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சமய குரவர் துதி
பூழியர் தகான் சவப் சபாழித்த புகலியர் தகான் கழல் தபாை் றி
ஆழிமிறச கன்மிதப் பில் அறணந்தபிரான் அடி தபாை் றி
வாழிதிரு நாவலூர் வன்சைாண்ைன் பதம் தபாை் றி
ஊழிமலி திருவாதவூரர் திருத்தாள் தபாை் றி
புறச்சந் தான குரவர் துதி
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ஈராண்டிை் சிவஞானம் சபை் றுயர்ந்த சமய் கண்ைார் இறணத்தாள்
தபாை் றி
நாராண்ை பல் லடியார்க் கருள் புரிந்த அருணந்தி நை் ைாள் தபாை் றி
நீ ராண்ை கைந்றதநகர் மறைஞான சம் பந்தர் நிழை் ைாள் தபாை் றி
சீராண்ை தில் றலநகர் உமாபதியார் சசம் பதுமத் திருத்தாள் தபாை் றி
திருஞானசம் பந் ே சுவாமிகள் தேவாரம் முேல் திருமுறை
திருப் பிரமபுரம் -தோடுறைய சசவியன்
த ோடுடைய செவியன் விடைதயறிதயோர் தூசெண்மதிசூடிக்
கோடுடையசுை டைப் சபோடிபூசிசயன் னுள் ளங் கெர் கள் ென்
ஏடுடையமை ரோன்முடனநோை்பணிந் த
் அருள் செய்
பீடுடையபிர மோபுரதமவிய சபம் மோ னிெனன்தே.
முே் ேைோடமயிள நோகதமோதைன முடளக்சகோம் படெபூண்டு
ெே் ேதைோடுகை னோப் பலித ர்ந்ச ன துள் ளங் கெர்கள் ென்
கே் ேை் தகை்ைலுடை யோர்சபரியோர்கழை் டகயோை் ச ோழுத
் ப்
சபே் ேமூர்ந் பிர மோபுரதமவிய சபம் மோனிெனன்தே.
நீ ர்பரந் நிமிர் புன்ெடைதமதைோர் நிைோசெண்மதிசூடி
ஏர்பரந் வின செள் ெடளதெோரசென் னுள் ளங் கெர்கள் ென்
ஊர்பரந் வுை கின்மு ைோகிய தெோரூரிதுசென்னப்
தபர்பரந் பிர மோபுரதமவிய சபம் மோனிெனன்தே.
விண்மகிழ் ந் மதி சைய் துமன்றி விளங் கு டைதயோை்டிை்
உண்மகிழ் ந்துபலி த ரியெந்ச ன துள் ளங் கெர்கள் ென்
மண்மகிழ் ந் ெர ெம் மைர்க்சகோன்டே மலிந் ெடரமோர்பிை்
சபண்மகிழ் ந் பிர மோபுரதமவிய சபம் மோனிெனன்தே.
ஒருடமசபண்டமயுடை யன்ெடையன்விடை யூரும் மிெசனன்ன
அருடமயோகவுடர செய் யெமர்ந்ச ன துள் ளங் கெர்கள் ென்
கருடமசபே் ேகைை் சகோள் ளமி ந் ச ோர் கோைம் மிதுசென்னப்
சபருடமசபே் ேபிர மோபுரதமவிய சபம் மோனிெனன்தே
மடேகைந் செோலி போைதைோைோைை ரோகிமழுதெந்தி
இடேகைந் வின செள் ெடளதெோரசென் னுள் ளங் கெர்கள் ென்
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கடேகைந் கடி யோர்சபோழிை் நீ டுயர் தெோடைக்கதிர்சிந் ப்
பிடேகைந் பிர மோபுரதமவிய சபம் மோனிெனன்தே.
ெடைமுயங் குபுன ைன்அனைன்சனரி வீசிெ்ெதிர்செய்
உடைமுயங் குமர தெோடுழி ந்ச ன துள் ளங் கெர்கள் ென்
கைன்முயங் குகழி சூழ் குளிர்கோனைம் சபோன்னஞ் சிேகன்னம்
சபடைமுயங் குபிர மோபுரதமவிய சபம் மோனிெனன்தே.
வியரிைங் குெடர யுந்தியத ோள் கடள வீரம் விடளவி ்
உயரிைங் டகயடர யன்ெலிசெே் சேன துள் ளங் கெர்கள் ென்
துயரிைங் கும் முை கிே் பைவூழிகள் த ோன்றும் சபோழுச ை் ைோம்
சபயரிைங் குபிர மோபுரதமவிய சபம் மோனிெனன்தே.
ோணு ை் செய் திடே கோணியமோசைோடு ண்ைோமடரயோனும்
நீ ணு ை் செய் ச ோழி யந்நிமிர்ந் ோசனன துள் ளங் கெர்கள் ென்
ெோணு ை் செய் மக ளீர ்மு ைோகிய டெய ் ெதர ் ப்
தபணு ை் செய் பிர மோபுரதமவிய சபம் மோனிெனன்தே.
பு
ஒ
ம
பி

் தரோடுசபோறி யிை் ெமணும் புேங் கூேசநறிநிை் ைோ
் செோை் ைவுை கம் பலித ர்ந்ச ன துள் ளங் கெர்கள் ென்
் யோடனமறு கெ் வுரிதபோர் ் த ோர் மோயம் மிதுசென்னப்
் ர்தபோலும் பிர மோபுரதமவிய சபம் மோனிெனன்தே.

அருசநறியமடே ெை் ைமுனியகன் சபோய் டகயைர்தமய
சபருசநறியபிர மோபுரதமவிய சபம் மோனிென்ேன்டன
ஒருசநறியமனம் டெ து
் ணர்ஞோனெம் பந் ன்னுடரசெய்
திருசநறிய மிழ் ெை் ைெர்ச ோை் விடன தீர் ை் எளி ோதம.

திருமருகலும் – திருச்சசங் காை்ைங் குடியும் - அங் கமும் தவேமும்
அங் கமும் தெ மும் ஓதுநோெர் அந் ணர் நோளும் அடிபரெ
மங் குை் மதி ெழ் மோைவீதி மருகை் நிைோவிய டமந் செோை் ைோய்
செங் கய ைோர்புனே் செை் ெமை் கு சீர்சகோள் செங் கோை்ைங் குடிய னுள்
கங் குை் விளங் சகரி தயந்தியோடுங் கணபதி யீெ்ெரங் கோமுேதெ.
சநய் ெழ் மூசெரி கோெதைோம் பும் தநர்புரி நூன்மடே யோளதர ்
டம ெழ் மோை மலிந் வீதி மருகை் நிைோவிய டமந் செோை் ைோய்
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செய் ெ நோன்மடே தயோர்கதள ்துஞ் சீர்சகோள் செங் கோை்ைங்
குடிய னுள்
டக ெழ் கூசரரி தயந்தியோடுங் கணபதி யீெ்ெரங் கோமுேதெ. 2
த ோசைோடு நூலிடழ தெர்ந் மோர்பர் ச ோகுமடே தயோர்கள்
ெளர் ் செந்தீ
மோை் புடக தபோய் விம் மு மோைவீதி மருகை் நிைோவிய டமந் செோை் ைோய்
தெை் புை் கு ண்ெயே் தெோடைசூழ் ந் சீர்சகோள் செங் கோை்ைங்
குடிய னுள்
கோை் புை் கு டபங் கழ ைோர்க்கஆடுங் கணபதி யீெ்ெரங் கோமுேதெ. 3
நோமரு தகள் வியர் தெள் விதயோெோ நோன்மடே தயோர்ெழி போடுசெய் ய
மோமரு வும் மணிக் தகோயிை் தமய மருகை் நிைோவிய டமந் செோை் ைோய்
த மரு பூம் சபோழிே் தெோடைசூழ் ந் சீர்சகோள் செங் கோை்ைங்
குடிய னுள்
கோமரு சீர்மகிழ் ந் ச ை் லியோடுங் கணபதி யீெ்ெரங் கோமுேதெ. 4
போைை் முழவும் விழவும் ஓெோப் பன்மடே தயோரெர் ோம் பரெ
மோை சநடுங் சகோடி விண் ைவும் மருகை் நிைோவிய டமந் செோை் ைோய்
தெைக மோமைர்ெ் தெோடைசூழ் ந் சீர்சகோள் செங் கோை்ைங் குடிய னுள்
கோைக தமயிைமோக ஆடுங் கணபதி யீெ்ெரங் கோமுேதெ. 5
புடனயழ தைோம் புடக அந் ணோளர் சபோன்னடி நோசைோறும்
தபோே் றிடெப் ப
மடனசகழு மோை மலிந் வீதி மருகை் நிைோவிய டமந் செோை் ைோய்
சிடனசகழு ண்ெயை் தெோடைசூழ் ந் சீர்சகோள் செங் கோை்ைங்
குடிய னுள்
கடனெளர் கூசரரி ஏந்தியோடுங் கணபதி யீெ்ெரங் கோமுேதெ. 6
இப் பதிக ்திை் 7-ம் செய் யுள் சிட ந்து தபோயிே் று. 7
பூண்ைங் கு மோர்பின் இைங் டகதெந் ன் சபோன்சனடுந்த ோள் ெடர
யோைைர் து
்
மோண்ைங் கு நூன்மடேதயோர் பரெ மருகை் நிைோவிய
டமந் செோை் ைோய்
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தெண்ைங் கு மோமைர்ெ் தெோடைசூழ் ந் சீர்சகோள் செங் கோை்ைங்
குடிய னுள்
கோண்ைங் கு த ோள் சபயர் ் ச ை் லியோடுங் கணபதி யீெ்ெரங்
கோமுேதெ. 8
அந் மும் ஆதியும் நோன்முகனும் அரெடண யோனும் அறிெரிய
மந்திர தெ ங் க தளோதுநோெர் மருகை் நிைோவிய டமந் செோை் ைோய்
செந் மி தழோர்கள் பரவிதய து
் ஞ் சீர்சகோள் செங் கோை்ைங் குடிய னுள்
கந் ம் அகிே் புடக தயகமழுங் கணபதி யீெ்ெரங் கோமுேதெ. 9
இடைமரு த யழ கோகநோளு மிடுதுெர்க் கோசயோடு சுக்கு ்தின்னும்
நிடையமண் த ரடர நீ ங் கிநின்று நீ ரை் ைோர்ச ோழு மோமருகை்
மடைமகள் த ோள் புணர் ெோயருளோய் மோசிை் செங் கோை்ைங்
குடிய னுள்
கடைமை் கு த ோலுடு ் ச ை் லியோடுங் கணபதி யீெ்ெரங் கோமுேதெ. 10
நோலுங் குடைக்கமு தகோங் குகோழி ஞோனெம் பந் ன் நைந்திகழும்
மோலின் மதி ெழ் மோைதமோங் கும் மருகலின் மே் ே ன் தமை் சமோழிந்
தெலுங் கயலுந் திடள ் கண்ணோர் சீர்சகோள் செங் கோை்ைங்
குடிய னுள்
சூைம் ெை் ைோன்கழ தை ்துபோைை் செோை் ைெை் ைோர்விடன
யிை் டையோதம. 11

