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சிவமயம் 

அருள்தரு ஞானப்பூங்ககாததநாயகி உடனம ர்  

அருள்மிகு புற்றிடங்ககாண்டகெருமான் கெருந்திருவிழா 

 

 

 

 

 

 

 

 

மெய்யன்ப ா்களே! 

 மக ங்கு ந ட்டின் ளக நகரெ கிய ளக வை ெ நக ிலிருந்து மப ழில் 

ை ய்ச்சி(மப ள்ே ச்சி) மசல்லும் மநடுஞ்ச வையும், ெவைந ட்டிலிருந்து(ளகரே ) 

கர ா் மசல்லும் மநடுஞ்ச வையும் ஒன்று கூடுகின்ற இடத்தில், ைரை ற்றுச் 

சிறப்புெிக்க ஒத்தக்க ல் ெண்டபம் என்ற ஊ ா் உள்ேது. க ெளதனு ைழிபட்டதும், 

மக ங்குச் ளச ழ ா் திருப்பணி மசய்ததும் ஆன “புற்றிடங்மக ண்ட மபருெ ன்” 

திருக்ளக யிவைப் பழுதுநீக்கி நிவறநிை  ைழிப ட்டு ென்றத்த ர் 25 ஆண்டுகளுக்கு 

முன் திருப்பணி மத டங்கி, இவறைன், இவறைி ளக யில் கல்திருப்பணிய க 

அவெத்து, இரண்டு முவற திருக்குட நன்னீர ட்டு ைிழ  நடத்தி, நித்திய பூவசகவேச் 
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சிறப்ப கச் மசய்துைருகின்றன ா். தினமும் 1008 ெை ா் அ ா்ச்சவன அடிய ர்கே ல் 

நடத்தப்படும் ளக ைில் இதுமை ன்றுத ன கும். 

ளச ழந ட்டின் திருை ர ிலிருந்து அருளுகின்ற மபருெ ளன, அடிய ர்க்கு 

ளெலும் எேிைந்து அருேளைண்டி, பூங்ளக வதயம்வெ உடனெ ா் 

புற்றிடங்மக ண்டீசப் மபருெ ன க ககாங்குநாட்டின் ஒத்தக்கால் மண்டெத்திலும் 

வீற்றிருந்தருள்கின்ற ர். ஆண்டுளத றும், சித்திவரத் திங்கேின் நிவறெதி 

ந வேகயாட்டி அடிய ர்கே ல் சிறப்புற நடத்தப்மபறுைது மபருெ னுக்கு ிய 

பத்துந ள் மபருந்திருைிழ ை கும். அவ்ை ிவசயில், புற்றிடங்மக ண்ட 

மபருெ னது, எட்ட ம் ஆண்டுப் மபருந்திருைிழ ைிவன முன்னிட்டு (24.04.2015 

மைள்ேிக்கிழவெ முதல் 04.05.2015 திங்கட்கிழவெ ஈற க) மைேியிடப்படுகின்ற 

திருை ர ா் திருப்பதிகத் மத குப்பு நூல் இதுை கும். மக ங்குந ட்டுத் திருவூரன ம் 

புற்றிடங்மக ண்டீசனுக்கு, திருத்ளத ா் ைிழ ை னது, ந ளும் மப லிவுமபறுகின்ற 

ைண்ணம் இத்திருை ர ா்ப் பதிகங்கள் ஆண்டுளத றும் ஓதப்மபறுதல் 

தனிச்சிறப்ப கும். அடியார் கெருமக்கள், இத்திருப்ெதிகங்கதை 

www.panniruthirumurai.org என்ற வதைதை முகவாி வாயிைாகப் ெதிவிறக்கம் 

கசய்துககாள்ைைாம். 
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       திருச்சிற்றம்பைம் 

   ளதை ர மூைர் அருேிச்மசய்த திருஆரர் திருப்பதிகங்கள் 

  திருஞ னசம்பந்தர் - முதல் திருமுவற – பதிக எண் : 91 

 

சித்தந் மதேிவீர்க ள் , அத்த ன ரவரப் 

பத்தி ெைர்தூை , முத்தி ய குளெ. 1 

 

பிறைி யறுப்பீர்க ள் , அறை ன ரவர 

ெறை  ளதத்துெின் , துறைி ய குளெ. 2  

 

துன்பந் துவடப்பீர்க ள் , அன்ப னணிய ரர் 

நன்மப ன் ெைர்தூை , இன்ப ெ குளெ.3 

 

உய்ய லுறுவீர்க ள் , ஐய ன ரவரக் 

வகயி ன ற்மற ழ , வநயும் ைிவனத ளன. 4 

 

பிண்ட ெறுப்பீர்க ள் , அண்ட ன ரவரக் 

கண்டு ெைர்தூை , ைிண்டு ைிவனளப ளெ. 5 

 

ப ச ெறுப்பீர்க ள் , ஈச னணிய ரர் 

ை ச ெைர்தூை ளநச ெ குளெ. 6 

 

மைய்ய ைிவனதீர , ஐய னணிய ரர் 

மசய்ய ெைர்தூை , வைய முெத ளெ. 7 

 

அரக்க ன ண்வெவய , மநருக்கி ன ன ரர் 

கரத்தி ன ற்மற ழத் , திருத்த ெ குளெ. 8 

 

துள்ளு ெிருைர்க்கும் , ைள்ே ை ரவர 

உள்ளு ெைர்தம்ளெல் , ைிள்ளும் ைிவனத ளன. 9 

 

கடுக்மக ள் சீைவர , அடக்கி ன ன ரர் 

எடுத்து ை ழ்த்துை ர் , ைிடுப்பர் ளைட்வகளய. 10 

 

சீரர் சம்பந்தன் , ஆர வரச்மச ன்ன 

ப ரர் ப டை ர் , ளபர   ின்பளெ. 11 
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திருஞ னசம்பந்தர் - முதல் திருமுவற - பதிக எண் : 105 

 

ப டை ன ன்ெவறயன் படிபட்ட ளக ைத்தன் றிங்கள் 

சூடைன் மூைிவைய சூைம் ைைளனந்திக் 

கூடைர் மூமையிலும்மெ ியுண்ணக் கூமர ிமக ண் மடல்லி 

ஆடை ன திவரயன் ஆர ரெர்ந்த ளன. 1 

 

ளச வையில் ைண்டினங்கள் சுரும்ளப  டிவசமுரைச் சூழ்ந்த 

ஆவையின் மைம்புவகளப ய் முகில்ளத யும் ஆர ில் 

ப மை டு மநய்தயிரும் பயின்ற டும் பரளெட்டி ப தம் 

க வையு ெ வையும்ளப ய்ப் பணிதல் கருெளெ. 2 

 

உள்ேளெ   ிச்வசயின  லுகந்ளதத்தித் மத ழுெின்மற ண்டீர் மெய்ளய 

கள்ே மெ ழிந்திடுெின் கரை  திருமப ழுதும் 

மைள்ேளெ ர் ை ர்சவடளெற்கரந்திட்ட மைள்ளேற் ற ன்ளெய 

அள்ே ைகன்கழனி ஆரர் அவடளை ளெ. 3 

 

மைந்துறு மைண்ெழுை ட் பவடய ன் ெணிெிடற்ற  னவரயின் 

ஐந்தவை ய டரை ெவசத்த  னணிய ரர்ப் 

வபந்தேிர்க் மக ன்வறயந்த ர்ப் பரென் னடிபரைப் ப ைம் 

வநந்தறும் ைந்தவணயும் ந மட றும் நல்ைனளை. 4 

 

வீடு பிறப்மபேித  ெதவன ைினவுதிளரல் மைய்ய 

க டிட ெ கநின்று கனளைந்திக் வகவீசி 

ஆடு ெைிர்சவடய  னைன்ளெய ை ரவரச் மசன்று 

ப டுதல் வகமத ழுதல் பணிதல் கருெளெ. 5 

 

கங்வகளய ர் ை ர்சவடளெற் கரந்த ன் கிேிெழவைக் ளகடில் 

ெங்வகளய ர் கூறுவடய ன் ெவறய ன் ெழுளைந்தும் 

அங்வகயி ன னடிளய பரைி யைன்ளெய ை ரர் 

தங்வகயி ன ற்மற ழுை ர் தடுெ ற் றறுப்ப ளர. 6  

 

நீறணி ளெனியன ய் நிரம்ப  ெதிசூடி நீண்ட 

ஆறணி ை ர்சவடய ன் ஆரர் இனிதெர்ந்த ன் 

ளசறணி ெ ெைர்ளெற் பிரென் சிரெ ிந்த மசங்கண் 

ஏறணி மைல்மக டிய  னைமனம் மபருெ ளன. 7 

ப டல் எண் : 8 

* * * * * * * * * * 
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ைல்லியந் ளத லுவடய ன் ைேர்திங்கட் கண்ணியின ன் ை ய்த்த 

நல்லிய ன ன்முகத்ளத ன் றவையின் னறளைற்ற ன் 

அல்லியங் ளக வததன்வன ய கத் தெர்ந்தருேி ய ரர்ப் 

புல்லிய புண்ணியவனத் மத ழுை ரும் புண்ணியளர. 9 

 

மசந்துை ர வடயின  ருவடைிட்டு நின்றுழல்ை ர் மச ன்ன 

இந்திர ஞ ைமெ ழிந் தின்புற ளைண்டுதிளரல் 

அந்தர மூமையிலும் அரணம் மெ ியூட்டி ய ரர்த் 

தந்திர ெ வுவடய  னைமனந் தவைவெயளன. 10 

 

நல்ை புனற்புகலித் தெிழ்ஞ ன சம்பந்தன் நல்ை 

அல்லி ெைர்க்கழனி ஆரர் அெர்ந்த வன 

ைல்ைளத   ிச்வசயின ல் ைழிப டிவை பத்தும் ை ய்க்கச் 

மச ல்லுதல் ளகட்டல்ைல்ை ர் துன்பந் துவடப்ப ளர. 11 

 

திருஞ னசம்பந்தர் - இரண்ட ம் திருமுவற - பதிக எண் : 79 

 

பைனெ ய்ச் ளச வடய ய் ந மைழ ப் பஞ்சுளத ய்ச் சட்ட வுண்டு 

சிைனத ட் சிந்திய ப் ளபவதெ ர் ளப ைநீ மைள்கி ன ளய 

கைனெ ய்ப் ப ய்ைளத  ளரறுகந் ளதறிய க ே கண்டன் 

அைனத  ரர்மத ழு துய்யை  வெயல்மக ண் டஞ்ச மனஞ்ளச. 1 

 

தந்வதய ர் ளப யின ர் த யரும் ளப யின ர் த மும் ளப ை ர் 

மக ந்தளைல் மக ண்மட ரு கூற்றத்த ர் ப ர்க்கின்ற ர் மக ண்டுளப ை ர் 

எந்தந ள் ை ழ்ைதற் ளகெனம் வைத்திய  ளைவழ மநஞ்ளச 

அந்தண  ரர்மத ழு துய்யை  வெயல்மக ண் டஞ்ச மனஞ்ளச. 2 

 

நிணங்குடர் ளத னரம் மபன்புளச ர க்வகத  னிை ய தன்ற ல் 

குணங்கே ர்க் கல்ைது குற்றநீங் க மதனக் குலுங்கி ன ளய 

ைணங்குை ர் ை னைர் த னைர் வைகலு ெனங்மக  ளடத்தும் 

அணங்கன  ரர்மத ழு துய்யை  வெயல்மக ண் டஞ்ச மனஞ்ளச. 3 

 

நீதிய ல் ை ழ்கிவை ந ள்மசை  நின்றன நித்த ளந ய்கள் 

ை திய  ை தை  ன ளுந  ேின்பளெ ெருைி ன ளய 

ச திய ர் கின்னரர் தருெனும் ைருணர்க ளேத்து முக்கண் 

ஆதிய  ரர்மத ழு துய்யை  வெயல்மக ண் டஞ்ச மனஞ்ளச. 4 
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பிறைிய ல் ைருைன ளகடுே ை தை ற் மப ிய ைின்பத் 

துறைிய ர்க் கல்ைது துன்பநீங் க மதனத் தூங்கி ன ளய 

ெறைனீ ெ ர்க்களெ நண்ணின ய் தீர்த்தநீர் ெல்கு மசன்னி 

அறைன  ரர்மத ழு துய்யை  வெயல்மக ண் டஞ்ச மனஞ்ளச. 5 

 

மசடிமக ள்ளந  ய க்வகவயம் ப ம்பின் ை ய்த் ளதவரை ய்ச்சிறு பறவை 

கடிமக ள்பூந் ளதன்சுவைத் தின்புற ை மென்று கருதி ன ளய 

முடிகே ல் ை னைர் முன்பணிந் தன்பர  ளயத்து முக்கண் 

அடிகே  ரர்மத ழு துய்யை  வெயல்மக ண் டஞ்ச மனஞ்ளச. 6 

 

ஏறுெ ல் ய வனளய சிைிவகயந் தேகெீச் ளச ப்பி ைட்டின் 

ெ றிை  ழுடம்பின ர் படுைளத ர் நடவைக்கு ெயங்கி ன ளய 

ெ றிை  ைனமுவை ெங்வகளய ர் பங்கினர் ெதியம் வைத்த 

ஆறன  ரர்மத ழு துய்யை  வெயல்மக ண் டஞ்ச மனஞ்ளச. 7 

 

என்பின ற் கழிநிவரத் திவறச்சிெண் சுைமரறிந் திதுநம் ெில்ைம் 

புன்புை  ன றுளத ல் ளப ர்த்துப்மப ல் ை வெய ன் முகடு மக ண்டு 

முன்மபை  மெ ன்பது ை ய்தை ர் குரம்வபயின் மூழ்கி ட ளத 

அன்பன  ரர்மத ழு துய்யை  வெயல்மக ண் டஞ்ச மனஞ்ளச. 8 

 

தந்வதத ய் தன்னுடன் ளற ன்றின ர் புத்திரர் த ர மென்னும் 

பந்தநீங் க தைர்க் குய்ந்துளப க் கில்மைனப் பற்றி ன ளய 

மைந்தநீ ற டிய  ர திய ர் ளச திய ர் ளைத கீதர் 

எந்வதய  ரர்மத ழு துய்யை  வெயல்மக ண் டஞ்ச மனஞ்ளச. 9 

 

மநடியெ ல் பிரெனு நீண்டுெண் ணிடந்தின்ன ளநடிக் க ண ப் 

படியன ர் பைேம்ளப ல் உருைன ர் பனிைேர் ெவைய ள் ப க 

ைடிைன ர் ெதிமப தி சவடயன ர் ெணியணி கண்டத் மதண்ளட ள் 

அடிகே  ரர்மத ழு துய்யை  வெயல்மக ண் டஞ்ச மனஞ்ளச. 10 

 

பல்லிதழ் ெ தைி யல்லிைண் டிய ழ்மசயுங் க ழி யூரன் 

நல்ைளை நல்ைளை மச ல்லிய ஞ னசம் பந்த ன ரர் 

எல்லியம் ளப மத ி ய டுமெம் ெீசவன ளயத்து ப டல் 

மச ல்ைளை ைல்ைைர் தீதிை  ளர தநீர் வைய கத்ளத. 11 
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திருஞ னசம்பந்தர் - இரண்ட ம் திருமுவற - பதிக எண் : 101 

 

பருக்வகய வன ெத்தகத் த ிக்குைத் துகிர்ப்புக 

மநருக்கிை ய நித்திைந் நிரக்குநீள் மப ருப்பனூர் 

கருக்மக ள்ளச வை சூழநீடு ெ டெ ேி வகக்மக டி 

அருக்கன்ெண்ட ைத்தண வு ெந்தண ர மரன்பளத. 1 

 

ைிண்டமைள் மேருக்கைர்ந்த ைன்னிமக ன்வற ெத்தமும் 

இண்வடமக ண்ட மசஞ்சவட முடிச்சிை னிருந்தவூர் 

மகண்வடமக ண் டைர்ந்தகண்ணி ன ர்கள்கீத ளை வசளப ய் 

அண்டரண்ட மூடறுக்கு ெந்தண ர மரன்பளத. 2 

 

கறுத்தநஞ்ச முண்டிருண்ட கண்டர்க ை னின்னுயிர் 

ெறுத்தெ ணி தன்றன கம் ைண்வெமசய்த வெந்தனூர் 

மைறித்துளெதி ளய டிமூசு ைள்வேமைள்வே நீள்மக டி 

அறுத்துெண்டி ய ைிப யு ெந்தண ர மரன்பளத. 3 

 

அஞ்சுமெ ன்றி ய றுவீசி நீறுபூசி ளெனியில் 

குஞ்சிய ர ைந்திமசய்ய ைஞ்சமைன்னி ென்னுமூர் 

பஞ்சிய ரு மெல்ைடிப் பவணத்தமக ங்வக நுண்ணிவட 

அஞ்மச ை ர் அரங்மகடுக்கு ெந்தண ர மரன்பளத. 4 

 

சங்குை வு திங்கள்சூடி தன்வனயுன்னு ை ர்ெனத் 

தங்குை ைி நின்றமைங்க ே திளதைன் ென்னுமூர் 

மதங்குை வு ளச வைநீடு ளதனுை வு மசண்பகம் 

அங்குை ைி யண்டந று ெந்தண ர மரன்பளத. 5 

 

கள்ேமநஞ்ச ைஞ்சகக் கருத்வதைிட் டருத்திளய  

டுள்ேமெ ன்றி யுள்குை  ருேத்துே  னுகந்தவூர் 

துள்ேிை வே ப ய்ையற் சுரும்புை வு மநய்தல்ை ய் 

அள்ேல்ந வர ய ரல்ை ரு ெந்தண ர மரன்பளத. 6 

 

கங்வகமப ங்கு மசஞ்சவடக் கரந்தகண்டர் க ெவன 

ெங்கமைங்க ண ல்ைிழித்த ெங்வகபங்கன் ென்னுமூர் 

மதங்கினூடு ளப கிை வழ மக த்திறுத்து ெ ைின்ளெல் 

அங்கண்ெந்தி முந்திளயறு ெந்தண ர மரன்பளத. 7 
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ைவரத்தைம் மெடுத்தைன் முடித்தைம் முரத்மத டும் 

மந ித்தைன் புரத்வதமுன் மன ித்தைன் னிருந்தவூர் 

நிவரத்தெ ேி வகத்திருைி ளனரன ர்கள் மைண்ணவக 

அரத்தை ய் ெடந்வதெ ர்க ே டுெ ர மரன்பளத. 8 

 

இருந்தைன் கிடந்தைன் னிடந்துைிண் பறந்துமெய் 

ைருந்தியு ெேப்மப ண த ை னைன் ெகிழ்ந்தவூர் 

மசருந்திஞ ழல் புன்வனைன்னி மசண்பகஞ் மசழுங்குர  

அரும்புளச வை ை சந று ெந்தண ர மரன்பளத. 9 

 

பறித்தமைண் டவைக்கடுப் படுத்தளெனி ய ர்தைம் 

மைறித்தளைடன் ளைவைநஞ்ச முண்டகண்டன் ளெவுமூர் 

ெறித்துெண்டு ைண்டல்ை  ி ெிண்டுநீர் ையற்மசந்மநல் 

அறுத்தை  யசும்புப யு ெந்தண ர மரன்பளத. 10 

 

ைல்லிளச வை சூதநீடு ென்னுவீதி மப ன்னுை  

அல்லிெ  தெர்ந்திருந்த ைந்தண ர ர திவய 

நல்ைமச ல்லு ஞ னசம் பந்தன்ந ைின் இன்னுவர 

ைல்ைமத ண்டர் ை னெ ே ைல்ைர்ை ய்வெ ய களை. 11 

 

திருஞ னசம்பந்தர் - மூன்ற ம் திருமுவற – பதிக எண் : 45 

 

அந்த ெ யுை க தியு ெ யின ன் 

மைந்த மைண்மப டிப் பூசிய ளைதியன் 

சிந்வத ளயபுகுந் த ன்றிரு ை ரமரம் 

எந்வத த மனவன ளயன்றுமக  ளுங்மக ளை . 1 

 

கருத்த ளனகரு த ர்புர மூன்மறய்த 

ஒருத்த ளனயுவெ ய மே ரு கூறளன 

திருத்த ளனதிரு ை ரமரந் தீைண்ண 

அருத்த மைன்மனவன யஞ்சமைன் ன தளத. 2 

 

ெவறயன் ெ முனி ைன்ெரு ை ர்புரம் 

இவறயின் ெ த்திவர யில்மை ி யூட்டின ன் 

சிவறைண் ட ர்மப ழில் சூழ்திரு ை ரமரம் 

இவறைன் ற மனவன ளயன்றுமக  ளுங்மக ளை . 3 
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பல்லி ளை டுவக ளயந்திப் பலிதி ிந் 

மதல்லி ைந்திடு க ட்மட ி ய டுை ன் 

மசல்ை ெல்கிய மதன்றிரு ை ரர ன் 

அல்ை றீர்த்மதவன யஞ்சமை னுங்மக ளை . 4 

 

குருந்த ளெறிக் மக டிைிடு ெ தைி 

ைி ிந்த ைர்ந்த ைிவரகெழ் ளதன்மக ன்வற 

திருந்து ெ டங்கள் சூழ்திரு ை ரர ன் 

ைருந்தும் ளப மதவன ை டமை னுங்மக ளை . 5 

 

ை ர்மக ண் மென்முவை ய மே ரு ப கெ  

ஊர்க ே  ிடு பிச்வசமக  ளுத்தென் 

சீர்மக ண் ெ டங்கள் சூழ்திரு ை ரர ன் 

ஆர்க ண மைவன யஞ்சமை ன தளத. 6 

 

ைவேக்வக ெங்வகநல் ை வேளய ர் ப கெ த் 

துவேக்வக ய வன துயர்படப் ளப ர்த்தைன் 

திவேக்குந் தண்புனல் சூழ்திரு ை ரர ன் 

இவேக்கும் ளப மதவன ளயன்றுமக  ளுங்மக ளை . 7 

 

இைங்வக ென்ன னிருபது ளத ேிறக் 

கைங்கக் க ல்ைிர ை ற்கவடக் கண்டைன் 

ைைங்மக ள் ெ ெதில் சூழ்திரு ை ரர ன் 

அைங்கல் தந்மதவன யஞ்சமை னுங்மக ளை . 8 

 

மநடிய ெ லும் பிரெனும் ளநர்கிை ப் 

படிய ைன்பனி ெ ெதிச் மசன்னிய ன் 

மசடிக ணீக்கிய மதன்றிரு ை ரமரம் 

அடிக ட மனவன யஞ்சமை னுங்மக ளை . 9 

 

