ஸ்ரீ

ஓம் நம சிவாய - சிவாய நம ஓம்

திருவவம்பாவவ - திருப்பள்ளிவயழுச்சி
மாதங்களிலெல்ொம்

சிறந்த

மார்கழியை

லசால்ெொம். லவள்ளத்தில்

ஏற்படும்

இயற

சுழிைானது

வழிபாட்டிற்கக

துவக்கத்தில்

உரிை

மாதலமன்கற

லமதுவானதாகவும், அதன்

தன்யமயை உணர்வதற்குள், மிக கவகமானதாகவும், ஆழ்த்திவிடுவதாகவும் உள்ள படுசுழிைான

தன் தன்யமயைக் காட்டிவிடுகிறது. அதுகபாெ மைக்கத்தில், லசல்லும் தியச லதரிைாது ஆழச்
லசல்லும்
என்ற

உைிர்கயள

உணர்வூட்டி, "கண்யணத்

லபான்னான

வாசகத்தால்

துைின்று

யகதூக்கி

அவகம

விடுவன

காெத்யதப்

கபாக்காகத"

திருலவம்பாயவயும்

திருப்பள்ளிலைழுச்சியும்.
திருலவம்பாயவ
மற்லறான்றும்

கூடுகிறார்கள்.
கதாறும்

மூெம்
உண்டு.

அவர்கள்

இயறவன்

மணிவாசகப்

வபருமான்

இப்பாடல்களில்

வரும்

உய்யும்

எழுந்தருளி

வயக

உய்ந்த

இருப்பதால்

நமக்குக்

லபண்கள்

கூறும்
என்ன

அடிைார்கள்.

என்ன

அவர்

குயறயும்

உறுதிைான

அறவுயை

லசய்கிறார்கள்?
தம்

மனத்து

இல்ொதவர்கள்.

ஒன்று

இல்ெம்

எனினும்

ஆதியும் அந்தமும் இல்ொத அரும்லபருஞ்கசாதியைச் சுமக்கின்ற பைந்த மனமுயடை அவர்கள்,
இந்தப் கபரின்பப் லபருவழிக்கு வைாது விடுபட்டுப் கபான அக்கம்பக்கத்திலுள்ள தம் எல்ொத்
கதாழிகளின்

துைில்

மைக்கத்யதத்

தளர்வுறாது, இயறவன்
கருயணக் கடொன
கதயவ.

நாம்

பற்றுவதால்

பால்

சிவலபருமாயனப்

உய்யும் லநறியை

நாம்

லதளிவித்து,

ஒருயமப்பட்ட

லபறும்

பாடத்

உறுதிைாகப்

இன்பத்யத

தம்

அவருயடை
மனத்தால்

கதற்றுகின்றனர்.
பற்றகவண்டும்.

அண்யட

அைெவர்

உறுதிைின்யமைால்

அவயையும்
இதுகவ

அகத

தாம்

கண்ணுக்கினிை

நமது

கநைத்தில்

எல்கொருக்கும்

இன்யறை

அவ்வாறு

கியடக்கும்

வண்ணம், "எம்பிைான் மூெபண்டாைம் வழங்குகின்றான்; வந்து முந்துமிகன !" என அயறகூவி
அயழத்தும்,

அறிைாதவருயடை

இல்ெங்களுக்கக

லசன்று

அவர்

வாழ்யவயும்

அண்ணாமயெைாரின் அருள் ஒளி நியறந்ததாக ஆக்க கவண்டும்.
லபருமானின் திருவருளால் அழிைாத இன்பம் லபற்ற நம் ஆன்லறார்கள் லசய்தது அது; நாமும்

லசய்ைத் தக்கதும் கவண்டுவதும் அதுகவ. "எது எயமப் பணிலகாளும் ஆறு? அது ககட்கபாம்."
எனத் தயெ நிற்கபாம்.

"அைன் நாமகம சூழ்க யவைகமுந் துைர் தீர்ககவ"
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திருவவம்பாவவ
திருவண்ணாமவையில் அருளியது )சததிவய வியததது( –
திருச்சிற்றம்பெம்
ஆதியும் அந்தமும் இல்ொ அரும்லபருஞ்
கசாதியை ைாம்பாடக் ககட்கடயும் வாள்தடங்கண்

மாகத வளருதிகைா வன்லசவிகைா நின்லசவிதான்
மாகதவன் வார்கழல்கள் வாழ்த்திை வாழ்த்லதாெிகபாய்
வதிவாய்க்
ீ
ககட்டலுகம விம்மிவிம்மி லமய்ம்மறந்து
கபாதார் அமளிைின்கமல் நின்றும் புைண்டு இங்ஙன்
ஏகதனும் ஆகாள் கிடந்தாள் என்கன என்கன
ஈகத எந்கதாழி பரிகசகொர் எம்பாவாய். 1

கதாழிைர்:
பாடுகின்கறாம்.

தூங்குகின்றாகை

துவக்கம்

அயதக்
!

உன்

இறுதி

ககட்டும்

காதுகள்

இல்ொத

வாள்

அரிை

கபான்ற

உணர்ச்சிைற்றுப்

லபரிை

அழகிை

கசாதியை

கண்கயள

கபாய்விட்டனவா

?

லபருந்

நாங்கள்

உயடை

நீ

கதவனான

சிவலபருமானின் அழகிை கழல்கயள வாழ்த்திை வாழ்த்லதாெி வதிைின்
ீ
துவக்கத்தில் ககட்ட
அந்தக்

கணத்திகெகை

விம்மி

விம்மி

லமய்ம்மறந்து

தான்

இருக்கும்

மெர்

நியறந்த

படுக்யகைிகெகை தன்யன மறந்து ஒருத்தி கிடக்கிறாள். அவள் திறம் தான் என்கன ! இதுகவா
உன்னுயடை தன்யம, எம் கதாழி ? !

மாது - லபண்; வளருதி - தூங்குகின்றாய்; கபாது - மெர்; அமளி - படுக்யக.
பாசம் பைஞ்கசாதிக்கு என்பாய் இைாப்பகல் நாம்

கபசும்கபாது எப்கபா(தும்) இப்கபாதார் அமளிக்கக
கநசமும் யவத்தயனகைா கநரியழைாய் கநரியழைீர்
சீசி இயவயுஞ் சிெகவா வியளைாடி

ஏசுமிடம் ஈகதா விண்கணார்கள் ஏத்துதற்குக்
கூசும் மெர்ப்பாதம் தந்தருள வந்தருளும்

கதசன் சிவகொகன் தில்யெச் சிற்றம்பெத்துள்

ஈசனார்க்கு அன்பார் ைாம் ஆகைகொர் எம்பாவாய். 2

கதாழிைர்: இைவு பகலெல்ொம் - நாம் கபசும் லபாழுலதல்ொம், "எனது பியணப்பு

(பாசம்) பைஞ்கசாதிைான சிவலபருமானிடம்" என்று லசால்வாய். ஆனால் இந்த மெர் நியறந்த
படுக்யகைின் கமல் தான் உன் விருப்பத்யத உண்யமைில் யவத்தாகைா ?
படுத்திருப்பவள்: சீ சீ ! இப்படிைா கபசுவது ?

