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உள்ளடக்கம்
• அபிரராமி அந்தராதி – எளிய தமிழில

• ஆசிரியர் உனர

• செமைர்ப்பணம்

• அபிரராமி அந்தராதி

• கராப்ப

• வபராருளடக்கம்

• நலவித்னதயும் ஞரானமும் நலகுவராய் தராகய

• பிரிந்தவர்தனமை இனணத்து னவ தராகய

• ஸம்ஸரார பந்தம் நீக்கு தராகய

• உயர்பதவிகள் பல தருவராய் தராகய

• கனவில உனதரிசெனம் கனிந்தருள் தராகய

• மைந்திர சித்தி அருள்வராய் தராகய

• மைனல கபரால வரும் துனபத்னதப் பனியராக்கி நீர்த்திடு தராகய

• பராசெம்பல நீக்கித் துறவறம் அருள் தராகய

• ஸர்வ வஸியம் நினதருள் தராகய

• கமைராட்செ செராதனம் அருள்வராய் தராகய

• இலவராழ்க்னகயில இனபம் அருள்வராய் தராகய

• த்யரான இனபம் நினலயராய் அருள்வராய் தராகய

• னவரராக்ய பலம் அருள்வராய் தராகய

• தனலனமை வபற அருள்வராய் தராகய

• வபருஞ்வசெலவமும் கபரினபமும் அருள்வராய் தராகய

• முக்கரால உணர்வும் அருள்வராய் தராகய

• கனனிப் வபண்களுக்கு நலவராழ்வருள் தராகய

• மைரண பயம் நீக்கு தராகய

• கபரினப மைருள் தராகய

• வீடு வராசெல வசெலவங்கள் அருள் தராகய

• அம்பினககய என அபசெரார கதராஷம் நீக்கி யருள் தராகய

• பிறவிப் பிணி தீர்த்தருள் கதவி

2

http://abiramianthathi.pressbooks.com/#introduction
http://abiramianthathi.pressbooks.com/#slug-22
http://abiramianthathi.pressbooks.com/#slug-21
http://abiramianthathi.pressbooks.com/#slug-20
http://abiramianthathi.pressbooks.com/#slug-19
http://abiramianthathi.pressbooks.com/#slug-18
http://abiramianthathi.pressbooks.com/#slug-17
http://abiramianthathi.pressbooks.com/#slug-16
http://abiramianthathi.pressbooks.com/#slug-253
http://abiramianthathi.pressbooks.com/#slug-14
http://abiramianthathi.pressbooks.com/#slug-13
http://abiramianthathi.pressbooks.com/#slug-12
http://abiramianthathi.pressbooks.com/#slug-11
http://abiramianthathi.pressbooks.com/#slug-10
http://abiramianthathi.pressbooks.com/#slug-9
http://abiramianthathi.pressbooks.com/#slug-8
http://abiramianthathi.pressbooks.com/#slug-7
http://abiramianthathi.pressbooks.com/#slug-6
http://abiramianthathi.pressbooks.com/#slug-5
http://abiramianthathi.pressbooks.com/#slug-4
http://abiramianthathi.pressbooks.com/#slug-3
http://abiramianthathi.pressbooks.com/#slug-2
http://abiramianthathi.pressbooks.com/#chapter-1
http://abiramianthathi.pressbooks.com/#main-body
http://abiramianthathi.pressbooks.com/#e0ae95e0aebee0aeaae0af8de0aeaae0af81-2
http://abiramianthathi.pressbooks.com/#e0ae85e0aeaae0aebfe0aeb0e0aebee0aeaee0aebf-e0ae85e0aea8e0af8de0aea4e0aebee0aea4e0aebf
http://abiramianthathi.pressbooks.com/#slug-27-2
http://abiramianthathi.pressbooks.com/#slug-21-2


• மைனச் செஞ்செலம் நீக்கி யருள்வராய் கதவி

• தீரரா கநராய்தனன தீர்ப்பராய் தராகய

• நினனத்த கராரியம் நினறகவற இனடயூறு தகர்த் தருள்பரி தராகய

• வசெராலவராக்கும் வசெலவராக்கும் தந்தருள்பரி தராகய

• மைனக் கிகலசெம் நீக்கியருள் தராகய

• இக பர சுக மைருள்தராகய

• அஷ்ட சித்தியு மைருள் தராகய

• ஆபத்து பலவும் நீக்கியருள் தராகய

• மைறுனமையிலு மினப மைருள் தராகய

• அகரால  ,   துர்மைரணம் தவிர்த்தருள் தராகய

• மைரண அவஸனதயிலும் உன நினனகவயருள் தராகய

• பயிர்வசெழி நிலபலன அருள் தராகய

• திருமைணம் இனிகத நினறகவற அருள் தராகய

• வதராலவினனகள் வதரானலய அருள்பரி தராகய

• நவரத்ன ப்ரராப்தி அருள்பரி தராகய

• விரும்பிய வபராருள் விரும்பியவராகற அருள்பரி தராகய

• அபிரராமினய அண்டுபவர்க்கு அருளுண்டு

• பூர்வ பண்ணியம் தனடயினறி பயனதர அருள் தராகய

• ஸத்ஸங்கம் தந்தருள் தராகய

• உலக வசியம் அருள் பரி தராகய

• தீனமைகள் ஒழிய அருள் பரி தராகய

• கபத பத்தி நீக்கி அருள் பரி தராகய

• உலக அபவராதம் நீக்கி அருள் பரி தராகய

• நடத்னத கதராஷங்கள் நீக்கி அருள் பரி தராகய

• கயராக சித்தி வபற அருள் பரி தராகய

• செரீரப் பற்று நீக்கி அருள் பரி தராகய

• மைரண அவஸனத நீக்கி அருள் பரி தராகய

• அம்பினககய உன கநரடி தரிசெனம் அருள் பரி தராகய

• கமைராஹம் நீக்கி அருள் பரி தராகய

• இம்னமையில வபருஞ்வசெலவம் அருள் பரி தராகய

• மைரானய அகல அருள் பரி தராகய

• கடன வதராலனலகள் தீர அருள் பரி தராகய

• விருப்ப வவறுப்பற்ற கமைரான நினல அருள் பரி தராகய

• வசீகர ஆற்றல தந்தருள் பரி தராகய

• வறுனமை ஒழித்தருள் தராகய

• மைன அனமைதி தந்தருள் தராகய

• குழந்னதகள் நடத்னத சீர் வசெய் தராகய

• வமைய்யுணர்வு அருள் தராகய

• மைரானய யகற்றி உண்னமை உணர்வு அருள் தராகய
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• அனனத்து வித அச்செமு மைகல அருள் தராகய

• நலலறிவு கதரானற அருள் தராகய

• பக்தி வபருக அருள் தராகய

• பத்திர பராக்கியம் அருள் தராகய

• கவிபராடும் ஆற்றல அருள் தராகய

• பனக அழித்து அருள் தராகய

• நிலம்  ,  நீர்  ,  வீடு  ,  வராசெல  ,  கதராட்டம் அருள் தராகய

• ஸகல வஸஸௌபராக்யங்களும் அருள் தராகய

• ஸங்கீத ஓவிய கனலவலலனமை அருள் தராகய

• மைனக்குனற தீர்த்து மைகிழ்ச்சி அருள் தராகய

• பிறவிப் பிணி தீர்த்தருள் தராகய

• கர்ப்ப ப்ரராப்தியருள் தராகய

• வசெய்வதராழில தனலசிறக்க அருள் தராகய

• விதினயயும் வவலல வலினமை அருள் தராகய

• உரினமைப் வபராருள் நினலத்து நிற்ககவ அருள் தராகய

• அச்செம் பனக நீக்கி அருள் தராகய

• செகல வசெலவங்களும் அருள் தராகய

• பந்தங்களிலிருந்து விடுபட அருள் தராகய

• வபற்ற மைகிழ்ச்சி நினலத்திட அருள் தராகய

• நனனடத்னத அருள் தராகய

• கவன செக்தி அருள் தராகய

• ஏவலர் பலர் அருள் தராகய

• செங்கடங்கள் தீர அருள் தராகய

• துனபங்கள் நீங்க அருள் தராகய

• ஆயுத பயம் நீங்க அருள் தராகய

• வசெயற்கரிய வசெயல வசெய்து பகழ் வபற அருள் தராகய

• அம்பினககய உனனருள் எந்நராளும் வபற அருள் தராகய

• கயராக சித்தி வபற அருள் தராகய

• பிரிந்த தம்பதியர் கசெர அருள் தராகய

• அரசு கராரியங்களில வவற்றி வபற அருள் தராகய

• மைனப் பக்குவம் வபற அருள் தராகய

• உள்ளத்கத உண்னமை ஒளி உண்டராக அருள் தராகய

• மைன நினல தூய்னமையராக அருள் தராகய

• மைன உறுதி வபற அருள் தராகய

• எங்கும் தனலனமையும் பகழும் வபற அருள் தராகய

• பகழும் தர்மைமும் வளர அருள் தராகய

• வஞ்செகர் வதராலனல நீக்கி அருள் தராகய

• அருள் உணர்வு வளர அருள் தராகய

• அம்பினககய உன வசெராரூபம் எப்கபராதும் கராண அருள் தராகய
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அபிரராமி அந்தராதி – எளிய தமிழில

ஜவஹர் கண்ணன – kannanjawkar@gmail.com

 

படங்கள்

ஓவியர் ககஷவ

 

அட்னடப் பட வடிவனமைப்ப – வஜகதீஸவரன நடரராஜன – sagotharan.jagadeeswaran@gmail.com

மினனூலராக்கம் – வஜகயந்திரன – vsr.jayendran@gmail.com

 

மினனூல வவளியீடு – சிவமுருகன வபருமைராள் – sivamurugan.perumal@gmail.com

ஆசிரியர் உனர
பராரத பழம் வபரும் பூமியில செக்தி வழிபராடு எனபது அனனத்துக்கும் கமைலரான பரம்வபராருள் வழிபராடு.செக்தி 

வழிபராட்டில கபவரராளியராய்த் திகழ்ந்தவர் “அனனன ஆட்வகராண்ட அபிரராமி பட்டர்”

அனனனயின ஸஹஸர தள த்யரானத்தில ஆழ்ந்திருந்த பட்டர் செரகபராஜி மைனனனின அனனறய திதி பற்றிய 

வினராவுக்கு நிலவுததும்பம் அம்னமையப்பனனக் கருதி வபஸௌர்ணமி எனறு பதிலிறுத்தரார். ஸஹஜ நினல 

திரும்பியவுடன தவறுணர்ந்து இதுவும் அனனன வசெயகல அனனனகய செரி வசெய்யட்டு வமைனகற அந்தராதி 

பராடலரானரார்.

அபிரராமி தராஸன எனறு அனகபராடு அனழக்கப்படும் திரு மீனராட்சி சுந்தரம் கமைராகன அவர்களின “அபிரராமியும்

லலினதயும்” உனர என முயற்சிக்கு வபரிதும் உதவிற்று. அத்பத ஓவியர் திரு ககஷவ வவங்கடரராகவன 

அவர்களின ஓவியங்கள் என எழுத்துக்கு மிகுந்த உற்செராகம் வகராடுத்தன. முக நூலில இனத எழுதியகபராது 

நண்பர்கள் பலரும் உற்செராகமைளித்து ஊக்குவித்தனர்

எனனனக் கவர்ந்த என சித்தமுனற அபிரராமிகய ஆனணயிட்டு வதராடர்ச்சியராய் எளிய தமிழில எழுத 

தூண்டுவித்தராள் குனறவயனதராம் நினற எனனம்னமையுனடயதராம்.
குனற வபராறுத்து நினற மைகிழ்ந்து வபராருத்தருள கவண்டுகிகறன

இதனன மின வடிவம் வசெய்ய வபராறியராய் இருந்து வழியும் கராட்டிய திரு என. வசெராக்கன அவர்களுக்கு என 

வநஞ்செரார்ந்த நனறிகள். திரு டி. ஸ்ரீநிவராசென அவர்களின முயற்சிக்கு என வணக்கங்கள்.

அனனன அபிரராமி அனனவருக்கும் அருள் பரிய இனறஞ்சுகிகறன

ஓம் ஸ்ரீ மைராத்கர நமை:

ஜவஹர் கண்ணன

மினனஞ்செல – kannanjawkar@gmail.com

வசெனனன

23 12 2014
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செமைர்ப்பணம்
செமைர்ப்பணம் – அபிரராமி பட்டர் மூலம் அனனன அபிரராமிக்கு
உதவிய நூலகள் – அபிரராமி அந்தராதி மூலம்

“அபிரராமியும் – லலிதராவும்” உனர ஆசிரியர் அபிரராமிதராஸன மீனராட்சிசுந்தரம் கமைராகன

ஸ்ரீ அபிநவ பராஸகர ட்ரஸட்
ஓவியங்கள் – அத்பத ஓவியர் திரு ககஷவ வவங்கடரராகவன

 

அபிரராமி அந்தராதி
அபிரராமி அந்தராதி (அந்தம்-முடிவு, ஆதி-துவக்கம்) அபிரராமிப்பட்டரரால இயற்றப்பட்டது. மையிலராடுதுனறக்கு 

அருகிலுள்ள திருக்கனடயூரில அபிரராமி அம்மைன அமிர்தகண்கடசுவரர் ககராயில உள்ளது. மைரார்க்கண்கடயருக்கு 

சிவவபருமைரான கராட்சியளித்த தளம் திருக்கனடயூரராகும். ஒருபராடலின முடிவு அடுத்த பராடலுக்கு துவக்கமைராக 

அனமையும் இலக்கணமுனற அந்தராதி ஆகும்.

கராப்ப
மூலம்

தரார் அமைர் வகரானனறயும் செண்பக மைரானலயும் செராத்தும் திலனல

ஊரர்தம் பராகத்து உனமை னமைந்தகன.-உலகு ஏழும் வபற்ற

சீர் அபிரராமி அந்தராதி எப்கபராதும் எந்தன சிந்னதயுள்கள-
கரார் அமைர் கமைனிக் கணபதிகய.-நிற்கக் கட்டுனரகய.

 

எளிய தமிழில 

ஓம் ஸ்ரீ மைராத்கர நமை:
ஈசெனிடப் பராக முனற
இனறவி தன னமைந்தகன
கவழ முகத்கதராகன
ஏனழ நரானும் அபிரராமி
பகழ் பராடத் தனலப்பட்கடன
சிரமை மைர்ந்து வசெலுத்துவராய்
வசெலவ கணபதிகய
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1

நலவித்னதயும் ஞரானமும் நலகுவராய் தராகய

மூலம்

உதிக்கினற வசெங்கதிர், உச்சித் திலகம், உணர்வுனடகயரார்

மைதிக்கினற மைராணிக்கம், மைராதுளம்கபராது, மைலர்க்கமைனல

துதிக்கினற மின வகராடி, வமைன கடிக் குங்குமை கதராயம்-எனன

விதிக்கினற கமைனி அபிரராமி, எந்தன விழுத் துனணகய

 

எளிய தமிழில

உதயக்கதிரராய் சிவந்த வநற்றியில
இதயங்கவர் உச்சிச்சிந்தூரம் சிவக்க
மைனமைகிழும் மைராணிக்கம் வஜராலிக்க
வகராடிகமைனி குங்குமைமைராய்க் கனியும்
அனனன அபிரராமிகய எனதுனண
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2

பிரிந்தவர்தனமை இனணத்து னவ தராகய
மூலம்

துனணயும், வதராழும் வதய்வமும் வபற்ற தராயும், சுருதிகளின

பனணயும் வகராழுந்தும் பதிவகராண்ட கவரும்-பனி மைலர்ப்பூங்

கனணயும், கருப்பச் சினலயும், வமைன பராசெராங்குசெமும், னகயில

அனணயும் திரிபர சுந்தரி-ஆவது அறிந்தனகமை.

 

எளிய தமிழில 

துனண நீகய வதய்வகமை தராகய
இனண நீகய கவதத்தில வதராழிகல
கினள நீகய கவகர மைலகர ஞரானகமை
கனண மைலர் வில பராசெமைங்குசெம் தரி
துனண திரிபரசுந்தரி அறிந்கதகன
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3

ஸம்ஸரார பந்தம் நீக்கு தராகய

மூலம்

அறிந்கதன, எவரும் அறியரா மைனறனய, அறிந்துவகராண்டு

வசெறிந்கதன, நினது திருவடிக்கக,-திருகவ.- வவருவிப்

பிறிந்கதன, நின அனபர் வபருனமை எண்ணராத கருமை வநஞ்செரால,
மைறிந்கத விழும் நரகுக்கு உறவராய மைனிதனரகய.

 

எளிய தமிழில 

 

அறிந்கதனுனன ரஹஸய மைந்திரமைராய்
பகுந்கதன செரண் உனதிருவடி தஞ்செமைராய்
உணர்ந்கதன உனவபருனமை யறியராச் சிறுனமை
விழுந்கதன இரண்டறக் கலந்கதனுன பராதம்
பிரிந்கதன உனனயறியரா மைனிதனர
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உயர்பதவிகள் பல தருவராய் தராகய
மூலம்

மைனிதரும், கதவரும், மைராயரா முனிவரும், வந்து, வசெனனி

குனிதரும் கசெவடிக் ககராமைளகமை.வகரானனற வரார்செனடகமைல

பனிதரும் திங்களும், பராம்பம்,பகீரதியும் பனடத்த

பனிதரும் நீயும் என பந்தி எந்நராளும் வபராருந்துககவ.

