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�� அ�ண�ரிநாதர் அ�ளிய
கந்தர் அ���
51 ெசய்�ட்கள்

Sri AruNagirinAthar's
Kandhar AnubUdhi

51 verses

51 ெசய்�டக்ள் (ஒ�வ�வத்�டன்)   PDF வ�வத்�ல் 

52-101 ெசய்�டக்ள்  52-101 ெசய்�டக்ள் (ஒ�வ�வத்�டன்) 

 ெபா�ள் - '��ப்�கழ் அ�ைம' � �. நடராஜன் (ெசன்ைன)  SN
 ெபா�ள் - ேபரா�ரியர ்�ங்காரேவ� சச�்தானந்தம் (மேல�யா)  SS

 51 verses - English Transliteration   51 verses (with audio)   in PDF format 
 52-101 verses - English Transliteration   52-101 verses (with audio)

 Meanings in Tamil and English by Dr. Singaravelu Sachithanantham (Malaysia)  SS
 அகரவரிைசப் பட�்ய�க்�   எண்வரிைசப் பட�்ய�க்� 

 For Alphabetical List   For Numerical List 

 �� அ�ண�ரிநாதர ்அ�ளிய கந்தர ்அ���  (51 ெசய்�டக்ள்)  

�� எல். வசந்த �மார ்எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.

 பாடகர் பக்கத்�ற்� 
 to singer's page 

 
 ப��றக்க 

5.98mb
 to download 
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'���' ராகவன்
அவரக்�டன் ��ப்�கழ் அன்பரக்ள்

'Guruji' Ragavan
and Thiruppugazh Anbargal

 பாடகர் பக்கத்�ற்� 
 to singer's page 

 
 ப��றக்க 

14.16mb
 to download 

ெசன்ைன ேரவ� சங்கரன்

Revathy Sankaran (Chennai)

 பாடகர் பக்கத்�ற்� 
 to singer's page 

 
 ப��றக்க 

25.2mb
 to download 

 

 ெபா�ள் (த��ல்) : '��ப்�கழ் அ�ைம' � �. நடராஜன் (ெசன்ைன)  SN

 ெபா�ள் (த��ல் - ஆங்�லத்�ல்) : ேபரா�ரியர ்�ங்காரேவ� சச�்தானந்தம் (மேல�யா)  SS

 Meanings in Tamil by 'Thiruppugazh Adimai' Thiru S. Nadarajan (Chennai)  SN

 Meanings in Tamil and English by Dr. Singaravelu Sachithanantham (Malaysia)  SS

 

 

 ெநஞ்சக் கனகல் (காப்�)

 MP3     SN     SS 

ெநஞ்சக் கன கல்� ெந�ழ்ந்� உ�கத்
தஞ்சத்� அ�ள் சண்�க�க்� இயல்ேசர்
ெசஞ்ெசாற் �ைன மாைல �றந்�டேவ
பஞ்சக்கர ஆைன பதம் பணிவாம்.

1. ஆ�ம் பரிேவல்

 MP3     SN     SS 
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ஆ�ம் பரி, ேவல், அணிேசவல் எனப்
பா�ம் பணிேய பணியா அ�ள்வாய்
ேத�ம் கயமா �கைனச ்ெச��ல்
சா�ம் தனி யாைனச ்சேகாதரேன.

2. உல்லாச நிரா�லம்

 MP3     SN     SS 

உல்லாச, நிரா�ல, ேயாக இதச்
சல்லாப, �ேநாத�ம் நீ அைலேயா?
எல்லாம் அற, என்ைன இழந்த நலம்
ெசால்லாய், ��கா �ர� ப�ேய.

3. வாேனா �னல்
(ஆ��கமான ெபா�ள் எ�?)

 MP3     SN     SS 

வாேனா? �னல் பார ்கனல் மா�தேமா?
ஞாேனா தயேமா? ந�ல் நான் மைறேயா?
யாேனா? மனேமா? எைன ஆண்ட இடம்
தாேனா? ெபா�ளாவ� சண்�கேன.

