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சதுர்விம்சதிமூர்த்தி லஹனாம்
Tl

தஞ்சாவூர் சரசுவதி

மகால்

வெளியீட்டு

எண் : 533

சி:

ad feerfenyfefararony
(fadtat

சாள:)

சதுர்விம்சதிமூர்த்தி லக்ஷணம்
(இரண்டாம் பகுதி)
பதிப்பாகிரியர்:

நியாய சிரோமணி, வேதாந்த ஆசார்ய,
நாலாயிரதிவ்யபிரபந்தவித்வான்,

முனைவர் ஆ.

வீரராகவன், 1.௩, ஈ.1.1.5., 014.

சம்ஸ்க்ருத

சரசுவதி

பண்டிதர்

மகால் நூலகம்.

தஞ்சாவூர் மகாராஜா சரபோஜியின்
சரசுவதி மகால் நூலகம்

மற்றும் ஆய்வு மையம்
தஞ்சாவூர்.

2010

விலை : ரூ. 10௦0-00

நூற்பதிப்பு

விளக்கக்

குறிப்பு

நூற்பெயர்

: சதுர்விம்சதி மூர்த்தி லக்ஷணம்

பதிப்பாசிரியர்

: முனைவர் ஆ. வீரராகவன், 14... 8. 1.15, ற.

வெளியிடுபவர்

: இயக்குநர், சரசுவதி மகால் நூலகம்

வெளியீட்டு எண்

: 533

மொழி

: சம்ஸ்கிருதம் - தமிழ்

பதிப்பு

: முதற் பதிப்பு

வெளியீட்டு நாள்

: 2010

தாள்

: TNPL

நூல் அளவு

: 21x 14¢.m.

பக்கங்கள்

18.6-kgs.

122

படிகள்

: 250

எழுத்து

:16&12

அச்சிட்டோர்

: சரசுவதி மகால் நூல்க அச்சகம்

புத்தகக்கட்டு

: மெலிந்த அட்டை.

பொருள்

: ஆகமம்

விலை

: ரூ. 100-00௦

செளயீட்உாளர்
தரணி

போற்றும்

முகவுரை

தஞ்சை

சரசுவதி

நூலகத்தில் பாதுகாக்கப்பெறுகின்ற
அறிய
சுவடிகளை
தேர்ந்தெடுத்து

பணியினையும்,

இந்நூலகம்

மகால்

சுவடிகளுள்
பதிப்பிக்கும்

தொன்றுதொட்டுச்

செய்து வருகின்றது. இலக்கணம், சிற்பம், மந்திர
சாஸ்த்ரம் போன்ற பல்வேறு வகைச் சுவடிகளையும்
இந்நாலகம்
பெபற்றுள்ளது.
அவ்வரிசையில்
வைணவாகமங்களுள்

ஸ்ரீ பாஞ்சராத்திர ஆகமத்தைச்

சார்ந்த சதுர்விம்சதி மூர்த்தி லக்ஷணம் இந்நூலக
வடமொழித்துறையில்

பதிவாகியுள்ளது.

சதுர்விம்சதி மூர்த்தி லக்ஷ்ணத்தின் முதற்பகுதி
ஏற்கனவே

பகுதி

வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

திருக்குடநீரில்

'பூஜைமுறை,

சதுர்விம்சதி

சதுர்விம்சதி

இவ்விரண்டாம்

மூர்த்திகளின்

மூர்த்தியின்

தோத்திரங்கள், சதுர்விம்சதி மூர்த்திகளைக் கொண்ட
தூண்கள்,
திருவரங்கன்
கோபுரம்,
சந்திர
-புஷ்கரிணிக்கரை
ஆகியவற்றில்
காணப்படும்
சதுர்விம்சதி மூர்த்திகள் போன்ற பல செய்திகளைத்
தாங்கியதாய் தற்போது வெளியிடப்படுகின்றது.
சதுர்விம்சதி மூர்த்தி லக்ஷணம் பாகம் - 8
என்னும் பெயரில் வெளியிடப் படுகின்ற இந்நாலின்
பதிப்புப்
பணியை
தஞ்சை
சரசுவதி
மகால்
நூலகத்தின்
வடமொழி
பண்டிதர்
முனைவர்
ஆ.

வீரராகவன் அவர்கள் சிறப்பாகச் செய்துள்ளார்.

