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ŚRĪ ŚIVA BHUJAṄGAM ஸ்ரீ ஶிவபு₄ஜங்க₃ம்

श्री शिवभजुङ्गम ्

ŚRĪ ŚIVA BHUJAṄGAM

Śrī Śiva Bhujaṅgam is the collection of forty beautiful verses in Sanskrit  that adores 
Lord Śiva. As a prayer, the verses plea for the grace of Lord Śiva for bestowing both 
Preyas, the well-being during our lives in this world as well as Śreyas,  the supreme 
knowledge for our liberation. 

Śrī Śiva Bhujaṅgam is believed to be composed by Jagadguru Bhagavān Śrī Śankara 
Bhagavtpāda.  In the Madhavīya Śankara Digvijayam, the most popular text on the life 
and travel of Bhagavān Śankara, the author venerable Śrī Vidyātīrtha Svāmi mentions 
about the incident of Bhagavān Śankara offering Śrī Śiva Bhujaṅgam as the hymn of 
prayer when he visited the holy shrine of Gokarnam.

Set in the specific meter called Bhujaṅga-prayāta (or Bhujaṅga-priyā),  these enchanting 
verses, when devotedly sung,  create the rhythmic movement of sound  that resembles 
the sleek movement of serpent.

By the  grace of God and the merciful Gurus,  I have earned the opportunity to trans-
late Śrī Śiva Bhujaṅgam, giving the meaning both  in English and Tamil, along with an 
inspired translation of each verse into Tamil verse (set in a particular meter in Tamil, 
called Aruseer Kazhi Nediladi Asirya Virtuham).

May Jagadguru Bhagavān Śrī Śankara Bhagavtpāda bestow His infinite grace on eve-
ryone who study these verses!    May  the compassionate Guru forgive my audacity,  in 
spite of  my trivial inadequacy, for making this translation!  May His grace grant the 
generosity in the hearts of the readers to accept this text and truly benefit from it.

Aum Gurubyo Namah!

Mee. Rajagopalan
15 August 2022
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ŚRĪ ŚIVA BHUJAṄGAM ஶ்ரீ ஶிவபு₄ஜங்க₃ம்

श्री शिवभजुङ्गम ्

गलद्दानगण्डं शमलद्भृङ्गषण्डं
चलच्दारुिणु्डं जगत्तदाणिौण्म ् |

कनद्न्तकदाण्डं शवपद्ङ्गचण्डं
शिवप् रेमशपण्डं भजरे वक्रतणु्म ् ||१||

்க₃லத்₃தா₃ன ்க₃ண்ட₃ம் மிலத்₃ப்₄ருங்க₃ஷண்ட₃ம்

சலசசாருஶுண்ட₃ம் ஜ்க₃த்்ாணஶஶௌண்ட₃ம் |

்கனத்₃த₃நத்காண்ட₃ம் விபத்₃ப₄ங்க₃சண்ட₃ம்

ஶிவப்்்மபிண்ட₃ம் ப₄்ஜ வக்துண்ட₃ம் ||1 ||

(1) வளைநத வாயிலிருநது (ஆத்மஞான) அமுதநீர் வழிவதால், அளதப் பரு்கக கூட்டமா்கச சுற்றும் 

்தனீக்கள் சூழநத தாள்டயும், அளசநதாடும் துதிகள்கயும், உலள்கக ்காக்கத் துடிக்கின்ற எழுசசியு்டன  

பைபைககும் தநதமும்,  தள்ட்களை விலககுவதில் துடிப்பும், சிவசகதிய்ின அனபுக ்கலளவயுமாய் 

விைஙகும் வளைநத ஶ்காம்பினள் (விநாய்கள்) வணஙகு்கி்்றன. 

galaddānagaṇḍaṁ miladbhr:ṅgaṣaṇḍaṁ
calaccāruśuṇḍaṁ jagattrāṇaśauṇḍam |

kanaddantakāṇḍaṁ vipadbhaṅgacaṇḍaṁ
śivaprēmapiṇḍaṁ bhajē vakratuṇḍam || 1 ||

(1) I worship Lord Vigneshwara, from whose curved mouth the elixir of Atma-Jnāna flows, the ichor that is 
haunted by the swarms of bees (seekers), the Lord with a tenderly moving trunk raising to protect the world,  
thereby revealing the shining shoots of tusk that are remorseless in breaking the obstacles, the Love of Śiva 
-Shakti Whose tusks  are curved. 

மத்த்கத் ்தனும் ஊறும் ஶமாய்த்தி்டத் ்தனீ ஊறும்

ஶமத்தி்ட வூடி ஆடும் ஶமனதுதிக ள்கயின ஆ்ம்

சித்சு்கத் தநதப்  பாதி சிவசிவா னநதச ்சாதி

தத்ப் ஞானன தாஶைன  தளலபதித் ்தாதி ்ன்ன!
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ŚRĪ ŚIVA BHUJAṄGAM ஶ்ரீ ஶிவபு₄ஜங்க₃ம்

श्री शिवभजुङ्गम ्

अनदाद्यन्तमदाद्यडं परडं तत्त्वमर्थं 
शचददाकदारमरेकडं  तरुरीयडं त्वमरेयम ् |

हशरब्रह्ममभृगयडं परब्रह्मरूपडं 
मनयोवदागतरीतडं महःिवैमरी्रे ||२ ||

அநாத்₃யநதமாத்₃யம் ப்ம் தத்வமர்த₂ம் 

சிதா₃்கா்்ம்கம் து்ீயம் த்வ்மயம் |

ஹ்ிப்₃்ஹமம்ருக₃யம் ப்ப்₃்ஹமரூபம் 

ம்னாவா்க₃தீதம் மஹ:ளஶவமீ்்ட₃ ||2 ||

(2)  முதலும் முடிவுமில்லாதவ்ாயும் முதனளமயான ்பருணளமப் ஶபாருைானவதாயும், ஞான 

உணர்வா்கவும்,  (நனவு, ்கனவு, உ்றக்கம் எனும் முவவனுபவ உல்கங்களைக ்க்டநத) து்ீயமாயும், 

அ்ியும் அயனும்  ்தடியும் ்காண முடியாததாயும்,   மனம், ஶமாழி இவற்்றால் அ்றியப்ப்ட முடியாததுமான  

ப்சிவமா்கிய ்பஶ்ாைிளயத் துதிக்கி்்றன.

anādyantamādyaṁ paraṁ tattvamarthaṁ 
cidākāramēkaṁ turīyaṁ tvamēyam |

haribrahmamr:gyaṁ parabrahmarūpaṁ 
manōvāgatītaṁ mahaḥśaivamīḍē || 2 ||

(2) I extol Śiva  the effulgence, Who has no beginning or end, Who is the Supreme Truth,  the Consciousness-
principle That transcends (the three domains of experiences) as Thuriyam, the Supreme Brahman Who is  
beyond the reach of beseeching Lord  Hari and Brahma Deva,  and  Whose glory  transcends all thoughts and 
words!

முதலீ ஶ்றதுவும் ்ச்ாய் முழுமள்றப் ஶபாருைின சா்ாய்

நித்பா தமுது மானாய்! ஶநடுநது ்ீயமு மானாய்!

மயனமா தவனும் ்காணா மனஶமாழி யதனி்ற் ்்றாணா

சிவனா ்கியநற் ்சாதிச  ஶசம்ஶபாருள் ்வணடி ்ன்ன! (2)
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ŚRĪ ŚIVA BHUJAṄGAM ஶ்ரீ ஶிவபு₄ஜங்க₃ம்

श्री शिवभजुङ्गम ्

स्विक्तदाशद िक्तन्त सिंहदािंनस्डं 
मनयोहदाशर िंवदा वाङ्गरत्योरुभषूम ् |

जटदाहरीन्दुगङ्गदाशस्िम्दाकमौसल 
परदािशतिशमत्डं नमः पञ्चवक्त्रम ् ||३ ||

ஸவஶகத்யாதி₃ ஶகத்யநத ஸிம்ஹாஸனஸத₂ம் 

ம்னாஹா்ி ஸர்வாங்க₃்த்்னாருபூ₄ஷம் |

ஜ்டாஹீநது₃்க₃ங்கா₃ஸதி₂ஶம்யா்கஶமௌலிம் 

ப்ாஶகதிமித்்ம் நம: பஞசவகத்்ம் ||3 ||

(3) தானா்க்வ அருள் விைங்கி, அவவருைால் விளைநத ஆதிசகதியு்டன  இளணநது,  எல்லாச 

சகதி்களையும் விைககுவதான  உய்ிய அ்ியளணயில் அமர்நதவரும்,  ஒைிரும் மணி்களை  உ்டலில் 

அணிநதவரும்,  ஜள்ட முடி ஶ்காண்டவரும்,  தளலயில் பிள்ற நிலளவயும், ்கஙள்களயயும், பாம்ளபயும், 

ஶ்காண்டவரும், எலும்புக ்கலளனக  ள்கயில் ஏநதியவருமான ப்ாசகதியின  துளணவ்ான  ஐநது 

மு்கமுள்டய  (பஞசமு்க)  சிவளனப் பணி்கின்்றன.

svaśaktyādi śaktyanta siṁhāsanasthaṁ 
manōhāri sarvāṅgaratnōrubhūṣam |
jaṭāhīndugaṅgāsthiśamyākamauliṁ 

parāśaktimitraṁ namaḥ pañcavaktram || 3 ||

(3) I bow to the five-faced Śiva , the divine escort of Parāshakti, seated on the Lion- throne, the seat of infi-
nite potencies comprising His grace and the primeval power therein,   Whose enchanting body is adorned 
with lustrous gems and Whose  head of matted hair is adorned by the crescent moon,  the ever flowing Ganga 
and  serpents  and in the hand the bone ware! 

தஞசு்க அருைாற் ்றனனுள் தள்கயுளம யுருவாய் மினனும்

அஞசு்க மு்டனார் வணண அ்ியளண மணிவார்  ்மனி

ஶசஞசள்ட மதிவார் ்கஙள்க  ்ச்் ்வாஶ்டன பூடும்

பஞசமுக ்கணண னாள்ப் ப்மளன ்வணடி ்ன்ன! (3)
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श्री शिवभजुङ्गम ्

शिवरेिदानतत्रूुषदाघयोरवदामदाशदशभः 
पञ्चशभर्वान्खुःै षशभिरङ्गःै |

अनौपम् षस्रिंितडं तत्त्वशवद्यदामतरीतडं 
परडं त्वदाडं कर्डं व रेशति कयो वदा ||४ ||

ஶி்வஶானதத்பூருஷா்்கா₄்வாமாதி₃பி₄: 

பஞசபி₄ர்ஹருனமுள்க₂: ஷட₃பி₄்ஙள்க₃: |

அஶனௌபம்ய ஷடத்்ிம்ஶதம் தத்வவித்₃யாமதீதம் 

ப்ம் த்வாம் ்கத₂ம் ்வத்தி ்்கா வா ||4 ||

(4)  உயர்வான இள்றவா! சிவன, ஈசானன, தத்புருஷன, அ்்கா்ன, வாம்தவன ஆ்கிய ஐநது 

மு்கங்களு்டனும்,  (்வதாங்கங்கள் எனப்படும் ஶசால்லியல், இலக்கணம், அைவியல், ஶமாழியியல், 

ஶசயல்முள்ற, வானியல் எனும்) ஆறு அங்கங்களு்டனும், இளணயில்லாத முப்பத்தாறு 

தத்துவங்களுககு அப்பால் உள்ை ப்ம் ஶபாருைா்க விைஙகும் தங்களை எநத அ்றிவால் எவ்் அ்றிய 

முடியும்? (முடியாது!)

śivēśānatatpūruṣāghōravāmādibhiḥ 
pañcabhirhr:nmukhaiḥ ṣaḍbhiraṅgaiḥ |

anaupamya ṣaṭtriṁśataṁ tattvavidyāmatītaṁ 
paraṁ tvāṁ kathaṁ vētti kō vā || 4 ||

(4) How could anyone, and by any means know You, O  Lord, (although) appearing with the faces  of Śiva , 
Ishāna, Thathpurusha , Aghora and Vāmadeva as Five-faced Ishvara, having  six organs (of Veda, namely 
Shiksha or phonetics, Vyākarana or grammar, Chandas or metre, Nirukta or etymology, Kalpa or the rites 
and  Jyotishya or astronomy), Who is incomprehensible and beyond the  knowledge of  thirty-six principles. 

