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திருொந்திௌம் 
 
 
 

   ிருமூனதாணாரின் ிருந்ிாலன, திருொந்திௌம் ன்ந 

பதால்  ங்கப்தடும். 
லைத் ிருமுலநகளுள் தத்ாாக இடம்பதற்றுள்பது. 
லை ஆகங்கபின் ைாாகத் ிகழும் இந்நூலன, ிில் ழுந் 
லைைஞ் ைார்ந் ஒரு கலனக்கபஞ்ைிம் ண கூநனாம். 
ிருந்ிம் ஒன்தது உட்திரிவுகலபக் பகாண்டது. 
ஒவ்பாரு திரிவும் ஒரு ‘ந்ிம்’ ணக் குநிக்கப்தட்டுள்பது. 
இந் ஒன்தது ந்ிங்களும், ஆகங்கள் ஒன்தின் ைாாக 
அலந்துள்பண.  

ஆகங்கள் 28, அற்றுள் ஒன்தின் ைாாக 9 ந்ிங்கள் 
அலந்துள்பண.  



 

9 ந்ிங்கள் 
 

காம் 

காிகம் 

ீம் 

ைிந்ம் 

ாதுபம் 

ிாபம் 

காதனாத்ம் 

சுப்திம் 

குடம். 

 



 

கவத ஆகொச் சி்ப்பு 
 

தம், ஆகம் ன்ந இண்டு நூல்கலபப் தற்நிமம் 
ிருமூனர் குநிப்திடுகிநார். 
 
இண்டுத இலநணிடிருந்து ந்ல. 
 
தம் பதாது; ஆகம் ைிநப்பு ன்ததும் அர் கருத்து 
 
ஆகம் ன்ந பைால்லுக்கு ‘ந்து’ ன்தது பதாருள். 
 
இச்பைால், ைிபதருாணிடிருந்து இந்நூல்கள் ந்ண 
ன்தலக் குநிக்கிநது. 
 
ஆகம் ன்ந பைால்லன ற்பநாரு ிாகவும் திரித்துப் 
பதாருள் காண்கிநார்கள். 
 
ஆ ன்தது தாைம்; க ன்தது தசு;  ன்தது தி. ணத 
இம்மூன்லநமம் ஆகம் கூறுகிநது. 



 

அரிோ சசய்திகள் 
 
 

 ிருந்ிம் லை ைத்ிற்கு ட்டும் உரி ஒரு ை 
நூனாக அலாது, உனக க்களுக்பகல்னாம் அநத்லமம், 
ஆன் ஈதடற்நத்லமம், ருத்துக் கூறுகலபமம் 
டுத்துலக்கும் பதாது நூனாக அலந்துள்பது. 
குந்லகள் குருடாய், ஊலாய், முடாய்ப் திநப்தற்குரி 
கா ிபக்கம். 

ிருக்தகாில் ிதாட்டின் இன்நிலால.  

ிரும்திாறு ஆண் அல்னது பதண் குந்ல பதற்றுக் 
பகாள்ற்குரி மூச்சுப்திற்ைி முலந, (ிப்தாக உள்பா? 
ிருந்ிம் தாடனில் இவ்ிம் ப்தட்டுள்பது: தாடல் ண்-
482) 
 



 

அன்க சிவம் 
 

ணிர்கள் லண ணிர்கள்தால் பைலுத்தும் அன்தில்ான் 
உனகம் ாழ்ந்து பகாண்டிருக்கிநது. 
 

உனகத்ில் தான்நி கடவுள் ைார்புலட ங்களும், கடவுள் 
றுப்புச் ைங்களும் கூட அன்திலணப் பதரிதும் ததாற்நித 
உலக்கின்நண.  

 

ிருள்ளுர் முனி அநநூனாைிரிர்களும் அன்தின் 
ைிநப்லதமம், இன்நிலாலலமம் டுத்துலத்துள்பணர். 
 

 லைர்கபின் இலநன் ைின். அன்புான் ங்கள் ைின். ைிம் 
தறு அன்பு தறு ன்தார் அநிால ிக்கர்கள். 
  

இண்டும் ஒன்தந ன்று உரும் உர்ில் இலநலப் ததறு 
ாய்க்கும். 



 

 
 

ொைிதகேோப் ரிவு 
 
 
 

 ணிரின் உள்பத்ில் இலநன் குடி 
பகாண்டுள்பான். 
 
ணிர்கள் இலநணின் டாடும் 
தகாில்கள், டாடும் தகாில்கபாகி 
ணிர்க்கு ஒன்று பகாடுப்தது 
இலநனுக்குக் பகாடுப்தற்கு ஒப்தாகும் 



 

வோழ்விோல் உண்னொகள் 
 

இலநலணச் பைன்று அலடற்கு உரி பி ி குருல 
ிதடுனால் கிட்டும். 
திநன் லண தாக்கா ததாண்லல ஆடர் பதநல் 
தண்டும்.  

காக்லக ன் இணத்லக் கூி அலத்துக் கனந்து உண்தது 
ததால், ைக ணிர்கதபாடு கனந்து உண்ல் தண்டத்க்கது. 
கற்நர்களுக்கு ட்டுத ததரின்தம் ாய்க்கும். 
தகள்ிச் பைல்த ணிர்களுக்கு உற்ந துல. ிகுந் 
காமும் கள்ளுண்டலும் கீதார் ன்று அலடாபம் காட்டும்.  



 

திருமூர் 
 

தாிப் தகுிில் தாடல்கள் இடம் பதற்றுள்பண.  

ிருமூனர் பதரிபுா ான்ார் ரிலைிலும் இடம் 
பதற்றுள்பார். 
இர் னாற்லநப் பதரிபுாமும் டுத்துலக்கிநது. 
டாட்டினிருந்து பன்ணாடு ந் முணிர் ஒருர் ாடு 
தய்க்கும் ஓர் இலபஞன் உடனில் கூடுிட்டுக் கூடுதாய்ந்து 
மூனன் ணப் பதர் பதற்நார். 
ிருாடுதுலநில் தாகத்ில் தனகானம் இருந்து 
இத்ிருந்ிாலனல உனகுக்கு ங்கிணார்.  

ிில் ஆகங்கபின் ைாங்கலபத் பாகுத்பிப்தத அர் 

ருலகின் தாக்கம் ன்தது உறுிாகிநது. 
 



ேன்்ி. 
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