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சிவபுராணம்
நமச்சிவாய வாஅழ்க! நாதன் தாள் வாழ்க!
இமமப் பபாழுதும் என் பநஞ்சில் நீங்காதான் தாள் வாழ்க!
ககாகழி ஆண்ட குருமணி தன் தாள் வாழ்க!
ஆகமம் ஆகிநின்று அண்ணிப்பான் தாள் வாழ்க!
ஏகன், அகநகன், இமைவன், அடி வாழ்க! 1

கவகம் பகடுத்து ஆண்ட கவந்தன் அடி பவல்க!

பிைப்பு அறுக்கும் பிஞ்ஞகன் தன் பபய் கழல்கள் பவல்க!
புைத்தார்க்குச் கசகயான் தன் பூம் கழல்கள் பவல்க!
கரம் குவிவார் உள் மகிழும் ககான் கழல்கள் பவல்க!
சிரம் குவிவார் ஓங்குவிக்கும் சீகரான் கழல் பவல்க! 2
ஈசன் அடி கபாற்ைி! எந்மத அடி கபாற்ைி!
கதசன் அடி கபாற்ைி! சிவன் கசவடி கபாற்ைி!
கநயத்கத நின்ை நிமலன் அடி கபாற்ைி!
மாயப் பிைப்பு அறுக்கும் மன்னன் அடி கபாற்ைி!
சீர் ஆர் பபருந்துமை நம் கதவன் அடி கபாற்ைி!
ஆராத இன்பம் அருளும் மமல கபாற்ைி! 3
சிவன், அவன் என் சிந்மதயுள் நின்ை அதனால்,
அவன் அருளாகல அவன் தாள் வணங்கி,
சிந்மத மகிழ, சிவபுராணம் தன்மன,
முந்மத விமன முழுதும் ஓய, ப்பன் யான்:
கண்ணுதலான், தன் கருமணக் கண் காட்ட, வந்து எய்தி,
எண்ணுதற்கு எட்டா எழில் ஆர் கழல் இமைஞ்சி; 4
விண் நிமைந்து, மண் நிமைந்து, மிக்காய், விளங்கு ஒளியாய்!
எண் இைந்து, எல்மல இலாதாகன! நின் பபரும் சீர்,

பபால்லா விமனகயன், புகழும் ஆறு ஒன்று அைிகயன்; 5
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புல் ஆகி, பூடு ஆய், புழு ஆய், மரம் ஆகி,
பல் விருகம் ஆகி, பைமவ ஆய், பாம்பு ஆகி,
கல் ஆய், மனிதர் ஆய், கபய் ஆய், கணங்கள் ஆய்,
வல் அசுரர் ஆகி, முனிவர் ஆய், கதவர் ஆய்,
பசல்லாஅ நின்ை இத் தாவர சங்கமத்துள்,

எல்லாப் பிைப்பும் பிைந்து இமளத்கதன்; எம்பபருமான்!
பமய்கய, உன் பபான் அடிகள் கண்டு, இன்று வடு
ீ உற்கைன்; 6
உய்ய, என் உள்ளத்துள், ஓங்காரம் ஆய் நின்ை
பமய்யா! விமலா! விமடப் பாகா! கவதங்கள்
"ஐயா" என, ஓங்கி, ஆழ்ந்து, அகன்ை, நுண்ணியகன! 7
பவய்யாய்! தணியாய்! இயமானன் ஆம் விமலா!
பபாய் ஆயின எல்லாம் கபாய் அகல, வந்தருளி,
பமய்ஞ்ஞானம் ஆகி, மிளிர்கின்ை பமய்ச் சுடகர!
எஞ்ஞானம் இல்லாகதன் இன்பப் பபருமாகன!

அஞ்ஞானம் தன்மன அகல்விக்கும் நல் அைிகவ! 8
ஆக்கம், அளவு, இறுதி, இல்லாய்! அமனத்து உலகும்
ஆக்குவாய், காப்பாய், அழிப்பாய், அருள் தருவாய்,
கபாக்குவாய், என்மனப் புகுவிப்பாய் நின் பதாழும்பில்;
நாற்ைத்தின் கநரியாய்! கசயாய்! நணியாகன!
மாற்ைம், மனம், கழிய நின்ை மமைகயாகன!
கைந்த பால், கன்னபலாடு, பநய் கலந்தால் கபாலச்
சிைந்து, அடியார் சிந்தமனயுள் கதன் ஊைிநின்று,
பிைந்த பிைப்பு அறுக்கும் எங்கள் பபருமான்! 9

நிைங்கள் ஓர் ஐந்து உமடயாய்! விண்கணார்கள் ஏத்த

மமைந்து இருந்தாய், எம்பபருமான்! வல்விமனகயன் தன்மன
மமைந்திட மூடிய மாய இருமள,
அைம், பாவம், என்னும் அரும் கயிற்ைால் கட்டி,
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புைம் கதால் கபார்த்து, எங்கும் புழு அழுக்கு மூடி,
மலம் கசாரும் ஒன்பது வாயில் குடிமல
மலங்க, புலன் ஐந்தும் வஞ்சமனமயச் பசய்ய,
விலங்கு மனத்தால், விமலா! உனக்குக்

கலந்த அன்பு ஆகி, கசிந்து உள் உருகும்
நலம் தான் இலாத சிைிகயற்கு நல்கி,
நிலம் தன் கமல் வந்தருளி, நீள் கழல்கள் காஅட்டி,
நாயின் கமடயாய்க் கிடந்த அடிகயற்கு,
தாயின் சிைந்த தயா ஆன தத்துவகன! 10
மாசு அற்ை கசாதி மலர்ந்த மலர்ச் சுடகர!
கதசகன! கதன் ஆர் அமுகத! சிவபுரகன!
பாசம் ஆம் பற்று அறுத்து, பாரிக்கும் ஆரியகன!
கநச அருள் புரிந்து, பநஞ்சில் வஞ்சம் பகட,

கபராது நின்ை பபரும் கருமணப் கபர் ஆகை!
ஆரா அமுகத! அளவு இலாப் பபம்மாகன!
ஓராதார் உள்ளத்து ஒளிக்கும் ஒளியாகன!
நீராய் உருக்கி, என் ஆர் உயிர் ஆய் நின்ைாகன!
இன்பமும் துன்பமும் இல்லாகன! உள்ளாகன!
அன்பருக்கு அன்பகன! யாமவயும் ஆய், அல்மலயும் ஆம்
கசாதியகன! துன் இருகள! கதான்ைாப் பபருமமயகன!
ஆதியகன! அந்தம், நடு, ஆகி, அல்லாகன!
ஈர்த்து என்மன, ஆட்பகாண்ட எந்மத பபருமாகன!
கூர்த்த பமய்ஞ்ஞானத்தால் பகாண்டு உணர்வார் தம் கருத்தின்
கநாக்கு அரிய கநாக்கக! நுணுக்கு அரிய நுண் உணர்கவ!
கபாக்கும், வரவும், புணர்வும், இலாப் புண்ணியகன!

காக்கும் எம் காவலகன! காண்பு அரிய கபர் ஒளிகய!
ஆற்று இன்ப பவள்ளகம! அத்தா! மிக்காய்! நின்ை
கதாற்ைச் சுடர் ஒளி ஆய், பசால்லாத நுண் உணர்வு ஆய்,
மாற்ைம் ஆம் மவயகத்தின் பவவ்கவகை வந்து, அைிவு ஆம்
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கதற்ைகன! கதற்ைத் பதளிகவ! என் சிந்தமனயுள்
ஊற்று ஆன உண் ஆர் அமுகத! உமடயாகன! 11
கவற்று விகார விடக்கு உடம்பின் உள் கிடப்ப
ஆற்கைன்; "எம் ஐயா," "அரகன! ஓ!" என்று என்று
கபாற்ைி, புகழ்ந்திருந்து, பபாய் பகட்டு, பமய் ஆனார்
மீ ட்டு இங்கு வந்து, விமனப் பிைவி சாராகம,

கள்ளப் புலக் குரம்மப கட்டழிக்க வல்லாகன!
நள் இருளில் நட்டம் பயின்று ஆடும் நாதகன!
தில்மலயுள் கூத்தகன! பதன்பாண்டி நாட்டாகன!
அல்லல் பிைவி அறுப்பாகன! ஓ!' என்று,
பசால்லற்கு அரியாமனச் பசால்லி, திருவடிக் கீ ழ்ச்
பசால்லிய பாட்டின் பபாருள் உணர்ந்து பசால்லுவார்
பசல்வர் சிவபுரத்தின் உள்ளார் சிவன் அடிக் கீ ழ் ,
பல்கலாரும் ஏத்தப் பணிந்து. 12
கீ ர்த்தித் திருஅகவல்
தில்மல மூதூர் ஆடிய திருவடி
பல் உயிர் எல்லாம் பயின்ைனன் ஆகி,
எண் இல் பல் குணம் எழில் பபை விளங்கி,
மண்ணும், விண்ணும், வாகனார் உலகும்,
துன்னிய கல்வி கதாற்ைியும், அழித்தும்,
என்னுமட இருமள ஏைத் துரந்தும்,
அடியார் உள்ளத்து அன்பு மீ தூரக்

குடியாக் பகாண்ட பகாள்மகயும், சிைப்பும்,
மன்னும் மா மமல மகயந்திரம் அதனில்

பசான்ன ஆகமம் கதாற்றுவித்து அருளியும்;
கல்லாடத்துக் கலந்து, இனிது அருளி,
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நல்லாகளாடு நயப்புைவு எய்தியும்;
பஞ்சப்பள்ளியில் பால்பமாழி தன்பனாடும்,
எஞ்சாது ஈண்டும் இன் அருள் விமளத்தும்;
கிராத கவடபமாடு கிஞ்சுக வாயவள்
விராவு பகாங்மக நல் தடம் படிந்தும்;
கககவடர் ஆகி, பகளிறு அது படுத்தும்;
மா கவட்டு ஆகிய ஆகமம் வாங்கியும்;
மற்று, அமவ தம்மம மகயந்திரத்து இருந்து
உற்ை ஐம் முகங்களால் பணித்தருளியும்;
நந்தம்பாடியில் நான்மமைகயான் ஆய்,
அந்தம் இல் ஆரியன் ஆய், அமர்ந்தருளியும்;
கவறு கவறு உருவும், கவறு கவறு இயற்மகயும்,
நூறு நூறு ஆயிரம் இயல்பினது ஆகி,
ஏறு உமட ஈசன், இப் புவனிமய உய்ய,

கூறு உமட மங்மகயும் தானும் வந்தருளி,
குதிமரமயக் பகாண்டு, குடநாடு அதன்மிமச,
சதிர்பட, சாத்து ஆய், தான் எழுந்தருளியும்;
கவலம்புத்தூர் விட்கடறு அருளி,
ககாலம் பபாலிவு காட்டிய பகாள்மகயும்;
தர்ப்பணம் அதனில் சாந்தம்புத்தூர்
வில் பபாரு கவடற்கு ஈந்த விமளவும்;
பமாக்கணி அருளிய முழுத் தழல் கமனி
பசாக்கது ஆகக் காட்டிய பதான்மமயும்;
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அரிபயாடு பிரமற்கு அளவு அைி ஒண்ணான்
நரிமயக் குதிமர ஆக்கிய நன்மமயும்;
ஆண்டுபகாண்டு அருள அழகு உறு திருவடி
பாண்டியன் தனக்குப் பரிமா விற்று,
ஈண்டு கனகம் இமசயப் பபைாஅது,
ஆண்டான் அங்கு ஓர் அருள்வழி இருப்ப,
தூண்டு கசாதி கதாற்ைிய பதான்மமயும்;
அந்தணன் ஆகி, ஆண்டுபகாண்டு அருளி,
இந்திர ஞாலம் காட்டிய இயல்பும்;
மதுமரப் பபரு நல் மா நகர் இருந்து,

குதிமரச் கசவகன் ஆகிய பகாள்மகயும்;
ஆங்கு, அது தன்னில், அடியவட்கு ஆக,
பாங்காய் மண் சுமந்தருளிய பரிசும்;
உத்தரககாசமங்மகயுள் இருந்து,

வித்தக கவடம் காட்டிய இயல்பும்;
பூவணம் அதனில் பபாலிந்து, இனிது அருளி,
தூ வண கமனி காட்டிய பதான்மமயும்;
வாதவூரினில் வந்து, இனிது அருளி,
பாதச் சிலம்பு ஒலி காட்டிய பண்பும்;
திரு ஆர் பபருந்துமைச் பசல்வன் ஆகி,
கரு ஆர் கசாதியில் கரந்த கள்ளமும்;
பூவலம் அதனில் பபாலிந்து, இனிது அருளி,
பாவம் நாசம் ஆக்கிய பரிசும்;
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தண்ணர்ப்
ீ
பந்தர் சயம் பபை மவத்து,
நல் நீர்ச் கசவகன் ஆகிய நன்மமயும்;
விருந்தினன் ஆகி, பவண்காடு அதனில்,
குருந்தின் கீ ழ், அன்று, இருந்த பகாள்மகயும்;
பட்டமங்மகயில் பாங்காய் இருந்து, அங்கு
அட்ட மா சித்தி அருளிய அதுவும்;
கவடுவன் ஆகி, கவண்டு உருக் பகாண்டு,
காடு அது தன்னில், கரந்த கள்ளமும்;
பமய்க்காட்டிட்டு, கவண்டு உருக் பகாண்டு,
தக்கான் ஒருவன் ஆகிய தன்மமயும்;
ஓரியூரில் உகந்து, இனிது அருளி,
பார் இரும் பாலகன் ஆகிய பரிசும்;
பாண்டூர் தன்னில் ஈண்ட இருந்தும்;
கதவூர்த் பதன்பால் திகழ்தரு தீவில்
ககா ஆர் ககாலம் பகாண்ட பகாள்மகயும்;
கதன் அமர் கசாமலத் திருவாரூரில்
ஞானம் தன்மன நல்கிய நன்மமயும்;
இமடமருது அதனில் ஈண்ட இருந்து,
படிமப் பாதம் மவத்த அப் பரிசும்;
ஏகம்பத்தில் இயல்பாய் இருந்து,
பாகம் பபண்கணாடு ஆயின பரிசும்;
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திருவாஞ்சியத்தில் சீர் பபை இருந்து,
மரு ஆர் குழலிபயாடு மகிழ்ந்த வண்ணமும்;
கசவகன் ஆகி, திண் சிமல ஏந்தி,
பாவகம் பல பல காட்டிய பரிசும்;
கடம்பூர் தன்னில் இடம் பபை இருந்தும்;
ஈங்ககாய் மமலயில் எழில் அது காட்டியும்;
ஐயாறு அதனில் மசவன் ஆகியும்;
துருத்தி தன்னில் அருத்திகயாடு இருந்தும்;
திருப்பமனயூரில் விருப்பன் ஆகியும்;
கழுமலம் அதனில் காட்சி பகாடுத்தும்;
கழுக்குன்று அதனில் வழுக்காது இருந்தும்;
புைம்பயம் அதனில் அைம் பல அருளியும்;
குற்ைாலத்துக் குைியாய் இருந்தும்;
அந்தம் இல் பபருமம அழல் உருக் கரந்து,
சுந்தர கவடத்து ஒரு முதல் உருவு பகாண்டு,
இந்திர ஞாலம் கபால வந்தருளி,

எபவவர் தன்மமயும் தன்வயின் படுத்து,
தாகன ஆகிய தயாபரன், எம் இமை,
சந்திரதீபத்து, சாத்திரன் ஆகி,
அந்தரத்து இழிந்து வந்து, அழகு அமர் பாமலயுள்
சுந்தரத் தன்மமபயாடு துமதந்து, இருந்தருளியும்;
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மந்திர மா மமல மகயந்திர பவற்பன்,
அந்தம் இல் பபருமம அருள் உமட அண்ணல்,
எம்தமம ஆண்ட பரிசுஅது பகரில்
ஆற்ைல் அது உமட, அழகு அமர் திரு உரு,
நீற்றுக் ககாடி நிமிர்ந்து, காட்டியும்;

ஊனம் தன்மன ஒருங்கு உடன் அறுக்கும்
ஆனந்தம்கம, ஆைா அருளியும்;
மாதில் கூறு உமட மாப் பபரும் கருமணயன்
நாதப் பபரும்பமை நவின்று கைங்கவும்;
அழுக்கு அமடயாமல் ஆண்டுபகாண்டருள்பவன்
கழுக்கமட தன்மனக் மகக்பகாண்டருளியும்;
மூலம் ஆகிய மும் மலம் அறுக்கும்,
தூய கமனி, சுடர்விடு கசாதி
காதலன் ஆகி, கழுநீர் மாமல
ஏல்வு உமடத்து ஆக, எழில் பபை, அணிந்தும்;
அரிபயாடு பிரமற்கு அளவு அைியாதவன்
பரிமாவின்மிமசப் பயின்ை வண்ணமும்;
மீ ண்டு வாரா வழி அருள் புரிபவன்
பாண்டி நாகட பழம் பதி ஆகவும்,
பத்தி பசய் அடியமரப் பரம்பரத்து உய்ப்பவன்
உத்தரககாசமங்மக ஊர் ஆகவும்,
ஆதிமூர்த்திகட்கு அருள்புரிந்தருளிய
கதவ கதவன் திருப் பபயர் ஆகவும்,
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இருள் கடிந்தருளிய இன்ப ஊர்தி
அருளிய பபருமம அருள் மமல ஆகவும்,
எப் பபரும் தன்மமயும், எபவவர் திைனும்,
அப் பரிசு அதனால் ஆண்டுபகாண்டருளி;
நாயிகனமன நலம் மலி தில்மலயுள்,
ககாலம் ஆர்தரு பபாதுவினில், வருக' என,
ஏல, என்மன ஈங்கு ஒழித்தருளி;

அன்று உடன் பசன்ை அருள் பபறும் அடியவர்
ஒன்ை ஒன்ை, உடன் கலந்தருளியும்;
எய்த வந்திலாதார் எரியில் பாயவும்,
மால் அது ஆகி, மயக்கம் எய்தியும்,
பூதலம் அதனில் புரண்டு வழ்ந்து
ீ
அலைியும்,
கால் விமசத்து ஓடி, கடல் புக மண்டி,
நாத! நாத!' என்று அழுது அரற்ைி,
பாதம் எய்தினர் பாதம் எய்தவும்;

பதஞ்சலிக்கு அருளிய பரம நாடக' என்று
இதம் சலிப்பு எய்தநின்று ஏங்கினர் ஏங்கவும்;
எழில் பபறும் இமயத்து இயல்பு உமட அம் பபான்
பபாலிதரு புலியூர்ப் பபாதுவினில், நடம் நவில்
கனிதரு பசவ் வாய் உமமபயாடு, காளிக்கு,
அருளிய திருமுகத்து, அழகு உறு சிறு நமக,
இமைவன், ஈண்டிய அடியவகராடும்,
பபாலிதரு புலியூர்ப் புக்கு, இனிது அருளினன்
ஒலிதரு மகமல உயர் கிழகவாகன.
திருஅண்டப் பகுதி
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அண்டப் பகுதியின் உண்மடப் பிைக்கம்,
அளப்புஅரும் தன்மம, வளப் பபரும் காட்சி
ஒன்ைனுக்கு ஒன்று நின்ை எழில் பகரின்
நூற்று ஒரு ககாடியின் கமற்பட விரிந்தன;
இல் நுமழ கதிரின் துன் அணுப் புமரய,
சிைிய ஆகப் பபரிகயான். பதரியின்
கவதியன் பதாமகபயாடு மால் அவன் மிகுதியும்,
கதாற்ைமும், சிைப்பும், ஈற்பைாடு புணரிய
மாப் கபர் ஊழியும், நீக்கமும், நிமலயும்,
சூக்கபமாடு, தூலத்து, சூமை மாருதத்து
எைியது வளியின்
பகாட்கப் பபயர்க்கும் குழகன்:
முழுவதும்
பமடப்கபான் பமடக்கும் பமழகயான்; பமடத்தமவ
காப்கபான் காக்கும் கடவுள்; காப்பமவ
கரப்கபான்; கரப்பமவ கருதாக்
கருத்துமடக் கடவுள்; திருத்தகும்
அறுவமகச் சமயத்து அறுவமககயார்க்கும்
வடு
ீ கபறு ஆய், நின்ை விண்கணார் பகுதி
கீ டம் புமரயும் கிழகவான்; நாள்பதாறும்

அருக்கனில் கசாதி அமமத்கதான்; திருத்தகு
மதியில் தண்மம மவத்கதான்; திண் திைல்
தீயில் பவம்மம பசய்கதான்; பபாய் தீர்
வானில் கலப்பு மவத்கதான்; கமதகு
காலில் ஊக்கம் கண்கடான்; நிழல் திகழ்
நீரில் இன்சுமவ நிகழ்ந்கதான்; பவளிப்பட
மண்ணில் திண்மம மவத்கதான் என்று என்று,
எமனப் பல ககாடி, எமனப் பல பிைவும்,

அமனத்துஅமனத்து, அவ்வயின் அமடத்கதான். அஃதான்று
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முன்கனான் காண்க! முழுகதான் காண்க!
தன் கநர் இல்கலான் தாகன காண்க!
ஏனத் பதால் எயிறு அணிந்கதான் காண்க!
கானப் புலி உரி அமரகயான் காண்க!
நீற்கைான் காண்க! நிமனபதாறும், நிமனபதாறும்,
ஆற்கைன் காண்க! அந்கதா! பகடுகவன்!

இன் இமச வமணயில்
ீ
இமசந்கதான் காண்க!
அன்னது ஒன்று அவ்வயின் அைிந்கதான் காண்க!
பரமன் காண்க! பமழகயான் காண்க!
பிரமன், மால், காணாப் பபரிகயான் காண்க!
அற்புதன் காண்க! அகநகன் காண்க!
பசால் பதம் கடந்த பதால்கலான் காண்க!
சித்தமும் பசல்லாச் கசட்சியன் காண்க!
பத்தி வமலயில் படுகவான் காண்க!
ஒருவன் என்னும் ஒருவன் காண்க!
விரி பபாழில் முழுதாய் விரிந்கதான் காண்க!
அணுத் தரும் தன்மமயில் ஐகயான் காண்க!
இமணப்பு அரும் பபருமம ஈசன் காண்க!
அரியதில் அரிய அரிகயான் காண்க!

மருவி எப் பபாருளும் வளர்ப்கபான் காண்க!
நூல் உணர்வு உணரா நுண்ணிகயான் காண்க!
கமபலாடு, கீ ழாய், விரிந்கதான் காண்க!
அந்தமும், ஆதியும், அகன்கைான் காண்க!
பந்தமும், வடும்,
ீ
பமடப்கபான் காண்க!
நிற்பதும், பசல்வதும், ஆகனான் காண்க!

கற்பமும், இறுதியும், கண்கடான் காண்க!
யாவரும் பபை உறும் ஈசன் காண்க!
கதவரும் அைியாச் சிவகன காண்க!
பபண், ஆண், அலி, எனும் பபற்ைியன் காண்க!
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கண்ணால் யானும் கண்கடன் காண்க!
அருள் நனி சுரக்கும் அமுகத காண்க!
கருமணயின் பபருமம கண்கடன் காண்க!
புவனியில் கசவடி தீண்டினன் காண்க!

சிவன் என யானும் கதைினன் காண்க!
அவன் எமன ஆட்பகாண்டு அருளினன் காண்க!
குவமளக் கண்ணி கூைன் காண்க!
அவளும், தானும், உடகன காண்க!
பரம ஆனந்தப் பழம் கடல் அதுகவ
கரு மா முகிலின் கதான்ைி,
திரு ஆர் பபருந்துமை வமரயில் ஏைி,
திருத்தகு மின் ஒளி திமச திமச விரிய,
ஐம் புலப் பந்தமன வாள் அரவு இரிய,

பவம் துயர்க் ககாமட மாத் தமல கரப்ப,
நீடு எழில் கதான்ைி, வாள் ஒளி மிளிர,
எம் தம் பிைவியில் ககாபம் மிகுத்து,
முரசு எைிந்து, மாப் பபரும் கருமணயின் முழங்கி,
பூப் புமர அஞ்சலி காந்தள் காட்ட,
எஞ்சா இன் அருள் நுண் துளி பகாள்ள,

பசம் சுடர் பவள்ளம் திமச திமச பதவிட்ட, வமர உைக்
ககதக் குட்டம் மகயை ஓங்கி,
இரு முச் சமயத்து ஒரு கபய்த்கதரிமன,
நீர் நமச தரவரும், பநடும் கண், மான் கணம்
தவப் பபரு வாயிமடப் பருகி, தளர்பவாடும்,
அவப் பபரும் தாபம் நீங்காது அமசந்தன;
ஆயிமட, வானப் கபர் யாற்று அகவயின்

பாய்ந்து எழுந்து, இன்பப் பபரும் சுழி பகாழித்து,
சுழித்து, எம் பந்த மாக் கமர பபாருது, அமலத்து, இடித்து,
ஊழ் ஊழ் ஓங்கிய நங்கள்
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இரு விமன மா மரம் கவர் பைித்து, எழுந்து
உருவ, அருள் நீர் ஓட்டா, அரு வமரச்
சந்தின் வான் சிமை கட்டி, மட்டு அவிழ்
பவைி மலர்க் குளவாய் ககாலி, நிமை அகில்

மாப் புமகக் கமர கசர் வண்டு உமடக் குளத்தின்
மீ க்பகாள, கமல் கமல் மகிழ்தலின், கநாக்கி,
அருச்சமன வயலுள் அன்பு வித்து இட்டு,
பதாண்ட உழவர் ஆரத் தந்த
அண்டத்து அரும் பபைல் கமகன், வாழ்க!
கரும் பணக் கச்மசக் கடவுள், வாழ்க!
அரும் தவர்க்கு அருளும் ஆதி, வாழ்க!
அச்சம் தவிர்த்த கசவகன், வாழ்க!

நிச்சலும் ஈர்த்து ஆட்பகாள்கவான், வாழ்க!
சூழ் இரும் துன்பம் துமடப்கபான், வாழ்க!
எய்தினர்க்கு ஆர் அமுது அளிப்கபான், வாழ்க!
கூர் இருள் கூத்பதாடு குனிப்கபான், வாழ்க!
கபர் அமமத் கதாளி காதலன், வாழ்க!
ஏதிலர்க்கு ஏதில் எம் இமைவன், வாழ்க!
காதலர்க்கு எய்ப்பினில் மவப்பு, வாழ்க!
நச்சு அரவு ஆட்டிய நம்பன், கபாற்ைி!

பிச்சு எமம ஏற்ைிய பபரிகயான், கபாற்ைி!
நீற்பைாடு கதாற்ை வல்கலான், கபாற்ைி நால் திமச
நடப்பன நடாஅய், கிடப்பன கிடாஅய்,
நிற்பன நிைீஇ,பசால் பதம் கடந்த பதால்கலான்;
உள்ளத்து உணர்ச்சியில் பகாள்ளவும் படாஅன்;
கண் முதல் புலனால் காட்சியும் இல்கலான்;
விண் முதல் பூதம் பவளிப்பட வகுத்கதான்;
பூவில் நாற்ைம் கபான்று உயர்ந்து, எங்கும்
ஒழிவு அை நிமைந்து, கமவிய பபருமம;
Concord Thirumurai & Thiruppugazh Group

திருவாசகம்

பக்கம் 15

இன்று எனக்கு எளிவந்து, அருளி,
அழிதரும் ஆக்மக ஒழியச் பசய்த ஒண் பபாருள்;
இன்று எனக்கு எளிவந்து, இருந்தனன் கபாற்ைி!
அளிதரும் ஆக்மக பசய்கதான், கபாற்ைி!

ஊற்ைிருந்து உள்ளம் களிப்கபான், கபாற்ைி!
ஆற்ைா இன்பம் அலர்ந்து அமல பசய்ய,
கபாற்ைா ஆக்மகமயப் பபாறுத்தல் புககலன்:
மரகதக் குவாஅல், மா மணிப் பிைக்கம்,
மின் ஒளி பகாண்ட பபான் ஒளி திகழ,
திமசமுகன் பசன்று கதடினர்க்கு ஒளித்தும்;
முமையுளி ஒற்ைி முயன்ைவர்க்கு ஒளித்தும்;
ஒற்றுமம பகாண்டு கநாக்கும் உள்ளத்து

உற்ைவர் வருந்த, உமைப்பவர்க்கு ஒளித்தும்;
மமைத் திைம் கநாக்கி வருந்தினர்க்கு ஒளித்தும்;
இத் தந்திரத்தில் காண்டும்' என்று இருந்கதார்க்கு,
அத் தந்திரத்தில், அவ்வயின், ஒளித்தும்;
முனிவு அை கநாக்கி, நனி வரக் பகௌவி,
ஆண் எனத் கதான்ைி, அலி எனப் பபயர்ந்து,
வாள் நுதல் பபண் என ஒளித்தும்; கசண் வயின்,

ஐம் புலன் பசல விடுத்து, அரு வமரபதாறும் கபாய்,
துற்ைமவ துைந்த பவற்று உயிர் ஆக்மக
அரும் தவர் காட்சியுள் திருந்த ஒளித்தும்;
ஒன்று உண்டு, இல்மல, என்ை அைிவு ஒளித்தும்;
பண்கட பயில்பதாறும், இன்கை பயில்பதாறும்,
ஒளிக்கும் கசாரமனக் கண்டனம்;

ஆர்மின்! ஆர்மின்! நாள் மலர்ப் பிமணயலில்
தாள் தமள இடுமின்!
சுற்றுமின்! சூழ்மின்! பதாடர்மின்! விகடன்மின்!
பற்றுமின்!' என்ைவர் பற்று முற்று ஒளித்தும்;
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தன் கநர் இல்கலான் தாகன ஆன தன்மம
என் கநர் அமனயார் ககட்க வந்து இயம்பி,
அமை கூவி, ஆட்பகாண்டருளி,
மமைகயார் ககாலம் காட்டி அருளலும்;

உமலயா அன்பு என்பு உருக, ஓலம் இட்டு,
அமல கடல் திமரயின் ஆர்த்து ஆர்த்து ஓங்கி,
தமல தடுமாைா வழ்ந்து,
ீ
புரண்டு அலைி,
பித்தரின் மயங்கி, மத்தரின் மதித்து,
நாட்டவர் மருளவும், ககட்டவர் வியப்பவும்,
கடக் களிறு ஏற்ைாத் தடப் பபரு மதத்தின்
ஆற்கைன் ஆக, அவயவம் சுமவதரு
ககால் கதன் பகாண்டு பசய்தனன்;

ஏற்ைார் மூதூர் எழில் நமக எரியின்
வழ்வித்தாங்கு,
ீ
அன்று,
அருள் பபரும் தீயின் அடிகயாம் அடிக் குடில்
ஒருத்தரும் வழாமம ஒடுக்கினன்;
தடக் மகயின் பநல்லிக்கனி எனக்கு ஆயினன்:
பசால்லுவது அைிகயன்; வாழி! முமைகயா?
தரிகயன் நாகயன்; தான் எமனச் பசய்தது
பதரிகயன்; ஆ! ஆ! பசத்கதன்; அடிகயற்கு
அருளியது அைிகயன்; பருகியும் ஆகரன்;
விழுங்கியும் ஒல்லகில்கலன்:
பசழும், தண் பால் கடல் திமர புமரவித்து,
உவாக் கடல் நள்ளும் நீர் உள் அகம் ததும்ப,
வாக்கு இைந்து, அமுதம், மயிர்க்கால்கதாறும்,

கதக்கிடச் பசய்தனன்; பகாடிகயன் ஊன் தமழ
குரம்மபகதாறும், நாய் உடல் அகத்கத
குரம்பு பகாண்டு, இன் கதன் பாய்த்தினன்; நிரம்பிய
அற்புதமான அமுத தாமரகள்,
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எற்புத் துமளபதாறும், ஏற்ைினன்; உருகுவது
உள்ளம் பகாண்டு ஓர் உருச் பசய்தாங்கு, எனக்கு
அள்ளூறு ஆக்மக அமமத்தனன்; ஒள்ளிய
கன்னல் கனி கதர் களிறு என, கமடமுமை
என்மனயும் இருப்பது ஆக்கினன்; என்னில்
கருமண வான்கைன் கலக்க
அருபளாது பரவமு தாக்கினன்
பிரமன்மால் அரியாப் பபற்ரி கயாகன.
பபாற்றித் திருஅகவல்

நான்முகன் முதலா வானவர் பதாழுபதழ
ஈரடி யாகல மூவுல களந்து
நாற்ைிமச முனிவரும் ஐமுலன் மலரப்

கபாற்ைிச்பசய் கதிர்முதித் திருபநடு மாலன்(று)
ஆடிமுதி யரியும் ஆதர வதனிற்
கதுமுரண் ஏனம் ஆகி முன்கலந்(து)
ஏழ்தலம் உருவ இடந்து பின்பனய்த்(து)
ஊழி முதல்வ சயசய என்று
வழுத்தியுங் காணா மலர் அடி இமணகள்,
வழுத்துதற்கு எளிது ஆய் வார் கடல் உலகினில்,
யாமன முதலா எறும்பு ஈறு ஆய,

ஊனம் இல், கயானியின் உள் விமன பிமழத்தும்;
மானுடப் பிைப்பினுள், மாதா உதரத்து,
ஈனம் இல் கிருமிச் பசருவினில் பிமழத்தும்;
ஒரு மதித் தான்ைியின் இருமமயில் பிமழத்தும்;
இரு மதி விமளவின் ஒருமமயில் பிமழத்தும்;
மும் மதி தன்னுள் அம் மதம் பிமழத்தும்;
ஈர் இரு திங்களில் கபர் இருள் பிமழத்தும்;
அஞ்சு திங்களில் முஞ்சுதல் பிமழத்தும்;
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ஆறு திங்களில் ஊறு அலர் பிமழத்தும்;
ஏழு திங்களில் தாழ் புவி பிமழத்தும்;
எட்டுத் திங்களில் கட்டமும் பிமழத்தும்;
ஒன்பதில் வருதரு துன்பமும் பிமழத்தும்;
தக்க தச மதி தாபயாடு தான் படும்

துக்க சாகரத் துயரிமடப் பிமழத்தும்;
ஆண்டுகள்கதாறும் அமடந்த அக் காமல
ஈண்டியும், இருத்தியும், எமனப் பல பிமழத்தும்;
காமல மலபமாடு, கடும் பகல் பசி, நிசி
கவமல நித்திமர, யாத்திமர, பிமழத்தும்:
கரும் குழல்; பசவ் வாய்; பவள் நமக; கார் மயில்
ஒருங்கிய சாயல்; பநருங்கி, உள் மதர்த்து,

கச்சு அை நிமிர்ந்து, கதிர்த்து, முன் பமணத்து,
எய்த்து இமட வருந்த எழுந்து, புமட பரந்து,
ஈர்க்கு இமட கபாகா இள முமல; மாதர் தம்
கூர்த்த நயனக் பகாள்மளயில் பிமழத்தும்:
பித்த உலகர் பபரும் துமைப் பரப்பினுள்

மத்தக் களிறு எனும் அவாவிமடப் பிமழத்தும்;
கல்வி என்னும் பல் கடல் பிமழத்தும்;
பசல்வம் என்னும் அல்லலில் பிமழத்தும்;
நல்குரவு என்னும் பதால் விடம் பிமழத்தும்;
புல் வரம்பு ஆகிய பல துமை பிமழத்தும்;
பதய்வம் என்பது ஓர் சித்தம் உண்டாகி,
முனிவு இலாதது ஓர் பபாருள்அது கருதலும்
ஆறு ககாடி மாயா சத்திகள்

கவறு கவறு தம் மாமயகள் பதாடங்கின;
ஆத்தம் ஆனார் அயலவர் கூடி,
நாத்திகம் கபசி, நாத் தழும்பு ஏைினர்;
சுற்ைம் என்னும் பதால் பசுக் குழாங்கள்
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பற்ைி அமழத்துப் பதைினர்; பபருகவும்
விரதகம பரம் ஆக, கவதியரும்,
சரதம் ஆககவ, சாத்திரம் காட்டினர்;
சமய வாதிகள் தம் தம் மதங்ககள

அமமவது ஆக, அரற்ைி, மமலந்தனர்;
மிண்டிய மாயா வாதம் என்னும்
சண்ட மாருதம், சுழித்து, அடித்து, ஆஅர்த்து,
உகலாகாயதன் எனும் ஒள் திைல் பாம்பின்
கலா கபதத்த கடு விடம் எய்தி,
அதில் பபரு மாமய எமனப் பல சூழவும்,
தப்பாகம, தாம் பிடித்தது சலியா,
தழல் அது கண்ட பமழுகு அது கபால,

பதாழுது, உளம் உருகி, அழுது, உடல் கம்பித்து,
ஆடியும், அலைியும், பாடியும், பரவியும்,
பகாடிறும், கபமதயும், பகாண்டது விடாது' எனும்
படிகய ஆகி, நல் இமட அைா அன்பின்,
பசு மரத்து ஆணி அமைந்தால் கபால,
கசிவது பபருகி, கடல் என மறுகி,
அகம் குமழந்து, அனுகுலம் ஆய், பமய் விதிர்த்து,
சகம் கபய்' என்று தம்மமச் சிரிப்ப,

நாண் அது ஒழிந்து, நாடவர் பழித்துமர
பூண் அதுவாக, ககாணுதல் இன்ைி,
சதிர் இழந்து, அைி மால் பகாண்டு, சாரும்
கதியது பரம அதிசயம் ஆக,
கற்ைா மனம் எனக் கதைியும், பதைியும்,

மற்று ஓர் பதய்வம் கனவிலும் நிமனயாது,
அரு பரத்து ஒருவன் அவனியில் வந்து,
குருபரன் ஆகி, அருளிய பபருமமமய,
சிறுமம என்று இகழாகத, திருவடி இமணமய,
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பிைிவிமன அைியா நிழல் அது கபால,
முன் பின் ஆகி, முனியாது, அத் திமச
என்பு மநந்து உருகி, பநக்கு பநக்கு ஏங்கி,
அன்பு எனும் ஆறு கமர அது புரள,

நன் புலன் ஒன்ைி, நாத' என்று அரற்ைி,
உமர தடுமாைி, உகராமம் சிலிர்ப்ப,
கர மலர் பமாட்டித்து, இருதயம் மலர,
கண் களி கூர, நுண் துளி அரும்ப,
சாயா அன்பிமன, நாள்பதாறும் தமழப்பவர்
தாகய ஆகி, வளர்த்தமன கபாற்ைி!
பமய் தரு கவதியன் ஆகி, விமன பகட,
மகதர வல்ல கடவுள், கபாற்ைி!
ஆடக மதுமர அரகச, கபாற்ைி!
கூடல் இலங்கு குருமணி, கபாற்ைி!

பதன் தில்மல மன்ைினுள் ஆடி, கபாற்ைி!
இன்று, எனக்கு ஆர் அமுது ஆனாய், கபாற்ைி!
மூவா நான்மமை முதல்வா, கபாற்ைி!
கச ஆர் பவல் பகாடிச் சிவகன, கபாற்ைி!
மின் ஆர் உருவ விகிர்தா, கபாற்ைி!
கல் நார் உரித்த கனிகய, கபாற்ைி!
காவாய், கனகக் குன்கை, கபாற்ைி!
ஆ! ஆ! என் தனக்கு அருளாய், கபாற்ைி!
பமடப்பாய், காப்பாய், துமடப்பாய், கபாற்ைி!
இடமரக் கமளயும் எந்தாய், கபாற்ைி!
ஈச, கபாற்ைி! இமைவ, கபாற்ைி!
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கதசப் பளிங்கின் திரகள, கபாற்ைி!
அமரகச, கபாற்ைி! அமுகத, கபாற்ைி!
விமர கசர் சரண விகிர்தா, கபாற்ைி!
கவதி, கபாற்ைி! விமலா, கபாற்ைி!
ஆதி, கபாற்ைி! அைிகவ, கபாற்ைி!
கதிகய, கபாற்ைி! கனிகய, கபாற்ைி!
நதி கசர் பசம் சமட நம்பா, கபாற்ைி!
உமடயாய், கபாற்ைி! உணர்கவ, கபாற்ைி!
கமடகயன் அடிமம கண்டாய், கபாற்ைி!
ஐயா, கபாற்ைி! அணுகவ, கபாற்ைி!
மசவா, கபாற்ைி! தமலவா, கபாற்ைி!
குைிகய, கபாற்ைி! குணகம, கபாற்ைி!
பநைிகய, கபாற்ைி! நிமனகவ, கபாற்ைி!
வாகனார்க்கு அரிய மருந்கத, கபாற்ைி!
ஏகனார்க்கு எளிய இமைவா, கபாற்ைி!
மூ ஏழ் சுற்ைமும் முரண் உறு நரகிமட
ஆழாகம அருள் அரகச, கபாற்ைி!
கதாழா, கபாற்ைி! துமணவா, கபாற்ைி!

வாழ்கவ, கபாற்ைி! என் மவப்கப, கபாற்ைி!
முத்தா கபாற்ைி! முதல்வா, கபாற்ைி!
அத்தா, கபாற்ைி! அரகன, கபாற்ைி!

உமர, உணர்வு, இைந்த ஒருவ, கபாற்ைி!
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விரி கடல் உலகின் விமளகவ, கபாற்ைி!
அருமமயில் எளிய அழகக, கபாற்ைி!
கரு முகில் ஆகிய கண்கண, கபாற்ைி!
மன்னிய திருஅருள் மமலகய, கபாற்ைி!
என்மனயும் ஒருவன் ஆக்கி, இரும் கழல்
பசன்னியில் மவத்த கசவக, கபாற்ைி!
பதாழுத மக துன்பம் துமடப்பாய், கபாற்ைி!
வழுவு இலா ஆனந்த வாரி, கபாற்ைி!
அழிவதும், ஆவதும், கடந்தாய், கபாற்ைி!
முழுவதும் இைந்த முதல்வா, கபாற்ைி!
மான் கநர் கநாக்கி மணாளா, கபாற்ைி!
வானகத்து அமரர் தாகய, கபாற்ைி!
பாரிமட ஐந்தாய்ப் பரந்தாய், கபாற்ைி!
நீரிமட நான்காய் நிகழ்ந்தாய், கபாற்ைி!

தீயிமட மூன்ைாய்த் திகழ்ந்தாய், கபாற்ைி!
வளியிமட இரண்டாய் மகிழ்ந்தாய், கபாற்ைி!
பவளியிமட ஒன்ைாய் விமளந்தாய், கபாற்ைி!
அளிபவர் உள்ளத்து அமுகத, கபாற்ைி!
கனவிலும் கதவர்க்கு அரியாய், கபாற்ைி!
நனவிலும் நாகயற்கு அருளிமன, கபாற்ைி!
இமடமருது உமையும் எந்தாய், கபாற்ைி!
சமடயிமடக் கங்மக தரித்தாய், கபாற்ைி!
ஆரூர் அமர்ந்த அரகச, கபாற்ைி!

சீர் ஆர் திருமவயாைா, கபாற்ைி!
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அண்ணாமமல எம் அண்ணா, கபாற்ைி!
கண் ஆர் அமுதக் கடகல, கபாற்ைி!
ஏகம்பத்து உமை எந்தாய், கபாற்ைி!
பாகம் பபண் உரு ஆனாய், கபாற்ைி!

