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அல்லது 

சதுர் ேவத தாத்பர்ய ஸங்க்ரஹம் 

 
 

 

 

 

 

சிவலிங்க பூபதியின் 

ஸம்ஸ்க்ருத வ்யாக்யானத்ைதத் தழுவி 

தமிழில் பதவுைரயும் தாத்பர்யங்களும் 

 

 

 

 

 

 

எழுதியவர்: 

பண்டிதராஜ – ஸாம்ப ஸ்ரீ 

ைக.  பாலஸுப்ரமண்ய சாஸ்திரிகள் 

தைலைம உபாத்தியாயர்,  ஸம்ஸ்க்ருத கல்லூரி 
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சுருதி ஸூக்தி மாலா 

உ 

சுருதி ஸூக்தி மாைல 
(வ்யாக்யானம்-தத்துவப் பிரகாசிைக) 

 

மங்கள ச்ேலாகம் 

கல்ப்பாந்ேத சமித த்ரிவிக்ரம 

 மகா கங்காள பத்த ஸ்புரத் 

ேசஷஸ்யூத ந்ருஸிம்ஹ பாணி 

 நகரப் ப்ேராதாதி ேகாலாமிஷ: |  

விச்ைவகார்ணவ ஸம்விஹார முதிெதள 

 ேயா மத்ஸ்ய கூர்மா வுெபள 

கர்ஷந் தீவரதாம் கேதாஅஸ்யது 

 ஸதாம் ேமாஹம் மஹாைபரவ: | |  

 

 இந்த ச்ேலாகம் ஆதித்ய புராணத்தில் இருக்கிறது.  சிவலிங்க பூபதியவர்கள் 

‘தத்துவ ப்ரகாசிைக’ என்று தமது வ்யாக்யானத்திற்கு இைத மங்கள 

ச்ேலாகமாகக் அைமத்துக்ெகாண்டார் ேபாலும்,  அவர் வ்யாக்யானத்ைதத் தழுவிய 

இந்தத் தமிழ் வ்யாக்யானத்திற்கும்,  இைதேய மங்கள ச்ேலாகமாகக் ெகாள்ேவாம்.  

          தி.வி.அ.  சிெரளதி  

                                                                (பதிப்பாசிரியர்) 

 

குறிப்பு 

 வ்யாக்யானத்தில் வரும் அேனக ஸம்ஸ்க்ருத பதங்களுக்கு விளக்கமாகத் தமிழில் 

அரும்பதவுைர அனுபந்தமாகச் ேசர்க்கப்பட்டிருக்கிறது.  
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உ 

| |  ஓம் நேமா தக்ஷிணாமூர்த்திேய | |  

சுருதி ஸூக்தி மாலா 
அல்லது 

சதுர் ேவத தாத்பர்ய ஸங்க்ரஹம் 

 
ெபயர் விளக்கம் 

 

 சுருதி – ேவதங்களின்,  ஸூக்தி – நல்ல அழகிய,  அதாவது உண்ைமப் 

ெபாருைள விளக்கும் வாக்கியங்களாகிய மலர்களின்,  மாலா-மாைல.  இஃது 

பரேமச்வரனுக்கு ஸ்துதி ரூபமாய் ஸம்ர்ப்பிக்கப்படும் வாடாமலர் மாைல.  

ஸாதாரண மலர்களில் மாைல ெகாஞ்சம் ேநரம் அல்லது ஒரு நாளானபின் 

வாடிவிடும்.  இந்த ஸ்துதி மாைலயின் மலர்கள் ஒரு நாளும் வாடா.  

 ஸ்ரீ ஹரதத்தாசார்யார் தமது கிரந்தத்திற்குக் ெகாடுத்த சிறப்புப் ெபயர் 

சுருதி ஸூக்தி மாைல,  (ச்ேலாகம் 151) ஆயினும் 2-வது ச்ேலாகத்தில்.  

  

 தாத்பர்ய ஸங்கரஹ மஹம் விதேத மேஹைச!  

 

 என்று ெசால்வதால்,  “தாத்பர்ய ஸங்க்ரஹம்” என்ற மற்றும் ஒரு ெபயரும் 

நிலவி வருகிறது,  சுருதி என்ற பதம் ெபாதுவாக நான்கு ேவதங்கைளயும் 

குறிக்குமாதாலால்,  இந்த க்ரந்தம் ேமலும் சற்று விளக்கமாக,  “சதுர்ேவத” 

தாத்பர்ய ஸங்க்ரஹம் என்றும் ெபரிேயார்களால் ேபாற்றப்பட்டு வருகிறது.  

 ேவதங்களின் உண்ைமப் ெபாருைள அறியாதவர்களுக்கும் தங்கள் தங்கள் 

மதம்,  ெகாள்ைக,  அபிமானங்களுக்ேகற்ப,  ேவறு ேவறு கருத்துக்கைள 

ெசால்பவர்களுக்கும்,  ப்ரபல சுருதி ப்ரமாணங்களாலும்,  மீமாம்ஸா 

ந்யாயங்களாலும் முழுமுதற் கடவுள் பரேமச்வரேன என்ற உண்ைம தத்துவத்ைத 

ஸ்தாபிக்கும் சிவபரதல்,  ைசவ ஸ்தாபத க்ரந்தம்.  
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         தி.வி.அ.  சிெரளதி 
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சுருதி ஸூக்தி மாைல 
 

சுேலாகம் 1 

யஸ்ைம நேமா பவதி யஸ்ய குணா: ஸமக்ரா: 

நாராயேணாபநிஷதா யதுபாஸேனாக்தா |  

ேயா ந: ப்ரேசாதயதி புத்தி மதிக்ரெதள ய: 

தம் த்வாமனன்யகதிரீச்வர!  ஸம்ச்ரயாமி | |  

 

பதவுைர 

யஸ்ைம – எவருக்கு,  நம:: - நமஸ்காரங்கள்,  பவதி – ெசல்கின்றனேவா;  யஸ்ய 

– எவருக்கு,  ஸமக்ரா – பரிபூர்ணமான,  குணா: (ஆறு) குணங்கள் பவந்தி – 

இருக்கின்றனேவா,  நாராயேணாபநிஷதா – ைதத்ரீயா ரண்யகம் பத்தாவது 

நாராயேணாபநிஷத்தால்,  யதுபாஸனா – எவருைடய உபாஸைன,  உக்தா – 

ெசால்லப்பட்டதாக,  பவதி – இருக்கிறேதா,  ய: - எவர்,  ந: - நம்முைடய,  புத்திம் 

– அந்தக் கரணத்ைத,  ப்ரேசாதயதி – (அந்தர்யாமியாகவிருந்து) 

தூண்டிவிடுகிறாேரா,  ய : - எவர்,  க்ரெதன – யாகங்களுக்கு,  அதி – தைலவேரா,  

(பல ப்ரதாேவா), தம் – அப்ேபர்ப்பட்ட,  த்வாம் – உம்ைம,  ஈச்வர – ேஹ 

பரேமச்வரேன!  அனன்யகதி – ேவறு கதியில்லாத நான்,  (மற்ற ேதவைதகைள 

ஆச்ரயிக்காமல்) ஸம்ச்ரயாமி – நன்கு சரணமைடகிேறன்.  பிரபக்தி ரூபமாகச் 

சரணமைடகிேறன்.  

 

கருத்துைர 
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 நமஸ்காரங்கள் எவைர அைடகின்றனேவா,  எவர் நமச்ேசஷிேயா,  எவர் 

பகவத் பத வாச்யேரா,  பூர்ணமான ஆறு குணங்களும் நிரம்பப் ெபற்றவேரா,  (32 

உபாஸைனகளுக்குள் சிறந்ததான) எவருைடய உபாஸைன நாராயேணாபநிஷத் 

கூறுகிறேதா,  எவர் காயத்ரீ மந்த்ர ப்ரதி பாத்யராக,  எல்லார் ஹ்ருதயத்திலும் 

அந்தர்யாமியாக இருந்து,  புத்திையச் ெசலுத்திச் ெசயல்களில் ஈடுபடுத்துகிறாேரா,  

எவர் ஸர்வ யாகங்களுக்கும் ேசஷியாகச் கர்மடர்களால் அவலம்பிக்கப் 



சுருதி ஸூக்தி மாலா 

படுகிறாேரா,  இவ்விதம் விேசஷமான ஐந்து சிறப்பு லக்ஷணங்கள் ெபாருந்திய,  

கடவுளாகிய உம்ைம ேஹ,  பரேமச்வரா!  ேவறு கதியில்லாத நான்,  மற்ற 

ெதய்வங்கைள உபாசிக்காமல் உம்ைமேய முழுமுதற் கடவுளாகவும்,  பரெமன்றும்,  

ஏகாந்தமாக உபாஸிக்கிேறன்.  

 என்று இந்த க்ரந்தத்தின் விஷயத்ைதச் ெசால்வது மூலம் ஸ்ரீ 

ஹரதத்தாசார்யவர்யர் முதல் சுேலாகத்தில் மங்களத்ைதயும் ஈச்வர வணக்கத்ைதயும் 

ெசால்லுகிறார்.  

  

விேசஷவுைர 

 இந்த முதல் ச்ேலாகத்தால் பரேமச்வரனுக்கு ெசால்லப்பட்ட சிறப்பு 

லக்ஷணங்கள் ஐந்து: (1) நமச்ேசஷித்வம்;  (2) நிரதிசய ஐச்வர்யாதி மத்வம்;  (3) 

நாராயேணாபநிஷத் உதீரிேதாபாஸ்யத்வம்;  (4) காயத்ரீ மந்த்ர ப்ரதி பாத்யத்வம்;  

(5) க்ரது ேசஷித்வம் என்பன.  இவ்ைவந்தும் அதிவ்யாப்தி,  அவ்யாப்தி,  

அஸம்பவம் என்ற முப்பிைழயின்ைமயால்,  பரேமச்வரன் லக்ஷணங்களாகக் 

கருதப்படுகின்றன.  இவ்ைவந்தும் ேவத வாக்கியங்கைளக் ெகாண்டு நிைலநாட்டப் 

படுவதால்,  பிரமாணமும் விளக்கப்பட்டதாகும்.  

 

லக்ஷண ப்ரமாணாப்யாம் வஸ்து ஸித்தி: 

 என்ற நியாயப்படி க்ரந்த ஆரம்பத்தில் வஸ்து நிர்ேதசம் குறிக்கப்பட்டது.  

பரேமச்வரன் தான் வஸ்து;  பரெதய்வம் பரமார்த்த தத்வம்.  சதுர்ேவத தாத்பர்ய 

விஷயீ பூதப்ெபாருள் பரேமச்வரன் தான் என்பது குறிப்பிடப்பட்டது.  

 முழு முதற் கடவுைள வணங்குவதாகிய முதல் ச்ேலாகத்தால் க்ரந்தம் 

நிர்விக்னமாக முடிவைடயும் ெபாருட்டு,  க்ரந்த ஆரம்பத்தில் மங்களம் ெசய்யப்பட 

ேவண்டும் என்ற ஸம்ப்ரதாயத்ைத சிஷ்யர்களுக்கு அறிவித்துவிட்டு,  இரண்டாவது 

ச்ேலாகத்தால்,  “பிரதிக்ைஞ” என்ற பாகத்ைதச் ெசய்ய ஆரம்பிக்கிறார்,  

ெசய்யப்ேபாகும் கார்யத்ைத,  ெசால்லப் ேபாகும் விஷயத்ைதக் குறித்தால் தான்,  

ஜிஞ்ஞாஸுக்களான ச்ேராதாக்கள்,  வாசகர்கள்,  கவனமாகக் ேகட்க முன் 

வருவார்கள்.  
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சுேலாகம் 2 

ேவேதஷு வா ததனுயாயிஷு வா விசார்ய 

தந்த்ேரஷு வாக்யமகிலம் ப்ரதிபாதகம் ேத |  

தாத்பர்ய ஸங்க்ரஹ மஹம் விதேத மேஹச ! 

மஹ்யம் ப்ரஸீத த நய மாம் ருஜுனாபதா த்வம் | |  

 

பதவுைர 

ேவேதஷு வா – ேவதங்களிலும்,  ததனுயாயிஷு வா தந்த்ேரஷு – 

ேவதங்கைளப் பின் பற்றி வந்திருக்கும் புராண,  சிவதர்ம,  முதலிய ஆகம 

ஸித்தாந்தங்களிலும்,  ேத – நமச்ேசஷித்வம் முதலிய ஐந்து லக்ஷணங்களால் 

குறிப்பிடப்பட்ட,  உங்களுைடய,  ப்ரதிபாதகம் – உபக்ரமம்,  உபஸம்ஹாரம் 

முதலிய ஆறுவித தாத்பர்ய லிங்கங்கைளக் ெகாண்டு ஒேர ேநாக்கமாகத் 

ெதரிவிக்கிற,  அகிலம் வாக்யம் – எல்லா வாக்ய ப்ரமாணங்கைளயும்,  விசார்ய – 

நன்கு விசாரித்து,  (விசிந்த்ய – நன்கு ேயாஜித்து),  அஹம் – நான்,  தாத்பர்ய 

ஸங்க்ர்ஹம் – ேவதபுராண வாக்ய தாத்பர்ய சுருக்கமாகிய இந்த க்ரந்தத்ைத,  

(சுருதி ஸூக்தி மாைலய),  விதேத – ெசய்கிேறன்.  மேஹச – பரேமச்வரேன!  

மஹ்யம் – என் விஷயத்தில்,  ப்ரஸீத – (பிரஸன்னமாகி) அருள் புரிய 

ேவண்டும்.  த்வம் – நீர்,  மாம் – என்ைன,  ருஜுனா – ேகாணல் இல்லாத,  

ேநர்ைமயான,  பதா – மார்க்கத்தினால்,  நய – ேபாகும்படி ெசய்யேவண்டும்.  

 அந்தர்யாமியாக இருந்து,  அைனத்ைதயும் தூண்டுகிற தாங்கள்,  நல்ல 

ேவதவாக்கியங்கள்,  உண்ைமயான தாத்பர்யங்கைள விளக்கும்,  ேநர்ைமயான 

வழியில் என்ைனப் ேபாகும்படி தூண்டேவண்டும்.  வாயு ஸம்ஹிைதயிலும்,  

ச்ேவதாச்வதர உபநிஷத்திலும்,  பரேமச்வரேன புத்தி ப்ேரரகன் என்ற விஷயம் 

விளக்கப்பட்டிருக்கிறது.  

 

விரிவுைர 
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 முழுமுதற் கடவுளால் இயற்றப்பட்டதால் ேவதங்கள் ப்ரமாணங்களாகும் 

என்பதும்.  காளிதாஸன் க்ரந்தம் ேபால ேவதமும் ஒரு மகாபுருஷன் ெசய்தது 

தான் என்பது அனுமானத்தால் சித்திக்கும் என்பது.  தார்க்கிகர்கள் ெகாள்ைக.  



சுருதி ஸூக்தி மாலா 

புருஷஸூக்த மந்த்ரமும் (யக்ேஞச்வரனான) – பரேமச்வரனிடமிருந்து மூன்று 

ேவதங்களும் உண்டானதாகக் கூறுகிறது.  

 ைஜமினி மகரிஷியும்,  அவைரப் பின் பற்றும் மீமாம்ஸகர்களும்.  ேவதங்கள் 

அெபளருேஷயமானதால்,  புருஷ ேதாஷம் ெகாஞ்சமும் சங்கிக்க இடமற்றது;  

ஆதலால் ப்ரமாணங்கள் என்கிறார்கள்.  

 மூச்சு விடுவதுேபால் சிரமமில்லாமல் (அனாயஸமாகக்) கடவுளிடமிருந்து 

ேவதங்கள் ெவளிவந்தன.  ஆதலால் ஈச்வரன் என்ற புருஷஸம்பந்தம் இருந்தாலும் 

மற்ற கிரந்தங்கைளப்ேபால்,  மானிட,  க்ருதி யில்லாததால் ேதாஷமற்றைவ,  

ப்ரமாணங்களாகும் என்பது வ்யாஸர்,  அவைரப் பின்பற்றியவர்களுைடய 

ெகாள்ைகயாகும்.  

 க்ரந்தகாரர் ஸ்ரீ ஹரதத்தாசார்யார் இந்த மூன்று ெகாள்ைககைளயும் 

அங்கீகரித்து விளக்கம் ெசய்திருக்கிறார்.  

 

ேவத: ஸ்வயம் பவது வா தவ வா ப்ரணீதி:  

                                                 (சு – 108) 

 ப்ரத்யக்ஷம் முதலிய ப்ரமாணங்களால் அறியப்படாத தர்மத்ைதயும் 

பிரம்மத்ைதயும் ெதரிவிப்பதால்,  ேவதம் என்ற ெபயர் அந்வர்த்தமாகிறது.  

(காரணப் ெபயராகத் ெபாருந்தியிருக்கிறது) புராணம்,  ஆகமம் முதலியைவ 

ேவதார்த்தத்ைத விளக்க வந்தைமயால்,  அைவகளில் ெசால்லப்பட்ட 

ஸித்தாந்தங்களும் ஏற்கத்தக்கைவ என்பது ைஜமினி முனிவரால் 

ஸ்ம்ருத்யாருத்யாதிகரணத்தில் விசாரித்து ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ளது.  

 இங்கு ‘வா’ என்ற பதம் ‘உம்’ என்ற ெபாருைளயும்,  ‘தந்த்ரம்’ என்ற 

பதம் ‘ஸித்தாந்தம்’ என்ற ெபாருைளயும் தருவது குறிப்பிடத்தக்கது.  

 

உபக்ரேமாப ஸம்ஹாெரள,  அப்யாேஸா பூர்வதா பலம் |  

அர்த்தவாேதாப பத்தீ ச லிங்கம் தாத்பர்ய நிர்ணேய | |  

 என்ற ஆறு தாத்பர்ய க்ராஹக லிங்கங்கைளக்ெகாண்டு ேநாக்க மறிய 

ேவண்டும்.  அம்முைற வ்யாஸமுனிவராலும்,  ஸத்வித்யா,  பூம வித்யா 

ப்ரகரணங்களில்,  ஸ்ரீ ஆதிசங்கர பகவத்பாதாள் அவர்களாலும் 

விளக்கப்பட்டிருக்கிறது.  
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சுேலாகம் 3 

மந்த்ரார்த்தவாத விதிபிர் பஹுதா விபக்ேதா 

யச் சப்தராசிரனேபக்ஷதயா ப்ரமாணம் |  

ேஸாயம் விமத்ஸர விம்ருஷ்ட பதார்த்ததத்ேவா 

ேவத: ப்ரகாசயதி ேகவல மீச்வரம் த்வாம் | |  

 

 ஐந்து லக்ஷணங்களில் நமச்ேசஷித்வம் என்ற முதல் லக்ஷணத்ைத 

விவரிக்கேவண்டி,  முதலில் “ஈச்வரன்” என்ற பதம் மகாேதவன்,  (பரேமச்வரன்) 

ஒருவைனத்தான் குறிக்கும் என்பைத ேவத ப்ரமாணங்களால் ஸ்தாபிக்க 

ஆரம்பிக்கிறார்.  

 

பதவுைர 

மந்த்ரார்த்தவாத விதிபி: - மந்திரங்கள்,  அர்த்த வாதங்கள்,  விதி வாக்யங்கள் 

என்று மூன்று விதமாகவும்,  பஹுதா – இன்னும் பலவிதமாகவும்,  விபக்த: - 

பிரிக்கப்பட்டிருப்பதும்,  அனேபக்ஷதயா – (ெசான்னவரின் மகிைமைய) ேவறு 

ப்ரமாணத்ைத அேபக்ஷிக்காமல் ஸ்வதந்தரமாகேவ,  ப்ரமாணம் – ப்ரமாணதுமான,  

ய : - யாெதாரு,  சப்த ராசி: - சப்தக் கூட்டமாகிய ேவதம் இருக்கிறேதா,  ஸ: - 

அப்ேபர்ப்பட்ட  அயம் – இந்த ப்ரத்யக்ஷமான,  ேவத: - ேவதமானது,  விமத்ஸர 

விம்ருஷ்ட பதார்த்த தத்வ: - அஸுைய,  ெபாறாைம இல்லாதவர்களால் பதார்த்த 

உண்ைம விசாரிக்கப்படுமாகில்,  த்வாம் ேகவலம் – உம்ைமமட்டும் தான்,  ஈசவ்ரம் 

– ஈச்வரபதத்திற்கு உண்ைம அர்த்தமாக,  ப்ரகாசயதி – ெவளிப்படுத்தி,  

ப்ரகாசிக்கச் ெசய்கிறது.  

 

விரிவுைர 
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 ேவதத்தில் மந்த்ரங்கள் ச்ரவணத்துக்கு உபேயாகிக்கப்படுகின்றன.  

அர்த்தவாதங்கள் ஒரு விஷயத்ைதப் பகழேவா,  நிந்திக்கேவா 

உபேயாகப்படுகின்றன.  விதிகள் (நிேஷதங்கள்) உலகில் அறியப்படாத,  ெசய்ய 

ேவண்டிய தர்மங்கைளயும்,  விலக்கேவண்டிய அதர்மங்கைளயும் ெதரிவிக்கின்றன 

என்பது மீமாம்ஸக ஸித்தாந்தம்.  ஸ்ம்ரிதிகள் ேவதார்த்தத்ைத விளக்குவதால் 

பரதந்த்ர ப்ரமாணம்,  ேவதெமான்றுதான் பிறைர மூலமாக அேபக்ஷிக்காமல் 



சுருதி ஸூக்தி மாலா 

ஸ்வதந்த்ர ப்ரமாணம் என்பதும் மீமாம்ஸகர் முடிவு ெசய்த ஸித்தாந்தம்.  

ஒவ்ெவாரு பதத்தின் உண்ைமப் ெபாருைள அஸூைய பக்ஷபாதமின்றி 

விசாரித்து நிர்ணயிக்க ேவண்டும்.  

 

ஈசானஸ் ஸர்வ வித்யானாம்,  ஈச்வரஸ்ஸர்வ 

பூதானாம் – தமீச்வராணாம் பரமம் மேகச்வரம் 

 

முதலியைவ,  ஈச்வர பத அர்த்தத்ைத விளக்கும் மந்த்ரங்கள்.  

 

 யத ஈஷ்ேட ஈச்வர: முதலியைவகள்,  தாது,  ப்ரத்யங்கைளப் பிரித்துக் 

காட்டி,  ஈச்வரபதத்ைத விளக்கும் அர்த்தவாதங்கள்.  

 

 காரணம் து த்ேயய: ; ஸர்ைவச்வர்ய ஸம்பன்ன: 

 ஸர்ேவச்வர: ச சம்பு: - முதலியைவ,  ஈச்வர பதார்த்தத்ைத விளக்கி 

அவைர த்யானம் ெசய்ய ேவண்டும் என்று கட்டைளயிடும் விதிகள் இம்மாதிரி 

பலவிடங்களில் மந்திரார்த்தவாத விதிகள்.  அதர்வசிரஸ்,  ச்ேவதாச்வதேராப நிஷத்,  

மாண்டூக்யம்,  முதலியைவகளில் பலவாறு ெசால்லப்பட்டிருப்பைவ இங்கு 

ப்ரமாணமாகும்.  

 

சுேலாகம் 4 

சப்ேதாய மீச்வர இதி ச்ருதிேகாசஸ்ஸந் 

ஆநீலகண்ட மவதம்ஸித சந்த்ரேலகம் |  

த்வாேமவ ேபாதயதி நாத!  நிஜார்த்த ேபாஷாத் 

அன்யம் புன: ப்ரகரணாதி நிபீடேனன | |  

 

 பதத்தின் உண்ைமயான அர்த்தத்ைத ேயாக வ்யுத் பத்தியால் 

அறியேவண்டும்.  அவ்விதேம ரூடமான பதங்களுமுண்டு ஈச்வரன் என்ற பதம் 

ேயாகமுைறயிலும் ரூடமுைறயிலும் பரேமச்வரைனத்தான் குறிக்கிறெதன்று 4-வது,  

5-வது சுேலாகங்களால் விளக்கம் ெசய்கிறார்.  
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பதவுைர 

 அயம் – இந்த,  ஈச்வர: ஈதி – ஈச்வரெனன்ற சப்த: - சப்தமானது,  

வார்த்ைதயானது,  ச்ருதி ேகாசரஸ்ஸந் – காதால் ேகட்கப்படும்ேபாது,  லக்ஷணா 

வ்ருத்திையக் ைகக்ெகாள்ளாமல்,  அபிதா என்ற சக்திமாத்ரத்தால் 

விஷயீகரிக்கப்படும்ேபாது ஆநீலகண்டம்* - நஞ்சுண்டெபாழுது அைடயாளமாகக் 

ெகாஞ்சம் தான் கருத்த கழுத்ைத உைடயவரும்,  அவதம்ஸித சந்த்ரேலகம் – 

ஆபரணமாகத் தைலயிலணியப்பட்ட சந்திர கைலைய உைடயவருமரன,  நாத – 

தைலவேர!  த்வாேமவ – உம்ைமேய,  நிஜார்த்தேபாஷாத் – நிகரற்ற ஐச்வர்யம் 

என்ற தன் ெசாந்த அர்த்தம் நிரம்பியிருப்பதால்,  ேபாதயதி – அறிவிக்கிறது,  

அன்யம் புன: மற்ற ேதவைதகைளேயா,  ப்ரகரணாதிநிபீடேனன – ப்ரகரணம் 

ஒளசித்யம்,  லிங்கம் முதலிய 14 ஸங்ேகாச ப்ரமாணங்கள்,  பதாந்தர ஸம்பிவ்யா 

ஹாரம்.  “வா” பதச் ேசர்க்ைக முதலிய காரணங்களால் (முக்யார்த்தத்ைத 

விடேவண்டிய வருவதால்) ேபாதயதி – அறிவிக்கிறது.  

 

* விஷம் உடல் முழுதும் பரவும் தன்ைமயுள்ளதாயினும் கடவுைள ஒன்றும் ெசய்ய 

முடியாது.  ஈச்வரன் ஸ்ேவச்ைசயால் விஷத்ைதக் கழுத்தில் நிறுத்தி கழுத்தின் நிறத்ைதயும் 

சிறிது நீலமாக்கி காட்டுகிறார்;  தான் ெசய்த பரமானுக்ரஹத்திற்கு ஒர் ப்ரத்யஷ 

ப்ரமாணமாக அைமத்துக் ெகாள்கிறார்,  ஈச்வரனுக்கு நீலகண்டன் என்று காரணப் ெபயரும் 

அைமகிறது.  (தி.வி.அ) 

 

விேசஷ வுைர 
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 வ்யாகரணத்தில் ஈச்வரசப்தம் ஸ்ேதசபாஸபிஸகேஸாவரச் என்ற 

ஸூத்ரத்தால் ‘வரச்’ ப்ரத்யயாத்தமாவும் ‘வநிப்’ ப்ரத்யயம் ைவத்து “வேனாரச” 

என்ற ஸூத்ரத்தால் ‘ர’ என்ற எழுத்து வருவதாலும் “அச்ேனாேதராசுகர்மணி 

வரட் ச” என்ற உணாதி ஸூத்ரத்தால் ‘வரட்’ ப்ரத்யயாந்தமுமாக மூன்று 

விதமாக வ்யுத்பத்தி காண்பிக்கப் பட்டிருக்கிறது,  “ஆசு கர்ம வர தாம்னாதி 

க்ரியா யஸ்ய சீக்ர தாதா ஆசுேதாஷ: என்று விளக்கப் பட்டிருக்கிறது.  “ஈச்வர: - 

க்ஷிப்தம் என்பது ப்ருஹாதரண்யக சாங்கர பாஷ்யம்.  எல்லாைரயும் விட 

ஐச்வர்யமுள்ள ஸ்வதந்த்ரன் தான்,  பிறர் அேபக்ைஷயில்லாதலால்,  சீக்கிரத் 

கார்யங்கைளச் ெசய்ய முடியும்.  துஷ்டநிக்ரஹேமா சிஷ்டபரி பாலனேமா 

அனாயாஸமாக சீக்கிரம் ெசய்பவர் ஈச்வர பதத்தின் ேயாகத்தால் அர்த்தம் 
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கிைடக்கிறது.  ஹாலஹல விஷத்ைத உடன் சாப்பிட்டுக் கஷ்டங்கைள நீக்கியவரும்,  

சந்திரைனத் தைலயில் தரித்து அம்ருத கிரணங்கைள ஸகல ஜகத்துக்கும் ஊட்டி 

சுகம் தருபவரும் பரேமச்வரனாதலால் ஈச்வரபதம்,  ப்ரகரணம் முதலிய ஸங்ேகாசக 

ப்ரமாணம் இல்லாத காலத்தும்,  ேயாகவ்யுத்பத்தியால் அவைரத்தான் குறிக்கும் 

என்பது தாத்பர்யம் – ப்ரம்மா,  விஷ்ணு முதலிய கடவுளுக்கு நிக்ரஹானுக்ரஹ 

சக்தியளித்தவர் சிவெபருமான் தான்.  

 

“ஹரிம் ஹரந்தம் அனுயந்திேதவா: விச்வஸ் ேயசானம் வ்ருஷபம் மதீனாம்” 

 

என்ற ேவதவாக்யங்களிலும்,  ேவதத்ைதத் தழுவிய பிரஹஜ்ஜாபால ஸ்ரீஉதி: ,  

பிரம்மாண்டபுராணம்,  வாயவீய ஸம்ஹிைத,  மகாபாரதம் வனபர்வம்,  

த்ேராணபர்வம் முதலிய பல இடங்களிலும்,  பரேமச்வரனுைடய ஈச்வரத்வம்;  மற்ற 

எல்லாைரயும் அடக்கியாளும் சக்தி நன்கு விளங்கும்.  

 

சுேலாகம் 5 

சப்தஸ் தவாயமபிதான மனன்ய சப்ேதா 

ைநகண்டுகா: சிவபதாதி வேதன மாஹு: |  

வஸ்து ஸ்வாபாவக்ருதேமவ து பூஜ்யபாவம் 

ப்ரூேத மேஹச்வர மஹான் பரம: ச சப்த: | |  

 

 ேயாக வ்யுத்பத்திையக் கவனிப்பது இருக்கட்டும்.  ஈச்வரன் என்பது 

உமக்குப் ெபயராக அைமந்து விட்டது.  ஆதலால் ரூடம் என்ேற 

ெசால்லேவண்டும்.  அல்லது ேயாகரூடமாகப் பங்கஜம் என்ற பதம்ேபால 

இருக்கட்டும் என்று விளக்குகிறார் இந்த 5-வது ச்ேலாகத்தால்.  

 

பதவுைர 
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 அயம் சப்த: - இந்த ஈச்வரன் என்ற சப்தமானது,  தவாபிதானம் – 

சிவசப்தம் ேபால உமக்கு அஸாதாரணப்ெபயராகும் அனன்ய சப்த: - பிறைரக் 

குறிக்காத சப்தமுமாகும்.  ைநகண்டுகா: - நிகண்டு கிரந்தத்ைத யுணர்ந்தவர்கள்,  

ஏனம் – இந்த ஈச்வர பதத்ைத,  சிவ பதாதிவத் – சிவன் பதம் முதலியைவ 
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ேபால,  ஆஹு: - ெசால்லுகிறார்கள்.  மேஹச்வரா!  மஹான் சப்த: - மகான் என்ற 

அைடெமாழியும் பரம: ச சப்த: - பரம என்ற அைடெமாழியும்,  இரண்டும் 

ஈச்வரபதத்தின் விேசஷணங்கள்,  வஸ்து ஸ்வபாவக்ருதம் – ஈச்வர சப்தார்த்தமான 

வஸ்துவின் ஸ்வபாவத்தால் கிைடத்த,  பூஜ்ய பாவ ேமவ – பூஜிக்கத் தகுந்த 

தன்ைமையேய,  ப்ரூேத – ெசால்லுகின்றன.  

  

 பிறர் ஈச்வரனாகலாம்,  சிவெபருமான் பரேமச்வரன்,  மேகசரன் என்பதால்,  

பரம,  மகத் சப்தங்கள் அைடெமாழியாக வந்து.  பிறைர விலக்கவில்ைல.  ஆனால்,  

அேயாக வ்யவச் ேசதகமாக நின்று.  ஈசரத்வம் சிவெபருமானுக்குப் பூரணமாக 

உள்ளத்ைதத் ெதரிவிக்கிறது.  ஆதலால் ஈச்வர சப்தம் அைடெமாழியில்லாத 

காலத்தும்கூட சிவெபருமாைனத்தான் குறிக்கும் என்பது ெபாருள்.  

 

 ஒரு குழந்ைத தந்ைதையப் பார்த்துப் ெபருமாள் ேகாயிலுக்குப் 

ேபாகிறாயா,  ஈசரன் ேகாயிலுக்குப் ேபாகிறாயா,  என்று ேகட்பது,  ஆபால 

ேகாபாலம் பிரஸித்தமனதல்லவா? இது வாயவீய ஸம்ஹிைதயில் நன்கு 

விளக்கப்பட்டிருக்கிறது.  காளிதாஸ் மகாகவியும்,  விக்ரேமார்வசீயம் 

நாந்திச்ேலாகத்தில்  

 

யஸ்மின் ஈச்வர இத்யனன்ய விஷய: 

 சப்ேதாயதார்த்தாக்ஷா: என்றும் 

ரகுவம்ச காவ்யத்தில் 

 மேகச்வர: த்ர்யம்பக ஏவ,  ந அபர:  என்றும் 

கூறியிருக்கிறார்.  

 

சுேலாகம் 6 

யஸ்ேயாபஸர்ஜன மெஸன பரேமா மகான் வா 

சப்தஸ் ததர்த்த மபிதாது மலம் ப்ரக்ருஷ்டம் |  

சப்ேதன பூஜ்ய வசேனன ஸமஸ்யமான: 

பூஜாம் ப்ரவீதி யதி சப்தவித: ப்ரமாணம் | |  
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 பரம :,மஹான்,  இவ்விரண்டு பதங்கள் சிறந்தவர் என்ற அர்த்தத்ைத 

யல்லவா குறிக்கின்றன.  பூஜ்ய பாவத்தின் அேயாக வ்யவச்ேசதகம் என்பது 

ெபாருந்தாேத என்ற சங்ைகைய இந்த சுேலாகத்தில் நீக்குகிறார்.  

 ஸமாஸத்தில் விேசஷ்யம் பூஜ்யவாசக மானதால்,  அத்துடன் கூடிய 

அைடெமாழியும் பூஜ்யார்த்தத்ைதக் கூறுவது இயல்பு தான் என்ற ஸமாதனம் 

கூறப்படுகிறது.  

 

பதவுைர 

 அெஸள – இந்த,  பரம  : சப்த : - பரம  சப்தேமா,  மஹான் வா சப்த : 

- மகான் சப்தேமா,  யஸ்ய – எந்த சப்தத்திற்கு,  உபஸர்ஜனம் – விேசஷணமாகக் 

ெகாடுக்கப்படுகிறேதா,  ததர்த்தம் – அந்த விேசஷ்யத்தின் அர்த்தத்ைத,  

ப்ரகிருஷ்டம் – சிறந்ததாக,  அபிதாதுமலம் – அறிவிக்கச் சக்தியுள்ளது,  

பூஜ்யவசேனன சப்ேதன – பூஜிக்கப்படுகிறவர்,  என்று ெபாருள் தரும் சப்தமாகிய 

ஈச்வர பதத்துடன்,  ஸமஸ்யமான : யதி – ஸமாஸம் ெசய்யப்பட்டிருப்பதாலும்,  

சப்தவித : பிரமாணம்யதி – பதங்களின் உண்ைம அர்த்தங்கைள நிர்ணயம் 

ெசய்வதில் நிபுணர்களான ைவயாகரணர்களும்,  மகத்,  பரம சப்தங்கள் மிகவும்,  

சிேரஷ்டம்,  உத்தமம்.  பூஜ்யத் தன்ைமகைளக் குறிப்பதாக விளக்கம் 

ெசய்திருப்பதாலும்,  பூஜாம் ப்ரவீதி – பூஜித்தல் என்ற கார்யத்தின் சிறப்ைபத்தான் 

ெசால்லும்.  

 ‘யதி’ என்னும் பதம் ‘ஆனால்’ என்ற பதம் ேபால,  ஸந்ேதகத்ைத இங்கு 

குறிப்பதல்ல.  நிச்சயத்ைத குறிப்பது,  விேசஷம் காண்க.  

 

ஸந்மகத் பரேமாத்தேமாத்க்ருஷ்டா : பூஜ்யமாைன : 

என்பது,  வ்யாகரண ஸுத்ரம்.  (பாணினீயம் 2-1-61) 

 

சுேலாகம் 7 

நாநீச்வரம் பவிதுமர்ஹதி விச்வேமதத் 

பஹ்வீச்வரம் ச நிதரா மயதா ப்ரமாணம் |  

தல்ேலாக ேவத விதிேதச்வர ! வர்ஜேனன 
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ேகாயம் ப்ரம : கதிசிதீச்வரமன்ய மாஹு: | |  
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 யஜமானைன ேவைலக்காரன் நமஸ்கரிப்பது வழக்கம்.  அது தான் ஈச்வர 

ப்ருத்யந்நியாய ெமனப்படும்.  

 ஈச்வரபதம் ேவதபுராணங்களில் பரேமச்வரைனேய குறிப்பதாக ேயாக ரூட 

பதெமன்பது முன்ெசால்லியபடி தீர்மானிக்கப்பட்டிருப்பதால்,  ப்ருத்ய 

ஸ்தானீயர்களானவர்களால் ெசய்யப்படும் நமஸ்காரம் பரமசிவைனத்தான் ேசரும் 

என்பது ‘ஈச்வர’ சப்தார்த்தைதக் ெகாண்டு நிச்சயிக்கப்பட்டது.  அதனால் 

உலகுக்கு ஈச்வரன் கிைடயாது என்ற நிரீச்வரவாதமும்,  பல  கடவுள்கள் 

இருக்கிறார்கள் என்ற ‘பஹ்வீச்வர’ வாதமும்,  சிவெபருமாைனத்தவிர ேவறு 

கடவுள் உண்டு என்ற ‘அ ன்ேயச்வர’ வாதமும்,  இம்மூன்றும் ஸரியல்லெவன்பைத 

இந்த 7வது ச்ேலாகத்தால் கூறுகிறார்.  

 

பதவுைர 

 ஏதத் – இந்த,  விச்வம் – ப்ரபஞ்சம் (உலகம்) அனீச்வரம் முழு 

முதற்கடவுள் இல்லாமல்,  பவிதும் – உண்டாவதற்ேகா,  இருப்பதற்ேகா,  நார்ஹதி – 

தகுந்ததில்ைல,  பஹ்வீச்வரம்-ச - பல  கடவுள்கைள உைடத்தாயிருப்பதும்,  

நிதராம் ந – முற்றிலும் தகுந்ததில்ைல.  அயதா ப்ரமாணம் தத் – ெபரிய 

மாளிைக,  ேகாபுரங்களில் பலேபர் கர்த்தாவாகக் காணப்படுவதால் ஒப்புக் 

ெகாள்ளலாம்.  ப்ரமாணமில்லாததால்,  உலகுக்குப் பல கர்த்தாக்கைள அங்கீகரிக்க 

முடியாது.  ேலாக ேவத விதிேதச்வர வர்ஜேனன – புராணங்களிலும்,  

ேவதங்களிலும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள ஈச்வரனான நீலகண்டன்,  சந்திரேசகரைனத் 

தள்ளிவிட்டு,  கதி சித் – சிலர்,  அன்யம் – மற்று பிரம்மாைவ,  விஷ்ணுைவ 

அனீச்வரைன ஈச்வரனல்லாதவர்கைள,  ஈச்வரம் – ஜகத்கர்த்தாவாக,  ஆஹு: - 

ெசால்லுகிறார்கள்,  அவர்கள் மூடர்கள்.  ேகாயம் ப்ரம: - ஏன் இந்த மயக்கம்? 

ேவத புராணங்கள் ெதளிவாகத் ெதரிவிக்கும் ேபாதுகூட,  ஏன் இந்த மயக்கம் 

அவர்களுக்கு? 

 

விேசஷ வுைர 
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 கன்று வளர்ச்சிக்காகப் பால் சுரப்பது ேபால,  அேசதனமாகிய உஅலகம்.  

ஜீவாதியர் சுகத்திற்காக ேசதனன் இல்லாமல் உண்டாகேவா,  ேசஷ்டிக்கேவா 

முடியாது.  பால் ேசதனனாகிய பசுவின் உதவியால் சுரக்கிறது.  அயஸ் காந்தமும் 

இரும்ைப ேசதனனால் சமீபத்தில் ைவக்கப்பட்ட பிறகுதான் இழுக்கிறது.  



சுருதி ஸூக்தி மாலா 

ஆதலால்,  அேசதன உலகுக்கு ேசதனன் ஈச்வரன் இருந்ேத ஆகேவண்டும்.  அவன் 

ஒருவன் ஸர்வ சக்தனாக ஒப்புக் ெகாள்ளப்படுவது லாகவ ந்யாயத்தால்.  

ச்ருதியும்,  

 தத் விஜிஞாஸஸ்வம் 

 தஸ்மாத் ஸப்தார்ச்சிஷ;  ஸமிதஸ் ஸப்தஜிஹ்வ: 

 த்யாவா ப்ருதிவீ ஜனயந் ேதவ ஏக: 

என்ற விடங்களில்,  ஏகவசனத்தாலும்,  ஏகபதத்தாலும் ஓர் காரணம் என்கிறது.  

ச்ேவதாச்வதரம்,  சிவரகஸ்யாகமம்,  வாயவீய ஸம்ஹிைத,  லிங்கபுராணம்,காளிகா 

கண்டம்,  பத்ம புராணம்,  மகாபாரதம் சாந்திபர்வம் ஆனுசாஸனிகபர்வம்,  

ஸ்காந்தம் முதலிய கிரந்தங்களில் ப்ரம்மாைவ வலது பக்கத்திலிருந்தும்,  

விஷ்ணுைவ இடது பக்கத்திலிருந்தும்,  நான்கு ேவதங்கைளயும் நான்கு 

முகங்களிலிருந்தும் பைடத்துப் பரேமச்வரன் உலகத்ைத நடத்துவதாகவும்,  யுக 

முடிவில் அழிப்பதாகவும் கூறப்பட்டிருப்பதால் கார்யேகாடியில் ேசர்ந்த பிரம்மா,  

விஷ்ணு ேதவைதகள் உலகின் காரணமாகேவா,  ஈச்வரனாகேவா இருக்கமுடியாதது 

பற்றி,  அன்ேயச்வர வாதமும்,  ப்ரைமயால் ஏற்பட்டதுதான்,  என்பது தாத்பர்யம்.  

 ஹிரண்ய கர்ப்ப: ஸமவர்த்ததாக்ேர 

 அஹம் ஸர்வஸ்ய ப்ரபேவா மத்தஸ் ஸர்வம் ப்ரவர்த்தேத 

என்ற ப்ரமாணங்கள் விச்வாமித்ரர் உலகில் சிலவற்ைறப் பைடத்தது ேபால்,  

பிரம்மா விஷ்ணுக்களும் சிலவற்ைறப் பைடத்தவர் ஆவார்கள்.  அப்பைடத்தலும் 

பரேமச்வரன் அருளால்தான் என்பது தாத்பர்யம்.  ஆனதால்,  மற்ற 

ப்ரமாணங்கேளாடு விேராதமாகதைவ.  

 

சுேலாகம் 8 

விச்வம் நிரீச்வரமிதம் ஜகதாஹ ஸாங்க்ேயா 

ேயாக: ச ேஸச்வரமுபா வனுவாதிேனான்ேய |  

நத்ேவவ ஸம்பவதி ேசச்வரதாம் ப்ருவாண: 

பத்மாஸனாதிபி ரனீச்வர சப்த வாச்ைய: | |  
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 ேவத புராணங்கைளக் கவனிக்கும் எவனும் அந்ேயச்வர வாதியாக இருக்க 

முடியாது.  அப்படியிருந்தால் தன் வார்த்ைதயில் முன்பின் முரண்பாடாகப் 

ேபசுபவனாவான் என்ற கருத்துடன் 8-வது சுேலாகம் ெசால்லப்படுகிறது.  



சுருதி ஸூக்தி மாலா 

பதவுைர 

 ஸாங்க்ய: - ஸாங்க்ய சாஸ்திரம் இயற்றிய கபில முனிவர்,  இதம் ஜகத் – 

இந்த உலகம்,நிரீச்வரம் கடவுள் இல்லாமல் உண்டாகி நடப்பதாக,  ஆஹ -  - 

ெசால்லுகிறார் (கருதுகிறார்) ேயாக: ச – ேயாக சாஸ்திரம் பைடத்த ஹிரண்ய 

கர்ப்பன் (பதஞ்சலி முனிவர்) விச்வம் – உெலாஅைக,  ேஸச்வரமாஹ – 

கடவுளால் பைடக்கப்பட்டு நடப்பதாகக் கருதுகிறார்.  அன்ேய – மற்றவர்கள் 

அைனவரும்,  உெபள – அவ்விரு முனிவர்கைள,  அனுவாதின: - பின்பற்றிச் 

ெசால்பவர்கள்.  அனீச்வர சப்தவாச்ைய: - ஈச்வர சப்தத்தால் ெசால்லப்பட 

முடியாதவர்களான,  பத்மாஸனாதிபி :- பிரம்மா முதலியவர்களால் ேஸச்வரதாம் – 

உலகில் ஈச்வரனுள்ள தன்ைமைய,  ப்ருவாண: - ெசால்லுகிற அன்ேயச்வர 

வாதியானவன்,  நத்ேவவ ஸம்பவதி – ஒருவனும் இருக்க முடியாது.  சுருதி 

புராணங்களில்,  பிரம்மா விஷ்ணு முதலியவர்களுக்கு ஈச்வரத்வம் இல்ைலெயன்பது 

ெதளிவாக விளக்கப்பட்டிருக்கும் ேபாது.  அன்ேயச்வரவாதீ எங்ஙனம் 

ஸம்பவிக்கக்கூடும்.  அப்படி ஸம்பவித்தால் அவன் வார்த்ைத அனீச்வரனால்,  

‘ேஸசரம் ஜகத்’ என்று முன்பின் வ்யாஹதமான தாகுமல்லவா? 

த்ரிபுரதாஹத்திலும்,  ஆதித்ய புராணத்திலும்,  பசுபதி ஒருவந்தான் ஸர்ேவச்வரன் 

என்பது விளக்கிக் கூறப்பட்டிருப்பதால்,  “ேம மாதாவந்த்யா” என் தாயார் மலடி 

என்ற வாக்கியம் ேபால அந்ேயச்வர வாதியின் வாக்கியம் ப்ரமாணமாகாது.  

(அபத்த வாக்கியம்).  

 நாராயேணன ஸப்ராம்மகம் ஜகத்,  

 ப்ரம்மணா ஸநாராயணகம் ஜகத் 

என்ற வாக்கியங்கள் ேபாலவும்,  வ்யாஹதமான,  அன்ேயச்வர வாதியின் 

வாக்கியம் தள்ளத்தகுந்தது.  

 

சுேலாகம் 9 

ஐச்வர்ய மக்ர்ய மனுபாதி நிபந்தனம் ேத 

யத்பூதநாத!  நமஸாமபி பாத்ரேமகம் |  

தத்ப்ராயச : ச்ருதிஷு துர்லபேமவ வாக்யம் 

முக்த்வா நேமா பவதி யத்ர பவத் ப்ரஸங்க: | |  
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சுருதி ஸூக்தி மாலா 

 ஈச்வரன் என்ற பதத்துக்கு இவ்விதம் பரமசிவன்தான் ெபாருள் என்று 

ெதளிவு படுத்திய பிறகு அதனால் பரேமச்வரன் நம: ேசஷி ெயன்ற லக்ஷணம் 

முதலாவது கூறப்படுவது நியாயேம என்ற விஷயம் 9 முதல் 21 முடிய,  13 

ச்ேசாலகங்களால் நன்கு விளக்கப்படுகிறது.  

 

பதவுைர 

 பூதநாத – ஸகல   ப்ராணிகளுக்கும் தைலவேர!  ேத – உம்முைடய,  

அக்ர்யம் – சிறந்த,  ஐச்வர்யம் ஈசத்தன்ைமயானது,  அனுபாதி நிபந்தனம் – ேவறு 

காரணங்களால் ஏற்பட்டதல்ல,  ஸ்வபாவமாக அைமந்தது.  அன்ய 

ேதவைதகளன்ேறா,  உம்ைம ஆராதித்து அவரவர்கள் அதிகாரத்திலமர்ந்து,  

வரப்ரஸாதத்தால்,  சிலவற்றிற்கு ஈச்வரர்களாக விளங்குகிறார்கள்,  ஆதலால் 

அவர்களின் ஐச்வர்யம் ஸங்குசிதம்;  வரப்ரஸாதலப்த மாதலால் ஸ்வபாவிகமல்ல.  

உம்முைடய ஐச்வர்யம் ஸங்குசிதமல்ல,  சிறந்தது;  வரப்ரஸாத லப்தமல்ல;  

ஸ்வபாவிகம்.  உமக்குேமல் ஆராதிக்கக் கூடிய ெதய்வம் இருப்பதாக வரம் 

ெகாடுக்க வல்லைமயுள்ளதாக ேவதபுராணங்கள் கூறவில்ைலேய.  ப்ரம்மைகவர்தம்,  

பராசரபுராணம்,  சிவரஹஸ்யம்,  ஆனுசாஸனிகபர்வம்,  த்ேராணபர்வம்,  பாத்ம 

புராணம்,  வாமன புராணம்,  ஸனத்குமாரஸம்ஹிதா,  கூர்மபுராணம் 

ஆதித்யபுராணம்,  ஹரிவம்சம் முதலிய கிரந்தங்களில் ப்ரம்ம விஷ்ணுவாதி 

ேதவைதகள் சிவலிங்கத்ைதப் பூைஜ ெசய்ததும்,  இஷ்டஸித்திகைளப் ெபற்றதும்,  

நன்கு விளக்கப்பட்டிருக்கின்றன  ஆதலால்,  அவர்களின் ஈசத்வம் உபாைதயால்,  

தேபாபலத்தால்,  சிவபூஜா பலத்தால் கிைடத்தது,  ஸ்வாபாவிகமல்ல.  உமக்கு 

ஆராத்ய (நீர் ஆராதிக்கும்படியான) ெதய்வம் ஒன்றும் கிைடயாெதன்பதும்,  

ேமற்படி புராணங்களிலும் ேவதங்களிலும் கூறப்பட்டிருப்பதால்,  உமது ஐச்வர்யம் 

ஸ்வாபாவிகமானது;  சிறந்தது;  ஸங்குசிதமானதல்ல.  
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 யத் – எந்தக் காரணத்தால் இவ்விதமான,  ஸ்வாபாவிக சிறந்த,  ஐச்வர்யம் 

உம்மிடத்திருக்கிறேதா,  தத் – அந்தக் காரணத்தால்,  நமஸாமபி – 

நமஸ்காரங்களுக்கும்,  த்வம் – நீர்,  ஏகம் – நிகரற்ற,  ஒேர விதமான,  பாத்ரம் – 

விஷயமாக இருக்கிறீர்,  பவத் ப்ரஸங்கம் முக்த்வா – உம்முைடய ஸம்பந்தம் 

இல்லாமல்,  யத்ர வாக்ேய – எந்த வாக்கியத்தில்,  நேமா பவதி – நமஸ்காரம் 

ெசால்லப்படுேமா,  தத் – வாக்யம் – அப்படிபட்ட வாக்கியம்,  சுருதிஷு – 



சுருதி ஸூக்தி மாலா 

ேவதபுராணங்களில்,  ப்ராய: - ெபரும்பாலும்,  துர்லபேமவ – காண்பது 

அரிதுதான்.  

 நேமா பிரம்ஹேண,  நேமா ஸ்தவக்னேய நம: ப்ருதிவ்ைய நம ஓஷதீப்ய: ;  

நேமா வாேச,  நேமா வாசஸ் பதேய,  நேமா விஷ்ணேவ,  ப்ருஹேத கேராமி 

 என்ற சில விடங்களில்,  ேதவாந்தரங்களுக்கு நம: பதம் கூறப்பட்டிருப்பது,  

அந்த ேதவர்கள் உம்முைடய விபூதியாவார்கள் என்பது பற்றிேய என்பது 

தாத்பர்யம்.  இங்கு ப்ராய: (ெபரும்பாலும்) என்ற பதத்தால் கூறப்பட்டது காண்க.  

 

சுேலாகம் 10 

ேதவ!  த்வேதக விஷயாணி நமாம்ஸி பும்ஸாம் 

யஸ்ைம நம: சுருதி பலா தவதாரயாம: |  

ேதவாந்தேரஷு,  விஹிதான்யபி தான்யமூனி 

ஸ்ேராதாம்ஸி ஸாகர இவ த்வயி ஸம்பதந்தி | |  

 

 இரண்டு ப்ரதானமான ச்ருதி வாக்ய ப்ரமாணங்கைளக் ெகாண்டு நம: 

ேசஷித்வ லக்ஷணத்ைத ப்ரதிக்ைஞ ெசய்கிறார்.  

 

பதவுைர 

 ேதவ – விைளயாட்டாக உலைகப் பைடத்து ஸ்வயம் ப்ரகாசமாக 

விளங்கும் கடவுேள!  யஸ்ைம நம: சுருதி பலாத் – 

 யஸ்ைம நம: தஸ்ைம த்வா ஜுஷ்டம் நியு நஜ்மி என்ற சூலகவ 

ப்ரகரணத்தில் ெசால்லப்படும் ேவத மந்த்ரம்.  

 யஸ்ைம நம: தத் சிர: 
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 என்ற ைதத்தீரியாரன்யக சிசுமார ஸ்வரூப வர்ணன ப்ரகரணத்திலிருக்கும் 

மந்த்ரம்: இவ்விரண்டின் பலத்தால்,  பும்ஸாம் – மனிதர்களுைடய,  நமாம்ஸி – 

நமஸ்காரங்கள்,  த்வேதக விஷயாணி – உம்ைமேய குறிப்பைவ,  மற்றவர்கைளச் 

ேசராதைவகள் என்று,  அவதாரயாம: - நிச்சயிருக்கிேறாம்.  ேதவாந்தேரஷு – 

மற்ற ெதய்வங்களுக்கு,  பரமசிவன் மகிைம அறியப்படாததால்,  விகிதான்யபி – 

ெசய்யப்பட்ட ேபாதிலும்,  தாநி – அமூநி – அந்த இந்த நமஸ்காரங்கள் 



சுருதி ஸூக்தி மாலா 

ஸ்ேராதாம்ஸி – நதிகள்,  ஸாகேர இவ – ஸமுத்திரத்தில் ேபாய்ச் ேசர்வது ேபால,  

த்வயி – உம்மிடத்திேலேய,  ஸம்பதந்தி – வந்து ேசர்கின்றன.  

 

விரிவுைர 

 வாயவீய ஸம் ஹிைத,  மார்க்கண்ேடய புரானம்,  மாண்டூக்ேயாப நிஷத் 

கிரந்தங்களில்,  கடவுள் விைளயாட்டாக,  அனாயாஸமாக,  உலகத்ைதப் 

பைடக்கிறார்.  அதனால் க்ருத,  க்ருத்யனான,  பரிபூர்ணவஸ்துவான அவருக்கு 

யாெதாரு லாபமும் கிைடயாது.  

 ேலாகவத்து லீலா ைகவல்யம்.  

என்ற ந்யாயம்தான் பைடத்தலுக்குப் பயன் என்ற அர்த்தம்.  ேதவபதத்துக்கு,  

நன்கு விளக்கம் கூறப்பட்டிருத்தல் இங்கு கவனிக்கத் தகுந்தது.  த்ேராண பர்வம்,  

காளிகா கண்டம்,  லிங்க புராணம்,  காசிகா கண்டம் முதலிய க்ரந்தங்களில்,  

துருவனுக்கு,  மகாவிஷ்ணு த்ருவபதத்ைத,  ஈச்வர ப்ரஸாதத்தால் அைடந்தைத,  

பக்தனுக்குக் ெகாடுத்ததாக விரிக்கப்பட்டுள்ளது ஆதலால்,  மற்ற ேதவைதகளின் 

நமஸ்காரங்கள்,  அவர்களுக்கு அந்தர்யாமியும்,  ஆராத்ய ேதவரும்,  வரப்ரதான 

ேதவருமாகிய உம்ைமத்தான் வந்தைடயும் என்பது திண்ணம்.  

 

சுேலாகம் 11 

யஸ்ைம நம: ச்ருதிரனூத்ய நமஸ்வினம் த்வாம் 

ஏகா நிேயாஜன முவாச பேசா: கபர்தின் |  

அன்யா ச திவ்ய சிசுமார சிேரா பவந்தம் 

சக்யந்த தித்த முபேயன நேமா விதாதும் | |  

 

 யஸ்ைமநம: என்று ஆரம்பிக்கும் இரண்டு சுருதிகளுக்கு அர்த்தம் கூறும் 

சுேலாகம்.  

 

பதவுைர 
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 கபர்தின் – கபர்தெமன்ற ஜடா பாரமணிந்த கடவுேள!  ஏகா – ஒரு,  

யஸ்ைம நம;  ச்ருதி – யஸ்ைம நமஸ்தஸ்ைம த்வாஜுஷ்டந்நியுநஜ்மி – என்ற 

ேவதமானது,  நமஸ்வினம் த்வாம் – நம: ேசஷியான உம்ைம,  அனூத்ய – 



சுருதி ஸூக்தி மாலா 

உத்ேதசித்து,  பேசா: நிேயாஜனம் – பசுைவக் கட்டுவைத,  உவாச – 

ெசால்லுகிறது.  அன்யா – மற்றதான “யஸ்ைம நம’ தத் சிர:” என்ற ேவத 

மந்த்ரம்,  பவந்தம் – உம்ைம,  திவ்ய சிசுமாரசிர: - ஆகாயத்தில் ப்ரகாசிக்கும் 

சிசுமாரத்தின் சிரஸ்ஸாக,  ஆஹ -  - ரூபகாலங்கார விதமாகக் கூறுகிறது.  தத் – 

ஆைகயால்,  இத்தம் – இந்த வ்யாக்யான முைறப்படி,  உபேயன – இரண்டு ேவத 

ப்ரமாணங்களால்,  நம: நமஸ்காரத்ைத,  விதாதும் – உமக்கு ேசஷமானெதன்று 

தாத்பர்யம் கூற,  சக்யம் – இயலும்.  

 

சுேலாகம் 12 

ச்ருத்ேயார் த்வேயாரபி நமஸ்வின முச்யமானம் 

த்வாேமவ தந்த மனுஸந்ததத: ப்ரேதசம் |  

சம்ஸந்தி மந்தமதேயாபி கிமாபதந்தம் 

மத்யந்திேன ஹி ஸவிதார மபன்ஹு வீரன் | |  

 

கீேழ குறிப்பிடப்பட்ட இரண்டு வாக்கியங்களிலும் நம: ேசஷீ ஒருவர் 

குறிப்பிடப்படுவது உண்ைம.  அவர் பரமசிவன் தான் என்பது எங்ஙனம் 

அறியப்பட முடியும் என்ற ேகள்விக்கு,  முன் பின் ஸந்தர்ப்பங்கைளக் கவனித்தால் 

பரேமச்வரன் தான் அவ்ேவத வாக்கியங்களால் நம: ேசஷீயாகக் கூறப்படுவது 

ெதளிவாகும் என்ற விஷயத்ைத விளக்குகிறார்.  

 

பதவுைர 
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 தம் தம் ப்ரேதசம் – முன் கூறப்பட்ட ேவதவாக்கியங்களின் அந்தந்த 

முன்பின் வாக்கிய ஸந்தர்ப்பத்ைத,  அனுஸந்ததத: - நன்கு பர்யாேலாசித்துப் 

பார்க்கும் வித்வான்கள்,  த்வேயாரபி ச்ருத்ேயா: - அந்த இரண்டு சுருதி 

வாக்யங்களுக்கும்,  த்வாேமவ - உம்ைமேய,  நமஸ்வின முச்யமானம் – நம: 

ேசஷியாகக் கூறப்படுவதாகச்,  சம்ஸந்தி – ெசால்லுகிறார்கள்.  மந்த மதய: அபி – 

மூடபுத்தியுள்ளவர்களும்,  ஆபதந்தம் – ேமேல கிளம்பி ெகாண்டிருக்கிற,  

(ஆதபந்தம் – நன்கு ெவய்யில் அடித்துக் ெகாண்டிருக்கிற), மத்யந்திேன – 

உச்சிேவைளயிலுள்ள,  ஸவிதாரம் – ஸூர்யைன,  கிம் ஹி அபன்ஹு வீரன் – 



சுருதி ஸூக்தி மாலா 

இல்ைல ெயன்று மறுத்துச் ெசால்வார்களா என்ன? மிகவும் ெதளிவாகத் ெதரிவைத 

ஒருவரும் மைறக்கமுடியாது என்பது தாத்பர்யம்.  

 

சுேலாகம் 13 

கர்ைமவ சூலதா!  சூலகவந் த்வதீயம் 

மந்த்ரா பவந்த மகிலா: ப்ரதிபாதயந்தி |  

த்வாமந்தேரண நமஸா க்ருதலக்ஷணாய 

கஸ்ைம பசும் நியுநஜா நி நிேயாஜய த்வம் | |  

 

பதவுைர 

 சூலதா – சூலத்ைதக் ைகயில் தரித்த சூலபாணிேய!  சூலகவம் – 

ேபாதாயனர்,  ஆச்வலாயனர்,  முதலிய மகர்ஷிகளால் ப்ரதி வருஷம் வஸந்த 

ருதுவிேலா,  சரத் ருதுவிேலா,  மார்கழி மாதம் பூர்ணிமா திதியிேலா,  

நித்தியகர்மாவாக,  அவசியம் ெசய்யப்பட ேவண்டிய விதிக்கப்பட்டிருக்கும் பாக 

யக்ஞங்கள் ஏழில் ஒன்றாகிய ‘சூலகவம்’ என்று ெபயருள்ள,  கர்மா – 

கர்மாவானது,  த்வதீயேமவ – உம்ைமேய ேதவைதயாகக் ெகாண்டது.  சூலம் 

என்ற பதம்,  சூலம் தரித்த சூலிையக் குறிக்கும் – அவைரப் பசுவால் (ேகா) 

பூஜிப்பது பற்றி,  இந்தக் கர்மா சூலகவம் என்ற ெபயர் ெபற்றது காண்க.  அகிலா: 

மந்த்ரா: - அந்தக்கர்மாவில் உபேயாகிக்கம்படும் எல்லா மந்த்ரங்களும் பவந்தம் 

(ஏவ ) ப்ரதி பாதயந்தி – தங்கைளேய ேதவைதயாகக் குறிக்கின்றன.  

ஈசானாய த்வா ஜுஷ்டமுபாகேராமி 

என்பது,  பசுைவ தர்ப்ைபயால் ெதாட்டு ஸங்கல்ல்பிக்கும் காலத்தில் ெசால்லப்படும் 

மந்த்ரம்.  

ஈசானாய த்வா ஜுஷ்டம் ப்ேராக்ஷாமி 

என்பது,  பசுைவ ப்ேராக்ஷிக்கும்ேபாது ெசால்ல ேவண்டிய மந்த்ரம்.  
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 ஏதேமவ ேதவம் மத்ேய ேகாஷ்டஸ்ய யேஜத என்ற விதி வாக்கியத்தில் 

ேதவசப்தந்தால் பரமசிவைனச் ெசால்லி,  அந்த ேதவைதக்குச் ெசய்யேவண்டிய 

சூலகவ யக்ஞம் என்று ெதளிவாகத் ெதரிவிக்கிறது.  



சுருதி ஸூக்தி மாலா 

 ேதவ: பூஜ்ய: பினாகீ – என்பது நிகண்டு.  ேதவஸ்யாய தேன ப்ரதிதிசம் 

ப்ரத்ேயாதயதி என்று ேபாதாயன ஸூத்ரத்தில் பரமசிவன் ேதவ சப்தத்தால் 

குறிக்கப்பட்டிருப்பதும்.  

‘ேதவேமவானுப்ரவிசதி’ 

என்று அதர்வசிரஸ்ஸிலும்,  ேதவ சப்தப்ரேயாகம் பரமசிவைனக் குறிக்கக் 

காணப்படுவதும் இங்கு காணேவண்டும்.  ஈச்வர சப்தம்,  ேபால,  ேதவ சப்தமும் 

பரமசிவனுக்கு ேயாகரூடமான சப்தம்.  மகாேதவ: பரேமச்வர: என்ற நாமாக்களால் 

அைடெமாழியாகிய மகத் பரம சப்தங்கள் பூஜ்யத் தன்ைமயான அேயாக வ்யவச் 

ேசதகேம யல்லாது அன்யேயாகவ்யவச் ேசதகமல்ல என்று முன்னம் 

விளக்கப்பட்டதும்,  நிைனவுக்குக் ெகாண்டுவர ேவண்டும்.  ஆதலால் 

அனுவாதகமன மகத் பரமசப்தமில்லா விட்டாலும் ஈச்வர,  ேதவ பதங்கள் 

சிவெபருமாைனத் தவிர மற்ற ேதவைதகைளக் குறிக்காது.  ஆதலால் அைவ 

பங்கஜ பதம்ேபால ேயாக ரூடங்களாகும்.  இவ்விஷயம் சப்தா ேதவ ப்ரமித : 

என்ற அதிகரணத்தில் ேவதாந்த சாஸ்திரத்தில் வ்யாஸமுனிவரால் தீர்மானிக்கப் 

பட்டிருப்பதும்,  “ஈசாேனா பூத பவ்யஸ்ய என்ற கேடாபநிஷத் வாக்யார்த்த விசார 

முைறயும் இங்கு கவனிக்கதக்கைவயாகும்.  

பவாய ேதவாய ஸ்வாஹா 

நமஸ்ேத ருத்ர மன்யவ 

யஸ்ைம நம: தஸ்ைம த்வா ஜுஷ்டம் நியுநஜ்மி இதி ஹராய க்ருசாய சர்வாய 

சிவாய பவாய மகாேதவாய உக்ராய பசுபதேய ருத்ராய சங்கராய ஈசானாய 

ஸ்வாஹா.  

 இம்மாதிரி ஸகல மந்த்ரங்களும் சூலகவ கர்மாவிற்கு உங்கைளேய 

ேதவைதயாகக் குறிக்கின்றன.  தத்திதத்தால்,  நான்காவது ேவற்றுைமயால்,  

மந்த்ரார்த்த பர்யாேலாசைனயால்,  மூன்று உபாயங்களாலல்லவா கர்மாவின் 

ேதவைத அறியப்படுகிறது.  உம்முைடய ேதவதா பாவத்தில் மூன்று 

ப்ரமாணங்களுமிருப்பதால் நீர் தான் சூலகவ கர்ம ேதவைத ெயன்பது 

சந்ேதகமற்ற விஷயம்.  
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 த்வாமந்தேரண – உம்ைமத்தள்ளிவிட்டு,  நமஸாக்ருதலக்ஷணாய – 

நமஸ்காரத்தால் லக்ஷணம் ெசால்லப்பட்ட,  கஸ்ைம – எந்த ேதவைதயின் 

ெபாருட்டு,  பசும் நியு நஜானி – பசுைவ யூபத்தில் கட்டமுடியும்? த்வம் – நீேர,  

நிேயாஜய – என்ைன நியாயமான வழியில் தூண்டி விடும்.  
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 ஈச்வரனாகிய உம்மாலும்,  ேவத தாத்பர்யத்துக்கு மாறாக ெசய்யச் ெசால்ல 

முடியாது என்று தாத்பர்யம்.  

 

சுேலாகம் 14 

அங்காந்தேரஷு விபுதாந்தர ஸம்ஸ்துேதஷு 

யச் சிம்சுமார சிரஸ: பரிசிஷ்யேஸ த்வம் |  

தஸ்ைம நேமா பவிது மீச்வர!  ஸாம்ப்ரதந்ேத 

ேதவாந்தராய ந கதஞ்சி தனீச்வராய | |  

 

 இவ்விதம் இரண்டாவதான “யஸ்ைமநம: தத்சிர:” என்ற மந்த்ரமும்,  

முன்பின் ஸந்தர்ப்பத்ைத ேயாஜித்தாலும்,  பாரிேசஷ ந்யாயத்ைதக் ெகாண்டும்,  

அதாவது ெசால்ல ேவண்டியவர்கள்,  மற்றைவயால் ெசால்லப்பட்டு விட்டபடியால் 

ேவறு ஒருவரும் பாக்கியில்லாததால் பாக்கியுள்ள அவர்தான் இக்குறிப்புக்கு 

இலக்காவார் என்ற ந்யாயத்தாலும்) ஈச்வரைனேய ஐயமறத் ெதரிவிக்கிறது என்று 

விளக்கம் ெசய்கிறார்.  

 

பதவுைர 
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 அங்காந்தேரஷு – தைலையத் தவிர மற்ற அவயவங்கள்,  (1) மூர்தா – 

தர்ம ேதவைத,  (2) ேமல்தாைட – பிரம்மா,  (3) கீழ் தாைட – யக்ேஞச்வரன்,  

(4) ஹ்ருதயம் – விஷ்ணு,  (5) ஆண்குறி – ஸம்வதஸரேதவைத,  (6) முன் 

கால்கள் – அசுவினி ேதவைதகள்,  (7) நடுவு – அத்திரிமுனிவர்,  (8) பின் 

கால்கள் – மித்ரா வருண ேதவைதகள் (9) வாலின் முதல் பாகம் – அக்னி 

ேதவைத,  (10) வாலின் இரண்டாவது பாகம் – இந்திரேதவைத,  (11) மூன்றாவது 

பாகம் - ப்ரஜாபதி ேதவைத,  (12) நான்காவது பாகம் – ஸம்ஸார பயம் நீக்கும் 

அபயபத வாச்ய பிரம்மா என்று இவ்வாறாக,  விபுதாந்தர ஸம்ஸ்து ேதஷு – 

சிம்சுமாரமாக வர்ணிக்கப் படும் கச்யபருைடய அவயவங்கள்,  மூர்த்தா 

முதலியைவகள் தர்ம ேதவைத முதலிய மற்ற ேதவைதகளாக அைமத்துப் 

புகழப்பட்டிருக்கும் ேபாது,  சிசுமார சிரஸ : - சிசுமாரன் தைலயின் துதிக்காக,  ய: 

- யாெதாரு,  த்வம்: - நீர்,  பரிசிஷ்யேஸ – மிச்சப் படுகிறீேரா ஈச்வரா!  – ேஹ 

பரேமச்வரா,  ஈச்வர சப்தத்தால்,  ேயாக ரூட பதத்தால் அனிதா ஸாதாரணமாக 
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ெசால்லப்படும் கடவுேள,  நமஸ்காரங்களுக்கு அஸாதரண உத்ேதச்யமான 

பரம்ெபாருேள தஸ்ைம – அப்ேபர்ப்பட்ட,  ேத – உமக்குத்தான்,  நேமா பவிதும் 

– நமஸ்காரம் உரித்தானது என்பது ஸாம்ப்ரதம் – யுக்தமாகும்.  அனீச்வரனான 

மற்ற ேதவைதக்கு நமஸ்காரம் உரித்தாவது,  யுகதமாகுமா? அனீச்வரன் 

இயற்ைகயாகேவ நமஸ்காரத்திற்கு தகுந்தவனல்லன்.  ஸரியான ஈச்வரன் 

இருக்கும்ேபாது அவன் எவ்வித நமஸ்கார அர்ஹனவான்.  ஈச்வரத்வம் தான் 

நமஸ்கார ஸ்வாமித்வத்துக்குக் காரணம் என்பது ஸம்ேபாதனத்தால் ெதளிவு 

படுத்தப் படுகிறது.  

 அனீச்வராய ேதவாந்தராய – ஈச்வரனல்லாத மற்ற ேதவைதகளுக்கு,  

கதம்சித் – எவ்விதத்திலும் நேமா பவிதும்,  நமஸ்காரம் ெசல்லுவதற்கு,  ந 

ஸாம்ப்ரதம் – தகுந்ததல்ல.   

 ெதளிவான ஆயிரம் ந்யாயங்களால்,  ஸ்தாபிக்கப்பட்ட ேபாதிலும் மூடர்கள் 

புத்தியில்,  மேகச்வரபத வாச்யன்,  நம: ேசஷி என்பது ஏறுகிறதில்ைல.  

துஷ்காலமுள்ளவன் ைகயில் ைவக்கப்பட்ட நல்ல ரத்னமும் ஓடிவிடுமல்லவா? 

ப்ராப்தமில்ைலயானால்,  ைகக்குக் கிைடத்ததும் நழுவி விடுமன்ேறா? 

பாக்யமிருந்தால் தான் சிவன் நம: ேசஷி என்ற உண்ைமப் ெபாருள் விளங்கும்.  

அல்லாது மயங்கி மடியேவண்டியது தான் பாத்ம புராணத்தில் ஈச்வரனுக்கு 

விஷ்ணு நமஸ்கரித்ததாகத் ெதளிவாகக் கூறப்பட்டிருக்கிறது.  

 “ேதவ ேதவனான ஈசேன உமக்கு நமஸ்காரம்.  சாச்வதப் ெபாருேள!  

மாறாப் ெபாருேள!  உமக்கு நமஸ்காரம் தங்கைள நான் அறியமுடியவில்ைல.  

உம்ைம நீர்தாம் அறியமுடியம்,  நமஸ்காரம்,  நமஸ்காரம் உம்ைமச் 

சரணமைடந்ேதன்.  எனக்கு உம்ைமயறியும் கண்ைணக் ெகாடும்.  என்னால் 

நமஸ்காரம் தான் ெசய்யமுடியும் உம்ைமயறிய முடியவில்ைல. ” என்பது பாத்ம 

புராணம்.  

