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1 - �வ �கப் ெப�ெவள்ளச ்3லம் அ5 ேபாற்7! 

कला�यां चूडाल�कृतशिशकला�यां िनजतपः 

फला�यां भ�ेषु �क�टतफला�यां भवतु मे | 

िशवा�याम�तोकि!भुवनिशवा�यां "#द पुन 

भ%वा�यामान&द�फुरदनुभवा�यां नित�रयम् ||१|| 

கலாப்4யாம் �டா3லங்க்"2த ஶஶி கலாப்4யாம் நிஜ தப: 

ப2லாப்4யாம் ப4க்ேதஷு ப்ரக)த ப2லாப்4யாம் ப4வ* ேம | 

ஶிவாப்4யா மஸ்ேதாக த்ரி-4வன ஶிவாப்4யாம் ஹ்"2.3-னர ் 

ப4வாப்4யா மானந்த3 ஸ்-2ர த3/ப4வாப்4யாம் ந.ரியம் ||1|| 

தனன தனதான தனன தனதான  

தனன தனதான –  தனதான  

கைலகள் பலவா9த் தைலயில் பிைற;5த் 

தவ�ம் பலனா9த் - �கழ்ேவாைர 

க�ைண !கவா9ப் பணி?ம் அ5யாரக்ள் 

அைட?ம் வரமா9 - அ�ள்ேவாைர 

விைளA Bலகா9 உள�ள் Dைறவா9  

நிைனவில்  �ரா9 -  நிைறேவாைர  

விைடகள்  லனா9 விைள?ம் �வகாம  

ெவளிைய இதனாேல - பணிேவேன  

 (1) 

பலவைகக் கைல வ)வமானவரக்3ம், தைலயில் சந்.ரைனச ்

�)யவரக்3ம், தவ7ம் பய/மாய் ஒ"வ"கெ்கா"வர ்

உரிதத்ானவரக்ளாக விளங்<பவரக்3ம், அ)யவரக்ளிடம் அன்- காட்) 

அ"ட்பயைனத் த"பவரக்ளாக>ம், 7வ்>லகங்களி?ம் நிைறவான 

வளதை்தத் த"பவரக்ளாக>ம், கட>ளாக உள்ளத்*ள் 
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விளங்<பவரக்ளாக>ம்,  நிைனக்<ம் ேபாெதல்லாம், -.ராக மனைத 

நிைறப்பவரக்ளாக>ம், தன்ைன உணரத்லாBய ெப"ம் அCவினால் 

.ைளத்*, Dவ சக்.யாக ஒன்C விளங்<ம்  பரம்ெபா"3க்< 

என்/ைடய இத்*.,  பணிவால் அரப்்பணிக்கப்படட்Gம்.  

�7ப் : 

‘இயம் ேம ந.: பவ*’ - அதாவ* இந்த என்/ைடய *. உமக்ேக 

உரிதத்ாகட்Gம் என்ற பணி> இப்பாடKேல யா"க<் 

அரப்்பணிக்கப்பGBற*? ‘Dவாப்யாம்’ எ/ம் ெசால்,  ‘DவமாBய 

உங்கள் இ"வ"க்<ம்’ என்N Dவ சக். இ"வைரOேம <Cக்Bன்ற*.  

‘ஆப்யாம்’ எ/ம் வி<.யினால்,  ஒ"ைமயான Dவம் எ/ம் 

பரம்ெபா"ைளேய, ஒன்Nடன் ஒன்றாய் இைணந்த Dவன், சக.் என்ற 

இ"வராகக் காட்GBன்ற*.   

லKதா சஹஸ்ரநாமம்  அன்ைனையச ் சக்.யாகத் ெதாQBன்ற*.  Dவ 

"த்.ரம், Dவைன "த்.ரப் பிரம்மமாகத் ெதாQBன்ற*. விஷ்R 

சஹஸ்ரஹநாமம், ."மாைல பிரம்மமாகத ் ெதாQBன்ற*.  அ* 

ேபான்ேற பல *.க3ம், ஒ" வ)வதை்த மட்Gேம <Cத்* 

அைமந்*ள்ளன.  ஆனால், ஶிவானந்த3லஹரீ எ/ம் இப்ேபர7தான 

பாடல்கள்,  Dவசக். ஐக்Bயதை்த 7ன்னிைலப்பGத்.,  மாறாத 

நிைலயான பிரம்மேம DவனாOம்,  மாற்றங்கள் விைளத்* 

விைளயாGம் சக்.Oமாக, இரண்டாOம், இரண்Gம் கலந்த 

Dவசக்.யாOம், 7ந்நிைலப் பGத்.ப் பணிBற*.     

‘உங்க3க்ேக இத்*. அரப்்பணம்’ என்N பணிBன்ற ஆ.சங்கரர,்  

‘கலாப்யம்’  எனத் ெதாடங்<ம் பலவித Dறப்-ச ் ெசாற்களால், 

Dவசக்.யின் ெப"ைமகைளேய TNBன்றார.்  Dறப்-செ்சாற்கள் 

(adjectives) என்பன ஒ" ெபா"ளின் Dறப்பான <ணத்ைதக் Tறச ்

ேசரக்்கப்பGபைவ என்பேத ெபா*வான வி..  என்றா?ம், Dல 

இடங்களில், Dறப்-ச ் ெசாற்கள், <ணதை்தக் <Cக்காமல், 

அப்ெபா"3கே்க விளக்கமாக>ம் அைமBன்றன.  ‘ஓளி"ம் �ரியன்’ 
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என்ப.ல், ஓளி �ரியனின் <ணதை்தக ் <Cப்பதல்ல, �ரியைனேய 

<Cப்ப*.   

அ*ேபாலேவ, ‘ஆனந்த3 ஸ்-2ர த3/ப4வாப்4யாம்’ எ/ம் Dறப்-ச ்

ெசாற்கள், Dவ சக்.யினரின் <ணதை்தக ்<Cப்பதல்ல.  தம்ைம 7ற்Nம் 

உணரந்்* எப்ெபாQ*ம் ஆனந்தமான நிைலயிேலேய இ"க்<ம் 

Dவசக்.யின் உண்ைம நிைலையேய <CகB்ன்றன.  எப்ேபா* தன்ைன 

7ற்Nம் உண"ம் நிைல வ"ேமா, அப்ேபா* அங்< Dவேம 

நிைலக்Bற*. அதனாேலேய ‘அஹம் ப்ரஹ்மாஸ்_’ எ/ம் Dத்தம் 

அடங்Bச ்Dவமா<ம் நிைலOம் உN.ப்பGBற*. (1) 

 

 


