
கமலாலயச் சிறப்பு வெளியிடு 1 

அஜபா கல்பம் 

ந. ஸாப்ரஹ்மண்ய அய்யர், - 
குஹாரச் தமண்டலி, .. 

சேன்னை



அஜபா கல்பம் 
(ஸம்ஸ்க்ருத மூலமும், தமிழுரையும்) 

ஜீ 

ae 

Qs 
சென்னை, ஸ்ரீ குஹாரந்தமண்டலியின் ஸ்.தாபகர் 

பிரஹ்மஸ்ரீ அருட்கவி 

ந. ஸுப்ரஹ்மண்ய அய்யரவர்களால் 

தொகுக்கப்பட்ட. 

உரிமையுள்ளது] 1949 | [of 20 அணா 18.



Der peano 02 _519.u0O 6,50 . 

Ae வவ Mar rasaoriy | 

வபா? .த௦. வ வ_$2_நாண வட 

நாசி ஹ௦வ௦ aumen 5 Oasg ர்



   



oO 

சிவமயம் 

பஇப்புரை 

அஜபா கல்பமென்னும் இச்சிறு_நால் ஒரு தொகுப்பு 
நாலே தவிர ஸ்வதந்திரமான ஒரு தனி நாலன்று. பல 
ஏட்டுச் சுவடிகளைப் பார்த்த அவ்வவற்றிலுள்ள ஸாரமும், 
ரஹஸ்யமுமான விஷயங்களைக் தொகுத்து அமைக்கப் 
பட்டதாகும். 

இத, திருச்சொப்பள்ளிக்கடுத்த பிக்ஷ£ண்டார்கோயில் 
பெருகிலப்பண்ணையாளரும், வைதிகசைவத்தின் வாஸ் தவ 
வுணர்ச்சியும், ஒழுக்கமும் உடையவரும், ஸ்ரீ கமலாலய 
மென்னும் திருவாரூர்க் தியாகப் பெருமானஅ திருவடி 
களிற்' செருகும் தாயமனமுடையவரும், ஸ்ரீ கமலாம்பா 
ளிடத்திற் கனிக்த அன்புடையவருமாகிய திருவாளர் கோ. 
இராஜகோபாலப் பிள்ளையவர்கள், தியாசேசனுக்குரியதம் 
கமலைப் பராசக்திக்குரியதுமான இல அரிய ' புமாதனப் 

பிரபந்தங்களை வெளியிட்டுக் திருவாளூர் க்ஷேத்திர மகிமை 
யைப் பலரும் எளிதில் உணரும்படி: செய்யவேண்டுமென 

நினைத்த இரண்டு நால்கள் வெளிவரச் செய்தனர். 

பின்னர், தியாகேசன் அஜபா ஈடன அகந்தமூர்த்தி 
யாதலின், அஜபாஸ்வளூபம், கக்துவம், விசகானம் என்பன 
வற்றையும் உலகிற்குணர்க்தவெண்ணி அஜபா ஸம்பக்த 
மான நால்களை ஆராய முயன்றனர். 

சென்னை, அரசாங்கக் கையெழுத்துப் புத்தகசாலை 
யிலும், அடையாறு புத்தகசாலையிலும் அஜபா ஸம்பந்த 
“மான பல ஏடுகள் இருப்பதாக அறிக்து, உடனே 
டாக்டர் சாமிநாதையரவாகள் திருக்குமாரசரான எஸ். 
கலியாண கந்தசம் ஐயர் முதலிய தக்கவர்கலீக்கொண்டு 

அவவேட்டுச் சுவடிகளினின்௮ும் வே. பிரதிகள் எழுதும்
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படி. செய்வித்தனர். அவ்விரண்டு புத்தகசாலைகளினின்றும் 
எழூதிய பிரதிகள் சழ்க்கண்டவையாகும். 

சென்னை 

1. அஜபா விதானம் அடையாது 25 No. 24 

புத்தகசாலை 

உ அஜபா.கல்பம் ழே 24 No. 20 | 
சென்னை 

அரசாங்கக் D.. 7782 

8. அஜபா கல்பம் கையெழுத்துப் No, D. 24 

புத்தகசாலை 

%. அஜபா காயத்திரீ Che D. 5362 

விதானம் — 

5. அஜபா விதானம் ஷே ௩. 928 (ஐ 

பின்னர், ஸ்ரீமான் பிள்ளையவர்கள், மேற்கண்ட 

எல்லாப் பிரதிகளையும் ஒன்று சேர்த்து அடியேன 

விலாஸத்திற்கு அனுப்பியதோடு, *அவற்றை யொப்பு 

நோக்கி அஜபா ஸம்பந்தமாய் அவற்றிலுள்ள அம்சங்களில் 

ஒன்றையும் விடாமல் இரட்டி ஒரு நால் தொகுத்தல் 

அவயம்?” என்று தமது ஈல்விருப்பத்தையும் தெரி 

வித்தனர். 

அஜபா ஸம்பந்தமான ஒரு நால் அடி.யேனால் தொகுக் 

சப்படல் வேண்டும் என்னும் ஸத்ஸங்கல்பம் அவர் மனத் 

இல் உதித்ததற்குக் காரணம் அடியேனுடைய பாக்கியமும், 

அவர்க்கும் எனக்கும் ஏற்பட்டுள்ள பரஸ்பர அபிமான 

ந்தான் என்று கூறலாம். யானும் அவரது அன்பு 

வலையிற் இக்கிக்கொண்ட காரணத்தால் எனக்கு அஸாத்திய 

மான இக்காரியத்தில் ஈடுபடத் அணிக்தேன்.
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அஜபா விமர்சனமாவத நாமமும் ரூபமுமற்ற கிஷ்கள 
பரசிவத்தின் ஆக்தர உபாஸனையேயாகுமென்பது ரஹஸ்ய 

மாகும். இத்தகைய உபாஸனையைத் திருமால் இயற்றினார். 
இருப்பாற்கடலில் காகணையின்மேல் யோகத்திலீருந்த 
காலத்தில், அத்திருமாலின் கெட்டுயிர்ப் பசைவால் 
ஸாக்ஷாச் நிஷ்களபரசிவம் ஸச்சிசானச்க ஸ்வரூப 
ஸோமாஸ்கந்த மூர்த்தியாக மாதவனது ஹிருதயத்தில் 
அமர்க்ன, அசைந்து கொண்டிருக்கனர். நிச்சல பவம் 
அஜபையால் அசைவதைத்தான் அஜபா௩டன மென்று 
சாஸ் இரங்கள் கூறுகின்றன. 

இருவாளூர்த் தியாசேசனுக்கு அஜபா நடேசன் என் 
னும் திருகாமமும் உண்டு. அஜபையை _யுணர்ந்தால் 
அஜபா கடன த்தையறியலாம். கடனத்தையறிந்தால் ஈடிக் 
கும் ஈடராஜனையுணரலாம். ஆகலின் அஜபாவுணர்ச்ச 

யானது தியாகேசனது ஸ்வரூபத்தையறியும் வாயிலாக 

ஸ்ரீ சமலாலயமென்னும் திருவாளூர் க்ஷேத்திர மஹிமை 
யினது பிசாண ஸ்வரூபமாகுமென்று கூறுதல் மிகையா 
காது இதையொட்டிக் கமலாலய ச்ஷத்திர தத்துவ 
மென்னும் மற்றொரு இெறுநால் தத்துவ ஆசாய்ச்சி 
முறையால் தக்க பிரமாணங்களுடன் இயற்றப்பட்டுக் கூடிய 
சக்ரம் வெளிவரும். இவ்விரண்டு நால்களும் ஒன்றுக் 
கொன்று ஸாபேக்ஷிகமானவையேயாகும். 

இக்க.நால் மிகவும் ரகஸ்யமாயும், உபதேசக்கிரமத்தில் 
உணர்தற்குரியதாயும் இருப்பசனல், இதனை ஸர்வ 
ஸாமான்யமாய் எல்லோரும் படிக்கும்படியாக அச்சிட்டு 
வெளியாக்குதல் ஸம்பிர காயத்திற்கு விரோதமேயாயினும்,: 
இதனை வாசிப்பவர்களுள், யாருக்கு மனம் ஈடுபட்டு இதில் 

கூறியுள்ள விஷயங்களை ஈன்கு உணர்ந்துகொள்ள வேண்டு 
மென்னும் விர இச்சை ஏற்படுமோ, அவர்கள் ஒரு 
குருவையடைக்து, அவர்மூலமாகச் தெரிக்துகொள்ளுதலே 
முறையாகும். இங்கனம் செய்யும் பல இலர்க்குப் பயன்
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படட்டும் என்னும் ஈல்ல எண்ணத்அடன்தான் இது 
அச்டெப்பட்டட ,தனவுணர்கற்பால. 

இஃதன்றி, ஈம ஸ்ரீமான் பிள்ளையவர்கள் வெளி * 
யிடக்கருதியுள்ள ஸ்ரீ தியாகேசனகும், ஸ்ரீ கமலாம்பிகை 
யினஅம் வடமொழி தென்மொழி பிரபந்தங்கள் யாவும் 
கூடிய சக்ரம் வெளிவந்து அப்புண்ணியவா எடைய 
எண்ணம் பரிபூர்த்தியாமாறு பராசக்தி வடிவ கமலாம்பிகை 
திருவருள் புரிவாளாக. இவம். ட 

இங்ஙனம் 

ஸஜ்ஜனவிதேயன் 

ஸ்ரீ வண்ணன் ) ந. ஸாப்ரஹ்மண்ய அய்யர். 
சன்னை ர 

17—4— 1949 5 (Agree 560 ser)



அஜபாகல்பம் 
  

உபோத்காதம் 

Decors யென்றால் ஐஜபிக்கப்படாகது என்று பொருள். 
கமுக்து, தாடை, (கழுத்து தாடை) யிவைகளின் 

ஸக்தி, பற்கள், மூக்கு, சரஸ் முதலிய ஸ்தானவ்களிற் 
பிறப்பகாயும், உள் வெளி யெனப்படும் பிரயத்தனன் 
களையுங்கொண்டு ஐலிப்பதாயுமுள்ள எழுத்துக்களில் 
குருவின் முகத்திலிருந்து உபதே௫க்கப்பட்ட ஓரெழுக் 
தொரு சொல்லாகும் பிஜமச்தாக்தையோ, பலவெழுக் 
தொரு சொல்லாகும் மக்கரக்தையோ குருவாலுபதே௫ிக் 
கப்பட்ட அர்தீதாறுஸந்கானத்தோடு பன்முறை இருப்பித் 
திருப்பி நாக்கால் உச்சரிப்பதற்கு ஜபமென்று பெயர், 
இங்கனமன்றி வியக்தமான சப்த.த்இனால் அக்கப்படாமல் 
பிராணன், அபானன் என்னும் இரண்டின் ஸஞ்சாரதீ 

தினால் இயற்கையாய், ஸ.தாகாலமும் ஜபிக்காமலே (ஜபிக் 
சுப்படும்) உணரப்படும் ஒருவகை wh BIS DDR அஜபை 

யென்று பெயர். ஸமஸஷ்டியாய் ஸ்புரிக்கும் அவ்யக்தப் 
பிரணவ காகமே இததற்குக் காசணமாகும். இந்த அஜபா 
மந்தரத்திற்குத் தேகேவகை விராட்ஸ்வரூப பாமேஸ்வரனே 
யாகும். , 

66 BD oan Gan rane >? என்பது அஜபா மந்தாத்தின் 

ஸ்வரூபமாகும். 

. ஐ௲ரமஐவா விஒழாரஹிகழாஉற ௩ 0 Bo 5? | 

யொவிஜாசமாகி வாவாகி ௭-ுிவவ_கரதாகி அ 

Sas Bua ses வவாணி BIS , காயழா af gia ணா! 

என்னும் ஸ-௫,கஸ௦-யக்ஞ-வை-கண்-7-வது அத். 7. 8, ௬. 
பிராமண த்தின்படி இந்த அஜபாஸ்வருபத்தையுணர்க வன்
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புத்தி பூர்வகமாய் இயற்றியுள்ள ஸகல பாவங்களினின்௮ம் 
நிவர் த்தியடை 5௮, பின்னார், ஆக்ம ஞானத்தினால் முக்தி 

யடை.கஇிருன். 

இக்சகைய மஹிமையோடு கூடிய அஜபா. ஸ்வரூப 
விமர்சனத்தில் ஸாமான்யமாய்ச் சரீரதாரிகளான யாவ 
ருக்கும் அதிசாரமுண்டென்பஅ சாஸ் திரஸித்தாந்தமாகும். 
ஆகவே மனுஷ்ய ஸாமான்யமாய் எல்லோருடைய ஹிதத் 
தின் பொருட்டு “4 அஜபா கல்பம் ”” என்னும் இச்சிறு 
நூலின் விமர்சம் செய்யப்படுகின்றன. அஜபா விமர்ச 
ஞானமின் றி, விராட் புருஷ ஸ்வரூபத்தையும், Woes 
என்னும் ஆத்ம மந்தார வடிவ அஜபா கடனத்தையும், 
நடிக்காமல் கடிக்கும் சவெசக்தியைக்கிய) ஸச்சிதாகந்த, 
ஸோமாஸ்கந்த தியாகராஜ தத் வத்தையுமுணர்தல் 
கூடா. ஸ்ரீ தியாகராஜ ஸ்வரூப தத்துவத்தையுணர் தலே 
ஸ்ரீ கமலாலய கேஷத்திர தத்துவத்தின் முக்கிய உத்தேச 
மாதலின், அதற்கு அதபக்சமாக இவ்விமர்சம் ஈண்டு 
செய்யப்படுகின்ற. 