ெ சு மெய்யினர் ைண்டுை ர வடமக ள் 

க வச ளப ர்க்குங் கைதிகள் மச ற்மக ளேல் 

ளதச ெல்கிய மதன்றிரு ை ரமரம் 

ஈசன் ற மனவன ளயன்றுமக  ளுங்மக ளை . 10 

 

ைன்னி மக ன்வற ெதிமய டு கூைிேம் 

மசன்னி வைத்த பிர ன்றிரு ை ரவர 

ென்னு க ழியுண் ஞ னசம் பந்தன்ை ய்ப் 

பன்னு ப டல்ைல் ை ர்க்கில்வை ப ைளெ. 11 
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திருந வுக்கரசர்  - ந ன்க ம் திருமுவற – பதிக எண் : 4 

 

ப டிேம் பூதத்தி ன னும் பைேச்மசவ் ை ய்ைண்ணத் த னும் 

கூடிே மென்முவை ய வேக் கூடிய ளக ைத்தி ன னும் 

ஓடிே மைண்பிவற ய னும் ஒேிதிகழ் சூைத்தி ன னும் 

ஆடிேம் ப ம்பவசத் த னு ெ ர ரெர்ந்தைம் ெ ளன.  1 

 

ந ிவயக் குதிவரமசய் ை னும் நரகவரத் ளதவுமசய் ை னும் 

ைிரதங்மக ண் ட டைல் ை னும் ைிச்சின்றி ந றுமசய் ை னும் 

முரசதிர்ந் த வனமுன் ளன ட முன்பணிந் தன்பர்க ளேத்த 

அரைவரச் ச த்திநின் ற னு ெ ர ரெர்ந்தைம் ெ ளன. 2 

 

நீறுமெய் பூசைல் ை னு நிவனப்பைர் மநஞ்சத்து ே னும் 

ஏறுகந் ளதறைல் ை னும் எ ிபுவர ளெனியி ன னும் 

ந று கரந்வதயி ன னு ந ன்ெவறக் கண்டத்தி ன னும் 

ஆறு சவடக்கரந் த னு ெ ர ரெர்ந்தைம் ெ ளன. 3 

 

மக ம்புநல் ளைனி ைைவனக் குவழய முறுைல்மசய் த னும் 

மசம்புநல் மக ண்மடயின் மூன்றுந் தீமயழக் கண்சிைந் த னும் 

ைம்புநற் மக ன்வறயி ன னும் ை ட்கண்ணி ை ட்டெ மதய்த 

அம்பர வீரு ி ய னு ெ ர ரெர்ந்தைம் ெ ளன. 4 

 

ஊழி யேக்கைல் ை னு முகப்பை ருச்சியுள் ே னும் 

த ழிேஞ் மசஞ்சவட ய னுந் தண்ணெர் திண்மக டி ய னும் 

ளத ழியர் தூதிவட ய டத் மத ழுதடி ய ர்கள் ைணங்க 

ஆழி ைவேக்வகயி ன னு ெ ர ரெர்ந்தைம் ெ ளன. 5   

 

ஊர்திவர ளைவையுள் ே னு முைகிறந் மத ண்மப ரு ே னும்  

சீர்தரு ப டலுள் ே னுஞ் மசங்கண் ைிவடக்மக டி ய னும்  

ை ர்தரு பூங்குழ ை வே ெருைி யுடன்வைத் தைனும்  

ஆர்திவர ந ளுகந் த னு ெ ர ரெர்ந்தஅம் ெ ளன. 6  

 

மத ழற்கங்வக துன்னிநின் ற ர்க்குத் ளத ன்றி யருேைல் ை னும் 

கழற்கங்வக பன்ெைர் மக ண்டு க தல் கனற்றநின் ற னும் 

குழற்கங்வக ய வேயுள் வைத்துக் ளக ைச் சவடக்கரந் த னும் 

அழற்கங்வக ளயந்தைல் ை னு ெ ர ரெர்ந்தைம் ெ ளன.  7 
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ஆயிரந் த ெவர ளப லும் ஆயிரஞ் ளசைடி ய னும் 

ஆயிரம் மப ன்ைவர ளப லும் ஆயிரந் ளத ளுவட ய னும் 

ஆயிரம் ஞ யிறு ளப லும் ஆயிரம் நீண்முடி ய னும் 

ஆயிரம் ளபருகந் த னு ெ ர ரெர்ந்தைம் ெ ளன. 8 

 

வீடரங் க நிறுப் ப னும் ைிசும்பிவன ளைதி மத டர 

ஓடரங் க கவைத் த னும் ஓங்கிமய  ரழியுள் ே னும் 

க டரங் க ெகிழ்ந் த னுங் க  ிவக ய ர்கண் ெனத்துள் 

ஆடரங் கத்திவட ய னு ெ ர ரெர்ந்தைம் ெ ளன. 9 

 

வபயஞ் சுடர்ைிடு ந கப் பள்ேிமக ள்ை  னுள்ேத் த னும் 

வகயஞ்சு ந ன்குவட ய வனக் க ல்ைிர ை ைடர்த் த னும் 

மப ய்யஞ்சி ை ய்வெகள் ளபசிப் புகழ்பு ிந் த ர்க்கருள் மசய்யும் 

ஐயஞ்சி னப்புறத் த னு ெ ர ரெர்ந்தைம் ெ ளன. 10 

 

                        திருந வுக்கரசர்  - ந ன்க ம் திருமுவற – பதிக எண் : 5 

 

மெய்மயை ம் மைண்ணீறு சண்ணித்த ளெனிய ன் த ள்மத  ழ ளத 

உய்யை  மென்மறண்ணி யுறிதூக்கி யுழிதந்மதன் னுள்ேம் ைிட்டுக் 

மக ய்யுை  ெைர்ச்ளச வைக் குயில்கூை ெயிை லு ெ ர ரவரக் 

வகயின ற் மற ழ  மத ழிந்து கனியிருக்கக் க ய்கைர்ந்த கள்ை ளனளன. 1 

 

என்பிருத்தி நரம்புளத ல் புகப்மபய்திட்க் மடன்வனளய  ருருை ெ க்கி 

இன்பிருத்தி முன்பிருந்த ைிவனதீர்த்திட் மடன்னுள்ேங் ளக யி ை க்கி 

அன்பிருத்தி யடிளயவனக் கூழ ட்மக ண் டருள்மசய்த ை ர ரர்தம் 

முன்பிருக்கும் ைிதியின்றி முயல்ைிட்டுக் க க்வகப்பின் ளப ன ை ளற. 2 

 

மபருகுைித்மதன் ப ைத்வதப் பண்மடை ங் குண்டர்கள்தஞ் மச ல்ளை ளகட்டு 

உருகுைித்மதன் னுள்ேத்தி னுள்ேிருந்த கள்ேத்வதத் தள்ேிப் ளப க்கி 

அருகுைித்துப் பிணிக ட்டி ய ட்மக ண்டு பிணிதீர்த்த ை ர ரர்தம் 

அருகிருக்கும் ைிதியின்றி அறெிருக்க ெறம்ைிவைக்குக் மக ண்ட ை ளற. 3 

 

குண்டன ய்த் தவைபறித்துக் குைிமுவைய ர்  நவகந ண  துழிதர் ளைவனப் 

பண்டெ ப் படுத்மதன்வனப் ப றவையிற் மறேித்துத்தன் ப தங் க ட்டித் 

மத ண்மடை  ெிவசப டத் தூமுறுை ைருள்மசய்யு ெ ர ரவரப் 

பண்மடை  ெறிய ளத பனிநீர ற் ப வைமசயப் ப ைித் ளதளன. 4 
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துன்ன கத் ளதன கித் துர்ச்சனைர் மச ற்ளகட்டுத் துைர்ை ய்க் மக ண்டு 

என்ன கத் தி ிதந்தீங் கிருவகளயற் றிடவுண்ட ஏவழ ளயன ன் 

மப ன்ன கத் தடிளயவனப் புகப்மபய்து மப ருட்படுத்த ை ர ரவர 

என்ன கத் திருத்த ளத ளயதன்ளப ர்க் க தன  யகப்பட் ளடளன.  5 

 

பப்ளப திப் பைணன ய்ப் பறித்தமத ரு தவைளய ளட தி ிதர் ளைவன 

ஒப்ளப ட ளை துைித்மதன் னுள்ேத்தி னுள்ேிருந்தங் குறுதி க ட்டி 

அப்ளப வதக் கப்ளப து ெடியைர்கட் க ரமுத  ெ ர ரவர 

எப்ளப தும் நிவனய ளத யிருட்டவறயின் ெைடுகறந் மதய்த்த ை ளற. 6  

 

கதிமய ன்று ெறிய ளத கண்ணழைத் தவைபறித்துக் வகயி லுண்டு 

பதிமய ன்று மநடுவீதிப் பைர்க ண நவகந ண  துழிதர் ளைற்கு 

ெதிதந்த ை ர ில் ை ர்ளதவன ை ய்ெடுத்துப் பருகி யுய்யும் 

ைிதியின்றி ெதியிலிளயன் ைிேக்கிருக்க ெின்ெினித்தீக் க ய்ந்த ை ளற. 7 

 

பூவைய ய்த் தவைபறித்துப் மப றியற்ற செண்நீசர் மச ல்ளை ளகட்டுக் 

க ைிளசர் கண்ெடை ர்க் கண்ளட டிக் கதைவடக்குங் கள்ை ளனன்றன் 

ஆைிவயப் ளப க ளெ தைிர்த்மதன்வன ய ட்மக ண்ட ை ர ரவரப் 

ப ைிளய னறிய ளத ப ழூ ிற் பயிக்கம்புக் மகய்த்த ை ளற. 8 

 

ஒட்ட த ை ேவுணர் புரமூன்று ளெ ரம்பின் ை யின் வீழக் 

கட்ட வனக் க ெவனயுங் க ைவனயுங் கண்ணிமனடு க லின் வீழ 

அட்ட வன ய ர ி ைம்ெ வன ய ர்ைச்மசற் றக்கு ளர தம் 

தட்ட வனச் ச ர ளத தைெிருக்க அைஞ்மசய்து தருக்கி ளனளன. 9 

 

ெறுத்த மன ர் ைல்ைரக்க னீவரந்து முடியிமன டு ளத ளுந் த ளும் 

இறுத்த வனமயழின் முே ித்த ைிசின்ெிவசயி ருந்த ன்றன் தவையி மை ன்வற 

அறுத்த வன ய ர ி ைம்ெ வன ய ை ை முண்டு கண்டம் 

கறுத்த வனக் கருத ளத கரும்பிருக்க இரும்புகடித் மதய்த்த ை ளற. 10 

 

திருந வுக்கரசர்  - ந ன்க ம் திருமுவற – பதிக எண் : 19 

 

சூைப் பவடய வனச் சூழ க வீழருைிக் 

ளக ைத்ளத ட் குங்குெஞ்ளசர் குன்மறட் டுவடய வனப் 

ப மை த்த மென்மெ ழிய ள் பங்கவனப் ப ங்க ய 

ஆைத்தின் கீழ வன ந ன்கண்ட த ரளர. 1 
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பக்களெ ப  ிடங்கள் சூழப் படுதவையில் 

புக்கவூர்ப் பிச்வசளயற் றுண்டு மப லிவுவடத்த ய்க் 

மக க்கிறகின் றூைல் மக டிமயடுத்த ளக ைணத்ளத  

டக்கணிந்த ைம்ெ வன ந ன்கண்ட த ரளர. 2 

 

ளசய வுைகமுஞ் மசல்ச ர்வு ெ ன வன 

ெ யப்ளப ர் ைல்ை வன ெ வைத ழ் ெ ர்ப வன 

ளைமய த்த ளத ேியர்த மென்முவைளெற் றண்ச ந்தின் 

ஆயத் திவடய வன ந ன்கண்ட த ரளர. 3 

 

ஏளறற்ற ெ ளைறி மயண்கணமும் பின்படர 

ெ ளறற்ற ர் ைல்ைரணஞ் சீறி ெய னத்தில் 

நீளறற்ற ளெனியன ய் நீள்சவடளெ னீர்ததும்ப 

ஆளறற்ற ைந்தணவன ந ன்கண்டத ரளர. 4 

 

த ங்ளக ை மைள்மேலும்பு பூண்டுதம் ளெளறறிப் 

ப ங்க ன வூர்க்மகல்ை ஞ் மசல்லும் பரென ர் 

ளதங்க ைி ந றுந் திருை ரர்த் மத ன்னக ில் 

பூங்ளக யி லுண்ெகிழ்ந்து ளப க  திருந்த ளர. 5 

 

எம்பட்டம் பட்ட முவடய வன ளயர்ெதியின் 

நும்பட்டஞ் ளசர்ந்த நுதை வன யந்திை ய்ச் 

மசம்பட் டுடுத்துச் சிறுெ  னு ிய வட 

அம்பட் டவசத்த வன ந ன்கண்ட த ரளர. 6 

 

ளப மழ த்த மைண்ெதியஞ் சூடிப் மப லிந்திைங்கு 

ளைழத் து ிளப ர்த்த ன் மைள்ைவேய  ட ன்மைருை 

ஊழித்தீ யன்ன வன ளய ங்மக லிெ ப் பூண்டளத ர் 

ஆழித்ளதர் ைித்தகவன ந ன்கண்ட த ரளர. 7 

 

ைஞ்சவனய  ர ர்ப டுஞ் ச ர த வெந்தவனத் 

துஞ்சிருேி ை ட லுகந்த வனத் தன்மற ண்டர் 

மநஞ்சிருள் கூரும் மப ழுது நிை ப்ப  ித் 

தஞ்சுடர ய் நின்ற வன ந ன்கண்ட த ரளர. 8 

 

க ரமுது மக ன்வற கடிந று தண்மணன்ன 

நீரமுது ளக வதளய  ட டிய நீண்ெ ர்பன் 

ளபரமுத முண்ட ர்க ளுய்யப் மபருங்கடனஞ் 

ச ரமுத  வுண்ட வன ந ன்கண்ட த ரளர. 9 
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த டழுவு வகயன் ற ெவரப்பூஞ் ளசைடியன் 

ளக டை  ளைடத்தன் மக ண்டளத ர் வீவணயின ன் 

ஆடரைக் கிண்கிணிக்க  ைன்ன ளன ர் ளசடவன 

ஆடுந்தீக் கூத்தவன ந ன்கண்ட த ரளர. 10 

 

ெஞ்ச டு குன்றடர வூன்றி ெணிைிரை ல் 

துஞ்ச ப்ளப ர் ை ேரக்கன் ளற மண ியக் கண்குருதிச் 

மசஞ்ச ந் தணிைித்துத் தன்ெ ர்பிற் ப ல்மைண்ணீற் 

றஞ்ச ந் தணிந்த வன ந ன்கண்ட த ரளர. 11 

 
 

 

திருந வுக்கரசர்  - ந ன்க ம் திருமுவற – பதிக எண் : 20 

 

க ண்டளைகருத் த ய்நிவனந்திருந் ளதன்ெனம்புகுந் த ய்க ழைடி 

பூண்டுமக ண் மட ழிந்ளதன் புறம்ளப யின  ைவறளய  

ஈண்டுெ டங்க ணீண்டெ  ேிவக ளெமைழுமக டி ை னி ேம்ெதி 

தீண்டிைந் துைவுந் திருை ர ரம்ெ ளன. 1 

 

கடம்படந்நட ெ டின ய்கவே கண்ணினக்மக ரு க தல் மசய்தடி 

ஒடுங்கி ைந்தவடந்ளத மன ழிப்ப ய் பிவழப்பமைல்ை ம் 

முடங்கிற ன்முது நீர்ெைங்கிே ை வேமசங்கயல் ளசல்ை ர ல்கேி 

றவடந்த தண்கழனி யணிய ர ரம்ெ ளன. 2 

 

அருெணித்தடம் பூண்முவை யரம்வபயமர  டருேிப் ப டியர் 

உ ிவெயிற் மற ழுை ர் உருத்திர பல்கணத்த ர் 

ைி ிசவடைிர திகேந்தணர் வசைர்ப சு பதர்க ப லிகள் 

மதருைினிற் மப லியுந் திருை ர ரம்ெ ளன. 3 

 

பூங்கழமற ழு தும்பரைியும் புண்ணிய புனி த வுன் மப ற்கழல் 

ஈங்கிருக் கப்மபற்ளறன் என்ன குவறயுவடளயன் 

ஓங்குமதங்கிவை ய ர்கமுகிே ை வழெ மை டு ெ து ேம்பை 

தீங்கனி சிதறுந் திருை ர ரம்ெ ளன. 4 

 

நீறுளசர்மசழு ெ ர்பின ய்நிரம் ப ெதிமய டு நீள்ச வடயிவட 

ஆறுப ய வைத்த ய் அடிளய யவடந்மத ழிந்ளதன் 

ஏறிைண்மட டு தும்பியஞ்சிற கூன்றைிண்ட ெை ி தழ்ைழி 

ளதறல்ப ய்ந் மத ழுகுந் திருை ர ரம்ெ ளன. 5 
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அேித்துைந்தடி வகமத ழுெைர் ளெல்ைிவனமகடும் என்றி வையகம் 

கேித்துைந் துடளன கைந்த டக் க தைர ய்க் 

குேித்துமூழ்கியுந் தூைியுங்குவடந் த டுளக வதயர் குஞ்சி யுட்புகத் 

மதேிக்குந் தீர்த்தெற த் திருை ர ரம்ெ ளன. 6 

 

தி ியுமூமையில் தீமயழச்சிவை ை ங்கிநின்றை ளனமயன் சிந்வதயுள் 

பி ியுெ  மறங்ஙளன பிவழத்ளதயும் ளப கமை ட்ளடன் 

மப ிய மசந்மநற்பி ரம்பு ிமகந்த ச லிதிப்பிய மென்றி வையகத் 

த ியுந் தண்கழனி அணிய ர ரம்ெ ளன. 7 

 

பிறத்தலும்பிறந் த ற்பிணிப்பட ை ய்ந்தவசந் துட ைம்பு குந்துநின் 

றிறக்குெ  றுேளத யிழித்ளதன் பிறப்பிவனந ன் 

அறத்வதளயபு ிந் தெனத்தன  ய ர்ைச்மசற்றக் குளர த நீக்கியுன் 

திறத்தன  மய ழிந்ளதன் றிருை ர ரம்ெ ளன. 8 

 

முவேத்தமைண்பிவற மெ ய்சவடயுவட ய மயப்ளப துமென் மனஞ்சிடங் மக ள்ே 

ைவேத்துக் மக ண்டிருந்ளதன் ைலிமசய்து ளப கமை ட்ளடன் 

அவேப்பி ிந்தை ைைன்ளப ய்ப்புகு தந்தக ைமுங் கண்டு தன்மபவட 

திவேக்குந் தண்கழனித் திருை ர ரம்ெ ளன. 9 

 

ந டின ர்கெ ைம்ெைரய ளன டிரணிய ன கங் கீண்டைன் 

ந டிக் க ணெ ட்ட த் தழை ய நம்ப வனப் 

ப டுை ர்பணி ை ர்பல்ை ண்டிவச கூறுபத்தர்கள் சித்தத் துள்புக்குத் 

ளதடிக் கண்டுமக ண்ளடன் திருை ர ரம்ெ ளன. 10 

     

 திருந வுக்கரசர்  - ந ன்க ம் திருமுவற – பதிக எண் : 21 

 

முத்துைித ன ெணிப்மப ற்கை ி முவறய ளை 

பத்தர்களே டு ப வையர்சூழப் பலிப்பின்ளன 

ைித்தகக்ளக ை மைண்டவைெ வை ைிரதிகள் 

அத்தன ர ர திவரந ே  ைதுைண்ணம். 1 

 

நணிய ர் ளசய ர் நல்ை ர் தீய ர் ந ளட றும் 

பிணித ன் றீரு மென்று பிறங்கிக் கிடப்ப ரும் 

ெணிளய மப ன்ளன வெந்த  ெண ே  மைன்ப ர்கட் 

கணிய  ன ர ர திவர ந ே  ைதுைண்ணம். 2 
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வீதிகளட றும் மைண்மக டிளய டு ைித னங்கள் 

ளச திகள்ைிட்டுச் சுடர்ெ ெணிக மே ேிளத ன்றச் 

ச திகே ய பைேமுமுத்துத் த ெங்கள் 

ஆதிய ர ர திவரந ே  ைதுைண்ணம். 3 

 

குணங்கள்ளபசிக் கூடிப்ப டித் மத ண்டர்கள் 

பிணங்கித்தம்ெிற் பித்தவரப்ளப ைப் பிதற்றுை ர் 

ைணங்கிநின்று ை னைர்ைந்து வைகலும் 

அணங்கன ர ர திவர ந ே  ைதுைண்ணம். 4 

 

நிைமைண்சங்கும் பவறயும்ெ ர்ப்ப நிற்கில்ை ப் 

பைருெிட்ட கல்ைைடங்கள் பரந்மதங்கும் 

கைைெஞ்வஞ க மரன்மறண்ணிக் கேித்துைந் 

தைெர ர ர திவரந ே  ைதுைண்ணம். 5 

 

ைிம்ெ மைருை  ைிழிய த்மதழிய  மைருட்டுை ர் 

தம்ெ ண்பிைர ய்த் த ிய ர் தவைய ன் முட்டுை ர் 

எம்ெ னீச மனந்வதமய னப்ப மனன்ப ர்கட் 

கம்ெ ன ர ர திவரந ே  ைதுைண்ணம்.  6 

 

மசந்துைர்ை ய ர் மசல்ைனளசைடி சிந்திப்ப ர் 

வெந்தர்களே டு ெங்வகயர்கூடி ெயங்குை ர் 

இந்திரன தி ை னைர்சித்த மரடுத்ளதத்தும் 

அந்திரன ர ர திவரந ே  ைதுைண்ணம். 7 

 

முடிகள்ைணங்கி மூை த ர்கண் முன்மசல்ை 

ைடிமக ள் ளைய்த்ளத ள் ை னரெங்வகயர் பின்மசல்ைப் 

மப டிகள்பூசிப் ப டும்மத ண்டர் புவடசூழ 

அடிகே ர ர திவரந ே  ைதுைண்ணம். 8 

 

துன்பநும்வெத் மத ழ தந ள்க மேன்ப ரும் 

இன்பநும்வெ ளயத்துந ள்க மேன்ப ரும் 

நும்பிமனம்வெ நுவழயப்பணிளய மயன்ப ரும் 

அன்பன ர ர திவரந ே  ைதுைண்ணம். 9 

 

ப ரர்மபௌைத் த வனபத்தர் பணிந்ளதத்தச் 

சீரர்ப ட ை டைற த மசம்ெ ப்ப ர்ந் 

ளத ரமர ழிய  துைகமெங்கு மெடுத்ளதத்தும் 

ஆரரன்ற ன திவரந ே  ைதுைண்ணம். 10 
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                        திருந வுக்கரசர்  - ந ன்க ம் திருமுவற – பதிக எண் : 52 

