
ஆறாம் திருமுறற 

 

அருள்விளக்க மாறை 

 

 

1.  அருள்விளக்கே அருட்சுடகே அருட்கசோதிச் சிவகே  

அருளமுகத அருள்நிறைகவ அருள்வடிவப் ப ோருகள  

இருள்ேடிந்பதன் உளமுழுதும் இடங்பேோண்ட  திகே  

என்அைிகவ என்உேிகே எனக்ேினிே உைகவ  

ேருள்ேடிந்த ேோேணிகே ேோற்ைைிேோப் ப ோன்கன  

ேன்ைில்நடம் புரிேின்ை ேணவோளோ எனக்கே  

பதருள்அளித்த திருவோளோ ஞோனஉரு வோளோ  

பதய்வநடத் தேகசநோன் பசய்பேோழிஏற் ைருகள.  

 

2.  கேோறடேிகே இறளப் ோற்ைிக் பேோள்ளும்வறே ேிறடத்த  

குளிர்தருகவ தருநிழகே நிழல்ேனிந்த ேனிகே  

ஓறடேிகே ஊறுேின்ை தீஞ்சுறவத்தண்ணகீே  

உேந்ததண் ரிறடேேர்ந்த சுேந்தேண ேேகே  

கேறடேிகே வசீுேின்ை பேல்ேிேபூங் ேோற்கை  

பேன்ேோற்ைில் விறளசுேகே சுேத்தில்உறும்  ேகன  

ஆறடேிகே எறனேணந்த ேணவோளோ ப ோதுவில்  

ஆடுேின்ை அேகசஎன் அேங்ேல்அணிந் தருகள.  

 

3.  இன்புைநோன் எய்ப் ிடத்கத ப ற்ைப ரு றவப்க   

ஏங்ேிேக ோ பதன்ைன்றனத் தோங்ேிேநல் துறணகே  

அன்புைஎன் உட்ேேந்கத அண்ணிக்கும் அமுகத  

அச்சபேேோம் தவிர்த்பதன்றன ஆட்பேோண்ட குருகவ  

என் ருவம் குைிேோகத எறனேணந்த  திகே  

இச்றசயுற்ை  டிஎல்ேோம் எனக்ேருளும் துறேகே  

துன் ைபேய் அன் ருக்கே ப ோதுநடஞ்பசய் அேகச  

தூேதிரு வடிேளுக்பேன் பசோல்லும்அணிந் தருகள.  

 

4.  ஒசித்தபேோடி அறனகேற்குக் ேிறடத்தப ரும்  ற்கை  

உள்ேேங்கும் க ோதுேேக் பேோழித்தருளும் பதளிகவ  

 சித்தப ோழு பததிர்ேிறடத்த  ோல்கசோற்றுத் திேகள  

 ேந்தப ோழு பதல்ேோம்என்  ேந்தவிர்த்த துறேகே  

நசித்தவறே எழுப் ிஅருள் நல்ேிேேோ ேருந்கத  

நோன்புணே நோனோேி நண்ணிேபேய்ச் சிவகே  



ேசித்தேனத் தன் ர்பதோழப் ப ோதுநடஞ்பசய் அேகச  

ேளித்பதனது பசோன்ேோறே ேழேில்அணிந் தருகள.  

 

5.  ேனம்இறளத்து வோடிேக ோ பதன்எதிகே ேிறடத்து  

வோட்டபேேோம் தவிர்த்பதனக்கு வோழ்வளித்த நிதிகே  

சினமுேத்தோர் தறேக்ேண்டு திறேத்தப ோழு தவறேச்  

சிரித்தமுேத் தவேோக்ேி எனக்ேளித்த சிவகே  

அனம்உறேத்தோன் அரிமுதகேோர் துருவிநிற்ே எனக்கே  

அடிமுடிேள் ேோட்டுவித்கத அடிறேபேோண்ட  திகே  

இனம்எனப்க  ேன் ர்பதோழப் ப ோதுநடஞ்பசய் அேகச  

என்னுறடே பசோன்ேோறே ேோவும்அணிந் தருகள.  

 

6.  ேங்குேிகே வருந்திேஎன் வருத்தபேேோம் தவிர்த்கத  

ேோறேேிகே என்உளத்கத ேிறடத்தப ருங் ேளிப்க   

பசங்குவறள ேோறேபேோடு ேல்ேிறேப்பூ ேோறே  

கசர்த்தணிந்பதன் தறனேணந்த பதய்வேண வோளோ  

எங்கும்ஒளி ேேேோேி நின்ைநிறே ேோட்டி  

என்அேத்தும் புைத்தும்நிறைந் திேங்ேிேபேய்ப் ப ோருகள  

துங்ேமுைத் திருப்ப ோதுவில் திருநடஞ்பசய் அேகச  

பசோன்ேோறே சூட்டுேின்கைன் கதோளில்அணிந் தருகள.  

 

7.  ேறேந்துவிடோ பதன்னுறடே நோவேத்கத இருந்து  

ேனத்தசுறவ தருேின்ை ேற்ேண்கட ேனிவோய்  

விறேந்துவந்பதன் துன் பேேோம் தவிர்த்தஅரு ளமுகத  

பேய்அருகள பேய்ேோேி விளங்குேின்ை விளக்கே  

திறேந்தஉடல் விறேந்துடகன ப ோன்உடம்க  ஆேித்  

திேழ்ந்தழிேோ கதோங்ேஅருள் சித்கதபேய்ச் சத்கத  

வறேந்பதன்றன ேணம்புரிந்து ப ோதுநடஞ்பசய் அேகச  

ேேிழ்பவோடுநோன் புறனந்திடுஞ்பசோன் ேோறேஅணிந் தருகள.  

 

8.  ேதிக்குவழி ேோட்டுேின்ை ேண்கணஎன் ேண்ணில்  

ேேந்தேணி கேேணிேில் ேேந்தேதிர் ஒளிகே  

விதிக்கும்உே குேிர்க்குேிேோய் விளங்குேின்ை சிவகே  

பேய்யுணர்ந்கதோர் றேேேத்கத விளங்ேிேதீங் ேனிகே  

ேதிக்குேதிக் ேப்புைம்க ோய் வேங்குதனி நிறேகே  

ேறைமுடிஆ ேேமுடிகேல் வேங்கும்இன்  நிறைகவ  

துதிக்கும்அன் ர் பதோழப்ப ோதுவில் நடம்புரியும் அேகச  



பசோன்ேோறே சூட்டுேின்கைன் கதோளில்அணிந் தருகள.  

 

9.  அண்டவள பவவ்வளகவோ அவ்வளவும் அவற்ைில்  

அறேந்தசேோ சேஅளபவவ் வளகவோஅவ் வளவும்  

ேண்டதுவோய் ஆங்ேறவேள் தனித்தனிகே அேத்தும்  

ேோண்புைத்தும் அேப்புைத்தும் புைப்புைத்தும் விளங்ே  

விண்டகுக  ேருட்கசோதிப் ப ருபவளிக்கு நடுகவ  

விளங்ேிஒரு ப ருங்ேருறணக் பேோடிநோட்டி அருளோம்  

தண்டகும்ஓர் தனிச்பசங்கேோல் நடத்திேன்ைில் நடிக்கும்  

தனிஅேகச என்ேோறே தோளில்அணிந் தருகள.  

 

10.  நல்ேோபசோல் கேோேோந்தப்  திேள் ே கேோடி  

நோட்டிேகதோர் க ோதோந்தப்  திேள் ே கேோடி  

வல்ேோர்பசோல் ேேோந்தநிறேப்  திேள் ே கேோடி  

வழுத்தும்ஒரு நோதோந்தப்  திேள் ே கேோடி  

இல்ேோர்ந்த கவதோந்தப்  திேள் ே கேோடி  

இேங்குேின்ை சித்தோந்தப்  திேள் ே கேோடி  

எல்ேோம்க  ேருட்கசோதித் தனிச்பசங்கேோல் நடத்தும்  

என்அேகச என்ேோறே இனிதுபுறனந் தருகள.  

 

11.  நோட்டிேகதோர் சுத்த ேோ சத்திஅண்டம் முதேோ  

ஞோனசத்தி அண்டேது ேறடேோே இவற்றுள்  

ஈட்டிே ற்  ேசத்தி சத்தர்அண்டப்  குதி  

எத்தறனகேோ கேோடிேளும் தன்நிழற்ேீழ் விளங்ேச்  

சூட்டிேப ோன் முடிஇேங்ேச் சேேசபேய்ஞ் ஞோனச்  

சுத்தசிவ சன்ேோர்க்ேப் ப ருநிறேேில் அேர்ந்கத  

நீட்டிேக  ேருட்கசோதித் தனிச்பசங்கேோல் நடத்தும்  

நீதிநடத் தேகசஎன் பநடுஞ்பசோல்அணிந் தருகள.  

 

12.  தன்ப ருறே தோன்அைிேோத் தன்றேேகன எனது  

தனித்தறேவோ என்னுேிர்க்குள் இனித்ததனிச் சுறவகே  

நின்ப ருறே நோன்அைிகேன் நோன்ேட்கடோ அைிகேன்  

பநடுேோல்நோன் முேன்முதேோ மூர்த்திேளும் அைிேோர்  

அன்புறும்ஆ ேேேறைேள் அைிேோகவ எனினும்  

அவரும்அறவ ேளும்சிேபசோல் அணிேின்ைோர் நினக்கே  

என் ருவம் குைிேோகத எறனேோண்ட அேகச  

ேோனும்அவர் க ோல்அணிேின் கைன்அணிந்திங் ேருகள.  



