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திருசிற்றம்பலம் 

தொல்லன இரும்திநி சூழும் லப ீக்கி 

அல்னல் அறுத் ொணந்ம் ஆக்கித – ல்லன 

ருொ தநி அபிக்கும் ொவூர் ங்தகொன் 

ிருொசகம் ன்னும் தன் 

 

சிவபுராணம் 

(ிருப்ததருந்துலநில் அருபிது ற்சிநப்புப் தொிம்) 

 

திருச்சிற்றம்பலம் 

 

ச்சிொ ொழ்க ொன் ொள் ொழ்க 

இலப்ததொழுதும் ன் தஞ்சில் ீங்கொொன் ொள் ொழ்க 

தகொகி ஆண்ட குருின் ொள் ொழ்க 

ஆகம் ஆகிின்று அண்ிப்தொன் ொள் ொழ்க 

கன் அதகன் இலநன் அடி ொழ்க 5 

 

தகம் தகடுத்துஆண்ட தந்ன் அடி தல்க 

திநப்தறுக்கும் திஞ்ஞகன்ன் ததய்கல்கள் தல்க 

புநந்ொர்க்குச் தசதொன் ன் பூங்கல்கள் தல்க 

கங்குிொர் உள்கிழும் தகொன்கல்கள் தல்க 

சிம்குிொர் ஏங்குிக்கும் சீதொன் கல் தல்க 10 
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ஈசன் அடிததொற்நி ந்ல அடிததொற்நி 

தசன் அடிததொற்நி சின் தசடி ததொற்நி 

தத்த ின்ந ினன் அடி ததொற்நி 

ொப் திநப்பு அறுக்கும் ன்ணன் அடி ததொற்நி 

சீொர் ததருந்துலந ம் தன் அடி ததொற்நி 15 

 

ஆொ இன்தம் அருளும் லனததொற்நி 

சின் அன் ன்சிந்லபள் ின்ந அணொல் 

அன் அருபொதன அன்ொள் ங்கிச் 

சிந்ல கிச் சி புொம் ன்லண 

பந்ல ிலணபழுதும் ஏ உலப்தன் ொன். 20 

 

கண் நுனொன் ன்கருலக் கண்கொட்ட ந்தய்ி 

ண்ணுற்கு ட்டொ ினொர் கல் இலநஞ்சி 

ிண் ிலநந்தும் ண் ிலநந்தும் ிக்கொய், ிபங்தகொபிொய், 

ண்ிநந்து ல்லன இனொொதண ின் ததரும்சீர் 

ததொல்னொ ிலணதன் புகழுொறு என்நநிதன் 25 

 

புல்னொகிப் பூடொய்ப் புழுொய் ொகிப் 

தல் ிருகொகிப் தநலொய்ப் தொம்தொகிக் 

கல்னொய் ணிொய்ப் ததொய்க் கங்கபொய் 

ல் அசுர் ஆகி பணிொய்த் தொய்ச் 

தசல்னொஅ ின்ந இத் ொ சங்கத்துள் 30 
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ல்னொப் திநப்பும் திநந்து இலபத்தன், ம்ததருொன் 

தய்த உன் ததொன் அடிகள் கண்டு இன்று டீு உற்தநன் 

உய் ன் உள்பத்துள் ஏங்கொொய் ின்ந 

தய்ொ ினொ ிலடப்தொகொ தங்கள் 

ொ ணதொங்கி ஆழ்ந்து அகன்ந நுண்ிதண 35 

 

தய்ொய், ிொய், இொண ணொம்ினொ 

ததொய் ஆிண ல்னொம் ததொய் அகன ந்ருபி 

தய் ஞொணம் ஆகி ிபிர் கின்ந தய்ச் சுடத 

ஞ்ஞொணம் இல்னொதன் இன்தப் ததருொதண 

அஞ்ஞொணம் ன்லண அகல்ிக்கும் ல் அநித 40 

 

ஆக்கம் அபவு இறுி இல்னொய், அலணத்து உனகும் 

ஆக்குொய் கொப்தொய் அிப்தொய் அருள் ருொய் 

ததொக்குொய் ன்லணப் புகுிப்தொய் ின் தொழும்தின் 

ொற்நத்ின் தரிொய், தசொய், ிொதண 

ொற்நம் ணம் கி ின்ந லநதொதண 45 

 

