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Glas tow B, 

உபயபாதம் நுணி 

இருக்கடவூர் ஸ்தலப்புராண வசன, 

காப் ப, 

உலகெலா மூணர்வா மபிராமியோ 
லேவியுள்ளாணையும் மழு இச்சுரன் 
னிலவுவில்வ கெடுவன மான்மியஞ் 

சொல விமாயகன் தாவடி யேற்றுவாம். 

விலவாரண்யேசகவரர் துதி, 

அன்பறால் சன்ப போற்றி 

மடியவர்க் கெரியாய் போற்றி 

யென்பிழை பொறுச்சாள் போற்றி 
மெங்குமாய் நிறைம் தாய் போற்றி 

மின்பொவி கூலபோற்றி 
வில்லஏவாரண்யா போற்றி 

பொன்பொலி சடையாய் Cums of 

டோர்றிறின் சரணம் போற்மி,



திருக்கடவூர் புராணம், 

அமுதீசர் துதி, 
நீர்பூத்ச தாமரையோ னேமியரி சேடரிய 

நிகரிலாத 

சர்பூத்த நிறைவாகிக் குறைவின்றி 

மறையசத்திற் சேர்ர்சென்னாளும் 

பார்பூச்த பொய்ப்பொருளைப் பொய்ச்சார்ச்கு 

வைப்பாய பலத்தை நல்கு 

மேர்பூச்த வீல்வவனச் சமுசகட.த்துறை 

பொருளை யேற்றி வாழ்வாம். 

அபிராம சுநீதரி துதி, 

நிலவுசதிர்மண்டல தை நெருங்க வோங்கி நெ.ட்டொன்றிற்ற 

ஸிர்மூன்று செடுமிகானத், தீலகடுவி லண்டர்களுக் கமுதமாகுச் தா 

ணுவின் மூணிடத்துதித்துச் ழ்சோச்காயும், உலகெவையு மூர்டு 

மினில் விஎக்கவன்பர்ச் கொளி ரமு.த ஞூற்றவசன் மேல்பாற்றகஇ, 

யிலவெளர் குண்டலியா மபிராமித்தா யிணேயடி யை யெப்போதுமே 

Solan par. (௪) 

சாலாம்ஹாரழர்த்தி துதி, 

சீராரு மாக்சண்டன் செய்சபூசனைக்காகச் சனத கூற்றைப் 

சாராரும் வி சணவரும பன்னகருங் காணவிடப்பாதத்தாலே, காரா 

5ப் சள தரவி ஹலூல்விழ வுழைச்சருளிச் கடஜூர் வாழும் வாசா 

ந முலைமடச் த யொருபாகலிரமுதாளை மனத்துள் வைப்பாம், 1



இரு கடலூர். புராணம், க. 

வாலாமபிகை துதி. 

பாலன்மாரச்சகண்டம் கன்பம பாலகூற கருளாய்த் தோன்றிச், 

ரலனைச் காலான் மாய்கருவ கடவடன ஒுரு௮௨௨் காட்ட, நீலவே 

ரஏண்டத் ?தார்பால் கிற.ரிரு மலபேமாாக*, வாலையாம் பசுயபொறு 

கொமபை மனத தினு மு வாழலாம், (சு) 

சபாபதி துதி, 

ஆடல்காளி முடிகாண வமிபூச மடி சாம வயனோஇ பனைஇரவே, 

கடலேக பறைமோழ sane gn gS Que slaw loool wan Curse 

lm -Guad guar 8 தவயோகி ரிஷிகாண வெளிமிதி லுமையா 

ளூடன், சடமாடு ஈடருஜ னிருதாளை மறவாது சமனேக நினைவா 

ரே, (௪) 

தஷிழுழர்த்தி துதி, 
சிலமூணிகால்வர்மதி எலஉமேபற்நிம சின்மய மும்மூலமதிற் 

Pox யொன்ரமுூய், ஏலவுயர் மால்வரசையில் வலக்காற் ஜொங்க 

விடசகாலை மடகிபதி பீலற்றிரகணட, சாலவிரல் மேலுறவங்குட்டக் 

தன்னேத்தர்ச்சனி.பி னுணிதண்ட மிச்சங் கூட்டிச், சாலவன ome 

சோர பிநாயகர் துதி. 

உண்ணாம்பொழுது முறங்கும்பொழுது மொருதொழிலைப் 

பண்ணாம்டொழுதம் பகருமபொழு௮ நின்பாதத திலே,



தருக்கடவூர் புராணம், 

ரஈணரறாக௩சமு- ஐ சநியேறுக்சென்றைச்கு 5 Bon & Su 

விணணும் டகம சடலூ வாழுஙகளளவிராயகனே: (௯ 

சுப்பிரமணிய துகி, 

ம ரவிமுடி பீடாந்து மன்னுமேற்கடவிற்?ரயப் 

ட திமதேனருவியெனறம பூரிமிரசசமரவோஙய்கும் 

பெ!திகைமாமுனிககு ஞானப்பூரணப்பொருளைக காட்டிக் 

க.திசருய சச3வேளைக சருச்தினி விருத்தி வாழ்வாம், (ம 

  

திருமால் துகி, 

அமலைமாதியெர ரொண்ணி மஉபாபதம 

விமலராகச தொழுது விண்ணோேருடன் 

சமலரீ௩€ 5 தரிபரு som Batp 

சமலைகாதன சபூலீணை யேற்றுவாம, 

சது'ழகன் துதி, 

அலைபுனல் மதிய ௨ணியு சாதனே 
திலைவனென் மெணி.மிகசு சவமியற்றுகால் 

மலை௦ச ளொடுமரன் வம௫க யவணம்வாழ் 
கலைமகள்சொழுனனழர்கழ லிறைஞ்சுவாம், (uz



ம்
 இருக்கடவூர் புசாணம், 

நாமகள் துதி. 

இலக்கணவிலச்கியங்காரிமைப்பொழு சலுங் சல்லா 

சீலகீசணார் புலைக்குறும்ப ன முதமேயிவிங்கமாகுர் 

தீலத்துமர் மான்மியத்தைச் சற்முருவருளா லோழச் 

கலைச்குயர் வாணிப ய் கருத் கினி விருச்சி வாழ்வாம், (Dm) 

திருநந்திதேவர் துதி, 

-இச்சர்களிருடி கட்குச் சிரேஷ்டமா ய இத்துநித்சம், ஈரி இயஞ் 

சாந்தமாதித் சனிப்பதனாறுபேறம், அச்தனா லஸிக்சப்பெற்றே 

பனு இன மவர்முன்றங்கும், கசத்சனா நக். இதாளைக் கருத்திணி விருக் 
,திவாழ்வாம், (௪) 

நாலவர் துதி, 

கற்பனையுலகமெல்லாங் சடர் தரன் பதச் இன்மேவி 

விற்பனவடியாராக விளங்குசம்பர்த ரப்பர் 

பர்பலயேவலாகப் பசம்புபி சுக்தரேசர் 

கற்பொருள் வாரஜார் ஈறுமலர்ப்பசல்சகள் போற்றி, (௦) 

aes weer 

் மார்க்கண்டேய துதி, 

ஈரெட்டை யபனாற் பெற்ரேயென்றென்றமீரெட்டாச, வீரட் 

சி சமூதையேற்றி விதியினை மதியால் மாற்றி, யீரெட்டுப் பனிரெ 

mow லீரிரண் டழியா தொன்றாயம்ச், £ரிட்டநமூனி மார்ச்கண் 

_ன் செய்யசிற்றடியைச் தாழ்வாம், | (2s)



௮௭ திருக்சடவூர் பு.பாணம், 

அடியார்சள் துதி, 

இிருமாலு மயன்உாணியிர்இரன் ௪9 யும்பர் ரித்த ரிஷிமுனிவ 

சசார், தக்குளோ ரிதுச்களும் பூசேவி தர்ககையுஞ் இத்இரன் சப் 
சனி எ்கு மன் புலஸ்தியர் சா, சாம். வான் ௨௪9 குங்கிலியர் பளு 

விரவி, கூ.ச்சீனும் பிரமதி யனுமா Penney குணவதி சரட் 

சீலன், மிருண்டு வாயசம் மாரச்சண்டன் காரியும் மின்னும இ 

சர்ம்ம சிவியும், மிகு,ரசனகைடவன சக்கரபூஷணன் சவமேலான 

சாம்மாவடன்; ஈருமாசீனாகரன் ஏமடேன் பொனித்சண்டுறைவா | 

மாபார,இ, சமிழிலவலவென்குருவுய்யவர்சான் மூசர்ராள மலாப்ணி, 

BS al pam, ச (day 

ஸ்ரீ விநகூத் துதி, 
இஈ்கரியொளியே மும்மூன் றிலைகளாட்த் தழைர்து வா£ஞர் 

உர்சனஞ் செய்ய நீண்டு வனானுச் குயர்ஞானர் சான், றச்தர  ஒ 

பாற் றங்தெ சனையடைச்சவர்கட் கெல்லாம், எர்சையா பதச்தை 

நல்கு மெழில் வில்வ மிறைஞ்சி வாழ்வாம, (0௮05 

பிஞ்சிலஸ் தூதி. 

௮லஇ லு.்பிரெவையிடத்த மமருப்பனடிகள் மார்ச்சகண்டயர்க 

சாமழைத்ச ஞான்றில், உலசெலையு₹ சன்னகசதஇிலமைக்ச வம்மை 

யொன்றுமுதல் ஈவசளிரார் சொடிகளாகிச், சலசரிறை கங்கை 

யுடன் நிருமயானர்சனிலுதிச் ஐத் தனையடைச்தோர் பவச்தை 

மாற்றப், புலவர்சொழமு மமு.தகெட மிடைபிலோங்கும் பிஞ்சிலச்தை 

'இயென்னாளும் போற்றிவாழ்வாம், (6௯)



ww 
a“ 

Bw asl at புராணம்_2” 

"4 
சிந்கர்கள் துதி. 7 3. 

மூர்.திபாகிய மூழுநூத லமுதிடையசமய்ச் ym, 
சத்தியா ம.பிராமியின் ருூட்டுணே.பிர £6 he டி 

பிச்சை வாசடலர்ிர மிரசவா ச ழு௦ிற் 

  

திருநாடவூர் Wag. 

சருககலை யானினச் சருசண் மாபுவி 

தருகசடையாதுயர் ர சணாட்டினில் 
ner Scans as ost) ot 10% ev BIL) 

Nac 2 ட்டர் ச இருஃசடபூரினைச் இனமும் டோறறமாம், 

நா யய. 

விண்டபனிர் திரன்முதலோர் வியர்து சூமூம் 

லில்வஉனமான்ரியசதை விளக்குமுன்னூவ் 

சொண்டவாசணமண்டலங்கண்மூன்றுககூடீகி 

கொண்டாடச் முவலயகதி லென்றம்வாபர்தே 

யண்டர்களுச் கரியசதை யதன்மேலாகு 

மசதமிலா வதிர்படிம் சந்தகனைமாற்றிப் 
பணடையமார்க்கண்டளெனப் பதினாருண்டாம்ப் 

பசலிரவற்றருள்மயமாய்ப் பல்கு வாரே



திருக்கடவூர் புராணம். 

GL. 

நூல் வமி. 

புண்ணியவியாதனேதும் புராண மூவாறு தம்முள் 

எண்ணிய காச்த மேற்று மிசசங்கிை சயினேழமு 
சண்ணிய வரண்டத்தகொன்றாம் ஈளிர்வில்வ வனத் இன் சமன 69.1 

பண்ணெழு காவொன்றாய படலமன்றுரைக்தார் சூசர், (26) 

மோமி பெயர்த்தோர், 

சறைகமரும் வில்வவனச் சமுதமாக 

ஈடக் துறையும் பெருக்கருணை wa ganGid & 

மஸ புகழும் இருக்குடர்சை பாலஇரும் ண 
மஹறைமுணியா யுதித்தவுயர் மதிசூழ்மேசம் 

௩ைதவரு உடமொழியாம் பரவைதன் ளை 

சிறையவுண்டு சமிழ்மழயாய் ens Sans 

எ2படு மெச்€வனறுளுஞ் சென்றேபச் இச் 

சேழும்பயிராய்ச் இச்திமுச்இ விளைக்குமண் 28, (௬)



oF hm Cory nt 
சிவமயம், 

இரு கடவூர் புாணம், 

  

திங்களும் கதிரும் தீ௰மும் எவ௮லகங்களிலும் இரவுபக 

லாய்ப் பார்.து உணர்வு நலக அவ்வுணர்வால் பெருகும் ௮ன் 

பளவாய் அமுதளிக்கும் மர்சாபிநாவாகுய அமிராமசுந்தமி 

யும் அமு.தீசுவாலும் திருவுருக்கொணடு விளங்கும் பிர்/மர 

நீதிரமாகிற விலவவனமான்மியந்ைை சம் ௩ றும்பொருட்டு ரர் 

வாகாரமூலமாகும் கள்ளவாரணமென்னும் பிள்ளையாரறூ 

௨ வபாதும் இரடிம் பொருக்க மாரன் பணிரதேற்றுலாம், 

LITT ch Toul mM, 

அதியில் சர்வரிஷிச PRD வாசஸ்தானமாய் ௮னே 

கம் பூங்கொததுகளாயுடைய கொடிகளும் உக்தமவிருக்ஷங்க 

ஞூம் ஹம்சமழுதலிய பக்ஷிக் கூட்டங்களும் ௮முதம் போன்ற 

இர த்தங்களும் உடைய பரிசுத்தமான நைமிசாரண்யத்தில் 
௮னேசம் இருடிஈள் பரமசிவனைச் இர்தித்து இஷ்டகாமியா 

ர்த்தமாய் பனிரெண்டு வருட நியமத்தடன் செய்யக்கூடிய 
ஒருயாகம் நடத்தினார்கள், ௮தை பார்ச்கும்9பொருட்டு மஹா ச



Ww திருக்கடவூர் பா ணம், 

போதனர்களாகிற காசிபர் அச்திரி பாரக்துவாசர் கெள தமர் 

காலவர் புலத்தியர் புகர் சனகர் சனக்கனர் சனாகனர் சன 

தருமாரர் குசீ£ர் கூஸ்தவர் வாமதேவர் அங்கிரசர் வைசம் 

பாயினர் வால்மீரர் பிரகு அகஸதியர் சத்சியபூசர் வ௫ஷ்டர் 

Sea tO Ear ுாரபாலிகர் GC gaan ௪௪௫ சாபாலா Git aa ஜ் 3 2 aA oD 

சர் பாரசர் (Gi BF Gn HOS a) நிவல அஈருவற்று VAG FBT 

லததில் ஒருரான் பிராதக்காட தனுஷ்டானகளை மாடி தீதும் 

கொணடு சூசபைகோக்க | ராஸசமுக்திரமாகய ஹே பிர: 

புவே சங்கள் திருவாம்?னின்றும் பெருகானின்ற அமுதம் 

போன்ற புராணங்களை எர்கள் சரனணாககளாகிற வாக்சாலுண் 

டும் வில்வனமான்மியக்தை சவீஸ் சாரமாய்க் கூறாசதால் ௪ 

காள் மனம் என் ணும் வபிழ்கில் அனபென்னும் அனல் தங 

இத் தாவுகிறது இதற்குமுன் 'செஜாரண்யம் என்கிற மூலா 

தார மகமைகளையம் வேதாரண்டம் என்கிற சுவாஇஷ்ட்ரன 

விசேஷங்களையும் ராமிரசாரண்ய£ என்கிற பணிபூசகத்தின் 

நிலையையும் தில்லைவன॥ என௪ற மனாசதச்இன் பெருமையும 

வஉடாரண்யமிகன் சிற எிசுத்திபின் செம்மையும் சுவேதாரண் 
என்கிற அக் ளஞ.பின, அருமையும் சவிஸ்தார£ரய் தெரிந்தப 

டியே வில்வாரண்யம் என்கிற பிர்ம்மரந்திரத்தின் இரகசிய eee 
உண்மையை ஆறியப் 2 பற்றால் எஃகள் மனமாகிற 'வயி.நு 

பூரணமாகும் ஆனதால் அசையும் சவிஸ்தாரபாய் உரைத்த 

ரள வேண்டும என்று பற்றைய இருஷிரள் ரரொர்த்தித்தார் 

கள்,



திருக்கட வூர் புசரணம், ௧௧ 

அம்மொழி கேட்ட சூகுமூனிவர் உரோபர்சிலிதுது அ 

னந்தபரவசராப்! ஒருமுகூர்த்சகாஉம் வரையில் தஇிவத்தியான 

CP 2 அனறு குருவாகிய லே கவி£ TET GT oor Ga 7 சோரச்ண 

தி “fy 8 rye * co . . 9 o 

பதி வாக்கின் அதில டான சரஸ்வதியையும் மைகூபபர மறத 

யென் சிற பிருத்புவில்லாக ஜிவன களு DH ACB ui aan 

கும் சுதாகடேசுவரரையும் அாரளை OO 7g LD QUID ஜீவன 

களுக்கு அமுதின் சுவையாய் விலங்கும் அபிராமியம்பாளை4 

ம் உள்ளக்தமைத்து இருவஷிகளைகோகம நாத்தழமுதழுப்ப வே 

ரிஷிகளே நீங்கள் தப௫ியேஸ்டர்களான தால் ௮ இரகசியமா 

ள்ள பிர்ம்மரந்கரஜ்தின் உண்மையைச் சல தெரிந தருப்பி 

சள் அயினும்என்குருவாசியவேதவியாசரால் தெரிக்சசிலை 

யும்சொல்லுகிறேள் கேளுங்கள்மனதை வேறுவித் இல்விட 

அபேட்டயாவர்க்குர் சசலபாபக்களும் நீ ௨௫ புண்யம் OC 

கிஞானம்தோன் றிசித்திகள் வளர்ந்து புத்திவிளையும் ஞானடூ 

(மியாகிற பிர்மமார்திரததின் மகிமையை அளவிட ற்கு பிரம். 

சேவசாலும் அரிதாகும், ஞான சாதனமாயுள்ள அந்த, 

திரச்தின் உண்மையை ஞானசத்தியன்் ஜி யாராலும அறிய ! 

டியாது,மிகப்பரிஈத்தமுள்ளத. சபட?ரஷ்டராகய சர்வரிக 

களாலும் தியானிக்கப்பட்டது. சகலகலைகளின் அசாசமாயு 

மூடிவாயுமுள்ளது அகஸ்தியாதிமஹாரிஷிசள் ஞாசைக்; 

யால் ௮த்தலத்தையடைந்து பூணமாய் விளங்குகிறு।கள் oj 

னேசகமிரூஷிகள் ௮கன்மகிமையைத் சரிந்து அமைக்கண. 

அக்கடையும்படி. நெடுகாளாய் மூயல்கிறுர்கள், அதள் ௮௬௫,



௧௨ இருக்கடவூர் புசாணம் 

சென்முல் வேதாங்ககாதங்களும் திரிகாலச் ஈடர்களின் ஏகப் 

பிரகாசமும் கிமிர்ர்துதோன்றும், காமக்குரோசாஇ நடித்து 

வீடும்.சாஈ்தம்உஇிக்கும்,அனர்சம்பெருகும், சர்வித்திகளும் 

சூழும் அற்சவில்வவனமத்தியில் உளள ஞானாமுதபுஷ்க்கர 

ணியின் விசேவூத்தையாரும் உரைப்பதருமை.அ௮தன் முத் 

துறைகளிலும் ப௫ர்முகமாய்வீசம் அலைகளால் கநமமூம் Sy 

CST SUT LL wal அலைகளால் ஞானமும் உதிக்கும், 

சார்வஜீவஜடாதாரமாயுள்ள அக்கர்ச்தம் பகாமுமாய்விசம் 

அலைகளால் முற்றும் சுவறிவிட.ப்பெற்ற ஜீவனுக்கு உடல் 
உடனே ஈழுக ஜனனம் சடக்கும் பாகுருவின் அருட்பெ 

ற்ற சிமேஷ்டர்கள் அதன் துறைகளினி. த்தில் அலைகள் சத: 

மூமல்படிந்து பக்தி ஞானம் ஆயுள் இவைகளைவளர்ப்பார்கள். 

அதன் மேல்பாகத்தில் ஞானாயுதமருஞம் வில்வசாத சுதாவாய் 

விளக்கும் சவம் ௮ன்பர்கட்கு அழு கருளுமி ரந்திரம் ௮க்ஞா 

னிசட்குத்தோன்றாது. சி௨ஞானிகளுக்குக்சோடி சூரி பப்பிர 

"சத்துடன் அலைதாமு தம்பெருகும்சப்தமபெருக த்தோன் 

றம்,அர்தார்திரத்தின்வியாய் ஞானாமுதைப்பூரணமாயடை 

,*வர்சள் பிர்ம்மக்ஞானியாவார்கள். ௮வர்சள்பெருமைபை 

பமசிவனா ற்ருன்ஓகலாம், 

அழு தலிங்கத்தின்மமமையை எக்காலத்திலும் பிரியாது 

'வறுய் அதன் முன்னும் இடமாயும் விளங்கும் ௮பிராமசுர் 

'சியென்லும் சக்தியாலேலும் சோரவிமாய2.ராலேனும் ௮றி



பிரம்மா ஞான உபகேசம்பெற்ற சருக்கம், ௪௩. 

யலாகும், பிர்ம்மரக்திரம் என்கிற கைலையில் உமாசமேதராக 

விளங்கும் இங்வமுதலிங்கச்தை அடைந்தால் சர்வப்பிரராயத் 

இனும் மரணம் உண்டாகாது. கினைத்துத் துஇத்தால் ௮பமி 

ருத்யு உண்டாகாது. Osha s #1 சகலசெளபாக்கியங்களும் 

உண்டாகும், ௮பிலேகித்தால் சகலபாபங்களும் ராகங்களும் 

நீக்கும், அரச்சித்தால் பக்திசச்தியுக் இவிலாயும். அவ்விலிவ் 

மம்விளங்கும்தலம் சுவேகாரண்யத்தின் அருகு காவேரியின் 

20 ௮ ஈடி.கைதூரம்தெற்கும் பிர்ம்மஸ்மசானக்தின் மேல் பத் 

கமும் மாயூரத்தின்பத் துசடிகைதூரம் இழக்கும் இருகள்ளாற் 

கின் பத்துகடிகைதாரம் வடக்கும் பெருமுளையின் ஈசரன்ய 

மூமாக வில்வாரணயம்என்று திரிலோகப்பிரசித்தியாய் வழ 

ங்குகிற ன்னு சூதர் உரைத்தார். 

] பீர்ம்மா ஞானஉபதெசம் 

பெறுற சருக்கம்; 
  

நைமிசாரண்பவாசிகள் சூசரைகோக்கி வில்வாரண்மயம் 

என்ற, பெயர்உண்டான காரணகத்தைக்கூறவேணும்என் ௮ 
மிக்கறுன்புடன் வினவினார்கள் அப்போது ஹேரிஷிகளே 

ஆதியில் சர்வதேதேவதைகளாலும் வணங்கப்பம் கைலையக்6



Wx பிரம்மா *னஉப?தசம் 2 பமந சருக்கம், 
1 

சியில் பிரம்மதே௨ன் ஈருவரனை விதிமுறை பூஜித்து அடி. 

யேற்கு சிவஞானம் அருளவேண்டும என்று பிரார்த்தித்து 

வணங்கினார். ஈசன் ஹேபிர்ம்மதே௨உரே சிவஞானம் தபா 
'பூமியிற்சென்றுதேபம்செய்காலொழிய அமராது, சீக்காம் சித் 

இயாகும்படி. தருபாயம்தெரிவிப்போம் கேண்மின்என்று 

தமது ௬வரூபமாகிற ஞானத்தை விகதைரூபமாக ஸ்மரித்து 

இர்ம்மாவின் கைபிற்கொடுத்து மத்தியஉலகச்தில் உதிக்கும் 

தாவேரி சரமுத்திரத்தில்சங்கமமாம்வரையில் இருபுறத்தும்உ 

ள்ள தலக்கவில் இவ்விதயை பயிராகும்வகசை இடுவீர், BB 

வதில் எவ்விடத்தில் ஒருமுகூர்த்தத்துல் முளை சது விருக்ஷ 

மாகநதோ அங்குகங்கி எம்மைதியானிக்கின் ஞானம்பெற 

ரம், என் றருளிய பசமசிவனை பிர்ம்மதேவன் மும்முைவல 

ம்வந்து ஈமஸ்கரித்து உத்தரவுபெழ்றுக்கொண்டு பூவலகம் 

பந்து காவேரிஎன்சிறதசணகங்கையின் உற்பழ்திஸ்கான 

௨£கய சகியாமலக த்தில் நின்று கணபதியைத்துஇத.த) இனம் 

ரோதக்காலத்தில் காவேரியில் விச்முறைபடிஈது இவளுல் 

துளித் தவிதையை காவேரியின் இருபுறத்தும் உள்ளஅனேக 

கலங்களில் இட்டு ஒவ்வொருகாள்கிரமித்து எடுத்துவருகை 

ல தக்ஷணாகங்கை பூர்வசமுத்திபசங்கமம் ஆகும் ௮.ருகில் 

நக்ஞைபின் எல்லை.பில் முளைக்தம் பருவமாய்க் கண்டு மறு 

ஊன தத்தெடுத்து Had தீதில் ௮ருள் இடைக்கும் என்று 

பகிழ்க்து பொன்னியின் ஓர்.ஐு ஈடிகை தூரம் தெற்கில் சவ 

$ தியானத்துடன் ௮வவிமையய இட்டார் ஞானம௰பிர்ம்மர



பிரம்மா ஞானஉபதேசம்பெற்ற F (his கி 

இரமாயெ அ௮ச்தானத்திட்டவிதை உடனே விசிரம்பித்து 

குரூ என்ற முளையாய்த தோன்றி சிவம் என்கிற மரமாயும் 

FSR ABD பட்டையாய ௦ மாயை என்கிற கலையாயும் 

தித்தவ புவன ௨ர்ண பத மந்திரக்கள சிற கொம்புசளாயும் 

ஜீவன்களின் ஸ்தூல ரூக்கும காரண சரீமங்களாகிற மூகுள 

மாயும் வினைகளா?(ய முட்சளாயும் மனம்என்கிற தாம்பில் 

அசைந்து போசங்களையும் அசையா சித்திமுத்திகளையும் 

ஆருளம் தரிசத்திரவருபமாய்விளங்கும் முதுதளமாயும் ௮ 

Baer ai B mgr iD) ov மேல்விரிடாக்காணங்களாகிற அரும்டார் 

யும் அன்பால்கிமி/ந்து தர்தர்முரம்தில் நானதகதையம் படம் 

முகததில்காற்ச து கர்மச்தையும் விளைக்கும் கரணங்களாஇிற 

உள்வெளுத்துவெவிபசத் நுத்தேனூறும் கான் தழ்மலராயும் 

அன்பிம்கரையுங்கரணக்களாகற தேனில் ஒட்டிச்சுருங்கும் 

இதளோடபெருக்கும்காயாயும் சர்வாதாரப்பதியாகிற வித்து 

ம பற்றியதிர்பந்தப்பூத்தும் பாசமாகிற பசையும் நண்ண 

அிவால்பதியையும் மந்த அதிவால்பாசத்தையம் பறறும் ப௬ 

வாசறகோதும் உள்ளகளியாயும் ஞானவித்தின் அங்குசத்தி 

னின்றும் விளங்9 இடக்கைபொாருஈத வலக்கையால் ஞானவி 

தையைப்பற்றி இட்ட பிர்ம்மாவின் கரம் உபருமபடி வளர்ந் 

தது, ௮தைக்கண்டபிரம்ம?தவன் பேரானநீ$மதஅடைய ஞூ 

னப்பிழம்பாகறஅன்பென்னும் தீர.சதம் பெருகிற்று, அத்திர் 

ததத்தால் பறீவிருகஷமலத்தில்கவபூறைசெய்து அபிஷேக 
தீது ஆபிரம்தேவவருஷம் வரையில் விதிமுறைபவி ரது தபம்



௧௬ பிரம்மா ஞானஉபதேசம்பெற்ற ௪ருக்£ம், 

செய்தார். அதனால் சர்வஜீவதயாபரன் ஜடாமகுடதாரியா 

பய் திறிநேத்தாமும் புலிச்சோலுடையும வரதாபயஸ்த 

மும் விளங்க அர்.த்தராரீசுவரராய் புன்சிரிப்புடன் இவலிங்க 

| குதில் தோன்றினார் பிர்மமகேவன் தேகம் புளகாக்கிதம்கொ 

பண்டு கண்ணிீர்சொரிய சரமேற்கைகூப்..9௯௫ அனந்தப.ரவசழு 

ற்று சற்றகின்று உமாசமேதா தேவதேவா சங்கரா சந்திரஜ 

டாதரா பக்சப்பிரியா மாணிக்காபரணா மேருதனுத்தாரணா 

பாபராசனா பார்வதிபமீத போற்றி போற்றி என்று துதித் 

தீப் பணிந்தார, வெபிரான் பிர்மமதேவரைநகோக்கி உமது 

அன்பிற்கு இரக,கனொம் விரும்பியகருள்வோம் கேண்மின் 

என்று திருவாய்மலர்௩ஈசார், 

% 

பிர்ம்மதேவர் கோடி சூரியப்பிரகாச கங்காஜடா தரனைப் 

டணிக்து தயாகி2ச சத்பலோசாதிபத்தியத்துடன் சிவஞான 

பம் அருளவேண்டும் என்று அஞ்சலியஸ்,தராய் நிற்க காரிபா 

கன் பிர்ம்மதேக௦ெ ஒளியிருள நற ஞானம் யோகத்தின் முடி 

பாகும், யோகம் கிரியையால் அமரும், இரியை சரிதைமின் 

(மூதிர்ச்சி, சரிதையென்பது பதி உண்டென்றும் அதை ௮ 

டைய வேண்டும் என்றும் ௮டையும்வழியையும் உணர்த்தும் 

கற்றொழில், சிகையென்பது டோசகிலை௮மா ஸ்தூலசரீரத் 

தால் சூக்குமம் பொருக்த இலிங்கததர்ச்சித்சல். யோகம் என் 

ய மும்மூலம் ஏகமாகும்படி. சூக்கு 2த்திடம் ௮டங்கி காரண 

(த்தில் சரையப்பழசல், ஞானம் என்பது ஏகபரிபூரணகாரண



௧ 

பாம்மா ஞானஉபதேசபபெற்ற சருக்கம், ௧௭ 

மாகும், pai என்டு நில 

தால் சாவமும் ஒஈஇ உருகும், காம அளித்த ஞ oral 5 

சால் பிரம்மரக சாமா இடசகைமசணடு கொண்டு இடை 

Wp ஏகபாய்ப பூஜிசதுமயால் குருவாப் உதிநதரப, 

மய Laren oot ool ஈமீர என்று -% Hatloni ம மி யற் ௦2. TF oN WY வ ந OT 

௮. ராரம என்கிற இடக் 
ந 
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yf ஞானபபிமமபாகிய இர்ததத் 

திற்கு ஞானலாபிமட்ட மய்ய விரவும் சைக தரி 

மரம ய «Hf otf 1™) Glu th 

Ags gor mishap. aid ws He Qegr tI Grower ituoster gr 

Sapo Pwo wero o WHO Qs UF MSG cow அளவில் 

ory buy பிரலயங்கவி ஓம திய இருக்கவும் இசதலச்றி 

னும் பூவுலலில்மறத்றையநலங்களிலும் இன்னும விலவம் பமி 

ரிமிவோர் மறுபிநபபிராத ஞானம அடையவும் இத்தல த்திற் 

செய்யும் தானம், ஐபம், தியானம், பூஜை, ஹோமங்களின்



கறு அமு கலிக்கச் சரும்சம், 

பலன் ஒன்று கோடியாகவும் அருள்தர வேண்டும் என்று 

பிரார்சதித்தார், ஈசன் அளித்தோம் என்று அரளி இலிங் 

கத்தில் மறைந்சருளினார் பிர்ம்மதேவர் சிலகாலம் இரமித்து 

f55u உலகம்சென்று நஷடிச்தெ”ழிற்குச் சாக்ஷிமாகு 

இரமாயிருந்து சவஞானத்துற் /டிற்சார் வில்வகாதரின் கன் 

னியாபாகத்தில் ௮மதகடேசுவரர் ௮பி.ராமவல்லி சன்னும 

சர்வலோகமாதாபிதாவாய் விளங்கும் ச காவிலிசக செரிசனம் 

மிசவிசேஷமுள்ளசென்னறு ரூதா புகன்ருர். 

வில்வராதச் FHLB LPM Bll, 

2 அமுதலிங்கச் சருக்கம், 

கைமிசாரண்யவாசிகள் சூதபைகோக்கி அ௮த்தலச்தில் 

ஈசன் அரு தலிக்கமாய் விளக்கும் காரணத்தை விளம்பவே 

ண்பம் என்று வினவினார்கள். ஹேருஷிகளே சாத் கரகல் 

bBo FIFA Sor அமு தபானம்பண்ணவிரும்பிய சகாலவை 

குர்தமாதன் அவ்விருகூட்டங்களின் படைகளை த ததீசிமஹா 

ரிஷியிடம் ஒப்புவிக்கச்செய்.து ௯ஷீ£ராப்தியில் மந்தரகிரியை 

அமைச்து லாசுகியைச் கயிறுப்ப்பூட்டி, அண்டர்கள் வாம்



அரு£தலிங்கச் சருக்கம், ௪௯ 

புறத்தும் அசுரர்கள் தலைப்புறத்தும் பற்றி மசனம்பண்ணும் 
படிசெய்து தாம் மலையகயெமத்தைப்பற்றி ஆயிரம்வருஷம் 

வசையில்கடைந்தபோது வாசு மெலிர்துவிஷத்தைக்கககியது 

அதனால் அங்குள்ளயாவரும் கரிர்துபயகது ப.ர2மசுவரா ௮ப 

யம் ௮பயம் என்ரூராகள், அப்்2பாது சர்வஜீவஜீவனளுயெ 

சிவபிரான் அவர்கள்முன் திருவுருக்கொண்டு தோன்றி அவ் 

, விஷத்தைப் புஜித்து மறைந்தருளிஞர் பின்பு சர்வத 

சாளும் கணபதியைதுததக்து முன்போல மதனம் பண்ணி 

ஞாகள் பாற்கடலில்லமாவகம் உச்சைச்ரவம் கற்பகவிரு 

ஷம் சரமதேனு ஆறுகோடி அப்ஸரஸ் திரீகள் கெளஸ்து 

பம் இலக்குமியும் அமு. ஈகடத்துடன் தன்வந்தரியும் தோ 

ன்ற ஜராவதம்முூதலிய ஜந்சை இந்திரனும் கெளஸ்துபம் 

முதலிய இரண்டை விஷ்ணுவும் ௮டைந்து அ௮முதகடத்தை 

மஹாசந்தோஷத்துடன் மஹாவிஷ்ணு பற்றித்தாங்கனார் 

சுராசரகுரவர் இருவரும இந்திரனிடத்தும் யோஜித் து மூவ 

ருமாய்பீ ர்பாவினிடம் சென்அ மிகபிபயாசச்தால் உண்டாய 

௮ முதை சர்வத்திராரம் வைரமின்றி சமமாயிருந்து புஜித 

கமகான இடப பண்டுமேயென்னறு கேட்டாாகள், பிரம்ம 

தேவன் தெவாகரும் .சுரர்களும் நிர்ல வரமாயிருந்து புஜிக் 

.கும்படியான ௨ ௩மஸ்தலம ஓன்றி௫க்கிறது அதில் சத் 

ருத்துவத்ைம 91 யாம்படியான தா மிருக பக்ஷி ஊர்வன 
an MSR gourds விளையாடும், குளிந்த சோலைகளும் 
அழுதம்போன த மர த்தங்களும் உள்ளது, யான் பாம்மசுல்



டம் AY GIGI ர நகம், 

பதிகில் ரசளால் அது லத்தில் மேலான ஞானம் Cube cm ie 

மேன், அத்தலததிறகுஈடு தரீலோகங்களிலும இல்லை, அத் 
COD Lp GAH Dv காவேரி FHWFLTILLID HD LA at gawd i 

ன்றுவிளங்குறைது,என்று புகன்றுவிஞ் அுவி.ரி. கதறும் கைக் 

கூப்பிக் கூறினா. உடனே மஷஷாக/,; ஜு . 10 bet ga 

உன் வில்வவன ரத நோக$ூப்புபபபடமேவ சர் வச இர மாம் 

இருமாலின் Dar of pg ib ஐஙகவ ருவறுபோல ரூதோ 

மை ர்துடன் வநதார்கள், or sh GM FG) sv OT வில்வன ௩௯௫ 

உடைந்து இத்திரைமாசம கிரை samp ம பெளர்ணமி 

கி.இ.பில் வில்வகாதரின் நிருிமூலைபில Gop Bu og gen 

HYP EEL GO 5 MOOT HS. MESO SEM FIP LITEM 

௬௪ பத்னியுடன் வர்தார்கள் ஒப்சமாமமள் ரிதக்கல மு குரிய 

வைகளூம் வந்தமைபால் தென்றல் முசலியஈகஈகள் வீரியா 

யுண்டாயிற்ற, வைகுந்தநாதன் சர்வத்திராளாயும் சண் ஷு 

றறுநிங்கள் எல்லோரும் ஸ்கானம்முதலிடநிததியகாம்மககளை 

மடி தீதுக்மெ ண்டு ௮ ர.தபானம் பண்ரை விலரவில் வாரு! 

கள் என்று அகஞாபிழது ஞானவாபியில் ௮றுப த தாருயிரம 

கோழ தீர்த் தங்களை அகருவிநழு நிரெயகர்மங்களை முடித்த 

னர், :மற்ெக்லோரும் மந்திரபலல்தால் தங்கள் வாசஸ்தா 

னங்களிலுள்ள தீர்ததங்களைவருவித்து ஸ்கானானுஷ்டானவ 

களை முடி ச௫க்கொண்டு அமுதகடத்தையும் மஹாவிவ் ணு 

வையும் சோக்கெயபடி. உட்கார்ந்தார்கள். அப்போது பரந 

தாமன் ஆமுதை எடுத்து பரிமாறும்படி ௮ழமுசகடத்தருகல்



அமு தலிங்கச் சருக்கம், ௨௧௩ 

சென்றகாலையில் அமுதகாட தஇினின்றும் வெண்டைையாய் உய 

164 இலிகுகாகாரமரய் விளங்கி ௮, 

  

of ei TIM AOE 
L777 பாணா _ 

த் க லபல ec ror" 
ந் 

ஃமுதகடேசுவார் 

அவவதிசயத்தைகாண்டு வியகது அமரர்களைசோக்கி 
அயர்ந்து சிவசசெபலையாரறிவ ரகள் அது இலிர்சமாயி 
DO அவ்விலலாதைத அசைத்தால் சர்வாண்டபிண்டக 
களும் ௮சைடறெறு ஆ௫லும சிவஸ்துசி பெய்கல ஏதாவறு 
வழியுண்டாகும என்று எல்லோரையும் Rao துதி செய்யும 
படி. அக்ஞாபிசனு சாகரத்துவனியுடன சங்கத்துவனியும் 
உண்டானதுபோல சரத்தங்கைகூபபி ஹரா ஓம ஹரா வெ



௨௨ அமுதலிங்கச் சருக்கம், 

ன் அனந்தபாஷ்பம் பொழிய பரவசமாய் தேவதேவாபோ 

PD ருத்திருபாபோற்றி நீலஃண்டாபோற்றி பிரம்மபதே 

போத்தி அம்பிகாபதேபோம்றி தத்புருஷரூபாபோற்றி ஹே 

மவர்ண்ணாபோற்றி பிதாம்பரோத்தரீயாபோத்றி கோடி. 

ரூர்யப்பிரசாசாபோற்றி வில்வாரண்யேசுவ.ராபோற்றி உமா 
சமேதாபோற்றி பக்தாக்ஷகாபோற்றி போற்றி யென்று Erp 

புறதீதினின்௮ும் தகமிணாமூர்த்திரூபா சர்வரூபா திரிகேத்திரா 

ப ரசுகபாலஹஸ் தா பன்ன கஷபூணா உக்இரரூபா சர்வஜீவஸ்வ 

ரூபா ஞானகிருபாகராபோற்றிபோற்றிஎன் று தென்புற்த்தா 

கின்றும் வாமதேவரூபா அர்ச்தகாரீசுவரா ரக்தவஸ்இிரா ரக் 
தசெந்ததாரணா சர்வகிருஷ்டிகரா க்ஷதஇரபதே ஸ்தாப 

சபதே பூபதே வேதபகே வேகஸ்வரூபா வேதாந்தா சர்வதேவ 

தாஸ்வரூபா போற்றி போற்றி என்று வடபால் நின்றும் ஸத் 

யோஜாதருபா சுவேகவர்ண்ணா ஸ்படி சமாலிசாபரணா வரதா 

பயஸ்தா சர்வசிரேஷ்டா நிர்பலடித்தவாஸா ஜனனமரண 

அக்ககாசனா சரளசத்ரா வேதாந்தஞானஸ்வரூபா ஸ்வயம் 

ப. ரகாசா சு தாகடேசுவரா போற்றி போற்றி என்றுமேல்பால் 

நின்௮ம் லெகுசாலம் துதித்தார்கள் என்று சூதபுசாணிசர் 

OT, 

அமுசம் கடைந்த சருக்கமுற்றும்,



£ அபிராமியம்மைச் சருக்கம்; 

    

ரைமிசாரண்யவாடகளே கேளுங்கள். அவ்வாறு விஷ் 

எுமுதலியதேவர்கள் தத்கபோது ஓர் ௮சரீரி உண்டா 

Qin, அதைக்கேட்டு மகிழ்து மேல் இன்ன தசெய்யலர 

ம்என்றுதோற்றுமல் ஒருமுகூர் த்தகாலம் சி௨மாயையிறசட் 

Gord விஷ்ணுவானவர் பிர்மாழுதலியவர்களைகோக்கி 

அமுதகடதக்தினின்றம் ஈசன்பிரசன்னமாகும்வரையில் காம் 

எல்டோரும் ஒவ்வோர் அசிரபம் உண்டுபண்ணிக்கொண்டு 

தினம் அமுதலிங்கக்தைப் பூஜித்து தபசுசெய்குவோம் எண் 

ரைச்தா், அவ்லாம்த்கையைக?சட்ட எல்?லாரும் கணி 

ததனி பன்னசசாலை உண்டுபண்ணிகசொண்டு சிவததியான 

மூம் வேதா த்தியயனமும் செய்தார்கள் பிர்ம்மா கீழ்புறத்தும் 

விஷ்ணு நிருதிபாகத்தும் ஆசரமம அமைத்து இனம் ஞான 

வாபியில் ரூழ்கி ௮னேக முனிக்கூட்டங்கள் சூழ பிர்ம்மா 

சிவபூஜைக்கான ௪ூருட்சை செய்ய விஷ்ணு மூன்றுகாலத் 

திலும் கரமிசாகமவிதிப்படி. பூலோக ச௭ரலோக சத்திடலோச 
ஈவலோகக் சளிலும் மேன்மையாய்உளள பூஜா கைவேத்திய 

சாமான்?ளை ௮பரிமிதம ய் வரவீத்து அபிஷேக அலங்கார 

மைவேகதிதிய ஆரா தனங்களும் ஈவலோகாந்தர கைலையினின் 

DUP ஈசனாற்றரப்பட்ட சர் தரசூர்யாக்களிஸ் வருபமா சிறவி



௨௪ அ பிராமியம்மைச் (hia, i CF 

ல்வதளங்களால் “கஸ் இரசாமம் கூறி அர்ச்சனையும் ௮முசலி 

ங்கத்திற்கு ச்செயது பூஜாஈகியச்தில் சன்னிதியில் அமர்க்து 
சிவத்திமான முற்று வ ருங்காலததில் Oy ube வருஷ சென் 

பின் அரக்கர்கள் சுக்ொகாறரியரிடம் சென்று நாஙாரள் புர 

ஈத பத்னிகசைப்பிமிமது நெகோள ய் மிகப் ரயாசப்பட்டூம் 

எங்கட்கு அமுதம் டைச்சரமிதன்று கதோற்றுறெது தேவர் 

OM அழுதத்துண்டான இலிஙசத் த வெண்மையென் று மா. 

௮ பாடாய் உரைப்பசைப் 2பாலவே மற்றவிசக்தம் எங்களை 

வஞ்சித்து அவர்களே புஜிக்கும்படி நகாளோட்டுகிருர்கள் நங் 

சள் எங்கள் உலகத்திற்குச் செல்கிறோம் என்று அயர்ந்து 

உரைகத்தார்கள், MERA SBOE AUT ran யுள்ளாரக 

கு அமுதம் மாருாய்த்தோன்றும் நீங்கள் மால்லோரும் மிகப் 

பிரயாசப்பட்டும் அமுதைப் பெறும் சமையச்தில் பு. தப 

தீனிகளை இச்சிததுச் செல்லவேண்டாம் ச€க்ரெததில் ௮மக 

ம் கடைக்கும்படி. இன்னும் முயர்ச்சித்து ப்புஜித்து ததங்க 

ள் ஈகரை அடையலாம் என்று அமைத்து தேவகுருவாடுப 

வியாழபகவானிடம் சென்று அரக்கர்கள் அரற்றிபதை வின 

வி அவ்விருகுரவரும் பிரணரிஷிபிடம்சென்று பணிம் 

அ அமுதகடம்இலிங்சஸ்வரூ.மானதும் Ba Dol Hs Fas 

மஹாவிஷ்ணுமதலானவர்கள் கெசிசாளாய்ப்பூஜிக் தும் ஈசன் 

பிரசன்னமாகாததும் இன்னதினால் என்றும் சஈசன்பிரசன்ன 

மாகும்படி விஷ்ணு முதலியவர்களால்செய்யவேண்டியது இன் 

னதென்றும் திரிகால1மணர்ர்க மஹரிஷியாகிய தாங்கள் எங்



அபிராமியம்மை சருக்கம், ௨௫ 

கட்கு உணாத்தி சர்வசி இரா ம் அழு நண்ணுர்படி இிருபை 

செய்கருளவேண்கி 5 என்று பீர ர்ரசித்தாரள். அதற்குப் 

பிரணவரிஷி குூரவர்கரா கோச நிர உவரமான ஞான தலத் 

தில பக்தடுரேஷட ரான நாபாரயனான் Roars Bait ord Bor 

அமுதை அமைத்தமையால் இலிகமமாயிற்று, சாவாசார 

மரய விள BI தத TH HUAI) சீவதை பிற்கு ல. இர 

 வருட்பிரகாடுிநகா தூ, ௪௦.௪ ப5 கூட்டிப் 2 ராற்றினால் ஆனரு 

தாழுதம் பெருகும, சகியே சிய உருவமாவதால் சக்தியின 

ரூட்சொண்டே சிவத்தைப் பூஜிக் வேண்டும, என்றும் இவ 

வாறு லைஞூஈதநாஈல வழயாழு பூஜித்தால் ௮ழதமகிடைகி 

கும என்றுமு eT F Bort it, 

HOSOI சுராஈரகுரவர்கள் இருவாகளும் இன 

பூஜைசெயறு வெவிவந்தவிஷ்ணுவைபபணிந்து பிரணவமுனி 

உரைத்த விஷயங்க கூறிமதர்கள் உடன ஸ்திதிகர்த் 

தன் மிகக்சஸிக்த பிரணவரிஷியை இரிகாலம் உணர்ஈதவர் 

என்று புசழ்கது அவர் உரைத்தது முக்கியமான ஆதாரம் 

என்று கொண்டு சர்வலோசமாதாவாய தேவி மஹத்துவ 

மான இவெற்தை வசப்படுத்தும் ஸ்வளூ பமும் சவம் என்ற 

நாமமும் கருபையும உள்ளவள் என்று தேஃம்புளகாங்கிச 

மாய்த்துகம்துகசேவ௫ிற்பிசளால் ஆலயம் அடைப்பித்து 

செர்ப் ப்க்கரசமத்தியில் ௮ணுவிற்கணுவாகும் அம்பிகையை 

அமைத்துப் பிராணாபாமம் கரநியாசம் முங்சநியாசம் ஸ்தா



2. Fr அபிசாமியம்மைச் சருச்கம், 

லபூதசுத்திசெய்து சராமுசலத்தின் ௮அதாசமாகும் லோட 

சாக்ஷரகாகம் பேதித்து கான் இழிந்து முன்னான்காய்மாறி 

தான்கையழித்து இழகான்காக கான்கைச்கெரன்று நான்காய 

முந்தி மூன்றைப்பெருக்கி இரண்டும்செட்டு மூன்று ஜந்தூ 

ஒன்பது நாற்பத்துமூன் ற அன்பதச்சகொான்று ஏழுசோடி 

சதகோடியாகி யலைக்காது கூலத்கிற்உட்டி Hort sts Sapp 

no பின்னும் ஆனைகமபமாய் ஹிருசய குஹிய புருவில் 

பூஜா ஹோம சமாதியற்று அகண்டமாய் பிரம்மம் என்பதற் 

கூட்டிக்கூடும் ஞானமயமாய் சவெசீவாலையாய் பிரமரந்திராற் 

தரத்தில் நிஷ்களமாயும் புருவில் சகளநிஷ்களமாயும் இருக 

யத்தில் சகளமாயும் விளங்கு2 சர்வகாரணி ரேசமார்க்கமாய் 

வெளிவஅ சூரியசற்நிராகி சர்வம் பசந்து விளங் கும்படி. 

அமுதிீசகோகாம ய் நில்கக்கண்டு ஆனந்நபரவசமுற்க மிகக் 

சாருண்ய செளந்தர்யமாய் விளங்கிய அம்மையை அபிராம 

சுந்தரி என்௮ துதிக்க பேரன்புடன் காமிகாகமமாய்ப் பூஜி 

த்து மூன் ௮ஞ்சலிமஸ் ராய் நின்று Ca stat gaara 

ணி கெளரி சர்வசெவரூபி மூத்ிதொழிற்கு ௮தகாரசாரணி 

பாப்பிர்ம்மஸ்வரூபி மாடாஸ்வரபி கர்ம்ம। தார ௮சைவுஸ் 

வரூபி பிர்ம்மஷ்வருபி ஞானா தார நகிர்ஜ்ஜலஸ்வரூ.9 ஆசார்யஸ் 

வருபி பிராணவார்ச் சஸ்வருபி ஞான த்தையும் இத்தயையுந்த 

நம் சருணாஸ்வரூபி ஈசுவரப்பிரிமரூபி ஞரூனபூரணஸ்வரூபி 

போத்றி போற்றி என்றுதுதிக்து மஹாதேவி அருள்செய்ய 

ண்டும் என்று கண்ணீர்சொரியப் பிரார்த்தித்தார்,



௮ பிரசாமியம்மைச் சருக்கம். ௨௭ 

   aa 1 

கயம் 
போம் பில் 

ee nizeatnen Tae R 

கறம 

     

   

அபிரா மசுந்தரி. மஹா விஷ்ணு, 

அபிராமியம்பிகை இருபாகோக்சமுற்று ஜீவன்களின் 

வினைப்படி போசம்கஊட்டிக்காற்கும் ஹேவிஷ்ணுவே நீர் சர் 

வத்திச்ீளுடன் ௮முசகடமாப்விளம்கும் சிவுலில்கத்தினிட 

ம் சென்௮ எம்மைக்கூட்டிக்சபம் செய்குவிராயின் Pag 
தோடும்பிரசன்னமா௫, அமதகளிப்போம் என்று திருகாய் 

மலாந்தருளிஞர், அவ்வமுகவ௪ன க்தைக்கேட்ட Gm BE HT



௨௮) அமுதம் உண்டசருக்கம, 

தபதி மஹாசந்தோஷக்றுடன் மற்றையரிஷிகள் முதலியவர் 

சனளிடம் அம்பிகையின் உத்தாவைப்புகன்று அனந்தித்தனர். 