 

13.  உண்ணஉண்ணத் பதவிட்டோகத தித்தித்பதன் உடம்க ோ  

டுேிர்உணர்வும் ேேந்துேேந் துள்ளேத்தும் புைத்தும்  

தண்ணிேவண் ணம் ேவப் ப ோங்ேிநிறைந் தோங்கே  

ததும் ிஎன்ைன் ேேம்எல்ேோம் தன்ேேகே ஆக்ேி  

எண்ணிேஎன் எண்ணபேேோம் எய்தஒளி வழங்ேி  

இேங்குேின்ை க ேருளோம் இன்னமுதத் திேகள  

புண்ணிேகே என்ப ரிே ப ோருகளஎன் அேகச  

புன்பேோழிஎன் ைிேழோகத புறனந்துேேிழ்ந் தருகள.  

 

14.  நோட்டோர்ேள் சூழ்ந்துேதித் திடேணிகே றடேிகே  

நடுஇருக்ே என்ைறனகே நோட்டிேக  ரிறைவோ  

 ோட்டோளர்  ோடுபதோறும்  ரிசளிக்கும் துறேகே  

 ன்னுேறைப்  ோட்கடபேய்ப்  ோட்டினது  ேகன  

கூட்டோளோ சிவேோேக் பேோடிக்ேிறசந்த பேோழுநோ  

கேோகவஎன் ேணவோஎன் குேவோஎன்281 குணவோ  

நீட்டோளர் புேழ்ந்கதத்த ேணிேன்ைில் நடிக்கும்  

நீதிநடத் தேகசஎன் பநடுபேோழிபேோண் டருகள.  

 

15.  றேக்ேிறசந்த ப ோருகளஎன் ேருத்திறசந்த ேனிகவ  

ேண்கணஎன் ேண்ேளுக்கே ேேந்திறசந்த ேணவோ  

பேய்க்ேிறசந்த அணிகேப ோன் கேறடேில்என் னுடகன  

பேய்ேேந்த தருணத்கத விறளந்தப ருஞ் சுேகே  

பநய்க்ேிறசந்த உணகவஎன் பநைிக்ேிறசந்த நிறேகே  

நித்திேகே எல்ேோேோஞ் சத்திேகே உேேில்  

ப ோய்க்ேிறசந்தோர் ேோணோகத ப ோதுநடஞ்பசய் அேகச  

புன்பேோழிஎன் ைிேழோகத புறனந்துேேிழ்ந் தருகள.  

 

16.  பேோடுத்திடநோன் எடுத்திடவும் குறைேோத நிதிகே  

பேோல்ேோத பநைிகேசித் பதல்ேோஞ்பசய்  திகே  

ேடுத்திடவும் அடுத்தடுத்கத ேடுப் தற்குள் ளோறச  

றவப் தன்ைி பவறுப் ைிேோ வண்ணநிறை அமுகத  

எடுத்பதடுத்துப் புேன்ைோலும் உேவோத ஒளிகே  

என்உேிகே என்உேிருக் ேிறசந்தப ருந் துறணகே  

தடுத்திடவல் ேவர்இல்ேோத் தனிமுதற்க  ேேகச  

தோழ்பேோழிஎன் ைிேழோகத தரித்துேேிழ்ந் தருகள.  

 

17.  தனித்தனிமுக் ேனி ிழிந்து வடித்பதோன்ைோக் கூட்டிச்  



சர்க்ேறேயுங் ேற்ேண்டின் ப ோடியுேிேக் ேேந்கத  

தனித்தநறுந் கதன்ப ய்து  சும் ோலுந் கதங்ேின்  

தனிப் ோலுஞ் கசர்த்பதோருதீம்  ருப் ிடியும் விேவி  

இனித்தநறு பநய்அளந்கத இளஞ்சூட்டின் இைக்ேி  

எடுத்தசுறவக் ேட்டிேினும் இனித்திடுந்பதள் ளமுகத  

அனித்தேைத் திருப்ப ோதுவில் விளங்குநடத் தேகச  

அடிேேர்க்பேன் பசோல்ேணிேோம் அேங்ேல்அணிந் தருகள.  

 

18.  ேறேவைிேோப் ப ருஞ்கசோதி வச்சிேேோ ேறேகே  

ேோணிக்ே ேணிப்ப ோருப்க  ேேேதப்க ர் வறேகே  

விறேஅைிேோ உேர்ஆணிப் ப ருமுத்துத் திேகள  

விண்ணவரும் நண்ணரும்ஓர் பேய்ப்ப ோருளின் விறளகவ  

பேோறேஅைிேோக் குணத்கதோர்தங் கூட்டுைகவ அருட்பசங்  

கேோல்நடத்து ேின்ைதனிக் கேோகவபேய் அைிவோல்   

நிறேஅைிந்கதோர் க ோற்றுேணி ேன்ைில்நடத் தேகச  

நின்னடிப்ப ோன் ேேர்ேளுக்பேன் பநடுஞ்பசோல்அணிந் தருகள.  

 

19.  ேண்ேளிக்ேப் புறேசிைிதும் ேோட்டோகத புருவக்  

ேறேநடுகவ விளங்குேின்ை ேற்பூே விளக்கே  

 ண்ேளிக்ேப்  ோடுேின்ை  ோட்டில்விறள சுேகே  

 த்தருகள தித்திக்ேப்  ழுத்ததனிப்  ழகே  

ேண்ேளிக்ே வோன்ேளிக்ே ேணந்தசிவ ேோே  

வல்ேிஎன ேறைேபளேோம் வோழ்த்துேின்ை வோேப்  

ப ண்ேளிக்ேப் ப ோதுநடஞ்பசய் நடத்தேகச நினது  

ப ரும்புேழ்ச்கச வடிேளுக்பேன் அரும்பும்அணிந் தருகள.  

 

20.  உருபவளிகே உருபவளிக்குள் உற்ைபவளி உருகவ  

உருநடுவும் பவளிநடுவும் ஒன்ைோன ஒன்கை  

ப ருபவளிகே ப ருபவளிேில் ப ருஞ்கசோதி ேேகே  

ப ருஞ்கசோதி ேேநடுகவ  ிைங்குதனிப் ப ோருகள  

ேருஒழிேோ ேேர்அேத்கத வேங்குஒளி ேணிகே  

ேந்திேகே தந்திேகே ேதிப் ரிே ேருந்கத  

திருஒழிேோ கதோங்குேணி ேன்ைில்நடத் தேகச  

சிறுபேோழிஎன் ைிேழோகத கசர்த்துேேிழ்ந் தருகள.  

 

21.  நோன்என்றும் தோன்என்றும் நோடோத நிறேேில்  

ஞோனவடி வோய்விளங்கும் வோனநடு நிறேகே  



ஊன்என்றும் உேிர்என்றும் குைிேோகே முழுதும்  

ஒருவடிவோம் திருவடிவம் உவந்தளித்த  திகே  

கதன்என்றும் ேரும்ப ன்றும் பசப் ரிதோய் ேனமும்  

கதேமும்உள் ளுேிர்உணர்வும் தித்திக்கும் சுறவகே  

வோன்என்றும் ஒளிஎன்றும் வகுப் ரிதோம் ப ோதுவில்  

வேங்குநடத் தேகசஎன் ேோறேயும்ஏற் ைருகள.  

 

22.  எட்டிேண்டும் என்என்ைோல் ேேங்ேிேஎன் ைனக்கே  

எட்டோத நிறேஎல்ேோம் எட்டுவித்த குருகவ  

சுட்டிேண்டுங் ேோட்டோகத துரிேநிறே நடுகவ  

சுேேேேோய் விளங்குேின்ை சுத்த ேம் ப ோருகள  

ேட்டிதுஎன் ைைிவதற்கு ேோட்டோகத ேறைேள்  

ேவுனம்உைப்  ேம் ேத்கத வேங்குேின்ை ஒளிகே  

தட்டைிேோத் திருப்ப ோதுவில் தனிநடஞ்பசய் அேகச  

தோழ்பேோழிஎன் ைிேழோகத தரித்துேேிழ்ந் தருகள.  

 

23.  சோதிகுேம் சேேபேேோம் தவிர்த்பதறனகேல் ஏற்ைித்  

தனித்ததிரு அமுதளித்த தனித்தறேறேப் ப ோருகள  

ஆதிநடுக் ேறடேோட்டோ தண்ட ேி ேண்டம்  

ஆருேிர்ேள் அேம்புைம்ேற் ைறனத்தும்நிறை ஒளிகே  

ஓதிஉணர்ந் தவர்எல்ேோம் எறனக்கேட்ே எறனத்தோன்  

ஓதோேல் உணர்ந்துணர்வோம் உருவுைச்பசய் உைகவ  

கசோதிேே ேோய்விளங்ேித் தனிப்ப ோதுவில் நடிக்கும்  

தூேநடத் தேகசஎன் பசோல்லும்அணிந் தருகள.  

 

24.  அடிக்ேடிஎன் அேத்தினிலும் புைத்தினிலும் கசோதி  

அருள்உருவோய்த் திரிந்துதிரிந் தருள்ேின்ை ப ோருகள  

 டிக்ேளவின் ேறைமுடிகேல் ஆேேத்தின் முடிகேல்  

 திந்த தம் என்முடிகேல்  தித்ததனிப்  திகே  

ப ோடிக்ேனேத் திருகேனித் திருேணங்ேற் பூேப்  

ப ோடிேணத்கதோ டேம்புைமும் புதுேணஞ்பசய் அமுகத  

அடிக்ேனே அம் ேத்கத திருச்சிற்ைம்  ேத்கத  

ஆடல்புரி அேகசஎன் அேங்ேல்அணிந் தருகள.  

 

25.  அறைேோத ேிகுப ருங்ேோற் ைடித்தோலும் சிைிதும்  

அறசேோகத அவிேோகத அண்ட ேி ேண்டத்  

துறைேோவும்  ிண்டவறேத் துறைமுழுதும் விளங்ேத்  



தூண்டோகத விளங்குேின்ை க ோதிேணி விளக்கே  

ேறைேோகத குறைேோகத ேளங்ேமும் இல்ேோகத  

ேேக்ேோகத  னிக்ேோகத வேங்குேின்ை ேதிகே  

இறைேோய்எவ் வுேிேேத்தும் அேப்புைத்தும் புைத்தும்  

இேங்குநடத் தேகசஎன் இறசயும்அணிந் தருகள.  

