சுக்லாம் பரதரம் விஷ்ணும் சசிவர்ணம் சதுர்ப்புஜம்
ப்ரசன்ன வதனம் த்யாயயத் சர்வ விக்ய ாப சாந்தயய
ஓம் பூர்புவஸ்ஸுவ: தத்ஸவிதுர்வயரண்யம் பர்க்ய ா யதவஸ்ய தீமஹி
தியயாயான: ப்ரயசாதயாத்

ஜானனம் பூத ணாதி யஸவிதம்
பித்த ஜம்பூ பலஸார பக்ஷிதம்
உமா ஸுதம் யசா வி ாச ாரணம்
மாமி விக்யனஸ்வர பாத பங் ஜம்

ணனாம் த்வா ணபதிம் ஹவாமயஹ
விம் வீனாம் உபமஸ்ர வஸ்தமம்
ஜ்யயஷ்டராஜம் பிரம்மணாம் ப்ரம்மணஸ்பத
ஆன ச்ருண்வந் ஊதிபிஸீத ஸாதனம் :

அ ஜானன பத்மார்க் ம் | ஜானனம் அஹர்நிசம்
அய

தம் தம் பக்தா ாம் | ஏ தந்தம் உபாஸ்மயஹ

வக்ர துண்ட மஹா ாய சூர்ய ய ாடி ஸமப்ரப|
நிர்விக்னம் குரு யம யதவ ஸர்வ ார்யயஷு ஸர்வதா||

குரு பிரம்மா
குரு விஷ்ணு
குரு யதயவா மய ஷ்வர
குரு ஷாக்ஷாத்
பர பிரம்மா
தஸ்மம ஸ்ரீ குரயவ மஹ...

ஞானாந்தமயம் யதவம் நிர்மல ஸ்படி ாக்ருதிம்
ஆதாரம் ஸர்வ வித்யானாம் ஹயக்ரீவ முபாஸ்மயஹ

பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு*
பலய ாடி நூறாயிரம்
மல்லாண்ட திண்யதாள் மணிவண்ணா!* உன்
யசவடி சசவ்வித்திருக் ாப்பு
அடியயா யமாடும் நின்யனாடும் பிரிவின்றி யாயிரம் பல்லாண்டு*
வடிவாய் நின்வல மார்பினில் வாழ்கின்ற மங்ம யும் பல்லாண்டு*
வடிவார் யசாதி வலத்துமறயும் சுடராழியும் பல்லாண்டு*
பமடயபார் புக்கு முழங்குமப் பாஞ்சசன்னியமும் பல்லாண்யட

ஓங்கி உல ளந்த உத்தமன் யபர்பாடி
ாங் ள் ம்பாமவக்குச் சாற்றி நீராடினால்
தீங்கின்றி ாசடல்லாம் திங் ள்மும் மாரி சபய்து
ஓங்கு சபருஞ் சசந்ச ல் ஊடு யல் உ ளப்
பூங்குவமளப் யபாதில் சபாறிவண்டு ண்படுப்ப
யதங் ாயத புக்கிருந்து சீர்த்த முமலபற்றி
வாங் க் குடம்நிமறக்கும் வள்ளல் சபரும்பசுக் ள்
நீங் ாத சசல்வம் நிமறந்யதயலா சரம்பாவாய்!

ஹயர கிருஷ்ண ஹயர கிருஷ்ண கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹயர ஹயர
ஹயர ராம ஹயர ராம ராம ராம ஹயர ஹயர

ஸ்ரீய ாந்தாய ல்யாண நிதயய நிதயயர்த்தினாம்
ஸ்ரீயவங் ட நிவாஸாய ஸ்ரீநிவாஸாய மங் ளம்

மப் பார்வதி பமதயய அர ர ம ாயதவா
சதன்னாடுமடய சிவயன யபாற்றி ! எந் ாட்டவர்க்கும் இமறவா யபாற்றி !
அண்ணாமமல எம் அண்ணா யபாற்றி ! ண்ணாரமுதக் டயல யபாற்றி !

