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ஸ்ரீலலிதோபாக்யான

விமர்மம். .

ஜிஎஎதகளி ர் இளி எள்
சிகளனகரினார் Arar

அவ
யாயுள்ள

ஹன eye
32!
எந்த த சசலத்வன். அட்சோசனா

.வித்வான்௧ளுக்கு

aT |

கை ்தினுல

மூன்னுவ௮., அவஸ்கையாயுள்ள

ஸு

ஷுப்இியானது
அதற்குப் பரமாயும்,
ஸ்தூலஸ-5க்ஷம
காரண சரீரங்களுக்கு அதிஷ்டான பிரகாசவடிவ துரீய

ஸ்வரூபமாயும் விளங்குமோ, ௮த்தகைய-மஹாகாமேஸ்வ
ரது
வாமபாகத்தில்
விளங்கும்--மஹாத்ரிபுசஸுந்தரி
யென்னும்(தரிகாலாபாத்திய)நித்தியவஸ்தவானஅ நம.
ஸ்பேயஸ்ஹின்
்.. பவிக்கட்டும்..

பொருட்டு
அல்லது;

(ஈம
எக்க

சித்தத்தில்) அவிர்ப்
ஜீவப்

பிரஹ்மைக்யெக்

"ஞானத்தினால் ஆத்மஞானிகளுக்கு மூன்றாவது புருஷா
ர்.த்தமாகிய காமமானது

அதற்கடுத்த நான்காவது புருஷ

2

ர்த்தமாகும் (இரிவர்க்கங்களின் நீக்கமாகும் அபவர்க்கவடி.வ)
மோக்ஷமாக விளங்குமோ, அத்தகைய
ரூபிணியும்,

கும்

மஹாகாமேஸ்வசரது

தீரிபுரஸ*ந்தரியுமான

பிரஹ்மவித்யாஸ்வ

வாமபாகத்தில்

ஸத்யாநந்த

இத்சக்தியானஅ ,

நமத சிசேயஸ்ஸலாகும் பரமபுருஷார்த்தலாபத்தின்
ருட்டு அபசோக்ஷமாய் விளங்கட்டும்.

‘aga

விளங்
பொ
:

எிஎடி எனா
கேவி மஹிம்னம்

ஸ்ரீலலிதோபாக்யானமென்னும்
இச்சிறக்த
நாலா
ன அ பதினெண். மஹாபு.ரசாணங்களுள் கடைசியதான
பிர.
ஹ்மாண்ட புர்ணதீதின் உத்கரகண்டத்தில் uf amuse

வருக்கும்

அகஸ்தியருக்கும்

நடந்த

ஸம்வாதவடிவமாய்

விளங்குவ தாகும்.

ஸ்ரீஹயக்கிரீவரின்
முன்னொருகாலத்தில்

வரலாறு

சஅர்முகப்

பிரஹ்மன்

ஜகத்...

தைச் ருஷ்டி செய்ய உத்தே௫தது

mm 81. எள் ௭௭ 8௭ எசான் ales |
எனின் என்னா gf ரரஎட௭9ள் பு
என்று புகழப்பட்ட காஞ்சீக்ஷேத்திரத்தில் பூர்வாங்கமாக
ஒரு அ௮ஸ்வமேதயாகம் இயற்றினான், அந்தயாகம் ஆயிரம்
மஹாயுகங்கள்
நடந்தது.
இங்கனம்
இயற்றுகையில்
௮௮ அஸ்*ரர்களால் அழிக்துக்கெடாவண்ணம்;: காப்பாற்
.நித்தர த்
மஹாவிஷ்ணுவை வேண்டிக்கொண்ட

னர், வாஸுதேவனும் அவரத
வேண்டுகோளுக்கிரங்கி
வில்லம்புகளை
த். தாங்கி ௮ந்தயாகம் முடியும்வரை நித்திரா

'

8
ஹாரங்களின்றி

யதை

ஸம்ரக்ஷித்துக்கொண்டிருந்து

௮

முடிந்தவுடனே அதிகக் களைப்பால் அ௮வ்வில்லைக் கழுத்தில்
தாங்கிக்கொண்டு அப்படியே தூங்கிவிட்டனர். இங்கனம்
ஐந் நூறு

மஹாயுகங்கள்

வரையில்

தூங்கக்கொண்டே

யிருந்தனர்.
அப்பொழுது பிரஹ்மாமுதலிய தேவர்கள்
“யாவரும். மஹாவிஷ்ணுவை
எங்கனம் விழிக்கச் செய்வ
“தெனப்பலவிதமாய் யோஜித்துக் கடையில் இதல் (anf)
என்னும் ஒருவகைப் புமுவைச்
கிருஷ்டித்து
அதைக்

"கொண்டு விஷ்ணுவின் கழுத்திற்குக் சமுள்ளகோதண்டகத்
இன் நாணைக்கடித்து அரிக்கும்படி ஏற்பாடுசெய்தனர். 9) 57
வும் அங்கனமே
“வேகத்தினால்

வில்காணையரிக்க
மஹாவிஷ்ணுவின்

௮து

அறுபட்டு

அதன்

கரம்

அறுபட்டு

ஆஹ

வனீயாக்னியில் விழுந்து பஸ்மமாயிற்று.
இதைக்கண்டு பிரஹ்மாவும் மற்ற தேவர்களும் ஹா
த
.-ஹாகாரத்தோடு மிகவும் வருந்தி, இன்ன௫ செய்வதெனப்
புலப்படாது, பராசக்தியாகும் ஜகதம்பிகையைத் துதித்
தனர்,

அப்பொழுது

காயத்தில் தோன்றி,

பராசக்தியானவள்:

::ஹே.பிரஹ்மன்!

பற்றி வருக்துவதில் பயனில்லை; யாவும்
பொருட்டே

wads sates

னும் ஓரஸுஈரன் பலவரங்களைப்

நிஷ்டையும் சிரத்தையும்

லியவர்களை

ஒரு நிமித்தத்தின்
ஹயக்ரீவனென்

பெற்று

உடைய

அசரீரியாய்

நடந்தவற்றைப்

வேதமார்க்கத்தில்

ரிஷிகள், முனிகள் முத

வருத்துசன்றனன்.

அவனுக்குத்

தன்னைப்

(போலவே
குதிரை
முகமுடைய
வொருவனால்தான்
மரணம் , ஏற்படவேண்டும்.
ஆதலின்
அவ்வஸ--ரன அ
ச

Groom

பொருட்டு

விஷ்ணுவின்

இகர்சயாக

பசுவாகிய

சரீரத்தோடு

அவர் உயிர் பெற்று எழுந்திருப்பார்.

௮ஸ்வத்தின்

பொருக்்அல்கள்.
அஸ்வ

முகத்தோடு

4
விளங்குவதால்
விஷ்ணுவுக்கு ஹயக்கிரீவர்”?
என்னும்
பெயர் ஏற்படட்டும்.
இவரால் ௮வ்வஸு* ரன் ஸம்ஹரிக்:
கப்படுவான்?”

என்று இருவாய்

பிரஹ்மாதி

மலர்ந்தனள்.

தேவர்களும்

ஜகதகம்பிகையின்

ஆக்ஞை:

யின் படியே செய்தனர்.
மஹாவிஷ்ணுவும் புகர் ஜீவித'
சாய் தூக்கத்தினின்றும் விழித்தது பொலெழுக்து, தனது
அழகான முகம் போனமைக்கு மிகவும் வருந்திப் பரதே
வதையைத்

துதித்து

நிற்கையில்,

அம்பாள்

*இன்னும்

ஐக். ராறு மாஹாயுகங்கள் வரையில் இக்த க்ஷேத்திரத்தில்,.
காமகோடி

பீடத்தில்

என்னை

விதிப்படி.

IIS

SIS

கொ.

