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எழுதுவது பழுதுஅற  

முழுவதுவும்  பபாருளுணரத் 

பதாழுவதுன தருளடிகள்  
துனணவருக முழுமுதகல 

 

குறிப்பு 

ஸம்ஸ்கிருதச் பசாற்களின் த ிழ் வார்ப்புக்களில், சரியான 
உச்சரிப்புக்கு உதவும் பபாருட்டு, சில எழுத்துக்களுக்குக் கீகழ காணும் 
எழுத்துக்கள் பகாள்ளப்பட்டன.   
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ि ஶ (ஸ்ஷிவம்) ष ஷ (புஷ்பம்) थ த2  ( தம்) 

फ ப2  (பருப்பு) ब ப3 (இன்பம்)  द த3 (பாதம்) 

घ க4 (ராகவன்)   स ஸ (ஸர்வம்) ज ஜ (ஜன்னல்)  

ध த4 (தனம்) भ ப4(பயம்)   ह ஹ (ஆஹாரம்) 
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||शिवानन्दलहरी|| 

ŚIVĀNANDALAHARĪ 

by Sri Adi Sankarā 

ஶிவானந்த₃லஹர  ீ

பகவான் ஆதிசங்கரர் 

 
பரசிவ சுகப் பபருபவள்ளம் 

குருகவ சரணம் 

 
 

தத்துவக  ப ௌனப னத் தந்தசிவ குருவடிகவ! 
அத்துவித  ாய்ந்தளித்த ஆதிகுரு சங்கரகர! 

 
நான்யார் என னதுள் நட்டவினத பூத்ததனால் 
தான்யார் எனவுணர்த்தும் தனகர ண பகவாகன! 

 
பபரியவா என்றுலகப் பபருங்கருனண  னழயான 

அரியகன காஞ்சி ஆச்சார்யப் கபரமுகத! 
 

இலகுவாய்ச் சிவானந்தலஹரீபயனும் சுகபவள்ளம் 
பழகுவாய்த் த ிழாகல பரி ளிக்க வரம்கவண்டும்! 

 
உளறுயான் நின்னருளால் உயரறிவு பபற கவண்டும்! 
உண்ன க் கருத்துவளம் உம் ருளால் வர கவண்டும்! 

 

பரசிவத்துப் பரசுகத்துப் பரவசத்னதப் தர கவண்டும்! 
பயில்கவார் உம் ருளாகல பரஞானம் பபற கவண்டும்! 
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ஜகத்குரு ஆதிசங்கர பகவத் பாதாள் துதி

 

 
சத்குருவாய் வந்துதித்த சங்கரரின் தாள் வாழ்க 
அற்புத ாய் அத்துவித அறிவாய்ந்தார் தாள் வாழ்க 

 
காலடியில் பூத்தசிவக் காலடியார் தாள் வாழ்க 

வாலறிவால் க லுணர்னவ வாதித்தார் தாள் வாழ்க 
 

துதி ானல பதாடுத்தருளும் தூயரவர் தாள் வாழ்க 
 தி ானல சூடி னம்  ாற்றுவார் தாள் வாழ்க 

 
சிவானந்த பவள்ளச் சீரன த்தார் தாள் வாழ்க 
அவாவுந்த உள்ளத்துள் ஆள்வார் தாள் வாழ்க 

 
 னறப ாட்டு  லரனவத்த  னறகயார் தாள் வாழ்க  
தினரயிட்ட  னறச்சாரம் பதளிவித்தார் தாள் வாழ்க 

 
மூலப் பபாருள்விளக்க முன்நின்றார் தாள் வாழ்க  

காலங் கடந்தறிவு காட்டுவார் தாள் வாழ்க 
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ஓம் ஸ்ரீ குருப்கயா ந : 
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ஸத்தாயும், சித்தாயும் ஆனந்த ாயு ிருக்கும் இரண்டற்ற பர ாத்  
தத்துவக  கவதபநறி கபாதிக்கும் ஆன்  பநறி என்று ஸ்தாபித்த ஸ்ரீ 
ஆதிசங்கர பகவத்பாதர் உத்த ாதிகாரிகளின் உவனகக்கும்,  ந்த 
 த்ய  அதிகாரிகளின் கிர  வளர்ச்சியின் பபாருட்டும் அகனக 
பிரகரண கிரந்தங்கனளயும் ஸ்துதிகனளயும் எழுதியுள்ளார். பிரகரண 
கிரந்தங்களுள் ‘விகவக சூடா ணி’ முதலிடம் வகிப்பது கபால், ஸ்துதி 
கிரந்தங்களுள், ‘சிவானந்தலஹரீ’ முதலிடம் வகிக்கிறது. 

உபநிஷத்துக்களில், ஸச்சிதானந்த கண ாகப் கபசப்படும் ப்ரஹ் க  
சிவானந்தலஹரயீில் ஸத்யம், சிவம், சுந்தர ாக  ிளிர்கிறது.  
இந்நூனல ஒரு காவ்ய ாக கநாக்கும்கபாது நவரஸங்களும் ஒருங்கக 
விகஸிக்கக் காணலாம்.  ஈச்வரனின் கருணா ரஸமும் பக்தனின் 
பக்திச் சுனவயும் கரும்புச் சாற்றுடன் கதன் கலந்தாற்கபால், 
ஒவ்பவாரு சுகலாகத்திலும் இனிக்கக் காணலாம். 

பசாற்களின் ககார்னவ, பபாருளின் ஆழம், ஓனச நயம், உவன களின் 
அழகு, கருத்துக்களின் வீச்சு இனவ கயாக நினலயில், க ானத்தின் 
ஞானப் பபருக்காய் இந்நூல் சிவானந்த பவள்ள ாகப் பபருகிய 
‘ஸ ாதி பாஷா’ என்று புலனாகிறது.  இதனாகலகய இதன் 
அதிர்வனலகள் கற்கபாரின் பநஞ்சில் இன்றும் ஒரு ஆன் ிக 
தாக்கத்னதயும், தாகத்னதயும் உண்டு பண்ணுகின்றன.  ஞான, பக்தி 
னவராக்யங்களின் முப்பரி ாண ாக இந்நூல் திகழ்கிறது.  
ஈச்வரனிட ிருந்து பிரிக்கப்பட முடியாதவாறு அநன்ய ாக இருக்கும் 
அம்பினகயுடன் இனணத்கத சிவனனத் துதிக்கிறார்.  
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‘ ா க்  கனா துர்க்கக நிவாஸம் குரு’  - ‘எனது  ன ாகிற 
ககாட்னடயில் குடி பகாள்வீராக’ என்று 42-ஆவது சுகலாகத்தில் 
பிரார்த்திக்கிறார்.  ஈச்வரன் குடிய ர கவண்டுப ன்றால்,  னம் 
சுத்த ாக கவண்டு ில்னலயா, இதன் பபாருட்டு 36-ஆவது 
சுகலாகத்தில் ஈச்வரன் வந்து தங்க புண்யாஹவாசனம் பசய்து ஸ்தல 
சுத்தி, பாத்ர சுத்தி, த்ரவ்ய சுத்தி பசய்வனதக் கூறுகிறார். 

ப₄க்கதா ப₄க்திகு₃ணாவ்ருகத  
முத₃ம்ருதாபூர்கண ப்ரஸன்கன  ன: 

கும்கப₄ ஸாம்ப₃ தவாங்க்₄ரிபல்லவயுக₃ம்  
 ஸம்ஸ்தா₂ப்ய ஸம்வித்ப₂லம் |  

ஸத்வம்  ந்த்ரமுதீ₃ரயன்னிஜஶரீராகா₃ரஶுத்₃தி₄ம் வஹன் 
புண்யாஹம் ப்ரகடீககரா ி ருசிரம் கல்யாண ாபாத₃யன் || 

அம்பினகயுடன் கூடி அருள் பபாழியும் ஈச்வரனனப் பிரார்த்திக்கிறார்.  
நான் உனது பக்தன், நீ என் பநஞ்சில் வந்து குடி பகாள்ள கவண்டும். 
ஊனுடம்பு நின் ஆலய ாக கவண்டும். உள்ளம் நின் திருக்ககாயிலாக 
(கருவனற) கவண்டும். இதன் பபாருட்டு, தூய்ன யான  ன ாகிற 
கலசத்னத பக்தி எனும் நூலால் சுற்றி,  ன நினறவாகிற நீரால் 
நிரப்பி, தங்களது திருவடிகளாகிற இரு துளிர்கனள க கல னவத்து, 
ஞான ாகிற கதங்கானய ஸ்தாபித்து, ஸத்வகுணப் பிரதான ான 
 ந்திரங்கனள உச்சரித்துக் பகாண்டு, உன் வருனகயின் பபாருட்டு 
‘புண்யாஹவாசனம்’ பசய்கிகறன். நீ பிரியத்துடன் வந்து பநஞ்சில் 
உனறவாயாக! ‘ஹ்ருத்யந்தஸ்கதாஹி அப்த்ராணி விதுகநாதி 
ஸுஹ்ருத்ஸதாம்’ என்ற ஆன்கறார் வாக்கிற்கிணங்க என் 
பநஞ்சிலுள்ள எல்லா ரகஜாகுண தக ாகுண அழுக்குகனள நீக்கித் 
தூய்ன ப் படுத்துவாயாக.   

சிவானந்தலஹரயீின் ஒவ்பவாரு சுகலாகமும் ஒரு ரத்ன ாகப் 
பிராகாசிக்க, ஸ்ரீ ஆசார்யாள் ஈஸ்வரனுக்கு வாக்கினால் பசய்யப்பட்ட 
ஒரு ரத்னஹாரத்னத ஸ ர்ப்பிக்கிறார். ஈஸ்வர ஸம்பந்தியான இந்த 
ஹாரத்தின் அப்ராகிருத ான திவ்ய ஒளி கஸவிக்கும் நம் க ல் 
விழும்கபாது நம்ன ப் புனித ாக்குகிறது. 

இவ்வாறு பல பபருன கள் வாய்ந்ததும், ஸ்ரீ ஆதிசங்கர பகவத் 
பாதரின் அமுத வாக்காகப் பிரவஹித்தும், ச்ரவண, படன 
 ாத்திரத்தால் வரண்ட பநஞ்சில் கூட பக்தி துளிர்விடச் பசய்யும் 
பபருன  பபற்றது ான ‘ஸ்ரீ சிவானந்தலஹர’ீ எனும் நூனல, எளிய 
த ிழில் இனிகத ப ாழி பபயர்த்துக் கற்கறாரும்,  ற்கறாரும் 
ரஸிக்கும் வண்ணம் பவளியிட்டுள்ள இலண்டன் ஸ்ரீ   ீ. 
ராஜககாபாலன் அவர்களின் முயற்சி பபரிதும் பாராட்டத்தக்கது.  
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ஸ்ரீ  ஹா த்ரிபுரஸுந்தரி ஸக த ஸ்ரீ சந்த்ரப ௌளீச்வர ஸ்வா ி 
கிருனபயால் இவர் இது கபான்ற அரிய நூல்கனள, பா ரரும் அறியும் 
வண்ணம் எழுதி பவளியிட உற்சாகத்னதயும், ஊக்கத்னதயும் பபற 
கவண்டி அனுக்ரஹிக்கிகறாம். 

 

 

ஸ்ரீ ஜய பாத்ரபத சுக்ல சதுர்த்தி                           நாராயணஸ்ம்ருதி 
ஸ்ரீ காஞ்சி ஸம்வத்ஸரம் 2523,   
காஞ்சீபுரம் – 631 502 
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அணிந்துனர 

Dr. V.L. Sethuraman, M.A., Ph.D 

Former Prof. of Sanskrit & head, 

Madras Christian College, 

Tambaram 

 

Former Dean (admn), SCSVVMV 

Enathur, Kanchipuram 

“GURUKRIPA” 

104/18, Chitlapakkam  

11 Main Road 

Tambaram Sanatorium,  

Chennai-47 

Tamilnadu, India 

Tel: 0091 44 223 0741

பகவான் ஆதி சங்கராசார்யார் அவர்களின் அரும்பபரும் பபாக்கிஷம் 
‘சிவ சீர்  கிழ்வு அனல’ எனும் சிவானந்தலஹரீ. 

பாரத கதசத்தின் பழம்பபரும் புனதயல் சனாதான தர் ம், அறம், 
பபாருள், இன்பம், வீடு எனும் உயர் கநாக்கங்கனளக் காட்டி, 
நன்முனறயில் நம்ன  நடத்திச் பசல்கிறது. அவ்வழியினனக் 
காட்டுகவார் முனிபுங்கவர்கள், ஆசார்யப் பபரு க்கள் முதலிகயார் 
ஆவர்.  

அரிது அரிது  ானிடராய்ப் பிறத்தல் அரிது, அதிலும்  கானாய்ப் 
பிறத்தல் கபரரிது. ஈண்டு குறிப்பிடத்தக்கவர், காலடியில் பிறந்து, ஆய 
கனலகள் அனனத்னதயும் முழுன யாக உணர்ந்து, அவனி முழுதும் 
காலடிகளாகலகய பன்முனற கடந்து, பண்டிதர்கள் என்கறா, பா ரர்கள் 
என்கறா கவறுபாடு ஏதும் இன்றி ஆசிகள் அளித்து, புகழ் ிகு ஷண் த 
ஸ்தாபகராயும், தத்துவ ஞானியாயும், இனறஞானியாயும், கவிதா 
ஸிகரா ணியாயும், கவத கவதாந்த சி பியாயும் திகழ்ந்தவர் பகவான் 
ஆதிசங்கரர்.  

அன்னார் கவத பாஷ்யங்கள் முதலாக விஷ்ணு சஹஸ்ரநா  பாஷ்யம் 
 ற்றும் பற்பல கதாத்திர நூல்கனளயும் பசவ்வகண புனனந்துள்ளார். 
அவற்றுள் சிறப்பாக இரண்டு தந்தரயுக்த ான சீரிய நூல்களாம் 
பசௌந்தர்யலஹர,ீ சிவானந்தலஹரீ எனும் அம்பாள், சிவபர ான 
நூல்கனள வடித்து, அவற்றுள்ளும் கவதாந்தக் கருத்துக்கனளப் 
புகுத்து இனணயிலாக் காவிய வடிவில் தந்துள்ளார்.  
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நூறு பாடல்கனளக் பகாண்டு  ிளிரும் சிவானந்தலஹரீ நூனல, 
அழகுறத் த ிழ்ச் சந்தங்களாக, சிறப்புற வடித்துள்ளார் இலண்டன் 
திரு  ீனாக்ஷிசுந்தரம் இராஜககாபாலனார்.  

பரம்பபாருளான சிவாத் க ப்ரபாவத்னத இந்நூல் பனற சாற்றுகிறது. 
சிவசுகப்பபருபவள்ளம் எனும் தனலப்பில், அழகிய த ிழில்,  ிக  ிக 
எளின யாகவும், எளிதில் புரிந்து உணரும் வனகயிலும் பதளிவாகச் 
சன த்துள்ளார்.  மூல கிரந்தத்திற்கு  ிகச் சிறிதும் வழுவா ல், 
பாட்டுக்கனளத் த ிழ் ப ாழி பபயர்ப்பாக அருளியுள்ளார். காவிய 
இலட்சணங்கள்  ிக இனிதான நனட அழகுடனும், 
பபாருட்பசறிவுடனும் தனலயாய்த் திகழ்கின்றன.  காவிய ஆத்  
பூத ான த்வனி, ரசங்கள், குணங்கள், அலங்காரங்கள், நனட 
முதலியனவ அழகாகக் னகயாளப்படுவனதயும் கண்டு  கிழலாம். 
சச்சினாந்த ஸ்வரூப ான பரஞ்கஜாதி வடிவான சிவானந்த 
நினலனயப் படம் பிடித்துக் காட்டுகின்றார்.  

இந்நூனல ஒரு நல்ல நங்னகக்கு ஒப்பிடும் பாடல் (98), இந்நூலின் 
சிறப்புக்கு ஒரு உதாரணம். 

ஸர்வாலங்காரயுக்தாம் ஸரலபத₃யுதாம் 

ஸாது₄வ்ருத்தாம் ஸுவர்ணாம் 

ஸத்₃பி₄:ஸம்ஸ்தூய ானாம் ஸரஸகு₃ணயுதாம் 

லக்ஷிதாம் லக்ஷணாட்₄யாம் |  

உத்₃யத்₃பூ₄ஷாவிகஶஷாமுபக₃தவினயாம் 

த்₃கயாத ானார்த₂கரகா₂ம் 

கல்யாணீம் கத₃வ பகௌ₃ரீப்ரிய    கவிதா 

கன்யகாம் த்வம் க்₃ருஹாண || 98|| 

நனகயு  ிகவாகி நனடயு  ழகாகி  
தனகயு முளவாகிப் - பபான்க னி  

 ினகயி லுயர்வாகி முனியர் உடனாகி  
இனிய குண ாகி - கனியான  

பநறியு முனறயாகி  ிளிரும் அணியாரம்  
 ஒளிரப் பபாருகளாடுங் – கர ாகி  
நினறயு சுக ாகி உனரயும் கவி ாது  
நினது துனணயாகி - நினலவீகர 

இவ்வுருவகமும் ப ாழி பபயர்ப்புக  இந்நூலின் சீரிய சிறப்னபக் 
காட்டுகிறது. ஸ்கலஷ ஆதி குணங்கள், உப ா, ஆதி அலங்காரங்கள், 
ப்ரஸாத நனட முதலியனவ இந்நூலின் சிறப்பு. உவன , உருவகம், 
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சிகலனட, எதுனக, க ானன மூல நூலிலும், ப ாழிபபயர்ப்பிலும் 
திறம்பட இருப்பனத எளிதில் அறியலாம்.  

சிவ சுகப் கபரனல பபயருக்கு ஏற்றாற்கபால் உண்ன யான 
பரம்பபாருனள  ங்களகர ான பர சிவனனப் கபாற்றுகிறது. ‘பரம் 
அசிவம்’ (அனனத்து அ லங்கனளயும்) கனளந்து, பர சிவனின் 
பரிபூரண ஆசிகனளயும் அனுக்ரஹத்னதயும் அனடய வழி வகுக்கிறது. 
முதற்பாட்டிகலகய (‘கலாப்யம்’ எனும்,  ‘கனலகள் பலவாகி’) 
சிவசக்தியின் இன்றியன யாத பபருன கனள உணரலாம். க லும் 
அனுப்ராசம், ய கம், எதுனக க ானனகளால் அன்னாரின் ஆனந்தக் 
கூத்தினன அனுபவிக்கலாம். சிவநினல உணர்தல் – யாகன பிரம் ம் 
எனும் அத்னவத பாவம், ககட்டல், நினனத்தல், தியானித்தல் ஆகிய 
கவத கவதாந்தக் ககாட்பாடுகனளப் பாக்கள் 7, 11, 92 மூலம் 
அறியலாம். 

க லும் பர சிவனின் பற்பல திருவினளயாடல்களும் இந்நூலில் 
காட்டப்பட்டுள்ளன.  திரிபுர சம்ஹாரம் (3),  ார்க்கண்கடய அனுக்ரஹம் 
(65, 79), கண்ணப்பர் அனுக்ரஹம் (63), பிர னும் திரு ாலும் அடிமுடி 
காண முயலுதல் (23), கா தகனம் (21) என எடுத்துக் காட்டலாம். நம் 
 னதினன அன்னப்பறனவக்கு உவன யாகக் கூறுகிறார் கவி. 
அல்லனவ அகற்றி நல்லனவ நல்கும் திறன் அன்னப்பறனவக்கக 
இருக்கிறது. அது கபாலகவ, நம்  னம், கா ாதி துர்க்குணங்கனள 
நீக்கி, நல்லகதார் பரம்பபாருனள உணரும் பாங்கு, பாடல் 48ல் 
பவளிப்படுகிறது. இது கபான்ற பல நல்லுவன கனள, உதாரண ாக, 
43ம் பாடலில் சிவனன கவடுவனாகவும், 45ல் சிவனின் திருவடிகனளப் 
பறனவக் கூண்டாகவும், 46ம் பாடலில் சிவனின் திருவடிககள 
பக்தர்கள் வசிக்கும்  ாளினகயாகவும், பகவான் ஆதிசங்கரர் 
அளிக்கிறார். 

சிகலனட அணியினன எளிதாகக் னகயாள்கிறார் ஆசிரியர். சிவகனா 
ஆத் ப்ரகாசர். சந்திரகனா பூரணப்ரகாசர். இவ்விருவருக்கும் 
சிகலனட பாடல் 38. அது கபான்கற சிவனன சிங்கத்துடனும் (44), 
 ல்லினக  லருடனும்,  ல்லிகார்ஜுனம் – ஸ்ரீனசலம் எனவும் (50), 
 யிலின் நடனத்துடனும் (54) ஒப்பிடுவனதக் காணலாம்.  உள்ளனத 
உள்ளபடிகய இயம்புதல் ஸ்வபாவ உத்தியணியாம். அனத அழகாக 
59ம் பாடலில் னகயாள்கிறார். அன்னப்பறனவ தா னரக் குளத்னத 
நாடுகிறது. சாதகப் பறனவ நரீுண்ட க கத்னதயும், ககாகணப் பறனவ 
சூரிய ஒளினயயும், சககாரப் பறனவ பூரண சந்திரப் பிரகாசத்னதயும் 
நாடுவது இயல்கப. அவ்வாகற பக்தர்களாகிய நாமும் உண்ன  
அறிவால் பூரண சச்சினாந்த ஸ்வரூபத்னத நாடுகின்கறாம். என்கன 
பனடப்பாளரின் கவிதா சக்தி! 
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சிவசக்திப் பிரபாவத்னத வர்ணிக்குங்கால் பூ ினயத் கதராகவும், 
பிரம் ானவ ஓட்டுநராகவும், க ரு னலனய வில்லாகவும், திரு ானல 
அம்பாகவும் ஆதிகசஷனன நாணாகவும் அன த்துத் திருபுர 
ச ாரத்னத வருணித்திருப்பது, படிப்கபார்  னதினனப் 
பரவசப்படுத்துகின்றது. பக்திகய முக்திக்கு இனணயிலா வழி 
என்பதும் (10, 13, 14, 15). அவனருளால் அவன் தாள் வணங்குதலும், 
கர்  பலனறிவும் (16,19), பரசிவசுகம் அனுபவிப்பவர்ககள அடியார்கள் 
எனவும் (18), சிவதரிசனம் (25)  ானசீகப் பூனஜ (33) எனவும் பல 
வித ான அரிய கருத்துக்களும் சிறப்பான உவன களுடன் 
காட்டப்படுகின்றன.  ிக  ிகச் சிறப்பக, ஜீவன் முக்தர்களுனடய 
இலட்சணத்னதப் பாடல் 81 மூலம் அறிகிகறாம். ‘பநஞ்சத்தால் எவன் 
உஞ்சத்தாவுவன், பசஞ்பசால் ஜீவித சிவமுக்தன்’. 

அஞ்ஞானியின் அறியா நினலனயயும், சிவப் பிரார்த்தனனயும் 
பாடல்கள் 85, 86 காட்டுகின்றன. முடிவில் முத்தாய்ப்பாக முக்தி பபற 
சக்தி பகாடுக்கு ாறு இரா பிரான், அகத்தியர், அயன் 
ஆகிகயார்கனளக் குறிப்பிட்டு, சிவபதம் எய்திட பநஞ்சுருக 
பநக்குருகிறார் கவிஞர். க லும் சிறப்பாக நூறு பாட்டுக்கனளயும் 
த ிழில் வடித்து, சிறப்புற ஸ்கதாத்ரம் வாயிலாக ஒவ்பவாரு 
பாடல்களுக்கும், முனறயான, பபாருத்த ான தனலப்பினன நல்கி, 
கபாற்றி, கபாற்றி எனப் கபாற்றுகிறார். உடனுக்குடன், சிவநடனக் 
குறிப்பாக, சந்தத்னதயும் நன்கற நாட்டுகிறார் ப ாழிபபயர்த்த 
நூலின் ஆசிரியர்  ீ. இராஜககாபாலனார். 

‘நிதி  ிகுந்தவர் பபாற்குனவ தாரீர், நிதி குனறந்தவர் காசுகள் தாரீர், 
அதுவும் அற்றவர் வாய்ச்பசால் அருள்வீர் (ஆசிகள் அளிப்பீர்)’ எனும் 
பாரதப் பபரு ான் கபாற்றுதலுக்ககற்ப, த ிழால் இனிகத ப ாழி 
பபயர்த்தளித்த அன்பர்  .ீ இராஜககாபாலனார் அவர்களுக்கு, 
அடிகயன் உள ார்ந்த ஆசிகனளயும், வாழ்த்துக்கனளயும் நல்கி, 
பர சிவனின் கருணா கடாக்ஷ வ்ருஷ்டியால் பர  குணானுகத 
 ங்களத்துடன் பிறவா நினலபபற, எல்லாம் வல்ல இனறவனாம் 
பர ானந்த சுகப்கபரனலயில் நினலக்கும் பரம்பபாருனள 
இனறஞ்சுகிகறன். 

எல்கலாரும் இன்புற்றிருக்க நினனப்பதுகவ அல்லாது 
கவபறான்றும் அறிகயன் பராபரக . 

 
பசன்னன 
2 ஜீன் 2014 
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பணிவுனர 

 

பகவான் ஆதிசங்கரர் இயற்றியதாகப் பபரிகயார்களால் கருதப்பட்டுப் 
கபாற்றிப் பாதுகாத்து பூஜித்து வருகின்ற நூல்களில் ஒன்று, 
‘சிவானந்தலஹர ’ீ எனும் இந்த அரிய நூல். ஸ் ஸ்கிருத ப ாழியிகல, 
நூறு பாடல்களிகல, நுண்ணிய வார்த்னதக் ககார்னவகளும், நூதனப் 
பபாருட்பார்னவகளும், ப ாழிச்சுனவ, கருத்தாழம், பக்தி ரசம், ஞானத் 
கதறல் எனும் பலவிதச் சுனவகளும் ஊட்டப்பட்டு விளங்கும் இந்நூல் 
ஒரு ஒப்பிலாப் பபாக்கிஷம்.   

‘அத்னவதம்’ ஆகிய ‘இரண்டல்லாத ஒன்கற சத்தியம்’ எனும், உலகில் 
எல்லா  னிதர்களுக்கும் பபாதுவானதாயும், எல்லா உயிர்களுக்கும் 
உரின யானது ான கவதாந்த சாரத்தினன, அறிவு பூர்வ ாக ஆய்ந்து, 
விளக்கி, அனணயாத ஞான விளக்கினன ஏற்றியவர் பகவான் 
ஆதிசங்கரர். அவகர  ற்ற எல்கலாரும் படிப்படியாக உய்யும் பபாருட்டு, 
முதல் நினல, அடுத்த நினல என ஆன்  அறிவில் உயரும் பபாருட்டு, 
உருவ வழிபாட்டிற்கும், ஆன்  வழிபாட்டிற்கும், உரு அருவற்ற பிரம்  
ச ாதிக்கும் உதவுகின்ற வழியிகல, பல வனகயான கதாத்திரங்கள், 
பாடல்கள், கவதாந்த விளக்கங்கள், அறபநறி நூல்கள் எனப் பல நூறு 
நூல்கனள ந க்காக ஆக்கி அருளியிருக்கிறார்கள். 

‘பசௌந்தர்யலஹர ’ீ எனும் நூலிகல, அன்னன பராசக்தியின் அருனள, 
அழகு பவள்ள ாக அனுபவித்துப் பனடத்தவர் பகவான் ஆதிசங்கரர்.  
சிவ ாகிய ஒன்றான பிரம் க , சிவனும் சக்தியு ாக இருவராகி, 
ஆயினும் ஒன்றில் ஒன்றாகிக் கலந்த சிவசக்தி வடிவ ாக இருப்பதாக 
நிறுவி, அச்சிவசக்தி வடிவினருக்கு, பகவான் ஆதிசங்கரர் பனடத்த 
அரிய துதிகய, ‘சிவானந்தலஹரீ’ எனும் இத்கதனினும் இனிய 
பாடல்கள்.  

சிவசக்தி வடிவத்தினனப் பரம்பபாருளாகத் துதித்து, அத்துதியின் 
இனிய அனுபவத்தினால், உள்ளும், புறமும், ‘சிவானந்தலஹர’ீ 
எனப்படும் பரசிவ சுகப் பபரு பவள்ளம் பரவியிருக்கும் பரவச 
நினலயினன இப்பாடல்கள் அருள்கின்றன.  அப்பரசிவ பரசுகப் பரவச 
நினலனயத் தூண்டும் இவ்வரிய நூனலத் த ிழ்ப ாழி வாயிலாகப் 
பயில கவண்டும் எனும் நன்முனனப்பால், குருவருளின் காப்பினால், 
திருவருளின் கசர்ப்பினால், இங்கக ப ாழி பபயர்க்கப்பட்டது.    

ஸ்ரீ ரா கிருஷ்ண  டத்தின் மூலம், ‘அண்ணா’ என எல்கலாராலும் 
கபாற்றப்படும் அ ரர் ஸ்ரீ அண்ணா சுப்ர ணியன் அவர்கள் 
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 னறப ாழி நூல்களுக்கு ஆக்கி னவத்த த ிழ் ப ாழி பபயர்ப்புக்கள் 
எல்லாம் த ிழுலகம் தனலயில் சு ந்து காக்க கவண்டிய பசாத்துக்கள்.  

அன்னானரப் கபான்கற, பல பபரிகயார்களும், த ிழ், ஆங்கிலம் எனப் 
பல வனகயிகல, இவ்வரிய நூனலத் திறம்பட ப ாழி 
பபயர்த்திருக்கிறார்கள்.  ஆயினும் எனது இம்முயற்சி, ஆத்  
திருப்திக்காகவும், யான் இதனன நன்கு பயில கவண்டும் எனும் 
ஆவலினாலும், ஆக்கப்பட்டது. இதில் தவறுகள் இருப்பின் அனவ 
யாதும் என் பபாறுப்பு. அவற்னறக் குருவருளால் தீர்ப்பதும் என் 
கடகன. இதில் ஏகதனும் குணம் இருப்பின், அதுவும் என் குருவடிகள் 
தரும் அருகள.    

‘எழுதுக’ என ஊக்குவித்தும், எழுதியதில் பழுதுவராது சீர் பார்த்தும், 
லண்டனில், சத்சங்கம் எனக்கூடும்கபாது, இனவ பற்றிப் கபசி, க லும் 
உற்சாகமும் தந்த நண்பர் திரு பாலாஜி அவர்களுக்கும், அறிவாய்ந்து 
அணிந்துனர அளித்த கபராசிரியர் Dr . V.L. கசதுரா ன் அவர்களுக்கும், 
அடிகயனின் நன்றிகள்.    

இப்பணி பழுதில்லாது, படிப்கபாருக்குப் பயனளிக்க கவண்டும் 
என்பகத, எல்லாம் வல்ல இனறவனிடத்தும், நல்லானாக்கும் 
நற்குருவினடத்தும், யான் பணிந்து கதடும் வரம். 

 

 ீ. ராஜககாபாலன்  

இலண்டன், 2-4- 2014 
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இரண்டாம் பதிப்பு 

 

இனறயருளாலும், குருவருளாலும் ஜகத்குரு சங்கரபகவத்பாதள் 
அருளிய  ‘சிவானந்தலஹரீ’ எனும் ஒப்பற்ற பாடல்கனளப்  ‘பர சிவ 
சுகப் பபரு பவள்ளம்’ எனத் த ிழில் ப ாழியாக்கம் பசய்து 2014ம் 
ஆண்டு பவளியிடப்பட்ட  இந்நூல், அடியார்களுக்கும், 
பயில்வார்களுக்கும் பயனளிக்க,  ீண்டும் இரண்டாம் பதிப்பாக 
பவளியிடப்படுகிறது.  

முதற்பதிப்பில் இருந்த ஒரு சில எழுத்துப் பினழகனளயும்,  ப ாழி 
பபயர்ப்பில் சில பாடல்களின் த ிழ்ச் பசாற்கனளயும் பநறிப்படுத்தி, 
இந்த இரண்டாம் பதிப்பு பவளியிடப்படுகிறது.   ஆன்  கநயமும், 
அருந்த ிழ் ஆர்வமும் பகாண்ட அன்பர்கள் இந்நூனலப் பயின்று 
பயன்பபற கவண்டுப ன கவண்டுகின்கறன். 

இதனன பவளியிடும் பசன்னன ஸ்ரீ கிரி டிகரடர்ஸ் நிறுவனத்திற்கு 
அடிகயனின் நன்றிகள். 

 

 .ீ ராஜககாபாலன் 

2-பசப்டம்பர்-2021 
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||ஸ்ரீ: || 

||ஶிவாப்4யாம் ந :|| 

||சிவானந்தலஹர|ீ| 

 
 
 
 
 
 

 
  



சிவானந்தலஹரீ - 18 

1 - சிவ சுகப் பபருபவள்ளச் சீலம் அடி கபாற்றி! 

कलाभ्ाां चडूालङृ्कतशशशकलाभ्ाां शिजतपः 
फलाभ्ाां भके्तष ुप्रकशितफलाभ्ाां भवत ुम े| 
शशवाभ्ामस्तोकशुभवुिशशवाभ्ाां हृशि पिु 

भ भवाभ्ामािन्दसु्फरििभुवाभ्ाां िशतशरयम ् ||१|| 

கலாப்4யாம் சூடா3லங்க்ரு2த ஶஶி கலாப்4யாம் நிஜ தப: 
ப2லாப்4யாம் ப4க்கதஷு ப்ரகடித ப2லாப்4யாம் ப4வது க  | 

ஶிவாப்4யா  ஸ்கதாக த்ரிபு4வன ஶிவாப்4யாம் ஹ்ரு2தி3புனர்  
ப4வாப்4யா  ானந்த3 ஸ்பு2ர த3னுப4வாப்4யாம் நதிரியம் ||1|| 

தனன தனதான தனன தனதான  
தனன தனதான – தனதான  

கனலகள் பலவாகித் தனலயில் பினறசூடித் 
தவமும் பலனாகித் – திகழ்கவானர 

 
கருனண  ிகவாகிப் பணியும் அடியார்கள் 

அனடயும் வர ாகி – அருள்கவானர 
 

வினளமுவ் வுலகாகி உளமுள் ளுனறவாகி  
நினனவில் புதிராகி – நினறகவானர 

 
வினடகள் புலனாகி வினளயும் சிவகா   
பவளினய இதனாகல – பணிகவகன! 

  
(1) 

பலவனகக் கனல வடிவானவர்களும், தனலயில் சந்திரனனச் 
சூடியவர்களும், தவமும் பயனு ாய் ஒருவருக்கு ஒருவர் 
உரித்தானவர்களாகவும், அடியார்களுக்கு அன்புடன் 
அருட்பயனனத் தருபவர்களாகவும், மூவுலகிலும் நினறனவத் 
தருபவர்களாகவும், உள்ளத்துள் கடவுளானார்களாகவும், நினனத்த 
கபாபதல்லாம் புதிராக  னதில் நினறபவர்களாகவும், தன்னன 
உணர்தலாகிய கபரறிவிற்தினளத்து, சிவசக்தியாக ஒன்றி 
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விளங்கும் பரம்பபாருளுக்கு என்னுனடய இத்துதி, பணிவால் 
அர்ப்பணிக்கப்படட்டும்.  

குறிப்பு:  

‘இயம் க  நதி: பவது’, அதாவது ‘இந்த என்னுனடய துதி உ க்கக 
உரித்தாகட்டும்’ என்ற பணிவு இப்பாடலிகல யாருக்கு 
அர்ப்பணிக்கப்படுகிறது? ‘சிவாப்யாம்’ எனும் பசால், ‘சிவ ாகிய 
உங்கள் இருவருக்கும்’ என சிவனனயும், சக்தினயயும் கசர்த்கத 
குறிக்கின்றது. ‘ஆப்யாம்’ எனும் விகுதியினால், ஒருன யான சிவம் 
எனும் பரம்பபாருனளகய, ஒன்றுடன் ஒன்றாய் இனணந்த ‘சிவன்’, 
‘சக்தி’ என இருவராகக் காட்டுகின்றது.  

ஸ்ரீ லலிதா சஹஸ்ரநா  கதாத்திரம் அன்னனனயச் பிரம்  சக்தியாகத் 
பதாழுகின்றது. சிவ ருத்திரம், சிவனன ருத்திரப் பிரம்  ாகத் 
பதாழுகின்றது. ஸ்ரீ விஷ்ணு சஹஸ்ரஹநா ம், திரு ானல 
பிரம்  ாகத் பதாழுகின்றது. அது கபான்கற பல துதிகளும், 
ஒன்கறயான பிரம் த்தின் ஒரு குறிப்பி   வடிவத்னத  ட்டுக  
துதிப்பதாக அன ந்துள்ளன. ஆனால், ‘சிவானந்தலஹர ’ீ எனும் 
இப்கபரமுதம், சிவசக்தி ஐக்கியத்னத முன்னினலப்படுத்தி,  ாறாத 
நினலயான பிரம் க  சிவனாயும்,  ாற்றங்கள் வினளத்து 
வினளயாடும் சக்தியு ாக இரண்டாயும், இரண்டும் கலந்த 
சிவசக்தியாயும் முந்நினலப் படுத்திப் பணிகிறது.  

 ‘உங்களுக்கக இத்துதி அர்ப்பணம்’ என்று பணிகின்ற பகவான் 
ஆதிசங்கரர், ‘கலாப்யம்’ எனத் பதாடங்கும் பலவித சிறப்புச் 
பசாற்களால், சிவசக்தியின் பபருன கனளகய கூறுகின்றார்.   

சிறப்புச் பசாற்கள் (adjectives) என்பன, இலக்கணப்படி ஒரு பபாருளின் 
சிறப்புக்குணத்னதக் குறிப்பன என்றாலும், சில இடங்களில், சிறப்புச் 
பசாற்கள், குணத்னதக் குறிக்கா ல், அப்பபாருளுக்கக 
விளக்க ாகவும் அன கின்றன.  ‘ஓளிரும் சூரியன்’ என்பதில், ஓளி 
சூரியனின் குணத்னதக் குறிப்பதல்ல, சூரியனனகய குறிப்பது. 
அதுகபாலகவ, இப்பாடலில் ‘ஆனந்த3 ஸ்பு2ர த3னுப4வாப்4யாம்’ எனும் 
சிறப்புச் பசாற்கள், சிவ சக்தியினரின் குணத்னத அல்லா ல்,  தம்ன  
முற்றும் உணர்ந்து எப்பபாழுதும் ஆனந்த ான நினலயிகலகய 
இருக்கும் சிவசக்தியின் உண்ன  நினலனயகய குறிக்கின்றன.    
எப்கபாது தன்னன முற்றும் உணரும் நினல வருக ா, அப்கபாது அங்கு 
சிவக  நினலக்கிறது. அதனாகலகய ‘அஹம் ப்ரஹ் ாஸ் ி’ எனும் 
சித்தம் அடங்கிச் சிவ ாகும் நினலயும் உறுதிப்படுகிறது. (1) 

------------------------------------ 
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2 - சிந்னத நினற பவள்ளச் சிவானந்தம் கபாற்றி! 

गलन्ती शांभो त्वच्चशरतसशरतः शकशिषरजो 
िलन्ती धीकुल्यासरशिष ुपतन्ती शवजयताम ् | 

शिशन्ती सांसारभ्रमिपशरतापोपशमिां 
वसन्ती मच्चतेोहृिभशुव शशवािन्दलहरी ||२|| 

க3லந்தீ ஶம்கபா4 த்வச்சரித ஸரித: கில்பி3ஷரகஜா 

த3லந்தீ தீ4குல்யாஸரணிஷு பதந்தீ விஜயதாம் | 

தி3ஶந்தீ ஸம்ஸார ப்4ர ண பரிதாகபாப ஶ னம் 

வஸந்தீ  ச்கசகதா ஹ்ரு2த3பு4வி ஶிவானந்த3லஹரீ ||2|| 

தனன தனதனன தனன தனதனன  
தனன தனதனன – தனதான  

அரிய சிவசரிதம் அருளப் பபரியநதி  
அகலத் துயர்வினனயின் - துககளாய  

 
அருவிப் பபருகவருள் அறிவுச் சுனனபரவி  

அவியப் பிறவியுழற் – சுழிதீர 
 

விரிய நினற னது வினரய இதய டு  
விரியக் சுகவமுதக் - கடலாகி  

 
வினளயும் பர சுக வமுத சிவநதியுன் 
தயவு தனகபயாளிரும்  – அருளாகல!   

 
(2) 

சிவ சம்கபா! பபருன க்குரிய நினது சரித்திர ாகிய நதியிலிருந்து 
பபருகுவதாயும், பாவ ாகிய அழுக்கினன நீக்குவதாயும், அறிவின் 
வழிகய வழிந்கதாடும் ஆறாக வினளவதாயும், பிறவிபயனும் 
சுழலில் சிக்கித் தவிக்கின்ற துன்பத்னத அவித்து,  னதில் 
அன தினயப் பரப்புவதாயும், எனது சித்த ாகிய இதயத்தின் 
இடுக்பகல்லாம் நிரப்பி, என்றும் நினறந்திருக்கும் சுகக்கடலாயும் 
விளங்கும் சிவானந்தலஹர ீ எனும் பரசிவ சுகப் பபருபவள்ளம், 
நினதருளால், பவற்றியுடன் விளங்கட்டும்.  
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குறிப்பு: 

முதற்பாடலில், சிவசக்தி வடிவத்திற்குத் த து பனடப்பினன 
அர்ப்பணித்த பகவான் ஆதிசங்கரர், இரண்டாம் பாடலில், 
சிவானந்தலஹரீ எனும் பரசிவ சுகப் பபருபவள்ளம் என்பது, 
தன்னுள்ளும், பவளியும் பாய்ந்து ஓடிப் பரவிக் கிடக்கும் பரவச 
நினலகய என்று வாழ்த்திப் பணிகிறார்.  

அப்பரவசநினல எதனால் கினடக்கத் பதாடங்கியதாம்?   

பகவான் ஆதிசங்கரர், ‘த்வச் சரித ஸரித’ என்னும் பதங்களின் மூலம்,  
சிவனின் புனித ான, பதான்ன யான சரித்திரப் பபருன கனள, 
உள ார அறிந்த காரணத்திகலகய, சிவானந்தலஹரீ எனும் இன்பம், 
நதியாகக் கடலாகத் தன்னுள்கள பபருகுவதாகக் காட்டியுள்ளார்.  

அதனால், இப்பாடல், சிவனின் நினனவில்  னம் உருகி, சிவனின் 
துதியில்  தி இளகி, சிவபுராண  கின கனளக் ககட்டு ஆனந்தித்து, 
அப்படியான முழுன யான, உண்ன யான பக்தியிகல முற்றி 
இருப்பதனாகலகய, சிவானந்தப் பரவசம் ஏற்படும் என்று 
காட்டுகின்றது.  

ஆககவ, சிவானந்தலஹரீ எனும் இப்கபரமுதினனச் சுனவப்பதற்கு, 
நாப ல்லாம் பரம்பபாருள் அறிவில் பக்தி பகாண்டவ    க, சிவ 
கனதகனளக் ககட்டு  னமும்,  தியும் சிவ ய ாய் இருத்தி னவக்கும் 
பக்குவம் உனடயவர்களாக இருக்க கவண்டும். அப்பக்குவம் ந க்கு 
வரகவண்டும் என்ற ஆனசயும், உறுதியு ாவது முதலில் ந க்கு 
இருக்க கவண்டும். (2) 

 ------------------------------------ 
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3 - உய்யப் கபரருளாய் உள்ளும் அருள் கபாற்றி! 

ुयीवदे्यां हृद्यां शुपरुहरमाद्यां शुियिां 
जिाभारोिारां चलदुरगहारां मगृधरम ् | 
महािवेां िवेां मशय सियभावां पशपुतत 

शचिालम्बां साम्बां शशवमशतशवडम्बां हृशि भज े||३|| 

த்ரயீகவத்₃யம் ஹ்ருத்₃யம் த்ரிபுரஹர ாத்₃யம் த்ரினயனம் 
ஜடாபா₄கராதா₃ரம் சலது₃ரக₃ஹாரம் ம்ருக₃த₄ரம் |  
 ஹாகத₃வம் கத₃வம்  யி ஸத₃யபா₄வம் பஶுபதிம் 

சிதா₃லம்ப₃ம் ஸாம்ப₃ம் ஶிவ திவிட₃ம்ப₃ம் ஹ்ருதி₃ ப₄கஜ || 3|| 

தனன தனதான தனன தனதான 
தனன தனதான – தனதானா  

 னறமும் முடிவாய்மூ வுடலின் விடிவாகி 
 ன துள் வதிமூன்று – விழி      
முடிகள் சனடயாகிப் பிரள விடநாகம் 
இனடயில் கனல ா னுன் – கரகந யா 
அ ரர் பதியாகி தன யுள் ஒளியாகி 
அருளும் உயிர்கநயர் – தனல      

உன யின்  ணவாளன் ஒளிரும் நடி      
உனனபயன்  னதார – நினனகவகன ! 

 
(3)  

 (ரிக்,யஜூர், சா  எனும்) மூன்று கவதங்களின் உட்பபாருளாகவும், 
(வல்லுடல், ப ல்லுடல், காரண உடல் எனும்) மூன்று 
உலகங்கனளயும் அழிப்பவராயும்,  னதுள் விளங்குபவராயும், 
(கடந்த, நிகழ்  ற்றும் வருங்கால அறிவான) மூன்று 
விழிகளுனடயவராகவும், சனடகளான முடியுனடயராயும், 
அனசகின்ற விஷ நாகங்கனள உடலில் அணிந்தவராகவும், 
( ானயயாகிய)  ானனக் கர நுனியில் பிடித்தவராயும், 
பதய்வங்களின் பதய்வ ாயும், ஒளிக்கு ஒளியாகி, எம் ிடம் 
கருனணகாட்டி, உயிர்களுக்பகல்லாம் தனலவராகவும் விளங்கி, 
என் அன்னன உன யின்  ணவாளனாக, (உலகங்கனள 
அன த்தும், விரித்தும், அழித்தும் நடத்துகின்ற நாடகத்தின்) 
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நடிகராக ஒளிரும் சிவனன என்னுனடய  னதில் 
நினனத்திருப்கபகன.  

குறிப்பு: 

நினலயான சுகப்பபருபவள்ளம் தரும் பரசிவம் யாது? அதுகவ 
பரம்பபாருள். ‘ னற’ எனப்படும் மூன்று கவதங்களுள்  னறந்து 
இருக்கும் பதள்ளறிவு அது. கவதம் என்றால் எங்கும் விரிவது. 
கவதங்களுக்கு அப்பாலும் விரிந்தது என்றால், இனறந்து கிடக்கும் 
சக்தி, அதாவது இனறவன் என்றாகும்.  

அடுத்த பசால் ‘ஹ்ருதயம்’ என்பதால், பவளி எல்லாம் இனறந்து 
விளங்கும் சிவக ,  னதுள்ளும் கடந்து ‘கடவுள்’ என்று இருக்கிறார் 
என்பதும் பதளிகிறது.  

‘திரிபுரஹாரம்’ எனும் அடுத்த பசால்லினால், இரும்பு, பவள்ளி, தங்கம் 
ஆகியவற்றால் ஆன உலகங்கனள ஆண்டு பகாண்டிருந்த, 
தாராகாக்ஷன், க லாக்ஷன், வித்யுன் ாலி எனும் முவ்வடிவான 
பகாடிய அரக்கர்கனளக் பகான்ற சிவன் என்று பபாதுவான பபாருள் 
பகாள்ளப்படுகின்றது. சிவன், பூ ினயத் கதராகவும், பிரம் ானவச் 
சாரதியாகவும், க ருனவ வில்லாகவும், திரு ானல அம்பாகவும், 
ஆதிகசடனன நாணாகவும் அன த்து, தங்கம், பவள்ளி, இரும்பாலான 
மூன்று உலகங்களும் ஒகர ககாட்டில் இனணயும் கபாது, அம்பினனச் 
பசலுத்தி, அல்லல் இனழத்து வந்த மூன்று அரக்கர்கனளயும் 
அழித்தார் என்பது புராணம்.  

அதன்  னறபபாருள் என்ன? சம்ஸ்கிருத ப ாழியிகல ‘கலாகம்’ 
என்பதற்கு ‘உலகம்’ என்பது பசாற்பபாருளாகினும், அதன் 
கருப்பபாருள் ஆழ ானது.  

‘கலாகம்’ என்பது ஒரு அனுபவ நினல. உதாரண ாக ‘நரககலாகம்’ 
என்பது,  ீளாத் துயராகிய அனுபவ நினலனயத்தான் குறிக்கும். அந்த 
நினல எங்கு கவண்டு ானாலும் வினளயும்.  அதுகபாலகவ, ‘திரிபுரம்’ 
எனும் பசால், மூன்று கலாகங்கள் அல்லது மூன்று அனுபவ நினலகள் 
என்பனதக் குறிக்கும்.  இனவ ஒரு உயிரினனப் பபாறுத்தவனர, 
விழிநினல அல்லது ‘ஜாக்ரதா’, கனவுநினல அல்லது ‘ஸ்வப்னா’, 
ஆழ்துயில் அல்லது ‘ஸுஷூப்தி’ என, அந்த ஜவீாத் ாவின் அனுபவ 
நினலகள் என்று ஆகும்.   இந்த ஒவ்பவாரு அனுபவ நினலனயயும் 
ஜீவாத் ா தனித்தனியாக அனுபவிப்பினும், ஆத் ாவின் அருளால், 
இம்மூன்று அனுபவங்களுக்கும் ஒரு உறவு ஏற்பட்டு, ந க்கும் உலகில் 
வாழ்க்னக எனும் பயணம் கினடக்கிறது.  
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 ற்பறாரு வனகயில், வல்லுடல் (பூத சரீரம்), ப ல்லுடல் (ஸூக்ஷ்  
சரீரம்), வினனயுடல் (காரண சரீரம்) என ஜீவாத் ா உழலும் மூன்று 
உடல்கனளயும் இந்த ‘திரிபுரம்’ எனும் பசால் குறிக்கும். எல்லா 
உலகங்களின் பதாகுப்பாகப் பார்த்தால், இனவ முனறகய 
அண்டங்கள் (விஷ்வா), அணுக்கூறாதிகள் (கதஜஸ்), அகண்ட  ானய 
(பிரக்ஞா) என மூன்று பரந்த அனுபவ நினலகனளயும் குறிக்கும். 

‘நான் இவ்வுடகல’ என அறிவில் பகாண்ட  யக்கமும், ‘தான்’ எனும் 
ஆணவமும் நம்முள்கள இருந்து பகாண்டு, நம்ன ப் பற்றிய 
உண்ன னய  னறக்கின்ற காரணத்தினால், நாமும் இம்மூன்று 
அனுபவங்கனளகய  ாறி  ாறி அனுபவிக்கும்படியாகச் சினறப்பட்டு,  
பிறகு எப்கபாகதனும் இருக்கும் உடனல விட்டு,  ீண்டும் கவபறாரு  
உடனலப் பபற்று, அப்படியான ‘சம்சாரம்’ எனும் சக்கரத்தில் சுழன்று 
பகாண்டிருக்கும் ஜீவர்களாக இருக்கிகறாம். இதற்குக் காரண ான 
ந து  யக்கமும், அறியான யும், ஆணவமுக  புராணத்தில் சுட்டிக் 
காட்டப்பட்ட அந்த அரக்கர்கள்.  

மூன்று அனுபவ நினலகனளயு தனித்தனிகய அனுபவிக்கும் 
இம்மூன்று கபரும் ஒகர ஜவீன்தான் என்பதும், அம்மூன்று நினலகளும் 
ஒன்றியநினலயில்,   அதாவது ‘துரீயம்’ எனும் ‘அறிவுணர்துயில்’ 
ஆகிய ச ாதி நினலயில்தான், இந்த  யக்கம் முற்றும் பதளியும் 
என்பதும், அம் யக்கம் பதளிய,  பிறவி எனும்  ாற்றங்கனள 
வினதக்கும் பிரம் னும், காத்தல் எனும்  ாயத்தில் இருத்தும் 
 ாலனும், இறப்பு என உடலுயிர் அறுக்கும் உருத்திரனும் ஒன்றான 
வடிவாகிய பரசிவ ாகிய ‘பரஅறிவு’ எனும்அம்பினால், ந து ஆணவம் 
துனளக்கப்பட  கவண்டும் என்பதும் இப்பாடலின் பபாருள்.  

அப்படி  யக்கத்னதயும், அறியான னயயும், ஆணவத்னதயும்  அழித்து 
ந க்கு அருள் தர, சிவபபரு ான் பூ ினயத் கதராக னவத்துக் 
பகாண்டார் என்பது எதனன வலியுறுத்துகிறது?     

பூ ியிகல பிறந்தால்  ட்டுக , சம்சாரம் எனும் வனலயினன அறுத்து 
பவளி வரமுடியும் என்பகத ஆகும்.  னிதப் பிறவிக்கக அந்த  கத்தான 
விடுதனலக்கான சக்தி இருக்கிறது என்பது காட்டப்படுகிறது. 
அதனாகலகய, ‘த்ரிபுரஹாரம் எனும் பசால், ‘முவ்வுடலின் விடிவு’ என்று 
த ிழிகல ப ாழி பபயர்க்கப்பட்டது.   

இப்பாடலில்,  ற்பறாரு அரிய பசால் ‘அதி விடம்பம்’ என்பது.   
சிவனன இச்பசால்லால்,  ிகப்பபரிய விந்னதயான நடிகன் என்று 
அனழக்கிறார் பகவான் ஆதிசங்கரர்.  தாம் ஒன்கற சத்தியம் என்று 
இருந்தும், த து சக்தியினால்  ாறுகின்ற உலகங்கனளப் பனடத்து 
(அதற்கும் தாக  வினத, வினள, பசயற்காரண ாக இருந்து 
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பகாண்டு), வினளயாடிக் பகாண்டிருக்கும் பபரிய நாடகத்தின் 
நாயகன் அல்லவா சிவன்!  அனத ஒட்டிகய, ஒளிர்ந்தும், ஒளிந்தும் 
இருக்கும் நடிகர்கள் தனலவன் என்பதாக ‘ஒளிரும் நடிககானன’ எனத் 
த ிழில் ப ாழி பபயர்க்கப்பட்டது. (3) 

------------------------------------ 
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4 - பதய்வத்துள் பதய்வத் திருகவ சிவம் கபாற்றி! 

सहस्रां वत भन्त ेजगशत शवबधुाः क्षदु्रफलिा 
ि मन्य ेस्वप्न ेवा तििसुरिां ततृ्कतफलम ् | 

हशरब्रह्मािीिामाशप शिकिभाजामसलुभां 
शचरां याच ेशांभो तव पिाांभोजभजिम ् ||४|| 

ஸஹஸ்ரம் வர்தந்கத ஜக3தி விபு3தா4: க்ஷுத்3ர ப2லதா3 

ந  ன்கய ஸ்வப்கன வா தத3னுஸரணம் தத்க்ரு2தப2லம் | 

ஹரி ப்3ரஹ் ாதீ3னா பி நிகடபா4ஜாம் அஸுலப4ம் 

சிரம் யாகச ஶம்கபா4 ஶிவ தவ பதா3ம்கபா4ஜ ப4ஜனம் ||4|| 

தானன தனனா தானன தனன  
தனனா தனதன – தனதான  

ஆயிர ப னகவ கதயுறுங் கடவுள் 
அழிவா கியபபாருள் - தரலாகக் 

 
 காபயன அனவகய தீபதன விலகிக்  
கனவா னதுபவன – வினழயாது 

 
தீபயனப் பபரு ான் நீடுயர்ந் திடினும் 

திரு ா லயனவர் - அறியாத 
 

தூயன சிவனார் தா னர அடினயத் 
பதாழகவ  ன ருள் – சிவசம்கபா! 

 
  (4)  

(விரும்பிக் ககட்பவர்களுக்கு, அவர்கள் வினழந்த) நினலயற்ற 
பயனனத் தர, உலகில் பல்லாயிரம் பதய்வங்கள் இருக்கின்றனர். 
(அக்கீழ்நினலப் பயபனதுவும் உண்ன ச் சுகம் தராது என 
உணர்ந்து) கனவிலும் அவற்னற விரும்பி அத்தனகய 
வழிபாடுகனளச் பசய்கயன்! அயனும், அரியும், அவர்கள் 
அருகிகலகய (அதாவது அவர்களுள்ளும் புறமும்) தீச்சுடராகத் 
விரிந்து நின்ற  தங்கனள உணரா ல் கபானார்ககள, அத்தனகய 
அளவிட முடியாப் பரம்பபாருளாகிய தங்களின் திருவடித் 
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தா னரகனளகய, எப்கபாதும் என்  னம் நினனத்திருக்க அருள் 
பசய்யுங்கள்,  ஓ சிவசம்கபா!  

குறிப்பு: 

‘சிவகன என் பதய்வம்’ எனக்கூறும் இந்த நான்காம் பாடல், 
க பலழுந்த வாரியாகப் படிக்னகயில், ‘ஆயிரம் கடவுள் இருந்தாலும், 
அவர்கள் பல பபாருட்கனள எல்லாம் அருளினாலும், அவர்கனளக் 
கனவிலும் வணங்க ாட்கடன், அவர்கள் தரும் நினலயற்ற பலன் 
எதுவும் வினழய ாட்கடன்’ எனும் பபாருனளத் தரும். பகவான் 
ஆதிசங்கரர் ஜகத்குரு அல்லவா,  அவரின் வாக்கு எப்படிப் 
பபாய்யாகும்! சிவனனத் தவிர கவறு யானரயும் கனவிலும் நினனக்க 
 ாட்கடன் என்றால், அன்பினால் அம்பாள், முருகன், விஷ்ணு, அல்லா, 
ஏசு என்று  ற்றபதாரு வனகயிகல ஒன்கறயாகிய கடவுனளப் 
பணிபவர்களின் நினல என்ன?  அதனால், பகவான் ஆதிசங்கரர் 
பசால்வதன் பபாருள் ஆழ ான கவபறான்றாக இருக்க கவண்டும்.   

கனவு என்பது நம் முயற்சி இல்லா கலகய ந க்கு வருவது! 
கனவினன நாம் ஏற்படுத்திக் பகாள்ள முடியாது. இனறவனன 
‘அல்லா’ என வணங்குபவர் கனவில், ‘அல்லா’ வருவது இயலும், 
‘சிவன்’ எப்படி வரமுடியும்! அகதகபால சிவனனகய வணங்கி வருபவர் 
 னதில், சிவனனத் தவிர கவறு எந்த வடிவம் வரமுடியும்! இங்கக 
பகவான் ஆதிசங்கரர், தான் எப்பபாழுதும் பரசிவச் சுகப் 
பபருபவள்ளத்திகலகய இருப்பதால், கனவிலும் கவறு பதய்வங்கள்  
வருவதில்னல என்கிறார்.  எனகவ, இப்பாடலின் பபாருனள வழிபாட்டு 
கபதங்களுக்கும், வாதங்களுக்கும் வித்திடுவதாகக் பகாள்ளல் தவறு.  

‘விபுதா க்ஷூத்ர பலதா’ என்பது, அற்பப் பயனருளும் பதய்வங்கள் 
எனப் பபாருள் தரும். எது அற்பப் பயன்?  நினலயற்ற சுகம் தரும் 
எல்லாக , அது பசார்க்கப் பதவி எனினும், அதுவும் ஒரு ச யம் முடிந்து 
 ீண்டும் பூ ியில் பிறக்கனவக்கும் என்பதால், அற்பக ! எனகவ 
 ரண ிலா (அதனால்  று பிறவியிலாப்) பபருவாழ்கவ நினலயான 
சுகம் ஆகும். அதனன  ார்க்கண்கடயருக்கு அளித்த சிவபனன்கற 
‘சிவகன எந்தன் சிந்னத’ என்று பசால்கிறார் பகவான் ஆதிசங்கரர்.   

க லும் ‘விபுத:’ எனும் பசால்லுக்கு அறிவாளி, பதய்வம்,  ற்றும் நிலவு 
எனப் பல பபாருட்கள் உண்டு. இங்கக கதய் ான னடயும் பலனன 
அளிக்கும் பதய்வங்கள் (அல்லது குனறஅறிவு, கதயும் நிலவு) 
என்பதாகத் ‘கதயுறுங்கடவுள்’ எனத் த ிழில் காட்டப்பட்டன. (4) 

------------------------------------ 
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5 - சிவநினனவாம் பரஅறிவுச் சீலன் அடி கபாற்றி! 

स्मतृौ शास्त्र ेवदै्य ेशकुिकशवतागािफशितौ 
परुाि ेमन्त्र ेवा स्तशुतिििहास्यषे्वचतरुः | 
कथां राज्ाां प्रीशतभ भवशत मशय कोऽहां पशपुत े

पशुां माां सवभज् प्रशथत कृपया पालय शवभो ||५|| 

ஸ்ம்ருபதௌ ஶாஸ்த்கர னவத்₃கய ஶகுனகவிதாகா₃னப₂ணிபதௌ 
புராகண  ந்த்கர வா ஸ்துதினடனஹாஸ்கயஷ்வசதுர: |  
கத₂ம் ராஜ்ஞாம் ப்ரீதிர்ப₄வதி  யி ககா(அ)ஹம் பஶுபகத 

பஶும்  ாம் ஸர்வஜ்ஞ ப்ரதி₂த க்ருபயா பாலய விகபா₄ || 5|| 

தனன தனதனன தனன தனதனன 
தனன தனதனன – தனதான  

அறமும் பநறியுப ௌ டதமும் அறிகுறியும் 
அணியும் இயலினசயும் - அறியா ல்  

 
அயலர்  கிழுரவுந் துதியும் முதியகனத  

அகட விகடநடம் – புரியா ல் 
 

திறன  எதுவு றத் திரியின் புகலுப து 
தினசயு  ிலபனனது - தினசயீசா  

 
திரியும் பசுவிபதனப் திறனும் பயனு ருட் 

திகழும் வர ருளும் பபரு ாகன!  
 

(5) 

(யுக தரு ம் உனரக்கின்ற ‘ஸ் ிருதி’ எனப்படும்) நீதி 
நூல்கனளகயா, அற முனறகனளகயா, (உலக வாழ்வுக்கான) 
 ருத்துவம், கசாதிட ாகிய அறிகுறிக் கனல, அணியிலக்கணக் 
கவினத, இயலினச ஆகிய கனலகனளகயா,   ற்றவர்கனளப் 
புகழ்ந்து  கிழ்விக்கும் திறன கனளகயா, புராணங்கனளப் 
பலவித ாக  விளக்கிப் பலனரயும்  கிழச் பசய்யும் ஆற்றனலகயா 
யான் அறிகயன்! திக்கற்ற, திறன யற்ற என்னன (அறிவிலும், 
குணத்திலும்)  உயர்ந்தவர்கள் எப்படி  தித்துப் புகல் தருவார்கள்?  
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ஓ தினசபயல்லாம்  நினறந்தவகர! கதியற்ற என்னன 
(ஒன்று றியாத) பசுவாக ஏற்று, உ து  கருனணயால், பயனும் 
திறனும் தந்து அருள்வீர்,  பபரு ாகன!  

