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2
சிவப்பிரகாச சுவாமிகள் அருளிய
ெப யநாயகியம்ைம கலித்துைற

திருச்சிற்றம்பலம்
இைறவற்குத் தக்க விறுமாப் ெபனுெமாழி யின்றிெயாரு

மறுவற்ற தன்மைன யாட்ேகற்ற தாமிறு மாப்பெனனக்

குைறவற்ற ெநற்ெகாண் டுலேகற் றுைனப்பலி ெகாள்ளுமரன்

ெபறவுற் றைனயைன ேயகுன்ைற வாழும் ெப யம்ைமேய.

1

பத்தர்க்கு ெநஞ்ச மலர்மீ திருத்திப் பயந்துெகாடுஞ்

சித்தர்க் ககற்றுநின் பாதாம் புயெமாரு ெசஞ்சிைலேமல்

ைவத்தற்கு ெமண்ணி மதியுைடேய ெனன்பன் வார்சைடயான்

பித்தர்க்குத் தங்குண நூலினுஞ் ெசம்ைம ெப யம்ைமேய.

2

இைழெபாறுத் தாற்ெபாைற தாெனன்ப ரானல் லிைசப்புலவர்

மைழெபாறுத் தார்புனன் முக்காற் ெபாறுக்கும் வழக்கதுண்ேட
யுைழெபாறுத் தார்நல் லியற்பைக யார்மைனக் குற்றெவாரு

பிைழெபாறுத் தாய்நன்று காண்குன்ைற வாழும் ெப யம்ைமேய.

3

ைகயன்று தாமைர கண்ணன் றிளெமன் கயெலனேவ

ெபாய்யன்று கங்ைகைய நீெரன்று சாதிப்பர் ேபார்விைடயார்

ெமய்ெயன்று நீெகாண் டிேரலற லாயிெனன் ெமன்ைகயிைடப்

ெபய்ெயன்று பின்ைன யறிவாய்ெதன் குன்ைறப் ெப யம்ைமேய.

4

ெபானவாங்கு ெசஞ்சைடப் பாம்புகள் சுற்றும் புதுமதியி

னன்வாங்கு ேகாடு கிழிக்கு நகுெவண் டைலபடுங்கன்

முன்வாங்கு ெமந்ைதநின் பாதாம் புயத்தின் முடிவணங்கிற்

பின்வாங்கி நில்லன்ன ேமகுன்ைற வாழும் ெப யம்ைமேய.

5

கடிந்து ெமன்றரு மீ திருப் பாெரனக் கங்ைகெயன்பாண்

முடிநரு ேவறி யிருந்தனள் ேவனின் முதிர்விலத

னடியைட வாெரனச் சங்கரன் பாங்க ரமர்ந்தைனநீ

பிடிநைட ேயகுயி ேலகுன்ைற வாழும் ெப யம்ைமேய.

6

நின்ேபா லிலரரு ளாளெரன் ேறெசால நின்ெகாழுந

ெனன்ேபா ெனாருவன் மகன்பூங் கழுத்தி யீர்வெலன்ேற

யன்ேபார் சிறிது மிலனாகப் ேபாக வதற்கிைசந்து

பின்ேபாய் விடாதுகண் டாய்குன்ைற வாழும் ெப யம்ைமேய.

7

ெசச்ைச மலர்புைர வாெனாடு ேமனி திறந்துெகாண்டு
கச்ைச யரெவான் றைசத்துக் கபாலங் கரத்ெதடுத்துப்

பச்ைச மயிலைன யார்மைன ேதாறும் படர்ந்திரக்கும்

பிச்ைச ெயாழிெகன் ெறாருவார்த்ைத ெசால்ெலம் ெப யம்ைமேய.

8

3

ேசாதிப் பதியன்றி ேவெறாரு ெதய்வந் ெதாழுதற்கில்ைல

ேயாதிற் பிறெரன வச்ச முறாம லுயிர்கெளல்லா
நீதிப் புதல்வர்க ளாயின வாதவி ன ீெகாள்கற்புப்

ேபதிப்ப தன்றுகண் டாய்குன்ைற வாழும் ெப யம்ைமேய.