கதாழிைர்: இதுவா வியளைாடுவதற்கும் பழிப்பதற்கும் இடம் ? (அதன் லபருயமயைக்

கண்டும் தம் கீ ழ்யம கண்டும் நாணி) விண்ணவர்களும் வணங்கக் கூசுகின்ற மெர் கபான்ற

பாதங்கயள நமக்குத் தந்தருள் லசய்ை வரும் ஒளிகை உருவான, சிவகொகனான, தில்யெச்சிற்றம்பெத்து இயறவனுக்கு அன்பு எங்கக ! நாம் எங்கக !
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கபாது - மெர்; அமளி - படுக்யக; கதசன் - ஒளியுருவன்.
முத்தன்ன லவண்நயகைாய் முன்வந்லததிலைழுந்லதன்
அத்தன் ஆனந்தன் அமுதன் என்று அள்ளூறித்
தித்திக்கப் கபசுவாய் வந்துன் கயடதிறவாய்

பத்துயடைீர் ஈசன் பழ அடிைீர் பாங்குயடைீர்
புத்தடிகைாம் புன்யமதீர்த்து ஆட்லகாண்டாற் லபால்ொகதா
எத்கதா நின் அன்புயடயம எல்கொம் அறிகைாகமா
சித்தம் அழகிைார் பாடாகைா நம் சிவயன

இத்தயனயும் கவண்டும் எமக்கககொர் எம்பாவாய். 3
கதாழிைர்: முத்துப் கபான்ற ஒளிைான புன்னயகயை உயடைவகள ! எல்ொர்க்கும்
முன்பாககவ எழுந்திருந்து, "என் அத்தன், ஆனந்தன்,அமுதன்" என்று வாய் தியளக்க இனிக்க
இனிக்கப் கபசுவாய் ! (இன்று என்ன ஆைிற்று உனக்கு ?) வந்து கதயவத் திற !
முதிர்ச்சி

படுத்திருப்பவள்: பத்து குணங்கயள உயடைவர்ககள ! இயறவனின் அடிைார்களாய்
லபற்றவர்ககள

!

(என்னிடம்)

நட்புயடைவர்ககள

!

புதிைவளாகிை

என்னுயடை

குற்றத்யத நீக்கி என்யனயும் அடிைார் ஆக்கிக் லகாண்டால் குற்றமா ?

கதாழிைர்: நீ இயறவன் பால் யவத்துள்ள அன்பு எங்களுக்குத் லதரிைாதா என்ன ?

உள்ளம்

ஒழுங்கு

பட

உள்ளவர்கள்

எங்களுக்கு இலதல்ொம் கதயவ தான் !

நம்

சிவலபருமாயனப்

பாடாது

கபாவாைா

என்ன

?

பத்து - தசகாரிைம்; பாங்கு - நட்பு; புன்யம - கீ ழ்யம.
ஒண்ணித் திெநயகைாய் இன்னம் புெர்ந்தின்கறா

வண்ணக் கிளிலமாழிைார் எல்கொரும் வந்தாகைா
எண்ணிக்லகாடுள்ளவா லசால்லுககாம் அவ்வளவும்

கண்யணத் துைின்று அவகம காெத்யதப் கபாக்காகத
விண்ணுக்கு ஒருமருந்யத கவத விழுப்லபாருயளக்
கண்ணுக்கு இனிைாயனப் பாடிக் கசிந்துள்ளம்

உள் லநக்கு நின்றுருக ைாம் மாட்கடாம் நீகை வந்து
எண்ணிக் குயறைில் துைிகெகொர் எம்பாவாய். 4

கதாழிைர்: முத்துப் கபான்ற புன்னயக உயடைவகள ! இன்னுமா விடிைவில்யெ ?

படுத்திருப்பவள்: (அழகிை கிளி கபான்ற லசாற்கயளப் கபசும்) கதாழிைர் எல்ொரும்
வந்துவிட்டார்களா ?

கதாழிைர்: உள்ளயதகை எண்ணித்தான் லசால்லுகின்கறாம். கண் துைின்று வணாகக்
ீ

காெத்யதப் கபாக்காகத ! விண்ணுெகும் கபாற்றும் ஒகை மருந்யத, கவதத்தால் கமன்யமைாக

உணைப்படும் லபாருயள, காண இனிை சிவலபருமாயன லநக்குருகக் கசிந்து பாட வந்துள்ள
நாங்கள்

இலதல்ொம்

லசய்ை

மாட்கடாம்.

கவண்டுமானால்

நீகை

வந்து

எண்ணிக்லகாள்.

குயறந்தால் தூங்கிக்லகாள் !
ஒண்ணித்திெநயகைாய் - முத்துப் கபான்ற புன்னயகைாய் (ஒள் நித்திெ நயகைாய்).
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மாெறிைா நான்முகனுங் காணா மயெைியன நாம்
கபாெறிகவாம் என்றுள்ள லபாக்கங்ககள கபசும்
பாலூறு கதன்வாய்ப் படிறீ கயடதிறவாய்
ஞாெகம விண்கண பிறகவ அறிவரிைான்

ககாெமும் நம்யமஆட் லகாண்டருளிக் ககாதாட்டுஞ்
சீெமும் பாடிச் சிவகன சிவகனலைன்(று)

ஓெம் இடினும் உணைாய் உணைாய்காண்
ஏெக் குழெி பரிகசகொர் எம்பாவாய். 5

கதாழிைர்:
என்று

"திருமாலும்

(உணர்ந்தவர்கயளப்

கபான்ற

லசாற்கயளப்

(இனிை

விண்ணுெகமும்,

நான்முகனும்

கபான்று)

கபசும்)

பிறவுெகங்களும்

காணமுடிைாத

லபாய்ைாககவ

வஞ்சகிகை,

அறிவதற்கு

மயெயை

நாம்

கபசிக்லகாண்டிருக்கும்

அரிை

கதயவத்

திற

!

லபருமானுயடை

அறிகவாம்"

பாலும்

கதனும்

இவ்வுெகமும்,

திருக்ககாெமும்,

அவர் நம்யம ஆட்லகாண்டு குற்றங்கயள நீக்கும் லபருயமயையும் பாடி "சிவகன! சிவகன!"
என்று

நாங்கள்

ஓெமிட்ட

கபாதும்,

சற்றும்

உணர்ச்சிைில்ொமல்

நியறந்த கூந்தயெ உயடைவகள, இதுகவா உனது தன்யம ? !

இருக்கிறாகை

!

மணம்

லபாக்கம் - லபாய்; படிறீ - ஏமாற்றுக்காரி; ஞாெம் - உெகம்; ஏெக்குழெி - மணம் கசர்
கூந்தயெ உயடைவள்.

மாகன நீ லநன்னயெ நாயள வந்துங்கயள
நாகன எழுப்புவன் என்றலும் நாணாகம

கபான தியசபகைாய் இன்னம் புெர்ந்தின்கறா
வாகன நிெகன பிறகவ அறிவரிைான்

தாகன வந்லதம்யமத் தயெைளித்து ஆட்லகாண்டருளும்
வான்வார் கழல்பாடி வந்கதார்க்குன் வாய்திறவாய்
ஊகன உருகாய் உனக்கக உறும் எமக்கும்

ஏகனார்க்குந் தங்ககாயனப் பாகடகொர் எம்பாவாய். 6
கதாழிைர்: மான் கபான்று அழகிைவகள ! நீ கநற்று,"நாயள உங்கயள நாகன வந்து
எழுப்புகிகறன்"

என்று

கூறிவிட்டு,

லவட்ககம

இல்ொமல்

இன்று

எங்கு

கபாய்விட்டாய்

?

இன்னுமா லபாழுது புெைவில்யெ ? வானுெகும், பூமியும், பிற எல்ொமும் அறிதற்கு அரிை
லபருமான்,

அவனுயடை

தாகன

வந்து

வாலனன

கருயணகைாடு

லநடிை

கழெடிகயளப்

கநாக்கி
பாடி

நம்யம

வந்த

எமக்கு

ஆட்லகாண்டருளுகிறான்.
பதில்

லசால்

!

உடல்

உருகத்லதாழாது இருக்கின்றாய் ! இது உனக்குத் தான் லபாருந்தும் ! எங்களுக்கும் ஏயனை
எல்ொருக்கும் ஒரு தயெவனான சிவலபருமாயனப் பாடு !