திருஅண்ணாமறல - உண்ணாமுறல உறமயாசளாடும்
உண்ணோமுடை உடமயோசளோடும் உைனோகிய செோருென்
சபண்ணோகிய சபருமோன்மடை திருமோமணி திகழ
மண்ணோர்ந் ன அருவி ்திரள் மழடைம் முழ ெதிரும்
அண்ணோமடை ச ோழுெோர்விடன ெழுெோெண்ணம் அறுதம. 1
த மோங் கனி கடுென்சகோள விடுசகோம் சபோடு தீண்டி ்
தூமோமடழ துறுகன்மிடெ சிறுநுண்துளி சி ே
ஆமோம் பிடண யடணயும் சபோழிை் அண்ணோமடை அண்ணை்
பூமோங் கழை் புடனதெெடி நிடனெோர்விடன யிைதர. 2
பீலிம் மயிை் சபடைதயோடுடே சபோழிை் சூழ் கடழ மு ் ம்
சூலிம் மணி டரதமை் நிடே செோரியும் விரி ெோரை்
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ஆலிம் மடழ ெழும் சபோழிை் அண்ணோமடை அண்ணை்
கோைன்ெலி ச ோடைதெெடி ச ோழுெோரன புகதழ. 3
உதிரும் மயி ரிடுசெண்ைடை கைனோவுை சகை் ைோம்
எதிரும் பலி யுணைோகவும் எருத றுெ ை் ைோை்
முதிருஞ் ெடை இளசெண்பிடே முடிதமை் சகோள அடிதமை்
அதிருங் கழை் அடிகை்கிைம் அண்ணோமடை யதுதெ.
மரெஞ் சிடை ரளம் மிகு மணியுந்துசெள் ளருவி
அரெஞ் செய முரெம் படும் அண்ணோமடை அண்ணை்
உரெஞ் ெடை யுைவும் புனை் உைனோெதும் ஓரோர்
குரெங் கமழ் நறுசமன்குழை் உடமபுை் கு ை் குணதம. 5
சபருகும் புனை் அண்ணோமடை பிடேதெர்கைை் நஞ் டெப்
பருகுந் டன துணிெோர்சபோடி அணிெோரது பருகிக்
கருகும் மிை றுடையோர்கமழ் ெடையோர்கழை் பரவி
உருகும் மனம் உடையோர் மக் குறுதநோயடை யோதெ. 6
கரிகோைன குைர்சகோள் ென கழு ோடிய கோை்டிை்
நரியோடிய நகுசெண்ைடை யுட யுண்ைடெ யுருள
எரியோடிய இடேெர்க்கிைம் இனெண்டிடெ முரை
அரியோடிய கண்ணோசளோடும் அண்ணோமடை யதுதெ. 7
ஒளிறூபுலி ய ளோடையன் உடமயஞ் சு ை் சபோருை்ைோை்
பிளிறூகுரை் ம ெோரண ெ னம் பிடி ் துரி ்து
செளிறூபை விடளயோடிய விகிர் ன்னிரோ ெணடன
அளறூபை அைர் ் ோனிைம் அண்ணோமடை யதுதெ. 8
விளெோர்கனி பைநூறிய கைை் ெண்ணனும் தெ க்
கிளர் ோமடர மைர்தமலுடே தகடிை் புக தழோனும்
அளெோெணம் அழைோகிய அண்ணோமடை அண்ணை்
ளரோமுடை முறுெை் லுடம டைென்னடி ெரதண. 9
தெர்ெந்துே மோசூர் ர செயிை் நின்றுழை் ெோரும்
மோர்பம் புட மலிசீெர மடேயோெரு ெோரும்
ஆரம் பர் ம் உடரசகோள் ளன்மின் அண்ணோமடை அண்ணை்
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கூர்செண்மழுப் படையோன்நை் ை கழை் தெர்ெது குணதம. 10
செம் புந்திய கதிதரோன்ஒளி விைகும் விரி ெோரை்
அம் புந்திமூ செயிசைய் ென் அண்ணோமடை ய டனக்
சகோம் புந்துெ குயிைோலுெ குளிர்கோழியுள் ஞோன
ெம் பந் ன மிழ் ெை் ைெர் அடிதபணு ை் ெதம. 11

திருவீழிமிழறல - திருவிருக்குக்குைள் - வாசி தீரதவ
ெோசி தீரதெ, கோசு நை் குவீர்
மோசின் மிழடையீர், ஏெ லிை் டைதய.
இடேெ ரோயினீர,் மடேசகோள் மிழடையீர்
கடேசகோள் கோசிடன, முடேடம நை் குதம.
செய் ய தமனியீர், சமய் சகோள் மிழடையீர்
டபசகோள் அரவினீர,் உய் ய நை் குதம.
நீ று பூசினீர,் ஏே த றினீர ்
கூறு மிழடையீர், தபறும் அருளுதம.
கோமன் தெெதெோர், தூமக் கண்ணினீர ்
நோம மிழடையீர், தெமம் நை் குதம.
பிணிசகோள் ெடையினீர,் மணிசகோள் மிைறினீர ்
அணிசகோள் மிழடையீர், பணிசகோண் ைருளுதம.
மங் டக பங் கினீர,் துங் க மிழடையீர்
கங் டக முடியினீர,் ெங் டக விர்மிதன.
அரக்கன் சநரி ர, இரக்க சமய் தினீர ்
பரக்கு மிழடையீர், கரக்டக விர்மிதன.
அயனும் மோலுமோய் , முயலும் முடியினீர ்
இயலும் மிழடையீர், பயனும் அருளுதம.
பறிசகோள் டையினோர், அறிெ றிகிைோர்
செறிசகோள் மிழடையீர், பிரிெ ரியத .
கோழி மோநகர், ெோழி ெம் பந் ன்
வீழி மிழடைதமை் , ோழும் சமோழிகதள.

திருச்சிராப் பள் ளி - நன்றுறையாறன
நன்றுடையோடன ் தீயதிைோடன நடரசெள் தள
சேோன்றுடையோடன உடமசயோருபோகம் உடையோடனெ்
சென்ேடையோ திருவுடையோடனெ் சிரோப் பள் ளிக்
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குன்றுடையோடனக் கூேசென்னுள் ளங் குளிரும் தம.

திருறவயாறு - புலறனந் தும் சபாறிகலங் கி
புைடனந்தும் சபோறிகைங் கி சநறிமயங் கி அறிெழிந்திை்
டைம் தமலுந்தி
அைமந் தபோ ோக அஞ் தெசைன் ேருள் செய் ெோன் அமருங் தகோயிை்
ெைம் ெந் மைெோர்கள் நைமோை முழெதிர மடழசயன்ேஞ் சிெ்
சிைமந்தி யைமந்து மரதமறி முகிை் போர்க்குந் திருடெயோதே

முேல் திருமுறை - அவ் விறனக்
அெ் விடனக் கிெ் விடன யோசமன்று செோை் லு மஃ றிவீர்
உய் விடன நோைோ திருப் பது முந் மக் கூனமன்தே
டகவிடன செய் ச ம் பிரோன்கழை் தபோே் றுதும் நோமடிதயோம்
செய் விடன ெந்ச டம ் தீண்ைப் சப ேோதிரு நீ ைகண்ைம் .
திருஞானசம் பந் ே சுவாமிகள் தேவாரம் இரண்ைாம் திருமுறை
திருமுறை திருஆலவாய் - திருநீ ை் றுப் பதிகம்
மந்திர மோெது நீ று ெோனெர் தமைது நீ று
சுந் ர மோெது நீ று துதிக்கப் படுெது நீ று
ந்திர மோெது நீ று ெமய ்தி லுள் ளது நீ று
செந்துெர் ெோயுடம பங் கன் திருஆை ெோயோன் திருநீ தே. 01
தெ
்தி லுள் ளது நீ று செந்துயர் தீர்ப்பது நீ று
தபோ ந் ருெது நீ று புன்டம விர்ப்பது நீ று
ஓ
் குெது நீ று வுண்டமயி லுள் ளது நீ று
சீ ப் புனை் ெயை் சூழ் ந் திருஆை ெோயோன் திருநீ தே. 02
மு
ெ
ப
சி

்தி ருெது நீ று முனிெ ரணிெது நீ று
்திய மோெது நீ று க்தகோர் புகழ் ெது நீ று
்தி ருெது நீ று பரெ இனியது நீ று
்தி ருெது நீ று திருஆை ெோயோன் திருநீ தே.

03

கோண இனியது நீ று கவிடன ் ருெது நீ று
தபணி அணிபெர்க் சகை் ைோம் சபருடம சகோடுப் பது நீ று
மோணந் டகெது நீ று மதிடய ் ருெது நீ று
தெணந் ருெது நீ று திருஆை ெோயோன் திருநீ தே. 04
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பூெ இனியது நீ று புண்ணிய மோெது நீ று
தபெ இனியது நீ று சபருந் ெ ் த ோர்களுக் சகை் ைோம்
ஆடெ சகடுப் பது நீ று அந் ம ோெது நீ று
த ெம் புகழ் ெது நீ று திருஆை ெோயோன் திருநீ தே. 05
அரு ்
ெரு ்
சபோரு
திரு ்

ம ோெது நீ று அெை மறுப் பது நீ று
ந் ணிப் பது நீ று ெோனம் அளிப் பது நீ று
் ம ோெது நீ று புண்ணியர் பூசும் செண் ணீறு
கு மோளிடக சூழ் ந் திருஆை ெோயோன் திருநீ தே.

எயிைது அை்ைது நீ று இருடமக்கும் உள் ளது நீ று
பயிைப் படுெது நீ று போக்கிய மோெது நீ று
துயிடை ் டுப் பது நீ று சு ் ம ோெது நீ று
அயிடைப் சபோலி ரு சூை ் ோை ெோயோன் திருநீ தே.

07

இரோெணன் தமைது நீ று எண்ண ் குெது நீ று
பரோெண மோெது நீ று போெ மறுப் பது நீ று
ரோெண மோெது நீ று
்துெ மோெது நீ று
அரோெணங் குந்திரு தமனி ஆை ெோயோன் திருநீ தே.

08

06

மோசைோ ையனறி யோ ெண்ணமு முள் ளது நீ று
தமலுடே த ெர்கள் ங் கள் சமய் யது செண்சபோடி நீ று
ஏை உைம் பிைர் தீர்க்கும் இன்பந் ருெது நீ று
ஆைம துண்ை மிைே் சேம் மோை ெோயோன் திருநீ தே.
09
குண்டிடகக் டகயர்க தளோடு ெோக்கியர் கூை்ைமுங் கூை
கண்டிடகப் பிப் பது நீ று கரு இனியது நீ று
எண்டிடெப் பை்ை சபோருளோர் ஏ ்துந் டகயது நீ று
அண்ை ் ெர்பணிந் த
்தும் ஆை ெோயோன் திருநீ தே.

10

ஆே் ேை் அைை் விடை தயறும் ஆைெோ யோன்திரு நீ ே் டேப்
தபோே் றிப் புகலி நிைோவும் பூசுரன் ஞோனெம் பந் ன்
த ே் றி ் ச ன்ன னுைலுே் ே தீப் பிணி யோயின தீரெ்
ெோே் றிய போைை் கள் ப து
் ம் ெை் ைெர் நை் ைெர் ோதம. 11
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தகாளறு திருப் பதிகம் - தவயுறு தோளிபங் கன்
தெயுறு த ோளிபங் கன் விைமுண்ை கண்ைன் மிகநை் ை வீடண ைவி
மோெறு திங் கள் கங் டக முடிதம ைணிந்ச ன் உளதம புகுந் அ னோை்
ஞோயிறு திங் கள் செெ் ெோய் பு ன்வியோழம் செள் ளி ெனிபோம் பி ரண்டு
முைதன
ஆெறு நை் ைநை் ை அடெநை் ை நை் ை அடியோ ரெர்க்கு மிகதெ.
என்சபோடு சகோம் சபோைோடம யிடெமோர் பிைங் க எருத றி தயடழ
யுைதன
சபோன்சபோதி ம ் மோடை புனை் சூடி ெந்ச ன் உளதம புகுந்
அ னோை்
ஒன்பச ோ சைோன்சேோதைழு பதிசனை்சைோ ைோறும் உைனோய நோள் க
ளடெ ோம்
அன்சபோடு நை் ைநை் ை அடெநை் ை நை் ை அடியோ ரெர்க்கு மிகதெ.
உருெைர் பெளதமனி ஒளிநீ ேணிந்து உடமதயோடும் செள் டள
விடைதமன்
முருகைர் சகோன்டேதிங் கள் முடிதம ைணிந்ச ன் உளதம புகுந்
அ னோை்
திருமகள் கடையதூர்தி செயமோது பூமி திடெ ச ய் ெ மோனபைவும்
அருசநதி நை் ைநை் ை அடெநை் ை நை் ை அடியோ ரெர்க்கு மிகதெ.
மதிநு ை் மங் டகதயோடு ெைபோ லிருந்து மடேதயோது சமங் கள் பரமன்
நதிசயோடு சகோன்டேமோடை முடிதம ைணிந்ச ன் உளதம புகுந்
அ னோை்
சகோதியுறு கோைனங் கி நமதனோடு தூ ர் சகோடுதநோய் க ளோன பைவும்
அதிகுண நை் ைநை் ை அடெநை் ை நை் ை அடியோ ரெர்க்கு மிகதெ.
நஞ் ெணி கண்ைசனந்ட மைெோள் தனோடும் விடைதயறும் நங் கள்
பரமன்
துஞ் சிருள் ென்னிசகோன்டே முடிதம ைணிந்ச ன் உளதம புகுந்
அ னோை்
செஞ் சின அவுணதரோடு முருமிடியு மின்னு மிடகயோன பூ மடெயும்
அஞ் சிடு நை் ைநை் ை அடெநை் ை நை் ை அடியோ ரெர்க்கு மிகதெ
ெோள் ெரி ய ள ோடை ெரிதகோ ெண ் ர் மைெோள்

