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திருசச்ிற்றம்பலம் 

20. திருப்பள்ளிஎழுசச்ி 

(திருப்பபருந்துறறயில் அருளியது) 

திர ோதோன சுத்தி 

(எண்சீ ் ஆசி ிய விருத்தம்) 



ரபோற்றிஎன் வோழ்முதல் ஆகிய பபோருரள 

புல ்ந்தது பூங்கழற்கு இறணதுறண மல ப்கோண்டு 

ஏற்றிநின் திருமுகத்து எமக்குஅருள் மலரும் 

எழில்நறக பகோண்டுநின் திருவடி பதோழுரகோம் 

ரசற்றிதழ்க் கமலங்கள் மலரும்தண் வயல்சூழ் 

திருப்பபருந் துறறஉறற சிவபபருமோரன 

ஏற்றுய ் பகோடிஉறையோய் எறம உறையோய் 

எம்பபருமோன் பள்ளி எழுந்தருளோரய. 

திருசச்ிற்றம்பலம் 
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 அருணன் இந்தி ன் திறசஅணுகினன் இருள்ரபோய் 

அகன்றது உதயம்நின் மல த்்திருமுகத்தின் 

கருறணயின் சூ ியன் எழஎழ நயனக் 

கடிமல ் மல மற்று அண்ணல்எம் கண்ணோம் 

தி ள்நிற  அறுபதம் மு ல்வன இறவஓ  ்

திருப்பபருந் துறறஉறற சிவபபருமோரன 

அருள்நிதி த வரும் ஆனந்த மறலரய 

அறலகைரல பள்ளி எழுந்தருளோரய 
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 கூவின பூங்குயில் கூவின ரகோழி 

குருகுகள் இயம்பின இயம்பின சங்கம் 

ஓவின தோ றக ஒளிஒளி உதயத்து 

ஒருப்படு கின்றது விருப்பபோடு நமக்குத் 

ரதவநற் பசறிகழல் தோள்இறண கோை்ைோய் 

திருப்பபருந் துறறஉறற சிவபபருமோரன 

யோவரும் அறிவுஅ ியோய் எமக்கு எளியோய் 

எம்பபருமோன் பள்ளி எழுந்தருளோரய. 
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 இன்னிறச வீறணய ் யோழின ் ஒருபோல் 

இருக்பகோடு ரதோத்தி ம் இயம்பின  ்ஒருபோல் 

துன்னிய பிறணமல க்் றகயின ் ஒருபோல் 

பதோழுறகய ் அழுறகய ் துவள்றகய ் ஒருபோல் 

பசன்னியில் அஞ்சலி கூப்பின ் ஒருபோல் 

திருப்பபருந் துறறஉறற சிவபபருமோரன 

என்றனயும் ஆண்டுபகோண்டு இன்அருள் பு ியும் 

எம்பபருமோன் பள்ளி எழுந்தருளோரய 
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 பூதங்கள் ரதோறும் நின்றோய் எனின் அல்லோல் 

ரபோக்கிலன் வ விலன் எனநிறனப் புலரவோ  ்

கீதங்கள் போடுதல் ஆடுதல் அல்லோல் 

ரகை்ைறிரயோம் உறனக் கண்டுஅறிவோற ச ்

சீதங்பகோள் வயல்திருப் பபருந்துறற மன்னோ 

சிந்தறனக்கும் அ ியோய் எங்கள் முன்வந்து 

ஏதங்கள் அறுத்துஎம்றம ஆண்ைருள் பு ியும் 

எம்பபருமோன் பள்ளி எழுந்தருளோரய 
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பப்பற வீை்டிருந்து உணரும் நின்அடியோ  ்

பந்தறனவந்து அறுத்தோ ் அவ ் பலரும் 

றமப்புஉறு கண்ணிய ் மோனுைத்து இயல்பின் 

வணங்குகின்றோ ் அணங்கின் மணவோளோ 

பசப்புஉறு கமலங்கள் மலரும்தண் வயல்சூழ் 

திருப்பபருந் துறறஉறற சிவபபருமோரன 

இப்பிறப்பு அறுத்துஎறம ஆண்ைருள் பு ியும் 

எம்பபருமோன் பள்ளி எழுந்தருளோரய 
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 அதுபழச ்சுறவஎன அமுதுஎன அறிதற்கு 

அ ிதுஎன எளிதுஎன அம ரும் அறியோ  ்

இதுஅவன் திருஉரு இவன்அவன் எனரவ 

எங்கறள ஆண்டுபகோண்டு இங்கு எழுந்தருளும் 

மதுவள  ்பபோழில்திரு உத்த  ரகோச 

மங்றக உள்ளோய் திருப்பபருந்துறற மன்னோ 

எதுஎறமப் பணிபகோளும் ஆறது ரகை்ரபோம் 

எம்பபருமோன் பள்ளி எழுந்தருளோரய 
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முந்திய முதல்நடு இறுதியும் ஆனோய் 

மூவரும் அறிகில  ்யோவ ்மற்று அறிவோ  ்

பந்தறண வி லியும் நீயும்நின் அடியோ  ்

பழங்குடில் பதோறும் எழுந்தருளிய ப ரன 

பசந்தழல் புற திரு ரமனியும் கோை்டித் 

திருப்பபருந்துறற உறற ரகோயிலும் கோை்டி 

அந்தணன் ஆவதும் கோை்டிவந்து ஆண்ைோய் 

ஆ முரத பள்ளி எழுந்தருளோரய 
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விண்ணகத் ரதவரும் நண்ணவும் மோை்ைோ முப்ப 

விழுப்பபோருரள உன் பதோழுப்படி ரயோங்கள் 

மண்ணகத்ரத வந்து வோழச ்பசய்தோரனன 

வண் திருப்பபருந்துறறயோய் வழிஅடிரயோம் 

கண்ணகத்ரத நின்று களிதரு ரதரன 

கைல் அமுரத, கரும்ரப விரும்பும் அடியோ  ்

எண்ணகத்தோய் உலகுக்கு உயி  ்ஆனோய் 

எம்பபருமோன் பள்ளி எழுந்தருளோரய 
9 



புவனியில் ரபோய்ப் பிறவோறமயின் நோள்நோம் 

ரபோக்குகின்ரறோம் அவரம இந்தப்பூமி 

சிவன்உய்யக் பகோள்கின்ற வோறுஎன்று ரநோக்கித் 

திருப்பபருந் துறறஉறறவோய் திருமோலோம் 

அவன் விருப்புஎய்தவும் மல வன் ஆறசப் 

பைவும்நின் அல ்ந்தபமய்க் கருறணயும் நீயும் 

அவனியில் புகுந்துஎறம ஆை்பகோள்ள வல்லோய் 

ஆ முரத பள்ளி எழுந்தருளோரய. 
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மோணிக்கவோசக ்  

ஸ்ரீ  மோணிக்கவோசக ்  


