
நாள் 1 

 

ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அரும்பெருஞ் 

  ச ாதியை ைாம்ொடக் சேட்சடயும் வாள்தடங்ேண் 

மாசத வளருதிசைா வன்ப விசைா நின்ப விதான் 

  மாசதவன் வார்ேழல்ேள் வாழ்த்திை வாழ்த்பதாலிசொய் 

வீதிவாய்க் சேட்டலுசம விம்மிவிம்மி பமய்ம்மறந்து 

  சொதார் அமளிைின்சமல் நின்றும் புரண்டிங்ஙன் 

ஏசதனும் ஆோள் ேிடந்தாள் என்சே என்சே 

  ஈசதபைந் சதாழி ொிச சலார் எம்ொவாய்.  1  (திருபவம்ொயவ - மாணிக்ேவா ேர்) 

 

மார்ேழித் திங்ேள் மதி நியறந்த நன்ோளால்  

நீராடப் சொதுவீர் சொதுமிசோ சநாியழயீர்  

 ீர் மல்கும் ஆய்ப்ொடிச் ப ல்வச்  ிறுமீர்ோள்  

கூர்சவல் போடுந்பதாழிலன் நந்தசோென் குமரன்  

ஏரார்ந்த ேண்ணி ைச ாயத இளம்  ிங்ேம்  

ோர் சமேி ப ங்ேண் ேதிர் மதிைம் சொல் முேத்தான்  

நாராைணசே நமக்சே ெயற தருவான்  

ொசரார் புேழப் ெடிந்சதசலார் எம்ொவாய். 1 (திருப்ொயவ - ஆண்டாள்) 

 

அண்ணா மயலரமண ேன்ெர்க் ேருண்மாாி 

ேண்ணாசல பெய்யுங் ேருயணத் திறம்ொடி 

எண்ணா தேபவண்ணி சைங்ேடிைர் பவம்ொவத் 

திண்ணா  றசவ பதறுச  வேம்ொடிப் 

பெண்ணா ணலிேபளனும் செதத்யத நீத்துத்தம் 

உண்ணா டுளத்பதாளிரு முண்யம வளம்ொடிப் 

ெண்ணா ரவன்புேயழப் ொடுங்ேீ தாமுதம்சொற் 

றண்ணா ரயமதி தயழசைசலா பரம்ொவாய். 1 (ரமண திருபவம்ொயவ - முருேோர்) 

 

  



நாள் 2 

ொ ம் ெரஞ்ச ாதிக் பேன்ொய் இராப்ெேல்நாம் 

  செசும்சொ பதப்சொதிப் சொதார் அமளிக்சே 

சந மும் யவத்தயேசைா சநாியழைாய் சநாியழயீர் 

   ீ ி இயவயுஞ்  ிலசவா வியளைாடி 

ஏசும இடமீசதா விண்சணார்ேள் ஏத்துதற்குக் 

  கூசு மலர்ப்ொதந் தந்தருள வந்தருளும் 

சத ன்  ிவசலாேன் தில்யலச் ிற் றம்ெலத்துள் 

  ஈ ோர்க் ேன்ொர்ைாம் ஆசரசலார் எம்ொவாய்.  2  

 

யவைத்து வாழ்வீர்ோள் நாமும் நம்ொயவக்குச்  

ப ய்யும் ேிாிய ேள் சேளீசரா ொற்ேடலுள்  

யெைத் துைின்ற ெரமேடி ொடி  

பநய்யுண்சணாம் ொலுண்சணாம் நாட்ோசல நீராடி  

யமைிட்டு எழுசதாம் மலாிட்டு நாம் முடிசைாம்  

ப ய்ைாதே ப ய்சைாம் தீக்குறயளச் ப ன்சறாசதாம்  

ஐைமும் ெிச்ய யும் ஆந்தயேயும் யே ோட்டி  

உய்யுமாற் எண்ணி உேந்சதசலார் எம்ொவாய். 2 

 

தங்ோய் மணிக்ேதவந் தாழ்திறவாய் தன்ேழல்ேள் 

 ிங்ோர மாேபவன் ப ன்ேிசமற் ச ர்வித்த 

ேங்ோ தரசவங் ேடரமணப் பெம்மாயேப் 

பொங்ோ தரத்திற் புேலடிைர் சதாத்திரம்சொய் 

மங்ோ பதழுந்தட்ட மாதிரமு முற்பறழுப்ெ 

இங்சே பையமத்தா பேழுப்புவதாப் செ ிைநீ 

போங்ோ ரமளிக்சே சோப்புண்டு ேண்வளர்வாய் 

எங்ோயீ சதநின் ேிைல்செசலா பரம்ொவாய். 2 

 

 

 

 

 

  



நாள் 3 

முத்தன்ே பவண்நயேைாய் முன்வந் பததிபரழுந்பதன் 

  அத்தன்ஆ ேந்தன் அமுதன்என் றள்ளூறித் 

தித்திக்ேப் செசுவாய் வந்துன் ேயடதிறவாய் 

  ெத்துயடயீர் ஈ ன் ெழஅடியீர் ொங்குயடயீர் 

புத்தடிசைாம் புன்யமதீர்த் தாட்போண்டாற் பொல்லாசதா 

  எத்சதாநின் அன்புயடயம எல்சலாம் அறிசைாசமா 

 ித்தம் அழேிைார் ொடாசரா நஞ் ிவயே 

  இத்தயேயும் சவண்டும் எமக்சேசலார் எம்ொவாய்.  3  

 

ஓங்ேி உலேளந்த உத்தமன் செர் ொடி  

நாங்ேள் நம் ொயவக்குச்  ாற்றி நீராடிோல்  

தீங்ேின்றி நாபடல்லாம் திங்ேள் மும் மாாி பெய்து  

ஓங்கு பெறும் ப ந் பநல் ஊடு ேைலுேளப்  

பூங்குவயளப் சொதில் பொறி வண்டு ேண் ெடுப்ெத்  

சதங்ோசத புக்ேிருந்து  ீர்த்த முயல ெற்றி  

வாங்ே குடம் நியறக்கும் வள்ளல் பெரும் ெசுக்ேள்  

நீங்ோத ப ல்வம் நியறந்சதசலார் எம்ொவாய். 3 

 

தன்ேள வில்லாத் தயலயமைான் சவங்ேடவன் 

என்ேள வில்லா ாிழி ிேபரன் பறள்ளாது 

பநன்ேலாற் றன் ந் நிதிமுன் ேிேழ்வித்து 

நன்ேலமா ைாண்ட நலத்யதநீ நாடாசத 

முன்ேந் துைின்றமுழு சமாேத்தால் யவேயறக்சே 

இன்ேந் துைிலுதிசைா பவங்ோய் துைிபலழாய் 

முன்ேலா ைாண்ட முேவிலா  ம்ொடி 

அந்நலாய் பூந்தடம்ொய்ந் தாசடசலா பரம்ொவாய். 3 

  



நாள் 4 

ஒண்ணித் திலநயேைாய் இன்ேம் புலர்ந்தின்சறா 

  வண்ணக் ேிளிபமாழிைார் எல்லாரும் வந்தாசரா 

எண்ணிக்போ டுள்ளவா ப ால்லுசோம் அவ்வளவும் 

  ேண்யணத் துைின்றவசம ோலத்யதப் சொக்ோசத 

விண்ணுக் போருமருந்யத சவத விழுப்பொருயளக் 

  ேண்ணுக் ேிேிைாயேப் ொடிக் ே ிந்துள்ளம் 

உண்பணக்கு நின்றுருே ைாம்மாட்படாம் நீசைவந்து 

  எண்ணிக் குயறைில் துைிசலசலார் எம்ொவாய்.  4  

 

ஆழி மயழக் ேண்ணா ஒன்று நீ யே ேரசவல்  

ஆழி உள் புக்கு முேந்து போடு ஆர்த்து ஏறி  

ஊழி முதல்வன் உருவம் சொல் பமய் ேறுத்துப்  

ொழிய் அம் சதாளுயடப் ெற்ெோென் யேைில்  

ஆழி சொல் மின்ேி வலம்புாி சொல் நின்று அதிர்ந்து  

தாழாசத  ார்ங்ே முயதத்த  ர மயழ சொல்  

வாழ உலேிேில் பெய்திடாய் நாங்ேளும்  

மார்ேழி நீராட மேிழ்ந்சதசலார் எம்ொவாய். 4 

 

