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43. பராபரக்கண்ணி 

சீராருந் ெதய்வத் திருவருளாம் பூமிமுதல் 

பாராதி யாண்ட பதிேய பராபரேம.  1. 

 

கண்ணாரக் கண்ேடார் கருப்ெபாருள்கா ணாமலருள் 

விண்ணூ டிருந்தஇன்ப ெவற்ேப பராபரேம.  2. 

 

சிந்தித்த எல்லாெமன் சிந்ைதயறிந் ேதயுதவ 

வந்த கருைண மைழேய பராபரேம.  3. 

 

ஆரா அமுேத அரேச ஆனந்தெவள்ளப் 

ேபராேற இன்பப் ெபருக்ேக பராபரேம.  4. 

 

ஆரறிவார் என்ன அனந்தமைற ஓலமிடும் 

ேபரறிேவ இன்பப் ெபருக்ேக பராபரேம.  5. 

 

உைரயிறந்த அன்பருளத் ேதாங்ெகாளியா ேயாங்கிக் 

கைரயிறந்த இன்பக் கடேல பராபரேம.  6. 

 

எத்திக்குந் தானாகி என்னிதயத் ேதயூறித் 

தித்திக்கும் ஆனந்தத் ேதேவ பராபரேம.  7. 

 

திக்ெகாடுகீழ் ேமலுந் திருவருளாம் ெபாற்பறிந்ேதார் 

ைகக்குள்வளர் ெநல்லிக் கனிேய பராபரேம.  8. 

 

முத்ேத பவளேம ெமாய்த்தபசும் ெபாற்சுடேர 

சித்ேதஎன் னுள்ளத் ெதளிேவ பராபரேம.  9. 
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விண்ேணஆ னந்த வியப்ேப பராபரேம.  10. 

 

வாக்காய் மனதாய் மனவாக் கிறந்தவர்பால் 

தாக்காேத தாக்குந் தனிேய பராபரேம.  11. 

 

பார்த்தஇட ெமல்லாம் பரெவளியாய்த் ேதான்றெவாரு 

வார்த்ைதெசால்ல வந்த மனுேவ பராபரேம.  12. 

 

வானந்த மண்ணினந்தம் ைவத்துைவத்துப் பார்க்கஎனக்(கு) 

ஆனந்தம் தந்த அரேச பராபரேம.  13. 

 

அன்ைபப் ெபருக்கிஎன தாருயிைரக் காக்கவந்த 

இன்பப் ெபருக்ேக இைறேய பராபரேம.  14. 

 

வான்ெமல் லாங்ெகாண்ட ெமளனமணிப் ெபட்டகத்துக் 

கானபணி யான அணிேய பராபரேம.  15. 

 

ஓடும் இருநிதியும் ஒன்றாகக் கண்டவர்கள் 

நாடும் ெபாருளான நட்ேப பராபரேம.  16. 

 

சித்த நிைனவுஞ் ெசயுஞ்ெசயலும் நீெயனவாழ் 

உத்தமர்கட் கான உறேவ பராபரேம.  17. 

 

ேபாதாந்தப் புண்ணியர்கள் ேபாற்றிசய ேபாற்றிெயனும் 

ேவதாந்த வீட்டில் விளக்ேக பராபரேம.  18. 

 

முத்தாந்த வீதி முளரிெதாழும் அன்பருக்ேக 

சித்தாந்த வீதிவருந் ேதேவ பராபரேம.  19. 

 

ஈனந் தருமுடலம் என்னதுயான் என்பதற 
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என்புருகி ெநஞ்சம் இளகிக் கைரந்துகைரந்து 

அன்புருவாய் நிற்க அலந்ேதன் பராபரேம.  21 

 

சுத்த அறிவாய்ச் சுகம்ெபாருந்தின் அல்லால்என் 

சித்தந் ெதளியாேதன் ெசய்ேவன் பராபரேம.  22. 

 

மாறா அனுபூதி வாய்க்கின்அல்லால் என்மயக்கந் 

ேதறாெதன் ெசய்ேவன் சிவேம பராபரேம.  23. 

 

தாகமறிந் தின்பநிட்ைட தாராேயல் ஆெகடுேவன் 

ேதகம் விழுந்திடின்என் ெசய்ேவன் பராபரேம.  24. 

 

அப்பாஎன் எய்ப்பில் ைவப்ேப ஆற்றுகிேலன்ேபாற்றிஎன்று 

ெசப்புவதல் லால்ேவெறன் ெசய்ேவன் பர்ரபரேம.  25. 

 

உற்றறியும் என்னறிவும் உட்கருவி ேபாற்சவிமாண் 

டற்றும்இன்பந் தந்திைலேய ஐயா பராபரேம.  26. 

 

ெசால்லால் அடங்காச் சுகக்கடலில் வாய்மடுக்கின் 

அல்லால்என் தாகம் அறுேமா பராபரேம.  27. 

 

பாராேயா என்ைனமுகம் பார்த்ெதாருகால் என்கவைல 

தீராேயா வாய்திறந்து ெசப்பாய் பராபரேம.  28. 

 

ஓயாேதா என்கவைல உள்ேளஆ னந்த ெவள்ளம் 

பாயாேதா ஐயா பகராய் பராபரேம.  29. 

 

ஓேகா உைனப்பிரிந்தார் உள்ளங் கனலில்ைவத்த 

பாேகா ெமழுேகா பகராய் பராபரேம.  30. 
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கூர்த்தஅறி வத்தைனயுங் ெகாள்ைளெகாடுத் துன்னருைளப் 

பார்த்தவன்நான் என்ைனமுகம் பாராய் பராபரேம.  31. 

 

கடலமுேத ேதேனெயன் கண்ேண கவைல 

படமுடியா ெதன்ைனமுகம் பார்நீ பராபரேம.  32. 

 

உள்ளம் அறிவாய் உழப்பறிவாய் நான்ஏைழ 

தள்ளிவிடின் ெமத்தத் தவிப்ேபன் பராபரேம.  33. 

 

கன்றினுக்குச் ேசதா கனிந்திரங்கல் ேபாலஎனக் 

ெகன்றிரங்கு வாய்கருைண எந்தாய் பராபரேம.  34. 

 

எண்ணாத எண்ணெமல்லாம் எண்ணிஎண்ணி ஏைழெநஞ்சம் 

புண்ணாகச் ெசய்ததினிப் ேபாதும் பராபரேம.  35. 

 

ஆழித் துரும்ெபனேவ அங்குமிங்கும் உன்னடிைம 

பாழில் திரிவெதன்ன பாவம் பராபரேம.  36. 

 

கற்றஅறி வால்உைனநான் கண்டவன்ேபாற் கூத்தாடில் 

குற்றெமன்ெறன் ெநஞ்ேச ெகாதிக்கும் பராபரேம.  37. 

 

ஐேயா உைனக்காண்பான் ஆைசெகாண்ட தத்தைனயும் 

ெபாய்ேயா ெவளியாப் புகலாய் பராபரேம.  38. 

 

துன்பக்கண் ணீரில் துைளந்ேதற்குன் ஆனந்த 

இன்பக்கண் ணீர்வருவ ெதந்தாள் பராபரேம.  39. 

 

வஞ்சைனயும் ெபாய்யும்உள்ேள ைவத்தழுக்கா றாயுளறும் 

ெநஞ்சனுக்கும் உண்ேடா ெநறிதான் பராபரேம.  40. 
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ேமாசம்ேபா ேனன்நான் முைறேயா பராபரேம.  41. 

 

நன்றறிேயன் தீதறிேயன் நாெனன்று நின்றவனார் 

என்றறிேயன் நான்ஏைழ என்ேன பராபரேம.  42. 

 

இன்றுபுதி தன்ேற எளிெயன் படுந்துயரம் 

ஒன்றும்அறி யாேயா உைரயாய் பராபரேம.  43. 

 

எத்தைனதான் சன்மெமடுத் ெதத்தைனநான் பட்டதுயர் 

அத்தைனயும் நீயறிந்த தன்ேறா பராபரேம.  44. 

 

இந்தநாள் சற்றும் இரங்கிைலேயற் காலன்வரும் 

அந்தநாள் காக்கவல்லார் ஆர்காண் பராபரேம.  45. 

 

உற்றுற்று நாடி உளம்மருண்ட பாவிையநீ 

சற்றிரங்கி ஆளத் தகாேதா பராபரேம.  46. 

 

எள்ளளவும் நின்ைனவிட இல்லா எைனமயக்கில் 

தள்ளுதலால் என்னபலன் சாற்றாய் பராபரேம.  47. 

 

பாடிப் படித்துலகிற் பாராட்டி நிற்பதற்ேகா 

ேதடி ெயைனயடிைம ேசர்த்தாய் பராபரேம.  48. 

 

ெசான்னைதச் ெசால்வதல்லாற் ெசால்லறெவன் ெசால்லிறுதிக் 

ெகன்னதைதச் ெசால்ேவன் எளிேயன் பராபரேம.  49. 

 

ெசால்லும் ெபாருளும்அற்றுச் சும்மா இருப்பதற்ேக 

அல்லும் பகலுெமனக் காைச பராபரேம.  50. 

 

ேநச நிருவிகற்ப நிட்ைடயல்லால் உன்னடிைமக் 
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துச்செனன ேவண்டாஇத் ெதால்லுலகில் அல்லல்கண்டால் 

அச்சம் மிகவுைடேயன் ஐயா பராபரேம.  52. 

 

கண்ணாவா ேரனும்உைனக் ைககுவியா ராயின் அந்த 

மண்ணாவார் நட்ைப மதிேயன் பராபரேம.  53. 

 

ெகால்லா விரதங் குவலயெமல் லாம்ஓங்க 

எல்லார்க்குஞ் ெசால்லுவெதன் இச்ைச பராபரேம.  54. 

 

எத்தாற் பிைழப்ேபேனா எந்ைதேய நின்னருட்ேக 

பித்தாேனன் ெமத்தவுநான் ேபைத பராபரேம.  55. 

 

வாயினாற் ேபசா மவுனத்ைத ைவத்திருந்துந் 

தாயிலார் ேபால்நான் தளர்ந்ேதன் பராபரேம.  56. 

 

அன்ைனயிலாச் ேசய்ேபால் அலக்கணுற்ேறன் கண்ணார 

என்னகத்தில் தாய்ேபால் இருக்கும் பராபரேம.  57. 

 

உற்றுநிைனக் கில்துயரம் உள்ளுள்ேள ெசந்தீயாய்ப் 

பற்றெநாந்ேதன் என்ைனமுகம் பார்நீ பராபரேம.  58. 

 

ெபாய்யன் இவன் என்றுெமள்ளப் ேபாதிப்பார் ெசாற்ேகட்டுக் 

ைகவிடவும் ேவண்டாெமன் கண்ேண பராபரேம.  59. 

 

எண்ண மறிந்ேத இைளப்பறிந்ேத ஏைழஉய்யும் 

வண்ணந் திருக்கருைண ைவயாய் பராபரேம.  60. 

 

நாட்டாேத ெயன்ைனெயான்றில் நாட்டி யிதமகிதங் 

காட்டாேத ெயல்லாம்நீ கண்டாய் பராபரேம.  61. 
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உன்ைனநிைனந் துன்நிைறவின் உள்ேள உலாவும்என்ைன 

அன்ைனவயிற் றின்னம்அைடக் காேத பராபரேம.  62. 

 

பரமுனக்ெகன் ெறண்ணும் பழக்கேம மாறா 

வரெமனக்குத் தந்தருள்என் வாழ்ேவ பராபரேம.  63. 

 

வந்தித்து நின்ைன மறவாக் கடனாகச் 

சிந்திக்க நின்னதருள் ெசய்யாப் பராபரேம.  64. 

 

எவ்வுயிரும் என்னுயிர்ேபால் எண்ணி யிரங்கவும்நின் 

ெதய்வ அருட்கருைண ெசய்யாய் பராபரேம.  65. 

 

ெவட்டெவளிப் ேபைதயன்யான் ேவறுகப ெடான்றறிேயன் 

சிட்டருடன் ேசர்அனந்த ெதண்டன் பராபரேம.  66. 

 

இரவுபக லற்றவிடத் ேதகாந்த ேயாகம் 

வரவுந் திருக்கருைண ைவயாய் பராபரேம.  67. 

 

மால்காட்டிச் சிந்ைத மயங்காமல் நின்றுசுகக் 

கால்காட்டி வாங்காேத கண்டாய் பராபரேம.  68. 

 

எப்ெபாருளும் நீெயனேவ எண்ணிநான் ேதான்றாத 

ைவப்ைபஅழி யாநிைலயா ைவயாய் பராபரேம.  69.  

 

சும்மா இருப்பதுேவ சுட்டற்ற பூரணெமன் 

ெறம்மா லறிதற் ெகளிேதா பராபரேம.  70. 

 

முன்ெனாடுபின் பக்கம் முடியடிநாப் பண்ணறநின் 

தன்ெனாடுநான் நிற்பெதன்ேறா சாற்றாய் பராபரேம.  71. 
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ைமவ்வண்ணந் தீர்ந்த மவுனிெசான்ன ெதய்வண்ணம் 



தாயுமானவடிகள் திருப்பாடல்கள் 

 

அவ்வண்ணம் நிட்ைட அருளாய் பராபரேம.  72. 

 

வித்தன்றி யாதும் விைளவதுண்ேடா நின்னருளாஞ் 

சித்தன்றி யாங்களுண்ேடா ெசப்பாய் பராபரேம.  73. 

 

ஆங்கார மற்றுன் அறிவான அன்பருக்ேக 

தூங்காத தூக்கமது தூக்கும் பராபரேம.  74. 

 

சிந்ைத அவிழ்ந்தவிழ்ந்து சின்மயமா நின்னடிக்ேக 

வந்தவர்க்ேக இன்பநிைல வாய்க்கும் பராபரேம.  75. 

 

ெசால்லாடா வூமைரப்ேபாற் ெசால்லிறந்து நீயாகின் 

அல்லால் எனக்குமுத்தி ஆேமா பராபரேம.  76. 

 

ேபச்சாகா ேமானம் பிறவா முைளத்தெதன்றற் 

காச்சாச்சு ேமற்பயனுண் டாேமா பராபரேம.  77. 

 

ெகட்டிெயன்றுன் அன்பர்மலங் ெகட்டயர்ந்ேதார் பூரணமாந் 

ெதாட்டிலுக்குட் ேசய்ேபால் துயின்றார் பராபரேம.  78. 

 

காட்ட அருள்இருக்கக் காணா திருள்மலத்து 

நாட்ட ெமனக்குவரல் நன்ேறா பராபரேம.  79. 

 

எத்தன்ைமக் குற்ற மியற்றிடினுந் தாய்ெபாறுக்கும் 

அத்தன்ைம நின்னருளும் அன்ேறா பராபரேம.  80. 

 

எத்தைனேயா ேதர்ந்தாலும் என்னாேல இன்பமுண்ேடா 

சித்துருேவ இன்பச் சிவேம பராபரேம.  81. 

 

மண்ெணாடுவிண் காட்டி மைறந்துமைறயா அருைளக் 
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கண்ெணாடுகண் ணாகஎன்று காண்ேபன் பராபரேம.  82. 



தாயுமானவடிகள் திருப்பாடல்கள் 

 

 

பஞ்சரித்து நின்ைனப் பலகால் இரந்தெதல்லாம் 

அஞ்ச ெலனும்ெபாருட்ேட அன்ேறா பராபரேம.  83. 

 

எங்ெகங்ேக பார்த்தாலும் எவ்வுயிர்க்கும் அவ்வுயிராய் 

அங்கங் கிருப்பதுநீ அன்ேறா பராபரேம.  84. 

 

அைனத்துமாய் நின்றாேய யான்ேவேறா நின்ைன 

நிைனக்குமா ெறங்ேக நிகழ்த்தாய் பராபரேம.  85. 

 

நின்ேபாதத் தாேல நிைனப்பு மறப்புெமன்றால் 

என்ேபாதம் எங்ேக இயம்பாய் பராபரேம.  86. 

 

ஒன்ைறநிைனந் ெதான்ைறமறந் ேதாடுமனம் எல்லாம்நீ 

என்றறிந்தால் எங்ேக இயங்கும் பராபரேம.  87. 

 

ெகாழுந்தில் வயிரெமனக் ேகாதறவுள் ளன்பில் 

அழுந்துமவர்க் ேகசுகமுண் டாகும் பராபரேம.  88. 

 

பற்றும் பயிர்க்குப் படர்ெகாழுந்து ேபாற்பருவம் 

ெபற்றவர்க்ேக நின்னருள்தான் ேபறாம் பராபரேம.  89. 

 

ேயாகியர்க்ேக ஞானம் ஒழுங்காம்ேப ரன்பான 

தாகியரும் ேயாகம்முன்ேன சார்ந்ேதார் பராபரேம.  90. 

 

அல்லும் பகலும் அறிவாகி நின்றவர்க்ேக 

ெசால்லும் ெபாருளுஞ் சுைமகாண் பராபரேம.  91. 

 

எச்சிெலன்று பூைவ யிகழ்ந்ேதார்க் குைனப்ேபாற்றப் 

பச்சிைலயுங் கிள்ளப் ப்டுேமா பராபரேம.  92. 
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தாயுமானவடிகள் திருப்பாடல்கள் 

 

அந்தக் கரணம் அடங்கத் துறப்பதுேவ 

எந்தத் துறவினும்நன் ெறந்தாய் பராபரேம.  93. 

 

தன்ைன அறிந்தால் தைலவன்ேமற் பற்றலது 

பின்ைனெயாரு பற்றும்உண்ேடா ேபசாய் பராபரேம.  94. 

 

அன்பாற் கைரந்துகண்ணீர் ஆறுகண்ட புண்ணியருக் 

குன்பால் வரவழிதான் உண்ேடா பராபரேம.  95. 

 

தன்ைன அறிந்தருேள தாரகமா நிற்பதுேவ 

உன்ைன அறிதற் குபாயம் பராபரேம.  96. 

 

கற்றகைல யால்நிைலதான் காணுேமா காண்பெதல்லாம் 

அற்றவிடத் ேதெவளியாம் அன்ேறா பராபரேம.  97. 

 

கண்மூடிக் கண்விழித்துக் காண்பதுண்ேடா நின்னருளாம் 

விண்மூடின் எல்லாம் ெவளியாம் பராபரேம.  98. 

 

ேநேர நினதருெளன் ெநஞ்ைசக் கவரின்ஒன்றும் 

பாேரன் சுகமும் பைடப்ேபன் பராபரேம.  99. 

 

வான்காண ேவண்டின் மைலேயற ெலாக்கும்உன்ைன 

நான்காணப் பாவைனெசய் நாட்டம் பராபரேம.  100. 

 

வாதைனவிட் டுன்னருளின் மன்னினல்லால் ேவறுெமாரு 

சாதைனதான் உண்ேடாநீ சாற்றாய் பராபரேம.  101. 

 

பாரகமும் விண்ணகமும் பற்றாக நிற்பதருள் 

தாரகத்ைதப் பற்றியன்ேறா சாற்றாய் பராபரேம.  102. 
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விளக்குந் தகளிையயும் ேவெறன்னார் நின்ைனத் 



தாயுமானவடிகள் திருப்பாடல்கள் 

 

துளக்கமறச் சீவெனன்று ெசால்வார் பராபரேம.  103. 

 

பாராதி நீயாப் பகர்ந்தால் அகெமனவும் 

ஆராயுஞ் சீவனுநீ யாங்காண் பராபரேம.  104. 

 

ெபாய்ையப்ெபாய் ெயன்றறியும் ேபாதத்துக் காதரவுன் 

ெமய்யருேள அன்ேறா விளம்பாய் பராபரேம.  105. 

 

வருவான்வந் ேதன்எனல்ேபால் மன்னியழி யுஞ்சகத்ைதத் 

ெதரிவாக இல்ைலெயன்ற தீரம் பராபரேம.  106. 

 

மாயா சகமிைலேயல் மற்ெறனக்ேகார் பற்றுமிைல 

நீேயநான் என்றுவந்து நிற்ேபன் பராபரேம.  107. 

 

வானாதி நீெயனேவ ைவத்தமைற என்ைனயும்நீ 

தானாகச் ெசால்லாேதா சாற்றாய் பராபரேம.  108. 

 

ெவள்ளக் கருைணமத ேவழமாம் நின்னருட்ெகன் 

கள்ளக் கருத்ேத கவளம் பராபரேம.  109. 

 

வண்டாய்த் துவண்டு மவுன மலரைணேமல் 

ெகாண்டார்க்ேகா இன்பங் ெகாடுப்பாய் பராபரேம.  110. 

 

மாையமுத லாம்விைனநீ மன்னுயிர்நீ மன்னுயிர்ேதர்ந் 

தாயும்அறி வானதுநீ அன்ேறா பராபரேம.  111. 

 

என்னறிவும் யானும்என ெதன்பதுவு மாம்இைவகள் 

நின்னைவேய அன்ேறா நிகழ்த்தாய் பராபரேம.  112. 

 

பாரறியா தண்டப் பரப்பறியா துன்ெபருைம 
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யாரறிவார் நாேனா அறிேவன் பராபரேம.  113. 



தாயுமானவடிகள் திருப்பாடல்கள் 

 

 

அண்டம் அைனத்திலுமாய் அப்பாலுக் கப்பாலுங் 

ெகாண்டநின்ைன யாரறிந்து ெகாள்வார் பராபரேம.  114. 

 

ஒப்புயர்ெவான் றின்றி ஒலிபுகா ேமானவட்டக் 

கப்பலுக்காம் வான்ெபாருள்நீ கண்டாய் பராபரேம.  115. 

 

என்ேபால் எளியவரும் எங்ெகங்கும் பார்த்தாலும் 

உன்ேபால் வலியவரும் உண்ேடா பராபரேம.  116. 

 

பார்க்கின்அண்ட பிண்டப் பரப்பைனத்தும் நின்ெசயேல 

யார்க்குஞ் ெசயலிைலேய ஐயா பராபரேம.  117. 

 

ஒன்ேற பலேவ உருேவ அருேவேயா 

என்ேற அைழப்பதுன்ைன என்ேறா பராபரேம.  118. 

 

ெசப்புவெதல் லாஞ்ெசபம்நான் சிந்திப்ப ெதல்லாம்நின் 

ஒப்பில் தியானெமன ஓர்ந்ேதன் பராபரேம.  119. 

 

ஆரிருந்ேதன் ஆர்ேபாய்என் ஆரமுதாம் நின்னருளின் 

சீரிருந்தால் உய்ேவன் சிவேம பராபரேம.  120. 

 

வஞ்சநமன் வாதைனக்கும் வன்பிறவி ேவதைனக்கும் 

அஞ்சி உைனயைடந்ேதன் ஐயா பராபரேம.  121. 

 

எந்தப் படியுன் இதயம் இருந்தெதமக் 

கந்தப் படிவருவ தன்ேறா பராபரேம.  122. 

 

எந்ெதந்த நாளும் எைனப்பிரியா ெதன்னுயிராய்ச் 

சிந்ைதகுடி ெகாண்டஅருள் ேதேவ பராபரேம.  123. 
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தாயுமானவடிகள் திருப்பாடல்கள் 

 

அஞ்சல் அஞ்சல் என்றடிைமக் கப்ேபாைதக் கப்ேபாேத 

ெநஞ்சில் உணர்த்தும் நிைறேவ பராபரேம.  124. 

 

என்ைனயுன்றன் ைகக்களித்தார் யாவெரன்ைன யான்ெகாடுத்துப் 

பின்ைன யுன்னாற் ெபற்றநலம் ேபேசன் பராபரேம.  125. 

 

வாய்ேபசா யூைமெயன ைவக்கெவன்ேறா நீமவுனத் 

தாயாக வந்தருைளத் தந்தாய் பராபரேம.  126. 

 

தன்ைனத்தந் ெதன்ைனத் தடுத்தாண்ட நின்கருைணக் 

ெகன்ைனக்ெகாண் ெடன்னபலன் எந்தாய் பராபரேம. 127. 

 

மார்க்கண்டர்க் காக மறலிபட்ட பாட்ைடஉன்னிப் 

பார்க்கின்அன் பர்க்ெகன்ன பயங்காண் பராபரேம. 128. 

