


சிவமயம் 

இருச்சிற்றம்பலம் 

திருக்குடவாயிற் புராணம் 

சசன்னை : ஜூ9பிடர் அச்சுக்கூடத்திற் 

பதிப்பித்தது 
Copyright Registered] [சா அன் பக்குனிமீ 

March, 1937



இந்தப் பிரதியின் எண்: 

விற்பனைக் குரிய புத்தகங்கள் 
ரூ.௮. பை 

.. இருப்புகழ் முதற்பாகம் 
ong இரண்டாம் பாகம் 
ட மூன்ரம் பாகம் 

. சிவஸ்தல மஞ்சரி-25 படங்களுடன் 
பிரமோத்கர காண்டம் (சவ கதை) 
இருதக்தருப்பூண்டி புராண வசனம் | 

.. தருவாடானைப் பீராணமும் வசனமும் .. 
. காசி மாஹாக்மியம் (சிவ கதை) ம 

.. இருகீடூர்த் தல புராணம் 

10. இருக்கணிகைக் திருப்புகம் முதலியன... 
11: இருசக்கணிகைகச் தல புராண வசனம் .. 

12. மழை 10-11 ஒன்ளய்ச் சேர்ந்தது... 
1& அறுபத்துநான்கு திருவிளையாடற் பாட் 
14, History of the Tamil Prose Literature 
15, சுந்தரமூாதக்தி ஸ்வாமிகள் சரிச்திரம் 
10. வ, த. சுப்பிரபணிய பிள்ளா சரித் இரம் 
11. கடோரகசித்தன் கதை . 
18. மஞ்ஞஜைப் பாட்டு 
19, சேவற் பாட்டு wee 
20. வள்ளி-கிழவா வாக்குவாதம் 
51. வேல் பாட்டு 
22. குமரன் தலக் குறட்பா; கன்னிக் குமரி , 
29. சுந்தர விலாசம் . 
24, இருக்குடவாயிற் புராணம் (வசனம்) , 0 10 

ஒர காலத்திற் பத்துப் பிரதிகள் வாங்கனால் ஒரு 
பிரதி விலை யின்றிக் சொடுக்கப்படும். தபாற் செலவு 
முதலியன வேறு. 

வ. சு. ஷண்முகம் பிள்ளை, 
292, விங்க சேட்டித் தேந, சேன்னை ; ]841)%45. 

C
D
N
 

O
P
 

ow 
2
 

F
o
O
C
o
S
o
c
o
s
c
O
o
O
n
a
w
e
s
 

oS 

3 
ஓஒ
. 
ஐ 

நை
ஸ்
.
 

௪
௦
௨
5
௧
5
 
ட
௩
௫
க
க
௯
௦
௦
ஐ
 

இ
ய
 

௦
௨
,
 

>
 

>
 

S
E
P
O
A
M
R
M
O
S
O
S
C
O
S
O
S
S
O
S
C
S
D
C
O
S
O
S
C
C
O
S
 

SC
 
c
e
E



டே 

சிவமயம் 

(fp b af oo 7 

குடவாயில் என்லுக் தலம் சோழ ராட்டிழஐ் காவிரியின் 

தென் கரையி லுள்ள 191- தலங்களுள் ஒன்று. திருஞான 

சம்பந்த ஸ்வாமிகளுடைய ப .திகங்க ளிரண்டும், திருப்புகழ்ப் 

பாடல்க ஜிரண்டும் பெற்றது. குறடாச்சேரி ரெயில்வே 

ஸ்டேஷனுக்கு வடக்கு 9-மைல், கும்பசகாண தீதி லிருந்து 

திருவா ரூருக்குப் போகும் வழியிற் கும்பகோணத்துக்குத் 

தென்ழெக்கு 19-மைலிலும், திருவா ரூருக்கு வடமேற்கு 
12-மைலிலும் உளளது. 

இத் நலத்தை 1099-ஆம் வருடம் மேமீ' 14- இ 
தேதியிலும், நவம்பர் மாதம் 4-,ஐர் சேதியிலும் தரிசிக்கப் 

பெற்றேன், இதற்கு முன்னரே, 1990-ஆம் வருடம் 
ஜனவரி மாதம் 8-ஆம் தேதி திருத்தேங்கூரி லிருந்து, இப், 

பொழுது திருவிடைக்கழி திருக்கோயில் மானேஜராக 

விருக்கும் திருவாளர் - தியாகராஜ ஸ்வாமிகாத முதலியா 

சவர்கள் தாம் கையயழுத்துப் பிரதியாக வைத்திருந்த 

புராண வசனத்தை யச்சிடும்படி என்னிடங் கொடுத்திருந் 

தார்கள், ஊரில் விசாரித்தும் வசனப் பிரதி வே ரென்று 

எனக்குக் இடைத்திலது, 

1998-ஆம் வருடம் ஆகஸ்டு மீற 4௨ டைத்த 

கையெழுத்துப் பாடற் பிரதி யொன்றால், இத் தலத்துப் 

புராணத்தைச் செய்யுளா லியற்றியவர் (பஞ்சபூத மா தான
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மான இருவாளுூர என்னுக இவவிய தலத்தில வ௫க்கும 

சைவ வைதிக குலமணி யாகிய ஸ்ரீ வைத்தியலிங்க தேசிகர் 

குமாரர் தியாகராஜ தேகா” என்பதும், அதற் குரை 

செய்தவர் ௮ம்பலவாணப் புலவர்? என்பதுந் தெரிகின்றன. 

இந்த வுளை எனக்குக் : இடைச்திலது. இப்பொழுது 

பதிப்பிக்கப்படும் இவ் வாரை வடமொழியினின்று யாசோ 

ஒரு பக்தரால் தமிழ் மொழி யாயிற் றென்பதை இதனைப் 

படிப்பவர்கள் உணருவார்கள், வட மொழிகள் சற்று மாறித் 

தமிழ் மொழிகள் ஆயினவே யன்றி, வடமொழி ஈடை 

முற்றிலுர் தென் மொழி ஈடையாக மாறவில்லை. 

செய்யு ஞருவமாக இருக்கும் புராண த்ைை தயும் 

அச்சிடுதல் ஈலம். ஏழு வருஷங்களாக உசையையே அச்சிட 

வியலா தாயிற்று, அதையும் தாழ்த்த லாகாதெனக் கருதி 

Quouapg gos அவுச்சேற்றினேன். அன்பர்கள் 

௮.௧. விருக்தாற செய்யுட் புராணத்தையும் ௮ச்சிடலாம். 

சிவ புண்ணியத்தின் பெருமையை யுணர்ந்து, தலவாசிகள் 

தக்க முயற்சி செய்து, சிவாபராதத்தினின்றும் என்னை 

விடுவிக்கவேண்டு மென்று பிருக த.துர்க்காம்பா ஸூம் தீராஇய 

ஸ்ரீ கோணேச பெருமானை வேண்டிக்கொள்கறேன். 

மஞ்ச குப்பம். 
1-3-1937, t வ, சு. சண்முகம் பிள்ளை. 

ப இவ்வாறே ௮௫கேகச் தலங்களுக்கு வடமொழியில் அவ் 
வவற்றின் மாஹாச்மியங்களும், சிலவற்றுக்குதி தமிழ்ச் செய்யுட் 
புசாணீட்களும், உள்ளன வென்பதையும், ௮வற்றைத் தமிழ் மக்க 
ளாகிய:நாம், உலைவின்றிச் சாழாதுஞற்றி, ஈம் ஊழை உப்பக்கரு 
கண்டு, வெளிப்படுத் துவோமாயின், ௪௨ புண்ணியங் கைகூடிச் 
சிறப்புறுவோ மென்பதையும் உணருவோ மாக,
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சிவபெருமான் குட வாயிலா வெளிப்பட்டமையால் 

இத் தலத்துக்கு இப்பெய செய்தியது. இந்தக் கோயில் 

மாடக்கோயில்களு சொன்று, 

கருடன் அுமுதங் கொணர்ந்து, தானும் தன் தாய் 

விநதையும் அடிமை நீங்கப் பெற்ற தலம், 

மதிலிலும் மண்டபத்திலும் கருடன் இருப்பது 

காண்ட லாகும். 

ஸ்வாமி - கோணேசுரர் 

அம்பிகை - பெரிய காயகு 

இட்டு செம்போற் 

கோயில்குட வாயிலாக் கொண்டுகித மும்பேரிய 

நாயகிசேர் கோணேச நாயகா (157) 

என்பர் சவசேஷத்திர சவகாமக் கலிவெண்பாவில், உமாபதி 

சிவாசாரிய ஸ்வாமிகள்,



சிவமயம் 

திருஞானசம்பந்த ஸ்வாமிக ளருளிச்செய்த 

தேவாரப் பதிகங்கள் 

].* பண் - இந்தளம் 

திருச்சிறறம்பலம் 

இகழுர் இருமா லொகொன் முகனும் 

புகழும் பெருமான் அடியார் புகல 

மகிழும பெருமான் குடவாயில் மன்னி 

நிகழும் பெருங்கோயி னிலாயவனே. 

ஓடுஈ நதியும் மதியோ டுரகம் 

சூடுஞ் சடையன் விடைதொல் கொடிமேல் 

கூடு குழகன் குடவா யில் கனில் 

நீடும் பேருங்கோயி னிலாயவனே. 

கலையான் மறையான் கனலேந்து கையான் 

மலையா ளவள் பாகம் மகிழ்க்க பிரான் 

கொலையார் சிலையான் குடவா யில்தனில் 

நிலையார் பெருங்கோயி னிலாயவனே, 

;லவுஞ் சடையான ௬ுடுகா டிடமா 

நலமென் முலையாள் ஈகைசெய்ய நடம் 

குலவுங் குழகன் குடவா யில்தனில் 

நிலவும் பெருக்கோயி னிலாயவனே,
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என்ற னுளமேவிவயிருந்த பிரான் 

கன்றன் மணிபோல் மிடறன் கயிலைக் 

குன்றன் குழகன் குடவா யில்தனில் 

நின் ற பெருங்கோயி னிலாயவனே. 

அலைசேோ புனலன் ௮னலன் அமலன் 

தலைசேர் பலியன் ௪.ரன் விதிரும் 

கொலைசேர் படையன் குடவா யில்தனில் 

நிலைசேர் பெருங்கோயி னணிலாயவனே. 

அறையார் கமலன் ௮ழலன் இயலின் 

பறையாழ் முழவும் மறைபாட நடம் 

குறையா வழகன் குடவா யில் கனில் 

நிறையார் பெருங்கோயி னிலாயவனே. 

வரைம்ர் இரடோள் அரக்கன் மடிய 

வரையார வொர்தால் விரல் வைத்த பிரான் 

வசையார் மதில்சூம் குடவா யில்மன்னும் 

வரையார் பெருங் 2காயில் மகிழ்க தவனே. 

பொன்னொப் பவனும் புயலொப் பவலும் 

தன்னெப் பறியாத் தழலாய் நிமிரக்தான் 

கொன்னற் படையான் குடவர் யில் தனில் 

மன்னும் பெருங்கோயில் மகிழ்க தவனே. 

வெயிலின் கிலையார் விரிபோர் வையினார் 

பயிலும் உரையே பகர் பாவிகள்பால் 

குயிலன் குழகன் குடவா யில்தனில் 
உயரும் பெருங்கோயி லுயர்க் தவனே, 10
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கடுவாய் மலிகீர் குடவா யில் தனில் 

நெடுமா பெருங்கோ யில்கிலா யவனை த் 

தடமார் புகலித் தமிழார் விரகன் 

வடமார் தமிழ் வல்லவர் ஈல்லவயே. 11 

திருச்சிற்றம்பலம் 

11. பண்-- காந்தாரம் 

இருச்சிற்றம்பலம் 

கலைவாழும் அ௮ங்கைமீர் கொங்கை யாருங் கருங் கூர்தல் 

அலைவாமுஞ் செஞ்சடையில் அரவும் பிறையும் satel & Ft 

குலைவாழை கமுகம் பொன் பவளம் பழுக்கும் குடவாயில் 

நிலைவாழுங் கோயிலே கோயிலாக நின் நீசே, 1 

HG WITT பைங்கழலுஞ் சிலம்பும் ஆர்ப்ப, ௮ஙகையிற் 

செடியார்ந்த வெண்டலை யொன் றேந்தி யுலசம் பலிதேர்விர் 

குடியாரந்த மாமறையோர் குலாவி Cw sg குடவாயில் 

வ்டியாரர்த கோயில கோயிலாகப் பயின்நீசே. 2 

கழலார்பூம் பாதத்தீர் ஒகக் கடலில் விடமுண்டன் 

றழலாருக் கண்டத்தீர் ௮ண்டர்போற்றும் ௮ளவினீர் 

குழலா.ச வண்டினங்கள் தத் தொலிசெய் குடவாயில் 

நிழலார்ந்த கோயிலே கோயிலாக நிகழ்ர்தீரே. 3 

மறியாருங் கைத்தலத்தீர் மங்கைபாக மாகச்சோந் 

தெறியாரும் மாமழுவும் எரியு மேர்துங் கொள்கையீர் 

குறியாச வண்டினங்கள் தேன் மிழற்றுங் குடவாயில் 

கெறியாருங் கோயிலே கோயிலாக நிகழ்ச் தீசே. 4
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இழையார்ந்த கோவ்ணமுக £€மும் எழிலார் உடையாகப் 

பிழையா த சூலம் பெய் தாடல் பாடல் பேணினீர் 

குழையாரும் பைம்பொழிலும் வயலுஞ் சூழ்ந்த குடவாயில் 

விழவீரரர்த கோயிலே கோயிலாக மிக்கீசே. 5 

௮.ரவார்ந்த திருமேனி யான வெண்ணீ ராடினீர் 

இரவார்ர்ச பெய்பலிகொண் டிமையோ மரேத்த நஞ்சுண்டீர் 

குவார்க் ௪ பூஞ்2சாலை வாசம் விசுங் குடவாயில் 

இருவார்ந்த கோயிலே கோயிலாகத் திகழ்ச் தீசே. 6 

பாடலார் வாய்மொழியீர் பைங்கண் வெள்ளே நூர்தியீர் 

ஆடலார் மாநடத்திர் ௮ரிவை போற்றும் ஆற்றலீர 

கோடலார் தும்பி முரன் றிசை மிழற்றும் குடவாயில் 

நீடலார் கோயிலே கோயிலாக நிகழ்ர் தீமே. பு 

தொக்கார்க்த பைங்கமலத் தயனுங் குறளாய் நிமிர்ந்தானும் 

அங்காந்து தள்ளாட அுழலாய நிமிர்ந்தீர் இலங்கைக் கோன் 

தீங்காதல் மரீமுடியும் தாளும் HiT SBT குடவாயில் 

பங்காரர்த கோயிலே கோயிலாகப் பரிஈ்தீசே. 8 
6 

தூசார்ந்த் சாக்கியரும் தூய்மை யில்லாச் சமணரும் 

ஏசார்ந்த புன்மொழிரீத் தெழில் கொள் மாடக் குடவாயில் 

ஆசாரம் செயமறை3யோர் அளவிற் குன்றா தடி போற்றத் 

தேசார்க்த கோயிலே கோயிலாகச் சேர்ந் தீரே. 10 

ஈளிர்பூம் திரைமல்கு காழி ஞான சம்பந்தன் 

குளிர்பூங் குடவாயிற் கோயில் மேய கோமானை 

ஒளிர்பூந் தமிழ்மாலை உரைத்த பாட லிவை வல்லார் 

களாவான தா னொழியதச் த்குசீர் வானத் இருப்பாரேடி 11 

இருச்சிற் றம்பலம்



திருத்தணிசேசன் திருவடி துணை 

அருணகிரிதாத ஸ்வாமிகள் அருளிச்செய்த 

திருப்புகழ் 
ண ணை வ ககர. 

வேலு மயிலுந் துணை 

அயிலார் மைக்கடு விழியார் மட்டைக 

ளயலார் நத்துடு விலைமாதர் 

௮ணைமீ திற்றுயில் பொழுதே தெட்டிக 

ளவ்?ர வற்செய்து தமியேனும் 

மயலா இத்திரி வதுதா னற்றிட 

மலமா யைக்குண மதுமாற 

மறையால் மிக்கருள் பெறவே யற்புத 

மதுமா லைப்பத மருளவாயே ; 

சயிலாயப் ப இியுடையா ருக்கொரு 

பொருளே கட்டளை யிடுவோனே 

கடலோ டிப்புகு முதுசூர் பொட்டெழ 

கதிர்வேல் விட்டிடு இறலோனே 

குயிலா லித்திடு பொழிலே சுற்றிய 

குட்வா யிற்பதி யுறை?வானே 

குற்மா தைப்புணர் சதுரா வித்தக 

குறையா மெய்த்தவர் பெருமாளே.



G 

சுருதி யாயிய லாயிய oof vy ws 

தொகுதி யாய்வெகு வாய்வெகு பாலவைகொள் 

தொடர்பு மாயடி யாய்ஈடு வாய்மிகு துணையாய்மேல் 

துறவு மாய மாயதெறி யாய்மிகு 

விரிவு மாய்விளை வாயருள் ஞாநிகள் 

சுகமு மாய்முடு லாய்மழை யாயெழு சுடா்விசம் ; 

பருதி யாய்மதி யாய்கிறை தாரகை 

பலவு மாய்வெளி யாயொளி யாயெழு 
e 

பகலி ராவிலை யாய்கிலை யாயமிகு ப.ரமாகும் 

பரம மாயையி னேோர்மையை யாவரும் 

௮.ரியொ ணாத்தை நீகுரு வாயிது 

பகர மாறுசெய் தாய்முதனாளுறு பயலோ?தான ; 

6 

கருது மாறிரு தோளமயில் வேலிவை 

கருதா வைகை யோரர சாய்வரு 

கவுணி யோர்குல வேதிய ஞாயுமை கனபாரக் 

களப பூண்முலை யூறிய பாலுணும 

மதலை யாய்மிகு பாடலின் மீறிய 

கவிஞ னாய்விளை யாடிடம் வாதிகள் கழுவக் ; 

குருதி யாறெழ வீதியெ லாமலர் 

Sop தாய்விட நீறிடவே செய்து 

கொடிய மாறன்மெய கூனிமி ராமுூனை குலையாவான் 

குடிபு கென மாமது சாபுரி 

யியலை யாரண வூபென கேர்செய்து 

குடசை மாககர் வாழ்வுற மேவிய பெருமாளே. 2
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ஆதிகஜாநார் துதி 

*9 sor வுக்தியு மதியுஞ் சேர்க் துகமழ்ச் BON Pe 

சிவனஞ் சேல்போஜற் 

காதளவும் விழியிடத்தாள் களித் திடச்செய் பணிகொண்டு 

கவினுஞ் சோலைத் 

தாதளவு குடவாயிற் றலத்தமிழ்த ஈஇதிக்களைமேற் 

றங்குர் தந்தி 

ரமாதளவுக் திருத் காட்டா மரைமலரசை யென்னுள்ளும் 

வணக்கஞ் செயவாம். 

விநாயகர் 

பொத்த ருக்கணெண் ணுளலஷ் திர மான் முதல் போற்றுக 

கற்ற வர்ப்பிரா னுறைகுட வாயில்மான் மியங்கா 

நூதறு சரைக்க வவ *வரியரி யறமுனிப் பயங்செர்ண் 

டெற்று மாமுக னிணைப்பத மலரிறைஞ் சிடிவாம். 

8 உர்தி--௩இ; இங்கே கங்கை, * மாது--அழகு: பெருமை. 

1 அரி யரி - அரி-மலை ; ௮ரி-- சத்துரு ;) விந்த மலைக்குச் 

சத்துரு: அறமுரி: ௮கஸ்.இியர். பயம் ஜலம்,
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பின்வரும் பாடல்கள் இனி அச்சாகவேண்டி௰ய 
சேய்யுட் புராணத்தி னின்றும் எடுக்கப்பட்டன : 

காப்பு” 

வானைமுகக் தெழும்பூக மடல்விரிர்து குடக்கனிமேல் 

வழிர்தி டுஞ்செர் 
தேனைமுகக் களிமுரலுல் குடவாயிற் கோணேசன் 

செம்ம லன்ப 

ரூனைமூகக் தூழல்பிறவி வெப்பகற்றக் குழைச்செவியி 

னுறுகாற் செய்யு 

மானைஞமுகப் பிள்ளையா ரடிக்கமல முடிசூட்டி 

யனபு கூர்வாம், 

கோணேசர் வணக்கம் 

சீர்கொண்ட வெளிமுகடு கடக்தண்டத் தப்பாலாய்ச் 

சித்தார் தத்தின் 
வோகொண்ட பேசொளியாய்ச் சின்மயமா யகண்டமாய் 

விமல மாடப் 

பேோ்கொண்ட காதமாய் விந்துவா யைக்தொமிலும் 

பிறங்கச் செய்து 

பாரகொண்ட குடவாயி லமர்ந்தகோ ணேசர்பதம் 

பணிந்து வாழ்வாம்.
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பெரிய நாயகியம்மை 

பசையாக யிச்சாஞா னஙகிரியை யஇகாரப் 

பான்மை யெய்தப் 

புரை தீர்ந்து விந்துமோ இனியொடுமா னனை ததுலகும் 

பொருந்தச் சாரந்து 

கரை தீர்க்குஞ் சமயவித சக்இயமாய்க் காணமுக்கட் 
கடவு னாகித் 

தரைமேவுங் குடவாயில் வரும்பெரிய காயகிதா 

டலை2மற் கொளவாம். 

முருகக் கடவுள் 

ஆிரண்டு மலர்க்கண்ணு மாறிரண்டு திருக்கையு 

ம.ரவிரந் தம்போற் 

கூி.ரண்டு சேவடியும் மூடியாறும் படைத்தமீரர் 

கோனுக் காக 

மாறிரண்டு கொண்டிருக்க மனத்தோடு கழ்மேல்ாம் 

வன்சூர் மாவை 

வேறிரண்டு கூறுபட வேலைறிர்,க குமரனடி 

விரும்பி வாழ்வாம்.



௨ 

கணபதி துணை, 

வமயல், 

இருக்குடவாயிற் புராணம் 

முதல் அத்தியாயம் 

கோணேல்வர ஸ்வாமி க்ஷேத்திர மாஹாத்மியம். 

முன்னொரு காலத்திற் புண்ணிய க்ஷத்திரமாய 

நைமிசாரணியத்திற், செளரகர் முதலிய முநிவர்கள் தவஞ் 

செய் துகெண்டிருக்க, அங்கு வந்த ரத பு.ராணிகரைப் பூலஐ 

செய்து, அ௮சனங்கொடுத்துக் காலை ஒளபாசக முதலிய 

கடன்களை முடித்துவிட்டு, மிக்க அர்வத்துடன் 

சொல்லுகிருார்கள : 

சூதபுசாணிகமே ! தாங்கள் வந்ததனாலே நாங்க: 

ளெல்லோரும் பரிசுத்தர்க ளானோம். பிறப் பிறப்புச்களைப் 

போக்கும் சிவபிரானுடைய கதை யென்லும் ௮மிருகத்தால் 

எங்களைப் பரிசுத்தஞ் செய்யவேண்டும், பூவுலகற் இவ 

க்ஷேத்திரம் ஒன்று, அமிருதக்ஷேத்திரம் என்றும், அதன் 

மஹிமையைக் கேட்பவர் சிவனுகவே .தடவிடுகிறா சென்றும், 

௮து மோச்ஷத்தையும், எல்லா க்த்திர மஹிமைஓஒயயுவ் 

கேட்ட பலனையுக் தருகிற தென்றுஞ் சொன்னீர்களே ? 

௮,தன் மஹிமையைச் சொல்லியருளல் வேண்டும்” என்று 

பிரார்த்தித்தார்கள். சூதர் சிவபக்தி மேலிட்டு, ௮மிருத



2 திருக்குடவாயிற் புராணம் 

க்ஷேத்திரத்தை நமஸ்கரித்து, செளாகாதி முநிவர்களைக் 

கொண்டாடிச் சொல்லுகிரூர் : 

“ நில்களே பாக்கியஞ் செய்தவர்கள் ; சந்ேகஹ மில்லை. 

மனிதசேகம் கிடைப்ப on gi. ௮.திலும் மறையவர் ஜன்மங் 

கிடைப்ப தரிதரிது, அதிலும் சிவபக்தி குறைவில்லாமத் 

இடைப்பது மிக அரிது. அதிலும் சிவபெருமானுடைய 

கையைக் கேட்கும் புத்தி யுண்டாவது wig. அதைச் 

சொல்வது ௮ கனினும் அரிது. நெடுங்காலம் செய்த 

புண்ணியத்தாற் சிவா.நுக்கரகத்தாழ் பு சாணம் சொல்லக் 

கூடியவ னாுவன்: வியாள மஹரிஷியின் அ௮றுக்ரணத்தால் 

உலகல் இணையில்லாத அமிர்த ச்ஷேக்துர த்தின் மஹிமையை 

ஈன்ருகச் சொல்லுகிமிறன், இது மற்றெல்லா கே்ஷேக்திரங்க 

ளினும் மேலானதால், நாறுசோடி கற்பகாலங்கள் 

சொன்னாலும் என்னால் முழுவதுஞ் சொல்ல முடியாது. 

நேமுவதஞ் சொல்லக் கூடியவர் கோணேச?ச ! . பழுவதுங் 

கேட்கக் கூடியவரும் ௮வ?ே, அவர் “மஹிமையை 

ஜாக்கிரதையுடன் கேளுங்கள் : 

இழக்குச் சமுத்திரத்துக்கு மூன்றுகாக வழி மேற்கிற் 

சாவேரிக்குக் காத வழி தெற்கில், எல்லாப் புண்ணியங்களையுக் 

தரும் பிரமநதிக்குக் தெற்கில் இரண்டு நாழிகை வழி 

தூரத்தில், ௮மிருத க்ஷேத்திர மிருக்னெறது, அதன் வாயு 

மூலையில் இரண்டு சாழிகை வழிதாரத்திற் சாரசேவத்இர 

வாசியாகச் சிவபெருமான் விற்.நிருக்கின் ரர், இதற்கு 

வடமேமற்கில் சமீபத்திற் புண்ணியக் க்ருவதும் 

பாபலாட்டை மழிப்பதுமான வசிஷ்ட ராசிரமம் 

இருக்கறது. அதன் அக்கி மூலையில் ஒரு சாக தூசத்திற் 

கசவீரவகத இஸ்வாரர் இருக்கிறார். இதற்குச் சந்று 

தென்மேத்கில் ஞாஈ மளிச்குஞ் சிவபிரான் ௮மார் ் இருக்கிறார்.
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இதற்கு மேற்கு ஒரு நாழிகை வழிதூ ரத்தில் 

சுவாணபுரீற்வரர் உள்ளார். இதற்குச் சற்றுத் தெற்டுல் 

பாபமலையைப் பிளக்கும் பெருமான் விற்றிருக்கெருர்: 

இவைகளின் மத்தியில் யாவற்றிலும் மேலாய்ப் புண்ணியக் 

தருவதும், அழிவில்லா ததுமான அமி ருதககஷேத்திர 

மிருக்கின்றது. அதனை நினைத்த மாத்திரத்தில் ஒருவன் 

சிவனாடிவிடுகின்மான். இது நிச்சயம், முகிவர்களே! ஆதியிற் 

சுபமான மந்தாரவன மொன் றிருந்த தாகவும், ௮துதான் 

எல்லாருக்கும் எல்லாப் புருஷார் சதங்கையும் அளிக்கும் 

உத்தமமான WAGs Cassa wrap றென்றும், 

தேவர்கள் சொல்லுகிறார்கள். யாவனொருவன் அங்குச்செல்ல 

உவகையுடன் நினைக்கின்றா2னா, ௮வன் சங்கர னாஇிவிடுகிறான் 

என்றால், அர்த க்ஷேத்திரத்தில் வசிக்கிறவாக ஞடைய 

பெருமையைச் சொல்லவும் !2 2வண்டுமா? இத் தில துக்குப் 

போக நித்து, ஓ படி. வைப்பவனுக்கு மோக்ஷம் 

கைவசமாகிவிடு மென்,ருல், மற்ற சம்பத்துக்களைப் பற்றிச் 

மசால்லவுஜ் வேண்டுமா ? ஒரு கொடிப் பொழுதேலும் 

அ௮ரைகொட்ப் போழு?தலும் அமிர்த க த்திரத்தில் 

வசிப்பவன் சங்கர னாடிவிடுகிறான். பிராமணோச்சமர்களே ! | 

_ பிராயசசித்தத்தாற் போகாத பாவங்களும் கோணேசரை 

ஒருதரம் நினைத்தாற் போய்விடும், ஆநந்த ஸ்வரூபியாயும், 

சகல தேவர்களுக்கும் மேலான வராயும்,சார்தர்த்தியாயும், 

சற்குணங்கள் நிறைந்த $நர்த்தயாயும், பிருகத்துர்க்காம்பி 

கைக்குப் பதியாயும், ௮மிருத கேத்திர வாசியாயு முள்ள 

சிவபெருமானைச் சநிப்பிரதோஷத்தில் நன்றாகப் பூஷ்த்காற் 

சிவசாரூப்பியம் நிச்சயமாகக் இடைக்கும். கார்த் இகை 

மாதம் திங்கட்கிழமையில் இவரை வில்வதளங்களாலும், 

தீபங்களாலும், புஷ்பங்களாலும், ஆ.ரச்திகளாலும்,
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வஸ்திரல்களாலும், அப. ரணங்களாலும், கைவேத்தியங்க 

ளாலும், நிர்த்தனங்களாலும் ஸ்ே தாத்திரங்களா லும் பூஜை 

செய்ஹறெவர்களுடைய புண்ணிய பல த்தைச் சொல்லவல்லவர் 

சிவபெருமானே யாவர், தங்க வில்வ தளமாலையைக் 

கோணேசருக்குச் சூட்டுபவர் அவருக்கு ஈர்திபகவானைப் 

போல் உககர்தவ ராவார், 

பிரதோஷகாலத்திற் சிவபக் தியடன் கோணேச 

சாலயம் புக்கு, கந்திசன் அர்ச்சனையைக் காண்பவர் சிவ னாகி 

விடுனெறார். பிரதோஷ விரத மிருப்பவரும், பிரதோஷ 

காலத்தில் நந்தி பகவான் முதுகிற் சேவைதரும் ௮மிருத 

க்ஷேத்திர பதியைப் பார்ப்பவரும் சம்கர னாகவிடுகரூர்.. 

பிரதோலூ. வேளையிற் கோணேசரை வில்வ தளங்களாற் 

பூஜை; செய்பவர் சங்கர னாூவிடுகிறார். இத் தலத்தில், 

தாலப்ய மஹ்ரிஷி, உலக வாழ்க்கையாகிய சமுத்திரத்தைக் 

தாண்ட லாகாதென, மோகம் விரும்பி, மந்தார மரம் 

ஒன் ௮ண்டாக்க, ௮.தன் கம் லக்ஷம் வருஷம் கோணேசரைக் 

தியானித்துக் தவம்புரிகதார். கோசணசர் திருப் இ 

யுற்றுப் பிரத்தியகூமாகத் **தாலப்யசே ! பெளர்ணமையில் 

் இருவா திரை pan? + Bo & Bev, உதய காலத்தில் 

என்னப் பூஜை செயய, இந்த மந்தார மரத்தை நீர் உண்டு 

பண்ணின தால், இம்மரம் எல்லாப் பாவங்களையும் போக்கும், 

மந்தார வனத்தை நினைத்தவர் தமது குலத்திற் பிறந்த 

கோடிபேர்கள் சிவலோக மெய்தச் செய்வார்” என்றார். 

லோகோற்பத்து, ஸ்திதி, லயங்களைச் செய்கிற கைலாச 

வாசியான சிவபெருமான், முன் பிரளயம் உண்டான 

காலத்திற் சவராசிகளை ௮மிருத குடத்திற் சேர்த் துவிட்டுப் 

பிறகு உண்டாகும் உலகம் விளக்கமெய்த, மூ வுருவங் 
கொண்டனர். குடத்தின் மூகத்இற் சிவலிங்க மாயினர்;
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துளிகள் விழுந்த இடம் அமிருத க்ஷேத்திரம் ஆயிற்று. 

wigs ஜலம் முழுவதஞ் சேர்ந்த இடம் அமிருத தீர்த்தம் 
ஆயிற்று, இங்கனம் மூன் றுலகங்களாலுங் கொண்டாடப் 

பெறுஇன்ரார். அந்தத் தீர்த்தத்தின் காற்று மேலேபட்ட 
அளவில் ௮மிருதமயமான தேக முண்டாகிற து; மோக்ஷமும் 

இடைக்கும். சிவபிரான் அஞ்ஞையால் இத் தலத்தில் 

இதிதேவியின் பிள்ளையாகிய ஒ ரசுரன் இறவாமை விரும்பிக் 

கீழ்ப் பாகத்தில் மநூராயிர வருஷம் தவம்புரிக்தான். 

