தேவார ேிருவாசகப் பேிகங்கள்

ேிருஞானசம்பந்ே சுவாமிகள்
தேவாரம்

முேல் ேிருமுறை

ேிருப்பிரமபுரம்

தோடுறைய சசவியன் விறைதயைிதயார் தூசவண்மேிசூடிக்
காடுறையசுை றைப்சபாடிபூசிசயன் னுள்ளங்கவர் கள்வன்
ஏடுறையமை ரான்முறனநாட்பணிந் தேத்ே அருள்சசய்ே
பீ டுறையபிர மாபுரதமவிய சபம்மா னிவனன்தை.
ேிருஞானசம்பந்ே சுவாமிகள் தேவாரம்
ேிருமருகலும் - ேிருச்சசங்காட்ைங்குடியும்

முேல் ேிருமுறை

அங்கமும் தவேமும் ஓதுநாவர் அந்ேணர் நாளும் அடிபரவ
மங்குல் மேிேவழ் மாைவேி
ீ மருகல் நிைாவிய றமந்ேசசால்ைாய்
சசங்கய ைார்புனற் சசல்வமல்கு சீர்சகாள் சசங்காட்ைங் குடியேனுள்
கங்குல் விளங்சகரி தயந்ேியாடுங் கணபேி யீ ச்சரங் காமுைதவ.
ேிருஞானசம்பந்ே சுவாமிகள் தேவாரம்
ேிருவழிமிழறை
ீ
- ேிருவிருக்குக்குைள்

முேல் ேிருமுறை
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வாசி ேீரதவ, காசு நல்குவர்ீ
மாசின் மிழறையீர், ஏச ைில்றைதய.
இறைவ ராயின ீர், மறைசகாள் மிழறையீ ர்

கறைசகாள் காசிறன, முறைறம நல்குதம.
சசய்ய தமனியீ ர், சமய்சகாள் மிழறையீ ர்
றபசகாள் அரவின ீர், உய்ய நல்குதம.
நீறு பூசின ீர், ஏை தேைின ீர்

கூறு மிழறையீ ர், தபறும் அருளுதம.
காமன் தவவதவார், தூமக் கண்ணின ீர்
நாம மிழறையீ ர், தசமம் நல்குதம.
பிணிசகாள் சறையின ீர், மணிசகாள் மிைைின ீர்
அணிசகாள் மிழறையீர், பணிசகாண் ைருளுதம.
மங்றக பங்கின ீர், துங்க மிழறையீ ர்

கங்றக முடியின ீர், சங்றக ேவிர்மிதன.
அரக்கன் சநரிேர, இரக்க சமய்ேின ீர்
பரக்கு மிழறையீர், கரக்றக ேவிர்மிதன.
அயனும் மாலுமாய், முயலும் முடியின ீர்
இயலும் மிழறையீர், பயனும் அருளுதம.
பைிசகாள் ேறையினார், அைிவ ேைிகிைார்
சவைிசகாள் மிழறையீர், பிரிவ ேரியதே.
காழி மாநகர், வாழி சம்பந்ேன்

வழி
ீ மிழறைதமல், ோழும் சமாழிகதள.
ேிருஞானசம்பந்ே சுவாமிகள் தேவாரம்
ேிருச்சிராப்பள்ளி

முேல் ேிருமுறை

நன்றுறையாறனத் ேீயேிைாறன நறரசவள்தள
சைான்றுறையாறன உறமசயாருபாகம் உறையாறனச்
சசன்ைறையாே ேிருவுறையாறனச் சிராப்பள்ளிக்
குன்றுறையாறனக் கூைசவன்னுள்ளங் குளிரும்தம.
ேிருஞானசம்பந்ே சுவாமிகள் தேவாரம் முேல் ேிருமுறை
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ேிருறவயாறு
புைறனந்தும் சபாைிகைங்கி சநைிமயங்கி அைிவழிந்ேிட் றைம்தமலுந்ேி
அைமந்ே தபாோக அஞ்தசசைன் ைருள்சசய்வான் அமருங்தகாயில்
வைம்வந்ே மைவார்கள் நைமாை முழவேிர மறழசயன்ைஞ்சிச்
சிைமந்ேி யைமந்து மரதமைி முகில்பார்க்குந் ேிருறவயாதை
ேிருஞானசம்பந்ே சுவாமிகள் தேவாரப் பேிகங்கள்
ேிருஆைவாய் - ேிருநீற்றுப்பேிகம்

இரண்ைாம் ேிருமுறை

மந்ேிர மாவது நீறு வானவர் தமைது நீறு
சுந்ேர மாவது நீறு துேிக்கப் படுவது நீறு

ேந்ேிர மாவது நீறு சமயத்ேி லுள்ளது நீறு

சசந்துவர் வாயுறம பங்கன் ேிருஆை வாயான் ேிருநீ தை.

01

தவேத்ேி லுள்ளது நீறு சவந்துயர் ேீர்ப்பது நீறு
தபாேந் ேருவது நீறு புன்றம ேவிர்ப்பது நீறு

ஓேத் ேகுவது நீறு வுண்றமயி லுள்ளது நீறு
சீேப் புனல்வயல் சூழ்ந்ே ேிருஆை வாயான் ேிருநீதை.

02

முத்ேி ேருவது நீறு முனிவ ரணிவது நீறு
சத்ேிய மாவது நீறு ேக்தகார் புகழ்வது நீறு
பத்ேி ேருவது நீறு பரவ இனியது நீறு
சித்ேி ேருவது நீறு ேிருஆை வாயான் ேிருநீதை.

03

காண இனியது நீறு கவிறனத் ேருவது நீறு
தபணி அணிபவர்க் சகல்ைாம் சபருறம சகாடுப்பது நீ று
மாணந் ேறகவது நீறு மேிறயத் ேருவது நீறு

தசணந் ேருவது நீ று ேிருஆை வாயான் ேிருநீதை.

04

பூச இனியது நீறு புண்ணிய மாவது நீறு
தபச இனியது நீறு சபருந்ேவத் தோர்களுக் சகல்ைாம்
ஆறச சகடுப்பது நீறு அந்ேம ோவது நீறு
தேசம் புகழ்வது நீ று ேிருஆை வாயான் ேிருநீதை.

05

அருத்ேம ோவது நீறு அவை மறுப்பது நீறு
வருத்ேந் ேணிப்பது நீறு வானம் அளிப்பது நீறு
சபாருத்ேம ோவது நீறு புண்ணியர் பூசும்சவண் ண ீறு

ேிருத்ேகு மாளிறக சூழ்ந்ே ேிருஆை வாயான் ேிருநீதை.

06
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எயிைது அட்ைது நீ று இருறமக்கும் உள்ளது நீறு
பயிைப் படுவது நீ று பாக்கிய மாவது நீறு

துயிறைத் ேடுப்பது நீறு சுத்ேம ோவது நீறு

அயிறைப் சபாைிேரு சூைத் ோை வாயான் ேிருநீதை.

07

இராவணன் தமைது நீறு எண்ணத் ேகுவது நீறு
பராவண மாவது நீறு பாவ மறுப்பது நீறு

ேராவண மாவது நீறு ேத்துவ மாவது நீறு

அராவணங் குந்ேிரு தமனி ஆை வாயான் ேிருநீதை.

