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திருசச்ிற்றம்பலம் 

21. க ோயில் மூத்த 

திருப்பதி ம் 

(தில்லலயில் அருளியது) 

அநோதியோகிய சற் ோரியம் 

(அறுசீர் ஆசிரிய விருத்தம்) 



உலையோள் உன்தன் நடுவுஇரு ்கும் 

உலையோள் நடுவுள் நீஇருத்தி 

அடிகயன் நடுவுள் இருவீரும் 

இருப்ப தோனோல் அடிகயன்உன் 

அடியோர ்நடுவுள் இரு ்கும் அருலளப் 

புரியோய் பபோன்னம்பலத்துஎம் 

முடியோ முதகல என் ருத்து முடியும் 

வண்ணம் முன்னின்கற 

திருசச்ிற்றம்பலம் 
 

1 



 முன்நின்று ஆண்ைோய் எலன முன்னம் 

யோனும் அதுகவ முயல்வுற்றுப் 

பின்நின்று ஏவல் பசய்கின்கறன் 

பிற்பைட்ு ஒழிந்கதன் பபம்மோகன 

என்னின்று அருளி வரநின்று 

கபோந்திடு என்னோவிடில் அடியோர ்

உன்நின்று இவனோர ்என்னோகரோ 

பபோன்னம்பல ் கூத்து உ ந்தோகன 2 



 உ ந்தோகன அன்புலை அடிலம ்கு 

உரு ோ உள்ளத்து உணரவ்ு இலிகயன் 

ச ந்தோன் அறிய முலறயிை்ைோல் 

த ் வோறு அன்றுஎன்னோகரோ 

ம ம்தோன் பசய்து வழிவந்தோர ்

வோழ வோழ்ந்தோய் அடிகயற்குஉன் 

மு ம்தோன் தோரோவிடின் முடிகவன் 

பபோன்னம் பலத்துஎம் முழுமுதகல 3 



 முழுமுதகல ஐம்புலனு ்கும் 

மூவர ்்கும் என்தன ்கும் 

வழிமுதகல நின் பழஅடியோர ்

திரள்வோன் குழுமி ் 

ப ழுமுதகல அருள் தந்துஇரு ்  

இரங்குங்ப ோல்கலோ என்று 

அழும் அதுகவஅன்றி மற்றுஎன் 

பசய்க ன் பபோன்னம்பலத்து அலரகச 
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 அலரகச பபோன்னம்பலத்து ஆடும் 

அமுகத என்றுஉன் அருள்கநோ ்கி 

இலரகதர ்ப ோ ்குஒத்து இரவுப ல் 

ஏசற்று இருந்கத கவசற்கறன் 

 லரகசர் அடியோர்  ளிசிறப்ப ் 

 ோை்சி ப ோடுத்துஉன் அடிகயன்போல் 

பிலரகசர் போலின் பநய்கபோலப் 

கபசோது இருந்தோல் ஏசோகரோ 
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ஏசோ நிற்பர் என்லனஉன ்கு 

அடியோன் என்று பிறரஎ்ல்லோம் 

கபசோ நிற்பர் யோன்தோனும் 

கபணோ நிற்கபன் நின்அருகள 

கதசோ கநசர் சூழ்ந்திரு ்கும் 

திருகவோ ல ் ஞ் கசவி ்  

ஈசோ பபோன்னம்பலத்துஆடும் 

எந்தோய் இனித்தோன் இரங் ோகய 
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 இரங்கும் நம ்கு அம்பல ்கூத்தன் ge 

என்று என்று ஏமோந்திருப்கபலன 

அருங் ற்பலன  ற்பித்து ஆண்ைோய் 

ஆள்வோர் இலிமோடு ஆகவகனோ 

பநருங்கும் அடியோர ்ளும் நீயும் 

நின்று நிலோவி விலளயோடும் 

மருங்க  சோர்ந்துவர எங் ள் 

வோழ்கவ வோஎன்று அருளோகய 7 



அருளோது ஒழிந்தோல் அடிகயலன 

அஞ்கசல் என்போர் ஆரஇ்ங்குப் 

பபோருளோ என்லனப் புகுந்துஆண்ை 

பபோன்கன பபோன்னம்பல ் கூத்தோ 

மருளோர் மனத்கதோடு உலனப்பிரிந்து 

வருந்துகவலன வோஎன்றுஉன் 

பதருளோர் கூை்ைங்  ோை்ைோகயல் 

பசத்கத கபோனோற் சிரியோகரோ 
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சிரிப்போர்  ளிப்போர் கதனிப்போர ்

திரண்டுதிரண்டுஉன் திருவோரத்்லத 

விரிப்போர் க ை்போர் பமசச்ுவோர ்

பவவ்கவறு இருந்து உன்திருநோமம் 

தரிப்போர் பபோன்னம்பலத்து ஆடும் 

தலலவோ என்போர் அவரம்ுன்கன றும் 

நரிப்போய் நோகயன் இருப்கபகனோ 

நம்பி இனித்தோன் நல் ோகய 9 



நல் ோது ஒழியோன் நம ்கு என்றுஉன் 

நோமம் பிதற்றி நயனநீர ்

மல் ோ வோழ்த்தோ வோய்குழறோ 

வணங் ோ மனத்தோல் நிலனந்துஉருகிப் 

பல் ோல் உன்லனப் போவித்துப் 

பரவிப் பபோன்னம்பலம் என்கற 

ஒல் ோ நிற்கும் உயிர ்்கு இரங்கி 

அருளோய் என்லன உலையோகன 10 



மோணி ் வோச ர்  

ஸ்ரீ  மோணி ் வோச ர்  