இஃ தஇிப்படி யிருக்க, ௮மிருத லிங்கேசர் மீது புற்று மிக 

வளர்ந்து விட்டது, அந்தப் புற்று மழையினும் காற்றினும் 

கொஞ்சங்கூடக் கெடவில்லை, ௮தனால் மூடப்பெற்ற இலிங்க 

மூர்ச்தக்குங்கூடக் கெடு இயில்லை. இஃ திவ்வாராக, 

பாம்புகளுக்கெல்லாம் பகைவனான கருட பகவான், ஒரு 

காரணங்கருதி ௮மிருதகுடத்தை யெடுத்துக்கொண்டு 

அங்கு வர்.தார், அங்குத் தவஞ செய்துகொண்் டிருந்த 

மஹா பயங்கரன் என்னும் ௮சுரன் ௮ப் பூர்ண ௮மிருதக்தை 

யுண்டு, திடங்கொண்டு, மீட்டுநி தவஞ் செயயலா 

மென நினைத்துக் கருடனுடன் சண்டையிட்டான். கர௬ட 

பகவான் ௮மிருத குடத்தைப் புற்.றின்மேல் வைத்துவிட்டு ' 

அ௮சுரனுடன் சண்டை செய்து, ஒரு நொடிப்பொழுதில் 

அவனை மாய்த்துக் குடத்தை யெடுத்துச் செல்ல முயலப் 

புற்றுள் ஸிருநக கோணேசர், குடத்தை உள்ளே யிழுத்து 
விட்டார், கருட பகவான் அதி சிக்கரமாகத் தன் மூக்கினால் 

மலைபோஜழ் பெரிதாகய அப் புற்றைப் பிளந்தார். ௮தனுள 

விளங்குகின்ற லிங்கமூர்த்தியைக் கண்டு ஆச்சரியக் 

கொண்டு, கண்ணிமையாற்: சேவித்து, சாவால் துதித்.து.த் 

தலையால் வணக்கத் *தெரியாது செயத குற்றத்தை 

மனனித்து, ௮மிருத குடத்தை யளித்தருளல் வேண்டும் ?
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எனப் பிரார்த்துத்தார், கருணாநிதியாகிய சிவபிரான் 

௮ங்கனமே குடத்தைக் கொடுத் தருளக் கருட பகவான் 

மீட்டும் பலவாறாகக் தோத்திரஞ் செய்து பூஜிக்கச் 

சிவபெருமான் பிரசன்னமாகி ௮ரேக வரங்களைக் கொடுத் 

தருளினார். இவற்றுடன் கருட பகவான் கன் தாயாகிய 

விநதையின் துன்பத்தை நீக்கக் கருதி அவளிடம் 7பாய்ச் 

Ceri aT, BH முதல் இச் தலம் வன்மீகாசலம் என்று 

சொல்லப்படுகிற ௮௫, ஸ்வாமியையும் வன்மீகாசலேசர் என்று 

சொல்லுகருர்கள். ௮ரை கொடிப் பபொழிதேலும் 

வன்மீசாசலத்தில் வசிப்பவர் மோஷம் பெறுகிறார் என் முல், 

மந்த சம்பத்துக்களைப் பற்றிப் மிபசவும் வேண்டுமா ? 

க்ருடனாற் பிரகாசித்ககனாம் கருடாத்ரி எனவும் சொல்லப் 

பட்டுப் பாவங்களை சியல்லாம் ஈப [க்குகின்ற அதன் & (pT Bor, 

QS SUSAF Rudumore paIn CarCowrgi erences 

வெயர் பெற்றார். மிருக முடம் வைக்கப்பட்ட பின் 

அமிருதலிங்கேசர் எனப் பெயர், பேற்ரா!. கருடன் 

வேண்டு?காகு3 கிரங்கி கருணை யஙகட லாகிய சிவடுபருமா ன் 

௮மிருக குடதிைல் இரும்பக் கொடுத்த காரணத்தாற் 

சுதா கடபதி எனப் பெயர்பெற்றுர். மாசி பெளர்ணமையில் 

௮மிருத தீர்த்தத்தில் ஸ்நாரஞ் செய்பவர் பிறவித் துன்பம 

bas Cimgms wou Sagi. இவவாறு ஸ்நாகஞ் செய்வதால், 

oa Cary பிராமணர்களைக் கொன்ற 0 தாஷங்களும், 

குரு பத்தினி மு.தலியார்களைர் சேர்ந்த அக கோடி 

பாவங்களும், அடியோட அழிந்துவிடுகின்றன, எவர் 

வன்மீதாசலத்தில் இருபத்து கான்கு படிகளையும் 

ஏறுகிழுரோ அவர் கைலை மலையை ஏறுகிறவ சாவார், அப்படி. 

ஏறுமுன், படிகளுக்குக் 8 மிருக்கெற விநாயகரை வணங்கித் 

தேங்கா யுடைத்து நி ேவேதனஞ் செய்தல் வேண்டும்.
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இருக.ராஷ்டிரன் முதலாகிய சர்ப்பங்கள் ௮மிருத 

கோேத்தரத்திற சிவபிரானைப் பூசித்து ௮வருக்கு 

ஆபூரணங்க ளாயின. கருடனும் இவரைப் பூஜித்துப் பக்ஷி 

ராஜன் அன தாக இந்திராதி தேவர்களும் முநிவர்களும் 

சொலலுகிறார்கள. மேற்சொன்ன சர்ப்பக்கள ஸ்நாகஞ் 

செய்ததால் தீர்த்தத்துக்கு நாக தீர்த்தம் என்னும் பெயர் 

போந்தது. சூரியனது கடும் தவத்துக் இரங்கிச் சிவபிரான் 

சூரியனைச் சந்திரன் முதலிய எல்லா இரஹங்களுக்கும் 

HIF ஸனாக்கினார். இசனாற் கோணேசர் சூர்யேறவரன் 

என்று பதினான் குலகக்துங் கொண்டாடப் பெறுகரர், 

சந்கரனும் இவ்வா?ற பூஜித்து கஷயசோகத்தினின்றும் 

விடுபட்டான். கன்னிகைகள் நான்கு வெள்ளிக் கிழமைகளித் 

பிருஹத் துர்க்காம்மிகையைச் சிங்ஈ வாசன த்திற் பூஜித்து, 

நல்ல கணவர் முதலாகய பாக்கயங்களைப் பெற்முர்கள், 

இக் காபண்க்கால் மிருக க்ஷத்திரம் கன்னினீக 

க்ஷேத்திரம் என்றும் பெயர் பெற்றது, இன்றும் 

கன்னிகைகள் கூட்டங் கூடிக் கம திஷ்டத்தை யடையப் 

பிருஹத் தூர்க்காம்பிகைக்குப் பூஜை செய்இரர்கள். சிவ 

ராத்திரியிற் கோணேசசை ஈல்ல பஞ்சாமிருதங்களாலும், 

எண்ணெய்களாலும், வாசனைப் பொடிகளாலும், ௮ gs 
முூதலானவைகளாலும் கடலைச் சுண்டலாலும், வில்வ 

தீளங்களாலும் ஒருகாற பூஜிப்பவர் மஹாசாஜா YAO SH 

தண்ணம். சிவ ராத்திரியிற் கோணேசருக்கு ஒரு சாமம் 

அர்ச்சனை செய்பவர் சக்இரவர்த்தி யாவார். இரண்டு சாமம் 

அர்ச்சனை செய்பவர் தேவ ராவார். மூன்றுடி சாமம் 

௮ர்சசனை செய்பவர் கைலாசத்தில் வெகுகால மி௫ப்பார், 

நான்கு சாமங்களிலும் பக்தியுடன் பூஜிப்பவர் சிவனே 

யாவார். சந்தேகமில்லை. எவர் கோணேசரை அழகும்
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மென்மையுமுள்ள வில்வ தளங்களால் Bobs Sg oT 

பூவிக்கிருரோ ௮வர் சிவசாரூப்யம் ௮டைகரூர்: எல்லாப் 

புருஷார்த்தங்களையும் பெறுகளுர். பிறர் பெறுதற் கரிய 

சர்த்தியையும் சிவ பக்தியையும் பெறுகிறார். தீர்த்தங்க 

ளெல்லாவற்றினும் மேலான wins தீர்த்தத்திலும், 

சக்த. இர்த்தத்திலும், பிரம இர்த்தத்இிலும், சூரிய 
இரத்தத்திலும், அக்கி தீர்த்தத்திலும் ஸ்நாகஞ் செய்பவர் 

எல்லாப் பாவங்களினின்.று நீங்க, ௮றம் பொருள் இன்பம் 

வீடு என்னும் நான்கு புருஷார்த்தங்களையும் அடைந்து 

சிவனாகின்ளூர், சிவபெருமானது தாமரைப் பூப்போன்ற 

பாதங்களிற் பக்தியுடையவர் இவ் வுலகற் குறைவில்லாத 

சீர்த்தியையும், சம்பத்தையும், ஞாகத்தையும் அடைகிறார். 

அரசர்கள் பக்தி செய்யின் தம் சத்துருக்களை வென்று 

ஜய மடைகருர்கள். ஈற்றிற் சம்சார பந்தம் நீங்கிக் கைலாச 

மெய்திக் கைலாசகாதருடைய ரூபத்தையும் பெறுகிறார்கள். 

இங்கனம் ஸ்காக்தபுராணத்திம் பூகோள விஸ்தாரத்தில் 

மேல் WIE sD சூதக செளரக சம்வாதத்தில், ௮மிரூ.தஸ்.காக 

, வைபவத்தில், அநுக்கிரமணிகை என்கற முத லத்தியாயம் 

முடிர்தது. 

இரண்டாம் அத்தியாயம் 

செளககர் முதலிய முநிவர்கள் சூதமுநிவமை கோக்கு, 

“வியாச மகருஷியின் இரண்டு பாத கமலங்களிலும் பக்தி 

யுளள ஸகான்களுக் கெல்லாம் சிறந்த பக்தியை யுடைய சூத 

புராணிகரே! வியாச முநிவர் அறுக்கரகத்தால் நீர் 

எல்லாவற்றையும் ௮.றிர்தவ ராகறீர்; சக்க மில்லை-கருடன் 

எதற்காக அமிருதக்ஷத்திரத்துக்கு வந்தார்? ௮மிருத
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குடம் எங்கே யிருந்தது? எதற்காக அதைக் கருட. 

௮மிருதக்ஷேச்தரச்தக்குக் கொண்டுவந்தார்? அவர் 

புறசின்மேல் வைத்த குடம் அதற்குள் மறைந்து 

விடுவானேன்? இவைகளை ஈன்றாக எங்களுக்குச் சொல்லல் 

வேண்டும். தயைசெய்து எங்களைப் பரிசு த்தமாக்க 

வேண்டும், யாஙக எளனைவரும் கோணேசழூர்த்தியின் 

மூமையை எப்பொழுதுக் கேட்க விரும்பும்.” 

என்மார்கள். இக்ஙனம் வேண்டப் பெற்ற சூதமுநிவர் 

சொல்லுகிறார்: 

நீங்க ளெல்லோரும் கோணேச ஸ்வாமியின் 

மஇமையைக் கேளுங்கள், அதைக் கேட்டவர் எத்துணைப் 

பாவிகளாயிலும் எல்லாம் பாவமும் போய்ப் புண்ணியவான்க 

ளாகிறா: புண்ணிய காலங்களிற் சிவகதையைக் 

கேட்பவர்கள் பாக்கியசாலிகள், Rasen தயைக் கேளாத 

கெட்டவா்கள் வியாதஇியாற் பீடிக்கப்பட்டு பெள.ரவ கரகத் 

துறுவார்கள், சிவகதையைக் கேட்பவர்களை அ௮ளுயையால் 

கிர்திப்பவர்கள் பிரயோஜனமற்ற நபும்ஸகராய்ப் பிறக் 

இரர்கள், சிவபுராணம் படிப்பவர்களையும், விபூதி ரத்தி 

சாந் தரித்தவர்களையும் நிந்திப்பவாகளும் இவ்வாறே 

ஈபுபஸக ஜன்மதையடைஇருர்கள்: தம்மினும், இருமினும் 

சிவபேருமானை நினைபவர்களும், இக்திரியஙகளை வென்று 

Rouse தீயிற் பக்தியால் ஈடுபடுபவர்களும், சிவாலய 

G7 Size முதலிய சிவதருமங்களைச் செய்பவர்களும், 

சிவபிரானுக்கு ௮பிஷேகஞ் செய்கறெவர்களும், சிவார்ச்சனைக் 

கெனச் தோட்டம் வைத்து வில்வம் முதலியவற்றை 
வளர்க்கறவர்களும், சிவபெருமானுக்குச் சூர்ணோதிஸவம் 

செய்கிறயர்களும் அளவற்ற நற்காரியம் செய்தவராவார்கள். 

அ௮0ோேக ஜுமங்களிற் செய்த புண்ணிய மேலீட்டினாலேயே
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எ.ச்சதையைக் கேட்பதிற் புத்தி செல்றெது, Cae 

புண்ணியங்களைச் செய்கவர் மாருட ராகரூர், அதிலும் 

மிக்க புண்ணியஞ் செய்தவர் சிவபக்இியை ௮டை௫இரூர். 

இதனினும் மிக்க புண்ணியஞ்செய்தவர் சிவசரித்திரங்களைக் 

கேட்க விரும்புகிறார். ஆதலின், நீங்கள் மஹாபாக்கிய 

வான்கள். உங்களை யடைர்த நானும் பாக்கியம் பெற்மறன். 

ஆதலின் அமிருதச்ஷூக்தர மஹிமையைச சுருக்கமாகச் 

சொல்லுறன், அதை ஒருகால் கேட்கினும் மோக்ஷங் 

இடைக்கும். த 

முற்காலத்திற் காசிபருக்கும் விநதைக்கும் புத் தர ராய 

௧௬ பகவான் மஹா பல பராக்கிரம முடையவசாயும், 

எக்காலும் விஷ்ணுவுக்குப் பிரிய முள்ளவராயும் இருக்கார். 

இக கைய கருடன் தன் காயின் வி.ழப்பப்படிக் தன் 

இளைய காங்கய கத்துருவின் பிள்ளைக ளாகிய பாமபுகளை த் 

தரன் வாகனமாகிச் சுமந்து கொண்டு?பாய்ட் வைகள் 

இஷ்டப்பட்ட இடத்தில் விடுவது. வழக்கம், SDH BN aT 

ஒரு காரியத்தால், வேளைக்குவரக் தடைப்பட்டகருடனைப் 

பார்த்துப் பாம்புகள் மிகக் கோபழுற்றுச் சற்றும் பயமின் நிக் 

கடி தீகன, அடா, அடிமைக்கார கருடா! எனடா, நாச்கள 

சவாரி3போவகதைக் தாமதிக்சச் செய்தாய? சீக்கிமமாக 

எங்களைச் தூக்கிச செல்லடா, ௮டா, தூங்குகிறவளலுக்கும் 

பிணத்துக்கும் கொஞ்சமேனும் வித்தியாச நில்லை, 

அ௮வவாேறே விஷத்திற்கும் எண்ணெய்க்கும் பேத மில்லை. 

பிராமணனுசக்கும் கெருப்புக்கும் பேத மில்லயடா, 

பிண சுக்கும் ௮டிமைக்காரலுக்கும் பேச மில்லையடா. இனி 

ஜாக்கிரதையுடன் எப்பொழும் நாங்கள் சவா/சீபாகுங் 

காலத்திற் காத்திருந்து எங்களைச் சுமத்தல்வேண்டும். 

யாரோடும் பேச லாகாது. உன் சொர்தவேலை யென்றையும்



இரண்டாம் அத்தியாயம் 11 

பாராது எங்களைச் சுமக்கவேண்டிய வேலையைப் பார, 

தவறுவாயாயின் nome அடிப்போம், கொல்லுவோம்” 

என்று, நாடோறும் பாம்புகளாற் கண்டிக்கப்பட்ட கருடன் 

வெட்க மடைந்து, தன் தாயாகிய விஈதையிடஞ் சென்று 

வணக்க, மனமுதலியவற்றைக்” இடப்படுக்திக்கொண்டு) 

தாயே! எதற்காக உன் சக்களத்தியாகிய கத்துருதேவிக்கு 

நீ அடிமை வேலை செய்கஞய? ௮வ ளுடைய பிள்ளைகளுக்கு 

நான் ௮டிமைவேலை செய்வானேன்? இகற்கு உண்மையான 

காரணத்கைச சொல்லுக” என்று பிரார்த்தித்தார். 

விநதை சொல்லுகருள்: **அப்பா, குழந்தாம்] முற்காலத் 

தில் சகேவர்கள் மிருகம் வேண்டிப் பாற்கடலைக் 

கடைந்தார்கள் ;) மந்கரமலையை மத்தாக நிறுவினார்கள்; 

வாசுகியைக் கடைகயிருகக் கொண்டார்கள். தேவர்கள் 

ஒரு புறமும் அசுரர்கள் ஒரு புறமுமாய் நின்று 

கடையும்பெரமுது, அதிலிருந்து மிக்க அழகுடைய 

உச்சைசிரவம் என்னலும் குதிரை தோன்றிற்று. 2 தவர் திரன் 

HOSE கனக்கு வரகனமாகக் கொண்டார், என் 

சக்கள ச்தியாகிய காகமாகாவடன் 2வடிக்கையாகப் பேசிக் 

கொண், “இக்தக் குதிரையைப் பார், எவ்வளவு அழகாயும் ் 

முழுவெளுப்பாயும் இருக்கறது! இக்தினுடன் &டற் 

கரைக்கு வருகிறது பா” என்றேன், அவள் ஏ விரதை, 

உனக்குப் புத்தியிலலை யென நினைக்கமறன். அந்தக் 

குதிரைக்கு வால்மட்டும் கறுப்பு நிறம்' என்றாள். கான் 

மறுபடியும் 4௪, கத்துரு! அப்படி யன்று; ௮ச்தக் குதிரை 

முழு வெளுப்புத் தான்' என்றேன், அவளுக்கு _வெகு 

கோபம் வந்துவிட்டது. என்னைப் பார்த்து, ஏ, ஷிஈதை! 

ஏ, ஸக! அந்தக் குதிரை வால் கறுப்பா யிருந்தால், நீ என்ன 

வித மாகருய்? சொல்" என்றாள். கானும், “அந்தக் குதிரைக்கு



12 திருக்குடவாயிற் புராணம் 

வால் கறுப்பா யிருர்தால், உனக்கு நான் வேலைக்காரி 

யாகிறேன் தடையில்லை' என்றேன். ௮வள் வுக்தக் குதிரை 

அங்கு வர நேரமாகு மாதலால், என்னைக் காத்திருக்கச் 

சொல்லித் தான் வீடுபோய், அங்குச் செய்ய வேண்டிய 

வேலைகளைச் செய்யச்சொல்லி வேலைக்காரிகளுக்கு உத்திர 

விட்டுவிட்டு, என்னிடம் வருவதாகச் சொல்லிப் போயிளை. 

நான் காத்திருந்தேன், seer தன் பிள்ளைக ளாகிய 

பாம்புகளைக் கூப்பிட்டுப்  ளெளைகளே! உங்களுக்கும் 

எனக்கும் சுகத்தைத் தரக்கூடிய உண்மையான என் 

வார்த்தையைக் கேளுங்கள். என் சக்களச்தி வி௩தை 

உங்கள் பிதாவுக் குகந்தவளாய் அவரிடம் எப்பொழுதும் 

இருக்கிறாள். எனக்கு அது எப்படிப் பொறுக்கும்? 

அவள கொழுப்பை எப்படியாவது அடக்கமவண்டுமமன 

எனக்கு நினைவு, ௮.தற்கு இதுவே ஈல்ல சமயம், திருப்பாற் 

கடலைச் தேவர்கள் ௮மிருதம் வேண்டிக் கடைக்தபொழுது, 

முதலில் உச்சைசிரவம் என்கிற முழு, வெளுப்பான கு.இிரை 

தோன்றிற்று, ௮து இந்திரனுக்கு வாகன , மாயிற்று. 

கடற்கரையில் யானும் விதையும் வேடிக்கைப் பார்க்கப் 

- போனபொழுது, அவள் என்னை நோக்க, முழுதும் 

வெளிறிய குதிரையைப் பார்; நிரம்பவும் அச்சரியம்) 

இத்தகைய குதிரையை யாண்டும் கண்டிலேன்' என்றாள். 

நான சன் வால் கறுப்பு என்றேன். Lover என் 

வஞ்சனையை யறியாது அதன் வாலும் வெளுப்புச் கான் 

என்றாள், நான் மீட்டும் தன் வால் கறுப்புத்தா 

னென்ழேறன்- அதற்கு அவள் அப்படியாயின் நா னுனக் 

கடிமை; வெளுப்பாயின் நீ எனக் கடிமை என்றாள். 

௮வளை யங்கேயே இருத்திவிட்டு கான் உங்களிடம் 

வந்திருக்கிறேன், குழந்தைகாள்! விறைவின் அந்தக்
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1ன் வாலை உங்கள் கொடுமையான கறுப்பு 

விஷப்பிழம்பால் கறுப்பாக்கிவிடுங்கள்' என்றாள், அந்தக் 

குழந்தைகள் தாயே, உண்மை பேசிய எங்கள் பெரியதாயை 

எப்படி வஞ்சிப்போம்? து எங்கள் பிதாவுக்கும் 

ஈம்மச மாகா; தாய்க்குக் துரோகம் கினைப்பதிலும் 

பரிய பாவம் இடையாது; மூத்தவள் அடிமை செய்தல் 

9யொயமோ? பாவ மன்றோ? ௮ தனால் நீ யழிக்துவிடுவாய” 

என்ரார்கள். கத்துருவுக்குக் கோபம் வந்து உதடு 

துடித்தது. “பிள்ளைகளே உங்களுக்குத் தாயாகவும், 

தர்மங்களைச் தெரிக்சவளாயும், எல்லாருக்கும் ஓப்புளளவ 

ராயும் உங்களுக்கு உதவி செய்பவளாயும் இருந்து, 

உங்களைக் கெஞ்சிக் கேட்கும் என்னைச் தெரியாதவளென 

lors sg) மூடத்தனத்தால் எனக்கு நீங்கள் தர்மம் 

உபா இக்இ3ர்கள். நீங்கள் எல்லீரும் உங்கள் குழந்தைக 

சத் தின்ஷக் கடவீர்கள்' என்று சபித்தாள், கார்த் 

2காடகன் நடுங்கத் தாயைப் பார்த்துத் “தாயே! உன் 

UIT FOS யாதாயினும் கேட்கத் தகுர்ததத; ஆதலின், 

அப்படியே செய்்க3றேன்' என்று சொல்லிக் குதிரையின் 

வாலிற் பிரவேசித்து விஷஜுவாலையால் ௮கைச் கறுப்பாக்கித் 

காயின் வார்த்தையைக் காப்பாற்றினான். ௮வளும் 

ஈ ஸனிருக்க கடற்கரை வந்து சேர்ந்தாள். கே3வந்திரன் 

தவர்கள் Bip HSS குதிரைமேல் வந்தார். 655105 

ஈன்னைக் கூப்பிட்டுக் (குதிரையின் வால் எப்படி யிருக்கிறது 

பார்' என்றாள். அந்த வால் மிகவும் கறுப்பா யிருப்பதைப் 

பார்த்து, ஒன்றுஞ் சொல்லாமலே அவளுக்கு அடிமையாய் 

யிட்டேன். பஃ-ஷிராஜனே. கற்றாவை விலைபேசி விற்றால் 

௮,கன் கன்றும் எப்படி. விலைப்பட்ட தாகிவிடுமோ, து 

2பால், ரான் அடிமை யானதால், நீயும் அடிமை யாயினாய்.
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ஆதலின் என் சக்களத்இயின் பிள்ளைகளைச் சுமக்ஜய்: 
கவலைப்படுவதிற் பயனின்று!” என்றாள், அதுகேட்ட 

கருடன்; ₹அம்மா, அடிமைத்தொழில் விலக என்ன 

செய்யலாம்? யோசித்துச் சொல்க' என்ளூர். ௮வள் 

கத்துருதேவியைக் கேட்டுச் சொல்வதாகச் சொல்லி, 

அவளிடம் போய்ச் தன் ௮யுள்வரை ஸபுடிமைத் தொழில் 

இயற்றவேண்டுமா? அல்லது ௮கற் டோக வேறு யாதானும் 

உபகாரஞ் செய்யலாமா? என்று சேட்டாள். ௮வள் 

சிலகாலம் ௮லோசித்துத் தனக்கு எத்தனைமயயா வேலைக் 

காரிகள் யெளவரத்திலும் ௮ழூனுஞ் சிறந்தவர்கள் 

இருக்கிருர்கள் என்றும், இருப்பாற்கடலில் உண்டான 

௮மிருத குடத்தைத் தருவித்துத் தந்தால், ௮டிமை வேலை 

செய்ய வேண்டியதில்லை யென்றும் சொன்னாள். Boone 

யிதைக் கரூடனுக்கு த் தெரிவித்தாள். ௮வர் சக் தோஷத் 

அடனே தன் தந்தையாரிடந் தெரிவித்து, எவுமிதத்கானும் 

மிருக குடத்தைக் கொண்டுவருவதாகச் சொல்லிக் தன் 

தாயாரிடம் உத்தரவு பெற்றுக்கொண்டு, தர்தையாரிடச் 

தான் வெகுதாரம் போகவேண்டியிருப்பதாற் பூரணமான 

் சாப்பாட்டுக்கு உத்தரவாக வேண்டுமென்று வேண்டினார். 

காசிபர், (குழந்தாய்! முன் இரு முகிவாகள் பெண்டாட்டிகள் 

பேச்சைக் கேட்டுச் சண்டையிட்டார்கள், ஆதலின் 

அவர்கள் பெரிய யானையாகவும் யாமையாகவும் பிறந்தருக் 

இருர்கள். வெகுபேர்களைத் தொக்க ரவு செய்கிரூர்கள், 

HES யானையையும் யாமையையும் உனக்கு அகாரமாகக்- 

கொள், இடையூ றின்றிச சுகமாகப் போய், மிருத 

கல௪.த்தைக் கொண்டுவா' எனறார், கருடன் அவரை 

வணங்), மீட்டுக் தாயாரிடம் வரது வணங்கக் கவலையுடன் 

தேதவலோகஞ் SFIG ETT,



மூன்றாம் அத்தியாயம் 15 

இப்படி, ஸ்காந்த புராணத்தில், மேல்பாகத்தில், 

மிருக கேச்திர மாஹாத்மியத்தில், ௮மிருத கலச 

நிமித்தம் கருடமன மிருபணம் என்கிற இரண்டாவது 
அத்தியாயம் முடிர்த து: 

மூன்றாம் அதத்யாயம 

கருடன் ௮திவேகமாசச் சென்றார். ௮.னாற் பூமியி 

லுள்ள பொருள்க ளெல்லாம் நடுங்க. யானையும் யாமையு 

மிருக்குமிடஞ் சென்று, ஜெமேலெனப் பாயந்து, ஒரு 

காலால் வை யிரண்டையுர் தூக்கிக் கொண்டு, பறக்கும் 

Gurls, pf gow snes கண்டு, ௮.திற றங்கிப்போகக் 

கருதி, அதில் யானையையும் யாமையையும் வைத்து விட்டு, 

ஒரு களையி லமர, அது சுமை பொருது கூறிந்தது. 

அ.தன்்£ழ், ஆகேக கோடி வாலூல்யா இ முநிவர்கள் தவஞ் 

செய்வதைக் கண்டு, அது ழே விழாமல் ஒரு காலால் 

தூக்கக்கொண்டு, மற்றொரு காலால் யானையையும் 

யாமையையு தூக்கிக்கொண்டு, கெடுந்தூாரஞ் சென்று, ஐ 

ரிடத்தில் ௮சுரர்கள் இருப்பதைப் பார்த்து, ௮வர்கள்பேரில் 

௮க் இளையைப் போட்டுப் பலரையும், தன் தொடையடி 

யாற் பலரையுங் கொன்று, யானையையும் யாமையையும் 

Ya sau uF யடஙகக் தேவலோகஞ் சேர்ந்தார். ௮மிருக 

கலசத்தைக் காப்பதறகாகப் பிரளய காலத்து ரெருப்பு 

நான்கு பக்கத்திலுஞ் சூழ்ந்திருப்பதைப் பார்த்தார், 

ஸ்வர்க்கக் துள்ள கங்காஜலத்தைக் தன் இரண்டு இஜகுக 

ளால் வாரி இறைத்து, நெருப்பை அணைத்தார். நெருக்கும் 

பொழு, இரண்டு பாம்புகள் காவலிருப்பகைப் பார்தது, 

அவைகளை ச் தன் மூக்கனாலும் இறக்கைகளாலுக் கொன்று
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விட்டு, ௮மிருத கலச த்தை ஒரு கையா லெடுத்துக்கொண்டு 

ஆகாசத்திற் கிளம்பினா, முப்பத்து முக்கோடி தேவர்க 

ளும் தேவேர்திரலும் கோப Nee 0, சக்திகளாலும், 

கத்திகளாலும், தடிகளாலும், ௮ரிவாள களாலும், 

சூலாயுதங்களாலும், வேலாயுதங்களாலும், ௮ம்புகளாலும், 

கம்புகளாலும் வெகு பராக்கிரமமுடைய கருட பகவானை 

யடி.தீதார்கள். அவர்களை மூக்கினாலும், இறகுகளாலும், 

கால்களாலும் அடி.தீதுங் கொத்தியும் பிளந்தும் வீழ்க தினா. 

அனைவரும் ௮ இவிரைவில் மூர்ச்சித்து விழ்ர்தனர். 

ேதவேரந்தரன் இனி நல்ல வார்த்தை சொல்லியாகிலும் 

௮மிரு௧க்தைக் கேட்கவேண்டு மென்.று நினைத்துப் பின் 

வருமாறு துதித்தார்: 

பகதிகளுக் காசரே! காப குமாரரே! மஹா 

பராக்ொம முடையவசே | துஷ்டர்களாகய அசுரர்களையும், 

சாக்ஷஸர்களையும் பசாசுகளையும் கொல்ல ௪ வல்லவரே | 

லக்ஷ்மிகாக்கருக் குகர்தவர்களுள் மூதன்மையானவரே | 

தேவே! கருடபகவானே ! இப்பொழுது மூர்ச்சை 

யடைக் துள்ளவர்களையும் என்னையும் காப்பாற்றவேண்டும், 

இந்த அமிருதம் மூப்பின் யகற்றி முழுப் பலத்தைக் 

கொடுக்கும். மஹாவிஷ்ணு இதைக் தேவர்களுக்குக் 

கொடுத்துவிட்டார். gader para அமிருதத்தைத் 

தர்தருளல் வேண்டும். உமது வீரியத்தையும், தைரியத்தை 

யும், செளரியத்தையும், காம்பி.ர.த்தையும், சாதுரியத்தையும் 

நான் ௮றிவேன். தாயும் தந்தையும் கீரே; சிரேகதெரும் 

பக்.துவும் நீரே; தம்பியும் சமயனும் கீ; எல்லாப் 

பொருள்களையுங கொடுப்பவரும் நீரே; குருவும் நீசே; 

உம்மைத் தவிர வே றெவரும் எனக் இல்லை. இந்த ௮மிருத 

தடத்துக்காக தி தேவர்கள் அசுரர்களோடு சண்டையிட்டு
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௮டிபட்டார்கள். அவர்களுக்கு ௮து பெபண்டாட்டி, 

பொருள்) பிளளை பந்துக்களினும் மேலானது, என்று 

விண்ணப்பித்து, மீட்டுந் கோத்திரஞ் செய்தான். கருட 

பகவான் மகழ்ச்சியுற்றுச் சொல்லுஇருர் : * தேவராஜனே | 

என் தாய் விரதாதேவி கத்தாரதேவியிடம் அடிமைத் 

தொழில் செயகிறாள். ௮மிருத கலசத்தைக் கொடுத்தால் 

௮,க் தொழில் நீங்கும் எனக் ௧5 தரு2தவி சொன்ன தால், 

அதற்காக கான் இங்கு வரதன். ௮மிருத கலசத்தைப் 

பார்த்துக் கத்துரு கவி ஸக22தாஷ மடைந்து, என் தாயின் 

௮டிமைத் தொழிலை நிக்கிவிடுவாள்: * பிறகு கலசம் உன் 

னிடம் வந்துவிடும். கத்துரு முதலானவர்கள் அதைப் 

பார்க்கலாமே தவிர, அமிருதம் உண்ண அவர்களுக்கு 

௮இகா.ர மில்லை. கொஞ்சம் பொறுத்திருங்கள். அமிருத 

கலசம் போய்விடு மென்ற பயம் வேண்டாம்" என்று 

சொல்லிவிட்டுச் சென்ற வேகத்தால் உலகங்க ளசைய, 

வன்மீகாசலம் வந்து SETH STT. முன் பிரளயம் உண்டான 

S700 5 BD பிராணிக ளெல்லாம் சரீர மழிந்து துன்பப்படும் 

பொழுது, கருணைக் கடலாகிய கைலாசபதி, கைலாச 

ரூபமான தன திடமான குடத்திற் றன் ஸ்வரூபமான 

௮மிருதத்தை நிறைத்து, அதிற் பிராணிக ஸெல்லா 

வற்றையுஞ் சேர்த்துத் தனக்கு மூன்று ஸ்தானங்களுக்குக் 

காரணமான முந்த ௮மிருத குடத்தை ஒரு காரணங 

கருதிக் கைலாசத்திற் காப்பாற்றினார். உலகத்தைப் 

படைக்குங் காலத்திற் ௮ந்தக் குடம் சிவபிரா னருளால் 

மூன்றாக வுடைந்தது. முதற்பாகம் காவேரியின் தென் 

கரையில் விழுந்தது. அப்பொழுது அந்த Bu Bee 

தன்னைத் தியானிப்பவர்களுக்குத் தன் னுருவத்தைச் 

கொடுக்கவல்ல சிவபிரான் ஆதி கும்பேசுரர் என்கற திரு 

2
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காமத்தை யுடையவசாய் விளங்கினார். இரண்டாவ தாகிய 

நடுப்பாகம் இதற்குத் சதென்கம்க் இசையில் விழுக்கது, 

அங்குக் கடேசுரர் விளங்கினார், மூன்ருாவ. தாகிய முகபாகம் 

தற்கு அறுமைல் தாசததில் விழுந்தது. அங்குக் 

கோணேசுரர் விளங்கினார். இரக்தக் கோணேச க்ஷக் இரத்தில் 

ஒரு நொடிப் பொழுதேலும், ௮ரை கொடிப் பொழு?தனும் 

வ௫ப்பவர் சிவ னாகிவிடுகின்றார். கோணேசசை மிருத 

லிங்கம் என்றும்,கைலாசநாத சென்றும் கொண்டாடுகிரர்கள். 

