
ஆறாம் திருமுறற 

பிரியேன் என்றல் 

 
1.  அப்பாநான் பற்பலகால் அறைவதென்னே அடினேன்  

அச்சம்எலாம் துன்பம்எலாம் அறுத்துவிறைந் துவந்னெ  

இப்பாரில் இதுெருணம் என்றேஅறைந் ெருளி  

எண்ணம்எலாம் முடித்தென்றே ஏன்றுதகாளாய் எேினலா  

ெப்பாமல் உேிர்விடுனவன் சத்ெிேஞ்சத் ெிேம்நின்  

ொளிறணகள் அைிகஇது ெேவுறைனோய் எவர்க்கும்  

துப்பாகித் துறணோகித் துலங்கிேதமய்த் துறணனே  

சுத்ெசிவா ேந்ெஅருட் னசாெிநைத் ெைனச.  

 

2.  ஆறணஉன்னமல் ஆறணஉன்னமல் ஆறணஉன்னமல் ஐோ  

அறைக்கணமும் நிறேப்பிரிந்னெ இேித்ெரிக்க மாட்னைன்  

னகாறணநிலத் ெவர்னபசக் னகட்ைதுனபால் இன்னும்  

குறும்புதமாழி தசவிகள்உைக் தகாண்டிைவும் மாட்னைன்  

ஊறணஉைக் கத்றெயும்நான் விடுகின்னைன் நீொன்  

உவந்துவைாய் எேில்என்ைன் உேிறையும்விட் டிடுனவன்  

மாறணமணிப் தபாதுநைஞ்தசய் வள்ளால்நீ எேது  

மேம்அைிவாய் இேம்உேக்கு வகுத்துறைப்ப தென்னே.  

 

3. பைமுடிோ ெிேித்துேைம் பைமுடிோ ெைனச  

பட்ைதெல்லாம் னபாதும்இந்ெப் பேந்ெீர்த்ெிப் தபாழுதென்  

உைல்உேிைா ெிேஎல்லாம் நீஎடுத்துத் தகாண்டுன்  

உைல்உேிைா ெிேஎல்லாம் உவந்தெேக்னக அளிப்பாய்  

வைலுறுசிற் ைம்பலத்னெ வாழ்வாய்என் கண்ணுள்  

மணினேஎன் குருமணினே மாணிக்க மணினே  

நைேசிகா மணினேஎன் நவமணினே ஞாே  

நன்மணினே தபான்மணினே நைைாஜ மணினே.  

 

4.  வாறழேடி வாறழஎே வந்ெெிருக் கூட்ை  

மைபிேில்ோன் ஒருவன்அன்னைா வறகஅைினேன் இந்ெ  

ஏறழபடும் பாடுேக்குந் ெிருவுளச்சம் மெனமா  

இதுெகுனமா இதுமுறைனோ இதுெருமந் ொனோ  

மாறழமணிப் தபாதுநைஞ்தசய் வள்ளால்ோன் உேக்கு  



மகன்அலனோ நீஎேக்கு வாய்த்ெெந்றெ அறலனோ  

னகாறழஉல குேிர்த்துேைம் இேிப்தபாறுக்க மாட்னைன்  

தகாடுத்ெருள்நின் அருள்ஒளிறேக் தகாடுத்ெருள்இப் தபாழுனெ.  

 

5.  தசய்வறகஎன் எேத்ெிறகத்னென் ெிறகனேல்என் தைாருநாள்  

ெிருனமேி காட்டிஎறேத் தெளிவித்ொய் நீனே  

தபாய்வறகஅன் ைிதுநிேது புந்ெிஅைிந் ெதுனவ  

தபான்ேடினே துறணஎேநான் என்உேிர்றவத் ெிருந்னென்  

எய்வறகஎன் நம்தபருமான் அருள்புரிவான் என்னை  

எந்றெவை தவெிர்பார்த்னெ இன்னும்இருக் கின்னைன்  

ஐவறகஇவ் உேிர்த்துேைம் இேிப்தபாறுக்க மாட்னைன்  

அருட்னசாெிப் தபரும்தபாருறள அளித்ெருள்இப் தபாழுனெ.  

 

6.  முன்ஒருநாள் மேங்கிேன்நீ மேங்னகல்என் தைேக்கு  

முன்ேின்உருக் காட்டிறேநான் முகமலர்ந்ெிங் கிருந்னென்  

இன்னும்வைக் கானணன்நின் வைறவஎெிர் பார்த்னெ  

எண்ணிஎண்ணி வருந்துகின்னைன் என்ேதசய்னவன் அந்னொ  

அன்றேேினும் ெேவுறைோய் நின்ெேறவ நிறேத்னெ  

ஆருேிர்றவத் ெிருக்கின்னைன் ஆறணஇது கண்ைாய்  

என்இருகண் மணினேஎன் அைினவஎன் அன்னப  

என்னுேிர்க்குப் தபருந்துறணனே என்னுேிர்நா ேகனே.  

