ஆனந்தம் ஆனந்தம் ஆனந்தேம
ஆனந்தம் ஆனந்தம் ஆனந்தேம
பரமானந்தம் ஆனந்தம் ஆனந்தேம
ஸ்ரீ ராமனும் மணமகன் ஆனாேர
நம்ம ஜானகி மணமகள் ஆனாேள
வந்தவக்கும் பாத்தவக்கும் ஆனந்தம்
சீைதக்கும் ராமனுக்கும் ஆனந்தம்
நாம் ெசய்த பூஜா பலமும்
இன்று பலித்ததம்மா - ஆனந்தம்

ெகளr கல்யாண ைவேபாகேம
விருத்தம்
----------ேக்ஷமங்கள் ேகாr வினாயகைனத் துதித்து
ஷங்கரைனயும் ெகளrையயும் வணித்து
ஸ்ரீராமைனயும் ஜானகிையயும் வணித்து
பல்லவி
-------ெகளr கல்யாண ைவேபாகேம
லக்ஷ்மி கல்யாண ைவேபாகேம (2)
சரணம்
-------வசுேதவ தவ பாலா
அசுர குல காலா
சசிவதன ரூபிணி
சத்யபாம ேலாலா - ெகளr கல்யாண
ெகாத்ேதாட வாைழ மரம்
ெகாண்டு வந்து நிறுத்தி
ேகாப்புைடய பந்தலுக்கு
ேமல் கட்டு கட்டி - ெகளr கல்யாண
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மாைல சாத்தினாள்

மாைல சாத்தினாள் ேகாைத
மாைல மாற்றினாள்
மாலைடந்து மதிலரங்கன்
மாைல அவதன் மாபிேல
ைமயலாய் ைதயலாள்
மாமல கரத்தினால் - மாைல சாத்தினாள்
ரங்கராஜைன அன்ப தங்கள் ேநசைன
ஆைச கூறி பூசுரகள்
ேபசி மிக்க வாழ்த்திட
அன்புடன் இன்பமாய்
ஆண்டாள் கரத்தினால்
மாைல சாத்தினாள் ேகாைத
மாைல மாற்றினாள், பூ - மாைல சாத்தினாள்

கன்னூஞ்சல்
கன்னூஞ்சல் ஆடி இருந்தாள்
மனமகிழ்ந்தாள்
கன்னூஞ்சல் ஆடி இருந்தாள்
காஞ்சன மாைல மனமகிழ்ந்தாள்
கன்னூஞ்சல் ஆடி இருந்தாள்
ெபான்னூஞ்சலில் பூrத்து பூஷனங்கள் தrத்து
ஈஸ்வரனாrடத்தில் ஆைசகள் ெராம்ப ைவத்து
கன்னூஞ்சல் ஆடி இருந்தாள் ...
உத்த ெபற்ற குமாr நித்ய சவாலங்காr
பக்தகள் பாப சமாr பத்ம முக ஒய்யாr
கன்னூஞ்சல் ஆடி இருந்தாள் ...
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அைசந்து சங்கிலியாடி உசந்து ஊவசி பாட
இைசந்து தாளங்கள் ேபாட மீ னாக்ஷி பrயாள் ெகாண்டாட
கன்னூஞ்சல் ஆடி இருந்தாள்
காஞ்சன மாைல மனமகிழ்ந்தாள் - கன்னூஞ்சல்
ரத்ன ஊஞ்சல்
ரத்ன ஊஞ்சலில் ஆடினாள் பத்மாசுதைன பாடினாள்
முத்து சரங்கள் குலுங்கிட ரத்ன மாைல அைசந்திட
சுற்றிலும் சகிகள் விளங்கிட ெமத்தவும் மதுராம்பிேக - ரத்ன
மதிமுகம் மந்தகாசமாய் மன்னனிடத்தில் ேநசமாய்
பாஸ்கரன் புகழ் ப்ரகாசமாய் பரேதவைத உல்லாசமாய் - ரத்ன
ஆடி ஊஞ்சல்
விந்ைத நிைற ெசம்பவள கால்கள் நாட்டி
விளங்கும் உய மரகதத்தால் ெகாடுங்ைகப் பூட்டி
அந்தமுள்ள நவரத்ன ஊஞ்சல் மீ ேத
அபிமனுடன் வத்சைலயும் ஆடி ஊஞ்சல்
ஆடி ஊஞ்சல்
இந்திைரயும் சசியும் ஒரு வடம் ெதாட்டாட்ட
சந்த்ரேசகரனும் உைமயும் ஒருவடம் ெதாட்டாட்ட
தும்புரு நாரதரும் வைண
S
மீ ட்ட
ஸ்ரீரங்க நாதருடன் ஆடி ஊஞ்சல்
ஆடி ஊஞ்சல்

லாலி
தந்தி முகனுக்கிைளய கந்தனுக்கும் லாலி
சது மைற மூலனுக்கும் ேமயனுக்கும் லாலி
ஆடிபூர துதித்த ஆண்டாள் நம் ேகாைத
அணியரங்கருடன் ஊஞ்சல் ஆடினாள் இப்ேபாேத
லாலி...
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பாலாேல கால் அலம்பி பட்டாேல துைடத்து
மணி ேதங்காய் ைகயில் ெகாடுத்து
மஞ்சள் நS சுழற்று
லாலி...

