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"அபிராமிஅபிராமி அ�ைம�அ�ைம� பதிக�பதிக�" - ஒ��ஒ�� 
கா��கா��  

 
 
 
�யதமி�� பாமாைல ���த�� ��மத�, நா�வா�,  
ஐ� கர�தா� வ���வா� - ேநய�நித� 
எ��� �க��கட�� எ�க�அபி ராமவ�லி 
ந���ெபா� பாத�தி� ந�� 

 
 

���� 
 
கைலயாத க�வி��, �ைறயாத வய��,  
     ஓ� கப� வாராத ந���, க�றாத வளைம��,  
      ��றாத இளைம��, க�பிணி இலாத உட��, 
சலியாத மன��, அ�� அகலாத மைனவி��,  
      தவறாத ச�தான��, தாழாத கீ��தி��,  
      மாறாத வா��ைத��, தைடக� வாராத ெகாைட��, 
ெதாைலயாத நிதிய��, ேகாணாத ேகா��,  
      ஒ� ��ப� இ�லாத வா���,  
      ��ய நி�பாத�தி� அ��� உதவி�,  
      ெபரிய ெதா�டெரா� ��� க�டா�; 
அைலஆழி அறி �யி�ெகா� மாயன� த�ைகேய!  
      ஆதி கட�ரி� வா�ேவ! 
      அ�தீச� ஒ� பாக� அகலாத �கபாணி!  
      அ�� வாமி! அபிராமிேய! (1)  
 
கா� அளக ப�தி��, ப�தியி� அல�க��,  
      கரிய ��வ� சிைலக��, 
      க�ண ��டல��, மதி �க ம�டல��,  
      �த� க��ரி� ெபா��� இ���, 
�� அணி�தி� விழி��, அ�த ெமாழி��,  
      சிறிய ெகா�ைவயி� கனி அதர��, 
      �மி� அைனய நாசி��, ��த நிக�  
      த�த�� ேகா� ேசாடான கள��, 
வா� அணி�� இ�மா�த வன�ைல��,  
     ேமகைல��, மணி ��ர� பாத��, 
     வ�� என� �� நி��, ம�தகாச�மாக  
     வ� விைனைய மா��வாேய; 
ஆர மணி வானி� உைற தாரைகக� ேபால  
     நிைற ஆதி கட�ரி� வா�ேவ! 
     அ�தீச� ஒ� பாக� அகலாத �கபாணி!  
     அ�� வாமி! அபிராமிேய! (2) 
 
மகர வா� �ைழ ேம� அட���, �மி� மீதினி� மைற��,  
      வாைள� �ற��, ைம� கயைல ெவ�ற நி� ெச�கமல  
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      விழி அ�� வர� ெப�ற ேப�க� அ�ேறா- 
ெசக� ���� ஒ�ைற� தனி� �ைட கவி��,  
      ேம� சி�க ஆதன�தி� உ���, ெச�ேகா��,  
      ம� நீதி �ைறைம�� ெப��, மி� திகிரி உல� ஆ��, பி�� 
�க� �க�� ஐராவத� பாக� ஆகி, நிைற ��ேதளி�  
      வ�� ேபா�றி� ேபாக ேதேவ�திர� என� �கழ  
      வி�ணி� �ேலாமைசெயா�� �கி�ப�; 
அகர �த� ஆகி வள� ஆன�த �பிேய!  
      ஆதி கட�ரி� வா�ேவ! 
      அ�தீச� ஒ� பாக� அகலாத �கபாணி!  
      அ�� வாமி! அபிராமிேய! (3) 
 