லநன்னயெ - கநற்று; தயெைளித்து - கருயணகூை கநாக்குதல்; ஊன் - உடல்.
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அன்கன இயவயுஞ் சிெகவா பெ அமைர்
உன்னற்கு அரிைான் ஒருவன் இருஞ்சீைான்

சின்னங்கள் ககட்பச் சிவலனன்கற வாய்திறப்பாய்
லதன்னா என்னா முன்னம் தீகசர் லமழுகுஒப்பாய்

என்னாயன என்அயைைன் இன்னமுது என்று எல்கொமும்
லசான்கனாம்ககள் லவவ்கவறாய் இன்னம் துைிலுதிகைா
வன்லனஞ்சப் கபயதைர்கபால் வாளா கிடத்திைால்
என்கன துைிெின் பரிகசகொர் எம்பாவாய். 7
கதாழிைர்: அம்மா ! இயவயும் உன் குணங்களில் ஒன்கறா ?! பெப்பெ கதவர்கள்
நியனத்தலுக்கும்

மாத்திைத்திகெகை

அரிைவனான

"சிவ

சிவ"

லசம்லபாருளாம்

என்று

லபருமானின்

லசால்லுவாய்.

"லதன்னாடுயடை

சின்னங்கள்

லபருமாகன"

ககட்ட
என்று

லசால்ெி முடிப்பதற்குள்களகை தீைிெிட்ட லமழுகு கபாெ உருகிவிடுவாய். எம்லபருமாயன,
"என்

அைகச

விதமாகச்

!

இனிை

அமுதம்

லசால்லுகின்கறாம்.

கபான்றவகன

இன்னும்

நீ

!"

என்று

நாங்கள்

தூங்குகிறாகைா

!

எல்கொரும்

(உணர்வற்ற)

பல்கவறு

கடுயமைான

லநஞ்சம் லகாண்டவயைப் கபாெ சிறு அயசவும் இன்றிக் கிடக்கின்றாகை ! தூக்கத்தின் தன்யம
தான் என்கன !
உன்னல் - நியனத்தல்; இருஞ்சீர் - மிக கநரிை தன்யம; சின்னங்கள் - சிவச் சின்னங்கள்
(சங்கு முதொன ஒெிகள்); அயைைன் - மன்னன்; வாளா - சும்மா; பரிசு - தன்யம.

ககாழி சிெம்பச் சிெம்பும் குருகு எங்கும்
ஏழில் இைம்ப இைம்பும் லவண்சங்கு எங்கும்
ககழில் பைஞ்கசாதி ககழில் பைங்கருயண

ககழில் விழுப்லபாருள்கள் பாடிகனாம் ககட்டியெகைா
வாழி ஈலதன்ன உறக்ககமா வாய்திறவாய்

ஆழிைான் அன்புயடயம ஆமாறும் இவ்வாகறா
ஊழி முதல்வனாய் நின்ற ஒருவயன

ஏயழபங்காளயனகை பாகடகொர் எம்பாவாய். 8

கதாழிைர்: ககாழி கூவப் பிற பறயவகளும் கீ ச்சிடுகின்றன. இயசக் கருவிகள் ஒெிக்க

லவண்சங்குலமாெிக்கின்றது.
அப்லபருமானின்

லபாருட்கயளயும்

ஒப்பற்ற

பைங்கருயணயையும்,

பாடிகனாம்.

பைஞ்கசாதிைான
ஒப்பற்ற

அயவலைல்ொம்

லபருமாயனயும்,

கமன்யமைான

ககட்கவில்யெைா

?

ஒப்பற்ற

(சிவம்

அப்படி

இது

சார்ந்த)

என்ன

உறக்ககமா, லசால்வாய் ! திருமாயெப் கபான்ற பக்தி லசய்யும் விதமும் இப்படித்தாகனா !

ஊழிகள் எல்ொவற்றிற்கும் முன்னகை லதாடங்கி (அழிவின்றி) நிற்கும் மாலதாருபாகயனப் பாடு!
குருகு - பறயவ; ஏழ் - ஏழு சுைங்களால் ஆன இயச(க்கருவி); ககழ் - ஒப்பு; விழுப்லபாருள் கமன்யம தங்கிை லபாருள்; ஆழி - சக்கைம்; ஏயழ - லபண்(சக்தி).
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முன்யனப் பழம்லபாருட்கும் முன்யனப் பழம்லபாருகள
பின்யனப் புதுயமக்கும் கபர்த்தும் அப் லபற்றிைகன
உன்யனப் பிைானாகப் லபற்றவுன் சீைடிகைாம்

உன்னடிைார் தாள்பணிகவாம் ஆங்கவர்க்கக பாங்காகவாம்
அன்னவகை எம்கணவர் ஆவர் அவர் உகந்து

லசான்ன பரிகச லதாழும்பாய்ப் பணி லசய்கவாம்
இன்ன வயககை எமக்கு எம்ககான் நல்குதிகைல்

என்ன குயறயும் இகொம் ஏகொர் எம்பாவாய். 9

பழயமைான லபாருட்களுக்லகல்ொம் பழயமைான முதல்வகன ! இப்கபாது கதான்றிை

புதுயமைானவற்றுக்கும்
கநர்த்திைான

அவர்களுக்கக
அத்தயககைார்

புதுயமைானவகன

!

உன்யனப்

அடிைாைான

நாங்கள்,

உன்னுயடை

லசால்லும்

வயகப்படிகை

அவர்க்கு

நண்பர்களாகவாம்;

பிைானகப்

லபற்ற

அடிைவர்கயள

உன்னுயடை

வணங்குகவாம்;

அத்தயகைவயைகை நாங்கள் மணம் லசய்துலகாள்கவாம்;
அடிைவர்களாய்ப்

பணி

லசய்கவாம்.

இவ்வாகற எங்களுக்கு எம்பிைான் அருள் லசய்தால் எங்களுக்கு எந்தக் குயறயும் இல்யெ !
கபர்த்தும் - புதுயமைான; பாங்கு - நட்பு; பரிசு - முயற; லதாழும்பு – அடியம
பாதாளம் ஏழினும்கீ ழ் லசாற்கழிவு பாதமெர்

கபாதார் புயனமுடியும் எல்ொப் லபாருள்முடிகவ
கபயத ஒருபால் திருகமனி ஒன்றல்ென்

கவதமுதல் விண்கணாரும் மண்ணும் துதித்தாலும்
ஓத உெவா ஒருகதாழன் லதாண்டருளன்

ககாதில் குெத்து அைன் தன் ககாைில் பிணாப்பிள்யளகாள்
ஏதவன் ஊர் ஏதவன் கபர் ஆர் உற்றார் ஆர் அைொர்
ஏதவயனப் பாடும் பரிகசொர் எம்பாவாய். 10

அவனுயடை

லசால்லுதற்கும்

எட்டா

பாதமாகிை
வயக

மெர்கள்

உள்ளன;

அவனுயடை

லபாருள்கள் எல்ொவற்றின் எல்யெப்புறத்தன;
அவன்

திருவுருவங்ககளா

பாதாளங்கள்

ஒன்றிைண்டல்ெ

மெர்

ஏழிற்குக்

நியறந்த

கீ ழும்

கட்டிை

லசன்று

சயடயும்

அவன் லபண்யண ஒருபாகம் உயடைவன்;
!

