திருஅருட்பிரகாச வள்ளலா ெபற்ற மரணமிலாப் ெபருவாழ்ைவப் பற்றிய
திருஅருட்பா பாடல்கள்
திருஅருட்பா ஐந்தாம் திருமுைற, பதிகம் எண் - 7, பதிகத்தின் ெபய - அதிசய மாைல
ஆவாஈ ததிசயம்ஈ ததிசயம்என் புகல்ேவன்
அடியெரலாம் நிைனந்துநிைனந் தவிழ்ந்தகெநக் குருகி
ஓவாமல் அரற்றிடவும் அவக்கருளான் மாைய
உலகவிட யானந்தம் உவந்துவந்து முயன்று
த5வாய நரகினிைட விழக்கடேவன் எைனத்தான்
சிவயாநம எனப்புகலும் ெதளிவுைடயன் ஆக்கிச்
சாவாத வரங்ெகாடுத்துத் தனக்கடிைம பணித்தான்
தனித்தசிவ காமவல்லிக் கினித்தநடத் தவேன (3208)
திருஅருட்பா ஆறாம் திருமுைற, பதிகம் எண் - 22, பதிகத்தின் ெபய - நடராஜபதி மாைல
பூதமுத லாயபல கருவிகள் அைனத்தும்என்
புகல்வழிப் பணிகள்ேகட்பப்
ெபாய்படாச் சத்திகள் அனந்தேகா டிகளும்ெமய்ப்
ெபாருள்கண்ட சத்தபலரும்
ஏதமற என்னுளம் நிைனத்தைவ நிைனத்தாங்
கிைசந்ெதடுத் துதவஎன்றும்
இறவாத ெபருநிைலயில் இைணெசாலா இன்புற்
றிருக்கஎைன ைவத்தகுருேவ
நாதமுதல் இருமூன்று வைரயந்த நிைலகளும்
நலம்ெபறச் சன்மாக்கமாம்
ஞானெநறி ஓங்கஓ திருவருட் ெசங்ேகால்
நடத்திவரு நல்லஅரேச
வாதமிடு சமயமத வாதிகள் ெபறற்கrய
மாமதியின் அமுதநிைறேவ
மணிமன்றின் நடுநின்ற ஒருெதய்வ ேமஎலாம்
வல்லநட ராஜபதிேய (3673)
அந்நாளில் அம்பலத் திருவாயி லிைடஉனக்
கன்புடன் உைரத்தபடிேய
அற்புதம்எ லாம்வல்ல நம்அருட் ேபெராளி
அளித்தனம் மகிழ்ந்துன்உள்ேள
இந்நாள் ெதாடுத்துந5 எண்ணிய படிக்ேக
இயற்றிவிைள யாடிமகிழ்க
என்றும்இற வாநிைலயில் இன்பஅனு பவனாகி
இயல்சுத்த மாதிமூன்றும்
எந்நாளும் உன்இச்ைச வழிெபற்று வாழ்கயாம்
எய்திநின் னுட்கலந்ேதம்
இனிஎந்த ஆற்றினும் பிrவுேறம் உண்ைமஈ
ெதம்மாைண என்றகுருேவ
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திருஅருட்பிரகாச வள்ளலா ெபற்ற மரணமிலாப் ெபருவாழ்ைவப் பற்றிய
திருஅருட்பா பாடல்கள்
மன்னாகி என்ெபrய வாழ்வாகி அழியாத
வரமாகி நின்றசிவேம
மணிமன்றின் நடுநின்ற ஒருெதய்வ ேமஎலாம்
வல்லநட ராஜபதிேய (3680)
திருஅருட்பா ஆறாம் திருமுைற, பதிகம் எண் - 23, பதிகத்தின் ெபய - சற்குருமணி மாைல
தத்துவ மசிநிைல இதுஇது தாேன
சத்தியம் காண்எனத் தனித்துைரத் ெதனக்ேக
எத்துவந் தைனகளும் ந5க்கிெமய்ந் நிைலக்ேக
ஏற்றிநான் இறவாத இயல்அளித் தருளால்
சித்துவந் துலகங்கள் எவற்றினும் ஆடச்
ெசய்வித்த ேபரருட் சிவபரஞ் சுடேர
சத்துவ ெநறிதரு வடல்அருட் கடேல
தனிநட ராஜஎன் சற்குரு மணிேய (3692)
அமரரும் முனிவரும் அதிசயித் திடேவ
அருட்ெபருஞ் ேசாதிைய அன்புடன் அளித்ேத
கமமுறு சிவெநறிக் ேகற்றிஎன் றைனேய
காத்ெதன துளத்தினில் கலந்தெமய்ப் பதிேய
எமன்எனும் அவன்இனி இைலஇைல மகேன
எய்ப்பற வாழ்கஎன் றியம்பிய அரேச
சமரச சன்மாக்க சங்கத்தின் முதேல
தனிநட ராஜஎன் சற்குரு மணிேய (3702)
நன்மாக்கத் தவஉளம் நண்ணிய வரேம
நடுெவளி நடுநின்று நடஞ்ெசயும் பரேம
துன்மாக்க வாதிகள் ெபறற்கரு நிைலேய
சுத்தசி வானந்தப் புத்தமு துவப்ேப
என்மாக்கம் எனக்களித் ெதைனயுேமல் ஏற்றி
இறவாத ெபருநலம் ஈந்தெமய்ப் ெபாருேள
சன்மாக்க சங்கத்தா தழுவிய பதிேய
தனிநட ராஜஎன் சற்குரு மணிேய (3703)
கருதாமல் கருதும்ஓ கருத்தினுட் கருத்ேத
காணாமல் காணும்ஓ காட்சியின் விைளேவ
எருதாகத் திrந்ேதனுக் கிகபரம் அளித்ேத
இறவாத வரமுந்தந் தருளிய ஒளிேய
வருதாகந் தவித்திட வந்தெதள் ளமுேத
மாணிக்க மைலநடு மருவிய பரேம
தருதான முணெவனச் சாற்றிய பதிேய
தனிநட ராஜஎன் சற்குரு மணிேய (3708)
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திருஅருட்பிரகாச வள்ளலா ெபற்ற மரணமிலாப் ெபருவாழ்ைவப் பற்றிய
திருஅருட்பா பாடல்கள்
ஏகாஅ ேனகாஎன் ேறத்திடு மைறக்ேக
எட்டாத நிைலேயநான் எட்டிய மைலேய
ஓகாள மதங்கைள முழுவதும் மாற்றி
ஒருநிைல ஆக்கஎன் றுைரத்தெமய்ப் பரேம
ஈகாதல் உைடயவக் கிருநிதி அளித்ேத
இன்புறப் புrகின்ற இயல்புைட இைறேய
சாகாத வரந்தந்திங் ெகைனக்காத்த அரேச
தனிநட ராஜஎன் சற்குரு மணிேய (3709)
திருஅருட்பா ஆறாம் திருமுைற, பதிகம் எண் - 27, பதிகத்தின் ெபய - திருவருள் விைழதல்
விைரந்துநின் அருைள ஈந்திடல் ேவண்டும்
விளம்பும்இத் தருணம்என் உளந்தான்
கைரந்தது காதல் ெபருகிேமல் ெபாங்கிக்
கைரஎலாம் கடந்தது கண்டாய்
வைரந்ெதைன மணந்த வள்ளேல எல்லாம்
வல்லவா அம்பல வாணா
திைரந்தஎன் உடம்ைபத் திருஉடம் பாக்கித்
திகழ்வித்த சித்தேன சிவேன (3755)
சிவந்திகழ் கருைணத் திருெநறிச் சாபும்
ெதய்வம்ஒன் ேறஎனும் திறமும்
நவந்தரு நிைலகள் சுதந்தரத் தியலும்
நன்ைமயும் நைரதிைர முதலாம்
துவந்துவம் தவித்துச் சுத்தமா தியமுச்
சுகவடி வம்ெபறும் ேபறும்
தவந்திகழ் எல்லாம் வல்லசித் தியும்ந5
தந்தருள் தருணம்ஈ ெதனக்ேக (3756)
திருஅருட்பா ஆறாம் திருமுைற, பதிகம் எண் - 36, பதிகத்தின் ெபய - ெபற்ற ேபற்றிைன வியத்தல்
களித்ெதன துடம்பில் புகுந்தைன எனது
கருத்திேல அமந்தைன கனிந்ேத
ெதளித்தஎன் அறிவில் விளங்கிைன உயிrல்