சிவஶனாடு  ஈசான னா்கி சீலதத் புரு்ட னா்கி

அவனு்டன அ்்கா் னா்கி அருள்வாம ்தவ னா்கி

தவமு்கம் ஐநதும் ஆறு தள்கப்பா்கம் முப்பத் தாறு

பவநிளல ்க்டநத ்த்வ! பகுத்துளன அ்றிவர் யா்்!  (4)
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श्री शिवभजुङ्गम ्

प्वदालप्वदाहप्भदाियोणमर्थं 
मरुत्वन्शण श्रीमहः शयदाममर् वाम ् |

गणुस्तूमरेतद्वपःु िवैमन्तः 
स्मरदाशम स्मरदापशतििंम्पशतिहरेतमु ् ||५ ||

ப்்வாலப்்வாஹப்்பா₄்ஶாணமர்த₄ம் 

மருத்வனமணி ஸ்ரீமஹ: ஶயாமமர்த₄ம் |

கு₃ணஸயூத்மதத்₃வபு: ளஶவமநத: 

ஸம்ாமி ஸம்ாபத்திஸம்பத்தி்ஹதும் ||5 ||

(5) துய்த்தில் அளலக்கழிககும்  ஆளச்களை அழித்து  ஶமய்யினபம் ஶபறுவதற்்கா்க, எல்லா 

விளைவு்களுககும் மூலமா்கிய ப்ம்ஶபாருளைப் பவைக ஶ்காடி ்பான்ற சிவநத பா்கமும், இநதி் நீலம் 

்பான்ற ்கருநீல பா்கமும் ஶ்காணடு நற்குணமா்கிய ்கயிற்்றினால் பிளணயப்பட்டதான (சிவசகதி) 

வடிவமா்கத் தியானிக்கின்்றன.

pravālapravāhaprabhāśōṇamardhaṁ 
marutvanmaṇi śrīmahaḥ śyāmamardham |

guṇasyūtamētadvapuḥ śaivamantaḥ 
smarāmi smarāpattisampattihētum ||5 ||

(5) In order to remove the  lustful desires  that cause distress,  and to attain divine virtues, I meditate upon 
Lord  Śiva , the  Cause of All, in the form of embodiment  (saguna-brahman) that appears red like the lustre 
of coral string in one half and in the other half, blue-black as the glittering sapphire,  entwined by the thread 
of divine tendencies (guna). 

ஆளசயால் மாற்்றி மாற்்றி அளலக்கழிந திடுவ தாற்்றி

மாசிலா ்தற்்றி ளவத்த மணிசசு்டர்த் தியானச ்சாதி

ஈசனார் பவைப் பாதி இநதி் நீலம் பாதி

பூசினார்க குணநூ லிட்ட பு்கலிளன ்வணடி ்ன்ன!  (5)
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श्री शिवभजुङ्गम ्

स्विंरेवदािंमदायदातदरेवदािंरुरेन्ददा 
नमन्ौशलमन्दारमदालदाशभशषतिम ् |
नमस्दाशम िम्यो पददाम्योरुहडं त रे 

भवदाम्योशर्पयोतडं भवदानरी शवभदाव्यम ् ||६ ||

ஸவ்ஸவாஸமாயாத்த₃வாஸு்்நத்₃்ா 

நமனஶமௌலிமநதா₃்மாலாபி₄ஷிகதம் |

நமஸயாமி ஶம்்பா₄ பதா₃ம்்பா₄ருஹம் ்த 

ப₄வாம்்பா₄தி₄்பாதம் ப₄வானீ விபா₄வயம் ||6 ||

(6) ஓ சம்்பா! சம்ஸா்மா்கிய ்க்டளலக ்க்டக்கச ஶசய்்கின்ற நாவாய்  ்பான்றதும்,  தங்களைத் 

ஶதாழு்கின்ற ்தவர்்கள் மற்றும் அசு்ர்்கள் முதலானவர்்கைின தளல்கைில் அணிநத மநதா்மல்ின 

து்கள்்கள் படிநததால் ஒைியு்டன விைஙகுவதா்கவும், தங்கைின துளணயான பவானீ ்தவியார் 

விளழநது ்காணபதுமான  தங்கைின திருவடித் தாமள்்களைப் பணி்கின்்றன.!

svasēvāsamāyātadēvāsurēndrā 
namanmaulimandāramālābhiṣiktam |

namasyāmi śambhō padāmbhōruhaṁ tē 
bhavāmbhōdhipōtaṁ bhavānī vibhāvyam ||6 ||

(6) Oh Śambhu! I surrender to Thy lotus-feet, Which serves as the Ship that helps to transcend the ocean 
of  Samsāra, Which are adorned by the Mandara Flowers (falling) from the crowns of gods and demons who 
resort to worship (at Thy feet) and  Which are sought by Mother Bhavāni.

பவக்க்டல் ்க்டவும் நாவாய் ப்சிவப் பதுமப் பாதம்

தவப்படும் அம்ா சு்்ின தளலயணி மலர்மந தா்த்

து்கள்ப்ட மிைி்க ்காணும் துளணயருட பவானீ மாதா

சு்கப்ப்ட  சம்்பா உநதன சு்ட்டி ்வணடி ்ன்ன!   (6)
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जगन्दार् मन्दार् गौररीिंनदार् 
प्पन्दानकुशम्पशविपन्दार्तहदाशरन ् |
महःस्योममतूते िंमस्कैबन्यो 

नमस्रे नमस्रे पनुस्रे नमयोऽस् ु||७ ||

ஜ்க₃நநாத₂ மநநாத₂ ஶ்கௌ₃்ீஸநாத₂ 

ப்்பனனானு்கம்பினவிபனனார்திஹா்ின |

மஹ:ஸ்தாமமூர்்த ஸமஸளத்கப₃ந்தா₄ 

நமஸ்த நமஸ்த புனஸ்த ந்மா(அ)ஸது ||7 ||

(7) உல்கத்ளதயும் எனளனயும் ்காத்தருளும் ஶ்கௌ்ி மணாை்ன! நினளனக ்கதிஶயனறு பணிவாள்க 

்கனிவு்டன  ்காப்பவ்்!  துய்ங்களைத்  துள்டப்பவ்்!  உல்்கார்ககுப் பு்க்ல! (்மலான அ்றிவருளும்) 

்பஶ்ாைி விைக்்க! எனது உணளமயான உ்ற்வ! உனககு  நமஸ்கா்ம், நமஸ்கா்ம், நமஸ்கா்ம்.

jagannātha mannātha gaurīsanātha 
prapannānukampinvipannārtihārin |

mahaḥstōmamūrtē samastaikabandhō 
namastē namastē punastē namō’stu ||7 ||

(7) O Lord of the Universe, O My Lord,  O the beloved consort of Mother Gauri,  O God Who bestows grace on 
those who take refuge unto Thee,  O Lord Who removes all sufferings, O the luminous light that shines the 
essence of  Vedas, You are my only relation and to Thee, are my salutations, salutations and salutations!

்கவினுல ்க்்ச! எளனயாள் ஶ்கௌ்ிம ணாைா! உநதன

்கதியள்ட வா்ின இனனல் ்களைநதரு ைிடுவா யிநதப்

புவியுைர் பு்க்ல! ஞானப் ஶபாருைருள் விைக்்க!  எநதன

நிதிநித உ்ற்வ ்பாற்்றி!  ஶநடுமுள்ற ்பாற்்றி! ்பாற்்றி! (7)
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शवरूपदाक्ष शवश्रेि शवश्दाशददरेव 
त्यरी मलू िम्यो शिव त्र्यम्बक त्वम ् |

प्िंरीद स्मर त्दाशह पशयदावमकु्त ै
क्षमदाडं प्दाप्शुह त्र्यक्ष मदाडं रक्ष मयोददात ् ||८ ||

விரூபாக்ஷ விஶ்வஶ விஶவாதி₃்த₃வ 

த்்யீ மூல ஶம்்பா₄ ஶிவ த்ர்யம்ப₃்க த்வம் |

ப்்ஸீத₃ ஸம் த்்ாஹி பஶயாவமுகத்ளய 

க்ஷமாம் ப்்ாப்னுஹி த்ர்யக்ஷ மாம் ்க்ஷ ்மாதா₃த் ||8 ||

(8)  வி்ிவான (மாறுபாடுள்ை) ்கண்களைக ஶ்காண்டவ்்,  உல்கங்கைின நாய்க்ன! ்தவாதி ்தவ்ன! 

மும்மள்றயின மூல்ன! ஓ சம்்பா!  சிவனா்கிய முக்கணண்ண ! எனககு அருள் தாருங்கள்!  எனளன 

ம்றவாமல் (நிளனவில் ளவத்து), எனது குள்ற்களை மனனித்து, எனககு நிள்றவான அருளைத் 

தருவீர்்கைா்க!

virūpākṣa viśvēśa viśvādidēva 
trayī mūla śambhō śiva tryambaka tvam |

prasīda smara trāhi paśyāvamuktyai 
kṣamāṁ prāpnuhi tryakṣa māṁ rakṣa mōdāt ||8 ||

(8) O God with wide eyes! O Lord of the Universe, O the Lord of all gods,  O the source of three Vedas, O 
Śambhu!, O Three-eyed Śiva , the source of all auspiciousness, May You bestow grace upon me, remember 
me, protect me, forgive me (for all my faults)  and grant me the eternal bliss!

வி்விய ்கணணா!  புவியாள் ்வநத்ன!  ்தவ ்தவா!

ப்விய முவ்வ தத்துப் பழுஶபாருள் முக்கண ணாைா!

அ்சிவ சம்்பா! உநதன அருைிடு!  மனனித் ்தற்று

நி்விய அனபா ஶலனளன நிளனநதிடு! முனநின ்றாற்று! (8)
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महदादरेव दरेव रेि दरेवदाशददरेव 
स्मरदाररे परुदाररे यमदाररे हररेशत |

ब्रवुदाणः स्मशरष्दाशम भक्तदा भवन्तडं 
ततयो म रे दयदािरील दरेव प्िंरीद ||९ ||

மஹா்த₃வ ்த₃்வஶ ்த₃வாதி₃்த₃வ 

ஸம்ா்் பு்ா்் யமா்் ஹ்்தி |

ப்₃ருவாண: ஸம்ிஷயாமி ப₄கத்யா ப₄வநதம் 

த்தா ்ம த₃யாஶீல ்த₃வ ப்்ஸீத₃ ||9 ||

(9)   (பல ஶதய்வங்கைா்கத் ்தான்றினும், அவர்்களுகஶ்கல்லாம் ்மலான மஹா்தவனா்கிய) மாய்ன, 

்தவர்்கள் முதலான எல்்லா்ின  தளலவ்ன!  மனமதனா்கிய (ஆளசளய) அவித்தவ்ன! (முவவு்டல், 

முவவனுபவநிளல முதலான) முநந்க்ங்களையும் அழித்தவ்ன! (ஶமய்) அ்றியாத் துயள் அறுககும் 

அ்்ன!   பகதியு்டன இவவாறு  உம்ளமத் தினமும் மனதில் துதிககும்  எனககு நினது ்கருளணளயக 

்காடடித் துளண பு்ிய  ்வணடும்!

mahādēva dēvēśa dēvādidēva 
smarārē purārē yamārē harēti |

bruvāṇaḥ smariṣyāmi bhaktyā bhavantaṁ 
tatō mē dayāśīla dēva prasīda ||9 ||

(9) O God of all gods (Although HE is the only existence, HIS Māya creates the hierarchy of gods), O Lord Who 
annihilated Manmatha, the delusion, O Lord Who destroyed the three cities (that represent the three types of 
embodiments and the  three worlds of experiences) -  thus I devotedly pray (forever) and so,  O compassion-
ate Lord, I pray for extending Thy grace upon me!

மாய்ன ்தவ ்தவா! மதன்ி ்கால ்காலா!

மூந்க ்ான மாய மு்டம்ிந தாளும் சீலா!

்நய்ன! அ்்ன! யானுன நிளனவி்ல நாளும் வாழ்வன!