ண்டு, தேடிவரும் தக்கவித்யார்கச்திகளுக்குப் பிரஹ்மவித்
தையை யுபதே௫ூத் அக்கொண்டிருப்பாயாக; பிறகு உனக்கு:
ஸ்வபவமான முகம் ஏற்படும்?” என்று மொழிக்து மறைக்
தனள், அந்த ஆக்ஞையின்படி மஹாவிஷ்ணுஸ்வரூபரான
ஹயக்கிரீவர் இன்னும் காஞ்€ காமகோடி பீடத்தில் ஸ்ரீ

காமாக்ஷி. தேவியைச் தூர்வாஸகல்ப
மணி) பத்ததியின்படி ஆராதித்துக்

(ஸெளபாக்ய

இந்தா:

கொண்டிருக்கின் றனர்...

. அகஸ்தியர் காஞ்சிமாககரத்திற்கு வந்தது,
அகஸ்தியரது

கலகத்தால்
ஸுர்ய-

சிஷ்யனான

ஹிமவானுடன்

சந்திரர்களுடைய

விந்தியன்

காரதருடைய

போட்டி போட்டுக்கொண்டு:
கதியைத்

தடைசெய்யும்படி

யான அவ்வளவு உயரம் வளர்க்ததனால், ஸூர்ய சந்தர்
கதிகள் கடைப்பட்டு ஸகல வேதோக்த கர்மாக்களுக்கும்
பங்கம்

ஏற்பட,

சதுர்முகன்

பிரஹஸ்பதியுடன்

கலந்து:

யோஜித்துக் காசக்ஷேத்திரத்திற்குச் சென்று அங்கு வஹி:
க்கும் அகஸ்இயரைத்தரி௫த்து விர்தகியமலையை யடக்கும்
படியும்,

அதற்காக

அவரை

ர

5

. eat away git: Braarecaar fe ar |
esate
அன்னும்

குச்

ae: எாரணாளடிள் |

பிரமாணத்தின்படி

சென்று

்

காதியினும்

அங்கேவளிக்கும்படியும்

இறந்த

காஞ்சிக்

வேண்டிக்கொண்

“டனர்,
அவர்களது வேண்டுகோளுக் இசைந்து ௮கஸ்.இ
யரும் காசியிலிருந்து புறப்பட்டுச் சன
தர்ம பத்தினி
யாகும்
லோபாமுத்ரா
தேவியுடன்
காஞ்சீயாத்திரை
செய்தனர்.
வரும் வழியில்,

இண; என ஏ் ஏன: ளோாளஎ எ;
௭௭௭௭ நன்ளா
னன் ஷா II
ate

at aaa

fest fH ஏன்னா |

விந்தியன் அகஸ்தியரை
: வணங்கி

இஷ்யனாகும்

யான்

வினவி நமஸ்கரிக்க,

|

(ஹேபகவன்!

செய்யவேண்டிய பணி யாது?

தங்கள.

என்று

அகஸ்.இயர்

ஏ எண்ன[8 எள் எரர் 8௭௭ |
அஎ

எற இட் ஏன்

௭௪ ॥

ஓ விந்தியனே! யான் தேவகார்யத்தின் பொருட்டுத்
தென்திசையில் (காஞ்சிக்கு) செல்இன்றேன். . யான் திரு

ம்பி வருமளவும் நீ இங்கனமே இருப்பாயாக? என்னு ஆக்
ஞாபித்துக் காஞ்ச க்ஷேத்திர த்திற்கு வந்தனர், வந்ததும்
ரீசாமாக்தி

தேவியையும்

ஸ்ரீசாமேஸ்வசராகும்

oT FOTWid, சேவராஜஸ்வாமியையும்

தரித்த,

ஏகாம்ர

மஹா

விஷ்ணுவைக் குறித்து நெடு காள் தவமியற்றினார்.
விஷ்
ன்வும் பிரத்திய-்ஷமாதி, என்ன வேண்டுமென்று: வினவ,
அகஸ்தியர் லோக சக்ஷமத்தின் பொருட்டு பாமரர்களும்

Oe
மூ.த்தியடைதற்குச்

சுலபமான

ஸாதனமிதுவெனக்

கூறு

வேண்டுமென்று பிரார்த்திக்க, வாஸுதேவன் ஸ்ரீஹயக்.
இரீவரைக் காட்டி
அவர்பால்
யாவற்றையும்
தெரிந்து
கொள்ளும்படி அக்ஞாபித்து அந்தர் த்தானமாயினர், பின்”

அகஸ் இயர் ஹயக்கரீவரைப் பணிந் அ,

afe gsisf waaay sa எனு;

|

HAUT

||

பாமரஜனங்களும்

கூடுமென்று

FI: WLaeH TeGHSa
எந்த

வினவ;

உபாயத்தினால்

மோக்ஷமடையக்:

ஹயக்கிரீவரும்

பசமஸந்தோஷத்:

தோடு ::ஜகதம்பிகையாகும்
பராசக்தியின்
ஸ்வரூபம்
ஈன்கு அறியப்பட்டு உபாஹிக்கப்படுமேயாயின், ௮ஃதொ
ன்றே போதுமானது;

பாபிகளுக்கும்

முக்தி ஸுலபம்??

என்று கூறிச் சித்சக்தியின் ஸ்வரூபம், ஆவிர்ப்பாவம், மஹி:
மை,

முதலியவற்றைப்பற்றி ஸவிஸ்தாரமாய்த்

LOOT Shon GIT,

ஸம்பாஷணையே

இங்கனம்

திருவாய்

இவ்விருவர்க்கும்

நடக்க:

ஸ்ரீலலிதோபாக்கியானமாகும்.

இவ்வுபாக்கியானத்தில் பண்டாஸ்௩ரனஅ உத்பத்தி,
அவனியற்றிய பிடைகள், லலிதாதேவியின் பிராதஅர்ப்பா

வம், லலிதையின் சக்தி ஸமூஹத்தின் பிரபாவம், பண்டா
ஸுரவதம், மன்மதன்

மறுபடியும் உயிர்பெற்று

விளங்கல்-

முதலிய பலவிஷயங்கள் அடங்கியுள்ளன.
்

இக்கதை

புராணாந்தராக்கதமாயிருக்குங்

காரணத்:

தால், இகற்கொரு ரஹஸ்யார்த்தம் இருந்தே தரவேண்டுமென்பது நியமம்,
ஏனெனின், வேத்த்திலுள்ள் அரூஹ
மான இலவிஷயங்களைச் இதளிவாய்ப் புலப்படுத்தவே புசா
ணங்கள் ஏற்பட்டன.
ஆதலின் புமாணங்கள் வேதத்தின்
உபப்பிரஹ்மணங்களாகும்,

வேதத்தின் கர்மகாண்ட

உபம்

7
ஞான
தர்மசாஸ்இிர ஸ்ம்ருதிகளெனவும்,
பிரஹ்மணம்
காண்ட உபப்பிரஹ்மணங்கள் புசாணங்களெனவும் கூறப்.

ஆகவே

படும்,

புராணகதைகளுக்கு பிரஹ்மஸ்வரூபத்தில்

. தரன் தாத்பர்யமென்பது

சாஸ்திர ஹித்தாந்தமாகும்.

ப்ரீலலிதோபாக்யான
.முன்னொருகாலத்தில்

இந்திரன்

ஸாதத்தை
அற்று

பரதேவதையின்

புஷ்பப்

௮சட்டைசெய்ததனால்,

தரைலோக்யஸாம்ராஜ்யமான

in

க தாஸங்கிரஹம்,

Fy

ஓழியக்கடவதெனப்

மஹரிஷி

சாபமிட்டனர்,

பிரஜாபதி

செய்த

சிறப்பும்,

சீரும்

பகவான்

பிர

அவன BW
தேஜ

துர்வாஸ

இந்தசாபத்தோடு,

தக்ஷப்

மற்ற

தேவர்

நிரீஸ்வரயாகத்திற்கு

களோடு இந்திரன் சென்றமைக்குக் கோவித்துத் ததீசி
மூனிவரிட்ட மற்றொருசாபமும் காரணமாக இந்திராதி
தேவர்கட்கு வலிவு குன்றிப் பகைவர்களாஇன்ற ௮ஸுரர்
களால் ஏற்பட்ட அன்பங்களுக்குட்பட்டு வருந்த Caf