4. வைளபட்ட
(மைன மக்கள் எ�ம் மாைய அகல அ�ள்வாய்)

 MP3     SN     SS 

வைளபடட் ைகம் மாெதா�, மக்கள் எ�ம்
தைளபட�் அ�யத் த�ேமா? த�ேமா?
�ைளபட�் எ� �ர ்உர�ம், �ரி�ம்,
ெதாைளபட�் உ�வத் ெதா� ேவலவேன.
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5*. மகமாைய
(மாைய அற)

 MP3     SN     SS 

மக மாைய கைளந்�ட வல்ல �ரான்
�கம் ஆ�ம் ெமா�ந் ெதா�ந்�லேன
அகம் மாைட, மடந்ைதயர ்என்(�) அய�ம்
சகமாைய�ள் நின்� தயங்�வேத.

6. �ணியான மேநா
(ஆ��கன் அ�யாைர ஆடெ்காள்வான்)

 MP3     SN     SS 

�ணியான மேனா �ைல ��, உனதாள்
அணியார,் அர�ந்தம் அ�ம்� மேதா?
.. பணியா? .. என, வள்ளி பதம் பணி�ம்
தணியா அ�ேமாக தயா பரேன.

7. ெக�வாய் மனேன
(ஈைக�ம் �யான�ம் நம்ைமக் காக்�ம்)

 MP3     SN     SS 

ெக�வாய் மனேன, க� ேகள், கரவா�
இ�வாய், வ�ேவல் இைறதாள் நிைனவாய்
��வாய் ெந� ேவதைன �ள்படேவ
��வாய் ��வாய் �ைன யாைவ�ேம.

8. அம�ம் ப�
(மயக்கம் �ரப்்பான் ��கன்)
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 MP3     SN     SS 

அம�ம் ப�, ேகள், அகம் ஆம் எ�ம் இப்
�மரம் ெகட ெமய்ப் ெபா�ள் ேப�யவா
�மரன் �ரிராச �மாரி மகன்
சமரம் ெப� தானவ நாசகேன.

9*. மட்� ஊர்
(மங்ைகயர ்ைமயல் �ரத்ேதக)

 MP3     SN     SS 

மட�்ர ்�ழல் மங்ைகயர ்ைமயல் வைலப்
பட�், ஊசல்ப�ம் பரி� என்� ஒ�ேவன்?
தட�் ஊ� அற ேவல் ச�லத்� எ��ம்
நிட�்ர நிரா�ல, நிரப்யேன.

10. கார் மா �ைச
(காலன் அ�காமல் காத்��வான் கந்தன்)

 MP3     SN     SS 

கார ்மா �ைச காலன் வரில், கலபத்
ேதரம்ா �ைச வந்�, எ�ரப் ப�வாய்
தார ்மாரப், வலாரி தலாரி எ�ம்
�ரம்ா ம�யத் ெதா�ேவ லவேன.

11. �கா என
(உற�னர ்அழப் ேபாகா வைக உபேதசம் ெபற்ற�)

 MP3     SN     SS 

�கா என என் �ைள �� அழப்
ேபாகா வைக, ெமய்ப்ெபா�ள் ேப�யவா
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நாகாசல ேவலவ நா� க�த்
�யாகா �ரேலாக �காமணிேய.

12. ெசம்மான் மகைள
(�ம்மா இ� ெசால் அற)

 MP3     SN     SS 

ெசம்மான் மகைளத் ���ம் ��டன்
ெபம்மான் ��கன், �றவான், இறவான்
.. �ம்மா இ�, ெசால் அற .. என்ற�ேம
அம்மா ெபா�ள் ஒன்�ம் அ�ந்�லேன.

