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திருசச்ிற்றம்பலம் 

6. நீத்தல் விண்ணப்பம் 

(உத்தரகைோசமங்கையில் அருளியது) 

பிரபஞ்ச கைரோை்கியம் 

(ைட்டகளை் ைலித்துகற) 



ைகடயை கேகேை் ைருகணயிேோல் 

ைலந்து ஆண்டுகைோண்ட 

விகடயைகே விட்டிடுதி ைண்டோய் 

விறல் கைங்கையிே் கதோல் 

உகடயைகே மே்னும் உத்தர 

கைோசமங்கைை்கு அரகச 

சகடயைகே தளரந்்கதே் எம்பிரோே் 

எே்கேத் தோங்கிை் கைோள்கள 

திருசச்ிற்றம்பலம் 
 

1 



 கைோள்களர் பிளவுஅைலோத் தடங் 

கைோங்கையர் கைோை்கைச ்கசை்ைோய் 

விள்களே் எேினும் விடுதிைண்டோய் s 

நிே் விழுத்கதோழும்பிே் 

உள்களே் புறம்அல்கலே் உத்தர 

கைோசமங்கைை்கு அரகச 

ைள்களே் ஒழியவும் ைண்டுகைோண்டு 

ஆண்டது எை்ைோரணகம. 
2 



 ைோரஉ்று ைண்ணியர் ஐம்புலே் 

ஆற்றங் ைகரமரமோய் 

கைரஉ்றுகைகே விடுதிைண்டோய் 

விளங்குந் திருைோ 

ரூரஉ்கறைோய் மே்னும் உத்தர 

கைோசமங்கைை்கு அரகச 

ைோரஉ்று பூண்முகலயோள் பங்ை 

எே்கே ைளரப்்பைகே. 
3 



 ைளர்கிே்ற நிே் ைருகணை்கையில் மய 

ைோங்ைவும் நீங்கி இப்போல் 

மிளிர்கிே்ற எே்கே விடுதிைண்டோய் 

கைண்மதிை் கைோழுந்து ஒே்று 

ஒளிர்கிே்ற நீண்முடி உத்தர 

கைோசமங்கைை்கு அரகச 

கதளிகிே்ற கபோே்னும் மிே்னும்அே்ே 

கதோற்றச ்கசழுஞ்சுடகர. 
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 கசழிகிே்ற தீப்புகு விட்டிலிே் 

