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திருசச்ிற்றம்பலம் 

12. திருசச்ாழல் 

(தில்லலயில் அருளியது) 

சிவனுலைய காருணியம் 

(தரவு ககாசச்கக்கலிப்பா) 



பூசுவதும் கவண்ணறீு பூண்பதுவும் கபாங்கு அரவம் 

பபசுவதும் திருவாயால் மலறபபாலுங் காபணடீ 

பூசுவதும் பபசுவதும் பூண்பதுவும் ககாண்டுஎன்லன 

ஈசன்அவன் எவ்வுயிரக்்கும் இயல்பானான் சாழபலா 

திருசச்ிற்றம்பலம் 
 

1 



 என்அப்பன் எம்பிரான் எல்லாரக்்கும் தான்ஈசன் 

துன்னம்கபய் பகாவணமாக் ககாள்ளும்அது என்பனடீ 

மன்னுகலல துன்னுகபாருள் மலற நான்பக வான்சரைாத் 

தன்லனபய பகாவணமாச ்சாத்தினன்காண் சாழபலா 

2 



 பகாயில் சுடுகாடு ககால்புலித்பதால் நல்ஆலை 

தாயும்இலி தந்லதஇலி தான்தனியன் காபணடீ 

தாயும்இலி தந்லதஇலி தான்தனியன் ஆயிடினும் 

காயில் உலகலனத்துங் கல்கபாடிகாண் சாழபலா 
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 அயலன அனங்கலன அந்தகலனச ்சந்திரலன 

வயனங்கள் மாயா வடுசக்சய்தான் காபணடீ 

நயனங்கள் மூன்றுலைய நாயகபன தண்டித்தால் 

சயம்அன்பறா வானவரக்்குத் தாழ்குழலாய் சாழபலா 
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 தக்கலனயும் எசச்லனயும் தலல,அறுத்துத் பதவரக்ணம் 

கதாக்கன வந்து, அவரத்ம்லமத் கதாலலத்ததுதான் என்னினாக 

கதாக்கன வந்து.அவரத்ம்லமத் கதாலலத்தருளி 

                                                                                          அருள் ககாடுத்தங்கு 

எசச்னுக்கு மிலகத்தலல மற்று.அருளினன்காண் சாழிபலா 
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அலரவனும் மாலவனும் அறியாபம அழல்உருவாய் 

நிலமுதற்கீழ் அண்ைம்உற நின்றதுதான் என்பனடீ 

நிலமுதற்கீழ் அண்ைம்உற நின்றிலபனல் இருவரும்தம் 

சலமுகத்தால் ஆங்காரம் தவிராரக்ாண் சாழபலா 
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 மலலமகலள ஒருபாகம் லவத்தலுபம மற்கறாருத்தி 

சலமுகத்தால் அவன்சலையில் பாயும்அது என்பனடீ 

சலமுகத்தால் அவன்சலையில் பாய்ந்திலபளல்தரணிஎல்லாம் 

பிலமுகத்பத புகப்பாய்ந்து கபருங்பகைாம் சாழபலா 
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பகாலாலம் ஆகிக் குலரகைல்வாய் அன்கறழுந்த 

ஆலாலம் உண்ைான் அவன்சதுரத்ான் என்பனடீ 

ஆலாலம் உண்டிலபனல் அன்று அயன்மால் உள்ளிை்ை 

பமலாய பதவரஎ்ல்லாம் வீடுவரக்ாண் சாழபலா 

8 



கதன்பால் உகந்துஆடும் தில்லலச ்சிற்றம்பலவன் 

கபண்பால் உகந்தான் கபரும்பித்தன் காபணடீ 

கபண்பால் உகந்திலபனல் பபதாய் இருநிலத்பதார ்

விண்பால் பயாகுஎய்தி வீடுவரக்ாண் சாழபலா. 
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தான்அந்தம் இல்லான் தலனஅலைந்த நாபயலன 