பராய்த்துமை கமவிய பரகன, கபாற்ைி!
சிராப்பள்ளி கமவிய சிவகன, கபாற்ைி!
மற்று ஓர் பற்று இங்கு அைிகயன், கபாற்ைி!
குற்ைாலத்து எம் கூத்தா, கபாற்ைி!
ககாகழி கமவிய ககாகவ, கபாற்ைி!
ஈங்ககாய்மமல எம் எந்தாய், கபாற்ைி!
பாங்கு ஆர் பழனத்து அழகா, கபாற்ைி!
கடம்பூர் கமவிய விடங்கா, கபாற்ைி!

அமடந்தவர்க்கு அருளும் அப்பா, கபாற்ைி!
இத்தி தன்னின் கீ ழ், இரு மூவர்க்கு,
அத்திக்கு, அருளிய அரகச, கபாற்ைி!
பதன் நாடு உமடய சிவகன, கபாற்ைி!
எந் நாட்டவர்க்கும் இமைவா, கபாற்ைி!
ஏனக் குருமளக்கு அருளிமன, கபாற்ைி!
மானக் கயிமல மமலயாய், கபாற்ைி!
அருளிட கவண்டும் அம்மான், கபாற்ைி!
இருள் பகட அருளும் இமைவா, கபாற்ைி!
தளர்ந்கதன், அடிகயன், தமிகயன், கபாற்ைி!
களம் பகாளக் கருத அருளாய், கபாற்ைி!
அஞ்கசல்' என்று இங்கு அருளாய், கபாற்ைி!
நஞ்கச அமுதா நயத்தாய், கபாற்ைி!
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அத்தா, கபாற்ைி! ஐயா, கபாற்ைி!
நித்தா, கபாற்ைி! நிமலா, கபாற்ைி!
பத்தா, கபாற்ைி! பவகன, கபாற்ைி!
பபரியாய், கபாற்ைி! பிராகன, கபாற்ைி!
அரியாய், கபாற்ைி! அமலா, கபாற்ைி!
மமைகயார் ககால பநைிகய, கபாற்ைி!
முமைகயா? தரிகயன்! முதல்வா, கபாற்ைி!
உைகவ, கபாற்ைி! உயிகர, கபாற்ைி!
சிைகவ, கபாற்ைி! சிவகம, கபாற்ைி!
மஞ்சா, கபாற்ைி! மணாளா, கபாற்ைி!

பஞ்சு ஏர் அடியாள் பங்கா, கபாற்ைி!
அலந்கதன், நாகயன், அடிகயன், கபாற்ைி!
இலங்கு சுடர் எம் ஈசா, கபாற்ைி!

கமவத்தமல கமவிய கண்கண, கபாற்ைி!
குமவப்பதி மமலந்த ககாகவ, கபாற்ைி!
மமல நாடு உமடய மன்கன, கபாற்ைி!
கமல ஆர் அரிககசரியாய், கபாற்ைி!
திருக்கழுக்குன்ைில் பசல்வா, கபாற்ைி!
பபாருப்பு அமர் பூவணத்து அரகன, கபாற்ைி!
அருவமும், உருவமும், ஆனாய், கபாற்ைி!
மருவிய கருமண மமலகய, கபாற்ைி!
துரியமும் இைந்த சுடகர, கபாற்ைி!
பதரிவு அரிது ஆகிய பதளிகவ, கபாற்ைி
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கதாளா முத்தச் சுடகர, கபாற்ைி!
ஆள் ஆனவர்கட்கு அன்பா, கபாற்ைி!
ஆரா அமுகத, அருகள, கபாற்ைி!
கபர் ஆயிரம் உமடப் பபம்மான், கபாற்ைி!
தாளி அறுகின் தாராய், கபாற்ைி!

நீள் ஒளி ஆகிய நிருத்தா, கபாற்ைி!
சந்தனச் சாந்தின் சுந்தர, கபாற்ைி!
சிந்தமனக்கு அரிய சிவகம, கபாற்ைி!
மந்திர மா மமல கமயாய், கபாற்ைி!
எம் தமம உய்யக் பகாள்வாய், கபாற்ைி!
புலி முமல புல்வாய்க்கு அருளிமன, கபாற்ைி!
அமல கடல் மீ மிமச நடந்தாய், கபாற்ைி!

கருங்குருவிக்கு அன்று அருளிமன, கபாற்ைி!
இரும் புலன் புலர இமசந்தமன, கபாற்ைி!
படி உைப் பயின்ை பாவக, கபாற்ைி!
அடிபயாடு, நடு, ஈறு, ஆனாய், கபாற்ைி!
நரபகாடு, சுவர்க்கம், நால் நிலம், புகாமல்,

பர கதி பாண்டியற்கு அருளிமன, கபாற்ைி!
ஒழிவு அை நிமைந்த ஒருவ, கபாற்ைி!
பசழு மலர்ச் சிவபுரத்து அரகச, கபாற்ைி!
கழுநீர் மாமலக் கடவுள், கபாற்ைி!
பதாழுவார் மமயல் துணிப்பாய், கபாற்ைி!
பிமழப்பு, வாய்ப்பு, ஒன்று அைியா நாகயன்
குமழத்த பசால் மாமல பகாண்டருள், கபாற்ைி!
புரம் பல எரித்த புராண, கபாற்ைி!

பரம் பரம் கசாதிப் பரகன, கபாற்ைி!
கபாற்ைி! கபாற்ைி! புயங்கப் பபருமான்!
கபாற்ைி! கபாற்ைி! புராண காரண!
கபாற்ைி! கபாற்ைி! சய, சய, கபாற்ைி!
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திருச் சதகம்
மெய்யுணர்தல்
பமய் தான் அரும்பி, விதிர்விதிர்த்து, உன் விமர ஆர் கழற்கு, என்
மக தான் தமல மவத்து, கண்ண ீர் ததும்பி, பவதும்பி, உள்ளம்
பபாய் தான் தவிர்ந்து, உன்மன, கபாற்ைி, சய, சய, கபாற்ைி!' என்னும்
மக தான் பநகிழவிகடன்; உமடயாய்! என்மனக் கண்டுபகாள்கள.
பகாள்களன் புரந்தரன், மால், அயன் வாழ்வு; குடி பகடினும்,
நள்களன் நினது அடியாபராடு அல்லால்; நரகம் புகினும்,
எள்களன் திரு அருளாகல இருக்கப் பபைின்; இமைவா!
உள்களன் பிை பதய்வம், உன்மன அல்லாது; எங்கள் உத்தமகன!
உத்தமன், அத்தன், உமடயான், அடிகய நிமனந்து உருகி,
மத்த மனத்பதாடு, மால் இவன்' என்ன, மன நிமனவில்
ஒத்தன ஒத்தன பசால்லிட, ஊர் ஊர் திரிந்து, எவரும்
தம் தம் மனத்தன கபச, எஞ்ஞான்று பகால் சாவதுகவ?
சாவ, முன் நாள், தக்கன் கவள்வித் தகர் தின்று, நஞ்சம் அஞ்சி,
ஆவ! எந்தாய்!' என்று, அவிதா இடும் நம்மவர் அவகர,
மூவர் என்கை எம்பிராபனாடும் எண்ணி, விண் ஆண்டு, மண்கமல்
கதவர் என்கை இறுமாந்து, என்ன பாவம் திரிதவகர!

தவகம புரிந்திலன்; தண் மலர் இட்டு, முட்டாது இமைஞ்கசன்;
அவகம பிைந்த அரு விமனகயன், உனக்கு அன்பர் உள் ஆம்
சிவகம பபறும் திரு எய்திற்ைிகலன்; நின் திருவடிக்கு ஆம்
பவகம அருளு கண்டாய் அடிகயற்கு; எம் பரம்பரகன!
பரந்து பல் ஆய் மலர் இட்டு, முட்டாது, அடிகய இமைஞ்சி,
இரந்த எல்லாம் எமக்கக பபைலாம்' என்னும், அன்பர் உள்ளம்
கரந்து நில்லாக் கள்வகன! நின் தன் வார் கழற்கு அன்பு, எனக்கும்
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நிரந்தரமாய் அருளாய் நின்மன ஏத்த முழுவதுகம.
முழுவதும் கண்டவமனப் பமடத்தான், முடி சாய்த்து, முன்நாள்,
பசழு மலர் பகாண்டு எங்கும் கதட, அப்பாலன்; இப்பால், எம்பிரான்
கழுபதாடு காட்டிமட நாடகம் ஆடி, கதி இலியாய்,
உழுமவயின் கதால் உடுத்து, உன்மத்தம் கமல்பகாண்டு, உழிதருகம.
உழிதரு காலும், கனலும், புனபலாடு, மண்ணும், விண்ணும்,
இழிதரு காலம், எக் காலம் வருவது? வந்ததன் பின்,

உழிதரு கால், அத்த! உன் அடிகயன் பசய்த வல் விமனமயக்
கழிதரு காலமும் ஆய், அமவ காத்து, எம்மமக் காப்பவகன!
பவன், எம்பிரான், பனி மா மதிக் கண்ணி, விண்கணார் பபருமான்,
சிவன், எம்பிரான், என்மன ஆண்டுபகாண்டான், என் சிறுமம
கண்டும்;
அவன் எம்பிரான் என்ன, நான் அடிகயன் என்ன, இப் பரிகச
புவன், எம்பிரான்! பதரியும் பரிசு ஆவது இயம்புககவ.
புககவ தககன் உனக்கு அன்பருள், யான்; என் பபால்லா மணிகய!
தககவ, எமன உனக்கு ஆட்பகாண்ட தன்மம? எப் புன்மமயமர
மிககவ உயர்த்தி, விண்கணாமரப் பணித்தி; அண்ணா! அமுகத!
நககவ தகும் எம்பிரான்! என்மன நீ பசய்த நாடககம.
அறிவுறுத்தல்
நாடகத்தால் உன் அடியார்கபால் நடித்து, நான் நடுகவ

வடு
ீ அகத்கத புகுந்திடுவான், மிகப் பபரிதும் விமரகின்கைன்;
ஆடகச் சீர் மணிக் குன்கை! இமட அைா அன்பு உனக்கும் என்
ஊடு அகத்கத நின்று, உருகத் தந்தருள்; எம் உமடயாகன!
யான் ஏதும் பிைப்பு அஞ்கசன்; இைப்பு அதனுக்கு என் கடகவன்?
வாகனயும் பபைில் கவண்கடன்; மண் ஆள்வான் மதித்தும் இகரன்;
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கதன் ஏயும் மலர்க் பகான்மைச் சிவகன! எம்பபருமான்! எம்
மாகன! உன் அருள் பபறும் நாள் என்று?' என்கை வருந்துவகன.
வருந்துவன், நின் மலர்ப் பாதம் அமவ காண்பான்; நாய் அடிகயன்
இருந்து நல மலர் புமனகயன்; ஏத்கதன் நாத் தழும்பு ஏை;
பபாருந்திய பபான் சிமல குனித்தாய்! அருள் அமுதம் புரியாகயல்,
வருந்துவன் அத் தமிகயன்; மற்று என்கன நான் ஆம் ஆகை?

ஆம் ஆறு, உன் திருவடிக்கக அகம் குமழகயன்; அன்பு உருககன்;
பூமாமல புமனந்து ஏத்கதன்; புகழ்ந்து உமரகயன்; புத்கதளிர்

ககாமான்! நின் திருக்ககாயில் தூககன், பமழுககன், கூத்து ஆகடன்,
சாம் ஆகை விமரகின்கைன் சதிராகல சார்வாகன.
வான் ஆகி, மண் ஆகி, வளி ஆகி, ஒளி ஆகி,
ஊன் ஆகி, உயிர் ஆகி, உண்மமயும் ஆய், இன்மமயும் ஆய்,
ககான் ஆகி, யான், எனது என்று அவர்அவமரக் கூத்தாட்டு
வான் ஆகி, நின்ைாமய என் பசால்லி வாழ்த்துவகன!
வாழ்த்துவதும் வானவர்கள் தாம் வாழ்வான்; மனம் நின்பால்
தாழ்த்துவதும், தாம் உயர்ந்து, தம்மம எல்லாம் பதாழகவண்டி;
சூழ்த்து மதுகரம் முரலும் தாகராமய, நாய் அடிகயன்,

பாழ்த்த பிைப்பு அறுத்திடுவான், யானும் உன்மனப் பரவுவகன.
பரவுவார் இமமகயார்கள்; பாடுவன நால்கவதம்;

குரவு வார் குழல் மடவாள் கூறு உமடயாள், ஒரு பாகம்;
விரவுவார் பமய் அன்பின் அடியார்கள், கமன்கமல்; உன்
அரவு வார் கழல் இமணகள் காண்பாகரா, அரியாகன?
அரியாகன யாவர்க்கும்! அம்பரவா! அம்பலத்து எம்
பபரியாகன! சிைிகயமன ஆட்பகாண்ட பபய் கழல்கீ ழ்
விமர ஆர்ந்த மலர் தூகவன்; வியந்து அலகைன்; நயந்து உருககன்;
தரிகயன்; நான் ஆம் ஆறு என்? சாகவன்; நான் சாகவகன!
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கவனல் கவள் மலர்க் கமணக்கும், பவள் நமக, பசவ் வாய், கரிய
பானல் ஆர் கண்ணியர்க்கும், பமதத்து உருகும் பாழ் பநஞ்கச!
ஊன் எலாம் நின்று உருக, புகுந்து ஆண்டான்; இன்று கபாய்
வான் உளான்; காணாய் நீ , மாளா வாழ்கின்ைாகய.
வாழ்கின்ைாய்; வாழாத பநஞ்சகம! வல் விமனப் பட்டு
ஆழ்கின்ைாய்; ஆழாமல் காப்பாமன ஏத்தாகத,
சூழ்கின்ைாய் ககடு உனக்கு; பசால்கின்கைன், பல்காலும்;
வழ்கின்ைாய்
ீ
நீ அவலக் கடல் ஆய பவள்ளத்கத.
சுட்டறுத்தல்
பவள்ளம் தாழ் விரி சமடயாய்! விமடயாய்!

விண்கணார் பபருமாகன!' எனக் ககட்டு கவட்ட பநஞ்சாய்,
பள்ளம் தாழ் உறு புனலில், கீ ழ் கமலாக,
பமதத்து உருகும் அவர் நிற்க, என்மனஆண்டாய்க்கு,
உள்ளந்தாள் நின்று உச்சி அளவும் பநஞ்சாய்
உருகாதால்; உடம்பு எல்லாம் கண்ணாய், அண்ணா!
பவள்ளம் தான் பாயாதால்; பநஞ்சம் கல் ஆம்;
கண் இமணயும் மரம் ஆம் தீவிமனயிகனற்கக.
விமனயிகல கிடந்கதமன, புகுந்து நின்று, கபாது, நான்
விமனக்ககடன்' என்பாய் கபால,

இமனயன் நான்' என்று உன்மன அைிவித்து, என்மன
ஆட்பகாண்டு, எம்பிரான் ஆனாய்க்கு,இரும்பின் பாமவ
அமனய நான், பாகடன்; நின்று ஆகடன்; அந்கதா!
அலைிகடன்; உலைிகடன்; ஆவி கசாகரன்;
முமனவகன! முமைகயா, நான் ஆன ஆறு?
முடிவு அைிகயன்; முதல், அந்தம், ஆயினாகன!
ஆய நான்மமையவனும் நீகய ஆதல்
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அைிந்து, யான் யாவரினும் கமடயன் ஆய
நாயிகனன் ஆதமலயும் கநாக்கிக் கண்டும்,
நாதகன! நான் உனக்கு ஓர் அன்பன் என்கபன்
ஆயிகனன்; ஆதலால், ஆண்டுபகாண்டாய்

அடியார் தாம் இல்மலகய? அன்ைி, மற்று ஓர்
கபயகனன்? இது தான் நின் பபருமம அன்கை!
எம்பபருமான்! என் பசால்லிப் கபசுகககன?
கபசின், தாம் ஈசகன, எந்தாய், எந்மத
பபருமாகன!' என்று என்கை கபசிப் கபசி;
பூசின், தாம் திருநீகை நிமையப் பூசி;
கபாற்ைி எம்பபருமாகன!' என்று; பின்ைா
கநசத்தால் பிைப்பு இைப்மபக் கடந்தார் தம்மம
ஆண்டாகன! அவா பவள்ளக் கள்வகனமன,

மாசு அற்ை மணிக் குன்கை! எந்தாய்! அந்கதா!
என்மன, நீ ஆட்பகாண்ட வண்ணம் தாகன?
வண்ணம் தான் கசயது அன்று; பவளிகத அன்று;
அகநகன்; ஏகன்; அணு; அணுவில் இைந்தாய்;என்று அங்கு
எண்ணம் தான் தடுமாைி, இமமகயார் கூட்டம்
எய்தும் ஆறு அைியாத எந்தாய்! உன் தன்
வண்ணம் தான் அது காட்டி, வடிவு காட்டி,

மலர்க் கழல்கள் அமவ காட்டி, வழிஅற்கைமன,
திண்ணம் தான் பிைவாமல் காத்து ஆட்பகாண்டாய்;
எம்பபருமான்! என் பசால்லிச் சிந்திக்கககன?
சிந்தமன நின் தனக்கு ஆக்கி, நாயிகனன் தன்
கண் இமண நின் திருப்பாதப் கபாதுக்குஆக்கி,
வந்தமனயும் அம் மலர்க்கக ஆக்கி, வாக்கு, உன்
மணி வார்த்மதக்கு ஆக்கி, ஐம்புலன்கள் ஆர
வந்து, எமன ஆட்பகாண்டு, உள்கள புகுந்த விச்மச
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மால் அமுதப் பபரும் கடகல!மமலகய! உன்மனத்
தந்தமன பசம் தாமமரக் காடு அமனய கமனித்
தனிச் சுடகர! இரண்டும் இல் இத்தனியகனற்கக.
தனியகனன், பபரும் பிைவிப் பபௌவத்து, எவ்வம்
தடம் திமரயால் எற்றுண்டு, பற்றுஒன்று இன்ைி,
கனியின் கநர் துவர் வாயார் என்னும் காலால்
கலக்குண்டு காம வான் சுைவின் வாய்ப்பட்டு,
இனி, என்கன உய்யும் ஆறு?' என்று என்று எண்ணி,
அஞ்சு எழுத்தின் புமண பிடித்துக்கிடக்கின்கைமன,
முமனவகன! முதல், அந்தம், இல்லா மல்லல்
கமர காட்டி, ஆட்பகாண்டாய் மூர்க்ககனற்கக.
ககட்டு ஆரும் அைியாதான்; ககடு ஒன்று இல்லான்;
கிமள இலான்; ககளாகத எல்லாம் ககட்டான்
நாட்டார்கள் விழித்திருப்ப, ஞாலத்துள்கள
நாயினுக்குத் தவிசு இட்டு, நாயிகனற்கக
காட்டாதன எல்லாம் காட்டி, பின்னும்
ககளாதன எல்லாம் ககட்பித்து, என்மன
மீ ட்கடயும் பிைவாமல் காத்து, ஆட்பகாண்டான்
எம்பபருமான் பசய்திட்ட விச்மச தாகன!
விச்மச தான் இது ஒப்பது உண்கடா? ககட்கின்
மிகு காதல் அடியார் தம் அடியன் ஆக்கி
அச்சம் தீர்த்து ஆட்பகாண்டான்; அமுதம் ஊைி,
அகம் பநககவ புகுந்து, ஆண்டான், அன்புகூர;
அச்சன், ஆண், பபண், அலி, ஆகாசம், ஆகி,
ஆர் அழல் ஆய், அந்தம் ஆய், அப்பால் நின்ை
பசச்மச மா மலர் புமரயும் கமனி, எங்கள்
சிவபபருமான், எம்பபருமான், கதவர் ககாகவ!
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கதவர் ககா அைியாத கதவ கதவன்;
பசழும் பபாழில்கள் பயந்து, காத்து, அழிக்கும்மற்மை
மூவர் ககானாய் நின்ை முதல்வன்; மூர்த்தி;
மூதாமத; மாது ஆளும் பாகத்து எந்மத;

யாவர் ககான்; என்மனயும் வந்து ஆண்டுபகாண்டான்;
யாம் ஆர்க்கும் குடி அல்கலாம்; யாதும்அஞ்கசாம்;
கமவிகனாம் அவன் அடியார் அடியாகராடு;
கமன் கமலும் குமடந்து ஆடி, ஆடுகவாகம.
ஆன்ெ சுத்தி
ஆடுகின்ைிமல; கூத்துஉமடயான் கழற்கு அன்பு இமல; என்பு
உருகிப
பாடுகின்ைிமல; பமதப்பதும் பசய்கிமல; பணிகிமல; பாத மலர்
சூடுகின்ைிமல; சூட்டுகின்ைதும் இமல; துமண இலி பிண பநஞ்கச!
கதடுகின்ைிமல; பதருவுகதாறு அலைிமல; பசய்வது ஒன்று
அைிகயகன.

அைிவு இலாத எமன, புகுந்து ஆண்டுபகாண்டு அைிவமத அருளி,
பமய்ந்
பநைி எலாம் புலம் ஆக்கிய எந்மதமய, பந்தமன அறுப்பாமன,
பிைிவு இலாத இன் அருள்கள் பபற்ைிருந்தும், மாறு ஆடுதி; பிண
பநஞ்கச!
கிைி எலாம் மிகக் கீ ழ்ப்படுத்தாய்; பகடுத்தாய் என்மனக் பகடுமாகை.
மாைி நின்று எமனக் பகடக் கிடந்தமனமய, எம் மதி இலி மட
பநஞ்கச!
கதறுகின்ைிலம் இனி உமன; சிக்பகனச் சிவன் அவன் திரள்
கதாள்கமல்

நீறு நின்ைது கண்டமன; ஆயினும், பநக்கிமல; இக் காயம்
கீ றுகின்ைிமல; பகடுவது உன் பரிசு இது; ககட்கவும் கில்கலகன.
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கிற்ை வா, மனகம! பகடுவாய்; உமடயான் அடி நாகயமன
விற்று எலாம் மிக ஆள்வதற்கு உரியவன் விமர மலர்த்
திருப்பாதம்
முற்று இலா இளம் தளிர் பிரிந்து இருந்து நீ உண்டன எல்லாம்
முன்

அற்ை ஆறும் நின் அைிவும் நின் பபருமமயும் அளவு
அறுக்கில்கலகன.
அளவு அறுப்பதற்கு அரியவன் இமமயவர்க்கு அடியவர்க்கு
எளியான் நம்
களவு அறுத்து நின்று ஆண்டமம கருத்தினுள் கசிந்து உணர்ந்து
இருந்கதயும்
உள கறுத்து உமன நிமனந்து உளம் பபருங்களன் பசய்த்தும்
இமல பநஞ்கச
பளகு அறுத்து உமடயான் கழல் பணிந்திமல பரகதி புகுவாகன.
புகுவது ஆவதும்; கபாதரவு இல்லதும்; பபான் நகர் புகப் கபாதற்கு
உகுவது ஆவதும்; எந்மத, எம்பிரான், என்மன ஆண்டவன் கழற்கு
அன்பு
பநகுவது ஆவதும்; நித்தலும் அமுபதாடு, கதபனாடு, பால், கட்டி,
மிகுவது ஆவதும்; இன்று எனின், மற்று இதற்கு என் பசய்ககன்
விமனகயகன?
விமன என்கபால் உமடயார் பிைர் ஆர்? உமடயான், அடி
நாகயமனத்
திமனயின் பாகமும் பிரிவது திருக்குைிப்பு அன்று; மற்று அதனாகல,
முமனவன் பாத நல் மலர் பிரிந்திருந்தும், நான் முட்டிகலன், தமல
கீ கைன்;

இமனயன் பாவமன, இரும்பு; கல், மனம்; பசவி, இன்னது என்று
அைிகயகன.
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ஏமன யாவரும் எய்திடல் உற்று, மற்று இன்னது என்று அைியாத
கதமன, ஆன் பநமய, கரும்பின் இன் கதைமல, சிவமன, என்
சிவகலாகக்
ககாமன, மான் அன கநாக்கி தன் கூைமன, குறுகிகலன்; பநடும்
காலம்,

ஊமன, யான் இருந்து ஓம்புகின்கைன்; பகடுகவன் உயிர் ஓயாகத.
ஓய்வு இலாதன; உவமனில் இைந்தன; ஒள் மலர்த் தாள் தந்து,

நாயில் ஆகிய குலத்தினும் கமடப்படும் என்மன, நல் பநைி காட்டி,
தாயில் ஆகிய இன் அருள் புரிந்த, என் தமலவமன நனி காகணன்;
தீயில் வழ்கிகலன்;
ீ
திண் வமர உருள்கிகலன்: பசழும் கடல்
புகுகவகன?
கவனில் கவள் கமண கிழித்திட, மதி சுடும்; அது தமன
நிமனயாகத,
மான் நிலாவிய கநாக்கியர் படிைிமட மத்து இடு தயிர் ஆகி,
கதன் நிலாவிய திருஅருள் புரிந்த, என் சிவன் நகர் புகப் கபாககன்;
ஊனில் ஆவிமய ஓம்புதல் பபாருட்டு, இனும் உண்டு உடுத்து
இருந்கதகன.
ககம்ொறு மகாடுத்தல்
இரு மக யாமனமய ஒத்து இருந்து, என் உளக்
கருமவ யான் கண்டிகலன்; கண்டது எவ்வகம;
வருக' என்று பணித்தமன; வான் உகளார்க்கு
ஒருவகன! கிற்ைிகலன்; கிற்பன், உண்ணகவ.
உண்டு ஓர் ஒள் பபாருள்' என்று உணர்வார்க்கு எலாம்
பபண்டிர், ஆண், அலி, என்று அைி ஒண்கிமல;
பதாண்டகனற்கு உள்ளவா வந்து கதான்ைினாய்;
கண்டும் கண்டிகலன்: என்ன கண் மாயகம!
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கமமல வானவரும் அைியாதது ஓர்
ககாலகம, எமன ஆட்பகாண்ட கூத்தகன,
ஞாலகம, விசும்கப, இமவ வந்து கபாம்
காலகம! உமன என்று பகால் காண்பகத?
காணல் ஆம் பரகம, கட்கு இைந்தது ஓர்
வாள் நிலாப் பபாருகள, இங்கு, ஒர் பார்ப்பு என,
பாணகனன் படிற்று ஆக்மகமய விட்டு, உமனப்
பூணும் ஆறு அைிகயன் புலன் கபாற்ைிகய.

கபாற்ைி' என்றும், புரண்டும், புகழ்ந்தும் நின்று,

ஆற்ைல் மிக்க அன்பால் அமழக்கின்ைிகலன்;
ஏற்று வந்து எதிர், தாமமரத் தாள் உறும்
கூற்ைம் அன்னது ஓர் பகாள்மக என் பகாள்மககய.
பகாள்ளும்கில், எமன அன்பரில் கூய்ப் பணி
கள்ளும், வண்டும், அைா மலர்க் பகான்மையான்;
நள்ளும், கீ ழ் உளும், கமல் உளும், யா உளும்,
எள்ளும் எண்பணயும் கபால், நின்ை எந்மதகய?
எந்மத, யாய், எம்பிரான்; மற்றும் யாவர்க்கும்
தந்மத, தாய், தம்பிரான்; தனக்கு அஃது இலான்;
முந்தி என்னுள் புகுந்தனன் யாவரும்

சிந்மதயாலும் அைிவு அரும் பசல்வகன.
பசல்வம், நல்குரவு, இன்ைி; விண்கணார், புழு,
புல் வரம்பு இன்ைி; யார்க்கும் அரும் பபாருள்
எல்மல இல் கழல் கண்டும் பிரிந்தனன்:
கல் வமக மனத்கதன் பட்ட கட்டகம!
கட்டு அறுத்து, எமன ஆண்டு, கண் ஆர, நீறு
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இட்ட அன்பபராடு, யாவரும் காணகவ,
பட்டிமண்டபம் ஏற்ைிமன, ஏற்ைிமன
எட்டிகனாடு இரண்டும் அைிகயமனகய.
அைிவகன! அமுகத! அடி நாயிகனன்
அைிவன் ஆகக் பகாண்கடா, எமன ஆண்டதும்?

அைிவு இலாமம அன்கை கண்டது, ஆண்ட நாள்?
அைிவகனா, அல்லகனா? அருள், ஈசகன!
அநுபபாக சுத்தி
ஈசகன! என் எம்மாகன! எந்மத பபருமான்! என் பிைவி

நாசகன! நான் யாதும் ஒன்று அல்லாப் பபால்லா நாய் ஆன
நீசகனமன ஆண்டாய்க்கு, நிமனக்கமாட்கடன் கண்டாகய:
கதசகன! அம்பலவகன! பசய்வது ஒன்றும் அைிகயகன.
பசய்வது அைியாச் சிறு நாகயன், பசம் பபான் பாத மலர் காணாப்
பபாய்யர் பபறும் கபறு அத்தமனயும் பபறுதற்கு உரிகயன்; பபாய்
இலா
பமய்யர் பவைி ஆர் மலர்ப் பாதம் கமவக் கண்டும், ககட்டிருந்தும்,
பபாய்யகனன் நான் உண்டு, உடுத்து, இங்கு இருப்பது ஆகனன்: கபார்
ஏகை!

கபார் ஏகை! நின் பபான் நகர்வாய் நீ கபாந்தருளி, இருள் நீக்கி,
வார் ஏறு இள பமன் முமலயாகளாடு உடன் வந்தருள, அருள்
பபற்ை
சீர் ஏறு அடியார் நின் பாதம் கசரக் கண்டும், கண் பகட்ட
ஊர் ஏறு ஆய், இங்கு உழல்கவகனா? பகாடிகயன் உயிர் தான்
உலவாகத!
உலவாக் காலம் தவம் எய்தி, உறுப்பும் பவறுத்து, இங்கு உமனக்
காண்பான்,
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பல மா முனிவர் நனி வாட, பாவிகயமனப் பணி பகாண்டாய்;
மல மாக் குரம்மப இது மாய்க்க மாட்கடன்; மணிகய, உமனக்
காண்பான்,
அலவாநிற்கும் அன்பு இகலன்; என் பகாண்டு எழுககன், எம்மாகன?
மான் கநர் கநாக்கி உமமயாள் பங்கா! வந்து இங்கு ஆட்பகாண்ட
கதகன! அமுகத! கரும்பின் பதளிகவ! சிவகன! பதன் தில்மலக்
ககாகன! உன் தன் திருக்குைிப்புக் கூடுவார் நின் கழல் கூட,
ஊன் ஆர் புழுக்கூடு இது காத்து, இங்கு இருப்பது ஆகனன்;
உமடயாகன!
உமடயாகன! நின் தமன உள்கி, உள்ளம் உருகும், பபரும் காதல்
உமடயார், உமடயாய்! நின் பாதம் கசரக் கண்டு, இங்கு ஊர் நாயின்
கமட ஆகனன், பநஞ்சு உருகாகதன், கல்லா மனத்கதன், கசியாகதன்,
முமட ஆர் புழுக் கூடு இது காத்து, இங்கு இருப்பது ஆக
முடித்தாகய.
முடித்த ஆறும், என் தனக்கக தக்ககத; முன், அடியாமரப்

பிடித்த ஆறும், கசாராமல் கசாரகனன் இங்கு, ஒருத்தி வாய்
துடித்த ஆறும், துகில் இமைகய கசார்ந்த ஆறும், முகம் குறு கவர்
பபாடித்த ஆறும், இமவ உணர்ந்து, ககடு என் தனக்கக சூழ்ந்கதகன.
கதமன, பாமல, கன்னலின் பதளிமய, ஒளிமய, பதளிந்தார் தம்
ஊமன உருக்கும் உமடயாமன, உம்பராமன, வம்பகனன்,
நான் நின் அடிகயன்; நீ என்மன ஆண்டாய்,' என்ைால், அடிகயற்குத்
தானும் சிரித்கத, அருளலாம் தன்மம ஆம், என் தன்மமகய.
தன்மம பிைரால் அைியாத தமலவா! பபால்லா நாய் ஆன
புன்மமகயமன ஆண்டு, ஐயா! புைகம கபாக விடுவாகயா?
என்மன கநாக்குவார் யாகர? என் நான் பசய்ககன்? எம்பபருமான்!
பபான்கன திகழும் திருகமனி எந்தாய்! எங்குப் புகுகவகன?
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புகுகவன், எனகத நின் பாதம்; கபாற்றும் அடியார் உள் நின்று
நகுகவன், பண்டு கதாள் கநாக்கி நாணம் இல்லா நாயிகனன்.
பநகும் அன்பு இல்மல, நிமனக் காண; நீ ஆண்டு அருள, அடிகயனும்
தகுவகன? என் தன்மமகய! எந்தாய், அந்கதா! தரிகயகன!
காருணியத்து இரங்கல்
தரிக்கிகலன் காய வாழ்க்மக; சங்கரா, கபாற்ைி! வான
விருத்தகன, கபாற்ைி! எங்கள் விடமலகய, கபாற்ைி! ஒப்பு இல்
ஒருத்தகன, கபாற்ைி! உம்பர் தம்பிரான், கபாற்ைி! தில்மல
நிருத்தகன, கபாற்ைி! எங்கள் நின்மலா, கபாற்ைி! கபாற்ைி!
கபாற்ைி! ஓம் நமச்சிவாய! புயங்ககன, மயங்குகின்கைன்;
கபாற்ைி! ஓம் நமச்சிவாய! புகல் இடம் பிைிது ஒன்று இல்மல;
கபாற்ைி! ஓம் நமச்சிவாய! புைம் எமனப் கபாக்கல், கண்டாய்;
கபாற்ைி! ஓம் நமச்சிவாய! சய! சய! கபாற்ைி! கபாற்ைி!
கபாற்ைி! என் கபாலும் பபாய்யர் தம்மம ஆட்பகாள்ளும் வள்ளல்
கபாற்ைி! நின் பாதம் கபாற்ைி! நாதகன, கபாற்ைி! கபாற்ைி!
கபாற்ைி! நின் கருமண பவள்ளப் புது மது; புவனம், நீர், தீ,
காற்று, இயமானன், வானம், இரு சுடர், கடவுளாகன!
கடவுகள கபாற்ைி! என்மனக் கண்டுபகாண்டு, அருளு, கபாற்ைி!
விட, உகள உருக்கி என்மன ஆண்டிட கவண்டும், கபாற்ைி!

உடல் இது கமளந்திட்டு, ஒல்மல உம்பர் தந்து அருளு, கபாற்ைி!
சமடயுகள கங்மக மவத்த சங்கரா, கபாற்ைி! கபாற்ைி!
சங்கரா, கபாற்ைி! மற்று ஓர் சரண் இகலன்; கபாற்ைி! ககாலப்
பபாங்கு அரா அல்குல், பசவ் வாய், பவள் நமக, கரிய வாள் கண்,
மங்மக ஓர் பங்க, கபாற்ைி! மால் விமட ஊர்தி, கபாற்ைி!
இங்கு, இவ் வாழ்வு ஆற்ைகில்கலன்; எம்பிரான்! இழித்திட்கடகன.
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இழித்தனன் என்மன யாகன; எம்பிரான், கபாற்ைி! கபாற்ைி!
பழித்திகலன் உன்மன; என்மன ஆளுமடப் பாதம் கபாற்ைி!
பிமழத்தமவ பபாறுக்மக எல்லாம் பபரியவர் கடமம; கபாற்ைி!
ஒழித்திடு இவ் வாழ்வு; கபாற்ைி! உம்பர் நாட்டு எம்பிராகன!
எம்பிரான், கபாற்ைி! வானத்தவர் அவர் ஏறு, கபாற்ைி!

பகாம்பர் ஆர் மருங்குல் மங்மக கூை, பவள் நீை, கபாற்ைி!
பசம் பிரான், கபாற்ைி! தில்மலத் திருச்சிற்ைம்பலவ, கபாற்ைி!
உம்பராய், கபாற்ைி! என்மன ஆளுமட ஒருவ, கபாற்ைி!
ஒருவகன கபாற்ைி! ஒப்பு இல் அப்பகன, கபாற்ைி! வாகனார்
குருவகன, கபாற்ைி! எங்கள் ககாமளக் பகாழுந்து, கபாற்ைி!
வருக' என்று, என்மன நின்பால் வாங்கிட கவண்டும், கபாற்ைி!
தருக நின் பாதம், கபாற்ைி! தமியகனன் தனிமம தீர்த்கத.
தீர்ந்த அன்பாய அன்பர்க்கு அவரினும் அன்ப, கபாற்ைி!
கபர்ந்தும், என் பபாய்ம்மம ஆட்பகாண்டு அருளிடும் பபருமம,
கபாற்ைி!

வார்ந்த நஞ்சு அயின்று, வாகனார்க்கு அமுதம் ஈ வள்ளல், கபாற்ைி!
ஆர்ந்த நின் பாதம், நாகயற்கு அருளிட கவண்டும், கபாற்ைி!
கபாற்ைி! இப் புவனம், நீர், தீ, காபலாடு, வானம் ஆனாய்;
கபாற்ைி! எவ் உயிர்க்கும் கதாற்ைம் ஆகி, நீ, கதாற்ைம் இல்லாய்;
கபாற்ைி! எல்லா உயிர்க்கும் ஈறு ஆய், ஈறு இன்மம ஆனாய்;
கபாற்ைி! ஐம் புலன்கள் நின்மனப் புணர்கிலாப் புணர்க்மகயாகன.
ஆனந்தத்து அழுந்தல்
புணர்ப்பது ஒக்க, எந்மத! என்மன ஆண்டு, பூண கநாக்கினாய்;
புணர்ப்பது அன்று இது என்ை கபாது, நின்பனாடு என்பனாடு, என்
இது ஆம்?
புணர்ப்பது ஆக, அன்று இது ஆக, அன்பு நின் கழல்ககண
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புணர்ப்பது ஆக, அம் கணாள, புங்கம் ஆன கபாககம!
கபாகம் கவண்டி, கவண்டிகலன் புரந்தர ஆதி இன்பமும்;
ஏக! நின் கழல் இமண அலாது இகலன், என் எம்பிரான்;
ஆகம் விண்டு, கம்பம் வந்து, குஞ்சி அஞ்சலிக்ககண
ஆக, என் மக; கண்கள் தாமர ஆறு அது ஆக; ஐயகன!
ஐய, நின்னது அல்லது இல்மல, மற்று ஓர் பற்று, வஞ்சகனன்;
பபாய் கலந்தது அல்லது இல்மல, பபாய்மமகயன்; என் எம்பிரான்,
மம கலந்த கண்ணி பங்க, வந்து நின் கழல்ககண

பமய் கலந்த அன்பர் அன்பு எனக்கும் ஆககவண்டுகம.
கவண்டும், நின் கழல்கண் அன்பு; பபாய்மம தீர்த்து, பமய்ம்மமகய
ஆண்டுபகாண்டு, நாயிகனமன, ஆவ' என்று அருளு, நீ;
பூண்டுபகாண்டு அடியகனனும் கபாற்ைி! கபாற்ைி!' என்றும், என்றும்
மாண்டு மாண்டு, வந்து வந்து, மன்ன! நின் வணங்ககவ.
வணங்கும் நின்மன, மண்ணும், விண்ணும்; கவதம் நான்கும் ஓலம்
இட்டு
உணங்கும், நின்மன எய்தல் உற்று, மற்று ஓர் உண்மம
இன்மமயின்;

வணங்கி, யாம், விகடங்கள் என்ன, வந்து நின்று அருளுதற்கு,
இணங்கு பகாங்மக மங்மக பங்க! என் பகாகலா நிமனப்பகத?
நிமனப்பது ஆக சிந்மத பசல்லும் எல்மல, ஏய வாக்கினால்
திமனத்தமனயும் ஆவது இல்மல; பசால்லல் ஆவ ககட்பகவ;
அமனத்து உலகும் ஆய நின்மன ஐம் புலன்கள் காண்கிலா;
எமனத்து, எமனத்து அது, எப் புைத்தது எந்மத பாதம் எய்தகவ?
எய்தல் ஆவது என்று, நின்மன, எம்பிரான்? இவ் வஞ்சகனற்கு
உய்தல் ஆவது, உன்கண் அன்ைி, மற்று ஓர் உண்மம இன்மமயின்,
மபதல் ஆவது என்று பாதுகாத்து இரங்கு; பாவிகயற்கு
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இஃது அலாது, நின்கண் ஒன்றும்வண்ணம் இல்மல; ஈசகன!
ஈசகன! நீ அல்லது இல்மல இங்கும் அங்கும் என்பதும்,
கபசிகனன் ஓர் கபதம் இன்மம கபமதகயன். என் எம்பிரான்!
நீசகனமன ஆண்டுபகாண்ட நின்மலா! ஒர் நின் அலால்,
கதசகன! ஓர் கதவர் உண்மம சிந்தியாது, சிந்மதகய.
சிந்மத, பசய்மக, ககள்வி, வாக்கு, சீர் இல் ஐம் புலன்களால்,
முந்மத ஆன காலம் நின்மன எய்திடாத மூர்க்ககனன்,

பவந்து, ஐயா, விழுந்திகலன்; என் உள்ளம் பவள்கி விண்டிகலன்;
எந்மத ஆய நின்மன, இன்னம் எய்தல் உற்று, இருப்பகன.
இருப்பு பநஞ்ச வஞ்சகனமன ஆண்டுபகாண்ட நின்ன தாள்
கருப்பு மட்டு வாய் மடுத்து, எமனக் கலந்து கபாகவும்,
பநருப்பும் உண்டு; யானும் உண்டிருந்தது உண்டு; அது; ஆயினும்,
விருப்பும் உண்டு நின்கண் என்கண் என்பது என்ன விச்மசகய!
ஆனந்த பரவசம்
விச்சுக் ககடு பபாய்க்கு ஆகாது என்று, இங்கு எமன மவத்தாய்;
இச்மசக்கு ஆனார் எல்லாரும் வந்து, உன் தாள் கசர்ந்தார்;
அச்சத்தாகல ஆழ்ந்திடுகின்கைன்; ஆரூர் எம்
பிச்மசத் கதவா, என் நான் பசய்ககன்? கபசாகய.
கபசப்பட்கடன் நின் அடியாரில்; திருநீகை
பூசப்பட்கடன்; பூதலரால், உன் அடியான் என்று,

ஏசப்பட்கடன்; இனிப் படுகின்ைது அமமயாதால்;
ஆமசப்பட்கடன்; ஆட்பட்கடன்; உன் அடிகயகன.
அடிகயன் அல்கலன் பகால்கலா? தான், எமன ஆட்பகாண்டிமல
பகால்கலா?
அடியார் ஆனார் எல்லாரும் வந்து, உன் தாள் கசர்ந்தார்;
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பசடி கசர் உடலம் இது, நீக்க மாட்கடன்; எங்கள் சிவகலாகா!
கடிகயன் உன்மன, கண் ஆரக் காணும் ஆறு, காகணகன.
காணும் ஆறு காகணன்; உன்மன அந் நாள் கண்கடனும்
பாகண கபசி, என் தன்மனப் படுத்தது என்ன? பரஞ்கசாதி!
ஆகண, பபண்கண, ஆர் அமுகத, அத்தா, பசத்கத கபாயிகனன்;

