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Gay wien, 

முகவுரை. 

  

அங்கு இங்கு என்னாதபடி எம்கும் பிரகாசமாய் 

ஆனந்த பூர்த்தியாக, அருளொடு நிறைச் 2 பொருளின் 

௮றுச்சரஹம் யாவர்க்கும் உண்டாகுக, 

ஆஸ்திகாளான ஈண்பர்கரீள் ! 

ஈச்வான் இவ்வுல இரண்டு விதமாக வணங்கப்படுகிறூர், 

அ வையாவளை ; “ஒன்று, 8ர்க்குணம்அல்லது ௮ரூபமாகவும், மற் 

ஜொன்று, ஸகுணம் ௮ல்ல.து, ரூபகரமாகவுமாம், ளகுணமாய் த 

தொழப்படுவதுதான் விக்ரசஆராதனம் எனப்படுவது, Bee 

யில் நிர்க்குண கி தியான இல் மனம் கட்டுப்படாதென்பதை 

மூற்றுமறி*த பெரியோர்கள் விக்ரக ஆசாதனத்தையே முக்யெ 

மாக வற்புறுத் தியிருக்கிறார்கள், | 

ஆன்மாக்கள் தங்களை இயற்கையாய் மறைச்துள்ள பாச 

பந்த; இினின்றும் விடுபட்டு ஈசுவரளே அறியும்பொருட்டே 

முற்றறிவுடைய கடவுளால் ஈமக்கு நானகு வேதங்கள் SES 

ளப்பட்டிருக்கின்றன, a வேகிகளோ, வேதங்களில் விதித், கபடி 

நின்று, sp ep BI, இப்பவ ஸாகரத்தைக் கடாது, மோக்ஷமெனும் 

வி டடையும வழியைத் தேடிக்கொள்வர், அ௮விவேககள வேதக் 

கருத்துக்கு மாறாக ஈட து இப்பவ ஸாகரத்திலயே இடந்து 

தச்.சளிப்பர், 

மேற்கூறிய கான்கு வேதங்களின் பொருள்களை விளக்கிக். 

காட்டுவனவாய் உள்ளவைகளே ஆகமபுராண இதிகாசங்களாகும்,' 

ஈசுவரன், ஜீவா்களிடச் துள்ள கருணையால், சனது அடியார் 

களின் மனோபீஷ்டத்தை நிறைவேற்றி அவர்களை ஈலவழிப் 

படுத் தும்பொருட்டு உருவத் திருமேனியுடன் தலங்கள்தோநும் 

தருக்கோயில்கொண்டு எழுக்தருளி இருக்கிலுர, இவ்வாறு
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அ.நுக்கரஹத்தின் பொருட்டே பரம காருண்யத்துடன் எழுக 
தருளியிருக்கும், மகா மூர்த்திகளின் மகிமைகளையும், அர்த்த 

ஸ்தலங்களிலுள்ள தீர்த்தங்கள் மூதலிய விசேஷங்களையும் 

அவ்வத் தலங்கஈரில் பூஜிம்து சிவானுபூதியைப் பெற்ற அடியார் 
களின் பெருமைகளையும், எடுதீதுசைக்கும்”: புமாணங்களே, 

ஸ்தல புசாணங்களாம், 

மோக்ஷ்பூமி யென்றும், ஞானபூமி: யென்றும், எத்தேசம் 

தாரரலும், எச்சமயத்தாராலும், ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட், நமது 

பரதகண்டத்தில், அதிலும் காலிரிநதி பாயும் இறப்பு வாய்ர்த 

காரணத்தாவட நீர் வளம், கில வளம், பொருந்திய இசீசோழவள 

மாட்டினகண், திவ்ய ஸ்தலங்கள் பல, இருக்கின்றன, இத்தலங் 

களுக்கெல்லாம் முற்காலங்களில் உள்ள் மஸணான்சளால் புரா 

ணங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கவேண்டு மென்பதை, பற்பல 

ஆதாரங்களைக்கொண்டு கம்ப வேண்டியதாயிருக்கிறது, தற 

காலத்தில் வெளிப்பட்டிருக்றெ புராணங்களைக் தலிர மற்ற 

ல்த்லங்களுக்கு புராணங்கள் இலலையென இலர் நினைக்கின்றார் 

கள், ௮வவாறு கினைப்பநு சவறே, ஏனெனில், மத்திய காலங் 

களில் கம. காட்டில் ௮ரசு புரிர்த அன்னிய மத அரசர்களின் 

காலங்களில் எத்தனையோ ஸ்தலங்களில் உள்ள மூர்த்திகள், 

புராணங்கள் முதலியவைகள் அக்கொடுங்கோன் மன்னர்களி 

டதீது ிக்கிக்கொள்ளாவண்ணம், அக்காலத் துள்ள பகீதர் 

களால் மறைத்து வைக்கப்பட்டு இருந்இருக்கன்றன. ௮௧ 

கொடுங்கோல் மன்னர்களின் காலங்கள்போய் காருண்ய ஆங் 

கில அரசாக்ஷி ஏற்பட்ட இக்காலதஇல் பூமியினின்றும் எடுக்கப் 

பட்டுவரும் விக்ரகங்கள் பழைய கிரக்தங்கள், மூதலியவைகளே 

அவற்றிற்குப் போதிய சாக்ஷியாகும், அகையால் வெளிப்பட் 

டுல்ள புசாணங்கள் தவிர இன்னும் வெளிப்பட வேண்டியவை 

களாய் அனேகம் இருக்கலாம். எதையும் விசாரித்து உண்மை 

தெரிக் நுகொள்ளாமல, சிலர் தற்காலத்தில் வெளியாகும் புரா 

ணங்கள் ஏல்லாவற்றையும நூதனம் என்றும், தற்கால,$தவர் 

களால் செய்யப்பட்டன வென்றும், நினைப்பது, தவறேயாகும்,
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முற்காலத்தியவர்களால் இயற்றப்பெறற புரரணங்களையும் தற் 
காலத்தில ஏற்படும் நாதன புசாணங்களையும் விவேகிகள் எளி 

இல் கண்டுகொள்வார்கள். ஆகையால், எதையும் தீர விசா 

ரித்.நு உண்மை அறிர்து கொள்வதே, விவேகிகளுக்கு ௮ழகா 

கும். 

ஆதி காலங்களில் இச்சகைய ஸ்தலபுராணங்கள் யாவும், 

ஸம்ஸ்கிருத பரஷையிலேயே இருந்திருக்கின்றன, பிற்காலங்கீ 

ளில்), ஸம்ஸ்கிருத பாஷாஞானம் வரவரீம் டறைவுறப் பலரும் 

அப்புமாணங்களை எளிதா உணர்க றுகொள்ளும் பொருட்டு 

அவைகளைத், தமிழ்ப்பாஷையில் மொ.மிபெயாத்திருதிரிருர்கள். 

மூன்னோர்.ரளால் ஏற்படுத்தியுள்ள டே. ஸ்தல புராண்ங் 

களுள் ஒன்றாகிய குங்குமாணியம் என்றும், ஹரித்திரவனம் 

என்றும், பல காமங்களைப் பெற்று, கற்காலத்இில் மஞ்சட்கோல்லை 

என வழங்கிவரும் இவ்ய கோஷ தஇிரத்தின் புராணமும் இது 
வரையில் ஸ்ம்ஸ்கிருதத்திலிருந்து கொண்டிருக் கறு, இரந்த op 

arms ஸ்ரீ சிவசுப்பிரமணியக் கடவுளின் பக்தர்ளாயு 
முள்ள சேங்குந்தர் மாபிச் சேர்ச்ச அடியார்களின் முயற்இ 

யாலும், ஆங்கு ள் தாபிக்கப் பெற்றுள்ள ஸ்ரீ ஞானசம்டந்த சபை 

யாரின் வேண்டுகொளினாலு ம், சமல்கிருச்திலு வள் டி புசரண 

த்தைத் தமிழில் மொழிபெயாச்துச் சரவேண்டுமென்று, மேற் 

படி. சபையின் தலைவராயும், தமிழ், ஸம்ஸ்கிருத மாகிய இவ்விரு 

பாஷைகளிலும் ௮௧ பாண்டி மயம் உடையவராயும், சென்னை 

மஹா மகிஹாபாழ்தியாயர் பிரம்மபரீ ௨. வே, ஸ்வாமிநாதய்யர் 

அவர்கள் முதலிய பல பெரிய மேதாவிகளால் ஈற்சர க்ஷிப் பத்தி 

ரங்கள் பெற்றவசாயும், பற்பல ஸத் ஸ்ங்கங்களை ல்சாபிக்து, 

ஆங்காங்குச் சென்று, தான் கற்றைப் பிறரும் அமியவேண்டு 

மெனும் பேரவாவோடூு, உபஈ்யரஸ வாயிலாக, ஈமது பூர்வீக 

வைதிக மத உண்மைகளைப் போதிழ்றுவரும் உதிதமோத்தம 

குண Forty, தாமபுர ஆனே முசல் பண்டாரஸர்கிகி (ரீ 

ஞானசம்பந்த தேசிகரின் ஆசாசியரான ஸ்ரீ கமலை ஞானப்பிரகாச 

தேசிகரின் வம்சத்தெராயும், சிவந்தொண்டே பெருர் சொண்
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டெனப் பூண்டுள்ளவராயும், கற்கக் கசடறக் கற்பவை கற்றபின் 

நிற்க அதற்குத் தக, என்ற திருவள்ளுவர் வாக்கிற்கு இலக்கியமா 

ப் jae Gita 2 MSEC b Dan லு கபம் உம் (6 if ஷெனல co OU ON da. ல 

தமிழ்ப் பண்டி ௪ ஸ்தான LOD வகித்து வருபவராயுமுள்ள, 

ஸஜீமார், மு, ஸ்வாமிநாத த ேரிகர் அவர்களைக் கேட்டுக்கொள்ள, 
ட 

அன்பர்களின் பணிய இருப்பணியாகக் SH FD (HHH WD Ga Aisi 

Hatta டே ஸ்தலவா இகளின். வேண் மகொளுக் ணைங்கி, 

ஸம்ஸ்கிருகத்திலுள்ள Cin Duly. புசாணத்தைக் சமிழ் வசன 

மடையில் செய் இருக்கிறர்கள். 