 நம: ேசஷித்வம் என்பது ேவத புராணங்களால்,  யஸ்ைம நம: என்ற இந்த 

மந்த்ரத்தாலும் ெதளிவு.  
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சுேலாகம் 15 

யா வஜ்ரிணீ பவதி சங்கர!  சங்கினீ யா 

முத்ரா ச யா கமலினீ பரேதாபதிஷ்டா |  

தாபிர் பவந்த்யபிநயா விபுதாந்தராணாம் 

ெமாளிஸ்ப்ருசா கரபுடாஞ்சலி முத்ரயா ேத | |  

 

 நாடக ேமைடயில் நடிக்கும் ஜனங்கள் கூட நமஸ்கார முைறயால்,  உம்ைம 

ஸமிக்ைஞ காட்டுகிறபடியால் நமஸ்கார முத்திைரக்கு நீர்தாம் அஸாதாரணமான 

அர்த்தம் என்று பரதநாட்டிய சாஸ்திரம் ெதரிவிப்பதால்,  நம: ேசஷித்வம் உமக்குத் 

தான் ெபாருந்தும் என்று விளக்கப்படுகிறது.  

 

பதவுைர 

 சங்கர – சுகத்ைதத்தரும் கடவுேள!  பரேதாபதிஷ்டா – பரத  முனிவரால்,  

அபிநய சாஸ்திரத்தில் உபேதசிக்கப்பட்ட வஜ்ரிணீதி யா முத்ரா – வஜ்ரிணீ 

ெயன்ற யாெதாரு முத்திைர,  சங்கினீ யா கமலினீதி ச – ச்ங்கினீ,  கமலினீ 

ெயன்ற முத்ைரகளும்,  பவந்தி – இருக்கின்றவேவா தாபி: - அைவகளால்,  

விபுதாந்தராணாம் – மற்ற இந்திரன்,  விஷ்ணு,  பிரம்மா என்ற ேதவைதகளின்,  

அபிநயா பவந்தி,  - அபிநயங்கள் அைமந்திருக்கின்றன.  அந்தந்த முத்ைரகளால்,  

அந்தந்த ஆயுதம் ெகாண்ட ேதவைதகள் அஸாதரணமான அந்த அந்த 

அபிநயங்களால் ெதரிவிக்கப் படுகிறார்கள்.  ேத அபிநய: - உமக்கு அஸாதாரண 

அபிநயமானது ெமாளிஸ்ப்ருசா – தைலேமல் ைவக்கப்பட்ட,  கரபுடாஞ்சலி 

முத்ரயா – கூப்பிய இருைககளாகிய அஞ்சலி முத்ைரயால்,  பவதி – ஏற்படுகிறது.  

 பரத  சாஸ்திரத்தில் ெசால்லப்பட்டதாவது:- 

 www.shaivam.org 25 

 வஜ்ரிணீ முத்ைரயால் (வஜ்ராயுதம்) இந்திரைனயும் பத்மினி முத்ைரயால் 

(பத்மம் தாமைர) பிரம்மாைவயும்,  சங்கினீ முத்ைரயால் (சங்கு) விஷ்ணுைவயும்,  

தைலக்கு ேமல் இரு ைககைளயும் கூப்பிய அஞ்சலி முத்ைரயால் (நமஸ்கார 

முத்ைரயால்) ருத்ரைனயும் அபிநயத்தால் ெதரிவிக்க ேவண்டும்.  (இங்ேக ருத்ரன் 

என்றால் ஈச்வரன் என்ேற அர்த்தம்) மற்றவர்களுக்கு ஆயுதம் அைடயாளத்தால் 

அபிநயம் காட்டுவது ேபால,  ஈச்வரனுக்கு த்ரிசூலம் ஆயுதமுத்ைரயால் அபிநயம் 

விதிக்கப்படலாம்.  ஆயினும்,  பரதமுனிவர் அவ்வாறு ஆயுத முத்ைர விதிக்காமல்,  



சுருதி ஸூக்தி மாலா 

தைலக்குேமல் ைக கூப்பிய நமஸ்கார முத்ைரயால் அபிநயம் விதித்ததாலும்.  நம: 

ேசஷித்வம் அவருக்குத்தான் ெபாருந்தும் என்பது அறிவிக்கப்பட்டது.  

 

சுேலாகம் 16 

தத்தம் நம: கிமுபிசுச்ரும ேதவதாப்ய: 

த்வாமந்தேரண நமஸா மவஸான பூமிம் |  

தாஸ்தத் க்ரஹீதுமனலன்ன ஹி க: சிதீஷ்ேட 

ேசாேராபநீதமிவ தாரயிதும் கிரீடம் | |  

 

 இவ்விதம் நமஸ்காரங்கள் சிவெபருமாைனச் ேசர்ந்ததானது பற்றி,  மூட 

ஜனங்களால் ெகாடுக்கப்பட்ட ேபாதிலும் மற்ற ேதவைதகள் நமஸ்காரங்கைளப் 

ெபற்றுக் ெகாள்ளத் தகுந்தவர்களல்ல.  நான் ெசாந்தக்காரனல்ல என்று,  ெகாடுத்த 

நமஸ்காரங்கைளப் ெபற்றுக் ெகாள்ளாமல்,  ெசாந்தக் காரனாகிய உமக்குத்தான் 

ெகாடுத்துவிட ேவண்டியவர்கள்.  மாறுதலாகத் தவறிவந்த ஒரு ெபாருைள,  நான் 

ைவத்துக் ெகாள்ளாமல் ஒழங்கானவன்,  ெபாருளின் ெசாந்தக்காரனிடம் 

ெபாருைளச் ேசர்த்து விடுவானல்லவா? 

 

பதவுைர 

ேதவதாப்ய: - ேதவாந்தரங்களுக்கு,  தத்தம் – ெகாடுக்கப்படுகிற,  நம: - 

நமஸ்காரத்ைத,  கிமபி – சில மந்த்ரங்களில் (நேமா ப்ரம்மேண,  

நேமாஸ்த்வக்னேய) ஏன்றைவகைள சிலவற்ைற,  சுஸ்ரீஉம – ேகள்விப்படுகிேறாம்.  

நமஸாமவஸான பூமிம் – நமஸ்காரங்களுக்குத் தாத்பர்ய விஷயமான,  

த்வாமந்தேரண உம்ைமத்தவிர,  தர: - மற்ற அந்த ேதவைதகள் தத் – அந்த 

நமஸ்காரத்ைத,  க்ரஹீதும் – ெபற்றுக் ெகாள்வதற்கு,  அநலம் – சக்தியற்றவர்கள்.  

ஹி – ஏெனன்றால்,  கச்சிதபி – உம்ைமத் தவிர ேவறு ஒருவரும் அந்த 

நமஸ்காரத்ைத.  ேசாேராபநீதம் – திருடனால் ெகாண்டுவந்து ெகாடுக்கப்பட்ட,  

கிரீடமிவ – அரசன் தரிக்கத்தகுந்த தைலயாபரணமாகிய கிரீடத்ைதப்ேபால,  

தாரயிதும் – தாங்கேள ைவத்துக் ெகாண்டு தரித்துக்ெகாள்ள,  நஈஷ்ேட – 

சக்தியற்றவர்கள்.  
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 ருக்ேவதத்தில் உள்ள ரிக் ஒன்று கவனிக்கத் தகுந்தது.  
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 ஸ்ேதாமம் ேவா அத்ய ருத்ராய சிக்வேஸ க்ஷயத் வீராய நமஸா 

திதிஷ்டன |  ஏபி: சிவ ஸ்வவாம் ஏவ யாவபி.  திவ: ஸிஷக்தி ஸ்வயசா: 

நிகாமபி: 

 இதன் ெபாருள்: - ஓ ேதவர்கேள!  உங்கைளக்குறித்து நாங்கள் ெகாடுக்கும் 

நமஸ்காரங்கைளயும்,  ஸ்துதிகைளயும் ருத்ர ெபருமானுக்குக் ெகாடுத்து விடுங்கள்.  

அைவகளுக்கு அவர் தான் உரித்தானவர்.  அவர் ஸர்வசக்தன்.  வீரபத்திரன் 

முதலிய மகா மகிைம வாய்ந்த விபூதியுள்ளவர்,  எங்கும் புகழ் ெபற்றவர் 

ஈச்வரன் என்று அஸாதரணமாக அைழக்கப்படுகிறவர்.  அவரவர்கள் ேவண்டும் 

பயன்கைள ேதவர்களுக்கும்,  உங்கைளப் ேபான்றவர்களுக்கும் ெகாடுக்க 

வல்லவர்.  ஆதலால் மற்ற ேதவைதகள் தமக்குப் பிறரால் ெகாடுக்கப்பட்ட 

ஸ்துதிகைளயும் நமஸ்காரங்கைளயும் ஈச்வரனுக்கு ெகாடுத்துவிட ேவண்டும்.  அவர் 

தாம் நமஸ்காரங்களுக்கு ெசாந்தக்காரர்.  (நமஸ்காரம் சிவன் ெசாத்து) 

இல்ைலேயல் திருடன் ெகாடுத்த கிரீடத்ைதத் தரிப்பதால் திருட்டுக் குற்றம் 

சாட்டப்பட்டு கஷ்டம் அைடவது ேபால் தீங்கு ேநரிடும் என்பது நன்கு 

உணர்த்தப்படுகிறது.  நமஸ்காரம் ெசய்யத் தகுந்தவர்தாம் துதிக்கத்தகுந்தவர்.  

காளிதாஸ மகாகவியும் – பிறைர துதிக்காதவரும்,  அைனவராலும் 

துதிக்கப்படுகிறவரும்,  பிறைர நமஸ்கரிக்காதவர்,  ஆனால் அைனவராலும் 

நமஸ்காரம் ெசய்யப்படுபவர் என்று பரேமச்வரைன வர்ணித்திருக்கிறார்.  

 இந்த அபிப்ராயத்துடன் தான்,  ைதத்ரீய ஆரண்யகத்தில்,  சிசுமார துதியின் 

கைடசியில் பூதாதி பதியாக துதிக்கப்பட்ட கச்யபருக்கு “ஸர்வம் ேத நம:” என்று 

கைடசியில் நமஸ்காரம் ெசய்யப் படுகிறது.  

 ஆகாசாத் பதிதம் ேதாயம் யதா கச்சதி ஸாகரம் |  

 ஸர்வேதவ நமஸ்கார: ேகசவம் ப்ரதி கச்சதி | |  
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என்று ப்ரதிதினம் நாம் ெசய்யும் ஸந்த்யா வந்தன முடிவு சுேலாகத்தில் மற்ற 

ேதவைதகளின் நமஸ்காரங்கள்,  நதிகள் மைழஜலம் சமுத்ரத்ைத அைடவதுேபால் 

விஷ்ணுைவ அைடவதாகப் ப்ரசித்தமாகத் ெதரிகிறது.  ஆயினும் கீழ் 

ெசால்லப்பட்ட மந்த்ரம் ேஸாமம வ: ருக்ேவதத்தில் உள்ளதால்,  இந்த சுேலாகம் 

ஸ்ம்ருதி என்ற புராணவசன மாதலாலும் சுருதிக்கு முரண்பாடாக விருப்பதாலும் 

விேராதாதி கரண ந்யாயப்படி ேவதம் ெசால்லும் அர்த்தம் தான் ெகாள்ளப் பட 

ேவண்டும்.  அதற்கு விேராதமான,  இந்த ஸ்ம்ருதி (புராண) வசனம் தள்ளப்பட 

ேவண்டியது.  ேமலும் ேகசவம் ப்ரதிகச்சதி என்பதற்கு யாது ெபாருள் என்று 



சுருதி ஸூக்தி மாலா 

விசாரிக்க ேவண்டும்.  ேகசவம் என்ற பதம் ெயளகிகம்.  ‘ேக’ பிரம்மா;  ‘அ ‘ 

விஷ்ணு;  ‘ஈச’ ருத்ரன் ஸம்ஹார கர்த்தா.  இம்மூவைரயும் தமக்கு உட்படுத்தி 

ைவத்துக் ெகாண்டிருப்பவர் ேகசவன்.  வ என்பது மத்வர்த்தீயமாகும்.  

மும்மூர்த்திகளுக்குமீசைன நமஸ்காரங்கள் அைடகின்றன என்பது ப்ருக்ருத 

சுேலாகத்திற்கு ஸமானார்த்தமானதால் விேராதேம கிைடயாது.  

 

சுேலாகம் 17 

தஸ்ைம நேமா பவது யத்ர நிஷீதஸீதி 

ஸர்வம் நமஸ்ய மனயா து திசா மேஹச |  

அப்ேயாஷதீ: ப்ரதி நேமா வயமாமநாேமா 

ேதஹீவ ேதஹ மதிதிஷ்டஸி ேயன ஸர்வம் | |  

 

 பரமசிவைனத் தவிர மற்றவர்களுக்குச் ெசால்லப்பட்டிருக்கும் ேவத 

புராணங்களிலுள்ள நமஸ்காரங்கைள ஸமஞ்சஸமாக நயனம் ெசய்வதற்காகச் 

ெசால்லப்படுகிறது.  

 

பதவுைர 

 யத்ர நிஷீதஸி – எங்கு அபிவ்யக்தமாக இருக்கிறீேரா,  தஸ்ைம – அந்த 

அதிஷ்டானத்துக்கும்,  நேமா பவது – நமஸ்காரம் இருக்கட்டும்,  இதி – என்ற,  

அனயா திசா – இந்த ந்யாயமாக,  இந்த விதமாக,  மேஹச!  – பரேமச்வரேன!  

ஸர்வம் எல்லா வஸ்துவும்,  நமஸ்யம் – நமஸ்கரிக்கத்தகுந்தது.  ேயன – எந்தக் 

காரணத்தால்,  ேதஹம் – உடம்பில்,  ேதஹீவ – ஜீவன் இருப்பதுேபால,  ஸர்வம் – 

எல்லா வஸ்துவிேலயும்,  அதிதிஷ்டஸி – நீர் அந்தர்யாமியாக வீற்றிருக்கிறீேரா,  

ேதன – அந்தக் காரணத்தால்,  ஓஷதீரபி ப்ரதி – அேசதனமான ெசடி 

ெகாடிகளுக்கும் வயம் – நாங்கள்,  நம: - நமஸ்காரத்ைத,  ஆமநாம: - அடிக்கடி 

ெசால்லுகிேறாம்.  
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 ஓம் நேமா ப்ரம்மேண என்ற மந்திரத்ைத,  அத்யயனத்தின் முடிவில் மூன்று 

தடைவ ெசால்வதல்லவா அத்யயன ஸம்ப்ரதாயம்.  அைதத்தான் ஆமநாம: என்ற 

க்ரியாபதம்,  ம்நா தாதுவால் அறிவிக்கிறது.  பிரஹதாரண்யக அந்தர்யாமி 
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ப்ராம்மணம் ச்ேவதாச்வதேராபநிஷத்,  அதர்வசிரஸ்,  வாயவீய ஸம்ஹிைத முதலிய 

க்ரந்தங்களில் ஈச்வரன் அத்தர்யாமியாக இருப்பது ப்ரமாணஸித்தம் என்பது 

விளக்கப்பட்டிருக்கிறது.  ஆதலால்தான் மந்தாதிகாரிகளுக்கு ப்ரதீேகாபாஸ்தி 

விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது.  மஞ்சளில்கூட பிள்ைளயார் பூைஜ ெசய்யப்படுகிறது.  

ஆனால் உத்ேதச்யம் பரமசிவனுக்குத்தான்.  உலகில் யஜமானன் தரித்த 

புஷ்பமாைலைய ஆதரவுடன் ைவத்துக்ெகாள்வது யஜமானன் திருப்திைய 

அளிப்பதும் இந்திரன் சிவநிர்மால்யத்ைத அலக்ஷ்யம் ெசய்து யாைன தைலயில் 

ைவத்துக் கசக்கியதால் துர்வாஸரால் சபிக்கப்பட்டதும்,  அதிஷ்டான பூைஜயால்,  

அந்தர்யாமி திருப்தியைடவைத அன்வயல் திேரக ந்யாயத்தால் ெதளிவாகக் 

காண்பிக்கிறதல்லவா? ஆதலால் உம்முைடய அதிஷ்டானமானதால் உலகில் 

எல்லாம் நமஸ்கரிக்கத் தகுந்தேத.  

 

சுேலாகம் 18 

ஸர்வம் த்வயா ஜகத் அதிஷ்டிதேமவ மத்வா 

ச்வான: ச்ருெதள நமஸிதா: பதய:  ச ேதஷாம் |  

ேலாேக புனஸ்தவ மேஹச்வர!  பக்திேயாகாத் 

ஆேராபிதா அபி வயம் பஹுமான பாத்ரம் | |  

 

 இந்த ந்யாயத்ைத அனுஸரித்து தான் சத ரூத்ரீய மந்த்ரங்களில் அத்யந்த 

நிக்ருஷ்ட நாய் முதலிய ஜந்துக்களுக்கும் நமஸ்காரம் கூறப்பட்டிருக்கிறது.  

 

பதவுைர 

 www.shaivam.org 29 

 ஸர்வம் ஜகத் – எல்லா உலகமும்,  த்வயா – உம்மால் அதிஷ்டிதம் – 

ப்ரேவசிக்கப்பட்டிருப்பது,  மத்ைவவ – நிைனத்துத்தான் (உண்ைம ெதரிந்து) 

ச்வான;  - நாய்களும்,  ேதஷாம் பதய: ச – அைவகளின் தைலவர்களும்,  

நமஸிதா: - நமஸ்கரிக்கப்படுகிறார்கள்.  ருத்ரபாஷ்யத்திலும்,  வாயவீய 

ஸம்ஹிைதயிலும் இக்கருத்து நன்கு விளக்கப்பட்டிருப்பது காண்க.  மேஹச்வரா!  

வயமபி – நாங்களும்,  தவ  - உங்களுைடய பக்திேயாகாத் – பக்தி ெசய்த 

ஸம்பந்தத்தால்,  ேலாேக – உலகில்,  பகுமானபாத்ரம் – ெகளரவத்திற்கு,  மரியாைத 



சுருதி ஸூக்தி மாலா 

ெபறுவதற்கு விஷயமான நிைலைய ஆேராபிதா: புன: - அைடயப் 

ெபற்றிருக்கிேறாம் அன்ேறா.  

 சிவதத்வ நிரூபணம்,  ஆதித்திய புராணம் வாயவீய ஸம்ஹிைத முதலிய 

க்ரந்தங்களில்,  ஈச்வர பக்தர்கைளயும் பூஜித்துப் ேபாற்றேவண்டும்;  பக்த 

அபசாரம்,  அபராதம்,  கடவுள் அபராதத்ைதக் காட்டிலும் அதிகம் என்று விளக்கப் 

பட்டிருக்கிறது காண்க.  

 

சுேலாகம் 19 

த்ேவதா நேமா விம்ருசத: ப்ரதிபாதி ேலாேக 

ேவேதஷுவா விஷமேலாசன நான்யரூபம் |  

யத்தந்நமஸ்த்வயி ததீச்வரதா ப்ரயுக்தம் 

த்வத்ஸந்நிகர்ஷ விஹிதம் யதனீச்வேரஷு | |  

 

பதவுைர 

 விஷமேலாசன – முக்கண்ணேன,  விம்ருசத: ேயாஜிக்கும் மனிதனுக்கு,  

ேலாேக – புராணங்களிலும்,  ேவேதஷுவா – ேவதங்களிலும்,  நம: - நமஸ்காரம்.  

த்ேவதா – இரண்டு விதமாக,  ப்ரதிபாதி – குறிக்கப்பட்டிருப்பது விளங்குகிறது.  

அன்யரூபம் – மூன்றாவது ப்ரகாரமுள்ள நமஸ்காரம்,  ந – காணப்படவில்ைல,  யத் 

த்வயி நம: தத் – உம்மிடத்தில் ெசய்யப்படும் யாெதாரு நமஸ்காரம் உண்ேடா 

அது,  ஈச்வரதா ப்ரயுக்தம் – நீர் ஸர்ேவச்வரன் என்ற உண்ைமயால் ஏற்பட்டது.  

அனீச்வேரஷு யத் நம: தத் – ஈச்வரனல்லாத மற்றவர்களிடத்தில் காணப்படும் 

யாெதாரு நமஸ்காரம் உண்ேடா அது,  த்வத் ஸந்நிகர்ஷ விகிதம் – நீர் 

அந்தர்யாமியாகவிருப்பது பற்றியும்,  உமது பக்தியால் ஏற்பட்ட மஹிைம பற்றியும் 

வந்தது,  என்ற இரண்டுவிதம்தான் நமஸ்காரம்.  மூன்றாவது விதம் கிைடயாது.  
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த்வத் ஸந்நிகர்ஷ க்ருத ஏவ நம: ப்ரேயாக: 

ப்ராேயா வஸீயஸி யவீயஸி த்ருச்யமான: |  

ச்ைரஷ்ட ப்ரயுக்த இதி கல்ப்பயிதும் ந சக்யம்  

அச்ேரயஸாமபி நமாம்ஸி நிதர்சி தாநி | |  

 

 என்ற ேவத வாக்யத்தால்,  நமஸ்காரம் முதலிய உபசாரங்களுக்கு 

ச்ேரஷ்டதா காரணெமன்றல்லவா ெதரிகிறது என்ற சங்ைக நீக்கப்படுகிறது.  

 

பதவுைர 

 த்வத் ஸந்நிகர்ஷ க்ருத ஏவ நம: ப்ரேயாக: - உம்முைடய ஸம்பந்தத்தால் 

ஏற்பட்ட நமஸ்கார ப்ரேயாகம்,  ப்ராய: - அேனகமாக,  வஸீயஸி – சிறந்த 

ப்ராம்மணர்களிடத்திலும்,  யவீயஸி – தாழ்ந்த நாய்களிடத்திலும்,  த்ருச்யமானஸ்ஸந் 

– காணப்படுகிற ேபாது,  ச்ைரஷ்டப்ரயுக்த இதி – சிறப்பால் ஏற்பட்டெதன்று,  

கல்ப்பயிதும் – முடிவு ெசய்வது,  நயுக்தம் – தகுதியாகாது யத: - ஏெனன்றால்,  

அச்ேரயஸாமபி – தாழ்ந்த நாய்களுக்கும்,  நமாம்ஸி – நமஸ்காரங்கள்,  நிதர்சிதாநி 

– சதருத்ரீய மந்த்ரங்களில் காண்பிக்கப்பட்டன.  

 ஆதலால் உங்களுைடய ஸம்பந்தம் தான் நமஸ்கரிக்கப்படுவதற்குத் தகுந்த,  

அவ்யபசரிதமான காரணமாகும்.  சிறந்ததாக இருப்பது.  தாழ்ந்த நமஸ்கரிக்கப்படும் 

இடங்களில்லாததால்,  வ்யபசரிதம் என்பது பற்றி நமஸ்கரிக்கப்படுவதற்குக் 

காரணமாகக் ெகாள்ள முடியாது என்று தாத்பர்யம்.  “நமஸ்க்ருத்யஹி” என்ற 

ேவதம்,  உமது ஸம்பந்தத்தால் கிைடத்த சிறப்ைப அநுவதிக்கிறது.  

 

சுேலாகம் 21 

ச்ைரஷ்ட ப்ரயுக்தமபி நாம நமஸ் த்வதீயம் 

ச்ேரஷ்ேடாஸி ய: க்ரதுபுஜாம் பதிரக்ரியானாம் |  

ச்ேரஷ்ட ச்ருேதாஸி பகவந்நவிேசஷதஸ்த்வம் 

மந்த்ேரஷு க்ருச்ச்ர படிேதஷு ச ஸாம கானாம் | |  
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“தூஷ்யது துர்ஜன :” என்பது ஒர் ந்யாயம்,  துஷ்டன் ஸந்ேதாடஷப்படட்டும் 

என்று அவன் ெசால்லும் கக்ஷிைய அங்கீகரித்ேத நமது ெகாள்ைகக்குப் 

பாதகமில்ைல என்று ஸாதிப்பது சாஸ்திரக்காரர்கள் வழக்கம்.  அந்த ந்யாயப்படி 

ேமற்ெகாண்ட நமஸ்க்ருத்ய ஹி வஸீயாம்ஸம் என்ற ேவதப்படி,  சிறந்த நிைல 

தான் நமஸ்கரிக்கப்படுவதற்குக் காரணம் என்று அங்கீகரித்தாலும் நம் கக்ஷிக்கு 

பாதகமில்ைல என்று ெசால்லப்படுகிறது.  

 

பதவுைர 

 ச்ைரஷ்ட ப்ரயுக்தமபி நம: - சிறந்த ேமன்ைமயால் ஏற்படும் 

நமஸ்காரமும்,  த்வதீயம் நாம – உம்ைமச் ேசர்ந்தது தான்.  அக்ரியானாம்பதி: - 

பசுபதியாகிய,  ய: - த்வம் – யாெதாரு நீர்,  க்ரது புஜாம் – ேதவர்களுக்குள்,  

ச்ேரஷ்ேடாஸி – சிறந்தவராக இருக்கிறீேரா,  பகவன் – பகவாேன!  ஸாமகானாம் 

– சாமேவதிகளினுைடய,  கிருச்ச்ரபடி ேதஷு – க்ருச்ச்ர க்ரந்தத்தில் 

ெசால்லப்படுகிற மந்த்ேரஷு – மந்த்ரங்களில்,  அவிேசஷத: - ெபாதுவாக 

(அேபக்ஷிகமன்னியில்) த்வம் – நீர்,  ச்ேரஷ்ட:- சிறந்தவர் என்று,  ச்ருேதாஸி – 

ெசால்லப்பட்டிருக்கிறீர்.  “நேமா ஜ்ேயஷ்டாய ச்ேரஷ்டாய என்பது 

ஸாமேவதிகளின் க்ருச்ச்ர க்ரந்தத்தில் படிக்கப்பட்டிருக்கும் மந்த்ரமாகும்.  

நக்ஷத்ேரஷ்டியில் திருவாதிைர நக்ஷத்திர ப்ரகரணத்தில் ெசால்லப்படும் ஆர்த்ரயா 

ருத்ர: ப்ரதமான ஏதி ச்ேரஷ்ேடா ேதவானாம் பதிரக்னியானாம் என்ற மந்த்ரம்.  

பசுபதி ஸர்வ ேதவர்களுக்குள் சிறந்தவர் என்பைத விளக்குவது இங்கு 

ஆதாரமாகக் ெகாள்ள ேவண்டும்.  

 

சுேலாகம் 22 

ேதவாந்தைரஸ் ஸஹ நமஸ்துதி ஹூதய ஸ்ேத 

ேதாஷாய நால மலேமவ விபர்யயாய |  

புத்ரார்த்தின: சருவிெதள ஸஹ சந்த்ர ெமளேள  

ேஸாேமன ஹூத மனுசுஸ்ரீஉம ருத்ரமக்னிம் | |  
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 இவ்விதம் 9 முதல் 21 முடிய 13 ச்ேலாகங்களால் ேவத,  புராண 

வசனங்கைளக் ெகாண்டும்,  சுருதி,  ஸ்ம்ருதி ேலாக (புராணம்) ந்யாய ரீத்யா,  நம: 



சுருதி ஸூக்தி மாலா 

ேசஷித்வம் என்ற லக்ஷணம் அதிவ்யாபதி,  அவ்யாப்தி,  அஸம்பவ ரூப ேதாஷ 

த்ரயமில்லாமல் பரமசிவைனக் குறிக்கும் என்பைத விளக்கி விட்டு,  

 இப்ேபாது உத்ேதச க்ரமமாக வந்த இரண்டாவது லக்ஷணமாகிய பகவத் 

பத வாச்யத்வம் என்பைத 29 முதல் 34½ வைர 6½ ச்ேலாகங்களால் உபபாதனம் 

பண்ணும் ேநாக்கத்துடன் 

 நடுவில் 22 முதல் 28 முடிய 7 ச்ேலாகங்களால் சிவெபருமான் ேவதங்களில் 

பிறேதவைதயுடன் ேசர்க்கப்பட்டு துதிக்கப்படுவேதா நமஸ்கரிக்கப்படுவேதா,  

கூப்பிடப்படுவேதா கிைடயாது,  தனியாகத்தான் துதி,  நமஸ்காரம்,  ஆஹ்வானம் 

ெசய்யப்படுகிறார்.  ஏெனனில் ஸமாஸமாப்யாம் விஷேம பூஜாத: என்ற 

ெகளதமாதி வசனப்படி,  சிறந்தவைரத் தாழ்ந்தவர்கேளாடு ஒன்று கூட்டி மரியாைத 

ெசய்வது தகாது என்ற முைறயுள்ளதல்லவா என்ற விஷயத்ைத ப்ரதிபாதிப்பதால்,  

சிவெபருமான் நம: ேசஷித்வ லக்ஷணத்ைதயும் சிறப்ைபயும்,  ஸ்தாணா நிக்ந 

ந்யாயப்படி த்ருடப்படுத்துவதற்கு,  இந்த ச்ேலாகம் ஆரம்பம்.  

 

பதவுைர 

 ேதவாந்தைர: ஸஹ   - மற்ற ேதவைதகேளாடு கூட,  நம : ஸ்துதி ஹூதய : - 

நமஸ்காரம்,  ஸ்துதி,  ஆஹ்வானங்கள்,  ேத – உம்முைடய,  ேதாஷாய – 

சந்ேதாஷம் ெபாருட்டு,  நாலம் – சக்தியுள்ளைவ அல்ல.  விபர்யயாையவ அலம் 

– ேகாபத்தின் ெபாருட்ேடயாகும்.  சந்திரெமளேள – சந்திரைன சிரசில் 

தரித்திருப்பவேர!  புத்ரார்த்தின: - ஸந்ததிைய விரும்புகிறவனுக்கு,  சருவிெதள – 

விதிக்கப்பட்ட சருைவ த்ரவ்யமாகக் ெகாண்டயாகத்தில்,  ேஸாேமன ஸஹ – 

ேஸாமேதவைதேயாடு கூட,  ஹூதம் – கூப்பிடப்படுகிற,  ருத்ரம – ருத்ரைன,  

அக்னிம் – அக்னி ேதவைதயாக,  அனுசுச்ரும – நாங்கள் ேவதங்கள் வாயிலாக 

அறிகிேறாம்.  ஆதலால் ேஸாமாெரளத்ர சருவில்,  தாங்கள் ேஸாமேனாடு ேசர்ந்து 

பூஜிக்கப்படவில்ைல.  ேஸாமனும் அக்னியும் ேசர்ந்து பூஜிக்கப்படுகிறார்கள்.  

 

விரிவுைர 
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 மாத்வா ருத்ர சுக்ருதாமா நேமாபி: - ருத்ரேதவைதேய!  உம்ைமப் 

பிறருடன் ேசர்த்து நமஸ்கரிப்பதால் ேகாபிக்கச் ெசய்ய மாட்ேடாம்.  வ்ருஷப – 

ேவண்டியைத வர்ஷிக்கும் ஸ்வதந்த்ர ெதய்வேம!  துஷ்டுதீ – மற்றேதவைதகளுக்கு 

சமமாகச் ெசய்யும் ஸ்துதியாலும்,  மா சுக்ருதாம – ேகாபமூட்ட மாட்ேடாம்;  மா 
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சுக்ருதாம ஸஹூதீ – ேவறு ெதய்வங்கேளாடு ேசர்த்துக் கூப்பிடுவதாலும்,  

(யாஜ்யா புேரானுவாக்யா – மந்த்ரங்களால் ேசர்த்து யக்ஞத்துக்கைழப்பதாலும்) 

ேகாபிக்கச் ெசய்யமாட்ேடாம்.  இந்த மந்த்ரத்தின் அர்த்தம் நிருக்தத்தில் 

ெசால்லப்பட்டிருப்பதாவது.  

  

கிம் ச துல்ய நமஸ்காைர: ேதவாந்தரகாமிபி: |  

 துஷ்டுத்யா ஸத்ருச ஸ்துத்யா ஸமானாஹ்வான 

 கர்மணா ந வயம் சுக்ருதாம த்வாம் ஸர்வேதவ நமஸ்க்ருதம் | |  

 

 சிவெபருமாைனயும் விஷ்ணுைவயும் கூடச்ேசர்த்து ஸமமாக பாவிப்பவன் 

சண்டாள துவ்யனாகிறான்.  அவன் ஸங்கர ஜாதிையச் ேசர்ந்தவெனன்பது 

அனுமானம் ெசய்யப்படலாம்.  சூர்யனுக்கும் மினுமினுப் பூச்சிக்கும் ேபால,  

சிவனுக்கும் விஷ்ணுவிற்கும் வித்தியாசமுளது என்ெறல்லாம்,  தத்வம்,  சிவதத்வ 

நிரூபணம்,  ஆதித்ய புராணம்,  பராசர புராணம்,  ஸ்காந்தம் ஹூத ஸம்ஹிைத 

முதலிய க்ரந்தங்களில் விவரிக்கப்பட்டிருப்பைத காண்க.  ஸ்ரீமத் பாகவத்தின் 3, 4, 

8-வது ஸ்கந்தத்தில் விஷமுண்டு உலகைனத்ைதயும் காத்த சிவெபருமானுக்கு 

நிகரான ெதய்வம் கிைடயாது என்று ெதளிவாகக் கூறப்பட்டிருப்பைத,  

ைவஷ்ணவர்களும் (முக்யமாக ைவஷ்ணவப் பற்றுதல் உள்ள ஸ்மார்த்த 

ப்ராம்மணர்களும் தி.வி.அ) நன்கு கவனித்து தத்துவறிய ேவண்டிய விஷயமாகும்.   

 ேஸாமா ெரளத்ரம் சரும் நிர்வேபத் ப்ரஜாகாம: 

என்பது சந்தானத்துக்காக விதிக்கப்பட்ட யக்ஞத்ைதத் ெதரிவிக்கும் 

ேவதவாக்யமாகும்.  

 

சுேலாகம் 23 

அக்னிம் ப்ரக்ருத்யகலு ருத்ரபதம் ப்ரயுங்க்ேத 

தத் ப்ராமஹணம் பவதி யத்ர தேயாஸ் ஸஹூதி: |  

ஆஹ்வானமத்ர பவத: ப்ருதேகவ த்ருஷ்டம் 

யத் ப்ராதரக்னிமிதி ஸூக்த வித: படந்தி | |  
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 ேஸாமா ெரளத்ர சரு விதியில் ேஸாமேனாடு ேசர்த்துக் குறிக்கப்படும் 

ருத்ரன் தாங்கள் அல்ல அக்னிதான் என்பது அடுத்த இரண்டு அர்த்தவாத 

வாக்கியங்களால் ெதளிவாகிறது.  

 “ஸந்திக்ேதஷு வாக்யேசஷாத்” என்றல்லவா,  ைஜமினியின் மீமாம்ஸ 

வாக்ய ந்யாயம்? 

 

 அக்தா சர்க்கரா உபதம் தாதி என்ற விதியில் ெபாதுவாக நைனத்த கல்ைல 

ேமைடகட்ட உபேயாகிக்க விதியிருந்தாலும்,  ெநய்யில் நைனக்கப்பட்ட கல்ைல 

ேமைடகட்ட உபேயாகிக்க ேவண்டுெமன்று விேசஷமான ெபாருள்.  ேதேஜாைவ 

க்ருதம் என்ற துதி,  பர அர்த்தவாதத்தினால் ெகாள்ளப்படுவது வழக்கமல்லவா 

என்ற ேநாக்கத்துடன்,  அந்த சந்ேதகத்ைதத் ெதளிய ைவக்கும் அர்த்தவாதங்கைள 

எடுத்துக் கூறுகிறார்.  

 

பதவுைர 

 யத்ர தேயா: ஸஹூதி: - எந்த ேஸாமாெரளத்ர சருவில் ேஸாமனுக்கும் 

ருத்ரனுக்கும் ேசர்ந்து ஆஹ்வானம் காணப்படுகிறேதா,  தத் – அந்த,  ப்ராம்மணம் 

பவதி – அர்த்தத்ைத நிர்ணயித்துக் ெகாடுக்கக் கூடிய அர்த்த வாக்யம் 

இருக்கிறது,  இங்கு ப்ராம்மணபதம் விதி வாக்யத்ைதக் குறிக்காது.  அர்த்தவாத 

வாக்கியத்ைதக் குறிக்கும்.  ேசேஷ ப்ராம்மண சப்த: என்று ைஜமினி 

விதிவாக்யத்திற்குப் ேபால,  அர்ந்தவாத வாக்கியத்திற்கும் பிராம்மண பதம் 

வாசகம் என்பைத நிைல நாட்டியிருக்கிறார்.  அக்னிம் ப்ரக்ருத்யகலு – அக்னிையச் 

ெசால்லியல்லவா,  ருத்ரபதம் – ருத்ரன் என்ற பதத்ைத.  ப்ரயுங்க்ேத – ப்ரேயாகம் 

ெசய்கிறார்.  அத்ர – தங்கைளக் கூப்பிடுமிடத்தில்,  பவத  : - ஆஹ் வானம்,  - 

தங்கைளக் கூப்பிடுவது,  ப்ருதேகவ – தனியாகத்தான்,  த்ருஷ்டம் – 

காணப்படுகிறது,  ஹூக்தவித: - ஹூக்தங்கைள கண்டு பிடித்தவர்கள்,  யத் – 

எந்த ஹூக்தத்ைத,  ப்ராதரக்னி மிதி – ப்ராதரக்னிம் ப்ராதரிந்திரம் ஹவாமேஹ 

என்பது முதலாக,  படந்தி – படிக்கிறார்கேளா,  அங்கு உம்ைமத் தனியாக 

அல்லவா கூப்பிடுவது ெதளிவாகக் காணப்படுகிறது.  
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அக்ன்யாதிபிஸ்தவ மேஹச்வர!  ஹூதிசங்கா 

மாபூத் இதி ப்ரக்ருதமப் யனுஷங்க ேயாக்யம் |  

மந்த்ர: க்ரியா பத மபாஸ்ய பதாந்தேரண 

த்வாமா ஹ்வயந் நுதபேதன பினத்தி ரீ திம் | |  

 

பதவுைர 

 மந்த்ர – ப்ராரதரக்னிம்,  ப்ராதரிந்திரம் ஹவாமேஹ 

என்ற மந்த்ரம்,  அக்ன்யாதிபி: அக்னி முதலிய ேதவைதகேளாடு,  தவ – உம்ைம,  

ஹூதிசங்கா கூப்பிடப்படும் ஸந்ேதஹம்.  மாபூத் இதி – (ஜனங்களுக்கு) 

ஏற்படக்கூடாது என்ற ேநாக்கத்துடன்,  ப்ரக்குதம் – முன்பு ெசால்லப்பட்ட,  

அனுஷங்க ேயாக்யம் – பின் வாக்கியத்தில்,  ஸம்பந்தப் படுத்தத் தகுத்ததாயிருந்த 

ேபாதிலும் க்ரியாபதம் – ஹவாமேஹ என்ற விைனச்ெசால்ைல,  அபாஸ்ய – 

விட்டுவிட்டு,  உமது வாக்கியத்தில் அனுஷங்க ந்யாயப்படி,  மற்றேதவைத 

வாக்யத்தில் ேபால ேசர்த்து ஸம்பந்தப்படுத்தாமல் விட்டு,  பதாந்தேரண – உத  

ருத்ரம் ஹேவம் என்றபடி,  ஹேவம என்று மற்ெறாரு தனி விைனச் ெசால்லால்,  

த்வாம – உம்ைம,  ஆஹ்வயந் – கூப்பிடுகிறதாய் இருந்து ெகாண்டு,  உத  - 

பேதன – உத  என்ற பதத்தினால்,  அபி – என்ற சப்தத்திற்கு ஸமானமான 

அர்த்தத்ைதக் ெகாடுக்கும் சக்திவாய்ந்ததினால்,  ரீதிம் – உமக்கு ேதவதாந்தர ஸாத் 

ருச்யத்ைத,  மேஹச்வரா!  பினத்தி – அடிேயாடு விலக்குகிறது.  ருத்ரம் உத – 

ருத்ரைனக்கூட,  ஹேவம் – தனியாகக் கூப்பிடுவதற்கு அவகாசம் அைடகிேறாம் 

என்பது தாத்பர்யம்.  

 உத  பதத்தால் பிரித்து,  மற்றவர்களுக்கு அனுஷங்க ந்யாயப்படி,  

ஸம்பந்தப் படுத்தப்பட்ட க்ரியா பதத்ைதக் தங்களுக்குச் ேசர்க்காமல்,  தனியாக 

விைனச்ெசால் கூறி உம்ைமக் கூப்பிட்டது,  எங்கும் எப்ெபாழுதும் உம்ைமத் 

தனியாகேவ கூப்பிட ேவண்டும்,  மற்ற தாழ்ந்த சிறு ேதவைதயுடன் ேசர்த்துக் 

கூப்பிட்டு ஸ்துதி நமஸ்காரம் ெசய்வது தவறு;  உமக்கு ப்ரதீயாகாது என்ற 

தத்வத்ைத நன்கு விளக்குகிறது.  
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சுேலாகம் 25 

ந்யாஸீ க்ருதம் வஸு பலா தமைர ரவாப்தும் 

அன்வாகேதா ருதிதவானிதி ருத்ரமக்னிம் |  

ருத்ராம்ஸ்த்வதுத்பவதயா மருேதா கணான்வா 

ருத்ராவேணன ச பவந்த மைவமி ருத்ரம் | |  

 

 அக்னிைய ருத்ர சப்தத்தால் ெசால்வதற்கு காரணம் விளக்குகிறார்.  

 

பதவுைர 

 அமைர: - ேதவர்களால்,  ந்யாஸீ க்ருதம் – நியாஸமாக 

ஒப்பைடக்கப்பட்ட,  வஸு – ெஸாத்ைத,  பலாத் – பலாத்காரமாக,  அவாப்தும் – 

அைடவதற்கு,  அன்வாகத: - பின் ெதாடர்ந்து வரப்பட்டவன்,  ருதித வான் – 

அழுதான் அல்லது அழச்ெசய்தான்,  இதி – என்ற காரணத்தால்,  அக்னிம் – 

அக்னி ேதவைதைய,  ருத்ரம் – ருத்ர சப்தத்தால் ெசால்லப்படுவதாக,  அைவமி – 

அறிகிேறன்.  மருத: - ஸப்த மருத்துக்கைளயும்,  கணான்வா – உமது 

சைபேயார்களான பார்ஷதர்கைளயும்,  த்வதுத்பவதயா – உம்மிடமிருந்து உண்டான 

காரணத்தால்,  “கார்ய காரணேமா ரேபத ந்யாேயன” குடத்ைத மண் 

என்பதுேபால,  ருத்ரான் – ருத்ர சப்தவாச்யர்களாகவும்,  பவந்தம் – உம்ைம,  ருத் 

த்ராவேணன – துக்கத்ைதயும் பாபத்ைதயும் நசிக்கச் ெசய்வதால்,  ருதி என்ற 

ேவதஸ்வரூபமான சப்தத்ைதக் கலப்பத்தின் முதலில் பிரம்மாவிற்கு ததாதி 

ெகாடுப்பதாலும்,  ருத்ரம் –ருத்ர சப்தவாச்யனாக,  அைவமி – அறிகிேறன்.  

 

சுேலாகம் 26 

யக்ேஞபி ருத்ரபதமாருண ேகதுேகாக்தம் 

தத் சப்த மீச்வர ! ததீயமபி ஸ்மரந்தி |  

யத்தத் ப்ரேதசகத ருத்ர பதாவகாேச 

யக்ஞஸ்ய சப்த மனுசுச்ரும ஸாமேகப்ய: | |  
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 யக்ேஞ அபி – யாகம் என்ற அர்த்தத்திலும்,  ருத்ர பதம் – ருத்ரம் என்ற 

பதமானது,  ஆருண ேகது ேகாக்தம் – ஆருண ேகதுகம் என்ற சயனத்திலும்,  

சூர்ய நமஸ்காரத்திலும் உபேயாகிக்கப்படும் மந்த்ரங்கள் அடங்கிய ைதத்ரீய 

ஆரண்யகம் முதல் ப்ரச்னத்தில் ெசால்லப்பட்டிருக்கிறது.  ஈச்வர – பரேமச்வரேன!  

ததீயமபி – அவனுைடய ெபாருைளயும்,  தத்சப்தம் – அவன் ெபயரால் 

ெசால்லப்படுவதாக,  ஸ்மரந்தி – ெபரியவர்கள் கருதுகிறார்கள்.  ஸ்வஸ்வாமி பாவ 

ஸம்பந்தந்தால்,  ராஜாைவச் ேசர்ந்தவர்,  ராஜாெவன்று ெசால்லப்படுவது ஸஹஜேம.  

அது ேபால ருத்ரைன ஸ்வாமியாகக் ெகாண்ட யக்ஞம் ருத்ர சப்தத்தால் 

ெசால்லப்படுகிறது.  ஸாமேவத ச்ருதி பர்யாேலாசனாயாம் யக்ஞம் ருத்ர 

சப்தவாச்யமாக விருப்பது,  ருத்ரஸ்வாமிகம் என்பதால் என்ற அர்த்தம் 

ெதளிவாகிறது.  யத் – எத்தக் காரணத்தால்,  தத்ப்ரேதசகத ருத்ரபதாவகாேச – 

அந்த ஆருண ேகதுகம் என்ற ெபயருள்ள யஜுர்ேவத ஆரண்ய பாகத்திலுள்ள 

ருத்ரத்தின் ஸ்தானத்தில்,  ஸாமேகப்ய: - ஸாமேவதம் கைர 

கண்டவர்களிடமிருந்து,  யக்ஞஸ்ய சப்தம் – யக்ஞஸ்ய என்ற சப்தத்ைத,  

அனுசுச்ரும – ேகட்கின்ேறாம்.  

 ஒேர அர்த்தத்ைதத் ெதரிவிக்கும் சுருதிகளில்,  பதேபதமாக ஓரிடத்தில் யக்ஞ 

சப்தமும்,  மற்ேறாரிடத்தில் ருத்ரபதமும் கூறப்படுவதால்,  கதிஸாமன்ய ந்யாயத்தால் 

இரண்டு பதங்களும் ஒேர ெபாருைள குறிக்கின்றன என்பது ஏற்படுமாதலால்,  

யக்ஞத்ைத ருத்ர சப்தம் யஜுர் ேவதத்தில் குறிப்பிடுவது திண்ணம்.  

 

சுேலாகம் 27 

ஸந்தாப்ய ேராதயிதரி ப்ரஸபம் ஜனானாம் 

ஆஹுர் ஜ்வேரபி விஷேமக்ஷண ! ருத்ர சப்தம் |  

ெரளத்ரஞ்ச தத்ப்ரக்ருதிகம் ப்ரதிரூபகம் வா 

சப்தாந்தரம் பவதி வாயஸ சப்த கல்ப்பம் | |  

 

 ருத்ர பதம் ஆறாவது அர்த்தமாக,  கடும் ஜ்வரத்ைதயும் குறிக்கும்.  
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பதவுைர 

 விஷேமக்ஷண – முக்கண்ணேன!  ப்ரஸபம் – பலாத்காரமாக,  ஸந்தாப்ய – 

தபிக்கச் ெசய்து,  ஜனானாம் – ஜனங்கைள,  ேராதயிதரி – அழச்ெசய்கிற,  

ஜ்வேரஅபி – ஜ்வரம் என்ற அர்த்தத்திலும்,  ருத்ர சப்தம் – ருத்ரம் என்ற 

பதத்ைத ஆஹு: - ப்ரேயாகம் ெசய்கிறார்கள்,  ெரளத்ரம் ச – ெரளத்ரம் என்ற 

பதம் தத்ப்ரக்ருதிகம் – இந்த ஜ்வரத்ைதக் குறிக்கும் ருத்ர சப்தத்தின் ேமல்,  

தஸ்ேயதம் என்ற பாணி ஸூத்ரப்படி,  அண் ப்ரத்யயம் வந்ததால் ஏற்பட்ட 

சப்தமாகக் ெகாள்ள ேவண்டும்.  ப்ரதி ரூபகம் சப்தாந்தரம் வா பவதி அல்லது 

ெரளத்ரசப்தம் தத்தித ப்ரத்யயம் வராமேல,  தத்தித ப்ரத்யயாந்தம் ேபாலத் 

ேதான்றும் ேவெறாரு புதிய சப்தமாகவும் ஆகலாம்,  வாயாஸா சப்தகல்ப்பம் – 

வாயஸ,  ராக்ஷஸ முதலிய சப்தங்கள் வயஸ்,  ரக்ஷஸ் பதத்தின் ேமல்,  அண் 

ப்ரத்யயம் ைவத்து வந்த,  தத்திதாந்த சப்தங்களாகவும் கருதப்படுகின்றன.  அல்லது 

அண் என்ற தத்திதம் வராமல்,  பூராவும் தத்திதாந்தம் ேபாலத் ேதான்றும் ேவறு 

பதங்களாகவும் கருதப்படுகின்றன.  அைவ ேபால்தான் ெரளத்ரெமன்ற சப்தமும்,  

கடுைமயான ஜ்வரத்ைத ருத்ரசப்தம் ெசால்வதால்,  அதிலிருந்து வந்த கடுைமையத் 

ெதரிவிக்கிறது என்பது யுக்தம்.  

 

சுேலாகம் 28 

ஸந்த்ேயவ தத்திதபத ப்ரதிரூபகாணி 

பூரிணி பாகவத ஸாத்வத ஸந்நிபாநி |  

ஸ்யாத் தாத்ருேகவ பகவானிதி சப்தரூபம் 

ஷாட்குண்யேஹதுகமபி த்வதுைபதி நாந்யம் | |  

 

பதவுைர 
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 தத்திதபத ப்ரதிரூபகாணி – தத்திதாந்தம் ேபாலத் ேதான்றும் அகண்ட 

பதங்கள்,  பாகவத ஸாத்வதஸந்நிபாநி – பாகவதஸாத்வத,  ைமத்ர முதலிய,  

பூரிணி – பலபதங்கள்,  ஸந்த்ேயவ – இருக்கின்றன.  பகவானிடி சப்த ரூபம் – 

பகவான் என்கிற சப்த ரூபமும்,  தாத்ருேகவ ஸ்யாத் – அப்படிேய தத்திதாந்த 

ப்ரதிரூபகம் அகண்ட பதம் என்ேற இருக்க ேவண்டும்.  பவான் என்பதுேபால 

பகவான் என்பது பூஜ்ய பதம் ஆனதால்,  ரூட பதமாகக் ெகாள்ளேவண்டும் 
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தனவான் என்பதில் ேபால மது பூ ப்ரத்யயம் வரேவண்டிய ஆவச்யகமில்ைல.  

உம்மிடேம ஈச்வர சப்தம் ரூடெமன்று நிரூபிக்கப் பட்டதால்,  பூஜ்யைதயும் 

ஈச்வரனாகிய உமக்காைகயால்,  பகவான் சப்தம் முக்கியமாக உமக்குத் தான் 

ெபாருந்தும்.அப்படி தனவான் என்பது ேபால,  பக: அஸ்யாஸ்தீதி பகவான் என்று 

வ்யுத்பத்தி ெசய்து,  தத்திதாந்தமாகக் ெகாண்டு,  ஆறுகுணங்கள் உைடயவைரக் 

குறிக்கும் ெயளகிக சப்தமாகக் ெகாண்டாலும்,  ஷாட்குண்யேஹதுகமபி,  அந்த 

பகவான் என்ற சப்தரூபம்,  த்வத் – உம்ைமத் தவிர,  அன்யம் – மற்றவைர,  ந 

உைபதி – அைடயத்தக்கதில்ைல குறிக்கத்தல்ல.  

 

 (1) ேதவாஸுரர்கள் யுத்தம் ேநர்ந்ததும் ேதவர்கள் தம் ெஸாந்த 

த்ரவ்யங்கைள அக்னியிடம் ெகாடுத்து,  ந்யாஸமாகச் ெசய்து விட்டுச் 

ெசன்றதாகவும்,  பிறகு ஜயம் ெபற்றுவத்து ேகட்க,  அக்னி ெகாடுக்கமனமில்லாமல் 

ஓட,  பின்பற்றப்பட்டு அழுததாகவும் ேதவர்கைள அழச் ெசய்ததாகவும்,  வரலாறு 

யஜுர் ேவதத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.  அதனால் அக்னி சில இடங்களில் ருத்ர 

பதத்தால் குறிக்கப் படுகிறார்.  

 (2) ருத்ரனிடமிருந்து உண்டானதால்,  மருத்துக்கள்,  பார்ஷதர்கள் 

தந்ைதெபயரால் கூறப்படுகிறார்கள்.  

 (ஆத்மாைவ புத்ர நாமாஸி என்ற ந்யாயப்படி) 

 (3) துக்கத்ைதயும் பாபத்ைதயும் அழிப்பதால்,  

 (4) ப்ரம்மாவிற்கு ேவதத்ைத உபேதசிப்பதால்,  நாதத்தால் ஸகல 

உலகத்ைத ஸந்ேதாஷப்படுத்துவதால் நாதஸ்வரூபி என்பதால் ஓங்காரத்தால்,  

ேவதசப்தத்தால்,  ஜபிப்பவர்களுக்கு இஷ்டத்ைதக் ெகாடுப்பதால்,  கஷ்டப்படும் 

ஜனங்கைளப் பார்த்து,  தந்ைதேபால தையயால் தான் கஷ்டப் படுவது ேபால் 

அழுவதால்,  ப்ரளய காலத்தில் ஸம்ஹார மூர்த்திையப் பார்த்து உஅலக்ம் 

அழுவதால் மகாேதேவா மர்த்யான் ஆவிேவச என்றபடி கத்திக் ெகாண்டு,  

ஜனங்கள் உட்ப்ரேவசித்து ஆயுைள முடிப்பவர் என்றதால் ேமாகாத்மக மாையைய 

நீக்குவதால் பக்தர்களின் ஸம்ஸார துக்கத்ைத விலக்குவதால் என்ற 9 விதமான 

வ்யுத் பத்தியும் ஒருங்ேக ெபாருந்துவதால் ருத்ரசப்தத்திற்குப் பரேமச்வரன் முக்கிய 

ெபாருளாவார்.  
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 (5) ருத்ராஸ்ய ஸ சிர: ப்ரதிததாதி என்று யக்ஞத்தில் ருத்ர 

சப்தப்ரேயாகம்.  
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 (6) ருத்ர ஏனம் பூத்வா ஹந்யாத் என்று வாஸ்ேதாஷ்பதி ேஹாமம் 

ெசய்யாதவனுக்குக் கடுைமயான ஜ்வரம் ஸம்பவிக்கும் என்ற இடத்தில் ருத்ரசப்தம் 

ஜ்வரவாசகம்.  ெரளத்ர சப்தம் கடுைம என்ற அர்த்தத்ைதக் குறிப்பது இதிலிருந்து 

தான் தத்திதாத்த சப்தமான ெதன்று,  ஆறு அர்த்தங்கள் ருத்ர சப்தத்துக் 

கூறப்பட்டன.  

 

சுேலாகம் 29 

ஐச்வர்ய மக்ர்ய மனுபாதி மதீ ச லக்ஷ்மீ: 

ஞானம் ச வீர்ய யசஸீ ச விராகதா ச |  

ஏேத குணா: ஷடபி ேத பகஸம்க்ஞ ேயாக்தா: 

ஸந்தீத்யேனன பகவந் ! பகவா நஸி த்வம் | |  

 

 இவ்விதம் முதல் சுேலாகத்தில் குறிக்கப்பட்ட ஐந்து லக்ஷணங்களில்,  நம : 

ேசஷித்வம் என்ற முதல் லக்ஷணத்ைத அதிவ்யாப்தி இல்லாததாக நிரூபணம் 

ெசய்து,  அஸாதாரணமாக நிைல நாட்டிய பிறகு,  இரண்டாவது லக்ஷணமான 

பகவத் பதவாச்யத்வம் என்றைத,  அஸாதாரணமாக சிவெபருமானுக்ேக உரித்து 

என்று இது முதல் 6½ சுேலாகங்களால் விளக்குகிறார்.  (29 - 34½).  

 

பதவுைர 

 அக்ர்யம் – சிறந்த,  ஐச்வர்யம் – ஈசத்தன்ைமயும் அநுபாதி மதீ – 

காரணத்தால் ஏற்படாத,  ஸ்வபாவகமாள,  லக்ஷ்மீ: ச ஸம்பத்தும்,  ஞானம் ச – 

அறிவும்,  வீர்ய யசஸீ ச – பலமும் புகழும்,  விராகதா ச – ைவராக்யமும்,  இந்த 

உலகிலுள்ள பயன்களில் ஆைசயற்றிருத்தல்,  ஏேத – இந்த ஷடபிகுணா: - ஆறு 

குணங்களும்,  பக ஸம்க்ஞா – பக என்ற பதத்தால் உக்தா: ெசால்லப்படுகின்றன 

ேத – அைவகள்,  ஸந்தி – உம்மிடத்தில் இருக்கின்றன இத்யேனன – என்ற 

காரணத்தால்,  பகவந் – ெபரியவேர,  த்வம் – நீர்,  பகவானஸி – பகவத் சப்த 

வாச்யராக இருக்கிறீர்.  
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சுேலாகம் 30 

ஐச்வர்ய மீசவரபத ச்ருதி ருக்ர சப்ேதா 

வீர்யம் யச : சிவபதம் ச தவாபிதத்ேத |  

ஸர்வக்ஞ காம ரிபு சப்த ஸமர்த்திெதள ச 

ஸார்வக்ஞ ராக விரெஹள பவத: புராேர | |  

 

 ேமற்கூறிய ஈசத்வம் முதலிய ஆறு குணங்கள் சிவபிரானிடத்து உள்ளதற்கு 

ப்ரமாணம் ெசால்லப்படுகிறது.  

 

பதவுைர 

 ஈச்வரபத ச்ருதி : ஈச்வரன் என்ற பதமாகிய சுருதியானது,  (இங்கு 

சுருதிெயன்றால் ேவதெமன்பது ெபாருள் அல்ல,  பூர்வமீமாம்ைஸயில் விநிேயாஜக 

ப்ரமாணங்கள் ஆறில் முதலாவதாகக் கூறப்பட்ட ைஜமினி பரிபாைஷப்படி,  

நிரேபக்ேஷா. .  சப்த : ச்ருதி : - எந்த சப்தத்தால் ேகட்டவுடேன பிறர் 

ஸந்தர்ப்பாதிகள் உதவியில்லாமல் அர்த்தம் அறியப்படுகிறேதா,  அது சுருதி 

என்பது கருத்து) ஈச்வரன் ேகாயில் என்றால் ஸந்தர்ப்பம் ேதைவயில்லாமல் 

சிவெபருமான் ஆலயம் தான் அர்த்தமாகுமல்லவா).  

 தவ ஐச்வர்யம் – உம்மிடமிருக்கும் ஈசத்வத்ைத அபிதத்ேத – 

ெசால்லுகிறது.  உக்ரசப்த : - உக்ர என்ற சப்தம் (லிங்கவிதமாக),  வீர்யம் – 

பலத்ைதயும் சிவபதம்.  யச : ச – புகைழயும்,  அபிதத்ேத – ெசால்லுகிறது.  புராேர 

– த்ரிபுரஸம்ஹாரக் கடவுேள,  (ஸ்தூல ஸூக்ஷ்ம,  காரண சரீரங்கைள எரித்து,  

ஞானத்தால் முக்தியளிப்பவேர ! ) ஸார்வக்ஞராக விரெஹள – ஸகல   அறிவும்,  

ஆைசயற்றலும்,  ஸர்வக்ஞ சப்த – ஸர்வக்ஞ சப்தத்தாலும்,  காமரிபு சப்த – 

காமரிபு – (காமைன எரித்தவர்) என்ற சப்தத்தாலும்,  ஸமர்த்திெதள பவத : - 

நிைலநாட்டப்பட்டைவகளாக இருக்கின்றன.  

 உக்ர என்ற பதம் குரூரன் என்ற ெபாருைளத் தராது பலமுள்ளவன்,  

பிறரால் அவமதிக்கப்படாதவன் என்ற ெபாருைளத்தான் குறிக்கும்.  

 உக்ேராஸ்யுக்ேராஹம் ஸ ஜாேதஷுபூயாஸம் 
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என்ற பிரார்த்தைன காணப்படுகிறது.  அங்கு நீங்கள் பிறரால் அவமதிக்கப்படாமல் 

பலவானாக இருக்கிறீர்.  நானும் அவ்வண்ணேம,  பந்துக்களால் 
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அவமதிக்கப்படாமல் பலவானாக இருக்க ேவண்டும் என்று பிரார்த்திப்பது தான் 

ெபாருத்தமானது.  

 “உக்ேரப்ய: கச்சித் ஓஜீயாந்” 

என்ற மற்ற ச்ருதியும்,  ஓ ஜீயாந் – பலமுள்ளவர்களுக்குள் மிகுந்த பலமுள்ளவர் 

என்ற ெபாருைளத்தான் ெகாடுக்கிறது.  

 அதவா,  அேசஷ கல்யாண குைணக கன ஈச்வர : |  

 சிவ இத்யுச்யேத ஸத்பி : சிவதத்வார்த்த ேவதிபி : | |  

என்ற புராண வசனப்படி,  ஸமஸ்த கல்யாணகுண கூட்டத்ைதச் ெசால்லும் பதம் 

சிவபதம் என்பது திண்ணம்.  அக்கூட்டத்தில் புகழும் அடங்கியபடியால்,  சிவபதம் 

புகைழச் ெசால்வதாக மூலத்தில் கூறப்படுகிறது.  

 இந்த்ரியம் முதலிய உதவி அேபக்ைஷயில்லாமல் எல்லா விஷயத்ைதயும் 

அறியும் சக்தியுைடைம ஸர்வக்ஞ்யத்வம் எனப்படும்.  நமக்குக் கண் அேபக்ைஷ 

இல்லாமல்,  ரூபஞானம் வருவதில்ைல.  ஸாதன அேபக்ைஷயில்லாமல்,  ஸகல 

ஞானமும் இருக்க ேவண்டும் அது தான் ஸார்வஞ்யம் என்பது 

வாயவீயஸம்ஹிைதயில் ெதளிவாக கூறப்பட்டிருக்கிறது.  ஈச்வரைன நிைலநாட்ட 

எழுதப்பட்ட ந்யாய குஸுமாஞ்சலி என்ற கிரந்தத்தில் ஸ்ரீமான் உதயனாசார்யார் 

அவர்களும் ஈச்வரனுைடய ஸார்வஞ்யத்ைத இவ்விதேம வர்ணித்துள்ளார்.  

 ஸாக்ஷாத் காரிணி,  நித்ய ேயாகினி 

பாத்வார அனேபக்ஷ்ய ஸ்திெதள பூதார்த்தானுபேவ என்று ஆரம்பித்து,  தன்ேம 

ப்ரமாணம் சிவ : என்று,  சிவேன ஸர்வக்ஞர் என்று அபிப்பிராயத்துடன் 

முடித்திருக்கிறார்.  

 

சுேலாகம் 31 

அர்த்த : ச்ரியா சிவ ந ேகாபி விரஜ்யதஸ்ேத 

ச்ேரஷ்டஸ்தயா த்வமஸி தாசதயீபிருக்த : |  

லப்தும் ச்ரியம் ஜனிம சாரு விசித்ரரூபம் 

அப்யர்ச்சிதம் தவ மருத்பி ருதாஹரந்தி | |  
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 ஆறுகுணங்களில் ச்ரீ என்ற குணமுள்ளவராக சிவெபருமான் 

கூறப்படவில்ைலேய.  வாஸுேதவனல்லவா ஸ்ரீபதி எனப்படுகிறார் என்ற சங்ைக 



சுருதி ஸூக்தி மாலா 

ஏற்பட,  ஆத்மானந்த த்ருப்தனாகிய சிவெபருமானுக்கு விஷயங்களில் ெவறுப்பு 

இருந்த ேபாதிலும்,  ஸ்ரீமான் என்ற பதம் சுருதிகளில் காணப்படாவிடினும்,  ச்ரியா 

ச்ேரஷ்ட : என்ற அைடெமாழி சிவெபருமானுக்குக் காணப்படுவதாலும்,  

மற்ெறல்லாரும் ச்ரீைய அைடய விரும்பி சிவெபருமாைனப் பூஜித்து,  

அஷ்ைடச்வர்யங்கைள அைடந்தார்கெளன்று காணப்படுவதாலும்,  சிவெபருமான் 

ஸ்ரீமான் என்பதில் ஸந்ேதகமில்ைல,  என்று இந்த ச்ேலாகத்தில் விளக்குகிறார்.  

 

பதவுைர 

சிவ – சிவெபருமாேன ! விரஜ்யத : - உலக விஷயங்களில் முற்றிலும் பற்றுதல் 

இல்லாத,  ேத – உமக்கு ச்ரியா – லக்ஷ்மியால்,  ந ேகாப்யர்த்த : - ஒரு 

பயனுமில்ைல.  தாசதயீபி : - ருக் ேவதத்திலிள்ள ருக் மந்த்ரங்களால் தயா 

ச்ேரஷ்ட : - அந்த லக்ஷ்மியால் நிரம்பியவராக,  சிறந்த லக்ஷ்மீவானாக,  த்வம் 

நீர்,  உக்ேதாஸி – ெசால்லப்பட்டிருக்கிறீர்.  

 ச்ேரஷ்ேடா ஜாதஸ்ய ருத்ர : ச்ரியாஸி 

 தபஸ்தமஸ் தபஸாம் வஜ்ரபாேஹா 

என்பதல்லவா ருக்ேவத மந்த்ரம்.  இந்திர உருவெமடுத்து ஆவிர் பவித்த தாங்கள்,  

தபஸாம் – ஸ்ேதாத்ரம் ெசய்யப்படுகிறவர்களுள்,  தபஸ்தம : - அதிகமாக 

ஸ்துதிக்கப்படுபவர்,  ச்ரியா ச்ேரஷ்ேடாஸி – ஸம்பத்துள்ளவர்களுக்குள்ளும் 

சிறந்தவராக இருக்கிறீர்.  அநித்யமான உலக ஸுகத்ைதத் துறந்து,  ஸஞ்சல 

லக்ஷ்மிைய ேவண்டாதிருப்பதல்லவா நித்யமான ஸ்ரீ ஆகும்.  இது பற்றிேய.  

 ஸா ஹி ச்ரீ ரம்ருதா ஸதாம் என்று,  ேவதங்கள் தான் அழியா 

ஸம்பத்ெதன்பது ெபாருந்தும்.  ேவதத்ரய ப்ரதிபாத்யனான ஈசானன் தான் அழியாத 

ஸம்பத்துள்ளவன் என்பது தாத்பர்யம்.  ச்ரியம் லப்தும் : ஸம்பத்ைத யைடவதற்கு,  

விசித்ர ரூபம் – விசித்ர உருவமுள்ள,  சாரு – அழகான,  மங்களகரமான,  தவ  - 

உம்முைடய,  ஜனிம – மகாலிங்கரூபமாக ஆவிர்ப்பவித்த அருணாசேலச்வர,  

மத்யார்ச்சுேனச்வர உருவத்ைத,  மருத்பி : - ேதவகணங்களால்,  அப்யர்ச்சிதம் – 

நன்கு பூஜிக்கப்பட்டதாக,  உதரஹரந்தி – ெசால்லுகிறார்கள்.  
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 மகாலிங்க மூர்த்திைய ஆராதித்ததால் ஸகல ேதவர்களும் தங்கள் 

பதவிகைளயும்,  ஸம்பத்ைதயும் அைடந்தார்கள் என்பது பிரஸித்தம்.  அதிகம் 

ெசால்வாேனன்.  வாஸுேதவன் ருக்மிணி முதலிய மகிஷிகைள மணந்ததும்,  

ஸாம்பன்,  சம்பு,  ப்ரத்யும்னன் முதலிய புத்ரர்கைள யைடந்ததும்,  உபமன்யு 
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மக்ர்ஷியின் பிரஸாதத்தால் கிைடத்த உபேதசத்தின் படி,  சிவெபருமாைனப் 

பூஜித்து உபாஸித்ததால் தான் என்ற விஷயம் அனுசாஸன பர்வத்தில் 

கூறப்பட்டுள்ளது.  

  

 ருக்ேவதம் : - தவ ச்ரிேய மருேதா மர்ஜயந்த : ருத்ர யத்ேத ஜனிம சாரு 

சித்ரம் பதம் யத் விஷ்ேணாருப மந்நிதாயிேதன பாஸி குஹ்யந் நாமேகானாம்.  

 

 ருத்ர – ேஹ பரேமச்வரா ! மருத : - ேதவர்கள்,  யத் – யாெதாரு 

பிரஸித்தமான,  ேத – உம்முைடய,  சாரு சித்ரம் – மங்களகரமான,  

ஆச்சர்யமுண்டு பண்ணும்,  ஜனிம – மகாலிங்க ப்ராதுர்பாவத்ைத,  மர்ஜயந்த : - 

12 சுபத்ரவ்யங்களால்,  சதருத்ரீய மந்த்ர ஜபத்துடன் அபிேஷகம் ெசய்தார்கள்.  

(எதற்காக) ச்ரிேய – லக்ஷ்மிைய அைடவதற்காக எந்த ப்ராதுர் பாவத்ைதப் 

பூஜித்தார்கள்? 

 

 விஷ்ேணா :- பரமம் பதம் லிங்கம் – என்பது ஸனத்குமரரஸம்ஹிைதயில் 

விஷ்ணுவரல் ெசால்லப்பட்ட வசனம்.  விஷ்ேணா : பரமம பதம் என்ற 

ெசாற்ெறாடர் மகாலிங்க மூர்த்திையக் குறிப்பதாக,  விஷ்ணுமூர்த்தியால் 

கூறப்பட்டது எனில்.  தன்ைனேய குறிக்க வில்ைல ெயன்பது விளங்குமல்லவா? 

ேமலும் ருத்ர என்ற விளி ேவற்றுைம,  விஷ்ணுைவ பூஜித்தார்கள் என்ற 

அர்த்தத்துடன் ெபாருந்தாது.  

 தத் பதம் லிங்கமாக்யாதம் சிேவா ேயைனவ த்ருச்யேத 

 தல்லிங்கஸ்யாபி மாகாத்ம்யம் யுவாம் த்ரஷ்டும் ந ஹி க்ஷெமள,  

 ஸூரேயா யத் ப்ரபச்யந்தி தத் விஷ்ேணா : பரமம் பதம்.  

 தத்விஷ்ேணா : பரமம் பதம் ஸதா பச்யந்தி ஸூரய : 

 திவீவ சக்ஷுராததம்.  

 தத்விப்தேஸா விபந்யேவா ஜாக்ருவாம்ஸ : ஸமிந்தேத 

 விஷ்ேணார் யத் பரமம் பதம் | |  
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முதலிய சுருதிகளும்,  உப ப்ரும் ஹண,  புராண வசனங்களும்,  விஷ்ேணா : 

பரமம் பதம் என்ற ெசாற்ெறாடர்,  வ்யாபகமான,  சிறந்த,  பிரமம் விஷ்ணுக்களும் 

காண்பதற்கரிய,  மகாலிங்க,  ஜ்ேயாதிர்மய மூர்த்திையக் குறிப்பிடுவதாக நன்கு 

விளக்குகின்றன.  
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ஸத்யம் க்ஷமா த்ருதி ரதிஷ்டிதிராத்மேபாத: 

ஸ்ருஷ்டிர் விராக தபஸீ மதிரீச்வரத்வம் |  

நத்வத் வியந்தி ந கதாசிதைபதி தர்ம: 

கிந்தந் நயத் பவதி ேத குண ஸம்மேதஷு | |  

 

 வாசஸ்பதி மிச்ரர் என்ற ேவதாந்த நிபுணர் ேவதத்ைதயும் ேவதப் 

ெபாருளான சிவெபருமாைனயும்,  சிேலைடயாக அைடெமாழி ெகாடுத்து 

வணங்குகிறார்.  

 ஷட்பி ரங்ைக ருேபதாய விவிைத ரவ்யையரபி |  

 சாச்வதாய நமஸ்குர்ேமா ேவதாய ச பவாய ச | |  

ேவதத்தின் உண்ைம விளங்க சிக்ஷா,  வ்யாகரணம் சந்த :, நிருக்தம,  

ஜ்ேயாதிஷம்,  கல்ப்ப: என்ற ஆறு அங்கங்கள் ேதைவ.  ஈச்வரனுைடய ஆறு 

குணங்கள் (அங்கங்கள்) ஆவன. 

 ஸர்வக்ஞதா த்ருப்தி ரனாதி ேபாத: 

 ஸ்வதந்த்ரதா நித்ய மலுப்தசக்தி: 

 அனந்தசக்தி: ச விேபார் விதிஞா: 

 ஷடாஹுரங்கானி மேஹச்வரஸ்ய | |  

அவ்விதேம அழியாத,  அவ்யயமான மற்றும் பத்து குணங்கள் கூறப்படுகின்றன.  

 ஞானம் ைவராக்ய் ைமச்வர்யம் தபஸ் ஸத்யம் க்ஷமா த்ருதி: 

 ஸ்ரஷ்ட்ருத்வ மாதம் ஸம்ேபாேதா ஹ்யதிஷ்டா த்ருத்வேமவ ச | |  

 அவ்யயானி தைசதானி நித்யம் திஷ்டந்தி சங்கேர |  

ஆதலால் ஸகல குணங்களுக்கும்,  (சமுத்ரம்ேபால சிறந்த பதார்த்தங்களுக்கு) 

அழியா இருப்பிடமான,  ரத்னாகரன் சிவெபருமான் தான்.  
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 ஸத்யம் – தர்மத்ைதயும்,  ஸத் வித்ையையயும் ெதரிவிக்கும்,  பிரம்ம 

ப்ரதிபாதகமான ேவதவாக்யம்.  (சிவ ெபருமான் மூச்சு ேபால் 

ெவளிவந்தைமயால்,  அவருக்குச் ெசாந்தமாக,  அவருைடய அழியா குணமாக 

ெசால்லப்படுகிறது). க்ஷமா – பக்தர்களின் அபராதத்ைதப் ெபாறுத்தல்.  
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ஆசுேதாஷி என்ற ெபயர்.  சிவெபருமானுக்ேக உரித்து;  வணங்குவதால் உடன் 

ஸந்ேதாஷமைடகிறவ்ர்;  உடன்வரம் அளிப்பவர்.  இவ்விதம் தான் பாணினி 

வ்யாகரணத்தில் உணாதிஸூத்ரம் ஈச்வரசப்த்த்துக்கு அர்த்தம் கூறுகிறது.  