தூய்ன! அருளைக ்காடடித் துளணவ் ்வணடி ்ன்ன! (9)
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त्वदन्ः िरणयः प्पन्स् न रेशत 
प्िंरीद स्मरन् रेव हन्दास् ुदनै्म ् |

न च रेति रे भवरेद्तिवदात्सल्यहदाशन
स्तयो मरे दयदालयो िंददा िंशन्र् रेशह ||१० ||

த்வத₃னய: ஶ்ணய: ப்்பனனஸய ்நதி 

ப்்ஸீத₃ ஸம்ன்னவ ஹநயாஸது ளத₃னயம் |

ந ்சத்்த ப₄்வத்₃ப₄கதவாத்ஸல்யஹானி

ஸத்தா ்ம த₃யா்லா ஸதா₃ ஸநநி்த₄ஹி ||10 ||

(10) ‘ச்ணமள்டநதவர்்களுககு எளன அன்றி  அருள் தருவதற்கு ்வறு யார் இருக்கி்றார்்கள்’ என 

எணணி  அருைன்பாடு எனது ஏழளமளயப் ்பாக்கிவிடுங்கள்!  அப்படித் தாங்கள் ஶசய்ய முடியாமற் 

்பானால்,  ‘அடியார்்கைின அனபன’ எனும் தங்கைின பு்கழ அடிபடடுப் ்பாய்விடும்! ஆதலால்,  ்கருளண 

மிக்கவ்்,  எனககுத் தங்கைின  அருள் வடிளவப் ப்ிவு்டன  ்காடடுங்கள்!

tvadanyaḥ śaraṇyaḥ prapannasya nēti 
prasīda smarannēva hanyāstu dainyam |

na cēttē bhavēdbhaktavātsalyahāni
statō mē dayālō sadā sannidhēhi ||10 ||

(10) O Benevolent God!   By thinking ‘Who else other than ME to bestow grace upon the devotees’, may Thy 
grace extend in order to end my helplessness!  If Thy grace is not forthcoming, then the great saying that You 
are forever the succour to those who surrender could become invalid! May You therefore bestow Thy benign 
grace upon me!

அடியார்ககு யானதுளண அன்றி அருள்த் யாஶ்ன எணணி

விடியாளம தீர்த்ஶதன ்தழளம விலக்கிய அனபருள் வீ்்!

முடியாமற் ்பாயின அனபர் முள்றக்கி்ங ்கிடு்கி்ற கூடடு

படியாமற் ்பாகும்! வநதுன ப்ிவருள் வடிளவக ்காடடு! (10)
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यडं ददानकदालस्त्वहडं ददानपदात्डं 
भवदान रेव ददातदा त्वदन्डं न यदाच रे |
भवद्शतिमरेव शस्रदाडं द रेशह मह्डं 

कभृ पदािरील िम्यो कभृ तदार्थोऽशस्म तस्मदात ् ||११ ||

அயம் தா₃ன்காலஸத்வஹம் தா₃னபாத்்ம் 

ப₄வா்னவ தா₃தா த்வத₃னயம் ந யா்ச |

ப₄வத்₃ப₄கதி்மவ ஸதி₂்ாம் ்த₃ஹி மஹயம் 

கருபாஶீல ஶம்்பா₄ கருதார்்தா₂(அ)ஸமி தஸமாத் ||11 ||

(11)  ஓ  ்கருளண மிக்கவ்்! சம்்பா! இது்வ அருளைக ஶ்காடுப்பதற்கு நல்ல ்ந்ம்!  ஶ்காடுப்பளத 

இ்நது ஏற்்கத் தகுநதவனும் யா்ன! ஏஶனனில் அருளைக ஶ்காடுப்பவ்ான  தங்களையன்றி 

்வறு எவள்யும் யான ்வணடுவதில்ளல!  உம்மி்டம் (உமது திருவடி்கைில்)   உறுதியான பிடிப்ளப 

அள்ட்கின்ற ஶபருளமளய எனககுத் தாங்கள் வழங்க்வணடும். 

ayaṁ dānakālastvahaṁ dānapātraṁ 
bhavānēva dātā tvadanyaṁ na yācē |

bhavadbhaktimēva sthirāṁ dēhi mahyaṁ 
kr:pāśīla śambhō kr:tārthō’smi tasmāt ||11 ||

(11) O Compassionate Śambhu!  This is the time for (Thy) grace and I am the fitting recipient.  This is be-
cause, I don’t seek the help of any other god as You are the  Benefactor!  May You therefore grant me the gift 
of steadfast devotion (in order that I perpetually hold on to Thy divine feet)!

 இக்கண்ம நற்்க ணமுன இனன ருளைத் தநதுதவு!

தக்கநலம் தநத ருளும் தனளம ய்ன எநதகுதி

எக்கணமு மி்நது வுளன ்யப ணிதல்! ்வறுயிளல!

சிகஶ்கனவுன அடிய ம்ச ்ச் வருள்  சிவசம்்பா! (11)
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पि ुडं व रेशत्स च रेन्दाडं तमरेवदाशर्रूढः 
कलङ्रीशत वदा मरू््नि र्त्सरे तमरेव |
शद्वशजह्ः पनुः िंयोऽशप त रे कण्ठभषूदा 

त्वदङ्गरीकभृ तदाः िव वा िंवतेऽशप र्न्दाः ||१२ ||

பஶும் ்வத்ஸி ்சனமாம் த்மவாதி₄ரூ்ட₄: 

்கலங்கீதி வா மூர்த்₄னி த₄த்்ஸ த்மவ |

த்₃விஜிஹவ: புன: ்ஸா(அ)பி ்த ்கண்ட₂பூ₄ஷா 

த்வத₃ங்கீ₃கருதா: ஶர்வ ஸர்்வ(அ)பி த₄னயா: ||12 ||

(12)  எனளன ஒரு மாடு என (அ்றிவிற் குள்றயுள்ை விலங்கா்க)  எணணுவீ்ா்கில்,  மாடுதா்ன 

தங்களைச சுமககும் வா்கனமா்கி்றது!  யான மதியில்  ்கைங்கம் உள்ைவன என்றால், ்கைங்கமுள்ை 

மதிளயத்தா்ன  தாங்கள் தளலயில் அணி்கி்றீர்்கள்!  (மு்ண ்பசு்கின்ற) பிைவு பட்ட நாக்கிளன 

நான ஶ்காண்டவன என்றால், (அப்படிப் பிைநத நாக்கிளனக ஶ்காண்ட) அ்வங்களைத் தா்ன 

அணி்கலனா்கக ஶ்காணடீர்! என்வ  தங்கைின ஶபருவருள் இருநதால்,  எவரு்ம பீடு் (்பறு)  

ஶபற்்றவர்்கைா்க ஆ்க முடியு்ம!

paśuṁ vētsi cēnmāṁ tamēvādhirūḍhaḥ 
kalaṅkīti vā mūrdhni dhatsē tamēva |
dvijihvaḥ punaḥ sō’pi tē kaṇṭhabhūṣā 

tvadaṅgīkr:tāḥ śarva sarvē’pi dhanyāḥ ||12 ||

(12) O Lord of All,  If Thou consider me as a mere animal, then (how is that) You mount on that (animal, bull)!            
If my mind is deemed as full of blemish, then (how is that) You wear that (Moon which has blemish)! If Thou 
say that I am double-tongued (deceitful), then (how is that) You hold that (Serpent wit the cleft tongue) as 
the ornament on the neck!  (It is because) With Thy grace, all these become virtuous!

மாடு எனயா னா்கில் மாடுனககு  வா்க னமாம்!

்்கடு மதியா னா்கில்  ்கீற்றுமதி யாய ணிவாய்!

ஊடு  ்கி்றநாப் பிை்வா! ஊ்ற்வு ்மல ணியாய்

பீடு ஶபறும் சர்்வசா ஶபருவரு ைாலா ்கா்தா! (12)



17

Mee. RaMee. Ra

ŚRĪ ŚIVA BHUJAṄGAM ஶ்ரீ ஶிவபு₄ஜங்க₃ம்

श्री शिवभजुङ्गम ्

न िक्योशम कत ुथं परद्योहलरेिडं 
कर्डं प्रीयिं रे त्वडं न जदान रे शगररीि |

तर्दाशह प्िंन्योऽशिं कस्दाशप कदान्तदा
िंतुद्योशहणयो वदा शपतभृद्योशहणयो वदा ||१३ ||

ந ஶக்னாமி ்கர்தும் ப்த்₃்்ாஹ்லஶம் 

்கத₂ம் ப்்ீய்ஸ த்வம் ந ஜா்ன ்கி₃்ீஶ |

ததா₂ஹி ப்்ஸன்னா(அ)ஸி ்கஸயாபி ்காநதா

ஸுதத்₃்்ாஹி்ணா வா பித்ருத்₃்்ாஹி்ணா வா ||13 ||

(13) யான பி்றருககுத் துய்ிளழககும் தவற்்றிளனச ஶசய்வதில்ளல! எனினும்  உம்ளம்ய  எனது 

உ்றவா்கக ஶ்காணடுள்ை யான ஏன நினதருளைப் ஶப்றவில்ளல!   ஶபற்்ற பிள்ளைககும், உற்்ற  

மளனவிககும், ஈன்ற  தநளதககும்் ்்கடு ஶசய்ய முயன்ற சிலருககும் கூ்டத் தாங்கள் அனபு்டன ்கருளண 

ஶசய்தது எப்படி்யா ஶத்ியவில்ளல. ஓ மளலய்்ச!  (அது விநளத்ய!)

na śaknōmi kartuṁ paradrōhalēśaṁ 
kathaṁ prīyasē tvaṁ na jānē girīśa |

tathāhi prasannō’si kasyāpi kāntā
sutadrōhiṇō vā pitr:drōhiṇō vā ||13 ||

(13) O  Lord of Mountains!  I am incapable of  causing even a slightest harm to anyone, yet how come Thou 
art not kind to me, who considers only Thy relation!   But how gracious Thou were to someone who sought to 
injure his wife, the other harming his son and yet another hurting his father! (This is puzzling indeed!)

பி்றர்கஶ்காரு இ்டரும் ஶசய்்யன! பி்றகுஏன  அருளைக ்கா்ணன!

ஶப்றர்க்கரு உ்றவாய் உனளனப் ஶபற்று்மன? பி்றழா ்னார்ககும்

பி்றப்ஶபாடு் மளனயாள் தநளதப் பிளணக்கி்டர்  ஶசய்்தா ருககும்

சி்றப்பு்ற நனளம ஶசய்தீர்! சீர்மளல ய்்ச விநளத! (13)
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स्सुत ध्दानमचदाथं यर्दावशद्वर्दात ुडं 
भजन्प्यजदानन्हरेिदावलम्बरे |
त्िंन्तडं िंतुडं त्दातमुग् रे मभृकण्यो-

य वामप्दाणशनवदा वापणडं त्वत्ददाब्जम ् ||१४ ||

ஸதுதிம் த்₄யானமர்சாம் யதா₂வத்₃விதா₄தும் 

ப₄ஜனனப்யஜானனம்ஹஶாவலம்்ப₃ |

த்்ஸநதம் ஸுதம் த்்ாதுமக₃்் ம்ரு்கண்்டா₃-

ர்யமப்்ாணநிர்வாபணம் த்வத்பதா₃ப்₃ஜம் ||14 ||

(14)  எனககுத் துதிப்பா்டல்்கள், தியானம், பூளச முதலானவற்ள்ற முள்றயாச ஶசய்யத் ஶத்ியவில்ளல!  

ஏஶனனில் அவற்்றின உணளமப் ஶபாருளை யான ஆய்நது உண்வில்ளல.   ஆனாலும்,  அப்படியான 

ஶமய்ய்றிவு எதுவும் இல்லாம்ல,  அசசத்தால்  அழுத (மார்க்கண்்டய்ா்கிய)  ம்ரு்கணடு முனிவ்ின 

பிள்ளைளயக ்காப்பாற்்ற ்வணடி எமனின  உயிள் எடுத்த  தங்கைது திருவடிளய யான  (இறு்கப்)  

பற்்றியுள்்ைன. (அதனால் என துய்ம் அழிநதன).

stutiṁ dhyānamarcāṁ yathāvadvidhātuṁ 
bhajannapyajānanmahēśāvalambē |

trasantaṁ sutaṁ trātumagrē mr:kaṇḍō-
ryamaprāṇanirvāpaṇaṁ tvatpadābjam ||14 ||

(14) O Mahēśa!  Although I resorted to many forms of worship like prayers, meditations, rituals etc., I am ig-
norant of the true import of such actions as I have not studied and realized the Truth.  Yet, I hold on to your 
divine lotus-like feet, which once removed even the life of God of Death in order to rescue the frightened son 
of Sage Mrkandu! (Thus I have ended my grief!)