எளிய தமிழில 

மைனிதர் வதராடங்கி கதவர் முனிவர் வனர
கமைனனமையராய் உயர்த்திடு முனகசெவடி
செனட மைதி செர்ப்பம் கங்னக சூடியவுன
மைணராளனுடன அவன மைங்னக நீயும்
செதரா வயன சிந்னத யுனறவராய்
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5

கனவில உனதரிசெனம் கனிந்தருள் தராகய

மூலம்

வபராருந்திய முப்பனர, வசெப்ப உனரவசெய்யும் பணர் முனலயராள்,
வருந்திய வஞ்சி மைருங்குல மைகனரானமைணி, வரார் செனடகயரான

அருந்திய நஞ்சு அமுது ஆக்கிய அம்பினக, அம்பயகமைல

திருந்திய சுந்தரி, அந்தரி-பராதம் என வசெனனியகத.

 

எளிய தமிழில 

 

உனறவராய் ஒளியராய் முப்பர நராயகி
அமைர்வராய் தராமைனரகமை லழகராய் நீகய
அருந்திய நஞ்னசெ அமுதராய் நிறுத்திகய
பரவவளி விரிந்த கதவியுன பராதம்
பரவியகத பக்தவனன சிரம்மீகத
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மைந்திர சித்தி அருள்வராய் தராகய
மூலம்

வசெனனியது, உன வபரான திருவடித் தராமைனர. சிந்னதயுள்கள

மைனனியது, உன திரு மைந்திரம்,- சிந்துர வண்ணப் வபண்கண.-
முனனியநின அடியராருடன கூடி, முனற முனறகய

பனனியது, எனறும் உந்தன பரமைராகமை பத்ததிகய.

 

எளிய தமிழில

சிரம்மீது நினறந்தவுன வசெம்பராதத் தராமைனர
மைனம்மீதும் வவவியகத மைந்திரமைராய்த் திருநராமைம்
எவவிடமும் த்யரானிக்குமுன அடியரார் செகிதம்
எனமைனமும் கதராய்ந்தகத உனநராமை ஸராகரம்
எந்நராளும் சூடிடுகவனுன திருவடித் தராமைனர
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மைனல கபரால வரும் துனபத்னதப் பனியராக்கி நீர்த்திடு தராகய

மூலம்

ததியுறு மைத்தின சுழலும் என ஆவி, தளர்வு இலது ஓர்

கதியுறுவண்ணம் கருது கண்டராய்-கமைலராலயனும்,
மைதியுறுகவணி மைகிழ்நனும், மைராலும், வணங்கி, எனறும்

துதியுறு கசெவடியராய். சிந்துரரானன சுந்தரிகய.

 

எளிய தமிழில 

 

தராமைனர யுனற பிரம்மைனும் மைதிசெனட
மைணராளனும் மைராலும் துதிக்குமுன திருவடி
குங்குமைத் திலகத் திருமுக அழகிகய
தயிரினட மைத்தராய்த் தவித்துச் சுழலுமைடிகயன
தளர்விலரா நற்கதி தருவராய் தராகய
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பராசெம்பல நீக்கித் துறவறம் அருள் தராகய

மூலம்

சுந்தரி எந்னத துனணவி, என பராசெத்வதராடனர எலலராம்

வந்து அரி சிந்துர வண்ணத்தினராள், மைகிடன தனலகமைல

அந்தரி, நீலி, அழியராத கனனினக, ஆரணத்கதரான

கம் தரி னகத்தலத்தராள்-மைலர்த்தராள் என கருத்தனகவ

எளிய தமிழில 

தராகய கபரழகக எந்னத சிவனதன பராககமை
தனட வயனபராசெத்வதராட ரழித்தருள் கதவி
உனட த்தமைகிடன அகந்னத கபராகலவயன
கட்டறு அபயக் கரங்வகராண்டு திருகவ
கனனிகய உன மைலர்த்தராகள என உள்ளங்கவர்கவ
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ஸர்வ வஸியம் நினதருள் தராகய

மூலம்

கருத்தன எந்னததன கண்ணன,வண்ணக் கனகவவற்பின

வபருத்தன, பரால அழும் பிள்னளக்கு நலகின, கபர் அருள்கூர்

திருத்தன பராரமும், ஆரமும், வசெங்னகச் சினலயும், அம்பம்,
முருத்தன மூரலும், நீயும், அம்கமை. வந்து எனமுன நிற்ககவ.

 

எளிய தமிழில

 

உள்ளங்கவர்கவ எந்னத சிவன முனகதரானறும்
ஞரானசெம்பந்தர்க்குப் பரால ஈந்த வபருத்தவுன
கூர்திருத்தன பராரமும் முத்துமைரானலயும் வசெங்னக
தராங்குமுன கரும்பவிலலும் பஷ்ப பராணங்களும்
வவண்னமைச் சிரிப்பவமைன முனனரால கதரானறகவ
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கமைராட்செ செராதனம் அருள்வராய் தராகய

மூலம்

 

நினறும் இருந்தும் கிடந்தும் நடந்தும் நினனப்பது உனனன,
எனறும் வணங்குவது உன மைலர்த் தராள்.-எழுதராமைனறயின

ஒனறும் அரும்வபராருகள. அருகள. உனமைகய. இமையத்து

அனறும் பிறந்தவகள. அழியரா முத்தி ஆனந்தகமை.

 

எளிய தமிழில

 

கதரானறி அமைர்ந்து செராய்ந்து நடந்தும் நினனகவன உனனகய
ஸராஸவத கபரினப நினலகய கமைராட்செ ஸதரானகமை
ஸக்திகய பிரணவகமை அருகள உனமைகய உட்வபராருகள
அவதரித்தராய் பரார்வதியராய் இமையம்கதரானறி அனறு
ஆதரிப்பராய் ஏனழவயனன வணங்குகிகறன நினபராதகமைலம்
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இலவராழ்க்னகயில இனபம் அருள்வராய் தராகய

மூலம்

ஆனந்தமைராய், என அறிவராய், நினறந்த அமுதமுமைராய்,
வரான அந்தமைரான வடிவு உனடயராள், மைனற நரானகினுக்கும்

தரான அந்தமைரான, செரணராரவிந்தம்-தவள நிறக்

கரானம் தம் ஆடரங்கு ஆம் எம்பிரரான முடிக் கண்ணியகத.

 

எளிய தமிழில

 

நினபராதகமைலம் எனனுணர்வுநினற அமுதக்கலம்
பஞ்செபூத வடிவுனடயராள் ஸர்வ ஞரான ஸவரூபி
அனகப அருகள அறிகவ ஆனந்தகமை ஞரானகமை
கவதத்துவக்ககமை கவதமுடிகவ வளமைராயுனதிருவடி
வவண்கராடு நடமிடுமீசென சிரம் கவயுகமை திருமைரானலயராய்

20

http://abiramianthathi.pressbooks.com/files/2015/01/Devi-Series-59.jpg


12

த்யரான இனபம் நினலயராய் அருள்வராய் தராகய

மூலம்

கண்ணியது உன பகழ், கற்பது உன நராமைம், கசிந்து பக்தி

பண்ணியது உன இரு பராதராம்பயத்தில, பகல இரவரா

நண்ணியது உனனன நயந்கதரார் அனவயத்து-நரான முனவசெய்த

பண்ணியம் ஏது? என அம்கமை. பவி ஏனழயும் பூத்தவகள.

 

எளிய தமிழில

 

திருமைரானலயராய் மைணங்கமைழ என நராபராடுவதுன பககழ
ஏழுலகக்கும் தராகய எனனப் பனடத்த அனனனகய
நினனப்கபனுன பகழ் கற்கபன உனநராமைம் கசிகவனுன நினனவில
அரிய உனன நரானறிய எனவசெய்கதன தவம் நரானறிகயன
பண்ணியம் பல பரிந்கத உனன நயந்கதகனரா
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னவரராக்ய பலம் அருள்வராய் தராகய

மூலம்

பூத்தவகள, பவனம் பதினரானனகயும். பூத்தவண்ணம்

கராத்தவகள. பின கரந்தவகள. கனறக்கண்டனுக்கு

மூத்தவகள. எனறும்மூவரா முகுந்தற்கு இனளயவகள.
மைராத்தவகள. உனனன அனறி மைற்று ஓர் வதய்வம் வந்திப்பகத?

 

எளிய தமிழில

 

நயந்கதகன உலகடக்கிய உத்தமிகயவயன உறுதுனணகய
ஈனறவகள ஈனறவண்ணம் கராப்பவகள மைனறப்பவகள
ஈசெனுக்கு மூத்தவகள முகுந்தனுக்கு மூவரா இனளயவகள
அருந்தவத் தனலவிகய அபிரராமி அனனனகய அழகக
உனனயனறி கவறுவதய்வம் நயப்கபகனரா
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தனலனமை வபற அருள்வராய் தராகய

மூலம்

வந்திப்பவர் உனனன, வரானவர் தரானவர் ஆனவர்கள்,
சிந்திப்பவர், நலதினசெமுகர் நராரணர், சிந்னதயுள்கள

பந்திப்பவர், அழியராப் பரமைரானந்தர், பராரில உனனனச்

செந்திப்பவர்க்கு எளிதராம் எம்பிரராட்டி. நின தண்ணளிகய

 

எளிய தமிழில

 

நயப்கபகன கதவியுன தனனமை வியத்தகு கருனண
நரானமுக பிரம்மைனும் பராற்கடல விஷ்ணுவுமுனன சிந்திப்பர்
பரமைரானந்த ஸவரூபி பரமைசிவன அனபராலுனன பந்திப்பரார்
பராரிலுனன தரிசிப்பவருக்கு நீயளிக்கும் சித்தி இனிதராம்
பரகமைஸவரிகய உளங் குளிர் திருவருகள
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வபருஞ்வசெலவமும் கபரினபமும் அருள்வராய் தராகய

மூலம்

தண்ணளிக்கு எனறு, முனகன பல ககராடி தவங்கள் வசெய்வரார்,
மைண் அளிக்கும் வசெலவகமைரா வபறுவரார்? மைதி வரானவர் தம்

விண் அளிக்கும் வசெலவமும் அழியரா முத்தி வீடும், அனகறரா?-
பண் அளிக்கும் வசெரால பரிமைள யராமைனளப் னபங்கிளிகய.

 

எளிய தமிழில

 

திருவருகள இனிய வசெரால பசுங்கிளி இனனினசெ விருந்கத
திருவருள் நராடியுனனப் பராட மைண்ணளிக்கும் வசெலவமும்
இந்திரராதி கதவர்தம் ஸவர்க்க கலராகச் வசெலவம்பலவும்
விண்ணளிக்கும் செங்கநிதி பதுமைநிதி கற்பகவருக்ஷமும்கூடும்
அழியராப் பிறப்வபராடு செராயுஜ்ய பதவியளிப்பராகய னபங்கிளிகய
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முக்கரால உணர்வும் அருள்வராய் தராகய

மூலம்

கிளிகய, கினளஞர் மைனத்கத கிடந்து கிளர்ந்து ஒளிரும்

ஒளிகய, ஒளிரும் ஒளிக்கு இடகமை, எண்ணில ஒனறும் இலலரா

வவளிகய, வவளி முதல பூதங்கள் ஆகி விரிந்த அம்கமை.-
அளிகயன அறிவு அளவிற்கு அளவரானது அதிசெயகமை.

 

எளிய தமிழில

 

னபங் கிளிகய பசுந்திரு கமைனிகய அனபருள்ளம் வபராங்கி
வளர் ஒளிகய ஒளிக்வகலலராம் மூல ஒளிகய ஆதராரகமை
பர வவளி இருந்தும் பரந்தும் கடந்தும் ஈடினணயிலரா ப்ரகராசெகமை
தத்துவ ஒளி யராவயராளிர்ந்தும் தத்துவமைனனத்தும் கடந்த தராகய
இவ வவளிகயனின சிந்தனனக்கு வமைட்டும் அரிய அதிசெயகமை
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கனனிப் வபண்களுக்கு நலவராழ்வருள் தராகய
 

மூலம்

அதிசெயம் ஆன வடிவு உனடயராள், அரவிந்தம் எலலராம்

துதி செய ஆனன சுந்தரவலலி, துனண இரதி

பதி செயமைரானது அபசெயம் ஆக, முன பரார்த்தவர்தம்

மைதி செயம் ஆக அனகறரா, வராமை பராகத்னத வவவியகத?

 

எளிய தமிழில

 

அதிசெயகமை அத்பத வடிகவ அழகக ஆனந்தத் திருவுருகவ
அரவிந்த வமைலலராம் ஆரராதிக்கும் அழகிய சிவக்வகராடிகய
அமுதகமை அனனனயின வராஞ்னசெயராய் ரதிபதிக் கருள
அனறு வநற்றிக்கண் வகராண்வடரித்த மைனமைதனன உயிர்ப்பித்து
அத்தனன அனபினரால வவனறு அவனி டப்பராகம் வகராண்டவகள
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மைரண பயம் நீக்கு தராகய

மூலம்

வவவிய பராகத்து இனறவரும் நீயும் மைகிழ்ந்திருக்கும்

வசெவவியும், உங்கள் திருமைணக் ககராலமும், சிந்னதயுள்கள

அவவியம் தீர்த்து எனனன ஆண்டவபராற் பராதமும் ஆகிவந்து-
வவவவிய கராலன எனகமைல வரும்கபராது-வவளி நிற்ககவ.

 

எளிய தமிழில

 

வகராண்டவுன சிவனுடன இடமைகலரா இனறவி நீயும் மைகிழும்
கருத்தி வலரானறிக் கலயராண ககராலம் களிப்பராய்த் கதரானறும்
கரும்பரா யினிக்குவமைன மைனம் மைகிழுவமைன அகந்னத யழியும்
கண்ணரார உனமைவயராருபராகக் ககராலத்தில நீ வகராடுக்கும் கராட்சி
கராலவன னனுயிர் வகராள்ளுங் கராலவமைன கண்முன நிற்ககவ
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கபரினப மைருள் தராகய

மூலம்

வவளிநினற நினதிருகமைனினயப் பரார்த்து, என விழியும் வநஞ்சும்

களிநினற வவள்ளம் கனரகண்டது, இலனல, கருத்தினுள்கள

வதளிநினற ஞரானம் திகழ்கினறது, எனன திருவுளகமைரா?-
ஒளிநினற ககராணங்கள் ஒனபதும் கமைவி உனறபவகள.

 

எளிய தமிழில

 

நிற்ககவ நினலக்குகத வயனமைனம் நின மைணக்ககராலம்
வபராற்ககராலம் நினனழகிய திருக்ககராலம் ஆனந்த வவள்ளம்
சிற்பமைராய் ஒளிவகராண்டு உனறகினற நவ ககராணம்
கற்குகத எனனுள்ளம் கருத்தராய்த் வதளிஞரானம்
வபராற்பராதமுந்தன பறத்யரானம் அகத்துள்கள அகண்ட நினதரிசெனம்
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வீடு வராசெல வசெலவங்கள் அருள் தராகய

மூலம்

உனறகினற நின திருக்ககராயில-நின ககள்வர் ஒரு பக்ககமைரா,
அனறகினற நரான மைனறயின அடிகயரா முடிகயரா, அமுதம்

நினறகினற வவண் திங்ககளரா, கஞ்செகமைரா, எந்தன வநஞ்செககமைரா,
மைனறகினற வராரிதிகயரா?- பூரணராசெல மைங்கனலகய.

 

எளிய தமிழில

 

தரிசெனம் இடப்பராகம் தராங்கிகய மைங்கலமைராய் எந்னதயுடன
கரிசெனமைராய்க் கராட்சி தரும் நராலகவத மூல ஓங்கராரகமைராநீ
செரிசெமைமைராய் நராலகவத முடிவின முடியரான உபநிஷதகமைரா
நினறயமுத நிலவின பூரண வவண்னமை மைண்டலகமைரா
பரிசெப்தம் வபராருள்நினற பராற்கடகலரா என வநஞ்செகமைரா
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அம்பினககய என அபசெரார கதராஷம் நீக்கி யருள் தராகய

மூலம்

மைங்கனல, வசெங்கலசெம் முனலயராள், மைனலயராள், வருணச்

செங்கு அனல வசெங்னகச் செகல கலராமையில தராவு கங்னக

வபராங்கு அனல தங்கும் பரிசெனடகயரான பனடயராள், உனடயராள்

பிங்கனல, நீலி, வசெய்யராள், வவளியராள், பசும் வபண்வகராடிகய.