ஏண் நாண் இல்லா நாயிகனன், என் பகாண்டு எழுககன், எம்மாகன?
மான் கநர் கநாக்கி, உமமயாள் பங்கா, மமை ஈறு அைியா
மமைகயாகன,

கதகன, அமுகத, சிந்மதக்கு அரியாய், சிைிகயன் பிமழ பபாறுக்கும்
ககாகன, சிைிது என் பகாடுமம பமைந்கதன்; சிவ மா நகர் குறுகப்
கபானார் அடியார்; யானும், பபாய்யும், புைகம கபாந்கதாகம.
புைகம கபாந்கதாம் பபாய்யும், யானும்; பமய் அன்பு
பபைகவ வல்கலன் அல்லா வண்ணம் பபற்கைன் யான்.
அைகவ நின்மனச் கசர்ந்த அடியார் மற்று ஒன்று அைியாதார்;
சிைகவ பசய்து வழுவாது, சிவகன! நின் தாள் கசர்ந்தாகர.
தாராய், உமடயாய்! அடிகயற்கு உன் தாள் இமண அன்பு;
கபாரா உலகம் புக்கார் அடியார்; புைகம கபாந்கதன் யான்;

ஊர் ஆ மிமலக்க, குருட்டு ஆ மிமலத்தாங்கு, உன் தாள் இமண
அன்புக்கு
ஆரா அடிகயன், அயகல மயல்பகாண்டு, அழுகககன.
அழுககன், நின்பால் அன்பு ஆம் மனம் ஆய்; அழல் கசர்ந்த
பமழுகக அன்னார், மின் ஆர், பபான் ஆர், கழல் கண்டு
பதாழுகத, உன்மனத் பதாடர்ந்தாகராடும் பதாடராகத,
பழுகத பிைந்கதன்; என் பகாண்டு உன்மனப் பணிகககன?
பணிவார் பிணி தீர்த்தருளி, பமழய அடியார்க்கு உன்
அணி ஆர் பாதம் பகாடுத்தி; அதுவும் அரிது என்ைால்,
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திணி ஆர் மூங்கில் அமனகயன், விமனமயப் பபாடி ஆக்கி,
தணி ஆர் பாதம், வந்து, ஒல்மல தாராய்; பபாய் தீர் பமய்யாகன!
யாகன பபாய்; என் பநஞ்சும் பபாய்; என் அன்பும் பபாய்;
ஆனால், விமனகயன் அழுதால், உன்மனப் பபைலாகம?
கதகன, அமுகத, கரும்பின் பதளிகவ, தித்திக்கும்

மாகன, அருளாய் அடிகயன் உமன வந்து உறுமாகை.
ஆனந்தாதீதம்
மாறு இலாத மாக் கருமண பவள்ளகம! வந்து முந்தி நின்
மலர்பகாள் தாள் இமண,

கவறு இலாப் பதப் பரிசு பபற்ை, நின் பமய்ம்மம அன்பர், உன்
பமய்ம்மம கமவினார்;
ஈறு இலாத நீ , எளிமய ஆகி வந்து, ஒளிபசய் மானிடம் ஆக,
கநாக்கியும்,
கீ று இலாத பநஞ்சு உமடய நாயிகனன் கமடயன் ஆயிகனன் பட்ட
கீ ழ்மமகய.
மம இலங்கு நல் கண்ணி பங்ககன! வந்து எமனப் பணிபகாண்ட
பின், மழக்

மக இலங்கு பபான் கிண்ணம் என்று அலால், அரிமய என்று
உமனக் கருதுகின்ைிகலன்;
பமய் இலங்கு பவள் நீற்று கமனியாய், பமய்ம்மம அன்பர் உன்
பமய்ம்மம கமவினார்;
பபாய்யில் இங்கு எமனப் புகுதவிட்டு, நீ கபாவகதா? பசாலாய்,
பபாருத்தம் ஆவகத?
பபாருத்தம் இன்மமகயன்; பபாய்ம்மம உண்மமகயன்; கபாத' என்று
எமனப் புரிந்து கநாக்கவும்,

Concord Thirumurai & Thiruppugazh Group

திருவாசகம்

பக்கம் 44

வருத்தம் இன்மமகயன்; வஞ்சம் உண்மமகயன்; மாண்டிகலன்;
மலர்க் கமல பாதகன,
அரத்த கமனியாய், அருள்பசய் அன்பரும், நீயும், அங்கு எழுந்தருளி,
இங்கு எமன

இருத்தினாய்; முமைகயா? என் எம்பிரான், வம்பகனன் விமனக்கு
இறுதி இல்மலகய?
இல்மல நின் கழற்கு அன்பு அது, என்ககண; ஏலம் ஏலும் நல் குழலி
பங்ககன!
கல்மல பமன் கனி ஆக்கும் விச்மச பகாண்டு, என்மன நின்
கழற்கு அன்பன் ஆக்கினாய்;
எல்மல இல்மல நின் கருமண; எம்பிரான்! ஏது பகாண்டு, நான் ஏது
பசய்யினும்,

வல்மலகய எனக்கு இன்னும் உன் கழல் காட்டி, மீ ட்கவும், மறு இல்
வானகன?
வான நாடரும் அைி ஒணாத நீ, மமையில் ஈறும் முன் பதாடர்
ஒணாத நீ ,
ஏமன நாடரும் பதரி ஒணாத நீ , என்மன இன்னிதாய்
ஆண்டுபகாண்டவா,
ஊமன நாடகம் ஆடுவித்தவா, உருகி, நான் உமனப் பருக
மவத்தவா,

ஞான நாடகம் ஆடுவித்தவா மநய மவயகத்துமடய விச்மசகய!
விச்சு அது இன்ைிகய, விமளவு பசய்குவாய்; விண்ணும், மண்ணகம்
முழுதும், யாமவயும்,

மவச்சு வாங்குவாய்; வஞ்சகப் பபரும் புமலயகனமன, உன்
ககாயில் வாயிலில்
பிச்சன் ஆக்கினாய்; பபரிய அன்பருக்கு உரியன் ஆக்கினாய்; தாம்
வளர்த்தது, ஓர்
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நச்சு மா மரம் ஆயினும், பகாலார்; நானும் அங்ஙகன, உமடய
நாதகன!
உமடய நாதகன, கபாற்ைி! நின் அலால் பற்று, மற்று எனக்கு ஆவது
ஒன்று இனி
உமடயகனா? பணி; கபாற்ைி! உம்பரார் தம் பரா பரா, கபாற்ைி!
யாரினும்

கமடயன் ஆயிகனன்; கபாற்ைி! என் பபரும் கருமணயாளகன,
கபாற்ைி! என்மன, நின்
அடியன் ஆக்கினாய்; கபாற்ைி! ஆதியும், அந்தம், ஆயினாய், கபாற்ைி!
அப்பகன!
அப்பகன, எனக்கு அமுதகன, ஆனந்தகன, அகம் பநக அள்ளூறு கதன்
ஒப்பகன, உனக்கு உரிய அன்பரில் உரியனாய், உமனப் பருக
நின்ைது ஓர்
துப்பகன, சுடர் முடியகன, துமணயாளகன, பதாழும்பாளர் எய்ப்பினில்
மவப்பகன, எமன மவப்பகதா, பசாலாய் மநய, மவயகத்து, எங்கள்
மன்னகன?
மன்ன, எம்பிரான், வருக' என் எமன; மாலும், நான்முகத்து ஒருவன்,
யாரினும்
முன்ன, எம்பிரான், வருக' என் எமன; முழுதும் யாமவயும் இறுதி
உற்ை நாள்
பின்ன, எம்பிரான், வருக' என் எமன; பபய்கழற்கண் அன்பாய், என்
நாவினால்

பன்ன, எம்பிரான், வருக' என் எமன பாவநாச, நின் சீர்கள் பாடகவ.
பாட கவண்டும் நான்; கபாற்ைி! நின்மனகய பாடி, மநந்து மநந்து
உருகி, பநக்கு பநக்கு,

ஆட கவண்டும் நான்; கபாற்ைி! அம்பலத்து ஆடும் நின் கழல் கபாது,
நாயிகனன்
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கூட கவண்டும் நான்; கபாற்ைி! இப் புழுக் கூடு நீக்கு எமன; கபாற்ைி!
பபாய் எலாம்
வட
ீ கவண்டும் நான்; கபாற்ைி! வடு
ீ தந்து அருளு; கபாற்ைி! நின்
பமய்யர் பமய்யகன!
நீ த்தல் விண்ணப்பம்
கமடயவகனமனக் கருமணயினால் கலந்து, ஆண்டுபகாண்ட
விமடயவகன, விட்டிடுதி கண்டாய்? விைல் கவங்மகயின் கதால்
உமடயவகன, மன்னும் உத்தரககாசமங்மகக்கு அரகச,

சமடயவகன, தளர்ந்கதன்; எம்பிரான், என்மனத் தாங்கிக்பகாள்கள.
பகாள் ஏர் பிளவு அகலாத் தடம் பகாங்மகயர் பகாவ்மவச் பசவ்
வாய்
விள்களன் எனினும், விடுதி கண்டாய்? நின் விழுத் பதாழும்பின்
உள்களன்; புைம் அல்கலன்; உத்தரககாசமங்மகக்கு அரகச,
கள்களன் ஒழியவும், கண்டுபகாண்டு ஆண்டது எக் காரணகம?
கார் உறு கண்ணியர் ஐம் புலன் ஆற்ைங்கமர மரமாய்
கவர் உறுகவமன விடுதி கண்டாய்?விளங்கும் திருவா
ரூர் உமைவாய், மன்னும் உத்தரககாசமங்மகக்கு அரகச,

வார் உறு பூண் முமலயாள் பங்க, என்மன வளர்ப்பவகன.
வளர்கின்ை நின் கருமணக் மகயில் வாங்கவும் நீங்கி, இப்பால்
மிளிர்கின்ை என்மன விடுதி கண்டாய்? பவண் மதிக் பகாழுந்து
ஒன்று
ஒளிர்கின்ை நீள் முடி உத்தரககாசமங்மகக்கு அரகச,
பதளிகின்ை பபான்னும், மின்னும், அன்ன கதாற்ைச் பசழும் சுடகர.
பசழிகின்ை தீப் புகு விட்டிலின், சில் பமாழியாரில் பல் நாள்
விழுகின்ை என்மன விடுதி கண்டாய்? பவைி வாய் அறுகால்
உழுகின்ை பூ முடி உத்தரககாசமங்மகக்கு அரகச,
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வழி நின்று, நின் அருள் ஆர் அமுது ஊட்ட மறுத்தனகன.
மறுத்தனன் யான், உன் அருள் அைியாமமயின், என் மணிகய;
பவறுத்து எமன நீ விட்டிடுதி கண்டாய்? விமனயின் பதாகுதி
ஒறுத்து, எமன ஆண்டுபகாள்; உத்தரககாசமங்மகக்கு அரகச,
பபாறுப்பர் அன்கை பபரிகயார், சிறு நாய்கள் தம் பபாய்யிமனகய?
பபாய்யவகனமனப் பபாருள் என ஆண்டு, ஒன்று பபாத்திக்பகாண்ட
பமய்யவகன, விட்டிடுதி கண்டாய்? விடம் உண் மிடற்று
மமயவகன, மன்னும் உத்தரககாசமங்மகக்கு அரகச,
பசய்யவகன, சிவகன, சிைிகயன் பவம் தீர்ப்பவகன.
தீர்க்கின்ை ஆறு என் பிமழமய, நின் சீர் அருள் என்பகால் என்று
கவர்க்கின்ை என்மன விடுதி கண்டாய் விரவார் பவருவ
ஆர்க்கின்ை தார் விமட உத்தர ககாச மங்மகக்கு அரகச
ஈர்க்கின்ை அஞ்பசாடு அச்சம் விமனகயமன இருதமலகய!
இருதமலக் பகாள்ளியின் உள் எறும்பு ஒத்து நிமனப் பிரிந்த
விரிதமலகயமன விடுதி கண்டாய் வியன் மூவுலகுக்கு
ஒரு தமலவா மன்னும் உத்தர ககாச மங்மகக்கு அரகச
பபாரு தமல மூவிமல கவல் வலன் ஏந்திப் பபாலிபவகன!
பபாலிகின்ை நின் தாள் புகுதப்பபற்று ஆக்மகமயப் கபாக்கப் பபற்று
பமலிகின்ை என்மன விடுதி கண்டாய் அளி கதர் விளரி

ஒலி நின்ை பூம் பபாழில் உத்தரககாசமங்மகக்கு அரகச,
வலி நின்ை திண் சிமலயால் எரித்தாய் புரம், மாறுபட்கட.
மாறுபட்டு அஞ்சு என்மன வஞ்சிப்ப, யான் உன் மணி மலர்த் தாள்
கவறுபட்கடமன விடுதி கண்டாய்? விமனகயன் மனத்கத
ஊறும் மட்கட, மன்னும் உத்தரககாசமங்மகக்கு அரகச,
நீறு பட்கட ஒளி காட்டும் பபான் கமனி பநடுந்தமககய.
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பநடுந்தமக, நீ, என்மன ஆட்பகாள்ள, யான், ஐம் புலன்கள் பகாண்
விடும் தமககயமன விடுதி கண்டாய்? விரவார் பவருவ,
அடும் தமக கவல் வல்ல உத்தரககாசமங்மகக்கு அரகச,
கடும் தமககயன் உண்ணும் பதள் நீர் அமுதப் பபரும் கடகல.
கடலினுள் நாய் நக்கி ஆங்கு, உன் கருமணக் கடலின் உள்ளம்
விடல் அரிகயமன விடுதி கண்டாய்? விடல் இல் அடியார்
உடல் இலகம மன்னும் உத்தரககாசமங்மகக்கு அரகச,
மடலின் மட்கட, மணிகய, அமுகத, என் மது பவள்ளகம.
பவள்ளத்துள் நா வற்ைி ஆங்கு, உன் அருள் பபற்றுத் துன்பத்தின்
[நின்]றும்
விள்ளக்கிகலமன விடுதி கண்டாய்? விரும்பும் அடியார்
உள்ளத்து உள்ளாய், மன்னும் உத்தரககாசமங்மகக்கு அரகச,
கள்ளத்து உகளற்கு, அருளாய் களியாத களி, எனக்கக.
களிவந்த சிந்மதபயாடு உன் கழல் கண்டும், கலந்தருள
பவளி வந்திகலமன விடுதி கண்டாய்? பமய்ச் சுடருக்கு எல்லாம்
ஒளிவந்த பூம் கழல் உத்தரககாசமங்மகக்கு அரகச,

எளிவந்த எந்மத பிரான், என்மன ஆளுமட என் அப்பகன!
என்மன அப்பா, அஞ்சல்,' என்பவர் இன்ைி, நின்று எய்த்து
அமலந்கதன்;
மின்மன ஒப்பாய், விட்டிடுதி கண்டாய்? உவமிக்கின், பமய்கய
உன்மன ஒப்பாய்; மன்னும் உத்தரககாசமங்மகக்கு அரகச,
அன்மன ஒப்பாய்; எனக்கு அத்தன் ஒப்பாய்; என் அரும் பபாருகள!
பபாருகள, தமிகயன் புகல் இடகம, நின் புகழ் இகழ்வார்
பவருகள, எமன விட்டிடுதி கண்டாய்? பமய்ம்மமயார் விழுங்கும்
அருகள, அணி பபாழில் உத்தரககாசமங்மகக்கு அரகச,
இருகள, பவளிகய, இக பரம் ஆகி இருந்தவகன.
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இருந்து என்மன ஆண்டுபகாள்; விற்றுக்பகாள்; ஒற்ைி மவ;' என்னின்
அல்லால்,
விருந்தினகனமன, விடுதி கண்டாய்? மிக்க நஞ்சு அமுதா
அருந்தினகன, மன்னும் உத்தரககாசமங்மகக்கு அரகச,
மருந்தினகன, பிைவிப் பிணிப்பட்டு மடங்கினர்க்கக.

மடங்க என் வல் விமனக் காட்மட, நின் மன் அருள் தீக்
பகாளுவும்
விடங்க, என்தன்மன விடுதி கண்டாய்?என் பிைவிமய கவ
பராடும் கமளந்து ஆண்டுபகாள்; உத்தரககாசமங்மகக்கு அரகச,
பகாடும் கரிக்குன்று உரித்து, அஞ்சுவித்தாய், வஞ்சிக்
பகாம்பிமனகய.
பகாம்பர் இல்லாக் பகாடிகபால், அலமந்தனன்; ககாமளகம,
பவம்புகின்கைமன விடுதி கண்டாய்? விண்ணவர் நண்ணுகில்லா
உம்பர் உள்ளாய்; மன்னும் உத்தரககாசமங்மகக்கு அரகச,
அம்பரகம, நிலகன, அனல், காபலாடு, அப்பு, ஆனவகன.

ஆமன பவம் கபாரில், குறும் தூறு எனப் புலனால் அமலப்புண்
கடமன, எந்தாய், விட்டிடுதி கண்டாய்? விமனகயன் மனத்துத்
கதமனயும், பாமலயும், கன்னமலயும், அமுதத்மதயும், ஒத்து,
ஊமனயும், என்பிமனயும், உருக்காநின்ை ஒண்மமயகன.
ஒண்மமயகன, திருநீற்மை உத்தூளித்து, ஒளி மிளிரும்
பவண்மமயகன, விட்டிடுதி கண்டாய்? பமய் அடியவர்கட்கு
அண்மமயகன, என்றும் கசயாய் பிைர்க்கு; அைிதற்கு அரிது ஆம்
பபண்மமயகன, பதான்மம ஆண்மமயகன, அலிப் பபற்ைியகன.
பபற்ைது பகாண்டு, பிமழகய பபருக்கி, சுருக்கும் அன்பின்
பவற்று அடிகயமன, விடுதி கண்டாய்? விடிகலா பகடுகவன்;

மற்று, அடிகயன் தன்மன, தாங்குநர் இல்மல; என் வாழ் முதகல,
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உற்று, அடிகயன், மிகத் கதைி நின்கைன்; எனக்கு உள்ளவகன.
உள்ளனகவ நிற்க, இல்லன பசய்யும் மமயல் துழனி
பவள்ளனகலமன விடுதி கண்டாய்? வியன் மாத் தடக் மகப்
பபாள்ளல் நல் கவழத்து உரியாய், புலன், நின்கண் கபாதல் ஒட்டா,
பமள்பளனகவ பமாய்க்கும் பநய்க் குடம் தன்மன எறும்பு எனகவ.
எறும்பிமட நாங்கூழ் என, புலனால் அரிப்புண்டு, அலந்த
பவறும் தமிகயமன விடுதி கண்டாய்? பவய்ய கூற்று ஒடுங்க,

உறும் கடிப் கபாது அமவகய உணர்வு உற்ைவர் உம்பர் உம்பர்
பபறும் பதகம, அடியார் பபயராத பபருமமயகன.
பபரு நீர் அை, சிறு மீ ன் துவண்டு ஆங்கு, நிமனப் பிரிந்த
பவரு நீர்மமகயமன விடுதி கண்டாய்? வியன் கங்மக பபாங்கி
வரும் நீர் மடுவுள், மமலச் சிறு கதாணி வடிவின், பவள்மளக்
குரு நீர் மதி பபாதியும் சமட, வானக் பகாழு மணிகய!
பகாழு மணி ஏர் நமகயார் பகாங்மகக் குன்ைிமடச் பசன்று, குன்ைி
விழும் அடிகயமன விடுதி கண்டாய்? பமய்ம் முழுதும் கம்பித்து,
அழும் அடியாரிமட ஆர்த்து மவத்து, ஆட்பகாண்டருளி, என்மனக்
கழு மணிகய, இன்னும் காட்டு கண்டாய் நின் புலன் கழகல.
புலன்கள் திமகப்பிக்க, யானும் திமகத்து, இங்கு ஒர் பபாய்ந்
பநைிக்கக

விலங்குகின்கைமன விடுதி கண்டாய்? விண்ணும், மண்ணும்,
எல்லாம்
கலங்க, முந்நீர் நஞ்சு அமுது பசய்தாய்; கருணாகரகன!
துலங்குகின்கைன் அடிகயன்; உமடயாய், என் பதாழுகுலகம.
குலம் கமளந்தாய்; கமளந்தாய் என்மனக் குற்ைம்; பகாற்ைச் சிமல
ஆம்
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விலங்கல் எந்தாய், விட்டிடுதி கண்டாய்? பபான்னின் மின்னு
பகான்மை
அலங்கல் அம் தாமமர கமனி அப்பா, ஒப்பு இலாதவகன,
மலங்கள் ஐந்தால் சுழல்வன், தயிரில் பபாரு மத்து உைகவ.
மத்து உறு தண் தயிரின், புலன் தீக் கதுவக் கலங்கி,

வித்து உறுகவமன விடுதி கண்டாய்? பவண் தமல மிமலச்சி,
பகாத்து உறு கபாது மிமலந்து, குடர் பநடு மாமல சுற்ைி,
தத்து உறு நீறுடன் ஆரச் பசம் சாந்து அணி சச்மசயகன.
சச்மசயகன, மிக்க தண் புனல், விண், கால், நிலம், பநருப்பு, ஆம்
விச்மசயகன, விட்டிடுதி கண்டாய்? பவளியாய், கரியாய்,
பச்மசயகன, பசய்ய கமனியகன, ஒண் பட அரவக்
கச்மசயகன கடந்தாய் தடம் தாள அடல் கரிகய.
அடல் கரி கபால், ஐம் புலன்களுக்கு அஞ்சி அழிந்த என்மன
விடற்கு அரியாய், விட்டிடுதி கண்டாய்? விழுத் பதாண்டர்க்கு
அல்லால்

பதாடற்கு அரியாய், சுடர் மா மணிகய, சுடு தீச் சுழல,
கடல் கரிது ஆய் எழு நஞ்சு அமுது ஆக்கும் கமைக்கண்டகன.
கண்டது பசய்து, கருமண மட்டுப் பருகிக் களித்து,
மிண்டுகின்கைமன விடுதி கண்டாய்? நின் விமர மலர்த் தாள்
பண்டு தந்தால் கபால் பணித்து, பணிபசயக் கூவித்து, என்மனக்
பகாண்டு, என் எந்தாய், கமளயாய் கமள ஆய குதுகுதுப்கப.
குதுகுதுப்பு இன்ைி நின்று, என் குைிப்கப பசய்து, நின் குைிப்பில்
விதுவிதுப்கபமன விடுதி கண்டாய்? விமர ஆர்ந்து, இனிய
மது மதுப் கபான்று, என்மன வாமழப் பழத்தின் மனம் கனிவித்து,
எதிர்வது எப்கபாது? பயில்வி, கயிமலப் பரம்பரகன!
பரம்பரகன, நின் பழ அடியாபராடும் என் படிறு
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விரும்பு அரகன, விட்டிடுதி கண்டாய்? பமன் முயல் கமையின்
அரும்பு, அர, கநர் மவத்து அணிந்தாய், பிைவி ஐ வாய் அரவம்
பபாரும், பபருமான் விமனகயன் மனம் அஞ்சி, பபாதும்பு உைகவ.
பபாதும்பு உறு தீப்கபால் புமகந்து எரிய, புலன் தீக் கதுவ,
பவதும்புறுகவமன விடுதி கண்டாய்? விமர ஆர் நைவம்

ததும்பும் மந்தாரத்தில் தாரம் பயின்று, மந்தம் முரல் வண்டு
அதும்பும், பகாழும் கதன் அவிர் சமட வானத்து அடல் அமரகச.
அமரகச, அைியாச் சிைிகயன் பிமழக்கு அஞ்சல்' என்னின் அல்லால்,
விமர கசர் முடியாய், விடுதி கண்டாய்? பவள் நமக, கரும் கண்,
திமர கசர் மடந்மத மணந்த திருப் பபான் பதப் புயங்கா,
வமர கசர்ந்து அடர்ந்து என்ன, வல் விமன தான் வந்து
அடர்வனகவ.
அடர் புலனால், நின் பிரிந்து அஞ்சி, அம் பசால் நல்லார் அவர் தம்
விடர் விடகலமன விடுதி கண்டாய்? விரிந்கத எரியும்
சுடர் அமனயாய், சுடுகாட்டு அரகச, பதாழும்பர்க்கு அமுகத,

பதாடர்வு அரியாய், தமிகயன் தனி நீக்கும் தனித் துமணகய.
தனித் துமண நீ நிற்க, யான் தருக்கி, தமலயால் நடந்த

விமனத் துமணகயமன விடுதி கண்டாய்? விமனகயனுமடய
மனத் துமணகய, என் தன் வாழ் முதகல, எனக்கு எய்ப்பில்
மவப்கப,
திமனத்துமணகயனும் பபாகைன், துயர் ஆக்மகயின் திண்
வமலகய.
வமலத்தமல மான் அன்ன கநாக்கியர் கநாக்கின் வமலயில் பட்டு,
மிமலத்து அமலந்கதமன விடுதி கண்டாய்? பவள் மதியின்
ஒற்மைக்

கமலத் தமலயாய், கருணாகரகன, கயிலாயம் என்னும்
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மமலத் தமலவா, மமலயாள் மணவாள, என் வாழ் முதகல.
முதமலச் பசவ் வாய்ச்சியர் கவட்மக பவந்நீரில் கடிப்ப மூழ்கி,
விதமலச் பசய்கவமன விடுதி கண்டாய்? விடக்கு ஊன் மிமடந்த
சிதமலச் பசய் காயம் பபாகைன்; சிவகன, முமைகயா? முமைகயா?
திதமலச் பசய் பூண் முமல மங்மக பங்கா, என் சிவகதிகய!
கதி அடிகயற்கு உன் கழல் தந்தருளவும், ஊன் கழியா
விதி அடிகயமன விடுதி கண்டாய்? பவள் தமல முமழயில்

பதி உமட வாள் அரப் பார்த்து, இமை மபத்துச் சுருங்க, அஞ்சி,
மதி பநடு நீரில் குளித்து, ஒளிக்கும் சமட மன்னவகன.
மன்னவகன, ஒன்றும் ஆறு அைியாச் சிைிகயன் மகிழ்ச்சி
மின்னவகன, விட்டிடுதி கண்டாய்? மிக்க கவத பமய்ந் நூல்
பசான்னவகன, பசால் கழிந்தவகன, கழியாத் பதாழும்பர்
முன்னவகன, பின்னும் ஆனவகன, இம் முழுமதயுகம.
முழுது அயில் கவல் கண்ணியர் என்னும் மூரித் தழல் முழுகும்
விழுது அமனகயமன விடுதி கண்டாய்? நின் பவைி மலர்த் தாள்
பதாழுது பசல் வானத் பதாழும்பரில் கூட்டிடு; கசாத்தம்' பிரான்;
பழுது பசய்கவமன விகடல்; உமடயாய், உன்மனப் பாடுவகன.
பாடிற்ைிகலன்; பணிகயன்; மணி, நீ ஒளித்தாய்க்குப் பச்சூன்
வடிற்ைிகலமன
ீ
விடுதி கண்டாய்? வியந்து, ஆங்கு அலைித்

கதடிற்ைிகலன்; சிவன் எவ் இடத்தான்? எவர் கண்டனர்?' என்று
ஓடிற்ைிகலன்; கிடந்து உள் உருககன்; நின்று உமழத்தனகன.
உமழதரு கநாக்கியர் பகாங்மக, பலாப்பழத்து ஈயின் ஒப்பாய்,
விமழதருகவமன விடுதி கண்டாய்? விடின், கவமல நஞ்சு உண்
மமழதரு கண்டன், குணம் இலி, மானிடன், கதய் மதியன்
பமழதரு மா பரன்' என்று என்று அமைவன், பழிப்பிமனகய.
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பழிப்பு இல் நின் பாதப் பழம் பதாழும்பு எய்தி, விழ, பழித்து,
விழித்திருந்கதமன விடுதி கண்டாய்? பவண் மணிப் பணிலம்
பகாழித்து, மந்தாரம் மந்தாகினி நுந்தும், பந்தப் பபருமம
தழிச் சிமை நீரில், பிமைக் கலம் கசர்தரு தாரவகன.
தாரமக கபாலும் தமலத் தமல மாமல, தழல் அரப் பூண்

வர,
ீ என் தன்மன விடுதி கண்டாய்? விடின், என்மன மிக்கார்
ஆர் அடியான்' என்னின், உத்தரககாசமங்மகக்கு அரசின்
சீர் அடியார் அடியான்' என்று, நின்மனச் சிரிப்பிப்பகன.
சிரிப்பிப்பன், சீறும் பிமழப்மப; பதாழும்மபயும் ஈசற்கு' என்று
விரிப்பிப்பன்; என்மன விடுதி கண்டாய்? விடின், பவம் கரியின்
உரிப் பிச்சன், கதால் உமடப் பிச்சன், நஞ்சு ஊண் பிச்சன், ஊர்ச்
சுடுகாட்டு
எரிப் பிச்சன், என்மனயும் ஆளுமடப் பிச்சன்' என்று ஏசுவகன.
ஏசினும், யான், உன்மன ஏத்தினும், என் பிமழக்கக குமழந்து
கவசறுகவமன விடுதி கண்டாய்? பசம் பவள பவற்பின்

கதசு உமடயாய்; என்மன ஆளுமடயாய்; சிற்றுயிர்க்கு இரங்கி,
காய் சின ஆலம் உண்டாய் அமுது உண்ணக் கமடயவகன.
திருஎம்பாகவ

ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அரும் பபரும்
கசாதிமய யாம் பாடக் ககட்கடயும், வாள் தடம் கண்
மாகத! வளருதிகயா? வன் பசவிகயா நின் பசவி தான்?
மா கதவன் வார் கழல்கள் வாழ்த்திய வாழ்த்து ஒலி கபாய்
வதிவாய்க்
ீ
ககட்டலுகம, விம்மி விம்மி, பமய்ம்மைந்து,
கபாது ஆர் அமளியின்கமல் நின்றும் புரண்டு, இங்ஙன்
ஏகதனும் ஆகாள், கிடந்தாள்; என்கன! என்கன!
ஈகத எம் கதாழி பரிசு?' ஏல் ஓர் எம்பாவாய்!
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பாசம் பரஞ்கசாதிக்கு என்பாய், இராப் பகல் நாம்
கபசும்கபாது; எப்கபாது இப் கபாது ஆர் அமளிக்கக
கநசமும் மவத்தமனகயா? கநரிமழயாய்!' கநரிமழயீர்!
சீ! சீ! இமவயும் சிலகவா? விமளயாடி

ஏசும் இடம் ஈகதா? விண்கணார்கள் ஏத்துதற்குக்
கூசும் மலர்ப் பாதம் தந்தருள வந்தருளும்
கதசன், சிவகலாகன், தில்மலச் சிற்ைம்பலத்துள்
ஈசனார்க்கு அன்பு ஆர்? யாம் ஆர்?' ஏல் ஓர் எம்பாவாய்!
முத்து அன்ன பவள் நமகயாய்! முன் வந்து, எதிர் எழுந்து, "என்
அத்தன், ஆனந்தன், அமுதன்" என்று அள்ளூைித்
தித்திக்கப் கபசுவாய், வந்து உன் கமட திைவாய்'.
பத்து உமடயீர்! ஈசன் பழ அடியீர்! பாங்கு உமடயீர்!

புத்து அடிகயாம் புன்மம தீர்த்து ஆட்பகாண்டால், பபால்லாகதா?'
எத்கதா நின் அன்புமடமம? எல்கலாம் அைிகயாகமா?'
சித்தம் அழகியார் பாடாகரா, நம் சிவமன?'
இத்தமனயும் கவண்டும் எமக்கு' ஏல் ஓர் எம்பாவாய்!
ஒள் நித்தில நமகயாய்! இன்னம் புலர்ந்தின்கைா?'
வண்ணக் கிளி பமாழியார் எல்லாரும் வந்தாகரா?'
எண்ணிக்பகாடு உள்ளவா பசால்லுககாம்: அவ்வளவும்
கண்மணத் துயின்று, அவகம காலத்மதப் கபாக்காகத'
விண்ணுக்கு ஒரு மருந்மத, கவத விழுப் பபாருமள,
கண்ணுக்கு இனியாமன, பாடிக் கசிந்து, உள்ளம்
உள் பநக்கு, நின்று உருக, யாம் மாட்கடாம்; நீகய வந்து
எண்ணி, குமையில், துயில்' ஏல் ஓர் எம்பாவாய்!
மால் அைியா, நான்முகனும் காணா, மமலயிமன, "நாம்
கபால் அைிகவாம்," என்று உள்ள பபாக்கங்ககள கபசும்
பால் ஊறு கதன் வாய்ப் படிைீ! கமட திைவாய்.
ஞாலகம, விண்கண, பிைகவ, அைிவு அரியான்
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ககாலமும், நம்மம ஆட்பகாண்டருளிக் ககாதாட்டும்
சீலமும் பாடி, "சிவகன! சிவகன!" என்று
ஓலம் இடினும், உணராய், உணராய் காண்!
ஏலக்குழலி பரிசு' ஏல் ஓர் எம்பாவாய்!
மாகன! நீ பநன்னமல, "நாமள வந்து உங்கமள
நாகன எழுப்புவன்" என்ைலும், நாணாகம

கபான திமச பகராய்; இன்னம் புலர்ந்தின்கைா?
வாகன, நிலகன, பிைகவ, அைிவு அரியான்
தாகன வந்து, எம்மமத் தமலயளித்து, ஆட்பகாண்டருளும்
வான் வார் கழல் பாடி வந்கதார்க்கு, உன் வாய் திைவாய்!
ஊகன உருகாய், உனக்கக உறும்; எமக்கும்
ஏகனார்க்கும் தம் ககாமனப் பாடு' ஏல் ஓர் எம்பாவாய்!
அன்கன, இமவயும் சிலகவா? பல அமரர்
உன்னற்கு அரியான், ஒருவன், இரும் சீரான்,

சின்னங்கள் ககட்ப, "சிவன்" என்கை வாய் திைப்பாய்;
"பதன்னா" என்னா முன்னம், தீ கசர் பமழுகு ஒப்பாய்;
"என்னாமன, என் அமரயன், இன் அமுது," என்று எல்கலாமும்
பசான்கனாம் ககள், பவவ்கவைாய்; இன்னம் துயிலுதிகயா?
வன் பநஞ்சப் கபமதயர்கபால் வாளா கிடத்தியால்,
என்கன துயிலின் பரிசு?' ஏல் ஓர் எம்பாவாய்!
ககாழி சிலம்ப, சிலம்பும் குருகு எங்கும்;
ஏழில் இயம்ப, இயம்பும் பவண் சங்கு எங்கும்;

ககழ் இல் பரஞ்கசாதி, ககழ் இல் பரங்கருமண,
ககழ் இல் விழுப் பபாருள்கள் பாடிகனாம்; ககட்டிமலகயா?
வாழி! ஈது என்ன உைக்ககமா? வாய் திைவாய்!
ஆழியான் அன்புமடமம ஆம் ஆறும் இவ்வாகைா?
ஊழி முதல்வனாய் நின்ை ஒருவமன,
ஏமழ பங்காளமனகய பாடு!' ஏல் ஓர் எம்பாவாய்!
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முன்மனப் பழம் பபாருட்கும் முன்மனப் பழம் பபாருகள!
பின்மனப் புதுமமக்கும் கபர்த்தும் அப் பபற்ைியகன!
உன்மனப் பிரானாகப் பபற்ை உன் சீர் அடிகயாம்
உன் அடியார் தாள் பணிகவாம்; ஆங்கு அவர்க்கக பாங்கு ஆகவாம்;
அன்னவகர எம் கணவர் ஆவார்; அவர் உகந்து

பசான்ன பரிகச பதாழும்பாய்ப் பணி பசய்கவாம்;
இன்ன வமககய எமக்கு எம் ககான் நல்குதிகயல்,
என்ன குமையும் இகலாம்' ஏல் ஓர் எம்பாவாய்!
பாதாளம் ஏழினும் கீ ழ் பசால் கழிவு பாத மலர்;
கபாது ஆர் புமன முடியும் எல்லாப் பபாருள் முடிகவ!
கபமத ஒருபால்; திருகமனி ஒன்று அல்லன்;
கவத முதல்; விண்கணாரும், மண்ணும், துதித்தாலும்,
ஓத உலவா ஒரு கதாழம் பதாண்டர் உளன்;
ககாது இல் குலத்து, அரன் தன் ககாயில் பிணாப் பிள்மளகாள்!
ஏது அவன் ஊர்? ஏது அவன் கபர்? ஆர் உற்ைார்? ஆர் அயலார்?
ஏது அவமனப் பாடும் பரிசு?' ஏல் ஓர் எம்பாவாய்!
பமாய் ஆர் தடம் பபாய்மக புக்கு, முககர் என்னக்
மகயால் குமடந்து குமடந்து, உன் கழல் பாடி,
ஐயா! வழி அடிகயாம் வாழ்ந்கதாம் காண்; ஆர் அழல்கபால்
பசய்யா! பவள் நீறு ஆடீ! பசல்வா! சிறு மருங்குல்
மம ஆர் தடம் கண் மடந்மத மணவாளா!
ஐயா! நீ ஆட்பகாண்டருளும் விமளயாட்டில்

உய்வார்கள் உய்யும் வமக எல்லாம், உய்ந்து ஒழிந்கதாம்;
எய்யாமல் காப்பாய் எமம' ஏல் ஓர் எம்பாவாய்!
ஆர்த்த பிைவித் துயர் பகட, நாம் ஆர்த்து ஆடும்
தீர்த்தன்; நல் தில்மலச் சிற்ைம்பலத்கத தீ ஆடும்
கூத்தன்; இவ் வானும், குவலயமும், எல்கலாமும்,
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காத்தும், பமடத்தும், கரந்தும், விமளயாடி,
வார்த்மதயும் கபசி, வமள சிலம்ப, வார் கமலகள்
ஆர்ப்பு அரவம் பசய்ய, அணி குழல்கமல் வண்டு ஆர்ப்ப,
பூத் திகழும் பபாய்மக குமடந்து, உமடயான் பபான் பாதம்
ஏத்தி, இரும் சுமன நீர் ஆடு' ஏல் ஓர் எம்பாவாய்!

மபம் குவமளக் கார் மலரால், பசம் கமலப் மபம் கபாதால்,
அங்கம் குருகு இனத்தால், பின்னும் அரவத்தால்,
தம்கண் மலம் கழுவுவார் வந்து சார்தலினால்,
எங்கள் பிராட்டியும், எம் ககானும், கபான்று இமசந்த
பபாங்கு மடுவில், புகப் பாய்ந்து, பாய்ந்து, நம்
சங்கம் சிலம்ப; சிலம்பு கலந்து ஆர்ப்ப;
பகாங்மககள் பபாங்க; குமடயும் புனல் பபாங்க;

பங்கயப் பூம் புனல் பாய்ந்து ஆடு' ஏல் ஓர் எம்பாவாய்!
காது ஆர் குமழ ஆட, மபம் பூண் கலன் ஆட,
ககாமத குழல் ஆட, வண்டின் குழாம் ஆட,
சீதப் புனல் ஆடி, சிற்ைம்பலம் பாடி,
கவதப் பபாருள் பாடி, அப் பபாருள் ஆமா பாடி,
கசாதி திைம் பாடி, சூழ் பகான்மைத் தார் பாடி,
ஆதி திைம் பாடி, அந்தம் ஆமா பாடி,
கபதித்து நம்மம, வளர்த்து எடுத்த பபய்வமள தன்
பாதத் திைம் பாடி, ஆடு' ஏல் ஓர் எம்பாவாய்!

ஓர் ஒரு கால் "எம்பபருமான்" என்று என்கை, நம் பபருமான்
சீர் ஒரு கால் வாய் ஓவாள்; சித்தம் களி கூர,

நீர் ஒரு கால் ஓவா பநடும் தாமர கண் பனிப்ப,
பார் ஒரு கால் வந்தமனயாள்; விண்கணாமரத் தான் பணியாள்;
கபர் அமரயற்கு இங்ஙகன பித்து ஒருவர் ஆம் ஆறும்
ஆர் ஒருவர்? இவ்வண்ணம் ஆட்பகாள்ளும் வித்தகர் தாள்,
வார் உருவப் பூண் முமலயீர், வாய் ஆர நாம் பாடி,
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ஏர் உருவப் பூம் புனல் பாய்ந்து ஆடு' ஏல் ஓர் எம்பாவாய்!
முன்னி, கடமல, சுருக்கி எழுந்து, உமடயாள்
என்னத் திகழ்ந்து, எம்மம ஆளுமடயாள் இட்டிமடயின்
மின்னிப் பபாலிந்து, எம்பிராட்டி திருவடிகமல்
பபான் அம் சிலம்பில் சிலம்பி, திருப் புருவம்

என்னச் சிமல குலவி, நம்தம்மம ஆள் உமடயாள்
தன்னில் பிரிவு இலா எம் ககாமான் அன்பர்க்கு
முன்னி, அவள், நமக்கு முன் சுரக்கும் இன் அருகள
என்னப் பபாழியாய் மமழ' ஏல் ஓர் எம்பாவாய்!
பசம் கண் அவன்பால், திமசமுகன்பால், கதவர்கள்பால்,
எங்கும் இலாதது ஓர் இன்பம் நம்பாலதா,
பகாங்கு உண் கரும் குழலி! நம் தம்மமக் ககாதாட்டி,
இங்கு, நம் இல்லங்கள்கதாறும் எழுந்தருளி,
பசம் கமலப் பபான் பாதம் தந்தருளும் கசவகமன,
அம் கண் அரமச, அடிகயாங்கட்கு ஆர் அமுமத,
நங்கள் பபருமாமன, பாடி, நலம் திகழ,
பங்கயப் பூம் புனல் பாய்ந்து ஆடு' ஏல் ஓர் எம்பாவாய்!
அண்ணாமமலயான் அடிக் கமலம் பசன்று இமைஞ்சும்
விண்கணார் முடியின் மணித் பதாமக வறு
ீ
அற்ைால்கபால்,
கண் ஆர் இரவி கதிர் வந்து கார் கரப்ப,
தண் ஆர் ஒளி மழுங்கி, தாரமககள் தாம் அகல,
பபண் ஆகி, ஆண் ஆய், அலி ஆய், பிைங்கு ஒலி கசர்
விண் ஆகி, மண் ஆகி, இத்தமனயும் கவறு ஆகி,
கண் ஆர் அமுதமும் ஆய், நின்ைான் கழல் பாடி,
பபண்கண! இப் பூம் புனல் பாய்ந்து ஆடு' ஏல் ஓர் எம்பாவாய்!
உன் மகயில் பிள்மள உனக்கக அமடக்கலம், என்று
அங்கு அப் பழஞ்பசால் புதுக்கும் எம் அச்சத்தால்,
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எங்கள் பபருமான், உனக்கு ஒன்று உமரப்கபாம், ககள்!
எம் பகாங்மக நின் அன்பர் அல்லார் கதாள் கசரற்க;
எம் மக உனக்கு அல்லாது எப் பணியும் பசய்யற்க;
கங்குல், பகல் எம் கண் மற்று ஒன்றும் காணற்க.