 

26.   ோர்த்தோலும் நிறனத்தோலும்  டித்தோலும்  டிக்ேப்  

 க்ேம்நின்று கேட்டோலும்  ரிந்துள்உணர்ந் தோலும்  

ஈர்த்தோலும்  ிடித்தோலும் ேட்டிஅறணத் தோலும்  

இத்தறனக்கும் தித்திக்கும் இனித்தசுறவக் ேரும்க   

கவர்த்தோவி ேேங்ேோது ேனிந்தநறுங் ேனிகே  

பேய்ம்றேஅைி வோனந்தம் விளக்கும்அருள் அமுகத  

தீர்த்தோஎன் ைன் ர்எேோம் பதோழப்ப ோதுவில் நடிக்கும்  

பதய்வநடத் தேகசஎன் சிறுபேோழிஏற் ைருகள.  

 

27.   ற்றுதலும் விடுதலும்உள் அடங்குதலும் ேீட்டும்  

 டுதபேோடு சுடுதலும்புண்  டுத்தலும்இல் ேோகத  

உற்பைோளிபேோண் கடோங்ேிஎங்கும் தன்ேேேோய் ஞோன  

உருவோேி உேிர்க்குேிேோய் ஓங்குேின்ை பநருப்க   

சுற்றுதலும் கதோன்றுதலும் ேறைதலும்பவச் பசன்கை  

சுடுதலும்இல் ேோபதன்றும் துேங்குேின்ை சுடகே  

முற்றும்உணர்ந் தவர்உளத்கத திருச்சிற்ைம்  ேத்கத  

முேங்கும்நடத் தேகசஎன் பேோழியும்அணிந் தருகள.  

 

28.  ஐம்பூத  ேங்ேள்முதல் நோன்கும்அவற் றுள்கள  

அடுத்திடுநந் நோன்கும்அறவ அேம்புைகேல் நடுக்ேீழ்  

ேம்பூத  க்ேமுதல் எல்ேோந்தன் ேேேோய்க்  

ேோணும்அவற் ைப்புைமும் ேேந்ததனிக் ேனகே  

பசம்பூத உேேங்ேள் பூதோண்ட வறேேள்  

பசழித்திடநற் ேதிர் ேப் ித் திேழ்ேின்ை சுடகே  

பவம்பூதத் தறடதவிர்ந்தோர் ஏத்தேணி ேன்ைில்  

விளங்கும்நடத் தேகசஎன் விளம்பும்அணிந் தருகள.  

 

29.  வோதுறும்இந் திேேேண  ேங்ேள்முதல் நோன்கும்  

வகுத்திடுநந் நோன்கும்அேம் புைகேல்ேீழ் நடுப் ோல்  

ஓதுறும்ேற் பைல்ேோந்தன் ேேேோேக் ேேந்கத  

ஓங்ேவற்ைின் அப்புைமும் ஒளிர்ேின்ை ஒளிகே  



சூதுறுேிந் திேேேண கேோேோண்டம் அறனத்தும்  

சுடர் ேப் ி விளங்குேின்ை சுேஞ்கசோதிச் சுடகே  

க ோதுறுவோர்  ேர்நின்று க ோற்ைநடம் ப ோதுவில்  

புரியும்நடத் தேகசஎன் புேலும்அணிந் தருகள.  

 

30.   குதி ே முதல்நோன்கும் அவற்றுறுநந் நோன்கும்  

 ேவிஎேோம் தன்ேேேோம்  டிநிறைந்து விளங்ேித்  

தகுதிப றும் அப் குதிக் ேப்புைமும் பசன்கை  

தனிஒளிச்பசங் கேோல்நடத்தித் தறழக்ேின்ை ஒளிகே  

ேிகுதிப று  குதிஉே ேம் குதி அண்டம்  

விளங்ேஅருட் சுடர் ேப் ி விளங்குேின்ை சுடகே  

பதோகுதிப று ேடவுளர்ேள் ஏத்தேன்ைில் நடிக்கும்  

துரிேநடத் தேகசஎன் பசோல்லும்அணிந் தருகள.  

 

31.  ேோேோறேப்  ேேோதி நோன்கும்அவற் றுள்கள  

வேங்ேிேநந் நோன்குந்தன் ேேத்தோகே விளக்ேி  

ஆேோைம் ேோேோறேக் ேப்புைத்தும் நிறைந்கத  

அைிபவோன்கை வடிவோேி விளங்குேின்ை ஒளிகே  

தோேோேோ புவனங்ேள் ேோேோறே அண்டம்  

தறழத்துவிளங் ேிடக்ேதிர்பசய் தனித்தப ருஞ் சுடகே  

கதேோலும்  ிேேனும்நின் கைத்தேன்ைில் நடிக்கும்  

பதய்வநடத் தேகசஎன் சிறுபேோழிஏற் ைருகள.  

 

32.  சுத்த ே முதல்நோன்கும் அவற்றுறுநந் நோன்கும்  

தூேஒளி வடிவோேத் துேங்கும்ஒளி அளித்கத  

நித்த ேம்  ேநடுவோய் முதேோய்அந் தேதோய்  

நீடிேஓர் ப ருநிறேகேல் ஆடிேக  பேோளிகே  

வித்தமுறும் சுத்த ே கேோேோண்டம் அறனத்தும்  

விளக்ேமுைச் சுடர் ேப் ி விளங்குேின்ை சுடகே  

சத்திேஞோ னோனந்தச் சித்தர்புேழ் ப ோதுவில்  

தனித்தநடத் தேகசஎன் சோற்றும்அணிந் தருகள.  

 

33.  சோற்றுேின்ை ேறேஐந்தில்  ேேோதி நோன்கும்  

தக்ேஅவற் றூடிருந்த நந்நோன்கும் நிறைந்கத  

ஊற்றுேின்ை அேம்புைகேல் நடுக்ேீழ்ேற் ைறனத்தும்  

உற்ைிடுந்தன் ேேேோேி ஒளிர்ேின்ை ஒளிகே  

கதோற்றுேின்ை ேறேஉேேம் ேறேஅண்ட முழுதும்  



துேங்குேின்ை சுடர் ேப் ிச் சூழ்ேின்ை சுடகே  

க ோற்றுேின்ை பேய்அடிேர் ேளிப் நடித் தருளும்  

ப ோதுவில்நடத் தேகசஎன் புேலும்அணிந் தருகள.  

 

34.  நோட்டிேஓங் ேோேம்ஐந்தில்  ேமுதல்ஓர் நோன்கும்  

நந்நோன்கு ேோைிடத்தும் நேந்துநிறைந் தருளி  

ஈட்டிேபசம் ப ோருள்நிறேகேோ டிேக்ேிேமும் விளங்ே  

இனிதுநின்று விளங்குேின்ை இன் ேே ஒளிகே  

கூட்டிேஓங் ேோேஉே கேோங்ேோே அண்டம்  

குடிவிளங்ேக் ேதிர் ேப் ிக் குேவுப ருஞ் சுடகே  

 ோட்டிேல்பேோண் டன் பேேோம் க ோற்ைேன்ைில் நடிக்கும்  

 ேேநடத் தேகசஎன்  ோட்டும்அணிந் தருகள.  

 

35.  ேன்னுேின்ை அ ேசத்திப்  ேேோதி அவற்றுள்  

வகுத்தநிறே ேோதிஎேோம் வேங்ேவேின் எல்ேோம்  

 ன்னுேின்ை  ற் ேவோம் விசித்திேசித் திேங்ேள்  

 ேவிவிளங் ேிடவிளங்ேிப்  திந்தருளும் ஒளிகே  

துன்அ ே சத்திஉே ே ேசத்தி அண்டம்  

சுேம்ப ைகவ ேதிர் ேப் ித் துேங்குேின்ை சுடகே  

உன்னும்அன் ர் உளங்ேளிக்ேத் திருச்சிற்ைம்  ேத்கத  

ஓங்கும்நடத் தேகசஎன் உறேயும்அணிந் தருகள.  

 

36.  விளங்கு ே சத்திேளின்  ேேோதி அவற்றுள்  

விரிந்தநிறே ேோதிஎேோம் விளங்ேிஒளி வழங்ேிக்  

ேளங்ேேிேோப்  ேபவளிேில் அந்தம்முதல் நடுத்தோன்  

ேோட்டோகத நிறைந்பதங்கும் ேேந்திடும்க  பேோளிகே  

உளங்குேவு  ேசத்தி உேேேண்ட முழுதும்  

ஒளிவிளங்ேச் சுடர் ேப் ி ஓங்குதனிச் சுடகே  

வளங்குேவு திருப்ப ோதுவில் ேோநடஞ்பசய் அேகச  

ேேிழ்ந்பதனது பசோல்எனும்ஓர் ேோறேஅணிந் தருகள.  

 

37.  பதரிந்தேேோ சுத்த ே முதலும்அவற் றுள்கள  

சிைந்தநிறே ேோதிேளும் பதளிந்துவிளங் குைகவ  

 ரிந்தஒரு சிவபவளிேில் நீக்ேேை நிறைந்கத  

 ேேசுே ேேேோேிப்  ேவிேக  பேோளிகே  

விரிந்தேேோ சுத்த ே கேோேோண்ட முழுதும்  

பேய்அைிவோ னந்தநிறே விளக்குேின்ை சுடகே  



புரிந்ததவப்  ேனோகும் ப ோதுவில்நடத் தேகச  

புன்பேோழிஎன் ைிேழோகத புறனந்துேேிழ்ந் தருகள.  