தனோடு முைனோய்
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நோண்மைர் ென்னிசகோன்டே நதிசூடி ெந்ச ன் உளதம புகுந்
அ னோை்
தகோளரி யுழுடெதயோடு சகோடையோடன தகழை் சகோடுநோக தமோடு
கரடி
ஆளரி நை் ைநை் ை அடெநை் ை நை் ை அடியோ ரெர்க்கு மிகதெ.
செப் பிள முடைநன்மங் டக ஒருபோக மோக விடைதயறு செை் ெ
னடைெோர்
ஒப் பிள மதியுமப் பும் முடிதம ைணிந்ச ன் உளதம புகுந் அ னோை்
செப் சபோடு குளிரும் ெோ ம் மிடகயோன பி ்தும் விடனயோன ெந்து
நலியோ
அப் படி நை் ைநை் ை அடெநை் ை நை் ை அடியோ ரெர்க்கு மிகதெ.
தெள் பை விழிசெய் ன்று விைதம லிருந்து மைெோள் தனோடும்
உைனோய்
ெோண்மதி ென்னிசகோன்டே மைர்சூடி ெந்ச ன் உளதம புகுந்
அ னோை்
ஏழ் கைை் சூழிைங் டக அடரயன்ே தனோடும் இைரோன ெந்து நலியோ
ஆழ் கைை் நை் ைநை் ை அடெநை் ை நை் ை அடியோ ரெர்க்கு மிகதெ.
பைபை தெைமோகும் பரனோரி போகன் பசுதெறும் எங் கள் பரமன்
ெைமக தளோசைருக்கு முடிதமை் அணிந்ச ன் உளதம புகுந் அ னோை்
மைர்மிடெ தயோனுமோலும் மடேதயோடு த ெர் ெருகோை மோன பைவும்
அடைகைை் தமருநை் ை அடெநை் ை நை் ை அடியோ ரெர்க்கு மிகதெ.
சகோ ் ைர் குழலிதயோடு விெயே் கு நை் கு குணமோய தெை விகிர் ன்
ம ் மு மதியுநோகம் முடிதம ைணிந்ச ன் உளதம புகுந் அ னோை்
பு ் சரோ ைமடணெோதிை் அழிவிக்கு மண்ணை் திருநீ று செம் டம
திைதம
அ ் கு நை் ைநை் ை அடெநை் ை நை் ை அடியோ ரெர்க்கு மிகதெ.
த னமர் சபோழிை் சகோளோடை விடளசெந்சநை் துன்னி
ெளர்செம் சபோன் எங் கும் நிகழ
நோன்முகன் ஆதியோய பிரமோ புர ்து மடேஞோன ஞோன முனிென்
ோனுறு தகோளும் நோளும் அடியோடர ெந்து நலியோ ெண்ணம்
உடரசெய்
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ஆனசெோை் மோடைதயோதும் அடியோர்கள் ெோனிை் அரெோள் ெர் ஆடண
நமத .

திருவலஞ் சுழி - என்ன புண்ணியஞ்
என்ன புண்ணியஞ் செய் டன சநஞ் ெதம யிருங் கைை் டெய து
்
முன்னம் நீ புரி நை் விடனப் பயனிடை முழுமணி ் ரளங் கள்
மன்னு கோவிரி சூழ் திரு ெைஞ் சுழி ெோணடன ெோயோரப்
பன்னி யோ ரி ் த
்தியும் போடியும் ெழிபடும் அ னோதை.

சீகாழி – திருமாறலமாை் று - யாமாமாநீ
யோமோமோநீ யோமோமோ யோழீகோமோ கோணோகோ
கோணோகோமோ கோழீயோ மோமோயோநீ மோமோயோ.
யோகோயோழீ கோயோகோ ோயோரோரோ ோயோயோ
யோயோ ோரோ ரோயோ ோ கோயோகோழீ யோகோயோ.
ோெோமூெோ ோெோகோ ழீநோ ோநீ யோமோமோ
மோமோயோநீ ோநோழீ கோெோ ோெோ மூெோ ோ.
நீ ெோெோயோ கோயோழீ கோெோெோதனோ ெோரோதம
தமரோெோதனோ ெோெோகோ ழீயோகோயோ ெோெோநீ .
யோகோைோதம யோகோழீ யோதம ோவீ ோயோவீ
வீயோ ோவீ ோதமயோ ழீகோயோதம ைோகோயோ.
தமதைதபோகோ தமத ழீ கோைோதைகோ ைோனோதய
தயனோைோகோ தைைோகோ ழீத தமகோ தபோதைதம.
நீ யோமோநீ தயயோமோ ோதெழீகோ நீ ோதன
தந ோநீ கோ ழீதெ ோ மோயோதயநீ மோயோநீ ண.
திருஞானசம் பந் ே சுவாமிகள் தேவாரம் மூன்ைாம் திருமுறை
திருவாவடுதுறை - இைரினுந் ேளரினும்
இைரினுந் ளரினும் எனதுறுதநோய் ச ோைரினும் உனகழை்
ச ோழுச ழுதென்
கைை் னிை் அமுச ோடு கைந் நஞ் டெமிைறினிை் அைக்கிய தெதியதன
இதுதெோஎடம யோளுமோ றீெச ோன் சேமக்கிை் டைதயை்
அதுதெோவுன தின்னருள் ஆெடு துடேயரதன.

திருக்கழுமலம் - மண்ணின்நல் லவண்ணம்
மண்ணின்நை் ைெண்ணம் ெோழைோம் டெகலும்
13 | P a g e
Thevaram Tamil

எண்ணின்நை் ைகதிக்கி யோதுதமோர் குடேவிடைக்
கண்ணின்நை் ைஃதுறுங் கழுமை ெளநகர்ப்
சபண்ணின்நை் ைோசளோடும் சபருந் டக யிருந் த .
திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் தேவாரம் நான்காம் திருமுறை
திருவதிறகவீரை்ைானம் - கூை் ைாயின வாறுவி லக்ககிலீர்
கூே் ேோயின ெோறுவி ைக்ககிலீர் சகோடுடமபை செய் ன நோனறிதயன்
ஏே் ேோயடிக் தகஇர வும் பகலும் பிரியோது ெணங் குென் எப் சபோழுதும்
த ோே் ேோச ன் ெயிே் றின் அகம் படிதய குைதரோடு துைக்கி முைக்கியிை
ஆே் தேன் அடிதயன்அதி டகக்சகடிை வீரை்ைோ ன ்துடே அம் மோதன.

திருறவயாறு - மாேர்ப் பிறைக்கண்ணி யாறன
மோ ர்ப் பிடேக்கண்ணி யோடன மடையோன் மகசளோடும் போடிப்
தபோச ோடு நீ ர்சுமந் த
்திப் புகுெோ ரெர்பின் புகுதென்
யோதுஞ் சுெடு பைோமை் ஐயோ ேடைகின்ே தபோது
கோ ன் மைப் பிடி தயோடுங் களிறு ெருென கண்தைன்
கண்தை னெர்திருப் போ ங் கண்ைறி யோ ன கண்தைன்

நமச்சிவாயப் பதிகம் - சசாை் றுறண தவதியன்
செோே் றுடண தெதியன் தெோதி ெோனென்
சபோே் றுடண ் திருந் டி சபோருந் க் டகச ோழக்
கே் றுடணப் பூை்டிதயோர் கைலிே் போய் ெ்சினும்
நே் றுடண யோெது நமெ்சி ெோயதெ.
பூவினுக் கருங் கைம் சபோங் கு ோமடர
ஆவினனுக் கருங் கைம் அரனஞ் ெோடு ை்
தகோவினுக் கருங் கைங் தகோை்ை மிை் ைது
நோவினுக் கருங் கைம் நமெ்சி ெோயதெ.

திருதநரிறச - பே்ேனாய் ப் பாை மாை்தைன்
ப
எ
மு
அ

் னோய் ப் போை மோை்தைன் பரமதன பரம தயோகீ
்தினோே் ப ்தி செய் தகன் என்டனநீ இகழ தெண்ைோ
் தன மு ை் ெோ திை் டை அம் பை ் ோடு கின்ே
் ோவுன் ஆைை் கோண்போன் அடியதனன் ெந் ெோதே.
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திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் தேவாரம் ஐந் ோம் திருமுறை
திருக்குறுந் சோறக - அன்னம் பாலிக்குந்
அன்னம் போலிக்குந் திை் டைெ்சிே் ேம் பைம்
சபோன்னம் போலிக்கு தமலுமிப் பூமிடெ
என்னம் போலிக்கு மோறுகண் டின்புே
இன்னம் போலிக்கு தமோவிப் பிேவிதய.
திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் தேவாரம் ஆைாம் திருமுறை
திருவாரூர் – தபாை் றிே்திருே்ோண்ைகம் - கை் ைவர்க ளுண்ணுங்
கே் ேெர்க ளுண்ணுங் கனிதய தபோே் றி
கழைடைந் ோர் செை் லுங் கதிதய தபோே் றி
அே் ேெர்கை் கோரமு மோனோய் தபோே் றி
அை் ைைறு ் டிதயடன ஆண்ைோய் தபோே் றி
மே் சேோருெ சரோப் பிை் ைோ டமந் ோ தபோே் றி
ெோனெர்கள் தபோே் றும் மருந்த தபோே் றி
செே் ேெர் ம் புரசமரி ் சிெதன தபோே் றி
திருமூை ் ோனதன தபோே் றி தபோே் றி.
ெங் கமலி கைை் நஞ் ெ முண்ைோய் தபோே் றி
ம யோடன யீருரிடெ தபோர் ் ோய் தபோே் றி
சகோங் கைரும் நறுங் சகோன்டே ் ோரோய் தபோே் றி
சகோை் புலி ் த ோைோடைக் குழகோ தபோே் றி
அங் கணதன அமரர்கள் ம் இடேெோ தபோே் றி
ஆைமர நீ ழைேஞ் செோன்னோய் தபோே் றி
செங் கனக ் னிக்குன்தே சிெதன தபோே் றி
திருமூைை் ைோனதன தபோே் றி தபோே் றி.
மடையோன் மைந்ட மணோளோ தபோே் றி
மழவிடையோய் நின்போ ம் தபோே் றி தபோே் றி
நிடையோக என்சனஞ் சிை் நின்ேோய் தபோே் றி
சநே் றிதமை் ஒே் டேக்கண் ணுடையோய் தபோே் றி
இடையோர்ந் மூவிடைதெ தைந்தீ தபோே் றி
ஏழ் கைலும் ஏழ் சபோழிலு மோனோய் தபோே் றி
சிடையோைன் சேயிசைரி ் சிெதன தபோே் றி
திருமூைை் ைோனதன தபோே் றி தபோே் றி.
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சபோன்னியலும் தமனியதன தபோே் றி தபோே் றி
பூ ப் படையுடையோய் தபோே் றி தபோே் றி
மன்னியசீர் மடேநோன்கு மோனோய் தபோே் றி
மறிதயந்து டகயோதன தபோே் றி தபோே் றி
உன்னுமெர்க் குண்டமயதன தபோே் றி தபோே் றி
உைகுக் சகோருெதன தபோே் றி தபோே் றி
சென்னிமிடெ செண்பிடேயோய் தபோே் றி தபோே் றி
திருமூைை் ைோனதன தபோே் றி தபோே் றி.
நஞ் சுடைய கண்ைதன தபோே் றி தபோே் றி
நே் ேெதன நின்போ ம் தபோே் றி தபோே் றி
செஞ் சுைதரோன் பை் லிறு ் தெந்த தபோே் றி
செண்மதியங் கண்ணி விகிர் ோ தபோே் றி
துஞ் சிருளி ைோை லுகந் ோய் தபோே் றி
தூநீ று சமய் க்கணிந் தெோதீ தபோே் றி
செஞ் ெடையோய் நின்போ ம் தபோே் றி தபோே் றி
திருமூைை் ைோனதன தபோே் றி தபோே் றி.
ெங் கரதன நின்போ ம் தபோே் றி தபோே் றி
ெ ோசிெதன நின்போ ம் தபோே் றி தபோே் றி
சபோங் கரெோ நின்போ ம் தபோே் றி தபோே் றி
புண்ணியதன நின்போ ம் தபோே் றி தபோே் றி
அங் கமை ் யதனோடு மோலுங் கோணோ
அனலுருெோ நின்போ ம் தபோே் றி தபோே் றி
செங் கமை ் திருப் போ ம் தபோே் றி தபோே் றி
திருமூைை் ைோனதன தபோே் றி தபோே் றி.
ெம் புைவு சகோன்டேெ் ெடையோய் தபோே் றி
ெோன்பிடேயும் ெோளரவும் டெ ் ோய் தபோே் றி
சகோம் படனய நுண்ணிடையோள் கூேோ தபோே் றி
குடரகழைோே் கூே் றுட
் தகோதெ தபோே் றி
நம் புமெர்க் கரும் சபோருதள தபோே் றி தபோே் றி
நோை் தெ ம் ஆேங் க மோனோய் தபோே் றி
செம் சபோதன மரக தம மணிதய தபோே் றி
திருமூைை் ைோனதன தபோே் றி தபோே் றி.
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உள் ளமோ யுள் ள ்த நின்ேோய் தபோே் றி
உகப் போர் மன ச
்
ன்றும் நீ ங் கோய் தபோே் றி
ெள் ளதை தபோே் றி மணோளோ தபோே் றி
ெோனெர்தகோன் த ோள் துணி ் டமந் ோ தபோே் றி
செள் டளதய தேறும் விகிர் ோ தபோே் றி
தமதைோர்க்கும் தமதைோர்க்கும் தமைோய் தபோே் றி
ச ள் ளுநீ ர்க் கங் டகெ் ெடையோய் தபோே் றி
திருமூைை் ைோனதன தபோே் றி தபோே் றி.
பூெோர்ந் சென்னிப் புனி ோ தபோே் றி
பு ்த ளிர் தபோே் றும் சபோருதள தபோே் றி
த ெோர்ந் த ெர்க்குந் த தெ தபோே் றி
திருமோலுக் கோழி யளி ் ோய் தபோே் றி
ெோெோதம கோ ச
்
ன்டன யோண்ைோய் தபோே் றி
ெங் சகோ ் நீ ே் சேஞ் ெதுரோ தபோே் றி
தெெோர்ந் செை் சகோடியோய் தபோே் றி தபோே் றி
திருமூைை் ைோனதன தபோே் றி தபோே் றி.
பிரமன் ன் சிரமரிந் சபரிதயோய் தபோே் றி
சபண்ணுருதெோ ைோணுருெோய் நின்ேோய் தபோே் றி
கரநோன்கும் முக்கண்ணும் உடையோய் தபோே் றி
கோ லிப் போர்க் கோே் ே எளியோய் தபோே் றி
அருமந் த ெர்க் கரதெ தபோே் றி
யன்ேரக்கன் ஐந்நோன்கு த ோளுந் ோளுஞ்
சிரம் சநரி ் தெெடியோய் தபோே் றி தபோே் றி
திருமூைை் ைோனதன தபோே் றி தபோே் றி.

