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தாயுமானவடிகள் திருப்பாடல்கள்

1. திருவருள் விலாசப் பரசிவ வணக்கம்

[ பன்னிருசீர் ஆசிரிய விருத்தம்]

அங்கிங் ெகனாதபடி

எங்கும் ப்ரகாசமாய்

ஆனந்த பூர்த்தியாகி
அருளடு

நிைறந்தெதது தன்னருள் ெவளிக்குேள

அகிலாண்ட ேகாடிெயல்லாந்
தங்கும் படிக்கிச்ைச ைவத்துயிர்க் குயிராய்த்
தைழத்தெதது மனவாக்கினில்
தட்டாமல் நின்றெதது சமயேகா டிகெளலாந்
தந்ெதய்வம் எந்ெதய்வெமன்
ெறங்குந் ெதாடர்ந்ெததிர் வழக்கிடவும் நின்றெதது
எங்கணும் ெபருவழக்காய்
யாதினும் வல்லெவாரு சித்தாகி இன்பமாய்
என்ைறக்கு முள்ள ெததுஅது
கங்குல்பக லறநின்ற எல்ைலயுள ெததுஅது
கருத்திற் கிைசந்ததுேவ
கண்டன ெவலாேமான வுருெவளிய தாகவுங்
கருதிஅஞ் சலிெசய்குவாம்.

1.

ஊரனந் தம்ெபற்ற ேபரனந் தஞ்சுற்றும்
உறவனந் தம்விைனயினால்
உடலனந் தஞ்ெசயும் விைனயனந் தங்கருத்
ேதாஅனந் தம்ெபற்றேபர்
சீரனந் தஞ்ெசார்க நரகமும் அனந்தநற்
ெறய்வமும் அனந்தேபதந்
திகழ்கின்ற சமயமும் அனந்தமத னால்ஞான
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சிற்சத்தியா லுணர்ந்து
காரனந் தங்ேகாடி வருஷித்த ெதன அன்பர்
கண்ணும்விண்

ணுந்ேதக்கேவ

கருதரிய ஆனந்த மைழெபாழியும் முகிைலநங்
கடவுைளத் துரியவடிைவப்
ேபரனந் தம்ேபசி மைறயனந் தஞ்ெசாலும்
ெபரியெமள னத்தின்ைவப்ைபப்
ேபசரும் அனந்தபத ஞான ஆ னந்தமாம்
ெபரியெபாரு ைளப்பணிகுவாம்.

2.

அத்துவித வத்துைவச் ெசாப்ரகா சத்தனிைய
அருமைறகள் முரசைறயேவ
அறிவினுக் கறிவாகி ஆனந்த மயமான
ஆதிைய அநாதிேயக
தத்துவ ெசாருபத்ைத மதசம்ம தம்ெபறாச்
சாலம்ப ரகிதமான
சாசுவத புட்கல நிராலம்ப ஆலம்ப
சாந்தபத வ்ேயாமநிைலைய
நிர்தநிர் மலசகித நிஷ்ப்ரபஞ் சப்ெபாருைள
நிர்விஷய சுத்தமான
நிர்வி காரத்ைதத் தடத்தமாய் நின்ெறாளிர்
நிரஞ்சன நிராமயத்ைதச்
சித்தமறி யாதபடி சித்தத்தில் நின்றிலகு
திவ்யேத ேசாமயத்ைதச்
சிற்பர ெவளிக்குள்வளர் தற்பரம தானபர
ேதவைதைய அஞ்சலிெசய்வாம்.

3.

2. பரிபூரணானந்தம்

வாசா கயிங்கரிய மன்றிெயாரு சாதன
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மேனாவாயு நிற்கும்வண்ணம்
வாலாய மாகவும் பழகியறி ேயன்துறவு
மார்கத்தின் இச்ைசேபால
ேநசானு சாரியாய் விவகரிப் ேபன் அந்த
நிைனைவயும் மறந்தேபாது
நித்திைரெகாள் ேவந்ேதகம் நீங்குெமன எண்ணிேலா
ெநஞ்சந் துடித்தயகுேவன்
ேபசாத ஆனந்த நிட்ைடக்கும் அறிவிலாப்
ேபைதக்கும் ெவகுதூரேம
ேபய்க்குண மறிந்திந்த நாய்க்குெமாரு வழிெபரிய
ேபரின்ப நிட்ைட அருள்வாய்
பாசா டவிக்குேள ெசல்லாதவர்க்கருள்
பழுத்ெதாழுகு ேதவதருேவ
பார்குமண்ட ெமங்குெமாரு நீக்கமற நிைறகின்ற
பரிபூர ணானந்தேம. 1.

ெதரிவாக ஊர்வன நடப்பன பறப்பன
ெசயற்ெகாண் டிருப்பனமுதல்
ேதகங்க ளத்தைனயும் ேமாகங்ெகாள் ெபளதிகஞ்
ெசன்மித்த ஆங்கிறக்கும்
விரிவாய பூதங்கள் ஒன்ேறாெடான் றாயழியும்
ேமற்ெகாண்ட ேசடம் அதுேவ
ெவறுெவளி நிராலம்ப நிைறசூன்யம் உபசாந்த
ேவதேவ தாந்தஞானம்
பிரியாத ேபெராளி பிறக்கின்ற வருள் அருட்
ெபற்ேறார்கள் ெபற்றெபருைம
பிறவாைம ெயன்ைறக்கும் இறவாைம யாய்வந்து
ேபசாைம யாகுெமனேவ
பரிவா ெயனக்குநீ யறிவிக்க வந்தேத
பரிபாக காலமலேவா
பார்க்குமிட ெமங்குெமாரு நீக்கமற நிைறகின்ற
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பரிபூர ணானந்தேம. 2.

ஆராயும் ேவைளயில் பிரமாதி யானாலும்
ஐயெவாரு ெசயலுமில்ைல
அைமதிெயாடு ேபசாத ெபருைமெபறு குணசந்த்ர
ராெமன இருந்தேபரும்
ேநராக ெவாருேகாபம் ஒருேவைள வரஅந்த
நிைறெவான்று மில்லாமேல
ெநட்டுயிர்த் துத்தட் டழிந்துளறு வார்வசன
நிர்வாக ெரன்றேபரும்
பூராய மாேயான்று ேபசுமிட ேமான்ைறப்
புலம்புவார் சிவராத்திரிப்
ேபாதுதுயி ேலாெமனற விரதியரும் அறிதுயில்
ேபாேலயிருந்து துயில்வார்
பாராதி தனிலுள்ள ெசயெலலாம் முடிவிேல
பார்க்கில்நின் ெசயலல்லேவா
பார்குமிட ெமங்குெமாரு நீக்கமற நிைறகின்ற
பரிபூர ணானந்தேம. 3.

அண்டபகி ரண்டமும் மாயா விகாரேம
அம்மாைய யில்லாைமேய
யாெமெனவும் அறிவுமுண் டப்பாலும் அறிகின்ற
அறிவினைன யறிந்துபார்க்கின்
எண்டிைச விளக்குெமாரு ெதய்வஅரு ளல்லாமல்
இல்ைலெயனு நிைனவுஉண்டிங்(கு)
யாெனன தறந்துரிய நிைறவாகி நிற்பேத
இன்பெமனும் அன்பும்உண்டு
கண்டன எலாம்அல்ல என்றுகண் டைனெசய்து
கருவிகர ணங்கேளாயக்
கண்மூடி ெயாருகண மிருக்கஎன் றாற்பாழ்த்த
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கர்மங்கள் ேபாராடுேத
பண்ைடயுள கர்மேம கர்த்தா ெவனும்ெபயர்ப்
பக்ஷ்ம்நான் இச்சிப்பேனா
பார்க்குமிடெமங்குெமாரு நீக்கமற நிைறகின்ற
பரிபூர ணானந்தேம. 4.

சந்ததமும் எனதுெசயல் நினதுெசயல் யாெனனுந்
தன்ைமநிைன யன்றியில்லாத்
தன்ைமயால் ேவறேலன் ேவதாந்த சித்தாந்த்த
சமரச சுபாவமிதுேவ
இந்தநிைல ெதளியநான் ெநக்குருகிவாடிய
இயற்ைகதிரு வுளமறியுேம
இன்நிைலயி ேலசற் றிருக்கஎன் றால்மடைம
இதசத்ரு வாகவந்து
சிந்ைதகுடி ெகாள்ளுேத மலமாைய கன்மந்
திரும்புேமா ெதாடுவழக்காய்ச்
ெசன்மம்வரு ேமாஎனவும் ேயாசிக்கு ேதமனது
சிரத்ைதஎனும் வாளும்உதவிப்
பந்தமற ெமய்ஞ்ஞானதீரமும் தந்ெதைனப்
பாதுகாத் தருள்ெசய்குவாய்
பார்க்குமிட ெமங்குெமாருநீக்கமற நிைறகின்ற
பரிபூர ணானந்தேம. 5.

பூதலய மாகின்ற மாையமுத ெலன்பர்சிலர்
ெபாறிபுலன் அடங்குமிடேம
ெபாருெளன்பர் சிலர்கரண முடிெவன்பர் சிலர்குணம்
ேபானஇட ெமன்பர்சிலேபர்
நாதவடி ெவன்பர்சிலர் விந்துமய ெமன்பர்சிலர்
நட்டநடு ேவயிருந்த
நாெமன்பர் சிலர்ருவுஉருவ மாெமன்பர் சிலர்கருதி
நாடில்அரு ெவன்பர்சிலேபர்
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ேபதமற வுயிர்ெகட்ட நிைலயெமன் றிடுவர்சிலர்
ேபசில்அரு ெளன்பர்சிலேபர்
பின்னும்முன் னுங்ெகட்டசூனியம ெதன்பர்சிலர்
பிறவுேம ெமாழிவர்இைவயால்
பாதரச மாய்மனது சஞ்சலப் ப்டுமலால்
பரமசுக நிட்ைட ெபறுேமா
பார்குமிடெமங்குெமாரு நீக்கமற நிைறகின்ற
பரிபூர ணானந்தேம. 6 .

அந்தகா ரத்ைதேயார் அகமாக்கி மின்ேபால்என்
அறிைவச் சுருக்கினவரார்
அவ்வறிவு தானுேம பற்றினது பற்றாய்
அழுந்தவுந் தைலமீதிேல
ெசாந்தமா ெயழுதப் படித்தார் ெமய்ஞ்ஞான
சுகநிட்ைட ேசராமேல
ேசாற்றுத் துருத்திையச் சதெமனவும் உண்டுண்டு
தூங்கைவத் தவரார்ெகாெலா
தந்ைததாய் முதலான அகிலப்ர பஞ்சந்
தைனத்தந்த ெதனதாைசேயா
தன்ைனேய ேநாவெனா பிறைரேய ேநாவேனா
தற்கால மைதேநாவேனா
பந்தமா னதுதந்த விைனையேய ேநாவேனா
பரமார்த்தம் ஏதுமறிேயன்
பார்க்குமிடெமங்குெமாரு நீக்கமற நிைறகின்ற
பரிபூர ணானந்தேம. 7 .

வாரா ெதலாெமாழிய வருவன ெவலாெமய்த
மனதுசாட் சியதாகேவ
மருவநிைல தந்ததும் ேவதாந்த சித்தாந்த
மரபுசம ரசமாகேவ
பூராய மாயுணர வூகமது தந்ததும்
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ெபாய்யுடைல நிைலயன்ெறனப்
ேபாதெநறி தந்த்துஞ் சாசுவத ஆனந்த
ேபாகேம வீெடன்னேவ
நீராள மாயுருக வுள்ளன்பு தந்ததும்
நின்னதருள் இன்னும் இன்னும்
நின்ைனேய துைணெயன்ற என்ைனேய காக்கெவாரு
நிைனவுசற் றுண்டாகிேலா
பாராதி யறியாத ேமானேம யிைடவிடாப்
பற்றாக நிற்கஅருள்வாய்
பார்க்குமிட ெமங்குெமாரு நீக்கமற ந்ைறகின்ற
ப்ரிபூர ணானந்தேம. 8 .

ஆழாழி கைரயின்றி நிற்கவிைல ேயாெகாடிய
ஆலம்அமு தாகவிைலேயா
அக்கடலின் மீதுவட அனல்நிற்க வில்ைலேயா
அந்தரத் தகி லேகாடி
தாழாமல் நிைலநிற்க வில்ேயா ேமருவுந்
தனுவாக வைளயவிலேயா
சத்தேம கங்களும் வச்ரதர னாைணயில்
சஞ்சரித் திடவில்ைலேயா
வாழாது வாழேவ இராமனடி யாற்சிைலயும்
மடமங்ைக யாகவிைலேயா
மணிமந்த்ர மாதியால் ேவண்டுசித் திகள்உலக
மார்கத்தில் ைவக்கவிைலேயா
பாழான என்மனங் குவியஒரு தந்திரம்
பண்ணுவ துனக்கருைமேயா
பார்க்குமிட ெமங்குெமாரு நீக்கமறநிைறகின்ற
பரிபூர ணானந்தேம. 9 .

ஆைசக்ேகா ரளவில்ைல அகிலெமல் லாங்கட்டி
ஆளினுங் கடல்மீதிேல
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ஆைனெசல ேவநிைனவர் அளேகசன் நிகராக
அம்ெபான்மிக ைவத்தேபரும்
ேநசித்து ரசவாத வித்ைதக் கைலந்திடுவர்
ெநடுநா ளிருந்தேபரும்
நிைலயாக ேவயினுங் காயகற் பந்ேதடி
ெநஞ்சுபுண் ணாவர்எல்லாம்
ேயாசிக்கும் ேவைளயிற் பசிதீர உண்பதும்
உறங்குவது மாகமுடியும்
உள்ளேத ேபாதும்நான் நான்எனக் குளறிேய
ஒன்ைறவிட் ெடான்றுபற்றிப்
பாசக் கடற்க்குேள வீழாமல் மனதற்ற
பரிசுத்த நிைலைய அருள்வாய்
பார்க்குமிட ெமங்குெமாரு நீக்கமற நிைறகின்ற
பரிபூர ணானந்தேம. 10 .

3. ெபாருள் வணக்கம்

அறுசீர்க் கழிெநடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்

நித்தியமாய் நிர்மலமாய் நிட்களமாய் நிராமயமாய்
நிைறவாய் நீங்காச்
சுத்தமுமய் தூரமுமாய்ச் சமீபமுமாய்த் துரியநிைற
சுடராய் எல்லாம்
ைவத்திருந்த தாரகமாய் ஆனந்த மயமாகி
மனவாக் ெகட்டாச்
சித்துருவாய் நின்றெவான்ைறச் சுகாரம்பப் ெபருெவளிையச்
சிந்ைத ெசய்வாம். 1 .

யாதுமன நிைனயுமந்த நிைனவுக்கு நிைனவாகி
யாதநின் பாலும்
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ேபதமற நின்றுயிக் குராகி அன்பருக்ேக
ேபரா னந்தக்
ேகாதிலமு தூற்றரும்பிக் குணங்குறிெயான் றறத்தன்ைனக்
ெகாடுத்துக் காட்டுந்
தீதில்பரா பரமான சித்தாந்தப் ேபெராளிையச்
சிந்ைத ெசய்வாம். 2 .

ெபருெவளியாய் ஐம்பூதம் பிறப்பிடமாய்ப் ேபசாத
ெபரிய ேமானம்
வருமிடமாய் மனமாதிக் ெகட்டாத ேபரின்ப
மயமாய் ஞானக்
குருவருளாற் காட்டிடவும் அன்பைரக்ேகாத் தறவிழுங்கிக்
ெகாண்டப் பாலுந்
ெதரிவரிதாய்க் கலந்ெதந்தப் ெபாருள் அந்தப் ெபாருளிைனயாஞ்
சிந்ைத ெசய்வாம் . 3.

இகபரமும் உயிர்க்குயிைர யாெனனதற் றவர்உறைவ
எந்த நாளுஞ்
சுகபரிபூ ரணமான நிராலம்ப ேகாசரத்ைதத்
துரிய வாழ்ைவ
அகமகிழ வருந்ேதைன முக்கனிையக் கற்கண்ைட
அமிர்ைத நாடி
ெமாகுெமாெகன இருவிழிநீர் முந்திைறப்பக் கரமலர்கள்
முகிழ்த்து நிற்பாம்.

4.

சாதிகுலம் பிறப்பிறப்புப் பந்தமுத்தி அருவுருவத்
தன்ைம நாமம்
ஏதுமின்றி எப்ெபாருட்கும் எவ்விடத்தும் பிரிவற நின்
றியக்கஞ் ெசய்யும்
ேசாதிையமாத் தூெவளிைய மனதவிழ நிைறவான
துறிய வாழ்ைவத்
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தீதில்பர மாம்ெபாருைளத் திருவருைள நிைனவாகச்
சிந்ைத ெசய்வாம். 5 .

இந்திரசா லங்கனவு கானலின்நீ ெரனவுலகம்
எமக்குத் ேதான்றச்
சந்ததமுஞ் சிற்பரத்தா லழியாத தற்பரத்ைதச்
சார்ந்து வாழ்க
புந்திமகி ழுறநாளுந் தைடயறவா னந்தெவள்ளம்
ெபாலிக என்ேற
வந்தருளுங் குருெமளனி மலர்த்தாைள அநுதினமும்

வழுத்தல் ெசய்வாம். 6

ெபாருளாகக் கண்டெபாரு ெளைவக்கும்முதற் ெபாருளாகிப்
ேபாத மாகித்
ெதருளாகிக் கருதுமன்பர் மிடிதீரப் பருகவந்த
ெசழந்ேத னாகி
அருளாேனார்க் ககம்புறெமன் றுன்னாத பூரணஆ
னந்த மாகி
இருள்தீர விளங்குெபாரு ளியாதந்தப் ெபாருளிைனயாம்
இைறஞ்சி நிற்பாம் . 7 .
.
அருமைறயின் சிரப்ெபாருளாய் விண்ணவர்மா முனிவர்சித்த
ராதி யாேனார்
திரிவரிய பூரணமாய்க் காரணங்கற் பைனகடந்த
ெசல்வ மாகிக்
கருதரிய மலரின்மணம் எள்ளிெலண்ைணய் உடலலுயிர்ேபாற்
கலந்ெதந் நாளும்
துரியநடு வூடிருந்த ெபரியெபாருள் யாததைனத்
ெதாழுதல் ெசய்வாம். 8 .
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விண்ணாதி பூதெமல்லாந் தன்னகத்தி லடக்கிெவறு
ெவளியாய் ஞானக்
கண்ணாரக் கண்டஅன்பர் கண்ணூேட ஆனந்தக்
கடலாய் ேவெறான்
ெறண்ணாத படிக்கிரங்கித் தானாகச் ெசய்தருளும்
இைறேய உன்றன்
தண்ணாருஞ் சாந்தஅருள் தைனநிைனந்து கரமலர்கள்
தைலேமற் ெகாள்வாம். 9 .

விண்ணிைறந்த ெவளியாய்என் மனெவளியிற் கலந்தறிவாம்
ெவளியி னூடுந்
தண்ணிைறந்த ேபரமுதாய்ச் சதானந்த மானெபருந்
தைகேய நின்பால்
உண்ணிைறந்த ேபரன்பா லுள்ளுருகி ெமாழிகுழறி
உவைக யாகிக்
கண்ணிைறந்த புனலுகுப்பக் கரமுகிழ்ப்ப நின்னருைளக்
கருத்தில் ைவப்பாம். 10 .
ேவறு
ஆதியந்தங் காட்டாத முதலா ெயம்ைம
அடிையக்கா வளர்த்ெதடுத்த அன்ைன ேபால
நீதிெபறுங் குருவாகி மனவாக் ெகட்டா
நிச்சயமாய்ச் ெசாச்சமதாய் நிமல மாகி
வாதமிடுஞ் சமயெநறிக் கரிய தாகி
ெமளனத்ேதார் பால்ெவளியாய் வயங்கா நின்ற
ேசாதிையஎன் னுயிர்த்துைணைய நாடிக் கண்ணீர்
ெசாரியஇரு கரங்குவித்துத் ெதாழுதல் ெசய்வாம். 1 .

அகரவுயி ெரழுத்தைனத்து மாகி ேவறாய்
அமர்ந்ெதன அகிலாண்டம் அைனத்துமாகிப்
பகர்வனஎல் லாமாகி அல்ல தாகிப்
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பரமாகிச் ெசால்லரிய பான்ைம யாகித்
துகளறுசங் கற்பகவிற் பங்கெளல்லாந்
ேதாயாத அறிவாகிச் சுத்த மாகி
நிகரில்பசு பதியான ெபாருைள நாடி
ெகட்டுயிர்த்துப் ேபரன்பால் நிைனதல் ெசய்வாம். 2

4. சின்மயானந்தகுரு

பன்னிருசீர்க்கழ

ெநடிலடி யாசிரிய விருத்தம்

அங்ைகெகாடு மலர்தூவி அங்கமது புளகிப்ப
அன்பினா லுருகிவிழிநீர்
ஆறாக வாராத முத்தியின தாேவச
ஆைசக் கடற்குள் மூழ்கிச்
சங்கர சுயம்புேவ சம்புேவ எனவுெமாழி
தழுதழுத் திடவணங்குஞ்
சன்மார்க்க ெநறியிலாத் துன்மர்க்க ேனைனயுந்
தண்ணருள் ெகாடுத்தாள்ைவேயா
துங்கமிகு பக்குவச் சனகன்முதல் முனிேவார்கள்
ெதாழுதருகில் வீற்றிருப்பச்
ெசால்லரிய ெநறிையஒரு ெசால்லா லுணர்த்திேய
ெசாரூபாநு பூதிகாட்டிச்
ெசங்கமல பீடேமற் கல்லா லடிக்குள்வளர்
சித்தாந்த முத்திமுதேல
சிரகிரி விளங்கவரு தக்ஷிணா மூர்த்திேய
சின்மயா னந்தகுருேவ. 1 .

