
திருவருட்பா - ஆறாம் திருமுறற  

09. முறையடீு  

1.  மருந்தைியயன் மணிஅைியயன் மந்திரம்ஒன் ைைியயன்  

மதிஅைியயன் விதிஅைியயன் வாழ்க்றைநிறை அைியயன்  

திருந்தைியயன் திருவருளின் செயைைியயன் அைந்தான்  

செய்தைியயன் மனமடங்கும் திைத்தினில்ஓர் இடத்யத  

இருந்தைியயன் அைிந்யதாறர ஏத்திடவும் அைியயன்  

எந்றதபிரான் மணிமன்ைம் எய்தஅைி யவயனா  

இருந்ததிறெ சொைஅைியயன் எங்ஙனம்நான் புகுயவன்  

யார்க்குறரப்யபன் என்னசெய்யவன் ஏதும்அைிந் திையன.  

 

 

2. அைங்ைாரக் சைாடுங்ைிழங்றை அைழ்ந்சதைிய அைியயன்  

அைிவைிந்த அந்தணர்பால் செைியும்சநைி அைியயன்  

நைங்ைானம் உறுதவர்யபால் நைம்புரிந்தும் அைியயன்  

நச்சுமரக் ைனியபாை இச்றெைனிந் துழல்யவன்  

மைங்ைாணும் புைவசரைாம் வந்துசதாழ நடிக்கும்  

மணிமன்ைந் தறனஅறடயும் வழியும்அைி யவயனா  

இைங்ைாணத் திரிைின்யைன் எங்ஙனம்நான் புகுயவன்  

யார்க்குறரப்யபன் என்னசெய்யவன் ஏதும்அைிந் திையன.  

 

 

3. ைற்குமுறை ைற்ைைியயன் ைற்பனைற் ைைிந்த  

ைருத்தர்திருக் கூட்டத்தில் ைளித்திருக்ை அைியயன்  

நிற்குநிறை நின்ைைியயன் நின்ைாரின் நடித்யதன்  

சநடுங்ைாமப் சபருங்ைடறை நீந்தும்வறை அைியயன்  

ெிற்குணமா மணிமன்ைில் திருநடனம் புரியும்  

திருவடிஎன் சென்னிமிறெச் யெர்க்ைஅைி யவயனா  

இற்குணஞ்செய் துழல்ைின்யைன் எங்ஙனம்நான் புகுயவன்  

யார்க்குறரப்யபன் என்னசெய்யவன் ஏதும்அைிந் திையன.  

 

 

 

 

 

http://www.thiruarutpa.org/thirumurai/v/T241/tm/muraiyiitu?audio=download


 

 

4. யதைமுறு பூதநிறைத் திைம்ெிைிதும் அைியயன்  

ெித்தாந்த நிறைஅைியயன் ெித்தநிறைஅைியயன்  

யயாைமுறு நிறைெிைிதும் உணர்ந்தைியயன் ெிைியயன்  

உைைநறட யிறடக்ைிடந்யத உறழப்பாரில் ைறடயயன்  

ஆைமுறு திருநீற்ைின் ஒளிவிளங்ை அறெந்யத  

அம்பைத்தில் ஆடுைின்ை அடிறயஅைி யவயனா  

ஏைஅனு பவம்அைியயன் எங்ஙனம்நான் புகுயவன்  

யார்க்குறரப்யபன் என்னசெய்யவன் ஏதும்அைிந் திையன.  

 

 

5. யவதாந்த நிறைநாடி விறரந்துமுயன் ைைியயன்  

சமய்வறையும் றைவறையும் செய்வறையும் அைியயன்  

நாதாந்தத் திருவதீி நடந்திடுதற் ைைியயன்  

நான்ஆர்என் ைைியயன்எங் யைான்ஆர்என் ைைியயன்  

யபாதாந்தத் திருநாடு புைஅைியயன் ஞான  

பூரணா ைாயம்எனும் சபாதுறவஅைி யவயனா  

ஏதாந்தீ யயன்ெரிதம் எங்ஙனம்நான் புகுயவன்  

யார்க்குறரப்யபன் என்னசெய்யவன் ஏதும்அைிந் திையன.  