 

சுட்டியுண ராமல் துரியநிைல யாய்ெவளியில் 

விட்டநின்ைன யாேனா வியப்ேபன் பராபரேம. 129. 

 

சூெதான்று மின்றிெயன்ைனச் சும்மா இருக்கைவத்தாய் 

ஈெதான்றும் ேபாதாேதா இன்பம் பராபரேம. 130. 

 

வாெயான்றும் ேபசா மவுனியாய் வந்தாண்ட 

ேதெயான்றும் ேபாதாேதா இன்பம் பராபரேம.  131. 

 

என்று மிருந்தபடிக் ெகன்ைன ெயனக்களித்த 

ெதான்றும்ேபா தாேதா உைரயாய் பராபரேம.  132. 

 

எண்திைசக்கீழ் ேமலான எல்லாம் ெபருெவளியாக் 

கண்டவிடத் ெதன்ைனயும்நான் கண்ேடன் பராபரேம. 133. 
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பித்தைனேய தும்மறியாப் ேபைதயைன ஆண்டவுனக் 



தாயுமானவடிகள் திருப்பாடல்கள் 

 

ெகத்தைனதான் ெதண்ட னிடுேவன் பராபரேம. 134. 

 

தாயர்கர்ப்பத் தூடன்னமுந் தண்ணீருந் தந்தருளும் 

ேநயவுைன யாேரா நிைனயார் பராபரேம. 135. 

 

விரிந்த மனெமாடுங்கும் ேவைளயில்நா னாகப் 

பரந்தஅருள் வாழி பதிேய பராபரேம. 136. 

 

சிந்தைனேபாய் நாெனனல்ேபாய்த் ேதக்கஇன்ப மாமைழைய 

வந்து ெபாழிந்தைனநீ வாழி பராபரேம. 137. 

 

தந்ேதேன ஓர்வசனந் தந்தபடிக் கின்பமுமாய் 

வந்ேதேன ெயன்றைனநீ வாழி பராபரேம. 138. 

 

மண்ணும்விண்ணும் வந்து வணங்காேவா நின்னருைளக் 

கண்ணுறவுட் கண்டவைரக் கண்டாற் பராபரேம. 139. 

 

என்றுங் கருைணெபற்ற இன்பத் தேபாதனர்ெசால் 

ெசன்றெசன்ற திக்கைனத்துஞ் ெசல்லும் பராபரேம. 140. 

 

ஆடுவதும் பாடுவதும் ஆனந்த மாகிநின்ைனத் 

ேதடுவதும் நின்னடியார் ெசய்ைக பராபரேம. 141. 

 

ெபாங்கியநின் தண்ணருைளப் புட்கலமாப் ெபற்றவர்கட் 

ெகங்ெகழுந்ெதன் ஞாயி றியம்பாய் பராபரேம. 142. 

 

பாலெராடு ேபயர்பித்தர் பான்ைமெயன நிற்பதுேவ 

சீலமிகு ஞானியர்தஞ் ெசய்ைக பராபரேம. 143. 

 

உண்டுடுத்துப் பூண்டிங் குலகத்தார் ேபால்திரியுந் 
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ெதாண்டர்விைள யாட்ேட சுகங்காண் பராபரேம. 144. 



தாயுமானவடிகள் திருப்பாடல்கள் 

 

 

கங்குல்பக லற்றதிருக் காட்சியர்கள் கண்டவழி 

எங்கும் ஒருவழிேய எந்தாய் பராபரேம. 145. 

 

காயநிைல அல்லெவன்று காண்பார் உறங்குவேரா 

தூயஅருட் பற்றாத் ெதாடர்வார் பராபரேம. 146. 

 

அப்பும்உப்பும் ேபான்ற அயிக்யபரா னந்தர்தமக் 

ெகாப்புவைம ெசால்லவும்வாய் உண்ேடா பராபரேம. 147. 

 

சித்தந் ெதளிந்து சிவமாேனா ெரல்ேலார்க்குங் 

ெகாத்தடிைம யான குடிநான் பராபரேம. 148. 

 

தம்முயிர்ேபால் எவ்வுயிருந் தாெனன்று தண்ணருள்கூர் 

ெசம்ைமயருக் ேகவெலன்று ெசய்ேவன் பராபரேம. 149. 

 

விண்ணுக்கும் விண்ணாகி ேமவும்உனக் கியான்பூைச 

பண்ணிநிற்கு மாறு பகராய் பராபரேம. 150. 

 

ெநஞ்சகேம ேகாயில் நிைனேவ சுகந்தம்அன்ேப 

மஞ்சனநீர் பூைசெகாள்ள வாராய் பராபரேம. 151. 

 

ெகட்டவழி ஆணவப்ேபய் கீழாக ேமலான 

சிட்டருைனப் பூைச ெசய்வார் பராபரேம. 152. 

 

கால்பிடித்து மூலக் கனைலமதி மண்டலத்தின் 

ேமெலழுப்பில் ேதகம் விழுேமா பராபரேம. 153. 

 

பஞ்சசுத்தி ெசய்துநின்ைனப் பாவித்துப் பூைசெசய்தால் 

விஞ்சிய ஞானம் விளங்கும் பராபரேம. 154. 
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தாயுமானவடிகள் திருப்பாடல்கள் 

 

அன்பர்பணி ெசய்யஎைன ஆளாக்கி விட்டுவிட்டால் 

இன்பநிைல தாேனவந் ெதய்வதும் பராபரேம. 155. 

 

மூர்த்திதலந் தீர்த்தம் முைறயாய்த் ெதாடங்கினர்க்ேகார் 

வார்த்ைதெசாலச் சற்குருவும் வாய்க்கும் பராபரேம. 156. 

 

விரும்புஞ் சரிையமுதல் ெமய்ஞ்ஞானம் நான்கும் 

அரும்புமலர் காய்கனிேபால் அன்ேறா பராபரேம. 157. 

 

தானந் தவந்தருமஞ் சந்ததமுஞ் ெசய்வர்சிவ 

ஞானந் தைனயைணய நல்ேலார் பராபரேம. 158. 

 

ெசான்னத்ைதச் ெசால்லித் துடிக்கின்ற ஆணவப்ேபய்க் 

கின்னல் வருவெதந்நாள் எந்தாய் பராபரேம. 159. 

 

இன்ேற இருவிைனவந் ேதறியது நாெனன்ேறா 

அன்ேற விைளந்ததன்ேறா ஆற்ேறன் பராபரேம. 160. 

 

எண்ணமுந்தான் நின்ைனவிட இல்ைலெயன்றால் யான்முனேம 

பண்ணவிைன ேயது பகராய் பராபரேம. 161. 

 

என்ைனஇன்ன ெதன்றறியா ஏைழக்கும் ஆெகடுேவன் 

முன்ைனவிைன கூடல் முைறேயா பராபரேம. 162. 

 

அறியாநான் ெசய்விைனைய ஐயாநீ கூட்டுங் 

குறிேய ெதனக்குளவு கூறாய் பராபரேம. 163. 

 

என்ைனக் ெகடுக்க இைசந்த இருவிைனேநாய் 

தன்ைனக் ெகடுக்கத் தகாேதா பராபரேம. 164. 
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வல்லைமேய காட்டுகின்ற மாமாைய நாெனாருவன் 



தாயுமானவடிகள் திருப்பாடல்கள் 

 

இல்ைலெயனின் எங்ேக இருக்கும் பராபரேம. 165. 

 

முக்குணத்தால் எல்லாம் முைளக்கப் பிரகிருதிக் 

கிக்குணத்ைத நல்கியதார் எந்தாய் பராபரேம. 166. 

 

ஆற்றப் படாதுதுன்பம் ஐயஎன்னால் என்மனது 

ேதற்றப் படாதினிஎன் ெசய்ேவன் பராபரேம. 167. 

 

பூராய மாய்மனைதப் ேபாக்கஅறி யாமல்ஐேயா 

ஆராய் அைலந்ேதன் அரேச பராபரேம. 168. 

 

சினமிறக்கக் கற்றாலுஞ் சித்திெயல்லாம் ெபற்றாலும் 

மனமிறக்கக் கல்லார்க்கு வாேயன் பராபரேம. 169. 

 

வாதுக்கு வந்ெததிர்த்த மல்லைரப்ேபால் பாழ்த்தமனம் 

ஏதுக்குக் கூத்தாடு ெதந்தாய் பராபரேம. 170. 

 

சூதாடு வார்ேபால் துவண்டு துவண்டுமனம் 

வாதாடின் என்னபலன் வாய்க்கும் பராபரேம. 171. 

 

ெகாள்ளித்ேதள் ெகாட்டிக் குதிக்கின்ற ேபய்க்குரங்காய்க் 

கள்ளமனந் துள்ளுவெதன் கண்ேடா பராபரேம. 172. 

 

வந்தைதயும் ேபானைவயும் ைவத்துைவத்துப் பார்த்திருந்தால் 

சிந்ைத இதமகிதம் ேசரும் பராபரேம. 173. 

 

ஏறுமயிர்ப் பாலம்உணர் விந்தவிட யங்கள்ெநருப் 

பாெறனவும் நன்றாய் அறிந்ேதன் பராபரேம. 174. 

 

ெபாறிவழிேய ஏைழ ெபாறியாய் உழல்வதுநின் 
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அறிவின் விதித்தவிதி ஆேமா பராபரேம.  175. 



தாயுமானவடிகள் திருப்பாடல்கள் 

 

 

பாசசா லங்கள்எலாம் பற்றுவிட ஞானைவவாள் 

வீசுநாள் எந்நாள் விளம்பாய் பராபரேம. 176. 

 

எந்தவுட ேலனும் எடுத்தவுடல் நல்லெதன்று 

சிந்ைதெசய வந்ததிறஞ் ெசப்பாய் பராபரேம. 177. 

 

ெபாய்ெயல்லாம் ஒன்றாய்ப் ெபாருத்திைவத்த ெபாய்யுடைல 

ெமய்ெயன்றான் ெமய்யாய் விடுேமா பராபரேம. 178. 

 

மின்னைனய ெபாய்யுடைல ெமய்ெயன்று நம்பிஐேயா 

நின்ைன மறக்ைக ெநறிேயா பராபரேம. 179. 

 

நித்தியெமான் றில்லாத நீர்க்குமிழி ேபான்றவுடற் 

கித்தைனதான் துன்பமுண்ேடா என்ேன பராபரேம. 180. 

 

ேதகம்இறும் என்றுசடர் ேதம்புவெதன் நித்திைரயில் 

ஊகமறிந் தாற்பயந்தான் உண்ேடா பராபரேம. 181. 

 

ஏைதச் சுைமயா எடுப்பார் எடுத்தவுடல் 

ேசதமுறின் யாதுபின்ேன ெசல்லும் பராபரேம. 182. 

 

ேதாற்பாைவ நாலாட் சுைமயாகுஞ் சீவெனான்றிங் 

கார்ப்பால் எடுத்தெதவ ராேல பராபரேம. 183. 

 

ஞாலத்ைத ெமய்ெயனேவ நம்பிநம்ப நாளுெமன்றன் 

காலத்ைதப் ேபாக்கிெயன்ன கண்ேடன் பராபரேம. 184. 

 

ெபாய்யுலக வாழ்க்ைகப் புைலச்ேசரி வாதைனநின் 

ெமய்யருளின் மூழ்கின் விடுங்காண் பராபரேம. 185. 
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நூேலணி விண்ேணற நூற்குப் பருத்திைவப்பார் 

ேபாேல கருவிநன்னூற் ேபாதம் பராபரேம. 186. 

 

சின்னஞ் சிறியார்கள் ெசய்தமணற் ேசாற்ைறெயாக்கும் 

மன்னுங் கைலஞான மார்க்கம் பராபரேம. 187. 

 

வாசகஞா னத்தால் வருேமா சுகம்பாழ்த்த 

பூசெலன்று ேபாேமா புகலாய் பராபரேம. 188. 

 

ேகட்டைதேய ெசால்லுங் கிளிேபால நின்னருளின் 

நாட்டமின்றி வாய்ேபசல் நன்ேறா பராபரேம. 189. 

 

ெவளியாய் அருளில் விரவும்அன்பர் ேதகம் 

ஒளியாய்ப் பிறங்கியதும் உண்ேடா பராபரேம. 190. 

 

காலெமாரு மூன்றுங் கருத்திலுணர்ந் தாலும்அைத 

ஞாலந் தனக்குைரயார் நல்ேலார் பராபரேம. 191. 

 

ெகால்லா விரதெமான்று ெகாண்டவேர நல்ேலார்மற் 

றல்லாதார் யாேரா அறிேயன் பராபரேம. 192. 

 

இல்லாத காரியத்ைத இச்சித்துச் சிந்ைதவழிச் 

ெசல்லாைம நல்ேலார் திறங்காண் பராபரேம. 193. 

 

ஏதுவந்தும் ஏெதாழிந்தும் என்னதுயான் என்னார்கள் 

ேபாதநிைல கண்ட புலத்ேதார் பராபரேம. 194. 

 

ஆயிரஞ்ெசான் னாலும் அறியாதவஞ்செநஞ்சப் 

ேபயெராடு கூடிற் பிைழ காண் பராபரேம. 195. 
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ேநய அருள்நிைலயில் நிற்பார் பராபரேம. 196. 

 

நித்திைரயிற் ெசத்தபிணம் ேநருமுடற் கிச்ைசைவயாச் 

சுத்தர்கேள நல்ல துறேவார் பராபரேம. 197. 

 

எந்ெநஞ்ச ேமனும் இரங்குேம நின்னருட்குக் 

கன்ெனஞ் சரும்உளேரா காட்டாய் பராபரேம. 198. 

 

மந்தஅறி வாகியின்பம் வாயா திருந்தைலந்தால் 

சிந்ைதமயங் காேதாஎன் ெசய்ேவன் பராபரேம. 199. 

 

ேதடிேனன் திக்கைனத்துந் ெதண்டனிட்ேடன் சிந்ைதைநந்து 

வாடிேனன் என்மயக்கம் மாற்றாய் பராபரேம. 200. 

 

மடிைமெயனும் ஒன்ைற மறுத்தன்ேறா என்ைன 

அடிைமெகாளல் ேவண்டும் அரேச பராபரேம. 201. 

 

காலர்பயந் தீரஇன்பக் காற்கபய ெமன்ெறழுந்த 

மாைல வளர்த்தைனேய வாழி பராபரேம. 202. 

 

நீர்ப்புற் புதமாய் நிைனவருட்ேக நின்றழியப் 

பார்ப்பதல்லால் ேவறுெமான்ைறப் பாேரன் பராபரேம. 203. 

 

நீர்க்குமிழி ேபாெலன் நிைனவுெவளி யாக்கைரயப் 

பார்க்குமிடம் எல்லாம்என் பார்ைவ பராபரேம. 204. 

 

ஆடிஓய் பம்பரம்ேபால் ஆைசயுடன் எங்கும்உைனத் 

ேதடிஓய் கின்ேறன்என் ெசய்ேவன் பராபரேம. 205. 

 

ேவதாந்தஞ் சித்தாந்தம் ேவெறன்னார் கண்களிக்கும் 

 www.shaivam.org 20 

நாதாந்த ேமான நலேம பராபரேம. 206. 
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ஆனந்த மானநின்ைன அன்றிெயான்ைற உன்னாத 

ேமானந் தமிேயற்கு முத்தி பராபரேம. 207. 

 

ஏதுக்கும் உன்ைனவிட இல்ைலெயன்றால் என்கருத்ைதச் 

ேசாதிக்க ேவண்டாநான் ெசான்ேனன் பராபரேம. 208. 

 

முத்தியிலுந் ேதகமிைச மூவிதமாஞ் சித்திெபற்றார் 

எத்தைனேபர் என்றுைரப்ப ெதந்தாய் பராபரேம. 209.  

 

நீயன்றி நானார் நிைனவார்என் ெநஞ்சகமார் 

தாயன்றிச் சூலுமுண்ேடா சாற்றாய் பராபரேம. 210. 

 

அங்கேம நின்வடிவ மானசுகர் கூப்பிடநீ 

எங்கும்ஏன் ஏெனன்ற ெதன்ேன பராபரேம. 211. 

 

ெகாள்ைளெவள்ளத் தண்ணருள்ேமற் ெகாண்டுகழித் தார்த்திழுத்தால் 

கள்ளமனக் கப்பெலங்ேக காணும் பராபரேம. 212. 

 

எக்கைலயுங் கற்றுணர்ந்ேதா ெமன்றவர்க்குஞ் சம்மதஞ்ெசால் 

வக்கைணயால் இன்பம் வருேமா பராபரேம. 213. 

 

கல்ெலறியப் பாசி கைலந்துநன்னீர் காணும்நல்ேலார் 

ெசால்லுணரின் ஞானம்வந்து ேதான்றும் பராபரேம. 214. 

 

நின்ைன யுணர்ந் ேதார்கடைம நிந்தித்த ேபயறிஞர் 

என்ன கதிெபறுவார் எந்தாய் பராபரேம. 215. 

 

என்னதுயான் என்னல்அற்ேறார் எங்கிருந்து பார்க்கினும்நின் 

சன்னிதியாம் நீெபரியசாமி பராபரேம. 216. 
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ேசாற்றுத் துருத்திச் சுைமசுமப்பக் கண்பிதுங்கக் 

காற்ைறப் பிடித்தைலந்ேதன் கண்டாய் பராபரேம. 217. 

 

உள்ளபடி ெயான்ைற உைரக்கின்அவர்க் குள்ளுறவாய்க் 

கள்ளமின்றி அன்பாய்க் களிப்ேபன் பராபரேம. 218. 

 

அடுத்தஇயல் பாகெவான்ைற யான்பகர்வ தல்லால் 

ெதாடுத்தெதான்ைற யான்ேவண்டிச் ெசால்ேலன் பராபரேம. 219. 

 

உள்ளமறி யாெதாருவர் ஒன்ைறஉன்னிப் ேபசில்ஐேயா 

துள்ளியிளங் கன்றாய்த் துடிப்ேபன் பராபரேம. 220. 

 

எல்லாரும் இன்புற் றிருக்க நிைனப்பதுேவ 

அல்லாமல் ேவெறான் றறிேயன் பராபரேம. 221. 

 

முன்னாள்ெமய்ஞ் ஞான முனிவர்தவம் ஈட்டுதல்ேபால் 

இந்நாளிற் காணஎனக் கிச்ைச பராபரேம. 222. 

 

கன்மெமன்ப ெதல்லாங் கரிசறேவ ெமய்ஞ்ஞான 

தன்மநிைல சார்ந்ததன்பர் தன்ைம பராபரேம. 223. 

 

கண்துயிலா ெதன்னறிவின் கண்ணூேட காட்சிெபற 

மண்டிய ேபெராளிநீ வாழி பராபரேம. 224. 

 

நானான தன்ைமெயன்று நாடாமல் நாடஇன்ப 

வானாகி நின்றைனநீ வாழி பராபரேம. 225. 

 

அகத்தூ டணுவணுவாய் அண்டெமல்லாந் தானாய் 

மகத்தாகி நின்றைனநீ வாழி பராபரேம. 226. 

 

 www.shaivam.org 22 
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வாரம்ைவத்துக் காத்தைனநீ வாழி பராபரேம. 227. 

 

புரந்ேதார்தந் ேதசெமன்பார் பூமிையப்ேபா ராடி 

இறந்ேதாருந் தம்மெதன்பார் என்ேன பராபரேம. 228. 

 

மூர்த்திெயல்லாம் வாழிெயங்கள் ேமானகுரு வாழிஅருள் 

வார்த்ைதெயன்றும் வாழிஅன்பர் வாழி பராபரேம. 229. 

 

ெசால்லும் ெபாருளுந் ெதாடரா அருள்நிைறவில் 

ெசல்லும் படிக்கருள்நீ ெசய்தாய் பராபரேம. 230. 

 

இற்ைறவைரக் குள்ளாக எண்ணரிய சித்திமுத்தி 

ெபற்றவர்கள் எத்தைனேபர் ேபசாய் பராபரேம. 231. 

 

நாடும் நகரும்நிசா னாட்டிய பாளயமும் 

ஈடுெசயு ேமாமுடிவில் எந்தாய் பராபரேம. 232. 

 

ேதடுந் திரவியமுஞ் ேசர்ந்தமணிப் ெபட்டகமும் 

கூட வருந்துைணேயா கூறாய் பராபரேம. 233. 

 

ேதடாத ேதட்டினேர ெசங்ைகத் துலாக்ேகால்ேபால் 

வாடாச் சமனிைலயில் வாழ்வார் பராபரேம. 234. 

 

நீராய்க் கசிந்துருகி ெநட்டுயிர்த்து நின்ேறைனப் 

பாராத ெதன்ேனா பகராய் பராபரேம. 235. 

 

உள்ளெபாருள் ஆவி உடல்மூன்றும் அன்ேறதான் 

ெகாள்ைளெகாண்ட நீெயன் குைறதீர் பராபரேம. 236. 

 

ஆழ்ந்தாேய யிவ்வுலகில் அல்லெலல்லாந் தீர்ந்தருளால் 
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வாழ்ந்தாேய என்றைனநீ வாழி பராபரேம. 237. 



தாயுமானவடிகள் திருப்பாடல்கள் 

 

 

தாரா அருைளெயல்லாந் தந்ெதைனயும் நின்னருளின் 

வாராேயா என்றைனநீ வாழி பராபரேம. 238. 

 

ஆைசயுன்மீ தல்லால் அருளறிய ேவறுெமான்றில் 

பாசம்ைவேயன் நின்கருைணப் பாங்காற் பராபரேம. 239 

 

ஆதியந்த நீகுருவாய் ஆண்டதல்லால் நின்ைனயன்றிப் 

ேபாதைனயும் உண்ேடா புகலாய் பராபரேம. 240. 

 

தானாக வந்து தடுத்தாண் ெடைனயின்ப 

வானாகச் ெசய்தஇன்ப வாேன பராபரேம. 241. 

 

பற்றற் றிருக்குெநறி பற்றிற் கடல்மைலயுஞ் 

சுற்ற நிைனக்குமனஞ் ெசான்ேனன் பராபரேம. 242. 

 

படிப்பற்றுக் ேகள்வியற்றுப் பற்றற்றுச் சிந்ைதத் 

துடிப்பற்றார்க் கன்ேறா சுகங்காண் பராபரேம. 243. 

 

சத்தாகி நின்ேறார் சடங்க ளிலிங்கெமன 

ைவத்தாரும் உண்ேடாெயன் வாழ்ேவ பராபரேம. 244. 

 

சித்த நிருவிகற்பஞ் ேசர்ந்தார் உடல்தீபம் 

ைவத்தகர்ப்பூ ரம்ேபால் வயங்கும் பராபரேம. 245. 

 

ஆதிகா லத்தில்எைன ஆண்டைனேய இப்பால்நீ 

ேபாதிெயனில் எங்ேகநான் ேபாேவன் பராபரேம. 246. 

 

நாவழுத்துஞ் ெசால்மலேரா நாளுதிக்கும் ெபான்மலேரா 

ேதைவயுனக் கின்னெதன்று ெசப்பாய் பராபரேம. 247. 
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தாயுமானவடிகள் திருப்பாடல்கள் 

 

கன்னல்தரும் பாகாய்க் கருப்புவட்டாய்க் கற்கண்டாய் 

இன்னமுதாய் என்னுள் எருந்தாய் பராபரேம. 248. 

 

சிற்பரேம தற்பரேம ெதய்வச் சுருதிெசான்ன 

அற்புதேம அன்ேப அறிேவ பராபரேம. 249. 

 

அறிவிப்பான் நீெயன்றால் ஐம்புலன்க டந்தந் 

ெநறிநிற்பார் யாேர நிகழ்த்தாய் பராபரேம. 250. 

 

அந்தக் கரணெமனும் ஆகாத ேபய்கள்எைன 

வந்துபிடித் தாட்ட வழக்ேகா பராபரேம. 251. 

 

ஐவெராடுங் கூடாமல் அந்தரங்க ேசைவதந்த 

ெதய்வ அறிேவ சிவேம பராபரேம. 252. 

 

அருளாகி நின்றசுகம் ஆகாமல் ஐேயா 

இருளாகி நிற்க இயல்ேபா பராபரேம. 253. 

