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திருசச்ிற்றம்பலம் 

3. திருஅண்டப் பகுதி 

(தில்லலயில் அருளியது) 

சிவனது தூலசூக்குமத்லத வியந்ததுஅன்பால் 

(இலணக்குறளாசிரியப்பா) 



 அண்டப் பகுதியின் உண்லடப் பிறக்கம் 

 அளப்பருந் தன்லம வளப்பபருங் காட்சி 

 ஒன்றனுக்கு ஒன்று நின்ற எழில் பகரின் 

 நூற்பறாரு ககாடியின் கமற்பட விரிந்தன 

 இல்நுலை கதிரின் துன்அணுப் புலரயச ்

திருசச்ிற்றம்பலம் 
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 சிறிய ஆகப் பபரிகயான் பதரியின் 

 கவதியன் பதாலகபயாடு மால்அவன் மிகுதியும் 

 கதாற்றமும் சிறப்பும் ஈற்பறாடு புணரிய 

 மாப்கபர் ஊழியும் நீக்கமும் நிலலயும் 

 சூக்கபமாடு தூலத்துச ்சூலற மாருதத்து 
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 எறியது வளியின் 

 பகாட்கப் பபயரக்்கும் குைகன் முழுவதும் 

 பலடப்கபான் பலடக்கும் பலைகயான் பலடத்தலவ 

 காப்கபான் காக்கும் கடவுள் காப்பலவ 

 கரப்கபான் கரப்பலவ கருதாக் 
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 கருத்துலடக் கடவுள் திருத்தகும் 

 அறுவலகச ்சமயத்து அறுவலக கயாரக்்கும் 

 வீடுகபறாய் நின்ற விண்கணார் பகுதி 

 கீடம் புலரயும் கிைகவான் நாள்பதாறும் 

 அருக்கனில் கசாதி அலமத்கதான் திருத்தகு  
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 மதியில் தண்லம லவத்கதான் திண்திறல் 

 தீயில் பவம்லம பசய்கதான் பபாய்தீர ்

 வானில் கலப்பு லவத்கதான் கமதகு 

 காலின் ஊக்கம் கண்கடான் நிைல்திகை் 

 நீரில் இன்சுலவ நிகை்ந்கதான் பவளிப்பட 
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 மண்ணில் திண்லம லவத்கதான் என்றுஎன்று 

 எலனப்பல ககாடி எலனப்பல பிறவும் 

 அலனத்துஅலனத்து அவ்வயின் அலடத்கதான் அஃதான்று 

 முன்கனான் காண்க முழுகதான் காண்க 

 தன்கநர் இல்கலான் தாகன காண்க 
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 ஏனத் பதால்எயிறு அணிந்கதான் காண்க 

 கானப் புலியுரி அலரகயான் காண்க 

 நீற்கறான் காண்க, நிலனபதாறும் நிலனபதாறும் 

 ஆற்கறன் காண்க, அந்கதா பகடுகவன் 

 இன்னிலச வீலணயில் இலசந்கதான் காண்க  

35 



 அன்னபதான்று அவ்வயின் அறிந்கதான் காண்க 

 பரமன் காண்க பலைகயான் காண்க 

 பிரமன்மால் காணாப் பபரிகயான் காண்க 

 அற்புதன் காண்க அகநகன் காண்க 

 பசாற்பதங் கடந்த பதால்கலான் காண்க 

40 



 சித்தமும் பசல்லாச ்கசட்சியன் காண்க 

 பத்தி வலலயில் படுகவான் காண்க 

 ஒருவன் என்னும் ஒருவன் காண்க 

 விரிபபாழில் முழுதாய் விரிந்கதான் காண்க 

 அணுத்தரும் தன்லமயில் ஐகயான் காண்க 

 

45 



 இலணப்பரும் பபருலமயில் ஈசன் காண்க 

 அரியதில் அரிய அரிகயான் காண்க 

 மருவி எப்பபாருளும் வளரப்்கபான் காண்க 

 நூல்உணரவ்ு உணரா நுண்ணிகயான் காண்க 

 கமபலாடு கீைாய் விரிந்கதான் காண்க 
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 அந்தமும் ஆதியும் அகன்கறான் காண்க 

 பந்தமும் வீடும் பலடப்கபான் காண்க 

 நிற்பதும் பசல்வதும் ஆகனான் காண்க 

 கற்பமும் இறுதியும் கண்கடான் காண்க 

 யாவரும் பபறஉறும் ஈசன் காண்க 
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 கதவரும் அறியாச ்சிவகன காண்க 

 பபண்ஆண் அலிஎனும் பபற்றியன் காண்க 

 கண்ணால் யானும் கண்கடன் காண்க 

 அருள்நனி சுரக்கும் அமுகத காண்க 

 கருலணயின் பபருலம கண்கடன் காண்க 
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 புவனியிற் கசவடி தீண்டினன் காண்க 