பொங்ேமளி சமலாற் புரண்டு புரண்டய யும் 

தங்யேச் ீ தாழ்குழலாய்  ங்ேரவங் சேட்டியலசைா 

வங்ேமா வூர்ந்தாசைல் வஞ் த் துைின்மடிைால் 

மங்குவாய் ேண்டாய் மடிைா பதழுந்திராய் 

 ிங்ேக்ேண் சணாக்ேத்தான் ப ந்தா மயரசொலும் 

தங்ேக்யே சவங்ேடவன்  ார்ந்தயடந்த செயதைராம் 

எங்யேைர்க்கு நல்கும்செ ாின்ெத் திறம்ொடிப் 

ெங்ேைப்பூம் பொய்யே ெடிசைசலா பரம்ொவாய். 4 

 

 

  



நாள் 5 

 

மாலறிைா நான்முேனுங் ோணா மயலைியேநாம் 

  சொலறிசவாம் என்றுள்ள பொக்ேங்ே சளசெசும் 

ொலூறு சதன்வாய்ப் ெடிறீ ேயடதிறவாய் 

  ஞாலசம விண்சண ெிறசவ அறிவாிைான் 

சோலமும் நம்யமஆட் போண்டருளிக் சோதாட்டுஞ் 

   ீலமும் ொடிச்  ிவசே  ிவசேஎன்று 

ஓலம் இடினும் உணராய் உணராய்ோண் 

  ஏலக் குழலி ொிச சலார் எம்ொவாய்.  5  

 

மாையே மன்னு வட மதுயர யமந்தயேத்  

தூை பெரு நீர் ைமுயேத் துயறவயே  

ஆைர் குலத்திேில் சதான்றும் அணி விளக்யேத்  

தாயைக் குடல் விளக்ேம் ப ய்த தாசமாதரயேத்  

தூசைாமாய் வந்து நாம் தூமலர் தூவித் பதாழுது  

வாைிோல் ொடி மேத்திோல்  ிந்திக்ேப்  

சொை ெியழயும் புகுதருவான் நின்றேவும்  

தீைிேில் தூ ாகும் ப ப்செசலார் எம்ொவாய். 5 

 

ேள்ள மிலாய்சொற் ேரந்துயரைால் வஞ் ித்த 

ேள்வீ பைழுந்திராய் ேண்ேழுவித் தாழ்திறவாய் 

எள்ளி ைிேழ்ந்துயரைா சல ாசத ைம்மங்ோய் 

பவள்ளப் ெரங்ேருயண சவங்ேடவன்  ீர்ொடும் 

ேிள்யளபமாழி ைங்ேைற்ேட் சேளிபரலாம் சொந்தாசரா 

பொள்பளன் றயேவருந்தாம் சொந்தார்சொந்  

பதண்ணிக்போள் 

பவள்ளி யுதித்தசதா விள்ளாய் விளங்ேிரவி 

ெள்ளிபைழுந் தாேீ ெடசரசலா பரம்ொவாய். 5 

 

 

  



நாள் 6 

 

மாசே நீ பநன்ேயல நாயளவந் துங்ேயள 

  நாசே எழுப்புவன் என்றலும் நாணாசம 

சொே திய ெேராய் இன்ேம் புலர்ந்தின்சறா 

  வாசே நிலசே ெிறசவ அறிவாிைான் 

தாசேவந் பதம்யமத் தயலைளித்தாட் போண்டருளும் 

  வான்வார் ேழல்ொடி வந்சதார்க்குன் வாய்திறவாய் 

ஊசே உருோய் உேக்சே உறும்எமக்கும் 

  ஏசோர்க்குந் தங்சோயேப் ொசடசலார் எம்ொவாய்.  6  

 

புள்ளும்  ிலம்ெிே ோண் புள்ளயரைன் சோைிலில்  

பவள்யள விளி  ங்ேின் செரரவம் சேட்டியலசைா  

ெிள்ளாய் எழுந்திராய் செய் முயல நஞ்சுண்டு  

ேள்ளச்  ேடம் ேலக்ேழிைக் ோசலாச் ி  

பவள்ளத்தரவில் துைிலமர்ந்த வித்தியே  

உள்ளத்துக் போண்டு முேிவர்ேளும் சைாேிேளும்  

பமள்ள எழுந்து அாி என்ற செரரவம்  

உள்ளம் புகுந்து குளிர்ந்சதசலார் எம்ொவாய். 6 

 

எதிர்குதிரா சவற்றிடிசை றார்த்ததிர்ந்தா பலன்ே 

மதிேதிர்சதாய் ச ாயண மயலமுயழஞ்சு கூவ  

அதிர்குரலா லன்ெ ரேவுதுதி சைாய  

உயதைவுசம ோயத யுறங்ேலுணர் வாசமா 

ெதிவிரத மங்யேயீர் ொர ரமணன் 

அதிமதுர வின்ெமளித் தாண்டா ேடிக்ேீழ் 

அதிோர வாயணக் ேடங்ேிரம ணீைக் 

ேதிர்ோம முற்றிக் ேளிசைசலா பரம்ொவாய். 6 

 

 

  



நாள் 7 

 

அன்சே இயவயுஞ்  ிலசவா ெலஅமரர் 

  உன்ேற் ோிைான் ஒருவன் இருஞ் ீரான் 

 ின்ேங்ேள் சேட்ெச்  ிவபேன்சற வாய்திறப்ொய் 

  பதன்ோஎன் ோமுன்ேம் தீச ர் பமழுகுஒப்ொய் 

என்ோயே என்ேயரைன் இன்ேமுபதன் பறஎல்லாமும் 

  ப ான்சோங்சேள் பவவ்சவறாய் இன்ேந் துைிலுதிசைா 

வன்பேஞ் ப் செயதைர்சொல் வாளா ேிடத்திைால் 

  என்சே துைிலின் ொிச சலார் எம்ொவாய்.  7  

 

ேீசு ேீசு என்று எங்கும் ஆயேச்  ாத்தான் ேலந்து  

செ ிே செச் ரவம் சேட்டியலசைா செய்ப் பெண்சண  

ோசும் ெிறப்பும் ேலேலப்ெக் யே செர்த்து  

வா  நறும் குழல் ஆய்ச் ிைர் மத்திோல்  

ஓய  ெடுத்த தைிரரவம் சேட்டியலசைா  

நாைேப் பெண் ெிள்ளாய் நாராைணன் மூர்த்தி  

சே வயேப் ொடவும் நீ சேட்சட ேிடத்திசைா  

சத முயடைாய் திறசவசலார் எம்ொவாய். 7 

 

அட்டமா மூர்த்திைா ேட்ட தி ாம்ெரத்தான் 

அட்டமா  ித்திைா ேட்ட குணா லத்தான் 

அட்டவீ ரட்டத்து மண்ணா மயலைேத்தும் 

 ிட்டரது பநஞ் த்துஞ் ச ர்சவங் ேடரமணன் 

திட்டமா நந்தம்யமத் தீப்ெிறவி ச ராசம 

 ட்டமா ைாட்போண்ட தண்ணளிைின்  ீர்நியேந்தவ் 

வட்ட மதிமுேத்சதான் மாணடிக்சே  ாந்தான்ம 

நிட்யடநீ ராடி நியறசைசலா பரம்ொவாய். 7 

 

 

  



நாள் 8 

 

சோழி  ிலம்ெச்  ிலம்புங் குரபேங்கும் 

  ஏழில் இைம்ெ இைம்பும்பவண்  ங்பேஎங்கும் 

சேழில் ெரஞ்ச ாதி சேழில் ெரங்ேருயண 

  சேழில் விழுப்பொருள்ேள் ொடிசோம் சேட்டியலசைா 

வாழியீ பதன்ே உறக்ேசமா வாய்திறவாய் 

  ஆழிைான் அன்புயடயம ஆமாறும் இவ்வாசறா 

ஊழி முதல்வோய் நின்ற ஒருவயே 

  ஏயழெங் ோளயேசை ொசடசலார் எம்ொவாய்.  8  

 

ேீழ் வாேம் பவள்பளன்று எருயம  ிறு வீடு  

சமய்வான் ெரந்தே ோண் மிக்குள்ள ெிள்யளேளும்  

சொவான் சொேின்றாயரப் சொோமல் ோத்து உன்யேக்  

கூவுவான் வந்து நின்சறாம் சோதுேலம் உயடை  

ொவாய் எழுந்திராய் ொடிப் ெயற போண்டு  

மாவாய் ெிளந்தாயே மல்லயர மாட்டிை  

சதவாதி சதவயேச் ப ன்று நாம் ச வித்தால்  

ஆவாபவன்று ஆராய்ந்து அருசளசலார் எம்ொைாய். 8 

 