சிறப்பினால் கலந்தைன உள்ளம்
தளித்திடச் சாகா வரங்ெகாடுத் ெதன்றும்
தைடபடாச் சித்திகள் எல்லாம்
அளித்தைன எனக்ேக நின்ெபருங் கருைண
அடியன்ேமல் ைவத்தவா ெறன்ேன (3748)
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திருஅருட்பிரகாச வள்ளலா ெபற்ற மரணமிலாப் ெபருவாழ்ைவப் பற்றிய
திருஅருட்பா பாடல்கள்
திருஅருட்பா ஆறாம் திருமுைற, பதிகம் எண் - 37, பதிகத்தின் ெபய – அழிவுறா அருள்வடிவப் ேபறு
சிவங்க னிந்தசிற் றம்பலத் தருள்நடம் ெசய்கின்ற ெபருவாழ்ேவ
நவங்க னிந்தேமல் நிைலநடு விளங்கிய நண்பேன அடிேயன்றன்
தவங்க னிந்தேதா விண்ணப்பம் திருச்ெசவி தrத்தருள் புrந்தாேய
பவங்க னிந்தஇவ் வடிவேம அழிவுறாப் பதிவடி வாமாேற (3852)
விளங்கு கின்றசிற் றம்பலத் தருள்நடம் விைளக்கின்ற ெபருவாழ்ேவ
களங்க மில்லேதா உளநடு விளங்கிய கருத்தேன அடிேயன்நான்
விளம்பி நின்றேதா விண்ணப்பம் திருச்ெசவி வியந்தருள் புrந்தாேய
உளங்ெகாள் இவ்வடி விம்ைமேய மந்திர ஒளிவடி வாமாேற (3853)
விஞ்சு கின்றசிற் றம்பலத் தருள்நடம் விைளக்கின்ற ெபருவாழ்ேவ
எஞ்சல் அற்றமா மைறமுடி விளங்கிய என்னுயித் துைணேயநான்
அஞ்சல் இன்றிேய ெசய்தவிண் ணப்பம்ஏற் றகங்களித் தளித்தாேய
துஞ்சும் இவ்வுடல் அழிவுறா ேதாங்குெமய்ச் சுகவடி வாமாேற (3854)
ஓங்கு கின்றசிற் றம்பலத் தருள்நடம் ஒளிகின்ற ெபருவாழ்ேவ
ேதங்கு லாவிய ெதள்ளமு ேதெபருஞ் ெசல்வேம சிவேமநின்
பாங்க ேனன்ெமாழி விண்ணப்பம் திருச்ெசவி பதித்தருள் புrந்தாேய
ஈங்கு வழுடல்
6
என்றும்வ ழாெதாளி8
6
இயல்வடி வாமாேற (3855)
இலங்கு கின்றசிற் றம்பலத் தருள்நடம் இடுகின்ற ெபருவாழ்ேவ
துலங்கு ேபரருட் ேசாதிேய ேசாதியுள் துலங்கிய ெபாருேளஎன்
புலங்ெகாள் விண்ணப்பம் திருச்ெசவிக் ேகற்றருள் புrந்தைன இஞ்ஞான்ேற
அலங்கும் இவ்வுடல் எற்ைறயும் அழிவுறா அருள்வடி வாமாேற (3856)
சிறந்த ேபெராளித் திருச்சிற்றம் பலத்திேல திகழ்கின்ற ெபருவாழ்ேவ
துறந்த ேபருளத் தருட்ெபருஞ் ேசாதிேய சுகப்ெபரு நிைலேயநான்
மறந்தி டாதுெசய் விண்ணப்பம் திருச்ெசவி மடுத்தருள் புrந்தாேய
பிறந்த இவ்வுடல் என்றும்இங் கழிவுறாப் ெபருைமெபற் றிடுமாேற (3857)
வயங்கு கின்றசிற் றம்பலந் தன்னிேல வளகின்ற ெபருவாழ்ேவ
மயங்கு றாதெமய் அறிவிேல விளங்கிய மாமணி விளக்ேகஇங்
கியங்கு சிற்றடி ேயன்ெமாழி விண்ணப்பம் ஏற்றருள் புrந்தாேய
தயங்கும் இவ்வுடல் எற்ைறயும் அழிவுறாத் தனிவடி வாமாேற (3858)
த5ட்டு கின்றசிற் றம்பலந் தன்னிேல திகழ்கின்ற ெபருவாழ்ேவ
காட்டு கின்றேதா கதிநடு விளங்கிய கடவுேள அடிேயன்நான்
ந5ட்டி நின்றேதா விண்ணப்பம் திருச்ெசவி நிைறத்தருள் புrந்தாேய
பூட்டும் இவ்வுடல் எற்ைறயும் அழிவுறாப் ெபான்வடி வாமாேற (3859)
தைடயி லாதசிற் றம்பலந் தன்னிேல தைழக்கின்ற ெபருவாழ்ேவ
கைடயி லாப்ெபருங் கதிநடு விளங்கும்ஓ கடவுேள அடிேயன்நான்
இைடவு றாதுெசய் விண்ணப்பம் திருச்ெசவிக் ேகற்றருள் புrந்தாேய
புைடயின் இவ்வுடல் எற்ைறயும் அழிவுறாப் ெபான்வடி வாமாேற (3860)
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திருஅருட்பிரகாச வள்ளலா ெபற்ற மரணமிலாப் ெபருவாழ்ைவப் பற்றிய
திருஅருட்பா பாடல்கள்
ைகயின் ெநல்லிேபால் விளங்குசிற் றம்பலங் கலந்தருள் ெபருவாழ்ேவ
ெமய்யி ேலவிைளந் ேதாங்கிய ேபாகேம ெமய்ப்ெபரும் ெபாருேளநான்
ஐய மற்றுைரத் திட்டவிண் ணப்பம்ஏற் றளித்தைன இஞ்ஞான்ேற
ெசய்யும் இவ்வுடல் என்றுமிங் கழிவுறாச் சிவவடி வாமாேற (3861)
திருஅருட்பா ஆறாம் திருமுைற, பதிகம் எண் - 38, பதிகத்தின் ெபய - ேபரருள் வாய்ைமைய வியத்தல்
வாதித்த மாைய விைனயா ணவம்எனும் வன்மலத்ைதச்
ேசதித்ெதன் உள்ளம் திருக்ேகாயி லாக்ெகாண்டு சித்திஎலாம்
ேபாதித் துடம்ைபயும் ெபான்னுடம் பாக்கிநற் புத்தமுதும்
சாதித் தருளிய நின்னருட் கியான்ெசயத் தக்கெதன்ேன (3866)
ெசத்தா எழுெகனச் சிந்ைதெசய் முன்னஞ் சிrத்ெதழேவ
இத்தா ரணியில் அருட்ெபருஞ் ேசாதி எனக்களித்தாய்
எத்தாலும் என்றும் அழியா வடிவுதந் ெதன்னுள்நின்ைன
ைவத்தாய் மணிமன்ற வாணநின் ேபரருள் வாய்ைமெயன்ேன (3867)
என்ேனஎன் மீ ெதம் ெபருமான் கருைண இருந்தவண்ணம்
தன்ேன rலாத அருட்ெபருஞ் ேசாதிையத் தந்துலகுக்
கன்ேன எனவிைள யாடுக என்றழி யாதெசழும்
ெபான்ேன8 வடிவும் அளித்ெதன் னுயிrல் புண8ந்தனேன (3869)
அச்ேசா என்என்று புகல்ேவன்என் ஆண்டவன் அம்பலத்தான்
எச்ேசா தைனயும் இயற்றாெதன் னுட்கலந் தின்னருளாம்
ெமய்ச்ேசாதி ஈந்ெதைன ேமனிைலக் ேகற்றி விைரந்துடம்ைப
இச்ேசாதி ஆக்கிஅழியா நலந்தந்த விச்ைசையேய (3870)
திருஅருட்பா ஆறாம் திருமுைற, பதிகம் எண் - 40, பதிகத்தின் ெபய - ஆனந்தானுபவம்
காைலயிேல நின்றன்ைனக் கண்டுெகாண்ேடன் சன்மாக்கச்
சாைலயிேல இன்பம் தைழக்கின்ேறன் - ஞாலமிைசச்
சாகா வரம்ெபற்ேறன் தத்துவத்தின் ேமல்நடிக்கும்
ஏகா நினக்கடிைம ஏற்று (3893)
கண்ேடன் களித்ேதன் கருைணத் திருஅமுதம்