 

38.  வோய்ந்த ே நோதம்ஐந்தில்  ேமுதலும் அவற்றுள்  

ேன்னுநிறே ேோதிேளும் வேங்ேிேிட நிறைந்கத  

ஆய்ந்த ே சிவபவளிேில் பவளிஉருவோய் எல்ேோம்  

ஆேிேதன் இேல்விளக்ேி அேர்ந்திடும்க  பேோளிகே  

கதோய்ந்த ே நோதஉே ேண்டபேேோம் விளங்ேச்  

சுடர் ேப் ி விளங்குேின்ை தூேதனிச் சுடகே  

கவய்ந்தேணி ேன்ைிடத்கத நடம்புரியும் அேகச  

விளம்புறும்என் பசோன்ேோறே விளங்ேஅணிந் தருகள.  

 

39.  ேல்ேோர்க்கும் ேற்ைவர்க்கும் ேளிப் ருளும் ேளிப்க   

ேோணோர்க்கும் ேண்டவர்க்கும் ேண்ணளிக்கும் ேண்கண  

வல்ேோர்க்கும் ேோட்டோர்க்கும் வேேளிக்கும் வேகே  

ேதிேோர்க்கும் ேதிப் வர்க்கும் ேதிபேோடுக்கும் ேதிகே  

நல்ேோர்க்கும் ப ோல்ேோர்க்கும் நடுநின்ை நடுகவ  

நேர்ேளுக்கும் சுேர்ேளுக்கும் நேங்பேோடுக்கும் நேகே  

எல்ேோர்க்கும் ப ோதுவில்நடம் இடுேின்ை சிவகே  

என்அேகச ேோன்புேலும் இறசயும்அணிந் தருகள.  

 

40.  ேோட்சியுைக் ேண்ேளுக்குக் ேளிக்கும் வண்ணம் உளதோய்க்  

றேயும்பேய்யும்  ரிசிக்ேச் சுே ரிசத் ததுவோய்ச்  

சூழ்ச்சியுை நோசிக்குச் சுேந்தஞ்பசய் குவதோய்த்  

தூேபசவிக் ேினிேபதோரு சுேநோதத் ததுவோய்  

ேோட்சியுை வோய்க்ேினிே ப ருஞ்சுறவஈ குவதோய்  

ேறைமுடிகேல்  ழுத்பதனக்கு வோய்த்தப ரும்  ழகே  

ஆட்சியுை அருள்ஒளிேோல் திருச்சிற்ைம்  ேத்கத  

ஆடல்புரி அேகசஎன் அேங்ேல்அணிந் தருகள.  

 

41.  திறேஇேதோய் அழிவிேதோய்த் கதோேிேதோய்ச் சிைிதும்  

சிறனப் ிேதோய்ப்  னிப் ிேதோய்ச் பசைிந்திடுகேோ திேதோய்  

விறேஇேதோய்ப் புறேஇேதோய் நோர்இேதோய் பேய்கே  

பேய்ேோேி அருள்வண்ணம் விளங்ேிஇன்  ேேேோய்ப்  

 றேபவளிக்ேப்  ோல்விளங்கு தனிபவளிேில்  ழுத்கத  

 றடத்தஎன துளத்தினிக்ேக் ேிறடத்ததனிப்  ழகே  

உறேவளர்ேோ ேறைேபளேோம் க ோற்ைேணிப் ப ோதுவில்  



ஓங்கும்நடத் தேகசஎன் உறேயும்அணிந் தருகள.  

 

42.  ேோர்ப் ிேதோய்த் துவர்ப் ிேதோய் உவர்ப் ிேதோய்ச் சிைிதும்  

ேசப் ிேதோய்ப் புளிப் ிேதோய்க் ேோய்ப் ிேதோய்ப்  ிைவில்  

கசர்ப் ிேதோய் எஞ்ஞோன்றும் திரி ிேதோய் உேிர்க்கே  

திறனத்தறனயும் கநோய்தரும்அத் தீறேஒன்றும் இேதோய்ப்  

 ோர்ப் றனகேன் உள்ளேத்கத விளங்ேிஅைி வின் ம்  

 றடத்திடபேய்த் தவப் ேனோல் ேிறடத்ததனிப்  ழகே  

ஓர்ப்புறடேோர் க ோற்ைேணி ேன்ைிடத்கத பவளிேோய்  

ஓங்ேிேக  ேேகசஎன் உறேயும்அணிந் தருகள.  

 

43.  பதற்ைிேிகே நோன் சித்துப்  டுத்திறளத்த தருணம்  

திருஅமுகதோர் திருக்ேேத்கத திேழ்வள்ளத் பதடுத்கத  

ஒற்ைிேிற்க ோய்ப்  சித்தறனகேோ என்பைறனேங் பேழுப் ி  

உவந்துபேோடுத் தருளிேஎன் உேிர்க்ேினிதோந் தோகே  

 ற்ைிேஎன்  ற்ைறனத்தும் தன்அடிப் ற் ைோேப்  

 ரிந்தருளி எறனஈன்ை  ண்புறடஎந் தோகே  

ப ற்ைியுளோர் சுற்ைிநின்று க ோற்ைேணிப் ப ோதுவில்  

ப ருநடஞ்பசய் அேகசஎன்  ிதற்றும்உவந் தருகள.  

 

44.  தோய்முதகேோ பேோடுசிைிே  ருவேதில்282 தில்றேத்  

தேத்திறடகே திறேதூக்ேத் தரிசித்த க ோது  

கவய்வறேகேல் ேோட்டோகத என்ைனக்கே எல்ேோம்  

பவளிேோேக் ேோட்டிேஎன் பேய்உைவோம் ப ோருகள  

ேோய்வறேஇல் ேோதுளத்கத ேனிந்தநறுங் ேனிகே  

ேனவிடத்தும் நனவிடத்தும் எறனப் ிரிேோக் ேளிப்க   

தூய்வறேகேோர் க ோற்ைேணி ேன்ைில்நடம் புரியும்  

கசோதிநடத் தேகசஎன் பசோல்லும்அணிந் தருகள.  

 

45.  ஓங்ேிேஓர் துறணஇன்ைிப்  ோதிஇே வதிகே  

உேர்ந்தஓட்டுத் திண்றணேிகே  டுத்தேறடச் சிைிகேன்  

தூங்ேிேிேப் புேண்டுவிழத் தறேேில்விழோ பதறனகே  

தூக்ேிஎடுத் தறணத்துக்ேீழ்க் ேிடத்திேபேய்த் துறணகே  

தோங்ேிேஎன் உேிர்க்ேின் ம் தந்தப ருந் தறேகே  

சற்குருகவ நோன்பசய்ப ருந் தவப் ேனோம் ப ோருகள  

ஏங்ேிேஎன் ஏக்ேபேேோம் தவிர்த்தருளிப் ப ோதுவில்  

இேங்குநடத் தேகசஎன் இறசயும்அணிந் தருகள.  



46.  தனிச்சிைிகேன் சிைிதிங்கே வருந்திேக ோ ததறனத்  

தன்வருத்தம் எனக்பேோண்டு தரிேோதக் ேணத்கத  

 னிப்புறும்அவ் வருத்தபேேோம் தவிர்த்தருளி ேேகன  

 ேம்உனக்பேன் என்பைன்றனப்  ரிந்தறணத்த குருகவ  

இனிப்புறுநன் பேோழிபுேன்பைன் முடிேிறசகே ேேர்க்ேோல்  

இறணஅேர்த்தி எறனேோண்ட என்னுேிர்நற் றுறணகே  

ேனித்தநறுங் ேனிகேஎன் ேண்கணசிற் சற ேில்  

ேேந்தநடத் தேகசஎன் ேருத்தும்அணிந் தருகள.  

 

47.  ஒருேடந்றத வேிந்தறணந்து ேேந்தேன்ை  ின்னர்  

உளம்வருந்தி என்பசய்கதோம் என்ைேர்ந்த க ோது  

ப ருேடஞ்கசர்  ிள்ளோய்என் பேட்டபதோன்றும் இறேநம்  

ப ருஞ்பசேல்என் பைறனத்கதற்ைிப்  ிடித்தப ருந் தறேகே  

திருேடந்றத ேோர்இருவர் என்எதிகே நடிக்ேச்  

பசய்தருளிச் சிறுறேஎேோம் தீர்த்ததனிச் சிவகே  

ேருேடம்தீர்ந் தவர்எல்ேோம் க ோற்ைேணி ேன்ைில்  

ேோட்டும்நடத் தேகசஎன்  ோட்டும்அணிந் தருகள.  

 

48.  இருள்இேவில் ஒருமூறேத் திண்றணேில்நோன்  சித்கத  

இறளப்புடகன  டுத்திருக்ே எறனத்கதடி வந்கத  

ப ோருள்உணவு பேோடுத்துண்ணச் பசய்வித்கத  சிறேப்  

க ோக்ேிஅருள் புரிந்தஎன்ைன் புண்ணிேநற் றுறணகே  

ேருள்இேவு நீக்ேிஎல்ேோ வோழ்வும்எனக் ேருளி  

ேணிகேறட நடுஇருக்ே றவத்தஒரு ேணிகே  

அருள்உணவும் அளித்பதன்றன ஆட்பேோண்ட சிவகே  

அம் ேத்பதன் அேகசஎன் அேங்ேல்அணிந் தருகள.  

 

49.  நோன் சித்த க ோபதல்ேோம் தோன் சித்த தோேி  

நல்உணவு பேோடுத்பதன்றனச் பசல்வம்உை வளர்த்கத  

ஊன் சித்த இறளப்ப ன்றும் கதோற்ைோத வறேகே  

ஒள்ளிேபதள் ளமுபதனக்ேிங் குவந்தளித்த ஒளிகே  

வோன் திக்கும் பநடுேோற்கும் நோன்முேற்கும் அரிதோம்  

வோழ்பவனக்கே ஆேியுை வேம்அளித்த  திகே  

கதன் ரித்த ேேர்ேணகே திருப்ப ோதுவில் ஞோனத்  

திருநடஞ்பசய் அேகசஎன் சிறுபேோழிஏற் ைருகள.  