 அச்ேனாேத ராசுகர்மணி வரட் ச 

 சீக்ரம் ஸந்ேதாஷத்தால் பயன் ெகாடுக்கும்,  எங்கும் நிரம்பிய ஆசுேதாசஷர் 

என்பது ஈச்வர பதத்தின் உண்ைமப் ெபாருெளன்று,  உணாதி ஸூத்ரத்தின் 

முதலிய வீரச்ெசயல்கள்;  அதிஷ்டிதி: - எல்லாவற்றிலும் அந்தர்யாமியாக ஸர்வ 

ஆதாரமாக இருத்தல்;  ஆதமேபாத: - அகண்ட ைசதன்ய ரூபமாக ப்ரகாசித்தல்;  

ஸ்ருஷ்டி:- உலகங்கனைனத்ைதயும் பைடத்தல்;  (பிரம்மாதிபதி;  பிரம்மேணாதிபதி ; 

என்பது ச்ருதி;  உலகங்கைளப் பைடத்த பிரம்மேதவைனயும் பைடத்த 

சிவெபருமாைனச் ேசர்ந்தது ஸ்ருஷ்டி என்பது உண்ைமேய) விராக தபஸீ – 

ைவராக்யம்;  உலகத்ைதப் பைடப்பதில் தைடயற்ற ஸத்யஸங்கல்ப்பம்;  மதி :- 

கார்யங்கைள ஆேலாசித்தல் : ஈச்வரத்வம் – தைலவனாக இருந்து காத்தல்,  

இைவகள் பத்தும்,  தவத் – உம்மிடமிருந்து,  ந வியந்தி – எப்ெபாழுதும் பிரிந்து 

ேபாகிறதில்ைல.  ஆைகயால் இைவ பத்தும் அவ்ய்யங்கள் எனப்படுகின்றன.  

ேவற்றுைம மாற்றத்தால் மாறாத சப்தத்திற்கு அவ்யயம் என்ற ெபயர் 

பாணினியால் ெகாடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.  அதுேபால,  இந்த பத்து குணங்களும் 

ஒருெபாழுதும் பிரியாமல் மாறாமல் இருப்பதால் அவ்யயங்கள் எனப்படுவது 

யுக்தேம,  தர்ம : - அணிமாதி அஷ்ைடச்வர்யங்களும்.  கதாசிதபி – 

ஒருெபாழுதும்,  தவத் – உம்மிடத்திருந்து,  நாைபதி – விலகுகிறதில்ைள.  

குணஸம்மேதஷு – குணெமன்று கூறப்படுவதுள் ேதயத் ந பவதி – உம்மிடம் 

இல்லாத அந்தக் குணம்.  கிம் – என்ன இருக்கிறது? ஈச்வரன் அனந்த,  ஸகல 

கல்யாணகுண பரிபூர்ணன் என்பது தாத்பர்யம்.  

 நாஸ்தி யத்யதகல்யாணம் தத்ததஸ்ய கதாசன |  

 கல்யாணம் ஸகலஞ்சாஸ்தி பரமாத்மா சிேவா யத |  

என்ற புராணவசனங்கள் சிவ பத அர்த்தத்ைத நன்கு விளக்குவது இங்கு 

காணப்பட ேவண்டும்.  

 ஒளதார்ய,  வீர்ய,  காம்பீர்ய மாதுர்ய மகராலய: 

என்ற சிவெபருமான் அைடெமாழியும் இவ்விஷயத்ைத விளக்கிக் கூறுகிறது.  
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ைநேவச்வராந் ந யசஸா மஹேதா ந வீராந் 

ந ஸ்ரீமத : க்ஷிதிபதீனபி ஸார்வெபளமாந் |  

அந்யாத்ருசானாபி மேஹச்வர ! வீதராகாந் 

ப்ரஞாவேதா பகவத : ப்ரவதந்தி வ்ருத்தா : | |  

 

 ஆறு குணங்கள் அைடந்தவர் பகவான் எனப்படுவர்;  பத்து அழியாக் 

குணங்கள் நிரம்பியவர் பகவான் எனப்படுவர்,  என்ற மத த்வயப்படி,  

சிவெபருமாந்தான் பகவத் சப்த வாச்யர் என்று நிரூபிக்கப்பட்டது.  சில 

ெபரியார்கள் ஞானம் ைவராக்யம் இந்த இரண்டு குணங்கள் நிரம்பியிருந்தாலும்,  

அவேர பகவான் என்று ெசால்வார்கள்.  

 

பதவுைர 

 வ்ருத்தா :- ெபரிேயார்கள்,  ஈச்வராந் ைநவ – பணம் இருப்பதற்காக 

அல்ல,  யசஸா மஹத : ைநவ – புகழ் மிகுந்தவர் என்பதற்கல்ல,  வீராந் ந – 

வீரர்கைளயும் அல்ல;  ஸ்ரீமத் : க்ஷிதி பதீத் ஸார்வ ெபளமானபி ந – பூமியின் 

தைலவர்களான ஸம்பத்ைதப் பைடத்தவர்கைளயுமல்ல,  அந்யா த்ருசானபி – இந்த 

குணங்கள் இல்லாவிடினும் வீதராகாந் ப்ரஞாவத : - ஆைசயற்ற,  சிறந்த அறிவு 

வாய்ந்தவர்கைளேய பகவத : ப்ரவதந்தி – பகவத் சப்த வாச்யர்களாகக் 

கூறுகிறார்கள்.  ஆதலால்,  ஞானமூர்த்தியான,  சிறந்த ைவராக்யம் பைடத்த உம்ைம,  

பகவான் என்பது ெபரிேயார்களின் உணைமயான் கருத்து.  

 

சுேலாகம் 34 

ஆதர்வணா மதனசாஸன ! நிப்ருவாணா: 

நாமா நி நாம பகவானிதி ேத நிராஹு : |  

அத்யாச்ரேமா பநிஷதாஹ பேகசவ்ரம் த்வாம் 

ைநகண்டுகா : ச பகவந்த முசந்தி பூஜ்யம் | |  
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 பகவான் என்ற பதம் ஈச்வரைனக் குறிப்பது என்று சுருதியும் 

ெசால்லுகிறது.  

 

பதவுைர 

 மதனசாஸன – (பிறப்புக்காரணமான) மன்மதைன அடக்கியவேர ! 

ஆதர்வணா :- அதர்வேவதம் பயின்றவர்கள்,  ேத – உம்முைடய,  நாமாநி – 

ெபயர்கைள நிப்ருவாணா :- வ்யுத்பத்தியால் விளக்குகிறவர்களாய்,  பகவான் இதி 

நாம – பகவான் என்ற ெபயைர.  நிராஹு : - வ்யுத்பத்தியால் உம்ைமச் 

ேசர்ந்ததாக ெவளிப்படுத்துகிறார்கள்.  அத கஸ்மாத் உச்யேத மஹாேதவ :- 

ஸர்வான் பாவான் பரிதயஜ்ய,  ஆத்மஞானேயாக,  ஐச்வர்ேய மஹதி மஹீயேத 

தஸ்மாத் உச்யேத மகாேதவ : என்பது அதர்வ ேவதம் மகாேதவ சப்தத்தின் 

அர்த்தத்ைதக் கூறுகிறது.  அப்படிேய அத கஸ்மாத் உச்யேத பகவான்– ய: 

ஸர்வான் பாவான் நிரீக்ஷதி,  ஆத்மஞானம் நிரீக்ஷயதி,  ேயாகம் கமயதி தஸ்மாத் 

உச்யேத பகவான் என்று பகவத் சப்தத்தின் அர்த்தத்ைதயும் ெதளிவாகக் 

கூறுகிறது.  ஆதலால்,  பங்கஜ சப்தம்ேபால,  பகவான் சப்தம் ேயாக ரூடியாகக் 

கருதப்பட்டு,  சிவெபருமாைனத்தான் குறிக்கும்.  இங்கு சப்தாேதவ ப்ரமித : என்ற 

வ்யாஸ ஸூத்ரத்தின் கருத்து ஸாதகமாகக் ெகாள்ளப்பட ேவண்டும்.  சுக்ரா 

சார்யாரும் சுக்ரபகவான் என்று ெகளணமாகச் ெசால்லப்படுகிறார்.  அவ்விதம் 

வந்த ெபயர் தான் பாகவதம் என்பது,  கிருஷ்ண சரித்திரம் விளக்கும் 

வாஸுேதவ புராணத்துக்கு ஏற்பட்ட ேபயர்.  மேஹச்வர!  சிவெபருமாேன!  த்வாம்-

உம்ைம அத்யாச்ரேமாபநிஷத்-பஸ்ேமாத் தூளனம் ெசய்து ெகாள்பவர்களுக்கு,  

உபேதசிக்கப்படுகிற அத்யாச்ரேமாப நிஷத்தும்,  

 தர்மாவஹம் பாபநுதம் பேகசம் என்று,  பேகசம்-பகவான் என்று கூறுகிறது,  

ைநகண்டுகா: ச – நிகண்டு என்ற வ்யுத் பத்தி க்ரந்தத்ைத யறிந்தவர்களும்,  

 பூஜ்யம் பகவந்தம் உசந்தி,  பூஜிக்கத் தகுந்தவர்கைளேய பகவான் என்று 

ெசால்லுகிறார்கள்.  பூஜிக்கத்தகுந்தவர் தாங்கள் ஆதலால்,  பகவத் சப்தம் 

உங்கைளத்தான் குறிக்கும்.  
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 தத்ர பவான் பகவானிதி சப்ேதா வ்ருத்ைத: ப்ரயுஜ்யேத பூஜ்ய : என்பது 

நிகண்டு வசனம் நமஸ்ேத அஸ்து பகவத: அதீஹி பகேவா ப்ரும்ேஹதி என்ற 

சுருதிகளிலும்,  பூஜ்யைன பகவத் சப்தம் கூறுகிறது.  சுருதி நிகண்டுகளில்,  

பூஜிக்கப்படுகிறவர்கள் அைனவர்கைளயும் பகவத் சப்தம் குறிப்பிடுவதாக 
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இருந்தாலும்,  வாக்கு,  மனது,  உடல்,  முககரணங்களால் துதித்துப் 

பூஜிக்கத்தகுந்தவராக சுருதி.  தமுஷ்டுஹி என்பது உம்ைமேய கூறுவதால்,  நீர்தான் 

பகவான் முக்கியமானவர்.  மற்றாவ்ர்கைள உம்ைமப்ேபால் பூஜிக்கப் 

படேவண்டியது பற்றி ஸிம்ேஹா மாணவக: என்பது ேபால பகவத் சப்தம் 

குறிக்கிறது என்பது தாத்பர்யம்.  ஆதலால்,  ஆறு குணங்கேளா,  ஞான 

ைவராக்கியேமா,  பூஜ்யைதேயா,  இம்மூன்றில் எது,  ப்ரவ்ருத்தி நிமித்தமாகக் 

ெகாண்டாலும்,  பகவான் தாங்கள் தாம்.  மற்றவர்கள் உம் ஸம்பந்தத்தால் 

ெபாருளாவார்கள்.  ஆதலால் பகவத் சப்த வாச்யத்வம் அதிவ்யாப்தி இல்லாத 

இரண்டாவது லக்ஷணமாவது திண்ணம்.  

 அதாபி யத் பாத நகாவஸ்ருஷ்டம் 

  ஜகத் விரிஞ்ச்ேசா பஹ்ருதார்ஹணாம்ப : |  

 ேஸசம் புனாத்யன்யதேமா முகுந்தாத் 

  ேகாநாம ேலாேக பகவத்பதார்த்த : | |  

 என்ற வசனம் முகுந்தைனத்தவிர,  பகவத்சப்த வாச்யத்வம் ேவறு 

ஒருவனுக்குக் கிைடயாது என்று கூறுகிறது.  ஆதலால் முகுந்தனிடத்தில் 

அதிவ்யாப்தம்,  சிவெபருமானிடம் அவ்யாப்தம் இரண்டாவது லக்ஷணம் என்ற 

ேகள்வி எழும்புகிறது கீேழ ெசால்லப்பட்ட அதர்வண ேவதம் 

அத்யாசரேமாபநிஷத் என்ற மந்த்ேராப நிஷத் ஆகிய சுருதிகள் சிவெபருமாைன 

பகவானாகக் கூறும்ேபாது,  அதற்கு விருத்தமான இந்த வசனம் விேராதாதிகரண 

ந்யாயப்படி தள்ளப்பட ேவண்டியதுதான்.  ஒளதும் பரீ என்னும் கட்ைடயப் 

பூராவும் வஸ்த்ரத்தால் மைறக்க ேவண்டும் என்ற ஸ்ம்ருதிகூட ஒளதும்பரிக் 

கட்ைடையத் ெதாட்டுக் ெகாண்டு ஸாமகானம் ெசய்யேவண்டும் என்று ெசால்லும் 

சுருதிக்கு விேராதமானதால் தள்ளப்பட ேவண்டியதாக ைஜமினி முனிவர் 

ெசால்லிய மீமாம்ஸ ந்யாயம் இருக்கிறது.  
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 ேமலும் இந்தவாக்யேம த்ேவசஷத்தால் எழுதப்பட்டெதன்பது ெதளிவு.  

ேஸசம் ஜகத் புனாதி என்றதால்,  வாஸுேதவன் பாததீர்த்தம் சிவெபருமாைனயும் 

புனிதமாக்கினதாகச் ெசால்வது ஸரியான முைறயல்ல அபத்தம்.  மகாலிங்கம்,  

ஜ்ேயாதிர்லிங்கம்,  ப்ராதுற்பவித்ததும்,  ப்ரம்மா,  விஷ்ணு இருவர்களும் அன்னம் 

வராகம் ரூபம் ெகாண்டு ேமலும் கீழும் பலகாலம் ேதடிச் ெசன்றும் காணமுடியாத 

வரலாறும்,  ஈச்வரனுக்கு ஆயிரம் நாம அர்ச்சைன ெசய்த வாஸுேதவன்,  ஒர் 

தாமைர குைறந்ததால்,  தன் கண்ைண பக்தியுடன் அர்ச்சித்து,  ஈச்வரனிடம் 
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சக்ராயுதம் ெபற்றதும்,  ப்ரம்மா ஸாரதியாகவும்,  விஷ்ணு பாணமாகவும் வர,  

ஸாதனங்கைள எதிர்பாராமல் ஸங்கல்ப்ப மாத்திரத்தில் நடந்த த்ரிபுர ஸம்ஹார 

வரலாறும்,  ேதவர்கள் அமிர்தம் ேவண்டி ஸமுத்ரத்ைதக் கைடந்தேபாது உண்டான 

கால கூட விஷ தாபத்தால் ஓடிவாடிய பிரம்ம விஷ்ணுக்கைளயும் மற்றும் 

ஸகலேதவர்கைளயும்,  சிவெபருமான் விஷத்ைத தாம் ஏற்றுக் காப்பாற்றிய 

சரித்திரத்தாலும்,  பிரம்ம விஷ்ணுக்கைளயும் தன்வசப்படுத்தின காமைன,  எரித்த 

வரலாற்றாலும்,  ேதவியின் ஸ்வயம் வரத்தில்,  குழந்ைத யுருவெமடுத்து வந்த 

சிவெபருமான்,  விஷ்ணு முதலிய ேதவர்கைள ஸ்தம்பிக்கச் ெசய்த வரலாற்றாலும் 

மத்ஸ்ய,  கூர்ம வராஹ,  த்ரிவிக்ரம,  ந்ருஸிம்ஹம் விஷ்வக்ேஸனர் முதலியவர்கைள 

அடக்கிய வரலாறுகளாலும்,  ப்ரம்மாவின் ஐந்தாவது தைலையப் ெபாய் 

ெசான்னதற்காகக் கிள்ளி சதுர் முகனாகிய சரிதத்தாலும்,  சுருதி ஸ்ம்ருதி புராண 

இதிகாஸங்கள் அைனத்தும் சிவெபருமாைன மகாேதவனாக அங்கீகரிக்கும்ேபாது,  

அவைர சுத்தப்படுத்தியது முகுந்தன் பாத தீர்த்தம் என்று ஒரு வசனம் எழுதி 

ைவத்தது எங்ஙனம் ப்ரமாணமாகும்?  

 த்யேஜத்ஏகம் குலஸ்யார்த்ேத,  க்ராமஸ் யார்த்ேத குலம் த்யேஜத் |  க்ராமம் 

ஜனபதஸ்யார்த்ேத ஹியாத்மார்த்ேத ப்ருதி வீம் த்யேஜத் என்றல்லவா உலக 

ந்யாயமும்,  பகாஸுரானால் உபத்ரவும் நீங்க,  தினந்ேதாறும் ஒரு சிறு பிள்ைளைய 

ஏகசக்ரபுரத்தில் தியாகம் ெசய்து வந்த பாரத வரலாற்றுப்படி,  பல சுருதி விேராத 

மானத்தால்,  கீேழ ெசான்ன முகுந்தன் பாததீர்த்த சுேலாகமும்,  த்ேவஷத்தால் 

எழுதப்பட்டது தள்ளத் தகுந்தது.  

 கங்கா ேதவி மைலயரசன் ெபண்ணாக ஹிமய மைலயிலிருந்து விழும் 

ஸமயம்,  கர்வாப ஹரணத்துக்காக ஈச்வரனால் ஜைடயில் தாங்கப்பட்டாள்.  

விஷ்ணுபாத தீர்த்தமாக வாமனாவதார காலத்தில் இருந்தது ேவறு ஜன்மாவில் 

என்றல்லவா ஜன்ம ேபதம் ெசால்லப்படுகிறது.  

 த்வம் ேதேவஷு ப்ராம்மேணாஸி.  அஹம் மனுேயஷு.  

 விஷ்ேணாராதி பத்யம் க்ஷத்ரம் ஸ்ம்ருதம்.  
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என்ற ப்ரமாணப்படி,  சிவெபருமான் ப்ராம்மணத்வம்,  ப்ராம்மணாதிபத்யம் 

பைடத்தவர்.  முகுந்தன் க்ஷத்திரியன்,  க்ஷத்ரியாதி பத்யம் பைடத்தவன் என்ற 

சித்தாந்தமும் ஸர்வஸம்மதமாக இருக்க,  பிராம்மணர் சிவன்,  க்ஷத்ரியன் விஷ்ணு 

பாத தீர்த்தத்தால் புனிதனானான் என்று,  விேவகமுள்ள எந்த மனிதனும் 

ெசால்லமாட்டான்,  ஒப்புக் ெகாள்ளமாட்டான்.  



சுருதி ஸூக்தி மாலா 

 ப்ரம்ஹாசாெஸள அதிபதி : ச ப்ரம்ஹாதிபதி : 

என்ற கர்மதாரய ஸமஸத்ைத,  நிபாதஸ்தபத் யதிகரண ந்யாயப்படி ஆச்ரயித்து,  

சிவெபருமான் ப்ராம்மணர்,  ப்ராம்மணர்களுக்கு அதிபதி என்பைத ஈசான மந்த்ரம் 

நன்கு ெவளியிடுகிறது.  

 ஈசான ஸர்வவித்யானாம்  …… ப்ரம்மேணாதிபதி: 

 

சுேலாகம் 35 

பூஜா தமுஷ்டுஹிவதா விஹிதா மேஹச  

மந்த்ேரண வாங்மனஸ காய நிபந்தனாேத |  

ஸர்வாபி ரப்யுபநிஷத்பி ருபாஸேனாக்தா 

நாராயேணாப நிஷதம் பரிபாவயாம : | |  

 

 பகவத்பத வாச்யம்ேபால,  பூஜாேசஷித்வம் என்பதும் சிவெபருமானுக்கு 

லக்ஷணம் அதிவ்யாப்தி இல்லாததாகச் ெசால்ல முடியும் என்று கூறப்படுகிறது.  

 

பதவுைர 
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 மேஹச – சிவெபருமாேன ! தமுஷ்டுஹிவதா மந்த்ேரண – தமுஷ்டுஹி 

என்ற பதத்துடன் ஆரம்பிக்கும் சதருத்ரீயமந்த்ரத்தினால்,  ேத – உம்முைடய,  

வாங்மனஸ் காய நிபந்தனா பூஜா – வாயால் துதிப்பதும் மனதால் த்யானிப்பதும் 

உடம்பால் நமஸ்கரிப்பதுமாகிய பூைஜயானது விஹிதா –விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது,  

ஸர்வாபி ருபநிஷத்பி:- எல்லா உஅபநிஷத்துக்களால்,  உபாஸேனக்தா – 

உபாஸைன ெசால்லப்பட்டிருக்கிறது.  அபி – ஆனாலும்,  நாராயேணாப நிஷதம் – 

நாராயேணாப நிஷத் என்ற மேஹாப நிஷத்ைத,  பரிபாவயாம :- யுக்திகைளக் 

ெகாண்டு தத்வார்த்தம் என்ன ெவளியாகிறது என்பதாக விமர்சனம் ெசய்ேவாம்.  

மேஹாப் நிஷத்தில் சிவன் உபாஸிக்கப்படுவதாகவும் முகுந்தன் உபாஸகனாகவும் 

தாத்பர்யம் ெவளிப்படுத்தப்பட்டால்,  மற்ற உபநிஷத்துக்களிலும் சிவெபருமான்தான் 

உபாஸ்யர் என்ற கருத்து ெதளிவாகி விடும்.  என்ற ேநாக்கத்துடன்,  36 முதல் 55 

முடிய,  20 ெசய்யுள்களால்,  மேஹாப்நிஷத் உபாஸ்யத்வம் என்ற மூன்றாவது 

லக்ஷணத்ைத அதிவ்யாப்தி,  அவ்யாப்தி ேதாஷம் இல்லாமல் ஸமன்வயப் 

படுத்துகிறார்.  



சுருதி ஸூக்தி மாலா 

 ய: எவர் த்ரிஷு அக்னிமனீகம்,  ேஸாமம்,  சல்யம் விஷ்ணும் ேதஜனம் – 

என்ற சுருதிப்படி கட்ைட,  தார்,  கூறு என்ற மூன்று பாகங்களாக அைமந்த,  

விஷ்ணு,  ேஸாமன்,  அக்னி,  ேதவர்களாகிய பாணத்ைத உைடயவரும்,  அல்லது 

கர்ணபர்வசரிதப்படி விஷ்ணுைவ பாணமாக ெகாண்டவரும்,  ஸுதன்வாலிங்க 

புராணப்படி ேமருைவ வில்லாகக் ெகாண்டவரும்,  கர்ணபர்வப்படி  ஸம்வத்ஸர 

ேதவைதைய வில்லாகக்ெகாண்டவரும்,  அல்லது சாந்திபர்வப்படி பிரணவம் என்ற 

ஓங்காரத்ைத வில்லாகக் ெகாண்டவரும்,  (ஓங்காரம் வில்லாகவும்,  காயத்ரீ 

நாணாகவும்,  பஞ்சாக்ஷரங்கைள பாணமாகவும் ைவத்து த்ரிபுரஸம்ஹாரம் 

ெசய்ததாக சாந்தி பர்வா ெசால்லிகிறது, ) ப்ரணவ வ்யாக்ருதி ஸஹிதி காயத்ரீ 

ஜபத்தாலும்,  பஞ்சாக்ஷர ஜபத்தாலும்,  ஸ்தூல,  ஸூக்ஷ்ம,  காரண ெமன்ற 

முப்புரம் நீங்கி முக்தியைடயலாம் என்ற தாத்பர்யத்ைத விளக்குகிறது.  

 ய: விச்வச்யேபஷஜஸ்ய க்ஷயதி ஸம்ஸார நிவ்ருத்தி மருந்தாகிய 

ஞானத்துக்கு எவர் இருப்பிடேமா,  எவர் ஞானப்ரதாதாேவா,  தமு – அந்த 

சிவெபருமாைனேய,  ஏ மனேத ஸதுஹி – துதிப்பாயாக,  மேஹ – உத்ஸவ 

காலத்தில்,  ேஸாமனஸாய – நல்ல மனம் ெபறேவண்டி,  தமுயக்ஷ்வ அவைரேய 

குறித்து மனதால் த்யானம் ெசய்.  அஸுரம் – உயிைரக் ெகாடுக்கும் 

ஆபத்பாந்தவனாகிய,  ருத்ரம் ேதவம் – ருத்ரக் கடவுைள,  நேமாபி :- 

நமஸ்காரங்களால் துவஸ்வ – பணிவிைட ெசய்வாயாக.  என்று ருக் ேவதமந்த்ரம் 

முக்கரணங்களால் பூஜிக்க ேவண்டியது சிவன் ஒருவைனேய என்ற விதிைய,  

உபரிதாரண ந்யாயப்படி கற்பிக்க ேவண்டுெமன்பதத் ெதளிவாகக் கூறுகிறது.  

ேமற்படி ந்யாயம் மீமாம் ஸகர்களுக்குப் பிரஸித்தம்.  வாயவீய ஸம்ஹிைதயில் 

ஸாம்பூஜா த்ரிதா ப்ேராக்தா மேனாவாக்காய ஸாதைன : | |  என்று 

ெசால்லப்படுவதும் காண்க.  

 

சுேலாகம் 36 

வாக்யம் யதாஹ தஹராந்த ருபாஸனம் ேத 

யத்வா ஸமர்ப்பயதி ரூப விேசஷமஸ்ைம |  

அந்தர்கைதரபி தெதள பயிகாபி ேதைய : 

பாவ்யம் வேசாபிரிதி வாக்யவிதாம் ப்ரவாத : | |  
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 அங்காங்கு எல்லா உபநிடதங்களிலும் உபாஸைன ெசய்யப்பட 

ேவண்டுெமன்று முதலில் விதிகாணப்படுகிறது.  பிறகு உபாஸிக்கப்படேவண்டிய,  

ெசயப்படு ெபாருளின் ெபயர்,  உருவம்,  குணவிேசசஹ்ங்கள் கூறப்படுகின்றன.  

பிறகு உபாஸைனயின் பயன் கூறப்படுகிறது.  இவ்விதம் ப்ருஹதராண்யகம்,  

பஹ்வ்ருசாரண்யகம்.  ஸாமேவத ஸம்பந்தமான தலவகார உபநிஷத்,  அதர்வேவத 

ஸம்பந்தமான முண்டேகாபநிஷத்,  அதர்வசிரஸ்,  அதர்வசிைக,  ைகவல்யம்,  

ச்ேவதாச்வதரம்,  ைதத்ரீ ேயாபநிஷத்,  ரிக்ேவத ஸம்பந்தமான ஐத்ேரயகம்,  முதலிய 

பல இடங்களில்,  உபநிஷத்துக்களில்,  உபாஸைன விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது.  

ஆயினும் நாராயேணாப் நிஷத்துக்கு மேஹாப நிஷத் என்ற ப்ரஸித்தி 

இருப்பதால்,  அைதப் பரிசீலைன ெசய்து,  உண்ைமயான அர்த்தம் கூறப்பட்டால்,  

மற்ற உபநிஷத்துக்களின் அர்த்தமும் அப்படித்தான் என்பது ைகமுதிக ந்யாயப்படி 

ஸித்திக்குமாதலால்,  நாராயேணாப் நிஷத்ைதப் பரிசீலைன ெசய்ய ஆரம்பிக்கிறார்.  
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 யாஞ்ஞிக்யுபநிஷத் ப்ேராக்த உபாஸ்யத்வம் பரமசிவனுைடய 

அஸாதாரணமான அதிவ்யாப்டி ேதாஷமற்ற மூன்றாவது லக்ஷணம் என்றைத 

ஸ்தாபிக்க ஆரம்பிக்கிறார்.  ைதத்ரீய உபநிஷத் நாலாவது ப்ரச்னத்தில்,  அதாவது 

ைதத்ரீயாரண்யகம் பத்தாவது ப்ரச்னத்தில்,  பரேமச்வரன் உபாஸைன ஸம்பந்தமாக 

மூன்று அநுவாகங்கள் கூறப்படுகின்றன.  அேணாரணீயாந் – என்பது 12-வது 

அநுவாகம் ஸ்ஹஸ்ர சீர்ஷம் ேதவம் என்பது 13 வது அநுவாகம் பிறகு சில 

அநுவாகங்களுக்குப் பிறகு இதன் முடிவு ருதம் ஸத்யம் என்ற 23 வது 

அநுவாகத்தில் காணப்படுகிறது.  சப்த ப்ராணா : என்ற மந்த்ரங்களால்,  

ஸ்கலஜகத்துக்கு பரிணாம்யுபாதான காரணமான,  அதிஷ்டாதாவான,  மேகச்வரைன 

விளக்கி,  அவர் அனுக்ரஹத்தால் பச்யதி வீத ேசாக: என்று ஸகல துக்கங்கள் 

நீங்கும்படி ஸாக்ஷாத்காரம் வருவதாகக் கூறப்பட்டிருக்கிறது,  இவ்விதேம 

ச்ேவதாச்வர மந்த்ரமும் கூறுகிறது.  ேதேனதம் பூர்ணம் புருேஷண ஸர்வம் என்ற 

மந்த்ரம் வைரயில் உபாஸ்ய மேகச்வரப்ரபாவம் கூறப்பட்டிருக்கிறது.  ந கர்மணா 

என்ற மந்த்ரத்தால் த்யாகத்தின் ஆவச்யகம் கூறப்பட்டது. ,  ேவதாந்த விக்ஞான 

என்ற மந்த்ரத்தால்,  ேவதப்ெபாருைள நன்கு அறிந்து ஸர்வகர்ம ஸந்யாஸ 

பூர்வகமான ேயாகத்தால் பிரம்மேலாகமைடந்து,  பரார்த்த த்வய காலத்துக்குப் 

பிறகு,  அம்ருதவாச்யரான மேகச்வரைன யைடந்து முக்தி யைடகிறார்கள் என்று 

ெசால்லப்பட்டிருக்கிறது,  ஜாபாலம் முதலிய உபநிஷத்துக்களால்,  அம்ருதம் என்ற 

பதம் பரமசிவைனக் குறிக்குெமன்பது தீர்மானிக்கப்பட்ட விஷயம்.  
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 தஹ்ரம் விபரபம் என்ற மந்த்ரத்தால்,  ததுபாஸிதவ்யம் என்று,  தவ்ய 

ப்ரத்யய முள்ள விதி ப்ரத்யயத்தால 

 ஸ்வாத்யாேயா த்ேயதவ்ய : 

என்ற ப்ரஸித்த விதிேபால உபாஸனாவிதி கூறப்பட்டுள்ளது.  பிறகு அந்த 

உபாஸ்ய வஸ்துவின் ெபயர்,  ஓங்கார ப்ரதிபாத்யமான,  ஓங்கார ப்ரதீகமான 

மேஹச்வரெனன்று கூறப்படுகிறது நாதத்ைதல் ஸகல ப்ரபஞ்சத்ைதயும் லயிக்கும்படி 

ைவத்துக் ெகாண்டிருப்பதால்,  ப்ரணவம் ப்ரக்ருதி லீன: என்று ெசால்லப்படுகிறது.  

பிறகு மேஹச்வரன் ரூபம் என்னெவன்பைத,  23-வது அநுவாகம் ருதம் ஸத்யம் 

என்பது,  கிருஷ்ண பிங்களம் ஊர்த்தவ ேரதம்,  விருபாக்ஷம் என்று 

அஸாதாரணமான பரேமச்வரன் ரூபங்கைளக் கூறுவதால் விளக்குகிறது.  
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 இவ்விதம் உபாஸனா விதிவாக்கியம்,  அ தன் பயன்,  உபாஸ்ய வஸ்துவின் 

நாம ரூபங்கள் ெசால்லப்பட்டிருக்கின்றன இந்த மேகச்வரன் உபாஸனா 

ஸந்தர்ப்பத்தின் நடுவில் கூறப்படும் நாராயண பரமான,  ஸகஸ்ர சீர்ஷம் என்ற 

13-வது அநுவாகத்துக்கு எப்படி ஸம்பந்தம் ஏற்படுத்துவது என்பைத வாக்ய 

நியாயங்கைளக் ெகாண்டு மீமாம்ஸ சாஸ்திர முைறயில் நிச்சயிக்க ேவண்டும்.  

மீமாம்ஸா சாஸ்திரத்தில் உபக்ரமாதி கரணத்திலும் அச்வப்ரதிக்ரேஹஷ்டி 

அதிகரணத்திலும் முதலில் ஆரம்பிக்கப்பட்டைதத் தழுவி பின்னால் 

ெசால்லப்படுவது விேராதமாகவிருந்தால் மாற்றி அர்த்தங் ெகாள்ள 

ேவண்டுெமன்பது ந்யாயமாக ஸ்தாபிக்கப் பட்டுள்ளது இங்கு முதலிேலயும்,  

முடிவிேலயும்,  12, 23 அநுவாகங்களில் மேஹச்வர உபாஸைன 

ெசால்லியிருப்பதால்,  நடுவில் உள்ள நாராயணபரமான 13 அநுவாகம் மேஹச்வர 

உபாஸனா பரமாக இருக்க முடியாது.  இதுதான் ஸந்தம்சம் ந்யாயம் என்றும்,  

இல்லாவிடில் வாக்யேபதம் வரும்.  உத்கர்ஷம் வரும் என்றும்,  பலவாறாக 

மீமாம்ைஸயில் தூஷிக்கப்பட்டு,  ஏக வாக்யைத ேவண்டும் என்று,  ைகமுதிக 

ந்யாயத்ைதக் காட்டி ஸ்தாபிக்கப் பட்டிருக்கிறது.  ஆதலால் நாராயண பரமான நடு 

13-வது அநுவாகம் தனியல்ல.  மேஹச்வர உபாஸனா விதியில் அங்கமாகச் 

ேசர்க்கப்படேவண்டியது என்பது ந்யாய ப்ராப்தம்.  உபாஸைன,  உபாஸ்ய நாம 

ரூபம்,  இரண்டும் ெசால்லப்பட்டு விட்ட படியால் பாக்கியுள்ள உபாஸகன்,  

(அதாவது யார் உபாஸிக்கிறான் என்பது) 13-வது அநுவாகத்தால் 

ெசால்லப்படுகிறது.  அதாவது நாராயணன் தன் ஹ்ருதய புண்டரீகத்தில்,  

பரேமச்வரைன உபாசித்தார்.  ஆதலால்,  ேவதாந்தத்தால் பரம்ெபாருள் 
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அறிந்தவர்கள் த்யாகிகளாக,  முக்திக்காக பரேமச்வரைன உபாஸிக்க 

ேவண்டுெமன்பது தாத்பர்யம்.  

 ேமலும் 13-வது அநுவாகத்தில் நாராயணைன ப்ரதிபாதிப்பதில்,  அவைர 

உபாசிக்க ேவண்டும் என்று விதி காணப்படவில்ைல.  நாராயணன் மகிைனையச் 

ெசால்லுவதால் உபாஸனா விதிையக் கல்ப்பித்தது ஆகாது.  உபாஸிதவ்யம் என்ற 

12-வது அநுவாகத்தில் உள்ள பரமசிவன் உபாஸனா விதிப்பதத்ைத அனுஷங்கம் 

ெசய்து,  நாராயண உபாஸைன விதிப்பதாக அங்கீகரிப்பது ந்யாய விருத்தம்.  ஒர் 

விதிவாக்யத்தில் உபாஸ்ய ஸ்வரூபம் ெசால்லப்பட்டிருந்தால்,  மற்ெறாரு 

வாக்கியத்திலுள்ள உபாஸ்யரூபம் அந்த விதிேயாடு அந்வயிக்காது என்பது 

ைஜமினி ந்யாயம்.  ைவச்வ ேதவயாகத்தில் ஆமிக்ஷா என்ற ஹவிஸ் 

ெசால்லப்பட்டுவிட்டபடியால்,  மறு வாக்கியத்திலுள்ள வாஜினம் என்ற ஹவிஸ் 

அந்தக் கார்யத்தில் அன்வயிக்கமுடியாமல்,  ேவறு கார்யத்ைத ஏற்படுத்திவிடுகிறது.  

கர்மேபதம் என்றல்லவா மீமாம்ஸகர் ெகாள்ைக? ஆதலால் உபாஸனா ேபதம் 

ெசால்ல ேவண்டும்.  அதுவும்,  உபக்ரம உபஸம்ஹாரத்துக்கு மாறுபாடாக நடுவில் 

இருப்பதால் முடியாது.  முதல் முடிவுகளில் ெசால்லப்பட்ட பரேமச்வரன் 

உபாஸைனக்கு அனுகுணமாக இருந்தால் தான் ெபாருத்தமுடியும்.  ஸ்வதந்த்ர 

நாராயேணா பாஸைனயாக இருக்க முடியாது.  ெபாருந்தாது.  நாராயணைன 

உபாஸகராகச் ெசய்து ெபாருத்துவைதத் தவிர ேவறு வழி கிைடயாது.  ஆதலால்,  

மேஹச்வரன் உபாஸ்யர்,  முக்தி பயன்.  நாராயணன் உபாஸகர்.  அவர்ேபால,  மற்ற 

இக்காலத்து த்யாகிகளும் உபாஸித்து முக்திெபறலாம் அம்ருத பதவாச்யரான 

மேஹச்வரைன யைடந்து,  பவ பாசத்திலிருந்து விடுபடலாம் என்பது தான் மூன்று 

அநுவாகங்களின் ஏக வாக்யைதையக் ெகாண்டு ந்யாயப்படி ஸித்தமான அர்த்தம் 

என்பைத விளக்குகிறார்.  
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 யத் – யாெதாரு,  வாக்யம் – (தஹாம் விபாபம் – ததுபாஸி தவ்யம்) 

உபக்ரமத்திலுள்ள உபாஸனா விதிவாக்யம் தஹராந்த: ஹ்ருதயம் என்ற 

புண்டரீகத்தின் தாமைரயின் நடுவில் உபாஸனம் – உபாஸனாகார்யத்ைத,  ஆஹ – 

ெசய்யேவண்டுெமன்று ெசால்லுகிறேதா,  யத்வா – எந்த உபஸம் ஹாரத்தில் 

உள்ள ருதம் ஸத்யம் ----நேமா நம : என்ற 23 வது அநுவாக வாக்யம்.  

அஸ்ைம – இந்த உபாஸைன ெசால்வதற்காக அேபக்ஷிதமான,  ேத – 
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உம்முைடய.  ரூபவிேசஷம் – க்ருஷ்ணபிங்களம் ஊர்த்த்வ ேரதம்,  விரூபாக்ஷம் 

என்ற அஸாதர்ரணமான லக்ஷணங்கைள,  ஸமர்ப்பயதி – ெதரியப்படுத்துகிறேதா 

ஆரம்பம்,  முடிவு.  இந்த இரண்டு மந்த்ரங்களுக்கு நடுவில் உள்ள,  வேசாபிரபி – 

ஸஹஸ்ரசீர்ஷம் என்ற 13 வது அனுவாகமாகிய மந்த்ரங்களாலும்,  தெதளபயிகா 

பிேதைய :- அந்த உபாஸனா விதிக்கு அனுகுணமான,  ேசஷ பூத அர்த்தத்ைத 

உைடயைவகளாகத்தான் பாவ்யம் – இருக்க ேவண்டும்.  இல்லாவிடில் 

ஏகவாக்யைத ஏற்படாமல்,  வாக்யேபத ேதாஷம் ஏற்பட்டுவிடுெமன்று,  இதி – 

இவ்விதமாக,  வாக்யவிதாம் – வாக்ய ந்யாயத்ைத அறிந்த மீமாம்ஸகர்களின்,  

ப்ரவாத :- தீர்மானம்,  உத்ேகாஷம்.  

 

சுேலாகம் 37 

நாராயணஸ்ய யதுபாஸ்யதயாபி தானம் 

யத்வா பலந்ததிஹ ேநாபலேப கதஞ்சித் |  

உத்பத்திசிஷ்ட பவதன்வய மன்யகாமி  

சக்யம் மேஹச்வர ! ந கர்த்து முபாஸனம் ேத | |  

 

 நடு அநுவாகத்தில் நாராயணைனேய ஸ்பஷ்டமாகக் குறிப்பதால் எவ்விதம் 

பரமசிவன் உபாஸைனயுடன் ேசர்க்க முடியும்,  தனியாக நாராயண உபாஸைன 

விதிையக் கற்பிப்பேதா,  முன் உபாஸிதவ்யம் என்ற விதிைய அநுஷங்கம் 

ெசய்து,  நாராயண உபாஸைனயும் அங்கீகரிப்பேதா,  உசிதமானது என்ற 

சங்ைகக்கு பதில் ெசால்லப்படுகிறது.  
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 இஹ   - இந்த நடுவாகிய 13-வது அநுவாகத்தில் நாராயணஸ்ய – 

நாராயணனுைடய,  உபாஸ்யதயா பிதானம் – உபாஸிக்கும்படி ெசால்லும் 

விதியும்,  யத்வா பலம் – அதன் பயனும் (முன் 12-வது அநுவாகத்தில் 

மேஹச்வர உபாஸைனக்குக் காணப்படுவதுேபால) தத் – அவ்விரண்டும்,  கதஞ்சித் 

– சிரமப்பட்டாலும்,  எந்த விதமாகவும் ேநாபலேப – காணமுடியவில்ைல 

மேகச்வர – பரேமச்வரேன ! ேத – உம்முைடய,  உபாஸனம் – உபாஸனாவிதி – 

பல  விதிகைள,  உத்பத்திசிஷ்ட பவதன்வயம் – விதியின் உத்பத்தி 
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வாக்யத்திேலேய அன்வயிக்கும்படி உமது கர்மபாவத்ைத 12-வது 

அநுவாகத்திேலேய ெசால்லப்பட்டு ஆகாங்க்ைஷ முடிந்து விட்டதால்,  அந்யகாமி 

– ேவறு உத்பந்ந சிஷ்டமான கர்மாைவப் ெபாருந்துவதாக,  கர்த்தும் ந சக்யம் – 

ெசம்யமுடியாதல்லவா? இது தான் குணந்யாயம்,  வாஜினி ந்யாயெமன்று 

ெசால்லப்படுவது காண்க.  

 யத்ேவதாெதள – என்ற 12-வது அநுவாக மந்த்ரத்தால்,  மேஹச்வர : 

ப்ரக்ருதி லீனஸ்ய பர : என்று பரேமச்வரைன உபாஸ்ய ரூபமாக உத்பத்தி 

காலத்திேலேய ெசால்லப்பட்டுவிட்டபடியால்,  13-வது அடுத்த அநுவாக 

ப்ரதிபாத்யனான நாராயணைன அந்த விதியில் உபாஸ்யனாக அேபக்ஷ 

இல்லாததால் ெபாருத்தமுடியாதல்லவா? அப்படியானால் 13-வது அநுவாகத்தில் 

மேகச்வரன் உபாஸனா விதிபரமான இரண்டு அநுவாகங்களின் மத்தியில் 

நாராயணன் மகிைமையத் ெதரிவிப்பது வீணாகிவிடாதா – என்ற சங்ைகக்குப் 

பரிகாரம் 38-வது சுேலாகத்தில் ெசால்லப்படுகிறது.  

 

சுேலாகம் 38 

நாஸா வுபாஸன முபாஸ்யகைதவதூேர 

தஸ்மா துபாஸகதயா பரிேசஷஸித்தி : |  

அந்தர் வ்யவஸ்தித கிரா பரமாத்மனஸ்ேத 

சப்தாத்ருேதபி விஹிதம் ததுபாஸகத்வம் | |  

 

பதவுைர 
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 அெஸள – இந்த 13-வது அநுவாகத்தில் ப்ரதிபாதிக்கப்படும் நாராயணன் 

முன் பின்னுள்ள உபாஸனம் – உபாஸனாக்ரிையயாக ; ந – இருக்கமுடியாது.  

ேசதனனான புருஷன் அேசதன க்ரிைய ரூபமாக எப்படியிருக்க முடியும்? 

உபாஸ்யஜதாதூர எவ – உபாசிக்கப்படும் கர்மாவாக அந்வயிப்பேதா 

அங்கீகரிக்கேவ முடியாது.  தஸ்மாத் – ஆதலால்,  க்ரிையயும் இல்ைல கர்மாவும் 

இல்ைலெயன்றதால்,  உபாஸகதயா பரிேசஷ ஸித்தி: மீதி,  உபாஸனா 

கர்த்தாவாகத்தான் நாராயணன் ெசால்லப்பட்டவராக ஆகிறார்.  பரமாத்மனஸ்ேத – 

பரம் ெபாருளாகிய நீர்,  அந்தர்வ்யவஸ்திக கிரா – நாராயனுைடய ஹ்ருதய 

புண்டரீக ேஜாதியின் நுனியில் வீற்றிருப்பதாகச் ெசால்லப் பட்டிருப்பதால்,  அந்த 
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வாக்கியத்தின் லிங்கத்ைதக் ெகாண்டு,  சப்தாத்ருேத அபி – உபாஸகர் என்ற 

பதமில்லாவிடினும்,  ததுபாஸகத்வம் – அந்தப் பரம்சிவைனத் தன் ஹ்ருதய 

புண்டரீக ேஜாதியில் உபாசித்துக் ெகாண்டிருப்பவர் நாராயணர் என்பது,  விஹிதம் 

– ந்யாயத்தால் லிங்க மூலம் ஒப்புக் ெகாள்ளப்பட ேவண்டியதாக இருக்கிறது.  

ஸ்ருவம் என்ற பாத்ரத்தால்,  எடுத்துக் ெகாள்ள ேவண்டும் என்ற வாக்யத்தில்.  

சக்திைய,  லிங்கத்ைத யனுஸரித்து,  த்ரவத்ரவ்யமான ெநய்,  பால்,  எடுப்பதில் 

ஸ்ருவம்;  முட்ைட,  மற்ற கடின த்ரவ்யத்தில் ைகயால் எடுப்பது,  மாம்ஸ்த்ைத 

வழுக்குமாதலால் கத்தியால் எடுப்பது என்று பதமில்லாவிடினும்,  சக்தி என்ற 

லிங்கத்தால் நிர்ணயித்திருக்கிறார்.  கர்மகாண்டத்தில் மீமாம்ஸகர்கள் அனுஸ்ரீஉதிேய 

ேநராகச் ெசான்னதாகக் ெகாள்ள ேவண்டும் என்பது ந்யாயவித் ஸித்தாந்த 

மல்லவா? நாராயணன் ஹ்ருதய புண்டரீக ேஜாதிநுனியில் பரமசிவன் இருப்பதாகச் 

ெசால்வது.  அவர் உபாஸகர் என்பது ஒப்புக் ெகாள்ளப் படாவிடில் ெபாருந்தாது 

அல்லவா? இது தான் அர்த்தாபத்தி என்ற ப்ரமாணமகக் கருதப்படும்.  ஆதலால்,  

உபாஸகபதம் வாசகமாக இல்லாவிடினும்,  வாக்ய ேசஷந்யாயப்படி லிங்கத்தால்,  

மேஹச்வர உபாஸனா விதியில் மிக மகிைம வாய்ந்த நாராயணன் உபாஸகன் 

என்பது ெசால்லாமல் ஸித்திக்கும்.  இதுேவ பரிேசஷ ஸித்த ந்யாயம் என்றும் 

ெசால்லப்படும்.  எங்குமுள்ள ஸர்வ வ்யாபியான ஸர்வாந்தர்யாமி பரமசிவன்,  

நாராயாணன் ஹ்ருதய ேஜாதியில் இருப்பதாகக் குறிப்பிட்டுச் 

ெசால்லப்பட்டிருப்பது அவர் உபாஸிக்கிறவராக இருந்தால் தான் ெபாருத்தமாக 

அந்வயிக்கும்.நாராயணன் தன் இஷ்டம் நிைறேவற ஸாம்பாதி புத்ர 

லாபார்த்தமாக பரமசிவைன உபாசிக்கிறவர் என்ற விஷயம் மகா பாரதத்தில் 

சாந்திபர்வாவில் நரநாராயண ஸம்வாதத்தில்,  நரனுக்கு நாராயணன் தாேன தன் 

வாயால் ெசான்னதாக,  நன்கு ஐயமறக் கூறப்பட்டிருப்பது ஸித்தாந்தத்திற்கு நல்ல 

உபப்ரஹ்மணமான அத்தாக்ஷியாகும் ருத்ரம் ஸம் பூஜயாம்யஹம் என்று தன் 

வாயால் ெசால்வது காண்க.  

 புத்ரார்த்தம் ஆராதிதவான் ஆத்மா ஆத்மானம் ஆத்மன: என்பதும் 

காண்க.  
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சுேலாகம் 39 

யஸ்ய ஸ்திேதாஸி ஹ்ருதேய பரமஸ்த்வ மாத்மா 

யுக்தந்ந தஸ்ய பரமாத்ம தயாபிதானம் |  

ஸ்ேவன ஸ்வயம் மனஸி வன்ஹிசிகாந்தராேள 

திஷ்டந் நுபாஸ்ய இதி ஹாஸ்ய பதம் ந கஸ்ய | |  

 

 ஆத்மா நாராயண : பர : என்ற சுருதி நாராயணைனப் பரமாத்மாவாகக் 

கூறுகிறது.  அவைர யல்லவா தஸ்யா சிகாயாமத்ேய பரமாத்மா வ்யவஸ்தித : 

என்ற சிகாவாக்யத்திலும் ஹ்ருதயேஜாதி நுனியில் இருப்பதாகச் ெசால்ல 

ேவண்டும்,  அப்ெபாழுது நாராயணன் உபாஸ்ய ெதய்வமாக அல்லவா ஆவார்.  

உபாஸகனாக எப்படி அங்கீகரிக்க முடியும் என்ற சங்ைகக்கு ஸமாதானம் 

கூறப்படுகிறது.  

 

பதவுைர 

 பரம: ஆத்மா த்வம் – பரமாத்மாவாகிய தாங்கள்,  யஸ்ய ஹ்ருதேய 

ஸ்திேதாஸி – எந்த நாராயணன் ஹ்ருதயத்தில் இருக்கிறீேரா,  தஸ்ய – அந்த 

நாராயணைன,  பரமாத்மதயா அபிதானம் – ஆத்மா நாராயண : பர : என்ற 

பாகத்தால் பரமாத்மாவாகச் ெசால்வது ந யுக்தம் – ெபாருத்தமாகாது,  மனஸி – 

ஹ்ருதய புண்டரீகத்தில்,  வன்ஹி சிகாந்தராேள – ேஜாதி நுனியின் நடுவில் 

ஸ்வயம் திஷ்டந் – தாேன பரமாத்மாவாக இருந்து ெகாண்டு,  ஸ்ேவன உபாஸ்ய 

: - தன்னால் உபாஸிக்கப்படுகிறார்,  இதி – என்று அர்த்தம் ெகாள்வது பதமாக 

இருக்காது.  

 ஒருவனுக்கு கர்த்த்ரு பாவமும் கர்மபாவமும் ஏற்பது ெபாருந்தாதல்லவா? 

நல்ல சிக்ைஷ ெபற்ற நாட்டியப் ெபண்ணும்,  தன் ேதாளில் தாேன ஏற முடியுமா? 

பரமாத்மா என்ற பதம் பரமசிவைனத்தான் குறிக்கும்.  மற்ற ெதய்வத்துக்குப் 

ெபாருந்தாது என்று ஸித்தாந்தம்,  மகாபாரதம் சாந்தி பர்வம் ஸபாபர்வங்களில் 

வ்யாஸ முனிவரால் நன்கு விளக்கப்பட்டிருக்கிறது,  மற்ற புராணங்களிலும்,  

ெதளிவாகச் ெசால்லப்பட்டிருக்கிறது.  

 உத்தம புருஷஸ்து அன்ய: பரமாத்மா 
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 இதி – உதாஹ்ருத: 



சுருதி ஸூக்தி மாலா 

என்ற கீதா வாக்யம் மூவுலகத்ைதயும் அந்தர்யாமியாக வ்யாபித்துத் தாங்கும் 

ஈச்வரைன அநுவதித்து,  பரமாத்மா என்ற ஸம்ைஞைய விதிக்கிறது.  வாயவீய 

ஸம்ஹிைதயிலும் மந்த்ர சாஸ்திரங்களிலும் இது ப்ரஸித்தமானது காண்க.  

 ஈச்வர: ஸர்வபூதானாம் ஹ்ருத்ேதேச அர்ஜுமதிஷ்டதி |  

என்று ஹ்ருதயத்தில் பரேமச்வரன் அந்தர்யாமியாக வீற்றிருப்பைதச் ெசால்லி,  

தேமவ சரணம் கச்ச ஸர்வ பாேவண பாரத | |  என்று அச்சிவெபருமாைனேய 

சரணமைடயும்படி கிருஷ்ணன் அர்ஜுனனுக்கு உபேதசிக்கிறார்.  தன்ைனச் 

சரணமைடயும்படி ெசால்லவில்ைல.  மாயினம் து மேகச்வரம்’ என்றபடி 

மாையையக் ெகாண்டு உலைகப் பைடத்து ஆள்பவர் பரேமச்வரன் என்பது 

ஸித்தாந்தம்.  தேமவ என்று ஏவ பதமும் அவைரேய சரணமைடயும் படி 

அழுத்தமாகக் கூறுகிறது.  ஒரு பதிவ்ரதா ஸ்த்ரீ பரபுருஷனால் 

அபகரிக்கப்பட்டாலும்,  தன் புருஷைனேய குறிக்ேகாளாகக் ெகாள்வதுேபால,  

ஈச்வரன் என்ற ச்ருதி வாணி,  ப்ரகரணத்தால் நாராயணன் ஸமீபம் ெகாண்டு 

ேபாகப்பட்டாலும் பரபுருஷனாகிய அவைரக் குறிக்காது என்பது திண்ணம்.  

மகாகவி காளிதாஸரும்.  

 அணிமாதி குேணாேபத மஸ்ப்ருஷ்ட புருஷாந்தரம்,  யஸ்மின் ஈச்வர 

இத்யனன்ய விஷயச் ச்ப்ேதா யதார்த்தா க்ஷர: என்று ஸித்தாந்தம் ெசய்திருப்பது 

இங்கு காணப்பட ேவண்டும்.  

 

சுேலாகம் 40 

நாராயணஸ்ய ஹ்ருதயம் ஸுஷிரம் மகாக்னி : 

அக்ேன : சிகா ச பரமாத்ம பதம் யதுக்தம் |  

ஸர்ேவாப்யுபாஸன விேத : அயம் அர்த்தவாத : 

ச்ரத்தா விசிஷ்ட புருஷா சாணாத் விேதேய | |  

 ேவதாந்த விக்ஞான ஸுநிச்சிதார்த்தா: |  

என்ற மந்த்ரத்தால் உபாஸகர்கள்,  யதாத்மாவாகிய சுத்தமனதுள்ளவர்கள் என்று 

கூறப்பட்டிருப்பதால் 
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 யதாத்மாேனா முக்திகாமா: மேஹச்வரம் உபாஸீரந் – என்ற விதி பூர்தி 

(அடங்கிய மனமுள்ளவர்கள் முக்திக்காகம் பரமசிவைன உபாசிக்க ேவண்டும்) 



சுருதி ஸூக்தி மாலா 

ஏற்பட்டுவிட்ட படியால் பரிேசஷந்யாயத்தால்,  நாராயணன் உபாஸகன் என்ற 

கக்ஷி அர்த்த மற்றதாகும் அல்லவா,  என்ற சங்ைக நீக்கப்படுகிறது.  

 

பதவுைர 

 நாராயணஸ்ய – நாராயணனுைடய,  ஸுஷிரம் – த்வாரமுள்ள,  ஹ்ருதயம் 

– ஹ்ருதய புண்டரீகமும்,  மகாக்னி :- அதன் மத்தியில் ெபரிய ஒளியும்,  அக்ேன : 

சிகா ச – அந்த ஒளியின் நுனியும்,  பரமாத்ம பதம் – பரமாத்மாவாகிய 

பரேமசவ்ரன் வஸிக்கும்,  உபாசிக்கப்பட ேவண்டிய இடமாக,  யதுக்தம் – 

யாெதான்று ெசால்லப்பட்டிருக்கிறேதா,  ஸர்ேவாஅபி – அது எல்லாம்,  விேதேய – 

ெசய்யப்பட ேவண்டிய கார்யத்தில் (ப்ரவ்ருத்தி ஏற்படுவதற்காக) ச்ரத்தா விசிஷ்ட 

புருஷா சரணாத் – சிறந்த புருஷனான நாராயணனும் மிகுந்த ச்ரத்ைதயுடன் இந்த 

உபாசைனையச் ெசய்திருக்கிறார் என்று யதார்த்தத்ைதச் ெசான்னதால்,  

உபாஸனவிேத : அயம் அர்த்தவாத :- உபாசைன விதிக்கு இது அர்த்தவாதமாக 

பூதார்த்தவாதமாகச் கருதப்படுகிறது.  ெபரிேயார்கள் ெசய்து பயனைடந்த 

கார்யமிது.  ஆதலால் முக்திேவண்டுபவர் பரமசிவைனேய,  ஹ்ருதய கமல 

ேஜாதியில் உபாசியுங்கள் என்பது ருசிைய உண்டு பண்ணுவதற்காகச் 

ெசால்லப்படுகிறது.  கர்ம காண்டத்தில் இம்மாதிரி ஒரு கர்மாைவ விதித்துவிட்டு,  

அதில் சிரத்ைத வருவதற்கு ேதேவந்திரன் ெசய்த கார்யமிது என்ெறல்லாம் 

ெசால்லப்பட்டிருப்பது ஸஹஜம்.  

 

சுேலாகம் 41 

நாராயண ப்ரகரேண ஹ்ருதயம் யதுக்தம் 

தஸ்ையவ தத்பவிது மர்ஹதி நாபேரஷாம் |  

த்ருஷ்டம் யதிப்ரகரேண யதிபிர் க்ருஹீதம் 

பூர்வானுவாக விஹிதம் யதுபாஸனம் ேத | |  

 

பதவுைர 
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ேஹ,  பரேமச்வரா!  ேத – உம்முைடய,  பூர்வானுவாக விஹிதம் – 12-வது 

அனுவாகத்தில்,  ெபாதுவாக விதிக்கப்பட்ட,  யதுபாஸனம் தத் – யாெதாரு 

உபாஸனமுண்ேடா அது,  யதி ப்ரகரேண த்ருஷ்டம் – மனைத அடக்கியவர்களின் 



சுருதி ஸூக்தி மாலா 

ஸந்தர்ப்பத்தில் ெசால்லப்பட்டதால்,  யதிபிர் க்ருஹீதம் – ஸந்யாஸிகளான 

யதாத்மாக்கள் ெசய்யும் உபாஸைன என்று தர்சபூர்ணமாஸ ப்ரகரணத்தில் 

ெசால்லப்பட்ட ப்ரயாஜம் என்ற அங்கம்,  ப்ரகரண ப்ரமாணத்தால் அேதாடு 

மாத்ரம் ஸம்பந்தப் படுவது ேபால,  யத்யுபாஸனா கர்மாவாக 

விேசஷிக்கப்பட்டது.  அது ேபால்,  நாராயண ப்ரகரேண யதுக்தம்.  ஹ்ருதயம் – 

நாராயண ப்ரதிபாதகமான 13-வது அநுவாகத்தில் ெசால்லப்பட்ட ஹ்ருதய 

புண்டரீகமும்,  தஸ்ையவ தத் பவிதும் அர்ஹதி – அந்த நாராயனுைடய 

ஹ்ருதயத்ைதத் தான் விேசஷித்துச் ெசான்னதாக ப்ரகரண ப்ரமாணத்தால் ெகாள்ள 

ேவண்டும் அபேரஷாம் ந பவிதும் அர்ஹதி – மற்றவர்களின் ஹ்ருதய கமலத்ைத 

ெசான்னதாக,  ஆகத் தகுந்ததில்ைல.  ஆதலால் தன் ஹ்ருத்யத்திலுள்ள,  

பரமாத்மாவான பரேமச்வரைன முக்திகாமைனயால்,  புத்ரகாமைனயால் 

நாராயணன் உபாஸிக்கிறார் என்பது ப்ரகரண ந்யாயப்படிக்கும் 

தீர்மானிக்கப்படுகிறது.  

 

சுேலாகம் 42 

ப்ரம்ேமாச்யேத பரமெஸள பரமம் ச தத்வம் 

ஜ்ேயாதி : பரம் ச பரேமச்வர பத்மனாப : |  

த்வத் பாவைனக ரஸிகஸ் த்வதனன்ய பாவாத் 

மந்த்ரீ யதா கருடபாவைனயா கருத்மாந் | |  

 

 நாராயணன் உபாசகன் என்று ெசான்னால் நாராயண பரம் பிரம்ம என்று 

பரப்ரம்மமாக நாராயணன் கூறப்படுவது எங்ஙனம் ெபாருந்தும் என்ற சங்ைகக்குப் 

பரிகாரம் ெசால்லப்படுகிறது.  

 

பதவுைர 
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 பரேமச்வர – ேஹ பரேமச்வரேன,  பத்மநாப :- ெதாப்புள் 

தாமைரயிலிருந்து பிரம்ம ேதவைன ெவளியிட்ட நாராயணன்,  த்வத்பாவைனக 

ரஸிக:- உன் உபாஸனா காலத்தில் தன்மயமாக ேபதபுத்தியில்லாமல் 

உபாசிப்பதில் ஊக்கம் ெகாண்டிருந்தவராதலால்,  த்வதனன்ய பாவாத் – த்யானம் 

ெசய்பவன்,  த்யானிக்கப் படுபவன் என்ற ேவற்றுைமயற்று தங்கேளாடு கலந்து 



சுருதி ஸூக்தி மாலா 

ேபான தன்ைமயால் மந்த்ரீ – மந்த்ர ஜபம் ெசய்யும் விஷ ைவத்தியன் 

கருடபாவைனயா – தன்ைன கருடனாக ேவற்றுைமயில்லாமல் த்யானிப்பதால்,  

கருத்மான் யதா – எப்படி கருடனாக இருந்து விஷத்ைத நீக்குகிறாேனா,  

கருடனாகவும் ெகளணமாகச் ெசால்லப் படுகிறாேனா,  ததா – அப்படிேய,  

பரப்ரம்ம – பரப்பிரம்மம் என்னும்,  பரம் தத்வம் பாதிக்கப்படாத உண்ைம – ப்ரம் 

ஜ்ேயாதி:- ஒளிக்ெகல்லாம் ஒளி,  என்றும் பலவாறாக,  அெஸள இந்த 

நாராயணன்,  உச்யேத – ெசால்லப் படிகிறார்.  எல்லாப் புராணங்களிலும்,  

மகாபாரதத்திலும்,  ஹரி வம்சத்திலும்,  நாராயணர் பரமசிவ உபாசகர் என்பது 

ெதளிவாகக் கூறப்பட்டிருப்பதால் இந்த நாராயேணாபநிஷத் நாராயணைன 

உபாஸகனாகச் ெசால்லுகிறெதன்பது,  ந்யாயப்படியும் உபப்ரம்மணப்படியும் 

ெபாருத்தேம.  ெஸளர ஸம்ஹிைதயில் ஸாக்ஷாத் ேவதாந்த வாக்யானாம் நிஷ்டா 

ருத்ர : பேசா : பதி: என்று யுக்திகளால் நாட்டப் பட்டிருக்கிறது.  

 ‘அேணாரணீயாந்’ என்ற முதலநுவாகத்தில் தஹேராபாஸனாவிதியும்,  தன் 

பலனிம்,  உபாசிக்கப்பட்ட ேவண்டிய ெதய்வத்தின் மேஹச்வரன் என்ற நாமமும் 

ெசால்லப்பட்டு,  ருதம் ஸத்யம் என்ற 3-வது அனுவாகத்தில் கிருஷ்ண பிங்களம்,  

ஊர்த்தவேரதம் விருபாக்ஷம் என்ற அஸாதாரண உருவங்கள் ெசால்லப்பட்டு,  

தஹரவித்யா முடிவு ஏற்பட்டிருப்பதால்,  நடு அநுவாகமான நாராயண அநுவாகம் 

ஸஹஸ்ரசீர்ஷம் ேதவம் முதலாக ஆரம்பிக்கப்படுவது ஸந்தம்சம் ந்யாயம்,  பாரி 

ேசஷ்யந்யாய முதலிய ந்யாயாங்கைளக் ெகாண்டு நாராயணன் 

தஹரவித்ேயாபாஸகன் என்பைதக் குறிப்பிடுவதாகவும்,  அவர் உபாஸ்யரல்ல 

என்றும்,  தனியாக அவர் உபாஸனா விதிைய அச்ருதமானைதக் கல்ப்பிக்க 

ந்யாயம் இல்ைல என்பதும் இதுவைரக் கூறப்பட்டது.  நாராயணர் மேஹச்வர 

உபாஸகர் என்பது இதிஹாஸ புராணங்களில் விளக்கமாகக் கூறப்பட்டிருப்பதால் 

மத்யமாநுவாகம் உபாஸகன் என்பது ெசால்லப்படுகிறது.  ஆரண்யபர்வம்,  

த்ேராணபர்வம்,  கர்ணபர்வம்,  ெஸளஷுப்திகபர்வம் சாந்தி பர்வம் இந்த 

இடங்களில் ஷ விஷயம் விளக்கப்பட்டிருப்பது காணக.  ெபரிேயார்கள் ெசய்து 

பயனைடந்த இந்த தஹேராபாஸைனைய,  மேஹச்வேராபாஸைனைய 

முக்திக்காகவும் புக்திக்காகவும் அைனவரும் ெசய்ய ேவண்டுெமன்பது மூன்று 

அநுவாகங்களின் ஏகவாக்யதா லப்த தாத்பர்யமாகும்.  
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 இங்கு ஒர் சங்ைக நாரயணாத்மா என்பதற்கு நாராயணனுைடய 

அந்தர்யாமி பரேமச்வரன் உபாஸ்யன் தன் ஹ்ருதயபுண்டரீகத்தில் ஹரி ரீச்வர: 



சுருதி ஸூக்தி மாலா 

என்ற விஷ்ணு புராண வசனம் மாந்த்ரீகன் தத்பாவைனயால் கருடனாவதால்,  

கருடன் என்று ெசால்லப்படுவது ேபால ஈச்வேராபாஸைனயால் ஈச்வரனாதலால் 

அேபதமாகச் ெசால்லப்படுவது கூடகமான ஸுசகம்;  நாராயணன் உபாஸகன் 

என்ற ஸித்தாந்தத்துக்கு என்பதும் ெபாருந்தாது,  ஏெனனில் நாராயண பரப்ரம்ம” 

என்று பரப்ரம்மமாக நாராயணன் விளக்கப் பட்டிருக்குறார் ஆதலால் பத்ம 

ேகாசப்ரதீகாசம் என்று வர்ணிக்கப்படும் ஹ்ருதயம் புண்டரீகம் நாராயண 

உபாஸகனுைடய ஹ்ருதய கமலமல்ல,  மற்ற உபாஸகருைடய ஹிருதய கமலம்;  

தஸ்யமத்ேய வன்ஹிசிகா என்பதால்,  அணுவாகிய ஜீவன் ெசால்லப் படுகிறான்.  

தஸ்யா :சிகாய என்பதால் ஜீவாத்மாவால் அந்தர்யாமியான நாராயணன்,  முன் 

பரப்ரம்மாகச் ெசால்லப்பட்டவர் உபாஸ்யமகாச் ெசால்லப்படுகிறார்.  ஸ் ப்ரம்மா,  

ஸ சிவ: என்ற மந்தரத்தால் ப்ரம்மா,  சிவன்,  இந்திரன் முதலிய ஆதிகாரிக 

புருஷர்கள் உபாஸ்ய விபூதிகளாகக் கூறப்படுகிறார்கள்,  அந்த விபூதியில் 

நாராயணபத மில்லாததால்,  சிவபதம் இருப்பதால்,  நாராயணன் தான் உபாஸ்யன்,  

சிவன் உபாஸ்யனாக முடியாது – என்ற சங்ைகக்குப் பதில்:- 

 பத்ம ேகாச ப்ரதீகாசம் என்று குறிக்கப்படும் ஹ்ருதய கமலம் 

நாராயண்னுைடயதுதான்,  மற்றவர்களின் ஹ்ருதய  கமலம் பூர்வாநுவாகத்திேலேய,  

தஹ்ரம் விபாபம் என்ற வாக்யத்தால் உபாஸனா விதியின் பக்கத்தில் 

குறிக்கப்பட்டு விட்டது.  மறுபடியும் ெசால்லப்படுவது,  உபாஸகன் நாராயணன் தன் 

ஹ்ருதய கமலத்தில் பரேமச்வரைன உபாசித்தான் என்பைத விளக்குவதற்காகேவ 

பரமாத்மா வ்யவஸ்தித: என்பது பரேமச்வரைனத்தான் குறிக்கிறது.  த்யாதா – 

நாராயணன்,  த்ேயயன் அவர் ஹ்ருதயகமலத்தில் பரமாத்மா மேஹசன் ஸப்ரம்ம 

ஸ சிவ: ஸ ஹரி: ேஸந்த்ர: என்று விபூதி வாக்யபாடம்.  அதில் ஹரி பதத்தால் 

விஷ்ணுவும்,  சிவபதத்தால் ருத்ரனும்,  முத்ெதாழில் ஆதிகாரிக புருஷர்கள் ப்ரம்ம,  

விஷ்ணு ருத்ரர்கள்,  த்ரிேலாகாதிபதி இந்திரைனப்ேபாலக் கூறப்பட்டு 

பரேமச்வரனுைடய விபூதியாகச் ெசால்லப் படுகிறார்கள்.  ஸ ஹரி: என்ற பாடம் 

சில சாைகயில் இல்ைல.  ஆயினும் ேஸாக்ஷர: பரம  : என்ற பாகத்தால் 

நாராயணன் பரேமசவ்ரன் விபூதியாகக் கூறப்படுகிறார்.  
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 விச்வம் நாராயணம் ேதவம் அக்ஷரம் பரமம் ப்ரபும் என்ற முனிவாக்யம் 

நாராயணைனப் பல பதங்களால் கூறி மகிைமையத் ெதரியப்படுத்துவது ேபால 

பரமம் அக்ஷரம் என்று கூறியிருப்பதால் இங்கு விபூதி வாக்யத்தில் அந்த 

நாராயணைனக் குறிப்பிடுவதுதான் ப்ரத்யபிஞ்ஞா ப்ரமாணத்துக்கு உகந்ததாகும்.  
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பிரம்மாண்ட புராணத்தில் இந்த விபூதி வாக்கியம் அர்த்தத்தால் 

அநுவதிக்கப்பட்டிருப்பதும் இதற்கு ஆதாரமாகும்.  

 ஸ  ப்ரம்மா ஸ சிவஸ் ேஸந்த்ர : ேஸாச்யுத : பரமஸ் ஸ்வராட் – 

அச்ச்யுத பதம கூறப்பட்டிருக்கிறது ஸ்வராட் – தன் ெசாந்தமான ஸவரூபத்தில் 

விளங்கும் ஈச்வரன் என்பதால்,  இவர்கள் ஈச்வரன் விபூதிகள் என்பது விளக்கம்.  

 ருதம் ஸத்யம் என்ற மூன்றாவது அநுவாகம் ஸ்வராட் பத விவரணமாக 

ஏற்பட்டிருப்பது ஈச்வரைனக் குறிக்கும்,  ைகவல்ேயாபநிஷத்திலும் ‘உமாஸஹாயம் 

பரேமச்வரம் ப்ரபும்’ முதலிய மந்த்ரங்களால் உபாஸ்யன் பரேமச்வரன் என்பது 

ஸம்வாதமாகும் இங்கு.  

 லிங்க பூயஸ்த்வாத் தத்ஹி பலீயஸ் ததபி என்ற உத்தரமீமாம்ஸா 

சாஸ்திரத்தின் 3. 3-44 வ்யாஸ ஸூத்ர ஸ்ரீ சாங்கர பாஷ்யமும்,  ஸ்ரீ ராமானுஜ 

பாஷ்யமும் விமர்சகர்களால் கவனிக்கப்பட ேவண்டிய விஷயம் சங்கரர் அடுத்த 

பூர்வ விகல்ப்ப: என்ற ஸூத்ரத்தின் முதல் ஸூத்ரமாக ஒேர அதிகரணமாக 

பாஷ்யம் ெசய்திருக்க,  பின் வந்த ராமானுஜர் 3. 3-44 வது ஸூத்ரத்ைதத் தனி 

அதிகரணமாக வ்யாக்யானம் ெசய்துள்ளார்.  அதில் இந்த ஸஹஸ்ர சீர்ஷம் என்ற 

நாராயண அநுவாகத்ைத விஷயவாக்யமாக எடுத்துக் ெகாண்டு விசாரித்து 

நாராயணன் தஹர வித்யாவில் மட்டும் உபாஸ்யனல்ல;  மற்ற பிரம்ம,  

பரமாத்மாதி,  பரவித்யா எல்லாவற்றிலும் நாராயணன் தான் உபாஸ்யர்;  மற்று 

மேஹச்வரன் உபாஸ்யன் அல்ல என்று வ்யாஸர் அபிப்ராயப்படுகிறார் என்றும் 

ஸந்தம்சந்யாயத்ைத ஒப்புக்ெகாள்ளாமல் இந்த நாராயண அநுவாகம் இந்த 

ப்ரகரணத்திலிருந்து லிங்கத்ைத அனுஸரித்து அப்புறப்படுத்தி அர்த்தம் ெசய்யப்பட 

ேவண்டும் என்றும் எழுதிகிறார்.  சங்கரர் அப்படி வ்யாக்யானம் ெசய்யாமலிருக்க 

ராமானுஜ பாஷ்யம் ேவறாக வந்திருப்பதிலிருந்து அவருக்குப் பூர்வ காலத்திய 

சிதிகண்டபாஷ்யப்படி ஏற்பட்ட அபிப்ராயத்ைத தூஷிக்க,  இப்படி வ்யாக்யானம் 

ஏற்பட்டிருக்கலாம் என்பது ஊகிக்க ேவண்டியிருக்கிறது.  
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 இங்கு நமது ஹரதத்தருைடய சிதி கண்டபாஷ்யானுஸாரி விசாரத்ைதயும் 

பிறகு ஸ்ரீமத் அப்பய்ய தீக்ஷிதர்,  ஸ்ரீமத் நீலகண்ட தீக்ஷிதர்,  வித்யாவ்ருத்தி 

முதலிய 5 க்ரந்தங்கள் எழுதிய மாங்குடி மணிய சிவனார்,  ஐவர்களின் விசார 

முைறையயும்,  ஸ்ரீ ராமானுஜபாஷ்யானுஸாரி விசாரத்துடன் ஒத்துப் பார்த்து 

விமர்சகர்கள் நன்கு ேயாகிக்க ேவண்டும்.  விரிவாகும் என்று விமர்சன ப்ரகாரம் 

இங்கு எழுதப்படவில்ைல.  
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சுேலாகம் 43 

கீதாஸு ேயாகஜ விபூதி விபாவநாய 

நாராயண : சிவபதம் ப்ரதிவாசமூேச |  

ேயாகந் நிசாமய மேகச்வர ேகாசரம் ேம 

திவ்யம் ததாமி தவ சக்ஷுரிதி ப்ரஸன்ன : | |  

 

 நாராயணனுைடய மகிைமையத் ெதரிவிக்கும் கீைதகளிலிருந்தும் 

நாராயணன் பரேமச்வரனுைடய உபாஸகன் என்பது, -ெதளிவு என்று விளக்கம் 

ெசய்கிறார்.  