மீதார்வ சமாடுெல விண்சணாயரச் ச வித்தும் 

ஏதாே சவண்டுபமே பவன்யேக்ேண் சணாக்ோதார் 

ஆதாளி ைன்றிைரு ளாற்றலில ராபைாழிை 

ஆதார சவங்ேடசே ைஞ் பலன்றா ோதலால் 

வாதாட லற்றவ் வரதற்சே ைன்ொேிப் 

ொதார விந்தந் தயலைாற் ெணிசவாமாய்த் 

தூய்தாை பதாண்டுெட்டுத் சதாழயமக்சே ொங்ோேிக் 

சோதாய்நீ ராடிக் குளிசரசலா பரம்ொவாய். 8 

 

 

 

  



நாள் 9 

 

முன்யேப் ெழம்பொருட்கு முன்யேப் ெழம்பொருசள 

  ெின்யேப் புதுயமக்கும் செர்த்துமப் பெற்றிைசே 

உன்யேப் ெிராோேப் பெற்றவுன்  ீரடிசைாம் 

  உன்ேடிைார் தாள் ெணிசவாம் ஆங்ேவர்க்சே ொங்ோசவாம் 

அன்ேவசர எம்ேணவர் ஆவார் அவருேந்து 

  ப ான்ே ொிச  பதாழும்ொய்ப் ெணிப ய்சவாம் 

இன்ே வயேசை எமக்பேங்சோன் நல்குதிசைல் 

  என்ே குயறயும் இசலாம் ஏசலார் எம்ொவாய்.  9  

 

தூமணி மாடத்து சுற்றும் விளக்போிைத்  

தூெம் ேமழத் துைிலயணசமல் ேண் வளரும்  

மாமான் மேசள மணிக் ேதவம் தாழ் திறவாய்  

மாமீர் அவயள எழுப்பீசரா உன் மேள் தான்  

ஊயமசைா அன்றி ப விசடா அேந்தசலா  

ஏமப் பெருந் துைில் மந்திரப் ெட்டாசளா  

மாமாைன் மாதவன் யவகுந்தன் என்பறன்று  

நாமன் ெலவும் நவின்சறசலார் என்ொவாய். 9 

 

ேண்ணவாய் நின்ற ேேவருளான் ோதலார் 

எண்ணவாய் நின்ற விதைத்தா பேன்றயலசமற் 

றிண்ணமா ைின்ேிேியுந் தீப்ெிறவி ச ராசம 

வண்ணமாச் சூட்டிை வார்ேழலான் வாாிதிசூழ் 

மண்ணவாய் நின்றெல மாண்ெிோன் மண்ேடந்து 

விண்ணவாய் நின்ற விழுப்புேழான் சவங்ேடவன் 

ெண்ணவாய் நின்றபுேழ் ொடிப் ெேித்தடம்ொய்ந் 

தண்ணலாற் ேன்ொேி ைாசடசலா பரம்ொவாய். 9 

 

 

  



நாள் 10 

 

ொதாளம் ஏழினுங்ேீழ் ப ாற்ேழிவு ொதமலர் 

  சொதார் புயேமுடியும் எல்லாப் பொருள்முடிசவ 

செயத பைாருொல் திருசமேி ஒன்றல்லன் 

  சவதமுதல் விண்சணாரும் மண்ணும் துதித்தாலும் 

ஓத உலவா ஒருசதாழன் பதாண்டருளன் 

  சோதில் குலத்தரன்தன் சோைிற் ெிணாப்ெிள்யளோள் 

ஏதவனூர் ஏதவன்செர் ஆருற்றார் ஆரைலார் 

  ஏதவயேப் ொடும் ொிச லார் எம்ொவாய்.  10  

 

சநாற்றுச் சுவர்க்ேம் புகுேின்ற அம்மோய்.  

மாற்றமும் தாராசரா வா ல் திறவாதார்  

நாற்றத் துழாய் முடி நாராைணன் நம்மால்  

சொற்றப் ெயற தரும் புண்ணிைோல் ெண்டு ஒரு நாள்  

கூற்றத்தின் வாய் வீழ்ந்த கும்ெ ேரணனும்  

சதாற்றும் உேக்சே பெருந்துைில் தான் தந்தாசோ  

ஆற்ற அேந்தல் உயடைாய் அருங்ேலசம  

சதற்றமாய் வந்து திறசவசலார் எம்ொவாய். 10 

 

அல்லாத வாணவஞ்ச  ராருைியர வாள்விழிைாற் 

போல்லாசத போன்று போளுத்துபமய்ஞ் ஞாேத்தான் 

இல்லாசத யுள்ளேசொற் சறாற்றுபமலா வற்றுக்கும் 

இல்லாதாத் சதாற்றி யுளதாகுஞ் ப ம்பொருளான் 

ேல்லாசத ேற்றுணர்ந்த ேல்விப் பொருடன்யேச் 

ப ால்லாசத ப ால்லித் துலக்குபமாளிர் சமாேத்தான் 

பொல்லா மணிரமணன் சொேபமலா நன்ேருள 

வல்லா ேடிவாழ்த்தி வாசழசலா பரம்ொவாய். 10 

 

 

  



நாள் 11 

 

பமாய்ைார் தடம்பொய்யே புக்கு முசேபரன்ேக் 

  யேைாற் குயடந்து குயடந்துன் ேழல்ொடி 

ஐைா வழிைடிசைாம் வாழ்ந்சதாங்ோண் ஆரழல்சொற் 

  ப ய்ைாபவண் ணீறாடி ப ல்வா  ிறுமருங்குல் 

யமைார் தடங்ேண் மடந்யத மணவாளா  

  ஐைாநீ ஆட்போண்டருளும் வியளைாட்டின் 

உய்வார்ேள் உய்யும் வயேபைல்லாம் உய்ந்பதாழிந்சதாம் 

  எய்ைாமற் ோப்ொய் எயமசைசலார் எம்ொவாய்.  11  

 

ேற்றுக் ேறயவக் ேணங்ேள் ெல ேறந்து  

ப ற்றார் திறலழிைச் ப ன்று ப ருச் ப ய்யும்  

குற்றம் ஒன்றில்லாத சோவலர்த்தம் பொற்போடிசை  

புற்று அரவு அல்குல் புேமைிசல சொதராய்  

சுற்றத்து சதாழிமார் எல்லாரும் வந்து நின்  

முற்றம் புகுந்து முேில் வண்ணன் செர் ொட  

 ிற்றாசத செ ாசத ப ல்வ பெண்டாட்டி நீ  

எற்றுக்கு உறங்கும் பொருசளசலார் எம்ொவாய். 11 

 

உள்ளற் ோிை பவாருயமைா போன்றானும் 

தள்ளற் ோிைமுழுத் தத்துவத்தான்  ார்ந்தார்ேண் 

பமாள்ளத் தகூஉ முேப்பொலிவான் சமாேத்யதத் 

பதள்ளத் பதளிக்குந் திருசநாக்ோன்  ிந்யதைால் 

அள்ளக் குயறைா வருளுயடைா ோண்டதிறம் 

விள்ளற் ோிை விழுப்புேழான் சவங்ேடன் ீர் 

ேள்ளப் ெடாக்ேளிைாற் ோாியேைாய் நாம்ொடிப் 

ெள்ளப் ெேிநீர் ெடிசைசலா பரம்ொவாய். 11 

 

  



நாள் 12 

 

ஆர்த்த ெிறவித் துைர்பேடநாம் ஆர்த்துஆடும் 

  தீர்த்தன்நல் தில்யலச் ிற் றம்ெலத்சத தீைாடும் 

கூத்தன்இவ் வானுங் குவலைமும் எல்சலாமும் 

  ோத்தும் ெயடத்தும் ேரந்தும் வியளைாடி 

வார்த்யதயும் செ ி வயள ிலம்ெ வார்ேயலேள் 

  ஆர்ப்ெரவஞ் ப ய்ை அணிகுழல்சமல் வண்டார்ப்ெப் 

பூத்திேழும் பொய்யே குயடந்துயடைான் பொற்ொதம் 

  ஏத்தி இருஞ்சுயேநீ ராசடசலார் எம்ொவாய்.  12  

 

ேயேத்து இளம் ேற்பறருயம ேன்றுக்கு இரங்ேி  

நியேத்து முயல வழிசை நின்று ொல் ச ார  

நயேத்து இல்லம் ச றாக்கும் நற் ப ல்வன் தங்ோய்  

ெேித் தயல வீழ நின் வா ற் ேயட ெற்றிச்  

 ிேத்திோல் பதன் இலங்யேக் சோமாயேச் ப ற்ற  

மேத்துக்கு இேிைாயேப் ொடவும் நீ வாய் திறவாய்  

இேித்தான் எழுந்திராய் ஈபதன்ே செர் உறக்ேம்  

அயேத்து இல்லத்தாரும் அறிந்சதசலார் எம்ொவாய். 12 

 