சன்று ரூரபுராணிகா புகன்மூா; 

(3) ரிஅபிராமியம் பைச்சருக்கம் முற்றும், 

1 அழுதம் ௨ண்டசருக்கம் 

ன மிசாரண்யவாடுகளை கோக்க ஹேரிஷிகளே நாராப 

ணன் சர்வதேலசைகளுடன் அழுதலிங்கதிதினிடம்சென்று 

ot, hI OO ew gu oot gy ஐகஇசுவரா இருபாகரா துக்கசா கர 

ஹராஈசானதிசாவாஸா செஜார்ம்மஉத்தரீடா கெங்காசரா ர 

சீ. ரசூர்யாக்னிரேத்ரா சுகாகடேசுவரா பக்சபவா£சனா Hi Ds 

மஷனேைதவரதா தரிகுரைஹிதா திகம்பரா உமாசமேதா இக் 

தேோசகாஉரஹிதா fSurrmpst பத்தபயங்சரஹரா வேதாந்த 

ஞான ருபாக.ரா லலாடகேத்பா ஆ ராசவஸ் இரா கபாலஹஸ் தா 

கும்பலவரூபா நித்தெயகல்யாலுை சார்த்தாலசர்ம்2சாரணா சக் 

இரஜடாதரா சுகதாருபா பக்காபராதக்ூஷமகார அபிராமிகாதா 

போற்திபோற்றி என்றுதுடுத்து ௮னேகபுவ்ப்பங்களால் ௮ 

ர்ச்சிதகது இரண்டுப௯்ம் ஏகமாகத்தியான ம்செய்ததும் ஸ்ரீ ௮ 

பிராமசுந்தரியோடும் surgi sour as Smit gb eB 

பைஈக்ஷத்தி.ம் கூடிய பெளர்ணமியில் ௮னேககணங்கள புடை



௮ மு.சம் உண்டசருச்சம், ௨௯ 

சூழ விடைதாங்க சக்சுத்துவணிகலிக்க சோடிசூர்பப்பிரகா௪ 
௯ 

ன . டி ச மாயும் கோடிச ரசி களராயும் சாப்பாபரணபுதிநராயும இ 
வபிரான் மேல்கோந்கரய் சர்ப்பம்பொ ல &ழ்சீறுச்து மிமல்ப 
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நெடியோன் முதலிய சர்வச்திராளும் ஹராவராவென் நு 
கண்ணீர்சொரிய உரோமம்சலிர்ப்ப சொமேற்சைகூப்பி அன 
தபரவசமாப் சிவபிரானை சோக்யெபடி. இத்திரப்பிரசமை



hw அமுதம் உண்ட சருக்கம், 

போல சின்முர்கள், கைலாயபதி ஹஜேதேவர்காள் குணகாமரீ் 

பம்இல்லாது பூணணமாயுள்ள எம்மை யாரும் அறிவது அரி 

தாகும். ஜீவன்களை நிர்ம்மலமாக்கும்படி எம்மைப்பிரியா தூ 

யரவுமாம் சவ?வமாயுள்ள எமது சத்தியின் வியாப௩த்தால் 

செய்யும்பஞ்சகருத்பகடனத்தில் விளங்கும் பிர்ம்மாவின் சிரு 

ஷ்டிக்கு அதாரமாடியநினைப்பைத்தரும் மதியேறிக்ஈரைந்து 

விவ்ணுவின்திதித்தொழ்ிற்கு அசாரமாயெ விதிரீறிப்பொரு 

GPS Bs rare Sater Gi துவிதிமுறைசங்கரிச் தற்கு 

ஆகர்ரமாயெ மறப்பைத்தரும்முத்சொழிற்காரணகதியூ நிகி 

நந்து மேல்ஒருநெல்காக்கன் கேர்டியில்ஒருபங்கின் நூற் 

றில்ஒருபக்கின் பத்தில் ருபங்கன் மூன்றில் ஒருபாகமாயு 

ள்ள கரடியின் ரந்திரவழியாயப் ௪ப்தகோடிமர்துரஙற்களின் ஆ 

தாரமுன்றக்ஷரம் கூடியதன் முல் விராட்சுவருபத்தின்பிர்ம்ம 

சந்திரமாயும் சுவராட்டின் புருமத்தியாயும் சம்விராட்மூலா 
தாரமாயும் உள்ளஇடத்து௮மர்ஈத நிர்ம்மலஆத்மாவிற்கு கித் 

தயானக்சஞானாமுதம் ஊற்றும் சதாசவெகுருவாய் விளங்கி 

௮ளவிற்கு௮ட சுகாப்பூரணம் கடாக்ஷிக்கும்எம்ை 2௨ இவ்வில் 

வவனத்தில் மக்திரமயசர்வதேவாளுடன் ருஷ்டி த்திதிக்க 

ர த்கர்களாகறநீங்கள் இவரும் ஒருமித்த ஏகாக்கரசி த 
மாய் பதினாயிசம்வருடம் பூவித்தமையால் நீங்கள் விரும்பிய 

அழுதிலும் மிசவிசேவமாயுள்ள ஞானுமுதை ஞானவாயில் 

உண்டாகும்படி. அருளினோம் சர்வத்திராளும் புஜிக்கலாம் 

என்று திருவாய்ம லர்ர்தருளினார்,



அழேத்ம் உண்டசருக்கம், mB 

அ௮தீதிருவாக்கைப்பெற்ற கண்ணனாகசய தேவர்கள் ஆன் 

ந் தம்மேற்கொண்டு சிவஸ்மரணைசெய்து ௮முதீசாபோத்றி 

என்று ஈமஸ்கரித்ஆ ஞானவாபியைச்சூழ்ககதபோது அமுதம் 

கோன்னாமையால் பின்னும் சிலசன்னிதியைஅடைம்,து மஹா 

சேவாகமஸ்காரம் தாங்கள் அருளிய ஞானாமுதம் எங்கள் க் 

ஞானத்தால் தோன்றவில்லை கோன்றும்பட அ௮னுக்ளெஹிக்க 

வேண்டும் என்று பணிர்தார்கள், சி௨பிசான் HOW IT ST Or 

முன் பாச்மகல் பத்தில் ஞானத்தின்பொருட்டு சதுர்முகன் 

ஸ்கந்த கணபதியுடன் எம்மைப் பூஜித்திநப்பகால் அது 
முதல் அவர்கள் யார்க்கும விரும்பியதளிக்கும்படி இங்குவசி 

SE pl & at அவர்சளில் கணபதியைச்சுர்திக்தத் தபாசெய் 

கால் அழுதம்தோன்றும் என் மமொழிஈடாக்ஷித் தார் * 

.. தேவாதிகள் ஈசன்துளிக்தகட்டசைப்படியே நிரு இமூலை 

யில் சங்கி உள்ளச்திற்கரந்ததணபதியைச்சிந்திக்து2? தபம் 

Oru STi Ba 

    
சோரகணபி,



கட்ட அதம் உண்ட ச ௬ம், 

அத்தபச்தால் மறைந்தமெணபஇ பிரசன்னமாகி ஹரி 

௮யனை Curae எம்மைமறாகுத 1ல் யாம்மறைந் 2 BOLD ௮ தனா 

ல் ஈசன் ௨ங்கட்கு அளித்த அமுதா தோனறவில்லை யாம் 

தோன்றியபடியே ௮முகம தோன்றும சர்3தாவமாய்ப்புஜி 

யுக்கள் என்று ௮ நளினா! உடன் அ௮னைவருமகணபதியைப்ப 

ணி ஐஙகைரப்பிர2/1 சாங் மா ரோரகணபடசியன்ற ராப 

ம்வஹிகது அன்பர்கூர்முன் wom MT PJ awl ABO சாவி 

குதியபாய் விளங்கி இட்ட திர ளா ரீ] By MS ot DW hub am al 

கள அரம் ௮ுழமுதைத்த” கள் ன்ணிால அமரச் ப pies] ழக 

நாக்கள் இசித்திநப்பதால் ௨ னவாபி மீன மூல எங்களாஉபு 

ஜிக்கு ௦ பிம்பத்தில் சாணி தயமாகவேண்கிம் எனபும Far 

த்திக்தார்க௭, சோரசணப 2 மய்சள்விகுமபிய பரவும் தந்தோ 

ம என்றருளினார். பினபு பங்டபனாசயர். ணப டப்ப 
Seer 

ணிசது இலசைன்௨ிதிபில அஞ்சலியலங்தராய்சின் Bae yr 

அனுக்ளை பெற்று ஞூ. பாபி மேலபால வீய்பேோசுவாப 0 

ரதஃ்டைசெய்து பூஜிர.ற ௮3 ரமகபதே. என் IAB ES 

Gh Ion வாபீயில் ததும்பும் M oh (Lf) 50 கண் குளி௰ க்கண்முி 0 out 

கள் BF RII VET SM oD] uh ov ib DOM ow! ்] ழ் i Hy yb Bi ab ay 

TH SFOHSSIA HatsFAosseurot IH MAG Sao 

கள் பிதீர்க்கள் கணங்கள் HSta சாச்தியாள் அகல்தியா 

இரிஷிகள் சாரசாதியுனிகள் .ததிக்யா இஈவக்சரகங்கள் ௩௯௨௩௧ 

இரககள் பாலகிஃ்யாள் ஜனசாதியோகிகள் ரோமசர் செளன 

சர் முதலியதபடிகள் ரிதுக்கள் அப்சரசுக்கள் இன்னரர்களும்



of) (UP Fup உண்டசருக்கம், ௩௩ 

கூஈமாண்டன் லோஹிசாக்ஷன் கும்போதசன் மஹோதரன் 

பஹாகாயன் கழு கு௯்திவக்கரன த்தவக்பென் முதலிய ௮ 

ரக்கர்கள் பிரகஸ்பதி சுக்கிராசாரியர் முகலியசர்வத்திராளும் 

பந்திபர்தியாப் யோஜனை நாரத்தப்புறக்னும் மஹாசநதேோ 

த்துடன் உட்கார்க்தார்ரள், உட்னே பொற்குடத்தில் 

அமுதை எடுச் துவரும்படி. பிர்ம்மதேவனும்கு அக்ஞாபிதீதூ 

தமது கரத்தால் சர்வம்திராஞக்காம் பரிமாறி பிர்ம்மாவிற்கும் 

சாப்பிடும்படி அளித்து எத்தியைமாதம் சித்திராபெளர்ணமி 

யில் மஹாவிஷ்ணு சிவாருகமாகப் புஜித்அுப் பின்னும் சர்வ 

தீதிராளுடன் சிவசன்னிதியில் செவொமத்தையுளைத்து அவ் 

கைகொட்டி சிவானந்தக்கூக்சாடிப்பணிர்த பூணானந்தமரு 

ளும் கருபாசாகா சுதாகடேசுவரா போற்றி போற்றி என்று 

அனேக பிரதகூண மஸ்காசஞ்செப்நு அஞ்சலியஸ்தர்களாய் 

சர்வீத்திராளும் கின்று இருபையாகிற அலைகளை வீசும் ஆனா 

ப தக்கடலே யாகங்கள் தமதருளால் இருதார்க்கசானோேம் சர்வ 

ஜீ.யன்களும் அத்தியர்ப்புக புத்கழுதைப்பெற்று சிவானந்த 

மா.தும்படி. சுதாலிங்கத்தில் சானித்தியமாயிருந்து தம்மை 
குரிசிக்கும்பக்.தர்கட் தப் பேராகைதஞானா மதம் சித்திழுத்தி 

களும் ௮ருளவேண்டுும பக்தியாய் இச தலத்தில் வ௫ப்பவர்க 

ளின் பாபம்நசித் தப் புண்யம் பெருகவும் அ௮ழதம்பெருகும் 

ஞானவாபிபிற்படிந்தார்ஃட்கு இஷ்ட? இசளை த கக்தருளவு 

ம் அத்தர் ச் சச்சைப்பருஷனோர்களின் ரோகங்கள்நீங்கவம் ௮ 

த.ன்ச ஈரயில்திலர்ப்பணம்செய்வோர்சுளின் இருபச் தோருத



me அமுதம் உண்ட சருக்கம், 

லை மறைவரசையில் உள்ள வம்சபிதிர்க்கள் திருப்தியடைய 
வும் அதன்கரையில்கின் ௮ தியானம் ஐபம் பூஜை செய்பவர் 

கள் சர்வசித்தசளுடன் ஞானம்பெறவும் O)o FNL சாவசம் 
ஹரகாலத்தும் அதியாமல்இருஃ£வும் அ mn pi "வேண்டும் 

என்று பிராரத்த தார்கள், Te esr LNT Dod ுரித்கோம்என் 

ரீ இருவாயமலர்ற் pl பாண os ELST CT BOT விஷ்ணுவைப் 

பரர்த்து ஹேவிஷ்ணு வேஞானவாபிதீர் STAB DH HOP gil pp 
க்கரணிஎன்ற நாமழும்தர் 2தாம்ஈம திடமாயு இக்கும் ஞானுமு 
தம் பூரணமாசக்ஈரணம்பிரியாது அன்பாயுண்டு சர்உஜீவ 
ஸ்.தால சூக்கும காரணமாயும் அவைகட்கு. அதேமாயும் சக் 
இச கிதமாய் உள்ளூலவும் எம்மை அடைந்தவர்சள் நிகரிலாக் 
சித்திகளுடன் அழிய தநித்யர்பெறுவர்கள் பக்இ.பிற்சிறம் 7 

ஈம்முன் இடமாயமர்ந்தலி ஸ் ணுவே உமக்கமியாரும் இல்லை 

எமசருள் நம்மிடம் Barer என்று வலக்கரதுதாற்ற 

ற ழவி தமதிடமாகும்ஞானாஸ்இரக்தை ௮ நட்சத்திபிரிற்று 

அதுகோடிமாயாருபம்சாட்டி மறைக்காவண்ணம் ஒளியிரு 

ளற்த ஞானபூரணசக்மொமாக்கி தாங்குவிரென்று அருவி இ 

ச்சக்உரத்தால் மாயாவிருள் ஒடுங்கும் இராக்ஷதப்பகைவர்கள் 

வசமாவார்கள் என்றும் ௮ருளியவுடன் விண்ணவர்கள் பூ 

ணகிருபாகரனை ப்பணிர் பு! இன ர௯ுகா சராசுராஇய சர்வத்தி 

சளும் தமதநளால் GID YP Sb உண்ணப்பெற்றிருக்கடர் 

கள் ௮ஹஙராச இராக்கதர்கள் அழமுதுண்டபலத்தால் என் 

க ஹிம்சியாவண்ணம அவர்கலின்பல ் அடதியும்படி அனு 

க்்பதஜிரபவேண்டும் என்னு பீப்பா ச பன், 
4



அபராதம் உண(_௪ருல BILD, ௩. 9) 

சர்வாண்டங்சளம். உதி பில்விளச்கும் இரவ ஒவ 
ள் ௩ . et உ . . 

அபிராமிமா லா அயர oor Gorse வானுலக! உப்ப? டமா. 
t சீ 

பலம கொள்வாரரபிறும உரு YRWSTTLE கா் e- (7 
ச க ‘ * ச * e t ச 

டார்கட்ரு அழியும் சான்று த நவா ப்மலர்சறு மிப பத்ரு 

at Po A BL Hiss (ஷ்டரான அாஸ்இ.யமா மூணிஓப ர பாய் 
‘ ர டட ச 5 5 

சோமசிப் பாபமப்ர் ஸ்ப Or sell Lo TOMI BB} நப bP டம் 
அட ம 

ற்கு 8 உரிம்சாவார் நீர் பாபவிமமோசனலிநங்கமும (உயருமா 

Ly Sarena ari FHM Yo DIGS wi செப்து. htt HUT on 

சகம்டஃ?/க என்று அநாபி நத MIPS ரது அமக 

கார் ஏலாறு இர் Ge Dott, © Leo By Ap x கிர்] 
Lait னஸ்தலத் த் நில் 9) மூ ஏண்ட SOLO DI TAPE GL ந ௮ பு] 

ண்சிம oo Yes PUHRor gos uDbiGurrygu GB seri 

ளா Viti bB Lp TF oD, அவ்வாறே அருளிய eA LTS 
௫ . ச் 

மோ என்று விவயிஷாகள் அவர்கமாமோகக பிரம்ம பதி 

தலத்து முன்புள்ளாரும் 9ிர்வைரமாவர் என்பசம்கு ஐயம் 

வேண்டாம் அரம்சர்ரளை ஐ.பிததற்கு விரும்பி ழுது மினா 

முயன்ற சிலவிண்ணுலகர் ௩௨ Os வவனதறை மனற்பின் 

அழுதால் மி,ப்பலம்சிபல்ற அரச்ருர்கள் வைட் பார்களொர 

எவ்றபயத்தால் அவ்வாறு மேட்டுக்கொண்டதா கம பின் 

னும்சிலர் தரம் என்னும் ௮கங்காரஇராக்கதர்கலாகி தாமாஇ 

களால் அலைச்சற்தெயெறும் மனமாஇகள் பி//சதா தவ்வகை 

யு வண்ணம சரீவாதாரமா2ம் அருதப்ைதம் இரசிக்க, 

விருர்பிபதும் அதும், விதியா னு இஃகும் புச்தி இழிந்து



௩.௬ அமுதம் உண்டசருக்கம், 

விதியைவளர்த்து விரிந்து அழியாது அவ்விரண்டின் மூலநடு' 

மேல்சரைந்து நாதபோதமாய் விருப்பு வெறுப்பு முதலிய 

இரண்டற்ற பேரறிலாளர்க்கு ஆனந்தாதிதமாயும் வெறுப்பு 

நும் விருப்பறத்தமதிடம்ஒங்கும் ௮ன்பர்சட்கு அவ்வளவாய் 

சுனேபெருகப் பொங்கத் ததும்பும் அமுதஅருவி உதித்தற்கு 

இடமாகும் அமுசகடவுளாயும் மதியாலுதிக்கும்விதியுளும் 

விதியாலுதிக்குமமதியுளும் கட்டுண்டு ௮வைகளைவிரித்து ௮ 

ழியும்ஜீவன்கள் முன்௮றியாதுகினைந்ததையும் விரும்: ரி மற 

நநதையும் உணர்த்தி பற்றின் ஊட்டுவிக்கும் ஒளியுள் ஒளி 

யாய் அச்2வன்கள் அறியாது எங்கும் உலவும் சிவபிரான் இ 

ல்லையென்னா அளிப்பார், அவரளிப்பதில் இரணமும் தவறி 

ராறு, இடுவான் பெறுவான் இவ்விரண்டில் இசைவாளும் விரு 

பியபடி. Bou ௮ருளுவர், தான் என்னும் அஹங்காரங் 

கொண்டவர்களே அசக்கர்களாவர் அவர்கள் அமுதுண்ணப் 

பெறார் முன் உண்டிருக்தாலும் பலம் குறைவுபடும் ஆதலால். 

வானோர் விரும்பியபடி ஈசன் அருளியதாரும என்னும் மல 

ஜொருகாலத்தில் மார்க்கண்டேயர் என்னும் முனிவர் ௮ ம ௧8 

ங்கத்தைப்பஜித்துநித்ய த் தவம்பெற்று இவச்தோடு ஒன் ஜிவி 

ளங்இஞுர். அவர் அனோ பிரளயங்கள் வரையில் இருந்தும் சிப 

ஷ்டியின்விசச்தைத் தெரிக்துகொள்ளாகதால் ஒருசர்வப்பி௫ 

ளயகாலத்தீன்முன் சசு௨ரனைப்பணிற்து லயஉற்பத்தியின் வி 

தத்தை அடியேன் அறியும்படி சடாகூதிக்கவேண்டும் சன்று 

பி.ரார்த்திக்சார் ௮சற்த ஈசன் பக்இயிர்சிறக்சமார்க்கண்டே



அழமுதம உணடாசருகசம், ST 

யரைகோக்கு எந்சப்பிரளயங்களிலும் அழியாத நித்யத்லச் 
தை நம்மால் பெற்றிருப்பதால், யாக்கும் அறிய ௮ரி2தன்ப 
தான அதை நீயே அறிந்துகொள்ளலாம் என்று கடாகூ்ஷிச்தா 
ர், பின்பு, சர்வமும் அியும்படி. பிரளயம் உண்டானபோறு 
மார்க்கண்டேபர் லயவுற்பத்தியைத் தெரி துகொள்ளும்படி 
சின்றார். அக்காலத்தில் ஜலம் அனல் காற்றுசள் விரிந்து 
அலைத்தரால் களைக் நு சற்று சிர்ச்சிநிதையை அடைநதவு 
டன் பிரளயமாஇ பிஎபுரர்வராம சிருஷ்டிக்கப்பட்டு இருப்ப 
கைக்கண்டு சிவரகசியச்தையும் அறிச்துகொள்வது அரு 
ிப்யென்று சில சிர்தையாயிருச்தார் அனதால் முற்கூறிய 
விஷயங்கள் எவ்வாறுளதேர அஃது அன்பளவாய் விளங்கும் 
சிவசகசிய தீத நாம் BY Pu SHEA GON MI பிர்ம்மரந்இிரதல£் 

இல் பிர்ம்மதேவர்ககு ஈசனஞாற்றரப்பட்ட ஞானவித்தினின்று 
௦ விளங்கிய ஸரீ விருக்ஷத்தின் மவொயை நான்முரணாதும் 
உரைத்தற்கரிகாகும் என்றும் ரூதோதினார், 

அமதுண்டச௪ ரக்கம் மற்றும்,



தெவசரீமா ௪ க்கம் 
ச் No

 

மைமிராண்பவாசிகளே பேர ங்சனா இத்த வில்வவ af 

சேஷங்கமா ரு மூகாடி வரா ம். மேட்டாலும் பின்னும் கேட்ச 

வே அன்பர்கள் GiGi uae, oa (hho sa விபாரர) ம் 

றெரிகந்தவரையிற் சொல்றே வன்று நதிபாவிங்ககபையாக 

ம? இரங்கிக் பஞ்சாமவூரமாம் ம பர்கும்உவில பிராம்மனாட நப 

a gall a ஷூம மி நரங்களில்பசுவரு சானகசணிலப வ் கப வக்திபிலப்லக (0 டமும் ப. 7/௮ உட {if FT OOF Bi F OT! VT) 3 

ன தானமும் ஸ்மிருஇகளிலம BAL A, Byte P_NGE om Nts 

இயஉலகமும் சுகபதவியபிலவைகுகத ' Foun Quay roo gf 

ரூ இயம் மணிகளில்நுத்திராககமும் புற்சனில் (HT Ly t wat 

Gs Hare அசளம்ச ரசங்ரளில UCD GPU 8 BT GBT BI 

களில்ரசருச் இரழமும் பத்தர்கரில்காராயணா நம வேலரிஎயில 

ஜனன உரணரம அஅவுஷசத்தில்அவவேகனையச பறம [ப 

(Lp Lt தலங்களில் அவ்வமுதேஇலிங்கமானசலமம் அர் சனை 

யில்வில் உ௱/ர்சனையம் சகக்சபுஷ்பதறுஸஜாஇயம் சிரேஷ்ட. 

LOT Bid. WYN DS ASL ௮ண்டக்கட்உண் . முமரசவிளவ் 

ஆம் சுதாவிலிச்கமகிமையை அளவிடறகரிதாகுர், த 
. . . க ச ச . க க ரு . 

பபம்திரடன் சம்தித்தால் சபத்திற்குஇடமும் FiaG sssonw 
உதிக்கும், மானிடலிவ்கள்களில் பிராசனம் உத்தபம். 2 

௮ம் இராரச்ககர்களால் பூஜித்தது உத்தமம், தேவர்களால்



தேலசர்மா சருக்கம், mh. oo 

uefa அதிலும்பேன்னபயாரும், அதிலும்சியே டம் 

சுவயம்புலிஈகம், அதிலும்உ௰ரவு வில்வவன தஇல் விளர்சும் 

சுதாரவபம்புலிங்கசாகும், அனதால் அகன்மகமையையா 

ரும் அறிவது அருமைஎன் று யார்க்ஞுமவிளங்கு ம், அவ்வி 

லிங்கவாடையால் ஈற்றிறும் உள்ள QB கல் மணல் எலா 

இலிம்கமயமாய் அன்பர்களுக்கு விளக்கும். அர்தகே இ 

ரக்தை ௮அடையவேண்டும்என்று மூன்றடி தளராது எழுர்து 

நடந்தால் எமவாதை நீல்சூம், அழுதபுஷ்ம்கரணியில் ஸ்கா 

னம்செய்து அமுதலிங்கத்தைச்தெரிசிக்கவர்கள் பூர்வத்தில் 

அறுஜன்மம்வரையில் புண்யரேஅவார்கள் பின் ஏழுஜன்ம& 

தில்பக்தியளவாய்ச்சிவகடாக்ஷம் பெறுவார்கள். அபிராமி 

யம்மனை ததெரிசித்கால் நிறைகலைப்பேறு பெறுவாரள், சோ 

சசணபதி தீயானத்தால் எக்கார்யங்களிலும் விக்னம் உண 

டாகாது, மகந்ததரிசனக்சால் அறிவேகுருவாஞும், வில்வ 

நாத தெரிசனத்தால் ஞானம் உதிக்கும், பாபவிமோசன 

புண்யவார்த்தன தரிசனத்தால் பாபம்கீங்கிப் புண்ணியம் வள 

நம், அத்தலத்தில் சிவனால்அுளிக்த ஞானவித்திற்றோன் திட 

பிரகாசஞான ஸ்ரீவிருக்ஷஸ்பரிசக்காற்று எட்டியவரையில் 

உள்ள வர்களின் சர்வ3பகங்களும் நீங்கும், சிவத்துசோகத் 

தால் உண்டானசோசமாயின் விமோசனகாலத்தில் அக்கா ற்ற 

அவர்கள்மேல் ஸ்பரிசலமாடித்திரும், அதேனெனில் குறு. 

தமரா சிவத்துரோகிகளின் உடலில் நற்காற்று அமராது. 
அ௮வ்விருக்ஷசாயல்பட்டால் பஞ்சமாபாதகங்களும் நீங்கும்,



PD தேவசர்மா சருக்கம், 

அவ்விடத்தில் லோகபாலாள் ௪னகாதியோககள் அ௮சஸ்தியா 

நஇிரிஷிகள் காலாங்கமுதலியசத்தர்கள் வ௫க்கிறார்களன் எங்கிரு 

நீதேனும் மரணகாலத்தில் ௮ச்தலத்தை ஏறநோக்கி மிருத்யு 

ஞ்தயமஹாமர்திரத்தை ஜபித்தால் காலபாசம் கண்டத்தஇற்கி 

க்கி வருத்தாது, அவ்வில்வமலத்இற்றங்க ஜபம்செய்தால் 

ஒன்று கோடியானபலனைத்தரும், சமாதிகூடும், அங்குதீர்ச் 

தம்பானம்பண்ணத் சானம்செய்தால் பக்திவளரும், இக்க 

வில்வவன ச்தைப்பற்றிய ஒருகதை சொல்கேன் கேளுக்கள் 

முற்காலத்தில் சந்தரபூஷணன் என்ற கோளசேசத்தரசனி 

டத்தில் தீர்த்தயாத்திரையாசப்புறப்பட்ட தேவசர்மாவென் 

னும் ஒரு பிராமணன் அன்னம்கேட்க ௮ரசன் இன்றையத்தி 

னம் எம்மனையில் பிதிர்சராத்தம் செய்வசால் காலகாமசமா 

கும் விரைவிற்புஜிக்கும்படி. என௫குரவின்இரகத்இல் நியம 

ம் கெய்கிறேன் நித்யவிதிமுடித்து வாரும் என்று உரைத் 

தார், பிராமணன் உமதுடரகத்தில் எனக்கு அன்னமிட 

பேண்டும் என்றார், அதற்கு அரசன் இரார்த்தபக்ஷத்தில் த 

ன்தேகத்தினின்றும் உரோமம் இரத்தம் முதலியதும் பிரியப் 

படாது சிமாத்ததினத்தில் அதற்குமுன் ௮க்ரெகத்தில் இரு 
ந்த புல் சாம்பல் விறகு வராட்டி. முதலியஅம் கொடுக்கப்ப 

பாது தவறிச்செய்யின் சகராத்தம் ஈஷ்டமாவதுடன் பிதிர்க் 

ள் சாபீம்இவொர்கள் என்௮ ஸ்மிருதிவசனம் கூற௮ுசன்றது, 

அல்லது பிராம்ணார்ச்தத்தில் வரிக்கலாமென்னிலோ இராத் 

(விதிப்படி. நேற்றையத்தினமே வரித்துவிட்டேன், எனது



தேவசர்மா சருக்சம், ௪௧ 

ரசத்தில் உமஅபசமீருவண்ணம் அன்னம் இடும் ஏது என 

க்கு ஒன்றும் தோன்றவில்லை என்ரூர். அதைக்கேட்டபிரா 

மணன் ௮சசனை அிபஸ்மாரியாக: சடவதென்று சபிச்தார் 

நியாயங்களை உரைததும் கேளாத பிராமணனை ௮7௪ 

ன்ய௯£சாகும்படி தட்டினார். அவ்விருவரும் உடனே 
சாபப்படி ரூபம் அடைகது அூனேககாடிகளில் செயத்த 

“கா, இழிதொழிற் புமிர்து கெகொள்திரிந்து பூர்வபுண்யவ 

சத்தால்சீர்காழியில் ரசோமசரிஷி அம்ரமவாசலில்சோமசர் 

வைசுவதேவத்தை முடித்துக் காசபலியிட வெளியில் ௬ம்௪ 
மையத்தில் ௮வ்வன்னத்கைக்கசண்டு பற்றும்படி அவ்விர௬வ 

ரும் நெருங்கினார்கள், அவர்களை ரோமசர் கண்ணுற்முர், 

அப்புண்யவ௫த்தால் ௮வ்விருவர்களும நற்சிக்தைய ற்று ரோம 

FOOL வணஙஒஞார்கள், இருஷி காகபலிபிட்டு ௮வ்விருவரை 

யும்கோக்கி உங்கள் சாபம் நீங்கும்படி. ஒருபாயம் உரைப்பே 

ன் கேண்மின்கள், இதன் தென்பால் வில்வாரண்யம் என் 

ஜொரு தலம் இருக்கிறது. அதில் பிரம்மா ஞானம்பெறும்படி 

உதித்த ஸ்ரீ விருக்ஷம் ஒன்றிருக்கற ௫. அசன்சாற்று உட 

லில் அமர்ந்தால் சர்வரோசகக்களும் பாபங்களும் நீக்கும் ௮ 

தன்மகிமை மிசுவிசசஷமாகும், அங்கு எகுவீர்கள் என்று 

இரக்கமாய்க் கூறினார்: கூறிய மஹாரிஷியைப் பணிக்து வில் 

வவனச்தை கோக்ூப்புறப்பட்டுக் காவேரி.பின்சென்கசையில் 

வருகையில் ஸ்ரீ விருகத்தின் காற்று தென்னலாய் அவர்கள் 
உடலில் உலவுவதைச்சண்டு உட்கொண்டமாகத்திரத்தில் அவி



% % ச் க் 

௪௨ சஈதியூஷணன் சருக்கம், 

4 * . ௩ ௪ . 

ரஈகளைப்பற்றிய அபள்மாரமும் யக்ஷசும் 6g @ 2 8 Oar OP 

ழ்வோங்க வில்வவனம் அடைந்து பரிசுச்சமாகிய ஞானவாபி 

யிற்படிநது நித்தியசர்மங்களைமுடி ௧௫ அங்குகபமசெய்யும் 
. ay 4 ~ ல 

பெரியோரை பபணிந்த விலவவிருஷ சதை பதணாறு பிரக 

ணம் செயது சத்தி சிவச்தை தரீடுக்து பிராமணன் ஐ 

அ தினமவரசையில் திரிகாலஸ்ரான பஞ்சா Joys Rip Ag 

QI (PUT Bi! OD) 0 BF WIT FARM MH HHCMST ILO Boor 

மசெய்௫ இவ்லிய2சகத்துடவ பெவெபசம் அடைகரார். ம 

சன் கனறு ப! !ிபபுசதிராதிகளை வாவமைநுக தஇர்த்தல 

onthe Fro gems on (UG GI அனேக தானுகிகளும் ஆல 
UES RIMMED செய்து வாதாெனறு சூதர் Hm MEAT, 

தேவசர்பமா முத்தபேிறசருககம் முற்கிறமு, 

6 

|. சந்திபூஷணன் சருக்கம். 

நைமிசாரண்யவ। சிகள் சந்தாபூஷணன் சரித்திரத்தை 

மூத்றும்புகலவேண்டும் என்னு சூதரைவினவ ரிஷிகளே அவ் 

“வரசன் அமுரலிங்கபூஜைக்காகவேண்டிய திரவியங்கள் உண் 

*டாகும்படியான பூமிகளும் நந்தவனங்களும் ஏ.ற்படுத்திவிசே



தீருமசீகன் சருச்ச, ௪௫ 

சேவலே!க௫சத அடையும். முக்தியைவிரும்பி இத்சல.த்தில் 

மரணாகாலம்வரையில் உ௫க்கின் மும்திகூடும், அத்தலத்தில் 

௮ன்னதானஞ்செய்பின் சக்சசவர் ச யொய்ப்பிறந்து விரக, 
தானாஇிகளைச்செய்யும் ஏதுவ௮டன் நற்ளிக்ையடைவர், ஆணி 

அடி. மாதத்தில் நீர்த்ததானமும் மார்கழியில் விறகும் ஆவ. 

புட்டாடுபில் வஸ்திரமும் கார்க்திகைபில்தாபபூலமதிலம்க* 

பளம்இரும்புப்பாத்திரமும் ௮ 3ர் த்தக்கசையில் கானஞ்டெ, 

ய்யின்மஹாபாபங்களூம் நீங்கும, ஞானவாபியின்வடபா ் 

உள்ளவில்வவிரு௯்ஷ£த்தின்8ம் சிவபூஜைசெய்யின் ஒன்றுகே:; 

டியானபலன் வளையம் ET NT BID SOT, 

FBI OBIT (IP SSOUL PI HSS ph glo, 

தரூமசிலன் சருக்கம், 

கைமிசாரண்யவாகிகள் சூதரைகோக்டு மசசம்மூசலி, 

சுவல்பஜர் தூக்களும் அத்தலத்தில் இறக்கின் முக்தியிபறு 

என்பறைப்பற்றிய ஒரு பூர்வசரித்திரம் எங்கட்கு உரை?' 
வேண்டும் என்று வினவினார்கள், அத்ற்கு ௮ழுசபுஷ்க் சச 

யின் வீசேஷங்கமத் தெரிர்துரைக்க மாசாலும்முடியாது 

உவாதிகளம் ௮தன்களை.பில் சந்தியாவேளாயில் சபம்பெ-



௪௭ சீரூமசீல ன மாரத்கம், 

கிருர்கள், ச,%இிரனாகிய அரு தபுஷக்சரகளி ரூரிபனாகயெ சண் 

டபுஷீக்காணி அகணியாகிய ஞானபுவிம்சகாணி என்னும் மூதி 

'துறையடைய Thai arg are Gu sy Swe oor ip சத்ூரியா 

"வான்கட்கு பாச்இரம் உக்கி ரஃ்டமாயும பஷாரபாபிகட்கு 

'நிகிர்ன்டமாயும வீளங்கும், உரச இராக்ஷம் புண்டு அதன்க 

ரையில் பஞ்சாக்ஷரம இபிக்கின் மேலானபல ன நரம். ஸ்ப 

'ஓசம் முத்து குசமுடி௪௩ ரூத்திராக்ம் பவளம இவைகளின் 

பலுன்சின் மாலையால் எண்ணி நாறு இுவர்ச்தி பஞ்சாக்ஷ£ம 

'ஐபிக்கின் கான்ரு2வத பாராயணபலலும் Mra 6 சுபில 

“கன்னிசாதான பலன்கம் ௮டைவாச்ாள் விராஜஹோமம் 

£அக்னிஷெொக்கீரம் தா bP MUR hus Zale சிவசன்னிதி 

குருவினிடததிற்பெற்றகிறாவது விதிமுறைஇட்டேனும் ௮ல் 

ல சலாசுத்திசெய்கமமூலது ௮தகன் கரையிலகின்று மறலி 

பில் ௮ணியின் ௮சுவமேசதபலலும செவஞானமும் sf aa i 

சன்: சானம் தயை சாஈதம் அஹிம்சை Gio B hand oa) 5 onto 

பக்தி பரோபகாரம் பரதிரவியகிச ஹம் பாஸ் இரிங்க்கிர ஹம் 

மாதாபிதாருருவாக்கி.பபரிபாலனம் சதயம் ம -.நாமக்திரஜபம் 

ஆனற்தம் என்னலும் தீர்த்சஙசளின் ஸ்கானத்தின் பின்றான் 

அமுதபுஷ்க்காணி ஸ்கானம் கிடைக்கும். ஞானாமுதபுஷ்த்த 

ரணி.பில் கோபபபெம்ரோர் பெருமையை அளவிடற்கரிதாகு 

ம், நதிஸ்நானத்திலும் ஈதள்ரானம்வீசேஷம ஈத் இல் த௯க 

ணவா௫இனி.பும் கஇபில உத்தாவாகிியும் விம்பம், அவை 
டசி 

wie Tips Piano SCro~r, ஈதம் நதி தடரகம் கூபம்



FR YO am oT மருர்கம், ௪௨ 

ஒூறபரரையாள் செய்விசக/ட்டு வேசாத்தியயன பிராமணாளு 

க்கு ற பார சாரகராாட் Bib 90 நாறு மிராமங்கள் தீரம் செய் 

து பன்னிராயிரம் 4 பவும டிவைகனின் ஜீவனூாச் சம் வடபா 

ல் புல்லாரண்ட(பூரம் வ்ட்ச Bou த்திருபபணிக்கான நியயன 

ரூம் செய்து சிசதிடைமாதமி்திராபெளர்பைி அழுத புல 

க்சரணிபில் ஏடும் பெரு்ப அகதினதசல் LHSM LI GS 

மாருமபடி பஇகொட்டு மாளய பிர்மமோதறவமும் அவ்வுத 

ஸவகாலகரளில்கினம ரோரவாபிரம பிமாஉணுஞக்கு ஷட்ரரா 

231 பர திருபஇ CLIT YR Lo Pb Wal 5 AS CoP 5 (FH Hj 71 ST ayn 

G1 OG’ புஷபப GIL VHT LD கூன் amo நொண்டி. 6 

HF bh 115 Wi பாகர்மட்கு அன்னம பக்ூணவகைகள் பர 5 

பழம் ராக்கரை முதலிய விருமபும் பசாரழ்துங்டுனை. அங் - 

ibi By o TSO" m wus gs wy Yomi cS 8th Lay J Dub 5B அனேச 

ச. ரமபசளை தசகம்செய்று தன்று மூத்சமானாயெ DBO kya? 

OME HIFMG BS glo gM cor Ha avs gs PH 

வகித்து இனம் அருதுபுஷ்ககரணி.பில மூக்காலம்படிக்து Fd 

இ௫சிவத்தைப் பரிபால 2 தவ தைகரூடன் விதிப் ழூ. பூஜித்து of 

ல்லதளத்தால் AIIM Fg ஓவசிவாரு தினமும் ஹராசம்டே - 

மஹாமீதவா பார்வதிபதயே சங்கரா மகைலாசவாசா ௧௫ ருணா 

ரா சூலகபாலஹஸ்சா காமதஹனா கெளமாரிற்ரோசா பக்தவ. 

ஸலா மிர்ம்மஸ்வஞூபா பாபகாசா போந்றி3போம் நி டியே 

அனேக அபசாதியாயினு 2 மாதாபிதாவாடுய தாகங்கள் க்ஷமி. 

அ இருபைசெய்ஃ வேண்டும் என்று துதித்து வருங்காலத்தி .



௪௪ சந்திணபூவணன் சருக்கம். 

நகெசோளின்பின் வைகாஇமாதம் விசாக பெளர்ணமிமாத்தியா 
ன வேளையில் இராஜ துதிக்கம்போது ஸ்படிகவர்ண்ணமாஇ 
ய சுதாலிங்கக்தில் உமையோடு வென்சோன்றி மமகஹாசமா 
ய ரசனே உனது கயை 2 சிணோம் உனக்குவேண்டிப 

அஅருள் வோம் என் றுதுருவாய்மகர் ஈசர் அ/சசனும்டுராஐப 
தனியும் ஐர்துபிரசசஷண  மஸ்காரஞசெய்துகி நபைக்க. லே 
எங்கள்வம்சவிர் ததியுமளகஉட் கற னன வா! தழுக்கிபும்சட 

கஷிக்கவேண்டும் என்று சீார்த்திசசராகள் ராசன் ௮ளி,;தோ 

ம் என்றுஅருளிசிவலீஙக த்து அமர்க்தார் பினபு இருவரும் 
இலிங்கத்து௪க்கத கோடிநாயபபிரகாசனை சலகரவ மதியானி 

த்திருந்து Far Go அடைக்தாசள, 

வைசாகபெளாணமி.பில இன்னும் அனோர்சு தாலிற்சத் 

அதப்பூஜித்து முகசுயடைநதிருககிமுர்சள் அத்சலத்துள்ள 

அழுதிபுஷ்ச்காணிபில் மார்கசடையினிரமபபிசாரநிமித்தம் 

ப்ர்கானம் செய்தாலும் சர்வபாபங்களுமடீஙகும்பசு பக்ஷி மிரு 

(தங்களும் அ௮ததீர்ச்த ஸ்பரிசமாயின் முக்தியடையும் ௮த் 

தலத்தில் ஜலம் ஆயுதம் விஷம் தர்வியாஇதி சத்துரு 

"நூ. சலியசால் பூர்வசொடக்கின்படி. துர்ம்மரணம் எப 

ட்டாலும்அச்காலத்தில் ௮மூதிசனதூ அன்பர்களை தீ தியானின் 

கால் பிசாசத தவம் அடையாமல் மறுஜனனகாலம்வரையில் 

| ரகாசசருச்திரர்களால் காக்கப்பவோார்கள், ஈமுதலிய சுவ 

MUB6 BIC அத்தலத்தில் இறக்கின் திவ்பசரீரமாய்



4, 
ட் 

தரூமசலன் சருக்கம், ௬௯ 

துங்கவேளையில் மூழ்கும் புண்யவிசேஷூக்கை பிர்ம்மதேவனா 
ற்றுன் உரைச்சலாம் மாக சிவராச்திரியிலும் பங்குனி பெளா 

ணமியிலும் மூழ்கின் செளபாக்ய ips Swot wi Gar; 

கலிங்கதேசத்தில் துமூலைன் என் ற ஒருபி.ராமணன் 

பொருளிச்சையால் பிறர்க்காக ருத்திரஐபம்செய்தம் பொரு 

எபெற்றவேசம் ஓதூவிதும் பரான்னம்புஜிக்தும் தரணமே 
இர் தர்ம்மமில்லாமல்சிரார் ச் போஜன தை தயேவிரும்பிப்புஜி 

துதுவரும் ஓர் தினத்தில் வில்வவனஸ் கல. T 3 Blu ர்ய்வர்சு 

ஒருபிபாமணன் புஜிக்த சேவான்ன ச்கைச் சாப்பிட்டு இ 

உாரமுண்டாக மாணவேதுவடைய காலதூதுவர்கள் பயக்க 

சவுருவத்துடன் தோன றி மிசவருத்தி எபலோ? கொண்டு 
. _ உங்களில் A 

போய கும்பிபாகம்முதலிய ஈரஃ5ங்களில் நெலிமாளிரு-இ கோ 

டி. சண்டாளஜன்பங்களும் ௮னேசகாய்ஜன்மங்கவம் ஒருகாக 

ஐன்மழும் அரில் 2 அறர்காகஜ ள்மத்துடன் ஆயிர வ. ரலம் 
I « ௬. = . . . 7 ர 

பலவித துசகத்தாலும் பசிய லும் வருக்கி ஒருமகாள் பெருங் 

காற்றில் அடிபட்டு இரவில் லாவனமதுளள கோட்டான் 
௫ ௩ * ‘ ச். ச ate ம் t 

ளால் கொத்தித் துரத்தப்பட்டு சூரிடவுதையத்தில் டறந்கபம 

-பாமல் பூர்வஜன்மத்தில் ஸ்தலயாசதிரி?ன் Crag vers 
ர . ge ப டக 

கதைப் பு], தத புண்ணியவச த்மால் Foy gh iB BV LL aT 

உயிரவிமமுபோது Csaunvnsh FA yoy இெலதூகர்கள் வி 

LOT GOST OND UG Gl Hail DAG GIN 1 tit & Lb 19 செய்து இ 

மதத்தில ஏறைகவென்் ரை Sane OT, ho} ne GIT am மஹா



Bw STAR OME FREED, 

பாபி எனக்கு இந்ததீர்க்சக்வால் பாபம்போய் புண்யஜேகம் 

உடைக்க சற்றிருஙகள் வருகிறேன் என்று இர்த்தத்தால் 

பிதர தர்பபணஞ்செப்து பூகிருத்திராக்ஷம்பண்டு தேவதாசர் 

சளுடன் Gia ghee or atinton 58 a 0) சேவவுலகம 

சென்றது, என்று சூதபுராணிகா Our Pogson, 

தருமசிலன் முத்திபெற்றசருக்கம்முற்றும், 

வது காலநிரண்ணயச்சருக்கம் 

நைமிசாரண்யவாடிகள ரூதரைகேரக்கு பிரளாயகாவங்க 

ளிலும அஜியாதிரும்கனபென்று முன்னுரைக்க மார்ககண் 

டேயமனிவாது சரிததிரத்தை யாங்கள் அறியும்படி புகல 

வேண்டும் என்று பிரார்த்திச்கார்கள், ஹேரிஷிகளே கண் 

ணிமையிரண்சி கைகொடி, கைகொடிஇரண்டு மாத்திரை, மா 

த்திரையிரண்டு குர, குருவிரண்டு லகு. எகுவிரண்டு துரிதம், 
துரி சமிண்டு காஷ்டை. காஷ்டையிரண்டு வீனாடி, வினாடி 2 

அறுபது குடிசை, கடி கையிரண்டரை முகூர்த்தம், மூகாரக்தம்இ 

ருபத்தினான் கு காள், நாள் ஏழு வாரம், வாரமிரண்டு பக்ஷம் 

அகஷமிரண் மாதம். மாதமிரண்டு ரிலு.ரிதுமூன்று ௮யனம்ப 

அயனமிரண்டு வருஷம். இவ்வருஷம் தூறுசென்றல் மானி



தருமசிலன் சருக்கம், Pot 

களிலும் ஈரவசாருகமாம்படி. சேவாதிகளாலாக்கியது உக்கு 

மம், அதிலும் ஈசனாற்றரப்பட்டது உக்தமம், ஆனதால் 

ஞானப்பிழம்பாய் ஈஎசனாலருளிய இர்ச்தம் மிகவி Fa apis 

ள்ளசென்பதைத் தெரிச்று ஓவ்வொரு மாசப்பிர வேச த்தி 

னும் அழுதபுஷ்கரணிபில் நின்று சிரசில் அறுகும்பூவு 

ம் கூட்டி பதினாறு பன்னிசெண்சி எட்டெலும் ஒரே௮வ 

ர்த்தியாக OY Lp Bows a விமானசோக்கமாய் அலைகள் சிக௫ுது 

ep Lb@ sir பிர்ம்மஹத்திமுகலிய பாதகங்களும் மித்ருத் Bl saa 

ககதோஷமும் நீம்கி முத்தபெனுவர்கள். சிக்திரைமாதம் 

ஞாயிற் ஐுக்கிழமையில் முன்சொன்ன விதிப்படி. மூழ்கச் இவ 

தமிசனம் செய்தால் சர்வபாபமும் நீசிரும் வைகாசிமாதம் மு 

ன்போல் கழ்கத் தர்ப்பரைங்கள்செய்தால் பிதீர்க்கள் எல்லோ 

ரும் இருப்தி ௮டைவர்கள். அதன் கரையினின் ௮ அம்மா 

தீதிதில தயிரன்னமும் ஜலக்துடன்பா*இரமும் தானம்செய் 

யின் மரணாசாலத்தும் ஐபெருக நாநீர்குன்று ௧. அனிமாத 

ம் பெளர்ணமியில் விஷ்னுக்கரொர்திடைச் கரடுல்வைத்துச்சொ 

ண்டு ௮௱ஈவக்கிராந்தே என்னும் ௬௪இரமாவது பஞ்சாக்ஷர 

மாவது ஐபித்து ஸ்சானஞ்செய்து வில்வகாகரைழ் Shas er 

ல் பன்னிரெண்டு சலைமுறைவலமையில் ௪ந்தோஷாக்தானவிீரு 

தீதியை அ௮டைவர்கள், அடிப்பெளர்ணமி.ரீல் ன்சானஞ்செ 

ய்து வில்வராதருக்கு கெய் பாலுடன் முகே த்து சாக்கு 

ரைப்பொங்கல் நிவேதித்து Stroma Aswad arate 

ன் மெய்விளக்கிடின் குன்மபநீங் 2ம், அவணிமா சம் ஸ்த.



௪௮ தருமசீலன் சருக்கம். 

வரரம் படிர்து அபிராமியம்மனுக்கும்௮முதீசர்ச்கும் ௮பி 

வேத்து காலகாகாசன்னிதியில் கம்பளம் அல்லது சு௮ப்பு 

வஸ்திரம் இருப்புப்பாத்திரம் தானஞ்செய்தால் ௪னீசுவர 

தோஷம்நீங்கி சுகமபெறுவர், அவணிஞாயிற் றுக்ிமெமையி 

ல் ௮அகுணோதயஸ்நானம்பண்ண பாபிகட்குக்கிட்டாது. புர 

ட்டாசிமாதம் அஷ்டமியில் தோய்ந்து அருதலிங்கத்திற்கு 

அபிஷேடத்துத் திலான்னம் நிவேதித்து நான்கு அல்லது மா 

ன்று பிராமணாளுக்கு இடுபவர்களின் லம்சபிதிர்க்கள் அமு 

தபானம்பண்ணின திருப்தி ௮டைவர்கள். அற்பசிமாதம் 

முழுதும் துலாத்தில் சூர்யனுதிக்கும்வேளையில் மூழ்கி தர்ப்ப 

ணககள் செய்யின் கா£வரிஉற்பத்தியூதல் சங்கமம்வரையில் 

இனம் மூழ்ட தாப்பணஞ்செய்தபலனை அ௮டைவர்கள், கார் 

த்இகைமாதல் இங்கள் ஞா.பிற்றில் படிந்து சக்திசவதரிசனம் 

செய்யின் சாரூப்பியத்தை அடைவர்சள், சிவத்தை பஜித்து 

கெய்விளகூட்டு மூன்றுபிரதக்ஷணம்செய்து முன்பணிபவர் 

சாயுச்சியத்தை அடைவார்கள், கார்ததிகைமாதம ஞாபிறு இ 

க்களில் அழமுதகபுஷ்கரணியைத்தியானித்து ThE ST SSB 
ல் படிச்சாலும் தன தான்ய புத்ர பெளசத்திராதிகளைப் பெ 

அவர்கள், அ௮ந்தத்சலத்தில் ௮ன்று பாலகல்ய இர்ததங்ஈளி 

ல் எதில்மூம்சனாலும் மகிழ்வோங்கும், மார்கழிமாதம்பெளர் 

ணமி.பில் சஜாதீர்த்தச்தில் மூழ்கி ௮மு௫சர்க்கு கெய் பால 

முதலிய அ௮பிவேடித்து தேன்கலந்த சர்க்கரைப்பொங்கல் கி 

CHE SSID LAH SU at wm sm rari sor, தைமாதம் பிரஹ



Era Oi so MIF FCHLELD, Qa 

LTB QM Apig oT (Gib, மே ர்கூறிய அயனம் இரண்டு 

கொண்டது தேவாசட்கு ஒருநாள், அப்படியாகப சாள் முன் 

SON DD Dts Gon HB BI oi ல் ஒருவருஷம் Df 011TH AP LD 

iN DOF oH ON CGUIG Wi sr Oya பறடிவாகும், இர்சகு தேவ 

வருஷம் பன்னீராயிரம் சென்றுல் பிர்ம்மதேவனுச் ௪ ஒருபச 

ல், பிர்ம்மானினுடைய ஐ ருப்சலில் பதிகான்கு இக்இிரர்சல் ௫) 

திக்பஸரர்கள். அவர்கள் ஐ மக்கும் போதெல்லாம் வவ௫சிவா பி 

சசரய்ம உண்டாகும், ௮ 9 குறைமித்யப்பிரளயம் என்று பெ 

யர், பிர்மமாவின் பக௨.ா$ வில் நடக்கும் பிரளயத்திற்கு நிழ 

இயப்பிரளயம என்று பெய/, தபபடிப்பட்ட நாள் முப்பது 

சோன்டது பிர்ம்மாவிற்கு ஒருமாகம், மாதம்பனிரென்டு வ 

ஷம், இவ்வாஷம் நாம ரெனறால் பிர்ம்மாவின் அயுள்மூ 

) வாரும். அ௮க்காலத்துண்டாரும பிரள் த்திற்குப் பி/பமப 

பிராயம் என்றுபெயர், பீ/மமாவீன் நமுடிவுகாலம வில் ணுவி 

DBR UGH, இவவிதம, றாள் மூரந்தாதறறுபத்தைகது ௪ 

ன்முல் லருவருஷம், அவவ நலம் நாறுசென்றால் விஷ் அவி 

ன் ஆயுள் முடிவாகும் விஷ்ணுவின் முடிவுகாலம் ரூச்திரனு 

ககு ஒருபபல், இம்மா தரிடாதிய காளின்படி நாறு வருஷம் 

ரென்று “உ சர்வச ங்காமஞ்செய்து லயமாவர், எவ்வளவுகாலம 

உலகம்டு ஈது விளங்கிழ்றோ அல்லளைவுகாலம் சூனயமாயிகு 

நறு நிச்யவஸ் தவினிடத்தில் ௮பின்னமாயுள்ள சத்தியின்வி 

யாபகத்சால் பின்னும் ஜிகியதுபோல் ௪ரவழமும உண்டாகு 

ம். ௮ப்படிஉண்டாவறில் வில? ஹணுவின் BD HUSA ஒருபிர்ம்ம



(௯. மிருகண்டு சவம்புரி சழுக்ஈம், 

து உட ‘ ச ௪ ல . ச o ak 

கலப்பழுழு றது if gi (கலின் உகதையத்தில் விஷ்ணுவின் உ 

ரில பின்லும் பிரம்மா உஇப்பார, பிர்ம்மாஉதிக்கும் கல்பத் 

தம்கு பாச்மகல்பம் என்று பெயர், பின் ஜலத்தில் அமிழ்க்க 
€ 

இ] . ச . ச e . 

Lt Lo on விஷ்ணு வாராரகர்பமாயம DIM DMA OG UTI EV 

ம் என்றுபெயர், இய்விதமாரும ஒரு வரார கல்பத்தில் 2 
௮ 

BB 
ச 

ருதயுக தில் ரிசியசிருங்கசென்றவரின் குமாரர் மிருகண் 

டேயர், அவர்குமாரர் மார்க்கண்டேயர் என்பவர் முன்சொல் 

லிய பிரளயசாலங்களிலும் அழியாத திருதியம். நூவம் அடைச் 

திருக்கிறார், மாஹான்கல் சர்வஉபாஇகளயும் அந்தம் வண் 

பதையும் இசாப்பஃல் என்னும் காலங்களையும்... தான் என்ப 

தையும் லபமாக்9 நித்தியமாவர்கள், அவர்களின் மசபையை 

யாராலும் அளவிடமூடியாது. அவர்களருத்திரப்பிரளயத 

இலும் அறியார்கள், என்௮ரூதமூனிவர் உரைக்சார், 

8 வது சாலகிருண யச்சருகாசம் முற்றும் 

9 மிருகண்டு தவம்புரிச ருக்கம் 

நைமிசாரண்யவாசகளே மார்க்ககண்டேயமரன்னும் பக் 

தசரிச்திரம் உள்ளம்என்னும் தலத்தில் மதியென்னும் வி் 

தாய்த்தம்9 சித்தியென்னும் பபிராய்வளர்ச்து முக்தியென்னு



டு நகண்டு தவம்புரி சருக்கம், PR 

ம் சழிரரய் விளைய ட, சாவதானமாய் ௦ “நங்கள், Dons 

ண்டுவென்டவர் Pe மாவாகிய ரிதியடிரு௩கரென்டவரின் ம 

மணைதத்தில் வேய திப்படி உதச்தரக்கிரிமையளை முடித்து 

தனமகுப்புகறான் இலவலையேஎன்றுகல்லைமேற்கொாண்டு அனே 

GET Beso yy 2819 Fp (ச ரகாமேஷ்டி செய்தும் பு, 

Bom உண்டாமார?।ல் பிகவியாகூ லிமுழ்றுச் காசியில் ௨௦! 

'க்குக்காலத்தில் ₹ரரதுமஹார | stl ௮வரிடமவர்ு வேறமிருக 

வடிவே நீர்புகதிரன  இமலையென்ற வீசனம் ருடையவேண் 

டாம் கூவுலகும் வியகுமபடி சலச்ஷூனாஞானபு மரன் செப் 

eT 4 தினததால் உண்டாவான நீர் பத் $ வியடல் வில்வவனஞ் 

சென்று சிவபிரானைக்குிக3, தபம்செய்யும்என்று புகன 

௮ செவ்றார், பின்பு இருவரும் நாரதர் உரைழ்த வண்ணம் 

வில்கவனற்றநுள்ளா மணமேட்டில் சபம செய்யும்போது உமா 

ஸுநச்சபேசதராயப் ஈரன் விடைமேற்றோன்றி மி நண்டு 2வ 

(உமது பத்னியோடும் செப்பும் தபக்தால் மூழ்வுற்றோம் உ o 

EG) Caladr ga! Ha B 24 ம் என்று ௮ருளியவுடன் LD URE aor 

டுவும் மறாத்துவதியும் எர2மற்கைகூப்பி தேவதேவா B55 

நாகா பிருருதிஸ்வாஈபா கல்யாணஸ்வரபா மாயாஸ் வரூபா 

சுவர்ணமாலிசாபரணா ஜான்மாசா ஜுத்பிதா ஐுக்குரு ஐ 

சத்ஸ்வரூபா விராட்சுவரூபா சுவராட்சொருபா சம்விராட்சு 

வரூபா இரீஸ்வரூபா இரிமூர் ததிஸ்வரூபா உற்பத்திலபா 

தாரா பஞ்சகிருத்பசுவரூபா பஞ்சடருகீபசாகஷிணீ பஞ்சகி



(௪ மிருகண்டு தவம்புரி ஈருக்கம், 

ருத்யடனா உமாஸ்கந்தசமேதா போற்திபோற்றி என். 

