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சிவனது அநாதி முறறறமயான பழறம 

(கலிபவண்பா) 
 



 நமசச்ிவாய வாஅழ்க நாதன்தாள் வாழ்க 

 இறமப்பபாழுதும் என்பநஞ்சில் நீங்காதான்தாள்வாழ்க 

 ககாகழி ஆண்ட குருமணிதன் தாள்வாழ்க 

 ஆகமம் ஆகிநின்று அண்ணிப்பான் தாள்வாழ்க 

 ஏகன் அகநகன் இறறவன் அடிவாழ்க 

திருசச்ிற்றம்பலம் 
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 கவகம் பகடுத்தாண்ட கவந்தன் அடிபவல்க 

 பிறப்பறுக்கும் பிஞ்ஞகன்தன் பபய்கழல்கள் பவல்க 

 புறத்தாரக்்குச ்கசகயான்தன் பூங்கழல்கள் பவல்க 

 கரங்குவிவார ்உள்மகிழுங் ககான்கழல்கள் பவல்க 

 சிரங்குவிவார ்ஓங்குவிக்கும் சீகரான் கழல்பவல்க                   
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 ஈசன் அடிகபாற்றி எந்றத அடிகபாற்றி 

 கதசன் அடிகபாற்றி சிவன் கசவடிகபாற்றி 

 கநயத்கத நின்ற நிமலன் அடிகபாற்றி 

 மாயப் பிறப்பறுக்கும் மன்னன் அடிகபாற்றி 

 சீரார ்பபருந்துறறநம் கதவன் அடிகபாற்றி                            
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 ஆராத இன்பம் அருளும் மறலகபாற்றி 

 சிவன்அவன் என்சிந்றதயுள் நின்ற அதனால் 

 அவன் அருளாகல அவன்தாள் வணங்கிச ்

 சிந்றத மகிழச ்சிவபுராணம் தன்றன 

 முந்றத விறனமுழுதும் ஓய உறரப்பன்யான்                            
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 கண்நுதலான் தன்கருறணக் கண்காட்ட வந்பதய்தி 

 எண்ணுதற்கு எட்டா எழிலார ்கழல்இறறஞ்சி 

 விண்நிறறந்து மண்நிறறந்து மிக்காய் விளங்கு ஒளியாய், 

 எண்ணிறந்து எல்றல இலாதாகன நின்பபருஞ்சீர ்

 பபால்லா விறனகயன் புகழுமாறு ஒன்றறிகயன்                             
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 புல்லாகிப் பூடாய்ப் புழுவாய் மரமாகிப் 

 பல்விருகம் ஆகிப் பறறவயாய்ப் பாம்பாகிக் 

 கல்லாய் மனிதராய்ப் கபயாய்க் கணங்களாய் 

 வல்அசுரர ்ஆகி முனிவராய்த் கதவராய்ச ்

 பசல்லாஅ நின்ற இத்தாவர சங்கமத்துள்                                         
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 எல்லாப் பிறப்பும் பிறந்துஇறளத்கதன் எம்பபருமான் 

 பமய்கயஉன் பபான்அடிகள் கண்டுஇன்று வீடுற்கறன் 

 உய்யஎன் உள்ளத்துள் ஓங்காரமாய் நின்ற 

 பமய்யா விமலா விறடப்பாகா கவதங்கள் 

 ஐயா எனஓங்கி ஆழ்ந்துஅகன்ற நுண்ணியகன                       
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 பவய்யாய் தணியாய் இயமானனாம் விமலா 

 பபாய்ஆயின எல்லாம் கபாய்அகல வந்தருளி 

 பமய்ஞ்ஞானம் ஆகி மிளிர்கின்ற பமய்சச்ுடகர 

 எஞ்ஞானம் இல்லாகதன் இன்பப் பபருமாகன 

 அஞ்ஞானம் தன்றன அகல்விக்கும் நல்அறிகவ                            
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 ஆக்கம் அளவுஇறுதி இல்லாய் அறனத்துஉலகும் 

 ஆக்குவாய் காப்பாய் அழிப்பாய் அருள்தருவாய் 

 கபாக்குவாய் என்றனப் புகுவிப்பாய் நின்பதாழும்பில் 

 நாற்றத்தின் கநரியாய் கசயாய் நணியாகன 

 மாற்றம் மனம்கழிய நின்ற மறறகயாகன                                   

45 



 கறந்தபால் கன்னபலாடு பநய்கலந்தாற் கபாலச ்

 சிறந்தஅடியார ்சிந்தறனயுள் கதன்ஊறி நின்று 

 பிறந்த பிறப்புஅறுக்கும் எங்கள் பபருமான் 

 நிறங்கள்ஓர ்ஐந்துறடயாய் விண்கணாரக்ள் ஏத்த 

 மறறந்திருந்தாய் எம்பபருமான் வல்விறனகயன் தன்றன       
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 மறறந்திட மூடிய மாய இருறள 