குறிப்பு: 

மூன்றாம் பாடலில், பல உருவங்களாக சிவசக்தியினன வழிபடும் 
பக்தனாகவும், பதாடர்ந்து, நாலாம் பாடலில், கவறு எந்த 
உருவினனயும் கனவிலும் நினனயாத திட ான 
உறுதியுனடயவனாகவும் தம்ன க் கருதிய பகவான் ஆதிசங்கரர்,  
இந்த ஐந்தாம் பாடலில், ‘அந்கதா, எனக்கு ஒன்றுக  பதரியாகத, 
எப்படிப் பினழப்கபன்’ என்று சிவனருகள த க்குத் துனணயாக 
கவண்டுகின்றார்.  

எல்லா கவதங்களும், சாத்திரங்களும், நியாயம் முதலான ஆயும் 
கனலகளும், கயாகம் முதலிய நுண்கனலகளும், ஒப்பறிய தத்துவ 
விசாரனணயும், ஞான விலாசமும், அரிய கவினத, துதி, பாடல்கள் 
எனப் புனனயும் திறன யும், குருவாய் அருளவும், ககாவாய் ஆட்சி 
புரியவும்  ாட்சின  பபாருந்தி விளங்கிடும் பகவான் ஆதிசங்கரர்,  
இனவ ‘எதுவும் அறியாத பசு யான், என்னனக் காப்பாய் பசுபதிகய’ 
என்று விளிப்பது, அடக்கத்தின் உயர்வு.  

பபாருள், இன்பம் (அர்த்த:, கா :) ஆகிய குறிக்ககாளினன அனடயும் 
பபாருட்டுச் பசய்யும் பசயல்களுக்கு எல்லாம், அறம் (தர் :) காட்டிய 
அறிகவ ‘வித்னத’ எனவும் அத்தனகய அறிவினனத் தராத  ற்ற 
எல்லாம் ‘அவித்னத’ எனவும் ஒரு நினலயிகல ந க்குக் காட்டப்பட்டது. 
ஆனால், வீடு கபறு (க ாக்ஷம்) எனப்படும் நினலயான சுகத்னத 
அனடய வினழகவாருக்கு, க ற்கூறிய அறிவும், அறியான யில் 
ஆழ்த்தும் ‘அவித்னத’ என்று ஆகி விடுகிறது. ஏபனனில், 
அனடயப்படுவபதல்லாம், அனவ உடலாயினும், பபாருளாயினும், 
உறவாயினும், பனகயாயினும், பசார்க்கப் பதவிகய ஆயினும், அழிந்து 
விடும். எனகவ அனடவனதக் பகாடுக்கின்ற அறிவு ‘அவித்னத’ 
என்றும், ஏற்கனகவ அனடந்த ஆன் னன உணர்த்தும் அறிகவ 
‘வித்னத’ என்றும், வீடு கபறினன நாடும் ஞானியருக்கு 
விதிக்கப்பட்டது.  அந்த உயரிய ஞானம் முதிரும் கபாது, அனடவது 
ஏது ில்னல.  

ஏற்கனகவ தன்னுள்களகய இருக்கின்ற ஆன்  ஒளினயத் தானாக 
அறிந்து, ஈரற்ற ஒருநினலயாய் இருத்துவகத அவ்வறிவின் வினளவு 
என்பது முடிவாகிறது. அந்த அறிவுவழிப் பயணக  ‘ஆத்  வித்னத’ 
எனப்படுகிறது. அவ்வழிகய பசல்பவருக்கு,  ற்ற எல்லா 
வித்னதகளும் (அறிவும்) அவித்னத (அறியான ) தான்.  அதனால், 
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‘அறியாத பசு’ என இப்பாடலிகல குறிப்பிட்டது, ஆத்  வித்னதயினனத் 
பதரிந்து பகாள்ளாத  னிதனரகய  எனக் பகாள்ளப்பட்டது. (5) 

------------------------------------ 
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6 - ஆயு தி அவித்து ஆண்ட சிவன் அடி கபாற்றி! 

घिो वा मशृिण्डोऽप्यिरुशप च धमूोऽशिरचलः 
पिो वा तन्तवुा भ पशरहरशत तक घोरशमिम ् | 

वथृा कण्ठक्षोभां वहशस तरसा तकभवचसा 
पिाम्भोजां शांभोभ भज परमसौख्यां व्रज सधुीः ||६|| 

க4கடா வா ம்ரு2த் பிண்கடா3(அ)ப்யணுரபி ச தூ4க ா(அ)க்3னி ரசல:  
பகடா வா தந்துர்வா பரிஹரதி கிம் ககா4ரஶ னம் | 

வ்ரு2தா2 கண்ட2கக்ஷாப4ம் வஹஸி தரஸா தர்கவசஸா 

பதா3ம்கபா4ஜம் ஶம்கபா4ர் ப4ஜ பர பஸௌக்2யம் வ்ரஜ ஸுதீ4: ||6|| 

தனந் தந்தனன தனந் தந்தனன  
தனந் தனதனன – தனதான  

குடம் இல்னலயது களி அல்லவது  
அணு புனகயனலும் –  னலயாகும் 

 
துணி இல்னலயது இனழ என்பதுவும் 

துளிப் பயனு ற – அதவாதம் 
 

விதம் எங்குவிடும் வரும் அந்தகனுன்  
இடம் படவுபநாடி - உதவாகத  

 
நிதம் சம்புசிவன் பதம் இன்ப லர்த் 
தடம் பதிக னம்  - தனககயாகன! 

 
  (6) 

 ண் குடத்னத ‘அது குடம்’, ‘இல்னல அது  ண்’, ‘இல்னல அது 
அணு’ என்றும், ஒளினயப் ‘புனக’, ‘தீ’, ‘ னல’ என்றும், ஆனடனயத் 
‘துணி’, ‘நூலினழ’ என்றும்  பலவாறாக ஆய்ந்து பயனற்ற 
விவாதங்கனள நாக்கு வரளப் கபசி நாட்கனளக் கழிப்பது 
(அதாவது அறிவு  ற்றும் ஆணவத்தினால், விதண்டாவாதம் கபசி 
வாழ்நாட்கனளச் பசலவிடுவது) என்ன பயனனத் தரும்! 
காலகதவன் நம்ன க் பகாண்டு பசல்ல வரும் கபாது, 
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இவ்விவாதங்களா உதவும்! எனகவ,  னதில் பரசிவனின் திருவடி 
 லனரப் பதித்து  நித ாகிய சுகத்தினனத் கதடுவாய், அறிஞகன!  

குறிப்பு: 

‘ஒன்றும் அறிகயன்’ என்று பணிந்த பகவான் ஆதிசங்கரர், எல்லாம் 
அறிந்ததாக எண்ணி, வாத விவாதங்களில் வாழ்க்னகனயக் கழிக்கும் 
 னிதர்கனள இந்த ஆறாம் பாடலில் வியக்கிறார்.  

பகவான் ஆதிசங்கரர், கூர்ன யும், கநர்ன யு ான பனடப்பினால், 
விஞ்ஞான விளக்கங்கனளயும்  ிஞ்சும் வண்ணம், வாதித்து 
உண்ன னய நினலநாட்டும் பகுத்தறிவாளர். அகதச யம், உள்ளத்னத 
உருக்கும் ப ாழியினால், பக்தி ரசம் பசாட்டும் அன்பினனயும் 
நினலநாட்டும் பதாகுத்துணர்வாளர்.  

பானனக்கு  ண் மூலம், பிண்டத்திற்கு அணு மூலம், புனகக்குத் தீ 
மூலம், துணிக்கு நூல் மூலம் என்பறல்லாம் ஆய்ந்து பகாண்கட 
வந்தால், உலகங்களுக்கு எல்லாம் இனறவன் மூலம் எனப் புரிகிறது. 
எனினும் இப்படி ‘வினளவுக்கு வினன மூலம்’ என்றும், ‘வினனயால் 
வினளவு ஆகும்’ என்றும் சுற்றிச் சுற்றி வாதிட்டு என்ன பயன்?  
பதாகுத்துணர்வு இல்லாத பகுத்தறிவு வாதத்தால் என்ன நலம்? 
அதனால் இறப்பு வரும்கபாது யார் துனணயாக முடியும்? 
(அறியான யால் பிறந்தும் இறந்தும் உழல்கின்ற) சுழலிருந்து 
விடுதனலக்கு யார் துனண என்று பகவான் ஆதிசங்கரர் இப்பாடலில் 
வியக்கிறார். ஐந்தாம் பாடலிகல ‘அறியாத பசு’ என்று தம்ன க் காட்டிக் 
பகாண்ட பகவான் ஆதிசங்கரர், ப ய்யறிவான  ஞானத்னத 
உணரப் பகுத்தறிகவா அனத ஒட்டிய வாத விவாதங்ககளா துனண 
தராது என்பனதயும், அத்தனகய ஞானம் பதாகுத்துணர்வால்  ட்டுக  
இயலும் என்பனதயும், அதற்கு உறுதி பசய்வது, ‘பக்தி’ எனும் 
சாதனக   என்பனதயும் இப்பாடலிகல சுட்டிக் காட்டுகின்றார். (6) 

------------------------------------ 
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7 - சிவ நினனவால் பிறநினனவுச் சீர்ன  அடி கபாற்றி! 

मिस्त ेपािाब्ज ेशिवसत ुवचः स्तोुफशितौ 
करौ चाभ्चा भयाां श्रशुतरशप कथाकिभिशवधौ | 

तव ध्याि ेबशुिि भयियगुलां मरू्ततशवभव े
परग्रन्थाि ् कैवा भ परमशशव जाि ेपरमतः ||७|| 

 னஸ்கத பாதா3ப்3கஜ நிவஸது வச: ஸ்கதாத்ர ப2ணிபதௌ 

கபரௌ சாப்4யர்சாயாம் ஸ்1ருதிரபி கதா2கர்ணன விபதௌ4 | 

தவ த்4யாகன பு3த்3தி4ர் நயன யுக3லம் மூர்தி விப4கவ 

பரக்3ரந்தா2ன் னகர்வா பர ஶிவ ஜாகன பர த: ||7|| 

தனதந் தந்தன தனதந் தந்தன 
தனதந் தந்தன – தனதான  

 னமுந்  தன்பதம்  லருந் தன்ப ாழி  
நிதமுந் தன்புகழ் – தவறாகத 

 
கரமுந் தன்துதி தினப ந் தன்பசவி  
வரமுந் தன்கனத – அதுகபாகல 

 
கணப ந் தன் தி சிவப ந் தன்விழி  

வசமுந் தன்னுரு - அதனாகல 
 

இனிபயவ் வண் னற பிறழுந் தும்ப ாழி  
பபறுசிந் னதவரும்?  – பபரு ாகன!  

 
(7) 

 ன ானது உந்தன் திருவடி  லரினனச் சூட, ப ாழியானது 
உனது புகனழப் பாட, கரங்கள் உன்னன ஆராதிக்க, பசவிகள் நின் 
பபருன னயக் ககட்டிருக்க, அறிவு எப்கபாதும் உம்ன த் 
தியானித்து இருக்க, எனது (அக, புற) விழிகள் நின்னனகய 
பார்த்துக் பகாண்டிருக்க, (அவ்வுயரிய நினலயில் யான் இருந்து 
விட்டால்), அதற்குப்பின், யான்  ற்ற எதனனயும், எவ்வனகயிகல 
அறியக் கூடும்!  ஓ பபரு ாகன? (சிவச்சிந்தனன இருந்துவிட்டால், 
அதற்கு க லும் கவறு எதனன அறிய கவண்டிய அவசியம் 
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இருக்கிறது! அதிலும் கவதமுடிவுக்கு  ாறான அறினவ  னம் 
எப்படி நாடும்?  நாடாது!) 

குறிப்பு: 

பகுத்தறிவு வாதங்கள் உதவாது என்று ஆறாம் பாடலில் நாட்டிய 
பகவான், இந்த ஏழாம் பாடலிகல, ஒருகவனள தாம் படித்தது 
கபாதாகதா,  இன்னும் பல நூல்கனளக் கற்க கவண்டுக ா என்று 
அஞ்சி,  அதுவும் முடியாகத, அறிவுக்கு ஆயுதங்களான எல்லா 
உறுப்புக்களும்,  னதும்,  தியும் எப்கபாதும் சிவசக்தி நினனவிகலகய 
முழ்கிக் கிடக்கிறகத, யான் என்ன பசய்கவன் என வியக்கிறார்.  

பகவான் இப்பாடலில் ‘நயன யுகலம்’ அதாவது, த து இரண்டு 
விழிகளும் சிவனுனடய உருவத்திகலகய தினளத்திருப்பதாகச் 
பசால்லி இருக்கிறார். இவ்விரு விழிகளும், முகத்தில் இருக்கும் 
விழிகளாகக் காட்டா ல், அகவிழி (அதாவது  னதில் ஏற்படும் 
விழிப்புணர்ச்சி), புறவிழி (பவளிப்பபாருனள  தியில் கசர்க்கும் 
விழிகள்) என்று பபாருள் பகாள்ளு ாறு, ‘எந்தன் விழி’ (என் விழி, தன் 
விழி) என ப ாழி பபயர்க்கப்பட்டது. அதனாகலகய,  னதாலும், 
உடலாலும் சிவனுரு சு ந்த விழிப்பினனக் பகாண்டு இருத்தல் எனும் 
சீருண்ன  புரிகின்றது.  னம் சிவனனகய நினனத்துக் 
பகாண்டிருப்பதால், கவறு எதனனயும் அறியத் கதனவயில்னல எனும் 
மூலக்கருத்னத முன்னவத்து,   சிவச் சிந்தனனயாளருக்கு  ற்றவர்கள் 
கூறும்  னறக்குப் பிறழான கருத்துக்களில் நாட்டம் இருக்காது என்ற 
துனணப் பயனும் ப ாழிபபயர்ப்பில் காட்டப்பட்டது.  (7) 

------------------------------------ 
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8 -  ாயம்  றுத்த ன  ன்றத்தான் அடி கபாற்றி! 

यथा बशुिः शकु्तौ रजतशमशत काचाश्मशि मशि 
जभले पषै्ट ेक्षीरां भवशत मगृतषृ्णास ुसशललम ् | 
तथा िवेभ्रान्त्या भजशत भविन्यां जडजिो 

महािवेशेां त्वाां मिशस च ि मत्वा पशपुत े||८|| 

யதா2 பு3த்3தி4ஸ்1 ஸு1க்பதௌ ரஜத ிதி காசாஸ்1 னி  ணி: 
ஜகல னபஷ்கட கீ்ஷரம் ப4வதி ம்ரு2க3த்ரு2ஷ்ணாஸு ஸலிலம் | 

ததா2 கத3வ ப்4ராந்த்யா ப4ஜதி ப4வத3ன்யம் ஜட3 ஜகனா 

 ஹாகத3கவஶம் த்வாம்  னஸி ச ந  த்வா பஸு1பகத ||8|| 
 

தன்னன தன்னன தன்னன தன்ன  
தன்னன தன்னன– தனதான  
தன்னன தானன தன்னன தான  
தானன தன்னன– தனதான 

எப்படிச் சிப்பியில் தப்பிதம் பவள்ளி  
ரத்தினம் கல்லிற்  - பிற ழாகும் 
கப்பிய  ாவிலும் நற்பசும் பாலும் 
கானலில் பவள்ளம் - தடு  ாறும் 

 
அப்படி ஒப்பிடு   வ்வியம் பகாண்டு 
அரனுன துண்ன  - அனட யா ல் 
தப்பித  ாயினற என்றவர் காணத் 
தானுரு பசய்தனர் - பசு பதிகய! 

 
(8) 

சிப்பியின் ஒளியினன பவள்ளி எனவும், சாதாரணக் கல்லினன 
உயர்வான ரத்தினம் எனவும், பவளுத்த  ாவுக் கனரசனலப் 
பசுவின் பால் எனவும், கானல் நீர்த் கதாற்றத்னத உண்ன  
நீகராட்டம் எனவும் தவறாகக் காண்பது கபாலகவ, உலகில் 
 னிதன், பதய்வத்தின் பதய்வ ான நின்னன உணரா ல், அது, 
இது எனப் பலவித உருவங்கனளச் பசய்து, அவற்னறத்  துதித்து 
அனலகின்றான், ஓ பசுபதிகய! 
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குறிப்பு: 

சிவம் ஒன்கற குறியாக (அதாவது, பரம்பபாருள் ஒன்றினனகய 
நினலயான பர சுகப் பபருபவள்ள ாக) அறிவது கவண்டும். அதனன 
விட்டு, உண்ன ச் சுகம் கவறு பிற இடங்களில் இருப்பதாக எண்ணி, 
அதனால்  பல கவறு வழிகளிலும், பபாருட்களிலும், பதய்வங்களிலும், 
நினலயான சுகத்னதத் கதடி அனலகின்றான் அறிவற்ற  னிதன்.  

அவன் பசயல், சிப்பியில் பவள்ளி என்றும், பளிங்குக் கல்லில் 
ரத்தினம் என்றும், பவண் ாவுக் கனரசலில் பால் என்றும், கானலில் 
நீர் என்றும் அறிவுப் பினழயால்  யங்குவது கபால எனக் 
கூறுகின்றார் பகவான் ஆதிசங்கரர்.  

இந்தப் பிற க்கு, ந து  தி  யக்கக  காரணம். எனகவ அம் யக்க 
இருனள அறுக்கும் ஞான ஒளினயப் பபற, முதலில்  னத் தூய்ன யும், 
பதளிவும், உறுதியான  திக் கூர்ன யும் ந க்குத் கதனவ.  அதற்கு 
இனறபக்தி இன்றியன யாதது.  

உண்ன யான பக்தி, ஒருவனர, படிப்படியாகச் சரியான பதளிவும், 
குறிக்ககாளும் உனடய  னமுனடயவராக உருவாக்கிடும்.  
‘அத்னவதம்’ எனும் ஈரற்ற ப ய் என்பகத  னறகளின் தீர்ப்பு 
என்பதால், உயர்வான பக்திக்குப்  பல பதய்வ வடிவங்களிலும் 
விளங்குவது  ஒகர பரம்பபாருகள எனும் உண்ன  ஆதார ாக 
விளங்க கவண்டும். 

‘ஒன்கற பதய்வம்’ எனும் உண்ன யின் அடிப்பனடயில் பக்தி 
இருப்பின், சஞ்சலத்துடன் அது, இபதனப் பல பதய்வங்கனளயும் 
வழிமுனறகனளயும் நாடி அனலகின்ற கதனவ ந க்கு இல்லாது 
கபாகும் என்பது இப்பாடலின் உட்கரு.  (8) 

------------------------------------ 
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9 -  ன லனர ஏற்பறன்னன  ாற்றும் அருள் கபாற்றி! 

गभीरे कासारे शवशशत शवजि ेघोरशवशपि े
शवशाले शलेै च भ्रमशत कुसमुाथ ंजडमशतः | 

समप्यकैां  चतेः सरशसजममुािाथ भवत े
सखुिेावस्थात ुां जि इह ि जािाशत शकमहो ||९|| 

க3பீ4கர காஸாகர விஶதி விஜகன ககா4ரவிபிகன 

விஸா1கல னஸ1கல ச ப்4ர தி குஸு ார்த2ம் ஜட3 தி: | 

ஸ ர்ப்னயகம் கசதஸ்ஸரஸிஜம் உ ாநாத2 ப4வகத 

ஸுகக2னாவஸ்தா2தும் ஜன இஹ ந ஜானாதி கி கஹா ||9 || 

தான தானதன தான தானதன  
தான தானதன – தனதான  

ஆழ  ான டு ஆளி லாதவனம்  
ஆக க டு னல - எனகவாடி  

 
ஆயத் தூய ல ராகத் கதடியனலந்  
கதாயப் பாடுநினல - உன நாதா  

  
காயப் பாரம்அனல யா ற் பூ னது  
சாயப் பாத லர் – சார்ந்கதகி 

  
கநயத் தாலுயர கயாகத் தானதறி  
யாரப் பாபுதிரில் – பநகிழ்கவகன!  

(9) 

(நின்னனத் கதடி) அறிவற்ற  னிதர்கள், ஆழ ான பள்ளங்கள், 
அடர்ந்த, ஆட்கள் இல்லாத காடுகள், உயர ான  னலகள் என்று 
பல இடங்களிலும் ஓடி அனலந்து, அங்கிருந்பதல்லாம் பூக்கனளப் 
பபற்றுத் துதிப்பது ாகக் கனளப்பனடகிறார்கள். (அதாவது 
பகட்டுக்காக, உண்ன  தன்னுள்கள இருப்பனத உணரா ல், 
பவறு கன அனலந்து துதிக்கிறார்கள். இத்தனகய பவளி 
கவடத்னத விட்டு), தன்னுள்களகய, அன தியான  ன ாகிய 
தா னர  லர் ஒன்னறகய அன்புடன் உ க்கு அளித்துவிட்டு, 
அங்கும் இங்கும் ஓடா ல், ஒன்றிய  னத்தால் நினலயான 
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சுகத்னத அனடய முடியுக ! இதனன அறியாது இருக்கும் இந்த 
உலக  னிதனர நினனத்து, நான் வியக்கிகறன், உன யின் 
பதிகய!  

குறிப்பு: 

உருவங்கள் பல என்று  ட்டு ல்லா ல், உபசரித்து வணங்குவதற்கும் 
பல பபாருட்கள் கதனவ என்று, பல இடங்களுக்கும் பசன்று அனலந்து, 
அர்ச்சனனப் பபாருட்கனளப் (பூக்கனளப்) பபற்று வர அனலகின்றான், 
அறிவற்ற  னிதன்.  

அன்பினால் எல்லாப் பபாருனளயும் இனறவனுக்குப் பனடக்கின்ற 
தூய பக்தியினன, இங்கக பகவான் குனறயாகக் கூறவில்னல. 
ஆனால், உண்ன  எது என்பனத உணரா ல், பவளிப் பபாருளும், 
பகட்டும், எல்கலாரும் பார்த்து வியக்கும் வண்ணம் ஆடம்பரம் 
பசய்தும், அறியான யால், காடு, க டு, நதி என்று பயணித்தும் 
அனலவனத விட்டுவிட்டு, கடவுள் என்று உள்கள கடந்து இருக்கும் 
இனறவனுக்கு, தனது  ன ாகிய ஒரு  லனர முற்று ாய் அளித்தால் 
கபாதும் என்பகத பகவானின் நீதி!   

ஸ்ரீ பாகவதம், பரம்பபாருனள அர்ச்சிக்கத் தகுதியான  லர்கள் எட்டு 
எனக் காட்டுகின்றது.  

அஹிம்ஸா ப்ரத₂ ம் புஷ்பம் புஷ்ப ிந்த்₃ரியனிக்₃ரஹ:|  
ஸர்வபூ₄தத₃யாபுஷ்பம் க்ஷ ாபுஷ்பம் விஶிஷ்யகத||  
ஜ்ஞானபுஷ்பம் தப:புஷ்பம் த்₄யானபுஷ்பம் து ஸப்த ம்|  
ஸத்யஞ்னசவாஷ்ட ம் புஷ்பம் ஏபி₄ஸ்துஷ்யதி ககஶவ:|| 

‘அஹிம்னச’ எனும் இடரினழயான , புலனடக்கம், எல்லா 
உயிர்களிடத்தும் கருனண, எனதயும்  ன்னித்து  றக்கும் 
பபருந்தன்ன , தனனயுணரும் அறிவில் விழுப்பம், நந்கநாக்கில் 
தவம், நினலயான தியானம், உண்ன  ஆகிய எட்டுக  அர்ச்சனன 
 லர்களாக கவண்டும். 

இப்பாடல் காட்டும்  ற்றுப ாரு கருத்து, ‘சகுணப் பிரம்  உபாசனன’’ 
அல்லது ‘உருவ வழிபாடு’ என்பது,  ந க்குப் பக்தியினால் 
முன்கனற்றத்னத அனடயக் பகாடுக்கப்பட்ட பானத என்பனத 
விளக்குவதும் ஆகும்.  

நாம் வாழும் உலகில் உயிர்களும், பபாருள்களும்  பல உருவங்கனளக் 
பகாண்டு விளங்குகின்றன. அவற்றினூகட வாழும் ந க்கு, வித 
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வித ான வடிவங்களும், அவற்றின் கவறுபாடுகளுக  அறிவில் 
முன்னினலப் படுகிறது. அதனன ஒரு சாதன ாகப் பயன்படுத்தி, 
படிப்படியாக  னனத ஒருமுகப்படுத்த,  னதுக்கு இதமூட்டும் 
உருவங்கனள இனறவனாக வடித்து, அவற்னறத் துதிப்பது என்பது 
அவசிய ான,  ிகவும் பயனளிக்கும் ஒரு வழிகய ஆகும். அதுகவ 
‘சகுணப் பிரம்  உபாசனன’ என  னறகள் காட்டுகின்றன.  

அப்பயணம் முதிர்ச்சி அனடயும் பபாழுது, ‘விஸ்வ உபாசனன’ என 
உலகில் அனனத்து உருவங்களுக  இனறவகன எனக் காணும் பரந்த 
கநாக்கு ந க்குள் வினளயும். அதனால், அன்கப நம்முனடய 
உள்கநாக்க ாகவும், பவளிப்பாடாகவும்  ாறிவிடும். அதுவனர 
கவறுபாடுகனளயும், குனறகனளயுக  பகாண்டதாக ந க்குத் 
கதான்றிய உலகம், அதன் பிறகு அன்பால் கபார்த்தப்பட்டு, 
ஆன் ாவினால ககார்க்கப்பட்டு நம் ிலும் கவறில்னல எனும்படியாக 
விளங்குகிறது என்பது புரியும்.  

அந்த ஆன் ாகவ தான் என்பனதத் பதளிவதால், ‘நிர்க்குணப் பிரம்  
உபாசனன’ எனத் தன்னுள்களகய உருவ ற்று விளங்கும் ஆன் னனத் 
தியானிக்கும் பக்குவமும் ந க்கு ஏற்படும்.  அவ்வாறு உள்ளத்துள் 
உண்ன யாக உனறவனத உணர்வகத உண்ன த் தியானம், பக்தி, 
ஞானம் எல்லாம். இதனனகய ஸ்ரீ லலிதா சஹஸ்ரநா மும் 
காட்டுகிறது. உதாரண ாக, ‘அந்தர் முக ஸ ாராத்யா – பஹிர்முக 
ஸுதுர்லப:’ எனும் திருநா ங்கள், பவளிப் பூனசகளினால் அனடய 
முடியாததும், உட்தியானத்தால்  ட்டுக  எளிதாக உணர 
முடிவது ானவள் அன்னன பராசக்தி எனக் காட்டுவன ஆகும். (9)  

------------------------------------ 
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10 - எப்பிறவி ஆனாலும் எந்னத சிவன் கபாற்றி! 

िरत्वां िवेत्वां िगविमगृत्वां मशकता 
पशतु्वां कीित्वां भवत ुशवहगत्वाशि जििम ् | 

सिा त्विािाब्जस्मरिपरमािन्दलहरी 
शवहारासक्तां  चिृेियशमह तक तिे वपषुा ||१०|| 

நரத்வம் கத3வத்வம் நக3 வன ம்ரு2க3த்வம்  ஶகதா 

பஸு1த்வம் கீடத்வம் ப4வது விஹக3த்வாதி3 ஜனனம் | 

ஸதா3 த்வத்பாதா3ப்3ஜ ஸ் ரண பர ானந்த3லஹரீ 
விஹாராஸக்தம் கசத்3 ஹ்ரு2த3ய  ிஹ கிம் கதன வபுஷா ||10|| 

தனனனன தனனனன தனனனன தனனனன  
தன்னனன தன்னனன – தனனான  

தானனன தனனனன தானனன தன்னனன  
தானனன தன்னனன  – தனனான  

 னிதபரனச் சுரனுமுனி  னலவனமு  னல ிருக  
 ற்றபிறப் புற்றதது – பலவாக  

 ாடுப னக் பகாசுவுமுதற் பூடுமுனளப் புள்ளுமுல  
கூடுமுரு வுற்றபல - எதுவாயின்  

 
புனிதப ன வுனதுபத  ினிது ன  ிகவுசுகம் 

புக்கநினல நிற்கினதன் - பயனாகல  
பூதவுடல் எனவுலக கலதுவரின் என்னகுனற  

கபாதசிவ பவள்ளசுகம் – புகலாக ! 
 

 (10)  

 னிதர்களாககவா, கதவர்களாககவா,  னல, காடுகளில் உழலும் 
விலங்குகளாககவா, பகாசு முதலிய சிற்றுயிர்களாககவா, புழு 
பூச்சிகளாககவா, பறனவகளாககவா – எப்படிப் பிறந்தாலும் என்ன!  
எப்கபாதும் புனித ான நினது திருவடி  லர்களின் தியானத்தில் 
வினளகின்ற பரசிவ சுகப் பபருபவள்ளத்தில், களித்து, எனது 
 தியும்,  னமும் நினலப்படுக யானால், இவ்வுலகில் உடனல 
எடுத்திருப்பதால், என்ன குனறவு ஏற்பட்டுவிடும்! (ஒரு 
குனறயு ில்னல.)  



சிவானந்தலஹரீ - 41 

குறிப்பு: 

‘உருவ வழிபாடு, உலக வழிபாடு, ஆன் த் தியானம் எனப் பல 
வழிகளிலும் முயன்று துதித்தாலும் ந க்கு என்ன பயன் கினடக்கப் 
கபாகிறது? இறந்த பிறகு எனக்கு எப்பிறவி வரப்கபாகிறது? நான் 
பசார்க்கம் பசல்கவனா? அல்லது பூ ியில் பிறப்கபனா?  ிருக ாய்ப் 
கபானால் என்ன பசய்வது?‘ - இப்படி எல்லாம் கவனலப்பட்டு ந க்கு 
என்ன பயன்?   எப்படிப் பிறந்தால்தான் என்ன? எப்கபாதும் 
இனறவனின் நினனகவ  னதில் இருக்கும் என்றால், எந்தவுடல் 
எடுத்தால்தான் என்ன?  இவ்வாறு துதிப்பதன் மூலம், பயன் கருதாத 
பக்தி ஒன்கற கதனவ என்பனத பகவான் வலியுறுத்துகின்றார். (10) 

------------------------------------ 
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11 - எந்நினலயில் வாழ்ந்தாலும் ஏகன் அடி கபாற்றி! 

विुवा भ गहेी वा यशतरशप जिी वा तशितरो 
िरो वा यः कशिद्भवत ुभव तक तिे भवशत | 

यिीयां हृिद्मां यशि भविधीि ां पशपुत े
तिीयस्त्वां शांभो भवशस भवभारां च वहशस ||११|| 

வடுர்வா கக₃ஹீ வா யதிரபி ஜடீ வா ததி₃தகரா 
நகரா வா ய: கஶ்சித்₃ப₄வது ப₄வ கிம் கதன ப₄வதி |  
யதீ₃யம் ஹ்ருத்பத்₃ ம் யதி₃ ப₄வத₃தீ₄னம் பஶுபகத 

தத₃ீயஸ்த்வம் ஶம்கபா₄ ப₄வஸி ப₄வபா₄ரம் ச வஹஸி || 11|| 

தனன தனனான தனன தனனான  
தனன தனனான – தானான  

தனன தானான தனன தானான 
தனன தானான – தானான 

குருவின் குலனாயும் குடும்பி வனவாசி  
துறவி எவராக - ஆனாலும் 

எதிலும் கசராது வதியும் ஆளாக  
உலகில் யாராகிப் – கபானாலும்  

 
பயனு  திகலது  லபரன்  தி தீு  
பர ன்  அடிசூடப் – பாராளப் 

பரவிக் ககடூறும் பனழய ஊழூறும் 
பளுவும் கூடாது – ககாநாதா! 

 
  (11)  

உண்ன  அறிவினனத் கதடும்  ாணவனாககவா, இல்லறம் 
ஏற்றவனாககவா, வனத்தில் திரியும் முனிவனாககவா, எல்லாம் 
துறந்த துறவியாககவா, (இந்த நான்கு நினலகளும் இல்லாத) 
கவறு எந்த ஒரு நினலயில் இருப்பவனாககவா, எப்படி 
கவண்டு ானாலும் ஒருவன் உலகில் இருந்துவிட்டுப் கபாகட்டும்! 
அதனால் என்ன பயன்? எவனுனடய  ன ாகிய  லரில், 
பரசிவகன, நினது பாத லர்கள் பதிந்து இருக்கிறகதா, அவனது 
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 னதின் வசத்தில் இருந்து, பழவினனயாகிய பளுவினன 
அகற்றிப் பாதுகாப்பது நினது அருகள ஆகும், பசுபதிகய! 

குறிப்பு: 

பிறவிகனளப் பற்றிக் கவனலப்பட கவண்டாம், இனறவனனத் 
துதித்திருந்தாகல கபாதும் எனப் பத்தாம் பாடலில் காட்டிய பகவான் 
ஆதிசங்கரர், இப்பிறவியில், நாம் இருக்கும் சூழ்நினல, ஏற்ற 
பபாறுப்புக்கள் எவ்வாறாக இருப்பினும், இனறச் சிந்தனன எனும் ஒகர 
குறிக்ககாளில் நாம் நினலத்திருந்தால் (நற்பயன் அளிக்க) அதுகவ 
கபாதும்  எனக் காட்டுகின்றார்.   குருவிடம் பாடம் கற்கும்  ாணவப் 
பருவ ானாலும், இல்லற வாழ்க்னகயில் ஈடுபட்ட நினல என்றாலும், 
இல்லறம் விட்டு வனம் எல்லாம் திரிந்து நல்லறிவு கதடும் நினல 
என்றாலும், எல்லாம் துறந்து, துறவியாய் இருக்கின்ற நினல 
என்றாலும், எந்தபவாரு குறிக்ககாளும் இல்லாத நினல என எப்படி 
நாம் வாழ்க்னக முனறனய ஏற்றிருந்தாலும்,  இவற்றால் எல்லாம் 
என்ன பயன் வந்து விடப் கபாகிறது! (ஒன்றும் இல்னல).   னம் 
எப்கபாது பரம்பபாருளிடம் நினலபபற்று இருக்குக ா அப்கபாகத 
நம்முனடய வினனச் சுன  எல்லாம் பரம்பபாருளாகலகய 
சு க்கப்பட்டு, நம்ன  அப்பளுவிலிருந்து விடுவிக்கும் நலன் 
கினடக்கின்றது.   எனகவ  நாம் இனறவனிடம் ‘இது கவண்டும், அது 
கவண்டும்’ என்று எதுவும் ககட்க கவண்டியதில்னல.  னம் எப்கபாதும் 
சிவானந்த பவள்ளத்தில் மூழ்கி இருந்தாகல கபாதும். (11) 

------------------------------------ 
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12 - எவ்விடத்தில் வாழ்ந்தாலும் எந்னத அடி கபாற்றி! 

गहुायाां गहे ेवा बशहरशप वि ेवाऽशद्रशशखरे 
जले वा वह्नौ वा वसत ुवसतःे तक वि फलम ् | 

सिा यस्यवैान्तःकरिमशप शांभो तव पि े
शस्थतां चदे्योगोऽसौ स च परमयोगी स च सखुी ||१२|| 

கு3ஹாயாம் கக3கஹ வா ப3ஹிரபி வகன வா(அ)த்3ரிஶிக2கர 

ஜகல வா வஹ்பனௌ வா வஸது வஸகத: கிம் வத3 ப2லம் | 

ஸதா3 யஸ்னயவாந்த: கரண  பி ஶம்கபா4 தவ பகத3 

ஸ்தி2தம் கசத்3 கயாககா3(அ)பஸௌ ஸ ச பர கயாகீ3 ஸ ச ஸுகீ2 ||12|| 

தன்னன்னன தன்னன் னனனன  
தன்னன்னன தன்னன் னனனன  

தன்னன்னன தன்னன் னனனன -– தனனான  

தன்னந்தனி சின்னக் குனகயினட  
தன்னின்அகம் பின்னர் பவளியிடம்  

இன்னும்வன முன்னும்  னலயிடம் - அதுகபாகல  
 

 கன்னல் ிகு  ின்னும் அனலினட  
என்பனன்பனாரு வண்ணப் புனலினட  

பன்னுந்தவ ப ன்னும் நினலகளில் – பயகனது?  
 

திண்ணங்கனி வுண்ணத் பதளி னம்  
நண்ணத்துதி எண்ணச் சிவனுரு 

முன்னும் லர்ச் சின்னத் திருவடி- முனிந்கதக   
 

நுண்ணத்தறி பவண்ணப் பபருநினல  
 வண்ணத்தவ முண்ணப் பரசிவ  

 முன்னிச்சுக பவள்ளப் பயனுரும் - பபருகயாகி! 
 

 (12) 

தனியான  னறவிடத்திகலா, வீட்டிகலா, பவளியிகலா, காட்டிகலா, 
 னலகளிகலா, நீரிகலா, பநருப்பிகலா (அதாவது, உண்ன  கதடும் 
ஒருவன் எவ்விடத்தில் கவண்டு ானாலும் இருந்து, எவ்வித 
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வாழ்க்னக முனறயினாலும் வாழ்ந்து),  எங்கு கவண்டு ானாலும் 
இருந்து விட்டுப் கபாகட்டும்! அவற்றால் என்ன பயன்? எவனுனடய 
(காயான)  னம் (அன்பால்) கனிந்து, ஓ சம்புகவ, நினது 
திருவடிகளில் எப்கபாதும் நினலபபற்றதாக விளங்குக ா, அந்த 
ஒன்றிய நினலகய ‘கயாகம்’ எனப்படும். எப்கபாதும் (பரசிவ சுகப் 
பபருபவள்ள ாகிய) இன்பத்தில் நினலத்திருக்கும் அவகன 
சிறந்த  கயாகி ஆவான். 

குறிப்பு: 

எப்பிறவி வந்தால் என்ன என்றும்,  னிதப் பிறவி எடுத்த கபாது, 
 ாணவன், இல்லறன், வனவாசி, துறவி என எப்படி ஒரு பநறியில்  
வாழ்ந்தால் என்ன,  னம் சிவானந்த பவள்ளத்தில் மூழ்கி இருந்தால், 
அதுகவ கபாதும் என  கிழ்ந்து வியக்கின்ற பகவான், அதனால் 
இப்பன்னிபரண்டாம் பாடலில், இனறயருள் கதடி நாம்  னல, குனக, 
யாத்தினர என்று அனலயா ல், இருக்கும் இடத்திகலகய, 
தனக்குள்களகய பரசிவப் பரசுகப் பரவச நினலனய அனடய முடியும் 
என்பனதயும், அப்படி நினலக்கின்ற பயகன ‘கயாகம்’ என்றும் 
காட்டுகின்றார்.  

இருக்கும் இடத்திகலகய இருப்பனத, ‘சத்தியம்’ என,  என்றும் 
இருப்பதாய் உணர்வது  ிகவும் முற்றிய ஞான நினல. அந்தப் 
கபருணர்வு ந க்குள் வரும்வனர,  ‘உண்ன  எது’ என நாடி, உள்ளும், 
பவளியும் அதனனத்  கதடுகின்ற ந து பசயல் தவறாகாது. அத்கதடல் 
ஒரு அவசிய ான அனலச்சகல ஆகும்.   

பகவான் ர ணர், தான் யார் எனும் அனுபவத்னத இனறயருள் 
 னறத்து இழுத்ததாகலகய, இருந்த இடத்னத விட்டுத் 
திருவண்ணா னலக்கு வந்து தவ ியற்றியதாகக் கூறினார்.    

திக்விஜயம் என நாபடங்கும் நடந்து நல்லறிவு பரப்பிய  பகவான் 
ஆதிசங்கரரும், இனறவன் தன்னுள்களகய ஆன் னாக ஒளிர்ந்து 
பகாண்டிருப்பனத உணர்ந்தால், பிறகு கங்னக முதலான புண்ணிய  
நதிகளில் குளித்பதழுந்து, காசி முதலான பல இடங்களுக்கும் புனித 
யாத்தினரகள் பசய்து பதாழுதல் எல்லாம் எதற்கு எனக் ககட்கிறார். 
அந்தப் பபரும் கபற்றினன ந க்குள் ஊற்றுவிக்ககவ இப்பாடல் 
அன ந்துள்ளதாகத் கதான்றுகிறது. (12) 

------------------------------------ 



சிவானந்தலஹரீ - 46 

13 - ஏனழ எ க்கிரங்கும் எழிலான் அடி கபாற்றி! 

असारे स ांसारे शिजभजिदूरे जडशधया 
भ्रमन्तां मामन्धां परमकृपया पातमुशुचतम ् | 
मिन्यः को िीिस्तव कृपिरक्षाशतशिपिु 

स्त्विन्यः को वा म ेशुजगशत शरण्यः पशपुत े||१३|| 

அஸாகர ஸம்ஸாகர நிஜப4ஜன தூ3கர ஜட3தி4யா 

ப்4ர ந்தம்  ா ந்த4ம் பர க்ரு2பயா பாது முசிதம் | 

 த3ன்ய: ககா தீ3னஸ் தவ க்ரு2பண ரக்ஷாதிநிபுண: 
த்வத3ன்ய: ககா வா க  த்ரிஜக3தி ஶரண்ய: பஸு1பகத ||13|| 

தனன னனனனன்ன தனன னனனனன்ன 
தனன னனனனன்ன – தனனான  

துளியும் பயனு ற்றுத் பதளியும் திறமு ற்றுப்  
பழியும் பிணியுமுற்று –  ட ாகி 

 
துவளும் விழியு ற்ற துயரன் எனனயும்பற்றித் 

துணிவும் வழியு ிட்ட - துனணகயகர  
 

எளியன் எனனயு ற்று எழினலப் பபறவு ற்ற 
எவரின் உரின என்க  - பசுநாதா 

 
வறியர் கதியுமுற்று வலிவும் நிதியுமுற்று 
வதிய நினனயும்விட்டு -  வழியாகர!  

 
(13)  

முடிவில் எப்பயனும் தரா ல், தன்னன அறிந்து பதளிகின்ற 
அறிவினன அனடயவும் எந்த வழியும் காட்டா ல், துன்ப ாகிய 
பிறவிப் பிணியில்  ட்டுக  திணிக்கின்ற ஆனசயாகிய 
மூட தியினால் அறிவுப் பார்னவ இழந்து தவிக்கும் எனக்கு நின் 
கருனணகய துனண! ஏனழப் பங்காளன் நீயல்லவா? நீ கருனண 
காட்டுவதற்குத் தகுதியான பர  ஏனழ என்னனவிட கவறு யார் 
இருக்க முடியும்! எளியவர்களுக்கு அருள் அபயம் தரும் பபரு 
நிதியும், கதியும், ஓ பசுபதிகய, உம்ன  விட்டால் கவறு யாகர! 
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குறிப்பு: 

 னதால் பரம்பபாருளாகிய உன்னன நினனத்து ஒழுகும் 
உயர்நினலனய அனடய விடா ல்,  ஆனசகள் தடுத்து அதன் 
வினளவினால், பிறவிப்பிணி பதாடர்கிறது. இத்துயரக  
வறுன யிலும் வறுன யாகும். ஏபனனில், அத்தனகய ஆனசத் 
பதாடர், அன திபயனும் பபரும் பசல்வம்  ந க்கு இல்லா ல் 
கபாகும்படி பசய்கிறது. இனறவன்தான் ஏனழப் பங்காளன்.  ிகவும் 
ஏனழயான எனனயன்கறா அவர் காக்க கவண்டும்! ஏனழயான 
என்னிடம் பரிவு காட்டுவது பரம்பபாருளின் கடன ! அவனர விட்டால் 
கவறு யாகர பபாறுப்பு!  

‘அவனருளாகல அவன் தாள் வணங்கி’ என்றார்  ணிவாசகர். இனறச் 
சிந்தனன வருவதற்கும் இனறயருள் கதனவ. அப்படி இனறச் சிந்தனன 
துளிகயனும் ஏற்பட்டு விட்டால், அதனன இறுகப் பற்றி, பபருக 
வளர்க்க கவண்டியது ந து தனலயாய கடன . எனகவ  இதற்கான 
முதற்பபாறுப்பு இனறவனுக்கக உள்ளது என ஆசிரியர் காட்டுகிறார். 
இனறவகன  ந க்கு ‘பக்தி’  எனும் பபரும் பசல்வத்னத ஏற்படுத்தித் 
தரகவண்டும்.   இதனன ஆழ ாக உணர்த்தி, இனறவனிடம் 
பபாறுப்னப விடுவதற்காக,  ஏனழகளில் ஏனழ தாகன என்றும், 
ஏனழக்கு உதவுபவன் இனறவன் என்பதால், தாகன இனறவனின் 
அருட்பிச்னசக்கு உகந்து நிற்கும் வறியன் என்றும் பகவான் 
ஆதிசங்கரர் இப்பாடலில் காட்டுகின்றார். (13) 

------------------------------------ 
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14 - எளிகயார் உயிரான இனிகயான் அடி கபாற்றி! 

प्रभसु्त्वां िीिािाां खलु परमबन्धःु पशपुत े
प्रमखु्योऽहां तषेामशप शकमतु बन्धतु्वमियोः | 
त्वयवै क्षन्तव्ाः शशव मिपराधाि सकलाः 

प्रयत्नात्कतभव्ां मिविशमयां बन्धसुरशिः ||१४|| 

ப்ரபு4ஸ்த்வம் தீ3னானாம் க2லு பர ப3ந்து4: பஸு1பகத 

ப்ரமுக்2கயா(அ)ஹம் கதஷா பி கிமுத ப3ந்து4த்வ னகயா: | 

த்வனயவ க்ஷந்தவ்யா: ஶிவ  த3பராதா4ஸ்1ச ஸகலா: 
ப்ரயத்னாத் கர்தவ்யம்  த3வன ியம் ப3ந்து4ஸரணி: ||14|| 

தனன தனனான தனன தனனான 
தனன தனனான – தனனானா  

எளியர் உறவாகி எதிலும் இனிதாகி  
எழிலும் அருளான – பரக சா 

 
எவரில் அரிதான எளியன் அதனாகல  

ந து உறவாழம் – அறிகவகன 
 

தவறும் எனதான பததுவு  துவாகத் 
தளரச் சரியாகத் – தயவாகல 

 
தரு  வழிகாட்டிக் கரு  வினன ாற்றுந்  

தரு  முனதாகும் – உறகவாகன! 
 

(14) 

இனறவா, வள்ளலாகிய நவீிர் எளிகயாரின் இனிய உறவு 
அல்லவா? (எல்லா விதத்திலும் வறியவனான) யான், 
ஏனழகளிலும் ஏனழ அல்லவா? அதனால், நம் ிருவருக்கும் உறவு 
 ிகவும் ஆழ ானது எனச் பசால்லவும் கவண்டு ா என்ன! 
ஆனகயால், தவறான எனது வழிகள் யாவும் நினது கருனணயால் 
 ன்னித்து விலகும்படியானனவகய! எனது குற்றங்கள் யாவும் 
நீங்கி, அறவழியிகல யான் இனிச் பசல்வதற்கான வழிகாட்டியாக 
விளங்கி, என பகாடுவினனகனள எல்லாம்  ாற்றி அருள்வது 
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உ து பபாறுப்பு!  அப்படித் தாங்கள் பசய்வதுகவ, ந து  
நல்லுறவுக்கு அனடயாளம்! 

குறிப்பு: 

முந்னதய பாடலில், ஏனழக்கு உதவல் இனறவன் கடன  எனக் கூறிய 
பகவான் ஆதிசங்கரர், இப்பாடலில் இனறவகன ஏனழப் பங்காளன் 
என்பதால், அந்த நல்ல உறவின் அனடயாள ாக, நம்முனடய 
தவறுகனள எல்லாம் பபாருட்படுத்தா ல், ந க்குத் கதனவயான 
அருனள எல்லாம் அள்ளித் தரகவண்டியது ஆண்டவனின் தரு ம் 
என்று உனரக்கிறார்.  ஏனழயிலும் ஏனழ என நம்ன  உணர்ந்தால், 
அவ்கவழ்ன க்குச் பசல்வம் சிவானந்த பவள்ளம் என நாம் நிச்சயித்து 
வினழந்தால்,  ஏனழப் பங்காளனான பரம்பபாருளுடன் நம் உறவு 
க ன்க லும் ஆழப்படுகிறது. அப்படி ஆழ ாக வினளந்த நல்உறவின் 
அனடயாள ாகச் சிவபபரு ாகன ந து வறுன னய  னமுவந்து 
நீக்கி, ந க்கு நினலயான பசல்வங்கனள எல்லாம் அளிப்பார்.  

க லும் ‘ த் அவனம்’ எனும் பசால்லின் பபாருளாக, அப்படி அருளும் 
பரம்பபாருகள ந து காப்பு என்பதும் பாடலில் காட்டப்பட்டது. (14) 

------------------------------------ 
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15 - விதிபயனதயும்  ாற்றும் வித்தன் அடி கபாற்றி! 

उपके्षा िो चते ् तक ि हरशस भवद्ध्यािशवमखुाां 
दुराशाभशूयष्ाां शवशधशलशपमशक्तो यशि भवाि ् | 

शशरस्तद्वधैाुां ि िखलु सवुतृ्त ां पशपुत े
कथां वा शिय भत्नां करिखमखुिेवै लुशलतम ् ||१५|| 

உகபக்ஷா கநா கசத் கிம் ந ஹரஸி ப4வத்3த்4யான விமுகா2ம் 

து3ராஸா1பூ4யிஷ்டா2ம் விதி4லிபி  ஶக்கதா யதி3 ப4வான் | 

ஶிரஸ்தத்3னவதா4த்ரம் ந நக2லு ஸுவ்ரு2த்தம் பஸு1பகத 

கத2ம் வா நிர்யத்னம் கர நக2 முகக2னனவ லுலிதம் ||15|| 

தனன தனனனன  
தனன தனானனன 

தனன தனனனன – தனனானா  

பவறுப்பும் எனக்கருள 
 றுப்பும் இலாதபதனில் 

விடவானச வினனயின் – விழலாகல 
 

வினரப்பும் நினதடியின்  
 றுப்பும் தகாத தி 

விதியன் பதிவுகளும் – கனளயா ல் 
 

அறுக்கும் பலமு து  
 ருட்டுந் திறபனளிது 

அயனின்  ணிமுடியிற்  - பல ாக  
 

நறுக்கும் நுனிநகமும்  
விளக்கும் பபருவலின  

நவிலும் கனதஎவரும் – அறியாகரா! 
 

(15)  

 (அவ்வாறு என் வினனகனள  ாற்றி, எனனக் காக்க என் க ல்) 
பவறுப்பு ஏதும் உ க்கு இல்னல என்றால், எனனக் காப்பாற்றா ல், 
பகாடிய ஆனசகளினாலும், தீய நடத்னதயாலும், கனிவற்று, 
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நினனத் துதிக்கவும்  றந்து இருக்கும்படியான  னதினன 
என்னுள் பனடத்த ‘விதியன்’ ஆகிய பிரம் கதவனது எழுத்தினன 
(அதாவது எனது விதினய), இன்னும் ஏன் கனளயவில்னல? 
அதற்கான சக்தி இல்லாதவரா தாங்கள்! வலின யான, அகற்ற 
முடியாத பிரம் கதவனின் தனலயினன, பவறும் னக நக 
நுனியினாகலகய கீறி வடுவினன வினதத்த தங்கள் வலின , 
யாருக்கும் பதரியாதா என்ன! 

குறிப்பு: 

‘ஏனழப் பங்காளன்’ என்றால், ஏனழயாகிய எனக்கு நல்ல உறவினன் 
என்றால், ஏன் என்னுனடய தனல எழுத்னதத் துயர்படும்படி 
எழுதினவத்த பிரம் னுனடய தனலனயக் கிள்ளி எறியவில்னல?’  
இப்படி உரின யுடன் ககட்டு, எல்லார் விதிகனளயும்  ாற்றி அருளும் 
வல்லன  இனறவனுக்கக உண்டு என்றும், அவர் கருனணகய ந து 
வினனகனள  விலக்கும்  ருந்து என்றும் இப்பாடலில் காட்டப்பட்டது.   

ந க்குத் துன்பம் வந்தால், அத்துன்பத்திற்கு  ற்றவகரா,  ற்ற 
பபாருகளாதான் காரணம் என்று நம்புவதும், தனல எழுத்து, விதி 
என்பறல்லாம் கவனல பகாள்வதும், பிறகு அதற்குப் பரிகாரம் 
பசய்தல் என்றும், இனறவனிடம் விதியினன  ாற்றச் பசால்லி 
முனறயீடு பசய்வதும்  என, நாம் நடந்து பகாள்வது இயற்னகதாகன! 
அதுவும் இப்பாடலில் காணப்படுகிறது.  

‘னவதாத்ரம்’ எனும் பசால்லினால் பிரம் கதவன் சுட்டிக் காட்டப்பட்டார். 
விதினயத் தருபவன் எனும் பபாருளில் ‘விதியன்’ என ப ாழி ாற்றம் 
பசய்யப்பட்டது.  

முன்னிரு பாடல்கனளப் கபாலகவ, இப்பாடலிலும், பபாறுப்னப 
எல்லாம் இனறவனின் தனலயிகலகய (திருவடிகளிகலகய) கட்டிவிடும் 
சா ர்த்தியம், பகவான் ஆதி சங்கரரின் பக்தியின் பழுத்த அன்பு நினல 
என்பது பதளிவாகிறது.    நாம் புரிந்து பகாள்ள கவண்டியது என்ன? 
நாம் தனலயில் சு க்கும் பளு, இனறவனனப் பணிந்து 
வணங்குவதால், இனறவனது திருவடிகளிகலகய வீழ்ந்து விடுகிறது.  
அப்புறம் அவற்னறத் தீர்ப்பது,  ஆள்பவன் பபாறுப்பு அல்லவா!  ந க்கு 
அதனால் கவனலகளிலிருந்து விடுதனல அல்லவா! எனகவ 
முழுன யாக இனறவனிடம் சரணனடய கவண்டும் என்பதும், 
வினளவன  எல்லாம் இனறவன் விருப்பக   என்பதும் இப்பாடல் 
உணர்த்தும் பாடம்! (15) 

------------------------------------ 
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16  - விதித்தானன விதித்தாளும் கவந்தன் அடி கபாற்றி! 

शवशरशििीघा भयभु भवत ुभवता तिरशशर 
ितषु्कां  सांरक्ष्यां स खलु भशुव िनै्यां शलशखतवाि ् | 
शवचारः को वा माां शवशि कृपया पाशत शशव त े

किाक्षव्ापारः स्वयमशप च िीिाविपरः ||१६|| 

விரிஞ்சிர் தீ3ர்கா4யுர் ப4வது ப4வதா தத்பரஶிரஸ்1 சதுஷ்கம்  
ஸம்ரக்ஷ்யம் ஸ க2லு பு4வினத3ன்யம் லிகி2தவான் | 

விசார: ககா வா  ாம் விஶத3 க்ரு2பயா பாதி ஶிவ கத 

கடாக்ஷ வ்யாபார: ஸ்வய பி ச தீ3னாவனபர: ||16|| 

தான தனனான தான தனனான 
தான தனனான – தனனான  

ஆயுள் பல ாக நான்கு தனல ீள  
வாழ அயனார்க்கு – அருள்வாகய 

 
யானும் தடு ாற  தீங்கில் விழு ாறு 
ஆழ எழுத்தாகும் – அதனாபலன் 

 
ஓயும் இனிகசாகம் பாயும் சிவகயாகம் 
தாயுன் பரிவான – விழியாபலன் 

 
காயம் சுக ாகும் காலம் இனிதாகும் 
நாதன் அருள்ஞான – வினடயாக !   

 
(16)  

இனறவா, (எம்ன  இடர்படப் பனடத்த) பிரம்  கதவனும் நீண்ட 
ஆயுளுடன், தங்கள் அருளால் வாழட்டும்!  ிஞ்சிய அவருனடய 
நான்கு தனலகளும் நினலக்கட்டும்! அவரின் னக என் தனலயில் 
அழுத்தி எழுதிய விதியினால் இனிக ல் என்ன கவனல? 
பரசிவகன, எளியருக்கு அருள்கின்ற நினது (தாய்ன யூட்டும்) 
பார்னவ எனும் பரிவான பசயல் ஒன்கற பபரும் சுகம் அளிப்பது.  
இடனர அறுக்கும்  சிவகயாகக  என க் காக்கும் கபரரிய பயன். 
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(அதனால் பிறவி சுக ாகும், காலம் இனிதாகும், சிவஞானம் 
வினடயாகும்). 

குறிப்பு: 

‘தீதும் நலமும் பிறர் தர வாரா’ என உணர்ந்து, எல்லாத் துயருக்கும் 
நம்முனடய பசயகல காரணம் என்பனதயும் பதளிந்து பகாண்டு 
விட்டால், விதியின்படி எது நடந்தாலும் ஏற்கும் உறுதி வரும் அல்லவா! 
அப்படியாயின்,  தனல எழுத்னத எழுதிய பிரம்  கதவனின் க ல் 
ந க்கு எதற்குக் ககாபம் வரகவண்டும்? அவர் நன்றாக வாழட்டும்! 
அவனரயும் வாழனவக்கும் வள்ளலாகிய சிவபிரானின் கனடக் கண் 
பார்னவயில் பதறிக்கின்ற பரசிவ சுகப் பபருபவள்ளம் ந க்குக் 
கினடத்து விட்டால், பிறகு ந க்குத் துயரம் ஏது?  ஒரு துயரமும் 
இல்னல! 

‘கடாக்ஷ வ்யாபார’ எனும் பசால்லினால் ‘கருனண பசய்தல்’ எனக் 
காட்டி, பசயலிலாப் பரம்பபாருளுக்கும் பசயல் கற்பிக்கும் சிறப்பு, 
பகவான் ஆதி சங்கரருக்கக உரித்தானது.  தனலவிதி, வினனப்பயன் 
என்பறல்லாம் பநாந்து பகாண்டிருக்கா ல், வருவனத ஏற்று, 
எல்லாக  இனறயருள் என்று வாழ்வகத பதளிவுனடயார் பண்பு 
என்பனதகய இப்பாடல் ந க்குச் சுட்டிக் காட்டுகிறது. (16) 

------------------------------------ 
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 17 -  னறயாற் காலடினய  னறப்பான் அடி கபாற்றி! 

फलाद्वा पणु्यािाां मशय करुिया वा त्वशय शवभो 
प्रसन्नऽेशप स्वाशमि ् भविमलपािाब्जयगुलम ् | 

कथां पश्ययेां माां स्थगयशत िमः सांभ्रमजषुाां 
शिशलम्पािाां श्रोशिर्तिजकिकमाशिक्यमकुिैः ||१७|| 

ப2லாத்3வா புண்யானாம்  யி கருணயா வா த்வயி விகபா4 

ப்ரஸன்கன(அ)பி ஸ்வா ின் ப4வத3 ல பாதா3ப்3ஜ யுக3லம் | 

கத2ம் பஸ்1கயயம்  ாம் ஸ்த2க3யதி ந :ஸம்ப்4ர  ஜுஷாம் 

நிலிம்பானாம் ஸ்1கரணிர் நிஜ கனக  ாணிக்ய  குனட: ||17|| 

தன்னனன தனனான தனனனன தனனான  
தன்னனன தனனான  – தனனான  

நல்லுழியின் பயனாகி நல்லருளின் தயவாகி 
நன்றுதியும் பரிசான – நினறகவநின் 

 
நல்லடிகள் வய ாகி உள்ளுதய  ய ாகி  
பின்னு து  னறவான – பினழகயககள்  

 
வல்லமுனிச் சனடயாகி நல்ல ரர் குனடயாகி  

வண்ண ணி முடியான -  குடாவும்  
 

உள்ளுவழித் தனடயாகி என்னுளவித் தினரயாகின்  
உய்யுவழி அறியா ல் – உழல்கவகன! 

 
  (17) 

நல்ல வினனப் பயனாகலா, நினது அருட்பயனாகிய பரிசாகலா, 
இனறவா, நினது திருவடியருள்,  என் முன்கன பதரியலானது. 
அந்கதா, அப்கபாது நினனத் பதாழுது பல சுக அருனளயும் கவண்டி 
அனடகின்ற முனிகயார்களும், அதுகபால் பணிகின்ற 
வானவர்களின் தனலயும், தனலயிலணிந்த பபான் ணிகளாகிய 
கீரிடங்களும் முன்கன எழுந்து, நினது திருவடிகனள யான் தரிசிக்க 
முடியா ல்  னறக்கின்றனகவ, யாது பசய்கவன்? (அதாவது, 
நல்வினனயாலும் இனறயருளாலும், ந க்குள் எப்கபாகதனும் 
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இனற உணர்வு உதித்தாலும், அப்கபாபதல்லாம் நினலயற்ற  ற்ற 
பபாருளும், சுகமும் கவண்டுகின்ற ஆனச, அவ்வினறவுணர்னவ 
நாம் முழுதும் உணரமுடியா ல்  னறத்து விடுகின்றன). 

குறிப்பு: 

இனறவனன உணரகவண்டும் என்ற கவட்னக வந்து விட்டது. 
ஏனழயாகிய ந க்குத் துனணயாக இருப்பவன் இனறவன் என்னும் 
அறிவும் உறுதிப்பட்டுவிட்டது. எந்தப் பிறவி ஆனால் என்ன, எந்த 
நினலயில் வாழ்ந்தால் என்ன, அனலய கவண்டிய கவனல இல்லா ல், 
இருந்த இடத்திகலகய இருந்து, தன்னுள்களகய கடவுனளத் கதடும் 
வழிகய சிறப்பு என்பதும் அறியப்பட்டு விட்டது.   

ஆனால்  னம் ஒருமுகப்பட்டு ஆத் ாவாகிய பரம்பபாருனளத் 
தரிசிக்க முயலும் கபாபதல்லாம்,  பபான்னும்,  ணியும், 
கபாகங்களும்,  கண்கனள  னறக்கின்றனகவ! அற்பப் பயனன 
விரும்பி, அவற்னறப் பபற்றுச் சுகிப்பவரின் நினனவுகள், 
ந க்குள்ளும் ஆனசத் தினரனயப் கபாட்டு, ஆத் னின் தரிசனத்னத 
 னறக்கின்றனகவ! இதற்கு என்ன வழி!  

இப்படி எல்லாம் கவனலப்பட்ட, அக்கவனலகனள எல்லாம்  
இனறவனிடக  ஒப்பனடக்கிது இப்பாடல். இனறவனது 
திருவடிகனளத் தனடயின்றிக் காணவிடா ல்  னறக்கின்ற 
அனனத்னதயும் (அது கதவகலாகத்தின் சுக ானாலும் கூட) அகற்ற 
கவண்டும் எனத் துதிக்கிறது இப்பாடலமுதம்.  

