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திருசச்ிற்றம்பலம் 

8. திரு அம்மானை 

(திருவண்ணாமனலயில் அருளியது) 

ஆைந்தக் களிப்பு 

(தரவு ககாசச்கக் கலிப்பா) 



கசங்கண் கநடுமாலும் கசை்றிடந்துங் காண்பரிய 

கபாங்கு மலரப்்பாதம் பூதலத்தத தபாந்தருளி 

எங்கள் பிறப்புஅறுத்திட்டு எந்தரமும் ஆட்ககாண்டு 

கதங்கு திரள்தசானலத் கதை்ைை் கபருந்துனறயாை் 

அங்கணை் அந்தணைாய் அனறகூவி வீடருளும் 

அங்கருனண வாரக்ழதல பாடுதுங்காண் அம்மாைாய் 

திருசச்ிற்றம்பலம் 
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 பாரார் விசும்புள்ளார் பாதாளத்தார் புறத்தார ்

ஆராலுங் காண்டற்கு அரியாை் எமக்குஎளிய 

தபராளை் கதை்ைை் கபருந்துனறயாை் பிசத்சற்றி 

வாரா வழிஅருளி வந்துஎை் உளம்புகுந்த 

ஆரா அமுதாய் அனலகடல்வாய் மீை்விசிறும் 

தபரானச வாரியனைப் பாடுதுங்காண் அம்மாைாய் 
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 இந்திரனும் மால்அயனும் ஏதைாரும் வாதைாரும் 

அந்தரதம நிற்கச ்சிவை்அவைி வந்தருளி 

எந்தரமும் ஆட்ககாண்டு ததாள்ககாண்ட நீற்றைாய்ச ்

சிந்தனைனய வந்துருக்குஞ் சீரஆர் கபருந்துனறயாை் 

பந்தம் பறியப் பரிதமற்ககாண்டாை் தந்த 

அந்தம்இலா ஆைந்தம் பாடுதுங்காண் அம்மாைாய் 
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 வாை்வந்த ததவரக்ளும் மால்அயதைாடு இந்திரனும் 

காை்நிை்று வற்றியும் புற்றுஎழுந்தும் காண்பரிய 

தாை்வந்து நாதயனைத் தாய்தபால் தனலயளித்திட்டு 

ஊை்வந்து தராமங்கள் உள்தள உயிரப்்புஎய்து 

ததை்வந்து அமுதிை் கதளிவிை் ஒளிவந்த 

வாை்வந்த வாரக்ழதல பாடுதுங்காண் அம்மாைாய் 
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 கல்லா மைத்துக் கனடப்பட்ட நாதயனை 

வல்லாளை் கதை்ைை் கபருந்துனறயாை் பிசத்சற்றிக் 

கல்னலப் பினசந்து கைியாக்கித் தை்கருனண 

கவள்ளத்து அழுத்தி வினைகடிந்த தவதியனைத் 

தில்னல நகரப்ுக்குச ்சிற்றம்பலம் மை்னும் 

ஒல்னல வினடயானைப் பாடுதுங்காண் அம்மாைாய் 
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தகட்டாதயா ததாழி கிறிகசய்த வாறுஒருவை் 

தீடட்ுஆர் மதில்புனடசூழ் கதை்ைை் கபருந்துனறயாை் 

காட்டாதை எல்லாங் காட்டிச ்சிவம்காட்டித் 

தாள்தாமனர காட்டித் தை்கருனணத் ததை்காட்டி 

நாட்டார் நனககசய்ய நாம்தமனல வீடுஎய்த 

ஆள்தாை் ககாண்டுஆண்டவா பாடுதுங்காண் 

அம்மாைாய் 
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 ஓயாதத உள்குவார் உள்இருக்கும் உள்ளானைச ்