இங்கு இப் பரிகச எமக்கு எம் ககான் நல்குதிகயல்,
எங்கு எழில் என் ஞாயிறு எமக்கு?' ஏல் ஓர் எம்பாவாய்!
கபாற்ைி! அருளுக, நின் ஆதி ஆம் பாத மலர்.
கபாற்ைி! அருளுக, நின் அந்தம் ஆம் பசம் தளிர்கள்.
கபாற்ைி! எல்லா உயிர்க்கும் கதாற்ைம் ஆம் பபான் பாதம்.
கபாற்ைி! எல்லா உயிர்க்கும் கபாகம் ஆம் பூம் கழல்கள்.
கபாற்ைி! எல்லா உயிர்க்கும் ஈறு ஆம் இமண அடிகள்.
கபாற்ைி! மால், நான்முகனும், காணாத புண்டரிகம்.

கபாற்ைி! யாம் உய்ய, ஆட்பகாண்டருளும் பபான் மலர்கள்.
கபாற்ைி! யாம் மார்கழி நீர் ஆடு' ஏல் ஓர் எம்பாவாய்!
திருஅம்ொகன
பசம் கண் பநடுமாலும் பசன்று இடந்தும், காண்பு அரிய
பபாங்கு மலர்ப் பாதம் பூதலத்கத கபாந்தருளி,
எங்கள் பிைப்பு அறுத்திட்டு, எம் தரமும் ஆட்பகாண்டு,
பதங்கு திரள் கசாமல, பதன்னன் பபருந்துமையான்,

அம் கணன், அந்தணன் ஆய், அமைகூவி, வடு
ீ அருளும்
அம் கருமண வார் கழகல பாடுதும் காண்; அம்மானாய்!
பாரார், விசும்பு உள்ளார், பாதாளத்தார், புைத்தார்,
ஆராலும் காண்டற்கு அரியான்; எமக்கு எளிய
கபராளன்; பதன்னன்; பபருந்துமையான்; பிச்சு ஏற்ைி,
வாரா வழி அருளி, வந்து, என் உளம் புகுந்த
ஆரா அமுது ஆய், அமல கடல்வாய் மீ ன் விசிறும்
கபர் ஆமச வாரியமன பாடுதும் காண்; அம்மானாய்!
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இந்திரனும், மால், அயனும், ஏகனாரும், வாகனாரும்,
அந்தரகம நிற்க, சிவன் அவனி வந்தருளி,
எம் தரமும் ஆட்பகாண்டு, கதாள் பகாண்ட நீற்ைன் ஆய்;
சிந்தமனமய வந்து உருக்கும் சீர் ஆர் பபருந்துமையான்,
பந்தம் பைிய, பரி கமல்பகாண்டான், தந்த

அந்தம் இலா ஆனந்தம் பாடுதும் காண்; அம்மானாய்!
வான் வந்த கதவர்களும், மால், அயகனாடு, இந்திரனும்,
கான் நின்று வற்ைியும், புற்று எழுந்தும், காண்பு அரிய

தான் வந்து, நாகயமனத் தாய்கபால் தமலயளித்திட்டு,
ஊன் வந்து உகராமங்கள், உள்கள உயிர்ப்பு எய்து
கதன் வந்து, அமுதின் பதளிவின் ஒளி வந்த,
வான் வந்த, வார் கழகல பாடுதும் காண்; அம்மானாய்!
கல்லா மனத்துக் கமடப்பட்ட நாகயமன,
வல்லாளன், பதன்னன், பபருந்துமையான், பிச்சு ஏற்ைி,
கல்மலப் பிமசந்து கனி ஆக்கி, தன் கருமண

பவள்ளத்து அழுத்தி, விமன கடிந்த கவதியமன,
தில்மல நகர் புக்கு, சிற்ைம்பலம் மன்னும்
ஒல்மல விமடயாமன பாடுதும் காண்; அம்மானாய்!
ககட்டாகயா கதாழி! கிைி பசய்த ஆறு ஒருவன்
தீட்டு ஆர் மதில் புமட சூழ், பதன்னன் பபருந்துமையான்,
காட்டாதன எல்லாம் காட்டி, சிவம் காட்டி,
தாள் தாமமர காட்டி, தன் கருமணத் கதன் காட்டி,
நாட்டார் நமக பசய்ய, நாம் கமமல வடு
ீ எய்த,
ஆள் தான் பகாண்டு ஆண்டவா பாடுதும் காண்; அம்மானாய்!
ஓயாகத உள்குவார் உள் இருக்கும் உள்ளாமன,

கசயாமன, கசவகமன, பதன்னன் பபருந்துமையின்
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கமயாமன, கவதியமன, மாது இருக்கும் பாதியமன,
நாய் ஆன நம் தம்மம ஆட்பகாண்ட நாயகமன,
தாயாமன, தத்துவமன, தாகன உலகு ஏழும்
ஆயாமன, ஆள்வாமன பாடுதும் காண்; அம்மானாய்!
பண் சுமந்த பாடல் பரிசு பமடத்தருளும்

பபண் சுமந்த பாகத்தன், பபம்மான், பபருந்துமையான்,
விண் சுமந்த கீ ர்த்தி வியன் மண்டலத்து ஈசன்,
கண் சுமந்த பநற்ைிக் கடவுள், கலி மதுமர
மண் சுமந்த கூலி பகாண்டு, அக் ககாவால் பமாத்துண்டு
புண் சுமந்த பபான் கமனி பாடுதும் காண்; அம்மானாய்!
துண்டப் பிமையான், மமையான், பபருந்துமையான்,
பகாண்ட புரிநூலான், ககால மா ஊர்தியான்,
கண்டம் கரியான், பசம் கமனியான், பவள் நீற்ைான்,
அண்டம் முதல் ஆயினான், அந்தம் இலா ஆனந்தம்,
பண்மடப் பரிகச, பழ அடியார்க்கு ஈந்தருளும்;

அண்டம் வியப்பு உறுமா பாடுதும் காண்; அம்மானாய்!
விண் ஆளும் கதவர்க்கும் கமல் ஆய கவதியமன,
மண் ஆளும் மன்னவர்க்கும் மாண்பு ஆகி நின்ைாமன,
தண் ஆர் தமிழ் அளிக்கும் தண் பாண்டி நாட்டாமன,
பபண் ஆளும் பாகமன, கபணு பபருந்துமையில்
கண் ஆர் கழல் காட்டி, நாகயமன ஆட்பகாண்ட
அண்ணாமமலயாமன பாடுதும் காண்; அம்மானாய்!
பசப்பு ஆர் முமல பங்கன், பதன்னன், பபருந்துமையான்,
தப்பாகம தாள் அமடந்தார் பநஞ்சு உருக்கும் தன்மமயினான்,
அப் பாண்டி நாட்மடச் சிவகலாகம் ஆக்குவித்த
அப்பு ஆர் சமட அப்பன், ஆனந்த வார் கழகல
ஒப்பு ஆக ஒப்புவித்த உள்ளத்தார் உள் இருக்கும்
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அப்பாமலக்கு அப்பாமல பாடுதும் காண்; அம்மானாய்!
மமப்பபாலியும் கண்ணி! ககள்; மால், அயகனாடு, இந்திரனும்,
எப் பிைவியும் கதட, என்மனயும் தன் இன் அருளால்
இப் பிைவி ஆட்பகாண்டு, இனிப் பிைவாகம காத்து
பமய்ப்பபாருள்கண் கதாற்ைம் ஆய் பமய்கய நிமலகபறு ஆய்
எப்பபாருட்கும் தாகன ஆய் யாமவக்கும் வடு
ீ ஆகும்

அப்பபாருள் ஆம் நம் சிவமனப் பாடுதும் காண் அம்மானாய்!
மகஆர் வமள சிலம்பக் காதுஆர் குமழ ஆட
மமஆர் குழல் புரழத் கதன் பாய வண்டு ஒலிப்பச்
பசய்யாமன பவண் நீறு அணிந்தாமனச் கசர்ந்து அைியாக்
மகயாமன எங்கும் பசைிந்தாமன அன்பர்க்கு
பமய்யாமன அல்லாதார்க்கு அல்லாத கவதியமன
ஐயாறு அமர்ந்தாமனப் பாடுதும் காண் அம்மாமன!
ஆமன ஆய்க் கீ டம் ஆய் மானுடர் ஆய்த் கதவர் ஆய்
ஏமனப் பிை ஆய், பிைந்து, இைந்து எய்த்கதமன

ஊமனயும் நின்று உருக்கி, என் விமனமய ஓட்டு உகந்து,
கதமனயும், பாமலயும், கன்னமலயும் ஒத்து, இனிய
ககான் அவன் கபால் வந்து, என்மன, தன் பதாழும்பில்
பகாண்டருளும்
வானவன் பூம் கழகல பாடுதும் காண்; அம்மானாய்!
சந்திரமனத் கதய்த்தருளி, தக்கன் தன் கவள்வியினில்
இந்திரமனத் கதாள் பநரித்திட்டு, எச்சன் தமல அரிந்து,
அந்தரகம பசல்லும் அலர் கதிகரான் பல் தகர்த்து,
சிந்தித் திமச திமசகய கதவர்கமள ஓட்டு உகந்த,

பசம் தார்ப் பபாழில் புமட சூழ் பதன்னன் பபருந்துமையான்
மந்தார மாமலகய பாடுதும் காண்; அம்மானாய்!
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ஊன் ஆய், உயிர் ஆய், உணர்வு ஆய், என்னுள் கலந்து,
கதன் ஆய், அமுதமும் ஆய், தீம் கரும்பின் கட்டியும் ஆய்,
வாகனார் அைியா வழி எமக்குத் தந்தருளும்,
கதன் ஆர் மலர்க் பகான்மைச் கசவகனார், சீர் ஒளி கசர்
ஆனா அைிவு ஆய், அளவு இைந்த பல் உயிர்க்கும்

ககான் ஆகி நின்ைவா கூறுதும் காண்; அம்மானாய்!
சூடுகவன் பூம் பகான்மை; சூடிச் சிவன் திரள் கதாள்
கூடுகவன்; கூடி, முயங்கி, மயங்கி நின்று,
ஊடுகவன்; பசவ் வாய்க்கு உருகுகவன்; உள் உருகித்
கதடுகவன்; கதடி, சிவன் கழகல சிந்திப்கபன்;
வாடுகவன்; கபர்த்தும் மலர்கவன்; அனல் ஏந்தி
ஆடுவான் கசவடிகய பாடுதும் காண்; அம்மானாய்!
கிளி வந்த இன் பமாழியாள் ககழ் கிளரும் பாதியமன,
பவளி வந்த மால், அயனும், காண்பு அரிய வித்தகமன,
பதளி வந்த கதைமல, சீர் ஆர் பபருந்துமையில்

எளிவந்து, இருந்து, இரங்கி, எண் அரிய இன் அருளால்
ஒளி வந்து, என் உள்ளத்தின் உள்கள ஒளி திகழ,
அளி வந்த அந்தணமன பாடுதும் காண்; அம்மானாய்!
முன்னாமன, மூவர்க்கும்; முற்றும் ஆய், முற்றுக்கும்
பின்னாமன; பிஞ்ஞகமன; கபணு பபருந்துமையின்
மன்னாமன; வானவமன; மாது இயலும் பாதியமன;
பதன் ஆமனக்காவாமன; பதன் பாண்டி நாட்டாமன;
என்னாமன, என் அப்பன்' என்பார்கட்கு இன் அமுமத

அன்னாமன; அம்மாமன பாடுதும் காண்: அம்மானாய்!
பபற்ைி பிைர்க்கு அரிய பபம்மான், பபருந்துமையான்,
பகாற்ைக் குதிமரயின்கமல் வந்தருளி, தன் அடியார்
குற்ைங்கள் நீக்கி, குணம் பகாண்டு, ககாதாட்டி,
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சுற்ைிய சுற்ைத் பதாடர்வு அறுப்பான் பதால் புககழ
பற்ைி, இப் பாசத்மதப் பற்று அை நாம் பற்றுவான்,
பற்ைிய கபர் ஆனந்தம் பாடுதும் காண்; அம்மானாய்!
திருப்மபான் சுண்ணம்

முத்து நல் தாமம், பூ மாமல, தூக்கி, முமளக்குடம், தூபம், நல்
தீபம்,மவம்மின்!

சத்தியும், கசாமியும், பார் மகளும், நா மககளாடு பல்லாண்டு
இமசமின்!
சித்தியும், பகௌரியும், பார்ப்பதியும், கங்மகயும், வந்து, கவரி
பகாள்மின்!
அத்தன், ஐயாைன், அம்மாமனப் பாடி, ஆட, பபாற்சுண்ணம் இடித்தும்,
நாகம!
பூ இயல் வார் சமட எம்பிராற்கு, பபான் திருச் சுண்ணம்
இடிக்ககவண்டும்,

மாவின் வடு வகிர் அன்ன கண்ண ீர்! வம்மின்கள், வந்து, உடன்
பாடுமின்கள்;
கூவுமின், பதாண்டர் புைம் நிலாகம; குனிமின், பதாழுமின்; எம் ககான்,
எம் கூத்தன்,
கதவியும் தானும் வந்து, எம்மம ஆள, பசம் பபான் பசய் சுண்ணம்
இடித்தும், நாகம!
சுந்தர நீறு அணிந்து, பமழுகி, தூய பபான் சிந்தி, நிதி பரப்பி,
இந்திரன் கற்பகம் நாட்டி, எங்கும் எழில் சுடர் மவத்து, பகாடி
எடுமின்;

அந்தரர் ககான், அயன் தன் பபருமான், ஆழியான் நாதன், நல்
கவலன் தாமத,
எம் தரம் ஆள் உமமயாள் பகாழுநற்கு, ஏய்ந்த பபாற்சுண்ணம்
இடித்தும், நாகம!
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காசு அணிமின்கள், உலக்மக எல்லாம்; காம்பு அணிமின்கள், கமை
உரமல;
கநசம் உமடய அடியவர்கள் நின்று நிலாவுக' என்று வாழ்த்தி,
கதசம் எல்லாம் புகழ்ந்து ஆடும் கச்சித் திரு ஏகம்பன் பசம் பபான்
ககாயில் பாடி,

பாச விமனமயப் பைித்து நின்று, பாடி, பபாற்சுண்ணம் இடித்தும்,
நாகம!
அறுகு எடுப்பார் அயனும், அரியும்; அன்ைி, மற்று இந்திரகனாடு,
அமரர்,
நறுமுறு கதவர் கணங்கள் எல்லாம், நம்மில் பின்பு அல்லது, எடுக்க
ஒட்கடாம்;
பசைிவு உமட மும் மதில் எய்த வில்லி, திரு ஏகம்பன், பசம் பபான்
ககாயில் பாடி,

முறுவல் பசவ் வாயின ீர்! முக் கண் அப்பற்கு, ஆட, பபாற்சுண்ணம்
இடித்தும், நாகம!
உலக்மக பல ஓச்சுவார் பபரிகயார், உலகம் எலாம் உரல் கபாதாது
என்கை;
கலக்க அடியவர் வந்து நின்ைார், காண உலகங்கள் கபாதாது என்கை;
நலக்க, அடிகயாமம ஆண்டுபகாண்டு நாள் மலர்ப் பாதங்கள் சூடத்
தந்த

மமலக்கு மருகமனப் பாடிப் பாடி, மகிழ்ந்து, பபாற்சுண்ணம்
இடித்தும், நாகம!
சூடகம், கதாள் வமள, ஆர்ப்ப ஆர்ப்ப, பதாண்டர் குழாம் எழுந்து
ஆர்ப்ப ஆர்ப்ப,
நாடவர் நம் தம்மம ஆர்ப்ப ஆர்ப்ப, நாமும் அவர் தம்மம ஆர்ப்ப
ஆர்ப்ப,
பாடகம் பமல் அடி ஆர்க்கும் மங்மக பங்கினன், எங்கள் பரா
பரனுக்கு,
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ஆடக மா மமல அன்ன ககாவுக்கு, ஆட, பபாற்சுண்ணம் இடித்தும்,
நாகம!
வாள் தடம் கண் மட மங்மக நல்லீர்! வரி வமள ஆர்ப்ப, வண்
பகாங்மக பபாங்க,
கதாள் திருமுண்டம் துமதந்து இலங்க, கசாத்தம், பிரான்!' என்று
பசால்லிச் பசால்லி,

நாள் பகாண்ட நாள் மலர்ப் பாதம் காட்டி, நாயின் கமடப்பட்ட
நம்மம, இம்மம
ஆட்பகாண்ட வண்ணங்கள் பாடிப் பாடி, ஆட, பபாற்சுண்ணம்
இடித்தும், நாகம!
மவயகம் எல்லாம் உரல் அது ஆக, மா கமரு என்னும் உலக்மக
நாட்டி,
பமய் எனும் மஞ்சள் நிமைய அட்டி, கமதகு பதன்னன்,
பபருந்துமையான்,

பசய்ய திருவடி பாடிப் பாடி, பசம் பபான் உலக்மக வலக் மக
பற்ைி,
ஐயன், அணி தில்மலவாணனுக்கக, ஆட, பபாற்சுண்ணம் இடித்தும்,
நாகம!
முத்து அணி பகாங்மககள் ஆட ஆட, பமாய் குழல் வண்டு இனம்
ஆட ஆட,
சித்தம் சிவபனாடும் ஆட ஆட, பசம் கயல் கண் பனி ஆட ஆட,
பித்து எம்பிராபனாடும் ஆட ஆட, பிைவி பிைபராடும் ஆட ஆட,

அத்தன் கருமணபயாடு ஆட ஆட, ஆட, பபாற்சுண்ணம் இடித்தும்,
நாகம!
மாடு, நமக வாள் நிலா எைிப்ப, வாய் திைந்து அம் பவளம் துடிப்ப,
பாடுமின், நம் தம்மம ஆண்ட ஆறும், பணி பகாண்ட வண்ணமும்;
பாடிப் பாடித்
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கதடுமின், எம்பபருமாமன; கதடி, சித்தம் களிப்ப, திமகத்து, கதைி,
ஆடுமின்; அம்பலத்து ஆடினானுக்கு, ஆட, பபாற்சுண்ணம் இடித்தும்,
நாகம!
மம அமர் கண்டமன, வான நாடர் மருந்திமன, மாணிக்கக் கூத்தன்
தன்மன,

ஐயமன, ஐயர் பிராமன, நம்மம அகப்படுத்து ஆட்பகாண்டு அருமம
காட்டும்
பபாய்யர் தம் பபாய்யிமன, பமய்யர் பமய்மய; கபாது அரிக் கண்
இமண, பபான் பதாடித் கதாள்,
மப அரவு அல்குல், மடந்மத நல்லீர்! பாடி, பபாற்சுண்ணம் இடித்தும்,
நாகம!
மின் இமட, பசம் துவர் வாய், கரும் கண், பவள் நமக, பண் அமர்
பமன் பமாழியீர்!
என்னுமட ஆர் அமுது, எங்கள் அப்பன், எம்பபருமான், இமவான்
மகட்குத்

தன்னுமடக் ககள்வன், மகன், தகப்பன், தமமயன், எம் ஐயன தாள்கள்
பாடி,
பபான்னுமடப் பூண் முமல மங்மக நல்லீர்! பபான் திருச் சுண்ணம்
இடித்தும், நாகம!
சங்கம் அரற்ை, சிலம்பு ஒலிப்ப, தாழ் குழல் சூழ்தரும் மாமல ஆட,
பசம் கனி வாய் இதழும் துடிப்ப, கசயிமழயீர்! சிவகலாகம் பாடி,
கங்மக இமரப்ப அரா இமரக்கும் கற்மைச் சமட முடியான்
கழற்கக,

பபாங்கிய காதலின் பகாங்மக பபாங்க, பபான் திருச் சுண்ணம்
இடித்தும், நாகம!
ஞானக் கரும்பின் பதளிமய, பாமக, நாடற்கு அரிய நலத்மத, நந்தாத்
கதமன, பழச் சுமவ ஆயினாமன, சித்தம் புகுந்து தித்திக்க வல்ல
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ககாமன, பிைப்பு அறுத்து, ஆண்டுபகாண்ட கூத்தமன; நாத் தழும்பு
ஏை வாழ்த்தி,
பானல் தடம் கண் மடந்மத நல்லீர்! பாடி, பபாற்சுண்ணம் இடித்தும்,
நாகம!
ஆவமக, நாமும் வந்து, அன்பர் தம்கமாடு ஆட்பசயும் வண்ணங்கள்
பாடி, விண்கமல்

கதவர் கனாவிலும் கண்டு அைியாச் பசம் மலர்ப் பாதங்கள் காட்டும்
பசல்வச்
கச வலன் ஏந்திய பவல் பகாடியான், சிவபபருமான், புரம் பசற்ை
பகாற்ைச்
கசவகன், நாமங்கள் பாடிப் பாடி, பசம் பபான் பசய் சுண்ணம்
இடித்தும், நாகம!
கதன் அகம் மா மலர்க் பகான்மை பாடி, சிவபுரம் பாடி, திருச்
சமடகமல்

வான் அகம் மா மதிப் பிள்மள பாடி, மால் விமட பாடி, வலக் மக
ஏந்தும்
ஊன் அகம் மா மழு, சூலம், பாடி, உம்பரும் இம்பரும் உய்ய, அன்று,
கபானகம் ஆக, நஞ்சு உண்டல் பாடி, பபான் திருச் சுண்ணம்
இடித்தும், நாகம!
அயன் தமல பகாண்டு பசண்டு ஆடல் பாடி, அருக்கன் எயிறு
பைித்தல் பாடி,
கயம் தமனக் பகான்று, உரி கபார்த்தல் பாடி, காலமனக் காலால்
உமதத்தல் பாடி,

இமயந்தன முப்புரம் எய்தல் பாடி, ஏமழ அடிகயாமம
ஆண்டுபகாண்ட
நயம் தமனப் பாடிநின்று, ஆடி ஆடி, நாதற்கு, சுண்ணம் இடித்தும்,
நாகம!
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வட்ட மலர்க் பகான்மை மாமல பாடி, மத்தமும் பாடி, மதியும் பாடி,
சிட்டர்கள் வாழும் பதன் தில்மல பாடி, சிற்ைம்பலத்து எங்கள்
பசல்வம் பாடி,
கட்டிய மாசுணக் கச்மச பாடி, கங்கணம் பாடி, கவித்த மகம்கமல்

இட்டுநின்று ஆடும் அரவம் பாடி, ஈசற்கு, சுண்ணம் இடித்தும், நாகம!
கவதமும், கவள்வியும், ஆயினார்க்கு; பமய்ம்மமயும், பபாய்ம்மமயும்,
ஆயினார்க்கு;
கசாதியும் ஆய், இருள் ஆயினார்க்கு; துன்பமும் ஆய், இன்பம்
ஆயினார்க்கு;
பாதியும் ஆய், முற்றும் ஆயினார்க்கு; பந்தமும் ஆய், வடும்
ீ
ஆயினாருக்கு;
ஆதியும், அந்தமும், ஆயினாருக்கு; ஆட, பபாற்சுண்ணம் இடித்தும்,
நாகம!

திருக்பகாத்தும்பி
பூ ஏறு ககானும், புரந்தரனும், பபாற்பு அமமந்த
நா ஏறு பசல்வியும், நாரணனும், நான்மமையும்,
மா ஏறு கசாதியும், வானவரும், தாம் அைியாச்
கச ஏறு கசவடிக்கக பசன்று ஊதாய்; ககாத்தும்பீ!
நான் ஆர்? என் உள்ளம் ஆர்? ஞானங்கள் ஆர்? என்மன யார்
அைிவார்
வாகனார் பிரான் என்மன ஆண்டிலகனல்? மதி மயங்கி
ஊன் ஆர் உமட தமலயில் உண் பலி கதர் அம்பலவன்
கதன் ஆர் கமலகம பசன்று ஊதாய்; ககாத்தும்பீ!

திமனத்தமன உள்ளது ஓர் பூவினில் கதன் உண்ணாகத,

நிமனத்பதாறும், காண்பதாறும், கபசும்பதாறும், எப்கபாதும்,
அமனத்து எலும்பு உள் பநக, ஆனந்தத் கதன் பசாரியும்
குனிப்பு உமடயானுக்கக பசன்று ஊதாய்; ககாத்தும்பீ!
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கண்ணப்பன் ஒப்பது ஓர் அன்பு இன்மம கண்டபின்,
என் அப்பன், என் ஒப்பு இல் என்மனயும் ஆட்பகாண்டருளி,
வண்ணப் பணித்து, என்மன வா' என்ை வான் கருமணச்
சுண்ணப் பபான் நீற்ைற்கக பசன்று ஊதாய்; ககாத்தும்பீ!
அத் கதவர் கதவர்; அவர் கதவர்;' என்று, இங்ஙன்,
பபாய்த் கதவு கபசி, புலம்புகின்ை பூதலத்கத,
பத்து ஏதும் இல்லாது, என் பற்று அை, நான் பற்ைிநின்ை
பமய்த் கதவர் கதவற்கக பசன்று ஊதாய்; ககாத்தும்பீ!
மவத்த நிதி, பபண்டிர், மக்கள், குலம், கல்வி, என்னும்
பித்த உலகில், பிைப்கபாடு இைப்பு, என்னும்
சித்த விகாரக் கலக்கம் பதளிவித்த
வித்தகத் கதவற்கக பசன்று ஊதாய்; ககாத்தும்பீ!
சட்கடா நிமனக்க, மனத்து அமுது ஆம் சங்கரமன,
பகட்கடன், மைப்கபகனா? ககடுபடாத் திருவடிமய
ஒட்டாத பாவித் பதாழும்பமர நாம் உரு அைிகயாம்;
சிட்டாய சிட்டற்கக பசன்று ஊதாய்; ககாத்தும்பீ!
ஒன்று ஆய், முமளத்து, எழுந்து, எத்தமனகயா கவடு விட்டு,
நன்று ஆக மவத்து, என்மன நாய் சிவிமக ஏற்றுவித்த
என் தாமத; தாமதக்கும், எம் அமனக்கும், தம் பபருமான்!
குன்ைாத பசல்வற்கக பசன்று ஊதாய்; ககாத்தும்பீ!

கரணங்கள் எல்லாம் கடந்துநின்ை கமை மிடற்ைன்
சரணங்ககள பசன்று சார்தலுகம, தான் எனக்கு
மரணம், பிைப்பு, என்று, இமவ இரண்டின் மயக்கு அறுத்த
கருமணக் கடலுக்கக பசன்று ஊதாய்; ககாத்தும்பீ!
கநாய் உற்று, மூத்து, நான் நுந்து கன்ைாய் இங்கு இருந்து,
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நாய் உற்ை பசல்வம் நயந்து அைியாவண்ணம் எல்லாம்,
தாய் உற்று வந்து, என்மன ஆண்டுபகாண்ட தன் கருமணத்
கதய் உற்ை பசல்வற்கக பசன்று ஊதாய்; ககாத்தும்பீ!
வல் பநஞ்சக் கள்வன், மன வலியன்,' என்னாகத,
கல் பநஞ்சு உருக்கி, கருமணயினால் ஆண்டுபகாண்ட,
அன்னம் திமளக்கும் அணி தில்மல அம்பலவன்

பபான் அம் கழலுக்கக பசன்று ஊதாய்; ககாத்தும்பீ!
நாகயமனத் தன் அடிகள் பாடுவித்த நாயகமன,
கபகயனது உள்ளப் பிமழ பபாறுக்கும் பபருமமயமன,
சீ ஏதும் இல்லாது என் பசய் பணிகள் பகாண்டருளும்
தாய் ஆன ஈசற்கக பசன்று ஊதாய்; ககாத்தும்பீ!
நான் தனக்கு அன்பு இன்மம, நானும், தானும், அைிகவாம்;
தான் என்மன ஆட்பகாண்டது எல்லாரும் தாம் அைிவார்;
ஆன கருமணயும் அங்கு உற்கை தான்; அவகன
ககான் என்மனக் கூட குளிர்ந்து ஊதாய்; ககாத்தும்பீ!
கரு ஆய், உலகினுக்கு அப்புைம் ஆய், இப் புைத்கத
மரு ஆர் மலர்க் குழல் மாதிபனாடும் வந்தருளி,

அரு ஆய், மமை பயில் அந்தணன் ஆய், ஆண்டுபகாண்ட
திரு ஆன கதவற்கக பசன்று ஊதாய்; ககாத்தும்பீ!
நானும், என் சிந்மதயும், நாயகனுக்கு எவ் இடத்கதாம்
தானும், தன் மதயலும், தாழ் சமடகயான் ஆண்டிலகனல்?
வானும், திமசகளும், மா கடலும், ஆய பிரான்
கதன் உந்து கசவடிக்கக பசன்று ஊதாய்; ககாத்தும்பீ!
உள்ளப்படாத திருஉருமவ உள்ளுதலும்,
கள்ளப்படாத களிவந்த வான் கருமண
பவள்ளப் பிரான், எம்பிரான், என்மன கவகை ஆட்
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பகாள் அப் பிரானுக்கக பசன்று ஊதாய்; ககாத்தும்பீ!
பபாய் ஆய பசல்வத்கத புக்கு, அழுந்தி, நாள்கதாறும்
பமய்யாக் கருதிக் கிடந்கதமன, ஆட்பகாண்ட
ஐயா! என் ஆர் உயிகர! அம்பலவா! என்று, அவன் தன்
பசய் ஆர் மலர் அடிக்கக பசன்று ஊதாய்; ககாத்தும்பீ!
கதாலும், துகிலும்; குமழயும், சுருள் கதாடும்;
பால் பவள்மள நீறும், பசும் சாந்தும்; மபங் கிளியும்,
சூலமும்; பதாக்க வமளயும்; உமடத் பதான்மமக்
ககாலகம கநாக்கி குளிர்ந்து ஊதாய்; ககாத்தும்பீ!
கள்வன், கடியன், கலதி, இவன்' என்னாகத,
வள்ளல், வரவர வந்து ஒழிந்தான் என் மனத்கத;
உள்ளத்து உறு துயர், ஒன்று ஒழியாவண்ணம், எல்லாம்
பதள்ளும் கழலுக்கக பசன்று ஊதாய்; ககாத்தும்பீ!
பூ கமல் அயகனாடு மாலும் புகல் அரிது என்று
ஏமாைி நிற்க, அடிகயன் இறுமாக்க,
நாய் கமல் தவிசு இட்டு, நன்ைாப் பபாருட்படுத்த
தீ கமனியானுக்கக பசன்று ஊதாய்; ககாத்தும்பீ!
திருத்மதள்பேணம்

திருமாலும் பன்ைியாய்ச் பசன்று உணராத் திருவடிமய,
உரு நாம் அைிய, ஓர் அந்தணன் ஆய், ஆண்டுபகாண்டான்;
ஒரு நாமம், ஓர் உருவம், ஒன்றும் இல்லாற்கு, ஆயிரம்
திருநாமம் பாடி, நாம் பதள்களணம் பகாட்டாகமா!
திரு ஆர் பபருந்துமை கமய பிரான் என் பிைவிக்
கரு கவர் அறுத்தபின், யாவமரயும் கண்டது இல்மல;
அரு ஆய், உருவமும் ஆய பிரான், அவன் மருவும்
திருவாரூர் பாடி, நாம் பதள்களணம் பகாட்டாகமா!
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அரிக்கும், பிரமற்கும், அல்லாத கதவர்கட்கும்,
பதரிக்கும் படித்து அன்ைி நின்ை சிவம், வந்து, நம்மம
உருக்கும், பணி பகாள்ளும், என்பது ககட்டு, உலகம் எல்லாம்
சிரிக்கும் திைம் பாடி பதள்களணம் பகாட்டாகமா!
அவம் ஆய கதவர் அவ கதியில் அழுந்தாகம
பவ மாயம் காத்து, என்மன ஆண்டுபகாண்ட பரஞ்கசாதி
நவம் ஆய பசம் சுடர் நல்குதலும், நாம் ஒழிந்து,

சிவம் ஆனவா பாடி பதள்களணம் பகாட்டாகமா!
அருமந்த கதவர், அயன், திருமாற்கு, அரிய சிவம்

உருவந்து, பூதலத்கதார் உகப்பு எய்த, பகாண்டருளி,
கரு பவந்து வழக்
ீ
கமடக்கணித்து, என் உளம் புகுந்த
திரு வந்தவா பாடி பதள்களணம் பகாட்டாகமா!
அமர ஆடு நாகம் அமசத்த பிரான், அவனியின்கமல்,
வமர ஆடு மங்மக தன் பங்பகாடும், வந்து, ஆண்ட திைம்
உமர ஆட, உள் ஒளி ஆட, ஒள் மா மலர்க் கண்களில் நீர்
திமர ஆடுமா பாடி பதள்களணம் பகாட்டாகமா!
ஆ! ஆ! அரி, அயன், இந்திரன், வாகனார்க்கு, அரிய சிவன்,
வா, வா' என்று, என்மனயும் பூதலத்கத வலிந்து ஆண்டுபகாண்டான்;
பூ ஆர் அடிச் சுவடு என் தமலகமல் பபாைித்தலுகம,
கத ஆனவா பாடி பதள்களணம் பகாட்டாகமா!

கைங்கு ஓமல கபால்வதுஓர் காயப் பிைப்கபாடுஇைப்பு என்னும்,
அைம், பாவம், என்று இரண்டு அச்சம் தவிர்த்து, என்மன
ஆண்டுபகாண்டான்;
மைந்கதயும் தன் கழல் நான் மைவாவண்ணம் நல்கிய, அத்
திைம் பாடல் பாடி, நாம் பதள்களணம் பகாட்டாகமா!
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கல் நார் உரித்து என்ன, என்மனயும் தன் கருமணயினால்
பபான் ஆர் கழல் பணித்து, ஆண்ட பிரான் புகழ் பாடி,
மின் கநர் நுடங்கு இமட, பசம் துவர் வாய், பவள் நமகயீர்!
பதன்னா, பதன்னா' என்று பதள்களணம் பகாட்டாகமா!
கனகவயும் கதவர்கள் காண்பு அரிய கமன கழகலான்
புன கவய் அன வமளத் கதாளிபயாடும் புகுந்தருளி,

நனகவ எமனப் பிடித்து, ஆட்பகாண்டவா நயந்து, பநஞ்சம்,
சின கவல் கண் நீர் மல்க பதள்களணம் பகாட்டாகமா!
கயல் மாண்ட கண்ணி தன் பங்கன் எமனக் கலந்து ஆண்டலுகம,
அயல் மாண்டு, அருவிமனச் சுற்ைமும் மாண்டு, அவனியின்கமல்
மயல் மாண்டு, மற்று உள்ள வாசகம் மாண்டு, என்னுமடய
பசயல் மாண்டவா பாடி பதள்களணம் பகாட்டாகமா!
முத்திக்கு உழன்று முனிவர் குழாம் நனி வாட,
அத்திக்கு அருளி, அடிகயமன ஆண்டுபகாண்டு,
பத்திக் கடலுள் பதித்த பரஞ்கசாதி,

தித்திக்குமா பாடி பதள்களணம் பகாட்டாகமா!
பார் பாடும், பாதாளர் பாடும், விண்கணார் தம் பாடும்,
ஆர் பாடும், சாரா வமக அருளி, ஆண்டுபகாண்ட

கநர் பாடல் பாடி, நிமனப்பு அரிய தனிப் பபரிகயான்
சீர் பாடல் பாடி, நாம் பதள்களணம் பகாட்டாகமா!
மாகல, பிரமகன, மற்று ஒழிந்த கதவர்ககள,
நூகல, நுமழவுஅரியான் நுண்ணியன் ஆய், வந்து, அடிகயன்
பாகல புகுந்து, பரிந்து உருக்கும் பாவகத்தால்,
கசல் ஏர் கண் நீர் மல்க பதள்களணம் பகாட்டாகமா!
உருகிப் பபருகி, உளம் குளிர முகந்துபகாண்டு,
பருகற்கு இனிய பரம் கருமணத் தடம் கடமல
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மருவி, திகழ் பதன்னன் வார் கழகல நிமனந்து, அடிகயாம்
திருமவப் பரவி, நாம் பதள்களணம் பகாட்டாகமா!
புத்தன், புரந்தர ஆதியர், அயன், மால், கபாற்ைி பசயும்
பித்தன்; பபருந்துமை கமய பிரான்; பிைப்பு அறுத்த
அத்தன்; அணி தில்மல அம்பலவன்; அருள் கழல்கள்
சித்தம் புகுந்தவா பதள்களணம் பகாட்டாகமா!

உவமலச் சமயங்கள், ஒவ்வாத சாத்திரம், ஆம்

சவமலக் கடல் உளனாய்க் கிடந்து, தடுமாறும்
கவமலக் பகடுத்து, கழல் இமணகள் தந்தருளும்
பசயமலப் பரவி, நாம் பதள்களணம் பகாட்டாகமா!
வான் பகட்டு, மாருதம் மாய்ந்து, அழல், நீர், மண், பகடினும்,
தான் பகட்டல் இன்ைி, சலிப்பு அைியாத் தன்மமயனுக்கு,
ஊன் பகட்டு, உயிர் பகட்டு, உணர்வு பகட்டு, என் உள்ளமும் கபாய்,
நான் பகட்டவா பாடி பதள்களணம் பகாட்டாகமா!
விண்கணார் முழு முதல்; பாதாளத்தார் வித்து;
மண்கணார் மருந்து; அயன், மால், உமடய மவப்பு; அடிகயாம்
கண் ஆர, வந்துநின்ைான்; கருமணக் கழல் பாடி,

பதன்னா, பதன்னா' என்று பதள்களணம் பகாட்டாகமா!
குலம் பாடி, பகாக்கு இைகும் பாடி, ககால் வமளயாள்
நலம் பாடி, நஞ்சு உண்டவா பாடி, நாள்கதாறும்

அலம்பு ஆர் புனல் தில்மல அம்பலத்கத ஆடுகின்ை
சிலம்பு ஆடல் பாடி, நாம் பதள்களணம் பகாட்டாகமா!
திருச் சாழல்

பூசுவதும் பவள் நீறு, பூண்பதுவும் பபாங்கு அரவம்,
கபசுவதும் திருவாயால் மமை கபாலும்? காண், ஏடீ!
பூசுவதும், கபசுவதும், பூண்பதுவும், பகாண்டு என்மன?
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ஈசன் அவன் எவ் உயிர்க்கும் இயல்பு ஆனான்; சாழகலா!
என் அப்பன், எம்பிரான், எல்லார்க்கும் தான் ஈசன்;
துன்னம் பபய் ககாவணமாக் பகாள்ளும்அது என்? ஏடீ!
மன்னு கமல, துன்னு பபாருள் மமை நான்கக, வான் சரடா,
தன்மனகய ககாவணமா, சாத்தினன், காண்; சாழகலா!
ககாயில் சுடுகாடு, பகால் புலித் கதால் நல் ஆமட,
தாயும் இலி, தந்மத இலி, தான் தனியன் காண்; ஏடீ!

தாயும் இலி, தந்மத ஒலி, தான் தனியன்; ஆயிடினும்,
காயில், உலகு அமனத்தும் கல் பபாடி, காண்; சாழகலா!
அயமன, அனங்கமன, அந்தகமன, சந்திரமன,
வயனங்கள் மாயா வடுச் பசய்தான்; காண், ஏடீ!
நயனங்கள் மூன்று உமடய நாயககன தண்டித்தால்,
சயம் அன்கைா வானவர்க்கு, தாழ் குழலாய்? சாழகலா!
தக்கமனயும், எச்சமனயும், தமல அறுத்து, கதவர் கணம்
பதாக்பகன வந்தவர்தம்மமத் பதாமலத்ததுதான் என்? ஏடீ!
பதாக்பகன வந்தவர் தம்மமத் பதாமலத்தருளி அருள் பகாடுத்து,
அங்கு

எச்சனுக்கு மிமகத் தமல மற்று அருளினன், காண்; சாழகலா!
அலரவனும், மாலவனும், அைியாகம, அழல் உரு ஆய்,

நிலம் முதல், கீ ழ் அண்டம் உை, நின்ைதுதான் என்? ஏடீ!
நிலம் முதல், கீ ழ் அண்டம் உை, நின்ைிலகனல் இருவரும் தம்
சலம் முகத்தால் ஆங்காரம் தவிரார் காண் சாழகலா!
மமல மகமள ஒரு பாகம் மவத்தலுகம மற்று ஒருத்தி
சலம் முகத்தால் அவன் சமடயில் பாயும் அது என் ஏடீ
சலம் முகத்தால் அவன் சமடயில் பாய்ந்திலகளல் தரணி எல்லாம்
பில முகத்கத புகப்பாய்ந்து பபருங்ககடு ஆம் சாழகலா!
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ககாலாலம் ஆகிக் குமர கடல்வாய் அன்று எழுந்த
ஆலாலம் உண்டான் அவன் சதுர் தான் என் ஏடீ
ஆலாலம் உண்டிலகனல் அன்று அயன் மால் உள்ளிட்ட
கமல் ஆய கதவர் எல்லாம் வடுவர்
ீ
காண் சாழகலா!
பதன் பால் உகந்து ஆடும் தில்மலச் சிற்ைம்பலவன்
பபண் பால் உகந்தான்; பபரும் பித்தன், காண்; ஏடீ!
பபண் பால் உகந்திலகனல், கபதாய்! இரு நிலத்கதார்
விண் பால் கயாகு எய்தி, வடுவர்,
ீ
காண்; சாழகலா!

தான் அந்தம் இல்லான், தமன அமடந்த நாகயமன
ஆனந்த பவள்ளத்து அழுந்துவித்தான், காண்; ஏடீ!
ஆனந்த பவள்ளத்து அழுந்துவித்த திருவடிகள்,
வான் உந்து கதவர்கட்கு ஓர் வான் பபாருள், காண்; சாழகலா!
நங்காய்! இது என்ன தவம்? நரம்கபாடு, எலும்பு, அணிந்து,
கங்காளம் கதாள்கமகல காதலித்தான், காண்; ஏடீ!
கங்காளம் ஆமா ககள்; கால அந்தரத்து இருவர்
தம் காலம் பசய்யத் தரித்தனன், காண்; சாழகலா!
கான் ஆர் புலித் கதால் உமட; தமல ஊண்; காடு பதி;
ஆனால், அவனுக்கு இங்கு ஆட்படுவார் ஆர்? ஏடீ!
ஆனாலும், ககளாய்; அயனும் திருமாலும்,

வான் நாடர் ககாவும், வழி அடியார்; சாழகலா!
மமல அமரயன் பபான் பாமவ, வாள் நுதலாள், பபண் திருமவ
உலகு அைிய, தீ கவட்டான் என்னும்அது என்? ஏடீ
உலகு அைிய, தீ கவளாது ஒழிந்தனகனல், உலகு அமனத்தும்,
கமல நவின்ை பபாருள்கள் எல்லாம் கலங்கிடும், காண்; சாழகலா!
கதன் புக்க தண் பமண சூழ் தில்மலச் சிற்ைம்பலவன்,
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தான் புக்கு நட்டம் பயிலும்அது என்? ஏடீ!
தான் புக்கு நட்டம் பயின்ைிலகனல், தரணி எல்லாம்,
ஊன் புக்க கவல் காளிக்கு ஊட்டு ஆம், காண்; சாழகலா!
கட கரியும், பரி மாவும், கதரும், உகந்து ஏைாகத,
இடபம் உகந்து ஏைிய ஆறு, எனக்கு அைிய இயம்பு; ஏடீ!