13. ��கன் தனி ேவல்
(��கனின் அ�ைளக் ெகாண்� மட�்ேம

அவைன அ�ய ���ம்)

 MP3     SN     SS 

.. ��கன், தனிேவல் �னி, நம் �� .. என்�
அ�ள் ெகாண்� அ�யார ்அ��ம் தரேமா
உ� அன்�, அ� அன்�, உள� அன்�, இல� அன்�,
இ�ள் அன்�, ஒளி அன்� என நின்ற�ேவ.

14. ைகவாய் க�ர்
(மன�ற்� உபேதசம்)

 MP3     SN     SS 

ைகவாய் க�ரே்வல் ��கன் கழல்ெபற்�
உய்வாய், மனேன, ஒ�வாய் ஒ�வாய்
ெமய் வாய் �� நா�ெயா�ம் ெச� ஆம்
ஐவாய் வ� ெசல்�ம் அவா�ைனேய.
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15. ��கன் �மரன்
(நாம ம�ைம)

 MP3     SN     SS 

��கன், �மரன், �கன், என்� ெமா�ந்�
உ��ம் ெசயல் தந்�, உணர�் என்� அ�ள்வாய்
ெபா� �ங்கவ�ம், ���ம் பர�ம்
���ங்கவ, எண் �ண பஞ்சரேன.

16. ேபராைச எ�ம்
(ேபராைச�ல் கலங்�வ� நியாயமா ��கா?)

 MP3     SN     SS 

ேபராைச எ�ம் �ணி�ல் �ணிபட�்
ஓரா �ைனேயன் உழலத் த�ேமா?
�ரா, �� �ர ்பட ேவல் எ��ம்
�ரா, �ர ேலாக �ரந்தரேன.

17. யாம் ஓ�ய
(கற்றதன் பலன் கந்தன் கழல�க்� தன்ைன அரப்்பணம் ெசய்வேத)

 MP3     SN     SS 

யாம் ஓ�ய கல்��ம், எம் அ��ம்
தாேம ெபற, ேவலவர ்தந்ததனால்
� ேமல் மயல் ேபாய் அறம் ெமய்ப் �ணர�்ர்
நாேமல் நட�ர,் நட�ர ்இனிேய.

18. உ�யா மரியா
(�� மயமான அ���)
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 MP3     SN     SS 

உ�யா, மரியா, உணரா, மறவா,
�� மால் அ�யா �மலன் �தல்வா,
அ�கா, அநகா, அபயா, அமரா
ப� காவல, �ர பயங் கரேன.

19. வ��ம்
(வ�ைமைய நீக்� அ�ள்வாய்)

 MP3     SN     SS 

வ��ம் தன�ம் மன�ம் �ண�ம்
���ம் �ல�ம் ��ேபா �யவா
அ� அந்தம் இலா அ�ல் ேவல் அரேச
�� என்� ஒ� பா� ெவளிப்ப�ேன.

20. அரிதா�ய
(உபேதசம் ெபற்றைத �யத்தல்)

 MP3     SN     SS 

அரிதா�ய ெமய்ப் ெபா��க்� அ�ேயன்
உரிதா உபேதசம் உணரத்்�யவா
�ரிதாரண, �க்ரம ேவள், இைமேயார்
�ரிதாரக, நாக �ரந்தரேன.

21. க�தா மறவா
(��வ� �டை்ச அ�ள்வாய்)

 MP3     SN     SS 

க�தா மறவா ெந�காண, எனக்�
இ�தாள் வனசம் தர என்� இைசவாய்
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வரதா, ��கா, ம�ல் வாகனேன
�ரதா, �ர �ர �பாடணேன.

22. காைளக் �மேரசன்
(தன் தவப் ேபற்ைற எண்ணி அ�ச�த்தல்)

 MP3     SN     SS 

காைளக் �மேரசன் எனக் க��த்
தாைளப் பணியத் தவம் எய்�யவா
பாைளக் �ழல் வள்ளி பதம் பணி�ம்
ேவைளச ்�ர �ப�, ேம�ைவேய.