08

மாசைா ையனைி யாே வண்ணமு முள்ளது நீறு
தமலுறை தேவர்கள் ேங்கள் சமய்யது சவண்சபாடி நீறு
ஏை உைம்பிைர் ேீர்க்கும் இன்பந் ேருவது நீறு
ஆைம துண்ை மிைற்சைம் மாை வாயான் ேிருநீதை.

09

குண்டிறகக் றகயர்க தளாடு சாக்கியர் கூட்ைமுங் கூை
கண்டிறகப் பிப்பது நீறு கருே இனியது நீறு
எண்டிறசப் பட்ை சபாருளார் ஏத்துந் ேறகயது நீ று
அண்ைத் ேவர்பணிந் தேத்தும் ஆை வாயான் ேிருநீதை.

10

ஆற்ைல் அைல்விறை தயறும் ஆைவா யான்ேிரு நீற்றைப்
தபாற்ைிப் புகைி நிைாவும் பூசுரன் ஞானசம் பந்ேன்
தேற்ைித் சேன்ன னுைலுற்ை ேீப்பிணி யாயின ேீரச்
சாற்ைிய பாைல்கள் பத்தும் வல்ைவர் நல்ைவர் ோதம.

11

தகாளாறு ேிருப்பேிகம்
தவயுறு தோளிபங்கன் விைமுண்ை கண்ைன் மிகநல்ை வறண
ீ
ேைவி
மாசறு ேிங்கள்கங்றக முடிதம ைணிந்சேன் உளதம புகுந்ே அேனால்
ஞாயிறு ேிங்கள்சசவ்வாய் புேன்வியாழம் சவள்ளி சனிபாம்பி ரண்டு முைதன
ஆசறு நல்ைநல்ை அறவநல்ை நல்ை அடியா ரவர்க்கு மிகதவ.
என்சபாடு சகாம்சபாைாறம யிறவமார் பிைங்க எருதேைி தயறழ யுைதன
சபான்சபாேி மத்ேமாறை புனல்சூடி வந்சேன் உளதம புகுந்ே அேனால்
ஒன்பசோ சைான்சைாதைழு பேிசனட்சைா ைாறும் உைனாய நாள்க ளறவோம்
அன்சபாடு நல்ைநல்ை அறவநல்ை நல்ை அடியா ரவர்க்கு மிகதவ.
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உருவைர் பவளதமனி ஒளிநீ ைணிந்து உறமதயாடும் சவள்றள விறைதமன்
முருகைர் சகான்றைேிங்கள் முடிதம ைணிந்சேன் உளதம புகுந்ே அேனால்
ேிருமகள் கறையதூர்ேி சசயமாது பூமி ேிறச சேய்வ மானபைவும்
அருசநேி நல்ைநல்ை அறவநல்ை நல்ை அடியா ரவர்க்கு மிகதவ.
மேிநுேல் மங்றகதயாடு வைபா ைிருந்து மறைதயாது சமங்கள் பரமன்

நேிசயாடு சகான்றைமாறை முடிதம ைணிந்சேன் உளதம புகுந்ே அேனால்
சகாேியுறு காைனங்கி நமதனாடு தூேர் சகாடுதநாய்க ளான பைவும்
அேிகுண நல்ைநல்ை அறவநல்ை நல்ை அடியா ரவர்க்கு மிகதவ.

நஞ்சணி கண்ைசனந்றே மைவாள் ேதனாடும் விறைதயறும் நங்கள் பரமன்
துஞ்சிருள் வன்னிசகான்றை முடிதம ைணிந்சேன் உளதம புகுந்ே அேனால்
சவஞ்சின அவுணதராடு முருமிடியு மின்னு மிறகயான பூே மறவயும்
அஞ்சிடு நல்ைநல்ை அறவநல்ை நல்ை அடியா ரவர்க்கு மிகதவ
வாள்வரி யேளோறை வரிதகா வணத்ேர் மைவாள் ேதனாடு முைனாய்

நாண்மைர் வன்னிசகான்றை நேிசூடி வந்சேன் உளதம புகுந்ே அேனால்
தகாளரி யுழுறவதயாடு சகாறையாறன தகழல் சகாடுநாக தமாடு கரடி
ஆளரி நல்ைநல்ை அறவநல்ை நல்ை அடியா ரவர்க்கு மிகதவ.
சசப்பிள முறைநன்மங்றக ஒருபாக மாக விறைதயறு சசல்வ னறைவார்
ஒப்பிள மேியுமப்பும் முடிதம ைணிந்சேன் உளதம புகுந்ே அேனால்

சவப்சபாடு குளிரும்வாேம் மிறகயான பித்தும் விறனயான வந்து நைியா
அப்படி நல்ைநல்ை அறவநல்ை நல்ை அடியா ரவர்க்கு மிகதவ.
தவள்பை விழிசசய்ேன்று விைதம ைிருந்து மைவாள் ேதனாடும் உைனாய்
வாண்மேி வன்னிசகான்றை மைர்சூடி வந்சேன் உளதம புகுந்ே அேனால்
ஏழ்கைல் சூழிைங்றக அறரயன்ை தனாடும் இைரான வந்து நைியா
ஆழ்கைல் நல்ைநல்ை அறவநல்ை நல்ை அடியா ரவர்க்கு மிகதவ.
பைபை தவைமாகும் பரனாரி பாகன் பசுதவறும் எங்கள் பரமன்
சைமக தளாசைருக்கு முடிதமல் அணிந்சேன் உளதம புகுந்ே அேனால்
மைர்மிறச தயானுமாலும் மறைதயாடு தேவர் வருகாை மான பைவும்
அறைகைல் தமருநல்ை அறவநல்ை நல்ை அடியா ரவர்க்கு மிகதவ.
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சகாத்ேைர் குழைிதயாடு விசயற்கு நல்கு குணமாய தவை விகிர்ேன்
மத்ேமு மேியுநாகம் முடிதம ைணிந்சேன் உளதம புகுந்ே அேனால்

புத்ேசரா ைமறணவாேில் அழிவிக்கு மண்ணல் ேிருநீறு சசம்றம ேிைதம
அத்ேகு நல்ைநல்ை அறவநல்ை நல்ை அடியா ரவர்க்கு மிகதவ.
தேனமர் சபாழில்சகாளாறை விறளசசந்சநல் துன்னி வளர்சசம்சபான் எங்கும்
நிகழ

நான்முகன் ஆேியாய பிரமா புரத்து மறைஞான ஞான முனிவன்

ோனுறு தகாளும்நாளும் அடியாறர வந்து நைியாே வண்ணம் உறரசசய்
ஆனசசால் மாறைதயாதும் அடியார்கள் வானில் அரசாள்வர் ஆறண நமதே.
ேிருவைஞ்சுழி