அது பவ இப்புமாணமாரும், இப் [மர ணம் மொழி பெயாப் 

பதில ஷேபபீரர் ஏடுத்தும்கொண்டிருக்கும் இர்மம் அதிகமே 

யாகு ம். இம்மொ.நியெபயாப்பில பொருள் பிறிதும் விடுபடார 

மலும், எல்லாரும் எளிதில் வாடிக்து உணர்க்நுகெ நாள்ளும் 

வண்ணாமும், மிக எளிய கடையில் எ இயிருப்ப.து நிரம்பவு ( 6 

புகழக்கூ.டியதே, 

் இப்பெரும் புண்ணியத்தைக் கைக்கொண்டு ரத்தையுடன் 
Cun Oui gat aah LO wre, ௫. ஸ்வாமிநாத தேசிகர் ௮வர் 

களுக்கும், இதற்குப் பொருளுதவி 9 செய்து அச்டிட்டு வெளிப் 

படுதத முனவர் து உதவிய US wit or, ் தியாகராஜ முதலியார், 

இராமஸாமி மூதலியார் அவர்களுக்கும், இகனை அ௮ச்சிடுவஇல் 

பிழையறப் பரிசோ இச்துதவிய ஸ்ரீமான், வி. ஸ்வாமிநாத பிள்ளை 

அவர்களுக்கும், இவற்றிபெள்லாம் நூண்டுகோலஈூப் நின்ற 

சட் கொல்லை, திரா சம்பந்த ச WES Hoop த மீ மஞ்சட் கெ ° aay, dh சம்பந்த சபை அங்கத தனரகளுக்கும், 

இப் புசாணம்தைப் பர்தி அிரத்தையுடன் CILD ch (ct LD ிவபக்த 

இரோன்மணிகளுக்கும், எல்லாம் வல்ல இறைவன் எப்பொழு 

அம் (BML Hous ரத, 

ஹிஈ்தமதாபிமான td, லை. வெங்கட்ராம சாஸஹ்த்ரி, 

சங்கம், நாலக. காரியதரிசி, 

AO ௫
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வமயம், 

யாழ்ப்பாணத்து நல்லார் 

பீ-ல-ஸ்ரீ. அரறமுக நாவலரவர்கள் 

மரணாக்களுய, தஞ்சை ம. ம, காலேஜ் 

நுமிழுப்பண்டிதநவாயிரந்த 

௪. விசுவலிங்ல பிள்ளையவர்கள் 

ருமாரசர் 

நாகை காஷனல் ஸ்கூல் தமிழ்பட எடிதர் 

B (158. இட்  டைகளு ப. 

பூமான் : வி. சாமிநாத பின்ளையவர்தள் 

இயந்திய 
ச 

ஈகி றுப்புப் பா uf o ib; 

Cmiome wind iPr. 

BB ew By tn Sus (Lp கங்கிய செஞ்சடைகி 

EE OOS GOVT OG Oem, on us Ltd சராணிய மூர்த்தி 

யடியவர் தம்வினா பொடிபடும் வணரக்களை 
யாகம கெலிகொடு பூசலோ புரிவான் 

கொள்ளு வுருவிண்ல விள்ளவி லொன்மூ 

Cp (au (hou G) un gy இருமேனி தாங்கு 

'யெழுக்கருள் இவதல மெண்ணில வவறமறின் 
மானமிய Li COT & BI CIT Ws D CBT 4) 

புலனெதி விலங்கிய ஈலமவி மேனிவர் 

பல்லோர் கேட்பச் செரல்லினர் சூதர் 

அன்னவற் ஜொன்றா ton EAT மானமியத் 

துற்ஜொளிர் கறப்புப் பெற்றுத் இகழு 

மணிசேசோ குங்குமா ரணியமென் மீமுூதும் 

வான்றோய் டொழில்சேர் மஞ்சட் கோல்லை 
மான் மிய தன்னை வடமுமாுி கன்றுக் 

தமிழ்மொழி வசன நகடையிற 2ருசெனச் 

கண்ணிய வப்பதிப் புண்ணிய வான்கள் 

பூண்டபே ரன்பின் வேண்டின சாக



oO 
க்ஸ் 

வீண்டிய பிறப்பு னி௮பெரும் பேறென 
வுளமலி மகிழ்வின் வள முற முடி.ச்சே 
யெழுகா Dade ¢ 9p பழுதற்ப் பதிக சுனன் 

கற்பகச் சேரலை. ககனச் அறு மெனப் 

பொற்புறு பூலவா புகலுவ Doo 4 7 
கம்போன் மாறா கல்வள முடைக்செனி 
னணும்பாசக் சென்றினி அணரலா மென்ன 
வெண்ணிப புகு சாங் கெழிலுற வளர் கருத் 

சுண்டலை யுத்த வொண்டமிழ்க் கமலை 

ய.ச்.சமர் பணியுஞ் சத்திய ஞானி 
ஞூானப்.ர SIF BET Lp sofl வரனார் 
மான பசம்பரை வசாரவக் நுதஇித்தோன் 
ஆணினக் கன்னிற் சேன வென்னக் 
கற்றவர் குழுமி முற்ற வாய்க்து 
கற்பம் புகவினு. மற்பழுவங் குறையாப் 
பெருவள மமைக்அ மருவுமிப் பு.வரயி 

லெக்காட் டூனணுமுயார கன்னா டெனனச் 
சீரூர் நீர்காட் டாரூர் ககரான் 
6G ir மணிகளுட் தக்கா மணியென 

GE gs GLVSg WES grou Up LS gpa 
கற்றுர்சக் கெல்லா நற்ரா யில்லம் 
செருட்குரிச் சாய வருட்பெருல் குன்றம் 

மூத்தி கருஞ்சிவ பத்திப் பிண்டம் 
பொய்தெரிச் தகற்றி மெய்யிஃ 'தென்னுக் 
Orang 6165S தெய்வ வைப்பு 
‘ST Lp S BLP & GUT & வழுத்திலக் கணமெலாங் 

Seni Cures வுணர்சக்சத தடையது ம.றிஞன் 
பவப்பிணி at oof & அவக்குறா வண்ணம் 
கெஞ்சார் சரவுயர பகு்சாக் கரசமகை 
யென்போ வியர்பலர்க் கன்போ ணொர்த்துச் 
சேசாசச்ச் செரஸிர்சிவ LLFT BLE SIT 

GSH வைத்திய காதே Aacs por 
எண்ணில் காலம் பண்ணிய தவத்தான் 
வலம்புரிப் பிறக் ௪ ஈலம்புரி மூச்தென 

| a6 Sau த்ரிக்த ௬௩௧, புருடன் 

என்னுள மகலா திருக்குக் , 
தென்னமர் சாமி நாததே சிகனே,



கககக்க்கக்கக்கெக்க்கக்க்கக் ௧௧0 
உட 

சிவமயம், 

ஸ்ரீ ஹஷரித்ரவ௫ம், குங்குமாரண்யம் என்னும் 

தழுவிய சாமல்களூள்ள 

மஞ்சட் கொல்வம ஸ்தல பு. சாண வசனம், 

    

துதி, 
ப்ரீ விநாயகர், 

கங்கையு மதியமுகங் கதித்தீ செஞ்சடை 
மங்கையொர் பங்கினன் மகிழ்க்த வத்தலங் 

குங்கும வனமெனு மஞ்சட் கொல்லையின் 
ஐங்கா னடிமல ரகத்த லர்த்துவாம், 

பார் கானலிங்கேசன். 

தேனார் மலர்க்கொன்றை இரத்தணிர்ச தேவர்பிரான் 

சானா செனக்கேட்டு ஈகன்மைபெஅ ஞானிகட்கா 

வானாடர் பொற்ற வருஞான் லிங்கமெனு 

ஞானா கரற்பணிக்து ஈம்வினைகள் போக்குவமே, 

வான மும்புகழ், ஞான லிங்களை 

ஊன நீங்கவே, த்யானம் செய்குவாம், 

பாட் கானவல்லிநாயகியார், 

ஞ௩ன லிங்கனை ஈண்ணி வாழ்க்திடும் 

4மான மென்மயில் போலு மம்மையை 

ஈன நீங்கவே யெம்ம ஜோர்க்கருள் 

ஞான வல்லியை ஈம்பி வாழ்குவாம். 

emf போய்யா! விநாயகர், 

வரவி சூழ்திரு மஞ்சட்கொல்லையில் 

ஓவி லாதருண் மாரி பெய்திடுங் 

காவி சேர்கருங் தண்ணி uf on DO tru 

யாவிசாயக னாவி சாயகன், '
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பார் வேள்ளைவாரணர், 

வெள்ளை வாரணப், பிள்ளை யார்பதம்: 

உள்ளு வார்துயர், விள்ளு வாரரோ. 