இக் நாலில், முதலில், ஸம்ஸ்க்ருத பாகழும், பின்னர், 
அவ்வடமொழியின் தமிழ்ப் பொழிப்புமையும் உள்ளன.



அஜபாகல்ப விஷய ஸுூட$ிகை 

பக்கம், 

குருத்தியானம் sie ae i 

பஞ்சபூஜை எ 3 

இத்விமாசம் 4 

ஸ்ஞுண நிர்க்குண. தியானங்கள் ரர. 

அஜபா மாஹாதமியம் 6 

அஜபா மர்தீரரிஷ்யாஇகள் 6 

அஜபாமர்த்ர அங்ககியாஸ கரகியாஸா இகள் a 

பரமஹம்ஸ இயானம் 8 

அஜபா ஸங்கல்பம் i 8 

குண்டலினீ தியானம் க 9 

மூலாதாரத்தில் கணபதிக்கு அஜபா ஸமர்ப்பண விதி 10° 

nan Fas cars Ha SramorasG அஜபா ஸமர்ப்பண IA 11 

மணிபூரகத்தில் மஹாவிஷ்ணுவுக்கு அஜபா ஸமர்ப்பண விஇ 12 

அராஹதத்தில் ருத்திரமூர்த் இக்கு அஜபா ஸமர்ப்பண விதி lt 
விசு.த்.தியில் ஜீவாக்மாவுக்கு அஜபா ஸமர்ப்பண விதி 15 

ஆக்ஞுயில் பரமாத்மாவுக்கு அஜபா ஸமமர்ப்பண வித 16 

பிரஹ்மரச்தீ ரத்தில் குருசாகருக்கு அஜபா ஸமர்ப்பண விதி... AT 

அபலாலய யர்தர பாவனை 18 

அஜபா ஜபத்தின் பலன் 20 

  

தறிப்பு :--இவ்விஷயங்களைக் தமிழில் அ௮றியவேண்மொனால், வட 
மொழி சுலோக ஸங்கியையைப் பார்தது அதன் பொழிப் 

புரையைப் பார்க்கவம்.
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DAD TEGAMMU D-oIT au am 220 52S 5-301 H (1) 

வ ௦ஹா/ரவாற ௨௦ வரெ.. வவ.வஊரெ ஹ_நாறகட | 

MOO Gy: = Siw Ko yeaa. மறற 1௦ விபெரயா௦ e-08.F ॥ (2) 

ஹ.அஉாஅ௱ஒவாய ம வெ வாவ.$ஹாக்ஷிணெ |... 

௧91 ஹா நரசுராய பாகமா BBO! jj (3) 
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SP அயிஹ ர நாட ஹால-ட_நா௦ வா ,சரணா௦ ௩ ॥ 

வ. _தி௦ வ வ, கவாயவிக வ௱ாஜா.ம2௨௦உ_காடூ ॥ (4) 

LG D—aT—y WOT g I 

வராது ௩.தாய ure “+a ap 2B RO” 1 

KasO_gv 1900 wn ES, a ிவர்கவிணில (5) 

வ - வ, ௨௭5௦ Dans Gagne gel Fo மமாஹிசணி_ கழ | 

வ௱ா2ஹயகம ௦ பி _நஹரகூரசண-_நா யஜெசி ॥ 6) 

poy ரஹெ 8௩ ஹுட_த-$ Gon gras ens, amr GlRD, 

ஹிகா௦எ-ஜெ | 

2௦௩,2௦2 புா௩இஷமிகால௦ வராமயெ ॥ (7
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௯யா மாசு பபி வாதா ஹயா । உமா_ந௦ எதி த A ஷூூ௦ ஐ ௦௯ வி 

WIM WIG) GE OT GO Sau 20 5S, Suda Oof தழ 1 (8) 

வ, வஷவஉ_ந௦ பமாஷூ ஹிறெ_தஞாகவடுவ.$கடி | 

TRUTH Re ee தவற ௨௦௦ ௨17௧ உணணஅயடு ॥ (9) 

ஸ்ரீ. 25௩௦ முனா வ த௦ ௮ செவ செ.வி௦ விமாவயெசி ! 

வாஉ௱காதக, உய. யமா gear oes ॥ (10) 

உகர ட் ர ! கட வ 1 GOW IST YO Clp ou 58'S #9 | 

கு மெஷு கரசவா அ கஈய.விண* 6 ஆசொ௮_நடி॥ 

an ane, உ வ௦கஜெ ஷகமுஸ்ரீ. தனபமிவ, So 

ANTMSOURITT oon H0 ME® oRveasagrooruwlg | 
at 

வ) வஷவ_”ூூநக்ண௦ வாகலுசெவ_ தான -இுவிண௦ 

ஸஸெ தி ஷி ஹ்௦௨.ம௰ _தஉ.வியா,வ-டவ-2௦. மு 119 

KTM OST 0 Dig உ, aveus 

RI ROIM@®o 21 249 Fo 

உ. தஹண.$வ வா எண. 
௯௩௨ ரடமெவவஹ_நா௫ு | 

கூவாவ-௫ண.3ரவா௦,மீ2 ண. 
wpe OUONI-3T DLA o 

‘e@aigro சிவெடரளவெல-$வ,2-2 

முரு 5வ௦அி௦ essed? i (13) 

யறாசெவவ௦ 9_நவாவ0அ- வாராஹி_த2_நா ,ம௩ம-( | 

5 Sig Rp IOO S001 PLA 2.TBOTs CLM ORIWUS i



(31° 
வவ டுஜார ॥ 

HUAN aan ono aljulefo Hanes alg | - 

மமிவெ_ந வாய-௦ 2வெ_ந ெததொசஜெ நவ வடஃ_ந8 ॥ 

RB ofl esr 208 0 agasragre 68-25 cog 0 _.த.தா வு | 

8ய0கா.ஹழாச_நாசாஷாக ஒடி வ௦அரவ் அரக ॥ (16) 

SFLU, 

ஒடு வொ abso use spar: Wo aU FUDAN ௮9 ந (வார். 

அ ராரா iT _IBtG.9 _36) DUT, 598) Dd 5igl SOLA S51 BEM 2b LD Oper . 

-நாஞாய YR2e ameasguimTs) Ge; 0 (1). 

Qo Garo ab 0 ufo ஹள: amo Qarvor 50.6 (sen. 

தற) ய அதாவ தாகா த. ஸ்ரீ. மா. 

_நரமாய வ. 92௦ வூவ.ஃயோகி pee ii (ii) 

Ro Goasro aby ufo amen s ய eure 8 (e107 506) 

QUVU-2 Sit St, KI Hoe BiG 501g ஸ்ரீம் 4 சாடர்ய 

wWOass angasgu, dé) Mes 1 (ii) 

ஒ2 வெள் ஹீ ௦ ஸ்ரீக apens mo SP 5G (வராத) 

oOas Pi Sf OL apr iar 2s ஸ்ரீ. நாமாய 

Saso ameasgurd gee | (iv) 

வெ ஹீ 8 | ௦ ௦ ரா Lio = ee 2@r_ 566 (er _56)_6) 

TAR FHT FTA KT SAM BC GIB 8 w-air aw resri SEE LUIS DEM D LG Oa a 
BAD eal. so amas gum) we: 1 (v)



[4] 

0 agro ayo ஸ்ரீ? aden? ௨5௦ anal sae (suar# 50.6) 

QNAI2.4 HT F—TL, HT SOU BEM SOB poy YP» _HM ug 

StomrO@o aneas guts) 58 1 (vi) _ 

காவா GQ&@_Go Keun ay Serau® \ awturge | 

ancla #8 வா௦வட௨ஃ0ஏ_யக2.ஃயெடி நயா முட. (17) 

வா௦வடஉாுஉடயா வலா வஊஜூியி..? ய_தஜா_ நவ? ॥ 
ட வவ ர 

a. 
CT யாமாகி BOM OD O10 7 aH 24 \0 8ஊ_தாட i (18) 

வ ரத வ) ஹ.கி வாயா ஊாயாதி வராக ஷ_சீர 1 

ய% கஸொசி ஜ.மஹாடி _தஉஹ. _தவ வ-ஒஐ_நழ ॥ (19) 

SPB TEMA As cov வஃவாறொதி ay Qaa_salg | 

SA Jeuv-ge 1 

eO@rder 4 °Pa KR 70H எபிஷ_தஷ-_த.நீயஷீடி | (20) 

og end 50ST ஹஸெடிரு,வபமாயெ | 

சலஞாதிய, ஹாரா ஹட) அமாகரகிட (21) 

மஜாயெகி ௧-௦ ஞி_நீ௦ கெ.வி௦ விடி றாககதரூவிணீடி | 

௪ [2] நீ ௦ 10 DQ ey 9 த ஈதி opt” 9H 70009) அி.தரா Silo 2 எபி௫- கடய அன்டி i 

வவ௱ா௫. கலா -ஒவா௦ இிஞயெச வ௦௯ஜர் நெரு | 

வாவு மாவ நயா ஜ-ஃஷ_£? வ௱சா ந௫,கிம.ற உ ॥ (23) 

வஹா ஷா.௰௱௦ மீகா மொஷூக-மா டக புபிவெ | 

rood, SUIT RD 5 BHO anoneelr Fogo sig a (24)



[5] - 

QestlawOugas, Sarva அ ,கொடிஷ.பஙீ_தமா[ | 

a? Jp gama \r sro யாவ* ப்பாவ௦ உர9ரவ_௩௨॥ 25 

மாசவா தடிகரவொழ,௪ ௮9௦ ௯ காலு வஃவீ 
ஹூ வெல ॥ 

(உதி ி,ம_2- ண 10,617 Bo 1) - 

WITH F— Baar வெரு RY OG an OHO 09,5: ॥ 

ஷாகாற௦ ev 00) G5 Ho BO THT 0 5 ௨5௯௬ 1. 

க௱வாழொடஉறாமாகிரஹித௦ வெட ॥ (27) 

வவ.ஒ$கஜொஃய௦ யஹாயெசி an 22.16. Odepam'g | 

சொதி சாஹசாயாதி ௪ வரவி யாகி ,௪ pul i (28) 

வய வீஹாவ;தெ B40 BIST ZAG D ) 9 30av Lo Awe | 

Hop 8g aormOaso an Get ௨மொஅ௱டி ॥ (29) 

AM AVTET FaNaz so 5B, sT Bo பட்டவள் i 

SoU _g109 38 Ban: ae MR RY OOV st Woas, Hoa 4S | 

a0 OO@az— அினாஐ௦ Osi S? MAR avn Oa a2— 
் 2 

"வ ஹிற டி | 

அமா, | 
ஹரகிவஉவாஹி,௧௨ மஜாயெஉய..சாறீ மற பமிவடு | (31) 

QOMM HO ௮_த- படா ஹ-4௦ eval_gt sor om MO of) 59 | 

2109 00 Oul_g 04 7G Gru பபிவறாகஜா,௧௯௦ wile RM. (92) 

Sy," BEB TO Sur uwO@o Aswan Ho வாசவா 3௧ 

எபிலராணஉ ஙாஹ-உ௦லெ ஸர கிரணெ.5)௦ 202.5 

மொெவ௱ரழு it (33)



[6] 

வவ வா ஊஸெசெவி ஷஹீறா$வ௦ வா விதிஷயெசி | 

கடிவா அஷ STOUR a 29 9.0 Bie. @ HBR Garg w 68) 

AVM AO FIDO vw oT Os K an sire sido ஹட i 

வாஊ வதவஉ௨ மசவா 4ி௦அ.தாழு ௨-ஈவீ ஹவெசி 1 35 

பஜாசசெவவ௦ 5௫௨2 ஹ2௮.32 AST as) Fe IB? ஹயடு | 

திீ.தவா5ஜவா௱ “வகா ௧.திஷ,சகசாற௱வெரி i (36) 
த 2 

கஜவா௱றாய,௧௦ செ.வி கட£யாசி தவா,சவெ | 

வி 8 யவ GI aT IB TOS 5 oor rg eaves வால ॥ (97) 

கஜவா ॥ 

ஹ௦வி$வத்௦ வெ்பார்,கி வதீஹ ஐவதெ ,௪ம் | 

சொொஹஸமெர் ந் ஜாசாதி கொக; வத ib விடத் ॥ 98 

வ கவி௦பம் திவா ஹவா) ௦ ஷடதாயிகசீ ஙி | 

வர தழஹூ தவத் வரணி வாராதிர£யி௦ வ௱ர்டி ॥. (60) 

Basar $i G HT TT oA 2s Ir ans Bai 2 (9 | 

வி,சா ஜவெ,ச் செவெஸ்மி ஜதவொ aoa 2ஷிரணா॥. (40) 

கஜவெய்௦ த,௧: வெரகா ஹவவாபு,கிகரஷ.தீ | 
ஸ்ரீ. றெ 8 கரவயா மெவி காகமா OMIA விரயெ | 

ஹஹஜ் வ௱மெபஸமாமி தாவ BUT வி௮௫௯ணெ் ॥ (41) 

Hany agamore vis estes ang | apoas 
2 ° ௬5 & ) Beflz | கலகக் அர? | வ௱சஹ௦ஷொ 

மெவதா | ado Migo | amo uo dis | Qaarzame



Ee {2 
EOK | வூணவ: தகு: காதா ஹார 1 Que 

வண | a | வாகமா,சடி...திவர திவாறார 

சூ ௫ிவசொக்ஷ£மெ.ஒஜ ஐவெ விகியொம: ॥ 

ae ஷெொ௦ ஹீ ௦ ஸ்ரீ௦ ஹ௦ஹர௦ ஊரக 
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S295 30 Be 1॥ ஒடி ஹ௦வ-ூ௦ Bo B.s1 0 
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கெொயா.தஜெ KOT FORT AITAM MOST Be? |- வசராவ௦ 

ஹரடியாதி,கதாவா i ஹுூஹ.$-வவற- வறொகிதி சி. D ows il 
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வ ரணாயாகஹ விஜெய Sa4~bewgae விசா |. 