 

பதவுைர 

 திவ்யம் சக்ஷு: ஞானக்கண்ைண,  தவ – உனக்கு,  ததாமி – ெகாடுக்கிேறன்,  

மேஹச்வர ேகாசரம் – மேஹச்வரைன உபாஸித்ததால் கிைடத்த,  தத்விஷயமான,  

ேம – என்னுைடய ேயாகம – உபாஸனா பலமான விச்வரூபத்ைத,  நிசாமய – 

பார்,  இதி – என்று,  ப்ரஸன்ன : - ஸந்ேதாஷமைடந்த,  நாராயண:- நாராயண 

அவதாரமாகிய வாஸுேதவன்,  பகவத் கீதாசார்யனான கிருஷ்ணன்,  கீதாஸு – 

கீைதயில்,  ேயாகஜ விபூதி விபாவனாய – ஈச்வர உபாஸைனயால் உண்டான 

விச்வரூபத்ைத ப்ரதிவாசம் – பதில் வார்த்ைதயால் ஊேச – கூறினார்.  

 பச்யேம ேயாக ைமச்வரம் – ஈச்வர உபாஸனா ப்ராப்தமாகிய ேயாக 

பலத்ைத,  விச்வரூப பாவத்ைதப்பார்,  இது உன் கர்மக் கண்ணால் 

பார்க்கமுடியாது,  அதற்காக ஞானக்கண்ைணத் தருகிேறன்.  ேம ேயாகம் 

என்பதால்,  விஷ்ணுவிற்கு கர்த்த்ருத்வ ேபாக்த்ருத்வமும்,  ஐச்வரம் என்ற ைசஷிக 

தத்தித ப்ரத்யயத்தால் அப்பயன் ஈச்வர உபாஸனா ப்ராப்த ெமன்பதும் நன்கு 

ெசால்லப்பட்டிருப்பதால்,  நாராயணன் உபாஸகன் மேஹச்வரன் உபாஸ்யன் என்ற 

ந்யாய ஸித்த அர்த்தம் நிைல நாட்டப்படுகிறது.  

 ஏவ முக்த்வா தேதா ராஜன் மஹாேயாேகச்வேரா ஹரி: |  

 தர்சயாமாஸ பார்த்தாய பரமம் ேயாகைமச்வரம் | |  

என்ற பல இடங்கைளக் குறிப்பதற்காக இங்கு கீதாஸு என்று பன்ைம 

உபேயாகப்பட்டிருப்பது காண்க.  
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சுேலாகம் 44 

த்வா மந்தேரண ந கதஞ்சி துப்ரஸனீயம்  

அன்யம் ப்ரவீதி ஸசிவஸ்துதி ரந்தகாேர |  

யத் ப்ரம்மசப்த ஸமபிவ்யவஹார ேயாகாத் 

ஸம்ஹார காரிணி ஹேர,  சிவசப்த மாஹு: | |  

விபூதி வாக்யத்திலுள்ள ஸ சிவ: 

என்ற பாகத்தால் சிவன் உபாஸ்யனாக இருக்க முடியாது என்ற சங்ைக 

நீக்கப்படுகிறது.  

 

பதவுைர 

 அந்தகாேர – யமைன அழித்த கடவுேள!  ஸசிவஸ்துதி: - ஸ சிவ: என்ற 

அர்த்தவாத பாகம்,  த்வாமந்தேரண – உம்ைமத்தவிர,  அன்ய முபாஸனீயம் – 

ேவறு ஒருவைர உபாஸ்யாரக,  கதஞ்சித் – எவ்விதத்திலும்,  ந ப்ரவீதி – 

கூறவில்ைல,  யத் – எந்தக் காரணத்தால்,  ப்ரம்ம சப்த ஸம்பிவ்யவஹார ேயாகாத் 

– ஆதிகாரிக இந்திரைனக் குறிப்பிட்டிருப்பதால்,  ப்ரம்ம சப்தமும் ஜகத்தின் 

பைடப்பவனான ப்ரஜாபதி என்ற ஆதிகாரிக புருஷைனக் குறிக்குமாதலால்,  

அவர்களுடன் கூறப்பட்டிருக்கும் சிவபதமும் ஸம்ஹாரத் ெதாழில் புரியும் 

ஆதிகாரிக புருஷனாகிய காலாக்னி ருத்ரைனத்தான் குறிக்குமாதலால்,  ஸம்ஹார 

காரிணி ஸம்ஹாரத் ெதாழிைலப் (முத்ெதாழிலில் மூன்றாவது ெதாழிைலப்) புரிய 

நியமிக்கப்பட்ட ஆதிகாரிக புருஷனாகிய காலாக்னி ருத்ரனிடத்தில்,  அவைனக் 

குறிக்கும் ஹரனிடத்தில்,  சிவ சப்தமாஹு: - சிவபதம் விபூதி வாக்யத்தில் குறிக்க 

ேவண்டி உபேயாகப் படுத்தப்பட்டிருப்பதாக ெசால்லுகிறார்கள்.  

 

சுேலாகம் 45 

விச்வாதிக: த்வமஸி விச்வமயம் முரரரி: 

யக்ேஞச்வர: த்வமஸி யக்ஞமமும் க்ருணந்தி |  

ஆத்யா ஜகத் ப்ரக்ருதிேரஷ பவாந் நிமித்தம் 

ஆத:  கதந்நு பகவன் ! யுவேயா ரேபத : ? | |  
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 சிவபதம் காலாக்னி ருத்ரவாசகம் என்பது ைகவல்ேயாபநிஷத்தில் ெதளிவு.  

பல புராணங்களில் ஹரி,  ஹர,  அேபதம் ெசால்லப்பட்டிருப்பதால்.  

அைதயனுஸரித்தும் பதிம் விச்வஸ் யாத்மாேனச்வரம் சாச்வதம் சிவம் அச்யுதம் 

என்ற மந்திரத்தின் நடுவில் உபாஸ்ய வஸ்துைவ பராமர்சிக்கும் ேபாது,  சிவம் 

அச்யுதம் என்ற பதங்களால்,  ெதளிவாக,  ஹரியும் ஹரனும் உபாஸ்ய வஸ்து 

ஒன்றுதான் என்று அேபதம் ெசால்லப்பட்டிருப்பதால் ஹரன் உபாஸ்யன்,  ஹரி 

உபாஸகன் என்று நாராயேணாப நிஷத் தாத்பர்யார்த்தம் ெசால்வது யுக்தமாகாது 

என்ற சங்ைகக்கு,  விருத்தமான தர்மங்கள் ெகாண்ட ஹரி,  ஹரர்களுக்கு,  அேபதம் 

ெசால்வது இருட்டுக்கும் ெவளிச்சத்துக்கும் அேபதம் ெசால்வதுேபால் பிைழ 

என்று எடுத்துக் காட்டுகிறார்.  

 

பதவுைர 

 த்வம் – நீர்,  விச்வாதிக : அஸி – உலகத்திலுள்ள எல்லாவற்றிற்கும் 

ேமலானவராக இருக்கிறீர்.  விச்வாதிேகா ருத்ேரா மகர்ஷி என்பது சுருதி,  அயம் 

முரரரி : விச்வம் – முரன் என்ற அஸுரைனக் ெகான்ற இந்த விஷ்ணுேவா,  

விச்வமாக,  உலகமாக இருக்கிறார்.  ‘விச்வம் நாராயணம் ேதவம்’ என்ற சுருதி 

நாராயணைன உலகமாகப் பைறசாற்றுகிறது.  த்வம் யக்ேஞச் வேராஸி – நீர் 

யாகங்களுக்குத் தைலவராக இருக்கிறீர்.  

 காதபதிம்,  ேமதபதிம் ருத்ரம் ஜலாஷ ேபஷஜம் 

 ஆேவாராஜானம் அத்வரஸ்ய ருத்ரம் 

என்ற சுருதிகள் காண்க.  அமும் – இந்த நாராயணைன யக்ஞம் யக்ஞரூபமாகத் 

துதிக்கிறார்கள்.  
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(யக்ேஞா ைவ விஷ்ணு என்பது சுருதி) ஏஷ:- - இந்த நாராயணன் ஆத்யா ஜகத் 

ப்ரக்ருதி:- ஜகத்ைதப் பைடத்து நிைலயாக விருக்கச் ெசய்யும் முதலாவது 

(ஈச்வரனுைடய) சக்தியாவார் – வாஸுேதவ:ப்ராக்ருதி: (ப்ரக்ருதி) என்ற 

சுருதியும்,  கூர்மபுராணம்,  விஷ்ணு புராண வசனங்களும் இதற்கு ப்ரமணமாகும்,  

மேகச்வரைனப் புருஷனாகவும்,  நாராயணைன ப்ரக்ருதிெயன்ற ஸ்த்ரீயாகவும் 

புராணங்கள் கூறுகின்றன.  ஐயப்பன் உத்பத்திவரலாறும் இைதத் ெதளிவாக்கும்.  

பவாந் – தாங்கள் நிமித்தம் – நிமித்தகாரணமாக,  (குயவன் மண்ணுக்குப்ேபால்) 

இருக்கிறீர்,  பகவன் – ேஹ பகவாேன,  ஆத:  - இந்த மூன்று விருத்த 

தர்மங்களுடன் கூடியிருப்பதால்,  யுவேயா: - உங்கள் இருவர்களுக்கும் கதந்நு – 
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எந்த விதமாக,  அேபத : - அேபதம் (ேவறானவர்கள் இல்ைல – ஒருவேர 

என்பது) அங்கீகரிக்க முடியும்? ைசத்ய,  ஒளஷணயமுள்ள ஜலமும்,  ெநருப்பும் 

ஒன்ெறனச் ெசால்லலாமா? புராணங்களில் சில வசனங்களால் ஹரி,  ஹர அேபதம் 

எழுதிைவக்கப்பட்டிருப்பது,  உண்ைமக்கு விேராதம் ஸூத ஸம்ஹிைதயில் 

பரேமச்வரன்,  விஷ்ணு பிரம்மாைவக்காட்டிலும் ெபரியவர்;  ஸமமாகக் ெகாள்ளக் 

கூடாது என்று ெதளிவாகக் கூறப்பட்டிருக்கிறது.  இவ்விதம் முரண்பாடு 

காணப்படும் ேபாதும்,  ப்ரம்மவிஷ்ணு ருத்ேரந்த்ராஸ்ேத ஸம்ப்ரஸூயந்ேத ந 

காரணம் – என்ற சுருதிைய அனுஸரித்தும்,  ஆதித்ய புராணம்,  மகாபாரதம் 

முதலிய க்ரந்தங்கைள யனுஸரித்தும் ெசால்லும் வாக்கியங்களுக்கு ஈச்வரமூர்த்தி 

விேசஷங்களான ஹரிமூர்த்திகளும் அந்த அந்த பலைனக் கருதி உபாஸக்கப் 

படலாம் என்ற கூர்ம புராண வசனப்படி விேராதமற்றைவகளாகக் கருதப்படலாம்,  

மகாேதேவா அல்ப்ப: என்று ெசால்வது ேம மாதா வந்த்யா என்ற வாக்யம் 

ேபால் முன் பின் முரண்பாடான அர்த்தம் கூறும் வாக்யம்.  மகாேதவன் = 

ேதவர்களுக்ெகல்லாம் ெபரியவன் ேதவர்களுக்ெகல்லாம் பூஜிக்கப்படுகிறவன் 

எப்படி சிறியவனாக இருக்க முடியும்? விஷ்ணு புருேஷாத்தமன் என்று கூறப்பட்ட 

ேபாதிலும்,  பிறவியுள்ளவர்களுள் சிறந்தவன் என்பதுதான் கிைடக்கும்.  ேமலும் 

மகாேதவ : என்பது வாசகசப்தமாதலால் சுருதி எனப்படும்,  புருேஷாத்தமன் 

என்பது அஸாதாரணமான வாசகப்தமல்ல,  ஆதலால் லிங்க ெமனப்படும்.  சுருதி 

லிங்காதிகரண ந்யாயப்படி,  சுருதியான மகாேதவ : என்ற பதம் பல முள்ளதால்,  

சிவன் சிறந்தவனாவான் விஷ்ணு உபாஸகனாகவும் பரமசிவைன உபாஸித்து வரம 

சக்தி ெபற்றதாலும் மற்ற ஜீவராசிகளுக்குள் சிறந்தவராவார்,  ஆனால் 

பரமசிவனுக்குத் தாழ்ந்தவேர,  ஸமமாகமாட்டார்.  என்பது தான் சுருதி ஸ்ம்ருதி 

புராண இதிகாஸங்களின் முக்கிய தாத்பர்யம்.  
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 சிவ புராணங்கள் தாமஸ புராணங்கள் என்ற வாசகம் ெபாருந்தாது,  சுத்த 

ஸ்படிக ஸங்காச மூர்த்தியான ஸத்வகுண ப்ரதானரூப முள்ள,  ஞான 

ப்ராதானமான பரமசிவைன ப்ரதி பாதிப்பதால் விஷயத்தால் தாமஸமல்ல,  கர்த்தர 

வ்யாஸர் தாமஸர் என்றால்,  விஷ்ணுபுராணாதிகளும் தாமஸமாகிவிடும் 

ைவஷ்ணவ புராணங்களில் விஷ்ணு ெபரியவர் என்றும்,  சிவ புராணங்களிலும் 

சிவன் ெபரியவர் என்றும் ெசால்லப்பட்டிருக்கிறது.  இம்முரண்பாட்ைட பராசார 

புராணம் நன்கு விளக்கி உண்ைமைய எடுத்துக் காட்டுகிறது.  விஷ்ணு 

புராணங்களின் தாத்பர்யம்,  பரேமச்வரைனக் காட்டிலும் ெபரியவேன கிைடயாது,  
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அஷ்டாதச புராணானாம் நிஷ்டா காஷ்டா மேஹச்வர: என்பது ஸித்தாந்தம்.  

த்ரிமூர்த்திகள் பரேமச்வரனிடமிருந்து உண்டானர்கள்,  அவர் விபூதிகள் என்பது 

திண்ணமாக நிைல நாட்டப்பட்டிருப்பதால்,  பரேமச்வரன் தான் ெபரியவர்.  

 அவர் விபூதிகளான மூவர்களிலும்,  ருத்ரன் மற்ற இருவைரவிடப் 

ெபரியவன் என்பது பாத்ம புராணத்திலுள்ள பிதா புத்ர ஸம் வாதத்தாலும்,  

விஷபக்ஷணம்,  ததீசி மகரிஷியின் மகிைம,  உபமந்யு சரித்திரம்,  ேதவதாருவன 

ரிஷிகள் சாபக் கைத,  ப்ருகு சாபாக்யானம் முதலியைவகளால் நிர் விவாதமாக 

ஒப்புக்ெகாள்ளப்படேவண்டிய விஷயமாகும்.  

 சம்ப்வாயுஷி இயத்தா ந காலகாேலா யத: சிவ: என்ற வாக்யத்தால் 

ஸதாசிவன் தான் காலத்துக்கு உட்படாத ெபரியவர்.  

சுேலாகம் 46 

விச்வாத்மன : ஸ்துதிஷு விச்வபதித்வவாத : 

ஸங்கச்சேத ஸ்துதிதையவ ரதாங்கபாேண : |  

விச்வஸ்ய பத்யுரத விச்வ தயாபிதானம் 

நாலம் குணாய குணக்ருஹ்ய நிகர்ஷேஹது : | |  

 

 நாராயணன் விச்வாத்மகன் என்றால்,  பதிம் விச்வஸ்யாத் ேமச்வரம் என்ற 

நாராயண அநுவாக மந்த்ரத்தில் விச்வபதி நாராயணன் என்று கூறப்படுவது 

எங்ஙனம் ெபாருந்தும் என்ற சங்ைக தீர்க்கப்படுகிறது.  

 

பதவுைர 
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 விச்வாத்மன: உலகத்ைத ஸ்வரூபமாகக் ெகாண்ட,  ரதாங்கபாேண: - 

சக்ரபாணியான நாராயணனுைடய,  ஸ்துதிஷு – ஸ்ேதாத்ரங்களில்,  விச்வ 

பதித்வவாத : உலகத்துத் தைலவன் என்ற ெசால்,  ஸ்துதிதையவ ஸங்கச்சேத – 

ஸ்ேதாத்ரமாகேவ ெபாருந்தும்.  விச்வஸ்யபத்யு:- உலகத் தைலவனுைடய,  அத – 

பூராவும்,  விச்வதயாபிதானம் – உலகமாக இருப்பதாகச் ெசால்வது,  குணக்ருஷ்ய 

நிகர்ஷ ேஹது: - குணங்கைளக் குைறக்கும் காரணமாக இருப்பதால்,  

குணாயநாலம் – ஸ்ேதாத்ரமாக முடியாது.  உயர்ந்த குணங்கைளச் ெசான்னால் 

ஸ்ேதாத்ரமாகும்.  தாழ்ந்த குணங்கைளச் ெசால்வது நிந்ைதயாகும்.  ஸ்துதிக்காக 

விச்வபதியாகச் ெசால்லப்படுகிறான்.  உண்ைமயாக விச்வபதியாகக் ெகாண்டால்,  
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விச்வனாகச் ெசால்வது நிந்ைதயாகுமாதலால் ெபாருந்தாது.  ஆகேவ உண்ைமயில் 

விச்வைன ஸ்துதிக்காக சுருதி விச்வபதி என்று ெசால்லுகிறது.  
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விச்வம் மேஹச்வர ! பவாந் அதிதிஷ்டதீதி 

விச்வாத்மதாம் உபசரந்தி யதாகமாஸ்ேத |  

தத்பண்டிதா : விதிதேவத ரகஸ்ய சீலா : 

ஜானந்தி மந்த மதயஸ்து தேதவ ஸத்யம் | |  

 

 சுருதிகளில் ஸர்ேவாைவ ருத்ர: என்று ருத்ரனும் விச்வாத் மகனாகச் 

ெசால்லப் படுகிறாேன என்ற சங்ைக நீக்கப்படுகிறது.  

 

பதவுைர 

 மேகச்வரா!  விச்வம் – உலகத்ைத,  பவான் – தங்கள் அதிதிஷ்டதீதி – 

தாங்குதலாக இருந்து ெகாண்டு தரிக்கிறீர் – என்ற காரணத்தால்,  ஆகமா: - 

ஸ்ர்ேவாைவ ருத்ர : என்ற வாக்கியங்கள்,  ேத – உமக்கு,  விச்வாத்மதாம் – 

உவக ஸ்வரூபமாக இருக்கும் தன்ைமைய உபசாந்தி – ெகளணமாகச் 

ெசால்லுகின்றன,  இதியத் – என்பது யாெதான்று உண்ேடா,  தத் – அைத,  விதித 

ேவத ரகஸ்யசீலா :- அறியப்பட்ட உபநிஷத் வாக்கியங்கைளத் திருப்பித் திருப்பி 

உபக்ரமாதி ஆறுவிதமான தாத்பர்ய லிங்கங்களால் பரிசீலைன ெசய்யும் 

ஸ்வபாவமுள்ளவர்களான பண்டிதா: - வித்வான்கள்,  ஜானந்தி – அறிகிறார்கள்,  

மந்தமதயஸ்து – உைழப்பில்லாத மூடர்கேளா,  தேதவ – அந்த விச்வாத்மதைய 

ஸத்யம் – லக்ஷணாவ்ருத்தி யில்லாமல் உண்ைமயானெதன்று,  ஜானந்தி – 

அறிவார்கள்.  
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 புராணங்களில் பரேமச்வரனுைடய ஸத்ேயாஜ் ஜாதாதி பஞ்ச மூர்த்திகளும் 

பவாதி அஷ்டமூர்த்திகளும்,  அதிஷ்டாதாவாக இருப்பது பற்றியும்,  ப்ரேவச 

ச்ருதிகைள யனுசரித்தும்,  விச்வாதிஷ்டாதாவாகிய பரமசிவன் விச்வாத்மகனாக 

ெசால்லப்படுகிறார்,  என்பது நன்கு விளக்கப்பட்டிருப்பைத இந்த சுேலாகத்தில் 

கூறுகிறார்.  ஆதலால் ருத்ரனுைடய விச்வாத் மகத்வம் ெகளணம் 

அதிஷ்டாத்ருத்வம் முக்கியம் நாராயணனுைடய விச்வாத்மகத்வம் முக்கியம்.  
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விச்வபதித்வம் ஸ்துதி ரூபம் என்று ைவலக்ஷண்யம் இரண்டு ச்ேலாகங்களால் 

விளக்கப்பட்டது.  
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துப்யம் நேமா விதததீச்வர ! தந்தமர்த்தம் 

ஆதிஷ்டேத ஸகல கர்மஸு விச்வதர்சீ |  

ஸர்வானுவாதமிதம் உக்த ஸமர்த்தனாய  

காத்யாயேனா முனிருதாஹர திஸ்ம க்ருஹ்ேய | |  

 

பதவுைர 

 ஈச்வர – பரேமச்வரேன!  ஸர்வதர்சீ – எல்லாம் அறிந்த,  காத்யாயன: 

முனி: - காத்யாயன மகரிஷி,  க்ருஹ்ேய – க்ருஹ்ய ஸூத்ரத்தில்,  தந்தமர்தத 

மாதிஷ்ட ேத – அந்தந்த மார்ககம்,  மரம் மைல,  முதலியைவகளுக்கு 

அதிஷ்டாதாவாகிய,  துப்யம் – உமக்கு,  ஸகல கர்மஸு – ெலளகீக,  ைவதீக 

ஸகல கர்மாக்களில்,  நேமா விததத் – நமஸ்காரத்ைதச் ெசய்யும்படி மந்த்ரங்கைள 

விதிப்பவராகக் ெகாண்டு,  உக்த ஸமர்த்தனாய – ெசால்லப்பட்ட விஷயத்துக்கு 

மந்த்ரங்களுக்கு ஆதாரமாக,  அனுகுணமாக,  இதம் – இந்த,  ஸர்வானுவாதம் – 

ஸர்ேவாைவ ருத்ர : ருத்ேரா ஹ்ேயைவ தத் ஸர்வம்,  என்ற இந்த இரண்டு 

மந்த்ரங்கைள,  உதாஹரதிஸ்ம – எடுத்துக் காட்டியிருக்கிறார்.  

 நேமா ருத்ராய பதிஷேத,  வனஸ்பதிஷேத,  கிரிஷேத,  ஸ்வஸ்தி மா 

ஸம்பாரய ---என்று 

 நமஸ்கார மந்த்ரத்ைத விதித்து,  ஸர்வாத்மக மந்த்ரத்ைத ஆதாரமாகக் 

காண்பித்தால் ஸர்வாத் மகமந்த்ரத்துக்கு ஸர்வாதி ஷ்டாதா என்றுதான் அர்த்தம் 

என்பது ெதளிவாகிறது.  உண்ைம ஸர்வஸ்ரூபியானால்,  நேமருத்ராய பேத,  

வனஸ்பதேய,  கிரேய,  ஸ்வஸ்தி மாஸம்பாரய என்ற மந்த்ரத்ைதக் காத்யாயனர் 

விதித்திருக்க ேவண்டும்,  ேயா ருத்ெரள,  அகெனளேயா அப்ஸு,  ய ஒஷதீஷு,  

ேயாருத்ேரா விச்வா,  புவனா விேவச தஸ்ைம ருத்ராய நேமா அஸ்து – என்ற 

மந்த்ரம் பரேமசவ்ரைன ஸர்வாதிஷ்டாதாவாகக் கூறுவதால் ஸர்வாத் மகத்வம் 

பரமசிவனுக்கு ெகளணம் என்பது திண்ணம்.  
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ஸ்தானம் யதாந்தர முபாஸ்தி ருபாஸேகா வா 

யா ஸா பராபரதயா விவிதா விபூதி : |  

யத்வா புன : விஷமேநத்ர முபாஸி தவ்யம் 

நாராயேணாப நிஷதாஹ ததத்ர ஸர்வம் | |  

 

 கீேழ விவரிக்கப்பட்ட நாராயேணாபநிஷத்தின் அர்த்தத்ைத ஒன்று ேசர்த்து 

முடிவு ெசால்லப்படுகிறது.  

 

பதவுைர 

 www.shaivam.org 74 

 யத் – யாெதாரு,  ஆந்தரம் – ஹ்ருதயம் என்று ெசால்லப் படுகின்ற,  

ஸ்தானம் – உபாஸைனயின் இடம் உண்ேடா,  யா ச உபாஸ்தி : - யாெதாரு 

உபாஸைனெயன்ற ெசய்ைகயுமுண்ேடா,  யஸ்ேயாபாஸக:- யாெதாரு 

உபாஸிப்பவன் ேவண்டுேமா,  பராபரதயா – உயர்ந்ததும் தாழ்ந்ததுமாக,  விவிதா 

– பலவாறான,  யா ஸா விபூதி :- யாெதாரு அந்த பிரஸித்தமான விபூதி என்ற 

மகிைமயுண்ேடா,  விஷம் ேநத்ராக்யம் – முக்கண்ணன்,  மூவர்களின் தந்ைத மூன்று 

சக்திகளுடன் கூடியவர்,  மூன்று மாத்திைரகள் உள்ள ஓங்கார ப்ரதிபாத்யன் என்ற,  

யத் உபாஸிதவ்யம் – யாெதாரு உபாஸிக்கப்பட்ட ேவண்டிய வஸ்துேவா,  

தத்ஸர்வம் – அைவ எல்லாவற்ைறயும்,  நாராயேணாபநிஷத் – இந்த 

நாராயேணாப நிஷத்தானது,  அத்ர – இந்த வாக்கியங்களில்,  தஹ்ரம் விபாபம் 

என்ற மந்த்ரத்தில் இடத்ைதயும் தஸ்மிந்யதந்தஸ் ததுபாஸிதவ்யம்,  என்ற 

மந்த்ரத்தில் உபாஸனாக்ரியா விதிையயும்,  ஸஹஸ்ர சீர்ஷம் ேதவம் – என்ற 2-

வது அநுவாகத்தில் உபாஸகனான நாராயணைனயும்,  ஸப்ரம்மா ஸ சிவ: ஸ – 

ஹரி: ேஸந்த்ர: என்ற மந்த்ரத்தில் உபாஸ்ய ஈச்வர விபூதியான ப்ரம்மா,  விஷ்ணு,  

காலாக்னிருத்ரன்,  இந்திரன் முதலிய ஆதிகாரிக புருஷர்கைளயும்;  யத்வாபுனரத்ர – 

யத் ேவதாெதள என்ற மந்த்ரத்தில் ஓங்காரப்ரதி பாத்ய,  மேகச்வரனான 

உபாஸ்யவஸ்துைவயும் ஆஹ – ெசால்லுகிறது,  ஆதலால் இந்த தஹர வித்யா 

மூன்று அநுவாகங்களால் ெசால்லப்படுவது,  அேபக்ஷிதமான ஸகல 

அமசங்கைளயும் கூறுவதால்,  பரிபூர்ணமானது.  உண்ைம இவ்வாறாக,  நாராயண 

அநுவாகம்,  இங்கு தஹர வித்யாப்ரகரணத்தில் ெபாருந்தாெதன்று லிங்கத்தால் 
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பிரகரணத்ைத பாதித்து உத்கர்ஷிக்கப் படுகிறெதன்றும்,  அந்த அந்த 

பரவித்யாக்களில் ெசால்லப்பட்டிருக்கும் சம்பு,  பரமாத்மா,  பரப்ரம்மா,  பரதத்வம்,  

அக்ஷரம் பரமபதம்,  சிவம்,  பரம்ேஜாதி: என்ற பதங்கைள இங்கு அநுவதித்து 

அைவயாவும் நாராயணன் தான் என்று நாராயண அநுவாகம் ெசால்வதால் இந்த 

அநுவாகம் பூராவும் லிங்க பூயஸ்தத்வத்தால் ப்ரகரணத்தில் தஹர வித்ைதயில் 

அந்வயிக்காமல் உத்கர்ஷிக்கப்பட்டு,  ஸகல பரவித்யா உபாஸ்யன் நாராயணன் 

ஒருவன் தான் மற்ற ஹிரண்ய கர்ப்பன்,  மேஹசன் அல்ல என்பது 

நிர்ணயிக்கப்படுகிறது-என்று 3. 3-44 வது வ்யாஸ ஸூத்ரத்துக்கு ஸ்ரீராமானுஜர் 

பாஷ்யம் ெபாருத்தமில்ைல ெயன்பைத விமர்சகர்கள் அறிய ேவண்டும்.  அந்தர் 

பஹி : ச என்ற மந்த்ரத்தில் நாராயணன் உத்ேதச்யமாகத்தான் ெகாள்ள 

ேவண்டும்.  அப்படிேய பிறமந்த்ரங்களிலும் நாராயணன் பரமாத்மா,  நாராயணன் 

பரம்பிரம்மா,  நாராயணன் பரம் ேஜாதி என்று ெசால்வதுதான் ெபாருத்தம்.  

அப்ேபாது ப்ரகரண பாதத்துக்கு லிங்கேமது? பாரிேசஷந்யாய ஸித்த உபாஸகன் 

துதியல்லவா? தஹரவித்யா ஸம்பந்தமில்லாவிடில் இங்கு படித்தது வீணாகும்.  மற்ற 

எல்லா வித்யாஸம் பந்தம் கிைடத்த நாராயணன்,  தஹர வித்யா உபாஸ்யன் 

என்பது ஸித்தமாகாதா? எப்படி பாட ஸார்தக்யம் ெசால்ல முடியும்.  

 ஆதலால் தான் அத்ைவத பாஷ்யகாரர்கள்,  அவர்கள் முன்ேனார்கள் 

அைனவரும்.  
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என்ற ஸூத்ரைதத் தனி அதிகரணமாக பாஷ்யம் ெசய்யாமல் பூர்வவிகல்ப்ப 

என்ற பின் ஏழுஸூத்ரங்களுடன் ேசர்த்து,  எட்டு ஸூத்ரங்கள் எல்லாம் 

மனஸ்சித,  வாக்சித: என்ற சதபத ப்ராம்மண வாக்யத்திலுள்ள உபாசைனையப் 

பற்றிய விசாரமாகக் கருதி,  அங்கு லிங்கத்ைதக் காட்டிலும் ப்ரபலமான சுருதி 

முதலியன இருப்பதால்,  சுருதி லிங்க வாக்யங்கள் மூன்றும் பரகரணத்ைதப் 

பாதிப்பதாகவும்,  ஸ்வதந்தர உபாஸைனெயன்றும் சயன ப்ரகரணந்தில் 

படிக்கப்பட்டிருப்பது,  சயனத்திலுள்ள பாஹ்ய ஸகல பதார்த்தங்கைளயும் ஞாபகப் 

படுத்தி,  ஸ்வதந்த்ரமாக உபாஸித்துவிடக் கூடியைதச் ெசால்வதற்ெகன்றும் 

ெசால்லியிருக்கிறார்கள்.  ஏழு ஸூத்ரங்களுக்கு மற்றவர்கைளப் ேபால 

வ்யாக்யானம் ெசய்த ஸ்ரீ பாஷ்யக்காரர் இந்த ஒர் ஸூத்ரத்ைத 

நாராயேணாபநிஷத் பரமாகப் பார்த்தது எதற்ேகா? விமர்சகர்கள் கவனிக்க!  

எப்படியாவது நாராயண அநுவாகம் தஹேராபாஸைனயில் உபாஸகர் ஆதலால் 
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இது அைனவராலும் முக்திக்காகச் ெசய்யத் தகுந்தது என்பைத வலியுறுத்தேவ 

நடுவில் படிக்கப்படுகிறது,  உத்கர்ஷேமா உபாஸனா விதிகல்ப்பைனேயா,  பல 

கல்பைனேயா அனாவச்யம் என்பது ந்யாயசித்தம் என்பைத ஸ்ரீ ஹரதத்தர் 

வற்புறுத்திச் ெசால்லுகிறார்.  இதற்கு ஆதாரமாக வ்யாக்யாதாவாகிய சிவ லிங்க 

பூபதி வாயவீயஸம் ஹிைதைய விரிவாக விளக்குகிறார்.  ஆதலால் ேவதங்களில்,  

புராணங்களில்,  சாஸ்த்ரங்களில்,  ஸம்ருதிகளில் எங்கு,  எங்கு பரப்ரம்ம சப்தம் 

காணப்படுகிறேதா,  அங்கு அங்கு முக்கண்ணனான பரேமச்வரன் தான் பரப்ரம்ம 

சப்தத்தின் ெபாருள் என்பது ஜய துந்துபிகளால் ஸகல உலகங்களிலும் 

உத்ேகாஷிக்கப்படட்டும் என்று முடிவுகாட்டியிருக்கிறார்.  

 நாராயண உபநிஷத் முதலிய எல்லா உபநிஷத்துக்களிலும் ெசால்லப்படும் 

உபாஸைனகளால் உபாஸிக்கப்படுபவர் பரேமச்வரன் என்ற மூன்றாவது லக்ஷணம் 

அதிவ்யாப்தி,  அல்யாப்தி,  அஸம்பவம் என்ற முத்ேதாஷமற்ற லக்ஷணமாக 

ஸ்தாபிக்கப்பட்டது.  

 

சுேலாகம் 50 

யக்ஞாத்மனா ஸ்வயமஸாவ்ருஷிேணாபதிஷ்டா 

நாராயேணன பவத : ப்ரதிபாதயித்ரீ |  

ஸூக்தம் யதா புருஷ ைதவத மந்தகாேர 

நாராயணார்ஷ மிதி தத்வ்யபதிஷ்ட மாஹு : | |  

 

 நாராயேணாபநிஷத் என்ற மேஹாபநிஷத் ஈச்வர உபாஸைனையச் 

ெசால்வது என்றால் நாராயண உபநிஷத் என்ற ெபயர் ெபாருந்துமா என்ற 

ேகள்விக்கு விைட விளக்குகிறார்.  
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 அந்தகாேர – யமைன யடக்கினவேர!  யதா – எவ்விதம் புருஷைதவதம் 

ஸூக்தம் – ஸஹஸ்ர சீர்ஷா என்று ஆரம்பிக்கும் புருஷைன ேதவைதயாகக் 

ெகாண்ட ஸூக்தமானது (16 ரிக்குகள் ெகாண்டது) நாராயணார்ஷமிதி – 

நாராயண ரிஷியால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது என்ற காரணத்தால் (ைசஷிக 

அணப்ரத்யயம் வந்திருக்கிறது என்று சுருதி) தத்வ்யபதிஷ்டம் – அந்த நாராயண 



சுருதி ஸூக்தி மாலா 

பதத்தினால் குறிப்பிடப்படுகிறேதா,  ததா – அவ்விதேம பவத: ப்ரதிபாதயத்ரீ – 

உம்ைமத் ெதரிவிக்கிற,  அெஸள – இந்த உபநிஷத்,  ஸ்வயம் யக்ஞாத் மனா – 

உண்ைமயாக யக்ஞஸ்வ ரூபமான,  நாராயேணன ரிஷிணா உபதிஷ்டா – 

நாராயண ரிஷியால் கண்டு பிடிக்கப்பட்டு உபேதசிக்கப் பட்டிருக்கிறது.  ஆதலால் 

இைதயும் நாராயேணாபநிஷத் என்று ெசால்லுகிறார் ேதவைத ேவறாகிலும் 

கண்டுபிடித்த ரிஷியின் ெபயரால் புருஷஸூக்த மந்த்ரங்கள் நாராயண அநுவாகம் 

என்று ெசால்லப்படுவதுேபால,  மேகச்வரன் உபாஸ்யனாக இருக்கிற 

நாராயேணாபநிஷத்,  மேஹச்வேராபநிஷத் என்று ெசால்லப்படாமல் கண்டு பிடித்த 

ரிஷி ெபயரால் ெசால்லப் படுவது ெபாருத்தேம.  புருஷ ஸூக்த்த்தில் 

ப்ரதிபாத்யமான ெதய்வம் பரேமச்வரன் தான் புருஷ பதத்தால் 

ெசால்லப்படுகிறான் என்ற விஷயம் லிங்க புராணத்ைதக் கவனித்தால் நன்கு 

விளங்கும்.  

 

 சுேலாகம் 51 

ஏஷா மேஹாபநிஷத் ஆஹ ஹிரண்ய கர்ப்பம் 

ஜாதம் த்வேதவ பகவன் ப்ரதமம் ஸுராணாம் |  

நாராயாணாபி ஜனேமனமதாபி மந்தா : 

சம்ஸந்தி தத்ர பவத : கதிசித் ப்ரஸூதிம் | |  

 

 புருேஷாத்தமனாலும் உபாஸிக்கப்படும் ஈச்வரன் நாராயணன் நாபி 

கமலத்திலுண்டான ஹிரண்ய கர்ப்பன் ெநற்றியில் பிறந்தவன் என்ற 

ெகாள்ைகையயும்,  அப்புராணங்களின் அபிப்ராய ேபதத்ைதயும்,  இந்த 

நாராயேணாப நிஷத் ேமேல நன்கு விளக்குகிறது என்கிறார்.  
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 பகவந் – ேஹ பகவாேன!  ஏஷா மேஹாபநிஷத் – இந்த ேயா ேதவானாம் 

ப்ரதமம் புரஸ்தாத் -----ஸம்யுனக்து என்ற மந்த்ரமானது,  ஸுராணா ப்ரதமம் – 

ேதவர்களுக்கு முந்தினவரான ஹிரண்ய கர்பம் – ஹிரண்ய கர்ப்பைன,  த்வேதவ 

– உம்மிடமிருந்ேத,  ஜாதமாஹ – பிறந்தவனாகக் கூறுகிறது.  பிரம்மா 

விஷ்ணுவான பத்மநாபரின் நாபிக்கமலத்திலிருந்து பிறந்தார் என்ற ப்ரைம நீங்கிய 



சுருதி ஸூக்தி மாலா 

நல்ல நிைனவுள்ள அறிைவக் ெகாடுக்க ேவண்டும் என்றும் இந்த மந்த்ரம் 

ேவண்டுவது கவனிக்கத் தகுந்தது.  அதா அபி – இப்படிதத்வமிருந்த ேபாதிலும்,  

ஏனம் – இந்த ஹிரண்யகர்ப்பன் நாராயணாபி ஜனம் – நாராயணனிடமிருந்து 

நாபிக்கமலத்தில் பிறந்தவராக,  மந்தா : சம்ஸத்தி – ந்யாய விசாரத்தால் 

சுருதியர்த்தம் ெசய்ய இயலாத மூடர்கள் ெசால்லுகிறார்கள்.  கதிசித் – சிலர்,  தத்ர 

– அந்த ஹிரண்ய கர்ப்பனிடத்தில் (அவன் ெநற்றியில்) பவத  :- உம்முைடய,  

ப்ரஸூதிம் சம்ஸந்தி – பிறப்ைபயும் ெசால்லுகிறார்கள்.  புராணங்களில் 

பிரம்மாவும் விஷ்ணுவும்,  பரேமச்வரனால் பைடக்கப்பட்ட பிறகு தந்ைதையக் 

குறித்துக் கடும் தவம் புரிந்து தந்ைதக்குச் சமமான விச்வ ரூபாத்மக மகிைமைய 

அைடந்தார்கள்.  பிறகு அவ்விருவர்களுக்கும் ஓர் ஸமயம் யார் ெபரியவன் என்ற 

கலகம் ேநரிட்டது.  அப்ேபாது பிரம்மன் விஷ்ணுைவப்பார்த்து என் சரீரத்துக்குள் 

புகுந்து என் மகிைமையப்பார் என்று ெசால்ல விஷ்ணுவும் பிரம்மா சரீரம் புகுந்து 

மகிைமையப் பார்த்துவிட்டு ெவளிேய வந்தார்.  பிறகு விஷ்ணு ப்ரம்மாைவத் தன் 

சரீரத்தில் புகுந்து தன் மகிைமையப் பார்க்கச் ெசான்னார்.  பிரம்மா விஷ்ணுவின் 

சரீரம் புகுந்தார்.  விஷ்ணுவின் மகிைமையப் பார்த்துவிட்டு,  ெவளிேய 

வரவழியில்லாமல் சிறிது ேநரம் தவித்துக் கைடசியில் நாபித்வாரம் வழியாக 

ெவளிவந்தார்.  பிறகு ஈச்வரைனக் குறித்து பின்னும் கடும் தவம் புரிந்தார்.  

சிலகாலம் கழித்து தவத்தில் உபாஸ்ய மூர்த்தியான ஈச்வரன் உபாஸனா 

ஸ்தானமாகிய ப்ரூமத்யஸ்தானம் என்ற ஆக்ஞாசக்ரத்திலிருந்து ேதான்றி,  

ப்ரம்மாவிற்கு வரம் ெகாடுத்து அனுக்ரஹித்தார் என்ற விளக்கம் நன்கு 

காணப்படுகிறது.  ஆகேவ விஷ்ணுவின் நாபி வழியாக ெவளிவந்த ப்ரம்மாைவ 

விஷ்ணு புத்ரன் என்று ெசால்வது ஹன்ஹுரிஷியின் காதிலிருந்து ெவளிவந்த 

கங்ைகைய,  ஜன்ஹுவின் புத்ரி ஜான்ஹவி என்று ெசால்வது ேபால்,  தவறான 

அபிப்ராயம்,  வாயிற்படியின் வழியாக ெவளிவருபவைன,  வீட்டின் புத்ரன்,  

வாயிற்படியின் புத்ரன் என்று ெசால்லலாமா? உபாஸிக்கப் படுகிற பரேமச்வரன் 

ப்ரூமத்யஸ்தானத்தில் ஆவிர்பவித்ததால்,  பிரம்மாவின் புத்ரன் என்று ெசால்வது 

தவறு.  
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சுேலாகம் 52 

மத்ேய லலாடமரவிந்த புவ : க்ஷேணன 

த்ருஷ்ேடா பவானிதி க ஏஷநிகர்ஷ வாத |  

ேயாகா திரூடமனஸ : சிவ மாத்ருேசாபி 

ஸ்தாேனஷு பஞ்சஸு ந கஸ்ய தேவாபலம்ப : | |  

 

 பிரம்மாவிற்கு பத்மஜன் என்று ெபயர்;  விஷ்ணுவிற்கு அக்ஷஜன் என்று 

ெபயர்;  அவ்விதேம ஈச்வரனுக்கு லலாடஜன் என்று ெபயர்.  இந்தப் ெபயர்கள் 

ெவளிவந்த இடத்ைதத் தான் குறிக்கின்றன.  தந்ைதையக் குறிக்கவில்ைல ெயன்பது 

விளக்கப்படுகிறது.  

 

பதவுைர 

 அரவிந்தபுவ :- தாமைரயில் ெவளிவந்த ப்ரம்மேதவனுைடய,  

மத்ேயலலாடம் – நடு ெநற்றியில்,  பவான் – தாங்கள்,  க்ஷேணன த்ருஷ்ட :- 

ஒரு க்ஷணம் வரப்ரஸாதம் அளிக்க ஆவிர்ப்பவித்த ஸமயம் காணப்பட்டீர்,  

இத்ேயஷ :- என்ற இந்த வாதம்,  ேகா நிகர்ஷவாத :- உம்ைமக் குைறவாகச் 

ெசால்லும் வாக்யம் ஆகுமா என்ன ? 

 தல்லலாடாதபூத் சம்பு: ஸ்ருஷ்ட்யர்த்தம் தத் ந தூஷணம் என்று 

ப்ரம்மாண்ட புராண வசனம்,  ப்ரம்மாவிற்கு பைடக்கும் சக்திையக் ெகாடுக்க வந்த 

பரமசிவனுக்கு ெநற்றியில் ஆவிர்ப்பவித்தது குைறவாகாது என்று ஸ்பஷ்டமாகச் 

ெசால்லப்படுவது புலப்படவில்ைலயா என்று சிவலிங்கபூபதி ேகட்கிறார்.  
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 சிவ – ேஹ பரேமச்வரா!  ேயாகாதிரூடமனஸ:- உபாஸைனயில் அமர்ந்த 

மனைத உைடய,  மாத்ருேசாபி – என்ைனப் ேபான்ற ஸாதாரண ஜனங்களான,  

கஸ்ய – யாருக்குத்தான்,  பஞ்சஸு ஸ்தாேனஷு – ஹ்ருதய கமலம்,  

கர்ணரந்த்ரம்,  பிரம்மரந்த்ரம் தாைட புருவத்தின் நடுவு,  என்ற ஐந்து (தாங்கள் 

ஆவிர்ப்பவிக்கும்) இடங்களில்,  தவ – உம்முைடய,  உபலம்ப : ந : 

ஆவிர்ப்பவித்தல் ஏற்படுகிறதில்ைல? த்யானம் ெசய்யும் என்ைனப்ேபான்ற 

மனுஷ்யனுைடய ஐந்து ஸ்தானங்களில் ஏதாவது ஒன்றில் ஆவிர்ப்பவித்து 

வரமளிக்கும் ஆசுேதாஷியான நீர் ஹிரண்ய கர்ப்பன்,  ஆதிேதவன் தவத்திற்கு,  

சிறந்த ஸ்தானமான ப்ரூமத்ய ஸ்தானத்தில் ஆவிர்ப்பவித்து பைடக்கும் சக்திைய 
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அளிக்காமல் எப்படி இருக்க முடியும்? அங்கு வாமனிக்க ஆவிர்ப்பவித்தீர் இந்த 

உண்ைம ெதரியாதவர்கள்,  உம்ைம பிரம்ம புத்ரன் என்று ெசால்லுகிறார்கள்.  

அதுவும் உம் புதல்வனுக்கு ப்ரஸம்ைச தான் உமக்கும் ஸந்ேதாஷம் தான் புத்ரன் 

நன்ைம தந்ைதக் கில்ைலயா? 

 

சுேலாகம் 53 

ப்ரம்மாணி பஞ்ச தநவ : சிவ மந்த்ரரூபா 

ஜீவாதவ : பசுபேத ! சிவஸம் ஹிதானாம் |  

ருத்ேரஷுபுண்யமிவ பஞ்சக மக்ஷராணாம் 

அஸ்யாம் மேஹாபநிஷதீதி மஹத்வவாத : | |  

 

 ஏதத்ைவ மேஹாபநிஷதம் ேவதானாம் குஹ்யம் என்ற சுருதி வாக்யம் 

நாராயேணாப நிஷத்ைத – மேஹாப நிஷத் என்று கூறுகிறது,  அதற்குக் காரணம் 

விளக்கப்படுகிறது.  

 

பதவுைர 

 பசுபேத – ேஹ பசுபதிேய!  சிவஸம்ஹிதானாம் – சிவஸம்ஹிைதகளுக்கு,  

ஜீவாதவ: - உயிராக விருக்கும் (பரதானமான) பஞ்சப்ரம்மாணி – 

ஸத்ேயாஜ்ஜாதம் ப்ரபத்யாமி -----ஸதாசிேவாம் என்ற ஐந்து ப்ரம்மங்களாகிய,  

சிவ மந்த்ர ரூபாஸ்ததவ: - ஸதா சிவங்களான சரீரங்கள்,  அஸ்யம் 

மேஹாபநிஷதி – இந்த உபநிஷத்தில்,  ருத்ேரஷு – ருத்ராநுவாகங்கள் 

பதிெனான்றில்,  புண்ய மக்ஷராணாம் பஞ்சகமிவ – கீர்த்தன மாத்ரத்தில் புண்ய 

ப்ரதமான பஞ்சாக்ஷரங்கள் ேபால அனுப்ரவிஷ்டா :- நடுவில் 

அடங்கியிருக்கின்றன,  இதி – என்ற காரணத்தால்,  மஹத்வ வாத:- மேஹாப 

நிஷத் என்ற ெபயர் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.  
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 பஞ்சாக்ஷரமான “நம : சிவாய” என்பது நடுவில் இருப்பதால் 

ருத்ரமந்த்ரத்துக்குச் சிறந்த மஹிைம அப்படிேய ஸத்ேயா ஜாதாதி ஐந்து 

மந்த்ரங்கள் நடுவில் அடங்கியிருப்பதால்  மேஹாப நிஷத் என்ற ெபயர்.  

பஞ்சாக்ஷரம் அடங்கியதால் ருத்ரநுவாகம்,  ருத்ரப்ரதி பாதகம் என்பது,  எப்படி 

ஸந்ேதக மற்றேதா அப்படிேய,  பஞ்சப்ரம்ம மந்த்ரங்கள் ஐந்தும் 
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அடங்கியிருப்பதால்,  மேஹாபநிஷத்தாகிய நாராயேணாபநிஷத் பரேமச்வரன் 

உபாஸைனைய விளக்குகிறது என்பதில் சிறிதும் ஸந்ேதகமில்ைல.  இந்த முத்ைர 

ைவக்கப்பட்டு விட்டதால் அந்யேதவைதையக் குறிக்கும் ஸம் பாவைனக்குக் 

ெகாஞ்சமும் இடம் கிைடயாது.  

 

சுேலாகம் 54 

வித்ேயச்வரஸ்த்வமஸி பூதபதிஸ் த்வேமக : 

ஸ்ரஷ்டுர் பவானதிபதி : ஸ்ருஜதி ப்ரபஞ்சம் |  

யத் ப்ராம்ஹணான் ப்ரதி தவ ச்ருதமாதிபத்யம் 

தத் ப்ரம்மேணா மம ஸதாசிவ ! ஜன்மலாய : | |  

 

 முன் சுேலாகத்தில் குறிக்கப்பட்ட பஞ்சப்ரம்ம மந்த்ரங்கள் ஐந்தில் 

ஐந்தாவது மந்த்ரத்தின் அர்த்தம் விளக்கப் படுகிறது.  

 

பதவுைர 
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 த்வம் – நீர்,  வித்ேயச்வேராஸி – 18 வித்யா ஸ்தானங்களுக்கும் தைலவராக 

இருக்கிறீர்,  ஏகஸ்த்வம் – நீர் ஒருவர்தாம்,  பூதபதிரஸி – ஸர்வ ப்ராணிகளுக்கும் 

தைலவராக இருக்கிறீர் ஷ்ரஷ்டு :- பிரம்ம ேதவருக்கு அதிபதி:- தைலவராகிய,  

பவாந் – தாங்கள்,  ப்ரபஞ்சம் ஸ்ருஜதி: - உலகத்ைதப் பைடக்கிறீர்,  யத் – எந்தக் 

காரணத்தால்,  ப்ராம்மண ஜாதியான தவ – உமக்கு,  ப்ராமணன் ப்ரதி – 

ப்ராம்மணர்களுக்ெகல்லாம்,  ஆதிபத்யம் – தைலவனாயிருப்பது,  ச்ருதம் – இந்த 

ஈசான மந்த்ரத்தில்,  ப்ரம்மாதிபதி:- என்ற பதத்தில் கர்மதாராய ஸமாஸத்ைத 

நிஷாதுஸ்தபதி ந்யாயப்படி ஆச்ரயித்து.  பிராம்மணராகவும்,  அவர்களுக்குத் 

தைலவராகவும்,  இருப்பவர் என்று அர்த்தம் ெகாள்வதால்,  ெசால்லப் 

பட்டிருக்கிறேதா,  தத் – அந்தக் காரணத்தால் ஸதாசிவ – ஸதாசிவ ஸ்வரூபேன,  

பவத  : பிராம்மணராகிய உம்மிடமிருந்து,  மம  - பிராமணானாகிய எனக்கு,  

ஜன்மலாப :- ஜன்மா ஏற்பட்டது ெபரிய லாபம்,  ெபரிய பாக்யம்,  

ப்ராம்மணராகிய தாங்கள் கூடஸ்த புருஷனாகவிருக்கும் ப்ராம்மண வம்சத்தில் 

நான் ஜனித்தது பல ஜன்மாக்களில் ஆர்ஜிதமான புண்ணியங்களின் பலன் – 



சுருதி ஸூக்தி மாலா 

ெபரியலாபம்,  க்ருத க்ருதயனாேனன் என்று ஸ்ரீ ஹரதத்த பரமாசார்யார் தன் 

பிராம்மணப் பிறப்ைபக் குறித்து மகிழ்ந்து ேபசுகிறார்.  

 

சுேலாகம் 55 

வித்ேயச்வரத்வ புனருக்த தயா ந வாச்யம்  

ேவதாதி பத்யமயேமவ மேஹச ! ேவத : |  

வித்யாபவந்தி சதச : ப்ரவிபஜ்யமானா: 

ஸ்ேராதாம்ஸி கின்ன ஸரிேதவ ப்ருதக் க்ருதாநி | |  

 

 ப்ரம்மாதிபதி : என்ற பதத்திற்கு ேவதத்தின் தைலவர் என்ற ெபாருள் 

கூறாமல் ப்ராம்மணர் என்றும்,  ப்ராம்மணர்களுக்குத் தைலவெரன்றும் ெபாருள் 

கூறியிதற்குக் காரணம் ெசால்லப்படுகிறது.  

 

பதவுைர 

 வித்ேயச்வரத்வ புனருக்ததயா – ஐந்தாவது மந்த்ரத்தில்,  ஈசானஸ்ஸர்வ 

வித்யானாம் என்ற பதத்தால் ெசால்லப்பட்ட விஷயத்தாேலேய கிைடப்பதால்,  

புனருக்தி ேதாஷம் வராமல் இருப்பதற்காக ேவதாதிபத்யம் ந வாச்யம்,  

பிரம்மாதிபதி: என்ற பதத்துக்கு ேவதங்களுக்குத் தைலவன் என்று அர்த்தம் 

ெசால்லக் கூடாது மேஹச – பரமசிவேன!  சதச : பலவிதமாக,  ப்ரவிபஜ்யமானா 

:- பிரிக்கப்படுகின்ற,  வித்யா :- வித்ையகள்,  அயம் ேவத ஏவ பவந்தி – இந்த 

ேவதமாகேவ இருக்கின்றன.  ேவதமூலகமான வித்ைதகள் ேவதம் தாேன;  மண் 

குடம் மண் தான்.  ஆதலால் வித்ைதகளுக்கதிபதி என்றால்,  ேவதாதி தி என்பதும் 

அதிலிருந்ேத கிைடத்துவிடும்.  மறுபடி ெசான்ன ேதாஷம் கூறியது கூறல் வராத 

வண்ணம் ப்ராம்மணரும்,அவர்கள் தைலவரும் என்ற புது அர்த்தம் 

ைகக்ெகாள்ளப்பட்டது.  

 ஸரிதா – ெபரிய நதியால்,  ப்ருதக் க்ருதாநி – பிரிக்கப்பட்ட ஸ்ேராதா,  ஸி 

– ப்ரவாகங்கள் ஸரிந்த ந பவந்தி கிம் – நதியாக ஆகாதா என்ன? நதியும் 

ப்ரவாகமும் ஒன்றுதான்.  
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 ப்ரமம் பதத்துக்கு பரப்ரம்மம்,  தாமைரயில் வீற்றிருக்கும் பைடப்பவன் 

(பிரம்மா) ேவதம்,  ப்ராம்மணன் என்று நாலு அர்த்தங்கள் உண்டு.  ப்ரம்ஹேணாதி 
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பதி: என்ற பாகம் பைடக்கும் பிரம்மாவிற்கு அதிபதி என்று கூறிவிட்டது.  

வித்யாதி பதி: என்றதால்,ஸகல  வித்ைதகளுக்கும் மூலமான ேவத ஆதிபத்யம் 

கூறப்பட்டுவிட்டது,  பரப்ரம்மம் தாேன தனக்கு அதிபதியாக இருக்க முடியாது,  

பரப்ரம்மத்திற்கு அதிபதி மற்ெறாருவர் இல்ைல.  

 யஸ்மாத் பரம் நாபரம் அஸ்தி கிஞ்சித் என்பது சுருதி வாக்யம்.  வாயவ 

ஸம்ஹிைதயில் முனிவர்கள் பிரம்மாைவக் ேகட்க ப்ரம்மா மேஹச்வரனுக்குேமல் 

உயர்ந்த ெதய்வம் கிைடயாது என்று அவர் மகிைமைய விளக்கும் வசனங்கள் 

பலவாறாக விவரிக்கப்பட்டிருப்பது காண்க,  ேமேல கூறிய நாலு அர்த்தங்களில்,  

மூன்றுக்கு அவகாசம் இல்லாததால் பாரி ேசஷந்யாயத்தால் மிகுதியான,  

நாலாவதான ப்ராம்மண ஜாதி என்ற அர்த்தம் தான் பிரம்மாதிபதி என்ற 

பதத்துக்கு அர்த்தங் ெகாள்ள ேவண்டும்.  ஆதலால் இந்த மந்த்ரப்படி,  

பிராம்மணர்கள்,  பூஜிக்க ேவண்டிய ெதய்வம் பரேமச்வரன் தான் என்று 

ெவளியாகிறது,  பரேமச்வரைனப் பூஜிப்பவன் ப்ராம்மணனாகத் தான் இருப்பான்;  

கூடஸ்த புருஷன் வாஸைன அந்த வம்சத்திலுதித்தவனுக்குத் தாேன ஏற்படும்.  

விேசஷாத் ப்ராம்மேணா ருத்ரம் ஈசானம் சரணம் வ்ரேஜத் என்ற கூர்ம புராண 

வசனமும் காண்க.  

 இவ்விதம் 20 சுேலாகங்களால் மூன்றாவது லக்ஷணமாகிய 

யாக்ஞிக்ேயாபநிஷத் ப்ேராக்ேதாபாஸனா கர்மத்வம் என்ற லக்ஷணத்ைத 

விவரித்தார்.  

 

சுேலாகம் 56 

ஆதித்யம் ருக் யஜுஷஸாமநிதான ேகாேச 

பிம்ேப நிவிஷ்டமதிதிஷ்டதி பூருேஷா ய : |  

ஏஷா தேமஷ இதி ஸாபிநயா பவந்தம் 

பூதாதிபத்ய வசேனன சசம்ஸ நாம்னா | |  

 

 நான்காவதான காயத்ரீ ப்ரதிபாத்யன் என்ற லக்ஷணத்ைத விவரிக்கும்முன் 

உேபாத்காதமாக சூரியன் மகிைமையச் ெசால்லுகிறார்.  
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பதவுைர 

 ருக்,  யஜுஷ ஸாம நிதான ேகாேச – ருக்,  யஜுஸ்,  ஸாமம் என்ற மூன்று 

விதமான மந்த்ரங்களாகிற நிதிைய ைவத்திருக்கும் கஜானாவாகிய,  பிம்ேப – 

சூரிய பிம்பத்தில்,  நிவிஷ்ட – இருக்கும்,  சூர்யைன,  ய: புருஷ :- எந்த புருஷன் 

அதிதிஷ்டதி – ஆதாரமாகத் தங்கி (அதிஷ்டித்து) உள்ளந்தர்யாமியாக 

இருக்கிறாேனா தம் – அவைன,  ஏஷா உபநிஷத் – ஆதித்ேயாவா ஏஷ – புருஷ 

: என்ற ஆதித்ேயாபநிஷத்தானது,  ஏஷ:  என்ற சப்தத்தால்,  ஸாபிநயா – 

சுட்டிகாட்டி (ப்ரத்யக்ஷமாக எதிரிலிருப்பைதக் ைகவிரலால் சுட்டிக்காட்டுவது 

ேபால்) பூதாதிபத்ய வசேனச – பூதங்களுக்கு அதிபதி என்ற அர்த்தைத 

விளக்கும்,  நாம்ேனா பூதாதிபதி : என்ற அஸாதாரணமான ரூடப் ெபயரால்,  

பவந்தம் – தங்கைள சசம்ஸ – ெசான்னது,  புமழ்ந்து ெவளியிட்டது,  த்ேயய: 

ஸதா – சக்ர: என்ற ஸ்ம்ருதி,  சுருதிக்கு விேராதமாதலால் தள்ளத்தகுந்தது,  

(விேராதாதிகரண ந்யாயம்,  மீமான்ஸகர்கள் ஸம்மதப்படி) 

 ‘ெஸளர மண்டல மத்யஸ்தம் ஸாம்பம் ஸம்ஸார ேபஷஜம் |  

 நீலக்ரீவம் விருபாக்ஷம் நமாமி சிவம் அவ்யயம் | |  

முதலிய ஸ்ம்ருதிப்படிக்கும் ஸூர்ய மத்யவர்த்தீ புருஷன் பரேமச்வரன் தான்,  

நாராயணன் அல்ல.  

 

சுேலாகம் 57 

உக்ேதா ஹிரண்யபதிேரஷ ஹிரண்ய பாஹு : 

உக்ேதா அம்பிகாபதி ருமாபதிேரஷ உக்த : |  

ஆஹுர் பவந்தம் அதிைதவதமுஷ்ணரச்ேம : 

ஆதஸ் ததர்ச்சன விெதள பகவந் அபிஞா : | |  

 

பதவுைர 
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 ஏஷ   : இந்தபரமசிவன்,  ஹிரண்யபதி : உக்த :- உலகத்திலுள்ள 

தங்கமைனத்திற்கும் காரணமானவர் என்று ெசால்லப்பட்டிருக்கிறார்.  பரேமச்வரன் 

ேரதஸ்ஸால்,  ேமரு உள்பட,  ஆயிரத்துக்கு ேமல்பட்ட மைலகள்,  

தங்கமயமாக்கப்பட்டிருக்கின்றன ெவன்றும்,  ப்ரம்மாண்டமும் 

தங்கமயமாக்கப்பட்டிருக்கின்றன ெவன்றும்,  ப்ரம்மாண்டமும் தங்கமயக் 
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ேகாழிமுட்ைடயாகக் காணப்படுகிறெதன்றும்,  பரமசிவனுைடய ேரதஸ்ஸின் திவிைல 

தான் கலியுகத்தில் மகாசக்தியுள்ள ெதய்வமாக விளங்கும் சரவணபவனான 

கார்த்திேகயன் என்றும்,  அக்னிக்கு அந்த ேரதஸ் அம்சமானதால் ெகாளுத்தும் 

சக்தி ஏற்பட்டெதன்றும்,  கங்ைகக்கு சரக்காட்டிற்கும் அந்த ேரதஸ் ஸம்பந்தத்தால் 

தான் மகிைம வளர்ந்தெதன்றும்,  வாயவீய ஸம்ஹிைத,  ஆதித்ய புராணம்,  

ஸனத்குமார ஸம்ஹிைத,  ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயணங்களில் 

விளக்கப்பட்டிருக்கிறது.  ஜம்பூலம் என்று ெசால்லப்படும் நாவல் பழம் மகிைமயும் 

ஜாம்பூநதம் என்று தங்கத்தின் ெபயரும்,  பரமசிவன் ேரதஸ்ஸின் 

திவிைலயிலிருந்து உண்டானது பற்றிேய என்பதும் விளக்கப்பட்டிருக்கிறது.  
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 ஏஷ  : இந்த பரமசிவன்,  ஹிரண்ய பாஹு :- உக்த : ைக முதலிய ஸர்வ 

அங்கங்களும் ஸ்வர்ணமயம் என்று சுருதி,  ஸ்ம்ருதி இதிகாஸ புராணங்களில் 

ெசால்லப் படுகிறது;  சாந்ேதாக்ய உபநிஷத்தில் நகசிைக பர்யத்தம் தங்க மயமாக,  

சூர்ய மண்டலத்தில்,  ஈச்வர உபாஸைன ெசால்லப்பட்டிருக்கிறது.  அங்கு யதா 

கப்யாஸம் புண்டரீக ேமவம் அக்ஷிணீ என்று,  சூர்ய கிரணத்தால் மலர்ந்த 

தாமைரேபால் இருகண்கள் என்று ெசால்லப்பட்டிருப்பதால்,  அக்ஷ்யாதித்ய 

புருேஷபாஸைன முக்கண்ணைனக் குறிக்காது என்பது ஸரியல்ல,  மூன்று 

பிள்ைளகளின் தந்ைதையப்பற்றி,  இவருைடய இரண்டு பிள்ைளகள் அக்னிக்கு 

ஸமமான ேதஜஸ் உள்ளவர்கெளன்று ெசான்னால் மூன்றாவது பிள்ைள 

அக்னிதுல்யமாக இருக்கவில்ைல ெயன்பது தான் ெபாருள்படும்.  அதுேபால் 

ஈச்வரனுைடய இரண்டு கண்கள் மலர்ந்த தாமைர ேபான்றது என்று ெசான்னால்,  

அவருைடய மூன்றாவது கண் மலர்ந்த தாமைர ேபான்றதல்ல,  தாமைர ெமாட்டு 

ேபான்றது என்பது கருத்தாகுேம யல்லாது இருகண்கள் உள்ளவைனத்தான் 

குறிக்கும் என்பது ந்யாய விருத்தம்.  காளிதாஸ் மகாகவி மூன்றாவது கண்ைணப் 

பற்றி உத்ப்ேரக்ஷித்திருப்பதும் இதற்கு ஸாதகமாகும்.  மன்மதன் எரிந்து 

சாம்பலாகிவிட்டதால்,  கருணா மூர்த்தி மூன்றாவது கண்ைணத் திறப்பேதயில்ைல.  

இரவு,  பகல் ஏற்பட சூர்ய சந்திரர்களான மற்ற இரண்டு கண்கைளத்தான் திறந்து 

ெகாள்கிறார்.  இைத மகாகவி ெவட்கத்தால் மூன்றாவது கண்ைண மூடிேய 

ைவத்திருப்பதாக உத்ப்ேரக்ஷிக்கிறார்.  ெகாளுத்திய ஒரு மன்மதனுக்குப் பதில்,  

பராசக்தி தன் கடாக்ஷப் பார்ைவயால்,  பல  மன்மதன்கள் முைளக்கச் ெசய்து 

விட்டாள்.  ெவட்கித்து ெவட்கித்து மூன்றாவது கண்ைண ேதவி கடாக்ஷத்தின் 
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அருகில் திறப்பதில்ைல,  ஆதலால் ெமாட்டுத் தாமைர ேபாலிருப்பெதன்று 

ெசால்வதும் உசிதேம.  

 ஏஷ  : அம்பிகாபதிருக்த :- இவர் அம்பிகாபதி ெயன்றும் 

ெசால்லப்படுகிறார் துர்கா,  லக்ஷ்மீ,  ஸரஸ்வதீ,  என்ற மூன்று சக்திக்கும்,  அகார,  

உகார,  மகார என்ற மூன்று எழுத்துக்களுக்கும் தைலவனல்லவா,  ஓங்கார ப்ரதி 

பாத்யனான பரமசிவன் ஏஷ: உமாபதிருக்த :- இவர் ேகேனாபநிஷத்தில் 

ெசால்லியபடி ப்ரம்மவித்யா ரூபணியான உமாேதவிக்குத் தைலவன் என்றும் 

ெசால்லப்படுகிறார்.  உஷ்ணரச்ேம :- சூரியனுக்கு,  அதிைதவதம் – 

அதிஷ்டாதாவான ேதவைதயாக,  பகவந் – ேஹ பரேமச்வரா ! பவந்தம் உம்ைம,  

ஆஹு:- சூரியனுக்கு பரமசிவன் ைதவதம் என்று கல்ப்பகாரர்கள் 

ெசால்லுகிறார்கள்,  ஆத :- ஆதலால் ததர்ச்சனவிெதள – அந்த சூரிய பூைஜ 

ெசய்யும் கார்யத்தில்,  அபிஞர் : - விஷயமறிந்தவர்கள்,  பவந்தம் ஆஹு :- 

உம்ைமத்தான் ேதவைதயாக பூஜிக்க ேவண்டுெமன்று ெசால்லுகிறார்கள்.  

 ஈச்வரம் பாஸ்கரம் வித்யாத் ஸ்கந்தமங்காரகம் ததா |  

 சுக்ரம் சசீபதிம் வித்யாத் உமாம் ைசவ நிசாகரம் | |  

என்ற வசனங்கள் ஆதாரமாக் காணப்படுகின்றன.  ேதவர்ஷிகளின் ப்ரச்னத்துக்கு 

ஸூதர் பதில் அளிப்பதாகச் ெசால்லப்படும் லிங்க புராணம் வசனங்கள்,  

சூரியைனப் பரமசிவனாகவும்,  சந்திரைன உமாேதவியாகவும் ப்ரம்மா,  விஷ்ணு 

மற்ற ேதவைதகைளப் பரிவார ேதவைதகளாகவும் அர்த்தநாரீச்வரைர 

உபாஸிக்கும்படி கூறுகின்றன.  ராமாயணத்திலும்,  ராமனுக்கு ராவணைன 

ஸம்ஹாரம் ெசய்ய சக்தி உண்டாவதற்காக,  ஸ்ரீ அகஸ்தியர் உபேதசித்த 

ஆதித்யஹ்ருதயத்தில்,  சூரியைன பாஸ்வேத ஸர்வபக்ஷாய ெரளத்ராய வபுேஷ 

நம : என்று கூறப்பட்டிருப்பதும் ஆதாரமாகும்.  

 

சுேலாகம் 58 

ேயா மண்டலம் தபதி ய : ச ததந்தராத்மா 

யா சாநேயார் பவதி பூதபேத ! விபூதி : |  

ஜானான ஏததபி யத் பலமச்னுேத ச 

ஸர்வம் யதாவதிஹ தத் கதிதம் க்ரேமண | |  
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 ஆதித்ேயா வா ஏஷ: என்ற அநுவாகத்தின் அர்த்தத்ைதச் சுருக்கமாகச் 

ெசால்லும் சுேலாகம்.  

 

பதவுைர 

 பூதபேத – ஸகல ஜகத்துக்கும் ரக்ஷகேன.  ேயா மண்டலம் தபதி – எந்த 

சூரியன் வட்டமான மண்டலத்தில் ப்ரகாசிக்கிேறாேனா,  ய : ச ததந்தராத்மா – 

ேதஜஸ்ஸுக்கும் அர்தர்யாமியான யாெதாரு புருஷேனா,  அனேயா :- 

இவ்விருவர்களுைடய யா ச விபூதி : பவதி – ேதஜஸ்,  ஓஜஸ்,  பலம்,  யசஸ்,  

சக்ஷுஸ்,  காது,  மந்யு,  ம்ருத்யு,  மித்ரன்,  வாயு,  ப்ராணன்,  திக்பாலகன் முதலிய 

எவ்வளவு விபூதிகள் உண்ேடா,  ஏதத் – இைத,  ஜானான : - அறிந்து 

உபாஸிப்பவன் யதபி பல மச்னுேத – எந்தப்பயைன அைடகிறாேனா,  தத்ஸர்வம் 

ச – அைவயைனத்தும்,  இஹ   - இந்த இரண்டு அநுவாகங்களில்,  யதாவத் – 

உள்ளபடி,  கரேமண கதிதம் – முைறயாகச் ெசால்லப்பட்டிருக்கிறது.  

 ஏஷ  பூதானாமதிபதி : என்று ெதளிவாக ஸூர்ய ஜ்ேயாதிஸ்ஸில் 

உபாசிக்கப்பட ேவண்டிய ஸாயுஜ்ய,  ஸாேலாக்ய,  ஸமாைனச்வர்ய 

முக்திையத்தரும் ெதய்வம்,  பூத நாதனாகிய பரமசிவன் என்று கூறி,  பிறகு 

ஸர்ேவாைவ ருத்ர : என்று அடுத்த அநுவாகத்தால் விளக்கி,  அம்பிகாபதேய,  

உமாபதேய நேமா நம: என்று கைடசியாக ஸூர்ேயாபாஸைன,  உமாபதியாகிய 

பரமசிவனிடத்தில் முடிக்கப்பட்டிருக்கிறது.  ஆதலால் உபக்ரம,  உபஸம்ஹாரம் 

மத்ேய பராமர்சம் என்ற தாத்பர்ய க்ராஹக ப்ரமாணத்தால் ஸூர்ேயாபாஸ்தி 

தாத்பர்ய விஷயமான ெதய்வம் பரமசிவன் என்பது,  மீமாம்ஸா வாக்ய 

ந்யாயத்தால் ஸித்தாந்தித விஷயமாகும்.  

 ஸகல உலகமும் ஸ்த்ரீ புருஷாத்மகம் அர்த்த நாரீச்வரரின் விபூதியாகும்,  

ெபண்கள் உமாேதவியின் விபூதி,  ஆண்கள் பரேமச்வரன் விபூதி,  ஸர்வப்ரபஞ்சம் 

– சப்தாத்மகம்,  வாக்காகிய சப்த்ராசிகள் ேதவியின் விபூதி;  அர்த்தப்ரபஞ்சம் 

சிவனுைடய விபூதி என்பதும் வாயவீயஸம்ஹிைதயில் விவரிக்கப்பட்டிருக்கிறது.  