 

எளிய தமிழில

 

வநஞ்செம் விம்மும் வசெங்கலசெ தனங்கள் உனடயவகள
வகராஞ்சித்தராவும் கங்னக எழிலனலகய உயர்மைனல உதித்தவகள
வகஞ்சும் கடலனலச் செங்குவனளயணிச் வசெங்னக வகராண்டு
வசெஞ்செனட யரானிடபராகம் கசெர்ந்த மையிலசெரானய செகலகலராவலலிகய
தஞ்செவமைனகற யனடந்கதன பசும் வமைனவகராடிகய
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பிறவிப் பிணி தீர்த்தருள் கதவி

மூலம்

வகராடிகய, இளவஞ்சிக் வகராம்கப, எனக்கு வம்கப பழுத்த

படிகய மைனறயின பரிமைளகமை, பனி மைரால இமையப்

பிடிகய, பிரமைன முதலராய கதவனரப் வபற்ற அம்கமை.
அடிகயன இறந்து இங்கு இனிப் பிறவராமைல வந்து ஆண்டு வகராள்கள.

 

எளிய தமிழில

 

வமைனவகராடிகய வஞ்சி யிளம் பூங்வகராம்கப பரிமைளகமை
எனகரால முற்றுமுனகன பக்குவக்கனி பழுக்க னவத்தபழகமை
வபண்யரானன உருவுலராவும் பனி இமையத் திருகவ
எண்ணற்ற கதவர்தனமை பிரம்மைன முதலவபற்ற அனனனகய
எனனிப்பிறவி கபராதும் இனிப்பிறவராகத ஆட்வகராள்வராய்
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மைனச் செஞ்செலம் நீக்கி யருள்வராய் கதவி

மூலம்

வகராள்களன, மைனத்தில நின ககராலம் அலலராது, அனபர் கூட்டந்தனனன

விள்களன, பரசெமையம் விரும்கபன, வியன மூவுலகுக்கு

உள்கள, அனனத்தினுக்கும் பறம்கப, உள்ளத்கத வினளந்த

கள்கள, களிக்குங்களிகய, அளிய என கண்மைணிகய.

 

எளிய தமிழில

 

வகராள்களன திருவராய் நினனுருவனறி கவறுருவம்
நினனகயன நினகதகஜராமைய வடிவனறி ஓர்வடிவம்
அடிகயன நினசெராக்தம் விட்கடரார் மைதம்விரும்கபன
மைண்விண் பராதராளம் உள்வவளி நினறதராகய
எனமைனம் களிவகராள் ஆனந்தக் கண்மைணிகய
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தீரரா கநராய்தனன தீர்ப்பராய் தராகய

மூலம்

மைணிகய, மைணியின ஒளிகய, ஒளிரும் மைணி பனனந்த

அணிகய, அணியும் அணிக்கு அழகக, அணுகராதவர்க்குப்

பிணிகய, பிணிக்கு மைருந்கத, அமைரர் வபரு விருந்கத.-
பணிகயன, ஒருவனர நின பத்மை பராதம் பணிந்தபினகன.

 

எளிய தமிழில

 

கண்மைணிகய வயனகண்ணின ஒளிகய வபரானகனவயன
வபரானமைணிகய வபரானனுக் கழகூட்டும் அனனனகய
பிறவிப்பிணி தந்தருளிஅப் பிணிக்கு மைருந்தராகும்
முக்திக்கனிகய மைருந்கத வயனதராகய கதவரமுதக்கனிகய
பணிகயனினி பிறனரநின பராதம் பணிந்தபினகன
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நினனத்த கராரியம் நினறகவற இனடயூறு தகர்த் தருள்பரி தராகய

மூலம்

பினகன திரிந்து, உன அடியரானரப் கபணி, பிறப்ப அறுக்க,
முனகன தவங்கள் முயனறு வகராண்கடன,- முதல மூவருக்கும்

அனகன. உலகுக்கு அபிரராமி எனனும் அருமைருந்கத.-
எனகன?-இனி உனனன யரான மைறவராமைல நினறு ஏத்துவகன

 

எளிய தமிழில

 

பின வதராடர்கவனுன கபரடியரார் செகிதம்
முன தவமூல முனனயறிந்த நராகன
என பிறவிப்பிணி நீக்கு மைருமைருந்கத
தன வனராளி தந்துலகுய்விக்குந் தராகய
உன பகழ்பராடி உனமைலர்பராதம் வதராழுகவகன
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வசெராலவராக்கும் வசெலவராக்கும் தந்தருள்பரி தராகய
 

மூலம்

ஏத்தும் அடியவர், ஈகரழ் உலகினனயும் பனடத்தும்

கராத்தும் அழித்தும் திரிபவரராம்,- கமைழ்பூங்கடம்ப

செராத்தும் குழல அணங்கக.- மைணம் நராறும் நின தராளினணக்கு என

நராத் தங்கு பனவமைராழி ஏறியவராறு, நனகயுனடத்கத.

 

எளிய தமிழில

 

வதராழுதுனனப் வபருனமையராய் சித்திவபற் றடியரார் மூவர்
ஈகரழுலகும் பனடத்துக் கராத்து மைழித்தருளி உலவ
கமைழுமைணங் கடம்பமைலரணி ககசெபரார மைணங்கக தராகய
மைகிழுமைணம் வீசும் நினவனழில வபராற்பராத மைனத
அமிழுவமைன மைனவரார்த்னத நனகப்பக் குரித்தகத
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மைனக் கிகலசெம் நீக்கியருள் தராகய

மூலம்

 

உனடத்தனன வஞ்செப் பிறவினய, உள்ளம் உருகும் அனப

பனடத்தனன, பத்மை பதயுகம் சூடும் பணி எனக்கக

அனடத்தனன, வநஞ்செத்து அழுக்னகவயலலராம் நின அருட்பனலரால

துனடத்தனன,- சுந்தரி – நின அருள் ஏவதனறு வசெராலலுவகத.

 

எளிய தமிழில

 

உறித்வத றிந்தராவயன ஆணவகனமை மைராயரா ஜராலத்னத
நினறத்தராய் கடலராய் பக்திக் கனலரா யுனகநசெத்னத
துனடத்தராவயன உள்ளம் தூயவுன அருள் வவள்ளத்தரால
அளித்தரா வயனக்கக நினதராமைனர மைலரடி கசெனவ
பனடத்தரா வயனவரார்த்னத நினபகழ் வசெராலவதற்கக
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இக பர சுக மைருள்தராகய

மூலம்

வசெராலலும் வபராருளும் என, நடம் ஆடும் துனணவருடன

பலலும் பரிமைளப் பூங்வகராடிகய. நின பதுமைலர்த் தராள்

அலலும் பகலும் வதராழுமைவர்க்கக அழியரா அரசும்

வசெலலும் தவவநறியும், சிவகலராகமும் சித்திக்குகமை.

 

எளிய தமிழில

 

வசெராலவதுவும் வபராருள் வகராள்வதுவும் நீக்கமைற
இனணந்ததுவும் நீகய எந்னதயுடன நினல வபறக்
கலந்ததுவும் அலலும் பகலும் அடியரார் வநஞ்சு
நினறந்தவுன வசெந்தராமைனர பராதம் வசெலவமும்
வசெறிந்த தவவநறியும் சிவபதமும் சித்திக்குகமை
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அஷ்ட சித்தியு மைருள் தராகய

மூலம்

 

சித்தியும் சித்தி தரும் வதய்வம் ஆகித் திகழும் பரரா

செக்தியும், செக்தி தனழக்கும் சிவமும், தவம் முயலவரார்

முத்தியும், முத்திக்கு வித்தும், வித்து ஆகி முனளத்து எழுந்த

பத்தியும், பத்தியினுள்கள பரக்கும் பரத்னத அனகற.

 

எளிய தமிழில

 

நீகயயனகறரா பராவிவயனனத் தடுத் தராட்வகராண்டராய்
நீகயயனகறரா நரானினி கடலவீழினு மைராட்வகராள்வராய்
நீகயயனகறரா இச்னசெ வகராண்டு பலலுருக் வகராண்டராய்
நீகயயனகறரா வயனனயினிக் கனரகயற்றும் திருக்வகராண்டராய்
நீகயயனகறரா ஒனகறபலகவ உருகவயருகவவயன உனமைகய
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ஆபத்து பலவும் நீக்கியருள் தராகய

மூலம்

அனகற தடுத்து எனனன ஆண்டுவகராண்டராய், வகராண்டது அலல எனனக

நனகற உனக்கு? இனி நரான என வசெயினும் நடுக்கடலுள்

வசெனகற விழினும், கனரகயற்றுனக நின திருவுளகமைரா.-
ஒனகற, பல உருகவ, அருகவ, என உனமையவகள.

 

எளிய தமிழில

 

உனமைகய ஒனறியுன வலமைரா யுனனுனற சிவனுடன
இனமைக் கணமும் பிரியரா அர்த்தநராரி உருவராய்நீ
எனமைக் கராத்துன பகழ்பராட அருள்பராலிக்கு முனமுன
அனமையுறு கதராள்மைங்னக சுகம்கவண்கடன மைதம்கவண்கடன
சுனமைதரு மைறுபிறவி கவண்கடன கவண்கடன ஆனசெயும்
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மைறுனமையிலு மினப மைருள் தராகய

மூலம்

 

உனமையும் உனமைவயராருபராகனும், ஏக உருவில வந்து இங்கு

எனமையும் தமைக்கு அனப வசெய்யனவத்தரார், இனி எண்ணுதற்குச்

செனமையங்களும் இலனல, ஈனவறடுப்பராள் ஒரு தராயும் இலனல,
அனமையும் அனமையுறு கதராளியர்கமைல னவத்த ஆனசெயுகமை.

 

எளிய தமிழில

 

உனமைகய ஒனறியுன வலமைரா யுனனுனற சிவனுடன
இனமைக் கணமும் பிரியரா அர்த்தநராரி உருவராய்நீ
எனமைக் கராத்துன பகழ்பராட அருள்பராலிக்கு முனமுன
அனமையுறு கதராள்மைங்னக சுகம்கவண்கடன மைதம்கவண்கடன
சுனமைதரு மைறுபிறவி கவண்கடன கவண்கடன ஆனசெயும்
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அகரால, துர்மைரணம் தவிர்த்தருள் தராகய

மூலம்

ஆனசெக் கடலில அகப்பட்டு, அருளற்ற அந்தகன னகப்

பராசெத்தில அலலற்பட இருந்கதனன, நின பராதம் எனனும்

வராசெக் கமைலம் தனலகமைல வலிய னவத்து, ஆண்டு வகராண்ட

கநசெத்னத என வசெராலலுகவன?- ஈசெர் பராகத்து கநரினழகய.

 

எளிய தமிழில

 

ஆனசெயனலயில உழனறு அந்தகன னகயில சிக்குண்டு
கமைராசெவனல நராகன முழுதராய்ப் பினனி மூடச்வசெயலராகல
பராசெவனலயில துனபமுற விருந்தவயனன நினபராத
வராசெத்தராமைனரயில வசெப்படுத்தி கபவரராளியரா வயனக்கருளி
கராசினியில கநசெமைராய்க் கராத்தருளும் ஈசெர்பராகத்து கநரினழகய
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மைரண அவஸனதயிலும் உன நினனகவயருள் தராகய

மூலம்

 

இனழக்கும் வினனவழிகய அடும் கராலன, எனன நடுங்க

அனழக்கும் வபராழுது வந்து, அஞ்செல எனபராய். அத்தர் சித்தம் எலலராம்

குனழக்கும் களபக் குவிமுனல யராமைனளக் ககராமைளகமை.
உனழக்கும் வபராழுது, உனனனகய அனனனகய எனபன ஓடிவந்கத

 

எளிய தமிழில

 

இனழக்கும் வினனமூலம் கராலவனனன அணுகி
அனழக்குங் கராலம் எனனனனன உனனகயநரான
வினழகவகன அபயந்தருவரா யுனகராலடித் தராமைனரயில
குனழயுமுன செந்தனக் குவிமுனலயி லுருகுவமைந்னத
வினழயும் ககராமைளவலலித் தராகயயுனக்கக வந்தனம்
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பயிர்வசெழி நிலபலன அருள் தராகய

மூலம்

வந்கத செரணம் பகும் அடியராருக்கு, வரானுலகம்

தந்கத பரிவவராடு தரான கபராய் இருக்கும்–செதுர்முகமும்,
னபந் கதன அலங்கல பரு மைணி ஆகமும், பராகமும், வபராற்

வசெந் கதன மைலரும், அலர் கதிர் ஞராயிறும், திங்களுகமை.

 

எளிய தமிழில

 

வந்து செரணம் பகுமுன அடியரார்க்கு முக்தினய
ஈந்து பரிவுடன பிரம்மைனின நரால முகத்திலும்
சிந்து கதனமைலர் மைரானலயணி மைரால மைரார்பிலும்
இடம் வகராண்ட சிவனுனட கதகத்திலும் விரிகிரண
சூரிய செந்திர மைண்டலமு முனறந்கத அருள்வராய்
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திருமைணம் இனிகத நினறகவற அருள் தராகய

மூலம்

 

திங்கட் பகவின மைணம் நராறும் சீறடி வசெனனி னவக்க

எங்கட்கு ஒரு தவம் எய்தியவரா, எண் இறந்த விண்கணரார்–

தங்கட்கும் இந்தத் தவம் எய்துகமைரா?- தரங்கக் கடலுள்

வவங் கண் பணி அனணகமைல துயிலகூரும் விழுப்வபராருகள.

 

எளிய தமிழில

 

அருளும் நினதிருவடி எந்னத திருமுடி மைதிமைணம்
தவமைராய் எம்மைடியரார்தனல நின பராதம் னவத்தருள
யராவரும் வியப்பறும் வரானவரும் எண்ணிறந்த
கதவரும் வியப்பர் இத்தவம் அவர்க்கும் கிட்டுகமைராவயன
பராற்கடல பராம்பனண துயில பரம்வபராருகள
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வதராலவினனகள் வதரானலய அருள்பரி தராகய

மூலம்

வபராருகள, வபராருள் முடிக்கும் கபராககமை, அரும் கபராகம் வசெய்யும்

மைருகள, மைருளில வரும் வதருகள, என மைனத்து வஞ்செத்து

இருள் ஏதும் இனறி ஒளி வவளி ஆகி இருக்கும் உனதன

அருள் ஏது.- அறிகினறிகலன, அம்பயராதனத்து அம்பினககய.

 

எளிய தமிழில

 

வபராருகள வபராருள்பல தரும் ஐஸவர்ய ரூபிணிகய
வபராருள் தரும் கபராகமும் நீகய கபராக மைரானயநீக்கும்
அருள் நீகய சுகித்த மைரானய நீக்கித் வதளிவளித்து
இருள் நீக்கி ஞரான ஒளி வீசும் கபரருள் செக்தியும் நீகய
திருவரா யுனதருள் எத்துனண வியக்கினகறன அபிரராமிகய
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நவரத்ன ப்ரராப்தி அருள்பரி தராகய

மூலம்

னகக்கக அணிவது கனனலும் பூவும், கமைலம் அனன

வமைய்க்கக அணிவது வவண் முத்துமைரானல, விட அரவின

னபக்கக அணிவது பண்மைணிக் ககரானவயும், பட்டும், எட்டுத்

திக்கக அணியும் திரு உனடயரானிடம் கசெர்பவகள.

 

எளிய தமிழில

 

அபிரராமி யுன னகயணிகலன கரும்ப விலலும் மைலரம்பம்
அணிகலன திருகமைனியதில பூணும் வவண் முத்து மைரானலயராம்
நச்சுப் பராம்பின படமைராய் ரகசியதரானமைதில பனமைணி ஆபரணப்பட்டராம்
எண்தினசெயு மைரானடயராய்ப் கபரார்த்த செகல வசெலவ திகம்பரனராம்
எந்னதயுடன வபராருந்திய எனனம்கமை உனதிருவடி கசெர்கவகன
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விரும்பிய வபராருள் விரும்பியவராகற அருள்பரி தராகய

மூலம்

பவளக் வகராடியில பழுத்த வசெவவராயும், பனிமுறுவல

தவளத் திரு நனகயும் துனணயரா, எங்கள் செங்கரனனத்

துவளப் வபராருது, துடியினட செராய்க்கும் துனண முனலயராள்–

அவனளப் பணிமின கண்டீர், அமைரராவதி ஆளுனகக்கக.

 

எளிய தமிழில

 

கசெர்கவகன உனபராதம் அனடக்கலமைரா யனபராகல
பவளக்வகராடி சிறந்த வசெவவராயுன குளிர்த் திருநனகயும்
துடியினட செராய்க்கும் அழகிய வபருதனங் வகராண்டவகள
எந்னத செங்கரன குனழய வலியனண இனபத் துனணகய
பணிகவனுனன ஸவர்க்க ஸராம்ரராஜ்ய கபராகம் ஆள்வதற்கக
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அபிரராமினய அண்டுபவர்க்கு அருளுண்டு

மூலம்

ஆளுனகக்கு, உனதன அடித்தராமைனரகள் உண்டு, அந்தகனபரால

மீளுனகக்கு, உனதன விழியின கனட உண்டு, கமைல இவற்றின

மூளுனகக்கு, என குனற, நின குனறகய அனறு,-முப்பரங்கள்.
மைராளுனகக்கு, அம்ப வதராடுத்த விலலரான, பங்கில வராணுதகல.

