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ேஸ்ய ோஶரதே: பாசேௌ ஶிரஸா ோரயாம்யஹம் ||
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உபதேசரத்ேினமாகல
ேனியன்
தகாயில் கந்ோகட அண்ணன் அருேிச் சசய்ேது
முன்னம் ேிருோய்சமாழிப் பிள்கே ோம் உபதேசித்ே * தநர்
ேன்னின் படிகயத் ேணோே சசால் மணோே முனி *
ேன் அன்புடன் சசய் உபதேச ரத்ேினமாகல ேன்கன *
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ஸ்ரீமணோே மாமுனிகள் ேிருேடிகதே சரணம்
ஆழ்ோர் எம்சபருமானார் ஜீயர் ேிருேடிகதே சரணம்
___________
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ஸ்ரீமணோே மாமுனிகள் அருேிச்சசய்ே

உபதேசரத்ேினமாகல
‡ எந்கே ேிருோய்சமாழிப் பிள்கே இன்னருோல் *
ேந்ே உபதேச மார்கத்கேச் சிந்கே சசய்து **
பின்னேரும் கற்க * உபதேசமாய் தபசுகின்தேன் *
மன்னிய சீர் சேண்பாேில் கேத்து
கற்தோர்கள் ோம் உகப்பர் * கல்ேி ேன்னில் ஆகச உள்தோர் *
சபற்தோம் என் உகந்து பின்பு கற்பர் ** மற்தோர்கள்
மாச்சாியத்ோல் * இகழில் ேந்ேசேன் சநஞ்தச! * இகழ்கக
ஆச்சாியதமா ோனேர்க்கு
ஆழ்ோர்கள் ோழி * அருேிச்சசயல் ோழி *
ோழ்ோதுமில் குரேர் ோம் ோழி ** ஏழ் பாரும்
உய்ய * அேர்கள் உகரத்ேகேகள் ோம் ோழி *
சசய்ய மகே ேன்னுடதன தசர்ந்து
சபாய்ககயார் பூேத்ோர் தபயார் * புகழ் மழிகச
அய்யன் * அருள்மாேன் தசரலர் தகான் ** துய்ய பட்ட
நாேன் அன்பர் ோள் தூேி * நற்பாணன் நற்கலியன் *
ஈேிேர் தோற்ேத்து அகடோம் இங்கு
அந் ேமிழால் நற்ககலகள் * ஆய்ந்துகரத்ே ஆழ்ோர்கள் *
இந்ே உலகில் இருள் நீங்க ** ேந்துேித்ே
மாேங்கள் நாள்கள் ேம்கம * மண்ணுலதகார் ோம் அேிய *
ஈசேன்று சசால்லுதோம் யாம்
‡ ஐப்பசியிதலாணம்* அேிட்டம் சேயம் இகே *
ஒப்பிலோ நாள்கள் உலகத்ேீர்! ** எப்புேியும்
தபசு புகழ் * சபாய்ககயார் பூேத்ோர் தபயாழ்ோர் *
தேசுடதன தோன்று சிேப்பால்
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மற்றுள்ே ஆழ்ோர்களுக்கு * முன்தன ேந்துேித்து *
நற்ேமிழால் நூல் சசய்து நாட்கட உய்த்ே ** சபற்ேிகமதயார்
என்று * முேல் ஆழ்ோர்கள் என்னும் சபயாிேர்க்கு *
நின்ே துலகத்தே நிகழ்ந்து