பதிப்பாசிரியருக்கு எனது

பாராட்டுகள்.
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இந்நூல் வெளிவர நிதியுதவி நல்கிய நடுவண்
அரசுக்கும்,

மாவட்ட

ஆட்சித் தலைவரின்

நேர்முக

உதவியாளர் (பொது) மற்றும் இந்நூலக நிருவாக
அலுவலர் (பொறுப்பு)
இரு. பெ. சந்திரசேகரன்
அவர்களுக்கும், இந்நூலக பாதுகாப்பாளர் மற்றும்
நூலகர்
நிலை 1),
மூனைவர் ப. பெருமாள்
அவர்களுக்கும்,

இந்நூல் கணினி

அச்சில் வெளிவர

கணினிப் பிரிவில் பணியாற்றியவர்களுக்கும் எனது
பாராட்டுதல்களைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
இநீநால்

இலக்கிய

வல்லுநர்களுக்கும்
மாணாக்கர்களுக்கும்

தஞ்சாவூர்
24 -8-2010

ஆர்வலர்களுக்கும்

ஆன்மீக

சிற்பக்
கலைஞர்களுக்கும்,
பெருமளவில் பயனளிக்கும்.

ம. ௬. சண்முகம், இ. ஆ. ப.,
மாவட்ட

ஆட்சித்தலைவர்

மற்றும்

இயக்குநர்,

சரசுவதி மகால் நூலகம்.

முன்னுரை
சதுர்விம்சதி மூர்த்தி லக்ஷணம் என்ற இருபத்துநான்கு
மூர்த்திகளின்
இலக்கணம்
பாஞ்சராத்திரம், வைகானஸம்

பெறுகின்றது.

வைணவாகமங்களான*
போன்றவற்றில் இடம்

சதுர்விம்சதிமூர்த்திகளைக்

குறித்த

தோத்திரங்களும் சல காணக்கிடைக்கின்றன. இந்நூலின்
முதற்பகுதியில் சதுர்விம்சதி மூர்த்திகளின் ஓவியங்கள்
அளிக்கப்பெற்றுள்ளன.
ஆயினும்
ஓவியங்கள் தரும்
நாயகிகளின் விளக்கம் முதற்பகுதியை வெளியிடும்போது
சரியாக அறியமுடியவில்லை. பிரதிமா ஸம்ப்ரோக்ஷணத்தின்

சமயம் செய்யப்படுகின்ற

பஞ்சவிம்சதி கலச பூசையில்

நடுத்திசை உள்பட ஐந்து திசைகளில் 5% ச - 25 கலசங்களை
நிறுவி கேசவாதி சதுர்விம்சதி மூர்த்திகளையும், நடுவில்
நாராயணனையும் நிறம், ஆடை, தேவியருடன் ஆவாகனம்
செய்யும் முறை கூறப்பட்டுள்ளது.
அந்த சுவடி நூல் தரும் செய்திகளில் மூர்த்தி லக்ஷணம்
மட்டும் பாஞ்சராத்திர ௧கர௬ட சம்ஹிதை அடிப்படையிலும்,
மற்றவை தந்திரசார பாஞ்சராத்திர ஆகமத்தைச் சார்ந்தும்
அமையப்பெற்றுள்ளது.