 

எளிய தமிழில

 

ஆள்வவதனன நின திருவடித் தராமைனர கராலனிடம்
மீள்வதுநரான உன கனடக்கண் பரார்னவயரால உனன
முயலராத வதனகுனறகய நினகுனறயனறு தராகய
திருமைரானல யம்பராய் கமைருதனன விலலராய் முப்பரவமைரித்த
சிவனிடப் பராகமுனற சிவசெக்தி ஒளிகய
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பூர்வ பண்ணியம் தனடயினறி பயனதர அருள் தராகய

மூலம்

வராள்-நுதல கண்ணினய, விண்ணவர் யராவரும் வந்து இனறஞ்சிப்

கபணுதற்கு எண்ணிய எம்வபருமைராட்டினய, கபனத வநஞ்சில

கராணுதற்கு அண்ணியள் அலலராத கனனினய, கராணும்–அனப

பூணுதற்கு எண்ணிய எண்ணம் அனகறரா, முன வசெய் பண்ணியகமை.

 

எளிய தமிழில

 

ஒளியராய் வநற்றி திகழ் ஞரானக் கண்கண வுனனப்
பணிவராய் கதவரு மூவரும் விரும்பித் வதராழ அனபராய்
அரிதராய்க் கராணும் கனனினக வயம்வபருமைராட்டி யுனன
கபனத வயனக்கக வபருந்தவப் கபறராய் நரான வதராழ
எண்ணிய எண்ணவமைன முனவசெய் பண்ணியகமை
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ஸத்ஸங்கம் தந்தருள் தராகய

மூலம்

பண்ணியம் வசெய்தனகமை-மைனகமை.- பதுப் பூங் குவனளக்

கண்ணியும் வசெய்ய கணவரும் கூடி, நம் கராரணத்தரால

நண்ணி இங்கக வந்து தம் அடியரார்கள் நடு இருக்கப்

பண்ணி, நம் வசெனனியின கமைல பத்மை பராதம் பதித்திடகவ.

 

எளிய தமிழில

 

பண்ணியகமை வசெய்கதராகமை பவியில யராம் பூங்குவனளக்
கண்ணியவள் நீஎந்னத சிவனுடன கசெரநினவறனமை உய்விக்கப்
பண்ணியனமை கண்டு கபருற்கறராம் களிப்பற்கறராம் எம்
வசெனனிதனில நினபராதம் படிந்திட யராம் வினனயற்கறராமினத
எண்ணிகய எம்வநஞ்சிலுன கபரருள் பதித்திட்கடராம்
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உலக வசியம் அருள் பரி தராகய

மூலம்

இடங்வகராண்டு விம்மி, இனணவகராண்டு இறுகி, இளகி, முத்து

வடங்வகராண்ட வகராங்னக-மைனலவகராண்டு இனறவர் வலிய வநஞ்னசெ

நடங்வகராண்ட வகராள்னக நலம் வகராண்ட நராயகி, நல அரவின

வடம் வகராண்ட அலகுல பணிவமைராழி–கவதப் பரிபனரகய.

 

எளிய தமிழில

 

இடம் பரந்து ஒனகறரா வடரானறராய்ப் பருத்திறுகி
திடம் வகராண்டு வமைத்வதனகவ குனழந்து முத்தரார
வடம் அணிந்த வபருமைனல தனங் வகராண்வடன
திடம் பூண்ட எந்னத வநஞ்செனசெத்து நலலரவின
படக் கடிதடம் வராய்வமைராழி கவதச் சிலம்பணிகதவிகய
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தீனமைகள் ஒழிய அருள் பரி தராகய

மூலம்

பரிபரச் சீறடிப் பராசெராங்குனசெ, பஞ்செபராணி, இனவசெரால

திரிபர சுந்தரி, சிந்துர கமைனியள் தீனமை வநஞ்சில

பரிபர, வஞ்செனர அஞ்செக் குனி வபராருப்பச்சினலக் னக,
எரி பனர கமைனி, இனறவர் வசெம்பராகத்து இருந்தவகள.

 

எளிய தமிழில

 

சிலம்பணி சீரிய சிறு திருவடி பராசெராங்குசெம் தராங்கி
பஞ்செபராணி தரிஇனவசெரால வசெம்கமைனி திரிபர சுந்தரி
தீனமைபரி உளங்வகராள் தீயசுரர் அஞ்செ கமைருமைனல வனளத்
திருக்கரத்தரான தீத்தழல திருகமைனியன எந்னத சிவனவன
வசெம்பராகத்து எழுந்தருளுவமைன அனனனகய அபிரராமிகய
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கபத பத்தி நீக்கி அருள் பரி தராகய

மூலம்

தவகள இவள், எங்கள் செங்கரனரார் மைனன மைங்கலமைராம்

அவகள, அவர்தமைக்கு அனனனயும் ஆயினள், ஆனகயினரால,
இவகள கடவுளர் யராவர்க்கும் கமைனல இனறவியும் ஆம்,
துவகளன, இனி ஒரு வதய்வம் உண்டராக வமைய்த் வதராண்டு வசெய்கத.

 

எளிய தமிழில

 

அனனனகய அபிரராமிகய எங்கள் செங்கரனரார் மைனனமைங்கலகமை
அனனனயும் நீகய எந்னதக்கு மைரானதனரால இனறக்வகலலரா மினறவயன
உண்னமையராய் நீயிருக்க உனக்கு கமைலு வமைராருவருண்கடரா
இனறவியுனக்குத் வதராண்டு பரியு மைருஞ்வசெயல விட்டு நரான
ஏனனகயராருக்குச் வசெய்கிகலகனரார் வழிபராடு
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உலக அபவராதம் நீக்கி அருள் பரி தராகய

மூலம்

 

வதராண்டு வசெய்யராதுநின பராதம் வதராழராது, துணிந்து இச்னசெகய

பண்டு வசெய்தரார் உளகரரா, இலகரரா? அப் பரிசு அடிகயன

கண்டு வசெய்தரால அது னகதவகமைரா, அனறிச் வசெய்தவகமைரா?
மிண்டு வசெய்தராலும் வபராறுக்னக நனகற, பின வவறுக்னக அனகற.

 

எளிய தமிழில

 

வழிபடராதுனன முனறயராய் வணங்கராதுன திருவடிதனன செதராசெர்வம்
தவத்துனணயரால செமைராதிநினல முக்தர்வசெய் செதராகரால வழிபராடராய்
நினனந்துனன நடப்பகத செரினய வசெய்வகத கிரினய ஸவராஸமைராய்
வராழ்ந்துனன நினன முக்தர்வழிகய நரான வசெலல எனதரம் தள்ளராகத
உனதுனணகய வயனகதியரா வயண்ணுவமைனன வவறுக்கராகத
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நடத்னத கதராஷங்கள் நீக்கி அருள் பரி தராகய

மூலம்

வவறுக்கும் தனகனமைகள் வசெய்யினும், தம் அடியரானர மிக்ககரார்

வபராறுக்கும் தனகனமை பதியது அனகற,-பது நஞ்னசெ உண்டு

கறுக்கும் திருமிடற்றரான இடப்பராகம் கலந்த வபரானகன.-
மைறுக்கும் தனகனமைகள் வசெய்யினும், யரானுனனன வராழ்த்துவகன.

 

எளிய தமிழில

 

வவறுக்கும் வசெயலபல வசெயினும் தனனடியரானரப் வபரிகயரார்
வபராறுக்கும் தனனமை வழக்கமைரானவதராரு யியலபனகறரா
கறுக்கும் திருக்கழுத்தரா னிடபபராகம் வபராருந்திய வபரானகன
மைறுக்கும் வசெயலநரான வசெயினுவமைனன வவறுக்கராகத நீவவறுப்பினும்
விரும்பவமைன மைனமுனனனகய நரானபகழ்ந்கத வராழ்த்துவகன
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கயராக சித்தி வபற அருள் பரி தராகய

மூலம்

 

வராழும்படி ஒனறு கண்டு வகராண்கடன, மைனத்கத ஒருவர்

வீழும்படி அனறு, விள்ளும்படி அனறு, கவனல நிலம்

ஏழும் பரு வனர எட்டும், எட்டராமைல இரவு பகல

சூழும் சுடர்க்கு நடுகவ கிடந்து சுடர்கினறகத.

 

எளிய தமிழில

 

வராழும்வழி ஒனறு கண்டுவகராண்கடன மைனதிலகத
நினனயவு மியலரா வசெராலலவு மியலராப் கபரினபமைராய்
ஏழுலகும் எண்மைனலயும் எட்டவவராண்ணராத் வதரானலவுப்
வபருஞ்சுடரராய் சூரிய செந்திர நடுத்திகழ்ப் கபவரராளியராய்
கபரரானந்தமைராய்க் கண்கடகன உன சுடவரராளினய
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செரீரப் பற்று நீக்கி அருள் பரி தராகய

மூலம்

சுடரும் கனலமைதி துனறும் செனடமுடிக் குனறில ஒனறிப்
படரும் பரிமைளப் பச்னசெக் வகராடினயப் பதித்து வநஞ்சில

இடரும் தவிர்த்து இனமைப்கபராது இருப்பரார், பினனும் ஏய்துவகரரா-
குடரும் வகராழுவும் குருதியும் கதராயும் குரம்னபயிகல.

 

எளிய தமிழில

 

சுடரரா வயராளிரும் பூரண செந்திர மைண்டலமுனற
நிலவும் பிரணவமைரா வயந்னத செதராசிவன முடி
படரும் வகரானனற ரூப ஞரான மைணப் பசுங்வகராடிகய
இடர றுத்துய்விக்குமுனன வநராடிகயனும் நினனக்கு
வமைமைக்கக தீருகமை கருவனறப் பிணிகய

 

57



49

மைரண அவஸனத நீக்கி அருள் பரி தராகய

மூலம்

 

குரம்னப அடுத்து குடிபக்க ஆவி, வவங் கூற்றுக்கு இட்ட

வரம்னப அடுத்து மைறுகும் அப்கபராது, வனளக்னக அனமைத்து,
அரம்னப அடுத்து அரினவயர் சூழ வந்து, அஞ்செல எனபராய்–

நரம்னப அடுத்து இனசெ வடிவராய் நினற நராயகிகய.

 

எளிய தமிழில

 

கருவனறப் பிணியரா யுடல சினறப்படு வமைனனுயிர் கராலன
எனமுனற விதி வரும்வனர சுழனறு தவித்கத மைறுக வுன
னகவனள முத்தினர யபயங் கராட்டி அஞ்கசெல எனகற
அரம்னபயர் பரிவராரஞ்சூழ வந்து கராத்திடு கருனணயராய்
யராழினசெ மீட்டிகய சிவசெக்தி நராயகிகய
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அம்பினககய உன கநரடி தரிசெனம் அருள் பரி தராகய

மூலம்

 

நராயகி, நரானமுகி, நராரராயணி, னக நளின பஞ்செ

செராயகி, செராம்பவி, செங்கரி, செராமைனள, செராதி நச்சு

வராய் அகி மைராலினி, வராரராகி, சூலினி, மைராதங்கி எனறு

ஆய கியராதியுனடயராள் செரணம்-அரண் நமைக்கக.

 

எளிய தமிழில

 

நராயகிகய, நராலமுகவடிகவ, நராரராயணிகய, ஐவனகமைலரம்ப

தரிஒய்யராரிகய, செம்பசெக்திகய, செங்கரிகய, கரும்பச்னசெ சியராமைளிகய

நச்வசெழிலுனட நராகபராணிகய, துர்க்னகக்கு முதலராம் வராரராகிகய,
சூலகமைந்தியவகள, மைதங்கர் குல கதவி மைராதங்கிகய, பலகீர்த்தி

உனடயவகள நினபராத செரணங்கள் அரணராகும் எமைக்கக
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கமைராஹம் நீக்கி அருள் பரி தராகய

மூலம்

 

அரணம் வபராருள் எனறு, அருள் ஒனறு இலராத அசுரர் தங்கள்

முரண் அனறு அழிய முனிந்த வபம்மைரானும், முகுந்தனுகமை,
செரணம் செரணம் என நினற நராயகி தன அடியரார்,
மைரணம் பிறவி இரண்டும் எய்தரார், இந்த னவயகத்கத.

 

எளிய தமிழில

 

அரகண திரிபர நினலவயனற அசுரன வலினமையழித்த
அரனும் அரியுகமை நின திருவடிகய எமைக்குப் பகவலனகற
தஞ்செம் தஞ்செவமைனகற அனடக்கலம்பக செரணமைளித்தடியரார்
வநஞ்செம் நினற யருள்பரி நினலயராய் நிற்குவமைம் மைனனன
வதராழுவரார் ஜனன மைரணம் எய்தரார் இவனவயகத்கத
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இம்னமையில வபருஞ்வசெலவம் அருள் பரி தராகய

மூலம்

னவயம், துரகம், மைதகரி, மைரா மைகுடம், சிவினக

வபய்யும் கனகம், வபருவினல ஆரம்,–பினற முடித்த

ஐயன திருமைனனயராள் அடித் தராமைனரக்கு அனப முனப

வசெய்யும் தவமுனடயரார்க்கு உளவராகிய சினனங்ககள.

 

எளிய தமிழில

 

னவயகமுனற கதர் குதினர மைதயரானன மைராமைகுடம் பலலக்கு
வபராழிதங்கம் வபருவினல ஆரம் பினற சூடிய ஐயனவன
திருமைனனயராள் அபிரராமி யுனனத் வதராழுமைடியரார்க்கக முனதவ
வினனப்பயனராய் வினளவதுகவ இம்னமைச் வசெலவம் பலவும்
மைறுனமை வீடு கபறுமைரான வசெலவச் சினனங்ககள
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மைரானய அகல அருள் பரி தராகய

மூலம்

 

சினனஞ் சிறிய மைருங்கினில செராத்திய வசெய்ய பட்டும்

வபனனம் வபரிய முனலயும், முத்தராரமும், பிச்சி வமைராய்த்த

கனனங்கரிய குழலும், கண் மூனறும், கருத்தில னவத்துத்

தனனந்தனி இருப்பரார்க்கு, இது கபராலும் தவம் இலனலகய.

 

எளிய தமிழில

 

சினனஞ் சிறிய நின திரு இனட அணியும் சிவந்த பட்டரானடயும்
வபனனம் வபரிய ஸதனபராரமைணி முத்துமைரானலயும் பிச்சிப்பூ வமைராய்க்கும்
கனனங் கரிய நின கூந்தனலயும் கண்மூனறும் கருத்தில இருத்தி
தனனந் தனிகய மைனம் நினலயராய் நிறுத்தியுனனத் தவம் வசெய்யடியரார்
எண்ணந் தனில உனனப்கபரால கவறு வபருந்தவம் இனலகய
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கடன வதராலனலகள் தீர அருள் பரி தராகய
 

மூலம்

இலலரானமை வசெராலலி, ஒருவர் தம்பரால வசெனறு, இழிவுபட்டு

நிலலரானமை வநஞ்சில நினனகுவிகரல, நித்தம் நீடு தவம்

கலலரானமை கற்ற கயவர் தம்பரால ஒரு கராலத்திலும்

வசெலலரானமை னவத்த திரிபனர பராதங்கள் கசெர்மினககள.

 

எளிய தமிழில

 

இனல வயன வறராருவனர யண்டி அவமைரான வறுனமை
நினல அண்டராது இருநினல வநஞ்சில கருதகவ
சினல யழகுத் திருவடி திரிபர சுந்தரி யவள் செரணம்
கனல யராய்நினன இருத்திகய வறுனமை யகற்றிக் கயவர்தீ
அனல யற்று அனமை செரணம் ஒளி மினனலராய்
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விருப்ப வவறுப்பற்ற கமைரான நினல அருள் பரி தராகய

மூலம்

 

மின ஆயிரம் ஒரு வமைய் வடிவு ஆகி விளங்குகினறது

அனனராள், அகம் மைகிழ் ஆனந்தவலலி, அருமைனறக்கு

முனனராய், நடு எங்கும் ஆய், முடிவு ஆய முதலவிதனனன

உனனராது ஒழியினும், உனனினும், கவண்டுவது ஒனறு இலனலகய.

 

எளிய தமிழில

 

மினனல ஆயிரம் துலங்வகராளி நினதிரு வமைய்யராய்த் திகழ்
கனனல வமைராழியுனடயராள் அகமைகிழ் ஆனந்தவலலி நினபதகமை
முனனதராய் நடுவராய் எங்கணுமைராய் முடிவராய்ப் பரவிப் பரந்து
கவதமைதன கவரராய்த் தண்டராய்க் கினளயராய் யராதுமைராகிநினற
உனபதம் நரானவதராழு வதரானறு உனக்கரா வதிலனலகய
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வசீகர ஆற்றல தந்தருள் பரி தராகய

மூலம்

 

ஒனறராய் அரும்பி, பலவராய் விரிந்து, இவ உலகு எங்குமைராய்

நினறராள், அனனத்னதயும் நீங்கி நிற்பராள்–எனறன, வநஞ்சினுள்கள

வபரானறராது நினறு பரிகினறவரா. இப் வபராருள் அறிவரார்–

அனறு ஆலினலயில துயினற வபம்மைரானும், என ஐயனுகமை.