உண்ேடன் உயநிைலேமல் ஓங்குகின்ேறன் - ெகாண்ேடன்
அழியாத் திருஉருவம் அச்ேசாஎஞ் ஞான்றும்
அழியாச்சிற் றம்பலத்ேத யான் (3896)
திருஅருட்பா ஆறாம் திருமுைற, பதிகம் எண் - 41, பதிகத்தின் ெபய - பரசிவ நிைல
சாகாத வரம்எனக்ேக தந்ததனித் ெதய்வம்
சன்மாக்க சைபயில்எைனத் தனிக்கைவத்த ெதய்வம்
மாகாத லால்எனக்கு வாய்த்தஒரு ெதய்வம்
மாதவரா தியஎல்லாம் வாழ்த்துகின்ற ெதய்வம்
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திருஅருட்பிரகாச வள்ளலா ெபற்ற மரணமிலாப் ெபருவாழ்ைவப் பற்றிய
திருஅருட்பா பாடல்கள்
ஏகாத நிைலஅதன்ேமல் எைனஏற்றும் ெதய்வம்
எண்ணுெதாறும் என்னுளத்ேத இனிக்கின்ற ெதய்வம்
ேதகாதி உலகெமலாஞ் ெசயப்பணித்த ெதய்வம்
சிற்சைபயில் விளங்குகின்ற ெதய்வமேத ெதய்வம் (3910)
திருஅருட்பா ஆறாம் திருமுைற, பதிகம் எண் - 49, பதிகத்தின் ெபய - கண்ேடன் கனிந்ேதன் கலந்ேதன் எனல்
மருள்ெநறிேச8 மலஉடம்ைப அழியாத விமல
வடிவாக்கி எல்லாஞ்ெசய் வல்லசித்தாம் ெபாருைளத்
தருணமது ெதrந்ெதனக்குத் தாேனவந் தளித்த
தயாநிதிைய எைனஈன்ற தந்ைதையஎன் தாையப்
ெபாருள்நிைறசிற் றம்பலத்ேத விளங்குகின்ற பதிையப்
புகல்அrதாம் சுத்தசிவ பூரணெமய்ச் சுகத்ைதக்
கருைணஅருட் ெபருஞ்ேசாதிக் கடவுைளஎன் கண்ணால்
கண்டுெகாண்ேடன் கனிந்துெகாண்ேடன் கலந்துெகாண்ேடன் களித்ேத (4013)
திருஅருட்பா ஆறாம் திருமுைற, பதிகம் எண் - 50, பதிகத்தின் ெபய - ஆண்டருளிய அருைமைய வியத்தல்
அன்பிேல பழுத்த தனிப்பழம் என்ேகா
அறிவிேல அறிவறி ெவன்ேகா
இன்பிேல நிைறந்த சிவபதம் என்ேகா
என்னுயித் துைணப்பதி என்ேகா
வன்பிலா மனத்ேத வயங்ெகாளி என்ேகா
மன்னும்அம் பலத்தர ெசன்ேகா
என்புr அழியாப் ெபான்புr ஆக்கி
என்ைனஆண் டருளிய நிைனேய (4020)
திருஅருட்பா ஆறாம் திருமுைற, பதிகம் எண் - 52, பதிகத்தின் ெபய - பாமாைல ஏற்றல்
ஆக்கி அளித்தல்முத லாந்ெதாழில்ஓ ஐந்திைனயும்
ேதக்கி அமுெதாருந5 ெசய்என்றான் - தூக்கி
எடுத்தான் அைணத்தான் இறவாத ேதகம்
ெகாடுத்தான்சிற் றம்பலத்ெதன் ேகா (4045)
திருஅருட்பா ஆறாம் திருமுைற, பதிகம் எண் - 57, பதிகத்தின் ெபய - அருள்விளக்க மாைல
கைரந்துவிடா ெதன்னுைடய நாவகத்ேத இருந்து
கனத்தசுைவ தருகின்ற கற்கண்ேட கனிவாய்
விைரந்துவந்ெதன் துன்பெமலாம் தவித்தஅரு ளமுேத
ெமய்அருேள ெமய்யாகி விளங்குகின்ற விளக்ேக
திைரந்தஉடல் விைரந்துடேன ெபான்உடம்ேப ஆகித்
திகழ்ந்தழியா ேதாங்கஅருள் சித்ேதெமய்ச் சத்ேத
வைரந்ெதன்ைன மணம்புrந்து ெபாதுநடஞ்ெசய் அரேச
மகிழ்ெவாடுநான் புைனந்திடுஞ்ெசான் மாைலஅணிந் தருேள (4096)
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திருஅருட்பிரகாச வள்ளலா ெபற்ற மரணமிலாப் ெபருவாழ்ைவப் பற்றிய
திருஅருட்பா பாடல்கள்
சாகாத கல்வியிேல தைலயான நிைலேய
சலியாத காற்றிைடநின் ெறாலியாத கனேல
ஏகாத புனலிடத்ேத இடியாத புவிேய
ஏசாத மந்திரத்ேத ேபசாத ெபாருேள
கூகாஎன் ெறைனக்கூடி எடுக்காேத என்றும்
குைலயாத வடிெவனக்ேக ெகாடுத்ததனி அமுேத
மாகாதல் உைடயாகள் வழுத்தமணிப் ெபாதுவில்
மாநடஞ்ெசய் அரேசஎன் மாைலயும்ஏற் றருேள (4145)
குணமறிேயன் ெசய்தெபருங் குற்றெமலாங் குணமாக்
ெகாண்டருளி என்னுைடய குறிப்ெபல்லாம் முடித்து
மணமுறுேப ரருள்இன்ப அமுதெமனக் களித்து
மணிமுடியும் சூட்டிஎைன வாழ்கஎன வாழ்த்தித்
தணவிலிலா ெதன்னுளத்ேத தான்கலந்து நானும்
தானும்ஒரு வடிவாகித் தைழத்ேதாங்கப் புrந்ேத
அணவுறுேப அருட்ேசாதி அரசுெகாடுத் தருளி
ஆடுகின்ற அரேசஎன் அலங்கல்அணிந் தருேள (4188)
தைலகால்இங் கறியாேத திrந்தசிறி ேயைனத்
தான்வலிந்தாட் ெகாண்டருளித் தைடமுழுதுந் தவித்ேத
மைலவறுெமய் அறிவளித்ேத அருளமுதம் அருத்தி
வல்லபசத் திகெளல்லாம் மருவியிடப் புrந்து
நிைலயுறேவ தானும்அடி ேயனும்ஒரு வடிவாய்
நிைறயநிைற வித்துயந்த நிைலயதன்ேமல் அமத்தி
அலதைலப்ேப அருட்ேசாதி அரசுெகாடுத் தருளி
ஆடுகின்ற அரேசஎன் அலங்கல்அணிந் தருேள (4189)
மன்னுகின்ற ெபான்வடிவும் மந்திரமாம் வடிவும்
வான்வடிவும் ெகாடுத்ெதனக்கு மணிமுடியுஞ் சூட்டிப்
பன்னுகின்ற ெதாழில்ஐந்துஞ்ெசய்திடேவ பணித்துப்
பண்புறஎன் அகம்புறமும் விளங்குகின்ற பதிேய
உன்னுகின்ற ேதாறும்எனக் குள்ளெமலாம் இனித்ேத
ஊறுகின்ற ெதள்ளமுேத ஒருதனிப்ேப ெராளிேய
மின்னுகின்ற மணிமன்றில் விளங்குநடத் தரேச
ெமய்யும்அணிந் தருள்ேவாய்என் ெபாய்யும்அணிந் தருேள (4150)
திருஅருட்பா ஆறாம் திருமுைற, பதிகம் எண் - 68, பதிகத்தின் ெபய - ஆடிய பாதம்
சாகா வரந்தந்த தாரகப் பாதம்
சச்சிதா னந்த சேதாதய பாதம்
ேதகாதி எல்லாம் சிருட்டிக்கும் பாதம்
திதிமுதல் ஐந்ெதாழில் ெசய்கின்ற பாதம் ஆடிய (4328)
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திருஅருட்பிரகாச வள்ளலா ெபற்ற மரணமிலாப் ெபருவாழ்ைவப் பற்றிய
திருஅருட்பா பாடல்கள்
எண்ணிய வாேற எனக்கருள் பாதம்
இறவா நிைலயில் இருத்திய பாதம்