மறி கட�க� ஏைழ��, திகிரி இ� நா�ைக��,  
      மாதிர� கரி எ�ைட��, மா நாக� ஆனைத��,  
      மா ேம� எ�பைத��, மா ��ம� ஆனைத��, ஓ� 
ெபாறி அர� தா�கிவ� �வன� ஈ� ஏைழ��,  
     ��ேதளி� ��ட�ைத��, �மகைள��, திகிரி மாயவைன��,  
     அைரயி� �லி ஆைட உைடயாைன��, 
�ைற �ைறகளா� ஈ�ற �தியவளா��,  
     பைழைம �ைறைம ெதரியாத நி�ைன- 
     ��லகி� உ�ளவ�க� வாைல எ�� அறியாம�  
     ெமாழிகி�ற� ஏ� ெசா�வா�? 
அறி� நிைற வி�மிய�த� ஆன�த வாரிேய!  
     ஆதி கட�ரி� வா�ேவ! 
     அ�தீச� ஒ� பாக� அகலாத �கபாணி!  
     அ�� வாமி! அபிராமிேய! (4) 
 
வாடாம� உயி� எ�� பயி� தைழ�� ஓ�கி வர,  
      அ�� மைழ ெபாழி���,  
      இ�ப வாரிதியிேல நி�ன� அ�� எ��  
      சிறகினா� வ��தாமேல அைண���, 
ேகாடாம� வள� சி�ெற��� �த� ��சர�  
      ��ட� �தலான சீவ ேகா�க� தம��� �சி���  
      �சி�பிைன� �ைறயாமேல ெகா����, 
நீடாழி உலக�க� யாைவ�� ேநயமா� நி�  
     உதர ப�தி ���� நி�மலீ அகில�க��� அ�ைன  
     எ�� ஓ��; நீலி எ�� ஓ�வாேரா? 
ஆடாய நா�மைறயி� ேவ�வியா� ஓ�� �க�  
     ஆதி கட�ரி� வா�ேவ! 
     அ�தீச� ஒ� பாக� அகலாத �கபாணி!  
     அ�� வாமி! அபிராமிேய! (5) 
 
ப� ��சர� ெதா�� எ��� கைடயான� ஒ�  
     ப� உயி����, க� இைட� ப�ட ேதைர���,  
     அ�� உ�பவி�தி� க�� ைப உ� சீவ����, 
ம��� சராசர� ெபா�����, இைமயாத வானவ�  
�ழா�தி����, ம��� ஒ� �வ����, யாவ����,  
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அவரவ� மன� சலி�� இ�லாமேல, 
ந��� ெதாழி� ெப�ைம உ�டா� இ����,  
     மி� நவ நிதி உன�� இ����, 
     நா� ஒ�வ� வ�ைமயி� சிறிய� ஆனா�,  
அ� நைக�� உன�ேக அ�லேவா? 
அ� கல��, உ�ப� நா� அள� எ���� ேசாைல,  
     ஆதி கட�ரி� வா�ேவ! 
அ�தீச� ஒ� பாக� அகலாத �கபாணி!  
அ�� வாமி! அபிராமிேய! (6) 
 
நீ� உலக�க��� ஆதாரமா� நி��, நி�தமா�,  
��தி வ�வா�, நியம�ட� ��ப�� இர��  
அற� வள��கி�ற நீ மைனவியா� இ����,- 
வீ� வீ�க� ேதா�� ஓ�� ����, கா� ேவச��,  
     இல�ைச�� ேபா�, ெவ� �கி� அைர�� அணிய  
     விதிய��, நி�வாண ேவட�� ெகா��, ைக�� ஓ� 
ஓ� ஏ�தி, நா� எ��� உ�ள� தள��� நி��,  
     உ�ம�த� ஆகி, அ�மா! உ� கணவ� எ�ெக��� ஐய�  
     ����, ஏ�கி, உழ�கி�ற� ஏ� ெசா�வா�? 
ஆ� ெகா� மாடமிைச மாத� விைளயா� வ��  
     ஆதி கட�ரி� வா�ேவ! 
     அ�தீச� ஒ� பாக� அகலாத �கபாணி!  
     அ�� வாமி! அபிராமிேய! (7) 
 