மசவத்தின் யமல் சமயம் யவறில்மல அதில்சார் சிவமாம்
சதய்வத்தின்யமல் சதய்வம்இல்சலனும் ான்மமறச் சசம்சபாருள்
வாய்மம மவத்த சீர்திருத் யதவாரமும் திருவாச மும்
உய்மவத் தரச்சசய்த
ால்வர் சபாற்றாள் எம்உயிர்த்துமணயய

பிடியதன் உருவுமம ச ாளமிகு ரியது
வடிச ாடு தனதடி வழிபடும் அவர் இடர்
டி ணபதி வர அருளினன் மிகுச ாமட
விடிவினர் பயில்வலி வலமுமற இமறயய”

திரு ஞான சம்பந்தர்:

யதாடுமடய சசவியன் விமடயயறி ஓர் தூசவண் மதி சூடி
ாடுமடய சுடமலப் சபாடிபூசி என் உள்ளம் வர் ள்வன்
ஏடுமடய மலரான் முமன ான் பணிந்து ஏத்த அருள் சசய்த
பீடுமடய பிரமாபுரம் யமவிய சபம்மான் இவன் அன்யற!

அருச றிய மமறவல்ல முனிய ன் சபாய்ம யலர் யமய,
சபருச றிய பிரமாபுர யமவிய சபம்மான் இவன் தன்மன,
ஒருச றிய மனம் மவத்துணர் ஞானசம்பந்தன் உமர சசய்த,
திருச றிய தமிழ் வல்லவர் சதால்விமன தீர்தல் எளிதாயம

மங்ம யர் ரசி வளவர் ச ாண் பாமவ வரிவமள ம மட மானி
பங் யச் சசல்வி பாண்டிமா யதவி பணிசசய்து ாள் யதாறும் பரவ
சபாங் ழல் ஒருவன் பூத ாய ன்லால் யவதமும் சபாருள் ளும் அருளி
அங்ம யர் ன்னி தன்யனாடும் அமர்ந்த ஆலவாயாவதும் இதுயவ

மந்திரமாவது நீறு வானவர் யமலது நீறு
சுந்தரமாவது நீறு துதிக் ப்படுவது நீறு
தந்திரமாவது நீறு சமயத்தில் உள்ளது நீறு
சசந்துவர் வாய் உமம பங் ன் திருஆலவாயான் திருநீயற.

அப்பர்/திருநாவுக்கரசர்.

சசாற்றுமண யவதியன் யசாதி வானவன்

சபாற்றுமணத் திருந்தடி சபாருந்தக் ம சதாழக்
ற்றுமணப் பூட்டியயார் டலிற் பாய்ச்சினும்
ற்றுமண யாவது மச்சி வாயயவ.

பூவினுக் ருங் லம் சபாங்கு தாமமர
ஆவினனுக் ருங் லம் அரனஞ் சாடுதல்
ய ாவினுக் ருங் லங் ய ாட்ட மில்லது
ாவினுக் ருங் லம் மச்சி வாயயவ.

மாப்பிமண தழுவிய மாயதார் பா த்தன்
பூப்பிமண திருந்தடி சபாருந்தக் ம சதாழ
ாப்பிமண தழுவிய மச்சி வாயப்பத்
யதத்தவல் லார்தமக் கிடுக் ணில்மலயய

கூற்றாயின வாறு விலக் கிலீர் ச ாடுமமபல சசய்தன ான்அறியயன்
ஏற்றாய்அடிக் ய இர வும்ப லும் பிரியாது வணங்குவன் எப்சபாழுதும்
யதாற்றாசதன் வயிற்றின் அ ம்படியய குடயராடு துடக்கி முடக்கியிட
ஆற்யறன்அடி யயன்அதி ம க்ச டில வீரட்டா னத்துமற அம்மாயன.