23. அ�ையக் ��யா�

 MP3     SN     SS 

அ�ையக் ��யா� அ�யா ைம�னால்
��யக் ெகடேவா? �ைறேயா? �ைறேயா?
வ� �க்ரம ேவல் ம�பா, �ற�ன்
ெகா�ையப் �ண�ம் �ண �தரேன.

24*. �ர் ேவல் ��
(மங்ைகயர ்ேமாகம் ெகட, ��வ�ள் �ட)

 MP3     SN     SS 

�ரே்வல் �� மங்ைகயர ்ெகாங்ைக�ேல
ேசரே்வன், அ�ள் ேசர�ம் எண்�மேதா
�ர ்ேவெரா� �ன்� ெதாைளத்த ெந�ம்
ேபார ்ேவல, �ரந்தர �ப�ேய.

25. ெமய்ேய என
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(�ைன ��ந்த வாழ்ைவ நீக்� ��கா)

 MP3     SN     SS 

ெமய்ேய என ெவவ்�ைன வாழ்ைவ உகந்�
ஐேயா, அ�ேயன் அைலயத் த�ேமா?
ைகேயா, அ�ேலா, கழேலா ���ம்
ெசய்ேயாய், ம�ல் ஏ�ய ேசவகேன.

26. ஆதாரம் இேலன்
(�� அ�ள் ெபற)

 MP3     SN     SS 

ஆதாரம் இேலன், அ�ைளப் ெபறேவ
நீதான் ஒ� சற்�ம் நிைனந்�ைலேய
ேவதாகம ஞான �ேநாத, மன
அ�தா �ரேலாக �காமணிேய.

27. �ன்ேன நிகர்
(�ைனயால் வ�வ� �ற�)

 MP3     SN     SS 

�ன்ேன நிகர ்வாழ்ைவ ��ம்�ய யான்
என்ேன ���ன் பயன் இங்� இ�ேவா?
ெபான்ேன, மணிேய, ெபா�ேள, அ�ேள,
மன்ேன, ம�ல் ஏ�ய வானவேன.

28. ஆனா அ�ேத
(நீ�ம் நா�மாய் இ�ந்த நிைல)

 MP3     SN     SS 

ஆனா அ�ேத, அ�ல் ேவல் அரேச,
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ஞானாகரேன, ந�லத் த�ேமா?
யான் ஆ�ய என்ைன ��ங்�, ெவ�ம்
தானாய் நிைல நின்ற� தற்பரேம.

29. இல்ேல எ�ம்
(அ�யாைமைய ெபா�த்த�ள் ��கா)

 MP3     SN     SS 

இல்ேல எ�ம் மாைய�ல் இடட்ைன நீ
ெபால்ேலன் அ�யாைம ெபா�த்�ைலேய
மல்ேல�ரி பன்னி� வா��ல் என்
ெசால்ேல �ைன�ம் �டர ்ேவலவேன.

30. ெசவ்வான்
(உணரத்்�ய ஞானம் ெசால்ெலாணான�)

 MP3     SN     SS 

ெசவ்வான் உ��ல் �கழ் ேவலவன், அன்�
ஒவ்வாத� என உணர�்த் த�தான்
அவ்வா� அ�வார ்அ��ன்ற� அலால்
எவ்வா� ஒ�வரக்்� இைச�ப்ப�ேவ.

31. பாழ் வாழ்�
(ெஜகமாைய�ல் இடட்ைனேய .. நீ வாழ்க)

 MP3     SN     SS 

பாழ்வாழ்� எ�ம் இப் ப�மாைய�ேல
�ழ்வாய் என என்ைன ��த்தைனேய
தாழ்வானைவ ெசய்தன தாம் உளேவா?
வாழ்வாய் இனி நீ ம�ல் வாகனேன.
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32. கைலேய பத�
(கைல ஞானம் ேவண்டாம்)

 MP3     SN     SS 

கைலேய பத�க், கத�த் தைல��
அைலேய ப�மா�, அ�வாய் �டேவா?
ெகாைலேய �ரி ேவடர ்�லப் ��ேதாய்
மைலேய, மைல ��� வாைகயேன.

