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AkrandamAnagirayA shivastutiH

ஆkhரnhத³மாநகி³ரயா ஶிவshதி:

பNh³த ஶிவ ெகௗல kh’தா

(ேராதீ ஹுஈ வாணீ ேமmh ப⁴khதி-பா⁴வ ேஸ ப⁴க³வாந ஶிவ கீ ஆராத⁴நா)

ஆrhத ப⁴khத அபேந சசல சிthத (மந) ேகா கஹதா ைஹ–

ேர சிthத! பீ⁴த! சபல! விலாmh விஹாய
சிnhதாmh,ஸமாரய பத³th³வயமாrhதப³nhேதா:◌⁴ ।
ஆkhரnhத³மாநகி³ரயா பரயா ச ப⁴khthயா
ஜnhமாதி³:³க²ஶமநமபி⁴phராrhத²யshவ ॥ 1॥

அrhத²–ஸmhஸார ப⁴ய ேஸ பீ³த ஔர சசல ப³ேந ஹுஏ ேஹ ேமேர
மந! ம ஸா சிnhதா (ஸmhஸார-ப³nhத⁴ந ேமmh டா³லேந வா வாஸநாஏmh) ேசா²ட³

ேதா³ । ஆrhத ப⁴khேதாmh ேக (ஏகமாthர) ப³nh⁴ (ப⁴க³வாnh ஶிவ) ேக சரணth³வய
கீ ஶரண ேலா । பரம ப⁴khதி ஔர ேராதீ ஹுஈ வாணீ ேமmh (உஸேஸ) ஜnhம-மரண
ஆதி³ :³க² ஶாnhத கரேந ேக ஏ phராrhத²நா கேரா ।
[ஜnhம-மரண, ேஶாக-ேமாஹஔர ுth-பிபாஸா - ேய வபா⁴வ கீ ச²-
ஊrhயாmh (த⁴rhம)ைஹmh । ஶிவ இந ஊrhேயாmh ேஸ ரத ைஹ ॥]

கிmh thவmh iµதா⁴ । கத²ய ஸmhஸரkh²யேகா⁴ராmh-
கா³ேரஷு காதரதயாऽபி⁴பசnh shதி²ேதாऽ ?

ைத³nhயmh விஹாய ப⁴வ:³க²விiµkhதேய thவmh
ஆராத⁴நாmh  ஶிவshய, ததா²ऽthர வேய ॥ 2॥

அrhத²– ஜரா கேஹா, khேயாmh ம vhயrhத² ஸmhஸார-சkhர நாம ேக ஜலேத
அŋhகா³ேராmh ேமmh ட³ரேபாக ப³நகர ஸnhதphத ஹு ஏ ட²ஹேர ேஹா ?இஸ தீ³நதா
(அஸஹாய-பா⁴வ) ேகா ேசா²ட³◌़கர ஸmhஸார :³க² ேஸ iµkhத ேஹாேந ேக ஏ
ப⁴க³வாந ஶிவ கீ ஆராத⁴நா ேமmh லக³ ஜாஓ । (ஆராத⁴நா கிஸ phரகார கேராேக³-)
வஹ ைமmh யஹா◌ँ கஹ ேத³தா ஹூ◌ँ । (ஆராத⁴நா இஸ phரகார) ॥

ஹா கிmh ந பய th³’ைட⁴ரபி பாஶஜால-
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ஆkhரnhத³மாநகி³ரயா ஶிவshதி:

rhமாmh ஹnhchச²தி பஶுவ காலvhயாத: ◌⁴ ।
காலாnhதகாரக! மேஹவர! khவா, khவா ?