ஆனந்த கவள்ளத்து அழுத்துவித்தான் காபணடீ 

ஆனந்த கவள்ளத்து அழுத்துவித்த திருவடிகள் 

வான்உந்து பதவரக்ை்குஓர் வான்கபாருள்காண் சாழபலா 
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நங்காய்இது என்னதவம் நரம்பபாடு எலும்பும் அணிந்து 

கங்காளம் பதாள்பமபல காதலித்தான் காபணடீ 

கங்காளம் ஆமாபகள் காலாந்தரத்து இருவர ்

தங்காலம் கசய்யத் தரித்தனன்காண் சாழபலா 
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கான்ஆர ்புலித்பதால் உலைதலலஊண் காடுபதி 

ஆனால் அவனுக்குஇங்கு ஆை்படுவார் ஆபரடி 

ஆனாலும் பகளாய் அயனும் திருமாலும் 

வான்நாைர் பகாவும் வழிஅடியார் சாழபலா. 
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மலலஅலரயன் கபாற்பாலவ வாள்நுதலாள் கபண்திருலவ 

உலகறியத் தீபவை்ைான் என்னும்அது என்பனடீ 

உலகறியத் தீபவளாது ஒழிந்தனபனல் உலகுஅலனத்துங் 

கலலநவின்ற கபாருள்கள்எல்லாங் கலங்கிடுங்காண் 

சாழபலா 
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பதன்புக்க தண்பலணசூழ் தில்லலச ்சிற்றம்பலவன் 

தான்புக்கு நை்ைம் பயிலும்அது என்பனடீ 

தான்புக்கு நை்ைம் பயின்றிலபனல் தரணிஎல்லாம் 

ஊன்புக்க பவற்காளிக்கு ஊை்டுஆம்காண் சாழபலா 
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கைகரியும் பரிமாவும் பதரும் உகந்து ஏறாபத 

இைபம்உகந்து ஏறியவாறு எனக்குஅறிய இயம்பபடீ 

தைமதில்கள் அலவமூன்றும் தழல்எரித்த அந்நாளில் 

இைபமதாய்த் தாங்கினான் திருமால்காண் சாழபலா 
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நன்றாக நால்வரக்்கும் நான்மலறயின் உை்கபாருலள 

அன்றுஆலின் கீழிருந்தங்கு அறமுலரத்தான் காபணடீ 

அன்றாலின் கீழ்இருந்தங்கு அறம்உலறத்தான் ஆயிடினும் 

ககான்றான்காண் புரம் மூன்றும் கூை்பைாபை சாழபலா 
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அம்பலத்பத கூத்தாடி அமுதுகசயப் பலிதிரியும் 

நம்பலனயும் பதவன்என்று நண்ணும் அது என்பனடீ 

நம்பலனயும் ஆமாபகள் நான்மலறகள் தாமறியா 

எம்கபருமான் ஈசாஎன்று ஏத்தினகாண் சாழபலா 
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சலம்உலைய சலந்தரன்தன் உைல்தடிந்த நல்ஆழி 

நலம்உலைய நாரணற்கன்று அருளியவா கறன்பனடீ 

நலம்உலைய நாரணன்தன் நயனம் இைந்துஅரனடிக்கீழ் 

அலரஆ்க இைஆழி அருளினன்காண் சாழபலா 
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அம்பரமாம் புள்ளித்பதால் ஆலாலம் ஆரமுதம் 

எம்கபருமான் உண்ைசதுர் எனக்கு அறிய இயம்பபடீ 

எம்கபருமான் ஏதுஉடுத்து அங்குஏது அமுது கசய்திடினும் 

தம்கபருலம தான் அறியாத் தன்லமயன்காண் சாழபலா 
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அருந்தவருக்கு ஆலின்கீழ் அறம்முதலா நான்கிலனயும் 

இருந்தவருக்கு அருளும்அது எனக்கு அறிய இயம்பபடீ 

அருந்தவருக்கு அறம்முதல்நான்கு அன்றுஅருளிச ்

                                                                                கசய்திலபனல் 

திருந்தவருக்கு உலகியற்லக கதரியாகாண் சாழபலா 
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மாணிக்கவாசகர்  

ஸ்ரீ  மாணிக்கவாசகர்  