 

அன்பெரல்லாம் இன்பம் அருந்திடவும் யான்ஒருவன் 

துன்புறுதல் நன்ேறாநீ ெசால்லாய் பராபரேம. 254. 

 

சந்ததமும் நின்கருைண சாற்றுவதல் லால்ேவறு 

சிந்ைதஅறி ேயன்உன்றன் சித்தம் பராபரேம. 255. 

 

நான்நான் எனக்குளறும் நாட்டத்தால் என்ைனவிட்டுப் 

ேபானாலும் உன்ைனவிட்டுப் ேபாேகன் பராபரேம. 256. 

 

இக்காயம் ெபாய்ெயன்ேறார் ஈட்டத் துனக்கபயம் 

புக்காதார் உண்ேடா புகலாய் பராபரேம. 257. 
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தானாதல் பூரணேம சாருமிடம் உண்டுயிரும் 



தாயுமானவடிகள் திருப்பாடல்கள் 

 

வானாதி யும்ஒழுங்காய் மன்னும் பராபரேம. 258. 

 

உன்னுமனங் கர்ப்பூர வுண்ைடேபா ேலகைரய 

மின்னும்ஆ னந்த விளக்ேக பராபரேம. 259. 

 

நாட்பட் டைலந்த நடுக்கெமலாந் தீரவுனக் 

காட்பட்டுந் துன்பம்எனக் காேமா பராபரேம. 260. 

 

பாவிபடுங் கண்கலக்கம் பார்த்துமிரங் காதிருந்தால் 

ஆவிக் குறுதுைணயார் ஐயா பராபரேம. 261. 

 

நின்னிைறேவ தாரகமாய் நின்றுசுகம் எய்தாமல் 

என்னிைறேவ பாவித்ேதன் என்ேன பராபரேம. 262. 

 

நின்ைனச் சரண்புகுந்தால் நீகாக்கல் ேவண்டுமல்லால் 

என்ைனப் புறம்விடுதல் என்ேன பராபரேம. 263. 

 

மாறாத துன்பெமல்லாம் வந்துைரத்தால் நின்ெசவியில் 

ஏறாத வாேறது இயம்பாய் பராபரேம. 264. 

 

விஞ்சுபுலப் பாடைனத்தும் வீறுதுன்பஞ் ெசய்யவந்த 

அஞ்சுபுல ேவடருக்கும் ஆற்ேறன் பராபரேம. 265. 

 

கன்னங் கரியநிறக் காமாதி ராட்சசப் ேபய்க் 

ெகன்ைனயிலக் காகைவத்த ெதன்ேன பராபரேம. 266. 

 

சித்திெநறி ேகட்டல் ெசகமயக்கஞ் சன்மமற 

முத்திெநறி ேகட்டல் முைறகாண் பராபரேம. 267. 

 

சிந்ைத சிைதயச் சிைதயாத ஆனந்தம் 
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எந்தவைக யாேலவந் ெதய்தும் பராபரேம. 268. 



தாயுமானவடிகள் திருப்பாடல்கள் 

 

 

கூர்த்தஅறி வால்அறியக் கூடா ெதனக்குரவன் 

ேதர்த்தபடி தாேன திரிந்ேதன் பராபரேம. 269. 

 

பத்த ரருந்தும் பரமசுகம் யானருந்த 

எத்தைனநாள் ெசல்லும் இயம்பாய் பராபரேம. 270. 

 

தீர்த்தி னால்துறவு ேசராமல் இவ்வுலகில் 

பாரத் தனம்ேபசல் பண்ேபா பராபரேம. 271. 

 

இந்த ெவளியிைனயுண் ேடப்பமிடப் ேபரறிவாத் 

தந்தெவளிக் ேகெவளியாய்ச் சார்ந்ேதன் பராபரேம. 272. 

 

உணர்த்தும்உைன நாடா துணர்ந்தைவேய நாடி 

இணக்குறுெமன் ஏைழைமதான் என்ேன பராபரேம. 273. 

 

உண்டுேபால் இன்றாம் உலைகத் திரெமனவுள் 

ெகாண்டுநான் ெபற்றபலன் கூறாய் பராபரேம. 274. 

 

உள்ளபடி யாதுெமன உற்றுணர்ந்ேதன் அக்கணேம 

கள்ளமனம் ேபானவழி காேணன் பராபரேம. 275. 

 

சித்த மவுனஞ் ெசயல்வாக் ெகலாமவுனஞ் 

சுத்த மவுனம்என்பால் ேதான்றிற் பராபரேம. 276. 

 

எண்ணில்பல ேகாடிஉயிர் எத்தைனேயா அத்தைனக்குங் 

கண்ணிற் கலந்தஅருட் கண்ேண பராபரேம. 277. 

 

எனக்கினியார் உன்ேபாலும் இல்ைலெயன்றால் யானும் 

உனக்கினியா னாகா உளேவன் பராபரேம. 278. 
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தாயுமானவடிகள் திருப்பாடல்கள் 

 

அண்டபிண்டங் காேணன் அகமும் புறமும் ஒன்றாக் 

கண்ட என்ைன நீகலந்த காலம் பராபரேம. 279. 

 

எத்தைனேயா ேகாடி ெயடுத்ெதடுத்துச் ெசான்னாலுஞ் 

சித்தம் இரங்கிைலஎன் ெசய்ேவன் பராபரேம. 280. 

 

அன்றந்த நால்வருக்கும் அற்புதமாய் நீயுைரத்த 

ெதான்றந்த வார்த்ைதெயனக் குண்ேடா பராபரேம. 281. 

 

அப்பெனன்றும் அன்ைனெயன்றும் ஆரியெனன் றும்உைனேய 

ெசப்புவதும் உன்னிைலயின் சீர்காண் பராபரேம. 282. 

 

கட்டுங் கனமும்அந்தக் காலர்வரும் ேபாெததிர்த்து 

ெவட்டுந் தளேமா விளம்பாய் பராபரேம. 283. 

 

ேபசாத ேமானநிைல ெபற்றன்ேறா நின்னருளாம் 

வாசாம ேகாசரந்தான் வாய்க்கும் பராபரேம. 284 

 

கற்றாலுங் ேகட்டாலுங் காயமழி யாதசித்தி 

ெபற்றாலும் இன்பம்உண்ேடா ேபசாய் பராபரேம. 285. 

 

கண்டவடி ெவல்லாங் கைரக்கின்ற அஞ்சனம்ேபால் 

அண்டெமல்லாம் நின்னருேள அன்ேறா பராபரேம. 286. 

 

தன்ெசயலால் ஒன்றுமிைல தாெனன்றால் நான்பாவி 

நின்ெசயலாய் நில்லா நிைனேவன் பராபரேம. 287. 

 

ெகாைலகளவு கட்காமங் ேகாபம்விட்டால் அன்ேறா 

மைலயிலக்கா நின்னருள்நான் வாய்க்கும் பராபரேம. 288. 
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தாயுமானவடிகள் திருப்பாடல்கள் 

 

உன்ைன அறியஅருள் உண்ேடா பராபரேம. 289. 

 

ஒன்றிரண்ெடன் றுன்னா உணர்வுெகாடுத் துள்ளபடி 

என்றும்என்ைன ைவயாய் இைறேய பராபரேம. 290. 

 

கருதும்அடி யார்கள்உளங் காணெவளி யாகுந் 

துரியநிைற வான சுகேம பராபரேம. 291. 

 

ெபாய்குவித்த ெநஞ்சன்அருட் ெபாற்பறிந்து திக்கைனத்துங் 

ைககுவித்து நிற்பெதந்தக் காலம் பராபரேம. 292. 

 

அத்துவித மான அயிக்ய அனுபவேம 

சுத்தநிைல அந்நிைலயார் ெசால்வார் பராபரேம. 293. 

 

ைவத்த சுவரலம்பின் மண்ேபாேமா மாையயிேனார்க் 

ெகத்தைனேபா தித்தும்என்னாம் எந்தாய் பராபரேம. 294. 

 

பூட்டற்றுத் ேதகமற்றுப் ேபாகுமுன்ேன நின்னருைளக் 

காட்டாத் தகாேதாஎன் கண்ேண பராபரேம. 295. 

 

ெசால்லிற் பதர்கைளந்து ெசால்முடிவு காணாதார் 

ெநல்லிற் பதர்ேபால் நிற்பார் பராபரேம. 296. 

 

அழுக்காற்றால் ெநஞ்சம் அழுங்கியபுன் மாக்கள் 

இழுக்காற்றால் இன்பநலம் எய்தார் பராபரேம. 297. 

 

ேதகாதி ெபாய்ெயனேவ ேதர்ந்தவுப சாந்தருக்கு 

ேமாகாதி உண்ேடா ெமாழியாய் பராபரேம. 298. 

 

சாதைனெயல் லாம்அவிழத் தற்ேபாதங் காட்டாேதார் 
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ேபாதைனநீ நல்குவெதப் ேபாேதா பராபரேம. 299. 



தாயுமானவடிகள் திருப்பாடல்கள் 

 

 

ஒன்றுமறி யாவிருளாம் உள்ளம் பைடத்தஎனக் 

ெகன்று கதிவருவ ெதந்தாய் பராபரேம. 300. 

 

சிந்திக்குந் ேதாறும்என்னுள் சிற்சுகமாய் ஊற்றூறிப் 

புந்திக்குள் நின்றஅருள் ெபாற்ேப பராபரேம. 301. 

 

என்றும்அைடந் ேதார்கட் கிரங்கார் குறிப்பைனத்துங் 

கன்ைறயுைத காலி கைதகாண் பராபரேம. 302. 

 

குற்றங் குைறயக் குணேம லிடஅருைள 

உற்றவேர ஆவிக் குறவாம் பராபரேம. 303. 

 

ஓருைரயால் வாய்க்குமுண்ைமக் ேகாரனந்த நூல்ேகாடிப் 

ேபருைரயாற் ேபசில்என்ன ேபறாம் பராபரேம. 304. 

 

ெசால்லுஞ் சமயெநறிச் சுற்றுக்கு ேளசுழலும் 

அல்லல் ஒழிவெதன்ைறக் ைகயா பராபரேம. 305. 

 

பிடித்தைதேய தாபிக்கும் ேபராணவத்ைத 

அடித்துத் துரத்தவல்லார் ஆர்காண் பராபரேம. 306. 

 

ேநசத்தால் நின்ைன நிைனக்கும் நிைனவுைடயார் 

ஆைசக் கடலில் அழுந்தார் பராபரேம. 307. 

 

கள்ளாது கட்டுணவுங் காரியேமா நாெனாருெசால் 

ெகாள்ளாத ேதாடமன்ேறா கூறாய் பராபரேம. 308. 

 

ெசன்றவிட ெமல்லாந் திருவருேள தாரகமாய் 

நின்றவர்க்ேக ஆனந்த நிட்ைட பராபரேம. 309. 
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தாயுமானவடிகள் திருப்பாடல்கள் 

 

நீட்சி குறுகல்இல்லா நித்யசுகா ரம்பசக 

சாட்சியாம் உன்ைனவந்து சார்ந்ேதன் பராபரேம. 310. 

 

வானாதி தத்துவமாய் மன்னிநின்ற காரணநீ 

நானாகி நிற்பெதந்த நாேளா பராபரேம. 311. 

 

காட்டத்தில் அங்கி கைடயவந்தால் என்னவுன்னும் 

நாட்டத்தின் ஊடுவந்த நட்ேப பராபரேம. 312. 

 

நித்திைரயாய்த் தாேன நிைனவயர்ந்தால் நித்தநித்தஞ் 

ெசத்தபிைழப் பானெதங்கள் ெசய்ைக பராபரேம. 313. 

 

இன்பநிட்ைட எய்தாமல் யாெதனினுஞ் ெசன்றுமனந் 

துன்புறுதல் வன்பிறவித் துக்கம் பராபரேம. 314. 

 

ெபாய்யகல ெமய்யான ேபாதநிைல கண்ேடார்க்ேகார் 

ஐயமிைல ஐயமிைல ஐயா பராபரேம. 315. 

 

மந்திரத்ைத உன்னி மயங்கா ெதனக்கினிேயார் 

தந்திரத்ைத ைவக்கத் தகாேதா பராபரேம. 316. 

 

விண்கருைண பூத்தெதன்ன ேமவி உயிர்க்குயிராய்த் 

தண்கருைண ேதான்றஅருள் தாய்நீ பராபரேம. 317. 

 

தன்மயமாய் நின்றநிைல தாேனதா னாகிநின்றால் 

நின்மயமாய் எல்லாம் நிகழும் பராபரேம. 318. 

 

ஏங்கி இைடயும்ெநஞ்சம் ஏைழையநீ வாெவன்ேற 

பாங்குெபறச் ெசய்வதுன்ேமற் பாரம் பராபரேம. 319. 
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ஆண்டநின்ைன நீங்கா அடிைமகள்யாம் ஆணவத்ைதப் 



தாயுமானவடிகள் திருப்பாடல்கள் 

 

பூண்டெதன்ன கன்மம் புகலாய் பராபரேம. 320. 

 

எங்கணும்நீ ெயன்றால் இருந்துபடி எய்தாமல் 

அங்குமிங்கும் என்றைலயல் ஆேமா பராபரேம. 321. 

 

கற்குமது வுண்டு களித்ததல்லால் நின்னருளில் 

நிற்குமது தந்ததுண்ேடா நீதான் பராபரேம. 322. 

 

அண்டபகி ரண்டம் அறியாத நின்வடிைவக் 

கண்டவைரக் கண்டாற் கதியாம் பராபரேம. 323. 

 

கலக்கமுற ெநஞ்ைசக் கலக்கித் திரும்பத் 

துலக்குபவன் நீயைலேயா ெசால்லாய் பராபரேம. 324. 

 

சிந்ைதயும்என் ேபாலச் ெசயலற் றடங்கிவிட்டால் 

வந்தெதல்லாம் நின்ெசயலா வாழ்ேவன் பராபரேம. 325. 

 

பந்தெமலாந் தீரப் பரஞ்ேசாதி நீகுருவாய் 

வந்த வடிைவ மறேவன் பராபரேம. 326. 

 

தானந்த மான சகச நிருவிகற்ப 

ஆனந்த நிட்ைடஅருள் ஐயா பராபரேம. 327. 

 

அல்லெலல்லாந் தீரஎனக் கானந்த மாகெவாரு 

ெசால்ைலஎன்பால் ைவத்தைதெயன் ெசால்ேவன் பராபரேம. 328. 

 

சிந்ைத மயக்கமறச் சின்மயமாய் நின்றவுன்ைனத் 

தந்தவுனக் ெகன்ைனயும்நான் தந்ேதன் பராபரேம. 329. 

 

ைமகாட்டு மாைய மயக்கமற நீகுருவாய்க் 
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ைககாட்ட வுங்கனவு கண்ேடன் பராபரேம. 330. 



தாயுமானவடிகள் திருப்பாடல்கள் 

 

 

மால்ைவத்த சிந்ைத மயக்கறஎன் ெசன்னிமிைசக் 

கால்ைவக்க வுங்கனவு கண்ேடன் பராபரேம. 331. 

 

மண்ணான மாையெயல்லாம் மாண்டுெவளி யாகஇரு 

கண்ணார வுங்கனவு கண்ேடன் பராபரேம. 332. 

 

மண்ணீர்ைம யாேல மயங்காதுன் ைகயால்என் 

கண்ணீர் துைடக்கவும்நான் கண்ேடன் பராபரேம. 333. 

 

உள்ள துணரா வுணர்விலிமா பாவிெயன்ேறா 

ெமள்ளெமள்ளக் ைகெநகிழ விட்டாய் பராபரேம. 334. 

 

எல்லாம் நினதுெசயல் என்ெறண்ணும் எண்ணமும்நீ 

அல்லால் எனக்குளேதா ஐயா பராபரேம. 335. 

 

பந்த மயக்கிருக்கப் பற்ெறாழிந்ேதன் என்றுளறும் 

இந்த மயக்கம் எனக்ேகன் பராபரேம. 336. 

 

காட்சிெயல்லாங் கண்ைணவிடக் கண்டதுண்ேடா யாதினுக்கும் 

ஆட்சி உனதருேள அன்ேறா பராபரேம. 337. 

 

எட்டுத் திைசயும்ஒன்றாய் இன்பமாய் நின்றவுன்ைன 

விட்டுப் பிரியவிடம் ேவேறா பராபரேம. 338. 

 

பிரியா துயிர்க்குயிராய்ப் பின்னமற ேவாங்குஞ் 

ெசறிேவ அறிேவ சிவேம பராபரேம. 339. 

 

ஏேதது ெசான்னாலும் எள்ளளவும் நீயிரங்காச் 

சூேத ெதனக்குளவு ெசால்லாய் பராபரேம. 340. 
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தாயுமானவடிகள் திருப்பாடல்கள் 

 

கற்பைனயாப் பாடுகின்ேறன் கண்ணீருங் கம்பைலயுஞ் 

ெசாற்பனத்துங் காேணன்என் ெசால்ேவன் பராபரேம. 341. 

 

வன்ெபான்று நீங்கா மனதிறப்ப மாறாப்ேபர் 

அன்ெபான்றும் ேபாதும்எனக் ைகயா பராபரேம. 342. 

 

ஏதுந் ெதரியா எளிேயைன வாெவனநின் 

ேபாதநிைல காட்டிற் ெபாறாேதா பராபரேம. 343. 

 

ஓராமல் எல்லாம் ஒழிந்ேதற்குன் ெதய்வஅருள் 

தாரா திருக்கத் தகுேமா பராபரேம. 344. 

 

ேமானந் தருஞான மூட்டி எனக்குவட்டா 

ஆனந்த வாழ்க்ைக அருளாய் பராபரேம. 345. 

 

வாடுமுகங் கண்ெடன்ைன வாடாம ேலகாத்த 

நீடுங் கருைண நிைறேவ பராபரேம. 346. 

 

புந்தியினால் நின்னடிையப் ேபாற்றுகின்ற ெமய்யடியார் 

சிந்ைதயிறப் ேபாநின் தியானம் பராபரேம. 347. 

 

உனக்குவைம யாக்கருைண உள்ளவரும் வன்ைமக் 

ெகனக்குவைம யானவரும் இல்ைல பராபரேம. 348. 

 

தாயிருந்தும் பிள்ைள தளர்ந்தார்ேபால் எவ்விடத்தும் 

நீயிருந்தும் நான் தளர்ந்து நின்ேறன் பராபரேம. 349. 

 

வாயாற் கிணறுெகட்ட வாேறேபால் வாய்ேபசிப் 

ேபயானார்க் கின்பமுண்ேடா ேபசாய் பராபரேம. 350. 
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தாயுமானவடிகள் திருப்பாடல்கள் 

 

சீவனுக்கார் ேபாதந் ெதரித்தார் பராபரேம. 351. 

 

இன்ப நிருவிகற்பம் இன்ேறதா அன்ெறனிேலா 

துன்பம் ெபாறுப்பரிது ெசான்ேனன் பராபரேம. 352. 

 

கற்குநிைல கற்றால் கருவியவி ழாதருளாய் 

நிற்குநிைல கற்பதுேவ நீதம் பராபரேம. 353. 

 

காச்சச் சுடர்விடும்ெபாற் கட்டிேபால் நின்மலமாய்ப் 

ேபச்சற் றவேர பிறவார் பராபரேம. 354. 

 

பற்ெறாழிந்து சிந்ைதப் பைதப்ெபாழிந்து தாேனதான் 

அற்றிருப்ப ெதன்ைறக் கைமப்பாய் பராபரேம. 355. 

 

உருெவளிதான் வாதவூர் உத்தமர்க்கல் லாலினமுங் 

குருவழிநின் றார்க்குமுண்ேடா கூறாய் பராபரேம. 356. 

 

ேதகம்யா ேதனுெமாரு சித்திெபறச் சீவன்முத்தி 

ஆகுெநறி நல்லெநறி ஐயா பராபரேம. 357. 

 

உலகெநறி ேபாற்சடலம் ஓயஉயிர் முத்தி 

இலகுெமனல் பந்த இயல்ேப பராபரேம. 358. 

 

பரமாப் பரெவளியாப் பார்ப்பதல்லால் மற்ெறவர்க்குந் 

திரேமது மில்ைலநன்றாய்த் ேதர்ந்ேதன் பராபரேம. 359. 

 

ேதடுேவன் நின்னருைளத் ேதடுமுன்ேன ெயய்தில்நடம் 

ஆடுேவன் ஆனந்த மாேவன் பராபரேம. 360. 

 

உள்ளங் குைழய வுடல்குைழய வுள்ளிருந்த 
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கள்ளங் குைழயஎன்று காண்ேபன் பராபரேம. 361. 



தாயுமானவடிகள் திருப்பாடல்கள் 

 

 

பட்டப் பகல்ேபாலப் பாழ்த்தசிந்ைத மாளின்எல்லாம் 

ெவட்டெவளி யாக விளங்கும் பராபரேம. 362. 

 

பார்க்கின்அணுப் ேபாற்கிடந்த பாழ்ஞ்சிந்ைத மாளின்என்ைன 

யார்க்குச் சரியிடலாம் ஐயா பராபரேம. 363. 

 

பாட்டுக்ேகா அன்பினுக்ேகா பத்திக்ேகா அன்பர்தங்கள் 

நீட்டுக்ெகல் லாங்குறுகி நின்றாய் பராபரேம. 364. 

 

முத்தாந்த வித்ேத முைளக்குநில மாெயழுந்த 

சித்தாந்த மார்க்கச் சிறப்ேப பராபரேம. 365. 

 

உன்னா ெவளியாய் உறங்காத ேபருணர்வாய் 

என்னாவிக் குள்ேள யிருந்தாய் பராபரேம. 366. 

 

தத்துவெமல் லாமகன்ற தன்ைமயர்க்குச் சின்மயமா 

நித்தமுத்த சுத்த நிைறேவ பராபரேம. 367. 

 

உள்ளக் ெகாதிப்பகல வுள்ளுள்ேள ஆனந்த 

ெவள்ள மலர்க்கருைண ேவண்டும் பராபரேம. 368. 

 

என்ைனப் புறப்பதரு ளின்கடனாம் என்கடனாம் 

நின்னிற் பணியறேவ நிற்ைக பராபரேம. 369. 

 

தாேனயா நன்னிைலையத் தந்தஅருள் ஆனந்த 

வாேன மனாதீத வாழ்ேவ பராபரேம. 370. 

 

மண்ணாதி பூதெமல்லாம் ைவத்திருந்த நின்னிைறைவக் 

கண்ணாரக் கண்டு களித்ேதன் பராபரேம. 371. 
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அறியாைம ஈெதன் றறிவித்த அன்ேறதான் 

பிறியா அருள்நிைலயும் ெபற்ேறன் பராபரேம. 372. 

 

தீெதனவும் நன்ெறனவுந் ேதர்ந்ததுநான் ேதர்ந்தபடி 

ஏதும் நடக்கெவாட்டா ெதன்ேன பராபரேம. 373. 

 

கண்ட அறிவகண்டா காரெமன ெமய்யறிவில் 

ெகாண்டவர்க்ேக முத்தி ெகாடுப்பாய் பராபரேம. 374. 

 

ஈறாக வல்விைனநான் என்னாமல் இன்பசுகப் 

ேபறாம் படிக்கடிைம ெபற்ேறன் பராபரேம. 375. 

 

ெபற்றார் அநுபூதி ேபசாத ேமானநிைல 

கற்றார் உைனப்பிரியார் கண்டாய் பராபரேம. 376. 

 

நீேயநான் என்று நிைனப்பும் மறப்புமறத் 

தாேய அைனயஅருள் தந்தாய் பராபரேம. 377. 

 

சஞ்சலமற் ெறல்லாம்நீ தாெனன் றுணர்ந்ேதன்என் 

அஞ்சலியுங் ெகாள்ளாய் அரேச பராபரேம. 378. 

 

பூதமுதல் நாதவைர ெபாய்ெயன்ற ெமய்யெரல்லாங் 

காதலித்த இன்பக் கடேல பராபரேம. 379. 

 

வாக்குமனம் ஒன்றுபட்ட வார்த்ைதயல்லால் ெவவ்ேவறாய்ப் 

ேபாக்குைடய வார்த்ைத ெபாருந்ேதன் பராபரேம. 380. 