அறிவு தூய்ன ப்பட்டாலும்,   னம் நினலப்படவில்னல என்றால், 
ஆனச எனும் பபருவினச நம்ன  ஈர்த்து,  னதில் ‘கவண்டுதல், 
கவண்டான ’  என வினளத்து, அதனால் நம்ன  ஆட்டுவித்துப் பபரும் 
துயரில் சாய்த்து விடும்.  எனகவதான், ஆன்  அறிவுப் பயணத்திற்கு, 
கூர்த்த  தி  ட்டும் கபாதாது,  குறிக்ககானள விட்டு அகலாத  ன 
உறுதியும் கவண்டும்.  பகுத்தறிதலாகிய ‘விகவகம்’, 
பற்றின்ன யாகிய  ‘னவராக்கியம்’ முதலான பல தகுதிகளும் 
கவண்டும்.  இப்பண்புகனள எல்லம் அனடய,  நற்குருவின் வழிகாட்டல் 
கவண்டும். கருனணயால், எல்லாவற்னறயும் ந க்கு அன த்துத் தர, 
இனறயருள் கவண்டும்.  இதுகவ இப்பாடலின் பபாலியும் உண்ன ! 
(17)  

------------------------------------ 
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18 -  ாறாச் சுகந்தந்த  னறகயான் திறம் கபாற்றி! 

त्वमकेो लोकािाां परमफलिो शिव्पिवीं 
वहन्तस्त्वन्मलूाां पिुरशप भजन्त ेहशरमखुाः | 
शकयद्वा िाशक्षण्यां तव शशव मिाशा च शकयती 

किा वा मद्रक्षाां वहशस करुिापशूरतदृशा ||१८|| 

த்வக ககா கலாகானாம் பர ப₂லகதா₃ தி₃வ்யபத₃வீம் 
வஹந்தஸ்த்வன்மூலாம் புனரபி ப₄ஜந்கத ஹரிமுகா₂: |  
கியத்₃வா தா₃க்ஷிண்யம் தவ ஶிவ  தா₃ஶா ச கியதீ 

கதா₃ வா  த்₃ரக்ஷாம் வஹஸி கருணாபூரிதத்₃ருஶா || 18|| 
 

தத்தந் தன தத்தன தனதன  
 தத்தந் தன தத்தன  தனதன 

தத்தந் தன தத்தன  தனதன – தனதான  

 
நித்தச் சுக ப ாத்தமுந் தருதரு  

 வித்தச் சுக வித்பதனும் பபருநிதி 
 அத்தன் பர தத்துவப் பபருவறி – வதனாகல 

 
தத்தம் பத வித்தகு தகுதினய  

 நித்தம் பபறத் தத்திடுந் தினறதுயில் 
அத்தன் அய பனாத்தரு   ரரும் – பணிவாகர 

 
பத்தப் பணி வர்க்கருட் சுக னழ  
முத்தப் பய னற்புதச் சிவபநறி 

தத்தும் அர சன்திரு வருளுன  – அனணகவாகன 
 

ப த்தப் பல விச்னசயில் உழலுவன் 
சுத்தப் பட நிச்சய வழியருள்  

வித்துன்  விழி ப ச்சிடப் பதிவுற – வினளவாகய! 
 

 (18) 
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இனறவா, நீவிர் ஒருவகர எல்கலாருக்கும் நினலயான சுகத்னத 
அளிப்பவர். நினது அருகள பபருநிதி என்றும், நீவிர் அளிக்கும் 
பதவிகய பபரிது என்றும், திரு ாலும் பிரம் னும் உம்ன கய 
க லும் க லும் துதிக்கின்றனர். பணிந்கதார்க்பகல்லாம் பல 
சுகமும் அருளும் பபாழியும் நின்னுனடய கருனண அளவிட 
முடியாதது. என்னுனடய ஆனசயும் அனதவிட அளவிட முடியாதது. 
அதனால், சிறியனான என் க ல் கருனண  ிகுந்த நினது 
பார்னவயினனக் காட்டி அருள கவண்டும். 

குறிப்பு: 

உண்ன னய  னறக்கின்ற ஆனசயாகிய தினரனய அகற்றும்படி  
இனறவனிடம் கவண்டியது முந்னதய பாடல். ஆனால் ஆனசகள் 
ஏது ிலா ல் இருப்பது எப்படி முடியும்? ஆனச ஒரு உயர்வான, 
நினலயான சுகத்தின் க ல் இருக்கு ானால்,  அதனாலும்  பயன் 
உண்டு அல்லவா!   எனகவ க ன்ன யான பரசிவ சுகப் பபரு 
பவள்ளத்தில் ஆனச பகாள்வது நலக !   ஆனசப்பட்டனத எல்லாம் 
அள்ளித் தருபவன் சிவன் அல்லவா? அதனாகலகய, பபரிய பதவினய 
அனடந்தும், திரு ாலும், பிரம் னும், க லும் க லும் சிவனனத் 
பதாழுகின்றனர்.  ந து  அளவிட முடியாத ஆனசகள்எல்லாம் 
நினலயான பரசிவ சுகப் பபருபவள்ளத்னத வினழயு ாயின்,  
அவ்வானசகனளயும் பரம்பபாருகள தீர்த்துனவத்து, ந க்கும்  
அச்சுகத்னத அளிக்க கவண்டும் அல்லவா?   அதனனகய இப்பாடல் 
வலியுறுத்துகின்றது. (18) 

------------------------------------ 
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 19 - வினனத்தீயில் புட ிட்டு விளக்குவான் அடி கபாற்றி! 

दुराशाभशूयष् ेदुरशधपगहृद्वारघिके 
दुरन्त ेसांसारे दुशरतशिलय ेदुःखजिके | 
मिायासां तक ि व्पियशस कस्योपकृतय े

वियेां प्रीशतिते्तव शशव कृताथा भः खलु वयम ् ||१९|| 

து₃ராஶாபூ₄யிஷ்கட₂ து₃ரதி₄பக்₃ருஹத்₃வாரக₄டகக 
து₃ரந்கத ஸம்ஸாகர து₃ரிதனிலகய து₃:க₂ஜனகக |  
 தா₃யாஸம் கிம் ந வ்யபனயஸி கஸ்கயாபக்ருதகய 

வகத₃யம் ப்ரீதிஶ்கசத்தவ ஶிவ க்ருதார்தா₂: க₂லு வயம் || 19|| 

தன்னனன தானனன தன்னனன தானனன 
தன்னனன தானனன – தனனான  

துட்டபல ஆனசபயனத் துட்டசக வாசமுறத்  
துட்டமுடி வானபல – பபரும்பாவம் 

  
துட்டநினல கயகிவருந் திட்டபிற வானசுழி 

யிட்டபிரம்  ாஎழுதும் – படிவாழ 
 

விட்டுவிட கவசிவனுன் இட்ட து கவாகரவு  
நட்ட தி கலதினியும் – நினதானண 

 
சட்ட து கவயதனிற் பட்டுணர கவநினது 

பத்தர்நல க கனியும் – பரக சா!    
 

(19)  

தீய ஆனசகனள வளர்த்து, தீயவர்களின் நட்பில் தினளத்து, தீய 
முடிவிகலகய இனணக்கும் பாவ ான பசயல்கனளச் பசய்து, 
பிறவிப்பிணி எனும் சுழலில் தத்தளிக்கும்படியான எனது 
வினனப்பயனனத் தாங்கள் இன்னும் அழிக்கா ல் இருப்பதன் 
கநாக்கம், அவற்னற விதியாக என் தனலயில் எழுதிய பிரம்  
கதவனின் எழுத்து பபாய்க்கா ல் இருக்கத்தாகனா! இதுகவ 
நாங்கள் கனடத்கதறத் தங்கள் காட்டும் (பசய்வினனப் பயனன 
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அனுபவித்து உணரகவண்டும் என்ற சட்ட ாகிய) கருனண 
என்றால், அனதவிட நற்கதி கவறு என்ன, பரசிவகன! 

குறிப்பு: 

பரசிவ சுகப் பபருபவள்ளம் கவண்டி வணங்கினும்,  உலக வாழ்வில் 
துயர் ந க்குத் பதாடர்ந்து இருக்கிறகத! க லும் க லும் வினனகள் 
பசய்வதால், விதிப்பயன் மூட்னடகளும் பபரிதாகிக் பகாண்கட 
இருக்கின்றனகவ!   

நம் தனல விதியினன  ாற்றும் வல்லன  இருப்பினும், ‘கர்  பல 
தாதா’ எனும்படி, நாம் பசய்த வினனகளுக்ககற்ற பலனனக் 
பகாடுக்கின்றவராககவ இனறவன் இருப்பதன் கநாக்கம், நாம் 
உண்ன  உணர்ந்து, பலனன எதிர்பார்க்காது பசயல் பசய்யவும், 
அச்பசயல்கள் எல்லாம் நலமுனடயதாய் இருக்கவும், 
அவ்வழியினாகலகய சிவ சுகப் பபருபவள்ளப் பயனன அனடய 
கவண்டும் என்பதற்காகத்தாகனா!  

அப்படியாயின், வாழ்வில் ந க்கு  எது வரினும் அனத அப்படிகய ஏற்று, 
எப்கபாதும்  ாறாத முனனப்புடன் பரம்பபாருள் நினனவால்  ட்டுக  
வாழ்வின் அறத்னதச் பசய்து வாழ்நானளக் கழிப்பது, ந து 
நந்நினலக்கு வழிகாட்டுவதாகும். இனத உணர்த்துவகத இப்பாடலின் 
கநாக்கம். 

இப்பாடலில் ‘கஸ்ய + உபக்ரு2தகய’ எனும் பசால்லில் ‘கஸ்ய’ என்பது 
பிரம் ாவினுனடய எனும் பபாருளில் வருவதால், ‘பிரம் ா எழுதும்’ 
விதி  என்று த ிழில் ப ாழி பபயர்க்கப்பட்டது. (19) 

------------------------------------ 
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20 -  னக்குரங்னகக் கட்டுவித்த  ாறன் அடி கபாற்றி! 

सिा मोहािव्ाां चरशत यवुतीिाां कुचशगरौ 
िित्याशाशाखास्विशत झशिशत स्वरैमशभतः | 

कपाशलि ् शभक्षो म ेहृियकशपमत्यन्तचपलां 
दृढां भक्त्या बद्ध्वा शशव भविधीि ां कुरु शवभो ||२०|| 

ஸதா3 க ாஹாடவ்யாம் சரதி யுவதீனாம் குசகி3பரௌ 

நடத்யாஸா1 ஸா1கா2ஸ்வடதி ஜ2டிதி ஸ்னவர பி4த: | 

கபாலின் பி4கக்ஷா க  ஹ்ரு2த3யகபி  த்யந்த சபலம் 

த்3ரு2ட4ம் ப4க்த்யா ப3த்3த்4வா ஶிவ ப4வத3தீ4னம் குரு விகபா4 ||20|| 

தனனனன தனனனா   
தனனனன தனனனா  

தனனனன தனனனா – தனனான  

அனுதினமு  டலானச   
வனமுழலு  னகவானச  

அழகுமுனல  னலகயகி - கினளகதாறும்  
 

 அதுஇபதனப் பலவாக   
அவதியுறும் பவகுகவகம்  

அனலயுநினல வினலயாகி –  திகபாகும் 
  

கனியுசுக  ய ான   
இனியபர சிவ ாகி  

கனலயு ன வனவான – ரனனநீயும் 
  

பினணயு ருட் திரகளாடு   
இனியகரச் சிரகவாடு 

கனியுநல வமுதான  – குருசீலா ! 
  

(20) 

எப்கபாதும் அனலயாய் அனலக்கழிக்கும் ஆனச ந க்கு  ிகுந்தால், 
 ன ானது ‘அறிவின்  யக்கம்’ எனும் காட்டிலும், ‘அழகு முனல’ 
என உடற்கா க் கூட்டிலும், உலகில் ‘அது இது’ எனும் ஆனசயாற் 
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பல வழிகளிலும், குரங்கு கபாலத் தாவித் திரிந்து,  ‘ஆனச’ எனும் 
கினளகளில் பதாங்கி அனலகிறது. நாற்புரமும்   னம் 
அனலவதால்,  தியின் உறுதியும் கனலகிறது.  எனகவ எனது 
‘ னம்’ எனும் குரங்கினன,  ‘அன்பு’ எனும் கயிற்றினால் 
உறுதியாகக் கட்டி, உம்முடனகய இட்டுச் பசல்க, ஓ!  இரந்துண்ணக்  
னககளில் கபாலம் ஏந்தி, அருள் பாலிக்கும்  நற்குருகவ! 

குறிப்பு: 

“அற வாழ்வும், இனற பக்தியும் இருந்தாலும் கூட,   னம் அவ்வப்கபாது 
நழுவி விடுகிறகத! ஆனச எனும் பாசத்தில் வழுக்கி விழுகிறகத! 
அதனால் க ன் க லும் ‘அவித்னத’ வயப்பட்டு, ஆனசகளுடன் 
வினனகனளச் பசய்து, அதன் வினளவான வினணப்பயன் 
மூட்னடகளும் பபருகிவிடுகிறகத! ‘பிராரப்த கர் ம்’ எனும் 
முன்வினனயால் ஏற்கனகவ வினளந்து பகாண்டிருக்கும் துயனர 
நான் சகித்துக் பகாள்கிகறன்.  ஆனால், இனிக லும் நான் 
இவ்வுலகில் தீவினனகள் பசய்யா ல் இருக்க, எனது  ன ாகிய 
குரங்கினன அடக்கி ஆளப்பட கவண்டும்.  இனறவா, ‘அன்பு’ எனும் 
கயிற்றினால் கட்டி, எனது  னக் குரங்னகக் கூட்டிச் பசல்லுங்கள்! 
நீவிர் ஆட்டினவத்தபடி அது ஆடட்டும்.”  

இவ்வாறு துதித்து,  ன ாகிய பபருவினச அடங்குவதற்கு 
இனறவனது அருள் அவசியம் கதனவ என்பனதக் காட்டுகின்றார் 
பகவான் ஆதிசங்கரர். 

‘கபாலின் பிகக்ஷா’ - அதாவது  ண்னட ஓட்டில் பிச்னச ஏற்று, அதனன 
உண்பவர் சிவன். அதில் ஏற்கும் பிச்னச, ஆன்  உணர்வாகிய சுக 
நினல. அதனன உண்டு வாழ்பவகன கயாகி.  இனதகய முதற் பாடலில் 
‘ஆனந்த3 ஸ்பு2ர த3னுப4வாப்4யாம்’ – அதாவது, தன்னன முற்றும் 
உணர்ந்த பரவச நினலயிகலகய சுகம் அனுபவித்துக் பகாண்டிருக்கும் 
சிவசக்தியர் என்று பகவான் துதிக்கிறார். அதுகவ கபாலத்திலிருந்து 
உண்டு வாழுதல் என்பதாக இச்சுகநினல சுட்டிக் காட்டப்படுகின்றது.  
அதனன ஒட்டி, ‘கனியு நல அமுதான இனிய கரச் சிரகவாடு’ எனத் 
த ிழில் காட்டப்பட்டது.  (20) 

------------------------------------ 
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21-  னப ன்னும் நாடாளு  ன்றத்தான் அடி கபாற்றி! 

धशृतस्तांभाधाराां दृढगिुशिबिाां सगमिाां 
शवशचुाां पद्माढ्ाां प्रशतशिवससन्माग भघशिताम ् | 

स्मरारे मच्चतेःसु्फिपिकुिीं प्राप्य शवशिाां 
जय स्वाशमि ् शक्त्या सह शशवगिःै सशेवत शवभो ||२१|| 

த்4ரு2தி ஸ்தம்பா4தா4ரம் த்3ரு2ட4கு3ண நிப3த்3தா4ம் ஸக3 னாம் 

விசித்ராம் பத்3 ாட்4யாம் ப்ரதிதி3வஸஸன் ார்க3க4டிதாம் | 

ஸ் ராகர  ச்கசத: ஸ்பு2ட பட குடீம் ப்ராப்ய விஶதா3ம் 

ஜய ஸ்வா ின் ஶக்த்யா ஸஹ ஶிவக3னண ஸ்கஸவித விகபா4 ||21|| 

தனன னன தான னன  
தனன னன தானனன  

தனன னன தானனன – தனதான  

திணவு ரமும் தூனணநட்டு  
 திடவு றுதி நானணயிட்டு  

 ணமு கிழும் பூவு ிட்டு – சிவஞானம் 
 

தினமு கவும் பானதயிட்டு  
 ன  கிழும் கூனரயிட்டு 

குண ி குவ தா ிதயக்  - குடிலாபயன் 
 

 னதி லருட் காலு ிட்டு  
 றனன யறுக் ககால ிட்டு 

 கிழு  டி யார்குழு ம் – துதிபாட 
 

கணமுனியும் வானவரும்  
பதாழவு வுன  யாளுடனும் 

கனியும் சிவ  ானசக்தி - அருளாளா! 
 

(21)  

 (சிவக  எனும்) நினலயான பக்தினயத் தூணாக நட்டு, (சிவ ஞான) 
உறுதிபயனும் கயிற்றால் கட்டி, விரிகின்றதும்,  லர்கின்றதும், 
தினமும் நல்ல வழியில் பசல்கின்றதும் ஆகிய  னப னும் பபரிய 
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விரிப்னப க ற்கூனரயாக விரித்து, என்னுள் விளங்கும் இதயக் 
குடிலில், கா னன எரித்த பரசிவன், சுற்றிலும் கணங்களும், 
அடியார்களும் துதிக்க, உன யாகிய அன்னன பராசக்தியின் கூடி 
பவற்றியுடன் விளங்க, யான் வினழந்து பணிகவன். 

குறிப்பு: 

ந து  னம் எனும் குரங்னக, அன்பபனும் கயிற்றால் கட்டி, கபாலம் 
ஏந்தி பிச்னச ககட்டு வரும் சிவபிரானிடக , ந து அன்புப் பரிசாகக் 
பகாடுத்து விடலாம். ஆனால் அவனர வரகவற்று உபசரித்து அல்லவா, 
நாம் ந து அன்பளிப்னப அர்ப்பணிக்க கவண்டும்!  அதற்காககவ, 
அனசயாத நம்பிக்னக எனும் தூண்கனள நட்டு, அவற்றினினடகய 
உறுதி என்னும் கயிற்னறக் கட்டி, அதன்க ல் அகல ான (அதாவது, 
குறுகிய எண்ணங்கள் இல்லாத)  ன ாகிய துணினயக் கூனரயாக 
விரித்து, சிவசக்தியனர வரகவற்று, ந து ஆழ் னக னடயில் 
அவர்கனள அ ர்த்தி ஆராதிக்க கவண்டும் என்பதான வரகவற்பு 
இதகழ இப்பாடல் ஆகும்.  

‘ஸ் ராகர’ எனும் பசால்  ன் தன் எனும் கா னன எரித்தவர் எனும் 
பபாருள் தரும். அதாவது, ஆனச எனும்  யக்கம் முற்றும் அழிந்தால், 
இரண்டற்ற ஒரு நினல கினடக்கும். ஒன்கறயான சத்தியப் பபாருளாகி 
விட்டால், கவறு எதுவும் இல்லாததால், ஆனசயும் இல்லாதிருக்கும். 
அதுகவ பிரம்  நினல.  ‘கா னன அழித்த பரம்பபாருள்’ என்பது 
என்றும் ஒன்கறயான நினலனயகய குறிக்கின்றது. எனினும் 
சிவசக்தியினரின் திருவினளயாடலாககவ, பல உயிர்களும் பிறந்து, 
இறந்து,  ீண்டும் பிறப்பித்துக் பகாண்டும் இருக்கின்றன. அதற்கான 
உந்து வினசயாக இருக்கட்டும் என்பதற்காககவ,  சாம்பலாகிப் கபான 
கா னுக்கும் உயிரினன அளித்து,  உருவற்ற வடிவில் விளங்கும்படிச் 
பசய்தது இனறயருள் எனச் சான்கறார் விளக்குவர். (21) 

------------------------------------ 
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22    - திருட்டு  னந்திருடி தீர்விப்பான் அடி கபாற்றி! 

प्रलोभाद्यरैथा भहरिपरतन्त्रो धशिगहृ े
प्रवशेोद्यकु्तस्सि ् भ्रमशत बहुधा तस्करपत े| 

इमां चतेिोरां कथशमह सह ेशांकर शवभो 
तवाधीि ां कृत्वा मशय शिरपराध ेकुरु कृपाम ् ||२२|| 

ப்ரகலாபா4த்3னய: அர்தா2ஹரண பரதந்த்கரா த4னிக்3ரு2கஹ 

ப்ரகவகஸா1த்3யுக்தஸ்ஸன் ப்4ர தி ப3ஹுதா4 தஸ்கரபகத 

இ ம் கசதஸ்1கசாரம் கத2 ிஹ ஸகஹ ஶங்கர விகபா4 

தவாதீ4னம் க்ரு2த்வா  யி நிரபராகத4 குரு க்ரு2பாம் ||22|| 

தன னானன தன னானன  
தன னானன  தனன 

தன னானன தன னானன  
தன னானன தனன 

பபரு வானசகள் பிற ழானசகள்  
வரு  ாதலின்  னமும் 

பிற ரானதும் திரு டாகிடும் 
பபரு பாதகம் இடரும் 

 
இரு ளாகிடத் திரு டாகிடும் 
இத னாலிவன்  னமும் 
இள காதுன தடி யாநிழல் 
பட வாயிருள் விடியும்! 

 
திரு டாயிவன்  ன தாப ாரு 
விரு தாப னத் திருடு! 
திற  ாயுன தடி யாபரனக் 
கலந் தாவது இனிது! 

 
 திரு டாப்பபருந் திரு டாதிரு 

ஹர கனசிவ குருகவ 
குரு வாகிய பர க ஸ்வர 
சுக வாரியத் திருகவ! 

 (22) 
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கபரானச பகாண்டு, தவறான பல குணங்களினால், ‘ னம்’ எனும் 
திருடன் எப்கபாதும் பிறர் பபாருனளக் கவர்வதிகலயும், 
அத்திருட்டுக்காக, பலவனகயில் புரட்டும் (பபாய்யு ாக) 
எப்பபாழுதும் எனதகயனும் பசய்ய  முயல்கின்றது. இம் ன ாகிய 
திருடனன எப்படிஏற்பது என அழலுற்கறன். (நினது நிழலான 
திருவடியில் என் னம் படர்ந்து கிடந்தால் நல்பலாளி விடியும் 
என்பதால்) திருடரில் திருடரான திருவருகள! இம் னனத  (எனது 
பரிசாக), உ க்கு அடங்கியதாய்த் திருடி எடுத்துச் பசல்க! எ க்குக் 
குருவாக இருந்து அருள் பவள்ளம் தருக! 

குறிப்பு: 

ஆட்டுவிப்பான் இனறவன் என்பதால், இனறவகன த து  ன ாகிய 
குரங்கினன அன்புக் கயிற்றால் கட்டி ஆட்டட்டும் என்று வினழந்த 
பகவான் ஆதிசங்கரர், இப்பாடலில்,  னம் ஒரு திருடன் என்றும் 
அத்திருடனனக் கவர்வதில் கதர்ந்த பபரிய திருடன் இனறவன் 
என்றும் அன்புடன் துதிக்கிறார்.  ஆனசகளின் கூடார ாயும், 
அனலகின்ற குரங்காயும் இருக்கின்ற  னது, திருடனாகவும் 
இருக்கிறது. நல்ல வழியில் அறிவும் உணர்வும் கபாகா ல் தடுத்து, 
அவற்னறக் கவர்ந்து, அல்ல வழிகளில் திணிக்கின்ற கள்வனாக 
 னம் இருக்கிறது.   ‘பாம்பின் கால் பாம்பறியும்’ என்பது கபால, 
திருடானகிய  னனத, திருடர்களுக்பகல்லாம் தனலவனாகிய 
சிவபிரானிடம் பகாடுத்தால் கபாதுக ! ‘தஸ்கரானாம் பதகய’ – 
அதாவது திருடர்களின் தனலவன், ‘வஞ்சகத பரிவஞ்சகத’ – திருடன், 
பபரிய திருடன் என்பறல்லாம் ஸ்ரீ ருத்திரம் இனறவனனப் புகழ்கிறது.  
ஏன் எம்பிரான் திருடன்?  திருடன் என்பவன் அனழயா கல வீட்டினுள் 
புகுபவன். அதிக  திப்பான பபாருனளக் கவர்பவன். பரம்பபாருளும் 
அப்படிகய! நாம் அறியா கலகய ந து உள்கள அ ர்த்திருக்கிறது! 
‘சிதாகாசம்’ எனும் ஆழ் னபவளியில்  னறந்து இருக்கிறது. 
அப்பபரிய திருடனாகிய பரம்பபாருள், இச்சிறிய திருடனாகிய 
என்னுனடய  னதினனத் தன்னுனடய கட்டுப்பாட்டில் னவத்துக் 
பகாள்ளட்டுக !  அதற்காக, இனறவனன வினழந்து 
பதாழுகதா ானால், நம்ன  அறியா கலகய ந து  னனத அவர் 
திருடிச் பசல்வார்! அதாவது,  னதில் நினறந்து, அதனனத் த து 
உடன யாகக் பகாள்வார். அதனால் ந க்கு நினறவான இன்பம் 
வினளகிறது.  கபரின்பம் தரும் ஆன்  அறிவுக்கு,  னக்கட்டுப்பாடு 
இன்றியன யாத கதனவயாகும். அதற்கு குருவின் அருளும், 
வழிகாட்டலும் கதனவ. இனறவகன குரு அல்லது குருகவ இனறவன் 
என்பதும் இப்பாடலில் உணர்த்தப்படுகின்றது. (22)  

------------------------------------ 
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  23 - அரி அயனும் அறியாத அண்ணல் அடி கபாற்றி! 

करोशम त्विजूाां सपशि सखुिो म ेभव शवभो 
शवशधत्वां शवष्णतु्वां शिशशस खलु तस्याः फलशमशत | 

पिुि त्वाां द्रष्टु ां शिशव भशुव वहि ् पशक्षमगृता 
मदृष्ट्वा तत्खिेां कथशमह सह ेशांकर शवभो ||२३|| 

ககரா ி த்வத்பூஜாம் ஸபதி3 ஸுக2கதா3 க  ப4வ விகபா4 

விதி4த்வம் விஷ்ணுத்வம் தி3ஶஸி க2லு தஸ்யா: ப2ல ிதி | 

புனஸ்1ச த்வாம் த்3ரஷ்டும் தி3வி பு4வி வஹன் பக்ஷிம்ரு2க3தாம் 

அத்3ரு2ஷ்ட்வா தத்கக2த3ம் கத2 ிஹ ஸகஹ ஶங்கர விகபா4 ||23| 

தானா தனனனன தனனா தனனனன  
தானா தனனனன – தனனானா   

தனனா தனனனன  தனனா தனனனன   
தனனா தனனனன – தனனானா 

ஆரா தனனகபளன அடிகயன் தினமுனது 
பூஜா பநறிகளுகப் - புகழ்கவகன 

அதனா லருளபயம் அனடவாய் பதவிபயன 
அருள்வாய் பபரிது கிழ் –வனடகவகன 

  
ஆனாற் பிர பனகின் அரி ா எறுழிபயன*   

ஆனால் புகலனடய – அனலகவகன!  
அடிகயன் நினதடிக ளனடகயன் எனிலிடருஞ் 

சகிகயன் வழியருட்சங் – கரகநயா! 
 

   (23) 

ஓ நினற பபாருகள!  தினமும் அர்ச்சனன, ஆராதனன என்று யான் 
உம்ன  வழிபடுகிகறன். அதனால் உடனடியாக என் முன்னால் 
எழுந்து, தாங்கள் கபரின்பத்னதத் தரகவண்டும்.  ஒரு கவனள, 
பிரம் ாவின் பதவினயகயா, அல்லது திரு ாலின் பதவினயகயா, 
எனது வழிபாட்டின் பலன் என்று எனக்கு அளிப்பீகரயானால், 
அந்கதா, *‘எகின்’ எனும் அன்னப் பறனவயாகப் பிரம் னும், 
*‘எறுழி’ எனும் பன்றியாகத் திரு ாலும், நின்னத் கதடி அனலந்து 
பட்ட துன்பத்னதப்கபால, எனக்கும் நினதடிகனள அனடவதற்கு 
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அனலகின்ற துயரம் ஏற்பட்டுவிடுக ,  அதனன எப்படித் 
தாங்குகவன்! துனணயருள்க, ஓ நினறனவத் தருகின்ற 
அருட்கரங்கனள உனடயவகர!  

குறிப்பு: 

சிவானந்தலஹரீ எனும் பரசிவப் பரசுகப் பரவச நினலகய நாம் 
அனடயகவண்டிய பபரும் பயன். அந்நினலயிகலகய இருந்து, 
இரண்டறக் கலத்தகல ‘முக்தி’ எனும் வீடு கபறு. ஆனால், நம்முனடய 
துதிக்கும், அன்புக்கும், ஆராதனனகளுக்கும் இரங்கி, ஒருகவனள 
பபரிய பதவிகனள ந க்குக் பகாடுக்க அருள்பசய்து, நம்ன  பிரம்  
கதவராககவா, திரு ாலாககவா விளங்கும் உயர் பதவியினனத் 
தந்துவிட்டால்...!   

“அப்பதவியில் இருந்தும்கூட, அயனாகிய பிரம் ாவும், அரியாகிய 
திரு ாலும், தங்களின் அளவிட முடியாத உருனவ அறியும் தவத்திகல, 
முனறகய அன்ன ாயும், பன்றியாயும் அனலந்து, அனலந்து 
கனளத்தார்ககள, அப்படி யானும் நினது திருவடிகனள அனடயத் 
கதடிக் கனளப்பனடய கவண்டு ா?  கவண்டாம்! எப்கபாதும் பரசிவ 
சுகப் பபருபவள்ளத்தில் தினளத்திருக்கும் நந்நினல ஒன்கற எனக்கு 
கவண்டும்.”  -  இவ்வாறு இனறவனிடம் இனறஞ்சுகிறார். 

17-ம் பாடலில் கூறியபடி, கதவருலகப் பிறவியும், னவகுந்தப் பதவியும் 
கூட ஒரு காலத்தில் பயனற்று முடிந்துவிடும் என்பதால், நினலயற்ற 
அப்பதவிகனள எல்லாம் புறந்தள்ளி, எப்கபாதும் பரசுகப் 
பபருபவள்ளத்தில் நினலத்திருக்கும் பபரும் பயனனகய ஞானியின் 
 னம் நாடுகின்றது. (23) 

------------------------------------ 
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24 - கயினலயிகல பரசிவனனக் காணும் நாள் கபாற்றி! 

किा वा कैलास ेकिकमशिसौध ेसहगि ै
वभसि ् शांभोरग्र ेसु्फिघशितमधूा भञ्जशलपिुः | 

शवभो साम्ब स्वाशमि ् परमशशव पाहीशत शिगिि ् 
शवधातिॄाां कल्पाि ् क्षिशमव शविषे्याशम सखुतः ||२४|| 

கதா3 வா னகலாகஸ கனக ணிபஸௌகத4ஸஹக3னண: 
வஸன் ஶம்கபா4ரக்3கர ஸ்பு2டக4டித மூர்தா4ஞ்ஜலிபுட: | 

விகபா4 ஸாம்ப3 ஸ்வா ின் பர ஶிவ பாஹீதி நிக3த3ன் 

விதா4த்ரு3ணாம் கல்பான் க்ஷண ிவ விகனஷ்யா ி ஸுக2த: ||24|| 
 

தனனனன தானனன தனனனன தானனன  
தனனனன தானனன – தனனான  

கயினல னல க ற்பரினக கனக ணி யாற்படுனக 
கனியு ிட க லினின  – நினறவாகி 

 
கணமுமுனன கயயினிய கவியு ினச யால்கனிய 

கரமுசிர க ற்குவியப் – பணிவாகி 
 

அகிலபர க சனுன  அருகிலரு ளானதுனண 
அருளபய க பபருகும் – சுக ாக 

 
அயனவரின் கால தும் அருகபநாடி யாயழித்துன் 

அடி லரில் யானன தல் - எதுகபாது?   
  

(24)  

திருக்கயினலயில், பபான்னும்  ணியும் இனழத்த இருக்னகயில் 
விளங்கும் பரசிவனின் முன்கன, எங்கும் சிவகணங்கள் நல்லினச 
எழுப்பியபடி விளங்க, எனது னககனளத் தனலக ல் உயர்த்தி 
வணங்கி, நினறபபாருகள, அன்னனயின் துனணகயாய், 
இனறவா, பரசிவக  என க் காத்து அருள்க என 
கவண்டிக்பகாண்டு, பிரம்  கதவர்களின் பல யுக ாகிய காலச் 
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சுன னயக்கூட ஒகர பநாடியாகச் சுக ாக யான் கழிக்கின்ற நாள் 
எப்கபாது?  (24) 

குறிப்பு: 

காலம், கதசம் எனும் இவ்விரண்டு பரி ாணங்களுக  பல 
உருவங்கள், உலகங்கள் எனவும், அனவயும் எப்கபாதும்  ாறிக் 
பகாண்கட இருக்கும் நினலக்கும் அடிப்பனடக் காரணங்கள். காலம் 
என்பது எண்ணங்கள் வினளப்பது. கதசம் அல்லது பவளி என்பது 
எண்ணங்கள் காட்டும் உருவங்களினால் வினளவது. எனகவ காலமும் 
கதசமும்,  னதினால் வருபனவ.   

ஆழ்ந்த தூக்கத்தில் நாம் உடனலயும்,  னனதயும், அறினவயும் 
இழப்பதாகலகய, காலமும் கதசமும் கடந்தாற் கபாலிருக்கிகறாம். 
 னதாகலா அறிவாகலா அறியப்பட முடியாத ஆன் ா, தூக்கத்தில் 
நாம் இருக்கும்கபாது, ‘அவித்னத’ எனும் தினரயினால் மூடப்பட்டு 
இருக்கிறது.  ஆனால், ‘ச ாதி’ எனும் ‘தனனயுணரறிதுயில்’ 
நினலயில், ஆன் ா  ட்டுக  ஒளிர்ந்து பகாண்டிருக்கிறது.  

‘காலம்’, ‘கதசம்’ எனும் இவ்விரு பரி ாணங்களுக்கு உள்களதான் 
எல்லா உலகங்களும், உயிர்களும் அகப்பட்டுள்ளன.   ன ற்ற 
நினலயினால், கால கதசக் கட்டுக்கள் அங்கு இல்னல. சிவானந்த 
பவள்ளத்தில் முழ்கி இருக்கும்கபாது, சிந்னதயில் கவறு எண்ணங்கள் 
இல்னல. எண்ணக  கநரத்திற்கு வித்து.  னம் நினனவு ஏது ின்றி 
இருந்தால், கால, கதசக் கட்டுப்பாடுகள் அங்கக இல்னல.  

காலத்னதயும் கதசத்னதயும் கடந்த நினலகய பரம்பபாருள். பகவான் 
ஆதிசங்கரர், கயினல  னலயிகல பகாலுவிருக்கும் சிவசக்தியினனர, 
 ன ார தரிசித்துக் பகாண்டிருந்தால், காலம் எனும் கனரயாப் 
பபாழுதும், சுக ாகக் கனரந்துவிடும் என்று கூறுகிறார்.   

‘ஸாகலாகம்’ எனும் ‘இனறவனது உலகம்’ அல்லது ‘இனறயனுபவம்’, 
‘ஸா பீ்யம்’ எனும் ‘இனறவனின் அருகான ’ – இந்த இரண்டு 
நற்பயன்களும் ‘கயினல  னலத் தரிசனம்’ என்றும், ‘கயினல 
 னலயான் காலடியில் இருத்தல்’ என்றும் இப்பாடலில் 
காட்டப்படுகின்றது.  (24) 

------------------------------------ 
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25 - கண்ணாரச் சிவனுருனவக் கண்டுருகும் நாள் கபாற்றி! 

स्तवबै्रभह्मािीिाां जयजयवचोशभर्तियशमिाां 
गिािाां केलीशभमभिकलमहोक्षस्य ककुशि | 

शस्थतां िीलग्रीवां शुियिममुाशिष्टवपषुां 
किा त्वाां पश्ययेां करधतृमगृ ां खण्डपरशमु ् ||२५|| 

ஸ்தனவர்ப்₃ரஹ் ாதீ₃னாம் ஜயஜயவகசாபி₄ர்னிய ினாம் 
க₃ணானாம் ககலீபி₄ர் த₃கல கஹாக்ஷஸ்ய ககுதி₃ |  
ஸ்தி₂தம் நீலக்₃ரீவம் த்ரினயனமு ாஶ்லிஷ்டவபுஷம் 

கதா₃ த்வாம் பஶ்கயயம் கரத்₄ருதம்ருக₃ம் க₂ண்ட₃பரஶும் || 25|| 
 

தனனான தானனன தனனான தானனன  
தனனான தானனன– தனனான  

அயனாதி வானவரும் அறவாழி ஞானியரும்  
அடியார்க களாடுபஜய – பஜயக ாத 

 
அவகராடு கதவகணம் அனவசூழ ஞானபவாளி 

அடரான கானள னலத் – தி ிகலறி 
 

விடநீல  ாய்க்கழுத்தும் விழிமூல மூவிருத்தும்  
உடனான தாய்உன யும் உடலாக  

 
 ட ானுங் கானகர  ழுவாக ஆனபர  
சிவஞானங் காணவருள்  - எதுகபாது?     

 
(25) 

பிரம் ன் முதலான கதவர்களின் வழிபாட்டுக்ககளாடும், முனற 
அறிந்த முனிவர்களின் ‘ஜய ஜய’ எனும் புககழானசகயாடும், 
சுற்றிலும் களித்திருக்கும் கணங்களின் வினளயாட்டுக்ககளாடும் 
சூழப்பட்டவராய், ஞான ஒளியாக விளங்கும் வலுவான பபரிய 
கானளயின் தி ிலின்க ல் அ ர்ந்து, நீலம் பூத்த கழுத்தும், மூன்று 
விழிகளும், அன்னன உ ாவினால் தழுவப்பட்ட உடலும்,  ானும் 
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 ழுவும் உனடய கரங்களும் பகாண்டு விளங்குகின்ற பரசிவனன 
யான் பார்க்கும் நாள் எதுகபாது?  (25) 

குறிப்பு: 

உருவற்றகத ‘பரப்பிரம் ம்’ என்பனதயும், தன்னுகள உள்ள ஆன்  
கஜாதிகய ‘பரப்பிரம் ம்’ என்பனதயும், ‘அத்னவதம்’ எனும் இரண்டற்ற 
ஒன்றான தத்துவக  ‘சத்தியம்’ என்பனதயும் ஆய்ந்து, அறிந்து, 
உணர்ந்து நினல நாட்டிய பகவான் ஆதிசங்கரர், இங்கக உருவமும் 
எழிலும் பகாஞ்ச, பரம்பபாருனளச் சிவ சக்தியராகப் பார்க்கத் 
துடிப்பது என்பது, நம் கபான்ற எளியரும் படிப்படியாக, உருவ வழிபாடு, 
அருவ வழிபாடு, உருஅருவ வழிபாடு என முன்னுயர கவண்டும் எனும் 
முனனப்பினாகலதான். 

எப்கபாது பார்ப்கபன் என்று ஏங்கும்  னதினால், நாம் கவண்டித் 
துதித்தால்,  னறக்கும் தினரகள்  னதில் விலகி, சிவானந்த பவள்ளம் 
பபருகி, ஆன்  தரிசன ாக, அருட்பரம்பபாருளின் உருப்பபறல் 
முடியும். (25) 

------------------------------------ 
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26 - என்முடியில் தன்னடினய ஏற்றியருட் சிவம் கபாற்றி! 

किा वा त्वाां दृष्ट्वा शगशरश तव भव्ाशियगुलां 
गहृीत्वा हस्ताभ्ाां शशरशस ियि ेवक्षशस वहि ् | 
समाशिष्याघ्राय सु्फिजलजगन्धाि ् पशरमला- 

िलभ्ाां ब्रह्माद्यमै ुभिमिभुशवष्याशम हृिय े||२६|| 

கதா₃ வா த்வாம் த்₃ருஷ்ட்வா கி₃ரிஶ தவ ப₄வ்யாங்க்₄ரியுக₃லம் 
க்₃ருஹீத்வா ஹஸ்தாப்₄யாம் ஶிரஸி நயகன வக்ஷஸி வஹன் | 

ஸ ாஶ்லிஷ்யாக்₄ராய ஸ்பு₂டஜலஜக₃ந்தா₄ன் பரி லா 
நலப்₄யாம் ப்₃ரஹ் ாத்₃னயர்முத₃ னுப₄விஷ்யா ி ஹ்ருத₃கய ||26|| 

தனன தனனா தனன   
தனன தனனா தனன  

தனன தனனா தனன – தனனான  

 னலயி னரகச நினனபயன்  
 னதிற் பதளிகவன்  நினது 

 லரு  டிகய இருனக  - பல ாக 
 

 கிழ அனணகவ னிதயம் 
பநகிழும் தனலக ல் பதியும் 

முகிழும் பதக  அணியச்-  சுக ாக 
 

கனலயி லினணயா யடியும் 
க ழும் இனிதாய்  ணமும் 

தினளயும் சுக ாய் முகர – நல ாகும் 
 

கஹனும் அறியா நலனன 
சுரரும் பதளியா வளனன 

கருனண தரயான் அறிதல் – எதுகபாது? 
  

(26) 

 னலயரகச, உம்ன த் பதளிவாய்  னதில் உணர்ந்து,  நினது 
நினறவான  லரடிகனள இரு னககளாலும் இறுகப் 
பற்றிக்பகாண்டு, எனது  ார்பிலும், தனலயிலும் பதித்து, 
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ஆரத்தழுவி, கனலயாய்  லருகின்ற இனணயடிகளின் 
நறு ணத்னத முகர்ந்து, பிரம் ா  (கஹன்)  ற்றும்  கதவர்களுக்கும் 
கினடக்காத நினது திருவடிகனள அனடயும்  கிழ்ச்சினய, நினது 
கருனணயினால், யான் அனடவது எப்கபாது?  

குறிப்பு: 

பரசிவனனக் கண்டு களிக்க கவண்டும் என்று 25-ம் பாடலில் துதித்த 
பகவான் ஆதிசங்கரர், கண்டவுடன் திருவடிகனள இறுகக் கட்டிக் 
பகாண்டு, அனணத்து, உச்சி முகர்ந்து,  கிழ்ந்து இருக்க கவண்டும் 
என வினழகிறார். 

‘த்ருஷ்ட்வா’ எனும் பசால்லுக்குக் ‘கண்டு’ என்பது பபாருள். எனினும், 
உருவாய், அருவாய், அருவுருவாய் இருக்கும் பரம்பபாருனள,  னக் 
கண்ணால்  ட்டுக  ஆய்ந்து பதளிய முடியும் என்பதனால் ‘ னதிற் 
பதளிகவன்’ என ப ாழி பபயர்க்கப்பட்டது.  ‘கண்டு’ என்பது 
புலனுணர்வுகனள எல்லாம் குறிப்பதாகக் பகாள்ளப்பட கவண்டும். 
எல்லாப் புலனிலும், இனறயுணர்கவ உணவாய்வரின்,  னம் முழுதும் 
சிவத்தியானக  நினல பபறும் அல்லவா! அந்த ஆராதனனகய, 
இனறவனன ஆரத்தழுவி அனணக்கின்ற சுகப் பபருநினல.  

இனறவனன உடலாறத் தழுவும் சுகத்னத எப்படி அனடய முடியும்? அது 
உடலால் உயிர்த்த எல்லாப் பபாருட்கனளயும் இனறவனாய்ப் 
பார்க்கும் கபராண்ன  இருப்பதால்தான் இயலும்!   

அத்தகுதினயப் பபறுவதற்குத்தாகன அன்பும், அறமும் உனடய 
வாழ்க்னகயால்  னத்தூய்ன யும், பரந்த கநாக்கமும் நாம் 
அனடவதற்கான படிக்கட்டுக்களாக இருக்ககவண்டும் என்று ந க்கு 
 னறகள் எடுத்து உனரக்கின்றன. (26) 

------------------------------------ 
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27 -  னப்பபாருனள ஏற்பறன்னன  ாற்றும் அருள் கபாற்றி! 

करस्थ ेहमेाद्रौ शगशरश शिकिस्थ ेधिपतौ 
गहृस्थ ेस्वभू भजाऽमरसरुशभशचन्तामशिगि े| 
शशरस्थ ेशीताांशौ चरियगुलस्थऽेशखलशभु े

कमथ ंिास्यऽेहां भवत ुभविथ ंमम मिः ||२७|| 

கரஸ்கத₂ கஹ ாத்₃பரௌ கி₃ரிஶ நிகடஸ்கத₂ த₄னபபதௌ 
க்₃ருஹஸ்கத₂ ஸ்வர்பூ₄ஜா(அ) ரஸுரபி₄சிந்தா ணிக₃கண |  
ஶிரஸ்கத₂ ஶீதாம்பஶௌ சரணயுக₃லஸ்கத₂(அ)கி₂லஶுகப₄ 

க ர்த₂ம் தா₃ஸ்கய(அ)ஹம் ப₄வது ப₄வத₃ர்த₂ம்     ன: ||27|| 

தனனனன தனனனன தனனனன தனதனன 
தனனனன தனனனன – தனதான  

பபான் னலகய நினதுகரம் பூரண ாய் நந்நிதியம்  
பூத்தநிதி ராசனுமுன் – அருகாகல 

  
பபாலியுந்தரு கற்பகமும் கதனு தி அற்புதமும்  

புகழு ணி நற்பலனும் - அதிகபாகம்  
 

தண்ணிலவு தனலவதியும்  ன்னுமுயிர் நினலயுயரும்  
தந்துதவுந் திருவடிகள் – அதனாகல 

  
தருவபதன எனதயு ினித் தரமுடியும் ஆதலினால்  

தந்பதன் னம் உந்தன்வசம் –  னலயீசா! 
 

  (27) 

னககளில் பபான் னல, அருகக (ஏவலுக்கு) குகபரனாகிய 
நிதியரசன், இருப்பிடத்தில் கற்பக ரம், கா கதனு, சிந்தா ணி 
என (எல்லாம் அளிக்கும்) நற்பசல்வங்கள், தனலயில் இனிய 
குளிர்ச்சினயத் தரும் நிலவு, திருவடிகளில் எல்லாச் சுகங்களும் 
அளிக்கும் கருனண – என அனனத்தும் பகாண்டு விளங்குகின்ற 
 னலயரகச, உ க்கு யான் எதனனக் பகாடுக்க இயலும்! 
(அதனால்), என்னுனடய  னக  நினக்குப் பரிசாக ஆகட்டும்!  
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குறிப்பு: 

எல்லாமு ாய் இருக்கும் இனறவனுக்கு, நாம் எதனனப் பரிசாகக் 
பகாடுக்க முடியும்? அவரிடம் இல்லாததுதான் என்ன! இருந்தாலும், 
அவனரத் தரிசிக்கும்கபாது, நம்முனடய அன்பளிப்பாக எனதகயனும் 
பகாடுக்க கவண்டும் அல்லவா? இனறவனுக்குக் பகாடுக்க நம் 
இதயத்னத விட கவறு எப்பபாருளும் இல்னல. அப்படிக் 
பகாடுத்துவிட்டால், நம்முனடய  னம் இனறவனுக்குச் 
பசாந்த ாகிவிடும் அல்லவா? அதனால், அம் னதும் தூயதாகிவிடும் 
அல்லவா?  

கட்டுப்படாததும், கண்டனத எல்லாம் நினனத்து அனலவது ான  னம், 
இனறவனுக்கு  ட்டுக  என்று அர்ப்பணிக்கப்பட்டுவிட்டால் (அதாவது, 
அம் னதில் எப்கபாதும் இனறவனனகய இருத்திக் பகாள்ளுவதால்), 
நிச்சய ாக,  னம் தூய்ன யுற்று, கா கதனுவாய்க் கற்பக ர ாய்ச் 
சிந்தா ணியாய் உயர்ந்து, நல்லன என நாம் வினழவனபவல்லாம் 
நடத்திக் பகாடுக்கும் இனறயருட் பசல்வ ாக  ாறிவிடும் என்பகத 
இப்பாடலின் உட்பபாருள். (27) 

------------------------------------ 
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28 - நந்நினலயால் நின்னுருனவ நயக்கும் அடி கபாற்றி! 

सारूप्यां तव पजूि ेशशव महािवेशेत सांकीत भि े
सामीप्यां शशवभशक्तधयु भजितासाांगत्यसांभाषि े| 
सालोक्यां च चराचरात्मकतिधु्याि ेभवािीपत े

सायजु्यां मम शसिमु भवशत स्वाशमि ् कृताथोऽस्म्यहम ् ||२८|| 

ஸாரூப்யம் தவ பூஜகன ஶிவ  ஹாகத₃கவதி ஸங்கீர்தகன 
ஸா ீப்யம் ஶிவப₄க்திது₄ர்யஜனதாஸாங்க₃த்யஸம்பா₄ஷகண |  

ஸாகலாக்யம் ச சராசராத் கதனுத்₄யாகன ப₄வானீபகத 
ஸாயுஜ்யம்    ஸித்₃த₄ த்ர ப₄வதி ஸ்வா ின் க்ருதார்கதா₂(அ)ஸ்ம்யஹம் ||28|| 

 

தன்னனன தானனன 
தன்னனன தானனன 

தன்னனன தானனன – தன்னான 

நின்னுருவ  ாகுநினல  
 ன்னுமுயிர்ப் பூனஜமுனற  

நின்னடியி கலகுவழி - நற்கீதம்  
 

 ன்னுசிவ கதவ ஹா 
பதய்வப னப்  பாடு னற  

நின்னருகி கலகுவரம் - நற்கபாதம்  
 

நின்னுலகு கசருவழி 
நன்னடியார் கூடுமுனர  

தன்னுளுனனக் காணுவழி - நல்கயாகம்  
 

 ின்னு னச யா ினசயில் 
முன்னிருப வானிபதி 

நந்நினலனய கயயருளி -  நல்வாகய! 
 

 (28) 

நின்னனத் துதிப்பதால் சிவனுருவான அடியாராயும், ‘ ஹாகதவ 
 ஹாகதவ’ எனும் சிவநா  தியானத்தினால் நின்னடியினன 
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அனடபவராயும், சிவச் சிந்தனனயிகலகய இருக்கும் அடியார்களின் 
கூடி உனரயாடுவதால், சிவனருகிகல எப்பபாழுதும் 
நினலப்பவராயும், அனசயும் அனசயாப் பபாருட்களால் விளங்கும் 
உலகங்களின் வடிவாக உ து அகண்ட திருக னியினனத் 
தியானிப்பதாகலகய நினன அனடபவராயும் ஆகும் எல்லாப் 
பயனனயும் இப்பிறவியிகலகய பபறுவதாகிறது. பவானி நாதா, 
(நினதருளால்) அப்பபரும் பயனன அனடந்தவனாகனன்! 

குறிப்பு: 

‘ஸாரூப்யம்’ என்பது சிவனடியார் வடிவாகிப் பபறும் சிவகயாக முக்தி 
ஆகும். ‘ஸா ீப்யம்’ என்பது, சிவனடியினனப் பிடித்தனடயும் முக்தி. 
‘ஸாகலாக்யம்’ என்பது, சிவனருகிகலகய நினலக்கும் முக்தி. 
‘ஸாயுஜ்யம்’ என்பது சிவனுடன் கலத்தலாகிய முக்தி.  

இனவ எல்லாம் அனடவதற்கு,  னிதப் பிறவி ஒன்கற வழி என்பதும், 
அதற்குத் தரு மும், ஞானமும் இனயந்த வாழ்வும், இனறவனிடத்து 
 ாறாது நினலக்கும் கபரன்பும் இருந்தால் கபாதும் என்றும், அப்படி 
இருப்பின், இனறவகன இந்த நான்கு வனகயான முக்தியினனயும் 
அளிப்பார் என்றும் இப்பாடல் காட்டி,  னித ஜன் ம் புனிதம் என்பது 
இதனால்தான் என அறிவுறுத்துகின்றது. (28) 

------------------------------------ 
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29 - பநஞ்சாரப் பபருஞ்சுகத்னத கநர்க்கும் அடி கபாற்றி! 

त्विािाम्बजुमच भयाशम परमां त्वाां शचन्तयाम्यन्वहां 
त्वामीशां शरिां व्रजाशम वचसा त्वामवे याच ेशवभो | 
वीक्षाां म ेशिश चाक्षषुीं सकरुिाां शिव्शैिरां प्रार्तथताां 

शांभो लोकगरुो मिीयमिसः सौख्योपिशेां कुरु ||२९|| 

த்வத்பாதா₃ம்பு₃ஜ ர்சயா ி பர ம் த்வாம் சிந்தயாம்யன்வஹம் 
த்வா ீஶம் ஶரணம் வ்ரஜா ி வசஸா த்வாக வ யாகச விகபா₄ |  

வீக்ஷாம் க  தி₃ஶ சாக்ஷுஷீம் ஸகருணாம் தி₃வ்னயஶ்சிரம் ப்ரார்தி₂தாம் 
ஶம்கபா₄ கலாககு₃கரா  தீ₃ய னஸ: பஸௌக்₂கயாபகத₃ஶம் குரு ||29|| 

தனன னனனனன தனன னனனனன 
தனன னனனனன – தனதானா 

நினது பது பத  தனில் தினமு னம் 
நினனவு முனதுகதி – நினறகவகள! 

 
நினலயு  ினறயடியிற் சரண ப னப்பதிய  
நிரவி துதியினசயிற்  - தினளகவகன! 

 
அ ரர் தவமுகந்து யுகமுற் படவிரிந்து  
அபய விழியருளுந் – தருவாகய! 

 
அன திப் பபருநிதிய முயரத் தகு தியும்  

அருளும் பர குரு – சிவசம்கபா ! 
 

(29) 

நினது திருவடி  லரினன அர்ச்சிக்கிகறன். நினறவான 
நின்னனகய எப்பபாழுதும் யான் நினனக்கிகறன். இனறவனாய் 
நின்னனகய சரணனடகின்கறன். வாக்கினாலும் நின்னனகய 

பதாழுகின்கறன். ஓ சம்கபா! கதவர்களால் (அறிபவாளி 

உனடயவர்களால்), பல கால ாக கவண்டப்படுவதும், அருள் 
வீசுவது ாகிய நினது விழியினன என்பால் திருப்புக! உலககாரின் 
குருகவ, அறிவுக்கும்,  னதுக்கும், நினறனவ அளிக்கும் 
ஞானத்னத அருளுங்கள். 
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குறிப்பு: 

இனறவகன ந க்கு ஆசானாக இருந்து ந க்குப் கபரறிவினனத் 
தரகவண்டும். அப்கபரறிவு ஆழப் பதிய, அ ரர்களும், ஆண்டாண்டு 
கால ாகத் கதடிவரும், ஆண்டவனின் அருட் பார்னவயானது நம் ீது 
விழ கவண்டும். இனறவன் நம்ன ப் பார்ப்பது என்பதன் பபாருள், 
இனறயருள் ந க்குக் கினடப்பது என்பகத ஆகும்!  

எப்கபாதும் இனறவன் நம்ன ப் பார்த்துக் பகாண்டிருக்கிறார் என்பகத 
உண்ன  எனினும்,  நாம் இனறவனன ஒரு வடிவ ாகத் பதாழுது 
பார்க்கும் பபாழுதுதான், இனறவன் நம்ன ப் பார்க்க  ாட்டாரா, 
ந க்கு அருள்தர  ாட்டாரா எனும் ஏக்கங்கள் ந க்கு வரும். எனகவ, 
இனறவன் நம்ன ப் பார்த்துக்பகாண்கட இருக்கிறார் என்ற 
நந்நம்பிக்னக முதலில் ந க்கு வந்து விட்டால், நாமும் இனறவனனப் 
பார்க்கத் பதாடங்கி விடுகவாம்.    

அவனர எங்கக என்று பார்ப்பது?  முந்னதய பாடல்களில் காட்டியபடி,  
எல்லா உருவங்களிலும், உலகங்களிலும்,  இனறயருகள இருப்பதாக 
முதலில் கண்டு, பிறகு எல்லாம் கடந்து நம் உள்ளத்தில் கடவுளாகவும் 
பார்க்க கவண்டும்.  தன்னுள்கள பார்க்கத் துடிக்கும் கநாக்கமும், 
நுண்ணுணர்வும் வந்து விட்டால், பளிச்பசன இனறவன் 
பவளிச்சத்னதக் காட்டி, ந து பார்னவயில் ககார்னவயாகிக் 
கனிவான். அப்கபறு பபறுவதற்கு எப்கபாதும், இனறவனனகய 
சிந்திப்பதும், திருவடிகளில் பணிந்து பதாழுவது ாக நாம் இருக்க 
கவண்டும். அதனனகய தாம் பசய்து வருவதாக, பகவான் ஆதிசங்கரர் 
முதல் இரு வரிகளிகல உறுதிப் படுத்திக் பகாள்கின்றார்.     பக்தியின் 
குழந்னதகளாக, ஞானமும் (பகாள்ளுவன பகாள்ளும் அறிவும்), 
னவராக்கியமும் (தள்ளுவன தள்ளும் திடமும்) கருதப்படுகின்றன. 
அக்குழந்னதகள் பிறக்கவும், திட ாக வளரவும், இனறயருளின் 
துனண  ிகவும் அவசியம். (29) 

------------------------------------ 
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30 - ஆராதனன கடந்து ஆள்விப்பான் அடி கபாற்றி! 

वस्त्रोिूतशवधौ सहस्रकरता पषु्पाच भि ेशवष्णतुा 
गन्ध ेगन्धवहात्मताऽन्नपचि ेबर्तहम ुभखाध्यक्षता | 
पाु ेकाििगभ भताशस्त मशय चिे ्बालेन्दुचडूामि े

शशु्रषूाां करवाशि त ेपशपुत ेस्वाशमि ् शुलोकीगरुो ||३०|| 

வஸ்த்கராத்₃தூ₄தவிபதௌ₄ ஸஹஸ்ரகரதா புஷ்பார்சகன விஷ்ணுதா 
க₃ந்கத₄ க₃ந்த₄வஹாத் தா(அ)ந்னபசகன ப₃ர்ஹிர்முகா₂த்₄யக்ஷதா |  
பாத்கர காஞ்சனக₃ர்ப₄தாஸ்தி  யி கசத்₃ பா₃கலந்து₃சூடா₃ கண 

ஶுஶ்ரூஷாம் கரவாணி கத பஶுபகத ஸ்வா ின் த்ரிகலாகீகு₃கரா ||30|| 

தன னனன தான னன தனன னன தான னன  
தான னன தான னன – தனதான  

கரவு கதி ராயி ரமும் பரவு துகிற் சூரி யனும் 
காணு விழிப் பூவரு ளும் – கரி ாலும் 

  
கவியு  ண  ாய் வளியும் அவியு வுண வாபயா ளியும் 

காணு வழி கதவ ருரம்  - அதுகபாலும் 
 

கலனு முல காக்கி யுனனக் கனிந்து பணி வாக்கு  யன் 
திறனு ப னக் காகு ப னில் – பதளிவாக 

 
கதியு  னட கவன் முனறயில் பினறயு முடி சூடியகன 

 கருனண யருள் மூவு லகின் - குருசீலா ! 
 

(30) 

உனக்கு ஆனடகனள அணிவித்து ஆராதிக்க, ஆயிரம் 
கரங்களுனடய ஆதவனின் திறமும், உன்னன  லர்களால் பதாழ, 
திரு ாலின்  ாதவமும், நறு ணப் பபாருனளத் தந்து வரகவற்க 
வளியின் வளமும், உனக்கு உணனவப் பனடத்து உபசரிக்க 
அக்கினி வடிவ ான கதவர்களின் திறன யும், வழிபாட்டுக் 
கலன்கனளப் பனடக்க உலனகப் பனடத்த பிரம் னின் தன்ன யும் 
(ஆகிய இத்திறன கள்), என்னிடம் நினலத்து இருக்குக யானால், 
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உ து வழிபாட்னட யான் (சரியாகச்) பசய்யக்கூடும், ஓ, இளம்பினற 
தனலயணிந்த, உயிர்களின் தனலவா, முவ்வுலகத்தின் குருகவ! 

குறிப்பு: 

எங்கும் பரந்திருக்கும் பரம்பபாருளுக்கு, படர்ந்திருக்கும் சூரிய 
ஒளிகய தக்க ஆனடயாகும் என்றால், அதனனத் தர எனக்கு எங்கக 
வலுவிருக்கிறது! தனது கண்கனளகய  லர்களாகக் பகாடுத்து 
அர்ச்சித்த  ாதவனனப் கபான்ற தவம் எனக்கு எங்கக இருக்கிறது! 
வளினயப் கபான்ற பரவும் திறன் இருந்தால் அல்லவா, நீ இருக்கும் 
இடப ல்லாம் பசன்று, நறு ணம் காட்டி உன்னன வரகவற்க முடியும்! 
அறிவாகிய தீயினன முக ாகக் பகாண்ட கதவர்கள், அத்தீயினால் 
சன த்து அளித்த தூய ஞான ல்லவா நினது பிரசாத ாகப் 
பனடக்கப்பட கவண்டும்! 

வழிபாட்டுக்கு உதவும் கலன்கள் எல்லாம், உலகில் உள்ள எல்லா 
உடல்களும் என்றால், அவற்னறப் பனடத்த பிர னின் வலின  
அல்லவா, எனக்கு இருக்க கவண்டும்! இனவ எல்லாம் என்னுள் 
இருந்தால், என்னாலும் உனக்குத் தக்க வழிப்பாட்டினனப் பனடக்க 
முடியும்.  

எப்படித் துதிப்கபன் என இப்படி வியந்து பகவான் ஆதிசங்கரர் 
இப்பாடலில் கூறியிருப்பது, எல்லாத் திறன கனளயும் விளக்கும் 
விளக்கான ந து  னனதயும் அறினவயும், இனறவனுக்காக நாம் 
முற்றும் அர்ப்பணிக்க கவண்டும் என முன்பு 27ம் பாடலில் கூறிய 
கருத்துக்குச் சான்று எனத் கதான்றுகிறது. (30) 

------------------------------------ 
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31 - விடியும் வரம் தந்த விடகண்டன் அடி கபாற்றி! 