ஆக்ைகெயனும் இடிகைரைய ெமய்ெயன்ற பாவிநான்
அத்துவித வாஞ்ைசயாதல்
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அரியெகாம் பில்ேதைன முடவனிச் சித்தபடி
ஆகும்அறி வலிழஇன்பந்
தாக்கும்வைக ேயதிநாட் சரிையகிரி யாேயாக
சாதனம் விடித்தெதல்லாஞ்
சன்மார்க மல்லஇைவ நிற்கஎன் மார்கங்கள்
சாராத ேபரறிவதாய்
வாக்குமனம் அணுகாத பூரணப் ெபாருள்வந்து
வாய்க்கும் படிக்குபாயாம்
வருவித் துவட்டாத ேபரின்ப மானசுக
வாரியிைன வாய்மடுத்துத்
ேதக்கித் திைளக்கநீ முன்னிற்ப ெதன்றுகாண்
சித்தாந்த முத்திமுத்ேல
சிரகிரி விளங்கவரு தக்ஷிணா மூர்த்திேய
சின்மயா னந்தகுருேவ. 2 .

ஔவிய மிருக்கநா ெனன்கின்ற ஆணவம்
அைடந்திட் டிருக்கேலாபம்
அருளின்ைம

கூடக் கலந்துள் ளிருக்கேமல்

ஆசா பிசாபமுதலாம்
ெவவ்விய குணம்பல இருக்கஎன் னறிவூடு
ெமய்யன்நீ வீற்றிருக்க
விதியில்ைல என்னிேலா பூரண ெனனும்ெபயர்
விரிக்கிலுைர ேவறுமுளேதா
கவ்வுமல மாகின்ற நாகபா சத்தினால்
கட்டுண்ட உயிர்கள் மூர்ச்ைச
கடிதகல வலியவரு ஞானசஞ் சீவிேய
கதியான பூமிநடுவுட்
ெசவ்விதின் வளர்ந்ேதாங்கு திவ்யகுண ேமருேவ
சித்தாந்த முத்திமுதேல
சிரகிரி விளங்கவரு தக்ஷிணா மூர்த்திேய
சின்மயா னந்தகுருேவ. 3 .
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ஐவைக எனும்பூத மாதிைய வகுத்ததனுள்
அசரசர ேபதமான
யாைவவும் வகுத்துநல் லறிைவயும் வகுத்துமைற
யாதிநூ ைலயும்வகுத்துச்
ைசவமுத லாம் அளவில் சமயமும் வகுத்துேமற்
சமயங் கடந்தேமான
சமரசம் வகுத்தநீ யுன்ைனயான் அணுகவுந்
தண்ணருள் வகுக்க இைலேயா
ெபாய்வளரும் ெநஞ்சினர்கள் காணாத காட்சிேய
ெபாய்யிலா ெமய்யரறிவில்
ேபாதபரி பூரண அகண்டிதா காரமாய்ப்
ேபாக்குவர வற்றெபாருேள
ெதய்வமைற முடிவான பிரணவ ெசாரூபிேய
சித்தாந்த முத்திமுதேல
சிரகிரி விளங்கவரு தக்ஷிணா மூர்த்திேய
சின்மயா னந்தகுருேவ. 4 .

ஐந்துவைக யாகின்ற பூதேப தத்தினால்
ஆகின்ற ஆக்ைகநீர்ேமல்
அமர்கின்ற குமிழிெயன நிற்கின்ற ெதன்னநான்
அ
றியாத காலெமல்லாம்
புந்திமகி ழுறவுண் டுடுத்தின்ப மாவேத
ேபாந்தெநறி என்றிருன்ந்ேதன்
பூராய மாகநின தருள்வந் துணர்த்த இைவ
ேபானவழி ெதரியவில்ைல
எந்தநிைல ேபசினும் இணங்கவிைல யல்லால்
இறப்ெபாடு பிறப்ைபயுள்ேள
எண்ணினால் ெநஞ்சது பகீெரனுந் துயிலுறா
திருவிழியும் இரவுபகலாய்ச்
ெசந்தழலின் ெமழுகான தங்கம் இைவ என்ெகாேலா
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சித்தாந்த முத்திமுதேல
சிரகிரி விளங்கவரு தக்ஷிணா மூர்த்திேய
சின்மயா னந்தகுருேவ.

5.

காரிட்ட ஆணவக் கருவைறயில் அறிவற்ற
கண்ணிலாக் குழவிையப்ேபாற்
கட்டுண் டிருந்தஎைம ெவளியில்விட் டல்லலாங்
காப்பிட் டதற்கிைசந்த
ேபரிட்டு ெமய்ெயன்று ேபசுபாழ்ம் ெபாய்யுடல்
ெபலக்கவிைள யமுதமூட்டிப்
ெபரியபுவ னத்தினிைட ேபாக்குவர வுறுகின்ற
ெபரியவிைள யாட்டைமத்திட்
ேடரிட்ட தன்சுருதி ெமாழிதப்பில் நமைனவிட்
டிடருற உறுக்கி இடர்தீர்த்
திரவுபக லில்லாத ேபரின்ப வீட்டினில்
இைசந்துதுயில் ெகாண்மின்என்று
சீரிட்ட உலகன்ைன வடிவான எந்ைதேய
சித்தாந்த முத்திமுதேல
சிரகிரி விளங்கவரு தக்ஷிணா மூர்த்திேய
சின்மயா னந்தகுருேவ. 6.

கருமருவு குைகயைனய காயத்தின் நடுவுள்
களிம்புேதாய் ெசம்பைனயயான்
காண்டக இருக்கநீ ஞான அனல் மூட்டிேய
கனிவுெபற உள்ளுருக்கிப்
பருவம தறிந்துநின் னருளான குளிைகெகாடு
பரிசித்து ேவதிெசய்து
பத்துமாற் றுத்தஙக மாக்கிேய பணிெகாண்ட
பஷத்ைத என்ெசால்லுேகன்
அருைமெபறு புகழ்ெபற்ற ேவதாந்த சித்தாந்தம்
ஆதியாம் அந்தமீதும்
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அத்துவித நிைலயராய் என்ைனயாண் டுன்னடிைம
யான வர்க ளறிவினூடுந்
திருமருவு கல்லா லடிக்கீழும் வளர்கின்ற
சித்தாந்த முத்திமுதேல
சிரகிரி விளங்கவரு தஷிணா மூர்த்திேய
சின்மயா னந்தகுருேவ. 7.

கூடுத லுடன்பிரித லற்றுநிர்த் ெதாந்தமாய்க்
குவிதலுடன் விரிதலற்றுக்
குணமற்று வரவிெனாடு ேபாக்கற்று நிைலயான
குறியற்று மலமுமற்று
நாடுதலு மற்றுேமல் கீழ்நடுப் பக்கெமன
நண்ணுதலு மற்றுவிந்து
நாதமற் ைறவைகப் பூதேப தமுமற்று
ஞாதுருவின் ஞானமற்று
வாடுதலு மற்றுேமல் ஒன்றற் றிறண்டற்று
வாக்கற்று மனமுமற்று
மன்னுபரி பூரணச் சுகவாரி தன்னிேல
வாய்மடுத் துண்டவசமாய்த்
ேதடுதலு மற்றவிட நிைலெயன்ற ெமளனிேய
சித்தாந்த முத்திமுதேல
சிரகிரி விளங்கவரு தஷிணா மூர்த்திேய
சின்மயா னந்தகுருேவ. 8.

தாராத அருெளலாந் தந்தருள ெமளனியாய்த்
தாயைனய கருைணகாட்டித்
தாளிைணெயன் முடிசூட்டி அறிவிற் சமாதிேய
சாசுவத சம்ப்ரதாயம்
ஓராமல் மந்திரமும் உன்னாமல் முத்திநிைல
ஒன்ேறா டிரண்ெடனாமல்
ஒளிெயனவும் ெவளிெயனவும் உருெவனவும் நாதமாம்
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ஒலிெயனவும் உணர்வறாமல்
பாராது பார்ப்பேத ஏதுசா தனமற்ற
பரமஅநு பூதிவாய்க்கும்
பண்ெபன் றுணர்த்தியது பாராம லந்நிைல
பதிந்தநின் பழவடியாதஞ்
சீரா யிருக்கநின தருள் ேவண்டும் ஐயேன
சித்தாந்த முத்திமுதேல
சிரகிரி விளங்கவரு தஷிணா மூர்த்திேய
சின்மயா னந்தகுருேவ. 9.

ேபாதமாய் ஆதிநடு அந்தமும் இலாததாய்ப்
புனிதமாய் அவிகாரமாய்ப்
ேபாக்குவர வில்லாத இன்பமாய் நின்றநின்
பூரணம் புகலிடமதா
ஆதரவு ைவயாமல் அறிவிைன மைறப்பதுநின்
அருள்பின்னும் அறிவின்ைமதீர்த்
தறிவித்து நிற்பதுநின் அருளாகில் எளியேனற்
கறிவாவ ேததறிவிலா
ஏதம்வரு வைகேயது விைனேயது விைனதனக்
கீடான காயேமெதன்
இச்சா சுதந்தரஞ் சிறிதுமிைல இகபரம்
இரண்டினுள் மைலவுதீரத்
தீதிலருள் ெகாண்டினி யுணர்த்திெயைன யாள்ைவேயா
சித்தாந்த முத்திமுதேல
சிரகிரி விளங்கவரு தஷிணா மூர்த்திேய
சின்மயா னந்தகுருேவ. 10.

பத்திெநறி நிைலநின்றும் நவகண்ட பூமிப்
பரப்ைபவல மாகவந்தும்
பரைவயிைட மூழ்கியும் நதிகளிைட மூழ்கியும்
பசிதாக மின்றிெயழுநா

www.shaivam.org

17

தாயுமானவடிகள் திருப்பாடல்கள்

மத்தியிைட நின்றும்உதிர் சருகுபுனல் வாயுவிைன
வன்பசி தனக்கைடத்து
ெமனத் திருந்தும்உயர் மைலநுைழவு புக்கியும்
மன்னுதச நாடிமுற்றுஞ்
சுத்திெசய் தும்மூல ப்ராணேனா டங்கிையச்
ேசாமவட் டத்தைடத்துஞ்
ெசால்லரிய அமுதுண்டும் அற்பவுடல் கற்பங்கள்
ேதாறும்நிைல நிற்கவீறு
சித்திெசய் துஞ்ஞான மலதுகதி கூடுேமா
சித்தாந்த முத்திமுதேல
சிரகிரி விளங்கவரு தஷிணா மூர்த்திேய
சின்மயா னந்தகுருேவ. 11.

5. ெமளனகுரு வணக்கம்

ஆைசநிக ளத்திைன நிர்த்தூளி படவுதறி
ஆங்கார முைளையஎற்றி
அத்துவித மதமாகி மதம்ஆறும் ஆறாக
அங்ைகயின் விலாழியாக்கிப்
பாசஇருள் தன்னிழ ெலனச்சுளித் தார்த்துேமல்
பார்த்துப் பரந்தமனைதப்
பாரித்த கவளமாய்ப் பூரிக்க வுண்டுமுக
படாமன்ன மாையநூறித்
ேதசுெபற நீைவத்த சின்முத்தி ராங்குசச்
ெசங்ைகக் குேளயடக்கிச்
சின்மயா னந்தசுக ெவள்ளம் படிந்துநின்
திருவருட் பூர்த்தியான
வாசமுறு சற்சார மீெதன்ைன ெயாருஞான
மத்தகச ெமனவளர்த்தாய்
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மந்த்ரகுரு ேவேயாக தந்த்ரகுரு ேவமூலன்
மரபில்வரு ெமளன குருேவ. 1.

ஐந்துவைக யாகின்ற பூதமுதல் நாதமும்
அடங்கெவளி யாகெவளிெசய்
தறியாைம யறிவாதி பிரிவாக அறிவார்கள்
அறிவாக நின்றநிைலயில்
சிந்ைதயற நில்ெலன்று சும்மா இருத்திேமல்
சின்மயா னந்தெவள்ளந்
ேதக்கித் திைளத்துநான் அதுவா யிருக்கநீ
ெசய்சித்ர மிகநன்றுகாண்
எந்ைதவட வாற்பரம குருவாழ்க வாழஅரு
ளியநந்தி மரபுவாழ்க
என்றடியர் மனமகிழ ேவதாக மத்துணி
பிரண்டில்ைல ெயான்ெறன்னேவ
வந்தகுரு ேவவீறு சிவஞான சித்திெநறி
ெமளேனாப ேதசகுருேவ
மந்த்ரகுரு ேவேயாக தந்த்ரகுரு ேவமூலன்
மரபில்வரு ெமளன குருேவ. 2.

ஆதிக்க நல்கினவ ராரிந்த மாையக்ெகன்
அறிவன்றி யிடமில்ைலேயா
அந்தரப் புட்பமுங் கானலின் நீருேமார்
அவசரத் துபேயாகேமா
ேபாதித்த நிைலையயும் மயக்குேத அபயம்நான்
புக்கஅருள் ேதாற்றிடாமல்
ெபாய்யான வுலகத்ைத ெமய்யா நிறுத்திெயன்
புந்திக்குள் இந்த்ரசாலஞ்
சாதிக்கு ேதயிதைன ெவல்லவும் உபாயம்நீ
தந்தருள்வ ெதன்றுபுகல்வாய்
சண்மத ஸ்தாபனமும் ேவதாந்த சித்தாந்த
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சமரசநிர் வாகநிைலயும்
மாதிக்ெகா டண்டப் பரப்ெபலாம் அறியேவ
வந்தருளு ஞானகுருேவ
மந்த்ரகுரு ேவேயாக தந்த்ரகுரு ேவமூலன்
மரபில்வரு ெமளன குருேவ. 3.

மின்னைனய ெபாய்யுடைல நிைலெயன்றும் ைமயிலகு
விழிெகாண்டு ைமயல்பூட்டும்
மின்னார்க ளின்பேம ெமய்ெயம்றும் வளர்மாட
ேமல்வீடு ெசார்க்கெமன்றும்
ெபான்ைனயழி யாதுவளர் ெபாருெளன்று ேபாற்றிஇப்
ெபாய்ேவட மிகுதிகாட்டிப்
ெபாைறயறிவு துறவீதல் ஆதிநற் குணெமலாம்
ேபாக்கிேல ேபாகவிட்டுத்
தன்னிகரி ேலாபாதி பாழ்ம்ேபய் பிடித்திடத்
தரணிமிைச ேலாகாயதன்
சமயநைட சாராமல் ேவதாந்த சித்தாந்த
சமரச சிவாநுபூதி
மன்னெவாரு ெசாற்ெகாண் ெடைனத்தடுத் தாண்டன்பின்
வாழ்வித்த ஞானகுருேவ
மந்த்ரகுரு ேவேயாக தந்த்ரகுரு ேவமூலன்
மரபில்வரு ெமளன குருேவ. 4.

ேபானகம் இருக்கின்ற சாைலயிைட ேவண்டுவ
புசித்தற் கிருக்குமதுேபால்
புருடர்ெபறு தர்மாதி ேவதமுடன் ஆகமம்
புகலுமதி னாலாம்பயன்
ஞானெநறி முக்யெநறி காட்சியனு மானமுதல்
நானாவி தங்கள் ேதர்ந்து
நான்நான் எனக்குளறு பைடபுைட ெபயர்ந்திடவும்
நான்குசா தனமும்ஓர்ந்திட்
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டானெநறி யாஞ்சரிைய யாதிேசா பானமுற்
றணுபஷ சம்புபஷம்
ஆமிரு விகற்பமும் மாயாதி ேசைவயும்
அறிந்திரண் ெடான்ெறன்னுேமார்
மானத விகற்பமற ெவன்றுநிர் பதுநமது
மரெபன்ற பரமகுருேவ
மந்த்ரகுரு ேவேயாக தந்த்ரகுரு ேவமூலன்
மரபில்வரு ெமளன குருேவ. 5.

கல்லாத அறிவுேமற் ேகளாத ேகளாத ேகள்வியுங்
கருைணசிறி ேததுமில்லாக்
காட்சியும் ெகாைலகளவு கட்காமம் மாட்சியாக்
காதலித் திடுெநஞ்சமும்
ெபால்லாத ெபாய்ம்ெமாழியும் அல்லாது நன்ைமகள்
ெபாருந்துகுணம் ஏதும்அறிேயன்
புருடர்வடி வானேத யல்லாது கனவிலும்
புருடார்த்தம் ஏதுமில்ேலன்
எல்லா மறிந்தநீ யறியாத தன்ெறனக்
ெகவ்வண்ணம் உய்வண்ணேமா
இருைளயிரு ெளன்றவ்ர்க் ெகாளிதா ரகம்ெபறும்
எனக்குநின் னருள்தாரகம்
வல்லா ெனனும்ெபய ருனக்குள்ள ேதயிந்த
வஞ்சகைன யாளநிைனயாய்
மந்த்ரகுரு ேவேயாக தந்த்ரகுரு ேவமூலன்
மரபில்வரு ெமளன குருேவ. 6.

கானகம் இலங்குபுலி பசுெவாடு குலாவும்நின்
கண்காண மதயாைனநீ
ைககாட்ட வுங்ைகயால் ெநகிடிக் ெகனப்ெபரிய
கட்ைடமிக ஏந்திவருேம
ேபானகம் அைமந்தெதன அக்காம ேதனுநின்
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ெபான்னடியில் நின்றுெசாலுேம
புவிராசர் கவிராசர் தவராச ெரன்றுைனப்
ேபாற்றிசய ேபாற்றிஎன்பார்
ஞானகரு ணாகர முகங்கண்ட ேபாதிேல
நவநாத சித்தர்களும்உன்
நட்பிைன விரும்புவார் சுகர்வாம ேதவர்முதல்
ஞானிகளும் உைனெமச்சுவார்
வானகமும் மண்ணகமும் வந்ெததிர் வணங்கிடும்உன்
மகிைமயது ெசால்லஎளிேதா
மந்த்ரகுரு ேவேயாக தந்த்ரகுரு ேவமூலன்
மரபில்வரு ெமளன குருேவ. 7.

சருகுசல பட்சணிக ளருேகாடி யல்லால்
சேகாரபட் சிகள்ேபாலேவ
தவளநில ெவாழுகமிர்த தாைரயுண் டழியாத
தன்ைமய ரனந்தேகாடி
இருவிைனக ளற்றிரவு பகெலன்ப தறியாத
ஏகாந்த ேமானஞான
இன்பநிட் ைடயர்ேகாடி மணிமந்த்ர சித்திநிைல
எய்தினர்கள் ேகாடிசூழக்
குருமணி யிைழத்திட்ட சிங்கா தனத்தின்மிைச
ெகாலுவீற் றிருக்கும்நின்ைன
கும்பிட் டனந்தமுைற ெதண்டனிட் ெடன்மனக்
குைறெயலாந் தீரும்வண்ணம்
மதுமல ெரடுத்துனிரு தாைளயர்ச் கிக்கெவைன
வாெவன் றைழப்பெதந்நாள்
மந்த்ரகுரு ேவேயாக தந்த்ரகுரு ேவமூலன்
மரபில்வரு ெமளன குருேவ. 8.

ஆங்கார மானகுல ேவடெவம் ேபய்பாழ்த்த
ஆணவத் தினும்வலிதுகாண்
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அறிவிைன மயக்கிடும் நடுவறிய ெவாட்டாது
யாெதான்று ெதாடினும் அதுவாய்த்
தாங்காது ெமாழிேபசும் அரிகரப் பிரமாதி
தம்ெமாடு சமானெமன்னுந்
தைடயற்ற ேதரிலஞ் சுருவாணி ேபாலேவ
தன்னிலைச யாதுநிற்கும்
ஈங்காெர னக்குநிகர் என்னப்ர தாபித்
திராவணா காரமாகி
இதயெவளி ெயங்கணுந் தன்னரசு நாடுெசய்
திருக்கும்இத ெனாெடந்ேநரமும்
வாங்காநி லாஅடிைம ேபாராட முடியுேமா
ெமளேனாப ேதசகுருேவ
மந்த்ரகுரு ேவேயாக தந்த்ரகுரு ேவமூலன்
மரபில்வரு ெமளன குருேவ. 9.