கவதங்கள்

முதொக

விண்கணாரும்,

மண்கணாரும் துதிக்கின்ற கபாதும் ஒருவைாலும் இவ்வாறு எனச் லசால்ெப்பட முடிைாதவன்;
ஒகை

துயணவன்;

லதாண்டர்

உள்ளத்து

இருப்பவன்;

குற்றமற்ற

குெப்லபண்களான

சிவன்

ககாைிற் பணிலசய்யும் லபண்ககள! அவனுயடை ஊர் எது ? கபர் எது ? ைார் உறவினர்கள் ?
ைார் உறவினைல்ொதவர்கள் ? அப்படிப்பட்டவயன எவ்வாறு பாடுவது ?!

லசாற்கழிவு-லசால்ெமுடிைாத; கபாது- மெர்; உெவா- முடிைாத; ககாது- குற்றம்; பரிசு- வழி.
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லமாய்ைார் தடம் லபாய்யக புக்கு முககர்என்னக்
யகைாற் குயடந்து குயடந்து உன் கழல்பாடி

ஐைா வழிைடிகைாம் வாழ்ந்கதாம் காண் ஆர் அழல் கபாற்
லசய்ைா லவண்ணறாடி
ீ
லசல்வா சிறுமருங்குல்
யமைார் தடங்கண் மடந்யத மணவாளா

ஐைா நீ ஆட்லகாண்டருளும் வியளைாட்டின்

உய்வார்கள் உய்யும் வயகலைல்ொம் உைர்ந்லதாழிந்கதாம்
எய்ைாமற் காப்பாய் எயமகைகொர் எம்பாவாய். 11

வண்டுகள்
திருவடிகயளப்

லமாய்க்கின்ற

பாடி,

குளத்தில்

வழிமுயறைாக

வந்த

யககளால்

குயடந்து

அடிைவர்களாகிை

நீைாடும்லபாழுது

நாங்கள்

உன்

வாழ்வுலபற்கறாம்.

ஐைகன ! ஆர்க்கின்ற லநருப்பு கபான்று சிவந்தவகன ! திருநீறு பூசும் லசல்வகன ! சிறிை
இயடயையும், யம நியறந்த அகன்ற கண்கயளயும் உயடை உயமைின் மணவாளகன! ஐைா,

நீ ஆட்லகாண்டருளும் திருவியளைாடெில் உய்யும் அடிைார்கள் உய்யும் வயகைில் நாங்களும்
உய்ந்துவிட்கடாம் ! நாங்கள் தளர்வுறாமல் காப்பாைாக !
லமாய் - லமாய்க்கின்ற வண்டு; தடம் - நீர்நியெ; லபாய்யக - குளம்; அழல் - தீ; மருங்குல் இயட; எய்த்தல் - இயளத்தல்.

ஆர்த்த பிறவித் துைர்லகட நாம் ஆர்த்துஆடும்

தீர்த்தன் நற்றில்யெச் சிற்றம்பெத்கத தீைாடும்
கூத்தன் இவ்வானும் குவெைமும் எல்கொமும்
காத்தும் பயடத்தும் கைந்தும் வியளைாடி

வார்த்யதயும் கபசி வயளசிெம்ப வார்கயெகள்

ஆர்ப்பைவம் லசய்ை அணி குழல்கமல் வண்டார்ப்பப்
பூத்திகழும் லபாய்யக குயடந்து உயடைான் லபாற்பாதம்
ஏத்தி இருஞ்சுயனநீர் ஆகடகொர் எம்பாவாய். 12

கபைாைவாைம் லசய்கின்ற பிறவித் துன்பம் லகடுவதற்காக நாம் விரும்பி வழிபடும் தீர்த்தன்;
தில்யெச்

சிற்றம்பெத்தில்

மண்யணயும்,

நம்

தீகைந்தி

எல்கொயையும்

ஆடுகின்ற

கூத்தப்பிைான்;

வியளைாட்டாககவ

காத்தும்,

இந்த

விண்யணயும்,

பயடத்தும்,

கவர்ந்தும்

வருபவன்; அவன் புகயழப் கபசியும், வயளகள் ஒெிக்கவும், கமகயெகள் ஆைாவரிக்கவும்,
கூந்தல்

கமல்

வண்டுகள்

ரீங்காைமிடவும்,

பூக்கள்

நியறந்த

இக்குளத்தில்

ஈசனின்

லபாற்பாதத்யத வாழ்த்திக்லகாண்கட நீைாடுங்கள் !
குவெைம் - பூமி; கைத்தல் - உள் வாங்குதல்; குழல் - கூந்தல்.
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யபங்குவயளக் கார்மெைால் லசங்கமெப் யபம்கபாதால்
அங்கம் குருகினத்தால் பின்னும் அைவத்தால்
தங்கள் மெம்கழுவுவார் வந்து சார்தெினால்
எங்கள் பிைாட்டியும் எங்ககானும் கபான்று இயசந்த
லபாங்குமடுவில் புகப்பாய்ந்து பாய்ந்து நம்
சங்கம் சிெம்பச் சிெம்பு கெந்துஆர்ப்பப்

லகாங்யககள் லபாங்கக் குயடயும் புனல்லபாங்கப்
பங்கைப் பூம்புனல் பாய்ந்து ஆகடகொர் எம்பாவாய். 13

குவயளைின் கறுத்த மெைாலும், தாமயைைின் சிவந்த மெைாலும், சிறிை உடயெ
உயடை வண்டுகள் லசய்யும் ஒெிைாலும், தம்முயடை குற்றங்கயள நீக்க கவண்டுபவர்கள்
வந்து லதாழ, எங்கள் பிைாட்டிைான சக்தியும், எம்பிைான் சிவலபருமானும் இருப்பது கபாெக்
காட்சிைளிக்கும்

நீர்

நியறந்த

இம்மடுவில்

பைவி

அயளந்து,

நாம்

அணிந்துள்ள

சங்குகள்

செசெக்க, சிெம்பு அத்துடன் இயணந்து ஒெிக்க, மார்பகங்கள் விம்ம, அயளந்தாடும் நீரும்
விம்மி கமற்லபாங்க, தாமயை மெர் நியறந்த இந்நீரில் ஆடுங்கள் !
கார்-கறுப்பு; கபாது- மெர்; லகாங்யக- லபண்ணின் மார்பகம்; பங்கைம்- தாமயை; புனல்- நீர்.

காதார் குயழைாடப் யபம்பூண் கெனாடக்

ககாயத குழொட வண்டின் குழாம் ஆடச்
சீதப் புனல்ஆடிச் சிற்றம் பெம்பாடி

கவதப் லபாருள்பாடி அப்லபாருள் ஆமா பாடி
கசாதி திறம்பாடிச் சூழ்லகான்யறத் தார் பாடி
ஆதி திறம்பாடி அந்தம் ஆமா பாடிப்

கபதித்து நம்யம வளர்த்துஎடுத்த லபய்வயள தன்
பாதத் திறம்பாடி ஆகடகொர் எம்பாவாய். 14

காதில் அணிந்துள்ள குயழகள் ஆட, லபான் அணிகென்கள் ஆட, பூமாயெைணிந்த
கூந்தல்

ஆட,

பெத்யதப்

(அயதச்

பாடி,

சுற்றும்)

கவதத்தின்

வண்டுக்

லபாருயள

-

கூட்டம்

ஆட,

குளிர்ந்த

சிவலபருமாயனப்

-

நீைாடிச்

பாடி,

திருச்சிற்றம்-

இயறவன்

அந்த

கவதத்தின் லபாருள் ஆகும் திறத்தியனப் பாடி, அவனுயடை கசாதி வடிவின் லபருயமயைப்

பாடி, அவன் அணிந்துள்ள லகான்யறக் லகாத்தியனப் பாடி, எல்ொவற்றிற்கும் முதல்வனாக
இருக்கின்ற

வல்ெயமயைப்

பாடி,

அவகன

எல்ொவற்றிற்கும்

இறுதியும்

ஆவயதப்

பாடி,

(மும்மெம் ஆகிை) பிறவற்யற நீக்கி நம்யம வளர்த்லதடுத்த இயறைருட் சக்திைின் பாதத்
தத்துவத்யதயும் பாடி நீைாடுங்கள் !