தித்து இருபாரிசே உமது இவ்பசேஜோன்மயஸ் வரப. 

தைத்தரிசிக்துப் பேரானந்த முற்ற எற்களுக்குப் புத்திரஃ 

அனுக்செ௫க்கவேண்மிம் என்று பணிந்தார்கள், ௪லவபிராச 

மிருகண்டுவே சற்குணணாய்ப் பதினாறுவயதுள்ளவனாகவே 

பக்திமினமாய் நாறுவயசளவிலோ உமதபேக்ஷையா தக 

ரூர், 

பக்தப்பிரியா உம்மைபக்திபண்ணுப்படி யான THis 

தஇரனே சடாக்ஷிக்கவேண்டும் என்று இருவரும் பிரார்த்தித 

தார்கள், சோமாஸ்கந்தரர்த்தி ஈரெட்வெயதளவாய் உல 

ள புத்தான் த௩தாம் என்று திருவாய்மலர்ம்து குணங்] 

ளோடும் மதைக்சருளிஞர், மிருகண்டுவும் மருத்வதியும் ௮ 
பிராமிரபேசு அமுதலிங்கச்சை மூன்றுதினம் விதிப்படி வீ 

சேஷபூஜைசெய்து எங்களுக்கு நல்வரம்௮ளித்த மகரபெலா 
ர்ணமிபில் உம்மைப்பூஜித்துத் தெரிசிப்பவரசள் சுபுத்தாரனை 
விரும்பின் அடையவேண்டும் என்று பிரார்த்தித்தப் பூரண 

சற்? சாலக் டன் அ௮க்குள்ள ள ரிஷிக்கூட்டங்களையும் வில்வ 

விருக்ஷஸ் ளோயும் பணிக்து கங்காதீரம்சென்று வார, காக 

ள், என்று ஆதபுசாணிகர்மொழிர் னர், 

மிருகண்டு தவம்புரி சருக்கம் முற்றிற்று,



மார்க்கண்டேயர் உர்ப்பத்தச் 

உய்: ம் க க் ம், 
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A 
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நைமிசாரண்யவாசிகளே மிருகண்டு பத்னியுடன் நன் 

னச்சிரமமடைகது சிலகாள்வசித்துவரு காலத்தில் பங்குனி 

மாதம் சதையாக்ஷத்திரம் கும்பலக்கின த்தில் குருபகவான் பே 

ந்இரிக்கரெஹமாலிகாயோகச்தில் மருத்துவதியின்கருப்ப தட 

னின்றும் மார்க்கண்டேயர் உதித்த.ர் உலகில்உள்ள சர்வஜன 

வ்களுக்கும் ௮கஸ்மாத்தாய் மமழவோங்கிற்று மிருகண்டு வி 

சைதானம்முதலிய புத்ரோத்ஸவமகொண்டாடி வேதவியாசசா 

ல குழந்தையின் ஜாதகத்சை வரைந்திடப்பெற்று எல்லோ 

ள்ளத்தும் சுகுணம் இலக்ஷணம் முதலியதால் மகிழ்வோக்க 

ச்செய்யும் மார்க்கண்டேயரை ஈலுங்கு போனகமூதலிய தால் 

வளர்த்து வேதவிறுப்படி. மற்றும்கடந்திவித்தியாப்பியாசம 

செய்விக்கும் போது தெளிர்து அசையாத நீரின் பாணசர்தி 

மப்பிரதிபிம்பம்போல குருழமுன்னால் மார்க்கண் டேயருள்ள கீ 

தில்' வேதம்முதலியஅமர்க்து வேதவிதஇப்படி. ௮றம் பொருள் 

இனபம் அன்பு மதிப்பு பொறுமை முதலிய ஈல்லொழுக்கம் 

வாய்நீது அமர்ர்துவருங்காலத்தில் திரிகாலமுநூணரந்த நார 

தமஹாமுனி விணாராதத்தோடு சிவஸ்மரணைசெய்துகொண்டு



௫௭ மார்க்கண்டேயர் உர்ப்பத்து சருக்கம். 

மிருகண்டுவின் ஆசெமத்திற்கு வந்தார், அ௮ம்மஹாமுூனியை 

மிருகண்டு மருத்வதி மார்க்கண்டேயர் மூவரும்பணீற்து ஆ 

சம அளித்தல் முதலிய்பதினா௮ுஉபசாசமும் செய்து பாதி 

பிரக்ஷாளனம்செய்த இீர்த்தததை சரசில்புசொகதித்து ௪ 

மனம்பண்ணி நாரதரமுன்னின்று மார்க்கண்டேயரின் மாசா 

பிதாஇருவரும் இருபைகிறைக் தமஹா முனியே பாபியாகிய 

எங்களுக்குப் புக்திரவுண்டாகும்பட மிகஇரகஸியமான உண் 

மையை உரைத்ததால் புத்திரன்டிடைத்தான் வயதபதினாறள 

வாய் ஈசன் அவித்திருக்கிறார் என்முர்கள், காரதர் மார்க்க 

ண்டேயரின் சாமுத்தரிகாலக்ணங்களைப் பார்த்து பூர்ணாயு 

ள் உண்டாகும் என்றுபை தது மரர்ககண்டேயரைத் தம.தூக 

TEETH சிராமுதற்ற.வி மார்க்கண்டசத்குணா பிர்ம்மாந்தரத் 

தில் ஞானஜோதிமயமாய் விளம்கும் சுதாவை ஈயனஜோதியி 

னிடைஅதிமாதேறறி அடைந்த மஹான்களின் ௮ருள்பெற் 

று ங்குற்முல் பூர்ணாயுளைப்பெறலாம் என்று தருவாய் 

மலர்ந்தவுடன். மார்க்கண்டேயர் காரதரின் பாசத்தில் ப 

ணிந்த றாரதர்தீர்க்காயுஷ்மான் பவவென்று ஆசீர்வதித்து 

த் இருரீறிட்டு சப்தரிஷிகளையும்பணியும்விதத்தையுசை ச்.௮ த் 

தமதாச்சரமம்சென்றார், மார்க்கண்டேயர் நரரதமஹாமூணி 

யருளியபடி. சித்தா இகளைக்கண்டு பணியச்செல்லும்பொரு 

ட்டு மாதாபிதாவினிடம் உத்தரவுபெற்றுக்கொண்டு பிராம் 

மணாளையும் தபசிகளையும் பணிரது ஆசிபெற்று சப். தரிஷிச 

ம் சேர்ந்திருக்கும் சபையிற்சென்று சாஷ்டாக்கமாய்ப்ப



மார்க்கண்டேயா் உர்ப்பத்தி சருக்கம், Gat 

ணிக்சார். வூஷ்டர்தவிர மற்றைபஅறுரிஷிகளும் தீர்க்காயு 

ஷ்மான்பவவென்௮ு ஆமொழிந்தார்கள். வூஷ்டர் மெள 
னமாயிருந்து ஆசியளிக் த ரிஷிகளைநோக்கி இம்மிருகண்டுசத 

னுக்கு ஈசன் பதிஞு அவயதளிததிரு BS பூர்ணாபுள் அடைவா 

யென்று உரைத்த களே இனி.பிதற்கெனசெய்வறு ஆயினும் 

இம்முணிசுகனுக்கு பாறுகாசி?தி ஆகாசகமனம் குளிகாகித் 

தழமுகலியவை அளித்து சத்யவுலகம் செல்வே.ம் என்று ௮ 

வைகமாத்தெரிவிதது மார்கமண்டேயரசை அழைத்றுக்கொ 

ண்டு மற்றைய அறுரிஷிகளுடன் சத்தியவுலகம்சென்று சப 

திப்பிரக। ரங்களிலுமுள்ள ரிவி, கூட்ட நிகளைப்பணிசது அவ 

ர்களால்அ௫பெறுமபடிசெய்ு ௮மைழ்துக்கொண்டு மிர்ம்ம 

தேவரை சபரரிஷிசளும் ஈமஸ்கரிடதார்கள், அவர்சரசடன 

மார்க்கண்டேயரும் சாஸ்டாங்கமாய்ப பணிக்தார்.. பணிந்த 

மார்ககண்டேயரின் சிலம் நறகுணம் ிவசசின்னம் முதலிய 

வைகளைக்கண்ட. அம்பயனும் இர்க்காயுஷ்மான்பவவென்று 

Bria Ds art, வ௫ஞ்டர் அருசலியஸ்தராய் நின்று சஜ்பு 

'லோகாதிபதி ஓர்விண்ணப்பம் மிருகண்டூபுகலவனாய இம் 

மார்க்சண்டேயருக்குச் வெபிரான் பதினா௮ுவயது அளித்தி 

க்கத் தாங்களும பூர்ணாயுள ௮டைவாயென்றீர்கள், சர்வரி 

ஷிகளும் ௮வ்வாதே உரைச் இிருக்கிருர்கள் என்றார். ௪ சதுர்மு 

கன் இதத் அகன் செய்வத தமக்குச்சமானமானவயதை பரமசி 

வளுற்ருன் தரலாம் என்றெண்ணி மார்க்கண்டேயரின் சர௫ல் 

கன் வலக்கரம் வைத்து கான்வ௫ிப்பது சச்யலோகமாயும் என்



க ச் e eo ம் é é 

(௮ மார்க்கண்டேயர் உ/ப்பத்தி சருக்கம், 

வார்த்தை சத்யமாயும் ர்சுவானை பக்திபண்ணி நிதயம்மு.த 

லிய வேண்டியதைப் பெறலாம் என்பதம் சதயமாயின் இந்த 

மார்க்கண்டேயன் பூர்ணாயுள் ௮டைவன் என் நு பிரதிக்கனே 

செய்து நரானஇிவனை மறவாசவனாயின் நான்சொல்வது பொ 

ய்க்சாது ஹேகுழந்தாய் மார்க்கண்டா மக்திரசக்தியற்றான் 

சிவச்தை அடையலாம் ௮ஈஸ்தியாதி மஹாரிஷிகளும் மந்தி 

சசக்தியைஃ2சாஸ்டே சர்வசித்திளையும கித்பத்துவத்தை 

யும் இடைக்்இருக்கிறார்.ல்,  இுதமந்திரசக்கதியால் காலம 

கடக்கலாம் உன்னிடம்கொள்ளேன்றுடதேசித் தந்த த்திரி 

யா௯௩ரக்களின் சந்தி eater தவசரோகண பலன்களைக் 

காட்டி ஜம்பூத்விபில் காவேரியின் தெனபுறத்துள்ள வில்வார 

ண்யம் IE 0 தஇவயக்ஷூதிலிரததில் பாக்மசல்பத்தில் கான 

சுவனுல்ஞானம்பெற்ற ௮திரகசயமாயுள்ள பிர்ம்மரந் தா த்தி 

ல்வீளங்கும் ow Graber Shou அழுதீசரையும் பூஜித்து 

நீவேண்டிக்கொள்ளும்பதியளவாய் நின்வயது வளரப்பெறு 

வாய், என்று உரைத்து எழுஅவர்த்தி தீர்க்காயுவிமான்பவ 

வென்று ஆசர்வஇத்தார். 

மார்க்ண்டேயர் ஈன்மதியநளிய நான்முகனை ஏழுபிர 

தக்ஷிண ஈமஸ்காரஞ் செய்து அங்குள்ள சர்வரிஷிகளையும் ப 

ணிந்து பிர்ம்மதேஉரிடம் உத்கரவு பபெற்ுர், 

சப்சரிஷிகளும் நான்முசனைப்பணிந்து LAT p GOS 

ளசங்களாச்சிரமம்செல்லும்படிவிடைபெற்று மார்க்கண்டட



(மார்க்கண்டேயர் ஸ்தலயாம் இிரைசருக்கம். ௬4 

இடையறாது ஏற்றும் அன்பர்களே a Dats Broad ps 

அழுதமிருத்புஞ்செயமென்ற மஹாமச்இரத்னை மார்க்கண் 

டேயர் ஏற்றி உள்ளத்தமைத்து இரவு பகல் சச்தி என்கிற 

முக்காலமும் தோற்றது சதாதியானமாய் உருகையில் இன 

னித் தப் படினைக்சாண்டாயிற்றே காலன்வ ரம்சாள்றெருங்கி 

மஹே என்று எண்ணி மாதாபிதாக்கள் மார்க்கண்டேயரைதி 

தங்கள்மடிமீதமர்க்தி முத்தமிட்டு புத்தன் இல்லையென்று 

௮மபதாண்டின்பின் ௮ரியதவம்செய்த எங்கட்கு ஈசன்௮ளி 

தீத ஈல்லருர் சவமணியே நாங்கள் பாபிமாகின்றோமோ புத்தி 

ரனில்லாவிடில் சாவசுகமும் Hb HOES io புச்தானில்லா 

விடில் தும்கம் அதிலும் துஷ்டபுத்திரனால் பெருந்துச்கம் ௮ 

திலும் சுபுத்தானாயெஉன்னைஇழந்திருப்பது ௮.பாசமானச் 
Bibi HE to எங்கட்கு ஈசன் வ ரமளிக்கும்2பா௪ பூரி ணாயுளாய் 

கேட்கத் சவலி?ஞமே பதினருண்டில் உன்னை இழக்கும்படி. 

வ.ரங்கேட்கும் எனபுத்திறுடைசற்கான என்னபாதாம் செய் 

2காமோ சிவாபராசம்செய்தோமோ €வதனங்கவர்ந்தோமோ 

பிராம்மணுபராதம்செய்தோமோ பரபொருள்கவார்2தாமோ 

ஏழைகளிடத்தில் அர்க்சக்ஷிபேசினோமோ இரத்சயாத்திரிகள். 

பகத் திருக்சப்புஜிக்கோமோ அதிதிககாகிந்தித்தோமோ இர 

வில்௮அன்னஈ்கேட்ட ப௫ியாளர்க்கில்லைபென்றோமோ குழச் 

தைபபல்குடிக்கும்போதுதடுச்தோபோ ஈர்புத்தினைப்போல் 

பரபுத்தரனைப்பாராமற்போனோமோ தன்னியமையும்புத்திரர். 

களுள்ளவர்களையுவ் ஈண்டு பொருமையுற்றோமோ : சூழக்.



௬௨ மார்க்கண்டேயர் ஸதலய। ததிரை சாக்கம், 

தைகளைஉங்காரத் தடன்௮அதட்டினோமோ அங்கயினர்பபித் 

இயக்கா.ரரைகிஈதிந்தோமோ யதஇகளசிவ£யாடுகளைஅலகூதிய 

ஞ் செய்தோமோ உத்தமர்களைவசைசிசான்ளேமோ அன்றன் 

அசெய்யுர்கவக்ையிசசையாற்பசான்னம்புஜிக துஇழமந்கோ 

மோ கன்ழுக்குப்பால்விடாமற்உகறந்தோமோ மாதாபிதாகுரு 

வின்முன்காங்கள்மாத்திரமபாலைக்குடி தீ? தாமோ கஈறக்கப்பா 

லகொடாப்பசுவின்கன்றைக்கட்டிப்பசவைத்துர தீதனோே மோ. 

பால்மாருப்பசுவை.பாவது சகன்மையாவதுபிரித் துவிற்று அ 

ல்லதூ வாக்விற்சலாங்கத்தாசாவாதானொமோ கருப்பத்தை 

௮ ஜித்தவாவம்சம் அழியுமுன் BAHN SHAY) GS HICwr 

மிருசபக்ஷிகளின் குஞ்சைத் காய்பரதலிக்கும்படி பிடித்சோ 

மோ பசுநீர்௮ருந்தற்குதடர்செய்தோமோ போஜனவேளையி 

அம்்பூஜாஜபதபகரலக்திலும்சாஜதண்டனை முதலியதுக்கசமா 

சாரம்சொன்னோமோ தீர்த்தயாத்திரி ஸ்மானசலவாடுசளின் 

Had) op siren 5 Boe 9169 ௮வர்களால்வசை பெ 

ற்றோமே! உத்சமதார்மக்தைத்சசேச்தோமோ காகத்சைக்கொ 

ன்று௮அல்லதுதடைகட்டினோமோ முன்ஜன்மழ்தில் இப்பர்ப : 

பட்ட பாதகங்களில் ஒன்முவது செய்திருந்தாற்றான் புததிர 

நாசம் உண்டாகும்என்று கணணீர்சாரைசாரையாய்பெரு 

புத்திரனில்லாவீட்டா லும்்அுவ்வளவில்லை சக்குணவானாகய 

உன்னைப் பதினாறுவயதில்இழப்பசம்கு என்ன சகொடியபாதக 

ஞ்செய்தோமோ அட கண்மணிகுழந்தாய் சத்புத்திரா மார்க 

கண்டா உன்னை இழந்து என்செட்வோமடா கண்ணே யென்



மார்சண்டேயர் ஸசலயாத்திரை ௪ருக்சம், ௫௯௬ 

உரையமைக்துக்கொண்டு காசிக்ஷேத்திரத்தில் மிருகண்டுகி 
னிடம்வாது சத்யவுலகத்திகஃஈ௩டஈத விசேஷங்களை உரைகது 

மகிழ்க தாரகள், என்றுசூதபுராணிகர்கூ றினா, 

மார்க்கண்டேயர் உற்பத எருக்கமுற்றும், 

மார்க்கண்டேயர் ஸ்தலயாத்திரை 
° ப் ஓ 

ச் Ch கம், 

SL ie Se 

நைமிசாரண்யவாசிகளே மார்ச்கண்டேயசரிக்இரக்தை 

மிகச்கவனமாய்க்கேளாங்கள், பக்தியாய்க்கேட்டவர்கள் புத் 

சிரபாக்கிெயச்துடன் அயுள்விருக்தி யடைவார்கள். மரர்ச்ு 
ண்டேயர்க்குப்பிர்ம்மாஉபதேசித்து ஆசியளிக்ததைக கூறிய 

சப்தரிஷிகளையும் மிருகண்டு பிரதகூ்திணாமஸ்காரம்செய் து 

கத௲்லபலவர்க்கல்களால்உபசரித்து எங்கள் புத்திரன்பூர்ணு 

Wot MW LUG கடாக்ஷிக்த பூரணடூருபாஸ்வரூபிகளே 

போற்றிபோற்றிஎன்று தூசித்தார்கள். சப்தரிஷிகளும் மா 

ர்க்கண்டேயர் ௮டைடப்போகற வைபவத்தை ஒருவர்க்கொ 
ரவர் பேசிக்கொண்டு தங்கள் சங்களாச்சிரமம் சென்ருர்சள் 
ஹேரிவிகளே பிர்ம்மதேவரால் மார்க்கண்டேயர்க்குபதேச



௬௦ மார்க்கண்டேயர் ஸ் தலயாத்திரை சருக்கம், 

தீக மூன்றெழுச்தாகிற மந்திரவிசேஷூத்தைச் சொல்கிறேன் 

கெளுவாள,  மூன்னொருகாலத்சல் பார்வதி ஈஈவரனைப்பணி 
த்தூ ஜீவன் கள மிருத்யுவை ஐரிப்பதற் கான ஏஅவுண்டோ 

என்ன வேண்டியபோது கித்பகல்பாணி நீகெட்டவிஷஓயம் Ag 

வும் இரகசியம் அ௮ருமைபில் அருமை, அபிலும் ஈலபமாய் 

ஐயிககும்படி யான மிநச்யுஞ்ஜபப என்று. ப. தினை ட்மிெவகையு 

ள்ளது HEM ஒன்றேனும் தெரிர்சவுடன் சர்வபாபககளும் 

சோகக்ககரம ௩௫௧௦. சர்வலோகங்களிலும் ஐபருணடா 

கும், சாந்தம் செளக்கியம். செளபப க்கியம் வளரும 

ஈனர்களுக்கு உரைக்கலாகசாது ஈனர்களுக்கு உரைப் 

போரும் ஈனரேயாவர், பஹாமிருதயஞ்செயம்என்னும்ம 

கதிபதீதுற்கு கடதிசேசுவார் ரீஷி காபத்திரி ௪நதசு பிரண 

வம் பீஜம் சும் சகதி; ஸஹ சீலகம் கோடி சர்திரசீகள மூர்ற் 

சசற்திரசகாரண பொர குன்றஉர்ண்ண செஞ்சடாமகுட அமு 

இம் வரம் ௮௯ மாலிகை பத்திரமுத்திரை தாங்கிய சதுஷ்க 

கர 9வண்கோவண புலித?தால்வஸ்தி ஸர்வலோகாக்தரசி 
சப்பாத பிர்ம்மாற்தரவாஸ தரித்திர மஹாமிருச்புஞ்சயம் 

அதிதேவசை, இதைஇயானிப்பவர்கள் களங்கமற்றுத் இயா 

னிக௩வேண்டும், களங்கமற முன்னம்தியானிப்பது காரண 

பஞ்சாக்ரமென்னும் இருதலைமாணிக்கமாகும். ஏன்றும் 

இ௫போல் இன்னும் பகிசனமுவகை மிருத்யுஞ்செயத்தையு 

ம் விவரமாயுளைத்து இப்பதி9 ட்டும் காகங்கடச்கற்கு எது 

(இவன்னு உமைக்*.ரன் உடைத்திருக்டுறார், wo wen Genie us



மார்க்கண்டேயர் ஸரலயாதஇரை சருககம, 

1 கலங்கி அழுதார்கள், அப்போது மார்க்கண்டேயர் மா 

தாபிசாவை நமஸ்சரிதது என்னை அன்பாய் ஈன்று அரனடி, 

க்காளக்கும்கலைகளைப்பு( கட்டி யகாய்தந்சைகளே விசனப்பட 

வேண்டாம் கான்சர் உஜீவன்பானிட ப்ஞானஞாபாக்னியாயும் 2. 

ள்ள கடவுளின் அருளை என்னிடமறிமி£ தீ தும்கொள்ளும்படி. 

பிர்ம்மதேவரால் உபதேடித்த திரிபாக்௩ா த்தை வழுவாதேற் 

றி நரை திரைமூப்பிலாகி $.பனாகிறேன் காரூுண்யராகய இவன் 

மூன்றுகண்ணுளளவர் விரும்பியது அளிபபவர் காலபாசத் 

தில் கட்டுண்ட சுவேத்கேதுனீவ விமிவிக்தும் திருகந்திதேவ 

ர்க்கத் தன்பகம்தைத் தந்தும் மிருத்புவடைந்கஎட்டுவய த 

ள்ள சிலாதபுத்தானைஉபிர்பெற்றெழச்செய்சம் க்ஷீராப் இ. 

ல்வாசுயொல்கம்கியவிஷ த்சைப்புதித் ஐம் சலந்கராசூரனைக் 

காலவிரலால்பிளந்தும் விஷ்ணுவிற்குச்சக்கரமளித் தம் இரி 

புரசசனம்செப்தும் அதகாகுரளை-ளுலத் திற்கு த் தப.தினாயி 

ரம்வருஷம்சூ ிியனால்வெறுப்பித்த கித்தும்மன்மதனை த்தகத் 

அப்பின்னுமஇச திவேண்டஉண்ட £ககயும் இனனும்௮அனேகவி 

தமாய் ஜீவகோடிசகளை யிரகூதித்தும் பக்தர்களுக்கு அனேகவ 

சங்களைக்கொடுத்தவர் எனக்கும் அருள் செய்வார் என்௮ சொ 
ல்லியசைக்சேட்டு மிகமகிழ்ரந்தமாதாபிதாவைப்பணிந்து பிர் 
ம்மதேவனருளியபடி வில்லாரண்டமடைய விடைபெற்றுச் 
சொண்டு அமஸ்தியாச்சிரமஞ்சென்று பணிற்து செவபூஜாவீ 
Bw go sib gy sa mad Dui 6 gy துண்டிலவிகாயகரா் விசாலா 

சஷி. ம்மாள் சமேோவிசவமாதர்.ஒலயம் சென்று பூஜித்து ௮



௬௪ மார்க்கண்டேயா பூஜித்த சருக்கம், 

ப்பதயில் உள்ள தப௫ரளைப் பணிர்து கெற்குநோக்கிப்புறப் 

பட்டு கோதாவரி நிர்மாதா இருஷ்ணா மூ. கலிய நதிகளிற்படி ந் 

ளு மஹாகாளரைப்பூஜித்து ஐகர்நகாகம விருத்காஜலம் காள 

ததிகச்சி அருணை சதம்பாம் பஞ்சககம் ரும்பசோணம் மாபூ 

ரம் திராமேச்சுவரம் வேதாரண்டம் அரா சாசாழ்ி ஈவேதா 

மண்யம் முதலியதலங்கமப் பூஜித்துத் கனம்அபரான்னகால 

த்தில் உத்தமபிராமணகிதியிற்சென்று மெளனத்தியானமா 

இ னி ய் பிசை்ைைவாஙகி ௮வ்வன்னதகைத்கர்த்தக்தால்அலம்பி பூ 

கூட்டிப்புவித்துத் தலபாத்திரியய்சவேசாரண்பத்தில் இரு 

ந் துவில்கசரண்யத்திங்குப்புறட் படும்போது சுபே வஎன்று ௮ 

ரரீரிஉண்டாபிற்று அவ்வமுதம்போன் றவார்த்தையைக்கே 

டு திருவருஅ£வியந்து ஆனநதபாவசராய் அ .திசீக்கிரமா 

வீல்வாரண்யம்வந்தாமென் று சுசரோதியதர், ‘ 

11, மார்க்கண்டேபர் உர்ப் பசி சருக்கம் முற்றும். 

12. மார்க்கண்டெயமர் 

பூஜித்த சருக்கம், 
  

ஹேரிஷிகளே உர்தியின் ௮ளவளாவும் ஸர் நாலை வலக் 
ஈக௮ங்குஷ்டையிற்முங்கி மிட றுவரையில்கெ1ங்காமல் வல 

'செவியிற்சுற்றி உஷாகாலகதின்முன் இருவிழியும் நாணி



மார்கண்டேயர் பூஜித்த சருக்கம், ௬௫ 

கடுமேல் காட்டமுற மலமோ௫ித்தல், பதினா௮ காழிகைய 

ளவரம் இரவில் சாக்ரெம்குன்றாது gion wre Bun ons 

தில் ஏழு உத்தமப்பிராமணமனை முன்னின்று மெளனபிக்ஷை 

பெற்று உண்ணல், என்னுமழன் மைமட்டும் விடாது மற் 

வைய உடல்பற்றற்று வில்வவனமருடைக்தமார்ச்சண்டே 

wi Gord uss முன் பின் என்றும் கோற்றுமல் சதாபூஜிக் 

கும் அன்பின் பெரும்கு உரைக்கடங்காது ஆயினும் அவர் 

பூஜிச்சவிதத்தைக் கூறுவேன் சேண்மின்கள், மேகமண்ட 

லம்வரையில் வியாபிதது பூஙகொத்துகளுடன் தழைக்க வில் 

வலிருக்தத்தினக&ழ் பிரம்மாவினால் பூஜிக்க இலிங்கத்தைச் 

சூழ அனேகரிஷிகள் தபம்செய்வதையும் அதன்கிருஇ.ில் 

ear stmt அதன்றிருஇபில் சோரகணபதஇி அதன்நிரு 

இபில் அபிசாமிஈர்தரி ௮முதலிங்கத்தின் கீழ்பால் ஞானவர 

பியையும் கண்டு ஆனக்தமேற்கொண்டு நானாவிதபூக்கொத்து 
களையும் மதுரக்கணிகளையும் தாங்கித்தழைக்க விருக்ஷங்க 

"நின். சம் தபஞ்செய்வர்களைஈமஸ்கரித்து இஉஸ்மாணையு 
-ஃன் அழுக புவ்க்கரணிபில்22!ய்கது பூதருச்சிராகூம்பூ 

ண்டு நித்இ.பகர்ம்மம்முடித்து தகிருப்பூங்குடலையைத்தாங்இ 

அகாசகமனமாய்க்சாசி.பிய்சென்று கல்கையும் அபிஷேகதிர 

வியங்களும் வனங்களில்சென்ற௮ புஷ்பம் முதலிய பூரா 

வேத்தியசாமான்களும் கொண்டுவந்து பஞ்சசுத்திகள்செய்து 

கலைகளைக்கூட்டி. தவாசபூஜைசெய்து ஆனந்தமய அழமுதலிம், 
கத்சையடைந்து காமிகாசுமவிதியால் இருக்காதிநான்சையம்



௬௭ மாரக்சண்டேயர் பூஜித்த சருக்கம், 

வழுவாசேற்றி கங்கையாதிய அபிஷேக திரவியங்களை கோசி 

ருங்கம் சங்கம்சக்ஸ்திரகாரசததார பொ ம்பாத்தெங்களாலும் 

அபிஷே9ச்து வஸ்திர கந்த புஷ்பாக்கா அறுகும் ௮னேக 

நவபெத்தின ப. ரணங்களும சூட்டி அர்ககியதூபதிபம்மு தலிய 

பஞ்சஉபசாரத்துடன் ஷட்ரஸஸகிதபதார்த்தச்களையும்சிததி 

ரான்னங்களையும் கிவேகிதது ஷோட ௪உபசாரம்செய்து முன் 

விஷ்ணுவாலாக்யெசகல் இரகாமம்ஒதி Sie Saba ta 

அர்சசித்து மனோரம்மியமான கனிசளுடன்வா௪னா தாமபூல 

மும், நிவேதிததூ கற்பூரத? த்திசெய்து நிரோதார்க்கியும் 

த்ந்து MITT DRE SH wus ௮துவிதமேபூஜித்துச் சிவசன் 

னிதியில் சரமேலிருகையுங்கூப்பி ஹர ஹாரபோற்றி சம் 

போ மஹா தேவாபார்வதிநாயமா நீலகண்டா SNCs gs Bar 

மலசஹிதா ஆனகதரூபா தேவசேவாஜகங்காகா விருஷுபுதீனு 

வஜா மாயாதீதா குணு£கா மாயாரூபா பூரணா அனந்த 

குணா அனந்தரூபா ISGUT குன்னியரூபா ௪ச௫தானந்சா 

லலாடநேத்சா சல்பாதிதா பாவனாதீதா மனாதீதா பக்ததுக் 

கஸாகாஹரா இரிஞூர்.த்திஸ் வருபா இரிகர் சீதியசாக்ஷிசு வ 

ரூபா பஞசகருத்ய5டனா காலாத்மஸ்வரூபா குணாதரா 

பசுபதே கோரருபா பராபர அகோ. ரபா FTE SHIT 

Gaigté se வேதருபா திரிபுரசம்ஹாரா திவ்யதேஹா நித்யா 

நிதியர்பா ருக்ரரூபா கங்காஜடாதரா சரச்நாயணிபதே ஆத் 

ம்யதே ஆத்மரூபா சார்உரூபா சர்வவியாப்கா அக ரரூபா ஓங் 

சசமரூபா அர்.த்தரார சுவாசி விரவீரா Phe ag calor



மார்க்கண்டேயர் பூஜித்த சருக்கம், ௬௪ 

வேதஸ்வருபா இரிசந்திஸ்வரூபா இரிசக்கிவாசா இிரிகாலஸ்வ 
ரூபா விர்தூஸ்வரூபா காகஸ்வரூபா ச௬௨-ம்நாஸ்வரூபா அரு 

தஸ்வரூபா சர்ப்பா பஏணா சாப்பகுண்டலா சர்ப்பகங்கணா திரி 

Hor போற்றி போற்றி என்று BE EB ஜந்துதினமவரை 

யிலும் வேதவிஇவழுவாமல் மூன்றுகாலம் இராப்பகல் எகத் 

இயானமாய் பிர்ம்மாவினால்உப2த௫த்த மந்திரஉருவேற் ஜிம 

கொண்டு ௮முதலில்கத்கைப் பூஜித்து அறாகாள் பூஜையின் 

பொருட்டு உதையத்தின்முன் ஐந் துநாழிகையளவில் இப்பூ 

ங்குடலையுடன் ஆக! சகமனமரீய்க் கா௫ு.பில்சென்று சக்கையி 

ல்படிர்து கங்கைஇரட்டி க்கொண்டு நந்தவனம் அடைந்து மக 

தாரம் மல்லிகை வெள்ளெருக்கு தாமரை தும்பை புன்னா 

சம் சண்பகம் சருமத்தை மூதலிய அஷ்ட்புவ்பங்களுட 

ன் பின்லும் ௮னேக புஷ்பக்களும் சொய்து சுதாலிங்5த்சை 

௮ர்ச்ிக்கும்படி. வில்வம்எடுக்கும் சமையத்தில் சாலதூதுவா 

கள் வந்தார்கள் என்றுளுதர்மொழிக்தார், 

12, மார்க்கண்டிடயா படித்தச் சராக்கம்ாறற்றுப் . 2. un பூசித்தச் சருக்கம்முற்றும் ர



        
  

மன்னா அல்வா Seino 

கா   

  

_ம0ரீத்தண்டேயர், நரமராஜா, 

ஸீ, தீருமசாசன் சம்வாதச் சருக்கம், 
  

ஹேரிஷிகளே திரிரேத்திரமாதெவில்வதளங்களை &B ip 
(8 att pian ton 5 git அதன் ளொயில்தங்கியும் தாழ்த்தாமல் ௮5 

சிரமாக்கின்று எடுத்து ஏமுதலிங்கத்தைப் பூஜிக்கும் மார்க்



் 

தர்மராசன் சம்வாதச் சருக்கம், ௬௯. 

கண்டேடர்க்கம் அவரைப்பிடிக்கவந்த தர்மசாகலுக்கும் 

நடநகசம் வாதத்தைச் செல்லுகிறேன் கேளுங்கள், கால 

தூதர்கள் மார்க்கண்டேயர்முன் தோன்றி இவச்சன்ங்க 

ளுடன் விளங்கி வில்வம் எடுக்கும் மார்க்கண்டேயரின் தபோ 

மஹிமையால் சமீபத்தில் நெருங்கமாட்டாமல் ஈடூநடிங்கி ஒரு 

வர்ககொருவர் தோழர்களே இந்தமார்ச்சண்டன் தனதுசரீரத 

தில பூதிருத்திராக்ஷங்களைக் கவசம்போல்தரித்து ஹஹா 

வென்று இடையருது ஏற்றுெறமையால் இவன் பூர்ணாயுள 

அடைவான் Qatar cru Ghose நெருங்குவோமாயின் அவ 

னுடைய தபாகனி ஈம்மைத் தூத்துவிடும் ஈமது தாம்மசாகா 

வினாலும் இவனைப் பிடிக்கமுடியாது aor gy பே௫சிக்கொண்லுி 

திரும்பி எமலோகம் சென்முர்கள், ௮க்தச்சமையத்தில் சர்வரி 

ஷிகளுடன் பிரம்மதேவன் கைலைககுச்சென்று 56 திகேசுவர 

ரைப்பணிஈது விடைபெற்று உட்சென்௮ உமாசமேதனைப 

பணிக்து சுவாமி மார்க்கண்டேயர்க்குப் பதினாறுவயதளித்க 

தை அதியாமல் பூர்ணாயுளடையும்படி. அசியளித்து பின்பு 

தமதாக்ஜை மதியளவென்று வசிஷ்டரால் தெரிர்து தமதரு 

ளைப்பூரணணமாகத்தியானித்து பூரணாயுள் பெறுவாய் என்ன 

ழு தடவை பின்னும் உரை த்திருக்கிறேன் மற்றையரிஷிகள் 

மூதலியரும் இர்க்காயுவ்மான்பவவென்௮ ஆசியளித்தார்கள் 

விசேஷபக்தியுடைய மார்க்கண்டேயர்க்கு அருள்செய்யவே 
ண்டும் என்௮ பிசார்.ச்இத்தார். சர்திரளூடன் பிர்மதேவரை 
நோக்ச மிருகண்டுவிரும்பிய மதியளவளித்தோம் விதிமைமா



oro தர்மராசன் சம்வாசச் சருக்கம், 

£0 &O) sr cir or Sev அண்மதிஅளவேயாகும் ஆனசால் இடை 

யர௮௫ எம்மைப்பூஜிக்கும் மார்க்கண்டன் அவ்வாறே ஆவன் 

என்று சிவபிரான் பச்தியிம்கட்டுணடு முன்விதிச்சவிதியைக 

கூடமாற்தியருளினார், , 

பூவலகத்தில் மாக்கண்டேயரைப் பிடிக்கும்படிவ$த கா 
லதூதுவர்கள் னவைவசுவதம் தடைற்து தர்ம்மராஜனைப்ப 

ணிர்து மார்க்கண்டேயரின் வரலாற்றை உரைத்து அவனைத் 

தங்களாலும் பிடி ப்பதருமை யெகாறும் கூறிஞர்கள், அதை 

கடேட்ட தருமராஜன்மிகக்கவலைகொண்டு இழ்திரகுப்சரை 

அழமழைக்துமார்க்கண்டேயரின் ஆயுட்கணக்கைக் கூறுமென்,று 

விசாரித்தார், அதற்கு அவர் மார்ச்கண்டேயர்கைக்கில் 

இன்றோ ட ஆயுள்முடிர்கதாய் வரைகந்திருக்கிுமது தர்ம்ம 

சுவரூபியேதமக்குகமஸ்காரம் என்புரைக்கார்உடனேகாலன் 

நாலாயிரத்துகாலூற்றுமாற்பத்தெட்டுபடைகளுடன் ௪த2கா 

ழ.கங்கரர்சள் புடைசூழ மசிஷம்ஏறி வில்வவனம் gent 
தார். பிராதக்காலபூஜைமுடி த்து த்தோத்தாம் செய்பப்பு 

ரூம் மார்க்கண்டேயர் பூதிருத்திராக்தாரணராய்சிற்கும் தர் 

ம்மராஜனை கமஸ்கரித்தார், காலன் சீக்கரம் எமதுலம௫ம் 
உந்து பின்புகைலைபிற்சென்று சிவசணங்களோடு வசிப்பாய் 

oer ஆசீர்வதித்தார், மார்க்கண்டேயர் அ௮வ்வார் த்தையை 
அக்கேரிக்காமல்: அமு தலிங்கச்தை அணு அஞ்சலியஸ்ச் 
தராய் கின்று கோத்திரம் செய்தார். தர்ம்டிராஜன் Gan



peu LOLI Fok ALL Cuil er சிலப், orem 

முனிசுதா உன்னால்செய்யப்படும் பூஜையை விட்டு €க்கிரம் 

என்னுடன் வைவசுவதபட்டணம் போவதத்குப்புறப்படு 

வாய்என் ௮ுரைக்க அதைக்கவனிக்சாமல் தோத்திரம்பண்ணு 

இற பாலனுடைய பக்இிப்பெருக்கைகண்டு இவனை எப்படிப் 

பிடிக்றெசென்றசஞ்சலம் அடைந்து சிவச அ௮டைந்தவர்க 

ட்குஒருகுறையும்வராதுஇ£உ தசமஹா தபசியைஈமத தூதுவர்கள் 

'நெருங்கமுடியாமல் திரும் னொர்கள் காம்புறப்படும்போதும் 

அபசகுனமாய இருக்தது இப்போதும் இடக்கண்துடிக்கிறது 

(ஆலினும் கடவுள அனுகைந்தப்படிகடக்கும் என்று சஞ்ச LEHR சிவாதவைதமார்க்கண்டனைப்பாசத்தால்கட்டினால 
ன்றிப் பிடிக்கமுடியா தென்றும் யோஜித்துக் கோலாகலத் தட 

ன் கெம்பீரமாக ஹேமார்க்கண்டமஹாப்பிராக்ஞா உன்கால 

ம்ன்டிந்துவிட்டது என்உலாஈ்திற்குர்சீக்சொம்புறப்படுவாய் 

என்ற சண்டனை மார்க்கண்டேயர் ப ர்தீது ஹே தர் மராஜ 

-னே நீர் தர்ம்மசுவரூபியா.பிருஈதும் சவபூஜைசெய்வதைகிட் 

ச் சச்சரம் புறப்படென் நீரே பூ ஜயின்மத்தியில் வேறெ 

தையல் கெவனிக்கலாமா பூஜை ஜபம் ததி செய்வதைத்தடுக் 

கலாமா என்றஉடன் காலன் ஹே முனிபுத்திரா யாரும் ௮ 

வர்களின் ஆயுள்முடி.வில் எல்லாவற்றையும விட்டுவிரிவார்௩ 
ள் நியோ உன்னாயுள்முடிவில் சர்வசுதந்தரமாய்ச் சிவபூஜை 
செய்துகொண்டு மத் திபில்கடுக்கவேண்டாம்என்றும்௨ ரைக்கி 

Gis பிரஜைசளினுடையபிசாணனை ஒருசிமிஷங்கூட, ஈகி 
டர * “oe க ட கடச ் 12) ன் க்ச்ர்ட்ல்) பிடிச்கும்திறம் எனக்குண்டு ரோகங்கள்ர eyes



௭௨ தீர்மரான் சம்வாதச் சருக்கம், 

மிருத்யுவை மணி மந்திரஅவுவ.தக்களால் மாற்றலாம் காலமி 

௫ தயுவாகிறஎன்னை ஜபித்கற்கு யாராலும்முடியாது மழைக் 

குக்குடைபிடிக்ஃலாம் இடிக்குக்குடை பிடிக்கலாமா எந்தக்கா 

லத்தில் எதையடையலாமோ அதைத்தான் ஈசன் அளிப்பார் 
பலவிதமாய்விரும்பும் குறைமஇியாளர்கள் முன் தோன்றுர் பி 

ர்ம்மாவின் ஒர்பகலில் பதினான்குஇநதிரர்களும் விஷ்ணுவின் 

தினத்தில் பிரம்மாவும் ருச்தினுடையஇனத்தில்விஷ்ணுவும் 

ல.பமடைகிறார்கள் என்பதை நீயறிந்திலை?யா ருத்திரனுக்கு 

ம்லயமுண்டு நானும் ௮வருடன் ஓடுங்குவேன் குலிச௪த்தாலும் 

பிளக்கமுடியா தைஊ௫யால்பிளக்கழுடியுமா ஈசுவரா இகளா 

ஆம்காலங்கடக்சமுடியாதே ஜடம் அ௮னித்தியம் காலபாசம்க 

ண்டத்திலிருக்கும்போது உலகவிவஹாரம் ஏதுக்கென்௮ யா 

ரும்சொல் லுவார்சளே ஸஹேமிருகண்டுபுசல்வா சாவகாகம்இ 

ல்லை சரீசமாகிற சட்டையைகீக்கு என்னுடன் வருவாய நீஜ 

னனித்தப்பதினுருண்டாகிற இன் றிரவுடன் ஆயுள் முடிச் துவி 

ட்டதாய் எனக்கு எனதுகணக்கன் உரைத்தான், அவன்௨ 

சைச்கும்கணக்கில் சொணமேனும் சவறிராது சூரியடதைபத்த 

ற்குள்வர் துவிடு இல்லாவிடில் என்பாசத்தால் நெருங்கச்சட் 

டி. ௮க்ணிமயதண்டத்தால் நசுக்கிப் பிடிப்பேன், நீஎல்லாந் 

தெரிச்தும்கூடன்போலுரைக்கின்றாய், என்வார்த்தையைச் 

தள்ளாதென்னுடன்புறப்பவாயென்றுகூறினார். கூதிய௪ண் 

டனை மார்க்கண்டேயர் ஹே தர்ம்மராஜனே பிர்ம்மரக்திசமா 

6,௦ இத்தலச்தில் விளம்கும் அமுதலிங்க த்தைப் பூஜித்திபல



தர்மராசன் சமவாசச் சாக்சம், ௪௩ 

ஞூற நான்குவிதபதவிகளைத்தரும் பொருட்டன்ோ ஈசன் 

கைலை.பில் உமாசமேதராய் விளங்குகளர், கரும்புபயிரிகி 

வோர் குருத்து இனககரும்பைப்பிடிங்கித்தின்பார்களா வலி 

யோர் முதுங்கரும்பையும் தின்று அ௮ழிக்காது முக்தைக்கெ 

ஹிப்பர்கள், கான் எத்தனையோகோடிஜன்மமாய் செய்த 

ன்கால் ௮மூதலிங்கத்தை ௮டையப்பெற்றேன், ௪லோக 

சாமீபத்தை அனுபவித்து பின்னும் இருவினைக்காளாகாது 

சாரூப்யாதீத சாயுஜ்யத்தைக் கடாக்ஷி5கும்பட எம்பெருமா 

னை பூஜிக்கிறேன். அனாதிதோட்டு எடுத்தஜன்மங்கள் ஜோ 

றும் ஒவ்வொருமின்னே ரத்துள் ௮ம்மின் னொளிவியாபிக்கும் 

ஏல்லை ௮அனைக வர்த்தி விரிக்தெழுர்க அகாம்யத்தால் ஜனம் 

த்தது அணுவளவும் பிசாசத்துவமாப் னுபவிச்சதுபோச 

சஞ்சுசமாய் இன்னும் ஜனனத்சைகச்சரும்படி. தக்கியிருட் 

பத அனேக ௮ண்டளவாயும் இருக்கிறத. HF Gass 

னத தூக்கும்படியான லலாடகேத்திர. அ௮முதலிங்கத்சை ௮ 

எடயும்படி இருபைவாய்ந்த நாரதாதிமஹாமுனிகளாலும் பீ 

ர்ம்மதேவராலும் அண்மதியருளப்பெற்ற இக்தஜன் மத்தைவ் 
ட்மிப் பின்னும்கன்மித்.து முன்போல் ௪ஞ்செத் துடன் சஞ்சு 
ததிதைப்பெருக்கக்கூட்டும்படி. முன்கூ.றியவசை ஆ சாம்யத 

சைவிளைப்ப?தாடு பிராரததுவகர்மங்களாயலுபவிக்கவும் ம. 
ஊட்படுர்தோறும்சர்வசஞ்சித ௮னுபவசால ௮ளவுவரையில் 
உம்மால்விதிக்கும் வேசதனையுறவும்கித்பானக்தம் அளிக்கும் 

ஷ்மூசளில்த ச்சைப்பி ரியவும் இணக்ட உம்மோவெரமாட்டே



ore தீர்மாசன் ச வாதச் சருக்கம், 

ன்; என்றதபசியை ஏமன் ஹே முனிசுதாகாலன்கண்டத்தி 
EB par முடிவிஉபுல் அனியால்இறகசவரும் முடி.வில்லாவி 

டில் அனைகபாணங்களா லுமஇறவார்கள் எனற௮ுஉலகோர்செச 

லஉசையுங்கேட்டகில்லையா அடாபித்தா ஏததனையோகோடி, 

இந்இரர்களை ஒருக;ணங்கூட த தவக்கமன்னியில பிடி ததயா 

ன் மிசச்சிறுவனாடிய உன்ளைப்பிடிபபது அரிதன்று ஆயினு 

ம் மிசச்சிறுவயதில் பக$யிலகிறந்தவனென்பதைபபற்றிமா 

கரம் யோஜிக்கி2றன், உனனை விட்பிப்போகேன என்ப 

கைச் தஇிண்ணமாய்௮றிநதுகொள் பிரஇவுபாசததில் கட்டு, 

ண்ட ஆத்பாச்கள் நதியததில் சவத்தைமறப்பார்ச ரய 

ன் இரும்புமுதலியஉலோகககளையும் சிமைபபொழு தி நீரா 

யுருககித் தன்மயமாக்கும விஷததைக்கக்கும்படி யான மூன் 

வளை வாயுளள அனேகமுட்களாயுடைய மூன்றராகரகாஒ.பு 

முக்கள் ௮வர்களுடை.ய மாமிசத்தில் Ma 3 arsine, உலவுவ 

சோடு ௮னேசகவிததுன்பங்களை விளைவிககு 2 தாப சமிட் 

Cw gain Gas goin மூனறுல கங்களையும oy Me Out Bap dena 

ஒருமபிரின் நனியால் சக்கும்படிமான முன்வ வும் வ.லுவு 

முள்ள ரோமக்களையுடைய எழுகோடி.வட்ட ப்புழுக்கள் விர்ப் 

ர்ற்எ்ன்று தொனித்துச்சுழலும்பம்பாத்திலும் வேசமாய் 

ஒன்றுகிட்டொன்று இடமவலமாய் அவர்களுடைய ௩ஈரம்பெ 

ன்புக்ளின் புழையுள் சுழன்று ஹிமூப்பதுடன் wot Gor pal 
கஷ்ட ங்களை விளைவிக்கும் ௮க்னிபாசமிட்டேதும்,* ரதி 

மினின்று இழியும் விஷர்ச்வாலையால் உலசங்கள்யா வங்கம்     



தர்மராஜன் சம்வாதச்சருு சருக்கம், ag 

ஜீரணப்படுத் தூம் மூன்ரைக்சோடி வக2ரஉ௫கள் கெருங்கிய 

எழுகோடிவசககொத துகள் பிறைபோல்வளைநதமைந்த நூறு 

கோடி தண்டங்கள் மிசசதுரிசமாய் மூர் ச்தாவில் மோதிமோ 

இச்சுழல்வதுடன் இன்னும் அ ளை சவித வதம் செய்விக்கும் 

வாயுபாசமிட்டேலும், அவர்களைப் .ம்றி மனம என்னும் 

எனத தோட்டிகைப்படுத்தி வலச்செவி எண் வாய் கூறி 

வழி செல்லச்செய்குவேள், சதயம் ;வறி இச்சையின்வழி 

வொபராதம் பராபராதங்கள் செய்தவர்களுக்கு யான் 

மிதிக்கும் தண்டனைகளைத் * செரிந்தபிரஜைகள் உடனே 
Words அபமிருத்புவை அடையும், பூதா பராதிகட்ரு 

அச்சென்ம அந்தியச்துலும் ஜீவாபராதிகடகு அ௮ம்கியம் 

முதல் பின் பலஜன்மத்துள்ளும் சிவாபசாசிகட்கு ௮ச்சென் 

மத்தினுள் மன்னிப்புக்கேட்டுககொள்ளாதவரையில் பிரஃய 

ம்வரையிலும், மிசவருத்தும் கொடும்ரண்டனை களை விதிப் 

Guar, இவொபராதகளைப் பிரளயக। உம்வலையில் மாற்றிமா 
உ. இிச்கருராடுலும், ஜீவாபராதகளைப் பலதடவை கர 

bao பூதாபராதிகளைச் சிலகாலம் கரு5ரகலும், ௮ 

மிழ்த்சச்செய்குவேன், இச்சையால் ஏவொபராதம்முதவி.ப 

செய்ய எண்ணியவர்களை முன்சொல்லியவைஇம்சித் அப் 

பின்பு அவர்கள் முன்பு இச்சித்சவண்ணம் Forge Mor 
யூம்படி, , எழுவிதாரசன் ஐந்தமடுக்களில் hep ஐன், 

RS அஹரங்காரராஜாவாரும்படிசெய்௮ மனப என 

அதகோட்டி புத்தியாறெதாதுவர்கள் சத ure pag ae



6T தா்மராசன் சம்வாதச் சருக்கம், 

ன முசலானவர்கள் மர்திரிமுதலிபவர்களாய் முன் இச்௪ 

தீததில் சலவளை காட்டவும் அதில் டைதற்கான சில 

ஏதுவைக்கூட்டவும் செய்குவேன். அவர்கள் இதசத்ருவாய் 

அமர்ந்து அலைக்குங்காலததிற்சிரேஷ்டகரகையடைந்கபோது 

அவவபரா தங்களை செய்ய எண்ணிப ௮ச்சென்மத் திலேயே 

குருலிக்கசங்கமம்என் பசில்ஒன்றையேலம் வீரும்பி ௮வ்வப 

சா தமன்னிப்புக்கெட்டிருதாவ் கேட்டஅளவாய் நல்லறிவு 

தோன்றும்படி மனம்ருதலி.பவர்கள் இசைவார்கள், உடன் 

அவ்வழிபற் நி௮ச்சமும்பக்தியும் விளைந்தால் அவர்கட்கு ம.ர 

ணாவஸ்தை ஜாஸ்தியின்றியும்டீ ஐஜன்மங்கசளில் ௮ன்பு௨தக் 

கவும் மனம்முதலியவர்களால் கூட்டுவிப்பேன், சத்கர்மங்க 

சைப்பற்றாசாயின் மேலும்மேலும் ௮பராதிபாகும்படி. உபச, 

WHHL முடிவில் எண்ணொணாவதம் செய்விப்பே 

ன் ஹேமார்க்கண்டா நீ சிவாபர। சம்ய தலியசெய்பாததால் 

உன்னை ப. சத்தால் கட்டப்படாது என்று பரிதாபப்படுகி 

Gym, நான்சொல்லும்புத்தியைக்கேட்டு என்னுடன்வா, 6 

ன்௮ சாந்தசித்தமாய் உழைத்தார், 

அவ்வார்த்சையைக் கேட்டமார்க்கண்டேயர் சஞ்சலம் 

அடைக்கு கரன்ஜனனித்தபின் வேசவிதியைத்தவீர்த்து 

நிதித்தசாரியங்களைச்செய்யவில்லை கவொபராசம் ஜீவரபரா 

தக்தூச் செய்யவில்லை, தபசில் அலக்ஷியமா மிருக்கவில்லை 

சிலபூஜையில் தவறவிலலை சி௨பக்தர்களுர்கு ௮டிமையாள



தர்மராஜன் சம்வாதச் சருக்கம், erar 

அவர்களால் திபெற்றிருந் தும் எனக்குக் காலபயம் உண் 

டாயிற்றே, என்று கலங்கி மன துலஒடிங்குப் பின்னும் பிரம் 

மாஉபதேசித்த ௮க்நாசக்தியைப் பூணப்படுத்தி ௮ழுதலிக் 

சத்தை யடைர்சால் காலஜயம் பெறலாம என்று தைரியங் 

கொண்டு மெமபீரததுடன் ஹே காலா சிவபக்தாகளுக்குவிக் 

ன் ம்செய்பவர்கள் சீக்ரெம்6சத்துவியவொர்கள்என்பதை நீ௮ 

திசதிலையோ, சிவபக்தர்களைநின்பாசத்தால்கட்டுவது மத 

யானையைம் சாம நூலால்கட்சவதையொக்கம், பாற்கட 

லில் விஷ்ணுவாதியசேவர்கள௱ஈல் கடைந்தெடுத்த அழுதில் 

ரன்திய சுயஞ்சுதாலிங்கபூஜைக்கு விக்னம்செய்து சிவாப 

(கம் பெருமல் சக்ரம் உன்புமம செல்லென்று தூங்கும் 

அபும்பாம்பைம் தட்டிஎழுப்புவதுபோல் சொன்னார், 

சொல்லும்வார்க்தை முடியுமுன் காலன் அதீயுக்உரகோ 

பத்துடன் கருமலைபோன்றரூபககொண்டுசிரசிலகாலாக்கி 
பபும கண்காதுவாய்மூக்கில் ,தாக்கினியும் ஐஙிவிரிந்து சிதற 

(ஐச களில் கூலம் பாசம் கட்கம் தண்டமும் நவலோகமலைகள் 

ஒவ்வொன்றையும் ஒவ்வொரு அவர் சதிகொடுக்கால்தீண்டி 
நீராளமாய் உருக்கும் சேள்மாலைகளும். ஒருபஉலின்வழி 
நகதுபிச்சிர் தும் விஷத்தால் நவலோகம்வரையில் கறுக்சச்செ 
ய்யும் பாம்புகளும் மார்பில்விளங்௧, ஒருகண்ணிமையள் 
வில் சர்வவுலங்கசாயம் பஸ்மீகரமாக்கும் பிரளயாக்கிளி1 
போல் கோரரூபம் அடைந்தார், என்று சூசபுசாணிகர் 
புகன்ரூர்,



காலசம் ஜாரச்சருக்கம், 

  

ஹேரிஷிகளே 8 Bude தவறின் Onw@uies spi will ¢ 

காம்பில் ஓட்டி த்தொங்கும் பெரியமலை உடனே Ase 

விழுந்து அனலாஹியுள் அமிழ்ச்தப்பொருந்தும் சம்ஹாச 
னாதிபதியாகிய காலனை ஈசன் மார்சகண்டனால் மாய்த்த வித 

தைக் கூறுவேன்கேளுங்கள், மஹாகோபத்தையடைந்த தர் 

ம்மராஜன் மார்க்கண்டனைமோக்கி அடாமிருகண்டு Ly Sour 

6 Rata YYssro srogms wor HSB என்ற 
அர்புத்தியை அடைந்து எனைக் கேவலமாய் எண்ணினாய் 

பூமியிலுள்ள பாணலை எண்ணி மு.டந்சானும என்னால் பிடி த்த 

இந் தான்களை எண்ணிமுடியுமா அளவற்ற பிரமன்களும், 
அனேகம் விஷ்ணுவும் என்ரூலமாய் லயமடைந் இருக்இருர் 

aor, என்ப. ராக்ரெமத்தைப்பார்க்கிராபா சமது அடியிடத். 