தசயானைச ்தசவகனைத் கதை்ைை் கபருந்துனறயிை் 

தமயானை தவதியனை மாதுஇருக்கும் பாதியனை 

நாயாை நம்தம்னம ஆட்ககாண்ட நாயகனைத் 

தாயாை தத்துவனைத் தாதை உலகுஏழும் 

ஆயானை ஆள்வானைப் பாடுதுங்காண் அம்மாைாய். 
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பண்சுமந்த பாடற் பரிசு பனடத்தருளும் 

கபண்சுமந்த பாகத்தை் கபம்மாை் கபருந்துனறயாை் 

விண்சுமந்த கீரத்்தி வியை்மண்டலத்து ஈசை் 

கண்சுமந்த கநற்றிக் கடவுள் கலிமதுனர 

மண்சுமந்து கூலிககாண்டு அக்தகாவால் கமாத்துண்டு 

புண்சுமந்த கபாை்தமைி பாடுதுங்காண் அம்மாைாய் 
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துண்டப் பினறயாை் மனறயாை் கபருந்துனறயாை் 

ககாண்ட புரிநூலாை் தகாலமா ஊர்தியாை் 

கண்டங் கரியாை்கசம் தமைியாை் கவண்ணற்ீறாை் 

அண்டம்முதல் ஆயிைாை் அந்தம்இலா ஆைந்தம் 

பண்னடப் பரிதச பழஅடியாரக்்கு ஈந்தருளும் 

அண்டம் வியப்புஉறுமா பாடுதுங்காண் அம்மாைாய் 
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விண்ஆளுந் ததவரக்்கு தமலாய தவதியனை 

மண்ஆளும் மை்ைவரக்்கு மாண்பாகி நிை்றானைத் 

தண்ஆர் தமிழ்அளிக்கும் தண்பாண்டி நாட்டானைப் 

கபண்ஆளும் பாகனைப் தபணு கபருந்துனறயிற் 

கண்ஆர் கழல்காட்டி நாதயனை ஆட்ககாண்ட 

அண்ணா மனலயானைப் பாடுதுங்காண் அம்மாைாய் 
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கசப்பார் முனலபங்கை் கதை்ைை் கபருந்துனறயாை் 

தப்பாதம தாள்அனடந்தார் கநஞ்சுருக்கும் தை்னமயிைாை் 

அப்பாண்டி நாட்னடச ்சிவதலாகம் ஆக்குவித்த 

அப்பார ்சனடயப்பை் ஆைந்த வாரக்ழதல 

ஒப்பாக ஒப்புவித்த உள்ளத்தார் உள்ளிருக்கும் 

அப்பானலக்கு அப்பானலப் பாடுதுங்காண் 

அம்மாைாய் 
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னமப்கபாலியும் கண்ணிதகள் மால்அயதைாடு இந்திரனும் 

எப்பிறவியும் ததட எை்னையும்தை் இை்அருளால் 

இப்பிறவி ஆடக்காண்டு இைிப்பிறவாதம காத்து 

கமய்ப்கபாருட்கண் ததாற்றமாய் கமய்தய நினலதபறாய் 

எப்கபாருட்கும் தாதையாய் யானவக்கும் வீடாகும் 

அப்கபாருளாம் நம்சிவனைப் பாடுதுங்காண் 

அம்மாைாய் 
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னகயார் வனளசிலம்பக் காதார் குனழஆட 

னமயார் குழல்புரளத் ததை்பாய வண்டுஒலிப்பச ்

கசய்யானை கவண்ணறீு அணிந்தானைச ்தசரந்்துஅறியாக் 

னகயானை எங்கும் கசறிந்தானை அை்பரக்்கு 

கமய்யானை அல்லாதாரக்்கு அல்லாத தவதியனை 

ஐயாறு அமர்ந்தானைப் பாடுதுங்காண் அம்மாைாய் 
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ஆனையாய்க் கீடமாய் மானுடராய்த் ததவராய் 