இந்த அநுவாக தாத்பர்யத்ைத யறிந்தால்,  ஸாவித்ரீ மந்த்ர தாத்பர்யம் நன்கு 

அறியப்படும் என்று அடுத்த சுேலாகத்தில் ெசால்லுகிறார்.  
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சுேலாகம் 59 

மா நாம பூதகிலமன்யதிமம் ப்ரேதசம் 

அத்யாபிதாஸ் ததிதி மந்த்ர விேதா பவந்தி |  

வாச்ய : கிமஸ்ய ஸவிதா ஸவிதுர் வேரண்ய : 

கிம் : வா பவானிதி விதர்க்கபதம் ந ேதஷாம் | |  

 

பதவுைர 

 அந்யத் – இந்த,  ஆதித்ேயாவா ஏஷ என்ற அநுவாகங்கைளத் தவிர மற்ற 

அகிலம் – எல்லா ேவதவாக்கியங்கள் மா நா மபூத் – ெவளிப்படுத்தப்பட 

ேவண்டாம்,  இமம் ப்ரேதசம் – இந்த அநுவாகத்ைத அத்யாபிதா :- 

அர்த்தஞானத்துடன் ெதரிவிக்கப்பட்டவர்கள்,  ததிதி மந்த்ரவித: - “தத் ஸவிதுர் 

வேரண்யம்” என்று 24 எழுத்து,  மூன்று பாதங்கள் ெகாண்ட நித்யகர்மானுஷ்டான 

ேயாக்யமான மந்த்ரத்தின் உண்ைமயான தாத்பர்யத்ைத,  அஸ்ய – இந்த காயத்ரீ 

மந்த்ரத்துக்கு,  கிம் ஸவிதா வாச்ய :- ஸூர்யன் உபாஸிக்கப்பட 

ேவண்டியவராகத் தாத்பர்யமா,  கிம் வா ஸவிதுர் வேரண்ய : பவாந் – அல்லது,  

சூர்யனுக்கும் அந்தர்யாமியாக வரம் அளிக்கும் தாங்கள் தாத்பர்ய விஷயமான 

ெபாருளா? இதி – என்ற,  விதர்க்கபதம் ந – ஸந்ேதக அவகாசேம ஏற்படாது.  

ஆதித்யாநுவாகத்தில் சூர்ய அந்தர்யாமியான பரம் ஜ்ேயாதி உபாஸ்யமாகச் 

ெசால்லப்பட்டிருப்பைதக் கவனிப்பவர்கள்,  காயத்ரீ மந்த்ரத்தில்,  அந்த 

ஸூர்யாந்தர்யாமி ேஜாதிேய பர்க்கன் எனப்படுவர் உபாஸ்ய ேதவைதயாகும் 

என்ற நிச்சயத்ைத அைடவார்கள் என்பது திண்ணம்.  

 

சுேலாகம் 60 

பாஸ்வந்தேமஷ விஷயீகுருேத ந மந்த்ர : 

சக்ேனாதி வக்தும் அதிைதவத மீச்வரம் த்வாம் |  

யஸ்மாதயம் த்வயி நிேராஹதி பர்க்க சப்த : 

ப்ரக்ஞா ப்ரேசாதகதயா தததீயேஸ த்வம் | |  
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 ஏஷ   : - இந்த,  தத்ஸவிது: என்ற காயத்ரீ மந்த்ரம் பாஸ்வந்தம் 

ஸூர்யைன,  ந விஷயீகுருேத – குறித்துச் ெசால்லவில்ைல.  அதிைதவதம் – 

அந்தர் யாமி யான,  ஈச்வரம் – பரேமச்வரனாகிய,  த்வாம் – உம்ைம,  வக்தும் 

சக்ேனாதி – ெதரியப்படுத்த சக்தியுள்ளதாக இருக்கிறது.  யத் காயத்ர்யா: பரம் 

தத்வம் ேதவ ேதேவா மேஹச்வர: என்று ஆதித்ய புராணத்தில் ப்ரஸித்தம்.  லிங்க 

புராணம் இைத நன்கு விளக்குகிறது.  யஸ்மாத் – எந்தக் காரணத்தால் அயம் 

பர்க்க சப்த: - இந்த காயத்ரி மந்த்ரத்திலுள்ள பர்க்க என்ற அகாராந்த சப்தம்,  

த்வயி உம்மிடத்திேலேய,  நிேராஹதி – நிரூடமாக இருக்கிறேதா,  பிறைரக் 

குறிக்கச் சக்தியற்றதாக இருக்கிறது.  ஹரஸ் ஸமர ஹேரா பர்க்க: த்ர்யம்பக: 

த்ரிபுராந்தக: என்ற அகாராந்த சப்தங்களின் நடுவில் பர்க்க: என்று அமரஸிம்ஹன் 

சிவ நாமாவாகப் படித்திருப்பது ேபாதுமான சான்றாகும் ஸ்காந்தத்தில் 

ப்ருங்கியால் கூறப்படும் பசுபதி நாமாக்களில் அடங்கியது பர்க்க: என்ற சப்தம்.  

ராவணன் ஸ்ேதாத்ரம் ெசய்யும்ேபாதும் சம்ேபா பர்க்க பவ – என்று 

துதிக்கிறான்.  தத் – அந்தக் காரணத்தால்,  த்வம் – தாங்கள்,  ப்ரம்ஞா 

ப்ரேசாதகதயா – தர்மாதர்ம புத்திையத் தூண்டுபவராக,  அதீயேஸ – ேவதங்களில் 

கூறப்படுகிறீர்.  

 

சுேலாகம் 61 

ஸாந்ேதாயம் அந்தகரிேபா ! யதி பர்க்க சப்ேதா 

யத்தத் பதத்வயம் அனன்வயி லிங்க ேபதாத் |  

அன்ேவஷேயத் உபயமந்ய தபின்னலிங்கம் 

அச்ரூய மாண மஸமஞ்சஸ ஏஷ பக்ஷ : | |  

 

 இந்த காயத்ரீ மந்த்ரத்ைதச் சில ெபரியவர்கள் சூரிய பரமாக அர்த்தம் 

ெசய்கிறார்கள்.  சூரியனல்லவா நமது புத்திகைளத் தூண்டி ப்ரவ்ருத்திைய 

உண்டுபண்ணுகிறார் என்ற ஸந்ேதகம் நீக்கப்படுகிறது.  
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பதவுைர 

 அந்தக ரிேபா – யமைன அழிப்பவேர!  அயம் – இந்த,  பர்க்க சப்த :- 

பர்க்க: என்ற பதம்,  ஸாந்த: யதி – ஸகாராந்தமான பர்க்கஸ் என்ற பதமாகக் 

ெகாள்ளப்பட்டால்,  யத்தத் பதத்வயம் – ய :, தத்,  என்ற (காயத்ரீ மந்த்ரத்தில் 

உள்ள) இரண்டு பதங்களும்,  லிங்க ேபதாத் – புல்லிங்கம்,  நபும்ஸக லிங்கம் 

என்று லிங்கம் மாறியிருப்பதால்,  அனன்வயி – ஒன்றுக்ெகான்று ேசர்த்து அர்த்தம் 

பண்ணமுடியாமல் பிரிந்துேபாய்,  அச்ரூயமாணம் – இந்த மந்த்ரத்தில் 

ெசால்லப்படாத,  அபின்னலிங்கம் – ெபாருத்தமான லிங்கத்ேதாடு கூடிய,  

உபயமந்யத் – ேவறு இரண்டு விேசஷணத்ைதயும் விேசஷ்யத்ைதயும்,  

அந்ேவஷேயத் – ஆகாங்க்ஷித்து,  அத்யாஹாரம் ெசய்து ெகாள்ளச் ெசய்யும்.  

ஆதலால் ஏஷ பக்ஷ: - இந்த சூரிய பரமாக அர்த்தம் ெசய்யும் அந்வயபக்ஷம்,  

அஸமஞ்சஸ :- ெபாருத்தமானதாகாது.  
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 ய : ந : திய: ப்ரேசாதயாத் – தஸ்ய – ேதவஸ்ய ஸவிது: வேரண்யம் – 

யத் பர்க்க,  தத்தீமஹி என்பது அவர்கள் மதப்படி அன்வயம் ெசால்லேவண்டும்.  

அப்ெபாழுது,  ய : தத்,  என்று இருபதங்களுக்கு பரஸ்பரம் அன்வயம் 

ெசால்லப்படவில்ைல என்பது ஓர் ேதாஷம்.  தஸ்ய என்ற ய: என்ற சப்தத்துக்குத் 

தகுந்த புல்லிங்க விேசஷ்யபதமும்,  தத் என்ற நபும்ஸக லிங்கத்துக்குத் தகுந்த யத் 

என்ற விேசஷண நபும்ஸக லிங்கபதமும் இரண்டு விேசஷண,  விேசஷ்ய 

பதங்கைளச் ேசர்த்துக்ெகாண்டு அந்வயம் ெசால்ல ேவண்டியிருப்பதால்,  

அத்யாஹாரத்வயம் என்ற மற்ெறாரு ேதாஷமும் ஏற்படுவதால்,  இந்த 

அன்வயபக்ஷம் ஸமஞ்சஸமாகாது,  அகாராந்த பர்க்க: என்ற பதத்ைதக் 

ைகக்ெகாண்டால் மந்த்ரத்திலுள்ள ய: தத் பதங்கேள அத்யாஹாரத்வயம் 

இல்லாமல் பரஸ்பரம் அன்வயிக்கும்படி அர்த்தம் ெசால்லலாம்.  ேயா பர்க்க: ந: 

திய: ப்ரேசாதயாத் – (தத் – தம்) ேதவஸ்ய ஸவிதுர்வேரண்யம் (பர்க்கம்) தீமஹி 

என்பதல்லவா,  ஸித்தாந்த பக்ஷத்தில் அன்வயம்.  இந்த பக்ஷத்தில் 

பரஸ்பராந்வயம் உண்டு.  அத்யா ஹாரத்வய க்ேலசமுமில்ைல,  ஆனால்,  தத் என்ற 

நபும்ஸக லிங்கம் சாந்தஸ ரீதியாகப் புல்லிங்கெமன்று அங்கீகரிக்கேவண்டும் இது 

சிறிய ேதாஷம் ேமலும் ைமத்ராயணீய சுருதியும்,  தலவகார ப்ராம்மணமும்,  

கூர்மபுராண வசனமும்,  ைசவபுராண வசனமும்,  யாக்ஞவல்க்ய ஸ்ம்ருதியும் 

சாதாதப வாக்யமும் ருத்ர ஏவ பர்க்க: என்ற சுருதி வசனமும்,  தத் பர்க்காக்யம் 

கிமபி பரம்தாம என்ற ஸாம்ப ஸ்துதி வாக்யமும்,  ததக்ஷரம்,  தத்ஸவிதுர் 



சுருதி ஸூக்தி மாலா 

வேரண்யம் ப்ரக்ஞாச தஸ்மாத் ப்ரஸ்ருதா புராணீ – என்ற மந்த்ேராப 

நிஷத்துமாக – ஒன்பது பலமுள்ள ப்ரமாணங்கள் காயத்ரீ மந்த்ரத்திலுள்ள பர்க்க’.  

என்ற பதம் அகராந்தம் என்பைதத் ெதளிவுபடுத்துகின்றன.  ேமலும் தத் என்ற 

பதம் லிங்கம் மாறுதலால் சாந்தஸ முைறப்படி,  தம் வேரண்யம் தீமஹி என்ற 

யாக்ஞவல்க்ய வசனம்,  வேரண்யம் தம் உபாஸ் மேஹ என்ற சாதாதபவாக்யம்,  

தம் பர்க்காக்யம் அஹம் பஜாமி என்ற ைசவ புராண வசனங்கள் 

ெதரிவிக்கின்றன.  தத் என்ற நபும்ஸக லிங்கத்துக்கு தகுந்தபடி தத் அக்ஷரம் தத் 

பரமம் தாம தத்பரம் தத்வம் விேசஷ்ய பதம் ெகாடுத்து,  அர்த்தம் 

கூறப்பட்டுள்ளது.  மந்த்ேராப நிஷத்,  ஸாம்பஸ்துதி,  கூர்ம புராணங்களில்.  ஆதலால் 

பர்க்க’.  என்பது அகாரந்தம்தான் ஸமஞ்ஜஸம்.  ஸகாரந்தமல்ல என்பது அறியத் 

தகுந்தது.  அகாராந்த பர்க்க: பதம் பரமசிவனிடம் நிரூடமானது.  காயத்ரீ 

பரேமச்வரைனத்தான் குறிக்கும்,  சூர்யைன அல்ல.  சூர்ய அந்தர்யாமியான 

பரமசிவைன என்பைத ஆதித்ய அநுவாகமும் கூறுகிறது.  

 

சுேலாகம் 62 

சப்தஸ்ம்ருதிர் ஹ்யஸுநிவா கஞிவா பதாந்ேத 

யுக்தம் வதத்யுபயதா ஸ்வரமாத் யுதாத்தம் |  

வ்யத்யஸ்த காரகமைவமி பதம் கஞந்தம் 

ைமத்ராயண ச்ருதி பராஹத ஸாந்த பாவம் | |  

 

 ஸ்வரம் ஆதியுதாத்தமாக பர்க்க சப்தம் காணப்படுவது,  அஸுந் ப்ரத்யயம் 

ைவத்து,  ப்ரஸ்ஜ்தாதுவிலிருந்து பாபங்கைள வறுத்து நாசம் ெசய்கிறவர் என்ற 

வ்யுத்பத்தியிலும்,  கஞ்ப்ரத்யயம் ைவத்து ஷ தாதுவிலிருந்து வ்யுத்பத்தி 

அகாரந்தமாகச் ெசய்வதிலும்,  ெபாருத்தமாகேவ இருக்கிறது.  ஏெனனில் அஸுந்நித் 

எனப்படும் கஞ்ஞித் எனப்படும் இரண்டு ப்ரத்யயங்களிலும் ஆதியுதாத்தம் 

பாணினி வ்யாகரணத்தில் ஞ்ணித் யாதிர்நித்யம் என விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது 

என்கிறது இந்த சுேலாகம்.  
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பதவுைர 

 அஸுநிவா கஞிவா பதாந்ேத – ப்ரஸ்ஜ் என்ற தாதுவின் முடிவில்,  

அஸுந் ப்ரத்யயம் ைவத்தாலும்,  கஞ் ப்ரத்யயம் ைவத்தாலும்,  சப்தஸ்ம்ருதி:- 

வ்யாகரண சாஸ்திரமாகிய ஆதியுதாத்த ஸ்வரம் விதிக்கும் ஞ்ணித்யாதிர் நித்யம் 

என்ற பாணினி ஸூத்ரம்,  ஆத்யுதாத்தம் ஸ்வரம் – முதல் உயிெரழுத்து உதாத்த 

ஸ்வரத்ேதாடு கூடியிருப்பைத,  உபயதா – இரண்டு ப்ரத்யயத்திலும் யுக்தம் வததி 

– ெபாருந்தும் என்று ெசால்லுகிறது ைமத்ராயணச்ருதி,  பராஹதஸாந்தபாவம் – 

ேயாஸ்ய பர்க்காக்ய: என்றல்லவா ைமத்ராயணச்ருதி,  ஸகாரந்தமாகில் பர்க்க 

ஆக்ய: என்று ைமத்ராயணச்ருதி இருக்கேவண்டும் என்ற காரணத்தால்,  

ைமத்ராயண சுருதியில் விலக்கப்பட்ட ஸகாராந்த பக்ஷத்ைதயுைடய கஞந்தம் 

பதம் – அகாரந்தமான கஞ் ப்ரத்யயம் ைவத்த,  வ்யத்யஸ்த காரகமைவமி – 

கர்த்தா என்ற அர்த்தத்தில் கஞ் ப்ரத்யயம் வராது என்று வ்யாகரண 

சட்டமிருந்தாலும் – சாந்தஸமாகக் கர்த்தரீ மாறி கஞ் ப்ரத்யயம் வந்திருப்பதாகத் 

தீர்மானிக்கிேறன்.  இல்லாவிடில் கீழ் ெசான்ன ப்ரமாணங்கள் எப்படி கஞந்த்ரமான 

அகாரந்தபதத்ைதக் கூறமுடியும்? ஆதலால் அந்யதானுபபத்தி ப்ரமாணத்தால்,  

கர்த்தரி கஞ் ப்ரத்யயம் சாந்தஸம் என்பது திண்ணம்.  

 

சுேலாகம் 63 

ைமத்ராயண ச்ருதிரெஸள த்திதிப்ரக்ருத்ய 

பர்க்கம் பவந்த மபிதாய விசிந்த நீயம் |  

ருத்ரஸ்ய பர்க்கபத ேகாசரதாம் ப்ருவாணா 

ஸாந்தம் ப்ரதிக்ஷிபதி பர்க்கபதம் புராேர | |  
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 அெஸள ைமத்ராயணச்ருதி :- இந்த ைமத்ராயண ச்ருதியானது,  ததிதி – 

தத் ஸவிதுர்வேரண்யம் என்ற காயத்ரீ மந்த்ரத்ைத,  ப்ரக்ருத்ய – வ்யாக்யானம் 

ெசய்யத் ெதாடங்கி,  பர்க்கம் பவந்தம் – அகாராந்த பர்க்கபத நிரூடார்த்தமாகிய 

தங்கைள,  விசிந்த நீயம் அபிதாய – விசிந்தயாமி என்ற பதத்தால்,  உபாஸிக்கப் 

படேவண்டியவராகச் ெசால்லி,  பர்க்கர் யார் என்ற ேகள்வி ஏற்பட,  ஏஷருத்ேரா 

பர்க்காக்ேயா ப்ரம்மவாதின: என்ற அடுத்த வாக்யத்தில் ெசால்லப்பட்ட ருத்ரஸ்ய 

– ருத்ரனாகிய உமக்கு,  பர்க்கபதேகாசரதாம் – பர்க்க பதத்தின் அர்த்தமாக,  



சுருதி ஸூக்தி மாலா 

ப்ருவாணா – ெசால்ெலாக்ெகாண்டு,  பர்க்கசப்தம் – பர்க்க பதத்ைத,  ஸாந்தம் 

ப்ரதிக்க்ஷிபதி – ஸகாரந்தமல்ல என்று விலக்குகிறது.  ஸகாரந்தமாகில்,  

ைமத்ராயணச்ருதி பர்க்க ஆக்ய என்று இருக்க ேவண்டும்.  தலவகார ச்ருதியும் 

ஸகரந்த பர்க்கஸ் சப்தமல்ல என்று ெதளிவாகச் ெசால்லுகிறது.  

 

சுேலாகம் 64 

ஸாந்தம் பதம் ததபி ைநவ ததாதி வக்தும் 

யத் ப்ராம்மணந் தலவகாரிண ஆமனந்தி |  

ப்ரச்ேனாத்தர க்ரம நிரூபித பூர்வபாதம் 

பாதம் த்வீதீயமபி பர்க்கமயம் ப்ரவீதி | |  

 

பதவுைர 

 தலவகாரிண :- தலவகார ப்ராம்மணத்ைதச் ேசர்ந்த ரிஷிகள்,  க: ஸவிதா 

என்று ப்ரச்னத்ைத ஆரம்பித்து,  பர்க்க மயம் என்பது இரண்டாவது பாதம் எனச் 

ெசால்வதால்,  யத் ப்ராம்மணமாமனந்தி – எந்த ப்ராம்மணத்ைதச் 

ெசால்லுகிறார்கேளா,  ததபி – அந்த ப்ராம்மணமும்,  ஸாந்தம் பதம் வக்தும் ைநவ 

ததாதி – ஸகாராந்தமாகச் ெசால்ல,  அவகாசம் ெகாடுக்கேவ இல்ைல.  

ப்ரச்ேனாத்தரக்ரம் நிரூபித பூர்வ பாதம் – யார் ஸவிதா என்று ேகள்வி 

ேகட்டுக்ெகாண்டு,  ஏஷப்ரதம: பாதம் என்று முதல் பாதத்ைத நிரூபித்துவிட்டு,  

த்விதீயம் பாதமபி – காயத்ரீ மந்த்ரத்தின் இரண்டாவது பாதத்ைதயும்,  பர்க்கமயம் 

ப்ரவீதி பர்க்க பதம் அடங்கியது என்று விவரிக்கிறது.  ஸகாராந்தமாகில் பர்க்ேகா 

மயம் என்று தலவகார ப்ராம்மணமிருக்க ேவண்டும்.  

 

சுேலாகம் 65 

பர்க்க : ப்ரேசாதயதி ேயா தியமஸ்மதீயாம் 

தம் தீமஹீதி கடனா விநிமாய லிங்கம் |  

வாச்யஸ்ய பர்க்க ! பவத : ஸ்வதாபிதானம் 

பர்க்காக்ய மித்யபி ச ஸாம்பவேசானுேராத : | |  
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பதவுைர 

 ய: பர்க்க :- எந்த பர்க்கன்,  அஸ்மதீயாம் தியம் – நமது புத்திைய,  

ப்ரேசாதயதி – தூண்டுகிறாேரா,  தம் தீமஹி – அந்த பர்க்கைன த்யானம் 

ெசய்கிேறாம்,  இதி என்று,  லிங்கம் விநிமாய – நபும்ஸக லிங்கத்ைதச் சாந்த 

ஸெமன்று புல்லிங்கமாக மாற்றிக்ெகாண்டு,  கடனா – க்ரிையயில் விேசஷ்ய 

கர்மகாரமாக அன்வயப் படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அப்படியாகில் பர்க்க – ேஹ 

பரேமச்வரா!  வாச்யஸ்ய – பர்க்க பதத்தால்,  நிரூட சக்தியால் ப்ரதி 

பாதிக்கப்படுகிற பவத: உங்களுக்கு ஸ்வபதாபிதானம் – ருத்ரன் தான் பர்க்கன் 

என்ற ெசாந்தப் பதத்தால் விளக்கப்படுவதும்,  பர்க்காக்யமித்யபி – தத் 

பர்க்காக்யம் கிமபி பரமம் தாம என்ற,  ஸாம்ப வேசானுேராதஸ்ய – ஸாம்ப 

ஸ்துதிவாக்யத்தின் ஒற்றுைமயும் ஏற்படுகிறது.  
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த்வாேமவ மந்த்ேராப நிஷத் ப்ரவீதி 

ததித்ய்ருேசாஸ்யா : ப்ரதிபாத்யமர்த்தம் |  

ததக்ஷரம் தத் ஸவிதுர்வேரண்யம் 

பிரக்ஞா ச தஸ்மாத் ப்ரஸ்ருதா புராணீ | |  

 

பதவுைர 

 ததக்ஷரம் தத் ஸவிதுர்வேரண்யம் – உபாஸிக்கப்படுவது 

அக்ஷரெமனப்படும்,  அது ஸூர்யனுக்கும் உபாஸ்யம்,  தஸ்மாத் புராணீ ப்ரக்ஞா 

ப்ரஸ்ருதா – அவரிடமிருந்து அநாதியாக புத்திகள் தூண்டப்பட்டு உண்டாகின்றன 

என்ற மந்த்ேராபநிஷத்தானது,  அஸ்யா:- இந்த,  ததித்ய்ருச :- தத்ஸவிதுர் 

வேரண்யம் என்ற காயத்ரீ ரிக் மந்த்ரத்துக்கு,  ப்ரதிபாத்ய மர்த்தம் – தாதிர்ஷ 

விஷயமான ெபாருளாக,  த்வாேமவ ப்ரவீதி – உம்ைமத்தான் ெசால்லுகிறது.  
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சுேலாகம் 67 

பார்கேகாபி ஸந் ஸவித்ரு சப்த ஸமந்வேயன 

ஸாவித்ரதாமபி விகாஹத ஏவ மந்த்ர : |  

தத் தத் பதா ந்வய வேசன மேஹச மந்த்ராந் 

தத் ேதவதாநபி ஹி மந்தர வித : படந்தி | |  

 

பதவுைர 

 ஏஷ மந்த்ர:- தத் ஸவிதுர் வேரண்யம் என்ற இந்த மந்த்ரம்,  

பார்க்ேகாபிஸந் – பர்க்கன் என்ற ேதவைதைய ப்ரதிபாதிப்பதால்,  பார்க்கம் என்று 

ெசால்ல ேவண்டியதாக இருந்தாலும்,  ஸவித்ருசப்த ஸமன்வேயன் – ஸவிது;  

என்ற பதம வாக்யத்தில் ஸம்பந்தப்பட்டிருப்பதால்,  ஸாவித்ரதாமபி விகாஹத எவ 

– ஸவித்ரு ேதவதாகம் என்று அர்த்தம் ெகாடுக்கும் ஸாவித்ர என்ற பதத்தால் 

கூறப்படும் தன்ைமையயும் அைடய முடியும்,  மேஹச ேஹ பரேமச்வரா,  

மந்த்ரவித :- மந்த்ரங்களின் தத்வமறிந்த ரிஷிகள்,  தத் தத் பதாந்வய வேசன – 

அந்த அந்த பதங்கள் அடங்கியிருப்பைதக் ெகாண்டும்,  மந்த்ராந் மந்த்ரங்கைள,  

தத் ேதவதானபி – அந்த அந்த ேதவதாகம் என்ற பதத்தால் கூறக் 

கூடியைவகளாக,  படந்தி – ெசால்லுகிறார்கள்.  

 

சுேலாகம் 68 

அப்யர்க்க ைதவதவதீம் ருசமாம நாம : 

சப்ேதன விச்வஇதி சங்கர ! ைவச்வேதவீம் |  

பித்ர்யாஞ்ச மர்த்தஇதி புஷ்யபேதன ெபளஷ்ணீம் 

ஏதாத்ருசானி கதிநாம நிதர்சனானி | |  

 

 ஒரு ரிக் அேனக ேதவைதயின் வாச்யபதம் அடங்கியிருப்பதால்,  பல 

ேதவதாகமாக,  அந்த அந்த பதங்களால் கூறப்படுவைதக் காட்டுகிறார்.  
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பத வுைர 

 அர்க்க ைதவதவதீம் அபி – மந்த்ரத்தின் அர்த்தப்படி ேதவைத 

ெசால்லப்பட ேவண்டும் என்ற நிருக்த விதிப்படி,  சூர்ய ேதவதாகமாகக் 

கருதப்பட்ட ேபாதிலும் ருசம் விச்ேவா ேதவஸ்ய ேநதுர் மர்த்த : வ்ருணீத 

ஸக்யம் என்ற ரிக் மந்த்ரத்ைத,  சங்கர ஏ பரேமச்வரா,  விச்வ இதி ச்ப்ேதன 

விச்வ பதம் வந்திருப்பதால்,  ைவச்வ ேதவீம் – ைவச்வ ேதவீ ரிக் என்றும்,  

மர்த்த இதி சப்ேதன – மர்த்த என்ற பதம் அந்த மந்த்ரத்தின் நடுவில் 

ஸம்பந்தப்பட்டிருப்பதால் பித்ர்யாம் ச – பித்ரு ேதவதாக ரிக் என்றும்,  

புஷ்யபேதன – புஷ்யேஸ என்ற பதம் வந்திருப்பதால்,  ெபளஷ்ணீம் – புஷ்ய 

ேதவதாகமானது என்றும் ஆமநாம: - நாம் ெசால்லிக் ெகாண்டிருக்கிேறாம்.  

யஜுர்ேவத ப்ராம்மணவாக்யமும் இப்படிச் ெசால்லுகிறது.  ஸாவா ஏ ஷாரிக் 

ஸர்வ ேதவத்யா என்று விவரண முடிவில் கூறுகிறது ஏதாத்ருசாநி – இப் 

ேபர்ப்பட்ட,  நிதர்சனானி – உதாஹரணங்கள்,  கதிநாம – பல  ஸம்பவிக்கக் 

கூடியைவ ப்ரஸித்தமாக இருக்கின்றன.  

 

சுேலாகம் 69 

ஏஷா கதி : ச்ருதிகிராமிதி நிர்ணேயன 

தத் தத் க்ரஹார்ச்சன விெதள முனயஸ் ஸ்மரந்தி |  

மந்த்ேரண சங்கர ! சேன ! சமுபக்ரேமண  

புத்யஸ்வ சப்த ஸஹிேதன புதஸ்ய பூஜாம் | |  

 

 இந்த அபிப்ராயத்ைத மனதில் ெகாண்டு,  கல்ப்ப ஸூத்ரத்தில் மந்த்ரங்கள் 

பத அந்வயத்தால் அந்தப் ெபயரால் குறிப்பிடப்பட்டு ேவறு அர்த்தத்தில் 

கூறும்படி விநிேயாகிக்கப்படுகின்றன.  

 

பதவுைர 

 www.shaivam.org 96 

 ச்ருதி கிராம் – ேவத வாக்யங்களுக்கு,  ஏஷாகதி : - இது தான் முைற,  

இதி என்று,  நிர்ணேயன் – தீர்மானத்ைத ைவத்துக் ெகாண்டு,  முனய:- கல்ப்ப 

ஸூத்ரக்காரர்கள் தத் தத் க்ரஹார்ச்சன விெதள – அந்தந்த நவக்ரஹங்களில் ஒரு 

க்ரஹத்ைத ஆராதிக்கும் கர்மாவில்,  சங்கர – பரமசிவேன சமுபக்ரேமண 
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மந்த்ேரண – சம் என்று ஆரம்பிக்கும் மந்த்ரமாகிய சந்ேநா ேதவிரபிஷ்டேய 

என்பதால்,  சேன: பூஜாம் – சனி க்ரஹத்தின் பூைஜையயும்,  புத்யஸ்வ என்ற 

பதம் அடங்கிய மந்த்ரத்தால்,  புதஸ்ய பூஜாம் ச – புத க்ரஹத்தின் 

ஆராதனத்ைதயும் ஸ்மரந்தி – விதிமுகமாகத் ெதரியப்படுத்துகிறார்கள்.  

 

சுேலாகம் 70 

ஆம்நாயம் ரிக் யஜுஷ ஸாம விதம் விசிந்த்ய  

ஸாரம் ஸமுத் த்ருதவதா பரேமஷ்டினாபி |  

மந்த்ரஸ் த்ரிபாதய மத்ருஷ்ட விதாந்தேரண 

த்ருஷ்ட : சராசர குேரா ! மனுனா யேதாக்தம் | |  

 

 ஈச்வரைனத் ெதரியப்படுத்தக் கூடிய ேவத மந்த்ரங்கள் பல 

இருந்தேபாதிலும் காயத்ரீ மந்த்ரப்ரதிபாத்யன் பரேமச்வரன் என்ற நான்காவது 

லக்ஷணம் கூறியதின் காரணம் ெசால்லுகிறார்.  

 

பதவுைர 

 இந்த காயத்ரீ மூன்று ேவதங்களின் மூன்று பாதங்களாக 

அைமக்கப்பட்டிருப்பதால்,  ேவதத்ரய ஸாரமான,  நித்யானுஷ்ேடயமான ஸர்வஜன 

ஸாதாரணமான,  மந்த்ரம்.  
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 ேஹ சராசர குேரா – அைசயும் ெபாருள்,  அைசயாப் ெபாருள் 

அைனத்துக்கும் ப்ேரரகேன டிக் யஜுஷ ஸாமவிதம் – ரிக்,  யஜுஸ்,  ஸாமம் 

என்ற பிரிவுகளுள்ள,  ஆம்னாயம் – ேவதத்ைத,  விசிந்த்ய – நன்கு பரிேசாதித்து,  

அத்ருஷ்ட விதாந்தேரண – புதிதான ேவறு முைறப்படி,  ஸாரம் – அந்த அந்த 

ஸார பாகத்ைத,  ஸமுத் த்ருதவதா – எடுத்து,  பரேமஷ்டினாபி – ப்ரம்ம 

ேதவராேலேய,  த்ரிபாத் – எடுத்து,  பரேமஷ்டினாபி – ப்ரம்ம ேதவராேலேய,  

த்ரிபாத் மூன்று பாதங்கள் உள்ள,  அயம் மந்த்ர: இந்த காயத்ரீ மந்த்ரம்,  த்ருஷ்ட: 

கண்டு பிடித்து,  ஜனங்களுக்கு க்ேஷமார்த்தமாகக் ெகாடுக்கப்பட்டது.  யேதாக்தம் 

மனுனா யத்ைவ கிஞ்சன மனு ரவதத் தத் ேபஷஜம் என்று மனுவாக்யமைனத்தும் 

மருந்தாகக் கருதப்படும்.  ஆதி ஸ்ம்ருதி கர்த்தாவாகிய மனுவால் ெசால்லப் பட்ட 

விஷயம் இது.  
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 த்ரிப்ய ஏவ து ேவேதப்ய : பாதம் பாதம் அதூதுஹத் |  

 த தித்ய ருேசாஸ்யா: ஸாவித்ர்யா: பரேமஷ்டீ ப்ரஜாபதி: | |  

 மூன்று ேவதங்களிலிருந்து,  ஆதி கர்த்தாவான ப்ரம்ம ேதவர்,  ஒவ்ெவாரு 

பாதமாக,  ேதனுவிடமிருந்து ஸாரமானப் பாைல கறப்பது ேபால்,  கறந்து 

முப்பாதம் ெகாண்ட,  இந்த 24 அக்ஷரங்கள் அடங்கிய,  தத் ஸவிதுர்வேரண்யம் 

என்ற ரிக் மந்த்ரத்ைத ஜனங்கள் க்ேஷமத்திற்காகக் ெகாடுத்தார்.  

 ேவதங்கள் மூன்றுதான்.  அதர்வண ேவதம் ர்க் மந்த்ரங்களால் ஆகியது.  

மூன்று ேவதத்தில் அடங்கியது.  ஆதலால் மூன்று ேவதங்களின் ஸாரம் தான் 

எடுக்கப்பட்டது.  இந்த காயத்ரி மந்த்ரத்ைத ஜபிக்காதவன்,  ேவறு எந்த ைவதீக 

கார்யத்திற்கும் தகுந்தவனல்லன் என்பது விதி.  ஆதலால் மந்த்ர ஸாரமான காயத்ரீ 

ப்ரதிபாத்யன் ேவதத்ரய ப்ரதிபாத்யன் பரேமச்வரன் தான் என்பது ைகமுதிக 

ந்யாயத்தால் எளிதில் கிைடக்குெமன்று காரணம் ெகாண்ேட இந்த காயத்ரீ 

அர்த்தம் விசாரிக்கப்பட்டது.  ேவத த்ரய தாத்பர்ய விஷயீ பூதன் பரேமச்வரன் 

ஒருவேன என்பது பிண்டிதமான கருத்தாகும்.  

 

சுேலாகம் 71 

க்ருண்ணாது காமமனலஸ் ஸகலம் ஹ்விஸ்ேத 

ராேஞாபலிம் ஹரது பாகதுக : ப்ரஜாப்ய : |  

பார்த்ேதன சங்கர ! நிேவதித மம்புஜாக்ேஷ 

ைநசம் ஹவிஸ்புடமத்ருச்யத பாதேயாஸ்ேத | |  

 

 இவ்விதம் 15 சுேலாகங்களால் காயத்ரீ மந்த்ரார்த்த ப்ரதிபாத்யன் 

பரேமச்வரன் என்று நாலாவது லக்ஷணத்ைத முகவுைரயுடன் நன்கு நிருபித்து 

விட்டுப் பிறகு உத்ேதசக்ரமப்படி ெசய்யேவண்டிய பரமசிவன் க்ரதுேசஷீ என்ற 

ஐந்தாவது லக்ஷணத்ைத 12 சுேலாகங்களால் நன்கு விளக்குகிறார்.  

 

பதவுைர 
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 அனல :- அக்னி பகவான்,  காமம் – இஷ்டப்படி,  ஸகலம் – எல்லா 

விதமான,  ஹவி :- ஹவிஸ்ைஸ,  க்ருண்ணாது – ேநரில் ெபற்றுக் ெகாள்ளட்டும் 

அந்த ேஸாமரஸம்,  ெநய் பால் தயிர் என்ற கவ்யம் ெபாரி,  புேராடாசம்,  தான்ய 



சுருதி ஸூக்தி மாலா 

ஹவிஸ் முதலிய அைனத்தும் ேத – உமக்குத் தான் (ெசாந்தமானது) பாகதுத: - 

வரி வசூலிக்கும் அதிகாரி,  பலிம் – வரிைய,  ப்ராஜாப்ய: - ஜனங்களிடமிருந்து,  

ஹரது – வசூலிக்கட்டும்,  ஆயினும் அந்த வரிப்பணம்,  ராகஞ: ஸ்வம் – 

அரசனுக்குச் ேசரேவண்டிய ெசாந்தப்பணம்,  வசூலித்தவனுக்குச் ெசாந்தமாகாது.  

அவன் ஏற்றுக் ெகாள்ளக்கூடாது.  வசூலான வரிப்பணத்ைத அரசனிடம் ெசலுத்தி,  

வசூலித்ததற்கு உள்ள கூலிையத்தான் ெபற்றுக் ெகாள்ளலாம்.  அவ்விதேம அக்னி 

ெபற்றுக் ெகாள்ளும் ஹவிர்பாகமைனத்தும் பரமசிவனுக்குச் ேசர ேவண்டியது 

என்று ெகாள்ள ேவண்டியது.  சங்கர – ஸுகத்ைதத் தரும் பரம் ெபாருேள!  

பார்த்ேதன – அர்ஜுனனால்,  அம்புஜாக்ேஷ – தாமைரக் க்ண்ணனாகிய 

நாராயணனுக்கு (கிருஷ்ணனுக்கு) நிேவதிதம் – ஸமர்ப்பிக்கப்பட்ட ைநசம் ஹவி:- 

இரவில் தரப்பட்ட ைநச ஹவிஸ்ஸானது,  ேத – உம்முைடய பாதேயா:- 

காலடிகளில் – ஸ்புடம் – ெதளிவாக,  ப்ரத்யக்ஷமாக,  அத்ருச்யத – 

காணப்பட்டதல்லவா? 

 இந்த இதிஹாஸம்,  ஹவிஸ் அைனத்தும் உம்ைமச் ேசர்ந்தது என்பதற்குச் 

சான்றாகும்.  துேராணபர்வாவில் ஹவிர் நிேவதன க்ரிையக்கு வாஸுேதவன் 

அதிகரணகாரகம்;  பரேமச்வரன் ஸம்ப்ரதான காரகம் என்று விளக்கமாகக் 

கூறப்பட்டிருக்கிறது.  
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 மகா பாரதத்தில் கிருஷணன் ஸகாயத்தால் பாண்டவர்களுக்கு ஸகல 

கார்யங்களும் ைகக்கூடி வந்தன என்று ெசால்லப்பட்டிருப்பது ப்ரஸித்தம்,  எப்படி 

பரமசிவனுக்கு ஹவிஸ் அர்ப்பணம் ெசய்யப்படுவதாகக்கூற முடியும் என்ற 

சங்ைகக்கு இடமில்ைல.  பாண்டவர்களுக்கும்,  அவர்களுக்கு ஸகாயமான 

கிருஷ்ணனுக்கும் பரேமச்வரன் அனுக்ரஹத்தால் தாம் ஸகல கார்யங்களும் 

பரேமச்வரன் அனுக்ரஹத்தால்தான் ஸகல கார்யங்களும் நிைறேவறின 

என்பதுதான் மகா பாரதத்தின் உண்ைமயான கருத்தாகும்.  அப்படிேய அச்வேமத 

பர்வாவில் பீமேஸனன் தர்மபுத்திரைரப் பார்த்துக் கூறுவது – யாகத்திற்கு எல்லா 

த்ரவ்யங்கைளயும் பரமசிவன் அருளால் ஸம்பாதித்துவர முடியும்;  முன்பு 

காட்டில் வசிக்கும் ேபாது பாசுபதாஸ்த்ரம் ெகாடுத்தருளினார்.  அவர் 

அனுக்ரஹத்தால்தான் நமக்கு ராஜ்யம் திரும்பக் கிைடத்தது.  ஜயத்ரதவத 

ப்ரதிக்ைஞைய அவர்தாம் நிைறேவற்றி ைவத்தார் என்று பலவிதமாக சிவன் 

மகிைமைய வர்ணிப்பது ெதளிவு.  அனுசாஸன் பர்வாவிலும்,  

கிருஷ்ணைனப்பார்த்து,  ஈசுவரன் “நான் உன்னிடம் த்ருப்தி ெகாண்டுள்ேளன்,  



சுருதி ஸூக்தி மாலா 

ேவண்டிய வரங்கைளப் ெபற்று ெகாள்ளலாம்” என்று ெசான்னதாக 

விளக்கப்பட்டிருக்கிறது.  துேராணபர்வாவில் அர்ஜுனன் தனக்கு சிவப்ரஸாதம் 

கிருஷ்ணன் அனுக்ரஹத்தால் கிைடத்ததாகச் ெசால்லுகிறான்.  நன்கு பரிசீலைன 

ெசய்தால்,  மகாபாரதம் முழுதும்,  பரேமச்வரன் மகிைமதான் தாத்பர்ய 

விஷயமானது என்பது ெதளிவாகிறது.  சாந்தி பர்வாவில் பிரம்ம,  விஷ்ணு,  

ருத்ரர்கள்,  இந்த்ராதி ேதவர்கள் எல்லாம் பரேமச்வரைனப் பூஜித்துத் தங்கள் 

கஷ்டங்கைள நீக்கிக் ெகாண்டதாகச் ெசால்லப்பட்டிருக்கிறது.  ஆத்யம் புருஷ 

மீசானம் என்று பரமசிவனில் ஆரம்பமாகி,  சாந்தி பர்வாவில்,  நாராயணனுக்கு 

அந்தர்யாமி பரமசிவன் என்று விளக்கப் பட்டிருப்பதால் உபக்ரம,  

உபஸம்ஹாரமத்ேய பராமர்சம் என்ற ந்யாயப்படி பாரதம் பரமசிவ ப்ரதி 

பாதகமாகும்.   
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 இந்த்ராதி ேதவைதகளுக்கு அந்த அந்தப் ெபயைரச் ெசால்லி,  ஸ்வாஹா 

காரவ ஷட்காரங்களால் ஹவிஸ்ைஸக் ெகாடுப்பதாகவும்,  யஜமானனுக்குப் பயன் 

தருவதாகவும்,  ேவதங்களில் ெதளிவாகக் கூறப்பட்டிருந்த ேபாதிலும்,  அந்த 

ேதவர்கள் அைனவரும் பரேமச்வரன் விபூதியானதால்,  ேசஷியான பரமசிவன் 

தான்,  ஹவிர்தானத்திற்கு ஸம்ப்ரதான ெமன்றும்,  அவர்தான் ஹவிஸ்ைஸப் 

புஜிப்பதாகவும்,  பயன் அளிப்பதாகவும் தாத்பர்யம் ெகாள்ள ேவண்டும்.  

சரீரத்ைதக் குறிக்கும் பதங்கள் சரீரத்துடன் நிற்காமல் சரீர அதிஷ்டாத்ரு பர்யந்தம் 

ெதரிவிக்கும் என்பது,  நான் ெபருமன்,  நான் குட்ைட,  என்ற வாக்கியங்களில் 

பிரஸித்தம்,  அவ்விதேம,  ஜீவாத்மா வாசகமான இந்த்ராதி பதங்கள்,  அவர்கைளச் 

சரீரமாகக் ெகாண்ட,  அந்தர்யாமியான,  ேசஷியான பரமசிவைனக் குறிப்பது 

வாக்யந்யாய ப்ரஸித்தேம.  கர்ப்பிணியான தாய் கர்ப்பம் வளர்வதற்காக பிறரால் 

ெகாடுக்கப்பட்ட,  மசக்ைக என்று ெசால்லப்படும் ப்ரியமான ஆகாரங்கைளக் 

ெகாண்டு,  தான் திருப்தியைடகிறாள்,  தன் கர்ப்பத்தில் உள்ள குழந்ைதக்கும் 

திருப்தி உண்டுபண்ணுகிறாள்.  அந்த ஆகாரம் ெகாடுத்த வைரயும் இஷ்டபலன் 

நிைறேவறும்படி ெசய்து சந்ேதாஷப் படுத்துகிறாள்.  அவ்விதேம ஹவிர்பாகம் 

ெபற்றுக்ெகாள்வதால்,  ேநரில் ெபற்றுக்ெகாள்ளும் இந்த்ராதி ேதவர்கள் 

திருப்தியைடந்து,  அந்தர்யாமியான பரமசிவனும் திருப்தியைடந்து ஹவிர்பாகம் 

ெகாடுக்கும் யஜமானனும் விரும்பிய பயைன அைடகிறான்.  அேதேபால் 

ஹவிர்பாகம் அைனத்தும் அந்தர்யாமியாகிய பரமசிவனுக்குத்தான் என்பது 

ெவளியாகும்.  கூர்ம புராணவசனம் இக்கருத்ைத விளக்குகிறது.  
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 மகா பாரதத்திலும் சரீரமில்லாத கடவுள் ேதவர்கள் சரீரத்ைத சரீரமாகக் 

ெகாண்டிருக்கிறார் என்று ெசால்லப்பட்டிருக்கிறது.  பாரதத்தில் நிேயாகாத்யாயத்தில் 

பரமசிவன் கூறுவதாவது – அக்னி என் அந்தர்யமன சக்தியான நிேயாகத்தால் 

ஹவ்ய கவ்யங்கைளப் ெபற்றுக்ெகாள்ளுகிறான் பாகம் ெசய்கிறான்.  அப்படிேய 

இந்திராதி ஸகல ேதவர்களும் அவர்கள் கார்யங்கைளச் ெசய்கிறார்கள் என்ற 

உண்ைமைய அறியுங்கள் என்பது நாம நாைமவ நாம ேம என்ற சுருதியில் – 

நாம நாம எல்லா இந்திரன் முதலிய ெபயர்களும் ேம ஏவ நாம – என்னுைடய 

ெபயராகேவ ெகாள்ள ேவண்டும்;  ஹரிவம்சத்திலும் இந்த சுருதியின் அர்த்தம் 

இவ்விதம் விளக்கப்பட்டிருக்கிறது.  

 ரிக்ேவத ஸுத்ரகாரர் பகவான் ஆச்வலாயன மகரிஷி ெசால்வைதயும் 

கவனிக்க.  ஸர்வாணி ஹவா ஏதஸ்ய நாம ேதயானி – உலகில் எவ்வளவு 

பதங்கள் உச்சரிக்கப்படுகின்றனேவா அைவ அைனத்தும் இந்தப் பரமசிவன் 

ெபயர்கள் ஆனதால்,  அவைரத்தான் குறிக்கும்.  ஸர்வாஸ்ேஸனா: ஏதஸ்ய ஹவா 

– எல்லா அரசர்களின் ேஸைனகளும் இந்த த்ரிபுரஸம்ஹாரம் ெசய்தவரின் 

ேஸைனகள் தான்.  அரசர்களும் இந்த்ராதி ேதவர்களும் ருத்ராம்சம் என்பது 

தாத்பர்யம்,  ஸர்வாண்யுச்ச்ரயாணி ஏதஸ்யவா – உலகிலுள்ள உயர்ந்த 

ெபாருள்களைனத்தும் இந்த சிவெபருமான் அம்சேமயாகும்.  அல்லது உயரமான 

மைல முதலிய இடங்களில் இவர் வசிப்பதால் அைவ இவருைடயைவ.  எல்லா 

சப்தங்களும் பரமசிவைனத்தான் குறிக்கும்.  வாயவீய ஸம்ஹிைதயில் சப்த 

மைனத்தும் ேதவி ஸ்வரூபெமன்றும்.  அர்த்தமைனத்தும் சிவஸ்வரூப ெமன்றும்,  

உமாமேகச்வராள் வாக்,  அர்த்தங்களாகச் ெசால்லப்படுகிறார்கள்.  

 

சுேலாகம் 72 

ேஸாமம் த்வதர்ததம் அனுசுஸ்ரீஉம ஸூயமானம் 

ஆலம் பனம் பசுபேத ! நியதம் பசூனாம் |  

கவ்யம் ச ேத கவி ஸேதவ ததத்வேரஷு 

சண்ேடச்வேரண ஸஹ நாகஸதாம் விவாத : | |  
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 இவ்விதம் ப்ரதிக்ைஞ ெசய்யப்பட்ட விஷயம் ஸகல ஹவிஸ்ஸுக்கும் ேசஷீ 

பரமசிவன் என்பது விளக்கப்படுகிறது.  



சுருதி ஸூக்தி மாலா 

பதவுைர 

 ஸூயமானம் – இடித்துப் பிழியப்படுகிற ேஸாமம் – ேஸாமரஸத்ைத,  

த்வதர்த்தம் – உம்ைமச் ேசர்ந்த்தாக,  அனுசுச்ரும – மந்த்ரங்களால் ெதரிந்து 

ெகாள்ளுகிேறாம்.  அயம் ேஸாமம் கபர்திேன,  க்ருதம் ந பவேத மது என்பது,  

பிழியப்படும் ேஸாமக் ெகாடிையக் குறித்துச் ெசால்லப்படும் மந்த்ரம்,  பசுபேத – 

ஜீவராசிகளான பசுக்கைள காக்கும் கருணா மூர்த்திேய!  பசூனாம் ஆலம் பனம் – 

பசுபந்தங்களில் ஆடுகைளயூப ஸ்தம்பத்தில் கட்டுவதும்,  நியதம் – தீர்மானமாக,  

த்வ தர்த்தம் அனுசுச்ரும – உமக்காகத்தான் என்பைத மந்த்ரங்களாலும்,  பசுபதி 

என்ற அஸாதாரணமான உமது நாமத்தாலும் ெதளிவாக அறிகிேறாம்.  

   இமம் பசும் பசுபேத ேத அத்ய பத்னாமி அக்ேன ஸுக்ருதஸ்ய மத்ேய |  

   அனுமந்யஸ்வஸுயஜா யஜாம ஜுஷ்டம் ேதவானாமிதம் அஸ்து ஹவ்யம் | |  

 பசுபேத : பசேவா விரூபா:- பலவிதமான பசுக்கள் எல்லாம்,  பசுபதியான 

ருத்ரைனச் ேசர்ந்தன என்பைத மற்ெறாரு மந்த்ரம் ெசால்லுகிறது.  கவி ஸத் – 

பசுவிடமிருந்து கிைடக்கும் சிறந்த ஹவிஸ்ஸான,  கவ்யம் ச – தயிர்,  பால்,  ெநய் 

முதலியதும்,  ேத ஏவ அனுசுஸ்ரீஉம – உம்முைடயது தான் என்றும் அறிகிேறாம்,  

ெரளத்ரம் கவி – என்றல்லவா சுருதி? தத் – ஆைகயால்,  அத்வேரஷு – மூன்று 

விதமான ஹவிஸ் ெகாடுக்கப்படும் யாகங்களில்,  சண்ேடச்வேரண ஸஹ – 

சண்டிேகச்வரேராடுகூட,  நாகஸதாம் – ேதவர்களுக்கு,  விவாத : விவாதம் 

ஏற்படுகிறது.  

 

சுேலாகம் 73 

உத்பத்தித : சிவ ! க்ருஹீத ஸம்ந்வயாஸ்ேத 

ேஸாம : பசுர்கவி ச ஸந்தி ஹவீம்ஷிதானி |  

ேதவா : பெசள ஹவிஷி பாகமனுஞயா ேத 

க்ருண்ணந்தி தத்வத் இதேரஷ்வபி கல்ப்பநீயம் | |  
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 ஹவிஸ் தயாரிக்கும் ஆரம்ப காலத்திேலேய,  பரமசிவன் 

ஸம்பந்தப்பட்டைவகள் என்பது ஸித்த விஷயமாதலால்,  உம்முைடய உத்தரவின் 

ேபரில்தான் இந்திரன் முதலிய ேதவர்கள் ஹவிஸ்ைஸப் ெபற்றுக் 

ெகாள்ளுகிறார்கள்.  



சுருதி ஸூக்தி மாலா 

பதவுைர 

 சிவ – பரேமச்வரா!  ேஸாம:- ேஸாமரஸம்,  பசு:- ஆடு என்ற 

வபாஹவிஸ்,  கவி ச ஸந்தி ஹவீம்ஷி – பசுவிடமிருந்து கிைடக்கும் சிறந்த பால்,  

தயிர்,  ெநய்,  என்ற ஹவிஸ் ஸுக்கள் எல்லாம்;  உத்பத்தித;  - தயாரிக்கும் 

க்ஷணம் முதல்,  ேத க்ருஹீத ஸமன்வயா:- உம்முைடய ஸம்பந்தம் 

ெபற்றைவகள்.  அத  :- ஆதலால்,  ேதவா :- ேதவர்கள்,  பெசள ஹவிஷி வபா 

என்ற பசு ஹவிஸ் விஷயத்தில்,  ேத அனுஞயா – உம்முைடய அனுமதியின் 

ேபரில்,  அனுமன்யஸ்வ,  ேதவானாம்,  இதம் ஜுஷ்டமஸ்து – உத்தரவு 

ெகாடுங்கள்,  ேதவர்கள் இைத,  உம்முைடய ெசாந்தமான பாகத்ைத 

ேஸவிக்கட்டும்,என்று பிரார்த்திப்பதால்,  பாகம் கிருண்ணந்தி – தங்கள் பாகத்ைதப் 

ெபற்றுக் ெகால்ளுகிறார்கள் இவ்விதம் வபா என்ற பசு ஹவிஸ் ஸித்தமாக 

விருப்பதால்,  தத்வத் – அைதப்ேபால,  இதேரஷ்வபி – மற்றேஸாம ரஸம்,  தயிர்,  

பால்,  ெநய்,  ஹவிஸ்ஸுகளிலும்,  உமது உத்தரவின் ேமல்தான்,  உமது பாகமாகிய 

அைவகைள,  இந்த்ராதி ேதவர்கள் ெபற்றுக் ெகாள்ளுகிறார்கெளன்று கல்ப்ப நீயம் 

– கல்ப்பித்துத் தீர்மானித்துக் ெகாள்ள ேவண்டும்.  தத்ஸாமான்யாத் இதேரஷு 

ததாத்வம் என்பது ந்யாயம்.  பாைன ேசாற்றுக்கு பருக்ைக பதம் என்பதும்,  

ஸ்தாலீபுலாகந்யாயம் உலகம் அறிந்தேத.  அணிமாதி அஷ்டேயாக ஸித்திெபற்ற 

ேதவர்கள் ஓேர ஸமயத்தில் ெசய்யப்படும்,  பல ேதசங்களிலுள்ள பல 

யாகங்களுக்கும் ேபாய் ஹவிர்பாகம் ெபற்றூக் ெகாள்ள முடியுமாதலால்,  

சப்தம்தான் ேதவைத,  அர்த்தம் ேதவைதயல்ல என்ற ெகாள்ைகக்கு அவசியேம 

யில்ைல.  கண்ணுக்குத் ெதரியாத ஸ்வர்க்காதி விேசஷங்கைளப்ேபால,  இந்த்ராதி 

ேதவர்களின் ஸ்வரூபம்,  உபாஸனாதி விதிகளில் கானப்படுவதால்,  அவசியம் 

ஏற்றுக் ெகாள்ள ேவண்டிய விஷயமாகும்.  அவர்கள் பரமசிவன் அனுமதியால் 

ெபற்றுக் ெகாள்ளுகிறார்கள் என்பேத தீர்மானம்.  

 

சுேலாகம் 74 

கர்ைமகேமவ ந பரம் பசுபந்தனம் ேத 

கர்த்தவ்ய மாஹுருபலப்ய தவாப்யனுஞாம் |  

ஸர்ேவஷுகர்மஸு பவத் ப்ரஸேவன பும்ஸாம் 
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ஆரம்பணம் ப்ரபத மந்த்ர விேதா க்ருணந்தி | |  



சுருதி ஸூக்தி மாலா 

 ஸர்வகர்மா ஆரம்பத்தில் ஜபிக்கப்பட ேவண்டிய,  ஸாம ேவதத்தில் உள்ள 

ப்ரபத மந்த்ரத்தின் அர்த்தத்ைதக் கவனித்தால்,  எல்லா கர்மாக்களும்,  தங்கள் 

அனுமதியின் ேபரில்தான் ெசய்யப்பட ேவண்டும் என்பது ெதளிவாகும் 

என்கிறார்.  

 

பதவுைர 

 பரம் பசுபந்தன ேமக ேமவ கர்மா – சிறந்த பசு பந்தனம் என்ற ஒரு 

கர்மாதான்,  ேத – உம்முைடது,  ஆதலால் தவ – உம்முைடய அனுக்ஞாம் – 

உத்தரைவ – உபலப்ய அைடந்து,  கர்த்தவ்யம் – ெசய்யப்பட ேவண்டுெமன்று ந 

ஆஹு:- ெசால்லவில்ைல.  ஆனால் ஸர்ேவஷு – கர்மஸு – எல்லா 

கர்மாக்களிலும்,  பும்ஸாம் ஆரம்பணம் – மனிதர்கள் ஆரம்பிப்பைத பவத் 

ப்ரஸேவன – உமது அனுமதிையப் ெபற்று,  கர்த்தவ்யம் – ெசய்யப்பட 

ேவண்டியதாக,  ப்ரபத மந்த்ர வித:- ப்ரபத மந்த்ரத்தின் அர்த்த மறிந்தவர்கள்,  

க்ருணந்தி – ெசால்லுகிறார்கள்.  

 எல்லாக் கர்மாக்களின் முதலில் ஜபிக்கப்பட ேவண்டிய ப்ரபத மந்த்ரம் 

ஸாமேவதத்தில் காணப்படுகிறது.  அது தப: ச ேதஜ: ச என்று ஆரம்பித்து,  

ப்ரம்மண : புத்ராய நம: என்று முடிகிறது.  அங்கு,  விரூபா க்ேஷாஸி – தாங்கள் 

முக்கண்னராக இருக்கிறீர் என்று ஆரம்பித்து,  த்வாம் – ப்ரபத்ேய – உம்ைமச் 

சரணமைடகிேறன்.  த்வயா ப்ரஸூத:- உம்முைடய உத்தரவின்ேபரில்,  இதம் கர்ம 

– இந்தக் கார்யத்ைத,  கரிஷ்யாமி – ெசய்யப் ேபாகிேறன்;  தன்ேம ஸம்ருத்யதாம் 

– அந்தக் கார்யம் நன்கு நிைறேவறி,  பயன் தரட்டும்.  தன்ம உபபத்யதாம் – 

அது எனக்கு உகந்த தாக,  அனுகுணமாக ஆகட்டும்.  என்று ேவண்டப்படுகிறது.  

ஆகேவ,  இந்த ப்ரபத மந்த்ரத்தின் அர்த்தத்திலிருந்து,  எல்லாக் கார்யங்களும் 

பரேமச்வரன் அனுமதியால் ெசய்யப்படுகின்றன.  எல்லா ஸங்கல்ப்பங்களும் 

பரேமச்வர ப்ரீத்யர்த்தம் என்றும்,  சிவசம்ேபா ராக்ைஞயா ப்ரவர்த்த மானஸ்ய 

என்றும் ெசய்யப்படுவது,  ப்ரத்யக்ஷமாக அனுபவத்தில் இருந்து வருகிறது.  
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சுேலாகம் 75 

ஸங்கல்ப்பத : ப்ரப்ருதி யக்ஞதனும் விபஜ்ய 

ேதவாந் ப்ரஜாபதி முகான்ப்ரதி தர்சயந்த : |  

ேஸாமாஹுதிம் ஹுதவஹார்ச்சிஷி ஹூயமானாம் 

அத்வர்யவஸ் தவ க்ருணந்தி கிரீச ! பாகம் | |  

 

 ேஸாமரஸம் தயாரிக்கும் ஸமயத்திேலேய பரமசிவ ஸம்பந்தமுள்ளது 

என்பைத அயம் ேஸாம:கபர்திேன க்ருதம் ந பவேத மது,  - என்ற மந்த்ரம் 

ெதரியப்படுத்துவதுேபால,  அந்த ேஸாமரஸம் ேஸாம காலத்திலும் ஈச்வர ஸம்பந்த 

முைடயது என்பைத விளக்குகிறார்.  

 

பதவுைர 

 ஸங்கல்ப்பத:- ப்ரப்ருதி – அக்னிஷ்ேடாேமன யக்ஷ்ேய – என்று 

ஸங்கல்ப்பம் ெசய்வது முதல்,  யக்ஞதநும் – யாககர்மாவின் சரீரத்ைத,  விபஜ்ய – 

பிரித்து ப்ரஜாபதிமுகான் ேதவான் – அந்த அந்த பாகம் அந்த அந்த 

ேதவதாஸ்வரூபம் என்ற வாக்கியங்களால்,  ப்ரஜாபதி முதலிய ேதவர்கைள,  

ப்ரதிதர்யந்த:- ேநரில் ஸாக்ஷாத்கரித்துக் காட்டுகின்ற,  அத்வர்யவ :- யஜுர் 

ேவத மறிந்தவர்கள்,  ஹுதவஹார்ச்சிஷி – அக்னி முகமான ஜ்வாைலயில்,  

ஹூயமானாம் – ேஹாமம் ெசய்யப்படுகிற,  ேஸாமாஹுதிம் –ேஸாமரஸம் என்ற 

ஹவிஸ்ைஸ,  கிரீச – ேஹைகலாஸபதிேய,  ேவதப்ரதிபாத்ய புருஷேன!  தவ பாகம் 

– உம்முைடய அம்சமாக,  க்ருணந்தி – ெசால்லுகிறார்கள்.  

 ப்ரஜாபதிர் நமஸுந்ேதாச்சேத என்றபடி,  யக்ஞத்து மந்த்ரங்கள் 

ெசால்லப்பட்டிருக்கின்றன.  அைவகளில் ருத்ர ஆஹுத: என்ற சுருதியில் 

கூறப்பட்டிருப்பதால்,  ேஹாமம் ெசய்யப்படும் நிைலயிலுள்ள ஹவிஸ்ஸுக்கு,  

ேஸாமரஸத்துக்கு ஈச்வரன் தாத்பர்யம் கூறப்படுவதால்,  ேஸாமஹவிஸ்,  உத்பத்தி 

காலத்தில் ேபால் ேஹாமகாலத்திலும் ருத்ரபாகம் தான்.  
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சுேலாகம் 76 

ஸர்வம் தனம் தனபேத : உபபுக்தசிஷ்டம் 

யத்ேதவதாதிநி ஸமாச்ரித ப்ருத்யவர்க்ைக : |  

யக்ேஞச ! யக்யபரி சிஷ்டமபி த்வதீயம் 

மந்திக்ரஹவ்யதிகேர பவதா யேதாக்தம் : | |  

 

 யக்ஞத்திலுள்ள மூன்று விதமான ஹவிஸ்ஸுகள் ஈச்வரனுக்குச் 

ெசாந்த்மானைவ என்பதுேபால,  யக்யஞ்களில் புஜிக்கப்பட்ட பிறகு,  சிஷ்டமான 

பாகமும் பரேமச்வரைனச் ேசர்ந்தது என்று விளக்கப்படுகிறது.  

 

பதவுைர 

 ேதவதாதிதி ஸமாச்ரித ப்ருத்யவர்ைக :- யஜமானன் அனுமதியின் ேபரில் 

இந்திராதி ேதவைதகள்,  அதிதிகள் அண்டின ேவைலக்காரர்கள் இவர்களால் 

உபபுக்த சிஷ்டம் – அனுபவிக்கப்பட்டு மிகுதியான யத்ஸர்வம் தனம் – 

யாெதாரு எல்லாப்பணமும்,  யதா தன பேத: ஸ்வம் – எப்படிப் பணத்தின்,  

யஜமானனுக்ேக ெசாந்தேமா அப்படிேய,  யக்ேஞச – யாகத்துக்குத் தைலவேர!  

யக்ஞ பரிசிஷ்டமபி தனம் – யக்ஞத்தில் உமது அனுமதியின் ேபரில் இந்த்ராதி 

ேதவர்களாலும்,  ருத்விக்குகளாலும் அனுபவிக்கப்பட்டு மீதியான ஹவிஸ் முதலிய,  

பதார்த்தங்கள்,  த்வதீயம் – உம்ைமச் ேசர்ந்தைவ உமக்ேக ெசாந்தமானது என்று 

மந்திரக்ரஹவ்யதிகேர – மந்தி என்று வ்யவஹரிக்கப்படும் ஓர் க்ரஹபாத்திரத்தின் 

விருத்தாந்த ஸமயத்தில்,  பவதா – உம்மாேலேய,  யதா உக்தம் – 

ெசால்லப்பட்டிருக்கிறதல்லவா? 

 

விேசஷவுைர 
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 யஜுர் ேவதத்தில் ஈச்வர வாக்யரூபமான ேவதவாக்யம் காணப்படுகிறது.  

ஆதலால் ேவதம் ெசான்னால் ஈச்வரன் ெசான்னார் என்ேற ெகாள்ள ேவண்டும்.  

யத் யக்ஞவாஸ்ெதள ஹீயேத மமைவ தத் யக்ஞசாைலயில் அனுபவிக்கப்பட்ட 

பிறகு மிகுதியாக எைவ இருக்கிறேதா அைவயைனத்தும் என்னுைடயது என்றும்,  

அவ்விதேம,  பஹ்ருச ப்ராம்மணத்தில் மம வா இதம்,  மமைவ வாஸ்துஹம்.  
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 எல்லாம் என்னுைடயது,  அப்படிேய,அநுபவித்த பிறகு யக்ஞபூமி என்ற 

ப்ரேதசத்தில் இருக்கிறெதல்லாம் என்னுைடயதுதான் என்றும்,  யக்ஞசிஷ்டம் 

ருத்ரைனச் ேசர்ந்ததாகச் ெசால்லப்படுவது காண்க,  ஆதலால் ஆரம்பம் முதல்,  

ஸங்கல்ப்பம் முதல்,  ஹவிஸ் தயாரிக்கும் காலத்திலும்,  ேஹாமம் ெசய்யும் 

காலத்திலும்,  மற்றவர்கள் அனுபவிக்கும் காலத்திலும்,  பிறகு மிகுந்திருக்கும் 

காலத்திலும் ஸர்வகாலத்திலும் ஸர்வஹவிஸ்ஸுக்கும் உண்ைமயான ெசாந்தக்காரர் 

ஸாக்ஷாத் பரேமச்வரன்.  அவர் அனுமதியின் ேபரில் மற்றவர்கள் ெபற்றுக் 

ெகாள்ளுகிறார்கள்;  புஜிக்கிறார்கள்,  அந்த ஸமயத்திலும் அவர்கள் உள்ேள 

அந்தர்யாமியாகப் பரேமச்வரன் வீற்றிருக்கிறார்.  ஆதலால் ஸர்வயக்ஞேசஷீ 

பரமசிவன் என்பது சுருதிப்ரமாண ஸித்தமாகும்.  இைதயறியாமல் ேமலாக 

இந்த்ரராதி ேதவர்கள் ெசாந்தக்காரர்கள் என்ற தவறுதலான அறிவால்,  தக்ஷன் 

ெசய்த யாகம்,  ஸர்வேசஷியான ஈச்வரன் இல்லாதலால் அழிக்கப்பட்டு,  

அைனவருக்கும்,  யஜமானனுக்கும் ேதவர்களுக்கும்,  ப்ருகு முதலான 

ரித்விக்குகளான முனிவர்களுக்கும் யாக கர்மாவிற்கும் ெகடுதல் ஏற்பட்டது.  

கண்கூடாகத் தகராரில்லாமல் இன்ைறக்கும் பாகவதாதி ைவஷ்ணவக்ரந்தங்களிலும் 

ைவஷ்ணவர்களாலும் ஒப்புக் ெகாள்ளப்பட்ட விஷயமாக 

ப்ரஸித்தியைடந்திருக்கிறது.  

 வாயவீய ஸம்ஹிைதயில் பரேமச்வரன் அத்வரராஜன் என்று விளக்கி 

முடிவில்.  

 ைநேவச்வர பஹிஷ் க்ருதம் கர்மகுர்யாத் கதாசன என்று,  பரேமச்வரைன 

நீக்கி ஒரு கர்மாவும்,  ஒரு ேபாதும் ெசய்யக் கூடாெதன்று விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது.  

வ்ருதா யக்ேஞா வ்ருதா ேஹாேமா சிவநிந்தாரதஸ்ய து – சிவத்ேவஷத்துடன் 

ெசய்யும் யக்ஞம்,  ேஹாமம் வீணாவேதாடு,  அனர்த்தங்கைளயும் ெகாடுகும் 

என்பதும் ெதளிவு,  ஆதித்யபுராணத்திலும் சிவனில்லாமல் யக்ஞம் ெசய்யாேத 

என்று பிரம்மா தன் புத்ரனான தக்ஷைனத்தடுத்ததாகவும்,  

 சம்ேபாரவஞா யத்ராஸ்ேத ஸ்தாதவ்யம் ைநவ ஸூரிபி: என்றபடி 

சிவநிந்ைத நடக்குமிடத்திலிருக்கக்கூடாெதன்று,  தக்ஷன் யஜ்ஞசாைலயிலிருந்து,  

ப்ரம்மேதவர் ெவளிச்ெசன்றதாகவும்,  ததிசி முனிவர் பிறகு தக்ஷனுக்கு 

சிவப்ரபாவம் உைரத்ததாகவும் கூறப்பட்டிருக்கிறது.  
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நடந்த யுத்தம் முதலில் வர்ணிக்கப்பட்டு முடிவில் வீரபத்ரர் சக்ராயுதத்ைத 

விழுங்கிவிட்டதாகவும் ெசால்லப்படுகிறது பிறகு விஷ்ணு வீரபத்ரைரப் 

புகழ்ந்ததாகவும்,  தக்ஷனுக்கு நல்ல தண்டைன ஏற்பட்டெதன்று ெமச்சினதாகவும்,  

‘ேதவி த்ேராஹ பாபத்துடன் ஈச்வர த்ேராஹ பாபத்ைதயும் ெபற்றான்.  எனக்ேக 

சக்ராயுதம் இழக்கும் கதிெயன்றால்,  அவைன யார் காப்பாற்றுவார்,  நான் 

பரேமச்வரைன அர்ச்சித்து,  தபஸ் பலத்தால் மற்ெறாரு சக்ராயுதம் ெபற்றுக் 

ெகாள்ளுகிேறன்” என்று விஷ்ணு ெசான்னதாகவும் ெதளிவாகக் 

கூறப்பட்டிருக்கிறது.  கூர்ம புராணத்திலும்,  எல்லா யக்ஞஸம்பாரங்கைளயும் கங்ைக 

ப்ரவாகத்தில் எறிந்தாெரன்றும் பகன கண்கைள அனாயாஸமாகக் கரஞ்சத்தின் 

நுனியால் குத்திக் குளறிப் பிடுங்கினாெரன்றும் ெசால்லப்பட்டிருக்கிறது,  அவ்வாேற 

பிரம்மாண்ட புராணத்திலும் ததீச முனிவர் உபேதசத்ைதயும் ேகளாமல் தக்ஷன் 

யாகம் ெசய்ததாகவும் ேதவியின் தூண்டுதலால் வீரபத்ரர் ஸ்ருஷ்டிக்கப்பட்டு 

யக்ஞத்ைத அழித்ததாகவும்,  மான் உருவெமடுத்து ஓடின,  யாக கர்மாைவ 

ெதாடர்ந்து ெசன்று அழித்ததாகவும்,  பிறகு பிரம்ம ேதவரால் துதிக்கப்பட்டு 

சிவனருளால்,  தைல ெவட்டப்பட்ட விஷ்ணுவும்,  யாக கர்மாவும்,  மற்ற 

ேதவர்களும்,  முனிவர்களும்,  மறுபடி பைழய உருவங்கைள யைடந்ததாகவும்;  

ெசால்லப்பட்டிருக்கிறது.  பிறகு தக்ஷன் தன் தவற்ைற உணர்ந்து ஈச்வரைன 

ஸ்ேதாத்திரம் பண்ணி பிரார்த்திக்கிறான் ஆசுேதாஷியின் ஈச்வரன் அவைன 

மன்னித்துக் கல்ப்பத்தின் முடிவில் அவனுக்கு கணத்தைலவன் பதவிையயும் 

அனுக்ரஹித்தார்.  

 மகா பாரதத்திலும் :- பூமி நடுங்கினது,  ஸமுத்ரம் கலங்கியது;  

மைலகள் பிளக்கப்பட்டன;  திக்குகள் மயங்கின;  உலகத்ைத இருள் சூழ்ந்தது.  

சங்கரைனப் பார்த்துப் பல்ைலக் காட்டிச் சிரித்துக் ெகாண்டு 

புேராடாசத்ைதப்புஜித்த பூஷாவின் பற்கள் உைடக்கப்பட்டன.  (இன்ைறக்கும் 

அப்புஷ ேதவைத மாைவச் சருவாகச் ெசய்து ெகாடுத்தால் பாகம் ெபற்றுப் 

புசிக்க முடியும்,  பல் இழந்ததால் அன்னம் கூட சாப்பிட இயலாது ேபானான்). 

பிறகு எல்லாரும் எல்லா பாகமும் பரேமச்வரைனச் ேசர்ந்ததாக ஏற்படுத்தினதால்,  

பிைழத்து முன் ேபால் அவரவர் ரூபங்கைளயும் ெபற்றார்கள்.  
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அந்வயவ்ய திேரக ந்யாயத்தால்,  ஈச்வரன் தான் யக்ஞேசஷீ என்ற உண்ைமைய 

அறிவான்.  
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கவ்ேயன ேஸாம ஹவிஷா சருபி : ச பக்ைவ : 

ஸாத்யாந் த்ரிஸப்த முனயா விபஜந்தி யக்ஞாந் |  

ஸர்ேவஷு ேதஷ்வபி பவாநவிேசஷதஸ்த்வாம் 

ராஜானம் அத்வரவிெதள வயம் ஆமநாம : | |  

 

பதவுைர 

 21 யாகங்களுக்கும் பரேமச்வரன் தான் ேசஷீ.  கவ்ேயன – ெநய்,  பால்,  

தயிர்களால்,  ஸாத்யான் – ெசய்யப்படும் ஒளபாஸனம் முதலாகிய,  ஸ்தாலீ பாகம் 

ஆக்ரயனம் அஷ்டகா,  பிண்டபிதிர்யன்ஞம்,  மாஸி சிராத்தம் ைசத்ரீ,  என்ற 

சூலகவம் என்ற ஈசானபலி,  ஆச்வயுஜீ என்ற ஏழு பாகயக்ஞங்கைளயும்;  ேஸாம 

ஹவிஷா ஸாத்யான் – ேஸரமரஸத்தால் ெசய்யப்பட ேவண்டிய அக்னிஷ்ேடாமம்,  

அத்யக்னிஷ்ேடாமம்,  உக்தியம்,  ேஷாட சீ,  வாஜேபயம்,  அதிராத்ரம்,  

அப்ேதார்யாமம்,  என்ற ஏழுவிதமான ேஸாமஸம்ஸ்ைத யக்ஞங்கைளயும்,  பக்ைவ: 

சருபி: ஸாத்யன் – அக்னியில் பாகம் ெசய்யப்பட்ட ஹவிஸ்ஸால் 

ெசய்யப்படேவண்டிய ஏழு ஹவிர் யக்ஞங்கைளயும் – (ஆதானம் 

அக்னிேஹாத்ரம்,  தர்சபூர்ணமாஸம் இஷ்டி,  ஆக்ேரயேனஷ்டி,  சாதுர்மாஸ்யம்,  

நிரூடபசுபந்தம்,  ெஸளத்ராமணி) முனய:- ஸூத்ரகாரர்களான ரிஷிகள்,  த்ரிஸப் 

தான் – மூேவழு – 21 யக்ஞங்கைள,  விபஜந்தி – பிரித்துக் கூறியிருக்கிறார்கள்.  

