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    உ 
  
   ஓம் முருகா 
 
  சீக்காரினம்நன் கும்நி 
 
  கயியனாகி யகன் 
(டாக்டர் ி. ாண்டினன், இ.ஆ.. (ஓய்வு)) 
  
  யிானகர் யணக்கம் 
   
  யரிலச வயண்ா 
   
ஓம்சீலக் காரியம்மன் 
 ஓங்குபுகழ்க் கும்மிசசால்ல 
தேம்கமழ்வி நாயகரரச் தசவித்துப் பூங்கமழும் 
 
தசவடிகள் த ாற்றிசசய்தவாம் 
 ேிக்கரைத்தும் சவன்றிடுதவாம் 
தேவசரல்லாம் வாழ்த்ேச் சிறந்து 
 
   



கும்நி 
    (1) 
 
சீல மிகுந்ே விநாயகரர – நாம் 
 தசவித்துக் கும்மி யடித்ேிடுதவாம் 
ஞாலத்ேில் நம்இைம் காத்ேிடுதவாம் --- அருள் 

நல்ல விேமாகப் பூத்ேிடுவான் 
தகாலமிகுந்ே வயிறுரையான் – ஒரு 

சகாம்புரையான் நல்ல  ண்புரையான்! 
தவலுரை யானுக்கு அண்ணைடி – நம் 
 விரைகரளத் ேீர்க்குநல் வண்ணைடீ! 
 
   



(2) 
 
மரலயில்  ிறந்ே மணியம்மா – நம் 
 மைதுக்கு நல்ல அணியம்மா! 
ேரலயில் அவள் ாேம் சூட்டிவிட்ைால் – இந்ே 
 சகத்ேிைில் சவற்றிரய நாட்டிைலாம்! 
கரலகளில் வல்லரம ச ற்றிைலாம் – நல்ல 
 கல்விதகள்வி நம்ரம உற்றிடுதம! 
விரலயிலா மாணிக்கம் சீலக்காரி – புகழ் 
 விண்டுநாம் கும்மி யடித்ேிடுதவாம். 



   (3) 
 
ஆறு வயதுச் சிறுமிரயப்த ால் – நம் 
 ஆத்ோள்நம் கண்ணுக்குத் தோன்றிடினும் 
த று  ேிைாறும் ேந்ேிடுவாள் – ந்ேப் 
  ிணியும் வராமதல காத்ேிடுவாள்! 
நூறு வயதுநாம் வாழ்ந்ேிைலாம் – ஒரு 
 தநாயின்றிச் சசல்வங்கள் சூழ்ந்ேிைதவ! 
கூறடி வாழ்த்துக்கள் அம்மைின்தமல் – ரக 
 சகாட்டி யடியடி கும்மியிரை! 



  (4) 
 
கல்லிைால் தகாவிரல தவண்ைாசமன்றாள் – சசங் 
 கரும் ிைால்  ந்ேலும் தவண்டு சமன்றாள்! 
சசால்லிைால் தகாவில் விரும் ிைாதள – அந்ேச் 
 சுந்ேரி வாதைார் மருந்ேரையாள்! 
ல்ரல யிலாே புகழுரையாள் – ேிரச 
 ங்கிலும் காக்கும் அகபரையாள்! 
வல்லசீ லக்காரி வாழ்த்துரரக்க – நம் 
 வாசயல்லாம் இன் ம் மணக்குேடி. 



  (5) 
 
கருகு மணிவரள த ாடு வள் – நம் 
 கண்ணுள் மணியாக ஆடு வள்! 
உருகி அவரள நிரைத்துவிட்ைால் – அவள் 
 ஓடிவந் துன்ரை அரணத்ேிடுவாள்! 
ச ரிய மரலத ால் வருதுயரம் – ஓடி 
  ின் ைி த ான்தற மரறந்ேிடுதம! 
இருரககள் சகாட்டிதய கும்மியடி – ச ண்தண 
 ங்கள் குலசேய்வம் வாழ்கசவன்தற! 



