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ஆண்டாள் அருளிச ்சசய்த 

திருப்பாவை 

 

 

திருப்பாவை தனியன்கள் 

 

பராசர பட்டர் அருளிச ்சசய்தது 

 

நீோ துங்க3 ஸ்தந கி3ரி தடீ ஸுப்தம் உத்3தபா3த்4ய க்ருஷ்ணம் 

பாராரத்்2யம் ஸ்வம் ஶ்ருதி ஶத ஶிரஸ்ஸித்3த4ம் அத்4யாபயந்தீ | 

ஸ்தவாசச்ி2ஷ்டாயாம் ஸ்ரஜி நிகேிதம் யா ப3லாத்க்ருத்ய பு4ங்க்தத  

தகா3தா3 தஸ்வய நம இத3மித3ம் பூ4ய ஏவா-ஸ்து பூ4ய: || 

 

உய்யக்சகாண்டார் அருளிச ்சசய்தவை 

 

அன்ன வயல் புதுவவ ஆண்டாே் * அரங்கற்குப் 

பன்னு, திருப்பாவவப் பல்பதியம் * - இன்னிவசயால்  

பாடிக் பகாடுத்தாே், நற்பாமாவல * பூமாவல  

சூடிக் பகாடுத்தாவேச ்பசால்லு 

 

சூடிக் பகாடுத்த சுடரக்்பகாடிதய! * பதால்பாவவ 

பாடி அருே வல்ல பல்வவேயாய்! * - நாடி நீ 

தவங்கடவற்கு என்வன விதி என்ற இம்மாற்றம் * 

நாம் கடவா வண்ணதம நல்கு 

 

 

ஆண்டாள் அருளிச ்சசய்த 

திருப்பாவை 

 

** மாரக்ழித் திங்கே், மதி நிவறந்த நன்னாோல் * 

 நீராடப் தபாதுவீர!், தபாதுமிதனா தநரிவழயீர!் * 

சீர ்மல்கும் ஆய்ப்பாடிச,் பசல்வச ்சிறுமீரக்ாே்! * 

 கூரத்வல் பகாடுந்பதாழிலன், நந்ததகாபன் குமரன் ** 

ஏராரந்்த கண்ணி, யதசாவத இேஞ்சிங்கம் * 

 காரத்மனிச ்பசங்கண், கதிர ்மதியம் தபால் முகத்தான் * 

நாராயணதன, நமக்தக பவற தருவான் * 

 பாதரார ்புகழப், படிந்தததலார ்எம்பாவாய்     1 

 

வவயத்து வாழ்வீரக்ாே்!, நாமும் நம் பாவவக்கு * 

 பசய்யும் கிரிவசகே், தகேீதரா * பாற்கடலுே் 

வபயத் துயின்ற, பரமன் அடி பாடி * 

 பநய்யுண்தணாம் பாலுண்தணாம், நாட்காதல நீராடி ** 

வமயிட்படழுததாம், மலரிடட்ு நாம் முடிதயாம் * 

 பசய்யாதன பசய்தயாம், தீக்குறவேச ்பசன்தறாததாம் * 

ஐயமும் பிசவ்சயும், ஆந்தவனயும் வக காட்டி * 

 உய்யும் ஆபறண்ணி, உகந்தததலார ்எம்பாவாய்    2 
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** ஓங்கி உலகேந்த, உத்தமன் தபர ்பாடி * 

 நாங்கே் நம் பாவவக்குச,் சாற்றி நீராடினால் * 

தீங்கின்றி நாபடல்லாம், திங்கே் மும்மாரி பபய்து * 

 ஓங்கு பபறும் பசந்பநலூடு, கயல் உகே ** 

பூங்குவவேப் தபாதில், பபாறி வண்டு கண் படுப்ப * 

 ததங்காதத புக்கிருந்து, சீரத்்த முவல பற்றி 

வாங்க * குடம் நிவறக்கும், வே்ேல் பபரும் பசுக்கே் * 

 நீங்காத பசல்வம், நிவறந்தததலார ்எம்பாவாய்     3 

 

