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திருசச்ிற்றம்பலம் 

7. திருவெம்பாவெ 

(திருெண்ணாமவலயில் அருளியது) 

சக்திவய வியந்தது 

(வெண்தவளயால் ெந்த இயல் தரவிவணக் வகாசச்கச ்

கலிப்பா) 



ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அரும்வபருஞ் 

சசாதிவய யாம்பாடக்சகட்சடயும் ொள்தடங்கண் 

மாசத ெளருதிசயா ென்வசவிசயா நின்வசவிதான் 

மாசதென் ொரக்ழல்கள் ொழ்த்திய ொழ்த்வதாலிசபாய் 

வீதிொய்க் சகட்டலுசம விம்மிவிம்மி வமய்ம்மறந்து 

சபாதார் அமளியின்சமல் நின்றும் புரண்டுஇங்ஙன் 

ஏசதனும் ஆகாள் கிடந்தாள் என்சனஎன்சன 

ஈசத எந்சதாழி பரிசுஏசலார் எம்பாொய் 

திருசச்ிற்றம்பலம் 
 

1 



 பாசம் பரஞ்சசாதிக்கு என்பாய் இராப்பகல்நாம் 

சபசும்சபாது எப்சபாதும் இப்சபாதார் அமளிக்சக 

சநசமும் வெத்தவனசயா சநரிவழயாய் சநரிவழயீர ்

சீசி இவெயுஞ் சிலசொ விவளயாடி. 

ஏசும் இடம் ஈசதா விண்சணாரக்ள் ஏத்துதற்குக் 

கூசும் மலரப்்பாதம் தந்தருள ெந்தருளும் 

சதசன் சிெசலாகன் தில்வலசச்ிற் றம்பலத்துள் 

ஈசனாரக்்கு அன்பாரய்ாம் ஆசரசலார் எம்பாொ 
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 முத்தன்ன ன வெண்நவகயாய் முன்ெந்து எதிரஎ்ழுந்வதன் 

அத்தன் ஆனந்தன் அமுதன்என்று அள்ளூறித் 

தித்திக்கப் சபசுொய் ெந்துன் கவடதிறொய் 

பத்துஉவடயீர ்ஈசன் பழஅடியீர் பாங்குவடயீர ்

புத்தடிசயாம் புன்வமதீரத்்து ஆடவ்காண்டாற் வபால்லாசதா 

எத்சதாநின் அன்புவடவம எல்சலாம் அறிசயாசமா 

சித்தம் அழகியார் பாடாசரா நம்சிெவன 

இத்தவனயும் செண்டும் எமக்குஏசலார ்எம்பாொய் 
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 ஒள்நித் திலநவகயாய் இன்னம் புலர்ந்தின்சறா 

ெண்ணக் கிளிவமாழியார் எல்சலாரும் ெந்தாசரா 

எண்ணிக்வகாடு உள்ளொ வசால்லுசகாம் அெ்ெளவும் 

கண்வணத் துயின்றுஅெசம காலத்வதப் சபாக்காசத 

விண்ணுக்கு ஒருமருந்வத செத விழுப்வபாருவளக் 

கண்ணுக்கு இனியாவனப் பாடிக் கசிந்துள்ளம் 

உள்வநக்கு நின்றுஉருக யாம்மாட்வடாம் நீசயெந்து 

எண்ணிக் குவறயில் துயில்ஏசலார் எம்பாொய் 
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 மால்அறியா நான்முகனுங் காணா மவலயிவனநாம் 

சபால்அறிசொம் என்றுள்ள வபாக்கங்கசள சபசும் 

பாலூறு சதன்ொய்ப் படிறீ கவடதிறொய் 

ஞாலசம விண்சண பிறசெ அறிவுஅரியான் 

சகாலமும் நம்வம ஆட்வகாண்டருளிக் சகாதாட்டுஞ் 

சீலமும் பாடிச ்சிெசன சிெசன என்று 

ஓலம் இடினும் உணராய் உணராய்காண் 

ஏலக் குழலி பரிசுஏசலார் எம்பாொய் 
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மாசனநீ வநன்னவல நாவளெந்து உங்கவள 

நாசன எழுப்புென் என்றலும் நாணாசம 

சபான திவசபகராய் இன்னம் புலர்ந்தின்சறா 

ொசன நிலசன பிறசெ அறிவுஅரியான் 

தாசனெந்து எம்வமத் தவலயளித்து ஆட்வகாண்டருளும் 

ொன்ொர் கழல்பாடி ெந்சதாரக்்கு உன்ொய்திறொய் 

ஊசன உருகாய் உனக்சக உறும்எமக்கும் 

ஏசனாரக்்குந் தங்சகாவனப் பாசடசலார் எம்பாொய் 
6 



 அன்சன இவெயுஞ் சிலசொ பலஅமரர ்

உன்னற்கு அரியான் ஒருென் இருஞ்சீரான் 

சின்னங்கள் சகட்பச ்சிென்என்சற ொய்திறப்பாய் 

வதன்னா என்னாமுன்னம் தீசசர ்வமழுகுஒப்பாய் 

என்னாவனஎன் அவரயன் இன்அமுது என்று எல்சலாமும் 

வசான்சனாம்சகள் வெெ்செறாய் இன்னம் துயிலுதிசயா 

ென்வனஞ்சப் சபவதயர்சபால் ொளா கிடத்தியால் 

என்சன துயிலின் பரிசுஏசலார ்எம்பாொய் 
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சகாழி சிலம்பச ்சிலம்பும் குருகுஎங்கும் 

