ஆறாம் திருமுறற
சிவ தரிசனம்

1.

திருஉடையாய் சிற்சடைவாழ் சிவைதியய எல்லாம்
சசய்யவல்ல தனித்தடலடைச் சித்தசிகா ைணியய
உருஉடைஎன் உயிர்க்குயிராய் ஒளிர்கின்ற ஒளியய
உன்னுசதாறும் என்னுளத்யத ஊறுகின்ற அமுயத
அருஉடைய சைருசவளியாய் அதுவிளங்கு சவளியாய்
அப்ைாலு ைாய்நிடறந்த அருட்சைருஞ்யசா தியயன
ைருஉடையாள் சிவகாை வல்லிைண வாளா
வந்தருள்க அருட்யசாதி தந்தருள்க விடரந்யத.

2.

சசால்லவயன சைாருளவயன துரியைதத் தவயன
தூயவயன யநயவயன யசாதிஉரு வவயன
நல்லவயன நன்னிதியய ஞானசைா ைதியய
நாயகயன தாயகயன நண்ைவயன அடனத்தும்
அல்லவயன ஆனவயன அம்டைஅப்ைா என்டன
ஆண்ைவயன தாண்ைவயன அருட்குருயவ எல்லாம்
வல்லவயன சிவகாை வல்லிைண வாளா
ைன்னவயன என்னவயன வந்தருள்க விடரந்யத.

3.

துரியநிடல துணிந்தவரும் சசால்லரும்சைய்ப் சைாருயள
சுத்தசிவா னந்தசடைச் சித்தசிகா ைணியய
சைரியசிவ ைதியயநின் சைருடைஅறிந் திையவ
யைராடசப் ைடுகின்யறன் ைித்தர்களில் சைரியயன்
கரியைணித் திறத்திடனயும் காணவல்யலன் அல்யலன்
கண்ைணியய நின்திறத்டதக் காணுதல்வல் யலயனா
அரியசைரும் சைாருளாம்உன் அருட்யசாதி எனக்யக
அளித்தடனயயல் அறிந்துசகாள்யவன் அளித்திடுக விடரந்யத.

4.

ைறப்ைறியாப் யைரறிவில் வாய்த்தசைருஞ் சுகயை
ைடலவறியா நிடலநிரம்ை வயங்கியசசம் சைாருயள
இறப்ைறியாத் திருசநறியில்254 என்டனவளர்த் தருளும்
என்னுடைய நற்றாயய எந்தாயய நினது
சிறப்ைறியா உலகசைலாம் சிறப்ைறிந்து சகாளயவ
சித்தசிகா ைணியயநீ சித்திஎலாம் விளங்கப்
ைிறப்ைறியாப் சைருந்தவரும் வியப்ைவந்து தருவாய்

சைருங்கருடண அரயசநீ தருந்தருணம் இதுயவ.
5.

முன்னுடைப்ைால் உறும்எனயவ சைாைிகின்றார் சைாைியின்
முடிவறியயன் எல்லாம்சசய் முன்னவயன நீஎன்
தன்னுடைப்ைார்த் தருள்வாயயல் உண்ைடனத்தும் ஒருநின்
தனதுசுதந் தரயைஇங் சகனதுசுதந் தரயைா
என்னுடைப்ைால் என்ையயனா இரங்கிஅரு ளாயயல்
யானார்என் அறிசவதுயைல் என்டனைதிப் ைவரார்
சைான்னுடைப்ைால் சைறலும்அரி தருள்இடலயயல் எல்லாம்
சைாதுநைஞ்சசய் புண்ணியநீ எண்ணியவா றாயை.

6.

விைித்துவிைித் திடைத்தாலும் சுைர்உதயம் இடலயயல்
விைிகள்விைித் திடளப்ைதலால் விடளசவான்றும் இடலயய
சைாைித்திறஞ்சசய் தடிக்கடிநான் முடுகிமுயன் றாலும்
முன்னவநின் சைருங்கருடண முன்னிைல்இன் சறனியலா
சசைித்துறுநற் ையன்எதுயவா திருவுளந்தான் இரங்கில்
சிறுதுரும்யைார் ஐந்சதாைிலும் சசய்திைல்சத் தியயை
ைைித்துடரப்ைார் உடரக்கஎலாம் ைசுைதிநின் சசயயல
ைரிந்சதடனயும் ைாடுவித்துப் ைரிசுைகிழ்ந் தருயள.