 

வன்ைமயின்றி எல்லாம் மதித்துணர்வாய்க் காெகடுேவன் 

தன்ைமெயான்றுந் ேதாயாத் தைடேயா பராபரேம. 381. 
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ைவத்தவர்கள் வாழிகுரு வாழி பராபரேம. 382. 

 

கல்லாேதன் ஆனாலுங் கற்றுணர்ந்த ெமய்யடியார் 

ெசால்லாேல நின்ைனத் ெதாடர்ந்ேதன் பராபரேம. 383. 

 

ெசால்லிறப்பச் சற்குருவாய்த் ேதான்றிச் சுகங்ெகாடுத்த 

நல்லவர்க்ேக ெகாத்தடிைம நான்காண் பராபரேம. 384. 

 

முத்திக்கு வித்தான ேமானக் கரும்புவழி 

தித்தித் திடவிைளந்த ேதேன பராபரேம. 385. 

 

நித்திைரயும் பாழ்த்த நிைனவும்அற்று நிற்பதுேவா 

சுத்த அருள்நிைலநீ ெசால்லாய் பராபரேம. 386. 

 

மண்ணும் மறிகடலும் மற்றுளவும் எல்லாம்உன் 

கண்ணில் இருக்கவும்நான் கண்ேடன் பராபரேம. 387. 

 

பூட்டிைவத்து வஞ்சப் ெபாறிவழிேய என்றைனநீ 

ஆட்டுகின்ற ேதேதா அறிேயன் பராபரேம. 388. 

 

ெபாய்யுணர்வா யிந்தப் புழுக்கூட்ைடக் காத்திருந்ேதன் 

உய்யும் வைகயும் உளேதா பராபரேம. 389. 

 

 44. ைபங்கிளிக்கண்ணி 

 

அந்தமுடன் ஆதி அளவாமல் என்னறிவில் 

சுந்தரவான் ேசாதி துலங்குேமா ைபங்கிளிேய.  1. 

 

அகேமவும் அண்ணலுக்ெகன் அல்லெலல்லாஞ் ெசால்லிச் 

சுகமான நீேபாய்ச் சுகங்ெகாடுவா ைபங்கிளிேய.  2. 
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ஆவிக்குள் ஆவிஎனும் அற்புதனார் சிற்சுகந்தான் 

பாவிக்குங் கிட்டுேமா ெசால்லாய்நீ ைபங்கிளிேய.  3. 

 

ஆருமறி யாமல்எைன அந்தரங்க மாகவந்து 

ேசரும்படி இைறக்குச் ெசப்பிவா ைபங்கிளிேய.  4. 

 

ஆறான கண்ணீர்க்ெகன் அங்கபங்க மானைதயுங் 

கூறாத ெதன்ேனா குதைலெமாழிப் ைபங்கிளிேய.  5. 

 

இன்பருள ஆைடயழுக் ேகறும்எமக் கண்ணல்சுத்த 

அம்பரமாம் ஆைட அளிப்பாேனா ைபங்கிளிேய.  6. 

 

உன்னாமல் ஒன்றிரண்ெடன் ேறாராமல் வீட்டுெநறி 

ெசான்னான் வரவும்வைக ெசால்லாய்நீ ைபங்கிளிேய.  7. 

 

ஊருமிலார் ேபருமிலார் உற்றார்ெபற் றாருடேன 

யாருமிலார் என்ைன அறிவாேரா ைபங்கிளிேய.  8. 

 

ஊைறப்பா ராமல்எனக் குள்ளகத்து நாயகனார் 

சீைரப்பார்த் தாற்கருைண ெசய்வாேரா ைபங்கிளிேய.  9. 

 

என்று விடியும் இைறவாேவா என்ெறன்று 

நின்றநிைல எல்லாம் நிகழ்த்தாய்நீ ைபங்கிளிேய.  10. 

 

எந்தமட லூடும் எழுதா இைறவடிைவச் 

சிந்ைதமட லாெலழுதிச் ேசர்ப்ேபேனா ைபங்கிளிேய.  11. 

 

கண்ணுள்மணி ேபால்இன்பங் காட்டி எைனப்பிரிந்த 

திண்ணியரும் இன்னம்வந்து ேசர்வாேரா ைபங்கிளிேய.  12. 
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வாடா மலர்முடிக்கு வாய்க்குேமா ைபங்கிளிேய.  13. 

 

கல்ேலன் மலேரன் கனிந்தஅன்ேப பூைசஎன்ற 

நல்ேலார்ெபால் லாஎைனயும் நாடுவேரா ைபங்கிளிேய.  14. 

 

கண்டதைனக் கண்டு கலக்கந் தவிெரனேவ 

விண்டெபரு மாைனயும்நான் ேமவுவேனா ைபங்கிளிேய.  15. 

 

காணாத காட்சி கருத்துவந்து காணாமல் 

வீணாள் கழித்து ெமலிேவேனா ைபங்கிளிேய.  16. 

 

காந்தம் இரும்ைபக் கவர்ந்திழுத்தா ெலன்னஅருள் 

ேவந்தன் எைமஇழுத்து ேமவுவேனா ைபங்கிளிேய.  17. 

 

காதலால் வாடினதுங் கண்டைனேய எம்மிைறவர் 

ேபாதரவா யின்பம் புசிப்ேபேனா ைபங்கிளிேய.  18. 

 

கிட்டிக்ெகாண் டன்பருண்ைம ேகளாப் பலவடிெகாள் 

பட்டிக்கும் இன்பமுண்ேடா ெசால்லாய்நீ ைபங்கிளிேய.  19. 

 

கிட்டூராய் ெநஞ்சிற் கிளர்வார் தழுவஎன்றால் 

ெநட்டூர ராவர்அவர் ேநசெமன்ேனா ைபங்கிளிேய.  20. 

 

கூறுங் குணமுமில்லாக் ெகாள்ைகயினார் என்கவைல 

ஆறும்படிக்கும் அைணவாேரா ைபங்கிளிேய.  21. 

 

சின்னஞ் சிறிேயன்றன் சிந்ைதகவர்ந் தார்இைறவர் 

தன்னந் தனிேய தவிப்ேபேனா ைபங்கிளிேய.  22. 

 

சிந்ைத மருவித் ெதளிவித் ெதைனயாள 
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ெசால்லிறந்து நின்ற சுகரூபப் ெபம்மாைன 

அல்லும் பகலும் அைணேவேனா ைபங்கிளிேய.  24. 

 

தற்ேபாதத் தாேல தைலகீழ தாகஐயன் 

நற்ேபாத இன்புவர நாட்ெசலுேமா ைபங்கிளிேய.  25. 

 

தன்ைன அறியுந் தருணந் தனிற்றைலவர் 

என்ைனயைண யாதவண்ணம் எங்ெகாளித்தார் ைபங்கிளிேய.  26. 

 

தாங்கரிய ைமயெலல்லாந் தந்ெதைனவிட் டின்னருளாம் 

பாங்கிையச்ேசர்ந் தார்இைறக்குப் பண்ேபாெசால் ைபங்கிளிேய.  27. 

 

தாவியேதார் மர்க்கடமாந் தன்ைமவிட்ேட அண்ணலிடத் 

ேதாவியம்ேபால் நிற்கின்எைன உள்குவேரா ைபங்கிளிேய.  28. 

 

தீராக் கருவழக்ைகத் தீர்ைவயிட்டங் ெகன்ைனஇனிப் 

பாேரறா தாண்டாைனப் பற்றுவேனா ைபங்கிளிேய.  29. 

 

தூங்கிவிழித் ெதன்னபலன் தூங்காமல் தூங்கிநிற்கும் 

பாங்குகண்டால் அன்ேறா பலன்காண்ேபன் ைபங்கிளிேய.  30. 

 

ெதால்ைலக் கவைல ெதாைலத்துத் ெதாைலயாத 

எல்ைலஇலா இன்பமயம் எய்துவேனா ைபங்கிளிேய.  31. 

 

நன்ெனஞ்சத் தன்பெரல்லாம் நாதைரச்ேசர்ந் தின்பைணந்தார் 

வன்ெனஞ்சத் தாேலநான் வாழ்விழந்ேதன் ைபங்கிளிேய.  32. 

 

நாேன கருதின்வர நாடார்சும் மாஇருந்தால் 

தாேன அைணவரவர் தன்ைமஎன்ேனா ைபங்கிளிேய.  33. 
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நீர்க்குமிழி ேபான்றவுடல் நிற்ைகயிேல சாசுவதஞ் 

ேசர்க்கஅறி யாமல் திைகப்ேபேனா ைபங்கிளிேய.  34. 

 

ெநஞ்சகத்தில் வாழ்வார் நிைனக்கின்ேவ ெறன்றைணயார் 

வஞ்சகத்தார் அல்லரவர் மார்க்கெமன்ேனா ைபங்கிளிேய.  35. 

 

பன்முத் திைரச்சமயம் பாழ்படக்கல் லாலடிவாழ் 

சின்முத் திைரஅரைசச் ேசர்ேவேனா ைபங்கிளிேய.  36. 

 

பச்ைசகண்ட நாட்டிற் பறக்கும்உைனப் ேபாற்பறந்ேதன் 

இச்ைசஎல்லாம் அண்ணற் கியம்பிவா ைபங்கிளிேய.  37. 

 

பாசபந்தஞ் ெசய்ததுன்பம் பாராமல் எம்மிைறவர் 

ஆைசதந்த துன்பமதற் காற்ேறன்நான் ைபங்கிளிேய.  38. 

 

பாராைச அற்றிைறையப் பற்றறநான் பற்றிநின்ற 

பூராய ெமல்லாம் புகன்றுவா ைபங்கிளிேய.  39. 

 

ேபைதப் பருவத்ேத பின்ெதாடர்ந்ெதன் பக்குவமுஞ் 

ேசாதித்த அண்ணல்வந்து ேதாய்வாேரா ைபங்கிளிேய.  40. 

 

ைபம்பயிைர நாடும்உன்ேபாற் பார்பூத்த ைபங்ெகாடிேசர் 

ெசம்பயிைர நாடித் திைகத்ேதன்நான் ைபங்கிளிேய.  41. 

 

ெபாய்க்கூடு ெகாண்டு புலம்புவேனா எம்மிைறவர் 

ெமய்க்கூடு ெசன்று விளம்பிவா ைபங்கிளிேய.  42. 

 

ெபாய்ப்பணிேவண் ேடைனப் ெபாருட்படுத்தி அண்ணெலன்பால் 

ெமய்ப்பணியுந் தந்ெதாருகால் ேமவுவேனா ைபங்கிளிேய.  43. 
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மண்ணுறங்கும் விண்ணுறங்கும் மற்றுளஎ லாமுறங்குங் 



தாயுமானவடிகள் திருப்பாடல்கள் 

 

கண்ணுறங்ேகன் எம்மிைறவர் காதலாற் ைபங்கிளிேய.  44. 

 

மட்டுப்படாத மயக்கெமல்லாந் தீரஎன்ைன 

ெவட்டெவளி வீட்டில்அண்ணல் ேமவுவேனா ைபங்கிளிேய.  45. 

 

மாைலவளர்ந் ெதன்ைன வளர்த்திைறவர் பன்ெனறியாம் 

பாைலவனத் தில்விட்ட பாவெமன்ேனா ைபங்கிளிேய.  46. 

 

ெமய்யில்ேநாய் மாற்றவுழ்தம் ெமத்தவுண்ெடம் அண்ணல்தந்த 

ைமயல்ேநாய் தீர்க்க மருந்தும்உண்ேடா ைபங்கிளிேய.  47. 

 

ேமவுபஞ்ச வண்ணமுற்றாய் வீண்சிைறயால் அல்லலுற்றாய் 

பாவிபஞ்ச வண்ணம் பகர்ந்துவா ைபங்கிளிேய.  48. 

 

வாய்திறவா வண்ணெமைன ைவத்தாண்டார்க் ெகன்துயைர  

நீதிறவாச் ெசால்லின் நிசமாங்காண் ைபங்கிளிேய.  49. 

 

வாட்டாப் படாத மவுனஇன்பங் ைகயாேல 

காட்டிக் ெகாடுத்தாைனக் காண்ேபேனா ைபங்கிளிேய.  50. 

 

வாரா வரவாக வந்தருளும் ேமானருக்ெகன் 

ேபராைச எல்லாம்ேபாய்ப் ேபசிவா ைபங்கிளிேய.  51. 

 

விண்ணவர்தம் பாலமுதம் ேவப்பங்கா யாகஎன்பால் 

பண்ணியெதம் அண்ணல்மயல் பார்த்தாேயா ைபங்கிளிேய.  52. 

 

விண்ணுள் வளியடங்கி ேவறற்ற ெதன்னஅருள் 

கண்ணுள் அடங்கிடவுங் காண்ேபேனா ைபங்கிளிேய.  53. 

 

விண்ணார் நிலவுதவழ் ேமைடயிெலல் லாருமுற 
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மண்ணான வீட்டிெலன்ைன ைவத்தெதன்ேனா ைபங்கிளிேய.  54. 



தாயுமானவடிகள் திருப்பாடல்கள் 

 

 

உள்ளத்தி னுள்ேள ஒளித்திருந்ெதன் கள்ளெமல்லாம் 

வள்ளல்அறிந் தால்எனக்கு வாயுமுண்ேடா ைபங்கிளிேய.  55. 

 

ஆகத்ைத நீக்குமுன்ேன ஆவித் துைணவைரநான் 

தாகத்தின் வண்ணந் தழுவேனா ைபங்கிளிேய.  56. 

 

தாேன சுபாவந் தைலப்படநின் றான்ஞான 

வாேனா னவரும் வருவாேரா ைபங்கிளிேய.  57. 

 

கள்ளத் தைலவரவர் ைககாட்டிப் ேபசாமல் 

உள்ளத்தில் வந்த உபாயெமன்ேனா ைபங்கிளிேய.  58. 

 

 45. எந்நாள்கண்ணி 

 

 1. ெதய்வ வணக்கம் 

 

நீர்பூத்த ேவணி நிலெவறிப்ப மனறாடுங் 

கார்பூத்த கண்டைனயான் காணுநாள் எந்நாேளா.  1. 

 

ெபான்னாரும் மன்றுள்மணிப் பூைவவிழி வண்டுசுற்றும் 

என்னா ரமுதின்நலன் இச்சிப்ப ெதந்நாேளா.  2. 

 

நீக்கிமலக் கட்டறுத்து ேநேர ெவளியிெலம்ைமத் 

தூக்கிைவக்குந் தாைளத் ெதாழுதிடிநாள் எந்நாேளா.  3. 

 

கருமுகங்காட் டாமல்என்றுங் கர்ப்பூரம் வீசுந் 

திருமுகேம ேநாக்கித் திருக்கறுப்ப ெதந்நாேளா.  4. 

 

ெவஞ்ேச ெலனும்விழியார் ேவட்ைகநஞ்சுக் கஞ்சினைர 
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அஞ்ேசல் எனுங்ைகக் கபயெமன்ப ெதந்நாேளா.  5. 



தாயுமானவடிகள் திருப்பாடல்கள் 

 

 

ஆறு சமயத்தும் அதுவதுவாய் நின்றிலங்கும் 

வீறு பைரதிருத்தாள் ேமவுநாள் எந்நாேளா.  6. 

 

பச்ைசநிற மாய்ச்சிவந்த பாகங் கலந்துவைக 

இச்ைசயுடன் ஈன்றாைள யாங்காண்ப ெதந்நாேளா.  7. 

 

ஆதியந்தங் காட்டா தகண்டிதமாய் நின்றுணர்த்தும் 

ேபாதவடி வாம்அடிையப் ேபாற்றுநாள் எந்நாேளா.  8. 

 

கங்ைக நிலவுசைடக் காட்டாைனத் தந்ைதெயனும் 

புங்கெவண்ேகாட் டாைனபதம் புந்திைவப்ப ெதந்நாேளா.  9. 

 

அஞ்சமுகங் காட்டாமல் ஆறுமுகங் காட்டவந்த 

ெசஞ்சரணச் ேசவடிையச் சிந்ைதைவப்ப ெதந்நாேளா.  10. 

 

தந்ைதஇரு தாள்துணித்துத் தம்பிரான் தாள்ேசர்ந்த 

எந்ைதஇரு தாளிைணக்ேக இன்புறுவ ெதந்நாேளா.  11. 

 

 2. குமரமரபின் வணக்கம் 

 

துய்ய கரமலரால் ெசால்லாமல் ெசான்னவுண்ைம 

ஐயைனக்கல் லால்அரைச யாமைணவ ெதந்நாேளா.  1. 

 

சிந்ைதயினுக் ெகட்டாத சிற்சுகத்ைதக் காட்டவல்ல 

நந்தியடிக் கீழ்க்குடியாய் நாமைணவ ெதந்நாேளா.  2. 

 

எந்ைத சனற்குமர னாதிஎைம ஆட்ெகாள்வான் 

வந்த தவத்தினைர வாழ்த்துநாள் எந்நாேளா.  3. 
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ெபாய்கண்டார் காணாப் புனிதெமனும் அத்துவித 



தாயுமானவடிகள் திருப்பாடல்கள் 

 

ெமய்கண்ட நாதன்அருள் ேமவுநாள் எந்நாேளா.  4. 

 

பாதிவிருத் தத்தால்இப் பார்விருத்த மாகவுண்ைம 

சாதித்தார் ெபான்னடிையத் தான்பணிவ ெதந்நாேளா.  5.  

 

சிற்றம் பலமன்னுஞ் சின்மயராந் தில்ைலநகர்க் 

ெகாற்றங் குடிமுதைலக் கூறுநாள் எந்நாேளா.  6. 

 

குைறவிலருள் ஞானமுதல் ெகாற்றங் குடியடிகள் 

நைறமலர்த்தாட் கன்புெபற்று நாமிருப்ப ெதந்நாேளா.  7. 

 

நாளவங்கள் ேபாகாமல் நன்ெனறிையக் காட்டிஎைம 

ஆளவந்த ேகாலங்கட் கன்புைவப்ப ெதந்நாேளா.  8. 

 

என்னறிைவ உள்ளடக்கி என்ேபால் வருமவுனி 

தன்னறிவுக் குள்ேளநான் சாருநாள் எந்நாேளா.  9. 

 

ஆறுளன்ைற நாடின்அதற் காறுமுண்டா ெமன்ெறமக்குக் 

கூறும் மவுனியருள் கூடுநாள் எந்நாேளா.  10. 

 

நில்லாமல் நின்றருைள ேநேரபா ெரன்றெவாரு 

ெசால்லால் மவுனியருள் ேதாற்றுநாள் எந்நாேளா.  11. 

 

ைவதிகமாஞ் ைசவ மவுனிமவு னத்தளித்த 

ெமய்திகழ்ந்ெதன் அல்லல் விடியுநாள் எந்நாேளா.  12. 

 

வாக்குமன மற்ற மவுனிமவு னத்தருேள 

தாக்கவும்என் அல்லெலல்லாந் தட்டழிவ ெதந்நாேளா.  13. 

 

 3. அடியார் வணக்கம் 
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தாயுமானவடிகள் திருப்பாடல்கள் 

 

ெவம்பந்தந் தீர்த்துலகாள் ேவந்தன் திருஞான 

சம்பந் தைனயருளாற் சாருநாள் எந்நாேளா.  1. 

 

ஏரின் சிவேபாகம் இங்கிவற்ேக என்னஉழ 

வாரங்ெகாள் ெசங்ைகயர்தாள் வாரம்ைவப்ப ெதந்நாேள.  2. 

 

பித்தரிைற என்றறிந்து ேபைதபால் தூதனுப்பு 

வித்த தமிழ்ச்சமர்த்தர் ெமய்புகழ்வ ெதந்நாேளா.  3. 

 

ேபாதவூர் நாடறியப் புத்தர்தைம வாதில்ெவன்ற 

வாதவூர் ஐயன்அன்ைப வாஞ்சிப்ப ெதந்நாேளா.  4. 

 

ஓட்டுடன்பற் றின்றி உலைகத் துறந்தெசல்வப் 

பட்டினத்தார் பத்ரகிரி பண்புணர்வ ெதந்நாேளா.  5. 

 

கண்டதுெபாய் என்றகண்டா காரசிவம் ெமய்ெயனேவ 

விண்டசிவ வாக்கியர்தாள் ேமவுநாள் எந்நாேளா.  6. 

 

சக்கர வர்த்தி தவராச ேயாகிெயனும் 

மிக்கதிரு மூலன்அருள் ேமவுநாள் எந்நாேளா.  7. 

 

கந்தரநு பூதிெபற்றுக் கந்தரநு பூதிெசான்ன 

எந்ைதஅருள் நாடி இருக்குநாள் எந்நாேளா.  8. 

 

எண்ணரிய சித்தர் இைமேயார் முதலான் 

பண்ணவர்கள் பத்தரருள் பாலிப்ப ெதந்நாேளா.  9. 

 

 4. யாக்ைகையப் பழித்தல் 

 

சுக்கிலமும் நீருஞ் ெசாரிமலமும் நாறும்உடல் 
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புக்குழலும் வாஞ்ைசயினிப் ேபாதும்என்ப ெதந்நாேளா.  1. 



தாயுமானவடிகள் திருப்பாடல்கள் 

 

 

நீர்க்குமிழி பூணைமத்து நின்றாலும் நில்லாெமய் 

பார்க்குமிடத் திதன்ேமற் பற்றறுவ ெதந்நாேளா.  2. 

 

காக்ைகநரி ெசந்நாய் கழுெகாருநாள் கூடியுண்டு 

ேதக்குவிருந் தாம்உடைலச் சீஎன்ப ெதந்நாேளா.  3. 

 

ெசங்கிருமி யாதி ெசனித்தெசன்ம பூமியிைன 

இங்ெகனுட ெலன்னும் இழுக்ெகாழிவ ெதந்நாேளா.  4. 

 

தத்துவர்ெதாண் ணூற்றறுவர் தாமாய்வாழ் இந்நாட்ைடப் 

பித்தன்நான் என்னும் பிதற்ெறாழிவ ெதந்நாேளா.  5. 

 

ஊெனான்றி நாதன் உணர்த்தும்அைத விட்டறிேவன் 

நாெனன்ற பாவிதைல நாணுநாள் எந்நாேளா.  6. 

 

ேவைலயிலா ேவதன் விதித்தஇந்த்ர சாலவுடல் 

மாைலவியா பார மயக்ெகாழிவ ெதந்நாேளா.  7. 

 

ஆழ்ந்து நிைனக்கின் அேராசிகமாம் இவ்வுடலில் 

வாழ்ந்துெபறும் ேபற்ைற மதிக்குநாள் எந்நாேளா.  8. 

 

மும்மலச்ேச றான முழுக்கும்பி பாகெமனும் 

இம்மலகா யத்துள் இகழ்ச்சிைவப்ப ெதந்நாேளா.  9. 

 

நாற்றமிகக் காட்டு நவவாயில் ெபற்றபசுஞ் 

ேசாற்றுத் துருத்தி சுைமஎன்ப ெதந்நாேளா.  10. 

 

உருவிருப்ப வுள்ேளதான் ஊறும் மலக்ேகணி 

அருவருப்பு வாழ்க்ைகையக்கண் டஞ்சுநாள் எந்நாேளா.  11. 
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தாயுமானவடிகள் திருப்பாடல்கள் 

 

 5. மாதர் மயக்கருத்தல் 

 

ெமய்வீசு நாற்றெமலாம் மிக்கமஞ்ச ளால்மைறத்துப் 

ெபாய்வீசும் வாயார் புைலெயாழிவ ெதந்நாேளா.  1. 

 

திண்ணியெநஞ் சப்பறைவ சிக்கக் குழற்காட்டில் 

கண்ணிைவப்ேபார் மாயங் கடக்குநாள் எந்நாேளா.  2. 

 

கண்டுெமாழி ேபசிமனங் கண்டுெகாண்டு ைகவிைலயாக் 

ெகாண்டுவிடு மானார்ெபாய்க் கூத்ெதாழிவ ெதந்நாேளா.  3. 

 

காமைனவா ெவன்றிருண்ட கண்வைலைய வீசும்மின்னார் 

நாமம் மறந்தருைள நண்ணுநாள் எந்நாேளா.  4. 

 

கண்களில்ெவண் பீைள கரப்பக் கருைமயிட்ட 

ெபண்கள்மயல் தப்பிப் பிைழக்குநாள் எந்நாேளா.  5. 