பற்றுெவகு விதமாகி ெயான்ைறவிட் ெடான்றைனப்
பற்றியுழல் கிருமிேபாலப்
பாழ்ஞ்சிந்ைத ெபற்றநான் ெவளியாக நின்னருள்
பகர்ந்துமறி ேயன்துவிதேமா
சிற்றறிவ தன்றியும் எவேரனும் ஒருெமாழி
திடுக்ெகன் றுைரத்தேபாது
சிந்ைதெசவி யாகேவ பைறயைறய வுதரெவந்
தீெநஞ்சம் அளவளாவ
உற்றுணர உண்ர்வற்றுன் மத்தெவறி யினர்ேபால
உளறுேவன் முத்திமார்க்கம்
உணர்வெதப் படியின்ப துன்பஞ் சமானமாய்
உறுவெதப் படியாயினும்
மற்ெறனக் ைகயநீ ெசான்னெவாரு வார்த்ைதயிைன
மைலயிலக் ெகனநம்பிேனன்
மந்த்ரகுரு ேவேயாக தந்த்ரகுரு ேவமூலன்
மரபில்வரு ெமளன குருேவ. 10.
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6. கருணாகரக்கடவுள்

நிர்க்குண நிராமய நிரஞ்சன நிராலம்ப
நிர்விடய ைகவல்யமா
நிட்கள அசங்கசஞ் சலரகித நிர்வசன
நிர்த்ெதாந்த நித்தமுக்த
தற்பரவித் வாதீத வ்ேயாமபரி பூரண
சதானந்த ஞானபகவ
சம்புசிவ சங்கர சர்ேவச என்றுநான்
சர்வகா லமும்நிைனவேனா
அற்புத அேகாசர நிவிர்த்திெபறும் அன்பருக்
கானந்த பூர்த்தியான
அத்துவித நிச்சய ெசாரூபசாட் சாத்கார
அநுபூதி யநுசூதமுங்
கற்பைன யறக்காண முக்கணுடன் வடநிழற்
கண்ணூ டிருந்தகுருேவ
கருதரிய சிற்சைபயி லானந்த நிர்த்தமிடு
கருணா கரக்கடவுேள. 1.

மண்ணாதி ஐந்ெதாடு புறத்திலுள கருவியும்
வாக்காதி சுேராத்ராதியும்
வளர்கின்ற சப்தாதி மனமாதி கைலயாதி
மன்னுசுத் தாதியுடேன
ெதாண்ணூற்ெறா டாறுமற் றுள்ளனவும் ெமளனியாய்ச்
ெசான்னெவாரு ெசாற்ெகாண்டேத
தூெவளிய தாயகண் டானந்த சுகவாரி
ேதாற்றுமைத என்ெசால்லுேவன்
பண்ணாரும் இைசயிெனாடு பாடிப் படித்தருட்
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பான்ைமெநறி நின்றுதவறாப்
பக்குவ விேசடராய் ெநக்குெநக் குருகிப்
பணிந்ெதழுந் திருைககூப்பிக்
கண்ணாறு கைரபுரள நின்றஅன் பைரெயலாங்
ைகவிடாக் காட்சியுறேவ
கருதரிய சிற்சைபயி லானந்த நிர்த்தமிடு
கருணா கரக்கடவுேள. 2.

எல்லாமுன் அடிைமேய எல்லாமுன் உைடைமேய
எல்லாமுன் னுைடயெசயேல
எங்கணும் வியாபிநீ என்றுெசாலு மியல்ெபன்
றிருக்காதி ேவதெமல்லாஞ்
ெசால்லான் முழக்கியது மிக்கவுப காரமாச்
ெசால்லிறந் தவரும்விண்டு
ெசான்னைவயு மிைவநல்ல குருவான ேபருந்
ெதாகுத்தெநறி தானுமிைவேய
அல்லாம லில்ைலெயன நன்றா அறிந்ேதன்
அறிந்தபடி நின்றுசுகநான்
ஆகாத வண்ணேம இவ்வண்ண மாயிேனன்
அதுவுநின தருெளன்னேவ
கல்லாத அறிஞனுக் குள்ேள யுணர்த்திைன
கதிக்குவைக ேயதுபுகலாய்
கருதரிய சிற்சைபயி லானந்த நிர்த்தமிடு
கருணா கரக்கடவுேள. 3.

பட்டப் பகற்ெபாழுைத இருெளன்ற மருளர்தம்
பட்சேமா எனதுபட்சம்
பார்த்தவிட ெமங்கணுங் ேகாத்தநிைல குைலயாது
பரமெவளி யாகெவாருெசால்
திட்டமுடன் ெமளனியா யருள்ெசய் திருக்கவுஞ்
ேசராமல் ஆராகநான்
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சிறுவீடு கட்டியதின் அடுேசாற்ைற யுண்டுண்டு
ேதக்குசிறி யார்கள்ேபால
நட்டைனய தாக்கற்ற கல்வியும் விேவகமும்
நன்னிலய மாகவுன்னி
நாெனன்று நீெயன் றிரண்டில்ைல ெயன்னேவ
நடுேவ முைளத்தமனைதக்
கட்டஅறி யாமேல வாடிேன ெனப்ேபாது
கருைணக் குரித்தாவேனா
கருதரிய சிற்சைபயி லானந்த நிர்த்தமிடு
கருணா கரக்கடவுேள. 4.

ெமய்விடா நாவுள்ள ெமய்யரு ளிருந்துநீ
ெமய்யான ெமய்ையஎல்லாம்
ெமய்ெயன வுணர்த்தியது ெமய்யிதற் ைகயமிைல
ெமய்ேயதும் அறியாெவறும்
ெபாய்விடாப் ெபாய்யிேனன் உள்ளத் திருந்துதான்
ெபாய்யான ெபாய்ையஎல்லாம்
ெபாய்ெயனா வண்ணேம புகலைமத் தாெயனில்
புன்ைமேயன் என்ெசய்குேவன்
ைமவிடா ெசழுநீல கண்டகுரு ேவவிட்ணு
வடிவான ஞானகுருேவ
மலர்ேமவி மைறேயாது நான்முகக் குருேவ
மதங்கள்ெதாறும் நின்றகுருேவ
ைகவிடா ேதெயன்ற அன்பருக் கன்பாய்க்
கருத்தூ டுணர்த்துகுருேவ
கருதரிய சிற்சைபயி லானந்த நிர்த்தமிடு
கருணா கரக்கடவுேள. 5.

பண்ேண னுனக்கான பூைசெயாரு வடிவிேல
பாவித் திைறஞ்சஆங்ேக
பார்க்கின்ற மலரூடு நீேய யிருத்திஅப்
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பனிமல ெரடுக்கமனமும்
நண்ேணன் அலாமலிரு ைகதான் குவிக்கஎனில்
நாணும்என் னுளம்நிற்றிநீ
நான்கும்பி டும்ேடா தைரக்கும்பி டாதலால்
நான்பூைச ெசய்யல் முைறேயா
விண்ேணவி ணாதியாம் பூதேம நாதேம
ேவதேம ேவதாந்தேம
ேமதக்க ேகள்விேய ேகள்வியாம் பூமிக்குள்
வித்ேதஅ வித்தின் முைளேய
கண்ேண கருத்ேதஎன் எண்ேண எழுத்ேத
கதிக்கான ேமானவடிேவ
கருதரிய சிற்சைபயி லானந்த நிர்த்தமிடு
கருணா கரக்கடவுேள. 6.

சந்ததமும் ேவதெமாழி யாெதான்று பற்றினது
தான்வந்து முற்றுெமனலால்
சகமீ திருந்தாலும் மரணமுண் ெடன்பது
சதாநிட்டர் நிைனவதில்ைல
சிந்ைதயறி யார்க்கீது ேடாதிப்ப தல்லேவ
ெசப்பினும் ெவகுதர்க்கமாம்
திவ்யகுண மார்க்கண்டர் சுகராதி முனிேவார்கள்
சித்தாந்த நித்யரலேரா
இந்த்ராதி ேதவைதகள் பிரமாதி கடவுளர்
இருக்காதி ேவதமுனிவர்
எண்ணரிய கணநாதர் நவநாத சித்தர்கள்
இ ரவிமதி யாதிேயார்கள்
கந்தருவர் கின்னரர்கள் மற்ைறயர்கள் யாவருங்
ைககுவித் திடுெதய்வேம
கருதரிய சிற்சைபயி லானந்த நிர்த்தமிடு
கருணா கரக்கடவுேள. 7.
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துள்ளுமறி யாமனது பலிெகாடுத் ேதன்கர்ம
துட்டேத வைதகளில்ைல
துரியநிைற சாந்தேத வைதயாம் உனக்ேக
ெதாழும்பன்அன் பபிேடகநீர்
உள்ளுைறயி ெலன்னாவி ைநேவத்தி யம்ப்ராணன்
ஓங்குமதி தூபதீபம்
ஒருசால மன்றிது சதாகால பூைசயா
ஒப்புவித் ேதன்கருைணகூர்
ெதள்ளிமைற வடியிட்ட அமுதப் பிழம்ேப
ெதளிந்தேத ேனசீனிேய
திவ்யரச மியாவுந் திரண்ெடாழுகு பாேக
ெதவிட்டாத ஆனந்தேம
கள்ளன் அறி வூடுேம ெமள்ளெமள ெவளியாய்க்
கலக்கவரு நல்லஉறேவ
கருதரிய சிற்சைபயி லானந்த நிர்த்தமிடு
கருணா கரக்கடவுேள. 8.

உடல்குைழய என்ெபலாம் ெநக்குருக விழிநீர்கள்
ஊற்ெறன ெவதும்பியூற்ற
ஊசிகாந் தத்திைனக் கண்டணுகல் ேபாலேவ
ஓருறவும் உன்னியுன்னிப்
படபெடன ெநஞ்சம் பைதத்துள் நடுக்குறப்
பாடியா டிக்குதித்துப்
பனிமதி முகத்திேல நிலவைனய புன்னைக
பரப்பியார்த் தார்த்ெதழுந்து
மடலவிழு மலரைனய ைகவிரித் துக்கூப்பி
வாேனயவ் வானிலின்ப
மைழேய மைழத்தாைர ெவள்ளேம நீடூழி
வாழிெயன வாழ்த்திேயத்துங்
கடல்மைட திறந்தைனய அன்பரன் புக்ெகளிைய
கன்ெனஞ்ச னுக்ெகளிையேயா
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கருதரிய சிற்சைபயி லானந்த நிர்த்தமிடு
கருணா கரக்கடவுேள. 9.

இங்கற்ற படியங்கு ெமனவறியு நல்லறிஞர்
எக்காலமும் உதவுவார்
இன்ெசால்தவ றார்ெபாய்ைம யாமிழுக் குைரயார்
இரங்குவார் ெகாைலகள்பயிலார்
சங்கற்ப சித்தரவ ருள்ளக் கருத்திலுைற
சாட்சிநீ யிகபரத்துஞ்
சந்தான கற்பகத் ேதவா யிருந்ேத
சமத்தஇன் பமும்உதவுவாய்
சிங்கத்ைத ெயாத்ெதன்ைனப் பாயவரு விைனயிைனச்
ேசதிக்க வருசிம்புேள
சிந்தா குலத்திமிரம் அகலவரு பானுேவ
தீனேனன் கைரேயறேவ
கங்கற்ற ேபராைச ெவள்ளத்தின் வளரருட்
ககனவட் டக்கப்பேல
கருதரிய சிற்சைபயி லானந்த நிர்த்தமிடு
கருணா கரக்கடவுேள. 10.

7. சித்தர்கணம்

திக்ெகாடு திகந்தமும் மனேவக ெமன்னேவ
ெசன்ேறாடி யாடிவருவீர்
ெசம்ெபான்மக ேமருெவாடு குணேமரு என்னேவ
திகழ்துருவம் அளவளாவி
உக்ரமிகு சக்ரதர ெனன்னநிற் பீர்ைகயில்
உழுந்தமிழும் ஆசமனமா
ேவாேரழு கடைலயும் பருகவல் லீரிந்த்ரன்
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உலகும்அயி ராவதமுேம
ைகக்ெகளிய பந்தா எடுத்து விைளயாடுவீர்
ககனவட் டத்ைதெயல்லாம்
கடுகிைட யிருத்திேய அஷ்டகுல ெவற்ைபயும்
காட்டுவீர் ேமலும்ேமலும்
மிக்கசித் திகெளலாம் வல்லநீ ரடிைமமுன்
விளங்குவரு சித்திஇலிேரா
ேவதாந்த சித்தாந்த சமரசநன் னிைலெபற்ற
வித்தகச் சித்தர்கணேம . 1.

பாட்டளி துைதந்துவளர் கற்பகநல் நீழைலப்
பாரினிைட வரவைழப்பீர்
பத்மநிதி சங்கநிதி இருபாரி சத்திலும்
பணிெசய்யுந் ெதாழிலாளர்ேபால்
ேகட்டது ெகாடுத்துவர நிற்கைவப் பீர்பிச்ைச
ேகட்டுப் பிைழப்ேபாைரயுங்
கிரீடபதி யாக்குவீர் கற்பாந்த ெவள்ளெமாரு
ேகணியிைட குறுகைவப்பீர்
ஓட்டிைன எடுத்தா யிரத்ெதட்டு மாற்றாக
ஒளிவிடும் ெபான்னாக்குவீர்
உரகனும் இைளப்பாற ேயாகதண் டத்திேல
உலகுசுைம யாகவருளால்
மீட்டிடவும் வல்லநீ ெரன்மனக் கல்ைலயனல்
ெமழுகாக்கி ைவப்பதரிேதா
ேவதாந்த சித்தாந்த சமரசநன் னிைலெபற்ற
வித்தகச் சித்தர்கணேம . 2.

பாெராடுநன் னீராதி ெயான்ெறாெடான் றாகேவ
பற்றிலய மாகுேபாழ்து
பரெவளியின் மருவுவீர் கற்பாந்த ெவள்ளம்
பரந்திடி னதற்குமீேத
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நீரிலுைற வண்டாய்த் துவண்டுசிவ

ேயாகநிைல

நிற்பீர் விகற்பமாகி
ெநடியமுகி ேலழும்பரந்துவரு டிக்கிேலா
நிலவுமதி மண்டலமேத
ஊெரன விளங்குவீர் பிரமாதி முடிவில்விைட
ஊர்தியரு ளாலுலவுவீர்
உலகங்கள் கீழ்ேமல வாகப் ெபருங்காற்
றுலாவின்நல் தாரைணயினால்
ேமருெவன அைசயாமல் நிற்கவல் லீருமது
ேமதக்க சித்திஎளிேதா
ேவதாந்த சித்தாந்த சமரசநன் னிைலெபற்ற
வித்தகச் சித்தர்கணேம . 3.

எண்ணரிய பிறவிதனில் மானுடப் பிறவிதான்
யாதினும் அரிதரிதுகாண்
இப்பிறவி தப்பினா ெலப்பிறவி வாய்க்குேமா
ஏதுவருேமா அறிகிேலன்
கண்ணகல் நிலத்துநான் உள்ளெபாழு ேதஅருட்
ககனவட் டத்தில்நின்று
காலூன்றி நின்றுெபாழி யானந்த முகிெலாடு
கலந்துமதி யவசமுறேவ
பண்ணுவது நன்ைமஇந் நிைலபதியு மட்டுேம
பதியா யிருந்தேதகப்
பவுரிகுைல யாமேல ெகளரிகுண் டலியாயி
பண்ணவிதன் அருளினாேல
விண்ணிலவு மதியமுதம் ஒழியாது ெபாழியேவ
ேவண்டுேவ னுமதடிைமநான்
ேவதாந்த சித்தாந்த சமரசநன் னிைலெபற்ற
வித்தகச் சித்தர்கணேம . 4.

ெபாய்திகழும் உலகநைட என்ெசால்ேகன் என்ெசால்ேகன்
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ெபாழுதுேபாக் ேகெதன்னிேலா
ெபாய்யுடல் நிமித்தம் புசிப்புக் கைலந்திடல்
புசித்தபின் கண்ணுறங்கல்
ைகதவ மலாமலிது ெசய்தவம தல்லேவ
கண்ெகட்ட ேபர்க்கும்ெவளியாய்க்
கண்டதிது விண்டிைதக் கண்டித்து நிற்றெலக்
காலேமா அைதயறிகிேலன்
ைமதிகழு முகிலினங் குைடநிழற் றிடவட்ட
வைரயிெனாடு ெசம்ெபான்ேமரு
மால்வைரயின் முதுகூடும் ேயாகதண் டக்ேகால்
வைரந்துசய விருதுகாட்டி
ெமய்திகழும் அட்டாங்க ெயாசபூ மிக்குள்வளர்
ேவந்தேர குணசாந்தேர
ேவதாந்த சித்தாந்த சமரசநன் னிைலெபற்ற
வித்தகச் சித்தர்கணேம. 5.

ெகசதுரக முதலான சதுரங்க மனவாதி
ேகள்வியி னிைசந்துநிற்பக்
ெகடிெகாண்ட தலமாறு மும்மண்ட லத்திலுங்
கிள்ளாக்குச் ெசல்லமிக்க
ெதசவிதம தாய்நின்ற நாதங்க ேளாலிடச்
சிங்காச னாதிபர்களாய்த்
திக்குத் திகந்தமும் பூரண மதிக்குைட
திகழ்ந்திட வசந்தகாலம்
இைசயமலர் மீதுைற மணம்ேபால ஆனந்தம்
இதயேமற் ெகாள்ளும்வண்ணம்
என்ைறக்கு மழியாத சிவராச ேயாகராய்
இந்தராதி ேதவர்கெளலாம்
விசயசய சயெவன்ன ஆசிெசால ேவெகாலு
இருக்குநும் ெபருைமஎளிேதா
ேவதாந்த சித்தாந்த சமரசநன் னிைலெபற்ற
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வித்தகச் சித்தர்கணேம. 6.

ஆணிேல ெபண்ணிேல என்ேபால ஒருேபைத
அகிலத்தின் மிைசயுள்ளேதா
ஆடிய கறங்குேபா ேலாடியுழல் சிந்ைதைய
அடக்கிெயாரு கணேமனும்யான்
காணிேலன் திருவருைள யல்லாது ெமளனியாய்க்
கண்மூடி ேயாடுமூச்ைசக்
கட்டிக் கலாமதிைய முட்டேவ மூலெவங்
கனலிைன எழுப்பநிைனவும்
பூணிேலன் இற்ைறநாட் கற்றதுங் ேகட்டதும்
ேபாக்கிேல ேபாகவிட்டுப்
ெபாய்யுலக னாயிேனன் நாயினுங் கைடயான
புன்ைமேயன் இன்னம் இன்னம்
வீணிேல யைலயாமல் மைலயிலக் காகநீர்
ெவளிப்படத் ேதாற்றல் ேவண்டும்
ேவதாந்த சித்தாந்த சமரசநன் னிைலெபற்ற
வித்தகச் சித்தர்கணேம. 7.

கன்னலமு ெதனவுமுக் கனிெயனவும் வாயூறு
கண்ெடனவும் அடிெயடுத்துக்
கடவுளர்கள் தந்ததல அழுதழுது ேபய்ேபால்
கருத்திெலழு கின்றெவல்லாம்
என்னதறி யாைமயறி ெவன்னுமிரு பகுதியால்
ஈட்டுதமி ெழன் தமிழினுக்
கின்னல்பக ராதுலகம் ஆராைம ேமலிட்
டிருத்தலால் இத்தமிைழேய
ெசான்னவ னியாவனவன் முத்திசித் திகெளலாந்
ேதாய்ந்த ெநறிேயபடித்தீர்
ெசால்லுெமன அவர்நீங்கள் ெசான்னஅைவ யிற்சிறிது
ேதாய்ந்தகுண சாந்தெனனேவ
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மின்னல்ெபற ேவெசால்ல அச்ெசால்ேகட் டடிைமமனம்
விகசிப்ப ெதந்தநாேளா
ேவதாந்த சித்தாந்த சமரசநன் னிைலெபற்ற
வித்தகச் சித்தர்கணேம. 8.

ெபாற்பிெனாடு ைககாலில் வள்ளுகிர் பைடத்தலால்
ேபாந்திைட ெயாடுக்கமுறலால்
ெபாலிவான ெவண்ணீறு பூசிேய அருள்ெகாண்டு
பூரித்த ெவண்ணீர்ைமயால்
எற்பட விளங்குகக னத்திலிைம யாவிழி
இைசந்துேமல் ேநாக்கம்உறலால்
இரவுபக லிருளான கனதந்தி படநூறி
இதயங் களித்திடுதலால்
பற்பல விதங்ெகாண்ட புலிகைலயி னுரியது
பைடத்துப்ர தாபமுறலால்
பனிெவயில்கள் புகுதாமல் ெநடியவான் ெதாடர்ெநடிய
பருமர வனங்களாரும்
ெவற்பினிைட யுைறதலால் தவராச சிங்கெமன
மிக்ேகா ருைமப்புகழ்வர்காண்
ேவதாந்த சித்தாந்த சமரசநன் னிைலெபற்ற
வித்தகச் சித்தர்கணேம. 9

கல்லாத ேபர்கேள நல்லவர்கள் நல்லவர்கள்
கற்றும்அறி வில்லாதஎன்
கர்மத்ைத ெயன்ெசால்ேகன்மதிையெயன் ெசால்லுேகன்
ைகவல்ய ஞானநீதி
நல்ேலா ருைரக்கிேலா கர்மமுக் கியெமன்று
நாட்டுேவன் கர்மெமாருவன்
நாட்டினா ேலாபைழய ஞானமுக்கியெமன்று
நவிலுேவன் வடெமாழியிேல
வல்லா ெனாருத்தன்வர வுந்த்ரா விடத்திேல
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வந்ததா விவகரிப்ேபன்
வல்லதமி ழறிஞர்வரின் அங்ஙேன வடெமாழியி
வசனங்கள் சிறிதுபுகல்ேவன்
ெவல்லாம ெலவைரயும் மருட்டிவிட வைகவந்த
வித்ைதெயன் முத்திதருேமா
ேவதாந்த சித்தாந்த சமரசநன் னிைலெபற்ற
வித்தகச் சித்தர்கணேம. 10.