ேதஷுஸர்ேவஷு அபி – அைவகள் எல்லாவற்றிலுய் பவாந் – தாங்கள்,  ஸ்வாமி 

யஜமானனாக இருக்கிறீர்.  

 ‘த்ரிஸப்த யத் குஹ்யாணி த்ேவ உத்’ இருபத்ேதார் யாகங்களும்,  த்ேவ 

உத் – த்வய்ேயவ – உமக்ேக ெசய்யப்படுகின்றன என்று சுருதிகள் 

உத்க்ேகாஷிக்கின்றன.  வயம் – நாங்கள்,  அவிேசஷத: - பிரித்துச் ெசால்லாமல்,  

ெபாதுவாக,  த்வாம் – உம்ைமேய,  அத்வரவிெதள ராஜானம் – 

யக்ஞங்களுக்ெகல்லாம் தைலவன் என்று ஆமநாம :-  
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 ஆேவா ராஜானம் அத்வரஸ்ய ருத்ரம் 

 காதபதிம்,  ேமதபதிம் 

என்ற சுருதிகைளக் ெகாண்டு ெபாதுவாகச் ெசால்லுகிேறாம்.  
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அக்னிம் ப்ரகாசயது சங்கர ருத்ரவந்தம் 

மந்த்ரஸ் த்வமக்ன இதி வா ததநந்தேரா வா |  

ராஜன்வதீ க்ஷிதிரிதீவ விேசஷணஸ்ய 

நாலம் ப்ரதீப மபேநதும் இெமள ப்ரகர்ஷம் | |  

 

அக்னேய ருத்ரவேத புேராடா சமஷ்டா கபாலம் நிர்வேபத் –  

 என்ற யக்ஞத்தில் அக்னிக்கு விேசஷணமாக ருத்ரைனக் ெகாடுத்திருப்பது,  

ருத்ரனுக்கு அபஹர்ஷத்ைதக் காட்டாது என்று விளக்குகிறார்.  

 

பதவுைர 

 சங்கர – பரேமச்வரா!  த்வமக்ன இதி மந்த்ேராவா – த்வமக்ேன என்ற 

மந்த்ரமும்,  ததநந்தேராவா – அதற்கடுத்த ஆேவாராஜானம் என்ற மந்த்ரமும்,  

யாஜ்யா புேரானுவாக்யா மந்த்ரங்களாகிய இவ்விரண்டும்,  ருத்ரவத் அக்னி 

ேதவைதயுள்ள யாகத்தில் விநிேயாகிக்கப்பட்டிருப்பதால்,  ருத்ரவந்தம் அக்னிம் 

ப்ரகாசயது – ருத்ரவத் அக்னி ேதவைதைய ெவளிப்படுத்தட்டும் ஆயினும்,  

ராஜன்வத் க்ஷிதிரிதீவ – நல்லராஜாைவயுைடய பூமி என்ற வாக்யம் ேபால,  

அங்கு பூமி விேசஷ்யமாக விருந்தாலும்,  ராஜா விேசஷணமாகவிருந்தாலும் ராஜா 

தான் சிறந்தவன் என்பது ெவளிப்படுவது ேபால இெமள – இவ்விரு 

மந்த்ரங்கள்,  விேசஷணஸ்ய – அக்னி விேசஷணமான ருத்ரனுக்கு உள்ள,  

ப்ரகர்ஷம் – ேமன்ைமைய,  ப்ரதீபம் – எதிரைடயாக,  அபேநதும் – நீக்குவதற்கு 

விேசஷணமானதால் ருத்ரன் அக்னிக்கு கீழ்ப்பட்டவன் என்று ெசால்வதற்கு நாலம் 

– சக்தியுள்ளைவகள் அல்ல.  
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யா ேராஹிணீ பவதி ேதவ ! ததா த்வதீயா 

தஸ்யாம் த்ேவேதக விஷெயள விஷமாக்ஷ ! த்ருஷ்ெடள |  

மந்த்ரா விெமள ததிஹ யக்ஞபதித்வ மீச 

ஸ்பஷ்டம் த்வேதகவிஷயம் ப்ரதியாந்திதீரா : | |  

 

 ெரளத்ரீம் ேராஹிணீம் ஆலேபத என்ற யாகத்தில் இவ்விரு மந்த்ரங்களும்,  

யாஜ்யா புேராநுவாக்யா மந்த்ரங்களாக விநிேயாகிக்கப்பட்டு,  இதர 

ஸம்பந்தமில்லாமல் சிவைனேய ெவளிப்படுத்துகிறபடியால்,  இம் மந்த்ரங்கள் ஈச்வர 

ப்ரகாசமாகத்தான ெகாள்ள ேவண்டும்.  

 

பதவுைர 

 விஷமாக்ஷ – முக்கண்ணேன!  யா த்வதீயா ேராஹிணீ பவதி – யாெதாரு,  

உமக்கு மாத்திரம் ேராஹிணீ என்ற ஹவிஸ் ெகாடுக்கப்படுகிறேதா,  ததா – 

அப்ெபாழுது,  ேதவ – கடவுேள தஸ்யாம் – அந்த ேராஹிணீ ஹவிஸ்ஸில் 

இெமள மந்த்ெரள – இந்த இரண்டு மந்த்ரங்கள்,  த்வேதக விஷெயள 

த்ருஷ்ெடள,  உம்ைம மட்டும் ெவளிப்படுத்தும் மந்த்ரங்களாக காணப்படுகின்றன.  

தத் – ஆைகயால்,  ஈச – பரேமச்வரேன!  இஹ   – இங்கு தீரா:- ெபரிேயார்கள் 

புத்திமான்கள்,  யக்ஞபதித்வம் – யாகத் தைலைமைய ஸ்பஷ்டம் – ெதளிவாக,  

த்வேதக விஷயம் – உம்ைம மட்டும் ேசர்ந்ததாக,  ப்ரதியாந்தி – அறிகிறார்கள்.  

 ப்ருது முதலிய 16 அரசர்கள்,  சிவனுக்கு யாகம் ெசய்து ஸ்வர்க்கம் 

ேசர்ந்த்தாகவும்,  ராமாயணத்தில் அச்வேமத யாகத்தில் ஈசைன நமஸ்கரித்ததாகவும் 

கூறப்பட்டிருப்பது காண்க.  
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பித்ரா குமாரமிவ ப்ருத்ய மிேவச்வேரண 

சிஷ்யம் கிரீச ! குருேணவ குணாதிேகன |  

அக்னிம் த்வயா க்ருதவிேசஷண மூசிவாம் ெஸள 
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 ருத்ரவதக்னி யாகத்தில் ருத்ரைன விேசஷணமாகக் கூறுவது 

ேமன்ைமையத்தான் ெதரிவிக்கிறது.  

 

பதவுைர 

 பித்ரா குமாரமிவ – தந்ைதயுடன் கூடிய பிள்ைள என்பைதப் ேபாலவும்,  

ஈச்வேரண ப்ருத்யமிவ – யஜமானனுடன் கூடிய ேவைலக்காரன் என்பைதப் 

ேபாலவும்,  குருணா சிஷ்யமிவ – ஆசார்யருடன் கூடிய மாணாக்கன் என்பது 

ேபாலவும்,  கிரீச – வார்த்ைதயின் உண்ைமயறிந்த கடவுேள!  குணாதிேகன த்வயா 

– குணம் நிரம்பிய உம்மால்,  க்ருதவிேசஷணம் – அைடெமாழி 

ெகாடுக்கப்பட்டது,  அக்னிம் – அக்னிைய,  ஊசிவாம்ெஸா – ெசால்லுகிற இெமள 

மந்த்ெரள – இவ்விரண்டு மந்த்ரங்கள்,  பரமம் ப்ரகாஷம் – சிறந்த மகிைமைய,  

கமயத :- அறிவிக்கின்றன.  குறிக்கும் வாக்ய கத ப்ராதான்யம் ேவறு;  வஸ்து கத 

ப்ராதான்யம் ேவறு என்ற ந்யாயம் இங்கு ெகாள்ள ேவண்டும்.  அக்னிக்ேக 

ருத்ரபத ப்ரேயாகத்தால் தான் ஆங்காங்கு துதி காணப்படுகிறெதன்றால்,  

ருத்ரனுக்குக் தான் ெசாந்த மகிைம அதிகம் என்பதில் ஸந்ேதகம் இல்ைல.  

 

சுேலாகம் 81 

ரிக் ஸம்ஹிதா வததி ேமதபதிம் பவந்தம் 

ராஜானம் அத்வரவிேத : அயமாஹ மந்த்ர : |  

த்வத் ஷூக்த மந்த்ர கணமண்டன ெமளலி ரத்னம்  

ரூேபண ச த்வதபிதான க்ருஹீத சக்தி : | |  
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 ரிக்ஸம்ஹிதா – ரிக்ேவதம்,  காதபதிம்,  ேமதபதிம் என்ற மந்த்ரம்,  பவந்தம் 

– தங்கைள,  ேமதபடிம் வததி – யக்ஞத்திற்கு அதிபதி ெயன்று ெசால்லுகிறது,  

அப்படிேய அயம் மந்த்ரம் – ஆேவாராஜானம் என்ற மந்த்ரம்,  அத்வரவிேத : 

ராஜானம் ஆஹ – யாகத்தைலவனாக உம்ைமச் ெசால்லுகிறது,  த்வத்ஸூக்த மந்த்ர 

கண மண்டன ெமளளி ரத்னம் – உம்முைடயதான ருத்ர ஸூக்தத்தில் 

அலங்காரமான,  சிேராமணியான இந்த மந்த்ரம் யஜுர் ேவதத்தில்,  

இமாருத்ராேயதி ஸூக்தக் கைடசியில் படிக்கப்பட்டிருப்பதாலும்,  ரூேபண ச – 

அர்த்த ஸ்வரூபத்ைத ேயாசிப்பதாலும்,  த்வதபிதான க்ருஹீத சக்தி: - உம்ைமச் 



சுருதி ஸூக்தி மாலா 

ெசால்லித் ெதரியப்படுத்துவதில் ஸாமர்த்தியம் ெபற்றது என்பது திண்ணம் அக்னி 

ேதவதாகமாக ெஸளனகர் ெசால்லியிருந்தாலும்,  யஜுர் ேவத பாடத்தாலும்,  

அர்த்தப்ரகாசன ஸாமர்த்யத்தாலும்,  ஆேவாராஜானம் என்பது ருத்ரைனத் தான் 

குறிக்கும் மந்த்ரமாகும் என்பது தாத்பர்யம்.  

 

சுேலாகம் 82 

த்வத்கம் புரா மரணதஸ் ஸ்தனயித்னு கல்ப்பாத் 

ஆகாரணம் பரம காருணிக ப்ருவாண : |  

மந்த்ேராயமாவ இதி யாவத் உபக்ரமாயா : 

மூலம் மேஹச ! விதிதம் சிவதர்ம ஸூக்ேத : | |  

 

பதவுைர 

 பரமகாருணிக – விஷமுண்டும்,  த்ரிபுரெமரித்தும் உலகம் காத்த 

கருைணக்கடேல!  மேஹச – பரேமச்வரேன!  ஆவ இதி அயம் மந்த்ர :- 

ஆேவாராஜானம் என்ற இந்த மந்த்ரம்,  ஸ்தனயித்னு கல்ப்பாத் – இடி ேபான்ற,  

மரணத:   புரா – மரணம் கிழத்தனம்,  இந்த்ரிய சக்தி யிழத்தல் முதலிய நாசத்துக்கு 

முன்,  த்வத்கமாகாரணம் – உம்ைமக் கூப்பிடுவைத ப்ருவாண:- ெசால்வதால்,  

யாவதுப க்ரமாயா :- யாவத் என்ற சப்தத்தில் ஆரம்பிக்கப்படுகிற,  சிவதர்ம 

ஸூகேத :- சிவதர்ம வசனத்துக்கு,  

 யாவந் ந யாதி மரணம் யாவந் நாக்ரமேத ஜரா |  

 யாவந் ேநந்த்ரிய ைவகல்யம் தாவத் பூஜய சங்கரம் | |  

என்ற வாக்யத்துக்கு மூலம் – ஆதாரபூத,  ேவதமந்த்ரமாக விதிதம் – 

அறியப்படுகிறது.  

 சிவதர்ம ஸூக்தத்திற்கு மூல பூதமான,  ஆேவாராஜானம் என்ற சுருதி,  

ஸ்ம்ருதிப்படி சங்கர பூைஜையத்தான் ெதரிவிக்கும்,  அக்னிையத் ெதரிவிக்க 

முடியாது என்பது கருத்து.  
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 ச்ருேதரிவார்த்தம் ஸ்ம்ருதிரன்வ கச்சத் என்ற மகாகவி காளிதாஸர் 

வசனப்படியும்,  ஸ்மருத்யாதிகரண ைஜமினிய ந்யாயப்படியும்,  ஆேவா ராஜானம் 

என்ற மந்த்ரம் சிவ தர்ம வசனத்துக்கு மூலமானதால்,  இரண்டும் ஏக அர்த்தமாக 

ேவண்டும்.  ஆதலால் ருத்ர ப்ரதி பாதகம் தான் என்பது நிச்சயம்.  



சுருதி ஸூக்தி மாலா 

 இவ்விதம் ஐந்து லக்ஷணங்களால் பரேமச்வரனுைடஅய பரத்வம் 

ஸ்தாபிக்கப்பட்டது.  

 

சுேலாகம் 83 

பீேமாஸி சங்கர ! ம்ருேகா நு நிதர்சனம் ேத 

ேதேஜாபி ருச்சலித ஸூர்யஸஹஸ்ர கல்ப்ைப : |  

அக்ேராதனஸ் ஸ்மிதமுேகாபி நிஜானுபாவாத் 

ஆபாததஸ்தனுப்ருதாம் ந்ருபதிர் பயாய | |  

 

பதவுைர 

 சங்கர – ஸுகத்ைதத் தரும் ெதய்வேம!  உச்சலித ஸூர்ய ஸமஸ்ர 

கல்ப்ைப :- உதயமான ஆயிரம் ஸூர்யனுக்கு ஸமானமான,  ேதேஜாபி: - 

ஒளிகளால் பீேமாஸி – அைனவரும் பயப்படும்படி இருக்கிறீர்.  ஒர் ஸூர்யேன 

தன் ஒளியால் ஹிதம் ெசய்பவனாயினும் உஷ்ணத்தால் ெகாளுத்தி பயப்படச் 

ெசய்கிறான்.  ஆயிரம் ஸூர்யனுக்கு ஸமமான ஒளியுள்ள,  சங்கரனாகிய தாங்கள் 

ஜனங்கைள பயமுறுத்துவதால் பீமனல்ல;  தங்களுைடய ஒளி யாரும் 

ஸகிக்கமுடியாமல் இருப்பது பற்றி – பீமன் பயப்படக் காரணமாக இருப்பது 

உமது ஒளிையத் தாங்க ஜனங்களுக்குச் சக்தியில்லாதது தான்,  அவ்விதேம 

பாணினீ ஸுத்ரம் பீமா தேயா அபாதேன என்று ெசால்லுகிறது ேத – உமக்கு 

ம்ருேகாநு – ஸிம்மம் அல்லவா,  நிதர்சனம் – திருஷ்டாந்தமாக ருத்ரத்தில் 

ெசால்லப்படுகிறது.  அக்ேராதன – ேகாபிக்கும் ஸ்வபாவேம இல்லாத,  ஸ்மித 

முேகாபி – புன்சிரிப்புள்ள முகத்துடன் கூடியிருந்த ேபாதிலும்,  ந்ருபதி: - அரசன் 

நிஜானு பாவாத் – அரசனுக்குரிய ேதஜஸ்ஸின் பலத்தால்,  தநுப்ருதாம் – 

ஜனங்களுக்கு ஆபாதத :- ேமலாக,  ெவளிப்பைடயாக,  பயாய பவதி – 

பயத்துக்கும் காரணமாக ஆகிறனல்லவா? 

 www.shaivam.org 114 

 ஸ்துஹி ச்ருதம் – என்ற ருத்ர மந்த்ரத்தின் தாதபர்யமாவது ச்ருதம் – 

ேவதாந்தங்களின் ப்ரஸித்தமான,  கர்த்த ஸதம் ஹ்ருத்ய குைகயில் 

பள்ளத்திலிருக்கும்,  யுவானம் – அழிவில்லாமல் மாறுபாடு இல்லாமல்,  

என்ைறக்கும் யுவாவான,  ம்ருகம் ந – ஸிம்மம் ேபால,  பீமம் – ேதேஜா 

பலத்தில் பிறர் பயப்படக் காரணமான,  உக்ரம் – பிறரால் அவமதிக்கத்தகாத 



சுருதி ஸூக்தி மாலா 

உபஹர்த்தும் பாபங்கைள அழிக்கும் ஸதாசிவைன ஓ மனேம,  ஸ்துஹி – 

துதிப்யாக.  

 மகா கவி காளிதாஸர் தன் சாகுந்தல நாடகத்தில் ரிஷி சிஷ்யர்கள் 

துஷ்யந்த ராஜன் அருகில் ெசல்லும் ேபாது,  தங்கள் அனுபவத்தால்,  மகாராஜா 

ேதஜஸ்ைஸ விளக்குவதாக வர்ணிக்கும் ச்ேலாகங்களில் இரண்டு இக்கருத்ைத 

ெவளிப்படுத்தும்,  வாசல் காவல்காரன் உத்தரவு ெகாடுத்து உள்ேள ேபாகிேறன்.  

கஞ்சுகி,  அரசன் பக்கத்தில் பழகுகிறவன் என்ைன அரசன்பால் அைழத்துப் 

ேபாகிறான்;  ஆயினும் அரசன் இயற்ைகயான ஒளியால் கண் பார்ைவகைளத் 

திருப்பி என்ைன ெவளிேய தள்ளுவது ேபால்,  வார்த்ைதயால் தடுக்காமேல,  

ேதேஜா பலத்தால் தடுப்பது ேபால் எனக்கு உணர்ச்சி ஏற்படுகிறது என்கிறார் 

சாரத்வதன்.  மற்ெறாரு சிஷ்யர் சார்ங்கரவன் கூறுவது – அரசன் 

மதுப்பழக்கமுள்ளவனல்ல.  அழகில்லாமல் குரூரமான உருவம் பைடத்தவனல்ல,  

ஆயினும் அரசன் பக்கத்தில் ெசல்லும் ேபாது,  ஒரு வித அச்சம் ஏற்படுகிறது;  

அேத அரசன் பல தடைவ பார்க்கப்பட்ட ேபாதிலும்,  அவ்வப்ேபாது ஸமுத்ர 

ராஜன் ேபால,  புதுப் புது ேதாற்றமளிப்பது ஆச்சர்யமாக இருக்கிறது.  

 

சுேலாகம் 84 

அப்யுத்யதம் கிரிச வஜ்ரமதீமேஹ த்வாம் 

த்வத் பிப்யத : பவன பானு க்ருசானு சக்ரா: |  

ம்ருத்யு :ச தத்தத் அதிகார ப்ருதஸ்ததான்ேய 

ப்ரம்ஹத்வ லக்ஷண மயம் பயேஹதுபாவ : | |  

 

பதவுைர 
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 கிரிச – ேவதாந்த ப்ரதி பாத்ய ப்ரம்மேம!  த்வாம் – உம்ைம,  அப்யுத்யதம் 

– உயரத்தூக்கப்பட்ட,  வஜ்ரம் – வஜ்ராயுதம் ேபால,  (பய ேஹதுவாக) அதீமேஹ 

– கேடாப நிஷத்திலிருந்து அறிகிேறாம்.  பவன பானு க்ருசானுசக்ரா :- வாயு,  

சூர்யன்,  அக்னி,  இந்திரன் நால்வர்களும் ம்ருத்யு: ச யமதர்ம ராஜனும்,  ததா – 

அவ்விதேம,  அன்ேய – மற்ற,  தத்தத் அதிகார பூத :- அந்த அந்த 

அதிகாரத்ஹ்டில் அமர்ந்திருக்கும் புருஷர்கள் அைனவர்களும்,  த்வத் – 

உம்மிடமிருந்து,  பிப்யத: பயப்படுகிறவர்களாக,  பவந்தி – இருக்கிறார்கள்.  அயம் 
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– இந்த,  பயேஹது பாவ: பயப்படக் காரனமாக இருப்பது,  ப்ரம்ஹத்வ லக்ஷணம் 

ப்ரம்மத்தின் லக்ஷணமாக ேவதாந்தங்களில்,  ைதத்ரீய முதலிய இடங்களில் 

கூறப்பட்டிருக்கிறது.  

 ஏகேமவாத்விதீயம் ப்ரம்மா 

 ஏக  ஏவ ருத்ேரா ந த்வீதியாய தஸ்ேத 

இந்த இரண்டு ச்ருதிகளின் அர்த்த பர்யாேலாசைனயில்,  ப்ரம்ம சப்தமும்,  ருத்ர 

சப்தமும் ஸமானார்த்தகம் என்பது ெவளியாகிறது.  ஆதலால் ருத்ர 

சப்தவாச்யனான ஸதாசிவன் தான் ப்ரம்மம் என்பது ெவளியாகிறது.  
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ேகாரா சிவாச பகவந் உபயீ தனுஸ்ேத 

ேகாரா பிஷஜ்யதி பவார்த்த முபாஸ்யமானா |  

அன்யா பிஷக் ஜனக்ருதாம் ருஜ மீக்ஷமாணா 

த்ருஷ்ட்யா ததாதி சிவதா மசிவாத்மேனா பி | |  

 

பதவுைர 

 பகவந் – பகவாேன!  ேத – உமக்கு ேகாரா – பயங்கரமானது,  சிவாச – 

சாந்தமானது என்ற உபயீதநு :- இரண்டுவிதமான உருவங்கள் இருக்கின்றன.  

அைவகளுள்,  ேகார – பயங்கரமான உருவம்,  உபாஸ்யமானா ஸதி – வாக்கால் 

துதிக்கப்பட்டு,  உடலால் வணங்கப்பட்டு,  மனதால் த்யானம் ெசய்யப்பட்டதாக 

பவார்த்தம் – ஸம்ஸாரேராக க்ரஸ்தைன,  பிஷஜ்யதி – ைவத்யம் ெசய்து,  

ஸம்ஸாரேராகத்ைத நீக்குகிறது,  அன்யா – மற்ெறான்றாகிய சாந்த உருவம் பிஷக் 

ஜனக்ருதாம் ருஜம் – ைவத்யம் பண்ணுவதாகிய துதி,  நமஸ்காரம்,  த்யானம்,  

ெசய்விப்பதால் ஏறபடும் துக்கத்ைத,  ஈக்ஷமாணா பார்த்துக் ெகாண்டு அைத 

ஸகிக்காமல்,  அந்தக் கஷ்டம் கூடக் ெகாடுக்காமல் ைவத்யம் ெசய்யக் கருதி,  

த்ருஷ்ட்யா – அழகான தன் சந்திரேசகர மூர்த்தி தர்சனத்தாேலேய,  

அசிவாத்மேனாபி – பாபம் ெசய்தவனுக்கும் சிவதாம் – மங்கள உருவத்ைத,  ஈச 

தாதாத்ம்யத்ைத,  ததாதி – ெகாடுக்கிறது.  
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ேகாராந்நேமா விததத : சமயந்தி ருத்ைர : 

ஆர்த்தா ஹி ேகாரமுபயாந்தி சிகித்ஸிதாரம் |  

ப்ரீணந்தி சங்கர சிவாம் சமகானுவாைக : 

ேஹாமஸ்ய யத்தவ பவந்த்யுபேயபி மந்த்ரா : | |  

 

பதவுைர 

 யத் – எந்தக் காரணத்தால்,  தவ ேஹாமஸ்ய – உம்முைடய ருத்ர 

ஏகாதசினி முதலிய ேஹாமத்துக்கு,  உபேயபி மந்த்ரா : - இரண்டு விதமான 

நமகம்,  சமகம் என்ற பிரிவுள்ள மந்த்ரங்கள் பவந்தி – விநிேயாகப் 

படுத்தப்படுகின்றனேவா,  தத் – அந்தக் காராணத்தால்,  ருத்ைர :- 

ருத்ரமந்த்ரங்களால்,  நமக  அநுவாகங்கள் பதிெனான்றால்,  நம :- நமஸ்காரத்ைத,  

விததத :- ெசய்கிறவர்கள்,  ேகாராம் – பயங்கரமான உமது உருவத்ைத,  சமயந்தி 

– அடங்கச்ெசய்கிறார்கள் (சாந்தமாகச் ெசய்கிறார்கள்) ஹி ஏெனன்றால்,  ஆர்த்தா 

:- ேராகிகள்,  ேகாரம் – மருந்து ெகாடுப்பதால் பயத்ைதத் தரும்,  சிகித்ஸிதாரம் – 

ைவத்யைன,  உபயாந்தி – அைடகிறார்கள்,  சங்கர – ஸுகத்ைதத் தருகிறவேர!  

சமுகாநுவாைக: - சமக மந்த்ரங்கைளச் ெசால்லி,  ேஹாமம் ெசய்வதால்,  சிவாம் – 

உமது மங்கள உருவத்ைத,  ப்ரீணந்தி – ஸந்ேதாஷப் படுத்துகிறார்கள்.  

 

தாத்பர்யம் 
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 ைவத்யன் ேராகிக்கு மருந்து ெகாடுத்து,  பத்தியம் ைவக்கும் ேபாது பயம் 

அளிப்பவனாகவும்,  பிறகு வ்யாதி தீர்ந்ததும் புஷ்டிக்கு நல்ல ேலகியங்கள்,  

பழரஸம் அளிக்கும் ேபாது,  மங்களகரமாகவும் இருப்பது ேபால,  பரேமச்வரன் 

ஸம்ஸார ேராகம் நீங்க,  மேனா வாக்,  காயங்களால்,  த்யாநிக்கவும்,  துதிக்கவும்,  

நமஸ்கரிக்கவும் தூண்டிவிட்டு பயமளித்து,  பிறகு அம்மூன்று கர்மாவாகிய 

மருந்தால் ஸம்ஸார ேராகம் நீக்கி,  புஷ்டியளிப்பதற்காக அம்ருதத்வத்ைதக் 

ெகாடுக்கும் ேபாது மங்கள ஸ்வரூபியாக இருக்கிறார் என்பது தாத்பர்யம்.  

பிரம்மாண்டபுராணத்தில் பரேமச்வரனுக்கு ேகாரமான தநுக்கள் சூரியன்,  விஷ்ணு,  

அக்னி முதலியைவ.  சிவமான (அேகார),  தநுக்கள் ஜலம்,  சந்திரன்,  ப்ரம்ம 

ஸ்வரூபம்,  முதலியைவ எனக்கூறப்பட்டிருப்பதும் ஆதாரமாகும்.  



சுருதி ஸூக்தி மாலா 

சுேலாகம் 87 

விஷ்ணு ப்ரஜாபதி புரந்தர பூர்வேகஷு 

வாஜாதி துல்ய மிதேரஷ்வபி ைதவேதஷு |  

ஆசம்ஸிேதஷு சமகா : பரிசிஷ்யமானம் 

தாதார மீச்வர !பவந்த மசப்த மாஹு : | |  

 

பதவுைர 

 விஷ்ணு ப்ரஜாபதி புரந்தர பூர்வேகஷு – விஷ்ணு ப்ரம்மா,  இந்திரன் 

முதலிய,  இதேரஷு ைதவேதஷ்வபி – மற்ற ேதவைதகளும்,  வாஜாதி துல்யம் – 

அன்னம் முதலியைவ ேபால ேவண்டிக்ெகாள்ளப்படும்,  கர்மகாரகனாகச் 

ெசால்லப்பட்டிருக்கும் ெபாழுது,  ஈச்வர – பரமசிவேன!  சமகா :- சமக 

மந்த்ரங்கள்,  பரிசிஷ்யமான – மிச்சப்படுகிற,  ேவண்டிக்ெகாள்ளப்பட்ட 

வஸ்துக்களில் ேசர்க்கப்படாத,  பவந்தம் – தங்கைள,  அசப்தம் தாதா – 

ெகாடுப்பவர் என்ற பதமில்லாமேலேய,  பரிேசஷ்யந்யாயத்தால்,  தாதாரம் ஆஹு:- 

361 பயன்கைளயும்,  ெகாடுக்கிற ைதவம் என்ற ெசால்லுகின்றன.  

 ேவண்டப்படும் வஸ்துக்களில்,  அன்னம்ேபால,  ப்ரம்மா,  இந்திரன் 

விஷ்ணுவின் பதவிகளும் ேசர்க்கப்பட்டு.  எல்லாம் ெகாடுபடுெபாருள்கள்;  சிவ : 

ச ேம – என்று சமகத்தில் இல்லாததால்,  அவர் மற்ற எல்லாவற்ைறயும் 

ெகாடுக்கும் தாதா என்று ஏற்படுகிறது.  
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யுக்தம் நமானயிது மீச்வர ! ஸந்நிெதள ேத 

ேதவாந்தராணி மஹதாமிவ மர்த்ய மாத்ரம் |  

அந்தர்த்தி மத்வரவிெதள ததேபக்ஷமாணா : 

த்வத்கர்மஸீம்னி பரிேஷசன மாசரந்தி | |  

 

பதவுைர 
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 ஈச்வர – ஸகல   ேதவைதகளுக்கும் தைலவேர!  மகதாம் – பூஜிக்கத்தகுந்த 

ெபரிேயார்களுக்கு,  ஸந்நிெதள – எதிரில்,  மர்த்ய மாத்ரமிவ – ஸாதாரண 
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மனிதனிப்ேபால,  ேத – உம்முைடய ஸந்நிெதள – எதிரில்,  ேதவாந்த ராணி – 

மற்ற சில்லைர ேதவைதகைள மானயிதும் – பூஜிப்ப்து ந யுக்தம் – தகுதியற்றது 

என்று கருதி,  தத் – அந்தக் காரணத் தால் அத்வரவிெதள : யாகம் முதலிய 

பூஜாகாலத்தில்,  அந்த்தர்தி மேபக்ஷமாணா :- உமது மைறைவ விரும்பினவர்கள்.  

த்வத்கர்மஸீம்னி – உம்ைமப் பூஜித்த கார்யம் முடிந்ததும் பரிேஷசனம் 

ருத்ரேதவன் மைறந்தருள ேவண்டுெமன்ற ேநாக்கத்துடன் தீர்த்தத்தால் 

நைனத்தைல,  ஆசரந்தி – ெசய்கிறார்கள்.  

 அப:  பரிஷிஞ்சதி ருத்ரஸ்யாந்தர் ஹித்ைய – என்ற சுருதி இந்த அர்த்தத்ைத 

விளக்குகிறது.  ருத்ர பூைஜக்குப் பிறகு,  அப   உபஸ்ப்ருச்ய என்று தீர்த்தத்ைதத் 

ெதாட்டு நைனத்து விட்டு மற்றவர்களுக்குப் பூைஜ ெசய்வது,  அவர் ெபரியவர்,  

அவர் ஸந்நிதியில் சிறியவர் பூைஜ தகுதியற்றதால் அவைர அனுப்பிவிட்டு,  அவர் 

மைறந்தபின் சிறியவர்கைளப் பூைஜ ெசய்யேவண்டுெமன்ற ேநாக்கத்துடன்,  அவர் 

மைறவிற்கு அறிகுறியாக,  அப  உபஸ்ப்ருச்ய ெசய்ய ேவண்டுெமன்பது 

தாத்பர்யம்.  
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ஆத்மாந்தராணி பசவ : பரதந்த்ரபாவாத் 

ஸ்வாதந்த்ர்யத : பசுபேத ! பதிரீச்வர த்வம் |  

ஆத்மானம் ஒளபநிஷதா : ப்ரவதந்த்யனீசம் 

ஈசம் பவந்த முபேயா ருபயம் ஸ்வபாவ : | |  

 

பதவுைர 
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 ஆத்மாந்தராணி – பரமசிவைனத்தவிர மற்ற இதர ஆத்மாக்கள்,  

பரதந்த்ரபாவாத் – பிறருக்கு அதீனமாக இருப்பதால் பசவ:- பசுக்களாவார்கள்,  

ஈச்வர – ேஹ பரேமச்வரா!  பசு பேத – பசுக்களான ஸகல ஜீவர்களுக்கும் 

தைலவேர!  த்வம் – நீர்,  ஸ்வாதந்த்ர்யத :- பராதீனமாக இல்லாததால்,  

ஸ்வதந்த்ரமாக இருப்பதால்,  பதி :- பசுபதி யாகிறீர்,  வாயவீயஸம்ஹிைத,  

ஆதித்யபுராணம்,  மகாபாரதம்,  லிங்கபுராணம் முதலியைவகளில் இவ்விஷயம் 

ெதளிவாகக் கூறப்பட்டுள்ளது,  ஒளபநிஷதா :- உபநிஷத்ெதரிந்தவர்கள்,  

ஆத்மானம் – ஜீவைன,  அனீசம் – ஸ்வாதந்த்ர்யம் அற்றவெனன்றும்,  பவந்தம் – 
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தங்கைள,  ஈசம் – ஸ்வதந்த்ரமாயிருப்பவெரன்றும்,  ப்ரவதந்தி – 

ெசால்லுகின்றார்கள்.  உபேயா :- இருவர்களுக்கும்,  உபயம் – அவ்விரண்டும்,  

ஸ்வபாவ :- இயற்ைகயாக அைமந்த குணமாகும்,  அதர்வசிரஸ் அதர்வ சிைக,  

ச்ேவதாச்வதரம் வாயவீய ஸம்ஹிைத முதலிய க்ரந்தங்களில் ஜீவன் 

இயற்ைகயாகேவ பரதந்த்ரன்,  பரேமசரன் – இயற்ைகயாகேவ ஸ்வதந்த்ரன்,  பசுபதி 

என்ற விஷயம் ெதளிவாக்கப்பட்டிருக்கிறது பசுபதி பாவம் வரம் ெபற்றதால் 

ஏற்பட்டதாக சுருதியில் ெசால்லப்படுவது,  ஸ்துதிக்காக அர்த்த்வாதமாகும்,  

ஸ்வார்த்தம் தாத்யர்ய விஷயமாக விவக்ஷிதமாகாது.  

 ஸர்வேலாக மேஹச்வரம் மாம் ஞாத்வா சாந்தி மிருச்சதி என்ற 

கீதாவாக்யத்தில்,  மாம் என்பது,  கிருஷ்ணனுக்கும் உபேதசம் ெசய்த,  வக்தாவாகிய 

பரமசிவைனக் குறிக்குேம யல்லாது,  அர்ஜுனனுக்கு உபேதசம் ெசய்த 

ப்ரவக்தாவாகிய கிருஷ்ணைனக் குறிக்காது,  கிருஷ்ணனும் பசுபதி பரதந்த்ரன் 

ப்ரவக்தா மாம் பதார்த்தமானல்,  கீைத வாசிப்பவர்கள் பாடம் ெசால்பவர்கள் கூட 

மாம் பதார்த்தமாகி அவர்களும் ஈச்வரர்களாகவும்,  உபாஸிக்கப்பட 

ேவண்டியவர்களாகவும் ஆகி விடுவார்களல்லவா? கூர்ம புராணத்திலும்,  

ச்ேவதாச்வதர உபநிஷத்திலும்,  பாரதம் சாந்தி பர்வாவிலும் எல்லா 

வித்ைதகைளயும் பரமசிவன் தான்,  வக்தா ஆகமாட்டான் என்பது 

கூறப்பட்டிருக்கிறது.  உதயனாசார்யார் ந்யாயகுஸுமாஞ்ஜலி என்ற தன் 

புஸ்தகத்தில் அஸ்மத் சப்தத்துக்கு வக்தா தான் அர்த்தம் ப்ரவக்தா அர்த்தமாகா 

ெதன்பைதத் தர்க்க சாஸ்திர முைறயில் ஸ்தாபித்திருக்கிறார்.  

 வ்ருஷ்ணீனாம் வாஸு ேதேவாஸ்மி – என்ற கிருஷ்ணன் 

பாண்டவரக்ளுக்குள் அர்ஜுனன் ேபால விபூதி ேகாஷ்டியில் ேசர்த்துக் 

கூறப்பட்டிருப்பதால்,  விபூதிமான் வாஸுேதவனாக இருக்க முடியாது,  ஆனதுபற்றி 

கீைதயில் ெசால்லப்பட்ட விபூதி அவ்வளவும் மேஹச்வரைனச் ேசர்ந்ததால் 

கீைதயிலுள்ள மாம் சப்தார்த்தமாகப் பரமசிவைனத்தான் ெகாள்ளேவண்டும்.  

 ஸ்வதஸ் ஸித்தம் பதித்வம் ேம யுஷ்மாகம் பசுதாபி ச என்ற புராண 

வசனமும்,  பசுபதேய நம: என்ற ச்ருதியாலும் ஈச்வரனுக்கு பசுபதித்வம் இயற்ைக 

என்பது திண்ணம்.  
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ஸம்ப்ராப்த ஏவ ஸதி சங்கர பாசுபத்ேய 

கஸ்ைம வேரண்ய வரணம் க்ருபேணாசிதம் ேத |  

வித்யர்த்தமத்யயன் ேசாதனயாக்ருஹீதா 

ஜல்ப்பந்தி யத்கிமபி வந்திவதர்த்தவாதா : | |  

 

பதவுைர 

 வேரண்ய – பிறருக்கு வரன்கைள அளிப்பவேர!  சங்கர – ஸுகத்ைதக் 

ெகாடுப்பவேர!  பாசுபத்ேய – பசுக்களுக்குத் தைலவராயிருப்பது கஸ்ைம – 

எதற்காக? அத்யயன ேசாதனயாக்ரு ஹீதா – (ஸ்வாத்யாேயாத்ேயதவ்ய:) குல 

பரம்பராப்ராப்த சாைகைய அர்த்தத்துடன் முழுவதும் ெதரிந்து ெகாள்ள ேவண்டும் 

என்ற விதியால் உட்படுத்தப்பட்ட அர்த்தவாதா:- அர்த்தவாத பாகங்கள்.  

வித்யர்த்தம் – அந்த விதியில் ப்ரவ்ருத் – திைய உபநீதர்களுக்கு உண்டு 

பண்ணுவதற்காக,  வந்திவத் – அரசைன ஸ்துதிபாட கர்கள் துதிப்பது ேபால,  

யத்கிமபி – இருக்கும் குணங்களாேலா,  இல்லாத குணங்களாேலா,  ஜலப்பந்தி – 

ஸ்ேதாத்ரம் ெசய்கின்றன.  ஆதலால் அர்த்த வாதங்களுக்கு ஸ்வார்த்த தாத்பர்யம் 

இல்லாததால்,  பசுபதித்வம் வரப்ராப்த என்பது உண்ைமயல்ல;  இயற்ைக 

என்பதுதான் உண்ைம.  

 உத்தரமீமாம்ஸா சாஸ்திரப்படியும் விேராதமில்லாத அர்த்த வாதம்தான் 

பூதார்த்தவாதம்,  அந்த அர்த்தம் தான் க்ராஹ்யம்,  ஆதலால் இந்திராதி 

ேதவர்களுக்கு சரீரம்,  ஆயுதம்,  வீர்யம் உண்டு என்று ஸித்தாந்தமானதால்,  

பசுபதித்வம் வரமாக அைடயப்பட்டதாகச் ெசால்லும் அர்த்தவாதம் பசுபதேய நம;  

என்ற நித்ய ஸித்த,  பசுபதித்வ,  ேபாதக,  ப்ரத்யக்ஷ,  சுருதிக்கு விருத்தமாதலால் 

பூதார்த்தவாத மாகாது,  குணவாதமாகி – ஸ்துதியில்தான் தாத்பர்யமுள்ளதாகும்.  
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நாநாபதானவசனாதபி வாரணீய : 

த்வத்பாசுபத்ய வரண ப்ரதிலம்பவாத : |  

லப்தும் வரீதுமதவா கதேமக ஏவ 

வாரான் பஹுனபி மேஹச்வர ! சக்ய ேதர்த்த : | |  

 

பதவுைர 

 த்வத் பாசுபத்ய வரணப்ரதிலம்பவாத :- தாங்கள் பசுபதியாக இருக்க 

ேவண்டும் என்று வரம்ேகட்டு,  அைதப் ெபற்றுக் ெகாண்டதாகச் ெசால்லும் 

அர்த்தவாத வாக்யம்,  நானாபதான வசனாதபி – விஷ்ணு முதலிய மற்ற 

ேதவைதகளால் ெசய்ய முடியாத த்ரிபுரஸம்ஹாரம்,  காமதகனம்,  விஷபக்ஷணம்,  

காலஸம்ஹாரம்,  அந்தக,  ஜலந்தராசுரஸம்ஹாரம்,  தக்ஷயக்ஞபங்கம்,  பிரம்மாைவ 

சிக்ஷித்தது,  முதலிய பல அரிய வீரச் ெசயல்கள் புரிந்ததிலிருந்தும்,  வாரணீயம்:- 

பரிஹாரம் ெசால்லப் படேவண்டும்,  ஸ்வார்த்த தாத்பர்யகமில்ைல என்று 

தள்ளப்பட ேவண்டும்.  அதவா – அப்படியில்லாவிடில் மேஹச்வர – 

ஸ்வதஸ்ஸித்த ஈச்வரத்வமுள்ளவேர!  ஏக  ஏவ  அர்த்த :- ஒேர பசுபதித்வ 

விஷயமானது,  பஹூன் வாரானபி – பலதடைவ,  வரீதும் – வரமாகக் 

ேகட்பதற்கும்,  அதவா லப்தும் – அப்படிேய அைடவதற்கும்,  கதம் – எப்படி,  

சக்யேத – முடியும்? த்ரிபுரஸம் ஹாரத்திலும்,  பிரம்மா சிரஸ்ைஸக் கிள்ளின 

சரித்திரத்திலும்,  ேவடேவஷம் பூண்ட சரிதத்திலும் பல தடைவ பசுபதித்வ வரம் 

ெசால்லப்பட்டிருப்பது எப்படிப் ெபாருந்தும்? ஸ்வதஸ் ஸித்தம் என்பைத 

பலவாறாகத் துதிப்பதுதான் ெபாருத்தம்.  

 

சுேலாகம் 92 

அங்ைகஸ் ஸ்திேரபிரிதி ரூபமனச்வரம் ேத 

பூரீணி தாநி ச புஜங்கமமால பாரிந் |  

மந்த்ேரண சாந்தரிதி யுஷ்மதுபஸாகானாம் 

ஆர்க்ைவதிகா யதசனம் ததேமாக மாஹு : | |  
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பதவுைர 

 புஜங்கமமால பாரிந் – பாம்புமாைலகைளயணிந்த கடவுேள,  

ஸ்திேரபிரங்ைகரிதி – ஸ்திேரபிரங்ைக: என்ற சுருதியால்,  ேத – உம்முைடய,  

அனச்வரம் ரூபம் – அழிவில்லாத உருவத்ைதயும் தாநிச பூரிணி இதி – அந்த 

உருவங்களும் ஏராளமானைவ என்றும்,  ஆர்க்ைவதிகா : ரிக்ேவத மறிந்தவர்கள்,  

ஆஹு:- ெசால்லுகிறார்கள்.  தங்கமயமான அழிவில்லாத,  அழுக்கற்ற நிர்மலமான 

அங்கங்களால் ஈச்வரன்,  பல உருவங்கள் உள்ளவராகவும்,  பல 

நிறமுள்ளவராகவும்,  பிறரால் அவமதிக்க முடியாதவராகவும் விளங்குகிறார்.  

என்பதாக,  ஸ்திேர பிரங்ைக: என்ற ரிக்ேவத மந்த்ரத்தின் ெபாருள்.  யதசனம் – 

பக்ஷ்ய,  ேபாஜ்ய ேலஹ்ய,  ேசாஷ்ய,  என்று நான்கு விதமாக ப்ரஸித்தியைடந்த 

ஆஹாரம் யாெதான்று உண்ேடா தத் – அைத,  அந்த ரிதி மந்த்ேரண – 

அந்தரிச்சந்தி என்ற மந்த்ரத்தால் யுஷ்மதுபாஸகானாம் – உம்ைம உபாஸிக்கும் 

பக்தர்களுக்கு,  அேமாக மாஹு:- ஏரானமாக ேவண்டியது கிைடக்குெமன்று,  

ரிக்ேவத மறிந்தவர்கள் ெசால்லுகிறார்கள்.  புத்தி பூர்வகமாக எவர்கள் 

ஹ்ருதயாகாசத்தில்,  எல்லாவற்ைறயும் விட சிறந்த பரம் ெபாருளாகிய,  

பரமசிவைன உபாஸிக்கிறார்கேளா,  அவர்கள் தாம் நாக்கால் நாலுவிதமான 

அன்னத்ைத அருந்தி ஸுகமைடவார்கள் என்பது,  அந்தரிச்சந்தி என்ற ரிக்ேவத 

மந்த்ரத்தின் அர்த்தமாகிறது.  ஹ்ருதயாந்தருபாஸைனக்குப் பிறகு,  ெவளியிலும் 

பரமசிவைன உபாஸிக்க ேவண்டும்,  என்று சிவதர்ம ஸூக்த வசனம் இருக்கிறது,  

அதாவது வரம் ப்ராண பரித்யாக :- உயிைர விடுவதும் நலம் ; அபிவாசிரஸ்: 

ேசதனம் வரம் – தைலயறுபடுவதும் நலம்,  பகவந்தம் த்ரிேலாசனம் – 

முக்கண்ணக்கடவுைள,  அநப்யர்ச்ய – பூைஜ ெசய்யாமல்,  ந து புஞ்ஜீயாத் – ஒரு 

நாளும் சாப்பிடக்கூடாது,  என்ற சிவதர்ம ஸுக்தி இந்த அந்தரிச்சந்தி என்ற 

மந்த்ரத்தின் மூலமாகேவ ஏற்பட்டது,  ஆதலால் ப்ரதிதினம் முக்கண்ண ஈச்வர 

பூைஜ ெசய்த பிறகு தான் சாப்பிட ேவண்டும்.  
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பாேவாபபந்ந மனஸாம் த்வதுபாஸகானாம் 

பும்ஸாம் அேமாக மசனம் பகவந் ப்ருவாண : |  

மந்த்ேராயம் அந்தரிதி ந : ப்ரதி பாதிமூலம் 

ப்ராக் புக்தம் அர்ச்சன விேத : அநுவாஸரம் ேத | |  
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 பகவந் – ேஹ பகவாேன!  பாேவாபபந்ந மனஸாம் – உள் 

அந்தரங்கத்துடன் கூடிய மனைதயுைடய,  த்வதுபாஸகானாம் – உம்ைம 

உபாஸிக்கும்,  பும்ஸாம் – ஜனங்களுக்கு,  அேமாக மசனம் – ேவண்டிய 

ஆகாரங்கள் ஏராளமாகக் கிைடக்குெமன்று ப்ருவாண: - ெசால்லுகின்ற அயம் 

அந்தரிதி மந்த்ர :- அந்தரிச்சந்தி என்ற ரிக்ேவத மந்த்ரத்தின் ெபாருள் 

அநுவாஸரம் – தினந்ேதாறும்,  ப்ராக்புக்தம் – சாப்பிடுவதற்கு முன்பு ேத – 

உம்முைடய,  அர்ச்சனவிேத :- பூைஜ ெசய்யப்பட ேவண்டும் என்ற சிவதர்ம 

ஸூக்தி விதிக்கு,  (வரம் ப்ராண பரித்யாக: ) மூலம் – மூலபூத ச்ருதி என்று ந 

:- எங்களுக்கு ப்ரதி பாதி – ேதான்றுகிறது.  ஸ்ம்ருத்யதிகரண ந்யாயப்படி,  

சுருதிைய மூலமாகக் ெகாண்ட ஸ்ம்ருதியல்லவா க்ராஹ்யம்.  ஆதலால் 

சிவதர்மஸூக்தி,  அந்தரிச்சந்தி சுருதி மூலமானதால் க்ராஹ்யம் என்பது 

தாத்பர்யம்.  
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நரத ! த்வயா பித்ருமேதா மருதஸ்துவாநா : 

த்வாம் ஆமனந்தி பரதம் நடனாபிேயாகாத் |  

ைவேசஷிேக ஸதி கலு வ்யபேதசேஹெதள 

ஸாதாரேணன பரேணன ந கச்சிதர்த்த : | |  
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பதவுைர 

 நாத – பரேமச்வரா!  த்வயா – உம்மால்,  பித்ருமத :- 

தந்ைதயுள்ளவர்களாக மருத :- ேதவர்கைள,  ஸ்துவாநா :- துதிக்கிற ரிக் 

ேவதிகள்,  நடனாபிேயாகாத் – நடனத்தில் ைக ேதர்ந்தவர்களானதால்,  த்வாம் – 

உம்ைம,  பரதம் – பரதன் என்று,  ஆமனந்தி – ெசால்லுகிறார்கள்,  யாகங்களில் 

ஒன்று கூடி ேசர்ந்திருப்பவர்களும்,  யாகத்துக்காகப் புறப்பட்டுச் ெசல்லும் ேபாது 

பலவர்ணமுள்ள ஆயுதங்களால் ப்ரகாசிப்பவர்களும் நைககளில் 

ப்ரியமுள்ளவர்களும்,  பரதன் பிள்ைளகளுமாகிய (நடராஜாவாகிய உமது 

பிள்ைளகளாகிய) ேதவர்கள் இந்த யாகத்துக்கு வந்து ேபாத்ர சமஸம் என்ற 

பாத்ரத்தில் ைவக்கப்பட்டுள்ள ேஸாமரஸத்ைத சூரர்களான,  ப்ரகாசிக்கிற ேதவர்கள் 

அைனவரும் பானம் ெசய்து,  திருப்தியைடய ேவண்டும்ெமன்பது யக்ைஞ: 

ஸம்மிச்லா: என்ற மந்த்ரட்த்தின் முக்யதாத்பர்யார்த்தமாகும்.  நர்த்தகைனச் 

ெசால்லும் பரத பதம் நடராஜ மூர்த்தியான உம்ைமத்தாேன குறிக்கும்? அக்ேன 

மஹாம் அஸி ப்ராஹ்மண பாரத – என்று அக்னிைய,  பரத  பதத்தால் 

குறிக்கப்பட்டிருப்பதும் ஹவிர்பரணம் என்ற விேசஷமான கார்யத்ைத அக்னி 

ெசய்வதால் தான்,  ைவேசஷிேக – வ்யபேதச ேஹெதள – விேசஷமான ெபயரின் 

காரணமிருக்கும் ேபாது,  ஸாதாரேணன பரேணன – ெபாதுவான தாங்குதல் என்ற 

காரணத்தால்,  ந கச்சிதர்த்த : கலு – ஒரு ெபயர் வந்திருப்பதாகச் ெசால்வது 

சரியல்லவன்ேறா.  
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ஹிம்ஸா ப்ரதீதிரபிமான பைதகேதசாத் 

சப்தாத ேபரிதி பேயன ஸமுத்வபந்தி |  

காமாந்தக த்ரிபுர தக்ஷமகாதிபங்க 

விக்யாத விக்ரமதயா கதிேதாஸி வீர : | |  

 

பதவுைர 
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 அபிமானபைதகேதசாத் – அபிபமானபதத்தின் முன் பாகமாகிய,  

அேபரிதிசப்தாத் – அபி என்ற சப்தத்திலிருந்து,  ஹிம்ஸா ப்ரதீதிரிதி பேயன – 

ஹிம்ஸா என்ற அர்த்தம் ேதான்றும் என்கிற பயத்தினால்,  அபிேநா வீேரா 
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அர்வதி க்ஷேமத என்ற மந்த்ரத்தில் அபி சப்தத்ைத,  ஸமுத்வபந்தி – 

எடுத்துவிட்டு அதற்கு பதிலாக,  த்வம் ேநா வீர : என்று,  த்வம் ந : என்ற 

பதத்ைத,  அபிந: என்ற பதத்துக்குப்பதிலாக ேசர்த்து ெசால்லும்படி,  ஆவா 

ேபாத்வாபத்ைதக் கூறுகிறார்கள்.  ஆேத பித: என்ற மந்த்ரத்திலுள்ள வீர சப்தம் 

உமக்ேக ெபாருந்தும் ஏெனனில்,  காமாந்தக – மன்மதன்,  யமன்,  த்ரிபுர தக்ஷ 

மகாதி – த்ரிபுர அஸுரர்கள்,  தக்ஷ யாகம் முதலியைவைன,  பங்க – 

அழித்ததால்,  விக்யாத விக்ரமதயா – ப்ரஸித்தமான பராக்ரமம் 

உைடயவராதலால்,  த்வம் – நீர்.  வீர : கதிேதாஸி – வீரன் என்று உண்ைமயாகச் 

ெசால்லப்படுகிறீர்.  

 அந்தக ஜலந்தராதி ஸம்ஹாரமும் இங்கு வீர பத வ்ருத்தி நிமித்தமாகக் 

ெகாள்ளப்பட ேவண்டும்.  ரகாரம் ஆரம்பிக்கும்,  ரத்னம்,  ரதம் என்ற பதங்கைளக் 

ேகட்டாேல,  ராமர் பதம் ஞாபகம் வருவதால் பயமாக இருப்பதாக மாரீசன் 

ராவணனிடம் ெசால்லுகிறான்,  அவ்விதம் அபி என்ற பதம் அபி மம்ஸ்த என்ற 

ஹிம்ஸா வாசக பதத்தின் ஆரம்ப ஏக ேதசமானதால்,  ஹிம்ைஸைய 

ஞாபகப்படுத்தும் என்று சுருதி ஆபத்பாந்தவரான,  வீரனான உம்ைமத் துதிக்கும் 

மந்த்ரத்தில்,  அபி பதத்ைத எடுத்துவிட்டு,  அபி ேநா வீர என்பதற்கு பதிலாக 

த்வம் ேநா வீர என்றல்லவா உச்சரிக்கும்படி ப்ராம்மணம் கூறுகிறது.  
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ஹிம்ஸாபிதாத்ரு பதஸந்நிதினா ஜ்வரார்த்தம் 

ருத்ேரதி நாம பரிசங்க்ய பராவபந்த : |  

மந்த்ேர யதான இதி மங்களவாசி த்ருஷ்டம் 

ேதேவச ! ருத்ரிய பதம் புனராவபந்தி | |  
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 ஹிம்ஸா பிதாத்ரு பத ஸந்நிதினா-ஹிம்ைஸையக் குறிக்கும் அபி என்ற 

பதத்துக்குப் பக்கத்திலிருப்பதால்,  ருத்ேரதி நாம – ருத்ர என்ற பதத்ைத,  

ஜ்வரார்த்தம் – ஜ்வரம் என்ற அர்த்தத்ைத ஒரு ஸமயம் ெகாடுத்து 

விடலாெமன்று.  பரிசங்கிய ஸந்ேத ஹித்து,  பராவபந்த:- அப்பதத்ைத நீக்கி ேவறு 

பதம் ெசால்லச் ெசய்கிறவர்களாய்,  ேதேவச – ேதவைதகளுக்குத் தைலவேர!  
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யதான இதி மந்த்ேர – யதா ேநா அதிதி: கரத் என்ற மந்த்ரத்தில் மங்கள 

வாசித்ருஷ்டம் – மங்களம் என்ற அர்த்தத்ைதச் ெசால்வதாக அநுபவிக்கப்பட்ட,  

ருத்ரிய பதம் ருத்ரிய என்ற பதத்ைத,  புன,  ருத்ரபதத்துக்குப் பதிலாக ஆவபந்தி 

– அைத எடுத்து விட்டு,  ருத்ரிய பதத்ைதப்ேபாட்டு ஷ மந்த்ரத்ைத உச்சரிக்க 

ேவண்டுெமன்று ப்ராம்மணம் கூறுகிறது.  

 ேதவர்களுக்குத் தந்ைதயான பரமசிவேன!  உமக்கு ஸுகமுண்டாக 

ேவண்டும்.  எங்களுைடய சூரியன் உபாஸைனைய நீக்க ேவண்டாம்.  தாங்கள் 

எங்கள் குற்றத்ைதப் ெபாறுத்து,  எங்கள் குதிைர முதலிய இஷ்டமான 

வஸ்துக்கைள அழிக்காமல் காக்க ேவண்டும் என்பது ஆேத பத: என்ற 

மந்த்ரத்தின் அர்த்தமாகும்.  உங்கள் உத்தரவால் நாங்கள் புத்ர ெபளத்ர,  

ப்ரெபளத்ர பரம்பைரயாக ஸந்ததி வளர்ச்சியுடன் ப்ரகாசிக்க ேவண்டும் என்றும் 

ேவண்டப்படுகிறது.  ருத்ர சப்தத்துக்கு பதில் ருத்ரிய என்ற மங்கள வாசக 

பதத்ைதயும் அபி ேநா வீர என்பதற்கு பதிலாக,  த்வம் ேநா வீர என்ற 

பதங்கைளயும் ேபாட்டு,  ஆேத பித: மந்த்ரத்ைத உச்சரிக்கும்படி ப்ராம்மணம் 

கூறுகிறது.  
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சாகாஸு சங்கர ! ஸஹஸ்ர தயீஷு ஸாம்நாம் 

ஆம்னாயேத தவ ந ேகவல மானுபாவ : |  

ஸர்வாத்மனாம் அதிபேத : அவிேசஷதஸ்ேத 

ேதவ வ்ரதாதிஷு கணா : கதிதானுபாவா : | |  
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 சங்கர – ஸுகத்ைதத் தருபவேர!  ஸஹஸ்ரதயீஷு – ஆயிரம் பிரிவுள்ள,  

ஸாம்னாம் சாகாஸு – ஸாம ேவதத்தின் சாைககளில்,  தவ ேகவலமானுபாவ: 

நாம்னாயேத – உம்முைடய மகிைம மட்டும் ெசால்லப்படவில்ைல.  அவி ேசஷத: 

ஸர்வாத்மனாம் அதிபேத :- குறிப்பிட்டு சிலைரச் ெசால்லாததால்,  ஸகல   

சராசரங்களுக்கும்,  தைலவரான,  ேத – உம்முைடய,  கணா:- ப்ரமத கணங்களும்,  

ேதவ வ்ரதாதிஷு – ேதவ வ்ரதம் முதலிய ஸந்தர்ப்பங்களில்,  கதி தானுபாவா: - 

விவரிக்கப்பட்ட மகிைமைய உைடயவர்களாக இருக்கிறார்கள்.  ஸாம ேவதத்தில் 
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உம்முைடயவும்,  உமது கணங்களுைடயவும் மகிைமகள் ெசால்லப்பட்டிருக்கின்றன.  

நீங்கள் ஸர்வாதிபதியாகக் கூறப்பட்டிருக்கிறீர் என்பது கருத்து.  மகாபாரதத்திலும்,  

லிங்க புராணத்திலும் ருத்ர கணங்களின் மகிைம விவரிக்கம்பட்டிருக்கிறது.  நந்தி 

ேகசர் ப்ரமதகணத் தைலவர்.  அவர் உத்பத்தி,  விவாகம் சரிதம் முதலியைவ 

புராணங்களில் நன்கு கூறப்பட்டிருக்கின்றன.  ஸாம விதான ப்ராம்மணத்தில்,  ஈச 

குமாரர்களான விநாயகர்,  ஸுப்ரமண்யர் மகிைம ெசால்லப்பட்டிருக்கிறது.  
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ஸ்கந்தம் விநாயக முபாவபி ேத குமாெரள 

ஸர்ைவர்குைண : பிதரேமவ நிதர்சயந்ெதள |  

ஸாேமாபகாய முபகாயம் ருசாம் கேணஷு 

ஸம்ப்ரீணயந்தி சிவ ! ஸாமவிெதள யேதாக்தம் | |  

 

பதவுைர 

 சிவ – பரேமச்வரா!  ஸர்ைவ: குைண:- எல்லா குணங்களாலும்,  

பிதரேமவ – தந்ைதயாகிய உம்ைமேய,  நிதர்சயத்ெதள அனுஸரித்து விளங்குகிற,  

ஸ்கந்தம் – ஸுப்ரமண்யர்,  விநாயகர் – விநாயகர் இதி – என்ற,  உபாவபி 

குமாெரள – உம்முைடய இரண்டு பிள்ைளகைளயும்,  ஸாேமாபகாயம் – 

ஸாமாைவ கானம் ெசய்து.  ஸாேமாபகாயம் – திரும்பத்திரும்ப கானம் ெசய்து 

ருசாம் கேணஷு – ரிக்கின் கூட்டங்களில்,  ஸாமவிெதள யேதாக்தம் – ஸாம 

விதான ப்ராம்மணத்தில் ெசால்லியபடி ஸம்ப்ரீணயந்தி – 

ஸந்ேதாஷப்படுத்துகிறார்கள்.   
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 உம்ைமயும் உமது கணங்கைளயும் ஸந்ேதாஷப்படுத்துவது ேபால்,  உமது 

குணங்கைளயும் மகிைமகைளயும் பரிபூர்ணமாக ெகாண்ட புத்ரர்களான ஸ்கந்த,  

விநாயகர்கைள ஸாமேவதிகள் ரிக்குடன் ஸாமாைவச் ேசர்த்து,  கானம் ெசய்து 

ஸந்ேதாஷ படுத்துகிறார்கள்.  அந்த முைற ஸாமவிதான ப்ராம்மணத்தில் 

ெசால்லப்பட்டிருக்கிறது லிங்க புராணம்,  ராமாயணம்,  பாரதம் முதலியைவகளில் 

விநாயகர் உற்பத்தி,  ஸ்கந்த உற்பத்தி கூறப்பட்டிருப்பது ெதளிவு.  பரமசிவன் கூட 

விக்னநிவாரணத்துக்கு விநாயகைர உபாஸித்து ஸகல கார்யங்கைளயும் ெசய்ய 
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ேவண்டுெமன்ற விதிைய அனுஸரித்து,  த்ரிபுர ஸம்ஹாரத்துக்குப் புறப்படுமுன்,  

விநாயக பூைஜ ெசய்ததாகப் புராணம் கூறுகிறது.  
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ப்ரம்மா திகம் ஸகலமந்யதேபாஹ்ய பும்ஸாம் 

த்யாதவ்ய ேமக மபிதாய சிவம் கரம் த்வாம் |  

வக்தவ்ய மந்யதனேபக்ஷ்ய விேமாக்ஷேஹதும் 

ஆதர்வண : பரிஸமாப்திமுவாச ேவத : | |  

 

பதவுைர 

 ஆதர்வண: ேவத :- அதர்வ ேவதமானது,  அந்யத் – மற்ற ப்ரம்மாதிகம் 

– பிரம்மா முதலிய ஸகலம் – எல்லா ேதவ கணங்கைளயும்,  அேபாஹ்ய – 

விட்டு விட்டு,  பும்ஸாம் – ஜனங்களுக்கு – த்யாதவ்யம் – த்யானிக்கப்பட 

ேவண்டியவராகவும்,  சிவம் கரம் – மங்களத்ைத ெகாடுப்பவராகவும்,  த்வாம் – 

உம்ைம,  ஏகம் – ஒருவைரேய,  வக்தவ்யமந்யத் – ெசால்லேவண்டிய 

மற்ெறல்லாவற்ைறயும்,  அனேபக்ஷ்ய – ஸகாயமாக எதிர்பாராமேலேய,  

விேமாக்ஷ ேஹதும் – ேமாக்ஷத்திற்குக் காரணமாகச் ெசால்லிவிட்டு 

பரிஸமாப்திம் உவாச – இத்துடன் முடிவு என்றும் ெசால்லி யிருக்கிறது.  

(ஸமாப்தா அதர்வ சிகா என்று முடிவு) 

 ஈச்வர த்யானம் ஒன்ேற முக்திக்குக் காரணம் ேவறு த்யானம் 

ெசால்லேவண்டிய அவசிய மில்ைலெயன்று முடிவைடந்துவிட்டது அதர்வேவதம்.  

ஸ்காந்தம்,  காளிகாகண்டம் மற்ற புராணங்களிலும்.  அதர்வசிைக உபநிஷத்தின் 

அர்த்தம் நன்கு விளக்கப்பட்டுள்ளது.  
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யாமாமநந்தி தவ சங்கர ! தர்மதாராந் 

அத்வர்யவஸ் ஸஹஜ ஸித்ததயா ஸ்வஸாரம் |  

ஆதர்வணா யதுபஸ்ருஷ்டதயா பவந்தம் 
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த்யாதவ்ய மாஹுரபஹாய பிதாமஹாதீந் | |  
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பதவுைர 

 சங்கர – ஸுகத்ைதக் ெகாடுக்கும் கடவுேள!  தவ  - உம்முைடய,  

தர்மதரரான் – தர்மபத்தினியான பார்வதிைய அத்வர்யவ :- யஜுர்ேவதிகள்,  

ஸஹஜஸித்ததயா – இயற்ைகயாக அைமந்திருப்பதால்,  யாம் ஸ்வஸாரம் – 

ஸ்வஸா என்ற பதத்தால் கூறுகின்றனேரா – (இயற்ைகயாக அைமந்திருப்பதால்.  

விட்டுப்பிரியாமல் இருப்பதால்,  அக்னினியும் சூடு சக்திேபால), பார்வதிேதவி,  

ஸ்வஸா என்று – தங்ைக என்ற அர்த்தம் ெகாடுக்கும் பதத்தால்.  யஜுர்ேவதத்தில் 

கூறப்படுகிறாள் – ஸஹஸ்வஸ்ரா அம்பிகயா – என்பது யஜுர்ேவதம் ப்ரதி 

பூருஷம் ஏககபாலம் என்ற அநுவாகத்தில் ேஹருத்ரா!  ஆகு என்ற வராகம்,  

உமக்கு ஹவிர்பாகமான பசுவாகும்;  அைதப் ெபற்றுக்ெகாள்ள ேவண்டும்.  இது 

ருத்ர பாகம் தங்ைகயான,  ஸ்வத்ஸ்ஸித்த சக்தியான,  விட்டுப்பிரியாத பார்வதி 

ேதவியுடன் இந்த வராஹம் என்ற பசுபாகத்ைதப் ெபற்றுக் ெகாண்டு 

திருப்தியைடய ேவண்டும் என்பது யஜுர்ேவத மந்திரத்தின் கருத்து.  

 ஆதர்வணா :- அதர்வ ேவதிகள்,  யதுபஸ்ருஷ்டதயா – அந்தப் 

பார்வதியுடன் கூடியிருப்பதால் பிதாமகாதீனபஹாய – பிரம்மா முதலியவர்கைள 

விட்டுவிட்டு,  பவந்தம் – தங்கைளேய,  த்யாதவ்யம் – முக்திக்காக த்யானம் 

ெசய்ய ேவண்டுெமன்று,  ஆஹு :- ெசால்லுகிறார்கள்,  ேதவா யத்யக்ஞம் 

தந்வானா: என்று ேவதத்தில் கூறப்பட்டிருப்பது இந்த ரகஸ்யம்.  

 வராக அவதாரம் பூண்ட புருஷைன யாகம் ெசய்ய யத்னித்த ேதவர்கள் 

பசுவாக யூபத்தில் கட்டிப்ேராக்ஷித்தார்கள்.  அந்தப் பசுவால் ஸர்ேவச்வரைன 

ஸாத்யர்களும் முனிவர்களும் ஆராதித்தார்கள் என்று கூறப்பட்டிருப்பது ேவத 

ரகஸ்யம்.  ஆதலால் அத்வரராஜன் சிவன் என்பது ஸித்தம்.  

 அபித்வா சூரேணா நும: என்ற ஸாமகானாதாரமான ரிக்,  சராசரமான இந்த 

உலகத்துக்கு ஈசன் ஈசன சக்தியுடன் கூடியிருப்பதால் அந்வர்த்தமாகச் 

ெசால்லப்படுகிறான்,  என்று நன்கு கூறுகிறது சக்தியில்லாமல் அணுவும் 

அைசயாதன்ேறா,  ஆதலால்,  ஈசானசக்தியான உமாேதவியால்,  சங்கரன் மேஹசன் 

ஆகிறான் என்பது அபித்வா ரிக்கின் உட்கருத்தாகும்.  
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ஏக  : ச்ருேதாஸி பரேமச்வர ! ஸத்விதீயம் 

மந்த்ரா யயா வ்யபதிசந்தி புன : புனஸ்த்வாம் |  

தஸ்யா : ப்ரபாவம் அதிவாங் மனஸம் சிவாயா : 

கார்த்ஸ்ன்ேயன வக்து மனலம் கமலாஸேனாபி | |  

 

பதவுைர 

 பரேமச்வர – பரேமச்வரேன!  ஏக : ச்ருேதாஸி – நீர் ஒருவர் ஒப்பற்றவர் 

(அத்லிதீய ப்ரம்மம்) என்பதாக சுருதியால் ேபாற்றப்படுகிறீர்.  

 ஏக  எவ  ருத்ேரா ந த்விதீயாய தஸ்ேத 

 ய ஏேகா ருத்ர உச்யேத – 

 என்ெறல்லாம் சுருதிகள் உத்ேகாஷிக்கின்றன யயா யுக்தம் – எந்தப் 

பார்வதிேயாடு கூடியிருப்பதால்,  த்வாம் – உம்ைம,  மந்த்ரா:- மற்ற மந்த்ரங்கள்,  

புன : புன :- அடிக்கடி ஸத்விதீயம் வதந்தி – ஸஹ   ஸ்வஸ்ராம்பிகயா 

அம்பிகாபதேய – உமாபதேய என்றபடி,  இரண்டாவதாகிய சக்தியுடன் 

கூடியவராகச் ெசால்லுகின்றனேவா,  தஸ்யா:- அப்ேபர்ப்பட்ட,  சிவாயா:- 

பராசக்தியின் அதிவாங்மனஸம் ப்ராபவம் – வாக்குக்கும் மனதுக்கும் எட்டாத 

மகிைமைய கமலரஸேனாபி – ேவதங்கைள உபேதசித்த ப்ரம்மாவும்,  

கார்த்ஸ்ன்ேயன – பூராவும்,  வக்து மனலம் – ெசால்லச் சக்தியற்றவர் நிச்சயம்.  

 வாயவீய ஸம்ஹிைதயில் ேதவியின் மகிைம நன்கு விளக்கப்பட்டிருப்பது 

இங்கு கவனிக்க ேவண்டும்.  கூர்ம புராணத்தில்,  பார்வதி தன் தந்ைத 

மைலயரசனான ஹிமவானுக்கு தன் விபூதிைய விச்வரூபமாகச் காட்டியதாகவும்,  

பிறகு பயமைடந்த தந்ைதக்குத் தன் பைழய குழந்ைத உருவத்ைதக் காண்பித்து 

அனுக்ரஹித்ததாகவும்,  வரலாறு கூறப்பட்டு உமாேதவி மகிைம 

விளக்கப்பட்டிருக்கிறது.  
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சுேலாகம் 102 

ஏகம் முகம் த்ரிதய மீச்வர ! ேலாசனம் ச 

சத்வாரி ேதாம்ஷி விசதம் வபுரத்புதம் ேத |  

நித்யம் தேதவ பஜதாம் உபகார ேஹேதா : 

நானா பவந்தி தநவஸ்தவ திவ்யரூபா : | |  

 

பதவுைர 

 ஈச்வர!  ஏகம் முகம் – உம் உருவத்துக்கு முகம் ஒன்று ேலாசனம் ச 

திரிதயம் – கண்கள் மூன்று,  ேத – உமக்கு ேதாம்ஷி – ைககள்,  சத்வாரி,  

நான்கு,  விசதம் வபு:- நிர்மலமான சரீரம்;  அத்புதம் – ஆச்சர்யத்ைத 

உண்டுபண்ணுகிறது தவ – உம்முைடய நித்யம் – நித்யமான,  அழியாத,  

சாச்வதமான,  தத் ஏவ – அந்த உருவத்ைதேய,  பஜதாம் – 

உபாஸிக்கிறவர்களுக்கு,  உபகாரேஹேதா:- உபகாரமாக,  திவ்யரூபா :- ஜரா,  

மரணமற்ற திவ்யரூபங்கள்.  நாநா தனவா – பல  சரீரங்கள்,  தவ  - உமக்கு,  

பவந்தி – ஏற்படுகின்றன.  

 ஸ்திேரபிரங்ைக : புருரூப உக்ர : என்று ஒேர சாச்வதமான உருவமுள்ள 

குணமூர்த்தி உபாஸகர்களின் ருசிப்படி பல உருவங்கள் ெகாண்டவராக ஆகிறார்.  

ேதான்றுகிறார் என்பது கருத்து.  

