
 
சிபுாம்

 

(ிருப்பதருந்துறநில் அருபிது ற்சிநப்புப் தாிம்) 
 ச்சிா ாஅழ்க ான் ாள் ாழ்க  

Namaccivaya vaazhga Nadhan thal vazhga 

இறப்பதாழுதும் ன் பஞ்சில் ீங்காான் ாள் ாழ்க                 

Imaippozhudhum en nenjjil Ninggadhan thal vazhga 

ககாகி ஆண்ட குருின் ாள் ாழ்க 

Kogazhi anda kurumanidhan thal vazhga 

ஆகம் ஆகிின்று அண்ிப்தான் ாள் ாழ்க 

 Agamam aginindru Annippan thal vazhga 

கன் அககன் இறநன் அடிாழ்க 

Egan anegan Iraivan adivazhga 5  

ககம் பகடுத்ாண்ட கந்ன் அடிபல்க 

 Vegam keduththanda vendhan adi velga 

திநப்தறுக்கும் திஞ்ஞகன்ன் பதய்கல்கள் பல்க 

Pirapparukkum pinjnjaganthan peygazhalgal velga 

புநந்ார்க்குச் கசகான் ன் பூங்கல்கள் பல்க 

 Purandharkkuc ceyonthan punggazhalgal velga 

கங்குிார் உள்கிழும் ககான்கல்கள் பல்க  

Karangguvivar ulmagizhum kongazhalgal velga 

சிம்குிார் ஏங்குிக்கும் சீகான் கல் பல்க 

Sirangguvivar ongguvikkum siron kazhal velga 10 

ஈசன் அடிகதாற்நி ந்ற அடிகதாற்நி 
 Esan adi potri endhai adi potri 

கசன் அடிகதாற்நி சின் கசடி கதாற்நி 
 Thesan adi potri sivan sevadi potri 

கத்க ின்ந ினன் அடி கதாற்நி 
 

 
 
 
 

 

 
Neyaththe nindra nimalan adi potri 

ாப் திநப்பு அறுக்கும் ன்ணன் அடி கதாற்நி 
 Mayap pirappu arukkum mannan adi potri 

 சீார் பதருந்துறந ம் கன் அடி கதாற்நி 
                 Sirar perundhurai nam thevan adi potri 15 

 ஆா இன்தம் அருளும் றன கதாற்நி 
Aradha inbam arulum malai potr 

சின் அன் ன்சிந்றபள் ின்ந அணால்  

Sivan avan en sindhaiyul nindra adhanal 

அன் அருபாகன அன் ாள் ங்கிச்  

Avan arulale avan thal vananggic 

சிந்ற கிச் சி புாம் ன்றண  

Cindhai magizhac civapuranam thannai 

பந்ற ிறணபழுதும் ஏ உறப்தன் ான். 20  

Mundhai vinaimuzhudhum oya uraippan yan. 20 

கண் நுனான் ன்கருறக் கண்காட்ட ந்து ய்ி 
 Kan nudhalanthan karunaik kangatta vandhu eydhi 

ண்ணுற்கு ட்டா ில் ஆர்கல் இறநஞ்சி 
 Ennudharku etta ezhilar kazhal irainjji 

ிண் ிறநந்தும் ண் ிறநந்தும் ிக்காய், ிபங்கு 
எபிாய், 

 Vin niraindhum man niraindhum mikkay, vilanggu oliyay, 

ண் இநந் ல்றன இனாாகண ின் பதரும்சீர் 

 En irandhu ellai iladhane nin perunjjir 

பதால்னா ிறணகன் புகழுாறு என்று அநிகன் 



 