ஞான� தைழ��, உ� ெசா�ப�ைத அறிகி�ற  
     ந�ேலா� இட�தினி� ேபா�, ந�வினி� இ���, உவ��,  
     அ�ைம�� ���, அவ� நவி��� உபேதச� உ�ெகா��, 
ஈன�தைன� த�ளி என�, நா� எ�� மான�  
     இ�லாமேல �ர�தி, இ�திரிய வாயி�கைள இ�க� �ைத��,  
     ெந�� இ�� அற, விள�� ஏ�றிேய- 
வா� அ�த� ஆன விழி அ�னேம! உ�ைன எ�  
     அக� தாமைர� ேபாதிேல ைவ��, ேவேற கவைல அ��,  
     ேம� உ�ற பர வச� ஆகி, அழியாத� ஓ� 
ஆன�த வாரிதியி� ஆ�கி�ற� எ�� கா�?  
     ஆதி கட�ரி� வா�ேவ? 
     அ�தீச� ஒ� பாக� அகலாத �கபாணி!  
     அ�� வாமி! அபிராமிேய! (8) 
 
சலதி உலக�தி� சராசர�கைள ஈ�ற தா� ஆகி�,  
     என��� தா� அ�லேவா? யா� உ� ைம�த� அ�ேறா?  
     என� ச�சல� தீ���, நி�ற� 
�ைல �ர�� ஒ�� பா� ஊ��, எ� �க�ைத உ�  
     ��தாைனயா� �ைட��, ெமாழிகி�ற மழைல��  
     உக��ெகா��, இள நிலா ��வ� இ����, அ�கி� யா� 
�லவி விைளயாட� ெகா��, அ�� மைழ ெபாழி��,  
     அ�ைக ெகா��, வா எ�� அைழ���,  
     ��சர �க�, க�த��� இைளய� எ�� எைன�  
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     �றினா�, ஈன� உ�ேடா? 
அைல கடலிேல ேதா��� ஆராத அ�தேம!  
     ஆதி கட�ரி� வா�ேவ! 
     அ�தீச� ஒ� பாக� அகலாத �கபாணி!  
     அ�� வாமி! அபிராமிேய! (9) 
 
ைக� ேபா� ெகா��, உ� பத� ேபா� த�னி� கண�  
     ேபா�� அ��சி�கிேல�; க� ேபாதினா�, உ� �க� ேபா�  
     த�ைன, யா� க�� தரிசைன �ரிகிேல�; 
�� ேபாதி� ஒ� ேபா��, எ� மன� ேபாதிேல ��னி,  
     உ� ஆலய�தி� �� ேபா�வா� தம� பி� ேபாத நிைனகிேல�;  
     ேமாசேம ேபா� உழ�ேற�; 
ைம� ேபாதக�தி�� நிக� என� ேபா� எ�-  
     ைம� கடா மீ� ஏறிேய, மா ேகார கால� வ��ேபா�,  
     தமிேய� மன� கல�கி� திய��� 
அ� ேபா�, வ�� உ� அ��ேபா� த�� அ��;  
     ஆதி கட�ரி� வா�ேவ! 
     அ�தீச� ஒ� பாக� அகலாத �கபாணி!  
     அ�� வாமி! அபிராமிேய! (10) 
 
மிைக�� �ர�த, ெவ� பிணி�� �ர�த, ெவ�ளி  
     ஆன�� �ர�த, மி��� �ர�த, நைர திைர�� �ர�த,  
     மி� ேவதைனக�� �ர�த�, 
பைக�� �ர�த, வ�சைன�� �ர�த�, பசி எ�ப��  
     �ர�த�, பாவ� �ர�த�, பதி ேமாக� �ர�த�,  
     பல காரிய�� �ர�த, 
நைக�� �ர�த, ஊ� விைன�� �ர�த, எ� நா�� �ர�த,  
     ெவ�வா� நா வற�� ஓ��, கா� தள��தி�� எ�ைன  
     நம�� �ர��வாேனா? 
அகில உலக�க��� ஆதார ெத�வேம!  
     ஆதி கட�ரி� வா�ேவ! 
     அ�தீச� ஒ� பாக� அகலாத �கபாணி!  
     அ�� வாமி! அபிராமிேய! (11)  
 
------------ 

 
 