िालां वा परमोपकारकशमिां त्वकेां  पशिूाां पत े
पश्यि ् कुशक्षगताि ् चराचरगिाि ् बाह्यशस्थताि ् रशक्षतमु ् | 

सवा भमत्य भपलायिौषधमशतज्वालाकरां भीकरां 
शिशक्षप्तां गरलां गले ि शगशलतां िोद्गीि भमवे त्वया ||३१|| 

நாலம் வா பரக ாபகாரக ித₃ம் த்கவகம் பஶூனாம் பகத 
பஶ்யன் குக்ஷிக₃தான் சராசரக₃ணான் பா₃ஹ்யஸ்தி₂தான் ரக்ஷிதும் | 

ஸர்வா ர்த்யபலாயபனௌஷத₄ திஜ்வாலாகரம் பீ₄கரம் 
நிக்ஷிப்தம் க₃ரலம் க₃கல ந கி₃லிதம் கநாத்₃கீ₃ர்ணக வ த்வயா ||31|| 

தனனனன தானனன தனனனன தானனன 
தனனனன தானனன – தனதான  

வயிரிலனச யாயனசயும் உயிருலக  ா ினசயும்  
வதியுபவளி யாது ிடர் - அனடயா ல்  

 
உயிருலக  ாயுலவ உண்டுவு ி ழா லுனுள்  

எரியுவிட  ானபகாடு - எழுதீனய  
 

பயமு தி பீதிபட அயனு   ராதிதடம்  
பதிவுபதி யாதுபவகு - பதானலகவாட  

 
தயவு ருந் தாயிளகி உயர்கழுத்தி னாலிறுகி 

பயனு து கபாபலதுகவா - பசுநாதா ! 
 

(31) 

கபாதாகதா தாங்கள் பசய்த இப்பபரும் உதவி (இனதப்கபான்ற  
கபருதவி கவகறது!), ஓ உயிர்களின் அரகச! உ து வயிற்றுள்கள 
இருக்கும் அனசயும்  ற்றும் அனசயா உலகங்கனளயும், உம் ால் 
பனடக்கப்பட்ட பவளி உலகங்கனளயும் கபரழிவிலிருந்து காக்க 
கவண்டும் என்ற கநாக்கத்தினாலாகய, கடுன யான தீயினால் 
வளர்வதும், அச்சத்னதக் பகாடுப்பதும், எல்லாத் கதவர்கனளயும் 
(கால் பதித்தும் பதியா லும்) ஓடச் பசய்வதும், எல்லா கநாய்க்கும் 
 ருந்து ாயும் ஆன, (‘ஆலகாலம்’ எனும்) விஷம் உம் ால் 
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அருந்தப்பட்டு, அது உ து கழுத்திகலகய, பவளியில் 
உ ிழப்படா லும் உள்கள உண்ணப்படா லும் நிறுத்தப்பட்டது!  

குறிப்பு: 

கதவரும், அசுரரும் பாற்கடனலக் கனடந்தகபாது, கினடத்த சுகப் 
பபாருட்கனள எல்லாம் தங்களுக்குள் கபாட்டி கபாட்டுக் பகாண்டு 
பகிர்ந்து பகாண்டனராம். ஆனால், அங்கக ஆலகால விஷம் எழுந்த 
கபாது, அனனவரும் அஞ்சி ஓட, சிவபபரு ான் எல்லா உயிர்னளயும் 
உலகங்கனளயும் காக்கும் கருனணயால், அக்பகாடிய விஷத்னத 
எடுத்து விழுங்கிவிட, அதனனப் பார்த்த அன்னன உன யார், 
இனறவனின் கழுத்னதப் பிடித்து அஞ்சிப் பிரார்த்திக்க, சிவபபரு ான் 
அக்பகாடிய விடத்னதக் கழுத்திகலகய னவத்துத் தன்னுள் விளங்கும்  
உலகங்கனளயும் பவளியில் வினளத்த உலகங்கனளயும் காத்தாராம்.   

இப்பாடலில் ‘ஔஷதம்’,  அதாவது ‘எல்லா கநாய்க்கும்  ருந்து’ 
என்றும் அந்த விஷம் காட்டப்பட்டிருப்பதால், கவபறாரு உண்ன யும் 
அதனால் விளங்குகிறது. 

‘ஆலகால விஷம்’ என்பது, சிவஞான ாகிய கபரறிவு. கவறுபாடுகள் 
இல்லாத, ‘அத்னவதம்’ எனும் கபரறிவுத் தீ!  ‘ஸ்ரீ’ எனும் திருவளர் 
ஞானம்! அவ்வறிவினனக் னகக்பகாள்வது எளிதல்ல. 
அவ்வறிவினால், ‘நான்’ எனும் ஆணவம் அழிந்து,  கவறுபட்டிருக்கும் 
எல்லா உயிர்களும் பரம்பபாருளுடன் ஒன்றாகிவிடும். அப்புறம் 
அங்கக, முதலும் முடிவு ான ஆனந்தம் ஒன்கற இருக்கும். அதன் பிறகு,  
உலகங்கள் ஏது, உயிர்கள் ஏது, உலகங்கனளயும் உயிர்கனளயும் 
பர ாரிக்கும் பதய்வங்களும், கதவர்களும்தான் ஏது! எல்லாம் ‘தான்’ 
எனும் தன்ன யற்று, சிவ ாகிய உண்ன க்குள் உனறந்து விடும் 
அல்லவா! அதனாகலகய எல்லாத் பதய்வங்களும் அஞ்சி ஓடினர்.  

பரம்பபாருனள சாக்ஷியாகக் பகாண்டு, ‘ஸ்ரீ லலிதா’ எனும் பபயருடன் 
உலகங்கனளயும், உயிர்கனளயும் பனடத்து வினளயாடிக் 
பகாண்டிருக்கும், பரம்பபாருளின் சக்தியாக உன , தனது 
திருவினளயாடலும் நின்று விடுக ா எனும் அச்சத்தில், விடத்னத, 
சிவபிரானின் கண்டத்திகலகய நிற்கப் பிரார்த்தித்து அப்படிகய 
நடந்தது என்பது புராணக் கூற்று.   

வடப ாழிச் பசால்லான ‘ஸ்ரீ’ என்பதற்குப் பல பபாருட்கள் 
இருக்கின்றன.  ‘திரு ிகு’ எனும் பபாருள் ஒன்று. இனத நாம் 
 ாலக்ஷ் ினயக் குறிக்கவும்,  ாண்புனடயவர்கனளக்  குறிக்கவும் 
பயன்படுத்துகிகறாம்.  ‘விஷம்’ என்பதும் ‘ஸ்ரீ’ எனும் பசால்லின் ஒரு  
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பபாருள். சிவனுக்கு ‘ஸ்ரீ கண்டன்’ எனும் பபயர் விடமுனடய 
கழுத்துனடயவன் என்பகத. ‘ஸ்ரீ’ என்பதற்கு ‘ ானய’ அல்லது 
‘அவித்னத’ என்பதும் ஒரு பபாருள். அகத ச யம், ‘பிரம் ஞானம்’ 
என்பதும் பபாருள்.  ‘ஸ்ரீஹரி’ அல்லது ‘ஸ்ரீஹரன்’ என்றால்,  ானயனய 
அறுப்பவன் எனவும், பிரம் ஞானத்னதக் பகாடுப்பவன் எனவும் 
பபாருள்படும். அதனாகலகய இப்பாடலில், விஷ ான ஆலகாலத்னத 
 ானய அழிக்கும்  ருந்தாகவும் காட்டப்பட்டது.  

இப்பாடலில், சிவபிரானின் வயிற்றுக்குள் இருக்கும் அனசயா, 
அனசயும் உடல்கள், ‘குக்ஷிகதான் சர அசர கணான்’ என்றும், 
பவளியில் இருப்பனவ எல்லாம் ‘பாஹ்யஸ்த்திதான்’ என்றும் 
காட்டியிருப்பனத, நாம் எப்படிப் பபாருள் பகாள்வது?  

எல்லா உலகங்கனளயும் தன்னுள் பகாண்டிருப்பவர் பரம்பபாருள் 
என்றால், அவருக்கு பவளியில் இருக்கும் கவறு உலகங்களும், 
உயிர்களும் எப்படி இருக்க முடியும்?  

எனகவ, தன்னுள் இருப்பனவ என்பதற்கு, அவரால் இனிக லும் 
பனடக்கப்படக் காத்திருக்கும் காலமும், கதசமும், உயிர்களும், 
உலகங்களும் என்றும்,  தனக்கு பவளியில் இருப்பனவ என்பதற்கு, 
ஏற்கனகவ பனடக்கப்பட்ட காலம், கதசம், உயிர்கள், உலகங்கள் 
என்றும் பபாருள் பகாள்வது பபாருத்த ாகத் கதான்றுகின்றது. 
அதனாகலகய, அவ்விதக  த ிழில் ப ாழி பபயர்க்கப்பட்டது. (31) 

------------------------------------ 
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32 - திருநீல கண்டத் பதய்வம் அடி கபாற்றி! 

ज्वालोग्रः सकलामराशतभयिः क्ष्वलेः कथां वा त्वया 
दृष्टः तक च करे धतृः करतले तक पक्वजांबफूलम ् | 
शजह्वायाां शिशहति शसिघशुिका वा कण्ठिशे ेभतृः 

तक त ेिीलमशिर्तवभषूिमयां शांभो महात्मि ् वि ||३२|| 

ஜ்வாகலாக்₃ர: ஸகலா ராதிப₄யத₃: க்ஷ்கவல: கத₂ம் வா த்வயா 
த்₃ருஷ்ட: கிம் ச ககர த்₄ருத: கரதகல கிம் பக்வஜம்பூ₃ப₂லம் | 

ஜிஹ்வாயாம் நிஹிதஶ்ச ஸித்₃த₄கு₄டிகா வா கண்ட₂கத₃கஶ ப்₄ருத: 
கிம் கத நீல ணிர்விபூ₄ஷண யம் ஶம்கபா₄  ஹாத் ன் வத₃ ||32|| 

தானனன தானனன தானனன தானனன 
தானனன தானனன – தனதான  

தீபயனவு  லாவசுர ரானவரு க ாட ருள் 
ஆனவிடங் காணுதனக – அதுகபறு! 

 
ஓயஅது கவயுனறய கசருனகயி கலயனடய  

சாயலிருள் நாவலது – எனு ாறு! 
 

நாவிலது கவாவுணவு!  கநாவு ருந் கதாகழுது 
நீல ணி கயாநிதியும் – அதுகூறு! 

  
யாவதறி கவதருக!  நாவிலமு தும்பபாழிக! 

கசயினரு ககவருக! - சிவசம்கபா!   
 

(32) 

தீயாய்க் பகாழுந்து விட்படரிந்து பரவுவதும், எல்லாத் 
கதவர்கனளயும் அச்சத்தால் விரட்டுவது ான (ஆலகால ாகிய) 
விஷம், எப்படித்தான் உ து கண்களால் பார்க்கப்பட்டகதா! 
அந்தவிடம் தங்கள் னகயில் எப்படித்தான் ஓயும்படி ஏற்கப்பட்டகதா! 
உள்ளங்னகயில் னவக்கப்பட்டகத, அது என்ன கருநாவல் பழ ா 
என்ன! உ து நாக்கில் னவக்கப்பட்டகத, அது என்ன (உணவா?)  
சித்த  ருந்தா! கழுத்திகல நிறுத்தப்பட்டகத, அது என்ன நலீ ணி 
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ககார்த்த அணிகலனா என்ன! (அனனத்தும் அறியும் அமுதம் 
அளிப்பவராக வந்து) ஓ, சம்கபா, இதனன எ க்குச் பசால்லுக! 

குறிப்பு: 

யாராலும் எடுக்ககவா, அடக்ககவா, ஏற்ககவா, கசர்க்ககவா முடியாத 
ஒன்னற, பர ாத் னாகிய இனறவகன ஆளமுடியும். அத்தனகய 
பபாருள் இங்கக, ஆலகால விஷ ாகக் காட்டப்படுகின்றது.  31ம் பாடல் 
குறிப்பின்படி, அவ்விஷம், எல்லாவற்னறயும் ஒன்றாக்கி விடுகின்ற 
அத்னவத ாகிய கபரறிவுப் பபருந்தீ! அதுகவ அறியான  எனும் 
வியாதியினன அழிக்கத் கதான்றிய பபருவிஷம்.  அதனன முற்றும் 
பதளியப் பார்க்கும் பார்னவயும், அதனன  ிக எளிதாக ஏற்கும் 
திறன யும், அப்கபரறிகவ கநாயறுக்கும்  ருந்து என  ாற்றும் 
வலின யும், கதடியவர்களுக்கு  ட்டுக  பகாடுக்கப்பட கவண்டிய 
பதள்ளறிவு என்பதால், அதனனக் கழுத்திகல பாதுகாப்பாக 
அணிந்திருக்கும் நல்லிரக்கமும் என இனவ எல்லாமுக  இனறவனின் 
கருனண அல்லவா!  இவ்வுண்ன னயகய இப்பாடல் 
உணர்த்துகின்றது. (32) 

------------------------------------ 
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33 - எளிகயார் நற்பணினவ ஏற்கும் அடி கபாற்றி! 

िालां वा सकृिवे िवे भवतः सवेा िशतवा भ िशुतः 
पजूा वा स्मरिां कथाश्रविमप्यालोकिां मादृशाम ् | 

स्वाशमन्नशस्थरिवेतािसुरिायासिे तक लभ्त े
का वा मशुक्तशरतः कुतो भवशत चते ् तक प्राथ भिीयां तिा ||३३|| 

நாலம் வா ஸக்ருகத₃வ கத₃வ ப₄வத: கஸவா நதிர்வா நுதி: 
பூஜா வா ஸ் ரணம் கதா₂ஶ்ரவண ப்யாகலாகனம்  ாத்₃ருஶாம் | 
ஸ்வா ின்னஸ்தி₂ரகத₃வதானுஸரணாயாகஸன கிம் லப்₄யகத 

கா வா முக்திரித: குகதா ப₄வதி கசத் கிம் ப்ரார்த₂னீயம் ததா₃ ||33|| 

தன்ன தனனான தன்ன தனனான  
தன்ன தனனான – தனனான  

பதாண்டு சிவனானரக் கண்டு பணிபூண்டு  
நன்று சிவபூனஜத் - துதியாகல  

 
நின்று சிவத்யானம் என்று சிவகானத  
ப ன்று நினனவூடு -  தியாகல  

 
ஒன்று முனறகபாதும் அன்று தனளகபாகும்  

என்று அறிவாகும் – அதனாகல 
 

நன்று குனறவான பதான்னறப் பிறகதவர்  
 ன்றப் பயகனது – பபரு ாகன! 

 
   (33) 

கபாதாதா இது, கதவகதவா, உ து பதாண்டிகலா, உம் ிடத்தில் 
பணினவகயா, துதினயகயா, பூனஜனயகயா, தியானத்னதகயா, 
நினது கனதகனளக் ககட்பனதகயா, நின்னுருவினன ( னக் 
கண்ணால்) பார்ப்பனதகயா, ஒருமுனறகயனும் நான் பபற்றவன் 
ஆகனன் எனில், இனறவா, அதுவன்கறா முக்தி, கவறு என்ன! 
இப்படிகய ‘முக்தி’ கினடக்கும் என்றால், அப்புறம் கவறு எந்தப் 
பயனன கவண்டி எதனனச் பசய்ய கவண்டும் எனும் நினல 
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உள்ளது! நினலயற்ற சுகங்கனளப் பிற பதய்வங்களிடம் ககட்டுப் 
பபறுவதால், என்ன பயன் வந்துவிடப் கபாகிறது! (ஒன்று ில்னல!)  

குறிப்பு: 

 ிகவும் எளிய வழியிகலகய இனறவனது கருனணனய நாம் அனடய 
முடியும் என்றும், அனலந்து திரிந்து பூக்கனளச் கசகரிப்பதற்குப் 
பதிலாக நாம் நம்முனடய பதளிந்த  னம் எனும் பூனவ இனறவனுக்கு 
அளிப்பது பபருன   ிக்கது என்று முன்பு காட்டிய பகவான் 
ஆதிசங்கரர், இப்பாடலில் சிவப்பணியாகப் பபாதுப்பணி பசய்வதும், 
இனறவனன  னதிகலகய எப்கபாதும் ஏற்றினவப்பதால், ந து  
ஒருமுனற பசய்யும் நற்பூனஜயினாகல நற்பயன் வினளயும் எனச் 
பசால்கிறார்.   

இனறவனன அப்படித் துதிப்பதாலும், ஆழ்ந்து சிவபுராணங்கனளச் 
பசவியிற் ககட்பதினாலும், அத்தனகய எளிய பக்தியினாலுக  
சிவபபரு ானின் அருளால் ஆளப்பட்டு ‘முக்தி’ எனும் விடுதனலப் 
பயனன நம் ால் அனடய முடியும் என்று இப்பாடலில் காட்டுகின்றார்.  

‘அஸ்த்திர-கதவதா-அனுஸரண-ஆயாகஸன-கிம்-லப்யகத’ எனத் 
தரப்பட்ட பசாற்பறாடருக்கு ‘நினலயற்ற பதய்வங்கனளத் திரும்பத் 
திரும்ப வணங்கி என்ன பயன்’ என்று பபாதுவாகப் பபாருள் 
பகாள்ளப்படுகிறது. எனினும், ‘நினலயற்ற பயன்களுக்காக, 
பதய்வங்கனளத் திரும்பத் திரும்ப வணங்கி எனத அனடயப் 
கபாகிகறாம்’ என்றும் பபாருள் பகாள்ளலாம்.  

அப்படித்தான் இங்கக த ிழில் ப ாழி பபயர்க்கப்பட்டது. (33) 

------------------------------------ 
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34 - ஊழிப் கபராழி உண்டஒளித் தனி கபாற்றி! 

तक ब्रमूस्तव साहसां पशपुत ेकस्याशस्त शांभो भव- 
ियंै चदेृशमात्मिः शस्थशतशरयां चान्यःै कथां लभ्त े| 

भ्रश्यद्दवेगिां ुसन्मशुिगिां िश्यत्प्रपिां लयां 
पश्यशन्नभ भय एक एव शवहरत्यािन्दसान्द्रो भवाि ् ||३४|| 

கிம் ப்₃ரூ ஸ்தவ ஸாஹஸம் பஶுபகத கஸ்யாஸ்தி ஶம்கபா₄ ப₄வ- 
த்₃னத₄ர்யம் கசத்₃ருஶ ாத் ன: ஸ்தி₂திரியம் சான்னய: கத₂ம் லப்₄யகத | 
ப்₄ரஶ்யத்₃கத₃வக₃ணம் த்ரஸன்முனிக₃ணம் நஶ்யத்ப்ரபஞ்சம் லயம் 
பஶ்யன்னிர்ப₄ய ஏக ஏவ விஹரத்யானந்த₃ஸாந்த்₃கரா ப₄வான் ||34|| 

 

தானனன தானனன தானனன தானனன  
தானனன தானனன – தனனானா 

கூறரியாப்  ச ீர்வலின த்  தீரமு  தானதருள்  
யாரனடவர் யாரறிவர் – உயிர்நாதா! 

 
கபறனடயு  ான் சிவத் தீர்வனடவ லானதவச்  

சீரனடவ தாவபரவர் – சிவசம்கபா!  
 

கதறறியாத் கதவமுனி யாரவரும் கநாகுபிணி  
ஆகவுல  காவு ழித் – திடும்கபாகதா 

 
நீபராருவ ராகபய க யருளி கநயநனகப்  
பூவினளயு  ாடலருள் - புவகனசா ! 

 
(34) 

என்னபவனச் பசால்வது நினது திருவினளயாடனல, உயிர்களின் 
அரகச! இத்தனகய நினது துணிவு கவறு யாருக்கு இருக்கிறது! 
இப்படிப்பட்ட ஒருன ப்பட்ட ஆன் நினலனய கவறு யாரால் அனடய 
முடியும்! கதவர்கள் குழப்ப னடயவும், முனிவர்கள் அஞ்சவும், 
அண்டங்கள் எல்லாம் அழியவும் நடக்கின்ற (ஊழிக்காலச்) 
பசயனல, அச்ச ற்றுப் பார்த்துக் பகாண்டு, ஆனந்த நினலயில், 
திருவினளயாடல் புரிந்து பகாண்டு தனித்து இருப்பவர் தாங்கள்! 
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குறிப்பு: 

‘அழிவு’ என்பது துயர ில்னல! அது ஆக்கத்தின் வித்து. 
ஈர்த்தினணக்கும் சக்தி! தன்னிட ிருந்து பிரிந்தாற் கபாலச் பசன்று 
பல உடல்களாக, உயிர்களாக விளங்கும் ஆன் சக்தினய,  ீண்டும் 
தன்னுகள கசர்த்துக் பகாள்ளும் பபரும் கருனணகய ஊழிப் 
கபராழியாகிய பபரும் அழிவு. அச்ச யத்தில் அனனத்தும் 
கவறுபாடுகளற்றுப் கபாகின்றன.  

எல்லா கவற்றுன கனளயும் தன்னுகள ஏற்று, இரண்டல்ல 
எனக்காட்டும் பரம்பபாருள்  ட்டுக , அவ்வரிய ஆனந்தத்னத 
சுகித்தபடி, தனித்து நிற்கிறது.  அச்சுகத்தின் துளினய, ஜீவர்களாகிய 
நாமும் சுனவத்தனுபவிக்க முடியும். அப்படி உணர்பவகர ‘ஜவீன் 
முக்தர்’ ஆவார், அப்கபறு பபற்றவர்களில் தனலயானவராகிய 
பகவான் ஆதிசங்கரர், ‘ஜீவன் முக்தி’ எனும் அப்கபறினன 
நினனவுபடுத்தகவ இப்பாடனலத் தந்துள்ளார் எனத் கதான்றுகிறது. 

‘ஆழ்துயில்’ என்பதும் ஒரு அழிவுதான். இதனன  னற ‘நித்தியப் 
பிரளயம்’ என்று அனழக்கிறது. ஆழ்துயிலில்  னனத இழந்து, 
அதனால் கட்டும் காலமும், கதசமும் கடந்து, துயரங்களின்றி, பசால்ல 
முடியாத சுகத்தினில், எல்லா உயிர்களும் இருக்கின்றன. அச்சுகம் 
 னனதத் தாண்டிய அனுபவம். அப்கபாது எந்த உலகங்களும், 
உயிர்களும் இல்னல. தாகன தனியாய் இருக்கும் தந்நினறவு நினல 
எனும் அந்த அனுபவநினல  நாம் பவளியிலிருந்து ஈட்டப்பட்டது அல்ல; 
அது நம்முனடய இயற்னகயில் வினளவது! 

ஆனால், ஆழ்துயிலின் அனுபவ சுகம், விழித்த பின்னகர நம் ால் 
உணரப்படுகிறகத ஒழிய, ஆழ்துயிலின் கபாகத அல்ல! ஏபனனில், 
ஆழ்துயிலில் ‘அவித்னத’ எனும் அறியான ப் கபார்னவ மூடிக் 
கிடக்கிறது.  அதாவது ‘நித்ரா’ எனும் ஒரு வனக எண்ணம் அல்லது 
‘சித்த விருத்தி’  ட்டுக   னதில் இருக்கிறது.  அதனன 
ஞானத்தினால் பதளிந்து,  னனதயும் ‘பார்க்கின்ற’ ப ய்யறிவு 
துலங்கினால், அது ஆழ்துயினல விடச் சுக ான ச ாதிநினல எனும் 
தன்னன அறிந்து துயில்கின்ற ஆனந்த நினல!  அந்நினலயில்  
‘ஆன் ாகவ தான்’ என்ற தனகன  நினறந்த தந்நினறவும் 
கினடக்கிறது.   (34) 

------------------------------------ 
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35 - உள்ளத்துள் உள்ளுயிர்த்து உள்ளான் அடி கபாற்றி! 

योगक्षमेधरुांधरस्य सकलश्रयेःप्रिोद्योशगिो 
दृष्टादृष्टमतोपिशेकृशतिो बाह्यान्तरव्ाशपिः | 
सवभज्स्य ियाकरस्य भवतः तक वशेितव्ां मया 

शांभो त्वां परमान्तरङ्ग इशत म ेशचत्त ेस्मराम्यन्वहम ् ||३५|| 

கயாக₃கக்ஷ து₄ரந்த₄ரஸ்ய ஸகலஶ்கரய:ப்ரகதா₃த்₃கயாகி₃கனா 
த்₃ருஷ்டாத்₃ருஷ்ட கதாபகத₃ஶக்ருதிகனா பா₃ஹ்யாந்தரவ்யாபின: | 

ஸர்வஜ்ஞஸ்ய த₃யாகரஸ்ய ப₄வத: கிம் கவதி₃தவ்யம்  யா 
ஶம்கபா₄ த்வம் பர ாந்தரங்க₃ இதி க  சித்கத ஸ் ராம்யன்வஹம் ||35|| 

 

தானன தானன தன்ன  
தானன தானன தன்ன  

தானன தானன தன்ன – தனதான  

காப்பவ ராகவும் இன்னல்  
தீர்ப்பவ ராகவும் கன்னல்  

கசர்ப்பவ ராகவும்  ின்னும் - நல ானாய் 
 

நூற்பவ ராகியும் கண்ணுள்  
நுண்ணறி யாதன தன்னுள் 

வார்ப்பவ ராய்பவளி உள்ளும் – வழியானாய் 
 

தூப்புல னாகிட நன்ன   
வாய்ப்பவ னாகிட வுண்ன   

கநர்த்தினி யாபனது  என்ன – வினழகவகன!  
 

பூப்புல க பயன துள்ளம்  
காத்துற கவபயன பதண்ணம்  

ககாத்துணர்  கவனினி திண்ணம் – குருநாதா!    
 

(35) 

நலம் ஈட்டுவதும் காப்பது ான நன்ன க்கு ஆதார ாகவும், 
இடரறுத்து எல்லாவித உயர் நன்ன கனள அளிக்கின்றவராகவும், 
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காணுமுலகிலும், காணா உலகிலும் (நுண்சக்தியாக இருந்து), 
உள்ளும் புறமும் நினறந்து,  நந்நினல அனடயும் வழியினனக் 
காட்டுபவராவும், எல்லாம் அறிந்து அருள் தருபவராயும் விளங்கும் 
தங்களிடம், யான் எதனன கவண்டும் என இனிக் ககட்பது? ஓ 
சம்கபா, எனது உள்ளத்துக்குள்  ிகவும் பநருக்க ாய் இருந்து 
காப்பவராக,  னதுள் ககாத்து எப்கபாதும் உறுதியுடன் 
இருக்கின்கறன், குருகவ! 

குறிப்பு: 

ஒன்னற வினழயும்கபாது, எது கவண்டும், எது நன்ன  தருவது, எது 
ந க்குத் தக்கது என்று நம் ால் சரியாக உணர்ந்து பகாள்ள 
முடிவதில்னல. ஒன்னற விரும்பச் பசய்வது, ந க்குள் இருக்கும்  
‘இச்சா சக்தி’ எனும் வினழயும் வலின . அச்சக்தி வளர வளர, ந து 
விருப்பங்களும், கதனவகளும்  ாறும்.  நம்முனடய அறிவின் 
முதிர்ச்சினயப் பபாறுத்கத, நம்முனடய ஆனசகளின் முதிர்ச்சியும் 
இருக்கும் அல்லவா? குழந்னதக்கு  ிட்டாய் ஆனசயானால், அதுகவ 
வளர்ந்த இனளஞனாகும் பபாழுது,  ற்பறாரு பபாருளில் 
ஆனசப்படுகிறது. ஏபனனில், அது அறிவின் வளர்ச்சி.  

அறிவின் சக்திகய ‘ஞான சக்தி’ எனப்படும். எனகவ ஞான சக்தி வளர 
வளர, ‘இச்சா சக்தி’ உயர்வு பபறும். முயற்சியுனடயவர்கள், 
அவ்வாறான இச்னசயினால் பசய்யும் பசயலுக்குத் கதனவ, ஆக்கும் 
திறன . இதுகவ ‘கிரியா சக்தி’ எனப்படும். எனகவ ‘சரியான ஒன்று’ 
கவண்டும் என்று இனறவனிடம் ககட்க கவண்டும் என்றால், ந க்குச் 
‘சரியான ஞானசக்தி’ வளர்ந்திருக்க கவண்டும்.  அது ந க்கு 
இருக்கிறதா எனும் உறுதி இல்லாத காரணத்தால், நா ாக ஒன்னறக் 
ககட்பனத விட, இனறவனிடக  அப்பபாறுப்னப விட்டு விட்டால், ந க்கு 
கவண்டிக் பகாள்ள கவண்டிய பளுவும் கூட இல்லா ல் ந து 
வாழ்க்னக எளிதாகிவிடும்.  எப்படி ஓர் தாயார் தனது குழந்னதக்கு எது 
கதனவகயா அதனன அவ்வப்கபாது கவனித்துக் பகாடுத்து 
வருவாகரா, அப்படிகய, இனறவன் நாம் ககட்கா கலகய, ந க்குத்  
தக்கனவற்னறத்  தக்க ச யத்தில் அளித்துக் காப்பது உறுதி.  இதுகவ 
இப்பாடலின் உட்கரு. (35) 

------------------------------------ 
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36 - ஆலயம் ஆகுமுடல் ஆள்விப்பான் அடி கபாற்றி! 

भक्तो भशक्तगिुावतृ ेमिुमतृापिू ेप्रसन्न ेमिः 
कुम्भ ेसाम्ब तवाशिपल्लवयगुां स ांस्थाप्य सांशवत्फलम ् | 

सत्वां मन्त्रमिुीरयशन्नजशरीरागारशतुि वहि ् 
पणु्याहां प्रकिीकरोशम रुशचरां कल्यािमापाियि ् ||३६|| 

ப₄க்கதா ப₄க்திகு₃ணாவ்ருகத முத₃ம்ருதாபூர்கண ப்ரஸன்கன  ன: 
கும்கப₄ ஸாம்ப₃ தவாங்க்₄ரிபல்லவயுக₃ம் ஸம்ஸ்தா₂ப்ய ஸம்வித்ப₂லம் |  

ஸத்வம்  ந்த்ரமுதீ₃ரயன்னிஜஶரீராகா₃ரஶுத்₃தி₄ம் வஹன் 
புண்யாஹம் ப்ரகடீககரா ி ருசிரம் கல்யாண ாபாத₃யன் ||36|| 

 

தன்னனன தானனன தன்னனன தானனன  
தன்னனன தானனன – தனதான  

பக்தியினழ நூனலயுற்று சுத்தநினற நீனரயுற்று  
தத்துப ாளி யாகவுற்று –  ன ான 

 
குத்துவிளக் கானகுடம் அத்துவித  ானபதம்  
ப த்து ினழ  ாவினலநல் –  தியாக 

 
நட்டசுபத் கதங்கனியும் நற்குணத்தி கலவினளயும்  

நற்திருவின் நா ஜபம் – நய ாக 
 

பதாட்டுவுடற் தூய்ன யுற இட்டவுன  யாள்சிவகன  
வட்டிலுனன கயவருடி – வரகவற்க!  

 
 (36) 

பக்தியாகிய நூலினால் சுற்றப்பட்டும், நினறவு எனும் நந்நரீினால் 
நிரப்பப்பட்டும், ஒளி  ிக்கதாயும் விளங்கும் எனது  ன ாகிய 
குடத்தில், உ து திருவடிகளாகிய  ாவினலகனளப் பதித்து, 
க ன்ன யான ஞான ாகிய கதங்கானய னவத்து, சிறப்பான 
 ந்திர ாக நற்குணங்கனளத் தியானித்து, ப ய்யாகும்படியாக 
எனது உடனலச் சுத்தப்படுத்த,  னதில் நல்ல  கிழ்ச்சினயத் 
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கதடுபவனாக, (என்னுடலாகிய நினது ககாவிலுக்கு) நந்நீராட்டு 
வரகவற்பினனச் பசய்கின்கறன். 

குறிப்பு: 

வீட்டினனச் சுத்திகரிக்கச் பசய்கின்ற ‘புண்யாஹவாசனம்’ கபான்றகத, 
உடலாகிய ஆலயத்னதச் சுத்தம் பசய்து, அங்கக ஆன் ாவாய் 
விளங்கும் பரம்பபாருனள ஆராதித்தல் எனும் பபரும் தவம்.  

தன்னுள் விளங்கும் தனகன கய கடவுள் எனும் அறிவும், உணர்வும் 
வந்தாகல, தன்னுனடய வல்லுடல், ப ல்லுடல், காரண உடல் என 
இம்மூன்றும் சுத்தப்படும். அதனால் சத்தியப் பபரு ஒளி உள்கள 
துலங்குதல் பதளியும்.  

இனறச் சிந்தனனயாலும், இனறவன் நா  ஜபத்தினாலும்,  னம்,  தி, 
வாக்கு, மூச்சு, பசயல் என எல்லாக  சுத்திகரிக்கப்படுகின்றன.  
‘உடகல இனறவன் இருக்கும் ஆலயம்’ என்பது உணரப்படுவதால்,  
நல்லுணவும், நற்பயிற்சியும் ‘ஸ்தூல சரீரம்’ எனும் வல்லுடனலப் 
புதுப்பிக்கும். நற்குணமும், நல்லன தியும் புலனறிவு,  னம் முதலான 
‘சூக்ஷ்  சரீரம்’ எனும்  ப ல்லுடனலப் புதுப்பிக்கும். நற்சிந்தனனயும், 
நல்லறிவும் வினளவதால் நல்வினனகள் பசய்து, அதனால், ‘காரண 
சரீரம்’ எனும் வினனயுடலும் புதுப்பிக்கப்பட்டுவிடும். அதனால் ஸ்தூல, 
சூக்ஷ் , காரண எனும் முவ்வுடலும் புனிதம் அனடந்து,  ஆன் ா 
லயிக்கின்ற ஆலய ாக ஒளிர்விடும்.  

இதுகவ இப்பாடலின் உட்கரு. (36) 

------------------------------------ 
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37 - கனடந்தனடயும் கபரமுதக் கற்பகத் தரு கபாற்றி! 

आम्नायाम्बशुधमािरेि समुिस्सांघाः समदु्यन्मिो 
मन्थािां दृढभशक्तरज्जसुशहतां कृत्वा मशथत्वा ततः | 
सोमां कल्पतरुां  सपुव भसरुतभ शचन्तामति धीमताां 

शित्यािन्दसधुाां शिरन्तररमासौभाग्यमातन्वत े||३७|| 

ஆம்னாயாம்பு₃தி₄ ாத₃கரண ஸு னஸ்ஸங்கா₄: ஸமுத்₃யன் கனா 
 ந்தா₂னம் த்₃ருட₄ப₄க்திரஜ்ஜுஸஹிதம் க்ருத்வா  தி₂த்வா தத: |  
கஸா ம் கல்பதரும் ஸுபர்வஸுரபி₄ம் சிந்தா ணிம் தீ₄ தாம் 

நித்யானந்த₃ஸுதா₄ம் நிரந்தரர ாபஸௌபா₄க்₃ய ாதன்வகத ||37|| 

தனனனன தானனன தனனனன தானனன  
தனனனன தானனன – தனனான  

பதளிய ன கதாருறுதி வலியகயி றாக தி  
முனியு ன க கனடயும்  - முழலாகி 

 
உரியகுண க ாடு னற அரியகட லாழிகனடந்  
தருளதரு கதனு ணிப் - பபரும்கபாகம்  

 
அருளவுன  கயாடுதவப் பபாருளபய ஞானசுகம்  

தருபரசு கானுபவந் – தரும்கயாகம் 
 

அரியபர  ானநிதி விரியபிற வாதகதி  
அருளபய  ானதிரு –அனடவாகர!  

 
(37) 

பதளிவான  னமுனடய அடியார்கள், ‘உறுதியான  தி’ எனும் 
கயிறாக்கி, நல்ல முயற்சி பகாண்ட  னனதக் கனடகின்ற 
 த்தாகப் பயன்படுத்தி, நற்குணங்ககளாடு  கவத ாகிய கடனல 
உறுதியுடன் கனடந்து, அதன் பயனாக, கற்பக  ரம், கா கதனு, 
சிந்தா ணி என கவண்டுகவார்க்கு எல்லாம் கவண்டுவன 
அளிக்கின்றவராய், அன்னன உன யுடன் இருப்பவராய்,  
ஞானிகளுக்குள் விளங்கும் பபரும் சுக நினலயாய், நினலயான 
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முக்திபயனும் பசல்வ ாய் விளங்கும் பரம்பபாருனளப் பயனாக  
அனடகின்றனர். 

குறிப்பு: 

பதளிவான  னம் என்பது, ‘கா ம், குகராதம், கலாபம்’ முதலான 
தீக்குணங்கள் அற்று, உயர்வான குணங்களுடன் திகழும் க ன்ன . 
இதனன அனடவதற்கு, ‘கர் கயாகம்’ எனும் ‘பசயற்துறவு’  ட்டுக  
நல்வழியாகும். அதாவது, தனக்பகனப் பயன் எனும் எதிர்பார்ப்பு 
இல்லா ல், தர் ப்படி த க்கான கடன னய  ட்டும் இனறப்பணியாகச் 
பசய்து, வரும் வினளனவ இனறவன் அளித்த பரிசாக ஏற்று வாழ்தல். 
அவ்வாறு வாழ்வதன் பலனாகக் கினடக்கும் பதளிவுனடய 
 னத்தினன, நாம் திட ான புத்தியினால் க லும் பலப்படுத்த 
கவண்டும். இதற்கு  னதிலும், புத்தியிலும் ‘ஒருநினலக் ககாட்பாடு’ 
இருப்பது இன்றியன யாதது. அதற்கு உதவத்தான் ‘பக்தி கயாகம்’, 
‘தியான கயாகம்’ என நம்ன  உயர்த்துவதற்கான படிகள் 
இருக்கின்றன. அப்படிகளில் ஏறி, அதனால் பதளிந்த  னமும், 
திட ான புத்தியும் அனடந்தவர்களாக இருப்பவர்களுக்கு ஞான 
கவட்னக ஏற்படுவது நியதி. அந்த ஞானப் பாடங்களின்  பயனாக, 
அவர்கள் எப்கபாதும் தங்கள்  னதில் ஆன்  அறிவாகிய கவத 
உண்ன கனள  ட்டுக  அலசி ஆய்ந்து வந்தால், அழியாத 
பரம்பபாருளாகிய சிவபபரு ான் அன்னன உன யின் கூட்கடாடு 
எழுந்தருளுவது கபால, ஒப்பற்ற கபரறிவும், பரசிவ சுகப் பபரு 
பவள்ளமும்  னதுள் வினளவனத உணர்வார்கள்!  தரு த்தால் கடந்து 
வந்த ந து வாழ்க்னகப் பானத, இவ்வாறு ஞானத்தால் 
அலங்கரிக்கப்பட்டு, சிவானந்த பவள்ளத்தில் நனனத்து ‘முக்தி’ எனும் 
விடுதனலனய கநாக்கி நடத்திச் பசல்லும்.  இவ்வரிய கருத்கத, 
இப்பாடலில் விளங்கும் கரு. (37) 

------------------------------------ 
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38 - முழு தியாய்  னமுகிழ்த்த மூகதான் அடி கபாற்றி! 

प्राक्पणु्याचलमाग भिर्तशतसधुामरू्ततःप्रसन्नः शशवः 
सोमः सद्गिुसशेवतो मगृधरः पिू भस्तमोमोचकः . 
चतेः पषु्करलशक्षतो भवशत चिेािन्दपाथोशिशधः 

प्रागल्भ्यिे शवजमृ्भत ेसमुिसाां वशृत्तस्तिा जायत े||३८|| 

ப்ராக்புண்யாசல ார்க₃த₃ர்ஶிதஸுதா₄மூர்தி:ப்ரஸன்ன: ஶிவ: 
கஸா : ஸத்₃கு₃ணகஸவிகதா ம்ருக₃த₄ர: பூர்ணஸ்தக ாக ாசக: . 

கசத: புஷ்கரலக்ஷிகதா ப₄வதி கசதா₃னந்த₃பாகதா₂னிதி₄: 
ப்ராக₃ல்ப்₄கயன விஜ்ரும்ப₄கத ஸு னஸாம் வ்ருத்திஸ்ததா₃ ஜாயகத ||38|| 

(சிவனுக்கும் சந்திரனுக்கும் சிகலனட) 

தானனன தானனன தானனன தானனன  
தானனன தானனன – தனதான  

க லிபனதி ரானதினச யூழு றி யாத னல  
யாகு த னாலினிய – வடிவாகி 

 
தீதுகனள கவாரினணய  ாதுவுன  யானுகர  

 ானினுரு வாகியுரு – பதளிவாகி 
 

சூழு ிருட் கபார்னவகனள மூழு திப் கபரழனக  
நீளுபவளித் கதறலமு – பதாளியாகிக் 

 
காணுமுனி கயாரின் னங் காணு கிழ் வாகுங்கடல்  

காணும்யர் வாகி லர் –  னக யாம்! 
 

 (38) 

க லிபனதி ரானதினச = க ன்ன க்கு எதிரான தினச அதாவது 
பாவம் (க ற்கின் எதிர்ப்புர ான கிழக்கு); ஊழு றி யாத னல = 
அற்ற நல்வினனயாகிய  னல ஆகும் (அறியப்படாது இருக்கும் 
 னல வழி); அதனால்; இனிய வடிவாகி;  
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தீதுகனள கவாரினணய = தீன  கனளந்த நற்குணத்தார் சூழ (தீ 
துகள் = பநருப்புத் துண்டான விண் னீ்கள்); ஐகவாரிணிய = 
ஆகவார் சூழ;  ாதுவுன  யான் = அன்னன உன  உனடயான் 
(பபண் எனும் உவன க்குரியவன்); பதளிவாகி;  

சூழு ிருட் கபார்னவகனள = அறியான  எனும் இருனளக் 
கனளபவர் (சூழ்ந்திருக்கும் இருட்கபார்னவ நீக்கும்); மூழு திப் 
கபரழனக = முழுன யான அறிவின் எழினல (முழுன யான 
நிலவின் அழனக); நீளு(ம்) பவளித் கதறல் = அகன்ற  னத்தின் 
விளக்காக (நீண்ட  வானின் விளக்காக); அமுத ஒளியாகி;  

காணுமுனி கயாரின் = காணுகின்ற நல் னம் முனனந்த 
 னிதரின்  னத்தில்; காணு கிழ் வாகுங்கடல் = கடல்கபால் 
 கிழ்ச்சி காணும்; காணுமுயர்வாகி = உயர்வான நினலயாகில்; 
 லர்  னக யாம் =  னம்  லர்ச்சி அனடயும்; 

 னலயாய்க் குவித்த முன் பசய்த நல்வினனயின் பயனாக 
(கீழ்த்தினசயில், புனித  னலகளின் வழியாக), இனியவடிவினராய் 
(இனியவடிவாக), பதளிவுனடயவராய் (பதளிவானதாக), நந்நினல 
தருபவராய் ( கிழ்ச்சி தருவதாக), அன்னன உன யுடன் 
கூடியவராகவும் (பபண்ணுக்கு உவன யானதாக), 
நற்குணமுனடயார் சுற்றித் பதாழ (விண் ீன்கள் சுற்றியிருக்க), 
னககளில்  ான் ஏந்தியவரு ாக (தன்னுள்கள  ானனப் கபான்ற 
நிழனலக் பகாண்ட), முழுன ப் பபாருளாக (முழு தியாக), 
அறியான  எனும் இருனள அகற்றுபவராக (இருனள 
அகற்றுவதாக), பரசிவன் நல் னம் பகாண்டாரின்  ன ாகிய 
பவளியிகல கதான்றுவதால் (சந்திரன், வான பவளியில்  ிகவும் 
எழிலாக வருவதால்), காண்பவர்களுக்குக் கடல் கபால்  கிழ்ச்சி 
பபாங்கும்; அதனால் நந்நினல ( ன லர்ச்சி) கினடக்கிறது.  

குறிப்பு: 

ஆன்  ஒளி வீசுவதால்,  ன ானது சுகப்படுகிறது. ஆன் ாகவ 
பரம்பபாருளான பரசிவம்.  உதிக்கின்ற முழுன யான  தியினனப் 
கபால, பரசிவம் குளிர்ச்சியான அருபளாளியுடன் விளங்குகின்றது. 
அதனனக் காட்டகவ, பூரண நிலவுக்கும், ஆன்  ஒளிக்கும் ஒப்புன  
காட்டப்பட்டது. (38) 

------------------------------------ 
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39 - அனடந்பதன்னன ஆள்கின்ற அய்யன் அடி கபாற்றி! 

धमो म ेचतरुशिकः सचुशरतः पाप ां शविाशां गतां 
कामक्रोधमिाियो शवगशलताः कालाः सखुाशवषृ्कताः | 

ज्ािािन्दमहौषशधः सफुशलता कैवल्यिाथ ेसिा 
मान्य ेमािसपणु्डरीकिगरे राजावतांस ेशस्थत े||३९|| 

த₄ர்க ா க  சதுரங்க்₄ரிக: ஸுசரித: பாபம் வினாஶம் க₃தம் 
கா க்கராத₄ தா₃த₃கயா விக₃லிதா: காலா: ஸுகா₂விஷ்க்ருதா: |  
ஜ்ஞானானந்த₃ பஹௌஷதி₄: ஸுப₂லிதா னகவல்யனாகத₂ ஸதா₃ 
 ான்கய  ானஸபுண்ட₃ரீகனக₃கர ராஜாவதம்கஸ ஸ்தி₂கத ||39|| 

தனனா தனனனன தனனா தனனனன 
தனனா தனனனன – தனதான  

 னத்தா  னரநகரில் முனித்தாய்  னறயரசு  
துதித்தார் துனணவரதி – பதிநீகய! 

 
 ன ாள் வனதயறிய கனவூழ் வினதயவியும்  
அறங்கால் பல னடயும் – அதிகயாகம்! 

 
சினப்பா சமு ிடரும் பசருக்கா கிடுந்துயரும் 
அறுத்தா கிடும்பபாழுதும் – சுக ாகும் 

 
நலத்தா லரு னறயின் உரத்தால் நினறயறிவு 

வளத்தால் பயிர்நலமும்  - வர ாகும்! 
 

 (39) 

 ன ாகிய தா னர  லர்ந்த நகரத்தில், அனனவராலும் 
வணங்கப்பட்டவரும், துதிப்பவர்களுக்குத் துனணயருளும் 
அரசர்களுக்பகல்லாம் அரசரான தாங்கள் (எனது  னனத 
ஆள்வதால்), சுன யான ஊழ்வினனப் பாதிப்புகள் அகன்றன.  
அறத்தின் நான்கு பாதங்களும் வலுவாக விளங்குகின்ற பபரு 
நலம் வினளகிறது. ஆனச, சினம், ஆணவம் முதலான 
தீக்குணங்களும் விலகி விட்டன. எனகவ தினப் பபாழுதும் 
சுக ாகிறது. ( னறயின் முடிவான நினது உண்ன யினன 
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அறிவதால்), நினறவளிக்கும் ஞான ாகிய நற்பயிர் வளர்ந்து 
நற்பயனன அளிக்கின்றது. 

குறிப்பு: 

தர் மும், ஞானமும் காட்டும் பானதயில் இருப்கபார்க்கு,  னதில் 
பதளிவும், அறிவில் உறுதியும் இருக்கிறது. அவ்வுறுதியினால், 
ஆன் ாவான,  உயிரின் உயிரான ஒளிகய பரம்பபாருள் என்பது 
நிச்சயப்படுகிறது. அதன் வினளவாக, எல்லாப் பபாழுதும், எல்லாப் 
பபாருளும் இனற ய ாகப் புனித ாககவ பதரிகின்றன.  அதனால் 
துயரம் என எதுவும் இல்னல. எல்லாக் பகட்ட குணங்களும் 
 னறகின்றன. உள்ளும் பவளியும் எப்கபாதும்  கிழ்ச்சிகய 
நிலவுகிறது. அதனால் க ன்க லும் ந க்குள் ஆன்  அறிவு வளர்ந்து, 
பபரும் சுகத்னத அளிக்கின்றது. 

தர் த்தின் நான்கு பாதங்களாகத்  தவம், தூய்ன , கருனண, உண்ன  
எனச் சாத்திரங்கள் தருகின்ற்ன. தர் ம் இல்லாத வாழ்க்னகயில், 
இப்பாதங்கள் ஒவ்பவான்றாகச் சினதந்து  னறகின்றனவாம்.  
எனகவ அறத்தால் ஒழுகலும், இனறவனின் அடிகனளப் பணிதலும் 
ந க்கு இன்றியன யாத கடன  ஆகும். (39) 

------------------------------------ 
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40 - அல்லல் அறுக்கும் அரும்பயிர்நீர் வளம்கபாற்றி! 

धीयन्त्रिे वचोघिेि कशवताकुल्योपकुल्याक्रम-ै 
रािीतिै सिाशशवस्य चशरताम्भोराशशशिव्ामतृःै | 

हृते्किारयतुाि भशक्तकलमाः साफल्यमातन्वत े
दुर्तभक्षाि ् मम सवेकस्य भगवि ् शवश्वशे भीशतः कुतः ||४०|| 

தீ₄யந்த்கரண வகசாக₄கடன கவிதாகுல்கயாபகுல்யாக்ரன - 
ரானீனதஶ்ச ஸதா₃ஶிவஸ்ய சரிதாம்கபா₄ராஶிதி₃வ்யாம்ருனத: |  
ஹ்ருத்ககதா₃ரயுதாஶ்ச ப₄க்திகல ா: ஸாப₂ல்ய ாதன்வகத 

து₃ர்பி₄க்ஷான்    கஸவகஸ்ய ப₄க₃வன் விஶ்கவஶ பீ₄தி: குத: ||40|| 
 

தானனன தானனன தானனன தானனன 
தானனன தானனன – தனனான 

ஏற்ற தி ஊற்றினறய சாற்றுகவி நூற்றினணய 
கதற்றமுத நீர்ப்பரவி - அதுவாக  

 
கூற்றசிவ னூற்றவுன  ஏற்றபரப் கபற்றினருட் 

கதாற்ற தித் கதவயலில் – பயிராக 
 

நாற்றுவர கவற்றுயர  ாற்று ன க ற்றினணய  
மூற்றுலக நாயககன – முழுதாக 

 
கசாற்றுவள க ற்றுயர தூற்றுவறி கதற்றயர 
ஆற்றுபய க பனனக்கு – அணுகாகத! 

 
 (40) 

 தியாகிய ஏற்றம் இனறத்துக் பகாட்டப்பட்டதும், ‘கவினத’ எனும் 
கால்வாய்களின் வழியாகப் பாயும் பவள்ள ானதும், ‘சிவசக்தி’ 
வடிவாகிய பரம்பபாருளின் ‘வரலாற்றுப் பபருன ’ எனும் அ ிர்த 
நீர்ப் பரப்பினால் எனது இதய ாகிய  வயலில், பக்தியாகிய 
பயிர்கள்  ிக நன்றாகப் பயன் தர வளர்ந்துள்ளன. பகவாகன, 
உலகநாதகன, அதனால், உனது அடின யான எனக்கு, 
வறுன யினால் பயம் என்பது எப்படி வரும்! (வராது!)  
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குறிப்பு: 

அறம், பபாருள், இன்பம், வீடு (‘தர் , அர்த்த, கா , க ாக்ஷ’) எனும் 
இனவ நான்கும்,  னிதர்களாகப் பிறந்த எல்கலாருக்கு ான 
குறிக்ககாள்  (‘புருஷார்த்தம்’) ஆகும்.  

‘தர் ம்’ எனும் அறம், ‘அர்த்தம்’ எனும் அடிப்பனடத் கதனவகளுக்கும், 
‘கா ம்’ எனும் சுகப்பயன் வினளவுக்கும் காரண ாக இருக்க 
கவண்டும்.  அறவாழ்க்னகயால், நல்வழி கினடக்கின்றது.  இதில் 
‘அர்த்த:’ எனும் அடிப்பனட வளமும் வாழ்வுக்கான பாதுகாப்பும்  
இல்னல எனில், ஒருவரது வாழ்க்னக இயலாத நினல ஆகிவிடும்.  
எனகவ வாழ்வாதரங்கனளத் கதடிப் பபற்றவர்கள், அதில் கினடக்கும் 
நினலயற்ற இன்பத்தில் (கா ம்)  ட்டுக  வீழ்ந்துவிடா ல்,  
நினலயான நினறவினன வினழயகவண்டும்.  

தர் த்தின்படி நடப்பவர்களுக்கு, அதற்கான  பதளிவான  னமும் 
உறுதியான  தியும் ஏற்பட்டு, அதனால் ஞானப் பானதயில் 
நாட்டமுனடயவர்களாய், உலக வாழ்க்னகயில் பண்பாளர்களாக, 
பழுதற வாழ்ந்து பகாண்கட, சிவஞான ாகிய விடுதனலப் 
கபரின்பத்னத நாடிக் பகாண்டிருப்பார்கள்.  

‘எல்லாம் இனறவடிவம்’ எனும் உணர்வினில் இருப்பவர்களாக, 
அதனால் ஆனச எனும் கட்டினால் சினறபடாதவர்களாக,  இல்லான  
எனும் துயர் அற்றவர்களாக இருப்பார்கள்.  

‘சிவானந்தலஹர ’ீ எனும் பரசிவ சுகப் பபருபவள்ளத்தில், ஞானப் 
பயினர நனனத்து, தம்முள்களகய வளமுற வளர்த்திருந்தார்கள். 
அதனால் அவர்கனள எவ்வித ான வறுன யும் (பபாருளாலும், 
 னதாலும்) வாட்டாது. இதுகவ இப்பாடலின் உட்கரு. (40) 

------------------------------------ 
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41 - கரணம் கட்டுவித்துக் காக்கும் அருள் கபாற்றி! 

पापोिातशवमोचिाय रुशचरशै्वया भय मतृ्य ुांजय 
स्तोुध्याििशतप्रिशक्षिसपया भलोकिाकिभि े| 
शजह्वाशचत्तशशरोशिहस्तियिश्रोुरैहां प्रार्तथतो 

मामाज्ापय तशन्नरूपय महुुमा भमवे मा मऽेवचः ||४१|| 

பாகபாத்பாதவிக ாசனாய ருசினரஶ்வர்யாய ம்ருத்யுஞ்ஜய 
ஸ்கதாத்ரத்₄யானனதிப்ரத₃க்ஷிணஸபர்யாகலாகனாகர்ணகன |  

ஜிஹ்வாசித்தஶிகராங்க்₄ரிஹஸ்தனயன ஶ்கராத்னரரஹம் ப்ரார்தி₂கதா 
 ா ாஜ்ஞாபய தன்னிரூபய முஹுர் ாக வ  ா க (அ)வச: ||41|| 

 

தான தனனான தான தனனான  
தான தனனான – தனனான  

கால அதிகார!  பாவ அவ ான  
ககால யிடகராய – அருளீக! 

 
ஓத சிவத்யான பாத வலம்பூனஜ  
காண பசவியாயத் – துனணயாக 

 
நாவும்  னக ாடு  க வு சிரம்கால்க 
களாடு விழிக்காது – துனணயாக 

  
க வும் அருளூடு!  நா ம் புகலாபதன் 

நாவும் அவிந்தாள - ந னசீா ! 
 

(41) 

ஓ  காலனன பவன்றவகர! பாவத்துயரிலிந்து விடுபட்டு 
நல்விடுதனல அனடய, உன்னனகய துதித்தல், தியானித்தல், 
சரணனடதல், நினது வடினவ வலம் வருதல், காணல், நினது 
புகனழக் ககட்டல் என யான் பசய்வதற்கு, முனறயாக, எனது 
நாக்கு,  னம், தனல, கால்கள், கண்கள், பசவிகள் ஆகியனவ 
நினல பபறட்டும். அதற்கான அருனளச் பசய்யுங்கள். உம்ன ப் 
பற்றிப் கபசாத வாக்கு, என்னிட ில்லா ல் கபாகட்டும். 
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குறிப்பு: 

எல்லாம் இனறவனின் பபாருட்டுச் பசய்வதாக அன யட்டும் என்பகத 
‘கர் கயாகம்’ எனும் பசயற்துறவின் சாரம். அதற்கு ந து 
உடற்கருவிகளும், அதற்கு ஆதார ான  னம், புத்தி ஆகிய 
அந்தகரணங்களும், எப்கபாதும் இனறவய ாய் இருக்க கவண்டும்.  
முக்கிய ாக அந்தகரணங்கள் கட்டுப்பாட்டில் இருக்க கவண்டும். 
அதற்கான உறுதினய இனறவன் அருள கவண்டும் எனக் ககட்கிறது 
இப்பாடல்.  

இனறவனனப் பற்றிப் கபசாத வாக்கு இல்லா ற் கபாகட்டும் எனக் 
ககட்பது, இனறச் சிந்தனன இல்லாத ப ாழியும், பசயலும் பயனற்றது 
என்பனதக் காட்டத்தான்.  

கபச்சு என்பது  னிதர்களுக்கக பகாடுக்கப்பட்ட வரம். அது 
ஒன்றுதான், பபாதுவாக, வயது முதிர்ந்தாலும், தளரா ல் இருப்பது. 
கபச்சின் சக்தி, இனறத் தன்ன யின்றிப் கபாய்விட்டால், நச்சான 
பசாற்களால் நாசம் வினளவிக்கும். எனகவதான் பகவான் 
ஆதிசங்கரர், எல்லாப் பபாறிகளும், புலன்களும் இனற 
வழிபாட்டிகலகய இருக்கட்டும் என்று ககட்டுக் பகாண்ட பின்னும், 
இனறச்சிந்தனன அற்ற கபச்சு ஒழியட்டும் எனக் குறிப்பிட்டுக் 
ககட்கின்றார்.  (41) 

------------------------------------ 
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42 -  னக்ககாட்னட கடந்தாளும்  ாயன் அடி கபாற்றி! 

गाम्भीयं पशरखापिां घिधशृतः प्राकार उद्यद्गिु- 
स्तोमिाप्तबलां घिशेन्द्रयचयो द्वाराशि िहे ेशस्थतः | 

शवद्यावस्तसुमशृिशरत्यशखलसामग्रीसमते ेसिा 
दुगा भशतशप्रयिवे मामकमिोदुग ेशिवासां कुरु ||४२|| 

கா₃ம்பீ₄ர்யம் பரிகா₂பத₃ம் க₄னத்₄ருதி: ப்ராகார உத்₃யத்₃கு₃ண- 
ஸ்கதா ஶ்சாப்தப₃லம் க₄கனந்த்₃ரியசகயா த்₃வாராணி கத₃கஹ ஸ்தி₂த: |  

வித்₃யாவஸ்துஸம்ருத்₃தி₄ரித்யகி₂லஸா க்₃ரீஸக கத ஸதா₃ 
து₃ர்கா₃திப்ரியகத₃வ  ா க கனாது₃ர்கக₃ நிவாஸம் குரு ||42|| 

தான தனனான தான தனனான  
தான தனனான – தனனான  

கசர முடியாத தூரப் பபருவீடு  
ஆழப் பபருவாழி - திடகவலி  

 
சீலப் பபருங்கூறு கசனனத் துனணகயாடு  

கதகப் புலனூடு – தடவாயில் 
  

ஞானப் பபரும்கபறு ஆன  னக ாடு  
ஆளப் பபருவீனட - அனடவீகர! 

  
காண முடியாத க ானக் குடிகலறி  
தூரப் பபாருளான – துனணகயாகன! 

 
  (42) 

அனடவதற்கரிதான இடங்களில் இருத்தனல  ட்டுக  விரும்பும் 
இனறவா! அளக்க முடியாப் பபருன னய அகழியாகவும், 
வலுவான உறுதினய  திலாகவும், க லான குணங்களால் 
உயர்ந்தவர்களின் கூட்டத்னத, பலம் பபாருந்திய நட்பூட்டும் 
பனடயாகவும், உடலில் உள்ள புலன், பபாறிகனள வழியாகவும், 
அறினவ, அனடந்த பபாருள்களில் எல்லாம் பதரியும் 
நினறவாகவும், இப்படி எல்லா விதத்திலும் தனகன  பபற்ற  
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உறுப்புக்களுடன் கூடிய என்னுனடய  ன ாகிய ககாட்னடயில், 
எப்கபாதும் தாங்கள் இருந்து அருள் பசய்க! 

குறிப்பு: 

விழிப்பு, கனவு, ஆழ்துயில் ஆகிய முந்நினலகனளயும் கடந்த, ‘துரீயம்’ 
எனும்  னறவான இடத்தில், கடவுளாக (அதாவது எளிதில் நம் ால் 
உணர்ந்து அனடய முடியாத இடத்தில் விளங்கும் பரம்பபாருளாக) 
சிவபிரான் இருக்கிறார். அவனர, எப்கபாதும் அனடயும் இடத்தில் 
இருக்கும்படியாக, நம்  னதில் எப்பபாழுதும் பதரியும்படியாக இருத்த 
என்ன பசய்ய கவண்டும்?   

ஆழ்ந்த சிந்தனனயாகிய அகழி சுற்றியிருக்க, உறுதியான  தியும், 
நற்குணங்களின் வரகவற்பும், புலனுணர்வாகிய கருவிகளின் 
வாயில்களில் தர் த்திற்கு ஒப்பிய பசயல்கனளயும், 
வினளவுகனளயும்  ட்டுக  அனு திக்கின்ற ந து  னனத 
இனறவனுக்குக் பகாடுத்து, நம் உடற்கூறினனகய தக்க இட ாக 
 ாற்றி விடுகவாம் என்பகத இப்பாடலின் கரு.  

‘கரணங்கள்’  எனும் பசயற்கருவிகளும், அறிவுக் கருவிகளும் 
கட்டுப்பட்டன என்றால், ந து உடல் ஒரு ககாவிலாக  ாறிவிடும். 
அப்படியாயின்,  அதன் பிறகு, இனறவன் அங்கக எப்கபாதும் 
பதரியும்படி இருக்க கவண்டும் என்று ககட்பதுதாகன முனற!  

வலுவான ககாட்னடயாகவும், வள ான குணங்களினாலும் 
சிந்னதனனயாலும் சிறந்த இட ாகவும்,  னது  ாறிவிட்டால், 
இனறவன் ந து  னனதகய தன்னுனடய இட ாக  ாற்றிக் பகாள்ள 
என்ன தனட இருக்கப் கபாகிறது! அப்படி இனறவன் வந்து 
 னதிகலகய நித்தில ாக அ ர்ந்து விட்டால், பிறகு என்றும் சுக 
நினலதாகன! அனதகய இப்பாடல் ககட்கிறது.  

தம் ிடம் இருப்பதாக பகவான் ஆதிசங்கரர் காட்டும் நற்குணங்கனள 
எல்லாம், நாமும் அனடய கவண்டும்,  அதற்கான வழியினனத் 
கதடுவதுதான், நம்முனடய ஆன்  அறிவுப் பயணத்திற்கான 
முதற்படிகள். (42) 

------------------------------------ 
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43 - கவடுவனாய்  ன ிருகம் வீழ்த்துவான் அடி கபாற்றி! 