 

ஶதாழுதலும் தியானம் ்வள்வித் ஶதா்ட்ளவ ஶசய்்யன! ஏ்னா 

உழுததன ஶபாருளுட ்பாதம் உணர்ந தி்லன ஓம்ஹசா!

அழுதிடும் மிரு்கண்டர் பிள்ளைக ்கபயமிட ஶ்டமளனக ஶ்கான்ற

பழுதறு பதும பாதம் பற்்றி்ன னற்்றன இனனல்!  (14)
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शिरयो दृशटि र्द्योग िलू प्मरेह – 
ज्वरदािथो जरदायक्ष्मशहक्दाशवषदातदा वान ् |
त्वमदाद्ययो शभषग्रेषजडं भस्म िम्यो 

त्वमलु्दाघयदास्मदाविपलुदा वाघवदाय ||१५ ||

ஶி்்ா த்₃ருஷடி ஹருத்₃்்ா்க₃ ஶூல ப்்்மஹ – 

ஜவ்ார்்ஶா ஜ்ாயக்மஹிக்காவிஷார்தான |

த்வமாத்₃்யா பி₄ஷக₃்ப₄ஷஜம் ப₄ஸம ஶம்்பா₄ 

த்வமுல்லா்க₄யாஸமானவபுர்லா்க₄வாய ||15 ||

(15)  தளலவலி,  ்கண ்நாய், இதய ்நாய், சிறு நீ்்க ்நாய், ந்ம்புத் தைர்சசி, வயது முதிர்சசியால் 

வரு்கின்ற (இது ்பான்ற) எத்தளன்யா ஶ்காடிய ்்ா்கங்களைப் ்பாககும் முதனளம 

மருத்துவ்ாயிற்்்ற தாங்கள்! ஓ சம்்பா! தங்கைின அருடபயனான திருநீ்்ற  ்நாயழிககும்  மருநது! 

(அதளன அருைி) எங்களை ்நாயற்்றவ்ா்கச ஶசய்தருள்வீ்ா்க!

śirō dr:ṣṭi hr:drōga śūla pramēha – 
jvarārśō jarāyakṣmahikkāviṣārtān |

tvamādyō bhiṣagbhēṣajaṁ bhasma śambhō 
tvamullāghayāsmānvapurlāghavāya ||15 ||

(15) O  Śambhu! Thou being the first healer, May Thy grace free us from the afflictions of various diseases af-
fecting the head, eyes and heart by acute pain, urinary disease, fever, piles, mental distress, hiccups, poison-
induced ailments, digestive problems and also such disorders owing to passing age, by bestowing upon us the 
best medicine, Thy Holy Ash, so that we regain our well-being!

தளலவலி ்கணணி்டர் இதயத் தள்டவலி சிறுநீ ்்க்நாய்

வளலந்ம் பிளழயி்டர் மூலம் வயதள்ட வாலரு வியாதி

நிளலகுளல விக்கலவ வி்ட்நாய் ஶநடுஶச்ி மானக குள்ற்கள்

்களலவு்ற முதல்மருந தருள்்க! ்கனித்திரு நீ்றிடு சம்்பா! (15)
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दशरद्योऽस्म्यभद्योऽशस्म भग्योऽशस्म दूयरे 
शवषणणयोऽशस्म िंन्योऽशस्म शखन्योऽशस्म चदाहम ् |

भवदान्पदाशणनदामन्तरदात्दाशिं िम्यो 
ममदासर् न वरेशत्स प्भयो रक्ष मदाडं त्वम ् ||१६ ||

த₃்ித்₃்்ா(அ)ஸம்யப₄த்₃்்ா(அ)ஸமி ப₄க₃்னா(அ)ஸமி தூ₃்ய 

விஷண்ணா(அ)ஸமி ஸன்னா(அ)ஸமி ்கி₂ன்னா(அ)ஸமி சாஹம் |

ப₄வானப்்ாணிநாமநத்ாத்மாஸி ஶம்்பா₄ 

மமாதி₄ம் ந ்வத்ஸி ப்்்பா₄ ்க்ஷ மாம் த்வம் ||16 ||

(16)  நான ஏழளமயால் இளைத்துச  சீ்ற்று  மனம் உள்டநதுள்்ைன. அதனால்  ஶநாநது 

துய்ப்படு்கி்்றன. தாங்கள் எல்லா உயிர்்களுககுள்ளும் ஒைிநது ஒைிர்்கின்ற ஶபருவிைக்கா்க 

இருப்பதால்,  ஓ சம்்பா,  எனது வலி  தாங்கள் அ்றியாததா?  என்வ எனனுள்  எழுநதருைி நலம் 

ஶசய்யுங்கள்!

daridrō’smyabhadrō’smi bhagnō’smi dūyē 
viṣaṇṇō’smi sannō’smi khinnō’smi cāham |

bhavānprāṇināmantarātmāsi śambhō 
mamādhiṁ na vētsi prabhō rakṣa māṁ tvam ||16 ||

(16) O Śambhu!  Helpless and impoverished I am, wretched and ruined, overcome by the grief I am distressed. 
Thou art the indwelling effulgence in all beings and so, fully aware of my afflictions!   Please save me, O my 
Lord!

ஏளழயா யி்ட்ா லரு்கி எணணிலாத் துய்ாற் ்கரு்கிக

்்காளழயாய்த் தைர்வால் மரு்கிக குன்றி்னன எனபா லிை்கிப்

்பளழயுட ஶபருவிைக ்கா்கப் பிளணநதுயிர் ்களுககுள்  உள்ைாய்!

ஏளழஶயன வலிய்றி வா்ய! எழுநதருள் சம்பு நாதா!  (16)
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त्वदक्योः कटदाक्षः पत रेत्त्र्यक्ष यत् 
क्षणडं क्ष्मदा च लक्ष्मरीः स्वयडं तडं वभृणदात रे |

शकररीटसु्रच्दामरच्छत्मदालदा-
कलदाचरीगजक्षौमभषूदाशविरेषःै ||१७ ||

த்வத₃க்்ணா: ்க்டாக்ஷ: ப்தத்ர்யக்ஷ யத்் 

க்ஷணம் க்மா ச லக்மீ: ஸவயம் தம் வருணா்த |

்கி்ீ்டஸபு₂்சசாம்சச₂த்்மாலா-

்கலாசீ்க₃ஜஶக்ஷௌமபூ₄ஷாவி்ஶளஷ: ||17 ||

(17)  ஈச்ன!  முக்கணண்ா்கிய உமது அருடபார்ளவயின முளன ஒரு ்கண்மனும் எவர்மீது விழு்கி்ற்தா 

அவருககு நிலம், ஶசல்வம், விடுதளலயா்கிய நிள்றவு,  நற்ஶபயர், பு்கழ, ஆளுளம, குள்ட்கள், 

யாளன்கள், மாளல்கள், பட்டாள்ட்கள் என எல்லாவிதமான உல்க இனபங்களும் (ப்்்யஸ),  அத்து்டன 

(குற்்றமற்்ற) ்மனளமயான ஞானமும் (ஶ்்யஸ) உண்டாகும்!

tvadakṣṇōḥ kaṭākṣaḥ patēttryakṣa yatra 
kṣaṇaṁ kṣmā ca lakṣmīḥ svayaṁ taṁ vr:ṇātē |

kirīṭasphuraccāmaracchatramālā-
kalācīgajakṣaumabhūṣāviśēṣaiḥ ||17 ||

(17) O Three-eyed Lord!  The tip of Thy graceful eyes, glance even for a moment on whomsoever  it be, then 
the earth and the power of prosperity chose that person, providing with the crown, wealth, (bearers of) um-
brella, garlands, elephants, silk and such luxuries of the world (Preyas) in addition to the supreme knowledge 
leading to liberation (Śreyas)!

முவவிழி யா்ருட பார்ளவ முளனஶயவர் ்மற்்கணம் படு்மா 

ஶசவவழி யா்கிடும் சீர்ளம ஶசழுநிதி ்பர்பு்கழ மகு்டம்

பவவிய குள்ட்களும் ஆ்ம் பதவி்கள் படடுள்ட ்சரும்

அவவிய மறுவழி ஞானம் அதனு்டன பவநல மாகும்! (17)
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भवदान् ैभवदायदाशप मदात् रे च शपत् रे 
मभ्ृ दान् ैमभ्ृ दायदाप्यघघ्न ैमखघ्रे |
शिवदाङ्ग ैशिवदाङ्गदाय कुम वाः शिवदाय ै

शिवदायदाशम्बकदाय ैनमस्त्र्यम्बकदाय ||१८ ||

ப₄வானளய ப₄வாயாபி மாத்்் ச பித்்் 

ம்ரு்டா₃னளய ம்ரு்டா₃யாப்ய்க₄க₄னளய ம்க₂க₄்ன |

ஶிவாஙக₃ளய ஶிவாங்கா₃ய குர்ம: ஶிவாளய 

ஶிவாயாம்பி₃்காளய நமஸத்ர்யம்ப₃்காய ||18 ||

(18)   ‘பவானீ- பவ’  என இளணநது தாயும் தநளதயுமா்க விைஙகுபவர்்களும்,  ‘ம்ரு்டானீ-ம்ரு்டர்’ எனும் 

(மும்மலக) குள்ற்களைக ்களைபவ்ாய் விைஙகுபவர்்களும்,  மு்ணபடும் தக்ஷனின ்வள்வி்களைக  

குளலத்து  சிவஶமனும் ஶபருநலம் தரு்கின்றவ்ாய்  ‘சிவா-சிவ’  என இளணநது விைஙகுபவர்்களும் 

ஆ்கிய உங்களை யான பணி்கின்்றன.!

bhavānyai bhavāyāpi mātrē ca pitrē 
mr:ḍānyai mr:ḍāyāpyaghaghnyai makhaghnē |

śivāṅgyai śivāṅgāya kurmaḥ śivāyai 
śivāyāmbikāyai namastryambakāya ||18 ||

(18)  In the name of ‘Bhavāni - Bhava’,  appearing as Mother  and Father, as ‘Mrḍāni -  Mrḍā’,  destroying he 
sins (the three blemishes  that bind into Samsāra), annihilating the arrogance of  Daksha and his sacrifices,  
bestowing auspiciousness  with three eyes,  together with Shakti as part of the embodiment  ‘Śiva-Śivā’, 
O Lord, I offer my obeisance!

அம்ளமயப் பனுமா யான அருடபவ பவானீ யான 

மும்மலம் வி்டமா ்றான மு்ணபடும் தக்கன யா்க

ஶவம்ளமயுங ்களைவ ்ா்க ஶவகுநலந தருவ ்ா்க

ஶசம்ளமமுக ்கணண ்ா்கச சிவசிவா எனப்பணி ்வ்ன! (18)
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श्री शिवभजुङ्गम ्

भवद्ौरवडं मल्घतु्वडं शवशदत्वदा 
प्भयो रक्ष कदारुणयदृष्टदानगुडं मदाम ् |
शिवदात्दानभुदावस्तुदावक्षमयोऽहडं 

स्विक्तदा कभृ तडं म रेऽपरदार्डं क्षमस्व ||१९ ||

ப₄வத்₃ஶ்கௌ₃்வம் மல்லகு₄த்வம் விதி₃த்வா 

ப்்்பா₄ ்க்ஷ ்காருணயத்₃ருஷடயானு்க₃ம் மாம் |

ஶிவாத்மானுபா₄வஸதுதாவக்ஷ்மா(அ)ஹம் 

ஸவஶகத்யா கருதம் ்ம(அ)ப்ாத₄ம் க்ஷமஸவ ||19 ||

(19)  தங்கைது  உயர்வான ஶபருளமளய முனஶனடுத்து, எனனுள்டய இருைான சிறுளமளய ம்றநது 

விடுத்து, தங்கைது ்கருளணக ்கண்கைால் எனககு அருள் ஶசய்யுங்கள்!  எனககுள் ‘சிவாத்மானுபூதி’ 

ஆ்கிய ஶமஞஞானம் இல்ளல! அது எனது குள்ற! எனினும்  எனனுள்டய பிளழ்களை எல்லாம் 

மனனித்துக ்கருளணயு்டன, ஓ ்தவ்்,  எனககு அருள் ஶசய்வீர்்கைா்க!

bhavadgauravaṁ mallaghutvaṁ viditvā 
prabhō rakṣa kāruṇyadr:ṣṭyānugaṁ mām |

śivātmānubhāvastutāvakṣamō’haṁ 
svaśaktyā kr:taṁ mē’parādhaṁ kṣamasva ||19 ||

(19)  O Lord,  Keeping Thy greatness in focus and disregarding my levity and smallness aside,  May You 
protect me with the glance of Thy  grace-oozing benevolent eyes!   I have no understanding of Truth and  am 
bereft of Self-realization! May those be my faults that are forgiven by Thy grace!