டது.
காரகன் முதலிய ௮ஸுரரால் தேவர்கட்கு நேரிட்ட
துன்பத்தை நிவர்த்தித்துக் கொள்ளும் பொருட்டு குஹப்
-பெருமானையுண்டாக்கப் பிரஹ்மாதி. தேவர்கள் பார்வதீ
பரமேஸ்வரராளை
யொன்று
சேர்க்கும்படி . மன்மதனை
வேண்டிக்கொண்டனர்,
மன்மதனும் பரமசிவன் மேல்
புஷ்பபாணங்களை : யெய்தனன்.
அப்போது, முன்தனக்
கேற்பட்ட
பிரஹ்மசாபத்தின்படி, ௮வன் பரமசிவனதூ
கெற்றிக்கண்ணால் எரிந்து
சாம்பலானான்.
அச்சாம்பலி
lh

SA பண்டாஸா*ரன்

த்தோடு தோன்றினான்,

என்னும்

ஓரஸுரன்

மஹாரெளத்

q

8
௮வன்

தோன்றியவுடன்

தவமியற்றிப் பகைவர்களின்
படியும், பகைவரின் அ௮ஸ்த்£

பாதிபலம் தன்னைச்சாரும்
சஸ்த்ரங்கள் தன்னிடத்தில்

பயனற்றுப் போகும் படியும், அறுபதினாயிரம்
யகையற்று

ஏகசக்ராதிபத்யம்

தானும் தனது

வரும் ஸ்வர்க்க
.

இவர்களது

பிரஹ்ம

பெற்றுத்

வரம்

தம்பிகள் இரு

தன்

முவ்வுல

கிர்வீர்யமாக்கினர்.

அட்டூழியங்களை

அந்த

வருஷங்கள் :

பாதாளங்களென்னும்

மர்த்திய

விஷ்ணுக்களோடு

.மியற்றினார்கள்.

செய்யவும்

தோள்களிதற்றோன்றிய

கங்களையும் ஆக்ரமித்து

தித்து சீ

பரமகிவனைத்

நினைந்து

யோஜித்து

ஒரு

தேவர்கள்

மஹாயாக:

யாககுண்டத்தினின்றும்

ஸ்ரீசக்ர

ராஜ மென்னும் சறெக்த ரதத்தில் ஆரோஹணித்து
தாம்பாள் ஆவிர்ப்பவித்்தனள்.

ஸ்ரீலலிதாத்ரிபுரஸுந்தரியின்

ஸ்ரீலலி

இந்தூ

ஆவிர்ப்பாவம்

வில் இசண்டுவகையாகக் கூறப்பட்டுள்ள ௮. (1) இக்திராதி
மலைக்கருகில் : ஒரு யோஜனை விஸ்தார
தேவர்கள் மேரு
முள்ள ஒரு ஹோமகுண்டத்தை நிர்மிக்து, அதில் மஹா

யாக விதானப்படி ஸகல தேவசரீரங்களையும் அங்கங்களை
யும் ஹோமம் செய்ய, அவ்வக்கனி குண்டத்திலிருக்து
லலிதை

ஆவிர்ப்பவித்தனளென்பது

que aaa
எள்ள

ஒருவகை,

இது,

எசஎதனா ஏ எிஎஎர |
என்ற gary |

aaa oat ats எனார்சள்ச் ஏன: |

எள

என்னான் வீன் எ ரீரர்காக ப

TARGA ௭௭: என் ளே: SeRFLTAT: |

எண்ண

எககனிகன எ:

॥
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Case

x

௩

gay waaay wey + Hg எ |

algfurseg Fy BATTAATIA: ||

MgGAAa WH AT: GAAAIAT |
கிள்ளிக் AeTKiegqaasz ॥
qaqa AATYARPICATTAT |
என? எளி
சாகாம ॥

எணிஎளகார் எள்ளகா
FATAL
ge THLATATSAN {I

ஏளன
ன்னும்

|

கார |

பிரமாணத்தால் ஏற்படுகின்றது, *

மஹாமம்புகாதர் சுத்தநீர்க் உடலையே ஹோம
2,
குண்டமாகவும், மற்ற ஆறு கடல்களிலுள்ள வஸ் தக்களை
நால்வகைப்

யும், ஜராயுஜமாதி

ஸ்தாவசாதிகளையும்,

பிறப்புப் பிராணிகளையும்,

யக௯ூூன்னச

இம்புர௬ஷ,

ராதிஸமஸ்ததேவதாசரீரங்களையும்
ஹோமம்

செய்து

வித்யாதர

அகண்டாக்கினியில்

காரிகாஷ்டகம் படித்துத் துதித்த பின்

னர், மஹா ஸ்மஸானமாகும் அவ்வக்கனி
குண்டத்தி
விருந்து பரதேவதை ஆவிர்ப்பவித்தனளென்பது
இரண்
டாவது

வகை;

இவ்விஷயம்,

எ எரா

1814௪௭௭௭௮8 |

aad gauss guest ura
அன்பது

|.

முதல்,
aS

ANAT

NEN

ல

a

ASASISAITA-AT |

ஏகன்

ளகக

॥
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ஏரல்

எள்ள எகர

|

ஏவல்

ரள வனர |

என என்றக் TABTAUSTST |
aa ஈகி

எர எாணா

னார்

எண ர |

ப

௭1௩௪ ௧௫௭ 8ள் எள் எ௭எஜுன |
என்பது

வரையுள்ள

பிரமாணங்களால்

நன்கு விளங்:

குகின்றது.

லலிதாம்பாள்

இங்கனம்

ஆவிர்ப்பவித்து

ஸர்வ

பிரபஞ்சத்தையும் தன் சரீரத்தினின்றும்
சக்திகளையும்
பண்டாஸ்- னையும் ௮வனது ஸோதரச,.
சிருஷ்டி தப்
புத்ர, ளேனைகளையும் ஸம்ஹரித்து மறுபடியும் மன்மத
னைப் புனர் ஜீவிதனாகச் செய்து, பார்வதியைப் பரமசிவனுக்கு மணம் புரிவித்துக் குஹனைத் தோற்றுவித்துத், தார

௮ஸுர

கன் முதலிய
கட்கு அபய

யானது

ஸம்பவ

ஹன த்திற்கும்;

Ao soo

நிவர்த்தித்துத் தேவர்

மளித்தனள்.

இக்கதை

ஹிதை,

பாதையை

காண்டத்தில்

புராணம்,

சங்கரஸ்ம்

கூறப்பட்டுள்ள

பார்வதிகல்யாணத்திற்கும்

பெற்றதாக

மன்மதன்

ஸ்காந்த

காமத.

மத்தியகாலத்

ஏற்படுகின்றது.

எரிக்த சாம்பலிலிருக் துண்டான

ஒரு.

அஸுரனைப், பராசக்தி தோன்றி, ஸம்ஹரிதது மறுபடியும்
காமனைப் பிழைப்பித்த விஷயமே லலிதோபாக்யானத்தில்:
பிரதானமாய் விளங்கு இன்றது,

11

ஸ்ஹஸ்

ஸ்ரீ லலிதா:

ஸாரம்

கதையின்

இவ்வுபாக்கியான

நாமத்தில் 64 வது நாமாவாகும்.
(டல்

ச
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, என்பது முதல் 34-வது நாமாவாகும்
bb

என்பது
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நாமாக்களில்

வரையிலுள்ள

A

௮..
கூறப்பட்டுள்ள

இவற்றிற்குப் பாஷ்யமியற்திய ஸ்ரீபாஸ௦ராநந்த நாதர் பண்
முதலிய
டாஸுரன்
வாராஹீ,
ஸ்யாமளை,

பாலா;
அ௮ஸுரர்களினுடையவும்,
முதலிய சக்திகளினுடையவும், ஸ்ரீ்

லலிதையினுடையவும் சஹஸ்யார்த்தத்தை வெகு அழகாக.
நிரூபணம்

செய்அள்ளார்.

அவ்விமர்சனத்தை யஅஸரித்தே ஸ்ரீலலிதோபாகயா” ்
னத்தின் தத்துவம் இங்கே சுருக்கமாகக் கூறப்படுகின்றது..
பஸ்ரீலலிதோபாக்யான தத்துவம்.
= விவேகாதிஸாதன

இந்திரன்

௪அஷ்ட ய-

ஸம்பத்தியையுடைய சுத்த:

௮க்கக்காணத்தோடு

ஜீவன்,

பாமசிவனால் எரிக்கப்
பட்ட
பி

'

காமன்,

புஷ்பம்,

கூடிய:

சந்தனம், ஸ்திரீ முத:

பாஹ்யவிஷய ஸுகங்லிய
களில் உள்ள அசுத்த
காம.