मा गच्छ त्वशमतस्ततो शगशरश भो मय्यवे वासां कुरु 
स्वाशमन्नाशिशकरात मामकमिःकान्तारसीमान्तरे | 

वत भन्त ेबहुशो मगृा मिजषुो मात्सयभमोहािय- 
स्ताि ् हत्वा मगृयाशविोिरुशचतालाभां च सांप्राप्स्यशस ||४३|| 

 ா க₃ச்ச₂ த்வ ிதஸ்தகதா கி₃ரிஶ கபா₄  ய்கயவ வாஸம் குரு 
ஸ்வா ின்னாதி₃கிராத  ா க ன:காந்தாரஸீ ாந்தகர |  

வர்தந்கத ப₃ஹுகஶா ம்ருகா₃  த₃ஜுகஷா  ாத்ஸர்யக ாஹாத₃ய- 
ஸ்தான் ஹத்வா ம்ருக₃யாவிகனாத₃ருசிதாலாப₄ம் ச ஸம்ப்ராப்ஸ்யஸி ||43|| 

தான தனனன தான தனனன  
தான தனனன – தனனானா  

ஆதி முதுபபரு கவடு வனபனன  
ஆளு  னலயுறு – அதிகயாகன 

  
ஈது அதுயிடம் கபாத லறு ன  
 ீது நினலயுறு – பவகுவாக 

 
தீது பகாடுசின  ீடு படுபசறுக்  
ககாடு பகடுவிலங் - குனதாக  

 
ஏது அனவயினி  ீத  றவழித்  
தாளும் சுகமுற  – வரலாக ! 

 
  (43) 

 னலயரகச! நீவிர் இங்கும் அங்கும் கபாக கவண்டாம்! இனறவா, 
என்னிடக  வந்து இருங்கள்! பதான்ன யான கவடுவகர! என் 
 னக்காட்டில் பபாறான ,  யக்கம் முதலான ஆணவம் பிடித்த பல 
விலங்குகள் திரிகின்றன. அனவகனள எல்லாம் பகான்று, 
(கவடுவர்கள் வினழகின்ற)  இன்பத்னத நஙீ்கள் (என்னிடக ) 
நன்றாக அனடய வரலாம்.  
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குறிப்பு: 

42-ம் பாடலில், நம்முனடய  னம் வலுவாகவும், வள ாகவும் 
இருந்துவிட்டால், இனறவனன அனழத்து அங்கககய இருத்தி விடலாம் 
என கவண்டிய பகவான் ஆதிசங்கரர், ந து  னம் அப்படி 
நற்தகுதினயப் பபறமுடியா ற் கபாய்விட்டால் என்ன பசய்வது என 
ஐயப்பட்டு, இப்பாடலில்,  னதினன ஒரு அடர்ந்த காட்டிற்கு 
ஒப்பிடுகிறார்.   

ஒருகவனள தாம் நினனத்தது கபால  னத் பதளிவும்,  தித் திடமும் 
இன்னும் ந க்கு வாய்க்கவில்னலகயா? அதனால்தான்  னம் 
இன்னமு ஒரு வனம் கபால இருக்கிறகதா? அப்படி இருந்தால்தான் 
என்ன! எப்படியும் இனறவனன ந து  னதில் இருக்கச் பசய்ய 
கவண்டும் என்றால், இந்த வன ாகிய  னமும், இனறவனுக்கு 
ஏற்றதாகத் தான் இருக்க கவண்டும். எனகவ, கவடுவனாய் இனறவன் 
எனது வன ாகிய  னதுக்குள் வரட்டும். அப்படி வந்து என்  னதில் 
உள்ள விலங்கின ான பல பகட்ட குணங்கனள எல்லாம் கவட்னடயாடி 
ஒழிக்கட்டும். இப்படிக் ககட்பதால், குனறகளுடன் விளங்கும் ந க்கும், 
இனறவனன இதயத்துள் இருத்தும் உரின யும் தகுதியும் 
இருக்கின்றன என்பனதயும் இப்பாடல் சுட்டிக் காட்டுகிறது. (43) 

------------------------------------ 
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44 - அரியாய்ப் பனகயழிக்கும் அத்தன் அடி கபாற்றி! 

करलिमगृः करीन्द्रभङ्गो 
घिशादू भलशवखण्डिोऽस्तजन्तःु | 

शगशरशो शवशिाकृशति चतेः- 
कुहरे पिमखुोशस्त म ेकुतो भीः ||४४|| 

கரலக்₃னம்ருக₃: கரீந்த்₃ரப₄ங்ககா₃ 
க₄னஶார்தூ₃லவிக₂ண்ட₃கனா(அ)ஸ்தஜந்து: |  

கி₃ரிகஶா விஶதா₃க்ருதிஶ்ச கசத:- 
குஹகர பஞ்சமுககா₂ஸ்தி க  குகதா பீ₄: ||44|| 

(சிவனுக்கும் சிங்கத்திற்கும் சிகலனட) 

தனன தனனான தனன தனனான  
தனன தனனான – தனனான  

பிடியில் துடி ானுன் கரமும்   தயானன 
முகமும் அழிவாகும் - அருவீரம்  

 
பகாடிய புலி ாளும் வடிவி லுயிர்யாவும்  
முடிவில் உனதாகும் – பபருகவகம் 

 
 னலயில் அரசாகும் பவளிரும் நிறக கும்  

 னறவில் நட ாடும் -  பரந்தூடும் 
 

 கிபன்  னக வு குனகயில் குடிகயறின் 
 ருளும் இனிக லும் எ க்ககது! 

 
(44)  

னகயில்  ானனப் பிடித்திருப்பவராயும் (னகயில்  ானனப் 
பிடித்திருப்பதாயும்), யானனமுகனனக் பகான்றவராயும் 
(யானனனயக் பகால்வதாயும்), புலி வடிவ அரக்கனனக் 
பகான்றவராயும் (புலினயக் பகால்வதாயும்), எல்லா 
உயிர்கனளயும் தன்னுள் ஆட்பகாள்பவராயும் (எல்லா 
உயிர்கனளயும் பகால்வதாயும்),  னலயின் அரசராயும் ( னலயில் 
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ஆளுன  பசய்வதும்), பவண்ன  உடலானவராயும் (பவண்ணுடல் 
பகாண்டதாயும்), பரந்து ஊடுறுவிய ஐந்து முகம் பகாண்டவராயும் 
உள்ள சிவன் (அகன்ற முகமும், குறுகிய உடலும் உள்ள 
சிங்க ானது) என்னுனடய  னக் குனகயில் இருப்பதால், எனக்கு 
இனி எங்கிருந்து பயம் வரும்? 

குறிப்பு: 

42, 43-ம் பாடல்களில் பரம்பபாருளாகிய சிவபிரான்,  னதில் 
இருப்பதாகக் காட்டிய பகவான் ஆதிசங்கரர், இப்பாடலில், அதன் 
பயனால், சிங்கத்தினன ஒத்த வீரம் தனக்குள் இருப்பதாயும், அதனால் 
கவனலகள் ஏதும் இல்லாதிருப்பதாயும் காட்டுகின்றார்.  

சிங்கத்திற்கும் சிவனுக்கும் சிகலனடயாக அன ந்த பாடல் இது.  

 ன அழுக்காகிய  லக  துள்ளித் திரிகின்ற  ான். அது சிவபிரானின் 
அருட்னகயில் பிடிக்கப்பட்டுள்ளது.  

சிவபபரு ான்,  யானனமுகன் (கஜமுகாசுரன்), புலியசுரன் 
(வியாக்கிராசுரன்) ஆகிகயானரக் பகான்றதாகப் புராணங்கள் 
கூறுகின்றன.  

புராணங்களின்படி, சிவபபரு ான் யானனமுகனனக் பகான்று, அந்த 
யானனயின்  கதாலினன அணிந்தாராம். புலியசுரனனக் பகான்று, 
புலித்கதாலில் அ ர்ந்தாராம்.  யானனயின் கதால் ப லிதும் ப லிது. 
அதனனப் பிரித்தணிதல் என்பது எல்லாக் கூறினனயும் அறுப்பவர் 
இனறவன் என்பனதக் காட்டகவ ஆகும்.  கட்டுக்கடங்காத  ன ாகிய 
புலினய அடக்கி  ஆட்பகாள்பவர் என்பகத புலித்கதாலில் அ ர்ந்த 
பபரு ான் எனக் காட்டியது ஆகும்.  

புராணங்கள் பலவித உருவகங்கனளயும் கனதகனளயும் காட்டி 
என்றுக  அழியாத உண்ன னயக் காட்டுவன.  

‘புராணம்’ எனும் வடப ாழிச் பசால்லுக்கு  ‘புர-அபி-நவம்’ எனப் 
‘பனழயன எனினும் புதியன’ காட்டுவது பபாருளாகும்.  எப்பபாழுதுக  
புதுன யாக இருப்பது ‘உண்ன ’  ட்டும்தாகன! அப்படியானால், 
புராணங்களின் கநாக்கம் கவதப் பபாருளான உண்ன னயக் 
காட்டுவது  ட்டும்தாகன! 

 ‘அஸ்தஜந்து:’ என்பதன் பபாருள், உயிர்கனள அழிப்பவர் என்பது 
ஆகும். சிங்கம் எல்லா  ிருகங்கனளயும் அடக்கி, அழிப்பது கபால, 
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பரம்பபாருள் எல்லா உயிர்கனளயும் தன் வயம் இழுத்துக் 
பகாள்கிறார்.  சிவனுக்குப் ‘பஞ்சமுகம்’ அதாவது, ஐந்து முகங்கள் 
உண்டாம். ஆறாம் முகம் எனும் ‘அகதா முகம்’ ஊழியில்  ட்டுக  
வரு ாம். ‘பஞ்ச’ எனும் பசால்லுக்கு விரிந்த, அகன்ற எனும் 
பபாருளும் வடப ாழியில் உண்டு, சிங்கத்தின் முகம் அகன்றும் உடல் 
குறுகியும் இருப்பதனால், அதற்குப் பஞ்சமுக: எனும் பபயரும் உண்டு.  

‘ னறவில் நட ாடும் பரந்தூடும்’ என ப ாழிபபயர்ப்பில், பரந்தும் 
ஊடியும் உள்ள உடலுடன்  னறந்து நட ாடும் சிங்கத்னதயும், எங்கும் 
பரந்தும் எதிலும் ஊடியும் விளங்கும்  னறபபாருளான 
பரசிவத்னதயும் த ிழில் பபாருள்படக் பகாடுக்கப்பட்டது. (44) 

------------------------------------ 
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45 -  னப்பறனவ கூட்டுவித்த  ணியடிகள் திறம் கபாற்றி! 

छन्दःशाशखशशखाशन्वतरै्तद्वजवरःै सांसशेवत ेशाश्वत े
सौख्यापाशिशि खिेभशेिशि सधुासारःै फलिैीशपत े| 

चतेःपशक्षशशखामि ेत्यज वथृासांचारमन्यरैलां 
शित्यां शांकरपािपद्मयगुलीिीड ेशवहारां कुरु ||४५|| 

ச₂ந்த₃:ஶாகி₂ஶிகா₂ன்வினதர்த்₃விஜவனர: ஸம்கஸவிகத ஶாஶ்வகத 
பஸௌக்₂யாபாதி₃னி கக₂த₃கப₄தி₃னி ஸுதா₄ஸானர: ப₂னலர்தீ₃பிகத |  

கசத:பக்ஷிஶிகா₂ கண த்யஜ வ்ருதா₂ஸஞ்சார ன்னயரலம் 
நித்யம் ஶங்கரபாத₃பத்₃ யுக₃லீனீகட₃ விஹாரம் குரு ||45|| 

 

தனன தனனான  தனன தனனான  
தனன தனனான – தனனான  

 னறகள் கினளயாகி நினறவு முதலாகி  
பநறியர் குறியாகி - நினலயாக  

 
 கிழப் பிணி ாறி அமுதுங் கனியாகி  

 ணியுள் ஒளியாகி -  ர ாகி  
 

நினறயும் புகலான சிவனின் இருதாளில் 
உனறயச்  சுகக வி –  கிழ்வாகி 

 
உயரு  ன ான பறனவ வினளயாடி 
உழலுந் துயர்தீர – உகுவாகய!    

 
(45)    

 னறகள் கினளகளாகவும்,  னறமுடிவான நினறனவ உச்சியில் 
பகாண்டிருப்பதும்,  அறகவாராகிய பறனவகளால்  ிகவும் 
நாடப்பட்டதாகவும், அழிவற்ற இன்பம் அளிப்பதும்,  இன்னல் 
அழிப்பது ாகிய  இனிய நற் கனிகனளத் தருவதாகவும் உள்ள 
 ரத்தில்,  நினறவான ஒளியுடன் விளங்கும் பரசிவனின் 
பாதங்களாகிய கூட்டில், ஓ  ன ாகிய சிறந்த பறனவகய, ந ீ
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விருப்புடன் வினளயாடுக! வீணாய் அனலவனதத் தவிர்த்து 
நலமுறுக! 

குறிப்பு: 

42, 43, 44-ம் பாடல்களில்,  னதில் சிவனன இருத்திய பகவான் 
ஆதிசங்கரர், இப்பாடலில், சிவனில்  னனத இருத்துகின்றார்.  

 னம் ஒரு பறனவயாகவும், சிவபபரு ானின் திருவடிகள் 
 னப்பறனவக்கு அனடக்கலம் தரும் கூண்டாகவும், அக்கூண்டு, 
 னறகளாகிய கவத ரத்தின் நடுவில் விளங்குவதாயும் 
காட்டுகின்றார். 

 னம் அனலவது இயற்னக. பதளிவான  னம் அதனாகலகய  ிகச் 
சிறந்த பறனவக்கு உதாரண ாகக் கூறப்பட்டது. சிறப்பனடந்த 
 னப்பறனவக்கு விருப்ப ானது, இனறயடியாகிய அழகிய கூடு 
என்றும், அக்கூடு, கவத ாகிய பபரு  ரத்தில் அன ந்து இருக்கிறது 
என்றும், அதனனக் கண்டறிய, தரு ம் முதலான பல 
கினளகளுக்குள்ளும், நினறந்த உபநிடத ஞான ாகிய உச்சாணிக் 
பகாம்புகளுக்குள்ளும்,  னப்பறனவயானது திரிந்து, அதன் பயனாக, 
இன்பத்னத அளிக்கின்ற சிவபபரு ானின் திருவடிகளாகிய அழகிய 
கூடினன அனடந்து அங்கககய அடங்கி இருக்க கவண்டும் என்றும், 
அதனன விட்டு, அழியும் பபாருட்களில் ஆனசப்பட்டு,  ன ாகிய 
பறனவ கவறு எங்கும் அனலய கவண்டாக  என்றும் 
காட்டப்படுகின்றது.  

புகலாகிய கூடு, ஆத்  தரிசனம் கினடக்கின்ற ஆழ்  னது. 
அத்தரிசனத்திற்கு வினத, ஆழ்  னத்தில் சிவனுனடய திருவடிகனள 
நிரப்பி இருத்தல். அத்தகு ஞானம் வர கவண்டுப னில், அதற்கு 
முதலில், தர்  ாகிய பல கினளகளிகல தினளத்துப் பிறகக 
ஞான ாகிய கூட்டினன அனடய முடியும் என்பனதயும் இப்பாடல் 
புலப்படுத்துகின்றது. (45) 

 

------------------------------------ 
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46 –   ன னடயும் திருவடியாம்  ாடம் அருள் கபாற்றி! 

आकीि ेिखराशजकाशन्तशवभवरैुद्यत्सधुावभैव-ै 
राधौतशेप च पद्मरागलशलत ेहांसव्रजरैाशश्रत े| 

शित्यां भशक्तवधगूििै रहशस स्वचे्छाशवहारां कुरु 
शस्थत्वा मािसराजहांस शगशरजािाथाशिसौधान्तरे ||४६|| 

ஆகீர்கண நக₂ராஜிகாந்திவிப₄னவருத்₃யத்ஸுதா₄னவப₄னவ- 
ராபதௌ₄கதபி ச பத்₃ ராக₃லலிகத ஹம்ஸவ்ரனஜராஶ்ரிகத |  

நித்யம் ப₄க்திவதூ₄க₃னணஶ்ச ரஹஸி ஸ்கவச்சா₂விஹாரம் குரு 
ஸ்தி₂த்வா  ானஸராஜஹம்ஸ கி₃ரிஜானாதா₂ங்க்₄ரிபஸௌதா₄ந்தகர ||46|| 

தானனன தானனன தானனன தானனன  
தானனன தானனன  – தனனான  

பாதநக க வுப ாளி க ாதுசிர க து தி  
யாகபவாளி யாகபவளிர்ச் – சுடராகி 

 
கதஜ ய  ானபத ராகபது  ான ணி  

சூடசிவ கநயரடி – கதியாக 
  

கூடு ன்ன  ாக னல வீடுனடய நாதனடி  
கதடிநினற வானசுக -  வினழவாகி 

 
நாடியினறக் காதலுடன் கூடிவினள யாடி னற 

சூடி தி யாக னம் - சுகக வ!  
 

(46) 

(கீழிருந்து) நினறவான பாத நகத்தின் ஒளியும், (க லிருந்து) 
தனலயில் வளரும்  தியின் ஒளியும் பவள்ளியாய் நினறக்க, 
‘பத் ராகம்’ எனும்  ணியாய்ச் சிவந்த பாதங்கள்  ிளிர, அன்னப் 
பறனவகளாக நினது அடியார்கள் கதிபயன்று இருக்க, (அத்தகு) 
 னலயரசனின் திருவடியாகிய  ாளினகயில் இருந்துபகாண்டு, 
பக்தியாகிய காதலியுடன் விருப்பப்படி கூடி, அறிவுடன் களித்து, 
 னற பபாருளான அருனளச் சுகித்து, ஓ  னக , நீ இரு! 
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குறிப்பு: 

இப்பாடல்  னம் எனும் காதலன், பக்தி எனும் காதலியுடன் கூடி, 
சிவபபரு ானின் திருவடியாகிய  ாளினகயில் களித்து வாழட்டும் 
எனக் ககட்கிறது. 45-ம் பாடலில், திருவடிகள்  னப்பறனவயின் 
கூண்டாகத் கதான்றியது. இப்பாடலிகலா, திருவடிகள் பக்தியுடன் 
கூடிய  னம் வசிக்கின்ற  ாளினகயாக  ாறுகின்றது. 

பாத நகமும் (அதாவது அடியும்), உச்சித் தனல  தியும் (அதாவது 
முடியும்) பவண்ன யான ஒளியினால் எல்லா இடத்னதயும் நிரப்பி, 
சிவ ாகிய ‘சுத்த-னசதன்ம்’ அல்லது ‘சிவஞானம்’ எனும் பர அறினவக் 
காட்டுகின்றன. அவ்பவண்ன யினூகட, சிவந்த பது  ராகக் 
கல்லினனப் கபால, பாத க லங்கள் காட்டப்படுகின்றன. அது 
சிவனுடன் இனணந்திருக்கின்ற சக்தியினனக் காட்டுகின்றது.  

சிவசக்தியாகிய பரம்பபாருகள  னலயின் நாதன் என்பதன் மூலம், 
எல்லா உயர்வுக்கும் அதுகவ உயர்வு எனவும் காட்டப்பட்டது. 
அவ்வுயர்னவயினனத் தரும் பாத  லர்கனளகய அன்னப் 
பறனவகளான அறகவார்கள் நாடுவர்.    அன்னம் எப்படிச் சுத்த ான 
பானலப் பகுத்துண்ணுக ா, அதுகபாலகவ சிவனடியார்கள், 
சிவஞானப் பபரும் கபற்றினனத் பதளிந்து பருகுவர். அதனால், 
திருவடிகளாகிய  ாளினகயிகலகய, நம்  ன ானது எப்பபாழுதும் 
தங்கி இருந்து பகாண்டு, பக்தி அல்லது அன்பு எனும் காதலியுடன் 
கூடிக் களிப்பதாக, நல்லறிவு காட்டும் வழிபயல்லாம் பசன்று சுகித்து 
இருக்க கவண்டும்.  க லும் ‘ஸ்வ-இச்சா-விஹாரம்’ எனும் 
பசால்லுக்கு, ‘கசதனம் என்னும் நல்லறிவின் வழிப்படி எல்லாம்’ எனத் 
த ிழில் பபாருள் அன க்கப்பட்டது. (46) 

------------------------------------ 
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47 - சிந்னதப் பூந்கதாட்டச் சிவஞானக் கனி கபாற்றி! 

शांभधु्यािवसन्तसांशगशि हृिारामऽेघजीि भच्छिाः 
स्रस्ता भशक्तलताच्छिा शवलशसताः पणु्यप्रवालशश्रताः | 

िीप्यन्त ेगिुकोरका जपवचःपषु्पाशि सद्वासिा 
ज्ािािन्दसधुामरन्दलहरी सांशवत्फलाभ्नु्नशतः ||४७|| 

ஶம்பு₄த்₄யானவஸந்தஸங்கி₃னி ஹ்ருதா₃ராக (அ)க₄ஜீர்ணச்ச₂தா₃: 
ஸ்ரஸ்தா ப₄க்திலதாச்ச₂டா விலஸிதா: புண்யப்ரவாலஶ்ரிதா: |  
த₃ீப்யந்கத கு₃ணககாரகா ஜபவச:புஷ்பாணி ஸத்₃வாஸனா 

ஜ்ஞானானந்த₃ஸுதா₄ ரந்த₃லஹரீ ஸம்வித்ப₂லாப்₄யுன்னதி: ||47|| 

தனனனன தானனன தனனனன தானனன 
தனனனன தானனன – தனதான  

சிவநினனவி லானவுயர்த் தவநினலயி லானபவாளி  
பவநினனவி லான ன - வனம்வீசி  

 
பழுவினனயி லானதனழ நழுவிநல  ாய்விழுக  

பதாழுகநல  ானதுளிர் – ஒளிவீசும் 
 

நலமுனடய தானகுண தளிரு ரும் பாகிஜப  
 லரு கிழ் வானசுக -  ணம்வீசி  

 
பலமுனடய ஞான தி அ ிழ்துனடய கதனருவிப்  

பழமு னு பூதிபயாளிப் – பிரவாகம்!   
 

 (47) 

சம்புவின் நினனவாகிய இளம் பதன்றல் காற்று, இதய வனத்தில் 
வீசி, வினனப்பயனான முதிர்ந்த தனழகனள (அனசத்து) விழ 
னவக்கின்றது. அதன் பயனால், பதாழுகின்ற ‘பக்தி’ எனும் 
உட்தண்டு பவளிப்படுகின்றது. அதில்  ‘நலம்’ எனும் தளிர்கள் 
எழுந்து,  அக்பகாடி ஒளியுடன் திகழ்கிறது. ‘நற்குணங்கள்’ 
அரும்பாகத் துளிர்த்து,  அதிலிருந்து (சிந்னதயில் பூக்கின்ற) ‘ஜபம்’ 
எனும்  லர்கள்  லர்கின்றன. அனவ ‘சிவஞானம்’ எனும் அறிவின் 
 ணத்னத எங்கும் வீசுகின்றன. அத்பதளிவினால் அ ிழ்தாகிய 
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கதனனப்கபால் நினலயான இன்பம் சுரக்கிறது. அச்சிவானந்த 
சுகத்தினால், ‘அனுபூதி’ அல்லது அனுபவ ாகிய பபரும் கனி, 
பழுத்து ஒளியுடன் வினளகிறது. 

குறிப்பு: 

சிவத்தியானம்  னதிற்கு ‘வினனயுதிர்’ காலத்னத வினளக்கிறதாம். 
அதனால்  னப னும் பகாடியில் நலம் வினளகிறது. முக்திக் கனி 
பழுக்கிறது என்பறல்லாம் கூறி, பகவான் ஆதிசங்கரர், எவ்வாறு 
பருவம் பயிர்களுக்கு உதவுக ா, அதுகபால இனறயருள் உயிர்களுக்கு 
உதவும் என்று காட்டுகின்றார். 

தீக்குணத்தால் கசர்ந்து விட்ட பாவங்கள் எல்லாம் இனலகளாக 
நினறந்து இருந்தாலும், சிவசக்தியரின் நினனவு, பதன்றலாக வீசி, 
இனலகனள உதிர்த்து ‘வினனயுதிர்’ கால ாகச் பசய்துவிடும். 
அப்படித் தீவினனகளும் அதற்குக் காரண ான தீக்குணங்களும் 
உதிர்ந்து விட்டால், எப்படி அந்த  ரம் பதளிவாகத் பதரியுக ா, 
அகதகபால, ந து  னமும் பதளிவாக விளங்கும். அதன் வினளவாக, 
நன்ன கள் தளிர்களாக முனளவிடும். அதன் வினளவாக, நம்முள் 
குண  ாற்றங்கள் ஏற்பட்டு, நற்குண அரும்புகள் பபருகி, அதன் 
வினளவால், சிவனனத் தியானிக்கும் தவம் பூக்கிறது. அப்பூவின் 
 ணம், சுற்றிலும் நன்ன யாகிய சுகத்னத வீசும். அம் லரில் பபருகும் 
கதன் கபால, நல்லறிவுச் சுகம் வினளயும். அறிவு 
அனுபவ ாவதுதாகன முதிர்ச்சி, கனிவு! அதனாலகய, சிவானந்த 
அனுபூதி எனும் இனறயருளனுபவநினல, கனியாகி ஒளிரும் 
வினளச்சலுக்கு உவ ான ாகக் காட்டப்பட்டது.  

‘ஶம்புத்யான’ எனும் முதற்பசால், சிவசக்தியரின்பால் நினலப்பித்த 
நினனவு எனப் பபாருள் பகாள்ளப்பட்டது. (47) 

------------------------------------ 
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48 - சித்தம் பதளிவிக்கும் சிவஞானச் சுனன கபாற்றி! 

शित्यािन्दरसालयां सरुमशुिस्वान्ताम्बजुाताश्रयां 
स्वच्छां सशिजसशेवतां कलुषहृत्सद्वासिाशवषृ्कतम ् | 

शांभधु्यािसरोवरां व्रज मिो हांसावतांस शस्थरां 
तक क्षदु्राश्रयपल्वलभ्रमिसांजातश्रमां प्राप्स्यशस ||४८|| 

நித்யானந்த₃ரஸாலயம் ஸுரமுனிஸ்வாந்தாம்பு₃ஜாதாஶ்ரயம் 
ஸ்வச்ச₂ம் ஸத்₃த்₃விஜகஸவிதம் கலுஷஹ்ருத்ஸத்₃வாஸனாவிஷ்க்ருதம் |  

ஶம்பு₄த்₄யானஸகராவரம் வ்ரஜ  கனா ஹம்ஸாவதம்ஸ ஸ்தி₂ரம் 
கிம் க்ஷுத்₃ராஶ்ரயபல்வலப்₄ர ண ஸஞ்ஜாதஶ்ர ம் ப்ராப்ஸ்யஸி ||48|| 

தன்னனன தானனன தன்னனன தானனன 
தன்னனன தானனன – தனனான  

நித்தசுகப் கபரமுதாய் புத்தரகப் பூ னதாய் 
தத்து ிட க யழகாய்த் – தனகயாக 

 
உத்த ர்க ளாய்ப்பறந்து சுத்த னட வார்சிறந்து  

ப ாத்த ழுக் கானதுயர் – முடிவாக 
 

புத்தசுக  ானகனல சித்தசிவத் தியானநினல  
பக்தியனட வாய் னது – பதராக 

 
குட்னடயுழ லாகநினல பகட்டுலக  ாயவனல  

கட்டிடனரக் காணுவதும் – எதனாகல!   
 

(48) 

நினலயான சுக ாகிய நீரால் நிரம்பியதும், தூயவரின்  ன ாகிய 
 லர் பூப்பதற்கான ஆதார ானதும், சிவனடியார்களாகிய 
பறனவகளால் விரும்பி அனடயப்படுவதும், தவறாகிய 
வினனயழுக்னகக் கனளவதும் ஆகிய சிவசக்தியின் 
தியான ாகிய நந்நீர்நினலனய அன்ன ாகிய  னக , நீ பசன்று 
அனடவாயாக! (அனத விட்டு), பயனற்ற குட்னடயில் உழல்கின்ற 
துயரத்னத ஏன் அனடந்து இருக்கிறாய்? 
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குறிப்பு: 

சிவானந்தலஹரயீின் மூலம் எது?  அது சிவசக்தி தியானப னும் 
நந்நீர் ஏரிகய ஆகும். அதிகலதான், அறகவாரின்  னம், நறு லராகப் 
பூக்கிறது. அந்த நந்நீனர அனடயகவ, எல்லா அடியார்களும் 
விரும்புகின்றார்கள். அதில் நனனவதால், நம் ில் ஒட்டி இறுகும் 
பாவ ாகிய அழுக்குப் பினழகள் எல்லாம் நம்ன  விட்டு 
அகல்கின்றன.  நம்  னது, அன்னப்பறனவக்கு உவ ானம் 
பசால்லப்பட்டது. அன்னப்பறனவ அல்லன அகற்றி நல்லன எடுக்கும் 
திறன் பகாண்டது. அது கபாலகவ, சக்தியும் கசறு ாய் கிடக்கும் உலக 
ஆனசகள் எனும் குட்னடயில் (அதாவது, அதர் ம் அல்லது அற ற்ற 
வாழ்க்னக எனும் பாவப் பள்ளத்தில்), ஏன்  னம் கிடந்து துயரப்பட 

கவண்டும், அனத விட்டு, ஶிவானந்த₃லஹரீ எனும் நற்சுக 
நீர்ப்பரப்பில் நனனந்திருக்கலாக  என்பனதத்தான் இப்பாடல் 
ககட்கிறது. (48) 

------------------------------------ 
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49 - முனனயன்புக் பகாடிகனிந்த முக்தி  னழ கபாற்றி! 

आिन्दामतृपशूरता हरपिाम्भोजालवालोद्यता 
स्थयैोपघ्नमपुते्य भशक्तलशतका शाखोपशाखाशन्वता | 

उच्छमैा भिसकायमािपिलीमाक्रम्य शिष्कल्मषा 
शित्याभीष्टफलप्रिा भवत ुम ेसत्कमभसांवर्तधता ||४९|| 

ஆனந்தா₃ம்ருதபூரிதா ஹரபதா₃ம்கபா₄ஜாலவாகலாத்₃யதா 
ஸ்னத₂ர்கயாபக்₄னமுகபத்ய ப₄க்திலதிகா ஶாககா₂பஶாகா₂ன்விதா |  

உச்னச₂ர் ானஸகாய ானபடலீ ாக்ரம்ய நிஷ்கல் ஷா 
நித்யாபீ₄ஷ்டப₂லப்ரதா₃ ப₄வது க  ஸத்கர் ஸம்வர்தி₄தா ||49|| 

தனதனன தானனன  
தனதனன தானனன 

தனதனன தானனன – தனதான  

சுகவமுத நீனரயிட்டுச்  
சிவ லரின் பாத ிட்டு 

வினளயு தி யானவித்து – பவளியாகி 
 

திடவறிவுக் ககானலநட்டு  
அதிலுறுதி  ானலயிட்டு  

கினளபலவுஞ் சூழபத்திக் - பகாடியாகி  
 

 ிகவுமுயர் வான ிட்டுப்  
படுனக ன க லுமுற்று  

தனகயுறவுந் தூயசத்துச் - பசயலாக  
 

முகிழ லர்த் தீப ிட்டு  
முனறபநறிக களகியுற்று 

நினறயுமுக்தி யானகனி – நினறயாகயா! 
 

 (49) 

சுக ான அ ிர்த நீரால் நனனந்திருப்பதும்,  லராகிய சிவனது 
திருவடிகனள வினள நில ாக்கி முனளத்திருப்பதும், அதனருளால் 
உறுதியான அறிவு எனும் கம்பத்தினன ஆதார ாகக் பகாண்டு 
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வளர்ந்திருப்பதும், (நற்பசயலாகிய) பல கினளகளாக 
விரிந்திருப்பதும், பதளிவான  ன ாகிய படுனகயின்க ல் 
படர்ந்திருப்பது ாகிய (எனது) பக்தியாகிய பகாடி, பினழயற்ற 
அறச்பசயல்களால் நன்கு, ஒளிபயன வளர்ந்து, எனக்கு முக்தி 
எனும் கனியினன அளிக்க, (நினது கருனணயாகிய  னழ) 
விளங்கட்டும். 

குறிப்பு: 

பதளிவான  னம், திட ான அறிவு இவ்விரண்டும் அறவழியில் 
வாழ்வதால்  ட்டுக  நம் ால் அனடயக்கூடிய பயன். பலன் கருதாப் 
பணியாகக் கடன கனளச் பசய்கின்ற ‘கரு கயாக,’ எனும் 
பசயற்துறவின் பலன் பதளிவான  னம் என்றும், ‘உபாசனன’ எனும் 
அன்புடன் ஈடுபடும் தியானத்தின் பலன்  திட ான அறிவு என்றும், ஸ்ரீ 
பகவத்கீனத காட்டுகின்றது.  இவ்விரண்டும் கினடத்தால், அதுகவ 
‘பக்தி’ பயத்த உயர்நினல. அந்நினலயில்,  னம் உயர்கிறது.  னதில் 
இருக்கும் எண்ணங்களும் உயர்கின்றன. அதனால், வீடு கபறு எனும் 
‘முக்திப் புருஷார்த்தம்’ வினளகிறது. அறத்தின் அடிப்பனடயில் 
வளர்த்திய வாழ்க்னக, இப்கபாது ஞானத்தின் தினசயில் 
திரும்புகிறது. இனறவனின் கருனண  னழயினால், பக்திக் 
பகாடியில் வினளவது முக்திக் கனியாகின்றது.  

கரு ம், தரு ம், பக்தி, ஞானம் என எல்லா வழிகனளயும் சுட்டிக்காட்டி, 
நல்வாழ்க்னகக்கும், நன்முக்திக்கும் துனண கசர்க்கிறது இவ்வினிய 
பாடல். (49) 

------------------------------------ 
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50 -  ல்லிகார்ஜுன லிங்க  ாவடிவம் தாள் கபாற்றி! 

सन्ध्यारांभशवजशृम्भतां श्रशुतशशरस्थािान्तराशधशष्तां 
सप्रमेभ्रमराशभराममसकृत ् सद्वासिाशोशभतम ् | 
भोगीन्द्राभरिां समस्तसमुिःपजू्यां गिुाशवषृ्कतां 

सवे ेश्रीशगशरमशल्लकाज ुभिमहाशलङ्गां शशवाशलशङ्गतां ||५०|| 

 
ஸந்த்₄யாரம்ப₄விஜ்ரும்பி₄தம் ஶ்ருதிஶிரஸ்தா₂னாந்தராதி₄ஷ்டி₂தம் 
ஸப்கர ப்₄ர ராபி₄ரா  ஸக்ருத் ஸத்₃வாஸனாகஶாபி₄தம் |  

கபா₄கீ₃ந்த்₃ராப₄ரணம் ஸ ஸ்தஸு ன:பூஜ்யம் கு₃ணாவிஷ்க்ருதம் 
கஸகவ ஸ்ரீ கி₃ரி ல்லிகார்ஜுன ஹாலிங்க₃ம் ஶிவாலிங்கி₃தம் ||50|| 

(சிவனுக்கும்  ல்லினகக்கும் சிகலனட) 

தானனன தானனன தானனன தானனன 
தானனன தானனன – தனனான  

 ானலயதி கலநடன ககால னற கயபசவியிற் 
க வுமுயர் வாகதனல – முதலாகி 

 
சூழு ினி கதனினழய கதனு ினி தாயனணய  

சூடுபவ ராகு ணம் - இனிதாக  
 

க லரவ  ானலபயனப் பூமுதலு  ா ரர்  
பூனசபபறு வாருன யின் - பபாற்கபகற  

 
ஸ்ரீ கிரியி லாளு ல்லி கார்ஜுன ா லிங்கவுரு  

கவ னதி களயுருகி – வினழகவகன! 
  

(50) 

 ானலயில் நடன ிடுபவரும் ( ானலயில்  லர்வதும்), பசவி 
 னறச் சீராயும், அதன் தனலயான உபநிடத க ன்ன யாய் 
இருப்பவரும் (பசவியிலும், உச்சித் தனலயிலும் சூடப்படுவதும்), 
கதனினிய தாயாகிய சக்தியினால் கசரப்பட்டவரும் (கதனகீ்களால் 
சூழப்பட்டதும்), எப்கபாதும் நல்லடியார்களால் சூழப்பட்டவரும் 
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(எப்கபாதும் நல் ணம் க ழ்வதாயும்), நல்லரவங்கனள 
 ானலயாகக் பகாண்டவரும் (நல்லவர்கள் அணியும் 
 ானலயானதும்), கதவர்களின் பூனஜயில் முதலானவரும் 
( லர்களிகல முதன்ன யானதும்), நற்கபரானதும் (நற்குணம் 
பகாண்டதும்), அன்னன உன யினால் அனணக்கப்பட்டதும், 
( ங்னகயர்களால் சூடப்பட்டதும்) ஆகிய திரு னலயில் விளங்கும் 
 ல்லிகார்ஜுனனர ( ல்லிகார்ஜுனராகிய  ல்லினக  லனர), 
யான் வினழகின்கறன்.  

 

குறிப்பு: 

இப்பாடல்  ல்லினக  லருக்கும், திரு னலயில் விளங்கும் 
 ல்லிகார்ஜுன லிங்கத்திற்கும் சிகலனடயாக இருப்பதாக 
விளக்கப்பட்டது.  

‘பிரகதாஷம்’ எனும்  ானல கநரம், சிவபிரான் ஆனந்த நடனம் 
ஆடுவனத,  ானல கநரத்தில்  லரும்  ல்லினகயுடன் 
ஒப்பிடப்படுகின்றது,      பசவியால் ககட்கப்படுவது  னற.  னறயில் 
தனலயானது உபநிடதங்கள். அவற்றின் உச்சியில் விளங்குவது, 
பிரம்  ாகிய சிவப்பபாருள்.  அகத கபால, பசவியிலும் தனலயிலும் 
னவக்கப்படுவது  ல்லினக. நல்ல  ணம், தூய பவள்னள நிற ாகிய 
குணம், நல்கலாரிடும்  ானல, அன்னன பார்வதியின் தனல அணி 
என்பறல்லாம்  ல்லினகனய வர்ணிப்பது கபால,  ல்லிகார்ஜுன 
நாதராகிய சிவபிரானன, பகவான் ஆதிசங்கரர் வினழந்து 
பணிகின்றார். (50) 

------------------------------------ 
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51 –   னத்தா  னரசுற்றும் சிவத்கதனீ அருள் கபாற்றி! 

भृांगीच्छािििोत्किः करमशिग्राही सु्फरन्माधवा 
ह्लािो िाियतुो महाशसतवपःु पिषेिुा चादृतः | 
सिक्षः समुिोविषे ुस पिुः साक्षान्मिीय ेमिो 

राजीव ेभ्रमराशधपो शवहरताां श्रीशलैवासी शवभ:ु ||५१|| 

ப்₄ருங்கீ₃ச்சா₂னடகனாத்கட: கர தி₃க்₃ராஹீ ஸ்பு₂ரன் ாத₄வா 
ஹ்லாகதா₃ நாத₃யுகதா  ஹாஸிதவபு: பஞ்கசஷுணா சாத்₃ருத: |  
ஸத்பக்ஷ: ஸு கனாவகனஷு ஸ புன: ஸாக்ஷான் தீ₃கய  கனா 
ராஜீகவ ப்₄ர ராதி₄கபா விஹரதாம் ஸ்ரீ னஶலவாஸீ விபு₄: ||51|| 

 
 

(சிவனுக்கும் கதனீக்கும் சிகலனட) 

தன்னனன தனனனன தன்னனன தனனனன 
தன்னனன தனனனன – தனதான  

ப்ருங்கி ன  ினிநடன பபாங்குகரி  த விழ 
 ங்னக ல ரரிவதன  கிழ்வாக 

 
எங்குபிர ணவப ாலியும் கங்குலறு பவளிருடலும் 

முங்கரும்பு முனன தன முகிழ்வாக 
 

புங்கவரு  ினசயவுற துங்கதிரு  னலவளர 
எங்குநினற  யினறயருய  ரமுகதநீ! 

 
தங்க ன  ினி லரப் பங்கயமுன் பரவியருட் 

தும்பிவினள யாடுககவ தம்பிராகன!   
 

(51)

பிருங்கி முனிவரின் ஆனசக்காக ஆடுபவரும் (பிருங்கி எனும் 
பபண் வண்டின்  னம் கவர ஆடுவதும்), யானன முக அசுரனன 
அடக்குபவரும் ( த யானனயின் உ ிழ்நனீரப் பருகுவதும்), பபண் 
வடிவான திரு ானலக் கண்டு  கிழ்ந்தவரும் ( ங்னகயர் சூடும் 
 லர் தரும் காலத்தில் களிப்பதும்), பிரணவாம்கிய ‘ஓம்’ எனும் 
ரீங்கார ாகிய நாதப்பிரம் ம் ஆனவரும் (‘உம்’ என்று ஓனசயுடன் 
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இருப்பதும்), இருள் நீக்கும் ஒளியான பவள்னள நிற ானவரும் 
(இருளான கருன னய பவளி வண்ண ாகக் பகாண்டதும்), 
கா ன் கனணயினால் குறிக்கப்பட்டவரும் (கா னனச் 
சூழ்ந்திருப்பதும்), கதவர்கள் நலமுற விழுப்புனடயவரும் 
(பூவனங்களில் இருந்திட விரும்புவதும்), தூய ஸ்ரீனசலம் எனும் 
திரு னலயில் வளர்பவராயும் (உயர்ந்த  னலகளில் பறப்பதாயும்), 
எங்கும் நினறந்து பதய்வங்களின் பதய்வ ானவராயும் (எங்கும் 
பறந்து, இனறந்து கிடப்பதும்) ஆக விளங்கும் அமுகத ந,ீ (கதந)ீ, 
எனது  ன ாகிய தா னரனயச் சுற்றிப் பறந்து, அருள் 
வினளயாட்னட நடத்தட்டும்.  

குறிப்பு: 

சிவானந்தலஹரீ ஆகிய பபருந்கதன் சுரக்க எனது  ன ாகிய 
தா னர  லர கவண்டும். அதனன சிவநினனவாகிய கதன ீஎப்கபாதும் 
சூழ்ந்து பறந்து பகாண்டிருக்க கவண்டும் என்பகத இப்பாடலின் 
முக்கியக் கருத்து.  சிவனுக்கும், வண்டு அல்லது கதனீக்கும் 
சிகலனடயாக அன க்கப்பட்ட பாடல் இது. 

த ிழ்ப் பதிவில், ‘பிருங்கி’ எனும் வடப ாழிச் பசால்கல பபண் 
வண்டுக்கும் சூட்டப்பட்டது. க லும் கஜமுக அசுரன் என்பவனனக் 
பகான்றதான புராணக் கனதக்கு, ‘பபாங்கு கரி  தம் அ   ’ எனக் 
பகாண்டு, இருளாய்ப் பபாங்குகின்ற ஆணவ ாகிய  தத்னத, அதம் 
அல்லது அழித்தருள் பசய்பவர் எனவும் காட்டப்பட்டது.  தூய 
பவண்ணிறமுனடய சிவபபரு ான் கருநிற வண்டுக்கு ஒப்பு எனக் 
காட்ட கவண்டிய ப ாழி பபயர்ப்பு, ‘நஙீ்குகரு பவளிர்வதனம்’ 
என்பதன் மூலம்,  கருன னய அகற்றும் பவள்னள நிற உடல் 
சிவனனயும், நீங்கக்கூடிய பவளி உடல் கருன யானது என்பது 
வண்டினனயும் காட்ட அன க்கப்பட்டது.  ‘எங்குநினற  யினறயருய  
ரமுகதநீ!’ எனச் பசால்லி, ‘எங்கும் நினறந்து பறந்து அமுதாகிய 
கதனனக் பகாடுக்கும் கதந’ீ என்றும், ‘எல்லாத் பதய்வங்களுக்கும் 
உயர்வான எங்கும் நினறந்த அ தாகிய நீ’ எனப் பரசிவனனயும் 
த ிழ்ப்பாடலில் காட்டப்பட்டது. (51) 

------------------------------------ 
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52 - கருனண  னழக கம் காட்டும் அடி கபாற்றி! 

कारुण्यामतृवर्तषिां घिशवपद्ग्रीष्मशच्छिाकमभठां  
शवद्यासस्यफलोियाय समुिःसांसवे्शमच्छाकृशतम ् | 

ितृ्यद्भक्तमयरूमशद्रशिलयां चिज्जिामण्डलां 
शांभो वाञ्छशत िीलकन्धर सिा त्वाां म ेमििातकः ||५२|| 

காருண்யாம்ருத வர்ஷிணம் க₄னவிபத்₃க்₃ரீஷ் ச்சி₂தா₃கர் ட₂ம் 
வித்₃யாஸஸ்யப₂கலாத₃யாய ஸு ன:ஸம்கஸவ்ய ிச்சா₂க்ருதிம் |  

ந்ருத்யத்₃ ப₄க்த  யூர த்₃ரினிலயம் சஞ்சஜ்ஜடா ண்ட₃லம் 
ஶம்கபா₄ வாஞ்ச₂தி நீலகந்த₄ர ஸதா₃ த்வாம் க   னஶ்சாதக: ||52|| 

(சிவனுக்கும்  முகிலுக்கும் சிகலனட) 

 தனன தனனா தனன தனன தனனா தனன 
தனன தனனா தனன  – தனதான  

அருளு  னழகய பபாழிய அனலு  ிடகர படிய 
பபருகு வமுகத  கிழப் - பபருக கம் 

 
கருது வினதகய பதிய பபருகு வினளகவ வளர 

தரவு ழவகர பதாழுகத் - தருகவகள 
 

அருவு முருகவ விரிய  அடியர்  யிகல பணிய 
அசல முயகர சனடயி - லலங்காரா 

 
பருக வுயகர பதாழுது  படரு  திசா தகமும் 
பணியு முனனகய வமுதந் – தருக கா! 

 
 (52) 

அருள்  னழ பபாழிபவரும் ( னழ தருவதும்), தகிக்கின்ற 
வினனச்சூட்னடக் குனறக்கும் பசயலுனடயவரும் (ககானடயினன 
நிறுத்தும் குளிரினனத் தருவதும்), நல்லறிவாகிய வினத உயர் 
நினலயாகிய பயனனத் தர (நட்ட வினதகள் நற்பயிராய் வளர்ந்து 
பயன்தர) சிந்தனனயில் ஆழ உழுபவர்களுக்கு அருள்பவராக 
(வயலில் ஆழ உழுபவர்களுக்கு உதவுவதாக), எப்படி 
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கவண்டு ானாலும் உருபவடுப்பவராக (பல உருவங்களாகத் 
திரிவதாக), அடின பயனகவ பக்தர்கள் எல்லாம் பணிய 
விளங்குபவராக ( யில்கள் அடி திருத்தி ஆடும்படி பசய்வதாக), 
 னலயில் விளங்குபவராக ( னலகளில் புரள்வதாக), அனசயும் 
சனடகனள முடியாகக் பகாண்டவராக (ஓடும் முகிற் 
திரளுனடயதாக) விளங்கும் கரிய கழுத்தினன உனடய 
சிவபிராகன (விளங்கும் கருக கக ), உயர்வான அறிவினன 
நாடும் எனது  னம், வானில் விழும்  னழ நீனரகய உண்ண 
வினழயும் சாதகப் பறனவயாய், நின்னனகய எப்கபாதும் பணிந்து 
இருக்கின்றது.  

குறிப்பு: 

சிவ ாகிய கருனண முகில் அருள் னழ தர, அதனால்  னவயலில் 
 தியாகிய உழவனால் ஆழப் பதித்த சிவஞான வினத பபரும்பயன் 
வினளக்க நற்காலம் காத்துக் பகாண்டிருக்கிறது. அப்பயன், உலகில் 
உயர்வானது என்பதும், அதனன  ட்டுக  கவண்டி உயர்ந்து இருத்தல் 
திற ானது என்பதும்,   னழ நனீர கவண்டி இருக்கும் சாதகப் 
பறனவக்கு உதாரணம் காட்டி விளக்கப்பட்டது. (52) 

------------------------------------ 
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53 –   னறவனத்துள் ஆடும்  யிகலான் அடி கபாற்றி! 

आकाशिे शशखी समस्तफशििाां ि ेु ा कलापी िता 
ऽिगु्राशहप्रिवोपिशेशिििःै केकीशत यो गीयत े| 
श्यामाां शलैसमदु्भवाां घिरुतच दृष्ट्वा ििन्तां मिुा 

विेान्तोपवि ेशवहाररशसकां  तां िीलकण्ठां  भज े||५३|| 

ஆகாகஶன ஶிகீ₂ ஸ ஸ்தப₂ணினாம் கநத்ரா கலாபீ நதா 
(அ)நுக்₃ராஹிப்ரணகவாபகத₃ஶனினனத₃: கககீதி கயா கீ₃யகத |  

ஶ்யா ாம் னஶலஸமுத்₃ப₄வாம் க₄னருசிம் த்₃ருஷ்ட்வா நடந்தம் முதா₃ 
கவதா₃ந்கதாபவகன விஹாரரஸிகம் தம் நீலகண்ட₂ம் ப₄கஜ ||53|| 

(சிவனுக்கும்   யிலுக்கும் சிகலனட) 

தன்னந் தன தன்னந் தனதன  
தன்னந் தன தன்னந் தனதன   

தன்னந் தன தன்னந் தனதன – தனதான 

உச்சஞ் சிர ப ச்சுஞ் சனடபகாடி  
கச்சந் தகு ப ச்சப் பபருசிற 

கச்சந் தரு பட்சப் படவுரு - அரகவாகன  
 

அர்ச்சிப் பவ ருட்சித் சுகப ன  
 நற்சுப் பிர ணவப ன முதுபபாருள்  

கற்பித் தகு கககீ எனப ாழி - கரகவயான்  
 

முட்டக் கிரி பதாட்டுச் சதிமுகில்  
எட்டக் களி பகாட்டத் திருவிழி 

நட்டத் தகு நடகன திரு னற – வனக வி  
 

நச்சுக் கரி  ிச்சத் தகுகழுத்  
தச்சுப் பபறு  ிச்னசத் திரு யில் 

பட்சிக் கடி பற்றிப் பத லர் – பணிகவகன! 
 

(53) 
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உச்சிக் பகாண்னடயாக வானத்னத உனடயவரும் (உயர்ந்து 
நிற்கும் பகாண்னட உனடயதும்), அரவங்களின் விழிகளால் 
நினறத்த உடனலக் பகாண்டவரும் (அரவங்களின் விழிகனளப் 
கபான்ற முத்தினரகனள உனடய கதானகயினன உடலில் 
பகாண்டதும்), அடிபணிந்து வணங்குபவருக்குள் வினளந்து 
(காண்பவர்கள் வியக்கும்படியாக) பிரணவ ாகிய ஒகர நாதத்னத 
அருள்பவரும் (கககீ எனும் ஒகர ஒலியினன எழுப்புவதும்), உயர்ந்த 
 னலகளில் ஒளியாய் விளங்கும் உன யினனக் கண்டு 
களிப்பனடந்தவரும் (உயர்ந்த  னலகளில் தவழும் க கத்தினனக் 
கண்டு களிப்பனடந்ததும்), அதனால்  னறயாகிய கவதங்களின் 
நடுவில் (அதனால், விரிந்த பபருங்காட்டின் நடுவில்), கருநலீ ான 
விடத்னதக் கழுத்தில் பகாண்டு நடன ாடும் (கருநீலக் 
கழுத்தினனக் பகாண்டு, நடன ாடும்) சிவபபரு ானன ( யினல) 
யான் வணங்குகிகறன் (யான்  னத்தில் நிறுத்துகிகறன்). 

குறிப்பு: 

கருண  னழ க கம் வந்துவிட்டது என முந்னதய பாடலில் காட்டிய 
பகவான் ஆதிசங்கரர், அக்கருனண க கங்கனளக் கண்டு 
களித்தாடும்  யில்கனளயும் பார்க்கிறார்.  

எனதயும் சிவ ாகப் பார்க்கும் ஞானியல்லவா அவர்! அதனாகல, 
 யிலும், சிவனும் ஒப்பு எனும்படியாக இப்பாடனல அன த்துள்ளார்.  

‘அர்ச்சிப்பவருட் சித்சுகப ன’ என்பது சிவனனத் துதிப்பவர்  னதில் 
சிவானந்த பவள்ள ாக எனவும், பார்ப்பவருக்கு  கிழ்ச்சி 
தருவபதனவும், ‘நச்சுக்கரி  ிச்ச’ என்பது ‘விடம்  ிஞ்ச’ என்றும், ‘விடம் 
கபான்ற கருன   ிஞ்ச’ என்றும், ‘தகு கழுத்தச்சுப்பபறு’ என்பது 
அத்தனகய அச்சினனக் கழுத்தில் பகாண்ட என்றும், ‘இச்னசத் 
திரு யில் பட்சி’ என்பது விரும்பத்தக்க, வளமுனடய  யிற்பறனவ 
என்றும், திரு  யினல ஆளும், விரும்பத்தக்க சிவன் என்றும் 
பபாருள்பட த ிழில் தரப்பட்டது. (53) 

------------------------------------ 
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54 -  சந்திப் பபாழுதாடும் சனடயன் அடி கபாற்றி! 

सन्ध्याघमभशििात्ययो हशरकराघातप्रभतूािक 
ध्वािो वाशरिगर्तजतां शिशवषिाां दृशष्टच्छिा चिला | 

भक्तािाां पशरतोषबाष्पशवतशतवृ भशष्टम भयरूी शशवा 
यशस्मन्नजु्ज्वलताण्डवां शवजयत ेतां िीलकण्ठां  भज े||५४|| 

ஸந்த்₄யாக₄ர் தி₃னாத்யகயா ஹரிகராகா₄தப்ரபூ₄தானக 
த்₄வாகனா வாரித₃க₃ர்ஜிதம் தி₃விஷதா₃ம் த்₃ருஷ்டிச்ச₂டா சஞ்சலா |  

ப₄க்தானாம் பரிகதாஷபா₃ஷ்பவிததிர்வ்ருஷ்டிர் யூரீ ஶிவா 
யஸ் ின்னுஜ்ஜ்வல தாண்ட₃வம் விஜயகத தம் நீலகண்ட₂ம் ப₄கஜ ||54|| 

தன்னனன தன்ன னன  
தன்னனன தன்ன னன 

தன்னனன தன்ன னன – தன்னான 

கந்தபவயி லந்த முற  
சந்தியிதந் தந்து அர 

விந்தகர முந்து ப ாலி – இடியாக 
 

சந்தகவி உந்த சுரர்  
வந்தியிடச் சிந்து விழிப் 

பந்தசர முந்து ப ாளி – பகாடியாகும் 
 

வந்தடிய ரன்பு விழிச்  
சிந்து னழச் சந்தி நடம் 

பசாந்த யி லாமு ன யும் – துனணயாக 
 

அந்தமுதல் விந்து சிவன்  
உந்துவிட கண்டன் நடம் 

சந்ததமு சிந்னத  யில் – எனவாக !   
 

 (54) 

கடும் பவயில் முடிந்து இதம் தருகின்ற பபாழுதாகவும், திரு ாலின் 
கரத்தால் அடித்து எழுப்பிய  பனற ஒலி கபால, இடிகள் இடிக்க, 
வானத்தில் கதவர்கள் வியந்து காணும் விழிகளின் சுடர்கள், எழும் 
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 ின்னல் பகாடியாகவும், அடிபணிந்து  உருகும் அன்பர்களின் 
கண்ணீர்  னழயாகவும் நடக்கின்ற  ானலப் பபாழுதில், அன்னன 
உன யாகிய பபண் யினலக் கண்டு ஆனந்தக் கூத்தாடும், 
நீலகண்டமுனடய சிவபிரானாகிய  யினலப் கபாற்றிப் 
பணிகிகறன். 

குறிப்பு: 

ஆடும்  யிலாக நட ாடும் சிவனனப் பார்க்கின்றது இப்பாடல்.   

பரசிவன் ஆனந்த நடனம் ஆடும் கவனள, இனிய சுகம் தரும் பபான் 
 ானலப் பபாழுது. பவயில் என்பது பகாடுவினன வினளவுக்கு ஒப்பு. 
அது முடியும் காலம், இத ான  ானலயாகிய சுககவனள. அதுகவ 
சிவன் நடன ிடும் காலம். சிவானந்தலஹரீ எனும் ஆனந்தம் பபருகும் 
கநரம். அனதக் காண, எங்கும் பரந்த திரு ால்  த்தளம் பகாட்டி 
வரகவற்கிறார். அந்த ஒலிகய வானத்து இடி. பார்க்கக் கூடி இருக்கும் 
வானவர்களின் கண்பணாளி, அங்கக  ின்னும்  ின்னல். பார்த்து 
உருகும் பக்தர்களின் கண்ணீகர பபருகும் தண் னழ.  

அம் ானல கநரத்தில் ஆடுகின்ற ஒரு ஆண்  யினலப் பார்க்கும் 
பகவான் ஆதி சங்கரருக்கு, அம் யில், அன்னன உன யாகிய 
பபண் யினலக் கண்டு களித்தாடும், பரசிவனாகத்  கதான்றுகிறது. 
(54) 

------------------------------------ 
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55 –  உந்திபயனுள் ஆடும் உள்ளான் அடி கபாற்றி! 

आद्यायाशमततजेस ेश्रशुतपिवैदे्याय साध्याय त े
शवद्यािन्दमयात्मि ेशुजगतः सांरक्षिोद्योशगि े| 
ध्ययेायाशखलयोशगशभः सरुगिगैयेाय मायाशवि े

सम्यक्ताण्डवसांभ्रमाय जशिि ेसयेां िशतः शांभव े||५५|| 

ஆத்₃யாயா ிதகதஜகஸ ஶ்ருதிபனத₃ர்கவத்₃யாய ஸாத்₄யாய கத 
வித்₃யானந்த₃ யாத் கன த்ரிஜக₃த: ஸம்ரக்ஷகணாத்₃கயாகி₃கன |  
த்₄கயயாயாகி₂லகயாகி₃பி₄: ஸுரக₃னணர்கக₃யாய  ாயாவிகன 

ஸம்யக்தாண்ட₃வஸம்ப்₄ர ாய ஜடிகன கஸயம் நதி: ஶம்ப₄கவ ||55|| 

தானனன தானனன தானனன தானனன  
தானனன தானனன – தனனான  

ஆதிமுத லாகியருஞ் கஜாதி னற யானபபாருள் 
ஆகியுரு வாகியருட் – கனலயாகி 

 
ஆயு தி கயகி ன க ாயுசுக மூநினலயும் 
ஆகியருள் மூவுலகும் – வினளவானன 

 
ஓதியுணர் கயாகி ன  க ாடிசுரர் பாடியனட 
கவானு றி  ானயயளந் – திடுகவானன 

 
ஓதறிய நாட்டரசன் க வுசனட பூத்தவனன 
 நாதனனபயன் பாடலினில் – நயந்கதகன!    

 
 (55) 

யாதுக்கும் முந்தியதாய், அளவிட முடியாத ஒளிப்பிழம்பாய் 
(யாதிலும் விளங்குவதாய்),  னறகளின் உண்ன யாய், 
உருவங்களாகிய கனலயாய், நன் தியால் ஆய்ந்துணரும் 
கபருண்ன யாய், அதனால்  னதில் வினளயும் பபரும் சுக ாய், 
மூன்று நினலகளும், மூவுலகங்களும் ஆக்கி, அருளும் 
பரம்பபாருளாய், உணரும் கயாகிகளின்  னதிலும், பக்தியால் 
பாடிப் பணியும் கதவர்களின் தவத்திலும் நினறபவராய்,  ானய 
அறிந்து ஆள்பவராய், சனடமுடி அணிந்து ஒப்பற்ற நடனம் ஆடும் 
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பபரு ாகன, நின்னனகய, இப்பாடலினால் யான் நயந்து 
பணிகின்கறன். 

குறிப்பு: 

 ானலயில் நடனம் ஆடும் சிவபிரானனப் முந்னதய பாடலில் பாடிய 
பகவான் ஆதிசங்கரர், இப்பாடலில் ஆண்டவனின் தாண்டவக  
நீண்டுலக  ாற்றங்கள் எல்லாவற்றின் நியதி எனக் காட்டுகின்றார்.  

 ாறாதவனாய் இருந்து பகாண்கட  ாற்றங்கனள ஆற்றுகின்ற 
கபரான கபபராளியாக சிவபிரானின் நடனம் என்றும் நடந்து 
பகாண்கட இருக்கிறது. 

சிவனின் தாண்டவக  எல்லா அனசவுக்கும் வினச! அவ்வினசகய 
சக்தி சிவசக்தி! அதன் பயனாககவ எல்லா  ாற்றங்களும் எப்கபாதும் 
ஏற்பட்டுக் பகாண்கட இருக்கின்றன.   

விழிப்பு, கனவு, துயில் எனும் மூன்று நினலகளும், கநற்று, இன்று, 
நானள எனும் மூன்று கால நினலகளும், வல்லுடல், ப ல்லுடல், 
காரணவுடல் எனும் மூன்று உடல்நினலகளும் ஆகிய இனவகள் 
எல்லாக  சிவதாண்டவத்தின் வினசயால் எழும்  ாற்றங்கள்!  அல்ல! , 
 ாற்றங்கள் கபாலத் பதரியும் கதாற்றங்கள். அத்கதாற்றப் 
பபாய்ன கய ‘ ானய’. அனனத்னதயும் ஆட்டிப் பனடக்கும்  ானயனய, 
அறிந்து ஆட்டிப் பனடப்பவர் சிவபபரு ான். 

 இப்பாடலின் உட்கரு, வாழ்க்னகயில் நாம் சந்திக்கும் எல்லா 
 ாற்றங்கனளயும், வினளவுகனளயும் இனறவன் விதித்த வழியாக 
எண்ணி, அவற்னற ஏற்றும், இரசித்தும் நாம் உலகில் வாழக் கற்க 
கவண்டும் என்பகத ஆகும். (55) 

------------------------------------ 
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56 –  நல்லான் நவினுலனக நாட்டுவான் அடி கபாற்றி! 

शित्याय शुगिुात्मि ेपरुशजत ेकात्यायिीश्रयेस े
सत्यायाशिकुिुशम्बि ेमशुिमिः प्रत्यक्षशचन्मतू भय े| 
मायासषृ्टजगत्त्रयाय सकलाम्नायान्तसांचाशरि े

सायां ताण्डवसांभ्रमाय जशिि ेसयेां िशतः शांभव े||५६|| 

நித்யாய த்ரிகு₃ணாத் கன புரஜிகத காத்யாயனீஶ்கரயகஸ 
ஸத்யாயாதி₃குடும்பி₃கன முனி ன: ப்ரத்யக்ஷசின்மூர்தகய |  
 ாயா ஸ்ருஷ்ட ஜக₃த்த்ரயாய ஸகலாம்னாயாந்த ஸஞ்சாரிகண 

ஸாயம் தாண்ட₃வஸம்ப்₄ர ாய ஜடிகன கஸயம் நதி: ஶம்ப₄கவ ||56|| 

தன்னன் னன தன்னன் னானன  
 தன்னன் னன தன்னன் னானன  

தன்னன்  னன தன்னன் னானன – தனதான  

நிற்கும் கரு முக்குண மூதுடல்  
 அற்கும் திரு முப்புர மூறிய 

நற்கும்  அருள் நற்றுன  வூதிய - நலனாகி  
 

கற்கும் திரு ப ய்பபாரு ளீபதன  
 முற்றும் முது நற்குடும் பீபயன  

பபாற்புங் கவ ருற்றவ ரூள் தி - புலர்கவாகன  
 

சிக்கும் பபரு  ானயயில் மூவுல  
 பகாக்கும் படி ஆளுன  யா னற 

நிற்கும் நடு நாயக னாய்சனட - முடியாகி  
 

அற்கும் பக லாகிய  ானலயில்  
 பசாக்கும் படி ஆடுக தாண்டவம்  

கற்றுன் னது காலடி கயதுனண – சிவசம்கபா! 
 