 

வீங்கித் தளர்ந்து விழுமுைலயார் ேமல்வீழ்ந்து 

தூங்குமதன் ேசாம்ைபத் துைடக்குநாள் எந்நாேளா.  6. 

 

கச்சிருக்குங் ெகாங்ைக கரும்பிருக்கும் இன்மாற்றம் 

ைவச்சிருக்கும் மாதர் மயக்ெகாழிவ ெதந்நாேளா.  7. 

 

பச்ெசன்ற ெகாங்ைகப் பரப்பியர்பா ழானமயல் 

நச்ெசன் றறிந்தருைள நண்ணுநாள் எந்நாேளா.  8. 

 

உந்திச் சுழியால் உளத்ைதச் சுழித்தகன 

தந்தித் தனத்தார் தைமமறப்ப ெதந்நாேளா.   9. 

 

தட்டுைவத்த ேசைலக் ெகாய்சகத்திற் சிந்ைதஎல்லாங் 
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கட்டிைவக்கும் மாயமின்னார் கட்டழிவ ெதந்நாேளா.  10. 



தாயுமானவடிகள் திருப்பாடல்கள் 

 

 

ஆழாழி என்ன அளவுபடா வஞ்செநஞ்சப் 

பாழான மாதர்மயல் பற்ெறாழிவ ெதந்நாேளா.  11. 

 

தூயபனித் திங்கள் சுடுவெதனப் பித்ேதற்றும் 

மாய மடவார் மயக்ெகாழிவ ெதந்நாேளா.  12. 

 

ஏைழக் குறும்புெசய்யும் ஏந்திைழயார் ேமாகெமனும் 

பாைழக் கடந்து பயிராவ ெதந்நாேளா.  13. 

 

விண்டு ெமாழிகுளறி ேவட்ைகமது ெமாண்டுதருந் 

ெதாண்டியர்கள் கட்கைடயிற் சுற்ெறாழிவ ெதந்நாேளா.  14. 

 

ெமய்யிற் சிவம்பிறக்க ேமவும்இன்பம் ேபால்மாதர் 

ெபாய்யிலின் பின்ெறன்று ெபாருந்தாநாள் எந்நாேளா.  15. 

 

 6. தத்துவ முைறைம 

 

ஐம்பூதத் தாேல அலக்கழிந்த ேதாடமற 

எம்பூத நாதனருள் எய்துநாள் எந்நாேளா.  1. 

 

சத்தமுத லாம்புலனிற் சஞ்சரித்த கள்வெரனும் 

பித்தர்பயந் தீர்ந்து பிைழக்குநாள் எந்நாேளா.  2. 

 

நாளும் ெபாறிவழிைய நாடாத வண்ணம்எைம 

ஆளும் ெபாறியால் அருள்வருவ ெதந்நாேளா.  3. 

 

வாக்காதி யானகன்ம மாையதம்பால் வீண்காலம் 

ேபாக்காமல் உண்ைம ெபாருந்துநாள் எந்நாேளா.  4. 
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மனமான வானரக்ைகம் மாைலயாக் காமல் 



தாயுமானவடிகள் திருப்பாடல்கள் 

 

எைனயாள் அடிகளடி எய்துநாள் எந்நாேளா.  5. 

 

ேவட்ைடப் புலப்புைலயர் ேமவாத வண்ணமனக் 

காட்ைடத் திருத்திக் கைரகாண்ப ெதந்நாேளா.  6. 

 

உந்து பிறப்பிறப்ைப உற்றுவிடா ெதந்ைதயருள் 

வந்து பிறக்க மனமிறப்ப ெதந்நாேளா.  7. 

 

புத்திஎனுந் துத்திப் ெபாறியரவின் வாய்த்ேதைர 

ஒத்துவிடா ெதந்ைதயருள் ஓங்குநாள் எந்நாேளா.  8. 

 

ஆங்கார ெமன்னுமத யாைனவா யிற்கரும்பாய் 

ஏங்காமல் எந்ைதயருள் எய்துநாள் எந்நாேளா.  9. 

 

சித்தெமனும் ெபளவத் திைரக்கடலில் வாழ்துரும்பாய் 

நித்தமைல யாதருளில் நிற்குநாள் எந்நாேளா.  10. 

 

வித்தியா தத்துவங்கள் ஏழும் ெவருண்ேடாடச் 

சுத்தபர ேபாகத்ைதத் துய்க்குநாள் எந்நாேளா.  11. 

 

சுத்தவித்ைத ேயமுதலாத் ேதான்றுேமார் ஐந்துவைகத் 

தத்துவத்ைத நீங்கிஅருள் சாருநாள் எந்நாேளா.  12. 

 

ெபால்லாத காமப் புைலத்ெதாழிலில் என்னறிவு 

ெசல்லாமல் நன்ெனறியிற் ேசருநாள் எந்நாேளா.  13. 

 

அடிகளடிக் கீழ்க்குடியாய் யாம்வாழா வண்ணங் 

குடிெகடுக்கும் பாழ்மடிைமக் கூெறாழிவ ெதந்நாேளா.  14. 

 

ஆன புறவிக்கருவி ஆறுபத்தும் மற்றுளவும் 
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ேபானவழி யுங்கூடப் புல்முைளப்ப ெதந்நாேளா.  15. 



தாயுமானவடிகள் திருப்பாடல்கள் 

 

 

அந்தகனுக் ெகங்கும்இரு ளானவா றாஅறிவில் 

வந்தஇருள் ேவைல வடியுநாள் எந்நாேளா.  16. 

 

புன்மலத்ைதச் ேசர்ந்துமல ேபாதம் ெபாருந்துதல்ேபாய் 

நின்மலத்ைதச் ேசர்ந்துமல நீங்குநாள் எந்நாேளா.  17. 

 

கண்டுகண்டுந் ேதறாக் கலக்கெமல்லாந் தீர்வண்ணம் 

பண்ைடவிைன ேவைரப் பறிக்குநாள் எந்நாேளா.  18. 

 

ைபங்கூழ் விைனதான் படுசாவி யாகஎமக் 

ெகங்ேகான் கிரணெவயில் எய்துநாள் எந்நாேளா.  19. 

 

குறித்தவித மாதியாற் கூடும்விைன எல்லாம் 

வறுத்தவித்தாம் வண்ணம்அருள் வந்திடுநாள் எந்நாேளா.  20. 

 

சஞ்சிதேம யாதி சரக்கான முச்ேசறும் 

ெவந்தெபாரி யாகஅருள் ேமவுநாள் எந்நாேளா.  21. 

 

ேதகமுதல் நான்காத் திரண்ெடான்றாய் நின்றிலகும் 

ேமாகமிகு மாைய முடியுநாள் எந்நாேளா.  22. 

 

சத்த முதலாத் தைழத்திங் ெகமக்குணர்த்துஞ் 

சுத்தமா மாைய ெதாடக்கறுவ ெதந்நாேளா.  23. 

 

எம்ைம விைனைய இைறையஎம்பாற் காட்டாத 

அம்ைம திேராைத அகலுநாள் எந்நாேளா.  24. 

 

நித்திைரயாய் வந்து நிைனவழிக்குங் ேகவலமாஞ் 

சத்துருைவ ெவல்லுஞ் சமர்த்தறிவ எந்நாேளா.  25. 
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தாயுமானவடிகள் திருப்பாடல்கள் 

 

சன்னல்பின்ன லான சகலெமனும் குப்ைபயிைட 

முன்னவன்ஞா னக்கனைல மூட்டுநாள் எந்நாேளா.  26. 

 

மாயா விகார மலெமாழிசுத் தாவத்ைத 

ேதாயா அருைளத் ெதாடருநாள் எந்நாேளா.  27. 

 

 7. தன் உண்ைம 

 

உடம்பறியும் என்னும்அந்த ஊழெலல்லாந் தீரத் 

திடம்ெபறேவ எம்ைமத் ெதரிசிப்ப ெதந்நாேளா.   1. 

 

ெசம்ைமயறி வாலறிந்து ேதகாதிக் குள்ளிைசந்த 

எம்ைமப் புலப்படேவ யாமறிவ ெதந்நாேளா.  2. 

 

தத்துவமாம் பாழ்த்த சடவுருைவத் தான்சுமந்த 

சித்துருவாம் எம்ைமத் ெதரிசிப்ப ெதந்நாேளா.  3. 

 

பஞ்சப் ெபாறிையஉயி ெரன்னும் அந்தப் பஞ்சமறச் 

ெசஞ்ெசேவ எம்ைமத் ெதரிசிப்ப ெதந்நாேளா.  4. 

 

அந்தக் கரணமுயி ராெமன்ற அந்தரங்க 

சிந்ைதக் கணத்தில்எம்ைமத் ேதர்ந்தறிவ ெதந்நாேளா.  5. 

 

முக்குணத்ைதச் சீவெனன்னும் மூடத்ைத விட்டருளால் 

அக்கணேம எம்ைம அறிந்துெகாள்வ ெதந்நாேளா.  6. 

 

காைலஉயிர் என்னுங் கலாதிகள்ெசாற் ேகளாமல் 

சீலமுடன் எம்ைமத் ெதளிந்துெகாள்வ ெதந்நாேளா.  7. 

 

வான்ெகடுத்துத் ேதடும் மதிேகடர் ேபாலஎைம 
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நான்ெகடுத்துத் ேதடாமல் நன்கறிவ ெதந்நாேளா.  8. 



தாயுமானவடிகள் திருப்பாடல்கள் 

 

 

 8. அருளியல்பு 

 

ஈனந் தருநா அதுநமக்கு ேவண்டாெவன் 

றானந்த நாட்டில் அவதரிப்ப ெதந்நாேளா.  1. 

 

ெபாய்க்காட்சி யான புவனத்ைத விட்டருளாம் 

ெமய்க்காட்சி யாம்புவனம் ேமவுநாள் ெதந்நாேளா.  2. 

 

ஆதியந்தங் காட்டாமல் அம்பரம்ேபா ேலநிைறந்த 

தீதில் அருட்கடைலச் ேசருநாள் எந்நாேளா.  3. 

 

எட்டுத் திைசக்கீழ்ேமல் எங்கும் ெபருகிவரும் 

ெவட்டெவளி விண்ணாற்றின் ெமய்ேதாய்வ ெதந்நாேளா.  4. 

 

சூதான ெமன்று சுருதிஎல்லாம் ஓலமிடும் 

மீதான மானெவற்ைப ேமவுநாள் எந்நாேளா.  5. 

 

ெவந்துெவடிக் கின்றசிந்ைத ெவப்பகலத் தண்ணருளாய் 

வந்துெபாழி கின்ற மைழகாண்ப ெதந்நாேளா.  6. 

 

சூரியர்கள் சந்திரர்கள் ேதான்றாச் சுயஞ்ேசாதிப் 

பூரணேத யத்திற் ெபாருந்துநாள் எந்நாேளா.  7. 

 

கன்றுமன ெவப்பக் கலக்கெமலாந் தீரஅருள் 

ெதன்றல்வந்து வீசுெவளி ேசருநாள் எந்நாேளா.  8. 

 

கட்டுநமன் ெசங்ேகால் கடாவடிக்குங் ேகாலாக 

ெவட்ட ெவளிப்ெபாருைள ேமவுநாள் எந்நாேளா.  9. 
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ஓலக்க மண்டபத்துள் ஓடுநாள் எந்நாேளா.  10. 

 

விண்ணவன்தா ெளன்னும் விரிநிலா மண்டபத்தில் 

தண்ணீர் அருந்தித் தளர்ெவாழிவ ெதந்நாேளா.  11. 

 

ெவய்யபுவி பார்த்து விழித்திருந்த அல்லலறத் 

துய்ய அருளில துயிலுநாள் எந்நாேளா.  12. 

 

ெவய்ய பிறவிெவயில் ெவப்பெமல்லாம் விட்டகல 

ஐயனடி நீழல் அைணயுநாள் எந்நாேளா.  13. 

 

வாைதப் பிறவி வைளகடைல நீந்தஐயன் 

பாதப் புைணஇைணையப் பற்றுநாள் எந்நாேளா.  14. 

 

ஈனமில்லா ெமய்ெபாருைள இம்ைமயிேல காணெவளி 

ஞானெமனும் அஞ்சனத்ைத நான்ெபறுவ ெதந்நாேளா.  15. 

 

எல்லாம் இறந்தவிடத் ெதந்ைதநிைற வாம்வடிைவப் 

புல்லாமற் புல்லிப் புணருநாள் எந்நாேளா.  16. 

 

சடத்துளுயிர் ேபாெலமக்குத் தானுயிராய் ஞானம் 

நடத்துமுைற கண்டுபணி நாம்விடுவ ெதந்நாேளா.  17. 

 

எக்கணுமாந் துன்ப இருட்கடைல விட்டருளால் 

மிக்ககைர ஏறி ெவளிப்படுவ ெதந்நாேளா.  18. 

 

 9. ெபாருளியல்பு 

 

ைகவிளக்கின் பின்ேனேபாய்க் காண்பார்ேபால் ெமய்ஞ்ஞான 

ெமய்விளக்கின் பின்ேனேபாய் ெமய்காண்ப ெதந்நாேளா.  1. 

 www.shaivam.org 55 

 



தாயுமானவடிகள் திருப்பாடல்கள் 

 

ேகடில்பசு பாசெமல்லாங் கீழ்ப்படவுந் தாேனேமல் 

ஆடுஞ் சுகப்ெபாருளுக் கன்புறுவ ெதந்நாேளா.  2. 

 

ஆணவத்ைத நீக்கி அறிவூேட ஐவைகயாக் 

காணவத்ைதக் கப்பாைலக் காணுநாள் எந்நாேளா.  3. 

 

நீக்கப் பிரியா நிைனக்கமறக் கக்கூடாப் 

ேபாக்குவர வற்ற ெபாருளைணவ ெதந்நாேளா.  4. 

 

அண்டருக்கும் எய்ப்பில்ைவப்பாம் ஆரமுைத என்அகத்தில் 

கண்டுெகாண்டு நின்று களிக்கும்நாள் எந்நாேளா.  5. 

 

காட்டுந் திருவருேள கண்ணாகக் கண்டுபர 

வீட்டின்ப ெமய்ப்ெபாருைள ேமவுநாள் எந்நாேளா.  6. 

 

நானான தன்ைம நழுவிேய எவ்வுயிர்க்குந் 

தானான உண்ைமதைனச் சாருநாள் எந்நாேளா.  7. 

 

சிந்ைத மறந்து திருவருளாய் நிற்பவர்பால் 

வந்தெபாருள் எம்ைமயுந்தான் வாழ்விப்ப ெதந்நாேளா.  8. 

 

எள்ளுக்குள் எண்ெணய்ேபால் எங்கும் வியாபகமாய் 

உள்ளஒன்ைற உள்ளபடி ஓருநாள் எந்நாேளா.  9. 

 

அருவுருவம் எல்லாம் அகன்றதுவா யான 

ெபாருெளமக்கு வந்து புலப்படுவ ெதந்நாேளா.  10. 

 

ஆரணமுங் காணா அகண்டிதா காரபரி 

பூரணம்வந் ெதம்ைமப் ெபாருந்துநாள் எந்நாேளா.  11. 
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சுத்த அகண்டசிவந் ேதான்றுநாள் எந்நாேளா.  12. 

 

எங்ெகங்கும் பார்த்தாலும் இன்புருவாய் நீக்கமின்றித் 

தங்குந் தனிப்ெபாருைளச் சாருநாள் எந்நாேளா.  13. 

 

அடிமுடிகாட் டாதசுத்த அம்பரமாஞ் ேசாதிக் 

கடுெவளிவந் ெதன்ைனக் கலக்குநாள் எந்நாேளா.  14. 

 

ஒன்றைனயுங் காட்டா உளத்திருைளச் சூைறயிட்டு 

நின்றபரஞ் ேசாதியுடன் நிற்குநாள் எந்நாேளா.  15. 

 

எந்தச் சமயம் இைசந்தும்அறி வூடறிவாய் 

வந்தெபாரு ேளெபாருளா வாஞ்சிப்ப ெதந்நாேளா.  16. 

 

எவ்வாறிங் குற்றுணர்ந்தார் யாவர் அவர்தமக்ேக 

அவ்வாறாய் நின்றெபாருட் கன்புைவப்ப ெதந்நாேளா.  17. 

 

ெபண்ணாண் அலிெயனவும் ேபசாமல் என்அறிவின் 

கண்ணூேட நின்றஒன்ைறக் காணுநாள் எந்நாேளா.  18. 

 

நிைனப்பும் மறப்பும்அற நின்றபரஞ் ேசாதி 

தைனப்புலமா என்னறிவிற் சந்திப்ப ெதந்நாேளா.  19. 

 

 10. ஆனந்த இயல்பு 

 

ேபச்சுமூச் சில்லாத ேபரின்ப ெவள்ளமுற்று 

நீச்சுநிைல காணாமல் நிற்குநாள் எந்நாேளா.  1. 

 

சித்தந் ெதளிந்ேதார் ெதளிவில் ெதளிவான 

சுத்த சுகக்கடலுள் ேதாயுநாள் எந்நாேளா.  2. 
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சிற்றின்பம் உண்டூழ் சிைதயஅனந் தங்கடல்ேபால் 

முற்றின்ப ெவள்ளம்எைம மூடுநாள் எந்நாேளா.  3. 

 

எல்ைலயில்ேப ரின்பமயம் எப்படிஎன் ேறார்தமக்குச் 

ெசால்லறியா ஊமர்கள்ேபாற் ெசால்லுநாள் எந்நாேளா.  4. 

 

அண்டரண்ட ேகாடி அைனத்தும் உகாந்தெவள்ளங் 

ெகாண்டெதனப் ேபரின்பங் கூடுநாள் எந்நாேளா.  5. 

 

ஆதியந்த மில்லாத ஆதிஅ நாதிஎனுஞ் 

ேசாதிஇன்பத் தூேட துைளயுநாள் எந்நாேளா.  6. 

 

சாேலாக மாதி சவுக்கியமும் விட்டநம்பால் 

ேமலான ஞானஇன்பம் ேமவ்ய்நாள் எந்நாேளா.  7. 

 

தற்பரத்தி னுள்ேளயுஞ் சாேலாக மாதிெயனும் 

ெபாற்பறிந்தா னந்தம் ெபாருந்துநாள் எந்நாேளா.  8. 

 

உள்ளத்தி னுள்ேள தான் ஊறுஞ் சிவானந்த 

ெவள்ளந் துைளந்து விடாய்தீர்வ ெதந்நாேளா.  9. 

 

கன்னலுடன் முக்கனியுங் கற்கண்டுஞ் சீனியுமாய் 

மன்னும்இன்ப ஆரமுைத வாய்மடுப்ப ெதந்நாேளா.  10. 

 

மண்ணூ டுழன்ற மயக்கெமல்லாந் தீர்ந்திடவும் 

விண்ணூ ெடழுந்தசுகம் ேமவுநாள் எந்நாேளா.  11. 

 

கானற் சலம்ேபான்ற கட்டுழைலப் ெபாய்தீர 

வானமுத வாவி மருவுநாள் எந்நாேளா.  12. 
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பாங்குறும்ேப ரின்பம் பைடக்குநாள் எந்நாேளா.  13. 

 

புண்ணியபா வங்கள் ெபாருந்தாெமய் யன்பெரல்லாம் 

நண்ணியேப ரின்பசுகம் நானைணவ ெதந்நாேளா.  14. 

 

 11. அன்புநிைல 

 

தக்கரவி கண்ட சேராருகம்ேபால் என்னிதயம் 

மிக்கஅருள் கண்டு விகசிப்ப ெதந்நாேளா.  1. 

 

வானமுகில் கண்ட மயூரபட்சி ேபாலஐயன் 

ஞானநடங் கண்டு நடிக்குநாள் எந்நாேளா.  2. 

 

சந்திரைன நாடுஞ் சேகாரபட்சி ேபால்அறிவில் 

வந்தபரஞ் ேசாதிையயான் வாஞ்சிப்ப ெதந்நாேளா.  3. 

 

சூத்திரெமய்ப் புற்றகத்துக் குண்டலிப்பாம் ெபான்றாட்டுஞ் 

சித்தைனஎன் கண்ணால் தரிசிப்ப ெதந்நாேளா.  4. 

 

அந்தரத்ேத நின்றாடும் ஆனந்தக் கூத்தனுக்ெகன் 

சிந்ைத திைறெகாடுத்துச் ேசவிப்ப ெதந்நாேளா.  5. 

 

கள்ளனிவன் என்றுெமள்ளக் ைகவிடுதல் காரியேமா 

வள்ளேல என்று வருந்துநாள் எந்நாேளா.  6. 

 

விண்ணாடர் காணா விமலா பரஞ்ேசாதி 

அண்ணாவா வாெவன் றரற்றுநாள் எந்நாேளா.  7. 

 

ஏேதது ெசய்தாலும் என்பணிேபாய் நின்பணியாம் 

மாேதவா என்று வருந்துநாள் எந்நாேளா.  8. 
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பண்டுங்கா ேணன்நான் பழம்ெபாருேள இன்றும்உைனக் 

கண்டுங்கா ேணன்எனவுங் ைககுவிப்ப ெதந்நாேளா.  9. 

 

ெபாங்ேகத மான புழுக்கெமலாந் தீரஇன்பம் 

எங்ேகஎங் ேகஎன் றிரங்குநாள் எந்நாேளா.  10. 

 

கடலின்மைட கண்டதுேபாற் கண்ணீ ராறாக 

உடல்ெவதும்பி மூர்ச்சித் துருகுநாள் எந்நாேளா.  11. 

 

புலர்ந்ேதன் முகஞ்சருகாய்ப் ேபாேனன்நிற் காண 

அலந்ேதன்என் ேறங்கி அழுங்குநாள் எந்நாேளா.  12. 

 

புண்ணீர்ைம யாளர் புலம்புமா ேபாற்புலம்பிக் 

கண்ணீருங் கம்பைலயுங் காட்டுநாள் எந்நாேளா.  13. 

 

ேபாற்ேறெனன் றாலும்என்ைனப் புந்திெசயும் ேவதைனக்கிங் 

காற்ேறன்ஆற் ேறெனன் றரற்றுநாள் எந்நாேளா.  14. 

 

ெபாய்ம்முடங்கும் பூமிசில ேபாட்டலறப் பூங்கமலன் 

ைகம்முடங்க நான்சனனக் கட்டறுவ ெதந்நாேளா.  15. 

 

கற்குணத்ைதப் ேபான்றவஞ்சக் காரர்கள்ைக ேகாவாமல் 

நற்குணத்தார் ைகேகாத்து நான்திரிவ ெதந்நாேளா.  16. 

 

துட்டைனமா மாையச் சுழல்நீக்கி அந்தரேம 

விட்டைனேயா என்று வியக்குநாள் எந்நாேளா.  17. 

 

 12. அன்பர் ெநறி 

 

அத்துவா எல்லாம் அடங்கச்ேசா தித்தபடிச் 
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சித்துருவாய் நின்றார் ெதளிவறிவ ெதந்நாேளா.  1. 



தாயுமானவடிகள் திருப்பாடல்கள் 

 

 

மூச்சற்றுச் சிந்ைத முயற்சியற்று மூதறிவாய்ப் 

ேபச்சற்ேறார் ெபற்றஒன்ைறப் ெபற்றிடுநாள் எந்நாேளா.  2. 

 

ேகாட்டாைல யான குணமிறந்த நிர்க்குணத்ேதார் 

ேதட்டாேல ேதடுெபாருள் ேசருநாள் ெதந்நாேளா.  3. 

 

ெகடுத்ேத பசுத்துவத்ைதக் ேகடிலா ஆனந்தம் 

அடுத்ேதா ரடுத்தெபாருட் கார்வம்ைவப்ப ெதந்நாேளா.  4. 

 

கற்கண்டால் ஓடுகின்ற காக்ைகேபால் ெபாய்ம்மாயச் 

ெசாற்கண்டால் ஓடும்அன்பர் ேதாய்வறிவ ெதந்நாேளா.  5. 

 

ெமய்த்தகுலங் கல்விபுைன ேவடெமலாம் ஓடவிட்ட 

சித்தெரான்றுஞ் ேசராச் ெசயலறிவ ெதந்நாேளா.  6. 