சதுர்விம்சதி

மூர்த்தி

லக்ஷணம்

முதற்பகுதியில்

கொடுக்கப்பட்டுள்ள
ஓவியங்களின் முழுமையான விளக்கம்

* கொள் பானர் சரளா எ |
fdsneretferd afe cat aeorarsrar: 11
sttacaferfel: - $.2540, P.No. 353, T.M.S.S.M. L. Thanjavur.
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இந்த
இரண்டாம்
பகுதி
பதிப்பினால்
நிறைவு
பெற்றதாகின்றது.
அன்வாதானவிதியில்
கேசவாதி
பன்னிருவர்
வளர்பிறைக்கான
மூர்த்திகளாகவும்,
ஸங்கர்ஷணாதி
துவாதசமூர்த்திகள்
தேய்பிறைக்கான
மூர்த்திகளாகவும் கூறப்படுகின்றனர்." வாசுதேவ பத்மநாப
நாராயண ஜனார்தனர்களுக்கு நிறங்களிலும் ஆயுதங்களிலும்
பேதமுண்டு.
சதுர்விம்சதி
மூர்த்த்கள்
அனைவரும்
பீதாம்பரதாரிகள். தண்டோனளுடன் ஸ்ரீவத்ஸம், கெளஸ்துபம்,
வனமாலை ஆகிய அணிகலன்கள் இவர்களுக்கு உண்டு.
போகத்திற்குரிய (நாம் வணங்கி மகழ்வதற்குரிய) மூர்த்தியாய்
இவர்களை நிறுவுவோமானால் தேவியருடன் அமைக்கலாம்.
மோக்ஷத்தை விரும்புபவன் தேவியரின்றி பிரதிஷ்டை
செய்விக்க வேண்டும். நின்ற இருந்த கிடந்த கோலங்களிலும்
ஊர்தியிலும் சதுர்விம்சதி மூர்த்த்களை நிறுவலாம் என்ற
செய்தியினை
ஸ்ரீபாஞ்சராத்திர ஆகமத்தைச் சேர்ந்த.
பாத்மசம்ஹிதை தெரிவிக்கின்றது.” இருந்த கோலத்தில்

சதுர்விம்சதி மூர்த்திகளுள் ஒன்றான விஷ்ணுமூர்த்துயை
இந்நூலின் ம் பக்கத்தில் காணலாம். அந்த விஷ்ணுமூர்த்தி
நவகிரஹங்களுள் ஒன்றான புதனுக்கு அதிதேவதை என்பது
குறிப்பிடத்தக்கது.” இவ்வாறு சதுர்விம்சதி மூர்த்திகளின்
வழிபாடு கலசத்திலும், வையூஹிக வேள்வியிலும், நவகிரஹ
வழிபாட்டிலும் இடம்பெறுவதாக அறியமுடிகின்றது.

இந்த “சதுர்விம்சதி மூர்த்திகளைநிறுவுபவர்கள் ஆயுள்
விருத்தியையும் நோயற்ற வாழ்வையும், இப்பிறவியில்
பெறர்க்கரிய
பேறுகளையும்,
மறுமைப்பயனான
மோக்ஷத்தையும் அடையப்பெறுவர்” என பாத்மசம்ஹிதை
தெரிவிக்கின்றது.”
1. Mss. No. 7305 (a) / D. 27830, T.M.S.S.M. Library, Thanjavur.

2. agfdereryfclraory First Part P. No. 1-3.
3. Text (II"4 Part P. No: 55 & 56

4, agfeartcaafelr
any First Part P. No. 1-3.
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மேலும், இருவரங்கத்திலுள்ள சதுர்விம்சதி மூர்த்திகள்
கருடசம்ஹிதையின்
அடிப்படையில்
அமைக்கப்
பெற்றுள்ளன. பாத்ம சம்ஹிதை கூறும் சதுர்விம்சதி மூர்த்தி
லக்ஷணத்தில் வாமனன், ஸ்ரீதரன், இருடீகேசன், பத்மநாபன்,

தாமோதரன்,

அநிருத்தன், அதோக்ஷஜன்,

நீருஸிம்மன்

ஆகியோர் சிறிது மாறுபட்டு விளங்குகின்றனர்.
ஹரி
மூர்த்திக்கு கமலாசனம் கூறப்பட்டுள்ளது. விஷ்வக்ஸேன
சம்ஹிதையில் கூறப்பட்டுள்ள நாராயண் மூர்த்தி லக்ஷணம்
கருட பாத்ம
சம்ஹிதையைக் காட்டில் வேறுபட்டு
விளங்குகிறது."

கருட சம்ஹிதையில் உள்ள அநிருத்த மூர்த்தி லக்ஷணம்
மேல் இரு கைகளின் ஆயுதங்கள் ஹயசீர்ஷ சம்ஹிதையின்
அடிப்படையிலும், கீழ் இரு கைகளின் ஆயுதங்கள் பாத்ம.
சம்ஹிதை கூறும் லக்ஷணத்திற்கு ஒப்பாகவும் அமையப்
பெற்றுள்ளன.” இனி இந்நூல் கூறும் செய்திகளைச் சிறிது
பார்ப்போம்.