ேண்ணின்ற ேஞ் த்தாற் ோட்டுேின்ற பமய்யுருவாற் 

றண்பணன்ற நீர்யமைாற்  ங்ேஞ்சூழ் போள்யேைாற் 

றுண்பணன்றுட் சடாய்வார் மலங்ேழூஉந் தூய்யமைாற் 

பறண்ணின்ற சவங்ேடனுஞ்  ிற்ெயரயும் சொன்றிய ந்த 

மண்ணின்ற மாேதமா வாவிமா னும்மடுக்ேண் 

எண்ணில்செ ாின்ெ மிதைத் தலம்பொங்ே 

உண்ணா ரமுதம்சொ லுச் ிதமாந் தீம்புேயழப் 

ெண்ணார சவாதிப் ெடிசைசலா பரம்ொவாய். 12 

 

 

  



நாள் 13 

 

யெங்குவயளக் ோர்மலரால் ப ங்ேமலப் யெம்சொதால் 

  அங்ேம் குருேிேத்தால் ெின்னும் அரவத்தால் 

தங்ேள் மலம்ேழுவு வார்வந்து  ார்தலிோல் 

  எங்ேள் ெிராட்டியும் எங்சோனும் சொன்றிய ந்த 

பொங்கு மடுவில் புேப்ொய்ந்து ொய்ந்துநம் 

   ங்ேஞ்  ிலம்ெச்  ிலம்பு ேலந்தார்ப்ெக் 

போங்யேேள் பொங்ேக் குயடயும் புேல்பொங்ேப் 

  ெங்ேைப் பூம்புேல்ொய்ந் தாசடசலார் எம்ொவாய்.  13  

 

புள்ளின் வாய் ேீண்டாயேப் பொல்லா அரக்ேயேக்  

ேிள்ளிக் ேயளந்தாயேக் ேீர்த்தி யம ொடிப் சொய்ப்  

ெிள்யளேள் எல்லாரும் ொயவக் ேளம்புக்ோர்  

பவள்ளி எழுந்து விைாழம் உறங்ேிற்று  

புள்ளும்  ிலம்ெிே ோண் சொதாிக் ேண்ணிோய்  

குள்ளக் குளிரக் குயடந்து நீராடாசத  

ெள்ளிக் ேிடத்திசைா. ொவாய். நீ நன் நாளால்  

ேள்ளம் தவிர்ந்து ேலந்சதசலார் எம்ொவாய். 13 

 

ச ரத் திரண்டு திருசவங் ேடரமணன் 

ொரச் ப ழுங்ேருயணப் யெங்ேடயல நின்ோய  

தீரப் ெருேிநீ சதக்ேிட்டு யமைலியழ 

வீரத் பதாழில்வல்ல பவம்மாயை சொற்ேறுத்து 

சநர நிமிர்ந்தபவன்ேன் பேஞ் த்தின் மீசதறித் 

சதரத் பதளிசமாேச் ப ஞ்ப ால்சல சொற்குமுறி 

ஊருந் திருக்ேண்சணாக் போத்பதாளிர்ந்து சொின்ெம் 

வாரப் பொழிைாய் மயழசைசலா பரம்ொவாய். 13 

 

 

  



நாள் 14 

 

ோதார் குயழைாடப் யெம்பூண் ேலோடக் 

  சோயத குழலாட வண்டின் குழாமாடச் 

 ீதப் புேலாடிச்  ிற்றம் ெலம்ொடி 

  சவதப் பொருள்ொடி அப்பொருளா மாொடி 

ச ாதி திறம்ொடிச் சூழ்போன்யறத் தார்ொடி 

  ஆதி திறம்ொடி அந்தம ஆ மாொடிப் 

செதித்து நம்யம வளர்த்துஎடுத்த பெய்வயளதன் 

  ொதத் திறம்ொடி ஆசடசலார் எம்ொவாய்.  14  

 

உங்ேள் புழக்ேயடத் சதாட்டத்து வாவியுள்  

ப ங்ேழுேீர் வாய் பநேிழ்ந்து ஆம்ெல் வாய் கூம்ெிே ோண்  

ப ங்ேற் பொடிக் கூயர பவண்ெல் தவத்தவர்  

தங்ேள் திருக்சோைில்  ங்ேிடுவான் சொதன்றார்  

எங்ேயள முன்ேம் எழுப்புவான் வாய்செசும்  

நங்ோய் எழுந்திராய் நாணாதாய் நாவுயடைாய்  

 ங்சோடு  க்ேரம் ஏந்தும் தடக்யேைன்  

ெங்ேைக் ேண்ணாயேப் ொசடசலார் எம்ொவாய். 14 

 

மருவிோர் தங்ேண் மேக்ேளிம்பு மாற்றி 

உருவிளங்கு பொன்ோ பவாளிர்விக்குங் ேண்ணான் 

பொருவிலா ஞாேொி பூன்றமுழு சமாேி 

இருளதுோ ணாத ரமணகுரு நாதன் 

அருணிதிை சநாக்ேிைடி ைாரார்த்தல் சொலக் 

குருவிே ளார்ப்ெக் குரல்குவிை சவேல் 

ேருவிமலி ச ாயண ேயரந்பதாழுகு தூநீர் 

அருவிநீ ராடி ைவிசரசலா பரம்ொவாய். 14 

 

 

 

  



நாள் 15 

 

ஓபராருோல் எம்பெருமான் என்பறன்சற நம்பெருமான் 

   ீபராருோல் வாசைாவாள்  ித்தங் ேளிகூர 

நீபராருோல் ஓவா பநடுந்தாயர ேண்ெேிப்ெப் 

  ொபராருோல் வந்தயேைாள் விண்சணாயரத் தான்ெணிைாள் 

செரயரைற் ேிங்ஙசே ெித்பதாருவர் ஆமாறும் 

  ஆபராருவர் இவ்வண்ணம் ஆட்போள்ளும் வித்தேர்தாள் 

வாருருவப் பூண்முயலயீர் வாைார நாம்ொடி 

  ஏருருவப் பூம்புேல்ொய்ந் தாசடசலார் எம்ொவாய்.  15  

 

எல்சல. இளம் ேிளிசை இன்ேம் உறங்குதிசைா  

 ில் என்று அயழசைன் மின் நங்யேயீர் சொதருேின்சறன்  

வல்யல உன் ேட்டுயரேள் ெண்சட உன் வாய் அறிதும்  

வல்லீர்ேள் நீங்ேசள நாசே தான் ஆைிடுே  

ஒல்யல நீ சொதாய் உேக்பேன்ே சவறுயடயை  

எல்லாரும் சொந்தாசரா சொந்தார் சொந்து எண்ணிக்போள்  

வல் ஆயே போன்றாயே மாற்றாயர மாற்றழிக்ே  

வல்லாயே மாையேப் ொசடசலார் எம்ொவாய். 15 

 

குப்யெேியளக் குற்றுமுழுக் சோபழாிமா ணிக்ேமணி 

துப்ெறிவில் சோழிபைதிர் சதான்றிையத பைள்ளிைிேழ்ந் 

பதாப்ெவுைப் சொகுமுணர் சவாட்யடசொய் நாமுநமக் 

பேய்ப்ெிேியட யவப்ொ பவளிவந்த சவங்ேடயேத் 

தப்ெலறு  ச் ிதா ேந்த ிவ தத்துவயே 

இப்ெடிைின் மாேிடோ பவண்ணிபைள்ளி சைமாறா 

தப்ெரமற் ோட்ப ய்து நீராடி ைப்ெைனும் 

அப்ெரமன் றாட்சே ையடசைசலா பரம்ொவாய். 15 

 

 

 

  



நாள் 16 

 

முன்ேிக் ேடயலச் சுருக்ேி எழுந்துயடைாள்  

  என்ேத் திேழ்ந்பதம்யம ஆளுயடைாள் இட்டியடைின் 

மின்ேிப் பொலிந்பதம் ெிராட்டி திருவடிசமற் 

  பொன்ேஞ்  ிலம்ெிற்  ிலம்ெித் திருப்புருவம் 

என்ேச்  ியலகுலவி நந்தம்யம ஆளுயடைாள் 

  தன்ேிற் ெிாிவிலா எங்சோமான் அன்ெர்க்கு 

முன்ேி அவள்நமக்கு முன்சுரக்கும் இன்ேருசள 

  என்ேப் பொழிைாய் மயழசைசலார் எம்ொவாய்.  16  

 