ஏனைப் பிறவாய்ப் பிறந்துஇறந்து எய்த்ததனை 

ஊனையும் நிை்றுஉருக்கி எை்வினைனய ஒடட்ுஉகந்து 

ததனையும் பானலயும் கை்ைனலயும் ஒத்துஇைிய 

தகாை்அவை்தபால் வந்துஎை்னைத் தை்கதாழும்பில் 

ககாண்டருளும் 

வாைவை் பூங்கழதல பாடுதுங்காண் அம்மாைாய் 
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சந்திரனைத் ததய்த்தருளித் தக்கை்தை் தவள்வியிைில் 

இந்திரனைத் ததாள்கநரித்திட்டு எசச்ை் தனலஅரிந்து 

அந்தரதம கசல்லும் அலரக்திதராை் பல்தகரத்்துச ்

சிந்தித் தினசதினசதய ததவரக்னள ஓட்டுஉகந்த 

கசந்தாரப்் கபாழில்புனடசூழ் கதை்ைை் கபருந்துனறயாை் 

மந்தார மானலதய பாடுதுங்காண் அம்மாைாய் 
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ஊைாய் உயிராய் உணரவ்ாய் எை்னுள்கலந்து 

ததைாய் அமுதமுமாய்த் தீங்கரும்பிை் கட்டியுமாய் 

வாதைார் அறியா வழிஎமக்குத் தந்தருளும் 

ததைார் மலரக்்ககாை்னறச ்தசவகைார் சீகராளிதசர ்

ஆைா அறிவாய் அளவிறந்த பல்உயிரக்்கும் 

தகாைாகி நிை்றவா கூறுதுங்காண் அம்மாைாய் 

16 



சூடுதவை் பூங்ககாை்னற சூடிச ்சிவை்திரள்ததாள் 

கூடுதவை் கூடிமுயங்கி மயங்கிநிை்று 

ஊடுதவை் கசவ்வாய்க்கு உருகுதவை் உள்ளுருகித் 

ததடுதவை் ததடிச ்சிவை்கழதல சிந்திப்தபை் 

வாடுதவை் தபரத்்தும் மலர்தவை் அைதலந்தி 

ஆடுவாை் தசவடிதய பாடுதுங்காண் அம்மாைாய் 
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கிளிவந்த கமை்கமாழியாள் தகழ்கிளரும் பாதியனை 

கவளிவந்த மால்அயனும் காண்பரிய வித்தகனைத் 

கதளிவந்த ததறனலச ்சீரார் கபருந்துனறயில் 

எளிவந்து இருந்துஇரங்கி எண்அரிய இை்அருளால் 

ஒளிவந்துஎை் உள்ளத்திை் உள்தள ஒளிதிகழ 

அளிவந்த அந்தணனைப் பாடுதுங்காண் அம்மாைாய் 
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முை்ைானை மூவரக்்கும் முற்றுமாய் முற்றுக்கும் 

பிை்ைானைப் பிஞ்ஞகனைப் தபணு கபருந்துனறயிை் 

மை்ைானை வாைவனை மாதுஇயலும் பாதியனைத் 

கதை்ைானைக் காவானைத் கதை்பாண்டி நாட்டானை 

எை்ைானை எை்அப்பை் எை்பாரக்ட்கு இை்அமுனத 

அை்ைானை அம்மானைப் பாடுதுங்காண் 

அம்மாைாய் 
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கபற்றி பிறரக்்கு அரியகபம்மாை் கபருந்துனறயாை் 

ககாற்றக் குதினரயிை்தமல் வந்தருளித் தை்அடியார ்

குற்றங்கள் நீக்கிக் குணம்ககாண்டு தகாதாட்டிச ்

சுற்றிய சுற்றத் கதாடரப்ு அறுப்பாை் கதால்புகதழ 

பற்றி இப்பாசத்னதப் பற்றறநாம் பற்றுவாை் 

பற்றிய தபராைந்தம் பாடுதுங்காண் அம்மாைாய் 

20 



மாணிக்கவாசகர்  

ஸ்ரீ  மாணிக்கவாசகர்  