Polla vinaiyen pugazhumaru ondru ariyen 25 

புல்னாகிப் பூடாய்ப் புழுாய் ாகிப்  

Pullagip pudayp puzhuvay maramagip 

தல் ிருகாகிப் தநறாய்ப் தாம்தாகிக் 

 Pal virugamagip paravaiyayp pambagik 

கல்னாய் ணிாய்ப் கதாய்க் கங்கபாய்  

Kallay manidharayp peyayk kananggalay 

ல் அசுர் ஆகி பணிாய்த் காய்ச் 

 Val asurar agi munivarayth thevarayc 

பசல்னாஅ ின்ந இத் ா சங்கத்துள்   

              Cellaa nindra ith thavara sanggamaththul 30 

                ல்னாப் திநப்பும் திநந்து இறபத்கன், ம்பதருான் 

Ellap pirappum pirandhu ilaiththen, emberuman 

                  பய்க உன் பதான் அடிகள் கண்டு இன்று டீு உற்கநன்  

Meyye un pon adigal kandu indru vidu utren 

உய் ன் உள்பத்துள் ஏங்காாய் ின்ந  

Uyya en ullaththul onggaramay nindra 

பய்ா ினா ிறடப்தாகா கங்கள்  

Meyya vimala vidaippaga vedhanggal 

ா ணகாங்கி ஆழ்ந்து அகன்ந நுண்ிகண 

Aiya ena onggi azhndhu agandra nunniyane 35 

பய்ாய், ிாய், இாணணாம் ினா 

Veyyay, thaniyay, iyamananam vimala 

                  பதாய் ஆிண ல்னாம் கதாய் அகன ந்ருபி  
Poy ayina ellam poy agala vandharuli 

பய் ஞாணம் ஆகி ிபிர் கின்ந பய்ச் சுடக  

Mey njanam agi milirgindra meyc cudare 

ஞ்ஞாணம் இல்னாகன் இன்தப் பதருாகண 

                  Enjnjanam illadhen inbap perumane 

 
அஞ்ஞாணம் ன்றண அகல்ிக்கும் ல் அநிக  

Anjnjanam thannai agalvikkum nal arrive 40  

ஆக்கம் அபவு இறுி இல்னாய், அறணத்து உனகும் 

 Akkam alavu irudhi illay, anaiththu ulagum 

ஆக்குாய் காப்தாய் அிப்தாய் அருள் ருாய் 

 Akkuvay kappay azhippay arul tharuvay 

கதாக்குாய் ன்றணப் புகுிப்தாய் ின் பாழும்தின்  

Pokkuvay ennaip puguvippay nin thozhumbin 

ாற்நத்ின் கரிாய், கசாய், ிாகண  

Natraththin neriyay, seyay, naniyane 

ாற்நம் ணம் கி ின்ந றநகாகண  

Matram manam kazhiya nindra maraiyone 45 

 கநந் தால் கன்ணபனாடு பய்கனந்ாற் கதானச் 

 Karandha pal kannalodu ney kalandhar polac 

சிநந்டிார் சிந்றணபள் கன்ஊநி ின்று 

 Cirandha adiyar sindhanaiyul thenuri nindru 

திநந் திநப்பு அறுக்கும் ங்கள் பதருான்  

Pirandha pirappu arukkum enggal peruman 

ிநங்கள் ஏர் ந்து உறடாய், ிண்கார்கள் த் 

 Niranggal or aindhu udaiyay, vinnorgal eththa 

றநந்ிருந்ாய், ம்பதருான் ல்ிறணகன் ன்றண  

Maraindhirundhay, emberuman valvinaiyen thannai 50 

றநந்ிட படி ா இருறப  

Maraindhida mudiya maya irulai 

அநம்தாம் ன்னும் அரும் கிற்நால் கட்டி  

Aram pavam ennum arunggayitral katti 

புநம்கால் கதார்த்து ங்கும் புழு அழுக்கு படி 

 Puram thol porththu enggum puzhu azhukku mudi, 

, னம் கசாரும் என்தது ாில் குடிறன  



 