நலங்கிட வாரும் ராஜா

நலங்கிட வாரும் ராஜா நாணயம் உள்ள துைரேய
முத்திைழத்த பந்தலிேல ரத்ன ேகாபமாட்டிருக்கு
வந்த ஜனம் காத்திருக்க வாரும் அய்யா நலங்கிடேவ - நலங்கிட
பட்டு ஜாம காளெமத்ைத பந்தலிேல விrத்திருக்கு
நாலு விதவாத்யங்களும் நாகrகமாய் ஒலிக்க - நலங்கிட
எந்த ஊரு எந்த ேதசம் எங்கிருந்து இங்கு வந்தS
ேமாகன புரம் தனிேல ேமாகினிையக் காண வந்ேதன் - நலங்கிட
நலங்கிடுகிறாள் மீ னேலாசனி
நலங்கிடுகிறாள் மீ னேலாசனி
நாதருடன் கூடி
நலங்கிடுகிறாள் மீ னேலாசனி
நாரதரும் வந்து கானங்கைள பாட
நானாவித தாளங்கள் ேபாட - நலங்கிடுகிறாள்
ெசாண தாம்பாளத்ைத ேஜாதியால் எடுத்து
சுந்தேரச ைகயில் ெகாடுத்து
பூபதி பாதத்தில் விழுந்து
புஷ்ப மாைலகைள அன்புடன் சாத்தி - நலங்கிடுகிறாள்
ெசாண பன்ன S ெசாம்ைப ேஜாதியால் எடுத்தாள்
சுந்தேரச ேமேல ெதளித்தாள்
வாசைன கந்தம் பrமளம் பூசினாள்
வணங்கி சாமரம் வசினாள்
S
- நலங்கிடுகிறாள்
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ேபாஜனம் ெசய்ய வாருங்ேகா

ேபாஜனம் ெசய்ய வாருங்ேகா ராஜ
ேபாஜனம் ெசய்ய வாருங்ேகா
மீ னாக்ஷி சுந்த்ேரச கல்யாண மண்டபத்தில்
ேபாஜனம் ெசய்ய வாருங்ேகா
சித்ரமான நவ சித்ரமான்
கல்யாண மண்டபத்தில்
வித விதமாகேவ வாைழகள் கட்டி
ெவட்டி ேவ ெகாழுந்து ேதாரணங்களும்
மாட்டிய கூடமும் பவள ஸ்தம்பமும்
பச்ைச மரகதங்கள் தளகதி ெசய்களும்
முத்து முத்தாகேவ நுனி வாைழகளும்
பசும்ெபான்னால் ெசய்த பஞ்ச பாத்ரங்களும்
பன்ன S ஜலத்துடன் உத்திரணியுேம
முத்து முத்தாகேவ முன்ேன ெதளிக்க - ேபாஜனம்
மும்மூத்தி சகல ேதவகளும் கூட
அன்னம்பாவதி ஆதிபராசக்தி
அருந்ததி இந்த்ராணி அகல்யா ெகளசல்யா
த்ெரளபதி சீதா தாரா மண்ேடாதr
இந்திரேதவி ரம்ைப திேலாத்தைம
கந்தவ பத்தினி கின்னர ேதவி
அஷ்டதிக் பாலகள் பாயாளுடேன
சத்வ மஹாமுனி rஷிபத்னிகளும்
பந்தடித்தாற் ேபால் பட்டுகள் கட்டி
ெகஜ்ைஜ ெமட்டுகள் கல்லு கல்லுெவன
பசும்ெபான் தட்டிேல பாயசங்கள் எடுத்து
பrந்து பrந்து பrமாrட வந்தா - ேபாஜனம்

ஸ்ரீராமா ெஜய ெஜய
ஸ்ரீராமா ெஜய ெஜய
சீதம்மா மேனாகர
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காருண்ய ஜலேத
கருணாநிேத ெஜய ெஜய
தில்ைலயில் வனம் தனிேல
ராம வந்த நாைளயிேல
ராமேராட ேசைனெயல்லாம்
ராமைர ெகாண்டாட
சங்கு சக்ரம் தrத்து ெகாண்டு
தனுைசக் ைகயில் பிடித்துக் ெகாண்டு
ேகாதண்டம் தைனப் பிடித்து ராம
ேகாலாகலமாய் இருந்தா
ஜனகேராட மைனயில் வந்து
சீைதயுைடய வில்ைல முறித்து
ஜானகிைய மாைலயிட்டா
ஜனக அரண்மைனதனிேல
ஸ்ரீராமா ெஜய ெஜய
சீதம்மா மேனாகர
காருண்ய ஜலேத
கருணாநிேத ெஜய ெஜய
மன்மதனுக்கு மாைலயிட்டாேய
மன்மதனுக்கு மாைலயிட்டாேய
மாேத மன்மதனுக்கு மாைலயிட்டாேய
அடி மாேத மன்மதனுக்கு மாைலயிட்டாேய
ஜன்மம் அதில் சுகித்து நSராடி - மன்மதனுக்கு
மன்மதனுக்கு மாைலயிட்டு
மாைலதைன ைகபிடித்து
கனகேநான்பு ேநாற்றதுேபால்
கிைடத்தது பாக்யமடி - மன்மதனுக்கு
ெசந்தாைழ ஓைடயிேல
மந்தாைர பூத்ததுேபால்
இந்திரேனா சந்திரேனா
சுந்தரேனா இவதானடி - மன்மதனுக்கு
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