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திருசச்ிற்றம்பலம் 

9. திருப்பபொற்சுண்ணம் 

(தில்லலயில் அருளியது) 

ஆனந்த மனனொலயம் 

(அறுசீர் ஆசிரிய விருத்தம்) 



முத்து நல்தொமம் பூமொலல தூக்கி 

முலளக்குடம் தூபம் நல்தீபம் லைம்மின் 

சக்தியும் னசொமியும் பொர்மகளும் 

நொமகனளொடு பல்லொண்டு இலசமின் 

சித்தியும் பகௌரியும் பொரப்்பதியும் 

கங்லகயும் ைந்து கைரிபகொள்மின் 

அத்தன் ஐயொறன் அம்மொலனப்பொடி 

ஆடப் பபொற்சுண்ணம் இடித்துநொனம 

திருசச்ிற்றம்பலம் 
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 பூஇயல் ைொரச்லட எம்பிரொற்குப் 

பபொன் திருசச்ுண்ணம் இடிக்கனைண்டும் 

மொவின் ைடுைகிர் அன்ன கண்ணரீ ்

ைம்மின்கள் ைந்துஉடன் பொடுமின்கள் 

கூவுமின் பதொண்டர ்புறம்நிலொனம 

குனிமின் பதொழுமின் எம்னகொன் எம்கூத்தன் 

னதவியும் தொனும்ைந்து எம்லம ஆளச ்

பசம்பபொன்பசய் சுண்ணம் இடித்துநொனம 
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 சுந்தர நீறு அணிந்தும் பமழுகித் 

தூயபபொன்சிந்தி நிதிபரப்பி 

இந்திரன் கற்பகம் நொட்டி எங்கும் 

எழில்சுடர் லைத்துக் பகொடி எடுமின் 

அந்தரர் னகொன் அயன்தன் பபருமொன் 

ஆழியொன் நொதன்நல் னைலன்தொலத 

எந்தரம் ஆள் உலமயொள் பகொழுநற்கு 

ஏய்ந்த பபொற்சுண்ணம் இடித்துநொனம 
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 கொசு அணிமின்கள் உலக்லக எல்லொம் 

கொம்பு அணிமின்கள் கலறஉரலல 

னநசம் உலடய அடியைரக்ள் 

நின்று நிலொவுக என்றுைொழ்த்தித் 

னதசம் எல்லொம் புகழ்ந்து ஆடுங்கசச்ித் 

திருஏகம்பன் பசம்பபொற் னகொயில்பொடிப் 

பொசவிலனலயப் பறித்துநின்று 

பொடிப் பபொற்சுண்ணம் இடித்துநொனம 
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 அறுகு எடுப்பொர் அயனும் அரியும் 

அன்றிமற்று இந்திரனனொடு அமரர ்

நறுமுறு னதைர ்கணங்கள் எல்லொம் 

நம்மில் பின்பு அல்லது எடுக்க ஒட்னடொம் 

பசறிவுலட மும்மதில் எய்தவில்லி 

திருஏகம்பன் பசம்பபொற் னகொயில்பொடி 

முறுைல் பசை்ைொயினரீ் முக்கண் அப்பற்கு 

ஆடப்பபொற்சுண்ணம் இடித்துநொனம. 
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உலக்லக பல ஓசச்ுைொர ்பபரியர ்

உலகபமலொம் உரல் னபொதொது என்னற 

கலக்க அடியைர் ைந்துநின்றொர ்

கொண உலகங்கள் னபொதொது என்னற 

நலக்க அடினயொலம ஆண்டுபகொண்டு 

நொள்மலரப்் பொதங்கள் சூடத்தந்த 

மலலக்கு மருகலனப் பொடிப்பொடி 

மகிழ்ந்து பபொற்சுண்ணம் இடித்துநொனம 
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 சூடகம் னதொள்ைலள ஆர்ப்ப ஆரப்்பத் 