அன்பு ஊறிய எளியார்க்குள் விளங்கும் இவனால் உன்னை இச 

௯திக்ச முடியுமா உருத்தரனுடைய நாற்றொருகலைகளிலொ 
ன்ராய்ப் பிரிர் து ஜீவசண்டனையளிககும் நான் என்றும்பிரி 
ய்சது ஒன்முகில் பூரணமாக விளங்கி உனக்கு அ௮ருள்சா ஏது 
௱்ரளும் | நீயக்தியில் இறாகவன் என்று இ.ங்கனேன் இவென் 

cg வாசப்பலவொடாரனள்று எண்ணி என்னையும் பச் 
க்கை யபயொல் சேலலமாய் எண்ணீப் பூஜைசெய்கசன் ற   



சாலசம் ஹாரச்.சருக்கம், ந 

அசத்.றி சரமேற்கைகூப்பி ஒருமுகூர்ச்சகாலம் சிவசக்தியை 
ப் ரர்த்தபடி. சித்திப்பிரதமையபோல் நின்று பின்பு சரீரப் 

பிரக்ஞையுண்டாகி பிரத௯்௲ண ஈமஸ்கார ;செய்து இருமூன் 

னின் று திரிபுரம் எரிச்.த.ச் சேவர்களைக்கார்த்தசர்தாசேசசா 

பபோற்றி பக்ம.ஈதாபோழற்றி லவலாடகேத்திரா BO LO BF Gay 

பஸ் 2மாததாளிததேதகா துக்சகாகரஹரா ஏககாரதா மெஜசர் 

ம்மத।ரணா பிர்ம்மபூஜிதபாதா விஷ்ணுகேத்திபார்ச்சிதபாதா 

கெ௫்காசசா நகாககுண்டலா ரிஷபவாகளா காரதா திமுூனிகே 

விதபாதா புவன சுவரா அச். ததாசூரஸம்ஹாசா ௮௫௬,52௯௨ 

கா குபேசசேசா ஸு௬வ்வாண்டசே திரா இசதிரனு ரகு ஹஸ் 

சாக்ஷன் என்றஈமம் ௮னிசகதயாபராமாக, பரணா சண்டிகசே 

சுவ ரபூஜிதபா கா நீலகண்டா மான்மழுஹஸ்தா தக்சசம்ஸாச 

TST OTT S நரசனா சர்வாபதி நாசனா சஷயத்ஞ ரா 

சனாதிரிகுணுதமஸ்வருபா பக்தி சித்தி முல்தி யனுக்கொகா 
[UF FG! FG) பக்தாலனுக்க ரஹா முகுக்கதார்ச் H sug gt 

[கவ்வ ஆகாசவஸ்திரா பயூதுராதா. பராபமா அச்திய 

ர்க்ஹா வேதப்பிரக்ஞாதீசா ௪௩இர சூர்ய। ச்னிமண்ட 
ல மச்தியவாசா ிருஷ்டித்திதிசம்ஹாரகருத்தியா சர்வலேச 
£வசசா மாயாஸ்வரூபா மாய: ரஹிதா ஸ்கந்தசணபதிடாகச 

)தெவ?தலா ஈசுவராபரமேசுவசா இருபாகமா Hots: தா ஆன, 
ந்சுரூபா பரிபூரணா அ௮னந்தருபா அ௮னக்கருத்இரரூபா அனக்கு 
சுத்திருபா ஆதிமதச்வானுக்பொசா வித்தியா தச். அவஸ் வருக 

ae 
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௮௨ காலசம் ஹாரச் சருக்கம், 

சரூபா பஞ்சகலாசகித ஈசனரூபா சதுஷ்க்கலாசதெச்புரு 
ஷரூபா ஷட்கலாசகித சத்தியோஜாகரூப! திரயோதசகலா௪க 

தவாமதேவஸ்ரூபா பஞ்சாக்ூரசரீடா சதுஷ்டஷ்டிப்பிரகாச 

லிகாரரநூபா அவாத்திரிம்ச தத்துவஸகத உசாசரபா லோ 

டசதக்துவலஹிதம3ாரரூபா அஷ்ட தத். துவஸஷஹீித ஏகரூபர 

ஒங்கா.ரஸ்வரூபாபிரணவார்ச்தஸ்வரூபா ௮வ்டப்பிரகாரஷோ 

ட்சமார்த்தி ஸ்வரூப பஞ்சவிம்சதி.த் துவஸ்வரூபா அஷ்ட 

குணானுக்கெகா ஷாட்குண்பஸ்வரூபா காசரஹிதஸ் தானவா 

சர சூர். மண்டலவாசாஉண்டல் தானவாசா புரமசதியவாசா 

சூலஹஸ்தா சம்விராட்கு ஹி.ஸ்தானவாசா ௩) தமத்தியவா 

சா சந்திரபிம்பவாசா சர்வமல்களானுக்கிரஹா வஸ்வருடா 

குண்டலிற்வரூபா தீரிசக்திஸ்வரூபா திரியாக்னிஸ்வரூபா 

சதாசி௨ஸ்வரூபச சாந்தா மஹேஈவரா பினாகதரா Kent ga ow 

ஞதிபதே ஹிப்ஹாஸனாஇிபதே பத்மாஸனாதிப?த ஆகாச ௮ 

ஸனாதிபசே மலாஹிதா ௮த்மஸ்வரூபா யோஹிருதயகமல 

வ.ஸாுடோகத்தால்௮மியும்ஸ் வரூபாதாரண?ோயகதர்சகனூரு | 

பரகரா௮னந்தபாதா௮னதச்தமூர் த்திஸ்வரூபா 2, சஉஷ்ரிடரா ௪ 
ஞை பஃத ரிஷ்டசாசனா சாலச-ஹாரா அகண்டரூபாபோழ் 

திபோற்றி என்௮ துதித்தனர். கா லசரிரத்தைப்பிளர் ஐ ளர் 

வத்தையும்தநம்தூவஸ்தூல சூக்குமசூக்கும நித்பகல்யாணரர | 
னூவெபிரான் ஹே முனிசு,த நீஏழுஜனமம் சிவபூஜை வழுவா 

துசெய்தும் பீர்ம்மதேவனால் தீர்க்காயுவ்மான் பவவென்று 

எழு ஆவர்த்தி ஆசி wf SH உபதேடிக்கப்பெற்று saa 4



சாலசம் ஹாரச்சருக்கம், ௪௯ 

உன்னை இனிவீடேன், என்று அண்டங்கள் அதிரக்க ர்ச் 

சித்து அனல்சிகறும்படியான வட்டமான கண்களை நிமை 

யாது விழித்து சஈ்திரனைப்2போன்றவளைவாயுள்ள கோரக் 

தலங்களை நறநறவென்று கடித்து அ௮ம்னணியைப்போல் சிவந்த 

நாக்கை மடித்துமுன் காட்டி மலை போன்றப௫ஷத்திருர்த 

விரைவாய் மார்க்கணமேயர் மூன் நெருங்கியவுடன் மார்க்க 

,ண்டேயர் அதிவிரைவாயோடி, அழுதலிக்கத்துடன் ஒன்றா 

ய்ப்ப்டிந்து தயாநிதே அடைக்கலம் என்று நிர்ச்சிந்தையா 

Wet. அத்யுக்கரகோபங்சொண்ட சண்டன், அழுதீசன் 

விளல்கும் கெர்ப்பக்கொகத்தினுள் செல்லமாட்டாமல், புரூ 

எல்லையாகய நக்இிவிளங்கும் தலத்தில் நின்றபடி FHC ng 

சஞ்சலமடைந்தமையால் என்னால் தண்டிக்கப் பிவாயெ 

ன்அு மார்க்கண்டேயருடன் வெலிங்கத்திலும் பாசத்தை 

சர்உப்பிராணிகளும் மூச்சித்துள் சசல உலகங்களும் நமி 

ஸ்ரும்படி விசினா். விசும்போதே ஸ்தூலரூக்குமம் என் 

ம இருபுரியும் கரிய காரணம் என்னும் ஒருபுரிமட்டும் உட் 

சன்று. சர்வஜீவன்கட்கும் போகமோக்ஷங்கட்கும் சர்வா 

ண்டகல்கட்கும் ெள்திற்கும் ஆதாரமாயுள்ள அபிராமசுச்தரி 
பென்னும் சக்தி ஈமதன்பன் மார்க்கண்டனைப் பிடிக்கும்படி 
காலன், ஈம்பேரிலும் பாசத்தைவிசிய சோ.ற்றச்தைமுன்னிட்டு 
காலனை லயமாக்கி மார்க்கண்டேயனுக்கு அருள்தரும் தரு 

ணம் இூதென்மு அமுதிசர்க்கு உணர்த்த ௮௯்ூணமே ஈசன் 

காளமேகம்போன்ற சரீரமும் எரிறதீப்டோ ற்மேசச்களும்



le சாலசம் ஹாரச் சருக்கம், 

சோஷமடைக்து கற்பசத்தைச்சார்க்கார்க்கு CF BM ss, 
அ சிவத்தைப்பூஜித்தால் சகலமும், கிடைக்கும் சிவபூஜாட 
லத்திஞல் பிர்ம்மா ச சீதியலோகா திபத்தியத்தையும் விஷ்ள 
வைகு தாஇபத்யத்ழையும அவ்டபாலாள் ௮ஷ்டதிசாதபத 
தியத்தையும் பெற்றிருக்கிறார்கள், அஈஸ்தியர் சாகரபான 

ம் வீந்தியகொவுசனம்மு கலிய அனேக பஅருஞ்செய்வை 
செய்து பொதிகாசலத்தில் கும்பமுனியென். று ஸர்வவியாட 
சச்தஅுடன் சிச்தியமாயிருக்கிளார். அஷ்டவக்ரெமுனி aes 
சிலக்துவம் பெற்றிருக்கிருர், இவப்பிரஸாதம் எதைத்தரா 
அ எல்லாம்சரும், சிலபூஜாபலனை யாரால அ.ரியமுடியம் 
யோகெள் தான்என்பகை சிவாய்க்கயெமாக ஸதா பற்றிசா 
லாதீசமாக இருக்கிருர்தள். பரஞானிகள சராசரம் எல்லா 
ம் சிவமாய்க்கண்டு HOG LOM CB HES at sar, ஞானம் 
சிவபூஜையால் இடைக்கும், ஞானசூனியர் சிவபூஜைசெய்.ப 
./ பெருர்கள், சிவபூஜையால் சர்வசு£2மும் கடைக்கும். F 
வபூஜையின் பக்தியலவாய் விரும்பிப்பெறுதனவும் ௮ஃதல 
றி விரும்பிப் பெறுவனவும் இல்லை. என்றுவபூஜாமமை 
யையும் பிராம்மணா?ீர்வாத விசேஷத்தையும் சிவத்தையும்ப 
லவாறாய் ச்சிர்தித்துத் சமது புக்இரனைப் புஈழ்ந்து அரு: 
கலிங்க த்தையும் ௮பிராமியம்பாளையும் தெரிசிக்கும்படி அச் 
தயர்தப்பிரியத்துடன் வில்வவனத்திற்குப் புறப்பட்டார்கள் 
என்றுசூசமுனிவர்சா ற்.நிஞர், 

சால சம்ஹாரரச் சருக்கம் முற்.ஸிற்று,
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கவ்வை எமைவாவ் தியை இத் (ம. 

BLO FT ToL HE Sar HBOS யமுனை ஸாஸ்வஇ ள் 

ன்று பிரிந்துசாணப் பிம் சீர்சசச்தை த்தினம் se Rn Oe 

ன்று கொணர்ந்து ஆட்டும் மார்க்கண்டேயரிஷிமுன் ஈசன் 

தோன்றி அவைகளின் அடுிமாயுள்ள சங்கையைக் சாஹும் 

படி. அருளிய பரசிவாக்ளையால் கங்கை வந்தவிதத்தைச் 

FID NBS Om CEMAEM. 

ஈசனால் காலன் ஈடிந்து சன்னிதியில் முப்பது விற்சடை 

தூரம் பதிற்து ஒரந்தரூலமம் அறுச்சபாசத்துடன மலை 

போல்பி2ரதமாய்க்கிடப்பசையு உகாலனையுதைக்த அதிர்ச்சி 

யால்பாதாளத்் இரந்து பெருகுஞ்ஜலத்துடன் Door gs VOU 

தம் உதிரம் BUTT pL செல்வதையும் மார்க்கண்டேயர் சண் 

'நிதர்ம்மமளாஜனே நான் சிவசடாக்ஷம்சபறும்படி ஈசன்பாதத்தி 

ல் மடிர்தீரேோஎன்று இந்திக.து ௮ மதலிங்க பூஜையின்பொரு 
ட்டு ௮வ்விட ததைச் சுத்திசெய்து அமூதபுவிக்க.ரணியில் மூ 

ழ்இத் இனம் உஷக்காலத்ஈல் புஷ்பங்சளும் பூராகைவேத்திப 

சாமான்களும் சேகரிச்துக் காமிகாகமவிதிப்படி. ஆறுகாலபூ 

ஜை செய் துவருசையில் சிலகாலம் சென்றபின் pS a &:; 

தரி௪னார்.த்தமாய் மூன்று வருஷத்திற்குமுன் புறப்பட்ட ம



௮௯ கங்கைச் சருக்கம். 

ருத்துவதியும் மிருகண்டுவும் பத்தியிஐள்ள தீர்த்தங்களில் 

மூழ்கிச் சிவதரிசனம் செய்துகொண்டு வில்வவனம் at gp 

சேர்ந்தார்கள், மாரக்கண்டேடர் ஆக் 2பிதாமாசாவாகிய அழு 

இசுவா ௮பிசாமியம்பாளையும் மாச்தியானபூஜைசெய்து சண் 

டகேசவரபூஜை செய்யுமுன் ள். தால மாசாபிதாலாயெ மருதி 

அவதஇிகையு ம் மிருகண்டேயசையும் கண்டுவணங்கி மிக்உ ௮ 

ன்புடன் சவெதெரிசனம்செய்வீச்க அமழைத்துவரும்போது 

அகஸ்தியபுலஸ்தியர் மிருகண்மீவைப் பத்னியு..ன்ேகோக்க ப 

க்தியில் சிறந்த உங்கள்புத்தானால் திரி2லாகப்பிரஸித்தியும் மா 

மிம௫இழ்வும் பெற்றீர்சள், ஈசன் அமுதலிங்கத்தில் திருவுரு 
க்கொண்டு ௮ருளியபோது தமது ஸ்வரூபமாகிய அமு தலிங் 

சத்தைப் பாபம்றீங்கிப் புண்யம்ஓங்கித் தரிசிச்சல் முறையா 

தலால் அகஸ்தியர்புலஸ்தியர் பாபவிமோசன புண்மவர் த் 

தன லிங்கப்பிரதிஷ்டைசெய்து இ௫்கு வடுக்கவென் ௮ YS 

ஞாபித்தபடி ஈட ததி.பிருக்கறோம் அவைகளை முன்பு தெரிசி 

த் சதின்மேல் அங்கு செல்லுககள், என்று உசைத்தார்-ள்,, 

அம்முனிவரா்களைத் தம்பதி அன்போடபேபேணிஓது அவ்விரு இ! 

லிங்க ச்தையும் முன்பு சதெரிசித்து ௮முசலிககத்ட.தப் பரிவா 

மதேவதைகளுடன் விதிமுறை தெரிசித்துப் பணிஈத போ 

ற்றி தங்கள் புத்திரன் சண்டிகேச பூஜைசெய்யத் தால்கல 

ரிசி துப் புத்தனை யமைத்துக்கொண்டு சன்னிதியில் ௫2 
வரும் பணிந்து புத்தனை மிக அன்புடன் தழுவி' முத்சமி 

ட்டு ௮.டாகுழந்தாய் கண்மணி நீ எட்டாக்கனியை எட்டி.



கந்ை.ச் சருக்கம், னள 

யுண்டு இனித்தாய், நாங்கள் உன்னால் இருகார்த்தரானோ 

மென்று புகழ்ந்து மணமேட்டில் முன்னமேயுள்ள சமதாச்௪: 

சமம் சென்று அச்மார்த்தபூஜையாகய மசகதாம்பாள்ச மத 

மிருகண்டேசுவரரை அக்கு ஸ்தாபித்து விதிமுறை பூஜித்து 

ப்புத்தினுடன் புஜிக்து வத்து வருகையில் மசர்கசண்டே, 

யர் அ௮பிராமியம்பாகாயும் அமுதலிங்கத்தையும் தினம் மூன் 

ற்கலபூசைசெய்து சத. சிவத்தியானமாய் இருந்தார், ஒரு 

நாள் பிரதோவூகால புஜாக்த. த்தில் ௮ன்பில்சட்டுறும் ஈசன் 

அழமு.தலிங்கச்தில் உமையோடூர் தோன்றி மார்க்கண்டேயமு 

னியே உனபக்தியை மெச்சி 2ீனாம் உனக்குவேண்டியது ௮ 

ருளுவோம் என்று மந்தஹாசத்துடன் திருவாய் ote wend. 

மாரக்கண்டேயர் உடனே ஈமமஸ்கரித்துச் சரமேற்கைகூப்பி 

சுவாமிசமது பூரணடுருபை என்னிடச்.துள்ளதால் சம்பூர்ண 
மானேன் லோசோபகாசார்க்சமான சிலவரம் ௮ருளலேண் 

டும் என்னால் ஏமன் தமது உருவிலும் பாசம்விசிப குற்றத் 

தை மன்னிக்க வேண்டும். இத்தலம் தப௫ித்தி சீக்செக்கரு 

வதாயும் புண்யம் வளர்வதாயும் இருக்கவேண்டும், இங்கு 
விக்கும் ஜர்.துக்கள் இருபததொரு ஜன்மத்திற்குள் முக்தி 
யடைய வேண்டும், சுதாமயமான உம்மை வில்வம் அறுகு பு 

ஷ்பம் ௮க்ஷதைபால் ௮ச்சிப்பவர்சனின் ரோகம் CHES பூ 

சணாயுளாகவேண்டும், உமது ௮ருள்மயமாகிற மிருச்ஞ் 

செய கஹாமந்திர மூன்றக்$ரத்தை உள்ளத்தில் கூட்டுவோர் 
கள் தீர்க்காயுளும் ஞானமும் எளிதாய் அடையவேண்டும்,



ல்) கங்கைச் சருக்கம், 

வாயுலேககுளிசையால் இனம் கொண்டுவரும் கெங்சையை 

அன்பர்கள் யாரும் சுலபமாய்ப்பபெற்று உமக்காட்டும்படி ௮ 

ருள்செய்.பவேண்டும். என்ற பிரார்த்தித்தார். பார்வதிச 

மேசன் இதன்பூர்வம்இருகூப்பிடுதாரச்தில்எமது ௮பிகோக 

௦ெங்கை ஜாதிக்கொடியுப.ன் உதிக்கும் உதையகாலத்தில் தெரி 

இக்கலாம் டீ விரும்பிய யாவும்தந்கோம் என்று அருளி இலி 

ககத்தமரர்தனர, உதையகாலகதில மார்க்கண்டேயர் மிருக 

ண்டேயர் முகலிய அனேகமிருஷிக்கூட்ட ச்சளுடன் பூணன் 
குறித்த இடத்தடைந்து செவத்தியானம் செய்தார். 

ஹேரிஷிகளே ராதந்திரகல்பம் திரேதாயுகம் பலவரூ 

ஒம் பக்குனிமாதம் கருஷ்ணப௬ஷம் அ௮சுபஇக௯த் இரஉதை 
யத்தில் சர்வகணக்களுடன் விருஷபாரூடராய் இடத்தமர்க்த 
மா விளங்கப் பரமன் உதித்தார். பாதாளத்தில் இருந்து கெ 

ககையும் அம்பேறும்எல்லை உயர்ந்து தோன்றி ஜாதிக்கொடி. 
யுடன் கூபமயமாய் பரிமளவாசனை கமழ விளங்கிற்று, தே 
வர்கள் ௮ஷ்டாதசவாத்தியகோஷம்செய்து பூமிமுழுதும்ம 
£றையும்படி பூமாரிபெய்கார்கள். பிரஜைளெல்லாம் பேரா 
னந்தம் அடைந்தார்சள், சர்வரிஷிகள் முனிகள் பூசுரர்சள் 
தபூகள் இத்தாதிகளும் ௮ங்குடனாடி. ஆனந்தித் தார்கள் மா 
(க்கண்டேயர் அ௮த்தயர்ப்புதத்தையும் விடையுடையானையும் 

ஈண்டு ஏகாச்?ரசித்தமாய் நின்றார், என்றுசூதபுராணிகர் 

கினார், ் 
சங்சை.ச் சருக்சமுற்.றும்,



16 பிஞ்சில் சருக்கம். 

நைமிசாரண்யவாசகெளே மூற்கூ“ரிய கெங்கையின் விசே 

வ த்தைக் கூறுகிறேன கேளுங்கள், பிர்ம்மாமா தலான தேர் 

சரம் சனகா திமுனிலர்களும் வியாச திரிஷிகளும் விசுவதே 

வர் வசுக்கள் பிதிர்க்கள் மருச்துக்கள் ரிதுக்“ள் கணங்கள் 

அம்பு நாரதா பிரணவர் மூசலியவர்கரூம கங்சையின் பிர 

வாச.ர்தைக்கண்டு அச்சரியமடைக்து மாதுகூ.றுடையானைப் 

போற்றி நின்றார்கள். சைலாசபதி மார்க்சண் 2டபயையும் பல் 

றைபரிஷிடள்மு சலானவர்சளையும் அருட்கண்ணுற்று அண் 

டற்களின் உள்ளும் புறம்புமாகு ம GT LD SF Ran. 4 aytd 

இடைபிலுமுள்ள சக்தியே ௮ ம தமயமாசிய செஙசையும் ஜா 

இக்கெ। டியுமாய் எமது அன்பர்கள் யாரும் சுலபமாய்ப்பெற் 

ணி எமக்நாட்டி அர்ச்சிக்கும் படி வநதிருக்கற த இவை + of sar 

தர்சன ச்தால் தர்ம்மார்த்தகாம்பமோக்ஷரபெறலாம் என் 

ற அமுதூறும் தன் இருக்கரச்தால். அழபச்சாறாயிரச்கோ 

4 இர்த்தங்களையும் அகர்ஷித்து அக்கூபதீதில் ஸ் சாமித்து 

அப்யுக்ஷ்ல2செய்து இத்தி த்தம் மிகசரோஷ்டமுள்ளது 

புண்பத்தையும் தபத்சையும் வளர்க்கும் இதில் அறுபத்தாறு 

யிரம்சோடி. சர், தச்தையும் எமதுகரத்தரல் கூட்டித் ததர 
SOC Cpt அனதால் அத்தீர்ச்சங்களின் பலனையும் ௮மு.தபல 

 



௯௫ பிஞ்சிலச் சருக்கம், 

னையும் தரும் மார்க்கண்டேயபக்தசேோஷ்டன். இதுமுதல் 
உற்சரகா௫ிக்குப் போகவேண்டுவதில்லை இக்கங்கையால் அபி 

ஷே.ூக்கலாம் இந்த ஜாதிக்கொடியை என் கன்னிபாசத்தில் 

ஸ்தாபித்து அசன்புவ்ப்பதத।ல் எம்மை அர்ச்சிக்கலாம் இக் 

சொடி எப்போதும் எம்மிடத்துள்ளது, இந்ததீாச்தச்தை எம் 

து சொருபமாகிற பஅமுதலிச்கத்திற்கும் அதன் முன்னும் 

இடமாயும் உள்ள அபிராமசுந்தரிக்கும் ௮பிஷேூக்கலாம், 

வேறு உபயோகம் செய்.பில் ஆயுளைககுறைக்கும், இத்தீர்த்த 

ம் மார்க்கண்டேயர் கேட்டுக்கொண்ட படி எம்மால் அசுபதிதி 

னத்தில் வக்தமையால் இதற்கு மார்க்கண்டேயதீர்த்தம் என் 

௮ம் மிருத்புஞ்செயதீர் சதம்என்றும் ௮சுபதஇதீர் த்தமஎன்து 

ம் பெயா் விளங்கும். நித்யம் ௮டைநத மார்க்கண்டேயதீர்த்த 

தீதில் பக்தியோடு படிந்து ஜா! இக்சொடியைத்செரி௫த்து எம் 

மைச்ிந்தித்து ப்பணிபவர்க்கு கிததியமுதல் வேண்டிய ஏல் 

லாவற்றையும் தரூவேப். பங்குனிமாதம் அசுபதிகஷூத்.இ.ர 

ம், கூடிய ௮த்தின௨தையத்தில் சர்உஜனங்களும் ஸ்டானம்ப 

ண்ணலாம் அன்று இத்தீர்த்சால எந்தத்தலத்திலுளள இலிய 

கங்களுக்சேனும் ஆத் மார்த்தபூஜைக்கேலும் ௮பி2ஷூத்தால் 

ஆக்மலாபமும் ஆயுள்விர்ததயும் அடைவார்கள், இத்தீர்த்த 

த்தில் விளாமிச்சம்வேர் ஏலத் தாள் சந்தணம் சகட்மம் கலக். 
௮ அமுதலிக்கத்திற்கு அட்டினால் அஷ்டைசுவரியபுத்திர 
போகபோக்யெழும் ஞானமும் பெறுகார்கள், இருஷ்ணபக்ஷ 

ம் அசுபதிதினத்தில் அருனையகாலஸ்சானம்செய்தால்
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டவர்கள் ஐந்தில் ஒன்றாய் எண்ணுவர்கள், பூர்வஜன்பங்க 

ஸில் சொற்பபுண்யமும் இலலாத மஹாபாபிசள் இதில் படி. 

து பரு்ேனேர்சளை தெரிசிக்கப்பெறவும் மாட்டார்கள், இத் 

தீர்த்தக்கரையில் தபம் யக்யம் தானம் சிவபூஜை முதலிய9௪ 

ம்யின் பலன் ஒன்றுகோடியாகும், இதன்ஊறலாய பக்கக் 

ல் உள்ள பனிெணடுதீர்த்ததகில் இசதீரத்தம் வருஷாகாலத் 

இல் ஏறிப்பொருந்துமாபின் நான்கு இதோடொசத்து அழுத 

மாக நிமிர்ந்தும் எட்டுகோன்றாது ஏகநி[*ச.ரமாகும், என் 

றும் கிருபையோடும் மார்க்கண்2டயர் ௮றியுமபடி. அருளிபூ 

இவபிரானை மார்க்கண்டேயர் பணிந்து சவாமிஇத்திர்ச்தததி 

ல் ஆயிரம்்உரு மிருத்யுஞ் செயம்ஜெபித்துக் கலசத்தில் நிரப் 

Sepa அபிஷேகப்பவர் நிததியானர்தம்பெற வேண்டும், 

அந்தநிர்ம்மால்யத்தைப்புஜிப்போர் அபமிருத்புஇல்லா திருக்க 

வேண்டும், ஜன்மவருடம் மாதம் வாரம் 6425 GI Paes 

ஸில் உமது உருவாகிற அயுதலிக்கத்திற்கு அபிஷேடிச்சால் 

நவக்கரகதோஷம் நீங்கவேண்டும், சங்கராந்தி அயனம் வி 

ஷு கிரஹணம் பிதிர் தனம் முதலிய காலங்களில் ௮பிஷேடப் 

பவர் நித்தியசந்துஷ்டியடையவேண்டும், தினம் உமக்கு 

அபிலேூழ்து நிர்மால்யத்மைச் சாப்பிட்டால் க்ஷயம் குன் 
மம் குஷ்டம் ஜ்வரம் முதலிய ரோகங்கள் உறாது ஞானம் ௮ 

டையவேண்டும், இத்தீர்த்த. ஸ்சாபிதமாயுள்ள இத்தலத் 

Ba தவனம் 8ீலோத்பலம் செல்கழு£ர் அம்புயத்தடாகங் 
கள் அமைத்து அப்புஷ்பங்கள் உமது அர்ச்சனை க்காயின்!



௬2 பிஞ்சி.ர wr gout, 

HOTS Sat 5.95 5H லத் துமகாடி முரைபிசசாதாடி ச்சுகத் 
ைவிமாவிச்கவேண்டு அன்னியதீர்த்தசதால் உடக்கு அபி ே௫ப்பவர் சரவபலன்களையும் இமந்து அபராதியாகவே 

ண்டும், பங்குனிமாசம் HRIE GMT மற்தையசாலத்தில் 
உமச்கபிஷே்மாது உபபோகப்படுச் துவோர் கண்கள் 
மூளை குடல்கள் வீழி அல்ப தயுளரரகி மறுஜனமத்தில் முய 
லகண்டன் குமரகண்டன் மூ கலியவலிப்புஃளே யடைய2வ 

ண்டும், தங்களிடத்திருக்தவக்த Gis gt BS dari Se 
உண்டாகும் புஷ்ப்பல்களால் உ க்கு ர்ச்சப்பே.ர்கள் சர் 
வசிதஇகளையும் அடையவேண்டும், இக்சஜாஇக்கொடியின் 
ஒருபுஷ்ப்பார்ச்சனையினால் மற்மைய புஷ்ப சசஸ்இரார்ச்ச 

பலனசள் ௮டையலேண்டும். சர்வபஇ.டாகும் உமக்கு 
அன்பிலா மஹாபாபிகள் உமக்கு அர்ச்சிக்காது வேறு உப 
யோடச்தாலும் இக்கொகி பின் மமை your gg wp ses 
கு எண்ணி முயன்றாலும் அனேக ரோதற்களை அடைய 2வ 

ண்டும். அதன் வேரில் உள்ளமண்ணைக்ணெடல் HO EEE 
OF BR ௮தன்௮ருல்இயண்டாக்கல் மூசீலிய ஹிம்சைசெ 
/வோர்களின் வம்சம் நாசமாகவேண்டும். 

உினிகாவி;வ யா. வாக வற ௩0.௪8 நவாய?। ௧வா ) 
an ॥ ௦0௨ விஸ்ரி Part TON _S autor 328 

At SERIE கல்இசன்ஒருபுஷ்ப்பார்ச்சனைக்குக் கோடி ம்புகார்ச்சனையின்பலன் ரண்டும், மத்றகாலககளில
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ஆபிரம்சோசான பலனும் orp yxu@n Sogn Gu pat 

ர்கள், ௮ த்தினம் அருணோேகயக்சில் இசன்சார்புள்ள தடா 

சத்தில் படிந்து சணாகாசரையும் பைரவரையும் தியானித்த 

இந்தத்திர் தீ FIOES EY FOROS g திரி ம்பகம் பஞ்சப்பிரம் 

மம் ஷடங்கம் காயத்திரி ரூத்திரம இவைகளில் ஒன்றேனும் 

அபிமர்திரிக்து ஸ்கானம் செய்தல் பிரம்மஹத்தி முசல்ய 

மஹாபாபங்கள் நீங்கும், இதில் ஸ்சானம்பண்ணக்கிடைக்சா 

விட்டாலும் இகை ஒர்மையாய் இயானிதசால் அதுவரைபி 

ல் ஆகாமமியம் உதிசகாமல் பஹாதபே।பலனைஅடைவார்க 

ள், பங்குனிமூ தல் Ora dw stn gongs ssh go அக்காலத் 

தில் இதைப்பானம்பண்ணினால் ஆயுள்வளரம், ஞானம்கூடும் 

சசுலசெளபாககியங்ாகளும்உண்டாகும: மற்தையாரலம் புஜி 

த்தால் மண்டைவெடி த்துக கண்கள் பிதுங்க HWM சண் 

டம்பிளக்கும். இக்ததா த்தபானம்பண்ணுங்காலம் மீனவா 
சி.பாகும். இடம் எமதசன்னிதியாகும். கொள்வதுமஹான் க 

ளால்ஆகும், பெ௮ம்முறைவலக்கால்முனைரின்8ழ் இடக்கா 

ல்முனையமரநிற்பதும் கைவிரலகள் ஜக்தாய்விரியாது மோகர 
ணமாக வலபபின்னடியை இ_முன் ஐனிதால்கி குருழுன் 

நிமிர்த்து நீட்டி, தாச்சததாரைசிர்காஅுகாசையையும் குருவை 

பும். எம்மையும் பார்ச்தபடி. தாங்குதலுமாரு ௨உமனம் ஒன றி 

காடுவதாகும், மனம்கரைய அன்புஓஙகக்கூடுவதாகும் ௧ 
காசேவியைட்போம்.௮வசாகும், மஹாமிருச்புஞ்செயமந்திரம் 

ஜபித் துற்றுவதாகும், இச்தர்த்சத்தைப் பருகுமகாலம்.



௬௨. பிஞ்சிலச் சருக்கம், 

இடம் சொளல் பெறும்முறையாகும்புறத்திலகுவாய் இண 

ங்கும் முன்னான்கைக்கூட்டி. அகப்பின்னான்கைபும் வழுவா 

ன அமர்த்தும்திறமற்று பங்குனி அசுபதிதர்த்தமாயும் மார் 

க்சண்டேயதிர்த்தமாயும் மிருதயுஞ்சேயதீர்த்தமாயம் மூன் 

முற தீர்ச்சக்சைச் சம்தம் மதிகேடற்கு இலகுவாகும் முன் 

னான்கும் இணக்க அசமனம்பண்ணும்படி தீடத்தத்தை அல 

Fah wi com Cus aor anal] அளிப்போர் இஉாஉதவார்கள், இச்திர் 

த்தத்ைத வலக்கையி௫ தாக்கி உண்ணாது தாககிமித்தமேனும் 

இ.க்சையால் உண்போர் மிக தபராதியாவார்கள், இத்தீர் 
(தீத.ம் சா௫ியில் கெங்கையமுனைஸரஸ்வதி யென்று பிரிந்து 

(சாணப்பட்ட GOT (NP WLI உயரும், பிர்ம்மார்தஇிரமாகிய இத்தல 

தீதில் அரசயெகூபமாய் விளங்குக, இத்தீர்ச்தச்தை 
_அசுபதிதினத்தில் பெறும்படி wh HI அன்டர்களூக்கு அளித் 

ணே அவர்கள் அன்போடு எமக்கு அபி2ஷூப்பர்களா.ின் 

வர்களுக்கு உண்டாகும் பலன் இர்த்தம் அளித் 2தார்க்கும் 

ஷூடைக்கும் தீர்கதததைப்பெற்றுர் சி தல்முகலான அப 

சசாரம்செய்பவர்களுக்கு இடின் அவர்கள் ௮கனால் அடையு 

ய. தண்டனைகளை அளித்தவர்களும் ஆடையும் தரமாவார்கள், 

நம் ல் பூரண அனர் தம்பெற் 8முர் ஈனர்கட்கு ஒருசமயம் 

அளிக்கின் ஈனக் துவம நீங்கும் ௮சுப.திதன த்தில் தாகநிமி 

அத் சம் பானம்பண்ணினாும ஆயிரம் சாந்திராயணபலன் ௮ 

ங்டவார்கள், இசதிர்ச்சக்சைத் தர்ப்பணம்பண்ணுவோர் 

டச்ஸ்பார்ஜம்வரையில் திருப்தியடைவார்கள், பாசபர்தப்பட்
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௮ர்ச்சிப்போர் கோடிகீலோல்பலார்ச்சனையின் பலன் அடைய 
வேண்டும். கர்ம்மசண்டாளர் தவிர மிக்க௮ன்புள்ளயாவரும் 
இப்பூவால் இரவில் அூர்ச்சித்துச் தீர்க்காயுள் ௮டையவேண் 
டும், இதன்்உழியாய் இன்னும் ஹ்வுலஃச்திலுண்டாகும் ஜா 
திட்புஷ்ப்பங்களால் வஸசஸ்இர£ரமம மிருதயுஞ்செயஇரி௪ 
தாபம் ௮அவ்டோத்தரகாமம் அவஷ்டாதசநாமம் இவைசள் உ 
ரைத்து அர்ச்சிப்போர்கள் ரோகம் BAS Baw சலேசம் அப 
மிருக்பு காலபாசஇம்சைகளை ஒருபா தம் அடையாமல் தம் 
ம்மார்க்கஞானமோக்ஷத்தை அடையவேண்டும், சன் வர 
ன்களைக் கட்டார். மதிச்சடையார். தர்தோம் என்று ஹத 
ளி மறைர்தார், அப்போது சணங்கள் FHES MUCH Oxy) 
gerear, தேவர்சள் அர்துபிழுசலியவாத்தியசோவூம்செய்து 
2லர்.தா.ற.றிஞர்கள். மா.ரதா திமுனிவர்சளும் மார்ச்சண்டே 
பரும் சிவசாமக்கைக்கூறி கரங்களைச்செமேல்கூப் 9 டித் 
கார்கள், தர்ம்மே வதைகள் ஜயஜபவென்று ROSS துகள், 
என்அளுசர் கூறினார், 

(16) பிஞ்லெச்சருர்கம் முற்அம்



1/சித இரவிதன் சருக்கம், 

a SN Sc | 

ஹேரிஷிகளேஓ ன்றுமுதல் ஈவச ச் இிசவரூபமாஇற தளி 

ர்களையடைய பிஞ்சிலத்தையம் பொற்குடத்தில் நிரப்பிய 

த்தத்தையும் தாங்கி அழமுதிசரையஉைடந்து ஸ்தாபித்துப் பூஜி 

த்தவிசச்தைர் சொல்வேன் கேண்மின்கள், சேவர்கள்மு த 

லிய எல்லோரும் தீர்க்சச்தைஈடுத்த மிருத்புஞ்செயத்தைச் 

செபிழ்து ஸ்நாகம்பண்ணிஞர்கள், மார்க்கண்டேயர் மாதா 

பிதாவிற்கு ஸ்காஈம்செய்விச்துத் தானும்ஸ்கானானுஷ்டரன 6 

ர்ப்பணம்செய்து அமுதசப்கையை அஞ்சலிசெய்து செளக்க 

யத்தைத்தரும்கக்காபோற்றி சிவப்பிரியி சர்தேவதாசுவருபி 

சர்வரோக தாவுஷகரூபி தாபந்சரியய/சனி அமுதல்வருபி 

பக்திமுக்திமங்களம் ரம் சுவரூபி சர்வாரிஷ்ட்டநாசனி சர் 

வபோகானுக்கெ௫ சுவர்க்கச் தரும்மக்தாினி திரிலோகா தமச 

வருபி ஜகக்ஆத।ரி ரேவதிசுவரூபி ஜீவபாசகாசனி சாந்தருபி 
ஞானூழமுபாகரி ஜசன்மாதா துக்ககாசனணி மங்களாலுக்கரக 

மூலப்பிரகரு இிசுவருபி பரமாச்மசுவருபி போற்றிபோற்றியெ 

ன். ௮ தித்து இராுகையேர்தி ஹேகெங்கா தாம்இவ்விடச்தில் 

சாநித்தியமாயெப்போதுமிருர்து உன்னுருவாகிறதீர்த்தத் 

தை அமுதலிங்கத்தில் ௮பிஷேடப்பவர்கட்கு கித்தியமனோர 
சர்தர்தருளவேண்டுமென் அபிசார்த்தித்தார், சர்வத்திராளு
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சிச்திவிரகன் ர நகர், ௯௭ 
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சமன் கலநக்கினின்று5 சி தானிவி மகி மும்படி அந 

HED gg LTT hed ol wt சால Paps ary. os லகெங்கையை 

நன் அபி TEP TM Lee BBP HIGH WHET TORO செய்து HIG அபுஷ்பங் 

“ளால் அரிக் ௪ பாத கு. க்தி 0 பக்த மையுஞ் ஜாதிக் 

கொடி யையுமா எ நித்த க்கொண்டு வபேசுபாரார UST Fb Slo து 

(yp Bs i ie a BP OBL bom RL OLIT MLS Db BOD Fs Fy அழுத 

at ofl நிய சிரகாகதழமுறரைபப9 ஐ.இ; தொடி. யைஸ்தா 

பித்து yay ரமரகதரிபயைபுற அ முதசசையும காமிரா 
ட a % , . உ ப்படி உ ௩ 

Sp Bis. DRG OTT ROK EW RWITL LI பூஜிம்கார். 

GanP Bru தசுபஇர்க்தசரைப்பற்றி வியாசராற்டுறரி 

ச pH plas sos OFL Kw Yow கேளுங்கள், டா 

ண்ட்யசேசச்சல மிராமகுணவாளாிய இததிரவிரசனென்ற 

டடாகரன் வன௫தில் வேட்டைபாடி. சிரமகது பன்புண்டரீகரி 

ியின அசசிரமமடைகளது அவவிருடிபுத்தானாகிய புட்கல 

சொன்பஉரைக்களண் சி பணிசது அன்னங்சேட்டார், ஆகர்க்க 

வர் எனறுபிதா சிவபூஜாரெவேச்திடான்மைஅமைக்து மாத் 

"தியானஸ்கானஞசெயயப் போயிருக்கிறார் வரது சிவபூதைசெ 

ய். கவுடன் புஜிக்கலாமென்று உபசாரமாய்ர் சொல்லிபும் ௮வ் 

பார்ததையை அங்கீூகரி3மாமல் சமதூ தரதுவர்களால் ௮ன்ன 

பகளையெடுத்துவரச்செய்து புஜிக்து உட்கார்ர்திருக்கும்2வ 

ளை பில் பூண்டரிகர்வர்,த அஙக்குஈடர்சவிஷயங்களைச்சு தனால் 

தெரிந்து அுடாஜூர்க்கதஇராசனே என் சகனையதட்டி பூஜா 

ெவேத்தியக்திழ்காகும் அன்ன க்சைப்புஜிச்து Aur ww Gur



௯௮ A BB Ds Bw ஈருக்கம், 

. ச ச ‘ ம் ரு 

கொஜிஃதுவிற்றிருக கும£ சிம்ம மாயபபிறஈது மிதப்பசியாவ 

வருகதி பின யக்ஷஸா.பவெகரூகாலபதலநது பெளரவாதி 577 

ஊகளையனுபவிகது அ2ரககரய்தனமமதடையச்சடவாபென 

௮ சபிததார், உடவோ ூரசலா PFaPavti Test amairs 

*மஸக73து தஙகரினஅடுமையாசியயான பூபால 

தவறு ச பதறுவி. டேன் நர Ja த(ம 4151 Bi Fo Lost oot y 
ர உரு . 

து சாபவ?மாசனபஅ௮ நளவேண்ிபெனணை பலமுதைலேண்் 
: 2 

னான், அதற்குபபுடை7மா அரசனே சரப்ப படி அனுபவி 

gH Suda: ப டஙாமமுூடன சோசாவரிிரரதிஉபரர் 
2) . க்ஷ . ~ ௪ 

கவரி பின் உருபாபோச்சகமபெயடி அவ படைய மடர்க 
% ட ரு * 

டன விச GUM oT Lf AoC HUT Us ly BI Ay of BY tL te 1s 

தம் உனமேபேரில் உபரிரப்பமீம wy SIA aD ww BD 
t one ௪ 

சாபமக£கக இவயபர ரரம்பெ அவா 2யன்று சாபவிமோசவத 

கூறி பினனும் ப றா2।/வேரதி,ப றுமைச்து 7 சிவபூந;2௪ 

ய்து புததிரனுடல ty ஞா Te BIT off IP afl 27 229/0 /ப/பபு 
* 

(நிகததுனபுற்று சாப்ஜன்மதிறுடன் டசிவ/சையால் Cagri 

ப்புகைவாசனைபற பாரகவாரசிரரமசசனறதும பாரரகவ 

ரின்சி பர்கா AIS WUT EG VAP VBL 4 PU, DBI இப்னி 

ரகள்மூ 5 றி ே தாகனறுகசை ன்ட் ராமம்வா 7 மாகளே இர்தநாயை இ 
* . ~ உட க ரூ 

LL PE %T 5 BOY D Rho FTorw bl அரப இழிடத்தமாடிவா hel 
ச . ர ச ர , . 

களென்று சட்டகாயிட்டா. வரில் பழி, இஷ்ய/் கப 
$ 2 பு QO 

BT OUI H Fa LG BOE DN Le BH MW Ly Br LVI LID HOM oy ss 
உட ர ச 

பதிதீர் ததமா$கையில சிஷ்டாகளிலொ ரர் ௨மதஇிஜலஃ தை
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அசர பீன பேரில் விர்ரம (ட்டாகபபிழி தார் உடனே bt LR 

ITD Et ha IWS +S BGA W jawr fsco1 FB 

TOA DB) HRT £5 FBV APB Ly. 6 Da GM Ct Ch FT Ws pl பார் 

dian 7 WE BRI od BIDTMLL பமழைல ௩ பும் ௮ ய் சலி ag 3 

ழு பதரி) ற. "உதாதர்களாபகொண்ிங SAM CTO GBS 

அுரோலாிமதுச எிபலோமப துடை நாட தபோ டுகது 

WT 6 BY, HYN அபக (NAM PFABRY MoM HI Yo Fly DB 

WhO Fs GHG Glow DS ol 1H GV y பாரழுதலா றும் ஆச) ஸ் மிஷ், 

Oa FFP ais 7 ம] முட, 

தீருமராஜன் சருஃகம். 
ee Te 

DH FLTIOMUITE £0 ரகனபமுசண் பப M uals bF Bowe 

1 பாரம்சரேவமச பயுமபஸ்னாம சாலனைமாயகதமிஎன் பின் 

அறகா௩னையுணைமிப வரி சம M300 GUM yy பிமுறென்று 

விருவரிக சச ரர 220 Aopl a Pon Ga oH mat மார் 

ரரண்மே a2 நமை ப ம்ர்ரவ ர மைபெப்துவருத்ர ப லசதில் ஆ 

Tos Sam Laey~Dy Heitor 4 ll ? தலிபிர்ம? கேவசைச்சரண 

TL OT cant By af ot nav LD1t iF od Ge யு ரன SLD HY | இரா 

தயசிமால் பன் FUME IID BHT F wlab wg D7 at yah sor Lam



ர் தருமராஜன் சருக்கம், 

கண்டமாய நற ௮௫௬ ச்தியம்மேலாகி யென்னளுற்பூபாரம்குாவ 

சப்படவில்லை சருமராதனை யண்பெேண்ணி பாபதண்டனைகளை 

ட த்தும்படி செய்யாவீடின் பூபாரத்தையான்வ௫க்ேன் என் 

இ முறைபிட்டாள், பிர்பதேவன் இர இரா தவ களுடன் 

பூதேவியை ௮அமழம்துக்கொண்டி வை ஏக்கள் பென்று லோக 

2கஷகனைநமள்ிகரிக்து தால்கள்சரவ9ரறைகளையும் ரெக்ஷ£ர் 

நிறிர் சாலனை யி சனணாம் ௪ம் ஃசிம்ப்பட்டு 2 பிரஜைகள் எமதண் 

_னையைப்பெருது பாபமபமாயிருப்பதால் பூரிதவி பாரர்தா 

உசமாட்டாமல் மிரவருந்துகிறள் கால சயழுப்பும்படி யான 

உருபாயஞ்செய்யவேண்மிமென்று பராம் ச்தித்தார், வைகு 

:கடரதன் பூமி? சவியுசலியவரை மக சாலன்மடிந்தவிட 

1B DO சன்று ஈசனைப்: Grint ae ச்தால். விபோசனம் உண்டா 

நம் அங்கு a Ga Tu வாருங்களெொ ௮ அுழைத்துக் oOBT 

iro வில்வவலாம்வற்சார்ரள், மார்ம்கண்டேயா விஷ்னு ரு த 

jue ரசனை ப்பணிதந்து ௪ சிவசன்னிதிம்சழைக்க அவர்கள் தந்தி 

,தசவானைப்பிரார்ததித்து உட்சென்று சுசாலிங்க ச்சைப்பூ 

தீது சுவாமி ஏகவஸ்துவாகற உம்மைச்சலிர வேறுபொரு 

சிக சர்வஜீவன்களிலும் உள்ளும்புறம்பும் ஜகத்காரணபூ 

| _மாயும் இந் oe FIMSTIOVNI HL FIA TTT 

grit பிராண கள்ரூபமாயாம் இரிகாலரபமாயம் வியாங் தும் 

மே போத்திபோத்தியோர். ௮ ஞ்சலிசெய்து பஞ்ச௫ரு 

Bugararsur; FO Susetur ie @@aGurpa Car 
பருபா ஏக நித்த பகுபத ம பதியா சர்வலோகாதீசா



சநமராஜன் சருக்சம், ர்க 

வேசதாக்்2 ர Sor gor er Bas] owt தியானானுந்கிரகா சத 

இருபா FB SIME | IT MF TIT அன்னா தார்க்பார Bs 
. 7 

கப?த அகாசகேசர அமாசச "ப USHA PILI SH விரவிரா 

பைரவா of LEH LIT 3 & GtT Or BT ¥ wD) ிருபாகரா Th HLF 
4 . ச 

சூட்சுமா ஸ் நூாலனள் தாலா பேரற்றி2பாற்றியனறு aap ஒறு 

வல் லசண்டா பிரணாவன்வருூபா பச்தப்பிரியா தச்ததிகால 

ரபா தண்டபாசஹறரா பரதநதிரசிம் பரந சர்வரூபா பரத 

அக்ககிமரநா ஐஹரி5-றிநதபவாசா ஆனந்தரூபர Gi Hap 
yo . 1d ் 7 ஸ்திதிரம்மாரா jaf Bor சர/வசர்ஹாரா பராபரா அதக 

OP தத ப 4 ° ° oe ere 

Mugu போற்ரிஎன்று பிர் மாவும்துதிதறு சதோபிரபு2வ பூ 

மிசேவிகிமித்தம் காலா புண்சிபணணவேண்சிம் என்று 

பிரரர்த்தித்தார்கள் பூமி23வி சிவசன்னிதிபில் பஞ்சாங்க 

யப்பணிற்நாள ஈ௪௭ சாந்து ,த்துடன ஜடாமகுடாரய் கோ 

இசூரியப்பிரசார ம௦ சோடி சந்தரசிமளமும் Bona © wre 

மேதராய்இலிங்ஈசதிம்றோேன்றி விஷ்ணு முதலியவர்ககா நோக் 

இ எம்மைப்பக்திபண்ணும்மசாத்மாக்களை யிமிசைசெய்பவர் 
. . . ௩ * ° + ச * 

கள் ஹரி அயனானணாலும் எமக்குக் துரக ெய்சீ சாவார்கள் 

அகையான்சகிக்மேன் எனக்சகபராதஞ்செயயின் பொறுப்பே 

ன் எமதுபக்தர்சளு/குத் ஐரோகஞ்செய்பின், சீக்கிரம் 

ப்பார்கள் ரூப ரஹிதமாகி.ப எமது சர்வரபக்களும் பக்தரெ 

கஷார்த்சமாகவே ஏற்பட்டுருக்கிறது என்று தி தவாய்மலர் 

ந்த சிவபிரானை எல்லோ ரம்₹மஸ் ரித்து தயாசித காலன் 

இல்லாமையால் பிரஜைகளின் டாபரூபத்தைப் பூமிதேவிபால்



M2. தருமராஜன் சருககம, 

காகங்கருடியவில்லை எண்பத்தகான்கு உக்ூ:மஜீஉபேதர்கட்கு 

இருபத்தொருகோடிகரகககளுமஒருகோடிவிமானங்களம் பா 
பபுண்யஅலுபவார்கதமாய் அமைதது ஐ௩௩மரணஙகளைவிதி 

ச்சப்பட்மி மரணஜாஈமிஉ௨ல।மல கின் கிருப்பசால் பாப கண்ட 

னயற்று சொகககரகஙகள் உளள துளளபடியிருககிறது ம் 

எஜைகனயாவும்சர்வபபிரள.பசாஉம  அகுஞ்சமையம்போல 

தெப்வபக இயற்று அகஙகாரஇருளில அாபபட்டி ரூ து 

ஹே சஹாதேவா கிருபைசெப்து காலளையுணபெண்ணவே 

ணடுமஇனி சி௨பககர்களு”)ரு யாகொருஆபசா௪ .ஐஞ்செய் 

யான், எல் ஈள்பேரிமருபைசெய்து பெக்ஷிககவேண்மிம 

னறுபணிஈசா/கள, மாரககண்டேயரும் சிவசனனிதியிநட 

அளித போறறிபோற்றியென்று ஞஷாலிசெய்து சாலகாவே 

சவரா சக நமபராஜனையெழுப தபமையிடைய முதேற்ரிட 

டைத அன்பர்களுக்குசவும் ரானகளைககடாக்ஷ்க்கவேண்் 

டுமென்று பிரார்ததிதக ர். தயாநிதியாயு ௨ காஉகாலனாயும் 

ஜீவகலையாயு 1 உள்ள கடவுள் தருமராதனை யண்டுபண்ணும 

பொருட்செக்தியம்சமாக௦ தது இதி. தபாசக்தை? ௪ண்ட 

ன்மேல் ஸ்பரிசமாகுர்படி நீட்டி 25559 என்றுதிருவாய்ம 

லர்ந்தார் உடனே க ருமராஜன் நித்திடை நீச்தவர் போல்எழு 

ந்து சரசின்மேல்கைகளைக்கூப்பி பிர்மாவினால். உபா௫ிக்கும் 
உம௫பாதம்போற்றி விஷ்ணுஙின்-கண்சங்கும்-பா தம்போற் 

௮ி மகாபிரளயசாலததில்- க்ஷீராப்தியில்யோ கத் தினயிலிரு 
ச்சவிஸ் ஹுவைக்கொல்லவர்ச மதுகைடவர்களை பிர்மாசே



சருமராஜன ச௪ரக்சம், AT tn. 