 

எளிய தமிழில

 

இனல ஒரு நினல விரிசெக்திபரி யராவுங் கடந்துநினற அந்தர்யராமிநீ
அனல யனபராய் எளிகயன வநஞ்சில மைனறயரா நினல வகராண்கட
மைனல யுறுதி மைராண்பராய் மைன வநகிழ்வராய் மைராட்சினமை தந்தராய்
நினல குனலகயன நினபராதம் வநஞ்சில னவத்கத மைகிழ்கவன
இனல துயில வபம்மைரானும் அறிவகர இப்வபராருள் என ஐயனுகமை
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வறுனமை ஒழித்தருள் தராகய
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மூலம்

ஐயன அளந்தபடி இரு நராழி வகராண்டு, அண்டம் எலலராம்

உய்ய அறம் வசெயும் உனனனயும் கபராற்றி, ஒருவர் தம்பரால

வசெய்ய பசுந்தமிழ்ப் பராமைரானலயும் வகராண்டு வசெனறு, வபராய்யும்

வமைய்யும் இயம்பனவத்தராய்: இதுகவரா, உனதன வமைய்யருகள?

 

எளிய தமிழில

 

ஐயன அளந்தளித்த இரு படி வநலலரால அவனிப் பசிதீர்த்து
அறஞ் வசெய் அனனனயுனன பராமைரானல பராடிப் பகழ னவத்தராய்
அருளிய தமிழ்மைரானல வகராண்கட வமைய்வபராய் கலந்கத நரனுக்கும்
இனசெக்க னவத்த வுனவசெயல நினனருளுக்குத் தரான அழககரா
துதியுனக்கக யனறி நரருக்கனகற யுன அருளரால
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மைன அனமைதி தந்தருள் தராகய

மூலம்

அருணராம்பயத்தும், என சித்தராம்பயத்தும் அமைர்ந்திருக்கும்

தருணராம்பயமுனலத் னதயல நலலராள், தனக கசெர் நயனக்

கருணராம்பயமும், வதனராம்பயமும், கரராம்பயமும்,
செரணராம்பயமும், அலலரால கண்டிகலன, ஒரு தஞ்செமுகமை.

 

எளிய தமிழில

 

அருள்வபராழி வசெந்தராமைனர வயராக்கவயன உளத்தராமைனர எழுந்தருளி
அழகுமுனலச் சிறுதராமைனர வமைராட்டராய் ஒளிர் பரானலகய அபிரராமிகய
அனபவிழிக் கருனண வமைராழித் திருமுகத் தராமைனரகய திருக்கரமும்நின
திருவடித் தராமைனரப் பகலிடம் வகராண்கட கபவரழில வபராங்கி மைணக்கும்
தராமைனரக் கராடு நினனந்கத அனடகயன கவவறராரு தஞ்செம்
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குழந்னதகள் நடத்னத சீர் வசெய் தராகய

மூலம்

தஞ்செம் பிறிது இலனல ஈது அலலது, எனறு உன தவவநறிக்கக

வநஞ்செம் பயில நினனக்கினறிகலன, ஒற்னற நீள்சினலயும்

அஞ்சு அம்பம் இக்கு அலரராகி நினறராய்: அறியரார் எனினும்

பஞ்சு அஞ்சு வமைல அடியரார், அடியரார் வபற்ற பராலனரகய.

 

எளிய தமிழில

 

தஞ்செம் பிறிவதராரு யிடமிலனல உனன வழிபடும் தவநினலகய
வநஞ்செம் ககரார்க்க முயனறிகலன நரானும் நின தவநினலக்கக
நீள்விலலும் ஐந்தம்ப கரும்பசெகித மைலரராய்க் கரங்வகராள் அபிரராமிகய
தஞ்செகமை நீவயனறறிந்துகமை உனதவ வழி நனடகய நினனக்கினறிகலன
பஞ்சுகமை கநராகுகமைனகற பதமைராய் அடினவக்கும் தராய்நீவபற்ற பராலன நரான
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வமைய்யுணர்வு அருள் தராகய
 

மூலம்

பராலினும் வசெரால இனியராய். பனி மைரா மைலர்ப் பராதம் னவக்க–

மைராலினும், கதவர் வணங்க நினகறரான வகரானனற வரார் செனடயின

கமைலினும், கீழ்நினறு கவதங்கள் பராடும் வமைய்ப் பீடம் ஒரு

நராலினும், செரால நனகறரா–அடிகயன முனட நராய்த் தனலகய?

 

எளிய தமிழில

 

பராலுமுன வசெராலமுன இனிக்குகமைரா இனவசெரால உனடயவகள
வசெனனிவயன கமைல னவத்த அபரிமித அனபக் கருனண மிருதுவராய்
பராதமுன குளிர்தராமைனர அடி வதராழ அயனும் மைராலும் கதவர்வதராழும்
எம்பிரரான வகரானனறச் செனட முடியினும் தராழ்தளம் நினறு வதராழும்
பிரணவப் பீடம் நரானகினும் வபரிகதரா அடிகயனின நராய்த்தனலயும்
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மைரானய யகற்றி உண்னமை உணர்வு அருள் தராகய

மூலம்

 

நராகயனனயும் இங்கு ஒரு வபராருளராக நயந்து வந்து,
நீகய நினனவினறி ஆண்டு வகராண்டராய், நினனன உள்ளவண்ணம்

கபகயன அறியும் அறிவு தந்தராய், எனன கபறு வபற்கறன.–
தராகய, மைனலமைககள, வசெங்கண் மைரால திருத் தங்னகச்சிகய.

 

எளிய தமிழில

 

நராகயனனயு வமைராரு வபராருட்டராய் நயந்கத நினனருளுக்குப்
வபராருளராய்த் திருவுள்ளங் வகராண்கட வலியகவ நீயுவமைனனவயன
நினனவினறிகய ஆட்வகராண்டராய் உனனன உள்ளபடிகய அறிய
கபனதவயனக்குகமை அறியு மைறிவு தந்தராய் எனன கபறு வபற்கறன
தராகய மைனலயரசிகய தராமைனரக்கண் திருமைராலின அழகுத் தங்னககய
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அனனத்து வித அச்செமு மைகல அருள் தராகய

மூலம்

தங்கச் சினல வகராண்டு, தரானவர் முப்பரம் செராய்த்து, மைத

வவங் கண் கரி உரி கபரார்த்த வசெஞ்கசெவகன வமைய்யனடயக்

வகராங்னகக் குரும்னபக் குறியிட்ட நராயகி, ககராகனகச்

வசெங் னகக் கரும்பம், மைலரும், எப்கபராதும் என சிந்னதயகத.

 

எளிய தமிழில

 

தங்க மைய கமைருதனன விலலராய்த் தரித்து அசுரர் முப்பர வமைரித்து
வவங்கண் மைத யரானன கதராலுரித்துப் கபரார்த்திய சிவந்த எந்னத
சிவனவன திருகமைனி குறிவகராண்டகத அம்கமை உன நகிலகுரும்கப
அனனனயுன வசெந்திருக் கரகமைந்திய கரும்பவிலலும் மைலரம்பம்
இத்துனணயராவுகமை வசெறிந்கத வசிக்கு வமைன சிந்னதயிகல
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நலலறிவு கதரானற அருள் தராகய

மூலம்

 

கதறும்படி சில ஏதுவும் கராட்டி, முன வசெலகதிக்குக்

கூறும் வபராருள், குனறில வகராட்டும் தறி குறிக்கும்–செமையம்

ஆறும் தனலவி இவளராய் இருப்பது அறிந்திருந்தும்,
கவறும் செமையம் உண்டு எனறு வகராண்டராடிய வீணருக்கக.

 

எளிய தமிழில

 

சிந்னதயிகல கராணராபத்யம் னசெவம் செராக்தம் னவணவ வகஸௌமைரார வசெஸௌர
சீரியதனல வியிவகள எனறறிந்தும் பிறிவதராரு செமையம் பற்றும் அறிவிலிகராள்
அவர்தனல குனறினகமைலடி மைரக்கட்னடயடி வியர்த்தமைராம் அவருக் கறிவுனர
இவள்தனல விகய இவளனறி வயராருதனலவி வயவருமினல வயனகற
எனதனல அபிரராமிகய உனபராதம் னவத்கத வனனனனனப உனக்கக
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பக்தி வபருக அருள் தராகய

மூலம்

வீகண பலி கவர் வதய்வங்கள்பரால வசெனறு, மிக்க அனப

பூகணன, உனக்கு அனப பூண்டுவகராண்கடன, நினபகழ்ச்சி அனறிப்

கபகணன, ஒரு வபராழுதும், திருகமைனி ப்ரகராசெம் அனறிக்

கராகணன, இரு நிலமும் தினசெ நரானகும் ககனமுகமை.

 

எளிய தமிழில

 

உனன விட்டு வீகண உயிர்ப்பலிவகராள் பல வதய்வங்கள்பராற் கசெகரன
எனன யராளுமுன அரும்பகழனறி கவவறராருவர் பகழ் செற்றும் விரும்கபன
துனண யராய்ப் பராலூட்டுந் தராயராய் நீயிருக்க கசெயராய் நரானுனனப் பிரிகயன
இனண யுனக்குத்தரான இனி வயராருவருண்கடரா இனியவகள உயர்ந்தவகள
தனன கயவயராளியராய் நினறத்தராகய தினசெநரானகும் மைண்ணிலும் விண்ணிலும்
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பத்திர பராக்கியம் அருள் தராகய

மூலம்

 

ககனமும் வரானும் பவனமும் கராண, விற் கராமைன அங்கம்

தகனம் முன வசெய்த தவம்வபருமைராற்கு, தடக்னகயும் வசெம்

முகனும், முந்நரானகு இருமூனறு எனத் கதரானறிய மூதறிவின

மைகனும் உண்டராயது அனகறரா?–வலலி. நீ வசெய்த வலலபகமை.

 

எளிய தமிழில

 

மைண்ணிலும் விண்ணிலும் கதவரும் மைனிதரும் கராண விலதராங்கிய
மைனமைதனவனன வநற்றிக்கண்வகராண்வடறித்து தட்சிணராமூர்த்தியராகித்
தவம்பரி எந்னத சிவனிடம் பனனிரு திருக்கரமும் சிவந்தஆறு
முகமைண்டல கஜராதியரா ய்மைலர் ஞரானஉரு குருபர ஷண்முகன
உதித்தது மைனனனகய அபிரராமிகய உனனராற்றகல
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கவிபராடும் ஆற்றல அருள் தராகய

மூலம்

வலலபம் ஒனறு அறிகயன, சிறிகயன, நின மைலரடிச் வசெய்

பலலவம் அலலது பற்று ஒனறு இகலன, பசும் வபராற் வபராருப்ப–

விலலவர் தம்முடன வீற்றிருப்பராய். வினனகயன வதராடுத்த

வசெரால அவமைராயினும், நின திரு நராமைங்கள் கதராத்திரகமை.

 

எளிய தமிழில

 

உனனராற்றல யராவதரானறு மைறிகயன நரான சிறிகயன ஆயினும்
உனவசெந்திருவடி தளிரனறி கவறு பற்வறரானறு இகலன எந்னத
வபரானமையகமைரு பசுமைனலதனன விலலராய்க் வகராண்ட சிவனவன
உடனமைர் அபிரராமி அனனனகய தீவினனயுனட யடிகயன வதராடுத்த
அந்தராதி பராமைரானல பலவும் அவமைராயினும் நின திருநராமைகமை
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பனக அழித்து அருள் தராகய

மூலம்

 

கதராத்திரம் வசெய்து, வதராழுது, மின கபராலும் நின கதராற்றம் ஒரு

மைராத்தினரப் கபராதும் மைனத்தில னவயராதவர்–வண்னமை, குலம்,
ககராத்திரம், கலவி, குணம், குனறி, நராளும் குடிலகள் வதராறும்

பராத்திரம் வகராண்டு பலிக்கு உழலராநிற்பர்–பரார் எங்குகமை.

 

எளிய தமிழில

 

நின திருநராமைம் க்ஷணகமைனும் வராயரால வசெராலலி னகயரால வதராழுது
உன நினனவு வகராள்ளராதரார் வகரானடத்தனனமை குடிப்பிறப்ப ககராத்திரம்
நல கலவி ககள்வி குணம் குனறி பினக்ஷப் பராத்திரகமைந்திகய குடில
பல உழனகற வருந்துவகர அனனனகய செரினய அரும்பராய் கிரினய மைலரராய்
என மைனத்கத கயராகம் கராயராய் ஞரானம் கனியராய் அருள்வராய் வசெலவகமை
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நிலம்,நீர்,வீடு,வராசெல,கதராட்டம் அருள் தராகய

மூலம்

 

பராரும், பனலும், கனலும், வவங் கராலும், படர் விசும்பம்,
ஊரும் முருகு சுனவ ஒளி ஊறு ஒலி ஒனறுபடச்

கசெரும் தனலவி, சிவகராமை சுந்தரி, சீறடிக்கக

செராரும் தவம், உனடயரார் பனடயராத தனம் இலனலகய.

 

எளிய தமிழில

 

வசெலவமைராய் நிலமும் நீரும் வநருப்பம் கவகமைராய்க் கராற்றும்
வபரும்பரப்பராய் ஆகராசெமும் இனவயராவிலும் படர் மைணமைராய்
வியராபகமைராய் சுனவ ரஸம் பிரகராசெம் ஸபர்செம் ஓனசெ இரண்டறக்
கலந்வதராளிர் இனபறு கதவிகய பரகமைஸவரிகய சிவகராமைசுந்தரிகய
நினதிருவடிக் கண்கண செரார்ந்கதன தனகமை உனனகய
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ஸகல வஸஸௌபராக்யங்களும் அருள் தராகய

மூலம்

 

தனம் தரும், கலவி தரும், ஒருநராளும் தளர்வு அறியரா

மைனம் தரும், வதய்வ வடிவும் தரும், வநஞ்சில வஞ்செம் இலலரா

இனம் தரும், நலலன எலலராம் தரும், அனபர் எனபவர்க்கக–

கனம் தரும் பூங் குழலராள், அபிரராமி, கனடக்கண்ககள,

 

எளிய தமிழில

 

தனம் தருவராய் தரமைராய்க் கலவி தருவராய் ஒருநராளும் தளர்வறியரா
மைனம் தருவராய் வநஞ்சில வஞ்செமிலரா நலலுறவும் நட்பம் சுற்றமைராய்ச்
சுகம் தருவராய் வதய்வீக அழகும் தருவராய் இனவயும் தருவராய் நலலனவ
யராவும் தருவராய் இம்னமையில இனப வராழ்வும் மைறுனமையில கதவயினபமும்
யராவுகமை நீதரான எனறுனறயு வமைனக்கக உன கனடக் கண்களரால
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ஸங்கீத ஓவிய கனலவலலனமை அருள் தராகய

மூலம்

கண்களிக்கும்படி கண்டுவகராண்கடன, கடம்பராடவியில பண்

களிக்கும் குரல வீனணயும், னகயும் பகயராதரமும்,
மைண் களிக்கும் பச்னசெ வண்ணமும் ஆகி, மைதங்கர்க்குலப்

வபண்களில கதரானறிய எம்வபருமைராட்டிதன கபரழகக.

 

எளிய தமிழில

 

கண் கண்டு களித்தது கடம்ப வருக்ஷ வனப் கபரழகில உன
பண் ககட்டு இனித்தது நின வீனணத் திருக்கரமும் திருத்தனமும்
மைண் வியக்கும் பசுனமை நிறத்தழகிகய ஷ்யராமைளிகய மைதங்கர்
குல மைராதரசிகய எங்கும் கராணக் கிட்டராப் கபரழகக உனனுருகவ
என த்யரானக் கருவராய் எனறும் விளங்கும் கபவரழிகல
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மைனக்குனற தீர்த்து மைகிழ்ச்சி அருள் தராகய

மூலம்

 

அழகுக்கு ஒருவரும் ஒவவராத வலலி, அரு மைனறகள்

பழகிச் சிவந்த பதராம்பயத்தராள், பனி மைரா மைதியின

குழவித் திருமுடிக் ககராமைளயராமைனளக் வகராம்ப இருக்க–

இழவுற்று நினற வநஞ்கசெ.-இரங்ககல, உனக்கு என குனறகய?

 

எளிய தமிழில

 

கபவரழிகல உனனழகுக்கு ஒப்ப ஒருவரற்ற ஒப்பற்ற வலலிநீ
கவதங்ககள உலவிப் பயிலுமுன திருவடித்தராமைனர வசெந்தராமைனரகய
குளிர்மைதிகய திருமுடி அணிப் பூங்வகராம்கப இளனமையழகக யராமைனளகய
வளர்மைதியராய் நீயிருக்க கவண்டியனத நீவகராடுக்க வளமைராய் அடிகயன
எனகதிக்கக எக்கராலமும் இனிகயது குனற
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பிறவிப் பிணி தீர்த்தருள் தராகய

மூலம்

எங்குனற தீரநினறு ஏற்றுகினகறன, இனி யரான பிறக்கில,
நின குனறகய அனறி யரார் குனற கராண்?-இரு நீள் விசும்பின

மின குனற கராட்டி வமைலிகினற கநர் இனட வமைலலியலராய்.-
தன குனற தீர, எம்ககரான செனட கமைல னவத்த தராமைனரகய.