ஆைாம் திருமுறை- அப் பன்நீ
அப் பன்நீ அம் டமநீ ஐய னும் நீ அன்புடைய மோமனும் மோமி யும் நீ
ஒப் புடைய மோ ரும் ஒண்சபோரு ளும் நீ ஒருகுைமும் சுே் ேமும் ஓரூ
ரும் நீ
துய் ப் பனவும் உய் ப் பனவுந் த ோே் று ெோய் நீ துடணயோசயன் சநஞ் ெந்
துேப் பிப் போய் நீ
இப் சபோன்நீ இம் மணிநீ இம் மு ் து(ம் )நீ இடேென்நீ ஏறூர்ந் செை் ென்
நீ தய
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சுந் ேரமூர்ே்தி சுவாமிகள் தேவாரம் ஏழாம் திருமுறை
திருசவண்சணய் நல் லூர் - பிே்ோபிறை சூடீ
பி ் ோபிடே சூடீசபரு மோதனஅரு ளோளோ
எ ் ோன்மே ெோத நிடனக் கின்தேன்மன ் துன்டன
டெ ் ோய் சபண்டண ் ச ன்போை் செண்சணய் நை் லூரருை்
டுடேயுள்
அ ் ோஉனக் கோளோயினி அை் தைன்என ைோதம.
மூப் பதும் இை் டை பிேப் பதும் இை் டை இேப் பதிை் டை
தெர்ப்பது கோை்ைக ் தூரினு மோகெ்சிந் திக்கினை் ைோே்
கோப் பது தெள் விக் குடி ண் டுரு ்திசயங் தகோன்அடரதமை்
ஆர்ப்பது நோகம் அறிந்த ோதமை் நோமிெர்க் கோை்பதைோ தம.
சபோன்னோர் தமனியதன புலி ்த ோடை அடரக்கடெ து
்
மின்னோர் செஞ் ெடைதமை் மிளிர்சகோன்டே யணிந் ெதன
மன்தன மோமணிதய மழபோடியுள் மோணிக்கதம
அன்தன உன்டனயை் ைோை் இனியோடர நிடனக்தகதன.

திருே்சோண்ைே்சோறக - தில் றலவாழ் அந் ேணர்ேம்
திை் டைெோழ் அந் ணர் ம் அடியோர்க்கும் அடிதயன்
திருநீ ை கண்ை து
் க் குயெனோர்க் கடிதயன்
இை் டைதய என்னோ இயே் படகக்கும் அடிதயன்
இடளயோன்ேன் குடிமோேன் அடியோர்க்கும் அடிதயன்
செை் லுமோ மிகெை் ை சமய் ப் சபோருளுக் கடிதயன்
விரிசபோழிை் சூழ் குன்டேயோர் விேன்மிண்ைர்க் கடிதயன்
அை் லிசமன் முை் டையந் ோர் அமர்நீதிக் கடிதயன்
ஆரூரன் ஆரூரிை் அம் மோனுக் கோதள.
இடைமலிந் தெை் நம் பி எறிப ் ர்க் கடிதயன்
ஏனோதி நோ ன்ேன் அடியோர்க்கும் அடிதயன்
கடைமலிந் சீர்நம் பி கண்ணப் பர்க் கடிதயன்
கைவூரிே் கையன்ேன் அடியோர்க்கும் அடிதயன்
மடைமலிந் த ோள் ெள் ளை் மோனக்கஞ் ெோேன்
எஞ் ெோ ெோை்ைோயன் அடியோர்க்கும் அடிதயன்
அடைமலிந் புனை் மங் டக ஆனோயர்க் கடிதயன்
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ஆரூரன் ஆரூரிை் அம் மோனுக் கோதள.
மும் டமயோை் உைகோண்ை மூர் ்திக்கும் அடிதயன்
முருகனுக்கும் உரு ்திர பசுபதிக்கும் அடிதயன்
செம் டமதய திருநோடளப் தபோெோர்க்கும் அடிதயன்
திருக்குறிப் பு ் ச ோண்ைர் ம் அடியோர்க்கும் அடிதயன்
சமய் ம் டமதய திருதமனி ெழிபைோ நிே் க
செகுண்சைழுந்
ோட
ோள் மழுவினோை் எறிந்
அம் டமயோன் அடிெ்ெண்டிப் சபருமோனுக் கடிதயன்
ஆரூரோன் ஆரூரிை் அம் மோனுக் கோதள.
திருநின்ே செம் டமதய செம் டமயோக் சகோண்ை
திருநோவுக் கடரயன்ேன் அடியோர்க்கும் அடிதயன்
சபருநம் பி குைெ்சிடே ன் அடியோர்க்கும் அடிதயன்
சபருமிழடைக் குறும் பர்க்கும் தபயோர்க்கும் அடிதயன்
ஒருநம் பி அப் பூதி அடியோர்க்கும் அடிதயன்
ஒலிபுனை் சூழ் ெோ ் மங் டக நீ ைநக்கர்க் கடிதயன்
அருநம் பி நமிநந்தி அடியோர்க்கும் அடிதயன்
ஆரூரன் ஆரூரிை் அம் மோனுக் கோதள.
ெம் பேோ ெரிெண்டு மணம் நோே மைரும்
மதுமைர்நே் சகோன்டேயோன் அடியைோே் தபணோ
எம் பிரோன் ெம் பந் ன் அடியோர்க்கும் அடிதயன்
ஏயர்தகோன் கலிக்கோமன் அடியோர்க்கும் அடிதயன்
நம் பிரோன் திருமூைன் அடியோர்க்கும் அடிதயன்
நோை்ைமிகு ண்டிக்கும் மூர்க்கர்க்கும் அடிதயன்
அம் பரோன் தெோமோசி மோேனுக்கும் அடிதயன்
ஆரூரன் ஆரூரிை் அம் மோனுக் கோதள.
பிேவி அந் கரோயிருந்து திருெோரூர்க் கமைோைய ்
தீர் ்
்திை் மூழ் கிசயழுந்திருக்கும் தபோது சுெோமி
யினுடைய திருெருளோை் நோை்ைம் விளங் கப் சபே் ேெ
சரன்பது த ோன்ே நோை்ைமிகு ண்டிக்கும்
என்ேருளிெ்செய் து.
ெோர்சகோண்ை ெனமுடையோள் உடமபங் கன் கழதை
மேெோது கை் சைறிந் ெோக்கியர்க்கும் அடிதயன்
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சீர்சகோண்ை புகழ் ெள் ளை் சிேப் புலிக்கும் அடிதயன்
செங் கோை்ைங் குடிதமய சிறு ச
்
ோண்ைர்க் கடிதயன்
கோர்சகோண்ை சகோடைக் கழறிே் ேறிெோர்க்கும் அடிதயன்
கைே் கோழிக் கணநோ ன் அடியோர்க்கும் அடிதயன்
ஆர்சகோண்ை தெே் கூே் ேன் களந்ட க்தகோன் அடிதயன்
ஆரூரன் ஆரூரிை் அம் மோனுக் கோதள.
சபோய் யடிடம யிை் ைோ புைெர்க்கும் அடிதயன்
சபோழிே் கருவூர் ் துஞ் சிய புகழ் ெத
் ெோழர்க் கடிதயன்
சமய் யடியோன் நரசிங் க முடனயடரயர்க் கடிதயன்
விரிதிடரசூழ் கைை் நோடக அதிப ் ர்க் கடிதயன்
டக டிந் ெரிசிடையோன் கலிக்கம் பன் கலியன்
கழே் ெ ்தி ெரிஞ் டெயர்தகோன் அடியோர்க்கும் அடிதயன்
ஐயடிகள் கோைெர்தகோன் அடியோர்க்கும் அடிதயன்
ஆரூரன் ஆரூரிை் அம் மோனுக் கோதள.
கடேக்கண்ைன் கழைடிதய கோப் புக்சகோண் டிருந்
கணம் புை் ை நம் பிக்குங் கோரிக்கும் அடிதயன்
நிடேக்சகோண்ை சிந்ட யோன் சநை் தெலி சென்ே
நின்ேசீர் சநடுமோேன் அடியோர்க்கும் அடிதயன்
துடேக்சகோண்ை செம் பெளம் இருளகே் றுஞ் தெோதி ்
ச ோன்மயிடை ெோயிைோன் அடியோர்க்கும் அடிதயன்
அடேக்சகோண்ை தெை் நம் பி முடனயடுெோர்க் கடிதயன்
ஆரூரன் ஆரூரிை் அம் மோனுக் கோதள.
கைை் சூழ் ந் உைசகைோங் கோக்கின்ே சபருமோன்
கோைெர்தகோன் கழே் சிங் கன் அடியோர்க்கும் அடிதயன்
மைை் சூழ் ந்
ோர்நம் பி இைங் கழிக்குந் ஞ் டெ
மன்னெனோம் செரு து
் டண ன் அடியோர்க்கும் அடிதயன்
புடைசூழ் ந் புலிய ள் தமை் அரெோை ஆடி
சபோன்னடிக்தக மனம் டெ ் புகழ் து
் டணக்கும் அடிதயன்
அைை் சூழ் ந் தெை் நம் பி தகோை்புலிக்கும் அடிதயன்
ஆரூரன் ஆரூரிை் அம் மோனுக் கோதள.
ப ் ரோய் ப் பணிெோர்கள் எை் ைோர்க்கும் அடிதயன்
பரமடனதய போடுெோர் அடியோர்க்கும் அடிதயன்
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சி ்
்ட ெ் சிென்போதை டெ ் ோர்க்கும் அடிதயன்
திருெோரூர்ப் பிேந் ோர்கள் எை் ைோர்க்கும் அடிதயன்
முப் தபோதுந் திருதமனி தீண்டுெோர்க் கடிதயன்
முழுநீ று பூசிய முனிெர்க்கும் அடிதயன்
அப் போலும் அடிெ்ெோர்ந் அடியோர்க்கும் அடிதயன்
ஆரூரன் ஆரூரிை் அம் மோனுக் கோதள.
மன்னியசீர் மடேநோென் நின்ேவூர்ப் பூெை்
ெரிெடளயோள் மோனிக்கும் தநெனுக்கும் அடிதயன்
ச ன்னெனோய் உைகோண்ை செங் கணோர்க் கடிதயன்
திருநீ ை கண்ை து
் ப் போணனோர்க் கடிதயன்
என்னெனோம் அரனடிதய அடைந்திை்ை ெடையன்
இடெஞோனி கோ ைன் திருநோெ லூர்க்தகோன்
அன்னெனோம் ஆரூரன் அடிடமதகை் டுெப் போர்
ஆரூரிை் அம் மோனுக் கன்ப ரோெோதர.
எை்ைாம் திருமுறை மாணிக்க வாசகர் திருவாசகம்