தட மதில்கள் அமவ மூன்றும் தழல் எரித்த அந் நாளில்
இடபம் அது ஆய்த் தாங்கினான் திருமால், காண்; சாழகலா!
நன்ைாக நால்வர்க்கும் நான்மமையின் உட்பபாருமள,
அன்று, ஆலின் கீ ழ் இருந்து, அங்கு, அைம் உமரத்தான், காண்; ஏடீ!
அன்று, ஆலின் கீ ழ் இருந்து, அங்கு, அைம் உமரத்தான், ஆயிடினும்,
பகான்ைான், காண், புரம் மூன்றும் கூட்கடாகட; சாழகலா!
அம்பலத்கத கூத்து ஆடி, அமுது பசய்யப் பலி திரியும்
நம்பமனயும் கதவன் என்று நண்ணும்அது என்? ஏடீ!
நம்பமனயும் ஆமா ககள்; நான்மமைகள் தாம் அைியா,
எம்பபருமான், ஈசா' என்று ஏத்தின, காண்; சாழகலா!
சலம் உமடய சலந்தரன் தன் உடல் தடிந்த நல் ஆழி,
நலம் உமடய நாரணற்கு, அன்று, அருளிய ஆறு என்? ஏடீ!

நலம் உமடய நாரணன், தன் நயனம் இடந்து, அரன் அடிக்கீ ழ்
அலர் ஆக இட, ஆழி அருளினன், காண்; சாழகலா!
அம்பரம் ஆம், புள்ளித் கதால்; ஆலாலம், ஆர் அமுதம்;
எம்பபருமான் உண்ட சதிர், எனக்கு அைிய இயம்புல் ஏடீ!
எம்பபருமான் ஏது உடுத்து, அங்கு ஏது அமுது பசய்திடினும்,
தம் பபருமம தான் அைியாத் தன்மமயன், காண்; சாழகலா!
அரும் தவருக்கு, ஆலின் கீ ழ், அைம் முதலா நான்கிமனயும்
இருந்து, அவருக்கு அருளும்அது எனக்கு அைிய இயம்பு; ஏடீ!
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அரும் தவருக்கு, அைம் முதல் நான்கு அன்று
அருளிச்பசய்திலகனல்,
திருந்த, அவருக்கு, உலகு இயற்மக பதரியா, காண்; சாழகலா!
திருப்பூவல்லி

இமண ஆர் திருவடி என் தமலகமல் மவத்தலுகம,

துமண ஆன சுற்ைங்கள் அத்தமனயும், துைந்பதாழிந்கதன்;
அமண ஆர் புனல் தில்மல அம்பலத்கத ஆடுகின்ை
புமணயாளன் சீர் பாடி பூவல்லி பகாய்யாகமா!
எந்மத, எம் தாய், சுற்ைம், மற்றும் எல்லாம், என்னுமடய
பந்தம் அறுத்து, என்மன ஆண்டுபகாண்ட பாண்டிப் பிரான்;
அந்த இமடமருதில், ஆனந்தத் கதன் இருந்த
பபாந்மதப் பரவி, நாம் பூவல்லி பகாய்யாகமா!
நாயின் கமடப்பட்ட நம்மமயும் ஓர் பபாருட்படுத்து,
தாயின் பபரிதும் தயா உமடய தம் பபருமான்,
மாயப் பிைப்பு அறுத்து, ஆண்டான்; என் வல் விமனயின்
வாயில் பபாடி அட்டி பூவல்லி பகாய்யாகமா!

பண் பட்ட தில்மலப் பதிக்கு அரமசப் பரவாகத,

எண் பட்ட தக்கன், அருக்கன், எச்சன், இந்து, அனல்,
விண் பட்ட பூதப் பமட வரபத்திரரால்
ீ
புண் பட்டவா பாடி பூவல்லி பகாய்யாகமா!
கதன் ஆடு பகான்மை சமடக்கு அணிந்த சிவபபருமான்
ஊன் நாடி, நாடி வந்து, உட்புகுந்தான்; உலகர் முன்கன
நான் ஆடி ஆடி நின்று, ஓலம் இட, நடம் பயிலும்
வான் நாடர் ககாவுக்கக பூவல்லி பகாய்யாகமா!
எரி மூன்று கதவர்க்கு இரங்கி, அருள்பசய்தருளி,
சிரம் மூன்று அை, தன் திருப் புருவம் பநரித்தருளி,
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உரு மூன்றும் ஆகி, உணர்வு அரிது ஆம் ஒருவனுகம
புரம் மூன்று எரித்தவார் பூவல்லி பகாய்யாகமா!
வணங்க, தமல மவத்து; வார் கழல், வாய், வாழ்த்த மவத்து;
இணங்க, தன் சீர் அடியார் கூட்டமும் மவத்து; எம்பபருமான்,
அணங்ககாடு அணி தில்மல அம்பலத்கத, ஆடுகின்ை
குணம் கூர, பாடி, நாம் பூவல்லி பகாய்யாகமா!

பநைி பசய்தருளி, தன் சீர் அடியார் பபான் அடிக்கக

குைி பசய்துபகாண்டு, என்மன ஆண்ட பிரான் குணம் பரவி,
முைி பசய்து, நம்மம முழுது உழற்றும் பழ விமனமயக்
கிைி பசய்தவா பாடி பூவல்லி பகாய்யாகமா!
பல் நாள் பரவிப் பணி பசய்ய, பாத மலர்
என் ஆகம் துன்னமவத்த பபரிகயான், எழில் சுடர் ஆய்,
கல் நார் உரித்து, என்மன ஆண்டுபகாண்டான்; கழல் இமணகள்
பபான் ஆனவா பாடி பூவல்லி பகாய்யாகமா!
கபர் ஆமச ஆம் இந்தப் பிண்டம் அை, பபருந்துமையான்,
சீர் ஆர் திருவடி என் தமலகமல் மவத்த பிரான்,
கார் ஆர் கடல் நஞ்மச உண்டு உகந்த காபாலி,
கபார் ஆர் புரம் பாடி பூவல்லி பகாய்யாகமா!

பாலும், அமுதமும், கதனுடன், ஆம் பரா பரம் ஆய்,

ககாலம் குளிர்ந்து, உள்ளம் பகாண்ட பிரான் குமர கழல்கள்
ஞாலம் பரவுவார் நல் பநைி ஆம்; அந் பநைிகய
கபாலும் புகழ் பாடி பூவல்லி பகாய்யாகமா!
வானவன், மால், அயன், மற்றும் உள்ள கதவர்கட்கும்
ககான் அவன் ஆய் நின்று, கூடல் இலாக் குணக் குைிகயான்
ஆன பநடும் கடல் ஆலாலம் அமுது பசய்ய,
கபானகம் ஆனவா பூவல்லி பகாய்யாகமா!
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அன்று, ஆல நீழல் கீ ழ் அரு மமைகள், தான் அருளி,
நன்று ஆக வானவர், மா முனிவர், நாள்கதாறும்,
நின்று, ஆர ஏத்தும் நிமை கழகலான், புமன பகான்மைப்
பபான் தாது பாடி, நாம் பூவல்லி பகாய்யாகமா!
படம் ஆக, என் உள்கள தன் இமணப் கபாது அமவ அளித்து, இங்கு
இடம் ஆகக் பகாண்டிருந்த, ஏகம்பம் கமய பிரான்,
தடம் ஆர் மதில் தில்மல அம்பலகம தான் இடமா,
நடம் ஆடுமா பாடி பூவல்லி பகாய்யாகமா!

அங்கி, அருக்கன், இராவணன், அந்தகன், கூற்ைன்,
பசம் கண் அரி, அயன், இந்திரனும், சந்திரனும்,

பங்கம் இல் தக்கனும், எச்சனும், தம் பரிசு அழிய,
பபாங்கிய சீர் பாடி, நாம் பூவல்லி பகாய்யாகமா!
திண் கபார் விமடயான், சிவபுரத்தார் கபார் ஏறு,
மண்பால், மதுமரயில் பிட்டு அமுது பசய்தருளி,
தண்டாகல பாண்டியன் தன்மனப் பணிபகாண்ட,
புண் பாடல் பாடி, நாம் பூவல்லி பகாய்யாகமா!
முன் ஆய மால் அயனும், வானவரும், தானவரும்,
பபான் ஆர் திருவடி தாம் அைியார்; கபாற்றுவகத?
எனாகம் உள் புகுந்து ஆண்டுபகாண்டான் இலங்கு அணியாம்
பல் நாகம் பாடி, நாம் பூவல்லி பகாய்யாகமா!

சீர் ஆர் திருவடித் திண் சிலம்பு சிலம்பு ஒலிக்கக
ஆராத ஆமச அது ஆய், அடிகயன் அகம் மகிழ,
கதர் ஆர்ந்த வதிப்
ீ
பபருந்துமையான் திரு நடம் பசய்
கபரானந்தம் பாடி பூவல்லி பகாய்யாகமா!
அத்தி உரித்து, அது கபார்த்தருளும் பபருந்துமையான்,
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பித்த வடிவு பகாண்டு, இவ் உலகில் பிள்மளயும் ஆய்,
முத்தி முழு முதல், உத்தரககாசமங்மக வள்ளல்,
புத்தி புகுந்தவா பூவல்லி பகாய்யாகமா!
மாவார கவைி மதுமரநகர் புகுந்தருளித்
கதவார்ந்த ககாலத் திகழப் பபருந்துமையான்

ககாவாகி வந்பதம்மமக் குற்கைவல் பகாண்டருளும்
பூவார் கழல்பரவிப் பூவல்லி பகாய்யாகமா
திருஉந்தியார்

வமளந்தது வில்லு; விமளந்தது பூசல்;
உமளந்தன முப்புரம் உந்தீ பை!
ஒருங்கு உடன் பவந்தவாறு உந்தீ பை!
ஈர் அம்பு கண்டிலம், ஏகம்பர் தம் மகயில்;
ர் அம்கப முப்புரம் உந்தீ பை!
ஒன்றும் பபரு மிமக உந்தீ பை!
தச்சு விடுத்தலும், தாம் அடியிட்டலும்,
ச்சு முைிந்தது என்று உந்தீ பை! அழிந்தன முப்புரம் உந்தீ பை!
உய்ய வல்லார் ஒரு மூவமரக் காவல் பகாண்டு
ய்ய வல்லானுக்கக உந்தீ பை! இள முமல பபாங்க நின்று உந்தீ
பை!

சாடிய கவள்வி சரிந்திட, கதவர்கள்

ஓடியவா பாடி உந்தீ பை! உருத்திர நாதனுக்கு உந்தீ பை!
ஆ! ஆ! திருமால், அவிப் பாகம் பகாண்டு, அன்று,

சாவாது இருந்தான் என்று உந்தீ பை! சதுர்முகன் தாமத என்று
உந்தீ பை!
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பவய்யவன் அங்கி விழுங்கத் திரட்டிய
மகமயத் தைித்தான் என்று உந்தீ பை! கலங்கிற்று கவள்வி என்று
உந்தீ பை!
பார்ப்பதிமயப் பமக சாற்ைிய தக்கமனப்
பார்ப்பது என்கன? ஏடி! உந்தீ பை! பமண முமல பாகனுக்கு உந்தீ
பை!

புரந்தரனார் ஒரு பூம் குயில் ஆகி,

ம் தனில் ஏைினார் உந்தீ பை! வானவர் ககான் என்கை உந்தீ பை!
பவம் சின கவள்வி வியாத்திரனார் தமல

துஞ்சினவா பாடி உந்தீ பை! பதாடர்ந்த பிைப்பு அை உந்தீ பை!
ஆட்டின் தமலமய விதிக்குத் தமல ஆகக்
ட்டியவா பாடி உந்தீ பை! பகாங்மக குலுங்க நின்று உந்தீ பை!
உண்ணப் புகுந்த பகன் ஒளித்து ஓடாகம,
ண்மணப் பைித்தவாறு உந்தீ பை! கருக் பகட, நாம் எல்லாம் உந்தீ
பை!
நா மகள் நாசி, சிரம் பிரமன், பட,
கசாமன் முகம் பநரித்து உந்தீ பை! பதால்மல விமன பகட உந்தீ
பை!
நான்மமைகயானும், மகத்து இயமான், பட,
கபாம் வழி கதடும் ஆறு உந்தீ பை! புரந்தரன் கவள்வியில் உந்தீ
பை!
சூரியனார் பதாண்மட வாயினில் பற்கமள
வாரி, பநரித்த ஆறு உந்தீ பை! மயங்கிற்று கவள்வி என்று உந்தீ
பை!
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தக்கனார், அன்கை, தமல இழந்தார்; தக்கன்
க்கமளச் சூழ நின்று உந்தீ பை! மடிந்தது கவள்வி என்று உந்தீ பை!
பாலகனார்க்கு, அன்று பால் கடல் ஈந்திட்ட
ககாலச் சமடயற்கக உந்தீ பை! குமரன் தன் தாமதக்கக உந்தீ பை!
நல்ல மலரின்கமல் நான்முகனார் தமல
ல்மல அரிந்தது என்று உந்தீ பை! உகிரால் அரிந்தது என்று உந்தீ
பை!
கதமர நிறுத்தி, மமல எடுத்தான் சிரம்
ர் ஐந்தும் இற்ை ஆறு உந்தீ பை! இருபதும் இற்ைது என்று உந்தீ பை!
ஏகாச மிட்ட இருடிகள் கபாகாமல்
ஆகாசங் காவபலன் றுந்தீபை அதற்கப்பாலூங் காவபலன் றுந்தீபை
திருத்பதாள் பநாக்கம்

பூத்து ஆரும் பபாய்மகப் புனல் இதுகவ, எனக் கருதி,
கபய்த்கதர் முகக்க உறும் கபமத குணம் ஆகாகம,

தீர்த்தாய்; திகழ் தில்மல அம்பலத்கத திரு நடம் பசய்
கூத்தா! உன் கசவடி கூடும்வண்ணம் கதாள் கநாக்கம்!
என்றும் பிைந்து, இைந்து, ஆழாகம, ஆண்டுபகாண்டான்;
கன்ைால் விளவு எைிந்தான், பிரமன், காண்பு அரிய
குன்ைாத சீர்த் தில்மல அம்பலவன்; குணம் பரவி,
துன்று ஆர் குழலின ீர்! கதாள் கநாக்கம் ஆடாகமா!
பபாருள் பற்ைிச் பசய்கின்ை பூசமனகள் கபால் விளங்க,
பசருப்பு உற்ை சீர் அடி, வாய்க் கலசம், ஊன் அமுதம்,
விருப்பு உற்று, கவடனார் கசடு எைிய பமய் குளிர்ந்து, அங்கு,
அருள் பபற்று, நின்ைவா கதாள் கநாக்கம் ஆடாகமா!
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கல் கபாலும் பநஞ்சம் கசிந்து உருக, கருமணயினால்
நிற்பாமனப் கபால, என் பநஞ்சின் உள்கள புகுந்தருளி,
நல் பால் படுத்து என்மன, நாடு அைியத் தான் இங்ஙன்,
பசால் பாலது ஆனவா கதாள் கநாக்கம் ஆடாகமா!
நிலம், நீர், பநருப்பு, உயிர், நீள் விசும்பு, நிலா, பககலான்,
புலன் ஆய மமந்தகனாடு, எண் வமகயாய்ப் புணர்ந்துநின்ைான்;
உலகு ஏழ் என, திமச பத்து என, தான் ஒருவனுகம
பல ஆகி, நின்ைவா கதாள் கநாக்கம் ஆடாகமா!

புத்தன் முதல் ஆய புல் அைிவின் சில் சமயம்,
தம் தம் மதங்களில் தட்டுளுப்புப் பட்டு நிற்க,

சித்தம் சிவம் ஆக்கி, பசய்தனகவ தவம் ஆக்கும்
அத்தன் கருமணயினால் கதாள் கநாக்கம் ஆடாகமா!
தீது இல்மல மாணி, சிவ கருமம் சிமதத்தாமன,
சாதியும் கவதியன், தாமத தமன, தாள் இரண்டும்
கசதிப்ப, ஈசன் திருவருளால் கதவர் பதாழ,
பாதககம கசாறு பற்ைினவா கதாள் கநாக்கம்!
மானம் அழிந்கதாம்; மதி மைந்கதாம்; மங்மகநல்லீர்!
வானம் பதாழும் பதன்னன் வார் கழகல நிமனந்து, அடிகயாம்,
ஆனந்தக் கூத்தன் அருள் பபைின், நாம் அவ்வணகம
ஆனந்தம் ஆகி, நின்று ஆடாகமா கதாள் கநாக்கம்!
எண் உமட மூவர் இராக்கதர்கள், எரி பிமழத்து,
கண் நுதல் எந்மத கமடத்தமலமுன் நின்ைதன் பின்,
எண் இலி இந்திரர், எத்தமனகயா பிரமர்களும்,
மண்மிமச மால் பலர், மாண்டனர்; காண் கதாள் கநாக்கம்!
பங்கயம் ஆயிரம் பூவினில், ஓர் பூக் குமைய,
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தம் கண் இடந்து, அரன் கசவடிகமல் சாத்தலுகம,
சங்கரன், எம் பிரான், சக்கரம் மாற்கு அருளிய ஆறு,
எங்கும் பரவி, நாம் கதாள் கநாக்கம் ஆடாகமா!
காமன் உடல்; உயிர், காலன்; பல், காய் கதிகரான்;
நா மகள் நாசி; சிரம், பிரமன்; கரம், எரிமய;

கசாமன் கமல; தமல தக்கமனயும், எச்சமனயும்;
தூய்மமகள் பசய்தவா கதாள் கநாக்கம் ஆடாகமா!
பிரமன், அரி, என்ை இருவரும், தம் கபமதமமயால்
பரமம், யாம் பரமம்' என்ைவர்கள் பமதப்பு ஒடுங்க,
அரனார், அழல் உரு ஆய், அங்கக, அளவு இைந்து,
பரம் ஆகி, நின்ைவா கதாள் கநாக்கம் ஆடாகமா!
ஏமழத் பதாழும்பகனன், எத்தமனகயா காலம் எல்லாம்,
பாழுக்கு இமைத்கதன், பரம்பரமனப் பணியாகத;
ஊழி முதல், சிந்தாத நல் மணி, வந்து, என் பிைவித்
தாமழப் பைித்தவா கதாள் கநாக்கம் ஆடாகமா!
உமர மாண்ட உள் ஒளி உத்தமன் வந்து, உளம் புகலும்,
கமர மாண்ட காமப் பபரும் கடமலக் கடத்தலுகம,
இமர மாண்ட இந்திரியப் பைமவ இரிந்து ஓட,

துமர மாண்டவா பாடி கதாள் கநாக்கம் ஆடாகமா!
திருப்மபான் ஊசல்

சீர் ஆர் பவளம் கால், முத்தம் கயிறு, ஆக;
ஏர் ஆரும் பபான் பலமக ஏைி, இனிது அமர்ந்து;
நாராயணன் அைியா நாள் மலர்த் தாள், நாய் அடிகயற்கு
ஊர் ஆகத் தந்தருளும் உத்தரககாசமங்மக
ஆரா அமுதின் அருள் தாள் இமண பாடி,

கபார் ஆர் கவல் கண் மடவர்!
ீ பபான் ஊசல் ஆடாகமா.
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மூன்று, அங்கு, இலங்கு நயனத்தன், மூவாத
வான் தங்கு கதவர்களும், காணா மலர் அடிகள்,
கதன் தங்கி, தித்தித்து, அமுது ஊைி, தான் பதளிந்து, அங்கு,
ஊன் தங்கிநின்று, உருக்கும் உத்தரககாசமங்மகக்
ககான் தங்கு இமடமருது பாடி, குல மஞ்மஞ

கபான்று, அங்கு, அன நமடயீர்! பபான் ஊசல் ஆடாகமா.
முன், ஈறும், ஆதியும் இல்லான்; முனிவர் குழாம்,
பல் நூறு ககாடி இமமகயார்கள், தாம் நிற்ப,
தன் நீறு எனக்கு அருளி, தன் கருமண பவள்ளத்து
மன் ஊை, மன்னும் மணி உத்தரககாசமங்மக
மின் ஏறும் மாட வியல் மாளிமக பாடி,
பபான் ஏறு பூண் முமலயீர்! பபான் ஊசல் ஆடாகமா.
நஞ்சு அமர் கண்டத்தன்; அண்டத்தவர் நாதன்;
மஞ்சு கதாய் மாட, மணி உத்தரககாசமங்மக

அம் பசாலாள் தன்கனாடும் கூடி, அடியவர்கள்
பநஞ்சுகள நின்று, அமுதம் ஊைி, கருமண பசய்து,
துஞ்சல், பிைப்பு அறுப்பான்; தூய புகழ் பாடி,
புஞ்சம் ஆர் பவள் வமளயீர்! பபான் ஊசல் ஆடாகமா.
ஆகணா, அலிகயா, அரிமவகயா, என்று இருவர்
காணாக் கடவுள்; கருமணயினால், கதவர் குழாம்
நாணாகம உய்ய, ஆட்பகாண்டருளி, நஞ்சு தமன
ஊண் ஆக உண்டருளும் உத்தரககாசமங்மகக்

ககாண் ஆர் பிமைச் பசன்னிக் கூத்தன்; குணம் பரவி,
பூண் ஆர் வன முமலயீர்! பபான் ஊசல் ஆடாகமா.
மாது ஆடு பாகத்தன்; உத்தரககாசமங்மகத்
தாது ஆடு பகான்மைச் சமடயான்; அடியாருள்
ககாதாட்டி நாகயமன ஆட்பகாண்டு, என் பதால் பிைவித்
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தீது ஓடாவண்ணம் திகழ, பிைப்பு அறுப்பான்;
காது ஆடு குண்டலங்கள் பாடி, கசிந்து அன்பால்,
கபாது ஆடு பூண் முமலயீர்! பபான் ஊசல் ஆடாகமா.
உன்னற்கு அரிய திரு உத்தரககாசமங்மக
மன்னிப் பபாலிந்து இருந்த, மா மமைகயான் தன் புககழ

பன்னிப் பணிந்து இமைஞ்ச, பாவங்கள் பற்று அறுப்பான்;
அன்னத்தின் கமல் ஏைி ஆடும் அணி மயில் கபால்
என் அத்தன்; என்மனயும் ஆட்பகாண்டான்; எழில் பாடி,
பபான் ஒத்த பூண் முமலயீர்! பபான் ஊசல் ஆடாகமா.
ககால வமரக் குடுமி வந்து, குவலயத்துச்
சால அமுது உண்டு, தாழ் கடலின் மீ து எழுந்து,
ஞாலம் மிக, பரி கமற்பகாண்டு, நமம ஆண்டான்;
சீலம் திகழும் திரு உத்தரககாசமங்மக,
மாலுக்கு அரியாமன வாய் ஆர நாம் பாடி,

பூலித்து, அகம் குமழந்து பபான் ஊசல் ஆடாகமா.
பதங்கு உலவு கசாமலத் திரு உத்தரககாசமங்மக
தங்கு, உலவு கசாதித் தனி உருவம் வந்தருளி,
எங்கள் பிைப்பு அறுத்திட்டு, எம் தரமும் ஆட்பகாள்வான்:
பங்கு உலவு ககாமதயும், தானும், பணி பகாண்ட
பகாங்கு உலவு பகான்மைச் சமடயான் குணம் பரவி,
பபாங்கு உலவு பூண் முமலயீர்! பபான் ஊசல் ஆடாகமா.
அன்கனப் பத்து
கவத பமாழியர், பவள் நீற்ைர், பசம் கமனியர்,
நாதப் பமையினர்; அன்கன! என்னும்,
நாதப் பமையினர் நான்முகன், மாலுக்கும்,
நாதர், இந் நாதனார்; அன்கன! என்னும்.
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கண் அஞ்சனத்தர், கருமணக் கடலினர்,
உள் நின்று உருக்குவர்; அன்கன! என்னும்,
உள் நின்று உருக்கி, உலப்பு இலா ஆனந்தக்
கண்ணர்ீ தருவரால்; அன்கன! என்னும்.
நித்த மணாளர், நிரம்ப அழகியர்,

சித்தத்து இருப்பரால்; அன்கன! என்னும்.
சித்தத்து இருப்பவர் பதன்னன் பபருந்துமை
அத்தர், ஆனந்தரால்; அன்கன! என்னும்.
ஆடு அரப் பூண், உமடத் கதால், பபாடிப் பூசிற்று ஓர்
கவடம் இருந்த ஆறு; அன்கன! என்னும்.
கவடம் இருந்தவா, கண்டு கண்டு, என் உள்ளம்
வாடும்; இது என்கன! அன்கன! என்னும்.
நீண்ட கரத்தர், பநைிதரு குஞ்சியர்,
பாண்டி நல் நாடரால்; அன்கன! என்னும்.
பாண்டி நல் நாடர் பரந்து எழு சிந்மதமய

ஆண்டு அன்பு பசய்வரால்; அன்கன! என்னும்.
உன்னற்கு அரிய சீர் உத்தரமங்மகயர்

மன்னுவது என் பநஞ்சில்; அன்கன! என்னும்.
மன்னுவது என் பநஞ்சில்; மால், அயன், காண்கிலார்;
என்ன அதிசயம்! அன்கன! என்னும்.
பவள்மளக் கலிங்கத்தர், பவண் திருமுண்டத்தர்
பள்ளிக் குப்பாயத்தர்; அன்கன! என்னும்.
பள்ளிக் குப்பாயத்தர் பாய் பரி கமற்பகாண்டு, என்
உள்ளம் கவர்வரால்; அன்கன! என்னும்.
தாளி அறுகினர், சந்தனச் சாந்தினர்,
ஆள் எம்மம ஆள்வரால்; அன்கன! என்னும்.
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ஆள் எம்மம ஆளும் அடிகளார் தம் மகயில்,
தாளம் இருந்த ஆறு; அன்கன! என்னும்.
மதயல் ஓர் பங்கினர், தாபத கவடத்தர்,
ஐயம் புகுவரால்; அன்கன! என்னும்.
ஐயம் புகுந்து அவர் கபாதலும், என் உள்ளம்
மநயும்; இது என்கன! அன்கன! என்னும்.

பகான்மை, மதியமும், கூவிளம், மத்தமும்,
துன்ைிய பசன்னியர்; அன்கன! என்னும்.

துன்ைிய பசன்னியின் மத்தம் உன்மத்தகம,
இன்று, எனக்கு ஆன ஆறு; அன்கன! என்னும்.
குயில் பத்து

கீ தம் இனிய குயிகல! ககட்டிகயல், எங்கள் பபருமான்
பாதம் இரண்டும் வினவின், பாதாளம் ஏழினுக்கு அப்பால்;
கசாதி மணி முடி பசால்லின், பசால் இைந்து நின்ை பதான்மம
ஆதி குணம் ஒன்றும் இல்லான்; அந்தம் இலான்; வரக் கூவாய்!
ஏர் தரும் ஏழ் உலகு ஏத்த, எவ் உருவும் தன் உரு ஆய்,
ஆர்கலி சூழ் பதன் இலங்மக, அழகு அமர் வண்கடாதரிக்கு,
கபர் அருள் இன்பம் அளித்த பபருந்துமை கமய பிராமன;
சீரிய வாயால், குயிகல! பதன் பாண்டி நாடமன; கூவாய்!
நீல உருவின் குயிகல! நீள் மணி மாடம் நிலாவும்
ககால அழகின் திகழும் பகாடி மங்மக உள்ளுமை ககாயில்,
சீலம் பபரிதும் இனிய திரு உத்தரககாசமங்மக,
ஞாலம் விளங்க இருந்த நாயகமன, வரக் கூவாய்!
கதன் பழச் கசாமல பயிலும் சிறு குயிகல! இது ககள் நீ ,
வான் பழித்து, இம் மண் புகுந்து, மனிதமர ஆட்பகாண்ட வள்ளல்;
ஊன் பழித்து, உள்ளம் புகுந்து, என் உணர்வு அது ஆய ஒருத்தன்;
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மான் பழித்து ஆண்ட பமன் கநாக்கி மணாளமன; நீ வரக் கூவாய்!
சுந்தரத்து இன்பக் குயிகல! சூழ் சுடர் ஞாயிறு கபால,
அந்தரத்கத நின்று இழிந்து, இங்கு, அடியவர் ஆமச அறுப்பான்;
முந்தும், நடுவும், முடிவும், ஆகிய மூவர் அைியாச்
சிந்துரச் கசவடியாமன; கசவகமன; வரக் கூவாய்!
இன்பம் தருவன்; குயிகல! ஏழ் உலகும் முழுது ஆளி;
அன்பன்; அமுது அளித்து ஊறும் ஆனந்தன்; வான் வந்த கதவன்;
நன் பபான் மணிச் சுவடு ஒத்த நல் பரிகமல் வருவாமன;
பகாம்பின் மிழற்றும் குயிகல! ககாகழி நாதமன; கூவாய்!
உன்மன உகப்பன்; குயிகல! உன் துமணத் கதாழியும் ஆவன்,
பபான்மன அழித்த நல் கமனிப் புகழின் திகழும் அழகன்,
மன்னன், பரிமிமச வந்த வள்ளல், பபருந்துமை கமய
பதன்னவன், கசரலன், கசாழன், சீர்ப் புயங்கன், வரக் கூவாய்!
வா, இங்கக, நீ, குயில் பிள்ளாய்! மாபலாடு நான்முகன் கதடி,
ஓவி, அவர் உன்னிநிற்ப, ஒண் தழல் விண் பிளந்து ஓங்கி,
கமவி, அன்று, அண்டம் கடந்து, விரி சுடர் ஆய், நின்ை பமய்யன்;
தாவி வரும் பரிப் பாகன்; தாழ் சமடகயான்; வரக் கூவாய்!
கார் உமடப் பபான் திகழ் கமனி, கடி பபாழில் வாழும், குயிகல!
சீர் உமடச் பசம் கமலத்தில் திகழ் உரு ஆகிய பசல்வன்;
பாரிமடப் பாதங்கள் காட்டி, பாசம் அறுத்து, எமன ஆண்ட

ஆர் உமட அம் பபானின் கமனி அமுதிமன; நீ, வரக் கூவாய்!
பகாந்து அணவும் பபாழில் கசாமலக் கூம் குயிகல! இது ககள் நீ ;
அந்தணன் ஆகி வந்து, இங்கக, அழகிய கசவடி காட்டி,
எம் தமர் ஆம் இவன்' என்று இங்கு என்மனயும்
ஆட்பகாண்டருளும்,
பசம் தழல் கபால் திருகமனித் கதவர் பிரான், வரக் கூவாய்!
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திருத்தசாங்கம்
ஏர் ஆர் இளம் கிளிகய! எங்கள் பபருந்துமைக் ககான்
சீர் ஆர் திரு நாமம் கதர்ந்து உமரயாய் ஆரூரன்,
பசம் பபருமான்,' பவள் மலரான், பால் கடலான், பசப்புவ கபால்,
எம் பபருமான், கதவர் பிரான்,' என்று.
ஏதம் இலா இன் பசால் மரகதகம! ஏழ் பபாழிற்கும்
நாதன், நமம ஆளுமடயான், நாடு உமரயாய் காதலர்க்கு
அன்பு ஆண்டு, மீ ளா அருள் புரிவான் நாடு, என்றும்,
பதன் பாண்டி நாகட, பதளி.
தாது ஆடு பூஞ்கசாமலத் தத்தாய்! நமம ஆளும்
மாது ஆடும் பாகத்தன் வாழ் பதி என்? ககாதாட்டிப்
பத்தர் எல்லாம் பார்கமல், சிவபுரம்கபால், பகாண்டாடும்
உத்தரககாசமங்மக ஊர்.
பசய்ய வாய்ப் மபம் சிைகின் பசல்வ!ீ நம் சிந்மத கசர்
ஐயன், பபருந்துமையான், ஆறு உமரயாய் மதயலாய்!
வான் வந்த சிந்மத மலம் கழுவ வந்து, இழியும்
ஆனந்தம் காண், உமடயான் ஆறு.
கிஞ்சுக வாய் அம் சுககம! ககடு இல் பபருந்துமைக் ககான்
மஞ்சு மருவு மமல பகராய் பநஞ்சத்து

இருள் அகல வாள் வசி,
ீ இன்பு அமரும் முத்தி
அருளும் மமல என்பது காண், ஆய்ந்து.
இப் பாகட வந்து, இயம்பு; கூடு புகல் என்? கிளிகய!
ஒப்பு ஆடாச் சீர் உமடயான் ஊர்வது என்கன? எப்கபாதும்
கதன் புமரயும் சிந்மதயர் ஆய், பதய்வப் பண் ஏத்து இமசப்ப,
வான் புரவி ஊரும், மகிழ்ந்து.
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ககால் கதன் பமாழிக் கிள்ளாய்! ககாது இல் பபருந்துமைக் ககான்,
மாற்ைாமர பவல்லும் பமட பகராய் ஏற்ைார்
அழுக்கு அமடயா பநஞ்சு உருக, மும் மலங்கள் பாயும்
கழுக்கமட காண், மகக்பகாள் பமட.
இன் பால் பமாழிக் கிள்ளாய்! எங்கள் பபருந்துமைக் ககான்
முன்பால் முழங்கும் முரசு இயம்பாய் அன்பால்,
பிைவிப் பமக கலங்க, கபரின்பத்து ஓங்கும்,
பரு மிக்க நாதப் பமை.
ஆய பமாழிக் கிள்ளாய்! அள்ளூறும் அன்பர்பால்
கமய பபருந்துமையான் பமய்த் தார் என்? தீய விமன
நாளும் அணுகாவண்ணம் நாகயமன ஆளுமடயான்,
தாளி அறுகு ஆம், உவந்த தார்.
கசாமலப் பசும் கிளிகய! தூ நீர்ப் பபருந்துமைக் ககான்
ககாலம் பபாலியும் பகாடி கூைாய் சாலவும்
ஏதிலார் துண் என்ன, கமல் விளங்கி, ஏர் காட்டும்
ககாது இலா ஏறு ஆம், பகாடி.
திருப்பள்ேி எழுச்சி

கபாற்ைி! என் வாழ் முதல் ஆகிய பபாருகள! புலர்ந்தது; பூம் கழற்கு
இமண துமணமலர் பகாண்டு
ஏற்ைி, நின் திருமுகத்து எமக்கு அருள் மலரும் எழில் நமக கண்டு,
நின் திருவடிபதாழுககாம்
கசற்று இதழ்க் கமலங்கள் மலரும் தண் வயல் சூழ்
திருப்பபருந்துமை உமைசிவபபருமாகன!
ஏற்று உயர் பகாடி உமடயாய்! எமம உமடயாய்! எம்பபருமான்!
பள்ளி எழுந்தருளாகய!
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அருணன், இந்திரன் திமச அணுகினன்; இருள் கபாய் அகன்ைது;
உதயம் நின் மலர்த்திருமுகத்தின்
கருமணயின் சூரியன் எழ எழ, நயனக் கடி மலர் மலர, மற்று
அண்ணல் அம்கண் ஆம்

திரள் நிமர அறுபதம் முரல்வன; இமவ ஓர் திருப்பபருந்துமை
உமைசிவபபருமாகன!
அருள் நிதி தர வரும் ஆனந்த மமலகய! அமல கடகல! பள்ளி
எழுந்தருளாகய!
கூவின பூம் குயில்; கூவின ககாழி; குருகுகள் இயம்பின; இயம்பின
சங்கம்;
ஓவின தாரமக ஒளி; ஒளி உதயத்து ஒருப்படுகின்ைது விருப்பபாடு,
நமக்கு.

கதவ! நல் பசைி கழல் தாள் இமண காட்டாய்! திருப்பபருந்துமை
உமை சிவபபருமாகன!
யாவரும் அைிவு அரியாய்! எமக்கு எளியாய்! எம்பபருமான்! பள்ளி
எழுந்தருளாகய!
இன் இமச வமணயர்,
ீ
யாழினர், ஒருபால்; இருக்பகாடு கதாத்திரம்
இயம்பினர், ஒருபால்;
துன்னிய பிமண மலர்க் மகயினர், ஒருபால்; பதாழுமகயர்,
அழுமகயர்,துவள்மகயர், ஒருபால்;

பசன்னியில் அஞ்சலி கூப்பினர், ஒருபால். திருப்பபருந்துமை உமை
சிவபபருமாகன!
என்மனயும் ஆண்டுபகாண்டு, இன் அருள் புரியும் எம்பபருமான்!
பள்ளி எழுந்தருளாகய!
பூதங்கள்கதாறும் நின்ைாய்' எனின், அல்லால், கபாக்கு இலன், வரவு
இலன்,' என,நிமனப் புலகவார்
கீ தங்கள் பாடுதல், ஆடுதல், அல்லால், ககட்டு அைிகயாம், உமனக்
கண்டு அைிவாமர.

Concord Thirumurai & Thiruppugazh Group

திருவாசகம்

பக்கம் 96

சீதம் பகாள் வயல் திருப்பபருந்துமை மன்னா! சிந்தமனக்கும்
அரியாய்! எங்கள் முன்வந்து,
ஏதங்கள் அறுத்து, எம்மம ஆண்டு, அருள்புரியும் எம்பபருமான்!
பள்ளி எழுந்தருளாகய!
பப்பு அை வட்டு
ீ
இருந்து உணரும் நின் அடியார், பந்தமன வந்து
அறுத்தார்; அவர்பலரும்,

மமப்பு உறு கண்ணியர், மானிடத்து இயல்பின் வணங்குகின்ைார்.
அணங்கின் மணவாளா!
பசப்பு உறு கமலங்கள் மலரும் தண் வயல் சூழ் திருப்பபருந்துமை
உமைசிவபபருமாகன!
இப் பிைப்பு அறுத்து, எமம ஆண்டு, அருள்புரியும் எம்பபருமான்!
பள்ளி எழுந்தருளாகய!
அது, பழச் சுமவ என, அமுது என; அைிதற்கு அரிது என, எளிது என;
அமரரும்அைியார்.

இது அவன் திருஉரு; இவன், அவன்; எனகவ எங்கமள
ஆண்டுபகாண்டு, இங்கு எழுந்தருளும்,
மது வளர் பபாழில் திரு உத்தரககாச மங்மக உள்ளாய்!
திருப்பபருந்துமை மன்னா!
எது எமமப் பணி பகாளும் ஆறு? அது ககட்கபாம்: எம்பபருமான்!
பள்ளி எழுந்தருளாகய!
முந்திய முதல், நடு, இறுதியும், ஆனாய்; மூவரும் அைிகிலர்; யாவர்
மற்றுஅைிவார்?

பந்து அமண விரலியும், நீயும், நின் அடியார் பழம் குடில்பதாறும்
எழுந்தருளியபரகன!
பசம் தழல் புமர திருகமனியும் காட்டி, திருப்பபருந்துமை உமை
ககாயிலும் காட்டி,
அந்தணன் ஆவதும் காட்டி, வந்து ஆண்டாய்! ஆர் அமுகத! பள்ளி
எழுந்தருளாகய!
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விண்ணகத் கதவரும் நண்ணவும் மாட்டா விழுப் பபாருகள! உன
பதாழுப்பு அடிகயாங்கள்,
மண்ணகத்கத வந்து, வாழச் பசய்தாகன! வண்
திருப்பபருந்துமையாய்! வழி அடிகயாம்
கண் அகத்கத நின்று, களிதரு கதகன! கடல் அமுகத! கரும்கப!
விரும்பு அடியார்

எண் அகத்தாய்! உலகுக்கு உயிர் ஆனாய்! எம்பபருமான்! பள்ளி
எழுந்தருளாகய!
புவனியில் கபாய்ப் பிைவாமமயின், நாள் நாம் கபாக்குகின்கைாம்
அவகம; இந்தப் பூமி,
சிவன் உய்யக் பகாள்கின்ை ஆறு' என்று கநாக்கி, திருப்பபருந்துமை
உமைவாய்! திருமால்ஆம்
அவன் விருப்பு எய்தவும், அலரவன் ஆமசப் படவும், நின் அலர்ந்த
பமய்க்கருமணயும், நீயும்,

அவனியில் புகுந்து, எமம ஆட்பகாள்ள வல்லாய்! ஆர் அமுகத!
பள்ளி எழுந்தருளாகய!

பகாயில் மூத்த திருப்பதிகம்
உமடயாள், உன் தன் நடுவு, இருக்கும்; உமடயாள் நடுவுள், நீ
இருத்தி;
அடிகயன் நடுவுள், இருவரும்
ீ
இருப்பதானால், அடிகயன், உன்
அடியார் நடுவுள் இருக்கும் அருமளப் புரியாய் பபான்னம்பலத்து
எம்

முடியா முதகல! என் கருத்து முடியும்வண்ணம், முன் நின்கை!
முன் நின்று ஆண்டாய், எமன முன்னம்; யானும், அதுகவ முயல்வு
உற்று,

பின் நின்று, ஏவல் பசய்கின்கைன்; பிற்பட்டு ஒழிந்கதன்; பபம்மாகன!
என்?' என்று, அருள் இவர நின்று, கபாந்திடு' என்னாவிடில், அடியார்,
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உன் நின்று, இவன் ஆர்' என்னாகரா? பபான்னம்பலக் கூத்து
உகந்தாகன!
உகந்தாகன! அன்பு உமட அடிமமக்கு; உருகா உள்ளத்து உணர்வு
இலிகயன்,
சகம் தான் அைிய முமையிட்டால், தக்க ஆறு அன்று' என்னாகரா?

