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______________________________________________________________________________

திருடவங்கேமுடேயான் மீ து ஆழ்வார்கள் அருளிய ொசுரங்கள்

1. பெரியாழ்வார் அருளியடவ
1.சுற்றும் எி யட்டம் சூழ்ந்து ச ோதி பந்து ங்கும்

த்தன ச ய்னினும் ன் நகன் பகம் சர் எவ்யோய்!
யித்தகன் சயங்கடயோணன் உன்ன யிிக்கின்
னகத்தம் சோயோசந அம்புலீ! கடிசதோடி யோ!
2.ன்ிது நோனம்? ன்ப்ன் அிந்தின்!
பன்னன யண்ணசந சகோண்டு அயோய் ன்
நன்னு ப ினன யோில் சுமற்ின

நின்னு படினச! அச்ச ோ! அச்ச ோ! சயங்கடயோணச! அச்ச ோ! அச்ச ோ!
3.சதன் இங்னக நன்ன்

ிபம் சதோள் துணி ச ய்து

நின் இங்கு பூண் யிீடண ம்ிக்கு
ன் இங்கு ோநத்தவும் அபச ன்
நின் அங்கோபற்கு ஏர் சகோல் சகோண்டு யோ!
சயங்கடயோணற்கு ஏர் சகோல் சகோண்டு யோ!
4.நச்ச ோடு நோினக ி நோதர்கள் தம் இடம் புக்கு
கச்ச ோடு ட்னடக் கிமித்துக் கோம்பு துகில் அனய கீ ி
ிச் லும் தீனநகள் ச ய்யோய்! ீள் திருசயங்கடத்து ந்தோய்!
ச்ன த் தநகத்சதோடு ோதிரிப்பூச் சூட்ட யோபோய்!
5.சோதர் கண்டோய்! இங்சக சோதர் கண்டோய்! சோதசப ன்ோசத சோதர்
கண்டோய்!
சதனும் ச ோல்ி அ கத்தோர் சதனும் ச

ோன் சகட்க நோட்சடன்!

சகோது கபனடக் குட்டசசனோ!!! குன்று டுத்தோய்! குடம் ஆடு கூத்தோ!
சயதப்சோருச! ன் சயங்கடயோ! யித்தகச! இங்சக சோதபோசன!
6.கடினோர் சோமில் அணி சயங்கடயோ! கரும் சோர் ச! ீ உகக்கும்
குனடயும் ச ருப்பும் குமலும் தருயிக்கக் சகோள்ோசத சோோய் நோச!

கடின சயங்கோன் இனடக் கன்ி ின் சோ
அடியும் சயதும்ி, உன் கண்கள்

ிறுக்குட்டச் ச ங்கந

ியந்தோய் அன ந்திட்டோய் ீ ம்ிபோன்!

7.ச ன்ி ஏங்கு தண் திருசயங்கடபனடனோய்! உகு
தன்ன யோம ின் ம்ீ! தோசநோதபோ!

ன்னயும் ன் உனடனநனனயும் உன்

திபோ!

க்கப சோி எற்ிக் சகோண்டு

ின் அருச புரிந்திருந்சதன் இி ன் திருக்குிப்ச!?
2.ஸ்ரீஆண்ோள் ாச்சியார் அருளியடவ
8.னத எரு திங்கள் தனப யிக்கித் தண் நண்டம் இட்டு நோ ி பன் ோள்
ன! தண் நணல் சகோண்டு சதரு அணிந்து, அமகினுக்கு அங்கரித்து அங்க
சதயோ!

உய்னவும் நோங்சகோசோ ன்று ச ோல்ி, உன்னயும் உம்ினனயும் சதோழுசதன்,
சயய்னசதோர் தமல் உநிழ்

க்கபக் னக சயங்கடயற்கு ன்ன யிதிக்கிற்ிசன!

9.நத்த ன்று நர், பறுக்க நர் சகோண்டு பப்சோதும் உன்டி யணங்கி,
தத்துயம் இி ன்று சஞ்ச ரிந்து, யோ கத்து அமித்து உன்ன னயதிடோசந

சகோத்தர் பூங்கனண சதோடுத்துக் சகோண்டு, சகோயிந்தன் ன்சதோர் சர் ழுதி;
யித்தகன் சயங்கடயோணன் ன்னும் யிக்கிில் புக ன்ன யிதிக்கிற்ிசன!
10.கோட்டில் சயங்கடம், கண்ணபுப கர்
யோட்டம் இன்ி நகிழ்ந்து உன யோநன்
ஏட்டபோ யந்து ன் னகப் ற்ி, தன்சோடும்
கூட்டுநோகில், ீ கூடிடு கூடச!
11.சயள்ன யிிச்
கோட்டோன்!

ங்கு இடங்னகனில் சகோண்ட யிநன் க்கு உருக்

உள்ம் புகுந்து ன்ன னயித்து ோளும் உனிர் சய்து கூத்தோட்டுக் கோணும்
கள்யிழ் ச ண்கப் பூ நர் சகோதிக் கித்து இன

ோடும் குனிச!

சநள் யிருந்து நிமற்ி நிமற்ி ன் சயங்கடயன் யபக் கூயோய்!
12.ோடும் குனில்கோள்! ஈது ன் ோடல்? ல் சயங்கட
ோடர் நக்கு எரு யோழ்வு தந்தோல் யந்து ோடுநின்!

ஆடும் கருக் சகோடி உனடனோர் யந்து அருள் ச ய்து
கூடுயபோனில் கூயி தம் ோட்டுக்கள் சகட்டுசந!