 

படுகுழிப் பவ்ைத் தன்ன பண்டிவயப் மபய்த ை ற்ற ல் 

மகடுைதிம் ெனிதர் ை ழ்க்வக க ண்மட றுங் ளகது கின்ளறன் 

முடுகுை  ிருந்து வேைர் மூர்க்களர லிைர்க ளே டும் 

அடியளனன் ை ழ ெ ட்ளட ன ரர்மூ ைட்ட னீளர. 1 

 

புழுப்மபய்த பண்டி தன்வனப் புறமெ ரு ளத ை ன் மூடி 

ஒழுக்கற  மை ன்ப துை  மய ற்றுவெ மய ன்றுெில்வை 

சழக்குவட இதனு வேைர் சங்கடம் பைவுஞ் மசய்ய 

அழிப்பன ய் ை ழ ெ ட்ளட ன ரர்மூ ைட்ட னீளர. 2 

 

பஞ்சின்மெல் ைடியி ன ர்கள் ப ங்கர  யைர்க ணின்று 

மநஞ்சிளன ய் பைவுஞ் மசய்து நிவனயினும் நிவனய மை ட்ட ர் 

நஞ்சணி ெிடற்றி ன ளன ந தளன நம்பளன ந ன் 

அஞ்சிளனற் கஞ்ச மைன்னீ ர ரர்மூ ைட்ட னீளர. 3 

 

மகண்வடயந் தடங்க ணல்ை ர் தம்வெளய மகழுெ ளைண்டிக் 

குண்டர ய்த் தி ிதந் வதைர் குவைத்திடர்க் குழியி னூக்கக் 

கண்டுந ன் ற ிக்க கில்ளைன் க த்துக்மக ள்கவற ளசர் கண்ட  

அண்டை  னைர் ளப ற்று ெ ரர்மூ ைட்ட னீளர. 4 

 

த ழ்குழ லின்மச  னல்ை ர் தங்கவேத் தஞ்ச மென்று 

ஏவழளய ன கி ந ளு மென்மசய்ளக மனந்வத மபம்ெ ன் 

ை ழ்ைளத ை ிது ளப லும் வைகலு வெைர் ைந்து 

ஆழ்குழிப் படுக்க ை ற்ளற ன ரர்மூ ைட்ட னீளர. 5 

 

ெ ற்றமெ ன் றருே கில்லீர் ெதியிளைன் ைிதியி ை வெ 

சீற்றமுந் தீர்த்தல் மசய்யீர் சிக்கன வுவடய ர கிக் 

கூற்றம்ளப  வைைர் ைந்து குவைத்திட்டுக் ளக கு மசய்ய 

ஆற்றவுங் கில்ளை ன ளய ன ரர்மூ ைட்ட னீளர. 6 

 

உயிர்நிவை யுடம்ளப க ை  வுள்ேளெ த ழி ய கத் 

துயரளெ ளயற்ற ெ கத் துன்பக்ளக  ைதவனப் பற்றிப் 

பயிர்தவனச் சுழிய ைிட்டுப் ப ழ்க்குநீ  ிவறத்து ெிக்க 

அயர்ைின  வைைர்க் க ற்ளற ன ரர்மூ ைட்ட னீளர. 7 
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கற்றளத மை ன்று ெில்வை க  ிவக ய ளர  ட டிப் 

மபற்றளதற் மப ிதுந் துன்பம் ளபவதளயன் பிவழப்பி ன ளை 

முற்றின  வைைர் ைந்து முவறமுவற துயரஞ் மசய்ய 

அற்றுந  னைந்து ளப ளன ன ரர்மூ ைட்ட ன ளர. 8 

 

பத்தன ய் ை ழ ெ ட்ளடன் ப ைிளயன் பரைி ைந்து 

சித்தத்து வேைர் தீய மசய்ைிவன பைவுஞ் மசய்ய 

ெத்துறு தயிளர ளப ை ெறுகுமென் னுள்ேந் த னும் 

அத்தளன யெரர் ளக ளை ய ரர்மூ ைட்ட ன ளர. 9 

 

தடக்வகந  வைந்துங் மக ண்டு தடைவர தன்வனப் பற்றி 

எடுத்தைன் ளபர்க்க ளை டி யி ிந்தன பூத மெல்ை ம் 

முடித்தவை பத்துந் ளத ளு முறிதர ைிவறளய யூன்றி 

அடர்த்தருள் மசய்த மதன்ளன ய ரர்மூ ைட்ட னீளர. 10 

 

                  திருந வுக்கரசர்  - ந ன்க ம் திருமுவற – பதிக எண் : 53 

 
 

 

குழல்ைைங் மக ண்ட மச ல்ை ள் ளக ைளைற் கண்ணி தன்வனக் 

கழல்ைைங் மக ண்டுநீங்க க் கணங்கேக் கணங்க ே ர 

அழல்ைைங் மக ண்ட வகய  னருட்கதி மரறிக்கு ெ ரர் 

மத ழல்ைைங் மக ண்டல் மசய்ை ன் ளற ன்றின ர் ளத ன்றி ன ளர. 1 

 

ந கத்வத நங்வக யஞ்ச நங்வகவய ெஞ்வஞ மயன்று 

ளைகத்வதத் தைிர ந கம் ளைழத்தி னு ிவை ளப ர்த்து 

ப கத்தி னிெிர்தல் மசய்ய த் திங்கவே ெின்மனன் றஞ்சி 

ஆகத்திற் கிடந்த ந க ெடங்குெ  ரர ன ர்க்ளக. 2 

 

மத ழுதகங் குவழய ளெைித் மத ட்டிவெ யுவடய மத ண்டர் 

அழுதகம் புகுந்து நின்ற  ரைரைர் ளப லு ெ ரர் 

எழிைக நடுமைண் முத்த ென்றியு ளெர்மக ள் ளைலிப் 

மப ழிைகம் ைிேங்கு திங்கட் புதுமுகிழ் சூடி ன ளர. 3 

 

நஞ்சிருண் ெணிமக ள் கண்டர் நவகயிரு ேீெக் கங்குல் 

மைஞ்சுடர் ைிேக்கத் த டி ைிேங்கின ர் ளப லு மூை  

மைஞ்சுடர் முகடுதீண்டி மைள்ேிந  ர சென்ன 

அஞ்சுட ரணிமைண்டிங்க ேணியுெ  ரரன ளர. 4 
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எந்தேிர் நீர்வெ ளக ை ளெனிமயன் றிவெளய  ளரத்தப் 

வபந்தேிர்க் மக ம்ப ரன்ன படர்மக டி பயிைப் பட்டுத் 

தஞ்சவடத் மத த்தி ன லுந் தம்ெளத ர் நீர்வெ ய லும் 

அந்தேி ர கம் ளப லும் ைடிைர  ரர ன ளர. 5 

 

ை னகம் ைிேங்க ெல்கும் ைேங்மகழு ெதியஞ் சூடித் 

த னக ெழிய ைந்து த ம்பலி ளதர்ைர் ளப லும் 

ஊனகங் கழிந்த ஓட்டி லுண்பது மெ ேிமக  ணஞ்சம் 

ஆனகத் தஞ்சு ெ டு ெடிகே  ரர ன ளர. 6 

 

அஞ்சவண கவணயி ன வன யழலுற ைன்று ளந க்கி 

அஞ்சவண குழலி ன வே யமுதெ  ைவணந்து நக்கு 

அஞ்சவண யஞ்சு ெ டி ய டர ை ட்டுை ர் த ம் 

அஞ்சவண ளைலி ய ர ர த ித் திடங்மக ண் ட ளர. 7 

 

ைணங்கிமுன் னெர ளரத்த ைல்ைிவன ய ன தீரப் 

பிணங்குவடச் சவடயில் வைத்த பிவறயுவடப் மபருவெ யண்ணல் 

ெணங்கெ ளழ தி ப கர் ெதிநிை  ைட்டத் த டி 

அணங்மக டி ெ ட வீதி ய ரமரம் ெடிக ே ளர. 8 

 

நகலிடம் பிறர்கட் க க ந ன்ெவற ளய ர்க டங்கள் 

புகலிட ெ கி ை ழும் புகலிலி யிருைர் கூடி 

இகலிட ெ க நீண்டங் கீண்மடழி ைழை த கி 

அகலிடம் பரைி ளயத்த ைடிகே  ரர ன ளர. 9 

 

ஆயிர நதிகண் மெ ய்த்த ைவைகட ைமுதம் ை ங்கி 

ஆயிர ெசுரர் ை ழு ெணிெதின் மூன்றும் ளைை 

ஆயிரந் ளத ளு ெட்டித் த டிய ைவசவு தீர 

ஆயிர ெடியும் வைத்த ைடிகே  ரர ன ளர. 10 

 

திருந வுக்கரசர்  - ந ன்க ம் திருமுவற – பதிக எண் : 101 

 

குைம்பைம் ப ைரு குண்டர்முன் ளனநெக் குண்டுமக ளை  

அைம்பைம் ப ைரு தண்புன ை ர ரைிர்சவடய ன் 

சிைம்பைம் ப ைரு ளசைடி ய ன்றிரு மூைட்ட னம் 

புைம்பைம் ப ைரு மத ண்டர்க்குத் மத ண்டர ம் புண்ணியளெ. 1 
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ெற்றிட ெின்றி ெவன துறந் தல்லுண  ைல்ைெணர் 

மச ற்றிட மென்று து ிசுபட் ளடனுக்கு முண்டுமக ளை  

ைிற்றிடம் ை ங்கி ைிசயமன  டன்மற ரு ளைடுைன ய்ப் 

புற்றிடங் மக ண்ட ன்றன் மற ண்டர்க்குத் மத ண்டர ம் புண்ணியளெ. 2 

 

ஒருைடி ைின்றிநின் றுண்குண்டர் முன்னெக் குண்டுமக ளை  

மசருைடி மைஞ்சிவை ய ற்புர ெட்டைன் மசன்றவடய த் 

திருவுவட ய ன்றிரு ை ரர்த் திருமூைட் ட னன்மசங்கண் 

மப ருைிவட ய னடித் மத ண்டர்க்குத் மத ண்டர ம் புண்ணியளெ. 3 

 

ெ சிவன ளயறிய ளெனியர் ைன்கண்ணர் மெ ண்ணவரைிட் 

டீசவன ளயநிவனந் ளதசறு ளைனுக்கு முண்டுமக ளை  

ளதசவன ய ரர்த் திருமூைட் ட னவனச் சிந்வதமசய்து 

பூசவனப்பூசுரர் மத ண்டர்க்குத் மத ண்டர ம் புண்ணியளெ. 4 

 

அருந்தும் மப ழுதுவர ய ட  ைெணர் திறெகன்று 

ைருந்தி நிவனந்தர ளனமயன்று ை ழ்த்துளைற் குண்டுமக ளை  

திருந்திய ெ ெதி ை ரர்த் திருமூைட் ட னனுக்குப் 

மப ருந்துந் தைமுவடத் மத ண்டர்க்குத் மத ண்டர ம் புண்ணியளெ. 5 

 

வீங்கிய ளத ள்களுந் த ள்களு ெ ய்நின்று மைற்றவரளய 

மூங்வககள் ளப லுண்ணு மூடர்முன் ளனநெக் குண்டுமக ளை  

ளதங்கெழ் ளச வைத்மதன் ன ரர்த் திருமூைட் ட னன்மசய்ய 

பூங்கழ ை னடித் மத ண்டர்க்குத் மத ண்டர ம் புண்ணியளெ. 6 

 

பண்ணிய ச த்திரப் ளபய்கள் பறிதவைக் குண்டவரைிட் 

மடண்ணில் புகழீசன் றன்னருள் மபற்ளறற்கு முண்டுமக ளை  

திண்ணிய ெ ெதி ை ரர்த் திருமூைட் ட னமனங்கள் 

புண்ணியன் றன்னடித் மத ண்டர்க்குத் மத ண்டர ம் புண்ணியளெ. 7 

 

கரப்பர்கண் மெய்வயத் தவைபறிக் கச்சுக மென்னுங்குண்டர் 

உவரப்பன ளகே திங் குய்யப்ளப ந் ளதனுக்கு முண்டுமக ளை  

திருப்மப லி ய ரர்த் திருமூைட் ட னன் றிருக்கயிவைப் 

மப ருப்பன் ைிருப்பெர் மத ண்டர்க்குத் மத ண்டர ம் புண்ணியளெ. 8 
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வகயிலிடு ளச று நின்றுண்ணுங் க த ைெணவரைிட் 

டுய்யு மநறிகண்டிங் குய்யப்ளப ந் ளதனுக்கு முண்டுமக ளை  

ஐய னணிைய ை ரர்த் திருமூைட் ட னனுக்குப் 

மப ய்யன் பிை ைடித் மத ண்டர்க்குத் மத ண்டர ம் புண்ணியளெ. 9 

 

குற்ற முவடய ைெணர் திறெது வகயகன்றிட் 

டுற்ற கருெஞ்மசய் துய்யப்ளப ந் ளதனுக்கு முண்டுமக ளை  

ெற்மப லி ளத ே  னிர ைணன் றன்ைலி ை ட்டுைித்த 

மப ற்கழ ை னடித் மத ண்டர்க்குத் மத ண்டர ம் புண்ணியளெ. 10 

 

திருந வுக்கரசர்  - ந ன்க ம் திருமுவற – பதிக எண் : 102 

 

ளைம்பிவனப் ளபசி ைிடக்கிவன ளய ம்பி ைிவனமபருக்கித் 

தூம்பிவனத் தூர்த்தங்ளக ர் சுற்றந் துவணமயன் றிருத்திர் மத ண்டீர் 

ஆம்பைம் பூம்மப ய்வக ய ர ரெர்ந்த  னடிநிழற்கீழ்ச் 

ச ம்பவைப் பூசிச் சைெின்றித் மத ண்டுபட் டுய்ம்ெின்களே. 1 

 

ஆர ய்ந் தடித்மத ண்ட ர ணிப்மப  ன ர ரகத்தடக்கிப் 

ப ரர் ப ிப்பத்தம் பங்குனி யுத்திரம் ப ற்படுத்த ன் 

ந ரர் நறுெைர் ந த னடித்மத ண்டன் நம்பிநந்தி 

நீர ற் றிருைிேக் கிட்டவெ நீண  டறியுென்ளற. 2 

 

பூம்படி ெக்கைம் மப ற்படி ெக்கை மென்றிைற்ற ல் 

ஆம்படி ெக்கை ெ கிலு ெ ர  ினிதெர்ந்த ர் 

த ம்படி ெக்கைம் ளைண்டுை ளரற்றெிழ் ெ வைகே ல் 

ந ம்படி ெக்கைஞ் மசய்து மத ழுதும் ெடமநஞ்சளெ. 3 

துடிக்கின்ற ப ம்பவர ய ர்த்துத் துேங்க  ெதியணிந்து 

முடித்மத ண்ட ர கிமுனிைர் பணிமசய்ை ளதயுென்றிப் 

மப டிக்மக ண்டு பூசிப் புகுந்மத ண்டர் ப தம் மப றுத்த மப ற்ப ல் 

அடித்மத ண்ட னந்திமயன் ப னுே ன ர  ரமுதினுக்ளக. 4 

கரும்பு பிடித்தைர் க யப்பட் ட ரங்மக ர் ளக டலிய ல் 

இரும்பு பிடித்தை  ின்புறப் பட்ட   ிைர்கணிற்க 

அரும்பைிழ் தண்மப ழில் சூழணி ய ர ரெர்ந்தமபம்ெ ன் 

ைிரும்பு ெனத்திவன ய மதன்று ந னுன்வன ளைண்டுைளத. 5 
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மக டிமக ள் ைித னங் கை ி பவறசங்கங் வகைிேக்ளக  

டிடிைில் மபருஞ்மசல்ை மெய்துை மரய்தியு மூனெில்ை  

அடிகளு ெ ர ரகத்தின ர யினு ெந்தைேப் 

மப டிமக ண் டணிை ர்க் கிருமே க்கும் நந்தி புறப்படிளை. 6 

 

 

சங்மக லிப் பித்திடு ெின்சிறு க வைத் தடைழலில் 

குங்குலி யப்புவகக் கூட்மடன்றுங் க ட்டி யிருபதுளத ள் 

அங்குைம் வைத்தைன் மசங்குரு திப்புன ளை டைஞ்ஞ ன் 

றங்குலி வைத்த  னடித்த  ெவரமயன்வன ய ண்டனளை. 10       

 

 

திருந வுக்கரசர்  - ஐந்த ம் திருமுவற – பதிக எண் : 6 

 

எப்ளப  தும்ெிவற யும்ெற ை துநீர் 

முப்ளப  தும்பிர ென்மத ழ நின்றைன் 

மசப்ளப  தும்மப னின் ளெனிச் சிைனைன் 

அப்ளப  வதக்கஞ்ச மைன்னுெ  ரரளன. 1 

 

சவடயின் ளெலுமெ ர் வதயவை வைத்தைர் 

அவடகி ை அர வைஅவர ய ர்த்தைர் 

பவடயின் ளநர்தடங் கண்ணுவெ ப கெ  

அவடைர் ளப லிடு க டர  ரரளர. 2 

 

ைிண்ட மைண்டவை ளயகை ன களை 

மக ண்ட கம்பலி ளதருங் குழகன ர் 

துண்ட மைண்பிவற வைத்த இவறயைர் 

அண்ட ை ணர்க் கருளுெ  ரரளர. 3 

 

ைிவடயு ளெறுைர் மைண்தவை யிற்பலி 

கவடகள் ளத றுந் தி ியுமெங் கண்ணுதல் 

உவடயுஞ் சீவர யுவறைது க ட்டிவட 

அவடைர் ளப ைரங் க கை  ரரளர. 4 

 

துவேக்வக ளைழத் து ியுடல் ளப ர்த்தைர் 

ைவேக்வக ய வேமய ர் ப க ெகிழ்மைய்தித் 

திவேக்குந் திங்கட் சவடயில் திவசமுழு 

தேக்குஞ் சிந்வதயர் ளப லுெ  ரரளர. 5 
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பண்ணி னின்மெ ழி ய வேமய ர் ப கெ  

ைிண்ணி ன ர்ைிேங் கும்ெதி சூடிளய 

சுண்ண நீறுமெய்ப் பூசிச் சுடவையின் 

அண்ணி ய டுைர் ளப லுெ  ரரளர. 6 

 

 

ெட்டு ை ர்குழ ை மே டு ெ ல்ைிவட 

இட்ட ெ வுகந் ளதறு ெிவறைன ர் 

கட்டு ை ங்கங் கனன்ெழு ெ ன்தளன  

டட்ட ெ ம்புய ெ குெ  ரரளர. 7 

 

ளதய்ந்த திங்கள் கெழ்சவட யன்கனல் 

ஏந்தி மயல்லியு ே டு ெிவறைன ர் 

க ய்ந்து க ெவன ளந க்கின கண்ணின ர் 

ஆய்ந்த ந ன்ெவற ளய துெ  ரரளர. 8 

 

உண்டு நஞ்சுகண் டத்து ேடக்கியங் 

கிண்வட மசஞ்சவட வைத்த இயல்பின ன் 

மக ண்ட ளக ைண ஆவடயன் கூமர ி 

அண்டை ண ரவடயுெ  ரரளர. 9 

 

ெ லு ந ன்முக னும்ெறி கிற்கிை ர் 

க ை ன ய அைவனக் கடந்திட்டுச் 

சூை ெ ன்ெழு ளைந்திய வகயின ர் 

ஆை முண்டழ க யை  ரரளர. 10 

 

   திருந வுக்கரசர்  - ஐந்த ம் திருமுவற – பதிக எண் : 7 

 

மக க்க வரகுழல் வீவண மக டுமக ட்டி 

பக்க ளெபகு ை யன பூதங்கள் 

ஒக்க ஆட லுகந்துடன் கூத்தர ய் 

அக்கி ளன டர ை ர்ப்பர  ரரளர. 1 

 

எந்த ெ தைஞ் மசய்தவன மநஞ்சளெ 

பந்தம் வீடவை ய ய பர பரன் 

அந்த ெில்புக ழ ர ரரமனறி 

சிந்வத யுள்ளுஞ் சிரத்துளுந் தங்களை. 2 
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ைண்டு ை ெைர் மக ண்டு ைேர்சவடக் 

கிண்வட ெ வை புவனந்து ெிர ப்பகல் 

மத ண்ட ர கித் மத டர்ந்து ைிட தைர்க் 

கண்ட ெ ேவும் வைப்பர  ரரளர. 3 

 

துன்மப ை ெற நீங்கிச் சுபத்தர ய் 

என்மப ை ம்மநக் கிர ப்பக ளைத்திநின் 

றின்ப ர ய்நிவனந் மதன்று ெிவடயற  

அன்ப ர ெைர்க் கன்பர  ரரளர. 4 

 

முருட்டு மெத்வதயில் முன்கிடத் த முனம் 

அரட்டர் ஐைவர ஆசறுத் திட்டுநீர் 

முரட்ட டித்தைத் தக்கன்றன் ளைள்ைிவய 

அரட்ட டக்கித ன ர ரவடெிளன. 5 

 

எம்வெ ய  ிவை ய னுமு ளேனளைன் 

எம்வெ ய ரு ெிதுமசய ைல்ைளர 

அம்வெ ய மரனக் மகன்மறன் றரற்றிளனற் 

கம்வெ ய வரத்தந் த ர ர வரயளர. 6 

 

தண்ட ை ேிவயத் தக்கன்றன் ளைள்ைிவயச் 

மசண்ட த டிய ளதைர கண்டவனக் 

கண்டு கண்டிைள் க தலித் தன்பத ய்க் 

மக ண்டி ய யின ை மறன்றன் ளக வதளய. 7 

 

இைள்ந வெப்பை ளபசத் மத டங்கின ள் 

அைண ென்மறனி ை ர ரரமனனும் 

பைனி வீதி ைிடங்கவனக் கண்டிைள் 

தைனி ய யின ை மறன்றன் வதயளை. 8 

 

நீவரச் மசஞ்சவட வைத்த நிெைன ர் 

க மர த் தெிடற் றர்கனல் ை யர  

ஆரத் தருவற யும்ெணி ய ரவரத் 

தூரத் ளதமத ழு ை ர்ைிவன தூேிளய. 9 

 

உள்ே ளெமய  ருறுதி யுவரப்பன்ந ன் 

மைள்ேந் த ங்கு ைி ிசவட ளைதியன் 

அள்ேல் நீர்ைய ை ர ரெர்ந்தமைம் 

ைள்ேல் ளசைடி ை ழ்த்தி ைணங்கிளட. 10 
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ைிண்ட ெ ெைர் ளெலுவற ை மன டும் 

