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திருசச்ிற்றம்பலம் 

5. திருசச்தகம் 

(திருப்பபருந்துறறயில் அருளியது) 

(10) ஆனந்தாதீதம் 

(எண்சீர் கழிபநடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்) 



மாறு இலாத மாக்கருறண பெள்ளமம 

ெந்து முந்திநின் மலரப்காள் தாள்இறண 

மெறு இலாப் பதப்பரிசு பபற்றநின் 

பமய்ம்றம அன்பரஉ்ன் பமய்ம்றம மமவினார ்

ஈறு இலாதநீ எளிறய ஆகிெந்து 

ஒளிபசய் மானுடம் ஆக மநாக்கியும் 

கீறு இலாத பநஞ்சுஉறடய நாயிமனன் 

கறடயன் ஆயிமனன் பட்ட கீழ்றமமய 

திருசச்ிற்றம்பலம் 
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 றமஇலங்கு நல் கண்ணி பங்கமன 

ெந்து என்றனப் பணிபகாண்ட பின்மழக் 

றகஇலங்கு பபாற் கிண்ணம் என்று அலால் 

அரிறய என்றுஉறனக் கருது கின்றிமலன் 

பமய்இலங்கு பெண் நீற்று மமனியாய் 

பமய்ம்றம அன்பரஉ்ன் பமய்ம்றம மமவினார ்

பபாய்யில் அங்கு எறனப் புகுதவிட்டு நீ 

மபாெமதா பசாலாய் பபாருத்தம் ஆெமத 
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 பபாருத்தம் இன்றமமயன் பபாய்ம்றம உண்றமமயன் 

மபாத என்றுஎறனப் புரிந்து மநாக்கவும் 

ெருத்தம் இன்றமமயன் ெஞ்சம் உண்றமமயன் 

மாண்டிமலன் மலரக்் கமல பாதமன 

அரத்த மமனியாய் அருள்பசய் அன்பரும் 

நீயும் அங்கு எழுந்தருளி இங்குஎறன 

இருத்தினாய் முறறமயா என் எம்பிரான் 

ெம்பமனன் விறனக்கு இறுதி இல்றலமய 
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 இல்றல நின்கழற்கு அன்புஅது என்கமண 

ஏலம் ஏலும் நற்குழலி பங்கமன 

கல்றல பமன்கனி ஆக்கும் விசற்சபகாண்டு 

என்றன நின்கழற்கு அன்பன் ஆக்கினாய் 

எல்றல இல்றல நின்கருறண எம்பிரான் 

ஏதுபகாண்டு நான் ஏது பசய்யினும் 

ெல்றலமய எனக்கு இன்னும் உன்கழல் 

காட்டி மீடக்வும் மறுவுஇல் ொனமன 
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 ொன நாடரும் அறிபயா ணாதநீ 

மறறயில் ஈறும்முன் பதாடபரா ணாதநீ 

ஏறன நாடரும் பதரிபயா ணாதநீ 

என்றன இன்னிதாய் ஆண்டு பகாண்டொ 

ஊறன நாடகம் ஆடு வித்தொ 

உருகி நான்உறனப் பருக றெத்தொ 

ஞான நாடகம் ஆடு வித்தொ குள்ளும் 

றநய றெயகத்து உறடய விசற்சமய. 
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விசச்ுஅது இன்றிமய விறளவு பசய்குொய் 

விண்ணும் மண்ணகம் முழுதும் யாறெயும் 

றெசச்ு ொங்குொய் ெஞ்சகப் பபரும் 

புறலயமனறன உன் மகாயில் ொயிலிற் 

பிசச்ன் ஆக்கினாய் பபரிய அன்பருக்கு 

உரியன் ஆக்கினாய் தாம் ெளரத்்தமதார் 

நசச்ு மாமரம் ஆயினும் பகாலார் இ 

நானும் அங்ஙமன உறடய நாதமன 
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 உறடய நாதமன மபாற்றி நின் அலால் 

பற்று மற்றுஎனக்கு ஆெது ஒன்றுஇனி 

உறடயமனா பணி மபாற்றி உம்பரார ்

தம்பரா பரா மபாற்றி யாரினும் 

கறடயன் ஆயிமனன் மபாற்றி என்பபருங் 

கருறணயாளமன மபாற்றி என்றனநின் 

அடியன் ஆக்கினாய் மபாற்றி ஆதியும் 

அந்தம் ஆயினாய் மபாற்றி அப்பமன 
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அப்பமன எனக்கு அமுதமன ஆனந்தமன 

அகம்பநக அள்ளூறு மதன் 

ஒப்பமன உனக்கு உரிய அன்பரில் 

உரியனாய் உறனப் பருக நின்றமதார ்

துப்பமன சுடரம்ுடியமன துறண 

யாளமன பதாழும்பாளர் எய்ப்பினில் 

றெப்பமன எறன றெப்பமதா பசாலாய் 

றநய றெயகத்து எங்கள் மன்னமன 
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மன்ன எம்பிரான் ெருக என்எறன. 

மாலும் நான்முகத்து ஒருென் யாரினும் 

முன்ன எம்பிரான் ெருக என்எறன 

முழுதும் யாறெயும் இறுதி உற்றநாள் 

பின்ன எம்பிரான் ெருக என்எறனப் 

பபய் கழற்கண் அன்பாய்என் நாவினால் 

பன்ன எம்பிரான் ெருக என்எறனப் 

பாெ நாச நின்சீரக்ள் பாடமெ. 
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 பாடமெண்டும் நான் மபாற்றி நின்றனமய 

பாடி றநந்துறநந்து உருகி பநக்குபநக்கு 

ஆடமெண்டும் நான் மபாற்றி அம்பலத்து 

ஆடும்நின் கழற்மபாது நாயிமனன் 

கூடமெண்டும் நான் மபாற்றி இப்புழுக் 

கூடு நீக்குஎறனப் மபாற்றி பபாய்எலாம் 

வீடமெண்டும் நான் மபாற்றி வீடுதந்து 

அருளு மபாற்றிநின் பமய்யர் பமய்யமன 
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மாணிக்கொசகர்  

ஸ்ரீ  மாணிக்கொசகர்  


