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திருசச்ிற்றம்பலம் 

4.பபோற்றித் திருஅகவல் 

(தில்லலயில் அருளியது) 

சிவனது தூலசூக்குமத்லத வியந்ததுஅன்போல் 

(இலைக்குறளோசிரியப்போ) 



 நோன்முகன் முதலோ வோனவர் ததோழுதுஎழ 

 ஈர் அடியோபல மூவுலகு அளந்து 

 நோல்திலச முனிவரும் ஐம்புலன் மலரப் 

 பபோற்றிதசய் கதிரம்ுடித் திருதநடுமோல் அன்று 

 அடிமுடி அறியும் ஆதரவு அதனில் 

திருசச்ிற்றம்பலம் 
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 கடுமுரை் ஏனம் ஆகிமுன் கலந்து 

 ஏழ்தலம் உருவ இடந்து பின்எய்த்து 

 ஊழி முதல்வ சயசய என்று 

 வழுத்தியும் கோைோ மலரஅ்டி இலைகள் 

 வழுத்துதற்கு எளிதோய் வோரக்டல் உலகினில் 

10 



 யோலன முதலோ எறும்பு ஈறோய 

 ஊனம்இல் பயோனியின் உள்விலன பிலழத்தும் 

 மோனுடப் பிறப்பினுள் மோதோ உதரத்து 

 ஈனம்இல் கிருமிச ்தசருவினில் பிலழத்தும் 

 ஒருமதித் தோன்றியில் இருலமயில் பிலழத்தும் 
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 இருமதி விலளவில் ஒருலமயில் பிலழத்தும் 

 மும்மதி தன்னுள் அம்மதம் பிலழத்தும் 

 ஈரஇ்ரு திங்களில் பபரஇ்ருள் பிலழத்தும் 

 அஞ்சு திங்களில் முஞ்சுதல் பிலழத்தும் 

 ஆறு திங்களில் ஊறுஅலர ்பிலழத்தும் 
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 ஏழு திங்களில் தோழ்புவி பிலழத்தும் 

 எட்டுத் திங்களில் கட்டமும் பிலழத்தும் 

 ஒன்பதில் வருகுரு துன்பமும் பிலழத்தும் 

 தக்க தசமதி தோதயோடு தோன்படும் 

 துக்க சோகரத் துயரிலடப் பிலழத்தும் 
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 ஆை்டுகள் பதோறும் அலடந்த அக்கோலல 

 ஈை்டியும் இருத்தியும் எலனப்பல பிலழத்தும் 

 கோலல மலதமோடு கடும்பகல் பசிநிசி 

 பவலல நித்திலர யோத்திலர பிலழத்தும் 

 கருங்குழல் தசவ்வோய் தவை்நலகக் கோரம்யில் 
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 ஒருங்கிய சோயல் தநருங்கிஉள் மதரத்்துக் 

 கசச்ுஅற நிமிர்ந்து கதிரத்்துமுன் பலைத்து 

 எய்த்துஇலட வருந்த எழுந்துபுலட பரந்து 

 ஈரக்்குஇலட பபோகோ இளமுலல மோதரத்ம் 

 கூரத்்த நயனக் தகோள்லளயிற் பிலழத்தும் 

35 



 பித்த உலகர் தபருந்துலறப் பரப்பினுள் 

 மத்தம் களிறுஎனும் அவோவிலடப் பிலழத்தும் 

 கல்வி என்னும் பல்கடல் பிலழத்தும் 

 தசல்வம் என்னும் அல்லலில் பிலழத்தும் 

 நல்குரவு என்னும் ததோல்விடம் பிலழத்தும் 

40 



 புல் வரம்புஆய பலதுலற பிலழத்தும் 

 ததய்வம் என்பபதோர் சித்தம் உை்டோகி 

 முனிவு இலோததுஓர ்தபோருள்அது கருதலும் 

 ஆறு பகோடி மோயோ சக்திகள் 

 பவறு பவறுதம் மோலயகள் ததோடங்கின 
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 ஆத்தம் ஆனோர் அயலவர் கூடி 

 நோத்திகம் பபசி நோத்தழும்பு ஏறினர ்

 சுற்றம் என்னும் ததோல்பசுக் குழோங்கள் 

 பற்றி அலழத்துப் பதறினர் தபருகவும் 

 விரதபம பரம் ஆக பவதியரும் 
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 சரதம் ஆகபவ சோத்திரம் கோட்டினர ்