சிே் கமோழியோரில் பே்ேோள் 

விழுகிே்ற எே்கே விடுதிைண்டோய் 

கைறி ைோய்அறுைோல் 

உழுகிே்ற பூமுடி உத்தர 

கைோசமங்கைை்கு அரகச 

ைழிநிே்று நிே் அருளோர் அமுது 

ஊட்ட மறுத்தேகே. 
5 



மறுத்தேே் யோே்உே் அருள் 

அறியோகமயிே்எே் மணிகய 

கைறுத்துஎகேநீ விட்டிடுதி ைண்டோய் 

விகேயிே் கதோகுதி 

ஒறுத்துஎகே ஆண்டுகைோள் உத்தர 

கைோசமங்கைை்கு அரகச 

கபோறுப்பர் அே்கற கபரிகயோர ்

சிறுநோய்ைள்தம் கபோய்யிகேகய. 
6 



 கபோய்யைகேகேப் கபோருள் எே 

ஆண்டுஒே்று கபோத்திை்கைோண்ட 

கமய்யைகே விட்டிடுதி ைண்டோய் 

விடம் உண்மிடற்று 

கமயைகே மே்னும் உத்தர 

கைோசமங்கைை்கு அரகச 

கசய்யைகே சிைகே சிறிகயே் 

பைம் தீரப்்பைகே. 
7 



தீரை்்கிே்றைோறு எே் பிகைகய 

நிே்சீர் அருள் எே்கைோல் எே்று 

கைரை்்கிே்ற எே்கே விடுதிைண்டோய் 

விரைோர் கைருை 

ஆரை்்கிே்ற தோரவ்ிகட உத்தர 

கைோசமங்கைை்கு அரகச 

ஈரை்்கிே்ற அஞ்கசோடு அசச்ம் 

விகேகயகே இருதகலகய 
8 



இருதகலை் கைோள்ளியினுள் எறும்பு 

ஒத்து நிகேப்பிரிந்த 

விரிதகலகயகே விடுதி ைண்டோய் 

வியே் மூஉலகுை்கு 

ஒருதகலைோ மே்னும் உத்தர 

கைோசமங்கைை்கு அரகச 

கபோருதகல மூஇகலகைல் ைலே் 

ஏந்திப் கபோலிபைகே 
9 



கபோலிகிே்ற நிே்தோள் புகுதப் கபற்று 

ஆை்கைகயப் கபோை்ைப் கபற்று 

கமலிகிே்ற எே்கே விடுதி ைண்டோய் 

அளிகதர ்விளரி 

ஒலிநிே்ற பூம்கபோழில் உத்தர 

கைோசமங்கைை்கு அரகச 

ைலிநிே்ற திண் சிகலயோல் 

எரித்தோய் புரம் மோறுபட்கட 
10 



மோறுபட்டு அஞ்சு எே்கே ைஞ்சிப்ப 

யோே்உே் மணிமலரத்்தோள் 

கைறுபட்கடகே விடுதி ைண்டோய் 

விகேகயே் மேத்கத 

ஊறும் மட்கட மே்னும் உத்தர 

கைோசமங்கைை்கு அரகச 

நீறுபட்கட ஒளி ைோடட்ும் 

கபோே்கமேி கநடுந்தகைகய 
11 



கநடுந்தகை நீஎே்கே ஆட்கைோள்ள 

யோே் ஐம்புலே்ைள் கைோண்டு 

விடுந்தகைகயகே விடுதி ைண்டோய் 

விரைோர் கைருை 

அடுந்தகை கைல்ைல்ல உத்தர 

கைோசமங்கைை்கு அரகச 

ைடுந்தகைகயே் உண்ணுந் கதண்ணரீ் 

அமுதப் கபருங்ைடகல 
12 



ைடலினுள் நோய் நை்கி ஆங்கு உே் 

ைருகணை் ைடலிே் உள்ளம் 

விடல் அரிகயகே விடுதி ைண்டோய் 

விடல் இல் அடியோர ்

உடல் இலகம மே்னும் உத்தர 

கைோசமங்கைை்கு அரகச 

மடலிே் மட்கட மணிகய அமுகத 

எே்மது கைள்ளகம 
13 



கைள்ளத்துள் நோைற்றி ஆங்குஉே் 

அருள்கபற்றுத் துே்பத்திேிே்றும் 

விள்ளை்கிகலகே விடுதி ைண்டோய் 

விரும்பும் அடியோர ்

உள்ளத்து உள்ளோய் மே்னும் உத்தர 