மகம் தான் பசய்து வழி வந்தார் வாழ, வாழ்ந்தாய்; அடிகயற்கு உன்
முகம் தான் தாராவிடின், முடிகவன்; பபான்னம்பலத்து எம் முழு
முதகல!
முழு முதகல! ஐம் புலனுக்கும், மூவர்க்கும், என் தனக்கும்,
வழி முதகல! நின் பழ அடியார் திரள், வான், குழுமிக்
பகழு முதகல! அருள் தந்து இருக்க இரங்கும் பகால்கலா?' என்று
அழும் அதுகவ அன்ைி, மற்று என் பசய்ககன்? பபான்னம்பலத்து
அமரகச!
அமரகச! பபான்னம்பலத்து ஆடும் அமுகத!' என்று உன் அருள்
கநாக்கி,

இமர கதர் பகாக்கு ஒத்து, இரவு பகல், ஏசற்று இருந்கத, கவசற்கைன்;
கமர கசர் அடியார் களி சிைப்ப, காட்சி பகாடுத்து, உன்
அடிகயன்பால்,
பிமர கசர் பாலின் பநய் கபால, கபசாது இருந்தால், ஏசாகரா?
ஏசா நிற்பர், என்மன; உனக்கு அடியான் என்று, பிைர் எல்லாம்
கபசா நிற்பர்; யான் தானும் கபணா நிற்கபன், நின் அருகள;
கதசா! கநசர் சூழ்ந்து இருக்கும் திருகவாலக்கம் கசவிக்க,
ஈசா! பபான்னம்பலத்து ஆடும் எந்தாய்! இனித்தான் இரங்காகய!
இரங்கும் நமக்கு அம்பலக் கூத்தன்' என்று என்று,
ஏமாந்திருப்கபமன,
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அரும் கற்பமன கற்பித்து, ஆண்டாய்; ஆள்வார் இலி மாடு
ஆகவகனா?
பநருங்கும் அடியார்களும், நீயும், நின்று, நிலாவி, விமளயாடும்
மருங்கக சார்ந்து, வர, எங்கள் வாழ்கவ, வா' என்று அருளாகய!
அருளாது ஒழிந்தால், அடிகயமன, அஞ்கசல்' என்பார் ஆர், இங்கு?
பபாருளா, என்மனப் புகுந்து, ஆண்ட பபான்கன! பபான்னம்பலக்
கூத்தா!
மருள் ஆர் மனத்கதாடு, உமனப் பிரிந்து, வருந்துகவமன, வா' என்று,
உன்
பதருள் ஆர் கூட்டம் காட்டாகயல், பசத்கத கபானால், சிரியாகரா?
சிரிப்பார்; களிப்பார்; கதனிப்பார்; திரண்டு, திரண்டு, உன் திருவார்த்மத
விரிப்பார்; ககட்பார்; பமச்சுவார்; பவவ்கவறு இருந்து, உன் திருநாமம்
தரிப்பார்; பபான்னம்பலத்து ஆடும் தமலவா' என்பார்; அவர் முன்கன
நரிப்பு ஆய், நாகயன் இருப்கபகனா? நம்பி! இனித்தான் நல்காகய!
நல்காது ஒழியான் நமக்கு' என்று, உன் நாமாம் பிதற்ைி, நயன நீர்
மல்கா, வாழ்த்தா, வாய் குழைா, வணங்கா, மனத்தால் நிமனந்து
உருகி,
பல்கால் உன்மனப் பாவித்து, பரவி, பபான்னம்பலம்' என்கை
ஒல்கா நிற்கும் உயிர்க்கு இரங்கி, அருளாய்! என்மன உமடயாகன!
பகாயில் திருப்பதிகம்

மாைி நின்று, என்மன மயக்கிடும் வஞ்சப் புலன் ஐந்தின் வழி
அமடத்து; அமுகத
ஊைி நின்று; என் உள் எழு பரஞ்கசாதி! உள்ளவா காண
வந்தருளாய்:

கதைலின் பதளிகவ! சிவபபருமாகன! திருப்பபருந்துமை உமை
சிவகன!
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ஈறு இலாப் பதங்கள் யாமவயும் கடந்த இன்பகம! என்னுமட
அன்கப!
அன்பினால், அடிகயன் ஆவிகயாடு, ஆக்மக, ஆனந்தமாய்க் கசிந்து
உருக,
என் பரம் அல்லா, இன் அருள் தந்தாய்; யான், இதற்கு இலன் ஒர்
மகம்மாறு:

முன்பும் ஆய், பின்பும், முழுதும், ஆய், பரந்த முத்தகன! முடிவு இலா
முதகல!
பதன் பபருந்துமையாய்! சிவபபருமாகன! சீர் உமடச் சிவபுரத்து
அரகச!
அமரசகன! அன்பர்க்கு; அடியகனன் உமடய அப்பகன! ஆவிகயாடு
ஆக்மக
புமர புமர கனியப் புகுந்துநின்று, உருக்கி, பபாய் இருள் கடிந்த
பமய்ச் சுடகர!

திமர பபாரா மன்னும், அமுதத் பதண் கடகல! திருப்பபருந்துமை
உமை சிவகன!
உமர, உணர்வு, இைந்துநின்று, உணர்வது ஓர் உணர்கவ! யான்,
உன்மன உமரக்கும் ஆறு,உணர்த்கத.
உணர்ந்த மா முனிவர், உம்பகராடு, ஒழிந்தார் உணர்வுக்கும், பதரிவு
அரும் பபாருகள!
இணங்கு இலி! எல்லா உயிர்கட்கும் உயிகர! எமனப் பிைப்பு
அறுக்கும் எம் மருந்கத!

திணிந்தது ஓர் இருளில், பதளிந்த தூ ஒளிகய! திருப்பபருந்துமை
உமை சிவகன!
குணங்கள் தாம் இல்லா இன்பகம! உன்மனக் குறுகிகனற்கு இனி
என்ன குமைகய?
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குமைவு இலா நிமைகவ! ககாது இலா அமுகத! ஈறு இலாக்
பகாழும் சுடர்க் குன்கை!
மமையும் ஆய், மமையின் பபாருளும் ஆய், வந்து என் மனத்திமட
மன்னிய மன்கன!

சிமை பபைா நீர் கபால், சிந்மதவாய்ப் பாயும் திருப்பபருந்துமை
உமை சிவகன!
இமைவகன! நீ , என் உடல் இடம் பகாண்டாய்; இனி, உன்மன என்
இரக்கககன?
இரந்து இரந்து உருக, என் மனத்துள்கள எழுகின்ை கசாதிகய!
இமமகயார்
சிரம் தனில் பபாலியும் கமலச் கசவடியாய்! திருப்பபருந்துமை
உமை சிவகன!

நிரந்த ஆகாயம், நீர், நிலம், தீ, கால், ஆய், அமவ அல்மல ஆய்,
ஆங்கக,
கரந்தது ஓர் உருகவ! களித்தனன், உன்மனக் கண் உைக்
கண்டுபகாண்டு, இன்கை.
இன்று, எனக்கு அருளி, இருள் கடிந்து, உள்ளத்து எழுகின்ை ஞாயிகை
கபான்று
நின்ை நின் தன்மம நிமனப்பு அை நிமனந்கதன்; நீ அலால் பிைிது
மற்று இன்மம;

பசன்று பசன்று, அணுவாய்த் கதய்ந்து கதய்ந்து, ஒன்று ஆம்
திருப்பபருந்துமை உமை சிவகன!
ஒன்றும் நீ அல்மல; அன்ைி, ஒன்று இல்மல; யார் உன்மன
அைியகிற்பாகர?
பார், பதம், அண்டம், அமனத்தும், ஆய், முமளத்துப் படர்ந்தது ஓர்
படர் ஒளிப்பரப்கப!
நீர் உறு தீகய! நிமனவகதல், அரிய நின்மலா! நின் அருள் பவள்ளச்

Concord Thirumurai & Thiruppugazh Group

திருவாசகம்

பக்கம் 102

சீர் உறு, சிந்மத எழுந்தது ஓர் கதகன! திருப்பபருந்துமை உமை
சிவகன!
ஆர் உைவு எனக்கு, இங்கு? யார் அயல் உள்ளார்? ஆனந்தம் ஆக்கும்
என் கசாதி!
கசாதியாய்த் கதான்றும் உருவகம! அரு ஆம் ஒருவகன!
பசால்லுதற்கு அரிய

ஆதிகய! நடுகவ! அந்தகம! பந்தம் அறுக்கும் ஆனந்த மா கடகல!
தீது இலா நன்மமத் திருவருள் குன்கை! திருப்பபருந்துமை உமை
சிவகன!
யாது நீ கபாவது ஓர் வமக? எனக்கு அருளாய் வந்து நின் இமண
அடி தந்கத.
தந்தது, உன் தன்மன; பகாண்டது, என் தன்மன; சங்கரா! ஆர்
பகாகலா, சதுரர்?
அந்தம் ஒன்று இல்லா ஆனந்தம் பபற்கைன்; யாது நீ பபற்ைது
ஒன்று, என்பால்?

சிந்மதகய ககாயில் பகாண்ட எம்பபருமான்! திருப்பபருந்துமை
உமை சிவகன!
எந்மதகய! ஈசா! உடல் இடம் பகாண்டாய்; யான் இதற்கு இலன், ஓர்
மகம்மாகை!

மசத்திலாப் பத்து
பபாய்யகனன் அகம் பநகப் புகுந்து, அமுது ஊறும், புது மலர்க் கழல்
இமண அடிபிரிந்தும்,

மகயகனன், இன்னும் பசத்திகலன்; அந்கதா! விழித்திருந்து உள்ளக்
கருத்திமன இழந்கதன்.
ஐயகன! அரகச! அருள் பபரும் கடகல! அத்தகன! அயன், மாற்கு,
அைி ஒண்ணாச்
பசய்ய கமனியகன! பசய்வமக அைிகயன்; திருப்பபருந்துமை
கமவிய சிவகன!
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புற்றும் ஆய், மரம் ஆய்; புனல், காகல, உண்டி, ஆய்; அண்ட
வாணரும், பிைரும்,
மற்று யாரும், நின் மலர் அடி காணா மன்ன! என்மன ஓர்
வார்த்மதயுள் படுத்து,
பற்ைினாய்; பமதகயன்; மனம் மிக உருககன்; பரிகிகலன்; பரியா
உடல் தன்மனச்

பசற்ைிகலன்; இன்னும் திரிதருகின்கைன்; திருப்பபருந்துமை கமவிய
சிவகன!
புமலயகனமனயும், பபாருள் என நிமனந்து, உன் அருள் புரிந்தமன;
புரிதலும்,களித்துத்
தமலயினால் நடந்கதன்; விமடப் பாகா! சங்கரா! எண் இல்
வானவர்க்கு எல்லாம்
நிமலயகன! அமல நீர் விடம் உண்ட நித்தகன! அமடயார் புரம்
எரித்த

சிமலயகன! எமனச் பசத்திடப் பணியாய்; திருப்பபருந்துமை
கமவிய சிவகன!
அன்பர் ஆகி, மற்று, அரும் தவம் முயல்வார், அயனும், மாலும்;
மற்று, அழல் உறுபமழுகு ஆம்
என்பர் ஆய், நிமனவார் எமனப் பலர்; நிற்க இங்கு, எமன,
எற்ைினுக்கு ஆண்டாய்?
வன் பராய் முருடு ஒக்கும் என் சிந்மத; மரக் கண்; என் பசவி
இரும்பினும் வலிது;

பதன் பராய்த்துமையாய்! சிவகலாகா! திருப்பபருந்துமை கமவிய
சிவகன!
ஆட்டுத் கதவர் தம் விதி ஒழித்து, அன்பால், ஐயகன' என்று, உன்
அருள் வழி இருப்கபன்;
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நாட்டுத் கதவரும் நாடு அரும் பபாருகள! நாதகன! உமனப் பிரிவு
உைா அருமளக்
காட்டி, கதவ, நின் கழல் இமண காட்டி, காய மாயத்மதக் கழித்து,
அருள்பசய்யாய்;

கசட்மடத் கதவர் தம் கதவர் பிராகன! திருப்பபருந்துமை கமவிய
சிவகன!
அறுக்கிகலன் உடல் துணிபட; தீப் புக்கு ஆர்கிகலன்; திருவருள்
வமக அைிகயன்;
பபாறுக்கிகலன் உடல்; கபாக்கு இடம் காகணன்; கபாற்ைி! கபாற்ைி!
என் கபார் விமடப் பாகா!
இைக்கிகலன் உமனப் பிரிந்து; இனிது இருக்க, என் பசய்ககன்? இது
பசய்க' என்றுஅருளாய்;

சிமைக்ககண புனல் நிலவிய வயல் சூழ் திருப்பபருந்துமை கமவிய
சிவகன!
மாயகன! மைி கடல் விடம் உண்ட வானவா! மணி கண்டத்து எம்
அமுகத!
நாயிகனன், உமன நிமனயவும் மாட்கடன்; நமச்சிவாய' என்று, உன்
அடி பணியாப்
கபயன் ஆகிலும், பபரு பநைி காட்டாய்; பிமை குலாம் சமடப்
பிஞ்ஞககன! ஓ!

கசயன் ஆகி நின்று, அலறுவது அழககா? திருப்பபருந்துமை கமவிய
சிவகன!
கபாது கசர் அயன், பபாரு கடல் கிடந்கதான், புரந்தர ஆதிகள், நிற்க,
மற்றுஎன்மனக்
ககாது மாட்டி, நின் குமர கழல் காட்டி, குைிக்பகாள்க' என்று, நின்
பதாண்டரில்கூட்டாய்;
யாது பசய்வது, என்று இருந்தனன்; மருந்கத! அடியகனன்
இடர்ப்படுவதும் இனிகதா?
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சீத வார் புனல் நிலவிய வயல் சூழ் திருப்பபருந்துமை கமவிய
சிவகன!
ஞாலம், இந்திரன், நான்முகன், வாகனார், நிற்க, மற்று எமன நயந்து,
இனிது ஆண்டாய்;
காலன் ஆர் உயிர் பகாண்ட பூம் கழலாய்! கங்மகயாய்! அங்கி
தங்கிய மகயாய்!

மாலும் ஓலம் இட்டு அலறும் அம் மலர்க்கக, மரக்ககணமனயும்
வந்திடப் பணியாய்;
கசலும், நீலமும், நிலவிய வயல் சூழ் திருப்பபருந்துமை கமவிய
சிவகன!
அளித்து வந்து, எனக்கு ஆவ' என்று அருளி, அச்சம் தீர்த்த நின்
அருள் பபருங்கடலில்,
திமளத்தும், கதக்கியும், பருகியும், உருககன்; திருப்பபருந்துமை
கமவிய சிவகன!

வமளக் மகயாபனாடு மலரவன் அைியா வானவா! மமல மாது
ஒரு பாகா!
களிப்பு எலாம் மிகக் கலங்கிடுகின்கைன்; கயிமல மா மமல
கமவிய கடகல!

அகடக்கலப் பத்து
பசழுக் கமலத் திரள் அன, நின் கசவடி கசர்ந்து அமமந்த
பழுத்த மனத்து அடியர் உடன் கபாயினர்; யான், பாவிகயன்;
புழுக்கண் உமடப் புன் குரம்மப, பபால்லா, கல்வி ஞானம் இலா,
அழுக்கு மனத்து அடிகயன்; உமடயாய்! உன் அமடக்கலகம.

பவறுப்பனகவ பசய்யும் என் சிறுமமமய, நின் பபருமமயினால்
பபாறுப்பவகன! அராப் பூண்பவகன! பபாங்கு கங்மக சமடச்
பசறுப்பவகன! நின் திருவருளால், என் பிைவிமய கவர்
அறுப்பவகன! உமடயாய்! அடிகயன் உன் அமடக்கலகம.
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பபரும் பபருமான், என் பிைவிமய கவர் அறுத்து, பபரும் பிச்சுத்
தரும் பபருமான், சதுரப் பபருமான், என் மனத்தின் உள்கள
வரும் பபருமான், மலகரான், பநடுமால், அைியாமல் நின்ை
அரும் பபருமான்! உமடயாய்! அடிகயன் உன் அமடக்கலகம.
பபாழிகின்ை துன்பப் புயல் பவள்ளத்தில், நின் கழல் புமண
பகாண்டு,
இழிகின்ை அன்பர்கள் ஏைினர், வான்; யான், இடர்க் கடல்வாய்ச்
சுழி பசன்று, மாதர்த் திமர பபார, காமச் சுைவு எைிய,

அழிகின்ைனன்; உமடயாய்! அடிகயன் உன் அமடக்கலகம.
சுருள் புரி கூமழயர் சூழலில் பட்டு, உன் திைம் மைந்து, இங்கு,
இருள் புரி யாக்மகயிகல கிடந்து, எய்த்தனன்; மமத் தடம் கண்
பவருள் புரி மான் அன்ன கநாக்கி தன் பங்க, விண்கணார்
பபருமான்,
அருள் புரியாய்; உமடயாய்! அடிகயன் உன் அமடக்கலகம.
மாமழ, மமப் பாவிய கண்ணியர் வன் மத்து இட, உமடந்து,
தாழிமயப் பாவு தயிர் கபால், தளர்ந்கதன்; தட மலர்த் தாள்,
வாழி! எப்கபாது வந்து, எந் நாள், வணங்குவன் வல் விமனகயன்?
ஆழி அப்பா! உமடயாய்! அடிகயன் உன் அமடக்கலகம.

மின் கணினார், நுடங்கும் இமடயார், பவகுளி வமலயில் அகப்பட்டு,
புன் கணன் ஆய், புரள்கவமன, புரளாமல், புகுந்து அருளி,

என்கணிகல அமுது ஊைி, தித்தித்து, என் பிமழக்கு இரங்கும்
அம் கணகன! உமடயாய்! அடிகயன் உன் அமடக்கலகம.
மா வடு வகிர் அன்ன கண்ணி பங்கா! நின் மலர் அடிக்கக
கூவிடுவாய்? கும்பிக்கக இடுவாய்? நின் குைிப்பு அைிகயன்;
பா இமட ஆடு குழல் கபால், கரந்து, பரந்தது, உள்ளம்.
ஆ! பகடுகவன்; உமடயாய்! அடிகயன் உன் அமடக்கலகம.
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பிைிவு அைியா அன்பர், நின் அருள் பபய் கழல் தாள் இமணக் கீ ழ்,
மைிவு அைியாச் பசல்வம் வந்து பபற்ைார்; உன்மன வந்திப்பது ஓர்
பநைி அைிகயன்; நின்மனகய அைிகயன்; நின்மனகய அைியும்
அைிவு அைிகயன்; உமடயாய்! அடிகயன் உன் அமடக்கலகம.
வழங்குகின்ைாய்க்கு உன் அருள் ஆர் அமுதத்மத வாரிக்பகாண்டு,
விழுங்குகின்கைன்; விக்கிகனன் விமனகயன், என் விதி
இன்மமயால்;

தழங்கு அரும் கதன் அன்ன தண்ணர்ீ பருகத் தந்து, உய்யக்
பகாள்ளாய்;
அழுங்குகின்கைன்; உமடயாய்! அடிகயன் உன் அமடக்கலகம.
ஆகசப் பத்து

கருளக் பகாடிகயான் காணமாட்டாக் கழல் கசவடி என்னும்
பபாருமளத் தந்து, இங்கு, என்மன ஆண்ட பபால்லா மணிகய! ஓ!
இருமளத் துரந்திட்டு, இங்கக வா' என்று, அங்கக, கூவும்
அருமளப் பபறுவான், ஆமசப்பட்கடன் கண்டாய்; அம்மாகன!
பமாய்ப்பால் நரம்பு கயிறு ஆக, மூமள, என்பு, கதால், கபார்த்த
குப்பாயம் புக்கு, இருக்ககில்கலன்; கூவிக்பகாள்ளாய்; ககாகவ! ஓ!
எப்பாலவர்க்கும் அப்பால் ஆம் என் ஆர் அமுகத! ஓ!
அப்பா! காண ஆமசப்பட்கடன் கண்டாய்; அம்மாகன!
சீ வார்ந்து, ஈ பமாய்த்து, அழுக்பகாடு திரியும் சிறு குடில் இது
சிமதயக்
கூவாய்; ககாகவ! கூத்தா! காத்து ஆட்பகாள்ளும் குரு மணிகய!
கதவா! கதவர்க்கு அரியாகன! சிவகன! சிைிது என் முகம் கநாக்கி,
ஆ! ஆ!' என்ன, ஆமசப்பட்கடன் கண்டாய்; அம்மாகன!
மிமடந்து எலும்பு, ஊத்மத மிக்கு, அழுக்கு ஊைல், வறு
ீ
இலி, நமடக்
கூடம்
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பதாடர்ந்து எமன நமலய, துயர் உறுகின்கைன்; கசாத்தம்! எம்
பபருமாகன!
உமடந்து, மநந்து, உருகி, உள் ஒளி கநாக்கி, உன் திரு மலர்ப் பாதம்
அமடந்து நின்ைிடுவான், ஆமசப்பட்கடன் கண்டாய்; அம்மாகன!
அளி புண் அகத்து, புைம் கதால் மூடி, அடிகயன் உமட யாக்மக,

புளியம்பழம் ஒத்து இருந்கதன்; இருந்தும், விமடயாய்! பபாடி ஆடீ!
எளிவந்து, என்மன ஆண்டுபகாண்ட என் ஆர் அமுகத! ஓ!
அளிகயன்' என்ன, ஆமசப்பட்கடன் கண்டாய்; அம்மாகன!
எய்த்கதன் நாகயன்; இனி இங்கு இருக்ககில்கலன்; இவ் வாழ்க்மக
மவத்தாய்; வாங்காய்; வாகனார் அைியா மலர்ச் கசவடியாகன!
முத்தா! உன் தன் முக ஒளி கநாக்கி, முறுவல் நமக காண,
அத்தா! சால ஆமசப்பட்கடன் கண்டாய்; அம்மாகன!
பாகரார், விண்கணார், பரவி ஏத்தும் பரகன! பரஞ்கசாதி!
வாராய்; வாரா உலகம் தந்து, வந்து ஆட்பகாள்வாகன!
கபர் ஆயிரமும் பரவித் திரிந்து, எம் பபருமான்' என ஏத்த,
ஆரா அமுகத! ஆமசப்பட்கடன் கண்டாய்; அம்மாகன!

மகயால் பதாழுது. உன் கழல் கசவடிகள் கழுமத் தழுவிக்பகாண்டு,

எய்யாது என் தன் தமல கமல் மவத்து, எம் பபருமான்!', பபருமான்!'
என்று,
ஐயா! என் தன் வாயால் அரற்ைி, அழல் கசர் பமழுகு ஒப்ப,
ஐயாற்று அரகச! ஆமசப்பட்கடன் கண்டாய்; அம்மாகன!
பசடி ஆர் ஆக்மகத் திைம் அை வசி,
ீ சிவபுர நகர் புக்கு,
கடி ஆர் கசாதி கண்டுபகாண்டு, என் கண் இமண களி கூர,
படி தான் இல்லாப் பரம்பரகன! உன் பழ அடியார் கூட்டம்,
அடிகயன் காண ஆமசப்பட்கடன் கண்டாய்; அம்மாகன!
பவம், கசல் அமனய கண்ணார் தம் பவகுளி வமலயில் அகப்பட்டு,
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மநஞ்கசன், நாகயன்; ஞானச் சுடகர! நான் ஓர் துமண காகணன்;
பஞ்சு ஏர் அடியாள் பாகத்து ஒருவா! பவளத் திருவாயால்,
அஞ்கசல்' என்ன, ஆமசப்பட்கடன் கண்டாய்; அம்மாகன!
அதிசயப் பத்து

மவப்பு, மாடு, என்று; மாணிக்கத்து ஒளி என்று; மனத்திமட
உருகாகத,

பசப்பு கநர் முமல மடவரலியர்தங்கள் திைத்திமட மநகவமன
ஒப்பு இலாதன, உவமனில் இைந்தன, ஒள் மலர்த் திருப் பாதத்து
அப்பன் ஆண்டு, தன் அடியரில் கூட்டிய அதிசயம் கண்டாகம!
நீதி ஆவன யாமவயும் நிமனக்கிகலன்; நிமனப்பவபராடும் கூகடன்;
ஏதகம பிைந்து, இைந்து, உழல்கவன் தமன என் அடியான்' என்று,
பாதி மாபதாடும் கூடிய பரம்பரன், நிரந்தரமாய் நின்ை
ஆதி ஆண்டு, தன் அடியரில் கூட்டிய அதிசயம் கண்டாகம!
முன்மன என்னுமட வல் விமன கபாயிட, முக்கண் அது உமட
எந்மத,

தன்மன யாவரும் அைிவதற்கு அரியவன், எளியவன் அடியார்க்கு,
பபான்மன பவன்ைது ஓர் புரி சமட முடி தனில் இள மதி அது
மவத்த
அன்மன, ஆண்டு, தன் அடியரில் கூட்டிய அதிசயம் கண்டாகம!
பித்தன்' என்று, எமன உலகவர் பகர்வது ஓர் காரணம் இது ககள ீர்:
ஒத்துச் பசன்று, தன் திருவருள் கூடிடும் உபாயம் அது அைியாகம,
பசத்துப்கபாய், அரு நரகிமட வழ்வதற்கு
ீ
ஒருப்படுகின்கைமன,
அத்தன், ஆண்டு, தன் அடியரில் கூட்டிய அதிசயம் கண்டாகம!
பரவுவார் அவர் பாடு பசன்று அமணகிகலன்; பல் மலர் பைித்து
ஏத்கதன்;

குரவு வார் குழலார் திைத்கத நின்று, குடி பகடுகின்கைமன
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இரவு நின்று, எரி ஆடிய எம் இமை, எரி சமட மிளிர்கின்ை
அரவன் ஆண்டு, தன் அடியரில் கூட்டிய அதிசயம் கண்டாகம.
எண்ணிகலன் திருநாமம் அஞ்சு எழுத்தும்; என் ஏமழமம
அதனாகல
நண்ணிகலன் கமல ஞானிகள் தம்பமாடு; நல் விமன நயவாகத,

மண்ணிகல பிைந்து, இைந்து, மண் ஆவதற்கு ஒருப்படுகின்கைமன,
அண்ணல், ஆண்டு, தன் அடியரில் கூட்டிய அதிசயம் கண்டாகம!
பபாத்மத ஊன் சுவர்; புழுப் பபாதிந்து, உளுத்து, அசும்பு ஒழுகிய,
பபாய்க் கூமர;
இத்மத, பமய் எனக் கருதிநின்று, இடர்க் கடல் சுழித்தமலப்
படுகவமன
முத்து, மா மணி, மாணிக்க, வயிரத்த, பவளத்தின், முழுச் கசாதி,
அத்தன் ஆண்டு, தன் அடியரில் கூட்டிய அதிசயம் கண்டாகம!
நீக்கி, முன் எமனத் தன்பனாடு நிலாவமக; குரம்மபயில் புகப்
பபய்து;

கநாக்கி; நுண்ணிய, பநாடியன பசால் பசய்து; நுகம் இன்ைி
விளாக்மகத்து;
தூக்கி; முன் பசய்த பபாய் அைத் துகள் அறுத்து; எழுதரு சுடர்ச்
கசாதி
ஆக்கி; ஆண்டு; தன் அடியரில் கூட்டிய அதிசயம் கண்டாகம!
உற்ை ஆக்மகயின் உறு பபாருள், நறு மலர் எழுதரு நாற்ைம் கபால்,
பற்ைல் ஆவது ஓர் நிமல இலாப் பரம் பபாருள்: அப் பபாருள்
பாராகத,
பபற்ைவா பபற்ை பயன் அது நுகர்ந்திடும் பித்தர் பசால்
பதளியாகம,

அத்தன், ஆண்டு, தன் அடியரில் கூட்டிய அதிசயம் கண்டாகம!
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இருள் திணிந்து எழுந்திட்டது ஓர் வல்விமனச் சிறு குடில், இது:
இத்மதப்
பபாருள் எனக் களித்து, அரு நரகத்திமட விழப் புகுகின்கைமன
பதருளும் மும்மதில், பநாடி வமர இடிதர, சினப் பதத்பதாடு பசம் தீ
அருளும் பமய்ந்பநைி பபாய்ந்பநைி நீக்கிய அதிசயம் கண்டாகம!
புணர்ச்சிப் பத்து

சுடர் பபான் குன்மை, கதாளா முத்மத, வாளா பதாழும்பு உகந்து
கமட பட்கடமன ஆண்டுபகாண்ட கருணாலயமன, கரு மால்,
பிரமன்,
தமட பட்டு, இன்னும் சாரமாட்டாத் தன்மனத் தந்த என் ஆர்
அமுமத,
புமட பட்டு இருப்பது என்று பகால்கலா என் பபால்லா மணிமயப்
புணர்ந்கத?

ஆற்ைகில்கலன் அடிகயன்; அரகச! அவனி தலத்து ஐம் புலன் ஆய
கசற்ைில் அழுந்தாச் சிந்மத பசய்து, சிவன், எம்பபருமான்,' என்று
ஏத்தி,
ஊற்று மணல் கபால், பநக்கு பநக்கு உள்கள உருகி, ஓலம் இட்டு,
கபாற்ைிப் புகழ்வது என்று பகால்கலா என் பபால்லா மணிமயப்
புணர்ந்கத?
நீண்ட மாலும், அயனும், பவருவ நீண்ட பநருப்மப, விருப்பிகலமன
ஆண்டு பகாண்ட என் ஆர் அமுமத, அள்ளூறு உள்ளத்து அடியார்
முன்

கவண்டும்தமனயும் வாய் விட்டு அலைி, விமர ஆர் மலர் தூவி,
பூண்டு கிடப்பது என்று பகால்கலா என் பபால்லா மணிமயப்
புணர்ந்கத?
அல்லிக் கமலத்து அயனும், மாலும், அல்லாதவரும், அமரர் ககானும்,
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பசால்லிப் பரவும் நாமத்தாமன, பசால்லும் பபாருளும் இைந்த
சுடமர,
பநல்லிக் கனிமய, கதமன, பாமல, நிமை இன் அமுமத, அமுதின்
சுமவமய,

புல்லிப் புணர்வது என்று பகால்கலா என் பபால்லா மணிமயப்
புணர்ந்கத?
திகழத் திகழும் அடியும் முடியும் காண்பான், கீ ழ் கமல், அயனும்
மாலும்,
அகழப் பைந்தும், காணமாட்டா அம்மான், இம் மா நிலம் முழுதும்
நிகழப் பணி பகாண்டு, என்மன ஆட்பகாண்டு, ஆ! ஆ!' என்ை நீர்மம
எல்லாம்
புகழப் பபறுவது என்று பகால்கலா என் பபால்லா மணிமயப்
புணர்ந்கத?

பரிந்து வந்து, பரம ஆனந்தம், பண்கட, அடிகயற்கு அருள்பசய்ய,

பிரிந்து கபாந்து, பபரு மா நிலத்தில் அரு மால் உற்கைன், என்று
என்று,
பசாரிந்த கண்ண ீர் பசாரிய உள் நீர், உகராமம் சிலிர்ப்ப, உகந்து
அன்பு ஆய்,
புரிந்து நிற்பது என்று பகால்கலா என் பபால்லா மணிமயப்
புணர்ந்கத?
நிமனயப் பிைருக்கு அரிய பநருப்மப, நீமர, காமல, நிலமன,
விசும்மப,

தமன ஒப்பாமர இல்லாத் தனிமய, கநாக்கி; தமழத்து; தழுத்த
கண்டம்
கமனய; கண்ணர்ீ அருவி பாய; மகயும் கூப்பி, கடி மலரால்
புமனயப் பபறுவது என்று பகால்கலா என் பபால்லா மணிமயப்
புணர்ந்கத?
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பநக்கு பநக்கு, உள் உருகி உருகி, நின்றும், இருந்தும், கிடந்தும்,
எழுந்தும்,
நக்கும், அழுதும், பதாழுதும், வாழ்த்தி; நானா விதத்தால் கூத்து
நவிற்ைி;

பசக்கர் கபாலும் திருகமனி திகழ கநாக்கி; சிலிர் சிலிர்த்து;
புக்கு நிற்பது என்று பகால்கலா என் பபால்லா மணிமயப்
புணர்ந்கத?
தாதாய், மூ ஏழ் உலகுக்கும் தாகய, நாகயன் தமன ஆண்ட
கபதாய், பிைவிப் பிணிக்கு ஓர் மருந்கத, பபரும் கதன் பில்க,
எப்கபாதும்
ஏது ஆம் மணிகய!' என்று என்று ஏத்தி, இரவும் பகலும், எழில் ஆர்
பாதப்

கபாது ஆய்ந்து, அமணவது என்று பகால்கலா என் பபால்லா
மணிமயப் புணர்ந்கத?
காப்பாய், பமடப்பாய், கரப்பாய், முழுதும்; கண் ஆர் விசும்பின்
விண்கணார்க்கு எல்லாம்
மூப்பாய்; மூவா முதலாய் நின்ை முதல்வா; முன்கன எமன ஆண்ட
பார்ப்பாகன; எம் பரமா!' என்று, பாடிப் பாடிப் பணிந்து, பாதப்
பூப் கபாது அமணவது என்று பகால்கலா என் பபால்லா மணிமயப்
புணர்ந்கத?

வாழாப் பத்து
பாபராடு, விண்ணாய், பரந்த, எம் பரகன! பற்று நான் மற்று இகலன்
கண்டாய்;

சீபராடு பபாலிவாய், சிவபுரத்து அரகச! திருப்பபருந்துமை உமை
சிவகன!
ஆபராடு கநாககன்? ஆர்க்கு எடுத்து உமரக்ககன்? ஆண்ட நீ
அருளிமலயானால்,
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வார் கடல் உலகில் வாழ்கிகலன் கண்டாய்; வருக' என்று, அருள்
புரியாகய.
வம்பகனன் தன்மன ஆண்ட மா மணிகய! மற்று நான் பற்று
இகலன் கண்டாய்;
உம்பரும் அைியா ஒருவகன! இருவர்க்கு உணர்வு இைந்து, உலகம்
ஊடுருவும்

பசம் பபருமாகன! சிவபுரத்து அரகச! திருப்பபருந்துமை உமை
சிவகன!
எம்பபருமாகன! என்மன ஆள்வாகன! என்மன, நீ
கூவிக்பகாண்டருகள.
பாடி, மால், புகழும் பாதகம அல்லால், பற்று நான் மற்று இகலன்
கண்டாய்;
கதடி, நீ ஆண்டாய்; சிவபுரத்து அரகச! திருப்பபருந்துமை உமை
சிவகன!

ஊடுவது உன்கனாடு; உவப்பதும் உன்மன; உணர்த்துவது, உனக்கு,
எனக்கு உறுதி;
வாடிகனன்; இங்கு வாழ்கிகலன் கண்டாய்; வருக' என்று,
அருள்புரியாகய.
வல்மல வாள் அரக்கர் புரம் எரித்தாகன! மற்று நான் பற்று இகலன்
கண்டாய்;
தில்மல வாழ் கூத்தா! சிவபுரத்து அரகச! திருப்பபருந்துமை உமை
சிவகன!

எல்மல மூ உலகும் உருவி, அன்று, இருவர் காணும் நாள், ஆதி, ஈறு,
இன்மம
வல்மலயாய் வளர்ந்தாய்; வாழ்கிகலன் கண்டாய்; வருக' என்று,
அருள்புரியாகய.
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பண்ணின் கநர் பமாழியாள் பங்க! நீ அல்லால், பற்று நான் மற்று
இகலன் கண்டாய்;
திண்ணகம ஆண்டாய்; சிவபுரத்து அரகச! திருப்பபருந்துமை உமை
சிவகன!

எண்ணகம, உடல், வாய், மூக்பகாடு, பசவி, கண், என்று இமவ
நின்ககண மவத்து,
மண்ணின்கமல் அடிகயன் வாழ்கிகலன் கண்டாய்; வருக' என்று,
அருள்புரியாகய.
பஞ்சின் பமல் அடியாள் பங்க! நீ அல்லால், பற்று நான் மற்று
இகலன் கண்டாய்;
பசஞ்பசகவ ஆண்டாய்; சிவபுரத்து அரகச! திருப்பபருந்துமை உமை
சிவகன!

அஞ்சிகனன் நாகயன்; ஆண்டு, நீ அளித்த அருளிமன, மருளினால்
மைந்த
வஞ்சகனன், இங்கு வாழ்கிகலன் கண்டாய்; வருக' என்று,
அருள்புரியாகய.
பருதி வாழ் ஒளியாய்! பாதகம அல்லால், பற்று நான் மற்று இகலன்
கண்டாய்;
திரு உயர் ககாலச் சிவபுரத்து அரகச! திருப்பபருந்துமை உமை
சிவகன!

கருமணகய கநாக்கிக் கசிந்து, உளம் உருகிக் கலந்து, நான் வாழும்
ஆறு அைியா
மருளகனன், உலகில் வாழ்கிகலன் கண்டாய்; வருக' என்று,
அருள்புரியாகய.
பந்து அமண விரலாள் பங்க! நீ அல்லால், பற்று நான் மற்று
இகலன் கண்டாய்;
பசம் தழல் கபால்வாய், சிவபுரத்து அரகச! திருப்பபருந்துமை உமை
சிவகன!
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அந்தம் இல் அமுகத! அரும் பபரும் பபாருகள! ஆர் அமுகத!
அடிகயமன
வந்து உய, ஆண்டாய்; வாழ்கிகலன் கண்டாய்; வருக' என்று,
அருள்புரியாகய.
பாவ நாசா, உன் பாதகம அல்லால், பற்று நான் மற்று இகலன்
கண்டாய்;

கதவர் தம் கதகவ, சிவபுரத்து அரகச! திருப்பபருந்துமை உமை
சிவகன!
மூ உலகு உருவ, இருவர் கீ ழ் கமலாய், முழங்கு அழலாய்,
நிமிர்ந்தாகன!
மா உரியாகன! வாழ்கிகலன் கண்டாய்; வருக' என்று,
அருள்புரியாகய.
பழுது இல் பதால் புகழாள் பங்க! நீ அல்லால், பற்று நான் மற்று
இகலன் கண்டாய்;

பசழு மதி அணிந்தாய், சிவபுரத்து அரகச! திருப்பபருந்துமை உமை
சிவகன!
பதாழுவகனா பிைமர? துதிப்பகனா? எனக்கு ஓர் துமண என
நிமனவகனா? பசால்லாய்;
மழ விமடயாகன! வாழ்கிகலன் கண்டாய்; வருக' என்று,
அருள்புரியாகய.
அருள் பத்து

கசாதிகய! சுடகர! சூழ் ஒளி விளக்கக! சுரி குழல், பமண முமல
மடந்மத

பாதிகய! பரகன! பால் பகாள் பவள் நீற்ைாய்! பங்கயத்து அயனும்,
மால், அைியா
நீதிகய! பசல்வத் திருப்பபருந்துமையில் நிமை மலர்க் குருந்தம்
கமவிய சீர்

Concord Thirumurai & Thiruppugazh Group

திருவாசகம்

பக்கம் 117

ஆதிகய! அடிகயன் ஆதரித்து அமழத்தால், அபதந்துகவ?' என்று,
அருளாகய!
நிருத்தகன! நிமலா! நீற்ைகன! பநற்ைிக் கண்ணகன! விண் உளார்
பிராகன!
ஒருத்தகன! உன்மன, ஓலம் இட்டு அலைி, உலகு எலாம் கதடியும்,
காகணன்;

திருத்தம் ஆம் பபாய்மகத் திருப்பபருந்துமையில் பசழு மலர்க்
குருந்தம் கமவிய சீர்
அருத்தகன! அடிகயன் ஆதரித்து அமழத்தால், அபதந்துகவ?' என்று,
அருளாகய!
எங்கள் நாயககன! என் உயிர்த் தமலவா! ஏல வார் குழலிமார்
இருவர்
தங்கள் நாயககன! தக்க நல் காமன் தனது உடல் தழல் எழ
விழித்த

பசம் கண் நாயககன! திருப்பபருந்துமையில் பசழு மலர்க் குருந்தம்
கமவிய சீர்
அம் கணா! அடிகயன் ஆதரித்து அமழத்தால், அபதந்துகவ?' என்று,
அருளாகய!
கமல நான்முகனும், கார் முகில் நிைத்துக் கண்ணனும், நண்ணுதற்கு
அரிய
விமலகன, எமக்கு பவளிப்படாய்' என்ன, வியன் தழல் பவளிப்பட்ட
எந்தாய்!

திமில நான்மமை கசர் திருப்பபருந்துமையில் பசழு மலர்க்
குருந்தம் கமவிய சீர்
அமலகன! அடிகயன் ஆதரித்து அமழத்தால், அபதந்துகவ?' என்று,
அருளாகய!
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துடி பகாள் கநர் இமடயாள், சுரி குழல் மடந்மத துமண
முமலக்கண்கள் கதாய் சுவடு,
பபாடி பகாள் வான் தழலில், புள்ளி கபால், இரண்டு பபாங்கு ஒளி
தங்கு மார்பினகன!

பசடி பகாள் வான் பபாழில் சூழ் திருப்பபருந்துமையில் பசழு
மலர்க் குருந்தம் கமவியசீர்
அடிககள! அடிகயன் ஆதரித்து அமழத்தால், அபதந்துகவ?' என்று,
அருளாகய!
துப்பகன, தூயாய்! தூய பவள் நீறு துமதந்து எழு துளங்கு ஒளி
வயிரத்து
ஒப்பகன! உன்மன உள்குவார் மனத்தில் உறு சுமவ அளிக்கும் ஆர்
அமுகத!

பசப்பம் ஆம் மமை கசர் திருப்பபருந்துமையில், பசழு மலர்க்
குருந்தம் கமவிய சீர்
அப்பகன! அடிகயன் ஆதரித்து அமழத்தால், அபதந்துகவ?' என்று,
அருளாகய!
பமய்யகன! விகிர்தா! கமருகவ வில்லா, கமவலர் புரங்கள் மூன்று
எரித்த
மகயகன! காலால் காலமனக் காய்ந்த, கடும் தழல் பிழம்பு அன்ன
கமனிச்

பசய்யகன! பசல்வத் திருப்பபருந்துமையில் பசழு மலர்க் குருந்தம்
கமவிய சீர்
ஐயகன! அடிகயன் ஆதரித்து அமழத்தால், அபதந்துகவ?' என்று,
அருளாகய!
முத்தகன! முதல்வா! முக்கணா! முனிவா! பமாட்டு அைா மலர்
பைித்து, இமைஞ்சி,
பத்தியாய் நிமனந்து, பரவுவார் தமக்குப் பர கதி பகாடுத்து,
அருள்பசய்யும்
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சித்தகன! பசல்வத் திருப்பபருந்துமையில் பசழு மலர்க் குருந்தம்
கமவிய சீர்
அத்தகன! அடிகயன் ஆதரித்து அமழத்தால், அபதந்துகவ?' என்று,
அருளாகய!
மருளகனன் மனத்மத மயக்கு அை கநாக்கி, மறுமமகயாடு
இம்மமயும் பகடுத்த

பபாருளகன! புனிதா! பபாங்கு வாள் அரவம், கங்மக நீர், தங்கு பசம்
சமடயாய்!
பதருளும் நான்மமை கசர் திருப்பபருந்துமையில் பசழு மலர்க்
குருந்தம் கமவிய சீர்
அருளகன! அடிகயன் ஆதரித்து அமழத்தால், அபதந்துகவ?' என்று,
அருளாகய!
திருந்து வார் பபாழில் சூழ் திருப்பபருந்துமையில் பசழு மலர்க்
குருந்தம் கமவிய சீர்

இருந்தவாறு எண்ணி, ஏசைா, நிமனந்திட்டு, என்னுமட எம்பிரான்'
என்று என்று,
அருந்தவா! நிமனந்கத, ஆதரித்து அமழத்தால், அமல கடல்
அதனுகள நின்று
பபாருந்த, வா; கயிமல புகு பநைி இது காண்; கபாதராய்' என்று
அருளாகய!

