
SIVAPURANAM 
MISSION 
www.Sivapuranam.in 



திருசச்ிற்றம்பலம் 

11. திருத்ததள்ளளணம் 

(தில்லலயில் அருளியது) 

சிவள ோடு அலைவு 

(தரவு தகோசச்கக்கலிப்போ) 



திருமோலும் ப ்றியோய்ச ்தச ்றுஉணரோத் திருவடிலய 

உருநோம் அறியஓர ்அந்தண ோய் ஆண்டுதகோண்ைோ ் 

ஒருநோமம் ஓர் உருவம் ஒ ்றும் இல்லோற்கு ஆயிரம் 

திருநோமம் போடிநோம் ததள்ளளணம் தகோை்ைோளமோ 

திருசச்ிற்றம்பலம் 
 

1 



 திருவோர் தபருந்துலற ளமயபிரோ ் எ ்பிறவிக் 

கருளவர் அறுத்தபி ் யோவலரயும் கண்ைதில்லல 

அருவோய் உருவமும் ஆயபிரோ ் அவ ்மருவும் 

திருவோரூர் போடிநோம் ததள்ளளணம் தகோை்ைோளமோ 
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 அரிக்கும் பிரமற்கும் அல்லோத ளதவரக்ை்குந் 

ததரிக்கும் படித்துஅ ்றி நி ்றசிவம் வந்துநம்லம 

உருக்கும் பணிதகோள்ளும் எ ்பதுளகை்டு உலகதமல்லோம் 

சிரிக்கும் திறம்போடித் ததள்ளளணம் தகோை்ைோளமோ 
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 அவமோய ளதவர ்அவகதியில் அழுந்தோளம 

பவமோயம் கோத்துஎ ்ல  ஆண்டுதகோண்ை பரஞ்ளசோதி 

நவம்ஆய தசஞ்சுைர் நல்குதலும் நோம்ஒழிந்து 

சிவம் ஆ வோ போடித் ததள்ளளணம் தகோை்ைோளமோ 
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 அருமந்த ளதவர ்அய ்திருமோற்கு அரியசிவம் 

உருவந்து பூதலத்ளதோர் உகப்புஎய்தக் தகோண்ைருளிக் 

கருதவந்து வீழக் கலைக்கணித்து எ ்உளம் புகுந்த 

திருவந்தவோ போடித் ததள்ளளணம் தகோை்ைோளமோ 
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அலரயோடு நோகம் அலசத்தபிரோ ் அவ ியி ்ளமல் 

வலரயோடு மங்லகத ் பங்தகோடும்வந்து ஆண்ைதிறம் 

உலரயோை உள்தளோளி 

ஆை ஒண்மோமலரக்் கண்களில்நீரத்் 

திலரஆடுமோ போடித் ததள்ளளணம் தகோை்ைோளமோ 
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 ஆவோ அரிஅய ் இந்திர ் வோள ோரக்்கு அரியசிவ ் 

வோவோ எ ்று எ ்ல யும் பூதலத்ளத வலித்து ஆண்டுதகோண்ைோ ் 

பூவோர் அடிசச்ுவடு எ ்தலலளமல் தபோறித்தலுளம 

ளதவோ வோ போடித் ததள்ளளணம் தகோை்ைோளமோ 
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கறங்குழலல ளபோல்வதுஓர் கோயப்பிறப்ளபோடு இறப்புஎ ்னும் 

அறம்போவம் எ ்றுஇரண்டு அசச்ம்தவிரத்்து எ ்ல  

ஆண்டுதகோண்ைோ ் 

மறந்ளதயும் த ்கழல்நோ ் மறவோ வண்ணம் நல்கிய அத் 

திறம்போைல் போடிநோம் ததள்ளளணம் தகோை்ைோளமோ 
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கல்நோர் உரித்துஎ ்  எ ்ல யும்த ் கருலணயி ோல் 

தபோ ் ோர் கழல்பணித்து ஆண்ைபிரோ ் புகழ்போடி 

மி ்ளநர் நுைங்குஇலைச ்தசந்துவரவ்ோய் தவண்நலகயீர ்

தத ் ோ தத ் ோஎ ்று ததள்ளளணம் தகோை்ைோளமோ 
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க ளவயும் ளதவரக்ள் கோண்பரிய கல கழளலோ ் 