£ராசெளவை யார்ுதித்த £தக்களபக் கவிதேட்டு 
TITY OE யுட்கொண் டிதயமூழ்ர்து கைலைதனிற் 
பாராரறியச சேர்த்தருளும் பரனேமஞ்சள் ஈகர்வாழும் 

காரரர்வெள்ளை வாரணப்போக் கணேசனிருதாள் கவின்சரணே, 

பாரீ மபேற்றி வேலாயுதக் கடவுள். , 

பற்றிலார் பற்று இன்ற பரம்பொருள் யாதோ வென்னிற் 

கற்றிலார் கண மாட்டாக் கடவுட னடியே யாகும், 

மற்தியா மறிய வேண்டா பஞ்சளா ரணிய மேவு 

வெற்றிவே லவசே ஈமக்கு மெய்க்கஇ யளிக்குர் செய்வம், 

தேய்வ யானையைச் இகழ்திரு வள்ளியை 

மெய்வரு சத்தியாம் வேலினைத் தாங்குவாய் 

பொய்வரு மென்றனைப் புனிச னாகவே 
'செய்குவா யென்றியரன் சரத செய்குவேன், 

தீர மார்திருச் செவ்வேள் துணைவராம் 

௦வீர வாகுவு மற்றுள வீரரும் 

வார மானசண் டீசனு மனபரும் 

ஏர தாகவென் இர்தை யிருக்கவே, 

  

ஓம் குகாய தம: 

ப்ரீ மகா கைலாசத்திலே புண்ணிய ஸ்்வரூபமாய் 
விளங்குகின்ற ஈச்வரனாகய சிவபேருமானது ஆலயத்தில் 
விளங்கும் ௪கல மங்களகரமாய் சர்வ ஞானசொருபமான 

(மண்டபத்தில் ஸ்ரீ Ge புராணிக மஹரிஷியும், கைமிசாரணிய 

arAsatG@u செளனகாஇி ரிஷீச்வரர்களும், இவெபத்தியே 
வடிவமாகவும், ரத்னகுண்டலங்களை யணிர்த ௮ழகிய கா௮களை 

யூடையவர்களாகவும், வேத வேதார்ச தத்துவங்களை யறிர்த 

வர்களாகவும், எல்லா சாஸ்திரங்களையும். ஆராய்ச்சி, செய் 

பவர்களாயும்,  யோகாப்பியாசத்தோடு: கூடியவர்களாயும்,
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௪தா பிரம்மஞானத்தைக் கொடுக்கும் தத். துவ சாஸ்திரங்களைப் 

பா.ராயணஞ் செய்பவர்களாயும், லோகத்திலுள்ளவர்களுக்கு 

அ௮னுகூலத்தையே செய்யும் ஓத்த விரு த்தியையுடையவர் 

களாயும், சர்வ நதங்களிடத்தும், சரவ ஷிவர்களிடத்தும 

தயாள குணமுசள்ளவர்களாயும், வ்சூயை யற்றவர்களாயும், 

மேன் மையுடையவர்களாயும், எக்காலமும் விபூதி ௬ுத்திராக் 
ங்களைத் தரித்துக்கொண் டி.ருப்பவர்களாயும், காமச் குசோதாதி 

குற்றங்களை நீக்கி இக்இரிய நிக்ரெகம் செய்த ஜிதேக்இரியர்க 
ளான சன்காதி முனிச்வரர்களோடு கூடியிருர் தார்கள். 

பின்ஜீம் சூதபுராணிகரை கோக்கச் செளள்காதி முனி 

சிரேஷ்டர்கள் சொல்லும் வசனம் என்னவெனில், (ஸ்ரீ ஈக 

கேசுவரப் பெருமானிடத்து ௮கேக க்ஷேத்திர மாகாத்மியங் 

களாயெ சிவக்ஷேத்திர மகிமைகளைக் கேட்டிருக்கிறோம் என்று 

சொல்லுகையில், ரிஷி சரேஷ்டர்களுக்கு மத்தியில் war 
தேஜோருூபியாய் விளங்கும் சம்பரர் என்னும் மகாமுனிவர் 
அப்பொழுது அ௮வ்வாக்கயெங்களைக் கேட்டு, மேன்மையரன bo 

கே்ஷேத்திமிமையைப் பினலும், ஈந்தியெம்பெருமானிடதது 

Nets ஆத ரவோடுங் கேட்கின்றார், அவ்விதம் ஆசரவாய்க் 

கேட்கின்ற சம்பர முனிவரைப்பார்த்து ஸ்ரீ ஈர்திகேசுரர் 

சொல்வது ௭ | தபடியே ! சான் சொல்வதைப் பக்தியோடும் 

சாவிதான மனதோடும், கேட்பீராக, ஈவகண்டங்களோடு கூடி. 

விளங்குசின்ற மிகவும் சுபகரமாய் விளங்கும் பூலோகத்தில் 

ஜீவன் முக்தியைத் தரத்தக்க ௮னேக இவ கேஷச்இரங்களில் 

பக்தர்களுக்கு. வேண்டிய அபிஷ்டரித்தி சுகங்களைத் தரத் 

தக்கன சில, ௮வைகள் எல்லாவற்றிலும் ஹாடக கேஷேத்திரம் 

என்னும் இருவாரூர் மிகவும் விசேஷ கேஷேத்திரமாகச் சொயஜப் 
படுன்றத; அதில் வெபெருமான் திவ்ய சானித்தியராகமீ 
போகமோக்ஷங்களைக் கொடுக்கக்கூடியவராகவும், விளங்குகின் 

ரூர். பின்னும் ௮ச்த க்ஷேத்திரத்தில் ஜெனித்த ஆன்மாக்கள் 

ஜீவன் முக்தகிலையிலே மிருப்பார்கள், ஹாடககேஷத்திரம் 
என்னுஞ் சொல்லைக்கேட்ட புருஷன் எல்லாப் பாபங்களி
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னின்றும் விடுபடுகின்றான். கமலாலயம் ஏன்னு திவ்யஇர்ததத் 
தோடுகூடி.ய அசத் தஇருவாரூர் என்னுக் திவ்யகேத்திரத் 
சைக் தெரிசித் தவர்கள் வேண்டிய இஷ்டடித்திகளை யடைகின் 
pra, இவ்விதமான திருவாரூர், க்ஷேத்துா புராணத்தில் 
இக்காலத்து மஞ்சட்கோல்லை என்று வழங்குறெ குங்குமவன 
மான்மியம் கூறப்பட்டிருக்கன்ற து, | 

  

ஜமதக்கினி முனிவர் சரித்தரம், 
ணக க ட] 

ஸ்ரீ ஈகரம் என்று வழங்குகின்ற ஊைடகக்ஷத்செத்சைக் 
தெரிஏப்பதற்காக, மனைவி மக்களோடும் மகாபக்திமானாகய 
பாடலிபுரம் மகாராஜா திருவாரூர்ப் பூங்கோயிலுக்கு வந்தார், 
அகேசமயஜ்தில் மீகுக்த தவ௫ிச£ஷ்டர்களாயும், வெபக்்தியோடு 
கூடினவர்களாயும, விபூதியைச் தரிபுண்டரமாக ௮ணிர்த ரம் 
கெற்றிமுதலிய உறுப்புக்களை யுடையவாகளாயும், உருத்திராக் 
மணிட் ச அிழு.த்அக்களை யுடையவர்களாயும் வெடன்னமாகிய 
ஜட₹மருடதாரிகளாயும், ஸ்படிக லிங்கத்தைக் கையில் ar Bey 
பூஜிப்பவர்களாயும் உள்ள அகஸ்தியர் (lp gw சப்த ரிஷிபுங்க 

வர்களும் ஸ்ரீ தயொகராஜ சுவாமியைதீ தெரிக்கும் பொருட்டு 
வர தார்கள், அவர்கள் மத்டுயில் ஜ்வலிக்கின்ற சபாக்கனியை 
யுடையவராகிய ஜமதர்கினிமுனிவரு:் வந்தார்,வர்த © SEB rfl 

முனிவா“மிகுஈ்த அழகுடையவளும் மச்ததாசமாகயெ புன்சிரிப் 
புடையவளும், கொவ்வைக் கனிபோன்ற உதடகளையும், பூர்ண 
சந்திரன் போன்ற முகத்தையும், இளஷூங்கில் போன்ற 'கழுத் 
தையும், குமிழம்பூப் போன்ற அழிய மூக்கையும், பருவதம் 
போன்ற கச்சையணிச்த தனங்களையும், சர்ப்பம்போன்ற அரடிலை' 
ய fe நிசம்பத் தினையும், இளவாழைபோன்ற அடையினையும், 
செசிபஞ்சுக்குழம்பூட்டியபாதங்களையும் பெண்யானையின் சடை 
பேன்ற ஈடையினையும், பாதாதிகே௪ பரியர்சம் வயிரம் மாணிக் 
கம் முதலிய 5வரத்னங்கள் பஇத்த ஆபரணங்களால் அலங் 
கரிக்கப்பட்டதினா லும், உயர் சசரிகையினையுடைய பி,சாம்பரப்



ர் 

பட்டையணிக்திருப்பதாலும், இயற்கையழகோடு செயற்கையழ 
கும் பொருந்திய பாடலிபுர ராஜபத்தினியை முனி9ரேஷ்டர் 
கண்டு மெரஇத்து, மன்மதாவல்தழையால் பீடிக்கப்பட்டார், பீடி.க் 