 சிவன்என யானும் கதறினன் காண்க 

 அவன்எலன ஆட்பகாண்டு அருளினன் காண்க 

 குவலளக் கண்ணி கூறன் காண்க 

 அவளும் தானும் உடகன காண்க 
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 பரம ஆனந்தப் பைங்கடல் அதுகவ 

 கருமா முகிலின் கதான்றித் 

 திருவார் பபருந்துலற வலரயில் ஏறித் 

 திருத்தகு மின்ஒளி திலசதிலச விரிய 

 ஐம்புலப் பந்தலன வாள்அரவு இரிய 
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 பவந்துயரக்் ககாலட மாத்தலல கரப்ப 

 நீடுஎழில் கதான்றி வாள் ஒளி மிளிர 

 எந்தம் பிறவியில் ககாபம் மிகுத்து 

 முரசு ஏறிந்து மாப்பபருங் கருலணயின் முைங்கிப் 

 பூப்புலர அஞ்சலி காந்தள் காட்ட 
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 எஞ்சா இன்அருள் நுண்துளி பகாள்ளச ்

 பசஞ்சுடர் பவள்ளம் திலசதிலசபதவிட்ட வலரயுறக் 

 ககதக் குட்டம் லகயற ஓங்கி 

 இருமுச ்சமயத்து ஒருகபய்த் கதரிலன 

 நீர்நலச தரவரும் பநடுங்கண் மான்கணம் 
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 தவப்பபரு வாயிலடப் பருகித் தளரப்வாடும் 

 அவப்பபருந் தாபம் நீங்காது அலசந்தன 

 ஆயிலட வானப் கபரியாற்று அகவயின் 

 பாய்ந்துஎழுந்து இன்பப் பபருஞ்சுழி பகாழித்துச ்

 சுழித்துஎம் பந்தமாக் கலரபபாருது அலலத்துஇடித்து 

85 



 ஊை் ஊை் ஓங்கிய நங்கள் 

 இருவிலன மாமரம் கவர்பறித்து எழுந்து 

 உருவ அருள்நீர ்ஒட்டா அருவலரச ்

 சந்தின் வான்சிலற கட்டி மடட்ுஅவிை் 

 பவறிமலரக்் குளவாய் ககாலி நிலறஅகில் 
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 மாப்புலகக் கலரகசர் வண்டுலடக் குளத்தின் 

 மீக்பகாள கமல்கமல் மகிை்தலின் கநாக்கி 

 அருசச்லன வயலுள் அன்புவித்து இட்டுத் 

 பதாண்ட உைவர ்ஆரத் தந்த 

 அண்டத்து அரும்பபறல் கமகன் வாை்க 

95 



 

 

100 

கரும்பணக் கசல்சக் கடவுள் வாை்க 

அருந்தவரக்்கு அருளும் ஆதி வாை்க 

அசச்ம் தவிரத்்த கசவகன் வாை்க 

நிசச்லும் ஈரத்்து ஆட்பகாள்கவான் வாை்க 

சூை்இருந் துன்பம் துலடப்கபான் வாை்க 



 

 

105 

எய்தினரக்்கு ஆரமுது அளிப்கபான் வாை்க 

கூரஇ்ருள் கூத்பதாடு குனிப்கபான் வாை்க 

கபரஅ்லமத் கதாளி காதலன் வாை்க 

ஏதிலரக்்கு ஏதில்எம் இலறவன் வாை்க 

காதலரக்்கு எய்ப்பினில் லவப்பு வாை்க 



 

 

110 

நசச்ுஅரவு ஆட்டிய நம்பன் கபாற்றி 

பிசச்ுஎலம ஏற்றிய பபரிகயான் கபாற்றி  

நீற்பறாடு கதாற்ற வல்கலான் கபாற்றி நால்திலச 

நடப்பன நடாஅய்க் கிடப்பன கிடாஅய் 

நிற்பன நிறீஇச ்



 

 

115 

பசாற்பதம் கடந்த பதால்கலான் 

உள்ளத்து உணரச்ச்ியிற் பகாள்ளவும் படாஅன் 

 கண்முதல் புலனால் காட்சியும் இல்கலான் 

விண்முதல் பூதம் பவளிப்பட வகுத்கதான் 

பூவில் நாற்றம் கபான்று உயரந்்து எங்கும் 



 

 

120 

ஒழிவுஅற நிலறந்து கமவிய பபருலம 

இன்று எனக்கு எளிவந்து அருளி 

அழிதரும் ஆக்லக ஒழியசப்சய்த ஒண்பபாருள் 

இன்றுஎனக்கு எளிவந்து இருந்தனன் கபாற்றி 

அளிதரும் ஆக்லக பசய்கதான் கபாற்றி 



 

 