ற மீக்ரொண்டபடி நாசப்படுத்திய ௦ மதுபாதம்போற்றி ல 

ருபுஷ்பத்தால்2ர்சத்தாலும் சாரூப்பியச்சைத்தரும் ௨ 

மதுபாதம்போற்றி பத்திபண்ணு[ேவாதிகளை த.சடக்கவர் 

அ சாளகூடவிஷத்”த உண்டு ரக்ஷித்சஉமத பாகம்போற் 

அிபாததூவியைக் தாம் கும்௮டியரரகட்ரூஜா மரணமில்லா 

து௫ச்திமுக்தியவிக்கும் உமதுபாதம்போற்றி சரணடைர்தா 

ர்வம்சமுழுஇற்கும்பக்கியைவளாக்கும் ேதனூறும்பா சம்போ 

றி யென்றுறு இத்துப்பணிக்சார், பணிச்சதருமசாதனை யி௪ 

ன் கருபாகோக்கமாய் ஏமா யாம் எமதுபக்தர்கள் எதைச்கே 

ட்டாலு சொடுப்போம் வீஃவதவக்கால் அர்ச்சிச்சால் சர் | 

ai Grvs_ws torr D Ips Fu] nD ௮ரளுவோம் வில்வவனமமேன் ! 

Bo இச்தப்பிசமரச்திரஸ்தலத்தில் பக்ரயோி ஒரு கள்வ 

ச்தாலும் எங்கிருந்தாவது என்னைஸ்பரித்தாலும் HUIS CRE? 

கு அபமிருத்யுசாராது பி/மாகதிரமாகும் சலக்து அன்பாய்! 

எம்மை௮டைச்தாரிடத்து 6யணுசவேண்டாம். சர்உஜீவன்க? 

ளிடச்தும்ஏழுகோடி அன்பத்தொன்று Be Mucho sw | 

LO wigs pa gp IRA UG. WILLIGUTGEST gonpGar 

ம் மிருர்யுஞ்செயமாறெமூன்றெழுத்தைச்சேர்க்கும் பக்தர்21 

ளிட த்தில் இரண்ட ற்றபூரணானர்த அத்விகவிரதாண்டவளஞ்ர், 

செய்குவோம். மிருத்தியுஞ்செய மூன் ஜறெழுத்தைக்கூட்டும்நி 

நண்மதியமாநர்து எம்மையடைந்தோருடைய முத்திகாலத்தி 

ல் உறுவுருது பிரமவிஷ்ணுக்களுடன் எம்மையடைகுவாய் ் 

எமதபக்தர்களை மமதையால் உபத்திரவம்செய்யும் தவிடர 

ர் 

      

  



m P திருமராஜன் சருக்கம், 

களச் HUI NE SH பாசத்காற்கட்டி கண்டத்தாற்குமல 

ஹிம்சித்து இருபத்தோருகோழ 5 பகங்களிலும் OLIVET 

ம் அமிழ்த்தி சரக. மாற்றும்போகெக்லாம் சின்படைளாற்ற 

கர்ப்பாய், சுசாலிங்கத்சை <2, FHT 9) DB விலவங்களா 

ல் மர்ச்சிரகடைக்கவாஃரூலடயப ரோசக்ஈளைமாற்றதீச சர்வ 

சம் த் துகளையும்அளித்து ஆன்பளவாப்விளங்குவேரம். அவ 

ர்களி.ம் நீடமணுகவேண்டாம், பரணகாலத்தில் இத்தலத்தை 

நினை ப்புவ £சள்மன் கோபரூபம்கொளளவேண்டாம், கோதா 

னம் எஃக்கச்வராபின் UTIL கு BISA UM Fon sIANT Bw 

கைலாசவாசாதிகான்கவொன்றளிப்போம் அ௮ன்னதானம்செ 

ய்பவர்களா மணக உத்திலும இம்சுககவேண்டாம், உனது 

ஆயுத களையும் டஉைவரவசாதிபத்திடச்தையும் சற்்2தாம் எ 

ன்றுதுருளிடக1த்சனைச் கடமராஜன் பக்திபோடுபணிச்அு பி 

ரபுவே எனசுசரீத்சல் பசபதிபாசமும்முனைச்சூல சாற்ற 

EO ௮ரவமயமாகியஇடஆ. பதத்தால்; தத்த சோதிமய வ 

லப் .தம்௮ மர்த்தியதால் ரான் என்பசடங்கி ஆனந்தாதீதழூறி 

ற அடியேனை நாற்றொன்் றில்ஒன் ரய்ப்பிரிச் தப பிரஜை களி 

ன் துஷ்காம்மதண்டனைசெப்பும்பட விதிததீர், ஸ உஜீவண் 
க்ஞள்ளும்்௮மர்க்து பஞ்சகிருத்திய _னம்புரிஈ,து பக்தர்களி 

ன் வன்பளவாப்விளால்கச் சித்திமுக்துயளிக்கும் உமது பாதத் 
'தாறும் அமுத சாரைகளிற்பிரிந்து பிரஜைகளின் வினைக்கடா 

யிருண்டமர்ச்து அவர்களது வினைக்டோய்ப்பிரிக்தனுபவிக்த 

'ற்களித்தபிராரத்துவாந்தியக்தில் உருச்காட்டி கல்பகோடிகால



திருமராஜன் ச க்கம், ar 

ம்வரையில்செய்யவேண்டியதண்டனைகளை நெரிகாளாய்க்கா 

ணும்படி லவ்வொருகிமிஷ BOE FB ofl சகற்பூரப்புகை 

யின்நிையள வாகும் Di 7s Gia Tsp வார்சசம் மழுஜனன 

த்திற்உனுப்பியும் பசிமுகலிய?சாயப்சவால்வருக்திச்கொண் 
Lt) C 

Cr of FiG ர்ர்டு Boh EG உட்டா லிவி திக கமரணகாலங்களை oy 

௩கயகப।ந்துமோச்ருநடிமேன் உமசாக்ஜைசயகதியாகவு 

டையேன் என்று பலமுறைபிகது HO MEH so Vol FF 

“(ep Loaf Fat & chy 30 Js 50, B Lyi முப்புரிட்பாரற்தையும் பெற்று ர 

வாமி சிருவ்ட்டி க் ஈதசெய்யும 9 Hs oe amb 1 afiom a Fo 2 ar 

மார்க்கண்டேயரிட w suri a Os7 Dang ஓன்றிலொன் 

மூய் என்னு டுந்க அன்பர்களின் வினையகற்றும் சண்ட மூ 

ம் அுருளைவிட். கலாதுபர்பபசத்தும்பாசமும் ஈன்றொன் 

மும் சூலமும் தா கசெதகிு.ரரபரநஸம் சத்தியையும் சத்தி 

யம்சமாகியஇடக்மாலைபும்காட்மெரசூசி சசுதுடன்விளங்கி நா 

ன்என்பதுஒுங் கும்படி. aT oO BLO I BMG it OD overly wy 

i டூ      

  

முதமயவீரதாண்டாவத்தை அன்பர் /ள்யாரும் ஜனனம் ர 

BOS Ae Hijo nud pg BARS MIF PD yi so HS 

- கோலத்தை யடிபேனும் கேத்திரே!ந்சவழுறும்படி. தரிசித்த 

ற்கு ௮ ௬ல் செய்ம வேண்டும் எனறு பிரார்த்தித்தகர்மராஜ 

ச்னையிசன் ஹே ஏமா நம்முன்னின்று தரிசிப்பாயென்று பக்த 

சரேரஷ்டமார்க்கண்டேபர் அஞ்சலியஸ்க்கரரய் ௮ருஇல்சிற்க 
சீரிவகங்கரர்கள் பாசத்தால் ேபல்பாலீர்க்கும்சாலசரீர த்தில் 

தென்முகமாய் வாலாம்பில பென்னும் சிற், SP sod ss



AT ம் பட டி சு 

Gir கருமராஜன சருக்கம், 

12ர௩டி சதார், நங்மடிசயவங்கென்டு லீ தகுமபஞ்சமூ முத 

லிய ஒடக்குமபடி பிரணவாகாரபாகய சங்களு சல்லரி மு.கலி 

ய ராகங்களம அ௮சண்டாகாரபபிரகாசமும் விவட்கிறறு, 

கீ மராஜன் கள்டா/னரகபரவசமாய் Foo BHT VLD 

OID 5 LIE. சித்தாபிரதமையபோலகசின்ற பின்புளமரணை 

பெற்றுக கண்ணீர்சொரிய பிரதட்சணாமஸ்கசாரம்செய்து த 

Gps Porgy AS Bur bs FUT தமோகுணனாகிய அடியே 

னிடங் இருபைரொ ணடெழாககிருபாசுவரூபத்தை அடியே 

ன் எப்பா மாதம த AR க்கு பப. அனுககியகிக் 5வேண்டும்' 

என்னைச்சங்கரிகத இககலம மிருதயுஞசெயக்ே 2திரமென் 

௮ம் மார்க்கண்டே யபுரம் என் அம வி சா சகவேணடுிம tg bert 

தார குஹியஸ் தானமாகய பாதரதே௨ தாசுவருப கற்பக்கி. 

க மத்தியில் ழ் மூகமாய் விளஙகும சதலகுண்டலிென்னும் 

அபிராமசுந்தரி ௮. ாத-டத்்தினிடத்தருள்மயமாய்விளங்க 

பிரமரந்திரமத்தியவாச அரா சலிங்கக தினின்றும கரதிவாசபு 

ரூவரையில் சச்திய வேளையில் சர்வலோகங்களிலும பிரகாச 

க்கும்படிபுரியம் அமு சவிரதாண்பவத்சை விஷ்ணு தலியோ 

ருடன் தினம் அடியேனும் சமிசனைபெறும்படி யலுக்கரகிச்ச 

வேண்டும், பிரமரந்தரமாகிற இத்தலத்தில் ௮முதாய்விளக்கு 

ம்சம்மை மரணாகாலத் சில் மறவா தார்க்கு மறையாதொளிரும் 
சமது ஆக்ளஜையின்பிரகாரம் மார்க்க ணடேயரையொர்த My 

ன்பர்களிடம் எனது வைவசுவதாஇபத்தியக்சைச்செலுத்து



GHWT Rar 7 HEBU, ராஎ 

9றசேயில்லை, சமஇடச்தில்முன்பு பக்இடிள்்ளா தேகாபிமா 

VAD BTM MTGE tet wins Hu aS புண்ண் 

சசீசிடாப் திர்லோகங்களில் ஜனனிம்கும்படி உ னிக்சவும் த்ம் 

டெதசன்/ம சாரீசர்பார தலிபலுமின் ரி மாயாசகிக௪ மனோம 
மாயுள்சா பாபிகளை மிரத்தண்டி பது ஜனனராரரங்ஈட்குது 

“லுப்பவும் அப/ிருத்புவைத்திய்க்க ௨உவலிபெற்ற இவபத்தர்ச 

ளின் மசமையைய 1 Ola 6D) மூட்னு ஞையயான் ஜிவண்களை ட் 

பத்றப்புனெ முதலில் yYIDRSY MAM S HH MB) வர்ர 

ளைப்பற்மின் பின்பு யானணுப்பற் பவும் ௮வ்வபமிருத் தும 

நடுக்கன் அச்வனோடு வியாபிக் கு 6 எனது சுவரூபகலை தம் 

மையடையவும் ௮லுள்ை காதர மண்டும், ADOT WGN BHI 

WILD 9 Cu mom w Fox Hpi PUD). $FLOUHHHEU 

சர்துதும் சபால சர்த்சம்ளன்றும் உடல Lp a, இய இடத்திற்பெற 

கும்தீர்த்தம கரா தீர்ச்தம்என்றும விளங் அத்,£ர் த்தங்களிச் 

ஸ்ரகாகம்பண் ணுவேரசட்குர் சர்வாபிஷ்ட்டமும் தந்தருள 

ல்வேண்டும், பரணிடட்சத்திரதினம் காயதீ/ த்தத்தில் இடை 

யளலாய்தீ தென் முகமாய்கின் று எமாதிபதினான் குமர்இிரங்க 

சைஸ்மரித்துத் சோய்பவர்களை சான்ஹிம்சிக்கிறதேபில்லை, ஐ 

ப்பசிமா சம்பாணியில் ௮வ்வாறதில் ஸ்சாஈம்செய்து தமக்கு 

ள்ளன்னம்கிவேதிப்பவர்வம்சத்தை வழுதலைமுறைவரையில் 

ஹிம்டிக்கவில்லை, மார்கழிமாகம் என்னை யூதைத்தமஹாவி 
சீபாததுருணோசயத்தில் சாய கபால தீர்த்தஸ் மாஈம்பண்ணு 

வோரை ஒருகஃ்பபர்£ந்தம் இம்சிக்கவில்லை, மஹாவியதிய 4



லு க ருமராஜன சருக்கம், 

£ Dy nS crm) 5015 B ov GING Tt wares! gy db WB Dm BI) GF 

ஐய மந்திரமும்ஜபிக்துக சோய்கறு சர்பபணமசெய்பஉர்களை 

என்னுலூற்குக் கொண்மியபோகிற பில்லை. கபா௫ரீர்த்தத் 

தில் ௮ன் DIME GH.) WIGHT gi al (CT SI QU oo Ba 

தருப்பணம்செய்து மிர) புள்செயமஹாம5கரம்ஐபிது 2 

க்கு நிலோற்பலமாலைரூட்டி வில ததால்அர்ச்சிகுறு உளுச்த 

ன்னம்்எள்ளன்னம் 8லேதித்தூத் சமதுபாருத்துறும என்னை. 

பும்ஏகமாகத்தியானிச்து என்சரிசையன்னி தமதுபூரண௫ரு 

பாசுவரூ தரிசன /செய்பவாஃவின் குலத்தையும் உபழுசா 

FoHLNIGFS OSIGH) 2 gs7T a? v. 

FRH OS LF} அவா 2 sa QunGe துவா கூஷிரமி 

அவர்களுக்குத் தமதுபரகதர்தகுள வேண்டும். Bos 

ன்பர்களோகி அடியேனும் சமதுபதததொல்ங்கிப2பரான 

நீசமுறுவதுடன் வைவசதாதகிபச்சியம ஈடத்தும்வலிமை 
யருளல்வேண்மம், அடியேன் மார்க்கண்டேடர்பேரிலும் 

உமதுருவிலும் பாசத்தைவிசிப குூற்றத்தைன்னித்து அவ் 

வபராதவர்த்கிபின்்பெஈரூட்டி அனுக்கரகம்செய்யே வண்டு 

ம், என்றும் பலமுறைபணிக்தார். பணிர்தஏமனை யிசன் ௮ 

ரட்கணுற்று ஏமா எமதுசன்னிதியில் சிவலிக்கப்பிர Sas 

டைசெய்துபூஜிப்பாய், நாம் உமாஸ்கர்தசகிதம.ய் விடையே 

O மகாகியசிபாத௮ருணோகயத்தில் கபாலதர்த்சத்சருூல்



கருமராஜன் சருக்கம் AT Fao 

a . ‘8 ர் . ச ர. . . 
விள ககுவோமா, அச்சாத்தத் சிற்ப து 2 AF sat கட்குவி 7 

காண்டவதரிசனமும் மூததியும்சந்சரூுளுவோம். என்று இரு 

UI OAT IT, (8 KOM Bair புஷட்பவருஷாரசெயத Mas ais 

ரீத்தியங்களைக் கோஷித்தார்கள், பிரமாமுதலியதேவர்க 

வத்தைவணங்கி ஏமனயுதைத ர சாலச்தை யெப்பொழு    

பம் யாங்கள் தரிசிக்கும்படி மரு வேண்டம் பிரசீதாஷகால 

குதில் விரகாண்டவதரிசனம்செப்பஉர்கள் பாபம்சககிப் புத 

இரமித்தரகள ம இரதன தான்யா தி Totti. ot gas Nor De gt 

ல் பாகங்களம்அனுபவிய்து மோக்ூம்றுடையவேண்சிம் எ 

ன் நவரற்களை கேட்ப பணிச் ரார்சள, ஈசன் ௮ துமெ 

ன்ரர், காலளையுதைச்தகாலத்தி உஜித்க பத்திரகாளி செவ 

னெதிரில்கின்௮ு மமஸகைரித்து சுவாமி தடு LIT OHS PRR F 

தீரவும் அளிக்கவில்லையேயென் ௮ பிரார்த்திக்கனர், ஈரன் பு 

ன்னகமையுடன் எமதுசரயலாகி (பத்திரகாளி 8ீ உனதுஉருவி 
ம்கேம்ம பரிவாரதேவகைாள்சூழ எமதுவடபால் ஜலமயமா 

யபர்ர்து எமனம தரிசிக்க நபஉர்களின்- போகக்களையும் பூ 

ரீப்பிரேதபைசாசங்களையும்* வரச திசெய்குலாய் சன்னியா 

மாதம் ௮பரபட்சாவமியில் ப ததீர்ச் சத்தில்படிக்து எம்மைஸ் 

பரித்தால்யாம் விடையிலாசோசணித்தக்கு திச தவேண்வெத 

ருளுவோம்ஏன் ஐருளினர், பக்திரகாளியீசனருளியபடிவடபா 

சச்தமார்தனல, சிலபிரான்சர்வகேவாதியஅன் பர்கள்யாவருவ் 

சாணும்படி சென்முசமாய் அவ்வவர்களின் பக்தியளவாப் ஹி 
் ‘ 1 sos cas 

ரு ச,டாந்கரபுருவெல்லை பில் உருக்கரட்டிகின்றார், மார்க்கண்



atid தரமராஜன் சருச்சம், 

டேடரின் பக்கியென்னுர் பாசத்தில் ஈசன் சட்டுண்டிருப்ப 

தைப்பற்றி சர்வச்சிராளும வியக்நு மார்க்கண்டேயர்பெற்ற 

பேறு யேர்கள் எக்சரமம்பெறுவேமோ என்று சிவச் 

ச்சிந்தித்சார்சள், ச ஈமசாறன பூ. முஇசர்சன்னிரி 9௨ எ இர் ள் . 

சமாப்காலேசவசசென்ங் இலிங்கமும 9,6) Po Fat OU. oF ND A 

ம்பிகையையும் DI Got sor OF LH UDB ot Lj) Fg sys 

TOG g TRCN CUM ET IGOFU BI 4 HI Dus sows oh pi ana 
ஆ ' , காலா பிரல பாசகனிருப! சூலபாசஹஸ்தா பம்மபாசா போ 

ற்றிபே நியன்புற. ுரித்தார். ஈரன். இலிய துதித்து 

ஹேகாலா வமபேரிலும்பாசம்விசியவபராகலத gobs 

சோம் வேண்டெசருளுவோம் என தீருவாய்மலககார், ௧ 
. ச ச eC . 

eorLenhi g சமது பூ௪பின்பொரு ம் அமைக்க வடபா 

அள்ள சாலதர் -தத்திற்படிர்து பஹாமூ ; திரையுடன கலே 

சுவராஎன்றுதுஇம்கவர்சள் பாபம்நீங்கித் தன கான்யா திகளை 

ப்பெறவேண்மும். அயன ஜெஃப் மகத FH 111 ௮மாவாசை 

பெளர்ணமி மாதவநடப் பிரவேசம் கிரஹண ம/(மாலீய பு 

ண்ணியகாலங்களிய்படிஈது தம்மைதெமிசிபபவ/க சவா 

பிஷ்டங்களையம் ௮டையவேண்மிம, என்ுபிரா திம ௬௪ 

ன் அவ்வாறருவி பறைர்கனர் ச ரமராஜன் கலே வரியை 
« . . ௪ “O ௪ 

யும் சாலேசவரரையும் அகேகபிரசக்கணனஞ்செய்து அநூதிசர் 
ச் . ௩ ௭ . ௩ ச ’ ‘ 

சன்னிதி.பில் உக்சாமோச்சமாய்ப்பணிந்து வில்வவனத்தப்பா 
பனு சு ௩ . ‘ . 

ல்மஹிஷ?ம மிவைவக தகம் அடைச்து சதாகாலநு ஷவத் இய



பிரமதி பாசன் சருர்கம், mds 

னத்து_ன் விரசாண்டவரோக்க முற்ற 2சகார், என்றுசூதபு 

ராணிகர்கூறிஷ:, 

19 5H! ராசன் சரக்க r குற்றும், 

19 பிரமதி சாசன சருக்கம், 

SP I ee cee யவை 

நைமிசாரஷ்பவாடுசள் ௬ காதீ/[தசமகிமையைர்சொல்ல 
வேணுமென் ௮ அன்போடு சூதரைவினவியகால் ஹேரிஷிஃ 

ளே சுதாபுழ்ககரணிஜீர்ச் தததைபபற்றிய ஒருபூர்வசரித்திர 

ம் கேள்வியபுண்டு அதாவது விசீரகோத்தில்'வை?ிரியனென் ற 

௮ச௪ன சிலவதியெவன் றபா/டமாளோம0ு கோமதி சக்கரை 

யில் Di wR Ss து என் இடா B Lam B 2யமழாச [செய்து காது 

கும்பியாகிய பிரமன் பஉரிட ததில் இசாச்சியதிதைலப்பு 

AFF கான்தபோமோ மபூண்டு தபம்திற்கு/சென்ுர், பி 

Bors இ இராஜரயபாகஞுெய்து ேசகானங டத் 

துூகிற்போது பாரம் வ Pople pth கபிலையைச்கானளு௦ OF ys 

BI; ௮வவிருடி பன்ுஷ்யர்கள். ஒப்பசவை ஆச்ச மறதி 

ம்குகொண்டபோைபில பச வெறித்து ஒடிப்போயவிட்டது 

பார்க்கவர் QD) b BOL CHL GBH SD OFM குஷ்ட மடைய 

கச்டவனென்றும் இழ்ஈபிலை சத்கரமத்திற்குச்வாகாகவே



nr 2. பிரமதி மாரன் சருக்கம், 

ண்மிமென்றும் சா. மிட்டு தன்னாச்சரமஞ்சென் ரர், அரசன் 

ரிஷியின் சாபத்தால் Hop pom 63) மிகவருநதி சனதுகுரு 

வாற திர்க்கஜீவி.பிடஞ்சென்று இன்னோய்க்குஎன்ன சசய்ய 

லாமென்றுபணிர்து கட்க” இர்ககறிவி சற்றுயேரஜித்து Qe 

னோய் பிர்மசாபத்சால் ஏற் பட்டிருக்கிறது. இதைஙிவர்த்தி ,' 

கும் படியான வில்வவனக்திற்சசன்று மாசி மாதம்ம தல் ௮ 

வ்வருஷமுடிவுவசையீல பிராதச்காலத்தில் இசரசான் குதீர்த் 

தங்களிற்படிந்து பின்புஅமுதபுவ்க்சரணியில்ல்ரானஞ்சேய் 

அ ௮பிராமிசபே௪ அமுகலிங்கக்ைதை அன் போடுதெரிசித்தா 

ல் சாபமநீக்க சு௪£ ரர் அடையலாம் என்றும் பிரம்மஹததி 

குருஹத்தி சோஹத்தி ஈசஹத்தி ப ரஹத்தி பாதிருஹத்தி 
பிதிருஹச்தி மு. கலிபவைகளூ ௦ அகத்தீர்த்தஸ்கான ததால்டில் 

கும், அத்தீர்திதவிசேவத்ைத ஆட௫சேவனாலும் கூறுதர்க்க 

ரிதாகும், ஞாயி திங்கள்விசேஷாாலம் என்றும் அங்குள்ள 

காலதிர்த்தம் சக்கர தர் த்தம் ஜென்மாக்கரப" பல் ஊக்கும், 

அசுபதிசீர்த்சம் குலபிதிர்ச்களை4 கரை2பற்ி கெவமலாகள் 

,கொடுத்து ஞானந்தரும், காளி த்சத்தில் புட்டா சிஅமர 

பக்ஷம் 5உமிபில் ஸ்கானஞ்செய்தால் குன்பம் மகோச.ர முத 

லியநோய்கள்நீல்கும். சாகர் எளில்க்ஷீரம்விசேஷம் அதிலு 
ம் அதிலுண்டான௮அமுதம்விசச ஷம் அவ்வழுதையீசனாற்றர 

,வுதிச்ச அமுதபு.௩க்கரணி மிசேஷமென்பதை உமக்குயான்வி 

ஜிவாய்க்கு. றவ. அவூயமன்று சுக தபுஷ்பங்களில்ஜா தியஞ் 

திவார்ச்சனையில்வில்வமும் மிசச்சிரேஷ்டம் இவ்விரண்டும் ௬



9 ரமதி ராஜன் சருக்கம், ராம 

சனால் அத்தலத்தில் கைலையிலிருக்து வமப்பெற்றிருக்கிறது 

அதனாற்றான் பிஞ்சில! ரணியென்றும் வில்வாரண்யமென் 

ம் திருநாமம் ஒற்பட்டது. இன்னும்பலமசாரணங்களால் 

் னேகநாமம் அத்தலத்திற்குள்ளு அ க்தலம் காவேரியின் 

சீ னபால வானளாவி. வில்வவிரு-தீங்கள் நிறைச்து பணக்க 

மழவிளங்குகிறது. அங்குசென்று சுகம்பெறு37/என்றுபுக 

ன்ரார்அவவுரைபேட்டஅரான் குருவைப்பணிற்து கட்டளை 

பெற்று இராச்சியத்தை மம்திரிகளிடம்ஒப்புவிக்ு அனே௪ஓ 

ட்டகங்களில் இரவியம்எடு ச துக்கொண்டு சுதபத்தினிசஹித 

ware அ?ேகபிராமணர்களுடன் காவேமிதீரம்வக்ு கெணபஇ 

Ws 1 GOH ul b பொன்னை தி?யயென்று ௮ Oh Fad செய்து ௮ இல் 

சுகல்பிததுவிதிமுறைபமிழ் த CGS GT aries ston FOF LI ga 

கொண்டு ஈூன்றுதினம்௮க்குவசித்ன பின்புவில்வாரண்யம 

டைந்து நகர்ப்புறத்தில் ஓட்டகமு)தலியமிருகங்களை நிறு த்தி 

உத்தமப்பிசாமணாகள்ளசூழ அங்குள்ள, இர்த்தங்களிங்படிற்தூு 

Li BCH Sa ரக்ஷமணிக் கு] ஆலயத்துட்பிரவேசித்து சங்கல்பித் 

து கணேசரையும் க்ஷேத்திரபாலகரையுற்து தித்து அமுதபுஷ்க் 

கரணிபில்ஸ்கானஞ்சேப்து விச்சவூதானங்களைகடத்ச௪ மும்மு 

ைவலம்வமது அபிராமி௮ும்பாளைத்தெரிசித்து Gar 2 oR 

யடைந்து வில்வவிறாகூடத்ைைதப்பணி£று பந் ழகை வரலா, 4 

AF gs gi சிவதெசரிஞார் த்தம்உட்செல்லற்கா BOGE SIU ws h 

$s Plas a wo Cott ty — oor Rasmbooeeci9 Go» ods an .. 
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WIT greur 7 LT ev Li Or சிவரூபமாயுள்ளமகாவிஷ்ணு ப 
் ச



mids பிரமதி ராஜன் சருக்கம், 

மூர்த்தி பிஞ்சிலம் தர்மராஜா சோரகெணபதி அமு சகடே 

சுவரர் விரதாண்டவேசுவரரையுஈதெரிசித்து சிவசன்னிதியில் 

நின்று ௮பிஷேசாலங்காரார்ச்சனநைவேச்தியதரபேே சாமர 

ன்களைச்சேகரித்து சங்கற்பிக் து ௮நுக்ஞைபெற்று a BL! gf 

புண்யாகஞ்செய்அ பச்சமெததுவாரபூஜைசெய்து உட்செல ் 

பிர தோஷகாலத்தில் இருபதிஞயிரம்பாசம் வாசனாதலமுபி 

அதற்கேற்க பஞ்சஞூரண பஞ்சத்துவச் பஞ்சபல்லவ பால்த 

யிர் தேன் சர்க்கரை கருப்பஞ்சா,ஐ பஞ்சாமிர்தம் இளமீர் 
பஞ்சகெளவியங்களாலும் செர்சர்களாலும் ௮பிஷேதெ௪ 

சகஸ்திரதார சததார கெவை௫ரும்க சகல்கங்களாலும் புஷ் 
போத்ச வில்வோதக மந்திரோதகங்களாலுக் தாரையாக௮பி 

கேகத்து கொதசகவசமும் வஸ்திமாபரணங்கமாம் இண்டை 

மு;தலியசுகந்தமாலிகைகளுள் சூட்டி சித்திரான்னபக்தியவர் 

க்க கனிவர்க்க ரஸவர்க்க தாம்பூலமும் நிவேதித்து சகஷ்திர 
காமச்தால்௮ர்ச்சித்து தித்து ஈமஸ்கரித்து நைவேத்தியக்க 

ளைவிகியோடுத்து தான் ௮ன்றுஉபவாசமாயிருந்து மறுதினம் 

முதல் உஷச்காலத்தில் கால காய சபால காளி Firs se kage 

ற்படிர்து. பின்புஅமுசபுஷ்க்கரணியில்அன் போடுஸ்ாரானஞ் 

செய்து சத் திவெக்தைவிதுப்ப்டி பூஜித்துபணிர்து னேகதா 

வங்ஈளைச்செய்து மத்தியானத்தில்மாச்திரம்புசித்து வசித்து 
வருகையில் தனது சரீரம் சுவரனமயமானதைக்கண்டு மிகக் 

சளித்து ஆலயதக்ைவிசித்திமாசகஅமைத்து கித்தியபூசைக் 

காச சிலிராமக்களும் சுவாமி௮ம்பாளுச்கு 2ர்.த்தஜாமச்சி



பிரமதி ராஜன் சருக்கம், Dat) 

ல் புருகாப்புசாச்தும்படி புமுகாப்புகோட்டமென்றுசிலகச 

மன்களும் ஏற்படுத்தி தெச்தஞ்செய் தூ வியுதலிக்ககத்தின்வா 

திக்கில் ஒருபாணன்சல் லுர்தூரத்தில் சிவலிக்கஸ்சாபனஇ 

ய்து விதிப்பிராரரம்பூசிச்து அகேகவ2ைெத்காபரணங்களை 

ட்டி சனதுகாமமாெபிரம இசுவரரென்றதர்ச்சித்று அழுகி 

iss Bis பதினெட்நொள் 2 GrabemsussmpIG75He0 

அவஜாசோகணமுாம் தேவர்கட்கு அழுதளிக்க மேத்தி 

ரமபெளரணமியீல் பங்கள தீர்க்தத்துவஜாவபோசகணமும்அசு 

   

ண்னான்குகாள் முன்மஹா துவஜாசேோரகண அருர்திருகாள் கால 

'சம்ஹாசமாகிய அத்தலமுக்கியஜதீசமும் மிகவிசே ஷாலங்கர் ௪ 

மரய்கடத்திசிர்திரை₹௯ஷத் இரத! த்தமறு தனரூகல் மெளனோ 

DF SUP BOL gL உத்ரவகாலத்தில் சிவப்பிரிதியாய் சர்வஜன 

ங்கமாக்கும் வட்சஸான்னபோஜனமும் சுவர்னவஸ்்திர தபா : 

ண தானங்கள்செய்யும்படியும் ௮அகேககராமங்கள்தெத்தஞ் 2௪ 

ய்து நித்தியபூஜைக்கும் தன்னால்விசேஷமாயேற்படுத்தி த 

ஒப்பிரதகூநிணஞ்செய் து சுவாமிசன்னிதயில் ₹மஸ்கரித்து த் 

னது. ரச்செயஞ்சென்று சலகாலங்களிப்புடன்வாழ்ந்து ௪கர 

சிவத்தியான க்சால்சவனடியடைர்தார் ஹேரிவஷிகளே இத்து 
லத்தில் துர் மாதம்திருவா திரைஈக்ஷத் இரத்தில் இரண்டுமாக் 

கால்தேன்வடிக்ஈட்டி. அருதலிங்கத்திற் தறுபிஷே௪ுத்து wv. 

டனே கலக்காராவின்பால் அபிஷேகித்து தெரிசித்தால் ௮நே 

சஅற்புதங்களைக்காணலாம் கார்த்திகைமாதம்முழுதும் பிரா 

r டத்தில் ௮ழமுசபுஷ்கரணியில் ஸ்சானஞ்செய்த ௪,௧5௪



WT i ds ரெத்காகான் முத்தியெற்ற சருக்கம், 

ara goed கெய்விளக்கியெபவர்கள் சர்வசு திக் களுடன் 

நானம்பெஅவ வார்கள். வில்லாரண்டஸ்தலத் இல்யார்எதைவீ 

ரும்பினா ௮ லும்பெறுவார்கள். ஆனதால் அத்த) இல்வளிக்க. 

பெற்றன னிர்தைகொள்ளாதற்கிகதையே அடை யவ 

ம். இந்தஅதக்தியாயதீன றத வபக்தர்களிடம் லா௫ிப்பலா - 

சர்வ௫த்சிகளுக்கான இணைஷயம் ஞானமும்பெறுவார்கள் என 

று சூ தமுனிபுகன்றார், 

பிரமதகிராஜன் எருக்கம் முற்றும், 

செத்நரகரன் முத்திபெறுற 

சுருக்கம் 

மைமிசார்ண்யவாசிகள் பசுபக்ஷிமிருகங்களும் இத்தல 

த்தில் மாணமடைநக்தால் மு.த்சிபெறுமென்று முன்சொல்லி 

WES யாங்கள் கன்ருய் உண்ரும்படி உணர்ச் தவேணுமென் 

று வினகியத்த்கு ஹேரிகளே மிகஏம் ஆச்சரிய த்தைத்தரும்ப 

ஓ.யான.. வியாசர்£.ற்தெரிக்த பூர்வசரித் தரத்தைக் சொல்கி 

C pm கேளுங்கள். விசாலார்திம் மென்றபட்டணத்தில் Gr ger 

ciGencrpma Gu மிகமானஅகாரத்தையம் சம Baga ip.



Ga St HI or IPSHOUDD F Hi aid, ric 

பையும்கொண்டு இநதிரிடங்களைஐபித்தவளப் வாழ்ந்துவருங் 

காலத்தில பூ/வஜன்மபுண்ணியவா 1 இளுல் வீரஃபுண்டாகி 

ுகத்தில்இச்சைவைக்தால் றுக் சனை ந3யயண்பெண்ணும் சம் 

ரசாசரச்சால் எவன்னசெளக்கியம் இருகிறது பாயாத 

ல் ஏன்னலைாபம அதிமத்தியாந்நுமில்லாஇதிர௰8ற பிர்மாகக் 

GIF MTHS O FHIBO & FM “pita um எய்விதமாய் 

ஜெபிடகலாமென்று விசாமடசஈது தன்றனுடையரன& சை 

அன்னகதானமா சலியவற்றுநிலவுசெயது வைராக்கிபலஷானம 

டைந்து சலயாதகிரையாய் அனேகதிர் ததக்களிஉ௨ஸ்ரானஞ்டெ 

ய்து வேறாரரகனஞ்செயறுகொண்டு வில்வாசண்யம் அடைக 

MEGS ழரைத்கணடு மபிங்கச்சடைஈது QO os Tas 

உ “மு Haya gin Pus Davai aos துதித்து & HTS Gay soot Dov 

ஸரரனன் ரெம் துமாகாபரணபூஷிதராயிருக்றெ a ராமிசமேோச 

அ மு,கலிங்க DOD அழுகை Gor sy aT A gn ௮ேகபிச 

சுகணாபஸ்ராஞ்செய்து அங்குமூன்றுமாள்வசிழ்து இருக 

கைல் அ௮வாரமுழைக கும்படி சேவஉலச ததிலிருக்து சிவ 

ஆரதர்கள் விமான த்றுடன் வர அதேசமயத்தில் வில்வவன ௬ 

இல ஓரு டன் ஒருபுலியைழமபாலடிக்க அப்புலி பிராணவி 

நியாதமாகுஞ்சமையததில் சிவனாதர்கள் பின்னும்ஒருவிமா 

னச்சருவிச்று இவ்யதேசம்௮ுரிச்து இருவரையும் சிவலோக 

சூசேர்த்சார்கள், அந்தகோஷத்திரக்தில் எந்தஜெர்றுச்சள் இ 

றந்தானும் வாச த்சைச்சேரும், ஜனன மரணத்கிற்குப்பு 

Mb i முத்திய டையவேண்டு?4 ரர் அந்தக்ஷேத்திரத்தில்



mo செத்நாகரன் முத்திபெற்ற சருக்கம், 

ஸ்திரமாயிருர் து மரணாஉஸ்தையன்னியில் மு.த்திபெ௮வார் 

கள் அதிதிகளுக்கும் தபிகளுக்கும் ௮த்சலக்தில் தருகவளம் 
௮ன்னங்கொடுத்தாற் சொடுத்த ஒரு அன் ன த்திற்கு அயிர. 

வருஷமாக இவலோகக்தில் வ௫ப்பார்கள் இருஷ்ணஅங்கா” , 

சதுர் ததசியின்காலை.பில் அ௮ருசபுஷ்ச்கரணி.ிற்படிற்து சிவன 

இியானமாயிருந்து அபரான்னசாலக்கிலுந்தோய்ந்து தென்மு 

கமாய்ரின்று இலம் அக்தையடைன் ஏமாதிபதினான் குமந்திர நீர் 

களால் தர்ப்பணஞ்செய்து திலான்னத்தால உமனைஉத்2௧9த் 

தூ பெலிபோட்டால் சர்வபாபக்களும் நீல்செ சிவலோகத்தை 
யடைவார்கள்” சுதாபுஸ்கரணியின் பக்கமிருக்கிற வில்வவி 

ருக்ஷத்தின்&ழ் பாத்தாதரனஞ்செய்தால் தேவலோகத்தை 

டைவார்கள். ஹேரிஷிளே ஆதியில் கலாசாதென்ற ஓருபக் 

தர் முக்சியடைந்த சரித்திரத்தை ஜன சாவியாசருக்குச் சொன் 
னதாய் வியாசர் எனக்குரை கதவண்ணம் கூறுவேன் கேட்க்க 

ள், சரோழதேசச்தில் ஸ்ரீவிருக்தியென்ெ அனனகரகதில 

கலாகாதென்றஒருபிராபணன் உருச்சிராக்ஷக் இனால் சிவலில் 

கம்போல் ௮மைத்துச் சரலும் உ௱௫.ரச்கத்தால் சவச 

குண்டலக்களும் மாலைகளும் தக(௦ முறும்விபூ தியம் அணி 

ந்து மிகபச்தியுடன்தினம் தரிகாவள உனஞ்செப்து Bast. 

தனக்கட்டைகளால் அழுதீசர்சன்னிதியில் தூபமிட்டுவர் தா 

ர். அக்காலத்தில் ஈசுவாபரிக்ஷார்க்தமாய் நாளுக்குகாள் வ 

மையடையும்படி நேரிட்டது. மக்காலத்தும் புகையீடு் 

சதி சரியத்தில் வழுவாது நிஉம்முசலிமவற்றைவிற்று தூப



செத்காகரன் முத்திபெற்ற எருக்கம், ௬0௯ 

மிட்டுவரும்போது தன்னுடையகுழர்தைகளும் பத்தினியும் 

இ.ண்மகொள் உபவாசத்துடன் வருந்தி சலாகாதரிடம் அவர் 

பத்தினி தன்இருமால்கலியத்தைக்கொடுத்து அடிசிலுச்கான 

வன்லாக்கெரும்படி கொடுக்க ௮தைக்கைபற்தி கடைவி 

, கள் செல்லுல்கலாநாதர்முன்பாக சாம்பிராணிவர் த்தகர் 

போல் ஈசுவரன் பொதிமாட்டென் ௨ர அ௮வ்வாத்தகரைக்க 

ண்சி மிகக்களித்து அ௮முதபடிசாமான் வாங்குவதற்குழு 

ன் இவவர்த்தகர்வந்தது எம்மையாளுஞ் சவருபையேயென் 

றுமாங்கில்யத்தை வர். ச ஈகர்கையில்கொடுச்து சாம்பிராணி 

யைவாங்கி விரதாண்டவர்சன்னிதியில் தூபப்பணிசெய்து 

கொண்டிருந்தார். அவர்பெஹத்தில் பத்னியம் குழந்தைக 

ளும் கலாநாதரின் வரவை விரும்பிப்பசியால்வருல் துவை 

மாம்றும்பொருட்டு ஈசன் குபேரனையழைக்து ஈமதிடம்மிசப 

தீதியுள்ள கலைமன்்ூஹச்தை கின்னகருக்குச்சமமாகச் 

செய்குவாயென்று ஆக்ஞாபித்து பூக்களையால் கித்திரைய 

டைந்த கலாமாதரது பத்னி.பின் சொற்பனத்தில்தோன் யி 

உனதிருமங்கல்யத்தைச் தரித் துக்கொள்ளென்று கையில் 
கொடுத்து உனக்குச்சர்வஜசவரியமும் ௮ளித்திருக்கிறோம் 

என்ன மறைந்தருளினார், உடனே சொற்பனக்கண்ட அந்து 

அம்மை விழித்து எழுந்து கையில் திருமங்ஃல்யம்இருப்பதை 

யம் விடும் விட்டிலும் ஈவபெத்னமபயமாய்விளங்குவதையும் 

அடிசிலுக்கானபதார்த்தங்கள் இருப்பதையும் கண்டு ஆச்சரி 

மமடைந்த இருவருளைவியந்து திருவமு gi 'பாகம்பண்ணி மித



ara. D செத்காகரன் முத்திபெற்ற சருக்கம், 

சீசந்துஷ்டியாய் கலாராருரின்வரவை யெதர்பார் த்திருர் தரர் 

பரமசிவன் கலாரகாதரே உன்விட்டில்சென்று அமுதுண்டு 

பசியொழிப்பாய்என்று கலையகாயஞார் அறியும்படி அசரீரிய 

யுரைத்தனர் ௮அதைக்சேட்டகலையர் சிவாசக்ளையைமறுத்தத்: | 

அஞ்ச சன்னிதியில்பணிந்து தன் மனையில்சென்னு அங்கு. 

றைந்துள்ள நகிதிக்குவைகளைக்கண்டு இவைகள் உண்டானவி 

தீம் என்னென்று கேட்க மனைவி தான்சண்டசொற்பனத் 

தையும் விழி சவுடன் நிதிகள்சிறைந்துள்ளதையுங் கூற ௮ 

தைக்கேட்ட காயனார் சிறியனை யாட்கொள்ளும்படி திருவ 

ருள் இவ்வகையாயிற்றோவென்று கடவுகாவணங்கி அடியார் 

களோடும் ௮ழமுதுசெய்து சவசன்னிதியில் மிகம௫ழ்வுடன் 

சிலகாள்தூபமிட்வெருகையில் தேளாபுரம்என்கிற திருப்பனை 

Hsin us RIO DES ஒர்உகதமமாது சித்தமும்வுரனைப் 

பூஜித அவருகையில் ஒருநாள் புவ்ப்பமாலையைச்சாத்தப்புகு 

ம் வேளையில் தன்இடையுடை நழுகத்று, அதைக் தன்முழக் 

கையால் ௮ணைத்தக்கொண்டபடி சாத்தமுயன்றும் கூடா 

மையால் மிகவருந்அம் ௮ம்மாதின் பக்திக்கெங்கு ஈசன் குனி 

நீது மாலைசா தசப்பெற்றுக் கலையரின் பக்திவிளை வையும் அவ் 
வ.த்தமிபின் அன்புப்பெருக்கையும் பற்றுள்ள அடியார்கள் 

யாரும் அறியும் வண்ணம் நிமிராு இருந்தனர், ௮த்தேச 

த்தாசன் சுவாமி குனிந்திருப்பசைச் தெரிர்து ௮னேசடானை 
ச௪ளால் சயிறுமாட்தி இழுத்து நிமிர்க்கமுயன் றும் அவ்கிலி 
க்கம் சிமிசாமையால் மிகச்சவலையுத் று இருந்தனன், கலைடம்



செத்காகரன் முதீதிபெர் ற சருக்கம், 07௨௬ 

அக்காரியங்களை த்தெமிர்து ௮வ்வூரையடைந்து இலிங்கத்தில் 

புஒப்பத்திண்குகளையமைத்து அதிலும்தன்சமுத்திலும் கயி 

மாட்டி இழுச்கும்போறு இருபையுடன் சிவபிரான் கிமிரம 

ஜார், பின்பு கலையர் சிவலிக்க ந்தைட்பணிர் ஐ வில்வவனம்னு 

டக்து சிலகாலம் தாூபப்பணிசெய்_துவருகைபில் அங்கு இரு 

ஞானசம்பந்தப்பிள்ளையாரும இருகாவும்கரசுசுவாமிசலும் ௪ 

வதரிசஞார் த்தம் எழுந்தருள அவர்கட்கு மிகவிருப்பு..ன் ௮ 

முதுசெயப்வித்து ௮வர்சள் அருளைப்பெற்ற௮ு அன்புமேன்மே 

ஆமபெருச பதக்னியுடன் ௮ ?ககாலம் வசித்து வபதம் ௮ 

COL GST, 

சேோர்ழுராஜன் அமுதிசர்சன்னிதிபில் எப்போதும் தர 

பம்இிம்படி குங்லெிடக்1மசையென் று AvP a LG sor BoM Sy 

Osu gort, GanraleGor சவ௫ம்தனையுள்ளவர்களால்செய்ச 
Lica Gon. BT CTI WFAML மாறமல், அ௮தைமாதறமுயல் 
வோர்களைக் குறைத்து ஈடச்தமூயல் வேரை நிறைத்து வள 

ரும், என்றுரூதபுமாணிடர்கூஜி அக்மலத்தடைகத காகி 

நாதர் ஏன்ற பக்சரின்சரிசதரக்மைச் சொல்லுகேன் கேளு 

ங்கள். சோழகாட்டில் கெடபுரிஎன் ஓம்கரில் வேதசாஸ்இ 

மலங்களும் ஒவ்வொருதேசபாலைகளும் முழுதும்உணர்ந்த சஈ 

சிசாதர்சன்ற பிராமணன் சுமனமார்ச் சத்தால் ௮னேகசே 

சங்சஸிற்சென்று, அவ்வவ்வரசர்களம்ம௫மும்படி கவிகளைக் 

சொல்லி விசேஷதிரவிபங்களைச்ஏம்பாதிச்து சதாகடேசர்த்கு



toe  சப்தகன்னிகள் சிபிச்சக்சவர்த்தி ச்ருக்கம், 

அபிகேகாதிளும் லயத்திருப்பணிகளறாம் அத்தலத்தி 
ல் வீச ஷஅன்ன சான முஞ்செய்து ௮முச்புஷ்க்கரணியில் இ 
நிசாலமும்தோய்ந்து கிருவிகற்பமடைக்து தேகச்சாயல£௮ 

கெூகாளிருர் து முக்தியைப்பெ றர், என்௮சூதபுராணிக!' 
கூறினா, 

20. இசத்னாகரன் கலையர் காரி சருக்கழமுற்றும், 

  

21, சப்தகன்னிகள் சிபிச்சகீரவர்த்தி 

சருக்கம். 

  

ஹேரிஷிகளே ௮தக்ஷேச்திரத்தில் தேவர்கள் அசுரர் 

கள் பூசுரார்கள் அரசர்கள் ௩ரர்களாலும் ௮னே கலிங்கல்கள் 

ஸ் தாபிக்கப்பட்டி ருக்கிறது அவைகளின் தரிசனபலன்க 

ளைச் சொல்லுகிறேன் கேளுங்கள் அருசலிங்கத்தின் எதிரில 
காலனால்பூஜிக்கப்பட்ட காலேசுவரா எனற மவ்விலிங்கதரி 

சனத்தால் ஈரகவாறைநீங்றாம். அ௮தன் வடபால் உள்ள கால 
தீத்தஸ் ரானத்தால் அபமிருத்யுவிற்கேதுவாறை ரோகங்கள் 

sage, காலேச.ரரின்்ஈசரனத்தில் விரஹத்திவிமோசனத் 
இன்பொருட்டு தருமங்களை ஈடத்திக்காட்டும்படியவதரித்,2 

னாீசாமரால் பூஜிர்சப்பட்ட சரமறர்தசுவரபெரன்னும் அவ்



சப்.தகன்னிகள் சிபிச்சகரவாத்தி சருக்கம், 7௨௩ 

் விலிங்சதரிசனத்தால் கோடி.பாதகங்கள் Canad, அதன்மேற் 

புறத்துள்ளலக்ஷ௩மிதீர்த்தஸ் மானத்தால்சத்ருகஷ்யமடை வார் 
கள் சஎத்திரைமாத$*ச் ஸ்ரீ சாமசவமீயில் ௮த்தீரக்கத்தில் ஸ்ர 

Epos ஸ்ரீ சூக்தம்ஐபித்து பட்வதவாத்சனிசமேத ராம 

மா தரைத்தரிசித்தால் சரித்தி£ம்கீங்கும், -தமாதம் வெள்ளி 

க்மூமை மத்தியான த்தில் AMF oH Csr ow Shs gad 

ண்டுஸ்கானஞ் செய்தால் மஹாசெளக்கயக்சை அடைவார் 

கள், அப்புண்யகாலத்தில் வஸ்திரம் மடிஸஞ்சி வெண்ப 

ட்டு இவைகளை அச்திர்த்ந்கமையில் தானம் செய்தால் 

Sigs சுமாற்கல்பம் அடைவார்கள். ஸர/ராமாவமியில் 

பால் கெய் சர்க்கரையுடன் ர:மராதருச்கு அபிஷேகத் 
துப் பூஜித்து ஸ்ரீராமகவமிவிரசத்தை யனு்டி ததரல் 

சர்வகாமனாபலன்களையும் பெறுவார்சள், சுத லிங்சத்இன் 

வாயுதிக்கில் பிரமதீசுவராஎன்னும் இலிக்கத்தின் வடபால் 
உள்ளரோகறிவாரணிஎன்்இற,ீர்த்தத்தில் அற்பமமாதம் ௮௪ 

பதியன் ௮படிந் து அவவிலிககதக்தைப்பூஜித்து சன்னிதியில் 
இரண்டிம்குறையாதகெய்விளக்கேறம்றினால் ௮னேை கவித செள 

பாக்யெக்களையனுபவித்து சாலோகத்தை யடைவர்கள் 

அத்ர்த்தக்கரையில் ௮ன்ன சானஞ்செய்தால் விசேஷபலனை 
தீ.தரும், சு சாலிங்கத்தின் ௮க்கனிதிக்கில் ஐருகுமோசதார 
த்தில் . ஸப்தமங்களேசுவரர் என்று ஒருஇலிங்கமிருக்கிற த 

அதைப்பற்றி யான் தெரிந்த பூர்வசரித்திரத்சைச் சொல் 

இறேன் கேளுங்கள் .ஐூ.பில் இமயகிரிபில் பார்வதியோட



foe சப்சகன்னிகள் இபிச்ச்ரவர்த்தி சருக்கம், 

இரந்த லப். தகன்னிசைகள் பூவுலகத்தில் மனுஷியஜல் மமெடி 

க்கும்படி சாபமும் வில்வாரண்யத்தில் அமுதலிஙா தீதைப்பூ 

ஜித்துப் பூர்வரூபம் அடையும்படி சாபவீமோசனமுூம் பரர் 

வ.தியினால் ௮ளிக்கப்பெற்.று பூவுலகமடைந்து மனுஹிபஜன்ட 

த்துடன் சிலகாள்வசித்துவருகைமீல் சாபவிமோசனகாலம், 

வரப்பெற்று வில்வவன த் இல் ஆமுதலிக்கக்தைப் பூஜித்தப் 

பூர்வரூபம்அடைக த அனேகவிதமாய்ததுதித்துத் தீபம்செ 

ய்யும் ராது ஈ௬ பரன் பிரச்தியக௩மாடி ஸப்சகன்னிகைகளை 

கோக்க எம்மைபஜி $சமையால் மனுஷ்யஜன்மங்கசள் நீங்கிப் 

{TAFESIUG MI OUAVT sor, இன்னும் உங்சட்கு 2வண் 

உயவைகளை ௮ வாம கேளுககள் என்றார், கன்னிகை 

ஈள் எழுவரும் ௮னற்தபாவசமாற் ற அஞ்சலியல்தராய் பிர 

கிண கமஸ்ராரஞ்செய்து ஈவாமிரங்சளால் ஸ்தாபித்தப் 

ழ்ஜிச்கும் ஸப்சமல்கல இலிக்கக்தில் சதா சானித்தியமாயி 

ஈக ora torn p செய்யுர் பூஜைபையேத்தருளி இல்வுலஏ 

லுள்ள மனுஷியர்கருநஃ்கும் இஷ்டடித்திகளை அருளவேண்டு 

என்று பிரார்ததித்சார்கள், உம சபோதன் நீங்கள் வே 

ன்டியயாவும் சர்தோம்என்று ௮4 சரத்தியானமாயிஞர், ஏழு 

ஈன்னிளகளும் எவலிக்கப்பிசதஷ்டைசெய்து ஒருதீர்த்சம் 

டண்பெண்ணி அவ்விலிங்கசன்னிதியில் நின்று ஈசனைகோக்கி 

/சட்டாசிமாதம் டெவள்ளிக்கிழமைகளில் ௮ருணோதயசால. 
ர்தில் எக்களரல்௮ைக்க இக்கன்னியாதீர்த்தத்தில் ஸ்௩ாரன 

board go Rg sarah Bile wersar s TGA UEta tase



சப்தகன்னிசள் இபிச்சக்ரவர்த்தி சருக்கம், m2.G 
டக்க 

தீர்ச்கசபமாங்கல்லியம் அடையவேண்டும் றன் MOINS af Li 

ஸ்சானம்செய்து உம்மைதெரிசித்து உமதுசன்னிதியில் மஞ்ச 

ள் குங்குமம் சுகச்தம வஸ்திரம் இவைகளை உச்தமர்களுக்கு 

தானம்செய்பவர்கள் மிருகலர்தியை காகவந்திரய கதலிவ/ 

இயை ஜன்மவச் இயைகளும் நீங்கி சு |த்திபர்நளைஅடையகே 

ண்டும், என்று பஅுஞ்சலித்துப்பிராரததிக்தார்கள். உடலே 

இ லிங்கசதினின்் று அருஷ்வோமென் த கொளிமிஎங்சிற்ற 

ஸப்தகன்னிகைசளும் பலமுறைபணீர்து ௮பிர்ர மருந் தரிமை 

ச்துத்துத் சங்கள் உலகஞ்: சென்றார்கள், அவர்கள் ஈசனை 2 

கேட்டசேரொண்டபடி. ள்நானம் தரிசனம்தானங்களைச் செம் 

யின் அவ்வா ௮ுபெறுஉர்கள், அரதலிக்கத்தின் சி. திமூலை 

யில் சாம்புவசால் உண்டுபண்ணிய STF FSS HY Cen ura 

து அவரால் பூஜிக்க லிங்சத்தையக்சரிசிச்கால் இட சரீரம் டெ 

துவார்கள் அரு சலியஈக்தின் தெற்ல் அரைக்குமோச த்தில் 

ஜிருகண்டேசுவரரயும் மரசுதாம்பாளையும் தரிசித்தால் ஞா 

னமுள்ள புத்திரனைப் பெறுவார்கள் மார்க்கண்டேயர் ம முல் 

எழுஜன்மக்கிலும் அமு.£சரைச்சிக்தித்து bw Tg sro 

பஜிதத அங்குள்ள மார்க்கண்டேயலிங் த்தைத் தரிசனஞ் ag 

ய்தால் ஆயுள்விருத்தி ய...லார்கள். அ தன்தெத்கிலுள்ளி 

தீர்த்தத்தில் பெளர்ணமியில் ஸ்கானஞ்மெய்து Baie 

ச்ஞ்கார்ப்பண்ஞ் செய்தால் பிதிர்க்கள் மிக்கதிருப் தயடைவ 

ர்கள் பங்குனிமாதம் சதையாஷ்ஷத்திரத்தில் மரகதாம்பாஜி 

சமேத மிருகண்டேச/க்கு சைலம் பஞ்சாமிருசம் பஜ்சகலி



௱௨௬ சப். கன்னிகள் ௪ீபிச்சகரவர்த்தி சருக்சம், 

வியம் சர்சக்களசை சணிவர்க்ஈங்களாலும் ௮பிஷ௫த் அப் பூஜித 

தால் அபமிசுத்யுவன்னி.பில் தீற்காயுசை அடைவர்கள் ௮ 

மூதலிங்கத்தின் தெற்கில் ஒன்றரைக்கடிகை தாரத்தில் உள்ள 

சோளேசுவசா என்ற அவவிலிக்கசதரிசனத்தால் சர்வபாபரமும்நீ 

நீங்கும். அதைப்பற்றிய ஒருசரித்திரம உண்டு அசைக்கூறுமி 

வேன் கேளுங்கள், 

சிபிசக்கிர வர்த்தி என்னும் ஓர் அரசன், பூர்வ ஜன் 

மங்களில் விமாக்த ஆகாமியத்தால் தொடரும் பிராரத்துவ 

Crap FORA gid தீயும்படிக்கும் ௮ச்சென்மத்தில் ஆகாமிய 

ம் உதிக்காமலும் ரெவத்தியானத்துடன் அ௮ரச காரியத் 

தை கடத்தி வரும்போது ஒரு காள் வேட்டையாடும்படி. 