HAWS ஹ௦வாவழ செவெயி ,கி.மமா.ம2வக்ஷகள iI (44) 
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ஷாமா ஈட௫வொஹ௦ஷொய% விவெச௦ உயறாஒய தஹொ ॥ 
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Ley 2 B10 0 laa கீற சதான moral 216.69 1 (48) 

an-20_preanh Fo அவி avers ae—noa0 wOQ2 ai_gir\g (நி 

ஜூா.சா௨மாறெ வ, வ௦அாவெழ மு௫ுவசீவெ ௮ ,த௫யெ wr 

குயி.திலசி an al-2. 8 ஹவ_2௦ ௦ெ,சவெ_உ9ணிதடி | 

தி கணா கிராஹாவாச கெவமு௦ ஸ,ஹவாஜகட ॥ (50) 
ட 3 3 

உதி ற an onsen 5, 

9. f வுடியெ.ராஉயாஉாற வ Tet ag. Ceo HO2DT, 

OT) Sy OF ON 0B (0 9 2. UASLI-3 GF 0 a2 L- Bi 4.50 ORT 

Hoyo Hananqn, anoalsrae உதரவா,கிமாவா ௧௯௦ IB - 

வாசாஉமாய சீ. தி, ஹாக_ஐவச கபில. ॥ உதி வாகம் 2 

,திவெஉயெு ॥
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வரவ ஐஜவ்௦ 8ஹெஸ்மா,தி 24, Hao வி, சிவெஃயெஃ :1.... 

மணெஸவ 2D of 23. 50 53 apwris 21 2ஹெஸாறி a (51) 

Gar GOL & ,QeGenrai Bu9t அ வ௱மெமாறி | 

ஷட்தாகி வாஹவா ரணி ஷலெவ ௮ தடா வ-,52॥ (59) 

ஷடி“வா ஹஹ ராணி வாஹவா,௦ வஹவ7௦ ௮ தத ஷ் 

வ | 

வு, அவ ஹவா ௦ Daw @a & gOS on வி,நியொலயெ௯ ॥ (53) 

Bag ca {lao வாரசவா, வலெ-392-51 AOAD TTT Sy. 

Qure_,Qwus yon Qasr gin aw O Aas oon ஷட ய தாயிக. 
வ 

ead ற ர வ a TBI. ௯ ௦பம,திவ ஹவா 5 வா௦வதாக௦ Base ஐவ அ 

மாய.சி 29002 GH BOSo வதி வவ-$௦ வாவா௦ஹொல... 

som ara STs; Dom as Sen y மாவிஷ ற வகிவாத.. 

ANTE FF DoT —~D2U ST BOS aweas game apo KUIGaZS 

உதி வாகு BO 2OuR ॥ 

G2 Ko L Ws TBI 

தவொதாயெ. எவ ,தஷா*வஷொஉ௱லுவா 4 

an O apn ஐ,மநொஹிநீ 

யர QD 2017 2 OI 0 ஊஃவெ.,௪ 80-௩௦ 

வா௦மாஉயஷீ ஹயடி ॥ 

ாயவாவத.?,கிலா கவி.சஅவலா... 

| சாமாவிமாவாவாஉ£ 

வஃவா வாவ.4௨ா மிவொவறி றருவ௫ி.. 

வாய.4கி,வர.தாகூர.ி? a (54) 

2
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BORE க-முக-ணஜு ௮ ஐய-௦ 

ஐ காலிசாமா வூடி 

வா௮௦ கொ?லுகாவழதவ௩ாப ௮ _நா. 

லெஉஃவலெஉகு மெ | 

yun@ AUT 21 o.06h 0 OB BO ST 
வ 

ஜீவொ யயா யாய.தெ 

ஹா 8-ஒலா௦-,ஐ,மஹ0மெ விமுஹ தி 

ஷொா$ வாவு? ர (55) 

Aan Ss109 a1 Favre வர ஹவாறவிணீடி | 

அது ஹ_2-௦ஜர௦ 2 yQom, S570 2 ATT20URT To Gust t 

தயா A awa Bam 2! anitlcaro ஷவி௦ஹவாஹிதீடி | 

YgiS'o ஹாவா௮௦ ஷீா௦ காகான௫வயறாசஅகாட ॥ (57) 

கணஞுகழமியா௦ ரஜெ.வி௦ கஈஓுகணவ-ய மாடி. 

௭:ிவ_தஷ-,நிஹாஃ ,தி.த0௦ அிஷயெ.விபபசொஹிநீடி ॥ (58. 

உதி கணஞுிநி௦ மூழாசவா | வணஹணொவஅரணறெ2 

உவதய., ॥ 
2eO@roral | 

ஆகா ) ௮2௦, DOT O32 eO@rwmir eonfle cnr 

வெ வரயிவிஹாசெ sit-ins eat Our fi 2. 

Ue வணவண.$வவழ வ ஸர a வண_ாகிசெ 
  
    

அதவ ளளி காசம் ஐ ஹி.தாய ௧௩ -ணவண._ய 

வாஸமா௦க-_பமா2.ஹயவ AD ADT ஷிவி-ஃஸ்ரகிவா ஹி., 

தாய -௫ஷிசுவாஹ,சாய கபுணர்காவல்வி தாய 

ஷவவெ.ாவஅாளெ? ஹவ௦ஃவடதிதாய ஊஹாமணவதயெ
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ஷட“பா,தவா௦வமாகாஜவாதவ௦ ,கிவெஃஉயாசி ॥ apoan. 

Qavtapo ॥ ஹ௦ஃஷஹ௦ஷாப வி$ஹெ [ வ௱2ஹ5ஷாய 

Seah | தஞொ ஹவா வரமொடியாகி ॥ உதி ஹ௦ஷ. 

மாயகீர௦ உவா ॥ 

வபர ஷஷஹ 9-2-0) ARES DTT BIC) 2. 
8 

தம ணம ஈணவண go வா௱ணாஷத௦ கிரணெ_க7௦ 1 

HAUT 9. 20 910 0 அராற௱ஃவாமா௦க௩பொஉ. 

க௱யமஎ. வறொஜ௦ அஇஞயெடாதி2-ட கி. ॥ (59) 

உடமாமான வவெ ஸ்ர-.திஉள_ஓுஷிதெ 

வணுவகாஃ௦ 23 Qewr 5510 

டி உரஹாச விவ oma வரணி?வி ௬8௦ 

வ-௦௨0௯௦ ஜா_ந௨ஃ உட | 

oni 0 5 Temtro oni 20-9. O@enrs arn 2@enl ga 9.10 

வ-ஓவ.ஏுகழாவர,தா௦ _தாக 

eg rapran % 9500 Quy 222 2-2) Go 

ant bo Moraes i (60) 

உகி வாசவா, வ௦மசொவஅரெ: உவஅய.4 

மணெஸாய ஷட்“ கவா,மாய_2) ஐவ அகிலெஉயெச் tt 

ஓ. ஹாயிஷா,௪ட ॥ 

த? ஷூ5௦,05மாஉ-டயெ._ஃ ஷஹவிஷா,க2ணிஉணவெ 

௯வ₹ செ விட, வண. காகி,நீயொ,மி.நீய-௦ 

விஉ, வ வழவாசிமாவெ ஷண ராஙிகு ஷடி“டிஎவஉ, 

சுணிடகாசலெழ ஹி.தாய ஹெ௫உவண.ாய வமாசஹயாக்ஷ_
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ல் OOM KE Sor =O ஹஷாரய ஷவா௱ வ சீலா. தாய aD oan gran 

WwW ஸ் 4 

காய . வவ.ாலுணவலூஷிதாய வவெழாவஅரளெ. 

வ௦ஃவூஜிதாய எ வணெ வ ஹவா. வாவ oT 22, 
an ண் “a சரா ௩.7 தீ ் 
வாஜவ௦ _கிவெகஉயாசி ॥ ஹூ ஹொஹடி ॥ ஹூ. 

ஹ௦ஷாய வி௨ஹெ , வ௱8ஹ௦வஷாய மீ8ஹி। தொ ஹ௦வஷ? 
2 

௨.) தொடயாகி aw qué 5 வார As, M72. 1 © § anoanw oe 

பழு 2ய௱ஞடு வாஃஜெெெச்ெொ கள வவெ, 

வு இற -வவிஷ௦ வ௦கஜெ வஉயொ,மிழ | 

௯, ஹயவ௱ உஹஹு சணிகா?கஜசமூ 

Mwy 5E2O2®OH320 அஞயெ af rd us Bg (61) 

ஷாயிஷா,சாவ)வெ anyon. குஹிதெ 

lag. ai ero a; Glover 57M 0 

ஹஹாஹஜா 0 amir isso தி, பமிவ.மடணகவா... 

O12 UTL 51 0A gg | 

மெடொயா,தஃவர கிஷாசலெ,.8-9ிதா௦ 
எபாிதி8_வ் ஐய-5ஆர௦ 

oS giro 2GOS19 OB ag.02 52 5a0D9To 

காஸி Fo ஹாவயா2 ॥ (62) 

உதி மஜாசவா dental TIT? உவஅய.,4, 

Faw BD as ஐ ் on, ஹணெ தடி வ ஹஹ, வ௦வதாக கவாமாய 372௨௦ 

அதவெடியெகி ॥ 

3, eoflarOmaly a 

S83 9-UUTO DOT OB4)-2 eonflar® v at anfle cores 

௯,மிஷாெ ீடுவணெ.-2 மாகி.தியொ,மி.நீய க 8ஹா நீழ... 

வ வழலாசிவாஷவண.ஙித உப” வ?கணிடகாசமெத
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ஹிசய திடுவண gM UTR gH ; ) மஉரவுஹஹாய சஹா. 

ஓக்தீஹசெ. தாய OV Data Bi ava 47290 oa & 6 ஷி... 

தாய anGalgrasgiNn@on? avoas Og Suu ஸ்ரீரீஹாவிஷ வெ 

ஷூடி*வஹஷ , வ௦வஜாக£ஜவாலவ௦ ,அிவெஉயாகி i! 

ஹசஷவொஹ( ॥ ஹ௦வஊஹ_௦ஹாய எல வ௱சஉஹஷஹாய 

Seat | தஷொ ஹஉவஷ? a4, stam i 2&8 gpoan. 

Mi வரி 
ae oe 

0௦௨21 ODT EG WOE GB? as வ), ௧௦௧9 எெட 

ae அிவிஷ௦௰ ஹி 

01 5-aggre g “aes eas Ow-vesteie 

முய ஹதா Le so | 

ana rod aone.v9 nifluveas22@e 

வீ, தாவ o கெளஹ 5 ஹ%௦ 

ஸ்ரீவ.தா௦கி.த5௦ஒ. நீழுவடிரப( 

மதாயெத.மநொஹ.சடி 1 (63) 

Rar assy காவிவ கி,வஉ,சவிழுவா... 

உ௦ஷி,ணீ௦ ஈ தவண.37௦ 

ஸமகி௦ உ௦ஹொளெணாவய8வி ஹுஜெ2 

அண்னா ஹொ ம alg 1 

92ய.$ா0௨ .\s autre வஸு ஈஜ_நல பஉ£௦ 

8ரவாமாெெசு,மிஷா௦ 

மெள£ஃ ஈஸாஹஃ தி.தாக வகலுஹூன கறீ௦ 

மாகி 8௦ ஹாவயா£ ॥ (64)
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உதி ஜாவா UAgHT As gMIAAT? உவதய., 

Fi வெ Sar an 6 வ ee 
ல் ள் டி என்கை வாம் gre 2ஐவ.,மாய அ ஜவக 

Hae ॥ 

&. கமாஹதடி ॥ 

S83 279. UOT, =O. O22 ௯.சாவா த2ணி2ணவெ 

வாய ent 5 வி. மடைவணெ.. மாகி SOT SU OK 

iB) asy sf 0 FLOM eeu cmt gS i 2.U02 on. a42. amg 

8யெத ஹி.தாய வபிகவணாய LOAM 12 WLI FZ ®t, 

ஹாய வால. கீ தாய வரஷலவாஹ,நாய வ.ரா... 