னாவருத்தி,

12
யபண்டாஸ-பரன்

- மல விக்ஷே ஆவரணாதி
ஷங்களோடுகூடிய

ஜீவபாவம்,
விஷங்கள்

-

சப்தஸ்பர்சாதி

தோ

அசுத்த

அன் ளன:
விஷயங்களில்

அபிலாஷை fas: ag ரச:

எகா:
ONE SET OT

-

சுக்கிரமாகும்
ஞான
தேஜஸ்
ஸுக்கு
விரோதபாவம்.
கோரவருச்தியும் மூடவ்ருத்
தியும் கூடிய, சோகத்தைத்
தரும் நிலை.

பண்ட புத்திரர்கள்
சதுர்ப்பாஹு முதல்
உபமாயன்

முப்பது

ஆணவம்,

வரை

முதலிய

மாயிகம், கார்மிகம்
பாப

எண்ணங்கள்.

பேர்.

பண்டனது மந்திரிகள்

காமம்,

இந்த்ரசத்ரு, வித்யுன்மாலி முதலிய
எண்மர்
வபண்டஸைன்யங்கள்
i
ிக்னயந்த்ரம்

குரோதம்,

லோபம்,

மோஹம், மதம்,
மாத்ஸரு
யம், தம்பம் ஹிம்ஸையென்
னும் அஷ்டராகங்கள்.
-

ஜீவபாவத்திற்கு ௮அதுகூலமான
துவைத வ்ருத்திகள்.

-

அத்வைத
ஞானத்திற்கு
அது
குணமான
ஆச்ம
கோசார

வருத்திகளைச்

செழிக து

ஒங்காமல் தடுக்கும்
யூஹ
ம்.

(விக்ன)

ப்ரத்

ங்களின் கூட்
4
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நகரம்

:

சிதக்னிகுண்டம்

-

அகீஞானம்.

-

அ௮க்ஞான

அவித்தைகளையும்

அவற்றின்

காரியங்களையும்:

ஒழிக்கும் ௮அகண்டஞானாகார

வ்ருத்தி
- அஹம்பத

Lieven த

ஆத்மஞ

ஸ்ரீசக்ரராஜ ரதம்

௪

பிரபஞ்சம்,

லக்ஷ்யார்த்தளுப
ரனம்,

சரீரம்,

பரிசுத்தமான

அல்லது

அந்தக்கர

ணம்,

ஸ்ரீசக்ரத்தின் சக்திகள்

- ஜிவஸம்பந்தமான அவித்யா
துவைதவிருத்திகளை காசம்:
செய்யும் ஆற்றலுள்ள ஆத்ம:
கோசரவ்ரு,த்.திகள்.

் குறிப்பு :--ஒன்பது

சக்ரங்களோடு

கூடிய ஸ்ரீ ௪க்ரத்இில்

ஒவ்வொரு சக் ரத்திலுள்ள ஆவரண எக்திகளி
னுடையவும், சக்ரங்களினுடையவும் ததீவார்த்

தம், சென்னை, பிரஹ்ம வித்யா விமர்சனீ
ஸபை வெளியிட்டுள்ள ::ஸ்ரீ வித்யா ஸபர்யா
arin”?
யென்னும் நாலில் நிரூபணம் செய்
யப் பட்டிருக்கன்றதர்.
விஸ்காரமாய் ஆறிய:

விரும்புவோர் அதில். கண்டு தெளிக.
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ஆத்ம கோசர

வருத்திகளாகும்

ஆத்மீய

ஸ்ரீ லலிதாம்பாளின்

சக்திகளின் விவரம்.

சக்தியின் பெயர்-

லலிதையின் எந்த

தத்துவம்.

அங்கம் அல்லது

அம்சத்திலிருந்து
தோன்றியது

1,

பராம்பாள்.

ஹ்ருதயம்,

அத்வைத

தாத்

பாயம்.

2.

ஸ்யாமளை.

ss.

2. வாராஹி,

மனன

அஹங்காரம்,

நிதித்தியாஸன

:

வ்ருத்தி

4, விக்னேஸ்வரன்.

புன்சிரிப்பு.

ஸந்தோஷம்.

9. ஷடாம் நாய ) மூலாதாராதி
தேவதைகள்

6.

சுபேச்சை

ஷட்சகரங்கள் ந ஆறு

பாலை,

விளையாட்டு,

ஸம்பத்கரீ.

8.

௮ஸ்வாரூடை.

முதல்

ஞானபூமிகா

நிருபாதிக

நாட்

டத்தின் ஆரம்ப

|
7,

வருத்தி

ஸ்திதி,

oe

அங்குசம்.

யோகம்.

பாசம்,

பாஹ்யேந்திரிய
அடக்கம்,

9,

நகுலி

_ரஸ்மிமாலா
தேவதைகள்.

சாலு

கேசம்.

மூலாதாரம்
தல்

|

பிரஹ்ம

ஏந்தரம் வரை

சரவணம்,

சப்தஸ்பர்பா ஸ்
கதுக்காதி
ய

விஷ

ஞானகங்களின்

அதிஷ்டானம்.
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இங்ஙனம் ஸ்ரீ லலிதா தேவியானவள் ஸகல ஆத்மீய
சக்திகளைக் கோண்டு அகாத்ம-அவித்யா வ்ருத்திகளாகும்
பண்டலைன்யத்தையும்

பண்டாஸ்-பரனையும்

நாசம் செய்

தனளேன்பது தான் மேற்படி உபாக்யான கதையின் சிறந்த
தத்துவமாகும்.
:
ஒரு சங்கை :-ரத்ர கோபாக்கினியிலிருந்து பிறந்த
“வண்டாஸுரன்
தோன்றியவுடனே
இத்ரகர்மகணேசன்

அவனுக்குச்.

சதருத்ர்ய

மஹாமந்த்ரத்தை

யுபதே௫த்த

ஸ்ரீமஹாதேவனை த் துதிக்கும்படி செய்தனன்,
அவனும்
அப்படியே
துதித்துப் பரமசிவனிடகத்திலிருக்து
வரங்
களப்

பெற்றதோடு

மற்றும் வேச
களும்

சிவபூஜா

வேதாங்க

இயதற்றிக்கொண்டு

Gps.

அ.ரக்தரனாய் விளங்இனான்.

பாராயணத்தோடு

யக்ஞயாகாதி

வந்தானென்றும்

கூறப்பட்டி ௬

இது

ஏரி எலான்: இளாஎள் |
எ என௭ ரரி எ௭ரள |

78 ஏ ஏ ஏன எழத: எனா: |
Ba AG arate datas:

॥

sadea ன சோர் ஏல் என் ஏல் என் |

qqaay ஏனா ஐளிஎர் எ ளோ

எள என்ர சோர் எரே;

॥

1”

என்னும் மேற்படி லலிதோபாக்யானப்
மிரமாணங்
களால் ஒற்படுகின்றது,
இங்கனம் பண்டன் வேதோக்த
கர்மங்களிலும், திறந்த சவோபாஸனையிலும் அரந்தரானாய்
இருக்க அவனைத் அஷ்டனாக நினைத்து அவனைச் சம்மரிக்க

யக்தனித்தல் தர்மமாகுமா?
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ஸ்மாதானம் : -- தர்மமேயாகும்.
பண்டாஸ-மான்£
வெளிக்கு, ஸகலவேதோக்த யக்ஞயாகாதி கர்மாக்களையும்
இவாராதனத்தையும் செய்தானே யொழிய ஆகந்தரமாய்:
மஹா பாவண்டன், டம்பத்துக்காகவே எல்லாவற்றையும்
இயந்றினான். இவ்விஷயம் பண்டத,க்துவ விமர்சனத்தால்
நன்கு புலப்படும்,

பண்டாஸ்-பரதத்துவம்
ரஜஸ் தமோ

பண்டாஸு ரனென்பதில்
அசுத்த காமன் எரிந்து

ரூபாந்தரமே
மத) னுடைய
யாதொரு ஸந்தேஹமுமின்று,
அசுத்த

தவிர

சரீரம்

பொழுது

சாம்பலான

மாத்திரம்

நாசமாயிற்றே.