 

சுேலாகம் 103 

ைகராத மீச்வர ! பினாகதரம் வபுஸ்ேத 

க்ருத்திம் வஸான முமயா ஸஹ தர்மதாைர : |  

ஆராதயந்தி கலு பர்வணி ஸாகேமேத 

புண்ைய ஸ்த்ர்யம்பக ஹவிர்பிரனன்ய பாவா: | |  

 

பதவுைர 
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 ஈச்வர!  பினாகதரம் – பினாகவில்ைல தரித்ததும்,  க்ருத்திம் – 

யாைனத்ேதாைல,  வஸானம் – அணிந்ததுமான,  ைகராதம் வபு: ேவட சரீரத்ைத,  

ேத – உம்முைடய,  தர்மதாைர: தர்மபத்னியான உமயா ஸஹ – உமாேதவிேயாடு 
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கூட,  ஸாகேமேத – சாதுர்மாஸ்ய யக்ஞத்தின் மூன்றாவது பர்வாவரகிய,  த்ரிதின 

ஸாத்யமான ஸாகேமதக்ரதுவில்,  (பார்வதியுடன் பரேமச்வரன் ப்ரகாசிக்கும் 

யாகமாதலால் அந்த யாகம் ஸாகேமதம் என்று அன்வர்த்தமாகக் கூறப்படுகிறது) 

பர்வணி – பர்வகாலத்தில்,  அனன்யபாவா:- ேவறு ெதய்வத்தில் மனது 

ைவக்காமல்,  ஏகாக்ரமனதுடன்,  புண்ைய:- புண்யத்ைதயளிக்கும் பரிசுத்த,  

த்ரயம்பக ஹவிர்பி:- த்ரயம் பகம் என்ற ஹவிஸ்ஸால்,  த்ரயம் பகம் யஜாமேஹ 

என்ற மந்த்ரத்தால்,  ஆராதயந்தி கலு – ஆராதிக்கிறார்கள் அல்லவா.  

 இந்த விஷயம் கல்ப்ப ஸூத்ரங்களில் ெதளிவாகக் கூறப்பட்டிருப்பது 

காண்க.  

 

சுேலாகம் 104 

மீட்வாஸமந்த விநிேவசித மீடுஷீகம் 

அந்தர்ஜயந்தம் அஜராமரவிக்ரஹம் த்வாம் |  

த்வத்வாரபம் தயிதயா ஸஹ ேதவேஸனம் 

க்ேஷத்ரஸ்ய நாதமபி நாத ! யஜந்தி தன்யா : | |  

 

பதவுைர 

 நாத – தைலவேர!  ஈசானபலி என்ற கர்மாவில்,  மீட்வாம்ஸம் –

இஷ்டங்கைள வர்ஷிக்கிற,  உலகத்ைத ஸ்ருஷ்டிப்பதற்காக வீர்யேஸகஞ் ெசய்த,  

ஜகத்காரண வஸ்துவான,  அந்த விநிேவசித மீடுஷீகம் – மீடுஷீ என்ற ேதவிையப் 

பக்கத்தில் ைவத்து,  அந்தர் ஜயந்தம் – நடுவில் ஜயந்தன் என்ற ஸ்கந்தைன 

ைவத்து,  அஜராமரவிக்ரஹம் த்வாம் – கிழத்தனம்,  மரணம் இல்லாத உருவம் 

ெகாண்ட உம்ைமயும் தயிதயாஸஹ ேதவ ேஸனம் – த்வாரபியுடன் கூடிய 

ேஸைனயுடன் கூடிய,  த்வத் த்வாரபம் – உமது த்வாரபாலகைனயும்,  க்ேஷத்ரஸ்ய 

நாதமபி – க்ேஷத்தரபாலகைனயும்,  தன்யா:- பாக்யம் ெபற்றவர்கள் யஜந்தி – 

ஹவிர் பாகம் ெகாடுத்து ஆராதிக்கிறார்கள்.  
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சுேலாகம் 105 

பத்னியா ஸமம் ஸஹ கைண ; ஸஹ வா ஸுதாப்யாம் 

ஸார்த்தம் ததா பரிஷ தா விஷேமக்ஷண ! த்வாம் |  

அத்யஷ்டமீ திதி நிசாமுக மர்ச்சயந்த : 

பாபம் தரந்த்யபி ஜயந்தி மேஹச ! ம்ருத்யும் | |  

 

பதவுைர 

 பத்னியா ஸமம் – பார்வதிேயாடுகூட,  கைணஸ்ஸஹ – 

ப்ரமதகணங்கேளாடுகூட,  ஸுதாப்யாம் வா ஸஹ – ஸ்கந்த விநாயகர்களுடன் 

கூட,  ததா – அவ்விதேம,  பரிஷதாஸஹ – ஸைபேயார்கேளாடுகூட,  

விஷேமக்ஷண – முக்கண் கடவுேள,  த்வாம் – உம்ைம,  அத்யஷ்ட மீதிதி 

நிசாமுகம் அஷ்ட மிதிதியின் ப்ரேதாஷகாலத்தில்,  த்ரயம்பகம் யஜாமேஹ என்ற 

மந்த்ரத்தால்,  அர்ச்சயந்த :- பூைஜ ெசய்கிறவர்கள்,  பாபம் – பாபங்கைள,  தரந்தி 

– அழித்துத் தாண்டிச் ெசல்லுகிறார்கள்,  அபி – இன்னும்,  மேஹச – 

பரமசிவேன!  ம்ருத்யும் ஜயந்தி – மரணத்ைத ெஜயித்து,  முக்திையயும் 

அைடகிறார்கள்.  இது ேபாதாயனர்,  கல்ப்பகாரர் ெசால்லிய பூஜாவிேசஷமாகும்.  

 

சுேலாகம் 106 

மந்த்ரா பவந்தி விரளா விபுதாந்த ராணாம் 

ஸத்பாவ ஏவ சிவ தர்சித சக்தயஸ்ேத |  

த்வந் நாமரூப குணவர்ணன லப்தவர்ணா 

மந்த்ரா ந சக்ய மவகந்துமியத்தயா ேத | |  

 

பதவுைர 
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 விபுதாந்தராணாம் – மற்ற ேதவர்களுக்கு,  மந்த்ரா:- மந்த்ரங்கள்,  விரளா : 

பவந்தி – ஸ்வல்ப்பமாக இருக்கின்றன.  சிவ – சிவேன,  ேத – அந்த மந்த்ரங்கள் 

ஸத்பாவ ஏவ – மற்ற ேதவர்களின் ஸத் பாவத்ைத மாத்ரம்,  தர்சித சக்தய:- 

காண்பிக்கப்பட்ட ஸாமர்த்தியத்ைத உைடயைவகள்.  த்வந்நாம ரூபகுண – 

உம்முைடய ெபயர்,  உருவம்,  குணங்கள் இைவகைள வர்ணன – விவரித்துச் 
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ெசால்வதில்,  லப்தவர்ணா:- ஸாமர்த்யம் வாய்ந்த,  ேத – உம்முைடய,  மந்த்ர:- 

மந்த்ரங்கேளா,  இயத்தயா – இவ்வளவு என்று கணக்கிட்டு,  அவகந்தும் ந சக்யம 

– அறிய முடியாதைவகளாக இருக்கின்றன.  

 

சுேலாகம் 107 

ருத்ரானுவாக படிதா நி பரஸ்ஸஹஸ்ரம் 

நாமானி திவ்யமபி ரூபமேனகச்ஸ்ேத |  

சக்யம் குணா கணயிதும் கணனா யதிஸ்யாத் 

ெபளேமஷு பாம்ஸுஷு விநா தவ ேதவ மாயாம் | |  

 

பதவுைர 

 ேத – உம்முைடய,  நாமாநி – ெபயர்கள் ருத்ராநுவாகபடி,  தாநி – 

சதருத்ரீயம் என்ற அநுவாகங்களில் ெசால்லப்பட்டிருப்பைவ,  பரஸ்ஸஹஸ்ரம் – 

ஆயிரத்துக்கு ேமற்பட்டைவயாகும்,  ேத – உம்முைடய திவ்ய மபி ரூபம் – 

மேனாஹரமான உருவமும்,  அேனகச:- ஏராளமானைவ,  ெபளேமஷு – 

பூமியிலிலுள்ள,  பாம்ஸுஷு – தூளிகைள ேதவ – கடவுேள!  தவமாயாம் விநா 

– உமது ேதவ மாையையத் தவிர மற்றவர்களால்,  கணனயதிஸ்யாத் – எண்ண 

முடியுமானால்,  ேத – உம்முைடய குணா:- குணங்களும்,  கணயிதும் சக்யா:- 

எண்ண முடியும்.  

 புழுதிகைள எண்ண முடியாதது ேபால குணங்கைளயும் எண்ண முடியாது.  

 யாவந்த: பரம்ஸேவா பூேம: ஸங்க்யாதா ேதவ மாயயா – என்ற 

சுருதிைய அனுஸரித்து ேதவ மாைய ஒன்றினால் தான் புழுதிகைள எண்ண 

முடியும்.  மற்றதால் முடியாது என்பது விளங்குகிறது.  

 இவ்விதம் ேவத மந்த்ரங்களைனத்தும் பரேமச்வரைன 

ெவளிப்படுத்துவதிேலேய ேநாக்கமுள்ளைவ என்று விளக்கிக் காட்டியுள்ளார்.  
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சுேலாகம் 108 

ேவதஸ் ஸ்வயம் பவது வா தவ வா ப்ரணீதி: 

ஸர்வப்ரமாண மவிஹாய க்ருணாதி ேலாக: |  

தத் தத் ப்ரவக்த்ரு குண தர்சித தாரதம்யம்  

அந்யத் ப்ரமாணம் அவிேராதினி ேவத வாக்ேய | |  

 

 ேவதத்தின் ப்ராமாண்யத்ைத ைஜமினி,  வ்யாஸ முனிவர்களால் கூறப்பட்ட 

பிரகாரம் விஸ்தரிக்க ஆரம்பிக்கிறார்.  

 

பதவுைர 

 ேவத:- ேவதமானது,  ஸ்வயம் பவது – பிறரால்,  ஈச்வரனால் கூட 

இயற்றப்படாமல்,  சாச்வதமாக,  ப்ரளய காலத்திலும் அழியாப் புத்தகமாக 

மீமாம்ஸக மதப்படி,  ைஜமினி விளக்கப்படி இருக்கட்டும்,  ைநயாயி க ைவேசஷிக 

முனிவர் மதப்படி,  தவ ப்ரணீதி : வா – உம்மால் அருளப்பட்ட 

கிரந்தமாகவாவது பவது – இருக்கட்டும்,  ஸர்வேலாக:- எல்லா ஜனங்களும் 

ப்ரமாண மவிஹாய – ேவதெமன்ற ப்ரமாணத்ைத யனுஸரித்துத்தான்,  க்ருணாதி – 

துதிக்கிறார்கள்,  ேவத வாக்ேய அவிேராதினி ஸதி – ேவத வாக்யம் ெசால்லும் 

விஷயத்ேதாடு,  முரண்பாடு இல்லாமல் கர்த்தாவுைடய,  குண – குணங்களால்,  

தர்சித – காண்பிக்கப்பட்ட,  தாரதம்யம் – உயர்வு,  நடு,  தாழ்வு என்ற 

வித்யாஸமுள்ளதாக அன்யத் – சுருதி மூலகமான மற்ற ஸ்ம்ருதி வாக்யமும்,  

ப்ரமணம் பவதி – ப்ரமாணமாகக் கருதப்படுகிறது.  

 மனு,  யாக்ஞவல்க்யர்,  பராசரர்,  ஆபஸ்தம்பர்,  ேபாதாயனர் ஆச்வலாயனர்,  

காத்யாயனர் முதலிய முனிவர்கள் ெசய்த க்ரந்தங்கள்,  ஸம்ருதியானதால்,  

ேவதார்த்தத்ைதக் கூறுவதால்,  ேவதம் அைவகளுக்கு மூலமானதால்,  ேவதத்துக்கு 

அடுத்தபடியாக ஸ்ம்ருதிகள் ப்ரமாணம்,  ேவதத்துக்கு முரண்பாடான முனிவர் 

வசனம் ப்ரமாணமாகாது,  இைவ ைஜமினியால் நன்கு தீர்மானிக்கப்பட்டிருக்கிறது.  
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ேவதா : ப்ரமாண மிதி ஸங்கிரமாண ஏவ 

திவ்யம் தவாகம் மைவதி ஜன : ப்ரமாணம் |  

த்வத் த்யான வாக்ய விஷெயளபயிைக பதார்த்ைத : 

ஆமூர்த்த மாகலித விக்ரமாச மூலாத் | |  

 

பதவுைர 

 ேவதா :-  ேவதங்கள்,  ப்ரமாணம்,  ஸ்வத: ப்ரமாணமாகின்றன,  இதி – 

என்று,  ஸங்கிரமாண ஏவ – ப்ரதிக்ைஞ ெசய்கிற ேபாேத,  த்வத் – உம்முைடய,  

த்யான – த்யானத்ைத விதிக்கும் வாக்ய – வாக்யத்துக்கு,  விஷய – விஷயமாக 

விருப்பைத ஒளபயிைக:- அைடகின்றதுதான,  பதார்த்ைத:- பதி,  பசு,  பாசம்,  

ஞானம்,  ேயாகம்,  க்ரிைய,  சரிைய என்ற ஏழு பதார்த்தங்களால்,  ஆமூர்த்தம் – 

தைல முதல்,  ஆசமுலம் – அடிவைரயில்,  ஆகலித விக்ரஹம் – அைமந்த 

சரீரத்ைதயுைடய,  திவ்யம் தவ – திவ்யமான உம்முைடய,  ஆகமம் – சிவாகம 

க்ரந்தங்கைள,  ஜன:- ஜனங்கள்,  ப்ரமாணம் அைவதி – ப்ரமாணமாக 

அங்கீகரிக்கிறார்கள்.  

 த்ரி பதார்த்தம் சதுஷ்பாதம் மஹாதந்த்ரமிதி ஸ்திதி:- ைசவாகமம் என்ற 

மஹாதந்த்ரத்தில் பதியான பரமசிவனும்,  ப்ரம்மாதி ஸ்தம்ப பர்யந்தமான 

பசுக்களும்,  ஆணவம்,  கன்மம்,  மாைய என்ற மும்மலங்களும்,  மூன்று 

பதார்த்தங்கள் கூறப்பட்டிருக்கின்றன.  ஸம்ஸாரத்ைதத் தாண்டுவதற்கு,  சரிைய,  

க்ரிைய,  ேயாகம்,  ஞானம் என்ற நாலு மார்க்கங்கள் கூறப்பட்டிருக்கின்றன.  

 ச்ேவதாச்வதர உபநிஷத்,  ஸனத்குமார ஸம்ஹிைத,  விஷ்ணு புராணம் 6 

வது அம்சம்,  ஐந்தாவது அத்யாயத்தின் இறுதி பாகம்,  மகாபாரதம் ஆனுசாஸனிக 

பர்வம் முதலிய பல க்ரந்தங்களில்,  பரமசிவன் ஞானத்ைதத் தவிர மற்ற ஞானம் 

ஞானமாகாது,  ஸம்ஸார தாரகமாகாது;  சிவைன யறிந்தவனுக்கு ேவறு த்யானம் 

ருசிக்காது,  என்று ெசால்லப்பட்டிறுக்கிறது.  

 நம : சங்கராய ச நம : சிவாய ச 

 நம : சிவதராய ச நம: ப்ரதரணாய 
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என்பது சதருத்ரீய மந்த்ரம்,  பரமசிவன் தான் ஸம்ஸாரக் கடைலத் தாண்டச் 

ெசய்பவர் என்பது ெதளிவு.  ேவத துல்யமாக சிவாகமம் ப்ரமாணமாகக் 

கருதப்படுகிறது.  ஏெனனில் ேவதம் பூராவும் பரமசிவைன ப்ரதிபாதிப்பதுேபால்,  

சிவாகமங்களும் ஆரம்பம் முதல் முடிவுவைர பரேமச்வரைனேய 

ப்ரதிபாதிக்கின்றன.  
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த்யானம் யதா பவதி தத்விஷேயா யதா த்வம் 

யாத்ருக்குண : ச பகவந் அதிகாரிவர்க : |  

ஸர்வாணி தாநி பவதாகம ஸம்ஹிதாபி : 

கல்ல்ைபரிவாத்வரவிேத : உபபாதிதாநி | |  

 

பதவுைர 

 த்யானம் – மனைத ஒேர விஷயத்தில் ஏகாக்ரமாக ெசலுத்துவது,  யதா 

பவதி – எப்படிச் ெசய்யேவண்டுேமா.  அதுவும் தத் விஷய: த்வம் – அந்த 

த்யானத்துக்கும் விஷயமானது,  த்யானம் ெசய்யப்பட்ட ேவண்டிய நீர்,  யதா – 

எந்த எந்த குணங்கேளாடு கூடியிருக்கிறீர் என்பதும்,  அதிகாரி வர்க்க:- த்யானம் 

ெசய்ய ேயாக்யைதயுள்ள ஜனங்கள் யாத்ருக்குண: ச – எவ்விதமான 

குணங்கேளாடு கூடியிருக்க ேவண்டுெமன்பதும்,  பகவந் – பகவாேன,  தாநி 

ஸர்வாணி – அைவெயல்லாம்,  பவத் ஆகம ஸம்ஹிதாபி:- உமது ஆகமம் 

என்கிற,  சிவாகமம் என்ற ஸம்ஹிைதகளால் (ேவத துல்யமானதால் 

ேவதவாசகமான ஸம்ஹிதாபதம்,  ஆகமத்துக்குக் ெகாடுக்கப்பட்டிருக்கிறது) 

அத்வரவிேத :- யாகம் ெசய்ய ேவண்டிய விதியின்,  தந்த்ராணி – முைறகள் 

கல்ப்ைபரிவ – கல்ப்பஸூத்ர க்ரந்தங்களில் ேபால,  உபபாதி தாநி – ரிஷி,  சந்தஸ் 

ேதவதா,  விந்ேயாகம்,  ப்ராம்மணம்,  இவ்ைவந்துகள் உள்பட 

நிருபிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.  
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அத்வானம் அத்வபதிம் அத்வநி தாரதம்யம் 

ச்ேரஷ்டாத்வ பாரகமனம் ச பலம் ப்ரவீதி |  

மந்த்ேராத்வனாமிதி மேஹச்வர ! க்ருஹ்ய கார : 

பித்ரா குமார முபநீய வதன்ஹி வாக்யம் | |  

 

பதவுைர 

 மேஹச்வர – பரமசிவேன!  க்ருஹ்யகார: - ஆப ஸ்தம் பாதி க்ருஹ்ய 

ஸூத்ரம் எழுதிய முனிவர்,  பித்ரா – தகப்பைனக் ெகாண்டு,  குமாரம் – 

ைபயனுக்கு,  உபநீய – உபநயனம் என்ற ஸம்ஸ்காரத்ைதச் ெசய்துைவத்து,  

வாக்யம் – வாக்யரூபமாக,  உள்ள,  யத் – எந்த மந்த்ரத்ைத,  ஆஹ   - 

ெசால்லுகிறாேரா,  ஸ :- அந்த,  அத்வனாமிதி மந்த்ர:- அத்வ நாம் அத்வபேத 

ச்ேரஷ்டஸ்யாத்வந:- பாரமசீய – என்ற மந்த்ரமானது அத்வானம் – வர்ணம் 

பதம்,  தந்த்ரம்.  கலா,  தத்வம்,  புவனம் என்ற ஆறு வழிகைளயும் அத்வபதிம் – 

ஷ ஆறு அத்வாக்களின் தைலவைனயும்,  அத்வநி தாரதம்யம் – ஷ  ஆறு 

அத்வாக்களில் ஒன்றுக்ெகான்று உள்ள பரஸ்பர வித்யாஸத்ைதயும் ச்ேரஷ்டாத்வ 

பாரகமனம் – சிறந்த அத்வாவின் அக்கைர அைடவதாகிய.  பலம் ச – பரம  

பிரேயாசனத்ைதயும்,  ப்ரவீதி – ெசால்லுகிறது.  

 ஆறு மார்க்கங்களில் சிறந்த அத்வாவாகிய வர்ணாத்வாவின் ஸாரபூதமான 

ஓங்காரம் என்ற ப்ரனவத்தின் தாத்பர்ய விஷயமாகிய மேஹச்வரைன 

அைடயும்படி ெசய்யேவண்டுெமன்பது அம்மந்திரத்தின் முக்ய ப்ரார்த்தைனயாகும்.  

உபநயனம் ெசய்து,  ேவதம் கற்று,  அர்த்தம் அறிந்து,  க்ரிைய ெசய்து,  

பரமதாத்பர்ய விஷயமான,  மேஹச்வரைன ஓங்கார ப்ரதிபாத்யைன 

அைடவதுதான் முக்கிய பலன்.  இது ஆரம்பத்தில்,  பூணூல் ேபாடும்ேபாது,  

ேவண்டிக்ெகாள்வது கவனிக்கத்தகுந்தது.  
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கல்ப்பா : ப்ரமாணம் ரிஷிபி : யதி ந : ப்ரணீ தா : 

கிம் ந ப்ரமாணம் ரிஷிணா மகதா மஹர்ேஷ |  

சக்யம் ந வக்து மபரிக்ரஹ தூஷிதா நி 

தந்த்ராந்தராணி பவதா சிவ கர்த்ருமந்தி | |  

 

பதவுைர 

 ரிஷிபி: ஆபஸ்தம்ப ஆச்வலாயன,  காத்யாயன ெஸளனக,  ேபாதாயன 

முனிவர்களால்,  ப்ரணீதா:- இயற்றப்பட்ட,  கல்ப்பா: - கல்ப்பக்ரந்தங்கள்,  ந :- 

நமக்கு,  ப்ரமாணம் யதி – ப்ரமாணமானைவகள்,  நிச்சயம் – மகர்ேஷ – 

ெபரியரிஷியான,  ேவதமுழுவதும் கண்டறிந்து உபாஸிக்கப்பட்ட கடவுேள!  மஹதா 

ரிஷிணா – ெபரிய ரிஷியாக உம்மால்,  ப்ரணீதம் – இயற்றப்பட்ட,  ஆகமம்,  

காமிகாதிகள்,  கிம் ந ப்ரமாணம் – ப்ரமாணங்கள் ஆகாதா என்ன – நிச்சயம் 

எல்லாம் ப்ரமாணம் தான்.  சிவ – பரமசிவேன!  ஆதலால்,  பவதா – மகர்ஷியான 

உம்மால்,  கர்த்ருமந்தி – இயற்றப்பட்டைவகளாகக் கருதப்படும் காமிகாதி,  

தந்த்ராந்தராணி – ேவறு பல தந்த்ரங்கள்,  அபரிக்ரஹ தூஷிதானி – பின்பு 

வந்தவர்களால் ஏற்றுக் ெகாள்ளப்படாததால்,  குற்றமுள்னைவகளாக,  வக்தும் – 

ெசால்வதற்கு,  ந சக்யம் – முடியாது,  சில த்ேவஷிகள் அங்கீகரிக்காத 

காரணத்தால்,  மகரிஷியான உம்மால் ப்ேராக்த காமி காதி ைசவ ஆகமங்கள் 

ப்ரமாணமாகாது என்று ெசால்லக்கூடாது.  
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ஆசக்ஷேத யம் ரிஷி மார்ஷவிதஸ் தேபாபி : 

ஏைகக மந்த்ரத்ருச மீச்வர ! ேவதராேச : |  

த்ரஷ்டார மஸ்ய நிகிேலன நிஜானுபாவாத் 

அந்யான் ரிஷீன தி மகர்ஷி மேதா விதுஸ்த்வாம் | |  
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பதவுைர 

 ஆர்ஷவித :- ேவதமறிந்தவர்கள்,  யத் – எந்த காரணத்தால்,  தேபாபி:- பல 

தவ  பலத்தால்,  ஏைகக மந்த்ர விதம் – ஒவ்ெவாரு மந்த்ரத்ைதக் 

கண்டுபிடித்தவைர ரிஷிமாசக்ஷேத – ரிஷி என்று ெசால்லுகிறார்கள்.  அத  :- 

அந்தக் காரணத்தால்,  ஈச்வர – பரமசிவேன!  அஸ்ய – இந்த,  ேவதராேச:- 

ேவதக் கூட்டத்ைத,  நிகிேலன – பூராவும்,  நிஜானுபாவாத் – ெசயற்ைகயில்லாத,  

இயற்ைகயான,  தன் ெசாந்த சக்தி விேசஷத்தினால்,  த்ரஷ்டாரம் – கண்டு பிடித்து,  

ெவளிப்படுத்திய,  த்வாம் – உம்ைம,  அந்யாந் – மற்ற,  ரிஷீன் – ரிஷிகைள,  அதி 

– தாண்டி,  ேமலாகயிருக்கிற,  மகர்ஷிம் – மகரிஷியாக,  விது: - அறிகிறார்கள்.   

 விச்வாதிேகா ருத்ேரா மகர்ஷி : என்ற ேவதம் உலகத்திலுள்ள பல 

ரிஷிகளுக்கு ேமல்பட்டவர்.  ருத்ர பகவான் மகர்ஷி எனப்படுகிறார்,  

அஸாதாரணமாக என்று கூறுகிறார்.  ஈச்வர பதம் ேபால,  மகரிஷி பதம் 

பரமசிவனுக்ேக முக்கியமாகப் ெபாருத்தமான பதம் ஆகுெமன்பது கருத்து.  
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உக்தம் ப்ரதான புருேஷச்வரேமவ ஸாங்க்ைய : 

ஆக்யாய பாசபசுபத்யபிதான ேபதாத் |  

ேஞயம் த்வதாகம் வித : சிவ ! ஸங்கிரந்தாம் 

ஏதாவதா கிமிதி நஸ்த துேபக்ஷணீயம் | |  

 

பதவுைர 

 ஸாங்க்ய மதத்தில் ெசால்லப்படும் தத்வங்கள் பாசுபத மதத்திலும் 

கூறப்படுகின்றன என்று ெசால்லப்படுகிறது.  

 www.shaivam.org 141 

 ஸாங்க்ைய :- கபிலர் , பஞ்சசிகாசார்யார்,  ஆசூரி,  ஈச்வர க்ருஷ்ணர்,  

பதஞ்சலி முதலிய ஸாங்க்ய சாஸ்திர ப்ரவர்த்தகா சார்யார்களால்,  உக்தம் – 

ெசால்லப்பட்ட,  ப்ரதான புருேஷச் வரேமவ ப்ரக்ருதி பாசம் அதனால் 

கட்டப்பட்ட புருஷன் ஜீவன் அவ்விரண்டுக்கும் தைலவன் ஈச்வரன்,  என்ற மூன்று 

தத்வங்கைளேய,  பாசம்,  பசு,  பதி என்ற பதங்களின் மாறுதலால்,  அர்த்த மாறுதல் 

ெகாஞ்சம்கூட இல்லாமல்,  சிவ – பரேமச்வரா!  ேஞயம் – அறியப்பட ேவண்டிய,  

தத்வத்ரயம் என்ற மூன்று தத்வங்கைள,  த்வதாகமவித:- உமது சிவாகமம் 
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அறிந்தவர்கள் ஆக்யாய – ெசால்லி விவரித்து,  ஸங்கிரந்தாம் – பிரதிக்ைஞ 

ெசய்யட்டும்.  ஏதாவதா – இந்தப் பதேவற்றுைமயால் மாத்திரம்,  தத் – அந்த 

ப்ரதான புருஷ ஈசதத்வத்ரயம்,  ந :- நம்மால்,  கிமித்யுேபக்ஷணீயம் – எங்ஙனம் 

அனாதரவு ெசய்ய முடியும்? 

 ஸாங்க்யமதக் ெகாள்ைகதான் பூராவும் ெபயர் ேவற்றுைமயால்,  

பாசுபதமதத்தில் கூறப்படுகிறது.  ஆதலால் கபில மதம் ேதவஹூதிக்கு,  

அன்ைனக்குப் புத்ரனால் உபேதசிக்கப்பட்டது எப்படி ஸகல ஜன க்ராஹ்யேமா,  

அவ்விதேம பாசுபத மதம்,  ஸகலஜனங்களால் அங்கீகரிக்கப்பட ேவண்டிய 

உண்ைமயாகும்.  
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ப்ரத்யக்ஷேவத விஹிதம் ப்ரதிதம் புராைண : 

ேபாதாயேனன முனிநா பஹுச : ப்ரணீதம் |  

ஸர்வார்த்த தர்சன பைரரபி க்ருஹ்யகாைர : 

யக்ேஞாப வீதமிவ விஸ்ம்ருத மர்ச்சனம் ேத | |  

 

 ப்ரதிதினம் ஈச்வர பூைஜ ேபாஜனத்துக்கு முன் ெசய்யப்பட 

ேவண்டுெமன்பது நித்திய கர்மாவாக ேவதங்களிலும்,  அதன் தாத்பர்யத்ைத 

விளக்கும் புராணங்களிலும்,  சிவ தர்ம ஸூக்திகளிலும்,  ஸ்பஷ்டமாக விதிக்கப் 

பட்டிருக்கிறது.ஆதலால்,  தினப்படி ெசய்யேவண்டிய கார்யங்கைள விதிக்கும் 

க்ருஹ்ய க்ரந்தங்களில்,  ஸந்த்யாவந்தனம்,  ஒளபாஸனம் ேபால,  

ெசால்லப்படவில்ைலேய என்ற சங்ைகக்கு இடமில்ைல.  ேபாதாயன மகரிஷியால் 

ெசால்லப்பட்டிருப்பதால்,  மற்ற க்ருஹ்யகாரர்களுக்கும் சிவார்ச்சனம் பரமஸம்மதம் 

என்று விளக்கப்படுகிறது.  

 

பதவுைர 
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 ப்ரத்யக்ஷேவதவிஹிதம் – தமுஷ்டுஹி,  ஆேவா ராஜானம்,  அந்தரிச்சந்தி 

முதலிய,  ரிக்குகளாகிய,  ப்ரத்யக்ஷ ேவதங்களால் விதிக்கப்பட்டதும்,  புராைண : 

ப்ரதிதம் – புராணங்களால் விஸ்தரிக்கப் பட்டதும்,  ேபாதாயேனன முனிநா – 

ேபாதாயன மகரிஷியால்,  பஹுச: - மகாபிேஷகம்,  சூலகவம்,  ஈசார்ச்சைன என்று 
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பல விதமாக,  ப்ரணீதம் – லிரித்து விவரிக்கப்பட்டிருக்கும்,  ேத – உம்முைடய,  

அர்ச்சனம் – நித்திய பூைஜயானது,  ஸர்வார்த்த தர்சனபைர: அபி – எல்லா 

நித்திய கர்மாக்கைளயும் ெதரிவிக்கும் ேநாக்கமுள்ளவர்களாயினும்,  க்ருஹ்யகாைர 

:- மற்ற க்ருஹ்ய ஸூத்ரம்,  வீட்டில் ெசய்யேவண்டிய நித்ய கர்மாக்கைளத் 

ெதரிவிக்கும் க்ரந்தம் எழுதினவர்களால்,  யக்ேஞாப வீதமிவ – உபநயனத்தில் 

பூணுல தரிப்பது ேபால,  விஸ்ம்ருதம் மறக்கப்பட்டது.  ஆயினும்,  ஆசீர்வாதங்கள் 

ெசய்த பிறகு ஸமிதா தானத்துக்கு முன்பு யஜ்ேஞரப வீதம் தரிக்கும் காலம் 

என்று சிவஸ்வாமி அபிப்ராயத்ைத,  மற்றவர்களால் ெசால்லப்படாமல் 

விடப்பட்டாலும்,  அங்கீகரிக்கப்பட்டு,  அனுஷ்டிக்கப் படுவதுேபால,  சிவார்ச்சனமும் 

ஸர்வஸம்மதமாக அங்கீகரிக்கப்பட்டதால்,  அனுஷ்டிக்கப்பட ேவண்டும்.  
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ேவேதாபப்ரம்மக புராணவச : ப்ரபஞ்ைச : 

ஆேகாஷ்யேத விஷமேநத்ர ! ஸமர்ச்சனம் ேத |  

தந்த்ைரரலம் தத் உபப்ரம்மக ேவதமுைல : 

வாத்யாஹதம் ந ஹி முகானலஸவ்யேபக்ஷம் | |  

 

பதவுைர 

 விஷம் ேநத்ர – முக்கண்ணேன!  ேத ஸமர்ச்சனம் – உமது பூைஜயானது,  

ேவத – ேவதங்களாலும்,  உபப்ரம்மக – அதன் அர்த்தத்ைத விளக்கும்,  புராணவச 

:- புராண வாக்யங்கள்,  ப்ரபஞ்ைச:- மற்றைவகளாலும்,  அேகாஷ்யேத – 

உத்ேகாஷம் ெசய்யப்பட்டிருக்கிறது.  ஆதலால்,  ததுபப்ரம்மக ேவத மூைல:- அந்த 

சிவார்ச்சைனைய ெவளிப் படுத்தும் ேவதத்ைத மூலப்ரமாணமாகக் ெகாண்டு 

அதனால் ேவதமூலகத்தால்,  ப்ரமாணெமன்று கருதப்படும் ஸ்ம்ருதி க்ரந்தங்களான 

தந்த்ைர:- தந்த்ரங்களால்,  (சிவார்ச்சைன ெசால்லப்படாமல் இருந்தாலும்) நாலம் – 

பாதகமில்ைல.  அைவகளுக்கு மூலாதாரமான ேவதங்கள் ெசால்லிவிட்டதால் 

ஈசார்ச்சனம் நிர்விவாதமான நித்ய கர்மா,  வாத்யாஹதம் – புயல் காற்றால் 

அடிக்கப்பட்ட வஸ்து,  முகானலஸ்வ்யேபக்ஷம் – வாயால் ஊதித்தள்ள 

ேவண்டியதாக,  ந ஹி பவதி – ஆகாதல்லவா? 
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ேவதார்த்த நிர்ணய விெதள ஹி புராண மங்கம் 

நிர்ணீத ேவதவிஷயா ஸ்ம்ருதேயா பவந்தி |  

ஆத  : ச்ருேதரிவ புராண கிரஸ் ஸகாேச 

நாலம் ப்ரகாசயிதும் ஆத்மபலாவ ேலபம் | |  

 

பதவுைர 

 ேவதார்த்த நிர்ணய விெதள – ேவதங்களின் உண்ைமயான அர்த்தங்கைள 

அறிந்து ெசால்ல புராணம் அங்கம் – புராணங்கள் ஸாதனமாக இருக்கின்றன.  

ஸ்ம்ருதய :- யாக்ஞவல்க்யர்,  மனு முதலிய ரிஷிக்ரந்தங்களாகிய ஸ்ம்ருதிகள்,  

நிர்ணீத ேவத விஷயா: பவந்தி – புராணங்களால் தீர்மானிக்கப்பட்ட,  

ேவதார்த்தத்ைத,  மூலமாகக் ெகாண்டு,  ேவத புராணங்களுக்குப் பிறகு 

ெசய்யப்பட்டைவகளாக இருக்கின்றன.  ஆத  :- ஆதலால்,  அந்த ஸ்ம்ருதிகள்,  

ச்ருேதரிவ – ேவதங்களுக்கு முந்நிைலயில்ேபால,  புராணகிர: ஸகாேச – புராண 

வசனங்களின் முன்னிைலயிலும்,  ஆத்ம பலாவேலபம் – தன் பலத்தின் கர்வத்ைத,  

ப்ரகாசயிதும் –ெவளிபடுத்துவதற்கு,  நாலம் – சக்தியற்றைவகள்.  சுருதிக்கு 

விேராதமான ஸ்மிருதி எப்படி ப்ரமாணமாகேதா,  அப்படிேய,  சுருதியர்த்தத்ைத 

அறிய உபகாரகமான புராண வசனங்களுக்கு விருத்தமான ஸ்ம்ருதிகளும் 

ப்ரமாணாமாகாது.  

 புராணங்களிேலா,  சிவார்ச்சைன பலவாறாகக் கூறப்பட்டு 

விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது.  வாயவீய ஸம்ஹிைத.  லிங்கபுராணம்,  ப்ரம்மாண்ட 

புராணம்,  வாமனம்,  மார்க்கண்ேடயம்,  சிவதர்மம்,  ஸ்காந்தம்,  ப்ரம்ம ைகவர்தம்,  

ைசவ ஏகாதச ருத்ர ஸம்ஹிைத,  கூர்ம புராணம் முதலிய க்ரந்தங்களில் 

விஷ்ணுப்ரம்மாதி ேதவர்களால்,  தங்கள் பதவி,  சிவ பூைஜயின் மகிைமயால் 

கிைடத்ததாகவும்,  

 த்ேயய: பூஜ்ய : ச வந்த்ய : ச ேஞேயா லிங்ேக மேஹச் வர:- 

என்று முடிவான ஸித்தாந்தம் லிங்கத்தில் ஸந்திஹிதனான மகாேதவன் 

ஒருவந்தான் துதிக்கவும்,  நமஸ்கரிக்கவும் அறியவும் தகுந்தவன் என்றும் 

கூறப்பட்டிருக்கிறது.  
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 அக்ெனள திஷ்டதி விப்ராணாம் – கர்மடர்களுக்கு அக்னியில் ேஹாமம் 

ெசய்வதால் மகாேதவன் பூஜிக்கப்படுகிறான்.  ஹ்ருதி லிங்ேக ச ேயாகினாம் – 



சுருதி ஸூக்தி மாலா 

த்யானம் ெசய்பவர்களுக்கு,  பூஜிப்பவர்களுக்கு ஹ்ருதயத்திலிருந்து லிங்கத்தில் 

ஆவாஹனம் ெசய்யப்பட்டு,  ேஷாடேசாபசார பூைஜ ெசய்தபிறகு லிங்கத்திலிருந்து,  

அேத ஹ்ருதய கமலத்தில் ப்ரேவசிக்கச் ெசய்யப்படுகிறார் – ஆதலால்தான்,  

ப்ரதிதினம் சிவார்ச்சைனயில் ஆரம்பத்தில் 

 ஹருத் பத்மகர்ணிகா மத்யாத் உமயாஸஹ சங்கர |  

 ஆகச்ச த்வம் மகாபாக ! ஸர்ைவ ராவரைணஸ் ஸஹ | |  

என்ற மந்த்ரரூபமான சுேலாகமும்,  முடிவில்,  

 ஹ்ருத்பத்ம கர்ணிகா மத்யம் உமயா ஸஹ சங்கர |  

 ப்ரவிச த்வம் மஹாபாக ஸர்ைவ ராவரைணஸ் ஸஹ | |  

என்ற மந்த்ரரூபமான சுேலாஹமும் உச்சரிக்கப்படுவது,  ஸம்ப்ரதாய ஸிததமாக 

இருக்கிறது.  

 ப்ரதிமாஸ்வல்ப்ப புத்தீனாம் – மந்த புத்திகள் ப்ரதிைமகளில் சிவபடம் 

முதலியைவகளில் பூஜிக்க ேவண்டும்.  அவர்கள் ப்ரதிேமாபாஸகர்கள் 

வித்யுல்ேலாகம் வைரயில் தான் உபாஸனா பலத்தால் ேபாகிறார்கள்.  அங்கிருந்து 

அமானவ புருஷன் இந்திர ப்ரஹஸ்பதி,  ப்ரஜாபதி உலகங்கள் வழியாக 

அவர்கைள ப்ரம்மேலாகம் அைழத்துச் ெசல்லுகிறதில்ைல ெயன்பதும் வ்யாஸ 

மீமாம்ஸ சாஸ்திர ஸித்தாந்தம் காணப்படுகிறது.  

 ஸர்வத்ர ஸமதர்சினாம் – ஸமதர்சி எனப்படும் ஞானிகளுக்கு ஜீவன் 

முக்தாவஸ்ைதயில்,  கீைத இரண்டாம் அத்யாயத்தில் ெசால்லப்பட்ட ஸ்திதி 

பிரஞ்ஞ லக்ஷணப்படி 12 வது அத்யாயத்தில் ெசால்லப்பட்ட 

பக்தலக்ஷணப்படியும்,  14 வது அத்யாயத்தில் ெசால்லப்பட்ட குணா தீத 

லக்ஷணப்படியும்,  எந்த வஸ்துவும் மேகச்வரனாகத் ேதான்றும் என பிரித்து சிவ 

கீைதயில் கூறப்பட்டிருக்கிறது.  32 வித்ையகள்,  உபநிஷத்துக்களில் 

கூறப்பட்டைவகளில்,  தஹேரா பாஸைன எப்படிச் சிறந்தேதா,  அப்படிப் பலவித 

சிவார்ச்சைனகளுள்,  லிங்கார்ச்சைன,  ஹ்ருதய கமலத்திலுள்ள 

சிவார்ச்சைனயானதால் சிறந்தது,  ஏகலிங்கார்ச்சனம் ப்ரபக்தி மார்க்கமானதால்,  

மிகச் சிறந்தது என்பது தாத்பர்யம்.  

  

 

சுேலாகம் 118 
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மூலச்ருேத ரனுபலம்ப பராஹதாயா: 



சுருதி ஸூக்தி மாலா 

தூதீவ யா ந பவதி ஸ்வரஸாத் ப்ரமாணம் |  

ப்ரத்யக்ஷ ேவத விஹிதம் யஜனம் த்வதீயம் 

தஸ்யாஸ் ஸ்ம்ருேதரபி கிமிச்சதி த்ருஷ்டி பாதம் | |  

 

பதவுைர 

 அனுபலம்ப பராஹதாயா :- காணப்படாததால்,  இல்ைலெயன்று,  

ேயாக்யானுபலப்தி ப்ரமாணத்தால் அறியப்பட்ட,  மூலச்ருேத :- சில மூலச்ருதி 

ஸம்பந்தமான,  யா – எந்த ஸ்ம்ருதியானது,  நாயிைக இல்ைல என்பது 

தீர்மானமாகியிருக்கும் ேபாது,  அவைளச் ேசர்த்து ைவக்கும் தூதீவ – தாதிேபால,  

ஸ்வரஸாத் – தானாகேவ,  ப்ரமாணம் – ப்ரமாணமாக,  ந பவதி – ஆகாேதா , 

தஸ்யா:- அப்ேபர்ப்பட்ட,  ஸ்ம்ருேதரபி த்ருஷ்டி பாதம் – பரதந்த்ர 

ப்ரமாணத்ைதயுைடய,  ஸ்வரஸ ப்ரமாணமாகாத ஸ்ம்ருதியின் அனுக்ரகத்ைதயும்,  

ப்ரத்யக்ஷேவத விஹிதம் – ஸ்வரஸ ப்ரமாணமாகிய,  காணப்படும் 

ேவதவாக்யத்தால் விதிக்கப்பட்ட,  த்வதீயம் – தங்களுைடயதான,  யஜனம் – 

பூைஜ,  அர்ச்சைன முதலிய ஞானாதிகள்,  இச்சதி கிம் – விரும்புமா என்ன? 

 ஸ்வத ப்ரமாணமான ேவதம் பரதப்ரமாண ஸ்ம்ருதிைய எப்படி 

அேபக்ஷிக்கும்? ேவதத்தில் விதிக்கப்பட்ட சிவார்ச்சன கர்மாவிற்கு ஸ்ம்ருதி விதி 

ேதைவயில்ைல ெயன்பது தாத்பர்யம்.  

 

சுேலாகம் 119 

ெபளர்வாணிகானுபதிசந் நியமான்யேததத் 

அப்யர்ச்சனம் மனுரேவாசத ேதவதாயா : |  

தத்கிம் புனஸ்தவ மஹத்யஸி ேதவதாத்வம் 

மருக்ேய ச காச சகேலன மேணருேபக்ஷா | |  
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பதவுைர 



சுருதி ஸூக்தி மாலா 

 ெபளர்வாணிகான் – முன் பகலில் ெசய்யேவண்டிய நியமான் – 

அவசியமான கர்மாக்கைள,  உபதிசந் – ெதரிவிக்கிற,  மனு: - மனுவானவர்,  யத் 

– எந்த,  ேதவதாயா: அப்யர்ச்சனம் – ேதவதாபூைஜ தினந்ேதாறும் 12 மணிக்குள் 

ெசய்யப்பட ேவண்டுெமன்று,  அேவாசத – ெசான்னாேரா,  எதத் – இந்த 

ேதவதார்ச்சன கார்யம்,  தவ  - ேதவதா விேசஷமான உம்ைமச் ேசர்ந்தது என்பது 

கிம் புன : ேகட்பாேனன்.  

 அர்த்தஸித்தம் ஸாமான்யமாக ேதவதார்ச்சன விதி,  ேதவதா விேசஷமாகிய 

உம்ைம,  எப்படிச் ேசராமலிருக்க முடியும்? ேமலும் உம்ைமத்தான் மனுவிதி 

குறிக்கும்,  ஏெனனில் த்வம் – நீர்,  மஹதி – ெபரிய பூஜனீய,  ேதவதா – ேதவதா 

கரக் விேசஷமாக,  மகாேதவனாக,  அஸி – இருக்கிறீர்.  காசசகேல – 

காக்காய்ப்ெபான்,  ம்ருக்ேய ஸதி – ேதடப்படும் நிைலயில் இருக்கும் ேபாது,  

மேணருேபக்ஷா – ரத்னத்ைதப் ெபாருட்படுத்தாமல் இருப்பது,  ந – 

ெபாருந்தாதன்ேறா.  

 ஸாமான்யமாக ஏதாவது ஒரு ேதவைதைய தினம் பூஜிக்க ேவண்டும் 

என்று விதித்த மனு,  மகா ேதவனாகிய,  மணிதுல்யனாகிய உம்ைமக் கருதவில்ைல 

என்பது எங்ஙனம் ெபாருந்தும்? ஆதலால்,  ஸ்ம்ருதிகளுக்குள் முதல்தரமான 

மனுஸ்ம்ருதியில்,  மகாேதவார்ச்சைன விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது.  

 

சுேலாகம் 120 

பத்னியா ஸமம் ஸஹ வ்ருேஷண வ்ருேஷந்த்ர ேகேதா 

யஷ்மத் பலீனுபதிசந் ஸ்த்ரிதசாவ காேச |  

அப்யர்ச்சனம் பவன கல்ப்பன பூர்வகம் ேத 

ேபாதாயன : கதிதவான் அவயுத்ய க்ருஹ்ேய | |  

 

பதவுைர 
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 வ்ருேஷந்த்ரேகேதா – சிறந்த தர்ம ேதவைதயான,  வ்ருஷபத்ைத 

வாகனமாகவும்,  ெகாடியாகவும்,  ெகாண்ட பரேமச்வரா!  பத்ன்யா ஸமம் – 

மைனவியான உைமயுடன்,  வ்ருேஷன் – தர்மரூபமான வ்ருஷபத்துடனும்,  

த்ரிதசாவகாேச – ேதவர்கைளப் பூஜிக்கும் மத்திய காலத்தில்,  யுஷ்மத் பலீந் – 

ஈச்வரன்,  ஈச்வரி,  வ்ருஷபம் ஜயந்தன் முதலிய உங்கள் பலிகைளப் ேபாடும்படி,  



சுருதி ஸூக்தி மாலா 

உபதிசந் – சூலகவம்,  ஈசான ஸ்தாலி பாகம் முதலிய கர்மாக்கள் மூலம் 

ெசய்யப்பட ேவண்டியதாக உபேதசிக்கிற,  ேபாதாயன: - ேபாதாயன க்ருஹ்ய 

கார மகரிஷி,  பவன   கப்ல்பன பூர்வகம் – ஆவாகனம் ெசய்து ஆஸனம் 

ேபாடுவது முதலாக,  ேத – உம்முைடய,  அப்யர்ச்சனம் – பூஜா விதிைய 

அவயுத்ய – தனியாகப் பிரித்து,  க்ருஹ்ேய – க்ருஹ்ய க்ரந்தத்தில்,  கதிதவான் – 

ெசால்லியிருக்கிறார்.  

 

சுேலாகம் 121 

பாவாந்த ராணி பரிஹாய மஹத்ஸு நித்யம் 

விக்ஞானேயாக விபேவஷு மஹீயேஸ யத் |  

ேதேவா மஹானபிஹிேதாஸி தத : கபர்திந் 

நாம த்வதீய மிதமாங்கிரஸா நிராஹு : | |  

 

பதவுைர 

 பாவாந்த ராணி – அவித்ையயால் கல்ப்பிக்கப்பட்ட கானல் ஜலத்துக்கு 

ஸமானமான உலகப்ெபாருள்கைள பரிஹாய – நீக்கிவிட்டு,  மஹத்ஸு – சிறந்த,  

விக்ஞான – ஆத்மஞானமாகிய,  ேயாக,  - உபாயத்தின்,  விபேவஷு – 

இயற்ைகயான மகிைமகளில்,  யத் – எந்தக் காரணத்தால்,  நித்திய – என்ைறக்கும்,  

அநாதியாக,  சாச்வதமாக மஹீயேஸ – அகண்டஞான மூர்த்தியாக 

விளங்குகிறீேரா,  தத் – அந்தக் காரணத்தால்,  கபர்திந் – கபர்தம் என்ற சிவந்த 

ஜடாபாரம் உைடய கடவுேள!  மஹான் ேதவ:- மகாேதவெனன்று,  அபிஹிேதாஸி 

– ெசால்லப்படுகிறீர்.  இதம் – இந்த,  த்வதீயம் – உம்முைடய அஸாதாரணமான,  

நாம – மகாேதவெனன்ற ெபயைர,  ஆங்கிரஸா:- அதர்வேவத மறிந்தவர்கள்,  

நிராஹு:- நிர்வசனம் ெசய்து விளக்கிக் கூறுகிறார்கள்.  
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 அத கஸ்மாத் உச்யேத மகாேதவ:- ஏன்,  மகாேதவன் என்று 

ெசால்லப்படுகிறார்? ய: ஸர்வாந் பாவாந் பரித்யஜ்ய,  அநித்தியமான 

உலகவிஷயங்அக்ைளவிட்டு,  அைவகளுக்கப்பால் எவர்,  ஆத்மஞானம் 

ேயாைகச்வர்ேய – ஆத்ம அறிவாகிய மிகுந்த ப்ரகாசத்தில் மஹதி – 

அகண்டத்தில்,  மஹீயேத ப்ரகாசிக்கிறாேரா,  தஸ்மாத் – அந்தக் காரணத்தால் 

மகாேதவ : உச்யேத அவர் மகாேதனெனன்று கூறப்படுகிறார் – 



சுருதி ஸூக்தி மாலா 

 என்கின்றது அதர்வசிரஸ்.   

 விபேவஷு என்ற சுேலாகத்திலுள்ள பகுவசனம் ப்ரஸம்ைசக்காகச் 

ெசால்லப்பட்டது,  மஹத்ஸுதிவ்யதீதி – மகாேதவ: என்று விக்ரஹம் 

அதர்வசிரஸ்ஸால் காட்டப்பட்டதாகக்கருத்து,  ஆதலால்,  ஆன்மஹத : 

ஸமானாதிகரண ஜாதீயேயா:- என்ற பாணினி ஸூத்ரப்படி,  ஆத்வம்வர 

அவகாசமில்லாவிடினும்,  சாந்தஸம்,  ஆர்ஷத்வாத் ஸாது எனக்ெகாள்ள ேவண்டும்.  

மஹதி மஹீயேஸ என்ற அதர்வ சிரஸ்படி ைவயதிகரண்யமாகத்தான் ஏழாவது 

விபக்தி தத்புருஷஸமாஸம் ெசய்யப்பட ேவண்டும்.  

 மகரம்ச்சாெஸள ேதவ : ச மஹாேதவ: என்ற விக்ரஹம் 

அர்த்தபுஷ்டியில்லாததால்,  அதர்வசிரஸ் அநநு குணமாதலால்,  தள்ளப்பட்ட 

ேவண்டும்.  உலகத்தில் நாம் ப்ரேயாகம் ெசய்வது ரூடபதமான பிறகு சுருத்யநு 

கரணமானதால் ஸாதுவாக முடியும்.  

 

சுேலாகம் 122 

த்ேவதா தவார்ச்சன விதி: தருேணந்து ெமளேள ! 

காமாய க : சிதபேரா  துரிதக்ஷயாய |  

அப்யக்னி ேஹாத்ரமுபயம் வயமாமநாம : 

ஸ்வர்க்காய யத்பவதி யத்துரிதம் க்ஷிேணாதி | |  

 

பத வுைர 
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 தருேணந்துெமளேள – இளம் சந்திரைனத் தைல ஆபரணமாக அணிந்த 

சந்த்ரேசகர் மூர்த்திேய!  தவ – உம்முைடய அர்ச்சனாவிதி:- பூைஜெசய்யும் 

முைறயானது,  த்ேவதா – இரண்டு விதமானது க : சித் – ஒருவிதம்,  காமாய – 

இஷ்டத்ைதயைடவதற்காக காம்யார்ச்சனம் எனப்படும்.  அபர:  மற்ெறாருவித பூைஜ 

துரிதக்ஷயாய – பாபங்கைளப் ேபாக்கி புனர்ஜன்மமில்லாமல்,  முக்திையக் 

ெகாடுப்பதற்காக (நித்யார்ச்சனம் எனப்படும்) ஸ்வர்க்காய யத் பவதி – 

ஸ்வர்க்கத்ைதக் ெகாடுப்பதற்காக விதிக்கப்பட்டிருப்பதாலும் யத்துரிதம் க்ஷிேணாதி 

– பாவத்ைதயழிப்பதற்காகச் சித்தசுத்தியின் ெபாருட்டு,  விதிக்கப்பட்டிருப்பதாலும் 

அக்னிேஹாத்ரமபி – அக்னிேஹாத்ரம் ஜ்ேயாதிஷ்ேடாமம் முதலிய 

கர்மாக்கைளயும்,  உபயம் – காம்யம் நித்யம் என்று இரண்டு விதமுள்ளதாக,  



சுருதி ஸூக்தி மாலா 

வயமாமநாம:- நாங்கள் ேவதப்ரமாணத்ைதக் ெகாண்டு ஸம்ேயாக 

ப்ருதக்த்வந்யாயத்ைதக்ெகாண்டு ெசால்லுகிேறாம்.  அைவேபால,  சிவ பூைஜயும் 

காம்யம்,  நித்யம் ஆக இரு வைகப்படும்.  ேபாக,  ேமாக்ஷம் இரண்டிற்கும் 

காரணமாகும் என்பது தாத்பர்யம்.  
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யத் ப்ராம்மணஸ் த்வமஸி நாகவதாம் நிகாேய 

துப்யம் நிேவதித மேபாஜ்யமிதி ஸ்மரந்தி |  

உச்சிஷ்ட மீச்வர ! விசிஷ்டமபி த்விஜானாம் 

பூெமள நிேகயம் அதவாம்பஸி மஜ்ஜநீயம் | |  

 

முன்னுைர 

 முன்பு ருத்ர பாகத்ைதக் ெகாருத்த பிறகு அப உபஸ்பர்சனம் ெசய்வது 

மேஹசன் ஸந்நிதியில் ஸமமாக மற்ற ெதய்வங்கைள பூஜிப்பது கூடாது என்ற 

ேநாக்கத்ைதத் ெதரிவிப்பதாகக் கூறப்பட்டது.  அதுேபால ருத்ர ைநேவத்யத்ைத 

சாப்பிடக்கூடாது என்ற முைற யாது காரணம் பற்றி என்று ேகட்டால்,  அது 

இகழ்ந்தது என்று தாத்பர்யமல்ல.  சிராத்தத்தில் ப்ராம்மண ேசஷத்ைத எவ்விதம் 

நாய்,  நரிகள் முகரக் கூடாது என்பது அதன் உயர்ைவக் காட்டுகிறேதா,  

ஜலத்திேல ேபாடுவது,  அல்லது பூமியில் புைதப்பது ஸம்ப்ரதாயேமா,  அதுேபால 

சிவ ஸம்ஸ்காரம்,  சிவ தீக்ைஷயில்லாத ஸாமான்ய ஜனங்கள்,  சிறந்த சிவ 

ைநேவத்யத்ைதப் புஜிக்கக் கூடாது.  சண்ேடச்வரர் சிவபக்தர்,  விசிஷ்டர்,  விசிஷ்ட 

சிவ ைநேவத்யத்ைதப் புஜிக்கத் தகுந்தவர்;  அவர் உத்தரவின் ேபரில் பிறர் 

புஜிக்கலாம் என்ற உட்கருத்து விளக்கப்படுகிறது.  
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 நாகவதாம் – ஸ்வர்க்கத்தில் வசிக்கும் ேதவர்களுைடய,  நிகாேய – 

கூட்டத்தில்,  த்வம் – நீர்.  யத் – எந்தக்காரணத்தால்,  ப்ராம்மண: அஸி – 

ப்ராம்மண ஜாதியாக இருக்கிறீேரா,  (ேதவர்களுக்குள்ளும் நாலு ஜாதி உண்டு) 

துப்யம் – உமக்கு நிேவதிதம் – நிேவதனம் ெசய்யப்பட்டைத,  ப்ரஸாதத்ைத,  சிவ 

ஸம்ஸ்காரம் இல்லாதவர்களால் அேபாஜ்யம் – சாப்பிடப்படக்கூடாது இதி – 

என்று,  ஸ்ம்ரந்தி – ெசால்லுகிறார்கள்,  ஈச்வர – பரமசிவேன!  த்விஜானாம் – 

ப்ராம்மணர்களுைடய (சிராத்தாதி விேசஷ காலங்களில்) உச்சிஷ்டம் – 



சுருதி ஸூக்தி மாலா 

மீதியானது,  விசிஷ்டமபி – சிறந்ததாயினும்,  பூெமள – பள்ளத்தில்,  நிேகயம் – 

புைதக்கப்பட ேவண்டும்,  அதவா – அல்லது அம்பஸி – ஜலத்தில்,  மஜ்ஜனீயம் – 

மூழ்கடித்துக் கைரக்கப்பட ேவண்டும்,  என்பது தான் கல்ப்பஸூத்ரத்தின் விதி 

காணப்படுகிறது.  

 பிள்ைளக்ேகா,  சிஷ்யனுக்ேகா,  ப்ராம்மண உச்சிஷ்டமான 

விசிஷ்டபதார்த்தத்ைதக் ெகாடுக்கலாம் என்பது கல்ப்ப வசனம் அதுேபால,  

சிவைநேவத்யம் சிவனுக்குப் புத்ர துல்யனான சண்ேடச்வரருக்கு உரித்து.  

 பிறர்,  சிவஸம்ஸ்காரம் ெபற்றவர்கள்,  அவர் அனுமதிெபற்று புஜிக்கலாம்.  

மற்றவர்கள் புஜிக்கலாகாது என்பது உண்ைமயான கருத்து.  ஆதலால்தான் ஜாபால 

உபநிஷத்தில்,  ருத்ரன் சாப்பிட்ட ஆகரத்ைதச் சாப்பிட ேவண்டும் ருத்ரன் குடித்த 

பானத்ைதக் குடிக்க ேவண்டும் என்று ஸ்பஷ்டமாக விதிகள் காணப்படுகின்றன.  

 

சுேலாகம் 124 

த்வம் ப்ராம்மணஸ் த்வதுபதாவனேமவ கார்யம் 

தத்ப்ராம்மணஸ் த்வதிதேர ந பவந்த்யு பாஸ்யா : |   

ந ப்ராம்மணானவரவர்ண நிேஷவேணன 

ஸம்பாவேயம யதி ந ப்ரபதம் ப்ரமாணம் | |  

 

பதவுைர 

 ப்ராம்மணர்கள் ேதவர்களுள் பிராம்மணராகிய பரேமச்வரைனத்தான் 

உபாஸிக்க ேவண்டும்.  ேதவர்களுள் க்ஷத்ரியனான விஷ்ணுைவ 

க்ஷத்ரியனல்லேவா உபாஸிக்க ேவண்டும் என்று,  யுக்தி ந்யாயம் கூறப்படுகிறது.  

 த்வம் – நீர்,  ப்ராம்மண:- ேதவர்களுள் பிராம்மணராக இருக்கிறீ,  தத – 

ஆதலால்,  ப்ராம்மைண: - மனிதர்களில் பிராம்மணரால்,  த்வதுபதாவனேமவ 

கார்யம் – உமது உபாஸைன தான் ெசய்யப்படேவண்டும்,  த்வத் இதேர – 

உம்ைமத் தவிர மற்ற ைதவங்கள்,  உபாஸ்யா :- உபாஸிக்கத் தகுந்தவர்களாக,  ந  

பவந்தி – ஆகமாட்டார்கள்,  ந :- நமக்கு,  ப்ரபதம் – ஸாமேவதத்திலுள்ள.  
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 த்வம் ேதேவஷுப்ராம்மேணாஸி,  அஹம் மனுஷ்ேயஷு ப்ராம்மேணா ைவ 

ப்ராம்மணம் உபதாவதி உபத்வா தாவாமி,  என்று ஆரம்பிக்கும் மந்திரம் (ப்ரபதம் 

என்று ெபயர் ெபற்றது), ப்ரமாணம் – ஸந்ேதகம் வருமிடத்தில் ஸந்ேதகத்ைத 



சுருதி ஸூக்தி மாலா 

தீக்கித் தீர்மானத்ைதத் ெதரிவிக்கும் மந்திரமாக,  யதி – இருப்பதால்,  அவரவர்ண 

நிேஷவேணன – தனக்குத் தாழ்ந்த ஜாதிையச் ேசர்ந்த விஷ்ணு ப்ரம்மா,  இந்திரன் 

முதலியவர்கைள ஆராதிப்பதால்,  ப்ராம்மணான் – ப்ராம்மணர்கெளன்று,  ந 

ஸம்பாவேயம நிைனக்க மாட்ேடாம்.  மற்ற க்ஷத்திரிய,  ைவச்ய,  சூத்ர ஜாதியினர் 

என்றுதான் ஆராதனா கர்மாைவக் ெகாண்டு தீர்மானிக்க ேவண்டும்,  முன் 

ெசான்னபடி ருதம் ஸத்யம் என்ற மந்த்ரத்தில் விரூபாக்ஷணாகிய முக்கண்ணன் 

தான் பரப்ரம்மம் என்பது நிர்ணயிக்கப் பட்டிருப்பதால்,  அந்த பரப்ரம்மத்ைத 

உபாஸிப்பதால் ப்ராம்மணர்களாக ேவண்டியவர்கள் முக்கண்ணைனத்தான் 

உபாஸிப்பார்கள்.  இல்லாவிடில் ப்ராம்மணர்களாகக் கருதப்பட மாட்டார்கள்.  

க்ஷத்ரியர்களாக,  அர்தார்ஜனபரர்களாகத்தான் இருக்க ேவண்டும்.  மேகாப 

நிஷத்தில் – ஈசானமந்த்ரத்தில்,  ப்ரம்மாதிபதி: என்ற பதம்,  நிஷாதஸ்தபத் 

யதிகரணந்யாயப்படி ப்ராம்மணராகவும்,  அவர்களுக்கு அதிபதியாகவும் இருப்பவர் 

பரேமச்வரந்தான்.  பரமசிவன் ேதவர்களுக்குள் ப்ராம்மணர்.  ப்ராம்மணர்களுக்கு 

உபாஸ்யர் என்பது யஜுர் ேவதத்திலும் ெசால்லப்பட்டிருக்கிறது.  பராசரபுராணம் 

ப்ரபத மந்த்ரத்ைத விளக்கிக் கூறிவிட்டு முடிவில்.  

 மஹாப்ராம்மண மீசானம் உபதாேவந் ந ேசதரம் என்று பரமசிவைன 

மகாப்ராம்மணராகச் ெசால்லி,  பிறைர பூஜிக்காேத என்றும் விலக்குதல் 

ெதரிவிக்கிறது.  

 ேயா ைவ ஸ்வாம் ேதவதாம் அதியஜேத ப்ரஸ்வாைய ேதவதாைய 

ப்ரச்யவேத ந பராம் ப்ராப்ேனாதி பாபீயான் பவதி – தன் ேதவைதைய 

விட்டுவிட்டு பிற ேதவைதைய உபாஸிப்பவனுக்குத் தன்னுைடய,  பிறருைடய 

இரண்டு ேதவதா ப்ரஸாதமுமில்லாமல் பாபம் ஏற்படும் என்று யஜுர் ேவதத்தில் 

கூறப்பட்டிருக்கிறது.  

 தஸ்மாத் ேஸாம ராஜேனா ப்ராம்மணா: என்பது உமாஸகித பரேமச்வரன் 

அல்லது சந்திரைனத் தரித்த சந்த்ர ேசகரர் தான் ப்ராம்மணர்களுக்கு ெதய்வம்.  

ஸாம ேவேதா ப்ராம்மணானாம் ப்ரஸூதி: என்பதும் ருத்ர ேதவதாக ஸாம 

ேவதத்திலிருந்து பிறந்த ப்ராம்மணர்களுக்குப் பரேமச்வரன் ெசாந்த ெதய்வம்.  
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 சில ப்ராம்மணர்கள் தங்கள் முன்ேனார்கள் உபாஸித்து வந்ததாகச் 

ெசால்லுகிறார்கள்.  அதுவும் ஸரியல்ல.  ஹிரண்ய கசிபு ஈச்வர பக்தன்,  பிள்ைள,  

ப்ரஹ்லாதன் விஷ்ணுபக்தன்: தசரதன் விஷ்ணு பக்தன்;  ஸ்ரீராமர் சிவ பக்தர்,  

என்ெறல்லாம் புராணங்களில் படிக்கிேறாம்.  ஆதலால் தந்ைத உபாஸித்த 



சுருதி ஸூக்தி மாலா 

ெதய்வத்ைதத்தான் பிள்ைள உபாஸிக்க ேவண்டுெமன்று விதிக்கப்படவில்ைல,  

ஆதலால் அவரவர் வர்ணத்ைதச் ேசர்ந்த ெதய்வத்ைதத் தான் உபாஸிக்க 

ேவண்டும் என்பது தான் வாஸனானுகுணமான விதியாகும்,  

ராமேஸதுவ்ருத்தாந்தத்தால் ராமர் சிவபக்தெரன்பதும்,  தஸ்மாத் வ்யாஸாத்பேரா 

நான்ய: சிவ பக்ேதா ஜகத்த்ரேய – என்ற வசனத்தால் வ்யாஸர் சிவபக்தர் 

என்பதும்,  ந கிருஷ்ணாத் அதிக: தஸ்மாதஸ்தி மாேஹஸ்வராக்ரணீ :- என்ற 

வசனத்தால் கீதாசார்யன் மகாசிவபக்தன் என்பதும்,  ந அர்ஜுேனன ஸம – 

சம்ேபா: பக்த்யா பூேதா பவிஷ்யதி என்ற வசனத்தால் நரனாகிய அர்ஜுனன் 

சிவபக்தியும் அவிவாதமாகக் ெகாள்ளப்பட்டது.  

 

சுேலாகம் 125 

உத்கர்ஷத : பரிஹரந்த் யபகர்ஷேதா வா 

கா வாஸனா பவதி கஸ்ய க்ருேத ந வித்ம : |  

யத் தீக்ஷிதஸ்ய பதிதஸ்ய ச துல்யரூபம் 

ப்ரத்யா திசந்தி முனய : கமனீய மன்னம் | |  

 

பதவுைர 

 சிவ ஸம்ஸ்கார மற்றவர்கள் சிவப்ரஸாதத்ைத புசிக்கக் கூடாது என்பதற்கு 

ேவதங்கள் தான் ப்ரமாணம்,  யுக்திேகட்பது ஸரியல்ல என்று மூன்று 

சுேலாகங்களால் 125, 126, 127, விளக்குகிறார்.  
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 உத்கர்ஷத:- உயர்ந்ததால் (சிவப்ரஸாதத்ைத) பரிஹரந்தி – நீக்குகிறார்கள்,  

அபவர்ஷேதா வா – தாழ்ந்ததாேலேய கா வாஸனா – பவதி – என்ன காரணம்,  

கஸ்ய க்ருேத – என்ன பயனுக்காக என்பது,  ந வித்ம: நமக்குப் புலப்படாது,  

ேவதம் விதிக்கிறது,  விலக்குகிறது என்பது தான் ெதரியும்.  விதி விலக்குகளுக்குக் 

காரணேமா,  ப்ரேயாஜனம்ேமா ேகட்பதும் கூடாத கார்யம்.  காரணம்,  ப்ரேயாஜனம் 

ெதரியும் விஷயத்தில் ேவதத்திற்கு வ்யாபாரம் கிைடயாது.  முனய:- ஹாரீதர் 

முதலிய ரிஷிகள்,  தீக்ஷிதஸ்ய –ேஸாமயாக தீக்ைஷ ெசய்து ெகாண்டிருக்கும்,  

ஆகிதாக்னியான ச்ேராத்ரியருைடயவும் பதிதஸ்ய – மகா பாதகம் ெசய்த 

பாபியினுைடயவும்,  கமனீயம் – ஆைசப்படுகிற,  அன்னம் – ஆகாரத்ைத துல்ய 

ரூபம் – ஸமான ரூபமாக ைவத்து,  யத் – எந்தக் காரணத்தால்,  ப்ரத்யாதிசந்தி – 



சுருதி ஸூக்தி மாலா 

இரண்டு அன்னத்ைதயும் சாப்பிடக்கூடாது என்று விலக்குகிறார்கள்? அதில் 

காரணம் பயன் ெசால்ல முடியாது.  

 

சுேலாகம் 126 

சண்டாள சண்டில சிதானல ெசளண்டிகானாம் 

ேகாப்ராம்மணஜ்வலன தீக்ஷிதேயாஷிதாம் ச |  

ஸ்பர்ச : கயா பவதி வாஸனயா நிஷித்த : 

ஸ்ப்ருஷ்ேடஷு வா சிவ கயா விஹிதா விசுத்தி : | |  

 

பதவுைர 

 சண்டாள – சண்டாளன்,  பள்ளன்,  பைறயன்,  சண்டில – அம்பட்டன்,  

சிதானல – மயான அக்கினி,  ெசளண்டி கானாம் – கள்ளுக்கைடக்காரன் 

இவர்களுைடயவும்  ேகா – பசு,  ப்ரரம்மண – ப்ராமமணர்கள்,  ஜ்வலன – 

ஒளபாஸன அக்கினி,  தீக்ஷித – தீக்ஷா நியமத்திலிருப்பவர்,  ேயாஷிதாம் – 

ஸ்த்ரீகள் இவர்களுைடயவும்,  (அகாரணமான) ஸ்பர்ச :- ெதாடுவது,  கயா 

வாஸனயா – என்ன காரணத்ைதக்ெகாண்டு நிஷித்த – விலக்கப்பட்டதாக,  பவதி 

– இருக்கிறது,  சிவ – ேஹ பரேமச்வரா,  ஸ்ப்ருஷ்ேடஷு வா – அப்படித் 

ெதாட்டுவிட்டால்,  விசுத்தி:- ப்ராயச்சித்தமானது,  கயா வாஸனயா – என்ன 

காரணத்ைதக் ெகாண்டு,  விஹிதா – விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது,  ேவதத்தின் விதி 

விலக்கு விஷயத்தில் காரணம் ெசால்லமுடியாது,  ேவதம் ெசால்லுகிறது என்றுதான் 

பதில் கூறமுடியும்.  

 

சுேலாகம் 127 

வர்ஜ்யான்னம் ஆஹுரபி தீக்ஷிதமக்னி கல்ப்பம் 

ேபாஜ்யான்னேமவ க்ருதராஜ பரிக்ரயம் தம் |  

சங்க்காஸ்தி பாவனமபாவன மஸ்தி ந்ரூணாம் 

இத்தம் ஸ்திேத வசனமத்ர பராயணந்ந : | |  
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பதவுைர 

 அக்னிகல்ப்பம் – அக்னிக்கு ஸமமான ேதஜஸ் உள்ளவராயிருந்தேபாதிலும்,  

தீக்ஷிதம் – தீக்ஷிதைர,  வர்ஜ்யான்னமாஹு:- சாப்பிடத்தகாத 

அன்னமுைடயவராகச் ெசால்லுகிறார்கள்,  தேமவ – அந்த தீக்ஷிதைரேய,  

க்ருதராஜ பரிக்ரயும் – ேஸாமலைதெயன்றராஜாைவ விைலக்குவாங்கி 

ஸிம்ஹாஸனமாகிய ஆஸந்தியில்.  ஸம்ராட் ஆஸந்தியில் ைவத்தபிறகு,  

ேபாஜ்யான்னமாஹு:- சாப்பிட தகுந்த அன்னத்ைத உைடயவராகச் 

ெசால்லுகிறார்கள்.  சங்க்காஸ்தி – சங்கத்தின் எலும்பு,  பாவனம் – சுத்தமானது 

பூைஜக்கு உபேயாகப்படுத்தபடுகிறது ந்ரூணாம் – மனிதர்களுைடய,  அஸ்தி – 

எலும்ேபா,  அபாவனம் – அசுத்தம்,  ெதாடக் கூடாது,  ெதாட்டால் ஸ்நானம் 

ெசய்ய ேவண்டும்.  இத்தம் ஸ்திேத – இவ்விதம் நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கும்ேபாது,  

அத்ர – இதுேபான்ற விஷயத்தில்,  ந: நமக்கு,  வசனம் – ேவதமாதாவின் 

வாக்யந்தான்,  பராயணம் – ப்ரமாணம் – சிறந்த காரணம்,  யுக்தி 

ெசால்லமுடியாது.  