அவரைப் பார்ப்பதாலும், சேகவிப்பதாலும், இியானிப்ப 

தாலும், பூஜிப்பதாலும், கினைப்பகாலும் ௮ளவற்ற பாவ 

நீங்கு, முத்தி கிடைக்கும். அ தியிற் பிரமதேவர் 

கோணேசரை நன்கு பூஜித்து, உலகத்தைப் படைக்கும் 

ஆற்றலை யடைகதார். மிருகண்டு மகாமுகிவர் எண்பதாண் 

டளவும் புத்திரப் பே றின்றி மனைவியுடன் மனம் வருந்தித் 

தவித்து, வசிஷ்ட முரிவரின் 'உபதேசத்தாம் கோணேச 

கேத்ொத்தை யெய்குிக் கோடையிற் றனக்கு காற்றிசை 

யும் நெருப்பை வளர்த்துச் சூரியனை கொக்கியும், பனிக் 

காலத்இல்,நீர் நடுவிற் கழுத்தள விருர் அும்,மழைக்கால த்தில், 

வானத்தை நோக்கியும், ஆயி.ரவருஷ காலம் தவம்புரிஈ தார், 

கேோ௱ணேச பெருமான் எதிர்தோன்றித் தமக்குத் 

தென்பா லுள்ள பிரமதீர்ததத்திற் கார்த்திகை மாசம் 

நான்கு சோமவா.ரங்களிலும் உதயத்தில் மனைவியுடன் 

முழுகி, இசவிற் பூஜை செய்தாற் புத திரப்பே றுண்டாகும் 

என் மருளிச்செய்தார். முகிவர் ௮வ்வாறே செய்தமையால் 

மார்க்கண்டரைப் புத் இ.ர.சாகப் பெழறரார். துரோணாசாரியர் 

Qi se 50550 கடுந்தவ மியற்றிக் கோணேசரைப் 

gasses Spur gino சூரிய தீத்தத்திம் கார்த்திகை 
ஞாயித்றுக்கிழுமைகளில் ஸ்ராகஞ் செய்தார். கோணேசசே
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அவருக்கு அசுவத்தாமன் என்னும் புத்திரராய்த் தோன்றிக் 

செளரவர்களுக்குக் குருவாக விளங்னொ, மிருத 

குடத்தின் வாயினின்றும் வெளிப்போர்,த ௮மிரு,த துளிகள் 
௮மிருத இர்த்தமாயிற் மென த தேவர்கள் சொல்லுகிருர்கள். 

எல்லாத் இர்த்தங்களிலும் மேம்பட்ட இத் இர்த்தம் 

கோணேச ரருகி லஓுளளது, அதன் மேற்பாக் குள்ள ௮ரச 

மசத்தடியிற் பாணாசுரன் பதினாயிர மாண்டு கடுந்தவ 

மியத்றினன். பக்இ மேலிட்டுப் பஞ்சாக்ஷர ததைப் பலதமஞ் 

செபித்தான். மாசி யுவாவில் மகராளில் இடபக்கொடியை 

யுடையவரும், மலைக்கொடி மணாளரு மான கோணேசர் 

அங்குத் தோன்றிக் தவத்தைக் கண்டு களித்து, வேண்டிய 

இயாதெனக் கேட்க, ௮வன் தனக்கு ஆயிரங் கையும், 

சேவர்களுக்கும் அசுசர்களுக்கும் தலைமையுற்ற மேன்மையும் 

வேண்டுமெனப் பிரார்த்திக்க, அவ்வா? வரர் தக்தருளினார். 

ஒருக்ஷூ் பாவதி தனது தேகம் ௮.முக்கா யிருக்த.தரல் 

MGC செய்வதற்காகக் தன் ௮ழகிய பிள்ாயாரை வாயிற் 

காவலாக வைத்து, ௮வர் கைபில் ஒரு தடியைக் கொடுத்து, 

ஐ, குழந்தாய்! நான் ஸ்காநஞ்செயயப் போறன், 

ஒருவரையும் உள்ள Bios gs’? என்றாள். ௮வரும்' 

அம்மா! அப்படியே செய்கிமறன் ? என்று செரீல்லிக் 

காவ லிருக்தார. 

சிவபிரான் மூன் றுலகங்களிலுஞ் சஞ்சரித்து வந்து, 

உள்ளே நுழையுஞ் சமயத்துற் பிள்ளையார் ஈடியைக் குறுக்சே 

வைத்து, உள்ளே விடமாட்டேன் என்றார். சிவபிரான் 

பிள்ளையா ௬டைய தலையைக் கிள்ளி எறிந்துவிட்டு உள்ளே 

சென்றார். உமாதேவியார் ௮வரசை யுபசரித்து, ௮வர் படிழ்ந்த 

சமயத்துப் பிள்ளையை நினைந் தழுதாள். சிவபெருமான் 

௮வள் விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவதாகச் சொன்னார்.
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உமாதேவி தன் பிள்ளையை எழுப்பித்தா வேண்டினாள். 

௮தற்கு ௮வர் முன்னிருந்த தலை, யொட்டாதென்றும். 

மாணிபத்திரன் கொணரும் வேறு தலை யொன்றைப் 

பொருத்தி எழுப்பித் தருவதாகவுஞ் சொன்னார். 

மாணிபத்துரனுக்குப் ப தினான் குலகங்களிலும் தலை 

இடைக்சவில்லை. சிவபிரான், ‘Bypass sno sg ga 

தூங்குபவலுக்கு ஞானம் ௮ .திகரிக்கும, அக்கினிமூலையிற் 

றலைவைத்துத் தூங்குபவனுக்கு வியாதி யுண்டாகும். 

தெற்குத் இக்கில் தலைவைத் துதங்குபவலுக்குச் சம்பத்து 

அழிந் தவிடும், , தென்மேற்டுற் றலைவைத்துக் துயில்பவ 

mae பிள்ளை யில்லாமற் போய்விடும். மேற்கிற் றலை 

வைத்துப் படுப்பவனுக்கு ஞானம் வளரும். வடமேற்கிற் 

றலைவைத் துறங்குபவனுக்குக் கீர்த்தி மிகும்; Rass 

யுண்டாகும்! வடக்குத் இக்கில் தலைவைத்துப் படுத்துத் 

தங்குபவனுக்கு எல்லாம் அழிகர்துவிடும். பஙடஇழக்கற் 

றலைவை,த் துறங்கினால் எல்லா சம்பத்தும் உண்டாகும், 

வடதிக்குிற் நலைவைத்துத் தால்குறவன் தலையைக் 

, சொண்வொ, அது தவிர மற்றத் தலை பிள்ளையாருக்கு 

ஒட்டாது? என்று சொன்னார், மாணிபத்திரன் யாண்டுத் 

தேடினும் ௮த்தகைய மனிதர் தலை யொன்றுங் இடைக்க 

வில்லை. மதயானை யொன்று வடக்கே சலைவைக் g owe py. 

௮,தன் தலையை வெட்டி மாணிபத்திரன் சிவபிரானிடஞ் 

சேர்த்தார். ௮தைப் பொருத்திக் கடாகதித்தலும், 
பிள்ளையார் சுகமாக உயிர்த்திருக்தலை கோக்க, அவருக்கு 

௮௪௬ வரங்களைத் தந்தருளினார், * உனக்கு, மூஞ்சூறு 

வாகன மாகுக. நீ ப தினான் குலகங்களிலும் pe SEU 

பெறுவாய், என் பூஜாகாலங்களிலும், உற்சவ காலங்களிலும், 

உலகத்தில் விவாக முதலிய கல்யாண காலங்களிலும், எல்லா
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ஜனங்களும் உன்னைப் பூஜிப்பார்கள். அப்படிச் செய்யாத 

வர்களுக்குப் பல இடையூறுகள் வரும்; அவர்கள் 

வேலைகள் முழுவம் கெட்டுப்போகும், விசைவிற் 
பூவுலகில் எனக்கு தியி லுண்டானதொரு கேஷத்திரம் 

போய்ச்சேருக, அங்கு உன்னை யாவருங் கொண்டாடு 

வார்கள், பிறகு எங்கும் பூஜிக்கப்படுவாய், Hg 

காவேரிக்கும் பிரமகஇக்குந் கென்பக்கத்தில் உள்ளது. 

கோணேச கேஷேத்திரம் எனப் பெயர்கொண்டது' என்று 

இவ்வாராகச் சிவபெருமான் அருளிச்செய்தார். இவ்வாறு 

உத்தரவு பெற்ற பிள்ளையார் மூஷிக வாகனமேறிக் கைலையி 

னின்றும் கோணேச ச்்ஷத்திரம் வந்து சேர்ந்தார். 

யாவராலும் பூறிக்கப்பெறறார். ஆதிகஜாரார் என்னும் 

பெயருடன் அமிருததீர்த்தக் கரையில் வித்றிருக்கிறார். 

இன்றும் சித்திரைப் பெளாணமியில் gas எல்லாத் 

தேவர்களுடண ௮ேக வாத்தியங்களும் மகோஹரமான 

வேதகோஷங்களு முழக்கப் பலவாறாய somal gs 

துள்ள தம், துவஜஸ்கம்ப முள்ளதுமான மண்டபத்தில், 

ஸ்ரீ கோணேச பெருமானுக்கு sare அ௮லக்காசங்கள் 

செய்து பூஜிக்கிறார். 

அவ்விடத்தில் ஓ ரசுரன் கோரரூபத்துடன் ௮கேக 

மாயிர வருஷம் தவஞ்செய்தான். ௮மிருத கல௪த்தைக் 

கையி லேந்இி வெகு வேகமாய் வரும் கருட பகவானைப் 

பார்த்தான். அமிருதத்தை யுண்டு சுகம்பெற எண்ணி 

அதைப் பறிக்க முயன்றான், கருட பகவான் இடையூறு 

வர்ததை யறிந்தார், 

இப்படி. ஸ்காந்த புராணத்திற் 

கோணேச க்ஷேத்திர மாஹாதமியத்தில் 

மூன்றாவ தத்தியாயம் முத்றித்று.
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மஹா பயங்கரன் என்னும் அ௮சுரன, கருடன 

கொணரும் ௮மிருக குடத்தைப் பார்த்துத் தனக்கு கல்ல 
சமயம் வாய்த்ததென ம௫இழ்க் து, HDF Fon Gi பருகிக் 

கவலையற்று, மீட்டுக் தவமியற்றக் கரு இத் தான் வெகுகாலக் 

தவஞ் செய்ததனால், தேவர்கள் சக்தோஷித்து ௮மிருதம் 

௮னுப்பினாக ளென நிச்சயித்துக் தவக்ழை நிறுத்திக் 

கருடனைப் பார்த்து, (அடா, கருடா, நில்.லு; நில்லு. அமிருத 

குடத்தை எனக்குக் கொடு; கோொடாவிட்டாற் கொன்று 

விடுவேன் * என்று சொல்ல?வ, கருட பகவான் மிகச 

சினந்து, ௮மிருத குடம் உடையாமல், அ௩கிருந்த பெரும் 

புற்றின் 2மல் தருப்பையைப் பரப்பி, ௮ தன் மற் குடத்தை 

வைத்து, எ்த்துக்களாலும், முழங்கா லிடிகளாலுஞஷ் மக்கி 

ஹும் சற்று?ஈரம் பொருதார். இந்திர னுடலம், தமது 

தா யுடனும், கொஞ்ச Cur & Bev அமிருத குடம் வரு 

மெனவும், அ௮டிமைக்தொழில் நீங்கு மெனவுஞ் சொன்னது 
பழுதாகாவண்ணம், பொளளென சுரன் *தலையை 

'மூக்இனுற் கொத்திக் £3ழ கள்ளி, ௮வனைக் கொள்முர். 

தேவர்களும், இருடி.களும், கந்தர்வர்களும், சித்தர்களும், 

சாரணர்களும், மற்றவர்களும் பூமாரி பொழிந்தார்கள் ; 

புகழ்$தார்கள். கருட பகவான் ௮மிருத குடத்தை யெடுக்க 

நெருக்கினா், ௮து கோணேசர் ஆஞ்ஜையாற் புற்றுக்குள் 

மறைந்தது. கருடபகவான் துயருற்று, மலைபோற் பெரிய 

௮ப் பூற்ழை தமது மூகக்கினாற் பிளந்தார், ௮த னடூவே 

இக்இர நிலமணிபோல் விளங்கத் தன் ஜோதியால் தானும் 

விளங்கி, உலசுத்தையும் விளக்கிக் குறைவற்றதாய்ப் பிரமாதி 

தேவர்களால், வெண் பட்டுக்களாலும், ஆப.ரணங்களாலும்
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அலங்கரிக்கப் பெற்றதாய்ப் பதினாயிரம் 'சூரிய்க ளுடைய 

பிரகாச முளளகதாய், எல்லார்க்கும் வேண்டுவனவற்றைத் 

தருவதாய், ஆரற்த மூர்த்தியாயத் தான் கொண்டு வரத 

௮மிருத குடத்தை விழக்கும், அந்த YD லிங்கத்தைப் 

பார்ச்து, மயிர்க் கூச் செறிந்து, தங்க ஸ்தம்பம்போற் ழே 

விழுந்து வணங்க, கான்கு முறை வலம் வந்து, கை ப்பி 

நின்று, அமிருத குடத்தைப் பெற வேண்டித் துஇிக்கின்றார்: 

“உலகத்தைப் படைப்பதற்கும் அழிப்பதற்கும் காரண 

பூதிராய், அடியார்க் கெளியராய, அல்லார்க் கரியசாய, 

எல்லாப் பொருள்களுக்கும் மூல காரணராய்க், கல்யாண 

குணக் கடலாய, சம்சார சரகரத்துக்குப் புணையாய், 

மங்களகசமான உ! வ முடையவமை கமஸ்கரிக்கிறேன். 

ஞாகஸ்வருபியாயும, பிரமனால் வணங்கப்பெறறவரரயும், 

யாவரைடிம் ரகஷிப்பவராயும், சரஸ்வதி தேவியால் பூஜிக்கப் 

பெற்றவராகம், பரரபரவள்்துவாயம், அழிவில்லாத 

தவல் பிளிப்புவராயும், யாவராலும் போற்றப் 

படுபவரு மான சிவூபருமானை ஈமஸ்கரிக்கிமறன். மோக்ஷ 

ஞாகத்கையும், அறபத்து நான்கு கலை ஞாகஈத்தையும் 

அளிக்கும முதன்மையான ஸூர்த்தியாயும், எங்கும் 

நிறைந்தவ.ராயுப, இரிபுசங்களை யழித்தவராயும், பூரணம்ன 

வரங்களைக் கொடுக்கிறவசாயு முள்ள சிவபிரானை ஈமஸ்கரிக் 

இன், கங்கையைம் தலையில் தரித்தவராயும், எல்லா 

வுயிர்கட்கும் போக மளிப்பவராயும், புலித் தாலை யரைக் 

கசைத்தவராயும், இடபக் கொடியை யுடையவராயும், 

இடபாச.ரனைக் கொன்றவராயும், தேவ? தவராயு ஞூள்ள 

சிவனை ஈமஸ்கரிக்கறேன், இகர்திரனாற் பூஜிக்கப்பெற்ற 

பாதங்களுடன் விளங்குறெவராயும், ௮ஞ்ஞாஈ விருளுக்குச் 

சூரியனாயும், சூரிய சந்தி.ரர்களைக் கண்களாக வுடையவராயும்)
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சிவந்த நிறமுடையவரசாயு முள்ள சிவனை ஈமஸ்கரிக்க2றன். 

அஷ்டர்களை மயக்கும் மாயையை உடையவராயும், மாயையி 

னுருவான இவ வுலகத்தின் விளக்கத்துக்குக் கா.ரணராயும், 

உலகத்துக்கு ஈன்மை செய்கிறவராயும், எங்கு கிறைந்தவ 

சாயும், பார்வதி பாகராயு முள்ள சிவனை நஈமஸ்கரிக்2றன். 

மன்மதன் பே BK முடையவராயும், பிரளய 

காலாக்கினியாற் பூஜிக்கப்பெற்றவமாயும் மன்மதனை 

யெரித்தவராயும், வேண்டுவதைத கருபவராயும், பிரளய 

காலத்தில் உலகத்தை யழிப்பவராயும், உலகத்துக்கு 

எட்டாதவராயும், மஹா மஹிமையை யுடையவராயு மிருக்கிற 

சிவனை ஈமஸ்கரிக்கிமேன், வெள்ளிமலையில் வசிப்பவ.யும், 

அச்கத்தைப் போக்குகிறவராயும், தோஷங்களுக் கெட்டாத 

உருவத்தை யுடையவராயும், காமாதி ௮ரிவட் வர்க்கங்களைப் 

போக்குகிறவராயும், எல்லாக் கருமங்களுக்கும் கர்த்தராயு 

மூள்ள சிவனை ஈமஸ்கரிக்கிறன். சத்துருக்களுக்கு உக்கிர 

ரூபியாயும், பயத்தை யுண்டுபண்ணுகிறவ்ராயும், பக்தர்க 

ளுக்குப் பயத்தைப் போக்குகிறவராயும் ஆதியாயும், 

பிறப்பு முதலியவைகளுக்குக் காரணராயும், சா.தக்களுக்குச் 

சுகர் த.ர இவ் வுலகி லுள்ளவராயு மிருக்கற சிவனை ஈமஸ்கரிக் 

இன். மந்திரரூபியாயும், மக்திரத்தின் அர்ச் தளுபியாயும், 

மந்திரத்தைக் கண் முதலான உறுப்புக்களாகக் கொண்டவ 

சாயும், மந்திரத்தின் பலத்தைக் கொடுப்பவராயும், ஈல்ல 

மந்திரத்தை யுடையவராயும், பஞ்சாகூ.ரத்தாற் பூஜிக்கப் 

பெற்றவராயும், மர்திரக்காற் புகழப்பெறறவராயு முள்ள 

சிவளை நமஸ்கரிக்கிறேன். நல்ல விளக்க முடையவராயும், 

குருவை விளங்கச் செய்கிறவராயும், குருவினிடத்தி 

லிருப்பவராயும், குருஸ்வருபியாயும், கானே குருவாயும், 

குருச்களுக் கெல்லாம் குருவாயும், லோக குருவுமா யிருக்ெ
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சிவனை கஈமஸ்கரிக்கறேன். உலகங்களுக்குக் கருத்தா 

வாகவும், விசாத்தா (சூரியன்) ஆகவும், அழகிய உருவ 

முள்ளவராயும், பிரளயத்தில் உலகத்தை யழிப்பவராயும், 

வேதமாக தியாயு முள்ள சிவனை ஈமஸ்கரிக்கவேன். ஐஸ்வர்ய 

மூர்த்தியாயும், பலவான்களுக் கெல்லாம் மேலானவராயும், 

அழக அங்கங்களை யுடையவராயு முள்ள சிவனை ஈமஸ்கரிக் 

Sipe. Fa சற்குண ஸ்வளூபியே ! பிரபுவே! அருள்புரிக, 
வாமசீதவ னென்னும் திருகாமமுடைய பிரபுவே! அருள் 

புரிக, கோச பிரபுவே ! அருள் புரிக. அழிவில்லாத 

உருவத்தை யுடையவசே ! அருள் புரிக. பார்வதி தேவியுடன் 
விளங்குகிற உம்மை ஈமஸ்கரிக்கிறேன். சிறிதிற் சிறிதாயும், 
பெரிதிற் பெரிதாயுமுள்ள உம்மை நமஸ்கரிக்கிறேன். 

பகவானே ! பலகாலும் நமஸ்கரிக்கிறேன், எவ்விடத்தும் 

நமஸ்கரிக்கிறேன். எக் காலமும் ஈமஸ்கரிக்கிஜேன், தேவ 

தேவே! ல்லா மங்களங்களையும் கொடுக்கும் அமிரூத 

கலசத்தை அளித்தருளல் வேண்டும். என் தாயின் 

அடிமையை நீக்கத் தேவம்லாகஞ் சென்று, இந்திரனிட 

மிருக்க மிருக கலசத்தை எடுத்துக் கொண்டு who gor, 

இங்கு என்னுடன் சண்டை செய்ய வந்த HFT PSG 

பயந்து, புற்றின்பேரிற் கலசத்தை வைத்து, வினைப் 
பொரு தழித்மதன். மீண்டு ௮தை யெடுக்க வரும்பொழுது, 

yo புற்றுக்குள்ளே போயிற்றெனப் புற்றை என் 

மூக்னொற் பிளந்தேன். தங்களைத் தரிசிக்கப் Cupp, 

ஆச்சரிய முற்றேன். என் தாயின் அடிமை நீங்க ௮மிருத 

கலசக்தை அளித்தகருளல் வேண்டும்'' என்று பலவாறு 

வேண்டிக் கைகூப்பி நின்றார். கோணேசபெகுமான் 
புன்முறுவல் பூக்து, “பக்ஷிராஜ னாகிய கருடனே! இப் புற்றி 

னுள் இருந்த யான் உன்னால் உலகத்தில் வெளிவந்து விளங்க



26 திருக்குடவாயிற் புராணம் 

எண்ணி, உன்னை மிண்டு வரவழைத்தேன். உன் தாயின் 
அடிமை நிங்க வேண்டு மென்லும் புத்தியை word 

களித்தேன். இந்தானிட மூள்ள ௮மீருத கலசத்தை அற்ப 

சண்டையில் நீ ௮டையச் செய்?தன், பிரமபகம் இடைக்க 

வேண்டி. கெடுங்காலந் தவம் புரிந்த மஹா பயங்கான் 

என்னும் அசுரனை உன்னுடன் பொரச்செய்து முடி BS SO, 

பிரளயத்தால் உலக மழிந்த காலதக்இல், எல்லா ஜீவராசிகளும 

கைலையங்கிரியில் ௮மிருகம் நிறைக்க குடத்தில் வைத்துக் 

காப்பாற்றப்பபற்றன. பிறகு ஒரு காரணம்பத்றி, அர்த 

அமிருதகலசம் மூனறுபாகமா யுடைந்தது. அதன் 

வாயப்பக்கம் விழக்க இடம் இது; இங்மக யான் 

உறபவித்தேன். பிரமன் இந்திரன் முதலியார் பூஜித்த 

யான் நெடுக காலமானதாம் காற்றினாலும் வெயிலாலும், 

WO PUT Qo, புழகளாலும மறைக்கப்பட்டு, இப் 

புற்றுக்குள் இருக்2தன்:. உன்னால் இவ்விஉச்தைப் 

புதுப்பிக்க நினைக, ௮மிருக கலசத்தை மறத்து, உனக்கு 

ஏன் தரிசனர் த்ேதன். கலசத்தைத் தருகி றன், அதை 

உன் தாயிடஞ் செர்த்து, gar அூடிலை நிங்கக் 

சத்துரு தேவியிடம் கொடுத்து, ௮வள் ஓப்பியபின், உன் 

தாயை மகிழச்செய், அப்பால் மிருத குடத்தை 

இக்இரனுடன் சேர்ப்பித்து, உன் தாய் விதையை வணங்கி 

விடைபெற்று, விரைவில் இவ்விடம் வரு. இத் தலத்தின் 

மதில், படிக்கட்டு, மண்டபம் முதலியவைகளைப் புஅப்பி 2.௮, 

மசகோஹரமான பிரமோற்சவச்கைச் செய்க, என்னைத் 

தரிசி த்தலாலும், நினைப்பதாலும், பூஜிப்பதாலும், உலகில் 

அனைவரும் தாங்கள் விரும்பியவற்றைப் பெறுகழுர்கள். 

சந்இர சூரிய்கள் உள்ள வரையில், உன் ர்த்தி விளங்கும்” 

என் மிவ்வாறு தருவாய் மலர்ந்தருளினார். கருடபகவான்
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ஆஞ்ஞைப்படி. ஈடப்பதாகச் சொல்லி, ் அழயெ ௮மிருத 

குடத்தைப் பிரியத்துடன் ௮வர் திருவுருவத்தினின்று 

வெளிப்படுத்தி தரப்பெற்றுத் தன் தாயிடங் கொண்டு 

சேர்த்தார். அவளறாடன் கத்துரு தேவியிடஞ்சென்று, 

௮மிருக குடத்தைப்பெற்றுத் நன் தாயின் அடிமையை 

நிக்க வேண்டினார். கத்தறுரு தேவி அமிருககுடத்தைப் 

பார்தீதுப் பூரித்துப் புளகமெயதி, *விரதையே! உன் 

அடிமையை நிக்கிவிட்பேடேன். இனி நீயம் உன் பிள்ளையும் 

எனக்கு எவவித வேலையுஞ் செய்யவேண்டாம்! என 

மும்டுறை கூறினாள். விஈதையும் * அடிமை விடுபட்டு 

மகிழ்வுற்றுக் குளிர்ந்த முகத்துடன் தன் கணவனுக்குப் 

பூஜைசெயதுவர்காள். கத்துருதேவி கன் பிள்ளைகளுடன் 

அமிருககுடத்தைத் தர்ப்பாசன த்நின்மேல் வைத்துவிட்டு 

ஸ்காகஞ் செயயப் போனாள். இதற் குள்ளே, இந்திரன் 

வாயுபசவாகை யனுப்ப, அவர் மிருத குடத்தைத் 

Cs cash கொடு$பாய் ௮௧ ஸிடத்தில் வைத்து 

விட்டனர், கத்துருதேவி திரும்பிவந்து ௮மிருத 

குட,ச்சைக காணாது, ஒருகால் தர்ப்பாசனததஇி லாகிலும் 

௮மிருகம் சம்பத்தப்பட் டிருக்குமென நினைத்துப் பிள்ளேக 

ஞூடன் தரப்பைகளை நக்கினாள். நாக்கள் தர்ப்பைகளின் 

கூர்மையால் இரண்டாக spur. மூத்தாள் 

௮டிமையாக் கொண்ட பாவத்தால் இவ்விச துன்பம் 

நேரிட்டது. கருடபகவான் அந்த முடையவராயக் 

கோணேச பெருமானது கட்டளைப்படி அவரது க்த்கு 

சத்துக்கு வந்து ௮வரை வணங்கிஞார். 

இக்கனம் கோணேச க்ஷேத்இர மஹிமையில் 

நான்காவது அத்தியாயம் முற்றிற்று.
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கோணேச க்ஷேத்திர மஹிமை 

கருடபகவான் கோணேச ராஞ்ஜையாற் கோணே௪ 

Cap Sr த்தை யடைந்து, சந்நிதானத்தில் wal 

சத்கங்களாலும், பொன்னாலும் ஏழு பிராகாரங்களையும், 

அழகிய கோபுரங்களையும், உயாந்த மண்டபங்களையும், 

அ௮ரதனங் குயிற்றிய தூண்களையும் கட்டிவைத்தார, 

அம்மனுக்கும், விநாயகருக்கும், முருகருக்கும், சண்டீசராதி 

தேவர்களுக்கும் ஆலயங்களை நிருமித்தார். rho aromas 

டோறும் நவரத்நங்களாலும் பொன்னாலும் படிகள் கட்டிக் 

கோணேசபெருமான் சநநிதியில் இருபத்துகான்கு படிகள் 
கட்டினா. go பெருமானது கட்டளையால் ௮வர் 

சந்நிதிக் கெதிரீல், ௮வலைத் தரிசிப்பவர்களுக்கு 

உத்தர வவிக்கும் ஆதிகணபதி சந்நிதியைக்6 ஈட்டினார், 

FRO SIO Ss For wg sorrow சிவபெருமான் காவல் 

வைத் தருளிய தேவர்கள் இஞ்ஞான்றுர், கோன்றா 

துறைகின்றனர். அவர்களை வணங்கி, மெதுவாகப் படிகள் 

மீ தேறுதல் வேண்டும். சித்தர், சாத்தியா, இனெனரர், 

கந்தருவர், யதா, விரரவ?தவர், பாஸ்கரர், Fh Bsa, 

வைரவர், காலதன், சுபாங்கன், காமதன், கோணன், 

நிலேலோகுதன், கோமுகன், சந்திரவதனன், 

க்ஷேத்தாரபாலன், பிரபேதனன், சராரி, தசஷசாவர்ணி, 

வர்ணன், வாருணன், சமன்; விதாதா ஆடிய ௮றுகான்கு 

தேவர்களையும் தியானித்துக்கொண்டு, வன்மீகாசலம் 

எனம் பெயரிய ஸ்வாமி சந்நிதியின் படிகளி Copa 

மவண்டும், இங்கனம் கருடபகவான் படிகளைக் கட்டி 

முடித்துப் பிறகு, அழகிய படிக ஞூடலும், விரோத
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வேலைப்பாட் டுடனும், ௮ ரதன குயிற்றிய நந்திகேற்வ.ர 

தவஜஸ் தம்பங்க ளூடனும், பலவித மணிக எளிழைத்த 

DOM UE CL GMD, ௮ 25௧ ரத்க மாலைகள கட்டப்பெற்ற, 

ரத்ந கலசங்கள் வைக்கப்பட்டு, திவ்ய சர்கனம் பூசப்பெதறு, 

Saw தூபங்கள் இடப்பெற்று முள்ள கோணேச 

ஸ்வாமியின் சந்திதியைக் சட்டி, ௮இல் மசீனாஹரமான ஸர்வ 

மங்களகரமான விமானத்தையு மியதறி, நடுவே மிருத 

ரூபியான கோணேச பெருமானை ஸ்தாபித்தார். மப் 

பெருமானின் வுர்ச்சனைக்காக BEST முண்டாக்கனார். 

அப்பால் ஸ்வாமிக்கு ௨ன்னதமான் படத்துடன் 

அவஜஸ்கம்பத்தையும், ஈக்தியெம்பெருமான் இடத்தையும் 

நிருமிக்தார், இவையன்றி. அ௮திவிசித்திாமான யாகசாலை 

யையும், சகல சற்குணமும் பொருக்திய பஞ்ச ச ககஙகளையும், 

தேடு விதிகள் நான்கினையும் ஏற்படுத்தினார், ஈல்ல 

இல்லங்களை (பமைத்து, அவற்றில் சாஸ்திர விற்பன்னர்ஏ 

ளான மழறையவர்களைக் குடியேதறினார். தினர்?தாறும் 

அர்ச்சனை செயவதற்காக மூறு கிராமங்களையும், 

பிரமமோற்சவத்துக்காக நூறு இகெராமங்களையும், 

மாசபூஜைக்காக நூறு கிராமங்களையும் அவர்களுக்குக் 

கொடுத்தார், மேலும், ஈவமணி யிழைத்த குடை, சாமரம், 

கொடி, வாகனம் பல்லக்கு முதலியவற்றையும், பட்டு 

பிதாம்பரம், பூஜாபாத்திரம், திருவாப.சணம் இவைகளையும் 

அளவற்றனவாகத் தந்தார். மாசிமாசம் வர்ததும் கோணேச 

மூர்த்இக்குப் பிரமோற்ஸவம் செய்யச் தொடங்கனார். 

சித்திரைப் பிரமோற்ஸலவம் செய்கிறவன் ராஜ்யம் 

செழிக்கப்பெறுகறான் ; வைகாசியிற் செய்யும் ௮.ரசன் 

சுக மடைஒஇருன் ; ௮னியாயின் சம்பத்தைப் பெறுகிறான் ; 

ஆடியாயின் தர்மம் வளர்கெ.து; ஆவணியாயின் வியாதிகள்
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அ௮ற்றுப்போ இன் றன) பு£ட்டாசியாயின் பொரு 

.ஞுண்டாகறது ; ஐப்பசியாயின் ஈல்ல தெளிவாகிய அறிவு 

வருகிறது; கார்தீதிகையாயின் பயிர்கள் செழிக்கும் ; 

மார்கழியாயின் ஊர் செழிக்கும்; தைம்மாக மாயின் 

பசுக்கள் செழிக்கும் ; மாசியாயின் எல்லாப் பொருள்களு 

மூண்டாகும். உறுஇயாக சம்புங்கள், மேலும் மாசிமா தத்தில் 

உற்ஸவம் ஈடப்பிததால், ஊர், ராஜ்யம், குடும்பம், கிருஹம் 

இவைகள் விருத்தியாகன்றன. எல்லாப் பொருள்களுங் 

இடைக்கின் றன, சிவப்ரீ தி யுண்டாடற.து, சிவசாரூப்பியமும் 

அடையலாம், ஆதலின், மாசி மாதத்துக்கு நிகரான 

தொன் றில்லை. ஸ்காகம், தானம், ஜபம் முதலியன செய்ய 

மாசி மாசத்துக்குச் சமான மொன் றில்லை. மாசிமாதத்துற் 

செயயும் உற்ஸவம் மிகப் புண்ணியமானது. பாவமாகும் 

காட்டை யழிக்குந் த மாகஸ்காகம். அதைச் செய்யாத 

வரசையிற் பாவம் உடம்பைவிட்டு நீங்குவ,தில்லை. மாக 

ஸ்காஈஞ் செய்யப் புறப்படுபவர் கைலாச துக்கு அழைத்துப் 

போகப்பெறுவார். ஸ்காந தானாதிகளாற் பரிசு தீதமு.ற்றவர் 

கோணேச பெருமானுடைய உற்ஸவத்கை சுசெய் தல் 

வேண்டும், சிவபெருமானுடைய மாசிமாக மஹோத 

ஸவத்தைச் செய்விக்கும் அரசன் புண்ணியவா னாக 

கைலாச முறுவான்; சங்கர னாவான். வெகுகாலம் நடவாது 

நின்ற மாசி உற்ஸவச்தை நடத்துவிப்பவர் சிவசாயுஜ்ய 

மடைவார். உறஸவ ஈடக்க உதவிபுரிபவரும் சிவலோகத்தை 

அடைகள். மாக ஸ்காகம் இர்ச ஜன்மத்திற் செய்த பாவம், 

முன் ஜன்மங்களிற் செயக பாவம், தாய், தர், மனைவி, 

மக்கள், குரு, எஜமான், சிகேடதர் இவர்களாற் செய்யப்பட்ட 

பாவ முதலியவற்றைப் போக்கப் புண்ணியத்தை யளிக்கும். 