என்ன புண்ணியஞ் சசய்ேறன சநஞ்சதம யிருங்கைல் றவயத்து
முன்னம் நீபுரி நல்விறனப் பயனிறை முழுமணித் ேரளங்கள்
மன்னு காவிரி சூழ்ேிரு வைஞ்சுழி வாணறன வாயாரப்
பன்னி யாேரித் தேத்ேியும் பாடியும் வழிபடும் அேனாதை.
சீகாழி – ேிருமாறைமாற்று
யாமாமாநீ யாமாமா யாழீ காமா காணாகா
காணாகாமா காழீ யா மாமாயாநீ மாமாயா.
யாகாயாழீ காயாகா ோயாராரா ோயாயா
யாயாோரா ராயாோ காயாகாழீ யாகாயா.
ோவாமூவா ோசாகா ழீ நாோநீ யாமாமா
மாமாயாநீ ோநாழீ காசாோவா மூவாோ.
நீவாவாயா காயாழீ காவாவாதனா வாராதம
தமராவாதனா வாவாகா ழீ யாகாயா வாவாநீ .
யாகாைாதம யாகாழீ யாதமோவ ோயாவ
ீ
ீ
வயாோவ
ீ
ோதமயா
ீ
ழீ காயாதம ைாகாயா.
தமதைதபாகா தமதேழீ காைாதைகா ைானாதய
தயனாைாகா தைைாகா ழீ தேதமகா தபாதைதம.
நீயாமாநீ தயயாமா ோதவழீ கா நீோதன

தநோநீகா ழீ தவோ மாயாதயநீ மாயாநீண.
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ேிருஞானசம்பந்ே சுவாமிகள்
ேிருவாவடுதுறை

மூன்ைாம் ேிருமுறை

இைரினுந் ேளரினும் எனதுறுதநாய் சோைரினும் உனகழல் சோழுசேழுதவன்
கைல்ேனில் அமுசோடு கைந்ேநஞ்றசமிைைினில் அைக்கிய தவேியதன
இதுதவாஎறம யாளுமா ைீவசோன் சைமக்கில்றைதயல்
அதுதவாவுன ேின்னருள் ஆவடு துறையரதன.
ேிருக்கழுமைம்

மண்ணின்நல் ைவண்ணம் வாழைாம் றவகலும்
எண்ணின்நல் ைகேிக்கி யாதுதமார் குறைவிறைக்
கண்ணின்நல் ைஃதுறுங் கழுமை வளநகர்ப்

சபண்ணின்நல் ைாசளாடும் சபருந்ேறக யிருந்ேதே.

ேிருநாவுக்கரசு சுவாமிகள்

நான்காம் ேிருமுறை

ேிருவேிறகவரட்ைானம்
ீ

கூற்ைாயின வாறுவி ைக்ககிலீர் சகாடுறமபை சசய்ேன நானைிதயன்
ஏற்ைாயடிக் தகஇர வும்பகலும் பிரியாது வணங்குவன் எப்சபாழுதும்
தோற்ைாசேன் வயிற்ைின் அகம்படிதய குைதராடு துைக்கி முைக்கியிை
ஆற்தைன் அடிதயன்அேி றகக்சகடிை வரட்ைா
ீ
னத்துறை அம்மாதன.
ேிருறவயாறு
மாேர்ப் பிறைக்கண்ணி யாறன மறையான் மகசளாடும் பாடிப்
தபாசோடு நீர்சுமந் தேத்ேிப் புகுவா ரவர்பின் புகுதவன்
யாதுஞ் சுவடு பைாமல் ஐயா ைறைகின்ை தபாது

காேன் மைப்பிடி தயாடுங் களிறு வருவன கண்தைன்
கண்தை னவர்ேிருப் பாேங் கண்ைைி யாேன கண்தைன்
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நமச்சிவாயப்பேிகம்

சசாற்றுறண தவேியன் தசாேி வானவன்

சபாற்றுறணத் ேிருந்ேடி சபாருந்ேக் றகசோழக்
கற்றுறணப் பூட்டிதயார் கைைிற் பாய்ச்சினும்
நற்றுறண யாவது நமச்சி வாயதவ.
பூவினுக் கருங்கைம் சபாங்கு ோமறர
ஆவினனுக் கருங்கைம் அரனஞ் சாடுேல்
தகாவினுக் கருங்கைங் தகாட்ை மில்ைது
நாவினுக் கருங்கைம் நமச்சி வாயதவ.
ேிருதநரிறச

பத்ேனாய்ப் பாை மாட்தைன் பரமதன பரம தயாகீ
எத்ேினாற் பத்ேி சசய்தகன் என்றனநீ இகழ தவண்ைா
முத்ேதன முேல்வா ேில்றை அம்பைத் ோடு கின்ை

அத்ோவுன் ஆைல் காண்பான் அடியதனன் வந்ே வாதை.
ேிருநாவுக்கரசு சுவாமிகள்

ஐந்ோம் ேிருமுறை

ேிருக்குறுந்சோறக
அன்னம் பாைிக்குந் ேில்றைச்சிற் ைம்பைம்
சபான்னம் பாைிக்கு தமலுமிப் பூமிறச
என்னம் பாைிக்கு மாறுகண் டின்புை
இன்னம் பாைிக்கு தமாவிப் பிைவிதய.
ேிருநாவுக்கரசு சுவாமிகள்

ஆைாம் ேிருமுறை

ேிருவாரூர் – தபாற்ைித்ேிருத்ோண்ைகம்
கற்ைவர்க ளுண்ணுங் கனிதய தபாற்ைி
கழைறைந்ோர் சசல்லுங் கேிதய தபாற்ைி
அற்ைவர்கட் காரமுே மானாய் தபாற்ைி
அல்ைைறுத் ேடிதயறன ஆண்ைாய் தபாற்ைி
மற்சைாருவ சராப்பில்ைா றமந்ோ தபாற்ைி
வானவர்கள் தபாற்றும் மருந்தே தபாற்ைி

சசற்ைவர்ேம் புரசமரித்ே சிவதன தபாற்ைி
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ேிருமூைத் ோனதன தபாற்ைி தபாற்ைி.

சுந்ேரமூர்த்ேி சுவாமிகள்
ேிருசவண்சணய்நல்லூர்

தேவாரப் பேிகங்கள் ஏழாம் ேிருமுறை

பித்ோபிறை சூடீசபரு மாதனஅரு ளாளா

எத்ோன்மை வாதேநிறனக் கின்தைன்மனத் துன்றன
றவத்ோய்சபண்றணத் சேன்பால்சவண்சணய் நல்லூரருட் டுறையுள்
அத்ோஉனக் காளாயினி அல்தைன்என ைாதம.

மூப்பதும் இல்றை பிைப்பதும் இல்றை இைப்பேில்றை
தசர்ப்பது காட்ைகத் தூரினு மாகச்சிந் ேிக்கினல்ைாற்

காப்பது தவள்விக் குடிேண் டுருத்ேிசயங் தகான்அறரதமல்
ஆர்ப்பது நாகம் அைிந்தோதமல் நாமிவர்க் காட்பதைா தம.
சபான்னார் தமனியதன புைித்தோறை அறரக்கறசத்து
மின்னார் சசஞ்சறைதமல் மிளிர்சகான்றை யணிந்ேவதன
மன்தன மாமணிதய மழபாடியுள் மாணிக்கதம
அன்தன உன்றனயல்ைால் இனியாறர நிறனக்தகதன.
ேிருத்சோண்ைத்சோறக
ேில்றைவாழ் அந்ேணர்ேம் அடியார்க்கும் அடிதயன்
ேிருநீை கண்ைத்துக் குயவனார்க் கடிதயன்
இல்றைதய என்னாே இயற்பறகக்கும் அடிதயன்
இறளயான்ைன் குடிமாைன் அடியார்க்கும் அடிதயன்
சவல்லுமா மிகவல்ை சமய்ப்சபாருளுக் கடிதயன்
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விரிசபாழில்சூழ் குன்றையார் விைன்மிண்ைர்க் கடிதயன்
அல்ைிசமன் முல்றையந்ோர் அமர்நீேிக் கடிதயன்
ஆரூரன் ஆரூரில் அம்மானுக் காதள.

