
ஸ்ரீ ஹரதத்தர் - த்யானங்கள் 

உ 

ஈச்வர குரு த்யானங்கள் 
 

விநாயகர் 
குணாதீத மாத்யம் சிதானந்தரூபம் 

 சிதாபாஸகம் ஸர்வகம் ஞானகம்யம் |  

முனித்ேயய மாகாசரூபம் பேரசம் 

 பரப்ரம்மரூபம் கேணசம் பேஜம | |  

 

திகட சக்கரச் ெசம்முக ைமந்துளான் 

சகட சக்கரத் தாமைர நாயகன் 

அகட   சக்கர வின்மணி யாவுைர 

விகட சக்கரன் ெமய்ப்பதம் ேபாற்றுவாம் 

 

ஸுப்ரமண்யர் 
ஷட்வக்த்ரம் சிகிவாகனம் த்ரிணயனம் 

 சித்ராம்பராலங்க்ருதம் 

சக்திம் வஜ்ரமஸிம் த்ரிசூலமபயம் 

 ேகடம் தனு : சக்ரகம் |  

பாசம் குங்குடமங்குசம் ச வரதம் 

 ஹஸ்ைதர் ததானம் ஸதா 

த்யாேயத் ஈப்ஸித ஸித்திதம் சிவஸுதம் 

 ஸகந்தம் ஸுராராதிதம் | |  
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மூவிரு முகங்கள் ேபாற்றி முகம் ெபாழி கருைண ேபாற்றி 

ஏவரும் துதிக்க நின்ற ஈராறு ேதாள் ேபாற்றி காஞ்சி 

மாவடிைவகும் ெசவ்ேவள் மலரடி ேபாற்றி யன்னான் 

ேசவலும் மயிலும் ேபாற்றி திருக்ைக ேவல் ேபாற்றி ேபாற்றி 

 

கற்பகாம்பிைக 
கம்ஸபுரீச்வரீம் ெகளரீம் சிவஞான ப்ரதாயினீம் |  

ஜன்மக்ேலச நிவர்த்யர்த்தம் வந்ேதஹம் கல்ப்பகாம்பிகாம் | |  

 

மீனாக்ஷிேதவி 
ஸ்ரீ வித்யாம் சிவ வாமாபாகநிலயாம் ஹ்ரீங்கார மந்த்ேராஜ்வலாம் 

ஸ்ரீ சக்ராங்கித பிந்து மத்யவஸதீம் ஸ்ரீமத் ஸபா நாயிகாம் |  

ஸ்ரீமத் ஷண்முக விக்னராஜ ஜனனீம் ஸ்ரீமத் ஜகன் ேமாகினீம் 

மீனாக்ஷீம் ப்ரணேதாஸ்மி ஸந்ததமஹம் காருண்ய வாரரம் நிதிம் | |  

 

அம்பிைக துதி 
எழிலுறு ைவகுந்தமதி ேலய்ந்தவேன பரெமன்ன 

 விைசப்ேபார் சிந்ைத 

வழியிலுறு மகந்ைதயுடன் வாழ்நாளு மகன்ெறாழிய 

 வலிய ெபால்லா 

ெமாழியதனா லரிமகைன யிறக்குமா றுைரெசய்த 

 முகின்ெமன் கூந்தற் 

பழிதபுநல் லுைமயவடன் வனஜமல ரடியிைணையப் 

 பணிந்து வாழ்வாம்.       [பானுகவி]  
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பரேமச்வரன் துதி 
அங்கணா ேபாற்றி வாய்ைம யாரணா ேபாற்றி நாக 

கங்கணா ேபாற்றி மூலகாரணா ேபாற்றி ெநற்றிச் 

ெசங்கணா ேபாற்றி யாதிசிவ பரஞ்சுடேர ேபாற்றி 

எங்கணாயகேன ேபாற்றி யீறிலா முதேல ேபாற்றி.  

 

ஸ்ரீ அக்னீச்வரர் 
பரவு புகழ் ேசாணாட்டிற் பலாசவனத் தமர்ந்துயிர்கட் 

கிருளடருந் துயெராழிப்பா ெனல்ைலயிலா ெதழுந்தெபருங் 

கருைண திரு வடிவான கற்பகநா யகிெயாருபால் 

மருவவள ரக்னீச் சுரர் மலர்த்தா ளிைணேபாற்றி.  