நூற் சார்ந்த செய்திகள்
சதுர்விம்சதி மூர்த்தி லக்ஷணம் என்ற இந்த இரண்டாம்
பகுதியில் நூலின் பெயருக்கேற்ப
4
மூர்த்திகளின்
ஆவாகனம் உள்ளடங்கிய பஞ்சவிம்சதி கலச.ஸ்தாபன பூசை
முறை, சதுர்விம்சதி தோத்திரங்கள், துவாதசாக்ஷரக மந்திரம்,
தோத்திரம், சதுர்விம்சதி மூர்த்தகள் கொண்ட தரண்களின்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சதுர்விம்சதி மூர்த்திகள், திருவரங்கம்,
நான்முகன் கோபுரம் மற்றும் சந்திர புஷ்கரணிக்கரை
சதுர்விம்சதி மூர்த்திகளின் (நிழற்படங்களுடன் கூடிய)
விளக்கம்” ஆகியன காணக்கிடைக்கின்றன.
1. ஏர

எஸ

First Part P. No. 7.

2. agfdartcayfcearory First PartP. No. 21.
3. Text (II"4 Part P. No. 62 - 85)

பதிப்பிற்குதவிய சுவடி

சதுர்விம்சதி மூர்த்தி லக்ஷணம் எனும் இந்த இரண்டாம்
பகுதி, பதிப்பிற்கு அடிப்படையான காகிதச்சுவடி பிரதிமா
ஸம்ப்ரோக்ஷ்ண விதி என்ற நூலிலிருந்து எடுத்துக்கொள்ளப்
பட்டுள்ளது. ௮ஃது தேவநாகரி எழுத்தில் எழுதப்பெற்றதாய்
தஞ்சை சரசுவதி மகால் சம்ஸ்க்ருதத் துறையில் 1488. 11௦. 7305

(3)/.140. 28108 என்ற எண்ணில் பதிவாகியுள்ளது.

பதிப்பு முறை

சதுர்விம்சதி மூர்த்தி லக்ஷணம் என்னும் இந்த இரண்டாம்
பகுதி மொத்தம் 17 வகை

தலைப்புகளை அடிப்படையாகக்

கொண்டது. அந்த 17வகைத் தலைப்பிலான செய்திகள் யாவும்
வடமொழி மூலத்துடன்தமிழ் எழுத்துப் பெயர்ப்புச் செய்து
தமிழில் பொழிப்புரையும் முன்னுரை, பொருளடக்கங்
களும்
அமைய
பதிப்புப்பணி
மேற்கொள்ளப்
பட்டிருக்கிறது.
பயன்கள்

சதுர்விம்சதி மூர்த்தி லக்ஷணம் என்ற நூலின் இரண்டாம்
பகுதி ஆன்மீகம், ஆகமம், சிற்பம் போன்ற துறை சார்ந்த
வல்லுநர்களுக்கும், சதுர்விம்சதி மூர்த்தகளைப் பற்றி
ஆராய்ச்சி செய்வோருக்கும்,

பெறிதும் பயன் தரும்.

நன்றியுரை

சதுர்விம்சதி மூர்த்தி லக்ஷணம் என்ற நூலின் இரண்டாம்
பகுதியினைப் பதிப்பிக்க ஆணை

வழங்கிய மாவட்டஆட்டூத்

தலைவர் மற்றும் சரசுவதி மகால் நாலக இயக்குனருமான
உயர்திரு ம.சு. சண்முகம் இ. ஆ. ப. அவர்களுக்கும்,

9
இந்நூலக முன்னாள் நிருவாக அலுவலர் மற்றும்
வெளியீட்டு மேலாளர் (பொறுப்பு) திரு. சாமி சிவஞானம்
அவர்களுக்கும், தற்போதைய மாவட்ட ஆட்சித் தலைவரின்
நேர்முக உதவியாளர் (பொது) மற்றும் இந்நூலக நிருவாக
அலுவலர் பொறுப்பு வ௫க்கும் திரு. பெ. சந்திரசேகரன்
அவர்களுக்கும்
எனது
நன்றிகளைத்
தெரிவித்துக்
கொள்கிறேன். இந்நூல் ஒளி அச்சுக்கோப்பு வழியில்
செம்மையாகவும், அழகாகவும்

அச்சிடப்பட்டுள்ளது.

இப்பணியினைச்சறப்பாகச் செய்தளித்த நூலக கணினி

பிரிவினருக்கும்

மற்றும்

ஏனையோருக்கும்
எனது
தெரிவித்து மடுழ்கிறேன்.