நினனருட ஶபருளம மிகுநது எனனிருட சிறுளம  ம்றநது

நனனருட ்கருளண வழஙகு!  இனனருள் விழி்கள் துலஙகு!

ஶபானனருட சிவானு பூதி பு்ிநதி்லன!  எனககுள் ்்காது!

மனனிஶயன பழுது நீத்து ம்கிழநதருள் பு்ிவாய் ்த்வ! (19)
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श्री शिवभजुङ्गम ्

यददा कण वारन्धडं व्रज रेत्दालवदाह-
शद्वषत्ण्ठघणटदा घणदात्दारनदादः |

वभृषदार्रीिमदारुह् दरेवौपवदाह्डं -
न्तददा वत्स मदा भरीशरशत प्रीणय त्वम ् ||२० ||

யதா₃ ்கர்ண்நத்₄்ம் வ்்ஜத்்காலவாஹ-

த்₃விஷத்்கண்ட₂்க₄ண்டா ்க₄ணாத்்கா்நாத₃: |

வருஷாதீ₄ஶமாருஹய ்த₃ஶவௌபவாஹயம் -

நததா₃ வத்ஸ மா பீ₄்ிதி ப்்ீணய த்வம் ||20 ||

(20)  (ம்ணக்காலத்தில்) எப்ஶபாஶதல்லாம்  எமளன ்வ்கமா்கச சுமநது வரும் ‘்கா்ன’ எனும் 

எருளமயின  ்கழுத்தில் ்கடடிய மணி்கைின  ஓளச எனது ்காதுககுள் உவடடும்படியான ஓலத்ளத 

எழுப்பு்மா, அதற்கு முனபா்க்வ   (அம்ம்ண பயத்ளத  விலககுவதான) தங்களைச சுமநது வரு்கின்ற 

‘விள்ட’ எனும்  நநதி ்தவ்ின ்கழுத்து மணி்கள் இனனிளச ஊடடி்டத் தாங்களும் எனனி்டத்தில்  

“குழநதாய், அஞசற்்க!” எனப் ப்ிவு்டன கூ்றி  எனககு  ஆறுதல் அைிப்பீ்ா்க!

yadā karṇarandhraṁ vrajētkālavāha-
dviṣatkaṇṭhaghaṇṭā ghaṇātkāranādaḥ |

vr:ṣādhīśamāruhya dēvaupavāhyaṁ -
ntadā vatsa mā bhīriti prīṇaya tvam ||20 ||

(20)  (At the time of death ) As  the detesting clang of the bell tied to the neck of the mount (buffalo) of Lord of 
Death enters into my ears, (causing the dread of death), O Lord,  may Thou come, as  the music of the bells of  
Thy mount (Nandi) soothing my ears with Thy comforting words ‘Fear Not, Dear Child’!

்காலளனச சுமககும் ்கா்ன ்கழுத்தளசந திடுமணி ஆ்ம்

ஓலமிட  டுவடடுஶமன ்காதின உடபுகும் உ்கவப்  ்பாது

சீலமுற் ்றிளசயருட சநதம் சிநதுமுன விள்டயினில் வநது

பால்ன பய்மன எனபாய்!  ப்ிவருள் ்காடடிச ஶசால்வாய்!  (20)
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अयददा ददारुणदाभदाषणदा भरीषणदा म रे 
भशवष्न्तपुदान्तरे कभृ तदान्तस् दूतदाः |

तददा मन्नस्त्वत्ददाम्योरुहस्डं 
कर्डं शनश्चलडं स्दान्मस्रेऽस् ुिम्यो ||२१ ||

யதா₃ தா₃ருணாபா₄ஷணா பீ₄ஷணா ்ம 

ப₄விஷயநத்யுபாந்த கருதாநதஸய தூ₃தா: |

ததா₃ மனமனஸத்வத்பதா₃ம்்பா₄ருஹஸத₂ம் 

்கத₂ம் நிஶசலம் ஸயாநநமஸ்த(அ)ஸது ஶம்்பா₄ ||21 ||

(21)  எமனின தூதுவர்்கள்  ்கடுளமயான ஶசாற்்களைக கூ்றிகஶ்காணடு எனதரு்கில் வ்த் 

ஶதா்டஙகுவதற்குள், ஓ சம்்பா,   ஒரு ்கணமாவது  எனது  மனம் தங்கைின  திருவடித்தாமள்யில் 

பதிநது அளசயாது ஓய்நதிருக்க  ்வணடு்ம!   அதற்்கான அருள் நுதளல (விழிளய) எனபால் 

தாருங்கள் என ்வணடு்கின்்றன.

yadā dāruṇābhāṣaṇā bhīṣaṇā mē 
bhaviṣyantyupāntē kr:tāntasya dūtāḥ |

tadā manmanastvatpadāmbhōruhasthaṁ 
kathaṁ niścalaṁ syānnamastē’stu śambhō ||21 ||

(21)  When the messengers of Lord of Death, of dreadful look and harsh words come near me,  O Śambhu,  Be 
my succour, and make my mind, at least for a moment,  to be firmly planted on Thy divine lotus-feet, O Lord,  
my obeisances to Thee!

இடித் ்தாதி ஏசி எமத் தூதர் ்பசி

முடித் ்தா்ட வநதால் முளனத் துநதன தாைிற்

படித் ்தாயு ்வ்னா!  பதத் தாம ள்ககுள்

ஶநாடிப் ்பாதி ்லனும்!  நுதல் சம்பு தா்ாய்! (21)
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यददा दुर्नवदारव्यर्योऽहडं ियदानयो 
लु्ठशन्ःश्िंशन्ःिंभृतदाव्यतिवदाशणः |

तददा जहु्कन्दाजलदालङ्कृतडं त रे 
जटदामण्लडं मन्नयोमशन्रडं स्दात ् ||२२ ||

யதா₃ து₃ர்நிவா்வய்தா₂(அ)ஹம் ஶயா்னா 

லு்ட₂நநி: ஶவஸநநி: ஸருதாவயகதவாணி: |

ததா₃ ஜஹனு்கனயாஜலாலஙகருதம் ்த 

ஜ்டாமண்ட₃லம் மனம்னாமநதி₃்ம் ஸயாத் ||22 ||

(22)  (ம்ண ்காலத்தில்) ஏ்தா தாங்க முடியாத வலியால்  அவதிப்படடுப் படுத்துப் பு்றணடு் ஶபருமூசசு 

வாங்க, அ்றிவிழநது  ஏ்தா உை்றிக ஶ்காணடிருப்்ப்ன, அப்ஶபாழுதா்கிலும் ்கஙள்க ஶ்காண்ட 

தங்கைது சள்டமுடி எனது  உள்ைத்துள் குடி ஶ்காள்ைடடும்! அதற்்கான அருளைச ஶசய்யுங்கள்!

yadā durnivāravyathō’haṁ śayānō 
luṭhanniḥśvasanniḥsr:tāvyaktavāṇiḥ |

tadā jahnukanyājalālaṅkr:taṁ tē 
jaṭāmaṇḍalaṁ manmanōmandiraṁ syāt ||22 ||

(22)  (At the time of death) As I suffer from the irremediable ailments rolling restlessly on my bed, heaving 
deep sighs and uttering incoherent words, then pray, May my mind rest in Thy matted hair, adorned by the 
virtuous Ganges!

்நாயினில் விழுநது தீ்ா ஶநாடியினி லுழனறு நா்ாய்ப் 

பாயினில் ்கி்டநது ்ச்ாப் பகுத்த்றி விழநது ஓலம்

வாயிடும் ்பாஶதன ஶநஞசம் வகுத்துநந நதி முடிநத  

்நயனுன சள்டயிற் தஞசம் நிளனநதி்ட அருள்ஶசய் வீ்்!  (22)
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श्री शिवभजुङ्गम ्

यददा पतु्शमत्दादययो मत्सकदािरे 
रुदन्तस् हदा करीदृिरीयडं दिरेशत |

तददा दरेवदरेव रेि गौररीि िम्यो 
नमस्रे शिवदाय रेत्यजस्डं ब्रवदाशण ||२३ ||

யதா₃ புத்்மித்்ாத₃்யா மத்ஸ்கா்ஶ 

ருத₃நத்யஸய ஹா ்கீத்₃ருஶீயம் த₃்ஶதி |

ததா₃ ்த₃வ்த₃்வஶ ஶ்கௌ₃்ீஶ ஶம்்பா₄ 

நமஸ்த ஶிவா்யத்யஜஸ்ம் ப்₃்வாணி ||23 ||

(23)  எனது குழநளத்கள், உ்றவினர்்கள், நணபர்்கள் என  எனனரு்கில்  கூடி, ‘ இவருககு எனன ஆயிற்று, 

ஏன இநத நிளல’ எனஶ்றல்லாம்  மிள்கயா்க அழுது புலம்புவார்்க்ை, அப்ஶபாழுது, ஓ ஶ்கௌ்ி மணாைா, 

ஓ சம்்பா, யான ‘நமசசிவாய’ என நினது திருநாமத்ளத்ய துதிககும்படி அருள்ஶசய்வீ்ா்க!

yadā putramitrādayō matsakāśē 
rudantyasya hā kīdr:śīyaṁ daśēti |
tadā dēvadēvēśa gaurīśa śambhō 

namastē śivāyētyajasraṁ bravāṇi ||23 ||

(23)  When my children, friends and others cry by my side, pondering “Alas!  What a pitiable state it is for 
him’ etc., O Lord of gods,  O the Companion of  Gauri, O Śambhu,  May I turn to Thee and utter  perpetually  
(the holy syllable)  ‘Namah-Śivāya’!

ம்கஶவாடு  உ்றவும் நடபும் மற்்றவர் பலரும் பக்கம்

மி்கவு்றக ்கத்றிக ஶ்காணடு ஶமலியுஶமன னு்டளலக ்கணடு

இவர்ககு இநநிளல ஏஶனன்க எனனு்ை  நமசசி வாயத்

தவத்தருள் ஶசய்வீர் சம்்பா! தள்கயிள்ற ஶ்கௌ்ிம ணாைா! (23)
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श्री शिवभजुङ्गम ्

यददा पशयतदाडं मदामिंौ वरेशति नदास्मदा-
नयडं श्दािं एवरेशत वदाचयो भवरेयःु |

तददा भशूतभषूडं भजुङ्गदावनद्डं 
परुदाररे भवन्तडं सु्टडं  भदावय रेयम ् ||२४ ||

யதா₃ பஶயதாம் மாமஶஸௌ ்வத்தி நாஸமா-

நயம் ஶவாஸ ஏ்வதி வா்சா ப₄்வயு: |

ததா₃ பூ₄திபூ₄ஷம் பு₄ஜங்கா₃வனத்₃த₄ம் 

பு்ா்் ப₄வநதம் ஸபு₂்டம் பா₄வ்யயம் ||24 ||

(24)  ‘இவர் மூசசு ஓடிக ஶ்காணடிருநதாலும்,  நம்ளம இவர் அள்டயாைம் ்கணடு ஶ்காள்ைவில்ளல்ய’ 

எனஶ்றல்லாம்  (மற்்றவர்்கள் சுற்்றி நினறு) ஏ்த்தா ்பசுவார்்க்ை,  அப்ஶபாழுது திருநீறு பூசியவ்ா்க, 

அ்வங்களை அணி்கலனா்க அணிநது அருள்பாலிப்பவ்ா்கத் தங்களை யான என மனதுள் 

ஶதைிவா்கக ்காண்பனா?  ஓ முப்பு்ம் அழித்தவ்்,  அதற்்கான அருளைச ஶசய்யுங்கள்.

yadā paśyatāṁ māmasau vētti nāsmā-
nayaṁ śvāsa ēvēti vācō bhavēyuḥ |

tadā bhūtibhūṣaṁ bhujaṅgāvanaddhaṁ 
purārē bhavantaṁ sphuṭaṁ bhāvayēyam ||24 ||

(24)  When others stand around and lament (by saying), “Alas, although he is breathing, he does not recog-
nize us’, then may I, O the destroyer of Three Cities,  be blessed to have steadfast reflection on Thee,  Who is 
adorned with matted hair, holy ash and serpents on the body!