சிவபுராணம் திருப் சபருந் துறை

நமெ்சிெோய ெோஅழ் க நோ ன் ோள் ெோழ் க
இடமப் சபோழுதும் என் சநஞ் சிை் நீ ங் கோ ோன் ோள் ெோழ் க
தகோகழி ஆண்ை குருமணி ன் ோள் ெோழ் க
ஆகமம் ஆகிநின்று அண்ணிப் போன் ோள் ெோழ் க
ஏகன் அதநகன் இடேென் அடிெோழ் க 5
தெகம் சகடு ் ோண்ை தெந் ன் அடிசெை் க
பிேப் பறுக்கும் பிஞ் ஞகன் ன் சபய் கழை் கள் செை் க
புேந் ோர்க்குெ் தெதயோன் ன் பூங் கழை் கள் செை் க
கரங் குவிெோர் உள் மகிழும் தகோன்கழை் கள் செை் க
சிரம் குவிெோர் ஓங் குவிக்கும் சீதரோன் கழை் செை் க 10
ஈென் அடிதபோே் றி எந்ட அடிதபோே் றி
த ென் அடிதபோே் றி சிென் தெெடி தபோே் றி
தநய ்த நின்ே நிமைன் அடி தபோே் றி
மோயப் பிேப் பு அறுக்கும் மன்னன் அடி தபோே் றி
சீரோர் சபருந்துடே நம் த ென் அடி தபோே் றி 15
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ஆரோ

இன்பம் அருளும் மடை தபோே் றி

சிென் அென் என்சிந்ட யுள் நின்ே அ னோை்
அென் அருளோதை அென் ோள் ெணங் கிெ்
சிந்ட மகிழெ் சிெ புரோணம் ன்டன
முந்ட விடனமுழுதும் ஓய உடரப் பன் யோன். 20
கண் நு ைோன் ன்கருடணக் கண்கோை்ை ெந்து எய் தி
எண்ணு ே் கு எை்ைோ எழிை் ஆர்கழை் இடேஞ் சி
விண் நிடேந்தும் மண் நிடேந்தும் மிக்கோய் , விளங் கு ஒளியோய் ,
எண் இேந் எை் டை இைோ ோதன நின் சபரும் சீர்
சபோை் ைோ விடனதயன் புகழுமோறு ஒன்று அறிதயன் 25
புை் ைோகிப் பூைோய் ப் புழுெோய் மரமோகிப்
பை் விருகமோகிப் பேடெயோய் ப் போம் போகிக்
கை் ைோய் மனி ரோய் ப் தபயோய் க் கணங் களோய்
ெை் அசுரர் ஆகி முனிெரோய் ் த ெரோய் ெ்
செை் ைோஅ நின்ே இ ் ோெர ெங் கம ்துள் 30
எை் ைோப் பிேப் பும் பிேந்து இடள ்த ன், எம் சபருமோன்
சமய் தய உன் சபோன் அடிகள் கண்டு இன்று வீடு உே் தேன்
உய் ய என் உள் ள ்துள் ஓங் கோரமோய் நின்ே
சமய் யோ விமைோ விடைப் போகோ தெ ங் கள்
ஐயோ எனதெோங் கி ஆழ் ந்து அகன்ே நுண்ணியதன 35
செய் யோய் , ணியோய் , இயமோனனோம் விமைோ
சபோய் ஆயின எை் ைோம் தபோய் அகை ெந் ருளி
சமய் ஞோனம் ஆகி மிளிர் கின்ே சமய் ெ் சுைதர
எஞ் ஞோனம் இை் ைோத ன் இன்பப் சபருமோதன
அஞ் ஞோனம் ன்டன அகை் விக்கும் நை் அறிதெ 40
ஆக்கம் அளவு இறுதி இை் ைோய் , அடன ்து உைகும்
ஆக்குெோய் கோப் போய் அழிப் போய் அருள் ருெோய்
தபோக்குெோய் என்டனப் புகுவிப் போய் நின் ச ோழும் பின்
நோே் ே ்தின் தநரியோய் , தெயோய் , நணியோதன
மோே் ேம் மனம் கழிய நின்ே மடேதயோதன 45
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கேந் போை் கன்னசைோடு சநய் கைந் ோே் தபோைெ்
சிேந் டியோர் சிந் டனயுள் த ன்ஊறி நின்று
பிேந் பிேப் பு அறுக்கும் எங் கள் சபருமோன்
நிேங் கள் ஓர் ஐந்து உடையோய் , விண்தணோர்கள் ஏ ்
மடேந்திருந் ோய் , எம் சபருமோன் ெை் விடனதயன் ன்டன 50
மடேந்திை மூடிய மோய இருடள
அேம் போெம் என்னும் அரும் கயிே் ேோை் கை்டி
புேம் த ோை் தபோர் ்து எங் கும் புழு அழுக்கு மூடி,
மைம் தெோரும் ஒன்பது ெோயிை் குடிடை
மைங் கப் புைன் ஐந்தும் ெஞ் ெடனடயெ் செய் ய, 55
விைங் கு மன ் ோை் , விமைோ உனக்கு
கைந் அன்போகிக் கசிந்து உள் உருகும்
நைம் ோன் இைோ சிறிதயே் கு நை் கி
நிைம் ன்தமை் ெந்து அருளி நீ ள் கழை் கள் கோை்டி,
நோயிே் கடையோய் க் கிைந் அடிதயே் கு ் 60
ோயிே் சிேந்
யோ ஆன
்துெதன
மோெே் ே தெோதி மைர்ந் மைர்ெ்சுைதர
த ெதன த ன் ஆர்அமுத சிெபுரோதன
போெமோம் பே் று அறு ்துப் போரிக்கும் ஆரியதன
தநெ அருள் புரிந்து சநஞ் சிை் ெஞ் ெம் சகைப் 65
தபரோது நின்ே சபருங் கருடணப் தபோரோதே
ஆரோ அமுத அளவிைோப் சபம் மோதன
ஓரோ ோர் உள் ள ்து ஒளிக்கும் ஒளியோதன
நீ ரோய் உருக்கி என் ஆருயிரோய் நின்ேோதன
இன்பமும் துன்பமும் இை் ைோதன உள் ளோதன 70
அன்பருக்கு அன்பதன யோடெயுமோய் இை் டையுமோய்
தெோதியதன துன்னிருதள த ோன்ேோப் சபருடமயதன
ஆதியதன அந் ம் நடுெோகி அை் ைோதன
ஈர் ்து என்டன ஆை்சகோண்ை எந்ட சபருமோதன
கூர் ் சமய் ஞோன ் ோை் சகோண்டு உணர்ெோர் ம் கரு ்திை் 75
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தநோக்கரிய தநோக்தக நுணுக்கரிய நுண் உணர்தெ
தபோக்கும் ெரவும் புணர்வும் இைோப் புண்ணியதன
கோக்கும் என் கோெைதன கோண்பரிய தபர் ஒளிதய
ஆே் றின்ப செள் ளதம அ ் ோ மிக்கோய் நின்ே
த ோே் ேெ் சுைர் ஒளியோய் ெ் செோை் ைோ நுண் உணர்ெோய் 80
மோே் ேமோம் டெயக ்தின் செெ் தெதே ெந்து அறிெோம்
த ே் ேதன த ே் ே ் ச ளிதெ என் சிந் டன உள்
ஊே் ேோன உண்ணோர் அமுத உடையோதன
தெே் று விகோர விைக்கு உைம் பின் உள் கிைப் ப
ஆே் தேன் எம் ஐயோ அரதன ஓ என்று என்று 85
தபோே் றிப் புகழ் ந்திருந்து சபோய் சகை்டு சமய் ஆனோர்
மீை்டு இங் கு ெந்து விடனப் பிேவி ெோரோதம
கள் ளப் புைக்குரம் டபக் கை்டு அழிக்க ெை் ைோதன
நள் இருளிை் நை்ைம் பயின்று ஆடும் நோ தன
திை் டை உள் கூ ் தன ச ன்போண்டி நோை்ைோதன 90
அை் ைை் பிேவி அறுப் போதன ஓ என்று
செோை் ைே் கு அரியோடனெ் செோை் லி ் திருெடிக்கீழ்
செோை் லிய போை்டின் சபோருள் உணர்ந்து செோை் லுெோர்
செை் ெர் சிெபுர ்தின் உள் ளோர் சிென் அடிக்கீழ் ப்
பை் தைோரும் ஏ ் ப் பணிந்து. 95

தபாை் றிே் திருஅகவல் - தில் றல
நோன்முகன் மு ைோ ெோனெர் ச ோழுது எழ
ஈர் அடியோதை மூவுைகு அளந்து
நோை் திடெ முனிெரும் ஐம் புைன் மைரப்
தபோே் றி செய் கதிர்முடி ் திருசநடுமோை் அன்று
அடிமுடி அறியும் ஆ ரவு அ னிை்
கடும் முரண் ஏனம் ஆகிமுன் கைந்து
ஏழ் ைம் உருெ இைந்து பின் எய் ்து
ஊழி மு ை் ெ ெயெய என்று
ெழு ்தியும் கோணோ மைர்அடி இடணகள்
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ெழு ்து ே் கு எளி ோய் ெோர் கைை் உைகினிை் 10

திருசவம் பாறவ -திருவண்ணாமறல - சக்திறய வியந் ேது
ஆதியும் அந் மும் இை் ைோ அரும் சபருஞ்
தெோதிடய யோம் போைக்தகை்தையும் ெோள் ைங் கள்
மோத ெளருதிதயோ ென்செவிதயோ நின்செவி ோன்
மோத ென்ெோர்கழை் கள் ெோழ் ்திய ெோழ் ச
்
ோலிதபோய்
வீதிெோய் க் தகை்ைலுதம விம் மிவிம் மி சமய் மேந்து
தபோ ோர் அமளியின்தமை் நின்றும் புரண்டு இங் ஙன்
ஏத னும் ஆகோள் கிைந் ோள் என்தன என்தன
ஈத எந்த ோழி பரிதெதைோர் எம் போெோய் . 155
போெம் பரஞ் தெோதிக்கு அன்போய் இரோப் பகை் நோம்
தபசும் தபோ ச ப் தபோ(து) இப் தபோ ோர் அமளிக்தக
தநெமும் டெ ் டனதயோ தநரிடழயோய் தநரிடழயீர்
சீசி இடெயுஞ் சிைதெோ விடளயோடி
ஏசு மிைம் ஈத ோ விண்தணோர்கள் ஏ ்து ே் கு ்
கூசும் மைர்ப்போ ம் ந் ருள ெந் ருளும்
த ென் சிெதைோகன் திை் டைெ்சிே் ேம் பை ்துள்
ஈெனோர்க் கன்போர்யோம் ஆதரதைோர் எம் போெோய் . 156
மு
அ
தி
ப
பு
எ
சி
இ

் ன்ன செண்நடகயோய் முன்ெந் ச திசரழுந்ச ன்
் ன் ஆனந் ன் அமு ன் என்று அள் ளூறி ்
்திக்கப் தபசுெோய் ெந்துன் கடைதிேெோய்
்துடையீர் ஈென் பழ அடியீர் போங் குடையீர்
் டிதயோம் புன்டமதீர் ்து ஆை்சகோண்ைோே் சபோை் ைோத ோ
்த ோநின் அன்புடைடம எை் தைோம் அறிதயோதமோ
் ம் அழகியோர் போைோதரோ நஞ் சிெடன
் டனயும் தெண்டும் எமக்தகதைோர் எம் போெோய் . 157