கநந் தொல் கன்ணதனொடு தய்கனந்ொற் ததொனச் 

சிநந்டிொர் சிந்லணபள் தன்ஊநி ின்று 

திநந் திநப்பு அறுக்கும் ங்கள் ததருொன் 

ிநங்கள் ஏர் ந்து உலடொய், ிண்தொர்கள் த் 

லநந்ிருந்ொய், ம்ததருொன் ல்ிலணதன் ன்லண 50 
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லநந்ிட படி ொ இருலப 

அநம்தொம் ன்னும் அரும் கிற்நொல் கட்டி 

புநம்தொல் ததொர்த்து ங்கும் புழு அழுக்கு படி, 

னம் தசொரும் என்தது ொிற் குடிலன 

னங்கப் புனன் ந்தும் ஞ்சலணலச் தசய், 55 

 

ினங்கு ணத்ொல், ினொ உணக்குக் 

கனந் அன்தொகிக் கசிந்து உள் உருகும் 

னம் ொன் இனொ சிநிதற்கு ல்கி 

ினம் ன்தல் ந்ருபி ீள்கல்கள் கொட்டி, 

ொிற் கலடொய்க் கிடந் அடிதற்குத் 60 

 

ொிற் சிநந் ொொண த்துதண 

ொசற்ந தசொி னர்ந் னர்ச்சுடத 

தசதண தணொர் அபத சிபுொதண 

தொசொம் தற்நறுத்துப் தொரிக்கும் ஆரிதண 

தச அருள்புரிந்து தஞ்சில் ஞ்சம் தகடப் 65 

 

ததொது ின்ந ததருங்கருலப் ததொதந 

ஆொ அபத அபினொப் ததம்ொதண 

ஏொொர் உள்பத்து எபிக்கும் எபிொதண 

ீொய் உருக்கி ன் ஆருிொய் ின்நொதண 

இன்தபம் துன்தபம் இல்னொதண உள்பொதண 70 
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அன்தருக்கு அன்ததண ொலபொய் இல்லனபொய் 

தசொிதண துன்ணிருதப தொன்நொப் ததருலதண 

ஆிதண அந்ம் டுொகி அல்னொதண 

ஈர்த்து ன்லண ஆட்தகொண்ட ந்ல ததருொதண 

கூர்த் தய் ஞொணத்ொல் தகொண்டு உர்ொர் ம்கருத்ின் 75 

  

தொக்கரி தொக்தக நுணுக்கரி நுண்ணுர்த 

ததொக்கும் வும் புர்வும் இனொப் புண்ிதண 

கொக்கும் ன் கொனதண கொண்தரி தததொபித 

ஆற்நின்த தள்பத அத்ொ ிக்கொய் ின்ந 

தொற்நச் சுடர் எபிொய்ச் தசொல்னொ நுண்ணுர்ொய் 80 

 

ொற்நொம் லகத்ின் தவ்ததந ந்து அநிொம் 

தற்நதண தற்நத் தபித ன் சிந்லண உள் 

ஊற்நொண உண்ொர் அபத உலடொதண 

தற்று ிகொ ிடக்கு உடம்தின் உள்கிடப்த 

ஆற்தநன் ம் ொ அதண ஏ ன்தநன்று 85 

 

ததொற்நிப் புகழ்ந்ிருந்து ததொய்தகட்டு தய் ஆணொர் 

ீட்டு இங்கு ந்து ிலணப்திநி சொொத 

கள்பப் புனக்கும்லதக் கட்டிக்க ல்னொதண 

ள் இருபில் ட்டம் தின்று ஆடும் ொதண 

ில்லன உள் கூத்தண தன்தொண்டி ொட்டொதண 90 
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அல்னல் திநி அறுப்தொதண ஏ ன்று 

தசொல்னற்கு அரிொலணச் தசொல்னித் ிருடிக்கீழ் 

தசொல்னி தொட்டின் ததொருள் உர்ந்து தசொல்லுொர் 

தசல்ர் சிபுத்ின் உள்பொர் சின் அடிக்கீழ்ப் 

தல்தனொரும் த்ப் திந்து. 95 

 

ிருச்சிற்நம்தனம் 

 