பீ⁴தmh ந பாலய கிmh ? ஜக³தாmh நிவாnh ॥ 3॥
அrhத²– மஹாகால கா அnhத கரேந வாேல ப⁴க³வாந ஶிவ!ஹாய, khயா நmh
ேத³க²ேத ேஹா கி மஹாகால அபேந th³’ட⁴பாஶ-ஜால ேலகர iµேஜ² ஐேஸ 
மார டா³லேந கீ இchசா² கரதா ைஹ ைஜேஸ ஏக ஶிகா வnhய பஶு ேகா
(மாரேந ேக ஏ பீேச² ெதௗ³ட³தா ைஹ)? ேஹ மேஹவர! ம கஹா◌ँ ேஹா,
கஹா◌ँ ேஹா! ேஹ தீேநாmh ஜக³th ேமmh வாஸ கரேந வாேல (பரேமவர)! (இஸ)

ப⁴ய ேஸ பீ³த iµஜ² (அபேந ப⁴khத) கீ ரா khேயாmh நmh கரேத ேஹா ?॥
ஆ: கிmh ந உth³த⁴ர நாத² நிமjhஜமாநmh
ேமாஹாrhணேவऽதிக³ஹேந ப⁴வபா⁴ரNhணmh ?

மா பய மthkh’திமphயதிக³rhதாmh ச
வீshவ shவாmh மஹத³iνkh³ரஹஶkhதிேமவ ॥ 4॥

அrhத²– ேஹ shவா!ஹாய,ஸmhஸார-பா⁴ர ேஸ பேரஶாந (ஔர) ப³ஹுத
க³ஹேர ேமாஹஸiµth³ர ேமmh ³ப³ேதஹுஏ iµஜ² (ஐேஸ ப⁴khத)கா உth³தா⁴ர khேயாmh
நmh கரேத ேஹா ? ப³ஹுத நிnhதா³ ேக ேயாkh³ய பீ⁴ ேமேர kh’thேயாmh கீ ஓர மத
ேத³ேகா² । அபநீ மஹாந அiνkh³ரஹ ஶkhதி கீ ஓர  (ேதா) th◌⁴யாந ேதா³ ॥

கShடmh கராலத³ஶேநா யபி காலvhயாேலா
த³Shmh மஹthதரஜேவந phரதா⁴வதி மாmh ।
நShmh கிமshய தவ ஶkhதிரேபாைதவ
ேயநாரmh  உரகா³ய ேபேஸ மாmh ॥ 5॥

அrhத²–ஹாய கShட ைஹ, விகரால தா³◌ँத நிகாலகர காலபீ ஸா◌ँப
iµேஜ² ட³ஸேந ேகா ேத ேஸ ெதௗ³ட³◌़ ரஹா ைஹ । இஸகா நாஶ கரேந ேக ஏ
ஆபகீ
ஶkhதி மாேநா சி²ப க³ஈ (மnhத³ பட³◌़ ◌ீ)ைஹ । ஜாந பட³தா ைஹ கி ஸா◌ँப (ேகா
ஸுரத ரக²ேந) ேக ஏ ேம ஓர th◌⁴யாந நmh ேத³ேத (khேயாŋhகி ஸா◌ँப
ஆபேக அŋhேகா³mh ேஸ பேட ரஹேந ேக காரண ஆபேகா phயாேர ைஹmh ந) ॥

த³kh³⁴mh கrhமபவேநந ச தீ³phயமாந:
காலாநேலாऽயமபி⁴ேதா யசிராthphரயாதி ।
ப⁴shகேராthயஹஹ மாmh ஜ²தி பிநாகிnh !
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ஆkhரnhத³மாநகி³ரயா ஶிவshதி:

ஶாnhதிmh நயshவ ஸுkh’பாmh’தவrhஷேணந ॥ 6॥
அrhத²– ேமேர கrhம ப வா ேஸ ஜாjhவlhயமாந யஹ மஹாகால ப அkh³நி
(ேமேர) சாேராmh தரப² ேத ேஸ ைப²ல ர ைஹ । ஹாய,ஹாய! யஹ iµேஜ²

ஶீkh◌⁴ர  ப⁴shம கர டா³ேலகீ³ । ேஹ பிநாகதா⁴ ஶிவ!அபேந ஸthkh’பாபீ
வrhஷண ேஸ இஸ (காலப அkh³நி) ேகா ஶாnhத கர ேதா³ ॥

kh³ந:டா²mhயவநி ப⁴kh³நகவ ஸrhப:
கnhத³rhபத³rhபஹர! ேம ஹர ந :³க²mh ।
ேகா வா பர: thவத³பர: வரrhஹph³
யmh thவாmh விஹாய kh’பண: ஶரmh க³Shேய ॥ 7॥