தபகே சநஞ்தச! * இன்கேப் சபருகம அேிந்ேிகலதயா *
ஏது சபருகம இன்கேக்சகன்சேன்னில் ** ஓதுகின்தேன்
ோய்த்ே புகழ் மங்ககயர் தகான் * மாநிலத்ேில் ேந்துேித்ே *
கார்த்ேிககயில் கார்த்ேிகக நாள் காண்
‡ மாேன் பணித்ே * ேமிழ் மகேக்கு * மங்ககயர் தகான்
ஆேங்கம் கூே அேோித்ே ** வீறுகடய
கார்த்ேிககயில் கார்த்ேிகக நாள் * இன்சேன்று காேலிப்பார் *
ோய்த்ே மலர்த்ோள்கள் சநஞ்தச! ோழ்த்து
கார்த்ேிககயில் உதராகிணிநாள் * காண்மினின்று காசினியீர்! *
ோய்த்ே புகழ்ப் பாணர் ேந்துேிப்பால் ** ஆத்ேியர்கள்
அன்புடதன ோன் * அமலனாேி பிரான் கற்ேேற் பின் *
நன்குடதன சகாண்டாடும் நாள்
மன்னிய சீர் மார்கழியில் * தகட்கட இன்று மாநிலத்ேீர்! *
என்னிேனுக்கு ஏற்ேசமன்னில் உகரக்தகன் ** துன்னு புகழ்
மாமகேதயான் * சோண்டரடிப்சபாடி ஆழ்ோர் பிேப்பால் *
நான்மகேதயார் சகாண்டாடும் நாள்
கேயில் மகம் இன்று * ோரணியீர்! ஏற்ேம் * இந்ேத்
கேயில் மகத்துக்குச் சாற்றுகின்தேன் ** துய்ய மேி
சபற்ே* மழிகசப் பிரான் பிேந்ே நாள் என்று *
நற்ேேர்கள் சகாண்டாடும் நாள்
மாசிப் புணர்பூசம் * காண்மிணின்று மண்ணுலகீர்! *
தேசித் ேிேசத்துக்தகேன்னில் ** தபசுகின்தேன்
சகால்லி நகர்தகான் * குலதசகரன் பிேப்பால் *
நல்லேர்கள் சகாண்டாடும் நாள்
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‡ ஏரார் கேகாசி * ேிசாகத்ேின் ஏற்ேத்கேப் *
பாதரார் அேியப் பகர்கின்தேன் ** சீராரும்
தேேம் ேமிழ் சசய்ே * சமய்யன் எழில் குருகக *
நாேன் அேோித்ே நாள்
‡ உண்தடா கேகாசி * ேிசாகத்துக்கு ஒப்சபாரு நாள் *
உண்தடா சடதகாபர்க்கு ஒப்சபாருேர் ** உண்தடா
ேிருோய்சமாழிக்கு ஒப்பு * சேன் குருககக்குண்தடா *
ஒரு பார் ேனில் ஒக்குமூர்
இன்கேப் சபருகம அேிந்ேிகலதயா * ஏகழ சநஞ்தச! *
இன்கேக்சகன் ஏற்ேசமனில் உகரக்தகன் ** நன்ேி புகன
பல்லாண்டு பாடிய * நம் பட்டர் பிரான் ேந்துேித்ே *
நல்லானியில் தசாேி நாள்
மாநிலத்ேில் முன் நம் * சபாியாழ்ோர் ேந்துேித்ே *
ஆனி ேன்னில் தசாேி என்ோல் ஆோிக்கும் ** ஞானியர்க்கு
ஒப்தபாாில்கல * இவ்வுலகுேனில் என்று சநஞ்தச! *
எப்தபாதும் சிந்ேித்ேிரு
மங்கோசாசனத்ேில் * மற்றுள்ே ஆழ்ோர்கள் *
ேங்கள் ஆர்ேத்ேேவு ோன் அன்ேி ** சபாங்கும்