இறைமைிந்ே தவல்நம்பி எைிபத்ேர்க் கடிதயன்
ஏனாேி நாேன்ைன் அடியார்க்கும் அடிதயன்

கறைமைிந்ே சீர்நம்பி கண்ணப்பர்க் கடிதயன்

கைவூரிற் கையன்ைன் அடியார்க்கும் அடிதயன்

மறைமைிந்ே தோள்வள்ளல் மானக்கஞ் சாைன்
எஞ்சாே வாட்ைாயன் அடியார்க்கும் அடிதயன்
அறைமைிந்ே புனல்மங்றக ஆனாயர்க் கடிதயன்
ஆரூரன் ஆரூரில் அம்மானுக் காதள.
மும்றமயால் உைகாண்ை மூர்த்ேிக்கும் அடிதயன்
முருகனுக்கும் உருத்ேிர பசுபேிக்கும் அடிதயன்

சசம்றமதய ேிருநாறளப் தபாவார்க்கும் அடிதயன்
ேிருக்குைிப்புத் சோண்ைர்ேம் அடியார்க்கும் அடிதயன்
சமய்ம்றமதய ேிருதமனி வழிபைா நிற்க
சவகுண்சைழுந்ே ோறேோள் மழுவினால் எைிந்ே
அம்றமயான் அடிச்சண்டிப் சபருமானுக் கடிதயன்
ஆரூரான் ஆரூரில் அம்மானுக் காதள.

ேிருநின்ை சசம்றமதய சசம்றமயாக் சகாண்ை
ேிருநாவுக் கறரயன்ைன் அடியார்க்கும் அடிதயன்
சபருநம்பி குைச்சிறைேன் அடியார்க்கும் அடிதயன்
சபருமிழறைக் குறும்பர்க்கும் தபயார்க்கும் அடிதயன்
ஒருநம்பி அப்பூேி அடியார்க்கும் அடிதயன்
ஒைிபுனல்சூழ் சாத்ேமங்றக நீைநக்கர்க் கடிதயன்
அருநம்பி நமிநந்ேி அடியார்க்கும் அடிதயன்
ஆரூரன் ஆரூரில் அம்மானுக் காதள.
வம்பைா வரிவண்டு மணம்நாை மைரும்
மதுமைர்நற் சகான்றையான் அடியைாற் தபணா
எம்பிரான் சம்பந்ேன் அடியார்க்கும் அடிதயன்
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ஏயர்தகான் கைிக்காமன் அடியார்க்கும் அடிதயன்
நம்பிரான் ேிருமூைன் அடியார்க்கும் அடிதயன்

நாட்ைமிகு ேண்டிக்கும் மூர்க்கர்க்கும் அடிதயன்
அம்பரான் தசாமாசி மாைனுக்கும் அடிதயன்
ஆரூரன் ஆரூரில் அம்மானுக் காதள.

பிைவி அந்ேகராயிருந்து ேிருவாரூர்க் கமைாையத்
ேீர்த்ேத்ேில் மூழ்கிசயழுந்ேிருக்கும்தபாது சுவாமி

யினுறைய ேிருவருளால் நாட்ைம் விளங்கப்சபற்ைவ
சரன்பது தோன்ை நாட்ைமிகு ேண்டிக்கும்
என்ைருளிச்சசய்ேது.

வார்சகாண்ை வனமுறையாள் உறமபங்கன் கழதை
மைவாது கல்சைைிந்ே சாக்கியர்க்கும் அடிதயன்

சீர்சகாண்ை புகழ்வள்ளல் சிைப்புைிக்கும் அடிதயன்
சசங்காட்ைங் குடிதமய சிறுத்சோண்ைர்க் கடிதயன்

கார்சகாண்ை சகாறைக்*கழைிற் ைைிவார்க்கும் அடிதயன்
கைற்காழிக் கணநாேன் அடியார்க்கும் அடிதயன்
ஆர்சகாண்ை தவற்கூற்ைன் களந்றேக்தகான் அடிதயன்
ஆரூரன் ஆரூரில் அம்மானுக் காதள.

சபாய்யடிறம யில்ைாே புைவர்க்கும் அடிதயன்

சபாழிற்கருவூர்த் துஞ்சிய புகழ்ச்தசாழர்க் கடிதயன்
சமய்யடியான் நரசிங்க முறனயறரயர்க் கடிதயன்
விரிேிறரசூழ் கைல்நாறக அேிபத்ேர்க் கடிதயன்
றகேடிந்ே வரிசிறையான் கைிக்கம்பன் கைியன்
கழற்*சத்ேி வரிஞ்றசயர்தகான் அடியார்க்கும் அடிதயன்
ஐயடிகள் காைவர்தகான் அடியார்க்கும் அடிதயன்
ஆரூரன் ஆரூரில் அம்மானுக் காதள.
கறைக்கண்ைன் கழைடிதய காப்புக்சகாண் டிருந்ே
கணம்புல்ை நம்பிக்குங் காரிக்கும் அடிதயன்
நிறைக்சகாண்ை சிந்றேயான் சநல்தவைி சவன்ை
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நின்ைசீர் சநடுமாைன் அடியார்க்கும் அடிதயன்
துறைக்சகாண்ை சசம்பவளம் இருளகற்றுஞ் தசாேித்
சோன்மயிறை வாயிைான் அடியார்க்கும் அடிதயன்

அறைக்சகாண்ை தவல்நம்பி முறனயடுவார்க் கடிதயன்
ஆரூரன் ஆரூரில் அம்மானுக் காதள.