 

குற்றச் சமயக் குறும்படர்ந்து தற்ேபாதம் 

அற்றவர்கட் கற்றெபாருட் கன்புைவப்ப ெதந்நாேளா.  7. 

 

தர்க்கமிட்டுப் பாழாஞ் சமயக் குதர்க்கம்விட்டு 

நிற்குமவர் கண்டவழி ேநர்ெபறுவ ெதந்நாேளா.  8. 

 

வீறியேவ தாந்தமுதல் மிக்க கலாந்தம்வைர 

ஆறுமுணர்ந் ேதாருணர்வுக் கன்புைவப்ப ெதந்நாேளா.  9. 

 

கண்டஇட ெமல்லாங் கடவுள்மயம் என்றறிந்து 

ெகாண்டெநஞ்சர் ேநயெநஞ்சிற் ெகாண்டிருப்ப ெதந்நாேளா.  10. 

 

பாக்கியங்க ெளல்லாம் பழுத்து மனம்பழுத்ேதார் 

ேநாக்குந் திருக்கூத்ைத ேநாக்குநாள் எந்நாேளா.  11. 
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தாயுமானவடிகள் திருப்பாடல்கள் 

 

எவ்வுயிருந் தன்னுயிர்ேபால் எண்ணுந் தேபாதனர்கள் 

ெசவ்வறிைவ நாடிமிகச் சிந்ைதைவப்ப ெதந்நாேளா.  12. 

 

 13. அறிஞர் உைர 

 

இருநிலனாய்த் தீயாகி என்றதிருப் பாட்டின் 

ெபருநிைலையக் கண்டைணந்து ேபச்சறுவ ெதந்நாேளா.  1. 

 

அற்றவர்கட் கற்றசிவன் ஆெமன்ற அத்துவித 

முற்றுெமாழி கண்டருளில் மூழ்குநாள் எந்நாேளா.  2. 

 

தாெனன்ைன முன்பைடத்தான் என்ற தகவுைரைய 

நாெனன்னா உண்ைமெபற்று நாமுணர்வ ெதந்நாேளா.  3. 

 

என்னுைடய ேதாழனுமாய் என்ற திருப்பாட்டின் 

நன்ெனறிையக் கண்டுரிைம நாஞ்ெசய்வ ெதந்நாேளா.  4. 

 

ஆருடேன ேசரும் அறிெவன்ற அவ்வுைரையத் 

ேதரும் படிக்கருள்தான் ேசருநாள் எந்நாேளா.  5. 

 

உன்னில்உன்னும் என்ற உறுெமாழியால் என்னிதயந் 

தன்னில்உன்னி நன்ெனறிையச் சாருநாள் எந்நாேளா.  6. 

 

நிைனப்பறேவ தான்நிைனந்ேதன் என்றநிைல நாடி 

அைனத்துமாம் அப்ெபாருளில் ஆழுநாள் எந்நாேளா.  7. 

 

ெசன்றுெசன் ேறயணுவாய்த் ேதய்ந்துேதய்ந் ெதான்றாகி 

நின்றுவிடும் என்றெநறி நிற்குநாள் எந்நாேளா.  8. 

 

ஆதியந்த மில்லா அரியபரஞ் ேசாதிஎன்ற 

 www.shaivam.org 62 

நீதிெமாழி கண்டதுவாய் நிற்குநாள் எந்நாேளா.  9. 



தாயுமானவடிகள் திருப்பாடல்கள் 

 

 

பிறிெதான்றி லாைசயின்றிப் ெபற்றிருந்ேதன் என்ற  

ெநறியுைடயான் ெசால்லில்நிைல நிற்குநாள் எந்நாேளா.  10. 

 

திைரயற்ற நீர்ேபால் ெதளியஎனத் ேதர்ந்த 

உைரபற்றி உற்றங்கு ஒடுங்குநாள் எந்நாேளா.  11. 

 

அறியா அறிவில் அவிழ்ந்ேதற என்ற 

ெநறியாம் உைரயுணர்ந்து நிற்குநாள் எந்நாேளா.  12. 

 

எனக்குள்நீ என்றும் இயற்ைகயாப் பின்னும் 

உனக்குள்நான் என்ற உறுதிெகாள்வ ெதந்நாேளா.  13. 

 

அறிைவ அறிவதுேவ யாகும் ெபாருெளன்று 

உறுதிெசான்ன உண்ைமயிைன ஒருநாள் எந்நாேளா.  14. 

 

 14. நிற்குநிைல 

 

பண்ணின் இைசேபாலப் பரமன்பால் நின்றதிறன் 

எண்ணி அருளாகி இருக்குநாள் எந்நாேளா.  1. 

 

அறிேவா டறியாைம அற்றறிவி னூேட 

குறியி லறிவுவந்து கூடுநாள் எந்நாேளா.  2. 

 

ெசால்லால் மனத்தால் ெதாடராச்சம் பூரணத்தில் 

நில்லா நிைலயாய் நிைலநிற்ப ெதந்நாேளா.   3. 

 

ெசங்கதிரின் முன்மதியந் ேதசடங்கி நின்றிடல்ேபால் 

அங்கணனார் தாளில் அடங்குநாள் எந்நாேளா.  4. 
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வானூ டடங்கும் வளிேபால இன்புருவாங் 



தாயுமானவடிகள் திருப்பாடல்கள் 

 

ேகானூ டடங்குங் குறிப்பறிவ ெதந்நாேளா.  5. 

 

ெசப்பரிய தண்கருைணச் சிற்சுகனார் பூரணத்தில் 

அப்பினிைட உப்பாய் அைணயுநாள் எந்நாேளா.  6. 

 

தூய அறிவான சுகரூப ேசாதிதன்பால் 

தீயில் இரும்ெபன்னத் திகழுநாள் எந்நாேளா.  7. 

 

தீதைணயாக் கர்ப்பூர தீபெமன நான்கண்ட 

ேசாதியுட ெனான்றித் துரிசறுவ ெதந்நாேளா.  8. 

 

ஆராருங் காணாத அற்புதனார் ெபாற்படிக்கீழ் 

நீரார் நிழல்ேபால் நிலாவுநாள் எந்நாேளா.  9. 

 

எட்டத் ெதாைலயாத எந்ைதபிரான் சந்நிதியில் 

பட்டப் பகல்விளக்காய்ப் பண்புறுவ் ெதந்நாேளா.  10. 

 

கருப்புவட்டா வாய்மடுத்துக் கண்டார்நாப் ேபால் 

விருப்புவட்டா இன்புருைவ ேமவுநாள் எந்நாேளா.  11. 

 

துச்சப் புலனால் சுழலாமல் தண்ணருளால் 

உச்சிக் கதிர்ப்படிகம் ஒவ்வுநாள் எந்நாேளா.  12. 

 

இம்மா நிலத்தில் இருந்தபடி ேயயிருந்து 

சும்மா அருைளத் ெதாடருநாள் எந்நாேளா.  13. 

 

தானவனாந் தன்ைமஎய்தித் தண்டெமன அண்டெமங்கும் 

ஞான மதயாைன நடத்துநாள் எந்நாேளா.  14. 

 

ஒன்றிரண்டு மில்லதுவாய் ஒன்றிரண்டு முள்ளதுவாய் 
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நின்ற சமத்துநிைல ேநாெபறுவ ெதந்நாேளா.  15. 



தாயுமானவடிகள் திருப்பாடல்கள் 

 

 

பாசம் அகலாமல் பதியில் கலவாமல் 

மாசில் சமத்துமுத்தி வாய்க்குநாள் எந்நாேளா.  16. 

 

சிற்றறிவு ெமள்ளச் சிைதந்ெதம்மான் ேபரறிைவ 

உற்றறியா வண்ணமறிந் ேதாங்குநாள் எந்நாேளா.  17. 

 

தந்திரத்ைத மந்திரத்ைதச் சாரின்நைவ யாம் அறிெவன் 

ெறந்ைதயுணர் ேவவடிவாய் எய்துநாள் எந்நாேளா.  18. 

 

ேபாக்குவர வற்றெவளி ேபால்நிைறந்த ேபாதநிைல 

நீக்கமறக் கூடி நிைனப்பறுவ ெதந்நாேளா.  19. 

 

காண்பானுங் காட்டுவதுங் காட்சியுமாய் நின்றஅந்த 

வீண்பாவம் ேபாய்அதுவாய் ேமவுநாள் எந்நாேளா.  20. 

 

வாடாேத நானாவாய் மாயாேத எங்ேகாைவ 

நாடாேத நாடி நலம்ெபறுவ ெதந்நாேளா.  21. 

 

ஆடைலேய காட்டிஎன தாடெலாழித் தாண்டான்ெபான் 

தாள்தைலேமல் சூடித் தைழக்குநாள் எந்நாேளா.  22. 

 

ேமெலாடுகீ ழில்லாத வித்தகனார் தம்முடேன 

பாெலாடுநீர் ேபாற்கலந்து பண்புறுவ ெதந்நாேளா.  23. 

 

அறியா தறிந்ெதைமயாள் அண்ணைல நாமாகக் 

குறியாத வண்ணங் குறிக்குநாள் எந்நாேளா.  24. 

 

ஓராமல் மந்திரமும் உன்னாமல் நம்பரைனப் 

பாராமற் பார்த்துப் பழகுநாள் எந்நாேளா.  25. 
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தாயுமானவடிகள் திருப்பாடல்கள் 

 

ஊன்பற்றும் என்ேனா டுறவுபற்றும் பூரணன்பால் 

வான்பற்றுங் கண்ேபால் மருவுநாள் எந்நாேளா.  26. 

 

ஆண்டான் மவுனி அளித்தஅறி வாலறிைவத் 

தூண்டாமல் தூண்டித் துலங்குநாள் எந்நாேளா.  27. 

 

ஆணவத்ெதா டத்துவித மானபடி ெமஞ்ஞானத் 

தாணுவிேனா டத்துவிதஞ் சாருநாள் எந்நாேளா.  28. 

 

 15. நிைலபிரிந்ேதார் கூடுதற் குபாயம் 

 

கன்மெநறி தப்பிற் கடுநரெகன் ெறந்நாளும் 

நன்ைமதரு ஞானெநறி நானைணவ ெதந்நாேளா.  1. 

 

ஞானெநறி தாேன நழுவிடினும் முப்பதத்துள் 

ஆனமுத்தி நல்குெமன அன்புறுவ ெதந்நாேளா.  2. 

 

பன்மார்க்க மான பலஅடிபட் ேடனுெமாரு 

ெசான்மார்க்கங் கண்டு துலங்குநாள் எந்நாேளா.  3. 

 

அத்துவுத ெமன்ற அந்நியச்ெசாற் கண்டுணர்ந்து 

சுத்த சிவத்ைதத் ெதாடருநாள் எந்நாேளா.  4. 

 

ேகட்டல்முதல் நான்காேல ேகடிலா நாற்பதமும் 

வாட்டமற எனக்கு வாய்க்குநாள் எந்நாேளா.  5. 

 

என்னதுயான் என்பதற எவ்விடமும் என்னாசான் 

சந்நிதியாக் கண்டுநிட்ைட சாதிப்ப ெதந்நாேளா.  6. 

 

நாம்பிரம ெமன்றால் நடுேவெயான் றுண்டாமால் 

 www.shaivam.org 66 

ேதம்பிஎல்லா ெமான்றாய்த் திகழுநாள் எந்நாேளா.  7. 



தாயுமானவடிகள் திருப்பாடல்கள் 

 

 

முச்சகேம யாதி முழுதுமகண் டாகார 

சச்சிதா னந்தசிவந் தாெனன்ப ெதந்நாேளா.  8. 

 

எவ்வடிவும் பூரணமாம் எந்ைதயுரு ெவன்றிைசந்த 

அவ்வடிவுக் குள்ேள அடங்குநாள் எந்நாேளா.  9. 

 

சிந்தித்த ெதல்லாஞ் சிவபூ ரணமாக 

வந்தித்து வாழ்த்தி வணங்குநாள் எந்நாேளா.  10. 

 

தாங்கியபார் விண்ணாதி தாேனஞா னாக்கினியாய் 

ஓங்குமி ேயாகவுணர் வுற்றிடுநாள் எந்நாேளா.  11. 

 

ஆசனமூர்த் தங்க ளறஅகண்டா காரசிவ 

பூைசெசய ஆைச ெபாருந்துநாள் எந்நாேளா.  12. 

 

அஞ்ெசழுத்தின் உண்ைம அதுவான அப்ெபாருைள 

ெநஞ்சழுத்தி ஒன்றாகி நிற்குநாள் எந்நாேளா.  13. 

 

அவ்வுயிர்ேபால் எவ்வுயிரும் ஆனபிரான் தன்னடிைம 

எவ்வுயிரு ெமன்றுபணி யாஞ்ெசய்வ ெதந்நாேளா.  14. 

 

ேதசிகர்ேகா னான திறன்மவுனி நந்தமக்கு 

வாசி ெகாடுக்க மகிழுநாள் எந்நாேளா.  15. 

 

குருலிங்க சங்கமமாக் ெகாண்ட திருேமனி 

அருள்மயெமன் றன்புற் றருள்ெபறுவ ெதந்நாேளா.  16. 

 

 46. காண்ேபேனா என்கண்ணி 
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சிந்திக்குந் ேதாறுந் ெதவிட்டா அமுேதஎன் 



தாயுமானவடிகள் திருப்பாடல்கள் 

 

புந்திக்குள் நீதான் ெபாருந்திடவுங் காண்ேபேனா.  1. 

 

ேகவலத்தில் நான்கிடந்து கீழ்ப்படா தின்பஅருள் 

காவலன்பால் ஒன்றிக் கலந்திடவுங் காண்ேபேனா.  2. 

 

துரியங் கடந்தஒன்ேற தூெவளியாய் நின்ற 

ெபரியநிைற ேவஉைனநான் ெபற்றிடவுங் காண்ேபேனா.  3. 

 

மாசற்ற அன்பர்ெநஞ்ேச மாறாத ெபட்டகமாத் 

ேதசுற்ற மாமணிநின் ேதசிைனயுங் காண்ேபேனா.  4. 

 

மாயா விகார மலமகல எந்ைதபிரான் 

ேநயானு பூதி நிைலெபறவுங் காண்ேபேனா.  5. 

 

ெபாய்யுலகும் ெபாய்யுறவும் ெபாய்யுடலும் ெபாய்ெயனேவ 

ெமய்யநிைன ெமய்ெயனேவ ெமய்யுடேன காண்ேபேனா.  6. 

 

வாலற்ற பட்டெமன மாயா மனப்படலங் 

காலற்று வீழவும்முக் கண்ணுைடயாய் காண்ேபேனா.  7. 

 

உள்ளும் புறம்பும் ஒருபடித்தாய் நின்றுசுகங் 

ெகாள்ளும் படிக்கிைறநீ கூட்டிடவுங் காண்ேபேனா.  8. 

 

காட்டுகின்ற முக்கட் கரும்ேப கனிேயஎன் 

ஆட்டெமல்லாந் தீரஉன தாடைலயுங் காண்ேபேனா.  9. 

 

தூங்காமல் தூங்கிச் சுகப்ெபருமான் நின்நிைறவில் 

நீங்காமல் நிற்கும் நிைலெபறவுங் காண்ேபேனா.  10. 

 

வாதவூ ராளிதைன வான்கருைண யால்விழுங்கும் 
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ேபாதவூ ேரேறநின் ெபான்னடியுங் காண்ேபேனா.  11. 



தாயுமானவடிகள் திருப்பாடல்கள் 

 

 

சாட்ைடஇலாப் பம்பரம்ேபால் ஆடுஞ் சடசால 

நாட்டமற எந்ைதசுத்த ஞானெவளி காண்ேபேனா.  12. 

 

மன்றாடும் வாழ்ேவ மரகதஞ்ேசர் மாணிக்கக் 

குன்ேறநின் தாட்கீழ்க் குடிெபறவுங் காண்ேபேனா.  13. 

 

ெபாய்ெயன் றறிந்தும்எைமப் ேபாகெவாட்டா ைதயஇந்த 

ைவயங் கனமயக்க மாற்றிடவுங் காண்ேபேனா.  14. 

 

தாயினும் நல்ல தயாளுேவ நின்ைன உன்னித் 

தீயின்ெமழு ெகாத்துருகுஞ் சிந்ைதவரக் காண்ேபேனா.  15. 

 

என்ெசயினும் என்ெபறினும் என்னிைறவா ஏைழயன்கான் 

நின்ெசயெலன் றுன்னும் நிைனவுவரக் காண்ேபேனா.  16. 

 

எள்ளத் தைனயும் இரக்கமிலா வன்பாவி 

உள்ளத்தும் எந்ைத உலவிடவுங் காண்ேபேனா.  17. 

 

வஞ்சகத்துக் காலயமாம் வல்விைனேயன் ஆெகடுேவன் 

ெநஞ்சகத்தில் ஐயாநீ ேநர்ெபறவுங் காண்ேபேனா.  18. 

 

ெதால்ைலப் பிறவித் துயர்ெகடவும் எந்ைதபிரான் 

மல்லற் கருைண வழங்கிடவுங் காண்ேபேனா.  19. 

 

வாளாருங் கண்ணார் மயற்கடலில் ஆழ்ந்ேதன்சற் 

றாளாக  எந்ைத அருள்ெசயவுங் காண்ேபேனா.  20. 

 

பஞ்சாய்ப் பறக்குெநஞ்சப் பாவிையநீ கூவிஐயா 

அஞ்சாேத என்றின் னருள் ெசயவுங் காண்ேபேனா.  21. 
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தாயுமானவடிகள் திருப்பாடல்கள் 

 

ஆடுகறங் காகி அலமந் துழன்றுமனம் 

வாடுெமைன ஐயாநீ வாெவனவுங் காண்ேபேனா.  22. 

 

சிட்டர்க் ெகளிய சிவேனேயா தீவிைனேயன் 

மட்டற்ற ஆச்ைச மயக்கறவுங் காண்ேபேனா.  23. 

 

உள்நின் றுணர்த்தும் உலப்பிலா ஒன்ேறநின் 

தண்ெணன்ற சாந்தஅருள் சார்ந்திடவுங் காண்ேபேனா.  24. 

 

ஓடுங் கருத்ெதாடுங்க உள்ளுணர்வு ேதான்றநிைனக் 

கூடும் படிக்கிைறநீ கூட்டிடவுங் காண்ேபேனா.  25. 

 

வாக்கால் மனத்தால் மதிப்பரியாய் நின்னருைள 

ேநாக்காமல் ேநாக்கிநிற்கும் நுண்ணறிவு காண்ேபேனா.  26. 

 

இவ்வுடம்பு நீங்குமுேன எந்தாய்ேகள் இன்னருளாம் 

அவ்வுடம்புக் குள்ேள அவதரிக்கக் காண்ேபேனா.  27. 

 

நித்தமாய் ஒன்றாய் நிரஞ்சனமாய் நிர்க்குணமாஞ் 

சுத்தெவளி நீெவளியாய்த் ேதான்றிடவுங் காண்ேபேனா.  28. 

 

கண்ணிைறந்த ேமானக் கருத்ேதஎன் கண்ேணஎன் 

உள்நிைறந்த மாைய ஒழிந்திடவுங் காண்ேபேனா.  29. 

 

அத்தா விமலா அருளாளா ஆனந்த 

சித்தா எனக்குன்அருள் ெசய்திடவுங் காண்ேபேனா.  30. 

 

வீேண பிறந்திருந்து ேவசற்ேறன் ஆைசயறக் 

காேணன் இைறநின் கருைணெபறக் காண்ேபேனா.  31. 
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சட்ைடெயாத்த இவ்வுடைலத் தள்ளுமுன்ேன நான்சகச 



தாயுமானவடிகள் திருப்பாடல்கள் 

 

நிட்ைடையப்ெபற் ைறயா நிருவிகற்பங் காண்ேபேனா.  32. 

 

எல்லாந் ெதரியும் இைறவாஎன் அல்லெலலாஞ் 

ெசால்லாமுன் நீதான் ெதாகுத்திரங்கக் காண்ேபேனா.  33. 

 

அண்டபகி ரண்டம் அைனத்து ெமாருபடித்தாக் 

கண்டவர்கள் கண்டதிருக் காட்சிையயுங் காண்ேபேனா.  34. 

 

ஊனிருந்த காயம் உடனிருப்ப எந்ைதநின்பால் 

வானிருந்த ெதன்னவுநான் வந்திருக்கக் காண்ேபேனா.  35. 

 

திைனயத் தைனயுந் ெதளிவறியாப் பாவிேயன் 

நிைனவிற் பரம்ெபாருள்நீ ேநர்ெபறவுங் காண்ேபேனா.  36. 

 

துன்பெமனுந் திட்டைனத்துஞ் சூைறயிட ஐயாேவ 

இன்பெவள்ளம் வந்திங் ெகதிர்ப்படவுங் காண்ேபேனா.  37. 

 

 47. ஆகாேதா என்கண்ணி 

 

கல்லாத ெநஞ்சங் கைரந்துருக எத்ெதாழிற்கும் 

வல்லாய்நின் இன்பம் வழங்கினால் ஆகாேதா.  1. 

 

என்ைன அறிய எனக்கறிவாய் நின்றருள்நின் 

தன்ைனஅறிந் தின்பநலஞ் சாரைவத்தால் ஆகாேதா.  2. 

 

ெபாய்ம்மயேம யான புைரதீர எந்ைதஇன்ப 

ெமய்ம்மயம்வந் ெதன்ைன விழுங்கைவத்தால் ஆகாேதா.  3. 

 

மட்டில்லாச் சிற்சுகமாம் வாழ்ேவநின் இன்பமயஞ் 

சிட்டர்ேபால் யானருந்தித் ேதக்கைவத்தால் ஆகாேதா.  4. 
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தாயுமானவடிகள் திருப்பாடல்கள் 

 

அத்தாநின் ெபாற்றா ளடிக்ேக அனுதினமும் 

பித்தாகி இன்பம் ெபருகைவத்தால் ஆகாேதா.  5. 

 

ெமல்லியலார் ேமாக விழற்கிைறப்ேபன் ஐயாநின் 

எல்ைலயில்ஆ னந்தநலம் இச்சித்தால் ஆகாேதா.  6. 

 

சுட்டழகா ெயண்ணுமனஞ் சூைறயிட்டா னந்தமயக் 

கட்டழகா நின்ைனக் கலக்கைவத்தால் ஆகாேதா.  7. 

 

ேசாதிேய நந்தாச் சுகவடிேவ தூெவளிேய 

ஆதிேய என்ைன அறியைவத்தால் ஆகாேதா.  8. 

 

ேநசஞ் சிறிதுமிேலன் நின்மலேன நின்னடிக்ேக 

வாசஞ் ெசயஇரங்கி வாெவன்றால் ஆகாேதா.  9. 

 

என்னறிவுக் குள்ேள இருந்ததுேபால் ஐயாேவ 

நின்னறிவுள் நின்னுடன்யான் நிற்கைவத்தால் ஆகாேதா.  10. 

 

ஆதிப் பிராேனஎன் அல்லல் இருளகலச் 

ேசாதிப்ர காசமயந் ேதாற்றுவித்தால் ஆகாேதா.  11. 

 

ஆைசச் சுழற்கடலில் ஆழாமல் ஐயாநின் 

ேநசப் புைணத்தாள் நிறுத்தினால் ஆகாேதா.  12. 

 

பாசநிக ளங்கெளல்லாம் பஞ்சாகச் ெசஞ்ெசேவ 

ஈசஎைன வாெவன் றிரங்கினால் ஆகாேதா.  13. 

 

ஓயாவுள் ளன்பாய் உருகிவாய் விட்டரற்றிச் 

ேசயாகி எந்ைதநின்ைனச் ேசரைவத்தால் ஆகாேதா.  14. 
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ேசாதிநீ என்ைனத் ெதாழும்பெனன்றால் ஆகாேதா.  15. 

 

விண்ணாரக் கண்ட விழிேபாற் பரஞ்ேசாதி 

கண்ணார நின்நிைறைவக் காணைவத்தால் ஆகாேதா.  16. 

 

ேசராமற் ேசர்ந்துநின்று சின்மயேன நின்மயத்ைதப் 

பாராமற் பாெரனநீ பட்சம்ைவத்தால் ஆகாேதா.  17. 

