முல் தக்கம் சிணடிார்கள் முருகணடிார்கள் சித்ர்கள் ஆழ்ார்கள் தாடர்ன
தகாள்க

ிருதம்தாவ
ஆியும் அந்மும் இல்னா அரும்ததரும்
சசாிவாம் தாடக் சகட்சடயும் ாள் டங்கண்
ாச பருிசா ன்தசிசா ின்தசிான்
ாசன் ார்கல்கள் ாழ்த்ி ாழ்த்தானி சதாய்
ிாய்க்
ீ
சகட்டலுச ிம்ிிம்ி தய்ம்நந்து
சதாார் அபிின் சல் ின்றும் னண்டு இங்ஙன்
சனும் ஆகான் கிடந்ாள் ன்சண ன்சண
ஈச ந்சாி தரிசனார் ம்தாாய்

தாசம் தஞ்சசாிக்தகன்தாய் இாப்தகல் ாம்
சதசும் சதாதப்சதாது இப்சதாார் அபிக்சக
சசமும் வத்வணசா சரிவாய் சரிவீர்

சீசி இவயுஞ் சினசா ிவபாடி
சும் இடம் ஈசா ிண்சார்கள் த்துற்குக்
கூசும் னர்ப்தாம் ந்ருப ந்ருலம்
சசன் சிசனாகன் ில்வனச் சிற்நம்தனத்துள்
ஈசணார்க்கு அன்தர் ாம் ஆசசனார் ம்தாாய்.

முத்ன்ண தண்வகாய் முன்ந்து ிர் ழுந்ன்
அத்ன் ஆணந்ன் அமுதணன்ந உள்லநித்
ித்ிக்கப் சதசுாய் ந்துன் கவட ிநாய்
தத்துவடீர் ஈசன் தஅடிீர் தாங்குவடீர்
னத்டிசாம் னன்வ ீர்த்ாட் தகாண்டாற் ததால்னாச
த்சா ின் அன்னடவ ல்சனாம் அநிசாச
சித்ம் அகிார் தாடாசா ம் சிவண
இத்வணயும் சண்டும் க்சகசனார் ம்தாாய்

ஒண்ித் ினவகாய் இன்ணம் னனர்ந்ின்சநா
ண்க் கிபிதாிார் ல்னாரும் ந்ாசா
ண்ிக் தகாடுள்பா தசால்லுசகாம் அவ்பவும்
கண்வத் துின்நச கானத்வப் சதாக்காச

ிண்ணுக் தகாருருந்வ ச ிழுப்ததாருவப
கண்ணுக்கிணிாவண தாடிக் கசிந்துள்பம்
உண்தக்கு ின்றுருக ாம்ாட்சடாம் ீச ந்
தண்ிக் குவநில் துசனசனார் ம்தாாய்.

ானநிா ான்முகனும் காா வனிவண ாம்
சதானநிசாம் ன்றுள்ப ததாக்கங்கசப சதசும்
தாலூறு சன்ாய்ப் தடிநீ கவடிநாய்
ஞானச ிண்ச திநச அநிநிான்
சகானமும் ம்வ ஆட்தகாண்டருபிக் சகாாட்டும்
சீனமும் தாடிச் சிசண சிசணதன்று
ஓனம் இடினும் உாய் உாய்காண்
னக்குனி தரிசசசனார் ம்தாாய்

ாசண ீ தன்ணவன ாவப ந்து உங்கவப
ாசண ழுப்னன் ன்நலும் ாாச
சதாண ிவச தகாய் இன்ணம் னனர்ந்ின்சநா
ாசண ினசண திநச அநிரிான்
ாசண ந்து ம்வத் வனபித்து ஆட்தகாண்டருலம்

ான்ார் கல்தாடி ந்சார்க்கு உன் ாய் ிநாய்
ஊசண உருகாய் உணக்சக உறும் க்கும்
சணார்க்கும் ம் சகாவணப் தாசடசனார் ம்தாாய்

அன்சண ிவயுஞ் சினசா தன அர்
உன்ணற் கரிான் ஒருன் இருஞ்சீான்
சின்ணங்கள் சகட்தச் சிதணன்சந ாய் ிநப்தாய்
தன்ணான் ணாமுன்ணந் ீசசர் தழுதகாப்தாய்
ன்ணாவண ன்ணவன் இன்ணமுதன் தநல்சனாமும்
தசான்சணாங்சகள் தவ்சநாய் இன்ணந் துிலுிசா
ன்தணஞ்சப் சதவர் சதால் ாபா கிடத்ிால்
ன்சண துினின் தரிசசசனார் ம்தாாய்.

சகாிச் சினம்தச் சினம்னம் குருகு ங்கும்
ில் இம்த இம்னம் தண்சங்கு ங்கும்
சகில் தஞ்சசாி சகில் தங்கருவ
சகில் ிழுப்ததாருள்கள் தாடிசணாம் சகட்டிவனசா?
ாி! ஈதன்ண உநக்கசா ாய் ிநாய்?
ஆிான் அன்னவடவ ஆாறும் இவ்ாசநா?

ஊி முல்ணாய் ின்ந ஒருவண
வ தங்காபவணச தாடு சனார் ம்தாாய்.

முன்வணப் தம் ததாருட்கும் முன்வணப் தம்ததாருசப
தின்வணப் னதுவக்கும் சதர்த்தும் அப்ததற்நிசண
உன்வணப் திாணாகப் ததற்ந உன் சீர் அடிசாம்
உன்ணடிார் ாள் திசாம் அங்கு அர்க்சக தாங்காசாம்
அன்ணச ம் கர் ஆார்
அர் உகந்து தசான்ண தரிசச தாழும்தாய் தி தசய்சாம்
இன்ணவகச க்கு ம் சகான் ல்குிசல்
ன்ண குவநயும் இசனாம் சனார் ம்தாாய்.

தாாபம் ினும் கீ ழ் தசாற்கிவு தானர்
சதாார் னவணமுடியும் ல்னாப் ததாருள்முடிச
சதவ ஒருதால் ிருசணி ஒன்நல்னன்
சமுல் ிண்சாரும் ண்ணும் துித்ாலும்
ஓஉனா ஒரு சான் தாண்டர் உபன்
சகாில் குனத்ான் ன் சகாிற்திாப் திள்வபகாள்
னூர் ன்சதர் ஆருற்நார் ஆனார்

வணப் தாடும் தரிசசசனார் ம்தாாய்.

முல் தக்கம்