ஒண்ணி ் திைநடகயோய் இன்னம் புைர்ந்தின்தேோ
ெண்ணக் கிளிசமோழியோர் எை் தைோரும் ெந் ோதரோ
எண்ணிக்சகோண்டுள் ளெோ செோை் லுதகோம் அெ் ெளவும்
கண்டண ் துயின்ேெதம கோை ்ட ப் தபோக்கோத
விண்ணுக் சகோருமருந்ட தெ விருப் சபோருடளக்
கண்ணுக்கு இனியோடனப் போடிக் கசிந்துள் ளம்
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உண்சணக்கு நின்றுருக யோம் மோை்சைோம் நீ தயெந்து
எண்ணிக் குடேயிை் துயிதைதைோர் எம் போெோய் . 158
மோைறியோ நோன்முகனுங் கோணோ மடையிடன நோம்
தபோைறிதெோம் என்றுள் ள சபோக்கங் க தளதபசும்
போைோறு த ன்ெோய் ப் படிறீ கடைதிேெோய்
ஞோைதம விண்தண பிேதெ அறிெரியோன்
தகோைமும் நம் டமஆை் சகோண்ைருளிக் தகோ ோை்டுஞ்
சீைமும் போடிெ் சிெதன சிெதனசயன்(று)
ஓைம் இடினும் உணரோய் உணரோய் கோண்
ஏைக் குழலி பரிதெதைோர் எம் போெோய் . 159
மோதன நீ சநன்னடை நோடள ெந்துங் கடள
நோதன எழுப் புென் என்ேலும் நோணோதம
தபோன திடெபகரோய் இன்னம் புைர்ந்தின்தேோ
ெோதன நிைதன பிேதெ அறிெரியோன்
ோதனெந் ச ம் டம ் டையளி ்து ஆை்சகோண்ைருளும்
ெோன்ெோர் கழை் போடி ெந்த ோர்க்குன் ெோய் திேெோய்
ஊதன உருகோய் உனக்தக உறும் எமக்கும்
ஏதனோர்க்குந் ங் தகோடனப் போதைதைோ சரம் போெோய் . 160
அன்தன இடெயுஞ் சிைதெோ பைெமரர்
உன்னே் கு அரியோன் ஒருென் இருஞ் சீரோன்
சின்னங் கள் தகை்பெ் சிெசனன்தே ெோய் திேப் போய்
ச ன்னோ என்னோ முன்னம் தீதெர் சமழுகுஒப் போய்
என்னோடன என்அடரயன் இன்னமுதுஎன்று எை் ைோமும்
செோன்தனோம் தகள் செெ் தெேோய் இன்னம் துயிலுதிதயோ
ென்சனஞ் ெப் தபட யர்தபோை் ெோளோ கிை ்தியோை்
என்தன துயிலின் பரிதெதைோர் எம் போெோய் . 161
தகோழி சிைம் புெ் சிைம் பும் குருகுஎங் கும்
ஏழிை் இயம் ப இயம் பும் செண் ெங் குஎங் கும்
தகழிை் பரஞ் தெோதி தகழிை் பரங் கருடண
தகழிை் விழுப் சபோருள் கள் போடிதனோம் தகை்டிடைதயோ
ெோழிஈ ச ன்ன உேக்கதமோ ெோய் திேெோய்
ஆழியோன் அன்புடைடம ஆமோறும் இெ் ெோதேோ
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ஊழி மு ை் ெனோய் நின்ே ஒருெடன
ஏடழபங் கோளடனதய போதைதைோர் எம் போெோய் . 162
முன்டனப் பழம் சபோருை்கும் முன்டனப் பழம் சபோருதள
பின்டனப் புதுடமக்கும் தபோ து
் ம் அப் சபே் றியதன
உன்டனப் பிரோனோகப் சபே் ேவுன் சீரடிதயோம்
உன்னடியோர் ோள் பணிதெோம் ஆங் கெர்க்தக போங் கோதெோம்
அன்னெதர எம் கணெர் ஆெர் அெர்உகந்து
செோன்ன பரிதெ ச ோழும் போய் ப் பணி செய் த ோம்
இன்ன ெடகதய எமக்கு எம் தகோன் நை் குதிதயை்
என்ன குடேயும் இதைோம் ஏைோர் எம் போெோய் . 163
போ ோளம் ஏழினும் கீழ் செோே் கழிவு போ மைர்
தபோ ோர் புடனமுடியும் எை் ைோப் சபோருள் முடிதெ
தபட ஒருபோை் திருதமனி ஒன்று அை் ைன்
தெ மு ை் விண்தணோரும் மண்ணும் துதி ் ோலும்
ஓ உைெோ ஒருத ோழன் ச ோண்ைர்உளன்
தகோதிை் குை ் ோன் ேன் தகோயிை் பிணோப் பிள் டளகோள்
ஏ ென்ஊர் ஏ ென்தபர் ஆர்உே் ேோர் ஆர்அயைோர்
ஏ ெடரப் போடும் பரிதெைோர் எம் போெோய் . 164
சமோய் யோர் ைம் சபோய் டக புக்கு முதகர்என்னக்
டகயோே் குடைந்து குடைந்துஉன் கழை் போடி
ஐயோ ெழியடி தயோம் ெோழ் ந்த ோம் கோண் ஆர் அழை் தபோே்
செய் யோ செண்ணீேோடி செை் ெ சிறுமருங் குை்
டமயோர் ைங் கண் மைந்ட மணெோளர்
ஐயோநீ ஆை்சகோண்டு அருளும் விடளயோை்டின்
உய் ெோர்கள் உய் யும் ெடகசயை் ைோம் உயர்ந்ச ோழிந் த ோங்
எய் யோமே் கோப் போய் எடமதயதைோர் எம் போெோய் . 165
ஆர் ் பிேவி ் துயர்சகைநோம் ஆர் து
் ஆடும்
தீர் ் ன் நே் றிை் டைெ் சிே் ேம் பை ்த தீயோடும்
கூ ் ன்இெ் ெோனும் குெையமும் எை் ைோமும்
கோ து
் ம் படை து
் ம் கரந்தும் விடளயோடி
ெோர் ்ட யும் தபசி ெடளசிைம் ப ெோர்கடைகள்
ஆர்ப்பரெம் செய் ய அணி குழை் தமை் ெண்ைோர்ப்பப்
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பூ ்திகழும் சபோய் டக குடைந்துஉடையோன் சபோே் போ ம்
ஏ ்தி இருஞ் சுடனநீ ர் ஆதைதைோர் எம் போெோய் . 166
டபங் குெடளக் கோர்மைரோை் செங் கமைப் டபம் தபோ ோை்
அங் கம் குருகின ் ோை் பின்னும் அரெ ் ோை்
ங் கள் மைம் கழுவு ெோர் ெந்து ெோர் லினோை்
எங் கள் பிரோை்டியும் எங் தகோனும் தபோன்று இடெந்
சபோங் கும் மடுவிை் புகப் போய் ந்து போய் ந்துநம்
ெங் கம் சிைம் பெ் சிைம் பு கைந்துஆர்ப்பப்
சகோங் டககள் சபோங் கப் குடையும் புனை் சபோங் கப்
பங் கயப் பூம் புனை் போய் ந் ோதைதைோர் எம் போெோய் . 167
கோ ோர் குடழயோைப் டபம் பூண் கைனோைக்
தகோட குழைோை ெண்டின் குழோம் ஆைெ்
சீ ப் புனை் ஆடிெ் சிே் ேம் பைம் போடி
தெ ப் சபோருள் போடி அப் சபோருளோ மோபோடி
தெோதி ்திேம் போடி சூழ் சகோன்டே ் ோர்போடி
ஆதி திேம் போடி அந் மோ மோபோடிப்
தபதி ்து நம் டம ெளர் து
் எடு ் சபய் ெட
ன்
போ
் திேம் போடி ஆதைதைோர் எம் போெோய் . 168
ஓசரோருகோை் எம் சபருமோன் என்சேன்தே நம் சபருமோன்
சீசரோருகோை் ெோய் ஓெோள் சி ் ம் களிகூர
நீ சரோருகோை் ஓெோ சநடுந் ோடர கண்பனிப் பப்
போசரோருகோை் ெந் டனயோன் விண்தணோடர ் ோன் பணியோள்
தபரடரயே் கு இங் ஙதன பி ்துஒருெர் ஆமோறும்
ஆர்ஒருெர் இெ் ெண்ணம் ஆை்சகோள் ளும் வி ் கர் ோள்
ெோருருெப் பூண்முடையீர் ெோயோர நோம் போடி
ஏருருெப் பூம் புனை் போய் ந்து ஆதைதைோர் எம் போெோய் . 169
முன்னிக் கைடைெ் சுருக்கி எழுந்துஉடையோன்
என்ன ் திகழ் ந்து எம் டம ஆளுடையோன் இை்டிடையின்
மின்னப் சபோலிந்து எம் பிரோை்டி திருெடிதமை்
சபோன்னஞ் சிைம் பிை் சிைம் பி ் திருப் புருெம்
என்னெ் சிடைகுைவி நந் ம் டம ஆளுடையோள்
ன்னிே் பரிவிைோ எங் தகோமோன் அன்பர்க்கு
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முன்னி யென்நமக்கு முன்சுரக்கும் இன்னருதள
என்னப் சபோழியோய் மடழதயதைோர் எம் போெோய் . 170
செங் க ணென்போை் திடெமுகன் போை் த ெர்கள் போை்
எங் கும் இைோத ோர் இன்பம் நம் போை ோக்
சகோங் குஉண் சுருங் குழலி நந் ம் டமக் தகோ ோை்டி
இங் குநம் இை் ைங் கள் த ோறும் எழுந் ருளிெ்
செங் கமைப் சபோே் போ ம் ந் ருளும் தெெகடன
அங் கள் அரடெ அடிதயோங் கை்கு ஆரமுட
நங் கள் சபருமோடனப் போடி நைந்திகழப்
பங் கயப் பூம் புனை் போய் ந்து ஆதைதைோர் எம் போெோய் . 171
அண்ணோமடையோன் அடிக்கமைம் சென்றிடேஞ் சும்
விண்தணோர் முடியின் மணி ச
்
ோடக வீேே் ேோே் தபோை்
கண்ணோர் இரவி கதிர்ெந்து கோர்கரப் ப ்
ண்ணோர் ஒளிமயங் கி ் ோரடககள் ோம் அகைப்
சபண்ணோகி ஆணோய் அலியோய் ப பிேங் சகோளிதெர்
விண்ணோகி மண்ணோகி இ ் டனயும் தெேோகி ்
கண்ணோர் அமு மோய் நின்ேோன் கழை் போடிப்
சபண்தண இப் பூம் புனை் போய் ந்து ஆதைதைோர் எம் போெோய் . 172
உங் டகயிே் பிள் டள உனக்தக அடைக்கைம் என்று
அங் கப் பழஞ் செோை் புதுக்கும் எம் அெ்ெ ் ோை்
எங் கள் சபருமோன் உனக்சகன்று உடரப் தபோம் தகள்
எங் சகோங் டக நின்னன்பர் அை் ைோர்த ோள் தெரே் க
எங் டக உனக்கை் ைோது எப் பணியும் செய் யே் க
கங் குை் பகை் எங் கண் மே் சேோன்றும் கோணே் க
இங் கிப் பரிதெ எமக்சகங் தகோன் நை் குதிதயை்
எங் சகழிசைன் ஞோயிறு எமக்தகதைோர் எம் போெோய் . 173
தபோே் றி அருளுக நின் ஆதியோம் போ மைர்
தபோே் றி அருளுக நின் அந் மோம் செந் ளிர்கள்
தபோே் றி எை் ைோ உயிர்க்கும் த ோே் ேமோம் சபோே் போ ம்
தபோே் றி எை் ைோ உயிர்க்கும் தபோகமோம் பூங் கழை் கள்
தபோே் றி எை் ைோ உயிர்க்கும் ஈேோம் இடணயடிகள்
தபோே் றி மோை் நோன்முகனும் கோணோ புண்ைரிகம்
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தபோே் றியோம் உய் யஆை் சகோண்ைருளும் சபோன்மைர்கள்
தபோே் றியோம் மோர்கழிநீ ர் ஆதைதைோர் எம் போெோய் . 174

பிடிே்ே பே்து - அம் றமதய அப் பா
அம் டமதய அப் போ ஒப் பிைோ மணிதயஅன்பினிை் விடளந் ஆ ரமுத
சபோய் ம் டமதய சபருக்கிப் சபோழுதிடனெ் சுருக்கும் புழு ் டைப்
புடையதனன் ேனக்குெ்
செம் டமதய ஆய சிெப ம் அளி ் செை் ெதம சிெசபரு மோதன
இம் டமதய உன்டனெ் சிக்சகனப் பிடி ்த ன்எங் சகழுந் ருளுெ
தினிதய

