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தீன ன்மொ காப் ாத்ரும்

தென்திதஸயிலும் என்தனத்
திருவரு

ால் காப் ாத்ரும்

தென்மேற்கிலும் என்தனத்

திேன்மவலால் காப் ாத்ரும் ...... ௧௪0
மேற்குத் திக்கில் என்தன ோல்ேருகா
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முருகனின் மூலமிது முழுேனத்மொது
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குருனாென் ...... ௧௮௫

ெண்தணாளிப் த ருன்ஜுெராஇ
உன்னுள்ம
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க்தியுென் ஸின்தெதயான்த்ரிச்

தசப்பிெப் ா

கவதலய கன்த்ரிதுமே கன்ெனருள்
த ான்கிதுமே

பிேப்பும் இேப்பும் பிணிகளும்
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அகத்ருவிக்கும் ...... ௩௯0

முன்தஸய்ெ விதனயகன்த்ரு முருகனருள்
கித்திவிதும்

அேம் த ாருள் இன் ம் வீது
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னிச்சயோஇ ...... ௪00
க்னான ஶ்கன்ெனின் திருவதிதய
னம்பிமய னீ

கன்ெகுரு கவஸம் ென்தன ஓதுவமெ
ெவம் எனமவ

உணர்ன்துதகாண்து ஓதுதவமயல்
உனக்குப் த ரிொன
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ெண்ொயுெம் ொன்கித் ெருகின்த்ரான்
காத்சியுமே ...... ௪௨0
கன்ென் புகழ்

ாெக் கன்ெகிரி வாருமிமன

கன்ெகிரி வன்து னிெம் கண்துய்ம்மின்
ஜகத்தீமர
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ஸித்திகித்தும்

ஒன் துெரம் ஓதின் ேரண யம் ஒழியும்
த்துெரம் ஓதி னித்ெம்

வாழ்வீமர ...... ௪௩௫

த்ரறுத்து

கன்னிோர் ஓதெயிமல னீராதி னீறுபூஸிக்
கன்ெகுரு கவஸம் ஓதி கன்ெகிரி
ஏேிவித்ொல்
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