கைல்சூழ்ந்ே உைசகைாங் காக்கின்ை சபருமான்

காைவர்தகான் கழற்சிங்கன் அடியார்க்கும் அடிதயன்
மைல்சூழ்ந்ே ோர்நம்பி இைங்கழிக்குந் ேஞ்றச

மன்னவனாம் சசருத்துறணேன் அடியார்க்கும் அடிதயன்
புறைசூழ்ந்ே புைியேள்தமல் அரவாை ஆடி
சபான்னடிக்தக மனம்றவத்ே புகழ்த்துறணக்கும் அடிதயன்
அைல்சூழ்ந்ே தவல்நம்பி தகாட்புைிக்கும் அடிதயன்
ஆரூரன் ஆரூரில் அம்மானுக் காதள.
பத்ேராய்ப் பணிவார்கள் எல்ைார்க்கும் அடிதயன்
பரமறனதய பாடுவார் அடியார்க்கும் அடிதயன்
சித்ேத்றேச் சிவன்பாதை றவத்ோர்க்கும் அடிதயன்
ேிருவாரூர்ப் பிைந்ோர்கள் எல்ைார்க்கும் அடிதயன்
முப்தபாதுந் ேிருதமனி ேீண்டுவார்க் கடிதயன்
முழுநீறு பூசிய முனிவர்க்கும் அடிதயன்

அப்பாலும் அடிச்சார்ந்ே அடியார்க்கும் அடிதயன்
ஆரூரன் ஆரூரில் அம்மானுக் காதள.
மன்னியசீர் மறைநாவன் நின்ைவூர்ப் பூசல்
வரிவறளயாள் மானிக்கும் தநசனுக்கும் அடிதயன்
சேன்னவனாய் உைகாண்ை சசங்கணார்க் கடிதயன்
ேிருநீை கண்ைத்துப் பாணனார்க் கடிதயன்
என்னவனாம் அரனடிதய அறைந்ேிட்ை சறையன்
இறசஞானி காேைன் ேிருநாவ லூர்க்தகான்
அன்னவனாம் ஆரூரன் அடிறமதகட் டுவப்பார்
ஆரூரில் அம்மானுக் கன்ப ராவாதர.
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ேிருவாசகம் (மாணிக்க வாசகர்)
சிவபுராணம் (ேிருப்சபருந்துறையில்)
நமச்சிவாய வாஅழ்க நாேன் ோள் வாழ்க
இறமப்சபாழுதும் என் சநஞ்சில் நீங்காோன் ோள் வாழ்க
தகாகழி ஆண்ை குருமணிேன் ோள் வாழ்க
ஆகமம் ஆகிநின்று அண்ணிப்பான் ோள் வாழ்க
ஏகன் அதநகன் இறைவன் அடிவாழ்க 5
தவகம் சகடுத்ோண்ை தவந்ேன் அடிசவல்க
பிைப்பறுக்கும் பிஞ்ஞகன்ேன் சபய்கழல்கள் சவல்க
புைந்ோர்க்குச் தசதயான் ேன் பூங்கழல்கள் சவல்க
கரங்குவிவார் உள்மகிழும் தகான்கழல்கள் சவல்க

சிரம்குவிவார் ஓங்குவிக்கும் சீதரான் கழல் சவல்க 10
ஈசன் அடிதபாற்ைி எந்றே அடிதபாற்ைி
தேசன் அடிதபாற்ைி சிவன் தசவடி தபாற்ைி
தநயத்தே நின்ை நிமைன் அடி தபாற்ைி

மாயப் பிைப்பு அறுக்கும் மன்னன் அடி தபாற்ைி
சீரார் சபருந்துறை நம் தேவன் அடி தபாற்ைி 15
ஆராே இன்பம் அருளும் மறை தபாற்ைி
சிவன் அவன் என்சிந்றேயுள் நின்ை அேனால்
அவன் அருளாதை அவன் ோள் வணங்கிச்
சிந்றே மகிழச் சிவ புராணம் ேன்றன
முந்றே விறனமுழுதும் ஓய உறரப்பன் யான். 20
கண் நுேைான் ேன்கருறணக் கண்காட்ை வந்து எய்ேி
எண்ணுேற்கு எட்ைா எழில் ஆர்கழல் இறைஞ்சி

விண் நிறைந்தும் மண் நிறைந்தும் மிக்காய், விளங்கு ஒளியாய்,
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எண் இைந்ே எல்றை இைாோதன நின் சபரும்சீர்
சபால்ைா விறனதயன் புகழுமாறு ஒன்று அைிதயன் 25
புல்ைாகிப் பூைாய்ப் புழுவாய் மரமாகிப்
பல் விருகமாகிப் பைறவயாய்ப் பாம்பாகிக்
கல்ைாய் மனிேராய்ப் தபயாய்க் கணங்களாய்
வல் அசுரர் ஆகி முனிவராய்த் தேவராய்ச்

சசல்ைாஅ நின்ை இத் ோவர சங்கமத்துள் 30
எல்ைாப் பிைப்பும் பிைந்து இறளத்தேன், எம்சபருமான்
சமய்தய உன் சபான் அடிகள் கண்டு இன்று வடு
ீ உற்தைன்
உய்ய என் உள்ளத்துள் ஓங்காரமாய் நின்ை
சமய்யா விமைா விறைப்பாகா தவேங்கள்

ஐயா எனதவாங்கி ஆழ்ந்து அகன்ை நுண்ணியதன 35
சவய்யாய், ேணியாய், இயமானனாம் விமைா

சபாய் ஆயின எல்ைாம் தபாய் அகை வந்ேருளி
சமய் ஞானம் ஆகி மிளிர் கின்ை சமய்ச் சுைதர
எஞ்ஞானம் இல்ைாதேன் இன்பப் சபருமாதன
அஞ்ஞானம் ேன்றன அகல்விக்கும் நல் அைிதவ 40
ஆக்கம் அளவு இறுேி இல்ைாய், அறனத்து உைகும்
ஆக்குவாய் காப்பாய் அழிப்பாய் அருள் ேருவாய்
தபாக்குவாய் என்றனப் புகுவிப்பாய் நின் சோழும்பின்
நாற்ைத்ேின் தநரியாய், தசயாய், நணியாதன
மாற்ைம் மனம் கழிய நின்ை மறைதயாதன 45
கைந்ே பால் கன்னசைாடு சநய்கைந்ோற் தபாைச்
சிைந்ேடியார் சிந்ேறனயுள் தேன்ஊைி நின்று
பிைந்ே பிைப்பு அறுக்கும் எங்கள் சபருமான்
நிைங்கள் ஓர் ஐந்து உறையாய், விண்தணார்கள் ஏத்ே
மறைந்ேிருந்ோய், எம்சபருமான் வல்விறனதயன் ேன்றன 50
மறைந்ேிை மூடிய மாய இருறள
அைம்பாவம் என்னும் அரும் கயிற்ைால் கட்டி
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புைம்தோல் தபார்த்து எங்கும் புழு அழுக்கு மூடி,
மைம் தசாரும் ஒன்பது வாயில் குடிறை

மைங்கப் புைன் ஐந்தும் வஞ்சறனறயச் சசய்ய, 55
விைங்கு மனத்ோல், விமைா உனக்கு
கைந்ே அன்பாகிக் கசிந்து உள் உருகும்
நைம் ோன் இைாே சிைிதயற்கு நல்கி

நிைம் ேன்தமல் வந்து அருளி நீள்கழல்கள் காட்டி,
நாயிற் கறையாய்க் கிைந்ே அடிதயற்குத் 60
ோயிற் சிைந்ே ேயா ஆன ேத்துவதன

மாசற்ை தசாேி மைர்ந்ே மைர்ச்சுைதர

தேசதன தேன் ஆர்அமுதே சிவபுராதன
பாசமாம் பற்று அறுத்துப் பாரிக்கும் ஆரியதன
தநச அருள்புரிந்து சநஞ்சில் வஞ்சம் சகைப் 65
தபராது நின்ை சபருங்கருறணப் தபாராதை
ஆரா அமுதே அளவிைாப் சபம்மாதன
ஓராோர் உள்ளத்து ஒளிக்கும் ஒளியாதன
நீராய் உருக்கி என் ஆருயிராய் நின்ைாதன