கப்பட்டவுடன், ரத்ஞுவிஞல் பிடிக்கப்பட்டு ஓூரியிழக் த சந்திர 

சூரியர்களைப்பேஸீ, ஜு தக்கினி முூனிவருக்குதீ தீவங்களெல் 

லாம் ஈஷ்டமாயின, இதைக் காடுபர் முதலிய:முனிசிசேஷ்டர் 

கள் ௮றி£.து மிகவம் ஆச்ஈகியப்பட்டவாகளாய் விசஈத் துடன் 

கையை முறுக்கிக்கெகண்டு, ஹா | ஹா! இதென்ன தவறுதல் 

ஞானக்கொத்துக்கெலலாம் கொடும்பநியாயிற்றே ! இவ்வித 

மான தப்பெண்ணம் ஈசுரசன்னிதியில் உண்டாகலாமாவென்று 

சொல்லி, *இப்பாபத்சை ீக்கவேண்டுமென்று Sor Santi 

களுக்குத் geeuuQuatsurGu Fuscpatatasct, Bes gu 

தீக்கினி மூனிவரது மன இல் உண்டாகிய பாபத்தைப் போக்க 

வேண்டும் என்றும், சற்று முன்வரையில் அசையாது woe 

மரம்போன்ற ௮சைவற்ற மனமுடையவராம் இவர காலவித் 

இயாசத்தால் ஏற்பட்ட விதியால் இவருக்கு இங்ஙனம்கேோக 5.௮, 

இதைப் பாமேச்வாசே நீர்மன்னித்துக்காக்கருளவேண்டுமெ oy 
சிவபெருமானைப் பிரார்.ச்திக்கையில், ெபெருமான் திருவரு 

ளால் சரஸ்வதி தேவியானவள் ஆகாசவாணியாகப் பின்வருமாறு 

கூறுகின்முள், அவ்வசரீரிவாக்கியம் யாதோவெனில் :- என் 

னுடைய இத்திருவாரூர க்ஷேத்இரச்திற்குக் சழக்கில் பதரீவனம் 

(2நவேளூர் ஸ்தலம்) என்னும் இலச்சைக்காடஇருக்இன்றது, 
அழு 'ஒரு யாசனைவிஸ்தார மூ டையது, ° HES 

க்ஷேத்இரத்திற்குக் கிழக்கே வியாசாஸ்ரமம் என்னும் ஒரு 

க்ஷேத்திரம் உள்ளது; அதில் சிவபெருமான் வியாசலிங்கம் 

ஏன்னும் பெயசோடு வீற்றிருக்கின்றார் ; அது மகா மையை 

யுடையது ) ௮ தன் கிழக்கில் வரிஷ்டர் காமகேனுவின் பாலைக் 

காய்ச்சிக் கடைந்து எடுத்ச வெண்ணெயிழுல் இவலிங்க ரூப 

மாய்ப் பிரதிஷடை செய்யப்பட்ட வெண்ணெய் லிங்கத்தை 

யுடைய ஈவநீதீபுரம் என்னும் க்ஷேத்திரம் உள்ள. அது 

முசுகுச்த சக்£வர்த்திக்குச் “சொப்பனத்தில் சாணப்பட்டு ௮வு 

சால் ஆலயத்திருப்பணி செய்விக்கப்பெற்று ௮வருக்கு மிகுஈத
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மேன்மைகளைச்செய்வித்தது, இரந்த க்ஷேத்தரத்திற்குக் கிழக்கில் 

அஷ்டஇக்கலும் மிக்க தேஜசோடு விளங்குகின்ற ரேத்தின 

புரீச்வர ஸ்வாமி யென்னும் சாமச்தையுடைய ரெத்இனலிங்கம் 

இருக்கின்றது. (Bis ரெத்தின லிங்கம் இருக்கும் இடம் 

போருள்வைத்தசேரி என்னும் புரவச்சேரிம்ாரும்), இர்த 

செத்தினலிங்கத்துக்கு ஈசானபாகத்தில சிவ் பெருமான் ஞான 

லிங்க சொருபியாய் விளங்குகின்றார் (ஞானலிங்கம் விளங்கும் 

இடம் மஞ்சட் கோல்லை யெனவழங்கும் குங்குமவன மாகும்.) 

(இந்த ஞானலிங்கம் காகபட்டினம் (ஸ்ரீ காயாரோகண 

சுவாமியைத் தனக்குச் கிழக்கே விளங்கும்படியாகப் பெற்றது), 

இந்தக் குங்குமவனம் போகமோக்ஷங்களைக்கொடுக்கக் கூடியது; 

மனுஷர்களுக்கு ௮வரவர் எண்ணிய எலலாவரங்களையும் 

மேன்மையாகச் தீரவல்ல௮, இந்தக் குங்குமவன த்தில் மகாதேவ 

சாய சவெபெருமான் ஞானமூர்த்தியாய் விளங்குஇன்றார், ஞானா 

னச்ச சொரூபியாகிய ௮வரும் போகமோக்ஷங்களைக் கொடுக்க 

கூடியவர், இந்தக் குங்குமவன த் தையும் ஞானலிங்கத்தையும் 
செரல்லக்கேட்டால் எல்லாப்பாவங்களும் நீங்கும் ; தரித்தால் 

சமஸ் த9த்தியும் உண்டாகும், ஒருக்கால் இருதயத்தில் தியானிச் 

தாலும் அஞஷ்டஜஐசுவரியம் முதலிய” சகலசம்பத்றுச்களும் ௮தி 

தத்ிரத்தில் உண்டாரும், சம்புவாகெ ஞானலிங்கத்தை அருள் 

சனைசெய்தாலும் செய்வித்தாலும் மோக்ஷமுண்டாகும். இ.இிற 

சம்தேகமேயில்லை, சாவபூதீங்களுக்கும் பிரரணப்பிர.திஷ்டை 
செய்து :;ராணவாயுவு ரூபமாய்விளங்கும் GOSS ரூபமான 

தேவியே அவ்விடத்தில் விளங்குகின்றாள், எல்லாக்குணங்களும் 

நிறைர்தவளும் சமஸ்தசம்பத்சையுங் கொடுக்ககூடியவளும் 
மகிஷாசூரளைக்கொன்றமையால் சர்வதேவர்களாலும் ஸ்தோத் 

ஜீரம் பண்ணப்பட்டவளாம் ௮ர்தஞானவல்லியே குங்குமாரண் 

ணிய க்ஷேத்திர த்தில் எக்காலமும் விளங்குகின்றாள், இன்னும் 

அவ்விடத்தில் கிரமப்படி. தெரிர்து ஸ்சானம் செய்சன்றவர் 

களுடைய . சர்வபாபங்களையும் சாபங்களையும் போக்கக்கூடிய 

ஏழுதீர்த்தங்களுள்ளன ; ஆதலால், முனீச்வரர்களாயெ: நீங்கள்
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அசத இடத்திற்குச் £கரமாகப் போய்ச் சேருங்கள், என்து 

ஆசாசவாணி சொல்லிய வார். த்தைகளைத் தபசிகளாகிய ரிஷிகள் 
கேட்டுச் சாதுக்களாகிய சப்தரிஷிகளூம், ஜ்மதக்கினி மகரிஷியும் 

தருவாரூரினின்றும் குங்குழாரண்ணிய கோ்ஷத்திரத்திற்கு வரப் 

புறப்பட்டார்கள், 1 றப்பட்டவர்கள் முதலில் தழ்வேளூரிலுள்ள 

ஸ்ரீ அக்ஷயலிங்கேசனைத் தெரித்து, ஆச்சு மிகுதியுடையவர் 

களாய்ப் பக்திஈரத்தையோடு ஈமல்கரித்து, ௮வரிடத்து அனுகி 
ஷஞைபெற்றுக்கொண்டு, வியாசாச்சரமத்திற்கு வக்து வியாசலிப் 

கப் பெருமானை மிகுதியாக ஈமஸ்கரித்துத் தோச்திரிச். த, ௮இ௧ 

சுபத்தையுடை யவர்களாய் விடைபெற்று, இக்கில் க்ஷேத்திரத் 

இல் உள்ள 6டரீ$ ஈவரீத புரீச்வரரை வக்து தெரிசித்.2 ஸ்ரீ வெண் 
ணெய்லிகங்கப் பெருமானை சுகர்ததைலம், பஞ்சகெளவியம, பஞ் 

சாமிர்தம் முதலிய உயர்க்க பதார்த்தங்களால் அபிக்ஷேகம் 

செய்து; விதிப்படிப் பூரித்துச் சர்க்கரைப் பொங்கல் “பருப்புப் 

பொங்கல் தயிரன்னம் முதலிய ௮ன்னவகைகளும், தேங்குழல் 

வடை. அதிரசம் புட்டு லட்டு முதலிய பக்ஷண வகைகளும், 
சுகந்தபானீய தாம்பூலங்களும் நிவேதித்து, மல்லிகை மூகஷீய | 

அனேகவித புஷ்பங்களாலும் வில்வம் முதலியவற்றாலும் அலங் 

காரமாக அருச்சனை செய்து, தூபதீபம் முதலிய சோடசோப 

சாரங்களையுஞ் செய்து, ஸ்தோத்தரித்து ஈமஸ்கரித்து, ௮வ்விட 
த்தில் விடைபெற்றுக்கொண்டு, ஸ்ரீ குங்குமாரண்ணிய க்ஷேத்திர 