7.

ைாநிருைா திைர்சூை ைணிமுடிதான் சைாறுத்யத
ைண்ணாள வானாள ைனத்தில்நிடனத் யதயனா
யதன்ஒருவா சைாைிச்சியடரத் திடளக்கவிடைந் யதயனா
தீஞ்சுடவகள் விரும்ைினயனா தீடைகள்சசய் யதயனா
நாசனாருைா வமும்அறியயன் நன்னிதியய எனது
நாயகயன சைாதுவிளங்கும் நைராஜ ைதியய
ஏன்ஒருடை இலர்யைால்நீ இருக்கின்றாய் அையகா
என்ஒருடை அறியாயயா யாவும்அறிந் தாயய.

8.

ைாவிைனக் குரங்காட்ைம் ைார்க்கமுடி யாயத
ைதிசவறுத்யதன் நிதிசவறுத்யதன் ைற்றடனத்தும் தவிர்ந்யதன்
ஆவிஉைல் சைாருடளஉன்ைாற் சகாடுத்யதன்உன் அருட்யை
ராடசைய ைாகிஉடன அடுத்துமுயல் கின்யறன்
கூவிஎடன ஆட்சகாள்ள நிடனயாயயா நினது
குறிப்ைறியயன் ைற்ைலகால் கூறிஇடளக் கின்யறன்
யதவிசிவ காைவல்லி ைகிழும்ைண வாளா
சதருள்நிடறவான் அமுதளிக்கும் தருணம்இது தாயன.

9.

கட்ைவிழ்ந்த கைலம்எனக் கருத்தவிழ்ந்து நிடனயய
கருதுகின்யறன் யவசறான்றும் கருதுகியலன் இதுதான்
சிட்ைருளம் திகழ்கின்ற சிவைதியய நினது
திருவுளயை அறிந்ததுநான் சசப்புதல்என் புவியைல்
விட்ைகுடற சதாட்ைகுடற இரண்டும்நிடறந் தனன்நீ
விடரந்துவந்யத அருட்யசாதி புரிந்தருளும் தருணம்
சதாட்ைதுநான் துடணந்துடரத்யதன் நீஉணர்த்த உணர்ந்யத
சசால்வதலால் என்அறிவால் சசால்லவல்யலன் அன்யற.

10.

காட்டைஎலாம் கைந்துவிட்யைன் நாட்டைஅடைந் துனது
கடிநகர்ப்சைான் ைதிற்காட்சி கண்குளிரக் கண்யைன்
யகாட்டைஎலாம் சகாடிநாட்டிக் யகாலைிைப் ைார்த்யதன்
யகாயிலின்யைல் வாயிலியல குடறகசளலாம் தவிர்ந்யதன்
யசட்டைஅற்றுக் கருவிஎலாம் என்வசம்நின் றிையவ
சித்திஎலாம் சைற்யறன்நான் திருச்சிற்றம் ைலயைல்
ைாட்டைஎலாம் ைாடுகின்யறன் இதுதருணம் ைதியய
ைலந்தரும்என் உளந்தனியல கலந்துநிடறந் தருயள.

11.

சித்திஎலாம் வல்லசிவ சித்தன்உளம் கலந்தான்
சசத்தாடர எழுப்புகின்ற திருநாள்கள் அடுத்த
இத்தினயை சதாைங்கிஅைி யாதநிடல அடைதற்
யகற்றகுறி ஏற்றவிைத் திடசந்தியல்கின் றனநாம்
சத்தியயை சைருவாழ்வில் சைருங்களிப்புற் றிடுதல்
சந்யதகித் தடலயாயத சாற்றியஎன் சைாைிடய
நித்தியவான் சைாைிஎன்ன நிடனந்துைகிழ் தடைவாய்
சநஞ்யசநீ அஞ்யசல்உள் அஞ்யசல்அஞ் யசயல.

குறிப்பு:
ைாைல்களுக்குப் சைாருள் புரிந்து சகாள்ள மூல நூடலப் ைார்க்கவும்.