கைோசமங்கைை்கு அரகச 

ைள்ளத்து உகளற்கு அருளோய் 

ைளியோத ைளி எேை்கை 
13 



ைளிைந்த சிந்கதகயோடு உே்ைைல் 

ைண்டும் ைலந்தருள 

கைளிைந்திகலகே விடுதி ைண்டோய் 

கமய்ச ்சுடருை்கு எல்லோம் 

ஒளிைந்த பூங்ைைல் உத்தர 

கைோசமங்கைை்கு அரகச 

எளிைந்த எந்கதபிரோே் எே்கே 

ஆளுகட எே் அப்பகே 
15 



எே்கே அப்போ அஞ்சல் எே்பைரிே்றி 

நிே்று எய்த்து அகலந்கதே்  

மிே்கே ஒப்போய் விட்டிடுதி ைண்டோய் 

உைமிை்கிே் கமய்கய 

உே்கே ஒப்போய் மே்னும் உத்தர 

கைோசமங்கைை்கு அரகச 

அே்கே ஒப்போய் எேை்கு அத்தே் ஒப்போய் 

எே் அரும் கபோருகள 
16 



கபோருகள தமிகயே் புைல் இடகம 

நிே்புைை் இைை்ைோர ்

கைருகள எகே விட்டிடுதி ைண்டோய் 

கமய்ம்கமயோர் விழுங்கும் 

அருகள அணிகபோழில் உத்தர 

கைோசமங்கைை்கு அரகச 

இருகள கைளிகய இைபரம் 

ஆகி இருந்தைகே 
17 



இருந்து எே்கே ஆண்டுகைோள் விற்றுை்கைோள் 

ஒற்றிகை எே்ேிே் அல்லோல் 

விருந்திேகேகே விடுதி ைண்டோய் 

மிை்ை நஞ்சு அமுதோ 

அருந்திேகே மே்னும் உத்தர 

கைோசமங்கைை்கு அரகச 

மருந்திேகே பிறவிப் பிணிப் 

படட்ு மடங்கிேரை்்கை 
18 



மடங்ைஎே் ைல்விகேை் ைோட்கட 

நிே்மே் அருள் தீை்கைோளுவும் 

விடங்ை எே்தே்கே விடுதிைண்டோய் 

எே் பிறவிகய 

கைகரோடும் ைகளந்து ஆண்டுகைோள் உத்தர 

கைோசமங்கைை்கு அரகச 

கைோடுங்ைரிை்குே்று உரித்து அஞ்சுவித்தோய் 

ைஞ்சிை் கைோம்பிகேகய 
19 



கைோம்பர் இல்லோை் கைோடிகபோல் 

அலமந்தேே் கைோமளகம 

கைம்புகிே்கறகே விடுதிைண்டோய் 

விண்ணர் நண்ணுகில்லோ 

உம்பர் உள்ளோய் மே்னும் உத்தர 

கைோசமங்கைை்கு அரகச 

அம்பரகம நிலகே அேல் 

ைோகலோடு அப்பு ஆேைகே 
20 



ஆகேகைம் கபோரில் குறுந்தூறு 

எேப்புலேோல் அகலப்புண் 

கடகே எந்தோய் விட்டிடுதி ைண்டோய் 

விகேகயே் மேத்துத் 

கதகேயும் போகலயும் ைே்ேகலயும் 

அமுதத்கதயும் ஒத்து 

ஊகேயும் எே்பிகேயும் உருை் 

ைோநிே்ற ஒண்கமயகே 
21 



ஒண்கமயகே திருநீற்கற உத் 

தூளித்து ஒளிமிளிரும் 

கைண்கமயகே விட்டிடுதி ைண்டோய் 

கமய் அடியைரை்ட்கு 

அண்கமயகே எே்றும் கசயோய் 

பிறரை்்கு அறிதற்கு அரிதோம் 

கபண்கமயகே கதோே்கம ஆண்கமயகே 

அலிப் கபற்றியகே. 
22 



கபற்றது கைோண்டு பிகைகய 

கபருை்கிச ்சுருை்கும் அே்பிே் 

கைற்று அடிகயகே விடுதி ைண்டோய் 

விடிகலோ கைடுகைே் 

மற்று அடிகயே் தே்கேத் தோங்குநர ்

இல்கல எே்ைோை்முதகல 

உற்று அடிகயே் மிைத் கதறி நிே்கறே் 