பாிோதல * ேில்லிபுத்தூர்ப் பட்டர் பிரான் சபற்ோன் *
சபாியாழ்ோர் என்னும் சபயர்
தகாேிலோம் ஆழ்ோர்கள் * கூறு ககலக்சகல்லாம் *
ஆேி ேிருப்பல்லாண்டானதுவும் ** தேேத்துக்கு
ஓம் என்னுமது தபால் * உள்ேத்துக்சகல்லாம் சுருக்காய் *
ோன் மங்கலமாேலால்
‡ உண்தடா ேிருப்பல்லாண்டுக்கு * ஒப்பதோர் ககல ோன் *
உண்தடா சபாியாழ்ோர்க்கு ஒப்சபாருேர் * ேண் ேமிழ் நூல்
சசய்ேருளும் ஆழ்ோர்கள் ேம்மில் * அேர் சசய் ககலயில் *
கபேல் சநஞ்தச! நீ உணர்ந்து பார்
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ஆழ்ோர் ேிருமகோர் ஆண்டாள்* மதுரகேி
ஆழ்ோர் * எேிராசராம் இேர்கள் ** ோழ்ோக
ேந்துேித்ே மாேங்கள் நாள்கள் ேம்மின் * ோசிகயயும் *
இந்ே உலதகார்க்கு உகரப்தபாம் யாம்
‡ இன்தோ ேிருோடிப்பூரம் * எமக்காக
ேன்தோ * இங்காண்டாள் அேோித்ோள் ** குன்ோே
ோழ்ோன * கேகுந்ே ோன் தபாகம் ேன்கன இகழ்ந்து *
ஆழ்ோர் ேிருமகோராய்
சபாியாழ்ோர் சபண் பிள்கேயாய் * ஆண்டாள் பிேந்ே *
ேிருோடிப் பூரத்ேின் சீர்கம * ஒரு நாகேக்கு
உண்தடா * மனதம! உணர்ந்து பார் * ஆண்டாளுக்கு
உண்டாகில் ஒப்பிேற்கும் உண்டு
அஞ்சுகுடிக்சகாரு சந்ேேியாய்* ஆழ்ோர்கள்
ேன் சசயகல * ேிஞ்சி நிற்கும் ேன்கமயோய்ப் ** பிஞ்சாய்ப்
பழுத்ோகே ஆண்டாகேப் * பத்ேியுடன் நாளும் *
ேழுத்ோய் மனதம! மகிழ்ந்து
‡ ஏரார் மதுரகேி * இவ்வுலகில் ேந்துேித்ே *
சீராரும் சித்ேிகரயில் சித்ேிகர நாள் ** பார் உலகில்
மற்றுள்ே ஆழ்ோர்கள் * ேந்துேித்ே நாள்கேிலும் *
உற்ேேமக்சகன்று சநஞ்தச ஓர்
‡ ோய்த்ே ேிருமந்ேிரத்ேின் * மத்ேிமமாம் பேம் தபால் *
சீர்த்ே மதுரகேி சசய் ககலகய ** ஆர்த்ே புகழ்
ஆாியர்கள் ோங்கள் * அருேிச் சசயல் நடுதே *
தசர்ேித்ோர் ோற்பாியம் தேர்ந்து
‡ இன்றுலகீர்! சித்ேிகரயில் * ஏய்ந்ே ேிருோேிகரநாள் *
என்கேயினும் இன்ேி ேனுக்தகற்ேசமன் ோன் ** என்ேேர்க்குச்
சாற்றுகின்தேன் தகண்மின் * எேிராசர் ேம் பிேப்பால் *
நாற்ேிகசயும் சகாண்டாடும் நாள்
[7]

‡ ஆழ்ோர்கள் ோங்கள் * அேோித்ே நாள்கேிலும் *
ோழ்ோன நாள் நமக்கு மண்ணுலகீர்! * ஏழ் பாரும்
உய்ய * எேிராசர் உேித்ேருளும் * சித்ேிகரயில்
சசய்ய ேிருோேிகர