த்தையடைக்று, ஸ்ரீ ஞானேச்வானையும் ஞானவல்லியையும் செரி 
92௮, அர்ச க்ஷத்திரத்திற்கு மெக்கே, மிகுந்த பிரிதியோடும் 
ஷட்கோணபிடம் ஸ்தாபித்து ௮கோர மர்திரத்தைச் செபித்து 

ஸ்ரீ. ஞானலிங்கத்தையும் ஞானாம்பிகையையும் இருதயத்தில் 

வை,ச்அ ஏகாக்கர மனதோடு தியானித்து தவஞ்செய்து, பின் 

ஞானேச்வ.னைப் பூக்க மினைத்து, பூஜாதிரவியங்களைச் சேரி, 

த்துப். பாத்திய ஆசமன அர்கத்கியங்களை வைக்சிச்கொண்டு, 

ஸ்தானசுத்தி பூகசுத்தி திரவியசுத்தி மக்தரசுத்தி முதலிய சாவ் 
வகைச்சுத்தகளையுஞ் செய் து,லிங்கசுத்இயாகிய அபிஷேகத்தின் 

ஆரம்பத்தில் ஞ்ஈபனம் பஞ்சகெளவியம் ருத்திரகும்பம் சங்கம் 
முதலியவைகளைப் பூசித்து வைத்துக்கொண்டு, முதலில் டும் 

ion
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தாசன பூசை செய்து, ௮ர்க்கியங் கொடுத்துச் சுகக்ச தைலம் 

மாப்பொடி கெல்லிமுள்ளி மஞ்சட்பொடி இரவியப்பட்டை முத 
லியவற்றால் அபிஷேகத்து, பஞ்சகெளவியம் பஞ்சாமிரதம் 

வாழைப்பழம் மாம்பழம் பலாப்பழம் முதலிய்வைகளை ௮பிஷே 

இத்து, பின்னும் சர்க்கரை தேன் புத்துருக்குகெய் இளவெகநீர் 

பால் தயிர் இள்நீர் முதலியவைகளாலும் அபிஷேகிழ்து, பின் 
னும் எலுமிச்சம்பழம் காரழ்தம்பழம் மாதுளம்பழம் தமரத் 
தம்பழம் செங்கருமபு, முதலியவற்றால் அபிஷேகித்து, பன் 

or குங்குமப்பூ பச்சைக்காப்பூரம் சுகந்தசக்தனம இவை 

அபிஷேஇத்துக், கஸ் தூரி திலகம் திருச்சா& து பனுகுசட்டம் 

முதலிய சாத்தி, புஷ்பமாலை யணிசர் து, அலங்கார கைவேத்திய 

கர்ப்பூரஞ் செய், சக தனாபிஷேகத்தைக் கொண்டாடிப் பின் 

கவைய இருங்கத்தாலும் சங்கங்களாலும் ஏகதாரை ௪கஸ்.திர 

தாரை முதலியவற்றாலும் ஈவரெத்தினங்களாறு மபிஷேஇத்து 

ஸ்கான கும்பம் ருத்திர கும்பம் முதலிய கும்பங்களை ஸ்ரீ சூக்தம் 
புருஷ சூக்தம் ருத்தாம் பஞ்ச சர$தி முதலியவைகளை, 

(RSC algo சாமவேத வாக்கியங்களாலும் சுவரத்தோடும் Aare 

மத்திலுள்ள பத மச்இிரங்களைக் கரமத்தோடும் உச்சரித்து, 

அ௮பிஷேகஞ்செய்் து, வொர்க்கியங்கொடுச் து, தருவொற்றாடை 

யால் அவட்டி, சரிகைப் பட்டு பீதாம்பரங்கள் சாத்தி, சுகந்த 

இலக மிட்டு, வயிரம் மாணிக்கம் முதலிய ஈவரெத்க ஆபாணங் 

கள் சாத்தி, புஷ்பங்களால் காதுதோடு இண்டை கொண்டை 

ஹாலை வாகுமாலை முதலியவைகளால் அலங்கரிம்அ,, வேத மகதி 

ரத்தோடு சுவர்ணத்தினாலும் நூலினாலும் விதிப்படிச் மிசய்யப் 

பட்ட எக்ஞோபவீதங்களைச் சாத்தி, வேத சிவாகம மந்திரங்க 

ளால் மல்லிகை மாலதி கரவீரம் சந்தன புஷ்பம் கந்தீயர 

pur 65a புன்னாகம் பாதிரி தாமரை வில்வம் முதலிய புஷ் 

பங்களால் பூசித்து, தூபதீபங் கொடுத்து, 0 ௪ஞ்சம்பா 

கெல்லரி௫ஏயன்னம் பருப்பு கெய் கறதிவகைகள், ௮ப்பளம் வடை 

அதிரசம் லட்டு மோதகம் முதலிய பக்ஷணங்தள், பருப்புப் 

பொங்கல் சாக்கரைப் பொங்கல் ஏலம் சேக்த கற்கண்டு பொய் 

கல் பாயசம் தயிரன்னம் எள்ளன்னம் உளுச்தன்னம் தேங்
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காய் தருகல் இவைகளை மதுவாதா முதலிய வேத மக் இரங்களைச் 

கொல்லி நிவேதனஞ்செய்து, சுத்தபானியங் கொடுத்து, சந்த | 

GOT CF சாத்தி அலங்கார தீபமுதல் சோடசோபசாரமுஞ்செய் து, 

Fan Br காமார்ச்சனை செய்து, தேங்காய் பழழ் பாக்கு வெற் 

திலை ஈல்முத்துச்தீசுண்ணம் முதலிய நிவேதித்து, அலங்கார 

கர்ப்பூரஞ்செய் ௫, பஞ்சாக்ஷரத்ைச் செபித௮, சவோதாதா 

முதலிய ஆகம வாக்கயெத்தால் ஜப சமாப்பணஞ்செய்து, ஐச் 

பிரதக்ஷணமும் சாஷ்டாங்க கமஸ்காரமுஞ் செய்து, Cag wif 

ரங்களாஓ ல்தோத்தரித் து, ats சுவ£மியின் அக்கினி இக்க 

லுள்ள தீர்த்தத்தில் விதப்படி. சத்திசை மாதம் பெளர்ணிமை 

கூடிய சித்திளை கரத்இரத்தில் ஸ்கானஞ்செய்து, அக்தப்பல 

தீதைஜமதக்கினி பகவானுக்குக் கொடுக்க, ௮வர் ௮தைப் பெற் 

அப் பாடலிபுர ராஜஸ்இரீயைக் காமப்பார்வையால் பரர்.த்த பாப 

த்தை bat gO செய்துகொண்டார், அரச ஞான இர்த்தம்இன் 
௮.க்கினி மூலையில் ஒரு தாகி ஸ்சானஞ்செய்து மேன்மையடை 

ந்த சரித்திமு முண்டு என்று ஈக்திகேசீரர் சொல்ல, ௮தைசி 

சொல்லவேண்டும் என்து ௪ம்பரமுனிவர் கேட்க, கந்திஜேவா 

சொல்லுகின்ரூர், 

ஜமதக்கினி ழனிவர் பாவம் நீங்கிய படலம் முற்றிற்று 

  

தாசி வரம் பென படலம். 

  

முன் பிர்மாவானவர் உலோகங்களைச் சிருஷ்டி தச் திலோ 

த்தமை யென்னும் பெண்ணையும் இருஷ்டித்தார். அவளுடைய 

பத்தைப்பார்த்து மிகுந்த காமமுடையவரரய் ஏ! திலோத்த 
மையே | நீ என்னைக்கூடி. | என் காம விரகத்தைக் கணக்க 

வேண்டும். என்றார். அதற்குத் திலோத்தமை நரன் மிக்க ஆழ் 

குள்ளவளாயினும் உம்மால் படைக்கப்பட்டதால் உமக்குப் 

பெண்ணாயினேன் ; என்னைக் கூடவேண்டும் என்று நீர் சொல்லு 

தல் முூறையாகுமா என்று,கேட்டாள். இர்த வார்த்தையைக் 

கேட்டவுடன் பிரம்மா மிகுஈ்த கோபத்தை யடைந்து என் 

விந் 
வடிவப் NN LIBRARY
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- வார்த்தையைத் தீட்டியயடியால் பூலோகத்தில் தாசி குலத்திற் 

பிறக் து. கற்பு கெறியில்லாத பொது மகளாகச் கடவாயென்று 

சபித்தார், அதைக்கேட்ட திலோத்தமை மிகவும் மனம் 
வருக்தித் சகாதீவிஷயத்தில் சாபங்கோடுததி உமக்கும் பூலோ 

கத்தில் ஆலயம் தனியாக இல்லாமற் ே eGe_aG sory 

சொல்லிப் பிர்மாவின் சாபத்தினால் திலோத்தமையானவள் 

காஞ்டி புரத்தில் பொதுமகளாகிய தாசி வமி௪த்தில் நிக்க ௮ம் 
கோடும் பிறக் து, யெளவனதிசையடைரச்து, ஜாரையாய் விபசா 

சம் செய்யப்பட்டவளாயும், வழியிற்போகின்்றவர்களை "எல்லாம் 

திக் இக்கக் கூடியவளாயும் wT ser ows Ba மிகவும் தேர்ச்டி 
பெற்றவளாயும், ஒவ்வொரு காளும் தன்னை வந்து கூடுபவர்கள் 