 

கண்ணாடி ேபாலஎல்லாங் காட்டுந் திருவருைள 

உள்நாடி ஐயா உருகைவத்தால் ஆகாேதா.  18. 

 

மூலஇருள் கால்வாங்க மூதறிவு ேதான்ற அருட் 

ேகாலம்ெவளி யாகஎந்ைத கூடுவித்தால் ஆகாேதா.  19. 

 

சாற்றரிய இன்பெவள்ளந் தாக்குமதில் நீமுைளக்கில் 

ஊற்றமுறு ெமன்னஅதில் உண்ைமெசான்னால் ஆகாேதா.  20. 

 

ைகயுங் குவித்திரண்டு கண்ணருவி ெபய்யஅருள் 

ஐயநின்தாள் கீேழ அடிைமநின்றால் ஆகாேதா.  21. 

 

 48. இல்ைலேயா என்கண்ணி 

 

ஏதுந் ெதரியா ெதைனமைறத்த வல்லிருைள 

நாதநீ நீக்கஒரு ஞானவிளக் கில்ைலேயா.  1. 

 

பணியற்று நின்று பைதப்பறஎன் கண்ணுள் 

மணிெயாத்த ேசாதிஇன்ப வாரிஎனக் கில்ைலேயா.  2. 

 

எம்மால் அறிவதற எம்ெபருமான் யாதுமின்றிச் 

சும்மா இருக்கஒரு சூத்திரந்தான் இல்ைலேயா.  3. 

 www.shaivam.org 73 

 



தாயுமானவடிகள் திருப்பாடல்கள் 

 

நாய்க்குங் கைடயாேனன் நாதாநின் இன்பமயம் 

வாய்க்கும் படிஇனிேயார் மந்திரந்தான் இல்ைலேயா.  4. 

 

ஊனாக நிற்கும் உணர்ைவமறந் ைதயாநீ 

தானாக நிற்கஒரு தந்திரந்தான் இல்ைலேயா.  5. 

 

அல்லும் பகலும் அகண்டவடி ேவஉைனநான் 

புல்லும் படிஎனக்ேகார் ேபாதைனதான்  இல்ைலேயா.  6. 

 

 49. ேவண்டாேவா என்கண்ணி 

 

கண்டவடி ெவல்லாநின் காட்சிஎன்ேற ைககுவித்துப் 

பண்டுமின்றும் நின்றஎன்ைனப் பார்த்திரங்க ேவண்டாேவா.  1. 

 

வாதைனேயா டாடும் மனப்பாம்பு மாயஒரு 

ேபாதைனதந் ைதயா புலப்படுத்த ேவண்டாேவா.  2. 

 

தன்ைன அறியத் தனிஅறிவாய் நின்றருளும் 

நின்ைனஅறிந் ெதன்அறிைவ நீங்கிநிற்க ேவண்டாேவா.  3. 

 

அள்ளக் குைறயா அகண்டிதா னந்தெமனும் 

ெவள்ளெமனக் ைகயா ெவளிப்படுத்த ேவண்டாேவா.  4. 

 

அண்டேன அண்டர் அமுேதஎன் ஆருயிேர 

ெதாண்டேனற் கின்பந் ெதாகுத்திரங்க ேவண்டாேவா.  5. 

 

பாராேத நின்று பைதயாேத சும்மாதான் 

வாரா ெயனவும் வழிகாட்ட ேவண்டாேவா.  6. 

 

 50. நல்லறிேவ என் கண்ணி 
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எண்ணிைறந்த ேமன்ைமபைடத் ெதவ்வுயிர்க்கும் அவ்வுயிராய்க் 

கண்ணிைறந்த ேசாதிையநாங் காணவா நல்லறிேவ.  1.  

 

சித்தான நாெமன் சடத்ைதநா ெமன்னஎன்றுஞ் 

சத்தான உண்ைமதைனச் சாரவா நல்லறிேவ.  2. 

 

அங்குமிங்கும் எங்குநிைற அற்புதனார் ெபாற்பறிந்து 

பங்கயத்துள் வண்டாய்ப் பயன்ெபறவா நல்லறிேவ.  3. 

 

கான்றேசா ெறன்னஇந்தக் காசினிவாழ் வத்தைனயுந் 

ேதான்ற அருள்ெவளியில் ேதான்றவா நல்லறிேவ.  4. 

 

 51. பலவைகக்கண்ணி 

 

என்னரேச ேகட்டிைலேயா என்ெசயேலா ஏதுமிைல 

தன்னரசு நாடாகித் தத்துவங்கூத் தாடியேத.  1. 

 

பண்ெடாருகால் நின்பாற் பழக்கமுண்ேடா எந்ைதநிைனக் 

கண்ெடாருகாற் ேபாற்றக் கருத்துங் கருதியேத.  2. 

 

கண்டனேவ காணுமன்றிக் காணாேவா காணாஎன் 

ெகாண்டறிேவன் எந்ைதநிைனக் கூடுங் குறிப்பிைனேய.  3. 

 

கல்லா லடியில்வளர் கற்பகேம என்னளேவா 

ெபால்லா விைனக்குப் ெபாருத்தந்தான் ெசால்லாேயா.  4. 

 

தப்பிதெமான் றின்றியது தானாக நிற்கஉண்ைம 

ெசப்பியது மல்லால்என் ெசன்னியது ெதாட்டைனேய.  5.  

 

மாசான ெநஞ்சன்இவன் வஞ்செனன்ேறா வாய்திறந்து 
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கற்பெதல்லாங் கற்ேறம்முக் கண்ணுைடயாய் நின்பணியாய் 

நிற்பதுகற் றன்ேறா நிருவிகற்ப மாவதுேவ.  7. 

 

முன்னளவில் கன்மம் முயன்றான் இவெனன்ேறா 

என்னளவில் எந்தாய் இரங்கா திருந்ததுேவ.  8. 

 

ெநஞ்சகம்ேவ றாகி நிைனக்கூட எண்ணுகின்ற 

வஞ்சகனுக் கின்பம்எந்தாய் வாய்க்குமா ெறவ்வாேற.  9. 

 

பள்ளங்கள் ேதாறும் பரந்தபுனல் ேபால்உலகில் 

உள்ளம் பரந்தால் உைடயாய்என் ெசய்ேவேன.  10. 

 

முன்னிைனக்கப் பின்மைறக்கும் மூடஇருள் ஆெகடுேவன் 

என்னிைனக்க என்மறக்க எந்ைத ெபருமாேன.  11. 

 

வல்லாளா ேமானாநின் வான்கருைண என்னிடத்ேத 

இல்லாேத ேபானால்நான் எவ்வண்ணம் உய்ேவேன.  12. 

 

வாக்கும் மனமும் மவுனமுற எந்ைதநின்ைன 

ேநாக்கும் மவுனமிந்த நூலறிவில் உண்டாேமா.  13. 

 

ஒன்றாய்ப் பலவாய் உலகெமங்குந் தாேனயாய் 

நின்றாய் ஐயாஎைனநீ நீங்கற் ெகளிதாேமா.  14. 

 

ஆவித் துைணேய அருமருந்ேத என்றைனநீ 

கூவிஅைழத் தின்பங் ெகாடுத்தாற் குைறவாேமா.  15. 

 

எத்தைனேயா நின்விைளயாட் ெடந்தாய்ேகள் இவ்வளெவன் 

றத்தைனயும் என்னால் அறியுந் தரமாேமா.  16. 
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ேதடுவார் ேதடுஞ் சிவேனேயா நின்திருத்தாள் 

கூடுவான் பட்டதுயர் கூறற் ெகளிதாேமா.  17. 

 

பற்றினைதப் பற்றும்எந்தாய் பற்றுவிட்டாற் ேகவலத்தில் 

உற்றுவிடும் ெநஞ்சம்உைன  ஒன்றிநிற்ப ெதப்படிேயா.  18. 

 

ஒப்பிலா ஒன்ேறநின் உண்ைமெயான்றுங் காட்டாமல் 

ெபாய்ப்புவிைய ெமய்ேபாற் புதுக்கிைவத்த ெதன்ேனேயா.  19. 

 

காலால் வழிதடவுங் காலத்ேத கண்முைளத்தாற் 

ேபாேல எனதறிவிற் ேபாந்தறிவாய் நில்லாேயா.  20. 

 

தன்னரசு நாடாஞ் சடசால பூமிமிைச 

என்னரேச என்ைன இைறயாக நாட்டிைனேயா.  21. 

 

திங்களமு தாநின் திருவாக்ைக விட்டரேச 

ெபாங்கு விடமைனய ெபாய்ந்நூல் புலம்புவேனா.  22. 

 

உன்னஉன்ன என்ைனஎடுத் துள்விழுங்கு நின்நிைறைவ 

இன்னமின்னங் காணாமல் எந்தாய் சுழல்ேவேனா.  23. 

 

ஆரா அமுதைனய ஆனந்த வாரிஎன்பால் 

தாராமல் ஐயாநீ தள்ளிவிட வந்தெதன்ேனா.  24.      

 

 52. நின்றநிைல 

 

நின்றநிைல ேயநிைலயா ைவத்தா னந்த 

     நிைலதாேன நிருவிகற்ப நிைலயு மாகி 

என்றுமழி யாதஇன்ப ெவள்ளந் ேதக்கி 

     இருக்கஎைனத் ெதாடர்ந்துெதாடர்ந் திழுக்கு மந்ேதா.   
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இருக்காதி மைறமுடிவுஞ் சிவாகம மாதி 

     இதயமுங்ைக காட்ெடனேவ இதயத் துள்ேள 

ஒருக்காேல யுணர்ந்தவர்கட் ெகக்கா லுந்தான் 

     ஒழியாத இன்பெவள்ளம் உலவா நிற்கும்.  

 

கற்றதுங்ேகட் டதுந்தாேன ஏதுக் காகக் 

     கடபடெமன் றுருட்டுதற்ேகா கல்லால் எம்மான் 

குற்றமறக் ைககாட்டுங் கருத்ைதக் கண்டு 

     குணங்குறியற் றின்பநிட்ைட கூட அன்ேறா.  

 

 53. பாடுகின்ற பனுவல் 

 

பாடுகின்ற பனுவேலார்கள் ேதடுகின்ற ெசல்வேம 

நாடுகின்ற ஞானமன்றில் ஆடுகின்ற அழகேன.  1. 

 

அத்தெனன்ற நின்ைனேய பத்திெசய்து பனுவலால் 

பித்தனின்று ேபசேவ ைவத்தெதன்ன வாரேம.  2. 

 

சிந்ைதயன்பு ேசரேவ ைநந்துநின்ைன நாடிேனன் 

வந்துவந்து னின்பேம தந்திரங்கு தாணுேவ.  3. 

 

அண்டரண்டம் யாவுநீ ெகாண்டுநின்ற ேகாலேம 

ெதாண்டர்கண்டு ெசாரிகணீர் கண்டெநஞ்சு கைரயுேம.  4. 

 

அன்ைனேபால அருள்மிகுத்து மன்னுஞான வரதேன 

என்ைனேய எனக்களித்த நின்ைனயானும் நிைனவேன.  5. 

 

 54. வண்ணம் 

 

அருெவன் பனவுமன்றி யுருெவன் பனவுமின்றி 
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    குறியுங் குடிணமுமன்றி நிைறவுங் குைறவுமன்றி 

      மைறெயான் ெறனவிளம்ப-விமலம தாகி 

அசலம் ெபறவுயர்ந்து விபுலம் ெபறவளர்ந்து 

  சபலஞ் சபலெமன்றுள் அறிவினர் காண 

    ஞானெவளியிைட ேமவுமுயிராய்,  

 

அனெலான் றிடெவரிந்து புைகமண் டிடுவதன்று 

   புனெலான் றிடவமிழ்ந்து மடிவில தூைத 

      சருவும் ெபாழுதுயர்ந்து சலனம் படுவதன்று 

         சமர்ெகாண் டழிவதன்ேறார்-இயல்பின தாகும் 

அவெனன் பதுவுமன்றி யவெளன் பதுவுமன்றி 

  யதுெவன் பதுவுமன்றி-எழில்ெகா டுலாவும் 

    ஆருமிைலயறி யாதபடிேய,  1/4  

 

இருெளன் பதுவுமன்றி ெயாளிெயன் பதுவுமன்றி 

  எைவயுந் தனுளடங்க-ஒருமுத லாகும் 

    உளெதன் பதுவுமன்றி இலெதன் பதுவுமன்றி 

      உலகந் ெதாழவிருந்த அயன்முத ேலார்கள் 

எவருங் கவைலெகாண்டு சமயங் களில்விழுந்து 

  சுழலும் ெபாழுதிரங்கி-யருள்ெசயு மாறு 

      கூறரியசக மாையயறேவ,  

 

எனெதன் பைதயிகழ்ந்த அறிவின் திரளினின்றும் 

   அறிெவான் ெறனவிளங்கும் உபயம தாக 

      அறியுந் தரமுமன்று பிறியுந் தரமுமன்று 

         அசரஞ் சரமிரண்டின் ஒருபடியாகி 

எதுசந் ததநிைறந்த ெததுசிந் தைனஇறந்த 

   ெததுமங் களசுபங்ெகாள்-சுகவடி வாகும் 

      யாதுபரமைத நாடியறிநீ,  1/2 
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  கபடந் தனில்விழுந்து-ெகடுநிைன வாகி 

     வைலயின் புைடமறிந்த மறிெயன் றவசமுண்டு 

       வசனந் திரமுமின்றி-அவரித ழுறல் 

பருகுந் ெதாழிலிணங்கி இரவும் பகலும்இன்ெசால் 

  பருகும் படிதுணிந்து-குழலழ காக 

     மாைலவைகபல சூடியுடேன,   

 

பதுமந் தைனஇைசந்த முைலெயன் றைதயுகந்து 

   வரிவண்ெடனவுழன்று-கலிெலன வாடுஞ் 

      சிறுகிண் கிணிசிலம்பு புைனதண் ைடகள்முழங்கும் 

         ஒலிநன் ெறனமகிழ்ந்து-ெசவிெகாள நாசி 

பசுமஞ் சளின்வியந்த மணமுந் திடமுகந்து 

  பவமுஞ் சிடவிைறஞ்சி-வரிைசயினூடு 

     காலில் மிைசமுடி சூடிமயலாய்,  3/4 

 

மருளுந் ெதருளும்வந்து கதிெயன் பைதமறந்து 

   மதனன் சலதி ெபாங்க-இரணம தான 

      அளிபுண் தைனவைளந்து விரல்ெகாண் டுறவைளந்து 

          சுரதஞ் சுகமிெதன்று-பரவச மாகி 

மருவுந் ெதாழில்மிகுந்து தினமும்விஞ்சி 

  வளரும் பிைறகுைறந்த படிமதி ேசார 

     வானரமெதன ேமனிதிைரயாய்,  

 

வயதும் படஎழுந்து பிணியுந் திமிதிெமன்று 

  வரவுஞ் ெசயலழிந்துள்-இருமலு மாகி 

     அனமுஞ் ெசலுதலின்றி விழியுஞ் சுடர்களின்று 

        முகமுங் கைளகளின்று-சரிெயன நாடி 

மைனயின் புறவிருந்த இனமுங் குைலகுைலந்து 

  கலகஞ் ெசயஇருண்ட-யமன்வரும் ேவைள 

     ஏதுதுைணபழி காரமனேம.  1 
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 55. அகவல் 

 

திருவருள் ஞானஞ் சிறந்தருள் ெகாழிக்குங் 

குருவடி வான குைறவிலா நிைறேவ 

நின்ற ஒன்ேற நின்மல வடிேவ 

குன்றாப் ெபாருேள குணப்ெபருங் கடேல 

ஆதியும் அந்தமும் ஆனந்த மயமாஞ் 

ேசாதிேய சத்ேத ெதாைலவிலா முதேல 

சீர்மலி ெதய்வத் திருவரு ளதனால் 

பார்முத லண்டப் பரப்ெபலாம் நிறுவி 

அண்டசம் முதலாம் எண்தரு நால்வைக 

ஏழு பிறவியில் தாழா ேதாங்கும் 

அனந்த ேயானியில் இனம்ெபற மல்க 

அணுமுத லசல மான ஆக்ைகயுங் 

கணமுத லளவிற் கற்ப காலமுங் 

கன்மப் பகுதித் ெதான்ைமக் கீடா 

இைமப்ெபாழு ேதனுந் தமக்ெகன அறிவிலா 

ஏைழ உயிர்த்திரள வாழ அைமத்தைன  

எவ்வுடல் எடுத்தார் அவ்வுடல் வாழ்க்ைக 

இன்ப ெமனேவ துன்ப மிைலெயனப் 

பிரியா வண்ணம் உரிைமயின் வளர்க்க 

ஆதர வாகக் காதலும் அைமத்திட்  

டூக மின்றிேய ேதகம் நாெனன 

அறிவு ேபாலறி யாைம இயக்கிக் 

காலமுங் கன்மமுங் கட்டுங் காட்டிேய 

ேமலும் நரகமும் ேமதகு சுவர்க்கமும் 

மாலற வகுத்தைன ஏலும் வண்ணம் 

அைமயாக் காதலிற் சமய ேகாடி 

அறம்ெபாரு ளாதி திறம்படு நிைலயில் 
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தத்தம் நிைலேய முத்தி முடிெவன 

வாத தர்க்கமும் ேபாத நூல்களும் 

நிைறவிற் காட்டிேய குைறவின்றி வயங்க 

அங்கங்கு நின்றைன எங்கு மாகிச் 

சமயா தீதத் தன்ைம யாகி 

இைமேயார் முதலிய யாவரும் முனிவருந் 

தம்ைமக் ெகாடுத்திட்ெடம்ைம யாெளன 

ஏசற் றிருக்க மாசற்ற ஞான 

நலமும் காட்டிைன ஞானமி ேலற்கு 

நிைலயுங் காட்டுதல் நின்னருட் கடேன.  

 

 56.  ஆனந்தக்களிப்பு 

 

ஆதி அனாதியு மாகி - எனக் 

      கானந்த மாயறி வாய்நின்றி லங்குஞ் 

ேசாதி மவுனியாய்த் ேதான்றி-அவன் 

      ெசால்லாத வார்த்ைதையச் ெசான்னாண்டி ேதாழி-சங்கர 1. 

 

ெசான்னெசால்  ேலெதன்றுெசால்ேவன்-என்ைனச் 

      சூதாய்த் தனிக்கேவ சும்மா இருத்தி 

முன்னிைல ஏது மில்லாேத-சுக 

      முற்றச்ெசய் ேதஎைனப் பற்றிக்ெகாண் டாண்டி-சங்கர 2. 

 

பற்றிய பற்றற உள்ேள-தன்ைனப் 

      பற்றச் ெசான் னான்பற்றிப் பார்த்த இடத்ேத 

ெபற்றைத ஏெதன்று ெசால்ேவன் - சற்றும் 

      ேபசாத காரியம் ேபசினான் ேதாழி-சங்கர 3. 

  

ேபசா இடும்ைபகள் ேபசிச்-சுத்தப் 

      ேபயங்க மாகிப் பிதற்றித் திரிந்ேதன் 
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      அடியிைணக் கீேழ அடக்கிக்ெகாண் டாண்டி-சங்கர 4. 

 

அடக்கிப் புலைனப் பிரித்ேத-அவ 

      னாகிய ேமனியில் அன்ைப வளர்த்ேதன் 

மடக்கிக்ெகாண் டான்என்ைனத் தன்னுள்-சற்றும் 

      வாய்ேபசா வண்ணம் மரபுஞ்ெசய் தாண்டி-சங்கர 5.  

 

மரைபக் ெகடுத்தனன் ெகட்ேடன் - இத்ைத 

      வாய்விட்டுச் ெசால்லிடின் வாழ்ெவனக் கில்ைல 

கரவு புருஷனும் அல்லன் - என்ைனக் 

      காக்குந் தைலைமக் கடவுள்காண் மின்ேன-சங்கர 6. 

 

கடலின் மைடவிண்ட ெதன்ன - இரு 

      கண்களும் ஆனந்தக் கண்ணீர் ெசாரிய 

உடலும் புளகித மாக - என 

      துள்ளமுருக உபாயஞ்ெசய் தாண்டி - சங்கர 7. 

 

உள்ளது மில்லது மாய்முன் - உற்ற 

      உணர்வது வாயுன் னுளங்கண்ட ெதல்லாந் 

தள்ெளனச் ெசால்லிஎன் ஐயன் - என்ைனத் 

      தானாக்கிக் ெகாண்ட சமர்த்ைதப்பார் ேதாழி - சங்கர 8. 

 

பாராதி பூதநீ யல்ைல-உன்னிப் 

      பாரிந் திரியங் கரணநீ யல்ைல 

ஆராய் உணர்வுநீ என்றான் -ஐயன் 

      அன்பாய் உைரத்த ெசால் லானந்தந் ேதாழி - சங்கர 9. 

 

அன்பருக் கன்பான ெமய்யன் - ஐயன் 

      ஆனந்த ேமானன் அருட்குரு நாதன் 

தன்பாதஞ் ெசன்னியில் ைவத்தான் - என்ைனத் 
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இறப்பும் பிறப்பும் ெபாருந்த - எனக் 

      ெகவ்வணம் வந்தெதன் ெறண்ணியான் பார்க்கில் 

மறப்பும் நிைனப்புமாய் நின்ற - வஞ்ச 

      மாயா மனத்தால் வளர்ந்தது ேதாழி - சங்கர 11. 

 

மனேதகல் லாெலனக் கன்ேறா - ெதய்வ 

      மவுன குருவாகி வந்துைக காட்டி 

எனதாம் பணியற மாற்றி - அவன் 

      இன்னருள் ெவள்ளத் திருத்திைவத் தாண்டி - சங்கர 12. 

 

அருளால் எைவயும்பார் என்றான் - அத்ைத 

      அறியாேத சுட்டிஎன் அறிவாேல பார்த்ேதன் 

இருளான ெபாருள்கண்ட தல்லால்-கண்ட 

      என்ைனயுங் கண்டிலன் என்ேனடி ேதாழி - சங்கர 13. 

 

என்ைனயுந் தன்ைனயும் ேவறா - உள்ளத் 

      ெதண்ணாத வண்ணம் இரண்டற நிற்கச் 

ெசான்னது ேமாஒரு ெசால்ேல-அந்தச் 

      ெசால்லால் விைளந்த சுகத்ைதஎன் ெசால்ேவன் - சங்கர 14. 

 

விைளயுஞ் சிவானந்த பூமி - அந்த 

      ெவட்ட ெவளிநண்ணித் துட்ட இருளாங் 

கைளையக் கைளந்துபின் பார்த்ேதன் - ஐயன் 

      கைளயன்றி ேவெறான்றுங் கண்டிலன் ேதாழி - சங்கர 15. 

 

கண்டார் நைகப்புயிர் வாழ்க்ைக - இரு 

      கண்காண நீங்கவுங் கண்ேடாந் துயில்தான் 

ெகாண்டார்ேபாற் ேபானாலும் ேபாகும் - இதிற் 

      குணேமது நலேமது கூறாய்நீ ேதாழி - சங்கர 16. 
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தாயுமானவடிகள் திருப்பாடல்கள் 

 

நலேமதும் அறியாத என்ைனச் - சுத்த 

      நாதாந்த ேமானமாம் நாட்டந்தந் ேதசஞ் 

சலேமதும் இல்லாமல் எல்லாம் - வல்லான் 

      தாளால்என் தைலமீது தாக்கினான் ேதாழி - சங்கர 17. 

 

தாக்குநல் லானந்த ேசாதி - அணு 

      தன்னிற் சிறிய எைனத்தன் னருளாற் 

ேபாக்கு வரவற் றிருக்குஞ் - சுத்த 

      பூரண மாக்கினான் புதுைமகாண் மின்ேன - சங்கர 18. 

 

ஆக்கி அளித்துத் துைடக்குந் - ெதாழில் 

      அத்தைன ைவத்துெமள் ளத்தைன ேயனுந் 

தாக்கற நிற்குஞ் சமர்த்தன் - உள்ள 

      சாட்சிையச் சிந்திக்கத் தக்கது ேதாழி - சங்கர 19. 