காட்டிற் சென்றார். அங்கு அம்பிகையைப் புறுவடிவெ 

நித்து வரும்படி ஈசன் அக்டிஞ்யாபித்தத் தாம் பருந்துவடி 

வாய்ப் புருவைத்து.ரச்த து ௮ ரசன்மடியில் மிகக்களை 

த்து அமர்ந்தது அரசன் Bij pow FP காக்கும்படி. 

தாங்கிக் கொண்டிருக்கும் சமையச்தில் பருர்து ஹே அர 

௪னே என்னால் த.ரத்தப்பட்ட இப்புறுவை என்னிடமா 
ப் விடாது நீர் பற்றி.8ருப்பது நீதி யன்று எனது புழு 

வை என்னிடம் சேர்த்து அமர் விராகில் யான் மிக மகிழ் 

உவன் என்றது, அதற்கு ௮/சன் கான் அபயம் அடைக் 

உ புறுவை விட மாட்டேன் என் உரற்றியசைக் கேட்ட 

ப்ருக்து ஓ அசசனே இப்புறு கான் வரிக்கும் கூட்டின்



சப்தகன்னிகள் சிபிச்சக்ரவர்த்இி சருக்கம். ௭௨௭ 

(paging இப்புரூவின் அங்கம் என் சமீரத்துறையு 

ம், இதன் உருசியை நகானேற௮ுறிகுவேன, ஒரு போதும் என் 

னை விட்டுப் பேரிப்விடாது என்று கநெநொளாய்ப் பார்த 

படக்கதை இப்புறா எவ்விடங்களிலும் பறந்து வூப் 

துண்டு இ விக்கும் காடு -ளில்யானும் உலவுவதுண்ட 

“என்னுருவைச்கண்டால் மறைந்து விடும் காட்டின் எல் 

லையின் மேலுள்ள வெளியில் முற்றும் உ௱ராது காட்டில் ௨ 

லவி தலைநீட்டிக் குனி எச்சமிட்டு உள் நுழையின் 

யானும் அதைக்கண்டு மறைகு வேன் எந்தக்காட்டிலாவ 

து அங்குள்ள, இரைகளையுண்டு விரல் கான்கும் கூடும் ப 

டி. காலைமடித்து தலை 8ழறு௫ பின்புறத்தில் மேலுற நின் 
௮ தூங்குஞ் சமையத்தில் பற்றி புறவால் உ வளர்ந்த 

என் அக்கத்துள். அடக்கிக் கொண்டு அக்காட்டில் இப்பு 

ருூவின் தொனியுடன் எனது தொனியையுங் காட்டி நி 

ஹை மூழ் வுடன் மிக உயர் வாயும் யாராலும் அறியப்ப 
டாததயும் உள்ள எனது கூட்டில் அடக்குவதாய் உறு 

திகொண்டிருக்கும் நான் வ௫ககப்பெற்ற உம்முடையசான 

இக்காட்டில் இன்று மடிந்துவிடாதுகார்க்காும் திறம் உம 

க்கு உண்டென்று நீர் மகிழ்வுடன் காணும்படி கரணமிட் 

டுயர்ந்து எனது ஆகாயவட்டத்துல் வியாபிக்க ன் அணுகி 

ட்பற்.றம் தருவாய் 8ீர் ௮சைப்பற்றி.பிருப்பதால் கான் உம் 
மையல்லாது பிடிக்கும் ௮ரீதியேன் gar கான் எக்கும் 

உ௫ிக்தாலும் சினைப்புருவன் பி வேறு ப௯திமாம் சத்தை



௨௮ சப்தன்னிகள் இபிச்சக்ரவர்த்தி சருக்கக், 

அருந்து இறதேயில்லை. இப்புறு இக்க வில்வவன த்தில் என 

இடம்முன் பக்ாரமாய சம்பத்தில் அனேகமுட்டைகளை யின்று 

அவ்வண்டங்களைச் சறகாலணைத்துக்கற்கோக்கும் த நெடு 

நாள ய் அடைசார்த்திருக்கறது, இதன் குஞ்சுகள் ௮ஜே 

கம் உண்டு அவைகட்கெனனைமயெ.திரி யென்று ஒத்ரிலிக்காழ் 

தால் இப்புருவைப் போல2வ யானும் உல௮|2வன்யான் 

அவை*ஸின் பத்தயிக உலவம்புகும்சமயத்திலும அசுலுஞ்ச 
மயத்திலும் என்னு_ன் சறறுமேரம் சமமாயுலவும் ௮ 

ப்போதெல்லாம், ஞரூற்கொள்ளட்டும் என் றே, பார்த்திரு6, 

தேன். குஞ்சுகளில் ஒன்றிற்கேனும என்னுருஃவச் சத்து 

வென்று காட்டித் தெரிந்த அக்குஞ்சு என்னுடையது 

தான் என்பதும் அப்பட க் தெரிவிககன் எனறு சம்பியத் 

துவயுடன் இப்புராவின் குரலையும் இதன் சிறகு சதறு4 

பிரகாசச்தையும் காட்டுவேனே யொழிய உருக்காட்டேன் 

என்பதக் தெரிந்தே தன் மூஞ்சு கட்கெல்லாம் வைரி என் 

௮ காட்டாத இப்புரறா என்னைச் சத்துரு வென்று உமக்கு 

அிவித்து நீர் மூக்குறியிட்டெய்யும் ௮ம்பிற் படும்படி. செய்த 

ம் கன்றோ என்பால் நெருங்கி ஓடிவந்து ஐடியில் wit 

அ, உம்மை விட்ட சலாதஇருக்கிறத, சானது பக்கள்இல், இ 

ம் சமலாய்ப் பறந்தும் என்னுடன் உட்ட மிம்ம்போசெல் 

லாம், பற்ரிப்பக்ஷிக்காலு, பார்த்திருந்த என் முன் கரண 

மிட்டு நெருங்கி சூர்கொண்டதை யதியும் படி. நின்றதால் 
எருவகாற்ததாய்க்ரண்டு மிக்ரவலாய்ச்சாவினேன் நீர் வே



சிபிர்சக்கரவாத்தி சருக்கம், ௱௨௯ 

, ச்ந்கஞ்செய்து சிவஞான ர்பெறலாமென்று ௮பய மிட்டு 

க்சார்க்கிலர், Farms செய்வதுண்மையாயின் என்படு 

யை நீக்குவது உமத கடமையாகும் ஆனதால் இதனினற 

ஃ்த்குச்சரியா யுமதுசரீர ததைக் தருவீர், பக்ஷிரள் இறகு 

௩்ந$்ளோடி ரூக்குமாயின் அதன ஈய MUN GOB காணமுூடியா 

ro சொய் நிறைந்ததகளி.பில்்இளககி மிட்டு அடுப்பேம்றிக் 

இமூட்டி யெடித்துதறின் முட்டையினின்௮ுதிச்சசபோல 

வே சுத்தமாய்க்காணும், வேறுபக்ஷிகளின்செய்கை இவ்வா 

ரூகும்- கொல்லப்படாதென்று நீர் அபமங்காசக்கும் இப்பு 

ரூ இறங்க லொழிய இசகனங்கத்தைப (TES WTS WS 

ல்குள் நீர இறந்தால்உடனே யிபபுமுவும் எனக்குள் அயி 

ஃகியகதான் என் பதைக்தெரிடிதும் கார்க். இதன 

டனிறையைவடி வய்க்காண் பிக்கு இராக டறதராாய்ப் 

பற்றி கிம்சிஹேேன் ௮தில் பருவோமே உமது பரீசதை willbe gs 

வலைப்பிராயின் இராசு சும்ப பியா ௨9 மேல் மைய வட்ட த்த 
ள் இரு முனையும் ஒத்ஸ் நிர bbe Ub பேற்புலசொளளு 

QS ome 1 DS. HID H wT st HotGav wy ih தட்டில் 
LYPOANDU EG WHOM DI-y OV SoHFTT bugs ரிக்க 

ரிசதுவைத்தும் இடைசரியாகா தக.ல் சான் ஏ. உட்கார்க் 

தார். அக்காலத்தில் இராஜனுடைய பசியிபெரு 5 உறு, 

௩.து உருவாய் வக்த ஈகவரலும் புரு உருவாய்வா 1 ந. | 

ம்பார்தீது மறைந்து விருஷ்பரூடமாய், மொன் 7 இரா 

க் திவ்யசரீரமாகள்செய்து இலிட்க உருவாய் அமர் ,



௱௩௰ வாசுகியும் பஞ்சரவியம் பூஜித்தசருக்கம், 

௮சசன் புழுவும் பருந்து மாய் வந்தது சக்தி சவமே என் 

அணர்ந்து முன்னமே அுறிதற்குச் தவறி விட்டோமேஎன் 

அ மனம் வரும். ஐ கையில் ஓ அரசனே நாம் இலிக்கமாய் 

அமர்ற்தோம் எம்மைப்பூஜிப்பாய் என்று pte 

இலிங்கம் தோன்றிற்று அரசன் அனர்த பாவசழுற்று 3 y 

னருகில் ஓ ஓர் தடாகமமைத த அத்தடாகச்தில் மூன்றரைக் 

ம் 

கோடி தீர்த்தங்களை ஈசளுல் ஸ்தாபிக்கப்பெற்று நெடுநாள் 

பூத் தீதுத்கன்சரீரச்சாயலம்.ஐ க,ச்தியூடாட _ல் மூசீலிய 

சிக்திகளையுற்று மூத்தியடைஙந்சார் என்று ரூதபுரானிகர்.. 

மொழிந்தனர், 

21. சிபிச்சக்கரவார தஇ௫ரும்க முற்றும், 

22. வாசுகியும் பஞ்சவியும் 

பூசித்தசரு க்கம் 

வய வு ஜனன வைய 

கைமிசாரண்யவாசிகளை கோக்க அந்த கோஷ்த்திரத்தி 
ல் இமிசக்ரெவர் த்யொல் செபூஜையின் நிமித்தம் உண்டு 
பண்ணிய தீர்த்தத்தில் ஸ்நானஞ்செய்து அக்கு உதித்த சோ



வாசுஇியும் பஞ்சரவியம் புஜித்த சருக்கம், சாட 

ரீசுவரசைத் தெரிசிக்தால் சர்வபாபங்களும்கீங்கி ரிணத்திரம 

மும்விபெடும், அமுதலிங்கம்தின்மேல்பால் ஒருகடி சையள வ் 

ல் நாகராதர் என்ற ஒரு இலிங்கமிகுக்கறது, அதன்விருத் மா 

அ்குக்தைச் சொல்லுவேன் சேண்மின்கள் முன்னொருகால 

தில் வாசுயென்றபாம்பானது கண்ணுவருடைய ஆூரமத் 
ஷில்சென்று அவருடையபுத்திரனைக் கடித்து அப்புத்தரன் இ 

றம்கவே som muha கமிஞ்னெமடைச்து வாசயை“ஜலம் 

ல்லாகஉஷ்ண . மிபில்குடட்டு ஆடாகம் சென்மித்னு றெ 

ளலைந்து அன்பப்படக்கடவரயென்று சபிற்துந் தமதுபுதக 

ரனை மக் இமசக்கியால் உயிரபெற்றெழும்படிரெய்தார். வாள 

இ கண்ணுவரை ஈமஸ்கரிதுது மான் புத்தியினமாய்த் தம gi 

புத்தினைல் கடி ச்துவிட்டேன் மாடமாயே என் பேரில் கிரு 

பை செய்து சாபவி2மாசனம், அருளவேண்டும் என் ஐ பணி 

ய கண்ணுவமுனி ஹேவாஈகி காவேரி.பின் தென்புறம் வில் 

வாரண்யம்என்று ஒரு சேவசிஇரமிருக்கறது அவ்விடஞ்சென் 

௮. அழுதலிக்கக்சைச்தெரிசித்து உன்பேராசல் இவலில்ஃப்பிர 

தஇஷ்டை செய்யின் ௪.பம் நீங்கும் என்றார். வாசு குருட்0 

அடாகச்சென்மித்து ஜலமில்லாப்பாலை நிலத்தில் நெடுசாள் 

அலைக்துவருந்து கற்காலத்தால் வில்வாரண்யம் அடைக 

கண்ணுண்டாகி அழுதலிங்கத்தைத்தெரறிசித்து ௮ச்சலத்திற 

சிவலிச்கப் பீரதஷ்டை செய்துபூஜிம்தத, உடனே ௮வ்விலி 

ங்க த்தில் ஈசன் பி.சன்னமாக ஹேவாசுகி உள்னளுடைய சாப 
ததை நிவர்த்தி செய்தோம் என்று மறைந்சருளிஞர், —



WD வாசு௫ியும் பஞ்சரவியும் பூத்த சருக்கம், 

வாசு சுயரூபமடைந்து மிசமகிழ்வாய். அன்விலிஙநம் 

சைப் பலமாலம்பூஜித்து அமுதலிகுகத்தைக் நதெரிஏத்தப் 

பணிந்து தன்னுலகஞ்சென்ற அ, நாகலிங்கதரிரனத்தால், 

சமஸ் தபாடங்களும்ரீக்கி மஹாசெளக்பயெக்கை படைவத 

கள், வில்வாரண்யத்தில் பலன்கள்வன் ௮பட்டு அன்பு, 

அமுதலிக்கத்இல் வெள்ளிபொன் கூடிய ந:காபரணஜஞ்ரசூட் 4 

பெற்றோர் தாயதந்தகைடர் என்றும்பிரியாகமர்ச்து களிக்கும் 

புத்தானாகப் பெறுவர்கள், சாசகாதலிங்கக்தின் தென்புற 

இல் வாசகியால் உன்டாடிய சாகீர்சத்கததில் அவணிமாதம், 

சனுர்த்தியில் ஸரானஞ்செய்து அரறாசலிம்ஈத்தை காகாபரண 

walang CsA gery சாருப்யந்தையடைவாரீ£ள், 

அமுதலிகத்தின்வடபுறம் பஞ்சார்க்கப/ததிலுள்ள கைலாச 
காகரைத் தெரி௫த்தால் தேதோவி/ திபடைவார்கள், அவ்வி 

லிங்கவீர்த்தார்சததை வழுத்துடேன் கேளுங்கள் முன்னொரு 

காலத்தில் பனிமண்டு சூரியர்களில் ஐாதுபேர்களுடையபிச 

காசம் குன்றியதால் ௮வர்சள் அதைவிருத்திசெய்துகொள் 

GROUT WO சர்வகாசமும் ௮ மக ச்சினின்று உண்டாரு 

ம் என்று யோஜித்து அவ்வருதீசர்விளங்கும் வில்வலனத்தை 

யடைந்து அமுதீசரைத்தெரிடுக்ு அத்தலத்தில் சிவலிங்கப் 

பிரதின்டைசெய்து அதன் முன் தபம்செய்தார்கள், அவ்வி 

லிங்சத்தில் ஈசன்உமாசமேதராய்ச்சோன்றி பஞ்சஅருக்கா 

களைசோக்கி கீங்கள்விரும்பிய தேஜோவிருச்தியைத் தந்தோம் 
என்ஐருளிஞ்ர், அப்போது பஞ்ச.£வியும் பி.ர,சஷூண ஈமஸ்கா



வாசுயும் பஞ்சரவியும் பூஜித்த சருக்கம், ௭௩௩ 

சம்செய்து ௮ஞ்ச Aum SITS srw சுவாமி கீம்மைச்தரிசித 
தவர்களும் தீவ்வியர ரீரத்தோுி ஞு னம்௮ுடைய வேண்டும் தம 
மேல்பாகத்தில் GPE GOT FOV அமைத்த பிரபா உரதீர்த்தத்தில் 
சான செய்தால் மண்டைக் க்குகிழல் ம ர்வலி கண்ணோய் 
யம் வபிம்றுகோய்களூம் நீற்றவேண்டும, அவணிமாசம் 

ச்சனுவா உன யத்தில் இகத, ச்தத்தில்படிக்து தீம்மைர் வ 
b புஷ் பகுகால் niiB im குளான்னம் நி3வதிப்பவர்கள் 
ரர வ திரம் பெறவேண் Ain HAD WD உதயஸ்சானனஞ் 

பய். சிவம்தபு &பத் கர் காம்பரபாஇரத்தில்நிரப்பி ௨௪ 
கீமபிராமணாளுக்குத் தானம்செய்மால் ல் செய்பவாமூ£ சல் பின் 
அ ரபததொரு சலைபறைவரையில் குருடுமு தலிய Alon 

னம் அடையாத தனவேணடும், அனறு HE SOG EEE GOT 

யில் மாத்தியான2வளையில் தேவதர்ப்பணம் பிதிர்தர்ப்பணம் 
(Lp Beas செய்யின் இல்டடிக்இகளை யடையவேண்டும், அது 
இரத்தத்தில் அன்று ஸ்கானஞ்செய்து இருப்புப்பாத்திரத் 

தல் எண்ணெயைகிரப்பிஸ்பிமாம்மணாஞுக்குத் தானஞ்செய் 
தா௮ கழுப்புப்பசு கானஞ்செய்கா லும் அச்சென்மத்திலும் 

பின்வருஞ்சென்மங்களிலும் அக்குலத்திலும் சனிபீடையுண் 
டாகா திருக்கவேண்டும். அச் சசன்மத்தில் ஆறுஎட்டும் 
பனிரண்டு ஐன்மஸ்தானங்களில் பாபக்கொஹக்கள் இருக் 
தாஅம் பிடியாதிருக்தல்2 வேண்டும, அவர்களின் மறுஜென 
ன காலங்களில் பாபக்ரொெஹங்கள் ௮ச்தானங்களில் அமையா 
அம் நோக்காதுமட்இருச்கவேண்டும் அயனம் வீத பானுவா



Wa வாசுகியும் பஞ்ச.ரவியும் பூயக்த சருக்கம், 

பீவ்சீளில் அத்தீர்ச்கத்தில் தோய்ற்து உம்மைத்தெரிசிச்தால் 

ஈ௨க்சர்ஹதோஷங்கள் நீங்கவேண்டும், என்று ஈசனைப் 

சொர்ச்ீதிச்சார்கள், ஈசன் அருளுவோம் என்று Oboes 

இல் மறைந்தனர், ் 

கேட்டீர்சளோ ரிஷிதளே அவ்விலிங்க தெரிசனத 

தால் சூரியதோஷங்கள்நீங்கும், அரு£தலிங்கத்தின் ஈசானதி 

இல் ௮னுமந்தரால் முன் ஸ்ரீராமர் இத்தலத்தில் பூஜித்த 
போது ஒருசிவலிக்கப்பிரதிஷ்டைசெய்து பூலிர்கப்பட்டி 

ருக்கிறது அதைத்தெரி௫க்தால் சர்வ௫த்தளும் பெறுவர் 

சுள்: ஹனுமந்தரால் உண்டாக்க அவ்விலிக்கக்தின் தன் 

பானலுள்ள'அ௮ன்னபூரணியென்னும் தீர்த்தஸ்மானக். 21ல் இட. 

சரீரம் பெறுவர்கள், கார்த்திகைமாதம் ஞா.பிற்றுக்கிழமை 

பில் அங்கு ௮ன்னதானம்செய்லோர் கூபேரசம்ப சதையடை 

DUT ROI, வில்வவன ச்தில் பாலூல்பார்களாலுண்டாக்கிய 

அனேசதீர்த்தங்கள் உள்ளது அவைகளில் கார்தீதிகை 

மாதம் ஆதிவாரஉசையத்தில் அழுதபுஷ்காணி.பிலும் சாத்தி 

பானகாலம்வரையில் ஒவ் வொன்ருப் இயன்றஅளவில் அத் 

தீர்த்தங்களிலும் பின்னும் மாத்தியானத்தில் அமுதபுஷ்சச 

ணியிலும் படிந்து ௮தன்வடபால தேவதர்ப்பணம் ரிஷித:ப் 

பணம் மிதிர்கர்ப்பணம் முசலிய செய்தால் ௮ஷ்டலசுவரிய 

மும் சிவபூஜைசெய்தால் ஞானமும் உண்டாகும், சாவதன் 

மாக்களும் வினைப்போகங்களையனுபவிக்கும்படி. இர க்ஷிக்கும்



வாசுயும் பஞ்சாவியும் yes rea, mn 

அமுத்காரயணன் என்னும் வைகுர்காதபதி அரு தஉல்லியெ 

ன்னும் அம்மையுடன் முன் அரு சமஉண்டான காலம்முதல் 

அழுதிசரின் சிருதிடாகசத்தில் உள்ள பன்னகசாலையில் சுர 

“ ரஈரர்களாலும் பூஜிம்கப்பட்டிருக்கிறார். வரைத்தெரிசி 

ஆரல் சர்வமங்களமும் உண்ட கும் As Geogr stb சித்திரா 

பெளர்ணமியில் ௮ன் அ இரட்டிய உத் 5மப்ப௱வின் வெண்ணை 

யை நிம்வசனஞ்செய்து ஏன்னி௫.பில வினியோகித்துப் பரு 

DV FFAG FAM FEW L old அமுதம் உண்டபலனை யடைவர் 

கள். gino 2 Fuster woeMaETV SDD சிவஸ் 

மரக செட்யப்பெற்று கபவாதையடையார்கள. இத்தரை 

மாதம் பஜீசாமகவமிபிலாவது சிரவண?கூக்திரங்களிலாவது 

திருமஞ்சனம்ஆட்டி பர்க்களைப் பொங்ககநி2வதித்துத் தெரி 

இக்கால் வைசர்தத்தையடைவர்கள், சித்துமாபெளர்ணமி 

யில் வாழைபிலா தஇராக்ை பேரீர்அ பால் தேன்செய் சர்ம 

சுசை தெங்கு சேர்ந்தபஞ்சாமிருகம் அமுதிசர்க்கும் அமுது 

நாராயணர்க்கும் கிவேசிப்பவர்களின் மூமா கண்கள் நா மார்பு 

வயிறுவர ளாது எசகச்கைத்தரும், விரத்தன்மைபொருச் 

இய அமக்கர்முதலியவர்களால் பூஜித்த ஸ்ரீராமனைத் செரிசி 
த்து சாமாந்தீசர்க்கபிஷேகத்து பரீராமகவமிவிரதத்தை யனு 

ஷ்டி த்தால் நிராயுதன் முதலியவர்களுடன் போர்புரிக்த தோ 

ஷங்கள் நீங்கும், என்று சூதமுனிவர்சா ற்.தினார். 

92, வாசுகி பஞ்சார்க்கச் சருச்சமுற்றும்,



25, பிரம்மபுரீச சருக்கம். 

a2 

    

கைமிசரரண்யலாசிகளைகோச்சி ஹேரிஷிகளே அ... 
லிங்கததின் €ழ்புறத்தில் பிரம்மஸ்மரானம்என்று ஒருதலம் 

உள்ளது அ௮தன்மமையைச் சொல்லுகி?றன் கேளுங்கள் 

அந்தஇடத்தில் பிர்ம்மாவினுடைய சரீரம் ல.பமான தால் பிர் 

மஸ்மசானம்என்றுவிளக்குடிறது என்றசூதகரைகோ க்கிப்பிர 

ம்மதேவனேைலயமானுல் மிச்சம்்ஒன்றும் இராதே தாங்கள்பிர் 

மாலயமானஇடம்என்றும் அதன்வி?சஷஙகளைச்சொல்வதர 

யம் கூ றுஇதீர்கள் முன்னம் பிர்மாவினது லயஉற்பத்தியை த 

தெரிவித்துப் பின்பு அத்தலவிசே ஆச்ை உரைக்க வேண்டும் 

என்றுதிலரிஷிகள் சேட்டார்கள். அதற்கு சூசர் ஆயிரம் 

சர்யுகசம்சொண்டது பிரம்மாவிற்குஜாபகல் இவவகையாய் 

ஞாறுவருஷம் சென்றால் யோகாக்னியில் லோககாயகனான 

சதுர்முகன் சரீரத்தை லயப்படுத்தூவார், அவருடைய 

யோகாக்கினியானத சரீ. ரத்சை லயம்பண்ணி வெதேஜசாய் 
விளங்க தத்போதம்உற்றார் அ. றியாததான நிறைவஸ்துவாய் 

அமரும்: இருஷ்டிகாலத்தில் முன்லயப்படுத்தியஇட த்தில் 

தேசசண்டா8 தன்னுட்படுததிய பஸ்மத்ைதை வெளிப்படுத் 

அம் அந்திபஸ்மத்தின் ஏகதூளியில் பிர்ம்மாமுகலிய சர்வ 

மும் உண்டர்கும், ௮%து உண்டாகிய ௮த்தானமே wan



பிரமபுரீ௪ சருக்கம், ௱௩ஏ 

பிர்ம்மாவின் ஸ்மசானமகும், அவ்வகை.பாய் மூன்றாவது 

பிர்ம்மா லபமடைந்த இந்தஉதக்கமசலத்தில் Lo oF apy. 

r ர லத்தின்பின் சர்வ தவாகளம் ஒரசிவலிககஸ்தாபனஞ் 

ட்ப அதன் தென்பாகத்தில் பிர்மமகுண்டம்எ ன்ற தீர்த் 

அமைக சர்ம்மபுரிசுவரபையுக்அுவர்சள் றன்வாமபாகத் 

தில அம்லானகுஜமாயகியையம் பித்து ௮கேந்காலம் சப 

ஞ்செய்தார்கள், ் 

> சேளுங்கள்ரிஷிகளே ஈஈ வரன் பூதிசாரணராப் பிங்கல 

வர்ண்ணஜடையோடும் வெ ண்கெளபினந்சரிம்து BI CD DT 

இயாய் சிவகணங்கள் சூழக் தோன்றினார், சபடுகள் எல் 

லோழும் பஹாசகதோஷசக் நடன் ஈமஸ்கரிச்து தேவதேவா 

LID) அதிருபா குணசஹிகா சாவகுணதசாரா. Bass gh 

விருகஷபகே ௮ன்னபகே ஹிரண்பகல்ப்பபச்க ஜ்யோதஇபதே 

௮ம்பிகாபதே அத்மபகே இரி3லொாகபகே திரிசேத்திரப த 

மேருகலுக்சாரணா விரூஷஆபத DAY காலஸம்ஹாசா கைவல் 

waihursor Hier seu yeti போற்றி “க்தி என்று 

தோத்தரஞ்செய்து ஸ்வாமி மிர்ம்மஸ்மசானம்ள no இந்த 

இடத்தில் எங்களால் பூஜிக்கப்பட்ட, த இிககத்இல். கானில் 

தியராயிருற் து பிரறைகள்விரும்புவை சத்தந்தருள 2வண் 

டூம் என்று பிரார்த்திசதார்கள். அவ்வண்ணாம் ௮குமென் ௮ 
ஈசன் திருவாய்மலர்க் து மறைந்தருளினார், ௮ ம சல குதல் மசிப் 

பவர்கள் ஞானச்சையடைவார்கள், பிர்ம்பகீர்துதக்கறையில்



Mt Hi 0) பிரமபுரி௪ சருக்கம், 

பிதிர்காமங்களைச் செய்தால் பிதிர்க்கள் சல்ப்பபரியந்தம் தி 

ரூப்தியடைவார்கள். சிவஞான சத்தால் முக்தியடைந்த மூன்றா 

வ பிர்ம்மஸ்ாசானமானதாலும் மார்க்கண்டேயதீர் த்தம் ௨ 
ள்ளதானும் அவ்விடத்தில் பிதிர்காமங்களைச் செய்.பின் க 

யில் செய்வதைப்பார்க்லெம் அதிசபலனை த் தீரும். sia 

ண்டத்தின் கென்புறத்துள்ள முக்கோடி தீர்த்தங்கள் விரியாத 

டங்கயெமார்க்கண்டே யதீர்க்தம்என் ற௪ன் அக்கினையால்வர்த 

அ ததீர்த்தத்தில் பங்குனிமாகம் கருஷ்ணபக்ஷம் ௮சுபஇயில் 

ஸ்சானஞ்செய்தால் ஞானக்கை யடைவார்கள். பிர்ம்மகுண் “ 

டஸ்சானத்தால் ஐர்.3ரசன் சருங்குஷ்டம்கீவ்கச் siarGar 

டங்களும்அடைந்த ஒருசரித்திரம் வேதவியாசரால் தெரிந்த 

சைச்செகல்கேன் கேளுங்கள், 

சோழதேசத்தரசன் வெபக்திபிராம்மணபக் தியில்சி ற 6 

அ அனேககானாகிகளைச்செய்து தீர்ச்சயாத்திரையாகப்புறப் 
பட்டுக் சாவேரிதரம்உற்து பொன்னி£தியில்படி ந்து அனேக 

தானங்களைச் செய்து அக்குவ௫க்கும்போது ஒருகாள் ஓர்பி 

சாம்மணன் மிகப்பசியுடன் ௮சசனை முன்னங்கேட்க அரசன் 

பரிசாசகரையமழைத்த அன்னம் இடும்படி உக்தர்வளிக்க Hy 

வ் 2வலைக்காரன் ௮ன்னந்தருவதாய் பிராம்மணனையும் அவர் 

மனைவியையும் ௮ழைத்துக்கொண்டுபோய் ௮ன்னங்கொடாம. 

ல் கெட்டபுத்தியால் பார்ப்பனியை இச்சித்தசான் ௮தைச்செ 

ரிக்த அவ்வ த தமபார்ப்பனவி உடனேகோபங்கொண்டு அஹா



பிரமபரிச சருக்கம், ATS Bs 

என்றிரு இத்துவடவேலேக்காரனைவைநற்திருந்த ௮7௪ 

ன் குஷ்டரோகமூம் இச்அுஷ்டபரிசாரகன் காசமும் அடை 

வேண்டும் என்றுசமிம்தாள், பரிசாரகன் பஸ்பீகரமாய்விட் 

“ன், அரசன் குஷ்டரோகம் அடைது Nag MESS gl 
5 உ) ட்ட. 
னது அசரியரிடமதெரிவிக்க அவர் வில்வாரண்யத்தில் 

oD ச ச . eos * . ௪ க ‘ . த 

ஒமகுண்டம்என்ற இீர்த்கத்தில் ஸ்சனஞ்செய்தால் சரும் 
௩ ௪ உட . 4 ச » ° ரர். அரசன் ரர. .௮ருளிபா டி. பிர்ம்மராண்ட தீதில் கூழ் 

ப 3/ம்லானருஜகாயமியோதி பிர்ம்மபுரி ரவ சரையும் தெரிகித 

a 

ந குருங்குஷ்டம்கீங்கப்பெற்று அனே கானங்கள் சிவாலய 

தீ சிருப்பணிகள் ஆபரணககள வாரனகஙுகள் இரதக்கள் மு 

வியவைகளை எற்படுத்தி மாரிமாச பெவர்ண்ணாமிபில் தீர்த்த 

மாஞும்படி உச்ஸவழும் தன்னால் கிசதியபூஜையம் sg Gs 

ஐ ஈசுவரனைச்சிர்திக்றுத் சனதுமரம் சென்றார். பிரம்மதீர 
ம் தக்கரையில் ஜெபம் தஇிடானம் ஹோமம் முகலியவைகளைச் 

பூ ig “Oo ௫ ள் ௬ . க 

சசய்யின் விசேஷபலனைத் தரும், என்று சூத; புசன்றார், 

பிர்ம்மபு சச் சருக்கம் முற்றும்,



6 6 8 24, சோமசர்மா சருக்கம், 

 கவயையவைகா வ வக ணவுதிற் ற பழு சுக ககவவவவ அதர்வ. 

ஹேரிஷிஃளே பிர்ம்மம்பசானர் என்ற அத்தலதி/ ப 

பிர்ப்முதியத்தத்தில் ௮மாலாசை பெளர்ணமி வியதீபா் © « 
0 வேசப் கல ட்டு வதி மாதபபி) வேசம் அயனக்கள் உரு ண க்கள் அஸ்தோச் 5 

ட , ன ல் 
ஹே தயங்கள் பிதிர்தினங்கள் (Q) vary dol ஸாரனஞ்செயது 

மார்க்கண்டேயரீர்த்தக்திற்கு உ பீர், மகண்டத்திற்கும் மத 

இ.பில் தேவரிஷிபிதிர்தர்பணங்கள் செய்தால் பிதிர்க்கள் நி 

BUR HOS uo aii Go ஹிாண்ணியம் வஸ்திரம் தானஞ் 
As ் னை ் 

செய்தால் கேவர்களாய் சொ ம்?ச்கசையடைவார்கள். ௮௮ 

னதானஞ்செய்தால் ஒருன்னத்திம்கு ஆயீரம்வருவூமாக 

சிவலோகத்தில் வூப்பார்கள், மாஈாகாண்டேயதீாத்தத்திற் 

குச் சமமாக மூன்றுலகற்திலுஉ வேறர்ம்சம் இடையாது; 

அத்கலத்துள்ள பாலகிவ௨யழிர்ச தர்ரளில் கார்த்திகை ஞாயி 

ற்றுக்கிழமைகளில் ஸ்சானஞ் '௪ப்வழூ விப லம், ஆசியில் 

காம்? பாஜதேசத்தில் சோமச।பமாவென்கிற தரு ராமணன் 

யை ஏர்மமம் லம் சார்தத்துடன் இவபம்தியில் A ob Suge 

Sorat அவர் இரவில் 2பாஜவஞ்செய்து சிஷ்யர்களுடன், 

இச்திரைசெய்யும்காலத்தில் அவருடைய ரஹ வரம் இப்பற், றிய 

பீல் சிஷ்யர்கள் இநர்துவிட் .ரர்மள், சோமார்ர்மா அப் 

ண்சகளைய்பா ச்துமிகத்துக்கித்நு வேத்சரல் திபம்தெரிந்த



சோம்சர்மா ச்ருர்கம், ளக 

Ata மழைக்து இக்தோஷக்திறகு என்சசப்யலாம் என் 

னர், அகற்குஅவர்கள் பிர்மகசஇிம்காஷங்ரள் நீக்கும்பொ 

ருட்டுத் சர்ச்தயாததிடை செய்யவேண்டூமென்று கூ ஜினுர்கள், 

அ ஈமகசாம்மா அகதைக்கேட்டலுடனே நீர்ச்கயாச்இரையாகப் 

Can Ok SIA P SMUG SAI BODY BI SSoTg & 

லரேரிசனங்களைச்செய்து பிர்ம்மஸ் ஈசான தைக் கண்ணுற 

ன்டே பிர்ம்மஹத்தி அப்புறம் Pay Aug. sy bene 
சேர் அச்சரியமடைந்து மபிற்கூம்சற ஆனச்கப்பம்போ 
(இத்தலத்தில் பிரம்மஹத்திமு தலியதுத வரமாட்டாதென்னு 

அசரீரி புணடாபிற வ, அறைக்கேட்ட சோமசர்ம்மா மிள 

ம௫ிழ்ந்து பிர்ம்மதீர்குச ழ்தில் ஸ்ரனஞ்செய்தூ அறுகாள் அத் 
குலத்தில் இவதெரிசனம்பண்ணிமகொண்டு அங்குவசித்துப 

பின்பு கன திருப்பி. ஞ்சென்று சர்வசரங்களையும் அலுபவித் 

த ஈசன் இருவடிநீழலை யடைசதான்று ரூகபுசாணிகர் 

கூறினர், 

24. சோமசாமா அருக்கம் OUP DBD,
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2௦. சிவசர்மா சருக்கம், 

  

ரைமிசாரண்யவா௫ிகளை ரோக்கி பிர்ம்மஸ்மசானம்6 

தலத்தில் பசுபக்ஷிகளும் முக்தியடைாதிருககிறதுஎன் Phy 

ரைபி ரிஷிகள்றோகக அ.கன்விர்சசாந்தததைர் சவிஸ்தவந்த 

ய்க்கூறவேண்டுென்று வினவிய ரிஷிகளைம்கண்ணாுற்று.ெ 

ரிஷிகளே பாண்டியமேச , ஏதில், பிர்ம்மஸ்தலம் Glare moa 

சர்வப்பிராம்மணளும் வேகோகதமாய் HEMCaMT GOI 

மே.தலிய குலக்சிரியைகளை டதத சிவச! ம்மாவென்ற ஓருவர் 

மாத்திரம் வேதவிதியைத்தவிர்ச்து சபிண் டீகாணும் ஏச்காறு 

ஷ்டம் ஸ்இிரீசேஷம் சூத்திசேஷம் இனசேகசம முசலி. பவை 

களை தனஇச்சையாற் புவித்து வபோதீகமடைக்சகாலததும் 

கோதூன்றி ஊுபாம்ச்சென்று பரான்னபோஜனஞ்செய்லு 

வருமர் இரவில் மிசமீறியஅராசச்தல் ௮திசாரமாண்டாகி 

மாணத்திறகேதுவாகும்சமையம் எமூக்கபரச்சள் பிராம 

ணன்உயிரை பாசத்தால்பற்றி தண்டத்தால்மோதியபடி. வை 

வசுவதஞ்சென்று ெருப்புழுதலி.யர மகளில் ஏழுமனுவச்க 

ரம்வசையில் அமிழ்த்தி மழுவைச்சாப்பிடச்செயதும் மழுத் 

தம்பங்களை ௮ணையசசெய்தும் மழுச்செம்கில்இ்டுஅரைக்து' 
ம் இன்னும்பலவிதமாக ஹிம்சித்தப் பினபு கழதைய ய்ஏழு 

ன் மியாய் ‘Mig காயாய்கூன்று இவ்்உசையானஜென்மங்



சிவசாமா சரும்கம், NT PEL, 

களை அடையும்படி. செய்து ருடிவில் ஒருகாகஜன்மச்தையும் 

பிபறச்செய்தார்கள். அ௮ர்த௫வசர்ம்மாலாகியகாக்கை ஆயி 

ரம்வருஷம்வரையில், வருர்தி பெலிபோஜனங்களையருந்தி 

அனேகவனங்களில் சஞ்சரித்து பிர்ம்மஸ்மசானம் அடை. 

த பிர்ம்மர் த்ததீசப்பரு9 அதில்ஸ்ரானம்பண்ணியவுடன் 

ஒருபருக்து அகதக்காக்கையைத்துரத்த காகம்சிவாலயத்தி 

ன்நேர்உடிற்து, பரந்து பின்தொடர்ந்து துரத்தியதால் காகம் 

மூன்றுகரம் விமானக்மைச்சுற்றிக் களைத்ு சன்னிதிபில் 

விருந்து உயிர்விமிர்தருவாய், எமபடாள் காக்கையின் உயி 

ரைக் கொண்டு போவதாசப் பற்றினார்கள், சிவகணல்கள் 

விமானத்துடன் அங்குவந்து எமதாதர்சளை இம்சித்தூக் 

துரத்தி காகத்திற்குச் இவவிய2தகம் அளித்து இரதத்தில் 

மிசன் பாடுஏற்றிகசொண்டு சிவலோகஞ்சென்ஞுர்கள். எம 

படால் அயர்ச்ு தங்கள் ௮ரசணிடஞ்சென்று இங்குற்றதைக் 

கூறிஞர்கள். அசற்குத்தர்ம்மமாஜன் ஹேமூடர்களே சிவ 

இிர்த்தத்தில்படிந்து சிவத்சைமன்அ௮பிரதக்ஷணஞ்செய்.து 

சிவசன்னிதியில் நிர்ச்சிர்தையய் விழுந்த காகஜீவனை மங் 

கள்பற்றியதால் Gagraisor தண்டித்தார்கள் MUMS 

ள் தண்டித்ததால் சான்உங்களைக் தண்டிக்கவில்கை 
இனி௮வ்வகை செய்யாசீர்களென்று ஆக்ஞாபித்சார் என்று 

ரூசபுருணிகா க றினஞர். 

25, சவெசர்மா சருக்க முறி௮ம்,



ஹேமகிரிடன் சருக்கம், 

கைமிசாரண்யவாசிகளைகோக்கப் பிரம்மலிககத்இன்கழ் 
பரல் ஒருகுரோசத்தில் விளங்கும் அபிருகதீசுவரரைக் தெரி 

சித்தால் முக்திக்கு௪துவாகும் அதன் தென்பக்கத்தில் ஆம்பி 

சவனமும் அவ்வன த்தில் சுக்காவனேசுவமர் என்ற இலிங்க 

ம் இருக்கறது அரன்பூர்வக்தில அ௮னேகரிஷிகள் SLUG. 

அசொண்டி ருக்டிரர்சள் பிர்ம்மஸ்மசானம் என்ற க்ஷத்தி 

ரம் சல்பாக்சுக்திலும அழியாது அனுதியாய்விளக்கும், ஓவ 

வொருசிருவ்ணபகூ£ம் சதர்த்திபிலும் பிர்ம்மகுண்டத்தில் 

ஸனஞ்செய்து பிம்மபுரீசுவரரைததெரிஏத்து வில்வாரண் 

ணியத்தைப் பிரதகூணஞ்செய்கால் ௮னேசதடவை பூப்பிர 

தக்௲்ணஞ்செய்சபலன அடைவார்கள், அத்தலத்தில் விளங் 

கும் கார்த்திசேயரை தர் ௮சசன் அராதிகது சத் டஜெயம்பெ 

PP SE சொல்வேன் கேளுங் கள், தர்ம்மசிர்தையையுடைய 

ஹேமகிரிடன் எண்டும் சாளுூவசேசததாசன் இராணு வமஇ 

ல்லா இருந்தமையால் இசாச்ிய களை வேறு௮சசன் அபகரித் 

அக்கொண்டு ஹேமூரிடனை து த்திவிட்டான். ஹேடீகிரீட 

ன் னேகதலங்களை கத்தரிக். துக்கொண்டு மிர்ம்மஸம்மகான 
ம்துடைர்து அம்லானகுஜமாயசசமேத பிர்ம்மபுரிசுவரரையு 

ம் சிங்காவேலரையர் தெரி து மெப்ப்புளகாங்கிகசமகொள்
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சா மிகஆனக்இத்து பக்தியுடன் உபவரசமா.பிருர்து சம்கார 

வேலரசைச்தியானிதக்கபடி அன்றிரவில் துபின்றான், அவன த 

கனவில் குமுனிக்குபதேசிக்க குமாரக்கடவுள் தோன் நி 

பக்தி.பில்ிறத௮ாசனே உன்னுடையசதக்ருவைஎமதமஹா 

மாயையால் காசம்பண்ணிவிட்டோம். உன்னுடையராச்சி 

யத்திற்தச்சென்று உன்சக் நவிலுடையதேசங்களையம் கைக் 

கொண்டெ அரசியற்௮வாய் என் கூறினார். அரசன் விழித் 

லு குகப்பெழுமாளின் உருவைடு௨ அவர்உரைத்த ஈன்மெள 

பிகசையும் மனங் 5சர்து உன்னிக்கொணடு உறைந்துபிசாதக் 

காலத.தில் கிததியக்கடனை முடி தது சிங்காரவேலரைச் கடம்பு 

விக்ஷி முதலியபுஷ்பககளால் அ௮ரசசித்துப் பணிந்து தன்தே 

Fld ML og முன்போல் தனது இராசசியக்தையும்சமுருகக் 

கடவுளால் ௮ழி5 5 சத்ருவின்சமஸ் த।னத்கதையுங்சைக்கொ 

ண்டு பினனும் விலவவனம௮அடைந்து ஸ்சாசசஷ்டிஉச்ஸவக் 
தை மிகவிமரிசையாய்ஈடத்தும்படி. அபரிமிதமான சாமான் 

களைச் சேகரி ௮ற்பசிமாதம்பூர்வட க்ஷம் பிரசமைஞமுதல் ௪ 

ஷ்டி வரையில் உபவாசத்துடன இருந்து இய்காசவேலாக்குச் 

சர்வஉபசாரக்களுடன் ௪ஷ்டிஉத்வைத்தை₹டத்தி எப்போ 

லும் ௮வ்வுத்ஸலம் ஈடச்தேமும்படி. சிலபூமிகளைக் தானஞ் 

செப்து ஆலயுச்இருப்பணிகளையும் நடத்தி சன்னிதியில் பல 

மேமைபணிக்றுசாளுவதேசம்முடைக்து. மனுமுறைதவறாது 

௮ரசுஇ.பற்றி வருடக்கோறும் மனைமசவுடன் ஸ்கர்ச்சஷ்டி, 

வில் இக்சா வேலரைத்தெரிசித்து பிசாம்மணபேரித்னம்மு சலி



WP ar ஹேமூரிடன் சருக்கம், 

யஈடத்தி வாழ்ர்தான்,. அ௮ந்தக்த்திரத்தில் சர்வாபீஷ்டத் 
தையும் தருவதான ஸ்கர்தசஷ்டிவிரதக்தை யனுஷ்டித்து ௪ 

தருசம்ஹார சிங்காரவேலரைக் கெரிசித்தால் சத்ருவைஜெ. 

யிப்பார்கள் ௮ர்தக்ூக்இரச்தில அருத்திராதின த்தில் பிர்ம 

மதீர்த்குத்தில் ஸசானஞ்செப்து சுவாமிசன்னிதியில் செயவி 
ளக்கேற்தியவர்கள் சிவஞானத்தை அடைவார்கள், கார்த்தி 

கைமாதம் சோமவாரத்தில் தீபங்கள்ஏற்றினால் அக்ஞானம் 

என்றஇருள்கீகக ஞானப்பிரகாசத்கதை ப்பெ௮வார்கள் ஹே 

ரிஷிகளே இந்தக்ேஃத்தரவையவத்தைக் கேட்டவர்கள் zm 

பஃதியில்கிறந்து ஞானத்தை 260A GH TO DHS Pr 

ஞா. 
ட 20, ஹேமகரீடன்சருக்கம் முற்றும், 

 



20 நவது£க்கைச்சரு கீதம், 
னு 24 

மைமிசரரண்யவாசெளே யான்சொல்வகதைம் ரெவனு 
மாய்க்கேளுங்கள், மஹாஸ்மசானத்தின் $ீம்பக்கலில் அபி 

முக்கமென் ஐஸ்.தலத்தில் மவதாக்சைமள் பூஜித்திருக்கிறா.ா 
கள், அ௮தேனெனில் முன்னொருகாலத்தில் மலிஷார.ரனை 
ஜெயிச்ச அம்பிகை பிர்ம்மவிஷ்ணுக்களும்ஈமக்கீடரவரரே- 
ஈசுவரன்கூடஎம்பெலத்திற்கு ஈடாகாசென்று இமாசலத்தில் 
கினைத்துக் கொவமடைந்ததை சசன்டுதரிஈ்து Cam aur sar 
நீஎல்லோரையும் அவமதிப்பாய்எண்ணியதால் உன்பலம். 
இழந்து கவரூபமாய் எங்கும்சஞ்சரிப்பாயென்று சபிர்தரர். 
உடனே சேவிஈமஸ்௩ரித்துத் தீங்களோடுற்ற ஏகரூபத்தால் 
'என்றறிமயாமல் நினைச்துவிட்டேன், எனக்குத் தரமங்களோ 
கெதியானதால் சாபந்திர் 5.து ஆளவேண்டும் என்றுபணி 
தார், சிவபிரான் கிருபைகூர்ந்து துர்க்கையைநோக்கி வில் 
வாரண்யத்தில் லிங்ஈப்பிரதிஷ்டைசெய்து அமுதலிம்சச் ச 
ப்பூஜிச்து. 2 தபஈபண்ணினல் சர்வபலமுள்ள TFG LID 
அடையலாமென்று அருளினார், தேவிரவதுர்க்கை௫ூபவ். 
சொண்டு பூவுலகில்வில்வவன ச்தில் ஓசசக்தியோடு லிங்க பி.ம. 
திஷ்டைசெய்௮ பூஜித்து Russe Fe Bur aides Quis Bm 
மூன்துசாகத்திலும் அமுதலிக்கத்தை நாஅவருட ம்" us) esa



௪௫௮ $வதுக்கைச் சருக்கம், 

வருகையில்ஈசன்ரூபிகரித் துவதர்க்கைகளைப்புன் சிரிப்புடன் 
கோக்க நீங்கள் ஏகருபம்௮அடைவீர்கள்என்று அருளியதும் 
சேவி ஏகரூபமாச சுவாமிசான் வலிங்தப,ிரதிஷ்டைசெய்து 

பூஜித்த ௮வ்கவிலிக்கத்திலும் நீர்சானித்தியமாயிரு௩று அன் 

பர்கட்குச் சர்வசித்திகளையு் தரவேண்டும். நான்ஏஈமான 

இததலத்தில் தபசுசெய்யின் சக்ரெ.த்தில் அருள் தரவேண்டும் 

உன்னால் உண்பெண்ணிய முக்திதீரததத தில ஸ்கானம்பண்ணி 

னால் முக்திக்கு ஆகாரஞானத்தைகத தரவேண்டும அதில் 

ஹீனஜெக்துக்கள் அ௮கஸ்மாத்தாய் மூழ்கினுலும பதவி 

அடையவேண்டும், அதன்கரையில் தர்பபணஞ்செய தால் வமி 

FERS Rico wearin, அற்பசிமாதம் சுககிலபக்ஷம் 

நவமியில்முக்திதீர் த்தத்தில்ஸ்சகானஞ்செய்தால் கலியின் உபா 

தையடையாமல் மஹாபாக்கியக்களைப் பெறவேண்டும், அற் 

ப௫ிமாதம் ஈவமி.பில் ௮வ்விலிங்கத்தைப்பூஜித் ஐ கெய்விளக்க 

டூன்ஞானம்௮டையவேண்டும், என்று கேட்டுக்கொண்டபடி. 

அருளுவதாய்த் இருவாய்மலர்ந்து ஏகரூபமான உமையுடன் 

இலில்சக்துள் மறை தருளினா, 

ஹேரிஷிகளேஈவதுர்க்கைகளால் பூதிகத ௮வ்விலிங்க 

தெரிசனத்கால் ஞானமங்கள ஜெ.ப.த்தையடைவர்கள், அதன் 

தென்புதத்தில் யானையால் காண்பிக்கப்பட்ட ஒரு தலம்இரு 

க்கிறது அதன்மான்மியதீதையும் கூறுவேன்கேளுஙீன் ஆசி 

உயிதிருராவுக்காசள்வாமிகளும் திருஞானசம்பர்தமூர்த்இர்,
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வாமிகளும் சிெவஸ்கலயாத்திரைசெழ் ய். துவரும்பேர்து சோர 

விறாுயசர் யானைரூபமாகச்சென்று அமைத்துவா அப்போது 

'செஐபுரிடென்னும் அ£த்கலக்தில் சமத் தடன்ஒருமாமாகிழ 

லில் சிவராம சசைக்சொல்லி உட்கார்ந்கார்கள், யாணாமறைகி 

அவிட்ட தர. அதைக்கண்டு அவர்களும் கர்கள் அடியார் i 

ளும் அச்சரியப்பட்டுச் துதித்தபோது வெள்ளைவஸ் இம் 

குண்டலம் திர்புண்டர ம்ருத்திராக்ஷம் யந்ஞோபவீதம் சந்த 

னம் சரித்து மிக்கறுமகுள்ளபிராமணவடிவாய் ஈசுவரன் 

தோன்றி நீங்கள்மிமக்களைத்இருக்கறர்கள் சர்த்தபானம்பண் 

னலாம் வாருங்களென்று அழைக் துக்கொண்டுபோப் ஒருத 

டாசததையும் இலிங்கத்சையுங் காண்பித்து மறை pt gb 

டார் அப்போது அவர்கள் பரவசமடைந்து சவெபி772 னைத்து! 

இத்து ததிருவருளைவி.பச் து பிராம்மண படிவாய்த்சோன்3 

மறைக்கதுசுந்தரவனேருவரர்என்றறிர்து பலமுறைததிக து 
ஈசனாற்காட்டிய  சுந்தாதீர்த்தபானம்பண்ணிக் கடவூரைய 

டை அழமுதபுஷ்க்கர ணியில்ஸ்கானஞ்செய்து அபிராமி 

ம்பாள்சஷயோசத௫முதலிங்கச்சைத்தெரிசித்து அ௮ப்பர்சுவாமிக 
ளால் தவ்வொருசேவாரத்திலும் யானைஎன்னும்பதங்கள் ௮ 

மைக்சஒருபதிகமும் அவ்விருவர்களால் இன்னும்சிலபதி2ங் 

களும் பாடித்துதித்து அவர்களையுபசரித்து௮அழைக்த குங்க 

லியக்கலையமாயனார்ரஹத்தில் திருவமுது செய்து சிலகாள் 

He Gas த்து திருமயானம்முதலியஸ் தலங்களை த: த்தெரிசித்து. 

ப் பதிசம்பாடிக்கொண்டு சென்றார்கள், இவனாற் சாட்டப்பும்'



AT BW இசதாகைடன் சருக்கம், 

ட தீர்த்தத்தில் ஸ்மானம்பண்ணினால் மரணகாலத்திலும்கபட 

உண்டாகாது சுந்சரலிங்கத்தைக் தெரிசித்தால் சன்மார்ச் 
முக்கியடைலார்கள் என்று நைமிசாரணிகளுக்குச் சூத 
Ga. LF GOT 

வதுாக்கைச் சருக்கம், 

இரத்நதகைடன சருக்கம். 

