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திருப் பாணாழ் வார் அருளிச் சசய் த
அமலனாதிபிரான்

அமலனாதிபிரான் தனியன்கள்
சபரிய நம் பிகள் அருளிச் சசய் தது
ஆபாத3 சூட3மநுபூ4ய ஹரிம் ஶயாநம்
மத்4தய கதவர து3ஹிதுர் முதி3தாந்தராத்மா |
அத்3ரஷ்ட்ருதாம் நயநதயார் விஷயாந் தராணாம்
தயா நிஶ்சிகாய மநவவ முநிவாஹநம் தம் ||
திருமலல நம் பிகள் அருளிச் சசய் தது
காட்டதவ கண்ட பாத கமலம் நல் லாவட உந்தி *
ததட்டரும் உதர பந்தம் திருமார்பு கண்டம் பசவ் வாய் *
வாட்டமில் கண்கே் தமனி முனி ஏறித் தனி புகுந்து *
பாட்டினால் கண்டு வாழும் பாணர் தாே் பரவிதனாதம

திருப் பாணாழ் வார் அருளிச் சசய் த
அமலனாதிபிரான்
அழகிய மணவாளனது திருமமனி அழகில் பாதாதி மகசாந் தமாக ஈடுபடுதல்
** அமலன் ஆதி பிரான் * அடியார்க்பகன் வன ஆட்படுத்த
விமலன் * விண்ணவர் தகான் * விவரயார் பபாழில் தவங் கடவன் **
நிமலன் நின் மலன் நீ தி வானவன் * நீ ே் மதிே் அரங் கத்தம் மான் * திருக்
கமல பாதம் வந்து * என் கண்ணின் உே் ேன ஒக்கின் றதத

1

உவந்த உே் ேத்தனாய் * உலகம் அேந் தண்டமுற *
நிவந்த நீ ே் முடியன் * அன் று தநர்ந்த நிசாசரவர **
கவர்ந்த பவங் கவணக் காகுத்தன் * கடியார் பபாழில் அரங் கத்தம் மான் * அவரச்
சிவந்த ஆவடயின் தமல் * பசன் றதாம் என சிந்தவனதய
2
** மந்தி பாய் * வட தவங் கட மாமவல * வானவர்கே்
சந்தி பசய் ய நின் றான் * அரங் கத்து அரவினவணயான் **
அந்தி தபால் நிறத்தாவடயும் * அதன் தமல் அயவனப் பவடத்தததார் எழில் *
உந்தி தமல் அதன் தறா * அடிதயன் உே் ேத்தின் னுயிதர

3

சதுரமா மதிே் சூழ் இலங் வகக்கிவறவன் * தவல பத்
துதிர ஓட்டி * ஓர் பவங் கவண உய் த்தவன் * ஓத வண்ணன் **
மதுரமா வண்டு பாட * மாமயில் ஆடரங் கத்தம் மான் * திருவயிற்
றுதர பந்தம் * என் உே் ேத்துே் நின் றுலாகின் றதத

4
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பாரமாய * பழ விவன பற் றறுத்து * என் வனத் தன்
வாரம் ஆக்கி வவத்தான் * வவத்ததன் றி என் னுே் புகுந்தான் **
தகாரமா தவம் பசய் தனன் பகால் அறிதயன் * அரங் கத்தம் மான் * திரு
ஆர மார்பதன் தறா * அடிதயவன ஆட்பகாண்டதத

5

துண்ட பவண்பிவறயன் * துயர் தீர்த்தவன் * அஞ் சிவறய
வண்டு வாழ் பபாழில் சூழ் * அரங் க நகர் தமய அப்பன் **
அண்டர் அண்ட பகிர் அண்டத்து * ஒரு மாநிலம் எழு மால் வவர * முற் றும்
உண்ட கண்டம் கண்டீர் * அடிதயவன உய் யக் பகாண்டதத

6

வகயினார் * சுரிசங் கனல் ஆழியர் * நீ ே் வவர தபால்
பமய் யனார் * துேப விவரயார் கமழ் நீ ே் முடி எம்
ஐயனார் ** அணி அரங் கனார் * அரவினவண மிவச தமய மாயனார் *
பசய் ய வாய் ஐதயா! * என் வனச் சிந்வத கவர்ந்ததுதவ

7

பரியனாகி வந்த * அவுணன் உடல் கீண்ட * அமரர்க்
கரிய ஆதிப் பிரான் * அரங் கத்தமலன் முகத்து **
கரியவாகிப் புவட பரந்து * மிேிர்ந்து பசவ் வரி ஓடி * நீ ண்ட அப்
பபரியவாய கண்கே் * என் வனப் தபவதவம பசய் தனதவ!

8

** ஆலமா மரத்தின் இவல தமல் * ஒரு பாலகனாய் *
ஞாலம் ஏழும் உண்டான் * அரங் கத்து அரவினவணயான் **
தகாலமா மணி ஆரமும் * முத்துத் தாமமும் முடிவில் லததார் எழில் *
நீ ல தமனி ஐதயா! * நிவற பகாண்டபதன் பநஞ் சிவனதய

9

** பகாண்டல் வண்ணவனக் * தகாவலனாய் பவண்பணய்
உண்ட வாயன் * என் உே் ேம் கவர்ந்தாவன **
அண்டர் தகான் அணி அரங் கன் * என் அமுதிவனக்
கண்ட கண்கே் * மற் பறான் றிவனக் காணாதவ

10

திருப் பாணாழ் வார் திருவடிகமள சரணம்

ஆழ் வார் எம் பபருமானார் ஜீயர் திருவடிகதே சரணம்

http://acharya.org