பிரமோற்லவத்தைச் செய்துமுடித்துத் தேதர் நிலைக்கு
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வந்ததும் செய்யும் ௮வபிருத ஸ்ரநாகம் சூரியன் இருளைப் 

போக்குவ து£2பாற் பாவங்களைப் போக்கும், பாவங்களைப் 

போக்குவ இல் nn Par D ow a தீதுக்குச் சமமானது 

Homo Fv sib மண்ணிலேனும் யாண்டும் இல்லை, 

ஜாஇகளிற் பிராமணஜாதி போலும், மர்திரங்களிழ் 

காயத்திரி போலும் வேதங்களிற் சாமம் போலும், 

தேவர்களிற் சிவபிரான்போலும், ஈதிகளிற் கங்கைபோலும், 

விரதங்களிற் சிவராக்இரி விரதம் பாலும், இழமைகளிற் 

கார்ச்திகைக் தங்கள் போலும், காலங்களிற் பிரதோஷம் 

போலும், பத்திரங்களில் வில்வம் போலும், பூக்களிற் 

௮ம்பை போலும், பசுக்களில் இடபம் பேபோலும், 

ஆப சணங்களில் உருக்இிசாக்கம் போலும், அலங்காரங்களில் 

விபூதி போலும், மலைகளில் வன்மீகமலை போலும், 

ஆகமங்களிற் காமிகம் போலும், உறஸவங்களி ஃலெல்லாம் 

சிவபெருமானது மமீஹாற்ஸலவம் மேலானது. சிவபிரர 

னுடைய உற்ஸவகாலத்தில் தேவர்கள் அர்த உற்ஸவத்தைத் 

துலையின் ஒரு தட்டிலும், எஞ்சின எல்லா உற்ஸவங்களையும் 

மற்றொரு தட்டிலும் வைக்க, மஹோற்ஸவம் கிரம்பவுங் 

கனமாயிருந்தது. 

அப்பொழுதே “ம?ஹாறஸலவம் மேலானது” ௭ன 

அசரீரி வாக்கு உண்டாயிற்று, இந்திராதி தேவர்க ளனை 

வரும் மஹோற்ஸவம் மேலானதெனப் பிரசித்தப்படுத்தி 

ஞர்கள். அ.கலின், கருடபகவான் ௮மிர்த குடத்தின் 

வாயிலிருந் துண்டாகிய கோணேச பெருமானுக்கு மஹோஜ் 

ஸவஞ் செய்யச் சங்கற்பித்துக் கந்தருவர் ௮ப்சரசு முதலிய 

எல்லாச் சேவர்களையும் வரவழைத்து, உற்லவத்தக்கு 

வேண்டிய பலவித விடு திகளையும் சமையற் கட்டிடங்களையும், 

தண்ணீர்ப் பந்தர்களையும், ஜவுளிக் கடைகளையும், ௮௧
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மண்டபங்களையும் ் கட்டிவைக்தார். மாமொதம் வளர் 

பிறையில் அசுவனி நஈக்ஷத்தரத்திற் சைவாகமத்தொடு 

கூடிய காமிகாகமத்தினால் துவஜாரோகணஞ் செய்.து 

வைக்கார். வேதியர்கள் அன்னம், தாம்பூலம், ககதிணை 

ஆகிய தானங்களும், வாகனங்கள், பல்லக்கு, தண்டிகை 

மூ.தலியனவும் ஈல்கப்பெற்று, சச்தோஷத்துடன் முழங்கும் 

மனதைக் சுவரும் வேசுகோஷங்களாலும், தீபங்களாலும், 

அ௮லஈ௩காரங்களாலும் நடனங்களாலும், மசகாஹாமான. 

பேரிகை,மிருதங்கம், இடக்கை, உடுக்கை முதலிய 

வாத்தியங்களாலும், ' பூமாரி பொழிவதாலும், கோமணச 

பெருமானுக்கு அாந்தச்தைக் தரும் மசீஹோற்ஸவக்தைச 

செய்வித்தார். அதன் ஒன்பதாநாளிற் பலவித சிதஇரங்க 

ளுடன் அமைந்த மேல்கொடுங்கை, கொடிமரம், மணிகள், 

தங்கப்பட்டைகள, தேல்காய், வாழை முதலிய குலைகள், 

குடை, சாமரம், கொடிகள் இவைகளால் அலங்கரிக்கப் 

பெற்று, மான், சிங்கம், பாம்பு, HOF அன்னம், மயில், 

குயில், களி, மக்கள், 32தவர் இவைகள் விளங்கப் பெற்று, 

வாழமைமரங்கள் சூழ்க்து, ஈவமணிகள் குயிற்றி, மனதைக் 

சுவரும் குதிரைகள் பிரகாசிக்கப் புஷ்பங்கள் நிறைந்து, 

மிகப்பெரிய ஏுச்சுக்களும், எட்டுச் சக்கிரங்களு முள்ள 

Badu இரதத்திற் கோணேச பெருமானை எழுக்தருளச் 

செய்தார். பிருகத் அூர்க்காம்பாளுக்கும், கணப இக்கும், 

முருகக்கடவுளுக்கும், சண்டிகேற்வரருக்கும் சதோற்ஸவம் 

தனித்தனியாகச் செய்வித்தார், அறுசுவையண்டி யளித்து 

அர்கணர்களை யர்ச்சித்கார், பின்பு கோணேசராதி பஞ்ச 

மூரத்இகளுக்கும் பூணாபி?2வகக்தைக் தனித்தனி 

செய்தார், பத்தாராளிற் கோணேச மூர்த்தியை இடப 

வாகனத்திலும், தேவியார் முகலானவர்களை அவரவர்கள்
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வாகனத்திலும் எழுந்தருளச்செய்து, கான்மறைதம்மை 

நாவலர் முழங்கக் கலைஞர்கள் சாத்திரம் படிக்கப் பதினெண் 

வகை வாச்இயங்கள் இயம்பக், குடை, சுருட்டி, சாமரம், 

ஆலவட்டம் ஆகிய பல விருதுக்கள் உடன்வரத் தெருவில் 

தண்ணீர் தெளித்துக் கோலமிட்டு அலங்கரித்து, ௮௧௬ 

முதலிய தாபங்கள் இட, வன்மீகாசலத்தை வலம்வரச் 

செய்தார். தேவா, கந்தருவர், இன்னர் முதலானவர்க ஞடன் 

இருவா திசையில் ௮மிருக தீர்த்தத்தில் மஹோற்ஸவச் இன் 

௮வபிருக ஸ்காநத்தைச் செயதார், அன்று அறுசுவை 

பொருந்திய சித்திரான்னங்களையும், ஈறுமணங் கமமும் 

சந்தனம், புஷ்பம், முதலியவைகளையும் அந்தணர்களுக்கு 

அளித்தார். அதன் பின்னர், ஈவமணி குயிற்றிய உயரிய 

கம்பங்க ஞள்ள சுபக ரமான தஇவ்விய மண்டபத்தில், அமிருத 

ரூபியானகோணேச பெருமானை,௮ம்மை மு.தலியவர்க ளுடன் 

அமர்விச்து. விதிப்படி விச மஹாபிஷேகத்கைச் 

செய்வித்து, ௮திமது மான பாயஸக்தையும், சந்திரன் 

போல் விளங்கும் அப்பதிகையும், மறறும் பல்வகைச் 

சிற் றுண்டீகளையும், பலபல பழங்களையும், வெவவேறுவித 
அ௮ன்னங்களையும், தங்கம் போன்ற தாம்பூலக்களையும்,. 
புதிதான பூமாலைகளையும் சமாப்பித்துப் பூஜைசெய்தார், 
இங்கனம் கருடபகவான் ஆகம முணர்ந்த குருக்களைக் 
கொண்டு, சைவகாமிக விதிப்படி கோணேச பெருமானுக்கு 
உத்ஸவஞ்செய்து, பகவானே 1 எல்லாம் உன் னருளால் 
ஈடந்தது' என்று அுவரிடத்தி லொப்புவித்தார். இவ்வாறு 
கருடபகவான் ககோணேச மூர்த்திக்கு மாசி மாதத்தில் 
ம? ஹாற்ஸவ த்தைச் செய்வித்துப் பின்னர் ௮ண் டி.றுதி 
காறும் அுக்கேயிருந்து, விதிமுறை @ Cur swan 
முதலியவற்றைச் செய்வித், கார், 

இவ்வி தம் ஸ்காந்த YTS HD, கோணேசத்தில் 
ஐந்தாம் அத்தியாயம் (Epp ipo,
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கருடபகவான் இங்கனம் கோணேச ஸ்வாமியின் 

மழஹோத்லவச்சைச் செயது முடித்துப் பின்னர் மாசோத் 

ஸவத்தைச் செய்வித்தார்.” மந்தார மலர்களாலும், 
மாலைகளாலும், சந்தனங்களாலும், தாபதீபங்களாலும், 

வில்வ தளங்களாலும், பல்வகை கைவே தீ.தியங்களாலும்,நல்ல 

வஸ்திராபரணங்களாலும், மஹாபிஷேகங்களாலும், 

பசும் பாலாலும், முன் தாலப்பிய முநிவர்செயத 

மஹோத்ளவத்தைச் செய்தார். இவ்வாறு கருடபசுவான் 

கோணேச பெருமாளுக்குப் பிராகார கோபு. மண்டப 

முதலியவத்றைப்புஇதாய்க்கட்டுவிச் தும், மஹோ த்லவத்தை 

முடி.த்துவித்தும், சிவபிரானிடம் விடைபெற்றுத் தன 

Bere gon 5 னய்தித் தாயைப் பணிந்து பூஜித்துப் பேராகந்த 

தேற்றார்.மர்தாரவனத்தி லுள்ள வன்மீகாசலச்திள் மத்தியில் 

விளங்குகறவரும், தாலப்பிய ம ஹாமுரிலராற் பூஜிக்கப் 

பெற்றவரு மான கோணேச மூர்த்தியைப் பக் தியுடன் 

பஞ்சாமிரு தஙகளாலும், பரிமள மிகுந்த தைலங்களாலும் 

'௮பிஷேகஞ் செய்பவர் கைலாசத்திற் களிப்புறுவார், 

பொடிகளாலும், பழங்களாலும் ௮பிஷேசஞ் செய்பவர் 

நந்தியெம்பெருமானைப் போலச் சிவகருணைக்கு இடமாவார். 

வன்மீகாசலராதனை எல்லாக் காலங்களிலும் தியானிப்பவர் 

எல்லாப் பாவங்களினின்றும் விடுபட்டுச் சிவலோகத்தை 

யடைவார். சிவனே யாவார். தாலப்பிய மஹரிஷியாற் 

பூஜிக்கப்பெற்ற கோணேசமூர்த்திக்குப் பசும்பாலால் 

ஒரு முறையேனும் அ௮பிஷேகஞ் செய்பவர் நந்தி தேவர் 

மூ.தலியவர்களைப் போலக் கைலாசத்தில் மகிழ்ச்சி யுறுவார். 

மர்தாரா வன நாத னான கோணேச பெருமானை மந்தார
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மலர்களால் ஒருகால் அர்ச்சிக்கினும், கோடி குலங்கள் 

நற்கதி யடையும். சந்தனாுபிலேகஞ் செய் விப்பவர் 

ஏழு தலைமுறையி லுள்ளோரை கற்கக் கேற்றிச் சிவமார்ச்இ 

யாவார். அ௮டிமாதத்தில் தாலப் யேறவரச பென்னும் 

கோணேச ஜூர்த்திக்குக் குங்குமப்பூ, பச்சைக் கற்பூரம் 

முதலிய கலந்து, பரிமள மிகுந்த சந்தனக்காப் பிடுவோர் 

தீம் தந்ைத, தாய், மனைவி, குரு இவர்கள் குலங்க 

ளொவ்வொன்றினும் நூற்றுவரை நற்கஇக் கேற்றித் 

தாமும் சிவலோத மெய்துவார். பெறுதற் கரிய மனிதப் 

பிறவியைப் பெற்றவர், பொருமை நீத்துச் சிவபெருமானைப் 

பூதியாராயின், ௮வர் இரண்டு கா லுளள மாடு போல்வார். 

கோணேசமூர்ததியைப் பூஜிக்கும் குருக்கள் தேவாம்சம் 

பெற்றவர். அந்த மூர்த்திக்குக் குடை, சுருட்டி, சாமரம், 

வஸ்திரம், மணி, பூஜாபாத்திரம், வில்வதளம், புஷ்பம், 

தாம்பூலம், ம.தலியவற்றைக் கொடுப்பவர் தேவலோகத்தை 

ஆள்சன்தஇந்திர ஸனாவார். மந்தாரவன காத னாகிய 

கோணேக ஸ்வாமிக்கு மலாமாலையைச் சாத்துகிறவர் 

சக்கிரவர் தீஇ யாகிஞுர், மல ரிடுபவர் இந்திர ராகித் தேவ 

லோகத்தில் நந்தவனத்தில் விளையாடுவார், மலர்மாலை 
சாத்துதறவசை வன்மீகராதனான கோணேச பெருமான் தம் 

பக்கலிலேயே வைத்துக்கொளளுவார். ஒரு சொட்டாயினும் 

பசும்பால் ௮பிஷேகஞ் செய்பவர் சிவபகவா ஸனாவர், 

மந்திர முரைத்தோ, உரையாமலோ, சடிப்பிதோஷத்தில், 

ஒரு சொட்டுப்பால் ௮பிஷேகஞ் செய்பவர் சிவனாூக் 

கைலாயத்திற் களிப்புறுவார். கோணேச பெருமாளுக்கு 

மஹா பிரதோலகாலத்திற் பசும்பாலால் ௮பிலேகஞ் 

செய்பவர், தம் முன்னும் பின்னும் உள்ள பச்துத் தலை 

முறையோர்களைச் சிவலோகம் எய்துவித்துத் “தாமும்
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தேஜோருபியாய்ச் சிவாகர்ச முறுவார்.கோணேச மூர்தீதிக்கு 

ஒரு பசுவேளும் கொடுப்பவர் சக்கரவர்த்தி யாகு, ஈத்றிற 

இவ னாவார், யாதேனு மியலாதவர் காலையின் முழுகி த் திருநீ 

றணிந்து, ௮க்க மாலையைப் பூண்டு, சைவ இகைஷயுடன் 

பாற்காவடி சுமத்தல் வேண்டும். அந்தக் காவடியைச் 

சுத்தஞ்செய்து, புஷ்பங்களாலும், சந்தனச் தாலும், 

வில்வகளங்களாலும், சண்டாமணிகளாலும் அலங்கரித்து, 

அதைச் செவனென நினைத்து, ௮கோ.ன், வாமதேவன், 

சத்தியோசாதன், தத்புருஷன், ஈசானன் இய ஐவரையும் 

அவவப் பெயர்களால் அர்ச்சனை செய்தல் வேண்டும். பிறகு 

எண்முறையேனும், கான்டமுாறையேனும் தலையால் வணக்க), 

அவ்வாறே வலம் வந்து, கைகூப்பிப் பக்தியுடன், (ஈசான 

மூர்த்தியே! வணங்குகின்றேன்; தத்புருஷ மூர்ததயே! 

வணங்குகின்றேன்; அகோர ஞூர்த்திய்! வணங்கு 

கின்றேன்; வாமதேவ மூர்த்தியே! வணங்குகின்றேன். 

சத்யோசாக மூர்த்தியே! வணரு்குகினறேன் ) சகல 

ஐஸ்வரியங்களையுங் கொடுப்பவேோ! கான் மனோ வாக்குக் 

காயங்களாற செய்த எல்லாப் பிழைகளையும் பொறுத்தருள்க” 

என்று பிரார்த்தித்தல் வேண்டும். 

Hoss காவடியின் மணிகளிற் சரஸ்வதியும், அனியிற் 

சிவனும், மூன்று மடிப்புக்களில் விஷ்ணுவும், கோட்டிம் 

பிரமனும், எல்லாவிடத்தும் மஹாலக்ஷ்மியும், தண்டத்தில் 

ஆதிசேஷனும், கான்கு பக்கங்களிலும் கான்கு வேதங்களும், 

கயிறுகளில் தக்ஷகன் முதலிய சர்ப்பங்களும், முனைகளில் 

திக்குப் பாலகர்களும், பீடத்தில் இந்இரனும் வசிக்கிறார்கள், 

இத்தகைய காவடியின் பாலைக் கொணாகர்து, கோணேச 

மூர்த்திக்கு ௮பிஷேகஞ் செய்தல் வேண்டும். காவடியைச் 

சுமக்து, பால் வாங்க, ஓ ரடி நடப்பிலும், ஆயிரம் ௮சுவமேத
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யாக பலன் கிடைக்கும். பாற்காவடியை ஒருகாள் சுமப்பினும் 

சிவபதவி கிடைக்கும். ௮இ லுள்ள ஒரு சொட்டுப்பாலை 

௮பிஷேகஞ் செய்யினும் ஒரு கோடி குலங்கள் நற்கதி 

யடையும்) இரண்டுநாள் ௮பிஷேகஞ்செய்பவரிடம் சிவபிரான் 

உல்லாசமாகச் சல்லாபஞ்செயவரீர்; எப்பொழுதும ௮வரைப் 

பிரியார்; தம் சரீரத்தைப்போற் பாதுகாப்பார், வாழ்காள் 

முழுவதும் பாற்காவடி சுமப்பவர் கோணேச மூர்த்தியே 

யாடுவிடுவார், மாற்காலத்துற் கெட்டபிறவி யடைந்த ஒரு 

பாவி, ஏதோ புண்ணியவசத்தால், மந்தாரவனம் என்னும் 

கோணேச சேஷத்திரத்திற் பிறந்து, ஐந்து காள் கோணேச 

பெருமானுக்குப் பாற்காவடி எடுத்தான், இந்தப் புண்ணியத் 

தாற் கோணேச பெருமானுடைய உருவத்தைப் பெற்றான், 

ஆதலின், முநிவர்காள்! யாவனொருவன் தாலப்பிய முகிவரின் 

திபோவனத்துக்கு அதிபதியாகிய கோணேச பெருமா 

னுக்குப் பால் ௮பி3ஷகஞ் செய்கிறானோ ௮வன் மஹா 

புண்ணியவா னாிக் கோணேச ஸ்வாமியின் உருவத்தைப் 

பெற்றுக் கைலாசத்தில் விளங்குவான். 

இனம் கோணேச சேஷத்திர மாஹாத்மியத்தில் 

ஆறும் அத்தியாயம் முடிந்தது, 

ஏழாவது அத்தியாயம். 

செளராகாதி முநிவர்கள் சூதபுராணிகரே | மிகுந்த 

பாவஞ்செய்தவ ஜனொருவன் மந்தார வனத்திற் பிறந்து, 

கோணேச ஸ்வாமிக்கு ஐந்து நாள் பாற்காவடி. எடுத்ததா 

சிவருபத்தை யடைந்ததாகச் சொன்னீர்களே, வன் 

யார்? எந்த வூரிற் பிறந்தான் ? யா ௬டைய மகன் £ அவன் 

பெய ரென்ன? யாது புண்ணியத்தால் மக்தாரளன த்தித்
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பிறக்சான்? ஜர்துராள் பாற்காவடி எப்படி யெடுத்தான் ? 

மஹா ஞானவா னான தங்களுக்குத் தெரியாததொன் றில்லை 

யாதலின் உரைத்தருளல் வேண்டும்! ' எனப் பிரார்த்இக்கச் 

சூதர், அகந்தத்தால் மயிர்க்கூச்செறிர்து சொல்லுகிரூர் ; 

₹* முநிவர்களே! பாற்காவடி“எடுப்பதன் பயனைக் கேளுங்கள்; 

அதைக் கேட்டதும் பூப் பிரதகஷிணப் பல னெய்தும் ; 

கைலாசம் இடைக்கும்; சிவபிரானுட னெப்பொழுதும் 

ஆநந்த மடையலாம், முன்னொரு காலத்திற் பாஹ்லிக 

தேசத்திற் பாவனன் என்னும் ௮ந்தணன் வேதசால் இரங் 

கள், மந்திர தந் தரங்க ளனைத்தையுங் கற்று, சைவ இசை; 

பெற்றுச் சிவ பூஜை செய்து, திருகீறுங் கண்டிகையும் 

புனை* த, சிவபுராணங்களைக் கேட்டுவக்தான். அவனுக்கு 

மஹா பாவியாகிய பிள்ளை யொருவன் பிறந் தான், 

எப்பொழுதும் பாவங்களையே செய்வான். பிறன் மனை 

விழைவான். மிகக் கோபி, சிவகிர்கனை செய்வான், இதிகாச 

புசாணங்களைப் படிப்பவர்களைப் பழிப்பான்। ௮ஃ தெவ்வா 

தெனின் : இந்தப் பெளராணிகன்' மஹா பாவி, கதை 

படிப்பவர்களுக்குத் தானஞ்செயதால் மிகவும் புண்ணிய 

'மெனப் பொய் சொல்லுகிறான். ௮து சரியென்று எவர்கள் 

பணக் கொடுத்துக் கதை கேட்டகுரூகளோ அவர்கள் 

நரகத்தை யடைஇரரர்கள். நூருயிரல் கோடி கற்பகாலங்கள், 

இனந்தோறும் கோடி கோடி தனங்களைக் கொடுத்த 

போதிலும், ஒரு சுலோகத்தி லுள்ள ஐ மெழுத்தின் ஒரு 

பாகத்துக் &டாகாது, சிவராத்திரியன்று உபவாஸம் 

இருப்பவராக ளுடையவும், சிவார்ச்சனை செய்பவர்க ளுடைய 

வும், 'வசதையைக் கேட்றெவர்க ளூடையவும் புண்ணியத் 

அக்கு அளவில்லை யென்று சொல்லியிருக்கிற து. கதையைக் 

கேட்டீவர்களுக்கும், சொல்லுகிறவர்களுக்கும் பலன்
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சமமான தென்றுஞ் சொல்லுஇருர்கள். அப்படியிருக்கப் 

புராணம் சொல்லுடறைவர்களுக்குப் பணங் கொடுப்பது வீண் 

என்றும் சொல் லுகிறார்கள். Bis பெளராணிகனோ 

படிக்கிறவர்களுக்குத் தானங் கொடுக்கவேண்டு மென்கிறான், 

இது மெத்த ஆசசரியம்| இவனோ ௮?ஈகம் ஸ்இரீகளைக் 

கொன்றுவிட்டுப் பிறரைத் தூஷிக்ரன்'' என்பான்.கற்குடியி 

வதித்துக் கணவனுக்குப் பணிசெய்யும் பரிசுத்தையான 

ஒருத்தியைப் பார்த்து, *இவ வழக எப்பொழுதும் பிற 

ரகத்தில் வ௫ிக்கிறாள். பரபுருஷார்களுடன் பேசுகிறாள், 

பரபுருஷன் ஈல்லாடையை இவளுக்குத் தருகருன். இவள் 

கணவன் அூறிவற்றவன் ; மாடுபோல எப்பொழுதும் 

விட்டிலேயே இருக்கிறான் ; வியா தியஸ்தன் ; கோபிஷ்டன் ; 

ஆதலின், இவன் மனைவியைப் பிறர் சேர்கிறார்கள். இவள 

என்னைப் பார்த்தவுடன் வே ரறொருத்தியைப் பார்த்துச் 

சிரிக்கிறாள், நானோ மிகவும் பயந்தவன் ;) எனக்கு விண் 

நிந்தனையைச் செயலறாள். இனி இப்படிச் செயயற்க என 

வைதபோதிலும், யாருமில்லாக சமயத்து என்னை 

வலுவந்தம் செய்கிறாள். வீட்டுப் பண்டங்களைச் 

சிறுவாடாக விற்றுவிட்டு மற்றொருத்தியைச் திட்டுகிறாள? 

இவள் புருஷன் உலகமெல்லாம் பிச்சை வாங்கித் திரிகிறான்; 

இவள் பணமோ பணமோ என்று பறக்துகொண்டு, 

புருஷன் பெற்ற பிச்சைப் பணத்தைப் பரபுருஷனுக்குக் 

கொடுத்து ௮வனுடன் சேருகிறாள். இவன் கடூரமாயப் 

பேசுபவன், பிற பெண்களைத் தூஷிப்பவன், பதினாயிரம் 

பாவம் செய்தவன்” என்பான். இவற்றைக் கேட்டு, 

யாராகிலும் பிறன் மனைவியைக் தூஷியாதே, பாவம்! 

என்றால், *௮ுடா | உன் செய்தி தெரியாதா? என்னைத் 

தூஷிக்கிறாயா ? பாவி யென்றும் கோபி யென்றும், செ
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சேர்ச்கை யுடையவ னென்றும் காம மூடையவ னென்றும், 

பிறர் குற்றங் கண்டு மெத்தப் படிப்பவ னென்றும், சிவபக்த 

னாயும், காமம், கோபம் முதலியவற்றை யடக்கினவனாயு 

முள்ள என்னை ஏசினாய், நல்லது உன்னோடு கான் பேசல் 

தகுதியோ ? இருக்கட்டும், என்னை யிப்படி. ஏசினதற்கு 

ஸ்வாமி சிவ ஸிருக்கிறுர்; பிரமா இருக்கலுர், ௮வர்களே 

சாக்கி; ௮வர்களே உங்களைக் கேட்பார்கள் என்று 

கோபத்தை விளைவித்துச் சண்டையிடுவான், பின்னும் 

௮ப் பாதகன் சிராத்தத்தில் ஓ ரிடத்திற் புத்துவிட்டு, 

மற்றொரு ஊரில் தான் பட்டினி யென்று அவ்வூர் சிராத்தத் 

இலும் புசிப்பான், வியாதியால் வருந்தும் வறிய சிவ 

பக்தர்களை நோக்க, இளம்பருவத்துற் செய்த பாவத்தை 

யநுபவிக்கறீர்கள் என்று பரிகசிப்பான். பிறர் வீட்டிற் 

பிச்சைபுகும் பேதைகளுக்குப் பிச்சை யில்லை யென்று 

பின்வாங்காமற் சொல்லுவான். ஒருநாள் ஓ, ரந்தணன் 

அ௮ன்னபிகை கேட்டான். Bf வளை மழைத்து ராஜ 

கருஹத்தில் ஏராளமான பொருள்களை 6 ஏழைகளுக்கு ௮ ரசன் 

அளிக்கிறபடியால் ௮ங்கே போ என்றான். பிச்சையெடுத்த 

சாற்றை எங்கு வைப்பதென்.று ௮ர்த வேதியன் கேட்கத் 

தான் பார்த்துக் கொள்வதாகச் சொன்னான். பி௯்ஷாகன் 

அவ்வாறே செய்து அ௮ரசனில்லம் புக, ௮ப் பாதகன் 

பி்தாகன் சோற்றைக் காக்கைக்கும், நாய்க்கும், பூனைக்கும், 

கழுகுக்கும் போட்டு வேடிக்கைப் பார்த்தான். ௮.ரசன் 

விடு சென்ற வேதியன் அ௮ங்கொன்று மில்லாததனால், 

விசனமுற்றுத் திரும்பிவர, “ஸ்வாமீ | வீணாக என்னை ஏன் 

௮லையவைக்தீர்? அசன் விட்டி லின் பொன்று மில்லையே 

என்முன். அதற்கு £வு.வன், உன்னை எவன் போகச் 

சொன்னான்?” என்றான். இடுக்கட்ட அந்தணன், தான்
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வைத்த ௮ன்ன மெக்கே என்றான், அதற்கு ௮வன், 

எனக்குக் தெரியாது என்றான். கடைத் தெருவுக்குச் 

சென்று, பிரியமான வார்த்தைகளால் வியாபாரியைக் 

கொண்டாடி, நல்ல வஸ்துக்களை விலைபேசி வாங்கக் 

கொளவான். பணங் கேட்டால், முந்தியே கொடுத்து 

விட்டே னென்பான். வியாபாரி கொடுக்கவில்லை யென்றால், 

(வர்ததகா, என் பொய சொல்லுகிறாய்! ௮து நடவாது” 

என்பான். சண்டை மேலிட்டு ஒருவர்க் கொருவர் 

அடி.த்துக்கொண்டால் இவன் மிகப் பலவா னாகையால் 

வென்றுவிடுவான். தாசியைச் சேர்வான். பாவஞ்செய்வான், 

கடன் கொடுத்ததாகப் பொய்ப்பத்தரம் உண்டுபண்ணுவான், 

ரின்ற இடம் நில்லாமல் அலைவான். சிவராத்இரி இனத்தில் 

தான் விஷ்ணு பக்த னென்றும், சிவராத்இரி விரதம் 

வேண்டா மென்றும்; விஷ்ணு விரதம் வரின், சிவபூஜை 

செய்பவ னென்றும் சொல்லிக்கொள்வான். சிவமார்த்தி 

புறப்படினும், விஷ்ணுமூர்ச்தி புறப்படினும், பக்தியில்லாத 
கீனால், தரிசனஞ்செய்ய ஒருபொழுதும் புறப்படான், ஏன் 

ஸ்வாமீ தரிசனம் பண்ணப் போவதில்லை யென்று 

கேட்டால், “எதற்காகப் போவது ? பாவ மிருந்தா லன்3ரோ 

og போக்கப் போகவேண்டும் ? நற்குலத் துதித்து; 

சிவமதத்தை யடைந்து, விபூதி ௬ுத்திராக்ஷங்கள் தரித்துத் 

காய்தந்தையர்களை யுடைய எனக்காமா சிவதரிசகமும் விஷ்ணு 

தரிசஈமும் வேண்டும் | ஒருகாளும் வேண்டாம். தியானம் 

வேண்டாம். புராணங்களைக் கேட்டல் வேண்டாம். 

வந்தனம், பிரதக்ஷணம், பூஜை முதலியவைக ளொன்றும் 

வேண்டாம். சிவபூஜை, வில்வபத்திர பூஜை இவைக 

ளெல்லாம் சைவனுக்கு வேண்டுவன அல்ல என்று எல்லா 

சரஸ்திரங்களிலுஞ் சொல்லப்பட் டி.ருக்கறதாகத் நெரிந்து
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கொண் டிருக்கிேன். செய்யினும் வீண்!” என்று ஈல்லவாக 

ஞூடைய வழியைக் கெடுக்கற அந்தப் பாவி சொல்லுவான். 

இககனம் பல பாதகம் புரிந்த அவன் நெடுகாட்கள் 

கழிர்தபின் ஓ ரிரவில் வழி ஈடக்கும் பொழு பாம்பு கடித் 

இறர்கான். ஈரக மெய்தி, ௮.இிற் பலகாலந் துன்புற்று, 

யமதூதர்களால் வாய், மூக்கு முதலிய இடங்களிற் 

(HOES TD குத்தப்பெறறுப் பூமியில் வெளவாலாகப் 

பிறக்து, வாயினால் ஐஜலமலல் கழித்துப் பின் கழுதை, காய், 

புலி, பூனை முதலான பிறப்பெல்லாம் பிறக் தஇளைத்தான். 

பிறகு முன்செய்த புண்ணியத்தால் ஒரு சிவ பக்த னகத்திற் 

பிறந்தான், உடனே தாய் இறந்தாள். ஐந்து வருஷஞ் 

சென்றபின் தர்தையு மிறந்தான். முற் பிறவியில், ஐ 

சந்தணனுக்கு மார்கழிப் பெளர்ணமியில், இருவா திரை 

நாளில், ஞாயிற்றுக்குழைமை காலையிற் பிறந்தான். 

புண்ணியமான ஜடாகாத கேஷத்இரத்தில் தாசியைப் 

பார்க்ட்போன சமயம் சவபிரர ளைக் தரிசித்தான். 

தெய்வச்செயலாய் நோந்த சிவ த ரிசன பலத்தால், 

அவனுக்குத் தாலப்ய தபோவனம் என னும்: கோணேச 

ீகஷத்துரத்திற் பிறப்பு இடைச்சஅு, இவன் தாய் 

தந்தையரை யிழகந்தமையாற் இற்றன்னையால் வளர்க்கப் 

பெற்றான். அவள் அவனுக்குத் தக்க வயது வந்ததும் 

கலியாணஞ் செய்விததாள். goer செய்த பாவத்தால் 

மூ.தலில் மனைவியையும், பிறகு சிற்றன்னையையு மிழகச்தான், 

woe வீடு இப்பற்றி யெரிந்தது, விசனமும் வெறுப்பு 

முத்துக் கோணேசமூர்த்தியை மும்முறை நினைந்து 

துஇத்தான். ௮.து சகிப்பி[தோஷ காலம். இந்தப் புண்ணி௰ 

விசேஷத்காம் கோணேச மூர்த்தியைத் தரிசிக்க விரும்பி, 

அவரது சந்நிதி சென்று வணங்குவோரைச் கண்டு, தா னும்
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வணங்கனான். இப்படி. த தினந்கோறுஞ் செய்யவே சிவபக்தி 

யுறுதியாய் விட்டது. இதனால் நற்புத்தியும் பூஜை செய்யும் 

மதியும் உண்டாயின. ” பிறகு தாலப்யேச ராகிய கோணேச 

ஸ்வாமிக்குப் பாற்காவடி எடுத்து, விதிப்படி ஐந்துகாள் 

ஆதாரத்துடன் ௮பி?ஷகஞ் செய்துவந்தான், ஐந்தாரா ளிரவு 

௮தஇசார ரோகத்தாற் கோணேச க்ஷேத்தாரத்தில் மரண 

மடைஈதான். விமான மேறப்பெற்று, நல்ல ஆடைகள் 

மாலைகள் ஆப.ரணங்கள் முதலியன புனைந்து, சிவனடியார்கள் 

போற்றிசைப்ப க் சைலாச௪ மடைடைந் து, சிவனுடன் 

ஐக்கிய மானான். கையாற் கோணேச பெருமா னுடைய 

பாதாரவிரந தங்களை நினைந்து, பாவங்களை நீக்கிச் சுபகரமான 

பாற்காவடியைச் சுமந்து, கோணேசஸ்வாமிக்கு ஒருதரம் 

பா லபிஷேகம் பக்தியுடன் செய்தபோதிலும், கீர்த்தி, புஷ்டி, 

வைராக்கியம் முதலியவைகளும் ஈற்றிற் சிவசாரூப்பியமுவ் 

கிடைக்கும், 

இப்படி ஸ்காந்தபுசாண த்.இற் கோணேச மாஹாத் 

மியத்தில் ஏழாம் அத்தியாயம் முற்றிற்று, 

எட்டாவது அத்தியாயம் 

செளககாதி முநிவர்கள், சூரை நோக்கிப் 

“பூணமான ஞானமூடைய சூதேேர! ஆதியில் 

மந்தாரவனம் எப்படி. உண்டாயிற்று? தாலப்பிய முநிவர் 

௮ங்குக் தவஞ்செய்து என்ன புண்ணியத்தை யடைந்தா£? 