தஞ்சாவூர்

1-8- 2010

இதற்குத்

துணைநின்ற

உளங்கனிந்த

நன்றிகளைத்

முனைவர்

ஆ. வீரராகவன்,

சம்ஸ்க்ருதப்பண்டிதர்,
சரசுவதி மகால் நூலகம்,

தஞ்சாவூர்.

சதுர்-14

(வேண்டுகோள்
கருணையுள்ளங்கொண்ட
அரிய
பனை

நம்

முன்னோர்கள்

பெரிய இலக்கியங்களையும், பிறவற்றையும்
ஓலைகளில்
எழுதிச் சுவடிகளாக நமக்குத்

தந்தனர்.

அவை

உள்ளன.

சுவடிகள்

மகாலுக்கு
அவை

பல்வேறு

முடங்கி

பழுதடைவதற்குமுன்

சரசுவதி

அன்பளிப்பாகக்

மக்களுக்குப்

மகாலுக்குக்

பெறுவர். அவை

கொடுத்துதவினால்,

பயன்படும்.

கொடுப்பதன்

தந்தவர்களும்,
சுவடி
புகழை, பெருமைசால்
பெயர்

இடங்களில்

மூலம்,

எழுதியோரும்
சரசுவதி மகால்

சுவடி

அழியாப்
உள்ளளவும்

பதிப்பாகி வருமாயின் சுவடி தந்தார்

இடம்பெறுவதோடு,

அப்பதிப்பில்

ஐந்து

பிரதிகளும் பெறுவர்.
எனவே,
என்ற

எண்ணமுடைய

தம்மிடமுள்ள
தந்துதவ

நாம் பெற்ற பேறு பெறுக இவ்வையகம்
நற்பண்பாளர்கள்

சுவடிகளைச்

சரசுவதி

மகாலுக்குத்

வேண்டுகிறேன்.
மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்

மற்றும் இயக்குநர்
சரசுவதி மகால் நூலகம்
மற்றும் ஆய்வு மையம்
தஞ்சாவூர்.

பொருளடக்கம்

P. No.
1.vafdata களி

(எனி)

1-19

2. ௭௭716 எவள் எனி

20-25

3. agfdarfaafetqeatay

25-28

4. aftattaretfaccment ugfeettytaenn

29-30

5. அபராத எழுக

31-33

சேன க:

6. அ/மி -எனாளக றர!

௭௭ம. 34-96

7.அ1௭௭ள் எசோணன:
8. ஏசிஎகள் எ

38-41
எள

41-51

9. Chaturvimsati Pillars

51-52

10. Chaturvimsati Murtis

52-56

11.கோடிலிங்கத்தில் சதுர்விம்சதி மூர்த்திகள்

56-57
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12. சதுர்விம்சதி
மூர்த்தி லக்ஷணம்

ஒப்புமைப்பட்டியல்

13. கொள

57-58

சனாசி எரு சள:

59

14. பழைய சீவரம், நார்த்தமலை
24 மூர்த்திகள்

59-61

15. திருவரங்கத்தில் சதுர்விம்சதி மூர்த்திகள்

62-85

16. அளை வளரு
16.(6) அன
ணாள
17, AeA

65-94

aT,

- GATE

94-96

96-99

x
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ug fearfe
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(fadtat எள:)
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சதுர்விம்சதிமூர்த்தி லக்ஷணம்
(இரண்டாம் பகுதி)

சதுர்விம்சதிமூர்த்தி
லக்ஷணத்தின் . இரண்டாம்
பகுதியாகிற இந்நூலில் ஸ்ரீபாஞ்சராத்ர ஆகமத்தைச் சார்ந்த
ஸ்ரீகபிஞ்ஜல சம்ஹிதை கூறும் பஞ்சவிம்சதி (25) கலச
தேவதைகளின் பூசை முறை விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. கபிஞ்சல
சம்ஹிதை சரசுவதி மகால் நூலகத்தில் காகித கையெழுத்துப்
பிரதியாய்க் காணக்கிடைக்கிறது. அந்த காகிதப் பிரதியில்
நாராயணனை
மையமாகக்கொண்டு கேசவன் முதலான