 

 

 



50.  நறடக்குரிே உேேிறடஓர் நல்ேநண் ன் ஆேி  

நோன்குைித்த ப ோருள்ேள்எேோம் நோழிறேஒன் ைதிகே  

ேிறடக்ேஎனக் ேளித்தேத்தும் புைத்தும்அேப் புைத்தும்  

ேிளர்ந்பதோளிபேோண் கடோங்ேிேபேய்க் ேிறளஎனும்க  பேோளிகே  

 றடப்புமுதல் ஐந்பதோழிலும் பேோள்ேஎனக் குைித்கத  

 ேந்தீர்த்பதன் உள்ளேத்கத அேர்ந்ததனிப்  திகே  

ேறடப் டும்என் ேேத்தில்ஒரு ேங்ேணமும் தரித்த  

ேேனநடத் தேகசஎன் ேருத்தும்அணிந் தருகள.  

 

51.  நீநிறனத்த நன்றேஎேோம் ேோம்அைிந்கதோம் நிறனகே  

கநர்ேோண வந்தனம்என் பைன்முடிகேல்283 ேேர்க்ேோல்  

தோன்நிறேக்ே றவத்தருளிப்  டுத்திடநோன் பசருக்ேித்  

தோள்ேபளடுத் தப்புைத்கத றவத்திடத்தோன் நறேத்கத  

ஏன்நிறனத்தோய் இவ்வளவு சுதந்தேம்என் ேேகன  

எனக்ேிறேகேோ என்ைருளி எறனேோண்ட குருகவ  

கதன்நிறேத்த தீம் ோகே சர்க்ேறேகே ேனிகே  

பதய்வநடத் தேகசஎன் சிறுபேோழிஏற் ைருகள.  

 

52.  மூர்த்திேளும் பநடுங்ேோேம் முேன்ைோலும் அைிே  

முடிேோத முடிபவல்ேோம் முன்னிேஓர் தினத்கத  

ஆர்த்தியுடன் அைிேஎனக் ேளித்தருளி அடிகேன்  

அேத்திறனத்தன் இடேோக்ேி அேர்ந்தஅருட் குருகவ  

 ோர்த்தி ரும் விண்ணவரும்  ணிந்துேேிழ்ந் கதத்தப்  

 ேநோத நோட்டேசு  ோேித்த  திகே  

ஏர்த்திேழும் திருப்ப ோதுவில் இன் நடத் தேகச  

என்னுறடே பசோன்ேோறே இேங்ேஅணிந் தருகள.  

 

53.  இச்றசஒன்றும் இல்ேோகத இருந்தஎனக் ேிங்கே  

இேலுறுசன் ேோர்க்ேநிறேக் ேிச்றசறேஉண் டோக்ேித்  

தச்சுைகவ  ிைமுேற்சி பசயுந்கதோறும் அவற்றைத்  

தறடேோக்ேி உேேைிேத் தறடதீர்த்த குருகவ  

எச்சேே முடிபுேளும் திருச்சிற்ைம்  ேத்கத  

இருந்தஎன எனக்ேருளி இறசவித்த இறைகே  

முச்சேமும் புேழேணி ேன்ைிடத்கத நடிக்கும்  

முதல்அேகச என்னுறடே பேோழியும்அணிந் தருகள.  

 

54.  றேேோத தீங்ேனிகே ேேக்ேோத அமுகத  



ேறேேோத ேற்ேண்கட புறேேோத ேரும்க   

ப ோய்ேோத ப ருவோழ்கவ புறேேோத ேனகே  

க ோேோத புனகேஉள் கவேோத ேோகே  

பேோய்ேோத நறுேேகே கேோவோத ேணிகே  

குளிேோத ப ருமுத்கத ஒளிேோத பவளிகே  

பசய்ேோத க ருதவி பசய்தப ருந் தறேகே  

பதய்வநடத் தேகசஎன் சிறுபேோழிஏற் ைருகள.  

 

55.  எண்ணோத ேந்திேகே எழுதோத ேறைகே  

ஏைோத கேனிறேநின் ைிைங்ேோத நிறைகவ   

 ண்ணோத பூறசேிகே  டிேோத  டிப்க   

 ோேோத  ோர்றவேிகே  திேோத  திப்க   

நண்ணோத ேனத்தேத்கத அண்ணோத நேகே  

நோடோத நோட்டேத்கத நடவோத நடப்க   

அண்ணோஎன் அப் ோஎன் ஐேோஎன் அேகச  

அடிஇறணக்பேன் பசோன்ேோறே அணிந்துேேிழ்ந் தருகள.  

 

56.  சோேோத ேல்விேிகே தறேேோன நிறேகே  

சேிேோத ேோற்ைிறடநின் பைோேிேோத ேனகே  

ஏேோத புனேிடத்கத இடிேோத புவிகே  

ஏசோத ேந்திேத்கத க சோத ப ோருகள  

கூேோஎன் பைறனக்கூடி எடுக்ேோகத என்றும்  

குறேேோத வடிபவனக்கே பேோடுத்ததனி அமுகத  

ேோேோதல் உறடேோர்ேள் வழுத்தேணிப் ப ோதுவில்  

ேோநடஞ்பசய் அேகசஎன் ேோறேயும்ஏற் ைருகள.  

 

57.  சுத்தநிறே அனு வங்ேள் கதோன்றுபவளி ேோேித்  

கதோற்றும்பவளி ேோேிஅறவ கதோற்றுவிக்கும் பவளிேோய்  

நித்தநிறே ேளின்நடுகவ நிறைந்தபவளி ேோேி  

நீேோேி நோனோேி நின்ைதனிப்ப ோருகள  

சத்திேகே சத்துவகே தத்துவகே நவகே  

சேேசசன் ேோர்க்ேநிறேத் தறேநின்ை சிவகே  

புத்தமுகத சித்திஎேோம் வல்ேதிருப் ப ோதுவில்  

புனிதநடத் தேகசஎன் புேலும்அணிந் தருகள.  

 

58.  நோன்அளக்குந் கதோறும்அதற் குற்ைதுக ோல் ேோட்டி  

நோட்டிே ின் ஒருசிைிதும் அளவில்உைோ தோேித்  



தோன்அளக்கும் அளவதிகே முடிபவனத் கதோற்ைித்  

தன்அளவுங் ேடந்தப் ோல் ேன்னுேின்ை ப ோருகள  

வோன்அளக்ே முடிேோகத வோன்அனந்தங் கேோடி  

றவத்தப ரு வோன்அளக்ே வசகேோஎன் றுறேத்துத்  

கதன்அளக்கும் ேறைேபளேோம் க ோற்ைேணி ேன்ைில்  

திேழுநடத் தேகசஎன் சிறுபேோழிஏற் ைருகள.  

 

59.  திறசேைிே ேோட்டோகத திறேத்தசிைி கேறனத்  

பதளிவித்து ேணிேோடத் திருத்தவிசில் ஏற்ைி  

நறசஅைிேோ நற்ைவரும் ேற்ைவருஞ் சூழ்ந்து  

நேப் அருட் சிவநிறேறே நோட்டறவத்த  திகே  

வறசேைிேோப் ப ருவோழ்கவ ேேல்அைிேோ அைிகவ  

வோன்நடுபவ இன் வடி வோய்இருந்த ப ோருகள  

 றசஅைிேோ ேனத்தவர்க்கும்  றசஅைிவித் தருளப்  

 ரிந்தநடத் தேகசஎன்  ோட்டும்அணிந் தருகள.  

 

60. என்உேிரும் என்உடலும் என்ப ோருளும் ேோகன  

இறசந்துபேோடுத் திடவோங்ேி இட்டதன் ின் ேேிழ்ந்கத  

தன்உேிரும் தன்உடலும் தன்ப ோருளும் எனக்கே  

தந்துேேந் பதறனப்புணர்ந்த தனித்தப ருஞ் சுடகே  

ேன்உேிருக் குேிேோேி இன் முேோய் நிறைந்த  

ேணிகேஎன் ேண்கணஎன் வோழ்முதகே ேருந்கத  

ேின்னிேப ோன் ேணிேன்ைில் விளங்குநடத் தேகச  

பேய்யும்அணிந் தருள்கவோய்என் ப ோய்யும்அணிந் தருகள.  

 

61.  ேன்னுேின்ை ப ோன்வடிவும் ேந்திேேோம் வடிவும்  

வோன்வடிவும் பேோடுத்பதனக்கு ேணிமுடியுஞ் சூட்டிப்  

 ன்னுேின்ை பதோழில்ஐந்துஞ்பசய்திடகவ  ணித்துப்  

 ண்புைஎன் அேம்புைமும் விளங்குேின்ை  திகே  

உன்னுேின்ை கதோறும்எனக் குள்ளபேேோம் இனித்கத  

ஊறுேின்ை பதள்ளமுகத ஒருதனிப்க  பேோளிகே  

ேின்னுேின்ை ேணிேன்ைில் விளங்குநடத் தேகச  

பேய்யும்அணிந் தருள்கவோய்என் ப ோய்யும்அணிந் தருகள.  

 

62.  நன்றேஎேோம் தீறேஎனக் குறேத்கதோடித் திரியும்  

நோய்க்குேத்தில் ேறடேோன நோேடிகேன் இேற்றும்  

புன்றேஎேோம் ப ருறேஎனப் ப ோறுத்தருளிப் புறேகேன்  



ப ோய்உறேபேய் உறேேோேப் புரிந்துேேிழ்ந் தருளித்  

தன்றேஎேோம் உறடேப ருந் தவிகசற்ைி முடியும்  

தரித்தருளி ஐந்பதோழில்பசய் சதுர்அளித்த  திகே  

இன்றேஎேோம் தவிர்ந்தடிேோர் இன் முைப் ப ோதுவில்  

இேங்குநடத் தேகசஎன் இறசயும்அணிந் தருகள.  