வியாச pda ரருளால் அ௮னைத்தையு மறிந்த 

தேவரீர் இவை யனைத்தையும் எங்களுக்குத் தெளிவாகச் 

சொல்லியருளல் வேண்டும்!” என்று கேட்டார்கள். சூதர் 

சொல் லுஇரார் : முநிவர்களே ! நீங்கள் புண்ணியவான்கள். 

உங்கள் சேர்க்கையாற் சங்கரபகவானுடைய .
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யானும் பருகுவதால், யானும் புண்ணியவானே, அந்தக் 

கதாமிருதத்தைக் காட்டினும் சிவபதத்தைத் தரத்தக்கது 

வேறொன் நில்லை, 9 sBer சிவக தயைச் Gere gy@3 pen: 

(paren s10 550 Cas Ca sri snstons 50 penis gr, 

ழூநிவர்களுள் மேன்மை பொருக்இய தாலப்பியர் என்றொரு 

(phe Age srr, oT கா£டோறும் சைவாஅுஷ்டானங்களைச் 

செய்து, சிவ தியானத்துடன் சிவபூஜை யியற்றி, 

ஐம்புலன்களை யடக்கிச் சிவகதைகளைக் கேட்டுவர்தார், 

வில்வ மரத்தையும், பல்வகைப் பூச்செடிகளையும் வைத்து 

வளர்த்துச் சிவார்ச்சனைக்காசகக் தோட்டத்தை உண்டு 

பண்ணிக் காப்பாற்றினார். வழிப்போக்கர்களாகிய 

சிவபக்தர்களைப் பூஜிக்கக் தண்ணீர்ப்பந்தர், கணு, குளம், 

தோட்டம் முதலியனவற்றை யுண்டாக்கி, அவர்களைப் 

பூஜிக்துத். இனர்கொறும் சிவபிரானைக் களிப்புடன் 

வணங்கினார். எக்காலமும் பிரதோஷம், (மீசாமவாசம், 

சிவராத்திரி விரதங்களை அவுஷ்டித்துச்: சிவதரிசனழுஞ் 

செய்துவந்தார். இங்கனம் இவருக்கு வயது எண்ப தாயிற்று, 

சிவபக்தி மூதிர்ச்சியால் உலக வாழ்க்கையை வெறுத்த 

லாயினார், “உலகத்தில் மிகுந்த ஆசையுள்ள எனக்குச் 

சிவங்க்து ஈன்முய் உண்டாகாது, சிவனை யடையக் கூடிய 

ஞானமும் உண்டாகாது. பக்தியும் ஞானமு மில்லாவிடின் 

மோக்ஷ மெப்படிக் கடைக்கும்? சரீர முள்ளவரையிற் 

சமுசாரத்தி லுழல்பவனுக்கு ஈரக் ம & தி, அசகலின் 

நல்லறிவுள்ளவன் சுகம்பெபெற விரும்பின், பலவித 

அன்பங்களுக் கட மாகிய உலக வாழ்க்கையைச் துறத்தல் 

வேன்டும். மாயையுந் துக்கமு மாய உலக வாழ்க்கையில் 

துஷ்டையான பெண்டாட்டியுடன் பழகுவது கஷ்டம், 

பெண்டாட்டி, இல்லாம லிருப்பது காமியா யிருப்பவனுக்கு
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மிகக் கஷ்டம், காமத்தாற் கோப முண்டாகும். கோபத்தால் 

மோக முண்டாகும். மோகத்தால் அறிவு அழியும். இவ்வாறு 

ape: ஏற்படும், ஆதலின் உலக வாழ்க்கையை விட்டுச் 

சிவனை யடையக் தவஞ் செய்வேன். கைலாசபதஇியாயே 

எம்பெருமான் என்ன வரம் வேண்டும் எனத் திருவாய் 

மலர்க்தருளினால், தவத்தை கிறுத்தி, என்னப்பா! உன்னோடு 

ஐக்கியம் அடைய வேண்டுகிறேன் என்பேன்,” 

இவ்வாருகச் தாலப்பிய முநிவர் நிச்சயித் துக்கொண்டு 

கந்தழியைக் குறித்துத் தவம்புரியச் சீடருடன் முயன்ருர், 

எவ்விடத்தில் தவம்புரிந்தால் ஈல்ல பக்தியும், புத்தியும், 

சித்தியும் உண்டாகுமென்று ஆராய்ந்தார். காவிரிக்கும் 

பிரம ஈதிக்கும் தென் பக்கத்தில், சந்தன வனத்துக்கு 

மேற்கில், வடாரணிய மேஷத்தாத்துக்குக் கிழக் இல், 

பசுபதிச சகேஷத்இரத்துக்கு வடக்கில், இந்திரிணிவன 

சோ ச்இரத்பூக்கு.ச் தெற்கில், முகிவர்களுக்குச் சிக்இியைத் 

தரவல்ல ஸ்தான மொன்று got nor BD Caper Dm. 

முநிவர்களே |! அதுவே கோணேச கேஷத்திரம். முன் னொரு 

(pan பிருகு முநிவர் பக்தி2மலிட்டுக் கைலாசஞ் சென்று 

சிவதரிசஞ் செய்தார். சிவபிரானது பொறுமையைச் 

சோதச்க அவரை யுதைத்தார், ௮தனாற் பைத்தியங் 

கொண்டு, மூவுலகங்களிலு மலைந்து, கல்லறி விழக்து, 

வசிஷ்ட ராசிரமஞ் சேர்ந்தார். அவருக்கு ஈல்லறி வுண்டாகும் 

படி. வசிஷ்டர் உபதேசித்தார், ௮.தனால் தெளி வடைந்து, 

தண்டகாரணியத்தில் வசிஷ்ட சாசிரமத்துக்குத் தென்பால், 

தீன் மனதா லொரு தீர்த்தத்தை யுண்டுபண்ணி, அதில் 

ஸ்காகஞ் செய்துகொண்டு, நூரு ண்டு தவ Dupe seni. 

சிவபெருமான் தோன்றியருளி, அவரைப் பரிசுத்த ராக்கனொர். 

அவர் சிவபெருமானை கோக்க தாம் பூஜிக்க எப்பொழுதும்
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HA வண்ணமாகவே அங்கு எழுக்தருளியிருக்க வேண்டு 

மென்று வேண்டிக்கொள்ளச் சிவபெருமானும் அங்குள்ள 

வில்வமா ததடியிற் பிருதநாதன் என்னும் இருகாமத் தடன் 

வீற்றிருக் தருளினார். பிருகுரா தனை பிருகுமஹாமுகிவர் 

பூஜித்துவருங் காலத்தில், மறு கற்பம் வர்தது. அப்பொழு 

அண்டான காற்று, மழை, மண் முதலியவற்௫௬ற் பிருகுராத 

செனப் பெயரிய ௮வ் விலிங்கமூர்தீதி பெரும்புற்றினால் 

மூடப்பட்டனர். இரந்த கேத்தரத்தை உலகத்தில் 

விளங்கச்செய்யச் சிவபிரான் திருவருளால் தாலப்பிய 

(முநிவருக்கு விருப்ப முண்டாயிற்று, இவ்வாறு தூண்டப் 

பெற்ற தாலப்பிய முநிவர் இந்த கேஷத்துரத்துக்கு வந்து 

தவம்புரியத் தொடங்கினார். இங் இருந்த புண்ணிய 

இர்க்கத்தையும், ௮௧ னருகிருந்த புற்றையும், ௮கன் மேற்கி 

லிருந்த மரீதார விருக்ஷக்தையுங் கண்டார், ௮து தனிமர 

மாயினும், முதலில் வாழைத் தோட்ட மாவும், பிறகு 

மந்தார வன மாகவும், அப்பால், வில்வ வன மாகவும், 

கலியுகத்திற் சண்பக வன மாகவும், யுக?தா,றும் மாறி 

வந்தது. கதலி விருமே மந்தா ர விரக்ஷ மாயிற் 

தென்பதற்குச் சக்க மில்லை. இது சிவபிரான் அருளால் 

உண்டானது. ௮ னடியிற் சிவபிரானை வலம்வரு தல், 

தமஸ்கரித்தல், தரிசித்தல், இயானித்தல் முதலியன 

செய்வோர் பிணி நிம்டிப் பிறப் பிறப் பற்று, மங்களங்களைப் 

பெறுவர், இத்தகைய மஹிமை வாய்ர்த wis விருத்தி 

னடியில் தாலப்பிய முநிவர் பிருகு தர்க்கத்தில் மூழ்கத் 

இருநீறுங் கண்டிகையும் புனைந்து, தவமியற்றச் தொடங்க 

னார். ₹ ௮ஷ்டைஸாவாயங்க ளாகிய பேரிதழ்க CHL Bld, று 

பத்து சான்கு தலைக ளாகிய சிற்றிகழ்க ளுடனும், ஞான 

மாத சாம் புடலும், கூடிய மனத்தின் மத்தியில் விளங்கும்
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தாமரைப் பூவை நிமிர மலர்த்தி, 16 Oem சூரியன் 

சந்திரன் ௮க்கனிகளிடம் விளங்கும் சிவனைத் தியானித்து, 

மூக்கி னுனியில் வைத்த பார்வையின சாய், மனதாற் ஷோட 

சோபசார பூஜை யியற்றிப் பரிவாரங்களையும் பூஜித்து 

வணங்கிக் கைகுவித்துக் சகடுந்தவஞ் செய்தார். கோடையில் 

காற்புரமும் தீ வளர்த்து, வெயிலி லிருந் துகொண்டும், குளிர் 

நாளில் நீ ரிலிருந்தும், மழைக்காலத்தில் காயத்தை 

நோக்கியும், உணவினை யொழித்துக் காமங் கோப முதலிய 

வற்றை நீக்கி, ஆயிரக் தேவ வருஷங்கள் அருக்சவம் புரிர்சார், 

௮க் காலத்தில் இர்திரன் முதலாகிய சேவர்கள் இம் முகிவர் 

தவம்புரிவது எதற்காகவோ ?ஒரு2வளை ஈம் அதிகாரத்தைக் 

கேட்டு விடுவாரோ என்னலும் பயத்தால், ௮வர் தவத்தைக் 

கெடுக்க நினைத்து, ௮ப்சா ஸ்திரீகளை யனுப்பித் தவத்தைக் 

கெடுக்க முயனருர்கள். அவற்றை யெல்லகம் மீதித் 

தவத்தை விடாது செய்தார். அவருக்கு ஏ ழாயிரஞ் €டர்க 

ளுண்டு, அவர்கள் இன்ே தாறும் ௮வரை வணங்கிக் 

காத்துக்கொண்டு, மர்தார வனத்தைச் சுற்றி இரண்டு மைல் 

தூரம் பா துகா தீது வக்தார்கள், சிவபெருமான் கருணை 

கூர்ந்து, பார்வதி சமேதராய், தேவர், முநிவா, ௪. த தர் 

முதலியோர் சேவிக்க, வீணை, (8வணு முதலிய வாசத் இயங்கள் 

முழங்கக் கந்தர்வர்களும், யக்ஷர்களும் ௮ப்சரஸாகளும் 

கடகஞ்செய்யப் புன்டமு௮வ லுடன் இருவாயமலார்,கருளுகினார்? 

“தேவர்களே ! என் பக்தன் இவ் வுலக வாழ்க்கையைக் 

துறந்து, மாயையை ஜயித்து, மனத்தை யடக்கி, ஐம்புலன் 

களை வென்று, காற்றையும் மழையையும் வெயிலையும் 

பொறுத்து, அகாரத்தைத் தவிர்த்து, மோக்ஷத்தை விரும்பி, 

என்னை நினைத்துத் தவஞ்செய்கின்முன். ௮வன் 

எப்பொழுதும் பக்தியுள்ளவன். முன்னிலும் அதிகமாக
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என்னை வேண்டித் தவஞ்செய்யும் ௮ம் முகிவனிடஞ் சென்று, 

௮வன் கேட்கும் வரங்களைத் தந்து, மங்களகரமாக அவன் 

பூஜைசெயயும் க்கி Br Son BE கைலைக் கொப்பாக ௮வனால் 

Son strug por. அங்குப் பிரமன் மகனாக பிருகு 

முரிவன் சிந்தை கலங்க, என்னைப் பூஜிக்க, யான் ௮வலுக்குத் 

தெளிக்க சிர்தையையும் கைலாசத்தையுங் சொடுத்தேன். 

அவனால் வில்வமா த் தடியில் லிங்கமாகப் பூஜிக்கப்பெற்றேன். 

அதுபற்றிப் பிரமன் முகலியோர் என்னை *வில்வாரணி 

யேஸஹ்வரர்' என்று சொல்லுகருர்கள். அனால், இந்த ஸ்தலம் 

முந்திய கற்பத்திற் பிருகுவின் பூஜிக்கப்பெற்றது 

ஜீரணமாகிவிட்டதை நினைத்துத் தாலப்பிய முநிவசைக் 

கொண்டு, இதை விளக்குவிக்க எண்ணி, ௮வரை அங்குத் 

தவஞ்செய்ய நினைக்க அருள்புரிர்ேன். ௮ம் இருந்த ஏன் 

ஸ்வரூபமான இலிங்கததின்மேல் மலைபோன்ற புத 

றுண்டானதால், அவ்விடத்தை வன்மீகாசலம் என்று 

சொல்லுகிறார்கள். இதுமுதல் தாலப்பியர் தவஞ்செய்யும் 

வன த்தைச் தாலப்பியவனம் என்பார்கள். இதம்குப் பிருகு 

ஸ்தலம் என்றும் மத்ரொரு பெயர் விளங்கப்போகிறது.' 

என்று இவ்வாறு ௮ருளிச்செய்து, சிவபெருமான் இடபா 

ரூட்சாய்ப் பார்வதி சமேதராய் இந்திராதி தேவர்களும் 

குஹாதி பரிவாரங்களும், பிரம்பைக் கையி லேந்திய சிவ 

பக்தர்களும், வேதகோஷ வாத்தியங்களும் சூழத் தாலப்பிய 

முநிவரின் தபோவா மடைந்தார், மார்கழி மாதம் 

ஞாயிற்றுக்ழுமை திருவாதிரை நக்ஷத்திரத்தில் யிரம் 

கோடி சூரியர்களைப்போலக் தோன்றியருளினார். முகிவர் 

தமது தவத்தின் மனதில் விளக்கிய சங்கரன் மறையவே, 

இ gsi gio விளங்கத் தரிசனக் தர்.த ஸ்வாமியைக் காணோமே 

என்று அச்சரிய மடைந்து, மூடிய கண்ணைத் இறத்தலும்,
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தம்முன் பரிவா.ரங்க ளூட னும் தேவர்க ளுடனும் இடபாரூட 

ரான கைலாசராதன் புற்றின் சமீபத்தில் விளங்கக் கண்டு, 

பேபேராகநத ம் கொண்டார் ; ஆகக் தக்சடலி லழுச் இனர். 

கண்ணாற் காணவும், நாவாற் பேசவும் சக்தியற்தவ சானா. 

இங்கனம் கோசணைச  மாஹாத்மியத்தில் 

எட்டாம் அத்தியாயம் முற்றிற்று. 

ஒன்பதாவது அத்தியாயம் 

தாலப்பிய முனிவா மெய்ம்மறந்து, சிறிது கோசத்தில் 

தம்முணர்வு வரத தங்கத் தடிபோலக் 23 விழுந்து, 

பன்முறை வணங்க, கான்கு முறை வலம்வந்து, கைகூப்பிப் 

புக முகின்றார்: (3வேண்டியவைகளைக் கொடுப்பவராயும், 

யானைத்தோஜத் தரித்தவ ராயும், பாம்புகளை ஆப.ரணஙகளாக 

அ௮ணிந்தவராயும், செல்வத்தைக் கொடுப்பவராயும், கணபதி 

முதலிய கணங்களால் துதிக்கப்படுபவராயும், இந்திராதி 

தேவர்களாற் பூஜிக்கப்படுபவராயும், ஸ்வர்க்கத்தைதக் 

கொடுப்பவராயும், கம்பீர நாதத்தையும், கோர ரூபத்தையும், 

கபாலத்தையும் உடையவராயும், காமனை யெரிக்தவகாயும் 

காலத்தைவகுத்தவராயு முள்ள தங்களை நமஸ்கரிக்கின் ஜேன். 

காலரூபியாயும்,யமனை UG BOUT TLD, LOE (LP HOT OT Oh Di 

பகைவர்களை ஒழித்தவராயும், பிரளயகாலத்தில் உலககதை 

யழித்தவராயும், குமாரக்கடவுளுக்குப் பிதாவாகவும், 

ஐடா தாரியாயு முள்ள தங்களை நமஸ்கரிக்கின் ஜேன். இவ்விய 

மங்கள ஸூரர்த்தியாய்த் தேவி ஸூேதராய், சகஒபாவ 

நிவர்,த்தக.ராய், ஸர்வமங்கள தாதாவாய்ப் பரஞ்சோதி 

பதியாய் விளங்கும் தங்களை ஈமஸ்கரிக்னெறேன். மலைக்கு 

4
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மலையாய், ௮ணுவுக் கணுவாய், எங்கும் நிறைக்க தேஜோ 

மயமான தங்களை வணங்குகின்றேன். சிஷ்டராயும், 

சிஷ்டர்களுக்குப் பிரபுவாயும், FL) SOD SH கொடுப்பவராயும், 

மூதவதேவரு மாகிய தங்களை வணங்குகின்றேன். மஹா 

பராக்கிரம முள்ள வராயும், சூரர்களைக் கொல்லுகிறவராயும், 

மயங்கச் செய்கிறவராயும், பகைவர்களுக்குப் பகைவராயு 

முள்ள பரஞ்சோதியை வணங்குகின்றேன். சர்வ 

காமங்களுக்குப் பிரபுவாயும், எல்லாக் கர்மங்களையும் 

செய்பவராயும், அகந்த ஸ்வரூபியாயும் ௮மிரு தமய 

£யும், இடபாரூடராயும், இடபக்கொடியை யுடையவ 

சாயும, உளள சமபுவை வண 

பூஜிக்கப்பெற்றவராயும், கி.தீதியராயும், குறை வற்றவராயும், 

மிச்ச மற்றவராயும், உரு வறறவராயும் எல்லையற்ற 

வீரியத்தையும், ரூபதிதையு முடையவராயு முள்ள பஞ் 

சோ தியை வணங்குகின்றேன். யக்ஞ ரூபியூாயும், யக்ஞ 

பதியாயும், யக்ஞம் செய்பவராயும், யக்ஞம் செய்து 

வைப்பவராயும், யக்ஞத்துக்குச் சரசாயும், யக்ஞத்தாற் 

பூஜிக்கப்பெ.ற்தவ.ராயு முள்ள பரஞ்சோதியை வணங்கு 

தின்றேன். சிறிய உருவத்தை யடையவராயும், பெரிய 

உருவத்தை யுடையவராயும், சிங்கச்தின் சடைபோன்ற 

கேசத்தை யுடையவராயும், ௮ழகய கேசத்தை யுடையவ 

ராயும், சிஷ்டர்களுக்குப் பதியாயும், முடிவற்றவராயும், 

தேவராயும் அளவிறந்த தலைகளை யுடையவராயும், 

HMA DG SOFC யுடையவராயும், அளவிறந்த கால்களை 

யுடையவராயும், முத்தர்களாற் சேவிக்கப்பெற்றவரரயும், 

முத்தர்களுச்குப் பிரியத்சைக் கொடுப்பவராயும், மாயையி 

னீங்னெவராயும், கித்தியராயு முள்ள பரஞ்சோதியை 

வணங்குகின்றேன், இடப மேறிய கொடி யுடையோசே!



ஒன்பதாம் அத்தியாயம் ௦] 

வர்கனஞ் செய்கேன், தாங்களே என்னைக் காக்கவேண்டும். 

தங்களைக் தவிர வேறு கதி யில்லை. தாயும், தந்தையும், 

ஈண்பனும், பந்துவும், மக்களும், குருவும், குருவுக்குக் 

குருவு மாகிய தங்களைக் தவிர வறு ௧௫ யில்லை,” 

இங்கனம் பலவாறு துஇத்துச் Fons Bun Apis 

தாலப்பியர் கன்னெ திரில் விளங்குஞ் சிவபெருமான் முன்னர் 

கைகூப்பி கின்று, ௮வரது கட்டளையை எதிர்பார்த்து, 

வாயை மூடிக்கொண்டார். சிவபிரான் புன்முறுவல் பூத்து, 

முநிவசை நோக்கித் **தாலப்பியே! சிவபக்தியிற் 

இறந்தவர்களில் நீடே மேலானவர். உமத தவத்தாற் களிப் 

படைந்த யாம் வ.ர மளித்திட வர்தேம். துதியாலும் பக்இ 

யாலும் மிக மகிழ்ந்தனம். ஆதலின் நீர் சக முறுவீர். 

வேண்டியவைகளைக் தடையின்றிக் கேட்கலாம்'' எனத் 

இருவாய்மலர்கதருளினார். தாலப்பியர் பலவாறி வணங்கிக் 

கைகூப்பி ௮௧நத மேலிடக் கண்ணருவி பாய உரோமஞ் 

சிலிர்த்து, நா குழ்றத் “தங்கள் தரிசனத்தைக் தவிர யான் 

வேண்டுவ, தொன்று மில்லை. பிரமன் இக்இரன் முதலிய 

ேே தேவர்களும் எனக் கணையல்லர். அவர்களுக்குக் 

இடைத்தற் கரிய தரிசன மன்றோ எனக்குக் இடைத்தது 1 

கருணைக்கடலாகிய கா.ரணனையா னொன்று வேண்டுகின்றேன். 

நல மொன்று மில்லாத நான் அனைத்துக்கும் அருள்புரியும் 

தங்களோடு ஒன்றுக வாழவேண்டும். அடியேன் தவம்புரிர்த 

இந்த க்ஷேத்திரத்தில், ரவிமதி விளங்கும் வரையில் தாங்கள் 

தங்கள் பரிவாரங்களுடன் வாசஞ் செய்தல்வேண்டும், யான் 

தவம்புரிந்த இவ் விடத் துக்குத் தாலப்பியவனம் எனப் பெயர் 

வழங்கல்வேண்டும். முப்பு மெரித்ச மூதல்வே! தங்கள் 

தரிசனத்தில் தசை யுடைய இந்த சக்ஷேத்திரவாசிக 

ளனைவரும் நிறைந்த செல்வங்க ளுடனும், “சிறக்க
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பக்தியடனும் தங்கள் ஸ்வரூபத்தை யடைதல்வேண்டும்'” 

என வேண்டிக்கொண்டார். 

சிவபெருமான் , அவ்வா முகுக என்றருளிப் பின்னும் 

சில இருவாக் BOG BTM: 

“*தாலப்பியமே ! நீர் வேண்டியபடி முக லர்க மில்லாத 

என்னே டொன்று சேர்ந்து வாழக்கடவி£, நீர தவம்புசிக்த 

இவ் வனம் தாலப்பிய வனம் என் ரூகுக. இதக் கறபகால 

முடியு மளவில், என்னைப் பூஜிக்து மஹோதலவச்கைச் 

செய்யக்கடவிர். மார்கழிமாதம், பெளாணமி, தருவாஇசை 

கூடிய தினத்திற் சகல வைபவங்க ளூடனும், ௮அருமணா கய 

வேளையிற் பூஜைசெய்க, பசுவின் பாலினாலும் சர்கனக் 
தாலும் ௮பிஷேகஞ்செய்து, தூப தீபக் காட்டி, சைவேக்தியம் 

வைத்துப் பழங்களும் தாம்பூலழும் நி2வதனஞ் செய்க, 

நான் வசிக்கும் புற்றினால் மூடப்பெற்ற இவ விடததுச்கு 

மண்டபம், கோபுரம், மதில்கள் இவைகளைக் கட்டுக. 

எனக்குப் பிரியமாய் என்மீ திருக்கும் இப் புற்றினை 

Qa ms. இவ் விடம் இவ் வுலகல் வன்மீகாசலம் என்று 

பிரசத்தி பெற்று விளங்குக. இக் காடு மந்தார வனம் என்: 

GH SE uj ps.” 

இவ்வாறு கைலாசநாதர் சொல்லியருளிப் பரிவாசங்கள் 

சூழ, 'இடபவாகனத்தினின்றும் வன் மீகா சலத்தின் 

தகரத்தில் இறக்கத் தம் சங்கற்பத்தால் மங்கள விமானம் 

எனப் புகழ் பெற்ற தொரு விமானத்தை யுண்டாக்கி, ௮தன் 

நாப்பண் இகழும் பிருகு முடிவராற் பூஜிக்கப்பெற்ற 

பிருகு நாதன் என்னும் இலிங்கத்தில் மறைந்தருளினார். 

தேவியார் தாலப்பியேசாது பே ருருவச்தை யுடையவ 

ளாதலாலும், மேன்மை பொருக்திய தேவர்களுக்கும் அருள் 

புரிபவ* ளாதலாலும், பிறப்பு இறப்பு என்னும் பிணிகளை
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விலக்குபவ எாதலாலும் பிருகத் தூர்க்காம்பா எனப் 
புகழ்பெறுகிருள். இத்தகைய மகிமையுள்ள அம்மையாரும், 
plat srr xe விலிங்கக்திலேயே மறைந்தருளினார். 
விராயகர், குமாரர் முதலான பரிவார மூர்த்திகளும் அந்த 
மந்தார வனத்தில் வரிசையாய் விளங்கினார்கள். ௮. முதல் 

௮வ விடத்தை மந்தாரவனம் என்று சொல்லுகிரர்கள், 

முரநிவர்களே! தியில் அவ்விடம் பிருகு முநிவராற் 
பூதிக்கப்பெற்று, வில்வ வனம் எனப் புகழுடையதாய் 
விளங்கிறறு, மறு யுகத்தில் மந்தார வனம் என லாயிற்று. 
தாலப்பிய முநிவர் தவம்புரிசச காரணத்தால் தாலப்பிய 

வனம் ஆயிற்று. சிவாஞ்ஜையால் தாலப்பிய முநிவர் ஸ்நாகஞ் 

செய்துவநத தீர்த்தம் தாலப்பிய தீர்த்தம் எனப் புகழ்பெற்று, 
எல்லாப் பாவங்களையும் போக்கவல்ல தாயிற்று. தாலப்பிய 

மூநிவர் சீடர்க ளுடனே, ஸ்வாமியின் உத்தரவுபடித் 

இருக்கோயிலைக் கட்டக் கருதித் தமது தபோபலத்தால், 

தேவதச்ச னாகிய விசுவகன் மனை யழைத்தார். விசுவகன்மன் 
மகிழ்ச்சியுடன் வந்து, தான் செய்யவேண்டிய தென்னென 

2வண்ட, முநிவர், “பிருகு நாத னென்னும் என் நாதலுக்கு த் 

திருப்பணி செய்க' என்ன, தேவதச்சனும் (அங்ஙனே ஆகுக” 

என் அுரைத்து, கவர தரங்களாலும், பொன்னாலும், ௮கேக 

கோபுரங்களையும், மண்டபங்களையும், எழு மதில்களையும், 

மசோஹ.ாமான மேடைகளையும், விதமான விதானங்களை 

யும் இயற்றித் திருக்கோயிலைக் கட்டிமுடித்தார், பிறகு 

முநிவரை நோக்க, உத் .சரவுபடிச் கட்டி முடி.த்ததைப் பார்க்க 

மவண்டும் என்ன, அவரும் பார்த்து, மகிழ்ந்து, மெச்சினார், 

அவரிடம் விடைபெற்று, விசுவகன்மரும் தேவலோகஞ் 

சென்றார். அதன் மின்னர் தாலப்பியர் நாடோறும் 

பலவித புஷ்பங்களாலும் ஷோடசோபசாரங்களாலும்,
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பழக்சளாலும், பாலாலும், சச்தனக்தாலும் bse) sieve BT 

மார்கழிமாதகம் திருவாதிரை wap Ss Bo & Pov, அருணோதய 

காலத்தில் மஹோக்ஸவத்தைச் செய்தார். பல்வகைப் 

பண்ணியங்களையும், சித் திரான்னங்களையும், பாயச த்தையும் 

பரிவாரங்களுடன் விளங்கும் ஸ்வாமிக்குப் படைத் துத் 

துதித்தார். பிறகு நித்தியோக்ஸவம், மஹோகீஸவம் 

முதலானவைகளைப் பக்தியுடன் செய் துவச்தார். இங்ஙனம் 

வழிபட்ட தாலப்பியருக்கு ஞாக மேலிட்டு, சிவபக்தி தலை 

யெடுக்த, சிவசாயுச்சியம் இடைத்தது: Dg முதல் 

இவ் விடச்தைச் தாலப்பிய தபோ வனம் என்று முகிவர்கள் 
சொல்லுகிருர்கள். இச் தலக்தை ஒருகால் தரிசிக்கிலும் 

புண்ணியம் கூடிச் சவலாகங் இடைக்கும் 

இப்படிக் கோணேச மாஹாத்மியத் தில் 

ஒன்பதாம் அத்தியாயம் முற்றிற்று, 

பத்தாவது அத்தியாயம் 

மூநிவர்களே! தாலப்பியேச ருடைய சந்நிதானம் 

கற்பமுடிவில் ஜீரண மாயவிட்டது. முூன்போலப் புற்று 

வளர்க்து எங்கும் மூடிவிட்டது, இங்ஙனம் அழிவுற்ற 
ஜீவசாசிகளைச் சிவபெருமான் ௮மிருத குடத்திற் சேர்த்து 

வைத்தார். பின்னர் உலகத்தைப் படைக்கத் தஇருவுள்ளய் 

கொண்டபொழுது, அந்தச் குடம் மூன்றுபாகமா யுடைந்த்து. 

ஒரு பாக மாகய குடமுகம் தாலப்பியேசலிங்கத்தில் ஒன்று 

பட்டது. அதுபற்றிப் பாவமலைகளைப் பிளக்காநின்ற 

தாலப்பியேசருக்குக் கோணேசர் என்ற பெய ருண்டாயிற்று- 

ஆங் குள்ள தாலப்பிய தீர்த்தத்தில், ௮மிருத துளிகள்
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விழுக்கமையால், அ௮க்தத் தீர்த்தம் பிறப்பையும் இறப்பையும் 

நீக்கும் அமிருத தீர்த்தம் எனப் பெயர்பெற்றது, கருடன் 

கொண்டுவந்து வைச்ச ௮மிருத குடத்தைத் தாலப்பியேசர் 

விழுங்கினவ ராதலால், அவர் அமிருத லிங்கம் எனப் பெயர் 

பெதருர், இங்ஙனம் பல முநிவர்களாற் பூஜிக்கப்பெற்ற கைலை 

ராதனுக்குப் பிரியமான ௮க்த அ௮மிருக சேஷேத்தரத்தைத் 

தரிசிக்க மூயலுபவர் அப்பொழுதே முக்தர் ஆகிவிடுகிறார். 

அந்தத் தலத்திற் சிவகருமஞ் செய்பவர்கள் தேவப் 

பிறப்பினரே : இவ் வுலகிற செல்வங்கரடன் சுகித்துக் 

கைலாசத்தை யடைவார்கள். சிவதருமத்தைச் செய்கிறே 

னென்று ஒருகால் மொழிபவர் இர்இர ராகி, நந்தவன த்தில் 

ஆரந்தத் துடன் ஆடுவார் ; சிவதருமத்தைச் செய்பவரும், 

கோணேசரைப் பூஜீப்பவரும் எல்லாத் தேவர்களாலும் 

பூஜிக்கப்பெறுவார. சிவகருமஞ் செய்யக் கருதப் பிச்சை 

யெடுக்க ஓ. ரடி. வைப்பினும், ௮சுவமேதயாக பலன் இடைத் 

கும்.சிவ தருமஞ் செய்பவரைக் குளிர்ந்த கண்ணாற் பார்ப்பவர் 

எல்லாத் தேவர்களாலும் பூஜிக்கப்பெற்று, இறுதியிற் 

சிவப,கவி யடைவார், கோணேசனுக்குச் செய்த ௮ணுவளவு 

தருமம் : மலைபோ லாகும்; இந்திர பதவியை யளிக்கும். 

சிவ தருமஞ் செய்பவரைப் பரிகசிப்பவன் பாவங்க ளெல்லா 

வத்றுக்கும் இருப்பிட மாவன், சிவ தருமத்தைச் செய்வ 

தாய்ச் சொல்லிச் செய்யாம லிருப்பவன் ம ஹாபாகியாய்க் 

கோவேறு கழுதை யாவான். சிவதருமஞ் செய்வதாய்ச் 

சொல்லிப் பொருளைத்தேடித் தன் விட்டுச் செலவு செய்து 
கொண்டவன் கோட்டா னாவான். சிவதருமஞ் செய்பவரைப் 
பரிகசிப்பவன் கண்டமாலை யாகிய சோகத்தை 

யடைவது மன்றி, விளைவில் செளரவ மஹா கரகத்தை 

யடைவான். சவதருமஞ் செய்பவரைப் பார்த்து மகழ்ஈது;
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ஆடையாலும், பொருள்களாலும் உபசரிப்பவர் ௮7௪ ராவார். 

Fa sos Hears ஈட்டியவற்றை வட்டிக்குக் கொடுத்து, 

௮க்த வட்டியாற பிழைப்பவன் கண்டமாலையை யடைவான். 