நாசமாகவில்லை.

காமத்துவம்

(மன்

காம

அசுத்த

குணப்பிர தான

எங்கனம்

பஸ்மமாக்கப்
உலோஹங்கள்
இரும்பு செம்பு முதலிய
வீர்யமுண்டா
பட்டபோது, அதற்கு முன்னிலும் அதிக

இன்றதோ, அ௮ங்கனமே ரூபாந்தரத்ை யடைந்த பண்ட
னென்னும் அசுத்த காமனுக்கு வீர்யமதிகரித்தத. மஹா
வைசாக்கயெத்தோடு விளங்கும் சிவனது அக்கினி நேத்திர
கோபமும்

மும்

பண்டனுக்குக்

எரிக்கபட்டமையால்

த்தால்

குசோத

வைராக்கியவருச்

அதிகரித்திருந்தன.

(காசமாகாமல்)

காமமும்

பீஜவ

இயினால்

௮ஹங்காரமும்

டிவமாய்

இருக்கன்றன

மாகும்.

ஸர்வ விஷயங்களும் விஷம் போல் தூஷ்யமாய்த்

தோன்றுவதால்
யாது.
tte

ரஸமே

Tal

ஆ

af Gs,

ஆகந்தம்.

பண்டன்.

இ

எதனிடத்திலும்
vw

Te

XS

Dal

ரஸ்ரூடீ

க

ஷித்தாக்த

சாஸ்திர

வென்பது

பிரியமென்பதே கிடை

Ere

டக

a”

6௮1௭819௭14

அகந்தத்தை

பிரஹித்தமானஅ.

காசம் செய்பவன்-

7

“MoS gat: BATTTA: |
aa: waar warat aerate Gerla: |
ண்ண gaat எண வி, ॥
ளார் ஏ எஷுனாரர் எனளிரர் எ விள

என் |”

எவ்வ எள் ரான எள்ள
காஞ்சீமாஹாத்மியம்

என்று

|

85வது

அத்தியாயம்

கூறு

விங் கறியத்தக்கது.

வைசாச்யெதுசையில்

௪ப்தஸ்பர்பாதி

௪த் தோற்றம் இருப்பதால்

தத்துவஞானம் இல்லை,

ஆதலாற்றான்

விளங்கவில்லை.

அநந்தம்

லால்

வடிவ பிரபஞ்
ஆசு

பண்டன்

மேலும் அசூர
௮சுத்த ஜீவபாவமாகக் கூறப்பட்டது.
என்பதுதான் பண்ட
ங்களின் மாறுபாட்டால் டம்பன்
ஆதலின்
அவனு
வியவகரிக்கப்படுகின்றது.
னென்று
றி
டைய சாணை வெளிவேஷமே யாகும், :அ௮னுபவமின்

வாய்வேதாந்தம்

பேசுதலும் பண்டத் தன்மையே

காமத்தின்

பிீஜவடிவ

சக்தியினால்கான்

ஆகும்,

பண்டாஸ-ரனது

இதுதான்

பத,

யாகும்,

நாசம் as

காமப்பிமளயமென்

்

கணனி காமிக் |
எனச் ஏன்கர் ஏ எளிள் எண் |
ஆ

AY

WIT HEA

எனி

உ

TET

ரசிக

ட

லல.

AAT

A ATT II

[௭௭8 எ எள் ஏ ஏர?
்

b

|

ச
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என்னும்

பிரமாணத்தின்படி

காமாஹங்காரங்கள்
மாகும்,

யதார்த்த

மனத்தோற்றங்களாகும'
ஞானத்தினால்கான்

நாச

இதுவரையி௰் செய்த விசாரத்தால் பண்டத தன்மை
அசுத்த அஹங்காரத்தோடும் HFSS காமத்தோடுங்கூடிய
ஜீவபாவமே யாகுமென்பது சித்தமாயித்று,
.
அராத்மாகாரவ்ருத்திளை
யொழித்தல்
வாயிலாக
ல௬ணத்
பெருக்குதலென்னும்
ஆத்மாகாச வருத்திகளைப்

தோகூடிய

நிதித்தியாஸனமே

ஸ்ரீ லலிதாபண்டாஸ்-பர

யுத்தத்தின் தத்துவமாகும்,

௪

இதன் விமர்சமாவத--

லலிதாபக்ஷம்

பண்டால்-பரபக்ஷம்

ஸம்பத்கரீ

1. துர்மதன்
aD
5,

அஸ்வாரூடை

குருண்டன்
கரங்கன் முதலிய

க

1

ஐந்து

ஸேனாதிபதிகள்
4, வலாஹகன் முதலிய

கும் நகுலி சக்தி
எ

5,

பாலா

திரஸ்கரிணி

1 ஸேனாதிபதிகள் .
சதுர்பாஹு முதலிய

80 பண்ட புத்.இசர்கள்

8. பண்டாஸாுரன் தம்பி விசுக்சன்-ர

கச்

5.

‘cea

ன்

oD

”

பண்டாஸுரன்

;

பரமேஸ்

வரி

ee om

தண்டநாதை

யாகும்

மஹாவாராஹீ. :
ஸ்ரீலலிதாமஹாராக்ஸீ.
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Sopa du Ants spor விளக்கமாவது:-1. துர்மதன், தான் மிகவும் தாழ்க்தவனாயிருப்பினும்
தன்னிடத்தில் உயர்ச்சியை ஆசோபித்்துக்கொண்டு பெரி
-யோர்களுக்கு ஸ்ன்மானமும் ஆதரவும் செய்யாமை மதமா
இது வேதாக்தசாஸ்திர பசோக்ஷஞான த்தினால்
66.
இக்த சாஸ்திரஞானமும் ஏகாக்இரத்
நிவர்த்தியாகும்.
யோகதத்துவ ஸ்வரூபிணி
தன்மையாலேற்படுவதாகும்.
யாகும்

ஸம்பத்கரீதேவியால்

மதரூப

துர்மதனது

குருண்டன்.

2,

அர்மதனது

தர்ப்ப

ஸஹோதரன்;

பாஹ்யேந்திரிய

வடிவினன், தர்ப்பமென்ப.து

அழிவு

ஸம்யோகமே
:

ஏகாக்கிரவடிவ மனவிஷய
கூறப்பட்டது.
ண்டு யோகபதத்தின் தாத்பர்யமாம்.

வியாபாரத்

இந்த தூர்க்குணமான்ஆ
். தால் விருத்தியடைவதாகும்.
ெஹ வடிவ
அஸ்வா
யநிக்ச
ந்திரி
தமமென்னும் பாஹ்யே
.ரூடையால்

8.

:

நாசமாக்கப்பட்டது.

கரங்கன் முதலிய ஐந்து ஸேநாதிபதிகள்.

sor அவித்யை,

அஸ்மிதை,

இவர்

சாகம், துவேஷம், அ௮பிநிவேச

இக்க பஞ்சகலே
மென்னும் பஞ்சகிலேசவடி.வினராவர்,
சங்களும் குரூபதேச, சாஸ் திராத்தியயன வடிவ சிரவண
தத் அவரூபிணியாகும்

ஈகுலீ

ஓழியத்தக்கன

தேவியால்

வாகும்,

4, வலாஹகன் முதலிய ஏழுஸேநாதிபதிகள்.

வலாஹ

வலிமையைத்தரக்கூடிய

௮சுத்த

ஜீவத்தன்மைக்கு

கன்

மனத்தைவிடாதுள்ள நிலையின் வடிவினன்.

“தோககடிய

துவைத. நிலையானது

அசுத்த

மனத்

ஜாக்கிரஸ்வப்னங்களெ

அவ்வியக்தஜாக்ரம்,
னும் இரண்டு அவஸ்தைகளாகும்.,
,
அவ்வியக்கஸ்வப்னம்,
வியக்தஜாகரம், ஜாக்கரஸ்வப்னம்
அவியத்தஸ்வப்னம்,
.