இன்பமும் துன்பமும் இல்ைாதன உள்ளாதன 70
அன்பருக்கு அன்பதன யாறவயுமாய் இல்றையுமாய்
தசாேியதன துன்னிருதள தோன்ைாப் சபருறமயதன
ஆேியதன அந்ேம் நடுவாகி அல்ைாதன
ஈர்த்து என்றன ஆட்சகாண்ை எந்றே சபருமாதன
கூர்த்ே சமய் ஞானத்ோல் சகாண்டு உணர்வார் ேம்கருத்ேில் 75
தநாக்கரிய தநாக்தக நுணுக்கரிய நுண் உணர்தவ
தபாக்கும் வரவும் புணர்வும் இைாப் புண்ணியதன
காக்கும் என் காவைதன காண்பரிய தபர் ஒளிதய
ஆற்ைின்ப சவள்ளதம அத்ோ மிக்காய் நின்ை
தோற்ைச் சுைர் ஒளியாய்ச் சசால்ைாே நுண் உணர்வாய் 80
மாற்ைமாம் றவயகத்ேின் சவவ்தவதை வந்து அைிவாம்
15 | P a g e
Thevaram Tamil

தேற்ைதன தேற்ைத் சேளிதவ என் சிந்ேறன உள்
ஊற்ைான உண்ணார் அமுதே உறையாதன

தவற்று விகார விைக்கு உைம்பின் உள்கிைப்ப
ஆற்தைன் எம் ஐயா அரதன ஓ என்று என்று 85
தபாற்ைிப் புகழ்ந்ேிருந்து சபாய்சகட்டு சமய் ஆனார்
மீ ட்டு இங்கு வந்து விறனப்பிைவி சாராதம

கள்ளப் புைக்குரம்றபக் கட்டு அழிக்க வல்ைாதன
நள் இருளில் நட்ைம் பயின்று ஆடும் நாேதன

ேில்றை உள் கூத்ேதன சேன்பாண்டி நாட்ைாதன 90
அல்ைல் பிைவி அறுப்பாதன ஓ என்று

சசால்ைற்கு அரியாறனச் சசால்ைித் ேிருவடிக்கீ ழ்
சசால்ைிய பாட்டின் சபாருள் உணர்ந்து சசால்லுவார்
சசல்வர் சிவபுரத்ேின் உள்ளார் சிவன் அடிக்கீ ழ்ப்
பல்தைாரும் ஏத்ேப் பணிந்து. 95

ேிருசவம்பாறவ (ேிருவண்ணாமறை - சக்ேிறய வியந்ேது)
ஆேியும் அந்ேமும் இல்ைா அரும்சபருஞ்
தசாேிறய யாம்பாைக்தகட்தையும் வாள்ேைங்கள்

மாதே வளருேிதயா வன்சசவிதயா நின்சசவிோன்
மாதேவன்வார்கழல்கள் வாழ்த்ேிய வாழ்த்சோைிதபாய்
வேிவாய்க்
ீ
தகட்ைலுதம விம்மிவிம்மி சமய்மைந்து

தபாோர் அமளியின்தமல் நின்றும் புரண்டு இங்ஙன்
ஏதேனும் ஆகாள் கிைந்ோள் என்தன என்தன
ஈதே எந்தோழி பரிதசதைார் எம்பாவாய். 155
பாசம் பரஞ்தசாேிக்கு அன்பாய் இராப்பகல்நாம்
தபசும்தபா சேப்தபா(து) இப் தபாோர் அமளிக்தக
தநசமும் றவத்ேறனதயா தநரிறழயாய் தநரிறழயீ ர்
சீசி இறவயுஞ் சிைதவா விறளயாடி
ஏசு மிைம்ஈதோ விண்தணார்கள் ஏத்துேற்குத்
கூசும் மைர்ப்பாேம் ேந்ேருள வந்ேருளும்

தேசன் சிவதைாகன் ேில்றைச்சிற் ைம்பைத்துள்
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ஈசனார்க் கன்பார்யாம் ஆதரதைார் எம்பாவாய். 156
முத்ேன்ன சவண்நறகயாய் முன்வந் சேேிசரழுந்சேன்
அத்ேன் ஆனந்ேன் அமுேன் என்று அள்ளூைித்
ேித்ேிக்கப் தபசுவாய் வந்துன் கறைேிைவாய்
பத்துறையீர் ஈசன் பழ அடியீ ர் பாங்குறையீ ர்

புத்ேடிதயாம் புன்றமேீர்த்து ஆட்சகாண்ைாற் சபால்ைாதோ
எத்தோநின் அன்புறைறம எல்தைாம் அைிதயாதமா
சித்ேம் அழகியார் பாைாதரா நஞ்சிவறன

இத்ேறனயும் தவண்டும் எமக்தகதைார் எம்பாவாய். 157
ஒண்ணித் ேிைநறகயாய் இன்னம் புைர்ந்ேின்தைா

வண்ணக் கிளிசமாழியார் எல்தைாரும் வந்ோதரா
எண்ணிக்சகாண்டுள்ளவா சசால்லுதகாம் அவ்வளவும்
கண்றணத் துயின்ைவதம காைத்றேப் தபாக்காதே

விண்ணுக் சகாருமருந்றே தவே விருப்சபாருறளக்
கண்ணுக்கு இனியாறனப் பாடிக் கசிந்துள்ளம்
உண்சணக்கு நின்றுருக யாம்மாட்சைாம் நீதயவந்து
எண்ணிக் குறையில் துயிதைதைார் எம்பாவாய். 158
மாைைியா நான்முகனுங் காணா மறையிறன நாம்
தபாைைிதவாம் என்றுள்ள சபாக்கங்க தளதபசும்
பாைாறு தேன்வாய்ப் படிைீ கறைேிைவாய்

ஞாைதம விண்தண பிைதவ அைிவரியான்
தகாைமும் நம்றமஆட் சகாண்ைருளிக் தகாோட்டுஞ்
சீைமும் பாடிச் சிவதன சிவதனசயன்(று)
ஓைம் இடினும் உணராய் உணராய்காண்
ஏைக் குழைி பரிதசதைார் எம்பாவாய். 159
மாதன நீ சநன்னறை நாறள வந்துங்கறள
நாதன எழுப்புவன் என்ைலும் நாணாதம
தபான ேிறசபகராய் இன்னம் புைர்ந்ேின்தைா
வாதன நிைதன பிைதவ அைிவரியான்

ோதனவந் சேம்றமத் ேறையளித்து ஆட்சகாண்ைருளும்
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வான்வார் கழல்பாடி வந்தோர்க்குன் வாய்ேிைவாய்
ஊதன உருகாய் உனக்தக உறும் எமக்கும்

ஏதனார்க்குந் ேங்தகாறனப் பாதைதைா சரம்பாவாய். 160
அன்தன இறவயுஞ் சிைதவா பைவமரர்
உன்னற்கு அரியான் ஒருவன் இருஞ்சீரான்

சின்னங்கள் தகட்பச் சிவசனன்தை வாய்ேிைப்பாய்
சேன்னா என்னா முன்னம் ேீதசர் சமழுகுஒப்பாய்