125 

ஊற்றிருந்து உள்ளம் களிப்கபான் கபாற்றி 

ஆற்றா இன்பம் அலர்ந்துஅலல பசய்ய 

கபாற்றா ஆக்லகலயப் பபாறுத்தல் புககலன் 

மரகதக் குவாஅல் மாமணிப் பிறக்கம் 

மின்ஒளி பகாண்ட பபான்பனாளி திகைத் 
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திலசமுகன் பசன்று கதடினரக்்கு ஒளித்தும் 

முலறயுளி ஒற்றி முயன்றவரக்்கு ஒளித்தும் 

ஒற்றுலம பகாண்டு கநாக்கும் உள்ளத்து 

உற்றவர ்வருந்த உலறப்பவரக்்கு ஒளித்தும் 

மலறத்திறம் கநாக்கி வருந்தினரக்்கு ஒளித்தும்  



 

 

135 

இத்தந் திரத்தில் காண்டும்என்று இருந்கதாரக்்கு 

அத்தந் திரத்தின் அவ்வயின் ஒளித்தும் 

முனிவற கநாக்கி நனிவரக் பகௌவி 

ஆண்எனத் கதான்றி அலிபயனப் பபயர்ந்து 

வாள்நுதல் பபண்என ஒளித்தும் கசண்வயின் 
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ஐம்புலன் பசலவிடுத்து அருவலரபதாறும் கபாய்த் 

துற்றலவ துறந்த பவற்றுயிர் ஆக்லக 

அருந்தவர ்காட்சியுள் திருந்த ஒளித்தும் 

ஒன்றுண்டு இல்லல என்றஅறிவு ஒளித்தும் 

பண்கட பயில்பதாறும் இன்கற பயில்பதாறும் 
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ஒளிக்குஞ் கசாரலனக் கண்டனம் 

ஆர்மின் ஆர்மின் நாள்மலரப்் பிலணயலில் 

தாள் தலள இடுமின் 

சுற்றுமின் சூை்மின் பதாடரம்ின் விகடன்மின் 

பற்றுமின் என்றவர ்பற்றுமுற்று ஒளித்தும் 
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தன்கநர் இல்கலான் தாகன ஆனதன்லம 

என்கநர் அலனகயார ்ககட்கவந்து இயம்பி 

அலற கூவி ஆட்பகாண்டு அருளி 

மலறகயார் ககாலம் காட்டி அருளலும் 

உலளயா அன்பு என்புஉருக ஓலமிட்டு 



 

 

155 

அலலகடல் திலரயின் ஆரத்்துஆரத்்து ஓங்கித் 

தலலதடு மாறா வீை்ந்துபுரண்டு அலறிப் 

பித்தரின் மயங்கி மத்தரின் மதித்து 

நாட்டவர் மருளவும் ககட்டவர் வியப்பவும் 

கடக்களிறு ஏற்றாத் தடப்பபரு மதத்தின் 
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ஆற்கறன் ஆக அவயவம் சுலவதரு 

ககால்கதன் பகாண்டு பசய்தனன் 

ஏற்றார ்மூதூர் எழில்நலக எரியின் 

வீை்வித்தாங்கு அன்று 

அருட்பபருந் தீயின் அடிகயாம் அடிக்குடில் 
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ஒருத்தரும் வைாலம ஒடுக்கினன் 

தடக்லகயின் பநல்லிக்கனி எனக்கு ஆயினன் 

பசால்லுவது அறிகயன் வாழி முலறகயா 

தரிகயன் நாகயன் தான்எலனச ்பசய்தது 

பதரிகயன் ஆஆ பசத்கதன் அடிகயற்கு 
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அருளியது அறிகயன் பருகியும் ஆகரன் 

விழுங்கியும் ஒல்ல கில்கலன் 

பசழுந்தண் பாற்கடல் திலரபுலரவித்து 

உவாக்கடல் நள்ளுநீர் உள்அகம் ததும்ப 

வாக்கிறந்து அமுதம் மயிரக்்கால் கதாறும் 
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கதக்கிடச ்பசய்தனன் பகாடிகயன் ஊன்தலை 

குரம்லப கதாறும் நாய்உடல் அகத்கத 

குரம்லப பகாண்டு இன்கதன் பாய்த்தி நிரம்பிய 

அற்புத மான அமுத தாலரகள் 

எற்புத் துலளபதாறும் ஏற்றினன் உருகுவது 
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உள்ளம் பகாண்டு ஓரஉ்ருருச ்பசய்தாங்கு எனக்கு 

அள்ளூறு ஆக்லக அலமத்தனன் ஒள்ளிய 

கன்னல் கனிகதர் களிறுஎனக் கலடமுலற 

என்லனயும் இருப்பது ஆக்கினன் என்னில் 

கருலண வான்கதன் கலக்க 

அருபளாடு பரா அமுது ஆக்கினன் 

பிரமன் மால் அறியாப் பபற்றிகயாகன. 



மாணிக்கவாசகர்  

ஸ்ரீ  மாணிக்கவாசகர்  