=

ஸ்வப்னஜாகரம்

என்பவை

ஆறும்

ஜாக்
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கரஸ்வப்னங்களின்
ஸ்க

நிலையான

பேதங்களாகும்.
eDintinens SO

யெனும் ஸ-ஷீ-ப்.இ அவஸ் தாஸ்வரூப

இந்த

அசுத்தம்

பிரஹ்மாகநந்த

நிலை

திரஸ்கரிணீ தேவி

யால் லயிக்கத்தக்க தாகும்,

5.

பண்டபுத்திரர்கள்

அணவம், மாயிகம், கார்மிகம்.

முதலிய பாப எண்ணங்கள்,
இல்வை
உபாதி நாட்டத்தால் ஏற்பட்டனவாகும்,

இகநாட்டத்தின் ஆரம்பவடி.வ
ஹரிக்கப்பட்டன,

னள
யாவும்
இவை நிருபா

பாலாபரமேஸ்வரியால் ஸம்.

பாலையென்பவள்

ஆத்மாகார

அந்தர

வ்ருத்தியின் பிர தமளூபிணியாவள்,
6.

விசுக்ரன்.

விரோதமான
களின்

எ

சுக்மென்னும்

குணம்.
மை

தேஜஸ்ஸுக்கு.

அக்கித்சன்மை; 1899௪ ஏஎ என்
அக்கத்தைத்தரும் பேதநாட்டம்,'

॥

இ௫தஜீவபாவத்தின் கூடப்பிறக்ககுணம். இத மனனவரு.
தீ திஸ்வரூப
ஸ்யாமளா தேவியால் அழிக்கப்பட்டதாகக்
கூறப்பட்டுள்ள௮௫.
7.

விஷங்கன்.

விஷயங்களில்

கள் மித்யை;

ஆத்மகாட்டத்திம்கு

அபிலாஷை

(விருப்பம்),

விருத்தமான

இது “நரமரூபங்

அதிஷ்டான வடிவஸச்ச தாநந்தங்களே

அவி:

நாசி”

யென்னும் ஸந்தேஹ விபரீதங்களற்ற நிலையாகும்
நிதித் தியாஸன வடிவ மஹாவாராஹியால் ஒழிக்கப்பட்ட.

8.

பண்டாஸுரன்,

ஜீவபாவம்,

இது ௮ஹம்பத.

லக்ஷ்யார் த்தளூப ஸ்ரீலலிதா தேவியால் அழிக்கப்பட்டது.
ஜீவபாவத்தின் அவித்யாவருத்திகள் யாவும் மஹா
பாசு:

பதாஸ்த்ரத்தின் . ௮க்னியாலும்,

கார்ய ஸஹித

ன த்தோடு கூடிய ஜீவத்தன்மையான ஆ
க்னியாலும் நாசமாக்கப்பட்டன.

மூலாக்ஞா

ஹாதா
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அ௮ப்பியாஸ் தாரதம்மியத்தினால் மேலுக்கு மேல் ஏற்
Ob

Apis

௮த்வைதவருத்திகளே

மஹா பாசுபதாஸ்த்

ரத்தின் ஞானவடிவ அ௮க்னியாம்.
பிரஹ்மக்ஞானமே கா
் மேஸ்வசாக்னியாகும்,
இவை பின்னர் நன்கு விமர்இிக்கப்

படும்.
SS

RISTO

as

OO

RAL PASAAAAIAT

பரதேவதையானவள்

வொரு

௮ஸ்தரத்திற்கும்

அஸ்த்ர

பண்டனால்

|

விடப்பட்ட

gar

சஸ்தரத்திற்கும் விரோசமான

சஸ்தரங்களைவிட்டு

பண்டாஸுரனது

an

அவற்றை

அஸ்த ரசஸ்தரங்கள்

நாசமாக்இனாள்.

யாவும்

அவித்யா

: வ்ருத்திரூபங்களே,
ப.ரதேவதையால் விடப்பட்ட பிரதி
அஸ்த்.ர சஸ்க்ரங்கள்
ane ae
இவர் தகன ராமும்
வித்யா வருத்திகளே யாகும்.

இவற்றின் விவரமாவது-பண்டனத
ம்,
2,

அல்த்ரம்.

த்ததாமிஸ்சம்
(பேறிருட்டு)
பாலஷண்டாஸ்க்சம்,

லலிதையின் பிரதி அஸ்த்ரம்
மஹாதரணி

அஸ்தம்

STL SALW SID

5. அந்தாஸ்த்ரம் (குருடு)

சககாஷ்மத

4, சக்தி நாசாஸ்த்ரம்

கந்தர்வ ராஜ வில்

மஹாஸ்
தீரம்

ey

1
9. அந்தகாஸ்த்ரம் (யமன்)

ஐ,
ட

ஸர்வஸ்ம்ருஇி நாச
காஸ்தரம்

வாவஸ்*

அஸ்த்ரம்

் ம்ருத்யுஞ்ஜயாஸ் தரம்

ஸ்ருதி தாரணாஸ்த்ரம்

22

பண்டனது அஸ்த்ரம்.
LWT

லலிதையின் பிரதி அஸ்த்ரம்.

on SF lb

மஹா

அபயங்கராஸ்தாம்

ரோகாஸ்த்ரம்

நாமதக்சயாஸ்காரம்

. ஆயுர் காசனாஸ்தரம்

காலஸங்கர்ஷிணீ என்
னும் அஸ்கதரம்

10, மஹா அஸுராஸ் தசம்.)
இதிலிருந்து

ன

மது

கை

ல
மஹிஷாஸுர
தம்சலோசனன்,
சண்ட
கூண்,

(ams,

மஹாதர்க்காஸ்த்ரம்.

இதிலிருக்அு மஹாகாளீ.,
மஹா லக்ஷ்மீ, மஹா

இ

சாமான்,

T

்

கத பிஜன்,
சும்பநி
சும்பர்கள், சால கே

யர், முதலிய
யிரம்

ஸ்வதி முதலிய பல அர்.
க்கா தேவிகள் தோன்றி
அஸு.ரரை
யொழித்த:

பல்லா

னர்.

அ௮ஸுசர்கள்

தோன்றினர்,

வசி

at. மூகாஸ்க்ரம் (ஊமை)

வாக்வாதின்யஸ்த்ரம்

HUG VTA GAA MANTA
Hla:
12.

i Gags saver
ஸோமகாஸ்தாரம்

மத்ஸ்யாவதார

11 அர்ணவாஸ்த்ரம்.

கூர்மாவதார

39

111 ஹிரண்யாக்ஷாஸ்-த்
ரம்.

வராஹாவதார

es

நாரஹிம்ஹாவதார்

,,

வாமனாவதா.ர

ஞு

iv ஹிரண்யகசிபு

௮ஸ்

OW FT Lb»

ara,
ஈ மஹா

பலீந்தராஸ்
தீரம்

.
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பண்டனது அஸ்த்ரம்
vi

லலிதையின் பிரதி அஸ்த்ரம்

ஹைஹயாஸ்கதரம்

.

பரசுராமாவதார

Vii ராவணாஸ்த்ரம்

4,

கோதண்டசாமா
வதார

Vill வானராஸ்த்ரம்
a:

x

பலராமாவதார

=

ஆஸு*ர ராஜாஸ் )
தரம், இதனின்,

று இசுபால தந்
தவக்தரர்கள்,
ருக்மீ,

பாணாஸு

ணாரமல்லன்,
ஷ்டிகன், காளீய

வாஸு தேவனாகும்.
Pint

ரன், கம்ஸன், சா
ன்,

யமளார்ஜு

தன்

முதலியவர் |

க்ருஷ்ணாவதார
்

அஸ்தம்

னர், த்ருணாவர்த்
கள்.

%

கல்யஸ்தீரம்,

—

(அகாசாராஸ்த்ரம்)
18.

மஹாமோஹாஸ்த்ரம்

கல்கயெவதார

5

சாம்பவாஸ்த்ரம்

எவாா
எண்ணஜா
என
ர

॥

ஏனா ளன

BAIA

எனா எ;

| அனின்க- ளக;

லலிதா ஸஹஸ்ரநாம.