திருக்கழுக்குன்றப் பதிகம்
பிணக்கு இலாத பபருந்துமைப் பபருமான்! உன் நாமங்கள்
கபசுவார்க்கு,

இணக்கு இலாதது ஓர் இன்பகம வரும்; துன்பகம துமடத்து,
எம்பிரான்!
உணக்கு இலாதது ஒர் வித்து, கமல் விமளயாமல், என் விமன
ஒத்த பின்,
கணக்கு இலாத் திருக்ககாலம் நீ வந்து, காட்டினாய், கழுக்குன்ைிகல!
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பிட்டு கநர்பட, மண் சுமந்த பபருந்துமைப் பபரும் பித்தகன!
சட்ட கநர்பட, வந்திலாத சழக்ககனன் உமனச் சார்ந்திகலன்;
சிட்டகன! சிவகலாககன! சிறு நாயினும் கமட ஆய பவம்
கட்டகனமனயும் ஆட்பகாள்வான், வந்து, காட்டினாய், கழுக்குன்ைிகல!
மலங்கிகனன் கண்ணின் நீமர மாற்ைி, மலம் பகடுத்த பபருந்துமை
விலங்கிகனன்; விமனக்ககடகனன், இனி கமல் விமளவது
அைிந்திகலன்;

இலங்குகின்ை நின் கசவடிகள் இரண்டும், மவப்பிடம் இன்ைிகய
கலங்கிகனன்; கலங்காமகல, வந்து, காட்டினாய், கழுக்குன்ைிகல!
பூண் ஒணாதது ஓர் அன்பு பூண்டு, பபாருந்தி, நாள்பதாறும்
கபாற்ைவும்,
நாண் ஒணாதது ஒர் நாணம் எய்தி, நடுக் கடலுள் அழுந்தி, நான்
கபண் ஒணாத பபருந்துமைப் பபரும் கதாணி பற்ைி உமகத்தலும்,
காண் ஒணாத் திருக்ககாலம், நீ வந்து, காட்டினாய், கழுக்குன்ைிகல!
ககால கமனி வராககம! குணம் ஆம் பபருந்துமைக் பகாண்டகல!
சீலம் ஏதும் அைிந்திலாத என் சிந்மத மவத்த சிகாமணி!
ஞாலகம கரி ஆக, நான் உமன நச்சி நச்சிட வந்திடும்

காலகம! உமன ஓத, நீ வந்து, காட்டினாய், கழுக்குன்ைிகல!
கபதம் இல்லது ஒர் கற்பு அளித்த பபருந்துமைப் பபரு பவள்ளகம!
ஏதகம பல கபச, நீ எமன ஏதிலார் முனம், என் பசய்தாய்?

சாதல் சாதல், பபால்லாமம அற்ை, தனிச் சரண் சரண் ஆம் என,
காதலால் உமன ஓத, நீ வந்து, காட்டினாய், கழுக்குன்ைிகல!
இயக்கிமார் அறுபத்து நால்வமர எண் குணம் பசய்த ஈசகன!
மயக்கம் ஆயது ஓர் மும் மலப் பழ வல் விமனக்குள் அழுந்தவும்,
துயக்கு அறுத்து, எமன ஆண்டுபகாண்டு, நின் தூ மலர்க் கழல்
தந்து, எமனக்
Concord Thirumurai & Thiruppugazh Group

திருவாசகம்

பக்கம் 121

கயக்க மவத்து, அடியார் முகன வந்து, காட்டினாய், கழுக்குன்ைிகல!
கண்ட பத்து

இந்திரிய வயம் மயங்கி, இைப்பதற்கக காரணம் ஆய்,
அந்தரகம திரிந்து கபாய், அரு நரகில் வழ்கவமனச்
ீ
சிந்மத தமனத் பதளிவித்து, சிவம் ஆக்கி, எமன ஆண்ட

அந்தம் இலா ஆனந்தம் அணி பகாள் தில்மலக் கண்கடகன!
விமனப் பிைவி என்கின்ை கவதமனயில் அகப்பட்டு,

தமனச் சிைிதும் நிமனயாகத, தளர்வு எய்திக் கிடப்கபமன,
எமனப் பபரிதும் ஆட்பகாண்டு, என் பிைப்பு அறுத்த இமண
இலிமய
அமனத்து உலகும் பதாழும் தில்மல அம்பலத்கத கண்கடகன!
உருத் பதரியாக் காலத்கத, உள் புகுந்து, என் உளம் மன்னி,
கருத்து இருத்தி, ஊன் புக்கு, கருமணயினால் ஆண்டுபகாண்ட
திருத்துருத்தி கமயாமன, தித்திக்கும் சிவபதத்மத
அருத்தியினால் நாய் அடிகயன் அணிபகாள் தில்மலக் கண்கடகன!
கல்லாத, புல் அைிவின் கமடப்பட்ட நாகயமன,
வல்லாளன் ஆய் வந்து, வனப்பு எய்தி இருக்கும்வண்ணம்,
பல்கலாரும் காண, என்தன் பசுபாசம் அறுத்தாமன

எல்கலாரும் இமைஞ்சு தில்மல அம்பலத்கத கண்கடகன!
சாதி, குலம், பிைப்பு, என்னும் சுழிப்பட்டுத் தடுமாறும்
ஆதம் இலி நாகயமன, அல்லல் அறுத்து; ஆட்பகாண்டு;
கபமத குணம், பிைர் உருவம், யான், எனது, என் உமர, மாய்த்து;
ககாது இல் அமுது ஆனாமன குலாவு தில்மலக் கண்கடகன!
பிைவி தமன அை மாற்ைி; பிணி, மூப்பு, என்ை இமவ இரண்டும்,
உைவிபனாடும், ஒழியச் பசன்று; உலகு உமடய ஒரு முதமல
பசைி பபாழில் சூழ் தில்மலநகர்த் திருச்சிற்ைம்பலம் மன்னி,
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மமையவரும், வானவரும், வணங்கிட நான் கண்கடகன!
பத்திமமயும் பரிசும் இலாப் பசு பாசம் அறுத்தருளி,
பித்தன் இவன் என, என்மன ஆக்குவித்து, கபராகம,
சித்தம் எனும் திண் கயிற்ைால் திருப்பாதம் கட்டுவித்த
வித்தகனார் விமளயாடல் விளங்கு தில்மலக் கண்கடகன!
அளவு இலாப் பாவகத்தால் அமுக்கு உண்டு, இங்கு, அைிவு இன்ைி,
விமளவு ஒன்றும் அைியாகத, பவறுவியனாய்க் கிடப்கபனுக்கு
அளவு இலா ஆனந்தம் அளித்து, என்மன ஆண்டாமன

களவு இலா வானவரும் பதாழும் தில்மலக் கண்கடகன!
பாங்கிபனாடு பரிசு ஒன்றும் அைியாத நாகயமன,
ஓங்கி, உளத்து, ஒளி வளர; உலப்பு இலா அன்பு அருளி;
வாங்கி, விமன; மலம் அறுத்து; வான் கருமண தந்தாமன
நான்கு மமை பயில் தில்மல அம்பலத்கத கண்கடகன!
பூதங்கள் ஐந்து ஆகி, புலன் ஆகி, பபாைி ஆகி,
கபதங்கள் அமனத்தும் ஆய், கபதம் இலாப் பபருமமயமன,
ககதங்கள் பகடுத்து ஆண்ட கிளர் ஒளிமய, மரகதத்மத
கவதங்கள் பதாழுது ஏத்தும் விளங்கு தில்மலக் கண்கடகன!
பிரார்த்தகனப் பத்து

கலந்து, நின் அடியாகராடு, அன்று, வாளா, களித்திருந்கதன்;
புலர்ந்து கபான, காலங்கள்; புகுந்து நின்ைது இடர், பின் நாள்;
உலர்ந்து கபாகனன்; உமடயாகன! உலவா இன்பச் சுடர் காண்பான்,
அலந்து கபாகனன்; அருள் பசய்யாய், ஆர்வம் கூர, அடிகயற்கக!
அடியார் சிலர், உன் அருள் பபற்ைார், ஆர்வம் கூர; யான் அவகம,
முமட ஆர் பிணத்தின், முடிவு இன்ைி, முனிவால், அடிகயன்,
மூக்கின்கைன்;
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கடிகயனுமடய கடு விமனமயக் கமளந்து, உன் கருமணக் கடல்
பபாங்க,
உமடயாய்! அடிகயன் உள்ளத்கத ஓவாது உருக, அருளாகய!
அருள் ஆர் அமுதப் பபரும் கடல்வாய், அடியார் எல்லாம் புக்கு
அழுந்த,

இருள் ஆர் ஆக்மக இது பபாறுத்கத எய்த்கதன் கண்டாய்;
எம்மாகன!
மருள் ஆர் மனத்து ஓர் உன்மத்தன் வருமால்' என்று, இங்கு, எமனக்
கண்டார்
பவருளாவண்ணம், பமய் அன்மப, உமடயாய்! பபை நான்
கவண்டுகம!
கவண்டும், கவண்டும், பமய் அடியார் உள்கள, விரும்பி, எமன
அருளால்
ஆண்டாய்; அடிகயன் இடர் கமளந்த அமுகத! அரு மா மணி
முத்கத!

தூண்டா விளக்கின் சுடர் அமனயாய்! பதாண்டகனற்கும்
உண்டாம்பகால்
கவண்டாது ஒன்றும் கவண்டாது, மிக்க அன்கப கமவுதகல?
கமவும் உன் தன் அடியாருள் விரும்பி, யானும், பமய்ம்மமகய,
காவி கசரும் கயல் கண்ணாள் பங்கா, உன் தன் கருமணயினால்
பாவிகயற்கும் உண்டாகமா பரம ஆனந்தப் பழம் கடல் கசர்ந்து,
ஆவி, யாக்மக, யான், எனது, என்று யாதும் இன்ைி, அறுதகல?
அைகவ பபற்ைார், நின் அன்பர் அந்தம் இன்ைி, அகம் பநகவும்;
புைகம கிடந்து, புமல நாகயன் புலம்புகின்கைன்; உமடயாகன!

பபைகவ கவண்டும், பமய் அன்பு; கபரா, ஒழியா, பிரிவு இல்லா,
மைவா, நிமனயா, அளவு இலா, மாளா, இன்ப மா கடகல!
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கடகல அமனய ஆனந்தம் கண்டார் எல்லாம் கவர்ந்து உண்ண,
இடகர பபருக்கி, ஏசற்று, இங்கு, இருத்தல் அழககா, அடி நாகயன்?
உமடயாய்! நீகய அருளுதி என்று, உணர்த்தாது ஒழிந்கத,
கழிந்பதாழிந்கதன்;

சுடர் ஆர் அருளால், இருள் நீங்க, கசாதீ! இனித்தான் துணியாகய!
துணியா, உருகா, அருள் பபருகத் கதான்றும் பதாண்டர் இமடப்
புகுந்து,
திணி ஆர் மூங்கில் சிந்மதகயன், சிவகன! நின்று கதய்கின்கைன்;
அணி ஆர் அடியார் உனக்கு உள்ள அன்பும் தாராய்; அருள் அளியத்
தணியாது, ஒல்மல வந்தருளி, தளிர் பபான் பாதம் தாராகய!
தாரா அருள் ஒன்று இன்ைிகய தந்தாய்' என்று, உன் தமர் எல்லாம்
ஆரா நின்ைார்; அடிகயனும், அயலார் கபால, அயர்கவகனா?
சீர் ஆர் அருளால், சிந்தமனமயத் திருத்தி ஆண்ட சிவகலாகா!
கபர் ஆனந்தம் கபராமம மவக்ககவண்டும், பபருமாகன!
மான் ஓர் பங்கா! வந்திப்பார் மதுரக் கனிகய! மனம் பநகா

நான், ஓர் கதாளாச் சுமர ஒத்தால், நம்பி! இனித்தான் வாழ்ந்தாகய?
ஊகன புகுந்த உமன உணர்ந்கத, உருகிப் பபருகும் உள்ளத்மத,
ககாகன! அருளும் காலம் தான், பகாடிகயற்கு, என்கைா கூடுவகத?
கூடிக் கூடி, உன் அடியார் குனிப்பார், சிரிப்பார், களிப்பாராய்;
வாடி வாடி, வழி அற்கை, வற்ைல் மரம் கபால் நிற்கபகனா?
ஊடி ஊடி, உமடயாபயாடு கலந்து, உள் உருகி, பபருகி, பநக்கு,
ஆடி ஆடி, ஆனந்தம் அதுகவ ஆக, அருள் கலந்கத!
குகழத்த பத்து
குமழத்தால், பண்மடக் பகாடு விமன, கநாய், காவாய்; உமடயாய்!
பகாடு விமனகயன்
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உமழத்தால், உறுதி உண்கடா தான்? உமமயாள் கணவா! எமன
ஆள்வாய்;
பிமழத்தால், பபாறுக்க கவண்டாகவா? பிமை கசர் சமடயாய்!
முமைகயா?' என்று

அமழத்தால், அருளாது ஒழிவகத, அம்மாகன, உன் அடிகயற்கக?
அடிகயன் அல்லல் எல்லாம், முன், அகல ஆண்டாய், என்று
இருந்கதன்;
பகாடி ஏர் இமடயாள் கூைா, எம் ககாகவ, ஆ! ஆ!' என்று அருளி,
பசடி கசர் உடமலச் சிமதயாதது எத்துக்கு? எங்கள் சிவகலாகா!
உமடயாய்! கூவிப் பணி பகாள்ளாது, ஒறுத்தால், ஒன்றும் கபாதுகம?
ஒன்றும் கபாதா நாகயமன உய்யக் பகாண்ட நின் கருமண,
இன்கை, இன்ைிப் கபாய்த்கதா தான்? ஏமழ பங்கா! எம் ககாகவ!
குன்கை அமனய குற்ைங்கள் குணம் ஆம் என்கை, நீ பகாண்டால்,
என் தான் பகட்டது? இரங்கிடாய்; எண் கதாள், முக் கண், எம்மாகன!
மான் கநர் கநாக்கி மணவாளா! மன்கன! நின் சீர் மைப்பித்து, இவ்
ஊகன புக, என் தமன நூக்கி, உழலப் பண்ணுவித்திட்டாய்;

ஆனால், அடிகயன் அைியாமம அைிந்து, நீகய அருள் பசய்து,
ககாகன! கூவிக்பகாள்ளும் நாள் என்று? என்று, உன்மனக் கூறுவகத?
கூறும் நாகவ முதலாகக் கூறும் கரணம் எல்லாம் நீ!
கதறும் வமக நீ! திமகப்பு நீ! தீமம, நன்மம, முழுதும் நீ!
கவறு ஓர் பரிசு, இங்கு, ஒன்று இல்மல; பமய்ம்மம, உன்மன
விரித்து உமரக்கின்,
கதறும் வமக என்? சிவகலாகா! திமகத்தால், கதற்ை கவண்டாகவா?
கவண்டத் தக்கது அைிகவாய் நீ! கவண்ட, முழுதும் தருகவாய் நீ!
கவண்டும் அயன், மாற்கு, அரிகயாய் நீ! கவண்டி, என்மனப் பணி
பகாண்டாய்;
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கவண்டி, நீ யாது அருள் பசய்தாய், யானும், அதுகவ கவண்டின்
அல்லால்,
கவண்டும் பரிசு ஒன்று உண்டு என்னில், அதுவும், உன் தன் விருப்பு
அன்கை?
அன்கை, என் தன் ஆவியும், உடலும், உமடமம எல்லாமும்,
குன்கை அமனயாய்! என்மன ஆட்பகாண்ட கபாகத
பகாண்டிமலகயா?
இன்று, ஓர் இமடயூறு எனக்கு உண்கடா? எண் கதாள், முக் கண்,
எம்மாகன!
நன்கை பசய்வாய்; பிமழ பசய்வாய்; நாகனா இதற்கு நாயககம?
நாயின் கமட ஆம் நாகயமன நயந்து, நீகய ஆட்பகாண்டாய்;
மாயப் பிைவி உன் வசகம மவத்திட்டு இருக்கும் அது அன்ைி,
ஆயக் கடகவன், நாகனா தான்? என்னகதா, இங்கு, அதிகாரம்?
காயத்து இடுவாய்; உன்னுமடய கழல் கீ ழ் மவப்பாய்; கண் நுதகல!
கண் ஆர் நுதகலாய்! கழல் இமணகள் கண்கடன், கண்கள் களி கூர;
எண்ணாது, இரவும் பகலும், நான், அமவகய எண்ணும்இது அல்லால்

மண்கமல் யாக்மக விடும் ஆறும், வந்து, உன் கழற்கக புகும் ஆறும்
அண்ணா! எண்ணக் கடகவகனா? அடிமம சால அழகு உமடத்கத!
அழகக புரிந்திட்டு, அடி நாகயன் அரற்றுகின்கைன்; உமடயாகன!
திகழா நின்ை திருகமனி காட்டி, என்மனப் பணிபகாண்டாய்;
புககழ பபரிய பதம் எனக்கு, புராண! நீ , தந்தருளாகத,
குழகா, ககால மமைகயாகன, ககாகன, என்மனக் குமழத்தாகய!
உயிருண்ணிப் பத்து
மபந் நாப் பட அரவு ஏர் அல்குல் உமம பாகம் அது ஆய், என்
பமய்ந் நாள்பதாறும் பிரியா, விமனக் ககடா! விமடப் பாகா!
பசம் நாவலர் பரசும் புகழ்த் திருப்பபருந்துமை உமைவாய்!
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எந் நாள் களித்து, எந் நாள் இறுமாக்ககன், இனி, யாகன?
நான் ஆர், அடி அமணவான்? ஒரு நாய்க்குத் தவிசு இட்டு, இங்கு,
ஊன் ஆர் உடல் புகுந்தான்; உயிர் கலந்தான்; உளம் பிரியான்;
கதன் ஆர் சமட முடியான்; மன்னு திருப்பபருந்துமை உமைவான்;
வாகனார்களும் அைியாதது ஒர் வளம் ஈந்தனன், எனக்கக.
எமன, நான் என்பது அைிகயன்; பகல், இரவு, ஆவதும் அைிகயன்;
மன வாசகம் கடந்தான் எமன மத்த உன்மத்தன் ஆக்கி;

சின மால் விமட உமடயான், மன்னு திருப்பபருந்துமை உமையும்
பனவன், எமனச் பசய்த படிறு அைிகயன்; பரம் சுடகர!
விமனக்ககடரும் உளகரா பிைர், பசால்லீர்? வியன் உலகில்
எமன, தான் புகுந்து, ஆண்டான்; எனது என்பின் புமர உருக்கி,
பிமன, தான் புகுந்து, எல்கல! பபருந்துமையில் உமை பபம்மான்,
மனத்தான்; கண்ணின் அகத்தான்; மறு மாற்ைத்திமடயாகன!
பற்று ஆங்கு அமவ அற்ைீர், பற்றும் பற்று ஆங்கு அது பற்ைி,
நற்று ஆம் கதி அமடகவாம் எனின், பகடுவர்,
ீ ஓடி வம்மின்;
பதற்று ஆர் சமடமுடியான், மன்னு திருப்பபருந்துமை இமை, சீர்
கற்று ஆங்கு, அவன் கழல் கபணினபராடும் கூடுமின், கலந்கத!
கடலின் திமர அது கபால் வரு கலக்கம், மலம், அறுத்து; என்
உடலும், எனது உயிரும், புகுந்து; ஒழியாவணம், நிமைந்தான்:
சுடரும் சுடர் மதி சூடிய, திருப்பபருந்துமை உமையும்,

படரும் சமட மகுடத்து, எங்கள் பரன் தான் பசய்த படிகை!
கவண்கடன் புகழ்; கவண்கடன் பசல்வம்; கவண்கடன் மண்ணும்,
விண்ணும்;
கவண்கடன் பிைப்பு, இைப்பு; சிவம் கவண்டார் தமம நாளும்
தீண்கடன்; பசன்று, கசர்ந்கதன், மன்னு திருப்பபருந்துமை; இமை தாள்
பூண்கடன்; புைம் கபாககன்; இனி, புைம்கபாகல் ஒட்கடகன!
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ககால்கதன் எனக்கு என்ககாகுமர கடல்வாய் அமுது என்ககா
ஆற்கைன்; எங்கள் அரகன! அரு மருந்கத! எனது அரகச!
கசற்று ஆர் வயல் புமட சூழ்தரு திருப்பபருந்துமை உமையும்,
நீற்று ஆர்தரு திருகமனி நின்மலகன! உமன யாகன?
எச்சம் அைிகவன் நான்; எனக்கு இருக்கின்ைமத அைிகயன்;
அச்கசா! எங்கள் அரகன! அரு மருந்கத! எனது அமுகத!
பசச்மச மலர் புமர கமனியன், திருப்பபருந்துமை உமைவான்,
நிச்சம் என பநஞ்சில் மன்னி, யான் ஆகி நின்ைாகன!
வான் பாவிய உலகத்தவர் தவகம பசய, அவகம,

ஊன் பாவிய உடமலச் சுமந்து, அடவி மரம் ஆகனன்;
கதன் பாய் மலர்க் பகான்மை மன்னு திருப்பபருந்துமை
உமைவாய்!
நான் பாவியன் ஆனால், உமன நல்காய் எனல் ஆகம?
அச்சப் பத்து
புற்ைில் வாள் அரவும் அஞ்கசன்; பபாய்யர் தம் பமய்யும் அஞ்கசன்;
கற்மை வார் சமட எம் அண்ணல், கண் நுதல், பாதம் நண்ணி,
மற்றும் ஓர் பதய்வம் தன்மன உண்டு என நிமனந்து, எம்
பபம்மாற்கு

அற்ைிலாதவமரக் கண்டால், அம்ம! நாம் அஞ்சுமாகை!
பவருவகரன், கவட்மக வந்தால்; விமனக் கடல் பகாளினும்,
அஞ்கசன்;

இருவரால் மாறு காணா எம்பிரான், தம்பிரான், ஆம்
திரு உரு அன்ைி, மற்று ஓர் கதவர், எத் கதவர்? என்ன
அருவராதவமரக் கண்டால், அம்ம! நாம் அஞ்சுமாகை!
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வன் புலால் கவலும் அஞ்கசன்; வமளக் மகயார் கமடக் கண்
அஞ்கசன்;
என்பு எலாம் உருக கநாக்கி, அம்பலத்து ஆடுகின்ை
என் பபாலா மணிமய ஏத்தி, இனிது அருள் பருக மாட்டா
அன்பு இலாதவமரக் கண்டால், அம்ம! நாம் அஞ்சுமாகை!

கிளி அனார் கிளவி அஞ்கசன்; அவர் கிைி முறுவல் அஞ்கசன்;
பவளிய நீறு ஆடும் கமனி கவதியன் பாதம் நண்ணி,
துளி உலாம் கண்ணர் ஆகி, பதாழுது, அழுது, உள்ளம் பநக்கு, இங்கு,
அளி இலாதவமரக் கண்டால், அம்ம! நாம் அஞ்சுமாகை!
பிணி எலாம் வரினும், அஞ்கசன்; பிைப்பிகனாடு இைப்பும் அஞ்கசன்;
துணி நிலா அணியினான் தன் பதாழும்பகராடு அழுந்தி, அம் மால்,
திணி நிலம் பிளந்தும், காணாச் கசவடி பரவி, பவண் நீறு
அணிகிலாதவமரக் கண்டால், அம்ம! நாம் அஞ்சுமாகை!
வாள் உலாம் எரியும் அஞ்கசன்; வமர புரண்டிடினும், அஞ்கசன்;
கதாள் உலாம் நீற்ைன், ஏற்ைன், பசால் பதம் கடந்த அப்பன்,
தாள தாமமரகள் ஏத்தி, தட மலர் புமனந்து, மநயும்

ஆள் அலாதவமரக் கண்டால், அம்ம! நாம் அஞ்சுமாகை!
தமகவு இலாப் பழியும் அஞ்கசன்; சாதமல முன்னம் அஞ்கசன்;
புமக முகந்து எரி மக வசி,
ீ பபாலிந்த அம்பலத்துள் ஆடும்,
முமக நமகக் பகான்மை மாமல, முன்னவன் பாதம் ஏத்தி,
அகம் பநகாதவமரக் கண்டால், அம்ம! நாம் அஞ்சுமாகை!
தைி பசறு களிறும் அஞ்கசன்; தழல் விழி உழுமவ அஞ்கசன்;
பவைி கமழ் சமடயன், அப்பன், விண்ணவர் நண்ண மாட்டாச்
பசைிதரு கழல்கள் ஏத்தி, சிைந்து, இனிது இருக்க மாட்டா
அைிவு இலாதவமரக் கண்டால், அம்ம! நாம் அஞ்சுமாகை!
மஞ்சு உலாம் உருமும் அஞ்கசன்; மன்னகராடு உைவும் அஞ்கசன்;
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நஞ்சகம அமுதம் ஆக்கும் நம் பிரான் எம்பிரான் ஆய்,
பசஞ்பசகவ ஆண்டு பகாண்டான் திருமுண்டம் தீட்ட மாட்டாது,
அஞ்சுவார் அவமரக் கண்டால், அம்ம! நாம் அஞ்சுமாகை!
ககாண் இலா வாளி அஞ்கசன்; கூற்றுவன் சீற்ைம் அஞ்கசன்;
நீள் நிலா அணியினாமன நிமனந்து, மநந்து, உருகி, பநக்கு,
வாள் நிலாம் கண்கள் கசார, வாழ்த்திநின்று, ஏத்தமாட்டா

ஆண் அலாதவமரக் கண்டால், அம்ம! நாம் அஞ்சுமாகை!
திருப்பாண்டிப் பதிகம்
பரு வமர மங்மக தன் பங்கமர, பாண்டியற்கு ஆர் அமுது ஆம்
ஒருவமர, ஒன்றும் இலாதவமர, கழல் கபாது இமைஞ்சி,
பதரிவர நின்று, உருக்கி, பரி கமற்பகாண்ட கசவகனார்
ஒருவமர அன்ைி, உருவு அைியாது என் தன் உள்ளம் அகத.
சதிமர மைந்து, அைி மால் பகாள்வர் சார்ந்தவர்; சாற்ைிச்
பசான்கனாம்;
கதிமர மமைத்தன்ன கசாதி, கழுக்கமட மகப் பிடித்து,
குதிமரயின் கமல் வந்து கூடிடுகமல், குடி ககடு கண்டீர்!
மதுமரயர் மன்னன் மறு பிைப்பு ஓட மைித்திடுகம.
நீர் இன்ப பவள்ளத்துள் நீந்திக் குளிக்கின்ை பநஞ்சம் பகாண்டீர்;
பார் இன்ப பவள்ளம் பகாள, பரி கமற்பகாண்ட பாண்டியனார்,
ஓர் இன்ப பவள்ளத்து உருக் பகாண்டு, பதாண்டமர உள்ளம்
பகாண்டார்;
கபர் இன்ப பவள்ளத்துள், பபய் கழகல பசன்று கபணுமிகன.
பசைியும் பிைவிக்கு நல்லவர் பசல்லல்மின்; பதன்னன், நல் நாட்டு
இமைவன், கிளர்கின்ை காலம் இக் காலம், எக் காலத்துள்ளும்;
அைிவு ஒண் கதிர் வாள் உமை கழித்து, ஆனந்த மாக் கடவி,
எைியும் பிைப்மப, எதிர்ந்தார் புரள, இரு நிலத்கத.
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காலம் உண்டாககவ, காதல் பசய்து உய்ம்மின்; கருது அரிய
ஞாலம் உண்டாபனாடு, நான்முகன், வானவர், நண் அரிய
ஆலம் உண்டான்; எங்கள் பாண்டிப் பிரான்; தன் அடியவர்க்கு
மூல பண்டாரம் வழங்குகின்ைான்: வந்து, முந்துமிகன.
ஈண்டிய மாய இருள் பகட, எப் பபாருளும் விளங்க,
தூண்டிய கசாதிமய, மீ னவனும் பசால்ல வல்லன் அல்லன்;
கவண்டிய கபாகத விலக்கு இமல வாய்தல்; விரும்புமின் தாள்;
பாண்டியனார் அருள்பசய்கின்ை முத்திப் பரிசு இதுகவ.

மாய வனப் பரி கமற்பகாண்டு, மற்று அவர் மகக்பகாளலும்,
கபாய் அறும், இப் பிைப்பு என்னும் பமககள்: புகுந்தவருக்கு,
ஆய, அரும் பபரும், சீர் உமடத் தன் அருகள அருளும்:
கசய பநடும் பகாமடத் பதன்னவன் கசவடி கசர்மின்ககள.
அழிவு இன்ைி நின்ைது ஒர் ஆனந்த பவள்ளத்திமட அழுத்தி,
கழிவு இல் கருமணமயக் காட்டி, கடிய விமன அகற்ைி,
பழ மலம் பற்று அறுத்து, ஆண்டவன், பாண்டிப் பபரும் பதகம,
முழுது உலகும், தருவான், பகாமடகய; பசன்று முந்துமிகன.
விரவிய தீ விமன கமமலப் பிைப்பு முந்நீர் கடக்க,
பரவிய அன்பமர, என்பு உருக்கும் பரம் பாண்டியனார்,
புரவியின் கமல் வர, புந்தி பகாளப்பட்ட பூம் பகாடியார்

மர இயல் கமற்பகாண்டு, தம்மமயும் தாம் அைியார், மைந்கத.
கூற்மை பவன்று, ஆங்கு ஐவர் ககாக்கமளயும் பவன்று இருந்து,
அழகால்
வற்ைிருந்தான்,
ீ
பபரும் கதவியும், தானும் ஒர் மீ னவன்பால்
ஏற்று வந்து, ஆர் உயிர் உண்ட, திைல் ஒற்மைச் கசவககன;
கதற்ைம் இலாதவர்! கசவடி சிக்பகனச் கசர்மின்ககள.
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பிடித்த பத்து
உம்பர்கட்கு அரகச! ஒழிவு அை நிமைந்த கயாககம! ஊத்மதகயன்
தனக்கு
வம்பு எனப் பழுத்து, என் குடி முழுது ஆண்டு, வாழ்வு அை
வாழ்வித்த மருந்கத!

பசம் பபாருள் துணிகவ! சீர் உமடக் கழகல! பசல்வகம!
சிவபபருமாகன!
எம்பபாருட்டு, உன்மனச் சிக்பகனப் பிடித்கதன்; எங்கு
எழுந்தருளுவது, இனிகய?
விமட விடாது உகந்த விண்ணவர் ககாகவ! விமனயகனனுமடய
பமய்ப் பபாருகள!
முமட விடாது, அடிகயன் மூத்து, அை மண் ஆய், முழுப் புழுக்
குரம்மபயில் கிடந்து,
கமடபடாவண்ணம் காத்து, எமன ஆண்ட கடவுகள! கருமண மா
கடகல!

இமடவிடாது, உன்மனச் சிக்பகனப் பிடித்கதன்; எங்கு
எழுந்தருளுவது, இனிகய?
அம்மமகய! அப்பா! ஒப்பு இலா மணிகய! அன்பினில் விமளந்த
ஆர் அமுகத!
பபாய்ம்மமகய பபருக்கி, பபாழுதிமனச் சுருக்கும், புழுத் தமலப்
புமலயகனன் தனக்கு,
பசம்மமகய ஆய சிவபதம் அளித்த பசல்வகம! சிவபபருமாகன!

இம்மமகய, உன்மனச் சிக்பகனப் பிடித்கதன்; எங்கு எழுந்தருளுவது,
இனிகய?
அருள் உமடச் சுடகர! அளிந்தது ஓர் கனிகய! பபரும் திைல் அரும்
தவர்க்கு அரகச!
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பபாருள் உமடக் கமலகய! புகழ்ச்சிமயக் கடந்த கபாககம!
கயாகத்தின் பபாலிகவ!
பதருள் இடத்து அடியார் சிந்மதயுள் புகுந்த பசல்வகம!
சிவபபருமாகன!

இருள் இடத்து, உன்மனச் சிக்பகனப் பிடித்கதன்; எங்கு
எழுந்தருளுவது, இனிகய?
ஒப்பு உனக்கு இல்லா ஒருவகன! அடிகயன் உள்ளத்துள் ஒளிர்கின்ை
ஒளிகய!
பமய்ப் பதம் அைியா வறு
ீ
இலிகயற்கு, விழுமியது அளித்தது ஓர்
அன்கப!
பசப்புதற்கு அரிய பசழும் சுடர் மூர்த்தீ! பசல்வகம! சிவபபருமாகன!
எய்ப்பு இடத்து, உன்மனச் சிக்பகனப் பிடித்கதன்; எங்கு
எழுந்தருளுவது, இனிகய?

அைமவகயன் மனகம ககாயிலாக் பகாண்டு, ஆண்டு, அளவு இலா
ஆனந்தம் அருளி,

பிைவி கவர் அறுத்து, என் குடி முழுது ஆண்ட பிஞ்ஞகா! பபரிய
எம் பபாருகள!
திைவிகல கண்ட காட்சிகய! அடிகயன் பசல்வகம! சிவபபருமாகன!
இைவிகல, உன்மனச் சிக்பகனப் பிடித்கதன்; எங்கு எழுந்தருளுவது,
இனிகய?
பாச கவர் அறுக்கும் பழம் பபாருள்! தன்மனப் பற்றும் ஆறு,
அடியகனற்கு அருளி,

பூசமன உகந்து, என் சிந்மதயுள் புகுந்து, பூம் கழல் காட்டிய
பபாருகள!
கதசு உமட விளக்கக! பசழும் சுடர் மூர்த்தீ! பசல்வகம!
சிவபபருமாகன!
ஈசகன! உன்மனச் சிக்பகனப் பிடித்கதன்; எங்கு எழுந்தருளுவது,
இனிகய?
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அத்தகன! அண்டர் அண்டம் ஆய் நின்ை ஆதிகய! யாதும் ஈறு
இல்லாச்
சித்தகன! பத்தர் சிக்பகனப் பிடித்த பசல்வகம! சிவபபருமாகன!
பித்தகன! எல்லா உயிரும் ஆய்த் தமழத்து, பிமழத்து, அமவ
அல்மல ஆய் நிற்கும்

எத்தகன! உன்மனச் சிக்பகனப் பிடித்கதன்; எங்கு எழுந்தருளுவது,
இனிகய?
பால் நிமனந்து ஊட்டும் தாயினும் சாலப் பரிந்து, நீ,
பாவிகயனுமடய
ஊனிமன உருக்கி, உள் ஒளி பபருக்கி, உலப்பு இலா ஆனந்தம் ஆய
கதனிமனச் பசாரிந்து, புைம் புைம் திரிந்த பசல்வகம!
சிவபபருமாகன!
யான் உமனத் பதாடர்ந்து, சிக்பகனப் பிடித்கதன்; எங்கு
எழுந்தருளுவது, இனிகய?
புன் புலால் யாக்மக புமர புமர கனிய பபான் பநடும் ககாயிலாப்
புகுந்து, என்

என்பு எலாம் உருக்கி, எளிமய ஆய், ஆண்ட ஈசகன! மாசு இலா
மணிகய!
துன்பகம, பிைப்கப, இைப்பபாடு, மயக்கு, ஆம் பதாடக்கு எலாம்,
அறுத்த நல் கசாதீ!
இன்பகம! உன்மனச் சிக்பகனப் பிடித்கதன்; எங்கு எழுந்தருளுவது,
இனிகய?
திருஏசறவு
இரும்பு தரு மனத்கதமன, ஈர்த்து, ஈர்த்து, என் என்பு உருக்கி,
கரும்பு தரு சுமவ எனக்குக் காட்டிமன உன் கழல் இமணகள்;
ஒருங்கு திமர உலவு சமட உமடயாகன! நரிகள் எல்லாம்
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பபரும் குதிமர ஆக்கிய ஆறு அன்கை, உன் கபர் அருகள!
பண் ஆர்ந்த பமாழி மங்மக பங்கா! நின் ஆள் ஆனார்க்கு
உண் ஆர்ந்த ஆர் அமுகத! உமடயாகன! அடிகயமன
மண் ஆர்ந்த பிைப்பு அறுத்திட்டு ஆள்வாய், நீ வா' என்ன;
கண் ஆர உய்ந்த ஆறு அன்கை, உன் கழல் கண்கட!
ஆதம் இலி யான், பிைப்பு, இைப்பு, என்னும் அரு நரகில்,
ஆர் தமரும் இன்ைிகய, அழுந்துகவற்கு, ஆ! ஆ!' என்று,

ஓதம் மலி நஞ்சு உண்ட உமடயாகன! அடிகயற்கு உன்
பாத மலர் காட்டிய ஆறு அன்கை, எம் பரம் பரகன!
பச்மசத் தாள் அரவு ஆட்டீ! படர் சமடயாய்! பாத மலர்
உச்சத்தார் பபருமாகன! அடிகயமன உய்யக்பகாண்டு,
எச்சத்து ஆர் சிறு பதய்வம் ஏத்தாகத, அச்கசா! என்
சித்தத்து ஆறு உய்ந்த ஆறு அன்கை, உன் திைம் நிமனந்கத!
கற்று அைிகயன் கமல ஞானம்; கசிந்து உருககன்; ஆயிடினும்,
மற்று அைிகயன் பிை பதய்வம்; வாக்கு இயலால், வார் கழல் வந்து
உற்று, இறுமாந்து இருந்கதன்; எம்பபருமாகன! அடிகயற்குப்
பபான் தவிசு நாய்க்கு இடும் ஆறு அன்கை, நின் பபான் அருகள!
பஞ்சு ஆய அடி மடவார் கமடக் கண்ணால், இடர்ப்பட்டு,
நஞ்சு ஆய துயர் கூர, நடுங்குகவன்; நின் அருளால்

உய்ஞ்கசன்; எம்பபருமாகன! உமடயாகன! அடிகயமன,
அஞ்கசல்,' என்று ஆண்ட ஆறு அன்கை, அம்பலத்து அமுகத!
என்பாமலப் பிைப்பு அறுத்து, இங்கு, இமமயவர்க்கும் அைிய
ஒண்ணா,
பதன்பாமலத் திருப்பபருந்துமை உமையும் சிவபபருமான்,
அன்பால், நீ அகம் பநககவ புகுந்தருளி, ஆட்பகாண்டது,
என்பாகல கநாக்கிய ஆறு அன்கை, எம்பபருமாகன!
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மூத்தாகன, மூவாத முதலாகன, முடிவு இல்லா
ஒத்தாகன, பபாருளாகன! உண்மமயும் ஆய், இன்மமயும் ஆய்,
பூத்தாகன! புகுந்து இங்குப் புரள்கவமன, கருமணயினால்
கபர்த்கத, நீ ஆண்ட ஆறு அன்கை, எம்பபருமாகன!
மருவு இனிய மலர்ப் பாதம், மனத்தில் வளர்ந்து உள் உருக,
பதருவுபதாறும் மிக அலைி, சிவபபருமான்' என்று ஏத்தி,
பருகிய நின் பரம் கருமணத் தடம் கடலில் படிவு ஆம் ஆறு,

அருள் எனக்கு, இங்கு இமடமருகத இடம் பகாண்ட அம்மாகன!
நாகனகயா தவம் பசய்கதன்? சிவாய நம' எனப் பபற்கைன்?

கதன் ஆய், இன் அமுதமும் ஆய், தித்திக்கும் சிவபபருமான்
தாகன வந்து, எனது உள்ளம் புகுந்து, அடிகயற்கு அருள் பசய்தான்
ஊன் ஆரும் உயிர் வாழ்க்மக ஒறுத்து அன்கை, பவறுத்திடகவ!
திருப்புலம்பல்
பூம் கமலத்து அயபனாடு மால் அைியாத பநைியாகன,
ககாங்கு அலர் கசர் குவி முமலயாள் கூைா, பவண் நீறு ஆடீ,
ஓங்கு எயில் சூழ் திருவாரூர் உமடயாகன, அடிகயன், நின்
பூம் கழல்கள் அமவ அல்லாது, எமவ யாதும் புககழகன!
சமடயாகன, தழல் ஆடீ, தயங்கு மூ இமலச் சூலப்
பமடயாகன, பரஞ்கசாதீ, பசுபதீ, மழ பவள்மள
விமடயாகன, விரி பபாழில் சூழ் பபருந்துமையாய், அடிகயன் நான்,
உமடயாகன, உமன அல்லாது, உறு துமண மற்று அைிகயகன!