 

63.  விழுக்குேத்தோர் அருவருக்கும் புழுக்குேத்தில் ேறடகேன்  

பேய்யுறேகேன் ப ோய்யுறேறே விேந்துேேிழ்ந் தருளி  

முழுக்குேத்கதோர் முடிசூட்டி ஐந்பதோழில்பசய் எனகவ  

பேோழிந்தருளி எறனேோண்ட முதற்ைனிப்க  பேோளிகே  

எழுக்குேத்தில் புரிந்தேனக் ேழுக்குேத்தோர் தேக்கே  

எட்டோத நிறேகேநோன் எட்டிேப ோன் ேறேகே  

ேழுக்குேத்தோர் க ோற்ைேணி ேன்ைில்நடம் புரியும்  

ேோநடத்பதன் அேகசஎன் ேோறேஅணிந் தருகள.  

 

64.  ேறேக்பேோடிேண் டைிேோத புறேக்குடிேில் ேறடகேன்  

றேதவகனன் ப ோய்தவமும் ேருத்தில்உவந் தருளி  

ேறேக்குேர்ேோத் தவிகசற்ைி ேணிமுடியுஞ் சூட்டி  

ேேகனநீ வோழ்ேஎன வோழ்த்திேஎன் குருகவ  

புறேக்பேோடிேோர் ஒருசிைிதும் புேப் டக்ேண் டைிேோப்  

ப ோன்கனநோன் உண்ணுேின்ை புத்தமுதத் திேகள  

விறேக்ேைிேோ ேோேணிகே பவறுப் ைிேோ ேருந்கத  

விளங்குநடத் தேகசஎன் விளம்பும்அணிந் தருகள.  

 

65.  ேதம்என்றும் சேேம்என்றும் சோத்திேங்ேள் என்றும்  

ேன்னுேின்ை கதவர்என்றும் ேற்ைவர்ேள் வோழும்  

 தம்என்றும்  தம்அறடந்த  த்தர்அனு  விக்ேப்  

 ட்டஅனு  வங்ேள்என்றும்  ற் ேவோ விரிந்த  

விதம்ஒன்றும் பதரிேோகத ேேங்ேிேஎன் தனக்கே  

பவட்டபவளி ேோஅைிவித் திட்டஅருள் இறைகே  

சதம்ஒன்றும் சுத்தசிவ சன்ேோர்க்ேப் ப ோதுவில்  

தனிநடஞ்பசய் அேகசஎன் சோற்றும்அணிந் தருகள.  

 

66.  என்ஆறச எல்ேோம்தன் அருள்வடிவந் தனக்கே  

எய்திடச்பசய் திட்டருளி எறனயும்உடன் இருத்தித்  

தன்ஆறச எல்ேோம்என் உள்ளேத்கத றவத்துத்  

தோனும்உடன் இருந்தருளிக் ேேந்தப ருந் தறேகே  



அன்னோஎன் ஆருேிகே அப் ோஎன் அமுகத  

ஆவோஎன் பைறனேோண்ட கதவோபேய்ச் சிவகே  

ப ோன்னோரும் ப ோதுவில்நடம் புரிேின்ை அேகச  

புண்ணிேகன என்பேோழிப்பூங் ேண்ணியும்ஏற் ைருகள.  

 

67.  தன்அேகச பசலுத்திநின்ை தத்துவங்ேள் அறனத்தும்  

தனித்தனிஎன் வசேோேித் தோழ்ந்கதவல் இேற்ை  

முன்அேசும்  ின்அேசும் நடுஅேசும் க ோற்ை  

முன்னும்அண்ட  ிண்டங்ேள் எவற்ைினும்எப்  ோலும்  

என்அேகச என்றுறேக்ே எனக்குமுடி சூட்டி  

இன் வடி வோக்ேிஎன்றும் இேங்ேறவத்த சிவகே   

என்அேகச என்உேிகே என்இருேண் ேணிகே  

இறணஅடிப்ப ோன் ேேர்ேளுக்பேன் இறசயும்அணிந் தருகள.  

 

68.   ேபவளிகே நடுபவளிகே உ சோந்த பவளிகே  

 ோழ்பவளிகே முதேோே ஏழ்பவளிக்ேப்  ோலும்  

விேவிேேோ ேறைேபளேோம் தனித்தனிபசன் ைளந்தும்  

பேய்ேளவு ேோணோகத பேேிந்திறளத்துப் க ோற்ை  

உேவில்அறவ கதடிேஅவ் பவளிேளுக்குள் பவளிேோய்  

ஓங்ேிேஅவ் பவளிேறளத்தன் னுள்அடக்கும் பவளிேோய்க்  

ேறேேைநின் கைோங்குேின்ை சுத்தசிவ பவளிகே  

ேனிந்தநடத் தேகசஎன் ேருத்தும்அணிந் தருகள.  

 

69.  பவய்ேேிகே நடந்திறளப்பு கேவிேஅக் ேணத்கத  

ேிகுநிழலும் தண்ணமுதும் தந்தஅருள் விறளகவ  

றேேல்சிைி துற்ைிடத்கத ேடந்றதேர்ேள் தோகே  

வேிந்துவேச் பசய்வித்த ேோண்புறடே நட்க   

றேேைவோல் ேேங்ேிேக ோ தக்ேணத்கத க ோந்து  

றேேைவு தவிர்த்தருளிக் ேோத்தளித்த துறேகே  

ஐேமுகைல் என்பைறனேோண் டமுதளித்த  திகே  

அம் ேத்பதன் அேகசஎன் அேங்ேல்அணிந் தருகள.  

 

70.  பேோறேபுரிவோர் தவிேேற்றை எல்ேோரும் நினது  

குேத்தோகே நீஎனது குேத்துமுதல் ேேகன  

ேறேவைகவ சுத்தசிவ சேேசசன் ேோர்க்ேம்  

வளேவளர்ந் திருக்ேஎன வோழ்த்திேஎன் குருகவ  

நிறேவிறழவோர் தறேக்ேோக்கும் நித்திேகன எல்ேோ  



நிறேயும்விளங் குைஅருளில் நிறுத்திேசிற் குணகன  

புறேேைிேோப் ப ருந்தவர்ேள் க ோற்ைேணிப் ப ோதுவில்  

புனிதநடத் தேகசஎன் புேலும்அணிந் தருகள.  

 

71.  உேிர்க்பேோறேயும் புறேப்ப ோசிப்பும் உறடேவர்ேள் எல்ேோம்  

உைவினத்தோர் அல்ேர்அவர் புைஇனத்தோர் அவர்க்குப்  

 ேிர்ப்புறும்ஓர்  சிதவிர்த்தல் ேோத்திேகே புரிே  

 ரிந்துேற்றைப்  ண்புறேகேல் நண்புதகவல் இங்கே  

நேப்புறுசன் ேோர்க்ேம்அவர் அறடேளவும் இதுதோன்  

நம்ஆறண என்பைனக்கு நவின்ைஅருள் இறைகே  

ேேர்ப் றுபேய்த்284 தவர்க ோற்ைப் ப ோதுவில்நடம் புரியும்  

ேோநடத்பதன் அேகசஎன் ேோறேஅணிந் தருகள.  

 

72.  வன்புறடேோர் பேோறேேண்டு புறேஉண் ோர் சிைிதும்  

ேே ினர்அன் ைோதேினோல் வகுத்தஅவர் அளவில்  

அன்புறடே என்ேேகன  சிதவிர்த்தல் புரிே  

அன்ைிஅருட் பசேல்ஒன்றும் பசேத்துணிகேல் என்கை  

இன்புைஎன் தனக்ேிறசத்த என்குருகவ எறனத்தோன்  

ஈன்ைதனித் தந்றதகே தோகேஎன் இறைகே  

துன் றுபேய்த் தவர்சூழ்ந்து க ோற்ைதிருப் ப ோதுவில்   

தூேநடத் தேகசஎன் பசோல்லும்அணிந் தருகள.  

 

73.  பேோடிேவகே பேோறேபுரிந்து புறேநுேர்வோர் எனினும்  

குைித்திடும்ஓர் ஆ த்தில் வருந்துேின்ை க ோது  

 டிேில்அறதப்  ோர்த்துேகவல் அவர்வருத்தம் துன் ம்  

 ேந்தீர்ந்து விடுேஎனப்  ரிந்துறேத்த குருகவ  

பநடிேவகே நோன்முேகே நித்திேகே  ிைகே  

நின்ேேகே என்ேின்கைோர் எல்ேோரும் ேோண  

அடியும்உேர் முடியும்எனக் ேளித்தப ரும் ப ோருகள  

அம் ேத்பதன் அேகசஎன் அேங்ேல்அணிந் தருகள.  

 

74.  தறேஉறடேோர் எல்ேோரும் சேேசசன் ேோர்க்ேம்  

சோர்ந்தவகே ஈங்ேவர்ேள் தம்கேோடுங் கூடி  

நேமுறுநல் அருள்பநைிேில் ேளித்துவிறள ேோடி  

நண்ணுேஎன் பைனக்ேிறசத்த நண்புறுசற் குருகவ  

உேலுறும்என் உேிர்க்ேினிே உைகவஎன் அைிவில்  

ஓங்ேிேக  ேன்க என் அன் ிலுறும் ஒளிகே  



ேேேறுபேய்த் தவர்சூழ்ந்து க ோற்றும்ேணி ேன்ைில்  

ேோநடத்பதன் அேகசஎன் ேோறேஅணிந் தருகள.  

 

75.  அருளுறடேோர் எல்ேோரும் சேேசசன் ேோர்க்ேம்  

அறடந்தவகே ஆதேினோல் அவருடகன கூடித்  

பதருளுறடே அருள்பநைிேில் ேளித்துவிறள ேோடிச்  

பசழித்திடுே வோழ்ேஎனச் பசப் ிேசற் குருகவ  

ப ோருளுறடே ப ருங்ேருறணப் பூேணபேய்ச் சிவகே  

க ோதோந்த முதல்ஆறும் நிறைந்பதோளிரும் ஒளிகே  

ேருளுறடேோர் தேக்குேருள் நீக்ேேணிப் ப ோதுவில்  

வேங்குநடத் தேகசஎன் ேோறேயும்ஏற் ைருகள.  