இச௱ணலூஷிதாய வவெ.ரரவாவெ: வ௦வ௫திதாய 

ஹ௱ாய ஒடி*வாஹவா, ௨௦வழஜாகவாஜவ௦ ,திவெஒஉயாசி ॥ 

ஹ௦ஃவிவஹொஹச ॥ ஹ௦வஹ௦ஷாய கிரை | வச ஹுவாய 

மீ£ஹி | தொ ஹவா: வ) சொடியாக॥ உதி ஹவா. 

ori d 50 gas Ti 

KIAGVG $3 OF 5 WONG SB: வ, &@)S9.Aen_ 

வ௦கெ௱௫.ஹெ வாவ... கீ. 

கா காஷறமாககல9௦ வற திற, 

HOTAD AICP. 27209 | 

யாயாை ட௦கவறாஉஹயாக்வலஞுயெ 

UVF AN pw OCALTA@®o 
த வ் 

COL 7 வெயா௦.மஉ DDN &™ ExT QU _Fo 

De wrouTo இிஷயெகி உ 9 (65)
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any Base. மாதவ, ஆிவ, :நனு।;ி_தாக 

goad, ணி, புராசவண.3ா 

௯௯3௦ ரனினா கவா Bem wal wvrags: 

wrorusso கி lees | 

கவா 0 காக௱ா.தி சி, வவழ.சிவரிஷு.தா? 
S 
ஷி டட தத் நல் 

தீ 

ஸ்ரீ4லிறொ௦ gary, விஉகமலுநாக 

wulisibce மாவயாஜ? ॥ (66) 

உகி மாகா வணஜஹொவ2ஃ ஈம? உவ3ஃய..? ஹறாய 

ஷூட“வ ஹு வாவ ௯௦ ௬ஜவா.மாய_&) ஐவ B@ai2 . 

யெ । 

5. uv s ॥ 

_§_S% Qagr2uuro 001209432 Buo~e) 2 OS 7 சூகா... 

புமஹாரெ _ந ய வணெ.-$ லா Gun BD foro AT BOUGHT _g 

வாவி _தஷொலபாடிலட வர கணிகா£யெட் ஷி SMU KOM 

மாய தீவொவசாய காகி கமி தாய ௨௨நாவாஹ_நாய 

ஷஹவ-ரமமரணல.ஒஷி_ தாய வவெ.ரவஅரஸெெ? ஊ ௦வ-௫தி 

தாய dam 5G ந வ. ஹஹ, வாஃ2வ$ாக8ஐவாஜவ௦ bee. 

யாசி ஈ ancanGaprans 1 Q@mMoavamoasmu வி$ஹெ | 

aureamoanmu Sad) | _ தஜொ ஹு௦வஷ வூகொடியாஃ ர 

உதி ௦ மாய தீர உ ஜவா 

௨-ூ_த.ஜ$௦மஷீ- .மிவிஷ_௰௦ மற ஹி_௧௦ 
பாமாஷு௦ சவிஷா மாவா e 

agraso ¢ யெதந உ௱£வ ன மாண மணீ. 

கெட்டி வஃலிரய/(த ॥
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2ு3ி_த.ரா29”0_த-022-0_த-0௧௦௦௦ 

Ongr Ss ese @asmasto 

ஹா ஷொஃப்வண.$வ கல 

ஜீவ௦ வற அிஜயெசி ॥ (67) 

மீ வாகடவெ விம௩ஒள ௩நரவஉஎட கலே 

எழ.அ௭ற அணொ௦ 

ஹஸஷஸவெ: வலாஉமவலெள _கி. பபிவசவி ஹா... 
வ » VJ 

22-3 வா௦மாஈயஹீடி । 

வகெணெகெ_ந யாஙகா௦ வமா.,ஜ_நமயஉ௱௦ 

வாயவாஜெகுஹவ ௧௦ 
Bb 

கூச £௦ வரெ287_தாெ.0ஜ வறிவுர_தவவ-₹ஷ௦ 

St ABo வீ மாவராட ॥ (68) 

உதி WSN Fag வணொவ ளெ? உவஉய.$ ஜீவா... 

௨ ஹவா, ௨ OR THOMA OTE 5 ஐ௨ஈ ,கிவெஉயெ- | 

6. By," u 

5 Bt aM asfoL O19 OO-2 சூஜாசணிசணவெ 

er paren 5 வி90-அணெ.$ ஹாகி.நீயொ மி Sus 
2 x 

Del wr aiem-2 andap; ஙி_தவி௨௭_வஉ௬ணி.$கா2 யெ of sau 
2 

De Oamu ஜா BUDA ஹி தாய காணிக்ஷவண_ாய வ௱ 
ப Ss 

aeOfp MagouoremuvOap smu ஷவெ.ராவ றெ 
2 a 

ஹ் ஃ௦வுடுஜி தாய வ௱தாகெந ௨ ஹவற, AVOUT HEB AIMBAI O ட் 
நிவெதயரகி ॥ ஹூ௦வவஷொஹ$ - i | ஹ௦ஹஊஹகஷஹாய
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B2Qan | aimeanoarty Seal :।  _தஜொ ஹஹ 

ஐ 
வூவொடியாகி ॥ ஒதி SoA TUS zo ஜவா ॥ ௫ 

ஹ௯தாமாா௦ வமிவர_தவ_க,௬லெ 
5 3s 

Paar ஐஜம*காறாண5 

விஜொ.கிணடகி கதெ வ, கிறுயம 

௨ற- ந2ாெதவயா | 
வு 2 OD 

,௧_கழெழா மவியுட திஷுடு,தவ-௦வ_ந௦ 

மாவெக$்வா௦க-ங ௦ 

உ சக்ஹாக்ஷரவில, amo 2 aren. 

fi 60 விஸு5௦ மரவயெ ॥ (69) 

ம ராசசயெட எபி aie. 2 NL மகலிதெ 

UO-> ROU SMT கனகன் 8 

பிரணா pT BORG Ho WET HeBOTO 

ARZOTOTo Kur@lg | 

ஷடி₹வ௯ Tem உய J ணய _நலுஷி_தாக 
ஹு௦வாவ_காதிய ௯௭௦ 

sb ப் 

ஹாறி,ஈஸெெகவா ௧7௦ ஹகலுஹ.ஃவகறீ௦ 

ஹாகி நீட வாவயா2? ॥ 4 (70) 

உதி மஜாவா வணொவஉரெ: உவஉய.. வ௱தா. 

5௩ வ ஹஹ) வஃ2வதாக௯௦ ௯ஜவா.மாய_கீ ஐவ _திவெஉ... 

யெசி i 

7. வஹா # 
SS 20 2140 DOT? OM 2 B19 FRO OF ஹா ர] 2 

டெ. பு கிஜெழாடதாலெ யாகி நீயொ இரு நாநா. 
on ae 

3
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வணிக ஹவா a12 ears act தாய வ௱௦ஜெழா.கி... 

உர வாய சொக்ஷமகிவாஹிதாய வபிகுவண.ராய: 

வ௱ாசமயஹஷாய  ஹவ.$வாக்ஷிணெ வவ. ண... 
A கி = ai 

முூஷி தாய anew: ஹ௦வடுஜிதாய 

ஸ்ரீமராரவெ வாஹவ, வ௦வாககஜவாஜவ அிவெஒயாசி ॥ 

ட௦வஊவஹெர். ॥ BIND த ஹூ௦ 

ஹவ் ஹச௦ஹாய விஉஹெ 1] வ உஹ௦ஹணாய யீ ஹி 

,தஞஷொ ஹவா? வூலொடியாகி ॥ உகி ஹவமாய , ௨ 

ஐடா, ் 
ae 

விஸ்வ 109 cer A@e-aee®» 

அத asi o Blapeno 

நித பாஜ அவ ஹர a1 -5y HOOD 

வவ.ாக்ஷமெ59.4ணிடத | 

மித 2) Bee 550s SyAOanK. 
2100 RAY oT BU DRO 

வாத் 8௩௨2 விஸா) Hanae a 
a sa வவ. ॥ : ் | (71) 

ogrGa,\regn =e அப்பனை அனட 

சுணிகா௨ ௩, an ௦௦ 

Glo @ gm Blagire ROE LOTU-oWIKE)_S AIT 0 

வ்தொ வவட | 

oberon: gine a yom m ata Slo க 

வ வ._வண.ர்௦ வவர் நீ௰: ் 

உவ.ஹாவாக.இி.தாக வ௱பமிவ ஷிகா 

யாகி Go soranites : ் ் % (72)
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வாபமிரஷி - _கி,கொணா._.த௯௬௨௦. HNIDI QUAM ofq0 
வ ௨. 8 

௯ஜவாயஸ. ௦ விமாவ 9 shail: ககாறாகிவகாறர்ஹாடு 

ernie atm ௯௯்ஷடாந விமாவ$ கொணாமெ ரஹ உக்ஷ£நு 

மெ) ஹஹ உதி வ astray வ்ஹொவ உ௱ஸ0்£ 
ney 

உவ உய. ஸ்ரீம வெ வாஹவ, வாவ Ho WBAIM LD we, 

gato Hae Qua i 

ஹாம கொணாக MT —v 5TS5O UOT Ts) வி.வாஐ விமாவயெசி!। 

வாயஃகொணாஸஷஹெற” 3_தாஷ௦ காசி_தாஜாந விமாவயெச ॥ 

ஷெெற “8 தாச வாம ,கொணாண்௦ மாகிவாஹாநு 
5 Moor aaa | 

antalo soral Bue wes: uSal,o ஷஹிவிதவாவ.-ஃயாக ॥ 
Ss <0 ரு 

@2.6) amt Cp om@us, Dea yn ke ஜீவொ ஜெவவாநா_க_ந2 ! 

_தஜெ5.ஷதா_ம,கிஉ௭௰ )௦ ணஸொச்ஹுமாவெ_ந .வ-இஜயெசு ப 

ano@anr மணெப0 வியிறெொஷ ஹூ௦வ2 

amoGlawr ants 20OB SUID பர௦ம 8 ॥ 

ஹுஷொ ஹி ஜீவொ முற டிறொெவ ஹவா. 
ஹுஷொசஹசா_தா வ௱கா.த ஹூ ave i 

முஜா.மதவ௦ மஉ_நாதிஸ்-ட_ந ௦ 
அடி வவ Sr ras amir | ~ 

amon J uv Os OU OBR _BTEEIT A 0 

per amoano axrengoOase ii 
் கி 

_த_க8 வ-ஒவெ.37கஷூ0௦ மாத வியாய வ5_ந2 சூ_தா_ந௦ 

பபால் i 

சூ.தா _ந5மிஷொசாவ ) வச்ஷய--௦ vile sag | 

வாகாறொெண வ ஹிய_தாஷ் விற ஷ௦ ௮ ஹகாற _தஉா 

apoan@antzams § ORT Fer Qanvw12 ame வ)ஜ.நஷீ.நத | 

வ௯்$ள OM 0 OMT F .\ உ௱உகா ந௦ ஹவா வ௦ விமாவயெசு 
௬
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Aga Gre oT Sy தி ஷு லொகெஷு- உஙலு.$மோ | 

௯ஜவா௦ ஐவடெதா #50 as” _52-3% _ந fe. AS ம 

ஒடியா தா ந)யிகா ந) ஆ ஊஹூராணெ _) சுவியமகி9 | 

HOD ITT Gyo Ao Vr ao goer Ger dP2 TUK. ॥ 

ஷாககெவவ_தகி ௬88-35௦ யகது கா 

Gur were. ues 

ஸ்ரீ்க்தா ம AIT? WIP Uo DEPT. 

சொடிஷவாஹொடியாகி ர. 

வ௦ஹாரளெ ந ஹி 2608 ந ஹி 

ஷஃக்ஷீயதெ வ௦க்ஷயெ 

கிதா ந௩வா௦ வ௱ச ase ra St 

ஸ்றான?: வ.தாதம ரணி” 

Qur28Q 8 Bud) au mad .) ILI WS சிவா 

Qua S an som aie.) Be 

சொக்ஷஜா_ந,மிரா_நசெ,த55ம௦ 

UD-eHO 2) YwAIJo வ௱ ழு 1 

fe S மம வாஒவ உய மஎடா... 

ஸீ யதாஷ_ூ.3_நா£ 

அவ ஷவா )உவஷிவ தவ 

Ane wT றீ LIB OS ॥ 

n 2.5 \RAITHD 2 aN ons Oevar_gs it 

பபிவ(த 1



அஜபாகல்ப வடமொழி மூலத்திற்குச் சரியான 

தமிழ்ப் பொழிப்புரை 

நூல் 

சர, சாந்த மாயும், மலமத்.௮ "ஸ்வயம்பிரகாசமா யொளி' 
ரும் ஆத்ம ஸ்வரூபமாயும், குஹைக்குள் விளங்குவதாயு 
முள்ள ஸச்சதாகந்த குரு ஸ்வரூபத்திற்கு கமஸ்காரம். 

2. எல்லா ஸந்தேகங்களையும் நிவர்த்தி செய்த 
பிரஹ்ம ஞானத்தையுணர்த்தி, ஸம்ஸாரமாகும் அன்பக் 
கடலினின்றுவ் sear சேர்ப்பிக்கும் ஸகல பிரபஞ்ச 

அதிஷ்டான குருஸ்வளூபக்தை ஸக்தோஷூ Bape ee 
நமஸ்காரம் செய்கின்றேன். 