8. ஆனந்தமானபரம்

ெகால்லாைம எத்தைன குணக்ேகட்ைட நீக்குமக்
குணெமான்றும் ஒன்றிேலன்பால்
ேகாரெமத் தைனபட்ச பாதெமத் தைனவன்
குணங்கெளத் தைனெகாடியபாழ்ங்
கல்லாைம ெயத்தைன யகந்ைதெயத் தைனமனக்
கள்ளெமத் தைனயுள்ளசற்
காரியஞ் ெசால்லிடினும் அறியாைம ெயத்தைன
கதிக்ெகன் றைமத்தஅருளில்
ெசல்லாைம ெயத்தைனவிர் தாேகாட்டி ெயன்னிேலா
ெசல்வெதத் தைனமுயற்சி
சிந்ைதெயத் தைனசலனம் இந்த்ரசா லம்ேபான்ற
ேதகத்தில் வாஞ்ைசமுதலாய்
அல்லாைம ெயத்தைன யைமத்தைன யுனக்கடிைம
யாேனன் இைவக்கும் ஆேளா
அண்டபகி ரண்டமும் அடங்கெவாரு நிைறவாகி
ஆனந்த மானபரேம. 1.

ெதருளாகி மருளாகி யுழலுமன மாய்மனஞ்
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ேசர்ந்துவளர் சித்தாகிஅச்
சித்ெதலாஞ் சூழ்ந்தசிவ சித்தாய் விசித்ரமாய்த்
திரமாகி நானாவிதப்
ெபாருளாகி யப்ெபாருைள யறிெபாறியு மாகிஐம்
புலனுமாய் ஐம்பூதமாய்ப்
புறமுமாய் அகமுமாய்த் தூரஞ் சமீபமாய்ப்
ேபாக்ெகாடு வரத்துமாகி
இருளாகி ெயாளியாகி நன்ைமதீ ைமயுமாகி
இன்றாகி நாைளயாகி
என்றுமாய் ஒன்றுமாய்ப் பலவுமாய் யாவுமாய்
இைவயல்ல வாயநின்ைன
அருளாகி நின்றவர்க ளறிவதல் லாெலாருவர்
அறிவதற் ெகளிதாகுேமா
அண்டபகி ரண்டமும் அடங்கெவாரு நிைறவாகி
ஆனந்த மானபரேம. 2.

மாறுபடு தர்க்கந் ெதாடுக்கஅறி வார்சாண்
வயிற்றின் ெபாருட்டதாக
மண்டலமும் விண்டலமும் ஒன்றாகி மனதுழல
மாலாகி நிற்கஅறிவார்
ேவறுபடு ேவடங்கள் ெகாள்ளஅறி வாெரான்ைற
ெமணெமெணன் றகம்ேவறதாம்
வித்ைதயறி வார்எைமப் ேபாலேவ சந்ைதேபால்
ெமய்ந்நூல் விரிக்கஅறிவார்
சீறுபுலி ேபாற்சீறி மூச்ைசப் பிடித்துவிழி
ெசக்கச் சிவக்கஅறிவார்
திரெமன்று தந்தம் மதத்ைதேய தாமதச்
ெசய்ைகெகாடும் உளற அறிவார்
ஆறுசம யங்கெடாறும் ேவறுேவ றாகிவிைள
யாடுமுைன யாவரறிவார்
அண்டபகி ரண்டமும் அடங்கெவாரு நிைறவாகி
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ஆனந்த மானபரேம. 3.

காயிைல யுதிர்ந்தகனி சருகுபுனல் மண்டிய
கடும்பசி தனக்கைடத்துங்
கார்வைரயின் முைழயிற் கருங்கல்ேபா லைசயாது
கண்மூடி ெநடிதிருந்தும்
தீயினிைட ைவகியுந் ேதாயமதில் மூழ்கியுந்
ேதகங்கள் என்ெபலும்பாய்த்
ெதரியநின் றுஞ்ெசன்னி மயிர்கள்கூ டாக்குருவி
ெதற்றெவயி லூடிருந்தும்
வாயுைவ யடக்கியு மனதிைன யடக்கியு
ெமளனத்தி ேலயிருந்தும்
மதிமண்ட லத்திேல கனல்ெசல்ல அமுதுண்டு
வனமூடி ருந்தும் அறிஞர்
ஆயுமைற முடிவான அருள்நாடி னாரடிைம
அகிலத்ைத நாடல்முைறேயா
அண்டபகி ரண்டமும் அடங்கெவாரு நிைறவாகி
ஆனந்த மானபரேம. 4.

சுத்தமும் அசுத்தமும் துக்கசுக ேபதமுந்
ெதாந்தமுடன் நிர்த்ெதாந்தமும்
ஸ்தூலெமாடு சூட்சமமும் ஆைசயும் நிராைசயுஞ்
ெசால்லுெமாரு ெசால்லின் முடிவும்
ெபத்தெமாடு முத்தியும் பாவெமா டபாவமும்
ேபதெமா டேபதநிைலயும்
ெபருைமெயாடு சிறுைமயும் அருைமயுடன் எளிைமயும்
ெபண்ணினுடன் ஆணும்மற்றும்
நித்தமும் அநித்தமும் அஞ்சனநி ரஞ்சனமும்
நிட்களமும் நிகழ்சகளமும்
நீதியும் அநீதியும் ஆதிேயா டநாதியும்
நிர்விடய விடயவடிவும்
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அத்தைனயும் நீயலெதள் அத்தைனயும் இல்ைலெயனில்
யாங்களுைன யன்றியுண்ேடா
அண்டபகி ரண்டமும் அடங்கெவாரு நிைறவாகி
ஆனந்த மானபரேம. 5.

காராரும் ஆணவக் காட்ைடக் கைளந்தறக்
கண்டகங் காரெமன்னுங்
கல்ைலப் பிளந்துெநஞ் சகமான பூமிெவளி
காணத் திருத்திேமன்ேமல்
பாராதி யறியாத ேமானமாம் வித்ைதப்
பதித்தன்பு நீராகேவ
பாய்ச்சியது பயிராகு மட்டுமா மாையவன்
பறைவயணு காதவண்ணம்
ேநராக நின்றுவிைள ேபாகம் புசித்துய்ந்த
நின்னன்பர் கூட்டெமய்த
நிைனவின் படிக்குநீ முன்னின்று காப்பேத
நின்னருட் பாரெமன்றும்
ஆராரும் அறியாத சூதான ெவளியில்ெவளி
யாகின்ற துரியமயேம
அண்டபகி ரண்டமும் அடங்கெவாரு நிைறவாகி
ஆனந்த மானபரேம. 6.

வானாதி பூதமாய் அகிலாண்ட ேகாடியாய்
மைலயாகி வைளகடலுமாய்
மதியாகி இரவியாய் மற்றுள எலாமாகி
வான்கருைண ெவள்ளமாகி
நானாகி நின்றவனு நீயாகி நின்றிடவு
நாெனன்ப தற்றிடாேத
நான்நான் எனக்குளறி நானா விகாரியாய்
நானறிந் தறியாைமயாய்ப்
ேபானால் அதிட்டவலி ெவல்லஎளி ேதாபகல்

www.shaivam.org

38

தாயுமானவடிகள் திருப்பாடல்கள்

ெபாழுதுபுகு முன்கண்மூடிப்
ெபாய்த்துகில்ெகாள் வான்தைன எழுப்பவச ேமாஇனிப்
ேபாதிப்ப ெதந்தெநறிைய
ஆனாலும் என்ெகாடுைம அநியாயம் அநியாயம்
ஆர்பால் எடுத்துெமாழிேவன்
அண்டபகி ரண்டமும் அடங்கெவாரு நிைறவாகி
ஆனந்த மானபரேம. 7.

ெபாய்யிேனன் புைலயிேனன் ெகாைலயிேனன் நின்னருள்
புலப்பட அறிந்துநிைலயாப்
புன்ைமேயன் கல்லாத தன்ைமேயன் நன்ைமேபால்
ெபாருளலாப் ெபாருைளநாடும்
ெவய்யேனன் ெவகுளிேயன் ெவறியேனன் சிறியேனன்
விைனயிேனன் என்ெறன்ைனநீ
விட்டுவிட நிைனைவேயல் தட்டழிவ தல்லாது
ேவறுகதி ேயதுபுகலாய்
துய்யேன ெமய்யேன உயிரினுக் குயிரான
துைணவேன யிைணெயான்றிலாத்
துரியேன துரியமுங் காணா அதீதேன
சுருதிமுடி மீதிருந்த
ஐயேன அப்பேன எனும்அறிஞர் அறிைவவிட்
டகலாத கருைணவடிேவ
அண்டபகி ரண்டமும் அடங்கெவாரு நிைறவாகி
ஆனந்த மானபரேம. 8.

எத்தைன விதங்கள்தான் கற்கினும் ேகட்கினும்என்
இதயமும் ஒடுங்கவில்ைல
யாெனனும் அகந்ைததான் எள்ளளவு மாறவிைல
யாதினும் அபிமானம்என்
சித்தமிைச குடிெகாண்ட தீைகெயா டிரக்கெமன்
ெசன்மத்து நானறிகிேலன்
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சீலெமாடு தவவிரதம் ஒருகனவி லாயினுந்
ெதரிசனங் கண்டும்அறிேயன்
ெபாய்த்தெமாழி யல்லால் மருந்துக்கும் ெமய்ம்ெமாழி
புகன்றிேடன் பிறர்ேகட்கேவ
ேபாதிப்ப தல்லாது சும்மா இருந்தருள்
ெபாருந்திடாப் ேபைதநாேன
அத்தைன குணக்ேகடர் கண்டதாக் ேகட்டதா
அவனிமிைச யுண்ேடாெசாலாய்
அண்டபகி ரண்டமும் அடங்கெவாரு நிைறவாகி
ஆனந்த மானபரேம. 9.

எக்கால முந்தனக் ெகன்னெவாரு ெசயலிலா
ஏைழநீ என்றிருந்திட்
ெடனதாவி யுடல்ெபாருளும் ெமளனியாய் வந்துைக
ஏற்றுநம ெதன்றஅன்ேற
ெபாய்க்கால ேதசமும் ெபாய்ப்ெபாருளில் வாஞ்ைசயும்
ெபாய்யுடைல ெமய்ெயன்னலும்
ெபாய்யுறவு பற்றலும் ெபாய்யாகு நாெனன்னல்
ெபாய்யினும் ெபாய்யாைகயால்
ைமக்கா லிருட்டைனய இருளில்ைல இருவிைனகள்
வந்ேதற வழியுமில்ைல
மனமில்ைல யம்மனத் தினமில்ைல ேவறுெமாரு
வரவில்ைல ேபாக்குமில்ைல
அக்காலம் இக்கால ெமன்பதிைல எல்லாம்
அதீதமய மானதன்ேறா
அண்டபகி ரண்டமும் அடங்கெவாரு நிைறவாகி
ஆனந்த மானபரேம. 10.

9. சுகவாரி
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இன்னமுது கனிபாகு கற்கண்டு சீனிேதன்
எனருசித் திடவலியவந்
தின்பங்ெகா டுத்தநிைன எந்ேநர நின்னன்பர்
இைடயறா துருகிநாடி
உன்னிய கருத்தவிழ உைரகுளறி உடெலங்கும்
ஓய்ந்துயர்ந் தவசமாகி
உணர்வரிய ேபரின்ப அநுபூதி உணர்விேல
உணர்வார்கள் உள்ளபடிகாண்
கன்னிைக ெயாருத்திசிற் றின்பம்ேவம் ெபன்னினுங்
ைகக்ெகாள்வள் பக்குவத்தில்
கணவனருள் ெபறின்முேன ெசான்னவா ெறன்ெனனக்
கருதிநைக யாவளதுேபால்
ெசான்னபடி ேகட்குமிப் ேபைதக்கு நின்கருைண
ேதாற்றிற் சுகாரம்பமாஞ்
சுத்தநீர்க் குணமான பரெதய்வ ேமபரஞ்
ேசாதிேய சுகவாரிேய. 1.

அன்பின்வழி யறியாத என்ைனத் ெதாடர்ந்ெதன்ைன
அறியாத ப்க்குவத்ேத
ஆைசப் ெபருக்ைகப் ெபருக்கிக் ெகாடுத்துநான்
அற்ேறன் அலந்ேதன்என
என்புலன் மயங்கேவ பித்ேதற்றி விட்டாய்
இரங்கிெயாரு வழியாயினும்
இன்பெவள மாகவந் துள்ளங் களிக்கேவ
எைனநீ கலந்ததுண்ேடா
தன்பருவ மலருக்கு மணமுண்டு வண்டுண்டு
தண்முைக தனக்குமுண்ேடா
தமியேனற் கிவ்வணந் திருவுள மிரங்காத
தன்ைமயால் தனியிருந்து
துன்பமுறி ெனங்ஙேன யழியாத நின்னன்பர்
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சுகம்வந்து வாய்க்கும்உைரயாய்
சுத்தநீர்க் குணமான பரெதய்வ ேமபரஞ்
ேசாதிேய சுகவாரிேய. 2.

கல்ேலனும் ஐயெவாரு காலத்தில் உருகுெமன்
கல்ெநஞ்சம் உருகவிைலேய
கருைணக் கிணங்காத வன்ைமையயும் நான்முகன்
கற்பிக்க ெவாருகடவுேளா
வல்லான் வகுத்தேத வாய்க்கா ெலனும்ெபரு
வழக்குக் கிழுக்குமுண்ேடா
வானமாய் நின்றின்ப மைழயா யிறங்கிஎைன
வாழ்விப்ப துன்பரங்காண்
ெபால்லாத ேசெயனில் தாய்தள்ளல் நீதேமா
புகலிடம் பிறிதுமுண்ேடா
ெபாய்வார்த்ைத ெசால்லிேலா திருவருட் கயலுமாய்ப்
புன்ைமேய னாவனந்ேதா
ெசால்லால் முழக்கிேலா சுகமில்ைல ெமளனியாய்ச்
சும்மா இருக்கஅருளாய்
சுத்தநீர்க் குணமான பரெதய்வ ேமபரஞ்
ேசாதிேய சுகவாரிேய. 3.

என்ெபலாம் ெநக்குைடய ேராமஞ்

சிலிர்ப்பஉடல்

இளகமன தழலின்ெமழுகாய்
இைடயறா துருகவரு மைழேபா லிரங்கிேய
இருவிழிகள் நீரிைறப்ப
அன்பினால் மூர்ச்சித்த அன்பருக் கங்ஙேன
அமிர்தசஞ் சீவிேபால்வந்
தானந்த மைழெபாழிைவ உள்ளின்பி லாதஎைன
யார்க்காக அடிைமெகாண்டாய்
புன்புலால் மயிர்ேதால் நரம்ெபன்பு ெமாய்த்திடு
புைலக்குடிலில் அருவருப்புப்
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ெபாய்யல்ல ேவஇதைன ெமய்ெயன்று நம்பிஎன்
புந்திெசலு ேமாபாழிேல
துன்பமா யைலயேவா உலகநைட ஐயெவாரு
ெசாற்பனத் திலும்ேவண்டிேலன்
சுத்தநீர்க் குணமான பரெதய்வ ேமபரஞ்
ேசாதிேய சுகவாரிேய. 4.

ெவந்நீர் ெபாறாெதன்உடல் காலில்முள் ைதக்கவும்
ெவடுக்ெகன் றைசத்ெதடுத்தால்
விழிஇைமத் தங்ஙேன தண்ணருைள நாடுேவன்
ேவெறான்ைற ெயாருவர்ெகால்லின்
அந்ேநரம் ஐேயாஎன் முகம்வாடி நிற்பதுவும்
ஐயநின் னருள் அறியுேம
ஆனாலும் ெமத்தப் பயந்தவன் யான்என்ைன
ஆண்டநீ ைகவிடாேத
இந்ேநர ெமன்றிைல உடற்சுைமய தாகவும்
எடுத்தா லிறக்கஎன்ேற
எங்ெகங்கு ெமாருதீர்ைவ யாயமுண் டாயினும்
இைறஞ்சுசுக ராதியான
ெதான்னீர்ைம யாளர்க்கு மானுடன் வகுத்தஅருள்
துைணெயன்று நம்புகின்ேறன்
சுத்தநீர்க் குணமான பரெதய்வ ேமபரஞ்
ேசாதிேய சுகவாரிேய. 5.

பற்றுவன அற்றிடு நிராைசெயன் ெறாருபூமி
பற்றிப் பிடிக்கும்ேயாகப்
பாங்கிற் பிராணலயம் என்னுெமாரு பூமிஇைவ
பற்றின்மன மறும்என்னேவ
கற்ைறயஞ் சைடெமளனி தாேன கனிந்தகனி
கனிவிக்க வந்தகனிேபால்
கண்டதிந் ெநறிெயனத் திருவுளக் கனிவிெனாடு

www.shaivam.org

43

தாயுமானவடிகள் திருப்பாடல்கள்

கனிவாய் திறந்தும் ஒன்ைறப்
ெபற்றவனு மல்ேலன் ெபறாதவனு மல்ேலன்
ெபருக்கத் தவித்துளறிேய
ெபண்ணீர்ைம என்னஇரு கண்ணீ ரிைறத்துநான்
ேபய்ேபா லிருக்கஉலகஞ்
சுற்றிநைக ெசய்யேவ யுைலயவிட் டாெயனில்
ெசால்லஇனி வாயுமுண்ேடா
சுத்தநீர்க் குணமான பரெதய்வ ேமபரஞ்
ேசாதிேய சுகவாரிேய. 6.

அரும்ெபாேன மணிேயஎன் அன்ேபஎன் அன்பான
அறிேவஎன் அறிவிலூறும்
ஆனந்த ெவள்ளேம என்ெறன்று பாடிேனன்
ஆடிேனன் நாடிநாடி
விரும்பிேய கூவிேனன் உலறிேனன் அலறிேனன்
ெமய்சிலிர்த் திருைககூப்பி
விண்மாரி எனஎனிரு கண்மாரி ெபய்யேவ
ேவசற றயர்ந்ேதனியான்
இரும்புேநர் ெநஞ்சகக் கள்வனா னாலும்உைன
இைடவிட்டு நின்றதுண்ேடா
என்றுநீ யன்றுயான் உன்னடிைம யல்லேவா
யாேதனும் அறியாெவறுந்
துரும்பேனன் என்னினுங் ைகவிடுதல் நீதிேயா
ெதாண்டெராடு கூட்டுகண்டாய்
சுத்தநீர்க் குணமான பரெதய்வ ேமபரஞ்
ேசாதிேய சுகவாரிேய. 7.

பாராதி அண்டங்கள் அத்தைனயும் ைவக்கின்ற
பரெவளியி நுண்ைமகாட்டிப்
பற்றுமன ெவளிகாட்டி மனெவளியி னில்ேதாய்ந்த
பாவிேயன் பரிசுகாட்டித்
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தாராள மாய்நிற்க நிர்ச்சந்ைத காட்டிச்
சதாகால நிட்ைடஎனேவ
சகநிைல காட்டிைன சுகாதீத நிலயந்
தைனக்காட்ட நாள்ெசல்லுேமா
காரார எண்ணரும் அனந்தேகா டிகள்நின்று
காலூன்றி மைழெபாழிதல்ேபால்
கால்வீசி மின்னிப் படர்ந்துபர ெவளிெயலாங்
கம்மியா னந்தெவள்ளஞ்
ேசாராது ெபாழியேவ கருைணயின் முழங்கிேய
ெதாண்டைரக் கூவுமுகிேல
சுத்தநீர்க் குணமான பரெதய்வ ேமபரஞ்
ேசாதிேய சுகவாரிேய. 8.

ேபதித்த சமயேமா ஒன்றுெசான படிெயான்று
ேபசாது துறவாகிேய
ேபசாத ெபரிேயார்கள் நிருவிகற் பத்தினால்
ேபசார்கள் பரமகுருவாய்ப்
ேபாதிக்கும் முக்கண்இைற ேநர்ைமயாய்க் ைகக்ெகாண்டு
ேபாதிப்ப தாச்சறிவிேல
ேபாக்குவர வறஇன்ப நீக்கமற வசனமாப்
ேபாதிப்ப ெதவைரயேன
சாதித்த சாதனமும் ேயாகியர்கள் நமெதன்று
சங்கிப்ப ராதலாேல
தன்னிேல தானா யயர்ந்துவிடு ேவாெமனத்
தனியிருந் திடினங்ஙேன
ேசாதிக்க மனமாைய தைனஏவி னாலடிைம
சுகமாவ ெதப்படிெசாலாய்
சுத்தநீர்க் குணமான பரெதய்வ ேமபரஞ்
ேசாதிேய சுகவாரிேய. 9.