BES

weaaa

பாஷ்யம் 8]வ௮

ஏ

|
நாமம்.

இங்கனம் பரகேவசை பண்டாஸுரன் விட்ட அஸ்
தீரங்களுக்கு விரோதியான பிரதி யஸ்த்ரங்களை விட்டு
அஒஹ்றை யொழித்அ,
பண்டனது ஸர்வ ணைன்யங்களை

24

யும்காராயணாஸ் த்ரத்தால் நாசம் செய்ஐ, பின் மஹ பாசு
பதாஸ்தாரக்தை விட்டனள்.
இது பண்டனது ஸேனாதி
பதிகளைக் கொன்றது, பின் ஏகாங்கயாய் நிற்கும் பண்டனை
. மஹாகாமேஸ்வராஸ் த.ரத்கால் கொன்றனள்.
இங்கே கூறப்பட்ட ௮ஸ் தரங்கள் யாவும் மந்த்ராத்மக
மானவை.
இந்த அஸ்த். மந்த்ரங்கள் யாவும் விக்யோபா
ஸகர்கள் இனக்தோறும் ஜபிக்கும் ரண்மிமாலையில் சேர்
நீதவையே யாகும்.

இந்த யுத்தத்தை ஆழ்ந்து யோஜிக்கின் ஸகல புராணேதி
ஹாஸங்களில் நடந்த யுத்தங்களின் பரம ரஹஸ்யார்த்தம் ஜீவ பாவத்திற்கும் ஆத்ம ஞானத்திற்கும் நடக்கும் யுத்த ரப
நிதித்தியாஸனமேயாகு

மேன்பது

புலப்படாமற்

கன்று
aaa:
|
அனா | ளன;
எர௪ஏல் கள்
quate ates

(௭) |

Pracaa ரே எஎ்காகளஎ ௭ எர
க
எள் இஸ் wade was |
sfiaaa: | After sata: |
faaacataa ஏன்ன டட

என் எனா

எ

னன் ப

(ஸ்ஹஸ்.ரகாம பாஷ்யம் 82வ௮
இங்கனம்,

போகாது.

இவ்வுபாக்யொனக்தில்

காமம்)

பண்டாஸ்ர

வதை யேன்னும் வியாஜத்தால், ஸ்ரீலலிதாதேவியின் பரா
ரூபம் கூறப்பட்டதோட. ஒவ்வோரு ஜீவனிடத்திலும். பிரதி
தினம்

இந்த யுத்தம் நடைபெறுகின்ற தேன்றும், பண்டினா

25
“Bo

ஜீவபாவம்

ஒழியின்

தானே

அஹம்பத

லக்ஷ்யார்த்த

வடி.வ லலிதா தேவியாசி நிர்விசேஷ சிவத்தோடூ ஐக்கியமாகி
ன்றனனேன்னும்

பரம ஸித்தாந்தம் நிருபணம்

செய்யப்பட

் கின்றது,
கூடிய
தத்துவத்தோடு
மஹாூறந்த
இத்தகைய
இச்சு உபாக்யொனமானத
“எடி எகுளனா ரர் fea
௭௭்??

என்னும் பிரமாணத்தின் படி முப்பத்திரண்டு ௮த்

.தியாயங்களோடு.
இப்பொழுது

கூடியதென்றேற்படுசின்றது.

நமக்குக் இடைத்துள்ள

நாகர,

ஆனால்

இரந்த,

ஆக்.

தரலிபிகளிலுள்ள (அச்சுப்) பதிப்புக்கள் எல்லாவற்றிலும்
முப்பத் இரண்டிற்கு மேற்பட்ட . ஸங்க்யையுள்ள அத்தியா
._ யங்களே
காணப்படுகின்றன. . பம்பாய்
பப்பில் 40 அத்தியாயங்களும், சென்னை

நாகராக்ஷரப்
4m 5T, இரந்த

லிபிப்பதிப்புக்களில் 42 அத்தியாயங்களும் இருக்கின்றன.
ஆனால் இவ்வெல்லாப் பதிப்புக்களிலும் கணன்யி லுள்ள -மவ.

உன

எ௭ஏர் னகர

எனக்

எளி

5₹ எனன

ஒளிர |

|
|

SS

சாளர எாி$4் எஎனாககளிற்
௩.

௭௭௭ எரின்னரக் எஏ்ரி: ஏகக் |
என்ன்ன எனா எக் |

என்னும் ஸ்லோகங்கள்

32 அத்தியாயங்களோடு
'மென்பது

காணப்படுகின்றன.

கூடியதே

பெறப்படுகின்றது,

இதனால்

ஸ்ரீலலிகோபாக்கியான

இங்கனமிருக்க மேற்கூறிய

பதிப்புக்களில் ௮௧ எண்ணிக்கையுள்ள அத்தியாயங்கள்
'தேதீர்திருப்பதன் காரணம் அதியமுடியவில்லை,
இதைப்

26
பற்றி

விமாசனம்செய்து.

தீர்மானிக்கப்

பல

எட்டுச்சுவடி.

கள் ஸம்பாதிக்கப்பட்டன,
அவற்றுள் மைஸூரில் எழு.
தப்பட்ட தெலுங்கு லிபியிலுள்ள ஒரு சுவடியில் 89அ.த்இ
யாயங்கள் இருக்கின்றன,
இதில் 82-வ௫ ௮க்தியாயம்,
மந்த்ரராஜபிரகாரகமாகும்,

இர்த

அத்யாயம்

பம்பாய்,

sre பதிப்பின்படி 84வதாகும்.
85 முதல் 40 வளை
அனு அத்தியாயங்கள் அதிகமானவை,
இந்த ஆறு போக.
மீதி முப்பத்தினான்கும்
88ல் அ௮டங்கெவையேயாகும்;
இரண்டத்தியாயங்கள்

தன.

நான்காகப் பிரிக்கப்பட்டி ௬க்கன்

இஃதன்றி ஆக்த்.ர, பெர்தாகூரப் பதப்புக்களில் (42.
அத்.) அதன்படி 11ம் அச்யாயம் முதல் 23ம் அத்யாயம்
வரையில் பன்னிசண்டு அத்யாயங்கள் அதிகமாகக் காணப்
படுகின்றன,
அவை, ஸதீதேவி தக்ஷயாகத்திக்குச் செல்
ஓதல், ஸஇீதக்ஷர்களின் நிஷ்ரெவார்த்தைகள், தக்ஷயாகதி
அவம்ஸம், ஹிமவானிடத்தில் நாரதரின் வருகை, தாரகா
ஸுரனத கொடுமைகள், ஸ்.தாண்வாஸ்ரமத்தில் வஸந்த
௬ுஅவின் விஜ்ரும்பணம், பார்வதிதேவியின் வர்ணனை, மன்
மதனுக்கு ௪அர்முகன் சாபமிடல், பண்டாஸுரனது உத்
பத்தி, இந்த்ராதி தேவர்கள் மஹாவிஷ்ணுவை நாடிச்செல்:

ஓதல், பரசம்புநாதரின் மஹாயாகவிதானம், ஸ்ரீலலிதா
தேவியின் ஆவிர்ப்பாவம், கேவி இயற்றிய ஐஜகச்ஸ்ருஷ்டி.
யென்பனவாகும்,
இவை
எங்கிருக்து
வென்பஅ ஆராய்தற்குரியவிஷயமாகும்,
அம்ருசஸ்வரூப

மாகும்

மேசூூத்தையளிக்கும்

இந்த லலிதோபாக்கியானம்

யாயங்களோடு

எடுக்கப்பட்டன.

திவ்யதர்சன

முப்பத்திரண்ம்.த்இி

கூடிவிளங்குவதில் ஏதோவொரு

தத் அவம்

27
'இருக்கவேண்டுமென்று

தோன்றுகின்ற,

அதைப்பற்றிச்

சற்று விமர்சிப்பாம்.

..

