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திருசச்ிற்றம்பலம் 

5. திருசச்தகம் 

(திருப்பபருந்துறறயில் அருளியது) 

பத்தி றைராக்கிய விசித்திரம் 

(3) சுட்டறுத்தல் 

(எண் சீரக்்கழிபநடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்) 



 பைள்ளந்தாழ் விரிசறடயாய் விறடயாய் விண்ணணார ்

பபருமாணே எேக்ணகட்டு ணைட்ட பநஞ்சாய்ப் 

பள்ளந்தாழ் உறுபுேலில் கீழ் ணமலாகப் 

பறதத்துஉருகும் அைர்நிற்க எே்றே ஆண்டாய்க் 

உள்ளந்தாள் நிே்று உசச்ிஅளவு பநஞ்சாய் 

உருகாதால் உடம்பபல்லாம் கண்ணாய் அண்ணா 

பைள்ளந்தாே் பாயாதால் பநஞ்சம் கல்லாம் 

கண்இறணயும் மரமாம்தீ விறேயி ணேற்ணக.  

திருசச்ிற்றம்பலம் 
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 விறேயிணல கிடந்ணதறேப் புகுந்து நிே்று 

ணபாதுநாே் விறேக்ணகடே் எே்பாய் ணபால 

இறேயே்நாே் எே்றுஉே்றே அறிவித்து எே்றே 

ஆடப்காண்டு எம்பிராே் ஆோய்க்கு இரும்பிே்பாறை 

அறேயநாே் பாணடே் நிே்றுஆணடே் அந்ணதா 

அலறிணடே் உலறிணடே் ஆவி ணசாணரே் 

முறேைணே முறறணயா நாே் ஆேைாறு 

முடிவு அறிணயே் முதல்அந்தம் ஆயிோணே 22 



 ஆயநாே் மறறயைனும் நீணய ஆதல் 

அறிந்துயாே் யாைரினும் கறடயோய 

நாயிணேே் ஆதறலயும் ணநாக்கிக் கண்டு 

நாதணே நாே்உேக்குஓர் அே்பே் எே்ணபே் 

ஆயிணேே் ஆதலால் ஆண்டு பகாண்டாய் 

அடியாரத்ாம் இல்றலணய அே்றி மற்றுஓர ்

ணபயணேே் இதுதாே் நிே்பபருறம அே்ணற 

எம்பபருமாே் எே்பசால்லிப் ணபசுணகணே. 
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 ணபசிற்றாம் ஈசணே எந்தாய் எந்றத 

பபருமாணே எே்றுஎே்ணற ணபசிப் ணபசிப் 

பூசிற்றாம் திருநீணற நிறறயப் பூசிப் 

ணபாற்றி எம்பபருமாணே எே்று பிே்றா 

ணநசத்தாற் பிறப்புஇறப்றபக் கடந்தார் தம்றம 

ஆண்டாணே அைாபைள்ளக் கள்ை ணேறே 

மாசற்ற மணிக்குே்ணற எந்தாய் அந்ணதா 

எே்றேநீ ஆடப்காண்ட ைண்ணம் தாணே.  24 



 ைண்ணம்தாே் ணசயதுஅே்று பைளிணத அே்று 

அணநகே்ஏகே் அணுஅணுவில் இறந்தாய் எே்றங்கு 

எண்ணம்தாே் தடுமாறி இறமணயார் கூட்டம் 

எய்துமாறு அறியாத எந்தாய் உே்தே் 

ைண்ணம்தாே் அதுகாட்டி ைடிவு காட்டி 

மலரக்்கழல்கள் அறைகாட்டி ைழி அற்ணறறேத் 

திண்ணம்தாே் பிறைாமல் காத்து ஆட்பகாண்டாய் 

எம்பபருமாே் எே்பசால்லிச ்சிந்திக் ணகணே 25 



 கண்இறண நிே்திருப்பாதப் ணபாதுக்கு ஆக்கி 

ைந்தறேயும் அம்மலரக்்ணக ஆக்கி ைாக்குஉே் 

மணிைாரத்்றதக்கு ஆக்கிஐம் புலே்கள் ஆர 

ைந்தறே ஆடப்காண்டு உள்ணள புகுந்தவிசற்ச 

மால்அமுதப் பபரும்கடணல மறலணய உே்றேத் 

தந்தறே பசந்தாமறரக் காடுஅறேய ணமேித் 

தேிசச்ுடணர இரண்டுமால்இத் தேியணேற்ணக 

26 



தேியணேே் பபரும்பிறவிப் பபௌைத்து எை்ைத் 

தடம்திறரயால் எற்றுண்டு பற்று ஒே்றுஇே்றிக் 

கேிறயணநர ்துைரை்ாயார் எே்னும் காலால் 

கலக்குண்டு காமைாே் சுறவிே் ைாய்ப்படட்ு 

இேிஎே்ணே உய்யுமாறு எே்றுஎே்று எண்ணி 

அஞ்பசழுத்திே் புறணபிடித்துக் கிடக்கிே்ணறறே 

முறேைணே முதல்அந்தம் இல்லா மல்லல் 

கறரகாட்டி ஆட்பகாண்டாய் மூரக்்க ணேற்ணக. 
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 ணகட்டாரும் அறியாதாே் ணகடுஒே்று இல்லாே் 

கிறளஇலாே் ணகளாணத எல்லாம் ணகட்டாே் 

நாட்டாரக்ள் விழித்திருப்ப ஞாலத்து உள்ணள 

நாயினுக்கு தவிசு இட்டு நாயிணேற்ணக 

காட்டாதே எல்லாம் காட்டிப் பிே்னுங் 

ணகளாதே எல்லாம் ணகட்பித்து எே்றே 

மீட்ணடயும் பிறைாமல் காத்து ஆட்பகாண்டாே் 

எம்பபருமாே் பசய்திட்ட விசற்ச தாணே 
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விசற்சதாே் இதுஒப்பது உண்ணடா ணகட்கிே் 

மிகுகாதல் அடியாரத்ம் அடியே் ஆக்கி 

அசச்ம்தீரத்்து ஆட்பகாண்டாே் அமுதம் ஊறி 

அகம்பநகணை புகுந்துஆண்டாே் அே்பு கூர 

அசச்ே்ஆண் பபண்அலி ஆகாசம் ஆகி 

ஆரஅ்ழலாய் அந்தமாய் அப்பால் நிே்ற 

பசசற்சமா மலரப்ுறரயும் ணமேி எங்கள் 

சிைபபருமாே் எம்பபருமாே் ணதைர் ணகாணை.  29 



 ணதைர்ணகா அறியாத ணதை ணதைே் 

பசழும்பபாழில்கள் பயந்துகாத்து அழிக்கும் மற்றற 

மூைர்ணகாோய் நிே்ற முதல்ைே் மூரத்்தி 

மூதாறத மாதுஆளும் பாகத்து எந்றத 

யாைர்ணகாே் எே்றேயும்ைந்து ஆண்டு பகாண்டாே் 

யாம்ஆரக்்கும் குடிஅல்ணலாம் யாதும் அஞ்ணசாம் 

ணமவிணோம் அைே்அடியார் அடியா ணராடும் 

ணமே்ணமலுங் குறடந்துஆடி ஆடு ணைாணம. 
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மாணிக்கைாசகர்  

ஸ்ரீ  மாணிக்கைாசகர்  