3. ஸர்வஸாக்தியாயும், கிஜாகக்தத்தித்கோர் கழெங்கா 
யும், சங்கரரகக்த ஸ்வரூபமாயுமுள்ள் குருவிற்குஈமஸ்காரம். 

4. காமி, ஸஞ்சிதம், பிராரப்தமென மூவகைப் 
பட்ட புண்ணிய பாப வஒிவ கர்மாக்களிற் இக்கியுழலும். 

  

குறிப்பு உட இர்சு எண்கள் வடமொழி அஜபா கல்பச்தின் சுலோக 

சங்கஇியையைச் குறிக்கின்றன. 

4
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மனிதர்களின் பொருட்டும், ஸாஅக்களின்பொருட்டும், 

முறையே அவர்களுக்குற்ற தோஷ நிவர் த்திக்காகவும், 

சாக்திக்காகவும் ஸகல சாஸ் இசஸம்மதமான * அஜபாகல்ப ” 

மென்னும் இந்த பத்ததி நால் தொகுக்கப்படுகின்ற.த. 

ஸ்ரீ குருத்தியானம் 

(ப்லோ 5 முதல் 10 வளை) ஒவ்வொருவரும் விடியற் 

காலையில் ஸ-இர்யோதயத்திற்குமுன் அதாவது சுமார் 

4. மணிக்கு. விழித்துக்கொண்டு தம் இரஸ்ஸிலுள்ள 

ஸஹஸ்.ரதள வெள்ளைக் கமலத்தில் சித்சந்திர மண்டலத்தில் 

வசம், அபயமென்னும் இரண்டு கரங்களோடு கூடியவரும் 

பல .பூஷணங்கள் அணிக்துள்ளவரும், ஸ்படிகம், கற்பூரம் 

இவைகளைப்போன்ற. தூயகிறமுடையவரும் சாக் தஸ்வருப 

முூடையவரும், தமது இடது தொடையின்மேல் Rass 

மேனியளும் கையில் $லோத்பலம் தரித்துள்ளவளும் ஆன 

சக்தியையுடையவரும், இவஸ்வரூபமாகிய தமது குருவை | 

ஸ்மரித்துக் குருபானகா மந்தாரத்தை யொருதரம் ஜபித்.து 

அவருடைய ரக்த, சரணத்தையும் சுக்கில ச௪ரண த்தையும் 

Suro gg ஈமஸ்கரித்தல் வேண்டும். 

11. மின்னர், ஸஹஸ்ராரம், ஹ்ருதயம், மூலாதார 

மென்னும் . ஸ்தான௱்களில் முறையே குரு, தெய்வம், 

தமன ஆத்ம ஸ்வரூபம் இவைகளைச் தியானித்துக் காலைக் 

கடன்களைக் கழித்தல்வேண்டும் 

12. ஸஹஸ்ரகள கமலத்தில், குளிர்ந்த சந்திரிகை 

யைப்போன்ற பிரகாசமுடையவரும், சுத்தமான வஸ்திரம் : 

புஷ்ப மாலைகள், சக்கனப்பூச்சு இவைககையுடையவரும், பிர, 

ஸந்கமுகமும், கருணை பெருகும் திருகோக்கமுடையவரும், 

ஸகல தேவதாஸ்வரூபரும், இரண்டு கரங்களில் வரதம், 

அபயம் என்னும் முத்திரைகளையுடையவரும் ஆன தமது 

குரு ஸ்வரூபத்தைச் சரஸில் ஹம்ஸரூப அஜபா௫க்கெ த்தில் 

தியானித்தல் வேண்டும்.
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18. இந்த சுலோகத்தில் .குருமண்டல பங் தி(வரிசை): 
ஸ்அஇக்கப்படுகின்றத. ஒரு காரத்தில் சின்முத்திரை, 
மற்னொரு கரத்தில் மது நிரம்பிய பானபாத்திரம் உடைய 
வர்களும், பொன்னிற மேனியும், செந்நிறப் புஷ்பமாலை, 
கப்பு evan Bree செஞ்சக்தனப்பூச்சு, தயைே யோடுகூடி.ய 
கடைக்கண்பார்வை, இவந்த கேத்திரங்கள் உடையவர்களு 
மான இவ்வியம், ஸித்தம்; மானவம் என்னும் மூன்று 

கூட்டங்களாயுள்ள ஸ்ரீ குருமண்டலங்களை ஸ்மரித்தல் 

வேண்டும். 

14.  இங்கனம்.குருஸ்வருபர்களைத் தியானம்செய்து 
மானஸிகமாக, அவர்களுக்குச் சந்தனம், புஷ்பம், தூபம், 

தீபம், நைவேத்தியம், தாம்பூலமென்னும் உபசாரங்களைப் 
பாவித்தல் வேண்டும். ஒவ்வொரு உபசாசத்திற்கும் | ஒவ் 
வொரு முத்திரையுண்டு: பஞ்ச பூதங்களின் தன்மாத்திரை 
களே உபசாரங்களாகுமென்பது சாஸ்திரஸித்தாந்தமாம். 

15-16. பிருதிவிதன்மாகத்திசை - ௪ந்கன உபசாசம் 
Yar » புஷ்ப 99 

வாயு - ஷ் தப a 

அக்னி ன் தப 

ஜல... 7 ் சைவேத்திய., 

பஞ்சோபசார முத்திரைகள் குருமுகமாகவே அறிதல் 
வேண்டும். 

17-18... ஸங்கட்ட முத்திரையை B18 வைத்சக் 
கொண்டு ஸ்ரீ குருபாதுகா மந்தாக்தை ஜெபித்தல் 
அவசியம். 

19. மானஸிக குருபூஜை : “ஹே ov SGC ve ? Or 
யோதயம் முதல் அஸ்தமனம் வரையிலும், அஸ்தமனம் 
முதல் சூர்யோதயம் வரையிலும், கான் எந்த எந்த காரியல்
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களைச் செய்கின்றேனோ அவையாவும் உமக்குரிய பூஜையே 
யாகட்டும் '' என்று பிரார்த்தித்தக்கொண்டு சன்னா 
தமது இஷ்ட தேவதையைக் தியானித்தல் வேண்டும். 

சித்சக்கி விமர்சம் 

20. மூலாதாரம் முதல் பிரஹ்மரக்திரம் வசையில் 
தாமசைக் கண்டிலுள்ள மெல்லிய நூல்போன்ற ஸ-க்ஷ்ம 
வடிவமும், உதயகால ஸ-டிர்யன் போன்ற இவந்த நிறமும் 
உடைய சித்சக்தியை அசுப நீக்கத்தின் பொருட்டுத் 
தியானிக்கவும். 

குண்டலினீ இயானம் 

21, 22, 28. மூலாதாரம் முதல் பிரஹ்மாக்தரம். 
வசை மின்னற்கொடிபோல் பிரகாடிப்ப தும், அக்உரஸ்வளுப: 
மானஅம் மூலாகாரம், ஸ்வாதிஷ்டானம் முதலிய ஆறு 
சக்கிரங்கசாப் பேதிப்பஅம், பிந்தூத் ரய வடிவமானதும்,. 

ஸபரார்த்த கலாஸ்வரூபமானதுமான குண்டலினீ ஸ்வளூ. 
பத்தைக் தியானம் செய்தல் வேண்டும். 

24. இங்கனம் பாவனையால் தியானிக்கின், ஸம்ஸாச: 
மாகும் பெருங்கடலைப் பசுவின் குளப்படிபோல் தாண்டி. 
பிசஹ்மாகத்த பரிதனாய் விளஈகுவன். 

244. ஞூலாதாரம் முதல் பிரஹ்மரந்திரம் வசை, 
கோடி ஸுிர்யப் பிரகாசமும், கோடி சந்இரர்களின் 
குளிர்ச்சியும் உடையவளும், உகய பாஸ்கரன்போல் அருண 
நிறமுள்ளவளுமான பரகேவவதையைக். திருடமான ஆஸ 
னத்திலமர்க் அ மூச்சுக்களாகும் ஹம்ஸவடி வ அஜபையோடு. 
ஐக்கியப்படுத்தி ஸ்மரித்தல்வேண்டும். இங்கனம் செய்யின் 
Saas காலத்தில் எல்லையத்றவொரு ஸுகம் தோன்றும். 

201. ஸ்தாலம், ஸ-டுக்ஷ்மம் என்னும் பேதத்தால் 
தியானம் இரண்டு வகைப்படும். ஆகா. (வடிவ) த்தோடு.
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கூடிய தியானம் ஸ்.தூலமென்றும் கிராகாரத் தியானம் 
ஸ-ுக்ஷமமென்அல் கூறப்படும். கைகள், கால்கள், வயிறு 

அ.்கங்கள் இவையாவுமற்ற ப. ரமேஸாவர ஸ்வரூபத்தை 

28. ஸச்தொனந்த லக்ஷணமுள்ளவசாயும் மஹாப் 
பிரகாசஸ்வளுபராயும் தியானித்தல் வேண்டும். அவருக்குப் 
பிறப்பிறப்புக்கள் இல்லை; விருத்தி க்ஷயங்கள் இல்லை. 

௨9. இதரப் பிரகாசங்களால் பிரகா௫க்கப்படாமல் 
தானே ஸ்வயமாய்ப் பிரகாசிக்துக்கொண்டு ஸத்தாமாத்திர 
மாயும், அகோசரமாயும் . விளங்குகிழுர். அவருடைய 
விளக்கத்திற்கு எப்பொழும் காசமில்லை. 

80. அத்மஞஷான ஸாதனமாகும் மஹா வாக்கியன் 
களால் செய்யப்படும் நிதிக்யாஸனமே பிரஹ்மத்தியான 
'மெனப்படும். இலார் பாரமார்த்திக வ்ருத்தியோடு கூடிய 

சுத்த ஸத் அவப் பிரகான அக்தக் கரணத்தினால் ஸ்தூலத் 
தியானம் செய்கின்றனர். ஸ்தூலக் தியானத்தினால் 
நிச்சலத்துவமும், ஸ-௫இக்ஷமத் தியானத்தினால் ஸுஈஸ்திரத் 
அவழும் ஸித்திக்கின்றன. அது வருமாது -- 

51 முதல் 88. ஸ்தூலத்தியானம். ஐந்து முகங்களும் 
சின்முத்திரை, சூலம், புஸ்தகம், பானபாத்திரம் இவைகளைத் 
அரித்த நான்கு கரல்களும், மூன்று கண்களும், சிரஸ்ஸில் 
சந்திர கலையும் தரித்துள்ள அர்த்த ரி வான் இவஸ்வ 
ரூபத்தை ஹ்ருதய கமலத்தில் வளிப்பதாய்த் தியானித்தல் 
வேண்டும். 

24, புருஷ ரூபமாகவாவ அல்ல, ஸ்திரீரூபமாக 
வாவன அல்ல, கிஷ்கள ஸச்்சசாகந்த ௨ ண்வரூபமாகவாவத 
தியானித்தல் அவசியம். 

85. சரசரப் பிசபஞ்ச வடிவமாய் விளங்கும் 
அகண்டப் பிரகாச ரூபமாய்) தியானித்து ஸம ரஸமான 
அபேத நிலையை யுணர்க்து ano Bun ts ஆகட்டும்.
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86. இர்கனம் தியானித்து மானஸிகமாய் அர்ச் 

சத்த ஸமாஹித இத்தத்தோடு, அஜபாஸ்வளுப அதம. 

விமாசம் செய்யத்தொடறங்க வேண்டும். 

81. ஹே! தேவி! உன்பொருட்டு அஜபாராகன 

விதான த்தைக் கூறுகின்றேன். இதையறிக்த மாத்திரத்தில் 

ஸாதகன் பிரஹ்மஸ்வரூபமேயாகின்றனன். 

ADDU 

38, 200MM? sre ail BQUT WHSISODS ஓவ் 

வொருவரும் ஸதாகாலமும் ஜித் அக்கொண்டேபிருக் 

இன்றனர். இவ்விஷயத்தை, மோஹத்தினால் கட்டுப்பட்ட 

அக்ஞானி உணருவதில்லை. அதனால் அவனுக்கு மோக்ஷம் 

என்னும் நித்தியானந்த நிலை 'யொன்றுண்டென்று தெரி. 

யவே தெரியாது. ் 

89. அஜபா ஸ்வரூபமானஅ ஸ்பந்த (அசைவு) வடிவ 

Bras லக்ஷண இத்சக்தியின் வேற்று ருவமேயாகும். 

ஒவ்வொரு பிசாணியும் (ஜீவனும்) ஸ-இர்யோதகயம் முதல் 
மறுகாள் ஸடிர்யோதயம் வசை (இரவும் பகலுங்கூடிய 

60 காழிகையில்) 21600 முறை அஜபையை ஜபிக்கிரான். 

AO. ஒரு சுவாஸத்தின் ஆசம்பமே அஜபையின் 

உத்பத்தியாகும். ஒரு தேவதைக்கு அஜபையின் Car 

தனமே அஜபையின் முடி.வாகும். இந்த அஜபையென்பதுர 

ஓ மஹாதேவியே! ஜபம் செய்யப்படாமலே ஜபமா 

சன்று. ் 

41. அதலாற்றான் இதற்கு அஜபை யென்னும் 

பெயரேற்பட்டது இரந்த ஜபா ஜபம் பிறப்பென்னும் 

பாசத்தையொழிப்பதாகும். ஹே பரமேஸ்ாவரியே ! இயற் 

கையாய் அமைந்துள்ள இந்த அஜபை ow தீகுருவின் 
கிருபை யொன் தினாலேயே ஸித்திப்பதாகும். ்



[ 27 }-. 