 சமய வோதிகள் தத்தம் மதங்கபள 

 அலமவது ஆக அரற்றி மலலந்தனர ்

 மிை்டிய மோயோ வோதம் என்னும் 

 சை்டமோருதம் சுழித்து அடித்து ஆஅரத்்து 
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 உபலோகோ யதன்எனும் ஒை்திறல் போம்பின் 

 கலோபப தத்த கடுவிடம் எய்தி 

 அதில் தபருமோலய எலனப்பல சூழவும் 

 தப்போபம தோம் பிடித்தது சலியோத் 

 தழல்அது கை்ட தமழுகுஅது பபோலத் 
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 ததோழுதுஉளம் உருகி அழுதுஉடல் கம்பித்து 

 ஆடியும் அலறியும் போடியும் பரவியும் 

 தகோடிறும் பபலதயும் தகோை்டது விடோதுஎனும் 

 படிபய ஆகிநல் இலடயறோ அன்பின் 

 பசுமரத்து ஆைி அலறந்தோல் பபோலக் 
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 கசிவது தபருகிக் கடல்என மறுகி 

 அகம் குலழந்து அனுகுலமோய் தமய்விதிரத்்துச ்

 சகம் பபய் என்று தம்லமச ்சிரிப்ப 

 நோை்அது ஒழிந்து நோடவர் பழித்துலர 

 பூை்அது வோகக் பகோணுதல் இன்றிச ்
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 சதுரப்ிழந்து அறிமோல் தகோை்டு சோரும் 

 சதியது பரம அதிசயம் ஆகக் 

 கற்றோ மனம்எனக் கதறியும் பதறியும் 

 மற்றுவர் ததய்வம் கனவிலும் நிலனயோது 

 அருபரத்து ஒருவன் அவனியில் வந்து 
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 குருபரன் ஆகி அருளிய தபருலமலயச ்

 சிறுலமஎன்று இகழோபத திருவடி இலைலயப் 

 பிறிவிலன அறியோ நிழல்அது பபோல 

 முன்பின் ஆகி முனியோது அத்திலச 

 என்புலநந்து உருகி தநக்குதநக்கு ஏங்கி 
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 அன்புஎனும் ஆறு கலரஅது புரள 

 நன்புலன் ஒன்றி நோதஎன்று அரற்றி 

 உலரதடு மோறி உபரோமம் சிலிரப்்ப 

 கரமலர் தமோட்டித்து இருதயம் மலரக் 

 கை்களி கூர நுை்துளி அரும்பச ்
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 சோயோ அன்பிலன நோள்ததோறும் தலழப்பவர ்

 தோபய ஆகி வளரத்்தலன பபோற்றி 

 தமய்தரு பவதியன் ஆகி விலனதகடக் 

 லகதர வல்ல கடவுள் பபோற்றி 

 ஆடக மதுலர அரபச பபோற்றி 
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 கூடல் இலங்கு குருமைி பபோற்றி 

 ததன் தில்லல மன்றினுள்ஆடி பபோற்றி 

 இன்று எனக்கு ஆரமுது ஆனோய் பபோற்றி 

 மூவோ நோன்மலற முதல்வோ பபோற்றி 

 பசவோர் தவல்தகோடிச ்சிவபன பபோற்றி 
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 மின்ஆர் உருவ விகிரத்ோ பபோற்றி 

 கல்நோர் உரித்த கனிபய பபோற்றி 

 கோவோய் கனகக் குன்பற பபோற்றி 

 ஆவோ என்தனக்கு அருளோய் பபோற்றி 

 பலடப்போய் கோப்போய் துலடப்போய் பபோற்றி 
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இடலரக் கலளயும் எந்தோய் பபோற்றி 

ஈச பபோற்றி இலறவ பபோற்றி 

பதசப் பளிங்கின் திரபள பபோற்றி 

அலரபச பபோற்றி அமுபத பபோற்றி 

விலரபசர் சரை விகிரத்ோ பபோற்றி 
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பவதி பபோற்றி விமலோ பபோற்றி 

ஆதி பபோற்றி அறிபவ பபோற்றி 

கதிபய பபோற்றி கனிபய பபோற்றி 

நதிபசர ்தசஞ்சலட நம்போ பபோற்றி  

உலடயோய் பபோற்றி உைர்பவ பபோற்றி 



 

கடையேன் அடிடை கண்ைாே் ஐோ ய ாற்றி அணுயே ய ாற்றிடைோ ய ாற்றி தடைோ ய ாற்றிகுறியே ய ாற்றி குணயை ய ாற்றிநெறியே ய ாற்றி 

