
திருவருட்பா - ஆறாம் திருமுறற  

28.  அபயத் திறன் 

 

1. ஆடக மணிப்பபாற் குன்றமம என்றை  

ஆண்டுபகாண் டருளி பபாருமள  

வடீகத் மதற்றும் விளக்கமம விளக்கின்  

பமய்ப ாளிக் குள்பளாளி வி ப்மப  

வாடகச் சிறிம ன் வாட்டங்கள் எல்லாம்  

தவிர்த்தருள் வழங்கி  மன்றில்  

நாடகக் கருறண நாதமை உன்றை  

நம்பிமைன் றகவிமடல் எறைம .  

 

2. வட்டவான் சுடமே வளபோளி விளக்மக  

வ ங்குசிற் மசாதிம  அடிம ன்  

இட்டமம இட்டத் திற ந்துமள கலந்த  

இன்பமம என்பபரும் பபாருமள  

கட்டமம தவிர்த்திங் பகன்றைவாழ் வித்த  

கடவுமள கைகமன் றகத்மத  

நட்டமம புரியும் மபேரு ளேமச  

நம்பிமைன் றகவிமடல் எறைம .  

 

 

3. புல்லவா மைத்மதன் என்ைினும் சம ம்  

புகுதவா பபாய்ந்பநறி ஒழுக்கம்  

பசால்லவா பிறறேத் துதிக்கவா சிறிமதார்  

பசாப்பைத் தா ினும் நிறைம ன்  

கல்லவா மைத்மதார் உறறவயுங் கருமதன்  

கைகமா மன்றிமல நடிக்கும்  

நல்லவா எல்லாம் வல்லவா உறைம   

நம்பிமைன் றகவிமடல் எறைம .  

 

 

 

 



4.    புண்படா உடம்பும் புறேபடா மைமும்  

பபாய்படா ஒழுக்கமும் பபாருந்திக்  

கண்படா திேவும் பகலும்நின் தறைம   

கருத்தில்றவத் மதத்துதற் கிறசந்மதன்  

உண்பமை எைினும் உடுப்பமை எைினும்  

உலகறே நம்பிமலன் எைது  

நண்பமை நலஞ்சார் பண்பமை உறைம   

நம்பிமைன் றகவிமடல் எறைம .  

 

 

5.     புண்ணிமல புகுந்த மகால்எைத் து ேம்  

புகுந்பதறைக் கலக்கி  மபாதும்  

கண்ணிமல எைது கருத்திமல கலந்த  

கருத்தமை நின்றறை அல்லால்  

மண்ணிமல வ ங்கும் வாைிமல பிறறே  

மதித்திமலன் மதிக்கின்றார் தறமயும்  

நண்ணிமலன் மவபறான் பறண்ணிமலன் உறைம   

நம்பிமைன் றகவிமடல் எறைம .  

 

 

6.    ஊன்பபறும் உ ிரும் உணர்ச்சியும் அன்பும்  

ஊக்கமும் உண்றமயும் என்றைத்  

தான்பபறு தாயும் தந்றதயும் குருவும்  

தைிப்பபருந் பதய்வமுந் தவமும்  

வான்பபறு பபாருளும் வாழ்வும்நற் றுறணயும்  

மக்களும் மறைவியும் உறவும்  

நான்பபறு நண்பும்  ாவும்நீ என்மற  

நம்பிமைன் றகவிமடல் எறைம .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.     வாட்டமும் து ரும் அச்சமும் தவிர்த்பதன்  

வடிவமும் வண்ணமும் உ ிரும்  

மதட்டமும் நீம  பகாண்டுநின் கருறணத்  

மதகமும் உருவும்பமய்ச் சிவமும்  

ஈட்டமும் எல்லாம் வல்லநின் ைருட்மப  

ரின்பமும் அன்பும்பமய்ஞ் ஞாை  

நாட்டமும் பகாடுத்துக் காப்பதுன் கடன்நான்  

நம்பிமைன் றகவிமடல் எறைம .  

 

 

8.    வம்பமைன் பிறர்மபால் றவ மும் வானும்  

மற்றவும் மதித்திமலன் மதஞ்சார்  

உம்பமைர் அகங்கா ேந்தவிர்ந் பதல்லா  

உலகமும் வாழ்கபவன் றிருந்மதன்  

பசம்பபாமை கருறணத் பதய்வமம எல்லாம்  

பச வல்ல சித்தமை சிவமை  

நம்பமை ஞாை நாதமை உறைம   

நம்பிமைன் றகவிமடல் எறைம .  

 

 

9.    ஆ கால் இருந்தும் நடந்திட வலி ில்  

லாறம ால் அழுங்குவார் எைஉண்  

மம கால் இருந்தும் திருவருள் உறஓர்  

விருப்பிலா றம ின்மிக பமலிந்மதன்  

தீ கான் விலங்றகத் தூ மா ைிடஞ்பசய்  

சித்தமை சத்தி  சறபக்கு  

நா கா உ ிர்க்கு ந கா உறைம   

நம்பிமைன் றகவிமடல் எறைம .  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10.  அற்றமும் மறறக்கும் அறிவிலா மதாடி  

 ஆடி  சிறுபரு வத்மத  

   குற்றமும் குணங்பகாண் படன்றைஆட் பகாண்ட  

குணப்பபருங் குன்றமம குருமவ  

   பசற்றமும் விருப்பும் தீர்த்தபமய்த் தவர்தம்  

சிந்றத ில் இைிக்கின்ற மதமை  

   நற்றக வுறட  நாதமை உறைம   

நம்பிமைன் றகவிமடல் எறைம .  

 

 

குறிப்பு:  

பாடல்களுக்குப் பபாருள் புரிந்து பகாள்ள மூல நூறலப் பார்க்கவும்.  

 