 அறம்பாவம் என்னும் அரும்கயிற்றால் கட்டிப் 

 புறந்கதால் கபாரத்்துஎங்கும் புழுஅழுக்கு மூடி 

 மலஞ்கசாரும் ஒன்பது வாயிற் குடிறல 

 மலங்கப் புலன்ஐந்தும் வஞ்சறனறயச ்பசய்ய                               
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 விலங்கு மனத்தால் விமலா உனக்கு 

 கலந்த அன்பாகிக் கசிந்து உள்உருகும் 

 நலந்தான் இலாத சிறிகயற்கு நல்கி 

 நிலந்தன்கமல் வந்தருளி நீள்கழல்கள் காஅட்டி, 

 நாயிற் கறடயாய்க் கிடந்த அடிகயற்குத்                                      
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 தாயிற் சிறந்த தயாவான தத்துவகன 

 மாசற்ற கசாதி மலரந்்த மலரச்ச்ுடகர 

 கதசகன கதனார ்அமுகத சிவபுரகன 

 பாசமாம் பற்றுஅறுத்துப் பாரிக்கும் ஆரியகன 

 கநச அருள்புரிந்து பநஞ்சில் வஞ்சம்பகடப்                               

 

65 



 கபராது நின்ற பபருங்கருறணப் கபராகற 

 ஆரா அமுகத அளவிலாப் பபம்மாகன 

 ஓராதார ்உள்ளத்து ஒளிக்கும் ஒளியாகன 

 நீராய் உருக்கிஎன் ஆருயிராய் நின்றாகன 

 இன்பமும் துன்பமும் இல்லாகன உள்ளாகன                                 
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 அன்பருக்கு அன்பகன யாறவயுமாய் அல்றலயுமாய் 

 கசாதியகன துன்இருகள கதான்றாப் பபருறமயகன 

 ஆதியகன அந்தம் நடுஆகி அல்லாகன 

 ஈரத்்துஎன்றன ஆடப்காண்ட எந்றத பபருமாகன 

 கூரத்்தபமய்ஞ் ஞானத்தால் பகாண்டு உணரவ்ார ்தங்கருத்தின்                                                 
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 கநாக்குஅரிய கநாக்கக நுணுக்கரிய நுண்உணரக்வ 

 கபாக்கும் வரவும் புணரவ்ும்இலாப் புண்ணியகன 

 காக்கும்எம் காவலகன காண்பரிய கபரஒ்ளிகய 

 ஆற்றின்ப பவள்ளகம அத்தாமிக்காய் நின்ற 

 கதாற்றச ்சுடரஒ்ளியாய்ச ்பசால்லாத நுண்உணரவ்ாய்                                 
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 மாற்றமாம் றவயகத்தின் பவவ்கவகற வந்தறிவாம் 

 கதற்றகன கதற்றத் பதளிகவ என்சிந்தறனயுள் 

 ஊற்றான உண்ணார ்அமுகத உறடயாகன 

 கவற்று விகார விடக்குடம்பின் உட்கிடப்ப 

 ஆற்கறன் எம்ஐயா அரகனஓ என்றுஎன்று                                                          
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 கபாற்றிப் புகழ்ந்திருந்து பபாய்பகடட்ு பமய்யானார ்

 மீடட்ுஇங்கு வந்து விறனப்பிறவி சாராகம 

 கள்ளப் புலக்குரம்றபக் கட்டுஅழிக்க வல்லாகன 

 நள்இருளில் நட்டம் பயின்றுஆடும் நாதகன 

 தில்றலயுள் கூத்தகன பதன்பாண்டி நாட்டாகன            
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 அல்லல் பிறவி அறுப்பாகன ஓஎன்று 

 பசால்லற்கு அரியாறனச ்பசால்லித் திருவடிக்கீழ் 

 பசால்லிய பாட்டின் பபாருள்உணர்ந்து பசால்லுவார ்

 பசல்வர ்சிவபுரத்தின் உள்ளார ்சிவன்அடிக்கீழ்ப் 

 பல்கலாரும் ஏத்தப் பணிந்து.                                                                       
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மாணிக்கவாசகர்  

ஸ்ரீ  மாணிக்கவாசகர்  