 

எளிய தமிழில

 

இனிகுனற எனக்ககது வயனகறயுனன மைனமைராரத் துதித்கத வதராழுகினகறன
உனகுனறகய இனியராவும் ஒருகரால நரானினிப் பிறந்தரால எனபினழ யனகற
அகனறுயர் வரானகண் மினனலினு வமைராடுங்கிய திருவினட வமைலலியலராகள
நினநூடல தீர்க்ககவ எம்பிரரானதன வசெஞ்செனட னவத் துதித்த நினமைலர்ச்
வசெம்பராதம் எனகுனற தீர்க்ககவ வநஞ்செராரத் துதிப்கபகன
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கர்ப்ப ப்ரராப்தியருள் தராகய

மூலம்

 

தராமைம் கடம்ப, பனட பஞ்செ பராணம், தனுக் கரும்ப,
யராமைம் வயிரவர் ஏத்தும் வபராழுது, எமைக்கு எனறு னவத்த

கசெமைம் திருவடி, வசெங்னககள் நரானகு, ஒளி வசெம்னமை, அம்னமை

நராமைம் திரிபனர, ஒனகறராடு இரண்டு நயனங்ககள.

 

எளிய தமிழில

 

உனதுதிக்கராய் மைணமிகு மைலர்மைரானல கடம்ப ஆரகமை
உனனராயுதம் ஐவனக மைலரம்ப செகிதக் கரும்ப விலலுமைராம்
உனனத்துதி உயர்வராம் மைந்திர செராதக கராலகமைரா அர்த்த யராமைம்
உய்வவமைக்கக உனதிருவடியராம் நற்கராப்கப நினநராற்கரங்கள்
உயர்விக்கு முனதிருநராமைம் திரிபரசுந்தரிகய ஒளிகய முக்கண்ணராம்

 

82

http://abiramianthathi.pressbooks.com/files/2015/01/Devi-Series-23-Gajalakshmi.-watercolor-on-papyrus.jpg


74

வசெய்வதராழில தனலசிறக்க அருள் தராகய

மூலம்

நயனங்கள் மூனறுனட நராதனும், கவதமும், நராரணனும்,
அயனும் பரவும் அபிரராமை வலலி அடி இனணனயப்

பயன எனறு வகராண்டவர், பரானவயர் ஆடவும் பராடவும், வபரான

செயனம் வபராருந்து தமைனியக் கராவினில தங்குவகர.

 

எளிய தமிழில

 

முக்கண்ணனராம் எந்னதயும் அயனும் மைராலும் கவதமும் கபராற்றிக்
கண்வணனப் பணியுவமைன அபிரராமைவலலியவள் வபராற் திருவடிகய
முக்திப்பயவனன த்யரானிக்கு மைடியரார் நடன அரம்னபயர் பரானவயர்
வபரானமைஞ்செமைதில ஆடல பராடல களியராட்டம்தரான வபராருந்துவகரரா
வபரானனிறக் கற்பகச் கசெரானலதரான இந்திரரராய்த் தங்குவகரரா
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விதினயயும் வவலல வலினமை அருள் தராகய
 

மூலம்

தங்குவர், கற்பக தராருவின நீழலில, தராயர் இனறி

மைங்குவர், மைண்ணில வழுவராய் பிறவினய,-மைரால வனரயும்,
வபராங்கு உவர் ஆழியும், ஈகரழ் பவனமும், பூத்த உந்திக்

வகராங்கு இவர் பூங்குழலராள் திருகமைனி குறித்தவகர.

 

எளிய தமிழில

 

தங்குவகரரா இனிவயராரு தராய் வயிற்றில உனனுதரமுதித்த
ஈகரழு பவனம் எண்தினசெ வபருமைனல எழுகடல தியரானிக்க
நறுமைண பூங்குழல வபராருந்து முனதிரு வதனஎழிலதனன
மைனமைதில பூஜிக்க அடியராருக் வகராரு குனறதரானுண்கடரா
அவவரண்ணம் அபிரராமி உனதிருவுருவங் குறித்கத
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உரினமைப் வபராருள் நினலத்து நிற்ககவ அருள் தராகய

மூலம்

குறித்கதன மைனத்தில நின ககராலம் எலலராம், நின குறிப்ப அறிந்து

மைறித்கதன மைறலி வருகினற கநர்வழி, வண்டு கிண்டி

வவறித்கதன அவிழ் வகரானனற கவணிப் பிரரான ஒரு கூற்னற, வமைய்யில

பறித்கத, குடிபகுதும் பஞ்செ பராண பயிரவிகய.

 

எளிய தமிழில

 

குறித்கத னுந்திருக்ககராலம் பராதராதிககசெமைராய் எந்னத பரமைனிடம்
வபராருந்து முனதிருகமைனி வண்ணமைய வடிவுனட வராசெஸதலகமை
பதித்கத வனனமைனம் வண்டுகிண்டி அவிழ் கதனமைலர் வகரானனறசெனட
அனடத்கதன கராலனவழி யுன திருக்ககராலத் திருவுளக் குறிப்பரால
செக்தியராய் சிவனுனற ஐவனக அம்பமைலரராயுத னபரவிகய

 

85



77

அச்செம் பனக நீக்கி அருள் தராகய

மூலம்

பயிரவி, பஞ்செமி, பராசெராங்குனசெ, பஞ்செ பராணி, வஞ்செர்

உயிர் அவி உண்ணும் உயர் செண்டி, கராளி, ஒளிரும் கலரா

வயிரவி, மைண்டலி, மைராலினி, சூலி, வரராகி–எனகற

வசெயிர் அவி நரானமைனற கசெர் திருநராமைங்கள் வசெப்பவகர.

 

எளிய தமிழில

 

னபரவசெக்திகய செதராசிவசெக்திகய பராசெராங்குசெம் தரிகதவி ஐமைலரம்பனடயராள்
வஞ்செர் உயிரவி செண்டிகதவி கரிய கராளிகதவி ஒளிர்கனல னவரஆபரணமைணிகதவி
குண்டலினிகதவி அக்ஷர மைராலினி சூலினி வராரராஹி நரானமைனறகசெர் திருநராமைமைராயிரம்
எண்ணிலடங்கரா அடியரார் நராவினிக்க மைனம்வசெழிக்கச் வசெப்பவகர
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செகல வசெலவங்களும் அருள் தராகய

மூலம்

வசெப்பம் கனக கலசெமும் கபராலும் திருமுனலகமைல

அப்பம் களப அபிரராமை வலலி, அணி தரளக்

வகராப்பம், வயிரக் குனழயும், விழியின வகராழுங்கனடயும்,
துப்பம், நிலவும் எழுதினவத்கதன, என துனண விழிக்கக.

 

எளிய தமிழில

 

வசெப்பம் தங்கக் கலசெமும் வபராருந்து முனனழகுத் திருமுனலகமைல
செரார்த்தும் நறுமைண செந்தனக் கலனவயும் நினவசெவி அணி முத்துக்
வகராப்பம் னவரத் கதராடும் நினவிழி மைதர்த்த மைலர்ப் பரார்னவயும்
துப்பம் இதழில துவளுமுன வவண்ணிலவுப் பனனனகயும் எனமைனக்
ககராவிலில ஓவியமைராய்த் தீட்டிகனன எனவிழியிவலனறும்
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பந்தங்களிலிருந்து விடுபட அருள் தராகய

மூலம்

 

விழிக்கக அருள் உண்டு, அபிரராமை வலலிக்கு, கவதம் வசெரானன

வழிக்கக வழிபட வநஞ்சு உண்டு எமைக்கு, அவவழி கிடக்க,
பழிக்கக சுழனறு, வவம் பராவங்ககள வசெய்து, பராழ் நரகக்

குழிக்கக அழுந்தும் கயவர் தம்கமைராடு, எனன கூட்டு இனிகய?

 

எளிய தமிழில

 

உனவிழி யிவலனறு வமைனக்கருளுண்டு கவத மைரார்க்கமைராய் உனனப் பூஜிக்க
இனவழி யராவயனக்கக மைனமுண்டு இவவழி மைரார்க்கம் எனவழி நிறக்க
இழிவழி கீழ்க்கனட மைனிதகரரா வடனக்வகனன கூட்டு இனிய அபிரராமிவலலிகய
உனவமைராழி கபசுவரார் உனநராமைம் உருகுவரார் உனபகழ் பராடுவரார் அவர்தம்
வபருவழிகய எனனுயிர் வழிபடும் இனிய வபருவவராளி கசெர்க்னககய

*இப்பராடல அபிரராமி அந்தராதியின மைகுடம். இப்பராடல பட்டர் *
பராடியவுடன அனனன தன தராடங்கத்தரால நிலவு வகராணர்ந்தராள்
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வபற்ற மைகிழ்ச்சி நினலத்திட அருள் தராகய

மூலம்

 

கூட்டியவரா எனனனத் தன அடியராரில, வகராடிய வினன

ஓட்டியவரா, எனகண் ஓடியவரா, தனனன உள்ளவண்ணம்

கராட்டியவரா, கண்ட கண்ணும் மைனமும் களிக்கினறவரா,
ஆட்டியவரா நடம்–ஆடகத் தராமைனர ஆரணங்கக.

 

எளிய தமிழில

 

ஒளிவழி வரானில துலங்குகத உனதராடங்கம் விண்ணிலநீ வீசெகவ எனமைனம்
கபவரராளி கசெர்க்னகயராய்த் துலங்குகத அனனனகய உன சிவசெக்தி ரூபகமை
வபருவழி கபவரராளியராய்ப் பினணத்தனனகய வயனனயுமுன பக்தர் குழராம்
உனவனராளி அருள்வடிவு கண்கட கண்ணும் மைனமும் கற்கண்டரா யினிக்குகத

எனவழி கண்டுன நடம் ஆடிவயனவினன நீக்கிய தராமைனர ஆரணங்கக *

*அனனன நிலவு வகராணர்ந்ததும் அபிரராமி பட்டர் அருள்மைனழயில

தினளத்துப் பராடிய அத்பதப் பராடல இது
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நனனடத்னத அருள் தராகய

 

மூலம்

 

அணங்கக.-அணங்குகள் நின பரிவராரங்கள் ஆனகயினரால,
வணங்ககன ஒருவனர, வராழ்த்துகிகலன வநஞ்சில, வஞ்செககரராடு

இணங்ககன, எனது உனது எனறிருப்பரார் சிலர் யராவவரராடும்

பிணங்ககன, அறிவு ஒனறு இகலன, எனகண் நீ னவத்தகபர் அளிகய.

 

எளிய தமிழில

 

ஆரணங்கக அபிரராமி அணங்குகள் உனனற்பதப் பரிவராரமைராய்க் கண்ணராரக் கண்டபின
வணங்கிடுகவகனரா கவவறவனரயும் வராழ்த்திடுகவகனரா பிறிவதராரு வதய்வம்
இணங்கிடுகவகனரா தனனலகமை தனலயராயக் குடி வகராண்கடரார்தனமை
சுணங்கிடுகவகனரா தனனுடனமை நினனுனட அபிமைரானங் வகராண்ட அடியரார்தனமை

உணர்ந்திடுகவகன அறிவற்ற நரான எனபரால நீவகராண்ட கருனண.

90

http://abiramianthathi.pressbooks.com/files/2015/01/Devi-Series-08-Karpagambal.jpg


82

கவன செக்தி அருள் தராகய

மூலம்

அளி ஆர் கமைலத்தில ஆரணங்கக. அகிலராண்டமும் நின

ஒளியராக நினற ஒளிர் திருகமைனினய உள்ளுந்வதராறும்,
களி ஆகி, அந்தக்கரணங்கள் விம்மி, கனரபரண்டு

வவளியராய்விடின, எங்ஙகன மைறப்கபன, நின விரகினனகய?

 

எளிய தமிழில

 

கருனண வதனகமை வண்டுவமைராய் தராமைனரயமைர் அகிலராண்டப் வபரு ஒளிகய
மைனமைதில என எண்ணகமை வபரான வண்ணகமை வபருமைகிழ்கவ அந்தக் கரணம்
விம்மிகய மைனம் பத்தி சித்த மைஹங்கராரம் உள்ளம்யராவுகமை அழகராய் மைலர்ந்து
வபராங்கிகய குணம் குறி கராலம் நராமை ரூபத் தத்துவக் கனரயுனடத்கத பரவவளி

பரவிகய வராக்குமைனமிலரா மைகனராலயம் கதக்கிகய சிந்னத வதளிவித்தராகய.
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ஏவலர் பலர் அருள் தராகய

மூலம்

 

விரவும் பது மைலர் இட்டு, நின பராத வினரக்கமைலம்

இரவும் பகலும் இனறஞ்செ வலலரார், இனமைகயரார் எவரும்

பரவும் பதமும், அயிரராவதமும், பகீரதியும்,
உரவும் குலிகமும், கற்பகக் கராவும் உனடயவகர.

 

எளிய தமிழில

 

தராகய தனனிகர் பக்திகமைழ் மைணம் விரவும் பதுமைலரிட்கட நராளும் வபராழுதும்
நின நறுமைணத் தராமைனரத் திருவடி னகமைலரர்ச்சிக்க வராயுன திருநராமைம் வமைராழிய
என மைனமுன வபராற்பராதமைமிழ வராக்கு கராயம் மைனவமைனும் முக்கரணமு முனனத்வதராழ
இப் பிறவிகபராய் கதவர்பகழ் பதவியும் ஐரராவதமும் பகீரதியும் வஜ்ரராயுதமும் கற்பகச்
கசெரானல வகராண்ட இந்திரனராக்கிடுவராகய இனியவகள எனனினமுகத் தராகய
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செங்கடங்கள் தீர அருள் தராகய

மூலம்

உனடயரானள, ஒலகு வசெம்பட்டுனடயரானள, ஒளிர்மைதிச் வசெஞ்

செனடயரானள, வஞ்செகர் வநஞ்சு அனடயரானள, தயங்கு நுண்ணூல

இனடயரானள, எங்கள் வபம்மைரான இனடயரானள, இங்கு எனனன இனிப்

பனடயரானள, உங்கனளயும் பனடயராவண்ணம் பரார்த்திருகமை.

 

எளிய தமிழில

 

இனமுகத்தராகள அண்டங்கள் அடியரார்கள் யராவும் நின உனடனமைகய அனனனகய
வசெம்பட்டரானட உனடயணி ஒளிர் மைதி வசெஞ்செனடயராகள வஞ்செகர் வநஞ்செனடயராகள
உனடயரானின உனடயராகள உய்வுறும் ஆனமைராக்கனள உய்த்கதற்று முனடயராகள
நூலினுவமைல லினடயராகள எந்னத யிடம்வவவிடு இங்வகனன யினிப்பனடயராகள
இவவனனனனய உலகீகர பிறவராவரகமைந்தக் கண்ணராரக் கராண்பீகர
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துனபங்கள் நீங்க அருள் தராகய

மூலம்

 

பரார்க்கும் தினசெவதராறும் பராசெராங்குசெமும், பனிச் சினற வண்டு

ஆர்க்கும் பதுமைலர் ஐந்தும், கரும்பம், என அலலல எலலராம்

தீர்க்கும் திரிபனரயராள் திரு கமைனியும், சிற்றினடயும்,
வரார்க் குங்குமை முனலயும், முனலகமைல முத்து மைரானலயுகமை.

 

எளிய தமிழில

 

கராணும் தினசெகதராறும் பினனிரண்டுனக பராசெமும் அங்குசெமும்
கபணும் முனனிரண்டுனக பதுமைலர் ஐந்தும் கரும்ப விலலும்
பூணும் கச்னசெயும் குங்குமைக்குழம்ப பூசு நகிலகளும் அனவ
கமைலணி முத்துமைரானலயும் வமைனவகராடி சிற்றினடயும்நரான
கராணும் உனனழகுத் திருகமைனியும் எனதுனபம் துனடக்குகமை
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ஆயுத பயம் நீங்க அருள் தராகய

மூலம்

மைரால அயன கதட, மைனற கதட, வரானவர் கதட நினற

கரானலயும், சூடகக் னகனயயும், வகராண்டு–கதித்த கப்ப

கவனல வவங் கராலன எனகமைல விடும்கபராது, வவளி நில கண்டராய்

பரானலயும் கதனனயும் பரானகயும் கபராலும் பணிவமைராழிகய.

 

எளிய தமிழில

 

துனடக்கும் வகராடுங் கராலன முக்கினளயராம் திரிசூலகமைவுனகயில
கதடிக்கராண அயனமைரால மைனறவரானவர் முயனறு மியலராதவுன
திருப்பராதம் நினவனளக் கரசெகிதம் எனமுனகதரானறக் கடவராய்
வனளக்கரமைரா யுனகனரானசெ எனவசெவி வதள்ளமிர்தமைராம் ஆறுதலராம்
பராலகதன பராவகராத்த எனனனனனகய இனவமைராழியராகள
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வசெயற்கரிய வசெயல வசெய்து பகழ் வபற அருள் தராகய

மூலம்

 

வமைராழிக்கும் நினனவுக்கும் எட்டராத நின திருமூர்த்தம், எனதன

விழிக்கும் வினனக்கும் வவளிநினறதரால,–விழியரால மைதனன

அழிக்கும் தனலவர், அழியரா விரதத்னத அண்டம் எலலராம்

பழிக்கும்படி, ஒரு பராகம் வகராண்டு ஆளும் பரராபனரகய.