 

சுேலாகம் 128 

அப்ராம்மைண : க்ஷுதபகாதகவஸ்து ேபாஜ்யம்  

யத் ேதவதாந்தா நிேவதிதமுக்த மன்னம் |  

தத்ப்ராம்மைணரபி கிமீச்வர ைவச்வேதேவ 

ஹார்ேயா பலி: பலிமதாமசிேதன ேதன | |  

 

பதவுைர 
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 ேதவதாந்தர நிேவதித முக்தம் – மற்றேதவைதகளுக்கு நிேவதனம் 

ெசய்யப்பட்டு மிகுதியான,  யதன்னம் – யாெதாரு அன்னமுண்ேடா,  தத் – அது,  

அப்ராம்மைண:- பிராம்மணர்கைளத்தவிர மற்றவர்களால்,  க்ஷுதபகாதகம் – 

பசிையப்ேபாக்கிக்ெகாள்வதற்காக ேபாஜ்யமஸ்து – சாப்பிடத்தகுந்ததாக 

இருக்கட்டும்.  ஈச்வர – பரேமச்வரேன!  ேதநாசிேதன – அந்த நிேவதனம் 

ெசய்யப்பட்ட அன்னத்தால்,  ப்ராம்மைணரபி – ப்ராம்மணர்களாலும்,  

ைவச்வேதேவ – ைவச்வேதவெமன்னும் கார்யத்தில்,  பலிமதாம் – பலி (ஹவிஸ்) 

ெசலுத்தேவண்டிய அக்கினி முதலிய ேதவர்களுக்கு,  பலி:- ஹவிஸ்ஸானது.  
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ஹார்ய :- ேபாடத்தகுந்தது கிம் – என்ன? அந்த நிேவதனம் ெசய்த 

அன்னத்தினால்,  ைவச்வேதவ பலிஹரணம் ெசய்யலாமா – ெசய்யக்கூடாதல்லவா? 
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ேதவாந்தைர ரசிதமுக்தமனங்க சாஸிந் 

அச்னந்தி ேசதநசிேதன பலிம் ஹரந்த: |  

ஆச்ையக ேதச,  விஹிேதா பலிரந்யதாஸந் 

நாலம் பலாய விபரீத பலாய ேதஷாம் | |  

 

 

பதவுைர 

 அனங்கசாஸின் – மன்மதைனக்ெகாளுத்தி தண்டைன ெசய்த கடவுேள,  

அனசிேதன – ைதவத்துக்கு நிேவதனம் ெசய்யப்படாத அன்னத்தால் 

பலிஹரணத்ைத ைவச்வேதவகர்மாவில்,  ெசய்கிறவர்கள்,  ேதவாந்தைர:- விஷ்ணு 

முதலிய மற்ற ேதவர்களால்,  அசிதமுக்தம் – நிேவதனம் ெசய்யப்பட்டு மீதியான 

அன்னத்ைத,  அச்நந்திேசத் – சாப்பிடுவர்கேளயானால்,  ஆச்ையக ேதச விஹித : 

- சாப்பிடும் ஆஹாரத்தின் ஒருபாகத்தில் ெசய்யப்படேவண்டும் என்று 

விதிக்கப்பட்ட,  பலி: ைவச்வேதவ பலிஹரணமானது,  அந்யதா – ேவறுவிதமாகச் 

ெசய்யப்பட்டதாக,  ஸந் – இருந்துெகாண்டு,  ேதஷாம் – அவர்களுக்கு,  பலாய 

நாலம் – பயைனக்ெகாடுக்க வல்லைமயற்ற தாகிவிடும்.  விபரீத பலாய – 

விபரீதமான பலத்ைதயும் ெகாடுக்கும்.  ைசவ புராணம்,  சுருதிகள்,  ஸ்காந்தம்,  

கடச்ருதி,  இைவகள்,  பிராம்மணர்கள் சிவநிேவதனம் ெசய்யப்படாதைத,  

புஜிக்கலாகாது என்று ெதளிவான விலக்குதல் காணப்படுகிறது.  
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ப்ரம்மாணம் ஈச்வர ! புரா ஹதவானஸீதி 

பிக்ஷாடனம் விம்ருசத : ப்ரதிபானமாத்ரம் |  

யத்பஞ்சேம சிரஸி புஷ்பஸமம் நிக்ருத்ேத 
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ஜீவந்தேமனம் அமிதாயுஷமாஹுராப்தா : | |  
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பதவுைர 

 ஈச்வர – பரமசிவேன!  புரர – முன்பு,  ப்ரம்மாணம் – பிரம்ம ேதவைன,  

ஹதவானஸி – ெகான்றவராக இருக்கிறீர்,  இதி – என்பது,  பிக்ஷாடனம் – 

பிக்ைஷவாங்கும் உமது சரித்திரத்ைத,  விம்ருசத:- ஆராய்ச்சி ெசய்தவனுைடய,  

ப்ரதிபான மாத்ரம் – ஆபாஸமான ஸித்தாந்தம்,  யத் – எந்தக் காரணத்தால்,  

பஞ்சேம சிரஸி – பிரம்மாவின் ஐந்தாவது தைல,  புஷ்ப ஸமம் – 

பூைவக்கிள்ளுவதுேபால,  ெகாஞ்சமும் சிரமம் உண்டாக்காமல் நிக்ருத்ேத ஸதி,  

கிள்ளப்பட்டிருப்பதால்,  ஜீவந்தம் – உயிருடன் இருப்பதாகவும்,  அமிதாயுஷம் – 

ெபாய் ெசான்ன ேதாஷத்திற்குத் தந்ைதயால் தண்டைன ெசய்யப்படு 

விட்டபடியால்,  உயிர்ேகாகாமல்,  5வது தைலமாத்திரம் கிள்ளப்பட்டு,  பாபம் 

நீங்கி,  பரார்த்தத்வய ஜீவியாக இருப்பவராக,  ஏனம் – இந்த ப்ரம்மேதவைர,  

ஆப்தா:- ெபரிேயார்கள் ெசால்லுகிறார்கள்.  

 பிரம்மாவின் உயிர் நீங்கியிருந்தா லல்லேவா,  ப்ரம்மஹத்தி ேதாஷம் 

ஸம்பவிக்கும்.  அதற்கு ப்ராயச்சித்தமாக பிக்ஷாடனம் ெசய்யப்படுகிறது என்று 

விமர்சகர்கள் ெசான்னால் ெபாருந்தும் தண்டித்துப் பாவத்ைதப்ேபாக்கி ஆயுைளப் 

பூரணமாக பிரம்மாவிற்கு அளித்திருக்கும் பரமசிவனுக்கு,  பிரம்ம ஹத்தி ேதாஷம் 

எப்படி ஏற்படும்.  அதற்கு எங்ஙனம் ப்ராயச்சித்த மாகும்? ஆதலால் அரசன் 

திருடைன அபராதம் ேபாட்டு தண்டிப்பது ேபால,  ஈச்வரன் தனயனுக்குச் ெசய்த 

அனுக்ரஹலீைலயாகும்.  
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ஆனாபிஜானு வஸிதம் வஸனம் ந சரணம் 

பாெணள கபால சகலம் ந விேலாகிதம் ேத |  

நாலம்பேத சவசிரஸ்தவ ேகதுயஷ்ெடள 

ைபக்ஷம் ந ஸாப்தபவனம் ஸகலம் ததாஸ் தாம் | |  
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 பிரம்மஹத்தி ப்ராயச்சித்தமாகில்,  எல்லா லக்ஷணங்களும் பிக்ஷாடன 

மூர்த்தியிடம் காணப்படவில்ைல.  ஆனாபிஜாநு – ெதாப்புளில் ஆரம்பித்து 

முழங்கால் வைரயிலும்,  சாணம் வஸனம் – சணல் மயமான வஸ்திரம்,  ந 
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வஸிதம் – உடுத்திக் ெகாள்ளப்படவில்ைல.  ேத – உம்முைடய,  பாெணள – 

ைகயில்,  கபாலசகலம் – மண்ைடேயாட்டுத் துண்டு,  ந விேலாகிதம் – 

பார்க்கப்படவில்ைல,  தவ  - உம்முைடய,  ேகதுயஷ்ெடள – ெகாடிக்கம்பில்,  

சவகிர:- ெகான்ற பிணத்தின் தைல,  நாலம்பேத – ெதாங்கப்படவில்ைல,  

ஸாப்தபவனம் ைபக்ஷம் – ஏழுவீட்டில் வாங்க ேவண்டிய பிக்ைஷத்ரவ்யத்தின் 

கூட்டமும்,  ஸகலம் – ப்ராயச்சித்தத்தில் ெசால்லப்படும் இைவெயல்லாம்,  

லக்ஷணங்கள்,  ந – பிக்ஷாடன மூர்த்தியான உம்மிடம் காணப்படவில்ைல,  

ஆஸ்தாம் தத் – இைவயைனத்தும்,  ேவதவிதி நிேஷதங்களுக்கு உட்பட்ட 

உலகத்து ஜனங்களுக்கு இருக்கட்டும்.  

 ேவேதாபேதசகனுக்கு கர்மாவிற்கு உட்படாத ேலாகாதீதனுக்கு,  ஈசனுக்கு 

எப்படிப் ெபாருந்தும்? அவருக்கு,  அனுக்ரஹ மூர்த்திக்கு ப்ரத்யவாயமும் 

கிைடயாது.  ப்ராயச் சித்தமும் கிைடயாது.  ஆதலால் தான்,  தக்ஷிணாமூர்த்தி 

நடராஜாமூர்த்திகள் ேபால,  பிக்ஷாடன மூர்த்தியும்,  ஆனந்த மாகக்,  கண்குளிர 

தர்சிக்கப்படுவதும்,  ஜனங்கள் அனுக்ரஹம் ெபற்று,  தீர்க்காயுளாக இருப்பதும்,  

நடராஜா ஆனந்தமூர்த்தி;  ஞாேனாபேதசம் ெசய்யும் தக்ஷிணாமூர்த்தி 

பிக்ஷாடனமூர்த்தி ஸத்தாமூர்த்தி,  ஸத் சித் ஆனந்த பரப்ரம்மரூபம் : 

பரேமச்வரன்.  
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யத் காலைபரவக்ருதம் பதனீய ேமன: 

கிம் ேதன ேத பவதி ைபக்ஷமதாபி வ்ருத்தி : |  

தந் மத்ய பாதிநி வேத விபுதாந்தரஸ்ய 

நிர்ேவத மாசரஸி கின்னு பவானஜஸ்ரம் | |  
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 அதாபி – பிறர் ெசால்வைத அங்கீகரித்தாலும்,  காலைபரவக்ருதம் – உமது 

அம்சமாகிய காலைபரவரால் ெசய்யப்பட்ட,  யத் – யாெதாரு பதனீயேமன :- 

மகாபாதகமாகும் பிரம்மவத ேதாஷமுண்ேடா,  ேதன – அதனால்,  ேத – உமக்கு,  

ைபக்ஷம் வ்ருத்தி:- பிக்ஷவாங்கும் பயன்,  பவதி கிம் – வருமா என்ன? 
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 கால ைபரவர் ெசய்த பிரம்மஹத்திக்கு,  பிக்ைஷ வாங்கும் தண்டைன 

அவருக்கு இல்லாமல்,  உமக்கா? இது என்ன? தன்மத்ய பாதினி – அந்த 

ப்ரம்மஹத்தியடங்கிய,  விபுதாந்தரஸ்யவேத – ப்ரம்மா,  விஷ்ணு,  யமன்,  இந்திராதி 

மற்ற ேதவைதகளின் ஸம்ஹாரத்தில்,  அஜஸ்ரம் – ப்ரதி கல்ப்பம்,  பல தடைவகள் 

ெசய்யப்படும்ேபாது,  பவான் – தாங்கள்,  நிர்ேவ த மாசரஸி – கிம் – 

ெவறுப்ைப,  துக்கத்ைதக் ைகக்ெகாள்ளுகிறீர்களா என்ன?  

 ஸம்ஹார மூர்த்தியான தாங்கள் ப்ரதி கல்ப்ப முடிவிலும்,  ஸகல 

ேதவைதகைளயும் ஸம்ஹரிப்பது ஸ்வதர்மேம யல்லவா? அதுவும் வத ரூபமல்ல,  

உப ஸம்ஹார ரூபம்.அனுக்ரஹத்திற்காக,  திேராதான துல்யமல்லவா? சுருதியும் 

ஹரிம்ஹரந்தம் அனுயந்தி ேதவா: என்பது,  நரஸிம்ம மூர்த்திைய 

ஸம்ஹரித்தவராகவும்,  வ்ருஷபம் மநீனாம் – நல்ல புத்திைய வர்ஷித்து 

அனுக்ரஹிக்கிறவராகவும்,  விச்வஸ்ேயசானம் – ஸகல   ஜக த்துக்கும் தைலவன் 

மேஹசன் என்றும்,  ஸம்ஹாரமூர்த்திைய அனுக்ரஹ மூர்த்தியாகவல்லவா விளக்கிக் 

கூறுகிறது.  புராணங்களும் ஹரன் என்ற நாம நிர்வசனத்துக்கக,  இச்சுருதி 

அர்த்தத்ைதேய விளக்குகின்றன.  
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யத்பாசுபத்யம்வ்ருேணா தமராந்தேரப்ேயா 

பிக்ஷாம் பவனக்ருத யத் பரேமச்வேராபி |  

ேசாத்யம் தேததத் உபயம் பரிஹர்த்துகாேமா 

மன்ேய ப்ருஹஸ்பதிரபி ப்ரதிபத்தி சூன்ய : | |  
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 பவான் – தாங்கள்,  பரேமச்வேராபி – ப்ரம ஐச்வர்ய 

ஸம்பன்னராகவிருந்தும்,  அமராந்தேரப்ய:- மற்ற சில்லைர ேதவைதகளிடமிருந்து,  

பாசுபத்யம் – பசுக்களுக்குத் தைலவர் என்ற பதவிைய,  அவ்ருேணாத் : வரமாகப் 

ெபற்றுக்ெகாண்டீர்,  இதியத் – என்று யாெதாரு கட்டுக்கைத ெசால்லப்படுகிறேதா,  

பிக்ஷாம் அக்ருத் இதியத் – பிக்ைஷவாங்கினீர் என்றும் யாெதாரு அபத்தச் 

ெசால்லுண்ேடா,  தேததத் உபயம் – இந்த இரண்டு ேகள்விகைள,  பரிஹஸ்பதிரபி 

– பிரஹஸ்பதியும் கூட,  ப்ரதி பத்தி சூன்ய :- லீைல என்று ெசாலைதத் தவிர 
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ேவறு ஸரியான ஸமாதானம் ெசால்ல அறிவில்லாதவெரன்ேற மன்ேய – 

நிைனக்கிேறன்.  

 

விேசஷ உைர 

 “த்ரிபுர ஸம்ஹார காலத்தில்,  எனக்கு பாசுபதி த்வம் இயற்ைகயாக 

அைமந்தது,  இைத இப்ேபாது,  பணபந்த முைறயில் காண்பிக்கிேறன். ” என்று 

ேதவர்கைளப் பார்த்துப் பரமசிவன் ெசால்வதாகப் புராணங்கள் விளங்கக 

கூறுகின்றன,  அப்படிேய சிவரகஸ்யக்ரந்தத்தில்,  பார்வதிக்குப் பரமசிவன் தன் 

பிக்ஷாடனத்ைதப் பற்றிக் கூறுகிறார்:- “நான் ெகாடுத்த மகிைமயால் மயங்கின 

ேதவர்களுக்கு,  நல்ல புத்தி விளக்க என்ைன யறியாத அவர்கள் கர்வத்ைதயும் 

அக்ஞானத்ைதயும் நீக்க,  ரத்த பிக்ைஷ வாங்கும் ேபாலிச்ெசயல் ெசய்கிேறன்,  

அதனால் கர்வம் நீங்கி ஞானவான்களாகட்டும். ” என்று ெசால்வதாக ப்ரமாண 

வசனங்கள் இருக்கின்றன.  
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ப்ரம்மாஸி விஷ்ணுரஸி ஸர்வமஸீ தி யத் த்வாம் 

ஆஸ்தாமுபாஸனவிதிம் கதயந்தி மூடா : |  

தத்ேதவதாந்தர நிகர்ஷ நிகூஹனாய 

ேமாஹாய வா பவது ஜல்ப்பித மல்ப்ப புத்ேத : | |  

 

 ஹரிஹர அேபத ப்ரதிபாதக புராண வசனங்களின் உட்கருத்து 

ெசால்லப்படுகிறது.  

 

பதவுைர 
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 த்வாம் – உம்மனிக்குறித்து,  பிரம்மாஸி – பிரம்மாவாக விருக்கிறீர்,  

விஷ்ணுரஸி – விஷ்ணுவாக இருக்கிறீர்,  ஸர்வமஸீதி – எல்லாமாக இருக்கிறீர்,  

இதி என்று,  உபாஸனவிதம் – உபாஸிக்கும்படி விதிைய,  மூடா : கத யந்தி – 

மூடர்கள் ெசால்வது,  ஆஸ்தாம் – இருக்கட்டும்,  தத் – அது,  ேதவதாந்தா நிகர்ஷ 

– மற்ற ேதவர்களின் தாழ்ைமைய,  நிகூஹனாய – மைறப்பதற்காக,  அல்ப்ப 
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புத்ேத :- மந்தமதிகளின்,  ேமாஹாய வா – மயக்கத் துக்காகவாவது,  ஜலப்பிதம் 

பவது – உளரலாகவிருக்கட்டும்.  
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அத்ைவத மாகமசிேராபி ருபாஸனாயாம் 

உக்தம் தேவதி பரமார்த்த தயா ந வாச்யம் |  

ேபதஸ்புேடா கருட மாந்த்திரிகேயாரலீகம் 

தாதாத்ம்ய பாவன மதாபி விஷம் ப்ரமார்ஷ்டி | |  

 

பதவுைர 

 அத்ைவதம் – அத்ைவதமானது,  ஆகமசிேராபி:- ேவதாந்தங்களால்,  

உபாஸனாயாம் தவ – உம்முைடய உபாஸைனக்கு அங்கமாக,  உக்தம் இதி – 

ெசால்லப்பட்டது என்பதால்,  பரமார்த்ததயா ந வாச்யம் – அத்ைவதம் தான் 

ேசஷி,  முக்திஸாதனம்,  ப்ராதானெமன்று ெசால்லக் கூடாது.  கருட மாந்த்ரி கேயா: 

கருடனுக்கும்,  விஷத்துக்கு மந்த்ரிக்கும் மந்த்ரவாதிக்கும் ேபத ஸ்புட:- ேவற்றுைம 

ப்ரத்யக்ஷமாகத் ெதரிகிறது,  அதாபி – ஆனாலும்,  அலீகம் – ெபாய்யான,  

தாதாத்ம்ய பாவனம் – இருவரும் ஒன்று என்று கருட தாதாத்மயமாக த்யானம் 

ெசய்தால்,  விஷம் – பாம்பு கடித்த விஷத்ைத,  ப்ரமார்ஷ்டி – ேபாக்குகிறது.  

ஆதலால் பரமாத்மாவாகிய – பரேமச்வரனுக்கும்,  ஜீவாத்மாகிய ஜீவனுக்கும்,  

ேபதம் உண்ைம,  தாதாத்ம்யமாக த்யானம் ெசய்து உபாஸைனயால் முக்தி ெபற 

ேவண்டும்.  
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 கர்ம காண்டத்தில்,  கர்மானுஷ்டத்தால் மனது சுத்தப்படுவதால்,  கர்ம 

காண்டம் , ஞான காண்டம் இரண்டும் பரேமச்வரன் உபாஸைனக்கு ேசஷமானது 

என்பது ஹரதத்தாசார்யார் ஸித்தாந்தமாகும்.  அத்ைவத ப்ரதிபாதனம் 

உபாஸைனக்காகத்தான்;  உண்ைமயல்ல,  மேஹாபநிஷத்தில் உபக்ரம 

உபஸம்ஹாராதி தாத்பர்ய நிர்ணயக ப்ரமாணங்களால் ேசஷியான 

பரமசிவனுபாஸைன தீர்மானிக்கப்பட்டிருப்பதால்,  இதர உபநிஷத்துக்கள் 

மேஹாபநிஷத்ைதயனுஸரித்து மாற்றப்படுவது யுக்தமாகும் என்று 

ஹரதத்தசிவாசார்யார் ெசால்லுகிறார்.  பக்திரஸாயனம் முதலிய க்ரந்தங்களியற்றிய,  

அத்ைவதாசார்யரான மதுஸூதன ஸரஸ்வதீ முதலியவர்கள் அபிப்ராயமும் 
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இதற்குச் சான்றும் அனுகுணமுமாகும்.  ஞானம் ேசஷி என்ற சங்கரபகவத்பாதாள் 

அபிப்ராயத்திலும் உபாஸிக்கப்பட்ட பரமசிவன் அருளால்தான் ஞானம் 

உதயமாகும்.  ஸர்வ வித்யானாம் ஈசானர் அவர் என்பது எல்லாராலும் 

ஒப்புக்ெகாள்ளப்பட்டேத ஆதலால் விேராதம் அணுவளவும் கிைடயாது.  

 

ேலாகம் 136 

யத் ப்ரம்ம பஞ்சம சிேராலவனா பதானம் 

யத் ப்ரம்மணா ச ஹரிணா ச விமார்கணம் ேத |  

யத்வா தேயார் ஜனயிதார மதீமேஹ த்வாம் 

தத்ஸர்வ மீச்வர ! விமூடதியாமஸஹ்யம் | |  

 

பதவுைர 

 ப்ரம்ம பஞ்சம சிர:- ப்ரம்மாவின் 5வது தைலைய,  லவன   - கிள்ளிய,  

அபதானம் யத் – விருத்தாந்தம்,  யாெதான்று உண்ேடா,  ப்ரம்மணா – 

பிரம்மேதவராலும்,  ஹரிணா – நாராயணனாலும் ேத – உம்முைடய,  (முடி,  அடி,  

காண்பதற்காக) விமார்கணம் யத் – ேதடச்ெசன்ற விருத்தாந்தம் யாெதான்று 

உண்ேடா,  தேயா: - அவ்விரு ப்ரம்ம விஷ்ணு ேதவர்களுக்கு,  ஜனயிதாரம் – 

(வலது பாகத்திலிருந்து ப்ரம்மா உண்டானார்,  இடது பாகத்திலிருந்து விஷ்ணு 

உண்டானார் என்றதால்_ தந்ைதயாக இருப்பதாக,  த்வாம் – உம்ைம,  யத்வா 

அதீமேஹ – ேவதங்களிலிருந்து அறிகிேறாம் என்பது யாெதன்று உண்ேடா,  

ஈச்வரா – ேஹ பரேமச்வரா!  தத் ஸர்வம் – அைவெயல்லாம்,  விமூடதியாம் – 

மூட ஜனங்களால்,  அஸஹ்யம் – ெபாறுக்கமுடியாமல் இருக்கிறது.  
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ேஸாேம லதாத்மனி மேஹச்வர ! ெகளண விருத்யா  

விஷ்ேணாரவாதி ஜனகத்வம் ருசா கயாபி |  

த்வய்ேயவ தத் பவிது மர்ஹதி முக்ய வ்ருத்யா 

ேநந்த்ேர ந பங்கஜபேவ நிதராம் முராெரள | |  
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பதவுைர 

 மேஹச்வர,  லதாத்மனி – ெகாடியுருவம் ெகாண்ட ேஸாமலைதயில்,  

விஷ்ேணா: ஜனகத்வம் – விஷ்ணுவின் தந்ைதயாக இருத்தல்,  கயாபி ருசா – ஓர் 

ரி மந்த்ரத்தால்,  ெகளணவ்ருத்யா – ஸ்துதிக்காக,  ெகளணமாக ைபயன் சிங்கம் 

என்ற ப்ரேயாகம்ேபால,  அவாதி – ெசால்லப்பட்டிருக்கிறது,  தத் – அந்த 

விஷ்ணுவின் தந்ைதயாக இருப்பது,  முக்யவ்ருத்யா – உண்ைமயாக சுருதி,  

ஸ்ம்ருதி புராணப்ரமாணங்கைள அனுஸரித்து த்வய்ேயவ – உம்மிடத்திேலேய 

பவிது மர்ஹதி – இருப்பது தகுந்தது,  இந்த்ேர – இந்திரனிடம் ெபாருந்தாது,  

பங்கஜபேவ – ப்ரம்மாவிடம் ெபாருந்தாது,  முராெரள ச – விஷ்ணுவினிடம் 

நிதராம் ந – அடிேயாடு ெபாருந்தாது.  
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அன்ேயான்யேதா யதி பேவதஹமீச்வரஸ்யாம் 

த்வம் சாஹ மீச்வர ! கிமத்ர நியாமகம் ந : |  

ேகாவா விபர்யஸிதுமர்ஹதி வஸ்து சக்திம் 

தத் தத் ஸ்வபாவநியதாம் பவதாக்ைஞயாபி | |  

 

 ஹரி ஹரர் இருவர்களுக்கும் உற்பத்தியுண்டு.  

நாராயணாத் ருத்ேரா ஜாயேத என்றும்,  நாராயணனிடமிருந்து சிவன் பிறந்ததாக 

சுருதி கூறுகிறது என்பதற்கு பதில் கூறப்படுகிறது.  

பதவுைர 
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 அன்ய – ஹரி ஹரர்களில் ஒருவர்,  அன்யத :- மற்றவரிடமிருந்து,  

யதிபேவத் – ஹரனிடமிருந்து ஹரி,  ஹரியிடமிருந்து ஹரன் உண்டானதாக 

இருந்தால்,  அஹம் ஈச்வர: ஸ்யாத் – நான் கடவுளாக இருக்கலாம்,  த்வம் ச 

அஹம் – நீங்களும் ஜீவனாக இருக்கலாம்,  ஈச்வர – கடவுேள!  ந :- நமக்கு,  கிம் 

அத்ர நியாமகம் – என்ன விதி கமகமான காரணம் ெசால்ல முடியும்? ஆதலால் 

பரேமச்வரன் உத்பத்திைய அங்கீகரிப்பது வ்யவஸ்ைதக்கு விேராதமாதலால்,  

அவருக்கு உத்பத்தி கிைடயாது,  அவரிடமிருந்து தான் மற்ற ேதவைதகள் விஷ்ணு 

உள்பட உண்டானார்கள்,  விஷ்ணுவின் பிதா பரமசிவன் என்பது தான் சுருதி 

தாத்பர்யமாகும் நாராயணனிடமிருந்து காலாக்னிருத்ரன் என்ற ஸம்ஹார 
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மூர்த்திக்கு,  தேமாகுண ப்ரதானனுக்கு உற்பத்தி கூறப்பட்டிருக்கிறது.  குணா 

தீதனான,  துரீயனாகிய பரப்ரம்ம லக்ஷணம் வாய்ந்த பரேமச்வரனுக்கு உத்பத்தி 

கிைடயாது.  ஜகத் காரணனல்லவா அப்பரம்ெபாருள்? ருத்ர : என்று ஜ்வரத்துக்கும் 

ெபயரானதால்,  வாஸுேதவன் ேகாபத்தால் ஜ்வரம் உண்டாயிற்று என்று அந்த 

சுருதியின் அர்த்தம் ெகாள்ள ேவண்டும்.  பவதாக்ஞயாபி – உம்முைடய 

உத்தரவால்கூட,  தத் தத் ஸ்வபாவ நியதாம் – அந்த அந்த இயற்ைகயாக 

அைமந்த வஸ்து சக்திம் – வஸ்து ஸாமர்த்தியத்ைத,  விபர்யஸிதும் – 

மாற்றுவதற்கு,  ேகாவார்ஹதி – யாரால் முடியும்? 

 பரமசிவனுக்கு அைனத்ைதயும் உண்டுபண்ணும் வல்லைம,  வஸ்து 

ஸ்வபாவ நியதமானைத,  யாரால் அபலபிக்க முடியும் என்பது கருத்து.  
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ஏகம் தவாப்யஸுகரம் ததுதாஹ ராேமா 

ஜாேதன பாவ்ய மமராந்தரவத் த்வயாபி |  

அப்யர்த்திேதாபி ஹி மேஹச ! மகர்ஷிதாைர : 

அந்தர்ஹிதஸ் த்வமஸி கர்ஹித கர்ப்பவாஸ : | |  

 

பதவுைர 

 மேஹச – பரமசிவேன!  தவாபி – உமக்கும்,  ஏகம் – ஒரு கார்யம்,  

அஸுகரம் – ெசய்ய முடியாது,  தத் – அைத,  உதாஹராம :- 

விளக்கிக்கூறுகிேறாம்,  எல்லாராலும் பிறக்ககுடியும்,  பிறப்பது என்பது த்வயாபி – 

உம்மாலும் ெசய்ய முடியாத கார்யம்,  உம்மால் கர்ப்ப வாஸம் ெசய்ய முடியாது 

திண்ணம்,  அமராந்தரவத் – ப்ரம்மா,  விஷ்ணுைவப்ேபால,  ஜாேதன பாவ்யம் – 

தனக்குச் குழந்ைதயாகப் பிறக்கேவண்டுெமன்று,  மகர்ஷிதாைர:- அத்ரிமுனிவர் 

பத்னியான அநுஸூைய ேதவியால்,  அப்யர்த்திேதாபி – வரம் ேவண்டிக் 

ெகாள்ளப்பட்ட ேபாதிலும்,  த்வம் – நீர்,  கார்ஹித கர்ப்பவாஸ: - கர்ப்பவாஸம் 

நித்திக்கப்பட்டதால்,  அந்தர்ஹித :- மைறவாக,  ேவறுவிதமாக,  கர்ப்பவாஸம் 

இல்லாமல்,  அஸி – பிள்ைளயாக அநுஸூையக்கு ஆனீர்.  
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 அநுஸூையக்கு சிவன் உருவமான புத்ரன் துர்வாஸர்,  அநுஸூையயின் 

ைகயிலிருந்து,  புஷ்பாஞ்ஜலீயிலிருந்து,  மைறவாக இருந்தவர்ேபால 
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ஆவிர்ப்பவித்தார்.  ப்ரம்மா,  விஷ்ணு இருவர்கள் தாம் சுக்ல,  ச்ேராணிதமாகப் 

பிறந்தவர்கள்,  (ேஸாமனாகவும்,  தத்தாத்ேரயராகவும்) கர்ப்பவாஸம் மிகவும் 

கஷ்டமானது என்பைதப் ெபயரில் காட்டி,  புஷ்பாஞ்ஜலியில் மைறந்து,  

அநுஸூயா ேதவியின் ைகயிலிருந்து துர்வாஸ முனிவராக,  சிவன் 

ப்ராதுர்ப்பவித்தார் என்ற விஷயம் ஸனத்குமார ஸம்ஹிைதயில் ெதளிவாகக் 

கூறப்பட்டிருக்கிறது,  ஆதலால் விஷ்ணு,  ப்ரம்மா முதலிய அைனவரும் பசுக்கள்,  

பரேமஸ்வரன் ஒருவர் நாம் பிறக்காதவர்,  பசுபதி.  

 கர்ப்பவாேஸா ஹி துர்வாஸ: ஸர்வா வாேஸஷ் விதீவ யத் |  

 துர்வாஸா நாம புத்ேரா பூத் தஸ்யா: புஷ்பாஞ்ஜேல : சிசு: | |  

என்பது முடிவான ஸனத்குமார ஸம்ஹிைதயின் உண்ைம வசனம்,  விஷ்ணுவால் 

ெசால்லப்பட்டது.  
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இச்சாவதீர்ண முரசாஸனகர்ப்பவாஸ: 

ஸ்யாத்ேசத் உதாஹரணேமவ விமர்சனீய : |  

கர்ப்ேப வஸாமி பரிேவஷ்ட்ய ஜராயுணாஹம் 

மாஸான பஹூனிதி மேஹச்வர ! கஸ்ய காம : | |  

 

பதவுைர 
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 இச்சாவதீர்ண – தன்னிஷ்டத்தின் ேபரில்,  ேலாக க்ேஷமார்த்தமாக 

அவதாரம் ெசய்த,  முரசாஸன – முராசுரைனக் ெகான்ற நாராயணனுைடய 

கர்ப்பவாஸ :- கர்ப்பவாஸமானது,  உதாஹரணம் ஸ்யாத் ேசத் உதாரணமாகத் 

ெகாடுக்கப்படுமானால்,  ஏஷ:  - இந்த கர்ப்பவாஸம்,  விமர்சனீய :- ேயாஜித்து 

முடிவு ெசய்யப்பட ேவண்டிய விஷயம்,  இஷ்டப்படிக்கு,  ஒருவனும் கர்ப்பத்தில் 

வசிக்கமாட்டான் என்பது தாத்பர்யம்,  மேஹச்வர,  அஹம் – நான்,  

பஹூன்மாஸான் – பல  மாதங்கள் இைட விடாமல்,  ஜராயுணா – 

காப்பப்ைபயால்,  பரிேவஷ்ட்ய – சுற்றப்பட்டு,  கர்ப்ேப வஸாமி – கர்ப்பத்தில் 

வசிக்கிேறன்,  இதி – என்ற காம:- விருப்பம்,  கஸ்ய – யாருக்குத்தான் ஏற்படும்? 

ஒருவனும் கர்ப்பத்தில் வஸிக்க விரும்பமாட்டான்.  ஆதலால்,  கர்மாதீனமாகக் 
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கர்ப்ப வாஸத்தில் தள்ளப்பட்டாலன்றி: ஒருவன் தானாக இஷ்டப்பட்டு 

கர்ப்பவாஸம் ெசய்தான் என்பது அர்த்தமற்ற வசனமாகும்.  
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இச்சாபி நூன மனுயாதி புரா க்ருதானி 

கர்மாணி சங்கர ! சுபாசுபபலக்ஷணானி |  

இச்சாவதார வசனானி து பாரதாெதள 

நாராயணஸ்ய குணவாத முதாஹரந்தி | |  

 

 இஷ்டப்படி அவதரித்தைல அங்கீகரித்தாலும் இந்த விருப்பம் 

கர்மாதீனமாகத்தான் ஏற்படும்.  ஆகேவ விஷ்ணுவின் அவதாரங்களும் கர்மாதீனம் 

தான்.  

 

பதவுைர 

 சங்கர,  இச்சாபி – விருப்பமும்,  புராக்ருதானி – முன் ெசய்யப்பட்ட,  

சுபாசுபலக்ஷணானி – புண்ணியம்,  பாவம்,  என்று பிரஸித்தியைடந்த,  கர்மாணி – 

கர்மாக்கைள,  நூனம் – நிச்சயமாக,  அனுயாதி – பின்பற்றிய உண்டாகும்.  

பாரதெதள – பாரதம் முதலிய க்ரந்தங்களில் இச்சாவதராவசனானி – 

ப்ரம்மாண்டபுராணத்திலும் உத்தர ராமாயணத்திலும்,  ப்ருகுபத்னிையக் ெகான்ற 

சாபத்தால் மத்ஸ்ய கூர்மாதி 10 ஜன்மாக்கள் விஷ்ணுவிற்கு,  அவர் ஜனியமாகக் 

கர்ம நிமித்தமாக ஏற்பட்டதாகவும்,  கிருஷ்ணனுைடய ெசாந்தவாக்கியத்தாலும் 

நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கும்ேபாது ஸம்பவாமி யுேகயுேக – என்று உலகத்ைத காக்க 

இஷ்டப்படி அவதாரம் ெசய்ததாகக்கூறும் வாக்கியங்கள்,  நாராயணஸ்ய – 

நாராயணனுக்கு,  குணவாத முதாஹரந்தி – விேராதம் உண்டாவதால்,  புகழ்ந்து 

ெசான்னவாக்கியங்கள் என்பதாக மீமாம்ஸகர்கள்,  ஸித்தாந்தம் ெசய்திருக்கிறார்கள்.  

பூதார்த்தவாதம்,  விேராதமில்லாத ஸம்யத்தில் தான் அங்கீகரிக்கப்படுகிறது.  
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விதாதாரம் க : சித் பஜதி பஜேத க : சனஹரிம் 

ஸுரானன்யானன்ேய ஜகதி ஸபலா : ஸர்வ விதய : |  

ததாபி த்வத்பக்ேத சிவசிவ யதாசர்மவதிதி 

ச்ருேதா மந்த்ேரா ேதவாந்தர பஜன ைதன்யம் ந ஸஹேத | |  

 

பதவுைர 

 க : சித் – ஒருவன்,  விதாதாரம் யிரம்மேதவைன,  பஜதி – ேஸவிக்கிறான்,  

க : சன  - மற்ெறாருவன்,  ஹரிம் – நாராயணைன,  பஜேத – ேஸவிக்கிறான்,  

அன்ேய – மற்றவர்கள்,  அன்யான் ஸுரான் – மற்றேதவர்கைள,  பஜந்ேத – 

ேஸவிக்கிறார்கள்,  ஜகதி – உலகில்,  ஸர்வவிதய :- எல்லா ேஸைவகளும் பலன் 

தருகின்றன.  ததாபி – அப்படியிருந்தேபாதிலும்,  யதாசர்மவத் இதிச்ருேதாமந்த்ர:- 

 யதாசர்மவதாகாசம் ேவஷ்டயிஷ்யந்தி மானவா: |  

 ததா சிவமவிக்ஞாய துக்கஸ்யாந்ேதா பவிஷ்யதி | |  

 என்ற ச்ேவதாச்வதர உபநிஷத்தில் கூறப்பட்ட மந்த்ரமானது,  த்வத் பக்ேத 

– உன் பக்தன் விஷயத்தில்,  சிவ சிவ,  ேதவாந்தர பஜனைதன்யம் – பிரம்மா 

விஷ்ணு முதலிய ெதய்வங்கைள ேஸவிப்பதால் ஏற்படும் தீனபாவத்ைத,  ந ஸஹ   

ேத – ெபாறுக்கவில்ைல.  

 ஆகாயத்ைதத் ேதாைலச் சுற்றிக்கட்டுவதுேபால்,  மனிதன் கட்டமுடிந்தால்,  

சிவைனயறியாமல்  மற்றேதவ வழிப்பாட்டால்,  துக்கக்கடைலத் தாண்டி,  

இன்பநிைலைய அைடவது,  ஸாத்யமாகும்.  என்று தீர்மானமாகக் 

கூறப்பட்டிருப்ப்தால்,  மற்ற பயன்கைள அைடந்தாலும்,  ப்ரம்மவிஷ்ணு பஜனத்தால் 

முக்தியைடய முடியாது.  சிவபஜனம் ஒன்றுதான் அதற்கு உபாயம்.  அப்படியிருக்க 

முக்திைய விரும்புகிறவன் மற்ற ெதய்வங்கைள பூஜிக்க ேவண்டிய 

அவசியமில்ைல.  
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சுேலாகம் 143 

சேச ச்ருங்கம் புஷ்பம் நபஸி ம்ருகத்ருஷ்ணாஸு ஸலிலம் 

ப்ரஸூதிர் வந்த்யாயாமனவதி மதாயுஸ் தநு ப்ருதாம் |  

விமுக்திர்வா ேதவாந்தர பஜனலப்யா பசுபேத ! 

ந சக்யம் ந : ஸம்பாவயிதுமபி ஸர்வம் விம்ருசதாம் | |  

 

பதவுைர 

 சேச ச்ருங்கம் – முயல் ெகாம்ைபப்ேபால,  நபஸி புஷ்பம் – ஆகாயத்தில் 

புஷ்பம்ேபால்,  ம்ருகத்ருஷ்ணாஸு ஸலிலம் – கானலில் ஜலத்ைதப்ேபால 

வந்த்யாயாம் ப்ரஸூதிர்வா – மலடிக்கு மகைனப்ேபால,  தநுப்ருதாம் – 

சரீரெமடுத்தவர்களுக்கு,  அநவதிமதாயுர்வா – முடிவில்லாத,  அளவற்ற 

ஆயுைளயும் ேபால,  பசுபேத – பாசபத்த பசுக்கைள விடுவிப்பவேர,  ேதவாந்தர 

பஜனலப்யா – மற்றேதவைதகைள ேஸவித்து அைடயக்கூடிய,  ஸ்ம்ருதி,  புராணம்,  

நியாயங்கள் எல்லாவற்ைறயும் ேயாசித்துப்பார்க்கும்,  ந :- எங்களுக்கு,  

ஸம்பாவியிதும்பி ந சக்யம் – ஸம்பானாஸ் பதமாகக்கூடக் காணப்படவில்ைல.  
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ந பின்னா ெநளரன்யானலமுதநிேதருத்கமயிதும் 

சிலா ைநேவந்ேநதும் ப்ரபவதி சிலாமந்தக ரிேபா |  

ஜனித்வா ம்ருத்வா வா ஜகதி பரிவர்த்தீ ஸுரகண : 

கதம் ேம ஸம்ஸார ப்ரமண பய பாஜஸ்து சரணம் | |  

 

பதவுைர 
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 பின்னா – பின்னமான உைடந்துேபான ஓட்ைடவிழுந்த ெநள:- 

ஒருேதாணியானது,  அன்யான் – மற்ற ஓர் உைடந்த கப்பைல,  ஓட்ைடவிழுந்த 

கப்பைல உதநிேத :- ஸமுத்ரத்திலிருந்து உத்கமயிதும் – அக்கைரேசர்ப்பதற்கு,  

நாலம் – சக்தியற்றது அந்தகரிேபா – யமைனக் காலால் உைதத்தழித்த கடவுேள 

, சிலா – கல்,  சிலாம் – கல்ைல,  உன்ேனடும் – உயரத்தூக்க,  ைநவ ப்ரபவதி – 

சக்தியற்றதுதான்,  ஜகதி – உலகில்,  ஜனித்வா – பிறந்து,  ம்ருத்வா வா – இறந்தும் 
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பரிவர்த்தீ – சுற்றிக்ெகாண்டிருக்கும்,  ஸுரகண:- ேதவக்கூட்டம்,  ஸ்ம்ஸார ப்ரமண 

பயபாஜ:- உலகில் பிறந்து இறந்து,  பிறந்து இறந்து – சுழன்று தவிக்கும் 

அவஸ்ைதயிலிருக்கிற ேம – எனக்கு – எப்படி,  சரணம் – காக்கமுடியும்,  

சரணமாக இருக்கமுடியும் முடியேவ முடியாது,  மார்க்கண்ேடய மகரிஷி – யம  

பயம் நீங்க யாைரச் சரணமைடந்தார்? யார் அனுக்ஹரகத்தால் சிரஞ்சீவியாக 

ஆனார்? காலகாலனல்லவா யமபயத்ைதப் ேபாக்க முடியும்.  மற்ற எந்த 

ெதய்வமும் காலனுக்கு உட்பட்டேத.  
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ேதவதாந்தர புன : புனர்பவம் 

பச்யத் : பசுபேத ! பயம் மம |  

க்ரீடேதாபி தவ ஜன்ம மாஸ்மபூத் 

தீயதாம் அயம் அப : சிேமா வர : | |  

பதவுைர 

 ேதவதாந்தரபுன: புனர்பவம் – மற்றெதய்வங்கள் அடிக்கடி பிறப்பைத 

(பிறந்து இறப்பைத) பச்யத:- பார்க்கிற,  ேம – எனக்கு,  பசுபேத – பசுக்களின் 

பாசத்ைத நீக்கியருளும் பதிேய,  பயம் – பயம் உண்டாகிறது,  தவ  - உமக்கு,  

க்ரீடேதாபி – விைளயாட்டிற்காகக்கூட,  லீலாமாத்ரமாகவும்,  கூட,  ஜன்மமாஸ்ம்பூத் 

– பிறவி ஏற்படேவண்டாம் (த்வயி – உம்மிடத்தில்,  க்ரீடேதாபி – 

அலக்ஷ்யமாக,  விைளயாட்டாக,  பக்தி ெசலுத்துகிறவனுக்குக்கூட) ஜன்மமாஸ்மபூத் 

– மறுபடி பிறவி ஏற்பட ேவண்டாம் அயம்: இந்த,  அப:  சிேமா வர: முதல் 

தரமான ஒரு வரத்ைத மட்டும்.  தீயதாம் – எனக்குத் தங்களால் 

அனுக்ரஹிக்கப்பட ேவண்டும்.  
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வாஸனா பரிக்ருஹீத ேதவதா 

வர்ணெனளபயிக ஸர்வ வாங்மயம் |  

திக்திக் ஈச்வர ! ஜடாசயம் ஜனம்  
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தாவைக ரஹமஸானி ஸங்கத : | |  
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பதவுைர 

 வாஸனா – பைழய ெஜன்மவாஸைனயால்,  பரிக்ருஹீத – 

ஏற்றுக்ெகாள்ளப்பட்ட ேதவதா – ைதவத்ைத,  வர்ணன – வர்ணிப்பதில்,  ஒளபயிக 

– உபேயாகப்படுகின்ற,  ஸர்வ வாங்மயம் – எல்லாவார்த்ைதகைளயுைடய,  

ஜடாசயம் ஜனம் – மூடபுத்தியுள்ள மனிதைன,  ஈச்வர,  திக்திக் – நிந்திக்க 

ேவண்டும்,  நிந்திக்க ேவண்டும்,  அஹம் நான்,  தாவைக:- உமது பக்தியில் 

ஈடுபட்ட ஜனங்களுடன்,  ஸங்கத:- ேசர்ந்தவனாக,  அஸானி – இருக்க ேவண்டும்.  

 பிற ைதவங்கைள வழிபடும் மனிதர்களுடன் எனக்கு ஸ்ேனகம்,  ேசர்க்ைக 

ேவண்டாம்.  
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பாம்ஸுேகளிரபி யஸ்ய ைசசேவ 

ைசவ பாசுபத பாதபாம்ஸுபி : |  

ஸ்ேதாத்ரகர்மணி ந தஸ்ய ேம குண : 

தத்குேணாயம் உபபத்யேத த்வயி | |  

 

பதவுைர 

 யஸ்ய – யாெதாரு எனக்கு,  ைசசேவ – இளம்பருவத்தில்,  

பாம்ஸுேகளிரபி – மண்ணில் விைளயாடுவது கூட,  ைசவபாசிபத 

பாதபாம்ஸுபி:- சிவபக்தர்கள்,  பசுபதி பக்தர்கள் பாததூளிகளாேலேய,  

ேநர்ந்தேதா,  தஸ்ய ேம – அப்ேபர்ப்பட்ட எனக்கு ஸ்ேதாத்ரகர்மணி – 

உம்ைமத்துதிக்கும் கார்யத்தில் ந குணம் :- என்ன சக்தியிருக்கிறது,  அயம் – 

இந்த தத்குண: துதிக்கும் சக்தி,  த்வயி ஏவ,  உபபத்யபேத – உம்ைமச் ேசர்ந்தது 

என்பது தான் யுக்தமானதாகும்.  
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ஸ்ேதாத்ரீயமர்த்தம் உபபாதிதவானஹம் ேத 

பக்ேததி பக்தஜனவத்ஸல ! பாஷமாண : |  

ஆவிர்பபூவித சிகீ ஸுசினாம்பேரண 

யக்ேஞாபவிதமுபவீய த்ருத த்ரிபுண்ட்ர : | |  

  

 இந்த 147 சுேலாகங்களடங்கிய சுருதிஸூக்திமாலா ஸ்துதிையச் ெசய்த 

பலைனத் தன் அனுபவத்ைத ெயாட்டி விளக்குகிறார்.  

 

பதவுைர 

 அஹம் – நான்,  ேத – உம்முைடய,  ஸ்ேதாந்ரீயம் – ஸ்துதிக்குத் தகுந்த,  

அர்த்தம் – சுருதி அர்த்தத்ைத,  உபபாதித வான் – ெவளிப்படுத்திேனன்.  ேஹ 

பக்தவத்ஸல – பக்தனிடத்தில் குழந்ைதயன்பு ைவத்துக்காக்கும் கடவுேள,  சிகீ – 

குடுமிைவத் தவரும்,  ஸுசினாம்பேரண உபலக்ஷித – ெவண்ைமயான 

ஆைடதரித்தவரும்,  யக்ேஞாபவீதமுபவீய – ெவண்ணிறமான 

பூணூைலயணிந்தவரும்,  த்ருதத்ரிபுண்ட்ர:- த்ர்யக் த்ரிபுண்ட்ரமாக,  

ெவண்பஸ்மத்தால் ெநற்றியில் அைடயாளம் இட்டுக் ெகாண்டவராயும்,  பக்த இதி 

பாஷமாண:- என் அன்புமிகுந்த பக்தேன,  என்று என்ைனக் கூப்பிட்டுக் 

ெகாண்டு,  ஆவிர் பபூவித – என் முன்ேன ேதாற்றமளித்து,  அனுக்ரஹம் 

ெசய்தீர்களல்லவா? 
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பக்தம் பவானதித பார்ச்வ சேராபநீதம் 

மஹ்யம் மேஹச்வர ! பய  : ச்ரபிதம் ப்ரஸன்னம் |  

புஞ்சான ஏவ ததஹம் ஜடிதி ப்ரபுத்த : 

ஸ்வப்னஸ்ஸமாதிரிதி யுக்ததியாம் அபின்ன : | |  
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 மேஹச்வரா,  பார்ச்வ சேராப நீதம் – பக்கத்தில் ைவத்த,  கணத்தால் 

ெகாண்டுவரப்பட்ட,  பய :- ச்ரபிதம் – பாலில் ெவந்த,  பக்தம் – 

பாயஸான்னத்ைத,  பவான் – தாங்கள்,  மஹ்யம் என் ெபாருட்டு,  அதித – 

ெகாடுத்தீர்கள்,  தத்ப்ரஸன்னம் – அந்த ப்ரஸாதத்ைத,  புஞ்சமான ஏவ – 

சாப்பிட்பிட்டுக்ெகாண்டிருக்கும்ெபாழுேத,  ஜடிதி – திடீெரன்று,  அஹம் – நான்,  

ப்ரபுத்த :- விழித்துக் ெகாண்டுவிட்ேடன்.  யுக்தியாம் – ேயாகத்தில் ெசலுத்திய 

மனைதயுைடயவர்களுக்கு,  ஸ்வப்ன :- ஸ்வப்னமும்,  ஸமாதிரிதி – ஸமாதி 

நிைலெயன்பதும் அபின்ன :- ேவறுபடாதது,  ஒன்றுதான்,  ஆதலால் ஸமாதியில் 

அைடந்தது எவ்விதம் ெபாய்யாகாேதா,  உண்ைமேயா,  அவ்விதம் ஸ்வப்னத்தில் 

கிைடத்ததும்,  அக்காரவடிசில் பாயஸம் சாப்பிட்டதும்,  உண்ைமயாகேவ,  

ேயாகஸமயத்தில் எனக்கு ேதர்ந்தது என்பது ெபாருள்.  
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ஸ்ேதாத்ரம் ஏதத் அவதாய க்ருஹ்ணதாம் 

அர்த்தமஸ்ய நிகிேலன ஜானதாம் |  

க்ராஹ்யமன்யதபி நாவ சிஷ்யேத 

ேஞயமன்யதபி வா ந கிஞ்சன | |  

 

பதவுைர 

 அவதாய – மனைதக் கடவுளிடத்தில் ெசலுத்தி,  ஏதத் ஸ்ேதாத்ரம் – இந்த 

சுருதி ஸூக்தி மாைல என்றும் ஸ்ேதாத்ரத்ைத,  க்ருஹ்ணதாம் – 

படிப்பவரகளுக்கும் அஸ்யார்த்தம் – இதன் அர்த்தத்ைத,  நிகிேலன – பூராவும்,  

ஜானதாம் – அறிகிறவர்களுக்கும்,  அன்யத் க்ராஹ்யம் அபி – ேவறு கிரஹித்துக் 

ெகாள்ள ேவண்டிய விஷயம்,  நாவசிஷ்யேத – மிகுதியாக இருக்கவில்ைல,  

ேஞயம் – அறியேவண்டிய,  அன்யத் கிஞ்சன அபிவா – ேவறு ஏதாவது 

ஒன்றும்,  ந – இல்ைல,  எல்லாம் இந்த துதியில் இதன் அர்த்தமாகப் 

பரமசிவனிடம் அடங்கியிருப்பதால்,  ேவறு ெதரிந்து ெகாள்ளேவண்டியது 

ஒன்றுமில்ைலெயன்பது.  
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சுேலாகம் 151 

பஞ்சா சதுத்தரசதா – சுருதி ஸூக்திமாலா 

ேபாகாவளீ புஜகராஜ மேனாஹரா ேத |  

ேவேதஷு பக்தி மபராகம ைவதிேகஷு 

தந்த்ேரஷு பக்தி மதுலாம் த்வயி ச ப்ரஸூ ேத | |  

 

பதவுைர 

 புஜகராஜ மேனாஹரா – நாகராஜைன ஆபரணமாகப் பூண்டு,  அவன் 

மனதிற்கு ஆனந்தத்ைதக் ெகாடுக்கும் பரேமச்வரா,  ேத – உம்முைடயதான 

ேபாகாவளீ – கீர்த்திபரம் பரம்பைரயான,  பஞ்சா சதுத்தரசதா – 150 

சுேலாகங்களடங்கிய சுருதிஸூக்திமாலா – ேவதங்களாகிற,  கல்ப 

விருக்ஷத்திலிருந்து எடுத்த நல்ல வசனங்களாகிற ெதாகுக்கப்பட்ட 

பாமாைலயானது,  ேவேதஷு – ேவதங்களில்,  பக்தியும் – பக்திையயும்,  அைவதி 

ேகஷு தந்தேரஷு அபராகம் – ேவத விருத்தமான முைறகளில் ெவறுப்ைபயும்,  

த்வயி – உம்மிடத்தில் (பரமசிவனிடத்தில்) அதுலாம் பக்திம் ச – ஒப்பற்ற பக்தி 

விேசஷத்ைதயும்,  ப்ரஸூேத – உண்டுபண்ணுகிறது.  

 ெபாய்வசனங்கைள உண்ைமயாக்க முயல்பவர்களுக்கு இது இடியும் 

புயலுமாகும்.  

 சிவலிங்கபூபதியால் ெசய்யப்பட்ட,  தத்வப்ரகாசிைக என்ற வ்யாக்யானத்தின் 

இந்தத் தமிழ் விரிவுைர,  பரேமச்வரன் திருவடிகளில் ஸமர்ப்பிக்கப் படுகிறது.  

 

உமாஸஹாயம் வந்ேதஹம் 

ஓங்கார ேவத்யம் வ்ருஷவாஹம் 

நம : பார்வதி பதேய – ஹர   ஹர   மகாேதவ 

ைசவஸ்தாபக ஸ்ரீ ஹரதத்த ஆசார்ய வர்யாய – நேமா நம : 
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கல்ப்பாந்ேத சமித த்ரிவிக்ரம 

 மகா கங்காள பத்த ஸ்புரத் 

ேசஷஸ்யூத ந்ருஸிம்ஹ பாணி 

 நகரப் ப்ேராதாதி ேகாலாமிஷ: |  

விச்ைவகார்ணவ ஸம்விஹார முதிெதள 

 ேயா மத்ஸ்ய கூர்மா வுெபள 

கர்ஷந் தீவரதாம் கேதாஅஸ்யது 

 ஸதாம் ேமாஹம் மஹாைபரவ: | |  

 

பதவுைர 

 கல்ப்பாந்ேத – கல்ப்பத்தின் முடிவில்,  சமித – அடக்கி உயிரில்லாமல் 

ெசய்யப்பட்ட,  த்ரிவிக்ரம – த்ரிவிக்ரம் அவதாரம் எடுத்த விஷ்ணுவின்,  

மகாகங்காள – ெபரிய எலும்பான தூண்டிலில்,  பத்த – கட்டப்பட்ட,  ஸ்புரத் – 

ப்ரமாசமாகத் ெதாங்கவிடப்பட்ட,  ேசஷ – ஆதிேசஷன் என்ற பாம்பாகிய 

கயிற்றில்,  ஸ்யூத – ேகாக்கப்பட்ட ந்ருஸிம்ம மூர்த்தியினுைடய,  பாணி – 

ைகயின்,  நகர – நகங்களாகிய முட்களில் ப்ேராத – குத்திைவக்கப்பட்ட,  

ஆதிேகால – விஷ்ணுவின் அவதாரமான ஆதிவராஹத்தின் அமிஷ :- 

மாம்சத்ைதக்ெகாண்டு , விச்ைவகார்ணவ – உலகம் முழுவதும் ஸமுத்ரமாக 

விருக்கும் அந்த ஸமயம் அகண்ட ஸாகரத்தில்,  ய :- எவர் ஸம்விஹார – நன்கு 

விைளயாடிக்ெகாண்டு,  முதிெதள – ேபரானந்தம் ெகாண்டவராய் 

மத்ஸ்யகூர்மாவுெபள – மீன் – (விஷ்ணுவின் மத்ஸ்யாவதாரம்),  கூர்ம 

(கூர்மாவதாரம்) இரண்ைடயும் கர்ஷந் – தூண்டிலில் இழுத்துக் ெகாண்டு,  

தீவரதாம் கத:- மீன்,  ஆைம பிடிக்கும் ெசம்படவனாக இருக்கும் தன்ைமைய 

அைடந்தாேரா,  அப்ேபர்ப்பட்ட ஸர்ேவச்வரனான,  மஹாைபரவ:- மகாைபரவர்,  

ஸதாம் – ஸாதுக்களுக்கு,  ேமாஹம் – மாைய என்ற அஞ்ஞானத்ைத,  அஸ்யது – 

நிச்ேசஷமாக,  முற்றிலும் – அழிக்கட்டும்.  
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 ஒவ்ெவாரு கல்ப்பத்தின் முடிவிலும் பரேமச்வரன் விஷ்ணு 

ப்ரம்மாதிகைளயும்,  ஸகல ஜீவராசிகைளயும் ஒடுக்குகிறார் என்பது ேவேதாக்தம்.  

இந்த சுேலாகத்தில் ஒருமிக அழகான கற்பைன யைமந்திருக்கிறது.  விஷ்ணுவின் 

அவதாரங்களில் பத்து மிக ப்ரஸித்தம்.  முதல் ஐந்து அவதாரங்களில் அவதரித்த 

கார்யம் முடிந்த பிறகு விஷ்ணுவானவர் தன் நிைல மறந்து கர்வம் ெகாண்டு,  

உலகத்ைதப் பீடிக்கிறார். (ஜனார்த்தனன் என்ற பதத்திற்கு உலகத்ைதப் பீடிக்கிறவன் 

என்றும் அர்த்தம் உண்டு).  அதனால் ஈச்வரன் அந்த அந்த அவதாரங்கைளப் 

பிரத்ேயகமாகத் தண்டித்து ஒடுக்குகிறார்.  

 (1) மகாவிஷ்ணு மத்ஸ்யாவதராெமடுத்து ேவதங்கைள மீட்டு வந்தார்;  

பிறகு தன் நிைல மறந்து ஸமுத்ரத்தில் அட்டகாஸம் பண்ணினார்.  ஈச்வரன் 

மீனுைடய கண்கைளப் பிடுங்கி ஒடுக்கினார்.  

 (2) அமிர்தமதன காலத்தில் கூர்மாவதாரெமடுத்து மத்தாக 

உபேயாகிக்கப்பட்ட மந்தரமைலையத் தாங்கினார்,  பிறகு தன் நிைலமறந்து 

நீரிலும்,  பூமியிலும் அட்டகாஸம் ெசய்தார்.  ஆைமக்கு முதுகு ஓட்டில் பலம்.  

ஈச்வரன் ஆைமயின் ஓட்ைடப் பிடுங்கி ஒடுக்கினார்.  ஓட்ைட ஆபரணமாகவும் 

பூண்டார்.  

 (3) வராக அவதாரம் எடுத்து,  பூமிைய மைறத்து ைவத்த 

ஹிரண்யாக்ஷைனக் ெகான்று பூமிைய மீட்டுவந்தார் (மூக்கில் உள்ள ெகாம்பால் 

தாங்கி வந்தார்). பிறகு பூமியில் அட்டஹாஸம் ெசய்த ேபாது,  ஈச்வரன் மிக்க 

பலம் ெகாண்ட அந்தக் ெகாம்ைபப் பிடுங்கி அைதயும் ஆபரணமாக ெகாண்டார்.  

 (4) ந்ருஸிம்ம அவதாரம் எடுத்து,  ஹிரண்ய கசிபுவின் ரத்தத்ைதக் 

குடித்த ெவறியால்,  ேதவர்கைளயும் மனிதர்கைளயும் பீடிக்கத் ெதாடங்கின ேபாது,  

ஈச்வரன் சரபாவதாரம் எடுத்து ந்ருஸிம்மத்ைதக் கிழித்து ேதாைலத் தாேம 

ேபார்த்திக் ெகாண்டார்.  

 (5) த்ரிவிக்ர அவதாரெமடுத்து,  உலகில் அட்டஹாஸம் ெசய்த ெபாது,  

ஈச்வரன் பலம் ெகாண்ட முதுகு எலும்ைபப் (கங்காளம்) பிடுங்கி அைதயும் 

ஆபரணமாகக் ெகாண்டார்.  

 பரேமச்வரனுைடய 64 மூர்த்தங்களில் 

 (1) மத்ஸ்ய ஸம்ஹார மூர்த்தி   - 60 வது மூர்த்தம் 

 (2) கூர்ம ஸம்ஹார மூர்த்தி  - 59 வது மூர்த்தம் 
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 (4) ஸிம்மக்ன மூர்த்தி   - 30 வது மூர்த்தம் 

 (5) கங்காள மூர்த்தி   - 27 வது மூர்த்தம் 

 இந்த மூர்த்தங்களின் முழுவிவரங்கைளயும் சிவபராக்ரமம் என்ற 

புத்தகத்தில் படித்துத் ெதரிந்து ெகாள்ளவும்.  

 

ஆதாரம் 

 இந்த ஸம்ஹாரங்களுக்கு ஆதாரம் சரேபாப நிஷத் வாக்யம்  

 (ேதவாரம் ேவதஸாரம் – பக்கம் 177) 

  

ேயா மத்ஸ்யகூர்மவராஹ ஸிம்ஹான் விஷ்ணும் க்ரம்ந்தம் வாமனம் ஆதி 

ேதவ : |விவிக்லவம் பீட்யமானம் ஜகாந பஸ்மீ சகார மன்மதம் யமம் ச |  

தஸ்ைம ருத்ராய நேமாஸ்து | |  

 

இதன் ெபாருள் 

 எந்த ஆதிேதவரான (முழுமுதற்கடவுளான) பரேமச்வரர்,  

உலகத்தினைரத் துன்புறுத்தி அதிக்ரமித்து நின்ற விஷ்ணுவின்,  மத்ஸ்ய,  கூர்ம,  

வராஹ,  ந்ருஸிம்ஹ,  (வாமன) த்ரிவிக்ரம அவதாரங்கைளயும் யமைனயும் 

வைதத்து,  மன்மதைனயும் சாம்பராக்கினாேரா,  அந்தப் பரேமச்வரருக்கு 

நமஸ்காரம்.  

ஆகேவ இந்த சுேலாகத்தில் பரேமச்வரன் விஷ்ணுவின் ஐந்து 

அவதாரங்கைள ஸம்ஹாரம் ெசய்து ஒடுக்கினார் என்பது தான் முக்கிய விஷயம்.  

ஒரு மகா (ஜல) ப்ரளயத்தில்,  மகாைபரவர் ெசம்படவனாக – மீன்பிடித்து 

விைளயாடுவதாக இந்த சுேலாகத்தால் ேபாற்றப்படுகிறார்.  

அவர்ைகயில் மீன்பிடிக்கும் தூண்டில்,  த்ரிவிக்ரமத்தின் முதுெகலும்பு,  அதில் 

கட்டப்பட்ட கயிறு – ஆதிேசஷன்,  கயிற்றின் முடிவில் முள்களாக,  

ந்ருஸிம்ஹத்தின் நகங்கள்;  முட்களில் ெசாருகின மாம்சமாக வராஹத்தின் மாம்சம்;  

பிடிப்பது – மீன்,  கூர்மம் ஆக இரண்டு ஜல ஜந்துக்கள்.  
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விேசஷ தாத்பர்யங்கள் 

 சுருதி ஸூக்திமாைல என்ற இந்த சிவபரத்வக்ரந்தத்துக்கு மங்கள 

சுேலாகமாக இந்த சுேலாகத்ைத எடுத்துக் ெகாண்டது – மிகவும் ெபாருத்தம்.  

சரித்திரச் சுருக்கத்தில் ெசான்ன பிரகாரம்,  ஸ்ரீஹரதத்தர்,  மகா விஷ்ணுபரம் என்று 

ெசான்ன தம் பிதா,  அவர் சிஷ்யர்களுடன் (ைவஷ்ணவர்களுடன்) வாதம் ெசய்து,  

விஷ்ணு பரெதய்வமல்ல,  பரேமச்வரேன பரெதய்வெமன்று ஸ்தாபிக்கிறார்.  

மகாவிஷ்ணு அவர் அவதாரங்களில் ஒடுக்கப்பட்ட இந்த விஷயங்கைளயும் 

கல்ப்பங்கள் ேதாறும் விஷ்ணுவும் (மற்று பிரம்மாதிகளும்) பரேமச்வரனால் 

ஒடுக்கப்படுகிறார் என்ற விஷயங்கைளயும் ஆரம்பிக்கும் ேபாேத,  இந்த மங்கள 

சுேலாகத்தில் குறித்து ஈச்வரைன வணங்குவது,  

 விஷ்ணு பரெதய்வமல்ல;  அவைர ெயாடுக்கும் பரேமச்வரன் தான் பர 

ெதய்வம் என்று ஸ்தாபித்தவாறு ஆயிற்று.  இவ்வாறு விஷ்ணு ப்ரம்மாதிகள் 

கல்ப்பங்கள் ேதாறும் ஒடுக்கப்படுகிறார்கள் என்பதற்குப் பின்னும் சில 

குறிப்புகள்:- 

திருஞானஸம்பந்தர் 1-2  

முற்றலாைம யிள நாகேமாேடன முைளக் ெகாம்பைவ பூண்டு 

ேகாளறு பதிகம் 2. என்ேபாடு ெகாம்ெபாடாைமயிைவ மார்பிலங்க.  

மாணிக்கவாசகர் திருச்சாழல்: 

 நங்காய் ஈெதன்ன தவம் நரம்ேபாெடலும் பணிந்து 

 கங்காளம் ேதாள்ேமல் காதலித்தான் காேணடி 

 கங்காளம் ஆமாேகள் காலாந்தரத்திருவர் 

 தம் காலம் ெசல்லத் தரித்தினன் காண் சாழேலா.  

  (இருவர் – பிரமம் விஷ்ணுக்கள்) 

ஸ்ரீமத் அப்ைபய்ய தீக்ஷிதர் – பிரம்ம தர்க்கஸ்தவம் (40) 

 கல்ப்பாந்தர த்ருஹிண ேகாடி கேராடிமாலா 

 பஸ்மாங்க ராக கமடாங்க வராஹ ச்ருங்ைக: |  

 ஆகல்ப்ப ஏவ தவமங்கள விக்ரஹஸ்ய 

 ஸர்ேவாத்தரம் தவ பலம் கிமு ந வ்யனக்தி | |  
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இதன் ெபாருள் 

  கல்ப்பாந்தத்தில் முடிகின்ற ேகாடிக்கணக்கான ப்ரம்மாக்களின் 

கபாலங்களும்,  பஸ்மாவும்,  கூர்மத்தின் அங்கமும் (ஓடும்) வராஹத்தின் 

ெகாம்புகளும் மங்கள விக்ரஹமான உமக்கு ஆபரணங்கள்.  இந்த விஷயேம 

உமது ஸர்ேவாத் க்ருஷ்டமான பலத்ைத விளக்கலில்ைலயா? 

 

மங்கள சுேலாகத்தில் பின்னும் சில அர்த்த விேசஷங்கள் 

 ேமாஹம் – மாைய என்ற அக்ஞானத்ைத,  அஸ்யது – நிச்ேசஷமாக,  

முற்றிலும் அழிக்கட்டும்,  உண்ைம,  அஞ்ஞானத்ைதயும் அவஞானத்ைதயும் 

ேபாக்கி,  ெமய்ஞ்ஞானமாகிய சிவஞானத்ைத யருள் ெசய்து,  நித்யமான ஆனந்த 

ெவள்ளத்தில் திைளக்க்கும் படி அனுக்ரஹிக்க ேவண்டுெமன்று பிரார்த்திக்கப் 

படுகிறது.  

 ேமாஹம் – மாைய – அஞ்ஞானம்,  பரேமச்வரர்தான்.  

 மாையைய அடக்கியாள்பவர்:- மாயாம் து ப்ரக்ருதிம் வித்யான்,  மாயின 

து மேஹச்வரம் – (ச்ேவதாச்வதர – உபநிஷத்) அவருைடய மாைய 

விஷ்ணுப்ரம்மாதிகைளயும் மயக்கிவிடும்.  

 ேவதங்கைள வகுத்தவரும்,  பத்து ைசவ புராணங்கைள ெயழுதியவருமான 

வ்யாஸேர,  பரேமச்வரன் அடக்கியாளும் மாையயின் வசப்பட்டு,  ஒரு ஸமயம் 

காசி விச்ேவசர் ஸந்நிதியில் தன்னிரு ைககைலயும் உயரத்தூக்கி,  

ேகாவிந்த்ைனக்காட்டிலும் உயர்ந்த ெதய்வம் ேவறில்ைல என்று ெசால்ல 

வாெயடுத்த ேபாது,  நந்திேகசருைடய ஹூங்காரத்தில் வ்யாஸருைடய ைககளும் 

நாக்கும் ஸ்தம்பித்துப்ேபாயின.  இந்த வரலாறு கந்தபுராணத்தில் இருக்கிறது.  

 

நந்திேகசர் துதி 

 ஐயிறு புராணநூல் அமலர்க் ேகாதியும் 

 ெசய்ய பன் மைறகளும் ெதரிந்தும்,  மாையயால் 

 ெமய்யறு சூள் புகல் வ்யாதன் நீட்டிய 

 ைகயடு நந்திதன் கழல்கள் ேபாற்றுவாம்.  
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 ேவதவ்யாஸேர – மயங்கினாெரன்றால்,  இந்த காலத்தில் ஸாமான்ய 

ஜனங்கள் விஷ்ணுவிற்குப் பரத்வம் ெகாடுப்பதும்,  விஷ்ணுவும் பரேமச்வரனும் 

ஒன்று என்று ெசால்வதும் ஆச்சர்யமில்ைல!  

 ஆகேவ இந்த மாையைய,  அஞ்ஞானத்ைத,  மயக்கத்ைதப் பரேமச்வரன் 

தான் தீர்த்தருள ேவண்டும்.  

 ஆதி ஸ்ரீசங்கர பகவத்பாதாள் சிவானந்தகஹரியில் (8-வது சுேலாகம்) 

ெசால்வைதயும் கவனிக்க.  

 யதா புத்தி சுக்ெதள ரஜதமிதி காசாச்மணி மணி: 

 ஜேல ைபஷ்ேட க்ஷீரம் பவதி ம்ருகத்ருஷ்ணாஸு ஸலிலம் |  

 ததா ேதவப்ராந்த்யா பவதன்யம் பஜதி ஜட ஜன : 

 மகாேதவ!  ஈசம் த்வாம் மனஸி ச ந மத்வா பசுபேத | |  

 “ஜனங்கள் கிளிஞ்சைல ெவள்ளி ெயன்று நிைனத்தும் கணணாடி 

உைடசல்கைள – ரத்னங்கள் என்றும் மாவுகைரத்த நீைரப் பால் என்றும் கானலில் 

நீர் என்றும் மயங்குகிறார்கள் எல்லாம் மாைய – அது ப்ரைம அஞ்ஞானம்.  அது 

ேபால் தான்,  ேஹ மகாேதவ,  பசுபதிேய,  நீர்தாம் முழுமுதற் கடவுள்,  

பரெதய்வெமன்று அறியாமல்,  மூட ஜனங்கள் உமக்கு அன்யமான விஷ்ணு,  

ப்ரம்மா முதலியவர்கைள,  ஈச்வரெனன்று மயங்கி வழிபடுகிறார்கள். ” என்று ஆதி 

சங்கர மூட ஜனங்களில் மயக்கத்ைதக் கண்டு,  ஏங்குகிறார்.  

 ஆதலால்,  இந்த முதல் மங்கள சுேலாகத்தில் விஷ்ணு பரேமச்வரனால் 

ஒடுக்கப்பட்ட விவரங்கைளக் குறிப்பிட்டு,  விஷ்ணுபர ெதய்வம் என்றும் 

பரேமச்வரனும் விஷ்ணுவும் ஒன்று என்றும் மயங்கும் மூட ஜனங்களின் 

அஞ்ஞானத்ைத – மகாைபரவர் தாம் தீர்த்து ைவக்க ேவண்டுெமன்று 

ேவண்டப்படுகிறது.  

 திருஞானஸம்பந்தர் தம் மூன்றாம் வயதில் பரேமச்வரியால் ஞானப்பால் 

அருளப் ெபற்று சிவஞானத்ைதயும்,  ஸர்வக்ஞத்வத்ைதயும் அைடந்தார்.  

ேசக்கிழார் 

 சிவனடிேய சிந்திக்கும் திருப்ெபருகு சிவஞானம் 

 பவமதைன அறமாற்றும் பாங்கினில் ஓங்கிய ஞானம் 

 உவைமயிலா கைல ஞானம் உணர்வரிய ெமய்ஞானம் 

 தவமுதல்வர் ஸம்பந்தர் தாமுணர்ந்தார் அந்நிைலயில் 
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 ஸ்ரீ ஹரதத்தரும் தம் ஐந்தாம் வயதில் ஸாக்ஷாத் தக்ஷிணாமூர்த்தியால் 

ஸர்வக்ஞ்த்வம் அனுக்ரஹிக்கப் ெபற்று,  ெமய்ஞானமாகிய சிவஞானத்ைத 

யைடந்தார்.  

 ஆக,   இந்த மங்கள சுேலாகத்தில் பரேமச்வனுைடய ேவறு பல குண 

விேசஷங்கைளயும் அனுக்ரஹ லீைலகைளயும்,  வீரச் ெசயல்கைளயும் பற்றி 

ெசால்லாமல்,  

 விஷ்ணுைவ ஓடுக்கின வரலாறுகைளச் ெசால்வதால்,  விஷ்ணு 

பரெதய்வமல்ல ெவன்றும் அவைர ஒடுக்கின பரேமச்வரேன பரெதய்வெமன்றும் 

ஸ்தாபித்தவாறு ஆயிற்று,  அஞ்ஞானத்ைதப் ேபாக்கியருள ேவண்டுெமன்று 

பிரார்த்திப்பதால்,  விஷ்ணுபரம் என்ற அஞ்ஞானத்ைதத் தீர்த்து,  சிவஞானம் 

அளிப்பவர் அந்தப் பரேமச்வரன் தான் என்பது ெதளிவாயிற்று.  

 

சுபம்.  

 

 

 

 

 www.shaivam.org 180 

 