நாைேோய் நின்ற நந்தசோென் உயடை  

சோைில் ோப்ொசே. போடி சதான்றும் சதாரண  

வாைில் ோப்ொசே. மணிக் ேதவம் தாள் திறவாய்  

ஆைர்  ிறுமிைசராமுக்கு அயற ெயற  

மாைன் மணி வண்ணன் பநன்ேசல வாய் சநர்ந்தான்  

தூசைாமாய் வந்சதாம் துைில் எழப் ொடுவான்  

வாைால் முன்ேம் முன்ேம் மாற்றாசத அம்மா. நீ  

சநை நியலக் ேதவம் நீக்சேசலார் எம்ொவாய். 16 

 

அேிைபதய் வந்பதாழல்ேல் லாத்பதய்வக் ேற்ொல் 

இேிதுபெய் ைப்புையல சைவல்போளத் தக்ேீர் 

முேியமமுே டாைமுழு மூதறிஞ ராயும் 

அோதிமல முத்தவிைல் ொசலயு மன்றி 

மேிதவுரு வாமண்ணில் வந்துமல பெத்த 

அோயதயைநன் ோளுமவ தாரநா ளாலும் 

புேிதரம ணன்ேமலப் பூந்தாள் ேழூஉம் 

புேிதநீ ராடிப் பொலிசைசலா பரம்ொவாய். 16 

 

 

  



நாள் 17 

 

ப ங்ே ணவன்ொல் திய முேன் ொல் சதவர்ேள்ொல் 

  எங்கும் இலாதசதார் இன்ெம்நம் ொலதாக் 

போங்குண் ேருங்குழலி நந்தம்யமக் சோதாட்டி 

  இங்குநம் இல்லங்ேள் சதாறும் எழுந்தருளிச் 

ப ங்ேமலப் பொற்ொதம் தந்தருளுஞ் ச வேயே 

  அங்ேண் அரய  அடிசைாங்ேட் ோரமுயத 

நங்ேள் பெருமாயேப் ொடி நலந்திேழப் 

  ெங்ேைப் பூம்புேல்ொய்ந் தாசடசலார் எம்ொவாய்.  17  

 

அம்ெரசம தண்ணீசர ச ாசற அறம் ப ய்யும்  

எம்பெருமான் நந்தசோொலா எழுந்திராய்  

போம்ெோர்க்கு எல்லாம் போழுந்சத குல விளக்சே  

எம்பெருமாட்டி ைச ாதாய் அறிவுறாய்  

அம்ெரம் ஊட அறுத்து ஓங்ேி உளகு அளந்த  

உம்ெர் சோமாசே உறங்ோது எழுந்திராய்  

ப ம் பொற் ேழலடிச் ப ல்வா ெலசதவா  

உம்ெியும் நீயுன் உறங்சேசலார் எம்ொவாய். 17 

 

நாதசமார்த் சதவிந்து நாட்டசமார்த் சதநலியும் 

செதமாக் ோட் ிபமய்ைாப் செதுறா சதார்முதலாம் 

சொதவான் சொலுைிாின் பொய்சைா டதன்பொருளாம் 

சொதவான் பமய்ப்புரணப் பூன்றவிைல் புந்பதாித்தான் 

நீதமாத் சதடுபநறி சநதிப் ெைோே 

மீதமா நித்த ித்த பமய்ப்பொருளாம் சவங்ேடவன் 

பூதமா சவத புருடேித மாடுமவன் 

ொததீர்த் தம்ெடிந் தாசடசலா பரம்ொவாய். 17 

 

 

  



நாள் 18 

 

அண்ணா மயலைான் அடிக்ேமலஞ் ப ன்றியறஞ்சும் 

  விண்சணார் முடிைின் மணித்பதாயேவீ றற்றாற்சொல் 

ேண்ணார் இரவி ேதிர்வந்து ோர்ேரப்ெத் 

  தண்ணார் ஒளிமழுங்ேித் தாரயேேள் தாம் அேலப் 

பெண்ணாேி ஆணாய் அலிைாய்ப் ெிறங்போளிச ர் 

  விண்ணாேி மண்ணாேி இத்தயேயும் சவறாேிக்  

ேண்ணார் அமுதமுமாய் நின்றான் ேழல்ொடிப் 

  பெண்சண இப்பூம்புேல்ொய்ந் தாசடசலார் எம்ொவாய்.  18  

 

உந்து மத ேளிற்றன் ஓடாத சதாள் வலிைன்  

நந்தசோென் மருமேசள நப்ெின்ோய்  

ேந்தம் ேமழும் குழலி ேயட திறவாய்  

வந்து எங்கும் சோழி அயழத்தே ோண் மாதவிப்  

ெந்தல் சமல் ெல் ோல் குைிலிேங்ேள் கூவிே ோண்  

ெந்து ஆர் விரலி உன் யமத்துேன் செர் ொடச்  

ப ந்தாமயரக் யேைால்  ீரார் வயள ஒலிப்ெ  

வந்து திறவாய் மேிழ்ந்சதசலார் எம்ொவாய். 18 

 

யேைறிைா மாக்ேபளாடு ோதலரு முண்டாடி 

பநய்யு மதுவு பநேிழ்ந்தப ழுஞ்  ாந்துமளாய்த் 

துய்ைவிைல் சவறாேித் சதாைலர்வாய் பூ லராய் 

ஐைபராடு மாதவரு மந்தணர்ொர்ப் ொருந்தம் 

ப ய்யேப ய் ைார்மீளுஞ் ப ங்ேலுழிக் ோசவாி 

யவயேமுத ேீராடல் வாலிதன்று சநாற்ொர்க்கு 

பமய்ைறிவா ேந்தமை சவங்ேடமா தீர்த்தன்றாட் 

பொய்யேநீ ராடிப் பொலிசைசலா பரம்ொவாய். 18 

 

 

  



நாள் 19 

 

உங்யேைிற் ெிள்யள உேக்சே அயடக்ேலம்என்று 

  அங்ேப் ெழஞ்ப ால் புதுக்கும்எம் அச் த்தால் 

எங்ேள் பெருமான் உேக்போன் றுஉயரப்சொங்சேள் 

  எங்போங்யே நின்ேன்ெர் அல்லார்சதாள் ச ரற்ே 

எங்யே உேக்ேல்லா பதப்ெணியுஞ் ப ய்ைற்ே 

  ேங்குல் ெேல்எங்ேண் மற்பறான்றுங் ோணற்ே 

இங்ேிப் ொிச  எமக்பேங்சோன் நல்குதிசைல் 

  எங்பேழிபலன் ஞாைி பறமக்சேசலார் எம்ொவாய்.  19  

 

குத்து விளக்போிை சோட்டுக் ோல் ேட்டில் சமல்  

பமத்பதன்ற ெஞ்   ைேத்தின் சமல் ஏறிக்  

போத்தலர் பூங்குழல் நப்ெியே போங்யே சமல்  

யவத்துக் ேிடந்த மலர் மார்ொ வாய் திறவாய்  

யமத் தடம் ேண்ணிோய் நீ உன் மணாளயே  

எத்தயே சொதும் துைிபலழ ஒட்டாய் ோண்  

எத்தயேசைலும் ெிாிவு ஆற்றேில்லாைால்  

தத்துவம் அன்று தேசவசலார் எம்ொவாய். 19 

 

ஆரா வமுதம்சொன் மாேந்த சவங்ேடர்பமய் 

ஆரா வமுதம்சொன் மன்ெோர் புன்மூரல் 

ஆரா வமுதம்சொன் மங்ேணார் ேண்சணாக்ேம் 

ஆரா வமுதம்சொன் மா ிாிைர் வாய்ச்ப ாற்ேள் 

ஆரா வமுதம்சொன் மாதிைார்  ீொதம் 

ஆரா வமுதம்சொன் மண்ணலார்  ீர்த்தியமேள் 

ஆரா வமுதன்ோ ைன்ோர் குணக்ேடல்ொய்ந் 

தாரா வமுதநீ ராசடசலா பரம்ொவாய். 19 

 

 

  



நாள் 20 

 