அஜபா மந்த்த்தின் நியாஸ விவரம் 

அஜபா காயத்ரீ மஹாமர்தரத்தின் ரிஷி ஹம்ஸர், 
சந்தஸ் அவயக்த காயத்திரி. தேவதை பசமஹம்ஸர், பீஜம்- 

ஹட, சக்தி- வா, .தீலகம்- -ஸோஹம், தத்துவம்- - பிரணவம், 
ஸ்தானம்-கா.தம்-வர்ணம் - வெளுப்பு - ஸ்வாம் - உதாத்தம்- 
விநியோகம் ஸகல அகந்த்த நிவர்த்திூலமாய் ஆரந்தவடிவ 
மோக்ஷ ஸித்தியின் பொருட்டு. 

கர நியாஸம்-அங்க நியாஸம் 

Go Glarro ஹீ. ௦ ஸ்ரீ QDonvso. _ அம்குஷ்டம் ல ஹ்ருதயம் 
. apoano _ Sigel - சரஸ் 
வ QBDoanG®o . மத்யமை - தகை 
ன ஹ௦ூஷவெ௦_ அகாமிகை -சுவசம் 
55 ஹ௦வொள௦_ கநிஷ்டிகை-கேத்.ரத்சயம் 

வ ஹஃ௦ஃ௨₹_தரதலகரப்ருஷ்டம்-௮ஸ்தரம் 

இக்பந்தம் 
தியானம்:--அக்னி-ஸோமன் இசண்டு இசக்கைகள். 

பிரணவத்திலுள்ள மூன்று பிக்துக்கள் மூன் கண்கள். 
ருத்திரன் முகம் - Garé Saar - பாதங்கள - காலாக்னிகள்- 
இரண்டு பக்கங்கள். இங்கனமுள்ள சப்தப் பிரஹ்ம வடிவ 

ஹம்ஸமென்னும் பக்தியை ஹ்ருதய சமலமாஇற கூட்டில் 
எப்பொழுதும் தியானிக்கிறேன். 

இங்கனம் தியானம் செய்து பிராணாயாமம் செய்யவும். 

பிராணாயாமம் செய்யும் விதி 

42-43. வலஅகையின் ஆள் காட்டி விசலையும், நடு 
விரலையும் நீக்கி மற்ற கட்டைவிரல், மோதிர விரல், சுண்டு 

விரல் இவற்றால் apsGer நுனியைத் Gant” Cnr,
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44. இடது நாஸிகாத் அுவாரத்தினால் மூலமந்தீரம் 
(ஹுலாா). சொல்லிக்கொண்டு காற்றையுள்ளுக்கிழுக்க 
வேண்டும். இரண்டுதாம் மூலம் சொல்லிக்கொண்டு 
இழுத்த வாயுவை நிறுத்த வேண்டும். பின் வலது நாசித் 

வாசத்தின் மூலமாய் வெளியில் விட்டுவிட வேண்டும். 

45. ஹம்ஸவடிவ பக்திக்கு கிகமம் ஒரு Drees; 

ஆகமம் மற்றொரு இரக்கை. வேறொரு மத ரீதியாய் 

அக்னீ ஷோமங்கள் சரஸ், மூன்று பிந்துக்களே கண்கள் ; 

நாதம்.முகம் ; சவசக்இகள் பாதங்கள். 

46, 47. காலாக்னிகள் பார்ற் வங்கள். இவை பரம 

ஹம்ஸத்தின் அமைப்புக்களாகும். இந்த பரம ஹம்ஸ 
ஸ்வரூபமானது கோடி ஸ-ஜர்யப் சிரகாசத்தோடு ஸ்வயம் 

பிரகாசமாய் விளங்குவதும் ; ஸர்வ வியாபகமானஅம், ஸகல 

அஞ்ஞான த்தையும் ஒழிப்பஅமாகும். இந்த ஹம்ஸ 

ஸ்வரூபம் விவேகத்தைத் தரிசிப்பிக்கின்றஅ. 

பரமஹம்ஸத் தியானம்-பூஜை 

48, ஓ.ப்ரியையே! மாயையாகும் சரீ ரத்திலுள்ள 

ஆத்ம ஸ்வரூப லிங்கத்திற்கு சரத்தை யென்னும் ஈதீஜலம் 
ஸ்நானம். 

49, பாவனையே சந்தனம், ஈல்லமனமே அலங்காரம். 
ஈதே தேவ் பம், பி ள் ே ஸமாதியே சஷ்டமான புஷ்பம், பிரபஞ்ச ஞானமே 

தூபம். பிரபஞ்ச ௮ இஷ்டானமான குன்மய ஞானமே. 

Suu. 

50. பிரபஞ்சம் முழுமைக்கும் அதிஷ்டானமாக 
விருக்கும் காரணத்தால் ஸர்வமும் கைவேத்தியமாகும். 
பிரஹ்மம் என்னு கூறப்படும் கேவலஸ்வரூபமானஅ நிஷ் 
பிரபஞ்சமாகவும் நிராபாஸமாகவும் இருக்கின்றது.
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இங்கனம் தியானித்து மனத்தினால் பூசித் அப்பின்னர், 

அஜபா காயத்ரீ ஜபம் செய்வதற்கு ஸங்கல்பிக்கவும். 
௮ வருமாறு: ் 

இன்று ஸுிர்யோதயம் முதல் (எட்டு ஜாமங்கள் 
Osram பகல் இரவு முழுமையும்) காசை ஸ-இிர்யோதயம் 
வசையில் 21600 உட்வாஸ திப்ஃவாஸ வடிவமான அஜபை 

யென்னும் பெயருடைய மஹாமக்தார ஐபம் செய்ய ஆரம் 
பிக்கிறேன் என்பதாகும். 

51. ஓ ப.ரமேம்வரியே ! இல்கனம் ஒவ்வொருகாளும் 

இயற்றப்படும் ஜபக்தைக் கணேசன், பிரஹ்மா, விஷ்ணு 

52, 58. ஜீவான்மா, முதலியவர்களுக்குக் சிரமமாய் 

அறு நாறு, ஆருயிரம், ஆருயிசம், . ஆராயிரம், ஆயிரம், 

ஆயிரம், மறுபடியும் ஆயிரம் விதம் வினியோகம் செய்தல் 
(வேண்டும். இதன் விவரமாவ:-- 

அர்ப்பணம் செய்ய 

வேண்டிய அஜபை 
1. மூலாதாரம். * கணபதி பின் ஸங்கியை 600 
2. ஸ்வாதிஷ்டானம் பிரஹ்மா ஷே. ௬ 6000 
8. மணிபூரகம் விஷ்ணு ஷே ஷே. 6000 
4. அகாஹதம் "ருத்திரன் Gap. cag 6000 
6. விசுத்தி ஜீவாத்மா Gag ஷே 1000 

6. ஆக்ஞை பரமாத்மா Gag. Garg 1000 

7. ஸஹைஸ்சாரம் குரு Gag. cae 1000 
  

ஆகமொத்தம் அஜபை 21600 
(சுவாஸங்கள்) as 

முன்னாள் அஹோ த்திசங்களுக்கிடையில் RIVES 
யட்ட 21600 சுவாஸங்கள் வடிவ அஜபா காயத்திரி 

BUEOS மூலாகாரம் முகல் ஸஎஹஸ்்ராரம் வரையிலுள்ள
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ஏழு கமலங்களில் வீற்றிருக்கும் தண பிரஹ்மா, 
விஷ்ணு, ருத்திரன், ஜீவாத்மா, பசமாத்மா, குரு, முதலிய 
வர்களுக்கு ஸமர்ப்பணம் செய்யப்போகிறேன் என்று 

ஸங்கல்பிக்கவும். 

முதலில் குண்டலிணீ சக்கியின் தியானம் 

54. தாமரைத் தண்டின் மெல்லிய நால்போன்ற 
ov) sap Lo வடி.வினளும், ஜகத்தை மோஹிக்கச் செய்யும் 
ஆற்ற லுடையவளும், பிரஹ்மத்துவாரமாகும் காகபிலத்தை 

,தனஅ முகத்தினால் மறைத்அுக்கொண்டிருப்பவளும், FRG 
போல் வெண்மையான நிதமுடையவளும், மின்ன ற்கொடி 
Cure பிரகாசிப்பவளும், மூலாதாரத்தில் , விளங்கும் 
ஸ்வயம்புலிங்கக்தை மூன்றளைச் சுற்று சுற்றிக்கொண் 
ஒ.ருப்பவளும், தூங்கிக்கொண்டி.ருப்பவளுமான (ஸர்ப்ப 
ரூபமான) குண்டலினியை க் (தயோனிக்கிதேன். ) 

55... எந்த ஒரு சக்தியால் உச்வாஸ RtetrePiaed 
தால் ஸகல  இரணிகனின் ஜீவனைது தரிக்கப்படுகின் 
றதோ, எத்த ஒரு சக்தியினால் கானாவி௫சித்ரமான மிருது 

மர காவ்யற்களை இயற்அும் சக்தி ஏற்படுமோ,எக்தவொரு 
சக்தி மதித்த வண்டுகள் . ரீங்காரம் செய்துகொண்டு 
மொய்த் அக்கொண்டுள்ள புஷ்பமாலையணிக்து மதரமாய்ச் 
சப்தித்தக்கொண்டுள்ளதோ ௮௧.௧ கல.கண்டலினீயென் 
னும் சக்தியானது மஹாப்பிரகாசக்தகோடு ஞூலாதார 
கமலக் குஹையில் விளங்குகின்றது. ் 

56, 57, 58. *“ விஸ்வமோஹினியாயும் கோடி சந்திரர் 
கள் உதித்தால் எவ்வளவு குளிர்ந்த பிரகாசமோ, அவ்வளவு 
'பிரகாசமுடையவளும், பரப்பிரஹ்மஸ்வரளுபிணியும், வசம், 
அபயம், புஸ்தகம், விணை, இவைகளைச் தரித் தள்ள நான்கு 
கைகளுள்ள வளும், மூன்று கண்களுளளவளும், பயக்க.ர 
.மரனவளும், பற்பல பேதத்தோடு கூடிய பிரபஞ்சவடிவின 
ளாயும் குலகுண்டத்தின் மத்தியிலிருந்து தனது ஸ்தானக் 
,திழ்குச் செல்பவளாயும் தாமரைக் தண்டின் மெல்லிய
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a, ஸுஇக்ஷ்ம ரூபமுடையவளாயுமுள் ள 

குண்டலினீ ௦ Liew SOLD பெயருடைய சேவியை எப்பொழு . 

அம் தியானிக்கிறேன்” என்று குண்டலினியை இயானித்து 

சந்தன, புஷ்ப தூப£ீப கைவேத்தியமென்னும் wig - 
உபசாரங்ககா மானஸிகமாய்ச் செய்து, பின்னர். 

1. மூலாதாரத்துல், 

GPSS OG இரண்டங்குலத்திற்கு மேல் அருணகிற : 
மான மூலாகார மகரிமண்டபத்தில் ப்ரிதிவி ஸ்சானத்தில் 
வ,ஸ,ஷ, வா, என்னும் ௮அ௯ூ.ரங்களோடு கூடிய பொன் 

_னிறமான கான்கு .,களங்களையுடைய கமலத்தின் கர்ணிகை 

யில் விளங்குபவரும் அருண நிறமும், பாசம், அங்குசம்... 

அபயம், வரதம் இவைகளைக் தரித்த காற்கரற்களையும் 

ஸித்தி, புக்தி என்னும் சக்திகளையும் உடையவரும், ஞூஷிக. 
வாஹ்னமுடையவரும், ஸகலவிச ஆபரணங்களைக் தரித் 
அள்ளவருமான மஹாகணபதிக்கு 000 அஜபா ஜபத்தை 

அர்ப்பணம் செய்கின்றேன். ஊ௦வாலொஹ௦ நரனே 
அவன் (கணபதி) அவனே நான். என்று பாவித்தல் 
வேண்டும். ஹம்ஸ காயத்திரி ஜபம். 

° 59, @, uu, ag, an, crea நான்கிகம்களையுடைய 

மூலாதார கமலத்தில், மக்தியான்ஹ ஸ-டுர்யனைப் போன்ற 
நிறமும், மூன் ஸூ கண்களும், சஜானனமும், அபயம், வரதம், . 

பாசம், eee னைக த் தரித்துள்ள BTN (HET 

கமல.ங்களையுடைய ASAP! த்தியைக் தியானிக்கிறேன். 

மூலாதார சக்இயாகிய or Aes? தியானம் 

60 கான்கிகழ்களோடு கூடிய மூலாதார பதிமத்தில் 

es முகங்களும், மூன். கண்களும், பாசம், கமலம், . 