‘மூசசு்வா டினும் எனன? மு்கவள்ட யாைம் ்காணார்!

ஆசசு்த ்காலம்’ எனறு அரு்கிருந ்தார்்கள் ஶசால்வார்!

்பசசறுத் ஶதனனுள் உநதன ஶபருஞசள்ட அ்வஞ சாம்பல்

பூசசூறும் வடிளவக ்காணப் பு்நத்ா அருள்ஶசய் வீ்்!  (24)
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यददा यदातनदादरेहिंन्रेहवदाहरी 
भवरेददात्दरेहरे न मयोहयो महदान्रे |
तददा कदाििरीतदाडंििुंङ्दािमरीि 

स्मरदाररे वपसु् रे नमस्रे स्मरदाशम ||२५ ||

யதா₃ யாதநா்த₃ஹஸந்த₃ஹவாஹீ 

ப₄்வதா₃த்ம்த₃்ஹ ந ்மா்ஹா மஹான்ம |

ததா₃ ்காஶஶீதாம்ஶுஸங்காஶமீஶ 

ஸம்ா்் வபுஸ்த நமஸ்த ஸம்ாமி ||25 ||

(25)  யான எனது உ்டல் ந்்கத்தில் உழனறு துய்ப்படு்மா எனஶ்றல்லாம்  ஐயம் ஶ்காணடு,  இநத 

(அழியும்) உ்டலில் ஒருவித ்மா்கத்து்டன (மதிககுழப்பத்து்டன)  உழலும்்பாது,  ‘மனமதன’ எனும் 

்மா்கத்ளத அழித்த தங்கைது தூய ஶவள்ைிளயப் ்பான்ற ஶவணணி்ற ஒைிர் ்மனிளய ்கணணா்க 

்காண்பனா? அப்்ப்ினபத்ளத அருை ்வணடி்னன.

yadā yātanādēhasandēhavāhī 
bhavēdātmadēhē na mōhō mahānmē |

tadā kāśaśītāṁśusaṅkāśamīśa 
smarārē vapustē namastē smarāmi ||25 ||

(25)  When I agonize on the possibility of my body being subjected to the torments of the hell, owing to my 
deluded mind ( that thinks the inert body as my true Self),  O the destroyer of Manmatha (the Delusion), may 
I have the vision of Thy luminous body resembling the white grass and silver moon! For that great bliss, I am 
offering my obeisance to Thee!

உ்டலிருள் ந்்கம் ஊடி உழலுஶமன ள்றயப் பாடு

்க்டவழித் ஶதனது ்மா்கக ்கச்டறுத் த்றியச ஶசய்வீர்1

ம்டமத னழித்த ்த்வ! மனதிலுன ஶவள்ைித் ்த்கச

சு்ட்ிளழ எழிளலக ்காடடு! சு்கமருள் ்வணடி ்ன்ன!  (25)
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यददापदारमच्छदायमस्दानमशद्-
ज वानवैदा वा शवहरीन डं गशमष्दाशम मदाग वाम ् |

तददा तडं शनरुन्ङ्कृतदान्तस् मदागथं 
महदादरेव मह्डं मनयोज्डं प्यच्छ ||२६ ||

யதா₃பா்மசசா₂யமஸதா₂னமத்₃பி₄-

ர்ஜளனர்வா விஹீனம் ்க₃மிஷயாமி மார்்க₃ம் |

ததா₃ தம் நிருநத₄ஙகருதாநதஸய மார்்க₃ம் 

மஹா்த₃வ மஹயம் ம்னாஜஞம் ப்்யசச₂ ||26 ||

(26)  (இ்றநத பின) யான பயணிக்கின்ற பாளத  ஒரு முடிவற்்ற,  ்களையிழநத, ்பாக்கி்டமில்லாத, 

நிழலும்  தணணீரும் இல்லாததா்கத்  தனளனச சார்நதவர் எவருமில்லாத வழியாகுமாயின, ஓ 

மஹா்தவ,  எனககு ்வறு நல்ல வழிளயத் ்தர்நது எடுத்துக ஶ்காடுப்பீ்ா்க!

yadāpāramacchāyamasthānamadbhi-
rjanairvā vihīnaṁ gamiṣyāmi mārgam |
tadā taṁ nirundhaṅkr:tāntasya mārgaṁ 

mahādēva mahyaṁ manōjñaṁ prayaccha ||26 ||

(26)  (Upon my death) if I were to traverse the path that is endless, with no shade or place of rest, arid and 
desolate, then please select a pleasing path for me to transverse , O  the Greatest Lord!

ஶசத்தபின ஶசல்லும் பாளத ்சர்நிழல் நீர்வைம் இல்லாப்

பித்தமும் மருளும் கூடடிப் ்ப்ி்ட ்ாயிடு ஶமன்றால்

அத்த்ன அருளு்க இனபம் ஆக்கிடும் நல்வழி ்தர்நது

சித்தமுட சு்கவழி  தரு்க!   சிவமஹா ்தவ ்த்வ!  (26)
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यददा रौरवदाशद स्मरन् रेव भरीत्यदा 
व्रजदाम्त् मयोहडं महदादरेव घयोरम ् |
तददा मदामहयो नदार् कस्दारशयष्रे-

त्यनदार्डं परदार्रीनमर्तेन्दुमौलरे ||२७ ||

யதா₃ ஶ்ௌ்வாதி₃ ஸம்ன்னவ பீ₄த்யா 

வ்ஜாம்யத்் ்மாஹம் மஹா்த₃வ ்்கா₄்ம் |

ததா₃ மாம்ஹா நாத₂ ்கஸதா்யிஷ்ய-

த்யநாத₂ம் ப்ாதீ₄னமர்்த₄நது₃ஶமௌ்ல ||27 ||

(27)  ஓ மஹா்தவ!  இருள் சூழும் ‘ஶ்ௌ்வம்’ முதலிய ந்்கங்களை நிளனத்துப்  பயநது நான 

மயக்கமுற்றுத் தவிககும்்பாது,  ்வறு துளணயில்லாமலும், அ்றிவற்்ற அநாதியா்கவும்  இருக்கின்ற 

எனளன உனளனயன்றி ்வறு யார்தான  ள்கதூக்கிவிடுவார்!  ஓ வைர்மதி சூடிய வள்ை்ல!

yadā rauravādi smarannēva bhītyā 
vrajāmyatra mōhaṁ mahādēva ghōram |

tadā māmahō nātha kastārayiṣyē-
tyanāthaṁ parādhīnamardhēndumaulē ||27 ||

(27)  O Mhādēva!  Worried about the punishments at the Rourava-hell and alike,  I dread falling into a deadly 
swoon!  Being senseless and helpless I am, O Lord wearing the crescent moon, (other than Thee), pray, Who 
else is there to rescue me?

ஆழிருட குழியினில் வீழநது அ்கப்படடு இடிபடு ்வ்னா!

சூழிருள் ஶ்ௌ்்க ந்்கச சூழலில் மருளுறு ்வ்னா!

ஊழறு! உளனவி்ட யா்்  உதவயான அநாதி மூ்டன!

வாழிய வைர்மதி சூடும் வள்ை்ல! மாமஹ  ்தவா!  (27)
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यददा श् रेतपत्दायतदालङ्घ्यितिरे ः 
कभृ तदान्तदाद्यडं भशतिवदात्सल्यभदावदात ् |

तददा पदाशह मदाडं पदाव वातरीवल्भदान्डं 
न पशयदाशम पदातदारमरेतदादृिडं म रे ||२८ ||

யதா₃ ஶ்வதபத்்ாயதாலஙக₄யஶக்த: 

கருதாநதாத்₃ப₄யம் ப₄கதிவாத்ஸல்யபா₄வாத் |

ததா₃ பாஹி மாம் பார்வதீவல்லபா₄னயம் 

ந பஶயாமி பாதா்்மதாத்₃ருஶம் ்ம ||28 ||

(28)  மும்முளன ஶ்காண்ட சூலத்ளதக ்காடடி எனககு ம்ண பயத்ளதத் தரு்கின்ற எமன எனது அரு்கில் 

வரும்்பாது, ஓ பார்வதியின நாதா,   எனளனக ்காத்தருள்வீ்்!   அடியார்்களுககு அனபு ்காட்ட உறுதி 

ஶ்காணடு இருப்பவ்ான உம்ளமத் தவி் ்வஶ்றவரும் எனளனக ்காப்பவ்ில்ளல!

yadā śvētapatrāyatālaṅghyaśaktēḥ 
kr:tāntādbhayaṁ bhaktivātsalyabhāvāt |

tadā pāhi māṁ pārvatīvallabhānyaṁ 
na paśyāmi pātāramētādr:śaṁ mē ||28 ||

(28)  When the Lord of Death (comes before me) wielding the intimidating trident with gleaming feathers, 
I would drown in the fear of death!  O Lord of Mother Pārvathi, please be my succour as I don’t find anyone 
other than Thee, so capable and willing to offer protection!

முசசு்டர் ்வளலக ்காடடி மூசசறுப் பாஶனன பக்கம்

அசசுறுத் திடுமப் ்பாது அரு்கிருந தாை ்வணடும்!

இசளசயி லடியார்க ்கினபம் இருத்தி்டப் ஶபருவா ்றனபுக

்கசளசயு மிட்டாய் ்த்வ! ்கனிவருட பார்வதி நாதா!  (28)
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इददानरीशमददानीं मभृशतमते भशवत्री-
त्यहयो िंन्ततडं शचन्तयदा परीश्तयोऽशस्म |

कर्डं नदाम मदा भनू्भृतौ भरीशतररेषदा 
नमस्रे गतरीनदाडं गत रे नरीलकण्ठ ||२९ ||

இதா₃னீமிதா₃னீம் ம்ருதிர்்ம ப₄வித்்ீ-

த்ய்ஹா ஸநததம் சிநதயா பீடி₃்தா(அ)ஸமி |

்கத₂ம் நாம மா பூ₄னம்ருஶதௌ பீ₄தி்்ஷா 

நமஸ்த ்க₃தீனாம் ்க₃்த நீல்கண்ட₂ ||29 ||

(29)  ஓ நீல்கண்ட்்,  இ்தா இ்தா எனககு ம்ணம் வநதுவிட்டது எனறு எமனின வருள்களய நிளனத்து 

பயநது  துனபப்படு்கி்்ற்ன!  இநத அசசம் எப்படித் ஶதாளலயும்! உம்ளம்ய ்வணடு்கின்்றன! (உமது 

திருவடி்கைா்கிய) நல்லருைால் எனககு நற்்கதி அைிக்க ்வணடி்னன.!

idānīmidānīṁ mr:tirmē bhavitrī-
tyahō santataṁ cintayā pīḍitō’smi |

kathaṁ nāma mā bhūnmr:tau bhītirēṣā 
namastē gatīnāṁ gatē nīlakaṇṭha ||29 ||

(29) O Lord of Blue-Neck!  I am perpetually afflicted by the dread of death as if it is imminent. How is such 
fear of  death be removed?  I seek Thy grace to resolve!  I offer my prayers to Thee (Thine divine feet) for my 
emancipation! 

மனஶமலாம்  அநதிக ்கால மருைிளன  எணணிச சாகும்!

தினஶவலாம் சிநதிப் ்பாகும்! தீயதிப் பயமுண ்டாகும்! 