"அபிராமிஅபிராமி அ�ைம�அ�ைம� பதிக�பதிக�" -(இர�டாவ�இர�டாவ�) 
 
 
 
க�ைகெயா� ��ைப�� அணி�தவ� விய���  
     கலா மதிைய நிக� வதன��, க�ைண ெபாழி விழிக��,  
     வி� �கி�க� ெவளிெறன� கா��ய க�� ��த��, 
ச�ைக இ�லா� ஒளி�� மா�க�ய தாரண� த��  
     மணி மிட��, மி�க ச�� ெப�� ��க பாசா��ச�  
     இல�� கர தல��, விர� அணி�� அர��, 
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��கவ��� அ�� அ��� அ�தர �ச�க��,  
     ெபாலி�� நவமணி ��ர� ��ட ெச� ேசவ�ைய நா��  
     �க���ேம- ேபா�றி என வா��த, விைட ேம� 
ம�கள� மி��த நி� பதி�ட� வ��, அ�� ெச�;  
     வள� தி�� கட�ரி� வா� வாமி! �ப ேநமி! �க� நாமி!  
     சிவ சாமிமகி� வாமி! அபிராமி உைமேய! (1) 
 
ச�திர சடாதரி! ���த ேசாதரி! ��க சலச  
     ேலாசன மாதவி! ச��ரம பேயாதரி! �ம�கலி!  
     �ல�சணி! சா�ற அ�� க�ணாகரி! 
அ�தரி! வராகி! சா�பவி! அமர ேதா�ரி! அமைல!  
     ெசக சால ��ரி! அகில ஆ�ம காரணி! விேனாத சய நாரணி!  
     அக�ட சி�மய �ரணி! 
��தரி! நிர�தரி! �ர�தரி! வைர ராச ��மாரி!  
     ெகௗமாரி! உ� ��க க�யாணி! ��ப அ�திர அ��ய  
     பாணி! ெதா�ட�க�� அ�� ச�வாணி! 
வ�� அரி, மல�� பிரமராதி �தி, ேவத ஒலி வள�  
     தி�� கட�ரி� வா� வாமி! �ப ேநமி! �க� நாமி!  
     சிவ சாமிமகி� வாமி! அபிராமி உைமேய! (2) 
 
வாச மல� ம� அளக பார��, த� கிரண மதி �க��,  
     அயி� விழிக��, வ�ள நிக� �ைல��, மா� நைட��,  
     நைக ெமாழிக��, வள�ட� க��, மி�னா� 
பாச ப�த�திைட, மன� கல�கி�, தின� பல வழி��  
     எ�ணி, எ�ணி� பழி பாவ� இ�ன� எ�� அறியாம�,  
     மாய�ர- ப�ச வா�� உ�ைம எ�ேற, 
ஆைச ேமலி��, வீணாக, நா� ேபா� திரி�� அைலவ�  
     அ�லாம�, உ�ற� அ��ய� ேபா� எ�� ெச� பத�  
     �தியாத அசட� ேம� க�ைண வ�ேமா? 
மா� இலா� ஓ�கிய �ணாகரி! பவானி! சீ� வள� தி��  
     கட�ரி� வா� வாமி! �ப ேநமி! �க� நாமி! சிவ  
     சாமிமகி� வாமி! அபிராமி உைமேய! (3) 
 
ந�� எ��, தீ� எ�� நவி�� இ� இர�ட��,  
     ந�றேத உலகி� உ�ேளா� நா�வா� ஆதலி�,  
     நா�ேம அ�வித� நா�ேன�; நா�னா�� 
இ�� எ�� ெசா�லாம�, நின� தி� உ�ள� அ� இர�கி,  
      அ�� ெச��வாேய� ஏைழேய� உ��ேவ�,  
      ெம�யான ெமாழி இ•�;உ� இதய� அறியாத� உ�ேடா? 
��ற� எ�லா� உைற��, எ��� அ�ப��� அ��  
      �மார ேதவைன அளி�த �மரி! மரகத வ�ணி!  
      விமலி! ைபரவி! க�ைண �ல� கிரி ராச ��ரி! 
ம�ற� மி� ந�தன வன�க�, சிைற அளி �ரல,  
      வள� தி�� கட�ரி� வா� வாமி! �ப ேநமி! �க� நாமி!  
      சிவ சாமிமகி� வாமி! அபிராமி உைமேய! (4) 
 