அறு நாறு ரூபாய் கொடுக்கவேண்டும். என்று நிர்ப்பக்தம் செய் 

பவளரயும், இரூர்துகொண்டிருக்கன்ற காலத்து, மேன்மை 

யுடைய ஒரு பிராமணன் விதிவசச்தால அ௮வளைக்கண்டு இச் 

9௪௮, அவளிடத்தில் சென்று, உன்னுடைய அழல் கான் மிக 

வும் ஈடுபட்டேன், என்னைக்கூடி யென் மோகத்தைத் தணிக்க 

லளேண்டும் என்று கேட்க, காள் ஒன்றுக்கு ரூபாய் அறுநூறு 

கொடுத்தால் உம்முடைய விருப்பம் நிறைவேறும் என்று சொன் 
னவுட்ன், மன்னுடைய வீடுமுதலிய தாவரசங்கம செர்த்துக்களை 

யெல்லாம் விற்று, அறு. நாறு ரூபாய் சேர்த்து அவளிடத்தில் 

கெரண்டுபோய்க் கொடுத்தான் ; ௮ தத்தொகையைப் பெற்றுச் 

சந்தோஷமுகங்காட்டி, இன்றிரவு வந்து உம்முடைய இஷ்டப் 

பிடி... மோகத்தை கிறைவேற்றிக்கொள்ளலாம், ஏன்று சொன்ன 

வுடன், பிராமணன் மிகுந்த ஆசையோடும் வரது, தன்னா யலங் 

கரித்.அக்கொண்டு இரவில் ௮வள் வீட்டிற்குப்போய்த் தனக்குக் 

காமசுகத்தைக் கொடுக்கவேண்டும் என்று கெஞ்சினான். கெஞ் 

தின் பிசாமணனை ௮ர்தத் தாரியானவள், ட யார், உன்னை யிதற்கு 

முன் நாள் கண்டதேயில்லை ; யென்னைச்சேருவது உன்னால் முடி. 

யாது என்று கிராகரித்துப்பேசவும், ௮வன் மனம் வருக்தி மிகு 

நத கோபத்துடன் ௮வள் வீட்டை விட்டு வெளியில் atg 

தெருவில் நின்றுகொண்டு கற்பு கெதறியில்லா விலைமகளிலும் 

ஜாரையாய் உள்ளதாரியிற்கடையான வேியே ! என்னுடைய.
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3 கண்சியைப் பெற்றுக்கொண்டு எனக்குக் காம சுகங்கொடா 

மல் மோசம் செய்தபடியால் உன்னுடைய பொருள் மூழுவ௫ம் 

சக்ர த்தில் சாசமடையக் கடவது, நீ வஞ்சனைசெய்து பிறர் 

சிபாருளை spre உ ஏதுவாயிருக்கின்றடி உன்னுடைய 

யோனித்துவாசம் முத்துப்போகக்கடவ.த, என்று சாபச்தைக் 

கொடுத்தான், அத சாபத்தினால் அ௮ன்றிரவே,௮வள் வீட்டில் 

திருடர்கள் புகு து ௮வள் சொத்துக்களை யெல்லாங் கொள்ளை 

யடித்துக்கொண்டு போய்விட்டார்கள், மறுஇனத்தில் அவளுக்கு 

யோனிப்புற்று என்னும் வியாஇபுண்டாய்ப் புழுச்சொரிய, ga 

ளூக்கு வேண்டியவர்கள் அதற்குச் தகு$்ச மணி மகதீர ௮வுஷதி 
ங்களைப் பிரியோகஞ்செய்தும் அது திராமையால், அவள் மிக 

கவும் வருர்இ;, ஹா] ஹா வென்று கதறி ௮ழுது தன்கையில் 

பொருள் இல்லாமையாயாலும் பொருள் தேடுவதற்கும் வேது 

மார்க்கம் இல்லாமையாலும், பிச்சையெடுச்துச் *ப்பிட்டு 

அனேக கேஷேத்இரங்களைத் தெரிசித்துக்கொண்டு, ௮னேக தீர்த் 

தங்களில் ஸ்சானம் செய்தும் இராமல், வெகு சகாளலைஈ*அ ஞான 

லிங்கம் எழுக்தருளி யிருக்கும் குங்குமாரணியம் வக் ஞானஜர்த் 

தத்தில் கார்த்திகை மாதம் ஞுூயீற்றுக் கிழமையில் ஸ்சானீஞ் 

செய்து ஞானலிங்கப்பேருமானைத் செரிசித்ததும், அப்பொழுதே 

தன் வியாதி நீங்கப்பெற்று, முன்னுள்ள அழகிய சேஜசையடை 

ந் இருந்தாள், உடனே தேவர்கள் புஷ்ப விமானங் கொண்வெக்து 

௮இல் அவளையேற்தி, இர் இரலோகத்திற்குஅழை ச்அச்சென்று; 

தேவ படத்திலுள்ள பழய திலோத்தமை ஷ்தானத்சைச் கொடுத் 

தார்கள், பின்னும் அகத ஞானதீர்த்தத்தின் மகமை யனேக மிருக 

இன்றன என்று, சம்பர முனிவரைப் பார்த்து, நந்தியம்பேருமான் 

சொல்ல, அவைகளையும் சொல்லியருள வேண்டுமென்று 

பிசார்த்தித்தவுடன், இந்த ஞான தீர்த்தத்தின் தென் கரையில் 
கழுதை யெரன்று ஸ்கானஞ் செய்து மோக்ஷ மடைந்தது, அச் 

சரித்திரத்தையும் சொல்லுகிறேன், கேளும், என்று சொன்னார். 

திலோத்தமை சாபம்நீங்த படலம் ழற்றிற்று, 
Pay
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கழுதை வரம் பெறு படலம், 

  

நந்திகேசுரர், சம்பர முனிவரைப் பார்த்.துக் கோதாவரி ஈதி 
இரத்தில் மிகுந்த பூமியுடையவனும், பயிரிசெய்யும் தொழிலே 
கொண்டவனும் ஏன் குலத்திற்தேற்ப வேழம் ஓதல் முதலிய 
இலலா,வலும், கொஞ்சமும் தருமம் என்பதை யறியாதவனும் 
திரவியத்தை ஏராளமாகத்' தேடினதே யல்லாமல் தரன் ௮னு 
பவியாமலும் சற் பாத்திரங்களில் செலவிடாமலும் மேலும் 
மேலும் ௮தாம வட்டிக்குக் கடன் கொடுத்தும் ௮தஇக தமிகளைச் 
சேதி துக்கொண்டும், குங்குமம் FIDE கழுதை போன்றவனாச, 

கோபாலன் என்னும் ஓர் பிராமணன் இருக்தான்£ ஒரூ காள் ஈடுப் 
பகலில் மிக்கப் பசியுள்ளவனாகிய ஒரு SUR Hui. சென்று 
பரி தணியக் கொஞ்சம் ஆகாரங் கேட்க, இல்லையென்று மறுத் 
தும், சேரிம்பேரியே யென்று தபரியை நிதித் தஞ் சொன்னான், 
உடனே தப? மனம் வருக்திச் சென்றதும், பிரரமணன் இறந்து 
கழுதையாய்ப் பிறக்து, மலைக் குறவனுக்கும் வண்ணானுக்கும் 
மிகுந்த, சுமைகளைச் சுமக்து உழைத்துப் பின் ஒரு காள் தெறி 
கெட்டு ஒடி, அனேக சேசங்களைச் சுற்றிக்கொண்டு, பின் குங்கும 

வனத்திற்கு வக் த, மாசி மாதம் பேளர்ணிமையோடூ கூடிய மகத் 
தில், ஞானதீர்த்தத்தின் தென்பாகத்தில் விழுக்து ஸல்சானஞ் செய் 
சது. ஸ்கானஞ் செய்தவுடன் ௮தன் கழுகை வடிவம் நீங்கப் 
பூர்வ பிராமணவடிவம் பெற்றுத் சேவாமிசத் தோடும் விஷங௫, 

Sig தக்&ரையிலுள்ள கணப தியையும்,ஞானலிங்கப்பேருமானையும் 
தெரித்துப் பிரசகூணஞ் செய்தவுடன், சேவர்கள் திவ்யமான 

புஷ்ப விமானங் கொண்டுவந்து ௮ல் ஏற்றிச் சுவர்க்கத்திற்கு 
அழைத்அச் சென்முர்கள். பின்னும், குங்குமாரணிய க்ஷேத்திரத் 
இல் ஞானதீர்த்தத்தில் ஸ்சானம்செய் து ஞானலிங்கப் பெருமானை? 
'ஜெரிதத்அப்புத்தி சோகம் நீங்டுப் புத்தரப் பேறடைக்த ஒரு 
eg Brg mays. சொல்லுகின்றேன் ; அதையும் சாவதான 

மாகக் கேளும், என்று, சம்பர முனிவரைப் பார்த்து ஈர்திகேசுரர் 

சொல்லுகின்றார். — | 

. .. கழதை வாம்பேறு படலம் முற்றிற்று,
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கிருஷ்ண சாஸ்திரி புத்திரப் பேறடைத்த படலம். 

  

ஈ$இகேகரர் ஏீம்பாறை சோக்கி இந்தச் சரித்திரம் மகவும் 
புண்ணியமானதும் மேன்மையைத் தரத்தகுந்ததுமாயுள்ளது. 