பு ளவய் அ வலளத் ளதோளிதயோடும் புகுந்தருளி 

ந ளவ எல ப்பிடித்து ஆை்தகோண்ைவோ நயந்துதநஞ்சம் 

சி ளவற் கண்நீர்மல்கத் ததள்ளளணம் தகோை்ைோளமோ 
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கயல்மோண்ை கண்ணித ் பங்க ் எல க்கலந்து 

ஆண்ைலுளம 

அயல்மோண்டு அருவில ச ்சுற்றமும்மோண்டு அவ ியி ்ளமல் 

மயல்மோண்டு மற்றுஉள்ள வோசகமோண்டு எ ்னுலைய 

தசயல்மோண்ைவோ போடித் ததள்ளளணம் தகோை்ைோளமோ 
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முத்திக்கு உழ ்று மு ிவரக்ுழோம் ந ிவோை 

அத்திக்கு அருளி அடிளயல  ஆண்டுதகோண்டு 

பத்திக் கைலுள் பதித்த பரஞ்ளசோதி 

தித்திக்குமோ போடித் ததள்ளளணம் தகோை்ைோளமோ. 

12 



போரப்ோடும் போதோளரப்ோடும் விண்ளணோர் தம்போடும் 

ஆர்போடுஞ் சோரோ வலகஅருளி ஆண்டுதகோண்ை 

ளநரப்ோைல் போடி நில ப்பரிய த ிப்தபரிளயோ ் 

சீரப்ோைல் போடிநோம் ததள்ளளணம் தகோை்ைோளமோ 
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மோளல பிரமள  மற்றுஒழிந்த ளதவரக்ளள 

நூளல நுலழவுஅரியோ ் நுண்ணிய ோய் வந்துஅடிளய ் 

போளல புகுந்து பரிந்துஉருக்கும் போவகத்தோல் 

ளசல்ஏர் கண்நீர்மல்கத் ததள்ளளணம் தகோை்ைோளமோ 
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உருகிப் தபருகி உளம்குளிர முகந்துதகோண்டு 

பருகற்கு இ ிய பரங்கருலணத் தைங்கைலல 

மருவித் திகழ்தத ்  ் வோரக்ழளல நில ந்தடிளயோம் 

திருலவப் பரவிநோம் ததள்ளளணம் தகோை்ைோளமோ 
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புத்த ் புரந்தரோதி அய ்மோல் ளபோற்றிதசயும் 

பித்த ் தபருந்துலற ளமயபிரோ ் பிறப்பறுத்த 

அத்த ் அணிதில்லல அம்பலவ ் அருை்கழல்கள் 

சித்தம் புகுந்தவோ ததள்ளளணம் தகோை்ைோளமோ 

16 



உவலலச ்சமயங்கள் ஒவ்வோத சோத்திரமோம் 

சவலலக் கைல்உள ோய்க் கிைந்து தடுமோறும் 

கவலலக் தகடுத்துக் கழல்இலணகள் தந்தருளும் 

தசயலலப் பரவிநோம் ததள்ளளணம் தகோை்ைோளமோ 
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வோ ்தகைட்ு மோருதம்மோய்ந்து அழல்நீர் மண்தகடினும் 

தோ ்தகை்ைல் இ ்றிச ்சலிப்புஅறியோத் த ்லமயனுக்கு 

ஊ ்தகைட்ு உயிரத்கை்டு உணரவ்ு தகைட்ுஎ ் 

உள்ளமும்ளபோய் 

நோ ்தகை்ைவோ போடித் ததள்ளளணம் தகோை்ைோளமோ 
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விண்ளணோர் முழுமுதல் போதோளத்தோர் வித்து 

மண்ளணோர் மருந்து அய ்மோல்உலைய லவப்படிளயோம் 

கண்ணோர வந்துநி ்றோ ் கருலணக் கழல்போடித் 

தத ் ோ தத ் ோஎ ்று ததள்ளளணம் தகோை்ைோளமோ 
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குலம்போடிக் தகோக்குஇறகும் போடிக் ளகோல்வலளயோள் 

நலம்போடி நஞ்சுஉண்ைவோ போடி நோள்ளதோறும் 

அலம்போர் பு ல்தில்லல அம்பலத்ளத ஆடுகி ்ற 

சிலம்போைல் போடிநோம் ததள்ளளணம் தகோை்ைோளமோ 
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மோணிக்கவோசகர்  

ஸ்ரீ  மோணிக்கவோசகர்  


