
சிவபுராணம் பாடல் வரிகள் - மாணிக்கவாசகர் 

 

 

நமச்சிவாய வாழ்க நாதன் தாள் வாழ்க 

இமமப்ப ாழுதும் என் பநஞ்சில் நீங்காதான் தாள் வாழ்க 

ககாகழி ஆண்ட குருமணிதன் தாள் வாழ்க 

ஆகமம் ஆகிநின்று அண்ணிப் ான் தாள் வாழ்க 

ஏகன் அகநகன் இமைவன் அடி வாழ்க 

 

கவகம் பகடுத்துஆண்ட கவந்தன் அடி பவல்க 

பிைப் றுக்கும் பிஞ்ஞகன்தன் ப ய்கழல்கள் பவல்க 

புைந்தார்க்குச் கேகயான் தன் பூங்கழல்கள் பவல்க 

கரங்குவிவார் உள்மகிழும் ககான்கழல்கள் பவல்க 

சிரம்குவிவார் ஓங்குவிக்கும் சீகரான் கழல் பவல்க 

 

ஈேன் அடிக ாற்றி எந்மத அடிக ாற்றி 

கதேன் அடிக ாற்றி சிவன் கேவடி க ாற்றி 

கநயத்கத நின்ை நிமலன் அடி க ாற்றி 

மாயப் பிைப்பு அறுக்கும் மன்னன் அடி க ாற்றி 

சீரார் ப ருந்துமை நம் கதவன் அடி க ாற்றி 

 

ஆராத இன் ம் அருளும் மமலக ாற்றி 

சிவன் அவன் என்சிந்மதயுள் நின்ை அதனால் 

அவன் அருளாகல அவன்தாள் வணங்கிச் 

சிந்மத மகிழச் சிவ புராணம் தன்மன 

முந்மத விமனமுழுதும் ஓய உமரப் ன் யான். 

 

கண் நுதலான் தன்கருமணக் கண்காட்ட வந்பதய்தி 
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எண்ணுதற்கு எட்டா எழிலார் கழல் இமைஞ்சி 

விண் நிமைந்தும் மண் நிமைந்தும் மிக்காய், விளங்பகாளியாய், 

எண்ணிைந்து எல்மல இலாதாகன நின் ப ரும்சீர் 

ப ால்லா விமனகயன் புகழுமாறு ஒன்ைறிகயன் 

 

புல்லாகிப் பூடாய்ப் புழுவாய் மரமாகிப் 

 ல் விருகமாகிப்  ைமவயாய்ப்  ாம் ாகிக் 

கல்லாய் மனிதராய்ப் க யாய்க் கணங்களாய் 

வல் அசுரர் ஆகி முனிவராய்த் கதவராய்ச் 

பேல்லாஅ நின்ை இத் தாவர ேங்கமத்துள் 

 

எல்லாப் பிைப்பும் பிைந்து இமளத்கதன், எம்ப ருமான் 

பமய்கய உன் ப ான் அடிகள் கண்டு இன்று வீடு உற்கைன் 

உய்ய என் உள்ளத்துள் ஓங்காரமாய் நின்ை 

பமய்யா விமலா விமடப் ாகா கவதங்கள் 

ஐயா எனகவாங்கி ஆழ்ந்து அகன்ை நுண்ணியகன 

 

பவய்யாய், தணியாய், இயமான னாம்விமலா 

ப ாய் ஆயின எல்லாம் க ாய் அகல வந்தருளி 

பமய் ஞானம் ஆகி மிளிர் கின்ை பமய்ச் சுடகர 

எஞ்ஞானம் இல்லாகதன் இன் ப் ப ருமாகன 

அஞ்ஞானம் தன்மன அகல்விக்கும் நல் அறிகவ 

 

ஆக்கம் அளவு இறுதி இல்லாய், அமனத்து உலகும் 

ஆக்குவாய் காப் ாய் அழிப் ாய் அருள் தருவாய் 

க ாக்குவாய் என்மனப் புகுவிப் ாய் நின் பதாழும்பின் 

நாற்ைத்தின் கநரியாய், கேயாய், நணியாகன 

மாற்ைம் மனம் கழிய நின்ை மமைகயாகன 

 