அrhத²– ேஹ காமேத³வ ேக த³rhப ேகா ஹரண கரேந வாேல ஶிவ!ைமmh  ஹுஈ
கமர வாேல ஸா◌ँப கீ தரஹ ேராக³-kh³ரshத ேஹாகர ph’th²வீ பர ட⁴◌़கேத
ஜா ரஹா ஹூ◌ँ ஆப ேமரா :³க²³ர நmh கரேத । ஆப  ப³தாஇஏ கி ஆப
ேஸ உthkh’Shடஔர ெகௗந ைஹ ேஜா ேப³ேராக (அநrhக³ல)அiνkh³ரஹ கரேந ேமmh
ஸமrhத²ைஹ ஸகீ ஶரண ேமmh,ஆபேகா ேசா²ட³கர, ேமேர ைஜஸா kh’பண
ஜா ஸகதா ைஹ ।
[kh’பண (க ேமmh khபிthர) உேஸ கஹேத ைஹmh ேஜா உஸ அர பரமாthமா
கா jhஞாந phராphத கரேந ேக பி³நா  ஶர thயாக³ கரதா ைஹ– ’ேயா
வா ஏதத³ரமவிதி³thவாऽshமாlhேலாகாth phைரதி ஸ kh’பண:’ ’
யாjhஞவlhkhய ph³’ஹதா³ரNhயேகாபநிஷth³ ேமmh கா³rhகீ³ ேக phரதி ஐஸா கஹேத
ைஹmh ॥]

ஆrhேதாऽshmhயஹmh  விலபா thவத³ஙkh◌⁴லkh³ந: ।
thவmh  ஸுவிshmh’திphரெதௗ³ஷதி⁴பாநமkh³ந: ।
ஏதth சthரiµப⁴ேயாரவேலாகமாநா:
thவாmh ஶீkh◌⁴ரேதாத! கத²mh ஜக³தி shவnhதி ॥ 8॥

அrhத²–ைமmh ேதா ஆrhத ஹூ◌ँ ஔர ஆபேக சரேmh கீ ஶரண ேலகர விலாப
கர ரஹா ஹூ◌ँ, பரnh ஆப ⁴லா ேத³ேந வா ஔஷதி⁴ ேகா பீேத மkh³ந
(தி³கா²ஈ ேத³ேத)ைஹmh (ேஜா ேமேர இஸஆrhதநாத³கீ ஓர ேகாஈ th◌⁴யாந நmh ேத³ேத
ைஹmh)
ேஹ ஶீkh◌⁴ர  phரஸnhந ேஹாேந வாேல ஶிவ! (ஹம ேதா³ேநாmh கா) யஹ சthர
ேத³க²ேத ஹுஏ (ேலாக³)ைகேஸ ஆபகீ shதி கரேத  ைஹmh ॥
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ஆkhரnhத³மாநகி³ரயா ஶிவshதி:

ஶkhேநாऽ thவmh யதி³ ந ஸmhsh’தி:³க²ேமதth
ஹrhmh ஸமrhத²ய நாrhதி²நiµkhதரச ।
நாrhஹா ேசth தவ kh’பாலவேலஶஶ
ஶீkh◌⁴ரmh ப³Shkh’ ததா²பி phரபசேகாஶாth ॥ 9॥

அrhத²– ேஹ ஈவர! யதி³ஆப ேமரா யஹ ஸmhஸார ேமmh ஆவாக³மந கா
:³க²³ர நmh கர ஸகேத ஔர யதி³ (iµஜ²) phராrhத²நா கரேந வாேல
(ஆrhத ப⁴khத) ேகா உthதர ேத³ேந ேமmh பீ⁴ ஸமrhத² நmh ேஹா, (இஸ phரகார)
யதி³ைமmh ஆபகீ kh’பா கா ேலஶ-மாthர பீ⁴ phராphத கரேந ேக ேயாkh³ய நmh
ஹூ◌ँ, ேதா பி²ர ஜlhதீ³ iµேஜ²இஸ ஸmhஸார ப ேகாஶ (ேகாட²) ேஸ பா³ஹர
கர ேதா³ (vhயŋhkh³ய ேமmh கஹா ைஹ கி iµkhதி கா பா⁴ஜந ப³நாஓ) ॥