சொற்றி அருளுேநின் ஆதிைாம் ொதமலர் 

  சொற்றி அருளுேநின் அந்தமாஞ் ப ந்தளிர்ேள் 

சொற்றிஎல் லாவுைிர்க்கும் சதாற்றமாம் பொற்ொதம் 

  சொற்றிஎல் லாவுைிர்க்கும் சொேமாம் பூங்ேழல்ேள் 

சொற்றிஎல் லாவுைிர்க்கும் ஈறாம் இயணைடிேள் 

  சொற்றிமால் நான்முேனும் ோணாத புண்டாிேம் 

சொற்றிைாம் உய்ைஆட் போண்டருளும் பொன்மலர்ேள் 

  சொற்றிைாம் மார்ேழிநீ ராசடசலார் எம்ொவாய்.  20  

 

முப்ெத்து மூவர் அமரர்க்கு முன் ப ன்று  

ேப்ெம் தவிர்க்கும் ேலிசை துைில் எழாய்  

ப ப்ெம் உயடைாய் திறல் உயடைாய் ப ற்றார்க்கு  

பவப்ெம் போடுக்கும் விமலா துைில் எழாய்  

ப ப்பென்ே பமன் முயலச் ப வ்வாய்ச்  ிறு மருங்குல்  

நப்ெின்யே நங்ோய் திருசவ துைில் எழாய்  

உக்ேமும் தட்படாளியும் தந்து உன் மணாளயே  

இப்சொசத எம்யம நீராட்சடசலார் எம்ொவாய். 20 

 

ஆைெிறர் வல்லாண்யம ைாலழிந்து சொோது 

நாைடிச் ி சைாங்ேளது நாணபமாடு மாேத்யத 

மாைவலி ைாற்ோத்து வந்த வைிரக்குப் 

ொைநியற ொறப் ெரமநிரு வாணமாக் 

ோைமா முப்புரமுங் ோய்ந்துேயடக் ேண்ணாசல 

தூை ெரபவளிக்சே சதாற்றிைை லார்நயேக்ே 

நாைேோ நம்யம நைந்தாண்ட சவங்ேடன்றன் 

சநைநீ ராடி நிேசழசலா பரம்ொவாய். 20 

 

  



 

நாள் 21 

 

சொற்றிபைன் வாழ்முத லாேிை பொருசள 

  புலர்ந்தது பூங்ேழற் ேியணதுயண மலர்போண் 

சடற்றிநின் திருமுேத் பதமக்ேருள் மலரும் 

  எழில்நயே போண்டுநின் திருவடி பதாழுசோம் 

ச ற்றிதழ்க் ேமலங்ேள் மலரும்தண் வைல்சூழ் 

  திருப்பெருந் துயற உயற  ிவபெருமாசே 

ஏற்றுைர் போடியுயட ைாய்எயே யுயடைாய் 

  எம்பெரு மான்ெள்ளி பைழுந்தருளாசை.  21 (திருப்ெள்ளிபைழுச் ி- மாணிக்ேவா ேர்) 

 

ஏற்ற ேலங்ேள் எதிர் பொங்ேி மீதளிப்ெ  

மாற்றாசத ொல் ப ாாியும் வள்ளல் பெரும் ெசுக்ேள்  

ஆற்றப் ெயடத்தான் மேசே அறிவுறாய்  

ஊற்றம் உயடைாய் பொிைாய் உலேிேில்  

சதாற்றமாய் நின்ற சுடசர துைில் எழாய்  

மாற்றார் உேக்கு வலி பதாயலந்து உன் வா ற் ேண்  

ஆற்றாது வந்து உன் அடி ெணியுமா சொசல  

சொற்றிைாம் வந்சதாம் புேழ்ந்சதசலார் எம்ொவாய். 21 

 

 ேலபமாடு சேவலசம  ார்ந்துபதளி வாை 

சுேலவமு மில்லாத சூேிைமா மாயை 

முேடிொன் சமாேித்து மூதறிஞர் தம்மாற் 

ெேடிப ய் ைப்ெட்டுப் ொழ்ம்ெிறப்புக் ோளாய் 

விேடங்ேள் ொராட்டி வீண்ோலம் சொக்ோ 

தேளங்ே ோநம்யம ைாண்டா ேடிசைாம் 

முேடாை சவங்ேடன்றாண் சமாேமா முன்ேி 

அேடா மிதைத் தமிசழசலா பரம்ொவாய். 21 

 

 

 

  



நாள் 22 

 

அருணன் இந்திரன் திய  அணுேிேன் இருள்சொய் 

  அேன்றது உதைம்நின் மலர்த்திரு முேத்தின் 

ேருயணைின் சூாிைன் எழபவழ நைேக் 

  ேடிமலர் மலரமற்று அண்ணலங் ேண்ணாம் 

திரள்நியர அறுெதம் முரல்வே இயவசைார் 

  திருப்பெருந் துயறயுயற  ிவபெருமாசே 

அருள் நிதி தர வரும் ஆேந்த மயலசை 

  அயலேடசல ெள்ளி பைழுந்தருளாசை.  22  

 

அம் ேண் மா ஞாலத்து அர ர் அெிமாே  

ெங்ேமாய் வந்து நின் ெள்ளிக் ேட்டிற் ேீசழ  

 ங்ேம் இருப்ொர் சொல் வந்து தயலப்பெய்சதாம்  

ேிங்ேிணி வாய்ச் ப ய்த தாமயரப் பூப் சொசல  

ப ங்ேண்  ிறுச்  ிறிசத எம்சமல் விழிைாசவா  

திங்ேளும் ஆதித்தனும் எழுந்தாற் சொல்  

அம் ேண் இரண்டும் போண்டு எங்ேள் சமல் சநாக்குதிசைல்  

எங்ேள் சமல்  ாெம் இழிந்சதசலார் எம்ொவாய். 22 

 

ைான்ெரபமன் சறப ருக்ோ பதன்னுள்சள சவங்ேடவன் 

தான்ேடவு ளாேத் தயலப்ெட் படாளிர்வதோல் 

ஊன்பேட் டுைிர்பேட் டுணர்வுபேட்பட னுள்ளமும்சொய் 

நான்பேட் டதுவாய் நடுநின்ற பமய்ஞ்ஞாே 

வான்ேடவு ளாே வழங்குதயல ைாரறிவார் 

ைாபோடுதா பேன்னு மிருசவாரு மன்றிக்சே 

நாபேன்னுஞ் ப ாற்பொருயள நாடிைித ைத்தடத்து 

நான்பேடநன் ோடி நைசவசலா பரம்ொவாய். 22 

 

 

  



நாள் 23 

 

கூவிே பூங்குைில் கூவிே சோழி 

  குருகுேள் இைம்ெிே இைம்ெிே  ங்ேம் 

ஓவிே தாரயே ஒளிபைாளி உதைத்து 

  ஒருப்ெடு ேின்றது விருப்பொடு நமக்குத் 

சதவநற் ப றிேழல் தாளியண ோட்டாய் 

  திருப்பெருந் துயறயுயற  ிவபெருமாசே 

ைாவரும் அறிவாி ைாய்எமக் பேளிைாய் 

  எம்பெரு மான்ெள்ளி பைழுந்தருளாசை.  23  

 

 

மாாி மயல முயழஞ் ில் மன்ேிக் ேிடந்து உறங்கும்  

 ீாிை  ிங்ேம் அறிவுற்றுத் தீ விழித்து  

சவாி மைிர் பொங்ே எப்ொடும் செர்ந்து உதறி  

மூாி நிமிர்ந்து முழங்ேிப் புறப்ெட்டுப்  

சொதருமா சொசல நீ பூயவப்பூ வண்ணா உன்  

சோைில் நின்று இங்ஙசே சொந்தருளிக் சோப்புயடை  

 ீாிை  ிங்ோ ேத்து இருந்து ைாம் வந்த  

ோாிைம் ஆராய்ந்து அருசளசலார் எம்ொவாய். 23 

 

வன்மமுறத் தாரு வேத்தாயர சைமாற்றும் 

ேன்மபநறிக் சேசொங் ேயடசை ேியறெணிைாம் 

தன்மமறி ைாச் ழக்ோற் றன்ோன்ம தத்துவமாம் 

மன்மமறி ைாதிந்த மாநிலத்சத ைிந்திாிைப் 

ென்முேமா சைாடிப் ெயதைா பதயேைாண்ட 

பதன்முேசநாக் குஞ்ஞாே சத ிேோம் சவங்ேடற்சே 

புன்மலமா நாபேேது புல்லா நிராய ைாம் 

நின்மலநீ ராடி நிேசழசலா பரம்ொவாய். 23 

 

  



நாள் 24 

 