யபம்பூண் - லபான்னாபைணம்; ககாயத - பூமாயெ; குழாம் - கூட்டம்; சீதம் - குளுயம; தார்
- மாயெ.
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ஓலைாருகால் எம்லபருமான் என்லறன்கற நம்லபருமான்
சீலைாருகால் வாய் ஓவாள் சித்தம் களிகூை

நீலைாருகால் ஓவா லநடுந்தாயை கண் பனிப்பப்
பாலைாருகால் வந்தயனைாள் விண்கணாயைத் தான் பணிைாள்
கபையைைற்கு இங்ஙகன பித்துஒருவர் ஆமாறும்

ஆர்ஒருவர் இவ்வண்ணம் ஆட்லகாள்ளும் வித்தகர் தாள்
வாருருவப் பூண்முயெைீர் வாைாை நாம்பாடி

ஏருருவப் பூம்புனல்பாய்ந்து ஆகடகொர் எம்பாவாய். 15

அவ்வப்கபாது

"எம்லபருமான்"

என்று

லசால்ெிச்

லசால்ெி,

நம்லபருமானின்

லபருயமயைகை வாய் ஓைாமல் எப்கபாதும் உள்ளலமல்ொம் மகிழச் லசால்ெிக் லகாண்டிருக்கிறாள்.

எப்லபாழுதும்

கதாய்ந்து,

விடாது

(இயறவயனகை

வழிந்துலகாண்டிருக்கும்

எண்ணி

எப்கபாதும்

தாயைதாயைைான

அவனுடன்

இருக்கும்)

கண்ண ீரில்

இவள்

இவ்வுெக

நியனவுக்கக திரும்புவதில்யெ ! கவறு கதவர்கயள இவள் பணிவதில்யெ ! கபைைசனாகிை

இயறவன்பால் இவ்வாறு பித்துப் பிடிக்கும் தன்யமயையும், அவ்வாறு லசய்து ஆட்லகாள்ளும்
வல்ெவைாகிை சிவலபருமானின் திருப்பாதத்யதயும் வாைாைப் பாடி, கச்யச அணிந்த மார்பகம்
உயடை லபண்ககள, நாம் கநர்த்திைான, மெர் நியறந்த இந்நீரில் ஆடுகவாம் !
ஓவாள்-ஓைமாட்டாள்; களி-மகிழ்ச்சி; பனித்தல்-ஈைமாக்குதல்; பார்-உெகம்; அயைைர்-அைசர்.

முன் இக்கடயெச் சுருக்கி எழுந்து உயடைாள்

என்னத் திகழ்ந்து எம்யம ஆளுயடைாள் இட்டியடைின்
மின்னிப் லபாெிந்து எம்பிைாட்டி திருவடிகமல்
லபான்னஞ் சிெம்பில் சிெம்பித் திருப்புருவம்

என்னச் சியெ குெவி நந்தம்யம ஆளுயடைாள்
தன்னிற் பிரிவிொ எங்ககாமான் அன்பர்க்கு

முன்னி அவள் நமக்கு முன்சுைக்கும் இன்னருகள

என்னப் லபாழிைாய் மயழகைகொர் எம்பாவாய். 16

மயழகை

!

இந்தக்

கடெில்

உயடைவளகிை உயமைம்யமயைப்

உள்ள

நீரின்

ஆவிைாய்த்திைண்டு

வானில்

கபால் (கார் நிறத்தில்) திகழ்க ! எங்கயள ஆளுயடை

அவளின் லமல்ெிை இயட கபாெ மின்யனொய்ப் லபாெிக ! எம்பிைாட்டிைின்
திகழும்

லபாற்சிெம்பின்

வயளந்தது
பிரிவின்றி

கபாெ

ஓயச

கபாெ

வான்வில்ொய்

விளங்கும்

எழுந்து,

(இடிைாய்)

வயளக

எம்பிைானாகிை

!

ஒெிக்க

நம்யம

!

அவளுயடை

ஆளுயடை

சிவலபருமானுயடை

திருப்புருவம்

அவகளாடு

அன்பர்களுக்கு,

திருவடிைில்
எப்கபாதும்

முயனப்கபாடு

தான் வந்து அவள் வியைவாககவ அளிக்கின்ற இனிை அருள் என்பது கபாெப் லபாழிக !
இட்டியட - சிறிை இயட; சியெ குெவுதல் - வில்லென வயளதல்; முன்னி - முற்பட்டு.
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லசங்கணவன்பால் தியசமுகன் பால் கதவர்கள் பால்
எங்கும் இொகதார் இன்பம் நம் பாெதாக்

லகாங்குஉண் கருங்குழெி நந்தம்யமக் ககாதாட்டி
இங்கு நம் இல்ெங்கள் கதாறும் எழுந்தருளிச்

லசங்கமெப் லபாற்பாதம் தந்தருளும் கசவகயன
அங்கண் அையச அடிகைாங்கட்கு ஆைமுயத
நங்கள் லபருமாயனப் பாடி நெந்திகழப்

பங்கைப் பூம்புனல் பாய்ந்து ஆகடகொர் எம்பாவாய். 17
வண்டு கதன் உண்ணும் கரிை கூந்தயெ உயடைவகள ! சிவந்த கண்யண உயடை
திருமாெிடமும்,
கதவர்களிடமும்

தியசக்கு

எங்குகம

ஒன்றாக

இல்ொத

நான்கு

அரிை

இன்பம்

முகங்கயள

நம்முயடைது

உயடை

பிைமனிடமும்,

ஆகுமாறு,

நம்முயடை

குற்றங்கலளல்ொம் கபாக்கி, நம் ஒவ்லவாருவர் இல்ெங்களிலும் இருந்து லசந்தாமயை கபான்ற

லபாற்பாதங்கயளத் தந்தருள் லசய்யும் லதாழில் உயடைவயன, அழகிை கண்கயள உயடை
நம் அைசயன, அடியமகளாகிை நமக்கு ஆைமுதமானவயன, நம்பிைாயனப் பாடுவதால் நெம்
ஓங்க, தாமயைகள் நியறந்த இந்நீரில் பாய்ந்தாடுகவாம் !

லகாங்கு - கதன் (உண்ணும் வண்டு); ககாதாட்டி - குற்றம் நீக்கி; கசவகன் - ஊழிைன்;
பங்கைம் - தாமயை.

அண்ணாமயெைான் அடிக்கமெம் லசன்றியறஞ்சும்
விண்கணார் முடிைின் மணித்லதாயக வறு
ீ அற்றாற்கபால்
கண்ணார் இைவி கதிர்வந்து கார்கைப்பத்

தண்ணார் ஒளிமைங்கித் தாையககள் தாம் அகெப்

லபண்ணாகி ஆணாய் அெிைாய்ப் பிறங்லகாளிகசர்
விண்ணாகி மண்ணாகி இத்தயனயும் கவறாகிக்
கண்ணார் அமுதமாய் நின்றான் கழல்பாடிப்

லபண்கண இப்பூம்புனல்பாய்ந்து ஆகடகொர் எம்பாவாய். 18

அண்ணாமயெைாரின்

திருவடிகயளச்

லசன்று

லதாழும்,

விண்ணவர்களின்

மகுடங்களில் உள்ள மணிகள் எல்ொம் (இயறவரின் திருவடிைின் ஒளிைின் முன்னம்) தம்
ஒளி

குயறந்து

ஒப்புயமக்கும்

கதான்றுவது

உரிைவைல்ெர்.)