Lyon Belo, சின்முத்திரை இவைகளைச் தரித்த நான்கு 
கைகளும், வரதா முதலிய நான்கு சக்திகளால் சூழப்பட்ட 
வளும், பச்சைப்பயறு கலந்த வெண் பொங்கலில் பிரிய 

மூள்ளவஞும், அஸ்தி (எலும்பு) தாதவிற்கு அதிதேவதை
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- யானவளும், மதுபான த்தினால் பரவசப்பட்ட மனமுடைய 
வளுமான ஸாகினீ யோகினியைப் பாவனை சேய்கிறேன். 

இங்கனம் மஹாகணபதியையும் மூலாதார யோகினி 
யையும் தியானித் அ, பஞ்சோபசாரம்செய்து அஜபா காயத்ரீ 
ஜபம் (600) அர்ப்பணம் செய்யவேண்டும். 

2.  ஸ்வாகுஷ்டானம் 

பின்னர், கூலாதாசத்திற்கு ஆறங்குலம் மேல் ஜல 
ததீதுவ ஸ் கானமானஅம் பவளகிறமுள்ளதமான ஸ்வா 
இஷ்டான சக்ரத்தின் மணிமண்டபத்தில் காகினீ யோனி 
யுடன் கூடினதஅம், ௦0, ஐ, உய ற ல என்னும் ஆது 
பீஜங்களோடு கூடிய இறிதழ்க் கமலத்தின் கர்ணிகையில் 
விளங்குபவரும், பொன்னிறமுடையவரும், வரம், அபயம், 
அ௯உமாலை, கமண்டுலு இவைகளையுடைய கான்கு கைகளை 
யுடையவரும் ஸர்வாபரண பூஷிதரும், ஸரஸ்வதி ஸமேத 
ரும், ஹம்ஸ வாஹன த்தையுடையவருமான பிரஹ்மதேவ 
ருக்கு. 6000 அஜபா ஜபத்தை ஸமர்ப்பணம் செய்கன் 
றேன். கானேயவன்- அவனே கான் என்று ஐக்கிய 

- பாவனை செய்தல் வேண்டும்-ஹம்ஸ. காயத்திரீ ஜபம். ச 

61, wu, ஐ, 2) யய ம என்னும் எழுத்துக்களை 
“யுடைய ஆற இதழ்களையுடைய ஸ்வாதிஷ்டான கமலத்தின் 
கர்ணிகையில் வீற்றிருப்பவரும், அபயம், வசதம், ௮௯௨ 
மாலை, குண்டிகை இவைகளை'்தரித்த க.ரங்களையுடையவரும் 

ஐகத்தின் இருஷ்டிகர்த்தாவும், பரிசுத்த ூர்த்தியுமான 
௪துர்முகப் பிரஹ்ம சேவனைச் இந்இிக்கிறேன். 

ஸ்வாகிஷ்டான சக்தியாகிய காகினீ தியானம் 

62. ஆறிகழ்சளோடு கூடிய ஸ்வாஇஷ்டான ௪க்ர 
கமலத்தில், கான்கு மூகன்களோடும், தீரிசிகம், குணம், 
கபாலம், அபயம் இவைகளைக் தரித் துள்ள கான்கு கரங்க 
ளோடும், பர்தினி முகலிய ஆ. சச்திகளோடும் விளங்கி,



மேதஸ் என்னும் தாதுவிற்கு அதிதேவதையாய், மதுவின் 
மதத்தினால் பூரித த மனமுடையவளாய், மஞ்சள்நிற மேனி' 
யளாய் வேண்டுவார் வேண்டியவற்றை யெல்லாம் அருள் , 
பவளாயுள்ள காகினீ யோகினியைப் பாவனை செய்கிறேன். 

இல்கனம் சதர்முகப்பிரஹ்மாவையும், ஸ்வா திவ்.டான 
யோகினியையும் தியானிக் தப் பஞ்சோபசாரம் செய்து: 

6000 அஜபா காயத்திரி ஜபத்தை அர்ப்பணம் செய்ய 
வேண்டும். 

2. மணிபூரகம் 

பின்னர், ஸ்வாதிஷ்டான சக்ரத்திற்குப் பத்து அங் 
குலம் மேல், ௮க்னி ஸ்தானமானதும், நீல வர்ணமும், 

0, 2D, or, 5, 9, 2, ©, ௩,வ, ம, என்னும் பத்து ௮௯௨ 

சங்களையுடைய பத்திதகழ்க் கமல கர்ணிகையில் லாகினீ 
சக்தியோடு கூடியவரும், கீலமேகத் திருமேனியும், சங்கம்,. 
சக்கரம், கதை, . தாமரை இவைகளைத் தரித்த சஅர்ப்புஜங் 
ககயுடையவரும், ஸர்வாபரண பூஷிதரும், கெருடவாஹன 
ரும், ல௯திமீ ஸமேகருமான மஹாவிஷ்ணுவிற்கு 6000: 
அஜபா ஜபத்தை ஸமர்ப்பணம் செய்கிறேன். ஐக்கிய 
பாவனை-ஹம்ஸ காயத்திரீ ஜபம். 

63. 55 முதல் ௨ வசையிலுள்ள பத்து அக்ஷரங்களை 
யுடைய பத்திதழ்க்கமலத்தில் வீற்றிருப்பவரும், ஸ-ஜர்யன் 
போல் பிரகாஇப்பவரும், பிறப்பற்றவரும், ஆதிரூலமான 
வரும், லக்ஷமி, பூமி இவர்களோடுகூடினவரும் ச .அர்ப்புஜங் 
களிலும் சங்கம், சக்ரம், கதை, தாமசைகக£யுடையவரும், 
பீ. தாம்பரம், ஸ்ரீவச்ஸம், கெளஸ்அபம் இவைகளைத் 
தரித்தவரும், ஜகக்தையெல்லாம் மோஹிக்கச் செய்யும் 
நீலமேக கிறமூடையவருமான ஹரியைத் தியானிக்கிறேன். 

மணிபூரகமாகும் நாபிசக்ரத்தின் சக்தியாகிய 

லாூனீ தியானம் 

64. பத்திதழ்களோடு கூடியதும், காபிஸ்தான த்தில் 
உள்ளதுமான மணிபூக சக்.சத்தில் மூன்றுமுகங்களோடும்.
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“செக்கிறமேனியோடும் தன கரங்களில் சக்தி, தண்டம் 
_தம்போளி, அபயம் இவைகளைக் தரித்துக்கொண்டு 

உக்ர ஸ்வரூபமாய் இருப்பவளும், கோரைப்பற்களை 
யுடையவளும், மரீ முதலிய பத்து சக்இகளால் சூழப் 

, பட்டவளும்- அஞ்ஞானிகளுக்குப் பயத்தைக் தருபவளும், 

மாமிச தாஅவிற்கு அதிசேவதையாயுள்ள வளும், சாக்கரைப் 

பொர௱்கலில் பிரியமுள்ளவளும், ஸகலவித ony DB hi Eo LD 

அருள்பவளுமான லாகினீ யோகினியைத் தியானிக்கிறேன். 

இங்கனம் மஹாவிஷ்ணுவையும், மணிபூரக யோகினி 
யாகிய லாஇனியையும் தியானித்து ௪ கனாதி உபசாரங்களை 
..மானஸஷிகமாகச் செய்து மஹாவிஷ்ணுவுக்கு. 6000 அஜபா 
அரயுத்திர் ஐப.தீகை அர்ப்பணம் செய்யவேண்டும். 

4. அநாஹரும் 

பின்னர், மணிபூரகத்திற்குப் பன்னிரண்டங்குலம் 

“மேல், வாயு ஸ்தானமும், பிங்கள நிறமும் அக்னியைப் 

“போல் பிரகாசிக்கும் & முதல் 2 வரையிலுள்ள பன்னி 
ரண்டு ௮க்உரங்களோடு கூடிய பன்னிருகள கமலகர்ணிகை 

யில் ரா௫ிணீ யோகினியோடு. கூடிய அகாஹத எக்ரத்தில் 
ஸ்படிகம்போன்ற வெண்மை நிறமுடையவரும் டங்கம், 
வரம்,அபயம், அக்ஷமாலைகளையுடைய கரங்களையுடையவரும், 
விருஷப வாஹனமுடையவரும், ஸர்வாபாணங்களை யணிதந் 
அள்ளவரும் பார்வதீ ஸமேதருமான ஹ.ர (ரூ.த்தி2)௮க்கு 

-6000 அஜபா ஜபத்தை நிவேதனம்செய்கிறேன்.ஊ ANAM DADE 
20° (ong Bus பாவனை) pater காயத்திரீ ஜபம். 

6. க முதல் ௦ வசையுள்ள கண்ணனது அக்ஷசன் 
களையுடைய பன்னிருகள கமலத்தில், சாந்தஸ்வரூபரும், 
டங்கம், வாம், அபயம், அக்ஷமாலைகளைக் Sih gs goon 
வரும் நல்ல ஆபரணவ் சளப் பூண்டுள்ளவரும், பிரகாசிக்கும் 

படியான ஜடாபாரத்தையுடையவரும், பூர்ண சக்இரனைப் 
போல் வெண்மையான கிறமுடையவரும்; முண்டமாலை
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(கமூத்துமாலை) குண்டலம் முதலியவைகளை யணிக்தவரும். 
தோலையே வஸ்திரமாய் அணிக்தவருமான பார்வதீபதியைச் 
சிந்திக்கிறேன். 

அநாஹத சக்கர யோடினியாகும் ராகிணீ தியானம் 

66. பன்னி£ண்டு களவ்களையுடைய ஹ்ருதய கம 
லத்தில் இரண்டு முகமுடையவளும் நீல கிறக்தோடு கூடிய 
வளும், அக்ஷமாலை, சூலம், கபாலம், டமரு, இவைகளைச் 

தரித்த காற்களையுடையவளும், முக்கண், கோரைப்பல் 
'இவைகளையுடையவளும், காளராத்திரி முதலிய பன்னிரண்டு 

சக்திகளால் சூழப்பட்டவளும், ரக்த தாதுவிற்கு அதிதேவ 
தையானவளும், கெய்கலந்த அன்னத்தில் பிரியமுள்ள 
வளும், மஹாவீரேக்திரர்களால் ஸேவிக்கப்படுபவளும், 
அபிஷ்ட வரலங்களையருள்பவளுமான ராகிணீ யோகினியைப். 
பாவிக்கிறேன். 

இ௫னம் ருத்திர மூர்த்தியையும், அகாஹத சக்கர 
யோூனியையும் தியானித்து பஞ்சோபசாரற்களை மான 
ஸிகமாய்ச் செய்து 6000 அஜபா காயத்திரி ஜபத்தை 

அர்ப்பணம் செய்யவேண்டும். 

5. ois dD 

பின்னர், அகாஹதக்திற்குமேல் பதினாறக்குலம் © 
மேலே ஆகாச ஸ்.தானமாயும், பதினாறு ஸ்வரங்களையுடைய 
பதினாறிதழ்க் கமலத்தின் காணிகையில் வீற்றிருப்பவரும் 
பால்போன்ற கிறமாடையவரும் பிராண சக்தியோடு கூடிய 
வரும் மனகையே வாஹனமாயுடையவரும் தீபம்போற் 
பி.ரகாசிப்பவரும், ஸர்வாலங்காரயுக்கருமாகிய ஜீவாத்மா 
வுக்கு 1000 அஜபாஜபம் நிவேதனம் செய்கின்றேன். 
2p °O0G) 90 aiH9 (ஐக்கிய பாவனை) ஹம்ஸ காயத்திரி. ஜபம். 

67. மூர்த்தி, அங்கங்கள் இவற்றில்: நின்னாலும். 
ஸ்வயம் அங்கரஹிதரும், சாந்த வடிவினரும், புகைநிற
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முடையவரும், குண, குணிபாவத்தினால் ச.ராசரப் பிரபஞ். 
சத்தில் வியாபித்அள்ளவரும், ஞான ஸ்வரூபரும், உருவம் 
அருவம், அருவுருவம் இவைகளோடு கூடியவரும், அமல 
மாயும், ஏகமாயும் தீபச்சுடளைப் போன்று பிரகாசிப்ப 
வரும், ஆன ஜீவாத்ம ஸ்வரூபத்தைப் பதினாநிகழ்க் கமல 
மான விசுத்தி சக்ர கமலத்தில் தியானம் செய்கிறேன். 

| வித்தி சக்காசக்கியாகும் டாகினீ இயானம் 

08. கெஞ்சுக்குழீயில் 10 உயிசெழுத்அக்களையுடைய- 
இதழ்களோடுகூடிய விசுத்தி சக்கரத்தின் கமலத்தில்,. 
வெண்மை கலத்த சிவப்பு நிறத்தோடு கூடியவளும், மன்னு 
கேத்திரல்களசையுடையவளும், கட்கம், கட்வாங்கம், சூலம், 

சரமம் இவைகளை த் தரித்த கான்கு கரங்களையுடையவளும்,, 
ஏகமுகமுடையவளும், பசுக்களாகிற பாமரர்களுக்குப் 

பயத்தைத்தருபவளும், அவக் (தோல்) தாஅவிற்கு அதி 
தேதவதையானவளும், அம்ருதா முதலிய சக்திகளால் சூழப் 
பட்டவளும் வீரர்களால் ஸேவிக்கப்படுபவளுமான டாகினீ 
யோகினியை கமஸ்கரிக்கிறேன். 

இங்கனம் ஜீவாத்மாவையும், விசுத்தி சக்கர யோகினி' 
யாகிற டாகினியையும் தியானித்து 1000 அஜபா காயத்திரீ” 
ஜபத்தை அர்ப்பணம் செய்கின்றேன். 