ஏழில் இயம்ப இயம்பும்வெண் சங்குஎங்கும் 

சகழ்இல் பரஞ்சசாதி சகழ்இல் பரங்கருவண 

சகழ்இல் விழுப்வபாருள்கள் பாடிசனாம் சகட்டிவலசயா 

ொழிஈது என்ன உறக்கசமா ொய்திறொய் 

ஆழியான் அன்புவடவம ஆமாறும் இெ்ொசறா 

ஊழி முதல்ெனாய் நின்ற ஒருெவன 

ஏவழபங் காளவனசய பாசடசலார் எம்பாொய் 
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முன்வனப் பழம்வபாருட்கும் முன்வனப் பழம்வபாருசள 

பின்வனப் புதுவமக்கும் சபரத்்தும் அப்வபற்றியசன 

உன்வனப் பிரானாகப் வபற்றஉன் சீரடிசயாம் 

உன்அடியார் தாள் பணிசொம் ஆங்கெரக்்சக பாங்காசலாம் 

அன்னெசர எம்கணெர் ஆொர் அெரஉ்கந்து 

வசான்ன பரிசச வதாழும்பாய்ப் பணிவசய்சொம் 

இன்னெவகசய எமக்கு எம்சகான் நல்குதிசயல் 

என்ன குவறயும் இசலாம்ஏசலார் எம்பாொய் 
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பாதாளம் ஏழினும்கீழ் வசாற்கழிவு பாதமலர ்

சபாதுஆர் புவனமுடியும் எல்லாப் வபாருள்முடிசெ 

சபவத ஒருபால் திருசமனி ஒன்று அல்லன் 

செதமுதல் விண்சணாரும் மண்ணும் துதித்தாலும் 

ஒதஉலொ ஒருசதாழன் வதாண்டர் உளன் 

சகாதில் குலத்தரன்தன் சகாயில் பிணாப்பிள்வளகாள் 

ஏதுஅென்ஊர் ஏதுஅென்சபர ்ஆரஉ்ற்றார் ஆரஅ்யலார ்

ஏதுஅெவனப் பாடும் பரிசுஏசலார் எம்பாொய் 
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வமாய்ஆர ்தடம்வபாய்வக புக்கு முசகரஎ்ன்னக் 

வகயால் குவடந்து குவடந்துஉன் கழல்பாடி 

ஐயா ெழிஅடிசயாம் ொழ்ந்சதாம் காண்ஆர் அழல்சபாற் 

வசய்யா வெண்ணறீாடி வசல்ொ சிறுமருங்குல் 

வமயார் தடங்கண் மடந்வத மணொளா 

ஐயாநீ ஆட்வகாண் டருளும் விவளயாட்டின் 

உய்ொரக்ள் உய்யும்ெவக எல்லாம் உய்ந்து ஒழிந்சதாம் 

எய்யாமல் காப்பாய் எவமஏசலார் எம்பாொய் 
11 



ஆரத்்த பிறவித் துயரவ்கடநாம் ஆரத்்துஆடும் 

தீரத்்தன்நல் தில்வலச ்சிற்றம்பலத்சத தீயாடும் 

கூத்தன் இெ்ொனும் குெலயமும் எல்லாமும் 

காத்தும் பவடத்தும் கரந்தும் விவளயாடி 

ொரத்்வதயும் சபசி ெவளசிலம்ப ொரக்வலகள் 

ஆர்ப்பரெம் வசய்ய அணி குழல்சமல் ெண்டாரப்்பப் 

பூத்திகழும் வபாய்வக குவடந்து உவடயான் வபாற்பாதம் 

ஏத்தி இருஞ்சுவனநீர் ஆசடசலார் எம்பாொய் 
12 



வபங்குெவளக் காரம்லரால் வசங்கமலப் வபம்சபாதால் 

அங்கங் குருகுஇனத்தால் பின்னும் அரெத்தால் 

தங்கள் மலம்கழுவுொர ்ெந்து சாரத்லினால் 

எங்கள் பிராட்டியும் எங்சகானும் சபான்றிவசந்த 

வபாங்கு மடுவில் புகப்பாய்ந்து பாய்ந்துநம் 

சங்கம் சிலம்பச ்சிலம்பு கலந்துஆரப்்ப 

வகாங்வககள் வபாங்கக் குவடயும் புனல்வபாங்கப் 

பங்கயப் பூம்புனல்பாய்ந்து ஆசடசலார் எம்பாொய் 
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காதார் குவழயாடப் வபம்பூண் கலனாடக் 