சலம்பூசவாடு தூபம் மறந்தறியயன் தமியழாடிமச பாடல் மறந்தறியயன்
லந்தீங்கிலும் உன்மன மறந்தறியயன் உன்னாமம்என் னாவில்
மறந்தறியயன்
உலந்தார்தமல யிற்பலி ச ாண்டுழல்வாய் உடலுள்ளுறு சூமல
தவிர்த்தருளாய்
அலந்யதன்அடி யயன்அதி ம க்ச டில வீரட்டா னத்துமற அம்மாயன.

மாசில் வீமணயும் மாமல மதியமும்
வீசு சதன்றலும் வீங்கிள யவனிலும்
மூசு வண்டமற சபாய்ம யும் யபான்றயத
ஈச சனந்மத யிமணயடி நீழயல.

சுந்தரன்

பித்தா பிமற சூடீ சபருமாயன அருளாளா
எத்தான் மறவாயத நிமனக்கின்யறன் மனத்து உன்மன
மவத்தாய் சபண்மணத் சதன்பால் சவண்சணய் ல்லூர் அருள் துமறயுள்
அத்தா உனக்கு ஆளாய் இனி அல்யலன் எனல் ஆயம.

சபான்னார் யமனியயன புலித்யதாமல அமரக் மசத்து
மின்னார் சசஞ்சமடயமல் மிளிர்ச ான்மற அணிந்தவயன
மன்யன மாமணியய மழபாடியுள் மாணிக் யம
அன்யன உன்மனயல்லால் இனியாமர நிமனக்ய யன.

தில்மலவாழ் அந்தணர்தம் அடியார்க்கும் அடியயன்
திருநீல ண்டத்துக் குயவனார்க் டியயன்
இல்மலயய என்னாத இயற்பம க்கும் அடியயன்
இமளயான்றன் குடிமாறன் அடியார்க்கும் அடியயன்
சவல்லுமா மி வல்ல சமய்ப்சபாருளுக் டியயன்
விரிசபாழில்சூழ் குன்மறயார் விறன்மிண்டற் டியயன்
அல்லிசமன் முல்மலயந்தார் அமர்நீதிக் டியயன்
ஆரூரன் ஆரூரில் அம்மானுக் ாயள.

பத்தராய்ப் பணிவார் ள் எல்லார்க்கும் அடியயன்
பரமமனயய பாடுவார் அடியார்க்கும் அடியயன்
சித்தத்மதச் சிவன்பாயல மவத்தார்க்கும் அடியயன்
திருவாரூர்ப் பிறந்தார் ள் எல்லார்க்கும் அடியயன்

முப்யபாதுந் திருயமனி தீண்டுவார்க் டியயன்
முழுநீறு பூசிய முனிவர்க்கும் அடியயன்
அப்பாலும் அடிச்சார்ந்தார் அடியார்க்கும் அடியயன்
ஆரூரன் ஆரூரில் அம்மானுக் ாயள.

மாணிக்க வாசகர்

ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அரும்சபருஞ்
யசாதிமய யாம்பாடக் ய ட்யடயும் வாள்தடங் ள்
மாயத வளருதியயா வன்சசவியயா நின்சசவிதான்
மாயதவன்வார் ழல் ள் வாழ்த்திய வாழ்த்சதாலியபாய்
வீதிவாய்க் ய ட்டலுயம விம்மிவிம்மி சமய்ம்மறந்து
யபாதார் அமளியின்யமல் நின்றும் புரண்டு இங்ஙன்
ஏயதனும் ஆ ாள் கிடந்தாள் என்யன என்யன
ஈயத எந்யதாழி பரியசயலார் எம்பாவாய்

முருகன்

ஆறிரு தடந்யதாள் வாழ்
ஆறுமு ம் வாழ் – சவற்மபக்
கூறுசசய் தனியவல் வாழ்
குக்குடம் வாழ் – சசவ்யவள்
ஏறிய மஞ்மச வாழ்
யாமனதன் அணங்கு வாழ்
மாறில்லா வள்ளி வாழ்
வாழ் சீர் அடியார் எல்லாம்.
உருவாய் அருவாய் உளதாய் இலதாய்
மருவாய் மலராய் மணியாய் ஒளியாய்க்
ருவாய் உயிராய்க் தியாய் விதியாய்க்
குருவாய் வருவாய் அருள்வாய் கு யன!