ெிடனயே ய ாற்றி 
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கலடபயன் அடிலம கை்டோய் பபோற்றி  

ஐயோ பபோற்றி அணுபவ பபோற்றி 

லசவோ பபோற்றி தலலவோ பபோற்றி 

குறிபய பபோற்றி குைபம பபோற்றி 

தநறிபய பபோற்றி நிலனபவ பபோற்றி 
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வோபனோரக்்கு அரிய மருந்பத பபோற்றி 

ஏபனோரக்்கு எளிய இலறவோ பபோற்றி 

மூபவழ் சுற்றம் முரை்உறு நரகிலட 

ஆழோபம அருள் அரபச பபோற்றி 

பதோழோ பபோற்றி துலைவோ பபோற்றி 
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வோழ்பவ பபோற்றி என் லவப்பப பபோற்றி 

முத்தோ பபோற்றி முதல்வோ பபோற்றி 

அத்தோ பபோற்றி அரபன பபோற்றி 

உலரஉைரவ்ு இறந்த ஒருவ பபோற்றி 

விரிகடல் உலகின் விலளபவ பபோற் 
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அருலமயில் எளிய அழபக பபோற்றி 

கருமுகில் ஆகிய கை்பை பபோற்றி 

மன்னிய திருவருள் மலலபய பபோற்றி 

என்லனயும் ஒருவ னோக்கி இருங்கழல் 

தசன்னியில் லவத்த பசவக பபோற்றி 
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ததோழுதலக துன்பம் துலடப்போய் பபோற்றி 

அழிவிலோ ஆனந்த வோரி பபோற்றி 

அழிவதும் ஆவதும் கடந்தோய் பபோற்றி 

முழுவதும் இறந்த முதல்வோ பபோற்றி 

மோன்பநர் பநோக்கி மைோளோ பபோற்றி 
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வோனகத்து அமரர் தோபய பபோற்றி 

போரிலட ஐந்தோய்ப் பரந்தோய் பபோற்றி 

நீரிலட நோன்கோய் நிகழ்ந்தோய் பபோற்றி 

தீயிலட மூன்றோய்த் திகழ்ந்தோய் பபோற்றி 

வளியிலட இரை்டோய் மகிழ்ந்தோய் பபோற்றி 
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தவளியிலட ஒன்றோய் விலளந்தோய் பபோற்றி 

அளிபவர ்உள்ளத்து அமுபத பபோற்றி 

கனவிலும் பதவரக்்கு அரியோய் பபோற்றி 

நனவிலும் நோபயற்கு அருளிலன பபோற்றி 

இலடமருது உலறயும் எந்தோய் பபோற்றி 
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சலடயிலடக் கங்லக தரித்தோய் பபோற்றி 

ஆரூர் அமர்ந்த அரபச பபோற்றி 

சீரோர ்திருலவ யோறோ பபோற்றி 

அை்ைோ மலலஎம் அை்ைோ பபோற்றி 

கை்ைோர ்அமுதக் கடபல பபோற்றி 
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ஏகம் பத்துஉலற எந்தோய் பபோற்றி 

போகம் தபை்உரு ஆனோய் பபோற்றி 

பரோய்த்துலற பமவிய பரபன பபோற்றி 

சிரோப்பள்ளி பமவிய சிவபன பபோற்றி 

மற்றுஒர் பற்றுஇங்கு அறிபயன் பபோற்றி 
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குற்றோலத்து எம் கூத்தோ பபோற்றி 

பகோகழி பமவிய பகோபவ பபோற்றி 

ஈங்பகோய் மலலஎம் எந்தோய் பபோற்றி 

போங்குஆர ்பழனத்து அழகோ பபோற்றி 

கடம்பூர் பமவிய விடங்கோ பபோற்றி 
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அலடந்தவரக்்கு அருளும் அப்போ பபோற்றி 

இத்தி தன்னின் கீழ்இரு மூவரக்்கு 

அத்திக்கு அருளிய அரபச பபோற்றி 

ததன்னோ டுலடய சிவபன பபோற்றி 

எந்நோட் டவரக்்கும் இலறவோ பபோற்றி 



 

 

170 

ஏனக் குருலளக்கு அருளிலன பபோற்றி 

மோனக் கயிலல மலலயோய் பபோற்றி 

அருளிட பவை்டும் அம்மோன் பபோற்றி 

இருள்தகட அருளும் இலறவோ பபோற்றி 

தளர்ந்பதன் அடிபயன் தமிபயன் பபோற்றி 



 