‡ எந்கே எேிராசர் * இவ்வுலகில் எந்ேமக்கா *
ேந்துேித்ே நாள் என்னும் ோசியினால் ** இந்ேத்
ேிருோேிகர ேன்னின் * சீர்கம ேகன சநஞ்தச! *
ஒருோமல் எப்சபாழுதும் ஓர்
எண்ணரும் சீர்ப் சபாய்கக முன்தனார் * இவ்வுலகில் தோன்ேிய
ஊர் *ேண்கம மிகு கச்சி மல்கல மா மயிகல ** மண்ணியில் நீர்
தேங்கும் குகேயலூர் * சீர்க் கலியன் தோன்ேிய ஊர் *
ஓங்கும் உகேயூர் பாணன் ஊர்
சோண்டரடிப்சபாடியார் தோன்ேிய ஊர் * சோல் புகழ் தசர்
மண்டங்குடி என்பர் மண்ணுலகில் ** எண்ேிகசயும்
ஏத்தும் * குலதசகரன் ஊர் என உகரப்பர் *
ோய்த்ே ேிருேஞ்சிக்கேம்
மன்னு ேிருமழிகச * மாடத் ேிருக் குருகூர் *
மின்னு புகழ் ேில்லிப்புத்தூர் தமேினியில் ** நன்சனேிதயார்
ஏய்ந்ே பத்ேிசாரர் * எழில் மாேன் பட்டர் பிரான் *
ோய்ந்துேித்ே ஊர்கள் ேகக
சீராரும் ேில்லிபுத்தூர் * சசல்ேத் ேிருக்தகாளுர் *
ஏரார் சபரும்பூதூர் என்னும் இகே ** பாாில்
மேியாரும் ஆண்டாள் * மதுரகேி ஆழ்ோர் *
எேிராசர் தோன்ேிய ஊர் இங்கு
ஆழ்ோர்கள் ஏற்ேம் * அருேிச்சசயல் ஏற்ேம் *
ோழ்ோதும் இன்ேி அகே ோன் ேேர்த்தோர் ** ஏழ் பாரும்
உய்ய * அேர்கள் சசய்ே ேியாக்கிகயகள் உள்ேசேல்லாம் *
கேயம் அேியப் பகர்தோம் ோய்ந்து
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ஆழ்ோர்ககேயும் * அருேிச் சசயல்ககேயும் *
ோழ்ோ நிகனப்பேர்கள் ோம் ** நரகில் வீழ்ோர்கள்
என்று நிகனத்து சநஞ்தச! * எப்சபாழுதும் நீ அேர் பால் *
சசன்ேணுகக் கூசித் ேிாி
சேருள் அற்ே ஆழ்ோர்கள் * சீர்கம அேிோர் ஆர் *
அருேிச் சசயகல அேிோர் ஆர் ** அருள் சபற்ே
நாேமுனி முேலான * நம் தேசிககர அல்லால் *
தபகே மனதம! உண்தடா தபசு
ஓராண் ேழியாய் * உபதேசித்ோர் முன்தனார் *
ஏரார் எேிராசர் இன்னருோல் ** பார் உலகில்
ஆகச உகடதயார்க்சகல்லாம் * ஆாியர்காள்! கூறும் என்று *
தபசி ேரம்பறுத்ோர் பின்
‡ எம்சபருமானார் ோிசனம் என்தே இேற்கு *
நம் சபருமாள் தபாிட்டு நாட்டி கேத்ோர் ** அம் புேிதயார்
இந்ேத் ோிசனத்கே * எம்சபருமானார் ேேர்த்ே *
அந்ேச் சசயல் அேிக்ககக்கா
பிள்ோன் நஞ்சீயர் * சபாியோச்சான் பிள்கே *
சேள்ோர் ேடக்குத் ேிருவீேிப் பிள்கே **
மணோே தயாகி * ேிருோய்சமாழிகயக் காத்ே *