ஆழி மவழக் கண்ணா!, ஒன்று நீ வக கரதவல் * 

 ஆழியுே் புக்கு, முகந்து பகாடு ஆரத்்ததறி * 

ஊழி முதல்வன், உருவம் தபால் பமய் கறுத்து * 

 பாழி அந்ததாளுவடப், பற்பநாபன் வகயில் ** 

ஆழி தபால் மின்னி, வலம்புரி தபால் நின்றதிரந்்து * 

 தாழாதத, சாரங்்கம் உவதத்த சர மவழ தபால் * 

வாழ உலகினில் பபய்திடாய் * நாங்களும் 

 மாரக்ழி நீராட, மகிழ்ந்தததலார ்எம்பாவாய்     4 

 

மாயவன, மன்னு வடமதுவர வமந்தவன * 

 தூய பபரு நீர,் யமுவனத் துவறவவன * 

ஆயர ்குலத்தினில் ததான்றும், அணிவிேக்வக * 

 தாவயக் குடல் விேக்கம் பசய்த, தாதமாதரவன ** 

தூதயாமாய் வந்து நாம், தூமலர ்தூவித் பதாழுது * 

 வாயினால் பாடி, மனத்தினால் சிந்திக்க * 

தபாய பிவழயும், புகுதருவான் நின்றனவும் * 

 தீயினில் தூசாகும், பசப்தபதலார ்எம்பாவாய்     5 

 

புே்ளும் சிலம்பின காண், புே் அவரயன் தகாயில் * 

 பவே்வே விேி சங்கின், தபரரவம் தகட்டிவலதயா? * 

பிே்ோய்! எழுந்திராய், தபய் முவல நஞ்சுண்டு * 

 கே்ேச ்சகடம், கலக்கழியக் கால் ஓசச்ி ** 

பவே்ேத்தரவில், துயில் அமரந்்த வித்திவன * 

 உே்ேத்துக் பகாண்டு, முனிவரக்ளும் தயாகிகளும் * 

பமே்ே எழுந்து, அரி என்ற தபரரவம் * 

 உே்ேம் புகுந்து, குேிரந்்தததலார ்எம்பாவாய்     6 

 

கீசு கீபசன்பறங்கும், ஆவனசச்ாத்தன் * கலந்து 

 தபசின தபசச்ரவம் தகட்டிவலதயா?, தபய்ப்பபண்தண! * 

காசும் பிறப்பும், கலகலப்பக் வக தபரத்்து * 

 வாச நறுங்குழல் ஆய்சச்ியர ்** மத்தினால் 

ஓவச படுத்தத், தயிரரவம் தகட்டிவலதயா? * 

 நாயகப் பபண்பிே்ோய்!, நாராயணன் மூரத்்தி * 

தகசவவனப் பாடவும், நீ தகட்தட கிடத்திதயா? * 

 ததசம் உவடயாய்!, திறதவதலார ்எம்பாவாய்     7 
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கீழ்வானம் பவே்பேன்று, எருவம சிறுவீடு * 

 தமய்வான் பரந்தன காண், மிக்குே்ே பிே்வேகளும் * 

தபாவான் தபாகின்றாவரப், தபாகாமல் காத்து * உன்வனக் 

 கூவுவான் வந்து நின்தறாம் ** தகாதுகலம் உவடய 

பாவாய்! எழுந்திராய், பாடிப் பவற பகாண்டு * 

 மா வாய் பிேந்தாவன, மல்லவர மாட்டிய * 

ததவாதி ததவவனச,் பசன்று நாம் தசவித்தால் * 

 ஆவா என்றாராய்ந்து, அருதேதலார ்எம்பாவாய்    8 

 

தூமணி மாடத்துச,் சுற்றும் விேக்பகரியத் * 

 தூபம் கமழத், துயிலவண தமல் கண் வேரும் * 

மாமான் மகதே!, மணிக் கதவம் தாே் திறவாய் * 

 மாமீர!் அவவே எழுப்பீதரா? ** உன் மகே் தான் 

ஊவமதயா?, அன்றிச ்பசவிதடா? அனந்ததலா? * 

 ஏமப் பபருந்துயில், மந்திரப் படட்ாதோ? * 

மாமாயன் மாதவன், வவகுந்தன் என்பறன்று * 

 நாமம் பலவும், நவின்தறதலார ்எம்பாவாய்     9 

 