இது மிகவும் குஹ்யமான ரகரியமானதால், இதை நீர் சாவதான 

மாகக் கேளும் என்று சொல்லத் தொடங்இஞர், முன்னொரு 

காலத்தில், கிருஷ்ணா 5௫” தீரத்தில் வேதவித்துக்களாகிய பிராம 

ணர்கள் நிறைந்த அக்செகாரத்தில் எல்லா சரஸ்இரங்களையும் 

படித சவரம், வேத வேதாக்த தத்துவங்களை யுணர்க்தவரும் 

௮க்னிஹேரத்தாம் முதலிய சற்கருமங்களை யனுஷ்டிக்கின்ற 

வரும், பிரரம்மணாசாரம் மூழுமையும் உடையவரும் வேதாந்த 

ஞானத்தை முழுதும் உடையவரும், கல்ல புத்திமானுமாகிய, 

கிருஷ்ண சாஸ்திரி - என்பவர் ஒருவரிருஈதார். அவருக்கு 

அவரைப்போன்ற யோக்கியதை புடையவனும் பிதாவிடத்தில் 

மிக்க பக்தி சரத்தை யுடையவனும் தன்னுடைய கையி 
லேயே பத்திர புஷ்பஞ் சமித்துக்களைச் சேடிப் பிதாவின் 

கனி காரியார் தேவபூசை முதலியவைகளுக்குச் கொடுப்பவனும், 

வேத சாஸ்திர பண்டி சனுமழான லோககாதன் என்றும்' *ஒரு 

குமாரன் இருர்தான். ௮வனுக்கு விதிவசத்தால் வியாதி யேற் 

பட்டு. மரணம் உண்டாகவே, புதீதினுடைய ௮கால மாணத் 

தைக் ் கேட்ட பிதாவாவெ கிருஷ்ண சாஸ்திரி உடனே மூச்க்சித் 
பூமியில், விழுந்து ஒரு முகூர்த்த காலம் பிரகீஞையற்றுக் 

Beare அப்படிக் இடக்தவரைப். பர்துக்கள் தேற்றிப் புத்திர 

னுக்குச் செய்யவேண்டிய உத்தரசிரியைகளைச் செய்வித்தார் 
கள், கிரியைகள் செய்து முடிந்தவுடன் கிருஷ்ண சாஸ்திரியைப் 
பார்த்து நீர் புண்ணியஞ் செய்ததோடு கடை௰யாய் Gey 

பாபத்தையும் செய்திருச்தபடியால இவ்விதம் பு,த்தாசோகம் 

கேர்க்துதன்று சொல்ல, கிருஷ்ண சாஸ்தீரி மிகுந்த கோபத்தை 

யுடையவராய்ப் ப துக்களைப் பார்த்து எனக்குச் சற்புத்திரன் 

உண்டானால்தான் இனி இவ்விடம் வருவேன் என்று சொல்லித் 
தன்னுடைய சொச்திக்களை யெல்லாச் தருமம் செய்துவிட்டுத்



16. 

தன் மனைவியுடன் புண்ணிய ஸ்தல யாத்திரை செய்யும்படிப் 
புறப்பட்டுவிட்டார், புறப்பட்டவர் பல தேசங்களெல்லாம் 
சுற்றிப் பல க்ஷேத்திரங்களிலெல்லாம் சுவாமி தரிசனஞ் 
செய்தும் புண்ணிய இர்ததங்களிலும் ம்கானஞ் செய்து 
கொண்டு, முடிவில், இந்தக் குங்குமவனத்தையடைக்து ஞான 
தீர்த்ச முதலிய ௪ப்த இர்த்தங்களிலும் ஸ்சானஞ் செய்து, 
ஞானவல்லி சமேதசாயெ ஞானலிங்கப் பெருமானைத் தெரிசத்.து 
அபிஷேக தரதனைகளெவ்லாம் ஏராளமாகச் செய்த, 
பங்குனி மாதம் உத்திர நக்ஷதிரத்தோ6 கூடிய பேளர்ணிமையில் 
ஞான தோர்த்தத்திலும் தேவ இர்த்தத்இலும் ஸ்கானஞ் செய் 
கீவுடன் அவருக்கு மிகு த ஞானமுண்டாய், இசதக்'குங்குமவன 
க்ச்தி.த்இலேயே வித்துக் கொண்டிருந்தார், அப்பொழுது, 
அவருக்குச் றக்த சற்புத்திர பாக்யெமும் மூன இருச்ததைப் 
பார்க்கிலீம்மிகுச்தபொருள்முதலிய சம்பத்துகளுமுண்டாயின, 
பிறகு ஞானலிங்கப் பெருமானிடம் அனுமதி பெற்றுக்கொண்டு, 
தன்னுடைய சொத்த ஊருக்குப் போய்ப் புத்தி மித்திர களத் 
திாதிகளுடன் வெகு காலம் வாழ்ர்திருந்து முடிவில் சவ 
சாயுச்யெப் பேற்றையடைநக்து விளங்கினார், 

கீநஷ்ண சாஸ்திரி புத்தீரப் பேறடைந்த படலம் முற்றிற்று, 

  

ந்திகேசுரர் சம்பர முனிவரைப் பார்த்து இன்னும் 
ஞானலிங்கத்தின் மகிமையைச் சொல்லுகின்றேன், சாவதான 
மாகக் கேளும், என்று செரல்லத் தொடங்கினார். ட, ஈர்மதா 
5தி திர.த்தில் வசிப்பவரும் தவசிரேஷ்டரும் நித்தியம் யோகாப் 
பியாசஞ் "செய்பவரும் பிரம்ம ஞானியுமாகிய வரமுளி 
என்பவர் இல காலம் ஜலச்தையே ஆகாரமாகக் கொண் 
டூஞ் லெகாலம் கந்த மூல பலாதிகளை ஆசாரமாகக் கொண். 
OG சில காலம் ௪ருகு பட்சணஞ் செய்துஞ் ல காலம் வேறு. 
பட்சணமின்றி வாய பட்சணஞ் செய்தும், அரிய சவச்சைச் 
செய்துக்கொண்டிருக்தார், அவருக்கு மிகுக்த லக்ஷணத்தோடு. 
கூடிய அழகுள்ளவளரயும் ரூப யெளவன சம்பன்னளரயும், மகா
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ந.ந்திகேசுரர் சம்பரமுனிவரைப்பார்த்து மறுபடியும் 
ஞானலிங்கத்தின் மகிமையைச் 

சொல்லும் படலம். 

. உத்தமியாயும்” பர்த்தாவுக்குப் பணிவிடை செய்தலே தனக்கு 

உரிய கடமையாகக் கொண்டவளாயும் GEO என்னும் ஓர் 

ஸ்திரி யிருந்தாள், தன் புருஷன் ொகாரமாய்த் தவஞ்செய் 

தலால் பதிவிரைையாகெ அக்த, அம்மாளும் நிராகாரமாக இரும் 

தகாலத்துச் தேகம் ஈடக்க முடியாத...௮௪சக்ச நிலைமையை 
அடைகச்தகி, அப்பொழுது ௮ச்சனம்மாள் பஞ்சாகூடரத்தையே: 

For ஜெபிச். க்கொண்டு ஞானசம்பன்னையாய்ள் சாதுக் 

களை மனதினால் பூஜித்து வர்தாள். அக்காலத்து, வாமனன் 

என்னும் ௮௬ரன் முனிபத்தனியின் ௮ழகைக்கண்டு ஸோ தடி 

௮ வளைக்கெடுக்க எண்ணித் தன மாயையால் நிராகா.ரமரயிருக்த 

முனிவரை ஆகாரம் செய்யும்படிக்கும் அதைப்பார்த்த பத் 

இனியும் ஆகாரத்தை உட்கொண்டு சரீர பலத்தை யடையம் 

படிக்கும் செய்வித்தான், இவன் மாயையால் முனிவரும் முறி 

வர் பத்தினியும் ஆசிரமத்தில் இருர்துகொண்டிருக்குங் காலத் 

தில் ஒரு காள் அர்த்த reg Smile கோழி வடிவெடுச்துப் 

பொழுது விடியும் அடையாளமாகக் கூவினான். கோழி கூவின 

சத்தீங்கேட்டு முனிவர் ஸ்சானத்திற்காகப் புறப்பட்டுவிட்டார், 

உடனே வாமனன் என்னும் ௮சான முனிவர் வடிஷதீதோடு 

பர்ணசாலைடிட் YAP Bi, முனி பத்தினியாகிய சுசீலையைப் பலாத் 

ETT CH Dew gO ere io heen eid v, முூனிசரேஷ்டர் வ து) 

வாமனன் என்னும் ௮சரனையும் தன் பத்தினியையுங்கண்டு, 

தோபத்துடனே மான் இல்லா காலத்து நீங்கள் இருவரும் 

தகாத 5டக்கையில் இருர்தபடியால், கோழிவடிவெடுத்தே ப் 

தக் கடவீர்கள் என்று சாபத்தைக்கொடுத்துப் பின்னுங் Cars 

கூட்டங்கள் ஞானவான்்௧களாயெ தவகெள் இருக்கும் வனத்தில் 
வக்க. யோக்கியமில்லாமல் போகக்கடவன என்றும் சபித்துத் 

தான் sus Bee சென்றவிட்டார். கோழி உர௫ுவடைச்த 

ரிஷிபத் இனியும், வாமனன் என்னும் ௮௬ னும், பல விடங்களி
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லும் வருக்தித் are, அ குங்குமாரண்மத்திற்கு வச்.து, ஞானலிங்கப் 
'பேருமானையும், ஞானவல்லியையும் தெரிசத் த, வைகாசி மாதம் 
பேளர்ணிமீமோட கூடிய விசாக ஈக்ஷ்த்திரத்தில் ஞான தர்த் 
தத்தில்: ஸ்கான்ஞ்செய்ததும், கோழி ௨ ட்வம் நீங்கி முனி 
பத்தினி உருவத்தையும், ௮௪7 உருவத்தையும் அடைகச்து காம 
மில்லாத. ஞான்வரன்களாய், அவ்விருவரும் விளங்குகையில், 

தேவர்கள் அவ்விருவருக்கும் இரு விமானங்கொண்டுவக்து கயி 
லாசத்திற்கு ௮ழைத்அச்சென்று, சிவபேருமானைத் தெரிசனை 
செய்விக்க, அவ்விருவருக்கும், சவெபெருமான் இவசரயுச்டியத் 

தைக் கொடுத்தருளினார். ஆனதால், ஞானதீர்த்தத்தின் பெரு 
மை யெனனால் ௮ளவிட்டுச்சொல்லும் தரமல்ல, என்று, இதன் 

பெருமையை ஈக்திகேசுரர் சம்பா முனிவருக்குச் சொல்லியரு 
ளிஞார். 