 

76.  பவம்ேோறேச் சிறுவபேோடும் விறளேோடித் திரியும்  

ேிேச்சிைிே  ருவத்கத விேந்துநிறன நேது  

ப ம்ேோன்என் ைடிகுைித்து  ோடும்வறே புரிந்த  

ப ருேோகன நோன்பசய்த ப ருந்தவபேய்ப்  ேகன  

பசம்ேோந்த சிைிகேறனச் சிறுபநைிேில் சிைிதும்  

பசலுத்தோேல் ப ருபநைிேில் பசலுத்திேநற் றுறணகே  

அம்ேோகன என்ஆவிக் ேோனப ரும் ப ோருகள  

அம் ேத்பதன் அேகசஎன் அேங்ேல்அணிந் தருகள.  

 

77.  ஆணவேோம் இருட்டறைேில் ேிடந்தசிைி கேறன  

அணிேோறே விளக்ேறைேில் அேர்த்திஅைி வளித்து  

நீணவேோம் தத்துவப்ப ோன் ேோடேிறச ஏற்ைி  

நிறைந்தஅருள் அமுதளித்து நித்தமுை வளர்த்து  

ேோணுைஎல் ேோநேமும் பேோடுத்துேேம் அைிே  

ேணிமுடியும் சூட்டிேஎன் வோழ்முதேோம்  திகே  

ஏணுறுசிற் சற இடத்தும் ப ோற்சற ேின் இடத்தும்  

இேங்குநடத் தேகசஎன் இறசயும்அணிந் தருகள.  

 

78.   ோன்ேறுத்து விறளேோடும் சிறு ருவத் திறடகே  

 ேரும்உே ேிச்றசஒன்றும்  திேோபதன் உளத்கத  

ேோன்ேறுத்து விளங்குதிரு ஐந்பதழுத்கத  திே  

றவத்தப ரு வோழ்கவஎன் வோழ்வில்உறும் சுேகே  

ேீன்ேறுத்துச் சுடர்ேேேோய் விளங்ேிேகதோர் விண்கண  

விண்அனந்தம் உள்ளடங்ே விரிந்தப ரு பவளிகே  

ஊன்ேறுத்த ப ருந்தவருக் பேோளிவடிவம் பேோடுத்கத  



ஓங்குநடத் தேகசஎன் உறேயும்அணிந் தருகள.  

 

79.  பேய்ச்சுேமும் உேிர்ச்சுேமும் ேிகுங்ேேணச் சுேமும்  

விளங்கு தச் சுேமும்அதன் கேல்வடீ்டுச் சுேமும்  

எச்சுேமும் தன்னிடத்கத எழுந்தசுேம் ஆே  

எங்ேணும்ஓர் நீக்ேேை எழுந்தப ருஞ் சுேகே  

அச்சுேமும் அறடேைிவும் அறடந்தவரும் ேோட்டோ  

ததுதோனோய் அதுஅதுவோய் அப் ோேோம் ப ோருகள  

ப ோய்ச்சுேத்றத விரும் ோத புனிதர்ேேிழ்ந் கதத்தும்  

ப ோதுநடத்பதன் அேகசஎன் புேலும்அணிந் தருகள.  

 

80.  அண்டவறே எவ்வளகவோ அவ்வளவும் அவற்ைில்  

அறேந்தஉேிர் எவ்வளகவோ அவ்வளவும் அறவேள்  

ேண்டப ோருள் எவ்வளகவோ அவ்வளவும் அவற்ைில்  

ேேந்தேேப் ப வ்வளகவோ அவ்வளவும் நிறைந்கத  

விண்தகும்ஓர் நோதபவளி சுத்தபவளி கேோன  

பவளிஞோன பவளிமுதேோம் பவளிேபளேோம் நிேம் ிக்  

பேோண்டதுவோய் விளங்குேின்ை சுத்தசிவ ேேகே  

குேவுநடத் தேகசஎன் குற்ைமும்பேோண் டருகள.  

 

81.  சத்திேநோன் முேர்அனந்தர் நோேணர்ேற் றுளவோம்  

தறேவர்அவர் அவருேேில் சோர்ந்தவர்ேள்  ிைர்ேள்  

இத்திறசஅத் திறசேோே இறசக்கும்அண்டப்  குதி  

எத்தறனகேோ கேோடிேளில் இருக்கும்உேிர்த் திேள்ேள்  

அத்தறனக ர் உண்டோலும் அணுவளவும் குறைேோ  

தருள்பவளிேில் ஒளிவடிவோய் ஆனந்த ேேேோய்ச்  

சுத்தசிவ அனு வேோய் விளங்ேிேபதள் ளமுகத  

துேநடத் தேகசஎன் பசோல்லும்அணிந் தருகள.  

 

82.  ப ோைிேேண முதற் ேவோம் தத்துவமும் அவற்றைப்  

புரிந்திேக்ேி நடத்துேின்ை பூேணரும் அவர்க்குச்  

பசைியும்உ  ேோரிேளோம் சத்திேளும் அவறேச்  

பசலுத்துேின்ை சத்தர்ேளும் தன்ஒளிேோல் விளங்ே  

அைிவைிவோய் அவ்வைிவுக் ேைிவோய்எவ் விடத்தும்  

ஆனதுவோய்த் தோனதுவோய் அதுஅதுவோய் நிறைந்கத  

பநைிவழங்ேப் ப ோதுவில்அருள் திருநடஞ்பசய் அேகச  

நின்அடிகேன் பசோன்ேோறே நிறேக்ேஅணிந் தருகள.  



 

83.  உண்ணுேின்ை ஊண்பவறுத்து வற்ைியும்புற் பைழுந்தும்  

ஒருகேோடிப் ப ருந்தறேவர் ஆங்ேோங்கே வருந்திப்  

 ண்ணுேின்ை ப ருந்தவத்தும் ேிறடப் ரிதோய்ச் சிைிே  

 ேல்ேளினும் சிைிகேற்குக் ேிறடத்தப ரும்  திகே  

நண்ணுேின்ை ப ருங்ேருறண அமுதளித்பதன் உளத்கத  

நோனோேித் தோனோேி அேர்ந்தருளி நோன்தோன்  

எண்ணுேின்ை  டிஎல்ேோம் அருள்ேின்ை சிவகே  

இேங்குநடத் தேகசஎன் இறசயும்அணிந் தருகள.   

 

84.  பேோள்றளவிறனக் கூட்டுைவோல் கூட்டிே ல் சேேக்  

கூட்டமும்அக் கூட்டத்கத கூவுேின்ை ேறேயும்  

ேள்ளமுறும் அக்ேறேேள் ேோட்டிே ல் ேதியும்  

ேோட்சிேளும் ேோட்சிதரு ேடவுளரும் எல்ேோம்  

 ிள்றளவிறள ேோட்படனநன் ேைிவித்திங் பேறனகே  

 ிள்றளஎனக் பேோண்டு ிள்றளப் ப ேரிட்ட  திகே  

தள்ளரிே பேய்ேடிேோர் க ோற்ைேணி ேன்ைில்  

தனிநடஞ்பசய் அேகசஎன் சோற்றும்அணிந் தருகள.  

 

85.  நோல்வருணம் ஆசிேேம் ஆசோேம் முதேோ  

நவின்ைேறேச் சரிதம்எேோம்  ிள்றளவிறள ேோட்கட  

கேல்வருணம் கதோல்வருணம் ேண்டைிவோர் இறேநீ  

விழித்திது ோர் என்பைனக்கு விளம் ிேசற் குருகவ  

ேோல்வருணங் ேறேேோகத வணீில்அறே ேோகத  

ேோண் னஎல் ேோம்எனக்குக் ேோட்டிேபேய்ப் ப ோருகள  

ேோல்வருணங் ேடந்தவறே கேல்வருணத் கதற்ை  

வேங்குநடத் தேகசஎன் ேோறேஅணிந் தருகள.  

 

86.  எவ்விடத்தும் எவ்வுேிர்க்கும் இேங்குசிவம் ஒன்கை  

என்னோறண என்ேேகன இேண்டில்றே ஆங்கே  

பசவ்விடத்கத அருபளோடுகசர்த் திேண்படனக்ேண் டைிநீ  

திறேப் றடகேல் என்பைனக்குச் பசப் ிேசற் குருகவ  

அவ்விடத்கத உவ்விடத்கத அேர்ந்ததுக ோல் ேோட்டி  

அங்குேிங்கும் அப்புைமும் எங்குநிறை ப ோருகள  

ஒவ்விடச்சிற் சற இடத்தும் ப ோற்சற ேின் இடத்தும்  

ஓங்குநடத் தேகசஎன் உறேயும்அணிந் தருகள.  

 

87.  இேல்கவதோ ேேங்ேள்புேோ ணங்ேள்இதி ேோசம்  



இறவமுதேோ இந்திேசோ ேங்ேறடேோ உறேப் ோர்  

ேேல்ஒருநூல் ேோத்திேந்தோன் சோேம்என அைிந்தோர்  

ேேகனநீ நூல்அறனத்தும் சோேம்என அைிே  

பசேல்அறனத்தும் அருள்ஒளிேோல் ேோண்ேஎன எனக்கே  

திருவுளம் ற் ைிேஞோன கதசிேேோ ேணிகே  

அேல்அைிேோ அைிவுறடேோர் எல்ேோரும் க ோற்ை  

ஆடுேின்ை அேகசஎன் அேங்ேல்அணிந் தருகள.  

 

88.  கதோன்ைிேகவ தோேேத்றதச் சோேம்என உறேத்கதம்  

பசோற்ப ோருளும் இேக்ேிேமும் ப ோய்எனக்ேண் டைிகேல்  

ஊன்ைிேகவ தோேேத்தின் உண்றேநினக் ேோகும்  

உேேைிகவ தோேேத்றதப் ப ோய்எனக்ேண் டுணர்வோய்  

ஆன்ைதிரு வருட்பசங்கேோல் நினக்ேளித்கதோம் நீகே  

ஆள்ேஅருள் ஒளிேோல்என் ைளித்ததனிச் சிவகே  

ஏன்ைதிரு வமுபதனக்கும் ஈந்தப ரும் ப ோருகள  

இேங்குநடத் தேகசஎன் இறசயும்அணிந் தருகள.  