 

தக்ஷிணாமூர்த்தி 
ஸ்படிக ரஜதவர்ணம் ெமளக்திகீம் அக்ஷமாலாம் 

அம்ருத கலசவித்யா ஞானமுத்ராம் கராக்ேர |  

த த த முரக கக்ஷ்யம் சந்த்ரசூடம் த்ரிேணத்ரம் 

வித்ருத விவிதபூஷம் தக்ஷிணாமூர்த்திமீேட | |  

ஆல்வருக்கந் தனிலுயர்ந்த வடநிழற்ேக 

 ெதன்முகங்ெகாண்டு,  அறேவாராய 

நால்வருக்கு ளிருவருக்கு ெமாருவருக்கு 

 நவின்றருளி நவிெலாணாத 

நூல்வருக்க ெமாருவருக்கு நுவலாம 

 னுவன்றாைன நுதற்கண்ணாைனப் 

பால்வருக்ைகக் கனிையயருட் பசுந்ேதைனப் 
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 பரவாமற் பரவல் ெசய்வாம்.  
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நடராஜர் துதி 
த்யாேயத் ேகாடி ரவிப்ரபும் த்ரிணயனம் சீதாம்சு கங்காதரம் 

தக்ஷாங்க்ரி ஸ்தித வாமகுஞ்சித பதம் சார்தூல சர்மாம்பரம் |  

வன்ஹி ேடால கராபயம் டமருகம் வாேம சிவாம் ச்யாமளாம் 

கல்ஹாராம் ஜபஸ்ருக்சுகாம் கடிகராம் ேதவீம் ஸேபசம் பேஜ | |  

 

உலெக லாமுணர்ந் ேதாதற் கரியவன் 

நிலவு லாவிய நீர்மலி ேவணியன் 

அலகில் ேசாதிய னம்பலத் தாடுவான் 

மலர்சி லம்படி வாழ்த்தி வணங்குவாம் 

 

நந்தி ேதவர் துதி 
விப்ராணம் பரசும் ம்ருகம் கரதைல ரீச ப்ரணாமாஞ்சலிம் 

பஸ்ேமாத்தூளன பாண்டரம் சசிகலா கங்காகபர்ேதாஜ்ஜ்வலம் |  

பர்யாய த்ரிபுராந்தகம் ப்ரமதப : ச்ேரஷ்டம் கைணர் வந்திதம் 

ப்ரம்ேமந்த்ராச்யுத பூஜிதாங்க்ரி கமலம் ஸ்ரீ நந்தி ேகசம் பேஜ | |  

 

ஐயிரு புராணநூல் அமலர்க் ேகாதியும் 

ெசய்யபன் மைறகளும் ெதரிந்தும் மாையயால் 

ெமய்யறு சூள் புகல் வியாதன் நீட்டிய 

ைகயடு நந்திதன் கழல்கள் ேபாற்றுவாம்,  

 

சண்டிேகசரர் துதி 
சிவாஞ்ஜலி க்ருதம் சண்டம் சிவத்யான பராயணம் 
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சிவார்ச்சா பலதாதாரம் சிவ சண்ேடசரம் பேஜ.  
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நால்வர் துதி 
பூழியர்ேகான் ெவப்ெபாழித்த புகலியர்ேகான் கழல்ேபாற்றி 

 ஆழிமிைசக் கல்மிதப்பில் அைணந்தபிரானடி ேபாற்றி 

வாழிதிரு நாவலுர் வந்ெதாண்டர் பதம் ேபாற்றி 

 ஊழிமலி திருவாத வூரர்திருத் தாள்ேபாற்றி.  

 

விஷ்ணு துதி 
(ஆதி சங்கரர் சிவானந்தலஹரியில் விஷ்ணுைவ  

சிவபக்தாக்ர கண்யர் என்று ேபாற்றுகிறார்) 

பாணத்வம் வ்ருஷபத்வம் அர்த்த வபுஷா பார்யாத்வ மார்யாபேத 

ேகாணித்வம் ஸகிதா ம்ருதங்க வஹதா ேசத்யாதி ரூபம் தெதள |  

த்வத்பாேத ேநத்ரார்ப்பணம் ச க்ருதவான் த்வத் வாமபாேகா ஹரி : 

பூஜ்யாத் பூஜ்ய தர: ஸ  ஏவ ஹி ந ேசத் ேகாவா ததன்ேயா 

                                     அதிக : | |  

ஸ்ரீமத் அப்பய்ய தீக்ஷிதர் அவர்கள் விஷ்ணுைவ  

சிவஸ்வரூபியாகப் ேபாற்றுகிறார்.  