ஐகானை

| இள உ ௫ ளன எ

என்றபடி பிரஹ்மவித்யை பிராஹ்மணனை யாஸ்ரயித்திருக்
கின்றது.
பிரஹ்வித்தான அவன் ஸ்த்சிஷ்யர்களுக்கு உப
தேசத்து அதை விஸ்தாரப்படுத்துவசால் ஞானத்தைப்
பெந்த வித்வான்கள் சுத்தவித்யாங்குரவடிவினராவர், இத
ந்தை அஹந்தைகளுக்குப்
பரஸ்பரமுள்ள ஓக்கியமாகும்
அத்வைதத்தை யுணர்வதே சுத்தவித்யையாம். - இத்தகைய

,அித்வத்கோஷ்டிகள் இரண்டி.ற்கிடையே ௮தாவத,

'ஸ்ய-கும்பஜர்கள், ஸம்வர்த்தக-தத்தாத்திரேயர்கள்,

ஹயா:

ஸ-ஐத-

ரிஷிகணங்கள்

என்னும் இவர்களுக்கிடையே

ஈடந்த

வாதரூபமான

சாஸ்திரம் ஏக்க

களிவாலையா

கும்.

இது

னர

ஸம்.

ஸ்ரீலலிதோபாக்கயொனமே,

அத்வைத நிலையையளிப்பத ஸ்ரீமஹாஷோட
வித்
யை யாதலின் 2 Hold FF 5M Son FSG அங்கும் போன்
தாகும்.
ஓவ்வோரங்குர த்.இற்கும் "இவ்விரண்டு இதழ்

களுண்டு.

ஒன்று.

பிரகாசவடிவம்,

மற்றொன்று

விமர்ச

ரூபம்... ஆகவே அபேதஞானத்திற்கு அங்குரவடிவமாயும்,
பிரகாசவிமர்றாத்மக
(88 என்னும் எண்ணிக்கையோடு
கூடிய) ஸ்வரூபமாயும் விளங்குவது லலிதோபாக்கியொான
மெனினும் பொருந்தும்.

!
வதா
கூடிய/
கேடு

ae
இன அஹம்பதலக்ஷ்யஸ்வரூப பரதே
பிரதிபாதகமாயிருத்தலின், நான்கு பாதங்களோடு
பூர்ணகாயத்ரீரூபமாய் முப்பத்திரண்டத்தியாயன்
விளங்குசன்றதென்றுங் கூறத்தகும்.
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aitagetrat ar at aetsé ஏர |
என்னும் ஸ-5தஸம்ஹிதா
பிரமாணத்தின்படி
பர
தேவதை முப்பத்திரண்டு அக்ஷரங்கள் வடிவாய் விளங்கு... ah

Gor perOorarGp puOGerps,
ஸஹஸ்ர

நாமங்களானவை

எங்கனம்

ஸ்ரீ லலிதா:

முப்பத்திரண்டு

எழுத்துக்

களால் ஆரம்பிக்கப்படுகன்றனவோ, அ௮ங்கனமே இந்த
உபாக்கியானமும் முப்பத்திரண்டு அ௮த்தியாயங்களோடு.
கூடி விளங்குகன்றதென்பதம்

அறியத்தக்கது.

இத சரித்திரகண்டமென்று கூறப்படும். இஃதன்றி,
மந்தரகண்டம், நியாஸகண்டம், பூஜாகண்டம், புசஸ்சரண
கண்டம், ஹோமகண்டம், ரஹஸ்யகண்டம், ஸ்தோத்ர
கண்டம் என மற்றும் ஏமுகண்டங்கள் லலிதோபாக்கயொ

னத்திற் சேர்க்தவையென்று தெரிகின்ற.
பிரஹ்மாண்டபுமாணம்

வையே.
மாண்ட

உத்தரகண்டத்திற்

ஆயினும் தற்போது
புராணத்தில்

இவையாவும்
சேர்ந்துள்ள

அ௮ச்டப்பட்டுள்ள

இவை

வியக்தமாய்க்

பிரஹ்

காணப்பட

வில்லை. ஆயினும், முற்கூறிய காஞ்€மாஹாத்மியம் முதல்
மந்த்ரோபாஸனாபிரகாரம் வசையுள்ள ஆறு அத்தியாயங்க
ஸில் நியாஸம் முத்திரை முதலியன சுருக்கமாய்க் கூறப்
பட்டுள்ளன.

்

இர்த பண்டசரிகமானது

இரிபுசா ரஹஸ்யம்-மாஹா

தமிய கண்டம் 49 முதல் 18 வரையுள்ள அ.த்தியாயங்களி
அம்,

காஞ்€ மாஹாத்மியம்

85 வன

அத்தியாயத்திலும்

கூறப்பட்டுள்ள ௫.

Fao]

இங்கனம் ஸ்ரீலலிகோபாக்யொனமான த
-விமாசம் செய்யப்பட்ட.
இவம்.

௮

॥ என
. அளை

களான

்.

॥

ஏகாகளள 9

அவின்
ணர்

ன

எகரஎ |

எளளிஎனன் Aaa THIET |e Ub
ஏத

எள்ள

|

எடடா
எள் எண் என் ஏக ॥ உ॥
ஏஅடசரிஎன ௫௭%; எண்ணி
கின

எளஎன் அகா

இள |

என் ரோன் எகா எங்கி. aT at amargasguen Page wg ary Uz
faded aadeartaadt ar ea aaa erat

எனன எள்ளி ஏன்ன

என்ன |

ஏிஎனாகன் WA ரா: நாக் [௭௯
எளி awa காணகாைன

| உ.

ஏரகஜார் வினிகர் எவிளிஎ |
் ஜூன் ஏஎ வினாசசனளர || 4 ॥
*௭னர ஏர் PATTITSTAAH |

உளிஎ்னாள
ஏன் ॥ 6 ॥
ளி ஏவிஎளஎர் எள்ளின் |

ரரண்ளன னர் எ ஏரண Ul © I
ees

ணர் என ட

விராளன் என்னர் நனரரிளிஈ

| ௪ ॥
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பட்பபட்டப் கப்பட்ட எப்ட்பட்கு
qq ஏரரளர் இர் எாள்சைகாறிஏ ॥ ௨ ॥

எனரஷாளி ஏர் ளி

|

எள் என்னார் வின் லிகா
னவர்

ஏ

எனி

எரிக்

| Vo tl

எளிா

|

என் | 2 I

எஎஎ௭னர் எனனளாடிளிஏ |

ஆன்டி என்ன இர் உரன் ஏ
farearaeat at Rraacarastaia |

facta asa geaoad at
AAqIIMEAa TATTATAAT |
ஏஜ்

எவன

எரர்

ிஏளாகு

வ

எ: கர்சரை
க

எள்

ஏ: எட் எகோ

23 ॥

| 82 ॥

எளார் என எரி

அள்ள

tl RW

|
| 24 Ul

|

ஏக எகாவாார் எரஎர் எனவிங்றிர | 86 ॥
கிளை டர் எனகற எளி எ |.

கட்னளாரினர் என் கிளா

॥ ட |

ரஷி எனாகர் எசானாம் AST

HeseRseat TAPAS

AI

மகர் எளி இனா னகக்றி
|
sear feat qavsattradt என் பு 6௩3
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ஏகார எனர் எளி என? |
அதனான் ஏரரிகாளாகார் எண்டு: ॥ ௩௨ ॥

uprati IATA

AST TA

|

எனப்து எனின் ஏன னைக ॥ 88 ॥
ஏர் எள் சே எர என் ஏன |
| 8௩ ॥
எண கவா்க
ஏன்
“ளனர் எளிஎஎவர்எம் எள் |

sTeyat சிகா THATTUT ॥ RR ॥
yaeyat சின! எனககஎ என் |
ணி எனர் எர் களான
க
எண
எனை
|

| VY I

எவர்கள் எளாாஇகர் என்ப Ra ll
ஆர காரகர் ஏளனளி |
ஏச
ளத ATAS AS | REI
வரர்

S |
னான் AoTAEASIIAA

ஏர் ஏஏணார் என சோர | 8௨ ॥
சராஜுர் அள எல எ்னிஎ |

aaaganea al aaa

AT | ௨௨ ॥

FAG UA WAAL ASST TATA

|

giftargatat ameraime AT 1 AZ Ul
Ce
eae
HAF AATAMATIS
SAAT ॥ 3௨ ||
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ஏன
ஊளள் ஊர் என் |
வாள் ஏ்னக்ளிஈ. ॥ 51 ॥
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