கோழி சாபம் நீங்கீய படலம் ழற்றிற்று, 

  

சந்திரன் சாப விமோசனப் படலம். 

  

இன்னும். ஒரு அருமையான சரிதீதிரத்தைச் சொல்லு 

இன்றேன், சாவதான மனதோடு கெளும் என்று, சம்பரரைப் 
பரர்த்து ஈந்திதேவர் சொல்லுகின்றார், ஈவக் கிரகங்களில் 

ஒருவராகிய வியாழ பகவானின் மனைவியாகியதா ரையால் 

மோக்கப்பட்ட சந்திரன், அவளை விரும்பி ௮வளிடத்தில் 

'வெகு காலம் காம சுகத்தை யனுபவித்திருக்தான். அதை 

முனிவர் ஞான திருஷ்டியினால் பார்த்து உனக்கு க்ஷம் Cree 
மூண்டாகக் கடவதென்று சாபங்கொடுத்தார், உடனே சாப 
திசை யடைந்த சந்திரன் காளுக்கு கர்ள் க்ஷயம் விருத்தி யை 

மப் பெற்று ௮னேக புண்ணிய க்ஷேத்திரங்களைத் தெரி௫த்தும் 
அனேக புண்ணிய தீர்த்தங்களில் ஸ்கானஞ்செய் தும் தீரரமல், 

ஹரித்திரவன மென்றும், குங்குமவன மென்றும், சொல்லப்படு 

இற. குங்குமாரணியத்திற்கு வர், ஞானேச்வரனையும், : ஞான 

லல்லியையும் தெரிசத்துப் பிரார்த்தித்த ஈமஸ்கரித்த ஞானத்ர்த் 

தத்தின் ஈசான்ய் “பாகத்தில், மர்ர்கழி மாதம் பெளர்ணிமையோ?
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கூடிய திருவாதிரையில் ஸ்சானஞ்செய்து,௩ உடனே தன்னு 

டைய கதய சேரகம் நீங்கப் பெற்று, ஞானத்தையும் ௮டைக்து 

விளங்கினா், ஆதலால் ஞானதீர்த்தமானது ஸ்சானம் பண்ணுறெ 
வர்களுக்கு adanpurui gary Guré@, eudus Grragang 

யும் Bat 53 செய்து அ௮ஷ்டைசுவரியத்தையு£ SIS 555 Bi 

ஆதலால், இந்த ஸ்தல புராணத்தை வாடத்தவர்களும், 
கேட்டவர்களும், மிகு$த புண்ணிய ச்சை யடைந்து, புத்திர 

பெளத்திராதிகளும் தன தான்னியாதி சம்பத்துகளும் நிறையப் 

பெற்று, அந்தியத்தில், வ சாயுச்ய பெரும் பேற்றையும் 

அடைவார்கள், 

ஸ்ரீ ஞானவல்லி சமேத ஞானேச்வராய நம: என்று ஈந்தி 
கேசுரர் ஸ்சல புராணத்சைச் சொல்லிமுடித்ததுல், சம்பர 

முனிவர் அசேகர்தரம் சாஷ்டாங்கமாக ஈமஸ்கரித்துக் குங்குமா 

ரணியத்தின் மற்ற இர்திதங்களையும் சொல்ல. வேண்டும் என்று 

பிரார்.த்திதீதரர், ஈந்திகேசுரர் குங்குமாரணியத்தில் அக்கினி 
இர்த்தம், ஞான இர்த்தம், தேவ இர்த்தம், சோம இர்த்தீம், யம 
இர்த்தம், சந்திர இர்தகம், வேத இர்த்தமென்று ஏழு Bg she 

ளுள்ளன, அ வையிருக்கு” மிடத்தையும், அவைகளின் 'பெரு 

மையையுஞ் சொல்லுகின்றேன், சாவதானமாகக் கேளும் 

என்று, சொல்லச்தொடங்கினார். 

ஸ்ரீ ஞான லிங்கத்தின் aha மூலையில் ௮க்னி தீர்த்த 

மும், செற்கே ஞான ர்த்தமும், மேற்கே தேவு: தீர்த்தமும்; 
வடக்கே சோம தீர்த்தமும், வரயுஇக்கில் யமதிர்த்தமும், ஈசா 
ஜ்இக்கில் வேத தோர்த்தமும், கிழக்கில் சந்திர தீர்த்தமும், விளவ் 

.குகன்றன, இத்திரா பருவத்தில் அக்கினி தீர்த்த,ச்தில் வகர 
னஞ்செய்தால், எல்லாப் பாவங்களும் நிவர்த்தியாகும், வை 

காசி மாதம் பெளர்ணிமையில் தேவ 81454380 ஸ்கானஞ் 

செய்தால், எவ்விதமான பாவங்களும் நிவர்.த்தியாவஅடன்,, அஞ் 

ஞானமும் கிவர்த்தியாய் அனேக அசுரர்கள் மேன்மை யடைக் 

இருத்ரொர்கள், ஆவணி மாதம் பெளாணிமைபில் சோம இரத்
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தீதீதில் ஸ்சானஞ் செய்தால், இஷ்ட தி.ச்தகளை யடையலாம்; 

௮ல் கார்த்தினீக மாதம் கடை ஞாயிற்றுக் ஜெமையில் 

ஸ்சானஞ் செய்தால் எல்லா ரோகங்களும் நிவிர்த்தியாகும்; 

மார்கழி மாதம், பெளர்ணிமையில் ஞான இர்ச்தச்தில் ஸ்கானஞ் 

செய்தால், பிரம்ம ans Burp தேரஷங்க் ல்லாம் கிவிர்த்தி 

யாகும்; மாடி மாதம் முழுமையும் மம தீர்த் தத்தில் ஸ்மானஞ் 

செய்தால்,தரித்திர CP ep ai gy நிவிர்த்தியாய்ப் போக மோக்ஷரங் 

களுங்கிடைக்கும் ; பங்குனி மாதம் உத்திர ஈக்ஷத்திரத்தில் 

சந்திர இர்ச்சத்தில் ஸ்ரானஞ் செய்தால் சர்வ தோஷங்களும் 

கிவிர்த்தியாய்ப் போக மோக்ஷங்கள் இடைக்கும். ௮ற்ப மாதம் 

யம் தீர்த்தத்திலும் கோவிலிலுள்ள ஞான கூபங் என்ற ணெற் 
திலும், CUETO Gy செய்தால் ஞான சம்பத்தோடு ஆயுள் விருத 

இயும் உண்டாகும், இவ்விதமாக," இக்சத மகாதமியத்தைக் 

காசிபர் மு,தலிய மகாரிஷிகளால் பாடலிபுர மகாராஜா கேள்விப் 
பட்டுக் குடும்ப சதெமாய் குங்குமாரணிய க்ஷேத்இரத்திற்கு 

வந்து ஞானலிங்கப் பெருமானையும், ஞானவல்லியையும், தெரி 

as sé சப்த இர்ச்தங்களிலும், ஞான கூபத்திலும் ஸ்சானஞ் 

பெய்த இச்சரனுடைய யானையாகிய ஐராவதம் பூசித்த மூல 

ஞானகணபதியையும் தெரிசத் து, வேற்றிவேலாயுதக்கடவுளாகிய 

ஸ்ரீ வள்ளீயுழ்மை தேய்வயானை சமேத சுப்பிரமீணியக்கடவுளைப் 
பிரதிஷ்டை செய்து, ஆலயத் தஇருப்பணி முதலிய செய்து 

சுவாமியினிடத்தில் உத்திரவு பெற்றுக்கொண்டு, சன்னுகடய 

பாடாலிவுர ஈகரஞ்சென்று, '௪௧ல பாக்கியங்களோடும், வெகு 

சாள் வாழ்க்திருச்து, வெ சாயுச்செயப் பெரும் பேற்றை யடைந்து 

விளங்கினார், சுபம் மங்களம், 

வாழி ஞான லிங்கமூம் 

வாழி ஞான வல்லியும் 

வாழி வேலாயுத வள்ளலும் 

வாழி €ரடி யாருமே, 

தங்தமவன மேன்னும் மஜ்சட் கோல்லை, ஸ்தலபுராணம் சம்பூரணம்.