மக ண்டல் ைண்ணனுங் கூடி யறிகிை  

அண்ட ை ணன்த ன ர ரடிமத ழப் 

பண்வட ைல்ைிவன நில்ை  பவறயுளெ. 11 

 

வெயு ை ைிய கண்டத்த னண்டத்தன் 

வகயு ை ைிய சூைத்தன் கண்ணுதல் 

ஐய ன ர ரடிமத ழு ை ர்க்மகை ம் 

உய்ய ை ம்அல்ைல் ஒன்றிவை க ண்ெிளன. 12 

 

திருந வுக்கரசர் – ஆற ம் திருமுவற –பதிக எண் : 24 

 

வகம்ெ ன ெதகேிற்றி னு ிவை ய ன்க ண் 

      கவறக்கண்டன் க ண்கண்ண ர் மநற்றி ய ன்க ண் 

அம்ெ ன்க ண் ஆடரமை ன் ற ட்டி ன ன்க ண் 

     அனை டி க ண்அயில்ை ய்ச் சூைத் த ன்க ண் 

எம்ெ ன்க ண் ஏழுைகு ெ யி ன ன்க ண் 

     எ ிசுடளர ன் க ண்இைங்கு ெழுை  ேன்க ண் 

மசம்ெ னத் மத ேியன்ன ளெனிய ன்க ண் 

     திருை ர ர ன்க ண்என் சிந்வத ய ளன. 1 

 

ஊளனறு படுதவையி லுண்டி ய ன்க ண் 

     ஓங்க ரன் க ண்ஊழி முதை  ன ன்க ண் 

ஆளனமற ன் ரர்ந்துழலும் ஐய  றன்க ண் 

    அண்டன்க ண் அண்டத்துக் கப்ப  ை ன்க ண் 

ெ ளனறு கரதைத்மதம் ெணிகண் டன்க ண் 

     ெ தைன்க ண் ெ தைத்தின் ைிவேை  ன ன்க ண் 

ளதளனறும் ெைர்க்மக ன்வறக் கண்ணி ய ன்க ண் 

     திருை ர ர ன்க ண்என் சிந்வத ய ளன. 2 

 

ஏைணத்த சிவைய ல்முப் புரமெய் த ன்க ண் 

       இவறயைன்க ண் ெவறயைன்க ண் ஈசன் த ன்க ண் 

தூைணத்த சுடர்ச்சூைப் பவடயி ன ன்க ண் 

       சுடர்மூன்றுங் கண்மூன்ற க் மக ண்ட ன் த ன்க ண் 

ஆைணத்த ல் என்றன்வன ஆட்மக ண் ட ன்க ண் 

       அனை டிக ண் அடிய ர்க் கெிர்த  ன ன்க ண் 

தீைணத்த திருவுருைிற் க ியுரு ைன்க ண் 

       திருை ர ர ன்க ண் என்சிந்வத ய ளன. 3 
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மக ங்குை ர் ெைர்க்கண்ணிக் குற்ற  ைன்க ண் 

          மக டுெழுைன் க ண்மக ல்வை மைள்ளேற் ற ன்க ண் 

எங்கள்ப ல் துயர்மகடுக்கு மெம்பி ர ன்க ண் 

          ஏழ்கடலு ளெழ்ெவையு ெ யி ன ன்க ண் 

மப ங்குெ  கருங்கடல்நஞ் சுண்ட ன் த ன்க ண் 

        மப ற்றூண்க ண் மசம்பைேத் திரள்ளப ல் ை ன்க ண் 

மசங்கண்ை  ேர ெதிளய  டுடன்வைத் த ன்க ண் 

        திருை ர ர ன்க ண்என் சிந்வத ய ளன. 4 

 

க ளரறு மநடுங்குடுெிக் கயிை  யன்க ண் 

         கவறக்கண்டன் க ண்கண்ண ர் மநற்றி ய ன்க ண் 

ளப ளரறு மநடுங்மக டிளெல் உயர்த்தி ன ன்க ண் 

        புண்ணியன்க ண் எண்ணரும்பல் குணத்தி ன ன்க ண் 

நீளரறு சுடர்ச்சூைப் பவடயி ன ன்க ண் 

        நின்ெைன்க ண் நிகளரது ெில்ை  த ன்க ண் 

சீளரறு திருெ ளை ர் ப கத் த ன்க ண் 

       திருை ர ர ன்க ண்என் சிந்வத ய ளன. 5 

 

பிவறயரைக் குறுங்கண்ணிச் சவடயி ன ன்க ண் 

          பிறப்பிலிக ண் மபண்ளண ட  ண யி ன ன்க ண் 

கவறயுருை ெணிெிடற்று மைண்ணீற் ற ன்க ண் 

          கழல்மத ழுை ர் பிறப்பறுக்குங் க ப லி க ண் 

இவறயுருைக் கனைவேய ள் இடப்ப  கன்க ண் 

          இருநிைன்க ண் இருநிைத்துக் கியல்ப  ன ன்க ண் 

சிவறயுருைக் கேிைண்ட ர் மசம்வெ ய ன்க ண் 

          திருை ர ர ன்க ண்என் சிந்வத ய ளன. 6 

 

தவையுருைச் சிரெ வை சூடி ன ன்க ண் 

           தெருைகந் தவைகைன ப் பலிமக ள் ை ன்க ண் 

அவையுருைச் சுடர ழி ய க்கி ன ன்க ண் 

          அவ்ை ழி மநடுெ லுக் கருேி ன ன்க ண் 

மக வையுருைக் கூற்றுவதத்த மக ள்வக ய ன்க ண் 

          கூமர ிநீர் ெண்மண டுக ற் ற யி ன ன்க ண் 

சிவையுருைச் சரந்துரந்த திறத்தி ன ன்க ண் 

          திருை ர ர ன்க ண்என் சிந்வத ய ளன. 7 
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ஐயன்க ண் குெரன்க ண் ஆதி ய ன்க ண் 

          அடல்ெழுை ள் த மன ன்று பியன்ளெ ளைந்து 

வகயன்க ண் கடற்பூதப் பவடயி ன ன்க ண் 

         கண்மண ிய ல் ஐங்கவணளய ன் உடல்க ய்ந் த ன்க ண் 

மைய்யன்க ண் தண்புனல்சூழ் மசஞ்சவட ய ன்க ண் 

        மைண்ணீற்ற ன் க ண்ைிசயற் கருள்மசய் த ன்க ண் 

மசய்யன்க ண் க ியன்க ண் மைேிளய ன் த ன்க ண் 

         திருை ர ர ன்க ண்என் சிந்வத ய ளன. 8 

 

ெவைைேர்த்த ெடெங்வக ப கத் த ன்க ண் 

           ெய னத்த ன் க ண்ெதியஞ் சூடி ன ன்க ண் 

இவைைேர்த்த ெைர்க்மக ன்வற ெ வை ய ன்க ண் 

இவறயைன்க ண் எறிதிவரநீர் நஞ்சுண் ட ன்க ண் 

            மக வைைேர்த்த மூைிவைய சூைத் த ன்க ண் 

மக டுங்குன்றன் க ண்மக ல்வை ளயற்றி ன ன்க ண் 

            சிவைைேர்த்த சரந்துரந்த திறத்தி ன ன்க ண் 

திருை ர ர ன்க ண்என் சிந்வத ய ளன. 9 

 

மப ற்ற து ெைர்க்மக ன்வற சூடி ன ன்க ண் 

            பு ிநூைன் க ண்மப டிய ர் ளெனி ய ன்க ண் 

ெற்ற ருந் தன்மன ப்ப   ில்ை  த ன்க ண் 

           ெவறளய தி க ண்எறிநீர் நஞ்சுண் ட ன்க ண் 

எற்ற லுங் குவறமை ன்று ெில்ை  த ன்க ண் 

           இவறயைன்க ண் ெவறயைன்க ண் ஈசன் ற ன்க ண் 

மசற்ற ர்கள் புரமூன்றுஞ் மசற்ற ன் த ன்க ண் 

           திருை ர ர ன்க ண்என் சிந்வத ய ளன. 10 

 

 

திருந வுக்கரசர் – ஆற ம் திருமுவற –பதிக எண் : 25 

 

உயிர  ைணெிருந் துற்று ளந க்கி 

        யுள்ேக் கிழியி னுருமைழுதி 

உயிர  ைணஞ்மசய்திட் டுன்வகத் தந்த ல் 

        உணரப் படுை ளர  மட ட்டி ை ழ்தி 

அயிர  ைணளெற  த ளன ளறறி 

      அெரர்ந  ட ே ளத ஆர ர ண்ட 

அயிர  ைணளெமயன் னம்ெ  ளனநின் 

      அருட்கண்ண ல் ளந க்க த ர் அல்ை  த ளர. 1 
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எழுது மக டியிவடய ர் ஏவழ மென்ளற ள் 

      இவேய ர்கள் நம்வெ யிகழ  முன்னம் 

பழுது படநிவனளயல் ப ைி மநஞ்ளச 

     பண்டுத ன் என்ளன டு பவகத  னுண்ளட  

முழுதுைகில் ை னைர்கள் முற்றுங் கூடி 

     முடிய ல் உறைணங்கி முற்றம் பற்றி 

அழுது திருைடிக்ளக பூவச மசய்ய 

     இருக்கின்ற ன் ஊர்ளப லும் ஆரர் த ளன. 2 

 

ளதரர ர் ெ வூர ர் திங்க ளூர ர் 

       திகழ்புன் சவடமுடிளெல் திங்கள் சூடிக் 

க ரர  நின்ற கழனிச் ச யற் 

      கண்ண ர்ந்த மநடுெ டங் கைந்து ளத ன்றும் 

ஓரர  வுைமகை  மெ ப்பக் கூடி 

      உவெய ள் ெணை ே  என்று ை ழ்த்தி 

ஆரர  ஆரர  என்கின் ற ர்கள் 

      அெரர்கள்தம் மபருெ ளன மயங்குற் ற ளய. 3 

 

ளக ைணளெ  ளத ளை  உவட ய ைது 

        மக ல்ளைளற  ளைழளெ  ஊர்ைது த ன் 

பூைணளெ  புறம்பயளெ  அன்ற  யிற்ற ன் 

       மப ருந்த த ர் ை ழ்க்வக திருந் த வெளய  

தீைணத்த மசஞ்சவடளெல் திங்கள் சூடித் 

        திவசந ன்கும் வைத்துகந்த மசந்தீ ைண்ணர் 

ஆைணளெ  ஒற்றிளய  அம்ெ  ன ர்த ம் 

       அறிளயன்ெற் றூர ெ  ற ரர் த ளன. 4 

 

ஏந்து ெழுை ேர் இன்னம் பர அர் 

        எ ிபைே ைண்ணர் குடமூக் கிை ர் 

ை ய்ந்த ைவேக்வகய ள் ப க ெ க 

       ை ர்சவடய ர் ைந்து ைைஞ்சு ழிய ர் 

ளப ந்த  ரடிகள் புறம்ப யத்ளத 

       புகலூர்க்ளக ளப யின ர் ளப ளர ளரறி 

ஆய்ந்ளத யிருப்ப ர்ளப  ய ரர் புக்க ர் 

       அண்ணை ர் மசய்கின்ற கண்ெ  யளெ. 5 
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கருை கிக் குழம்பிருந்து கலித்து மூவே 

       கருநரம்பும் மைள்மேலும்புஞ் ளசர்ந்மத ன் ற கி 

உருை கிப் புறப்பட்டிங் மக ருத்தி தன்ன ல் 

       ைேர்க்கப்பட் டுயிர ருங் கவடளப  க ர ல் 

ெருை கி நின்னடிளய ெறளை னம்ெ ன் 

      ெறித்மத ருக ற் பிறப்புண்ளடல் ெறை  ைண்ணம் 

திருை ரர் ெணை ே  திருத்மதங் கூர ய் 

     மசம்மப ளன கம்பளன திவகத்திட் ளடளன. 6 

 

முன்னம் அைனுவடய ந ெங் ளகட்ட ள் 

      மூர்த்தி யைனிருக்கும் ைண்ணங் ளகட்ட ள் 

பின்வன யைனுவடய ஆரர் ளகட்ட ள் 

     மபயர்த்தும் அைனுக்ளக பிச்சி ய ன ள் 

அன்வனவயயும் அத்தவனயும் அன்ளற நீத்த ள் 

      அகன்ற ள் அகலிடத்த ர் ஆச  ரத்வதத் 

தன்வன ெறந்த ள்தன் ந ெங் மகட்ட ள் 

      தவைப்பட்ட ள் நங்வக தவைைன் த ளே. 7 

 

ஆடுை ய் நீநட்டம் அேைிற் குன்ற  

        அைியடுை ர் அருெவறளய  ரறிந்ளத னுன்வனப் 

ப டுை ர் தும்புருவும் ந ர த தி 

       பரவுை ர் அெரர்களும் அெரர் ளக னும் 

ளதடுை ர் திருெ லும் ந ன்மு கனுந் 

       தீண்டுை ர் ெவைெகளுங் கங்வக ய ளும் 

கூடுளெ ந யடிளயன் மசய்குற் ளறைல் 

      குவறயுண்ளட திருை ரர் குடிமக ண் டீர்க்ளக. 8 

 

நீரருஞ் மசஞ்சவடய ய் மநற்றிக் கண்ண ய் 

         நிை த்திங்கள் துண்டத்த ய் நின்வனத் ளதடி 

ஓரரும் ஒழிய ளெ மய ற்றித் மதங்கும் 

         உைகமெை ந் தி ிதந்து நின்வனக் க ண்ப ன் 

ளதரரும் மநடுவீதி பற்றி நின்று 

        திருெ லும் ந ன்முகனுந் ளதர்ந்துங் க ண  

த ரர  ஆரர  என்கின் ற ர்கள் 

        அெரர்கள்தம் மபருெ ளன ஆர ர ளய. 9 
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நல்லூளர நன்ற க நட்ட ெிட்டு 

        நவரளயற்வறப் பவழய ளற ப ய ஏறிப் 

பல்லூரும் பலிதி ிந்து ளசற்றூர் ெீளத 

        பைர்க ணத் தவைய ைங் க ட்டி னூளட 

இல்ை ர்ந்த மபருளைளூர்த் தேிளய ளபணி 

        யிர ப்பட்டீச் சரங்கடந்து ெணற்க ல் புக்கு 

எல்ை ருந் தேிச்ச த்தங் குடியிற் க ண 

       இவறப்மப ழுதில் திருை ரர் புக்க ர் த ளெ. 10 

 

கருத்துத்திக் கதந கங் வகயி ளைந்திக் 

       கருைவரளப ற் கேிய வன கதறக் வகய ல் 

உ ித்மதடுத்துச் சிைந்ததன்ளத ல் மப ருந்த மூடி 

       உவெயைவே யச்சுறுத்தும் ஒேிமக ள் ளெனித் 

திருத்துருத்தி திருப்பழனந் திருமநய்த் த னந் 

      திருவைய  றிடங்மக ண்ட மசல்ைர் இந்ந ள் 

அ ிப்மபருத்த மைள்ளேற்வற அடரளைறி 

      யப்பன ர் இப்பருை ெ ர ர ளர. 11 

 

 

திருந வுக்கரசர்  – ஆற ம் திருமுவற – பதிக எண் : 26 

 

ப தித்தன் திருவுருைிற் மபண்மக ண் ட வனப் 

        பண்மட ருக ல் தசமுகவன அழுைித் த வன 

ை தித்துத் தடெைர ன் சிரங்மக ண் ட வன 

        ைன்கருப்புச் சிவைக்க ெ னுடல் அட்ட வனச் 

ளச திச்சந் திரன்ளெனி ெறுச்மசய் த வனச் 

       சுடரங்கி ளதைவனளய ர் வகக்மக ண் ட வன 

ஆதித்தன் பற்மக ண்ட அம்ெ ன் தன்வன 

       ஆர ிற் கண்டடிளயன் அயர்த்த ை ளற. 1 

 

மைற்புறுத்த திருைடிய ற் கூற்றட் ட வன 

         ைிேக்கிமன ேி ெின்னிமன ேி முத்தின் ளச தி 

ஒப்புறுத்த திருவுருைத் மத ருைன் தன்வன 

         ஓத ளத ளைத முணர்ந்த ன் தன்வன 

அப்புறுத்த கடல்நஞ்ச முண்ட ன் தன்வன 

        அமுதுண்ட ர் உைந்த லும் உைை  த வன 

அப்புறுத்த நீரகத்ளத அழை  ன வன 

       ஆர ிற் கண்டடிளயன் அயர்த்த ை ளற. 2 
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ஒருக ைத் மத ருளதைர் கண்மக ண் ட வன 

        யூழிளத  றூழி யுயர்ந்த ன் தன்வன 

ைருக ைஞ் மசல்க ை ெ யி ன வன 

       ைன்கருப்புச் சிவைக்க ெ னுடைட் ட வனப் 

மப ருளைழக் கேிற்று ிவைப் ளப ர்வை ய வனப் 

       புள்ேவரய னுடல்தன்வனப் மப டிமசய் த வன 

அருளைள்ைி தகர்த்மதச்சன் தவைமக ண் ட வன 

       ஆர ிற் கண்டடிளயன் அயர்த்த ை ளற. 3 

 

மெய்ப்ப ல்மைண் ணீறணிந்த ளெனி ய வன 

         மைண்பேிங்கி னுட்பதித்த ளச தி ய வன 

ஒப்ப வன மய ப்பிை  மை ருைன் தன்வன 

         உத்தெவன நித்திைத்வத யுைக மெல்ை ம் 

வைப்ப வனக் கவேை வன ைருைிப் ப வன 

        ைல்ைிவனளயன் ெனத்தகத்ளத ென்னி ன வன 

அப்ப வைக் கப்ப வைக் கப்ப  ை வன 

       ஆர ிற் கண்டடிளயன் அயர்த்த ை ளற. 4 

 

பிண்டத்திற் பிறந்தமத ரு மப ருவே ெற்வறப் 

         பிண்டத்வதப் பவடத்ததவனப் மப ிய ளைதத் 

துண்டத்திற் றுணிமப ருவேச் சுடுதீ ய கிச் 

        சுழல்க ை ய் நீர கிப் ப ர  யிற்வறக் 

கண்டத்தில் தீதினஞ் சமுது மசய்து 

        கண்மூன்று பவடத்தமத ரு கரும்வபப் ப வை 

அண்டத்துக் கப்புறத்த ர் தெக்கு ைித்வத 

       ஆர ிற் கண்டடிளயன் அயர்த்த ை ளற. 5 

 

நீதிய ய் நிைன கி மநருப்ப ய் நீர ய் 

        நிவறக ை ய் இவையிற்றின் நியெ ெ கிப் 

ப திய  மய ன்ற கி யிரண்ட ய் மூன்ற ய்ப் 

       பரெ ணு ை ய்ப்பழுத்த பண்க ே கிச் 

ளச திய  யிருே கிச் சுவைக ே கிச் 

       சுவைகைந்த அப்ப ை ய் வீட ய் வீட்டின் 

ஆதிய ய் அந்தெ ய் நின்ற ன் தன்வன 

      ஆர ிற் கண்டடிளயன் அயர்த்த ை ளற. 6 

ப டல் எண் : 7 

* * * * * * * 

ப டல் எண் : 8 

* * * * * * * 

ப டல் எண் : 9 

* * * * * * * 

ப டல் எண் : 10 
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திருந வுக்கரசர் – ஆற ம் திருமுவற – பதிக எண் : 27 

 

மப ய்ம்ெ யப் மபருங்கடலிற் புைம்ப  நின்ற 

           புண்ணியங்க ள் தீைிவனக ள் திருளை நீங்கள் 

இம்ெ யப் மபருங்கடவை ய ித்துத் தின்பீர்க் 

          கில்வைளய கிடந்ததுத ன் ய ளனல் ை ளன ர் 

தம்ெ வனத் தவைெகவனத் தண்ண ை ரர்த் 

         தடங்கடவைத் மத டர்ந்ளத வர யடங்கச் மசய்யும் 

எம்ெ ன்ற னடித்மத டர்ை  னுழிதர் கின்ளறன் 

        இவடயிளைன் மகடுவீர்க ள் இடளறன் ெின்ளன. 1 

 

ஐம்மபருெ  பூதங்க ள் ஒருவீர் ளைண்டிற் 

        மற ருவீர்ளைண் டீர்ஈண்டிவ் ைைனி மயல்ை ம் 

உம்பரளெ உம்ைசளெ ய க்க ைல்லீர்க் 

கில்வைளய நுகர்ளப கம் ய ளனல் ை ளன ர் 

          உம்பருெ  யூழியுெ  யுைளக ழ கி 

ஒள்ே ரர் நள்ேெிர்த ம் ைள்ேல் ை ளன ர் 

          தம்மபருெ  ன ய்நின்ற அரவனக் க ண்ளபன்  

தவடப்படுளை ன க்கருதித் தருக்ளகன் ெின்ளன. 2 

 

சில்லுருைிற் குறியிருத்தி நித்தல் பற்றிச் 

         மசழுங்கண்ண ல் ளந க்குெிது வூக்க ென்று 

பல்லுருைில் மத ழில்பூண்ட பஞ்ச பூதப் 

         பேகீரும் ைசென்ளற ப ளர மைல்ை ம் 

மச ல்லுருைிற் சுடர்மூன்ற ய் உருைம் மூன்ற ய்த் 

        தூநயனம் மூன்ற கி ஆண்ட ஆரர் 

நல்லுருைிற் சிைனடிளய யவடளைன் நும்ெ ல் 

       நவெப்புண்ளணன் கவெத்துநீர் நடெின் களே. 3 

 

உன்னுருைிற் சுவைமய ேியூ ளற வச ந ற்றத் 

         துறுப்பினது குறிப்ப கு வெவீர் நுங்கள் 

ென்னுருைத் தியற்வககே ல் வைப்பீர்க் வகளய  

        வையகளெ ளப த ளத ய ளனல் ை ளன ர் 

மப ன்னுருவைத் மதன்ன ரர் ென்னு குன்வறப் 

        புைிக்மகழிை ஞ் சிைக்மக ழுந்வதப் புகுந்மதன் சிந்வத 

தன்னுருவைத் தந்தைவன மயந்வத தன்வனத் 

        தவைப்படுளைன் துவைப்படுப்ப ன் தருக்ளகன் ெின்ளன. 4 
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துப்பிவனமுன் பற்றற  ைிறளை ெிக்க 

           ளச ர்வுபடு சூட்சியளெ சுகளெ நீங்கள் 

ஒப்பவனவயப் ப ைித்திவ் வுைக மெல்ை ம் 

          உழறுெிது குவறமுடிப்பீர்க் க ிளத மயன்றன் 

வைப்பிவனப்மப ன் ெதிை ரர் ெணிவய வைகல் 

         ெண ேவனமயம் மபருெ வன ை ளன ர் தங்கள் 

அப்பவனச்மசப் பிடைவடளைன் நும்ெ ல் ந னும் 

        ஆட்டுளண ளன ட்டந்தீங் கவைளயன் ெின்ளன. 5 

 