சிவதருமத்துக்காக ஏற்படுத்திய சொத்தைக் இருடுபவன் 

மரத்திற் புழுவாக மும்முறை பிறப்பான். சிவதருமத்தாற 

பயனொன் மின்று;௮தைச் செய்யற்க என்று, செய்பவனை க் 

தீடுப்பவன் யாவ.ரானும் ௮வம$இிக்கப்படுவான். கொல், 

களவு, குடி, குரு மனைவியோடு சேர்தல், சிசு ஹத்தி, 

சககோஹத்தி முதலிய பாவங்களைப் பதினாயிரக்தரஞ் 

செய்தவ னாகினும், சவதருமஞ் செய்வானாகிற் பரிசுத்த 

மூறுவான், கோடி பிரமசாரிகளையும், கோடி இல்லறத் 

தோமையும் பூஜிக்கும் பலன் சிவதருமத்தாற் கிடைக்கும். 

C காடி ௮க்ெகாரங்களை ௮கந்தணர்களுக்குச் தானஞ் செயதல், 

பாலகர்களுக்குப் பால் தான் கொடுத்தல், கன்னிகாதானம் 

தோடி செய்தல் இவற்ரா லுண்டாகும் பலனைச் சிவதருமம் 

தீரும். பதினாயிரம் கோயில்களைக் கட்டி, வழிநடப் போர்க் 

குதவுந் தோட்டங்களை ஏற்படுத்தியும், குளங்களை 

வெட்டியும், கோதானங்களைச் செய்தும், /ரதோஷ 

“விரதங்களையும், சோமவார விரதங்களையும், மாசசிவராத் இரி 

விரதங்களையும் HH Haro கதும் பதினாயிரம் 

பசுத்தொழுவங்களை கிருமித்தும், கோடி கங்காஸ்காகழுஞ் 

செய்தபோதிலும், சிவராத்திரியில் ஒரு நொடிப்பொழுது 

சிவபெருமானைப் பூஜிப்பதற் கணை யாகாது, பிறந்தது முதல் 

வாழ்ரகா ளெல்லாந் தினந்தேோதோறும் கேட்பவர்களுக்குச் 

சொல்லும் சிவ கதாமிருதத்தா அண்டாகும் பலன் ௮ணு 

வளஷ சிவ தருமத்தால் உண்டாகும். சிவபெருமானுக்குப் 

பொற்றகட்டுடன் ௮ஷ்டபந்தனஞ் செய்பவர் ௮ஷ்டைஸ்வர் 

யங்களையும் Hoar, எல்லாப் பாவங்களினின்றும்
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விடுபடுவார்; தங்கள் குலத் து இத்த கோடி பெயர்களை 

a யடையச்செய்து, தாமும் சிவலோகத்தில் விளங்கு 

வா - அஷ்டபந்தனஞ்செய்ய உதவியாயிருப்பவர் தேவ 

சாவார். ௮தை யிடிப்பவர் பதினாயிரம் மூகாதைக ஞூடன் 

௩ரக முறுவார். அஷ்டபந்தன்ஞ் செய்யுங் காலத்தில் 

௮.தன த்தைச் சேர்ப்பின், இப் பிறப்பிலும்,முற் பிறப்பிலுஞ் 
செய்த பாவம் போய்ப் புண்ணிய முண்டாகும். ௮வ்டபந்கன 

மின்றிப் பூஜை செய்யின், குல மழிந்து, அ௮ரசுந் தேசமு 

மழிக்துவிடும், சிவபெருமானுக்கு அஷ்டபந்தன காலத்தில் 

ஒ ரணுவாகினும் உசவி செய்தவருக்கு நஈற்புத்துரனும் கல்ல 

மனைவியுங் கிடைப்பார்கள் ) பொரு ளில்லாதவர் பொருளை 

யடைவார்; நோயுடையவர் நோயி னீங்குவா; வெற்றியை 

விரும்புவர் வெற்றியை யடைவார்; கைலாசத்தை விரும்புவர் 

கைலாசத்தை யடைவார். அ௮ல்டபந்தனத்துக்குக் கொஞ்ச 

மேனும் உதவி செய்பவர் பஞ்சகாலத்தில் ௮ன்ன தானஞ் 

செய்யும் பயனை அடைவார். கோணேச ஸ்வாமிக்குத் 

தைலாபிஷேகஞ் செய்ய விரும்புபவர் புண்ணியசாயக் 

கைலாசத்தில் நெடுநாள் திளைப்பார். நதைலாபிஷேகத்துக்கு 

இண்டு மரக்கால் எள் தானஞ்செய்பவர் மோக்ஷ மடைவா£ர, ' 

ஒரு பாரம் எண்ணெய் கொடுப்பவர் ௮.சராகிச் சங்கர 

சாவார்.மக்தாரவன நாதருக்குப் பரிமளமுள்ள எண்ணெயால் 

ஒருகால் ௮பிஷேகஜ் செய்யினும், ௮சசபதவி கிடைக்கும்; 

எல்லாப் பாவங்களு நீங்கும், எல்லோருக்கும் ஈட் புண்டாகிக் 

கைலாசத்தில் நீண்டகால வாழ்வு இடைக்கும். தே 

னபிலேகஞ் செய்யின் இந்தாபதவி கடைக்கும், தேனைச் 

சோதித்துச் சுத்தஞ்செய்து ௮பிவேகளஞ் செழயுபவர் 

௮ ரச.ராய் விளங்கக் கடைமுறை கைலாசபதிக்கு ஈண்ப 

சாவார். பழங்களால் ௮பிலேகஞ் செய்பவர் சக்கரவர்த்தி
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யாவார். இலக்கம் வில்வகளங்களாற் பூசிப்பவா இந்திர 

சாவா. இலக்கம் ஜபா குசு மககளாற் பூஜிப்பவர் 

கைலாசத்தில் விளங்குவார். பொன்னாற் கட்டிய உருத்இராக்க 

மாலையைக் கோணேச மூர்தஇக்குச் சாச்துபவர் அவருடைய 

உருவத்தை அடைவார். பொன்னா லாய வில்வதள மாலையைக் 

கோணேசருக்கு ௮ணிவிப்பவர் இந்திர ராவார். கோணேச 

ஸ்வாமியின் சந்நிதியில் திருப்பணி செய்ய நினைத்தவர் 

சிவ னாவார். இருப்பணிக் கென ஒரு கூடை மண்ணேனும், 

கல்2லனும் கொடுத்தவர் கைலையிற் சிவனாய் விளங்குவார், 

கோணேச௪ ராலயத்இற் புல் பூண்டுகளைப் பிடுக்குபவர் 

செல்வத்துடன் வாழ்ந்து முக்த ராவார். உடைந்த 

மண்டபத்தைப் புதிதாய்க் கட்டுபவர் வெகு சுகத்துடன் 

வேந்த ராவார்; இருபது மூ.தாதைகளுடன் சிவசாயுச்சியம் 

பெறுவார். இடிந்த சந்நிதானத்தில் ஒரு கல்லை வைத்துத் 

தமது கையாற் கட்டினவர் அளவிறந்த பாவங்களினின்று 

நீங்கக் கைலையை யடைவார். 

மூநிவர்களே ! முன்னொரு காலத்தில் ஒ ரக்கணன் 

௮மிருக க்ஷேத்திரத்தில் வூத்தான். ௮வன் மிகப் 

பொரு ளுடையன். தனக்குக் கடன்பட்ட ஒரு ஸ்தபதியைக் 

தேடி, அந்தக் கடன்காரன் ஸபுமிருதேச ஏராலயத்தில் 

இருப்பணிசெய்வது தெரிச்து, அங்குச் சென்று, மற்ற 

வேலைக்காரர்களுடன் வேலை செய்துகொண்டிருந்த அந்த 

ஸ்தபதியைக் கண்டு, ௮வனிடம் பொருளை வாங்குவதற்காக, 

௮க் கட்டிடத்தில் தானு மொரு கல்லை வைத்துக் கட்டினான். 

சிவ தீருமஞ் செய்வதனாற் புண்ணியங் கிடைக்கு மென்னு 

மெண்ண முடையவனாய்ச் செய்தவ னல்லன், அங்கன 

ம், ௮வ் வேதியன் ௮ளவிறந்த பாவங்களினின்றும் 
  

* செம்பரத்தை மலர்களாற்,
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நீங்கிச் சிவலோக மபெய்தினான். அதலின் பிருகுகாத 

க்ஷேத்திர மென்னும் மங்களகரமான கோணேச க்கத்திரஞ் 

சென்று, ௮ந்த ஸ்வாஃமீயின் சந்நிதியிற் சிவ தருமத்தைப் 

பக்திய டன் செய்பவர் ஸ்ரீ கைலாசபதியுடன் சேர்ந்து 

வாழ்வா, 

இவ் விதம் கோணே௪ மகுமையிற் 

பத்தாம் அத்தியாயம் முற்றிற்று. 

பதிலராவது அத்தியாயம் 

முநிவாகள் சூகமுகிவரை நோக்கிப் “*பாருளுடையவ 

னொருவன் ஈடன்காரனைத் தேடிக் கோணேச ராலயஞ் 

சென்றவன், திருப்பணி செய்யு மிடத்தில் எதந்காக ஒரு 

கல்லை வைத்துக் கட்டினான்? அவனுக்குச் சிவப தங் கிடைத்த 

தெப்படி? கருணைக் கட லாகிய முநிவரே! இவற்றி 

னுண்மையை விளக்கியருளுக”' என்முர்கள், சூதமுநிவர் 

சொல்லுகின்ருர் : 

முகிவர்களே ! முன்னொரு காலத்தில், மந்தாரவன 

சேஷித்திரத்தில், ேவேகசாஸ்திரங்களை யுணர்ந்து, 

ஈல்லொமுக்கங்க ளமைக்க ஓ ரந்தண ரிருந்தார், ௮வர் 

சிவபூஜை செய்து, தஇிருகீறுங் கண்டிகையும் புனைந்து, 

சிவபிரானைத் இயானித்துப் பஞ்சாகூரத்தை ஜபித்து, 

௮தன் பொருளை யுணர்பவர், இவபக்தர்க ளான வேதியர்க 

ளுக்கு அறுசுவையுட ஸனுண்டி யளிப்பவர், அவருக்குக் 

கேளசிகர் என்று பெயர், ௮வர் மனைவி பாவத்தில் 

விருப் புற்றவளாய்ப் பிறர் விட்டி லிருப்பாள், விபூதி 

ருத்திராகங்களைத் தரித்து, சிவனை நினைத்துச்” சவ
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கதைகளைக் கேட்கும் பக்தர்களைக் கண்டால், இவர்கள் பிறர் 

பொருள்களைக் கவர இவ்வித வேஷம் பூண்டுள்ளவர்கள் 

என்பாள். சிவன் எங்கே யிருக்கிறார்? அப்படி ௮வ ரிருக்தால் 

எதிரிற் பேசட்டுமே? தம் வயிற்றை நிரப்பிக் கொள்ள 

மனிதர்கள் இவ்வுலகில் இவ்வாறு பேசுகின்றனர். இர்த்த 

ஸ்நாநத்தால் யாதொரு பயனு மில்லை. பய னுண்டென்பி 

சாகிற் கண்டவ சொருவரு மில்லை. ஆகையால், ஸ்காகம் 

செயவதும் விண், அக்குத் தானம் செய்வதும் விண். 

என் றிவவாறு அக்த அந்தணன் மனைவி யனைத்கதையுக 

தூஷிப்பாள. ஒரு பொழுதும் ஸ்காஈகஞ் செய்யாள், அவள 

புருஷன் ஏன் செய்யவில்லை யென்றால், முன்னமே ஸ்காகஞ் 

செய்து விட்டேன் என்று இரைந்து கூறுவாள். சமையல் 

செய்தாற் சங்கரனுக்கு ஸக்2தாஷத்துடன் நிவேகனஞ் 

செய்யு மூன் தான் இன்றுவிடுவாள், விட்டி லுள்ள 

பண்டங்களை ரகஸியமாக விற்று௪ சிறுவாடு சேர்ப்பாள். 

பிறரொடு கூடிப் பரிகாசம் பேசுவாள். இவளுக்கு ஒரு 

பாவியான புதல்வ னுண்டானான். அந்தணர் நெறியி னீங்கி, 

நெல், எள், துணி, வெல்லம், சுடுகு, பால், தயிர், கெய, 

கறிகள், தின் பண்டங்கள் முதலிய பொருள்களைக் 

கொண்டுபோய்க் கிராமங்கள், ஈகரங்கள்?தாறும் சென்று, 

கடைத்தெரு முதலான இடங்களில் விற்பான், ஸ்ராகம், 

ஸந்தியாவர்சனம், ஒளபாலனம், வேத மோதுதல், 

பிதுர்தாப்பணம் முதலியவற்றை ஒருபொழுதும் செய 

தீறியான். வட்டிப் பணத்தைக் கொண்டு ஜீவனம் செய்வான். 

சிலருக்குப் பொருளை வட்டிக்குக் கொடுப்பான். சிலருக்குக் 

கொடுத்த பணத்தை நின்று வாங்குவான். சிலரிடம் 

,பிரியமாய்ப் பேசுவான், சிலரிடம் சண்டையிடுவான், 

சிலரிடங் கொடுத்த பொருளை யிழர்துவிடுவான். சிலரிடங்
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கொடுத்த பொருளை மிகுந்த லாபத்துடன் திரும்பப் 

பெறுவான். இவ்வி,கம் அவூனாரூ பெரிய தனவந்த னானான், 

என் றிவவரறு GH ps ot சொல்லக் Pai (Lp 5) aust sor 

“சிவபக்இபிற் சிறக்க கெளசிகன் என்னும் DF OM HES 

மனைவியும், மகனும் எப்படிப் பாவச்தில் ஆசைகொண்டனர்? 

பாவஞ் செய்க ௮ந்த மகனுக்கு எப்படிப் பொருள் 

வளர்ந்தது? விளக்கியரூளல் 3வண்டும்'' என்று 

Maram citi; CFU HT. HET சொல்லுகிருர் : முற்பிறப்பிற் 

Osram என்னும் முக்கணன் காறா$£ தேசத்தில் 

ஐ ரர்தணனாகப் பிறந்து, வேத சாஸ்இரங்களைக் கற் 

றுணர்ந்து, சிவபக்தியிற் சிறந்து, சிவகதையைக் கேட்டு 

வந்தார், சிவராத்துயிற் சிவகதையைக் கேட்க விரும்பிச் 

சில துணைவர்களுடன் சிவாலயஞ் செல்லுகையில், இருளின் 

மிகு தியால் எதிரில் வருபவர்களை இன்னாென் ஐ.சிய வியல 

வில்லை. அக்காலத்தில் மிக ரூபவதியாயும், பலவித நகைகள் 

பூண்டு, யாரையு மயக்கக் கூடியவளாயும், சங்கீத 

நடனங்களைக் தீரக் தெளிக்தவளாயும், கல்ல புடைவை, 

சக்கனம்,குசுமம் இவைகளை யணிக் தவளாயு முள்ள ஒரு தாசி 

தெய்வச் செயலாய் எதிர்வர, அந்தணரும் அவளும், அவ் 

விருளில் ஒருவரையொருவர் கட்டிக் கொள்ளுவது போல, 

முட்டிக் கொண்டனர். பிறகு ௮வ் வேஇயன் மதிமயங்கி, 

“யோ! பாவம் இப் புண்ணியமான சிவராத்திரியில் ஸ்வாமி 

ஸந்நிதியிற் கதை கேட்சப் போகு மெனக்குத் தாசியின் 

கீழுவுதலா வேண்டும்? இதனினும் பாவ மில்லை” என்றான். 

wae தோழர்கள் அவனை நோக்க, * ஏன் பாசாங்கு 

பண்ணுகிறீர் ? முன்னமே நீர் இவளிடஞ்் சிகேகம் 

வைத்திருப்பது நிசசயமா யெங்களுக்கு த் தெரியும், 

இல்லாவிடில் இத் தாசி உம்மை யிவ் விதம் ஈட்டிக்
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கொள்வாளா ? உம்மைக் சண்டவுடன் அவளும் சிரித்துக் 

கொண்டு சிவாலயம் திரும்பி வந்துவிட்டாள் ? என றிவ்வாறு 

சொன்ன இகம்ச்சி மொழிகளைக் சேட்டுக்கொண்டு 

தேவாலயம் சென்றான். ௮ங்2க சிவகதையைக் கேட்கும 

பொழுது, இடையிடையில் ௮ர்தக் தாசியை நினைத்துக் தன் 

தோழர்கள் தன்னைப் பழிக்க லாயிற்ற, என் செயவது ? 

எங்குப் போவது? எப்படி. பழிப்பை ஒழிப்பது ? என் 

இதிவ்வாறு நினைத்துச் சிவராத்திரி முழவதும் போக்கினான், 

பொழுது புலர்ந்த பின்னும் செளந்தரிய மூளள அந்தத் 

தாசியை நினைத்து, ௮ரத ௮க்கணன் ஊண், உறக்கம்,ஸ்காகம், 

பானம், பேசசு முதலியவற்றில் விருப் பற்று, மூன்று காள 

சிவபெருமானைக் தியானஞ் செய்யாம லிருக்கான், அது 

கண்ட ௮ வன் மனைவி இடுக்கிட்டு, ௮வனை வணங்க, ஏன் 

மதிமயங்கினீர் என்ன, ௮வன் தாசியால் இவ்வாறு நிகழ்ந்த 

மிதன்றான். அச்தப் பதிவிரதை அவளைத் தன் விட்டுக் 

கமைத்துதி தன் கணவன் மயக்க நீங்கும்படி அவனொடு 

சேசச் செய்கனள். கெளசிகன் றத் தாசியுடன் கூடி 

வாழ்ந்து, ஒய்வுற்றுத் தன் பாவத்தைப் புண்ணிய 

இர்த்தத்தில் ஸ்நாநஞ்செய்து போக்கக் ௧௬ இ), மோச்ஷ 

மளிக்கும் இராமமஸை.துவில் ஸ்காகஞ் செய்தான். இந்தப் 

புண்ணியத்தால் இக்த மறையவன் மறு பிறப்பிற் சுபமான 

மந்தாரவன கேஷத்திரத்திற் பிறக்கான். சிவரரத் இறரி 

யன்று தற்செயலாய்க் சாசியைக் சழுவினதாற் பாவியான 

புதல்வ னுண்டானான். ௮ப் புகல்வன் பிறந்தது முதல் 

வாஜிப காலங்களிற் பிறர் பெண்டிசைக் சண்டால், தனக்கு 

மனைவியாகக் தகு மெனவும், ௮வனுக் கவள் தகுக் சவ ளல்ல 

ளெனவும் கூறுவான். இதை அவன் ஈண்பர்கள் சேட்டு 

ககைத்துப் போவார்கள். இந்தப் பாவத்தால் ௮வன் மனைவி
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பொய முதலிய பாவங்களைச் செய்பவ ளானாள். 

சிவ ராத்திரியிற் சிவாலயத்திற் சிவகதையைச் சரத்தை 

யுடன், கேட்டவ னாதலாற் செளசிகனுக்குப் புண்ணிய 

சேஷத்திரத்திற் பிறப்புக் கிடைச்ச. ஆயினும் சிவாலயஞ் 

செல்லுங் காலத்திற் சிவாஞ்ஞையா லாய தாசியின் 

தழுவுதலால் ௮வன் பாவியாக, ௮வன் மனைவியும் மைஈ்தனும் 

பாவியானார்கள். மற்றொரு காரணமு முண்டு, கெளச௫ிகன் 

முற்பிறப்பிற் கோமுட்டியாய்ப் பிறந்து, சிவராத்திரியிற் 

சிவாலயஞ் சென்று, சிவக ைதயையச் செவ்வையாய்க் 

கேட்டவன், சிவகதை யோதும் வேதியனுக்கு ஒரு கா 

சளவுல் கொடுக்கவில்லை. சிவராத்திரியிற் சிவபுராணம் படிப் 

பவருக்கு எவவிதத்திலும் பொரு எளிப்ப.து முக்கியம், 

சிவராத்இிரியிற் பக்தியுடன் சிவகதையைக் கேட்டுக் கதை 

யுசைக்கும் ௮ககணனை ஆடையாபரணங்களால் ௮லங்கரிப்ப 

வன் சக்கிரவர்த்து யாவான்; பொருள், புதல்வன், மனைவி 

முதலான செல்வங்களுடன் வாழ்ந்து, தலைஞான த்துடன் 

கைலாச முடைவான்.. இவராத்திரியிற் சிவாலயத்திற் 

சிவகதையை கான்கு யாமங்களிலுங் கேளாத பாவி பதினான்கு 

இந்இரர்கள் கால மளவும் செளரவ ஈரகத்திற் ௮ுன்புறறுப் 

பிறகு ஈபும்ஸகனாய்ப் பிறப்பான். அன்றேல், மிகக் கெட்ட 

புதல்வனைப் பெறுவான். ௮னைவ ராலும் தாஷிக்கப் 

படுவான். ஆதலின் சிவ.ராத்.இரியிற் சிவசையைச் ௪7ததை 

யுடன் கேட்டல்வேண்டும், அப்படிக் கேட்டால், அயுள 

ஆசோக்கியம், இரத்து, மனைவி, புத்திரன், பெளத்திரன் 

முதலானவர்களை யடைவதுகர்தவிர, யாவரும் கொண்டாடலு 

மாகும். கழைகேகட்குய் காலத்தில் விண்வார்திதை 

பேசாமலும், ஸ்திரிகள், துஷ்டர்கள் முதலானவர்களோ 

டிணங்காமலும், பாய், ஆசன முதலியவைகளி லிராமலும்,
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படாமலும், வாயை முடீக்கொண்டு, பக்தியுடன் கேட்டல் 

வேண்டும். முகிவர்களே ! சிவராத்திரியிற் சிவபெருமானுக் 

குச் சரச்கையுடன் ௮பிஷேகஞ் செயது, பூஜை செய்து, 

வில்வகளங்களா லர்ச்௪ித்து, மங்களகரமான சங்கரன் 

கதையை அவன் சக்கிதியிற் கேட்பவர்கள் பாவங்க ணீங்கப் 

புண்ணிய ராப் பொருள், புதல்வன், பூங்குழலார், கீர்த்தி 

முதலான அக்க சுகங்களுடன் கூடிவாழ்க்து, இறுதியிற் 

சிவரூபத் துடன் கைலாசத்தில் மங்களமாக விளங்குகிருர்கள். 

ஆதகலாற் கெளசிகன் பிள்ளை மர்காரவன சேஷத்திரத் திற 

பிறந்து, மிகுத சம்பத்துடன் கடன் கொடுப்பவ னானான். 

ஒரு கொத்தனுக்குக் கடன் கொடுத்துருக்தான். ந 

கொகத்கனைச் சிவதருமஞ் செய்பவய னொருவன் கோசணேச 

மூர்ச்தியின் சந்நிதிக்கு அழைத்து, இடிக்க இடத்தைப் 

புதிகாகக-கட்டச் செசொன்னான். அவன் கட்டிச் 

கொண்டிருக்கு தருணத்திற் கெளசிகன் மகன் அங்குச 

சென்று, “முடா, காத்தா! என் பணத்தைத் 

கொடுத்துவிட்டுப் பிறகு வேலை செயயலாம்; வலை 

செய்யாத?” என்றான். அவனைப் பிடித் இழுக்கான் ; 

பலவாறு வைதான், *: வட்டிக் கொடுக். முடியாத மட்டி ! 

என் வட்டி முதலைக் கொடடா, மூடா!” என்ரான். 

சிவகருமஞ் செய்வ இற சிரத்தையுடைய அக் கொத்தன் 

மிக வணக்கத்துடன், “அ௮ர்கணசே ! சற்றுப் பொறுத் இரும். 

கையி லுள்ளதொரு கல்லைக் கட்டிவிட்டுச் சிவதருமஸ் 

செய்பவரிடஞ் சென்று, என் சம்பளத்தை வாங்கிக் 

தங்களுக்குக் தருகிறேன். ௮தஇக வம்பு வளர்ச்ச 

வேண்டாம். சிவ தாமத்தைச் செய்யவிடாமற் நடுப்பவர் 

நபும்கை சாவார் என்றும், ௮ன் றி, பெபொருள, 

புதல்வன், பூமி, மனைவி முதலானவற்றை இழர்து,
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நரகத்தை யடைவார்க ளென்றும், பெரியோர்களாத் கேள்வி 

யுண்டு. ஆதலின் வேலையைக் தடுக்கவேண்டாம்' என்று 

பலவாறு சொன்னான். ௮ச்தணன் கடுங்கோபங் கொண்டு, 
நீ கட்டும் கல்லை நான் கட்டுகிறேன். பணத்தைக் கொடுத்து 

விடு என்று சொல்லி, ௮வன் கையிலுள்ள கல்லைப் பிகஓத் 

தான் கட்டினான். அப்பால், 'ஏ! கொத்தா! வெளியிற் 
போவோம் வா. பணதகதைக் கொடுத்துவிடடா ; மூடா ! 

மதிகேடா ! இங்கே வாடா. கொடாமற் போனா லுன்னை 

விடுமோடா ?? என்று சொல்லி ௮வன் கையைப் பிடித்துக் 

௧ரக.ர வென்று மேற்படியி னின்று கீழேயிழுத்து வரும் 

காலத்தில், இழுத்த வேகத்தால், இருவர்க்குங் கால் தடுமாறி, 

ஒருவர்மே லொருவர் விழுந்து, இருவர்களு மிறக்தார்கள். 

முகிவர்களே 1 இவ்வா றிறந்த இருவர்களும், சுந்தர 

மூர்த்திகளாய், அம்பரத்தில், இந்திர விமானத்தில், ஈவ 

சத்ங்க ளிழைத்த இவ்வியாப.ரண வஸ் திரங்களையும், பரிடிள 

மிகுந்த நறுமலர் மாலைகளையும், இவ்ய சந்தனத்தையும், 

அணிக்தவர்களாயத் தேவ ஸ்திரீகள் ஸேவிக்கச் இவ 

பக்தர்கள் பூஜிக்க விளங்கினார்கள். நெடுகாட் பாவியான 

கெளசிகன் மகனையும், வாங்கிய கடனைக் Gens 

கொத்தனையும் பிடித்து வரும்படி, ௮ தருணத்தில் எம 

தூதர்கள் கட்டளை பெற்று வந்தார்கள். சிவ தூதர்கள் 

எம தூதர்களை யடித்துச் துரத்திவிட்டுக் இருப்பணி வேலை 

செய்த கொத்தனையும், ஒரு கல்லைத் தன் கையினாற் கட்டிய 

வேதியனையும் கைலாசத்துக்கு அழைத்துச் செனனுர்கள். 

௮வ் விருவர்களும் அங்கே கைலாசகாதன் உருவத்தை 

யடைந்து, ஆகநத.த.துடன் வாழ்க்தார்கள். 

ஆகையாற் புண்ணிய ஸ்தலமாகிய Car on 

க்ஷேத்துரத்துிற் பாவங்களை ௮ழிக்குஞ் ஏிவதருமத்தைச் 
5
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செய்பவன் சிவலோக மெய்தி, நீடுழி காலம் சிவரூபத்துடன் 

வாழ்வான். 

பத்னோராம் அத்தியாயம் முடிந்தது. 
  

பன்னிரண்டாவது அத்தியாயம 
மூநிவாகளே ! மிருக தீர்த்தத்தின் மகிமையை 

எல்லீரும் கேளுங்கள், அதைக் கேகட்டவர்கள் 

கோணேச சாக அகன்றனர், கோணேசர் ஆலயத்துக்கு 

மேல் பக்கத் தருகில் விளங்கும் தீர்த்தங்களிற் சிறந்த 

௮மிருத இரத்தத்தைக் கண்டவர்களும், உட்கொண்டவர்க 

ளும், தொட்டவர்களும், அதில் அடியவர்களும் பிறப் 

பிறப்பாகிய பிணிக ணீங்கித் துக்கமின்றி வாழ்னெருர்கள். 

குளம், கணறு, ஈதி மூ.தலிய இடங்களில் முழுகும்பொழுது, 

௮மிருத திர்த்தச்தை நினைத்து ஸ்காஈஞ் செய்யின், சிவ 

பெருமானுக்குப் பிரிய முண்டாகறது. பிறிதொரு 

காரியத்தைக் குறித்துச் செல்லுங் காலத்தில், கற்செயலாய்க் 

காணுநாஉம் மிருத தீர்த்தம் பிரமஹத்தி பாவத்தைப் 

போக்குகின்றது. அதைக் தொட்டவருக்கு முன் எட்டுப் 

பிதீ்ப்பிற் செய்த பாவங்கள் நீங்குகின்றன. தாகத்துக்கு 

நாடோறும் ௮மிருத தீர்த்தத்தைப் பருகுபவர் புண்ணிய 

சாஇறார். அதில் முழுக விரும்பி, ௮௮ விருக்கும் இக்கை 

கோக்க, ஒ.ரடி வைத்தாலும், கங்கா ஸ்காக பலமும், 

சிவலோக வாழ்வும் கிடைக்கும், மக நக்ஷத்திரத்தில் 

௮மிருத தீர்த்தத்தில் முழுகினால், ௮க்த மாசம் முழுவதும் 

செய்த பாவ நீங்கும், சிவராத்திரியிற் பக்தியுடன் 

முழுகினால், பதினாயிர அசுவமேத யாக பலன் கிடைக்கும். 

மார்கழிமாதம் திருவாதிரை நக்ஷத்திரத்தில் முழுகிக் 

கோணேச மூர்த்தியைத் தரிசிக்கிறவர் தேவ ராவார்.
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அ௮மிருத தீர்த்தத்தில் ஸ்நாரஞ் செய்பவர் கோணேச 

மூர்த்தியே யாவார். பூர்வ புண்ணியத்தால் ௮தீ் தீர்த்தத்இல் 

ஸ்காமஞ் செய்ய விருப் புண்டாகும், ௮மிருத இர்ச்கத்தில் 

ஸ்ராரஞ் செய்பவா ௮மிருத மயமான சரீர முூடையவ 

ராகிறார். இந்த அமிருத தீர்த்தமே, பிருகு தீர்த்த மென்றும், 

தாலப்பிய தீர்த்த மென்றும், கன்னியா தீர்த்த மென்றும் பெயர் 
பெறும். புத்திரப்பேறு வேண்டுபவள், ஆவணி வெள்ளியிற் 

பிருகு தீர்த் த,த் தில், வைகறையின் மூழ்க, மஞ்சள்,குங்குமம் 

அணிந்து, ஒருவருடனும் பேசாது, ஈர வுடையுடன் கை 

குவித் துக்கொண்டு, பிரகத்துர்க்காம்பா சந்நிதியில் வணங்கு, 

கெய்யுக் சர்க்கரையுங் கலந்த மாவிளக்கைப் பழக் gi gid, 

தகதிணை தாம்பூலங்க ளூடனும் வேதனஞ் செய்து, 

புஷ்பங்களாலும், ௮௬௯8 தகளாலும், ஸுங்கும 

சந்தனங்களாலும்,௮ம்மனைப் பூஜித்து த் தன் வேணடுகோளை 

விண்ணப்பித்து, மாவிளக்கு எரியும் வசையில் பிர சகஷணஞ் 

செய்யக்கடவள், இங்கனம் கோணேச நரதனையும் 

அம்மனையும் கான்கு வெள்ளிக்கழமைகளிலும், அல்லது, ஒரு 

கஇழமையி லாயினும் பூஜித்து, நிமவதனஞ் செய்த 

பாயசத்தைப் பக்தியுடன் உண்டு, இரவிற் பூமியிற் படுத்தா 

குலம் விளங்கும் புதல்வன் பிறப்பான், பிருகு 

தீர்த்தத்தில் ிங்கட்டுழமைகளில் மூழுகுபவர் 

மபளண்டரீக யாகத்தின் பலனை யடைஇருர். 

கார்த்திகை மாதத்தில், ஒரு தரம் மூழ்கனொல், வாஜபேய 

யாகத்தின் பலலும், Gis Bub, செல்வமு முண்டாகும், 

கார்த்திசை மாதத்தில், ஞாயிறு, இங்களிற் செய்யும் ஸ்ராதம் 

பதினாயிரம் பிரமஹத்தி தோஷத்தைப் போக்கும். இந்தத் 

தீர்த்தத்தில் காலப்பியேசசைத் தியானித்து, மாகல்காகம் 

செய்பவர் ௮.7௪ சாகிறார், மாசி மாகம், ஞாயிறு தோறும்
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ஸ்காகஞ் செய்பவர் தங்குலத் தூதித்த கோடி பெயர்களை 

நற்கதி யடையச் செய்கிறார். தாலப்பிய தீர்த்தத்தில், மாசி 

மகமும் பெளாணமியும் கூடிய ஞான்று ஸ்காகஞ் செய்பவர் 

தங்குலக் துள்ள கோடி பெயர்களைக் கரையேந.றுகிறார். 