6. ஆக்ஞை 

பின்னர், விசுத்திக்கு ஏழங்குலத்திற்குமேல் மானஸ: 
ஸ்தானமாகும் மின்னல்கிற அக்ஞாமணி மண்டபத்தில் 
ஹூ ௯ என்னும் இரண்டிதழ்களோடு கூடிய கமல- 
கர்ணிகையின் ஈடுவில் ஹாகினீ சக்தியோடும் ஞானசக்தி 
யோடும் விளங்கும் சித்ரூபராயும், மாணிக்க சிறமுடையவ 

ராயும், ஸர்வாப.ரண பூஷிதராயும் விளங்கும் பரமாத்மா 
'வுக்கு 1000 அஜபா ஜபம் நிவேதனம் செய்கிறேன்... 
ap°arG arr ano (ஐக்கிய பாவனை) ஹம்ஸ காயத்திரீ ஜபம்...



69. ஹ, ௯௨ என்னும் இரண்டி;தழ்களோடு கூடிப் 

பிரகாஇிக்கும் கமலத்தில் ஜகத்காரணரும், பிரபஞ்சா தீதரும் 
ஸ்வேச்சையினால் ௮கேக சரீரங்களில் அந்தர்யாமியாய் 
விளங்குபவரும், உபாதிகளின் விபூதிகளோடு விளங்குப 
வரும், காசாஹித ஸ்வரூபமுடையவரும், வியாபகமானவரு 
மான பராமாத்மாவைக் தியானிக்கிறேன். 

ஆக்ஞா சக்கரத்தின் யோடினியாகும் 
ஹாகஇனியின் இயானம் 

70. புருவ மத்தியாகும் ஆக்ஞா சக்கரத்தில் இரண் 
டி.கழ்களோடு கூடிய, பிந்து பத்மததில் வெண்மையான 

நிறமாம், தனது கான்கு சைகளிலும் இன்முத்திரை, டமரு 
கம், கபாலம், அக்ஷமாலைகளையுடையவளும், மூன்றுநேத் 

இரங்களையுடையவஞம், ஹம்ஸவதி - க்ஷமாவதி என்னும் 
இரண்டு சக்திகளோடு கூடியவளும், மஞ்சள் அன்னத்தில் 
பீரியமூடையவளும் மஜ்ஜா தாதுவுக்கு அதிபதியாய் 
விள ங்குபவளும், எல்லோருக்கும் ஸுஙகத்தையுண்டு 
பண்ணுபவளுமான ஹாகினீ யோகினியைப் பாவிக்கிறேன். 

இ.ங்கனம் பசமாதமாவையும் ஹாகினீ யோகினியை 
யும் தியானித்து 1000 அஜபா காயத்திரீ ஜபத்தை நிவே 
தனம் செய்யவேண்டும். 

1... பிரஸ்மரந்துரம் 

பின்னர், ஆக்ளுயிலிருக்து ஏழங்குலம் மேல் காத 
மென்னும் பெயசையுடைய பிரஹ்மரக்இர ஸ்.கான த்தில் 
௪.ரத்கால சந்திரிகையைப்போன்ற நிறமும் பற்பல வர்ணங்.. 
களும் கூடியதம், யாகினி யென்னும் யோகினி விளங்கு 
வதுமான ஸஹஸ்.ரார கமல கர்ணிகையில், பரஞ்சோதி 
ஸ்வரூபழுாம், ஸ்படிக கிறமுமுடையவரும், மோக்ஷசக்கி 
யோடுகூடியவரும், வாம், அபயம் இவைகள் விளங்கும் 
இரண்டுகைகளையுடையவரும், ஸர்வ ஸாகூஷதியாய் விளங்குப 

வரும், ஸர்வாபசண பூஷிதருமாகய குருவிற்கு 1000 அஜபா 
ட '
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ஜபம்அர்ப்பணம் செய்கின்றேன். ஹவா ரஹ (ஒக்கிய 
பாவனை) ஹம்ஸ காயத்திரி ஜபம். 

71. அமுதல் ௯௨ வசையுள்ள எல்லா அக்ஷரன் 
களும் நித்தியமாய் விளங்கும் ஸஹஸ் கள கமலத்தில், 
நிஷ்களமாயும், சிபேஷ்டமாயும், கித்தியமாயும் மலரஹித 
மாயும், உலகெங்கும் வியாபகமாயுமுள்ள ஆதிதேவனாயும் 
ஞானவிளக்கம், ஸத்தியாகந்தம் இவைகளையே ஸ்வரூபமா 
யுடைய குரு ஸ்வரூபத்தைக் தியானிக்அ எப்பொழுதும் 
ஸ்வேச்சையாய் இருக்கவும். 

பிரஹ்மரந்திர யோடுனியாகிய யாகினியின் இயானம் 

72. இரஸில் சித்சக்திர மண்டலத்தில் ஆயிரம் இகழ் 
களோடு கூடிய இதொகாச கமல கர்ணிகையில் Crean 
(க்க) தாதுவிற்கு ௮கேவதையும், எல்லா ஆயுதங்க 
ளோடு கூடினவளும், எங்குமுள்ள கணக்கற்ற முகங்களை 
யுடையவளும், ௮ முதல் ௯௨ வரையுள்ள goin gC sr 
பெழுத்துக்களை  ஆதியாயுடைய பெயர்களோடு கூடிய 
சக்திகளால் சூழப்பட்டவளும், Mav swore க்கல் 
களில் பிரியமுடையவளும், ப.ரசிவத்தைக் காதலிக்கும் 
பவானியுமான யாகினீ சக்தியைப் பாவிக்கிறேன். 

இங்கனம் குருஸ்வரூபத்தையும், யாகினீ யோட௫ினியை 
யும் தியானித்துப் பின்னர், தனது சரஸில் முக்கோண 
வடிவ அபலாலய மென்னும் பெயரையுடைய அஜபா யந்த 
சத்தைப் பாவித்தல் வேண்டும். அதன்மேல் ௮ முதல் 
ஸசாரம் வரையுள்ள காற்பத்தெட்டு எழுத் அக்களை 
ஒவ்வொரு ரேகைக்குப் பதினாறு ப தினாறெழுக். அவி தமும், 
கோணங்களில் ஹ-ளா-க்ஷ என்னும் முன்று எழுத்துக் 

களையும் மத்தியில் ௨௦௨௭௦௨ என்பதையும் பாவிக்கவும். 
பின்னர் பஞ்சோபசாசம் செய்து குருவுக்கு 1000 அஜபா 
ஜபம் நிவேதிக்கவும்.
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திரிகோணத்தில் மாத்ருகைகளைப் பாவிக்கும். விதம் 
எங்கனமெனின், தனக்கு அபிமுகமாயுள்ள கோண தீதிலி 

. ருந்து வாயு கோணம் 

மேற்கு வரையுள்ள கேர் 
கோட்டில் ஸ்வரங்கள் 

பதினாறையும், - வாயு 
கோணத்தி லிருந்து 
நிருதி கோணம் வரை 
யுள்ள நேர்கோட்டில் 
க முதல் த வரை 

யுள்ள பதினாறெழுத் 
அுக்களையும், நிருதி 
கோணம் முதல் 
ஸ்வாக்ர கோணம் 

; வசையுள்ள கோட்டில் 
கழக்கு WY முகல் ஸ வரை 

யுள்ள பதினாறெழுக் 

அக்ககாயும் பின்னர் ஹள ௯௨ என்னும் மூன்று எழுத்துக் 

கலா ஸ்வாக்ரகோணம், வாயுகோணம், கிருதி கோணங்களி 
லும் மத்தியில் ஊ௦வ: என்பதையும் பாவித்தல் வேண்டும். 

  

70. சராமே ஆலயம், ஜீவனே பரமேஸ்வரன். அஞ் 

ஞானமான நிர்மால்யத்தைக்களைந்து கானே அவனென்னும் 

ஐக்கிய பாவனையால் பூசிக்கவும். ' 

74. கணேசன், பிரஹ்மா, விஷ்.ணு, சம்பு, ஜீவன், 
பசமாத்மா, சூரு இவர்கள் எல்லாரும் ஹம்ஸ ஸ்வரளூபர் 

களேயாவர். 

75, போக்கும் வாத்துமுடையவற்றில் இருப்ப 
தாயும், போக்கும் வரவும் அற்றதாயும், அஞ்ஞான இருளை 
யொழிக்கும் ஞான ஒளியாயும், எல்லாப் பி.ராணிகளுள்ளும் 
இருந்து அவர்களால் ஈன்கு பார்க்கப்படுவதகாயுமுள்ள 
ஹூ வடிவ பரமாத்ம ஸ்வரூபத்தை ஈமஸ்கரிக்கின்றேன்.
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இங்கனம் பாவித்து, அஜபா மர்தரத்தின் ஷடங்க 

நியாஸம் செய்து, மறுபடியும் ஆத்ம ஸ்வரூபத்தைத் 

தியானிக்கவும். ட | 

௨ என்பதனால் வெளியே செல்வதும் ஹு என்பத 

னால் உள்ளே வருவதும் ஆன சிவ வடிவ ஹம்ஸ ஸ்வரு 
பத்தை அக்னி ஸோமன் என்னும் சிறகுகளையுடையதம் 
கேற்ரண௦ என்னும் பதத்திலுள்ள ஸ,ஹ என்னும் இரண்டு : 

மெய்யெழுத்துக்களை தீக்கு, அதாவது மெய்யெழு,த்அக்க 
ளாகிற சிறகுகளை யொடுக்கி, மிஞ்சிய பிரணவ வடிவ ஆத்ம 
ஸ்வரூபத்தை _ஆம்ஸ வடிவமாய்ப்பாவிக்கவும். இந்த 
அஜபா காயத்திரீ மூன்று லோகங்களிலும் கிடைக்காத 

தாகும். பிரதிதினம் அஜபா ஜபம் செய்பவனுக்கு மறு 
பிறப்பு இடையான. இரவும் பகலுமாய் 21600ச்சுக்கள் 
வடிவமாய் அஜபையையுணர்தல் மோக்ஷத்திற்குப் பாம 
GUT Bos LOT HLL. 

கஇரந்தாந்த மங்கலம் 

76. Bee உத்தமகான அஜபா கல்பத்தை எக்க ஒரு 
வன் யமாதி அஷ்டாங்கங்களோடு கூடிய யோகத்தினால 

். மனத்தை ஏகாக்கிரமாக்கிக்கொண்டு, குருவினிடம் இணைக 
யைப்பெற்று உணருகிறுனோ, அவன் குரு பாதூகைகளி 

னின்றும் பெருகும் ஆகந்த லஹரியால் ஸம்ஸாச தாபத் 
திசயங்களில் AeGe சுழலுகறெதில்லை். அவனே நித்தியா 
னந்த மோக்ஷக்தை யடைச்தவனாவன். OT HIS OS 
குள்ளே சிரேஷ்டனும் உபசாக்தனும் அவனே. 

77. எவன் சுத்தமும் ரஹஸ்யமுமான இரந்த அஜபா 
கல்பத்தை காலை மாலைகளி ஓம் பகலிலும் இரவிலும், ஸ்ரீமத் 
குரு "பர தாரில் பக்கியுடையவனாய் ஏகாக்ெ இத்தத் 
தோடு அத்தியயனம் செய்து, ஸ்பாவமாயுள்ள அஜபா 
ஸ்வரூபத்தை யுணருகிமுனோ, அவனுக்கு அபீஷ்ட ஸித்தி 
யுண்டாய் ஜீவன் முக்கனாய் விளங்குவான். 

Rann. 

இங்கனம் அ௮கேக இரக்தங்களிலிருக்து தொகுத்த 
அஜபா கல்பம் முற்றிற்று.



இன்று ewwOiGurgus Hod js) Lommrctt ew OrGur suid usmle 2& மணி நோத்தில் 

அஜபா ஸமர்ப்பணத்திற்குரிய தேவதைகளின் காலவரையறை அட்டவணை. 

  

ம.நி.செ. 

. காலை 6- 0 மணி முதல் காலை 6-0 வளை மஹா கணபதியின் காலம் 600 ௬வாஸங்கள் 0-%0-0 

காலை 6-40 முதல் நடுப்பகல் 1-20 வரை பிரஹ்மாவின் காலம் 6000 , 6-40-0 

நடுப்பகல் 1-20 முதல் இரவு 8-0 வரை விஷ்ணுவின் காலம் 6000 ச் 6-40—0 

இரவு 8-0 முதல் இரவு 2-40 வரை ருத்திரனது காலம் 6000 ஸ் 0-40--0 

இரவு 240 முதல் விடியற்காலம் 8 ம, 46 நி, 40 செ, வரை 
் ஜீவாத்மாவின் காலம் 1000 i 1—6-40 

விடியற் Bin, 64. 40௪, முதல் விடியற்காலம் 4-58-20 வரை: ் 
காலம் பரமாத்மாவின் காலம் 1000 3 1—6-40 

ஸ் 4ம, 58ரி..20௪௪. முதல் விடியற்காலம் 6-0-0 வரை 

் குருசாதரது காலம் 1000 ் 1— 6-40 

  

21600 ஈவாஸங்கள் 24.--0---0 
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