மப ங்குெத ெ னளெ ஆர்ைச் மசற்றக் 

          குளர தளெ யுளை பளெ மப வறளய நீங்கள் 

உங்கள்மபரு ெ நிைத்தி மனல்வை மயல்ை ம் 

          உழறுெிது குவறமுடிப்பீர்க் க ிளத ய ளனல் 

அங்கெைத் தயமன டுெ  ை கி ெற்று 

         ெதற்கப்ப  மை ன்ற கி யறிய மை ண்ண ச் 

மசங்கனகத் தனிக்குன்வறச் சிைவன ய ரர்ச் 

         மசல்ைவனச்ளசர் ளைன்நும்ெ ற் மசலுத்து ளணளன. 6 

 

இடர்ப ை மெனெிக்க துக்க ளைட்வக 

          மைறுப்ளபமயன் றவனவீரும் உைவக ளய டிக் 

குவடகின்றீர்க் குைகங்கள் குலுங்கி நுங்கள் 

          குறிநின்ற தவெய ளத ய ளனல் ை ளன ர் 

அவடய ர்தம் புரமூன்று மெ ிமசய் த வன 

           அெரர்கள்தம் மபருெ வன யரவன ஆரர் 

உவடய வனக் கடுகச்மசன் றவடளைன் நும்ெ  

           ை ட்டுளண ளன ட்டந்தீங் கவைளயன் ெின்ளன. 7 

 

ைிவரந்த ளும் நல்குரளை மசல்ளை மப ல்ை  

           மைகுட்சிளய ெகிழ்ச்சிளய மைறுப்ளப நீங்கள் 

நிவரந்ளத டி ெ நிைத்வத ய ித்துத் தின்பீர்க் 

           கில்வைளய நுகர்ளப கம் ய ளனல் ை ளன ர் 

கவரந்ளத ட ைருநஞ்வச யமுது மசய்த 

          கற்பகத்வதத் தற்பரத்வதத் திருை  ர ில் 

பரஞ்ளச தி தவனக்க ண்ளபன் பளடன்நும் பண்பிற் 

          ப ிந்ளத டி ளய ட்டந்து பகட்டன் ெின்ளன. 8 
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மூள்ை ய மத ழிற்பஞ்ளசந் தி ிய ைஞ்ச 

         முக ிக ண் முழுதுெிவ் வுைவக ளய டி 

ந ள்ை யு நும்முவடய ெம்ெ ர வண 

        நட த்துகின்றீர்க் கவெய ளத ய ளனல் ை ளன ர் 

நீள்ை ன முகடதவனத் த ங்கி நின்ற 

       மநடுந்தூவணப் ப த ேக் கருவை ய ரர் 

ஆள்ை வனக் கடுகச்மசன் றவடளைன் நும்ெ  

        ை ட்டுளண ளன ட்டந்தீங் கவைளயன் ெின்ளன. 9 

சுருக்கமெ டு மபருக்கநிவை நித்தல் பற்றித் 

          துப்பவறமயன் றவனவீ ிவ் வுைவக ளய டிச் 

மசருக்கிெிவக மசலுத்தியுெ மசய்வக வைகல் 

          மசய்கின்றீர்க் கவெய ளத ய ளனல் ெிக்க 

தருக்கிெிக ைவரமயடுத்த அரக்கன் ஆகந் 

          தேரைடி மயடுத்தைன்றன் ப டல் ளகட்டு 

இரக்கமெழுந் தருேியஎம் மபருெ ன் ப தத் 

          திவடயிளைன் மகடுவீர்க ள் இடளறன் ெின்ளன. 10 

 

திருந வுக்கரசர் – ஆற ம் திருமுவற –பதிக எண் : 28 

 

நீற்றிவனயும் மநற்றிளெ லிட்ட ர் ளப லும் 

          நீங்க ளெ மைள்மேலும்பு பூண்ட ர் ளப லும் 

க ற்றிவனயுங் கடித க நடந்த ர் ளப லுங் 

         கண்ணின்ளெற் கண்மண ன் றுவடய ர் ளப லும் 

கூற்றிவனயுங் குவரகழை ல் உவதத்த ர் ளப லுங் 

        மக ல்புலித்ளத  ை வடக் குழகர் ளப லும் 

ஆற்றிவனயுஞ் மசஞ்சவடளெல் வைத்த ர் ளப லும் 

       அணிய ரர்த் திருமூைட் ட ன ன ளர. 1 

 

ப ியளத ர் ப ம்பவரளெ ை ர்த்த ர் ளப லும் 

         ப சுபதம் ப ர்த்தற் கேித்த ர் ளப லும் 

க ியளத ர் கேிற்று ிவை ளப ர்த்த ர் ளப லும் 

        கப ைங்கட் டங்கக் மக டிய ர் ளப லும் 

மப ியளத ர் ெவைைில்ை  எய்த ர் ளப லும் 

       ளபர்நந்தி மயன்னும் மபயர ர் ளப லும் 

அ ியளத ர் அரணங்கள் அட்ட ர் ளப லும் 

      அணிய ரர்த் திருமூைட் ட ன ன ளர. 2 
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துணியுவடயர் ளத லுவடய மரன்ப ர் ளப லுந் 

         தூய திருளெனிச் மசல்ைர் ளப லும் 

பிணியுவடய அடிய வரத் தீர்ப்ப ர் ளப லும் 

        ளபசுை ர்க் மகல்ை ம் மப ிய ர் ளப லும் 

ெணியுவடய ெ ந கம் ஆர்ப்ப ர் ளப லும் 

        ை சுகிெ  ந ண க வைத்த ர் ளப லும் 

அணியுவடய மநடுவீதி நடப்ப ர் ளப லும் 

        அணிய ரர்த் திருமூைட் ட ன ன ளர. 3 

 

ஓட்டகத்ளத ஊண க வுகந்த ர் ளப லும் 

         ஓருருை ய்த் ளத ன்றி உயர்ந்த ர் ளப லும் 

ந ட்டகத்ளத நவடபைவும் நைின்ற ர் ளப லும் 

        ஞ னப் மபருங்கடற்ளக ர் ந தர் ளப லும் 

க ட்டகத்ளத ய ட லுவடய ர் ளப லும் 

        க ெரங்கள் ப டித் தி ிை ர் ளப லும் 

ஆட்டகத்தில் ஆவனந் துகந்த ர் ளப லும் 

        அணிய ரர்த் திருமூைட் ட ன ன ளர. 4 

 

ஏனத் திேெருப்புப் பூண்ட ர் ளப லும் 

         இவெயைர்க ளேத்த இருந்த ர் ளப லும் 

க னக்கல் ை ற்கீழ் நிழை ர் ளப லுங் 

         கடல்நஞ்ச முண்டிருண்ட கண்டர் ளப லும் 

ை னத் திேெதிளசர் சவடய ர் ளப லும் 

        ை ன்கயிவை மைற்பின் ெகிழ்ந்த ர் ளப லும் 

ஆனத்து முன்மனழுத்த ய் நின்ற ர் ளப லும் 

        அணிய ரர்த் திருமூைட் ட ன ன ளர. 5 

 

க ெவனயும் க ிய கக் க ய்ந்த ர் ளப லுங் 

           கடல்நஞ்ச முண்டிருண்ட கண்டர் ளப லும் 

ளச ெவனயுஞ் மசஞ்சவடளெல் வைத்த ர் ளப லும் 

          மச ல்ை கிச் மச ற்மப ருே ய் நின்ற ர் ளப லும் 

ந ெவனயும் ளைதத்த ர் த ளெ ளப லும் 

          நங்வகளய ர் ப ல்ெகிழ்ந்த நம்பர் ளப லும் 

ஆெவனயுந் திருமுடிய ர் த ளெ ளப லும் 

         அணிய ரர்த் திருமூைட் ட ன ன ளர. 6 
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முடிய ர் ெதியரைம் வைத்த ர் ளப லும் 

         மூவுைகுந் த ளெய ய் நின்ற ர் ளப லும் 

மசடிய ர் தவைப்பலிமக ண் டுழல்ை ர் ளப லுஞ் 

         மசல்கதித ன் கண்ட சிைன ர் ளப லும் 

கடிய ர்நஞ் சுண்டிருண்ட கண்டர் ளப லுங் 

        கங்க ே ளைடக் கருத்தர் ளப லும் 

அடிய  ரடிவெ யுகப்ப ர் ளப லும் 

        அணிய ரர்த் திருமூைட் ட ன ன ளர. 7 

 

இந்திரத்வத யினித க ஈந்த ர் ளப லும் 

          இவெயைர்கள் ைந்திவறஞ்சும் இவறைர் ளப லும் 

சுந்தரத்த மப டிதன்வனத் துவதந்த ர் ளப லுந் 

          தூத்தூய திருளெனித் ளத ன்றல் ளப லும் 

ெந்திரத்வத ெனத்துள்ளே வைத்த ர் ளப லும் 

          ெ ந கம் ந ண க ைவேத்த ர் ளப லும் 

அந்திரத்ளத யணிய நஞ் சுண்ட ர் ளப லும் 

         அணிய ரர்த் திருமூைட் ட ன ன ளர. 8 

 

பிண்டத்வதக் க க்கும் பிர ன ர் ளப லும் 

          பிறைி யிறைி யிை த ர் ளப லும் 

முண்டத்து முக்கண் ணுவடய ர் ளப லும் 

         முழுநீறு பூசும் முதல்ைர் ளப லும் 

கண்டத் திவறளய கறுத்த ர் ளப லும் 

         க ேத்தி க ளர ணம் ளெய ர் ளப லும் 

அண்டத்துக் கப்புறெ ய் நின்ற ர் ளப லும் 

         அணிய ரர்த் திருமூைட் ட ன ன ளர. 9 

 

ஒருக ைத் மத ன்ற கி நின்ற ர் ளப லும் 

          ஊழி பைகண் டிருந்த ர் ளப லும் 

மபருக ளெ மைள்ேந் தைிர்த்த ர் ளப லும் 

          பிறப்பிடும்வப ச க்க மட ன் றில்ை ர் ளப லும் 

உருக த ர் உள்ேத்து நில்ை ர் ளப லும் 

         உகப்ப ர் ெனத்மதன்றும் நீங்க ர் ளப லும் 

அருக க ைந்மதன்வன யஞ்ளச மைன்ப ர் 

        அணிய ரர்த் திருமூைட் ட ன ன ளர. 10 
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நன்ற க நவடபைவும் நைின்ற ர் ளப லும் 

          ஞ னப் மபருங்கடற்ளக ர் ந தர் ளப லும் 

மக ன்ற கிக் மக ன்றமத ன் றுண்ட ர் ளப லுங் 

          ளக ேரக்கர் ளக ன்தவைகள் குவறத்த ர் ளப லும் 

மசன்ற ர் தி ிபுரங்க மேய்த ர் ளப லுந் 

          திவசயவனத்து ெ யவனத்து ெ ன ர் ளப லும் 

அன்ற கில் ஆயிரம் ளபர ர் ளப லும் 

         அணிய ரர்த் திருமூைட் ட ன ன ளர. 11 

 

திருந வுக்கரசர் – ஆற ம் திருமுவற – பதிக எண் : 29 

 

திருெணிவயத் தித்திக்குந் ளதவனப் ப வைத் 

           தீங்கரும்பின் இன்சுவைவயத் மதேிந்த ளதறல் 

குருெணிவயக் குழல்மெ ந்வத த ேம் வீவண 

           மக க்கவரயின் சச்ச ியின் ப ணி ய வனப் 

பருெணிவயப் பைேத்வதப் பசும்மப ன் முத்வதப் 

          பருப்பதத்தில் அருங்கைத்வதப் ப ைந் தீர்க்கும் 

அருெணிவய ஆர ி ைம்ெ ன் தன்வன 

          அறிய  தடிந ளய னயர்த்த ை ளற. 1 

 

மப ன்ளனளப ல் திருளெனி யுவடய ன் தன்வனப் 

          மப ங்குமைண் ணூை வனப் புனிதன் தன்வன 

ெின்ன வன ெின்னிவடய ள் ப கன் தன்வன 

          ளைழத்தி னு ிைிரும்பிப் ளப ர்த்த ன் தன்வனத் 

தன்ன வனத் தன்மன ப்ப   ில்ை  த வனத் 

          தத்துைவன யுத்தெவனத் தழல்ளப ல் ளெனி 

அன்ன வன ஆர ி ைம்ெ ன் தன்வன 

         அறிய  தடிந ளய னயர்த்த ை ளற. 2 

 

ஏற்ற வன ஏழுைகு ெ ன ன் தன்வன 

         ளயழ்கடலு ளெழ்ெவையு ெ ன ன் தன்வனக் 

கூற்ற வனக் கூற்ற முவதத்த ன் தன்வனக் 

         மக டுெழுை ள் மக ண்டளத ர் வகய ன் தன்வனக் 

க ற்ற வனத் தீய வன நீரு ெ கிக் 

         கடிகெழும் புன்சவடளெற் கங்வக மைள்ே 

ஆற்ற வன ஆர ி ைம்ெ ன் தன்வன 

         அறிய  தடிந ளய னயர்த்த ை ளற. 3 
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முந்திய ைல்ைிவனகள் தீர்ப்ப ன் தன்வன 

         மூை த ளெனிமுக் கண்ணி ன வனச் 

சந்திரனும் மைங்கதிரு ெ யி ன வனச் 

         சங்கரவனச் சங்கக் குவழய ன் தன்வன 

ெந்திரமும் ெவறப்மப ருளு ெ ன ன் தன்வன 

        ெறுவெயும் இம்வெயு ெ ன ன் தன்வன 

அந்திரவன ஆர ி ைம்ெ ன் தன்வன 

       அறிய  தடிந ளய னயர்த்த ை ளற. 4 

 

பிறமநறிய ய்ப் பீட கிப் பிஞ்ஞ கனுெ ய்ப் 

          பித்தன ய்ப் பத்தர் ெனத்தி னுள்ளே 

உறமநறிய ய் ஓெெ ய் ஈெக் க ட்டில் 

          ஓ ிபை ைிடநட்ட ெ டி ன வனத் 

துறமநறிய ய்த் தூபெ ய்த் ளத ற்ற ெ கி 

           ந ற்றெ ய் நன்ெைர்ளெ லுவறய  நின்ற 

அறமநறிவய ஆர ி ைம்ெ ன் தன்வன 

          அறிய  தடிந ளய னயர்த்த ை ளற. 5 

 

பழகியைல் ைிவனகள் ப ற்று ை வனப் 

          பசுபதிவயப் ப ைகவனப் ப ைந் தீர்க்கும் 

குழகவனக் ளக ேரமை ன் ற ட்டு ை வனக் 

           மக டுமக ட்டி மக ண்டளத ர் வகய ன் தன்வன 

ைிழைவன வீரட்டம் ளெைி ன வன 

          ைிண்ணைர்க ளேத்தி ைிரும்பு ை வன 

அழகவன ஆர ி ைம்ெ ன் தன்வன 

          அறிய  தடிந ளய னயர்த்த ை ளற. 6 

 

சூே  ெணிளசர் முடிய ன் தன்வனச் 

         சுண்ணமைண் ணீறணிந்த ளச தி ய வனக் 

ளக ள்ை  யரை ெவசத்த ன் தன்வனக் 

         மக ல்புலித்ளத  ை வடக் குழகன் தன்வன 

ந ள்ை யும் பத்தர் ெனத்து ே வன 

         நம்பவன நக்கவன முக்க ண வன 

ஆள்ை வன ஆர ில் அம்ெ ன் தன்வன 

         அறிய  தடிந ளய னயர்த்த ை ளற. 7 
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முத்திவன ெணிதன்வன ெ ணிக் கத்வதத் 

           மூை த கற்பகத்தின் மக ழுந்து தன்வனக் 

மக த்திவன ையிரத்வதக் மக ல்ளை றூர்ந்து 

           ளக ேரமை ன் ற ட்டுங் குழகன் தன்வனப் 

பத்தவனப் பத்தர் ெனத்து ே வனப் 

          ப ிதிளப ல் திருளெனி யுவடய ன் தன்வன 

அத்தவன ஆர ில் அம்ெ ன் தன்வன 

         அறிய  தடிந ளயன் அயர்த்த ை ளற. 8 

 

வபய  டரைங்வக ளயந்தி ன வனப் 

            ப ிதிளப ல் திருளெனிப் ப ல்நீற் ற வன 

மநய்ய டு திருளெனி நிெைன் தன்வன 

            மநற்றிளெல் ெற்மற ருகண் நிவறைித் த வனச் 

மசய்ய வனச் மசழும்பைேத் திரமே ப் ப வனச் 

           மசஞ்சவடளெல் மைண்டிங்கள் ளசர்த்தி ன வன 

ஐய று ளெய வன ஆர ர வன 

          அறிய  தடிந ளயன் அயர்த்த ை ளற. 9 

 

சீர ர் முடிபத் துவடய ன் தன்வனத் 

            ளதசழியத் திருைிரை ற் சிவதய நூக்கிப் 

ளபர ர் மபருவெ மக டுத்த ன் தன்வனப் 

           மபண்ணிரண்டும் ஆணுெ ய் நின்ற ன் தன்வனப் 

ளப ர ர் புரங்கள் புரே நூறும் 

           புண்ணியவன மைண்ணீ றணிந்த ன் தன்வன 

ஆர வன ஆர ி ைம்ெ ன் தன்வன 

           அறிய  தடிந ளயன் அயர்த்த ை ளற. 10 

 

திருந வுக்கரசர் – ஆற ம் திருமுவற –பதிக எண் : 30 

 

எம்பந்த ைல்ைிவனளந ய் தீர்த்திட் ட ன்க ண் 

            ஏழ்கடலும் ஏழுைகும் ஆயி ன ன்க ண் 

ைம்புந்து மக ன்வறயந்த ர் ெ வை ய ன்க ண் 

           ைேர்ெதிளசர் கண்ணியன்க ண் ை ளன ர் ளைண்ட 

அம்மப ன்ற ல் மூமையிலு மெ ிமசய் த ன்க ண் 

           அனை டி ய னஞ்சு ெ டி ன ன்க ண் 

மசம்மப ன்மசய் ெணிெ டத் திருை  ர ில் 

           திருமூைட் ட னத்மதஞ் மசல்ைன் த ளன. 1 
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அக்குை ம் அவரயினன்க ண் அடிய ர்க் மகன்றும் 

           ஆரமுத ய் அண்ணிக்கும் ஐய ற் ற ன்க ண் 

மக க்குை ம் பீலிமய டு மக ன்வற ெ வை 

          குேிர்ெதியுங் கூரரவும் நீருஞ் மசன்னித் 

மத க்குை ஞ் சவடயினன்க ண் மத ண்டர் மசல்லுந் 

          தூமநறிக ண் ை னைர்கள் துதிமசய் ளதத்தும் 

திக்மகை ம் நிவறந்தபுகழ்த் திருை  ர ில் 

          திருமூைட் ட னத்மதஞ் மசல்ைன் த ளன. 2 

 

நீளரறு சவடமுடிமயம் நிெைன் த ன்க ண் 

           மநற்றிளெல் ஒற்வறக்கண் நிவறைித் த ன்க ண் 

ை ளரறு ைனமுவைய ள் ப கத் த ன்க ண் 

           ைேர்ெதிளசர் சவடய ன்க ண் ெ ளத ைன்க ண் 

 க ளரறு முகிைவனய கண்டத் த ன்க ண் 

          கல்ை லின் கீழறங்கள் மச ல்லி ன ன்க ண் 

சீளரறு ெணிெ டத் திருை  ர ில் 

          திருமூைட் ட னத்மதஞ் மசல்ைன் த ளன. 3 

 

க ளனறு கேிற்று ிவைப் ளப ர்வை ய ன்க ண் 

            கற்பகங்க ண் க ைவனயன் றுவதமசய் த ன்க ண் 

ஊளனறு முவடதவையிற் பலிமக ள் ை ன்க ண் 

            உத்தென்க ண் ஒற்றியூர் ளெைி ன ன்க ண் 

ஆளனமற ன் றதுளைறும் அண்ணல் த ன்க ண் 

           ஆதித்தன் பல்லிறுத்த ஆதி த ன்க ண் 

ளதளனறு ெைர்ச்ளச வைத் திருை  ர ில் 

            திருமூைட் ட னத்மதஞ் மசல்ைன் த ளன. 4 

 

பிறப்ளப  டிறப்மபன்று ெில்ை  த ன்க ண் 

           மபண்ணுருளை  ட ணுருை ெ யி ன ன்க ண் 

ெறப்படுமென் சிந்வதெருள் நீக்கி ன ன்க ண் 

          ை னைரு ெறிய த மநறிதந் த ன்க ண் 

நறப்படுபூ ெைர்தூபந் தீப நல்ை 

          நறுஞ்ச ந்தங் மக ண்ளடத்தி ந ளும் ை ளன ர் 

சிறப்ளப டு பூசிக்கும் திருை  ர ில் 

          திருமூைட் ட னத்மதஞ் மசல்ைன் த ளன. 5 
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சங்கரன்க ண் சக்கரம்ெ ற் கருள்மசய் த ன்க ண் 

            தருளணந்து ளசகரன்க ண் தவைைன் த ன்க ண் 

அங்கெைத் தயன்சிரங்கள் ஐந்தி மை ன்வற 

            அறுத்தைன்க ண் அணிமப ழில்சூழ் ஐய ற் ற ன்க ண் 

எங்கள்மபரு ெ ன்க ண்என் னிடர்கள் ளப க 

           அருள்மசய்யும் இவறைன்க ண் இவெளய  ளரத்துஞ் 

மசங்கெை ையல்புவடசூழ் திருை  ர ில் 

           திருமூைட் ட னத்மதஞ் மசல்ைன் த ளன. 6 

 

நன்றருேித் தீதகற்றும் நம்பி ர ன்க ண் 

          ந ன்ெவறளய  ட றங்க ெ யி ன ன்க ண் 

ெின்திகழுஞ் ளச தியன்க ண் ஆதி த ன்க ண் 

          மைள்ளேறு நின்றுைவு மக டியி ன ன்க ண் 

துன்றுமப ழிற் கச்சிளய கம்பன் த ன்க ண் 

           ளச ற்றுத் துவறய ன்க ண் ளச வை சூழ்ந்த 

மதன்றை ர் ெணங்கெழுந் திருை  ர ில் 

           திருமூைட் ட னத்மதஞ் மசல்ைன் த ளன. 7 

 

