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திருசச்ிற்றம்பலம் 

22. க ோயில் திருப்பதி ம் 

(தில்லலயில் அருளியது) 

அநுகபோ  இல ் ணம் 

(எழுசீர் ஆசிரிய விருத்தம்) 



மோறிநின்று என்லன மய ்கிடும் வஞ்சப் 

புலன்ஐந்தின் வழிஅலைத்து அமுகத 

ஊறிநின்று என்னுள் எழு பரஞ்கசோதி 

உள்ளவோ  ோண வந்தருளோய் 

கதறலின் ததளிகவ சிவதபருமோகன 

திருப்தபருந்துலற உலற சிவகன 

ஈறுஇலோப் பதங் ள் யோலவயும்  ைந்த 

இன்பகம என்னுலை அன்கப 

திருசச்ிற்றம்பலம் 
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 அன்பினோல் அடிகயன் ஆவிகயோடு ஆ ்ல  

ஆனந்தமோய் ்  சிந்து உரு  

என்பரம் அல்லோ இன்அருள் தந்தோய் 

யோன்இதற்கு இலன்ஒர் ல ம்மோறு. 

முன்புமோய்ப் பின்பும் முழுதுமோய்ப் பரந்த 

முத்தகன முடிவிலோ முதகல 

ததன்தபருந் துலறயோய் சிவதபருமோகன 

சீரஉ்லைச ்சிவபுரத்து அலரகச 2 



 அலரசகன அன்பர ்்கு அடியகனன் உலைய 

அப்பகன ஆவிகயோடு ஆ ்ல  

புலரபுலர  னியப் புகுந்து நின்றுஉரு ்கிப் 

தபோய்இருள்  டிந்த தமய்சச்ுைகர 

திலரதபோரோ மன்னும் அமுதத் ததண் ைகல 

திருப்தபருந்துலறஉலற சிவகன 

உலரயுணரவ்ு இறந்துநின்று உணரவ்துஓர் உணரக்வ 

யோன்உன்லன உலர ்குமோறு உணரத்்கத 3 



 உணர்ந்த மோமுனிவர் உம்பகரோடு ஒழிந்தோர ்

உணரவ்ு ்கும் ததரிவரும் தபோருகள 

இணங்குஇலி எல்லோ உயிர ்ை்கும் உயிகர 

எலனப் பிறப்புஅறு ்கும் எம்மருந்கத. 

திணிந்தகதோர் இருளில் ததளிந்த தூதவளிகய 

திருப்தபருந்துலறஉலற சிவகன 

குணங் ள்தோம் இல்லோ இன்பகம உன்லன ் 

குறுகிகனற்கு இனிஎன்ன குலறகய 
4 



 குலறவுஇலோ நிலறகவ க ோதுஇலோ அமுகத 

ஈறுஇலோ ் த ோழுஞ்சுைர ்் குன்கற 

மலறயுமோய் மலறயின் தபோருளுமோய் வந்துஎன் 

மனத்திலை மன்னிய மன்கன 

சிலறதபறோ நீர்கபோல் சிந்லதவோய்ப் போயும் 

திருப்தபருந் துலறஉலற சிவகன 

இலறவகன நீஎன் உைல்இைங் த ோண்ைோய் 

இனி உன்லன என் இர ்க கன 
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இரந்துஇரந்து உரு  என்மனத்துள்கள 

எழுன்ற கசோதிகய இலமகயோர ்

சிரந்தனில் தபோலியும்  மலச ்கசவடியோய் 

திருப்தபருந் துலறஉலற சிவகன 

நிரந்த ஆ ோயம் நீரந்ிலம் தீ ோல் 

ஆயலவ அல்லலயோய் ஆங்க  

 ரந்ததுஓர் உருகவ  ளித்தனன் உன்லன ் 

 ண்ணுற ்  ண்டுத ோண்டு இன்கற 
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 இன்றுஎன ்கு அருளி இருள் டிந்து உள்ளத்து 

எழுகின்ற ஞோயிகற கபோன்று  

 நின்றநின் தன்லம நிலனப்பற நிலனந்கதன் 

நீஅலோல் பிறிது மற்றுஇன்லம 

தசன்றுதசன்று அணுவோய்த் கதய்ந்துகதய்ந்து ஒன்றோம் 

திருப்தபருந் துலறஉலற சிவகன 

ஒன்றும்நீ அல்லல அன்றிஒன்று இல்லல 

யோர் உன்லன அறியகிற்போகர 
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போரப்தம் அண்ைம் அலனத்துமோய் முலளத்துப் 

பரந்ததுஓர் பைரஒ்ளிப் பரப்கப 

நீரஉ்று தீகய நிலனவகதல் அரிய 

நின்மலோ நின்அருள் தவள்ளச ்

சீரஉ்று சிந்லத எழுந்தகதோர் கதகன 

திருப்தபருந் துலறஉலற சிவகன 

யோருறவு என ்கு இங்கு யோரஅ்யல் உள்ளோர ்

ஆனந்தம் ஆ ்கும் என்கசோதி 
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கசோதியோய்த் கதோன்றும் உருவகம அருவோம் 

ஒருவகன தசோல்லுதற்கு அரிய 

ஆதிகய நடுகவ அந்தகம பந்தம் 

அறு ்கும் ஆனந்தமோ  ைகல 

தீதுஇலோ நன்லமத் திருவருை் குன்கற 

திருப்தபருந்துலறஉலற சிவகன 

யோதுநீ கபோவது ஓரவ்ல  என ்குஅருளோய் 

வந்துநின் இலணஅடி தந்கத. 9 



தந்தது உன்தன்லன ் த ோண்ைது என்தன்லனச ்

சங் ரோ ஆரத் ோகலோ சதுரர் @ 

அந்தம்ஒன்று இல்லோ ஆனந்தம் தபற்கறன் 

யோதுநீ தபற்றது ஒன்றுஎன்போல் 

சிந்லதகய க ோயில் த ோண்ைஎம் தபருமோன் 

திருப்தபருந் துலறஉலற சிவகன 

எந்லதகய ஈசோ உைல்இைம் த ோண்ைோய் 

யோன்இதற்கு இலன்ஓர் ல ம்மோகற 10 



மோணி ் வோச ர்  

ஸ்ரீ  மோணி ் வோச ர்  