33. �ந்தா ஆ�ல
(பந்தத்�ன்� எைனக் காவாய்)

 MP3     SN     SS 

�ந்தா�ல இல்ெலா� ெசல்வம் எ�ம்
�ந்தாட� என்� �டப் ெப�ேவன்
மந்தா�னி தந்த வேராதயேன
கந்தா, ��கா, க�ணாகரேன.

34*. �ங்கார மட
(�ெந��னின்� எைனக் காவாய்)

 MP3     SN     SS 

�ங்கார மடந்ைதயர ்�ெந� ேபாய்
மங்காமல் எனக்� வரம் த�வாய்
சங்க்ராம �காவல, சண்�கேன
கங்காந� பால, க்�பாகரேன.

35. �� கா�
(நற் க� காண அ�ள்வாய்)
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 MP3     SN     SS 

��கா�ம் உடம்ைப �டா �ைனேயன்
க�காண மலரக்் கழல் என்� அ�ள்வாய்?
ம� வாள்�தல் வள்ளிைய அல்ல� �ன்
��யா �ரதா, �ர �ப�ேய.

36. நாதா �மரா
(�வெப�மா�க்� உபேத�த்த ெபா�ள் எ�?)

 MP3     SN     SS 

நாதா, �மரா நம என்� அரனார்
ஓதாய் என ஓ�ய� எப்ெபா�ள் தான்?
ேவதா �தல் �ண்ணவர ்��ம் மலரப்்
பாதா �ற�ன் பத ேசகரேன.

37. �ரிவாய் ��
(உன் ெதாண்டனா�ம்ப� அ�ள்வாய்)

 MP3     SN     SS 

�ரிவாய் �� �க்ரம ேவல் இைறேயான்
பரிவாரம் எ�ம் பதம் ேமவைலேய
�ரிவாய் மனேன ெபாைறயாம் அ�வால்
அரிவாய் அ�ேயா�ம் அகந்ைதையேய.

38. ஆதாளிைய
(என்ைன�ம் ஆண்ட க�ைண)

 MP3     SN     SS 

ஆதாளிைய, ஒன்� அ�ேயைன அறத்
�� ஆளிைய ஆண்ட� ெசப்�மேதா
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�தாள �ராத ��க்� இைறவா
ேவதாள கணம் �கழ் ேவலவேன.

39. மாேவழ் சனனம்
(�றப்ைப�ம் ஆைசைய�ம் நீக்� ��கா)

 MP3     SN     SS 

மாஏழ் சனனம் ெகட மாைய�டா
�ஏடைண என்� ��ந்��ேமா
ேகாேவ, �ற�ன் ெகா�ேதாள் �ண�ம்
ேதேவ �வ சங்கர ேத�கேன.

40. �ைன ஓட
(ேவல் மறாவ��ப்பேத நம� ேவைல)

 MP3     SN     SS 

�ைன ஓட ��ம் க�ர ்ேவல் மறேவன்
மைனேயா� �யங்� மயங்�டேவா?
�ைனேயா�, அ��த் �ைறேயா�, ப�ந்
�ைனேயா�, இதேணா� �ரிந்தவேன.

41. சாகா� எைனேய
(காலனிடத்���ந்� எைனக் காப்பாற்�)

 MP3     SN     SS 

சாகா�, எைனேய சரணங் களிேல
கா கா, நமனார ்கலகம் ெச�ம் நாள்
வாகா, ��கா, ம�ல் வாகனேன
ேயாகா, �வ ஞான உபேத�கேன.
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42. ��ைய
(எவ்ேவைள�ம் ெசவ்ேவைளேய நிைன)

 MP3     SN     SS 

��ையக் ��யா� ��த்� அ��ம்
ெந�ையத் தனிேவைல நிகழ்த்�ட�ம்
ெச�� அற்�, உலேகா� உைர �ந்ைத�ம் அற்�
அ�� அற்�, அ�யாைம�ம் அற்ற�ேவ.