மப ன்நைத்த நறுங்மக ன்வறச் சவடயி ன ன்க ண் 

           புகலூரும் பூைணமும் மப ருந்தி ன ன்க ண் 

ெின்நைத்த நுண்ணிவடய ள் ப கத் த ன்க ண் 

          ளைதியன்க ண் மைண்பு ிநூல் ெ ர்பி ன ன்க ண் 

மக ன்னைத்த மூைிவைளைல் ஏந்தி ன ன்க ண் 

           ளக ைெ  நீறணிந்த ளெனி ய ன்க ண் 

மசந்நைத்த ையல்புவடசூழ் திருை  ர ில் 

          திருமூைட் ட னத்மதஞ் மசல்ைன் த ளன. 8 

 

ைிண்டைர்தம் புரமூன்று மெ ிமசய் த ன்க ண் 

          ளைவைைிட முண்டிருண்ட கண்டத் த ன்க ண் 

ெண்டைத்தில் ஒேிைேர ைிேங்கி ன ன்க ண் 

           ை ய்மூரும் ெவறக்க டும் ெருைி ன ன்க ண் 

புண்ட ிகக் கண்ண னும் பூைின் ளெவைப் 

           புத்ளதளுங் க ண்ப ிய புர ணன் த ன்க ண் 

மதண்டிவரநீர் ையல்புவடசூழ் திருை  ர ில் 

          திருமூைட் ட னத்மதஞ் மசல்ைன் த ளன. 9 
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மசருைேருஞ் மசங்கண்ெ  ளைற்றி ன ன்க ண் 

         மதன்ன வனக் க ைன்க ண் தீயில் வீழ 

ெருைைர்தம் புரமூன்று மெ ிமசய் த ன்க ண் 

         ைஞ்சகர்ப  ைணுக த வெந்தன் த ன்க ண் 

அருைவரவய மயடுத்தைன்தன் சிரங்கள் பத்தும் 

         ஐந்ந ன்கு ளத ளுமந ிந் தைற அன்று 

திருைிரை ல் அடர்த்தைன்க ண் திருை  ர ில் 

         திருமூைட் ட னத்மதஞ் மசல்ைன் த ளன. 10 

 

திருந வுக்கரசர் – ஆற ம் திருமுவற –பதிக எண் : 31 

 

இடர்மகடுெ  மறண்ணுதிளயல் மநஞ்ளச நீை  

            ஈண்மட ேிளசர் கங்வகச் சவடய  மயன்றும் 

சுடமர ேிய  யுள்ைிேங்கு ளச தீ மயன்றுந் 

            தூநீறு ளசர்ந்திைங்கு ளத ே  மைன்றும் 

கடல்ைிடெ துண்டிருண்ட கண்ட  மைன்றுங் 

           கவைெ ன் ெறிளயந்து வகய  மைன்றும் 

அடல்ைிவடய ய் ஆரமுளத ஆதீ மயன்றும் 

           ஆரர  என்மறன்ளற அைற  நில்ளை. 1 

 

மசடிளயறு தீைிவனகள் தீரும் ைண்ணஞ் 

           சிந்தித்ளத மனஞ்சளெ திண்ண ெ கப் 

மப டிளயறு திருளெனி யுவடய  மயன்றும் 

           புரந்தரன்றன் ளத ள்துணித்த புனித  மைன்றும் 

அடிளயவன ய ே கக் மக ண்ட  மயன்றும் 

            அம்ெ ளன ஆருமரம் ெரளச மயன்றும் 

கடிந று மப ழிற்கச்சிக் கம்ப  மைன்றுங் 

           கற்பகளெ மயன்மறன்ளற கதற  நில்ளை. 2 

 

நிவைமபறுெ  மறண்ணுதிளயல் மநஞ்ளச நீை  

            நித்தலுமெம் பிர னுவடய ளக யில் புக்குப் 

புைர்ைதன்முன் அைகிட்டு மெழுக்கு ெிட்டுப் 

            பூெ வை புவனந்ளதத்திப் புகழ்ந்து ப டித் 

தவைய ரக் கும்பிட்டுக் கூத்து ெ டிச் 

           சங்கர  சயளப ற்றி ளப ற்றி மயன்றும் 

அவைபுனல்ளசர் மசஞ்சவடமயம் ஆதீ மயன்றும் 

           ஆரர  என்மறன்ளற அைற  நில்ளை. 3 
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புண்ணியமும் நன்மனறியும் ஆை மதல்ை ம் 

           மநஞ்சளெ யிதுகண்ட ய் மப ருந்தக் ளகள்நீ 

நுண்ணியமைண் ணூல்கிடந்த ெ ர்ப  என்றும் 

           நுந்த த மை ண்சுடளர மயன்றும் ந ளும் 

ைிண்ணியங்கு ளதைர்களும் ளைதம் ந ன்கும் 

           ைிவரெைர்ளெல் ந ன்முகனும் ெ லுங் கூடி 

எண்ண ிய திருந ெ முவடய  மயன்றும் 

            எழிை ர ர மைன்ளற ஏத்த  நில்ளை. 4 

 

இவழத்தந  மேல்வை கடப்ப மதன்ற ல் 

           இரைிமன டு நண்பகலு ளெத்தி ை ழ்த்திப் 

பிவழத்தமதை ம் மப றுத்தருள்மசய் மப ிளய ய் என்றும் 

           பிஞ்ஞகளன வெஞ்ஞைிலுங் கண்ட  என்றும் 

அவழத்தைறி அடிளயனுன் னரணங் கண்ட ய் 

           அணிய ரர் இடங்மக ண்ட அழக  என்றும் 

குழற்சவடமயங் ளக மனன்றுங் கூறு மநஞ்ளச 

            குற்றெில்வை மயன்ளெல்ந ன் கூறி ளனளன. 5 

 

நீப்ப ிய பல்பிறைி நீக்கும் ைண்ணம் 

          நிவனந்திருந்ளதன் க ண்மநஞ்ளச நித்த ெ கச் 

ளசப்பி ிய  மைல்மக டியி ன ளன மயன்றும் 

          சிைளை க மநறிதந்த சிைளன மயன்றும் 

பூப்பி ிய  ந ன்முகனும் புள்ேின் ளெவைப் 

          புண்ட ிகக் கண்ண னும் ளப ற்றி மயன்னத் 

தீப்பிழம்ப ய் நின்றைளன மசல்ை ெல்குந் 

           திருை ர ர மைன்ளற சிந்தி மநஞ்ளச. 6 

 

பற்றிநின்ற ப ைங்கள் ப ற்ற ளைண்டில் 

          பரகதிக்குச் மசல்ைமத ரு ப ிசு ளைண்டில் 

சுற்றிநின்ற சூழ்ைிவனகள் வீழ்க்க ளைண்டில் 

          மச ல்லுளகன் ளகள்மநஞ்ளச துஞ்ச  ைண்ணம் 

உற்றைரும் உறுதுவணயும் நீளய மயன்றும் 

         உன்வனயல்ை ல் ஒருமதய்ைம் உள்ளக மனன்றும் 

புற்றரைக் கச்ச ர்த்த புனித  மைன்றும் 

         மப ழிை ர ர மைன்ளற ளப ற்ற  நில்ளை. 7 
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ெதிதருைன் மநஞ்சளெ உஞ்சு ளப க 

           ைழிய ை திதுகண்ட ய் ை ளன ர்க் மகல்ை ம் 

அதிபதிளய ஆரமுளத ஆதீ மயன்றும் 

           அம்ெ ளன ஆரமரம் ஐய  மைன்றும் 

துதிமசய்து துன்றுெைர் மக ண்டு தூைிச் 

          சூழும் ைைஞ்மசய்து மத ண்டு ப டிக் 

கதிர்ெதிளசர் மசன்னியளன க ை க ை  

         கற்பகளெ மயன்மறன்ளற கதற  நில்ளை. 8 

 

ப சத்வதப் பற்றறுக்க ை கு மநஞ்ளச 

            பரஞ்ளச தி பண்டரங்க  ப ை ந ச  

ளதசத் மத ேிைிேக்ளக ளதை ளதளை 

           திருை ரர்த் திருமூைட் ட ன  மைன்றும் 

ளநசத்வத நீமபருக்கி ளநர்நின் றுள்கி 

          நித்தலுஞ் மசன்றடிளெல் வீழ்ந்து நின்று 

ஏசற்று நின்றிவெளய  ளரளற மயன்றும் 

         எம்மபருெ  மனன்மறன்ளற ளயத்த  நில்ளை. 9 

 

புைன்கள்ஐந்த ல் ஆட்டுண்டு ளப து ளப க்கிப் 

           புறம்புறளெ தி ிய ளத ளப து மநஞ்ளச 

சைங்மக ள்சவட முடியுவடய தவைை  என்றும் 

           தக்கன்மசய் மபருளைள்ைி தகர்த்த  மயன்றும் 

இைங்வகயர்ளக ன் சிரம்மந ித்த இவறை  என்றும் 

           எழிை ர  ிடங்மக ண்ட எந்த  மயன்றும் 

நைங்மக ேடி மயன்தவைளெல் வைத்த  மயன்றும் 

           ந ளட றும் நைின்ளறத்த ய் நன்வெ ய ளெ. 10 

 

திருந வுக்கரசர் – ஆற ம் திருமுவற –பதிக எண் : 32 

 

கற்றைர்க ளுண்ணுங் கனிளய ளப ற்றி 

         கழைவடந்த ர் மசல்லுங் கதிளய ளப ற்றி 

அற்றைர்கட் க ரமுத ெ ன ய் ளப ற்றி 

         அல்ைைறுத் தடிளயவன ஆண்ட ய் ளப ற்றி 

ெற்மற ருை மர ப்பில்ை  வெந்த  ளப ற்றி 

        ை னைர்கள் ளப ற்றும் ெருந்ளத ளப ற்றி 

மசற்றைர்தம் புரமெ ித்த சிைளன ளப ற்றி 

        திருமூைட் ட னளன ளப ற்றி ளப ற்றி. 1 
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ைங்கெலி கடல்நஞ்ச முண்ட ய் ளப ற்றி 

        ெதய வன யீரு ிவை ளப ர்த்த ய் ளப ற்றி 

மக ங்கைரும் நறுங்மக ன்வறத் த ர ய் ளப ற்றி 

        மக ல்புலித் ளத ை வடக் குழக  ளப ற்றி 

அங்கணளன அெரர்கள்தம் இவறை  ளப ற்றி 

        ஆைெர நீழைறஞ் மச ன்ன ய் ளப ற்றி 

மசங்கனகத் தனிக்குன்ளற சிைளன ளப ற்றி 

        திருமூைட் ட னளன ளப ற்றி ளப ற்றி. 2 

 

ெவைய ன் ெடந்வத ெண ே  ளப ற்றி 

         ெழைிவடய ய் நின்ப தம் ளப ற்றி ளப ற்றி 

நிவைய க என்மனஞ்சில் நின்ற ய் ளப ற்றி 

         மநற்றிளெல் ஒற்வறக்கண் ணுவடய ய் ளப ற்றி 

இவைய ர்ந்த மூைிவைளை ளைந்தீ ளப ற்றி 

         ஏழ்கடலும் ஏழ்மப ழிலு ெ ன ய் ளப ற்றி 

சிவைய ைன் மறயிமை ித்த சிைளன ளப ற்றி 

          திருமூைட் ட னளன ளப ற்றி ளப ற்றி. 3 

 

மப ன்னியலும் ளெனியளன ளப ற்றி ளப ற்றி 

         பூதப் பவடயுவடய ய் ளப ற்றி ளப ற்றி 

ென்னியசீர் ெவறந ன்கு ெ ன ய் ளப ற்றி 

        ெறிளயந்து வகய ளன ளப ற்றி ளப ற்றி 

உன்னுெைர்க் குண்வெயளன ளப ற்றி ளப ற்றி 

        உைகுக் மக ருைளன ளப ற்றி ளப ற்றி 

மசன்னிெிவச மைண்பிவறய ய் ளப ற்றி ளப ற்றி 

        திருமூைட் ட னளன ளப ற்றி ளப ற்றி. 4 

 

நஞ்சுவடய கண்டளன ளப ற்றி ளப ற்றி 

         நற்றைளன நின்ப தம் ளப ற்றி ளப ற்றி 

மைஞ்சுடளர ன் பல்லிறுத்த ளைந்ளத ளப ற்றி 

        மைண்ெதியங் கண்ணி ைிகிர்த  ளப ற்றி 

துஞ்சிருேி ை ட லுகந்த ய் ளப ற்றி 

        தூநீறு மெய்க்கணிந்த ளச தீ ளப ற்றி 

மசஞ்சவடய ய் நின்ப தம் ளப ற்றி ளப ற்றி 

        திருமூைட் ட னளன ளப ற்றி ளப ற்றி. 5 
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சங்கரளன நின்ப தம் ளப ற்றி ளப ற்றி 

        சத சிைளன நின்ப தம் ளப ற்றி ளப ற்றி 

மப ங்கரை  நின்ப தம் ளப ற்றி ளப ற்றி 

         புண்ணியளன நின்ப தம் ளப ற்றி ளப ற்றி 

அங்கெைத் தயளன டு ெ லுங் க ண  

        அனலுருை  நின்ப தம் ளப ற்றி ளப ற்றி 

மசங்கெைத் திருப்ப தம் ளப ற்றி ளப ற்றி 

        திருமூைட் ட னளன ளப ற்றி ளப ற்றி. 6 

 

ைம்புைவு மக ன்வறச் சவடய ய் ளப ற்றி 

          ை ன்பிவறயும் ை ேரவும் வைத்த ய் ளப ற்றி 

மக ம்பவனய நுண்ணிவடய ள் கூற  ளப ற்றி 

         குவரகழை ற் கூற்றுவதத்த ளக ளை ளப ற்றி 

நம்புெைர்க் கரும்மப ருளே ளப ற்றி ளப ற்றி 

          ந ல்ளைதம் ஆறங்க ெ ன ய் ளப ற்றி 

 மசம்மப ளன ெரகதளெ ெணிளய ளப ற்றி 

         திருமூைட் ட னளன ளப ற்றி ளப ற்றி. 7 

 

உள்ேெ  யுள்ேத்ளத நின்ற ய் ளப ற்றி 

           உகப்ப ர் ெனத்மதன்றும் நீங்க ய் ளப ற்றி 

ைள்ேளை ளப ற்றி ெண ே  ளப ற்றி 

           ை னைர்ளக ன் ளத ள்துணித்த வெந்த  ளப ற்றி 

மைள்வேளய ளறறும் ைிகிர்த  ளப ற்றி 

           ளெளை ர்க்கும் ளெளை ர்க்கும் ளெை ய் ளப ற்றி 

மதள்ளுநீர்க் கங்வகச் சவடய ய் ளப ற்றி 

          திருமூைட் ட னளன ளப ற்றி ளப ற்றி. 8 

 

பூை ர்ந்த மசன்னிப் புனித  ளப ற்றி 

           புத்ளதேிர் ளப ற்றும் மப ருளே ளப ற்றி 

ளதை ர்ந்த ளதைர்க்குந் ளதளை ளப ற்றி 

           திருெ லுக் க ழி யேித்த ய் ளப ற்றி 

ச ை ளெ க த்மதன்வன ய ண்ட ய் ளப ற்றி 

          சங்மக த்த நீற்மறஞ் சதுர  ளப ற்றி 

ளசை ர்ந்த மைல்மக டிய ய் ளப ற்றி ளப ற்றி 

          திருமூைட் ட னளன ளப ற்றி ளப ற்றி. 9 
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பிரென்தன் சிரெ ிந்த மப ிளய ய் ளப ற்றி 

            மபண்ணுருளை  ட ணுருை ய் நின்ற ய் ளப ற்றி 

கரந ன்கும் முக்கண்ணும் உவடய ய் ளப ற்றி 

            க தலிப்ப ர்க் க ற்ற எேிய ய் ளப ற்றி 

அருெந்த ளதைர்க் கரளச ளப ற்றி 

           யன்றரக்கன் ஐந்ந ன்கு ளத ளுந் த ளுஞ் 

சிரம்மந ித்த ளசைடிய ய் ளப ற்றி ளப ற்றி 

           திருமூைட் ட னளன ளப ற்றி ளப ற்றி. 10 

 

திருந வுக்கரசர் – ஆற ம் திருமுவற –பதிக எண் : 33 

                      (திருை ரர் அரமநறி) 

 

மப ருங்வகெத க ியு ிவைப் ளப ர்வை ய வனப் 

              பூைணமும் ைைஞ்சுழியும் மப ருந்தி ன வனக் 

கரும்புதரு கட்டிவயயின் னெிர்வதத் ளதவனக் 

             க ண்ப ிய மசழுஞ்சுடவரக் கனகக் குன்வற 

இருங்கனக ெதிை ரர் மூைட் ட னத் 

            மதழுந்தருேி யிருந்த வன யிவெளய  ளரத்தும் 

அருந்தைவன அரமநறியி ைப்பன் தன்வன 

            அவடந்தடிளயன் அருைிவனளந ய் அறுத்த ை ளற. 1 

 

கற்பகமும் இருசுடரு ெ யி ன வனக் 

               க ேத்தி கயிை ய ெவையு ே வன 

ைிற்பயிலும் ெதனழிய ைிழித்த ன் தன்வன 

              ைிசயனுக்கு ளைடுைன ய் நின்ற ன் தன்வனப் 

மப ற்பெரும் மப ழிை ரர் மூைட் ட னம் 

               மப ருந்தியஎம் மபருெ வனப் மப ருந்த ர் சிந்வத 

அற்புதவன அரமநறியி ைப்பன் தன்வன 

               யவடந்தடிளயன் அருைிவனளந ய் அறுத்த ை ளற. 2 

 

ப திமய ரு மபண்முடிளெற் கங்வக ய வனப் 

               ப சூரும் பரங்குன்றும் ளெய ன் தன்வன 

ளைதியவனத் தன்னடிய ர்க் மகேிய ன் தன்வன 

                மெய்ஞ்ஞ ன ைிேக்க வன ைிவரளய ந றும் 

ளப தியலும் மப ழிை ரர் மூைட் ட னம் 

               புற்றிடங்மக ண் டிருந்த வனப் ளப ற்றுை ர்கள் 

ஆதியவன அரமநறியில் அப்பன் தன்வன 

               யவடந்தடிளயன் அருைிவனளந ய் அறுத்த ை ளற. 3 
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நந்திபணி மக ண்டருளும் நம்பன் தன்வன 

             ந ளகச் சரெிடெ  நண்ணி ன வனச் 

சந்திெை  ிட்டணிந்து ை ளன  ளரத்துந் 

            தத்துைவனச் சக்கரம்ெ ற் கீந்த ன் தன்வன 

இந்துநுவழ மப ழிை ரர் மூைட் ட னம் 

           இடங்மக ண்ட மபருெ வன யிவெளய ர் ளப ற்றும் 

அந்தணவன அரமநறியில் அப்பன் தன்வன 

           யவடந்தடிளயன் அருைிவனளந ய் அறுத்த ை ளற. 4 

 

சுடர்ப்பைேத் திருளெனி மைண்ணீற் ற வனச் 

              ளச திலிங்கத் தூங்க வன ெ டத் த வன 

ைிடக்கிடுக  டிடெ க வுவடய ன் தன்வன 

              ெிக்கரண மெ ியூட்ட ைல்ை ன் தன்வன 

ெடற்குைவு மப ழிை ரர் மூைட் ட னம் 

             ென்னியமைம் மபருெ வன ெதிய ர் ளைள்ைி 

அடர்த்தைவன அரமநறியில் அப்பன் தன்வன 

            யவடந்தடிளயன் அருைிவனளந ய் அறுத்த ை ளற. 5 

 

த யைவன மயவ்வுயிர்க்குந் தன்மன ப் பில்ை த் 

               தகுதில்வை நடம்பயிலும் தவைைன் தன்வன 

ெ யைனும் ெைரைனும் ை ளன  ளரத்த 

               ெறிகடல்நஞ் சுண்டுகந்த வெந்தன் தன்வன 

ளெயைவனப் மப ழிை ரர் மூைட் ட னம் 

               ைிரும்பியமைம் மபருெ வன மயல்ை ம் முன்ளன 

ஆயைவன அரமநறியில் அப்பன் தன்வன 

               யவடந்தடிளயன் அருைிவனளந ய் அறுத்த ை ளற. 6 

 

மப ருேியல்நற் மச ற்பதங்க ே யி ன வனப் 

           புகலூரும் புறம்பயமும் ளெய ன் தன்வன 

ெருேியலுஞ் சிந்வதயர்க்கு ெருந்து தன்வன 

           ெவறக்க டுஞ் ச ய்க்க டும் ென்னி ன வன 

இருேியல்நற் மப ழிை ரர் மூைட் ட னத் 

           தினிதெரும் மபருெ வன யிவெளய  ளரத்த 

அருேியவன அரமநறியி ைப்பன் தன்வன 

           யவடந்தடிளயன் அருைிவனளந ய் அறுத்த ை ளற. 7 
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க ைவனக்க  ை ற்க ய்ந்த கடவுள் தன்வனக் 

          க ளர ணங் கழிப்ப வை ளெய ன் தன்வனப் 

ப ைனுக்குப் ப ற்கடைன் றீந்த ன் தன்வனப் 

           பணியுகந்த அடிய ர்கட் கினிய ன் தன்வனச் 

ளசலுகளும் ையை ரர் மூைட் ட னஞ் 

          ளசர்ந்திருந்த மபருெ வனப் பைே ெீன்ற 

ஆைைவன அரமநறியி ைப்பன் தன்வன 

           யவடந்தடிளயன் அருைிவனளந ய் அறுத்த ை ளற. 8 

 

ஒப்மப ருை  ில்ை த ஒருைன் தன்வன 

           ஓத்தூரும் உவறயூரும் ளெைி ன வன 

வைப்பைவன ெ ணிக்கச் ளச தி ய வன 

           ெ ருதமுந் தீமைேிநீர் ெண்ண  ன வனப் 

மப  * * * * * * *                                                                9 

 

பகைைன்தன் பல்லுகுத்த படிறன் தன்வனப் 

            பர ய்த் துவறவபஞ் ஞீலியிடம் ப ைித் த வன 

இகைைவன இர ைணவன யிடர்மசய் த வன 

             ளயத்த த ர் ெனத்தகத்துள் இருே  ன வனப் 

புகழ்நிைவு மப ழிை ரர் மூைட் ட னம் 

             மப ருந்தியமைம் மபருெ வனப் ளப ற்ற ர் சிந்வத 

அகைைவன அரமநறியி ைப்பன் தன்வன 

             யவடந்தடிளயன் அருைிவனளந ய் அறுத்த ை ளற. 10 

 

ஆற ம் திருமுவற – திருந வுக்கரசர் – பதிக எண் : 34 

 