என்னாறன என்அறரயன் இன்னமுதுஎன்று எல்ைாமும்
சசான்தனாம்தகள் சவவ்தவைாய் இன்னம் துயிலுேிதயா
வன்சனஞ்சப் தபறேயர்தபால் வாளா கிைத்ேியால்
என்தன துயிைின் பரிதசதைார் எம்பாவாய். 161
தகாழி சிைம்புச் சிைம்பும் குருகுஎங்கும்
ஏழில் இயம்ப இயம்பும்சவண் சங்குஎங்கும்
தகழில் பரஞ்தசாேி தகழில் பரங்கருறண

தகழில் விழுப்சபாருள்கள் பாடிதனாம் தகட்டிறைதயா
வாழிஈ சேன்ன உைக்கதமா வாய்ேிைவாய்
ஆழியான் அன்புறைறம ஆமாறும் இவ்வாதைா
ஊழி முேல்வனாய் நின்ை ஒருவறன

ஏறழபங் காளறனதய பாதைதைார் எம்பாவாய். 162
முன்றனப் பழம்சபாருட்கும் முன்றனப் பழம்சபாருதள
பின்றனப் புதுறமக்கும் தபாத்தும் அப் சபற்ைியதன
உன்றனப் பிரானாகப் சபற்ைவுன் சீரடிதயாம்
உன்னடியார் ோள்பணிதவாம் ஆங்கவர்க்தக பாங்காதவாம்
அன்னவதர எம்கணவர் ஆவர் அவர்உகந்து
சசான்ன பரிதச சோழும்பாய்ப் பணி சசய்தோம்
இன்ன வறகதய எமக்கு எம்தகான் நல்குேிதயல்
என்ன குறையும் இதைாம்ஏைார் எம்பாவாய். 163
பாோளம் ஏழினும்கீ ழ் சசாற்கழிவு பாேமைர்
தபாோர் புறனமுடியும் எல்ைாப் சபாருள்முடிதவ
தபறே ஒருபால் ேிருதமனி ஒன்று அல்ைன்
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தவேமுேல் விண்தணாரும் மண்ணும் துேித்ோலும்
ஓே உைவா ஒருதோழன் சோண்ைர்உளன்

தகாேில் குைத்ோன் ைன் தகாயில் பிணாப்பிள்றளகாள்
ஏேவன்ஊர் ஏேவன்தபர் ஆர்உற்ைார் ஆர்அயைார்
ஏேவறரப் பாடும் பரிதசைார் எம்பாவாய். 164

சமாய்யார் ேைம் சபாய்றக புக்கு முதகர்என்னக்
றகயாற் குறைந்து குறைந்துஉன் கழல்பாடி

ஐயா வழியடி தயாம் வாழ்ந்தோம் காண் ஆர் அழல்தபாற்
சசய்யா சவண்ண ீைாடி சசல்வ சிறுமருங்குல்
றமயார் ேைங்கண் மைந்றே மணவாளர்
ஐயாநீ ஆட்சகாண்டு அருளும் விறளயாட்டின்

உய்வார்கள் உய்யும் வறகசயல்ைாம் உயர்ந்சோழிந் தோங்
எய்யாமற் காப்பாய் எறமதயதைார் எம்பாவாய். 165
ஆர்த்ே பிைவித் துயர்சகைநாம் ஆர்த்துஆடும்
ேீர்த்ேன் நற் ைில்றைச் சிற்ைம்பைத்தே ேீயாடும்
கூத்ேன்இவ்வானும் குவையமும் எல்ைாமும்
காத்தும் பறைத்தும் கரந்தும் விறளயாடி
வார்த்றேயும் தபசி வறளசிைம்ப வார்கறைகள்

ஆர்ப்பரவம் சசய்ய அணி குழல்தமல் வண்ைார்ப்பப்
பூத்ேிகழும் சபாய்றக குறைந்துஉறையான் சபாற்பாேம்
ஏத்ேி இருஞ்சுறனநீர் ஆதைதைார் எம்பாவாய். 166
றபங்குவறளக் கார்மைரால் சசங்கமைப் றபம்தபாோல்
அங்கம் குருகினத்ோல் பின்னும் அரவத்ோல்
ேங்கள் மைம்கழுவு வார் வந்து சார்ேைினால்
எங்கள் பிராட்டியும் எங்தகானும் தபான்று இறசந்ே
சபாங்கும் மடுவில் புகப்பாய்ந்து பாய்ந்துநம்
சங்கம் சிைம்பச் சிைம்பு கைந்துஆர்ப்பப்
சகாங்றககள் சபாங்கப் குறையும் புனல்சபாங்கப்
பங்கயப் பூம்புனல்பாய்ந் ோதைதைார் எம்பாவாய். 167
காோர் குறழயாைப் றபம்பூண் கைனாைக்
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தகாறே குழைாை வண்டின் குழாம் ஆைச்
சீேப் புனல்ஆடிச் சிற்ைம் பைம்பாடி

தவேப் சபாருள்பாடி அப்சபாருளா மாபாடி
தசாேித்ேிைம்பாடி சூழ்சகான்றைத் ோர்பாடி
ஆேி ேிைம்பாடி அந்ேமா மாபாடிப்

தபேித்து நம்றம வளர்த்துஎடுத்ே சபய்வறேேன்
பாேத் ேிைம்பாடி ஆதைதைார் எம்பாவாய். 168
ஓசராருகால் எம்சபருமான் என்சைன்தை நம்சபருமான்
சீசராருகால் வாய் ஓவாள் சித்ேம் களிகூர
நீசராருகால் ஓவா சநடுந்ோறர கண்பனிப்பப்
பாசராருகால் வந்ேறனயான் விண்தணாறரத் ோன் பணியாள்
தபரறரயற்கு இங்ஙதன பித்துஒருவர் ஆமாறும்

ஆர்ஒருவர் இவ்வண்ணம் ஆட்சகாள்ளும் வித்ேகர் ோள்
வாருருவப் பூண்முறையீ ர் வாயார நாம்பாடி

ஏருருவப் பூம்புனல்பாய்ந்து ஆதைதைார் எம்பாவாய். 169
முன்னிக் கைறைச் சுருக்கி எழுந்துஉறையான்
என்னத் ேிகழ்ந்து எம்றம ஆளுறையான் இட்டிறையின்
மின்னப் சபாைிந்து எம்பிராட்டி ேிருவடிதமல்
சபான்னஞ் சிைம்பில் சிைம்பித் ேிருப்புருவம்

என்னச் சிறைகுைவி நந்ேம்றம ஆளுறையாள்
ேன்னிற் பரிவிைா எங்தகாமான் அன்பர்க்கு

முன்னி யவன்நமக்கு முன்சுரக்கும் இன்னருதள
என்னப் சபாழியாய் மறழதயதைார் எம்பாவாய். 170
சசங்க ணவன்பால் ேிறசமுகன் பால் தேவர்கள் பால்
எங்கும் இைாதோர் இன்பம்நம் பாைோக்
சகாங்குஉண் சுருங்குழைி நந்ேம்றமக் தகாோட்டி
இங்குநம் இல்ைங்கள் தோறும் எழுந்ேருளிச்
சசங்கமைப் சபாற்பாேம் ேந்ேருளும் தசவகறன
அங்கள் அரறச அடிதயாங்கட்கு ஆரமுறே
நங்கள் சபருமாறனப் பாடி நைந்ேிகழப்