அண்டமுடி தன்னிேலா பகிரண்ட மதனிேலா

www.shaivam.org

45

தாயுமானவடிகள் திருப்பாடல்கள்

அலரிமண் டலநடுவிேலா
அனல்நடுவி ேலாஅமிர்த மதநடுவி ேலாஅன்பர்
அகமுருகி மலர்கள்தூவித்
ெதண்டமிட வருமூர்த்தி நிைலயிேலா திக்குத்
திகந்தத்தி ேலாெவளியிேலா
திகழ்விந்து நாசநிைல தன்னிேலா ேவதாந்த
சித்தாந்த நிைலதன்னிேலா
கண்டபல ெபாருளிேலா காணாத நிைலெயனக்
கண்டசூ னியமதனிேலா
காலெமாரு மூன்றிேலா பிறவிநிைல தன்னிேலா
கருவிகர ணங்கேளாய்ந்த
ெதாண்டர்க ளிடத்திேலா நீவீற் றிருப்பது
ெதாழும்பேனற் குளவுபுகலாய்
சுத்தநீர்க் குணமான பரெதய்வ ேமபரஞ்
ேசாதிேய சுகவாரிேய. 10.

எந்தநாள் கருைணக் குரித்தாகு நாெளனவும்
என்னிதயம் எைனவாட்டுேத
ஏெதன்று ெசால்லுேவன் முன்ெனாடுபின் மைலவறவும்
இற்ைறவைர யாதுெபற்ேறன்
பந்தமா னதிலிட்ட ெமழுகாகி உள்ளம்
பைதத்துப் பைதத்துருகேவா
பரமசுக மானது ெபாருப்பரிய துயரமாய்ப்
பலகாலு மூர்ச்சிப்பேதா
சிந்ைதயா னதுமறிைவ என்னறிவி லறிவான
ெதய்வம்நீ யன்றியுளேதா
ேதகநிைல யல்லேவ உைடகப்பல் கப்பலாய்த்
திைரயாழி யூடுெசலுேமா
ெசாந்தமா யாண்டநீ அறியார்கள் ேபாலேவ
துன்பத்தி லாழ்த்தல்முைறேயா
சுத்தநீர்க் குணமான பரெதய்வ ேமபரஞ்
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ேசாதிேய சுகவாரிேய. 11.

எந்நாளும் உடலிேல உயிராம் உைனப்ேபால்
இருக்கவிைல ேயாமனெதனும்
யானுெமன் நட்பாம் பிராணனும் எைமச்சடம
ெதன்றுைனச் சித்ெதன்றுேம
அந்நாளி ெலவேனா பிரித்தான் அைதக்ேகட்ட
அன்றுமுதல் இன்றுவைரயும்
அநியாய மாெயைம யடக்கிக் குறுக்ேக
அடர்ந்தரசு பண்ணிஎங்கள்
முன்னாக நீஎன்ன ேகாட்ைடெகாண் டாெயன்று
மூடமன மிகவும்ஏச
மூண்ெடரியும் அனலிட்ட ெமழுகா யுளங்கருகல்
முைறைமேயா பதினாயிரஞ்
ெசான்னாலும் நின்னரு ளிரங்கவிைல ேயஇனிச்
சுகம்வருவ ெதப்படிெசாலாய்
சுத்தநீர்க் குணமான பரெதய்வ ேமபரஞ்
ேசாதிேய சுகவாரிேய. 12.

10. எங்கு நிைறகின்ற ெபாருள்

அவனன்றி ேயாரணுவும் அைசயாெத னும்ெபரிய
ஆப்தர்ெமாழி ெயான்றுகண்டால்
அறிவாவ ேததுசில அறியாைம ஏதிைவ
அறிந்தார்கள் அறியார்களார்
ெமளனெமா டிருந்ததார் என்ேபா லுடம்ெபலாம்
வாயாய்ப் பிதற்றுமவரார்
மனெதனவும் ஒருமாைய எங்ேக இருந்துவரும்
வன்ைமெயா டிரக்கெமங்ேக
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புவனம் பைடப்பெதன் கர்த்தவிய ெமவ்விடம்
பூதேப தங்கெளவிடம்
ெபாய்ெமயிதம் அகிதேமல் வருநன்ைம தீைமெயாடு
ெபாைறெபாறா ைமயுெமவ்விடம்
எவர்சிறிய ெரவர்ெபரிய ெரவருறவ ெரவர்பைகஞர்
யாதுமுைன யன்றியுண்ேடா
இகபர மிரண்டினிலும் உயிரினுக் குயிராகி
எங்குநிைற கின்றெபாருேள. 1.

அன்ேன யேனெயனுஞ் சிலசமயம் நின்ைனேய
ஐயாஐயா என்னேவ
அலறிடுஞ் சிலசமயம் அல்லாது ேபய்ேபால
அலறிேய ெயான்றும் இலவாய்ப்
பின்ேனதும் அறியாம ெலான்ைறவிட் ெடான்ைறப்
பிதற்றிடுஞ் சிலசமயேமல்
ேபசரிய ஒளிெயன்றும் ெவளிெயன்றும் நாதாதி
பிறவுேம நிலயெமன்றுந்
தன்ேன ரிலாதேதா ரணுெவன்றும் மூவிதத்
தன்ைமயாங் காலெமன்றுஞ்
சாற்றிடுஞ் சிலசமயம் இைவயாகி ேவறதாய்ச்
சதாஞான ஆனந்தமாய்
என்ேன ெயேனகருைண விைளயாட் டிருந்தவா
ெறம்மேனார் புகலஎளிேதா
இகபர மிரண்டினிலும் உயிரினுக் குயிராகி
எங்குநிைற கின்றெபாருேள. 2.

ேவதமுடன் ஆகம புராணமிதி காசமுதல்
ேவறுமுள கைலகெளல்லாம்
மிக்காக அத்துவித துவித மார்க்கத்ைதேய
விரிவா ெயடுத்துைரக்கும்
ஓதரிய துவிதேம அத்துவித ஞானத்ைத
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உண்டுபணு ஞானமாகும்
ஊகம்அனு பவவசன மூன்றுக்கும் ஒவ்வுமீ
துலகவா திகள்சம்மதம்
ஆதலி ெனனக்கினிச் சரிையயா திகள்ேபாதும்
யாெதான்று பாவிக்கநான்
அதுவாதலா லுன்ைன நாெனன்று பாவிக்கின்
அத்துவித மார்க்கமுறலாம்
ஏதுபா வித்திடினும் அதுவாகி வந்தருள்ெசய்
எந்ைதநீ குைறயுமுண்ேடா
இகபர மிரண்டினிலும் உயிரினுக் குயிராகி
எங்குநிைற கின்றெபாருேள. 3.

ெசால்லான திற்சற்றும் வாராத பிள்ைளையத்
ெதாட்டில்ைவத் தாட்டிஆட்டித்
ெதாைடயிைனக் கிள்ளல்ேபாற் சங்கற்ப ெமான்றில்
ெதாடுக்குந் ெதாடுத்தழிக்கும்
ெபால்லாத வாதைன எனும்சப்த பூமியிைட
ேபாந்துதைல சுற்றியாடும்
புருஷனி லடங்காத பூைவேபால் தாேன
புறம்ேபாந்து சஞ்சரிக்கும்
கல்ேலா டிரும்புக்கு மிகவன்ைம காட்டிடுங்
காணாது ேகட்ட எல்லாங்
கண்டதாக காட்டிேய அணுவாச் சுருக்கிடுங்
கபடநா டகசாலேமா
எல்லாமும் வலதிந்த மனமாைய ஏைழயாம்
என்னா லடக்கவசேமா
இகபர மிரண்டினிலும் உயிரினுக் குயிராகி
எங்குநிைற கின்றெபாருேள. 4.

கண்ணார நீர்மல்கி யுள்ளெநக் குருகாத
கள்ளேன னானாலுேமா
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ைககுவித் தாடியும் பாடியும் விடாமேல
கண்பனித் தாைரகாட்டி
அண்ணா பரஞ்ேசாதி யப்பா உனக்கடிைம
யாெனனவு ேமெலழுந்த
அன்பாகி நாடக நடித்தேதா குைறவில்ைல
அகிலமுஞ் சிறிதறியுேமல்
தண்ணாரு நின்னதரு ளறியாத தல்லேவ
சற்ேறனும் இனிதிரங்கிச்
சாசுவத முத்திநிைல ஈெதன் றுணர்த்திேய
சகநிைல தந்துேவெறான்
ெறண்ணாம லுள்ளபடி சுகமா யிருக்கேவ
ஏைழேயற் கருள்ெசய்கண்டாய்
இகபர மிரண்டினிலும் உயிரினுக் குயிராகி
எங்குநிைற கின்றெபாருேள. 5.

காகமா னதுேகாடி கூடிநின் றாலுெமாரு
கல்லின்முன் ெனதிர்நிற்குேமா
கர்மமா னதுேகாடி முன்ேனெசய் தாலுநின்
கருைணப்ர வாகஅருைளத்
தாகமாய் நாடினைர வாதிக்க வல்லேதா
தமியேனற் கருள்தாகேமா
சற்றுமிைல என்பதுவும் ெவளியாச்சு விைனெயலாஞ்
சங்ேகத மாய்க்கூடிேய
ேதகமா னைதமிகவும் வாட்டுேத துன்பங்கள்
ேசராமல் ேயாகமார்க்க
சித்திேயா வரவில்ைல சகசநிட் ைடக்கும்என்
சிந்ைதக்கும் ெவகுதூரம்நான்
ஏகமாய் நின்ேனா டிருக்குநா ெளந்தநாள்
இந்நாளில் முற்றுறாேதா
இகபர மிரண்டினிலும் உயிரினுக் குயிராகி
எங்குநிைற கின்றெபாருேள. 6.
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ஒருைமமன தாகிேய அல்லலற நின்னருளில்
ஒருவன்நான் வந்திருக்கின்
உலகம் ெபாறாதேதா மாயாவிசித்ரெமன
ஓயுேமா இடமில்ைலேயா
அருளுைடய நின்னன்பர் சங்ைகெசய் திடுவேரா
அலதுகிர்த் தியகர்த்தராய்
அகிலம் பைடத்ெதம்ைம யாள்கின்ற ேபர்சிலர்
அடாெதன்பேரா அகன்ற
ெபருைமெபறு பூரணங் குைறயுேமா பூதங்கள்
ேபய்க்ேகால மாய்விதண்ைட
ேபசுேமா அலதுதான் பரிபாக காலம்
பிறக்கவிைல ேயாெதால்ைலயாம்
இருைமெசறி சடவிைன எதிர்த்துவாய் ேபசுேமா
ஏதுளவு சிறிதுபுகலாய்
இகபர மிரண்டினிலும் உயிரினுக் குயிராகி
எங்குநிைற கின்றெபாருேள. 7.

நில்லாது ேதகெமனும் நிைனவுண்டு ேதகநிைல
நின்றிடவும் ெமளனியாகி
ேநேர யுபாயெமான் றருளிைன ஐேயாஇதைன
நின்றனுட் டிக்க என்றால்
கல்லாத மனேமா ெவாடுங்கியுப ரதிெபறக்
காணவிைல யாைகயாேல
ைகேயற் றுணும்புசிப் ெபாவ்வாெதந் நாளும்உன்
காட்சியிலிருந்து ெகாண்டு
வல்லாள ராய்இமய நியமாதி ேமற்ெகாண்ட
மாதவர்க் ேகவல்ெசய்து
மனதின் படிக்ெகலாஞ் சித்திெபற லாஞானம்
வாய்க்குெமாரு மனுெவனக்கிங்
கில்லாைம ெயான்றிைனயும் இல்லாைம யாக்கேவ

www.shaivam.org

51

தாயுமானவடிகள் திருப்பாடல்கள்

இப்ேபா திரங்குகண்டாய்
இகபர மிரண்டினிலும் உயிரினுக் குயிராகி
எங்குநிைற கின்றெபாருேள. 8.

மரவுரி யுடுத்துமைல வனெநற் ெகாறித்துமுதிர்
வனசருகு வாயில்வந்தால்
வன்பசி தவிர்த்தும்அனல் ெவயிலாதி மைழயால்
வருந்தியு மூலஅனைலச்
சிரமள ெவழுப்பியும் நீரினிைட மூழ்கியுந்
ேதகநம தல்லெவன்று
சிற்சுக அேபைஷயாய் நின்னன்பர் ேயாகஞ்
ெசலுத்தினார் யாம்பாவிேயம்
விரவும்அறு சுைவயிேனாடு ேவண்டுவ புசித்தைரயில்
ேவண்டுவ எலாமுடுத்து
ேமைடமா ளிைகயாதி வீட்டினிைட ைவகிேய
ேவெறாரு வருத்தமின்றி
இரவுபக ேலைழயர்கள் ைசேயாக மாயிேனாம்
எப்படிப் பிைழப்பதுைரயாய்
இகபர மிரண்டினிலும் உயிரினுக் குயிராகி
எங்குநிைற கின்றெபாருேள. 9.

முத்தைனய மூரலும் பவளவா யின்ெசாலும்
முகத்திலகு பசுமஞ்சளும்
மூர்ச்சிக்க விரகசன் னதேமற்ற இருகும்ப
முைலயின்மணி மாைலநால
ைவத்ெதைம மயக்கிஇரு கண்வைலைய வீசிேய
மாயா விலாசேமாக
வாரிதியி லாழ்த்திடும் பாழான சிற்றிைட
மடந்ைதயர்கள் சிற்றின்பேமா
புத்தமிர்த ேபாகம் புசித்துவிழி யிைமயாத
ெபான்னாட்டும் வந்தெதன்றால்
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ேபாராட்ட மல்லேவா ேபரின்ப முத்திஇப்
பூமியி லிருந்துகாண
எத்தைன விகாதம்வரும் என்றுசுகர் ெசன்றெநறி
இவ்வுலகம் அறியாதேதா
இகபர மிரண்டினிலும் உயிரினுக் குயிராகி
எங்குநிைற கின்றெபாருேள. 10.

உன்னிைலயும் என்னிைலயும் ஒருநிைல ெயனக்கிடந்
துளறிடும் அவத்ைதயாகி
உருவுதான் காட்டாத ஆணவமும் ஒளிகண்
ெடாளிக்கின்ற இருெளன்னேவ
தன்னிைலைம காட்டா ெதாருங்கஇரு விைனயினால்
தாவுசுக துக்கேவைல
தட்டழிய முற்றுமில் லாமாைய யதனால்
தடித்தகில ேபதமான
முன்னிைல ெயாழிந்திட அகண்டிதா காரமாய்
மூதறிவு ேமலுதிப்ப
முன்பிெனாடு கீழ்ேமல் நடுப்பாக்கம் என்னாமல்
முற்றுமா னந்தநிைறேவ
என்னிைலைம யாய்நிற்க இயல்புகூ ரருள்வடிவம்
எந்நாளும் வாழிவாழி
இகபர மிரண்டினிலும் உயிரினுக் குயிராகி
எங்குநிைற கின்றெபாருேள. 11.

11. சச்சிதானந்தசிவம்

பாராதி ககனப் பரப்புமுண் ேடாெவன்று
படர்ெவளிய தாகிஎழுநாப்
பரிதிமதி காணாச் சுயஞ்ேசாதி யாய்அண்ட
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பகிரண்ட உயிெரைவக்கும்
ேநராக அறிவாய் அகண்டமாய் ஏகமாய்
நித்தமாய் நிர்த்ெதாந்தமாய்
நிர்க்குண விலாசமாய் வாக்குமனம் அணுகாத
நிர்மலா னந்தமயமாய்ப்
ேபராது நிற்றிநீ சும்மா இருந்துதான்
ேபரின்ப ெமய்திடாமல்
ேபய்மனைத ய்ண்டிேய தாயிலாப் பிள்ைளேபால்
பித்தாக ேவாமனைதநான்
சாராத படியறிவின் நிருவிகற் பாங்கமாஞ்
சாசுவத நிட்ைடஅருளாய்
சர்வபரி பூரண அகண்டதத் துவமான
சச்சிதா னந்தசிவேம. 1.

குடக்ெகாடு குணக்காதி திக்கிைன யுழக்கூடு
ெகாள்ளல்ேபால் ஐந்துபூதங்
கூடஞ் சுருங்கிைலச் சாேலகம் ஒன்பது
குலாவுநைட மைனையநாறும்
வடக்கயிறு ெவள்நரம் பாஎன்பு தைசயினால்
மதேவள் விழாநடத்த
ைவக்கின்ற ைகத்ேதைர ெவண்ணீர்ெசந் நீர்கணீர்
மலநீர்புண் நீரிைறக்கும்
விடக்குத் துருத்திையக் கருமருந்துக் கூட்ைட
ெவட்டெவட் டத்தளிர்க்கும்
ேவட்ைகமரம் உறுகின்ற சுடுகாட்ைட முடிவிேல
ெமய்ேபா லிருந்துெபாய்யாஞ்
சடக்ைகச் சடக்ெகனச் சதெமன்று சின்மயந்
தானாகி நிற்பெதன்ேறா
சர்வபரி பூரண அகண்டதத் துவமான
சச்சிதா னந்தசிவேம. 2.
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பாகத்தி னாற்கவிைத பாடிப் படிக்கேவா
பத்திெநறி யில்ைலேவத
பாராய ணப்பனுவல் மூவர்ெசய் பனுவலது
பகரேவா இைசயுமில்ைல
ேயாகத்தி ேலசிறிது முயலெவன் றால்ேதகம்
ஒவ்வாதி வூண்ெவறுத்தால்
உயிர்ெவறுத் திடெலாக்கும் அல்லாது கிரிையகள்
உபாயத்தி னாற்ெசய்யேவா
ேமாகத்தி ேலசிறிதும் ஒழியவிைல ெமய்ஞ்ஞான
ேமானத்தில் நிற்கஎன்றால்
முற்றாது பரிபாக சத்திக ளேனகநின்
மூதறிவி ேலஎழுந்த
தாகத்தி ேலவாய்க்கும் அமிர்தப் பிரவாகேம
தன்னந் தனிப்ெபருைமேய
சர்வபரி பூரண அகண்டதத் துவமான
சச்சிதா னந்தசிவேம. 3.

இைமயளவு ேபாைதெயாரு கற்பகா லம்பண்ணும்
இவ்வுலகம் எவ்வுலகேமா
என்ெறண்ணம் வருவிக்கும் மாதர்சிற் றின்பேமா
என்னில்மக ேமருவாக்கிச்
சுைமெயடுமி ெனன்றுதான் சும்மாடு மாெயைமச்
சுைமயாளு மாக்கிநாளுந்
துர்ப்புத்தி பண்ணியுள நற்புத்தி யாைவயுஞ்
சூைறயிட் டிந்த்ரசாலம்
அைமயெவாரு கூத்துஞ் சைமந்தாடு மனமாைய
அம்மம்ம ெவல்லெலளிேதா
அருள்ெபற்ற ேபர்க்ெகலாம் ஒளிெபற்று நிற்குமீ
தருேளா அலாதுமருேளா
சமயெநறி காணாத சாட்சிநீ சூட்சுமமாத்
தமியேனற் குளவு புகலாய்
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சர்வபரி பூரண அகண்டதத் துவமான
சச்சிதா னந்தசிவேம. 4.

இனிேய ெதமக்குனருள் வருேமா ெவனக்கருதி
ஏங்குேத ெநஞ்சம்ஐேயா
இன்ைறக் கிருந்தாைர நாைளக்கி ருப்பெரன்
ெறண்ணேவா திடமில்ைலேய
அனியாய மாயிந்த வுடைலநான் என்றுவரும்
அந்தகற் காளாகேவா
ஆடித் திரிந்துநான் கற்றதுங் ேகட்டதும்
அவலமாய்ப் ேபாதல்நன்ேறா
கனிேயனும் வறியெசங் காேயனும் உதிர்சருகு
கந்தமூ லங்கேளனும்
கனல்வாைத வந்ெதய்தின் அள்ளிப் புசித்துநான்
கண்மூடி ெமளனியாகித்
தனிேய இருப்பதற் ெகண்ணிேனன் எண்ணமிது
சாமிநீ அறியாதேதா
சர்வபரி பூரண அகண்டதத் துவமான
சச்சிதா னந்தசிவேம. 5.

மத்தமத கரிமுகிற் குலெமன்ன நின்றிலகு
வாயிலுடன் மதிஅகடுேதாய்
மாடகூ டச்சிகர ெமாய்த்தசந் திரகாந்த
மணிேமைட யுச்சிமீது
முத்தமிழ் முழக்கமுடன் முத்தநைக யார்களடு
முத்துமுத் தாய்க்குலாவி
ேமாகத் திருந்துெமன் ேயாகத்தின் நிைலநின்று
மூச்ைசப் பிடித்தைடத்துக்
ைகத்தல நகப்பைட விரித்தபுலி சிங்கெமாடு
கரடிநுைழ நூைழெகாண்ட
கானமைல யுச்சியிற் குைகயூ டிருந்துெமன்
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கரதலா மலகெமன்னச்
சத்தமற ேமானநிைல ெபற்றவர்க ளுய்வர்காண்
சனகாதி துணிவிதன்ேறா
சர்வபரி பூரண அகண்டதத் துவமான
சச்சிதா னந்தசிவேம. 6.

ைகத்தலம் விளங்குெமாரு ெநல்லியங் கனிெயனக்
கண்டேவ தாகமத்தின்
காட்சிபுரு டார்த்தமதில் மாட்சிெபறு முத்தியது
கருதின் அனு மானமாதி
உத்திபல வாநிரு விகற்பேம லில்ைலயால்
ஒன்ேறா டிரண்ெடன்னேவா
உைரயுமிைல நீயுமிைல நானுமிைல என்பதும்
உபாயம்நீ யுண்டுநானுஞ்
சித்தம்உளன் நான்இல்ைல எனும்வசனம் நீயறிைவ
ெதரியார்கள் ெதரியவசேமா
ெசப்புேக வலநீதி ெயாப்புவைம யல்லேவ
சின்முத்தி ராங்கமரபில்
சத்தமற எைனயாண்ட குருெமளனி ைகயினால்
தமியேனற் குதவுெபாருேள
சர்வபரி பூரண அகண்டதத் துவமான
சச்சிதா னந்தசிவேம. 7.