13.நனமசன! நனமசன! நண் பும் பூ ி உள்ோய் ின்று

சநழுகு ஊற்ிோற் சோல், ஊற்று ல் சயங்கடத்துள் ின்
அமகப் ிபோோர் தம்னந ன் சஞ் த்து அகப்ட
தழுயி ின்று ன்னத் தனதத்துக் சகோண்டு ஊற்வும் யல்னசன?!
விடசஷ ொசுரங்கள்:
14.யிண்ண
ீ சநோப்பு யிரித்தோற் சோல் சநகங்கோள்!

சதண்ணர்ீ ோய் சயங்கடத்து ன் திருநோலும் சோந்தோச?
கண்ணர்கள்
ீ
பனக் குயட்டில் துி ச ோபச் ச ோர்சயன
சண்ணர்னந
ீ
ஈடமிக்கும் இது தநக்சகோர் சருனநசன!
15.நோபத்த ிதி ச ோரியும் நோபகில்கோள்! சயங்கடத்துச்

ோநத்தின் ிம் சகோண்ட தோடோன் யோர்த்னத ன்ச?

கோநத்தீயுள் புகுந்து, கதுயப்ட்டு, இனடக் கங்குல்

நத்தின் சதன்லுக்கு இங்கு இக்கோய் ோன் இருப்சச!
16.எி யண்ணம், யன,

ிந்னத, உக்கத்சதோடு இனய ல்ோம்

ினநனோல் இட்டு ன்ன ஈடு அமினப் சோனியோல்
குிர் அருயி சயங்கடத்து ன் சகோயிந்தன் குணம் ோடி,
அி எத்த சநகங்கோள்! ஆயி கோத்து இருப்சச!
17.நின்ோகத்து ழுகின் சநகங்கோள்! சயங்கடத்துத்
தன்ோகத் திருநங்னக தங்கின

ீர் நோர்யர்க்கு,

ன்ோகத்து இம் சகோங்னக யிரும்ித்தோம் ோள் சதோறும்
சோன்ோகம் புல்குதற்கு ன் புரிவுனடனந ச ப்புநிச!
18.யோன் சகோண்டு கிர்ந்து ழுந்த நோபகில்கோள்! சயங்கடத்துத்
சதன் சகோண்ட நர்

ிதத் திபண்டு ிப் சோமியர்கோள்!
ீ

ஊன் சகோண்ட யள்ளுகிபோல் இபணினன உடல் இடந்தோன்
தோன் சகோண்ட

ரியனகள் தருநோகில்

ோற்றுநிச!

19. ம் சகோண்டு கிர்ந்து ழுந்த தண் பகில்கோள்! நோயினன
ிம் சகோண்டோன் சயங்கடத்சத ிபந்சதிப் சோமியர்கோள்!
ீ

உங்குண்ட யிங்கி சோல் உள் சநினப் புகுந்து ன்ன
ம் சகோண்ட ோபணற்கு ன் டன சோய் ச ப்புநிச!

20. ங்கநோ கடல் கனடந்தோன் தண் பகில்கோள்! சயங்கடத்துச்
ச ங்கண் நோல் ச யடிக் கீ ழ் அடி யழ்ச்
ீ
ி யிண்ணப்ம்!

சகோங்னக சநல் குங்குநத்தின் குமம்பு அமினப் புகுந்து எரு ோள்
தங்குசநல் ன் ஆயி தங்கும் ன்று உனபனீசப!
21.கோர்கோத்து ழுகின் கோர்பகில்கோள்! சயங்கடத்துப்
சோர்கோத்து ழுந்து அருிப் சோருதயோர் சர் ச ோல்ி

ீர் கோத்து ருக்கிம் சோல் மயின சோல் யழ்சயன
ீ
யோர் கோத்து எரு ோள் தம் யோ கம் தந்து அருோசப!

22.நதனோன சோல் ழுந்த நோபகில்கோள்! சயங்கடத்னதப்
தினோக யோழ்யர்கோள்!
ீ
ோம்பு அனணனோன் யோர்த்னத ன்ச?
கதி ன்று தோோயோன் கருதோது ஏர் சண் சகோடினன

யனத ச ய்தோன் ன்னும் ச ோல் னயனகத்தோர் நதினோசப!!!
23.ோகத்தின் அனணனோன ன்னுதோள் னந்து உனப ச ய்
சநகத்னத சயங்கடக்சகோன் யிடு தூதில் யிண்ணப்ம்
சோகத்தில் யழுயோத புதுனயனர்சகோன் சகோனத தநிழ்
ஆகத்து னயத்து உனபப்ோர், அயர் அடினோர் ஆகுயசப!
______________________________________________________________________________
3.திருப்ொணாழ்வார் அருளியடவ

24. அநன் ஆதி ிபோன், அடினோர்க்கு ன்ன ஆட்டுத்த

யிநன், யிண்ணயர் சகோன், யினபனோர் சோமில் சயங்கடயன்,
ிநன், ின்நன், ீதி யோயன், ீள் நதிள் அபங்கத்து அம்நோன், திருக்
கந ோதம் யந்து ன் கண்ணில் உள் எக்கின்சத!

25.

நந்தி ோய் யடசயங்கட நோநன, யோயர்கள்
ந்தி ச ய்ன ின்ோன் அபங்கத்து அபயின் அனணனோன்
அந்தி சோல் ித்து ஆனடயும், அதன் சநல் அனனப்
உந்தி சநல் அதன்சோ அடிசனன் உள்த்து இன் உனிசப!

T0TAL SONGS: 25

னடத்தசதோர் மில்