ஒருைன ய் உைளகத்த நின்ற ந ளே  

           ஓருருளை மூவுருை ெ ன ந ளே  

கருைன ய்க் க ைவனமுன் க ய்ந்த ந ளே  

           க ெவனயுங் கண்ணழை ல் ைிழித்த ந ளே  

ெருைன ய் ெண்ணும் ைிண்ணுந் மத ித்த ந ளே  

            ெ ன்ெறிவக ளயந்திளய ர் ெ ளத ர் ப கந் 

திருைின ள் ளசர்ைதற்கு முன்ளன  பின்ளன  

            திருை ரர் ளக யிை க் மக ண்டந ளே. 1 
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ெவைய ர்மப ற் ப வைமய டு ெகிழ்ந்த ந ளே  

           ை னைவர ைலியமுத மூட்டி யந்ந ள் 

நிவைளபறு மபறுைித்து நின்ற ந ளே  

           நிவனப்ப ிய தழற்பிழம்ப ய் நிெிர்ந்த ந ளே  

அவைச ளெ அவைகடல்நஞ் சுண்ட ந ளே  

           அெரர்கணம் புவடசூழ இருந்த ந ளே  

சிவைய ன்முப் புரமெ ித்த முன்ளன  பின்ளன  

          திருை ரர் ளக யிை க் மக ண்ட ந ளே. 2 

 

ப டகஞ்ளசர் மெல்ைடிநற் ப வை ய ளும் 

           நீயும்ளப ய்ப் ப ர்த்தனது பைத்வதக் க ண்ப ன் 

ளைடன ய் ைில்ை ங்கி எய்த ந ளே  

           ைிண்ணைர்க்குங் கண்ணைன ய் நின்ற ந ளே  

ெ டமெ டு ெ ேிவககள் ெல்கு தில்வை 

           ெணிதிகழும் அம்பைத்ளத ென்னிக் கூத்வத 

ஆடுை ன் புகுைதற்கு முன்ளன  பின்ளன  

           அணிய ரர் ளக யிை க் மக ண்ட ந ளே. 3 

 

ஓங்கி உயர்ந்மதழுந்து நின்ற ந ளே  

           ஓருகம்ளப ல் ஏழுகெ ய் நின்ற ந ளே  

த ங்கியசீர்த் தவைய ன ை ளன ர் மசய்த 

           தக்கன்தன் மபருளைள்ைி தகர்த்த ந ளே  

நீங்கியநீர்த் த ெவரய ன் மநடுெ  ளை டு 

நில்ை மயம் மபருெ ளன மயன்றங்ளகத்தி 

           ை ங்கிெதி வைப்பதற்கு முன்ளன  பின்ளன  

ைேர ரர் ளக யிை க் மக ண்ட ந ளே. 4 

 

ப ைன ய் ைேர்ந்திை ப் ப ன்வெ ய ளன 

          பணிை ர்கட் கங்கங்ளக பற்ற  ன ளன 

நீைெ  ெணிகண்டத் மதண்ளட  ே ளன 

         மநருநவைய ய் இன்ற கி ந வே ய குஞ் 

சீைளெ சிைளை க மநறிளய ய குஞ் 

         சீர்வெளய கூர்வெளய குணளெ நல்ை 

ளக ைம்நீ மக ள்ைதற்கு முன்ளன  பின்ளன  

        குேிர ரர் ளக யிை க் மக ண்ட ந ளே. 5 
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திறம்பைவும் ைழிக ட்டிச் மசய்வக க ட்டிச் 

         சிறிவயய ய்ப் மப ிவயய ய் நின்ற ந ளே  

ெறம்பைவு முவடய வர ெயக்கந் தீர்த்து 

          ெ முனிைர்க் கருள்மசய்தங் கிருந்த ந ளே  

பிறங்கியசீர்ப் பிரென்தன் தவைவக ளயந்திப் 

          பிச்வசளயற் றுண்டுழன்று நின்ற ந ளே  

அறம்பைவும் உவரப்பதற்கு முன்ளன  பின்ளன  

         அணிய ரர் ளக யிை க் மக ண்ட ந ளே. 6 

 

நிைந்தரத்து நீண்டுருை ெ ன ந ளே  

          நிற்பனவும் நடப்பனவும் நீளய ய கிக் 

கைந்துவரக்கக் கற்பகெ ய் நின்ற ந ளே  

         க ரணத்த ல் ந ரணவனக் கற்பித் தன்று 

ைைஞ்சுருக்கி ைல்ைசுரர் ெ ண்டு வீழ 

         ை சுகிவய ை ய்ெடுத்து ை ளன  ருய்யச் 

சைந்தரவனக் மக ல்ைதற்கு முன்ளன  பின்ளன  

        தண்ண ரர் ளக யிை க் மக ண்ட ந ளே. 7 

 

ப தத்த ல் முயைகவனப் ப து க த்துப் 

          ப ரகத்ளத பரஞ்சுடர ய் நின்ற ந ளே  

கீதத்வத ெிகப்ப டும் அடிய ர்க் மகன்றுங் 

          ளகடிை  ை னுைகங் மக டுத்த ந ளே  

பூதத்த ன் மப ருநீலி புனிதன் ளெைிப் 

          மப ய்யுவரய  ெவறந ல்ைர் ைிண்ளண ர்க் மகன்றும் 

ளைதத்வத ைி ிப்பதற்கு முன்ளன  பின்ளன  

          ைிழை ரர் ளக யிை க் மக ண்ட ந ளே. 8 

 

புவகமயட்டும் ளப க்மகட்டும் புைன்க மேட்டும் 

             பூதைங்க ேவைமயட்டும் மப ழில்க மேட்டும் 

கவைமயட்டுங் க ப்மபட்டுங் க ட்சி மயட்டுங் 

            கழற்ளச ைடியவடந்த ர் கவேக மணட்டும் 

நவகமயட்டும் ந மேட்டும் நன்வெ மயட்டும் 

            நைஞ்சிறந்த ர் ெனத்தகத்து ெைர்க மேட்டும் 

திவகமயட்டுந் மத ிப்பதற்கு முன்ளன  பின்ளன  

           திருை ரர் ளக யிை க் மக ண்ட ந ளே. 9 
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ஈசன  யுைளகழும் ெவையு ெ கி 

            இர ைணவன ஈடழித்திட் டிருந்த ந ளே  

ை செைர் ெகிழ்மதன்ற ை ன ந ளே  

           ெதய வன யு ிளப ர்த்து ெகிழ்ந்த ந ளே  

த துெைர் சண்டிக்குக் மக டுத்த ந ளே  

            சகரர்கவே ெறித்திட்ட ட் மக ண்ட ந ளே  

ளதசமுவெ யறிைதற்கு முன்ளன  பின்ளன  

            திருை ரர் ளக யிை க் மக ண்ட ந ளே. 10 

 

சுந்தரர் – ஏழ ம் திருமுவற  -  பதிக எண்: 8  

 

இவறகளே  டிவசந்த இன்பம் 

          இன்பத்ளத  டிவசந்த ை ழ்வு 

பவறகிழித் தவனய ளப ர்வை 

          பற்றிய ன் ளந க்கி ளனற்குத் 

திவறமக ணர்ந் தீண்டித் ளதைர் 

            மசம்மப னும் ெணியுந் தூைி 

அவறகழல் இவறஞ்சும் ஆரர் 

          அப்பளன அஞ்சி ளனளன. 1 

 

ஊன்ெிவச உதிரக் குப்வப 

          ஒருமப ரு ேிை த ெ யம் 

ெ ன்ெறித் தவனய ளந க்கின் 

          ெடந்வதெ ர் ெதிக்கும் இந்த 

ெ னுடப் பிறைி ை ழ்வு 

           ை ழ்ைளத ர் ை ழ்வு ளைண்ளடன் 

ஆனல்மைள் ளேற்ற ஆரர் 

          அப்பளன அஞ்சி ளனளன. 2 

 

அறுபதும் பத்தும் எட்டும் 

         ஆறிளன  டஞ்சும் ந ன்கும் 

துறுபறித் தவனய ளந க்கிச் 

         மச ல்லிற்மற ன் ற கச் மச ல்ை ர் 

நறுெைர்ப் பூவும் நீரும் 

         ந ள்மத றும் ைணங்கு ை ருக் 

கறிைிவனக் மக டுக்கும் ஆரர் 

         அப்பளன அஞ்சி ளனளன. 3 
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மச ல்லிடில் எல்வை யில்வை 

          சுவையிை ப் ளபவத ை ழ்வு 

நல்ைளத ர் கூவர புக்கு 

          நைெிக அறிந்ளத னல்ளைன் 

ெல்லிவக ெ ட நீடு 

          ெருங்மக டு மநருங்கி மயங்கும் 

அல்லிைண் டியங்கும் ஆரர் 

          அப்பளன அஞ்சி ளனளன. 4 

 

நரம்பிளன  மடலும்பு கட்டி  

          நவசயிளன  டிவசமை ன் றில்ை க் 

குரம்வபை ய்க் குடியி ருந்து 

          குைத்தின ல் ை ழ ெ ட்ளடன் 

ைிரும்பிய கெழும் புன்வன 

        ெ தைித் மத குதி மயன்றும் 

அரும்புை ய் ெைரும் ஆரர் 

        அப்பளன அஞ்சி ளனளன. 5 

 

ெணமென ெகிழ்ைர் முன்ளன 

          ெக்கள்த ய் தந்வத சுற்றம் 

பிணமெனச் சுடுைர் ளபர்த்ளத 

           பிறைிவய ளைண்ளடன் ந ளயன் 

பவணயிவடச் ளச வைளத றும் 

          வபம்மப ழில் ைிே கத் மதங்கள் 

அவணைிவனக் மக டுக்கும் ஆரர் 

          அப்பளன அஞ்சி ளனளன. 6 

 

த ழ்மைனுந் தன்வெ ைிட்டுத் 

            தனத்வதளய ெனத்தில் வைத்து 

ை ழ்ைளத கருதித் மத ண்டர் 

          ெறுவெக்மக ன் றீய கில்ை ர் 

ஆழ்குழிப் பட்ட ளப து 

          அைக்கணில் ஒருைர்க் க ைர் 

ய ழ்முயன் றிருக்கும் ஆரர் 

          அப்பளன அஞ்சி ளனளன. 7 
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உதிரநீர் இவறச்சிக் குப்வப 

            எடுத்தது ெைக்கு வகம்ளெல் 

ைருைளத ர் ெ யக் கூவர 

          ை ழ்ைளத ர் ை ழ்வு ளைண்ளடன் 

க ியெ  ையனுந் ளதடிக் கழலிவண 

           க ண ெ ட்ட  

அ ியன ய் நின்ற ஆரர் 

           அப்பளன அஞ்சி ளனளன. 8 

 

மப ய்த்தன்வெத் த ய ெ யப் 

          ளப ர்வைவய மெய்மயன் மறண்ணும் 

ைித்தகத் த ய ை ழ்வு 

          ளைண்டிந ன் ைிரும்ப கில்ளைன் 

முத்திவனத் மத ழுது ந ளும் 

          முடிகே ல் ைணங்கு ை ருக் 

கத்தன்வெத் த கும் ஆரர் 

          அப்பளன அஞ்சி ளனளன. 9 

 

தஞ்மச ை ர் அருள்ப யக்குந் 

            தெியளனன் தடமு வைக்கண் 

அஞ்மச ை ர் பயிலும் ஆரர் 

         அப்பவன ஊரன் அஞ்சிச் 

மசஞ்மச ை ல் நயந்த ப டல் 

         சிந்திய  ஏத்த ைல்ை ர் 

நஞ்சுை ங் கண்டத் மதங்கள் 

         ந தவன நணுகு ை ளர. 10 

 

சுந்தரர் – ஏழ ம் திருமுவற  - பதிக எண்: 37  

 

குருகுப  யக்மக ழுங் கரும்புக மண ிந்தச  

றருகுப  யும்ையல் அந்தண்ஆ ரரவரப் 

பருகுெ  றும்பணிந் ளதத்துெ  றுந்நிவனந் 

துருகுெ  றும்ெிவை உணர்த்தைல் லீர்களே. 1 

 

பறக்குமெங் கிள்வேக ள் ப டுமெம் பூவைக ள் 

அறக்கமணன் னத்தகும் அடிகள்ஆ ரரவர 

ெறக்ககில் ை வெயும் ைவேகள்நில் ை வெயும் 

உறக்கெில் ை வெயும் உணர்த்தைல் லீர்களே. 2 
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சூழுளெ  டிச்சுழன் றுழலும்மைண் ண வரக ள் 

ஆளும்அம் மப ற்கழல் அடிகள்ஆ ரரர்க்கு 

ை ழுெ  றும்ைவே கழலுெ  றும்மெனக் 

கூழுெ  றும்ெிவை உணர்த்தைல் லீர்களே. 3 

 

சக்கிரை  கத்திேம் ளபவடக ள் ளசைல்க ள் 

அக்கிரெங் கள்மசயும் அடிகள்ஆ ரரர்க்கு 

ைக்கிரெில் ை வெயும் ைவேகள்நில் ை வெயும் 

உக்கிரெில் ை வெயு முணர்த்தைல் லீர்களே. 4 

 

இவைமக ள்ளச  வைத்தவை இருக்கும்மைண் ண வரக ள் 

அவைமக ள்சூ ைப்பவட யடிகள்ஆ ரரர்க்குக் 

கவைகள்ளச ர் கின்றதுங் கனைவே கழன்றதும் 

முவைகள்பீர் மக ண்டதும் மெ ழியைல் லீர்களே. 5 

 

ைண்டுக ள் மக ண்டல்க ள் ை ர்ெணற் குருகுக ள் 

அண்டை  ணர்மத ழும் அடிகள்ஆ ரரவரக் 

கண்டை  றுங்க ெத் தீக்கனன் மற ிந்துமெய் 

உண்டை  றும்ெிவை உணர்த்தைல் லீர்களே. 6 

 

ளதனைங் மக ண்டளதன் ைண்டுக ள் மக ண்டல்க ள் 

ஆனைங் மக ண்டமைம் ெடிகள்ஆ ரரர்க்குப் 

ப னைங் மக ண்டமைம் பவணமுவை பயந்துமப ன் 

ஊனைங் மக ண்டதும் உணர்த்தைல் லீர்களே. 7 

 

சுற்றுமுற் றுஞ்சுழன் றுழலும்மைண் ண வரக ள் 

அற்றமுற் றப்பகர்ந் தடிகள்ஆ ரரர்க்குப் 

பற்றுெற் றின்வெயும் ப டுெற் றின்வெயும் 

உற்றுெற் றின்வெயும் உணர்த்தைல் லீர்களே. 8 

 

குரைந  றக்குயில் ைண்டினம் ப டநின் 

றரைெ  டும்மப ழில் அந்தண்ஆ ரரவரப் 

பரைிந  டும்ெதும் ப டிந  டும்ெதும் 

உருகிந  டும்ெதும் உணர்த்தைல் லீர்களே. 9 

 

கூடும்அன் னப்மபவட க ள்குயில் ைண்டுக ள் 

ஆடும்அம் மப ற்கழ ைடிகள்ஆ ரரவரப் 

ப டுெ  றும்பணிந் ளதத்துெ  றுங்கூடி 

ஊடுெ  றும்ெிவை யுணர்த்தைல் லீர்களே. 10 
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நித்தெ  கந்நிவனந் துள்ேளெத் தித்மத ழும் 

அத்தன்அம் மப ற்கழ ைடிகள்ஆ ரரவரச் 

சித்தம்வைத் தபுகழ்ச் சிங்கடி யப்பன்மெய்ப் 

பத்தனூ ரன்மச ன்ன ப டுெின் பத்தளர. 11 

 

சுந்தரர் – ஏழ ம் திருமுவற  - பதிக எண்: 51 

 

பத்திவெயும் ெடிவெவயயுங் 

          வகைிடுை ன் ப ைிளயன் 

மப த்தினளந  யதுஇதவனப் 

          மப ருேறிந்ளதன் ளப ய்த்மத ழுளைன் 

முத்திவனெ  ெணிதன்வன 

          ையிரத்வத மூர்க்களனன் 

எத்தவனந ள் பி ிந்திருக்ளகன் 

          என்ஆரர் இவறைவனளய. 1 

 

ஐைணெ ம் பகழியுவட 

          அடல்ெதனன் மப டிய கச் 

மசவ்ைணெ ந் திருநயனம் 

         ைிழிமசய்த சிைமூர்த்தி 

வெயணவும் கண்டத்து 

        ைேர்சவடமயம் ெ ரமுவத 

எவ்ைணம்ந ன் பி ிந்திருக்ளகன் 

        என்ஆரர் இவறைவனளய. 2 

 

சங்கைக்குந் தடங்கடல்ை ய் 

          ைிடஞ்சுடைந் தெரர்மத ழ 

அங்கைக்கண் தீர்த்துைிடம் 

          உண்டுகந்த அம்ெ வன 

இங்கைக்கும் உடற்பிறந்த 

          அறிைிலிளயன் மசறிைின்றி 

எங்குைக்கப் பி ிந்திருக்ளகன் 

          என்ஆரர் இவறைவனளய. 3 

 

 

 

 

 

 



57 
 

 

இங்ஙனம்ைந் திடர்ப்பிறைிப் 

           பிறந்தயர்ளைன் அயர ளெ 

அங்ஙனம்ைந் மதவனய ண்ட 

          அருெருந்மதன் ஆரமுவத 

மைங்கனல்ெ  ளெனியவன 

          ெ ன்ெருவுங் வகய வன 

எங்ஙனம்ந ன் பி ிந்திருக்ளகன் 

          என்ஆரர் இவறைவனளய. 4 

 

மசப்ப ிய அயமன டுெ ல் 

          சிந்தித்துந் மத ிை ிய 

அப்மப ிய திருைிவனளய 

          அறிய ளத யருைிவனளயன் 

ஒப்ப ிய குணத்த வன 

        இவணயிலிவய அவணைின்றி 

எப்ப ிசு பி ிந்திருக்ளகன்  

        என்ஆரர் இவறைவனளய. 5  

 

ைன்ன க ந ண்ைவரைில் 

           ைங்கிகவண அ ிபகழி 

தன்ன கம் உறை ங்கிப் 

          புரமெ ித்த தன்வெயவன 

முன்ன க நிவனய த 

          மூர்க்களனன் ஆக்வகசுெந் 

மதன்ன கப் பி ிந்திருக்ளகன் 

           என்ஆரர் இவறைவனளய. 6 

 

ைன்சயெ  யடிய ன்ளெல் 

          ைருங்கூற்றின் உரங்கிழிய 

முன்சயெ ர் ப தத்த ன் 

           முனிந்துகந்த மூர்த்திதவன 

ெின்மசயும்ை ர் சவடய வன 

           ைிவடய வன அவடைின்றி 

என்மசயந ன் பி ிந்திருக்ளகன் 

            என்ஆரர் இவறைவனளய. 7 
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முன்மனறிை  னைர்கூடித் 

          மத ழுளதத்து முழுமுதவை 

அந்மநறிவய யெரர்மத ழும் 

           ந யகவன யடிய ர்கள் 

மசந்மநறிவயத் ளதைர்குைக் 

           மக ழுந்வதெறந்திங்ஙனம்ந ன் 

என்னறிை ன் பி ிந்திருக்ளகன் 

           என்ஆரர் இவறைவனளய. 8 

 

கற்றுேை ன் கனிய ய 

           கண்ணுதவைக் கருத்த ர 

உற்றுேன ம் ஒருைவனமுன் 

           இருைர்நிவனந் தினிளதத்தப் 

மபற்றுேன ம் மபருவெயவனப் 

           மப ிதடிளய வகயகன்றிட் 

மடற்றுேன ய்ப் பி ிந்திருக்ளகன் 

          என்ஆரர் இவறைவனளய.9 

 

ஏழிவசய ய் இவசப்பயன ய் 

          இன்னமுத ய் என்னுவடய 

ளத ழனுெ ய் ய ன்மசய்யுந் 

          து ிசுகளுக் குடன கி 

ெ வழமய ண்கண் பரவைவயத் 

         தந்த ண்ட வன ெதியில்ை  

ஏவழளயன் பி ிந்திருக்ளகன் 

          என்ஆரர் இவறைவனளய. 10 

 

ைங்கெலி கடல்நஞ்வச 

          ை னைர்கள் த ம்உய்ய 

நுங்கிஅமு தைர்க்கருேி 

          மந ய்ளயவனப் மப ருட்படுத்துச் 

சங்கிலிளய  மடவனப்புணர்த்த 

          தத்துைவனச் சழக்களனன் 

எங்குைக்கப் பி ிந்திருக்ளகன் 

          sஎன்ஆரர் இவறைவனளய. 11 
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ளபரரு ெதக ியின் 

          உ ிய வனப் மப ியைர்தம் 

சீரருந் திருை ரர்ச் 

          சிைனடிளய திறம்ைிரும்பி 

ஆரரன் அடித்மத ண்டன் 

          அடியன்மச ல் அகலிடத்தில் 

ஊரர னிவைைல்ை ர் 

          உைகைர்க்கு ளெை ளர. 12 

 

சுந்தரர் –  ஏழ ம் திருமுவற  - பதிக எண்: 59 

 

மப ன்னும் மெய்ப்மப ரு ளும்தரு ை வனப் 

           ளப க மும்திரு வும்புணர்ப் ப வனப் 

பின்வன என்பிவழ வயப்மப றுப் ப வனப் 

          பிவழமய ை ந்தைி ரப்பணிப் ப வன 

இன்ன தன்வெயன் என்றறி மை ண்ண  

          எம்ெ  வனஎேி ைந்தபி ர வன 

அன்னம்வை கும்ை யற்பழ னத்தணி 

          ஆர ர வன ெறக்கலு ெ ளெ. 1 

 

கட்ட மும்பிணி யுங்கவே ை வனக் 

          க ைற் சீறிய க லுவட ய வன 

ைிட்ட ளைட்வகமைந் ளந ய்கவே ை வன 

         ைிரைி ன ல்ைிடு தற்க ி ய வனப் 

பட்ட ை ர்த்வத படநின்ற ை ர்த்வத 

         ை ர  ளெதைி ரப்பணிப் ப வன 

அட்ட மூர்த்திவய ெட்டைிழ் ளச வை 

          ஆர ர வன ெறக்கலு ெ ளெ. 2 

 

க ர்க்குன் றெவழ ய ய்ப்மப ழி ை வனக் 

          கவைக்மக ை ம்மப ரு ே ய்உடன் கூடிப் 

ப ர்க்கின் றஉயிர்க் குப்ப ிந் த வனப் 

           பகலுங் கங்குலு ெ கிநின் ற வன 

ஓர்க்கின் றமசைி வயச்சுவை தன்வன 

          யுணரும் ந ைிவனக் க ண்கின்ற கண்வண 

ஆர்க்கின் றகட வைெவை தன்வன 

           ஆர ர வன ெறக்கலு ெ ளெ. 3 

 

 

 



