசத் டிருக்சக ணற்றும்
ித்டிலுஞ் சத்டிலுந்டான் தடுந்துதர் டற்பக உள்ந

குத்டிால் ான் பருத்டம் தகாண்டிாது அவ்பவ் பபசந
த்துன் இருந்து காக்க ாபகி கூர்பபல் காக்க

ஜணிதம் ரிதன் சகபபல் பக்கிகக் பகாள் காக்க
சுணபினி பாய் கந்ட சூசதாக் கிாஞ பாகம்
டிணிர்கனல் பாடம் பசாசக சிணடி கர்ஞ பாகம்
சணதணு காணப ன்ிரு புதன் சதபபல் காக்க

ணருகத் டடிபால் சக்கும் டசதிடி கண் ணாச
குபறுபிப் புருடி குன்ணம் குல்பி ஈசன காசம்
ிணிதாஞா டிருத்தும் தபட்ச ீர்ப் ிபணக தணல்ாம்
சணதச தாணப குன்திந்டபன் சகபபல் காக்க

(இ)ஞக்கணில்ாட ித்ட ரிவுணா சுங்கள் சககால்
பஞக்கபப குசக்கும் குஷ்ம் பதபண் பசந டீணந்டஞ்
சஞத்டிப தகால்லும் சன்ி சாதணன் சபம் இந்டப்
ிஞிக்கும் சதாநாணல் தருஞ்சத்டி படிபபல் காக்க

டபணா பாகம் பாடஞ் சதித்டிதம் அபாசகம் தணய்
சுபபப தசய்பம் பச் சூடிசநப் புற்று பிக்கல்

அபடிதசய் படி சீழ்பாய் அண்பாடங்கள் சூச
சபபம் ன்ித்தடய் டாணல் ம்ிான் டிஞிபபல்காக்க

சணப்புறு கிந்டி பக்கம்
ீ
ணுகிடு ாண்டு பசாம்
அணர்த்டிடு கருசண தபண்சண ஆகு ல் தடாழுபாய் கக்கல்
இசணக்குபன் உறுபிப்பா தழுபுசப் கந்ட ாடி
இசணப்தாழு படனும் ன்ச ததய்டாணல் அருள்பபல் காக்க

ல்து கடித்து ணீ சச தன்ப துடிக்கக்
கல்ினும் பித தஞ்சம் காட்டிபத உருட்டி பாக்கி
ல்ினும் கரித பணி ணர் பரினும் ன்ச
எல்சதில் டா காரி ஏம்ம் ரீம் பபல் காக்க

ணண்ஞிலும் ணத்டின் ணீ தும் ணசதிலும் தருப்ின் ணீ தும்
டண்ஞிச த்டின் ணீ தும் சாரிதசய் ஊர்டி ணீ தும்
பிண்ஞிலும் ித்டி னுள்ளும் பபதந்ட இத்தும் ன்ச
ண்ஞி பந்டருநார் சஷ்டி ாடன்பபல் காக்க காக்க

தகபண பால் சூபந்தும் றும்புதன் பபல்பன் காக்க
அகபண படா ணீ ாறு அம்கன் பபல்ின் காக்க

சகபணா ாறும் ஆபான் டன்சகபபல் டுபிற் காக்க
சிகணின் படப பணாி டிகசனபபல் கீ ழ்பணல் காக்க

ஞ்சிட தணானி படபாச ாதகன் பள்நி ங்கன்
தசஞ்சத பபல் கினக்கில் டிபன் காக்க பங்கி
பிஞ்சிடு டிசசதின் ஜா பன்பபல்
ீ
காக்க தடற்கில்
ஞ்சிாக் கடிர்காணத்படான் இகலுசக் கபபல் காக்க

கபண பால் காநிங்கன் ல்லுல் தநித ின்று
டகணர்த் டபண தசய்ட சங்கரி ணருகன் சகபபல்
ிகதனச ிருடி டிக்கில் ிசதக் காக்க பணற்கில்
இகதில் காக்க பாப பிிற் குகன் கடிர்பபல் காக்க

படிசச டன்ில் ஈசன் ணகருள் டிருபபல் காக்க
பிசபச ஈசன் டிக்கில் பபடபாடகன் பபல் காக்க
க்சகதில் இருக்கும் ஜான்று பில்சகதில் ிணிர்சகதில் கீ ழ்க்
கிக்சகதில் தூங்கும் ஜான்று கிரிதுசநத் துநபபல் காக்க

(இ)னந்து பாகாட பாழ்சப ஈபம் பத்சடதார் சகபபல்
பனங்கு ல் ஊணுண் பாதும் ணால் பிசநதாட்டின் பாதும்

னஞ்சுர் பாற்றும் ாடம் ஞிந்து தஞ்சக்கும் பாதும்
தசழுங்குஞத் படாப காக்க டிபன் ணதிலுங் காக்க

(இ)நசணதில் பாித்டில் ிடு பபதாடிகத்டில்
பநர் அறுபகச்சிபன் டான் பந்தடசக் காக்க காக்க
எநிததழு காச பன்ல் ஏம் சிப சாணி காக்க
தடநி டு ிற்கல் கால் சிபகுருாடன் காக்க

(இ)குசக் பகானித் படாசகக் கிச பன் ாபில் காக்க
டிலுசச் சூர்ப்சகத்பட டிகழ்ின் ாபில் காக்க
பிபசர் டாள் சிம்ன் டுிசி டன்ிற் காக்க
ணசதடாழு குனகன் ங்பகான் ணாாது காக்க காக்க

(இ)தணத் தடாண்பாடும் இஞக்கிடும் தசட்டி காக்க
டிசணதில் கூட்ந் டன்ில் சபஞ பார் காக்க
ிதனு பூடி தசான் ாடர்பகான் காக்க இத்சடக்
கிதபாடு தசான் டாசன் கவுள் டான் காக்க பந்பட

படல் க்கம்