எேை்கு உள்ளைகே 
23 



உள்ளேகை நிற்ை இல்லே 

கசய்யும்கமயல் துைேி 

கைள்ளே கலகே விடுதி ைண்டோய் 

வியே் மோத்தடை்கைப் 

கபோள்ளேல் கைைத்து உரியோய் 

புலே் நிே்ைண் கபோதல் ஒட்டோ தமுடி 

கமள்ளேகை கமோய்ை்கும் கநய்ை்குடம் 

தே்கே எறும்பு எேகை 
24 



எறும்பிகட நோங்கூை் எேப்புலேோல் 

அரிப்புண்டு அலந்த 

கைறும் தமிகயகேவிடுதி ைண்டோய் 

கைய்ய கூற்று ஒடுங்ை 

உறும் ைடிப்கபோது அகைகய உணரவ்ு 

உற்றைர் உம்பர் உம்பர ்

கபறும் பதகம அடியோர் கபயரோத 

கபருகமயகே 
25 



கபறுநீர் அறச ்சிறுமீே் துைண்டு 

ஆங்கு நிகேப்பிரிந்த 

கைருநீர் கமகயகே விடுதி ைண்டோய் 

வியே்ைங்கை கபோங்கி 

ைருநீர் மடுவுள் மகலசச்ிறு 

கதோணி ைடிவிே் கைள்களை் 

குருநீர் மதிகபோதியும் சகடை 

ைோேை் கைோழுமணிகய 
26 



கைோழுமணி ஏர்நகையோர் கைோங்கைை் 

குே்றிகடச ்கசே்றுகுே்றி 

விழும் அடிகயகே விடுதிைண்டோய் 

கமய்ம் முழுதுங்ைம்பித்து 

அழும் அடியோரிகட யோரத்்துகைத்து 

ஆட்கைோண் டருளிகயே்கேை் 

ைழுமணிகய இே்னுங் ைோடட்ுைண்டோய் 

நிே் புலே்ைைகல. 
27 



புலே்ைள் திகைப்பிை்ை யோனுந் 

திகைத்து இங்கைோர் கபோய்ந்கநறிை்கை 

விலங்குகிே்கறகே விடுதிைண்டோய் 

விண்ணும் மண்ணும்எல்லோம்  

ைலங்ை முந்நீர் நஞ்சமுது கசய்தோய் 

ைருணோைரகே 

துலங்குகிே்கறே் அடிகயே் உகடயோய் 

எே் கதோழுகுலகம. 
28 



குலங் ைகளந்தோய் ைகளந்தோய் எே்கேை் 

குற்றங்கைோற்றச ்சிகலயோம்  

விலங்ைல் எந்தோய் விட்டிடுதிைண்டோய் 

கபோே்ேிே் மிே்னுகைோே்கற 

அலங்ைல் அந்தோமகர கமேி அப்போ 

ஒப்பு இலோதைகே 

மலங்ைள் ஐந்தோல் சுைல்ைே் தயிரில் 

கபோரு மத்து உறகை. 
29 



மத்துறு தண்தயிரிே் புலே் 

தீை்ைதுைை் ைலங்கி 

வித்துறுகைகே விடுதிைண்டோய் 

கைண்தகல மிகலசச்ிை் 

கைோத்துறு கபோது மிகலந்து 

குடரக்நடுமோகல சுற்றித் 

தத்துறு நீறுடே் ஆரசக்சஞ் 

சோந்துஅணி சசக்சயகே 
30 



சசக்சயகே மிை்ை தண்புேல்ம்பம் 

விண்ைோல் நிலம்கநருப்போம் 

விசக்சயகே விட்டிடுதிைண்டோய் Tovalica 

கைளியோய் ைரியோய் 

பசக்சயகே கசய்ய கமேியகே ஸ் 

ஒண்பட அரைை் 

ைசக்சயகே ைடந்தோய் தடம் 

தோள அடற்ைரிகய 
31 



அடல் ைரிகபோல் ஐம்புலே்ைளுை்கு 

அஞ்சி அழிந்த எே்கே 

விடற்கு அரியோய் விட்டிடுதி ைண்டோய் 

விழுத்கதோண்டரை்்கு அல்லோல் 

கதோடற்கு அரியோய் சுடர ்மோமணிகய 

சுடு தீசச்ுைலை் 

ைடல் ைரிதுஆய் எழுநஞ்சு அமுது 