குணோேர் என்று சநஞ்தச! கூறு
முந்துேதே பிள்ோன் * முேலாதனர் சசய்ேருளும் *
அந்ே ேியாக்கிகயகள் அன்ோகில் ** அந்தோ
ேிருோய்சமாழிப் சபாருகே * தேர்ந்துகரக்க ேல்ல
குருோர் * இக்காலம் சநஞ்தச! கூறு
சேள்ோரும் ஞானத் * ேிருக்குருககப் பிரான்
பிள்ோன் * எேிராசர் தபர் அருோல் ** உள்ோரும்
அன்புடதன * மாேன் மகேப் சபாருகே அன்றுகரத்ேது *
இன்பமிகு ஆராயிரம்
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ேன் சீகர ஞானியர்கள் * ோம் புகழும் தேோந்ேி *
நஞ்சீயர் ோம் பட்டர் நல்லருோல் ** எஞ்சாே
ஆர்ேமுடன் * மாேன் மகேப் சபாருகே ஆய்ந்துகரத்ேது *
எசரான் பேினாயிரம்
நம்பிள்கே ேம் உகடய * நல்லருோதலேியிட*
பின் சபாியோச்சான் பிள்கே அேனால் ** இன்பா
ேருபத்ேி * மாேன் மகேப் சபாருகேச் சசான்னது *
இருபத்து நாலாயிரம்
‡ சேள்ேியோ நம்பிள்கே * சசப்பு சநேி ேன்கன *
ேள்ேல் ேடக்குத் ேிருவீேிப் பிள்கே ** இந்ே
நாடேிய * மாேன் மகேப் சபாருகே நன்குகரத்ேது *
ஈடு முப்பத்ோோயிரம்
அன்தபாடு * அழகிய மணோேச் சீயர் *
பின்தபாரும் கற்ேேிந்து தபசுககக்கா ** ேம்சபாிய
தபாேமுடன் * மாேன் மகேயின் சபாருள் உகரத்ேது *
ஏேமில் பன்னீராயிரம்
சபாியோச்சான் பிள்கே * பின்புள்ேகேக்கும்
சோிய * ேியாக்கிகயகள் சசய்ோல் ** அாிய
அருேிச் சசயல் சபாருகே * ஆாியர்கட்கிப்தபாது *
அருேிச் சசயலாய்த் ேேிந்து
நஞ்சீயர் சசய்ே ேியாக்கிகயகள் * நால் இரண்டுக்கு *
எஞ்சாகம யாகேக்கும் இல்கலதய ** ேம் சீரால்
கேய குருேின் ேம்பி * மன்னு மணோே முனி *
சசய்யும் அகே ோமும் சில
சீரார் ேடக்குத் ேிருவீேிப் பிள்கே * எழு
தேரார் ேமிழ் தேேத்ேீடு ேகன ** ோரும் என
ோங்கி முன் நம்பிள்கே * ஈயுண்ணீ மாேேர்க்குத்
ோம் சகாடுத்ோர் * பின் அேகனத் ோன்
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ஆங்கேர் பால் சபற்ே * சிேியாழ்ோனப் பிள்கே *
ோம் சகாடுத்ோர் ேம் மகனார் ேம் ககயில் ** பாங்குடதன
நாலூர் பிள்கேக்கேர் ோம் * நல்ல மகனார்க்கேர் ோம் *
தமதலார்க்கீந்ோர் அேதர மிக்கு
‡ நம் சபருமாள் நம்மாழ்ோர் * நஞ்சீயர் நம்பிள்கே
என்பர் * அேரேர் ேம் ஏற்ேத்ோல் ** அன்புகடதயார்
சாற்று ேிருநாமங்கள் * ோன் என்று நன்சனஞ்தச! *