ஒ� நா�, இர�� நா� அ�ல; நா� உலக��  
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      உதி�த இ� நா� வைர��� ஒழியாத கவைலயா�,  
      தீராத இ�ன� ெகா��, உ�ள� தள���, மிக�� 
அ� நா� அ�றி�ட வி� ேபா� இ���� இ�  
      அ�ைமபா� க�ைண ����, இ�� அ�ேச� என� ெசா�லி,  
      ஆதரி�பவ�க� உைன அ�றி இைல உ�ைமயாக; 
இ� நாழிைக� ேபா�� ேவ�டா�, நிமிட�தி� இ� அகில  
      �வன�ைத�� இய�றி, அ��� திற� ெகா�ட நீ,  
      ஏைழேய� இ�ன� தீ���, அ�ள� அரிேதா? 
வ� நாவ�ர� �தேலா� பர��, இனிய �க� வள�  
      தி�� கட�ரி� வா� வாமி! �ப ேநமி! �க� நாமி!  
      சிவ சாமிமகி� வாமி! அபிராமி உைமேய! (5) 
 
எ�ணி�ைக இ�லாத ��ப�க� ேம�ேம�  
      ஏறி�� ஒ��க, அ�ேதா! எ�வித� உள� சகி��  
      உ��ேவ�? இ�ெபா�� எ��தி�ட ச�ம� இதனி�, 
ந�ணி எ� அள� �க� ஆன� ஒ� நாளி�� நா�  
      அ�பவி�த� இ�ைல; நா� எலா� அறி��, இ� ேக�ப� ஏ�?  
      நி� உள�� ந�றா� அறி�� இ����; 
��ணிய� ��வ சனன�தினி� ெச�யாத �ைலய�  
      ஆனா��, நின� �ரண கடா�ச வீ�ச�ணிய� ெச��,  
      என� ��ைமைய அக�றி அ��வா�; 
ம�ணவ�க�, வி�ணவ�க� நி�த�� பர��,  
     இைச வள� தி�� கட�ரி� வா� வாமி! �ப ேநமி! �க� நாமி!  
     சிவ சாமிமகி� வாமி! அபிராமி உைமேய! (6) 
 
ெதரி�ேதா, அலா�, ெதரியாமேலா, இ� அ�ைம  
     ெச�தி�ட பிைழ இ��தா� சின� ெகா�� அ� ஓ�  
     கண�காக ைவயா�, நி� தி� உள� இர�கி, மிக�� 
பரி�� வ�� இனிேய�� பா� விைனயி� ஆ���,  
     இன� படா�, ந� வர�அளி���, பா�கா�� அ�� ெச�ய  
     ேவ���; அ�டா�ட உயி� பரி�ட� அளி�த �த�வி! 
�ர�தர�, ேபாத�, மாதவ� ஆகிேயா�க� �தி �ரி��  
     பதா��ய மல�� ��கவி! �ரா�தகி! �ர�தரி! �ராதனி!  
     �ராணி! திரி �வேன�வரி! 
ம��தி�� நய�த ெசா� ைப� கிளி! வராகி! எழி�  
     வள� தி�� கட�ரி� வா� வாமி! �ப ேநமி! �க� நாமி!  
     சிவ சாமிமகி� வாமி! அபிராமி உைமேய! (7) 
 