உற்ைாமர யான் கவண்கடன்; ஊர் கவண்கடன்; கபர் கவண்கடன்;
கற்ைாமர யான் கவண்கடன்; கற்பனவும் இனி அமமயும்;

குற்ைாலத்து அமர்ந்து உமையும் கூத்தா! உன் குமர கழற்கக,
கற்ைாவின் மனம் கபால, கசிந்து, உருக கவண்டுவகன!
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குலாப் பத்து
ஓடும், கவந்தியுகம, உைவு' என்ைிட்டு, உள் கசிந்து;
கதடும் பபாருளும் சிவன் கழகல எனத் பதளிந்து;
கூடும், உயிரும், குமண்மடயிடக் குனித்து; அடிகயன்
ஆடும் குலா தில்மல ஆண்டாமனக் பகாண்டன்கை.
துடி ஏர் இடுகு இமடத் தூ பமாழியார் கதாள் நமசயால்
பசடி ஏறு தீமமகள் எத்தமனயும் பசய்திடினும்,
முடிகயன்; பிைகவன்; எமனத் தன தாள் முயங்குவித்த
அடிகயன் குலா தில்மல ஆண்டாமனக் பகாண்டன்கை.
என்பு உள் உருக்கி, இரு விமனமய ஈடு அழித்து,

துன்பம் கமளந்து, துவந்துவங்கள் தூய்மம பசய்து,
முன்பு உள்ளவற்மை முழுது அழிய, உள் புகுந்த
அன்பின் குலா தில்மல ஆண்டாமனக் பகாண்டன்கை.
குைியும், பநைியும், குணமும், இலாக் குழாங்கள் தமமப்
பிைியும் மனத்தார் பிைிவு அரிய பபற்ைியமன;
பசைியும் கருத்தில் உருத்து, அமுது ஆம் சிவ பதத்மத;
அைியும் குலா தில்மல ஆண்டாமனக் பகாண்டன்கை.
கபரும், குணமும், பிணிப்பு உறும் இப் பிைவி தமனத்
தூரும் பரிசு, துரிசு அறுத்து, பதாண்டர் எல்லாம்
கசரும் வமகயால், சிவன் கருமணத் கதன் பருகி,

ஆரும் குலா தில்மல ஆண்டாமனக் பகாண்டன்கை.
பகாம்பில் அரும்பு ஆய், குவி மலர் ஆய், காய் ஆகி,
வம்பு பழுத்து, உடலம் மாண்டு, இங்ஙன் கபாகாகம;

நம்பும் என் சிந்மத நணுகும்வண்ணம், நான் அணுகும்
அம் பபான் குலா தில்மல ஆண்டாமனக் பகாண்டன்கை.
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மதிக்கும் திைல் உமடய வல் அரக்கன் கதாள் பநரிய,
மிதிக்கும் திருவடி என் தமல கமல் வற்ைிருப்ப,
ீ
கதிக்கும் பசு பாசம் ஒன்றும் இகலாம்' எனக் களித்து, இங்கு
அதிர்க்கும் குலா தில்மல ஆண்டாமனக் பகாண்டன்கை.
இடக்கும் கரு முருட்டு ஏனப் பின், கானகத்கத,
நடக்கும் திருவடி என் தமலகமல் நட்டமமயால்,
கடக்கும் திைல் ஐவர் கண்டகர் தம் வல் அரட்மட

அடக்கும் குலா தில்மல ஆண்டாமனக் பகாண்டன்கை.
பாழ்ச் பசய் விளாவி, பயன் இலியாய்க் கிடப்கபற்கு,
கீ ழ்ச் பசய் தவத்தால் கிளியீடு கநர்பட்டு,

தாள் பசய்ய தாமமரச் மசவனுக்கு, என் புன் தமலயால்
ஆட்பசய் குலா தில்மல ஆண்டாமனக் பகாண்டன்கை.
பகாம்மம வரி முமலக் பகாம்பு அமனயாள் கூைனுக்கு,
பசம்மம மனத்தால் திருப் பணிகள் பசய்கவனுக்கு,
இம்மம தரும் பயன் இத்தமனயும் ஈங்கு ஒழிக்கும்,
அம்மம குலா தில்மல ஆண்டாமனக் பகாண்டன்கை.
அற்புதப் பத்து
மமயல் ஆய், இந்த மண்ணிமட வாழ்வு எனும் ஆழியுள் அகப்பட்டு,
மதயலார் எனும் சுழித்தமலப் பட்டு, நான் தமல தடுமாைாகம,
பபாய் எலாம் விட, திருவருள் தந்து, தன் பபான் அடி இமண காட்டி,
பமய்யன் ஆய், பவளி காட்டி, முன் நின்ைது ஓர் அற்புதம்
விளம்கபகன!
ஏய்ந்த மா மலர் இட்டு, முட்டாதது ஓர் இயல்பபாடும் வணங்காகத,
சாந்தம் ஆர் முமலத் மதயல் நல்லாபராடும் தமல தடுமாறு ஆகி,
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கபாந்து, யான் துயர் புகாவணம் அருள்பசய்து, பபான் கழல் இமண
காட்டி,
கவந்தன் ஆய், பவளிகய, என் முன் நின்ைது ஓர் அற்புதம்
விளம்பகன!
நடித்து, மண்ணிமட; பபாய்யிமனப் பல பசய்து; நான், எனது, எனும்
மாயம்

கடித்த வாயிகல நின்று; முன் விமன மிகக் கழைிகய திரிகவமன,
பிடித்து, முன் நின்று, அப் பபரு மமை கதடிய அரும் பபாருள்,
அடிகயமன
அடித்து அடித்து, அக்காரம் முன் தீற்ைிய அற்புதம் அைிகயகன!
பபாருந்தும் இப் பிைப்பு, இைப்பு, இமவ நிமனயாது; பபாய்ககள
புகன்று கபாய்;
கரும் குழலினார் கண்களால் ஏறுண்டு; கலங்கிகய கிடப்கபமன;
திருந்து கசவடிச் சிலம்பு அமவ சிலம்பிட, திருபவாடும் அகலாகத,
அரும் துமணவன் ஆய், ஆண்டுபகாண்டு, அருளிய அற்புதம்
அைிகயகன!
மாடும், சுற்ைமும், மற்று உள கபாகமும், மங்மகயர் தம்கமாடும்
கூடி, அங்குள குணங்களால் ஏறுண்டு, குலாவிகய திரிகவமன,
வடு
ீ தந்து, என் தன் பவம் பதாழில் வட்டிட,
ீ
பமன் மலர்க் கழல்
காட்டி,
ஆடுவித்து, எனது அகம் புகுந்து, ஆண்டது ஓர் அற்புதம் அைிகயகன!
வணங்கும் இப் பிைப்பு, இைப்பு, இமவ நிமனயாது, மங்மகயர்
தம்கமாடும்
பிமணந்து, வாய் இதழ்ப் பபரு பவள்ளத்து அழுந்தி, நான்
பித்தனாய்த் திரிகவமன,

குணங்களும், குைிகளும், இலாக் குணக் கடல் ககாமளத்பதாடும்
கூடி,
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அமணந்து வந்து, எமன ஆண்டுபகாண்டு, அருளிய அற்புதம்
அைிகயகன!
இப் பிைப்பினில், இமண மலர் பகாய்து, நான் இயல்பபாடு அஞ்சு
எழுத்து ஓதி,
தப்பு இலாது பபான் கழல்களுக்கு இடாது, நான், தட முமலயார்
தங்கள்

மமப்பு உலாம் கண்ணால், ஏறுண்டு கிடப்கபமன, மலர் அடி இமண
காட்டி,
அப்பன், என்மன, வந்து, ஆண்டுபகாண்டு, அருளிய அற்புதம்
அைிகயகன!
ஊசல் ஆடும் இவ் உடல் உயிர் ஆயின இரு விமன அறுத்து,
என்மன,
ஓமசயால் உணர்வார்க்கு உணர்வு அரியவன், உணர்வு தந்து, ஒளி
ஆக்கி,

பாசம் ஆனமவ பற்று அறுத்து, உயர்ந்த தன் பரம் பபரும்
கருமணயால்
ஆமச தீர்த்து, அடியார் அடிக் கூட்டிய அற்புதம் அைிகயகன!
பபாச்மச ஆன இப் பிைவியில் கிடந்து, நான், புழுத்து அமல
நாய்கபால,
இச்மச ஆயின ஏமழயர்க்கக பசய்து, அங்கு இணங்கிகய
திரிகவமன,
விச்சகத்து, அரி, அயனும் எட்டாத, தன் விமர மலர்க் கழல் காட்டி,
அச்சன், என்மனயும் ஆண்டுபகாண்டு, அருளிய அற்புதம்
அைிகயகன!
பசைியும் இப் பிைப்பு, இைப்பு, இமவ நிமனயாது, பசைி குழலார்
பசய்யும்
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கிைியும், கீ ழ்மமயும், பகண்மட அம் கண்களும், உன்னிகய
கிடப்கபமன,
இமைவன், எம்பிரான், எல்மல இல்லாத தன் இமண மலர்க் கழல்
காட்டி,

அைிவு தந்து, எமன ஆண்டுபகாண்டு, அருளிய அற்புதம் அைிகயகன!
மசன்னிப் பத்து
கதவ கதவன், பமய்ச் கசவகன், பதன் பபருந்துமை நாயகன்,
மூவராலும் அைிஒணா, முதல் ஆய, ஆனந்த மூர்த்தியான்,

யாவர் ஆயினும், அன்பர் அன்ைி, அைிஒணா மலர்ச் கசாதியான்,
தூய மா மலர்ச் கசவடிக்கண், நம் பசன்னி மன்னி, சுடருகம!
அட்ட மூர்த்தி, அழகன், இன் அமுது ஆய ஆனந்த பவள்ளத்தான்,
சிட்டன், பமய்ச் சிவகலாக நாயகன், பதன் பபருந்துமைச் கசவகன்,
மட்டு வார் குழல் மங்மகயாமள ஒர் பாகம் மவத்த அழகன் தன
வட்ட மா மலர்ச் கசவடிக்கண், நம் பசன்னி மன்னி, மலருகம!
நங்மகமீ ர்! எமன கநாக்குமின்; நங்கள் நாதன், நம் பணி
பகாண்டவன்,
பதங்கு கசாமலகள் சூழ் பபருந்துமை கமய கசவகன், நாயகன்,

மங்மகமார் மகயில் வமளயும் பகாண்டு, எம் உயிரும் பகாண்டு,
எம் பணி பகாள்வான்
பபாங்கு மா மலர்ச் கசவடிக்கண், நம் பசன்னி மன்னி, பபாலியுகம!
பத்தர் சூழ, பரா பரன் பாரில் வந்து, பார்ப்பான் என,
சித்தர் சூழ, சிவபிரான், தில்மல மூதூர் நடம் பசய்வான்,
எத்தன் ஆகி வந்து, இல் புகுந்து, எமம ஆளுங்பகாண்டு, எம் பணி
பகாள்வான்
மவத்த மா மலர்ச் கசவடிக்கண், நம் பசன்னி மன்னி, மலருகம!
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மாய வாழ்க்மகமய, பமய் என்று எண்ணி, மதித்திடா வமக
நல்கினான்;
கவய கதாள் உமம பங்கன், எங்கள் திருப்பபருந்துமை கமவினான்;
காயத்துள் அமுது ஊை ஊை, நீ கண்டுபகாள்' என்று காட்டிய

கசய மா மலர்ச் கசவடிக்கண், நம் பசன்னி மன்னி, திகழுகம!
சித்தகம புகுந்து, எம்மம ஆட்பகாண்டு, தீ விமன பகடுத்து, உய்யல்
ஆம்
பத்தி தந்து, தன் பபான் கழல்ககண பன் மலர் பகாய்து கசர்த்தலும்,
முத்தி தந்து, இந்த மூ உலகுக்கும் அப்புைத்து எமம மவத்திடும்
மத்தன் மா மலர்ச் கசவடிக்கண், நம் பசன்னி மன்னி, மலருகம!
பிைவி என்னும் இக் கடமல நீந்த, தன் கபர் அருள் தந்தருளினான்;
அைமவ என்று அடியார்கள் தங்கள் அருள் குழாம் புகவிட்டு, நல்
உைவு பசய்து, எமன உய்யக்பகாண்ட பிரான் தன் உண்மமப்
பபருக்கம் ஆம்

திைமம காட்டிய கசவடிக்கண், நம் பசன்னி மன்னி, திகழுகம!
புழுவினால் பபாதிந்திடு குரம்மபயில் பபாய் தமன ஒழிவித்திடும்
எழில்பகாள் கசாதி, எம் ஈசன், எம்பிரான், என்னுமட அப்பன்' என்று
என்று,
பதாழுத மகயினர் ஆகி; தூ மலர்க் கண்கள் நீர் மல்கு
பதாண்டர்க்கு,
வழு இலா மலர்ச் கசவடிக்கண், நம் பசன்னி மன்னி, மலருகம!
வம்பனாய்த் திரிகவமன வா' என்று வல் விமனப் பமக
மாய்த்திடும்
உம்பரான், உலகு ஊடு அறுத்து, அப் புைத்தன் ஆய் நின்ை எம்பிரான்,
அன்பர் ஆனவர்க்கு அருளி, பமய் அடியார்கட்கு இன்பம்
தமழத்திடும்
பசம் பபான் மா மலர்ச் கசவடிக்கண், நம் பசன்னி மன்னி, திகழுகம!

Concord Thirumurai & Thiruppugazh Group

திருவாசகம்

பக்கம் 143

முத்தமன, முதல் கசாதிமய, முக் கண் அப்பமன, முதல் வித்திமன,
சித்தமன, சிவகலாகமன, திரு நாமம் பாடித் திரிதரும்
பத்தர்காள்! இங்கக, வம்மின், நீர்; உங்கள் பாசம் தீரப் பணிமிகனா;
சித்தம் ஆர்தரும் கசவடிக்கண், நம் பசன்னி மன்னி, திகழுகம.!
திருவார்த்கத
மாது இவர் பாகன், மமை பயின்ை வாசகன், மா மலர் கமய கசாதி,
ககாது இல் பரம் கருமண, அடியார் குலாவும் நீதி குணம் ஆய
நல்கும்,
கபாது அலர் கசாமலப் பபருந்துமை, எம் புண்ணியன், மண்ணிமட
வந்திழிந்து,

ஆதிப் பிரமம் பவளிப்படுத்த அருள் அைிவார் எம்பிரான் ஆவாகர.
மால், அயன், வானவர் ககானும், வந்து வணங்க, அவர்க்கு
அருள்பசய்த ஈசன்,
ஞாலம் அதனிமட வந்திழிந்து, நல் பநைி காட்டி, நலம் திகழும்
ககால மணி அணி மாடம் ணடு
ீ குலாவும் இடமவ மட நல்லாட்கு,
சீலம் மிகக் கருமண அளிக்கும் திைம் அைிவார் எம்பிரான் ஆவாகர.
அணி முடி ஆதி அமரர் ககாமான், ஆனந்தக் கூத்தன், அறு சமயம்
பணி வமக பசய்து, படவு அது ஏைி, பாபராடு விண்ணும் பரவி ஏத்த,
பிணி பகட, நல்கும் பபருந்துமை எம் கபர் அருளாளன், பபண்பால்
உகந்து,
மணி வமல பகாண்டு, வான் மீ ன் விசிறும் வமக அைிவார்
எம்பிரான் ஆவாகர.
கவடு உரு ஆகி, மகயந்திரத்து மிகு குமை வானவர் வந்து,
தன்மனத்
கதட இருந்த சிவபபருமான், சிந்தமன பசய்து, அடிகயாங்கள் உய்ய,
ஆடல் அமர்ந்த பரிமா ஏைி, ஐயன், பபருந்துமை ஆதி, அந் நாள்
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ஏடர்கமள எங்கும் ஆண்டுபகாண்ட இயல்பு அைிவார் எம்பிரான்
ஆவாகர.
வந்து, இமமகயார்கள் வணங்கி ஏத்த, மாக் கருமணக் கடல் ஆய்,
அடியார்
பந்தமன விண்டு அை நல்கும், எங்கள் பரமன், பபருந்துமை ஆதி, அந்
நாள்

உந்து திமரக் கடமலக் கடந்து, அன்று, ஓங்கு மதில் இலங்மக
அதனில்,
பந்து அமண பமல் விரலாட்கு அருளும் பரிசு அைிவார் எம்பிரான்
ஆவாகர.
கவவ, திரிபுரம், பசற்ை வில்லி, கவடுவன் ஆய், கடி நாய்கள் சூழ,
ஏவல் பசயல் பசய்யும் கதவர் முன்கன எம்பபருமான் தான்,
இயங்கு காட்டில்
ஏ உண்ட பன்ைிக்கு இரங்கி, ஈசன், எந்மத, பபருந்துமை ஆதி, அன்று
ககவலம் ககழல் ஆய், பால் பகாடுத்த கிடப்பு அைிவார் எம்பிரான்
ஆவாகர.
நாதம் உமடயது ஒர் நல் கமலப் கபாதினில் நண்ணிய நல்
நுதலார்,
ஓதி, பணிந்து, அலர் தூவி, ஏத்த, ஒளி வளர் கசாதி, எம் ஈசன்;
மன்னும்,
கபாது அலர் கசாமல, பபருந்துமை எம் புண்ணியன்; மண்ணிமட
வந்து கதான்ைி,

கபதம் பகடுத்து, அருள் பசய் பபருமம அைியவல்லார் எம்பிரான்
ஆவாகர.
பூ அலர் பகான்மை அம் மாமல மார்பன், கபார் உகிர் வன் புலி
பகான்ை வரன்,
ீ
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மாது நல்லாள், உமம மங்மக, பங்கன், வண் பபாழில் சூழ் பதன்
பபருந்துமைக் ககான்,
ஏது இல் பபரும் புகழ் எங்கள் ஈசன், இரும் கடல் வாணற்குத்
தீயில் கதான்றும்

ஓவிய மங்மகயர் கதாள் புணரும் உருவு அைிவார் எம்பிரான்
ஆவாகர.
தூ பவள்மள நீறு அணி எம்பபருமான், கசாதி மகயந்திர நாதன்,
வந்து
கதவர் பதாழும் பதம் மவத்த ஈசன், பதன்னன், பபருந்துமை ஆளி,
அன்று
காதல் பபருக, கருமண காட்டி, தன் கழல் காட்டி, கசிந்து உருக,
ககதம் பகடுத்து, என்மன ஆண்டருளும் கிடப்பு அைிவார் எம்பிரான்
ஆவாகர.

அம் கணன், எங்கள் அமரர் பபம்மான், அடியார்க்கு அமுதன், அவனி
வந்த

எங்கள் பிரான், இரும் பாசம் தீர இக பரம் ஆயது ஒர் இன்பம் எய்த,
சங்கம் கவர்ந்து, வண் சாத்திகனாடும், சதுரன், பபருந்துமை ஆளி,
அன்று,
மங்மகயர் மல்கு மதுமர கசர்ந்த வமக அைிவார் எம்பிரான்
ஆவாகர.
எண்ணப் பதிகம்
பார் உரு ஆய பிைப்பு அை கவண்டும்; பத்திமமயும் பபை கவண்டும்;
சீர் உரு ஆய சிவபபருமாகன, பசம் கமல மலர் கபால
ஆர் உரு ஆய என் ஆர் அமுகத, உன் அடியவர் பதாமக நடுகவ,
ஓர் உரு ஆய நின் திருவருள் காட்டி, என்மனயும்
உய்யக்பகாண்டருகள.
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உரிகயன் அல்கலன் உனக்கு அடிமம; உன்மனப் பிரிந்து, இங்கு ஒரு
பபாழுதும்
தரிகயன், நாகயன்; இன்னது என்று அைிகயன்; சங்கரா!
கருமணயினால்

பபரிகயான் ஒருவன், கண்டு பகாள்' என்று, உன் பபய் கழல் அடி
காட்டி,
பிரிகயன்' என்று என்று, அருளிய அருளும் பபாய்கயா? எங்கள்
பபருமாகன!
என்கப உருக, நின் அருள் அளித்து, உன் இமண மலர் அடி காட்டி,
முன்கப என்மன ஆண்டுபகாண்ட முனிவா, முனிவர், முழு முதகல,
இன்கப அருளி, எமன உருக்கி, உயிர் உண்கின்ை எம்மாகன,
நன்கப அருளாய் என் உயிர் நாதா! நின் அருள் நாணாகம.
பத்து இலன் ஏனும், பணிந்திலன் ஏனும், உன் உயர்ந்த மபம் கழல்
காணப்

பித்து இலன் ஏனும், பிதற்ைிலன் ஏனும், பிைப்பு அறுப்பாய்;
எம்பபருமாகன!
முத்து அமனயாகன! மணி அமனயாகன! முதல்வகன!
முமைகயா?' என்று
எத்தமனயானும் யான் பதாடர்ந்து, உன்மன இனிப் பிரிந்து
ஆற்கைகன.
காணும் அது ஒழிந்கதன் நின் திருப் பாதம்; கண்டு கண் களி கூர,
கபணும் அது ஒழிந்கதன்; பிதற்றும் அது ஒழிந்கதன்; பின்மன,
எம்பபருமாகன,

தாணுகவ, அழிந்கதன்: நின் நிமனந்து உருகும் தன்மம, என்
புன்மமகளால்
காணும் அது ஒழிந்கதன்; நீ இனி வரினும், காணவும் நாணுவகன.
பால் திரு நீற்று எம் பரமமன; பரம் கருமணபயாடும் எதிர்ந்து
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கதாற்ைி, பமய் அடியார்க்கு அருள் துமை அளிக்கும் கசாதிமய; நீதி
இகலன்,
கபாற்ைி, என் அமுகத, என நிமனந்து, ஏத்தி, புகழ்ந்து, அமழத்து,
அலைி, என் உள்கள

ஆற்றுவன் ஆக; உமடயவகன, எமன, ஆவ' என்று அருளாகய!
யாத்திகரப் பத்து

பூ ஆர் பசன்னி மன்னன், எம் புயங்கப் பபருமான், சிைிகயாமம
ஓவாது உள்ளம் கலந்து, உணர்வு ஆய் உருக்கும் பவள்ளக்
கருமணயினால்,
ஆ! ஆ!' என்னப் பட்டு, அன்பு ஆய் ஆட்பட்டீர், வந்து ஒருப்படுமின்;
கபாகவாம்; காலம் வந்தது காண்; பபாய் விட்டு, உமடயான் கழல்
புககவ.
புககவ கவண்டாம் புலன்களில் நீர்; புயங்கப் பபருமான் பூம்
கழல்கள்

மிககவ நிமனமின்; மிக்க எல்லாம் கவண்டா; கபாக விடுமின்கள்;
நககவ, ஞாலத்து உள் புகுந்து, நாகய அமனய நமம ஆண்ட,
தககவ உமடயான் தமனச் சாரத் தளராது இருப்பார் தாம் தாகம.
தாகம தமக்குச் சுற்ைமும், தாகம தமக்கு விதி வமகயும்;
யாம் ஆர்? எமது ஆர்? பாசம் ஆர்? என்ன மாயம்? இமவ கபாக,
ககாமான் பண்மடத் பதாண்டபராடும், அவன் தன் குைிப்கப
குைிக்பகாண்டு,
கபாம் ஆறு அமமமின் பபாய் நீக்கி, புயங்கன் ஆள்வான் பபான்
அடிக்கக.

அடியார் ஆன ீர் எல்லீரும், அகலவிடுமின் விமளயாட்மட;

கடி கசர் அடிகய வந்து அமடந்து, கமடக்பகாண்டு இருமின் திருக்
குைிப்மப;
பசடி கசர் உடமலச் பசல நீக்கி, சிவகலாகத்கத நமம மவப்பான்
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பபாடி கசர் கமனிப் புயங்கன் தன், பூ ஆர் கழற்கக புகவிடுகம.
விடுமின் பவகுளி, கவட்மக கநாய்; மிககவ, காலம் இனி இல்மல;
உமடயான் அடிக்கீ ழ், பபரும் சாத்கதாடு உடன் கபாவதற்கக
ஒருப்படுமின்;
அமடகவாம், நாம் கபாய்ச் சிவபுரத்துள், அணி ஆர் கதவு அது
அமடயாகம;

புமடபட்டு உருகிப் கபாற்றுகவாம், புயங்கன் ஆள்வான்
புகழ்கமளகய.
புகழ்மின்; பதாழுமின்; பூப் புமனமின்; புயங்கன் தாகள புந்தி
மவத்திட்டு,
இகழ்மின் எல்லா அல்லமலயும்; இனி, ஓர் இமடயூறு அமடயாகம,
திகழும் சீர் ஆர் சிவபுரத்துச் பசன்று, சிவன் தாள் வணங்கி, நாம்
நிகழும் அடியார் முன் பசன்று, பநஞ்சம் உருகி, நிற்கபாகம.
நிற்பார் நிற்க; நில்லா உலகில் நில்கலாம்; இனி, நாம் பசல்கவாகம,
பபாற்பால் ஒப்பாம் திருகமனிப் புயங்கன் ஆள்வான் பபான்
அடிக்கக;

நிற்பீர் எல்லாம், தாழாகத, நிற்கும் பரிகச, ஒருப்படுமின்;
பிற்பால் நின்று, கபழ்கணித்தால், பபறுதற்கு அரியன், பபருமாகன.
பபருமான் கபர் ஆனந்தத்துப் பிரியாது இருக்கப் பபற்ைீர்காள்,
அரு மால் உற்றுப் பின்மன நீர், அம்மா! அழுங்கி அரற்ைாகத,
திரு மா மணி கசர் திருக் கதவம் திைந்தகபாகத, சிவபுரத்து,
திருமால் அைியாத் திருப் புயங்கன் திருத் தாள் பசன்று
கசர்கவாகம.
கசரக் கருதி, சிந்தமனமயத் திருந்த மவத்து, சிந்திமின்;
கபாரில் பபாலியும் கவல் கண்ணாள் பங்கன், புயங்கன், அருள்
அமுதம்
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ஆரப் பருகி, ஆராத ஆர்வம் கூர அழுந்துவர்!
ீ
கபாரப் புரிமின் சிவன் கழற்கக, பபாய்யில் கிடந்து புரளாகத.
புரள்வார், பதாழுவார், புகழ்வார், ஆய்; இன்கை வந்து, ஆள் ஆகாதீர்,
மருள்வர்;
ீ பின்மன, மதிப்பார் ஆர்? மதியுள் கலங்கி, மயங்குவர்;
ீ
பதருள்வர்ீ ஆகில், இது பசய்மின்; சிவகலாகக் ககான், திருப்புயங்கன்

அருள் ஆர் பபறுவார், அகல் இடத்கத? அந்கதா! அந்கதா! அந்கதாகவ!
திருப்பகட எழுச்சி
ஞான வாள் ஏந்தும் ஐயர் நாதப் பமை அமைமின்;
மான மா ஏறும் ஐயர் மதி பவண் குமட கவிமின்;
ஆன நீற்றுக் கவசம் அமடயப் புகுமின்கள்;

வான ஊர் பகாள்கவாம் நாம் மாயப் பமட வாராகம.
பதாண்டர்காள், தூசி பசல்லீர்; பத்தர்காள், சூழப் கபாகீ ர்;
ஒண் திைல் கயாகிககள, கபர் அணி உந்தீர்கள்;
திண் திைல் சித்தர்ககள, கமடக் கூமழ பசல்மின்கள்;
அண்டர் நாடு ஆள்கவாம் நாம் அல்லல் பமட வாராகம.
திருமவண்பா
பவய்ய விமன இரண்டும் பவந்து அகல, பமய் உருகி,
பபாய்யும் பபாடி ஆகாது; என் பசய்ககன்? பசய்ய
திரு ஆர் பபருந்துமையான் கதன் உந்து பசம் தீ
மருவாது இருந்கதன் மனத்து.
ஆர்க்ககா? அரற்றுககா? ஆடுககா? பாடுககா?
பார்க்ககா? பரம்பரகன, என் பசய்ககன்? தீர்ப்பு அரிய
ஆனந்த மால் ஏற்றும் அத்தன், பபருந்துமையான்
தான்' என்பார் ஆர் ஒருவர் தாழ்ந்து?
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பசய்த பிமழ அைிகயன்; கசவடிகய, மக பதாழுகத,
உய்யும் வமகயின் உயிர்ப்பு அைிகயன் மவயத்து
இருந்து, உமையுள் கவல் மடுத்து, என் சிந்தமனக்கக ககாத்தான்
பபருந்துமையில் கமய பிரான்.
முன்மன விமன இரண்டும் கவர் அறுத்து, முன் நின்ைான்
பின்மனப் பிைப்பு அறுக்கும் கபராளன்; பதன்னன்;
பபருந்துமையில் கமய பபரும் கருமணயாளன்;
வரும் துயரம் தீர்க்கும் மருந்து.
அமைகயா, அைிவார்க்கு? அமனத்து உலகும் ஈன்ை
மமைகயானும், மாலும், மால் பகாள்ளும் இமைகயான்;
பபருந்துமையுள் கமய பபருமான்; பிரியாது
இருந்து உமையும், என் பநஞ்சத்து இன்று.
பித்து என்மன ஏற்றும்; பிைப்பு அறுக்கும்; கபச்சு அரிது ஆம்;
மத்தகம ஆக்கும், வந்து, என் மனத்மத; அத்தன்,
பபருந்துமையான், ஆட்பகாண்டு கபர் அருளால் கநாக்கும்
மருந்து, இைவாப் கபரின்பம், வந்து.

வாரா வழி அருளி வந்து, எனக்கு மாறு இன்ைி,
ஆரா அமுதாய் அமமந்தன்கை சீர் ஆர்

திருத்தன், பபருந்துமையான், என் சிந்மத கமய
ஒருத்தன், பபருக்கும் ஒளி.
யாவர்க்கும் கமல் ஆம் அளவு இலாச் சீர் உமடயான்,
யாவர்க்கும் கீ ழ் ஆம் அடிகயமன, யாவரும்
பபற்று அைியா இன்பத்துள் மவத்தாய்க்கு, என் எம்பபருமான்!
மற்று அைிகயன் பசய்யும் வமக.
மூவரும், முப்பத்து மூவரும், மற்று ஒழிந்த
கதவரும், காணாச் சிவபபருமான் மா ஏைி,
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மவயகத்கத வந்திழிந்த வார் கழல்கள் வந்திக்க,
பமய்யகத்கத இன்பம் மிகும்.
இருந்து என்மன ஆண்டான் இமண அடிகய சிந்தித்து
இருந்து, இரந்துபகாள், பநஞ்கச! எல்லாம் தரும் காண்
பபருந்துமையில் கமய பபரும் கருமணயாளன்,
மருந்து உருவாய், என் மனத்கத, வந்து.

இன்பம் பபருக்கி, இருள் அகற்ைி, எஞ்ஞான்றும்

துன்பம் பதாடர்வு அறுத்து, கசாதி ஆய், அன்பு அமமத்து,
சீர் ஆர் பபருந்துமையான் என்னுமடய சிந்மதகய
ஊர் ஆகக் பகாண்டான், உவந்து.
பண்டு ஆய நான்ெகற
பண்டு ஆய நான்மமையும் பால் அணுகா; மால், அயனும்,
கண்டாரும் இல்மல; கமடகயமனத் பதாண்டு ஆகக்
பகாண்டருளும் ககாகழி எம் ககாமாற்கு, பநஞ்சகம!
உண்டாகமா மகம்மாறு? உமர.
உள்ள மலம் மூன்றும் மாய, உகு பபரும் கதன்
பவள்ளம் தரும், பரியின் கமல் வந்த, வள்ளல்
மருவும் பபருந்துமைமய வாழ்த்துமின்கள்; வாழ்த்த,
கருவும் பகடும், பிைவிக் காடு.

காட்டகத்து கவடன்; கடலில் வமல வாணன்;
நாட்டில் பரிப் பாகன்; நம் விமனமய வட்டி,
ீ

அருளும் பபருந்துமையான்; அம் கமல பாதம்,
மருளும் பகட, பநஞ்கச! வாழ்த்து.
வாழ்ந்தார்கள் ஆவாரும், வல் விமனமய மாய்ப்பாரும்,
தாழ்ந்து உலகம் ஏத்தத் தகுவாரும் சூழ்ந்து அமரர்
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பசன்று, இமைஞ்சி, ஏத்தும் திரு ஆர் பபருந்துமைமய
நன்று இமைஞ்சி, ஏத்தும் நமர்.
நண்ணிப் பபருந்துமைமய, நம் இடர்கள் கபாய் அகல,
எண்ணி எழு ககாகழிக்கு அரமச, பண்ணின்
பமாழியாகளாடு உத்தரககாசமங்மக மன்னிக்
கழியாது இருந்தவமன, காண்.

காணும் கரணங்கள் எல்லாம் கபரின்பம் என,
கபணும் அடியார் பிைப்பு அகல, காணும்

பபரியாமன, பநஞ்கச! பபருந்துமையில் என்றும்
பிரியாமன, வாய் ஆரப் கபசு.
கபசும் பபாருளுக்கு இலக்கிதம் ஆய், கபச்சு இைந்த
மாசு இல் மணியின் மணி வார்த்மத கபசி,
பபருந்துமைகய என்று, பிைப்பு அறுத்கதன் நல்ல
மருந்தின் அடி என் மனத்கத மவத்து.
திருப்பகட ஆட்சி
கண்கள் இரண்டும் அவன்கழல் கண்டு களிப்பன ஆகாகத
காரிமக யார்கள்தம் வாழ்விபலன் வாழ்வு கமடப்படும் ஆகாகத
மண்களில் வந்து பிைந்திடு மாறு மைந்திடும் ஆகாகத

மாலைி யாமலர்ப் பாதம் இரண்டும் வணங்குதும் ஆகாகத
பண்களி கூர்தரு பாடபலா டாடல் பயின்ைிடும் ஆகாகத
பாண்டிநன் னாடுமட யான்பமட யாட்சிகள் பாடுதும் ஆகாகத
விண்களி கூர்வகதார் கவதகம் வந்து பவளிப்படும் ஆகாகத
மீ ன்வமல வசிய
ீ
கானவன் வந்து பவளிப்படு மாயிடிகல.
ஒன்ைிபனாடு ஒன்றும், ஒர் ஐந்திபனாடு ஐந்தும், உயிர்ப்பதும்
ஆகாகத?
உன் அடியார் அடியார் அடிகயாம் என உய்ந்தன ஆகாகத?
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கன்மை நிமனந்து எழு தாய் என வந்த கணக்கு அதும் ஆகாகத?
காரணம் ஆகும் மன ஆதி குணங்கள் கருத்து உறும் ஆகாகத?
நன்று, இது, தீது, என வந்த நடுக்கம் நடந்தன ஆகாகத?
நாமும் கமல் ஆம் அடியாருடகன பசல, நண்ணுதும் ஆகாகத?
என்றும் என் அன்பு நிமைந்த பராஅமுது எய்துவது ஆகாகத?

ஏறு உமடயான், எமன ஆளுமட நாயகன், என்னுள் புகுந்திடிகல!
பந்த விகார குணங்கள் பைிந்து மைிந்திடும் ஆகாகத?
பாவமன ஆய கருத்தினில் வந்த பரா அமுது ஆகாகத?
அந்தம் இலாத அகண்டமும் நம்முள் அகப்படும் ஆகாகத?
ஆதி முதல் பரம் ஆய பரம் சுடர் அண்ணுவது ஆகாகத?
பசம் துவர் வாய் மடவார் இடர் ஆனமவ சிந்திடும் ஆகாகத?
கசல் அன கண்கள் அவன் திருகமனி திமளப்பன ஆகாகத?
இந்திரஞால இடர்ப் பிைவித் துயர் ஏகுவது ஆகாகத?

என்னுமட நாயகன் ஆகிய ஈசன் எதிர்ப்படும் ஆயிடிகல!
என் அணி ஆர் முமல ஆகம் அமளந்து, உடன் இன்புறும் ஆகாகத?
எல்மல இல் மாக் கருமணக் கடல் இன்று இனிது ஆடுதும்
ஆகாகத?
நல் மணி நாதம் முழங்கி, என் உள் உை, நண்ணுவது ஆகாகத?
நாதன் அணித் திரு நீற்ைிமன நித்தலும் நண்ணுவது ஆகாகத?
மன்னிய அன்பரில் என் பணி முந்துை மவகுவது ஆகாகத?
மா மமையும் அைியா மலர்ப் பாதம் வணங்குதும் ஆகாகத?

இன் இயல் பசங்கழுநீர் மலர் என் தமல எய்துவது ஆகாகத?
என்மன உமடப் பபருமான், அருள் ஈசன், எழுந்தருளப் பபைிகல!
மண்ணினில் மாமய மதித்து, வகுத்த மயக்கு அறும் ஆகாகத?
வானவரும் அைியா மலர்ப் பாதம் வணங்குதும் ஆகாகத?
கண் இலி காலம் அமனத்தினும் வந்த கலக்கு அறும் ஆகாகத?
காதல் பசயும் அடியார் மனம் இன்று களித்திடும் ஆகாகத?
பபண், அலி, ஆண், என, நாம் என, வந்த பிணக்கு அறும் ஆகாகத?
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கபர் அைியாத அகனக பவங்கள் பிமழத்தன ஆகாகத?
எண் இலி ஆகிய சித்திகள் வந்து, எமன எய்துவது ஆகாகத?
என்மன உமடப் பபருமான், அருள் ஈசன், எழுந்தருளப் பபைிகல!
பபான் இயலும் திருகமனி பவண் நீறு பபாலிந்திடும் ஆகாகத?
பூ மமழ, மாதவர் மககள் குவிந்து, பபாழிந்திடும் ஆகாகத?

மின் இயல் நுண் இமடயார்கள் கருத்து பவளிப்படும் ஆகாகத?
வமண
ீ
முரன்று எழும் ஓமசயில் இன்பம் மிகுத்திடும் ஆகாகத?
தன் அடியார் அடி என் தமலமீ து தமழப்பன ஆகாகத?
தான் அடிகயாமுடகன உய வந்து, தமலப்படும் ஆகாகத?
இன் இயம் எங்கும் நிமைந்து, இனிது ஆக இயம்பிடும் ஆகாகத?
என்மன முன் ஆளுமட ஈசன், என் அத்தன், எழுந்தருளப் பபைிகல!
பசால் இயலாது எழு தூ மணி ஓமச சுமவ தரும் ஆகாகத?
துண் என என் உளம் மன்னிய கசாதி பதாடர்ந்து எழும் ஆகாகத?
பல் இயல்பு ஆய பரப்பு அை வந்த பரா பரம் ஆகாகத?

பண்டு அைியாத பர அனுபவங்கள் பரந்து எழும் ஆகாகத?
வில் இயல் நல் நுதலார் மயல் இன்று விமளந்திடும் ஆகாகத?
விண்ணவரும் அைியாத விழுப் பபாருள் இப் பபாருள் ஆகாகத?
எல்மல இலாதன எண் குணம் ஆனமவ எய்திடும் ஆகாகத?
இந்து சிகாமணி எங்கமள ஆள, எழுந்தருளப் பபைிகல!
சங்கு திரண்டு, முரன்று எழும் ஓமச தமழப்பன ஆகாகத?
சாதி விடாத குணங்கள் நம்கமாடு சலித்திடும் ஆகாகத?
அங்கு இது நன்று, இது நன்று, எனும் மாமய அடங்கிடும் ஆகாகத?
ஆமச எலாம், அடியார் அடிகயாம் எனும் அத்தமன ஆகாகத?

பசம் கயல் ஒண் கண் மடந்மதயர் சிந்மத திமளப்பன ஆகாகத?
சீர் அடியார்கள் சிவ அனுபவங்கள் பதரிந்திடும் ஆகாகத?
எங்கும் நிமைந்து, அமுது ஊறு, பரம்சுடர் எய்துவது ஆகாகத?
ஈறு அைியா மமைகயான் எமன ஆள, எழுந்தருளப் பபைிகல!

Concord Thirumurai & Thiruppugazh Group

திருவாசகம்

பக்கம் 155

ஆனந்த ொகல
மின் கநர் அமனய பூம் கழல்கள் அமடந்தார் கடந்தார், வியன்
உலகம்;
பபான் கநர் அமனய மலர் பகாண்டு கபாற்ைா நின்ைார், அமரர்
எல்லாம்;

கல் கநர் அமனய மனக் கமடயாய், கழிப்புண்டு, அவலக் கடல்
வழ்ந்த
ீ
என் கநர் அமனகயன், இனி, உன்மனக் கூடும்வண்ணம் இயம்பாகய.
என்னால் அைியாப் பதம் தந்தாய்; யான் அது அைியாகத பகட்கடன்;
உன்னால் ஒன்றும் குமைவு இல்மல; உமடயாய், அடிமமக்கு யார்?
என்கபன்:
பல் நாள் உன்மனப் பணிந்து ஏத்தும் பமழய அடியபராடும் கூடாது,
என் நாயககம! பிற்பட்டு, இங்கு, இருந்கதன் கநாய்க்கு விருந்தாகய.
சீலம் இன்ைி, கநான்பு இன்ைி, பசைிகவ இன்ைி, அைிவு இன்ைி,
கதாலின் பாமவக் கூத்தாட்டு ஆய், சுழன்று, விழுந்து, கிடப்கபமன
மாலும் காட்டி, வழி காட்டி, வாரா உலக பநைி ஏை,

ககாலம் காட்டி, ஆண்டாமன, பகாடிகயன் என்கைா கூடுவகத?
பகடுகவன்; பகடுமா பகடுகின்கைன்; ககடு இலாதாய், பழி
பகாண்டாய்;
படுகவன், படுவது எல்லாம், நான் பட்டால், பின்மனப் பயன் என்கன?
பகாடு மா நரகத்து அழுந்தாகம காத்து ஆட்பகாள்ளும்
குருமணிகய,
நடு ஆய் நில்லாது ஒழிந்தக்கால், நன்கைா, எங்கள் நாயககம?
தாய் ஆய் முமலமயத் தருவாகன, தாராது ஒழிந்தால், சவமலயாய்
நாகயன் கழிந்து கபாகவகனா? நம்பி, இனித்தான் நல்குதிகய;

தாகய என்று உன் தாள் அமடந்கதன்; தயா, நீ, என்பால் இல்மலகய?
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நாகயன் அடிமம உடன் ஆக ஆண்டாய்; நான் தான் கவண்டாகவா?
ககாகவ, அருள கவண்டாகவா? பகாடிகயன் பகடகவ அமமயுகம?
ஆ! ஆ!' என்னாவிடில், என்மன அஞ்கசல்' என்பார் ஆகரா தன்?
சாவார் எல்லாம் என் அளகவா? தக்க ஆறு அன்று' என்னாகரா?
கதகவ! தில்மல நடம் ஆடீ! திமகத்கதன்; இனித்தான் கதற்ைாகய!
நரிமயக் குதிமரப் பரி ஆக்கி, ஞாலம் எல்லாம் நிகழ்வித்து,
பபரிய பதன்னன் மதுமர எல்லாம் பிச்சு அது ஏற்றும்
பபருந்துமையாய்!

அரிய பபாருகள! அவிநாசி அப்பா! பாண்டி பவள்ளகம!
பதரிய அரிய பரஞ்கசாதீ! பசய்வது ஒன்றும் அைிகயகன!
அச்பசாப் பதிகம்
முத்தி பநைி அைியாத மூர்க்கபராடும் முயல்கவமன,
பத்தி பநைி அைிவித்து, பழ விமனகள் பாறும்வண்ணம்,
சித்த மலம் அறுவித்து, சிவம் ஆக்கி, எமன ஆண்ட
அத்தன் எனக்கு அருளிய ஆறு, ஆர் பபறுவார்? அச்கசாகவ!
பநைி அல்லா பநைி தன்மன பநைியாக நிமனகவமன,
சிறு பநைிகள் கசராகம, திருஅருகள கசரும்வண்ணம்,
குைி ஒன்றும் இல்லாத கூத்தன் தன் கூத்மத எனக்கு

அைியும்வண்ணம் அருளிய ஆறு, ஆர் பபறுவார்? அச்கசாகவ!
பபாய் எல்லாம் பமய் என்று, புணர் முமலயார் கபாகத்கத
மமயல் உைக் கடகவமன, மாளாகம, காத்தருளி,

மதயல் இடம் பகாண்ட பிரான், தன் கழகல கசரும்வண்ணம்,
ஐயன், எனக்கு அருளிய ஆறு, ஆர் பபறுவார்? அச்கசாகவ!
மண் அதனில் பிைந்து, எய்த்து, மாண்டு விழக் கடகவமன,
எண்ணம் இலா அன்பு அருளி, எமன ஆண்டிட்டு, என்மனயும் தன்
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சுண்ண பவண் நீறு அணிவித்து, தூ பநைிகய கசரும்வண்ணம்,
அண்ணல் எனக்கு அருளிய ஆறு, ஆர் பபறுவார்? அச்கசாகவ!
பஞ்சு ஆய அடி மடவார் கமடக் கண்ணால் இடர்ப்பட்டு,
பநஞ்சு ஆய துயர்கூர நிற்கபன் உன் அருள் பபற்கைன்;
உய்ஞ்கசன் நான்; உமடயாகன, அடிகயமன வருக' என்று,

அஞ்கசல்' என்று, அருளிய ஆறு, ஆர் பபறுவார்? அச்கசாகவ!
பவந்து விழும் உடல் பிைவி பமய் என்று, விமன பபருக்கி,

பகாந்து குழல் ககால் வமளயார் குவி முமலகமல் விழுகவமன,
பந்தம் அறுத்து, எமன ஆண்டு, பரிசு அை, என் துரிசும் அறுத்து,
அந்தம் எனக்கு அருளிய ஆறு, ஆர் பபறுவார்? அச்கசாகவ!
மதயலார் மமயலிகல தாழ்ந்து விழக் கடகவமன,
மபயகவ பகாடு கபாந்து, பாசம் எனும் தாழ் உருவி,
உய்யும் பநைி காட்டுவித்திட்டு, ஓங்காரத்து உட்பபாருமள
ஐயன் எனக்கு அருளிய ஆறு, ஆர் பபறுவார்? அச்கசாகவ!
சாதல், பிைப்பு, என்னும் தடம் சுழியில் தடுமாைி,
காதலின் மிக்கு, அணி இமழயார் கலவியிகல விழுகவமன,
மாது ஒரு கூறு உமடய பிரான், தன் கழகல கசரும்வண்ணம்,
ஆதி, எனக்கு அருளிய ஆறு, ஆர் பபறுவார்? அச்கசாகவ!
பசம்மம நலம் அைியாத சிதடபராடும் திரிகவமன,

மும்மம மலம் அறுவித்து, முதல் ஆய முதல்வன் தான்
நம்மமயும் ஓர் பபாருள் ஆக்கி, நாய் சிவிமக ஏற்றுவித்த
அம்மம எனக்கு அருளிய ஆறு, ஆர் பபறுவார்? அச்கசாகவ!
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