கபால்,

(இயறவன்

கண்ணான

கபலைாளிக்கு

கதிைவனின்

ஒளி

முன்

கதான்றி

மற்லறவரும்

இருட்டியன

சிறு

நீக்க,

அந்நியெைில் தம் குன்றிை ஒளி மயறக்கப்பட்டு, விண்மீ ன்கள் காணாது கபாகின்றன. லபண்,
ஆண்,

அெி

மற்றும்

ஒளி

லவடிப்புகள்

நியறந்த

விண்ணும் மண்ணுமாகி நின்று,

இயவ

அத்தயனைிெிருந்தும் தான் கவறாகவும் நிற்கின்றாயன, கண்கள் பருகி மகிழும் அமுதமாக
நின்றானுயடை
லபண்கண !

கழல்

பூண்ட

திருவடிகயளப்

பாடி,

இந்தப்

பூம்புனெில்

பாய்ந்தாடொம்,

வறு
ீ - ஒளி/லபருயம; கார் - இருள்; கைப்ப - நீக்க; தாையக - விண்மீ ன்; பிறங்லகாளி மின்னும் ஒளி.
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உங்யகைிற் பிள்யள உனக்கக அயடக்கெம் என்று
அங்கப் பழஞ்லசால் புதுக்கும் எம் அச்சத்தால்

எங்கள் லபருமான் உனக்லகான்று உயைப்கபாம் ககள்
எங்லகாங்யக நின்னன்பர் அல்ொர்கதாள் கசைற்க
எங்யக உனக்கல்ொது எப்பணியும் லசய்ைற்க

கங்குல் பகல் எங்கண் மற்லறான்றும் காணற்க
இங்கிப் பரிகச எமக்கு எங்ககான் நல்குதிகைல்

எங்லகழிலென் ஞாைிறு எமக்கககொர் எம்பாவாய். 19
"உன்

யகைில்

உள்ள

பிள்யள,

உன்னுயடை

கட்டுப்பாட்டில்",

என்ற

பழலமாழி

நிகழ்ந்துவிடும் என்ற எம்முயடை அச்சம் காைணமாக, எம்லபருமாகன உன்னிடத்தில் ஒன்று

ககட்கபாம். எம்முயடை மார்பகங்கள் உன் அன்பர் அல்ொதவருயடை கதாயளக் கூடக்கூடாது.
(உன்

அன்பயைகை

நாங்கள்

திருமணம்

லசய்ைகவண்டும்).

எம்முயடை

யககள்

உனக்கு

அல்ொது கவறு எந்த கவயெயையும் லசய்ைக்கூடாது. இைவும் பகலும் எம்முயடை கண்கள்

கவறு எயதயும் கண்டு நிற்கக்கூடாது. எமக்கு இவ்வயக எம் ககாமானாகிை நீ அருளினால்,
சூரிைன் எத்தியசைில் உதித்தால் தான் எங்களுக்லகன்ன ?

லகாங்யக - மார்பகம்; கங்குல் - இைவு; பரிசு - வயக; ஞாைிறு - கதிைவன்.
கபாற்றி அருளுக நின் ஆதிைாம் பாதமெர்

கபாற்றி அருளுக நின் அந்தமாம் லசந்தளிர்கள்
கபாற்றி எல்ொ உைிர்க்கும் கதாற்றமாம் லபாற்பாதம்
கபாற்றி எல்ொ உைிர்க்கும் கபாகமாம் பூங்கழல்கள்
கபாற்றி எல்ொ உைிர்க்கும் ஈறாம் இயணைடிகள்
கபாற்றி மால் நான்முகனும் காணாத புண்டரிகம்

கபாற்றி ைாம் உய்ை ஆட்லகாண்டருளும் லபான்மெர்கள்
கபாற்றிைாம் மார்கழி நீைாகடகொர் எம்பாவாய். 20

கபாற்றி ! உன் லதாடக்கமான மெர் கபான்ற பாதம் அருளட்டும் !

கபாற்றி ! உன் முடிவான லசம்மெர் கபான்ற திருவடிகள் அருளட்டும் !
(இயறவனுக்கு ஆதியும் அந்தமும் இல்ொததால் அவன் பாதகம எல்ொம்).
கபாற்றி - எல்ொ உைிர்களுக்கும் கதாற்றம் ஆன லபாற்பாதத்திற்கு !

கபாற்றி - எல்ொ உைிர்களுக்கும் இன்பமாகும் பூப்கபான்ற கழல்களுக்கு !

கபாற்றி - எல்ொ உைிர்களுக்கும் முடிவாகும் இயணைான இரு பாதங்களுக்கு !
கபாற்றி - திருமாலும், நான்முகனும் காணாத திருவடித் தாமயைக்கு !

கபாற்றி - நாம் உய்வுறுமாறு ஆட்லகாண்டருளும் லபான்மெைான திருவடிகளுக்கு !
கபாற்றி ! கபாற்றி ! மார்கழி நீைாடுகவாம் !
ஈறு - முடிவு; புண்டரிகம் - தாமயை.
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திருச்சிற்றம்பைம்

திருப்பள்ளிவயழுச்சி தித்சுாதாத
(திருப்வபருததுவறயில் அருளியது

ரதி -

ண்சிச கநி வநநிைழ

சிசய ( –

விருரதம்
திருச்சிற்றம்பெம்
கபாற்றி ! என் வாழ்முதொகிை லபாருகள !

புெர்ந்தது; பூங்கழற்கு இயணதுயண மெர்லகாண்டு
ஏற்றி, நின் திருமுகத்து எமக்கருள் மெரும்

எழில்நயக லகாண்டு நின் திருவடி லதாழுககாம்;
கசற்றிதழ்க் கமெங்கள் மெரும் தண்வைல் சூழ்
திருப்லபருந்துயற உயற சிவலபருமாகன !

ஏற்றுைர் லகாடியுயடைாய் ! எயனயுயடைாய் !
எம்லபருமான் பள்ளிலைழுந்தருளாகை !

கபாற்றி
உம்முயடை
உம்முயடை

!

என்

வாழ்விற்கு

பூப்கபான்ற

திருமுகத்தில்

கழெடிக்கு

முதொக

எங்களுக்கு

அயமந்த

அதுகபான்ற
அருள்

1

லபாருகள

!

மயெகயளக்

லசய்யும்லபாருட்டு

லபாழுது

லகாண்டு

மெர்கின்ற

புெர்ந்தது.
வழிபட்டு,
அழகிை

புன்னயகயைக் கண்டு, அதனால் (உறுதி லபற்று) உம் திருவடிகயளத் லதாழுகின்கறாம். கதன்
தவழும்

இதழ்கயளக்

லகாண்ட

தாமயைகள்

மெர்கின்ற

குளுயமைான

வைல்கள்

சூழ்ந்த

திருப்லபருந்துயறைில் வற்றிருக்கும்
ீ
சிவலபருமாகன ! காயள லபாறித்த உைர்ந்த லகாடியை
உயடைவகன ! என்யன உயடைவகன ! எம்லபருமாகன ! பள்ளி எழுந்தருள்க !
கசறு - கள்/ கதன்; ஏறு - இடபம்.
அருணண் இந்திைன் தியச அணுகினன்; இருள்கபாய்
அகன்றது; உதைம் நின் மெர்த்திரு முகத்தின்
கருயணைின் சூரிைன் எழ எழ, நைனக்

கடிமெர் மெை, மற்று அண்ணல் அங்கண்ணாம்
திைள்நியை அறுபதம் முைல்வன; இயவ ஓர் !
திருப்லபருந்துயறயுயற சிவலபருமாகன !