ஆை்குங் ைகறை்ைண்டகே 

32 



ைண்டது கசய்து ைருகணமடட்ுப் 

பருகிை் ைளித்து 

மிண்டுகிே்கறகே விடுதிைண்டோய் 

நிே்விகர மலரத்்தோள் 

பண்டுதந்தோற் கபோல் பணித்துப் 

பணிகசயை் கூவித்து எே்கேை் 

கைோண்டு எே்எந்தோய் ைகளயோய் 

ைகளயோய குதுகுதுப்கப 
33 



குதுகுதுப்பிே்றி நிே்று எே்குறிப்கப 

கசய்து நிே்குறிப்பில் 

விதுவிதுப் கபகே விடுதிைண்டோய் 

விகர யோர்ந்து இேிய 

மதுமதுப் கபோே்று எே்கே ைோகைப் 

பைத்திே் மேங்ைேிவித்து 

எதிரை்து எப்கபோது பயில்விை் 

ையிகலப் பரம்பரகே 
34 



பரம்பரகே நிே்பைஅடி 

யோகரோடும் எே்படிறு 

விரும்பரகே விட்டிடுதி ைண்டோய் 

கமே் முயல்ைகறயிே் 

அரும்பர கநர் கைத்து அணிந்தோய் 

பிறவி ஐைோய் அரைம் 

கபோரும்கபருமோே் விகேகயே் மேம் 

அஞ்சிப் கபோதும்பு உறகை  
35 



கபோதும்பு உறு தீப்கபோல் புகைந்கதரியப் 

புலே் தீை்ைதுை 

கைதும்புறு கைகே விடுதி ைண்டோய் 

விகர யோர் நறைம் 

ததும்பும் மந்தோரத்தில் தோரம் 

பயிே்று மந்தம் முரல்ைண்டு 

அதும்பும் கைோழுந்கதே் அவிரச்கட 

ைோேத்து அடலகரகச 
36 



அகரகச அறியோச ்சிறிகயே் 

பிகைை்கு அஞ்சல் எே்ேிே்அல்லோல் 

விகரகசர் முடியோய் விடுதிைண்டோய் 

கைண்நகைை் ைருங்ைண் 

திகரகசர் மடந்கத மணந்த 

திருப்கபோற் பதப்புயங்ைோ 

ைகரகசரந்்து அடர்ந்து எே்ே ைல்விகே 

தோே்ைந்து அடரை்ேகை 
37 



அடரப்ுலேோல் நிே் பிரிந்து அஞ்சி 

அஞ்கசோல் நல்லோரஅ்ைரத்ம் 

விடர் விடகலகே விடுதிைண்டோய் 

விரிந்கத எரியும் 

சுடர் அகேயோய் சுடுைோட்டுஅரகச 

கதோழும்பரை்்கு அமுகத 

கதோடரவ்ு அரியோய் தமிகயே்தேி 

நீை்குந் தேித்துகணகய 
38 



தேித்துகண நீநிற்ை யோே்தருை்கித் 

தகலயோல் நடந்த 

விகேத்துகண கயகே விடுதிைண்டோய் 

விகே கயனுகடய 

மேத்துகண கயஎே்தே் ைோை்முதகல 

எேை்கு எய்ப்பில்கைப்கப 

திகேத்துகண கயனும் கபோகறே் 

துயர் ஆை்கையிே் திண்ைகலகய 
39 



ைகலத்தகல மோேே்ே கநோை்கியர ்

கநோை்கிே் ைகலயிற்படட்ு 

மிகலத்து அகலந்கதகே விடுதிைண்டோய் 

கைண்மதியிே் ஒற்கறை் 

ைகலத்தகலயோய் ைருணோைரகே 

ையிலோயம் எே்னும் 

மகலத்தகலைோ மகலயோள் மணைோள 

எே் ைோை்முதகல. 
40 



முதகலச ்கசை்ைோய்சச்ியர ்கைட்கை 

கைந்நீரில் ைடிப்பமூை்கி 

விதகலச ்கசய்கைகே விடுதிைண்டோய் 

விடை்கு ஊே் மிகடந்த 

சிதகலச ்கசய்ைோயம் கபோகறே் 

சிைகேமுகறகயோ முகறகயோ 

திதகலச ்கசய்பூண்முகல மங்கைபங்ைோ 

எே் சிைைதிகய 
41 