தநாற்றுச ்சுவரக்்கம், புகுகின்ற அம்மனாய்! * 

 மாற்றமும் தாராதரா?, வாசல் திறவாதார ்* 

நாற்றத் துழாய் முடி, நாராயணன் * நம்மால் 

 தபாற்றப் பவற தரும் புண்ணியனால் ** பண்படாரு நாே் 

கூற்றத்தின் வாய் வீழ்ந்த, கும்பகரணனும் * 

 ததாற்றும் உனக்தக, பபருந்துயில் தான் தந்தாதனா * 

ஆற்ற அனந்தல் உவடயாய்!, அருங்கலதம! * 

 ததற்றமாய் வந்து, திறதவதலார ்எம்பாவாய்     10 

 

கற்றுக் கறவவக், கணங்கே் பல கறந்து * 

 பசற்றார ்திறல் அழியச,் பசன்று பசருச ்பசய்யும் * 

குற்றம் ஒன்றில்லாத, தகாவலர ்தம் பபாற்பகாடிதய! * 

 புற்றரவல்குல், புனமயிதல! தபாதராய்! ** 

சுற்றத்துத் ததாழிமார,் எல்லாரும் வந்து * நின் 

 முற்றம் புகுந்து, முகில் வண்ணன் தபர ்பாட * 

சிற்றாதத தபசாதத, பசல்வப் பபண்டாட்டி! * நீ 

 எற்றுக்குறங்கும், பபாருதேதலார ்எம்பாவாய்     11 

 

கவனத்திேம் கற்பறருவம, கன்றுக்கிரங்கி * 

 நிவனத்து முவல வழிதய, நின்று பால் தசார * 

நவனத்தில்லம் தசறாக்கும், நற்பசல்வன் தங்காய்! * 

 பனித் தவல வீழ, நின் வாசல் கவட பற்றி ** 

சினத்தினால், பதன்னிலங்வகக் தகாமாவனச ்பசற்ற * 

 மனத்துக்கினியாவனப், பாடவும் நீ வாய் திறவாய் * 

இனித் தான் எழுந்திராய், ஈபதன்ன தபருறக்கம்! * 

 அவனத்தில்லத்தாரும், அறிந்தததலார ்எம்பாவாய்    12 
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புே்ேின் வாய் கீண்டாவனப், பபால்லா அரக்கவன * 

 கிே்ேிக் கவேந்தாவனக், கீரத்்திவம பாடிப் தபாய் * 

பிே்வேகே் எல்லாரும், பாவவக் கேம் புக்கார ்* 

 பவே்ேி எழுந்து, வியாழம் உறங்கிற்று ** 

புே்ளும் சிலம்பின காண், தபாதரிக் கண்ணினாய்! * 

 குே்ேக் குேிரக், குவடந்து நீராடாதத * 

பே்ேிக் கிடத்திதயா? பாவாய்!, நீ நன்னாோல் * 

 கே்ேம் தவிரந்்து, கலந்தததலார ்எம்பாவாய்     13 

 

உங்கே் புவழக்கவடத், ததாட்டத்து வாவியுே் * 

 பசங்கழுநீர ்வாய் பநகிழ்ந்து, ஆம்பல் வாய் கூம்பின காண் * 

பசங்கல் பபாடிக்கூவர, பவண்பல் தவத்தவர ்* 

 தங்கே் திருக்தகாயில், சங்கிடுவான் தபாகின்றார ்** 

எங்கவே முன்னம், எழுப்புவான் வாய் தபசும் * 

 நங்காய்! எழுந்திராய், நாணாதாய்! நாவுவடயாய்! *  

சங்பகாடு சக்கரம், ஏந்தும் தடக்வகயன் * 

 பங்கயக் கண்ணாவனப், பாதடதலார ்எம்பாவாய்    14 

 