பங்கயப் பூம்புனல் பாய்ந்து ஆதைதைார் எம்பாவாய். 171
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அண்ணாமறையான் அடிக்கமைம் சசன்ைிறைஞ்சும்

விண்தணார் முடியின் மணித்சோறக வைற்ைாற்தபால்
ீ
கண்ணார் இரவி கேிர்வந்து கார்கரப்பத்

ேண்ணார் ஒளிமயங்கித் ோரறககள் ோம் அகைப்
சபண்ணாகி ஆணாய் அைியாய்ப பிைங்சகாளிதசர்
விண்ணாகி மண்ணாகி இத்ேறனயும் தவைாகித்
கண்ணார் அமுேமாய் நின்ைான் கழல்பாடிப்

சபண்தண இப் பூம்புனல்பாய்ந்து ஆதைதைார் எம்பாவாய். 172
உங்றகயிற் பிள்றள உனக்தக அறைக்கைம்என்று
அங்கப் பழஞ்சசால் புதுக்கும் எம் அச்சத்ோல்

எங்கள் சபருமான் உனக்சகன்று உறரப்தபாம் தகள்
எங்சகாங்றக நின்னன்பர் அல்ைார்தோள் தசரற்க
எங்றக உனக்கல்ைாது எப்பணியும் சசய்யற்க

கங்குல் பகல்எங்கண் மற்சைான்றும் காணற்க
இங்கிப் பரிதச எமக்சகங்தகான் நல்குேிதயல்
எங்சகழிசைன் ஞாயிறு எமக்தகதைார் எம்பாவாய். 173
தபாற்ைி அருளுக நின் ஆேியாம் பாேமைர்

தபாற்ைி அருளுக நின் அந்ேமாம் சசந்ேளிர்கள்
தபாற்ைி எல்ைா உயிர்க்கும் தோற்ைமாம் சபாற்பாேம்
தபாற்ைி எல்ைா உயிர்க்கும் தபாகமாம் பூங்கழல்கள்
தபாற்ைி எல்ைா உயிர்க்கும் ஈைாம் இறணயடிகள்
தபாற்ைி மால் நான்முகனும் காணாே புண்ைரிகம்
தபாற்ைியாம் உய்யஆட் சகாண்ைருளும் சபான்மைர்கள்
தபாற்ைியாம் மார்கழிநீர் ஆதைதைார் எம்பாவாய். 174
ேிருச்சாழல் - சிவனுறைய காருணியம் (ேில்றையில் அருளியது )
பூசுவதும் சவண்ண ீறு பூண்பதுவும் சபாங்கரவம்
தபசுவதும் ேிருவாயால் மறைதபாலுங் காதணடீ
பூசுவதும் தபசுவதும் பூண்பதுவுங் சகாண்ைசைன்றன
ஈசனவன் எவ்வுயிர்க்கும் இயல்பானான் சாழதைா. 255
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என்னப்பன் எம்பிரான் எல்ைார்க்குந் ோன ீசன்
துன்னம்சபய் தகாவணமாக் சகாள்ளுமது என்தனடீ?

மன்னுகறை துன்னுசபாருள் மறைநான்தக வான்சரைாத்
ேன்றனதய தகாவணமாச் சாத்ேினன்காண் சாழதைா. 256
தகாயில் சுடுகாடு சகால்புைித்தோல் நல்ைாறை
ோயுமிைி ேந்றேயிைி ோன் ேனியன் காதணடீ

ோயுமிைி ேந்றேயிைி ோன்ேனியன் ஆயிடினும்

காயில் உைகறனத்துங் கற்சபாடிகாண் சாழதைா. 257
ேிருப்பள்ளிசயழுச்சி - ேிதராோன சுத்ேி (ேிருப்சபருந்துறையில் அருளியது )
தபாற்ைிசயன் வாழ்முே ைாகிய சபாருதள

புைர்ந்ேது பூங்கழற் கிறணதுறண மைர்சகாண்
தைற்ைிநின் ேிருமுகத் சேமக்கருள் மைரும்
எழில்நறக சகாண்டுநின் ேிருவடி சோழுதகாம்
தசற்ைிேழ்க் கமைங்கள் மைரும்ேண் வயல்சூழ்
ேிருப்சபருந் துறை உறை சிவசபருமாதன
ஏற்றுயர் சகாடியுறை யாய்எறன யுறையாய்
எம்சபரு மான்பள்ளி சயழுந்ேருளாதய. 368
வாழாப்பத்து - முத்ேி உபாயம் (ேிருப்சபருந்துறையில் அருளியது )
பாசராடு விண்ணாய்ப் பரந்ே எம்பரதன பற்றுநான் மற்ைிதைன் கண்ைாய்
சீசராடு சபாைிவாய் சிவபுரத்ேரதச ேிருப்சபருந்துறையுறை சிவதன

ஆசராடு தநாதகன் ஆர்க்சகடுத் துறரக்தகன் ஆண்ைநீ அருளிறை யானால்
வார்கைல் உைகில் வாழ்கிதைன் கண்ைாய் வருகஎன்ைருள் புரியாதய.
தவண்ைத்ேக்க ேைிதவாய்நீ தவண்ைமுழுதுந் ேருதவாய்நீ
தவண்டும் அயன்மாற் கரிதயாய்நீ தவண்டி என்றனப் பணிசகாண்ைாய்
தவண்டி நீயா ேருள்சசய்ோய் யானும் அதுதவ தவண்டின் அல்ைால்
தவண்டும் பரிசசான் றுண்சைன்னில் அதுவும் உன்ைன் விருப்பன்தை.
அன்தை என்ைன் ஆவியும் உைலும் எல்ைாமுங்
குன்தை அறனயாய் என்றனஆட் சகாண்ைதபாதே சகாண்டிறைதயா
இன்தைார் இறையூ சைனக்குண்தைா எண்தோள் முக்கண் எம்மாதன
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நன்தை சசய்வாய் பிறழ சசய்வாய் நாதனா இேற்கு நாயகதம.
நாயிற் கறையாம் நாதயறன நயந்துநீதய ஆட்சகாண்ைாய்
மாயப் பிைவி உன்வசதம றவத்ேிட்டிருக்கும் அதுவன்ைி
ஆயக்கைதவன் நாதனாோன் என்ன தோஇங் கேிகாரங்
காயத் ேிடுவாய் உன்னுறைய கழற்கீ ழ் றவப்பாய் கண்ணுேதை.
அச்தசாப் பேிகம் - அனுபவவழி அைியாறம (ேில்றையில் அருளியது)
முத்ேிசநைி அைியாே மூர்க்கசராடு முயல்தவறனப்

பத்ேிசநைி அைிவித்துப் பழவிறனகள் பாறும்வண்ணம்
சித்ேமைம் அறுவித்துச் சிவமாக்கி எறனஆண்ை

அத்ேசனனக் கருளியவா ைார்சபறுவார் அச்தசாதவ.
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