காயாத மரமீது கல்ேலறு ெசல்லுேமா
கடவுள்நீ யாங்களடிேயங்
கர்மபந் தத்தினாற் சன்மபந் தம்ெபறக்
கற்பித்த துன்னதருேள
வாயார வுண்டேபர் வாழ்த்துவதும் ெநாந்தேபர்
ைவவதுவும் எங்களுலக
வாய்பாடு நிற்கநின் ைவதிக ஒழுங்குநிைன
வாழ்த்தினாற் ெபறுேபறுதான்
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ஓயாது ெபறுவெரன முைறயிட்ட தாற்பின்னர்
உளறுவது கருமமன்றாம்
உபயெநறி யீெதன்னின் உசிதெநறி எந்தெநறி
உலகிேல பிைழெபாருக்குந்
தாயான கருைணயும் உனக்குண் ெடனக்கினிச்
சஞ்சலங் ெகடஅருள்ெசய்வாய்
சர்வபரி பூரண அகண்டதத் துவமான
சச்சிதா னந்தசிவேம. 8.

இன்னம் பிறப்பதற் கிடெமன்னில் இவ்வுடலம்
இறவா திருப்பமூலத்
ெதழுமங்கி யமிர்ெதாழுகு மதிமண் டலத்திலுற
என்னம்ைம குண்டலினிபால்
பின்னம் பிறக்காது ேசெயன வளர்த்திடப்
ேபேயைன நல்கேவண்டும்
பிறவாத ெநறிெயனக் குண்ெடன்னின் இம்ைமேய
ேபசுகர்ப் பூரதீபம்
மின்னும் படிக்ககண் டாகார அன்ைனபால்
விைனேயைன ெயாப்புவித்து
வீட்டுெநறி கூட்டிடுதல் மிகவுநன் றிைவயன்றி
விவகார முண்ெடன்னிேலா
தன்னந் தனிச்சிறியன் ஆற்றிேலன் ேபாற்றிவளர்
சன்மார்க்க முத்திமுதேல
சர்வபரி பூரண அகண்டதத் துவமான
சச்சிதா னந்தசிவேம. 9.

ேவதாைவ இவ்வணம் விதித்தேத ெதன்னின்உன்
விைனப்பகுதி என்பன்அந்த
விைனேபச அறியாது நிற்கஇைவ மனதால்
விைளந்ததால் மனைதநாடில்
ேபாதேம நிற்கும்அப் ேபாதத்ைத நாடிேலா
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ேபாதமும் நினால்விளக்கம்
ெபாய்யன்று ெதய்வமைற யாவுேம நீெயன்று
ேபாக்குவர வறநிகழ்த்தும்
ஆதார ஆேதயம் முழுதுநீ யாதலால்
அகிலமீ ெதன்ைனஆட்டி
ஆடல்கண் டவனுநீ ஆடுகின் றவனுநீ
அருளுநீ ெமளனஞான
தாதாவு நீெபற்ற தாய்தந்ைத தாமுநீ
தமருநீ யாவுநீகாண்
சர்வபரி பூரண அகண்டதத் துவமான
சச்சிதா னந்தசிவேம. 10.

ெகாந்தவிழ் மலர்ச்ேசாைல நன்னீழல் ைவகினுங்
குளிர்தீம் புனற்ைகஅள்ளிக்
ெகாள்ளுகினும் அந்நீ ரிைடத்திைளத் தாடினுங்
குளிர்சந்த வாைடமடவார்
வந்துலவு கின்றெதன மூன்றிலிைட யுலவேவ
வசதிெபறு ேபாதும்ெவள்ைள
வட்டமதி பட்டப் பகற்ேபால நிலவுதர
மகிழ்ேபாதும் ேவைலயமுதம்
விந்ைதெபற அறுசுைவயில் வந்தெதன அமுதுண்ணும்
ேவைளயிலும் மாைலகந்தம்
ெவள்ளிைல அைடக்காய் விரும்பிேவண் டியவண்ணம்
விைளயாடி விழிதுயிலினுஞ்
சந்ததமும் நின்னருைள மறவா வரந்தந்து
தமிேயைன ரட்ைசபுரிவாய்
சர்வபரி பூரண அகண்டதத் துவமான
சச்சிதா னந்தசிவேம. 11.

12. ேதேசா மயானந்தம்
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மருமலர்ச் ேசாைலெசறி நன்னீழல் மைலயாதி
மன்னுமுனி வர்க்ேகவலமாய்
மந்த்ரமா லிைகெசால்லும் இயமநிய மாதியாம்
மார்க்கத்தில் நின்றுெகாண்டு
கருமருவு காயத்ைத நிர்மலம தாகேவ
கமலாச னாதிேசர்த்துக்
காைலப் பிடித்தனைல அம்ைமகுண் டலியடிக்
கைலமதியி னூடுதாக்கி
உருகிவரும் அமிர்தத்ைத யுண்டுண் டுறங்காமல்
உணர்வான விழிையநாடி
ஒன்ேறா டிரண்ெடனாச் சமரச ெசாரூபசுகம்
உற்றிடஎன் மனதின் வண்ணந்
திருவருள் முடிக்கஇத் ேதகெமாடு காண்பேனா
ேதடரிய சத்தாகிஎன்
சித்தமிைச குடிெகாண்ட அறிவான ெதய்வேம
ேதேசா மயானந்தேம. 1.

இப்பிறவி என்னுேமார் இருட்கடலில் மூழ்கிநான்
என்னுெமாரு மகரவாய்ப்பட்
டிருவிைன எனுந்திைரயின் எற்றுண்டு புற்புதம்
எனக்ெகாங்ைக வரிைசகாட்டுந்
துப்பிதழ் மடந்ைதயர் மயற்சண்ட மாருதச்
சுழல்வந்து வந்தடிப்பச்
ேசாராத ஆைசயாங் கானாறு வான்நதி
சுரந்தெதன ேமலும்ஆர்ப்பக்
ைகப்பரிசு காரர்ேபால் அறிவான வங்கமுங்
ைகவிட்டு மதிமயங்கிக்
கள்ளவங் கக்காலர் வருவெரன் றஞ்சிேய
கண்ணருவி காட்டும்எளிேயன்
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ெசப்பரிய முத்தியாங் கைரேசர வுங்கருைண
ெசய்ைவேயா சத்தாகிஎன்
சித்தமிைச குடிெகாண்ட அறிவான ெதய்வேம
ேதேசா மயானந்தேம. 2.

தந்ைததாய் தமர்தாரம் மகெவன்னும் இைவெயலாஞ்
சந்ைதயிற் கூட்டம் இதிேலா
சந்ேதக மில்ைலமணி மாடமா ளிைகேமைட
சதுரங்க ேசைனயுடேன
வந்தேதார் வாழ்வுேமார் இந்த்ரசா லக்ேகாலம்
வஞ்சைன ெபாறாைமேலாபம்
ைவத்தமன மாங்கிருமி ேசர்ந்தமல பாண்டேமா
வஞ்சைனயி லாதகனேவ
எந்தநா ளுஞ்சரி ெயனத்ேதர்ந்து ேதர்ந்துேம
இரவுபக லில்லாவிடத்
ேதகமாய் நின்றநின் அருள்ெவள்ள மீதிேல
யாெனன்ப தறவுமூழ்கிச்
சிந்ைததான் ெதளியாது சுழலும்வைக என்ெகாேலா
ேதடரிய சத்தாகிஎன்
சித்தமிைச குடிெகாண்ட அறிவான ெதய்வேம
ேதேசா மயானந்தேம. 3.

ஆடாமல் ஓய்ந்திட்ட பம்பரம் ேபால்விைச
அடங்கி மனம்வீழேநேர
அறியாைம யாகின்ற இருளகல இருளளியும்
அல்லா திருந்தெவளிேபால்
ேகாடா ெதைனக்கண் ெடனக்குள்நிைற சாந்தெவளி
கூடிஇன் பாதீதமுங்
கூடிேன ேனாசரிைய கிரிையயில் முயன்றுெநறி
கூடிேன ேனாஅல்லன்யான்
ஈடாக ேவயாறு வீட்டினில் நிரம்பிேய
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இலகிவளர் பிராணெனன்னும்
இருநிதி யிைனக்கட்டி ேயாகபர னாகாமல்
ஏைழக் குடும்பனாகித்
ேதடா தழிக்கெவாரு மதிவந்த ெதன்ேகாேலா
ேதடரிய சத்தாகிஎன்
சித்தமிைச குடிெகாண்ட அறிவான ெதய்வேம
ேதேசா மயானந்தேம. 4.

பாடாது பாடிப் படித்தளவில் சமயமும்
பஞ்சுபடு ெசால்லன்இவைனப்
பார்மிேனா பார்மிேனா என்றுசைப கூடவும்
பரமார்த்தம் இதுஎன்னேவ
ஆடாதும் ஆடிெநஞ் சுருகிெநக் காடேவ
அமலேம ஏகேமஎம்
ஆதிேய ேசாதிேய எங்குநிைற கடவுேள
அரேச எனக்கூவிநான்
வாடாது வாடுெமன் முக வாட்டமுங்கண்டு
வாடா எனக்கருைணநீ
ைவத்திடா வண்ணேம சங்ேகத மாவிந்த
வன்ைமைய வளர்ப்பித்ததார்
ேதடாது ேதடுேவார் ேதட்டற்ற ேதட்டேம
ேதடரிய சத்தாகிஎன்
சித்தமிைச குடிெகாண்ட அறிவான ெதய்வேம
ேதேசா மயானந்தேம. 5.

பிரியாத தண்ணருட் சிவஞானி யாய்வந்து
ேபசரிய வாசியாேல
ேபரின்ப உண்ைமைய அளித்தைனஎன் மனதறப்
ேபரம்ப லக்கடவுளாய்
அறிவா யிருந்திடும் நாதெவாலி காட்டிேய
அமிர்தப்ர வாகசித்தி

www.shaivam.org

62

தாயுமானவடிகள் திருப்பாடல்கள்

அருளிைனய லாதுதிரு அம்பலமு மாகிஎைன
ஆண்டைனபின் எய்திெநறியாய்க்
குறிதா னளித்தைனநன் மரவுரிெகா ளந்தணக்
ேகாலமாய் அசபாநலங்
கூறினபின் ெமளனியாய்ச் சும்மா இருக்கெநறி
கூட்டிைன எலாமிருக்கச்
சிறிேயன் மயங்கிமிக அறிவின்ைம யாவேனா
ேதடரிய சத்தாகிஎன்
சித்தமிைச குடிெகாண்ட அறிவான ெதய்வேம
ேதேசா மயானந்தேம. 6.

ஆரா ெரனக்ெகன்ன ேபாதித்தும் என்னஎன்
அறிவிைன மயக்கவசேமா
அண்டேகா டிகெளலாங் கருப்பஅைற ேபாலவும்
அடுக்கடுக் காஅைமத்துப்
ேபராமல் நின்றபர ெவளியிேல மனெவளி
பிறங்குவத லாெதான்றினும்
பின்னமுற மருவாது நன்னயத் தாலினிப்
ேபரின்ப முத்திநிைலயுந்
தாராது தள்ளவும் ேபாகாது னாலது
தள்ளினும் ேபாேகனியான்
தைடேயது மில்ைலயாண் டவனடிைம ெயன்னுமிரு
தன்ைமயிலும் என்வழக்குத்
தீராது விடுவதிைல நடுவான கடவுேள
ேதடரிய சத்தாகிஎன்
சித்தமிைச குடிெகாண்ட அறிவான ெதய்வேம
ேதேசா மயானந்தேம. 7.

கந்துக மதக்கரிைய வசமா நடத்தலாங்
கரடிெவம் புலிவாையயுங்
கட்டலாம் ஒருசிங்கம் முதுகின்ேமற் ெகாள்ளலாங்
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கட்ெசவி எடுத்தாட்டலாம்
ெவந்தழலின் இரதம்ைவத் ைதந்துேலா கத்ைதயும்
ேவதித்து விற்றுண்ணலாம்
ேவெறாருவர் காணாமல் உலகத் துலாவலாம்
விண்ணவைர ஏவல்ெகாளலாஞ்
சந்ததமும் இளைமேயா டிருக்கலாம் மற்ெறாரு
சரீரத்தி னும்புகுதலாஞ்
சலேமல் நடக்கலாங் கனல்ேம லிருக்கலாந்
தன்னிகரில் சித்திெபறலாம்
சிந்ைதைய அடக்கிேய சும்மா இருக்கின்ற
திறமரிது சத்தாகிஎன்
சித்தமிைச குடிெகாண்ட அறிவான ெதய்வேம
ேதேசா மயானந்தேம. 8.

எல்லாம் அறிந்தவரும் ஏதுமறி யாதவரும்
இல்ைலெயனு மிவ்வுலகமீ
ேததுமறி யாதவ ெனனப்ெபயர் தரித்துமிக
ஏைழக்குள் ஏைழயாகிக்
கல்லாத அறிவிற் கைடப்பட்ட நான்அன்று
ைகயினால் உண்ைமஞானங்
கற்பித்த நின்னருளி னுக்ெகன்ன ைகம்மாறு
காட்டுேவன் குற்ேறவல்நான்
அல்லார்ந்த ேமனிெயாடு குண்டுகட் பிைறஎயிற்
றாபாச வடிவமான
அந்தகா நீெயாரு பகட்டாற் பகட்டுவ
தடாதடா காசுநம்பால்
ெசல்லா தடாஎன்று ேபசுவா யதுதந்த
ெசல்வேம சத்தாகிஎன்
சித்தமிைச குடிெகாண்ட அறிவான ெதய்வேம
ேதேசா மயானந்தேம. 9.
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மின்ேபாலும் இைடெயாடியும் ஒடியுெமன ெமாழிதல்ேபால்
ெமனசிலம் ெபாலிகளார்ப்ப
வீங்கிப் புைடத்துவிழ சுைமயன்ன ெகாங்ைகமட
மின்னார்கள் பின்ஆவலால்
என்ேபால் அைலந்தவர்கள் கற்றார்கள் கல்லார்கள்
இருவர்களில் ஒருவருண்ேடா
என்ெசய்ேகன் அம்மம்ம என்பாவம் என்ெகாடுைம
ஏெதன் ெறடுத்துெமாழிேவன்
அன்பால் வியந்துருகி அடியற்ற மரெமன்ன
அடியிேல வீழ்ந்துவீழ்ந்ெதம்
அடிகேள யுமதடிைம யாங்கெளனு நால்வருக்
கறமாதி ெபாருளுைரப்பத்
ெதன்பாலின் முகமாகி வடவா லிருக்கின்ற
ெசல்வேம சத்தாகிஎன்
சித்தமிைச குடிெகாண்ட அறிவான ெதய்வேம
ேதேசா மயானந்தேம. 10.

புத்தமிர்த ேபாகமுங் கற்பகநன் னீழலில்
ெபாலிவுற இருக்குமியல்பும்
ெபான்னுலகி லயிரா வதத்ேதறு வரிைசயும்
பூமண்ட லாதிக்கமும்
மத்தெவறி யினர்ேவண்டும் மாெலன்று தள்ளவும்எம்
மாலுெமாரு சுட்டும் அறேவ
ைவக்கின்ற ைவப்பாளன் ெமளனேத சிகெனன்ன
வந்தநின் னருள்வழிகாண்
சுத்தபரி பூரண அகண்டேம ஏகேம
சுருதிமுடி வானெபாருேள
ெசால்லரிய வுயிரினிைட யங்கங்கு நின்றருள்
சுரந்துெபாரு கருைணமுகிேல
சித்திநிைல முத்திநிைல விைளகின்ற பூமிேய
ேதடரிய சத்தாகிஎன்
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சித்தமிைச குடிெகாண்ட அறிவான ெதய்வேம
ேதேசா மயானந்தேம. 11.

13. சிற்சுேகாதய விலாசம்

காக ேமாடுகழு கலைக நாய்நரிகள்
சுற்று ேசாறிடு துருத்திையக்
காலி ரண்டுநவ வாசல் ெபற்றுவளர்
காமேவள் நடன சாைலைய
ேபாகஆைசமுறி யிட்ட ெபட்டிையமும்
மலமி குந்ெதாழுகு ேகணிைய
ெமாய்த்து ெவங்கிருமி தத்து கும்பிைய
முடங்க லார்கிைட சரக்கிைன
மாக இந்த்ரதனு மின்ைன ெயாத்திலக
ேவதம் ஓதியகு லாலனார்
வைனய ெவய்யதடி கார னானயமன்
வந்த டிக்குெமாரு மட்கலத்
ேதக மானெபாைய ெமய்ெய னக்கருதி
ஐய ைவயமிைச வாடேவா
ெதரிவ தற்கரிய பிரம ேமஅமல
சிற்சு ேகாதய விலாசேம - 1

குறிக ேளாடுகுண ேமது மின்றியனல்
ஒழுக நின்றிடும் இரும்பனல்
கூட லின்றியது வாயி ருந்தபடி
ெகாடிய ஆணவ அைறக்குேள
அறிவ ேததும்அற அறிவி லாைமமய
மாயி ருக்குெமைன அருளினால்
அளவி லாததனு கரண மாதிைய
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அளித்த ேபாதுைன அறிந்துநான்
பிறவி லாதவண நின்றி டாதபடி
பலநி றங்கவரு முபலமாய்ப்
ெபரிய மாையயி லழுந்தி நின்னது
ப்ரசாத நல்லருள் மறந்திடுஞ்
சிறிய ேனனுமுைன வந்த ைணந்துசுக
மாயி ருப்பதினி என்றுகாண்
ெதரிவ தற்கரிய பிரம ேமஅமல
சிற்சு ேகாதய விலாசேம - 2

ஐந்து பூதெமாரு கானல் நீெரன
அடங்க வந்தெபரு வானேம
ஆதி யந்தநடு ேவது மின்றியரு
ளாய்நிைறந் திலகு ேசாதிேய
ெதாந்த ரூபமுடன் அரூப மாதிகுறி
குணமி றந்துவளர் வத்துேவ
துரிய ேமதுரிய உயிரி னுக்குணர்வு
ேதான்ற நின்றருள் சுபாவேம
எந்த நாளுநடு வாகி நின்ெறாளிரும்
ஆதிேய கருைண நீதிேய
எந்ைத ேயஎன இைடந்திைடந் துருகும்
எளிய ேனன்கவைல தீரவுஞ்
சிந்ைத யானைத யறிந்து நீயுனருள்
ெசய்ய நானுமினி யுய்வேனா
ெதரிவ தற்கரிய பிரம ேமஅமல
சிற்சு ேகாதய விலாசேம - 3

ஐவ ெரன்றபுல ேவடர் ெகாட்டம
தடங்க ம்ர்க்கடவன் முட்டியாய்
அடவி நின்றுமைல யருகில் நின்றுசரு
காதி தின்றுபனி ெவயிலினால்
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ெமய்வ ருந்துதவ மில்ைலநற் சரிைய
கிரிைய ேயாகெமனும் மூன்றதாய்
ேமவு கின்றசவு பான நன்ெனறி
விரும்ப வில்ைலயுல கத்திேல
ெபாய்மு டங்குெதாழில் யாத தற்குநல
சார தித்ெதாழில் நடத்திடும்
புத்தி யூகமறி வற்ற மூகமிைவ
ெபாருெள னக்கருதும் மருளன்யான்
ெதய்வ நல்லருள் பைடத்த அன்பெராடு
ேசர வுங்கருைண கூர்ைவேயா
ெதரிவ தற்கரிய பிரம ேமஅமல
சிற்சு ேகாதய விலாசேம - 4

ஏகமானவுரு வான நீயருளி
னால ேனகவுரு வாகிேய
எந்த நாளகில ேகாடி சிர்ட்டிெசய
இைசயு நாள்வைர யநாள்முதல்
ஆக நாளது வைரக்கு முன்னடிைம
கூடேவ சனன மானேதா
அநந்த முண்டுநல சனன மீதிதனுள்
அறிய ேவண்டுவன அறியலாம்
ேமாக மாதிதரு பாச மானைத
அறிந்து விட்டுைனயும் எைனயுேம
முழுது ணர்ந்துபர மான இன்பெவள
மூழ்க ேவண்டும் இதுஇன்றிேய
ேதக ேமநழுவி நானுேமா நழுவின்
பின்ைன உய்யும்வைக உள்ளேதா
ெதரிவ தற்கரிய பிரம ேமஅமல
சிற்சு ேகாதய விலாசேம - 5