குறழே்ே பே்து- குறழே்ோை் பண்றை
குடழ ் ோே் பண்டைக் சகோடுவிடனதநோய் கோெோய் உடையோய்
சகோடுவிடனதயன்
உடழ ் ோை் உறுதி யுண்தைோ ோன் உடமயோள் கணெோ
எடனஆள் ெோய்
பிடழ ் ோே் சபோறுக்க தெண்ைோதெோ பிடேதெர் ெடையோய்
முடேதயோஎன்று
அடழ ் ோை் அருளோ ச ோழிெத அம் மோ தனஉன் னடிதயே் தக

திருச்சாழல் - சிவனுறைய காருணியம் - தில் றல
பூசுெதும் செண்ணீறு பூண்பதுவும் சபோங் கரெம்
தபசுெதும் திருெோயோை் மடேதபோலுங் கோதணடீ
பூசுெதும் தபசுெதும் பூண்பதுவுங் சகோண்ைசைன்டன
ஈெனென் எெ் வுயிர்க்கும் இயை் போனோன் ெோழதைோ. 1
என்னப் பன் எம் பிரோன் எை் ைோர்க்குந் ோனீென்
துன்னம் சபய் தகோெணமோக் சகோள் ளுமது என்தனடீ?
மன்னுகடை துன்னுசபோருள் மடேநோன்தக ெோன்ெரைோ ்
ன்டனதய தகோெணமோெ் ெோ ்தினன்கோண் ெோழதைோ. 2
தகோயிை் சுடுகோடு சகோை் புலி ்த ோை் நை் ைோடை
ோயுமிலி ந்ட யிலி ோன் னியன் கோதணடீ
ோயுமிலி ந்ட யிலி ோன் னியன் ஆயிடினும்
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கோயிை் உைகடன ்துங் கே் சபோடிகோண் ெோழதைோ. 3
அயடன அனங் கடன அந் கடனெ் ெந்திரடன
ெயனங் கள் மோயோ ெடுெ்செய் ோன் கோதணடீ
நயனங் கள் மூன்றுடைய நோயகதன ண்டி ் ோை்
ெயமன்தேோ ெோனெர்க்கு ் ோழ் குழைோய் ெோழதைோ. 4
க்கடனயும் எெ்ெடனயும் டையறு ்து ் த ெர்கணம்
ச ோக்கனெந் ெர் ம் டம ் ச ோடை ் து ோன் என்தனடீ
ச ோக்கனெந் ெர் ம் டம ் ச ோடை ் ருளி அருள் சகோடு ் ங் கு
எெ்ெனுக்கு மிடக ் டைமே் ேருளினன் கோண் ெோழதைோ. 5
அைரெனும் மோைெனும் அறியோதம அழலுருெோய்
நிைமு ே் கீழ் அண்ைமுே நின்ேது ோன் என்தனடீ
நிைமு ே் கீழ் அண்ைமுே நின்றிைதனை் இருெருந் ம்
ெைமுக ் ோை் ஆங் கோரந் விரோர்கோண் ெோழதைோ. 6
மடைமகடள சயோருபோகம் டெ ் லுதம மே் சேோரு ்தி
ெைமுக ் ோை் அென்ெடையிே் போயுமது என்தனடீ
ெைமுக ் ோை் அென்ெடையிே் போய் ந்திைதளை் ரணிசயை் ைோம்
பிைமுக ்த புகப் போய் ந்து சபருங் தகைோஞ் ெோழதைோ. 7
தகோைோை மோகிக் குடரகைை் ெோய் அன்சேழுந்
ஆைோைம் உண்ைோன் அென்ெதுர் ோன் என்தனடீ
ஆைோைம் உண்டிைதனை் அன்ேயன்மோை் உள் ளிை்ை
தமைோய த ெசரை் ைோம் வீடுெர்கோண் ெோழதைோ. 8
ச ன்போ லுகந் ோடுந் திை் டைெ்சிே் ேம் பைென்
சபண்போ லுகந் ோன் சபரும் பி ் ன் கோதணடீ
சபண்போ லுகந்திைதனே் தப ோய் இரு நிை ்த ோர்
விண்போலி தயோசகய் தி வீடுெர்கோண் ெோழதைோ. 9
ோனந் ம் இை் ைோன் டனயடைந் நோதயடன
ஆனந் செள் ள ் ழு ்துவி ் ோன் கோதணடீ
ஆனந் செள் ள ் ழு ்துவி ் திருெடிகள்
ெோனுந்து த ெர்கை்தகோர் ெோன்சபோருள் கோண் ெோழதைோ. 10
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நங் கோய் இச ன்ன ெம் நரம் தபோ சைலும் பணிந்து
கங் கோளந் த ோள் தமதை கோ லி ் ோன் கோதணடீ
கங் கோளம் ஆமோதகள் கோைோந் ர ்திருெர்
ங் கோைஞ் செய் ய ் ரி ் னன்கோண் ெோழதைோ. 11
கோனோர் புலி ்த ோை் உடை டைஊண் கோடுபதி
ஆனோ ைெனுக்கிங் கோை்படுெோர் ஆதரடீ
ஆனோலும் தகளோய் அயனுந் திருமோலும்
ெோனோைர் தகோவும் ெழியடியோர் ெோழதைோ. 12
மடையடரயன் சபோே் போடெ ெோள் நு ைோள் சபண்திருடெ
உைகறிய ் தீதெை்ைோன் என்னுமது என்தனடீ
உைகறிய ் தீதெளோ ச ோழிந் னதனை் உைகடன ்துங்
கடைநவின்ே சபோருள் கசளை் ைோங் கைங் கிடுங் கோண் ெோழதைோ. 13
த ன்புக்க ண்படண சூழ் திை் டைெ்சிே் ேம் பைென்
ோன்புக்கு நை்ைம் பயிலுமது என்தனடீ
ோன்புக்கு நை்ைம் பயின்றிைதனை் ரணிசயை் ைோம்
ஊன்புக்க தெே் கோளிக் கூை்ைோங் கோண் ெோழதைோ. 14
கைகரியும் பரிமோவும் த ரும் உகந் த ேோத
இைபம் உகந் த றியெோ சேனக்கறிய இயம் தபடீ
ைமதிை் கள் அடெமூன்றுந் ழசைரி ் அந்நோளிை்
இைபம ோய் ் ோங் கினோன் திருமோை் கோண் ெோழதைோ. 15
நன்ேோக நோை் ெர்க்கும் நோன்மடேயின் உை்சபோருடள
அன்ேோலின் கீழிருந் ங் கேமுடர ் ோன் கோதணடீ
அன்ேோலின் கீழிருந் ங் கேமுடர ் ோன் ஆயிடினுங்
சகோன்ேோன்கோண் புரமூன்றுங் கூை்தைோதை ெோழதைோ. 16
அம் பை ்த கூ ் ோடி அமுதுசெயப் பலிதிரியும்
நம் படனயுந் த ெசனன்று நண்ணுமது என்தனடீ
நம் படனயும் ஆமோதகள் நோன்மடேகள் ோமறியோ
எம் சபருமோன் ஈெோசென் தே ்தினகோண் ெோழதைோ. 17
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ெைமுடைய ெைந் ரன் ன் உைை் டிந் நை் ைோழி
நைமுடைய நோரணே் கன் ேருளியெோ சேன்தனடீ
நைமுடைய நோரணன் ன் நயனம் இைந் ரனடிக்கீழ்
அைரோக இைஆழி அருளினன்கோண் ெோழதைோ. 18
அம் பரமோம் புள் ளி ்த ோை் ஆைோைம் ஆரமு ம்
எம் சபருமோன் உண்ைெதுர் எனக்கறிய இயம் தபடீ
எம் சபருமோன் ஏதுடு ் ங் தக முது செய் திடினும்
ம் சபருடம ோனறியோ ் ன்டமயன்கோண் ெோழதைோ. 19
அருந்
இருந்
அருந்
திருந்

ெருக் கோலின்கீழ் அேமு ைோ நோன்கிடனயும்
ெருக் கருளுமது எனக்கறிய இயம் தபடீ
ெருக் கேமு ை் நோன் கன்ேருளிெ் செய் திைதனை்
ெருக் குைகியே் டக ச ரியோகோண் ெோழதைோ. 20

திருப் பள் ளிசயழுச்சி - திதராோன சுே்தி திருப் சபருந் துறை
தபோே் றிசயன் ெோழ் மு ைோகிய சபோருதள
புைர்ந் து பூங் கழே் கிடணதுடண மைர்சகோண்
தைே் றிநின் திருமுக ் ச மக்கருள் மைரும்
எழிை் நடக சகோண்டுநின் திருெடி ச ோழுதகோம்
தெே் றி ழ் க் கமைங் கள் மைரும் ண் ெயை் சூழ்
திருப் சபருந் துடே உடே சிெசபருமோதன
ஏே் றுயர் சகோடியுடை யோய் எடன யுடையோய்
எம் சபரு மோன்பள் ளி சயழுந் ருளோதய.

வாழாப் பே்து - முே்தி உபாயம் -திருப் சபருந் துறை
போசரோடு விண்ணோய் ப் பரந் எம் பரதன பே் றுநோன் மே் றிதைன்
கண்ைோய்
சீசரோடு சபோலிெோய் சிெபுர ் ரதெ திருப் சபருந்துடேயுடே சிெதன
ஆசரோடு தநோதகன் ஆர்க்சகடு ் துடரக்தகன் ஆண்ைநீ அருளிடை
யோனோை்
ெோர்கைை் உைகிை் ெோழ் கிதைன் கண்ைோய் ெருகஎன்ேருள் புரியோதய.
தெண்ை ் க்க றிதெோய் நீ தெண்ைமுழுதுந் ருதெோய் நீ
தெண்டும் அயன்மோே் கரிதயோய் நீ தெண்டி என்டனப்
பணிசகோண்ைோய்
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தெண்டி நீ யோ ருள் செய் ோய் யோனும் அதுதெ தெண்டின் அை் ைோை்
தெண்டும் பரிசெோன் றுண்சைன்னிை் அதுவும் உன்ேன் விருப் பன்தே.
அன்தே என்ேன் ஆவியும் உைலும் எை் ைோமுங்
குன்தே அடனயோய் என்டனஆை் சகோண்ைதபோத சகோண்டிடைதயோ
இன்தேோர் இடையூ சேனக்குண்தைோ எண்த ோள் முக்கண் எம் மோதன
நன்தே செய் ெோய் பிடழ செய் ெோய் நோதனோ இ ே் கு நோயகதம.
நோயிே் கடையோம் நோதயடன நயந்துநீ தய ஆை்சகோண்ைோய்
மோயப் பிேவி உன்ெெதம டெ ்திை்டிருக்கும் அதுென்றி
ஆயக்கைதென் நோதனோ ோன் என்ன த ோஇங் கதிகோரங்
கோய ் திடுெோய் உன்னுடைய கழே் கீழ் டெப் போய் கண்ணு தை.