புண்ணிய ைகயுள் ெபாருளாகும் பாதம்
ெபாய்ய உளத்தில் ெபாருந்தாத பாதம் ஆடிய (4333)
திருஅருட்பா ஆறாம் திருமுைற, பதிகம் எண் - 70, பதிகத்தின் ெபய - அம்பலவாண வருைக
ஊக மிேலன்ெபற்ற ேதகம் அழியாத
ேயாகம் ெகாடுத்த6ேர வாr8
ேபாகம் ெகாடுத்த5ேர வாr வாr (4413)
ஓமத்தி ேலநடுச் சாமத்தி ேலஎைன
ஓமத்தன் ஆக்கின 68 வாr8
சாமத்த ந5க்கின 5 வாr வாr (4452)
திருஅருட்பா ஆறாம் திருமுைற, பதிகம் எண் - 71, பதிகத்தின் ெபய - அம்பலவாண ஆடவருைக
சன்மாக்க ெநறிைவத்த5 ஆடவா r
சாகாத வரந்தந்த68 ஆடவா r8
கன்மாக்க மனங்கைரத்த5 ஆடவா r
கண்ணிைசந்த கணவேரந5 ஆடவா r
ெசான்மாக்கப் ெபாருளான 5 ஆடவா r
சுத்தஅருட் ேசாதியேர ஆடவா r
என்மாக்கம் உளத்துகந்த5 ஆடவா r
என்னுைடய நாயகேர ஆடவா r ஆடவா r (4464)
திருஅருட்பா ஆறாம் திருமுைற, பதிகம் எண் - 77, பதிகத்தின் ெபய - ஆனந்தப் பrவு
ெபாதுவாகிப் ெபாதுவில்நடம் புrகின்ற ேபrன்பப் ெபாருள்தான் யாேதா
அதுநானாய் நான்அதுவாய் அத்துவிதம் ஆகின்ேறன் அந்ேதா அந்ேதா (4515)
மருள்வடிேவ எஞ்ஞான்றும் எவ்விடத்தும் எதனாலு மாய்வி லாத
அருள்வடிவாய் இம்ைமயிேல அைடந்திடப்ெபற் றாடுகின்ேறன் அந்ேதா அந்ேதா (4516)
திருஅருட்பா ஆறாம் திருமுைற, பதிகம் எண் - 78, பதிகத்தின் ெபய - ஞான மருந்து
தன்ைன அளித்த மருந்து - என்றும்
சாகாத நல்வரம் தந்த மருந்து
ெபான்னடி ஈந்த மருந்து - அருட்
ேபானகம் தந்த புனித மருந்து ஞான (4543)
திருஅருட்பா ஆறாம் திருமுைற, பதிகம் எண் - 79, பதிகத்தின் ெபய - சிவசிவ ேஜாதி
ஏகாந்த மாகிய ேஜாதி - என்னுள்
என்றும் பிrயா திருக்கின்ற ேஜாதி
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திருஅருட்பிரகாச வள்ளலா ெபற்ற மரணமிலாப் ெபருவாழ்ைவப் பற்றிய
திருஅருட்பா பாடல்கள்
சாகாத வரந்தந்த ேஜாதி - என்ைனத்
தானாக்கிக் ெகாண்டேதா சத்திய ேஜாதி சிவசிவ (4583)

திருஅருட்பா ஆறாம் திருமுைற, பதிகம் எண் - 81, பதிகத்தின் ெபய - அருட்ெபருஞ்ேஜாதி அகவல்
என்ைனயும் பணிெகாண் டிறவா வரமளித்
தன்ைனயி லுவந்த வருட்ெபருஞ் ேஜாதி (4615 Line No 125)
இறவா வரமளித் ெதன்ைனேம ேலற்றிய
அறவாழி யாந்தனி யருட்ெபருஞ் ேஜாதி (4615 Line No 157)
ஓமயத் திருவுரு வுவப்புட னளித்ெதனக்
காமயத் தைடதவி ரருட்ெபருஞ் ேஜாதி (4615 Line No 189-190)
சாமா றைனத்துந் தவி8த்திங் ெகனக்ேக
ஆமா றருளிய வருட்ெபருஞ் ேஜாதி (4615 Line No 204)
சாவா நிைலயிது தந்தன முனக்ேக
ஆவா ெவனவரு ளருட்ெபருஞ் ேஜாதி (4615 Line No 210)
இன்னரு ளமுதளித் திறவாத் திறல்புrந்
ெதன்ைன வள8த்திடு மின்புைடத் தாேய (4615 Line No 1105)
சாகாக் கல்வியின் றரெமலா முண8த்திச்
சாகா வரத்ைதயுந் தந்துேமன் ேமலும் (4615 Line No 1568)
திருஅருட்பா ஆறாம் திருமுைற, பதிகம் எண் - 83, பதிகத்தின் ெபய - இைற இன்பக் குைழவு
தாேன தயவால் சிறிேயற்குத் தனித்த ஞான அமுதளித்த
தாேய எல்லாச் சுதந்தரமும் தந்த கருைண எந்தாேய
ஊேன விளங்க ஊனமிலா ஒளிெபற் ெறல்லா உலகமும்என்
உைடைம யாக்ெகாண் டருள்நிைலேமல் உற்ேறன் உன்றன் அருளாேல
வாேன மதிக்கச் சாகாத வரனாய் எல்லாம் வல்லசித்ேத
வயங்க உைனயுட் கலந்துெகாண்ேடன் வகுக்குந் ெதாழிேல முதைலந்தும்
நாேன புrகின் ேறன்புrதல் நாேனா ந5ேயா நான்அறிேயன்
நான்ந5 என்னும் ேபதம்இலா நடஞ்ெசய் கருைண நாயகேன (4627)
கைலசா முடிபு கடந்துணவு கடந்து நிைறவாய்க் கrசிலதாய்க்
கருைண மயமாய் விளங்குசிதா காய நடுவில் இயற்ைகயுண்ைமத்
தைலசா வடிவில் இன்பநடம் புrயும் ெபருைமத் தனிமுதேல
சாகாக் கல்வி பயிற்றிஎன்னுட் சாந்து விளங்கும் சற்குருேவ
புைலசா மனத்துச் சிறிேயன்றன் குற்றம் அைனத்தும் ெபாறுத்தருளிப்
ெபான்றா வடிவு ெகாடுத்ெதல்லாம் புrவல் லபந்தந் தருட்ேசாதி
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திருஅருட்பிரகாச வள்ளலா ெபற்ற மரணமிலாப் ெபருவாழ்ைவப் பற்றிய
திருஅருட்பா பாடல்கள்
நிைலசா இைறைம அளித்தைனநான் ெபாதுவில் ஞான ந5திஎனும்
நிருத்தம் புrகின் ேறன்புrதல் ந5ேயா நாேனா நிகழ்த்தாேய (4628)
ஓவா துண்டு படுத்துறங்கி உணந்து விழித்துக் கைதேபசி
உடம்பு ேநாவா துளமடக்கா ேதாேகா ேநான்பு கும்பிட்ேட
சாவா வரமும் சித்திஎலாம் தைழத்த நிைலயும் சன்மா8க்க
சங்க மதிப்பும் ெபற்ேறன்என் சதுதான் ெபrெதன் சrத்திரத்ைத
ஆவா நிைனக்கில் அதிசயம்என் அப்பா அரேச அமுேதஎன்
ஆவிக் கினிய துைணேயஎன் அன்ேப அறிேவ அருட்ேசாதித்
ேதவா இதுநின் ெசயேலஇச் ெசயைல நிைனக்குந் ெதாறும்எனது
சிந்ைத கனிந்து கனிந்துருகித் ெதள்ளா ரமுதம் ஆனதுேவ (4631)
ஊற்ைற உடம்பில் இருட்டைறவாய் உறங்கி விழித்துக் கைதேபசி
உண்டிங் குடுத்துக் கருத்திழந்ேத உதவா எருதின் ஊதிrந்து
ேநற்ைற வைரயும் வண்ேபாது
5
ேபாக்கி இருந்ேதன் ெநறிஅறிேயன்
ேநேரஇற்ைறப் பகல்அந்ேதா ெநடுங்கா லமும்ெமய்த் தவேயாக
ஆற்ைற அைடந்ேதா எல்ேலாரும் அச்ேசா என்ேற அதிசயிப்ப