வ�சக� ெகா�ேயா�க� ந�� ேவ�டாம��, ம��தி��கா  
      ேவ����, மற��� ஓ� ெபா��ெமாழி ெசாலாம��,  
      தீைம ஆ� வழியினி� ெச�லாம��, 
வி�� ெந�� அதனி� ெபாறாைம தரியாம��, வீ�  
      வ�� �ரியாம��, மி�க ெபரிேயா�க� ெசா��  
      வா��ைத த�ளாம��, ெவ�ளி அைவ ெகா�ளாம��, 
த�ச� என நின� உபய க�ச� �தி�திட�, தமிேய���  
     அ�� �ரி��, ச�வ கால�� எைன� கா��  
     அ�ள ேவ��ேன�; சல� கய�க� விழிைய அைனய 
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வ�சிய� ெச�வா� நிக�� வாவி ஆ�ப� மல��  
     வள� தி�� கட�ரி� வா� வாமி! �ப ேநமி! �க� நாமி!  
     சிவ சாமிமகி� வாமி! அபிராமி உைமேய! (8) 
 
என� இ�ன� இ�னப� எ�� ேவ� ஒ�வ��� இைச�திட��,  
     அவ�க� ேக��, இ� இ�ன� தீ���, உ�ள�� இர�கி,  
     ந�ைமக� ெசய��, எ� அள�� ��யா�; நி� 
உனத� ம��� கைட� க� அ�� சிறி� ெசயி�, உதவாத  
     �� மண�க�� ஓ�� மா�� உய� ெசா�ண மைல ஆ��;  
     அ� அ�றி உய� அகில �வன�கைள� கன�ட� அளி��,  
��ப�� இர�� அற�க�� கவி� ெபற� ெச���  
     நி�ைன� க�� ந� அ�யவ��� எளி வ��, ச�தியி�  
     கா��, ர�சி�த� ஓ���, 
வனச� நிக� நி� பாத� ந�பிேன�, வ�� அ�� ெச�;  
     வள� தி�� கட�ரி� வா� வாமி! �ப ேநமி! �க� நாமி!  
     சிவ சாமிமகி� வாமி! அபிராமி உைமேய! (9) 
 
க� நீல வ�வமா� மா� ஏறி, உ�த�ட கன த�ட  
     ெவ� பாச��, ைக� ெகா��, ச�ட மா கால� �� எதி��க,  
     மா��க�ட� ெவ��� ேநா�க, 
இ� நீல க�ட� எ�� நி� பதிைய உ�ள�தி�  
      இ�� ெகா��, அ��சைன ெசய, ஈச�, அ� இலி�க� பிள�ப,  
      நி�ெனா� ேதா�றி, யமைன� �ல�தி� ஊ�றி� 
ெப� நீல மைல என, நில�தி� அ�னவ� விழ�,  
      பிற�� தாளா� உைத���, ேப� �னி ைம�த��� அ��  
      ெச�த�, உன� அரிய ேப� அ�ளி� வ�ண� அலேவா? 
வ� நீல மட மாத� விழி எ�ன, மல� வாவி வள�  
      தி�� கட�ரி� வா� வாமி! �ப ேநமி! �க� நாமி!  
      சிவ சாமிமகி� வாமி! அபிராமி உைமேய! (10) 
 
சகல ெச�வ�க�� த�� இமய கிரி ராச தனைய!  
      மா ேதவி! நி�ைன� ச�யமா�, நி�ய� உ�ள�தி�  
      �தி��� உ�தம��� இர�கி, மிக�� 
அகிலமதி� ேநா� இ�ைம, க�வி, தன தானிய�,  
      அழ�, �க�, ெப�ைம, இளைம, அறி�, ச�தான�, வலி,  
      �ணி�, வா� நா�, ெவ�றி, ஆ� ந���, �க��சி 
ெதாைக த�� பதினா� ேப�� த�� அ�ளி, நீ �க ஆன�த  
     வா�� அளி�பா�; �கி�த �ண சாலி! பரி பாலி! அ� �லி!  
     திரி �லி! ம�கள விசாலி! 
மக� நா�, நீ தா�, அளி�க ஒணாேதா? மகிைம வள� தி��  
     கட�ரி� வா� வாமி! �ப ேநமி! �க� நாமி!  
     சிவ சாமிமகி� வாமி! அபிராமி உைமேய! (11) 
 
அபிராமி பதிக�க� ����ெப�ற�. 