 

7.  உன்றேமைந் ெிடுனவனோ மைப்பைினேன் மைந்ொல்  

உேிர்விடுனவன் கணந்ெரினேன் உன்ஆறண இதுநீ  

என்றேமைந் ெிடுவானோ மைந்ெிடுவாய் எேில்ோன்  

என்ேதசய்னவன் எங்குறுனவன் எவர்க்குறைப்னபன் எந்ொய்  

அன்றேேினும் ெேவுறைோய் நீமைந்ொய் எேினும்  

அகிலம்எலாம் அளித்ெிடும்நின் அருள்மைவா தென்னை  

இன்னுமிகக் களித்ெிங்னக இருக்கின்னைன் மைனவல்  

இதுெருணம் அருட்னசாெி எேக்குவிறைந் ெருனள.  

 

8.  நான்மைந்னென் எேினும்எறேத் ொன்மைவான் எேது  

நாேகன்என் ைாடுகின்னைன் எேினும்இது வறையும்  

வான்மைந்னென் வாேவறை மைந்னென்மால் அேறே  

மைந்னென்நம் உருத்ெிைறை மைந்னென்என் னுறைே  



ஊன்மைந்னென் உேிர்மைந்னென் உணர்ச்சிஎலாம் மைந்னென்  

உலகம்எலாம் மைந்னென்இங் குன்றேமைந் ெைினேன்  

பான்மைந்ெ குழவிறேப்னபால் பானைல்இங் தகறேனே  

பரிந்துநிே ெருட்னசாெி புரிந்துமகிழ்ந் ெருனள.  

 

9.  தெருவிைத்னெ விறளோடித் ெிரிந்ெஎறே வலிந்னெ  

சிவமாறல அணிந்ெறேஅச் சிறுவேெில் இந்ெ  

உருவிைத்னெ நிேக்கிருந்ெ ஆறசஎலாம் இந்நாள்  

ஓடிேனொ புெிேஒரு உருவுவிறழந் ெதுனவா  

கருவிைத்னெ எறேக்காத்ெ காவலனே உேது  

கால்பிடித்னென் விடுனவனோ றகப்பிடிஅன் ைதுொன்  

தவருவிைத்தென் உேிர்ப்பிடிகாண் உேிர்அகன்ைால் அன்ைி  

விைமாட்னைன் விைமாட்னைன் விைமாட்னைன் நானே.  

 

10.  தபரிேன்அருட் தபருஞ்னசாெிப் தபருங்கருறணப் தபருமான்  

தபரும்புகறழப் னபசுெனல தபரும்னபதைன் றுணர்ந்னெ  

துரிேநிலத் ெவர்எல்லாம் துெிக்கின்ைார் ஏறழ  

துெித்ெல்தபரி ெலஇங்னக துெித்ெிைஎன் தைழுந்ெ  

அரிேதபரும் னபைாறசக் கைல்தபரினெ அதுஎன்  

அளவுகைந் ெிழுக்கின்ை ொெலிோல் விறைந்னெ  

உரிேஅருள் அமுெளித்னெ நிறேத்துெிப்பித் ெருள்வாய்  

உலகதமலாம் களித்னொங்க ஓங்குநைத் ெைனச.  

 

11.  கவறலஎலாம் ெவிர்ந்துமிகக் களிப்பிதோடு நிறேனே  

றககுவித்துக் கண்களில்நீர் கேிந்துசுைந் ெிைனவ  

சவறலமேச் சலேம்எலாம் ெீர்ந்துசுக மேமாய்த்  

ொனேொன் ஆகிஇன்பத் ெேிநைஞ்தசய் இறணத்ொள்  

ெவலருஞ்சீர்ச் தசான்மாறல வறேந்துவறேந் ெணிந்து  

ொோகி நாோைத் ெருணம்இது ொனே  

குவறலேத்ொர் அெிசேிக்க எழுந்ெருளி வருவாய்  

குருனவஎன் குற்ைதமலாம் குணமாகக்தகாண் ைவனே. 
 

குறிப்பு:  

பாைல்களுக்குப் தபாருள் புரிந்து தகாள்ள மூல நூறலப் பார்க்கவும்.  

 