எல்தல! இேங்கிேிதய!, இன்னம் உறங்குதிதயா! * 

 சில்பலன்று அவழதயன்மின்!, நங்வகமீர!் தபாதரக்ின்தறன் * 

வல்வல உன் கடட்ுவரகே், பண்தட உன் வாய் அறிதும் * 

 வல்லீரக்ே் நீங்கதே, நாதன தான் ஆயிடுக ** 

ஒல்வல நீ தபாதாய், உனக்பகன்ன தவறுவடவய * 

 எல்லாரும் தபாந்தாதரா?, தபாந்தார ்தபாந்பதண்ணிக் பகாே் * 

வல்லாவன பகான்றாவன, மாற்றாவர மாற்றழிக்க 

 வல்லாவன * மாயவனப், பாதடதலார ்எம்பாவாய்    15 

 

** நாயகனாய் நின்ற, நந்ததகாபனுவடய 

 தகாயில் காப்பாதன! * பகாடித் ததான்றும், ததாரண 

வாசல் காப்பாதன! * மணிக் கதவம் தாே் திறவாய் * 

 ஆயர ்சிறுமியதராமுக்கு ** அவற பவற 

மாயன் மணிவண்ணன், பநன்னதல வாய் தநரந்்தான் * 

 தூதயாமாய் வந்ததாம், துயில் எழப் பாடுவான் * 

வாயால் முன்னமுன்னம், மாற்றாதத அம்மா! * நீ 

 தநச நிவலக் கதவம், நீக்தகதலார ்எம்பாவாய்     16 

 

அம்பரதம தண்ணீதர, தசாதற அறம் பசய்யும் * 

 எம்பபருமான்! நந்ததகாபாலா!, எழுந்திராய் * 

பகாம்பனாரக்்பகல்லாம், பகாழுந்தத! குலவிேக்தக! * 

 எம்பபருமாட்டி யதசாதாய்!, அறிவுறாய் ** 

அம்பரம் ஊடறுத்து, ஓங்கி உலகேந்த * 

 உம்பர ்தகாமாதன, உறங்காபதழுந்திராய் * 

பசம்பபாற்கழல் அடிச,் பசல்வா! பலததவா! * 

 உம்பியும் நீயும், உறங்தகதலார ்எம்பாவாய்     17 
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** உந்து மத கேிற்றன், ஓடாத ததாே் வலியன் * 

 நந்ததகாபாலன் மருமகதே!, நப்பின்னாய்! * 

கந்தம் கமழும் குழலீ!, கவட திறவாய் * 

 வந்பதங்கும், தகாழி அவழத்தன காண் ** மாதவிப் 

பந்தல் தமல், பல்கால் குயில் இனங்கே் கூவின காண் * 

 பந்தார ்விரலி!, உன் வமத்துனன் தபர ்பாட * 

பசந்தாமவரக் வகயால், சீரார ்வவே ஒலிப்ப * 

 வந்து திறவாய், மகிழ்ந்தததலார ்எம்பாவாய்     18 

 

குத்து விேக்பகரியக், தகாடட்ுக் கால் கட்டில் தமல் * 

 பமத்பதன்ற, பஞ்ச சயனத்தின் தமல் ஏறி * 

பகாத்தலர ்பூங்குழல், நப்பிவன பகாங்வக தமல் * 

 வவத்துக் கிடந்த, மலர ்மாரப்ா! வாய் திறவாய் ** 

வமத்தடம் கண்ணினாய்!, நீ உன் மணாேவன * 

 எத்தவன தபாதும், துயில் எழ ஒட்டாய் காண் * 

எத்தவனதயலும், பிரிவாற்றகில்லாயால் * 

 தத்துவம் அன்று, தகதவதலார ்எம்பாவாய்     19 

 