இருபத்துநான்கு மூர்த்திகளை 'சதுர்விம்சதி மூர்த்தி லக்ஷணம்:
கூறிய முறைப்படி தியானம், ஆவாஹனம் போன்றவற்றைச்
செய்து வணங்கக் கூறப்பட்டுள்ளது.
கலசஸ்தாபன (வைக்கும்) முறை
இருபத்தைந்து கலசங்களை முதலில் எடுத்துக்கொண்டு

அவற்றுள் ஐந்தினை நடுப்பகுதியிலும், எஞ்சிய கலசங்களை
(pens
கிழக்கு, தெற்கு, மேற்கு, வடக்கு ஆகிய
நாற்றிசைப்
பகுதிகளில்
ஐந்தைந்தாக
(5x5=25)
வைக்கவேண்டும். ஐந்து பகுதிகளில் வைக்கும் கலசங்களை

(1] தடு, (2) கிழக்கு, (3) தெற்கு, (8) மேற்கு, (5) வடக்கு என்ற
திசைகளின் வழிஅமைக்க வேண்டும்,
eT

rt.

7

J

ர்க

சோள:

இருபத்தைந்து கலசங்களில் தேவதாவாஹனமுறை

மெ

கல௪ தேவதாமூர்த்திகள்
இருபத்தைந்து

கலசங்களை

முறைப்படி

அமைத்த

பின்பு-

1. நாராயணன், கேசவன், நாராயணன், மாதவன், கோவிந்தன்
6. விஷ்ணு, மதுசூதனன், இிரிவிக்கிரமன், வாமனன், சிரீதரன்,

11. இருடீகேசன், பற்பநாபன், தாமோதரன், ஸங்கர்ஷணன்,
வாசுதேவன்
76.

பிரத்யும்னன்,

அதோக்ஷஜன்,

அநிருத்தன்,

புருஷோத்தமன்,

நரசிம்மன்,

21. அச்யுதன், ஜனார்தனன், உபேந்திரன், ஹரி, கிருஷ்ணன்,

ஆகியோர்

அக்கலசங்களில்

(குடிகொள்ளுமாறு

ஆவாஹிக்கப்பெறும்

நினைக்கப்பெறும்)

ஐயைந்து

கலச

தேவதாமூர்த்திகள்
ஆவர்.
ஆவாஹன

முறை

தந்திரஸாரத்தில்

பாஞ்சராத்திர ஆகமத்தைச் சார்ந்த

கபிஞ்சல ஸம்ஹிதையைப் பின்பற்றி கலச ஸ்தாபனம்
செய்து, பீடபூசையை
முடித்தபின் ஸ்தாபிக்கப்பெற்ற
இருபத்தைந்து கலசங்களில் தேவதைகளை ஆவாஹிக்கும்
(அதிலே

குடிகொள்ளுமாறு

நினைத்துச் செய்யும்) முறை

சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

ஐந்தைந்தாக நிறுவியுள்ள ஒவ்வொரு தொகுதியிலும்
நடு, கிழக்கு, தெற்கு, மேற்கு, வடக்கு என்ற வழியில்
குறிப்பிட்டுள்ள சதுர்விம்சதி மூர்த்திகளை ஆயுதங்கள், நிறம்,
வஸ்திரம்,

அணிகலன்

ஆகியவற்றோடு

தாயகியாரையும்

சேர்த்து ஆவாஹனம் செய்தல் வேண்டும்.
சதுர்விம்சதிமர்த்தி லக்ஷ்ணத்தின் குறிக்கோளினை
அடியொற்றிச் செல்லும் நாலின் போக்கினைச் சற்று
தவனிப்போம்.
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தந்த்ரஸாரே
மார்கேண

ஸ்ரீபாஞ்சராத்ரகபிஞ்ஜல சம்ஹிதோக்த
பீடபூஜாநந்தரம்

-

பஞ்சவிம்சதிகலசேஷு

தேவதாவாஹனம்

1. எனக் - ௭௫-

USGS SNA,

SASTATANCTGRILT, எதா ளா8:க௭௪,

OTEAG
TSO RT, HEAT, CATER, FC
HRTERLOTYA, ABARAT, ARTO ண: எனச் ரானார் |
1. மத்யமபஞ்சகே

- மத்யே

-

பத்மயுத தகிணோச்சகராய, கதாயுதவாமோச்சகராய,
சக்ரயுத வாமாத:
கராய சங்கயுத தக்ஷிணாத:கராய,
மேகச்யாமவர்ணாய,

பரணயுதாய,
நாராயணம்

பொருள்:

லக்ஷ்மீ

பீதாம்பரதராய,

ஸமேதாய,

மணிமயா-.