அமுதுண் டழியாத் திருஉருவம் அைடந்ேதன் ெபrய அருட்ேசாதிப்
ேபற்ைற உrைமப் ேபறாகப் ெபற்ேறன் ெபrய ெபருமான்நின்
ெபருைம இதுேவல் இதன் இயைல யாேர துணிந்து ேபசுவேர (4633)
புைரேச விைனயும் ெகாடுமாையப் புணப்பும் இருளும் மைறப்பிெனாடு
புகலும் பிறவாம் தைடகெளலாம் ேபாக்கி ஞானப் ெபாருள்விளங்கும்
வைரேசத் தருளிச் சித்திெயலாம் வழங்கிச் சாகா வரங்ெகாடுத்து
வலிந்ெதன் உளத்தில் அமந்துயிrல் கலந்து மகிழ்ந்து வாழ்கின்றாய்
பைரேச ெவளியில் பதியாய்அப் பால்ேமல் ெவளியில் விளங்குசித்த
பதிேய சிறிேயன் பாடலுக்குப் பrசு விைரந்ேத பாலித்த
அைரேச அமுதம் எனக்களித்த அம்ேம உண்ைம அறிவளித்த
அப்பா ெபrய அருட்ேசாதி அப்பா வாழி நின்அருேள (4634)
திருஅருட்பா ஆறாம் திருமுைற, பதிகம் எண் - 84, பதிகத்தின் ெபய - ெபறாப் ேபறு
ஆவாஎன் ெறைனயாட்ெகாண் டருளியெதள் ளமுேத
அம்ேமஎன் அப்பாஎன் ஐயாஎன் அரேச
சாவாத வரம்எனக்குத் தந்தெபருந் தைகேய
தயாநிதிேய சிற்சைபயில் தனித்தெபரும் பதிேய
ஓவாெதன் உள்ளகத்ேத ஊற்ெறழும்ேப ரன்ேப
உள்ளபடி என்னறிவில் உள்ளெபருஞ் சுகேம
ந5வாஎன் ெமாழிகெளலாம் நிைலத்தபயன் ெபறேவ
நித்திைரத5ந் ேதன்இரவு ந5ங்கிவிடிந் ததுேவ (4635)
அச்செமலாம் தவித்தருளி இச்ைசஎலாம் அளித்த
அம்ேமஎன் அப்பாஎன் ஐயாஎன் அரேச
துச்சவுல காசாரத் துடுக்கைனத்தும் தவித்ேத

Page 10 of 19
This e-book can be downloaded for free from http://www.vallalar.org

திருஅருட்பிரகாச வள்ளலா ெபற்ற மரணமிலாப் ெபருவாழ்ைவப் பற்றிய
திருஅருட்பா பாடல்கள்
சுத்தெநறி வழங்குவித்த சித்தசிகா மணிேய
உச்சநிைல நடுவிளங்கும் ஒருதைலைமப் பதிேய
உலகெமலாம் எடுத்திடினும் உலவாத நிதிேய
இச்சமயம் எழுந்தருளி இறவாத வரமும்
எல்லாஞ்ெசய் வல்லசித்தின் இயற்ைகயுந்தந் தைனேய (4638)
அச்செமலாம் தவித்தருளி இச்ைசஎலாம் அளித்த
அம்ேமஎன் அப்பாஎன் ஐயாஎன் அரேச
துச்சவுல காசாரத் துடுக்கைனத்தும் தவித்ேத
சுத்தெநறி வழங்குவித்த சித்தசிகா மணிேய
உச்சநிைல நடுவிளங்கும் ஒருதைலைமப் பதிேய
உலகெமலாம் எடுத்திடினும் உலவாத நிதிேய
இச்சமயம் எழுந்தருளி இறவாத வரமும்
எல்லாஞ்ெசய் வல்லசித்தின் இயற்ைகயுந்தந் தைனேய (4639)
திருஅருட்பா ஆறாம் திருமுைற, பதிகம் எண் - 85, பதிகத்தின் ெபய - சிவானந்தத் தழுந்தல்
ேதகம்எப் ேபாதும் சிைதயாத வண்ணம்
ெசய்வித் ெதலாம்வல்ல சித்தியும் தந்ேத
ேபாகம்எல் லாம்என்றன் ேபாகம தாக்கிப்
ேபாதாந்த நாட்ைடப் புரக்கேமல் ஏற்றி
ஏகசி வானந்த வாழ்க்ைகயில் என்றும்
இன்புற்று வாழும் இயல்பளித் ெதன்ைன
ஆகம வதியில்
5
ஆடச்ெசய் த5ேர
அருட்ெபருஞ் ேஜாதிஎன் ஆண்டவ ந5ேர (4646)
திருஅருட்பா ஆறாம் திருமுைற, பதிகம் எண் - 87, பதிகத்தின் ெபய - அச்ேசாப் பத்து
எம்ைமயும்என் தைனப்பிrயா ெதன்னுளேம
இடங்ெகாண்ட இைறவன் தன்ைன
இம்ைமயில்என் தனக்கழியாத் திருவடிவம்
தந்தாைன எல்லாம் வல்ல
ெசம்ைமதரு சித்தைனஎன் சிவபதிையத்
ெதள்ளமுதத் திரைள என்றன்
அம்ைமையச்சிற் றம்பலத்ெதன் அருட்ெபருஞ்ேசா
திையப்ெபற்ேறன் அச்ேசா அச்ேசா (4671)
திருஅருட்பா ஆறாம் திருமுைற, பதிகம் எண் - 88, பதிகத்தின் ெபய - அனுபவ நிைல
நான்ெசய்த புண்ணியம் என்னுைரக் ேகன்ெபாது நண்ணியேதா
வான்ெசய்த மாமணி என்ைகயில் ெபற்றுநல் வாழ்வைடந்ேதன்
ஊன்ெசய்த ேதகம் ஒளிவடி வாகநின் ேறாங்குகின்ேறன்
ேதன்ெசய்த ெதள்ளமு துண்ேடன்கண் ேடன்ெமய்த் திருநிைலேய (4675)
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திருஅருட்பிரகாச வள்ளலா ெபற்ற மரணமிலாப் ெபருவாழ்ைவப் பற்றிய
திருஅருட்பா பாடல்கள்
திருஅருட்பா ஆறாம் திருமுைற, பதிகம் எண் - 89, பதிகத்தின் ெபய - அருட்ெபருஞ்ேசாதி அைடவு
உறேவ எனதின் னுயிேரஎன் உள்ளத்தில் உற்றினிக்கும்
நறேவ அருட்ெபருஞ் ேசாதிமன் ேறாங்கு நடத்தரேச
இறேவன் எனத்துணி ெவய்திடச் ெசய்தைன என்ைனஇனி
மறேவல் அடிச்சிறி ேயன்ஒரு ேபாது மறக்கினுேம (4688)
மறப்ேபன் அேலன்உன்ைன ஓகண ேமனும் மறக்கில்அன்ேற
இறப்ேபன் இதுசத் தியம்சத் தியம்சத் தியம்இைசத்ேதன்
பிறப்ேப தவி8த்ெதைன ஆட்ெகாண் டமுதம் ெபrதளித்த
சிறப்ேப அருட்ெபருஞ் ேசாதிமன் ேறாங்கு ெசழுஞ்சுடேர (4689)
வாழிஎன் ேறஎைன மால்அயன் ஆதிய வந்தருட்ேப
ஆழிஎன் ேறதுதித் ேதத்தப் புrந்தைன அற்புதம்ந6
டூழிஅன் ேறஎன்றும் சாகா வரமும் உவந்தளித்தாய்
வாழிமன் ேறாங்கும் அருட்ெபருஞ் ேசாதிநின் மன்னருேள (4694)
திருஅருட்பா ஆறாம் திருமுைற, பதிகம் எண் - 90, பதிகத்தின் ெபய - அடிைமப் ேபறு
கூகாஎனக் கூடி எடாதிக் ெகாடியேனற்ேக
சாகாவரம் தந்த தயாநிதித் தந்ைதேயநின்
மாகாதலன் ஆகினன் நான்இங்கு வாழ்கின்ேறன்என்
ேயாகாதி சயங்கள் உைரக்க உலப்புறாேத (4707)
திருஅருட்பா ஆறாம் திருமுைற, பதிகம் எண் - 91, பதிகத்தின் ெபய - உலப்பில் இன்பம்
ெபாய்ேயஉைரக் கின்றஎன் ெசால்லும் புைனந்துெகாண்டாய்
ெமய்ேயதிரு அம்பலத் தாடல்ெசய் வித்தகேன
எய்ேயன்இனி ெவம்மலக் கூட்டில் இருந்ெதன்உள்ளம்