பாேல பஸ்ம விேலபனம் கரதேல லிங்கம் ஹ்ருதீந்து ஸ்திதி : 

ருத்ராக்ஷா பரணம் கேல சிரஸிேஜ விப்ரஜ்ஜடாமண்டலம் |  

ஜிஹ்வாக்ேர சிவமந்த்ர ஜாப்ய மனிசம் ராத்ெரள திவா கீர்த்தனம் 

ஏவம் ருத்ரமயம் ஹரிஸ்ஸ்வயமிதி வ்யக்தம் புராேணாதிதம் | |  

 

ஏறாகிப் பூணணியா ெமன்பாகி அன்பாகி எழில்ெகாள் ேமனி 

நீறாகிப் பூந்ெதாைடயா நிைலயாகிக் கைலயாகி நிமலன் பாேலார் 

கூறாகிப் பவளவிதழ்க் ெகாம்பாகி யம்பாகிக் குலவி யீசன் 

ேபறாகி யுறத்த வஞ்ெசய் சக்கரமா லடிமலைடப் ேபணி வாழ்வாம்.  
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                                                       [பானுகவி]  
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ஸ்ரீ ஹரதத்தர் 
அனுதின மனுதிஷ்டந் ைசவபூஜா விதானம் 

மனஸி வசஸி காேய ைசவ பாவம் ப்ரபந்ந : |  

த்விஜவர ஹரதத்த : கம்ஸ பூராக்ய க்ராேம 

ஐயது விஜித மாேயா வாஸுேத வாம்ச பூத : | |  

 

(புண்யேகாடி ேஸாமஸுந்தரக் குருக்கள் பாடியது) 

 

(1) 

ஏக வக்த்ரம் த்விநயனம் த்ரிபுண்ட்ேரன விராஜிதம் |  

பஸ்மருத்ராக்ஷ பூஷரட்யம் அனலாஸன ஸம்ஸ்திதம் | |  

 

(2) 

சதுர்ேவதார்த்த தாத்பர்ய வக்தாரம் சிவரூபகம் |  

பஞ்சாக்ஷர ஜபாஸக்தம் பஞ்சவக்த்ர பராயணம் | |  

 

(3) 

பஞ்சப்ரம்ம ஷடங்காதி மந்த்ரன்யஸ்த கேளபரம் |  

ஸப்தஸ்வர ஸமாயுக்தம் கானவித்யா விசாரதம் | |  

 

(4) 

மஸ்தகாஞ்சலி முத்ரார்த்த ேமாதகம் பரமம் குரும் |  

ஹரதத்தம் சிவாசார்யம் பத்ரமூர்த்திம் ஸ்மராம்யஹம் | |  
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(இந்த த்யான சுேலாகங்களில் 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,  எண்கைளக் குறிக்கும் பதங்கள் 

அைமந்திருக்கும் நயம் கவனிக்க) 



ஸ்ரீ ஹரதத்தர் - த்யானங்கள் 

ஸ்ரீ ஹரதத்தருக்கு உபேதசம் ெசய்த  

தக்ஷிணாமூர்த்தி ஸ்துதி – கீர்த்தைன 

ராகம் : சஹானா       தாளம் : சாபு 

 

பல்லவி 

தக்ஷிணா மூர்த்தியின் தாள்கள் பணிபவர்க்ேக 

முக்தியாம் ஆனந்தம் – ஸித்திக்கும் அறிவீேர.  

 

அனுபல்லவி 

ஸனகாதி நால்வர்க்கும் ஸத்குருவாய் அன்று 

மனமாதி களடங்க – ெமளேனாபேதசம் ெசய்த 

 

சரணம் 

மாலின் அம்சமாய் வந்த பாலன் பக்திைய ஏற்று 

ஆலயத்தி லமர்ந்ேத – அவனுக்கும் குருவாகி 

நால்ேவ தங்களில் ேதற்றி – நாமதீக்ைஷயும் ெசய்து 

பால்பாய ஸ்அ ன்னத்ைதப் பரிவுடன் உண்பித்த  
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