பதொண்டரக்ுழொம் எழுந்து ஆரப்்ப ஆர்ப்ப 

நொடைர் நம்தம்லம ஆர்ப்ப ஆரப்்ப 

நொமும் அைரத்ம்லம ஆரப்்ப ஆரப்்பப் 

பொடகம் பமல்அடியொரக்்கு மங்லக 

பங்கினன் எங்கள் பரொபரனுக்கு 

ஆடக மொமலல அன்னனகொவுக்கு 

ஆடப் பபொற்சுண்ணம் இடித்துநொனம 
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ைொள்தடங்கண்மட மங்லகநல்லீர ்

ைரிைலள ஆர்ப்பைண் பகொங்லகபபொங்கத் 

னதொள்திரு முண்டந் துலதந்து இலங்கச ்

னசொத்து எம்பிரொன் என்று பசொல்லிசப்சொல்லி 

நொள்பகொண்ட நொள்மலரப்் பொதங்கொட்டி 

நொயிற் கலடப்பட்ட நம்லமஇம்லம 

ஆடப்கொண்ட ைண்ணங்கள் பொடிப்பொடி 

ஆடப் பபொற்சுண்ணம் இடித்துநொனம 
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லையகம் எல்லொம் உரல்அதுஆக 

மொனமரு என்னும் உலக்லக நொட்டி 

பமய்எனும் மஞ்சள் நிலறய அட்டி 

னமதகு பதன்னன் பபருந்துலறயொன் 

பசய்ய திருைடி பொடிப்பொடிச ்

பசம்பபொன் உலக்லக ைலக்லகபற்றி 

ஐயன் அணிதில்லல ைொணனுக்னக 

ஆடப்பபொற்சுண்ணம் இடித்துநொனம 
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முத்தணி பகொங்லககள் ஆட ஆட 

பமொய்குழல் ைண்டினம் ஆட ஆடச ்

சித்தஞ் சிைபனொடும் ஆடச ்

பசங்கயல் கண்பனி ஆட ஆடப் 

பித்து எம்பிரொபனொடும் ஆட ஆடப் 

பிறவி பிறபரொடும் ஆட ஆட 

அத்தன் கருலணபயொடு ஆட் ஆட ்

ஆடப் பபொற்சுண்ணம் இடித்துநொனம. 10 



மொடு நலகைொள் நிலொஎறிப்ப 

ைொய்திறந்து அம்பைளந் துடிப்பப் 

பொடுமின் நம்தம்லம ஆண்டைொறும் 

பணிபகொண்ட ைண்ணமும் பொடிப்பொடித் 

னதடுமின் எம்பபருமொலனத்னதடிச ்

சித்தம் களிப்பத் திலகத்துத் னதறி 

ஆடுமின் அம்பலத்து ஆடினொனுக்கு 

ஆடப்பபொற்சுண்ணம் இடித்துநொனம 
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லமயமர் கண்டலன ைொனநொடர ்

மருந்திலன மொணிக்கக் கூத்தன்தன்லன 

ஐயலன ஐயரப்ிரொலன நம்லம 

அகப்படுத்து ஆட்பகொண்டு அருலமகொட்டும் 

பபொய்யரத்ம் பபொய்யலன பமய்யர் பமய்லயப் 

னபொதுஅரிக் கண்இலணப் பபொன்பதொடித்னதொள் 

லபஅரவு அல்குல் மடந்லதநல்லீர ்

பொடிப் பபொற்சுண்ணம் இடித்துநொனம 
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மின்இலடச ்பசந்துைர் ைொய்க்கருங்கண் 

பைண்நலகப் பண்அமர் பமன்பமொழியீர ்

என்னுலட ஆரமுது எங்களப்பன் 

எம்பபருமொன் இமைொன் மகடக்ுத் 

தன்னுலடக் னகள்ைன் மகன்தகப்பன் 

தலமயன் எம்ஐயன் தொள்கள் பொடிப் 

பபொன்னுலடப் பூண்முலல மங்லகநல்லீர ்

பபொன் திருசச்ுண்ணம் இடித்துநொனம. 
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சங்கம் அரற்றச ்சிலம்பு ஒலிப்பத் 