ஏத்ேேகனச் சசால்லி நீ இன்று
துன்னு புகழ் கந்ோகடத் * தோழப்பர் ேம் உகப்பால் *
என்ன உலகாாியதனா என்றுகரக்க ** பின்கன
உலகாாியசனன்னும் தபர் * நம்பிள்கேக்தகாங்கி *
ேிலகாமல் நின்ேசேன்றும் தமல்
பின்கன ேடக்குத் ேிருவீேிப் பிள்கே * அன்பால்
அன்ன ேிருநாமத்கே ஆோித்து * மன்னு புகழ்
கமந்ேர்க்குச் சாற்றுககயால் * ேந்து பரந்ேது * எங்கும்
இந்ேத் ேிருநாமம் இங்கு
‡ அன்ன புகழ் முடும்கப * அண்ணல் உலகாசிாியன் *
இன்னருேல் சசய்ே ககல யாகேயிலும் * உன்னில்
ேிகழ் ேசனபூடணத்ேின் சீர்கம * ஒன்றுக்கில்கல *
புகழல்ல இவ்ோர்த்கே சமய் இப்தபாது
முன்னம் குரதோர் * சமாழிந்ே ேசனங்கள்
ேன்கன * மிகக் சகாண்டு கற்தோர் ேம் உயிர்க்கு * மின்னணியாச்
தசரச் சகமத்ேேதர * சீர் ேசனபூடணம் என்னும்
தபர் * இக்ககலக்கிட்டார் பின்
ஆர் ேசனபூடணத்ேின் * ஆழ்சபாருள் எல்லாம் அேிோர் *
ஆர் அது சசான்தனாில் அனுட்டிப்பார் ** ஓர் ஒருேர்
உண்டாகில் * அத்ேகன காண் உள்ேதம * எல்லார்க்கும்
அண்டாேேன்தோேது
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உய்ய நிகன உகடயீர்! * உங்களுக்குச் சசால்லுகின்தேன் *
கேயகுரு முன்னம் ோய்சமாழிந்ே ** சசய்யககல
யாம் * ேசனபூடணத்ேின் ஆழ் சபாருகே * கற்ேேனுக்
காம் நிகலயில் நில்லும் அேிந்து
தேசிகர் பால் தகட்ட* சசழும் சபாருகேச் * சிந்கே ேன்னில்
மாசேதே ஊன்ே மனனம் சசய்து ** ஆசாிக்க
ேல்லார்கள் ோம் * ேசனபூடணத்ேின் ோன் சபாருகே *
கல்லாசேன்தனா கேர்ந்து
சச் சம்பிரோயம் * ோம் உகடதயார் தகட்டக்கால் *
சமச்சும் ேியாக்கிகயகள் உண்டாகில் ** நச்சி
அேிகாியும் நீர் * ேசனபூடணத்துக்கற்ே
மேி உகடயீர்! * மத்ேியத்ேராய்
சீர் ேசனபூடணத்ேின் * சசம் சபாருகே * சிந்கே ேன்னால்
தோிலுமாம் * ோய் சகாண்டு சசப்பிலுமாம் ** ஆாியர்காள்!
என்ேனக்கு * நாளும் இனிோக நின்ேகேதயா *
உந்ேசமக்சகவ்ேின்பம் உேோம்
ேம் குருேின் ோேிகணகள் ேன்னில் * அன்சபான்ேில்லாோர் *
அன்பு ேன் பால் சசய்ோலும் அம்புகய தகான் ** இன்ப மிகு
ேிண்ணாடு * ோனேிக்க தேண்டியிரான் * ஆேலால்
நண்ணாரேர்கள் ேிருநாடு
‡ ஞானம் அனுட்டானம் இகே * நன்ோகதே உகடயன்
ஆன * குருகே அகடந்ேக்கால் * மாநிலத்ேீர்!