ைநேயன்சுத்த நல்லுடம் ெபய்தினன் நானிலத்ேத (4715)
திருஅருட்பா ஆறாம் திருமுைற, பதிகம் எண் - 93, பதிகத்தின் ெபய - சிவபுண்ணியப் ேபறு
உயத்திடம் அறியா திறந்தவ தைமஇவ்
வுலகிேல உயிெபற்று மீ ட்டும்
நயத்ெதாடு வருவித் திடும்ஒரு ஞான
நாட்டமும் கற்பேகா டியினும்
வயத்ெதாடு சாகா வரமும்என் தனக்ேக
வழங்கிடப் ெபற்றனன் மரண
பயத்ைதவிட் ெடாழித்ேதன் எனக்கிது ேபாதும்
பண்ணிய தவம்பலித் ததுேவ (4731)
கட்டமும் கழன்ேறன் கவைலவிட் ெடாழித்ேதன்
கலக்கமும் த5ந்தனன் பிறவிச்
சட்டமும் கிழித்ேதன் தூக்கமும் துறந்ேதன்
சாைவயும் ேநாைவயும் தவிந்ேதன்
சிட்டமும் அைடந்ேதன் சிற்சைப உைடயான்
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திருஅருட்பிரகாச வள்ளலா ெபற்ற மரணமிலாப் ெபருவாழ்ைவப் பற்றிய
திருஅருட்பா பாடல்கள்
ெசல்வெமய்ப் பிள்ைளஎன் ெறாருேபப்
பட்டமும் தrத்ேதன் எனக்கிது ேபாதும்
பண்ணிய தவம்பலித் ததுேவ (4736)
திருஅருட்பா ஆறாம் திருமுைற, பதிகம் எண் - 94, பதிகத்தின் ெபய - சிவானந்தப் பற்று
வைரயற்ற சீப்ெபரு வாழ்வுதந் ெதன்மனம் மன்னிஎன்றும்
புைரயற்ற ெமய்ந்நிைல ஏற்றிெமய்ஞ் ஞானப் ெபாதுவினிைடத்
திைரயற்ற காட்சி அளித்தின் னமுதத் ெதளிவருளி
நைரயற்று மூப்பற் றிறப்பற் றிருக்கவும் நல்கியேத (4740)
கற்ேறன்சிற் றம்பலக் கல்விையக் கற்றுக் கருைணெநறி
உற்ேறன்எக் காலமும் சாகாமல் ஓங்கும் ஒளிவடிவம்
ெபற்ேறன் உயநிைல ெபற்ேறன் உலகில் பிறநிைலையப்
பற்ேறன் சிவானந்தப் பற்ேறஎன் பற்ெறனப் பற்றினேன (4745)
திருஅருட்பா ஆறாம் திருமுைற, பதிகம் எண் - 95, பதிகத்தின் ெபய - இைற எளிைமைய வியத்தல்
ெபாதுநடஞ்ெசய் மலரடிஎன் தைலேமேல அைமத்த5
புத்தமுதம் அளித்த5என் புன்ைமஎலாம் ெபாறுத்த5
சதுமைறஆ கமங்கள்எலாம் சாற்றrய ெபrய
தனித்தைலைமத் தந்ைதயேர சாகாத வரமும்
எதுநிைனத்ேதன் நிைனத்தாங்ேக அதுபுrயும் திறமும்
இன்பஅனு பவநிைலயும் எனக்கருளு வதற்ேக
இதுதருணம் என்ேறன்நான் என்பதன்முன் ெகாடுத்த68
என்புகல்ேவன் என்புைடநும் அன்பிருந்த வாேற (4754)
திருஅருட்பா ஆறாம் திருமுைற, பதிகம் எண் - 98, பதிகத்தின் ெபய - அருட்ெகாைடப் புகழ்ச்சி
புலந்த மனத்ைத அடக்கிஒரு ேபாது நிைனக்க மாட்டாேத
அலந்த சிறிேயன் பிைழெபாறுத்ேத அருளா ரமுதம் அளித்திங்ேக
உலந்த உடம்ைப அழியாத உடம்பாப் புrந்ெதன் உயிrனுேள
கலந்த பதிேய நின்தனக்குக் ைகம்மா ேறது ெகாடுப்ேபேன (4789)
ெபண்ேண ெபாருேள எனச்சுழன்ற ேபைத மனத்தால் ெபrதுழன்ற
புண்ேண எனும்இப் புைலஉடம்பில் புகுந்து திrந்த புைலேயற்குத்
தண்ேண8 மதியின் அமுதளித்துச் சாகா வரந்தந் தாட்ெகாண்ட
கண்ேண மணிேய நின்தனக்குக் ைகம்மா ேறது ெகாடுப்ேபேன (4791)
ேபாதல் ஒழியா மனக்குரங்கின் ேபாக்ைக அடக்கத் ெதrயாது
ேநாதல் புrந்த சிறிேயனுக் கிரங்கிக் கருைண ேநாக்களித்துச்
சாதல் எனும்ஓ8 சங்கடத்ைதத் தவி8த்ெதன் உயிrல் தான்கலந்த
காதல் அரேச நின்தனக்குக் ைகம்மா ேறது ெகாடுப்ேபேன (4796)
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திருஅருட்பிரகாச வள்ளலா ெபற்ற மரணமிலாப் ெபருவாழ்ைவப் பற்றிய
திருஅருட்பா பாடல்கள்
திருஅருட்பா ஆறாம் திருமுைற, பதிகம் எண் - 100, பதிகத்தின் ெபய - அனுபவ சித்தி
எைனயான் மதித்துப் புகல்கின்ற தன்றிஃ ெதந்ைதபிரான்
தைனயான் மதித்திங்குப் ெபற்றநல் வாழ்வது சாற்றுகின்ேறன்
விைனயான் ெமலிந்த ெமலிைவஎல் லாம்விைரந் ேததவித்துத்
தைனயான் புணந்திடச் சாகா வரத்ைதயும் தந்தனேன (4815)
ஒன்றுகண் ேடன்திரு அம்பலத் ேதஒளி ஓங்குகின்ற
நன்றுகண் ேடன்உல ெகல்லாம் தைழக்க நடம்புrதல்
இன்றுகண் ேடன்என்றும் சாகா வரத்ைத எனக்கருள
மன்றுகண் டா8க்கிந்த வாழ்வுள ெதன்று மகிழ்ந்தனேன (4817)
திருஅருட்பா ஆறாம் திருமுைற, பதிகம் எண் - 101, பதிகத்தின் ெபய - ெபான்வடிவப் ேபறு
ஊன உடம்ேப ஒளிஉடம்பாய் ஓங்கிநிற்க
ஞான அமுெதனக்கு நல்கியேத - வானப்
ெபாருட்ெபருஞ் ேசாதிப் ெபாதுவில் விளங்கும்
அருட்ெபருஞ் ேசாதி அது (4823)
ஓத உலவா ஒருேதாழன் ெதாண்டருளன்
சாதல் ஒழித்ெதன்ைனத் தானாக்கிப் - பூதலத்தில்
ஐந்ெதாழில்ெசய் என்ேற அருட்ேசாதிக் ேகாலளித்தான்
ெவந்ெதாழில்ேபாய் ந5ங்க விைரந்து (4828)
தூக்கம் ெகடுத்துச் சுகங்ெகாடுத்தான் என்தனக்ேக
ஆக்கெமன ஓங்கும்ெபான் அம்பலத்தான் - ஏக்கெமலாம்
ந5ங்கிேனன் எண்ணம் நிரம்பிேனன் ெபான்வடிவம்
தாங்கிேனன் சத்தியமாத் தான் (4832)
துன்பம் ெகடுத்துச் சுகங்ெகாடுத்தான் என்தனக்ேக
அன்பகத்தில் வாழும்சிற் றம்பலத்தான் - இன்புருவம்
தாங்கிேனன் சாகாத் தனிவடிவம் ெபற்ெறாளியால்
ஓங்கிேனன் உண்ைம உைர (4833)
திருஅருட்பா ஆறாம் திருமுைற, பதிகம் எண் - 107, பதிகத்தின் ெபய - திரு உந்தியா
தந்ைதையக் கண்ேடன்நான் சாகா வரம்ெபற்ேறன்
சிந்ைத களித்ேதன்என்று உந்த5பற
சித்ெதலாம் வல்ேலன்என்று உந்த5பற (4903)