யாேச ந ைவரவணேகாஶஸமாதி⁴காரmh
ேநா வாऽமேரnhth³ரஸமதாmh ந தி³வி விஹாரmh ।
ேபா⁴ேக³chச²யாபி ப⁴க³வnh! ந ச ஸாrhவெபௗ⁴மmh
யchசிnhதயா தவ மந: நiν ேக²த³மாயாth ॥ 10॥

அrhத²– ேஹ ப⁴க³வாnh!ைமmh ேப³ர ேக ஸமாந த⁴நபதி ப³நேந கா
அதி⁴கார ஆபேஸ நmh மா◌ँக³தா ஹூ◌ँ ந ராஜா இnhth³ர ேக ஸாத²ஸமதா ஔர
ந
shவrhக³-ேலாக ேமmh ரஹேந கீ மா◌ँக³ கரதா ஹூ◌ँ । ைமmh ேபா⁴ேகா³mh கீ இchசா²
ேஸ பீ⁴ ஸப³ேஸ ப³ட⁴கர நmh ப³நநா சாஹதா ஹூ◌ँ,ந (மா◌ँேகா³mh) கீ
சிnhதா ேஸ ஆபேக மந ேமmh ேக²த³ (கShட) ேஹா!॥

தீ³ேநாऽsh கrhமக³திநா ஸரெணௗ நிphத:
ஜnhமஜராமரணvhயாதி⁴ஶைதசதphத: ।
thவாமrhத²யா கி³ஜாவர! ஏதேத³வ
மாiµth³த⁴ராஶு kh’பயா நiν ேகாऽthர ேக²த:³ ॥ 11॥

அrhத²–ைமmh அபநீ கrhம-க³தி ேஸ தீ³ந-ந ேஹாகர இஸ ஸmhஸாரசkhர
ேமmh படா³ஹூ◌ँ ஸேக ப²லshவப ைமmh ஜnhம-ஜரா-மரணஔர ைஸகேடா³mh
vhயாதி⁴ேயாmh ேஸ ஸnhதphத ஹூ◌ँ । ேஹ கி³ஜாவர! (பாrhவதீ பதி)ைமmh (இஸ
அவshதா² ேமmh)ஆபேஸ ேகவல ய மா◌ँக³தா ஹூ◌ँ கி kh’பா கரேக ேமரா
(இஸ :³க²மய ஸmhஸார ேஸ) ஜlhதீ³ உth³தா⁴ர கேரா । இஸேமmh (ஆபேகா) ேக²த³
 khயா ைஹ ॥
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ஆkhரnhத³மாநகி³ரயா ஶிவshதி:

thவmh ேசnhந உth³த⁴ர மாmh ஹர ந தாபmh
பாபshய shவshய ப²லேமவ  தth³விஜாேந ।
கிச ஜநாshதவ³iνshmh’ேண வேத³ரnh
ைநவாrhதthராணஶேலா ஜேலா கபா ।12॥

அrhத²– யதி³ஆப ேமரா உth³தா⁴ர நmh கரேத ஔர (இஸ தரஹ) ேமேர
ஸnhதாப ேகா ³ர நmh கரேத ேதா ைமmh யஹ ஜாநதா  ஹூ◌ँ கி யஹ ேமேர
அபேந பாப கா ப²ல ைஹ! கிnh ஆபேக ப⁴khதஜந ஆபேக ³ேmh கா அiνshmh’ந
(சrhசா) கரேத ஸமய கேஹŋhேக³ கி யஹ ஜடாதா⁴ ஶிவ ேஜா ஹாத² ேமmh
கபால ேலகர shவயmh பி⁴ா ேக ஏ ⁴மதா ரஹதா ைஹ,ஆrhத ப⁴khேதாmh கீ
(அiνkh³ரஹ th³வாரா) ரா கரேந ேமmh ஶல நmh ைஹmh ॥