துளணயருள்! நீலக ்கண்டத்  தூய்ன! நல்வழி ்காணும்

இளணயடி நீத் ்வணடும்! ஈச்ன ்வணடி ்ன்ன! (29)
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अमयदा वादमरेवदाहमदाबदालवभृद्डं 
हरन्तडं कभृ तदान्तडं िंमरीक्षदाशस्म भरीतः |

मभृतौ तदावकदाङ्घ्र्यब्जशदव्यप्िंदाददा –
द्वदानरीपत रे शनभ वाययोऽहडं भवदाशन ||३० ||

அமர்யாத₃்மவாஹமாபா₃லவருத்₃த₄ம் 

ஹ்நதம் கருதாநதம் ஸமீக்யாஸமி பீ₄த: |

ம்ருஶதௌ தாவ்காஙக₄ர்யப்₃ஜதி₃வயப்்ஸாதா₃ –

த்₃ப₄வானீப்த நிர்ப₄்யா(அ)ஹம் ப₄வானி ||30 ||

(30)  சிறுவயதிலிருந்த நனளம தரும் வழிய்றியத் தவ்றிவிட்்டன. வயதா்கியும், தள்டயின்றி 

உயிள்ப் ப்றிககும் எமளனக்கணடு பயநது நடுஙகு்கி்்ற்ன!  ஓ பார்வதி நாதா! உமது திருவடித் 

தாமள்யருளைக ்காடடி, எனளன ம்ண பயத்திலிருநது ்காப்பாற்று!

amaryādamēvāhamābālavr:ddhaṁ 
harantaṁ kr:tāntaṁ samīkṣyāsmi bhītaḥ |

mr:tau tāvakāṅghryabjadivyaprasādā –
dbhavānīpatē nirbhayō’haṁ bhavāni ||30 ||

(30) O Lord of Pārvathi!  From my childhood I failed to pursue the path of knowledge.  Now, even at the old 
age, I fear Lord of Death who plucks all lives easily!  May Thee show the Thy divine lotus-like feet  to free me 
from the fear of death!

இைளமயி லிருந்த நனளம இடு்வழி தவ்ற விட்்டன!

தை்ஶவன னுயிள்க ஶ்காள்ளும் எமஶனனப்  ப்ித வித்்தன!

வைமிடு பவானீ நாதா! வலிவருள் இறுதிக ்காலக

்கைம்புகும் ்பாதும் உநதன ்காலடி மலள்க ்காடடு!  (30)
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जरदाजन्गभदा वाशर्वदािंदाशददुःखदा-
न्िंह्दाशन जह्दाडं जगन्दार् दरेव |
भवन्तडं शवनदा म रे गशतन नैव िम्यो 

दयदालयो न जदागर्त सक वदा दयदा त रे ||३१ ||

ஜ்ாஜனம்க₃ர்பா₄தி₄வாஸாதி₃து₃꞉்கா₂-

நயஸஹயானி ஜஹயாம் ஜ்க₃நநாத₂ ்த₃வ |

ப₄வநதம் வினா ்ம ்க₃திர்ளனவ ஶம்்பா₄ 

த₃யா்லா ந ஜா்க₃ர்தி ்கிம் வா த₃யா ்த ||31 ||

(31)  ஓ ஜ்கநநாத! முதுளம, பி்றப்பு, இ்றப்பு முதலிய  ஶபாறுக்க முடியாத துனபங்களை முற்்றிலும் 

விடஶ்டாழிக்க உம்ளமத் தவி் எனககு ்வறு வழி ஏது? ஓ தயாைா, சம்பு! தாங்கள் ்கருளண மிக்கவர் 

அன்்றா! (ஏன இனனும் ்கருளண ்காட்டவில்ளல!) உமது ்கருளண மனதும் ்கல்லா்கிவிட்டதா?

jarājanmagarbhādhivāsādiduḥkhā-
nyasahyāni jahyāṁ jagannātha dēva |

bhavantaṁ vinā mē gatirnaiva śambhō 
dayālō na jāgarti kiṁ vā dayā tē ||31 ||

(31) O Lord of  Universe! My I be free from the unbearable burden of old age, death, birth and dwelling in the 
darkness of wombs! O Śambhu, without Thine grace, there is no escape from these (clutches of Samsāra)! 
O Compassionate Lord! Is Thine compassion defunct (as I am yet to be rescued)!

முதுளமயும் ்கருவள்ற இருைில் மூழ்கிடும் துயர்்களும் வில்க

எதுவழி எமக்கருள் பு்ி்க! ஏதது? தாஜ்கந நாதா!

மது்முன னருை்ற ஏது?  மார்க்கமும் ்வ்ற்றி யாது!

அதுந்டந தி்டவருள் சம்்பா!  அல்லதுன மனமது ்கல்்லா!  (31)
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शिवदाय रेशत िब्यो नमःपवू वा एष 
स्मरन्शुतिकभृ न्भृत्यहुदा तत्त्ववदाचरी |
महरेिदान मदा गदान्नस्यो वचस्ः 

िंददा मह्मरेतत्प्रददान डं प्यच्छ ||३२ ||

ஶிவா்யதி ஶப்₃்தா₃ நம:பூர்வ ஏஷ 

ஸம்னமுகதிகருனம்ருத்யுஹா தத்வவாசீ |

ம்ஹஶான மா ்கா₃னமனஸ்தா வசஸத: 

ஸதா₃ மஹய்மதத்ப்்தா₃னம் ப்்யசச₂ ||32 ||

(32)  ‘நம:’ எனறு ஶதா்டங்கி,  ‘சிவாய’  எனறு முடியும் ‘நமசசிவாய’ எனும்  ஶசால்ளல ஆழநது 

தியானிப்பவர்்களுககு  முகதி்ய ்கிள்டககும்.  ்மலான உணளமப்  ஶபாருளை உணர்த்தும் 

அசஶசால் ம்ணத்ளத நீக்கி விடுதளலளய அைிககும்!  ஓ ம்ஹசன! அசஶசால் என மனளதயும்,  

வாய்ஶமாழிளயயும் விடடு நழுவாமல் இருககும்  வ்த்ளத ம்கிழவு்டன தநதருள்வா்ய!

śivāyēti śabdō namaḥpūrva ēṣa 
smaranmuktikr:nmr:tyuhā tattvavācī |

mahēśāna mā gānmanastō vacastaḥ 
sadā mahyamētatpradānaṁ prayaccha ||32 ||

(32)  The word ‘Namah-Śivaya’, starting with ‘Namah’ and ending with ‘Śivaya’ is of profound significance 
as its destroys death and grants liberation, when devotedly mediated upon.   O Mahēśāna!  May this holy syl-
lables never slip from my thought or speech!  May Thee be pleased to grant me this prayer!

நற்ஶபாருள் உடஶபாருள் கூறும் நலமருள் நமசசி வாயம்!

அற்புதம்! சித்சு்கம் ்சரும்! அழிவ்றச சிவனினு பாயம்!

ஶசாற்ஶபாரு ஶைப்ஶபாழு ஶதனனுள் சு்டர்மன ஶமாழி நழுவாது

்கற்்றிடும் நிளலயருள் ஶபய்்க! ்கனியம ்ஹசனர் ஶசய்்க!  (32)
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त्वमप्यम्ब मदाडं पशय िरीतदाडंिमुौशल-
शप्य रे भ रेषजडं त्वडं भवव्यदाशर्िदान्तौ |

बहुक्रे िभदाजडं पददाम्योजपयोत रे 
भवदाब्ौ शनमग्डं नयस्वदाद्य पदारम ् ||३३ ||

த்வமப்யம்ப₃ மாம் பஶய ஶீதாம்ஶுஶமௌலி-

ப்்ி்ய ்ப₄ஷஜம் த்வம் ப₄வவயாதி₄ஶாநஶதௌ |

ப₃ஹுக்லஶபா₄ஜம் பதா₃ம்்பா₄ஜ்பா்த 

ப₄வாப்₃ஶதௌ₄ நிமக₃னம் நயஸவாத்₃ய பா்ம் ||33 ||

(33)  நீயும்தான,  ஓ  நிலவணியும் பி்ானின துளண்ய,  எனளன ்கவனித்துக ஶ்காள்ை ்வணடும். 

நீ அன்்றா சம்சா் ்நாய்ககுச ச்ியான மருநது!  சம்ஸா்க ்க்டலில் மூழ்கித் தத்தைிககும் எனளனக 

்கள்்யற்்ற,  நினது திருவடியா்கிய ப்ட்கிளன அருைிச ஶசய்வா்ய!  

 (அனளனயின அருட சிபா்ிசு இருநதால் அப்பனின அருள் எைிதாகுமன்்றா!)

tvamapyamba māṁ paśya śītāṁśumauli-
priyē bhēṣajaṁ tvaṁ bhavavyādhiśāntau |

bahuklēśabhājaṁ padāmbhōjapōtē 
bhavābdhau nimagnaṁ nayasvādya pāram ||33 ||

(33) You too, O Mother, Beloved of the Lord wearing the crescent Moon!  Please attend to me! Thou art the 
cure in quelling the cycle of deluded birth and death! Please offer Thy divine feet that helps me, as the boat 
to transcend the ocean of Samsāra!

அம்மா நீயுந தான! அருள்மதியன அனபுத் ்தன!

எம்மாங ்கருளண எளன ஏஶ்றடுத்து உற்றுப் பார்!

ஶபம்மான ்ப்்ற! விளனப் ஶபருங்க்டலும் அற்்றத் தான

உம்மா மலர்ப் பாத உருநாவாய் தரு வா்ய! (33)
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अनदु्यल्लदाटदाशक्ष वशह् प्रयोह-ै
रवदामसु्रच्दारुवदामयोरुियोभःै |
अनङ्गभ्रमद्योशगभषूदाशविरेष-ै

रचन्ददार् वाचू् रैलडं दवैतनै वाः ||३४ ||

அனுத்₃யல்லலா்டாக்ஷி வஹனி ப்்்்ாளஹ-

்வாமஸபு₂்சசாருவா்மாரு்ஶாளப₄: |

அனங்க₃ப்₄்மத்₃்பா₄்கி₃பூ₄ஷாவி்ஶளஷ-

்சநத்₃்ார்த₄சூள்ட₃்லம் ளத₃வளதர்ன: ||34 ||

(34)  ஶநற்்றிக்கணணில் தீப்ஶபா்றி ்தான்றாத  (முக்கண இல்லாத) , இ்டது பக்கம் அழ்கிய 

நஙள்கயா்கிய அனளன உளம இல்லாத, உ்டம்பில் அ்வங்கள்  அணி்கலன்கைா்கத் தவழாத,  

குளுளமயான நிலளவத் தளலயில் சூ்டாத எநத வடிளவயும் யான இள்றவனா்கக ்கா்ண்ன!

anudyallalāṭākṣi vahni prarōhai-
ravāmasphuraccāruvāmōruśōbhaiḥ |
anaṅgabhramadbhōgibhūṣāviśēṣai-

racandrārdhacūḍairalaṁ daivatairnaḥ ||34 ||

(34)  I don’t see as God any manifestation Who has no luminous eye on the forehead that radiates the grace of 
fire,  Whose left side is devoid of the sparkling beauty caused by enchanting company of Mother Uma, Whose  
limbs have no ornaments in the form of dangling serpents  and on Whose crest there is no cool crescent 
Moon!

முக்கண இலா தவள் முகதியருட சு்ட ஶ்ாைிளயக

்கக்க இலா தவள்க ்கருளணயுளம உ்டல் ஊடிச

ஶசாக்க இலா தவள்ச சு்ட்்வும் குைிர் மதியும்

தக்க இலா தவள்த் தள்கயிள்றயாய்க ்காணு வ்னா!  (34)
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अकण्ठरेकलङ्दादनङ्गरेभजुङ्गदा-
दपदाणौकपदालदादफदालरेऽनलदाक्षदात ् |

अमौलौििदाङ्दादवदाम रेकलत्दा-
दहडं द रेवमन्डं न मन्रे न मन्रे ||३५ ||

அ்கண்்ட₂்கலங்காத₃னங்்க₃பு₄ஜங்கா₃-

த₃பாஶணௌ்கபாலாத₃பா₂்ல(அ)னலாக்ஷாத் |

அஶமௌஶலௌஶஶாங்காத₃வா்ம்கலத்்ா-

த₃ஹம் ்த₃வமனயம் ந மன்ய ந மன்ய ||35 ||

(35)  ்கழுத்தில் நீல நி்றத் த்டங்கள் எதுவும் இல்லாத,  உ்டம்பில் அணி்கலனா்க அ்வங்கள் இல்லாத, 

ள்கயில் ்கபாலமில்லாத, ஶநற்்றியில் தீக்கணணில்லாத,  முடியில் இைம்பிள்ற இல்லாத, இ்டதுபக்கம்  

உ்டனபி்ியா (உளம) அனளன இல்லாத,  ்வறு ஒரு வடிளவ யான ்க்டவுைருட சநநிதியா்க நிளன்யன!

akaṇṭhēkalaṅkādanaṅgēbhujaṅgā-
dapāṇaukapālādaphālē’nalākṣāt |
amaulauśaśāṅkādavāmēkalatrā-

dahaṁ dēvamanyaṁ na manyē na manyē ||35 ||

(35)  I never think of a God, Who has no blue-stain on the neck, Who has no serpent on His limbs, no skull on 
His hands, no eye on the forehead, no Moon on His head and no spouse (Mother Uma) on the left!