60 
 

மசத்த ளப தினில் முன்னின்று நம்வெச் 

          சிைர்கள் கூடிச் சி ிப்பதன் முன்னம் 

வைத்த சிந்வதயுண் ளடென முண்ளட 

         ெதியுண் ளடைிதி யின்பய னுண்ளட 

முத்தன் எங்கள்பி ர மனன்று ை ளன ர் 

         மத ழநின் றதிெில் ஏறுவட ய வன 

அத்தன் எந்வதபி ர ன்எம்பி ர வன 

         ஆர ர வன ெறக்கலு ெ ளெ. 4 

 

மசறிவுண் ளடல்ெனத் த ல்மதேி வுண்ளடல் 

         ளதற்றத் த ல்ைருஞ் சிக்கன வுண்ளடல் 

ெறிவுண் ளடல்ெறு வெப்பிறப் புண்ளடல் 

         ை ண ள் ளெற்மசல்லும் ைஞ்சவன யுண்ளடல் 

மப றிைண் டிய ழ்மசய்யும் மப ன்ெைர்க் மக ன்வற 

        மப ன்ளப  லுஞ்சவட ளெற்புவனந் த வன 

அறிவுண் ளடஉட ைத்துயி ருண்ளட 

        ஆர ர வன ெறக்கலு ெ ளெ. 5 

 

மப ள்ேல் இவ்வுட வைப்மப ரு மேன்று 

          மப ருளுஞ் சுற்றமும் ளப கமு ெ கி 

மெள்ே நின்றைர் மசய்ைன மைல்ை ம் 

          ை ர  ளெதைிர்க் கும்ைிதி ய வன 

ைள்ேல் எந்தெக் ளகதுவண மயன்று 

           ந ண  ளும்அெ ரர்மத ழு ளதத்தும் 

அள்ே ைங்கழ னிப்பழ னத்தணி 

           ஆர ர வன ெறக்கலு ெ ளெ. 6 

 

க ிய  வனஉ ி மக ண்டவக ய வனக் 

            கண்ணின் ளெல்ஒரு கண்ணுவட ய வன 

ை ிய  வனைருத் தம்கவே ை வன 

           ெவறய  வனக்குவற ெ ெதி சூடற் 

கு ிய  வனஉை கத்துயிர்க் மகல்ை ம் 

           ஒேிய  வனஉகந் துள்கிநண் ண த ர்க் 

க ிய  வனஅடி ளயற்மகேி ய வன 

           ஆர ர வன ெறக்கலு ெ ளெ. 7 
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ை ே  நின்று மத ழும்அடி ய ர்கள் 

          ை ன  ேப்மபறும் ை ர்த்வதவயக் ளகட்டும் 

ந ண  ளும்ெை  ிட்டுை ணங்க ர் 

             நம்வெய ள் கின்ற தன்வெவய ஓர ர் 

ளகே  ந ன்கிடந் ளதஉவழக் கின்ளறன் 

             கிவேக்மக ை ந்துவண ய மெனக் கருதி 

ஆே  ை ன்பைர் முன்பவழக் கின்ளறன் 

           ஆர ர வன ெறக்கலு ெ ளெ. 8 

 

ைிடக்வக ளயமபருக் கிப்பை ந ளும் 

             ளைட்வக ய ற்பட்ட ளைதவன தன்வனக் 

கடக்கிளைன்மநறி க ணவு ெ ட்ளடன் 

              கண்கு ழிந்திரப் ப ர்வகயில் ஒன்றும் 

இடக்கி ளைன்பர வைத்திவரக் கங்வகச் 

              வடய  வனஉவெ ய வேளய ர் ப கத் 

தடக்கி ன வனஅந் த ெவரப் மப ய்வக 

                ஆர ர வன ெறக்கலு ெ ளெ. 8 

 

ஒட்டி ஆட்மக ண்டு ளப மய ேித் திட்ட 

            உச்சிப் ளப தவன நச்சர ை ர்த்த 

பட்டி வயப்பக வையிருள் தன்வனப் 

           ப ைிப் ப ர்ெனத் தூறும்அத் ளதவனக் 

கட்டி வயக்கரும் பின்மதேி தன்வனக் 

             க த ை ற்கடற் சூர்தடிந் திட்ட 

மசட்டி அப்பவனப் பட்டவனச் மசல்ை 

            ஆர ர வன ெறக்கலு ெ ளெ. 9 

 

ஓரர் என்றுை கங்களுக் மகல்ை ம் 

              உவரக்க ை ம்மப ரு ே ய்உடன் கூடிக் 

க ர ருங்கெழ் மக ன்வறநன் ெ வை 

              முடியன் க  ிவக க ரண ெ க 

ஆர வரம்ெறத் தற்க ி ய வன 

             அம்ெ ன் றன்திருப் ளபர்மக ண்ட மத ண்டன் 

ஆர ரன்னடி ந யுவர ைல்ை ர் 

            அெர ளை கத் திருப்பைர் த ளெ. 10 
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கவரயுங் கடலும் ெவையுங் 

          க வையும் ெ வையும் எல்ை ம் 

உவரயில் ைிரைி ைருை ன் 

          ஒருைன் உருத்திர ளை கன் 

ைவரயின் ெடெகள் ளகள்ைன் 

          ை னைர் த னைர்க் மகல்ை ம் 

அவரயன் இருப்பதும் ஆரர் அைர் 

         எம்வெயும் ஆள்ைளர  ளகேீர். 1 

 

தனியன்என் மறள்கி யறிளயன் 

         தன்வனப் மப ிதும் உகப்பன் 

முனிபைர் தம்வெ முனிைன் 

         முகம்பை ளபசி மெ ழிளயன் 

கனிகள் பைவுவடச் ளச வைக் 

        க ய்க்குவை ஈன்ற கமுகின் 

இனியன் இருப்பதும் ஆரர் அைர் 

         எம்வெயும் ஆள்ைளர  ளகேீர். 2 

 

மச ல்லிற் குை ைன்றிச் மச ல்ளைன் 

        மத டர்ந்தைர்க் குந்துவண யல்ளைன் 

கல்லில் ைலிய ெனத்ளதன் 

        கற்ற மபரும்புை ை ணர் 

அல்ைல் மப ிதும் அறுப்ப ன் 

       அருெவற ஆறங்கம் ஓதும் 

எல்வை இருப்பதும் ஆரர் அைர் 

       எம்வெயும் ஆள்ைளர  ளகேீர். 3 

 

மநறியும் அறிவுஞ் மசறிவும் 

         நீதியும் ந ன்ெிகப் மப ல்ளைன் 

ெிவறயுந் தறியும் உகப்பன் 

         ளைண்டிற்றுச் மசய்து தி ிளைன் 

பிவறயும் அரவும் புனலும் 

        பிறங்கிய மசஞ்சவட வைத்த 

இவறைன் இருப்பதும் ஆரர் அைர் 

        எம்வெயும் ஆள்ைளர  ளகேீர். 4 
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நீதியில் ஒன்றும் ைழுளைன் 

           நிர்க்கண் டகஞ்மசய்து ை ழ்ளைன் 

ளைதியர் தம்வெ மைகுளேன் 

           மைகுண்டைர்க் குந்துவண ய ளகன் 

ளச தியிற் ளச திஎம் ெ வன 

          சுண்ணமைண் ணீறணிந் திட்ட 

ஆதி இருப்பதும் ஆரர் அைர் 

          எம்வெயும் ஆள்ைளர  ளகேீர். 5 

 

அருத்தம் மப ிதும் உகப்பன் 

          அைைவை ளயன்அைந் த ர்கள் 

ஒருத்தர்க் குதைிளயன் அல்ளைன் 

          உற்றைர்க் குந்துவண யல்ளைன் 

மப ருத்தளெல் ஒன்றும் இை ளதன் 

          புற்மறடுத் திட்டிடங் மக ண்ட 

அருத்தன் இருப்பதும் ஆரர் அைர் 

           எம்வெயும் ஆள்ைளர  ளகேீர். 6 

 

சந்தம் பைஅறுக் கில்ளைன் 

           ச ர்ந்தைர் தம்ெடிச் ச ளரன் 

முந்திப் மப ருைிவட ளயறி 

          மூவுை குந்தி ி ை ளன 

கந்தங் கெழ்மக ன்வற ெ வைக் 

         கண்ணியன் ைிண்ணைர் ஏத்தும் 

எந்வத இருப்பதும் ஆரர் அைர் 

          எம்வெயும் ஆள்ைளர  ளகேீர். 7 

 

மநண்டிக்மக ண் ளடயுங்க ை ய்ப்ளபன் 

           நிச்சய ளெஇது திண்ணம் 

ெிண்டர்க்கு ெிண்டை ற் ளபளசன் 

          மெய்ப்மப ரு ேன்றி யுணளரன் 

பண்டங் கிைங்வகயர் ளக வனப் 

           பருைவரக் கீழடர்த் திட்ட 

அண்டன் இருப்பதும் ஆரர் அைர் 

          எம்வெயும் ஆள்ைளர  ளகேீர். 8 
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நெர்பிறர் என்ப தறிளயன் 

          ந ன்கண்ட ளதகண்டு ை ழ்ளைன் 

தெரம் மப ிதும் உகப்ளபன் 

            தக்கை  மற ன்றுெி ை ளதன் 

குெரன் திருெ ல் பிரென் 

           கூடிய ளதைர் ைணங்கும் 

அெரன் இருப்பதும் ஆரர் அைர் 

            எம்வெயும் ஆள்ைளர  ளகேீர். 9 

 

ஆவச பைஅறுக் கில்ளைன் 

          ஆவரயும் அன்றி யுவரப்ளபன் 

ளபசிற் சழக்கை ற் ளபளசன் 

          பிவழப்புவட ளயன்ெனந் தன்ன ல் 

ஓவச மப ிதும் உகப்ளபன் 

        ஒலிகடல் நஞ்சமு துண்ட 

ஈசன் இருப்பதும் ஆரர் அைர் 

        எம்வெயும் ஆள்ைளர  ளகேீர். 10 

 

எந்வத இருப்பதும் ஆரர் அைர் 

          எம்வெயும் ஆள்ைளர  என்று 

சிந்வத மசயுந்திறம் ைல்ை ன் 

          திருெரு வுந்திரள் ளத ேன் 

ெந்த முழைம் இயம்பும் 

         ைேையல் ந ைல்ஆ ரரன் 

சந்தம் இவசமய டும் ைல்ை ர் 

         த ம்புகழ் எய்துைர் த ளெ. 11 

 

சுந்தரர் –  ஏழ ம் திருமுவற  - பதிக எண்: 83  

 

அந்தியும் நண்பகலும் அஞ்சுப தம்மச ல்லி 

முந்தி எழும்பவழய ைல்ைிவன மூட முன் 

சிந்வத பர ெ ிய த் மதன்திரு ை ரர்புக் 

மகந்வத பிர ன வர என்றுமக ல் எய்துைளத. 1 

 

நின்ற ைிவனக்மக டுவெ நீங்க இருமப ழுதும் 

துன்று ெை ிட்டுச் சூழும் ைைஞ்மசய்து 

மதன்றன் ெணங்கெழுந் மதன்திரு ை ரர்புக் 

மகன்றன் ெனங்குேிர என்றுமக ல் எய்துைளத. 2 
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முன்வன முதற்பிறைி மூதறி ய வெயின ல் 

பின்வன நிவனந்தனவும் ளபதுற வும்மெ ழியச் 

மசந்மநல் ையற்கழனித் மதன்திரு ை ரர்புக் 

மகன்னுயிர்க் கின்னமுவத என்றுமக  மைய்துைளத. 3 

 

நல்ை நிவனப்மப ழிய ந ள்கேில் ஆருயிவரக் 

மக ல்ை நிவனப்பனவும் குற்றமும் அற்மற ழியச் 

மசல்ை ையற்கழனித் மதன்திரு ை ரர்புக் 

மகல்வை ெிதித்தடிளயன் என்றுமக ல் எய்துைளத. 4 

 

கடுை ி ெ க்கடலுட் க ய்ந்தைன் த வதவயமுன் 

சுடுமப டி மெய்க்கணிந்த ளச திவய ைன்றவைை ய் 

அடுபுலி ஆவடயவன ஆதிவய ஆரர்புக் 

கிடுபலி மக ள்ேிவயந ன் என்றுமக ல் எய்துைளத. 5 

 

சூமழ ேி நீர்நிைந்தீத் த ழ்ைேி ஆக சம் 

ை ழுயர் மைங்கதிளர ன் ைண்டெிழ் ைல்ைைர்கள் 

ஏழிவச ஏழ்நரம்பின் ஓவசவய ஆரர்புக் 

ளகழுை க ேிவயந ன் என்றுமக ல் எய்துைளத. 6 

 

மக ம்பன நுண்ணிவடய ள் கூறவன நீறணிந்த 

ைம்பவன எவ்வுயிர்க்கும் வைப்பிவன ஒப்பெரர் 

மசம்மப வன நன்ெணிவயத் மதன்திரு ை ரர்புக் 

மகன்மப வன என்ெணிவய என்றுமக ல் எய்துைளத. 7 

 

ஆறணி நீள்முடிளெல் ஆடர ைஞ்சூடிப் 

ப றணி மைண்டவையிற் பிச்வசமக ள் நச்சரைன் 

ளசறணி தண்கழனித் மதன்திரு ை ரர்புக் 

ளகறணி எம்ெிவறவய என்றுமக ல் எய்துைளத. 8 

 

ெண்ணிவன உண்டுெிழ்ந்த ெ யனும் ெ ெைர்ளெல் 

அண்ணலும் நண்ண ிய ஆதிவய ெ திமன டும் 

திண்ணிய ெ ெதில்சூழ் மதன்திரு ை ரர்புக் 

மகண்ணிய கண்குேிர என்றுமக ல் எய்துைளத. 9 

 

ெின்மனடுஞ் மசஞ்சவடய ன் ளெைிய ஆரவர  

நன்மனடுங் க தன்வெய ல் ந ைைர் ளக ன்ஊரன்  

பன்மனடுஞ் மச ன்ெைர்மக ண் டிட்டன பத்தும்ைல்ை ர் 

மப ன்னுவட ைிண்ணுைகம் நண்ணுைர் புண்ணியளர. 10 
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ெீே  அடிவெ உெக்ளக ஆே ய்ப் பிறவர ளைண்ட ளத 

மூே த் தீப்ளப ல் உள்ளே கனன்று முகத்த ல் ெிகை டி 

ஆே ய் இருக்கும் அடிய ர் தங்கள் அல்ைல் மச ன்னக்க ல் 

ை ே ங் கிருப்பீர் திருை  ர ீர் ை ழ்ந்து ளப தீளர. 1 

 

ைிற்றுக் மக ள்வீர் ஒற்றி யல்ளைன் ைிரும்பி ஆட்பட்ளடன் 

குற்றம் ஒன்றுஞ் மசய்த தில்வை மக த்வத ய க்கினீர் 

எற்றுக் கடிளகள் என்கண் மக ண்டீர் நீளர பழிப்பட்டீர் 

ெற்வறக் கண்த ன் த ர  மத ழிந்த ல் ை ழ்ந்து ளப தீளர. 2 

 

அன்றில் முட்ட  தவடயுஞ் ளச வை ஆர ரகத்தீளர 

கன்று முட்டி உண்ணச் சுரந்த க லி யவைளப ை 

என்றும் முட்ட ப் ப டும் அடிய ர் தங்கண் க ண து 

குன்றின் முட்டிக் குழியில் ைிழுந்த ல் ை ழ்ந்து ளப தீளர. 3 

 

துருத்தி யுவறவீர் பழனம் பதிய ச் ளச ற்றுத் துவறய ள்வீர் 

இருக்வக திருை  ரளர உவடயீர் ெனளெ மயனளைண்ட  

அருத்தி யுவடய அடிய ர் தங்கள் அல்ைல் மச ன்னக்க ல் 

ைருத்தி வைத்து ெறுவெப் பணித்த ல் ை ழ்ந்து ளப தீளர. 4 

 

மசந்தண் பைேந் திகழுஞ் ளச வை இதுளை  திருை ரர் 

எந்தம் அடிளகள் இதுளை ய ெ  றுெக்க ட் பட்ளட ர்க்குச் 

சந்தம் பைவும் ப டும் ெடிய ர் தங்கண் க ண து 

ைந்மதம் மபருெ ன் முவறளய  என்ற ல் ை ழ்ந்து ளப தீளர. 5 

 

திவனத்த ள் அன்ன மசங்க ல் ந வர  ளசருந் திருை ரர்ப் 

புனத்த ர் மக ன்வறப் மப ன்ளப ல் ெ வைப் பு ிபுன் சவடயீளர 

தனத்த  லின்றித் த ந்த ம் மெலிந்து தங்கண் க ண து 

ெனத்த ல் ை டி அடிய ர் இருந்த ல் ை ழ்ந்து ளப தீளர. 6 

 

ஆயம் ளபவட அவடயுஞ் ளச வை  ஆர ரகத்தீளர 

ஏமயம் மபருெ ன் இதுளை ஆெ  றுெக்க ட் பட்ளட ர்க்கு 

ெ யங் க ட்டிப் பிறைி க ட்டி ெறை  ெனங்க ட்டிக் 

க யங் க ட்டிக் கண்ணீர் மக ண்ட ல் ை ழ்ந்து ளப தீளர. 7 
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கழிய ய்க் கடை ய்க் கைன ய் நிைன ய்க் கைந்த மச ல்ை கி 

இழிய க் குைத்திற் பிறந்ளத ம் உம்வெ இகழ  ளதத்துளை ம் 

பழித  ன ை தறியீர் அடிளகள் ப டும் பத்தளர ம் 

ைழித ன் க ண  தைெந் திருந்த ல் ை ழ்ந்து ளப தீளர. 8 

 

ளபளய  ளடனும் பி ிமை ன் றின்ன  மதன்பர் பிறமரல்ை ம் 

க ய்த ன் ளைண்டிற் கனித  னன்ளற  கருதிக் மக ண்டக்க ல் 

ந ய்த ன் ளப ை நடுளை தி ிந்தும் உெக்க ட் பட்ளட ர்க்கு 

ை ய்த ன் திறவீர் திருை  ர ீர் ை ழ்ந்து ளப தீளர.9 

 

மசருந்தி மசம்மப ன் ெைருஞ் ளச வை இதுளை  திருை ரர் 

மப ருந்தித் திருமூ ைட்ட  னம்ளெ இடெ க் மக ண்டீளர 

இருந்தும் நின்றும் கிடந்தும் உம்வெ இகழ  ளதத்துளை ம் 

ைருந்தி ைந்தும் உெக்மக ன் றுவரத்த ல் ை ழ்ந்து ளப தீளர. 10 

 

க ரர் கண்டத் மதண்ளட ள் முக்கண் கவைகள் பைை கி 

ஆரர்த் திருமூ ைட்ட  னத்ளத அடிப்ளபர் ஆரரன் 

ப ரர் அறிய என்கண் மக ண்டீர் நீளர பழிப்பட்டீர் 

ை ரர் முவைய ள் ப கங் மக ண்டீர் ை ழ்ந்து ளப தீளர. 11 

 

சுந்தரர் – ஏழ ம் திருமுவற  - பதிக எண்: 96 

(திருை ரர்ப் பரவையுள் ெண்டேி)  

 

தூை ய  மத ண்டுமசய் ை ர்படு துக்கங்கள் 

க ை ய  கண்டுமக ண் ட ர்ஐைர் க க்கிலும் 

ந ை ய ல் உன்வனளய நல்ைன மச ல்லுளைற் 

க ை என் பரவையுண் ெண்டேி அம்ெ ளன. 1 

 

மப ன்ன ளன புைைர்க்கு நின்புகழ் ளப ற்றை ம் 

தன்ன ளன தன்வனப் புகழ்ந்திடுந் தற்ளச தி 

ெின்ன ளன மசக்கர்ை  னத்திே ஞ யி 

றன்ன ளன பரவையுண் ெண்டேி அம்ெ ளன. 2 

 

ந ெ ற  துன்வனளய நல்ைன மச ல்லுை ர் 

ளப ெ மறன் புண்ணிய  புண்ணிய ெ ன ளன 

ளபய்ெ ற ப் பிணெிடு க டுகந் த டுை ய்க் 

க ெ மறன் பரவையுண் ெண்டேி அம்ெ ளன. 3 
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ளந க்குளைன் உன்வனளய நல்ைன ளந க்க வெக் 

க க்கின்ற ர் கண்டுமக ண் ட ர்ஐைர் க க்கிலும் 

ை க்மகன்னும் ெ வைமக ண் டுன்வன என்ெனத் 

த ர்க்கின்ளறன் பரவையுண் ெண்டேி அம்ெ ளன. 4 

 

பஞ்ளசரும் மெல்ைடி ய வேமய ர் ப கெ ய் 

நஞ்ளசரும் நன்ெணி கண்டம் உவடய ளன 

மநஞ்ளசர நின்வனளய உள்கி நிவனை வர 

அஞ்ளசமைன் பரவையுண் ெண்டேி அம்ெ ளன. 5 

 

அம்ெ ளன ஆகெ சீைர்க் கருள்நல்கும் 

மபம்ெ ளன ளபரரு ே ேன் பிடவூரன் 

தம்ெ ளன தண்டெிழ் நூற்புை ை ணர்க்ளக ர் 

அம்ெ ளன பரவையுண் ெண்டேி அம்ெ ளன. 6 

 

ைிண்ட ளன ளெவைய ர் ளெவைய ர் ளெை ய 

எண்ட ளன எழுத்மத டு மச ற்மப ருள் எல்ை ம்முன் 

கண்ட ளன கண்தவனக் மக ண்டிட்டுக் க ட்ட ளய 

அண்ட ளன பரவையுண் ெண்டேி அம்ெ ளன. 7 

 

க ற்ற ளன க ர்முகில் ளப ல்ைமத ர் கண்டத்மதம் 
கூற்ற ளன ளக ல்ைவே ய வேமய ர் ப கெ ய் 
நீற்ற ளன நீள்சவட ளெல்நிவற யுள்ேளத ர் 

ஆற்ற ளன பரவையுண் ெண்டேி அம்ெ ளன. 8 

 

மசடிளயன்ந ன் மசய்ைிவன நல்ைன மசய்ய த 
கடிளயன்ந ன் கண்டளத கண்டளத க முறும் 
மக டிளயன்ந ன் கூறுெ  றுன்பணி கூற த 

அடிளயன் ந ன் பரவையுண் ெண்டேி அம்ெ ளன. 9 

 

கரந்வதயும் ைன்னியும் ெத்தமுங் கூைிேம் 

பரந்தசீர்ப் பரவையுண் ெண்டேி அம்ெ வன 

நிரம்பிய ஊரன் உவரத்தன பத்திவை 

ைிரும்புை ர் ளெவைய ர் ளெவைய ர் ளெை ளர. 10 