ஏறுமயி யலறிவிமள யாடுமு சமான்யற
ஈசருடன் ஞானசமாழி யபசுமு சமான்யற
கூறுமடி யார் ள்விமண தீர்க்குமு சமான்யற
குன்றுருவ யவல்வாங்கி நின்றமு சமான்யற

மாறுபடி சூரமரவ மதத்தமு சமான்யற
வள்ளிமய மணப்புணர வந்தமு சமான்யற
ஆறுமகு மானசபாரு ணீயருளல் யவண்டும்
ஆதி யருணாசல மமர்ந்த சபருமாயள.

முத்மத தரு பத்தி திரு ம
அத்திக்கு இமற சத்தி சரவண
முத்திக்கு ஒரு வித்து குருபர என ஓதும்

முக் ண் பரமற்கு சுருதியின்
முற்பட்டது ற்பித்து இருவரும்
முப்பத்து மூ வர்க் த்து அமரரும் அடி யபண

பத்து தமல தத்த மண சதாடு
ஒற்மற கிரி மத்மத சபாருது ஒரு
பட்ட ப ல் வட்ட திகிரியில் இரவா

பத்தற்கு இரதத்மத டவிய

பச்மச புயல் சமச்ச தகு சபாருள்
பட்சத்சதாடு ரட்சித்து அருள்வதும் ஒரு ாயள ?

தித்தித்சதய ஒத்த பரிபுர
நிர்த்த பதம் மவத்து பயிரவி
திக்கு ஒட்

டிக்

ழுச ாடு ழுது ஆட

திக்கு பரி அட்ட பயிரவர்
சதாக்கு சதாகு சதாக்கு சதாகுசதாகு
சித்ர பவுரிக்கு த்ரி ட என ஓத

ச ாத்து பமற ச ாட்ட ளம் மிமச
குக்கு குகு குக்கு குகுகுகு
குத்தி புமத புக்கு பிடி என முது கூம

ச ாட்புற்று எழ ட்பு அற்ற அவுணமர
சவட்டி பலி இட்டு குலகிரி
குத்துப்பட ஒத்து சபார வ(ல்)ல சபருமாயள.

தீபாராதனன

ாத விந்து லாதி யமா ம
யவத மந்திர ஸ்வரூபா யமா ம
ஞான பண்டித ஸ்வாமி யமா ம சவகுய ாடி

ாம சம்பு குமாரா யமா ம
யபா அந்தரி பாலா யமா ம
ா பந்த மயூரா யமா ம பரசூரர்

யசத தண்ட வியனாதா யமா ம
கீத கிண்கிணி பாதா யமா ம
தீர சம்பிரம வீரா யமா ம கிரிராஜ

தீப மங் ள யஜாதி யமா ம
தூய அம்பல லீலா யமா ம
யதவ குஞ்சரி பா ா யமா ம அருள்தாராய்

ஈதலும் பல ய ாலால பூமஜயும்
ஓதலும் குண ஆசார நீதியும்
ஈரமும் குரு சீர்பாத யசமவயும் மறவாத

ஏழ்தலம் பு ழ் ாயவரியால் விமள
யசாழ மண்டல மீயத மயனாஹர
ராஜ ம்பீர ாடாளு ாய வயலூர
ஆதரம் பயிலாரூரர் யதாழமம
யசர்தல் ச ாண்டவயராயட முன்னாளினில்
ஆடல் சவம்பரி மீயதறி மா யிமலயியலகி

ஆதி அந்தவுலாவாசு பாடிய
யசர்தல் ச ாங்குமவ ாவூர் ன்னாடதில்
ஆவினன்குடி வாழ்வான யதவர் ள் சபருமாயள