முப்பத்து மூவர,் அமரரக்்கு முன் பசன்று * 

 கப்பம் தவிரக்்கும் கலிதய!, துயில் எழாய் * 

பசப்பம் உவடயாய்!, திறல் உவடயாய்! * பசற்றாரக்்கு 

 பவப்பம் பகாடுக்கும், விமலா! துயில் எழாய் ** 

பசப்பன்ன பமன்முவலச,் பசவ்வாய்ச ்சிறு மருங்குல் * 

 நப்பின்வன நங்காய்!, திருதவ! துயில் எழாய் * 

உக்கமும் தட்படாேியும், தந்துன் மணாேவன * 

 இப்தபாதத எம்வம, நீராட்தடதலார ்எம்பாவாய்     20 

 

ஏற்ற கலங்கே், எதிர ்பபாங்கி மீதேிப்ப * 

 மாற்றாதத பால் பசாரியும், வே்ேல் பபரும் பசுக்கே் * 

ஆற்றப் பவடத்தான் மகதன!, அறிவுறாய் * 

 ஊற்றம் உவடயாய்!, பபரியாய்! ** உலகினில் 

ததாற்றமாய் நின்ற, சுடதர! துயில் எழாய் * 

 மாற்றார ்உனக்கு, வலிபதாவலந்துன் வாசற் கண் * 

ஆற்றாது வந்து, உன்னடி பணியுமா தபாதல * 

 தபாற்றி யாம் வந்ததாம், புகழ்ந்தததலார ்எம்பாவாய்    21 

 

அங்கண் மா ஞாலத்தரசர ்* அபிமான 

 பங்கமாய் வந்து, நின் பே்ேிக் கட்டில் கீதழ * 

சங்கம் இருப்பார ்தபால், வந்து தவலப்பபய்ததாம் * 

 கிங்கிணி வாய்ச ்பசய்த, தாமவரப் பூப் தபாதல ** 

பசங்கண் சிறுச ்சிறிதத, எம் தமல் விழியாதவா * 

 திங்களும் ஆதித்தியனும் எழுந்தாற் தபால் * 

அங்கண் இரண்டும் பகாண்டு, எங்கே் தமல் தநாக்குதிதயல் * 

 எங்கே் தமல் சாபம், இழிந்தததலார ்எம்பாவாய்     22 
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** மாரி மவல முவழஞ்சில், மன்னிக் கிடந்துறங்கும் * 

 சீரிய சிங்கம், அறிவுற்றுத் தீ விழித்து * 

தவரி மயிர ்பபாங்க, எப்பாடும் தபரந்்துதறி * 

 மூரி நிமிரந்்து, முழங்கிப் புறப்படட்ு ** 

தபாதருமா தபாதல, நீ பூவவப் பூ வண்ணா * உன் 

 தகாயில் நின்றிங்ஙதன தபாந்தருேி * தகாப்புவடய 

சீரிய சிங்காசனத்திருந்து * யாம் வந்த 

 காரியம் ஆராய்ந்து அருதேதலார ்எம்பாவாய்     23 

 

** அன்றிவ்வுலகம் அேந்தாய்!, அடி தபாற்றி * 

 பசன்றங்குத் பதன்னிலங்வக பசற்றாய்!, திறல் தபாற்றி * 

பபான்றச ்சகடம் உவதத்தாய்!, புகழ் தபாற்றி * 

 கன்று குணிலா எறிந்தாய்!, கழல் தபாற்றி ** 

குன்று குவடயா எடுத்தாய்!, குணம் தபாற்றி * 

 பவன்று பவக பகடுக்கும், நின் வகயில் தவல் தபாற்றி * 

என்பறன்றுன் தசவகதம, ஏத்திப் பவற பகாே்வான் * 

 இன்று யாம் வந்ததாம், இரங்தகதலார ்எம்பாவாய்    24 

 

ஒருத்தி மகனாய்ப் பிறந்து * ஓர ்இரவில் 

 ஒருத்தி மகனாய், ஒேித்து வேர * 

தரிக்கிலான் ஆகித், தான் தீங்கு நிவனந்த * 

 கருத்வதப் பிவழப்பித்துக், கஞ்சன் வயிற்றில் ** 

பநருப்பபன்ன நின்ற, பநடுமாதல! * உன்வன 

 அருத்தித்து வந்ததாம், பவற தருதி ஆகில் * 

திருத் தக்க பசல்வமும், தசவகமும் யாம் பாடி * 

 வருத்தமும் தீரந்்து, மகிழ்ந்தததலார ்எம்பாவாய்     25 

 