  

ஸாமிசாரண்யவாசுசளை நோக்கி ஹேரிஷிகளே UIC D ae 

கைடன் என்ற அரசனுடைய சரித்தாத்தைச் சொல்லுக் 
ன் மேோராம்ஈள் முன் ஒருகாலத்தில் தண்டீரதேசத்தில் ௪ த்: 
(மத்திறும் யோகத்திலும் பபேோ!பகாரத்திலும் பக்திபி லு! 

சிறந்த பொக்னகைடன் என்த ஒரு௮ச௪ன் அ௮சுவமேதய கக 

செய்டநினைத்துச் தனதுகூருவாயெ சாஃ்பியரிஷியிடம் 

ன்று பணிச்து தாங்கள் தலைமையாயிருக் த AVL SUT 

நடத்தவேணும் என்று கேட்க அ௮உர்சர்மதித்து ௮னேக சப 

களையும் பிராம்மணாளையும் வாவமைத்ு மிசவிமரிசையாக 

யாக க்தை நடத்தியசைக் காவேரி உரத்தில்வகிக்கும் பிராம்ம 
CHG ங்குசென்று ஒசனியப் பெருக்கையும் இீமத்தையும்



இசத்சகைடன் ௪ருக்கம், mB 

சத்குணத்கையுங்கண்டு மகிழ்ந்து ௮னைகதானங்கள் 5.71 0u 

Pp காங்கள்வ௫க்கும் பொன்னிக்சசையில் புலிமுதலிய துஷ் 

டமிருகங்கள் விசேவமாயுண்டு ௮வைகளால்துன்பம் அடை 

மோம்என்றும் ௮வடத்கிற் கத்தால்கள்வர்து ௮ த்துன்பத்தை 

நிவாத்திக்கவேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்ட தால் அவ்வ 

7௪ன் யாகம்முடிந்த மூன்றாமாதம் புத்திரனை இராச்சியத்தி 

ல்வைத்துத் தான் ௮னேகசேனைகளுடன் தெற்குகோக்குப்பு 

ப்பட்டு ௮ங்கக்குள்ள வவெள்தல தோர்த்தக்களில் வூத்து 

பழ்ச ஹரிஹாதெரிசனமும் அனேகதானக்களும் செய்து 
துலாத்தில்இரவிவரும்போது காவேரிஉற்பத்தியில்மூழ்ச வி 

ஷ்ணுவைத்தெரிசித்து செணப தியையும்அகஸ்தியசையும் PLT 

னித்து மர்திரிமுதலானசைன்யங்கள் வேட்டையாடச் சமுத் 

திரசங்கமம்வரையில் இருபாலுமுள்ள சிவஸ் தலவிஷ்ணுஸ் 

தலங்களைத்தெரிசித்து அனேகதானச்சளைச்செய்அவருகையி 

ல் மிரவுஈ கழைந்து உயர்ர்து மணங் “மழவிளக்கும் வில்வவன 

ததைக்கண்டு ௮தனுள் னேகபகஷிக்கூட்டக்களும் மிருக 

கெர்.துக்களும் வேசபாராயணிகளும் வசிப்பதாகத் தொனியா 

ல்தெரிந்து வனத்றுள்பிரவேசித்து அதன்மத்தியில் ஓர்மர்ப்பு 

தமான ஆலயத்தையும் ,அரமுதமபோன்றதடாகத்சையும் சர்வ 

“ஜீவாதாரமாய்விளங்கும் அமு சலிம்கத்தையும் ௮பிராமசுந்தரி 

யையுங் கண்டு ஆனக்தபரவச௪மடைக்த பணிந்து ங்குள்ள 

ரிஷிகளையும் தெரிசித்து இர்ச்சங்களிற்படிர்து , ௮பிரரிமி௪ 
'மெத௮மு தகடேசுவரரை ம ஸவர்க்கம்களால் ௮பிஷேகத்துப்



wr ex: இசத்சளசைடன் சருக்சம், 

பூஜித்து அனேகதருமங்களைச்செய்து வ௫ித்துவருகையில் ஐர் 

தாகாள் ஸ்வர்ணமயமான ஒருபுலியைக்கண்டு அதைகத்துதீ 

இப்பிடிக்கமுயன்றபோத அம்மிரு£ம் சையில்அகப்படுவது 

போலசமீபத் இல்கின்றும் வெகுதூசத்தில்பலவாய்க்காணப்ப 

ட்மீம் வலையில் அகப்பட்டுக்கையால்பிடிக்கநெருக்கும்போ௮ 

அனைசசைனியக்களை த தும்சம்பண்ணிஓடியும் Naya SS 

தால் ௮சசன்களைச்து பிடிக்கருடி யாதென்றுஎண்ணிச் சமீப 

ஜிீதில்வக்தபோது பாணத்தால் எய்தான். உடனே அங்கத 

மிருகமானது அரசனால்எய்.௪ பாணச்தைத்து இரத்தம்பெ.., 

இய கோலச்துடன் சிவலிங்கருபமாய்கி தோன்றிற்று” a 

கதைக்கண்ட அரசன் பயந்து அடிக்சடிஈமஸ்கரித்து, சுவாமி 

என்னுடையஅபராகக்ை க்ஷமிக்கவேண்டும். வேட்டை 

யாடும்படி.புறப்பட்டு இவவன த்தில்வச்தகஎன்னை யாட்கொள் 
ஞூம்வண்ணம் ஜோதிஸ்வருபமிருகவடி.வாய்ச்தோன் றியதெ 

arg அறியாமல் பாணத்தால் எய்துவிட்டேன் தயாநிசத 

மன்னிக்கவெண்டும் என்றுதுஇித்து நிர்ச்ெதையாய் கிற 

கும்போது ஈசுவரன் விருஷபாரூடராய்க்தோன்றி ஹேர 

சனை கவலைப்படவேண்டாம் நீ பக்தியில்ிறந்தவன் உன்ளை 
யாட்கொள்ளும்வண்ணமே மிருகவடிவாய்த்தோன்றி இவ்வி 

சாயாடலைச்செய்தோம். நீஎய் தஅம்பானது எமக்கு அனே 
கபுஷ்ப்பங்களால் அர்ச்சித்த ஒக்கும், ஜோகிப்புலியாய் 

star A உன்னால்எ.ப்த அம்பின்வடுவும் இரத்தக்கசிவட 
ன் இவிங்கவடிவாயெது யாமென்௮ நீயநியும்பொருட்டேயா.



இ.ரத்தினகைடன் சருக்சம், ஈர 

கும, எமதவடிவைப் பச்தரன்னியில் மற்றயாராலும் சர 

as தீண்டவும் முடியாது, நீ சஞ்சலம் ௮அடைய?வண்டா 

நாம்மிசபகழ்ந்தேரம். உனக்குவேண்டியதைக்கேளென்று 

மாசமேதன் திருவாய்மலா கருளினார். 

உடனே அரசன் நமஸ்கரித் ௪ தோத்தாஞ்செய்து ! 
தரசக்ஷசா முக்திக்கானஞானம் அருளவேண்டும் என்று பிர 

த்சித்தான், ஈசுவரன் எமக்குஆலயம் அமைத்து விமலசர௭ 

ன் றதீர் ததம்உண்டாக்க பூஜித்து சுதாபுலுக்1ரணியிஉஸ்கா 
ஞ்செய்து அமுசலிங்கததைமும்மண்ட லம் ஏஃ்காலமாக। 

சித்தமாத்தரச்தில் ஞானமாறெதிவில் பேரறிவாய்விஎ 

கு?வாம்என்று அனுக்கிரசத்து இலிக்கக் துள் மறைந்தரு 

ஞர். அரசன் சி பாக்ஞைபின்வணணம் தீர்க்கஸ் தாபனரு 

ஆலயத்திருப்பணியுர்செய்து ரெத்னகைடேசுவரர்என் று. 
சசித்து சாககயரய்ப்பூஜிக்து கிக்கியபூஜைநடக்கும்படி. த 

டம்்செய்து சேனைகளை ச்தன் இராச்செ த்திற்கு௮னுப்பி ரே 

காலங்களிலும் அமுதபுஷ்ச்சகரணில் !னஞ்செய்து அழுத 

க்கத்சைப்பூஜித்து ஞானம் ௮டைந்து (ps Bou pupa ே 

ரிஷிகளே இன்லும் ௮க்தஇலிககத்தில் பாணவடுவும் உதி. 

கசிவும் கோன்றுகிறதுஎனறு சூதபு.ராணிரர் aps ent, 

. இசத்தினகைடமஹாராஜன் சருக்கம் முற்றும்,



29. pig S su FSS F (SS, 

  

ரைமிசாசண்யவாசிகள் சூதபுரரணிகரைசோக்கி அதிர 

தியமாயும் மேன்மையாயும்உள்ள வில்வவனமான்மியத்தை 

ஈக்கள்” அறியும்படி. இருபைகூர்ந்து உரைத்தீர் அழுதலிங் 

த்தின் பூதை பிரதக்ஷணம் நமஸ்காரம் செரீசனம் தியான் 

' அமுதபுஷ்க்கரணியின்ஸ்கானம், கெடபுரியின்வாசம் இவை 

சச்செய்யும முறைமைகளையும் தேரிர்துடக்கும்படி ௨ 

மச்சருள வேண்டும் என்று வினவிஞர்கள் சூசர் ரிஷிகளை 

நாக்கி வெபூஜை.பின்பலன் சர்வாபீஷ்டக்ளைடும் தரும் சா 

(தானமாயக்?களுங்கள் ஈசுவரனிடத்தில் அன் புஒககி ஏகக் 

மசித்தமாசல் மிகவும் அபூர்வம், ஜடசம்பந்தஜீவன்சளுக் 

5 யெளவனம் மனைவி மனைசனம் வாசஸ்தானம் மகவு இவை 

ள் எல்லாம் ஸ்.தரமாயிராது, பூர்வபுண்யவசத்தின் ௮ளவாப் 

ண்டாக வாழைபின்நீர்போல் போய்விரிம், ஆனதால் ௮னி 

திடபதார்த்தங்களில் இச்சையுரது ித்தியவஸ் துவின ௬ ர 

ருத்தினிடத்தலேமனதைச்செ லுத்தி நிச்யத் துவம்மூ தலிய 

/வமகங்களத்தையும் அளிக்கும்படியான சிவபூசைசெய்வது 

ஸிதில்கிடைக்கும் பெருஞ்செல்வமாகு., ஈசுவரன் திக்தேச 
1லமில்லா தவர், மனோவாக்£ற்குஎட்டாதவர், sore sever 

வர்ிரிகையற் றவர் எங் கும்கிறைந்தவர௮வரு டையபூஜையா



மூர்த்தி சல நிர்த்ர சருக்கம், mt fy 

ல்பெருதஒன்றும் பூஜையன்னியில பெறுவது ஒன்றும் இல்லை 

அ௮ன்புஞானம் இரண்டும்இஃலாமல் கோடி.கோடிமக்திசக்ரள்ஐ 

இ கோடிகோடிபுஷப்பங்களால் Gary Cary stein பூஜிதா 

௮ம் அருள்பூரணமாகாது. இலிங்கஅரம்சனக்கு ஈ௦ கேர 

ன் ௮ும்இல்லை. இலிங்கார்ச்சனைய/ம'கஈம்மலவாசமம் புண்ய 

தீதஸ்கானமும் சத்சங்கத்சால்ிடைக்குமேயன்றி Cau xi 

மூல் பெறுர்கள் இஈஃகான்கும் சிவலோகத்தைஅடையும்படு 

செய்யும், பஹாபாபிகள்கூட. சத்சாவகாசத்தால் முன் கூலி 

மூன்றும் பெற்று முக்தியடைவார்கள், நுரைக்்ணமாவத 

சிவசாதககாரியமாயிருந்தால் அனே சகாலம்சிவலோகத்திக 

வ௫ூக்கும்படியானஏதுவை உண்டா க்கும், சிவவிஷயமாய் ஒஎ 

ஜேகால்விராகனிடையாவது அ௮தில்பாகசிபாவதூ _தானஞ்செ 

தால் ஜீவவிஷயலாய் ஆயிரம்விராகனிடை தானஞ்செய்தபு 

னேத் தரும், பலுஷியர்கள் தன் சக்திக்கு ச்தக்கபடி குழுரி 

ஜை பி.ராம்மணாபூஜை சவபூழைகளைர் செய்பவேண்?ம் சரீ) 

ம்௮ணிக்திமமுள்ள௪. வயோதிகமும் இதிரியமுவுதலும் 

ருவதற்குள் சவச்சை அர்ச்சிக்கவேண்டு 1, சரி.ராக்ச்ரழு| 

னால் சக்திசசசமாகிற செவெத்கைச் சியாணிக்!வும் துதிக்கவு; 

பூஜிக்கவும் முடியாமல் பனம்வாச்குக்காயம் என்னும்முர 

பொருளும் ஓர்மையுற்று நில்லாது HOt gs iS’ mae , 

இிஃகாரியத்திற்கு விக்னெஞ்செய் ,வர்௨ள், பூமியுள்ளளரை 

Wars fer Sev வருங்துவர்கள் இவத்திரவியம் என்றுதெ இ 

ம் ௮தைக்செச்ச இச்சித்தவர்களுக்கு மன்ுஸ்.மிருஇபில் 

     
  



i @ ar மூர்த்தி தூல இட்த்சு சருக்கம். 

Trg Fs Bib விதிக்கவில்லை, HP SH Mt ராதிகள் ௮டை 

பும்கரசங்கட்குக் கரையில்லை, தாம்மராதன் செய்யும் த 

ண டனைகளால் கல்பாற்தக்தில் nem சமையம் விமோஜ 

னமாவதம் அரிதாகும், அ௮பாரதத்சைச்செப்த அதேஜெ 

ன்மத்தில் அப்பாபவீமோகன த்தின் பொருட்டு அமுதீசுவரனை 

ஒருமாத்திரைப்பொரசதேனும் ஒவ்வொருநகிமைப்பொழுதாக 

?ருஉசுவாசகிசுவாசகாலம்வரையிலனும் தியானிக்கப்பெற் 

துல் ௮வ்வபரா சம்கீக்கிமுக்கிபறுவர்கள், சிவத்து 2ரரககளு 

1S ? பலவிதரோகங்கள் உணடாகும் செவத்துசோ சஞ்சைய்பவ 

“களின் குலம் மான் அ.௮ல்லத எழுதலைழுறைக்குள் சூன்யமா 

நம். பிரதிவிலிங்கம்யு கலிய லிங்ஃபூஜாபலனால் அரு தலிக்க 

ஈக்தியும் ௮ல்விலிங்கங்களின் ௮பராதபாபத்தால் பிர்ம்மரக்ச 

ரத்தின் அமுசேச் சோகமும் செய்யப்பெறுகர்கள், அழுத 

அச்சகத்தை படைந்தார்க்கும் அ ழசலிக்கக் துரோகிகட்கும் 

?)றப்பிறப். பில்லை. இடையமு ? க்கி ௮முகலிங்கக்தை யடை 
“சாரையும் கற்சிக்தையற்த அமுதிசத்துசோகியையும் தர்ல்ம 
ஜன் தீண்டார், மஹாத்துரோடுகளை அபமிருத்டுிபற்றிப்.. 

சத் தவமளிக்கப் பரீரளயக ல்களில் அப்பிசாசுகளை சூல 

தோற்குச்தஇிச் சொரு2ப் பாளிசண்டு சூரியர்களின்மத்தயில் 
ட்ட. வெதுப்பிப் பின்னும் ௮பமிருச்யுக்களிடம் உச நிவிடு 

த்தி பாசம்என்ும் அரபொடியால் மடப்பட்ட பசுள 

14 னும் அச்தக்கல் உலகென்னும் இருப்புப்பாறைபில் சவத 

'வ்ரன் ஆம் சங்கரோணுக்கள் ஒட்டிக்கவசமாம்பஏ. உருண்டு



மூாத்தி தல நீர்த்த சருக்கம், ஈட 

பின்னும் சேற்திலாழ்ந்து என்குமாப்இளகும் பொழ்காச்சம 
லையையகன் த தனபுறுவண்ணம் குருவருளென்னும் பொற் 

காந்தாத்தைக்கெ௫த்துப் பரைசன்லும்மிகமிரு துவாயெதக். 

கப்பாறை.பில் உருண்டு HOS gp. scat UIC UT SB பரிசுத்த 

மாய் ஞானம்ஏன்னும் ஜோதியால் தங்கமலைஇளகும்தருவாய் 

பரத்துடன்ஒன்றி கிந்தியானர்கஈகததைப்பெருமல் தூலம் 
என்னும் சம்மட்டியை சூக்குமம் என்னும்காம்பால்பற்றி ௮ 

யச த௮ம்வமையில் காய்சசில் காய்சசி அயப்பாறையில் 

வைகத்று மோதும் சாரணம் என்னும் தருமராஜனாகிய கொல்ல 

ன் கைப்படுவது மதியினத்தால்௮ன யர, மேலும் அ௮மிபருத் 

யுவாகிறஈடலில் உடைந்து ஜலம்புகுர்துகொண் £2டமிதக்கும் 

கபபலையொக்க ஜெடதக்தைகசதாங்லயெ அச்மாக்கள் காற்றுப் 

பாய்சளில் கீஎமாயுள்ளதின் முனையை உள்ஜட்டையில் ௮ 

மைத்துப் பின்வழிபிதுங்காதுஇருத்தி அதன்மேல் ஈங்கூரத் 

தையூன்திக் கப்டலையமிழத்தும்சரக் தகளைநீகடுப் பின்௮ுணி' 
யிற்றங்கக். கரைமாமரோக்கும்படி சுக்கானைப் up Mb 

ன்றுசிறுதோணியோடு பெழு$ரிற்வும் ஆயச்தமாகற எ 

வபூஜையை அஇதுரிதமாய்ச்செய்து ips SOU ga Raia: 

த ோகஞ்செய்வது அக்கப்பல் கரைமோதாது சுக்கானை ட் 

ன் அணியின்முன் இறக்கி நங்கூரமிட்டு ௮க்ச.ப்பலின் ஓட்டை, 

யை அடைப்பதாய் மண்ணைக்கசைச்தூற்றுவதே ஓக்கும் 

மற்ழையதலச்சிவத்துசோகெல் சாலன்உடனே தண்டிப்ப। 

ர்... அமுதிசத்துசோகெளைமரணார்தத்திச்ருள் அமுதிசத்/ 

|



ஈ௫௮ மூரத்தி தல தாத்த சருக்கம், 

பானம்மூதிர்க்து : முக்திக்கு தவாவசோஎன்றஅர்ச த்தால் 
9ெருங்சாதுமரணாக்தமுன்னீலைபில் அபமிருத்யுவால் தூலஜெ 
_ தீதை மூலரதா.ாஜ மு.தல்ளைவரையில் அணுவணுவாய்ச்சி 

தைக்கச்செய்து பிசாசத்.றவத்தை அடைந்தவுடன் பாசத் 

ரால் நெரும்கக்கண்டத்திர்சுற்றி உரோமத்துவாரங்களால் 

வழியும்படி சவக் துவாரங்களிஓம்மழமுவையூற்றி கபப்பாறை 

ளாலடைத்து ரூலத்திற் சொருக அக்னிமண்டலத்தில் 
'ட்டி வ.தப்பிப் பின்னும்௮க்கட்டுடன் அபமிருத்யுக்களி 

ஈ வசப்படுத்துலார், 

அமுதலிங்கக்தைசதா தியானிப்போர் பெறுஞ்சம்பத்து 

ளை நெகொள்புகன்றாலும் மூடிவுபெராஅ பூவுலகத்தில் ரூப 

2ம் சம்பதீதும் சக்குணமும் உடையவர்கள் பூர்வஜென்மத் 

9ல் சவகைங்கரியம் செய்கவர்களாகும், கூன்குருடு மூத 

சிய அங்சஜறீனக்கள் வயிற்றுவலியுசலியகோய்கள்உடைய 

பர்கள் பூர்வஜன்மத்தில்சிவத்துரோகஞ்செய்தவர்களாகும். 
டர்வஜன்மத்தில்கவெ௫ிந்தையுள்ள வர்கள் அ௮ழகுகுணம்வாய்க்த 

னை வி பசு பரி ஜெகம் தனம் ஏவலாள் குணம் இலம் திடசரீ 

ம் சுபுத்திரர்கள் சந்துஷ்டி. சிங்காரத்சோட்டம் இவைகள் 

ல்லாம் அடைவார்கள். இவைகள் யாவும் இருக்தஅம்சந்து 

ூ. .இல்லாதவர்கள்சிலகாரியத்தில் மூயலாது ஜீவ 

யவுள்ளவர்களாகும் சிவசிர்சையன்னியில் செய்யுர்தபசு 
ரதம் ஹோமமி ஜபம்: 'இவைகள்பலனை ச்தராது குருடன்



மூர்த்தி தல தீர்த்ச சருக்கம், ஈ௫௪ 

தன்சாயலைபார்ப்பகற்குக் கண்ணாடி யைக் கையில்ஏற்துவை 

ஓக்கும், சிவத் துரோகஞ்செய்பவர்கள் கல்பாநதம் வரையி6 

கரு௩ரகை மாறிமாறி யடைம்து பின்புகிருஷ்டியுண்டாகுப் 

போது மயானத்தில்மரமாகமுசாத்து இண்டுமுதலி.பமுட் 

கொடிகளை த்தாங்குவார்சள், : Baud Buss oot tb தெரிசனப் 

பூஜைஇவைகளைச்செய்பவர்கள் நித்பம் ஆனர்சம்மு கலியவை 

களைப் பெறுவர்கள் பூரணமாயும் பாவளுதிதமாயும பிர்ம்ப 

வீஷ்ணுருத்தரூபமாயும் ஜீவஜீவனாயும் சர்வஜீவன்களையு£ 

திமதுஉர்தி.பிழ்கொண்டகாசணரூபமாயும் ஞானமாயும் சர்ப 

மாயும் ஞானபூமியாயும் சர்ம்ம பூமியாயும் ஞானபூமி.பில் கிவ் 

களமாயும் கர்மபூமியில் சகளமாயும் ஊர்த்துவடடனகதிச 

கட்கு ஞானாதாரமோக்மாயும் அதோகடனதெரிசிஃட்சுக்க 
சீமாதாரமாயாருபமாயும் ஜீவ அதாசமாயும் ஜடாதாரமாயும் 

அத்துவிதமாயும் ஏகமாயும் சூன்யம் அல்லாததாயும் Bare 

கும் நித்தியவஸ் துவின் அ௮ருள்வடி வாய்ச்சாணும் இடச்தை 

இலிக்கமாக்கிப் பகலில் தனஈ்தினம் அவாஹனஸ்தாபனஞ் 

செ.ப்௫ தாம்௮கனுள் உத்திமாபன மாகப்பூஜிக்தத் தம்முள் 

உத்தியாபனஞ்செய்வது பார் த்திபபூஜையென்றும் சரலிங்கம் 

என்தம் பெயர், பிர்ம்மவிஷ்ணுக்களும் அண்டபிண்டல்க 

சூம் லயஉர்ப்பத்திக்கு இடமாயுள்ள சக்திசவஞ் சேந்து ஜோ 

திவிளங்கும் ஸ்.திீரவஸ் வில் ஏகமாய்ப்பூஜிப்பது ஸ்திரலிங் 
கம்என்றும் உடையவர்பூஜையென்ற௮ம் பெயர், இவ்விரண்டு 

விதபூஜைக்கும் தாம்சச் தஇிமயமா?வத்தைப்பூஜிப்பதும் மேல்



ri wa மூர்த்தி தல தீர்த்த சருக்கம், 

॥ மூகமாய்முன்னாடி சூரியபூஜைசெய்வதும் அப்பூஜையின் 

) முறைமையாகும் மிகுத்திகை விபூரி அகூதை உருத்திசாக்ஷ 

- ம்வெல்லம கெர்சம் கோமயம் மாவு ௮ல்லதுஅ௮ன்னம் முதலி 

ஐயபரிசுத்தமும் ம$னோபம்மிபமாயும் உள்ளவஸ்லுவை GoM tia 

மாக்கி பூஜிக்கும் பார்ததிபபூஜைவிதியும் இரத் இனக்கல்று,5 

ப ியவைகளில் பூஜிக்கும ஸ்திபலிககபூஜாவிசதியும் மஈஇரபூர்வ 

ர் மாய் சித்தியகம்மவிதியில சவிஸ் தாரமாய்ககூறபபட்ட Dal 

'டவிதம் இனம்தினம் வழுவாது மஉரணாஈதமவரை.பில் பூஜித் 

ஈ தால் அநதியத்தில் தர்மமராஜாவின் பாசமாக கபம்£ய்க் து 

நித்தியத்துவமபெறுவர்கள். பூஜிப்பதில் ௮ன்புகுறையுமாயி 

ன் மனுமூன்று ஏழு இரபச்தொன்றாவதஜென்மத்திலே ஐம் 

நித்தியத்தவம்பெ௮வார்கள், சிவசக்தியைவழுவாது பூஜை 

செய்பவர்கள் கித்தியக்துவம் பெறுமவரைபில் சக்தி இவ 

9 த்தின் ௮னுக்கொகத்தால் புச்திமித்திரகள ச் திராதிகளுடன் 

9;சசெளபாக்கெயெத்தையடைம்று சத்சாவசாசம்ங்கி மகிழ்வுறு 

வர்கள், மூன்கூறியயார் ததிபலில்கம் poo oO அபிரத் 

நீதெட்டு பதினாயிரம் இலக்ஷம் கோடி தினம்திவம் அமைத்துப் 
பூஜிப்பவர்கள் பக்திஜங்கிப் பூஜிக்கும்௮ளவாய் சித்திகளும் 

பளஎம தண்டனை மீங்குகலும் ஆபுளவிருத்தியும் அடைவார்கள். 

'4இக்திரகீலஇலில்சத்தை விஷ்ணுபூலித்து வைகுந்தா இபத்திய 
த்தைப் பெற்றிருக்கிறார், மாணிக்கலில்கக்தை இந்திரன் 

யூஜித்௫.த் தேவராஜாவாட சச்௬ுஜெயம் பெற்றிருக்கிறார், சவ 

Vee இலில்க கச் குபேசன் பூஜித்து அளசாபுரியென்னும்



11 

OT Gy th 
மூர்த்தி சல 8௭௧௧ சருக்கம், 

உத்தரா திச்ற்கு அதிபதியாஞர், ஸ்படி கஇலிக்கச்சை வரு 
ணனபூஜதிக௫ மேன்மை௮டைக்தார் இன்னும் அனேகர் சிவ 
பூஜைடால் மேலான, சிததிமு.த்திகளைப் பெற்றிருக்கிறுர்கள் 
மூன் ௮லகங்களிலும்ச௨பூஜையன்னிபில் முக்திசிபற்றவச்கள் 
இல்லை. தினந்கோறுமசவபூஜையன்னியில் புஜிக்சலாகா ௯. 
பூஜைசெய்து சிவாருஈம்செய்யாத அன்னத்தைப் புஜித்தால் 
மலப்புழுவிற்கு௪ சமானமாகும், சியபூஜைமால் பக்திகள 
ரும் ஞானம்௨ இக்கும சாலனஅணுசான் நிநவிசற்பம் பெற 
லாம் சிவச்சைமறக்தகாலமே வினைஎன்லும் ஆகாமியம் வள 
ர்ந்து சஞதம்பெருகுமகாலமாம், அவ்வாகாமியத்தால் கரல 
தண்டனையும் ம.ரணதனனமும் உண்டாகும், கற்பமுடி.வில் 
சர்வதேவாஇகளும் லயமாய்விடுவார்கள். மறுபடியும் விரா 

் சொருபம்? தோன்ற இட தக் விஷ்ணுவும் ao FPS Dome 
“re தல்ல. காயது இரி ப்ட் a OP Tew! வேதங்களும் கலையில் அவன்கள் ் “க்திரசெவதைகளும் 

ங்களும் சரவஜெொத்தம் 224 © சயித்தில்காபசசங்க 
“டூம் எப்படியுண்டாகுே கு மா 

2௮ தகாயபூமிபிலும் BUM OVA 9 5 79) 2 0 pia 
BBA IO om puoi, ies na ட் ட விஷ தலிககமே இடமா.ிருத், ம் 3 so a 
அம் அழியா " #0 VED erent 4 Bog ட்ட கோயிலா அனி 
அவ்வமுசலிக்கம் சர்வர்கள். ் wn e eB et’ Ban த் ் கன்துாரு ஈதி ~ayBameneas , ade



௪௬௨. மூர்த்தி தல தாத்த சருக்கம், 

திரி சக்கையும் பஞ்சப்பிர்மஸ்தாபனமும் பெற்று காமிக 

விதிவழுவாதுகொண்ட உத்தமர்களே அமுதகலிங்க 5758 

பக்்பூஜைக்கு உரித்தாகுவர் அன்பர்களுக்கு மனோரம்மி.ப 
த்தை விளைக்கும்படி பிர்ம்மரக்திரதலத்தில் விளங்கும் அமூத 
விங்கத்தைமுன்னூல்விதிவழிதடை ந் தகித் தியம்பூஜிக்கஇயலா.க 

வர்கள் முன்கூறிய அவ்டவிதலிக்கங்களில் மனது ௮டங்கிப் 

பூஜித்து அந்தப்பலஞால் அமுதலிஈகத்தைப் பிர த்தியக்மா 
யப்பூஜிக்கப்பெறுவர்கள், முசலிங்கத்தைப் பூஜிப்பவர் 

சர்உஜிவன்சளையும் சன்ஆயிபோற் சொள்ளல்வேண்டும் 

அமுதிசர்.தலயத்ைப் பிரதக்ூணஞ்செய்தால் ௮சுவமேத 

பலளையடைவர்கள் சோமசூத்திர பிரதக்ஷணணஞ்செய்தால் ஆயி 

சம் வாஜபேயயாகபலனும் நாறுசாந்திராயனவிருதபலனும் 

gece டர்கள், அடிப்பிரதக்ஷணம் 5மஸ்காரப்பிர,த௯்தணம் 3} 

ல்கப்பிர சக்ஷஸம் செயல் சர்வசாம்பிராத்? கைம் ௮ 
டைவார்கள் சனிப்பிசதோஷூகாலத்தின் 'சர்தியாவேளையில் 

சோமருத்திரப் பிசசக்ஷணம்செய்தரல் மற்தையசாலங்களில் 

செய்வைப்டார்க்கிலும் கோடி.பங்கு விசேஷ பலனை யடைவர் 

ee Mateo சர்வசம்பத்துசளையும் பெற்றுபின்புசாரூப்யம 
௯டக்து சர்வமும் சன்ம௰மாயகச்காணுவச்கள் அவர்கள் முன் ௮ 
மூஷீசர் சக்திரஜடாமகுடதிரிரே த்தி காளசண்ட ச.தூ்ப்புஜ 
வாதாபயஸ் சத்துடன் உமாகமேதராப் எக்குமாய்சாணப்ப 
ங்டு சாயுச்சியயசஞானம் கடா க்ஷிப்பர் வில்வவன த்தில் இரி 
சரண்கைங்கரியள்கள் செய்தால் அப்தோர்யாமம்என்.உ யாக



மூர்ததி தல தீர்த்த சருக்கம், AT Sir i. 

பலனை அடைவர்கள் சவ _ஜைகசாக மனிதர்களால் உண்டா 

கதீர் த்கஸ்கானம் ஒரூசார்தராயணபலனைத் தரூம்வரக்சா 

களசலாக்பயெதுஒரு7ிசரிரபலனை த தரம் தேவர்களாககிய,௯ 

முர்நூறு இரிசசிரபலனைத்தரும் Weare PPI ur gs 
கோடிகிருச்சிபலனைத்தரும இரவில்மாதகிரம்புஜித்தால் பாத 

கிருசசிரம்என்றுபெயர் ஆல புரசு வில்வபததிரல்கள் கு£சாத 

கம் இவைகளில ஒல்வொன்றைத்திமைசாப்பிவே௮ பர்ணடு 

(he Gow என்றுபெயர், புண்ணாகைகு நெய் மோர் ஜலம் இவை 

களை ஈஞூககொன்ளாய்ச்சாபபிருவது செளமியகருச்சிரம் 
என்றுபெயர் ஹவிஸ் சாப்பிட்டு மூன்றதுள உபவாசமிரு 

க்தால் அதிகருச்சரெமென்று பெயர், இருபததே7ருதினம் 

பகல்மாத் திரஞ்சாப்பிட்டப் பனிரண்டுகாள் உபவாசமிருக 

தால் பாரகம் என்றுபெயர் மூன்றுதினம் காலமேசாப்பிட்டு 

மூன்அதினம் இரகில்புித்து மூன்றுதினம் உபஃ௰ாசமிருக் 

தால் பிராஜாபத்தியம என்றுபெயர் கோமூத்திரம் பால் சயிர் 

கெய் குசோதகச்தை ஒவ்வொருதினம் ஓவவொன்றாய்ச் 
சாப்பிட்டு ஒருனம் உபவாசமிருச்சால் சாஈசபனம், என்று 
பெயர், சாரதபனஇரவியஙகளை நா ச்சொன்ருப்ச் சாப்: 
பிட்டு _ஆமுதினம் உபவாசமிரு சால மஹுசார் சபன, 2 

வன்றுபெயர் ரெப் பால் ஜல் jos மூன்ற தினம் உஷ்ணம் பக்க 

சாப்பிட்டு ஒவ்வொன்றையும் (மும்மூன்று இன ம் ஜலம் படல் 

கெய்' ் வரிசையுடன் உஷ்ணமாகிச் சாப்பிட்டு மூ ன் 2 fino ¥ 

சாயுவைச்சாப்பிிவ.து தக்கு தம். or ait Bei ve jana



ஞ் 

௭௬௪ கூரத் தல இர்த்த சருக்கம், 

ளை ச்சாப்பி$ம்றுளவு சான் ஒன்றுக்கு பால்பலர்ன்று மெய் 

பலம் இரண்டு ஐஜலமபலம்ஒன்றும்ஆகும் கோ po Ps dB ewe 
காராமணியைச்சமை ச்அசாப்பிருவது ஆன்னிககிரு சச.ரம்ஏன் 

அபெயா்இதுசரிரக்தையும் சதகிபண்ணு। கையைஉயரத்தூக்கி 

றின் பகலில் காற்றறச்சாப்பிட்டு இரவில ஜலததில் இருப்ப 

துபி.ராதாபத்தியம உன்றுபெயர் சுஃ௨ பக 20௪.௦ சொண்0 

ஒவ்லொருகவளமாய் ஏற்றிப் பெளர்ணமி,பில 1193 5g sa 

சாம் சாப்பிட்டு கஇருஷ்ணபகூ௩ த்தில் ஓவ சிவாருகவளமாய் ந 

குறைத.துச்சாப்பிடுவது சாற்தீராயணம் எனறு பயர் இவ் 

விரதசாலதகஇல் மூன்றுவேளையும் ஸ்கானஞ்செய்.பவேண்டும் 

காலைபிலும் மாலை.பிலும் சான்குஈவளம் சரப்பிருவது சசுசா 

நதிராயணம் என்றுபெபர் sr Og ₹மததியானத்திலும் 

எட்டுகதவளழ் சாப்பிடுவது அ௮திசசுசாகதிராயணம் எனறு 

பெயர் ஜரன்றுகவளமஐசேவேளையாக இரண்டுபக்ூஷம சரப்பி 
ட்டால் சந்திரலோஈத்தகை யடைவாகள.,. சோமவ டத்தின் 

முதத்நினபானுலார உச்சியிற்புஜிச.து 2சாமவாரஉபவாசத்.து 

என்மனம் பரிசச்தமாகச் சசசியாவேளைபில் oo Sungai 

ARP PRM OTD ல் த.யிர் ரெ.ப் கெக்கை கூட்டி அத்து 

ள், ஜி ரதன்கு இலம் ௪ கு கூசாம்சிரம் கல இருகையே 

i [டி மத். உட்சென்௮ உச்சியின் ௮ பாவாகும 

அரெ ஹர தியில் ற் சமாய் சகளமரய்கிளம் ச் 
2 பட ம இசசிக்கும். , aga மசச்தரி' , அன்பர்த 

இரக ரு 

ஞ்ச 9 ளும் வண்ணம். அசவாயசண்மாய் ௮ம்ர 

      
  



மூர்த்தி தல தாத்த சருச்சும், ஈ௬(ு 

விளக்கம அழமுசசேரபைத் தெரிகசித்து சாக்கிரம்குன் ரூ. சுத்த 

பூமியிற்று.பின்று செவ்வாய்உக.பத்தள் அமுதபுஷக்கரணி 

யில் படிந்து ஆ.த்மார் தீதபூஜைமாடி தீதுப் பாரணேசெய்வது 

சோமவ ரவிரதமாகும்மீசாமவாரவிரதம் ௮னுஷ்டி த. விதி 

யோடுபிர்ம்மரந்தாத் தலத்தில்உத்தியாபனஞ்செய்ட பப தரூர் 

மகமை அளவிட ற்கரிசாகும், திரிலோகக்களும் ஏகா திபத்தி 

யமாய் அளப்பெறுவாகள் வர்கள் எண்ணியபடியெல்லாம் 

ஆண்பெண்ணாகவும் பெண்ஆஷைவும் உலகங்ஈள் பொன்னாகவு 

ம கரகம் சொர்க்சமாகவும்விஷம் அமு கமாகவும் தீசீதளமாகவும் 

இருள்பிரசாசமாகவும் ஆகும் ௮வர்களுடைய இரு பைபெற்ற 
உர்சளும்மஜஞேபிஷ்டமயெவார்கள், சோமவா ரவிரதம்வுனு 

ஷ்டி த்துப் பனிரண்டு வருஷகாலம் அமர்ந்து பிர்மூசற்.திரதல 

த்தில் உத்திபாபனம் செய்யவியலமல முன்விதிவழி 

உத்தியாபனஞ்செய்யப பெறினும் பதனாஅுபே௮ம் ௮வ்டமா 

சிதறும் நான்குபசவிகளில்பர்தியளவாபும் பெறுவர்கள். 

இதரதலத்தபார்து அழதிசத்தியானமாய்?சோமவாசவிரதம 

அனுமஸ்டித்து முன்பு௮மர்க்த தலத்திலேயே உத்தியாபனஞ் 

செய்யப்பெறினும் சாவசாமனாபலன்களையும் பெதறுவார்கள 

அழமுதபுவ்க்சாணியில ஸமானஞ்செய்து சாக் தத சசாய் ஒறா 

கிஷ்ச்கபாவது உக்சமமிராமணாளுச்குத் சானஞ் சய் கால் இ 
கம் சலல்களிற் ரெய்வல தப்பார்க்தொெ£ ௮7 Lit Dine) ants Ges 

லான்பல்% யடைவர்சள் வேர் லும் கு கோள் *்திரிமாருகிஞ் 

க்சானஞ்செய்சால் வத்துக்கோடி பவ்றாம் ates i ly 8



© ரூரா ததி தல இர்குக ௪௬௬௧ம் 

ருமப்பிராமணாளுககுசி 
தானஞ்செய்சால் நாூறுகேரீடு பங்கும் 

சிவபக்தாகட்கு க் தானமசெய் ௧16 ஆபிரங்கோடிபககும திவ 

இலைஷையானபிராமணுளுக்க
ுத கானமசெய்தால் டஇனுபிரங் 

கோடி பங்கு மேகானபலனை
யம பெறுவர்கள். சவதீர்த்தச் 

கரையில டத்தமபிராமணாளாறகு Gar gis இதரதஃதஇல 

தானம்பண்ணுமபஉன் களை அமுதபுஷ்க்கரணிக்கமையில்
 ஒரு 

பசதின,க்சால் பேறலாம்; அமுதுபுஷ்சகரணிசகரை யில்பரிசுச் 

BNET J) GOT உதகமபிராமணாளுச்கு 
ஒருகவளமன்னம் 

தந்தால் 2,8 SEL MT BBM ).வவொரு௮ன் னத்திற்குக் கோடி 

வருஷமாகக சைலாசத்தில வடப்பர்கள் சிவகேஷேததிம 

வாசமும் இவதர்த்தலஸ்நான மும் டவபூஜையம் ஈராளுக்குப் 

பூர்வஜன்மபுண்யலச த,2॥ ல்தான் மூன் புழுதலியம நறைய 

செளபரிடங்களும எடைக்கும எளி இல்கிடைப்ப கரி. எப் 

பொழுதும் திவபூஜைமு தஸிய மூன்றும் செய்யப்பெ நதவர்கள் 

சாயங்காலத்தில் ௮ மு? ந இம ren sh QTd Ste மஹாபாதகங் 

உள் முதலிய சோஷநுகள் sags சாவாபிஷடங்களை யம் பெ 

ற்று எமகாதையகற்றுவர்கள், 
சந்தயாகாலத்தில் மிஃபக்தி 

பாளர்மரத்திரம சாணும்படி wie Bow gir aor Gu sn GUTH சலக்கும் 

ஒளியிருள்மயமாய் நடிக்கும் வீரசாண்டவசெரிசனஞ்செ
ட்ய 

ப்பெத்றோர் நித்தியத்து ம் பெறுவர்கள் அமுதவிரத
ாண்டல 

இதீரிசனம் இடையருதேத்றும் அன்பர்கள் பெறுகமேயன் நி 

சாமான்ய பத்திய ளர்கள்தெரிசிக்சப்பெருர்கள்
, அமுதலிக்க 

த்தைப் பசிஃத்தமாடய மார்க்கண்டேயதீரத்த த
்தல் அபி?



மூர்த்தி தல தீர்த்த சருக்சம். ௬௭ 

இத்தால் அக்ஞானமும் பாபமும் நீக்கும், கா.ராம்பசுவினாலா 
இய பஞ்சகல்வியமும் குசோதகமும் மகர்தாபூர்வமாய் ஒருகா 

லம் அ௮பிஷேடுத்தாலும் பிர்ம்மஸ்கானபலன்௮அடைக்து பாபம் 
விபட்டு கெடமாள் சிவலோகத்தில் வூப்பாகள்; சாறு பங்றா 

மேன்மையாயெ டஞ்சகவ்விய த் துடன் ஓரேபசுவின் பால் தயிர் 

௮பிஷேகத்தால் ஐயமின்றி பிர்ம்மஸ்சானபலன் அடைவர் 
கள், அமுதலிங்கத்தில் காராம்பசவின்கெய்யைச் தடவிளுல் 
அயிசக்கோடிவருஷம்வசையில் முன்சம்பவித்த பாபல்சன் 

ஈ9க்கும் சுவ்ணாபசணம் வஸ் திரம்சூட்டுகோர் நெய்௮பிஷே 
இத்கபலனை யடைவர்கள் ஒ நமரகீ பால் பால் ௮.ரவே$9த்தா 

அம் வெள்ளிஇசதத்தல் ஆசோகணித்து சோமலோகம்தை 

யடைவாகள், கருஷ்ணபக்ஷம் அவிடமியில் புச் அளுக்குெப் 

அபிஷேகத்தால் இருபக்சொரு சலையு/றவமையில் உள்ள வு 

மிசபிதிர்க்கள் சிவலோகத்தை யடைவர்கள், பிஷே 

கிச்தவர்கள் பதினபிரம்வருவம்வரையில் வேசபாசாயணராக 

வும் யோகவானாகவும் ஆவாரகள், எண்ணெ டபிஷேஇத்சால் 

ச௲யம்முதலிய பஹா ரோககங்களும் பிர்மஹத்தியும் கக்கும், 

தயிர் அபிவேகக்தால் லக்காஈமிசடாக்ூம் Ou gat sar. 

தேன்௮ுபிஷேடுத்தால் ௪12 ரசம்பத்தும் விக்தையும் கறுப்பா 

ந்சா௮ அபிஷேடுச்சுல் சென்ன சலோகச்தையம் சந்தனம் 

ஈடிவேகத்தால் சர்த்தியுடன் சந்தர்வபோகமும் எலுமிச் 
சம்பழம் அபிஷேடித்சால் ஈல்ஃமனதும் இளகீர்புபிகேத் 

தால் ஈவலோகமும் பெறுவச்கள், சமசச்தம்பழம் ௮பிஷேடுச்.



௭௬௮ மூர்த்தி தல நீர்த்த சருக்கம், 

தால் மேகசோசமாம் ஈரல் தடல்களைப்பத்தியபாசியும் ரீங்குல் 
சஸ். தாளிப்பழம் அபிஷேகிதகால் ரச்திரலொசமும் பெறு 

வார்கள், on.) OG) Ryorrang.1 25 B10 ஷஹடுலெ பறவாவிஷெ. 

௮.5௦ பகேறொ.திவிரட்ஜா_சா foe, கொக வீய 

பிதர சிராத்த இனங் களில் எண்ணெயபிலே இத்தால் 

CLG Es மாயுள்ள பிதீர்க்களும் மிக இருப்தி புடன் 

சொர்க்கக்தை யடைவர்கள் சுத்த கெங்கை யபிஷேூ9த் 

தாலும் வென்னீசபிலவேத்தாலும் நெய்யபிஷேகெதிறு 

ம், பலன் சமமாகும், பக்தியுடன் இர்மூன்றுஞ் செய்வித்து- 

ப்பூஜிக் தால், அ.பிரம் ௮௬ வமேதபலனைப்பெதுவர்கள் 
இருஷ்ணபக்ஷம் அஷ்டமியில், நெய்அபிஷேடுப்போர் உப 

வாசமாயிருத்தல் வேண்டும் விதிப்படி சக்காபிஷேகஞ் செ 
ய்வித்தால் மேற்கூறிய எல்லாவற்றையும் பெறுவதுடன் 

(PER OuD வர்கலவ், இரு 8ீ௮ு அபிஷேடுத்தால்,சார௫ப்.பிய 
தீதையும், புஷ்ப ஜெல அபிலேகத்சால் சூரிய லோசத்தையு 

6 சொர்ண ஜெல அபிஷேகத்தால், குபா லோசத்தையும், 

இசத்தின ஜெல அபிஷேகத்தால் இர்தரலோகத்தையும்,வில் 
வம்சேக்த ஜெல அபிஷேகத்தால், சத்திய லோகத்தையும் 

வெள்ளைச்சர்க்களை புபிஷே௰த்கால், மோக்ஷத்இற்கேதுவா 
கும் ஞானமும் பச்சைக்கற்பூரம் குங்குமப்பூ சேர்க் சந்தனு 

பிலேகத்தால், இஷ்டபோசம் அனுபவித்து சாயுஜ்யமும் வ 

டித்தட்டின இர்ச்சக்கால்கானாயா கவி2யாம விய(பினம்என் 
தல் மரித்த ௮பி?வூச்தால் பத்திவளர்வும்பெறுவர்மண்.



மூர்ததி தல தீர்த்த சருக்கம் ௪௬ ௯ 

கலசத்தால் ௮அபிஷேடிப்பதற்கு தாம் பரபாத்திரம் Stow 
கும்்ெள்ளிப்பாத்திரம் லகதமபக்கும் சொரணப்பாதக்இசம் 

கோடி. பங்கும் ௮ திகபலனாகும் FP FISD தித்த வலம் 

புரி,௮ல்ல.து இஃ ம்புரி அல்லது சுர்தசங்கத்சா 

Gx gy அபிவேகிததால், ௮னரீத விசேஷ பலனா 

கும் ௮தனால் பெ.றும் பலன்களை பரமசிவனாற்றான் SOT 

ம் தைலத்திலைபி 2ஷேகம்பக் தப்பங்கும் கெய்பஇனளுயிசீம்பகி 

மல் அசுபதி கெங்கை கோடிபக்கும் ௮திகபலனைத்தரும் 

யெவை, கோதுமை, வில்வபத்திசம் சேர்க்க, ஜெலத்கினால் 

அபிலேஇத்துப்,பிறகு சுத்த ஜெலச்தினால், ௮பிகேடுத்தால் 

உத்தமர்களுக்குப்ப தீனா7ரம் பசுதானம் பண்ணினபலனையும் 

FUL FEL GO FU] DY TU ANT HAM LOUIS OF TCHR த்தினுல் 

BAisHub Cri uM g*guuTisa_ gy சந்தனம் சேர்க்கது பதி 
துபம்குச்பஞ்ச5வ்வியார்க்கியம் நா௮மடன்கும் விசேஷபல 

ளைத்தரும் செங்காலெலம் பால்குசாக்கிரம் நெய் தயிர் அக்ஷ 
தைஎள்ளிகடுகு இவைகள் சேர்ந்க௮ஷ்டாக்கஅர்ச்கய ௮பி 

வேகத்தல் பதிஷயிரம்வருஷம் ருத்தூலோசவா சம்பெ௮ 

வர்கள், இன்னும் ௮அதன்பலன்சள்௮நேசம்உள்ளது ம.ரப்பாத்தி 

ரார்க்திய ஜெலத்தைப்பார்க் லும் ews FBI SGM 

கும்தாழ்பரம் நூறுபங்கும்வெள்ளிபிலக்ஷம்பங்கும் செரர்ணம் 

கோடி புக்கும் அதிகமாகும் புரசிலையும் சாமரை பிலையும்செப் 

புப்பாதிதிரத்திற்கு ஒக்கும், அழூதீர்க்கு அபிஷேகம் அர்க் 
கியம்அர்ச்சனேை மைவேத்தியம் தூபதீபம் ஸ்தோத்ரம் தன்



maw tptsD sa Bide omesy, 

ஞல்இயன் தமட்டூம் செய்பவர்சள் மேலானபலன்௧களையடை 

வாரஈுகள், Car Sul rar OF EH அனேகம்வெள்ளிப்பாத்இசம்,ா 

னஞ்செய்வதைப்டார்க்கலும் வொபிஷேச தற்கு ஒருமண்பா 

தீதிமேனுங்கொடுப்பத நரறுபங்குவிசேஷமாகும் புஷ்ப்பங் 

கள தன்ஞுலுண்டர்ககுயதோட்டத்தில்எடுப்பதுஉக்சமம், வ 

னத்திலஎடுப்பதுமக்திமம பிறர்தோட்டத்தில்எடுத்தால் தா 

ன் ெறும்பலனில் பாதி சோட்டத்தாமைச் சேரும், சந்தல் 

புழுக்கடி. நகாகரம் இல்லாதபுஷ்ப்பக்கள் உத்தமம், Fe 

டைய வேதபார்சாளுக்குப் பதிஞயிரம்பாரம் சொர்ணதான 
ம்பண்ணின பலனை ஒருபுஷ்பார்ச்சனையால் அடையலாம், வி 

ல்வார்ச்சனையால் மூன் ஐஜென்மபாபம்£ீங்கச் சவ?லாகத்தை 

்டைவா்கள். கருஊமச்சை சஎண்டங்கத்திரி தமரை ல 
ரி மந்தாரம் சந்தியாவாத்தம் ஜா௪ வெள்ளெருக்கு சீலோற் 

பலம் காட்டுவாகைப்புவ்ப்பங்களும் நாயுருவி குசபுஷ்பமும் 
அர்ச்.சித கால் இஷ்டசித்தியை ௮பைவார்கள், ஆபிரம்நீலோ 
தபலம் மரர்சித்தால் பக்இவளரும், விரதாண்டவரின் 
கூஞ்சிதபா தத்தில் நீலோற்பலம் அர்ச்சிச்தால் வாலாம்பிகை 
யின் ரரொபை பூர்ணமாகும், சீலோ்பலமாலைசா.த்.றின் கால 
௮ பயங்காஉருவம் சோன்றா௮. அமுதிசமைக் சருமத் 

ச்.சப்பூவால் அர்ச்சித்தால் உத்தமர்களுக்கு சன்றுடனில௬த 

ம்பசுதானம்பண்ணினபலனும் ஸாயுஜ்யமும் பெறுவர்கள், 

கண்டங் உத் திரிப்பூலால் பக்தியோடு௮ரச்சக்ெ பதிஞயிசம் 
பசதானம்பணீணினபலனலும் சிெவபதமூம் பெ௮வார்கள், ௩௪



மோததி த௨ நீர்த்த சருக்கம், a sr 

(Yas Seg 8A sosgrasakg மார்க்கண்டேய தரச் 
கீம்துடன் அமுதவிங்கத்தின் சிர௫ல் சஈம்.றினால் பதினனறா 

இர திரப்பட்டம்வரையில் இந்திரனுடைய ஆசனத்தில் இசதஇ 

3 gu ear விழ்றிருப்பார்கள்- ஒருபடி சம்பா அரிசியால் சுரர் 

பாகம:ய் செய்து சதாத்தி.பில் நிவேஇம்கால் அசிலுள்ள 

ஒவ்வொருுன்ன த்திற்கு ஆயி ரமயுசமாகச் சிவலோசத்தில் 

வசிப்பார்கள். மாமொகம் சதுர்த்தசியில் ௮ன்னாபிலேகஞ் 

செய்தால் சவலோகத்சைப் பெறவர்கள், அமுதிசஅபியர் 

_மசன்னிதியில பசுவின் செய்யால் தீபம்ஏற்றினால் ௮க்ஞானஇ 

ருள்கீங்க ஞானப்பிரகாசமாக சூரியனையொ த்தவிமான த்தில் 

ஆசோகணித்துக் கைலாசம்அடைர்து கெொள்வகித்துப் 

பூவுலடல் உலவவிரும்பின் பிராம்மணனாகவாவதுசக்செவர்த்தி 

யாசவாவது விளங்குவர், கார்ச்திகைமாசம் சோமவாரள் 
தில் லங்இருதமாய் ௮னேகதீபமாலைசள் Boon eta ust 

பகத்துவம் பெறுவாகள் சோமவ।ரம் செயோதசி சதர்த.59 

பெளர்ணமி இலைசளில் மெப்விளக்கிடின் அத்$பம் எதிவ் 

ையில்எரிற கோ அவ்வளவின் ஓவ்வாருநிமிஷத் இற்கு ஆ 

யிரம்யுகமாகப் பதினா.பிரம்சூரியர் உளை யொத்த இரதத்தில் சன் 

குலத் தவர்களுடன் ரோ£ணித்் துச் வெலோகஞ்சென்ன வச 

ப்பார்கள், பூரிரிமாவில் பசுவின் மெய் சாச்ளார தேன் கல 

தூ நெட்யூற்றிச் சாமரை நூலால் விளக்கிடின் தர்க்சாயுசம் 

'தர்க்சமாக்கல்யமும் இஷ்டசிததிகளும் பெறுவார்கள், கோ 
அமைமாவால் இடன் புத்திரரளத்திராஇ Map HA .



977௨ நூத்தி ல் BT GS சருக்கம் 

ஈமிகடாகும்பெருகி பஹ சர்கோகாசெளச்சியத்துடன் வா 

ழ்ர்து பின்பு சிெவ2ீலாதனகை யடைவாகள, அளவிலாக் 

கோடி ஜன்மம்சிவ3 தியான செய்தால இரசஸ்வயம்புகேத் 

திரததில் ஈற்சிந்தையோடு வசிப்பகற் கு எதுவுண்டாகும் ஜெ 

ம்பூக்விபில இதற்குச்சமமான வேுதல2 இடையாது. ஐழர் 

GH Bor Brg sep இம்மூன்றும் நமாகதுமாய்விள வருவது இ) 

வ்வில்வாரண்யமே௰டாகும், ஸ்வயம்புகேக்இரங்நளில் மிகவி 
சேலம்சுதாகெடபாம், அதேனெலில் அமுதமீஇல் ஸ்வயம 

புவாயுதித்ததாவாகும், இதாக்ஷேத தாங்சவில் CoO sachauG 5 

கும்புண்யபலான இச தலத்தில் மாதஇிரைபபொழுதில் பெற 

லாம், பக்தியளவாய் அரைமாக்திளை நிமைப்பொழுது வர 

த்தும் பெறலாம். இகதகுரசமமானதலம் இறுவரையில் ௨ 

ண்டான தும்இஷ்லை இணீஉண்டாகப் போகிற துமஇக்லை, !! 