  (56) 

நினலயானதாய், முக்குணங்களின் பவளிப்பாடுகளுக்கும், மூன்று 
உலகங்களுக்குக்கும் ஆதார ானதாய், உன யன்னனயின் 
நற்றவப் பயனாய் உண்ன யாய் இருப்பதுவாய், பிறப்பற்ற முதற் 
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குடும்பத்தினனாய், நல்லறிவும் தவமும் உனடய முனிவர்களின் 
 னதில் தூய அறிவாக விளங்குபவனாய்,  ானயயினனத் தனது 
கட்டுப்பாட்டில் னவத்து மூவுலகங்கனளயும் பனடத்தாள்பவனாய், 
கவத முடிவில் நாயகனாய்,  ானலப் பபாழுதில் சனட முடிதவழ 
ஆனந்த நடனம் ஆடுகின்றனுவ ாகிய  சிவசம்கபா, உன்னனகய 
பணிந்து வழிபடுகிகறன். 

குறிப்பு: 

ஆடுவதால் அனசகிறது அகிலப ல்லாம் என்பதனால், ஆடுவான் 
ஆட்டத்னத அடிபணிந்து இரசிப்பதுகவ ந து பயன். இதுகவ 
இப்பாடலில் காட்டப்படும் பபாருள்.  

நிர்க்குண ாகிய பரம்பபாருகள, தனது சக்தியால் முக்குணங்களாகி, 
அவற்றின் கவறுபாடுகளாயப்  பல ககாடி உலகங்கனளயும், 
உயிர்கனளயும் ஆக்கி, வளர்த்து, அழித்து, அருள் காட்டி வருகின்றது. 
பவளிப்படும் இந்த உலகங்களுக்பகல்லாம் காரணம், ‘சிவசக்தி 
ஐக்கியம்’ எனும் அப்கபரின்ப நினலகய ஆகும்.  எனகவ ‘சிவசக்தி’ 
என்பகத அனனத்திற்கும் ஆதார ான முதற் குடும்பம் ஆகும்! 

சிவானந்தலஹரயீின் முதற் பாட்டில் காட்டியபடி, அப்படிச் சிவனும் 
சக்தியு ாக விளங்கும் பரம்பபாருளின் பவளிப்பாகட, உலகங்கனள 
வளர்க்கின்றது. அதுகவ சிவானந்தலஹரீ எனும் ஆனந்த 
பவள்ளத்னத, அன்பர்களின்  னதிலும், அறிவிலும் ஊற்றுவிப்பது. 
அப்பரம்பபாருளின் ஆனந்த நடனத்தில்  கவதாந்தப் பயனான 
கபருண்ன யும் விளங்குகிறது., பவளிப்படும் உலகங்களின் 
 ாற்றங்களுக்கு எல்லாம் அந்தப் பரசிவ சுகபவள்ளக  
ஆதார ாகவும் விளங்குகிறது. 

 இதுகவ பாடலின் முக்கியக் கருத்து ஆகும். (56) 

------------------------------------ 
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57 - எல்கலார் உள்ளிருக்கும் ஏற்றம் அடி கபாற்றி! 

शित्यां स्वोिरपोषिाय सकलािशुद्दश्य शवत्ताशया 
व्थ ंपय भिि ां करोशम भवतः सवेाां ि जाि ेशवभो | 
मज्जन्मान्तरपणु्यपाकबलतस्त्वां शवभ सवा भन्तर- 

शस्तष्स्यवे शह तिे वा पशपुत ेत ेरक्षिीयोऽस्म्यहम ् ||५७|| 

நித்யம் ஸ்கவாத₃ரகபாஷணாய ஸகலானுத்₃தி₃ஶ்ய வித்தாஶயா 
வ்யர்த₂ம் பர்யடனம் ககரா ி ப₄வத: கஸவாம் ந ஜாகன விகபா₄ |  
 ஜ்ஜன் ாந்தரபுண்யபாகப₃லதஸ்த்வம் ஶர்வ ஸர்வாந்தர 

ஸ்திஷ்ட₂ஸ்கயவ ஹி கதன வா பஶுபகத கதரக்ஷனீகயா(அ)ஸ்ம்யஹம் ||57|| 

தன்னந் தன தன்னந் தனதன  
 தன்னந் தன தன்னந் தனதன  

 தன்னந் தன தன்னந் தனதன – தனதான 

நித்தம் எனுள் பபாத்தப் பபருவுத  
ரத்துப் பசி யுக்தப் பலரினட  

வித்துப் பபாரு ளுற்றுப் பிணியுற - வினழந்கதாடி  
 

சித்தம் நினன ப த்தத் துதியற  
சுத்தும் புவ னத்துத் திருநினற  

சத்துக் கரு வித்னதப் பணிவுற –  றந்கதகன!  
 

முத்தம் வினன சுத்தப் பபருகிநி  
 ித்தப் படிச் சித்தப் புலனினட  

அத்தன் உரு ப ாத்தப் பபாருளினட - அறிவாகி  
 

பத்தப் பரி சுத்தப் பபாருளுனனப்  
பற்றப் பல னுற்றுத் தகுதினயப்  

பபற்றுப் பய னுற்றடி அருளிடப் – பபறுகவகன! 
 

  (57) 

தினமும், என்னுனடய வயிற்னற நிரப்ப (உலக ஆனசகனள 
நினறகவற்ற) பலரிடமும் பபாருளுக்காய் என் வாழ்னவ விற்று, 
வீணாக அனலகின்கறன். அதனால், உலகங்கள் எங்கும் நினறந்த, 
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எல்லா உயிர்களின் கருவாக விளங்கும் நினது அருனள 
நினனத்துத் துதிக்கின்ற கடன னய யான்  றந்துவிட்கடன். 
ஆனாலும், முன் பசய்த அறத்தின் வினளவாக, எல்கலாருனடய 
சித்தத்தினுள்ளும், ஓ சிவகன, தாங்ககள இருக்கிறீர்கள் என்பனத  
என்னால் அறிய முடிந்தது அல்லவா! அதன் பயனாகலகய, 
(என்னுள்ளும் இருக்கும் உ து கருனணயால்)  தங்கனள 
உணர்கின்ற கபற்றினனப் பபறத் தகுதி உள்ளவனாக 
ஆகிவிடுகிகறன். 

குறிப்பு: 

இனற பக்தி இருந்தாலும் கூட, வயிற்றுப் பினழப்புக்காக எல்லாவித 
கவடங்களும் இட்டு, ஏகதகதா பசயல்கனளச் பசய்து பகாண்டு 
வாழ்நானள வீணாக்கிக் பகாண்டிருப்பவர்கள், எப்கபாகதனும் 
 னதுக்குள்  ‘இனறவா, இப்பாவங்கனள விட்டு, உன்னனகய யான் 
நினனத்து இருக்கும்படி பசய்ய  ாட்டாயா’ என ஏக்கமுடன் 
கவண்டுவர். அம் னநினலனய இப்பாடலில் காட்டும் பகவான் 
ஆதிசங்கரர், இனறவன் தன்னுள்களகய இருக்கிறான் எனும் 
உண்ன யின் ஒரு முனனனயயாவது ந து  னதினுள் பிடித்துக் 
பகாண்டு விட்டால், அதுகவ நல் வினளவுகளுக்கு வழி வகுக்கும் 
என்பனதத்  பதளிவுறுத்துகிறார்.   

உலக விவகாரங்களில்  ட்டுக  அனலந்து காலத்னத அப்படி 
வீணாக்கா ல், இனறப்பணி பசய்ய முடியவில்னலகய எனச் 
கசார்வுறும்கபாபதல்லாம்,  ‘கடவுள்’ என நம் உள்ளத்துள் இனறவன் 
இருக்கிறான் எனும் பதளிவு ந க்குக் கினடக்க கவண்டும்., 
அப்படியான பதளினவ அனடவதற்கான நல்வினனகனள நாம் 
பசய்திருக்கிகறாம் என்றால், அதன்பயனாக ந க்குப் பபரும் ஆறுதல் 
கினடக்கிறது.   

ந க்குள்ளும் இனறவன் இருப்பதால், இனறவனது அருனள நியாயப் 
படுத்திக் ககட்கின்ற தகுதியும்,  உரின யும், பபரிய ஞானிகளுக்கு 
இருப்பனதப் கபாலகவ நம்ன ப் கபான்ற எளிகயாருக்கும் இருக்கிறது 
எனப் பகவான் இப்பாடலில்  ந க்கு உறுதி பகாடுக்கின்றார். (57) 

------------------------------------ 
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58 - கதிர் கிரணக் ககாடிபயனக் காட்டும் எழில் கபாற்றி! 

एको वाशरजबान्धवः शक्षशतिभो व्ाप्तां तमोमण्डलां 
शभत्वा लोचिगोचरोऽशप भवशत त्वां कोशिसयू भप्रभः | 

वदे्यः शकन्न भवस्यहो घितरां कीदृग्भवने्मत्तम- 
स्तत्सवं व्पिीय म ेपशपुत ेसाक्षात ् प्रसन्नो भव ||५८|| 

ஏககா வாரிஜபா₃ந்த₄வ: க்ஷிதினகபா₄ வ்யாப்தம் தக ா ண்ட₃லம் 
பி₄த்வா கலாசனககா₃சகரா(அ)பி ப₄வதி த்வம் ககாடிஸூர்யப்ரப₄: |  
கவத்₃ய: கின்ன ப₄வஸ்யகஹா க₄னதரம் கீத்₃ருக்₃ப₄கவன் த்த - 

ஸ்தத்ஸர்வம் வ்யபனீய க  பஶுபகத ஸாக்ஷாத் ப்ரஸன்கனா ப₄வ ||58|| 

தானன தனன தனனன தனன 
தனனன தனனன – தனனானா  

வானிருள் கிழித்து னவயமும் ஒளிரும் 
வடிபவன ஒருகதிர் பத  யாகதா! 

 
ஏபனதிர் உதித்து எதனிலும்   ிளிரும் 
எழிலுன துருவிழி பதளிகயகனா! 

 
ககாடியிற் குவித்த கதிரருள் விரியும் 
குருபடன தறிவினிற் குனறதாகனா! 

 
மூடிடப் பதித்த முடவிருள் அகலும் 
முதபலாளி இருவிழி அருளாகயா! 

 
 (58) 

வானத்னதயும் பூ ினயயும் மூடியிருக்கும் இருனளக் கிழித்து 
ஒளிதரும் சூரியன் ஒன்றுதான் என்றாலும் அது கண் முன்கன 
பதரிகிறது. (அப்படி இருக்க) ககாடிக் கதிரவனாய் ஒளிவீசும் 
தாங்கள் ஏன் என் கண்களால் அறிய முடியாதவராக 
இருக்கிறீர்கள்? அந்கதா! (அப்படியானால்) என்னுனடய 
அறியான தான் எத்தனன அடர்த்தியாக அனடத்துக் 
பகாண்டிருக்கிறது! அவற்னற நீக்கி என் கண்முன்கன கதான்றும் 
ஒப்பற்ற முதல் ஓளியாகத் தாங்கள் வர கவண்டும். 
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குறிப்பு: 

கண்ணுக்குத் பதரியும் பபாருள் எல்லாம், கதிரவன் அளித்த 
ஒளியாலும் அதன் பயனாலுக  அறியப்படுகின்றது. பல ககாடிக் 
கதிரவனனப் கபான்ற ஒளியாக விளங்குவது பர ாத் ா அல்லவா! 
அந்த ஓளினய நம் ால் ஏன் பார்க்க முடியவில்னல! ஆத் ாவாக, 
அனனத்னதயும் அறிய னவக்கும் ஒளியாக, நம்முள்களகய 
பிரகாசித்துக் பகாண்டிருக்கும் கபபராளியினன நாம் எப்படிக் 
காண்பது?  அவ்பவாளியாககவ நாம் இருப்பனத உணர்வதால் 
 ட்டுக , நம் ால் அதனன அனடய முடியும்.  ஆனால் அதற்குத் 
தனடயாக அறியான யாகிய இருள் நம்முள் இருக்கிறது. அந்த 
அறியான யாகிய இருனள விரட்டும் அக விளக்காக, ஆண்டவன் 
 னதுள் சுடர் விடகவண்டும் என பகவான் ஆதிசங்கரர் இப்பாடலில் 
பிரார்த்திக்கிறார். ஆன் னனத் தன்னுள் அறிவாக உணர்வகத 
‘அனுபூதி’. அவ்வறிவானுபூதிக்கு இனறவனின் கருனண  ிகவும் 
இன்றியன யாதது. அதனாகலகய, ஞானம் பக்தியின் முழுன  
என்றும், பக்தி ஞானத்தின் முழுன  என்றும் பபரிகயார்களால் 
விளக்கப்பட்டது. (58) 

------------------------------------ 
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59 –  கநாக்கும்  னத்தின் நுணுக்கன் அடி கபாற்றி! 

हांसः पद्मविां सशमच्छशत यथा िीलाम्बिुां चातकः 
कोकः कोकििशप्रयां प्रशतशििां चन्द्रां चकोरस्तथा | 
चतेो वाञ्छशत मामकां  पशपुत ेशचन्माग भमगृ्यां शवभो 

गौरीिाथ भवििाब्जयगुलां कैवल्यसौख्यप्रिम ् ||५९|| 

ஹம்ஸ: பத்₃ வனம் ஸ ிச்ச₂தி யதா₂ நீலாம்பு₃த₃ம் சாதக: 
ககாக: ககாகனத₃ப்ரியம் ப்ரதிதி₃னம் சந்த்₃ரம் சககாரஸ்ததா₂ |  
கசகதா வாஞ்ச₂தி  ா கம் பஶுபகத சின் ார்க₃ம்ருக்₃யம் விகபா₄ 

பகௌ₃ரீனாத₂ ப₄வத்பதா₃ப்₃ஜயுக₃லம் னகவல்யபஸௌக்₂யப்ரத₃ம் ||59|| 
 

தானன தானன தானன தன்ன  
தன்னன தானன – தனனான  

தா னர நீர்த்திடம் ஆர்த்திடு  ன்னம்  
தண் னழ சாதகம் – கதிராகப் 

 
பூ லர்த் தீபயாளி ககாகனம் தின்னும் 

புள்ளுச ககாரமும் – அதுகபால 
 

யாவரும் ஆவலில் ஏபதாரு வண்ணம் 
அவ்விதந் கதடுவர் –அடிகயனும் 

 
நான் னறச் சூரண காரண பனன்னும் 

நற்பகௌ ரீசனன - நயந்கதகன! 
 

 (59) 

அன்னப் பறனவ தா னர நினறத்த ஏரியினனயும், சாதகப் பறனவ 
 னழ க கத்னதயும், ககாகனப் பறனவ  லர்கனள  லர்த்தும் 
சூரிய ஒளினயயும், சககாரப் பறனவ முழு நிலவின் ஒளினயயும் 
நாடுகின்றன. அது கபாலகவ ஒவ்பவாருவரும் ஏகதா ஒரு 
பபாருளுக்காக ஏங்குகிறார்கள். என்  னமும், அறிவினால் கதடி, 
முழு நினறவான சுகத்தினன அருளும் பகௌரி நாதனது 
 லரடிகனளகய தினமும் நாடுகின்றது. 
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குறிப்பு: 

எது கதனவகயா அதனன நாடி இருப்பகத, ஒன்னற அனடயும் 
குறிக்ககாள் உனடயவர்களது குணம். அது அன்னப்பறனவ முதலான 
உயிரினங்களுக்கும் கூட இருக்கிறது.    

ந து வாழ்வில் பபரும்பகுதி, கதனவயற்றனதத் கதடி அனலவதிலும், 
தவறான வினாவிற்கு வினட கதடுவதிலுக  வீணாகிக் 
பகாண்டிருக்கிறது. அதனால் எது சரியான கதனவ என்பனத நாம் 
முதலில் உணர்ந்து பகாள்ள கவண்டும். அத்கதனவகளுக்குச் சரியான 
அறம் சார்ந்த அறிவு இருப்பின், பிறகு சரியான வழியில் நாம் அனத 
அனடயச் பசல்ல முடியும். இதனாகலகய அறத்னத 
முன்னினலப்படுத்தி, அறம், பபாருள், இன்பம் (தர் ம், அர்த்தம், கா ம்) 
என  னிதர்களுக்கான குறிக்ககாள்கள் (புருஷார்த்தம்) காட்டப்பட்டன.   

எனினும், அறம், பபாருள், இன்பம் எனும் இக்குறிக்ககாள்கள் எல்லாம், 
நினலயற்ற இன்பத்தின் பபாருட்கட இருப்பதால், எது நிரந்தர ான 
இன்பத்னதக் பகாடுக்கும் என்று ஆராயும் அவசியம் ஏற்படுகிறது. 
அப்படி ஆராய்ந்து அதன் பயனாக நான்காவது குறிக்ககாளான ‘வீடு 
கபறு’ அல்லது ‘க ாக்ஷம்’ எனும் குறிக்ககானள உயர்வான இலக்காக 
நாடகவண்டும் என நன் னறகள் காட்டுகின்றன. ‘விடுதனல’ எனும் 
அப்கபறினனப் பபறுவதற்குப் பர அறிவும், பரம்பபாருளின் அருளும் 
கதனவ. ஆககவதான் ஞானியரது  னம், ‘வீடு கபறு’ ஒன்னறகய நாடி, 
அதனனத் தருகின்ற பரசிவனின் திருவடி  லர்கனளகய தங்கள் 
 னதில் எப்கபாதும் தாங்கிக் பகாண்டிருக்கிறது.  இதனனகய 
இப்பாடல் உணர்த்துகின்றது. (59)  

------------------------------------ 
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60 - ஏனழயிடர் தீர்க்கும் எம் ான் அடி கபாற்றி! 

रोधस्तोयहृतः श्रमिे पशथकश्छायाां तरोवृ भशष्टतो 
भीतः स्वस्थगहृां गहृस्थमशतशथिीिः प्रभ ुां धार्तमकम ् | 

िीपां सन्तमसाकुलि शशशखिां शीतावतृस्त्वां तथा 
चतेः सवभभयापहां व्रज सखुां शांभोः पिाम्भोरुहम ् ||६०|| 

கராத₄ஸ்கதாயஹ்ருத: ஶ்ரக ண பதி₂கஶ்சா₂யாம் தகரார்வ்ருஷ்டிகதா 
பீ₄த: ஸ்வஸ்த₂க்₃ருஹம் க்₃ருஹஸ்த₂ திதி₂ர்தீ₃ன: ப்ரபு₄ம் தா₄ர் ிகம் |  

தீ₃பம் ஸந்த ஸாகுலஶ்ச ஶிகி₂னம் ஶீதாவ்ருதஸ்த்வம் ததா₂ 
கசத: ஸர்வப₄யாபஹம் வ்ரஜ ஸுக₂ம் ஶம்கபா₄: பதா₃ம்கபா₄ருஹம் ||60|| 

தன்னன்னன தன்னன் தனனன 
தன்னன்னன தன்னன் தனனன 

தன்னன்னன தன்னன் தனனன – தனனான 

பவள்ளம்விழ உள்ளம் கனரஎனத் 
 தள்ளும்கனளப் புள்ளன் நிழபலன  

அள்ளும் னழ தள்ளப் புகு னன - தனியாகச்  
 

பசல்லன்வழி இல்லப் பயனுற 
 அல்லன்நிதி உள்ளன் தயவுற  

பகாள்ளும்இருள் தள்ளத் தகுபவாளி - குளிராகல  
 

துள்ளல்பபற ப ல்லச் சுடுபபாறி 
 பகாள்ளத்தன துள்ளப் பபருவினழ  

வுள்ளும்நினல பகாள்ளக் குறிபயன - அதுகபாகல  
 

அல்லல்விட தள்ளப் பய று 
 வல்லச்சுகங் பகாள்ளப் பத லர்  

 அள்ளித்பதளி உள்ளத் தினியிரு - சிவசம்கபா  ! 
 

 (60) 

பவள்ளத்தில் வீழ்ந்தவன் கனரனயயும், நடந்து கனளத்தவன் 
நிழனலயும்,  னழயில் நனனந்தவன் வீட்டினுள் புகுவனதயும், 
வழிப்கபாக்கன் விருந்துண்ணனலயும், வறியவன் வள்ளனலயும், 



சிவானந்தலஹரீ - 143 

இருளில் இருப்பவன் ஒளி விளக்னகயும், குளிரில் நடுங்குபவன் 
பவப்பத்னதயும் எப்படி நாடுவாகனா, அப்படிகய, ஓ  னக , அச்சம் 
தவிர்த்து, சுகத்னத அளிப்பது ான, சம்புவாகிய சிவசக்தியினரின் 
பாத லர்கனள நாடுவாயாக! 

குறிப்பு: 

59-ம் பாடலில், சுகத்திற்காக நாம் கதடுகின்ற பண்பினனக் காட்டி, 
இனறயடிககள நினலயான சுகம் தரும், அதனால், அனதகய, ஓ  னக , 
நீ நாடுவாயாக, என்று காட்டிய பகவான் ஆதிசங்கரர் இப்பாடலிகல, 
அத்தனகய நாட்டம் எத்தனன ஆழ ானதாக இருக்க கவண்டும் எனத் 
பதளிய னவக்க,  துன்பத்னத உதாரண ாகக் காட்டுகின்றார்.  

ஒரு துன்பம் வரும்கபாது ந து  னதின் ஒகர குறிக்ககாள் 
அத்துன்பத்திலிருந்து விடுதனல அனடவதுதான். அதனன விளக்கும் 
எடுத்துக்காட்டாக பவள்ளம், கனளப்பு, வறுன , பசி, இருள், குளிர் 
எனும் துயரங்கனளக் காட்டி, இத்துயரங்கனளக் காட்டிலும் 
 னிதர்களுக்குப் பபரும் அச்சம் தருவது ‘ ரணபயம்’ என்பதால், 
அப்பபரும் அச்சத்னத நீக்க பரசிவனின் பாத லரினன  ிகவும் 
ஆழ ான உறுதியுடன் நாடிப் பணிய கவண்டும் என இப்பாடலில்  
காட்டுகின்றார்.  

‘ஒரு  ன முனனவு’ என்பது  னத்தினன ஒருன ப்படுத்தும் கயாகப் 
பயிற்சி.  னனத ஆக்கிர ிக்கும் எந்த ஒரு குணமும், 
அக்குணத்தினால் நாடப்படும் பபாருளின் க ல் குறியாய் இருக்கும்.  
அக்குணம் நல்லதானாலும், தீயதானாலும் இது பபாருந்தும்.  
உதாரண ாக தன்னன நிந்திப்பதிகலகய ஒவ்பவாரு பபாழுனதயும் 
பசலவிட்ட சிசுபாலனன பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அழித்து, தன்னுள் 
ஆட்பகாண்டதன் காரணம், சிசுபாலனின்  னம் எப்கபாதும் 
கிருஷ்ணரின் எண்ணத்திகலகய இருந்த காரணத்தால்தான். அகத 
கபால நட்பால் யுதிஷ்டிரனும், பயத்தால் கம்சனும், காதலால் 
ககாபியர்களும், இவ்வாறு பலரும் இனறவனின்பால் னவத்த 
உறனவத் தங்கள்  னதில் எப்கபாதும் ஒருமுகப்படுத்திப் 
பலனனடந்தனர்.  லர்ந்த சிவனுனடய திருவடிககளகய நம்முனடய 
 னம் நாடட்டும் எனக் காட்டுகின்றது இப்பாடல். (60) 

------------------------------------ 
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61 –  பக்திவழி காட்டிப் பாவிப்பான் அடி கபாற்றி! 

अङ्कोलां शिजबीजसन्तशतरयस्कान्तोपलां सशूचका 
साध्वी िजैशवभ ुां लता शक्षशतरुहां शसन्धःु सशरद्वल्लभम ् | 

प्राप्नोतीह यथा तथा पशपुतःे पािारशवन्दद्वयां 
चतेोवशृत्तरुपते्य शतष्शत सिा सा भशक्तशरत्यचु्यत े||६१|| 

அங்ககாலம் நிஜ பீ3ஜ ஸந்ததிரயஸ்காந்கதாபலம் ஸூசிகா 
ஸாத்4வீ னநஜ விபு4ம் லதா க்ஷிதி -ருஹம் ஸிந்து 4ஸ்ஸரித்3 வல்லப4ம் | 

ப்ராப்கனாதீஹ யதா2 ததா2 பஸு1-பகத  :பாதா 3ரவிந்த3-த்3வயம் 
கசகதா -வ்ரு 2த்திருகபத்ய திஷ்ட2தி ஸதா3ஸா ப4க்திரித்யுச்யகத ||61|| 

 

தானனன தானனன தானனன தானனன  
தானனன தானனன – தனனான  

 ககாந்துபவன வீழ்ந்தவினத ககால ரம் சூழ்ந்தகனத  
காந்தனுட னூசிமுனன - தனதாக  

 
கநர்ந்தபதி கசர்ந்தசதி சார்ந்த ரம் கபார்ந்தபகாடி  

ஊர்ந்தநதி கூடுகடல் – அதுகபாகல 
 

நீந்து ன  ீண்டருன  கநான்றுசிவ மூன்ற தி 
நூர்ந்தகதி கசரு ருள் - வடிகசர்ந்து  

 
பாந்தநினல தூயதருட் கதாய்ந்தகனல கநயதவப் 

பக்திநினல ஆய்ந்தருள்க – பசுநாதா! 
 

(61) 

‘அங்ககாலம்’ எனும் விந்னதயான  ரத்தின் வினதகள்  கீகழ 
விழுந்தாலும், அனவ அம் ரத்தின் அடியிகல  ஒட்டிச் கசர்ந்து 
வளர்வதுகபால, குத்தூசி காந்தத்னத நாடுவதுகபால, பத்தினிப் 
பபண் தனது கணவனனகய நினனத்து இனணதல் கபால, 
 ரத்தினனச் சார்ந்து பினணயும் பகாடியினனப்கபால, ஓடிச் 
பசன்று கடலில் கலக்கும் நதியினனப்கபால,  னதின் விழுப்பமும், 
உயிர்களின் தனலவனான பரசிவனின் பாத  லரிரண்னடயும் 
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எப்கபாதும் எண்ணி, நினல பபற்றிருந்தால் அதுகவ பக்தி 
எனப்படும். 

குறிப்பு: 

பக்தியின் பலவனக நினலகனள இப்பாடல் விளக்குகிறது.  

‘அங்ககாலம்’ அல்லது ‘பவளித்தாண்டி’ எனும்  ரத்தின் வினதகள் 
கீகழ விழுந்தாலும்,  ரத்தின் அடியில் ஒட்டிக் பகாள்ளு ாம். காந்தம்-
ஊசி இவற்றின் ஈர்ப்பும் ஒருவனக.  னப ாத்த கணவன், 
 னனவியின் இனணப்பும் ஒருவனக.  ரத்கதாடு பிண்ணிப் 
பினணந்த பகாடியும் ஒருவனக. எல்லாவற்றுக்கும் க லாக, எங்கு 
பிறந்தாலும், எந்த வழியில் நடந்தாலும் ஒகர குறிக்ககாளாகக் கடனல 
 ட்டுக  நாடி, ஓடி, அதில் இறுதியில் கலந்து தன்னினலனயயும் 
இழக்கின்ற நதியும் ஒருவனக. அதுகவ ‘அத்னவதம்’ எனும் இரண்டற்ற 
நினலயினன ஈட்டும் பக்தி. இனவ எல்லாக  இனறவனின் பால் 
ந க்கு இருக்கும் ஈடுபாட்டினன, பக்தி எனும் பபாருளால் 
உணர்த்தப்படும் அன்பின் நினலயாக இப்பாடலில் காட்டப் 
படுகின்றன.  

‘கசகதா வ்ருத்தி’ என்ற அறிவின் வளர்ச்சினயயும், ‘ஸதா திஷ்டதி’ என 
எப்கபாதும் நினல பபற்றிருத்தல் என்பனதயும். த ிழில், அருன யான 
குணங்கனள ஈண்ட  னம், சிவச் சிந்தனனயில் ஊன்றி, கநான்று 
நூர்த்து இருத்தல் எனப் பபாருள் தரும்படியாக ‘ ீண்டருன  
கநான்றுசிவ மூன்ற தி நூர்ந்தகதி’ எனக் காட்டப்பட்டது. (61) 

------------------------------------ 
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62 –  சிவபக்தியாம் அன்னனச் சீலம் அடி கபாற்றி! 

आिन्दाश्रशुभरातिोशत पलुकां  िमै भल्यतच्छाििां 
वाचा शङ्खमखु ेशस्थतिै जठरापरू्तत चशरुामतृःै | 

रुद्राक्षभै भशसतिे िवे वपषुो रक्षाां भवद्भाविा- 
पय भङे्क शवशिवशे्य भशक्तजििी भक्ताभ भकां  रक्षशत ||६२|| 

ஆனந்தா3ஸ்1ருபி4ராதகனாதி புலகம் னநர் ல்யதஸ்1சா2த3னம் 
வாசா ஸ1ங்க2 முகக2 ஸ்தி2னதஸ்1ச ஜட2ரா -பூர்திம் சரித்ராம்ரு 2னத :| 
ருத்3ரானக்ஷர்ப4ஸிகதன கத3வ வபுகஷா ரக்ஷாம் ப4வத்3பா4வனா- 
பர்யங்கக வினிகவஸ்1ய ப4க்தி ஜனனீ ப4க்தார்ப4கம் ரக்ஷதி ||62|| 

 

தனனனன தனனனன    
தனன -  தனனனன  

தனனனன தனனனன  -  தனன 

களித்தவிழி யுதித்தநதி   
குளித்து - இடருதிர்த்துக் 

கனியு ணி துணிகளுடல் – உடுத்தி 
 

ப ாழிக்குவரி சங்கிலருள்   
குடித்துச் - சுக ளித்து 

முனியசிவ சரினதகனளப்  - புசித்து 
 

உருத்திரமுந் திருவரியும்   
தரித்து -  ன ிருத்தி 

உனதுநினன பவனு  ளி – படுத்து 
 

வருத்த ற முனித்தநினல   
பதித்து -  னந்துதித்து 

வளரு ினற யன்பு டி -  சுகித்கதகன! 
 

 (62) 

‘பக்தி’ எனும் இனறயன்பாகிய அன்னன, ஆனந்த விழி நீரால் 
குளியலிட்டு, க னிபயங்கும்  கிழ்ச்சினயயும், குற்ற ிலா 
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குணங்கனளயும் ஆனடயாய் அணிவித்து, நல்வார்த்னதயாகிய 
சங்கினால், சிவபுராண ாகிய நினது கனதகளாகிய அமுதினன, 
நினறவான உணவாக ஊட்டினவத்து, உருத்திராக்ஷம், திருநீறு 
இவற்னறத் துயரறுக்கும் துனணகளாக அணிவித்து, நின்னனகய 
சிந்திகின்ற தியான ாகிற தூளியிகல ஆழ்ந்தயர னவத்து  
 ன ாகிய குழந்னதனயக் காப்பாற்றுகிறாள்.  (அதில் இன்பம் 
அனடந்கதன்.) 

குறிப்பு: 

பக்தி அன்பின் பபருநினல. ஏபனனில், அது இனறவன்பால் காட்டும் 
அன்பு. பக்தி பகாண்டுவிட்டால் படிப்படியாக, உள்ளும் புறமும் 
 கிழ்ச்சி நிலவும். தூய்ன யான  னமும், நன்ன  பகாடுக்கும் 
உண்ன  ப ாழியும், அம்ப ாழியில் எப்கபாதும் அறமும், 
இனறயுணர்வும் விளங்கும். இனறவனின் பக்தி பவளிப்பாட்னடக் 
காட்டும் அனடயாளங்களான உருத்திராட  ானலகள், திருநறீு முதலிய 
பூச்சுக்கள் முதலிய உடலில் விளங்கும்.  

அத்தூயநினலயினால், எவ்வனக அனுபவங்கள் வந்தாலும் அவற்னற 
ஏற்கும் திடமும் ந க்கு ஏற்பட்டு, சிவ நினனவாகிய ஆனந்தத் 
தியானத்திகல நாம் ஆழ்ந்துவிடுகவாம். அந்நினலனய  னம் 
அனடவகத பபரும் கபறு.   ன ாகிய குழந்னதக்கு, அப்பலனனச் 
பசய்பவகள பக்தியாகிய தாய். இவ்வாறு ஞான குருவாகிய பகவான் 
ஆதிசங்கரர், பக்தியின் முக்கியத்துவத்னத இப்பாடலில் 
காட்டியுள்ளார். (62) 

------------------------------------ 
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63 - எவ்வழியும் பசவ்வழியாய் ஏற்பான் அடி கபாற்றி! 

मागा भवर्तततपादुका पशपुतरेङ्गस्य कूचा भयत े
गण्डूषाांबशुिषचेि ां परुशरपोर्तिव्ाशभषकेायत े| 
तकशचद्भशक्षतमाांसशषेकबलां िव्ोपहारायत े

भशक्तः तक ि करोत्यहो विचरो भक्तावतांसायत े||६३|| 

 ார்கா₃வர்திதபாது₃கா பஶுபகதரங்க₃ஸ்ய கூர்சாயகத 
க₃ண்டூ₃ஷாம்பு₃னிகஷசனம் புரரிகபார்தி₃வ்யாபி₄கஷகாயகத |  
கிஞ்சித்₃ப₄க்ஷித ாம்ஸகஶஷகப₃லம் நவ்கயாபஹாராயகத 

ப₄க்தி: கிம் ந ககராத்யகஹா வனசகரா ப₄க்தாவதம் ஸாயகத || 63|| 
 

தானனன தானனன தானனன தானனன  
தானனன தானனன – தனனான 

கபாயுவழித் கதயு ிதி யாகு டித் கதவமுடிப் 
பூவுமுடிப் கபஎனகவ –  ஆனாபலன்? 

 
வாயுமு ிழ்த் கதறலபி கடகவடி நீருபுரம் 
மூவு ழித் தானினுடல் – ஆனாபலன்? 

 
வாயிலினறச் சீகடித்து கநய ிக கவபனடத்த 

தாயு ிக கவவிந்னத – ஆஹாகஹா! 
 

கவயுவன கவடனுநல் லாகுவனா யாகபவது 
ஆகுமுயர் பக்தியினா – லாகாகதா?  

 
 )63(  

வழி நடந்து கதய்ந்த  ிதியடிகள், உயிர்நாதா, உனது சிரத்தில் 
கூர்ச்ச ாக னவக்கப்பட்டகத (அதனாபலன்ன!), வாயினால் 
உ ிழ்ந்த எச்சில், முப்புரங்கனள அழித்த உனக்கு அபிகடக 
நீரானகத! (அதனாபலன்ன!), சிறிது கடித்துப் பார்த்து  ீந்த 
இனறச்சியின் எச்சம், உனக்குப் பனடக்கப்பட்ட உணவானகத! 
 (ஆஹா) என்ன விந்னத! காட்டில் உழலும் கவடன்  ிகச்சிறந்த 
அடியாராக ஆகிறாகன! பக்தி எனதத்தான் சாதிக்காது!  
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குறிப்பு: 

இப்பாடலில் பக்தியின் அளப்பறிய ஆதாயத்னதக் காட்டுவதற்காக, 
 னறயறிகவா, ‘தர் ம்’, ‘கயாகம்’ எனும் பபரு பநறிககளா 
கற்றறியாதவரான ‘கண்ணப்பநாயனார்’ எத்தனகய க ன்ன  
பகாண்ட பக்தியுடன் விளங்கினார் என எடுத்துக் காட்டுகின்றார், 
பகவான் ஆதிசங்கரர். 

கவடுவனான திண்ணன் என்பார், வனம் ஒன்றில் இருக்கும் சிறு 
ஆலயத்தில் விளங்கிய சிவலிங்கத்தின்பால்  ட்டற்ற தூய அன்பு 
பகாண்டவராக இருந்தார். அவ்வுருவத்திற்கு தினசரித் பதாழுனக 
பசய்து வந்தார். ஆக  முனறகள் ஏதும் அறியாத எளியர் அல்லவா! 
அதனால்,  ிகுத்த அன்பு ஒன்கற அவருள் நினறந்து  இருந்ததால், 
தனது பசருப்பினன லிங்கத்தின் தனலயில் கூர்ச்ச ாக னவத்தும், 
தனது வாயில் பகாணர்ந்த நீனர உ ிழ்ந்து சிவனுகு அபிகடகம் 
பசய்தும், தனது பற்களால் கடித்துப் பார்த்துத் தாம் கவட்னடயாடிய 
இனறச்சினயப் பனடத்தும் இச்பசயல்களால்  னம்  ிகவும் உருகியும் 
நாளும்  பபாழுதும் தவறா ல் சிவபபரு ானன வணங்கி வந்தார்.   

ஒருநாள் அவனரச் கசாதிப்பதற்காக சிவபிரான் த து இலிங்க 
உருவத்தின் கண்களில் உதிரம் வருவதாய்க் காட்ட, அதனனக் கண்டு 
 னம் பனதபனதத்த திண்ணன், அதற்கு  ருந்தாக உடகன  தனது 
விழிகளில் ஒன்னறத் கதாண்டி சிவலிங்கத்தில் அப்பினார்.  
திருவினளயாடல் புரியும் இனறவன் உடகன த து  ற்பறாரு 
விழியிலும் உதிரத்னதச் சிந்தி இருக்க, சற்றும் தளரா ல் திண்ணன் 
தனது காலினன லிங்கத்தின் முகத்தில் அனடயாளத்திற்காகப் 
பதித்து, தனது  ற்பறாரு கண்னணயும் கதாண்ட முயன்றார். 
பக்தியால், கண்ணினன அப்பிய திண்ணனன வியந்து, ‘கண்ணப்பா’ 
என அன்பினால் அனழத்து, அக்கணக   அருள் காட்டியது 
பரப்பிரம் ம்.   

‘கண்ணப்பர்’ எனப் புகழுடன் விளங்கிய அன்னாரின் வரலாற்றினனக் 
காட்டி, அன்பு ஒன்கற கபாதும், இனறவன்பால் னவக்கும் அன்பாகிய 
பக்தி அளப்பறிய வாழ்னவயும் வழினயயும் தரும் என்று பகவான் 
இப்பாடலில் காட்டுகின்றார். (63) 

------------------------------------ 
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64 - தாளுனறயாய்க் கடி னனதத் தந்கதன் அடி கபாற்றி! 

वक्षस्ताडिमन्तकस्य कशठिापस्मारसांमिभि ां 
भभूिृय भिि ां िमस्सरुशशरःकोिीरसांघष भिम ् | 
कमिेां मदृुलस्य तावकपिद्वन्द्वस्य गौरीपत े

मच्चतेोमशिपादुकाशवहरिां शांभो सिाङ्गीकुरु ||६४|| 

வக்ஷஸ்தாட₃ன ந்தகஸ்ய கடி₂னாபஸ் ாரஸம் ர்த₃னம் 
பூ₄ப்₄ருத்பர்யடனம் ந ஸ்ஸுரஶிர:ககாடீரஸங்க₄ர்ஷணம் |  
கர்க த₃ம் ம்ருது₃லஸ்ய தாவகபத₃த்₃வந்த்₃வஸ்ய பகௌ₃ரீபகத 

 ச்கசகதா ணிபாது₃காவிஹரணம் ஶம்கபா₄ ஸதா₃ங்கீ₃குரு || 64|| 

தன்னன தானன தன்னன தானன 
தன்னன தானன தனனான 

வல்லிய காலக னுள்ளிய  ார்பக 
 ல்லறி யாதழி –  ிதிபாதங் 

 
கல்லடி யா னல பசல்ல  ரார்சிர 
வுள்ளணி  ாகுட – முடிகூடும் 

 
ப ல்லிய தா ித முள்ளருந் கதவடி 
நல்லிய தாய்திரு – வடிகயபயன் 

 
உள்ளிய  ா ணி யுன்பசருப் பாயணிச் 

பசவ்விய  ாயினி – சிவசம்கபா! 
 

(64) 

 வலிய காலனின்  ார்பில் உனதத்தல், அறியான யாகிய கடின 
கநாயினன  ிதித்தல், கரடுமுரடாகிய  னலகளில் நடத்தல், 
சரணனடகின்ற கதவர்களது  ணி  குடத்தில் பதித்தல் ஆகிய 
இச்பசயல்கள் எல்லாம் தங்களுனடய ப ன்ன யான இரு 
திருவடிகளுக்கும் கடன யாக உள்ளது. (அதற்கு உதவும் பபாருட்டு) 
எனது  னனத நினது திருவடிகள் அணிவதற்கு  உகந்தற  
 ாணிக்க  ிதியடிகளாக ஏற்றுக் பகாள்ளுங்கள், ஓ,சம்கபா!. 
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குறிப்பு: 

இனறவனது கால்கள் எ னன உனதப்பதால், ந து  ன ாகிய 
 ிதியடியில்  ரண பயம் ஒழிகிறது. ஆணவ  லத்தின் 
அனடயாள ான ‘முயலகனன’  ிதிப்பதால், ‘நான்’ எனும் பசருக்கும் 
நம்ன  விட்டுப் கபாகிறது.  னலகளில் இனறவனின் திருவடிகளில் 
நடப்பதாலும், நட ாடுவதாலும், ந து  னதிற்கும் திட உறுதி 
கினடக்கிறது. எல்லாச் சுகங்களும் அனுபவிக்கும் கதவர்களின் 
தனலகளில் பதிக்கப்படும்கபாது, கதவகலாக இன்பங்களும் 
நினலயற்றது என்பது  னதில் பதளிகிறது. அதனால் பரசிவ சுக 
பவள்ளத்திகலகய இருக்கும் க லான பயன் கினடக்கிறது.  

அதனால்தான், ‘இனறவன் கால்களுக்குச் பசருப்பாய்  னம் 
இருப்பகத சிறப்பு’ என இப்பாடலில் காட்டப்பட்டது. (64) 

------------------------------------ 
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65 - அடிபணியத் திருவருளும் அய்யன் அடி கபாற்றி! 

वक्षस्ताडिशङ्कया शवचशलतो ववैस्वतो शिज भराः 
कोिीरोज्ज्वलरत्निीपकशलकािीराजिां कुव भत े| 
दृष्ट्वा मशुक्तवधसू्तिोशत शिभतृािषेां भवािीपत े

यच्चतेस्तव पािपद्मभजिां तस्यहे तक दुलभभम ् ||६५|| 

வக்ஷஸ்தாட₃னஸ₂ங்கயா விசலிகதா னவவஸ்வகதா நிர்ஜரா: 
ககாடீகராஜ்ஜ்வலரத்னதீ₃பகலிகானீராஜனம் குர்வகத |  

த்₃ருஷ்ட்வா முக்திவதூ₄ஸ்தகனாதி நிப்₄ருதாஸ்₂கலஷம் ப₄வானீபகத 
யச்கசதஸ்தவ பாத₃பத்₃ ப₄ஜனம் தஸ்கயஹ கிம் து₃ர்லப₄ம் || 65|| 

 

தானனன தானனன தானனன தானனன 
தானனன தானனன – தனனான 

 ாரிலுனதத் தானடியின் பாரபயத் தாபல னும் 
ஓடிபயாளித் தான ரர் – முடிசூடும் 

 
கூரிலுனறத் தான ணி ஆரமுயர்த் தாகுப ாளிச் 

சூட ணித் தீபமுயர் – அடிகபண 
 

கநரிலனதத் தானறியச் கசருபிற வாயுவதி 
கூடியனணத் கத கிழும் –  லர்ப்பாதம் 

 
கசரநினனப் பாபரவரு க து னட வாரருளும் 

கபறதுப வானிபசு – பதிநாதா! 
 

 (65) 

(எ னின்)  ார்பில் (தங்கள் கால்கள்) வலிய உனதத்ததால் எ ன் 
ஓடி விடுகிறான். (அப்பாதங்களில்) பணிகின்ற கதவர்களின் 
 குடத்தில் உள்ள  ாணிக்கக் கற்கள், (தங்கள் திருவடிகளுக்குக்) 
கற்பூர தீப ஆராதனன பசய்கின்றன. (அப்பாதங்கனளக்) கண்டதும் 
‘முக்தி’ என்னும்   நங்னக,  இறுக அனணத்து இன்பம் 
பகாள்கிறாள். நினது திருவடி  லனரப் பணிந்து நாடுகிற 
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 னனதக் பகாண்டவரால்,  அனடய முடியாத நற்பலன் என ஏதும் 
இருக்கிறதா என்ன! (இல்னல),  ஓ பவானியின் பதிகய! 

குறிப்பு: 

‘இனறவ  ன் திருவடிககள பபருந்துனண’ என்பது இப்பாடலின் 
கருத்து. அது  ருள் அகற்றுவது. அதற்கு விளக்கக , தம்ன  அண்டிய 
 ார்க்கண்கடயனுக்காக, அந்தகனாகிய எ னின்  ார்பில் உனதத்து, 
 ரண பயத்னத விரட்டிய பரசிவனின் திருவடிகள் கபாற்றப்பட்டது.  
அத்திருவடிகள் அருள் பபருக்குவது. அதனாகலகய எல்லாச் 
சுகங்களும் இருந்தும், கதவர்கள் சிவபிரான் திருவடிகளில் சிரம் 
பதித்துப் பணிகின்றனர். அது கபரின்பம் தருவது.  நினலயான 
சுக ாகிய கபரானந்தம் இனறவனது திருவடிகளிகலகய கினடக்கிறது. 
அப்படியானால், அத்திருவடிகனள  ட்டுக  பணிந்து இருந்தால் 
கபாதுக ! எல்லாச் சுகங்களும் அனடந்து, எல்லாப் பயமும் நஙீ்கி, 
பபருநினலனய அனடயலாக !  

இப்படி வியக்கிறது இப்பாடல். (65) 

------------------------------------ 
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66 - ஆட்டிவினள யாடுகின்ற அத்தன் அடி கபாற்றி! 

क्रीडाथ ंसजृशस प्रपिमशखलां क्रीडामगृास्त ेजिाः 
यत्कमा भचशरतां मया च भवतः प्रीत्य ैभवत्यवे तत ् | 

शांभो स्वस्य कुतहूलस्य करिां मच्चशेष्टतां शिशितां 
तस्मान्मामकरक्षिां पशपुत ेकत भव्मवे त्वया ||६६|| 

க்ரீடா₃ர்த₂ம் ஸ்ருஜஸி ப்ரபஞ்ச கி₂லம் க்ரீடா₃ம்ருகா₃ஸ்கத ஜனா: 
யத்கர் ாசரிதம்  யா ச ப₄வத: ப்ரீத்னய ப₄வத்கயவ தத் |  

ஸ₂ம்கபா₄ ஸ்வஸ்ய குதூஹலஸ்ய கரணம்  ச்கசஷ்டிதம் நிஸ்₂சிதம் 
தஸ் ான் ா கரக்ஷணம் பஸு₂பகத கர்தவ்யக வ த்வயா || 66|| 

தானனன தானனன தானனன தானனன 
தானனன தானனன – தனனான 

ஆதிமுத லானவுல கானவினள யாடலுயி 
ரானபபாரு ளாவுமுன – தருளாகல 

 
யாதுப ன தானபசய லாதுமுன தாகவுயர் 

வானதருங் காதலறி – வதனாகல 
 

ஓதியடி யாரவருட் கசதனமுற் சாகவினள 

யாடுமுத லாளியது–  தகுநீதி! 

 
நாதமுத லானவுயிர் நாயகனிவ் கவனழயனுக் 

கானகட னாவுமுடன் – கனளவாகய! 
 

 (66) 

திருவினளயாடலாய் உலகங்கனள எல்லாம் பனடப்பதும், பனடத்த 
உயிர்கனள வினளயாட்டுப் பபாருளாய்க் பகாள்வதும் உ து 
இயல்பு.  (ஆனகயால்) எனது பசயல்கள் எனவகயா, அனவ யாவும் 
நினது அன்பினாகலகய நடத்தப்படுன்றன. என்னன 
ஆட்டுவித்தலும்,  நினது அடியார்களின் ஆனந்தமும், நின் 
திருவினளயாடல்தான் என்பது உறுதி. (அதுகவ தக்க நீதி!). 
அதனால், உயிர்களின் தனலவகர, என்னனக் காத்தருளல் உ து 
கடன கய ஆகும். 
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குறிப்பு: 

ஆக்கியும்,  ாற்றியும், அழித்தும்,  னறத்தும், அனணத்தும், 
அருள்கின்ற இனறவனின் பசயலினாகலகய எல்லா உலகங்களும் 
உயிர்களும் அன கின்றன. இச்பசயல் நடந்து பகாண்கட 
இருப்பதாலும், இதன் மூல காரணம் நம் ால் அறியப்பட முடியாது 
அன வதாலும், அனனத்தும் இனறவனின் திருவினளயாடல் என்று 
ஏற்பகத வழி என அரு னறகள் பனறகின்றன. அப்படியானால், எனது 
பசயலும், என்னனச் பசய்யு ாறு ஆட்டுவிப்பதும், இனறவனின் 
திருவினளயாடல் என்றுதாகன ஆகிறது!  அப்படியானால், நான் 
எதற்கு அஞ்ச கவண்டும்? அல்லன, நல்லன என எது நடந்தாலும், 
அதனன இனறப்பரிபசன ஏற்றுக் பகாள்கிகறகன! நினது 
திருவினளயாட்டில் சிறுபணியாற்றும் பபாம்ன யாககவ யான் 
இருந்து விட்டுப் கபாகிகறகன!  

இவ்வாறு எல்லாம் எண்ணிப் பார்ப்பதால், அடியவர்  னதில், உலகில் 
வினளயும் எல்லாச் பசயலுக்கும், வினளவுக்கும்,  தான் பவறும்  
சாட்சிகய எனும் உறுதி ஏற்பட்டு, அதனால், வருவன ஏற்று வாழ்னவ 
 கிழ்ச்சியாகக் கழிப்பார்.  வினளயாட்டுப் பபாம்ன களான நம்ன ப் 
பாதுகாப்பது, திருவினளயாட்டின் தனலவனான இனறவனது 
கடன கய எனவும் அதனால் பதளிவும், உறுதியும் கினடக்கிறது.   
காக்கும் கடனன (உடனடியாக) அனடப்பது கடவுளின் பபாறுப்பு என 
இனறயடியில் பபாறுப்பினன விட்டுவிட்டு, வாழ்க்னகனய 
வினளயாட்டாய் எடுத்துக் பகாள்வகத அறிவார்ந்த பசயல். (66) 

------------------------------------ 
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67 - சிவஞானத் தியான ருள் சீலன் அடி கபாற்றி! 

बहुशवधपशरतोषबाष्पपरू- 
सु्फिपलुकाशङ्कतचारुभोगभशूमम ् | 

शचरपिफलकाशिसवे्मािाां 
परमसिाशशवभाविाां प्रपद्य े||६७|| 

ப₃ஹுவித₄பரிகதாஷபா₃ஷ்பபூர- 
ஸ்பு₂டபுலகாங்கிதசாருகபா₄க₃பூ₄ ிம் |  
சிரபத₃ப₂லகாங்க்ஷிகஸவ்ய ானாம் 

பர ஸதா₃ஸி₂வபா₄வனாம் ப்ரபத்₃கய || 67|| 
 

தனன தனனனன தனன தனனனன 
தனன தனனனன – தனனான 

சகல வனகயுவனக பபருக  ினகயழுனக 
வருக  ிக கிழ – அதுவாக 

 
புகல அகலவுடற் புரள  ிகவு யிர்ப் 
புலரச் சிலிர்த்துயரப் – புல ாகி 

 
பகலத் தனகயவிழப் பிறவித் தனடயகலப் 
பயணப் பயனதனன –  ிககவண்டிப் 

 
பதியப் பனடயு ினக அனடயப் பரசிவனின் 
பதங்கள் புகலதனனப் – பணிகவகன! 

 
(67)  

பலவித ான  கிழ்ச்சி பபருகவும், அம் கிழ்ச்சியால் கண்ணீர் 
சிந்தவும், பவளிகய பதரியும்படியாக உடலின்  யிர்க்கால்கள் 
எல்லாம் சிலிர்க்கவும், நற்பயனாக ஒளினய வினளக்கும் 
நில ானதும், முக்தினயத் கதடுபவர்களால் வணங்கப்படுவதும், 
சக்தியாகிய அன்னனயுடன் கூடி விளங்கும் ஸதாசிவப் 
கபருண்ன னயப் பணிகின்கறன். 
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குறிப்பு: 

எல்லாம் இனறவன் திருவினளயாடகல என உறுதி அனடந்த  னம், 
யாவும் இனறவனால் நினறக்கப்பட்ட பபாருகள எனப் பார்க்கின்றது. 
அப்படிப் பார்ப்பதனால், (முன்பு சாதாரண ாகத் பதரிந்த) 
இயற்னகயின் எல்லா  ாற்றங்களும், இனிக ல்  னனத பவகுவாக 
ஈர்க்கின்றன. அதனால் பசால்ல முடியாத வியப்பு, நாம் உலகில் 
பார்க்கும் எல்லாவற்றிலும் வினளகிறது.  

அதற்பகல்லாம் காரண ான திருவடிகனள  னக் கண்ணால் 
கநாக்கும் கபாது, எல்லா வியப்புக்களும் நம்முள்கள பணினவயும், 
வார்த்னதக்குள் அடங்கா வணக்கத்னதயும் கதாற்றுவிக்கின்றன. 
எத்தனகய பபரும்பயன்  னிதப்பிறவிக்குக் கினடத்திருக்கிறது என்ற 
பதளிவும், நன்றியும் வருகிறது. அதனால்  னமும், உடலும் 
ஆனந்தத்தால் திக்குமுக்காடி, நற்சுகத்தில் தினளக்கின்றன.  

துயரம், கவனல என்று எண்ணியிருந்த நினலகள்கூட, இனிக ல் 
அனுபவித்து ரசிக்க கவண்டிய பயன் என்கற ஏற்றுக் பகாள்ளும் 
பக்குவம் கினடக்கிறது. அத்தகு அனுபவ இன்பம் வார்த்னதகளால் 
விளக்கப்படக் கூடியதா என்ன! (67) 

------------------------------------ 
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68 - பக்திபயனும் பால்சுரந்த பசுபதியின் அடி கபாற்றி! 

अशमतमिुमतृां महुुदु भहन्तीं 
शवमलभवििगोष्मावसन्तीम ् | 

सिय पशपुत ेसपुणु्यपाकाां 
मम पशरपालय भशक्तधिेमुकेाम ् ||६८|| 

அ ிதமுத₃ம்ருதம் முஹுர்து₃ஹந்தீம் 
வி லப₄வத்பத₃ககா₃ஷ்ட₂ ாவஸந்தீம் |  
ஸத₃ய பஸு₂பகத ஸுபுண்யபாகாம் 

   பரிபாலய ப₄க்திகத₄னுக காம் || 68|| 
 

தன்னன தனனன தன்னன தனனன 
தன்னன தனனன – தனனான 

தத்தறு சுகவமு தத்தமு ததுவக 
 ித்துற  ிகசுக –  ினகயாகி 

 
நட்டிரு வுறவடிக் பகாட்டிலி லிருவள 
நட்டுள  ிடப்பபரு – நலக ாடு 

 
முற்றகு பசயலருட் பற்றவு முயரிய 
நற்றவ  னப னு – பசுவாழப் 

 
பற்றுறு பரசிவ முற்றருட் சுகமுற 
பரிவுட னருளிடு – பசுநாதா! 

 
(68) 

அ ிழ்திலும் அ ிழ்தான அளவற்ற சுகத்னதத் பதாடர்ந்து 
வினளவிப்பதும், தூய்ன யான உ து திருவடிகளாகிய 
பகாட்டிலிகல (எப்கபாதும்)  கிழ்ச்சியுடன் இருப்பதும், முன் பசய்த 
நல்வினனயின் பயனாக வினளந்தது ான என்னுனடய 
பக்தியாகிய பசுவினன, கருனண  ிக்கவகர, உயிர்களின் 
தனலவகர, காப்பீராக. 
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குறிப்பு: 

‘பசுவானவன் ஜவீன்’ என்பது ஒரு ஒப்புன . ‘சிவன்’ உயிர்களாகிய  
பசுக்களின் தனலவன்-  பசுபதி. இப்பாடலிகல பசுவானது, பக்திக்கு 
ஒப்புன  கூறப்பட்டது. அன தியானதும், எப்கபாதும் ஒன்னறகய 
அனச கபாட்டுக் பகாண்டிருப்பதும், இனிய பாலினனத் தருவது ான 
பசுவினனப் கபான்றகத பக்தி. அது இனறவனது திருவடிகள் எனும் 
பகாட்டிலில் கட்டப்பட கவண்டும்.  

எப்கபாதும் சிவத்தியானத்னத அனச கபாட்டுக் பகாண்டிருக்க 
கவண்டும். அதனால், பரசிவ சுகப்பபரு பவள்ள ாகப் பாலமுது 
சுரக்கும்.  அத்தகு பக்தியாகிய பசு ந க்குள் இருக்கின்றது என்றால், 
அது நாம் முன் பசய்த நல்வினனயின் பலன்.   

அப்பசுவாகிய பக்தி இப்பிறவியில் நன்கு வளர்க்கப்பட கவண்டும் 
என்பதால், அதற்கான வளத்னதயும், திடத்னதயும் இனறவனிடம் 
ககட்கிறது இப்பாடல். (68) 

------------------------------------ 
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69 - பாவக் குனற அழிக்கும் பரசிவனின் அடி கபாற்றி!

जडता पशतुा कलशङ्कता 
कुशिलचरत्वां च िाशस्त मशय िवे | 

अशस्त यशि राजमौले 
भविाभरिस्य िाशस्म तक पाुम ् ||६९|| 

ஜட₃தா பஸு₂தா கலங்கிதா 
குடிலசரத்வம் ச நாஸ்தி  யி கத₃வ |  

அஸ்தி யதி₃ ராஜப ௌகல 
ப₄வதா₃ப₄ரணஸ்ய நாஸ் ி கிம் பாத்ரம் || 69|| 

தனனனன தன்னனன தனனனன தன்னனன 
தனனனன தன்னனன – தனனான 

அருகு தி  த்தப ன  ிருகப ன ஒத்தகுணச் 
சிறுகதிய சுத்தப னச் – சிறிதாகிக் 

 
குறுகவடி வுற்றபினற உருவடிவ முற்றகுனற 
பபறுகனறக ளற்றபவனனப் – பபரு ாகன 

 
ஒருச யம்  ற்றநில வுருவன யப் பபற்றகுனற 

இருகவுர முற்பறனினில் – இதுகபாழ்து 
 

திரு தியுஞ் சித்தப ன சிர னடயும் புத்தணிவுத் 
திற திர நித்திலமுட் – திககழகனா! 

 
 (69) 

 டன  பகாண்டதும்,  ிருகத்திற்கு ஒப்பானதும், பல கனறகளுடன் 
விளங்குவதும், குறுகியும், வனளந்தும் இருக்கும் தன்ன யு ான 
இக்குனறகள் எல்லாம் என்னிடத்தில் இல்னல. ஒருகவனள 
அப்படிக் குனறகளுடன் இருந்திருந்தால், பினற சூடிய 
பபரு ாகன, உம்முனடய அணிகலனாக (பினறயாக)  ஏற்றுக் 
பகாள்ளப்பட யானும் தகுதி உனடயவனாக ஆகி விடுகவகன! 

குறிப்பு: 
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உயர்வு நவிற்சி அணி கபால் பபாருள் பகாள்ள கவண்டிய பாடல் இது.  

கவிஞர்களால் நிலவுக்குப் பபண்ன யும், அனத பயாட்டிய  டன யும் 
ஒப்பாகக் காட்டப்படும். நிலவு ஒளியற்றது என்பதால்  டன  
பகாண்டது என்றும் ஆகிறது. நிலவிகல கனறகள் பதரிகின்றன. 
வனளந்தும் கதய்வது ானது நிலவு. அத்தனகய குனறகளுனடய 
நிலனவத்தான் சிவசக்தியினர் த து தனலயிகல அணிந்துள்ளனர்.   

பக்தன் அறிவுடன்  டன  இல்லா லும், தர்  வழியில் நடந்து 
வருவதால் குனறகள் இல்லா லும், கநர்ன யினால் நி ிர்ந்து 
உலகத்தில் வாழ்ந்து வருவதால், அவனிடம் நிலவுக்கு 
இருப்பதுகபாலக் குனறகள் ஏதும் இல்னல என எண்ணிகய, 
சிவபிரான் அவனன அணிகலனாகச் கசர்த்துக் பகாள்ளவில்னலகயா 
என பகவான் ஆதிசங்கரர் இப்பாடலில் வியக்கிறார்.  

அறிவு, அறியான  (‘வித்னத’, ‘அவித்னத’) என்பன எனவ?  
உபநிடதங்கள் காட்டும் பர அறிவினன ஒட்டிப் பார்த்தால், அறமும், 
அறப்படி வாழும் பநறி அறிவும் கூட ஒரு பருவத்தில்,  ‘அவித்னத’ 
அல்லது ‘ டன ’ என்று ஆகிவிடுகிறது. அனத உணர்வதால், 
அறகவானும் த க்குள்  டன  இருப்பனத உணர்வான்.  

உடல் ஒன்று என்பது இருந்தாகல அது கனறபடிவதாகிறது. வல்லுடல், 
ப ல்லுடல், காரணவுடல் என ந க்கு முவ்வுடல் இருப்பதால், ந க்குள்  
கனற ஏற்படுகிறது.  க ற்கூறிய  டன யாலும், கனறகளாலும், நாமும் 
வனளந்தும், கதய்ந்தும் தான் இருக்கிகறாம்.  அப்படி நாம் உணர்ந்து 
விட்டால், நிலவுக்கு நாமும் ஒப்பு அல்லவா? அதன் அடிப்பனடயில் நாம் 
முனறயிட்டால், இனறவனின் திருவடிகய கதி என்று இருந்து விட்டால், 
குனறகளுனடய நிலவாக நம்ன யும் ஏற்று, அணிந்து பகாள்ள 
கவண்டியது இனறவனின் கடன் அல்லவா! இப்படித்தான் இப்பாடலின் 
உட்கரு இருப்பதாகத் கதான்றுகிறது.  

க லும், பகவான் ஆதிசங்கரர் பக்தனுக்கு இருப்பதாகக் காட்டும் 
நற்குணங்கனள எல்லாம் நாம் அனடந்து விட்கடா ா என்ன! 
இக்ககள்வியும்  னதில் னதக்கின்றது. (69) 

------------------------------------ 
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70 –  எளிதாகி இனிதாகி ஏற்பான் அடி கபாற்றி! 