ைதி அடிகயற்கு உே் ைைல்தந்து 

அருளவும் ஊே்ைழியோ 

விதி அடிகயகே விடுதிைண்டோய் 

கைண்தகல முகையிற் 

பதிஉகட ைோள்அரப் போரத்்து இகற 

கபத்துச ்சுருங்ை அஞ்சி 

மதிகநடு நீரிற் குளித்து ஒளிை்கும் 

சகட மே்ேைகே 
42 



மே்ேைகே ஒே்றும் ஆறு அறியோச ்

சிறிகயே் மகிை்சச்ி 

மிே்ேைகே விட்டிடுதி ைண்டோய் 

மிை்ை கைதகமய்ந்நூல் 

கசோே்ேைகே கசோல்ைழிந்தைகே 

ைழியோத் கதோழும்பர ்

முே்ேைகே பிே்னும் ஆேைகே 

இம் முழுகதயுகம 
43 



முழுது அயில் கைல்ைண்ணியர் எே்னும் 

மூரித் தைல் முழுகும் 

விழுது அகேகயகே விடுதிைண்டோய் 

நிே்கைறி மலரத்்தோள் 

கதோழுது கசல்ைோே் நல்கதோழும்பரிற் 

கூட்டிடு கசோத்து எம்பிரோே் 

பழுது கசய்கைகே விகடல் உகடயோய் 

உே்கேப் போடுைகே. 
44 



போடிற்றிகலே் பணிகயே்மணி 

நீ ஒளித்தோய்ை்குப் பசச்ூே் 

வீடிற்றிகலகே விடுதிைண்டோய் 

வியந்து ஆங்கு அலறித் 

கதடிற்றிகலே் சிைே் எை்விடத்தோே் 

எைர் ைண்டேர் எே்று 

ஓடிற்றிகலே் கிடந்து உள்உருகைே் 

நிே்று உகைத்தேகே 
45 



உகைதரு கநோை்கியர் கைோங்கைப் 

பலோப்பைத்து ஈயிே்ஒப்போய் 

விகை தருகைகே விடுதிைண்டோய் 

விடிே் கைகல நஞ்சுஉண் 

மகைதரு ைண்டே் குணம் இலி 

மோேிடே் கதய்மதியே் 

பகைதரு மோபரே் எே்றுஎே்று 

அகறைே் பழிப்பிகேகய 
46 



பழிப்பில்நிே் போதப் பைந்கதோழும்பு 

எய்தி விைப்பழித்து 

விழித்திருந் கதகே விடுதிைண்டோய் 

கைண்மணிப் பணிலம் 

கைோழித்து மந்தோர மந்தோகிேி 

நுந்தும் பந்தப் கபருகம 

தழிசச்ிகற நீரில் பிகறை்ைலம் 

கசரத்ரு தோரைகே 
47 



தோரகை கபோலும் தகலத்தகல 

மோகலத் தைலரப்பூண் 

வீரஎே் தே்கே விடுதிைண்டோய் 

விடில் எே்கே மிை்ைோர ்

ஆரஅ்டியோே் எே்ேிே் உத்தர 

கைோசமங்கைை்கு அரசிே் 

சீரஅ்டியோர் அடியோே் எே்று 

நிே்கேச ்சிரிப்பிப்பகே 
48 



சிரிப்பிப்பிே் சீறும் பிகைப்கபத் 

கதோழும்கபயும் ஈசற்கு எே்று 

விரிப்பிப்பே் எே்கே விடுதிைண்டோய் 

விடிே் கைங்ைரியிே் 

உரிப்பிசச்ே் கதோலுகடப் பிசச்ே்நஞ்சு 

ஊண்பிசச்ே் ஊரச்ச்ுடுைோட்டு 

எரிப்பிசச்ே் எே்கேயும் ஆளுகடப் 

பிசச்ே்எே்று ஏசுைகே 
49 



ஏசினும் யோே்உே்கே ஏத்தினும் 

எே்பிகைை்கை குகைந்து 

கைசறு கைகே விடுதிைண்டோய் 

கசம்பைள கைற்பிே் 

கதசுகடயோய் எே்கே ஆளுகடயோய் 

சிற்றுயிரை்்கு இரங்கிை் 

ைோய்சிே ஆலம் உண்டோய் அமுது 

உண்ணை் ைகடயைகே 
50 



மோணிை்ைைோசைர்  

ஸ்ரீ  மோணிை்ைைோசைர்  