AT STG FT 2 con TH Hi eo-6) 62D e5aNng. \ gl Ging $ Ba HF 

ளிலும் இர்த்தங்சளிலும் இலில்கஙகசனினும் மிகவிசசஷமுள் 

சாது வில்வாரண்யசாகும்,!! gp L8ra1\ Sas 1Bra\3-6) 

திரவ) சி.சி அமா பராபூக ஜடத்தைத்தாங்கிய எவ்வி 

தீப் பிராணிகளும ஒருஷூணமேனும் இத்தலததில தி/ச்ரிர் 

தையுடன் உசிக்கால் சவஞானத்தைபயடைமத முக்திபெறும், 

அழுதிசடத்தின் தெரிசனக்தால் காலமிருத்யுவின் உபாதியு 
அல்டாகாது, அபமிருத்யுவை ஜெ.பிச்கலாம் pg ils 
fog எகாக்கரசித்தமாய் எக்காலத்திலும் உள்ள த்திருத்தி 

ஞல் சாலமிருத்யுலையம்ஜெ.9சதுநித்பம் பெறலாம் மற்றைய
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சலங்களைப்பார்க்கிலும் வில்வாரண்யம் தில்செய்யும்சபம்புண்ய 

பலன்சள் கோடிபங்காய் வளரும், அமு மலிங்கழ்தைசதாதஇயா 

விப்பவர்மள் கல்பபரியந் சம் கருவடையார்கள். ௮ழு தலிங்கள் 

திற்கு௮ர்சமின்றி அபரா. தஞ்டெய் சுவர்கள் கல்பபரியர்தமா நி 

மாறிக் கருகரகேயடைவர்கள் பூவுலகில் ஜென்ம்மம்கொளார், 

அருசபுஷ்ம்சணிஸ்மானக்சால் அமுதுப்பிராசனஞ்செய்தப 
AD அக்தீர் /தரகசியதொர்சமாயுள்ளசர்வஸ்தலக்சளிலு 

ம்உள்ள கீர் சசங்களில்ஸ்நாஒஞ்செய்சபலனையும் CTO Fong 

ச. அடைவாள், Qi sep om pip OSu asa Boor GBA ev இடை 

க்குமேயொழிய இலகுவிங் சடைக்கமாட்டாது, இச்சலவாச 

மம் அராதபுஷ்க்கரவளி சர்த்தஸ்காலாமும் அழமுதலிக்சதெரி௪ 

னமும் செய்து BSL HEY MOU + ௮முகலீங்த்ைஉன் 

னி சரஸ்திரபூஜைசெய்து கித்யத் தூ௨உம்பெற இயலா தவர்கள் 

சந்திபாவேளையில் அமு $சரை 39தரி௫ி,2௦ தல்றி3யேனும் மற் 

ஹைபதலங் ளில் ௮மர்ச் து தியானித்தேலும் மிருத்பஞ்செய 

கான்றகூரதிதை மனமலயாதுஸ்மரி னும் இம்முன் தூ 

லைட்பூவிக்து வா௫ித்தேலும் உண்போர் சர்வமங்களத்தையு 

ம் பெறுவர்கள், காலை.பில்௪ முச்து அமுசுபுஷ்ம்சசணி.பில் ஸ்ர 

னஞ்செய்து Lids Buy os புவிப்பங்களையெடுத்து தீதூபதீபமிட் 

டு விதிப்படிபூஜி3 து த்தியானிப்பவர்களின் அன்பிற் தஈடாய் 

கரும்பும் அசன் இரசமும் பாகும் கண்டாயும் அழு சர் உள் 

சாத்துறைவர் இ.க்தலத்தல் மூன்றுசாள் வத்து அமுதபுஷ்க் 

கரணி.பிஃ்ஸ் சானஞ்செய்து அபிசாமியம்பாளையீம் phar



Sor மாாததி தல தீர்கத சருச்கம, 

சசையும் தெரி௫த்தால் சர்வக்ஷத்திரங்களிலும் வ௫ச்துச் சர் 
வதா த்தங்களி லும் ஸ்சானஞ்செய்து சர்வமார்த்திகளையம் தெ 

AR Ss ev gpd Gren pomamars Qi gourser, apes yor 

ள் அல்லதுமான்ற௮ுகாலம் அத்தலத்தில் வ௫ிக்சவும் அமுதபு 

ஷ்க்கரணியில்?தாயவும் அழு சுவானைப்பூஜிக்கத்தெரிசிக்க 
வும் கூடாவீட்டாலும் பக்தியடன் ஒருசாயாகை்ஷைசாலம் வழு 

வாதுஅமுகசர் அலபஞ்சென்று தெரிசித்சால் மேற்கண்டபல 

னையடைவர்கள், ஜீவன்கட்குஇனிதில் அமுதும் கொடி இல்எம 

தண்டனையும் இரேரஷ்டமாகும் ஞானாமுதைப்பெறவும் எமத 

ண்டனையைமாற் நிக்கொள்ளவும் பிர்ம்மரஈதிரதல)்தில் அழு 

சரை௮கர்௮ருள் அருவுருவத்திமானத்தால் ௮டைஈதாலஒ 

'நியவேறுஉவ்விதத்தாலும் முடியாது, மரணகாலத்தின் சொ 

ண்ணூறுசாழிகையளவின்முன் ஒ௫ுமாச்திரைப்பாமுதேனு 

(ம் அமுதீசஉருவத்துடன் ௮பிராமசுந்தரியையும் ஒர்மையறஉ 

சாளத்தழர்த்து மறவாசாரைக் காலன் ௮ணுகான், அமுசிசர் 

சக்தியுடன் ரூபாதீதமாகி ஞானானக்சாமுதைப் பொழிவா, 

அவ்வருசகாரைகளால் புரழச்தியில் அபிரம்இசழ்களையு 

டைய ஆச்மம்எள்்.னும் கமலம் தம்முூருக்கண்டு ஏமல்விரிப 

அவ்வாறே சூக்ஷாுமாதார ஹிநதயசகமலமும் ஸ்தாலாதார 

உச்திக்கமலமும் ஓங்கிக் சாீரணசகஸ் திரசளமலரில் ஒன்ற இ 
ரூபாசமுத்திரமா யெ ௮மு,தசரின் ஸ் தூலமாகிய சகஸ்.திரமல 

ர் சரியாகாரமாயெஅதிருக்குமமுமுத சாரையின்வதிஐங்கஞா 

Wingy சர்வகாரணபூ சணாமுத்கெட தீ.துள்படிர்து சாலல்களற் ஐ



மூர்த்தி தல தீர்த்த சருக்கம், ஈ எடு 

நித்தியமாக்கநிஷ்க்களமாகும், மரணகாலத்தில் மறவாச்இந் 
தையுற௮.ப் பேரின்பம்பெறும்படி இஃ திரியநமுவுதல் உண்டா 

வதற்குமுன்திரியாகூார த்கொனிவிளக்கும் சகஸ்இசசக்கக்க 
ளால் அபிஷேகம் விதிமுறைசெய்து தெரிசிக து வன்பைவள 
ர்ப்போர்௮முதிசரை மறவாச்கந்தையடன் சர்வ௫த்திக 
ளும் பெறுவர்சள், விர் துராதம் ஒன் முஐகருவும் ஞானமும் 

தாயின் திசெவும் யோகமும் தா.ரகமின் நிச்சடமும் இரிகையு 

ம் கன்னியம்பாலடை முதலிய வின்றிதாரகபானமும் சரிதை 

யும் உண்டாகாது ருப்பத்திற்குத்தாயும் சிசுவிற்குத் தார 

கம்,  தாரகத்திற்கு தன்௦ னியம்பாலடை மிட௮முதலி 

யதுபோலவே சரிதையாதியாதாரமாகும் ஆனதால்மனோ 

மயமாய் லையாது அமுதீசபக்இியாய் உஷக்காலச்த 

ல் அமுதபுஷ்ச்கர ணியில் ஸ்சானஞ்செய்து அமுதகெணபதி 

அபிராமசுக்தரி வில்வலிருக்ஷம் ஈந்திகசுவரர் மஹாவிஷ் ஹு 

நடமாஜமூர்ததி ஸ்கந்தர் பாபஹரேசுவரர் புண்யஷவர் 

த்ற்னர். விலவநாதர் சீசஷிணாமூர்த்தி நவசச்சிசொரூபமா 

இயபிஞ்லெம் சர்மராஜா விரதாண்டவச் சோரசணேசர் நாத 

மயஅந்தப்புச௮பிராமசுக்சரி ௮முதகடசுவ.ரரையுந்தெரிகுத் 

து இருமுறைவலஃவந்து சண்டிசகேசவரதெரிசனஞ்செ 

ய்து நந்திகேசுவரர் முன்ஈமஸ்கரிச் த. அபிராமசுக் சரியை 

யும் பனிசெண்டு நான்கு அல்லதுஇரண்டு முறைவலம்வக்து 5 
மஸ்கரித்துத்தன்மனது அ௮தியாதுசெய்க அபராதபிசாயச்சித் 

தீ கிமித்தச் அகோராஸ்தரமும் பஞ்சாக்ஷரமும் ஐபிச்து வெ



௭௭௭ மூர்த்தி தல தீர் ததி சருகாமம், 

எரிவர்தேனும் மேற்க றியலூர்ச்திகளை த்தியானிச ன ௮ழசீச௮ 

பிராமஸ்மாணையுடன் விதிவலம்வாகேனும௦ எதிாக்காலேச௬வர 

ர் இராமறந்தீசுவரர் அனுமர்தேசுவார். சப்தமங்களேருவரர் 

சாம்புவேசுவரர் மிருசண் சடசுவரர் நாகேசுவார சைவலாசநாது 

ர் ி.ரமதசுவரர் அபிமுக்கசுவரா ஈஈதரவனேசவார். பிம்மபூ 

ரீசுவபர் சோளீசுவார் செத்னகைடே லார் மார்கண்டேய 

ரின்பூர்வ ஆற ஜன்மகங்களில் பூஜிக்கறுசபார்த்கலிக்கக்சையு 

ம் தினம்தெரிசித்தேனலும் அல்லது சந்இக்கேலும் மார்க்கண் 

டேயர் தாரம்மராஜா இவர்களைச்சர்சிக்தால gl SBI at oy 
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டன் ஜீவன் மு.த்தனுய வெஞானவிதேககைவல்ய மோ௯்ஷசர 
ம்பிசாச்சபப் பேரானந்தத்தை யடைவர்கள், சர்வஜிவன்களி 

னிடத்தும் ௮றிலிற்சறிவாய் அழியாது அகலாது அ.றிதற்கமி 

தாய் நிறைவாய் உள்ளும்புறம்பும் ஆனர்தமயமாயும்கா தசா 

இமயமாயும்மந்திரபாவனுமயம1யும் ௮ருள் வடிவாம் மர் 
tg போதத்தைவிளைக்கும் அருதலிஙகம் அபிராமசுக் தரி 

யோடு விளங்கும் பிர்ம்மரர்தாம்என்கற வில்வவனமான்மிய 

தீதைக் கேட்பவர்கள் வியாசா இரிஷிகளால் தெரி த இந்தமு 

ன்ஹூலை வா௫ிப்பவரா்கள் பூஜிப்பஉர்கள் கேட்க வாடிக்க 2 

உாவுடையவர்கள் * இடைய ரூது அமுதீசனைச் சிந்தித்து 

ஏற்றிய இ சீதிலாய்ச்சகுணவ ன்களையடுத்து இம்முன்னூ 

லலி அவர்களால் சொல்லக் கேட்டு அவ்வ து துஇப்பவர்கள் த 

டசரீரமும் நீர்க்சாயுசம் புத் ROIS gu இடம்பொருள் எ



® ௩ whe . க . 

சறர்த்தி தல 20 நத சரும்மம், ௭௮ 

வலும் சாதுர£சப்பபிற்கியும் பக்திவிளைவும் மாஞும௰யலும் 

பெற்றுச் சர்வவினைகளும்அற்று நானப்பிரகாசமோசகசாம 

பிரா. சியவைபவகித்தியமங்களபபேரானச் சவாழ்லை அடை 

வர்கள், இர்தநூல்மிகமேன்மையும இரகசியமுமான மரல் ௦ 

தசமபம்தர்கட்கன்றி ரனர்கட்குரபைம்/லாகரது தினம்பூஜி 

துறுவாசிப்பவர்கள் சர்வசி,கிகளடன் நித்தியானந்தழ்பெறு 

வர்கள். என்றுளூதபுசாணிசர்புகன்று தமுதீசரையும் அபி) 

மசுச்தரியையும் இந்தித்து மூன்றுமுகூரததகாலம் கிர்ப1_ 

தையு ற்று ஹஹரஹ_.ரகவன் ஈ.ரற்றி சரமேர்கைகூப்பி மெ 

ய்ப்புளகாஙகிதமகொள்ள ஆனகசபாஷ்பம்பொழிய அக்கை 
கொட்டி மிருத்யபுஞ்செயாபாகிசகள £பதேயென்ு அனேக 

ஹைதுதித்து ஆனந்தத்துடன் ஈடித்த!/. நசைமிசசரண்யவாடு 

கள் அனைவரும் மஹாகுதோசலத்துடன் சப்தசாகர௮ரவாம 

ம்போல் சிவஸ்மரணைசெய்து மெய்மயிர்பொடிப்ப விழி$ீ/ பெ 

ரக கரதாளமிட்டு நெரம் ஆன ஈதசிர்த் தம்புரிந்து ஏகாக் 

இர௫த்தமாய்௮பிராமசந்தரியையும் அமு சலில்கத்தையும்போ 

தறிச்சூதபுசாணிகரைப் புகழ்ஈதார்கள், 

87-2௦ யாயற ௨ 5 £ய.நீடீவணாய வெகு 

ஊாயஹவ யரா, 8மொெவாய Be 

ஆசிரியர் திருவடியே. துணை. 
Emenee,



சிவமயம், 

திருக்கடதுரில் ௮.ிராமசுக்தரியின் பூணூருபைபெற்ற அபி 
Prowl! casio பாரஇவம்சத்தில் முன்னோர்களாற்செய்தரு 
ஏய பாடல்களில் இப்போதுள்ள பிரம் ரீ சாராடணபாரஇகள் 

சர்எத்திடாளும் த திக்கும்படி, கருபைகூர்க்து ெளியிட்ட 

ஸ்ம்ஹாரஜரித்தி பதிகம் 

சுடர்மணிச்குழைய மலர்க்கரத்துழையும் தும்பிகளிடைப் 

ஊடறுழையுர், தும்பைமாலிகையும் வம்புவரர்சடையுச் தண்டவெ 

ண்பிறையுமுர்நூலும், ஈடனபங்கயமுகி பெணகங்கண(மம் நங் 
சைபங்சமர்ச்தசுக்தரமும் நயனலான் றடைய கோலமுங்கண்டோர் 

ஈமனையுங்காணவல்லர்களோ, கொடிபலதொடுச்சத ெழடியமாமணி 

பொற் கோட சம்பாரிடர்சொடுத்துக் சொழுச்துவிட்டெழருர்து வா 
ரிலவெறிப்பச் கொண்டல்வச் துசவியேநிலவம், சடிமலர்த்தடநுஞ் 

Fh DSi திடமுங் கன்னிமாமாடமுஞ்சூம்ந்த சகனவளஞ்சிறந்த 
கட வையம்பதியாய் சாலனைச்காய்ச்சசற்பா னே, (1) 

தீண்டமூகம் சபிறுஞ் சூலமும் புகைர்த சழலுமிழ்சண்களும்வவை*் 
சதந்தமு ஞூஉக்தகுஞ்சிபு௫கரிய சைலமேயனையமேனியுமாய, ௮ண் 

டயசமனைச் கண்்9எமயங்கி யறிவழிசக்திரு விழிகளும்பஞ் சடைரச்து 

வாய்புலர்ச்து மெய்ம்மறந் திடுபோ தீம்பிகைதன்னுடன் வருவாய் 

வண்டுகள் முரன்று முகைமுறுக்குடைச்து மதுமழைபொழிர்துதரத 
ளைச்து மடல்விரிச்தலர்ர்து பொன்னிறம்பொதிர்த மண்டலக்கசொ 

ன்றைவார்சடையாய், சண்டவருளமுவ் சண்ணுமேசவருங் கனதன 
௨னிதையர்கெருங்குங் சனவளஞ்சிறர்த கடவையம்பஇியாய் கால 
னைக்சாம்ந்தச்பரனே, (2)



ஸம்ஹ ர மூர்த்தி பதிம், ௭௯ 

சனபஇட்கராய்ச் செல்வமேபெதிஷஞ் சதமகன்போகமே பெ 
ஜினும் சாரணிசுமர்த சேடனே நீகராட்ச் சககதோர றிவெலாம்பெ 
மினும்,அனகனைநிககா யழகுசாம்பெறினும் அருமறைச்கிழ வனா 
COSY மமையரின் சடைம்சண் எருட்டவறியபே சங்கையோடேக்இ 

நின் றுழல்வார், VET EEE som Sa உளப்பருங்குணச்தாய் பார்வதி 
வாமபாகத்தாய் பவளான்னிரததாய் தீவளளிதச்.தாய் பரிபுரமலம் 
புபொற்பதத்தாய், கனகமூர்துஇலு$ தசளமும்வயிரக் கலன்களும் 
நிலர்சொறு, மிடைந்த கனவஎஞ்சிற$த சகடவையம்பதியாய்"கால 
னைக்காட்ர்சகற்பானே, (3) ச 

தந்தைபைமனையை பொகச்ச லேச்துணேயைத் சாயைமென்குத 
லைவாய்ச்சேயை தீனத்தையெளவனத்தை யின்பமோகச்சைச் தை 
பனல்லாள்பெழச்இறத்தை, யர் தியும்பகலும் விரூம்பிமெய்சோம்பி 
யாழ்கடற்படு தரும்பாகி யலக்5!நிசேனைப டலப்பட திருத்தி யாட் 
சோொளநினைர் இிலாயன்ே, சிர்சைமைந்தருச வின்னிசைபடித் ஐச் 
சிலம்பொலியாரவேஈடிகதச் செழும்புனர்சடைமேற் கரக்சையை 
முடித்துச் திரவெணீறுடலெலார் திமிர்ச் து, சக்சைசோவணச்சோற் 
பொக்சணச்தாடடிக் கபாலமொன்றேக் தின் வனே கனவளஞ்சிற 
5 கடவையம்பதியாய் கரலனைக்காய்ச் தசற்பானே, (4) 

வஞ்சக£ணெழுய்த் துன்பவாரிதியாய்வறுமைடென்பதர்கிருப் 
பிடமாய் மறம்பெ!திகுடிலாயசத்தியவிதையாய் மயல்விளைகழனியா 
ய்ப்பாவ, சஞ்சிசம யசருச்சரைப்புரமாய்ச் சங் சடநோய்களஞ்யெ 
மாய்தீ தலை;மொறித் திரியுமென்றனக்குன் றண்ணருஎகிடைச்கு 
மோவறியேன், கஞ்சமும்பகுவாய்ச சடிகை நூள்ளெயிற்று ஈகைம 
ணிப்பாச்தளோடேய்ச்த £ஸிரிளம்பிறையு மினிர்செமுஞ்சட் யாய் 
ஈட்கையர்முழுமதிமுசத்ன 24, கஞ்சமென்மலாசள் *சண்டெவாயெர



* 4 ; rm, * 

87௮0 ளம்மார மூ த்தி பறிகம். 

BRA சர்சமுர் தியசடஞ்சூமர்தசனவளஞ்றர்த கடவையம்பதிமர 

ய் சாலனைக்காய்ந்தசர்பரனே, (9) 

பிரமனுஞ்சவிக்கச் சாயர்எஞ்உலிச்கப் பேதையர்கண்டசக்கஇ 

கப் பிணிகளும்பசைச்ச சூ£ப்புஉர் சலேக்கப் பின்றரொடரர்சாசைசெ 

ன்றிழுக்கத், தருமனும்வெறச்ச சாசமுமொறச்சம் தாரணிசமந்து 

கொச்தீளைச்சச்சசடெனச்சுழலுங் சறக்செனச்சொடியசடலமேயெ 

டுக்கசானிலக்கோ, முறுமணியிமைசகும் புதுமலர்த்தடத் திற் சோட் 

டினமோட்மொமேதிக் குலங்சல்போய்ப்படிக்து ஈலங்ளெர்செழுக் 

தேன் குவை மென்றொழுச்சியதோற்றங், சரியமாகடலிற் புகுந்து 

சீரருந் துங் சாளமேகங்களோவெனலாய்ச் கனவளஞன்்்ிறஈச கடவை 

உம்பதியாய் காலனைக்காம்ம் சசற்பரனே. (6) 

செயல்பணிவிடையாய செப்பலைக்செ மு. ச்தாய்த் திரிசலேவலம் 

புரிசலுமாம் சிர்சையின்னினைவே இ.டானமாயுண்டு தெவிட்டனை 

வேசனச்சிறைப்பாய்ச், துயிறல்௨க்தனைமாம்த் இருவுளச்துவந்து 

துள்ளுவெண்விடை யின்மேலேறிச சொண்டரும் விசுமபி லண்டரு 

ங்காணத் சோகைமோடெனக்குவக்தருள்வாய், உயல்வசம்புறைற$த 

ஈடைச்யொமுகத்தைமதியமென்றஇசயமிகுர் துவரும்பகவிட ச் துமிர 

யினுங்குவளை வாயொடுக்காமலேவிளங்கு.!! சயனெடுர்தட முங்கமு 
(மூக்கரமுசைச்சாட்டியகன் ஏலும்பொதஇர்த! கனவளஞ்சிறச்சசடவை 

பம்பதியாய் காலனைச்சய்ர் சதற்பானே, !! (7) 

மறுகுவெஞ்சினச்சர் தெறுமவருணத்தர் வஞ்சசம்பொதிக்தகெ 

நசகத்தர்! வழக்கமொன்றில்லாப். பிழச்சருமூடம் மதியிலாப்பதிதர் 

சாலணுகிப்!! பொறுமையிற்றரும னெறியினிற்சேடன் புலமையிற் 

சா யமுனிவல்! பாக்காவெனவ [பரந்த மயசமர்து பொழு தவ



ஸம்ஹார மூர்த்தி பககம், வு த 

_ ம்மோக்கனன்மே!!! வெறிமலர்ப்பிராஞ்௭ொரிச் தவண்டினவ்சள்மி 
டைந்துமாமுகலினைக்கிழிச்த! மேலிடச இரக பசும்புரவிசளா!ப 

விளங்கியே லிண்டலமுகட்டைக்!! ஈறுவீனின்றோங்குச் செறியுமை 
ந் சருக்கள் கற்பகத்சருவினையொப்பாய்க் சகனவளஞ்சிறக்த ar. 

வையம்பதியாய் காலனைக்காய்ச் சசற்பானே, (8) 

கெஞ்சசங்குழைக்து பணிவிடைச்ைக்து ரீிரொரகண்டிகை 
புனைந்து! நிலவுபொற்கோயி லதைவலம்புரிச்து சகெடமுருன்னான் 

மலசெத்த!! ௮ஞ்சமாமயக்கி மயக்குனமம்புலனா மாற்றலர்வவிமை 
யைக் கவர்ந்துன்!! மலாப்பதத்திருச்தி யலக்கணைத்தரத்தி மதிமிகு 

வாழ்வளித் இடுமமாஞ்!! சஞ்சகவெனுஈற் நாயமூன்றெழுத்தைச் ௪ 

இர் சமாய்க்கொண்டருச்சனைசெய் தொண்டர்களுறவைச்கொண்டு 
னைப்பணியச் ஈணக்சனாமெனக்சருள் புரிவாய், கஞ்சமென்மலர்மிதஞ் 

சுகம்பசச்கக்கார்மயிலோரமாய்கடிககுய்கனவளஞ்சிறர் சசடவையம்ப 

இயாய்காலனைக் காய்ச்தசற்பானே, (9) 

மைக்கயல்விழியால் மஉக்கியுள்ளருககி மஞ்சளால்முகத் இனை 

J 6G, மணிசகைபெருக்கி யாரையுண்டாகடி வளரிளமுலைத்துட 

ais, பக்கல்வக் சமாச் துமென்மொழிபகர்க்து பரவசம்போலமே 
ல்விழுர் து, படி.றுளமுணர்ர்2த யசத் தியமுரைச் தப் பறித்திடச்கு 

றித்த பாவையர்ச்சாய்ச், தச்சசாகரக்தி லழுக்கிராடோறம் தோது 

ப்பட்டடாதகனைச், ஐய்யசெக்கமலச் செய்யதாளிணைச்கே தொண்ட 

கொண்டாற் குறையறமோ, கை/*சழங்காடம் தஇிறத்தினேநிகராய்ச 

கமலமென்மலர் மிசையற காற் களிப்பரிசுடிலுங் கட வையம்ப திய 

ய் கரலனைக்காய்ந்ததற்பானே, (10) 
" Shute pias பதிகழந்றும்,



ஈச அபிசாமி யம்பன் பதிகம், 

ஈனித்ுமுபதேசமுட்கொண், டீனந்தளைக்கள்ளி யெனதுரா 

பினனுமான மில்லாமலேதுரததி யிமதிரியவாயில்களை யிறுக 

ட புதைத்துநெஞ்சிருள றவிளக்சேற்றியே, வானஈதமான விம்மி 

பன்ன?மயுன்னையென் மனகத்தாமலாப்போதுலே வைத்து 

வேவேகவலையற்௮மேஓ.ற்றபர வசமாகியழியாசதோர், அ 

ori gourd Bul oor phen pO gar pat ணுசிகடவுரில்வாழ்வே 

பம கசொருடாக மசலாதசுகபாணியருள்வாரி யபிராம் 

பே (5) 

மி வுலகங்களூக் காகாரமாய்கின்னு நித்தம ய்மு.ச்திவடி 

GIT நியமமுடன்முப் (த தரண்டறம்வளர்க்கின்। ரீமனைவி 

யாயிருகனும், விடுவிம்டோறு மோடிப்புகுஈதுகாக வேசற் 

பமிலச்சையும்போய் வெண்டுதிலரைக்கணிய விதியத.றுகிர் 

வாரை வேடமுூங்கொண்டு சைகசகார், ஓடேகதிநாடெல்கு 

பள் எ ந்தளர்கதுகின் ௮னமத்தனாகயம்மா வன்கணவனெு 

கெங்கு மையம்புகுஈகேங்க புழல்கின் றதேதுசொல்லாய், ஆ 

கொடி பாட மிசைமாதர்விளையாடிவரு மாதிக_வுரிலவாழ 

வே wap be ரொருபாக மக௨வத சுகபாணி யருளவாமி யபி 
ர் ் 

சர நியே, (6) 

பல்குஞ்சரந்தோட் டெறும்(கடையானதெ ௬ பல்லுயி 

ர்க்குங்கல்லிடைப் பட்டதேரைக்குமன் நர்ப்பவீத்திரி ௧௫ 

ட்பர்சனிற்சவனுக்கும், மல்குஞ்சமாசரப் பொருளுக்குமிமை



௮ பிராமியம்மன் பதிகம், ரமி 

பாத வானவர்குழாத்தினுக்கும். மற்றுமொருசதவர்க்கு மி 
யாவாக்குமவரவர் மனச்சலிப்பிஃ லாமலே, நல்குர STS OU 

ருமை யுண்டாயிருக் துமிகு ஈவடிதியுன க்இருந்தும் கானொ ருவ 

ன்வறுமையிற் தி ரியனானாலன் னசைப்புனக் 2கடலைவோ, ௮ 

ல்கலந் தும்பர்கா டளவெடுக்குஞ்சோலைய1 இட வூரில்வாழ்வே 

யமுதீச ரொருபாக மகலாச ஈுஈபாணி யருள்வாமி யபிரா 

மய. > (7) 

வாடாம ஓயிரெனும் பபிர்சமைக் நோங்கவர வருண்ம 

லழ பொழிந்துமின்ப வாருதிபிலேகின்ன சன்பெனுஞ்சா, 

கால் வருகசாமகேமணைக்துக், கோடாமல்வளர் குஞ்சரம் 

தொட்டெறும்; கடை. சொண்டகருவானஜீவ சோடிகள் த 

னக்குப்பொசிச்கும்பொடப்பினைக் குறையாமலேசொடுத்து, 

நீடாழியுலகங் நளி பார வையு ் இருவுற்தி கெட்டுதரிலேகரிக்கும் 

நின்னேயகலங்களூக் கணனையென்றோதாரமல் bal duc Cap gt 

வாசோ, அ. £யசான்மறைபின் வேள்வியாலோக்குபுக ழாதி 

சடவூரில்வாழ்வே wiper சொருபாக மசலாத சுகபாணி ய 

ரள்வாமி யபிராமியெ, (8) 

மிர டல்களேழைபும் Baliour ms ன்கையு மாதிரக்க 

ரியெட்டையு மானாகமானதையு மாமேருவானதையும் மா 

.ர்மமானதையுமோர், பொறியரவுதாங்வெரு புவனமீடே 

ஹயும் புத்சேலிர்கூட் த்தையும் பூமகளையுந்துகிரி ent a Fawr



WT 2} Sr அபிராமிடம்..ன் பதிகம், 

(/மரையினிற் புலியாடையுடையாளையு, மூறைமுறைகளாயி 

ன்று முதிகளாய்ப்பமைபை தலை முறைகள் 97 ரியாதநீன்னை 

மூவுலகிலுள்ளவர்கள் வாலையென்றறியாமல்மொழிகின் த 

அசொல்வா, யதிவடையபேர்மனத் தானந்தவாரியே யாதி 

டவூரிவவாழ்வேயமுதீ௪, சொருபாக மகலாத சுகபாணியரு 

ள்வாமியமிமாமியே, (9) 

ச் 

மகரவார்குழுல்மே லடர்ஈ கும்பி தனில் பபைர்லுவா 

ளேத்தூறு் துமைக்கயலைவேண்டிகின் Og Fe coral Wut at ary 

மபெற்றபேர்சளன்ோ, செகழுழுதுமொற்மைக் Bohs 

டைகவித்தேபற் கிம்சாசனததிலுற்றச செங்கோலுமனு 

தி முறைமையுமபெற்முமிகு ிகிசியுலகாணடூபின்பு, புக/(ம 

DO DISC GLUING ITH 6) ow புத் 2தவிர்வர் துப ra duGur 

GEFSCMUEST Oowmon yi parromp ij)forhms Our Ves w 

ஜப்பார், HEL (LP Bove & ay aT சானச்சரூபிரிய யாதிசடவூரில 

வாழவே wy Ses (oa பாக மகலாதர பாரி யுவி வரமிப 

பிராமியே, (10) 
௩. 

தூயதமிழ்ப்பாமாலை சூட்டுதற்குழும்மதனால் வாயைங் 

கரன்றாள் வழுக தவாம் நே.பர்நிதம் எண்ணுமபுகழ்சடவூ ரெ 

me wer iGo Lo wera) உண்ணும் 2ப7றபாசத்தனன்கு (14) 

சங்கையொடு துப்பையு மணிக்தவர்லியக்குங் சலாமதி 

mbar ase சருணைபொழிவிழிகளும் விண்முகலக



௮பிராமியம்மன் பதிம், nt Of oF 

ள்வெளிறெனக் காட்டியகருங்கூச்சலும், சங்கசையீல்லாதொ 

ளிரு மாங்கல்பதாரணக தஙகுமணிமிட அுமிக்ஈச் சதுர்பெரு 

குதுங்ஃபாசாக்குசமிலங்குகர தலமு.௦விரலிலணியுமரவும் (பு 

ல்கவர்க்கருநதருஞமர் சகஜ ங்களும் பொலியு £வமணிழாபரம் 

பூண்டசெஞ்சேவடியுமிவ்வடியனே விதம் போற்றியென வா 
ம்த்தவிடைபேல், பங்ஃளமிகுகசசின்பதிபினொடும்வா தருள 

செய்வளர்திருக்கடவூரில் வாம் வாமிசப சேமிபுகம்காமிஏவ 

சாமிம௫௰ழ் வாமி யபிராமியுமை2ய, (1) 

சந்தரசடாதரி மூகுந்தசோ கறி ௧௩௧ சலசலோசனமா 

சீரி சம்ப்ரமபயோதரி சுமங்சலி சுல௯£ணி சாற்றருங்ககுணா 

கரி, ௮௩ தரி வராகி சாம்பவி யமாசோதரி யமலை ஐகஜால சூ 

த்ரி அகலாக்மகாரணிவி7ஸ,தஜயகாரணி ॥சண்ட சன்மயபூ 

மணி, சுந்தரி சிரந்தரி துரமதரி வரைர/ஜ ககுமாரி கெள 
மாரியுத் துங்ககல்பாணி புஷ்ப்பாஸ்கிராபபுஜபாணி தொண் 

டர்கட்கருள் சர்வாணி, வர்தரிமலர்ப்பிரம னாகிதுஇி வேத 

வொலி வளர்திருக்கடவூரில் வாடு வாமிசுபகேமி புகழ்நரமி 

சிவசாமி மூழ்வாமி யபிராமி யுமையே. (2) 

வாசமலரச் மருவளக பராமுர் தண்கிரண மதிமுகமும 

'யில் விழிகளு௨ வள்ளகிகர் முலையுமன Fin) ஈகைமொ 

ழிகளும் வள முூடன்கண்டு மின்னார், பாசபந்தத்திடை மன 

,ங்கலங் இத்தினம் பலவழியுமெண்ணி யெண்ணிப் பழிபரவு



ராறு அ பிராமியம்மன் பதிகம், 

மின்னதென்் றரியா2ஃ மாயாப் ரபஞ்சவாம் வுண்மையெள் 

லே, அரைமேலிடடு விணாக காய்போற்றி ரி தலைவதல்லாம 

னந னம்புயப்போ சிகனுளு் செம்பசநதுதியாச அசடன் 

மேற்கருணை வருமோ, மாசிலாதோங்கிய குணா 5ரிபவாணி 

சீர் வளர்திருக்கடவுரி௩வாழ் வாமிசபநேமிபுகழ் காமிசவ 

சாமி மூழ் வாமிபபிராமி யுமையே, (8) 

நன்றென்று சென்று ஈவிலும் விரண்டின் மூன alas 

தேயுலச ௮ள்ளோர் நாடவார்முகயமாயடியேனு மவவிதம் கா 

டனேனாடிஞலும், இன்றென்றுசொல்லாமல நினது திருவு 

சாளம திதங்கியருன் சய்கு வாயே லேழை?ய ஸஅுய்குவேன் 

மெய்யான மொழியிஃது னிதையமறியாததுண்டோ, குன்ற 

ே ல்காமுறைக்தென் றுமன்பர்க்தருள் குமார சேஉனையளி 

த்த குமரிமாகத வருணிவிமலிபைவி? ௬ணை குலவுஈரிராஜபு 

Sf, wer py doi torpor Foo mua முரல்வளர்திருக் 

கடவூரில்வாழ் வாமிசபசேமிபுகழ்கா மிசிவசாமிம௰ழ்வாமிய 

பிராமிபுமையே, (4) 

ஒருகாளீரண்டொவல்கறா, . லுலகததுதிக் சவின்னாள் 

வரைக்கு, மொழியாதகவலையாற் நீராதவின்னல்கொண்டுள் 

ளந்தளர்ந்தமிகவும், அருகாணியற்திட்ட விற்போலிருக்குமிவ் 
வடி.மைமீதித் கருணைகூர்6 சஞ்சேலனச்சொல்லி யாதரிப் 
பவர்களுனை யன் மி.பிலை யண்மையாக, இருநாழிகைப்போது



அபிரரமியம்மன் பகம், ௱௮௧ 

ட வேண்டாது நிமிட சதி லிவ்வகிலபுவனத்சை | மியற்றிய 

௬ுஞந்திறங் கொண்டகீ யேழையே ணினனல் தீர் ர்தருளல 

ரிசோ, வருகாலலுரசர் முதலோ/பரவு Dolls ri ip aati Bm 

க்கடவூரில்வாழ் வாமிஈபரேமிபுமம் சாமிசிவசாமிமகழ்வாமிய 
பிராமியு மையமே (5) 

எண்ணிக்கையிலலாததுன்பஈகள்மென்மேலு மேகிட் 

டொறுத்கவம்தோ எவ்விதமுளஞ்சகிசதுப்குவே னிப்பொ 

மு தெடுத்திட்டஜென்பீமிதனில், கண்ணியெள்ளளவுசுஃமான 

கொரு ளீனும் கானனுபவித்ததில்லை காடெலா மறியுமிது 

CS put soot oh gwar (Lp கன் மூயதிந்திருஈகும், புண்ணியம் 

பூர்உஜெனனத்தினிற்செ.ப்யாத புலையனானா லுகின பூ பூரண 

கடா௯$விக்ஷண்ணியஞ செய்தெனது புன்மையையகற் நி. ரூ 

௭ வாய், மண்ணவர்கள்வின்ணவரகளிககமம் பசவமிசை 

quai Bas sayfa aa yp as மிசுபநேமி! je pots Ayer Bu 

ழ்வசமியபி.ராமியுமையே (6) 

தெமிக் தாவலா தஅதெரியாமலோவிவ்வடிமை செய்திட் 

டபிழையிருகதாற் சினங்கொண்ட தோர்சணக் ரகவையா 

அசின் றிடவுளமிரங்கிமிகவும், பரிக்துவக்தினியெனும்பாழ் 
வினையிலாழ்க் தினற் படாதுறல்வரமளித்தப் பாதுகர்த்த 

ருள்செய்யவேண்டுமண்டாண்டவுயிர் பரிவுடனளித்தமுதல் 

வி புந்கதரன்போசன்மாதவ ஞூசியோர்கள் அதி புரியும்பதா



ஈகம் Syl I 7மி.டமன LIB Hid. 

ம் /யமலர்ப் புககவிபுராக்தகபுர௩தரிபுாகனி புசாணிதிருபு 

வனேசவ ரி, மருந்தினு ௩பர்சசொறபைருகிளிவராகியெழில வ 

ளர் திருக்கடவூரில்வாழ் வாமிசுபே மிபுஈழ் காமிசிவசாமிம 

திழ்வாமியபிராமியுபை Pus (7) 

வஞ்சசக்சொடியோகளஈட்பவேண்டாமலு மருதி 

னுக்காவேண்டி ன மறர்கு மோரபொய்மொழி சொலாமலுக்த 

மையாம் வழியினிற்செல்லாமலும், விஞாகஞ்சதகனிற் 

பொருமைதீரியாமலுமவிணவப புபரிபயாமறு மிக் ஈபெரிடயோ 

1 தள் சொலுமவாரசசைகளள ஈமலும வெகுளியவைகொள் 

ளாமலுு, தஞ்சமெனகினதுபையபதமலர்ததிச்சிடத் சமிய 

அக்கருளிபுரிகதா சரல்வகாலமுமெனைசகா ததருளவேண்டி. 

னேன் சலககயல்கள்விழி௯யபனை ய, வஞ்செர்செவ்லாய்கிக ர 

வாவியாம்பன்மலரும் வளர்திருக்கடவூரிலவாம் வாமிசுப 

Gedy x p51 மிசிவசாமிடகிம்வாமியபிப ர (மிபுமையே, (8) 

எனதின்னலின்னபடி யென்றுவே OM moulds [ame gS 

LO nar en? sg ater manlT S gait ot GD st B oon sw son 

செயவு மெள்ளவுமுடியாதுகின், னுனக ருவுங்கடைகமண் 
ணருட்சிறிதுசெயி லுகவாச.றண் மணல் ரமோகல்குமாதற்று 

யர் சொர்ன்னமலயா க உதவன்றியுயரகல।।வனக்சனை ககன 

மூடனளிக் தமுப்பச்திரண்டதமங் சகலினபெறச்செய்ய நின் 

னேக் கருதுலலடியவர்க்கெளிவந்துகதியினிய் கார்ச்திரக்ஷித்



990 Dutt i att Rate, ர்க 

IC Hy TH, Mort Oa eax tsa gw 6 DC sora U4 நள்செய் 

வரர்திருஃ டவூரி்வாம் வாமிசபகேமிபுசும்।மிசிவ சாமிம 

கடிவாம்யபிராமிபுமையே, (9) 

சருநீலவடிவமார்மாடேதீயக் சண்ட சன சண்டவெமபாச 

மும் சைஃகொணாகசெண்டபாகாலனழுனெ இர்மகமார்ககண்ட 

ன்வெருண்சிமோகக), பரு$ல -ண்டனெனு கிபதியையுள்ள 

ADAM As wy LTTE TOFU aon cD பிளப்பநி 

ன்னொடு?தான்தி யவிர்செய்லத்திலூன் ஜிப், பெருநீலபலை 

யென் சிலக இலன ன்வன் af ip பிற ஙகுகாளா। லுகதைக்றுப் பே 

FY so பைககளுகாஈபுநளசெய்கதுவ கரி, பேோரருளின்வண்ண 

மலவோ, வரகீலபடமா தர்விழியென்னமலர்வாவிவள 7 இருள் 

நடவூரில்வாம் வாமிரப2மிபுகம்சாமிசிஉசாமிமகழ்வா மியபி 

ராமியுமையே, (10) 

சகல ?ெல்வங்களும்சருமிமைகிரிராஜ தனயைமாதேவி 

சின்னை௪ சத்பமாய்சித்ப மள்ளக்கர்றுதிக்குருக் மரு, ககர 

ae Dario 2) Pav HHS», Dom omrinae & Gomis Texk w DEG 

ம்ப ருமையிளமை யறிவுசக்சானம்உலிதுரிவுஉழ்சாள் 

வெற்றி WIT (FSV OM IP BHI, கதகொகைதரும்பதினா;பேறு 

ச கதரட் சுகன௩ஐலாழ்வளிப்பாய், சுர்தகுணசாலி பரி 

பாலிய து உலிதிரிகுலிமல்ளவிச। ஸி மசவு சானி தாயளிக்கொ 

ணா தாமகிமை வளர்திருரகடவூரில்வாழ் வாமி*பரேமிபுகழ் 

காமிசிவசாமி மஏழ்வ। மிபபிராமிபுமையே, (11)



சம்மார மூர்த்தி பதிகம, 

அ௮ந்தரத்தமரர் மாகரம்தையொலியலைகடற்றலை நிறத் 

Bear oy go) peau a dd) b BIOL UU LP SPM DEOL ir} 

மண் ணலா, கந்தர கதிடை கறுபபினார் கெளரி கணகளித் 

இடு முழ ப்பினார் காலகரலகடவு ரர்கோலமறு கண்டு தண்... 

னிடவல்லபேர், பர பாசையவமான சிசமனை பழிபபசத்திய 

மனப்பயம்படி அவ, சனை யனர் ததமால்கொடுறை பாபமீறு 

கொலை சஞ்சலம் தொந்தபோகமவவேஃமாரு௫தி துயரமுடப 

(வைரநீள் தோதகங்குடி VLA HD GSM DST SpE FB 

வார்களே, (1) 

வெங்கயத்துரியர் பல்கயர்சகரியர் வேதவம்பரியர் சீதில 
ரீ விசா விஞசுகர்விேைர்கஞ்சுகர் வெற்றிமஃ்ம௫ிருமத்் தனு 

ர், கங்கணத்தர்மிகு வெங்கணசதலைவர் களத்கிசைந்த டொ 

ரூரி/ த்தனர் காலகாலசடவூரர்கோலமது கண்டுசண்ட னிட 

வல்லபேர், இக்கள்வெண்குடைகவிப்பமும் முரசு சென்று 

ன்ஜறெதிமொலிப்பவண் டிசை।।சம்குமனர் mses raf 
லெவ்வருநதிறயையளப்பமேல், மங்கைமார்கெளரிகாகசப்பெ 
முமகரதோரண வளப்பபாய் மத்தயானைமிசை வெற்றியாள , 

பென லையகச்தனி லிருப்பரே, (2)



சம்மார மூர்த்தி பதிகம், OT 

திருகுவெள்ளெயிறு வரிகெடுங்கபிறு செய்யகுஞ்சுமயா 

டு கஞ்செனச் சீ றகோபமுடனேறு 2? பவிஜி தெறுயமிடி.ச். ப 

ல் முழக்கியே, கருமலை $குகிச சரெருமையிற்பெரிய கால்மலைக 

குவடு போல்வருங் காலகாலர்கடவுராகோலமது சண்டுகஷ் 

டனிடவல்ல பர், பொருமழுப்படையிலங்குசெஞ்ரடையொ 

ருந்துவெளவிடைதிருக்துவெண் பூதியாரமொரு தோகைபா 

மழல் பொக்குகாகமணி கங்கணம, பெருகுகஙகை இ முடி 

வ்ளக்வெதி பிஞ்சுமாமதி கொழு சழற் Oui Pou pp) up 

மொற்றைநெற்றிவிி பெம்கிருபப ரடையாளமே, (3) 

பெண்ணி௰ும் பரிபுரக்தினு மொலி பிறந்திமிம் பரிபுசஃ 

திஞர். பிறைமுடிக்கு எணிகங்கையார்மறைம் பொரு 

வைத்தளணிஃங்கையார், கண்ணிசைர்சதொரு மூன் ரிஞரு 

சிய கைலைசாம ஈகமூன்றினர் கரலகாலகடவூரர் கோலம 

து கண்டுதண்டனிடவல்லசீபர், மண்ணளம்த சரணர்க்௪ 

மென் முளரி மாலையாபரண ருக்குமோர் வச்சிரக் இவரு 

கு வெண்டி௰ரி மாத்திரச் துறவருக்குமே, விண்ணவர்கப 
/பிகுபண்ணவர்க்கு மூயர் fF SGT EG; மதியொத்துவாப 

மெய்தீதவத்து நிலைபெற்றவர்க்கு மவர்மேலிருப்பரடையால 

மே, (1) 

. உரசகுண்டலர் கெருங்கெவிண்டல குறைந்தவண்டுமூரஃ 

கொன்றையார். எத்தரிகமல ரொப்பிலாதசலை பொழ்த



ர்க சம்மார மூர்த்தி பதிகம், 
ர 

இறிமலைமங்சையார், கராகபாலர்திரி சூலர் நீலமணி கண்டர் 

புண்டமிகவாடையார் காலகால சடவூரர் காலமது கண்டு 

சண்டனிடவல்ல 2பர், விரசமான லுணப்சடொாருடல் வேச 

னைப் படவறிஈதிலார் வெகுளியானது செ றிச்திலாருலசை 

வேண்டி. யீனடை வணங்கடொர், நரகமன்பதினி லெய்திடார் 

கரும ஈல்லதல்லகவர்செய்இடாச் ௩மனிருந்க இசைகண்டி டாரி 

௮ திமாளுமேபகு தியாவரே, (9) 

தலைகிறுக்குமொரு VRMEBWUSG LT GP QI Hip gp 

நீதிேர் தொல்புவிக்கரசனுக்கு Bas ghip சொல்லுமோ 

புலவனுச்குமெய்க், கலையனுக் கும மிவலுக்குமுணிகாத 

லர்க்கு மினிதருள்செயுக் காலகால கடஷார்மேவி௨ளர் கை 

Good CLIT ARIF மயிலனார், முலைபரும் பிவருபனசமே யினிய 

மொழியுமின்ப முறுபனச?ம முததைசயாத்கமணி மூ 

2லவணிசள் மொப்த்ததோள்களி௨2வ ர லை, சிலை. பிண்டனைய 

புருவமேபிரதி தேவியொத்ததவளுருவமே திருமிடற்த 

கு சங்கமேயழாது இந்தமாணடி ட௪ங்சமே, (6) 

விசி த்தைய ரிபழியரஞ்சகணை வேளுசச்ைகயெரி வி 

தியா்மா மேருவிற் கையினர் நேர்கடுக்கையினர் வேள்வி 
பணியும் வள்ளலார், கதிரலவன்றனது தர்சமம்புவிபி oy Sy 

வன்பொடு புடைத்திடுல் காலசாலகடவூர் மேவிவளர் கை 

லபோலவரு மமிலஞர், மதியினஞ் சமுமிருக்குமோகரிப ம



FULTS efi BF பதிமம், a Fa 

f oa ௪ 

ஞ்சுமாலிகை கரிக்குமோ வாளசாவமுக மூறுமோசனக வ 

ரயிலே புளகமீறுமோ, எதிர் வன பலதிருச்துமோவிடையி 

ி/லகுமேகலைபொருததுமோ, (7) 

இநலறிர் து ௨ நபகையிஞர் பரமெரிம்திடங் மொடிப 

ககையினார் எரிமழபபடைவலத்தினஞர் முடிலேது மீறிய 

லத்தினா, சகனமண்டல மூ.ழுருவி சின்றுவிதி காசெறணாத 

தொருகாணுவாா காலகால கடவூரர்மேவிவள! மைலைபேச 

வவருமபிலஞுர், மூகமதி ச வமைபுகலுவாரவிசக.ப ௦ rts 

மற்குவமை வலுவார். முலைபினுச்கு வமைபகரு o'r toh 

ய மோழியினுக்கு வமைமொஜழுிருவார், ககையினுரகு வமை 

கூறுவார் சரணசடையிலுர்கு வனமபயேசவார். பமறிகதிலா 

மை சொல்லுவாெவருஈுி வறிக்தவர்களில்லையே, (3) 

சிறைபனததனறை பெழவனக்சளிவர் தனமனத்கி 

டைதியானமே செப்னு தக்கள்வாமெய்து தற்கரி.தேவ நே 

வர்பரிபூசனார் கறைமிடற்றலைவரலைஃடற் பரியர்கதிதருங்கு 

ரவை வெருவிலா/ காலகாலகடவூர்கே!லமதுகண்டு கசைதெொ 

முதுமொண்டு காணெறிதிரசைப்பறமை முழககியங்கை தனிலி 
க்கு வார்சிலை௨ளாக்கி £ ளி th FOF H மளிரரணிழுக்கிமுனெ 

wigs மீரையைமுறுகி வேள்,வெறிமலர்க்கணை யெடுத்த 

துங்கொடிய வேகமாயததொடுத தத மெய்யினிழ் படவீடுத 
சவுஞ் செலிபிலவிண்டு விஷ்டு சொல?௮னுழேோ, ~ (9)



௬௬ கள்ள வீசாயகர் பதிகம், 

ரூபில்பொழிப்புணர் முலைக்கருங்கணொரு கசோதைபாத் 

Yon சோதியார் கொக்கரித்து வருகக்கனாரூயிர் குறை, 

2கழுந்திமிமறத் தினார், சைலைகா கர் கணராதர்பூ தியணிகா 

காயகமுமசயினோ காலகாலகடவூரர்கோலமது கண்டுசை 

2சிரது வண்டுகாள், அ௮.பிலினுங்கொடிய வம்பினான்்ம௦ துர 

பாரவாரமிசைவே9ினா லட்கரஈ சனிலசைற் ஐ நின்றடருமம 

[லிஃகெ டியதியினால் துயில் துறந்து மெய்மறந்து வாடி மிக 

சாக பாகபிறதுளத் தோதமப்படவு கானகப்படுதல04 ல் 

Ror tis boo Daa ev dor, (1 

கன்னா விநாயகர் பதிகம், 
ப5:யச்சகாளு மொருகான்குதோளு ம்படாமுகமும், 

ங்களின் கோடும் வளாமோ தகசத்துடன் செங்கை.பிலே, ௮ 

*சயாசமு மாகிவற்தென் நனை யாண்டருள்வாய், வெல்சய 

'மசடவூர வாழுங்கள்ளவிமாயகனே, (1) 

உண்ணும்பொழுது முறங்கும்பொழுது மொருதொழி 
உப்பண்ணும்பொழுதும் பகரும் பொழுஐ சின்பாதத்திலே, 

ண்ணாகருத்துத் தமியயலுக் கென்றைக்குகல்குவையே 

பிண்ணுமபு5ம்கடவூர் வாழுங் கள்ளவிராயசுனே, (2 

ஒதொன்றையாகஅ 9மண்ணியபோதுன ஸனிணைக்கமல 

டி பாதம்பரவிய போசட்கலாது பலிச்திடு?மா, பேதந்தெரி* 
' மறையோர்தமது பெருக்தெருவில், கேதம்பயில் -சடவு! 
ஈமுங்கள்ள்நீரஈயகனே, ve ௬ ஸ்ட



Bie MTU பகம், M Fn at 

mat * 9 * ச . sy ao * * , 

அசனேன்பவனையும் அம்புயந்தோசீனயும் அழிரங்கு, ௧ 

"னென்பவனையுங் கை ொழ வேண்டி ஒன் கால்தெராரவார், 

9சவும்பகலு மியலிசைரசாட ந மென்னுகன்னூல் விரவுக்சமிழ் 

கடவூாவாழுங்கள்ளவிரயகனே. (4) 

சியேனெனிலும/ கொழுகேளெனினும் மூ. ந்ருண்ட 

ர்சமை ப் பஇயேவொனிலும் வ்ணங்கேனெனினும் வலியவச் து, 

, இயேதரும்வழி காட்டிவொய் சின்கருணைபபினால், விதி3யபு 

ஈம் சடவூர் வாழுங் கள்ளவிகாயகனே. (5) 

நாகற் தூரசம் பலபணியாடை. நவநிஇகள் பாகஞ்சுமெ 

ன்மொழியாள்போகமும் உன்றன் பாதத்திலே, மோசந்திக 

மப்பணிர்தொர்க்கல்லாமல் முயன் நிடுமோ மேஃம்பயில் கட 

வூர் வாஸ்ுழங்கள் ளவிமாயசனே. (6) 

இள BTS ரர பொரு ட கன் oD பெனர்சொலி யேத்தி 

ன்முய், உளங்களிகங்கையாற் குட்டிக்கொணெடோர்க்குக்கு 

றையமுண்மடா வளங்மொண்ட மூவர் தமைமறிச் தே தமிழ் 

மாலைகொண்டு, விளங்கும் புகம் கடவூர்வாமுங் கள்ளவிராய 

ஈனே, (7) 

ண்டாயுதக்தைபுஞ் ரூலாயுதத்யைம்  ரங்கியென்னைக், கண் 

ரவிசகொள்ள ஈம வமும்வேளையிற் காத்திடுவாய், வண்டா
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பாரம் செ ழமவாக சாலை வப்பமு டண், வீண்டாவய 

டஷூா/வாமுகு கள்ள வீரரயகனே, (8° 
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ருஞ்7/ படவூரவசமுய பல்னிசாயகளோ (9) 

மைப்பொருவாரணு eT Bue DEF ov TU தூதுக் 

பபொருளேயென்று சைமதாருவ௨7/ம்தன் சருணைவைப்பா 
் Dot es தட்டு ie - Ww, Howie uaipper tow ip பிராயியம் மம மமெப்பபொரு 
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