இன்ேிய  வீயணைர் ைாழிேர் ஒருொல் 

  இருக்போடு சதாத்திரம் இைம்ெிேர் ஒருொல் 

துன்ேிை ெியணமலர்க் யேைிேர் ஒருொல் 

  பதாழுயேைர் அழுயேைர் துவள்யேைர் ஒருொல் 

ப ன்ேிைில் அஞ் லி கூப்ெிேர் ஒருொல் 

  திருப்பெருந் துயறயுயற  ிவபெரு மாசே 

என்யேயும் ஆண்டுபோண்டின்ேருள் புாியும் 

  எம்பெரு மான்ெள்ளி பைழுந்தருளாசை.  24  

 

அன்று இவ் உலேம் அளந்தாய் அடி சொற்றி  

ப ன்றங்குத் பதன் இலங்யே ப ற்றாய் திறல் சொற்றி  

பொன்றச்  ேடம் உயதத்தாய் புேழ் சொற்றி  

ேன்று குணில் ஆபவறிந்தாய் ேழல் சொற்றி  

குன்று குயடைாய் எடுத்தாய் குணம் சொற்றி  

பவன்று ெயே பேடுக்கும் நின் யேைில் சவல் சொற்றி  

என்பறன்றும் உன் ச வேசம ஏத்திப் ெயற போள்வான்  

இன்று ைாம் வந்சதாம் இரங்சேசலார் எம்ொவாய். 24 

 

பொய்வளம் பூத்தவியட பொங்குமுயலக் சேமுறிைத் 

யதவளம் பூத்தநீர் தாமுேந்த யதைலர்ோள் 

ஐவளம் பூத்தச ா ணா லத்தா ேன்ேம்பெய் 

யேவளம் பூத்த ேவியேைான் ேண்டார்ேண் 

பமாய்வளம் பூத்த முேப்பொலிவான் முன்பேதிர்ந்தார் 

யமவளம் பூத்தமைன் மாய்க்குங்ேண் சவங்ேடவன் 

பமய்வளம் பூத்தேழல் சவட்யேைாய் பமய்ஞ்ஞாே 

பதய்வநீ ராடித் திேசழசலா பரம்ொவாய். 24 

 

 

  



நாள் 25 

 

பூதங்ேள் சதாறும்நின் றாய்எேின் அல்லால் 

  சொக்ேிலன் வரவிலன் எேநியேப் புலசவார் 

ேீதங்ேள் ொடுதல் ஆடுதல் அல்லால் 

  சேட்டறி சைாம்உயேக் ேண்டறி வாயரச் 

 ீதங்போள் வைல்திருப் பெருந்துயற மன்ோ 

   ிந்தயேக் கும்அாிைாய் எங்ேள் முன்வந்து 

ஏதங்ேள் அறுத்பதம்யம ஆண்டருள் புாியும் 

  எம்பெரு மான்ெள்ளி பைழுந்தருளாசை.  25  

 

 

ஒருத்தி மேோய்ப் ெிறந்து ஓர் இரவில்  

ஒருத்தி மேோய் ஒளித்து வளரத்  

தாிக்ேிலான் ஆேித் தான் தீங்கு நியேந்த  

ேருத்யதப் ெியழப்ெித்துக் ேஞ் ன் வைிற்றில்  

பநருப்பென்ே நின்ற பநடுமாசல., உன்யே  

அருத்தித்து வந்சதாம் ெயற தருதிைாேில்  

திருத்தக்ே ப ல்வமும் ச வேமும் ைாம் ொடி  

வருத்தமும் தீர்ந்து மேிழ்ந்சதசலார் எம்ொவாய். 25 

 

நில்லா தவற்யற நியலைிேவாக் போண்டுவக்கும் 

புல்லறி வாண்யம புலம்பெய்த சவங்ேடவன் 

ேல்லா பலேதுளமாக் ோதலான் பமய்சேட்ட 

நல்லா ரேக்ேரண நான்ோ வறிதிருந்து 

ப ால்லா லடங்ோச் சுசோதைத்யதச் ச ாதிைிருள் 

அல்லா வதீதவித ைாோைத் தாய்வித்தான் 

ெல்லார் ெரவுமுழு சமாேப் ெரயவெடிந் 

பதல்லாநீ ராடிபைழுந் சதத்சதசலா பரம்ொவாய். 25 

 

  



 நாள் 26 

 

ெப்ெற வீட்டிருந்து உணரும்நின் அடிைார்  

  ெந்தயே வந்தறுத் தார் அவர் ெலரும் 

யமப்புறு ேண்ணிைர் மானுடத் திைல்ெின் 

  வணங்குேின்றார் அணங் ேின்மண வாளா 

ப ப்புறு ேமலங்ேண் மலரும்தண் வைல்சூழ் 

  திருப்பெருந் துயறயுயற  ிவபெருமாசே 

இப்ெிறப்பு அறுத்து எயம ஆண்டருள் புாியும் 

  எம்பெரு மான்ெள்ளி பைழுந்தருளாசை.  26  

 

மாசல. மணிவண்ணா. மார்ேழி நீராடுவான்  

சமயலைார் ப ய்வேேள் சவண்டுவே சேட்டிசைல்  

ஞாலத்யத எல்லாம் நடுங்ே முரல்வே  

ொல் அன்ே வண்ணத்து உன் ொஞ்   ன்ேிைசம  

சொல்வே  ங்ேங்ேள் சொய்ப் ொடுயடைேசவ  

 ாலப் பெரும் ெயறசை ெல்லாண்டு இய ப்ொசர  

சோல விளக்சே போடிசை விதாேசம  

ஆலின் இயலைாய் அருசளசலார் எம்ொவாய். 26 

 

ப ருவிேற்ெஞ் ச ர்ந்தேளச்  ிந்யதமைல் ப ற்ற 

குருவிேற்ெ சேனுங் குணங்குறிே ளாே 

வருவிேற்ெ பமான்றுமரு வாதரம ணற்சே 

உருவிேற்ெ மாபமவ் வுலேத்துஞ் சூக்ேக் 

ேருவிேற்ெ வாதயேைாற் ோண்ேேவின் ேண்ணும் 

இருவிேற்ெ பமன்ெசதா பரட்டுயணயு மின்றி 

ஒருவிேற்ெ மாே பவாளிர் ே  ொவ  

நிருவிேற்ெ மாடி நியறசைசலா பரம்ொவாய். 26 

 

  



நாள் 27 

 

அது ெழச்சுயவபைே அமுபதே அறிதற்கு 

  அாிபதே எளிபதே அமரும் அறிைார் 

இது அவன் திருவுரு இவன் அவன் எேசவ 

  எங்ேயள ஆண்டுபோண்டு இங் பேழுந்தருளும் 

மதுவளர் பொழில்திரு உத்தர சோ  

  மங்யேயுள்ளாய்திருப் பெருந்துயற மன்ோ 

எதுஎயமப் ெணிபோளு மாறது சேட்சொம் 

  எம்பெருமான்ெள்ளி பைழுந்தருளாசை.  27  

 

 

கூடாயர பவல்லும்  ீர் சோவிந்தா உந்தன்யேப்  

ொடிப் ெயற போண்டு ைாம் பெறும்  ம்மாேம்  

நாடு புேழும் ொி ிோல் நன்றாேச்  

சூடேசம சதாள் வயளசை சதாசட ப விப் பூசவ  

ொடேசம என்றயேை ெலேலனும் ைாம் அணிசவாம்  

ஆயட உடுப்சொம் அதன் ெின்சே ொற் ச ாறு  

மூட பநய் பெய்து முழங்யே வழி வாரக்  

கூடி இருந்து குளிர்ந்சதசலார் எம்ொவாய். 27 

 

துணர்மாயல சூடுசவந் சதாய்சவந்சதா பளன்பறன் 

றுணர்வுமிக் ேீர்சொ லுஞற்றுசநான் பீர்ோள் 

வணபமான்று மில்லான் வடிபவான்று மில்லான் 

குணபமான்று மில்லான் குறிபைான்று மில்லான் 

உணர்ச் ிபைான் றில்லா னுணராயம ைில்லான் 

ேணிச் ிேண் ணாவன்ெர் ேட்டழிக்ே வல்லான் 

இயணச்சுசவட் டார்க்ேவ் வியறரமண சோடு 

புணர்ச் ிதா னும்புணர்ப்செ சொன்சமசலா பரம்ொவாய். 27 

 

  



 நாள் 28 

 

முந்திை முதல்நடு இறுதியும் ஆோய் 

  மூவரும் அறிேிலர் ைாவர்மற் றறிவார் 

ெந்தயண விரலியும் நீயும்நின்ேடிைார் 

  ெழங்குடில் பதாறும்எழுந் தருளிை ெரசே 

ப ந்தழல் புயரதிரு சமேியுங் ோட்டித் 

  திருப்பெருந் துயறயுயற சோைிலும் ோட்டி 

அந்தணன் ஆவதும் ோட்டிவந் தாண்டாய் 

  ஆரமுசத ெள்ளி பைழுந்தருளாசை.  28  

 