Malam sorum onbadhu vayil kudilai 

 னங்கப் புனன் ந்தும் ஞ்சறணறச் பசய்,  

Malanggap pulan aindhum vanjjanaiyaic ceyya, 55 

ினங்கு ணத்ால், ினா உணக்கு  

Vilanggu manaththal, vimala unakku 

கனந் அன்தாகிக் கசிந்து உள் உருகும்  

Kalandha anbagik kasindhu ul urugum 

னம் ான் இனா சிநிகற்கு ல்கி 
 Nalam than iladha siriyerku nalgi 

ினம் ன்கல் ந்து அருபி ீள்கல்கள் காட்டி 

Nilam thanmel vandhu aruli nilkazhalgal katti, 

ாிற் கறடாய்க் கிடந் அடிகற்குத்  

Nayir kadaiyayk kidandha adiyerkuth 60 

ாிற் சிநந் ா ஆண த்துகண  

Thayir cirandha thaya ana thaththuvane 

ாசற்ந கசாி னர்ந் னர்ச்சுடக  

Masatra sodhi malarndha malarccudare 

கசகண கன் ஆர்அபக சிபுாகண  

Thesane thenar amudhe sivaburane 

தாசாம் தற்று அறுத்துப் தாரிக்கும் ஆரிகண  

Pasamam patru aruththup parikkum ariyane 

கச அருள்புரிந்து பஞ்சில் ஞ்சம் பகடப்  

Nesa arulpurindhu nenjjil vanjjam kedap 65 

 கதாது ின்ந பதருங்கருறப் கதாாகந 

 Peradhu nindra perunggarunaip perare 

ஆா அபக அபினாப் பதம்ாகண 

 Ara amudhe alavilap pemmane 

ஏாார் உள்பத்து எபிக்கும் எபிாகண 

 Oradhar ullaththu olikkum oliyane 

 
ீாய் உருக்கி ன் ஆருிாய் ின்நாகண 

 Niray urukki en aruyiray nindrane 

இன்தபம் துன்தபம் இல்னாகண உள்பாகண 

 Inbamum thunbamum illane ullane 70 

அன்தருக்கு அன்தகண ாறபாய் இல்றனபாய் 

 Anbarukku anbane yavaiyumay illaiyu 

கசாிகண துன்ணிருகப கான்நாப் பதருறகண 

 Sodhiyane thunnirule thondrap perumaiyane 

ஆிகண அந்ம் டுாகி அல்னாகண 

 Adhiyane andham naduvagi allane 

ஈர்த்து ன்றண ஆட்பகாண்ட ந்ற பதருாகண  

Irththu ennai atkonda endhai perumane 

கூர்த் பய் ஞாணத்ால் பகாண்டு உர்ார் ம்கருத்ில் 

 Kurththa mey njanaththal kondu unarvar thamkaruththil 75  

காக்கரி காக்கக நுணுக்கரி நுண் உர்க 

 Nokkariya nokke nunukkariya nun unarve 

கதாக்கும் வும் புர்வும் இனாப் புண்ிகண  

Pokkum varavum punarvum ilap punniyane 

காக்கும் ன் கானகண காண்தரி கதர் எபிக  

Kakkum em kavalane kanbariya per oliye 

ஆற்நின்த பள்பக அத்ா ிக்காய் ின்ந  

Atrinba vellame aththa mikkay nindra 

காற்நச் சுடர் எபிாய்ச் பசால்னா நுண் உர்ாய்  

Thotrac cudar oliyay solladha nun unarvay 80 

ாற்நாம் றகத்ின் பவ்ககந ந்து அநிாம்  

Matramam vaiyagaththin vevvere vandhu arivam 

கற்நகண கற்நத் பபிக ன் சிந்றண உள்  

Thetrane thetrath thelive en sindhanai ul 

ஊற்நாண உண்ார் அபக உறடாகண  



 

Utrana unnar amudhe udaiyane 

கற்று ிகா ிடக்கு உடம்தின் உள்கிடப்த  

Vetru vigara vidakku udambin ul kidappa 

ஆற்கநன் ம் ா அகண ஏ ன்று ன்று  

Atren em aiya arane o endru endru 85 

கதாற்நிப் புகழ்ந்ிருந்து பதாய்பகட்டு பய் ஆணார்  

Potrip pugazhndhirundhu poygettu mey anar 

ீட்டு இங்கு ந்து ிறணப்திநி சாாக  

Mittu inggu vandhu vinaippiravi sarame 

கள்பப் புனக்கும்றதக் கட்டு அிக்க ல்னாகண 

 Kallap pulak kurambaik kattu azhikka vallane 

ள் இருபில் ட்டம் தின்று ஆடும் ாகண 

 Nal irulil nattam payindru adum nadhane 

ில்றன உள் கூத்கண பன்தாண்டி ாட்டாகண 

 Thillai ul kuththane thenbandi nattane 90 

அல்னல் திநி அறுப்தாகண ஏ ன்று  

Allal piravi aruppane o endru 

பசால்னற்கு அரிாறணச் பசால்னித் ிருடிக்கீழ்  

Sollarku ariyanaic collith thiruvadikkizh 

பசால்னி தாட்டின் பதாருள் உர்ந்து பசால்லுார் 

 Solliya pattin porul unarndhu solluvar 

 பசல்ர் சிபுத்ின் உள்பார் சின் அடிக்கீழ்ப்  

 Selvar sivaburaththin ullar sivan adikkizhp 

                தல்கனாரும் த்ப் திந்து 

. Pallorum eththap panindhu. 95 

 Thiruccitrambalam 

                      ிருச்சிற்நம்தனம் 