அருள் நிதி தை வரும் ஆனந்த மயெகை !
அயெகடகெ பள்ளி லைழுந்தருளாகை !
அருணன்

இந்திைனின்

தியசயை

அயடந்தான்.

2

(கிழக்கில்

விடிைற்காயெைின்

லசந்நிறம் படர்ந்தது.) அதனால் இருள் அகன்றது. உம்முயடை மெர் கபான்ற திருமுகத்தில்
கருயணைின் சூரிைன் எழுவதால் உதைமாகின்றது. கண்கயளப் கபான்ற மணமுள்ள மெர்கள்

Page 12 of 16

மெர்கின்றன.

கமலும்

அண்ணகெ,

உங்கள்

அழகிை

திைளாக ரீங்காைமிடுகின்றன. திருப்லபருந்துயறைில்

கண்மணி

கபான்ற

வண்டுகள்

வற்றிருக்கும்
ீ
சிவலபருமாகன,

திைள்

இதயன

உணர்வர்ீ ! அருளாகிை லசல்வத்யதத் தை வரும் மயெ கபான்ற ஆனந்தம் உயடைவகன !
(ஓைாது வந்துலகாண்டிருக்கின்ற) அயெகடகெ ! பள்ளி எழுந்தருள்க !

அருணன் - சூரிைனின் கதர்ப்பாகன் (காயெைில் சூரிைன் கதான்றும் முன் கதான்றும் லசந்நிறம்
அருகணாதைம் எனப்படும்); இந்திைன் தியச - கிழக்கு; நைனம் - கண்; கடி - மணம்; அறுபதம்
- வண்டு.

கூவின பூங்குைில்; கூவின ககாழி;

குருகுகள் இைம்பின; இைம்பின சங்கம் ;
ஓவின தாையக ஒளி; ஒளி உதைத்து

ஓருப்படுகின்றது; விருப்லபாடு நமக்குத்
கதவ நற்லசறிகழல் தாளியண காட்டாய் !
திருப்லபருந்துயறயுயற சிவலபருமாகன !

ைாவரும் அறிவரிைாய் ! எமக்லகளிைாய் !

எம்லபருமான் பள்ளிலைழுந்தருளாகை !
குைில்கள்

விண்மீ ன்களின்

பாடின.

ஒளி

ககாழிகள்

மயறந்தது.

எங்களுக்கு உம்முயடை நல்ெ

கூவின.

காயெைின்

பறயவகள்

ஒளி

3

செசெத்தன;

கமகொங்குகிறது.

சங்கு

கதவகன,

ஒெித்தது.

விரும்பி

லசறிந்த கழெணிந்த இரு திருவடிகயளயும் காட்டுங்கள் !

திருப்லபருந்துயற வற்றிருக்கும்
ீ
சிவலபருமாகன ! ைாைாலும் அறிவதற்கு அரிைவகன !
(அடிைவைாகிை) எங்களுக்கு எளிைவகன ! எம்லபருமாகன ! பள்ளி எழுந்தருள்க !
குருகு - பறயவ; ஓவுதல் - மயறதல்; தாையக - நட்சத்திைம்;
ஒருப்படுதல் - முன்கனறுதல்/கமகொங்குதல்.
இன்னியச வயணைர்
ீ
ைாழினர் ஒருபால் ;
இருக்லகாடு கதாத்திைம் இைம்பினர் ஒருபால் ;
துன்னிை பியணமெர்க் யகைினர் ஒருபால் ;

லதாழுயகைர் அழுயகைர் துவள்யகைர் ஒருபால் ;
லசன்னிைில் அஞ்செி கூப்பினர் ஒருபால் ;
திருப்லபருந்துயறயுயற சிவலபருமாகன !

என்யனயும் ஆண்டுலகாண்டு இன்னருள் புரியும்
எம்லபருமான் பள்ளிலைழுந்தருளாகை !

ஒரு

பக்கம்,

வயண
ீ

மற்றும்

ைாழ்

லகாண்டு

இனிை

4

இயச

லசய்பவர்கள்;

ஒரு

பக்கம், இருக்கு கவதமும் மற்றும் பெ கதாத்திைங்களும் லசால்பவர்கள்; ஒரு பக்கம், நியறை
மெர்கயளக் யகைில் பிடித்தவர்கள்; ஒரு பக்கம், லதாழுவார்களும், (அன்பின் மிகுதிைால்)

அழுவார்களும்,(விடாது அழுது) துவண்ட யககயள உயடைவர்களும் ; ஒரு பக்கம், சிைத்தின்
கமல் யக கூப்பி வணக்கம் லசய்பவர்கள்; திருப்லபருந்துயறைில் உள்ள சிவலபருமாகன !

(இவர்ககளாடு) என்யனயும் ஆண்டுலகாண்டு இனிை அருள் லசய்கின்ற எம்லபருமாகன ! பள்ளி
எழுந்தருள்க !
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துன்னிை - லசறிந்த; லசன்னி - தயெ; அஞ்செி - வணக்கம்.
"பூதங்கள் கதாறும் நின்றாய் எனின், அல்ொல்
கபாக்கிென் வைவிென்" என நியனப் புெகவார்
கீ தங்கள் பாடுதல் ஆடுதல் அல்ொல்

ககட்டறிகைாம் உயனக் கண்டறிவாயைச்
சீதங்லகாள் வைல் திருப்லபருந்துயற மன்னா !
சிந்தயனக்கும் அரிைாய் ! எங்கண் முன்வந்து
ஏதங்கள் அறுத்லதம்யம ஆண்டருள் புரியும்

எம்லபரு மான்பள்ளி லைழுந்தருளாகை !
"பூதங்கள்

எல்ொவற்றிலும்

கெந்து

இருப்பது

5

அல்ொமல்,

இயறவனுக்குத்

கதாற்றகமா நீக்ககமா இல்யெ" என உம்யமப் பண்டிதர்கள் புகழ்ந்து பாடுவதும் ஆடுவதும்

அன்றி, உம்யமக் கண்டு அறிந்தவர்கயள நாங்கள் ககட்டுக்கூடத் லதரிந்துலகாண்டதில்யெ !
குளிர்ந்த வைல்களுயடை திருப்லபருந்துயறக்கு அைகச ! நியனத்துப் பார்க்கக் கூட அரிைவகன

! (எனினும் எளிைவனாகி) எம்முயடை கண் முன்கன எழுந்தருளிக் குற்றங்கள் நீக்கி எம்யம
ஆண்டு அருள் புரிகின்ற எம்லபருமாகன ! பள்ளி எழுந்தருள்க !
சீதம் - குளிர்ச்சி; ஏதம் - குற்றம்/துன்பம்.
பப்பற வட்டிருந்து
ீ
உணரும் நின் அடிைார்
பந்தயன வந்தறுத்தார்; அவர் பெரும்

யமப்புறு கண்ணிைர் மானுடத்து இைல்பின்
வணங்குகின்றார்; அணங்கின் மணவாளா !

லசப்புறு கமெங் கண் மெரும் தண்வைல் சூழ்
திருப்லபருந் துயறயுயற சிவலபருமாகன !

இப்பிறப்பு அறுத்து எயம ஆண்டருள் புரியும்
எம்லபரு மான்பள்ளி லைழுந்தருளாகை !