நாராயணாய

நம;,

ஆவாஹயாமி.

1. நாராயணன்

நடுப்பகுதியில் அமைக்கப்பெற்ற ஐந்து கலசங்களில்
நடுக்கலசத்தில்

தாமரை

கதைகளைத்

தன் வலது

இடது

மேற்கரங்களில் பெற்றும், ஆழி சங்கங்களைத் தன் இடது
வலது தீழ்க்கரங்களில் பெற்றும், மேகம் போன்று கறுமை
வண்ணங்கொண்டு
மஞ்சள்
பட்டாடை
தரித்தும்
மணிகளாலான
அணிகலன் அணிந்தும், லக்ஷ்மியுடன்
இலங்குகின்றவரான

நாராயணனை

வணங்கி

செய்கின்றேன்.
* MSS. 7305, Sarasvati Mahal Library, Thanjavur.

ஆவாஹனம்

2. (௭௭) 98399-ளமினக1௪,

ளி லக௮௪, அனா ௭ன8:௧௮௭௪,

3௭98914078:௧௮௭), 90907௪, ஏரள௭282௪, ஒர 98௭௪, ௮118௭ ௧௪௭௪ எள: ஊச சாளனா? |
2. (தத்) பூர்வே சங்க்கயுத தகஷிணோச்சகராய,

கதாயுதவாமாத:கராய,
ஸ்வர்ணவர்ணாய,

பூஷிதாய,

சக்ரயுதவாமோச்சகராய,

பத்மயுததக்ரிணாத:கராய,

சுக்லாம்பரதராய,

ஸ்ரீ ஸஹிதாய

முக்தாபரண-

கேசவாய

நம:,

கேசவம்

ஆவாஹயாமி.

(பொ.)2: கேசவன்
நாராயணன்

ஆவாஹனம்

செய்த

நடுப்பகுதி

நடுக்கலசத்திற்கு கழ்த்திசைக்கலசத்தில் சங்கு சக்கரங்களைத்தன்
வலது இடது மேற்கரங்களில் பெற்றும், தண்டு தாமரைகளைத்
தன் இடது
வலது
இீழ்கரங்களில்
பெற்றும்
பொன்
நிறங்கொண்டும், வெண்பட்டாடை உடுத்தியும், முத்தாலான
அணிகலன்களை அணிந்தும் ஸ்ரீயுடன் இலங்குகின்றவரான
கேசவனை வணங்கி ஆவாஹனம் செய்கின்றேன்.

3. @farotஎள

னக31௭,

எள ௭௧௧31௪,

த ௭௭ச18:௧௪, எனாொ9:க௭௪, 28,
URRY,
சண ஏன, எனிஎளஏ எனராஎ ண:
எனா
|
3. தக்ஷிணே பத்மயுத தகஷிணோச்சகராய,
சக்ரயுதவாமாத:

கராய,

மேகச்யாமவர்ணாய,

யுதாய,

பீதாம்பரதராய,

லக்ஷ்மீஸமேதாய

ஆவாஹயாமி.

கதாயுதவாமோச்சகராய,

சங்க்கயுத
நாராயணாய

தக்கிணாத:கராய,
மணிமயாபரண-

நம:, நாராயணம்

(பொ.) 3. நாராயணன்
கேசவனை ஆவாஹனம் செய்த நடுப்பகுதி £ீழ்திசைக்
கலசத்திற்குத் தென்திசைக் கலசத்தில் * தாமரை கதைகளை
தன் வலது
இடது
மேற்கரங்களில்
பெற்றும், ஆழி
சங்கங்களைத் தன் இடது வலது கீழ்க்கரங்களில் பெற்றும்,
மேகம் போன்று கறுமை வண்ணங்கொண்டு
மஞ்சள்
பட்டாடை தரித்தும் மணிகளாலான அணிகலன் அணிந்தும்,
லக்ஷ்மியுடன் இலங்குகின்றவரான நாராயணனை வணங்கி
ஆவாஹனம் செய்கின்றேன்.