மாதல! மணிவண்ணா!, மாரக்ழி நீராடுவான் * 

 தமவலயார ்பசய்வனகே், தவண்டுவன தகட்டிதயல் * 

ஞாலத்வத எல்லாம், நடுங்க முரல்வன * 

 பாலன்ன வண்ணத்துன் பாஞ்சசன்னியதம ** 

தபால்வன சங்கங்கே், தபாய்ப்பாடுவடயனதவ * 

 சாலப் பபரும் பவறதய, பல்லாண்டிவசப்பாதர * 

தகால விேக்தக, பகாடிதய விதானதம * 

 ஆலின் இவலயாய்!, அருதேதலார ்எம்பாவாய்     26 

 

** கூடாவர பவல்லும் சீரக்், தகாவிந்தா! * உன்தன்வனப் 

 பாடிப் பவற பகாண்டு, யாம் பபறு சம்மானம் * 

நாடு புகழும் பரிசினால், நன்றாக * 

 சூடகதம ததாே்வவேதய, ததாதட பசவிப்பூதவ ** 

பாடகதம என்றவனய, பல்கலனும் யாம் அணிதவாம் * 

 ஆவட உடுப்தபாம், அதன் பின்தன பாற் தசாறு * 

மூட பநய் பபய்து, முழங்வக வழி வார * 

 கூடி இருந்து, குேிரந்்தததலார ்எம்பாவாய்     27 
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** கறவவகே் பின் பசன்று, கானம் தசரந்்துண்தபாம் * 

 அறிபவான்றும் இல்லாத ஆய்க்குலத்து * உன்தன்வனப் 

பிறவி பபறுந்தவன, புண்ணியம் யாம் உவடதயாம் * 

 குவற ஒன்றும் இல்லாத, தகாவிந்தா! ** உன்தன்தனா 

டுறதவல் நமக்கு, இங்பகாழிக்க ஒழியாது * 

 அறியாத பிே்வேகதோம், அன்பினால் * உன்தன்வனச ்

சிறு தபர ்அவழத்தனவும், சீறி அருோதத * 

 இவறவா! நீ தாராய், பவறதயதலார ்எம்பாவாய்    28 

 

** சிற்றம் சிறு காதல, வந்துன்வனச ்தசவித்து * உன் 

 பபாற்றாமவர அடிதய, தபாற்றும் பபாருே் தகோய் * 

பபற்றம் தமய்த்துண்ணும், குலத்தில் பிறந்து * நீ 

 குற்தறவல் எங்கவேக், பகாே்ோமல் தபாகாது ** 

இற்வறப் பவற பகாே்வான், அன்று காண் தகாவிந்தா! * 

 எற்வறக்கும் ஏழ் ஏழ் பிறவிக்கும் * உன்தன்தனா 

டுற்தறாதமயாதவாம், உனக்தக நாம் ஆட்பசய்தவாம் * 

 மற்வற நம் காமங்கே், மாற்தறதலார ்எம்பாவாய்    29 

 

** வங்கக் கடல் கவடந்த, மாதவவனக் தகசவவனத் * 

 திங்கே் திருமுகத்துச,் தசயிவழயார ்பசன்றிவறஞ்சி * 

அங்கப்பவற பகாண்டவாற்வற * அணி புதுவவப் 

 வபங்கமலத் தண்பதரியல், பட்டரப்ிரான் தகாவத பசான்ன ** 

சங்கத் தமிழ் மாவல, முப்பதும் தப்பாதம * 

 இங்கிப்பரிசுவரப்பார,் ஈரிரண்டு மால் வவரத் ததாே் * 

பசங்கண் திருமுகத்துச,் பசல்வத் திருமாலால் * 

 எங்கும் திருவருே் பபற்று, இன்புறுவர ்எம்பாவாய்    30 

 

ஆண்டாள் திருைடிகளள சரணம் 

 

 

 