  (6) 
 
ஆயிரம் த ருன்ரைச் சூழ்ந்ேிடினும் – நீ 
 அன்ரைசீ லக்காரி ோழ் ணிந்ோல் 
மாயமாய் உன் க்கம் சவற்றிவரும் – புகழ் 
 மண்டியிடும் சசல்வம் சுற்றிவரும்! 
தேயங்கள் ஆளும் ேிறரமயிரை – அன்ரை 
 சிந்ரே மகிழ்ந்தே அருள்புரிவாள்! 
த யும்  ிசாசுகள் அஞ்சிஓடும் – அன்ரை 
  ிள்ரள உரையன் ால் சகாஞ்சிடுவாள்! 
 
 



  (7) 
 
காட்டு வழியில் துரணயாவாள் – அங்கு 
 கள்வர்வந் ோல்ரகக் கரணயாவாள்! 
வடீ்டிரைக் காவல் புரிந்ேிடுவாள் - சசல்வம்  
 தமலும் உைக்குச் சசாரிந்ேருள்வாள்! 
நாட்டில்  ரகவரர சவன்றிடுவாள் – அவள் 
 நாளும்உன்  க்கதம நின்றிடுவாள்! 
சூட்டிடு அன்ரைக்குச் சசால்மாரல – நின் 
 சசால்லிைால் ரவயத்ரே சவல் வாதய! 



  (8) 
 
 ில்லி யுைன் ரகச் சூைியபம் –  ின் 
 ச ரும்பூேத் தோடு பைிவரகயும் 
அல்லில்  யஞ்சசய் அைர்கறுப்பும் – ஆங்தக 
 ஆத்ோள்பன் ேத்ேம் உைல்சுருங்கும் 
 ல்லி பேலாை  ாம்புந் தேளும் – மற்றும் 
  ாய்ந்து வருபுலி வம்புக்தகாளும் 
வல்லசீ லக்காரி த ரரக்தகட்டு – உைன் 
 வந்ேேிரச சசல்லும் ஊரரவிட்டு. 
 



  (9) 
 
சின்ைக் குழந்ரேன் சறண்ணாேடீ – அவள் 
 சிவசக்ேி அம் ிரக வண்ணமடீ! 
கன்ைலால்  ந்ேரலப் த ாைடிதயா – சீலக் 
 காரி புகழிரைப்  ாைடிதயா! 
சசந்சநல் விரளந்து சசழிக்குமடி – ஊரில் 
 சேருசவல்லாம் சசல்வம் சகாழிக்குமடீ! 
அன்ைதம ரகசகாட்டிக் கும்மியடீ – நம் 
 ஆத்ோளின்  ாேத்ரே நம் ியடீ! 



 (10) 
 
கல்வி அறிவு அழகுவரும் – தமலும் 
 கைிந்ேபுகழ் ச ான் இளரமவரும்! 
சவல்லும் வலிதுணிவு தமசலாங்கும் உைக்கு 
 தமன்ரம ச ருரம தகாதலாங்கும் 
அல்லல் அகலும் வாழ்நாளில் – சசல்வ 
 அரிய நன்மக்கள் சூழ்குவதர! 
சசால்லடி சீலக்காரி  ாட்டிரைதய – உன் 
 துன் ம் அரைத்ரேயும் ஓட்டிரைதய! 



  ன் (II) 
 
 யரிலச வயண்ா 
 
அம்மன்சீ லக்காரி ஆன்றபுகழ்ப்  ாடி இந்ேக் 
கும்மி யடிப்த ார் குலம்விளங்கும் – சசம்மாந்து 
வாழ்வார் சிறப்ச ல்லாம் ச ற்று, ேிரசபுகழும் 
ழு  ிறப்பும் இைிது. 
 
 
   சும் 
 
 
 
 
 



இதன் யருயாய் முழுயதும் 

அருள் வருந்திரு அம்நன் 

சந்ிதிக்யக 
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