யchச thவயா thரதா⁴நவth◌⁴வmhஸகாேல
யchசாnhதகாnhதகரேண த³ஹேந shமரshய ।
தி³vhயmh ப³லமலஶ! phரத³rhஶிதmh தth
தீ³நshய thராணகரவஸேர khவ யாதmh ॥ 13॥

அrhத²– ேஹ ஈவர! ேஜா தி³vhய (அெலௗகிக)ஔர அல (ஸகீ ேகாஈ ப³ராப³
ந ேஹா ஐஸா) ப³ல ஆபேக (க) thரதா⁴நவ கா நாஶ கரேத ஸமய தி³கா²யா
(க²) மஹாகால கா பீ⁴ அnhத கரேந ேக ஸமய தி³கா²யா,ஔர (க³) காமேத³வ ேகா
த³kh³த⁴ கரேந ேக அவஸர பர தி³கா²யா, வஹ (அiνபம ப³ல)iµஜ² ஶரண
ேமmh ஆேய ஹுஏ ப⁴khத ேக ஸமய கஹா◌ँ சலா க³யா? (அrhதா²th ஸrhவஸமrhத²
ேஹாகர ேமேர ஸமய khேயாmh அஸமrhத²ைஜேஸ அபேந ஆபேகா ப³தா ரேஹ ேஹா?)
॥

thவmh நிrhப³ேலாshயphயத²வா ப³லவthதேராऽ
கrhth kh’பாmh thவமேமாshயத²வா ேமாऽ ।
shவாnh ! மமா ப⁴வத³ஙkh◌⁴க³mh கத²சிth
phராphேதாऽsh நாத²! ஶரணmh ந  தmh விiµேச ॥ 14॥

அrhத²–ஆப நிrhப³ல ேஹா அத²வா ஆப ப³ஹுத ப³லவாந ேஹா,ஆப kh’பா
(அiνkh³ரஹ) கரேந ேமmh அஸமrhத² ேஹா அத²வா ஆப (கி-கி பர) kh’பா
கரேந ேமmh ஸமrhத² ேஹா (-இந பா³ேதாmh ேஸ ேமரா ேகாஈ அபி⁴phராய நmh ைஹ ।
பரnh) ேஹ shவா!ஆப ேமேர ேஹா । ேஹ நாத²!ைமmhேந ேதா ஆபேக சரேmh கீ
ேஜாட³◌़ ◌ீ கீ ஶரண (கி rhவ Nhய-ஜ ேக பபாக ேஸஔர ஸth³
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ேக kh’பா கடா ேஸ) ைஹ । ைமmh ேதா அப³ உஸ (ஶரண அrhதா²th
’பகட³’) ேகா நmh ேசா²ட³◌़ ◌ூ◌ँகா³ ॥

shவாnh ! விநாபி விநேயந யதி³ thவத³kh³ேர
தீண: பைத:³ phரகடயா ச shவாபி⁴ஸnhதி⁴mh ।
லjhேஜாjh²தthவமபி தth ப⁴க³வnh!ேமாऽ
ேஸா⁴mh ப⁴வாnh பிவாrhப⁴ŋhக³rhவசாmh ॥ 15॥

அrhத²– ேஹ shவா! யதி³ஆபேக ஸாமேந ப³³ ேதஜ வாணீ ேமmh ைமmh அவிநய ேஸ
 (ஆபேக ஸாத²)அபநா ேமல (ஸthதாஸாமாnhய பா⁴வ ேஸ ஏகதா) phரகட கரதா
ஹூ◌ँ ஔர வஹ பீ⁴ லjhஜா (ஶிShடாசரண) ேகா thயாக³ கர, ேதா ப⁴க³வnh! வஹ
ஆப  ஸஹந கரேந ேமmh ஸமrhத² ேஹா ைஜேஸ (ேலாகvhயவஹார ேமmh) பிதா 
அபேந பா³லக ேக (அவிநய ேஸ) கேஹ ³rhவசேநாmh ேகா ஸஹந கர ஸகதா ைஹ ॥