 

எளிய தமிழில

 

வமைராழிக்கும் மைனதுக்கு வமைட்ட வியலராநின திருஉருவவமைன
விழிக்கும் வழிபராடு யராவுக்கும் எட்டி நினறவதன விந்னத
தனழக்கும் உனகருனண நினனழகு வதய்வத் திருவடிவம்
பழிக்கும் அண்டம் பலவிதமைராய் சிவகயராகங் வகராண்கட
அழிக்கும் எந்னத இடங் வகராண்டு ககராகலராச்சும் பரராபனரகய
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அம்பினககய உனனருள் எந்நராளும் வபற அருள் தராகய

மூலம்

பரம் எனறு உனன அனடந்கதன, தமிகயனும், உன பத்தருக்குள்

தரம் அனறு இவன எனறு தள்ளத் தகராது–தரியலர்தம்

பரம் அனறு எரியப் வபராருப்பவில வராங்கிய, கபராதில அயன

சிரம் ஒனறு வசெற்ற, னகயரான இடப் பராகம் சிறந்தவகள.

 

எளிய தமிழில

 

பரவமைனகற உனன வயனறும் பூரண செகலமைராய்ச் செரணனடந்கதன
தரமைனறு இவன எனகற நீவயனனப் பறம் தள்ளிவிடராகத அசுரர்
பரமைனறு எரிய கமைருகிரி வில நராகணற்ற மைராலவன அஹங்கராரம்
கண்டுநினறு தன பனமுறுவலுறுத்கத பரமைழித்து தராமைனரவராசெ மையன
சிரவமைரானறு கிள்ளிவயறி எந்னத சிவனின வபராற்பராகத் திடகமை
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கயராக சித்தி வபற அருள் தராகய

மூலம்

 

சிறக்கும் கமைலத் திருகவ. நினகசெவடி வசெனனி னவக்கத்

துறக்கம் தரும் நின துனணவரும் நீயும், துரியம் அற்ற

உறக்கம் தர வந்து, உடம்கபராடு உயிர் உறவு அற்று அறிவு

மைறக்கும் வபராழுது, என முனகன வரல கவண்டும் வருந்தியுகமை.

 

எளிய தமிழில

 

வபராற்பராகத் திடகமை நரானிந்த அவனியில உடம்வபராடு உயிரற்று
அறிவுநினல மைறக்குங் கராலம் த்யரான செமைராதி நினல தனிகல
நரானகபராகும் செமையம் நினகசெவடி எனவசெனனி னவத்கத யருள
விண்பதவி யருளத் தகும் எந்னதயுடன அபிரராமிகய எனனனனனகய
நீயும்எழுந்தருளி கராட்சி வகராடுக்க கவண்டுகமை வருந்தராமைகல
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பிரிந்த தம்பதியர் கசெர அருள் தராகய

மூலம்

வருந்தராவனக, என மைனத்தராமைனரயினில வந்து பகுந்து,
இருந்தராள், பனழய இருப்பிடமைராக, இனி எனக்குப்

வபராருந்தராது ஒரு வபராருள் இலனல–விண் கமைவும் பலவருக்கு

விருந்தராக கவனல மைருந்தரானனத நலகும் வமைலலியகல.

 

எளிய தமிழில

வருந்தரா வனகயராய் அமைர்ந்திட்டரா வயனமைனத் தராமைனரயில
இருந்தராய் விரும்பிகய எனனுள்ளம் உனவசெராந்த உனறவிடமைராய்
வபராருந்தரா இனிவயராரு வபராருளிலனல எனமைனத்தராமைனர நீயுனறய
பிறந்தும் இறந்தும் இனிநரான வருந்கதன பராற்கடல அமுதம்
விருந்தராய் கதவர்க்களித்த வமைலலியகள வமைனவகராடி அபிரராமிகய
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அரசு கராரியங்களில வவற்றி வபற அருள் தராகய

மூலம்

 

வமைலலிய நுண் இனட மின அனனயரானள விரிசெனடகயரான

பலலிய வமைன முனலப் வபரான அனனயரானள, பகழ்ந்து மைனற

வசெராலலியவண்ணம் வதராழும் அடியரானரத் வதராழுமைவர்க்கு,
பலலியம் ஆர்த்து எழ, வவண் பகடு ஊறும் பதம் தருகமை.

 

எளிய தமிழில

 

வமைனவகராடி அபிரராமிகய மினனவலராளித் திருமுக கதவிகய எந்னத
அனணக்கர ஆலிங்கன வமைனமுனலப் வபரானநிறம் உனடயராகள
விரிசெனடகயரான ஸகித அர்த்தநராரிகய அனனனகய கராமைராக்ஷி கதவிகய
உபகதசெ தக்ஷிணராமூர்த்திகய உவனகயுடன இந்திர பதவியருளும்
துனணக்கரம் நீகய நினனத் வதராழு மைடியரார்க்கக
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மைனப் பக்குவம் வபற அருள் தராகய

மூலம்

பதத்கத உருகி, நின பராதத்திகல மைனம் பற்றி, உனதன

இதத்கத ஒழுக, அடினமை வகராண்டராய், இனி, யரான ஒருவர்

மைதத்கத மைதி மையங்ககன, அவர் கபரான வழியும் வசெலகலன–

முதல கதவர் மூவரும் யராவரும் கபராற்றும்முகிழ் நனககய.

 

எளிய தமிழில

 

வதராழுவரார் முதல கதவர் பிரம்மைரா விஷ்ணு சிவன மூவரும் யராவரும்
முகிழ்நனககய அபிரராமி அனனனகய பக்குவம் தந்தராய் எனக்கக நரானுன
பதம்கண்கடன மைனம் பற்றிகனன நினபராதம் ஆட்வகராண்டராய் அடிகயனன
இனிக்கராகணன பிறிவதராரு மைதம் மைதிமையங்ககன வழிபிற வசெலகலன
உனனகய நினனப்கபன உனனகய வதராழுகவன இனநனககய
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உள்ளத்கத உண்னமை ஒளி உண்டராக அருள் தராகய

மூலம்

 

நனககய இது, இந்த ஞராலம் எலலராம் வபற்ற நராயகிக்கு,
முனககய முகிழ் முனல, மைராகன, முது கண் முடிவுயில, அந்த

வனககய பிறவியும், வம்கப, மைனலமைகள் எனபதும் நராம்,
மினககய இவள்தன தனகனமைனய நராடி விரும்பவகத.

 

எளிய தமிழில

 

நனகப்கப யராமிதுனன அரும்ப முனல தராமைனர வமைராட்டு எனபவதலராம்
வனகப்படி பிறவியற்ற உனனகய மைனலமைககள அரசிகய உனரப்பவதலராம்
மினகயராய் உனனியலனப இயம்பவகத எனனறிவுக்கக மிஞ்சியதராம்
உருவராய் உனனக் கற்பித்கத உனபராத வமைனமைனக் கண்ணரால கண்கட
அருவராய் கஜராதியராய் எனமைனம் நராடி விரும்பியகத
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மைன நினல தூய்னமையராக அருள் தராகய

மூலம்

விரும்பித் வதராழும் அடியரார் விழிநீர் மைலகி, வமைய் பளகம்

அரும்பித் ததும்பிய ஆனந்தம் ஆகி, அறிவு இழந்து

கரும்பின களித்து, வமைராழி தடுமைராறி, முன வசெரானன எலலராம்

தரும் பித்தர் ஆவர் எனறரால அபிரராமி செமையம் நனகற.

 

எளிய தமிழில

 

நராடி விரும்பி உனனத்வதராழும் கபற்றில அடியவர் விழி நீர் மைலகி
கதன குடித்த வண்டராய் உளமையங்கி உனனருளில நினன விழந்து
நராத் தழுதழுத்து பராடிய பகழ் யராவும் அனனத்தும் வபராருளராய்ப்
பரி பித்தராய் வழிபடுமுன வழி வநறிகய அதுகவ அபிரராமி செமையமைராம்
செரி வயனகற வசெராலகவன அனனனகய உனதருள் எனகற
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மைன உறுதி வபற அருள் தராகய

மூலம்

 

நனகற வருகினும், தீகத வினளகினும், நரான அறிவது

ஒனகறயும் இலனல, உனக்கக பரம்: எனக்கு உள்ளம் எலலராம்

அனகற உனது எனறு அளித்து விட்கடன:- அழியராத குணக்

குனகற, அருட்கடகல, இமைவரான வபற்ற ககராமைளகமை.

 

எளிய தமிழில

 

எனறு மைழியரா குணக் குனகற வற்றராக் கருணரா செராகரகமை செங்கரிகய
நனகற வருகினும் தீகத வினளகினும் உனக்கக பராரமைராம் எனக்கலலகவ
அனகற நீவயனன ஆட்வகராண்ட வநராடிகய அர்ப்பணம் வசெய்கத வனனனகய
வசெனகற னுனவழிகய சிந்னத உனனிடம் நராகனரா தராயினட கசெயராய்க்
கனிந்கத னுனனருட் கடலில இமைவரான வபற்ற ககராமைளகமை
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எங்கும் தனலனமையும் பகழும் வபற அருள் தராகய

மூலம்

ககராமைளவலலினய, அலலியந் தராமைனரக் ககராயில னவகும்

யராமைள வலலினய, ஏதம் இலரானள, எழுதரிய

செராமைள கமைனிச் செகலகலரா மையிலதனனன, தம்மைரால

ஆமைளவும் வதராழுவரார், எழு பராருக்கும் ஆதிபகர.

 

எளிய தமிழில

 

ககராமைள வலலியராய் அழகிய தராமைனரக் ககராவி லுனற கபவரழிகல
யராமைள வலலியராய் செராக்ததந்திர செராஸதிரக் வகராடிவயராத்த பூங்வகராடிகய
செராமைள நிற ஓவியப் வபராருகள செகல கலரா மையில செரானய கதராய்ந்தவகள
பவள முத்து பலவபராருள் பரவினும் நினனருளுக்கு இனண தரானுண்கடரா
ஆமைள வுமுனனத் வதராழுதராலும் ஏழுலகுக்கும் அரசெராகவகன
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பகழும் தர்மைமும் வளர அருள் தராகய

மூலம்

ஆதித்தன, அம்பலி, அங்கி குகபரன, அமைரர்தம் ககரான,
கபராதிற் பிரமைன பரராரி, முரராரி வபராதியமுனி,
கராதிப் வபராருபனடக் கந்தன, கணபதி, கராமைன முதல

செராதித்த பண்ணியர் எண்ணிலர் கபராற்றுவர், னதயனலகய.

 

எளிய தமிழில

 

அரகசெராச்சும் சூரியன செந்திரன அக்கினி குகபரன கதவரராஜனராம் இந்திரனும்
தராமைனரயமைர் பிரம்மைன திரிபர வமைரித்த எந்னத முரனன யழித்த மைராலவன
வபராதினகமுனி அகத்தியன பனகவரழி சிவனமைந்தன கவலராயுத முருகன
பரானனவயிகறரான விக்ன விநராயகன கராமைன முதல செராதித்த பண்ணியர்
அவனியடங்கரா எண்ணிலர் கபராற்றுவர் னதயகல உனனனகய
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வஞ்செகர் வதராலனல நீக்கி அருள் தராகய

மூலம்

னதவந்து நின அடித் தராமைனர சூடிய செங்கரற்கு

னகவந்த தீயும், தனல வந்த ஆறும், கரலந்தது எங்கக?–
வமைய் வந்த வநஞ்சின அலலரால ஒருகராலும் விரகர் தங்கள்

வபராய்வந்த வநஞ்சில, பகல அறியரா மைடப் பூங் குயிகல.

 

எளிய தமிழில

 

னதயகல வஞ்செக ருள்ளம் பகரா இளம் மைராமையிகல தராகய கதவிகய
னமையலரா யுனனருள் கதடிகய வழிகராணு முனனடியரார் வதராழு
திருவடி உனனத வருடு எந்னத செங்கரனும் னகயணிந்த தீனய
பினறசூடிய ஆனறயும் நினஊடல தணிக்ககவ எங்கு மைனறத்தராகரரா
வபராய்வநஞ்சில பகலறியரா இளம் பூங்குயிகல
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அருள் உணர்வு வளர அருள் தராகய

மூலம்

குயிலராய் இருக்கும் கடம்பராடவியினட, ககரால வியன

மையிலராய் இருக்கும் இமையராசெலத்தினட, வந்து உதித்த

வவயிலராய் இருக்கும் விசும்பில, கமைலத்தினமீது அனனமைராம்,
கயிலராயருக்கு அனறு இமைவரான அளித்த கனங்குனழகய

 

எளிய தமிழில

 

குயிலரா யினசெக்கிறராய் கதவிநீ கடம்ப வனக் ககராலராகலத்தில
மையிலராய் நடமிடுவராய் அம்மைநீ இமைய மைனலப் வபவரழிலில
வவயிலராய் ஒளிர்கிறராய் உதயக் கதிரவனராய் வசெந்நிறத்தவகள
னமையலராய் உனறகிறராய் மைனதர்ப்பணித்த அடியரார் வநஞ்சில
கயினல யுனற எந்னதக்கு இமைவரா னளித்த வபரானகுனழகய
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அம்பினககய உன வசெராரூபம் எப்கபராதும் கராண அருள் தராகய

மூலம்

குனழனயத் தழுவிய வகரானனறயந் தரார் கமைழ் வகராங்னகவலலி

கனழனயப் வபராருத திருவநடுந் கதராளும், கருப்ப விலலும்

வினழயப் வபராரு திறல கவரியம் பராணமும் வவண் நனகயும்

உனழனயப் வபராருகண்ணும் வநஞ்சில எப்கபராதும் உதிக்கினறகவ!

 

எளிய தமிழில

 

குனழயத் தழுவினராய் எந்னத திருகமைனினய அவர்தம் வகரானனற
மைலர்பதிய கமைழுமைணங் வகராண்டகத யுன திருத்தனங்கள் தராங்கு
மூங்கிலனனய நினநீள்கதராளும் கரும்பவிலலும் வவண்முத்து நனகயும்
பனனனக வதனமும் மைராவனராத்த இருகண்ணும் செதரா வயனனுள்ளில
உதிக்குகத வயப்கபராதும் ஒளிருகத உதயக் கதிரராய்
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நூற்பயன

மூலம்

ஆத்தரானள, எங்கள் அபிரராமை வலலினய, அண்டம் எலலராம்

பூத்தரானள, மைராதுளம் பூ நிறத்தரானள, பவி அடங்கக்

கராத்தரானள, ஐங்கனணப் பராசெங்குசெமும் கருப்பவிலலும்

கசெர்த்தரானள, முக்கண்ணினயத், வதராழுவரார்க்கு ஒரு தீங்கு இலனலகய.

 

எளிய தமிழில

 

அனனனயவனள எங்கள் அபிரராமி வலலினய அகிலஉலகும்
அரும்பியவனள மைராதுளச் வசெந்நிறத்தவனள பவிமுழுதும்
அடக்குபவனள அங்குசெ பராசெம் கரும்ப விலலும் திருக்கரத்தில
அணிந்தவனள வழிபட அடியரார்க்வகராரு தீங்கிலனலகய
அனுதினமைவனள வதராழுகவராம் வதராழுகத எழுகவராம்

 

 

அபிரராமி அந்தராதி நூறு பராடலகள் நினறவுற்றது

அவனள அவளருளரால அழகுப் பண்ணரால துதிக்கப் பண்ணியதற்கு அத்தனன வபருனமையும் அவனளகய 

செராரும். நூறு நராள் வதராடர்ச்சியராய் இனதச் வசெய்ய விக்னங்கள் இலலராமைல நடத்திக் வகராடுத்த குழந்னத வதய்வம் 

விநராயகனர நமைஸகரிக்கினகறன. அவள் வசெரால அவள் வபராருள் அடிகயன ஒரு பூஜராரி அவவளகவ. 
அர்ச்சிக்கத் தூண்டி அர்ச்சிக்க னவத்து அருள் வசெய்தவள் அவகள. அவள் தராள் பணிகவராம்.
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Free Tamil Ebooks - எங்கனளப் பற்றி
மினபத்தகங்கனளப் படிக்க உதவும் கருவிகள்:

மினபத்தகங்கனளப் படிப்பதற்வகனகற னகயிகலகய னவத்துக் வகராள்ளக்கூடிய பல கருவிகள் தற்கபராது 

செந்னதயில வந்துவிட்டன. Kindle, Nook, Android Tablets கபரானறனவ இவற்றில வபரும்பங்கு 

வகிக்கினறன. இத்தனகய கருவிகளின மைதிப்ப தற்கபராது 4000 முதல 6000 ரூபராய் வனர குனறந்துள்ளன. 
எனகவ வபரும்பரானனமையரான மைக்கள் தற்கபராது இதனன வராங்கி வருகினறனர்.