தொழ்குழல் சூழ்தரு மொலலஆடச ்

பசங்கனி ைொய் இதழுந்துடிப்பச ்

னசயிலழயீர் சிைனலொகம் பொடிக் 

கங்லக இலரப்ப அரொ இலரக்கும் 

கற்லறச ்சலடமுடியொன் கழற்னக 

பபொங்கிய கொதலின் பகொங்லக பபொங்கப் 

பபொன் திருசச்ுண்ணம் இடித்துநொனம 
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ஞொனக் கரும்பின் பதளிலயப் பொலக 

நொடற்கு அரிய நலத்லத நந்தொத் 

னதலனப் பழசச்ுலை ஆயினொலனச ்

சித்தம் புகுந்து தித்திக்க ைல்ல 

னகொலனப் பிறப்பு அறுத்து ஆண்டுபகொண்ட 

கூத்தலன நொத்தழும்பு ஏறைொழ்த்திப் 

பொனல் தடங்கண் மடந்லதநல்லீர ்

பொடிப் பபொற்சுண்ணம் இடித்துநொனம. 
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ஆைலக நொமும் ைந்து அன்பரத்ம்னமொடு 

ஆடப்சய்யும் ைண்ணங்கள் பொடி விண்னமல் 

னதைர ்கனொவிலுங் கண்டு அறியொச ்

பசம்மலரப்் பொதங்கள் கொட்டுஞ் பசல்ைச ்

னசைகம் ஏந்திய பைல்பகொடியொன் 

சிைபபருமொன் புரஞ் பசற்ற பகொற்றச ்

னசைகன் நொமங்கள் பொடிப்பொடிச ்

பசம்பபொன் பசய்சுண்ணம் இடித்துநொனம 
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னதன்அக மொமலரக்் பகொன்லறபொடிச ்

சிைபுரம் பொடித் திருசச்லடனமல் 

ைொன்அக மொமதிப் பிள்லளபொடி. 

மொல்விலட பொடி ைலக்லக ஏந்தும் 

ஊன்அக மொமழுச ்சூலம்பொடி 

உம்பரும் இம்பரும் உய்ய அன்று 

னபொனகமொக நஞ்சுண்டல் பொடிப் 

பபொன் திருசச்ுண்ணம் இடித்துநொனம 
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அயன்தலல பகொண்டு பசண்டு ஆடல்பொடி 

அருக்கன் எயிறு பறித்தல் பொடி 

கயந்தலனக் பகொன்று உரி னபொரத்்தல் பொடி 

கொலலனக் கொலொல் உலதத்தல் பொடி 

இலயந்தன முப்புரம் எய்தல் பொடி 

ஏலழ அடினயொலம ஆண்டுபகொண்ட 

நயந்தலனப் பொடிநின்று ஆடிஆடி 

நொதற்குச ்சுண்ணம் இடித்துநொனம 
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ைட்டமலரக்் பகொன்லற மொலலபொடி 

மத்தமும் பொடி மதியும்பொடிச ்

சிட்டரக்ள் ைொழும் பதன்தில்லல பொடிச ்

சிற்றம்பலத்து எங்கள் பசல்ைம் பொடிக் 

கட்டிய மொசுணக் கசல்ச பொடிக் 

கங்கணம் பொடிக் கவித்த லகம்னமல் 

இடட்ு நின்று ஆடும் அரைம்பொடி 

ஈசற்குச ்சுண்ணம் இடித்துநொனம. 
19 



னைதமும் னைள்வியும் ஆயினொரக்்கு 

பமய்ம்லமயும் பபொய்ம்லமயும் ஆயினொரக்்குச ்

னசொதியுமொய் இருள் ஆயினொரக்்குத் 

துன்பமுமொய் இன்பம் ஆயினொரக்்குப் 

பொதியுமொய் முற்றும் ஆயினொரக்்குப் 

பந்தமுமொய் வீடும் ஆயினொரக்்கு 

ஆதியும் அந்தமும் ஆயினொரக்்கு 

ஆடப் பபொற்சுண்ணம் இடித்துநொனம 
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மொணிக்கைொசகர்  

ஸ்ரீ  மொணிக்கைொசகர்  