ஆkhரnhத³நshதியmh ஶிவஸnhநிதா⁴ேந
ப⁴khthயா  தீ³நமநஸா பட²தி மாnh ய: ।
தshய நேக³nhth³ரதiνஜாபதிராஶுேதாஷ:

³rhவார :³க²ஶமநmh த³யயா கேராதி ॥ 16॥
அrhத²–இஸ shதி கா ப²ல யஹ ைஹ கி ேஜா பீ⁴ ஸாதா⁴ரண ஷ இஸ
ஆkhரnhத³நshதி ேகா ப³ட³◌़ ◌ீ ப⁴khதி ஔர விநmhர பா⁴வ ேஸ ப⁴க³வாnh ஶிவ ேக
ஸnhநிதா⁴ந ஜா-shதி ேக ப ேமmh பட⁴தா ைஹ உஸ பர பாrhவதீ-பதி
ஆஶுேதாஷ ப⁴க³வாnh ஶிவ அபநீ (அைஹகீ) த³யா ேஸ (கடா²ேர ஸmhஸார ப⁴ய
ேஸ ைபதா³ஹுஆ):³க²ஶாnhத கரேத ைஹmh அrhதா²th ஶிவ உஸ ப⁴khத ேகா iµkhதி
கா பா⁴ஜந ப³நாேத ைஹmh ।

இதி பNh³த ஶிவெகௗல kh’தா ஆkhரnhத³நshதி:ஸமாphதா ।
phபணியா◌ँ –
ஜா-shதி ேமmh ப⁴க³வாnh கா சிnhதந (th◌⁴யாந) கரநா ஆவயக
ைஹ । ஜாதி³ கrhம ஸப²ல ேஹாேத ைஹmh । மஹrh பதஜ ேந கஹா
ைஹ- ’தjhஜபshதத³rhத²பா⁴வநா’ - ப⁴க³வாnh ேக நாம (ௐ) கா ஜப
உஸ (மnhthர) ேக அrhத² ேகா ஜாநேத ஹுஏ கரேந ேஸ th³தி⁴ லதீ ைஹ ॥
ரசநாகார ேக பா³ேர ேமmh –

யஹ ஸுnhத³ர ததா² பா⁴வrhண ஶிவshதி பிதாமஹ பNh³த ஶிவெகௗல கீ
kh’தி ைஹ । ப⁴க³வாந லமண ஜூ ேந இேஸ ’அெலௗகிக shதி’
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கஹ கர ஸராஹா ைஹ । பmh. ஶிவெகௗல ைவNhட²வாஸ பசாஸ வrhஷ
ேஸ ச² கம ஆ ேமmh, ஜூந 1922 ஈ. ேமmh ஹுஆ தா² । இஸ தரஹ உநகா
ஜnhம 1872 ஈ. ேக ஆப-பாஸ ஹுஆ ேஹாகா³ । உநேக ³ மஹாராஜ ஹth³வார
பாதஜலாரம ேக shவா ேதஜநாத² ேத² । அபேந kh³’ஹshத² கா யதா²ேயாkh³ய
நிrhவாஹ கரேத ஹுஏ உnhேஹmh rhதிகலா ததா² சிthரகலா ேமmh பீ⁴ சி தீ² ।
ேயாக³சrhயா,ஸthஸŋhக³ ததா² ேவதா³nhத ரவண கீ ஓர அதி⁴க ஆkh’Shட ேத² ।
நக³ர ேக phரth³த⁴ விth³வth³வrhய பmh.ஸுநகாக ராஜதா³ந ேஸ ேவதா³nhத
ஶாshthேராmh கா அth◌⁴யயந கியா தா² । இந பா³ேதாmh கா iµேஜ² வா ேஹாேந பர -

அபநீ தா³தீ³  shவrhகீ³யா அமராவதீ ேஸ பதா சலா தா² । ஶிவshதி ஔர
மாNh³khேயாபநிஷth³ ெகௗ³ட³பாத³ காகாஓmh கா க பா⁴ஷா ேமmh
பth³யாiνவாத³,
இநகீ பாNh³பியாmh ஸுரத ைஹmh ।
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