தேனார் கமலத் * ேிரு மாமகள் சகாழுநன் *
ோதன கேகுந்ேம் ேரும்
உய்ய நிகனயுண்டாகில் * உன் குருக்கள் ேம் பேத்தே
கேயும் * அன்புேன்கன இந்ே மாநிலத்ேீர்! * சமய் உகரக்தகன்
கப அரேில் மாயன் * பரம பேம் உங்களுக்காம் *
ககயிலங்கு சநல்லிக்கனி
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ஆசாாியன் சசய்ே * உபகாரம் ஆனேது *
தூய்ோக சநஞ்சு ேன்னில் தோன்றுதமல் * தேசாந்
ேரத்ேில் இருக்க * மனம் ோன் சபாருந்ேமாட்டாது *
இருத்ேல் இனி ஏேேிதயாம் யாம்
ேன் ஆசாாியனுக்குத் * ோன் அடிகம சசய்ேது * அேன்
இந்நாடு ேன்னில் இருக்கும் நாள் ** அந்தநர்
அேிந்தும் அேில் ஆகச இன்ேி * ஆசாாியகனப்
பிாிந்ேிருப்பார் ஆர் * மனதம! தபசு
ஆசாாியன் * சிச்சன் ஆருயிகரப் தபணும் அேன் *
தேசாரும் சிச்சன் அேன் சீர் ேடிகே * ஆகசயுடன்
தநாக்கும் அேன் என்னும் * நுண்ணேிகேக் தகட்டு கே`த்தும் *
ஆர்க்கும் அந்தநர் நிற்கக அாிோம்
பின்பழகராம் * சபருமாள் சீயர் * சபருந்ேிேத்ேில்
அன்பதுவும் அற்று மிக்க ோகசயினால் * நம்பிள்கேக்
கான அடிகமகள் சசய் * அந்நிகலகய நல் சநஞ்தச*
ஊனமே எப்சபாழுதும் ஓர்
ஆசாாியர்கள் * அகனேரும் முன் ஆசாித்ே *
ஆசாரந் ேன்கன அேியாோர் ** தபசுகின்ே
ோர்த்கேககேக் தகட்டு * மருோதே * பூருேர்கள்
சீர்த்ேநிகல ேன்கன சநஞ்தச! தசர்
நாத்ேிகரும் நல் ககலயின் * நன் சநேிதசர் ஆத்ேிகரும் *
ஆத்ேிக நாத்ேிகருமாம் இேகர * ஓர்த்து சநஞ்தச!
முன்னேரும் பின்னேரும் * மூர்க்கர் என் ேிட்டு * நடுச்
சசான்னேகர நாளும் சோடர்
நல்ல மணம் உள்ேசோன்கே * நண்ணி இருப்பேற்கு *
நல்ல மணம் உண்டாம் நயமது தபால் ** நல்ல
குணம் உகடதயார் ேங்கள் உடன் * கூடி இருப்பார்க்கு *
குணம் அதுதே யாம் தசர்த்ேி சகாண்டு
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ேீய கந்ேம் உள்ேேசோன்கேச் * தசர்ந்ேிருப்பசோன்றுக்கு *
ேீய கந்ேம் ஏறும் ேிேமது தபால் ** ேீய
குணம் உகடதயார் ேங்கள் உடன் * கூடி இருப்பார்க்கு *
குணம் அதுதே யாம் சசேிவு சகாண்டு
முன்தனார் சமாழிந்ே * முகே ேப்பாமல் தகட்டு *
பின்தனார்ந்து ோம் அேகனப் தபசாதே ** ேம் சநஞ்சில்
தோற்ேினதே சசால்லி * இதுசுத்ே உபதேசேர
ோற்ேசேன்பர் * மூர்க்கர் ஆோர்
‡ பூருோசாாியர்கள் * தபாேம் அனுட்டானங்கள் *
கூறுோர் ோர்த்கேககேக் சகாண்டு நீர் தேேி **
இருள் ேருமா ஞாலத்தே * இன்பம் உற்று ோழும் *
சேருள் ேருமா தேசிககனச் தசர்ந்து
‡ இந்ே உபதேச ரத்ேினமாகல ேன்கனச் *
சிந்கே ேன்னில் நாளும் சிந்ேிப்பார் ** எந்கே
எேிராசர் * இன் அருளுக்சகன்றும் இலக்காகி *
சேிராக ோழ்ந்ேிடுோர் ோம்
எறும்பியப்பா அருேிச்சசய்ேது
 மன்னுயிர்காள் இங்தக மணோே மாமுனிேன் *
சபான்னடியாம் சசங் கமலப் தபாதுககே உன்னிச் *
சிரத்ோதல ேீண்டில் அமான் அேனும் நம்கம *
கரத்ோதல ேீண்டல் கடன்
தேங்கடகுரதே நம:
அண்ணாேிலப்பன் ேிருேடிகதே சரணம்
ஸ்ரீ முேலியாண்டான் ஸ்ோமி ேிருேடிகதே சரணம்
ஆழ்ோர் எம்சபருமானார் ஜீயர் ேிருேடிகதே சரணம்
____________
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