 

 

6. ைறைமுடிவு ைண்டைியயன் ைரணசமைாம் அடக்கும்  

ைதிஅைியயன் ைதிஅைிந்த ைருத்தர்ைறள அைியயன்  

சைாறைபுறைைள் விடுத்தைியயன் யைாபமறுத் தைியயன்  

சைாடுங்ைாமக் ைடல்ைடக்கும் குைிப்பைியயன் குணமாம்  

மறைமிறெநின் ைிடஅைியயன் ஞானநடம் புரியும்  

மணிமன்ைந் தறனஅறடயும் வழியும்அைி யவயனா  

இறைஎனும்சபாய் உைைினிறட எங்ஙனம்நான் புகுயவன்  

யார்க்குறரப்யபன் என்னசெய்யவன் ஏதும்அைிந் திையன.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7. ொதிமதம் ெமயம்எனும் ெங்ைடம்விட் டைியயன்  

ொத்திரச்யெ ைாடுைின்ை ெஞ்ெைம்விட் டைியயன்  

ஆதிஅந்த நிறையைியயன் அறைஅைியாக் ைடல்யபால்  

ஆனந்தப் சபரும்யபாைத் தமர்ந்திடவும் அைியயன்  

நீதிசநைி நடந்தைியயன் யொதிமணிப் சபாதுவில்  

நிருத்தமிடும் ஒருத்தர்திருக் ைருத்றதஅைி யவயனா  

ஏதிைர்ொர் உைைினிறட எங்ஙனம்நான் புகுயவன்  

யார்க்குறரப்யபன் என்னசெய்யவன் ஏதும்அைிந் திையன.  

 

 

8. ொைாத தறைஅைியயன் யவைாத ைாைின்  

தரம்அைியயன் யபாைாத தண்றர அைியயன்  

ஆைாய நிறைஅைியயன் மாைாய நிறையும்  

அைியயன்சமய்ந் சநைிதறனஓர் அணுஅளவும் அைியயன்  

மாைாத லுறடயசபருந் திருவாளர் வழுத்தும்  

மணிமன்ைந் தறனஅறடயும் வழியும்அைி யவயனா  

ஏைாய200 உைைினிறட எங்ஙனம்நான் புகுயவன்  

யார்க்குறரப்யபன் என்னசெய்யவன் ஏதும்அைிந் திையன.  

 

 

9. தத்துவம்என் வெமாைத் தான்செலுத்த அைியயன்  

ொைாத ைல்விைற்கும் தரஞ்ெிைிதும் அைியயன்  

அத்தநிறை ெத்தநிறை அைியயன்சமய் அைிறவ  

அைியயன்சமய் அைிந்தடங்கும் அைிஞறரயும் அைியயன்  

சுத்தெிவ ென்மார்க்ைத் திருப்சபாதுவி னிடத்யத  

தூயநடம் புரிைின்ை ஞாயமைி யவயனா  

எத்துறணயும் குணமைியயன் எங்ஙனம்நான் புகுயவன்  

யார்க்குறரப்யபன் என்னசெய்யவன் ஏதும்அைிந் திையன.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

10. வறரஅபர மார்க்ைசமாடு பரமார்க்ைம் அைியயன்  

மரணபயம் தவிர்த்திடுஞ்ென் மார்க்ைமறத அைியயன்  

திறரயறுதண் ைடைைியயன் அக்ைடறைக் ைறடந்யத  

சதள்ளமுதம் உணவைியயன் ெினமடக்ை அைியயன்  

உறரஉணர்வு ைடந்ததிரு மணிமன்ைந் தனியை  

ஒருறமநடம் புரிைின்ைார் சபருறமஅைி யவயனா  

இறரயுறுசபாய் உைைினிறட எங்ஙனம்நான் புகுயவன்  

யார்க்குறரப்யபன் என்னசெய்யவன் ஏதும்அைிந் திையன. 

 

 

 

 

 

 

குறிப்பு:  

பாடல்ைளுக்குப் சபாருள் புரிந்து சைாள்ள மூை நூறைப் பார்க்ைவும்.  

 