 

89.  நோன்முேர்நல் உருத்திேர்ேள் நோேணர்இந் திேர்ேள்  

நவில்அருேர் புத்தர்முதல் ேதத்தறேவர் எல்ேோம்  

வோன்முேத்தில் கதோன்ைிஅருள் ஒளிசிைிகத அறடந்து  

வோனேத்தும் றவேேத்தும் ேனம்க ோன  டிகே  

கதன்முேந்துண் டவர்எனகவ விறளேோடோ நின்ை  

சிறு ிள்றளக் கூட்டம்என அருட்ப ருஞ்கசோ திேினோல்  

தோன்ேிேக்ேண் டைிேஎனச் சோற்ைிேசற் குருகவ  

சற ேில்நடத் தேகசஎன் சோற்றும்அணிந் தருகள.  

 

90.  தவைோத கவதோந்த சித்தோந்த முதேோச்  

சோற்றுேின்ை அந்தபேேோம் தனித்துறேக்கும் ப ோருறள  

இவைோத சுத்தசிவ சன்ேோர்க்ே நிறேேில்  

இருந்தருளோம் ப ருஞ்கசோதி பேோண்டைிதல் கூடும்  

எவேோலும்  ிைிபதோன்ைோல் ேண்டைிதல் கூடோ   

பதன்ஆறண என்ேேகன அருட்ப ருஞ்கசோ திறேத்தோன்  

தவைோது ப ற்ைறனநீ வோழ்ேஎன்ை  திகே  

சற ேில்நடத் தேகசஎன் சோற்றும்அணிந் தருகள.  

 

91.  ஐேமுகைல் என்ேேகன இப் ிைப் ிற் ைோகன  

அறடவபதேோம் அறடந்தறனநீ அஞ்சறேஎன் ைருளி  



றவேேிறசத் தனிஇருத்தி ேணிமுடியும் சூட்டி  

வோழ்ேஎன வோழ்த்திேஎன் வோழ்க்றேமுதற் ப ோருகள  

துய்ேஅருட் ப ருஞ்கசோதி சுத்தசிவ பவளிகே  

சுேேேகே எல்ேோஞ்பசய் வல்ேதனிப்  திகே  

உய்யுபநைி ேோட்டிேணி ேன்ைிடத்கத நடிக்கும்  

ஒருறேநடத் தேகசஎன் உறேயும்அணிந் தருகள.  

 

92.  ேோறேேிகே என்ைனக்கே ேிறடத்தப ரும் ப ோருகள  

ேளிப்க என் ேருத்தேத்கத ேனிந்தநறுங் ேனிகே  

கேறேேிகே இம்றேேிகே ஒருறேேிகே தவத்தோல்  

கேவுேின்ை ப ரும் ேனோம் விறளறவஎேோம் தருேச்  

சோறேேிகே ஒரு ேேில் தந்ததனிப்  திகே  

சேேசசன் ேோர்க்ேசங்ேத் தறேஅேர்ந்த நிதிகே  

ேோறேேிகே சிைந்தபேோழி ேோறேஅணிந் தோடும்  

ேோநடத்பதன் அேகசஎன் ேோறேயும்ஏற் ைருகள.  

 

93.  சிற் தமும் தற் தமும் ப ோற் தத்கத ேோட்டும்  

சிவ தகே ஆனந்தத் கதம் ோேின்  தகே  

பசோற் தங்ேள் ேடந்ததன்ைி முப் தமும் ேடந்கத  

துரிே த முங்ேடந்த ப ரிேதனிப் ப ோருகள  

நற் தம்என் முடிசூட்டிக் ேற் பதேோங் ேணத்கத  

நோன்அைிந்து தோனோே நல்ேிேஎன் குருகவ  

 ற் தத்துத் தறேவபேேோம் க ோற்ைேணி ேன்ைில்  

 ேிலும்நடத் தேகசஎன்  ோடல்அணிந் தருகள.  

 

94.  ஆதிேிகே எறனேோண்படன் அைிவேத்கத அேர்ந்த  

அப் ோஎன் அன்க என் ஆருேிகே அமுகத  

வதீிேிகே விறளேோடித் திரிந்த ிள்றளப்  ருவம்  

ேிேப்ப ரிே  ருவம்என விேந்தருளி அருளோம்  

கசோதிேிகே விறழவுைச்பசய் தினிேபேோழி ேோறே  

பதோடுத்திடச்பசய் தணிந்துபேோண்ட துறேகேசிற் ப ோதுவோம்  

நீதிேிகே நிறைந்தநடத் தேகசஇன் ைடிகேன்  

நிேழ்த்திேபசோன் ேோறேயும்நீ திேழ்த்திஅணிந் தருகள.  

 

95.  ேணக்குவழக் ேதுேடந்த ப ருபவளிக்கு நடுகவ  

ேதிர் ேப் ி விளங்குேின்ை ேண்நிறைந்த சுடகே  

இணக்ேமுறும் அன் ர்ேள்தம் இதேபவளி முழுதும்  



இனிதுவிளங் குைநடுகவ இேங்கும்ஒளி விளக்கே  

ேணக்குநறு ேணகேசின் ேேேோய்என் உளத்கத  

வேங்குதனிப் ப ோருகளஎன் வோழ்கவஎன் ேருந்கத  

 ிணக்ேைிேோப் ப ருந்தவர்ேள் சூழேணி ேன்ைில்  

ப ருநடஞ்பசய் அேகசஎன்  ிதற்றும்அணிந் தருகள.  

 

96.  அடிச்சிைிகேன் அச்சபேேோம் ஒருேணத்கத நீக்ேி  

அருளமுதம் ேிேஅளித்கதோர் அணியும்எனக் ேணிந்து  

ேடிக்ேேேத் தேன்முதகேோர் ேண்டுேிே விேப் க்  

ேதிர்முடியும் சூட்டிஎறனக் ேளித்தோண்ட  திகே  

வடித்தேறை முடிவேங்கு ேோேணிப்ப ோற் சுடகே  

ேனம்வோக்குக் ேடந்தப ரு வோன்நடுவோம் ஒளிகே  

 டித்தேத்தோர் வோன்தேத்தோர்  ேவிேிடப் ப ோதுவில்  

 ரிந்தநடத் தேகசஎன்  ோட்டும்அணிந் தருகள.  

 

97.  எத்துறணயும் சிைிகேறன நோன்முேன்ேோல் முதகேோர்  

ஏைரிதோம் ப ருநிறேகேல் ஏற்ைிஉடன் இருந்கத  

பேய்த்துறணேோம் திருவருட்க  ேமுதம்ேிே அளித்து  

கவண்டிேவோ ைடிநோகேன் விறளேோடப் புரிந்து  

சுத்தசிவ சன்ேோர்க்ே பநைிஒன்கை எங்கும்  

துேங்ேஅருள் பசய்தப ருஞ் கசோதிேகன ப ோதுவில்  

சித்துருவோய் நடம்புரியும் உத்தேசற் குருகவ  

சிற்சற என் அேகசஎன் சிறுபேோழிஏற் ைருகள.  

 

98.  இருந்தஇடந் பதரிேோகத இருந்தசிைி கேறன  

எவ்வுேேில் உள்ளவரும் ஏத்திடகேல் ஏற்ைி  

அருந்தவரும் அேன்முதேோம் தறேவர்ேளும் உளத்கத  

அதிசேிக்ேத் திருவமுதும் அளித்தப ரும்  திகே  

திருந்துேறை முடிப்ப ோருகள ப ோருள்முடி ில் உணர்ந்கதோர்  

திேழமுடிந் துட்பேோண்ட சிவக ோேப் ப ோருகள  

ப ருந்தவர்ேள் க ோற்ைேணி ேன்ைில்நடம் புரியும்  

ப ருநடத்பதன் அேகசஎன்  ிதற்றும்அணிந் தருகள.  

 

99.  குணேைிகேன் பசய்தப ருங் குற்ைபேேோங் குணேோக்  

பேோண்டருளி என்னுறடே குைிப்ப ல்ேோம் முடித்து  

ேணமுறுக  ேருள்இன்  அமுதபேனக் ேளித்து  

ேணிமுடியும் சூட்டிஎறன வோழ்ேஎன வோழ்த்தித்  



தணவிேிேோ பதன்னுளத்கத தோன்ேேந்து நோனும்  

தோனும்ஒரு வடிவோேித் தறழத்கதோங்ேப் புரிந்கத  

அணவுறுக ர் அருட்கசோதி அேசுபேோடுத் தருளி  

ஆடுேின்ை அேகசஎன் அேங்ேல்அணிந் தருகள.  

 

100.  தறேேோல்இங் ேைிேோகத திரிந்தசிைி கேறனத்  

தோன்வேிந்தோட் பேோண்டருளித் தறடமுழுதுந் தவிர்த்கத  

ேறேவறுபேய் அைிவளித்கத அருளமுதம் அருத்தி  

வல்ே சத் திேபளல்ேோம் ேருவிேிடப் புரிந்து  

நிறேயுைகவ தோனும்அடி கேனும்ஒரு வடிவோய்  

நிறைேநிறை வித்துேர்ந்த நிறேேதன்கேல் அேர்த்தி  

அேர்தறேப்க ர் அருட்கசோதி அேசுபேோடுத் தருளி  

ஆடுேின்ை அேகசஎன் அேங்ேல்அணிந் தருகள. 
 

 

குறிப்பு:  

 ோடல்ேளுக்குப் ப ோருள் புரிந்து பேோள்ள மூே நூறேப்  ோர்க்ேவும்.  

 