௮மாவாசை, பெளர்ணமி, Bo am arty sar, விஷு முதலிய 

மாதப் பிறப்புக்கள், உத்தராயண தகஷிணாயன புண்ணிய 

காலங்கள் இவைகளிற் ஸ்காநஞ் செயபவர் கோபு 

மூ.தாதைகளை நற்கதி யடையச் செய்கிரார். பிராமணனைக 

கொன்றவன், கட்குடித்தவன், பொன்னைக் தஇருடியவன், 

குருவின் மனைவியுடன் சேர்ந்தவன், சிவ சொத்தை 

யபகரித்தவன், சிவ பக்தனை வைதவன், சிவ பூஜையை 

விட்டவன், சிவ தருமதக்தைக் கெடுக்தவன், பறவைகள் 

பார்க்ச ௮ன்னத்தை நிவேதனஞ் செய்தவன், மிகச் சூடான 

அ௮ன்னத்தையும், மூடாது கொணார்த அ௮ன்னத்தையும் 

கிவேதனஞசெய்தவன், சிவனை யிகழ்க் தவன், சிவரூர்த் தியை 

யுடைத் தவன், சைவ சாஸ்திரங்களைப் பழித்தவன், சிவபூஜை 

சிவாபிஷேக சாமான்களைக் திருடினவன், சிவ னட.யார்களை 

யிகழ்பவன், சிவோத்ஸவத்தைத் தடுப்பவன், விபூதி, 

( ருத்திராக்ஷம், திரிபுண்டரம், பஞ்சாக௯்ூரங்களைப் 

பழிப்பவன், பஞ்சாக்ஷர ஜபத்தை விட்டவன், போஜன 

காலத்தில் ஒருவற்குக் குறையவும் இன்னொருவற 

கதிகமாகவும் உண்டியளித்தவன், குருவின் சொத்தைக் 

இருடியவன், சைவ தீணை, சைவ விரதங்களை விட்டவன், 

சிவராத்திரியைப் பழித்தவன், வில்வ மரத்தை 

வெட்டினவன், வில்வாரச்சனையைப் பழித்தவன், விபூதி 

திருடியவன், ஸ்வாமி, மித்திரன், பிதா, மகன் இவர்களுக்குச் 

துசோகஞ் செய்தவன், பிறர் சொத்தைக் கவர்ந்தவன், 

சிவசொத்தையும், சிவலிங்கத்தையும் விற்றவன், பிது!
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சிரார்த்தம், பிதுர் பக்தி இவைகளை விட்டவன், சிவபூஜை 

யின்றி மலத்துக் கொப்பாகிய அன்னத்தை யுண்டவன், 

Bap குறுவுக்குத் துரோகஞ் செய்தவன், நெருப்பு 

வைத்தவன், விஷங் கொடுத்தவன், ஸ்காகம், சந்தி முதலிய 

ஆசாரங்களை விட்டவன், தன் குலத்துப் பெண்ணைச் 

2சர்பவன், பொயயுரைப்?போன், கடவு ளில்லை யென்பவன், 

வெற்றிலை 2?பாட்டுக்கொண்டு சிவதரிசனஞ் செய்பவன், 

மாமிசத்தைப் புசித்துவிட்டுச் சிவபூஜை செய்பவன், 

ராமணன் சொத்தை யபகரித்தவன், பசுக்களின் வழியைத் 

தடுத்தவன், குளம், ஏரிகளை உடைத்தவன், கிணறு 

(2தாட்டங்களைக் கெடுத்தவன், பசுவை விற்றவன், உப்பு, 

கருந்துகில், எள, எண்ணெய், விபூதி இவைகளை விற்றவன், 

எள்ளைத் தானம் பெற்றவன், செக்கை LICL FSV, 

குயவன் சக்கரத்தை யுடைத்தவன், கள்ஞண்டவளைச் 

சேர்பவன், சிவபிரானுக்கு ௮பிஷேகஞ் செய்த எண்ணெய், 

அன்னம் இவற்றை யுட்கொண்டவன், தூர ஸ்திரீயைப் 

புணாந்தவன், பூவைத் திருடினவன், சிவதோட்டத்தை 

யழிக்தவன், ஈற்றெடுத்திருக்கும் பசுவைத் தானம் 

வாங்கினவன், இவைபோன்ற Moss Tamer? 

செய்தவ னாயினும், மாசி மகங் கூடிய பெளர்ணமியிற் 

கோணேச பெருமான் கும்ப லக்ஈத்தில் தீர்த்தம் கொடுக்கும் 

காலையிற் பக்தியுடன் ௮மிருத தீர்த்தத்தில் முழுகுவா 
னாயின் எல்லாப் பாவங்களினின்று நீங்கப் பரிசுத்தனாயச் 

சிவபக்தனாய் முக்க னாகுறான். ௮மிருத தீர்த்தத்தில் மாசி 

மாதம் பெளர்ணமியில் ஒரு தரம் ஸ்காஈபானஞ் செய்தவர் 

கங்கை சங்கமுகததில், நாறு வருஷ காலம் ௮ன்ன தானம், 

கோ தானம், பூதானம் செய்த பலனை யடைந்து, முடிவிற் 

சிவபதத்தை யடைலரூர். ௮மிருத தீர்த்தத்துக்குத்
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தேவவதை-செல்வங்க ளனைத்தையும் அளிக்கும் கோணேச 

ஸ்வாமி, விகாயகமூர்த்இ” அதைக் காப்பவர், தற்கு 

ருஷி-பிரமன், ௮மிருத இரத்தத்தின் மேல்களையில் ஓ 

7.ர சிருக்கன்றஅ. ௮தன் அடியிலுள்ள கணபதியையும், 

கோணேச ஸ்வாமி முகுலாகய முன் சொல்லப்பட்ட 

தேவர்களையும் வணங்கு, அவர்களுக்கு அர்க்கியம் கொடுக் து, 

உலார்ச ஆடை யடுத்து, விபூதி ருத்திராக்ஷங்களைக் கூடு 

மிடங்கள் முப்பத் திரண்டிலும், பதினா நிடங்களிலுர் 

தீரிக்து, திரிபுண்டர மணிந்து, சுத்தமான மனக் அடன் 

பஞ்சாக்ஷரத்கை ஜபித்து, சிவபச்சர்களை யழைகத்துத் 

தானங கொடுத்து வணங்குதல் ம வண்டும். சிவ 

பக்தியிற் சிறந்த சைவர்களுக்குத் தண்ணீர்க்குடம், 

வஸ்.இரம், சிவலிங்கம், விபூதி, பால், தயிர், கெய், எண்ணெய, 

தேன்; பசு, கம்பளம், பழம், பாயசம், கன்னிகை, குதிரை, 

பருத்தி, ஒரு ஜோடி பூணூல், ரூ.தி.ராக்ஷ மாலை, சிவபூஜை 

ஆகியவற்றை வணங்கக் கொடுக்கவேண்டும், இங்கனம் 

சுபகரமான சுதா தீர்த்தத்தில் முற்கூறியாங்கு, தைப் 

பெளர்ணமியில் முழுகுபவர் சிவனாகிருர். மேற் “சொன்ன 

படித் தானஞ் செய்யச் சக்இயில்லாதவர் அறுசுவையுடன் 

அன்ன மளித்தால், தானமெல்லா மளித்த பயனை யடைவார், 

மூன் குஷ்ட2ராகியான ஓ ரக்தண பரதேசி ஊர்(£தாறு 

nag, தற்செயலாய் ௮மிருக சேஷத்திர மடைந்தாா. 

மாசி பெளர்ணமியில் ௮மிருத தீர்த்தத்தில் முழுகக் குஷ்ட 

நிகி, இஷ்ட பலனை யடைர்தார், கையால், முகிவர்களே ! 

yous தீர்த்தம் எல்லா கோய்களையும் போக்கும்; 

Crs தியைக் கொடுக்கும்; எக்சாலமுர் தேவர்களால் வணக்கப் 

படும்; ஈன் மனைவி, பொருள, புதல்வன், பூமி, பசு இவைகளை 

கல்கும்;, சிவபக்தியை வளர்க்கும், ௮வஷ்டைஸ்வரியங்களை
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யளிக்கும்; ஈற்றிற் சிவரூபத்கதோடு சேர்க்கும். இங்கனம் 
இது விளங்குகின்ற. 

இவ்வாறு கோணேச மகிமையி௰் 

பனனிரண்டாம் அத்தியாயம் முற்றிற்று, 

பதின்மூன்றாவது அத்தியாயம் 

(hats, “ss கத துவங்களை யுணர்ந்த 

சூதமுகிவர ! பிராமண னொருவன் ௮மிருக க்ஷேத்திரம் 

வந்து, ௮மிருக தீர்த்தத்தில் முழு தாற் குஷ்டநீங்கனான் 

என்று சொன்னீர்களே. ௮வன் எவ வூர்? யார் மகன்? ௮வன் 

மபய சென்ன? யாது பாவத்தாற் குஷ்ட முற்றான் ? யாது 

புண்ணியத்தால் ௮௮௫௧ சகேஷேத்திரம் வந்து, அ௮மிருத 

தர்க்கத்தில் ஸ்காஈஞ் செய் கான் ? இவைகளை யகுளிச்செய்ய 

வேண்டும்'” என்று வேண்டினார்கள். சூதர் சொல்லுகின்றார்; 

“முன்னொரு சாலத்திம் காஸ்மீர 2 தசத்தி2ல, கண்ணுவ 

கோத்துரத்திலே, பிறக், சிருத்தர்மன் என்றொரு பிசாமண 

ரிருக்தார். வேதங்களையும் சாஸ் இரங்களையு முணர்ந்தவர்; 

மந்திர தந்திர மறிந்தவர; சிவபக்தயிற் சிறந்தவர்): 

சம்சயங்க ளெல்லாவம்றையும் பிளந்தவர், சந்தியாவந்தனம் 

ஒளபாசனங்களை வளர்த்தவர்; யாகங்கள் செயயவர்; 

பொறுமையிற் பெரியவா; சிவபூஜையிற் சிறந்தவர்; சிவ 

தீருமத்திற் திலாக்கியா; சிவ பக்தர்களுக்குப் பூஜ்யா; 

பஞ்சாக த்தை ஜபிப்பவர்; பஞ்ச யஞ்ஞங்களைச் செய்பவர். 

௮வருடைய உத்தமமான மனைவியின் பெயர் சுசீலை; 

இனமும் குருபூஜை, பிராமண பூஜை, ப திபூஜை, மாமன் 

மாமிகள் பூஜை இவைகளைச் செய்பவள்; மிகப் படித்தவள், 

சூரியனைப் பூதிப்பவள்; சிவக கேட்பவரிற் சிறச்தவள்)
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தன் புருஷனிட த்தில் மிகக் காம முடையவள்; மஞ்சள், 

குங்குமம், கஸ்தூரி, ச$தனம் இவற்றை யணிக்தவள்; ஈல்ல 

நகைகளை த் தரித்தவள், கெட்டவர்களாற் இட்டமூடியா தவள்; 

ஸாதுக்கள் மார்க்கத்தை வாழ்விப்பவள்; இவ்விதமான 

நற்குண முடைய மனைவிர்ிடம் சிருத்தாமனுக்கு, முன் 

ஜன்மத்தின் தீவினையால், மிகப் பாவியான பிள்ளை 

பிறந்தான். ௮வன் பெயர் பிரசண்டன். அஷ்டர்சகளுடன் 

சோந்து பிதாவைக் தூஷிப்பான்; தாயைப் பழிப்பான்; 

சிவபூஜை செய்யும் பிதாவைப் பார்த்து, ஓ பிதாவே! என் 

விணுகை சிவபூஜை செய்து சிரமப்படுகிறீர்? சிவ னேன்னு 

மொரு மூகிவன் இருந்தா லன்? ௮வனைப் பூஜிக்கவும், 

அவன் கதையைக் கேட்கவும் வேண்டும்? விண் பாடுபட்டு 

வாழுங் காலங்களைப் பா ழாக்கா தீர!” என்பான். பின்னுமொரு 

சமயம், ‘Rayong செய்பவன் தரித்திரனாய் வருத்த 

மடை றான். சிவபூஜை செய்யாதவன் செழித்தவஞாய் த் 

தனத்தை யடைகருன், ௮ழகுடையவன் விபூதியைக் 

தீரித்தாற் குரூபி யாகிரான். நல்ல சந்தனங்களை யணிக்தாற் 

பூர்ண சந்திரன்போல் விளங்குருன், அகையாற் பிதாவே! 

-திவபூஜை யென்னும் சிரமதக்தைவிட்டு, ஈவரத்ஈக்க ளிழைத்த 

தோள்வளை தோடா, கடுக்கன். அூசைநாண், இரீடம் 

முதலான பலவித பூவணங்களைப் பூண்டுகொள்ளும். 

ருத் திராக்ங்களைப் பூண்ட தங்களைப் பார்க்க எங்களுக்கு 

மிகப் பயமா யிருக்கிறது, சிவபூஜை செய்யுங்காலத்தில் 

வில்வ தளங்களைக் கிள்ளிக்கெளி எறிர்து பூஜை செய்யுங் 

குருக்களை வீணாக ஏன் பூஜை செய்கிறீர்? அவர் தம் 

பிழைப்புக்காக அகமக்க ளென்னும் பலவிச பொய்யான 

சாஸ் தரங்களை யுண்டாக்கச் சிவபூஜை செய்யின் மிகப் 

புண்ணியமென் அுசைக்கிறார். அவருடைய உட்கருத்தைச்
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தாங்க ள.றியவில்லை. தர்மமென்பது எங்கு மில்லை, தத்தம் 

தனங்களை யநுபவிப்பதே மேலான; அதுவே சுவர்க்கம்; 

அதுவே கைலாசம்; எவ்விதமாவது ஒருவன் நிறைந்த 

பொருளைக் தேடி, ௮தை வீட்டில் மூடிவைத்து வயிரு 

நன்ஞுயச் சாப்பிட்டு, ஈல்ல பிஷ்ப சந்தன கஸ்தாரிகளை 

யணிகர்து, திவய வஸ் திராபரணங்களைப் பூண்டு, வெட்கக்தை 

விட்டு, நல்ல சுநர்தரிகளைப் புணாரந்தால், அவனுக்குச் 

சந்திரன் போன்ற சுந்தர குமாரன் பிறப்பான். அந்தப் 

பிள்ளையை கல்ல ஆடை யாபரணங்களாலும், ஈல்ல ன்ன 

பானஙகளாலும், வளர்த்தல் வேண்டும். அதனாலேயே 

கோக்ஷங் கிடைக்கும், இவ்வித பிள்ளை யில்லானுக்கே ஈரகம்' 

என் றிவவாறு பிரசண்டன் பிகதாவுக்குத் தர்மோபதேசஞ் 

செய்தான். , 

இவ்விதம் கெட்ட வழியைச் சட்டமாமப் பேசும் 

பிரசண்டன் வழியை முற்றிலும் விட்டுவிட்ட சிவ பூஜையிற 

சிறந்த சிருத்தாமன் மனம் வெறுத்து, இப் பாவியான 

பிள்ளையை விட்டுப்போவதே ஈநலமெமன்று நினைத்து, 

மனைவியுடன் கோகர்ண க்ஷத்இரஞ் சென்றார். அவருக்குப் 

பிள்ளையை விட்டோமே என்ற வருத்த மில்லை.” 

“சிவச் துரோகயான இவன் பிள்ளை யன்று; சத்துரு, 

சிவனையும், தாயையும், தந்ைதனயயும் நிக்திக்கும் பாவியை 

விட்டுத் தூரத்தில் விலகவேண்டும், தாய், தகப்பன், 

கங்கை, தமக்கை, மனைவி, மிதீதசன், பந்துக்கள், பிள்ளை, 

பேரன், தம்பி, தமையன் முதலாகிய யாராயினும், சிவனைத் 

தூஷித்தவரை விட்டுக் தூரத்தில் விலகவேண்டும். ௮து 
சிவசம்மத மாகும். சிவத் துரோக ளாகிய தாய தந்ைத 

(0,கலியவர்களுடன் ஒரு நொடிப்பொழுது வசித்தபோதினலும் 

அறுமடக் கதகமான சிவத்துரோகி யாடறான். பன்றயன,
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நித்திய கருமங்களை விட்டவன், தாசியைப் புணர்பவன், கோபி 

முதலாகிய யாரா யிருந்த போதினும், சிவபூஜை செய்பவன் 

சகல பாக்கியங்களையும் பெறுவான், தாயுடன் புணர்பவன் 

பாவத்திலும் பெரிய பாவத்தை சிவத்து2ராஇ we Bape, 

பிராமணனைக் கோறல், கட் முடி க்கல், பொன்னைத் திருடுதல், 

குருவின் மனைவியைப் புணர்தல், தாய், ததை, குரு, ௮ரசன் 

முதலானவர்களைக் கொல்லுதல், விஷமிடுதல், கோஹத்து, சச 

ஹத்தி, பிள்ளையைக் கொல்லுதல் முகலிய பாவங்களெல்லா 

வற்றிலும் சிவத்துசோஹம் பெரி௫. ஒருகோடி வேதியரைக் 

கொன்ற தோஷமும், குருகாரகமனம் முதலான கோடி 

பாவங்களும் சிவனைத் தாஷித்தவன் பாவத்துக்கு 

௮ணுவளவு ஈடாகாது. சிவனைக் தூஷிப்பவனுடன் 

சோவதனா லுண்டாகிய பாவம் சிவத்து ராயின் 

பாவத்திலும் பெரி தன்று பெரியோர். சொல்வர். 
பெண்டாட்டி, பிள்ளை, பர்.அக்கள், 9 £ஈஇ.தர் மு.சலானவர்கள் 

பணத்துக்குப் பங்காளிகளே தவிர (வேறல்லர். எனக்குச் 

சிவபெருமானே தாய், தநத, உறவினர், கடவுள், மிக்சர், 

பெண்டாட்டி, பிள்ளை முதலிய யாவும், ௮வருடைய 

் ௮டியார்கசள எனக்கு எல்லாவிக உறவினரும்' என் றிவ்வா.று 

நினைத்து, சிருச்தர்மன் பொருள்களையும் பிள்ளையையும் 

விட்டுப் பரம வைராக்கயெச்துடன் தன் மனைவியோடு 

கோகர்ணகேேச்இரஞ் சென்றான், பிரசண்டன், *சநி 

தொலைக்கது' என்னும் சர்$தாஷக்துடன் விலை மகளிரை 

யழைத்து, அவர்களுக்கு வேண்டிய பொருள்களையும், 

ஆடை யாபரணக்களையும், விட் டையு க கொடுத்து, 

அவர்களுடன் சமித்தான். சொத்துக்கள் அழிந்தபின், 

இருடிக் கொணர்ந்து அவர்களுக்குக் கொடுத்தான், தவறின 
காலத்தில் அவர்கள் இவனை ஒட்டினார்கள், Has
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துசோஹக்தாலும், பிதூர் துரோாஹத்தாலும், கண்டபடி 

யெல்லாம் புணர்க்ததாலும் குஷ்டநோய் உண்டாயிற்று, 

கைகால்கள் புண்களாற் குறைக்தன. உறவினர்கள் இவனைப் 

பார்த்த லாகாது, அு.ரத்தவேண்டுமென்று சொல்லி ஓட்டி 

ஞர்கள், சோற்றுக்கு வழியற்று ஊரைவிட்டு வெளிப் 

புறப்பட்டான், காலிடறிக் கீமே விழுவான் ; வெயிலில் 

விழுவான் ; ஜலக்இல் விழுவான் ; உடமபு பிளந்து, சத்தம் 

பெருகும்; விழுந்த இடத்திலேயே ஒரு ஜாமகேேசம் 

கிடப்பான் ; கடைவாயில் கீரா ழுகக் கைகால் முடங்கிக் 

ழே கடைப்பான். டுங்கனம் மூக் குடைந்து, முழங்கால் 

பிளந்து, கன்னம் பெயாந்து, முதுகு கிழிந்து, துன்ப 

மடைந்து, மிகக் கெட்டவ னேன்று எல்லாருக் திட்டத் 

தெற்கு நோக்கிச் சென்றான். ஆயினும், முற்பிறப்பில், 

ஸ்ரீசைல கே்ஷேத்தாரக்இுற் பிரதோஷத்தில், மல்லிகார்ச்சுன 

மூர்த்தியைத் தர்செயலாய்க் தரிசித்த புண்ணிய வசத்தால், 

மந்தாரவனகேஷத்திரம் போய்ச் சோர்தான். ௮ந்த வேளை 

மந்காரவன நாத ராகுய கோணேச ஸ்வாமிக்கு 

மஹோத்ஸவம் மஹிமையுடன் நடந்தது, மாசிப் பெளாணமி 

குமப லக்ஈத்திற் கோணேச ஸ்வாமி ௮மிருத தீர்த்தத்தில் 

இர்ச்தங்கொடுத்தார், ௮வர் சர்கிதியிற் பிராமண, க்ஷத் இரிய 

வைசியர்கள் முதலியவர்களும், முப்பத்து முக்காடி 

உ தவர்களும், இந்திரன் மு,தலிய இசாகாதர்களும் ஒருங்கு 

சேர்க்து, சிவபிரானை நாடி, வாயாரப் பாடினார்கள் ; Gag 

மொ இனார்கள் ; ப தினெண்வகை வா த்தியங்களை 

முழங்கனார்கள். விசித்து ஈடன ங்களை ஆடினார்கள். 

அள்திரகாளைப் பூஜித, அவருடன் Gs த if 56 BO 
உக்ஸவாபிருத ஸ்காஈத்தைச் செய்தார்கள், குஷ்ட 

சோகத்தாற் கஷ்டப்படும் பிராமணன் ஆர்தத்துடன்
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ஸ்காகஞ்செய்து கரையேறும் ஜனங்களைக் கண்டு, ௮மிருத 

தீர்த்தக்களை வருதலும், கால்கடுமாறிக் கரையோரத்தில் 

விமுக்தான் ; படியோர மாதலின் புரண்டு கண்ணீரில் 

விமுந்தான். அங்கிருந்தவர்கள் விழுக்க வேதியனைக் கரை 

greed: Sa, ger பாவ மனைத்து நீங்௪, குஷ்டமும் 

அடி.யோடு ene, அழகிற் சிறந்த வாலிபனாய் விளங்கினான், 

அங்குள்ள அனைவருக்கும் தரிசனம் அளிக்கும் கோணேச 

மூர்த்தியை இடபவாகனத்தின்மீது சேேவிக் தான். 

பரிவாரங்கள் வணங்கிச் சூழ விளக்கும் முத்தியளிக்கும் 

மூல மூர்த்தியைப் பணிந்து, இரு க.ரங்களையுங் குவித்துக் 

கண்களா கண்டு, வாயால் வாழ்த்தினான், ஆரணங்கள் தேதடும் 

கா.ரணனாகிய சிவபிரானைத் தரிசித்தவளவிற் பரிசு த் தனாக 

மடபத்தி யொழிந்து, திடபக்தி யடைக்தான். குஷ்ட நீங்கிக் 

கஷ்டச் இர்க்து, புஷ்டி யடைக்ததைப் பார்த்து, மட்டில்லா 

ஆரர்தத்துடன் கோணேச ஸ்வாமியைப் பணிர்துகொண்டு, 

தன் வாழ் காளை யங்கேயே கழித்தான், அங்குள்ளவர்கள் 

௮தி மனைச ரூபததுடன் விளங்கும் பிராமணனைக் சுண்டு, 

அ௮ச்சரியங் கொண்டு, ஸச்?தாஷ முற்று, மங்களகரமான 

wine திர்த்தத்தை மிகப் புகழ்ந்தார்கள். கோணேச 

மூர்த்தியின் இருபையால் வியாதி யற்ற வேதியன் சிவபக்தி 

மூதிர்ந்கவனாய்ச் சில வருஷங்கள் அங்கேயே வசுத்துப் 

பலவிடம்களில் யாசகம் வாங்கக் கோணேச ஸ்வாமிக்கு 

மண்டபம், கோபுசங்கள், மதில், தோட்டம் முதலான 

தருமல்களையும் செய்வித்தான். இறுதியிற் கோணேச 

சாத ருடைய இருபையால் எல்லாப் பாக்யெங்களையும் 

அளிக்கும் கோணேச ஸ்வாமியிடம் ஐக்யெ மடைச்தான் 

முகிவர்களே! மிருத திர்த்தத்துக்குச் சமானமான 

தொன்று வே றெங்கு மில்லை. சகல சரோகங்களையு7
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SU sEs so Fuys KT Sg, Cha Sow Sud, us Sonwuyje 

வளர்க்கும்; மங்களகரமான சங்கர BD ha Fons & 

கொடுக்கும். 

என் றிவ்வாறு கூரிய சூதகசை கோக்கிச் செளநகாதி 

முகிவர்கள், “சிருத்தர்ம?ரா பிராமணர்களுட் சிறந்தவர் ; 

௮வர் மனைவி2யா பெருத்த பதிவிரதை, யாது பாவத்தா 

லிவர்களுக்குக் துஷ்டப் பிளளை பிறக்கான்? தயைசெய்து 

சொல்லி யருளுக£ என்று வேண்டினார்கள் : சூதர் 

சொல்லுகிறார்.  முநிவர்கம ; 

வேதியர் முற்காலத்திற் கஜாரண்ணியத்தில் அமேகம் 

பிள்ளைகளைப் பெதறிருந்தார், ௮வர் மனைவி தரிக்இரத்தால் 

சிரு த்தா்மன் என்னும் 

வருக்தக் கணவனைப் பார்த்து, *காதா! கஜாரண்யத்திலுள்ள 

சிவபெருமான் சந்நிதியிற் சமையல் செய் தாகிலும், 

குழந்தைகளையும் என்னையும் ரச்ஷியும் £ என்றான. ௮வன் 

அதைக் கேட்டு ௮ப்படியே சமையல் வேலை செய்துவந்தான் 

ஒரு நாள் பதினைந்து காழிகை வேளையில், உச்சிக்கால 

பூஜைக்காக ௮றுசுவையுடன் கூடிய HOSES மூடாமல் 

இறந்து, ஸ்வாமி சந்நிஇக்குக் கொண்டு?பானான், ௮.தனாற் 

சிவச் துரோதியான பிள்ளை பிறந்தான், சிவபெருமானைத் 

தூஷிப்பதாலும், அவருக்குத் துசோஹம் செய்வதாலும் 

குல மழிந்துவிடும். அவர் மனைவியாகிய சுசீலை சில 

தினங்களுக்கு முன் புருஷனைப் பார்த்துத் தனக்கு மிகப் 

பசியாயிருப்பசாற் சிவபூஜை செய்ய வேண்டா மென்று 

சொன்னாள். வந்தப் பாவத்தால் அவளுக்குப் பாவியான 

பிள்ளை பிறந்தான். சிவபூஜை செய்யாமற் புசிப்பவன் 

மலத்தை யுண்டவ னாகிறான். அபத்துக் காலத்திலும் சிவ 

பூஜைசெய்து புசிப்பவன் புண்ணியவா னாக, மங்களகரமான 

சங்கர ரூப,த்தைை யடைஇரறான். சிவபூஜை செய்யா தவர்கள்
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யாராயினும் கால சூததரம எனனும ஈரகத தில 

விழுகின்றனர். சிவபூஜை செய்யாதவன் பாவியாகிய 

பிள்ளையை யடைஇருன் ; அல்லது பிள்ளை யில்லாதவ 

னாகிரான். இவ்வித பாவங்க ளெல்லாம் மிருத 

தீர்த்தத்தில் தைம்மாகம் பெளர்ணமியில் முழுகுவ தனால் 

சூரியனைக் சண்ட இருள் போல் அழிந்து விடுகின்றன, 

இவ்விதம் சொல்லப்பெற்ற ௮மிருத தீர்த்தக்தி னுடையவும், 

கோணேச ஸ்வாமியி னுடையவும் லை வபவத்தைக் 

கேட்பவரும், படிப்பவரும் மிகப் புண்ணியவான்களா௫ச் சகல 

சுகங்களையு மறநுபவித்து, இறுதியிற் கைலாச சாதனுடைய 

MAUL GEOG யடைகின்றனர், 

இவ்விதமாய்க் கோணேச கேத்திர மஹிமையில் 

பதின்மூன்றாம் அத்தியாயம் முற்றிற்று, 

பதிறன்காவது அத்தியாயம் 

சூதர் பின்னும் சொல்லுகுரர் : முரிவர்களே ! 

௮ந்த மிருத தீர்த்தத்தையும் ௮கன் மூமையையும் 

பின்னும் சொல்லுகிறேன் கேளுங்கள: அந்தத் தீர்த்தத்தின் 

பெயசைக் கேட்ட மாத்திரத்தில் எல்லாப் பாவங்களும் 

நிங்சச் சங்கர பகவானுடைய ரூபம் சித்திக்கும். ௮மிருத 

இர்த்தத்தைக் கன்னிகா தீர்த்த மென்றும் சொல்லுவார்கள். 

அதற்கு நிகரானது மூ வுலகங்களினு மில்ல, அவ்வளவு 

விசேஷ மகிமை யுண்டானததற்குக் காரணம் சொல்லுகிறேன் 

கேளுங்கள். முன்னொரு காலத்திற் பாவங்களைப் போக்பெ 

புண்ணியங்களைக் கொடுக்கும் கங்கை முதலான நங்கைக 

ளெல்லாம் ஒருங்குகூடி, ஒருவர்க்கொருவர் பேசிக் 

கொண்டார்கள். உலகல் அளவற்ற பாவங்களைச் செய்யும்
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பல பாவிகள் நம்மிடத்தில் ஸ்காகஞ் செய்வதால், ஈமக் 

குண்டாகும் பாவங்களை எப்படிப் போக்குவோ மென்று 

மசால்லி ஆலோசித்துக் கைலாயஞ் சென்று, ஆங்கு ஜகத் 

குருவாயும், பார்வதி நாதராயு முள்ள சிவபெருமானை 

வணங்க, “ஸ்காஈஞ் செய்ய வரும்" பாவிகள் சம்பந்தத்தால் 

எங்களுக் குண்டாகிய பாவங்களை காங்கள் எப்படிப் 

போக்குவோம் 1” என்று வேண்டினார்கள். அப்பொழுது 

கருணைக் கட லாகிய காரணர், அவர்களை கோக்க, நதிகளே ! 

உலகில் உத்தமமான என் ஸ்.கலங்களில் மிகவும் உத்தம 

மானவை மூன்று, காவிரியின் தென்கசையி லுள்ள அந்த 

சேவ த் தரங்களில் மூன்று தீர்த்தங்க ளூள்ளன. நீங்க 

ளெல்லோரும் புண்ணிய நதிகள், உங்களுட் கங்கை, 

காவேரி, கோதாவிரி, யமுனை, ஈருமதை, பாலாறு, ஸ.ரஸ்வ தி, 

ஸ.ய, கன்னியாகுமரி இய ஒன்பதின்மறாம் சகல 

பாவங்களையும் பரிசுத்தப் படுத்துகிறிர்கள். நீங்கள் 

எல்லோரும் © AGT HLF SSP கன்னியர்க ளாக, ஒன்று 

கூடிச் சூரியன் கும்ப ராசியிலும், குரு சிங்க சாசியிலும், 

சஈதிரன் மக டக்ஷத்திரத்திலும் விளங்கும் காலத்தில், முன் 

சொன்ன மூன்று தஇர்த்தங்களிலும் பக்இயுடன் முழுகுங்கள், 

பன்னிரண்டு வருஷங்களுக் கொருமுறை குரு சிங்கராசியி 

லிருக்கும் காலத்தில், மூன் மிடங்களிலும், மாசிமாதம் 

முகல், முடிவு வரையில் இருங்கள். அப்படிச் செய்வீர்க 

ளாயின் நீங்கள் பரிசுத்தாக ளாவீர்கள்?” என் றருளிச் 

செய்தார். 

இவ்வாறு சிவபெருமானா லருளப் பெற்ற கங்கை 

முதலிய ஒன்பது ந இகளும், ஒன்பது கன்னியாக எக் 

யற்றவர்களாய்த் தங்கள் சகிகளாஇய மதற 

களுடன் கூடி, சர்வாபாண பூஷிதர்களாய்ச் > திவ
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பெருமானால் நியமிக்கப் பெற்ற மூன்று க்ஷேத்இரங்களுள் 

முதலிற் கும்பேச சேஷத்திரஞ் சென்று, மாசி மாசத்திற் 

குரு சிங்கராசியை யடைந்த சமயத்தில் Saat oor 

bm sar gost கூடிய இுங்கட்கிழமையில் தங்கள் 

பாவங்களைப் போக்குவதற்காக மாகதீர்த்த மென்னும் 

மஹாமக திர்த்தத்தில் ஸ்நாகஞ் செய்தார்கள். பிறகு, 

அதற்கு தென்கீழ்த்திசையிற் சற்று தெற்கிற் சுத்தமாய், 

மங்களகரமாய்ப் பார்க்கனும், தொடினும் மகா பாவங்களைப் 

போக்குவிப்பதாய், நினைத்தவர்களுக்கு ௮ணிமா முதலிய 

அஷ்ட சித்திகளையும், சற்புத்திரனையும் தருவதாய், அமுக 
குடத்தின் ஈடுப்பாகத் Bicol oor முண்டான தாய விளங்கும் 

மஹே ஸ்வாமியின் சக்நிகானஞ் சென்று, பிறப் பிறப்புப் 

பிணிகளை க் தொலைக்கும், அமுக மயமான சிவ தீர்ததத்இல 

மூழுகினார்கள். பிறகு 65 Asis 5505 wow ass, 

அமுத கடேச ஸ்வாமியையும், ௮மு.க வல்லி யம்மையையும 

வணக்கி வாழ்த்திக் கோசணச மேக்தரஞ் சென்ளார்கள், 

கோணேச நாதனைப் பக்தியுடன் பாகம் பணிந்து, ௮மிருத 

இர்த்தச்கில் முழுகத் தொடங்கலும், ௮து நீர் வறண்டு 

வெறுங்குள மாயிற்று. க்கை முதலானவர்கள் தங்கள 

இர்ததத்திலேய ஸ்நாகஞ் செய்து, கோணேசர் சந்தித் 

சென்று வணங்கிக் சண்ணீர்விட்டுக் குதறி, பகவானே ! 

நாங்கள் ஸ்நாகஞ் செய்யப் புகும்பொழுது, ௮மிருத் 

இர்த்தத்தில் ஜலமில்லாமற் போவானேன்? எங்கள் 

பாபங்களை எவ்விதம் போக்குவோம் ? என்ன செய்வோம்! 

wins தீர்த்தத்தை எப்பொழுது பார்ப்போம்? 