சகாவத குழலாட ெண்டின் குழாம்ஆடச ்

சீதப் புனல்ஆடிச ்சிற்றம் பலம்பாடி 

செதப் வபாருள்பாடி அப்வபாருள்ஆ மாபாடி 

சசாதித்திறம்பாடி சூழ்வகான்வறத் தார்பாடி 

ஆதி திறம்பாடி அந்தம்ஆ மாபாடிப் 

சபதித்து நம்வம ெளரத்்துஎடுத்த வபய்ெவளதன் 

பாதத் திறம்பாடி ஆசடசலார் எம்பாொய். 
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ஓரஒ்ருகால் எம்வபருமான் என்றுஎன்சற நம்வபருமான் 

சீரஒ்ருகால் ொய்ஓொள் சித்தம் களிகூர 

நீரஒ்ருகால் ஓொ வநடுந்தாவர கண்பனிப்பப் 

பாரஒ்ருகால் ெந்தவனயாள் விண்சணாவரத் தான்பணியாள் 

சபரஅ்வரயற்கு இங்ஙசன பித்துஒருெர் ஆம்ஆறும் 

ஆரஒ்ருெர் இெ்ெண்ணம் ஆட்வகாள்ளும் வித்தகர் தாள் 

ொரஉ்ருெப் பூண்முவலயீர் ொயார நாம்பாடி 

ஏரஉ்ருெப் பூம்புனல்பாய்ந்து ஆசடசலார் எம்பாொய் 
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முன்னிக் கடவலச ்சுருக்கி எழுந்துஉவடயாள் 

என்னத்திகழ்ந்து எம்வம ஆளுவடயாள் இட்டிவடயின் 

மின்னிப் வபாலிந்து எம்பிராட்டி திருெடிசமல் 

வபான்னஞ் சிலம்பில் சிலம்பித் திருப்புருெம் 

என்னச ்சிவலகுலவி நம்தம்வம ஆளுவடயாள் 

தன்னிற் பரிவிலா எங்சகாமான் அன்பரக்்கு 

முன்னி அெள்நமக்கு முன்சுரக்கும் இன்அருசள 

என்னப் வபாழியாய் மவழஏசலார் எம்பாொய் 
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வசங்கண் அென்பால் திவசமுகன்பால் சதெரக்ள்பால் 

எங்கும் இலாதசதார ்இன்பம்நம் பாலதாக் 

வகாங்குண் சுருங்குழலி நம்தம்வமக் சகாதாட்டி 

இங்குநம் இல்லங்கள் சதாறும் எழுந்தருளிச ்

வசங்கமலப் வபாற்பாதம் தந்தருளும் சசெகவன 

அங்கண் அரவச அடிசயாங்கட்கு ஆரமுவத 

நங்கள் வபருமாவனப் பாடி நலந்திகழப் 

பங்கயப் பூம்புனல்பாய்ந்து ஆசடசலார் எம்பாொய் 
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அண்ணாமவலயான் அடிக்கமலம் வசன்றுஇவறஞ்சும் 

விண்சணார் முடியின் மணித்வதாவக வீறுஅற்றாற்சபால் 

கண்ணார ்இரவி கதிரெ்ந்து காரக்ரப்பத் 

தண்ணார ்ஒளிமழுங்கித் தாரவககள் தாம்அகலப் 

வபண்ணாகி ஆணாய் அலியாய்ப் பிறங்வகாளிசசர ்

விண்ணாகி மண்ணாகி இத்தவனயும் செறாகிக் 

கண்ணார ்அமுதமுமாய் நின்றான் கழல்பாடிப் 

வபண்சண இப்பூம்புனல் பாய்ந்து ஆசடசலார் எம்பாொய் 
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உங்வகயிற் பிள்வள உனக்சக அவடக்கலம் என்று 

அங்குஅப் பழஞ்வசாற் புதுக்கும் எம்அசச்த்தால் 

எங்கள் வபருமான் உனக்வகான்று உவரப்சபாம் சகள் 

எம்வகாங்வக நின் அன்பர் அல்லார்சதாள் சசரற்க 

எங்வக உனக்குஅல்லாது எப்பணியும் வசய்யற்க 

கங்குல் பகல்எங்கண் மற்றுஒன்றும் காணற்க 

இங்குஇப் பரிசச எமக்குஎம்சகான் நல்குதிசயல் 

எங்குஎழில் என்ஞாயிறு எமக்குஏசலார ்எம்பாொ 
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சபாற்றி அருளுக நின்ஆதியாம் பாதமலர ்

சபாற்றி அருளுகநின் அந்தமாம் வசந்தளிரக்ள் 

சபாற்றி எல்லாஉயிரக்்கும் சதாற்றமாம் வபாற்பாதம் 

சபாற்றி எல்லாஉயிரக்்கும் சபாகமாம் பூங்கழல்கள் 

சபாற்றி எல்லாஉயிரக்்கும் ஈறாம் இவணயடிகள் 

சபாற்றிமால் நான்முகனும் காணாத புண்டரிகம் 

சபாற்றியாம் உய்யஆட் வகாண்டருளும் வபான்மலரக்ள் 

சபாற்றியாம் மாரக்ழிநீர் ஆசடசலார் எம்பாொய் 
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மாணிக்கொசகர்  

ஸ்ரீ  மாணிக்கொசகர்  