6

விரிந்து லசல்லுதல் இல்ொது (ஒருயமப்பட்ட மனத்துடன்), வடுகபற்று
ீ
நியெைில்

உணர்கின்ற உம்முயடை அடிைவர்கள் பந்தமாகிை கட்டுக்கயள அறுத்தனர். அவர்கள் பெரும்
யமைணிந்த

கண்கயள

விழிக்கின்ற

(இதழ்கயள

உயடை

லபண்கயளப்

கபாெத்

தம்யமக்

கருதி

உம்யமத்

லதாழுகின்றனர் (காதெனாக), (உயமைாகிை) லபண்ணின் மணவாளகன ! சிவந்த தாமயை கண்
விரிக்கின்ற)

குளிர்ந்த

வைல்கள்

சூழ்ந்த

திருப்லபருந்துயறச்

சிவலபருமாகன ! இந்தப் பிறவியை நீக்கி எம்யம ஆண்டு அருள் புரிகின்ற எம்லபருமாகன !
பள்ளி எழுந்தருள்க !
பப்பு - பைப்பு; அணங்கு - லபண்; லசப்புறு - லசம்யம உயடை.

Page 14 of 16

"அது பழச்சுயவலைன, அமுலதன, அறிதற்கு
அரிலதன, எளிலதன", அமரும் அறிைார்,

"இது அவன் திருவுரு; இவன் அவன்" எனகவ;
எங்கயள ஆண்டுலகாண்டு இங்லகழுந்தருளும்
மதுவளர் லபாழில் திருஉத்தை ககாச

மங்யகயுள்ளாய் ! திருப்லபருந்துயற மன்னா !

எது எயமப் பணிலகாளுமாறு அது ககட்கபாம்;
எம்லபருமான்பள்ளி லைழுந்தருளாகை !

7

"அந்தப் பைம்லபாருள் பழத்தின் சுயவகபாெ இனிைது, அமுதம் கபான்றது, அறிந்து
லகாள்வதற்கு அரிைது, எளிைது" என அறிவால் உறுதி லபற கதவர்களுக்கும் இைெவில்யெ !
(அப்படிப்பட்ட

தாங்கள்)

பைம்லபாருள்."

என்று

எழுந்தருளியுள்ள ீர்

!

"இதுகவ

அந்தப்

(கூறத்தக்க

கதன்

பைம்லபாருளின்

எளிைமுயறைில்)

மிகுகின்ற

கசாயெகள்

திருவுருவம்.

எங்கயள

உள்ள

இவர்

தான்

ஆண்டுலகாண்டு

திருஉத்தைககாச

அந்தப்

இங்கக

மங்யகைில்

வற்றிருப்பவகன
ீ
! திருப்லபருந்துயறக்கு அைகச ! எது எங்கயளப் பணி லகாள்ளும் வயக ?
அதன்படிகை நடப்கபாம் ! எம்லபருமாகன ! பள்ளி எழுந்தருள்க !
ஆறு - வழி.
முந்திை முதல் நடு இறுதியும் ஆனாய்;
மூவரும் அறிகிெர்; ைாவர் மற்றறிவார் !
பந்தயண விைெியும் நீயும் நின்னடிைார்

பழங்குடில் லதாறும் எழுந்தருளிை பைகன !
லசந்தழல் புயை திருகமனியுங் காட்டித்

திருப்லபருந் துயறயுயற ககாைிலும் காட்டி
அந்தணன் ஆவதும் காட்டி வந்தாண்டாய்;
ஆைமுகத பள்ளி லைழுந்தருளாகை !

8

முன்னகை இருக்கும் துவக்கமும், இயடனியெயும், இறுதியும் ஆனவகை ! உம்யம

மும்மூர்த்திகளும் அறிைவில்யெ. பிறகு கவறு ைார் தான் அறிை முடியும் ?! (பூமிைாகிை)
பந்தியன விைெில் அணிந்தவளும் (உயம), நீயும், உன் அடிைார்களின் (பெகாெமாக அன்பு
லசய்துவந்த) பயழயம வாய்ந்த (மனத்து) இல்ெங்கள்கதாறும் எழுந்தருளுகின்ற பைமகன !
சிவந்த

லநருப்புப்

கபான்ற

அழகிை

கமனியும்

காட்டி,

திருப்லபருந்துயறைில்

ககாைிலும்

காட்டி, அந்தணனாக அமரும் ககாெமும் காட்டி என்யன ஆண்டாய் ! விரும்பி உண்ணும்
அமுதம் கபான்றவகன ! பள்ளி எழுந்தருள்க !

மூவர் - பிைமன், விஷ்ணு, உருத்திைன்; குடில் - இல்ெம்; தழல் - தீ; புயை - கபான்ற.
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விண்ணகத் கதவரும் நண்ணவும் மாட்டா
விழுப்லபாருகள ! உன லதாழுப்பு அடிகைாங்கள்
மண்ணகத்கத வந்து வாழச்லசய்தாகன !

வண் திருப்லபருந்துயறைாய் ! வழிைடிகைாம்
கண்ணகத்கத நின்று களிதரு கதகன !
கடெமுகத ! கரும்கப ! விரும்படிைார்

எண்ணகத்தாய் ! உெகுக்கு உைிைானாய் !
எம்லபருமான்பள்ளி எழுந்தருளாகை !

9

விண்ணுெகில் உள்ள கதவர்கள் அணுகக் கூட முடிைாத கமன்யமைான லபாருகள !
உமக்கு அடியம பூண்ட அடிைார்களாகிை நாங்கள், இந்த மண்ணுெகில் வந்து வாழ வழிவயக
லசய்தவகன ! அழகு மிகுந்த திருப்லபருந்துயறயுயடைவகன ! வழிைடிைார்களாகிை எங்கள்
கண்ணினுள்

நின்று

ஆனந்தம்

தருகின்ற

கதகன

!

கடெிெிருந்து

கதான்றிை

அமுதமாகத்

கதான்றுபவகன ! கரும்கப ! விரும்பித்லதாழும் அடிைவர்களின் எண்ணத்தில் நியறந்தவகன !
உெகுக்கு உைிைானவகன ! எம்லபருமாகன ! பள்ளி எழுந்தருள்க !
நண்ணுதல் - லநருங்குதல்; விழு - கமன்யம; லதாழுப்பு (லதாழும்பு) - அடியமப்பணி; வண் அழகிை; களி - மகிழ்ச்சி.
"புவனிைில் கபாய்ப் பிறவாயமைின் நாள்நாம்
கபாக்குகின்கறாம் அவகம; இந்தப் பூமி
சிவன் உய்ைக் லகாள்கின்றவாறு" என்று கநாக்கித்
திருப்லபருந் துயறயுயறவாய் திருமாொம்
அவன் விருப்லபய்தவும் மெைவன் ஆயசப்

படவும் நின் அெர்ந்த லமய்க்கருயணயும் நீயும்
அவனிைில் புகுந்லதயம ஆட்லகாள்ள வல்ொய் !
ஆைமுகத பள்ளி லைழுந்தருளாகை !
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"இந்த மண்ணுெகம் சிவலபருமான் வழிைாக உய்ைக் லகாள்கின்றது (சிறந்த இடம்).

அப்படிப்பட்ட இப்பூவுெகில் பிறவாமல் நாம் நாட்கயள வணாகக்கழித்துக்லகாண்டிருக்கிகறாம்."
ீ
என்று

திருமால்

திருப்லபருந்துயறைில்
கருயணயுடன்

நீங்கள்,

விருப்பப்பட்டுப்
வற்றிருக்கும்
ீ

இவ்வுெகில்

பிறக்குமாறும்,

லபருமாகன,
வந்து

எம்யம

விருப்பம் தரும் அமுதகம ! பள்ளி எழுந்தருள்க !

பிைமன்

உம்முயடை

ஆட்லகாள்ள

மிக

ஆயசப்படுமாறும்,
மெர்ந்த

வல்ெவர்

!

லமய்க்

அத்தயகை

புவனி - பூமி; மெைவன் - பிைமன்; அவனி - உெகம்.

திருச்சிற்றம்பைம்
பணிவன்புடன் : ரவி வவத்யநாத சிவாசார்யர்
விஜைம் லசய்க :

ஆகம யமைம்
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