ஆங்கிலத்திலுள்ள மினபத்தகங்கள்:

ஆங்கிலத்தில லட்செக்கணக்கரான மினபத்தகங்கள் தற்கபராது கினடக்கப் வபறுகினறன. அனவ PDF, EPUB, 
MOBI, AZW3. கபரானற வடிவங்களில இருப்பதரால, அவற்னற கமைற்கூறிய கருவிகனளக் வகராண்டு நராம் 

படித்துவிடலராம்.

தமிழிலுள்ள மினபத்தகங்கள்:

தமிழில செமீபத்திய பத்தகங்கவளலலராம் நமைக்கு மினபத்தகங்களராக கினடக்கப்வபறுவதிலனல. 
ProjectMadurai.com எனும் குழு தமிழில மினபத்தகங்கனள வவளியிடுவதற்கரான ஒர் உனனத கசெனவயில 

ஈடுபட்டுள்ளது. இந்தக் குழு இதுவனர வழங்கியுள்ள தமிழ் மினபத்தகங்கள் அனனத்தும் PublicDomain-ல 

உள்ளன. ஆனரால இனவ மிகவும் பனழய பத்தகங்கள்.

செமீபத்திய பத்தகங்கள் ஏதும் இங்கு கினடக்கப்வபறுவதிலனல.

எனகவ ஒரு தமிழ் வராசெகர் கமைற்கூறிய “மினபத்தகங்கனளப் படிக்க உதவும் கருவிகனள” வராங்கும்கபராது, 
அவரரால எந்த ஒரு தமிழ் பத்தகத்னதயும் இலவசெமைராகப் வபற முடியராது.

செமீபத்திய பத்தகங்கனள தமிழில வபறுவது எப்படி?

செமீபகராலமைராக பலகவறு எழுத்தராளர்களும், பதிவர்களும், செமீபத்திய நிகழ்வுகனளப் பற்றிய விவரங்கனளத் 

தமிழில எழுதத் வதராடங்கியுள்ளனர். அனவ இலக்கியம், வினளயராட்டு, கலராச்செராரம், உணவு, சினிமைரா, 
அரசியல, பனகப்படக்கனல, வணிகம் மைற்றும் தகவல வதராழிலநுட்பம் கபரானற பலகவறு தனலப்பகளின கீழ் 

அனமைகினறன.

நராம் அவற்னறவயலலராம் ஒனறராகச் கசெர்த்து தமிழ் மினபத்தகங்கனள உருவராக்க உள்களராம்.

அவவராறு உருவராக்கப்பட்ட மினபத்தகங்கள் Creative Commons எனும் உரிமைத்தின கீழ் வவளியிடப்படும். 
இவவராறு வவளியிடுவதன மூலம் அந்தப் பத்தகத்னத எழுதிய மூல ஆசிரியருக்கரான உரினமைகள் செட்டரீதியராகப்

பராதுகராக்கப்படுகினறன. அகத கநரத்தில அந்த மினபத்தகங்கனள யரார் கவண்டுமைரானராலும், யராருக்கு 

கவண்டுமைரானராலும், இலவசெமைராக வழங்கலராம்.

எனகவ தமிழ் படிக்கும் வராசெகர்கள் ஆயிரக்கணக்கில செமீபத்திய தமிழ் மினபத்தகங்கனள இலவசெமைராககவ 

வபற்றுக் வகராள்ள முடியும்.

தமிழிலிருக்கும் எந்த வனலப்பதிவிலிருந்து கவண்டுமைரானராலும் பதிவுகனள எடுக்கலராமைரா?

கூடராது.

ஒவவவராரு வனலப்பதிவும் அதற்வகனகற ஒருசில அனுமைதிகனளப் வபற்றிருக்கும். ஒரு வனலப்பதிவின 
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ஆசிரியர் அவரது பதிப்பகனள “யரார் கவண்டுமைரானராலும் பயனபடுத்தலராம்” எனறு குறிப்பிட்டிருந்தரால 

மைட்டுகமை அதனன நராம் பயனபடுத்த முடியும்.

அதராவது “Creative Commons” எனும் உரிமைத்தின கீழ் வரும் பதிப்பகனள மைட்டுகமை நராம் பயனபடுத்த 

முடியும்.

அப்படி இலலராமைல “All Rights Reserved” எனும் உரிமைத்தின கீழ் இருக்கும் பதிப்பகனள நம்மைரால 

பயனபடுத்த முடியராது.

கவண்டுமைரானரால “All Rights Reserved” எனறு விளங்கும் வனலப்பதிவுகனளக் வகராண்டிருக்கும் 

ஆசிரியருக்கு அவரது பதிப்பகனள “Creative Commons” உரிமைத்தின கீழ் வவளியிடக்ககராரி நராம் நமைது 

கவண்டுககரானளத் வதரிவிக்கலராம். கமைலும் அவரது பனடப்பகள் அனனத்தும் அவருனடய வபயரின கீகழ 

தரான வவளியிடப்படும் எனும் உறுதினயயும் நராம் அளிக்க கவண்டும்.

வபராதுவராக பதுப்பது பதிவுகனள  உருவராக்குகவராருக்கு அவர்களது பதிவுகள்  நினறய வராசெகர்கனளச் 

வசெனறனடய கவண்டும் எனற எண்ணம் இருக்கும். நராம் அவர்களது பனடப்பகனள எடுத்து இலவசெ 

மினபத்தகங்களராக வழங்குவதற்கு  நமைக்கு

அவர்கள் அனுமைதியளித்தரால, உண்னமையராககவ அவர்களது பனடப்பகள் வபரும்பரானனமையரான மைக்கனளச் 

வசெனறனடயும். வராசெகர்களுக்கும் நினறய பத்தகங்கள் படிப்பதற்குக் கினடக்கும்

வராசெகர்கள் ஆசிரியர்களின வனலப்பதிவு முகவரிகளில கூட அவர்களுனடய பனடப்பகனள கதடிக் 

கண்டுபிடித்து படிக்கலராம். ஆனரால நராங்கள் வராசெகர்களின சிரமைத்னதக் குனறக்கும் வண்ணம் ஆசிரியர்களின 

சிதறிய வனலப்பதிவுகனள ஒனறராக இனணத்து ஒரு முழு மினபத்தகங்களராக உருவராக்கும் கவனலனயச் 

வசெய்கிகறராம். கமைலும் அவவராறு உருவராக்கப்பட்ட பத்தகங்கனள “மினபத்தகங்கனளப் படிக்க உதவும் 

கருவிகள்”-க்கு ஏற்ற வண்ணம் வடிவனமைக்கும் கவனலனயயும் வசெய்கிகறராம்.

FreeTamilEbooks.com

இந்த வனலத்தளத்திலதரான பினவரும் வடிவனமைப்பில மினபத்தகங்கள் கராணப்படும்.

PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3, ODT

இந்த வனலதளத்திலிருந்து யரார் கவண்டுமைரானராலும் மினபத்தகங்கனள இலவசெமைராகப் பதிவிறக்கம்(download) 
வசெய்து வகராள்ளலராம்.

அவவராறு பதிவிறக்கம்(download) வசெய்யப்பட்ட பத்தகங்கனள யராருக்கு கவண்டுமைரானராலும் இலவசெமைராக 

வழங்கலராம்.

இதில நீங்கள் பங்களிக்க விரும்பகிறீர்களரா?

நீங்கள் வசெய்யகவண்டியவதலலராம் தமிழில எழுதப்பட்டிருக்கும் வனலப்பதிவுகளிலிருந்து பதிவுகனள

எடுத்து, அவற்னற LibreOffice/MS Office கபரானற wordprocessor-ல கபராட்டு ஓர் எளிய மினபத்தகமைராக 

மைராற்றி எங்களுக்கு அனுப்பவும்.

அவவளவுதரான!

கமைலும் சில பங்களிப்பகள் பினவருமைராறு:

1. ஒருசில பதிவர்கள்/எழுத்தராளர்களுக்கு அவர்களது பனடப்பகனள “Creative Commons” 
உரிமைத்தினகீழ் வவளியிடக்ககராரி மினனஞ்செல அனுப்பதல 

2. தனனரார்வலர்களரால அனுப்பப்பட்ட மினபத்தகங்களின உரினமைகனளயும் தரத்னதயும் பரிகசெராதித்தல 

3. கசெராதனனகள் முடிந்து அனுமைதி வழங்கப்பட்ட தரமைரான மினபத்தகங்கனள நமைது வனலதளத்தில 
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பதிகவற்றம் வசெய்தல 

விருப்பமுள்ளவர்கள் freetamilebooksteam@gmail.com எனும் முகவரிக்கு மினனஞ்செல அனுப்பவும்.

இந்தத் திட்டத்தின மூலம் பணம் செம்பராதிப்பவர்கள் யரார்?

யராருமிலனல.

இந்த வனலத்தளம் முழுக்க முழுக்க தனனரார்வலர்களரால வசெயலபடுகினற ஒரு வனலத்தளம் ஆகும். இதன ஒகர

கநராக்கம் எனனவவனில தமிழில நினறய மினபத்தகங்கனள உருவராக்குவதும், அவற்னற இலவசெமைராக 

பயனர்களுக்கு வழங்குவதுகமை ஆகும்.

கமைலும் இவவராறு உருவராக்கப்பட்ட மினபத்தகங்கள், ebook reader ஏற்றுக்வகராள்ளும் வடிவனமைப்பில 

அனமையும்.

இத்திட்டத்தரால பதிப்பகனள எழுதிக்வகராடுக்கும் ஆசிரியர்/பதிவருக்கு எனன லராபம்?

ஆசிரியர்/பதிவர்கள் இத்திட்டத்தின மூலம் எந்தவிதமைரான வதரானகயும் வபறப்கபராவதிலனல. ஏவனனில, 
அவர்கள் பதிதராக இதற்வகனறு எந்தஒரு பதினவயும்  எழுதித்தரப்கபராவதிலனல.

ஏற்கனகவ அவர்கள் எழுதி வவளியிட்டிருக்கும் பதிவுகனள எடுத்துத்தரான நராம் மினபத்தகமைராக 

வவளியிடப்கபராகிகறராம்.

அதராவது அவரவர்களின வனலதளத்தில இந்தப் பதிவுகள் அனனத்தும் இலவசெமைராககவ கினடக்கப்வபற்றராலும்,
அவற்னறவயலலராம் ஒனறராகத் வதராகுத்து ebook reader கபரானற கருவிகளில படிக்கும் விதத்தில மைராற்றித் 

தரும் கவனலனய இந்தத் திட்டம் வசெய்கிறது.

தற்கபராது மைக்கள் வபரிய அளவில tablets மைற்றும் ebook readers கபரானற கருவிகனள நராடிச் வசெலவதரால 

அவர்கனள வநருங்குவதற்கு இது ஒரு நலல வராய்ப்பராக அனமையும்.

நகல எடுப்பனத அனுமைதிக்கும் வனலதளங்கள் ஏகதனும் தமிழில உள்ளதரா?

உள்ளது.

பினவரும் தமிழில உள்ள வனலதளங்கள் நகல எடுப்பதினன அனுமைதிக்கினறன.

1. www.vinavu.com

2. www.badriseshadri.in

3. http://maattru.com

4. kaniyam.com

5. blog.ravidreams.net

எவவராறு ஒர் எழுத்தராளரிடம் Creative Commons உரிமைத்தின கீழ் அவரது பனடப்பகனள 

வவளியிடுமைராறு கூறுவது?

இதற்கு பினவருமைராறு ஒரு மினனஞ்செனல அனுப்ப கவண்டும்.

<துவக்கம்>

உங்களது வனலத்தளம் அருனமை [வனலதளத்தின வபயர்].

தற்கபராது படிப்பதற்கு உபகயராகப்படும் கருவிகளராக Mobiles மைற்றும் பலகவறு னகயிருப்பக் கருவிகளின 
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எண்ணிக்னக அதிகரித்து வந்துள்ளது.

இந்நினலயில நராங்கள் http://www.FreeTamilEbooks.com எனும் வனலதளத்தில, பலகவறு தமிழ் 

மினபத்தகங்கனள வவவகவறு துனறகளின கீழ் கசெகரிப்பதற்கரான ஒரு பதிய திட்டத்தில ஈடுபட்டுள்களராம்.

இங்கு கசெகரிக்கப்படும் மினபத்தகங்கள் பலகவறு கணிணிக் கருவிகளரான Desktop,ebook readers like kindl,
nook, mobiles, tablets with android, iOS கபரானறவற்றில படிக்கும் வண்ணம் அனமையும். அதராவது 

இத்தனகய கருவிகள் support வசெய்யும் odt, pdf, ebub, azw கபரானற வடிவனமைப்பில பத்தகங்கள் அனமையும்.

இதற்கராக நராங்கள் உங்களது வனலதளத்திலிருந்து பதிவுகனள

வபற விரும்பகிகறராம். இதன மூலம் உங்களது பதிவுகள்

உலகளவில இருக்கும் வராசெகர்களின கருவிகனள கநரடியராகச் வசெனறனடயும்.

எனகவ உங்களது வனலதளத்திலிருந்து பதிவுகனள  பிரதிவயடுப்பதற்கும் அவற்னற மினபத்தகங்களராக 

மைராற்றுவதற்கும் உங்களது அனுமைதினய கவண்டுகிகறராம்.

இவவராறு உருவராக்கப்பட்ட மினபத்தகங்களில கண்டிப்பராக ஆசிரியரராக உங்களின வபயரும் மைற்றும் உங்களது 

வனலதள முகவரியும் இடம்வபறும். கமைலும் இனவ “Creative Commons” உரிமைத்தின கீழ் மைட்டும்தரான 

வவளியிடப்படும் எனும் உறுதினயயும் அளிக்கிகறராம்.

http://creativecommons.org/licenses/

நீங்கள் எங்கனள பினவரும் முகவரிகளில வதராடர்ப வகராள்ளலராம்.

e-mail : freetamilebooksteam@gmail.com 
FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks

G +: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948

நனறி.

</முடிவு>

கமைற்கூறியவராறு ஒரு மினனஞ்செனல உங்களுக்குத் வதரிந்த அனனத்து எழுத்தராளர்களுக்கும் அனுப்பி 

அவர்களிடமிருந்து அனுமைதினயப் வபறுங்கள்.

முடிந்தரால அவர்கனளயும் “Creative Commons License”-ஐ அவர்களுனடய வனலதளத்தில பயனபடுத்தச் 

வசெராலலுங்கள்.

கனடசியராக அவர்கள் உங்களுக்கு அனுமைதி அளித்து அனுப்பியிருக்கும் 

மினனஞ்செனலfreetamilebooksteam@gmail.com எனும் முகவரிக்கு அனுப்பி னவயுங்கள்.

ஓர் எழுத்தராளர் உங்களது உங்களது கவண்டுககரானள மைறுக்கும் பட்செத்தில எனன வசெய்வது?

அவர்கனளயும் அவர்களது பனடப்பகனளயும் அப்படிகய விட்டுவிட கவண்டும்.

ஒருசிலருக்கு அவர்களுனடய வசெராந்த முயற்சியில மினபத்தகம் தயராரிக்கும் எண்ணம்கூட இருக்கும். ஆககவ 

அவர்கனள நராம் மீண்டும் மீண்டும் வதராந்தரவு வசெய்யக் கூடராது.

அவர்கனள அப்படிகய விட்டுவிட்டு அடுத்தடுத்த எழுத்தராளர்கனள கநராக்கி நமைது முயற்சினயத் வதராடர 

கவண்டும்.

மினபத்தகங்கள் எவவராறு அனமைய கவண்டும்?
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ஒவவவராருவரது வனலத்தளத்திலும் குனறந்தபட்செம் நூற்றுக்கணக்கில பதிவுகள் கராணப்படும். அனவ 

வனகப்படுத்தப்பட்கடரா அலலது வனகப்படுத்தப் படராமைகலரா இருக்கும்.

நராம் அவற்னறவயலலராம் ஒனறராகத் திரட்டி ஒரு வபராதுவரான தனலப்பினகீழ் வனகப்படுத்தி 

மினபத்தகங்களராகத் தயராரிக்கலராம். அவவராறு வனகப்படுத்தப்படும் மினபத்தகங்கனள பகுதி-I பகுதி-
II எனறும் கூட தனித்தனிகய பிரித்துக் வகராடுக்கலராம்.

தவிர்க்க கவண்டியனவகள் யரானவ?

இனம், பராலியல மைற்றும் வனமுனற கபரானறவற்னறத் தூண்டும் வனகயரான பதிவுகள் தவிர்க்கப்பட கவண்டும்.

எங்கனளத் வதராடர்ப வகராள்வது எப்படி?

நீங்கள் பினவரும் முகவரிகளில எங்கனளத் வதராடர்ப வகராள்ளலராம்.

• email : freetamilebooksteam@gmail.com 

• Facebook: https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks 

• Google Plus: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948 

இத்திட்டத்தில ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் யரார்?

• Shrinivasan tshrinivasan@gmail.com 

• Alagunambi Welkin alagunambiwelkin@fsftn.org 

• Arun arun@fsftn.org 

•  இரவி 

Supported by

• Free Software Foundation TamilNadu, www.fsftn.org 

• Yavarukkum Software Foundation http://www.yavarkkum.org/ 
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