திருஅருட்பா ஆறாம் திருமுைற, பதிகம் எண் - 108, பதிகத்தின் ெபய - அருள் அற்புதம்
ெசத்தா எழுகின்ற திருநாள் அடுத்தது
சிவெநறி ஒன்ேற எங்கும்தைல எடுத்தது
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திருஅருட்பிரகாச வள்ளலா ெபற்ற மரணமிலாப் ெபருவாழ்ைவப் பற்றிய
திருஅருட்பா பாடல்கள்
இத்தா ரணிமுதல் வானும் உடுத்தது
இறவா வரந்தான் எனக்குக் ெகாடுத்தது அற்புதம் (4907)
திருஅருட்பா ஆறாம் திருமுைற, பதிகம் எண் - 111, பதிகத்தின் ெபய - பந்தாடல்
இைசயாமல் ேபானவ எல்லாரும் நாண
இறவாப் ெபருவரம் யான்ெபற்றுக் ெகாண்ேடன்
வைசயாதும் இல்லாத ேமற்றிைச ேநாக்கி
வந்ேதன்என் ேதாழிந5 வாழிகாண் ேவறு
நைசயாேத என்னுைட நண்பது ேவண்டில்
நன்மாக்க மாம்சுத்த சன்மாக்கம் தன்னில்
அைசயாமல் நின்றங்ேக ஆேடடி பந்து
அருட்ெபருஞ் ேசாதிகண் டாேடடி பந்து ஆேடடி (4953)
இன்பாேல உலகத்தா எல்லாரும் காண
இறவாப் ெபருவரம் யான்ெபற்றுக் ெகாண்ேடன்
ெதன்பாேல ேநாக்கிேனன் சித்தாடு கின்ற
திருநாள் இதுெதாட்டுச் ேசந்தது ேதாழி
துன்பாேல அைசந்தது ந5க்கிஎன் ேனாேட
சுத்தசன் மாக்கத்தில் ஒத்தவ ளாகி
அன்பாேல அறிவாேல ஆேடடி பந்து
அருட்ெபருஞ் ேசாதிகண் டாேடடி பந்து ஆேடடி (4954)
தப்பாேல சகத்தவ சாேவ துணிந்தா
தாமுளம் நாணநான் சாதைலத் தவி8த்ேத
எப்பாலும் எக்காலும் இருத்தேல ெபற்ேறன்
என்ேதாழி வாழிந5 என்ெனாடு கூடி
துப்பாேல விளங்கிய சுத்தசன் மாக்கச்
ேசாதிஎன் ேறாதிய வதிைய
5
விட்ேட
அப்பாேல ேபாகாமல் ஆேடடி பந்து
அருட்ெபருஞ் ேசாதிகண் டாேடடி பந்து ஆேடடி (4956)
திருஅருட்பா ஆறாம் திருமுைற, பதிகம் எண் - 112, பதிகத்தின் ெபய - ெமய்யருள் வியப்பு
வல்லாய் உனது கருைண அமுெதன் வாய்க்கு வந்த ேத
மலமும் மாையக் குலமும் விைனயும் முழுதும் ெவந்த ேத
எல்லா நலமும் ஆன அதைன உண்டு வந்த ேத
இறவா ெதன்றும் ஓங்கும் வடிவம் எனக்கு வந்த ேத

(5032)

திருஅருட்பா ஆறாம் திருமுைற, பதிகம் எண் - 122, பதிகத்தின் ெபய - ஊதூது சங்ேக
என்உயி காத்தான்என்று ஊதூது சங்ேக
இன்பம் பலித்தெதன்று ஊதூது சங்ேக
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திருஅருட்பிரகாச வள்ளலா ெபற்ற மரணமிலாப் ெபருவாழ்ைவப் பற்றிய
திருஅருட்பா பாடல்கள்
ெபான்உருத் தந்தான்என்று ஊதூது சங்ேக
ெபாற்சைப அப்பன்என்று ஊதூது சங்ேக (5273)
இறவாைம ஈந்தான்என்று ஊதூது சங்ேக
எண்ணம் பலித்தெதன்று ஊதூது சங்ேக
திறேம அளித்தான்என்று ஊதூது சங்ேக
சிற்றம் பலத்தான்என்று ஊதூது சங்ேக (5278)
திருஅருட்பா ஆறாம் திருமுைற, பதிகம் எண் - 125, பதிகத்தின் ெபய - தனித் திருஅலங்கல்
முன்னாள்ெசய் புண்ணியம் யாேதா உலகம் முழுதும்என்பால்
இந்நாள் அைடந்தின்பம் எய்திட ஓங்கினன் எண்ணியவா
ெறந்நாளும் இவ்வுடம் ேபஇற வாத இயற்ைகெபற்ேறன்
என்னாைச அப்பைனக் கண்டுெகாண் ேடன்என் இதயத்திேல (5412)
தனித்துைணயாய் என்றன்ைனத் தாங்கிக்ெகாண் ெடன்றன்
மனித்த உடம்பழியா வாேற - கனித்துைணயாம்
இன்னமுதம் தந்ெதனக்ேக எல்லாமும் வல்லசித்தி
தன்ைனயுந்தந் துட்கலந்தான் றான் (5392)
நான்ெசய்த புண்ணியம் என்னுைரக் ேகன்ெபாது நண்ணியேதா
வான்ெசய்த மாமணி என்ைகயில் ெபற்றுநல் வாழ்வைடந்ேதன்
ஊன்ெசய்த ேதகம் ஒளிவடி வாகநின் ேறாங்குகின்ேறன்
ேகான்ெசய்த விச்ைச குணிக்கவல் லாஎவ கூறுமிேன (5397)
ெபாத்திய மலப்பிணிப் புழுக்கு ரம்ைபதான்
சித்தியல் சுத்தசன் மா8க்கச் ேச8ப்பினால்
நித்திய மாகிேய நிகழும் என்பது
சத்தியம் சத்தியம் சகத்து ள 68கேள (5402)
ெசத்தா எழுந்தன சுத்தசன் மாக்கம் சிறந்ததுநான்
ஒத்தா உயந்தவ இல்லா ஒருவைன உற்றைடந்ேத
சித்தாடு கின்றனன் சாகா வரமும் சிறக்கப்ெபற்ேறன்
இத்தா ரணியில் எனக்கிைண யாஎன் றியம்புவேன (5417)
உைரயும் உற்றது ஒளியும் உற்றது உணவும் உற்றது உண்ைமேய
பைரயும் உற்றது பதியும் உற்றது பதமும் உற்றது பற்றிேய
புைரயும் அற்றது குைறயும் அற்றது புைலயும் அற்றது புன்ைமேச
திைரயும் அற்றது நைரயும் அற்றது திைரயும் அற்றவி ழுந்தேத (5435)
காற்றாேல புவியாேல ககனமத னாேல
கனலாேல புனலாேல கதிராதி யாேல
கூற்றாேல பிணியாேல ெகாைலக்கருவி யாேல
ேகாளாேல பிறஇயற்றும் ெகாடுஞ்ெசயல்க ளாேல
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திருஅருட்பிரகாச வள்ளலா ெபற்ற மரணமிலாப் ெபருவாழ்ைவப் பற்றிய
திருஅருட்பா பாடல்கள்
ேவற்றாேல எஞ்ஞான்றும் அழியாேத விளங்கும்
ெமய்அளிக்க ேவண்டுெமன்ேறன் விைரந்தளித்தான் எனக்ேக
ஏற்றாேல இழிெவனந5 நிைனயாத5 உலகீ 
எந்ைதஅருட் ெபருஞ்ேஜாதி இைறவைனச்சா வேர
5
(5450)
தூக்கமும் துயரும் அச்சமும் இடரும்
ெதாைலந்தன ெதாைலந்தன எைனவிட்
ேடக்கமும் விைனயும் மாையயும் இருளும்
இrந்தன ஒழிந்தன முழுதும்
ஆக்கமும் அருளும் அறிவும்ெமய் அன்பும்
அழிவுறா உடம்பும்ெமய் இன்ப
ஊக்கமும் எைனேய உற்றன உலகீ 
உண்ைமஇவ் வாசகம் உணமின் (5455)
திருஅருட்பா ஆறாம் திருமுைற, பதிகம் எண் - 128, பதிகத்தின் ெபய - உற்ற துைரத்தல்