9

நின்ேனய நாயக ெனன்றிருப் பாய்நிைன நீத்தகன்று

தன்ேன ல் பூவணத் ேதயன்று ேபாய்ச்ெசய்த தன்ைமெயலாஞ்

ெசான்ேன னேலனினி நின்ேனா ெடாளிப்பெதன் ெசால்லுவன்யான்
பின்ேன ெதனக்குத் தருவாய்ெதன் குன்ைறப் ெப யம் மாய.

10

நற்றவத் துன்ைனப் ெபறுமைலக் ெகன்னமுன் னல்கியுைனப்
பற்றுறக் ெகாண்ட ெதலும்ேப யணியும் பழமைலதான்

சற்ெறனக் ைகயந் தராதுெசான் னும்மைலச் சாதியுள்ள

ெபற்றவர்க் ெகன்ன முைலவிைல குன்ைறப் ெப யம்ைமேய.

11

கற்றா ரறிகுவர் மக்கடம் ேபெறனக் கட்டுைரத்த

ெசாற்றா ெனாருெபண் ெணாழித்தெதன் பாெராடு தால்லுலகி

னற்றாண் மகற்ெபறு ெகன்றாசி ெசால்பவர் நாணவுைனப்

ெபற்றான் மைலயைர யன்குன்ைற வாழும் ெப யம்ைமேய.

12

க ய யிடறுைடப் ெபம்மான் கரத்துைழக் கன்ெறாடுேமா
ர ய முடியம் புலிேயாடு ேமவிைள யாடுகின்றாய்
ெத ய வ ய பதினா லுலகுெமன் சிற்றிெலன்பாய்

ெப யவ ெளன்ப துனக்ேகது குன்ைறப் ெப யம்ைமேய.
தண்ணா

13

தழி புைனவான் விழியிைண தம்மைனகள்

பண்ணா வழிக்குெமன் ேறாநின் றிருமுக பங்கயத்திற்
கண்ணா யினருனக் கவ்வைல மாதுங் கைலமகளும்

ெபண்ணா ரமுதைன யாய்குன்ைற வாழும் ெப யம்ைமேய.

14

உள்ளத் துறுபிணி ேயற்கு மருந்துக்ெகன் றுன்ைனவந்து

ெமௗ ளத் ெதாழவுந் திருமுைலப் பான்ெமல் விரனுதியாற்

ெறள்ளித் துளியள வாயினுந் ெதாட்டுத் ெதறித்திைலயுன்

பிள்ைளக்குங் கிள்ைளக்கும் பால்ெகாடுத் தாெலன் ெப யம்ைமேய.

15

ஆறாத துயர்ெகாண் டடிேயன் சலிப்ப வதுெசவியி

ேலறாம ேலயிருந் தாெலன்ெசய் ேவெனங்க ள ீசற்ெகாரு
றாகி யண்ட முதலா யிளைம குலவுதவப்

ேபறாகி வாழபவ ேளகுன்ைற வாழும் ெப யம்ைமேய.

16

நைனமாட்சி ெமன்ெகான்ைறத் தாேரான் றருமிரு நாழிெநல்லால்

விைனமாட்சி ெகாண்டுயி ெரல்லா மளித்தருண் ேமன்ைமயினான்
மைனமாட்சி ெயய்து முனக்ேக ெபருங்கற்பு மாட்சியன்றிப்

பிைனமாட்சி யார்க்குண் டுலகீ ன்ற குன்ைறப் ெப யம்ைமேய.

17

4

ெநடிய விலங்க ெலாருசிைல யாக்கிய நின்பததிேமற்

ெகாடிய வநங்கன் சிைலேபா ெயடுத்துமுன் ெகாண்ெடதிர்ந்த

ெவாடிவி லருஞசிைலச் ெசங்கரும் ேபாெசால் லுனதுநடுப்

பிடியு ளடங்கிய ெதன்னிது குன்ைறப் ெப யம்ைமேய.

18

பண்டகு வைண
ீ
ெயாடுபாட வந்தவப் பாமடந்ைத

கண்டழு மாறு மதிநிைர ேபாலக் கவின்கனியும்

ெவண்டைல மாைல கிடந்ெதாளிர் ேதாளிக்கு வங்குமுைலப்
ீ

ெபண்டைக மாமணி நீகுன்ைற வாழும் ெப யம்ைமேய.
திருச்சிற்றம்பலம்

ெப யநாயகியம்ைம கலித்துைற முற்றிற்று

19