अरहशस रहशस स्वतन्त्रबदु्ध्या 
वशरवशसत ुां सलुभः प्रसन्नमरू्ततः | 

अगशितफलिायकः प्रभमु े
जगिशधको हृशि राजशखेरोऽशस्त ||७०|| 

அரஹஸி ரஹஸி ஸ்வதந்த்ரபு₃த்₃த்₄யா 
வரிவஸிதும் ஸுலப₄: ப்ரஸன்னமூர்தி: |  

அக₃ணிதப₂லதா₃யக: ப்ரபு₄ர்க  
ஜக₃த₃தி₄ககா ஹ்ருதி₃ ராஜகஸ₂க₂கரா(அ)ஸ்தி || 70|| 

தன்னன தன்னன தன்னன தன்னன  
தன்னன தன்னன – தனனான 

அப்புற மும் க முட்புற மும்தகு 
நுட்புண ரும் றி – பவளிதாக 

 
அர்ச்சித முந்துதி அத்தனன யுந்தரும் 

அற்புத னுந்திரு – வடிவாகி 
 

நற்பய னுந்தர முற்பட னும்பவகு 
பற்பல னுந்தரு – பதியாகி 

 
கற்பித மும்புவி யப்புர மும் தி 
யுற்சிர கன ன – முனறவாகய! 

 
(70)   

பவளியிலும்,  னதின் உட்புற ாகவும், பதளிவான 
அறிவால்,  ிகவும் எளிதாகத் துதித்து வணங்குவதற்கு 
ஏற்றவராகத் கதாற்றம் அளிக்கும் பரசிவகன, தாங்கள் நல்லருள் 
தருவதற்கு நாட்டம் உனடயவராகவும், கணக்கிலடங்காத 
நற்பயனனத் தருபவராகவும்,  ாறக்கூடிய உலகங்கனள எல்லாம் 
கடந்து இருந்து ஆள்பவராயும், பினறயினனச் சிர ணிந்த 
பபரு ானாயும் விளங்குபவர். நீவிர், எனது உள்ளத்துள் உனறய 
கவண்டும். 
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குறிப்பு: 

‘பனடப்பு’ என்றால், பனடத்தவன் பனடத்த பபாருளுக்கு அப்பால் 
இருப்பதுதாகன விதி! அதனால், இனறவன் எல்லா உலகங்கனளயும் 
தாண்டி இருப்பவன் என்பகத பபாருள். அந்த இனறவனன நாம் எப்படி 
உலகங்கனள எல்லாம் தாண்டி அனடய முடியும்?   

இங்ககதான் பனடப்பின் தத்துவம் உணரப்படகவண்டும். 
பனடக்கப்பட்ட பபாருள், பனடத்தலாகிய பசயல், பனடத்தவன் ஆகிய 
மூன்றுக  இனறவன் என்பதால், எல்லாப் பனடப்புக்களுக்கு 
பவளிகயயும், அகத ச யம், எல்லாப் பனடப்புக்களுக்கு உள்களயும் 
இனறவன் இருக்கின்றான். பினறயணிந்த பபரு ானின் 
பரபவாளிகய பவளியிலும், உள்களயும் எல்லாமு ாய் இருப்பதாக 
உணர்ந்து, அதனால் ‘யாதும் சிவ யம்’ என வியந்து, எல்கலாரிடத்தும், 
எப்பபாருளிடத்தும் அன்பு  ட்டுக  காட்டி நாம் வாழ முடியும்.  வாழ 
கவண்டும். (70) 

------------------------------------ 



சிவானந்தலஹரீ - 164 

71 –  பக்திக் கனண குறித்த முக்திப் பயன் கபாற்றி!

आरूढभशक्तगिुकुशितभावचाप- 
यकैु्तः शशवस्मरिबािगिरैमोघःै | 

शिर्तजत्य शकशिषशरपिू ् शवजयी सधुीन्द्रः 
सािन्दमावहशत सशुस्थरराजलक्ष्मीम ् ||७१|| 

ஆரூட₄ப₄க்திகு₃ணகுஞ்சிதபா₄வசாப- 
யுக்னத: ஸி₂வஸ் ரணபா₃ணக₃னணரக ானக₄: |  
நிர்ஜித்ய கில்பி₃ஷரிபூன் விஜயீ ஸுதீ₄ந்த்₃ர: 

ஸானந்த₃ ாவஹதி ஸுஸ்தி₂ரராஜலக்ஷ் ீம் || 71|| 
 

தன்னன தன்னன தன்னன தன்னன  
தன்னன தன்னன – தனனான  

சத்பதன முத்திய பத்திக யிற்றறி 
வித்த  னத்துவில் – லினணயாக 

 
பவத்துவ கற்றிய சித்துசி வத்தருள் 
உற்ற  கத்துவங் – கனணயாக 

 
வித்துவி னனப்பட ப ாத்த  ழித்தரு 

புத்தன கத்திடன் – பபருவீரன் 
 

சுத்தநி னலப்பட பவற்றி அகப்பட 
நித்திபந றிப்பட – நினறகவாகன! 

 
 (71)  

உயரிய பக்தியாகிய கயிற்றால் கட்டப்பட்ட நற்குணம்  ிக்க  னம் 
வில்லுக்கு இனணயாக, ஒரு கபாதும் பயன் அற்றதாக ஆகாத 
‘சிவச்சிந்தனன’ எனும் கூர்த்த கனணகனள அதில் ஏற்றி, குற்றம் 
இனழக்கும் தீய வினனகளான எதிரிகனள எல்லாம், முற்றும் 
அழித்து பவற்றி அனடபவகன அறிவிற் சிறந்தவனாகி, 
நினலயான பசல்வங்கனள எல்லாம் ஆளுபவனாக ஆகிறான். 
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குறிப்பு: 

அப்படித் தன்னுகள, இனறவனன அறியும் திறன் வந்து விட்டால், 
அதனால் என்ன பயன்?  தீ வினனகனளக் கனளவது அதன் முக்கிய 
வினளவு. அதற்கு பக்தியால் கட்டப்பட்ட நற்குண ாகிய “வில்” கதனவ.  

‘குண ாற்றம்’ என்பது வளர்ச்சியின் அனடயாளம். கர்  கயாகமும், 
பக்தி கயாகமும் நற்குண  ாற்றங்கனள நம்முள் வினளக்கிறது. 
அதனால் பணிந்து வனளயும் வில்லாகிய பண்புகளினால், 
சிவத்தியான ாகிய குறிக்ககாளுடன் கூடிய கனணகனள ஏற்றி, 
பபருநினலயான இனறயடிகனளக் குறித்துச் பசலுத்த கவண்டும். 
அதாவது தியானம் பசய்ய கவண்டும். அப்படிச் பசய்வதால், எந்த 
வினனகளும் ஒட்டா ல், நந்நினல  ட்டுக  எப்பபாழுதும் நம்முடன் 
இருக்கும்.  இதுகவ இப்பாடலின் உட்கரு. (71) 

------------------------------------ 
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72 –  ஆதார  ானதிரு அடியுனடயான் அருள் கபாற்றி! 

ध्यािाञ्जििे समवके्ष्य तमःप्रिशेां 
शभत्वा महाबशलशभरीश्वरिाममन्त्रःै | 

शिव्ाशश्रतां भजुगभषूिमदु्वहशन्त 
य ेपािपद्मशमह त ेशशव त ेकृताथा भः ||७२|| 

த்₄யானாஞ்ஜகனன ஸ கவக்ஷ்ய த :ப்ரகத₃ஸ₂ம் 
பி₄த்வா  ஹாப₃லிபி₄ர ீஸ்₂வரனா  ந்த்னர: |  
தி₃வ்யாஸ்₂ரிதம் பு₄ஜக₃பூ₄ஷணமுத்₃வஹந்தி 

கய பாத₃பத்₃  ிஹ கத ஸி₂வ கத க்ருதார்தா₂: || 72|| 

தனத் தந்தன தனதன தனதன 
தனத் தந்தன தனதன தனதன 

தனத் தந்தன தனதன தனதன - தனதான  

சிவச் சிந்தனன ஒருன யம் ன புகல் 
 பவச் சந்நிதி அருன யம்   னற னற 

இடத் தன்வழி  இருளிடும் ஐயமும் – இடித்கதகி 
 

ந ச் சிவ ய ந சிவ ந பவனத் 
 தவச் பசம்ப ாழி தனகபலி சுரரிடு 

பதச் பசம் லர் படரர வணியுடற் – பபருந்கதவர் 
 

புடத் தின்நிதிப்  புனதயலப் பது லர் 
உயர்த் துந்துதி அரஹர சிவப ன 

நிகழ்த் துந்தர முந்திற முந்துவர் – அவகரதான் 
 

பிறப் பின்தரு  ந்தரு நந்நியல் 
இறப் பந்திட உந்திட முந்துவர் 

சிறப் புந்திருச் சந்தமு கந்தடி – கசர்வாகர!   
 

  (72)  

(சிவச்சிந்தனனயான) ‘தியானம்’ எனும்  ந்திர ‘ன ’யினன உற்று 
கநாக்கி, அதன் மூலம் (சிவனடியாகிய) நற்புனதயல் இருக்கும் 
இடத்னதத் பதளிந்துணர்ந்து, பிறகு அந்நந்நிதினய அனடயத் 
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தனடயாய் இருக்கும் காரிருட் தனடகனள எல்லாம் இடித்துத் 
தாண்டி, இனறவனின் திருநா   ந்திரங்கனளப்  பலியாகத் தந்து 
கதவர்களால் பதாழப்படுகின்ற,  அரவங்கனள அணிகலனாகக் 
பகாண்ட பரசிவனாகிய உ து திருவடித் தா னரயாகிய பபரு 
நிதினய, எவர் கண்படடுக்கிறார்ககளா அவர்ககள இப்பிறவிப் 
பயனன அனடந்தவர்கள் ஆவார்கள். (பிறவியின் தரு ங்கனளத் 
தரும் நல்லியலான கவதங்கனள உணர்ந்து, இறப்பினன 
அறுத்தவர்களாக,  முதன்ன யானவர்களாக, இனறயடியாக 
நிதினய அனடகிறார்கள்.) 

 குறிப்பு: 

‘தியானம்’ முன்பு ‘ ன ாகிய குழந்னத துயிலும் தூளி’ என்று 
காட்டப்பட்டது. ‘பக்தி’ என்பது ‘நாணில் பதாடுக்கப்பட்ட அம்பு’ எனவும்  
காட்டப்பட்டது.  

இப்பாடலிகல தியானம், புனதயனலச் சுட்டிக் காட்டும்  ந்திர ன  
வித்னத எனக் காட்டப்படுகிறது. அவ்வாறு புனதயனலக் காட்டுவது 
 ட்டு ல்லா ல், அவ்விடத்திற்குக் கூட்டிச் பசல்வது ான திறனனயும் 
தியானக  தருகின்றது. 

த ிழில், ‘தியானம்; என்பதனன ‘சிவச்சிந்தனன’ என்றும், புனதயல் 
இருக்கும் இடம் என்பனத, ‘அருன  ப ய்  னற  னற இடம்’, அதாவது 
கபருண்ன னயக் கூறும்  னறகள், அவ்வுண்ன யாகிய 
பரம்பபாருனள  னறத்திருக்கும் இடம் என்றும், ‘ த :பிரகதசம்’ எனும் 
பசால் காட்டும் இருள் நிலத்னத, அறியான யாகிய இருள்  ற்றும் 
அறிவிருந்தும் திட ில்லா ல் ஏற்படும் ஐயம் எனவும், அனத நீக்க 
கவண்டும் எனவும் காட்ட இருளர ஐயம் இடித்கதகி’ ’ எனவும், ‘ஈஸ்வர 
நா   ந்த்னர:’ எனும் பசாற்பறாடருக்கு, ‘ந ச்சிவ ய 
ந சிவந சிவ’ எனவும், ‘உத்வஹந்தி’ என உயர்த்துகின்ற பசயலுக்கு 
விளக்க ாக, ‘உயர்த் துந்துதி அர ஹர சிவம்’ எனவும், ப ாழி 
பபயர்ப்பிகல, கருப்பபாருளுக்குக் களங்க ில்லா வனகயிகல,  ினகப் 
படுத்தப்பட்டது. (72) 

------------------------------------ 
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73 –   தி வினதயப் பதியநில  ானசிவன் அடி கபாற்றி! 

भिूारतामिुवहद्यिपके्षया श्री- 
भिूार एव शकमतः समुत ेलभस्व | 
केिारमाकशलतमशुक्तमहौषधीिाां 

पािारशवन्दभजिां परमशे्वरस्य | ७३|| 

பூ₄தா₃ரதாமுத₃வஹத்₃யத₃கபக்ஷயா ஸ்₂ரீ 
பூ₄தா₃ர ஏவ கி த: ஸு கத லப₄ஸ்வ |  

ககதா₃ர ாகலிதமுக்தி பஹௌஷதீ₄னாம் 
பாதா₃ரவிந்த₃ப₄ஜனம் பரக ஸ்₂வரஸ்ய | 73|| 

 

தன்னன்னன தன்னன்னானன  
 தன்னன்னன தன்னன்னானன  

தன்னன்னன தன்னன்னானன - தனனான 

எந்தப்பய னுந்தப்பூ கள்  
அந்தப்புர னுந்தஸ்ரீ கள் 

பசாந்தத்திரு வுந்தப்பூ ியுள் – அரியாகும் 
 

எந்தப்பபாரு பளந்தப்பூ ியுள்  
பநாந்தப்படு  ந்தப்கபரிடர் 

அந்தப்பட வந்தச்சூரணம் – சரியாகும் 
 

தந்தப்பயி ருந்தச்சீர்வளஞ்  
சிந்தப்பய னுந்தச்கசதனம் 

சிந்னதப்பட எந்னதச்சீரடி - வழிகதடி 
 

முந்திப்பபறு! சிந்னதப்கபபறனப்   
சந்தித்திடும் புந்திப்கபாதனன 

அந்தப்பய னன்றிக்கூபறது? – அறிவாகய! 
 

 (73)  

ஸ்ரீகதவினயயும், பூகதவினயயும் த து துனணயாய் உனடய 
திரு ால் எதனன நாடி, பூ ியின் ஆழத்னதத் கதாண்டும் (வராஹ) 
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அவதாரம் எடுத்தாகரா,  ற்றும் உலகின் துன்பங்களிலிருந்து 
விடுதனல தரும் உயரிய  ருந்துக்கு எது வினளநில ாக 
இருக்கிறகதா அந்தப் பரசிவனின் திருவடிகனளப் பணியும் 
கடன னய, ஓ நல்லறிகவ, நீ ஏற்றுச் பசய்.  (அறிவில் பதளிவு 
பபறுகின்ற) அனதவிட கவறு கபறு ஏதுமுண்கடா கூறு!  (இல்னல).  

குறிப்பு:  

கீழுலக, க லுலக வாழ்வு எனும் இருநினலககள தர் ம் காட்டிய 
வழியில் நடக்கும் உயிரினங்களுக்குப் பபாதுவாக  ாறி  ாறி 
அன கின்ற பயணம். வினனகளுக்ககற்ப தக்க உடபலடுத்து 
இவ்வாறான உலகங்களில் இருத்தப்பட்ட வாழ்க்னகயினனத்தான் 
நாம் எல்லாம் அனுபவித்துக் பகாண்டிருக்கிகறாம்.   

த து சக்திகனளகய பூகதவி, ஸ்ரீகதவி எனும் துனணவியர்களாக 
உடனிருத்தி, எல்லா உலகங்கனளயும் வியாபித்துக் காத்து வரும் 
திரு ால், ‘கர் பலதாதா’ எனும்படியாக, ந து வினனகனள ஒட்டி, 
அதற்ககற்ற உடனலயும் பயனனயும் பகாடுத்து, இவ்வாறான 
உலகங்களிகல நம்ன த் பதாடர்ந்து ஆழ்த்தி வருகிறார்.  

ஞானம் ஒன்றினாகலகய, அறத்தால் முதிர்ந்த  னிதர்கள், 
பிறவிப்பயன் அனடந்தவர்களாக, இவ்வுலகங்கனளக் கடந்த 
பரம்பபாருளான பிரம் த்னத அனடந்து, பிறந்து இறக்கும் பபரும் 
பினணனய விலக்கி, முக்திப் கபற்றினன அனடய முடியும்.  அதனனச் 
சுட்டிக் காட்டகவ, திரு ால் பூ ினய அகழ்ந்து பரம்பபாருளின் 
திருவடிகனளத் கதடுவதாகப் புராணங்கள்  பசால்கின்றன.  
பரம்பபாருளின் திருவடிககள, முக்தியாகிய துன்பத்திலிருந்து 
விடுவிக்கும்  ருந்தினன வளர்க்கும் வளன யான வயல் என்று 
காட்டப்பட்டது. அத்திருவடிகளிகலகய, நல்கலார்  னமும்,  தியும் 
எப்கபாதும் பதிய கவண்டும் என்பகத இப்பாடலின் கரு. (73) 

------------------------------------ 
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74 -   னப்கபனழ வனப்கபற  ாற்றுவான் அடி கபாற்றி!

आशापाशके्लशदुवा भसिाशि- 
भिेोद्यकैु्तर्तिव्गन्धरैमन्दःै | 
आशाशािीकस्य पािारशवन्दां 

चतेःपिेीं वाशसताां म ेतिोत ु||७४|| 

ஆஸா₂பாஸ₂க்கலஸ₂து₃ர்வாஸனாதி₃- 
கப₄கதா₃த்₃யுக்னதர்தி₃வ்யக₃ந்னத₄ர ந்னத₃: |  

ஆஸா₂ஸா₂டீகஸ்ய பாதா₃ரவிந்த₃ம் 
கசத:கபடீம் வாஸிதாம் க  தகனாது || 74|| 

 

தானனன தானனன தானனன தானனன 
தானனன தானனன – தனனான 

ஆனசபயாடு பாச தி க ாசப னக் கூசுகுணம் 
வீசுபகடு வாச ழித் – திடல்கவண்டி 

 
நீசநினன கவயகல கவஷ ற க சகல 
வாசமுசி வாசிவனின் – தடம்கவண்ட 

 
கநசமுற கவதினசகள் பூசவுனட கயதிகழும் 

ஈசனடி கயநிறுவி –  னப்கபனழ 
 

வாசமுற கவஇனியுந் கதசமுக கவகனியும் 
பூசனனயி கலதிகழப் – பபாலிகவகன! 

 
(74)  

ஆனச, பற்று, குழப்பம் ஆகிய தீய வாசனனகளால் (தீய நினனவுப் 
பதிவுகளால்) விளங்கும் எனது சிந்னதயாகிய கபனழயில், அத்தீய 
வாசனனகனள நீக்குகின்ற நினறவான பதய்வ வாசனனகளாக 
(தூய நினனவுப் பதிவங்கள்), தினசகனள உனடயாகத் தரித்த 
பரசிவனின் பாத  லர்கனள நினறத்து, நல்ல  ணமுனடயதாக 
 ாற்றட்டும். 
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 குறிப்பு: 

 தர் ப்படி வாழ்ந்தாலும், ஆனச, பற்று, குழப்பம் ஆகிய குணக் 
குனறகள் நம்ன த் துயரில் ஆழ்த்தி விடும். ‘சித்த சுத்தி’ எனும் 
பதளிய  னமும், ‘த்ருடபுத்தி’ எனும் உறுதியான அறிவும் 
இருந்தால்தான், அத்தனகய இனடயூறுகனளத் தவிர்க்க முடியும். 
அதற்கான வழிகய முனறகய ‘கர் கயாகம்’,  ற்றும் ‘பக்திகயாகம்’ 
என்பன.  இனவ இரண்டுக்கும் அடிப்பனட, சிந்தனனயில் எப்கபாதும் 
இனறவனன  ட்டுக  இருத்தி, எல்லாச் பசயல்கனளயும் 
இனறவனுக்காகச் பசய்வதாக வாழ்தல் ஆகும். அதனனகய இப்பாடல் 
சுட்டிக் காட்டுகிறது.  

இப்பாடலில், ‘ஆசா சாடீகஸ்ய’ என்பனதத் ‘தினசகனள உனடயாகப் 
பூசிக்பகாண்டவன்’ எனவும், ‘துர்வாஸனாதி கபத 
உத்யுக்னத:’ என்பதற்கு ‘நீச நினனகவ அகல, அறியான யால் சூடும் 
கவடங்கள் அகல, எப்பபாழுதும் சிவா, சிவா எனும் வாசனனயால் 
இருக்கும்’ முயற்சி எனவும், த ிழில் ப ாழி பபயர்க்கப்பட்டது. (74) 

------------------------------------ 
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75 –  புரவி னம் ஓட்டிப் புகல்தருவான் அடி கபாற்றி! 

कल्याशििम ् सरसशचुगतत सवगेां 
सवशेङ्गतज्मिघां ध्रवुलक्षिाढ्म ् | 

चतेस्तरुङ्गमशधरुह्य चर स्मरारे 
ितेः समस्तजगताां वषृभाशधरूढ ||७५|| 

கல்யாணினம் ஸரஸசித்ரக₃திம் ஸகவக₃ம் 
ஸர்கவங்கி₃தஜ்ஞ னக₄ம் த்₄ருவலக்ஷணாட்₄யம் |  

கசதஸ்துரங்க₃ தி₄ருஹ்ய சர ஸ் ராகர 
கநத: ஸ ஸ்தஜக₃தாம் வ்ருஷபா₄தி₄ரூட₄ || 75|| 

 

தனனனன தனன தனனனன தனன 
தனனனன தனன – தனனான  

நலவடிவம் அனசயும் நனடயடிகள் அன யும் 
அக கிழ வினரயும் – அதிகவகம் 

 
கள றியும் குறியும் தட றியும் நினறயும் 
அறிவதிய முகிழும் – அனடயாளம் 

 
 ன தியம் புரவி அதிலுலவி அருளி 
 தனுனடய உருவும் –  னறத்தாளும் 

 
பவநிதியம் அருளும் பரசிவகன வருக  
பசுபதிகய இடபம் – அ ர்கவாகன! 

 
 (75)  

நற்சுக வடிவாயும், பலவித ாக நல்ல நனடகள் காட்டி அன தி 
அளிப்பதாகவும், அதி வினரவாகச் பசல்வதாகவும், அனனத்து 
கநாக்கங்கனளயும் அறிந்து அதற்ககற்பச் பசயல்படுவதாயும், 
எவ்விதக் குனறகளற்றதாயும், நல்ல குணத்திற்கான 
அனடயாளங்கனள எல்லாம் பகாண்டதாயும் விளங்கும் எனது 
 ன ாகிய புரவியில் ஏறி, கா னன பவன்ற 
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காலகன, நாதகன, நீவீர், பயணம் பசய்வீராக, ஓ இடபத்தில் 
அ ர்பவகர! 

குறிப்பு: 

கநர்ன  அனடந்த  னம், இப்பாடலில், ஒரு குதினரயாகக் 
காட்டப்படுகிறது. நற்குணங்களும், தன்னன ஆள்பவனுக்குக் 
கட்டுப்பட்டதாயும், குறிப்பறிந்து நடப்பதாயும், நற்பண்புகளுனடய 
அனடயாளங்களுடன் கூடியதாகவும் அக்குதினர விளங்குகிறதாம். 
அப்படிப்பட்ட  னக்குதினர ந க்கு அன ந்து விட்டால், அதனனச் 
பசலுத்த நாம் பரம்பபாருளாகிய ஆன் ானவகய அதில் அ ரச் பசய்ய 
கவண்டும். அதாவது,  னம் இனறச் சிந்தனனயிகலகய இருக்க 
கவண்டும். ஏன்? ஆள்வான் வலுவற்றவனாகில்,  னப்புரவி 
 னக்குரங்காக  ாறி அங்கும் இங்கும் ஓடி விடும். அதனால், நாம், 
 னக்குதினரயில் இனறவனன அ ரச் பசய்து விட்டால், அப்புறம் 
எப்கபாதும் ந க்கு நல்ல நிம் திதாகன!  இதனனகய இப்பாடல் 
வலியுறுத்துகின்றது. (75) 

------------------------------------ 
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76 –  பூ னழயாய்த் கதன் னதில் புலர்வான் அடி கபாற்றி!

भशक्तमभहशेपिपषु्करमावसन्ती 
कािशम्बिीव कुरुत ेपशरतोषवष भम ् | 
सांपशूरतो भवशत यस्य मिस्त्त्तिाक- 

स्तज्जन्मसस्यमशखलां सफलां च िाऽन्यत ् ||७६|| 

ப₄க்திர் கஹஸ₂பத₃புஷ்கர ாவஸந்தீ 
காத₃ம்பி₃னீவ குருகத பரிகதாஷவர்ஷம் |  
ஸம்பூரிகதா ப₄வதி யஸ்ய  னஸ்தடாக 

ஸ்தஜ்ஜன் ஸஸ்ய கி₂லம் ஸப₂லம் ச நா(அ)ந்யத் || 76|| 

தத்தனன தத்தனன தத்தனன தத்தனன  
தத்தனன தத்தனன – தனதான 

பத்திபர சக்திசிவ சித்தவடி பவாத்தபவளி 
வித்த தி லுத்தமுகில் – அதுவாகி 

 
தத்துவமு  ித்துசுக ப ாத்த றி வித்து னழ 
முத்துபபாழி வித்தபசயல் – அதனாகல 

 
எத்தகுள ப ாத்தமுள முத்தபரி சுத்த னட  

வித்து தி யத்துவயல் – பயிராக 
 

அத்தபிற வித்துயரு  த்தவுய ரத்தனடயும்  
 த்த தி யத்தனடதல் – முடியாகத!  

 
(76) 

சிவசக்தியாகிய  கஹஸ்வரனின் பாதங்களாகிய பரபவளியில் 
நிலவுகின்ற பக்தியாகிய க கம், கருனண சு ந்த இன்ப 
 னழயினனப் பபாழிகின்றது. அதனால், எவனுனடய 
உள்ள ாகிய குளம், பரிசுத்த ான (அறிவாகிய) நீரால் நிரப்பப் 
பட்டிருக்கிறகதா, அவனுனடய பிறவியாகிய பயிர் (துயரின்றி 
வளர்ந்து உயர்ந்து) பயனன அளிக்கிறது. அவ்வாறு (உள்ளம் 
நினறந்தவனாக) இல்லாதவனுக்கு, அப்படி (பயகனதும்) 
அன வதில்னல. 
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குறிப்பு: 

 ன ானது, இனறவனது திருவடிகனள நினனத்திருக்கின்ற 
பக்தியினால் முழுதும் நிரப்பப்பட்டிருந்தால், அதன் வினளவாக, நாம் 
பசய்யும் பசயல்கள் எல்லாம் இனறவனின் பபாருட்டாககவ 
ஆகிவிடும் என்பதால், ‘கர் கயாகம்’ எனச் பசயல்களாகி, 
பசய்பலனும்,  இனறத் தியானம் ஆகிய ‘பக்திகயாகம்’ தரும்  பலனும் 
ந க்குக் கிட்டும். இதனால் ந க்குள் ஏற்படும் முக்கிய ான வினளவு, 
நற்குண  ாற்றங்கள் ஆகும். நற்குண  ாற்றங்களின் பயனால்  ‘சித்த 
சுத்தி’ எனும் பதளிந்த  னம், ‘த்ருடபுத்தி’ எனும் உறுதியான அறிவு 
ஆகிய ஞானப் பானதக்கு நம்ன  கூட்டிச் பசல்லும் நற்தகுதிகள் 
இரண்டும் ந க்குக் கினடக்கிறது. அதனால், பிறவிப் பயனாகிய 
‘முக்தி’ எனும் ‘வீடு கபறு’  அனடவது ந க்கு இயல்பாகிவிடும். இதுகவ 
இப்பாடலின் உட்கரு. (76) 

------------------------------------ 
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77 –  நாயகியாய்  னக ற்ற நாதன் அடி கபாற்றி!

बशुिःशस्थरा भशवतमुीश्वरपािपद्म- 
सक्ता वधरू्तवरशहिीव सिा स्मरन्ती | 

सद्भाविास्मरििशभिकीत भिाशि 
सांमोशहतवे शशवमन्त्रजपिे शवन्त े||७७|| 

பு₃த்₃தி₄:ஸ்தி₂ரா ப₄விது ீஸ்₂வரபாத₃பத்₃ - 
ஸக்தா வதூ₄ர்விரஹிணீவ ஸதா₃ ஸ் ரந்தீ |  
ஸத்₃பா₄வனாஸ் ரணத₃ர்ஸ₂னகீர்தனாதி₃ 

ஸம்க ாஹிகதவ ஸி₂வ ந்த்ரஜகபன விந்கத || 77|| 

தன்னனன தானனன தன்னனன தானனன 
தன்னனன தானனன – தனனான 

 ங்களமு  ானசிவ பங்கயமு  ானபத 
 ங்குதிட  ான னம் – அகலா ல் 

 
தங்கணவ ரானசுக ப ங்குபிரி வாலுழல 

சங்கமுற வாகநிதம் – சலியாகத 
 

தங்கவன  ா ருக அங்க ய  ாயுருக  
எங்கு வ ரானபுகழ் – எனகவாதி 

 
சங்கரசி வா னனம் தங்க தி யாலறுகும் 
நங்னகயவ ளாக னம் – நலிகவகன!  

 
(77) 

பரக ஸ்வரனின் திருவடித் தா னரகளில் அறிவானது 
உறுதியுடன் எப்கபாதும் இனணந்திருக்க கவண்டும் என்று, 
(தன்னுனடய அன்புக்குரிய கணவனது) பிரிவினால் தவித்து, 
எப்கபாதும் (அவருடன் இனணய) நினனத்துக்பகாண்டு, 
அதிகலகய (தனது கவனத்னத எல்லாம் னவத்து) கற்பித்து, (உடல் 
உருகித் தன்னுள்களகய) அவனரக் கண்டு, அவரது புகனழகய பாடி, 
தந்நினல  யங்கிக் கிடக்கும்  ங்னகனயப் கபால, பரசிவனது 
திருநா ங்கனள ஓதி, (எனது)  னம் தவித்துக் பகாண்டிருக்கிறது. 
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குறிப்பு: 

76-ம் பாடலில்  னதில் இனறயடினய இருத்துவதன் பலனனக் கூறிய 
பகவான் ஆதிசங்கரர்,  அவ்வாறு நினலயாக இனறவனது 
திருவடிகனள நினறக்க வினழயும்  னதினன, கணவனது 
பிரிவாற்றான யால் உழலும் சுககவதனனக்கு ஒப்புன யாகக் காட்டி 
இருக்கிறார்.   

எப்பபாருளுடன் இனணய கவண்டுக ா, அப்பபாருனளகய 
எப்பபாழுதும் சிந்திப்பதும், அது கினடத்து விட்டாற் கபால் கனவு 
காண்பதும், அதனனப் பற்றிகய கபசிக் பகாண்டும், அதன் புகழ் பாடிக் 
பகாண்டும் இருப்பதும், இனறவனன நன்றியால் துதித்துக் பகாண்டு 
இருப்பதும், எதிர்பார்ப்பவரின் இயல்பு அல்லவா? அதிலும், 
அன்புக்குரிய கணவனனப் பிரிந்த  னனவியின் எதிர்பார்ப்புக்கள் 
நினறந்த கவனலனயப் பற்றிச் பசால்ல கவண்டு ா என்ன!  
அதனனகய பக்திக்கு ஒப்பிடுகிறார் பகவான் ஆதிசங்கரர். (77) 

------------------------------------ 
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78 –  புது னணயாள் என் னதுப் கபாகன் அடி கபாற்றி! 

सदुपचारशवशधष्विबुोशधताां 
सशवियाां सहु्र्द्द्म ् सदुपाशश्रताम ् | 

मम समिुर बशुिशममाां प्रभो 
वरगिुिे िवोढवधशूमव ||७८|| 

ஸது3பசார விதி4ஷ்வனுகபா3தி4தாம் 
ஸவினயாம் ஸுஹ்ரு2த3ம் ஸது3பாஸ்1ரிதாம் | 

   ஸமுத்3த4ர பு3த்3தி4 ி ாம் ப்ரகபா4 
வர -கு 3கணன நகவாட4 வதூ4 ிவ ||78|| 

 

தனந் தனனனன தனந் தனனனன 
தனந் தனனனன - தனனான 

தனன விடப்பபரியர் தனக உணர்த்துரிய 
தரந் தரப்பணிய – உபசாரம் 

 
தரும் பணித்துயரத் தகும் பவித்திரமும் 

தடம் நலமுதலும் – தவறாகத 
 

 ணந் திடுமுவதி எனும் எனது தி 
 கிழ்ந் தவளுவனக –  டிகயறி 

 
வரன் வந்தறிவி னிடம் பசாந்தமுறு 

பயம் அரிந்துதவு - பரக சா!  
 

(78) 

பபரிகயாரிடத்தில் கசனவ பசய்யும் குணமும், தரமும், பணிவும், 
சரியான பநறியும், தூய்ன யும், நந்கநாக்கம் பகாண்டது ான 
எனது அறிவினன, புதிதாக  ணமுடித்த பபண்ணின் 
கவனலனயத் கதற்றி, ஏற்றுக் பகாள்ளும்  ண கனனப் கபால, ஓ, 
பரக சா, ஏற்றுக் பகாள். 
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குறிப்பு:  

77-ம் பாடலில் பக்தனது  னதினன, கணவனன நினனத்து ஏங்கும் 
 னனவிக்கு ஒப்பாகக் காட்டிய பகவான் ஆதிசங்கரர், இப்பாடலில், 
புதிதாக  ணம் சூடிய  ங்னகக்கு ஒப்பிட்டு,  ங்னகயின் 
கவனலகனளத் துனடத்து ஆறுதல் அளிக்கும்  ணாளனாக, 
சிவபபரு ான் எழுந்தருளி,  னதினில் இனணய கவண்டும் என்று 
கவண்டுகின்றார்.  

புது  ணப்பபண்ணுக்கு, பபரும் சுக எதிர்பார்ப்புக்கள், ஒருவித 
பயத்திகனாகடகய இனழத்திருப்பனதப் கபால, சிவானந்தலஹர ீ
எனும் பரசிவ சுக பவள்ளத்னத எதிர்பார்த்திருக்கும் பக்தனது  னமும் 
ஒரு பயம் கலந்த பக்தியினால் தூண்டப்பட்டு இருக்கிறது.  

எப்படி,  ண கனின் கனிவான ஆறுதல்  ண களின் பயத்தினன 
நீக்கி உற்சாகத்னத அளிக்குக ா, அதுகபாலகவ, பரசிவத்தின் 
திருவருள் பக்தனின்  ன ாகிய  ணப்பபண்னண  ணந்து 
 கிழ்த்துகின்ற  ணாளன் ஆகட்டும் என்பகத இப்பாடலின் கரு. (78) 

------------------------------------ 
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79 –  ந னார் உனதத்தருளும் நல்லான் அடி கபாற்றி! 

शित्यां योशगमिः सरोजिलसिारक्षमस्त्वत्क्रमः 
शांभो तिे कथां कठोरयमराड्वक्षःकवािक्षशतः | 

अत्यन्तां मदृुलां त्विशियगुलां हा म ेमिशिन्तय- 
त्यतेल्लोचिगोचरां कुरु शवभो हस्तिे सांवाहय े||७९| 

நித்யம் கயாகி₃ ன: ஸகராஜத₃லஸஞ்சாரக்ஷ ஸ்த்வத்க்ர : 
ஶம்கபா₄ கதன கத₂ம் ககடா₂ரய ராட்₃வக்ஷ:கவாடக்ஷதி: |  

அத்யந்தம் ம்ருது₃லம் த்வத₃ங்க்₄ரியுக₃லம் ஹா க   னஶ்சிந்தய- 
த்கயதல்கலாசனககா₃சரம் குரு விகபா₄ ஹஸ்கதன ஸம்வாஹகய || 79| 

தன்னன்னன தன்னன் னானன  
தன்னன்னன தன்னன்  னானன  

தன்னன்னன தன்னன் னானன   – தனனான 

சிந்னதத்திற னுந்தத் கதவடி  
 ந்  த்தவ      ப் பூவிதழ் 

பந்  த்தித முந்தும் பூவடி - அதனாகல 
 

விந்னதத்திற  ந்தர்க் ககவடு  
 பநாந்துப்பட ருந்தும்  ாரிடர் 

அந்த                – அறிகயகன! 
 

எந்னதப்பத க ா ித  ானது  
 சிந்திப்பத னாலனவ யானது 

வந்தித்பதாழ கவவிழி வாபவனின் - வருவாகயா 
 

அந்தப்பதஞ் சிந்தப் கபாய்வலி  
 சந்தப்புது விந்தப் பூ னழ 

இந்தக்னக பந்தத் தாலிட – இனறகயாகன! 
  

  (79) 

எப்கபாதும் (தியானம் பசய்கின்ற) கயாகியரின்  ன ாகிய  லரில் 
இருக்கும் உனது (ப ன்ன யான) கால்கள், எப்படி வலியதும், 
பபரிய அரண் கபான்றது ான எ னுனடய  ார்பிகல வடுவினன 
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ஏற்படுத்தின! ஆஹா, உ து திருவடிகள் இரண்டும்  ிகவும் 
ப ன்ன யானகத என என்  னம் கவனலப் படுகிறகத! இனறவா, 
அக்கால்கனள என் கண் முன்கன காட்டுக. எனது னககளினால் 
இத ாகப் பிடித்து விடுகிகறன். 

குறிப்பு: 

பக்தர்களின் இதயத் தா னரயில் பதிக்கின்ற  லரினனப் கபான்ற 
ப ன்ன யான நினது கால்கள் எப்படி  ார்க்கண்கடயனுக்காக, 
எ னின் வலுவான  ார்பில் உனதத்து, அதனால் அவனுனடய  ார்பில் 
வடுவினன ஏற்படுத்தின? அப்படிச் பசய்ததால், பரம்பபாருளின் 
கால்கள் வலித்திருக்குக  எனும்  ிக உயர்ந்த அன்பினால், பகவான் 
ஆதிசங்கரர், அந்தத் திருவடிகனளத் தன் முன்னால் காட்டினால், 
ப துவாகப் பிடித்து விட்டு, வலி நீக்குவதாக கவண்டுகின்றார்.   

இனறவனுக்கு வலி என்பது ஏது!  

 ரண பயம் நீக்க, அந்தகனின் கால்களில் உனதத்த கால்களும், 
பக்தர்களின் இதயத்தில் நடன ாடும் கால்களும் வலிவும், இதமும் 
ஒரு கசரப் பபற்ற கபரடிகள் அல்லகவா!   

ஆனாலும், பக்தனுக்கு எப்படிகயனும் சிவபபரு ானின் 
திருவடிகனளக் காண கவண்டும், கண்டால்  ட்டும் கபாதாது, 
அதனனக் கட்டிப் பிடித்து இறுக்கி அனணக்க கவண்டும் என்ற கபரவா 
இருக்கிறது. அதனாகலதான், ‘வா, யானுனக்கு திருவடிப்பணி 
புரிகிகறன்’ என்று பக்தன் அனழப்பதாக இப்பாடலில் காட்டப்பட்டது. 
(79) 

------------------------------------ 
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80 –  கூட ாம் கல் னதுள் கூத்திடுவான் அடி கபாற்றி! 

एष्यत्यषे जति मिोऽस्य कशठिां तशस्मन्निािीशत म- 
द्रक्षाय ैशगशरसीशम्न कोमलपिन्यासः परुाभ्ाशसतः | 

िोचशेद्दव्गहृान्तरेष ुसमुिस्तल्पषे ुवदे्याशिष ु
प्रायः सत्स ुशशलातलेष ुिििां शांभो शकमथ ंतव ||८०|| 

ஏஷ்யத்கயஷ ஜனிம்  கனா(அ)ஸ்ய கடி₂னம் தஸ் ின்னடானீதி   
த்₃ரக்ஷானய கி₃ரிஸீம்னி ககா லபத₃ன்யாஸ: புராப்₄யாஸித: |  

கநாகசத்₃தி₃வ்யக்₃ருஹாந்தகரஷு ஸு னஸ்தல்கபஷு கவத்₃யாதி₃ஷு 
ப்ராய: ஸத்ஸு ஸி₂லாதகலஷு நடனம் ஸ₂ம்கபா₄ கி ர்த₂ம் தவ || 80|| 

தனனனன தானனன தனனனன தானனன 
தனனனன தானனன – தனனான 

பிறவியனட வானிவனின் இறுகியடர் வான னம் 
அருகிநட  ாடலருள் – அதனாகல 

 
அடவியனட வான னல தடவிநட  ாடியுன 

தடிகளனட யாள ிடும் – அதுநாகள 
 

கரவிபயாரு காரணமுந் பதரியவினல கவறுபயனில் 
களமுநல  ானவகம் – சிவசம்கபா 

 
 லரு ிட  ாயனவயும்  னறதிடலு  ாயிருக்க 

 னலநடன  ாடுவதும் – எதனாகல! 
 

(80) 

ஓ சிவ சம்கபா! ‘இவன் பிறவி அனடயப் கபாகிறான், இவனது 
கல் னதில் யான் நடன ா ிட கவண்டும்’ என்று (இனதப் கபால் 
கயாசித்து) எனக்கு அருள் பசய்யத்தான், தாங்கள் கடின ான 
 னலப் பகுதிகளில் தங்கள் பாதங்கள் பதித்து, முன்பு 
நடன ாடினரீ்கள் கபாலும். (கவறு காரணம் என்று) அப்படி இல்னல 
என்றால், ஒளி  ிகுந்த இல்லம் இருக்க,  லர் அரங்கங்களும்  னற 
க னடகளுப ன அதிக ிருக்க,  னலகளில் நடனம் ஆடுவதன் 
காரணம் எது? 
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குறிப்பு: 

79-ம் பாடலில், எ னன உனதத்த சிவனின் ப ன்ன யான கால்கனள 
வலிக்கா ல் பிடித்து விட கவண்டி, அத்திருவடிகளின் தரிசனத்னத 
கவண்டிய பகவான் ஆதிசங்கரர், இப்பாடலிகல, ஒருகவனள, த து 
கால்களுக்குக் கரடுமுரடான தடத்தில் நடம் புரிய கவண்டிய அனுபவம் 
வரகவண்டும் என்பதற்காகத்தான்,  னலகளில் சிவன் 
நடன ாடுகிறாகரா என வியக்கிறார்.  

அப்படி இருப்பின், அதுவும் நல்லது. ஏபனனின், வினன வயத்தால், 
பிறவிப் பிணியில் திணிக்கப்படுகின்ற  னிதனின்  னம், வன்ன  
பகாண்டதாக இருக்கும். அம் னதில் த து காலடிகனளப் பதித்து, 
அருள்கூட்ட கவண்டுப ன்றால், சிவனுனடய பாதங்கள் கரடுமுரடான 
இடங்களிகல ஆடிப் பழக கவண்டி இருக்கும் எனும் நய ிகு கற்பனன 
இப்பாடலில் காட்டப்படுகிறது.  

எப்படி இருப்பினும், எப்பபாருளாயினும், அப்பபாருளினுள்கள 
ஆண்டவனின் தாண்டவம் நடந்து பகாண்டு தானிருக்கிறது. 
பக்தியால்  னம் ப ன்ன யனடயும் கபாது, பதளிந்த அறிவின் 
துனணயினால்  ன ாகிய க னடயில் ஆன் ாவின் ஒளி கதான்றும். 
அதுகவ ஆடுகின்ற திருவடிகளாக ந து கண் படும். அப்கபாகத ந து 
 னம் பண்படும். (80) 

------------------------------------ 
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81–  முற்றுணர்வார் உள்ளத்தின் முக்திப்பயன் கபாற்றி!

कां शचत्कालममुामहशे भवतः पािारशवन्दाच भिःै 
कां शचद्ध्यािसमाशधशभि िशतशभः कां शचत्कथाकिभिःै | 

कां शचत ् कां शचिवके्षििै िशुतशभः कां शचद्दशामीदृशीं 
यः प्राप्नोशत मिुा त्विर्तपतमिा जीवि ् स मकु्तः खलु ||८१|| 

கஞ்சித்காலமு ா கஹஸ₂ ப₄வத: பாதா₃ரவிந்தா₃ர்சனன: 
கஞ்சித்₃த்₄யானஸ ாதி₄பி₄ஸ்₂ச நதிபி₄: கஞ்சித்கதா₂கர்ணனன: |  
கஞ்சித் கஞ்சித₃கவக்ஷனனஸ்₂ச நுதிபி₄: கஞ்சித்₃த₃ஸா₂ ீத்₃ருஸீ₂ம் 
ய: ப்ராப்கனாதி முதா₃ த்வத₃ர்பித னா ஜீவன் ஸ முக்த: க₂லு || 81|| 

தன்னன் னானன தன்னன் னானன 
தன்னன் னானன – தனனான 

பகாஞ்சக் காலமுன் தஞ்சத் தாளடி 
பகாஞ்சிப் பூசனன – உன யீசா 

 
பகாஞ்சத் தியானமு ப ஞ்சத் தூரியங்  

பகாஞ்சச் கசவித – சிவகானத 
 

பகாஞ்சக் காதுற பகாஞ்சத் கதயுரு 
பகாஞ்சப் பா னற –  கிழ்வாகல 

 
பநஞ்சத் தாபலவன் உஞ்சத் தாவுவன் 
பசஞ்பசாற் ஜவீமுக் – தனு ாக !  

 
(81) 

உன யீசா, பகாஞ்ச காலம் உ து திருவடி  லர்கனளச் 
சரணனடந்து பதாழுதல், பகாஞ்சம் தியானம், பகாஞ்சம் ச ாதி 
நினல அனுபவம், பகாஞ்சம் துதி வந்தனம், பகாஞ்சம் சிவ புராண 
 கின கனளக் ககட்டல், பகாஞ்சம் உருவ தரிசனம் பசய்தல், 
பகாஞ்சம் பாடலினசத்தல், பகாஞ்சம்  னறப ாழி நினனத்தல், 
க லும்  கிழ்ச்சியுடன் த து உள்ளத்னத முற்று ாக உ க்கு 
அர்ப்பணித்தல் ஆகிய நினலகனள அனடந்தவன் எவகனா, அவன் 
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‘ஜீவன்முக்தன்’ எனும் உடலாலிருக்கும் கபாகத உயர்முக்தி 
பபற்றவனாக ஆகிறான். 

குறிப்பு: 

‘ஜீவன்முக்தி’ என்பது, உலகில் உடலுடன் இருந்து வாழும் கபாகத, 
உண்ன  உணர்ந்த காரணத்தினால், ஒட்டுதல் அறிந்தும் 
ஒட்டாதிருக்கும் திட்டம் நடத்தி, பவறும் சாட்சியாககவ இருந்து வரும் 
ஞானியரின் உயர்ந்த நினல ஆகும்.  

அத்தகு ‘ஜீவன்முக்தர்கள்’, உடலிருக்கிறது எனும் எண்ண ற்று 
ஒரிடத்தில் நினலத்கதா அல்லது எங்கும் திரிந்கதா, ‘பிராரப்தகரு ம் 
எனும் ‘ஏற்கனகவ பாதிக்கத் பதாடங்கிவிட்ட முன்வினன 
வினளவுகனள’ (அதாவது முன்பசய்த கரு த்தின் பயன்) எல்லாம் 
உடலால் அனுபவித்து முடித்து விட்டு, அனவ முடிந்த கணக , 
உடலாகிய கூட்டினன உதறித் தள்ளிவிட்டு, பரபவளியாகிய 
சிவ யத்துள் ஒன்றிவிடுவர். அதற்கு ‘விகதஹ முக்தி’ என்பது பபயர்.  

இப்பாடலில், பகவான் ஆதிசங்கரர், முற்றிய பக்தனின் நினலனயக் 
காட்டுகின்றார். அப்பக்தன் ஒரு ச யம் துதி, ஒரு ச யம் பாடலினச, 
ஒரு ச யம் பூனச, ஒரு ச யம் தவம் எனப் பல வனகயிலும் தனது 
கநரத்னதச் பசலவிட்டாலும், தன் உள்ளத்னத முற்று ாக, எல்லாச் 
ச யத்திலும் பரம்பபாருளிடம் நினலயாக னவத்து (அதாவது ஆத்  
சிந்தனனயிகலகய இருந்து) அந்நினலயினால் ‘ஜீவன் முக்தன் எனும் 
உயர் பதவினய அனடகிறான். இதுகவ இப்பாடலின் உட்கரு. (81) 

------------------------------------ 
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82 –  அரியரனாய் ஆகிநின்ற அய்யன் அடி கபாற்றி!

बाित्वां वषृभत्वमध भवपषुा भाया भत्वमाया भपत े
घोशित्वां सशखता मिृङ्गवहता चते्याशि रूपां िधौ | 
त्विाि ेियिाप भिां च कृतवाि ् त्वद्दहेभागो हशरः 

पजू्यािजू्यतरः स एव शह ि चते ् को वा तिन्योऽशधकः ||८२|| 

பா₃ணத்வம் வ்ருஷப₄த்வ ர்த₄வபுஷா பா₄ர்யாத்வ ார்யாபகத 
ககா₄ணித்வம் ஸகி₂தா ம்ருத₃ங்க₃வஹதா கசத்யாதி₃ ரூபம் த₃பதௌ₄ |  
த்வத்பாகத₃ நயனார்பணம் ச க்ருதவான் த்வத்₃கத₃ஹபா₄ககா₃ ஹரி: 

பூஜ்யாத்பூஜ்யதர: ஸ ஏவ ஹி ந கசத் ககா வா தத₃ன்கயா(அ)தி₄க: || 82|| 

தன்னனன தன்னனன தன்னனன தன்னனன  
தன்னனன தன்னனன – தனனான 

முப்புரமு  ற்றுவிழ அப்பனர னுற்றகனண 
உப்பரினக உற்றிடபம் – உருபாதி 

 
அப்புமுன  கற்பறறுழி*  யப்பயண முற்றதுனண 

நட்புடன  நற்றுநடம் – படுதாளம் 
 

ஒப்பு ினச தட்டவிழி அர்ப்பணமு முற்றுவனர 
உட்கலனவ உற்றிரு ால் – அதனாகல 

 
நப்புலமு  ிக்கபணி வற்புதமு தக்க ினக 
எப்புரமு ப ாப்பபரவர் - எழில்நாதா!   

 
(82) 

(முப்புரங்கனள எரித்த சிவபபரு ானின் வில்லில் பூட்டிய) 
கனணயாகவும், (அவர் அ ரும் வாகன ாகிய) இடப ாகவும், 
அவரது பாதி உடலான உன யாகவும், (பரம்பபாருளின் 
திருவடிகனளக் கற்றுணர நிலத்னதத் துனளத்த) எறுழி* எனும் 
பன்றியாகவும், அரனின் நட்பாகவும், (சிவ நடனத்திற்குத்) 
தாள ிடுபவராகவும், தனது கண்னணகய  லராக அளித்து 
சிவபிரானனத் துதித்தவராகவும், சிவனின் ஒரு பாதியான 
சக்தியாக விளங்குபவரு ான திரு ால், அப்பபருன களாகல, 
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துதித்துப் பணியத் தக்கவரில் முதன்ன யானவராக இருக்கிறார். 
இல்னலபயனில் (அத்தனகய பபரும் தனகன  பகாண்டவர்) கவறு 
எவகர இருக்கிறார்கள், ஓ, தூயவள் துனணவா! 

குறிப்பு: 

‘கலாப்யாம்’ எனத் பதாடங்கும் சிவானந்தலஹர ீ எனும் 
அமுதப்பாடல்களில், பரம்பபாருனளச் சிவமும் சக்தியு ாக இனணந்த 
கபரருளாககவ நாம் பதாழுகின்கறாம்.  ‘சத், சித், ஆனந்தம்’ எனும் 
நினலயான அறிவும் ஆனந்தமு ாக விளங்கும் சிவம், பவறும் 
சாட்சியாக  ட்டுக  இருக்க, அதனனச் சார்ந்து எல்லாவற்னறயும் 
ஆக்கி,  வளர்த்து,  அழித்து,  அனணத்து அருள்கின்ற பசயல் 
விளக்க ாக அப்பரம்பபாருளின் சக்திகய  விளங்குகிறது.   சிவத்தின் 
பசயல் விளக்க ான சக்திகய ‘திரு ால்’ எனவும் கபாற்றப் 
படுகின்றது. அதனால் சக்தியாகவும், திரு ாலாகவும் வழிபாடு 
பசய்வபதல்லாம் பரம்பபாருளான சிவத்தின் பபாருட்கட 
அன கின்றது.  

இதனனக் காட்டகவ, திரு ாலின் உருவங்களாகவும், பசயல்களாகவும் 
விளக்கப்பட்ட புராணக் கருத்துக்கனளப் பகவான் ஆதிசங்கரர் 
இப்பாடலில் காட்டி இருக்கின்றார்.  

‘சிவன்’, ‘விஷ்ணு’ எனும் கவறுபாடுகளும்,  ‘னசவம்’, ‘னவணவம்’ 
எனும் பலவழிப் பானதகளும், ஆழ்ந்த தூக்கத்தில் எல்லா 
கவறுபாடுகளும்  னறந்து ஒருநினலப்படுக ா அவ்வாகற, 
ஆன் ாவாகிய தன்னுள் ஒளிரும் தனகன னய உணரும்கபாது,  
‘சிவானந்தலஹர ’ீ எனும் பரசிவ சுக பவள்ளத்தில் எல்லா 
கவற்றுன களும் நனனக்கப்பட்டு, ஒன்கறயான ஒளியில் வினளந்து 
இருக்கும் நினலயிகல,  னறந்து கபாகும்.   

எனகவ சக்தி வழிபாடு என்பதும், அச்சக்தியின் பவளிப்பாடான 
எல்லாத் பதய்வங்களின் வழிபாடு என்பதும், இறுதியில் தன்னுள் 
விளங்கும் பரம்பபாருளாகிய ஆன் னனத் பதாழுது ஒடுங்கும் 
பசயகல என்பதுதான் இப்பாடலின் உட்கரு.  (82) 

------------------------------------ 
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83 –  அல்லற் பிறவி அறுத்தருள்வான் அடி கபாற்றி!

जििमशृतयतुािाां सवेया िवेतािाां 
ि भवशत सखुलेशः सांशयो िाशस्त तु | 

अजशिममतृरूपां साम्बमीशां भजन्त े
य इह परमसौख्यां त ेशह धन्या लभन्त े||८३|| 

ஜனன -ம்ரு 2தி -யுதானாம் கஸவயா கத 3வதானாம் 
ந ப4வதி ஸுக2 கலஸ1ஸ்ஸம்ஸ1கயா நாஸ்தி தத்ர | 
அஜனி ம்ரு2த ரூபம் ஸாம்ப3 ீஸ1ம் ப4ஜந்கத 

ய இஹ பர  பஸௌக்2யம் கத ஹி த4ன்யா லப4ந்கத ||83|| 

தனந் தனனனன  தனந் தனனனன  
தனந் தனனனன - தனனான 

பிறந் தழிந்துழல வரந் தரு திப 

ரிடம் பணிந்துலகில் – பயகனது? 

நிரந் தர ிலதுசுகம் பிறழுப னுந் 
திடம் முனிந்தறிவு – திரியாது 

பிறந் தழிந்துருவவிதங் கழியுசிவ 
பரந் தன யுன யின் – பதிகயாகம் 

எவர் அறிவரிவண்தவம் புரிவபரனில் 
அவர் பபருநிதியம் - அனடவாகர!   

(83)

பிறந்தும் அழிந்தும் வாழும் வழிக்கு ஆட்படுத்தும் வினனப் 
பயன்கனள  ட்டுக  தருகின்ற பதய்வங்கனள வணங்குவதால் 
சிறிதும் பயனில்னல என்பதில் சற்றும் ஐயம் இல்னல. பிறப்பும் 
இறப்பும் அற்ற வடிவமுனடயவரும், அன்னனயுடன் கூடியவரு ான 
பரசிவனன இப்பபாழுகத (இப்பிறவியிகலகய) பதாழுபவர் 
எவகரா, அவகர பபரும் கபரான நந்நலத்னத அனடகின்றார்.  
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குறிப்பு: 

இப்பாடலில் பிரம்  ாகிய பரம்பபாருள் ஒன்கற பிறத்தல்,  அழிதல் 
எனும் ஆளுன களுக்கு உட்படா ல் ‘சத், சித், ஆனந்தம்’ என்று 
இருக்கிறது என்றும், அப்பரம்பபாருளாகிய பரசிவத்னத எவர் 
பதாழுது உணர்கிறார்ககளா அவர்களுக்கக நிரந்தர ான சுக நினல 
வினளயும் என்றும் காட்டப்படுகின்றது.  

82-ம் பாடலில்,  ‘திரு ால்’ என விளங்கும் பரம்பபாருளின் சக்தி 
விளக்கத்னத விட,  வணங்கத் தக்கது கவறு ஏது ில்னல எனக் காட்டிய 
பகவான் ஆதிசங்கரர், இப்பாடலில் பரம்பபாருனள நாடுவகத 
முக்திக்கு வழி என்று காட்டுகின்றாகர என்றால்,  இதில் முரண்பாடு 
ஏது ில்னல.   

அறப்படி வாழ்க்னகனய நடத்திச் பசல்வகத நற்பிறவிக்கு வழிகாட்டும். 
அது உலகில் ந க்கு நந்நினலனயயும், பிறகு நற்பசயலின் 
வினளவால் க லுலகிலும் நல்வாழ்னவ அளிக்கும். பரம்பபாருளின் 
சக்தியின் பவளிப்பாடான பல பதய்வ வடிவங்களும், அப்படியான 
பிறவிச் சுகங்களுக்கு வழிகாட்டி, நல்வரம் கூட்டி அருள்கின்றன.   

அத்தனகய தர்  வழியில் வாழ்க்னக நடத்தும் சீலன், தர் ச் 
பசயல்களின் வினளவால், நற்குண  ாற்றங்கள் அனடந்து, அதன் 
பயனாக  னத் பதளிவும்,  தித் திடமும் பபருகி,  பிறவிச்சுகத்னத 
விடப் பபருன  தருவது நினறவளிக்கும் ‘வீடு கபறு’ என உணர்ந்து, 
அதனனகய நாடுகின்றான். அத்துணிவு அவனுக்கு ஞான ாகிய 
உயரிய பானதனயத் திறந்து பகாடுக்கிறது. 

அப்பயணத்தால்,  ‘தான்’ எனும் அகந்னத அழிந்து, தன்னுள்களகய 
நினறவான அறிவாயும், எப்கபாதும் உள்ள சுக ாயும் நினலத்தகல 
‘முக்தி’ எனும் விடுதனல என அவனுக்குப் புரிகிறது. (83) 

------------------------------------ 
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84 –  அறிவாய் ஆட்பகாண்ட அண்ணல் அடி கபாற்றி!

शशव तव पशरचया भसशन्नधािाय गौया भ 
भव मम गिुधयुां बशुिकन्याां प्रिास्य े| 
सकलभवुिबन्धो सशच्चिािन्दशसन्धो 

सिय हृियगहे ेसवभिा सांवस त्वम ् ||८४|| 

ஶிவ தவ பரிசர்யாஸன்னிதா₄னாய பகௌ₃ர்யா 
ப₄வ    கு₃ணது₄ர்யாம் பு₃த்₃தி₄கன்யாம் ப்ரதா₃ஸ்கய |  

ஸகலபு₄வனப₃ந்கதா₄ ஸச்சிதா₃னந்த₃ஸிந்கதா₄ 
ஸத₃ய ஹ்ருத₃யகக₃கஹ ஸர்வதா₃ ஸம்வஸ த்வம் || 84|| 

தனந் தனனனன தனந் தனனனன 
தனந் தனனனன - தனனான  

சிவப் பரசுகக  பவப் பபருநினலகய 
நலத் திடவுறகவ – கடலான 

 
நிதத் பதளிவறிகவ சுகத் தருநிதிகய 
உகத் துனணயுன கய – உடனாக 

 
வளப் படவிரியும் குணப் படவுயரும் 
 னத் பதளிவினனகய –  களாக 

 
பதப் பணியுககவ தரப் புகுவிதயப் 
பதிப் பதன்பதிகய - பரக சா! 

 
(84)  

சிவ ாகிய சுகக ! உலகின் நினலகய! எல்லா உயிர்களின் உறகவ! 
சத், சித், ஆனந்த ாகிய கடகல (நினலத்த, அறிவு ய ான சுகக் 
கடகல)! அருள் தருபவகர! பகௌரியாகிய உன யுடன் இருக்கும் 
உ க்குத் பதாண்டு புரிய, பநறியால் நற்குணங்கள் பகாள்ளு ாறு 
வளர்க்கப்பட்ட எனது அறிவாகிய நல்ல  கனள, (தங்கள் திருவடிச் 
கசனவக்காக)  யான் தருவதால், ஏற்றுக்பகாண்டு, என்னுனடய 
இதயத்தில் புகுந்து, அனதல் பதிந்து எப்கபாதும் நினலப்பீராக!  
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குறிப்பு: 

முன்பு த து அறிவாகிய  கனளப் பரசிவனுக்கு  ணப்பபண்ணாகக் 
பகாடுத்த பகவான் ஆதிசங்கரர், இப்பாடலிகல சிவசக்தியருக்கு 
அருகில் இருந்து பகாண்டு, அவர்களுக்குத் திருத்பதாண்டு புரியும் 
கவனலயாளாகத் தன்னுனடய அறிவு  இருக்கட்டும் என்பதாக, அந்த 
‘அறிவாகிய  கனளத் தானம் பசய்யும் தந்னத’ என்று உவ ானம் 
காட்டுகின்றார்.  

கவனல பசய்யும் இடத்தில், ஐயன் க ானித்திருந்தாலும், அன்னன 
கவனலக்காக வந்திருக்கும் ஏவலாளுக்கு ஆனணயும், அருளும் 
பசய்வார் என்றுதாகனா என்னகவா, பகவான் ஆதிசங்கரர், 
அன்னனனயயும், அப்பனனயும் விளித்து, தன் அறினவ அடின யாகக் 
பகாடுத்துத் துதிக்கிறார்! 

எப்படிப் பிறந்த வீட்டிலிருந்து அனுப்பும்  களுக்கு  எல்லா 
நற்குணங்கனளயும் கற்பித்து,  நல்லிடத்துக்கு அனுப்ப வினழவது 
பபற்கறாரின் கடன கயா, அனதப் கபாலகவ  னத் தூய்ன யும்,  தித் 
பதளிவும் அனடந்த தனது நினலயினனகய, சிவஞான ான 
திருவடிகனள அனடந்து பணிபுரியும் தகுதிக்கு உட்படுத்த வினழகிறார் 
பகவான் ஆதிசங்கரர்.  