 

ேறயவேள் ெின் ப ன்று ோேம் ச ர்ந்து உண்சொம்  

அறிவு ஒன்றும் இல்லாத ஆய்க் குலத்து உந்தன்யேப்  

ெிறவி பெறுந்தயேப் புண்ணிைம் ைாம் உயடசைாம்  

குயற ஒன்றும் இல்லாத சோவிந்தா உந்தன்சோடு  

உறசவல் நமக்கு இங்கு ஒழிக்ே ஒழிைாது  

அறிைாத ெிள்யளேசளாம் அன்ெிோல் உந்தன்யே  

 ிறு செர் அயழத்தேமும்  ீறி அருளாசத  

இயறவா நீ தாராய் ெயறசைசலார் எம்ொவாய். 28 

 

விஞ்சுங் ேருவாை சவங்ேடவன் பமல்லடிைிற் 

றுஞ் ிக் ேிடவாதத் பதால்சலான் பெரும்புேயழ 

வஞ் ச் ப ருக்ோன் மைன்றுயரக்ே முற்ெட்ட 

தஞ் ச்  ிறுமிைர்ோள்  ாலச்  துரரது 

பநஞ்சுந் பதாிைா நியலயமைான் பமய்யுருயவக் 

ேிஞ் ிலுங் ேண்டீசரா சேட்டீசரா வல்லீசர 

ெிஞ் ிற் ெழுத்திட்ட செயதயீர் செ ாசத 

அஞ் ி ைடிக்ே ணடங்சேசலா பரம்ொவாய். 28 

 

  



நாள் 29 

 

விண்ணேத் சதவரும் நண்ணவும் மாட்டா 

  விழுப்பொரு சளயுே பதாழுப்ெடி சைாங்ேள் 

மண்ணேத் சதவந்து வாழச்ப ய் தாசே 

  வண்திருப் பெருந்துயற ைாய்வழி ைடிசைாம் 

ேண்ணேத் சதநின்று ேளிதரு சதசே 

  ேடலமு சதேரும் செவிரும் ெடிைார் 

எண்ணேத் தாய்உல குக்குைி ராோய் 

  எம்பெருமான்ெள்ளி எழுந்தருளாசை.  29  

 

 ிற்றம்  ிறு ோசல வந்து உன்யே ச வித்து உன்  

பொற்றாமயர அடிசை சொற்றும் பொருள் சேளாய்  

பெற்றம் சமய்த்து உண்ணும் குலத்தில் ெிறந்து நீ  

குற்று ஏவல் எங்ேயளக் போள்ளாமல் சொோது  

இற்யறப் ெயற போள்வான் அன்று ோண் சோவிந்தா  

எற்யறக்கும் ஏழ் ஏழ் ெிறவிக்கும் உன் தன்சோடு  

உற்சறாசம ஆசவாம் உேக்சே நாம் ஆட்ப ய்சவாம்  

மற்யற நம் ோமங்ேள் மாற்சறசலார் எம்ொவாய். 29 

 

நாமநீ ாிட்டபதாரு நல்லேழி மற்றுபமாரு 

நாமநீர் வானுேத்து நற்றுயளைிற் சோத்தாற்சொல் 

ஏமசமா ராக்ோ ாிருசளாயம சைேெரந் 

தாமமா நின்ப ாருெ  ந்நிதிக்சே ச ர்த்தவருள் 

ஆமதயே ைன்றிநைப் ொதல் விைப்ொதல் 

மாமதுர சவங்ேடவா மாட்சடோன் மன்னுைிர்க்குச் 

ச மஞ்ப ய் பொற்றாட் ப ழுங்ோம  பமான்பறாழிந்த 

ோமங்ே பளல்லாங் ேடிசைசலா பரம்ொவாய். 29 

 

  



நாள் 30 

 

புவேிைில் சொய்ப்ெிற வாயமைில் நாள்நாம் 

  சொக்குேின் சறாம்அவ சமஇந்தப்பூமி 

 ிவனுய்ைக் போள்ேின்ற வாபறன்று சநாக்ேித் 

  திருப்பெருந் துயறயுயற வாய்திரு மாலாம் 

அவன்விருப் பெய்தவும் மலரவன் ஆய ப் 

  ெடவும்நின் அலர்ந்த பமய்க்ேருயணயும் நீயும் 

அவேிைில் புகுந்பதயம ஆட்போள்ள வல்லாய் 

  ஆரமு சதெள்ளி பைழுந்தருளாசை.  30  

 

வங்ேக் ேடல் ேயடந்த மாதவயே சே வயே  

திங்ேள் திருமுேத்து ச ய் இயழைார் ப ன்று இயறஞ் ி  

அங்ேப் ெயற போண்ட ஆற்யற அணி புதுயவப்  

யெங்ேமலத் தண் பதாிைல் ெட்டர் ெிரான் சோயத-  

 ங்ேத் தமிழ் மாயல முப்ெதும் தப்ொசம (-ப ான்ே  

இங்கு இப்ொிசுயரப்ொர் ஈாிரண்டு மால் வயர சதாள்  

ப ங்ேண் திருமுேத்துச் ப ல்வத் திருமாலால்  

எங்கும் திருவருள் பெற்று இன்புறுவர் எம்ொவாய். 30 

 

அப்ொலுக் ேப்ொபலன் றல்லாப்ொ ராவைலார் 

இப்ொலுக் ேிப்ொலா பைங்ேட் பேளிவந்து 

யேப்ொல பநல்லிக் ேேிைிற் பறளிவுயடத்தாய்த் 

துப்ொே வுள்ளத்துட் சடாய்ந்தாண்ட வாற்றாசல 

பமய்ப்ொல நின்முன் பவைின்மஞ் ள் சொலாேிப் 

பொய்ப்ொல பவல்லாம் புலம்பெய்திப் சொைிடநீ 

எப்ொலு பமம்யம ைிேவாயம சவங்ேடப்செர் 

அப்ொ வருள்ப ய் தளிசைசலா பரம்ொவாய். 30 

 

எறிபுேந் தீப்ெட் படாியுங்ோ ேல்ல 

பவறிேமழ்  ந்தேமும் சவங்யேயும் சவமால் 

ப றிசவங் ேடரமண சதவாநின் சேவல் 

பநறிவழிக்சே சோடாது நின்பறாழுகுஞ்  ீரார் 

அறிஞர்தங் கூட்டுறயவ ைார்வபமாடு செணிக் 



குறிைறிந் தன்ோர்தங் குற்சறவல் ப ய்ை 

உறுதிைா மிந்தவர பமான்றுநீ யீந்தால் 

மறுெிறவிக் ேஞ்ச ம்ைா மற்சறசலா பரம்ொவாய். (ரமண திருபவம்ொயவ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

சொற்றியுைிர்ப் சொேேநின் பூன்றமா சமாேநியல 

சொற்றிபைாளிர்  ின்மைநின் பொன்றாத  ிற் த்தி 

சொற்றிைருள் பூத்பதாழுகுன் பூங்ேமலக் ேண்சணாக்ேம் 

சொற்றிபொரு ளந்தணநின் பொய்ைாத பமய்ைருள்ேள் 

சொற்றிதாி  ித்தவர்தம் புந்திேவர் புன்முறுவல் 

சொற்றிசுரு திப்பொருணின் புத்தமுதாங் ேட்டுயரேள் 

சொற்றிதிரு சவங்ேடநின் பொன்ேடிதா மார்ேழிநீர்  

சொற்றிவியள ைாடிப் பொலிசைசலா பரம்ொவாய்.  

(ரமண திருபவம்ொயவ) 

 

 

வாழி மயழவண்யம வாோட ரந்தணர்ேள் 

வாழிநியர நீதி வழுவாத நல்லரசு 

வாழி விருந்தைரும் வாழ்க்யேத் துயணநலத்தார் 

வாழி ைேந்யதமல மா ற்ற மாதவத்சதார் 

வாழி  ிவரமணன் வன்ே மலர்க்ேழல்ேள் 

வாழிைவ ேண்ணா மயலப்ெடிவ மாண்புறசவ 

வாழிைருட் ொர்யவ வைப்ெட்ட நல்லடிைார் 

வாழி ிவா ேந்த மடுத்சதசலா பரம்ொவாய்.  

(ரமண திருபவம்ொயவ) 

 

 