நியம லட்சணமும் இயம லட்சணமும்
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ஆச னாதிவித ேபதமும்
ெநடிது ணர்ந்திதய பத்ம பீடமிைச
நின்றி லங்குமச பாநலத்
தியல றிந்துவளர் மூல குண்டலிைய
இனிதி ைறஞ்சியவ ளருளினால்
எல்ைல யற்றுவளர் ேசாதி மூலஅனல்
எங்கள் ேமானமனு முைறயிேல
வயமி குந்துவரும் அமிர்த மண்டல
மதிக்கு ேளமதிைய ைவத்துநான்
வாய்ம டுத்தமிர்த வாரி ையப்பருகி
மன்னு மாரமிர்த வடிவமாய்ச்
ெசயமி குந்துவரு சித்த ேயாகநிைல
ெபற்று ஞானெநறி அைடவேனா
ெதரிவ தற்கரிய பிரம ேமஅமல
சிற்சு ேகாதய விலாசேம - 6

எறிதி ைரக்கடல் நிகர்த்த ெசல்வமிக
அல்ல ெலன்ெறாருவர் பின்ெசலா
தில்ைல ெயன்னுமுைர ேபசி டாதுலகில்
எவரு மாெமனம திக்கேவ
ெநறியின் ைவகிவளர் ெசல்வ மும்உதவி
ேநாய்க ளற்றசுக வாழ்க்ைகயாய்
நியம மாதிநிைல நின்று ஞானெநறி
நிட்ைட கூடவுெமந் நாளுேம
அறிவில் நின்றுகுரு வாயு ணர்த்தியதும்
அன்றி ேமானகுரு வாகிேய
அகில மீதுவர வந்த சீரருைள
ஐய ஐயஇனி என்ெசால்ேகன்
சிறிய ேனைழநம தடிைம ெயன்றுனது
திருவு ளத்தினிலி ருந்தேதா
ெதரிவ தற்கரிய பிரம ேமஅமல
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சிற்சு ேகாதய விலாசேம - 7

எவ்வு யிர்த்திரளும் உலகி ெலன்னுயிர்
எனக்கு ைழந்துருகி நன்ைமயாம்
இதமு ைரப்பஎன ெதன்ற யாைவயும்
எடுத்ெத றிந்துமத யாைனேபால்
கவ்ைவ யற்றநைட பயில அன்பரடி
கண்டேத அருளின் வடிவமாக்
கண்ட யாைவயும் அகண்ட ெமன்னஇரு
ைககுவித்து மலர் தூவிேய
பவ்வ ெவண்திைர ெகாழித்த தண்தரளம்
விழியு திர்ப்பெமாழி குளறிேய
பாடி யாடியு ளுைடந்து ைடந்ெதழுது
பாைவெயாத் தைசத லின்றிேய
திவ்ய அன்புருவ மாகி அன்பெராடும்
இன்ப வீட்டினி லிருப்பேனா
ெதரிவ தற்கரிய பிரம ேமஅமல
சிற்சு ேகாதய விலாசேம - 8

மத்தர் ேபயெராடு பாலர் தன்ைமயது
மருவிேய துரிய வடிவமாய்
மன்னு ேதசெமாடு கால மாதிைய
மறந்து நின்னடிய ரடியிேல
பத்தி யாய்ெநடிது நம்பும் என்ைனெயாரு
ைமயல் தந்தகில மாையையப்
பாரு பாெரன நடத்த வந்தெதன்
பார தத்தினுமி துள்ளேதா
சுத்த நித்தவியல் பாகு ேமாவுனது
விசுவ மாைய நடுவாகேவ
ெசால்ல ேவண்டும்வைக நல்ல காதிகைத
ெசால்லு மாையயினு மில்ைலஎன்
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சித்த மிப்படி மயங்கு ேமாஅருைள
நம்பி ேனார்கள்ெபறு ேபறிேதா
ெதரிவ தற்கரிய பிரம ேமஅமல
சிற்சு ேகாதய விலாசேம - 9

பன்மு கச்சமய ெநறிப ைடத்தவரும்
யாங்க ேளகடவு ெளன்றிடும்
பாத கத்தவரும் வாத தர்க்கமிடு
படிற ருந்தைல வணங்கிடத்
தன்மு சத்திலுயிர் வரவைழக்கும்எம
தரும னும்பகடு ேமய்க்கியாய்த்
தனியி ருப்பவட நீழ லூடுவளர்
சனக னாதிமுனி ேவார்கள்தஞ்
ெசான்ம யக்கமது தீர அங்ைகெகாடு
ேமான ஞானம துணர்த்திேய
சுத்த நித்தஅரு

ளியல்ப தாகவுள

ேசாம ேசகரகிர் பாளுவாய்த்
ெதன்மு கத்தின்முக மாயி ருந்தெகாலு
எம்மு கத்தினும் வணங்குேவன்
ெதரிவ தற்கரிய பிரம ேமஅமல
சிற்சு ேகாதய விலாசேம - 10

14. ஆகாரபுவனம் - சிதம்பர ரகசியம்

ஆகார புவனமின் பாகார மாக
அங்ஙேன ெயாருெமாழியால் அகண்டா கார
ேயாகானு பூதிெபற்ற அன்ப ராவிக்
குறுதுைணேய என்னளவும் உகந்த நட்ேப
வாகாரும் படிக்கிைசகிண் கிணிவா ெயன்ன
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மலர்ந்தமல ரிைடவாசம் வயங்கு மாேபால்
ேதகாதி யுலகெமங்கும் கலந்து தாேன
திகழனந்தா னந்தமயத் ெதய்வக் குன்ேற. 1.

அனந்தபத உயிர்கள்ெதாரும் உயிரா ெயன்றும்
ஆனந்த நிைலயாகி அளைவக் ெகட்டாத்
தனந்தனிச்சின் மாத்திரமாய்க் கீழ்ேமல் காட்டாச்
சதசத்தாய் அருட்ேகாயில் தைழத்த ேதேவ
இனம்பிரிந்த மான்ேபால்நான் இைடயா வண்ணம்
இன்பமுற அன்பர்பக்க லிருத்தி ைவத்துக்
கனந்தருமா கனேமதண் அருளில் தாேன
கனிபலித்த ஆனந்தக் கட்டிப் ேபேற. 2.

ேபறைனத்தும் அணுெவனேவ உதறித் தள்ளப்
ேபரின்ப மாகவந்த ெபருக்ேக ேபசா
வீறைனத்தும் இந்ெநறிக்ேக என்ன என்ைன
ேமெவன்ற வரத்ேதபாழ் ெவய்ய மாையக்
கூறைனத்துங் கடந்தஎல்ைலச் ேசட மாகிக்
குைறவறநின் றிடுநிைறேவ குலவா நின்ற
ஆறைனத்தும் புகுங்கடல்ேபால் சமயேகாடி
அத்தைனயுந் ெதாடர்ந்துபுகும் ஆதி நட்ேப. 3.

ஆதியந்தம் எனும்எழுவா யீறற் ேறாங்கி
அருமைறஇன் னமுங்காணா தரற்ற நானா
ேபதமதங் களுமைலய மைலேபால் வந்தப்
ெபற்றியரும் வாய்வாதப் ேபய ராகச்
சாதகேமா னத்திெலன்ன வடவால் நீழல்
தண்ணருட்சந் திரெமளலி தடக்ைகக் ேகற்க
ேவதகசின் மாத்திரமா ெயம்ம ேனார்க்கும்
ெவளியாக வந்தெவான்ேற விமல வாழ்ேவ. 4.
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விமலமுதற் குணமாகி நூற்ெறட் டாதி
ேவதெமடுத் ெதடுத்துைரத்த விருத்திக் ேகற்க
அைமயுமிலக் கணவடிவா யதுவும் ேபாதா
தப்பாலுக் கப்பாலாய் அருட்கண் ணாகிச்
சமமுமுடன் கலப்புமவிழ் தலும்யாங் காணத்
தண்ணருள்தந் ெதைமக்காக்குஞ் சாட்சிப் ேபேற
இைமயளவும் உபகார மல்லால் ேவெறான்
றியக்காநிர்க் குணக்கடலா யிருந்த ஒன்ேற. 5.

ஒன்றாகிப் பலவாகிப் பலவாக் கண்ட
ஒளியாகி ெவளியாகி உருவு மாகி
நன்றாகித் தீதாகி மற்று மாகி
நாசமுட னுற்பத்தி நண்ணா தாகி
இன்றாகி நாைளயுமாய் ேமலு மான
எந்ைதேய எம்மாேன என்ெறன் ேறங்கிக்
கன்றாகிக் கதறினர்க்குச் ேசதா வாகிக்
கடிதினில்வந் தருள்கூருங் கருைண விண்ேண. 6.

அருள்பழுத்த பழச்சுைவேய கரும்ேப ேதேன
ஆரமிர்ேத என்கண்ேண அரிய வான
ெபாருளைனத்துந் தரும்ெபாருேள கருைண நீங்காப்
பூரணமாய் நின்றெவான்ேற புனித வாழ்ேவ
கருதரிய கருத்ததனுட் கருத்தாய் ேமவிக்
காலமுந்ேத சமும்வகுத்துக் கருவி யாதி
இருவிைனயுங் கூட்டிஉயிர்த் திரைள யாட்டும்
விழுப்ெபாருேள யான்ெசாலும் விண் ணப்பங் ேகேள. 7.

விண்ணவரிந் திரன்முதேலார் நார தாதி
விளங்குசப்த ரிடிகள்கன வீைண வல்ேலார்
எண்ணரிய சித்தர்மனு வாதி ேவந்தர்
இருக்காதி மைறமுனிவர் எல்லா மிந்தக்
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கண்ணகல்ஞா லம்மதிக்கத் தாேன உள்ளங்
ைகயில்ெநல்லிக் கனிேபாலக் காட்சி யாகத்
திண்ணியநல் லறிவாலிச் சமயத் தன்ேறா
ெசப்பரிய சித்திமுத்தி ேசர்ந்தா ெரன்றும். 8.

ெசப்பரிய சமயெநறி ெயல்லாந் தந்தம்
ெதய்வேம ெதய்வெமனுஞ் ெசயற்ைக யான
அப்பரிசா ளரும ேத பிடித்தா லிப்பால்
அடுத்ததந்நூல் களும்விரித்ேத அனுமா னாதி
ஒப்பவிரித் துைரப்பரிங்ஙன் ெபாய்ெமய் என்ன
ஒன்றிைலஒன் ெறன்ப்பார்ப்ப ெதாவ்வா தார்க்கும்
இ
ப்பரிசாஞ் சமயமுமாய் அல்ல வாகி
யாதுசம யமும்வணங்கும் இயல்ப தாகி. 9.

இயல்ெபன்றுந் திரியாமல் இயம மாதி
எண்குணமுங் காட்டியன்பால் இன்ப மாகிப்
பயனருளப் ெபாருள்கள்பரி வார மாகிப்
பண்புறவுஞ் ெசளபான பட்சங் காட்டி
மயலறுமந் திரஞ்சிட்ைச ேசாதி டாதி
மற்றங்க நூல்வணங்க ெமளன ேமாலி
அயர்வறச்ெசன் னியில்ைவத்து ராசாங் கத்தில்
அமர்ந்ததுைவ திகைசவம் அழகி தந்ேதா. 10.

அந்ேதாஈ ததிசயமிச் சமயம் ேபாலின்
றறிஞெரல்லாம் நடுஅறிய அணிமா ஆதி
வந்தாடித் திரிபவர்க்கும் ேபசா ேமானம்
ைவத்திருந்த மாதவர்க்கும் மற்றும் மற்றும்
இந்த்ராதி ேபாகநலம் ெபற்ற ேபர்க்கும்
இதுவன்றித் தாயகம்ேவ றில்ைல இல்ைல
சந்தான கற்பகம்ேபால் அருைளக் காட்டத்
தக்கெநறி இந்ெநறிேய தான்சன் மார்க்கம். 11.

www.shaivam.org

74

தாயுமானவடிகள் திருப்பாடல்கள்

சன்மார்க்கம் ஞானமதின் ெபாருளும் வீறு
சமயசங்ேக தப்ெபாருளுந் தாெனன் றாகப்
பன்மார்க்க ெநறியினிலுங் கண்ட தில்ைல
பகர்வரிய தில்ைலமன்றுள் பார்த்த ேபாதங்
ெகன்மார்க்கம் இருக்குெதல்லாம் ெவளிேய என்ன
எச்சமயத் தவர்களும்வந் திைறஞ்சா நிற்பர்
கன்மார்க்க ெநஞ்சமுள எனக்குந் தாேன
கண்டவுடன் ஆனந்தங் காண்ட லாகும். 12.

காண்டல்ெபறப் புறத்தினுள்ள படிேய உள்ளுங்
காட்சிெமய்ந்நூல் ெசாலும்பதியாங் கடவு ேளநீ
நீண்டெநடு ைமயுமகலக் குறுக்குங் காட்டா
நிைறபரிபூ ரணஅறிவாய் நித்த மாகி
ேவண்டுவிருப் ெபாடுெவறுப்புச் சமீபந் தூரம்
விலகலணு குதல்முதலாம் விவகா ரங்கள்
பூண்டஅள ைவகள்மனவாக் காதி ெயல்லாம்
ெபாருந்தாம லகம்புறமும் புணர்க்ைக யாகி. 13.

ஆகியசற் காரியவூ கத்துக் ேகற்ற
அமலமாய் நடுவாகி அனந்த சத்தி
ேயாகமுறும் ஆனந்த மயம தாகி
உயிர்க்குயிரா ெயந்நாளும் ஓங்கா நிற்ப
ேமாகஇருள் மாையவிைன உயிர்கட் ெகல்லாம்
ெமாய்த்தெதன்ெகால் உபகார முயற்சி யாகப்
பாகமிக அருளஒரு சத்தி வந்து
பதித்தெதன்ெகால் நாெனனுமப் பான்ைம என்ெகால். 14.

நாெனன்னும் ஓரகந்ைத எவர்க்கும் வந்து
நலிந்தவுடன் சகமாைய நானா வாகித்
தான்வந்து ெதாடருமித்தால் வளருந் துன்பச்
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சாகரத்தின் ெபருைமஎவர் சாற்ற வல்லார்
ஊெனன்றும் உடெலன்றுங் கரண ெமன்றும்
உள்ெளன்றும் புறெமன்றும் ஒழியா நின்ற
வாெனன்றுங் காெலன்றுந் தீநீ ெரன்றும்
மண்ெணன்றும் மைலெயன்றும் வனம ெதன்றும். 15.

மைலமைலயாங் காட்சிகண்கா ணாைம யாதி
மறப்ெபன்றும் நிைனப்ெபன்றும் மாயா வாரி
அைலயைலயா யடிக்குமின்ப துன்ப ெமன்றும்
அைதவிைளக்கும் விைனகெளன்றும் அதைனத் தீர்க்கத்
தைலபலவாஞ் சமயெமன்றுந் ெதய்வ ெமன்றுஞ்
சாதகெரன் றும்மதற்குச் சாட்சி யாகக்
கைலபலவா ெநறிெயன்றுந் தர்க்க ெமன்றுங்
கடலுறுநுண் மணெலண்ணிக் காணும் ேபாதும். 16.

காணரிய அல்லெலல்லாந் தாேன கட்டுக்
கட்டாக விைளயுமைதக் கட்ேடா ேடதான்
வீணினிற்கர்ப் பூரமைல படுதீப் பட்ட
விந்ைதெயனக் காணெவாரு விேவகங் காட்ட
ஊணுறக்கம் இன்பதுன்பம் ேபரூ ராதி
ஒவ்விடவும் எைனப்ேபால உருவங் காட்டிக்
ேகாணறேவார் மான்காட்டி மாைன ஈர்க்குங்
ெகாள்ைகெயன அருள்ெமளன குருவாய் வந்து. 17.

வந்ெதனுடல் ெபாருளாவி மூன்றுந் தன்ைக
வசெமனேவ அத்துவா மார்க்க ேநாக்கி
ஐந்துபுலன் ஐம்பூதங் கரண மாதி
அடுத்தகுணம் அத்தைனயும் அல்ைல அல்ைல
இந்தவுடல் அறிவறியா ைமயுநீ யல்ைல
யாெதான்று பற்றின்அதன் இயல்பாய் நின்று
பந்தமறும் பளிங்கைனய சித்து நீஉன்
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பக்குவங்கண் டறிவிக்கும் பான்ைம ேயம்யாம். 18.

அறிவாகி ஆனந்த மயமா ெயன்றும்
அழியாத நிைலயாகி யாதின் பாலும்
பிறியாமல் தண்ணருேள ேகாயி லான
ெபரியபரம் பதியதைனப் ேபறேவ ேவண்டில்
ெநறியாகக் கூறுவன்ேகள் எந்த நாளும்
நிர்க்குணநிற்(கு) உள
ம்வாய்த்து நீடு வாழ்க
ெசறிவான அறியாைம எல்லாம் நீங்க
சிற்சுகம்ெபற் றிடுகபந்தந் தீர்க ெவன்ேற. 19.

பந்தமறும் ெமஞ்ஞான மான ேமானப்
பண்ெபான்ைற அருளியந்தப் பண்புக் ேகதான்
சிந்ைதயில்ைல நாெனன்னும் பான்ைம யில்ைல
ேதசமில்ைல காலமில்ைல திக்கு மில்ைல
ெதாந்தமில்ைல நீக்கமில்ைல பிரிவு மில்ைல
ெசால்லுமில்ைல இராப்பகலாந் ேதாற்ற மில்ைல
அந்தமில்ைல ஆதியில்ைல நடுவு மில்ைல
அகமுமில்ைல புறமில்ைல அைனத்து மில்ைல. 20.

இல்ைலஇல்ைல ெயன்னிெனான்று மில்லா தல்ல
இயல்பாகி என்றுமுள்ள இயற்ைக யாகிச்
ெசால்லரிய தன்ைமயதா யான்றா ெனன்னத்
ேதான்றாெதல் லாம்விழுங்குஞ் ெசாரூப மாகி
அல்ைலயுண்ட பகல்ேபால அவித்ைத ெயல்லாம்
அைடயவுண்டு தைடயறவுன் அறிைவத் தாேன
ெவல்லவுண்டிங் குன்ைனயுந்தா னாகக் ெகாண்டு
ேவதகமாய்ப் ேபசாைம விளக்குந் தாேன. 21.

தானான தன்மயேம யல்லால் ஒன்ைறத்
தைலெயடுக்க ெவாட்டாது தைலப்பட் டாங்ேக
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ேபானாலுங் கர்ப்பூர தீபம் ேபாலப்
ேபாெயாளிப்ப தல்லாது புலம்ேவ றின்றாம்
ஞானாகா ரத்திெனாடு ேஞய மற்ற
ஞாதுருவும் நழுவாமல் நழுவி நிற்கும்
ஆனாலும் இதன்ெபருைம எவர்க்கார் ெசால்வார்
அதுவானால் அதுவாவர் அதுேவ ெசால்லும். 22.

அதுெவன்றால் எதுெவனெவான் றடுக்குஞ் சங்ைக
ஆதலினால் அதுெவனலும் அறேவ விட்டு
மதுவுண்ட வண்ெடனவுஞ் சனக னாதி
மன்னவர்கள் சுகர்முதேலார் வாழ்ந்தா ெரன்றும்
பதியிந்த நிைலெயனவும் என்ைன யாண்ட
படிக்குநிரு விகற்பத்தாற் பரமா னந்த
கதிகண்டு ெகாள்ளவும்நின் னருள்கூ ரிந்தக்
கதியன்றி யுறங்ேகன்ேமற் கருமம் பாேரன். 23.

பாராதி விண்ணைனத்தும் நீயாச் சிந்ைத
பரியமட லாெவழுதிப் பார்த்துப் பார்த்து
வாராேயா என்ப்ராண நாதா என்ேபன்
வைளத்துவைளத் ெதைனநீயா ைவத்துக் ெகாண்டு
பூராய மாேமெலான் றறியா வண்ணம்
புண்ணாளர் ேபால்ெநஞ்சம் புலம்பி யுள்ேள
நீராள மாயுருகிக் கண்ணீர் ேசார
ெநட்டுயிர்த்து ெமய்ம்மறந்ேதார் நிைலயாய் நிற்ேபன். 24.

ஆயுமறி வாகியுன்ைனப் பிரியா வண்ணம்
அைணந்துசுகம் ெபற்றவன்பர் ஐேயா ெவன்னத்
தீயெகாைலச் சமயத்துஞ் ெசல்லச் சிந்ைத
ெதளிந்திடவுஞ் சமாதானஞ் ெசய்ேவன் வாழ்வான்
காயிைலபுன் சருகாதி யருந்தக் கானங்
கடல்மைலஎங் ேகஎனவுங் கவைல யாேவன்
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வாயில் கும்பம் ேபாற்கிடந்து புரள்ேவன் வானின்
மதிகதிைர முன்னிைலயா ைவத்து ேநேர. 25.

ேநேரதான் இரவுபகல் ேகாடா வண்ணம்
நித்தம்வர வுங்கைளஇந் நிைலக்ேக ைவத்தார்
ஆேரயங் கவர்ெபருைம என்ேன என்ேபன்
அடிக்கின்ற காற்ேறநீ யாரா ேலதான்
ேபராேத சுழல்கின்றாய் என்ேபன் வந்து
ெபய்கின்ற முகில்காள்எம் ெபருமான் நும்ேபால்
தாராள மாக்கருைண ெபாழியச் ெசய்யுஞ்
சாதகெமன் ேனகருதிச் சாற்று ெமன்ேபன். 26.