 

175 

களம்தகோளக் கருத அருளோய் பபோற்றி 

அஞ்பசல் என்றுஇங்கு அருளோய் பபோற்றி 

நஞ்பச அமுதோ நயந்தோய் பபோற்றி 

அத்தோ பபோற்றி ஐயோ பபோற்றி 

நித்தோ பபோற்றி நிமலோ பபோற்றி 



 

 

180 

பத்தோ பபோற்றி பவபன பபோற்றி 

தபரியோய் பபோற்றி பிரோபன பபோற்றி 

அரியோய் பபோற்றி அமலோ பபோற்றி 

மலறபயோர் பகோல தநறிபய பபோற்றி 

முலறபயோ தரிபயன் முதல்வோ பபோற்றி 



 

 

185 

உறபவ பபோற்றி உயிபர பபோற்றி 

சிறபவ பபோற்றி சிவபம பபோற்றி 

மஞ்சோ பபோற்றி மைோளோ பபோற்றி 

பஞ்பசர் அடியோள் பங்கோ பபோற்றி 

அலந்பதன் நோபயன் அடிபயன் பபோற்றி 



 

 

190 

இலங்கு சுடரஎ்ம் ஈசோ பபோற்றி  

சுலவத்தலல பமவிய கை்பை பபோற்றி 

குலவப்பதி மலிந்த பகோபவ பபோற்றி 

மலலநோடு உலடய மன்பன பபோற்றி 

கலலயோர் அரிபக சரியோய் பபோற்றி 



 

 

195 

திருக்கழுக் குன்றில் தசல்வோ பபோற்றி 

தபோருப்புஅமர ்பூவைத்து அரபன பபோற்றி 

அருவமும் உருவமும் ஆனோய் பபோற்றி 

மருவிய கருலை மலலபய பபோற்றி 

துரியமும் இறந்த சுடபர பபோற்றி 



 

 

200 

ததரிவஅரிது ஆகிய ததளிபவ பபோற்றி 

பதோளோ முத்தச ்சுடபர பபோற்றி 

ஆள்ஆனவரக்ட்க்கு அன்போ பபோற்றி 

ஆரோ அமுபத அருபள பபோற்றி 

பபர் ஆயிரம் உலடப் தபம்மோன் பபோற்றி 



 

 

205 

தோளி அறுகின் தோரோய் பபோற்றி 

நீள்ஒளி ஆகிய நிருத்தோ பபோற்றி 

சந்தனச ்சோந்தின் சுந்தர பபோற்றி 

சிந்தலனக்கு அரிய சிவபம பபோற்றி 

மந்திர மோமலல பமயோய் பபோற்றி 



 

 

210 

எந்தலம உய்யக் தகோள்வோய் பபோற்றி 

புலிமுலல புல்வோய்க்கு அருளிலன பபோற்றி 

அலலகடல் மீமிலச நடந்தோய் பபோற்றி 

கருங்குருவிக்கு அன்று அருளிலன பபோற்றி 

இரும்புலன் புலர இலசந்தலன பபோற்றி 



 

 

215 

படியுறப் பயின்ற போவக பபோற்றி 

அடிதயோடு நடுஈறு ஆனோய் பபோற்றி 

நரதகோடு சுவரக்்க நோனிலம் புகோமல் 

பரகதி போை்டியற்கு அருளிலன பபோற்றி 

ஒழிவற நிலறந்த ஒருவ பபோற்றி 



 

 

220 

தசழுமலரச் ்சிவபுரத்து அரபச பபோற்றி 

கழுநீர் மோலலக் கடவுள் பபோற்றி 

ததோழுவோர் லமயல் துைிப்போய் பபோற்றி 

பிலழப்பு வோய்ப்புஒன்று அறியோ நோபயன் 

குலழத்த தசோல்மோலல தகோை்டருள் பபோற் 



 

 

225 

புரம்பல எரித்த புரோை பபோற்றி 

பரம்பரஞ் பசோதிப் பரபன பபோற்றி 

பபோற்றி பபோற்றி புயங்கப் தபருமோன் 

பபோற்றி பபோற்றி புரோை கோரை 

பபோற்றி பபோற்றி சயசய பபோற்றி 

 



மோைிக்கவோசகர்  

ஸ்ரீ  மோைிக்கவோசகர்  