திருச்சேகம் - யாதனசபாய்
யோதனசபோய் என்சநஞ் சும் சபோய் என்அன்பும் சபோய்
ஆனோை் விடனதயன் அழு ோை் உன்டனப் சபேைோதம
த தன அமுத கரும் பின் ச ளிதெ தி ்திக்கும்
மோதன அருளோய் அடிதயன் உடனெந் துறுமோதே

அன்றனப் பே்து - தவே சமாழியர்சவண்
தெ சமோழியர்செண் ணீே்ேர்செம் தமனியர்
நோ ப் படேயினர் அன்தன என்னும்
நோ ப் படேயினர் நோன்முகன் மோலுக்கும்
நோ ர்இந் நோ னோர் அன்தன என்னும் .
கண்ணஞ் ென ் ர் கருடணக் கைலினர்
உண்ணின் றுருக்குெர் அன்தன என்னும்
உண்ணின் றுருக்கி உைப் பிைோ ஆனந் க்
கண்ணீர ் ருெரோை் அன்தன என்னும் .
நி
சி
சி
அ

்

மணோளர் நிரம் ப அழகியர்
்
் திருப் பரோை் அன்தன என்னும்
்
் திருப் பெர் ச ன்னன் சபருந்துடே
் ர்ஆ னந் ரோை் அன்தன என்னும் .
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குறழே்ே பே்து- தவண்ைே் ேக்க ேறிதவாய் நீ
தெண்ை ் க்க றிதெோய் நீ தெண்ை முழுதுந் ருதெோய் நீ
தெண்டும் அயன்மோே் கரிதயோய் நீ தெண்டி என்டனப்
பணிசகோண்ைோய்
தெண்டி நீ யோ ருள் செய் ோய் யோனும் அதுதெ தெண்டின்அை் ைோை்
தெண்டும் பரிசெோன் றுண்சைன்னிை் அதுவும் உன்ேன் விருப் பன்தே

அச்தசாப் பதிகம் - அனுபவவழி அறியாறம - தில் றல
மு
ப
சி
அ

்திசநறி அறியோ மூர்க்கசரோடு முயை் தெடனப்
்திசநறி அறிவி ்துப் பழவிடனகள் போறும் ெண்ணம்
் மைம் அறுவி ்துெ் சிெமோக்கி எடனஆண்ை
் சனனக் கருளியெோ ேோர்சபறுெோர் அெ்தெோதெ. 1

சநறியை் ைோ சநறி ன்டன சநறியோக நிடனதெடனெ்
சிறுசநறிகள் தெரோதம திருெருதள தெரும் ெண்ணம்
குறிசயோன்றும் இை் ைோ கூ ் ன் ன் கூ ்ட சயனக்கு
அறியும் ெண்ணம் அருளியெோ ேோர்சபறுெோர் அெ்தெோதெ. 2
சபோய் சயை் ைோம் சமய் சயன்று புணர்முடையோர் தபோக ்த
டமயலுேக் கைதெடன மோளோதம கோ ் ருளி ்
ட யலிைங் சகோண்ைபிரோன் ன்கழதை தெரும் ெண்ணம்
ஐயன்எனக் கருளியெோ ேோர்சபறுெோர் அெ்தெோதெ. 3
மண்ண னிே் பிேந்ச ய் ்து மோண்டுவிழக் கைதெடன
எண்ணமிைோ அன்பருளி எடனயோண்டிை் சைன்டனயுந் ன்
சுண்ணசெண்ணீ ேணிவி ்து ் தூசநறிதய தெரும் ெண்ணம்
அண்ணை் எனக் கருளியெோ ேோர்ெசபறுெோர் அெ்தெோதெ. 4
பஞ் ெோய அடிமைெோர் கடைக்கண்ணோை் இைர்ப்பை்டு
சநஞ் ெோய துயர்கூர நிே் தபன்உன் அருள் சபே் தேன்
உய் ஞ் தென்நோன் உடையோதன அடிதயடன ெருகஎன்று
அஞ் தெை் என் ேருளியெோ ேோர்சபறுெோர் அெ்தெோதெ. 5
செந்துவிழும் உைே் பிேவி சமய் சயன்று விடனசபருக்கிக்
சகோந்துகுழை் தகோை் ெடளயோர் குவிமுடைதமை் வீழ் தெடனப்
பந் மறு ் ச டனயோண்டு பரிெேஎன் துரிசுமறு ்து
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அந் சமனக் கருளியெோ ேோர்சபறுெோர் அெ்தெோதெ. 6
ட யைோர் டமயலிதை ோழ் ந்துவிழக் கைதெடனப்
டபயதெ சகோடுதபோந்து போெசமனுந் ோழுருவி
உய் யும் சநறி கோை்டுவி ்திை் தைோங் கோர ் துை்சபோருடள
ஐயன்எனக் கருளியெோ ேோர்சபறுெோர் அெ்தெோதெ. 7
ெோ ை் பிேப் சபன்னுந் ைஞ் சுழியிை் டுமோறிக்
கோ லின்மிக் கணியிடழயோர் கைவியிதை விழுதெடன
மோச ோருகூ றுடையபிரோன் ன்கழதை தெரும் ெண்ணம்
ஆதிசயனக் கருளியெோ ேோர்சபறுெோர் அெ்தெோதெ. 8
செம் டமநைம் அறியோ சி ைசரோடுந் திரிதெடன
மும் டமமைம் அறுவி ்து மு ைோய மு ை் ென் ோன்
நம் டமயும் ஓர் சபோருளோக்கி நோய் சிவிடக ஏே் றுவி ்
அம் டமசயனக் கருளியெோ ேோர்சபறுெோர் அெ்தெோதெ. 9
திருமாளிறகே்தேவர் திருவிறசப் பா- ஒளி வளர் விளக்தக
ஒளிெளர் விளக்தக உெப் பிைோ ஒன்தே !
உணர்வுசூழ் கைந் த ோர் உணர்தெ !
ச ளிெளர் பளிங் கின் திரள் மணிக் குன்தே !
சி ்
்துள் தி ்திக்கும் த தன !
அளிெளர் உள் ள ்(து) ஆனந் க் கனிதய !
அம் பைம் ஆைரங் கோக
செளிெளர் ச ய் ெக் கூ ்துகந் ோடய ்
ச ோண்ைதனன் விளம் புமோ விளம் தப.
ஒன்போம் திருமுறை தசந் ேனார் திருப் பல் லாண்டு – மன்னுக
தில் றல
மன்னுக திை் டை ெளர்கநம் ப ் ர்கள் ெஞ் ெகர் தபோயகை
சபோன்னின்செய் மண்ைப ் துள் தள புகுந்து புெனி சயை் ைோம் விளங் க
அன்னநடை மைெோள் உடமதகோன் அடிதயோ முக்கருள் புரிந்து
பின்டனப் பிேவி யறுக்க சநறி ந் பி ் ே் குப் பை் ைோண்டு கூறுதுதம.
1
மிண்டு மன ் ெர் தபோமின்கள் சமய் யடியோர்கள் விடரந்து ெம் மின்
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சகோண்டுங் சகோடு ்தும் குடிகுடி ஈெே் (கு)ஆை் செய் மின் குழோம் புகுந்து
அண்ைங் கைந் சபோருள் அள விை் ைத ோர் ஆனந் செள் ளப் சபோருள்
பண்டும் இன்றும் என்றும் உள் ளசபோருள் என்தே பை் ைோண்டு
கூறுதுதம.
2
பே்ோம் திருமுறை திருமூலர்
ஒன்ேென் ோதன இரண்ைென் இன்னருள்
நின்ேனன் மூன்றினுள் நோன்குணர்ந் ோன்ஐந்து
சென்ேனன் ஆறு விரிந் னன் ஏழும் பர்ெ்
சென்ேனன் ோனிருந் ோன்உணர்ந் ச ை்தை.
சிெசனோடுஒக் கும் ச ய் ெம் த டினும் இை் டை
அெசனோடுஒப் போர் இங் கு யோெரும் இை் டை
புெனம் கைந் ன்று சபோன்சனோளி மின்னும்
ெனெ் ெடைமுடி ் ோமடர யோதன.
நந்தி அருளோதை நோ னோம் தபர்சபே் தேோம்
நந்தி அருளோதை மூைடன நோடிதனோம்
நந்தி அருளோெ ச ன்செயும் நோை்டினிை்
நந்தி ெழிகோை்ை நோனிருந் த தன.
இருந்த
இருந்த
இருந்த
இருந்த

ன் இக்கோய ்த எண்ணிலி தகோடி
ன் இரோப் பகை் அே் ே இை ்த
ன் இடமயெர் ஏ ்தும் ப
்த
ன் என்நந்தி இடணயடிக் கீதழ.

பின்டனநின்று என்தன பிேவி சபறுெது
முன்டனநன் ேோக முயை் ெம் செய் கிைர்
என்டனநன் ேோக இடேென் படை ் னன்
ன்டனநன் ேோக ் மிழ் செய் யு மோதே.
பதிபசு போெம் எனப் பகர் மூன்றிை்
பதியிடனப் தபோே் பசு போெம் அனோதி
பதியிடனெ் சென்ேணு கோப் பசு போெம்
பதியணு கிே் பசு போெம் நிை் ைோதெ.
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அண்ணல் அருளால் அருளும் சிவாகமம்
எண்ணிலி தகாடி. சதாகுத்திடும் ஆயினும்
அண்ணல் அறிந்த அறிவு அறியாவிடில்
எண்ணிலி தகாடியும் நீ ர்தமல் எழுத்தத.
வாழ் த்தவல் லார்மனத் துள் ளுறு தசாதிறயத்
தீர்த்தறன அங் தக திறளக்கின்ை ததவறன
ஏத்தியும் எம் சபரு மாசனன் றிறைஞ் சியும்
ஆத்தஞ் சசய் தீசன் அருள் சபை லாதம
ச
ச
ச
ச

ளிவு குருவின் திருதமனி கோண்ைை்
ளிவு குருவின் திருநோமஞ் செப் பை்
ளிவு குருவின் திருெோர் ்ட தகை்ைை்
ளிவு குருவுரு சிந்தி ் ை் ோதன.

ஊசரைோம் கூடி ஒலிக்க அழுதிை்டுப்
தபரிடன நீ க்கிப் பிணசமன்று தபரிை்டுெ்
சூடரயங் கோை்டிடைக் சகோண்டுதபோய் ெ் சுை்டிை்டு
நீ ரினிை் மூழ் கி நிடனப் சபோழிந் ோர்கதள.
முை்டை பிேந் து முந்_று நோளினிை்
இை்ைது ோனிடை ஏத னும் ஏடழகோள்
பை்ைது போர்மணம் பன்னிரண்டு ஆண்டினிை்
சகை்ைது எழுபதிை் தகைறி யீதர.
உைம் தபோடு உயிரிடை விை்தைோ டும் தபோது
அடும் பரிசு ஒன்றிை் டை அண்ணடை எண்ணும்
விடும் பரி ெோய் நின்ே சமய் ந்நமன் தூ ர்
சுடும் பரி ெ ்ட யுஞ் சூழகி ைோதர
அன்பு சிெம் இரண்டு என்பர் அறிவிைோர்
அன்தப சிெமோெது ஆரும் அறிகிைோர்
அன்தப சிெமோெது ஆரும் அறிந் பின்
அன்தப சிெமோய் அமர்ந்திருந் ோதர.
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இயம நியமதம எண்ணிைோ ஆ னம்
நயமுறு பிரோணோயோமம் பிர ்தி யோகோரஞ்
ெயமிகு ோரடண தியோனஞ் ெமோதி
அயமுறும் அை்ைோங் க மோெது மோதம
புள் ளினும் மிக்க புரவிடய தமே் சகோண்ைோே்
கள் ளுண்ண தெண்ைோந் ோதன களி ருந்
துள் ளி நைப் பிக்குஞ் தெோம் பு விர்ப்பிக்கும்
உள் ளது செோன்தனோம் உணர்வுடை தயோருக்தக
பார்ப்பான் அகத்திதல பாை் பசு ஐந்துண்டு
தமய் பாருமின்றி சவறித்து திரிவன
தமய் ப் பாரும் உண்ைாய் சவறியும் அைங் கினால்
பார்ப்பான் பசுஅய் ந்தும் பாலாய் ச் சசாரியுதம
நோமம் ஓர் ஆயிரம் ஓதுமின் நோ டன
ஏமம் ஓர் ஆயிர ் துள் தள இடெவீர்கள்
ஓமம் ஓர் ஆயிரம் ஓ ெை் ைோர்அெர்
கோமம் ஓர் ஆயிரம் கண்சைோழிந் ோதர.
கங் கோளன் பூசும் கெெ ் திருநீ ே் டே
மங் கோமே் பூசி மகிழ் ெதர யோமோகிை்
ங் கோ விடனகளும் ெோரும் சிெகதி
சிங் கோர மோன திருெடி தெர்ெதர.
உள் ளம் சபருங் தகோயிை் ஊனுைம் போையம்
ெள் ளே் பிரோனோர்க்கு ெோய் தகோ புரெோெை்
ச ள் ள ் ச ளிந் ோர்க்குெ் சீென் சிெலிங் கம்
கள் ளப் புைடனந்தும் கோளோ மணிவிளக்தக
புண்ணியம் செய் ெோர்க்குப் பூவுண்டு நீ ருண்டு
அண்ணை் அதுகண் ைருள் புரி யோநிே் கும்
எண்ணிலி போவிகள் எம் மிடே ஈெடன
நண்ணறி யோமை் நழுவுகின் ேோர்கதள
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தசக்கிழார் பன்னிரண்ைாம் -திருமுறை-சபரியபுராணம்
உைசகைோம் உணர்ந் த ோ ே் கரியென்;
நிைவு ைோவிய நீ ர்மலி தெணியன்,
அைகிை் தெோதியன் அம் பை ் ோடுெோன்;
மைர் சிைம் படி ெோழ் ்தி ெணங் குெோம் .
தெ சநறி டழ ் த ோங் க மிகுடெெ ் துடேவிளங் கப்
பூ பரம் ப டரசபோலியப் புனி ெோய் மைர்ந் ழு
சீ ெள ெயே் புகலி ் திருஞோன ெம் பந் ர்
போ மைர் டைக்சகோண்டு திரு ச
்
ோண்டு பரவுெோம்
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