கருதரிய விண்ேணநீ எங்கு மாகிக்
கலந்தைனேய யுன்முடிவின் காட்சி யாக
வருெபாருெளப் படியிருக்குஞ் ெசால்லா ெயன்ேபன்
மண்ேணயுன் முடிவிெலது வயங்கு மாங்ேக
துரியஅறி வுைடச்ேசடன் ஈற்றின் உண்ைம
ெசால்லாேனா ெசால்ெலன்ேபன் சுருதி ேயநீ
ஒருவைரப்ேபால் அைனவருக்கும் உண்ைம யாமுன்
உைரயன்ேறா உன்முடிைவ உைரநீ என்ேபன். 27.

உைரயிறந்து ெபருைம ெபற்றுத் திைரக்ைக நீட்டி
ஒலிக்கின்ற கடேலஇவ் வுலகஞ் சூழக்
கைரயுமின்றி யுன்ைனைவத்தார் யாேர என்ெபன்
கானகத்திற் ைபங்கிளிகாள் கமல ேமவும்
வரிசிைறவண் டினங்காள்ஓ திமங்காள் தூது
மார்க்கமன்ேறா நீங்களிது வைரயி ேலயும்
ெபரியபரி பூரணமாம் ெபாருைளக் கண்டு
ேபசியதுண் ேடாெவாருகாற் ேபசு ெமன்ேபன். 28.

ஒருவனவன் யாைனெகடக் குடத்துட் ெசங்ைக
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ஓட்டுதல்ேபால் நான்ேபைத உப்ேபா டப்ைப
மருவவிட்டுங் கர்ப்பூர மதனில் தீபம்
வயங்கவிட்டும் ஐக்கியம் உன்னி வருந்தி நிற்ேபன்
அருளுைடய பரெமன்ேறா அன்று தாேன
யானுளெனன் றும்மனக்ேக ஆணவாதி
ெபருகுவிைனக் கட்ெடன்றும் என்னாற் கட்டிப்
ேபசியதன் ேறஅருள்நூல் ேபசிற் றன்ேற. 29.

அன்றுமுதல் இன்ைறவைரச் சனன ேகாடி
அைடந்தைடந்திங் கியாதைனயால் அழிந்த தல்லால்
இன்ைறவைர முக்தியின்ேற எடுத்த ேதகம்
எப்ேபாேதா ெதரியாேத இப்ேபா ேததான்
துன்றுமனக் கவைலெகடப் புைலநா ேயைனத்
ெதாழும்புெகாளச் சீகாழித் துைரேய தூது
ெசன்றிடேவ ெபாருைளைவத்த நாவ ேலாய்நஞ்
சிவனப்பா என்ற அருட் ெசல்வத் ேதேவ. 30.

ேதவர் ெதாழும் வாதவூர்த் ேதேவ என்ேபன்
திருமூலத் ேதேவஇச் சகத்ேதார் முத்திக்
காவலுறச் சிவெவன்வாக் குடேன வந்த
அரேசசும் மாவிருந்துன் அருைளச் சாரப்
பூவுலகில் வளரருைண கிரிேய மற்ைறப்
புண்ணியர்கா ேளாெவன்ேபன் புைரெயான் றில்லா
ஓவியம்ேபால் அைசவறவுந் தாேன நிற்ேபன்
ஓதரிய துயர்ெகடேவ யுைரக்கு முன்ேன. 31.

ஓதரிய சுகர்ேபால ஏன்ஏன் என்ன
ஒருவரிைல ேயாஎனவும் உைரப்ேபன் தாேன
ேபதம்அேப தங்ெகடவும் ஒருேப சாைம
பிறவாேதா ஆலடியிற் ெபரிய ேமான
நாதெனாரு தரமுலகம் பார்க்க இச்ைச
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நண்ணாேனா என்ெறன்ேற நானா வாகிக்
காதல்மிகு மணியிைழயா ெரனவா டுற்ேறன்
கருத்தறிந்து புரப்பதுன்ேமற் கடன்முக் காலும். 32.

காலெமாடு ேதசவர்த்த மான மாதி
கலந்துநின்ற நிைலவாழி கருைண வாழி
மாலறவுஞ் ைசவமுதல் மதங்க ளாகி
மதாதீத மானஅருள் மரபு வாழி
சாலமிகும் எளிேயனிவ் வழக்குப் ேபசத்
தயவுைவத்து வளர்த்தஅருள் தன்ைமவாழி
ஆலடியிற் பரமகுரு வாழி வாழி
அகண்டிதா காரஅரு ளடியார் வாழி. 33.

15. ேதன்முகம்

ேதன்முகம் பிலிற்றும் ைபந்தாட் ெசய்யபங் கயத்தின் ேமவும்
நான்முகத் ேதேவ நின்னால் நாட்டிய அகில மாைய
கான்முயற் ெகாம்ேப என்ேகா கானலம் புனேல என்ேகா
வான்முக முளரி என்ேகா மற்ெறன்ேகா விளம்பல் ேவண்டும். 1.

ேவண்டுவ பைடத்தாய் நுந்ைத விதிப்படி புரந்தான் அத்ைதக்
காண்டக அழித்தான் முக்கட் கடவுள்தான் இைனய வாற்றால்
ஆண்டவ ெனவேனா என்ன அறிகிலா தகில நீேய
ஈண்டிய அல்லல் தீர எம்மேனார்க் கியம்பு கண்டாய். 2.

கண்டன அல்ல என்ேற கழித்திடும் இறுதிக் கண்ேண
ெகாண்டது பரமா னந்தக் ேகாதிலா முத்தி அத்தால்
பண்ைடயிற் பைடப்புங் காப்பும் பறந்தன மாைய ேயாேட
ெவண்டைல விழிைக காலில் விளங்கிட நின்றான் யாவன். 3.
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விளங்கெவண் ணீறுபூசி விரிசைடக் கங்ைக தாங்கித்
துளங்குநன் னுதற்கண் ேதான்றச் சுழல்வளி ெநடுமூச் சாகக்
களங்கமி லுருவந் தாேன ககனமாய்ப் ெபாலியப் பூமி
வளர்ந்ததா ெளன்ன உள்ள மன்ெறன மைறெயான் றின்றி. 4.

மைறமுழக் ெகாலிப்பத் தாேன வரதேமா டபயக் ைககள்
முைறைமயின் ஓங்க நாதம் முரெசனக் கறங்க எங்கும்
குைறவிலா வணநி ைறந்து ேகாதிலா நடனஞ் ெசய்வான்
இைறயவன் எனலாம் யார்க்கும் இதயசம் மதமீ தல்லால். 5.

அல்லலாந் ெதாழில்ப ைடத்ேத அடிக்கடி உருெவ டுத்ேத
மல்லல்மா ஞாலங் காக்க வருபவர் கடவு ெளன்னில்
ெதால்ைலயாம் பிறவி ேவைல ெதாைலந்திட திருள்நீங் காது
நல்லது மாைய தானும் நாெனன வந்து நிற்கும். 6.

நாெனன நிற்கு ஞானம் ஞானமன் றந்த ஞானம்
ேமானமா யிருக்க ெவாட்டா ேமானமின் றாக ேவதான்
ேதெனன ருசிக்கும் அன்பாற் சிந்ைதைநந் துருகும் வண்ணம்
வாெனன நிைறந்தா னந்த மாகடல்

வைளவ தின்ேற. 7.

இன்ெறன இருப்ேப ெமன்னின் என்றுஞ்சூ னியமா முத்தி
நன்ெறாடு தீது மன்றி நாமுன்ேன ெபறும்அ வித்ைத
நின்றது ெபத்தந் தாேன நிரந்தர முத்தி ெயன்னின்
ஒன்ெறாரு வைரநான் ேகட்க உணர்வில்ைல குருவுமில்ைல. 8.

இல்ைலெயன் றிடினிப்பூமி இருந்தவா றிருப்ேபா ெமன்னில்
நல்லவன் சாரு வாகன் நான்ெசாலும் ெநறிக்கு வீணில்
ெதால்ைலேயன் ஆகமாதி ெதாடுப்பேதன் மயக்க ேமதிங்
ெகால்ைலவந் திருமி ெனன்ன வுறவுெசய் திடுவ னந்ேதா. 9.
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அந்தணர் நால்வர் காண அருட்குரு வாகி வந்த
எந்ைதேய எல்லாந் தாெனன் றியம்பினன் எைமப்ப ைடத்த
தந்ைதநீ எம்ைமக் காக்குந் தைலவேன நுந்ைத யன்ேறா
பந்தமில் சித்தி முத்தி பைடக்கநின் அருள்பா லிப்பாய். 10.

16. பன்மாைல

பன்மாைலத் திரளிருக்கத் தைமயு ணர்ந்ேதார்
பாமாைலக் ேகநீதான் பட்ச ெமன்று
நன்மாைல யாெவடுத்துச் ெசான்னார் நல்ேலார்
நலமறிந்து கல்லாத நானுஞ் ெசான்ேனன்
ெசான்மாைல மாைலயாக் கண்ணீர் ேசாரத்
ெதாண்டேனன் எந்நாளும் துதித்து நிற்ேபன்
என்மாைல யறிந்திங்ேக வாவா என்ேற
எைனக்கலப்பாய் திருக்கருைண எம்பி ராேன. 1.

கருைணெமாழி சிறிதில்ேலன் ஈத லில்ேலன்
கண்ணீர்கம் பைலெயன்றன் கருத்துக் ேகற்க
ஒருெபாழுதும் ெபற்றறிேயன் என்ைன யாளும்
ஒருவாவுன் அடிைமநான் ஒருத்த னுக்ேகா
இருவிைனயும் முக்குணமுங் கரணம் நான்கும்
இடர்ெசயுைமம் புலனுங்கா மாதி யாறும்
வரவரவும் ஏைழக்ேகா ெரட்ட தான
மதத்ெதாடும்வந் ெததிர்த்தநவ வடிவ மன்ேற. 2.

வடிவைனத்துந் தந்தவடி வில்லாச் சுத்த
வான்ெபாருேள எளியேனன் மனமா மாையக்
குடிெகடுக்கத் துசங்கட்டிக் ெகாண்ட ேமான
குருேவஎன் ெதய்வேம ேகாதி லாத
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படிெயனக்கா னந்தெவள்ளம் வந்து ேதக்கும்
படிெயனக்குன் திருக்கருைண ப்ற்று மாேற
அடிெயடுத்ெதன் முடியிலின்னம் ைவக்க ேவண்டும்
அடிமுடிெயான் றில்லாத அகண்ட வாழ்ேவ. 3.

வாழ்வைனத்தும் மயக்கெமனத் ேதர்ந்ேதன் ேதர்ந்த
வாேறநான் அப்பாேலார் வழிபா ராமல்
தாழ்வுெபற்றிங் கிருந்ேதன்ஈ ெதன்ன மாயந்
தைடயுற்றால் ேமற்கதியுந் தைடய தாேம
ஊழ்வலிேயா அல்லதுன்றன் திருக்கூத் ேதாஇங்
ெகாருதமிேயன் ேமற்குைறேயா வுணர்த்தா யின்னம்
பாழ் அவதிப் படஎனக்கு முடியா ெதல்லாம்
பைடத்தளித்துத் துைடக்கவல்ல பரிசி னாேன. 4.

நானானிங் ெகனுமகந்ைத எனக்ேகன் ைவத்தாய்
நல்விைனதீ விைனஎனேவ நடுேவ நாட்டி
ஊனாரும் உடற்சுைமஎன் மீேதன் ைவத்தாய்
உயிெரனவு ெமன்ைனெயான்றா வுள்ேளன் ைவத்தாய்
ஆனாைம யாயகில நிகில ேபதம்
அைனத்தினுள்ளுந் தானாகி அறிவா னந்தத்
ேதனாகிப் பாலாகிக் கனியாய்க் கன்னல்
ெசழும்பாகாய்க் கற்கண்டாய்த் திகழ்ந்த ெவான்ேற. 5.

ஒன்றிெயான்றி நின்றுநின்றும் என்ைன என்ைன
உன்னியுன்னும் ெபாருளைலநீ உன்பால் அன்பால்
நின்றதன்ைமக் கிரங்கும்வயி ராக்கிய னல்ேலன்
நிவர்த்தியைவ ேவண்டுமிந்த நீல னுக்ேக
என்றுெமன்றும் இந்ெநறிேயார் குணமு மில்ைல
இடுக்குவார் ைகப்பிள்ைள ஏேதா ஏேதா
கன்றுமனத் துடனஆடு தைழதின் றாற்ேபால்
கல்வியுங்ேகள் வியுமாகிக் கலக்குற் ேறேன. 6.
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உற்றதுைண நீயல்லாற் பற்று ேவெறான்
றுன்ேனன்பன் னாள்உலகத் ேதாடி யாடிக்
கற்றதுங்ேகட் டதுமிதனுக் ேகது வாகுங்
கற்பதுங்ேகட் பதுமைமயுங் காணா நீத
நற்றுைணேய அருள்தாேய இன்ப மான
நாதாந்த பரம்ெபாருேள நார ணாதி
சுற்றமுமாய் நல்லன்பர் தைமச்ேச யாகத்
ெதாழும்புெகாளுங் கனாகனேம ேசாதிக் குன்ேற. 7.

குன்றாத மூவருவாய் அருவாய் ஞானக்
ெகாழுந்தாகி அறுசமயக் கூத்து மாடி
நின்றாேய மாையஎனுந் திைரைய நீக்கி
நின்ைனயா ரறியவல்லார் நிைனப்ேபார் ெநஞ்சம்
மன்றாக இன்பக்கூத் தாட வல்ல
மணிேயஎன் கண்ேணமா மருந்ேத நால்வர்க்
கன்றாலின் கீழிருந்து ேமான ஞானம்
அைமத்தசின்முத் திைரக்கடேல அமர ேரேற. 8.

திைரயில்லாக் கடல்ேபாலச் சலனந் தீர்ந்து
ெதளிந்துருகும் ெபான்ேபாலச் ெசகத்ைத எல்லாங்
கைரயேவ கனிந்துருக்கும் முகத்தி ேலநீ
கனிந்தபர மானந்தக் கட்டி இந்நாள்
வைரயிேல வரக்காேணன் என்னாற் கட்டி
வார்த்ைதெசான்னாற் சுகம்வருேமா வஞ்ச ேனைன
இைரயிேல யிருத்திநிரு விகற்ப மான
இன்பநிட்ைட ெகாடுப்பைதயா எந்த நாேளா. 9.

எந்தநா ளுனக்கடிைம யாகு நாேளா
எந்நாேளா கதிவருநாள் எளிய ேனன்றன்
சிந்ைதநா ளதுவைரக்கும் மயங்கிற் றல்லால்
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ெதளிந்ததுண்ேடா ெமளனியாய்த் ெதளிய ஓர்ெசால்
தந்தநாள் முதலின்பக் கால்சற் றல்லால்
தைடயறஆ னந்தெவள்ளந் தாேன ெபாங்கி
வந்தநா ளில்ைலெமத்த அைலந்ேத னுன்ைன
மறவாவின் பத்தாேல வாழ்கின் ேறேன. 10.

17. நிைனவு ஒன்று

நிைனெவான்று நிைனயாமல் நிற்கின் அகம் என்பார்
நிற்குமிட ேமயருளாம் நிட்ைடயரு ளட்டுந்
தைனெயன்று மறந்திருப்ப அருள்வடிவா னதுேமல்
தட்டிெயழுந் திருக்குமின்பந் தன்மயேம யதுவாம்
பிைனெயான்று மிைலயந்த இன்பெமனும் நிலயம்
ெபற்றாேர பிறவாைம ெபற்றார்மற் றுந்தான்
மைனெயன்றும் மகெனன்றுஞ் சுற்றெமன்றும் அசுத்த
வாதைனயாம் ஆைசெமாழி மன்ெனாருெசாற் ெகாண்ேட. 1.

ஒருெமாழிேய பலெமாழிக்கும் இடங்ெகாடுக்கும் அந்த
ஒருெமாழிேய மலம் ஒழிக்கும் ஒழிக்குெமன ெமாழிந்த
குருெமாழிேய மைலயிலக்கு மற்ைறெமாழி ெயல்லாங்
ேகாடின்றி வட்டாடல் ெகாள்வெதாக்குங் கண்டாய்
கருெமாழியிங் குனக்கில்ைல ெமாழிக்குெமாழி ருசிக்கக்
கரும்பைனய ெசாற்ெகாடுைனக் காட்டவுங்கண்டைனேமல்
தருெமாழியிங் குனக்கில்ைல யுன்ைனவிட்டு நீங்காத்
தற்பரமா யானந்தப் ெபாற்ெபாதுவாய் நில்ேல. 2.

நில்லாத ஆக்ைகநிைல யன்றனேவ கண்டாய்
ேநயஅருள் ெமய்யன்ேறா நிலயமதா நிற்கக்
கல்லாேத ஏன் படித்தாய் கற்றெதல்லாம் மூடங்
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கற்றெதல்லாம் மூடெமன்ேற கண்டைனயும் அன்று
ெசால்லாேல பயனில்ைல ெசால்முடிைவத் தாேன
ெதாடர்ந்துபிடி மர்க்கடம்ேபால் ெதாட்டதுபற் றாநில்
எல்லாரும் அறிந்திடேவ வாய்ப்பைறெகாண் டடிநீ
இராப்பகலில் லாவிடேம எமக்கிடெமன் றறிந்ேத. 3.

இடம்ெபாருேள வைலக்குறித்து மடம்புகுநா ெயனேவ
எங்ேகநீ யகப்பட்டா யிங்ேகநீ வாடா
மடம்ெபறுபாழ் ெநஞ்சாேல அஞ்சாேத நிராைச
மன்னிடேம இடம்அந்த மாநிலத்ேத ெபாருளுந்
திடம்ெபறேவ நிற்கிெனல்லா உலகமும்வந் ேதவல்
ெசய்யுமிந்த நிைலநின்ேறார் சனகன்முதல் முனிவர்
கடம்ெபறுமா மதயாைன என்னவுநீ பாசக்
கட்டான நிகளபந்தக் கட்டவிழப் பாேர. 4.

பாராதி யண்டெமலாம் படர்கானற் சலம்ேபால்
பார்த்தைனேய முடிவில்நின்று பாெரதுதான் நின்ற
தாராலும் அறியாத சத்தன்ேறா அதுவாய்
அங்கிருநீ எங்கிருந்தும் அதுவாைவ கண்டாய்
பூராய மாகவுநீ மற்ெறான்ைற விரித்துப்
புலம்பாேத சஞ்சலமாப் புத்திையநாட் டாேத
ஓராேத ஒன்ைறயுநீ முன்னிைலைவ யாேத
உள்ளபடி முடியுெமலாம் உள்ளபடி காேண. 5.

உள்ளபடி ெயன்னவுநீ மற்ெறான்ைறத் ெதாடர்ந்திட்
டுளங்கருத ேவண்டாநிட் களங்கமதி யாகிக்
கள்ளமனத் துறைவவிட்ெடல் லாந்துறந்த துறேவார்
கற்பித்த ெமாழிப்படிேய கங்குல்பக லற்ற
ெவள்ளெவளிக் கடல்மூழ்கி யின்பமயப் ெபாருளாய்
விரவிெயடுத் ெதடுத்ெதடுத்து விள்ளவும்வா யின்றிக்
ெகாள்ைளெகாண்ட கண்ணீருங் கம்பைலயு மாகிக்
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கும்பிட்டுச் சகம்ெபாெயனத் தம்பட்ட மடிேய. 6.

அடிமுடியும் நடுவுமற்ற பரெவளிேமற் ெகாண்டால்
அத்துவித ஆனந்த சித்தமுண்டாம் நமது
குடிமுழுதும் பிைழக்குெமாரு குைறயுமில்ைல ெயடுத்த
ேகாலெமல்லாம் நன்றாகுங் குைறவுநிைற வறேவ
விடியுமுத யம்ேபால அருளுதயம் ெபற்ற
வித்தகேரா டுங்கூடி விைளயாட லாகும்
படிமுழுதும் விண்முழுதுந் தந்தாலுங் களியாப்
பாலருடன் உன்மத்தர் பிசாசர்குணம் வருேம. 7.

வரும்ேபாெமன் பனவுமின்றி ெயன்றுெமாரு படித்தாய்
வானாதி தத்துவத்ைத வைளந்தருந்தி ெவளியாம்
இரும்ேபாகல் ேலாமரேமா என்னும்ெநஞ்ைசக் கனல்ேமல்
இட்டெமழு காவுருக்கும் இன்பெவள்ள மாகிக்
கரும்ேபாகண் ேடாசீனி சருக்கைரேயா ேதேனா
கனியமிர்ேதா எனருசிக்குங் கருத்தவிழ்ந்ேதா ருணர்வார்
அரும்ேபாநன் மணங்காட்டுங் காமரசங் கன்னி
அறிவாேளா அபக்குவர்க்ேகா அந்நலந்தான் விளங்கும். 8.

தாேனயும் இவ்வுலகம் ஒருமுதலு மாகத்
தன்ைமயினாற் பைடத்தளிக்குந் தைலைமயது வான
ேகானாக ெவாருமுதலிங் குண்ெடனவும் யூகங்
கூட்டியதுஞ் சகமுடிவிற் குலவுறுெமய்ஞ் ஞான
வானாக அம்முதேல நிற்குநிைல நம்மால்
மதிப்பரிதாம் எனேமானம் ைவத்ததும்உன் மனேம
ஆனாலும் மனஞ்சடெமன் றழுங்காேத யுண்ைம
அறிவித்த இடங்குருவாம் அருளிலெதான் றிைலேய. 9.
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