43. �சா மணி�ம்
(ெசால்லற எ�ம் ஆனந்த ெமளனம்)

 MP3     SN     SS 

�சா மணி�ம் ���ம் �ைனவாள்
ேநசா ��கா நின� அன்� அ�ளால்
ஆசா நிகளம் �களா�ன �ன்
ேபசா அ��� �றந்த�ேவ.

44. சா�ம் தனி
(��கன் ��வ� தந்தான்)

 MP3     SN     SS 

சா�ம் தனிேவல் ��கன் சரணம்
��ம் ப� தந்த� ெசால்� மேதா?
��ம், �ரர ்மா��, ேவத�ம், ெவம்
கா�ம், �ன�ம் கம�ம் கழேல.

45. கரவா�ய கல்�
(ெமய் ெபா�ேள, உன் நிைலைய உணரத்்�)

 MP3     SN     SS 
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கரவா�ய கல்� உளார ்கைட ெசன்�
இரவா வைக ெமய்ப் ெபா�ள் ஈ�ைவேயா?
�ரவா, �மரா, ��சா�த, �ஞ்
சரவா, �வேயாக தயாபரேன.

46. எந்தா�ம்
(மாதா �தா�ம் இனி நீேய .. மனக் கவைல �ராய்)

 MP3     SN     SS 

எம் தா�ம் எனக்� அ�ள் தந்ைத�ம் நீ
�ந்தா�லம் ஆனைவ �ரத்்� எைனயாள்
கந்தா, க�ர ்ேவலவேன, உைமயாள்
ைமந்தா, �மரா, மைற நாயகேன.

47. ஆறாைற�ம்
(ேமலான தவ நிைல அ�ள்வாய், காவலேன)

 MP3     SN     SS 

ஆ� ஆைற�ம் நீத்� அதன் ேமல் நிைலையப்
ேபறா அ�ேயன், ெப�மா� உளேதா?
�றாவ� �ர ்�ைத�த்�, இைமேயார்
�றா உலகம் �ளிர�்த்தவேன.

48. அ�� ஒன்�
(ேமலான தவ நிைல அ�ள்வாய், காவலேன)

 MP3     SN     SS 

அ�� ஒன்� அற நின்�, அ�வார ்அ��ல்
��� ஒன்� அற நின்ற, �ரான் அைலேயா?
ெச�� ஒன்� அற வந்�, இ�ேள �ைதய
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ெவ� ெவன்றவேரா� உ�ம் ேவலவேன.

49. தன்னம் தனி
(இனிைம த�ம் தனிைம .. �ளக்க ���மா?)

 MP3     SN     SS 

தன்னந் தனி நின்ற�, தான் அ�ய
இன்னம் ஒ�வரக்்� இைச�ப் ப�ேவா?
�ன்�ம் க�ர ்ேவல் ��ரத்ா, நிைனவார்
�ன்னம் கைள�ம் க்�ைப �ழ் �டேர.

50. ம� ெகட்�
(��கன் அ�ளால் �க்� ெபற்ேறன்)

 MP3     SN     SS 

ம�ெகட�் அறவா�, மயங்�, அறக்
க�ெகட�், அவேம ெகடேவா கடேவன்?
ந� �த்�ர, ஞான �கா�ப, அத்
�� �த்�ரர ்�� அ� ேசவகேன.

51. உ�வாய் அ�வாய்
(��வாக வந்� அ�ளினான் கந்தன்)

 MP3     SN     SS 

உ�வாய் அ�வாய், உளதாய் இலதாய்
ம�வாய் மலராய், மணியாய் ஒளியாய்க்
க�வாய் உ�ராய்க், க�யாய் ��யாய்க்
��வாய் வ�வாய், அ�ள்வாய் �கேன.
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