ஞானத்தில் நினலத்து இருக்க கவண்டு ானால், முதலில் 
நற்குணங்கனள நினறத்துக் பகாள்வது அவசியம் என்பதும் இதனால் 
சுட்டிக் காட்டப்படுகின்றது. எனகவ, அறம் வழுவாத வாழ்க்னகனய 
ஏற்று ந க்கான கடன கனளப் பழுதற, ‘கர் கயாகம்’ எனச் 
பசய்து, அதன் பயனாககவ  னத் பதளிவும், திட அறிவும் பகாண்ட 
நற்குண நங்னகயாக நம்  தியினன நாம்  ாற்றி, அதனன 
எப்பபாழுதும் பரம்பபாருளின் பிடிப்பிகல இருத்தும் பணிக்குத் தயார் 
பசய்ய முடியும்.  அதனனச் பசய்கவாம். (84) 

------------------------------------ 



சிவானந்தலஹரீ - 192 

85 –  துதியறியா என் துன்பம் துனடப்பான் அடி கபாற்றி!

जलशधमथििक्षो िवै पातालभिेी 
ि च विमगृयायाां िवै लुब्धः प्रवीिः | 

अशिकुसमुभषूावस्त्रमखु्याां सपयां 
कथय कथमहां त ेकल्पयािीन्दुमौले ||८५|| 

ஜலதி4  த2ன த3கக்ஷா னநவ பாதால கப4த3ீ 
ந ச வன ம்ரு2க3யாயாம் னநவ லுப்3த4: ப்ரவீண: | 
அஸ1ன குஸு  பூ4ஷா வஸ்த்ர முக்2யாம் ஸபர்யாம் 
கத2ய கத2 ஹம் கத கல்பயானீந்து3-ப ௌகல ||85|| 

 தானனன தன்னனன  தானனன தன்னனன 

தானனன தன்னனன – தனனான 

ஆழிகட லுங்கனடய கீழுலக முங்குனடய 
பீடுஎது வுந்பதரிகயன் – பிறககாடி 

 
சூழுவன மும் ிருக கவடுவன னிந்திறனும் 

ஈடுபட வுந்பதளிகயன் – அதனாகல 
 

கசாறு ல ரும்பதிய ஊறுநனக யுந்துகிலும் 
கதருபய முந்தரவும் – பதரியா ல் 

 
சீருனடய கநசிவகன கீறு தி கயசிரகன 
ஏதுவழி கயபணிகவன் – ப ாழியாகயா! 

 (85)  

யான் கடனலக் கனடயகவா, பாதாள உலகத்னதக் குனடயகவா 
திறனற்றவன். வனத்தில் விலங்குகனள கவட்னடயாடும் திறனும் 
அற்றவன். எனகவ, உணவு,  லர், நனககள், ஆனடகள் எனப் 
பனடத்து நினது பதாழுனகனய எப்படிச் பசய்யக் 
கூடியவனாகவன், ஓ, பினற சூடிய பபரு ாகன, கூறுங்கள். 

குறிப்பு: 
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 பாற்கடனலக் கனடந்பதடுத்த விடக  உணவாகவும், அதில் எழுந்த 
தண்ணிலவு  லராகவும், கீழுலனகக் குனடந்பதடுத்த அரவங்ககள 
அணிகலனாகவும், கவட்னடயாடிப் பபற்ற யானன, புலி ஆகியவற்றின் 
கதால்கள் ஆனடகளாகவும் சிவபபரு ான் ஏற்றதாகப் புராணங்கள் 
கூறுகின்றன. அத்தனகய பபாருட்கனள நாமும் அர்ப்பண ாகப் 
பனடத்கத இனறவனனத் பதாழகவண்டும் என்றால், கடனலக் 
கனடவதும், உலனகக் குனடவதும், கவட்னடயாடுவது ாகிய பல 
திறன கள் ந க்கு கவண்டுக !  இனவ இல்லாத பக்தனுக்கு என்ன 
வழி? 

தினறகளாகிய ஆனச அனலகள் பரவிய  ன ாகிய பபருங்கடனலக் 
கனடந்து, அதிபலழும் பதளிவான அறிகவ  லராகவும், அதனால் 
அவிழும் ‘நான்’ எனும் அகங்காரத்னத அழிக்கும் உணர்னவகய 
ஆலகால விட ான உணவாகவும்,  ற்றும் தீயானச, ககாபம்,  யக்கம் 
முதலான குணங்கனள  ிருகங்களாக கவட்னடயாடி அதன் 
அனடயாளங்கனளகய ஆனடகளாகவும் பனடத்து, இப்படி 
எல்லாம், தன்னனகய ஒரு தவநில ாக, தவப்பயனாக நம்ன   ாற்றிக் 
பகாண்டு, பரசிவனனப் பணிவதற்கான தகுதினய நாம் பபற 
முடியுக !   

அதற்கான கருனணயினனத்தான் இனறவனிடம் னவத்த ககள்வியின் 
மூலம் பகவான் ஆதிசங்கரர் சுட்டிக் காட்டுகின்றார் எனத் 
கதான்றுகிறது. (85) 

------------------------------------ 
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86 –  துதித்துணர அருள்பரவும் தூயன் அடி கபாற்றி!

पजूाद्रव्समिृयो शवरशचताः पजूाां कथां कुम भह े
पशक्षत्वां ि च वा शकशित्वमशप ि प्राप्तां मया दुलभभम ् | 

जाि ेमस्तकमशिपल्लवममुाजाि ेि तऽेहां शवभो 
ि ज्ातां शह शपतामहिे हशरिा तत्त्विे तदू्रशपिा ||८६|| 

பூஜாத்₃ரவ்யஸம்ருத்₃த₄கயா விரசிதா: பூஜாம் கத₂ம் குர் கஹ 
பக்ஷித்வம் ந ச வா கிடித்வ பி ந ப்ராப்தம்  யா து₃ர்லப₄ம் |  

ஜாகன  ஸ்தக ங்க்₄ரிபல்லவமு ாஜாகன ந கத(அ)ஹம் விகபா₄ 
ந ஜ்ஞாதம் ஹி பிதா கஹன ஹரிணா தத்த்கவன தத்₃ரூபிணா || 86|| 

 

தன்னன்னன தானன தானன  
தன்னன்னன தானன தானன  

தன்னன்னன தானன தானன– தனனான 

பூனசப்பபாரு ளானனவ கூடினும் 
பூசிப்பது தானறி ன யும் 

பூணத்தனட யாயனவ மூடிடும் -  ட ாக 
 

ஆனசப்பற வாயய கியும் 
ஆயத்தவ ராஹமு  ாப ன 

ஆகத்திற னானனவ சூடிடல் – அறிகயகன 
 

கூசப்பபரி தாப ாளித் கதசிர 
ககசத்தரு கா றி யாபதன 

தாசத்தளி ராம்பத க  லர் – தனககயகன 
 

வாசப்பதி வாலயன்  ாலனும் 
 கவஷப்பிர காரறி யான யும் 

கபசப்பபரி தாமுன  நாயகா – பபரு ாகன!  
 

(86)  

பூனச பசய்வதற்கான பபாருட்கள் எல்லாம் (எப்படிகயா) 
கசர்க்கப்பட்டு இருக்கின்றன. (எனினும்) பூனசனய எப்படிச் 
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பசய்வது! அன்னப்பறனவயினது திறனும் என்னால் 
அனடயப்படவில்னல. பன்றியின் திறனும் அனடயப்படவில்னல. 
(அதனால்) உம்முனடய (ஒளி பபாருந்திய) முடினயகயா, 
ப ன்ன யான திருவடிகனளகயா நான் உணர்வதும்  ிகவும் 
அரிது. முனறகய  (பறனவ, பன்றி) அப்படியான உருவங்கனள 
எடுத்துக் பகாண்ட எந்னதயாலும் (பிர னாலும்), திரு ாலாலும் 
கூட (உ து முடியும், அடியும்) உணரப்படவில்னலகய! 

குறிப்பு: 

85-ம் பாடலில் பூனசக்கான பபாருட்கனள எப்படிச் கசர்ப்பது எனக் 
கவனல பகாண்ட பக்தன், இப்பாடலில், பூனசக்கான எல்லா 
ஏற்பாடுகளும் பசய்தும், உண்ன யான பூனசயின் பலனாக 
இனறயுருனவ உணரும் தகுதினய எப்படி அனடவது என 
வியப்பதாக, பகவான் ஆதிசங்கரர் ககட்கிறார்.   

அயனும், அரியும் கண்ணால் பார்க்க இயலாத பரபவாளியாக எழுந்த 
பரசிவத்தினன அளப்கபாம் எனத் துணிவு பகாண்டு, 
அயன் அன்னப்பறனவயாக வாகனாக்கிப் பறந்தார் என்றும், அரி 
பன்றியாகக் கீழ் கநாக்கித் துனளத்தார் என்றும், எப்படிச் 
பசன்றும், பரம்பபாருளின் முடி, அடி எதுபவன இருவராலும் காண 
முடியாது கபாயிற்று என்றும் புராணங்கள் கூறுகின்றன.    

புலனறிவால்,  னதால்,  தி ஆய்வால் அனடய முடியாதது  பரம் 
பபாருளாகிய ஆன் ா. அது அனடயப்படுவதில்னல. ஏபனனில் அது 
ஒன்றுதான் ஏற்கனகவ அனடந்ததாக எப்கபாதும் இருப்பது. அது 
தானாககவ உணரப்பட கவண்டியது.  

‘தாம் கவறு’, ‘பரம்பபாருள் கவறு’ என கவறுபடுத்துகின்ற  
வாசனனயாகிய வினனப்பயனின் பதிப்பால் தான், அவ்வுண்ன  
உணரப்பட முடியா ல் இருக்கிறது. இனதக் காட்டகவ. த ிழிகல ‘வாசப் 
பதிவால் அயனும்  ாலனும்’ என்று  ினகப்படுத்திப் பபாருள் 
அழுத்தம் தரப்பட்டது. (86) 

------------------------------------ 
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87 –  திருவடினயக் காட்டித் தீர்விப்பான் அடி கபாற்றி!

अशलां गरलां फिी कलापो 
वसिां चमभ च वाहिां महोक्षः | 

मम िास्यशस तक शकमशस्त शांभो 
तव पािाम्बजुभशक्तमवे िशेह ||८७|| 

அஸ1னம் க3ரலம் ப2ணீ கலாகபா 
வஸனம் சர்  ச வாஹனம்  கஹாக்ஷ :| 
   தா3ஸ்யஸி கிம் கி ஸ்தி ஸ1ம்கபா4 

தவ பாதா3ம்பு3ஜ ப4க்திக வ கத3ஹி ||87|| 
 

 தனனனன தானனன தனனனன தானனன 
தனனனன தானனன – தனனான 

நினதுணவு ஆலவிடம் நினதுநனக யாயரவம் 
நினதுவுனட யாயுரிசம் – பநடு ாடு 

 
நினதுஇட  ாய ரும் நினதுதட  ாயுலவும் 
நினதுபபாரு ளாயருள – இனிகயது 

 
எனதுறவு ஆகவரம் அருளுமுன தானவளம் 

எதுவுனது ஆனதுனர – சிவசம்கபா 
 

நினதுபத  ான லர் எனது ன  ாகவளர் 
பயனு து வாகவருள் – பரக சா! 

 
 (87)  

சிவ சம்கபா, ஆலகால விடக  உங்களுக்கு உணவு. அரவங்ககள 
அணிகலன். (விலங்குகளின்) கதாகல ஆனட. (அ ரவும், கூட்டிச் 
பசல்லவும் இருக்கும்) வாஹனம் கானள  ாடு. (அப்படிப்பட்ட 
வறியவனாகத் கதான்றும்) தாங்கள் எனக்கு எனத அளிக்கப் 
கபாகிறீர்? என்ன இருக்கிறது உம் ிடம்? (அதனால்) உங்கள் 
தா னர  லர்களான திருவடிகளில் என்  னதினன இருத்தும் 
பக்தினய (அபய ாக) அருள்வீராக! 
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குறிப்பு: 

85, 86-ம் பாடல்களில், பரசிவனனத் துதிப்பதற்கான எல்லா 
ஏற்பாடுகனளயும் பசய்து பகாண்டு விட்ட பக்தன், 
இப்பாடலில், பரசிவனிடம் எனதக் ககட்பது என்று கயாசித்து, 
யாசிப்பதாகப் பகவான் ஆதிசங்கரர் காட்டுகின்றார்.  எளியனாய் 
இருக்கும் பரம்பபாருளிடக  எல்லாமும் இருக்கிறது. கா கதனு, 
கற்பக  ரம், சிந்தா ணி என எல்லாச் சுகங்களும் 
இருக்கின்றன. இருப்பினும், ‘உள்ளுவதுள்ளல் உயர்வுள்ளல்’ 
என்றபடி, அனடய கவண்டிய பபாருனள  ிகவும் உயர்வானதாகத் 
கதர்வு பசய்து பகாள்வகத அறிவுடன .  எனகவதான், நினலயான 
பரசுக பவள்ளத்தில் நனனக்கக் கூடிய பரம்பபாருளின் 
திருவடிகனளகய பரிசாகக் ககட்கிறது இப்பாடல். (87) 

------------------------------------ 
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88 –  தன்னுள்கள தனனயுணரத் தருவான் அடி கபாற்றி!

यिा कृताांभोशिशधसतेबुन्धिः 
करस्थलाधःकृतपवभताशधपः | 
भवाशि त ेलशितपद्मसांभवः 

तिा शशवाचा भस्तवभाविक्षमः ||८८|| 

யதா3 க்ரு2தாம்கபா4-நிதி4 கஸது -ப 3ந்த4ன: 
கரஸ்த2 லாத4: க்ரு2த பர்வதாதி4ப :| 
ப4வானி கத லங்கி4த பத்3 -ஸம்ப 4வ: 

ததா3 ஸி1வார்சாஸ்தவ பா4வன -க்ஷ  : ||88|| 

தன்னனன தன்னன தானன 
தன்னனன தன்னன தானன 

தன்னனன தன்னன தானன– தனனான 

தத்துகடல் யுத்தமுந் தாவிட 
கட்டு னணத் திட்டமுந் கதறிட 

வித்தனரு ளுத்த  ராப ன - அதனாகல 
 

குத்து னல ப த்தன  ாகிட 
வித்துகரம் அத்தனர யாகிட 

அத்தனகச் சித்திய ராப ன - அதுகபாகல 
 

பத்து மும் நித்தில  ாகிய  
உத்தமுனுட் கப்பிய நாபியில் 

அத்தனயன் முத்திற  றீிட – அதுகபாது 
 

நத்துவமும் நற்றுதி ஓதிடச் 
சத்துவமும் சந்நிதி  ீதுற 

சிற்பரமுஞ் சித்த ிழ் தாகிட – சிவகனசா!  
 

(88)   

எப்கபாது கடலில் அனண கட்டியவராகவும் (ரா பிரான்), 
னகயினாகலகய  னலயினன அழுத்தும் பசயனலச் 
பசய்தவராகவும் (அகத்தியர்), தா னர உதரத்தின் நாபியில் 
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உதித்தவரின் (பிரம் ா) திறன கனளயும் தாண்டியவராகவும் 
யான் ஆகவகனா, அப்கபாதுதான், சிவகன, உங்களுக்கு ஏற்ற 
பூசனன, துதி, தியானம் ஆகியன பனடக்கும் திறன  உள்ளவனாக 
ஆகவன். 

குறிப்பு: 

பக்தனுக்கு  ீண்டும் தன் பக்தியின் முழுன யில் ஐயம் வருகின்றது. 
கடலுக்கு அனண கட்டிய ஸ்ரீ ரா ன், கடற்கனர  ண்ணிகலகய பரசிவப் 
பபாருனள லிங்க ாக அன த்து, பதாழுது அதனால் பபரும் கபறு 
பபற்றார். சித்தராகிய அகத்தியர், த து தவ வலின யினால், 
னககளாகலகய தனடயாக நின்ற விந்திய  னலயினனத் தனரயில் 
அழுத்தினார்.  

அவர்கனளப் கபாலவும், பிறகு பரம்பபாருளின் முடினயக் காண 
முயன்ற பிரம்  கதவனன விடவும் திறன  அதிக ாக இருந்தால்தான், 
தம் ாலும் சரியான முனறயில் பரசிவனன வழிபட முடியும் என்று 
பக்தன் கவனல பகாள்வதாக இப்பாடலில் பகவான் ஆதிசங்கரர் 
காட்டுகின்றார். 

பிறவிப் பபருங்கடலாகிய கபராழினயக் கடக்கும் அனண, தர் ம் 
இயக்கிய வாழ்க்னக வழிமுனறகளும், ஞானம் உணர்த்திடும் 
நினலப்பாடும் ஆகும். இதனனகய ஸ்ரீ ரா பிரான் பின்பற்றி,  னிதரும் 
புனிதராகலாம் எனும் பபரிய உண்ன னயக் காட்டினார். அவ்வாறான 
அறவழியிகல நடக்கும் கபாது, ஆனசகளும், அதனன ஒட்டிய குண 
கவற்றுன களும், நம்ன த் தடுக்கும்  னலயாக இருக்கின்றன.  
அத்தனடகனள உனடத்பதறிய விகவகம், னவராக்யம் (அதாவது 
நல்லன அறியும் பதளிவு, அல்லன விலக்கும் துணிவு) இவ்விரண்டும் 
இரண்டு கரங்களாக இருக்க கவண்டும். இதுகவ,  னலயினன 
அகத்தியர் கரங்களினால் அழுத்திக் கனளந்த கனதயின் கரு.   

தர் மும் ஞானமும் இனயந்த கபாதிலும்,  ‘தான்’ எனும் 
அகந்னதயானது நம்ன  விழுங்கிவிடக் காத்திருக்கும் பபருவிடம்.  
அந்த ‘நான்’ எனும் அகந்னத ஒழியும் வனர, ஆன் ாவாகிய 
பரம்பபாருளின் ஒளியினன உணர முடியாது. இதுகவ முடினயத் கதடிச் 
பசன்று, முடிவில் அனடயாது தளர்ந்த பிரம்  கதவனின் கனதயில் 
காட்டப்படும் உண்ன .  எனகவதான், பகவான் ஆதிசங்கரர், 
ரா ன், அகத்தியன், பிர ன் என மூன்று உதாரணங்கனளக் 
காட்டியுள்ளார் எனத் கதான்றுகின்றது. (88) 

------------------------------------ 
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89 –  தக்கார் அன்புக்குள் தனழக்கும் அடி கபாற்றி!

िशतशभि ुभशतशभस्त्वमीशपजूा- 
शवशधशभध्या भिसमाशधशभि भ तषु्टः | 

धिषुा मसुलेि चाश्मशभवा भ 
वि त ेप्रीशतकरां तथा करोशम ||८९|| 

நதிபி4ர்நுதிபி4ஸ்த்வ ீஸ1 பூஜா 
விதி4பி4ர்த்4யான -ஸ ாதி 4பி4ர்ந துஷ்ட :| 
த4னுஷா முஸகலன சாஸ்1 பி4ர்வா 

வத3 கத ப்ரீதி -கரம் ததா 2 ககரா ி ||89|| 

தன்னாந் தனனனன தன்னாந் தனனனன  
தன்னாந தனனனன – தனனான 

வில்லால் இடிபடினும் கல்லால் அடிபடினும் 
வல்லால் கழிபடினும் – அதுயாதும் 

 
நல்லார் அடிபணியும் அல்லால் எதுஎனினுன் 

உள்ளால் வடியருளும் – அதுஏகனா 
 

பசால்லால் துதிபுரினும் கல்லாய் நினலபபறினும் 
எல்லாம் வழிவுருகி – இருந்தாலும் 

 
வல்லாய் அடியருள்வ தில்லாய் எதுபிரியம் 
பசால்லாய் சரியுருகவன் – சிவகநசா! 

 
 (89) 

வில்லாலும், கழியாலும், கற்களாலும் அடிக்கப்பட்ட கபாதும் 
(அவற்னற எல்லாம் அடியார்களின் பணிவாகக் கருதி)  கிழ்ச்சி 
பகாண்ட தாங்கள், எனது வணக்கங்களாலும், துதி 
ப ாழிகளாலும், தவ நினலகளாலும் ஏகனா  கிழ்ச்சி 
பகாள்வதில்னலகய! தங்களுக்கு எது விருப்பம் எனச் 
பசால்லுங்கள், அதன்படிகய யான் பசய்கிகறன், சிவபபரு ாகன! 
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குறிப்பு: 

எப்படி நாம் இனறயருளாகிய ஆன்  தரிசனத்னதப் பபறுவது? 
முனறயாக வீட்டிலும், பவளியிலும், பூனச, தியானம் ஆகிய 
பலவழிகளில் முயன்றும், ஆத்  தரிசன ாகிய சிவகயாக சித்தி 
கினடக்கவில்னலகய? ஆனால், இதிகாச புராணங்களில், அப்படியான 
வழிபாடுகள் ஏதும் இல்லா ல், இனறவனனத் தாக்குவது கபான்ற 
பசயல்கனளச் பசய்தவர்களுக்கும் கூட, இனறவன் கருனண 
வினளத்ததாகக் காட்டுகின்றனகவ?   

சிவபிராகன, அர்ச்சுனன் தங்கனள கவடன் என நினனத்து வில்லால் 
அடித்தும், அவனுக்கு அருள் தரவில்னலயா! பிட்டுக்கு  ண் சு ந்து 
திருவினளயாடல் பசய்யும் கபாது, கழியால் அடி வாங்கிக் பகாண்டு, 
கருனண காட்டினீர்ககள!  சிவத் பதாண்டரான சாக்கிய நாயனார், 
நாள் தவறா ல் உம்ன க் கல்லால் அடித்தும் அவருக்குக் கருனண 
பபாழிந்தீர்ககள! உ க்குப் பிடித்தது தான் என்ன? எனக்குச் 
பசால்லுங்கள், அப்படிகய பசய்கிகறன்.    

இப்படி எல்லாம், இனறயருளுக்கு ஏங்கும் பக்தனாக, பகவான் 
ஆதிசங்கரர் இப்பாடலிகல காட்டுகின்றார். 

‘தான்’ எனும் அகந்னத இருக்கும் வனர, தன்னுள் இருக்கும் பரம் 
பபாருளாகிய ஆத் ா, தானாககவ இருப்பனத உணருதல் முடியாது. 
அப்படி உணருதகல பரசிவ சுக பவள்ளத்தில் தினளத்தல்.  எனகவ 
கர் ம், பக்தி, தியானம், ஞானம் என எப்பானதயில் பசன்றாலும், 
எவ்வளவு விரிவாக அதற்கான முனறகனளப் பின்பற்றினாலும்,  
அதனால் பலவித நன்ன களும், நற்குணங்களும் ஒருக்கால் 
வினளந்தாலும், ‘நான்’ எனும் அகந்னத இருக்கும் வனர, ஆன்  
தரிசன ாகிய சிவஞான சித்தி கினடக்காது.  

இதனன கநரடியான உபகதச ாகப் பபறகவ, இனறவனிடம், உனக்குப் 
பிடித்தது என்ன என இப்பாடல் ககட்பதாக நாம் எடுத்துக் பகாள்ளலாம் 
எனத் கதான்றுகிறது. (89) 

------------------------------------ 



சிவானந்தலஹரீ - 202 

90 –  எளிகயான் அன்புக்குள் எழுவான் அடி கபாற்றி!

वचसा चशरतां विाशम शांभो- 
रहमदु्योगशवधास ुतऽेप्रसक्तः | 

मिसा कृशतमीश्वरस्य सवे े
शशरसा चवै सिाशशवां िमाशम ||९०|| 

வசஸா சரிதம் வதா₃ ி ஶம்கபா₄- 
ரஹமுத்₃கயாக₃விதா₄ஸு கத(அ)ப்ரஸக்த: |  

 னஸா க்ருதி ீஶ்வரஸ்ய கஸகவ 
ஶிரஸா னசவ ஸதா₃ஶிவம் ந ா ி || 90|| 

தான தனனான தான தனனான   
தான தனனான  – தனனான  

கயாக முயர்வான பானத வழியாகப் 
கபாகு முனறயாதும் – அறிகயகன! 

 
கலாக நல ான நாத சிவகானத 
ஓதி உனரயாடி –  கிழ்கவகன! 

 
நாத னுருவான கபாத  ன ாகச் 
சீத னமு ான – சிவகனநின் 

 
பாத  திலாடிச் கசத னமு ாளச் 
சாத னமு ாகும் – பபரு ாகன! 

 
 (90) 

யான் உயர்வான கயாகபநறிகனளக் கற்றுணர்ந்தவன் அல்லன். 
உலகங்களின் நாதா, நினது கனதகனள யான் வாக்கினால் 
ப ாழிகிகறன்.  னதில், இனறவனான நினது திருவுருனவகய 
(பபரும் பயனாய்) ஏற்றிப் பணிகிகறன். சதாசிவ ாகிய 
நின்னனகய தனல வணங்கி (பாதங்களில் பணிந்து) 
வணங்குகிகறன். 
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குறிப்பு: 

89-ம் பாடலில், பல வழிகளிலும் பதாழுதும், இனறயருள் 
முழுன யாகக் கினடப்பதற்கு இன்னும் என்ன வழி என்று ககட்ட 
பக்தன், இப்பாடலில், தனக்குச் சித்தர்கள் பழகும் சிவ கயாக பநறிகள் 
எதுவும் பதரியாது என்பதால், எப்பபாழுதும், சிவ புராணங்கனள 
உனரப்பதும்,  னதில் சிவனனத் தியானிப்பதும், தனல வணங்கிப் 
பணிவது ான பசயல்கனள  ட்டுக  பசய்து பகாண்டிருப்பாதாகக் 
கூறுவதாக, இப்பாடல் அன ந்துள்ளது.  

கடின ான கயாகங்களும், தவமும் முனறயாகப் பழகாவிட்டால் என்ன! 
அன்பால் உருகும்  னதில் சிவனுருவும், நாவிலும், பசவிகளிலும் 
அமுத ப ாழிகளிகல விரியும் சிவகனதகளும், அனடக்கலம் 
எப்பபாழுதும் பரசிவக  எனப் பணியும் ஒழுக்கமும் பகாண்டு நாம் 
இருந்தாகல கபாதுக !   

இப்படிக் காட்டி, எளியவர்களுக்கும், இனறயருட் துனணக்கு வழி 
இருக்கிறது என்று பகவான் ஆதிசங்கரர் இப்பாடலில் உணர்த்தி 
இருக்கிறார். (90) 

------------------------------------ 
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91 –   னச்சுழி அவிழ்த்தருளும் திருச்சுழி அடி கபாற்றி!

आद्याऽशवद्या हृद्गता शिग भतासी- 
शद्वद्या हृद्या हृद्गता त्वत्प्रसािात ् | 

सवे ेशित्यां श्रीकरां त्वििाब्जां 
भाव ेमकेु्तभा भजिां राजमौले ||९१|| 

ஆத்₃யா(அ)வித்₃யா ஹ்ருத்₃க₃தா நிர்க₃தாஸீ- 
த்₃வித்₃யா ஹ்ருத்₃யா ஹ்ருத்₃க₃தா த்வத்ப்ரஸாதா₃த் |  

கஸகவ நித்யம் ஸ்ரீகரம் த்வத்பதா₃ப்₃ஜம் 
பா₄கவ முக்கதர்பா₄ஜனம் ராஜப ௌகல || 91|| 

 

தனந் தனனனன தனந் தனனனன 
தனந் தனனனன - தனனான 

முதற் கணந்பதாடரு  ிடர்த் தட ிதயம் 
 டத் தனந்பதானலய – அருளாகல 

 
படத் தறுந்தவிழு முடிச் சதுந்தனது 
 பகுத் தறிந்துணரும் – அறிவாகல 

 
திருத் தருந்தனகயு திடத் தருநிதியும் 
நிதப் பபருநினலயு – நிதக யான் 

 
தரப் படவிரியும் பரப் பத லனர 

பபறப் பணிந்தனடயும் – பினறகயாகன! 
 

  (91) 

பதாடக்கத்தில் இருந்கத இதயத்தில் பதாடர்ந்து இருக்கும் 
அறியான யானது, உ து கருனணயினால் முற்றிலும் 
பதானலந்து கபாய் விட்டது. இதயத்தில் இருக்கும் (ஐய ாகிய) 
முடிச்சுக்கனள அவிழ்த்து (அதனால் கபருண்ன னய) உணர்த்தும் 
கபரறிவு நினறந்து விட்டது. (அதனால்) நந்நலம் அளிப்பதும், 
நினலயான உண்ன யான முக்தினய அளிப்பது ான உ து 
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திருவடி  லர்கனள எப்கபாதும் பணிந்து துதிக்கிகறன், ஓ, பினற 
அணிந்த பபரு ாகன! 

குறிப்பு: 

பரம்பபாருளாகிய சிவக  பரந்து, எல்லாப் பபாருளிலும், உடலிலும், 
உயிர்த்து இருக்கும் ஆன் ாவாக விளங்குகிறது. இந்தப் 
கபருண்ன னய புரிந்து பகாள்ளத் பதாடங்கிய உடகனகய, தன் 
உடனலகய தான் என்றும்,  ற்ற ஒவ்பவான்றும் கவபறன்றும் கபதன  
பகாண்டு பவகு காலம் இருந்து வந்த ந து  னம், ஒரு பதளிவினன 
அனடகின்றது.  

பவளிச்ச ாகிய அறிவு விளக்கு, ந து உள்ளத்துள் வரும் கபாது, 
அங்கு காலாகால ாக அனடந்து பகாண்டிருந்த அறியான யாகிய 
இருள் விலகிப் கபாகிறது. அகல் விளக்காய் உள்பளழுந்த அந்த 
ஞானச் சுடனர அனணயா ல் நாம் கபாற்றி வளர்த்தால், அதுகவ 
அகவிளக்க ாய் ஆகி, எங்கும் நினறத்திருக்கும் கபபராளியாகத் 
தன்னுள்களகய யாவும் இருப்பனத உணர்த்திவிடும். அதுகவ ஆத்  
வித்னத எனும் சிவகயாகப் பயணம். அந்தப் பயணத்தின் பலன்,  
நிரந்தர சுக ாகிய வீடு கபறு  ஆகும்.  

அப்பானதயில் நம்ன  ஈடுபடுத்திய பக்தியாகிய சாதனம், ந க்கு 
முழுப் பயனனயும் தரும் வனகயில் பதாடர்ந்து, திட ாக நடத்திச் 
பசல்ல உதவ கவண்டும் என்ற கவட்னகயினாகலகய, நல்லருள் 
கூட்டுகின்ற பரசிவனின் பாத  லர்கனள வழுவாது பதாழகவண்டும் 
என்று காட்டுகின்றது.   

இதுகவ இப்பாடலின் உட்கரு. (91) 

------------------------------------ 
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92 –   ாற்றத்தால் தீதறுத்து  கிழ்விப்பான் அடி கபாற்றி!

दूरीकृताशि दुशरताशि दुरक्षराशि 
िौभा भग्यदुःखदुरहांकृशतदुवभचाांशस | 
सारां त्विीयचशरतां शितराां शपबन्तां 

गौरीश माशमह समिुर सत्किाक्षःै ||९२|| 

தூ₃ரீக்ருதானி து₃ரிதானி து₃ரக்ஷராணி 
பதௌ₃ர்பா₄க்₃யது₃:க₂து₃ரஹங்க்ருதிது₃ர்வசாம்ஸி |  

ஸாரம் த்வதீ₃யசரிதம் நிதராம் பிப₃ந்தம் 
பகௌ₃ரீஶ  ா ிஹ ஸமுத்₃த₄ர ஸத்கடானக்ஷ: || 92|| 

 

தன்னனன தனன்ன தன்னனன தனன்ன 
தன்னதன தனன்ன - தனனான 

பகட்டவினன அழுத்தும் பகட்டவிதி எழுத்தும் 
பகட்டவிழி விடுக்கும் – பகடுயாவும் 

 
பகட்டபசருக் கவிப்பும் பகட்டப ாழித் தவிப்பும் 

பகட்டபழி அனனத்தும் – பவகுதூரம் 
 

எட்டயனவ  னறக்கும் நட்டசுகம் நினறக்கும் 
கட்டவிழச் சிவத்தின் – கனதகபசி 

 
திட்ட ிட தினத்தும் இட்ட ிழ்து உணர்த்தும் 

உற்றகர முயர்த்து – உன நாதா! 
 

(92) 

பகட்ட வினனகளின் வினளவுகளும், பகடுதி தருவதான 
தனலவிதிகளும், கண்ணுக்குத் பதரியா கல வினளயும் 
ககடுகளும், தீயதான பசருக்கும், வன்பசால் கபச்சும் ஆகிய 
எல்லாத் தீன களும், எட்ட முடியாத பதானலவில் கபாய்த் 
பதாலந்து விட்டன. உ து (சிவ புராண ாகிய) கனதகளின் 
அமுதத்னதப் கபசியும் (ககட்டும்) எப்கபாதும் இருந்து வருவதற்காக, 
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என்னன இப்பிறவியிகலகய னக தூக்கி விடுக, உன யின் 
நாதகன! 

குறிப்பு: 

 ாறாத சிவ கயாகத்தினால், தான் உடல் அல்ல,  னம் அல்ல, 
அறிவல்ல, இனவ எல்லாவற்றுக்கும் ஆதார ான, நினலயான ஆன் ா 
எனும் பதளிவு பிறக்கிறது. அதனால், கர் த்தின் பலனால் வினளயும் 
சுக துக்கங்களும் ஒரு பபாருட்டல்ல எனும் முதிர்ச்சியும், அவற்னற 
ஏற்றுக் பகாள்ளவும் முடிகிறது. 

ஞானத் தீயினால், குவிக்கப்பட்ட முன் வினனகளின் வினளவுகளும், 
அனத வினளக்கும் தனல எழுத்துக்களும் முற்றிலும் 
அழிக்கப்படுகின்றன.  ஆன்  அறிவினால், யாவும் தாகன என உணர 
முடிவதால், இனிக ல் எப்பபாருளிலும், எவரிடத்திலும், ந க்கு 
விருப்பும், பவறுப்பு ில்னல. அதனால் ந க்குச் பசருக்கும் இல்னல. 
அப்படியானால், தீன  என எதுவுக  இனி இருக்கப் கபாவதில்னல. 
அதுகவ பிறவிப் பயன்.  

அந்நினலயிகலகய என்றும் நினலக்க, இப்பிறவியிகலகய, வீழ்ந்து 
கிடக்கும் நம்ன , னக பகாடுத்துத் தூக்கிவிட இனறவன் வர 
கவண்டும். அந்த வரவு, ஒரு குரு வழியாககவா, நல்கலார் ப ாழி 
வழியாககவா, தானாககவா எப்படிகயா நடந்தாக கவண்டும். அதுவும் 
இப்பிறவியிகலகய நடக்க கவண்டும்.  இதனனகய இப்பாடல் 
குறிக்கின்றது. (92) 

------------------------------------ 
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93 –  கண்ணில் களித்தாடும் கற்பகத்தின் அடி கபாற்றி!

सोमकलाधरमौलौ 
कोमलघिकन्धरे महामहशस | 

स्वाशमशि शगशरजािाथ े
मामकहृियां शिरन्तरां रमताम ् ||९३|| 

கஸா  கலா -த 4ர -ப ௌபலௌ  
ககா ல க4ன -கந்த 4கர  ஹா - ஹஸி | 

ஸ்வா ினி கி3ரிஜா நாகத2 
 ா க ஹ்ரு2த3யம் நிரந்தரம் ர தாம் ||93|| 

தனன தான தனன தான 
தனன தான – தனனன 

கனலக ளாடத் தனலயில் சூட 
நிலவு லாவும் – பநறியனன 

 
கருன  யான முகில்க ளாடும் 
கழுத்த னான – விருத்தனன 

 
உலக நாத  னலயின்  ாது 
உன ய னான – ஒருத்தனன 

 
ஒளிய னான பரனன யானும் 
ஒபராரு நாளும் – களிப்பகன!  

 
(93) 

கனலகனளத் தருகின்ற பினற அணிந்த பபரு ாகன, கருக க 
நிறத்தில் கழுத்து உனடயவனன, ஒளி  ய ானவனன, உலக 
நாதனன,  னல  களான பார்வதியின்  ணாளனன, என் உள்ளம் 
எப்கபாதும் நினனத்து  கிழட்டும். 

------------------------------------ 
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94 –  கவினறிவுப் பபாறிபுலனாய்க் காணும் அடி கபாற்றி!

सा रसिा त ेियि े
ताववे करौ स एव कृतकृत्यः | 

या य ेयौ यो भगं 
वितीक्षते ेसिाच भतः स्मरशत ||९४|| 

ஸா ரஸனா கத நயகன  
தாகவவ கபரௌ ஸ ஏவ க்ரு2தக்ரு2த்ய :| 

யா கய பயௌ கயா ப4ர்க3ம்  
வத3தீகக்ஷகத ஸதா3ர்சத  :ஸ் ரதி ||94|| 

தன்னன தனனா தன்னன தனனா 
தன்னன தனனா – தனனான 

எப்பபாழு துனனகய பசப்புவ தனனகய 
நற்பபாறி நாபவன – அறிவாகி 

 
எப்பபாழு துனனகய முற்பர விழிகய 

நற்றறி தாப ன – நய ாக 
 

எப்பபாழு துனனகய அர்ச்சிடு முனறகய 
நற்கர  ாப ன – நல ாகி 

 
எப்பபாழு துனனகய உட்படு பவகன 
நற்பய னானவன் – நினறவாக ! 

 
(94) 

எது எப்கபாதும் இனறயருனளப் கபசுகின்றகதா அதுகவ நாக்கு. 
எனவ இனறயருனள எங்கும் காண்கின்றகதா அனவகய கண்கள். 
எனவ இனறவனனத் பதாழுதல் ஆகிய பசயனலச் 
பசய்கின்றனகவா, அனவகய கரங்கள். எவன் எப்கபாதும், இனறச் 
சிந்தனனயுடன் இருக்கின்றாகனா, அவகன பிறவியின் பயனன 
அனடபவன். 
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குறிப்பு: 

ந து வாக்கு, காயம்,  னம் எனும் எல்லாப் பபாறி அறிவும், 
புலனறிவும், அந்தக்கரணங்களும் இனறச் சிந்தனனயிகலகய 
எப்பபாழுதும் ஈடுபட்டிருக்க கவண்டும். அப்படி இருப்பது, முற்றும் 
துறந்திருக்கும் முனிவர்களுக்கு  ட்டும் அல்ல,  உலக வாழ்க்னகயில் 
ஈடுபட்டிருக்கும் ந க்கும் உள்ள கபறுதான்.  எப்படி என்றால்,  பசய்யும் 
பசயல்கனள இனறவனின் பபாருட்டுச் பசய்வதாகிய கர் கயாகமும், 
இனறச் சிந்தனன ஊட்டும் பக்திகயாகமும், ‘வாடிய பயினரக் கண்ட 
கபாபதல்லாம் வாடிகனன்’ எனும் வள்ளலார் வாக்கிற்ககற்ப, எல்லா 
உயிர்களிடத்தும் னவக்கும்  ாசற்ற அன்பும், இனிய பசாற்களும், 
எல்கலாருக்கும் நன்ன  அளிக்கும் குணமும் பகாண்டு விளங்கினால், 
நாமும் இப்பாடலின் கருத்திற்ககற்ப நடப்பவர்கள் ஆகிகறாம். அப்படி 
இருப்பகத, நற்பயணலிப்பது என இப்பாடல் உறுதி பசய்கிறது. (94) 

------------------------------------ 
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95 –  உருகாத என் னத்னத உய்விப்பான் அடி கபாற்றி!

अशतमदृुलौ मम चरिा- 
वशतकशठिां त ेमिो भवािीश | 

इशत शवशचशकत्साां सांत्यज 
शशव कथमासीशद्गरौ तथा प्रवशेः ||९५|| 

அதிம்ருது₃பலௌ    சரணா- 
வதிகடி₂னம் கத  கனா ப₄வானீஶ |  

இதி விசிகித்ஸாம் ஸந்த்யஜ 
ஶிவ கத₂ ாஸீத்₃கி₃பரௌ ததா₂ ப்ரகவஶ: || 95|| 

 

தன்னன்னன தானன தானன 
தன்னன்னன தானன தானன 

தன்னன்னன தானன தானன – தனனான 

பவய்யக்பகாடு வாகிய தால் னம்  
பகாய்யக்கடி தானதி னாலதில் 

உய்யத்துள வாகிடில் பூவடி – ப துவாக 
 

னநயப்பட வாகிடும் பூவிதம் 
ஐயப்பட லாகிடும் காரணம் 

ப ய்யப்ப கனயினி க ல்விடு – எனக்கூடி 
 

பசய்யப்பபரு கசனவய தாற்சிவ  
ப ய்யுற்றிடுந் கதனவய தாலினி  

உய்யத்தவ  ாகிய தாலிது - ஒருககள்வி 
 

துய்யப்பபரு தூ னலப் பானறகள்  
பசய்யக்கடு கசருயர் க டுகள் 

எய்யச்சிவ  ாயருள் கூடுதல் – எதனாகல?  
 

 (95) 

பவானி நாதா, ‘உன் உள்ளம்  ிகவும் கடின ானது, என்னுனடய 
திருவடிகள்  ிகவும் ப ன்ன யானது’ என்று நீங்கள் என்னனக் 
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குறித்து நினனத்தால் (அந்த ஐயத்தால் என் உள்ளத்துள் வராது 
கபாய்விடுவீர்களானால்), அந்த ஐயத்னத அறகவ விடுக. பின் 
எதற்காக,  னலகளில் உலவும் நினல உங்களுக்கு ஏற்பட்டது? 

குறிப்பு: 

பக்தனுக்கு ஒருகவனள தனது இதயம் அன்பாலும் பக்தியாலும் 
உருகாத பானறயாக இருப்பதால்தான், இனறவன் தனது 
ப ன்ன யான பாத  லர்கனளத் தனது  னதில் இருத்த இன்னும் 
வரவில்னல எனும் ஐயம் எழுகின்றது. அந்த ஐயத்னத இனறவனின் 
க ல் திணித்து, ‘இனறவா, அப்படி ஒரு ஐயம் உ க்கு இருந்தால், அது 
நியாயம் அற்றது. ஏபனனில், தாங்கள் கடின ான பானறகளிலும், 
 னலகளிலும் உலவிப் பழக்கப்பட்டவர் தாகன!’ என்று ககட்கிறான்.   

இப்படிக் ககட்க னவத்து, பகவான் ஆதிசங்கரர், ந து  ன நினல 
எப்படி இருந்தாலும்,  தி முதிர்ச்சி எப்படி இருந்தாலும், அன்பு 
ஒன்றினாகலகய, ஆண்டவனின் அருளடிகனளக் கண்ணாரச் சு க்கும் 
நற்கதியினனப் பபற முடியும் என்று இப்பாடலில் காட்டி இருக்கிறார். 

த ிழ் ப ாழி பபயர்ப்பில், ‘என்  னம் கடினம்’ என்றால், ‘நான் 
இன்னும் பகாடியன்’ என்ற அனு ானம் பகாள்ளலாம் என்றும்,  
இனறவனிடம் ஐயத்னத விட்டு நம்ன  அனடய வரச் பசால்லும் 
உரின க்காக,  சிவானந்தலஹரீ பயில்கின்ற பபரும் கசனவக்கு, 
இனறயருள் கதனவ என நினனவு படுத்திக் பகாள்ளலாம் என்றும்,  
இரண்டு அடிகள் அதிக ாககவ, பபாருளுக்கு விளக்க ாத் த ிழிகல 
கசர்க்கப்பட்டிருக்கிறது.   இதனன பகவான் ஆதிசங்கரரது 
அருளனு தியாகத் துதித்துப் பணிகிகறன். 

------------------------------------ 
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96 –   ன யானன தனனயாளும்  ாதங்கன் அடி கபாற்றி!

धयैा भङ्कुशिे शिभतृां 
रभसािाकृष्य भशक्तशृङ्खलया | 

परुहर चरिालाि े
हृियमिभेां बधाि शचद्यन्त्रःै ||९६|| 

னத₄ர்யாங்குகஶன நிப்₄ருதம் 
ரப₄ஸாதா₃க்ருஷ்ய ப₄க்திஶ்ருங்க₂லயா |  

புரஹர சரணாலாகன 
ஹ்ருத₃ய கத₃ப₄ம் ப₃தா₄ன சித்₃யந்த்னர: || 96|| 

 

தனனானன தன்னன தானன  
தனனானன தன்னன தானன 

தனனானன தன்னன தானன – தனனான 

இப ானது என் ன  ாகிட  
தட ாறிடத் தந்நினல யாடிட 

திட ானது அங்குச  ாயிடத் – பதளிவாக  
 

தவ ானது பபான்னணி யாகிடப்  
பல ாயது பின்னிட ஆடிய 

 ன ானது தந்நினல ஏகிட – வலுவாக  
 

சிவ ானது சின் ய  ாந்துனற  
 இபபாகனுன் இன்னரு ளாகிய 

நல ானது நந்நினல க விட - வரகவண்டி  
 

புர ானது முந்நினல யாற்றிய  
 பர ானது நந்பநறி காட்டிட 

வர ானது தந்தருள் கூட்படன – வதிகவகன! 
 

(96) 

என்னுனடய  ன ாகிய  தம் பிடித்த இபம் (யானன) என 
இருக்கிறது. அதனன உறுதியாகிய அங்குசத்தால் குத்தி, 
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பக்தியாகிய சங்கிலியில் பினணத்து, பவகுவாக (ஆனசகளால் 
ஈர்க்கப்படா ல்) இழுத்து, நினது திருவடியாகிய கட்டுந்துனறயில், 
நல்லறிவாகிய கயிற்றினால் கட்டிக் காத்தருள்க, ஓ, 
முப்புரங்கனளயும் அழித்தருளிய பரசிவகன! 

குறிப்பு: 

இப்பாடலில்  னம், ஒரு  தம் பிடித்த யானனயாகக் காட்டப்பட்டது.  

‘கா ம்,  குகராதம், கலாபம்’ முதலான குணங்களால்  ன ானது  தம் 
பிடித்த யானனயாக அனலக்கழிக்கப்பட்டது.  

 னனத நினலப்படுத்த, உறுதியான அறிவும், நற்குணங்களின் 
தாக்கமும் கதனவ. இதுகவ அங்குசம்.  இனறவனின் திருவடிகளில் 
இருத்த,  ன யானனனயப் பக்தியாகிய சங்கிலியால் கட்ட கவண்டும். 
அச்சங்கிலி,  ன ாகிய யானனனய ஈர்க்கின்ற ஆனசயின் 
வினசகனள எல்லாம் ஒடுக்கும் அளவுக்கு வலுவாக இருக்க 
கவண்டும். நல்லறிவாகிய வலுவான கயிற்றினால் அவ்வாறு 
 னனதக் கட்டும் கபாது,  ஆனசகளின் ஈர்ப்புக்களும், எதிர்ப்புக்களும் 
 னறந்து, இனறவனின் திருவடியாகிய துனறயிகலகய  ன ாகிய 
யானன நினல பபறும். 

இனவபயல்லாம் நாம் பசய்து அனடய கவண்டிய முயற்சிகள் 
என்றாலும், அதற்கு இனறயருள் கதனவ என்பனதயும் இப்பாடல் 
காட்டுகின்றது. (96) 

------------------------------------ 
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97 –  சித்தம் பதளித்தருளும் சீலன் அடி கபாற்றி!

प्रचरत्यशभतः प्रग्भववृ् ा 
मिवािषे मिः करी गरीयाि ् | 

पशरगहृ्य ियिे भशक्तरज्ज्वा 
परम स्थािपुिां दृढां ियाममु ् ||९७|| 

ப்ரசரத்யபி₄த: ப்ரக₃ல்ப₄வ்ருத்த்யா 
 த₃வாகனஷ  ன: கரீ க₃ர ீயான் |  
பரிக்₃ருஹ்ய நகயன ப₄க்திரஜ்ஜ்வா 

பர  ஸ்தா₂ணுபத₃ம் த்₃ருட₄ம் நயாமும் || 97|| 

தன்னந் தனனன தன்னந் தனனன   
தன்னந் தனனன – தனனான 

சுத்தும்  ன ிது பித்தம் பபருகிட 
அத்தும் அனலந்திடும் –  தயானன 

  
தத்தம் நினலயினி நத்தம் கனலயுற  
பத்திப் பினணபடு –  தனாகல 

  
கட்டும் இனதயினி நித்தப் படுபவன  
பகட்டிப் படவருள் - தருவாகய! 

 
சத்துப் படயினி  சித்தச் சுகமுற  
வித்துத் திருவளி – பரக சா! 

 
(97) 

அனலந்து திரியும்   தம் பிடித்த யானன கபான்ற என்  னனத, 
பக்தி எனும் கயிற்றால் திறம்படக் கட்டி வயப்படுத்தி, நினலயான 
பபாருளில் நிறுத்தி னவக்க அனழத்துச் பசல்லுங்கள், பரக சா! 

குறிப்பு:  

விடுதனலக்கு வழி ப ஞ்ஞானம்.  ப ஞ்ஞானத்துக்கு முக்கிய தகுதி 
பதளிவான  னம். பதளிவான  னம் என்பது, ‘சித்த விருத்தி 
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நிகராதம்’ எனப்படும் ‘கயாகநினல’.   அது  னதில் எழும் ‘ரகஜா’, 
‘தக ா’ குணங்கனளக் அடக்கி,  ‘சத்வ’ குணத்தால் நிரப்புவது.  அதற்கு 
‘அப்யாசம், னவராக்யம்’ எனும் ‘பயிற்சி, பற்றின்ன ’ முதலான 
சாதனங்கள் ந க்கு கவண்டும். அதனனத் தருவது ‘தியானம்’.   எனகவ 
 னனத ‘ தம்பிடித்த யானன’ என்றும் அதனனக் கட்ட ‘பக்தி’ எனும் 
கயினறக் பகாடுங்கள் என்றும் இப்பாடலில் ஆசிரியர் இனறவனன 
கவண்டுகின்றார். (97) 

------------------------------------ 
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98 –  கவினதஇளங் கன்னிபயனக் கலந்கதான் அடி கபாற்றி!

सवा भलांकारयकु्ताां सरलपियतुाां साधवुतृ्ताां सवुिां 
सशद्भःसांस्तयूमािाां सरसगिुयतुाां लशक्षताां लक्षिाढ्ाम ् | 

उद्यदू्भषाशवशषेामपुगतशवियाां द्योतमािाथ भरेखाां 
कल्यािीं िवे गौरीशप्रय मम कशवताकन्यकाां त्वां गहृाि ||९८|| 

ஸர்வாலங்காரயுக்தாம் ஸரலபத₃யுதாம் ஸாது₄வ்ருத்தாம் ஸுவர்ணாம் 
ஸத்₃பி₄:ஸம்ஸ்தூய ானாம் ஸரஸகு₃ணயுதாம் லக்ஷிதாம் லக்ஷணாட்₄யாம் |  

உத்₃யத்₃பூ₄ஷாவிகஶஷாமுபக₃தவினயாம் த்₃கயாத ானார்த₂கரகா₂ம் 
கல்யாணீம் கத₃வ பகௌ₃ரீப்ரிய    கவிதாகன்யகாம் த்வம் க்₃ருஹாண || 98|| 

 

தனன தனனான தனன தனனான  
தனன தனனான  – தனனான 

நனகயு  ிகவாகி நனடயு  ழகாகி  
தனகயு முளவாகிப் - பபாலிக னி  

 
 ினகயி லுயர்வாகி முனியர் உடனாகி  

இனிய குண ாகி - கனியான  
 

பநறியு முனறயாகி  ிளிரும் அணியாரம்  
 ஒளிரப் பபாருகளாடுங் – கர ாகி  

 
நினறயு சுக ாகி உனரயும் கவி ாது  
நினது துனணயாகி – நினலவீகர! 

 
(98) 

இனறவா, உன   ணாளா, எல்லா அணிகளும் அணிந்தவளும் 
(அணி இலக்கணம் அன ந்து), நல்ல நனட உனடயவளும் (அழகிய 
சந்த நனடகள் பகாண்டதும்), பபான்னான உடலுனடயவளும் 
(பபாருளால் ஒளி பபாருந்தியதும்), நல்கலாரால் சூழப்பட்டவளும் 
(நல்ல ப ாழித் தனகன  பகாண்டதும்), இனிய 
குணமுனடயவளும் (இனிய பபாருளுனடயதும்), கனிவும் உயர் 
ஒழுக்கம் பகாண்டவளும் (இனின யும் ஒழுங்கான இலக்கண 
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அன ப்புக்கள் பகாண்டதும்), ஒளிரும் அணிகலனால் 
அலங்கரிக்கப்பட்டவளும் (எதுனக, க ானன என  னம் கவரும் 
பசால்லணிகளால் சிறப்புற்றதும்), முனறயான 
அடக்கமுனடயவளும் ( ினக இல்லா ல் இருப்பதும்), பசல்வ 
கரனககனளக் கரத்தில் பகாண்டவளும் (பபாருட் ககாடினனக் 
காட்டுவதாகவும்),  ங்கள ானவளாக இருப்பவளும் (சுக ானதாக 
உனரக்கப்படுவதும்) ஆகிய உன யாகிய  ங்னகனய (எனது 
கவினதயாகிய கன்னினய)  ணந்து (ஏற்று) நினலப்பீராக! 

குறிப்பு:  

இப்பாடல் ஒரு நல்ல கவினத ஒரு நல்ல நங்னகக்கு ஒப்பு எனக் காட்டி, 
இப்பாடல்கனள எல்லாம்  இனறவன பரிவுடன் ஏற்ககவண்டுப னத் 
துதிக்கின்றது.   இப்பாடல்ககள பராசக்திவடிவாக விளங்கிப் 
பரசிவனின் அன்புக்குரித்தாகட்டும். 

நல்ல கவினத என்பது குவிந்த  னத்தாலும், குறித்த கநாக்காலும், 
பதளிந்த அறிவாலும், பரந்த கநாக்கமுடனும், பபாதுப் பயனுக்காகப் 
பனடக்கப்படுவது. அதில் இனறத்தன்ன  இருப்பது இயல்பு. (98) 

------------------------------------ 
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99 – ஓரளவும் கண்டறியா ஒப்பிலான் அடி கபாற்றி!

इिां त ेयकु्तां  वा परमशशव कारुण्यजलध े
गतौ शतय भग्रपू ां तव पिशशरोिशभिशधया | 

हशरब्रह्मािौ तौ शिशव भशुव चरन्तौ श्रमयतुौ 
कथां शांभो स्वाशमि ् कथय मम वदे्योऽशस परुतः ||९९|| 

இத₃ம் கத யுக்தம் வா பர ஶிவ காருண்யஜலகத₄ 
க₃பதௌ திர்யக்₃ரூபம் தவ பத₃ஶிகராத₃ர்ஶனதி₄யா |  

ஹரிப்₃ரஹ் ாபணௌ பதௌ தி₃வி பு₄வி சரந்பதௌ ஶ்ர யுபதௌ 
கத₂ம் ஶம்கபா₄ ஸ்வா ின் கத₂ய    கவத்₃கயா(அ)ஸி புரத: || 99|| 

 

தனன தனனான தனன தனனான   
தனன தனனான  – தனனான 

அடியும் முடியாத முடியும் அளவாக  
அரியும் அயனாரும் - பவகுதூரம்  

 
அனலயும் உருவாகி நிலமும் பநடுவானம்  

உலவி அயர்வாக – பவகுகாலம் 
 

விடியும் ஒளியாக வினரயும் பபாருளாக  
விரியும் அருளாக – சிவகனமுன் 

  
வினளயும் பபாருளான கருனணக் கடகலயிவ்  

விவரம் சரிதாகனா – வி கலாகன! 
 

 (99) 

கருனணக் கடலான பரம்பபாருகள, உ து அடினயயும், முடினயயும் 
அளக்க, அரியும் அயனும் உருவங்கள் எடுத்து, வானிலும், 
 ண்ணிலும் பவகு தூரமும், காலமும் அனலந்து கனளத்தனர். 
இனறவா, என் முன்கன பவகு எளிதில் எப்படிக் கண்டு களிக்கத் 
தக்கவராக எழுந்தருளினரீ்கள்! இந்த உத்தி சரிதானா? 
(விந்னததான்!) 
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குறிப்பு:  

அளப்பரிய வடிவாக திரு அண்ணா னலயாக விளங்கிய 
பரம்பபாருளின்,  ‘முதல் எது’, ‘முடிவு எது’ எனப் புறத்தில் கதடினால் 
அனடய முடியாது என்பனதத் திரு ாலும், பிரம் கதவனும் 
பன்றியாகத் துனளத்தும், அன்ன ாகப் பறந்தும் அனலந்து உலகுக்கு 
உணர்த்தினார்கள்.  அப்படி அளக்க முடியாத, அனடய முடியாத, அறிய 
முடியாத பரம்பபாருனளத் தான் கண்ட்து எப்படி எனப் பகவான் 
வியப்பது, ‘அஹம் ப்ரஹ் ாஸ் ி’ எனத் தன்னுள் தானாய் விளங்கும் 
கடவுனள உணர்ந்த பயன் என்று காட்டத்தான். (99) 

 

------------------------------------ 
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100 – பதய்வத்துள் பதய்வத் திருகவ அடி கபாற்றி!

स्तोुिेालमहां प्रवशि ि मषृा िवेा शवशरिाियः 
स्ततु्यािां गििाप्रसङ्गसमय ेत्वामग्रगण्यां शवदुः | 
माहात्म्याग्रशवचारिप्रकरि ेधािातषुस्तोमव- 

िूतास्त्वाां शवदुरुत्तमोत्तमफलां शांभो भवत्सवेकाः ||१००||    

ஸ்கதாத்கரணால ஹம் ப்ரவச் ி ந ம்ருஷா கத₃வா விரிஞ்சாத₃ய: 
ஸ்துத்யானம் க₃ணனாப்ரஸங்க₃ஸ கய த்வா க்₃ரக₃ண்யம் விது₃: |  

 ாஹாத்ம்யாக்₃ரவிசாரணப்ரகரகண தா₄னாதுஷஸ்கதா வ- 
த்₃தூ₄தாஸ்த்வாம் விது₃ருத்தக ாத்த ப₂லம் ஶம்கபா₄ ப₄வத்கஸவகா: || 100|| 

 

தன்ன தன்னான தன்ன தன்னான  
தன்ன தன்னான  – தனதான 

துதித்து முடியாத நிதித்துள் நிதியானன  
இனித்து இனியாது - இயல்கவகன  

 
வதித்து அயனாதி வளத்து அ ரானர்  
 தித்துப் பபரிதாக - உனனநாட  

 
முனித்து உயரான தனித்து விதங்காண  

விளித்து அடியார்கள் - பதராக  
 

விலக்கி அதிகதவ பராதுக்கி உனனகயகி  
வினளத்த வளம்நாட – விரிகவாகன! 

 
  (100) 

சம்கபா, துதித்து அளவிட முடியாதது உ து பபருன . இல்லாத 
எதனன யான் நினது புகழாகச் பசால்லுகவன்! அயனும், 
அ ரர்களும், உயர் பபாருள் எது என ஆய்ந்து, உம்ன கய 
முதன்ன யாகப் பணிந்தனர். அடியார்களும் நற்பயன் அளிப்பவர் 
யார் என ஆராயும்கபாது,  ற்ற கதவர்கனள எல்லாம் பதராகத் 
தள்ளி, உம்ன கய வினளந்த பயிர்ப் பயனில் உயர்ப் பயனாக 
ஏற்கிறார்கள். 
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குறிப்பு:  

99-ம் பாடலிகல ‘அளப்கபாம்’ என ஆராய முயன்ற பதய்வங்களுக்கும் 
அகப்படாத இனறவன், அன்பால் பணிந்த அடியாரின்  னதிகல 
எளிதாக அருள்கின்ற கருனணயாகக் காட்டப்பட்டது. தன்னுள்கள 
விளங்கும் ஆன் னன உணர்வகத  ன்னுயிர்க்கான இலக்கு 
என்பனத இந்த இறுதிப்பாடல் முடிவாய்த் தருகிறது. 

பரம்பபாருள் ஒன்கற என்பதும், அதன் பவளிப்பாகட எல்லா 
உலகங்களும், உயிர்களும், பபாருட்களும் என்பதும், அப்கபரறினவ 
அனடவது ஒன்கற  னிதராய்ப் பிறந்கதாரின் கடன  என்பதும், 
 னிதருக்கு  ட்டுக  கினடத்த அரிய வாய்ப்பு அது என்பதும், ந க்கு  
 னறகள் காட்டித் தரும் முடிவு. அனத விடுத்து, புற இன்பத்தினன 
 ட்டுக  நாடி வாழ்கின்ற நாம், அத்தனகய புற இன்பங்களுக்காககவ, 
பலவித உருவங்களிலும், வழிகளிலும் பதய்வங்கனள வணங்கி 
வருகிகறாம். அறம் வழுவாத ஆனசகளுக்காக அப்படித் 
பதய்வங்கனளத் துதித்து வருவது நல்லகத எனினும், சம்சாரம் எனும் 
ஆனசப் பினண விட்டு, உண்ன யான விடுதனலயும், பூரணத்துவம் 
எனும் முழுன யும் நாம் அனடய கவண்டும் என்றால், ஒன்கறயான 
பரம்பபாருனள ஆன் ாபவனத் தன்னுள்களகய உணர்ந்து, அதன் 
பயனால் வினளயும் பரசிவ சுகப் பபருபவள்ளத்தில் நனனந்து 
இருப்பது ஒன்னறகய நாம் முடிவாகக் பகாள்ள கவண்டும்.   

‘ஓம் நக ா அஹம் பதார்த்தாய ஶிவாய’ எனும் கவத வாக்கு, ‘அஹம்’ 
எனும் பசால்லால் காட்டப்பட்ட ஆன் ாகவ பரசிவப் பபருபவளி எனச் 
சுட்டிக் காட்டுகிறது. இவ்வுண்ன யினன உணர்ந்து, அனடயப்படுவன 
எல்லாம் முடிவில் அழிந்து கபாகும் என்பதால், நம்முள்களகய 
எப்கபாதுக  அனடந்ததாய் இருக்கும் ஆன் ாகவ சத்தியம் எனத் 
பதளிந்து, கடவுனளத் தன்னுள் உணர்ந்து, அப்படிகய நினலப்பகத 
முக்தி என்பது இப்பாடலினால் காட்டப்படுகிறது. (100) 
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சிவானந்த பவள்ளச் சீலம் அடி கபாற்றி!

 

 

 

  

||इशत श्रीमच्छङ्कराचाय भशवरशचत शशवािन्दलहरी समाप्ता || 

|| இதி ஸ்ரீ த்ச₂ங்கராசார்யவிரசித ஶிவானந்த₃லஹரீ ஸ ாப்தா || 
 
 
 

இவ்வாறு  
 

ஸ்ரீ த் சங்கராசார்ய பகவத் பாதாள் அருளிய  
 

ஶிவானந்த₃லஹரீ  
 

(எனும் பரசிவசுகப் பபருபவள்ளம்) 
 

நினறவினன அனடகிறது. 
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