 

சிந்ைத பிறந்ததும் ஆங்ேக - அந்தச் 

      சிந்ைத இறந்து ெதளிந்ததும் ஆங்ேக 

எந்த நிைலகளும் ஆங்ேக - கண்ட 

      யான்றான் இரண்டற் றிருந்தும் ஆங்ேக - சங்கர 20. 

 

ஆங்ெகன்றும் ஈங்ெகன்றும் உண்ேடா - சச்சி 

      தானந்த ேசாதி அகண்ட வடிவாய் 

ஓங்கி நிைறந்தது கண்டால் - பின்னர் 

      ஒன்ெறன் றிரண்ெடன் றுைரத்திட லாேமா - சங்கர 21. 

 

என்றும் அழியும்இக் காயம் - இத்ைத 

      ஏதுக்கு ெமய்ெயன் றிருந்தீர் உலகீர் 

ஒன்றும் அறியாத நீேரா - யமன் 

      ஓைல வந்தாற்ெசால்ல உத்தரம் உண்ேடா - சங்கர 22. 
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உண்ேடா நைமப்ேபால வஞ்சர் மலம் 



தாயுமானவடிகள் திருப்பாடல்கள் 

 

      ஊறித் ததும்பும் உடைலெமய் ெயன்று 

ெகாண்ேடா பிைழப்பதிங் ைகேயா - அருட் 

      ேகாலத்ைத ெமய்ெயன்று ெகாள்ளேவண் டாேவா - சங்கர 23. 

 

ேவண்டா விருப்பும் ெவறுப்பும் - அந்த 

      வில்லங்கத் தாேல விைளயும் சனனம் 

ஆண்டான் உைரத்த படிேய - சற்றும் 

      அைசயா திருந்துெகாள் ளறிவாகி ெநஞ்ேச - சங்கர 24. 

 

அறிவாரும் இல்ைலேயா ஐேயா - என்ைன 

      யாெரன் றறியாத வங்கேத சத்தில் 

வறிேதகா மத்தீயிற் சிக்கி - உள்ள 

      வான்ெபாருள் ேதாற்கேவா வந்ேதன்நான் ேதாழி - சங்கர 25. 

 

வந்த வரைவ மறந்து - மிக்க 

      மாதர்ெபான் பூமி மயக்கத்தில் ஆழும் 

இந்த மயக்ைக அறுக்க - எனக் 

      ெகந்ைத ெமய்ஞ்ஞான எழில்வாள் ெகாடுத்தான் - சங்கர 26. 

 

வாளாருங் கண்ணியர் ேமாகம் - யம 

      வாைதக் கனைல வளர்க்குெமய் என்ேற 

ேவளா னவனுெமய் விட்டான் - என்னில் 

      மிக்ேகார் துறக்ைக விதியன்ேறா ேதாழி - சங்கர 27. 

 

விதிக்கும் பிரபஞ்ச ெமல்லாஞ் - சுத்த 

      ெவயில்மஞ்ச ெளன்னேவ ேவதாக மங்கள் 

மதிக்கும் அதைன மதியார் - அவர் 

      மார்க்கந்துன் மார்க்கஞ்சன் மார்க்கேமா மாேன - சங்கர 28. 

 

துன்மார்க்க மாதர் மயக்கம் - மனத் 
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      தூயர்க்குப் பற்றாது ெசான்ேனன் சனகன் 



தாயுமானவடிகள் திருப்பாடல்கள் 

 

தன்மார்க்க நீதிதிட் டாந்தம் - அவன் 

      தானந்த மான சதானந்த னன்ேறா-சங்கர 29. 

 

அன்ெறன்றும் ஆெமன்றும் உண்ேடா - உனக் 

      கானந்தம் ேவண்டின் அறிவாகிச் சற்ேற 

நின்றால் ெதரியும் எனேவ - மைற 

      நீதிஎம் மாதி நிகழ்த்தினான் ேதாழி - சங்கர 30. 

 

 தாயுமான அடிகள் பாடல்கள் முற்றிற்று.  

 

 

 

 

  உ 

                 திருச்சிற்றம்பலம் 

 

           தாயுமனவடிகள் மாணாக்கர் 

                  அருைளயர் 

 அவ்வடிகைளத் ெதாழுத 

 

 அருள்வாக்கிய அகவல் 

 

திருவளர் கருைணச் சிவானந்த பூரணம் 

ஒருவரும் அறியா ஒருதனிச் சித்து 

நவந்தரு ேபதமாய் நாடக நடித்துற் 

பவந்தைன நீக்கிப் பரிந்தருள் பராபரம் 

கண்ணுங் கருத்துங் கதிெராளி ேபால  5. 

 

நண்ணிட எனக்கு நல்கிய நன்ைம 

ஒன்றாய்ப் பலவாய் ஒப்பிலா ேமானக் 
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குன்றாய் நிைறந்த குணப்ெபருங் குன்றம் 



தாயுமானவடிகள் திருப்பாடல்கள் 

 

மண்ைணயும் புனைலயும் வளிையயும் கனைலயும் 

விண்ைணயும் பைடத்த வித்திலா வித்துப்  10. 

 

பந்த மைனத்ைதயும் பாழ்பட நூறிஎன் 

சிந்ைதயுட் புகுந்த ெசழுஞ்சுடர்ச் ேசாதி 

விள்ளணா ஞானம் விளங்கிய ேமேலார் 

ெகாள்ைளெகாண் டுண்ணக் குைறவிலா நிைறவு 

தாட்டா மைரமலர்த் தாள்நிைனப் பவர்க்குக் 15. 

 

காட்டா இன்பங் காட்டிய கதிநிைல 

வாக்கான் மனத்தான் மதித்திட அரிெதன 

ேநாக்கா திருக்க ேநாக்கிய ேநாக்கம் 

ஆதியாங் அறிவாய் அகண்டமாய் அகண்ட 

ேசாதியாய் விரிந்து துலங்கிய ேதாற்றம்  20. 

 

பரெவளி தன்னிற் பதிந்தஎன் னுளத்தின் 

விரவி விரவி ேமற்ெகாள்ளும் ெவள்ளம் 

சுட்டுக் கடங்காச் ேசாதி யடியார் 

மட்டுக் கடங்கும் வான்ெபருங் கருைண 

எல்ைலக் கடங்கா ஏகப் ெபருெவளி  25. 

 

தில்ைலப் ெபாதிவில் திருநடத் ெதய்வம் 

வாதவூர் எந்ைதைய வரிைசயாய் விழுங்கும் 

ேபாதவூர் ேமவுகர்ப் பூர விளக்குச் 

சுகைர அகண்டத் தூெவளி எல்லாந் 

திகழேவ காட்டுஞ் சின்மய சாட்சி  30. 

 

ெசழுந்தமிழ் அப்பைரச் சிவலிங்க மாகி 

விழுங்கிய ஞான வித்தக ேவழம் 

எழில்தரு பட்டினத் திைறவைர ெயன்றும் 
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அழிவிலா இலிங்க மாக்கிய அநாதி 



தாயுமானவடிகள் திருப்பாடல்கள் 

 

சாந்த பூமி தண்ணருள் ெவள்ளம்   35. 

 

ஆர்ந்த நீழ லைசயாக் ககனம் 

பரவுவார் ெநஞ்சிற் பரவிய மாட்சி 

இரவுபக லற்ற ஏகாந்தக் காட்சி 

ஆட்சிேபா லிருக்கும் அகிலந் தனக்குச் 

சாட்சியா யிருக்குந் தாரகத் தனிமுதல்   40. 

 

ஆணும் ெபண்ணும் அலியுமல் லாதேதார் 

தாணுவாய் நின்ற சத்தாந் தனிச்சுடர் 

எள்ளும் எண்ெணயும் எப்படி அப்படி 

உள்ளும் புறம்பும் உலாவிய ஒருெபாருள் 

அளவிலா மதந்ெதாறும் அவரவர் ெபாருெளன 45. 

 

உளநிைறந் திருக்கும் ஒருெபாற் பணிதி 

துள்ளு மனப்ேபய் துடிக்கத் தறிக்கக் 

ெகாள்ளு ேமானவாள் ெகாடுத்திடு மரசு 

ெபரிய ேபறு ேபசாப் ெபருைம 

அரிய உரிைம அளவிலா அளவு   50. 

 

துரிய நிைறவு ேதான்றா அதீதம் 

விரியுநல் லன்பு விைளத்திடும் விைளவு 

தீராப் பிணியாஞ் ெசனன மறுக்க 

வாரா வரவாய் வந்தசஞ் சீவி 

ஆைலக் கரும்புபா கமுதக் கட்டிநீள்  55. 

 

ேசாைலக் கனிபலாச் சுைளகத லிக்கனி 

பாங்குறு மாங்கனி பால்ேதன் சருக்கைர  

ஓங்குகற் கண்டுேசர்த் ெதான்றாய்க் கூட்டி 

அருந்திய ரசெமன அறிஞர் சமாதியில் 
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ெபாருந்திய இன்பம் ெபாழிசிற் சுேகாதயம்  60. 



தாயுமானவடிகள் திருப்பாடல்கள் 

 

 

எங்கணும் நிைறந்த இயல்பிைன எனக்குச் 

ெசங்ைகயால் விளங்கத் ெதரித்தெமய்த் ேதசிகன் 

தன்ைனயறி வித்துத் தற்பர மாகி 

என்னுளத் திருந்தருள் ஏக நாயகன் 

அடிமுடி இல்லா அரும்ெபாருள் தனக்கு  65. 

 

முடியடி இதுெவன ெமாழிந்திடும் முதல்வன்   

ெமய்யலான் மற்றைவ ெமய்யல ெவல்லாம் 

ெபாய்ெயன அறிெயனப் புன்னைக புரிந்ேதான் 

அருளும் ெபாருளும் அேபதமா யிருந்தும் 

இருதிற ெனன்னும் இயலுமுண் ெடன்ேறான் 70. 

 

அருளுனக் குண்ேடல் அருளும் ெவளிப்படும் 

ெபாருள்மயந் தாேன ெபாருந்துெமன் றுைரத்ேதான் 

சத்தசத் திரண்டு தன்ைமயுந் தாேன 

ஒத்தலாற் சதசத் துனக்ெகன உைரத்ேதான் 

ஆணவம் அறாவிடின் அருளுறா ெதன்னக்  75. 

 

காணரு ேநர்ைமயாற் காணேவ உைரத்ேதான் 

ெசன்மமுள் ளளவுந் தீரா திழுக்குங்   

கன்மம் விடாெதனக் காட்டிய வள்ளல் 

உளதில ெதனவும் உறுதலான் மாைய 

வளமில ெதனவும் வகுத்தினி துைரத்ேதான்  80. 

 

இல்லறத் திருந்தும் இதயம் அடக்கிய 

வல்லவன் தாேன மகாேயாகி என்ேறான் 

துறவறத் திருந்துஞ் சூழ்மனக் குரங்ெகான் 

றறவைக யறியான் அஞ்ஞானி என்ேறான் 

இறவா மனந்தான் இறக்க உணர்த்திப்  85. 
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தாயுமானவடிகள் திருப்பாடல்கள் 

 

பிறவா வரந்தரும் ேபரறி வாளன் 

அத்தன தருளால் அைனத்ைதயும் இயக்குஞ் 

சுத்தமா மாையயின் ேதாற்றெமன் றுைரத்ேதான் 

இருள்மல மகல இைசந்ததில் அழுந்தும் 

ெபாருளருட் டிேராைதப் ெபாற்ெபனப் புகன்ேறான் 90. 

 

வீறு சிவமுதல் விளம்பிய படிேய 

ஆறு மநாதிஎன் றறிஞருக் குைரப்ேபான் 

ெகால்லா விரதங் குவலயத் ேதார்கள் 

எல்லாம் ெபறுமிெனன் றியம்பிய தயாநிதி 

தருமமுந் தானமுந் தவமும் புரிபவர்க்  95. 

 

குரிைமயா யவேரா டுறவு கலப்பவன் 

தன்னுயிர் ேபாலத் தரணியின் மருவிய 

மன்னுயி ரைனத்ைதயும் வளர்த்திடும் ேவந்தன் 

களவுவஞ் சைனகள்ெசய் கருமிகள் தமக்குந் 

ெதளிவுவந் துற அருள் ெசய்திடுந் திறத்ேதான் 100. 

 

தான்ெபறும் ேபறு சகெமலாம் ெபறேவ 

வான்ெபறுங் கருைண வழங்கிய மாரி 

தஞ்செமன் றைடந்த தாபதர் தம்ைம 

அஞ்செலன் றாளும் அறிஞர் சிகாமணி 

சீவ ேகாடிகளுஞ் சித்த ேகாடிகளும்  105. 

 

யாவரும் புகழ யாைவயும் உணர்ந்ேதான் 

யாெனன ெதன்னா இைறவெனம் ெபருமான் 

தானவ னாகிய தைலவெனங் ேகாமான் 

அருண கிரியார்க் காறு முகன்ெசால்லும் 

ெபாருள்நல மல்லது ெபாருெளன மதியான்  110. 
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பூத முதலாப் ெபாலிந்திடு நாத 



தாயுமானவடிகள் திருப்பாடல்கள் 

 

ேபதமுங் கடந்த ெபருந்தைக மூர்த்தி 

மூலா தார முதலா யுள்ள 

ேமலா தாரமும் ெவறுெவளி கண்டவன் 

மண்டல மூன்றிலும் மன்னிய உருவிலும்  115. 

 

கண்டைவ யத்திலுங் கடவுளாய் நின்ேறான் 

பகர்சம யந்ெதாறும் பரேம யிருந்து 

சுகநடம் புரியுந் ெதாழிெலனச் ெசான்ேனான் 

ேபத அேபத ேபதா ேபத 

ேபாத மிதுெவனப் புகன்றிடும் புண்ணியன்  120. 

 

அதுநா ெனனேவ யாற்றிடும் அனுபவஞ் 

சதுர்ேவ தாந்தத் தன்ைமெயன் றுைரத்ேதான் 

அல்லும் பகலும் அறிவா ேனார்க்குச் 

ெசால்லும் ெபாருளுஞ் சுைமஎனச் ெசான்ேனான் 

சுதேன குருவாஞ் சுவாமிநா யகற்ெகனின்  125. 

 

அதிகெமய்ஞ் ஞான மல்லேவா ெவன்ேறான் 

ேநசேயா கத்துறு நிருபெரல் லாந்ெதாழும் 

இராசேயா கத்திைற இராசேயா கத்தான் 

ெபாறுைம ெதளிவு புனிதவா சாரம் 

மறுவிலா வண்ைம வாரம் இயற்ைக  130. 

 

தண்ணமர் சாந்தந் தயங்கிய கீர்த்தி 

எண்ெணண் கைலபயில் இைணயிலாக் கல்வி 

நல்ல இரக்கம் நடுநிைல சத்தியம் 

இல்ைலஎன் னாமல் எவர்க்குந் தருங்ெகாைட 

நற்குண ெனல்லாம் நண்ணிய ெபருந்தைக  135. 

 

சிற்குண வாரி திருவருட் ெசல்வன் 
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கரேம ெலடுத்துக் கருத்துற வணங்கிப் 



தாயுமானவடிகள் திருப்பாடல்கள் 

 

பரேம யுனக்குப் பரெமனப் பகர்ந்ேதான் 

ஆலடி ேமவும் அரசிைன அடுத்ேத 

சீலெமய்ஞ் ஞானந் ெதளிந்தன ெனனவுஞ்  140. 

 

சித்த மவுனி திடசித்த மாக 

ைவத்த நிைலயின் வளர்ந்தன ெனனவும் 

மூலன் மரபின் முைளத்த மவுனிதன் 

பாலன்யா ெனனவும் பரிெவாடும் பகர்ந்ேதான் 

வடெமாழி இயற்ைகயின் மகிைமைய உணர்ந்து 145. 

 

திடமுற முப்ெபாருள் திறத்ைதயுந் ெதளிந்து 

கண்டமு ெதன்னக் கனிரச ெமன்னத் 

தண்டமிழ் மாரி தன்ைனப் ெபாழிந்து 

சித்தியும் முத்தியுஞ் சிறந்தருள் ெகாழிக்கும் 

நித்திய நிரஞ்சன நிராலம்ப நிைறைவப்  150. 

 

பாடியும் நாடியும் பணிந்ெதழுந் தன்பால் 

ஆடியும் அரற்றியும் அகங்குைழ ெவய்தியும் 

உடலங் குைழய உேராமஞ் சிலிர்ப்ப 

படபெடன் றுள்ளம் பைதத்துப் பைதத்துப் 

பாங்குறு ெநட்டுயிர்ப் பாகிப் பரதவித்  155. 

 

ேதங்கி ஏங்கி இரங்கி இரங்கி 

ஓய்ந்தபம் பரம்ேபா ெலாடுங்கிேய சிறிதும் 

ஏய்ந்த விழிக ளிைமப்பது மின்றிச் 

ேசார்ந்து ேசார்ந்து துவண்டு துவண்டுெமய் 

யார்ந்த அன்ேபா டவசமுற் றடிக்கடி  160. 

 

உள்நடுக் குறேவ உருகிேய சற்றுத் 

தண்ணமர் ெமாழியுந் தழுதழுத் திடேவ 
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உள்ளும் புறம்பும் ஒருமித் துருகி 



தாயுமானவடிகள் திருப்பாடல்கள் 

 

ெவள்ள நீர்ேபால் விழிநீர் ெபருக்கிக் 

கன்று பசுைவக் கருதிக் கதறிச்   165. 

 

ெசன்றுெசன் ேறாடித் திைகப்பது ேபால 

என்புெநக் குைடய இருகரங் குவித்துப் 

புன்புலால் யாக்ைக ெபாருந்தா தினிஎன 

உணர்ந்துணர்ந் தன்பா யுவைகேமற் ெகாண்டினிக் 

கணம்பிரி ேயெனனக் கருதிேய குறித்துத்  170. 

 

திருவுரு ெவல்லாந் திருநீ றிலங்க 

இருகர நளினம் இயன்முடி குவித்துப் 

பூரண சந்திரன் ேபாெலாளி காட்டுங் 

காரண வதனங் கவின்குறு ெவயர்வுற 

இளநிலா ெவனேவ இலங்கிய சிறுநைக  175. 

 

தளதள ெவன்னத் தயங்கி எழில்ெபற 

இத்தன்ைம எல்லா மிைசந்து மிவனருட் 

சித்ெதனச் சிவகதி ேதர்ந்தவ ருைரப்பப் 

பாத்திர மாடப் பரிவுட னாடிச் 

சாத்திரங் காட்டித் தயவுெசய் தருளும்  180. 

 

வல்லவ ெனனேவ மன்னுயிர்க் காக 

எல்ைலயி லன்ப னிவெனன விளங்கி 

ஈன வுலகத் தியற்ைகெபாய் ெயன்ேற 

ஞானநூல் ெமய்ெயன நவின்றினி திரங்கிக் 

ேகவல சகலங் கீழ்ப்பட ேமலாய்  185. 

 

ேமவருஞ் சுத்த ெமய்யிைன நல்க 

அருேள உருவுெகாண் டவனியில் வந்த 

ெபாருேள இவெனனப் ெபாலிந்திடும் புனிதன் 
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ைசவஞ் சிவனுடன் சம்பந்த ெமன்பது 



தாயுமானவடிகள் திருப்பாடல்கள் 

 

ெமய்வளர் ஞானம் விளக்குெமன் றிைசத்ேதான் 190. 

 

கதிர்விழி ெயாளியுறக் கலத்தல்சித் தாந்த 

விதிமுைற யாெமன விளம்பிய ேமேலான் 

முடிவினில் ஆகம முைறைமயி னுண்ைமைய 

அடியைரக் குறித்துைரத் தருளிய அண்ணல் 

சிதம்பர ேநர்ைம திறமா வுைரத்திைற  195. 

 

பதம்பர ெவனப்பகர் பரமெமய்ஞ் ஞானி 

முத்திபஞ் சாக்கர முைறைமயி லயிக்கியஞ் 

சத்திய மிதுெவனச் சார்ந்தவர்க் குைரத்ேதான் 

அஞ்ெசழுத் துள்ேள அைனத்ைதயுங் காட்டிஎன் 

ெநஞ்சழுத் தியகுரு நீதி மாதவன்  200. 

 

எல்லா நிைறந்த இைறவன் ெசயெலனக் 

கல்லா எனக்குங் கருைணெசய் கடவுள் 

குருவரு ளாேல கூடுவ தல்லால் 

திருவரு ளுறாெதனத் ெதரிந்திட உைரத்ேதான் 

குருவுரு வருெளனக் ெகாண்டபின் குைறயாப் 205. 

 

ெபாருள்மய மாெமனப் புகன்றிடு ேபாதன் 

எந்தமூர்த் திகைளயு ெமழிற்குரு வடிெவனச் 

சிந்ைதயில் தியக்கறத் ேதர்ந்தவர்க் குைரத்ேதான் 

சதாசிவ ெமன்றேபர் தான்பைடத் ததுதான் 

எதாவேத ெபாருெளன் ேறடுத்ெதடுத் துைரத்தான் 210. 

 

கல்லாைன கன்னல் கவர்ந்திடச் ெசய்தவன் 

எல்லாம் வல்லசித் ெதம்மிைற என்ேறான் 

எவ்வுயிர் ேதாறும் இைறேம வியதிறஞ் 

ெசவ்விய பிரம்படி ெசப்பிடு ெமன்ேறான் 
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எவ்வண ெமவெரவ ரிைசத்தன ரவரவர்க்  215. 



தாயுமானவடிகள் திருப்பாடல்கள் 

 

 

கவ்வண மாவெனம் மாெனன அைறந்ேதான் 

ஒருபாண னுக்ேக ெயாருசிவ னாட்படின் 

வருமடி யார்திறம் வழுத்ெதாணா ெதன்ேறான் 

சிவனடி யாைரச் சிவெனனக் காண்பவன் 

எவனவன் சிவேன என்ெறடுத் துைரத்ேதான் 220. 

 

விருப்பு ெவறுப்பிைன ேவரறப் பறித்துக் 

கருப்புகா ெதன்ைனக் காத்தருள் ேசய்ேதான் 

இருெசால் லுைரயா தியானின்ப ெமய்த 

ஒருெசால் லுைரத்த உயர்குண பூதரன் 

அத்துவா மார்க்கம் ஆைறயு மகற்றித்  225. 

 

தத்துவா தீதத் தன்ைமையத் தந்ேதான் 

திருமகள் மருவிய திகழ்வள மைறைசயில் 

வருமுணர் வாளன் மருளிலா மனத்தான் 

எண்ணிய எண்ணெமல் லாந்ெதரிந் ெதனக்குந் 

தண்ணருள் ெசய்தவன் தாயு மானவன்  230. 

 

ஒருெமாழி பகர்ந்த உதவியா லவன்றன் 

இருபத முப்ேபா திைறஞ்சிவாழ்த் துவேன.  

 

     திருச்சிற்றம்பலம் 

 

 அருள்வாக்கிய அகவல் 

 

       முற்றிற்று 

 

 

_____________________________________ 
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தாயுமானவடிகள் திருப்பாடல்கள் 

 

 அருைளயவடிகள் பாடியது 

 

உலகினுக் கணியா மிராமநா தபுரத் 

      துயர்நைற வாவியின் குணபால் 

மலர்நிைற வனத்திற் சிவத்துறு நிட்ைட 

      மருவிெமய் ெயாருவிேவ தாந்தத் 

திலகிய ெபாருளால் வானமாய் நிைறவு 

      ெமந்ைதேய எனதுபந் தமும்ேபாய் 

நிைலயுற நினது திருவரு ளளிப்பாய் 

      நின்மலா னந்தேம ேபாற்றி.  

 

 ேகாடிக்கைர ஞானிகள் பாடியுது 

 

துகளறு சாலி வருடமா யிரத்ைதஞ் 

      ஞூற்ெறாெடண் பத்ெதான்று ெதாடரு 

மிகுசுப கிருதாம் வருடந்ைத மாதம் 

      ெவண்மதி வாரநாள் விசாக 

மகிைமேசர் பூரணத் திதியினி லருத்த 

      மண்டல சைமயத்திற் கங்ைக 

திகழ்கைர யதனிற் றாயுமா னவனார் 

      சிவத்தினிற் கலந்தநற் றினேம.  
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