நீலம் ்கழுத்தினி லில்லா நீை்வு வு்டலினில்  இல்லா

மூலத் தளலயுரு எனபில்  முற்்க்க ்கலனும் இல்லாக

்்காலத் திருவிழி ஶநற்்றிக ்்கா்ட்றப் பிள்றமுடி யில்லாச

சாலவும் உளமயி்ட மில்லாச சநநிதி யிள்றயா ்கா்த!  (35)
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महदादरेव िम्यो शगररीि शत्िसूल-
स्त्वदरीयडं िंमस्डं शवभदातरीशत यस्मदात ् |

शिवदादन्र्दा दवैतडं नदाशभजदान रे 
शिवयोऽहडं शिवयोऽहडं शिवयोऽहडं शिवयोऽहम ् ||३६ ||

மஹா்த₃வ ஶம்்பா₄ ்கி₃்ீஶ த்்ிஶூலிம்-

ஸத்வதீ₃யம் ஸமஸதம் விபா₄தீதி யஸமாத் |

ஶிவாத₃னயதா₂ ளத₃வதம் நாபி₄ஜா்ன 

ஶி்வா(அ)ஹம் ஶி்வா(அ)ஹம் ஶி்வா(அ)ஹம் ஶி்வா(அ)ஹம் ||36 ||

(36)  ஓ மஹா்தவ! ஓ சம்்பா!  ஓ மளலய்்ச! ஓ முசசூல்ன!  எல்லா உல்கங்களும் உனனுள் 

விைஙகும்.  ஆள்கயால், சிவனா்கிய உனளனத் தவி்ற ்வறு ஶதய்வத்ளத அ்றி்யன. 

நா்ன சிவன, நா்ன சிவன, நா்ன சிவன.

mahādēva śambhō girīśa triśūliṁ-
stvadīyaṁ samastaṁ vibhātīti yasmāt |

śivādanyathā daivataṁ nābhijānē 
śivō’haṁ śivō’haṁ śivō’haṁ śivō’ham ||36 ||

(36)  O Mahādēva  O Śambhu, O Lord of Mountains!  O Lord of Trident!  As everything is grounded (only) in 
Thee, I do not recognize any god other than Śiva.  Śiva I am, Śiva  I am,  Śiva  I am!

மாஶபரும் சம்பு்கி ்ீஸா! மனனுயி ருலகு்க ஶைல்லாம்

தாஶமனத் தஙகுவ ஶததனால்? தள்யுமுச சூல் னதனால்!

நான்ன சிவனவ னன்றி நற்ப்ம் ஶபாருஶைது என்்றன!

நானசிவம் நானசிவ மா்னன!  நானசிவம் நானசிவ மா்னன!  (36) 
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यतयोऽजदायतरेदडं प्पञ्चडं शवशचत्डं 
शस्सत यदाशत यशस्मन्दरेकदान्तमन्तरे |
िं कमदा वाशदहरीनः स्वयञ्जयोशतरदात्दा 

शिवयोऽहडं शिवयोऽहडं शिवयोऽहडं शिवयोऽहम ् ||३७ ||

ய்தா(அ)ஜாய்தத₃ம் ப்்பஞசம் விசித்்ம் 

ஸதி₂திம் யாதி யஸமினய்த₃்காநதமந்த |

ஸ ்கர்மாதி₃ஹீன: ஸவயஞஜ்யாதி்ாத்மா 

ஶி்வா(அ)ஹம் ஶி்வா(அ)ஹம் ஶி்வா(அ)ஹம் ஶி்வா(அ)ஹம் ||37 ||

(37)  இநத வியத்தகு உல்கங்கள்  எங்கிருநது ்தான்றி, நிளலஶ்காணடு, பின எதனில் ்கள்டசியில் 

ஒடுஙகு்கி்ற்தா, அது்வ எவவிதச ஶசயற்பலனும் அற்்றதா்க, தா்ன ஒைிரும் ஆதா்மான ஆத்ம 

வடிவா்க இருக்கி்றது.  அதனால் ஆத்மனா்கிய  சிவ்ன நான, சிவ்ன நான, சிவ்ன நான, சிவ்ன 

நான.

yatō’jāyatēdaṁ prapañcaṁ vicitraṁ 
sthitiṁ yāti yasminyadēkāntamantē |

sa karmādihīnaḥ svayañjyōtirātmā 
śivō’haṁ śivō’haṁ śivō’haṁ śivō’ham ||37 ||

(37)  Lord indeed is the independent luminous power,  by Whom the multifaceted universe sprang, being sus-
tained and dissolved at the end , yet remaining free from the taint of action (of such creation, sustenance and 
dissolution)!  That All pervading power is  indwelling as the Self - Atma.    Śiva I am, Śiva  I am,  Śiva  I am!

நாஶனனும் ்பார்ளவயில் ஒைிரும் நற்சு்டர் சித்சு்கம் அதனுள்

வீணவிளன ்சர்வ்ற அருளும் வி்ியுல ்கங்களும் மிைிரும்

்காணுல ்கங்கைின ்கதியும் ்கழிவு்ற அருள்தரும் நிதியம்

நானசிவம் நானசிவ மா்னன!  நானசிவம் நானசிவ மா்னன!  (37) 
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शकररीटरे शनिरेियो ललदाटरे हुतदाियो 
भजु रे भयोशगरदाजयो गलरे कदाशलमदा च |

तनौ कदाशमनरी यस् ततिलु्यदरेवडं 
न जदान रे न जदान रे न जदान रे न जदान रे ||३८ ||

்கி்ீ்்ட நி்ஶ்ஶா லலா்்ட ஹுதா்ஶா 

பு₄்ஜ ்பா₄்கி₃்ா்ஜா ்க₃்ல ்காலிமா ச |

தஶனௌ ்காமினீ யஸய தத்துல்ய்த₃வம் 

ந ஜா்ன ந ஜா்ன ந ஜா்ன ந ஜா்ன ||38 ||

(38)  எவருள்டய மகு்டத்தில்  இைம் நிலவும்,  ஶநற்்றியில் அகனியும், ள்க்கைில் அ்வமும், ்கழுத்தில் 

்காலத்ளத அழிக்கின்ற  ்கறுளமயும், உ்டம்பில் உ்டனபி்ியா உளமயும் உள்ற்கி்றார்்க்ைா அப்படிப்பட்ட 

்க்டவுளைச சிவஶபருமானா்க அன்றி  அ்றி்யன!  அ்றி்யன! அ்றி்யன! அ்றி்யன!

kirīṭē niśēśō lalāṭē hutāśō 
bhujē bhōgirājō galē kālimā ca |

tanau kāminī yasya tattulyadēvaṁ 
na jānē na jānē na jānē na jānē ||38 ||

(38)   I do  not know, never know, never never know of a God who is equal to Lord Śiva, who has the Moon on 
the head, fire on the forehead, great serpents on the arms, stain on the neck and the beloved consort (Mother 
Uma) as part of the body!

எப்ஶபாழு ஶதங்கிலும் அ்றி்யன எவ்ிளண சிவனிள்ற என்்ற 

்கப்பிய தளலமதி அணியும் ்கருளணத் தீவிழி மணியும்

ஒப்பிய ஶநற்்றியில் ஶத்ியும் உ்டல் வம்்கரு ்கண்டம்

நப்பினள் உளமயு்டன பாதி நமசிவ சிவனருட ்சாதி!  (38)
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अन रेन स्वरेनदादरदादशम्बकरेिडं 
परदाडं भशतिमदािंदाद्य यडं य रे नमशन्त |
मभृतौ शनभ वायदास्रे जनदास्डं भजन्तरे 

र्दम्योजमध्रे िंददािंरीनमरीिम ् ||३९ ||

அ்னன ஸத்வநாத₃்ாத₃ம்பி₃்்கஶம் 

ப்ாம் ப₄கதிமாஸாத்₃ய யம் ்ய நமநதி |

ம்ருஶதௌ நிர்ப₄யாஸ்த ஜனாஸதம் ப₄ஜந்த 

ஹருத₃ம்்பா₄ஜமத்₄்ய ஸதா₃ஸீனமீஶம் ||39 ||

(39)  அம்ளமயப்பனா்கிய அநதக ்க்டவுளைப் பகதியு்டனும்,  அனபு்டனும்  எவஶ்வர் இத்துதிளயச 

ஶசால்லித் துதிக்கி்றார்்க்ைா, அவர்்கள் எல்லாம்  ம்ணபயம் அழித்தவர்்கைா்கத்  தத்தம்  உள்ைத் 

தாமள்யில் எனறும் பூத்திருககும்  ‘ஆத்மா’ எனும் மல்ா்க மலர்வார்்கள். (ஆத்ம அனுபூதி 

அள்டவார்்கள்.)

anēna stavēnādarādambikēśaṁ 
parāṁ bhaktimāsādya yaṁ yē namanti |
mr:tau nirbhayāstē janāstaṁ bhajantē 

hr:dambhōjamadhyē sadāsīnamīśam ||39 ||

(39)  Those who devotedly offer their homage with reverence to the  consort of Mother (Who shines as the 
Mother and Father to all) by reciting this hymn of praise shall be free from death and become one with the 
blossoming flower within the Self, the Atma.

பகதியிற் ப்வசம் ஶ்காணடு பார்வதி யார்துளண ்கணடு

சகதிளயப் ப்சிவ ஶமனறு சார்நத்றி வாலிளத விணடு

முகதியும் அபயமும் ்கண்டார்  மூடிய மாயிருள் ஶவன்றார்!

யுகதியில் ஶநஞசினிற் ஶ்காண்டார் உணர்நதிடு வார்மலர்  ்கண்டார்!  (39)
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भजुङ्गशप्यदाकल्प िम्यो मयवैडं 
भजुङ्गप्यदात रेन वभृति रेन कॢप्तम|्

नरः स्योत्मरेतत्श्ठत्वयोरुभक्तदा 
िंपुतु्दायरुदारयोगयमशै्य वाम रेशत ||४० ||

 
பு₄ஜங்க₃ப்்ியா்கல்ப ஶம்்பா₄ மளயவம் 

பு₄ஜங்க₃ப்்யா்தன வருத்்தன கலுப்தம்|

ந்: ஸ்தாத்்்மதத்படி₂த்்வாருப₄கத்யா 

ஸுபுத்்ாயு்ா்்ாக₃யளமஶவர்ய்மதி ||40 ||

 

(40) ‘புஜங்கப்்ியா’  (அல்லது புஜங்கப்்யாத) எனும் ஒருவித (சம்ஸ்கிருத) அைபள்ட இலக்கணத்தில் 

அளமநத இத்துதிப்பா்டல்்களை அனபு்டன ஶசால்லி அ்வங்களை அணி்கின்ற சம்புளவ அனபு்டன 

்சவிக்கி்ற அளனவரும் நற்பிள்ளை்கள்,   ்நாயற்்ற நீண்ட வாழவு, ஶசல்வங்கள்  ஆ்கிய நற்பயளனப் 

ஶபறுவர்.

bhujaṅgapriyākalpa śambhō mayaivaṁ 
bhujaṅgaprayātēna vr:ttēna kl:ptam|
naraḥ stōtramētatpaṭhitvōrubhaktyā 

suputrāyurārōgyamaiśvaryamēti ||40 ||

(40)  Those who devotedly recite this hymn of praise, which is written in a particular grammar called ‘bhu-
janga-priya’ and surrender to Lord Śambhu, Who is adorned by serpents  shall attain noble children, long 
life with sound health and prosperity!

அ்வணி சங்க் சம்்பா! அைபள்ட இலக்கணம் ஶ்காணடு

த்மி்கப் ஶபாங்கிய சநதம்! தள்கயுறு ்வா்ிளத விணடு

உ்மிகு அனபு்றப் பாடி உளனத்ஶதாழு தாலருட ஶசல்வம்

வ்ம்ஶபறு வாரு்டல் நலமும் வா்ிசும் ஆயுளும் மி்க்வ!  (40)
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இத்து்டன ஸ்ரீ சிவபுஜங்கம் எனும் நற்துதி நிள்றவு ஶபறு்கி்றது.

ஓம் ஸ்ரீ குருப்்யா நம:



www.meenalaya.org

Mee. Rajagopalan

Comments to rajjag@gmail.com