கைந்த  ால் கன்னபலாடு பநய்கலந்தாற் க ாலச் 

சிைந்தடியார் சிந்தமனயுள் கதன்ஊறி நின்று 

பிைந்த பிைப்பு அறுக்கும் எங்கள் ப ருமான் 

நிைங்கள் ஓர் ஐந்து உமடயாய், விண்கணார்கள் ஏத்த 

மமைந்திருந்தாய், எம்ப ருமான் வல்விமனகயன் தன்மன 

 

மமைந்திட மூடிய மாய இருமள 

அைம் ாவம் என்னும் அரும் கயிற்ைால் கட்டி 

புைம்கதால் க ார்த்து எங்கும் புழு அழுக்கு மூடி, 

மலம் கோரும் ஒன் து வாயிற் குடிமல 

மலங்கப் புலன் ஐந்தும் வஞ்ேமனமயச் பேய்ய 

 

விலங்கு மனத்தால், விமலா உனக்குக் 

கலந்த அன் ாகிக் கசிந்து உள் உருகும் 

நலம் தான் இலாத சிறிகயற்கு நல்கி 

நிலம் தன்கமல் வந்தருளி நீள்கழல்கள் காட்டி, 

நாயிற் கமடயாய்க் கிடந்த அடிகயற்குத் 

 

தாயிற் சிைந்த தயாவான தத்துவகன 

மாேற்ை கோதி மலர்ந்த மலர்ச்சுடகர 

கதேகன கதனார் அமுகத சிவபுராகன 

 ாேமாம்  ற்ைறுத்துப்  ாரிக்கும் ஆரியகன 

கநே அருள்புரிந்து பநஞ்சில் வஞ்ேம் பகடப் 

 

க ராது நின்ை ப ருங்கருமணப் க ராகை 

ஆரா அமுகத அளவிலாப் ப ம்மாகன 

ஓராதார் உள்ளத்து ஒளிக்கும் ஒளியாகன 

நீராய் உருக்கி என் ஆருயிராய் நின்ைாகன 

இன் மும் துன் மும் இல்லாகன உள்ளாகன 



 

அன் ருக்கு அன் கன யாமவயுமாய் இல்மலயுமாய் 

கோதியகன துன்னிருகள கதான்ைாப் ப ருமமயகன 

ஆதியகன அந்தம் நடுவாகி அல்லாகன 

ஈர்த்து என்மன ஆட்பகாண்ட எந்மத ப ருமாகன 

கூர்த்த பமய் ஞானத்தால் பகாண்டு உணர்வார் தம்கருத்தின் 

 

கநாக்கரிய கநாக்கக நுணுக்கரிய நுண்ணுணர்கவ 

க ாக்கும் வரவும் புணர்வும் இலாப் புண்ணியகன 

காக்கும் என் காவலகன காண் ரிய க பராளிகய 

ஆற்றின்  பவள்ளகம அத்தா மிக்காய் நின்ை 

கதாற்ைச் சுடர் ஒளியாய்ச் போல்லாத நுண்ணுணர்வாய் 

 

மாற்ைமாம் மவயகத்தின் பவவ்கவகை வந்து அறிவாம் 

கதற்ைகன கதற்ைத் பதளிகவ என் சிந்தமன உள் 

ஊற்ைான உண்ணார் அமுகத உமடயாகன 

கவற்று விகார விடக்கு உடம்பின் உள்கிடப்  

ஆற்கைன் எம் ஐயா அரகன ஓ என்பைன்று 

 

க ாற்றிப் புகழ்ந்திருந்து ப ாய்பகட்டு பமய் ஆனார் 

மீட்டு இங்கு வந்து விமனப்பிைவி ோராகம 

கள்ளப் புலக்குரம்ம க் கட்டழிக்க வல்லாகன 

நள் இருளில் நட்டம்  யின்று ஆடும் நாதகன 

தில்மல உள் கூத்தகன பதன் ாண்டி நாட்டாகன 

 

அல்லல் பிைவி அறுப் ாகன ஓ என்று 

போல்லற்கு அரியாமனச் போல்லித் திருவடிக்கீழ் 

போல்லிய  ாட்டின் ப ாருள் உணர்ந்து போல்லுவார் 

பேல்வர் சிவபுரத்தின் உள்ளார் சிவன் அடிக்கீழ்ப் 



 ல்கலாரும் ஏத்தப்  ணிந்து. 

 

கமலும்  ல ஜ ோதிடம் மற்றும் ஆன்மீகம் 
சோர்ந்த தகவல்கள் பெற கிளிக் 

பசய்யவும் இங்ஜக 
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