விைரந்து விைரந்து படிகடந்ேதன் ேமற்பால் அமுதம் வியந்துண்ேடன்
கைரந்து கைரந்து மனம்உருகக் கண் ெபருகக் கருத்தலந்ேத
வைரந்து ஞான மணம்ெபாங்க மணிமன் றரைசக் கண்டுெகாண்ேடன்
திைரந்து ெநகிழ்ந்த ேதாலுடம்பும் ெசழும்ெபான் உடம்பாய்த் திகழ்ந்ேதேன (5482)
ெபற்ேறன் என்றும் இறவாைம ேபதம் தவி8ந்ேத இைறவன்எைன
உற்ேற கலந்தான் நானவைன உற்ேற கலந்ேதன் ஒன்றாேனம்
எற்ேற அடிேயன் ெசய்ததவம் யாேர புrந்தா இன்னமுதம்
துற்ேற உலகீ  ந5விஎலாம் வாழ்க வாழ்க துனிஅற்ேற (5486)
திருஅருட்பா ஆறாம் திருமுைற, பதிகம் எண் -129, பதிகத்தின் ெபய - சுத்த சிவநிைல
சுத்த வடிவும் சுகவடிவாம் ஓங்கார
நித்த வடிவும் நிைறந்ேதாங்கு - சித்ெதனும்ஓ8
ஞான வடிவுமிங்ேக நான்ெபற்ேறன் எங்ெகங்கும்
தானவிைள யாட்டியற்றத் தான் (5503)
கூகா எனஅடுத்ேதா8 கூடி அழாதவண்ணம்
சாகா வரம்எனக்ேக தந்திட்டான் - ஏகாஅன்
ஏகா எனமைறகள் ஏத்துஞ்சிற் றம்பலத்தான்
மாகா தலனா மகிழ்ந்து (5510)
நாேன தவம்புrந்ேதன் நம்ெபருமான் நல்லருளால்
நாேன அருட்சித்தி நாடைடந்ேதன் - நாேன
அழியா வடிவம் அைவமூன்றும் ெபற்ேறன்
இழியாமல் ஆடுகின்ேறன் இங்கு (5513)
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திருஅருட்பிரகாச வள்ளலா ெபற்ற மரணமிலாப் ெபருவாழ்ைவப் பற்றிய
திருஅருட்பா பாடல்கள்
திருஅருட்பா ஆறாம் திருமுைற, பதிகம் எண் - 136, பதிகத்தின் ெபய - சன்மாக்க உலகின் ஒருைமநிைல
ேநாவாது ேநான்ெபைனப்ேபால் ேநாற்றவரும் எஞ்ஞான்றும்
சாவா வரம்எைனப்ேபால் சா8ந்தவரும் - ேதவாநின்
ேபரருைள என்ேபாலப் ெபற்றவரும் எவ்வுலகில்
யாஉளந5 சற்ேற அைற (5624)
திருஅருட்பா ஆறாம் திருமுைற, பதிகம் எண் - 139, பதிகத்தின் ெபய - நற்றாய் ெசவிலிக்குக் கூறல்
வள்ளைலப் புணந்ேதன் அம்மேவா இதுதான்
மாைலேயா காைலேயா என்றாள்
எள்ளைலத் தவிந்ேதன் உலெகலாம் எனக்ேக
ஏவல்ெசய் கின்றன என்றாள்
ெதள்ளமு தருந்தி அழிவிலா உடம்பும்
சித்தியும் ெபற்றனன் என்றாள்
துள்ளிய மடவ5 காண்மிேனா என்றாள்
ேசாவிலாள் நான்ெபற்ற சுைதேய (5685)
வாழிமா மணிமன் றிைறவேன எனக்கு
மாைலவந் தணிந்தனன் என்றாள்
ஊழிேதா றூழி உலவினும் அழியா
உடம்ெபனக் களித்தனன் என்றாள்
ஆழிசூழ் உலேகா டண்டங்கள் அைனத்தும்
அளிக்கஎன் றருளினான் என்றாள்
ஏழியன் மாட மிைசயுற ைவத்தான்
என்றனள் எனதுெமல் லியேல (5688)
திருஅருட்பா ஆறாம் திருமுைற, பதிகம் எண் - 142, பதிகத்தின் ெபய - அனுபவ மாைல
காணாத காட்சிெயலாம் காண்கின்ேறன் ெபாதுவில்
கருைணநடம் புrகின்ற கணவைரஉட் கலந்ேதன்
ேகாணாத ேமல்நிைலேமல் இன்பஅனு பவத்தில்
குைறயாத வாழ்வைடந்ேதன் தாழ்வைனத்தும் தவிந்ேதன்
நாணாளும் திருப்ெபாதுவில் நடம்பாடிப் பாடி
நயக்கின்ேறன் நற்றவரும் வியக்கின்ற படிேய
மாணாகம் ெபான்ஆகம் ஆகவரம் ெபற்ேறன்
வள்ளல்அருள் ேநாக்கைடந்ேதன் கண்டாய்என் ேதாழி (5804)
சrையநிைல நான்கும்ஒரு கிrையநிைல நான்கும்
தனிேயாக நிைலநான்கும் தனித்தனிகண் டறிந்ேதன்
உrயசிவ ஞானநிைல நான்கும்அருள் ஒளியால்
ஒன்ெறான்றா அறிந்ேதன்ேமல் உண்ைமநிைல ெபற்ேறன்
அrயசிவ சித்தாந்த ேவதாந்த முதலாம்
ஆறந்த நிைலஅறிந்ேதன் அப்பால்நின் ேறாங்கும்
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திருஅருட்பிரகாச வள்ளலா ெபற்ற மரணமிலாப் ெபருவாழ்ைவப் பற்றிய
திருஅருட்பா பாடல்கள்
ெபrயசிவ அனுபவத்தால் சமரசசன் மா8க்கம்
ெபற்ேறன்இங் கிறவாைம உற்ேறன்காண் ேதாழி (5806)
நான்பசித்த ேபாெதல்லாம் தான்பசித்தா ஆகி
நல்லதிரு அமுதளித்ேத அல்லல்பசி தவித்ேத
ஊன்பதித்த என்னுைடய உளத்ேததம் முைடய
உபயபதம் பதித்தருளி அபயம்எனக் களித்தா
வான்பதிக்கும் கிைடப்பrயா சிற்சைபயில் நடிக்கும்
மணவாள எைனப்புணந்த புறப்புணச்சித் தருணம்
தான்பதித்த ெபான்வடிவம் தைனஅைடந்து களித்ேதன்
சாற்றும்அகப் புணச்சியின்ஆம் ஏற்றம் உைரப் பதுேவ (5807)
தாயினும்ேப ரருளுைடயா என்னுயிrல் கலந்த
தனித்தைலவ நான்ெசய்தெபருந் தவத்தாேல கிைடத்தா
வாயினும்ஓ மனத்தினும்மா மதியினும்எத் திறத்தும்
மதித்தளத்தற் கருந்துrய மன்றில்நடம் புrவா
ஆயினும்என் அளவின்மிக எளியஎன என்ைன
அகம்புணந்தா புறம்புணந்தா புறப்புணச்சித் தருணம்
தூயஒளி ெபற்றழியா ேதாங்குவடி வாேனன்
சுகமயமாம் அகப்புண8ச்சி ெசால்லுவெதப் படிேயா (5812)

திருஅருட்பா ஆறாம் திருமுைற, பதிகம் எண் - 144, பதிகத்தின் ெபய - சத்திய அறிவிப்பு
தாயினும்ேப ரருளுைடயா என்னுயிrல் கலந்த
தனித்தைலவ நான்ெசய்தெபருந் தவத்தாேல கிைடத்தா
வாயினும்ஓ மனத்தினும்மா மதியினும்எத் திறத்தும்
மதித்தளத்தற் கருந்துrய மன்றில்நடம் புrவா
ஆயினும்என் அளவின்மிக எளியஎன என்ைன
அகம்புண8ந்தா8 புறம்புண8ந்தா8 புறப்புண8ச்சித் தருணம்
தூயஒளி ெபற்றழியா ேதாங்குவடி வாேனன்
சுகமயமாம் அகப்புண8ச்சி ெசால்லுவெதப் படிேயா (5816)
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