எங்கள் பாவத்தை எப்பொழுது இதரப்போம்?” என்ற 

மூறையிட்டார்கள்ு. மப்பொழுது பின்வருமாழ 

அகாசவாணி யுண்டாயிற்று :
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(: நதிகளே | நீங்கள் கைலாகு சாதனைக் கழல்பணிந் 2, 

பாவிகள் சேர்க்கையா அக்களுக்கு வந்த பாவங்களைப் 

போக்கவேண்டு மென்று வேண்டினீர்கள், அப்பொழுது 

கைலாசபதி காசினியில் விளங்கும் முக்கியமான மூன்று 

சிவக்ஷேத்இரங்கள் சென்று, ௮ம் குள்ள மங்கள ரசூபியான 

சங்கரனை வணங்கி, மூன்று புண்ணிய தீர்த்தங்களினும் 
முழுகுங்கள் என்று கட்டளையிட்டார். ௮ங்ஙனமேம 

செய்கோ மென்று சொல்லிட் பூமிக்கு வந்த நீங்கள், முதலில் 

இங்கு வந்து அமுத தீர்த்தத்தில் முழுகாததனால், 
முன்னிலும் மிக்க பாவிக ளானீர்கள். ஆதலின் அங்களைக் 

கண்டவுடன் புண்ணிய Eig SD மறைந்துவிட்டது, 

இர்திரியங்களிற் கண்ணைப் போலத் தேகத்துக்கு மூகம் 

முக்கயெ மானது. கையால் அமுத குடத்தின் முக பாகத்தி 

லஓுண்டான கோணேச ஸ்வாமியை வணங்க 2) முத 

இரத்தத்தில் முழுகன பிறகு, ௮முத குடத்தின் நடுப் பாக 

மாகவும், அடிப் பாக மாகவு முள்ள சஷேத்திரங்களுக்கு 

நீங்கள் போகவேண்டும். ௮க்த முறையை மறந் தீர்கள். 

ஆயினும் நுங்கள் பாவம்போக ஒ ருபாயம் சொல்லுகிறேன், 

கேளுங்கள் : 

நீங்கள் பாவங்களைப் போக்குகிறவர்க ளாயிலும், 

உங்களாலும் போக்கக் கூடாத பாவங்களைப் மேபோக்கக் 

கைலாசபதியிடம் கதறி வேண்டினீர்க ளாதலின் பயப்பட 

வேண்டாம். சகல பாவங்களையுக் தீர்க்கும் ௮மிருத 

தீர்த்தத்தில் முழுகக் கோணேச ஸ்வாமிக்கு 

வில்வகளங்களால் நூற்றெட்டு அர்ச் சனைகளும், 

பிருகத் துர்க்காம்பாளுக்கு நாதறெட்டு அாச்சஷளும் 

செய்து, ஜபா புஷ்ப மாலைகளையும் சாததுக்கள, தர்த்த 
பாலக ராகிய விக்னேஸ்வர ஸ்வாமியையும் பூஜித்து, 

6
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மோதகமும், பரமான்ன மும் நிவேதித்து, கோணேச 

ஸ்வாமியை வந்தித்து வாழ்சக்இச் கலியுகம் முடியும் வரையும் 

இங்கேயே வசிப்பீர்க ளாயின், உங்கள் பாவங்க எணைத்.தும் 

ஒழிந்து, புண்ணியவதஇிக எாவிர்கள், தவிரவும், 

வருஷரந்தகோறும் மாசி பெளர்ணிமை மக நக்ஷத்தித்தற் 

கோணேச ஸ்வாமியின் மஹோதளவாபிருத ஸ்காநத்தை 

௮மிருத திர்த்தத்திற் செய்யுங்கள், மேலும் பன்னிரண்டு 

வருஷங்களுக் கொருமூறை, குரு சிங்கராசியி லிருக்கும் 

காலத்தில், மாசி மாதம், கும்ப லக்ஈத்துற்் கோணேச ஸ்வாமி 

௮மிருத தீர்த்தத்தில் இரத்தல் கொடுக்குங் காலத்தில், 

அதிற் பக்தியுடன் ஸ்காகம் செயயுங்கள். பிறகு 

கடேச க்த்திரமம் சென்று, அமூத குடத்தின் 

ஈடுப் பாகத்தி னின்று முண்டாகிய கம்டச ஸ்வாமியை 

வணங், மாச மாதம், மீக லக்னெத்திற் சிவ Bi sso Be 

மூழுகுங்கள். அப்பால், அமுத குடத்தின் அடிப் பாகத்தி 

னின்று முண்டாகிய கும்2ப௪ ஸ்வாமியின் சந்நிதி சென்று, 

அம்மனையும் ஸ்வாமியையும் வண௩ங௫, மாசி மாதம் இடப 

லக்னெ த்தில், மாக திர்த்தத்தில் முழுகுங்கள், பிறகு, 

psig கேகோேச ஸ்வாமியையயும் பிருகத் 

அர்க்காம்பாளையும் பூஜை செயயுங்கள், அப்பால், மத்திய 

சேஷ்த்தரம் சென்று க$டஸ்் வர ஸ்வாமியைம், மிருத 

வல்லி யம்மையையும் பூஜை செய்யுங்கள், பிறகு மூல 

சேத.திரம் சென்று கும்2பசரையும் மங்களாம்பிகையையும் 

பூஜை செய்யுங்கள், இவ்வாறு நீங்கள் செய்விர்களாயிற் 

பாவிகள் சேர்கையா லுண்டாகிய பாவம் விலகும், இந்த 

மூன்று சேஷ த் திரங்களிலும் கலியுகம் முடியும் 

வரையில் வ௫சித் த, சிவபெருமானைத் துதித் துவருவிரக 

ளாயிஸ் உங்கள் பாவங்கள் விலகுவ.துக் தவிர, உங்கள
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தீர்த்தத்தில் ஸ்காஈஞ் செய்பவர்களுக்கும் மிகப் பரிசுத்த 

முண்டாகும்,.” 

இரத ஆகாச வாச்கைக் கேட்ட கங்கை முதலானவர்கள் 

கோணேச ஸ்வாமியை வணங்கு, நாங்கள் ஆகாச 

வாக்ன்படியே செய்கிறோம் ; ' தடையில்லை! என்முர்கள். 

உடனே அ௮மிருத தீர்த்தம் மிகுந்த ஜலத்துடன் விளங்கக் 

கண்டு, அரந்தங் சொண்டு, அதிற் பக்தியுடன் ஸ்நாநஞ் 

சசய்து வலம் வந்தார்கள். விராயகமைத் தொழுதார்கள். 

கோணேச காதன் சந்நிதி சென்ரார்கள், படிகளின் முன் 

விற்றிருக்குங் கணபதியைப் பூஜித்து, ௮வ நுமது 

பெற்றுப் படிகளிலுள்ள தேவர்களை வணங்கினார்கள். பிறகு 

காணேச காதன் சர்சிதியை யடைந்து, ஆகாச வாக்குப்படிப் 

பூசை செயதார்கள். பிறகு வன்மீகாசலக்இினின்றும் 

மெதுவாக இறக்கப் பிருகத் தூர்க்காம்பாளைப் அக்தியுடன் 

பூதித்தார்கள். செம்பரத்தைப் புஷ்ப மா லைகளைச் 

சாத்தினார்கள், ஸூற்றெட்டுத் இருகாமங்களால் அர்ச்சனை 

செய்தார்கள். காச வாக்கன்படிக் கடேச கே்ஷத்திரஞ் 

சென்று சிவதீர்த்தத் தில் முழுக, ஸ்வாமியையும் 

அம்மனையும் பூஜித்கார்கள். ௮ப்பால் ௮வ வாக்கன்படிக் 

கும்பேச சேஷத்திரஞ் சென்று தே கோேசரையும் 

அம்மனையும் பூஜித்தார்கள். ஒன்பதின்மரும் ஒன்பது 

கன்னிகைக ளா, மூன்று க்ஷேத்திரங்களிலும் நித்தியவாசம் 

செய்தார்சள். 

ஆகையால், முகிவர்களே ! முதலிற் கோணேசரைப் 

Us Buje வணங்கிப் பன் னி ரண்டு வருஷஙகளுக் 

கொருமூறை குரு இிங்கராசியி லிருக்கும் பொழுது, (uous 

SESH, மாசி மாதம் பெளர்ணமையில், ௮மிருத 

தீர்த்தத்தில் ஸ்நாகஞ் செய்தால், எல்லாப் பாவங்களும்
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நீங்கும். மிருத கமேசரைப் பூஜித்து, மீக லக்கினத்இத் 

சிவ தீர்த்தத்தில் ஸ்காரஞ் செய்து, பிறகு கும்பேசர 

ஸ்வாமியைப் பூஜித்து, மாக தீர்த்தக்தில் ஸ்சாகஞ் செய்தல் 

வேண்டும். இக்க மூன்று மசேத்இரங்களிலும் Fan 

ஜனங்களும் ஸ்ராகஞ் செய்யுங்காலத்திற் கங்கை முதலான 

ஒன்பது கன்னியர்களையும் முதலிற் பூஜித்துப் பிறகு 

ஸ்காஈஞ் செய்ய?வண்டு மென்பது சிவபெருமா னுடைய 

சுபகரமான கட்டளை. பெபொதுவாக இந்த மூன்று 

கோத் இரங்களையும் கன்னியா க்ஷேத்திர மென்றும, மூன்று 

இர்த்தங்களையும் கன்னியா இரத்தம் என்றும 

சொல்லுஇஞர்கள், வருஷர்ே காறும் மாசி மாதம் பெளர்ணமி 

கும்ப லஃஈத்தில் ஸ்காசம் வி சஷமான தெென்றும, 

பன்னிரண்டு வருஷத்துக் கொருமுறை, குரு சிம்ஹ 

லக்ஈத்தி லிருக்கும் காலம் கூடிய மாசி மாதம் பெளர்ணமி 

மிகப் புண்ணியமான கால மென்றும், பெரியோர்கள 

சொல்லுகிருர்கள். ஆகையால், மூகிவர்களே! இவ்விதமாய்ப் 

பிரசித்தி பெற்று சகல புருஷார்த்தங்களையுங் கொடுத்துச் 

கலிகாலத்தி லுண்டாகும் கொடிய பாவங்களை யழிக்கும் 

௮மிருத தீர்த்தத்தில் ஒரு முஹை முழுகலும், ௮தைப் 

பார்க்கனும் கைலாயங் கடைக்கும். 

இககனம் கோணேச கேத்திர மகிமையிற் 

பதினான்காம் அத்தியாயம் முத்றிற்று, 

  

பதினைந்தாவது அத்தியாயம் 
மூகிவர்களே ! சகல பாக்கியல்களையு மளிக்கும் சந்திர 

தீர்த்தத்தின் மகிமையைச் சொல்லுகிறேன் கேளுங்கள் 

அதை ஒருவன் கேட்டவுடன் எல்லாப் பாவஙகளு ° 

முக்தீனாயச் சிவபக்த னாகிறான், மிகப் பரிசுத்த மா ம
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சந்திர தீர்த்தம் கோணேச ஸ்வாமியின் ஆலயத் அக்குள் 

இருக்கிறஅ. ௮ஃது அவ்விடம் உண்டான தற்குக் காரணம் 

சொல்லுகிறேன் கேளுங்கள். 

முன்னொரு காலத்திற் சந்திரன் குருவின் மனைவியைப் 

புணர்ந்தார். அந்தப் பாவத்தால் ் ய ரோகத்தை 

யடைந்து, ௮தைக் தீர்த்துக் கொள்ளப் பல க்ஷேத் இரங்கள் 

சென்றும், நி ராடியும், பகவானைப் பாடியும், ௮ந்தப் பாவம் 

தீரவில்லை, ஒருகால் வ௫ிஷ்டாசரமம் சென்று மம் 

மஹருஷியைச சேவிச்தார். முகவர் கருணை கூர்ந்து, 

சந்திரனைப் பார்த்துப் புன்முறுவல் பூத்து, ஓ ரிரகசியங் 

கூறினா. “சோமனே ! குருதார கமனத்தா லுண்டாய பாவம் 

மிகக் கொடியது, ௮தையு நீக்கக் கூடிய புண்ணிய க்ஷேத்திர 

மொன் திருக்கின்றது, உலகில் ௮கனினும் மேலான தொன் 

நின்று, sg தாலப்பிய முகிவ ராசிரமத்தில், காலப்பிய 

புநிவராற் பூஜிக்கப்பெற்று, வன்மீகாசல காக ரென்று திரு 

ஈம முடைய சிவபிரானுடன் விளங்குகின்றது. ௮வ் 

விடத்துக்குச் செல்லுக' என்றார், சந் திரன் இதைக் 

கேட்டுக் தாலப்பியாசரமஞ் சென்று, வன்மீகாசலத்தில் 

விளக்கும் ஸ்வாமியைபப் பூஜித்து, மாசிமாதம் 

பெளர்ணமியில் ஸ்ரநாகஞ் செய்தார். அப்பொழுதே சகல 

சோகங்களுடன் க்ஷய ரோகமு நீங்கப்பெற்று, மிகப் 
பிரகாசத்துடன் விளங்னொ; மன மகிழ்க்தார ; ஆரந்தகீ 

5டலுள் மூழ்கினார். பிறகு சிவபெருமானை வணக்கத் 

கங்கள் சந்திதானத்துக்குக் தென்பக்கத் தில் ஒரு 

தீர்த்தத் ைைத யுண்டாக்குகறேன். அது சந்திர தீர்த்தம் 

எனலும் பெயருடன் மிகப் புண்ணிய தீர்த் தீ தமாய் விஎங்க 

வேண்டும்? என்று வேண்ட, ௮வரும் அப்படியே விளங்குக 

என ஐருளிச் செய்தார்.
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இங்கனம் சங்கர உனருள்பெற்ற சந்திரன், சந்திர 

தீர்த்தம் என்றொரு தீர்த் சக்கை யுண்டாக்கித் தைம்மாதகம் 

சோமவாரங்களில் இரக்கக் தீர்த்தத்தில் ஸ்நாகஞ் ழெயயு 

மவர்களுக்குச் சங்கரன் மஙகளம் செய்க என்று வர 

மளித்தார். தமது தாத்திக்தில் முழுகுபவர்கள் மனைவி, 

மக்கள், பொருள, பூமி, சீர்த்தி, ஜயம் இவைகளை படையக் 

கடவாக ளென்றும் வர மளித்தார. தம் பெய ௬ளள 

தாத்கத்தைக் கோணேஸற்வர ஸ்வாமி, நாடோறும் அபி 

ஷேகத்துக்கும், பூஜைக்கும் ஏற்றுக் கொள்ளல் வேண்டு 

மென்று வேண்டினார். தம்மிடர் தயை கூர்ந்து, தாம 

வேண்டுவ அனைத்தையும் சோமநாதன் முடித் தருளச் 

கேட்டுக்கொள்ள, அவரும் ௮னபுக் குகச்து இசைக் 

தீருளினார். அமுதற் சந்திர இர்த்சம் மிகப் புண்ணிய 

Bid pinra அ ee. oe தீர்த் : & Bw 

ஸ்காகஞ் செய்பவர்களும், சோமவார விரத மிருப்பவர்களும், 

சந்திர சேகர ௬லகஞ் சென்று, சந்திரன் 2பால விளங்கு 

வார்கள். ௮க்சத் தர்த்தத்துக்கு ௬ுஷி- அத்திரி; தேவை- 
சந்திரன்; பாலகர்-சண்டேசர்; விருகம்-பாடலம். 

சர்து தீர்த்தத்தில் முழுகுபவர்கள் அத்திரி 

மூதலாயினோரை வணக்க, ௮.நுமதி பெற்று முழுகுதல் 

வேண்டும். பிறகு, தஇிருநிற்றுப் புண்டரக் தரித்து, க்க 

மாலை பூண்டு, ௮ம்மனுடைய மர்இரத்தைப் பதினாயிர 

மூழஜையேலும், அல்லது, ஆயிர முறையேனும் ஜபித்து, 

நல்ல சாக்கரை கலந்த பாயசத்தையும், பசுவையும், சம்பா 

அரிசியையும், வெள்ளை யுடையையயு ம், வெள்ளைப் 

புஷ்பங்களையும், பசும் பாலையும் ௮ம்மனுக்குக் கொடுத்தல் 

வேண்டும். புணர லாகா தவர்களோடு புணர்ந்தும், 

புசிக்கத் தகா தவைகளைப் YAS gid, செய்ய லாகாதவற்றைச்
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செய்தும் உண்டாகிய பாவங்க எனைத்தும் சந்திர தீர்த்த 

ஸ்காநத்தால் அழிந்து, விடுசன்றன, சதளச சுரம், பித்த 

சுரம், கபச் சுரம், ஸ்வாசச் சரம் முதலாகிய சகல 

வியாதிகளையும் போக்கக் ௬ டிய சந்திர இரத்தத் 2ல் ஸ்காஈஞ் 

செய்பவர் எல்லாப் பிணிகளும் “நீங்கப் பரிகூத்த ராகிறார். 

சூல ரோக முதலிய வாயு Co TEBE GH fas Qu gears. 

சிவபூஜையிற் குறைவுகள் நேரினும், அந்தப் பூஜை நிறைவு 

பெறும். அந்தத் இரத்தத்தைப் பார்த்தவர் சந் தொன்போலச் 

சுந்தர சாகிறார், ௮வமை ௮சசர்கள் புகழ்வார்கள். இவ்விதம் 

சிவபெருமான் சந்திர இர்த்தக்துக்குப் பலவித வரங்களை 

பளித் இருக்கின்றார். 
முநிவர்க?எ! நிச்சயமாயச் சொல்லுறேன். கோனேச 

ஸ்வாமிக்குச் சமீபத்தில் வடபாற் பரிச்த்தகமான அக்கினி 

இர்த்தம் இருக்கன்றது. ௮௮ பாவக் காட்டுக்குக் காட்டுதீ தீ, 

HOE DTS FOS சளைத்தவர் FBO SUITE பரிசுத்த 

TTB MIT தொட்டவர் எல்லாப் பாவங்களினின்றும் 

விடுபடுகிரார்; அதற் சித்திரை மாதம் ஸ்காகஞ் செய்பவர் 

கங்கால்காக பலனை யடைகருர், சித்திரைப் பெளாணமியில் 

ஸ்காஈம் பூர்வ ஜன்ம புண்ணியத் தாற இடைக்கும். சித்திரை 

மாதம், இருத்திசை நக்ஷத்திர த்தல் ஸ்காகஞ் செய்பவா 

பாண்டு சோக நீங்கப் பெனுவா, சித்திரைப் பெளர்ணமியிற் 

பக்தியுடன் மும்முறை crate செய்பவருக்குக் குஷ்ட 

முதலாகிய எல்லா கோய்களுக இரந்து விடுகின்றன. 

கார்த்திகை bap SOT SRO KO முறையேனும் ௮க்னி 

இரத்தத்தில் முழுகுபவா யாவரினும் மேலான பதவியை 

யடைவார், வுக்கினி தர்த்தத்துக்கு ருஷி--மாண்டனியா 9 

தேவதை - அக்னி) பாலகா - சுப்பிரமணியர்; விருக்ஷம் - 

சண்பகம்; அக்கினி இர்த்தத்தில் முழுப் வீர்கள்
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மாண்டவியர் முதலானஷர்களை வணங்கி, ௮றுமதிபெற்ற 

முழுகுதல் வேண்டும். சண்பக மர த் தடி.யிற் சுப்பிரமணிய 

ஸ்வாமியின் மந்திரத்தை ஜபிக்கக்கடவர்கள். அன்ன கான, 

கோதான, பூதான, கன்னிகா தானங்களையும், நெய், தேன் 

முதலான தானங்களையும் சேய்யக்கடவர்கள். முநிவர்களே! 

மூற்காலத்திற் பிரமர் யாகஞ் செய்தார், ஏராளமான 

கெய்யை அக்கினியில் ஒஓமஞ் செய்தார். ௮.து ஜீரண மாகாமல், 

அக்கினி பகவானுக்கு வயிற்று வலியுண்டாகி, ஆகார மின்றி, 

உடம்பு வெளுத்துப் பாண்டு ரோக முண்டாயிற்று, பலவித 

மருந்துக ளூண்டும் கோய் நில்காது, துன்பப்படுவதை நாரத 

மூகிவர் கண்டு, கயை கொண்டு, அகஇனி?தவனைப் பார்த்து, 

அமிர்த தீர்த்தத்தில் முழுக் கோணேசசைச் சேவிக்க 

உபழத௫த்தார். அதைக் 2கட்ட அக்கினி தன் மனைவியுடன் 

வன்மீகாசலஞ் சென்று, விவா புண்ணியகாலத்திற் 

கோணேச ஸ்வாமியைச் சேவித்து, மனைவியுடன் சங்கத்பஞ் 

செயதுகொண்டு, ௮.ரசமமத் தடியில் விற்றிருக்குக் தர்த்த 

பாலக ரான கஜாரகனை வணங்&, ஸ்காநஞ் செயய உத்தரவு 

பெற்று, ௮முத தீர்த்தத்தில் விதிமுறை மூழ்கினார். பிறகு, 
யாருடனும் பேசாது ஐர்தெழுக தோதினா, அப்பால் 

ஸ்வாமியின் சக்கிகானஞ் சென்று, கங்கை முதலாய நவ 

கன்னிகைகளைப் பூஜித்துச் சிவபூஜை செயய உத்தரவு 

பெற்றுப் படிகளின் கீழ்க் காவல் பூண்ட கணபதியைப் 

பூஜித்து விடைபெற்றுப் படிகளி லேறினா். இருபத்து 

நான்கு படிகளிலு முள்ள தேவர்களை வணங்கி, விடை 

பெற்றுக் கோணேச ஸ்வாமியின் சர்நிதானத்தை யெய்தி 

ஆரநத பரவச.ராய் ஈமஸ்கரித்துக் காமிகாகம விதிமுறை 

வழிபா டாற்றிப் புஷ்பக்களாலும், தூபங்களாலுக் இபங்க 

ளாலும் சந்தனங்களாலும், பல்வகைச் சித இரான்னங்க
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ளாலும், பாயசங்களாலும் வெவ்வேறு பக்ணங்களாலும், 

பழங்களாலும்,தாம்பூலங்களாலும், பானகங்களாலும் மங்கள 

மளிக்குஞ் சங்கர மூர்த்திக்கு ௮க்னிபகவான் பூசனை 

Wup det, பிறகு அம்மையாரின் சந்நிதி சென்று முன் 

போலமவ அம்மனுக்குப் பலவகைப் பக்ஷ்ண 

முதிலானவற்றாற் பூசனை யாற்றி, முன் காலப்பிய முநிவர் 

அர்ச்சித்தபடி நூற்றெட்டுத் திருகாமங்களையுஞ் சொல்லி, 

ஜபா புஷ்பங்க ளாலும் அம்மனை யர்ச்சித்தார். 

அதனாற் சந்தோவூ முற்ற பிருகத்துர்க்காம்பிகை 

அப்பொழுதே அக்னி தேவனுடைய வயிற்றுகோயைப் 

போக்கஇனார். அுக்கினி2ேதவன் மனைவியுடன் we ps & 

யுற்றவனாய்க் கோணேசமூர்த்திக்கு வடபக்கத்தில், அக்கினி 

தீர்த்தம் என்று தன் பெயர் கொண்டதொரு தீர்த்தத்தை 

யுண்டாக்கி, ௮து மிகப் புண்ணிய சீர்த்தமாயத் இகழுமாறு, 

அம்மையை ஈமஸ்கரித்து, அந்தத் தீர்த்தத்திற் சித்திரை 
மாதப் பிறப்பில் முழுகுபவர்கள் வேண்டிய சுகங்களை 

யடைய?ேண்டும்; பாண்டு சோக முதலிய சோகங்கள் 

நீங்கப் பெறவேண்டும்; சித்திரை மாதத்தில் முழுகுபவர்கள் 

௮சசனைக் கொன்ற தோஷ ழுதலியவற்றினின்று நீங்க 

வேண்டும் என் றிவ்வாறு வேண்டினார், - ௮ம்மையாரும் 

அவ்வாறே வர மளித்தார். ௮க்னிபகவான் அகர்த,த்துடன் 

சிவபெருமானையும் தேவியாரையும் வணங்கி வாழ்த் &, 

விடைபெற்றுக் sb SOCuTmEF CerésiT, MOS 

அக்கினி தீர்த்தத்தில் முழுசனொற் சகல புருஷார்த்தங்களு 
முண்டாடகின்றன, 

இவ்வாறு சூதர் சொல்லகச்கேட்ட முரிவர்கள், சகல 

தீத்வார்த்தங்களையும் உண்மையா யுணாந்த சூத புராணிகமே! 
காலப்பிய முனிவர் sur புஷ்பங்களால் முன்டுசயத
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நூற்றெட்டு அர்ச்சனைகளை அ௮க்னிதேவர் தம் மனைவியுடன 

அமமனுக்குச் செய்து, இஷ்டார்த்தங்களை யடைடந்தார் 

என்றீர்களே ? அ௮ஃதெவ்விதம்? ௮தை யருளிச் செய்ய 

வேண்டு மென்று வேண்டினர். சூதர் சொல்லுகிமுர். 
(palais Ber! பிருகத் தூரககாம்பா ளுடைய _நாற்றைட்டுத் 

இருராமங்களைக் கேளுங்கள், அவற்றைக் கேட்டவர்கள் 

வாட்ட மின்றி, எல்லா இஷ்டங்களைபும் அடைவார்கள். 

அதற்குப் பிருகத் துர்க்காஷ்டோத்தா சதம் என்று பெயர், 

அதற்கு ௬ுஷி-பிரமன். ௮நுஷ்டுப்-சக்கசு, தவதை-பிருகத் 

அுூரக்காம்பாள். ஸஹ்ரீமாசக்இ, ஹ்சாம்-கீலகம், “ல்ல 

பீஜா௯:ூர மர்இர தந்திர யந்திர ஸ்வ Ch om Ls WT Uy Lb, 

காமிகளுக்கு காமங்களைக் களிப்புடன் அளிப்பவளாயும், 
தத்துவஞான பக்தி சக்திகளை அ௮வயவங்களா 

யுடையவளாயும், சிங்க வாஹன க்கை உடையவளாயும், 

மணி, சக்தி, சூலம், கத்திகளைக் கையில் உடையவளாயும், 

பிரளய காலத்தில் விளங்கும் சூரியன்போல் விளங்குபவளா 

யும், தனக் கொப்பாரும் மிக்காரும் இல்லாதவளாயும் 

விளக்கும் கோணேச ஸ்வாமியின் கேவியை வணங்கு 

அறன்? என்று இியானம் செய்ய3வண்டும்,. ஜவுந்த 

நூற்றெட்டு அர்சசனையைக் கேளுங்கள். 

1. மஹே மஹிஷ்யை ௩ம, ஹிமாயை நமம: 

தேவ்யை நம: ah Dre Cnn os 

மஹ தாம்பல தாயிக்யை Ba) SO a நம: 

நம: ஹ்ரீங்கா பரமார்த்த 

மஹாளேக குோப் தாயை நம: 

SHEL BLD; 10. ஹ்ரீம் பீஜாயை ஈம: 

5. மஹிதாயை ஈம: ஹ்ரீம் மத்யை ஈம: 

மாயை நம: கெளாயை நம:



18. 

20, 

30, 

35, 

ப், 

ஸத்தா 

ரூபிண்யை ௩1: 

வ்ார்தன 

லாமகானப்ரியாயை நம: 

ஸாதவயை நம; 

மஹே ப்ரியசாயைகம: 

ப. ராயை ஈம; 

பூர்ணாகக்தாயை ஈம: 

பூரண சக்தியை ஈம: 

பூண ஞா 

ஸுகாத்மிகாயை நம; 

ON STEN கம; 

சீசாபகாயை நம: 

சுதி காயை ஈம; 

சப காயை நம; 

ஸரவ காயின்யை நம: 

வை ராகய தாயை கம: 

விரமாத்சே நம: 

வீ ரஸேகாயை ஈம: 

விரூபிண்யை நம: 

யக்ஞார்தத ரூபிண்யை 

LBs 

யகஞ மந்தர சக்தி 

தராயை ஈம; 

ப்ரபாயை நம: 

நிகம விதிதாயை ஈம: 

விதயாயை ஈம: 

வேத்யாயை ஈம: 

ஈராஈச்சிதாயைஈம: 

&0. 

45. 

90. 

௦௦. 

60 
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வித்யாவத்யை ஈம: 

விலாஸாயை ஈம: 

வீ. ரசார்பாயை ஈம: 

விசாலின்யை நம: 

காமாதீய௯தாயை நம: 

காம பலாயை ஈம: 

SIGE SAW 

நியாமிகரயை நம: 

ப்ருஹத் துர்காயை ஈம: 

வீர துர்காயை ஈம: 

Ago துர்காயை கம: 

சஇிதாத்மிகாயை நம: 

காலாயை கம். 

காலார்ச்சி காயை ஈம: 

காமாயை நம; 

காம மாதீரு 

பலப் ரதாயை ஈம: 

சிவாயை ஈம: 

சிவ மதியை நம: 

சைவ இீக்ஷாயை ஈம: 

சிவ விரோதின்யை ஈம: 

சிவ? தஹாயை நம: 

சிவால்க்யை நம: 

சைவாகம சரீரிண்யை 

திவகாமாயை ஈம: 

சிவபுஜாயை ஈம: 

சிவஸ்ம்ருதி விலா 

ஸின்யை ஈம:
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நம; 

சிவ 

கம்; 

மந்தர பராயை 

சுபாயை நம: 

05. சிவ oad sri 

ச்மாஷ்டாயை நம: 

சிவ பத்நியை நம: 

ஸு பூஜகாயை நம: 

சோக ரக்ஞாயை ஈம: 

க்ஷேத்ர நிலயாயை ஈம. 

ஸத் சேகர பல 

தாயின்யை நம: 

710, 

குசலாயை நம: 

குத்ஸித ஞா 
பஞ்சகாயை கம: 

கால பேதின்யை கம: 

சந்திர சூடப்ரியாயை 

(BLD: 

19, சந்தரகோடி. லாவண்ய 

வக்க. ராயை ஈம: 

கடகாங்கச கேயூர 

ஹார நூபுர 

தாரிண்யை நம: 

மீச கேத ராயை நம: 

பீலி தாக்ஷ£யை நம: 

பக்த ஸ்வாந்த சராயை LD 

‘80. சுபாயை நம: 

திருக்குடவாயிற் புராணம் 

மோஹின்யை ஈம: 

மோஹ ஐநகாயை நம; 

CLT an sr a Sen (நம: 

மூதான்விதாயை நம: 

85. விஸூயாநந்த 

ஜநகாயை சம: 

பத்மோதர 

நிபோதராயை நம: 

பத்ம ப்ரியாயை ஈம: 

பத்ம ஜாதகா பூஜித 

விக்.ரஹாயை 5ம; 

பதம மாலாட்ய 

MOST TEL BLD: 

90. கம்பி. ராவாத்த 

நாபிகாயை நம: 

Gap wr soo ww: 

குணாட்யாயை ஈம: 

குரு பாதக காசின்யை 

நம: 

குசோர் குருதமாயை ஈம: 

ந்ருத்த விதியா 

விலாஸின்யை நம: 

நாத்தராத்த 

விசா. ரஞாயை ஈம: 

095. கான 

தாண்டவ ஸ்வாக்த 

வல்லபாயை நம: 

ஆகண்டலார்ச்சி தாயை 

நமீ;
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சண்டகர்ண காண்ட 105, ஸமஸ்தகபல தாயை 

விபேதின்யை ஈம: நம; 

100. சித்ர வஸ்த்ர ஸர்வ மங்களாயை 

பரியாயை நம; BLD: 

Bsr Fh sr ஜா ஹ்ருத் குஹாசயாயை 

மோஹின்யை சம: நம; 

பூர்ண காமாயை ஈம: 108, ஸாவ மங்கள 

பூர்ண வித்தியா மாங்கள்யாயை நம: 

தாயின்யை ஈம: 

பூர்ண வல்லபாயை ஈம; வதஸலாயை நம: 

என்று பிருஹத் தார்காம்பா Charu Qos 

௮ஷ்டோத்தா FS நாமாவளியை காள்தோறும், மூன்று 

காலங்களிலும், ஒரு கால மாவது படி.த்தார்க ளாகில், ௮வர்கள் 

பொருள், புதல்வன், பூமி, மனைவி, பசு முய ஸகல 

பாக்கியங்களையும் அடைகிறார்கள், இவ்விதமாய் வியாழ 

மஹா முகநிவர் எனக்கு உரைத்தனர். இர்த ஸ்தோத்திரத் 

திற்கு ஸமானம் மூன்று உலகங்களிலு மில்லை. 

மனிதர்களுக்குக் கீர் தீதியைக் கொடுக்கும், ௮ர்ச்சகர்களுக்கு 

ஜயத்தைக் கொடுக்கும். பூரணமான ஆயுளையும், சகல 

மங்களங்களையும் கொடுக்கும். இந்த ஸசாற்றெட்டு 

நாமங்களாற் கோணேச ஸ்வாமியின் தேவியைப் பக்தியுடன் 

செம்பச த்தைப் பூக்களால் அர்ச்சனை செய்பவர் அம்மனுக்கு 

ஸுப்்சமண்ய ஸ்வாமியைப்போல் மிகவும் பிரியமுடையவ 

cmt. தாமரை முதலிய புஷ்பங்களால் gree Ser 

செய்யவா ௪க யாயிருர. ஸ சன 

முதற் சகல பாக்கியங்களையும் கொடுக்கக்கூடிய இந்த 

கோணேச க்ஷேத்திர மஹிமையைப் படிப்பவர்களும், 

கேட்பவர்களும் இவ் வுலகத்தில் ௮ளவ௰்ற செல்வங்க ளுடன்
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கூடி மகழ்க்து, சிவபகீதியிற் சிறக்தவர்களாய், முடிவிற் 

கைலாயஞ் சென்று, அங்கு மங்களகர,னுன சங்கர பகவானோ 

டொன்றுசேோந்து ஸுந்தர தீ இகளாய் வாழ்வார்கள் , 

இவ்விதம் ஸ்காந்த புராணம் மேல் பாகத்தில், 

க்ஷேத்திர கோச விஸ்சாரச்திற் கோணேஸ்வர மஹிமையிற் 

சந்திர தீர்த்த வைபவ, அக்கினி தீர்த்த வைபவ, தேவி 
அஷ்டோத்தர சத நிருபண மென்னும் பதினைந்தாம் 
அத்தியாயம் முற்றுப் பெற்றது. 

திருக்குடவாயிற் புராணம் முற்றிற்று 

இருச்சிற்றம்பலம்