4. ofeua-

DYLAN,

FY AAATSA, TATATATEL:-

BW, TEGAN:

SCAG,

POHATCTFSLERTY,

QUEENS, BARBARA aA: ATIGATSTERTA |
4. பஸ்ச்சிமேசகீராயுததக்ரிணோச்சகராய, சங்க்கயுத வாமோச்சகராய,
பத்மயுத வாமாத;கராய, கதாயுத தக்ஷிணாத:கராய,
உத்பலவர்ணாய,

சித்ரமால்யாம்பரதராய,

நிபேக்ஷ்ணாய,

கமலாஸஹஷிதாய

புண்டரீக

மாதவாய

நம:

மாதவமாவாஹயா;ம௰.

(பொ..) 4. மாதவன்
நடுப்பகுதியில் அமைக்கப்பெற்ற

ஐந்து கலசங்களில்

ae
s
a
4.
,
மேற்றிசைக் கலசத்தில் ஆழி சங்குகளை வலது இடது
மேற்கரங்களில் பெற்றும், தாமரை கதைகளை தன் இடது
வலது ழ்க்கரங்களில் பெற்றும், அல்லி மலரின் வண்ணம்

கொண்டு வி௫சித்திரமாலை உடைய பட்டாடை தரித்தும்,
தாமரைப்போன்ற கண்களைக்கொண்டும், கமலைய டன்
இலங்குகின்றவரான

செய்கின்றேன்.

மாதவனை

வணங்கி

அவாஹனம்

5,

%எ39௭9242௫,

ளக?

BUY, HYAMS,
Cy

எதனை 8:-

dasaayfecw*, werseE-

NUS

991918, 1416011591 எெடு4

எ:

NT

WIGeQHTa

Cy

ead

|

5. உத்தரேகதாயுத தகஷிணோச்சகராய, பத்மயுத வாமோச்சகராய,
சங்க்கயுத வாமாத:கராய, சக்ரயுததக்ஷாத:;கராய, தப்தகாஞ்சன
பூஷிதாய,
ரக்தாரவிந்த
நயனாய,
பத்மாஸஹிதாய
கோவிந்தாய நம:, கோவிந்த மாவாஹயாமி.

(பொ.) 5. கோவிந்தன்
டுப்பகுதியில் அமைக்கப்பெற்ற ஐந்து கலசங்களில்
வடதிசைக் கலசத்தில் தண்டு தாமரைகளைத்தன் வலது இடது

மேற்கரங்களில் பெற்றும், சங்குசக்கரங்களைத் தன் இடது
வலது &ீழ்க்கரங்களில் பெற்றும், சுட்ட இரும்பினைப் போல்
செந்நிறமாய் விளங்குபவரும், செந்தாமரைக் கண்களைப்
பெற்றவரும்,

பத்மையுடன்

இலங்குகின்றவரான

கோவிந்தனை வணங்கி ஆவாஹனம் செய்கின்றேன்.

6. 980௮௧ - ௭83 ட்

NX

YAYAIQAMTMIPLAY, AFY ACAD,

UPYAAIATE HAY,

Teydemeewes, wdaanta, sree,

ufsat,

RLiFasay,
Wesateae fawn a: Sopra

|

பூர்வபஞ்சகே-மத்மேபத்மயுத

தக்ஷோச்சகராய,

சங்க்கயுத

வாமோச்சகராய,

சக்ரயுதவாமாத:கராய, கதாயுத தக்ஷிணாத: கராய, ச்வேத
வர்ணாய,

ஹேமாம்பரதராய,

ஸ்ரக்விணே,

கேயூராங்கத-

பூஷிதாய, பத்மினீஸஹிதாய விஷ்ணவே நம: விஷ்ணும்
ஆவாஹயாமி.

* orfgraurier-aserar@uc
fd etaeatag - T.M.S.S.M. Library, Thanjavur,
Book No. S. 3067.

(பொ..) 6. விஷ்ணு
கீழ்த்திசையில் அமைக்கப்பெற்ற ஐந்து கலசங்களில்
நடுக்கலசத்தில்

தாமரை

சங்குகளைத்

தன் வலது

இடது

மேற்கரங்களில் கொண்டும், சக்ரம் கதைகளைத் தன் இடது
வலது கழ்க்கரங்களில் பெற்றும், வெண்மை நிறத்தினையும்
பெற்று, பென்னிறப் பட்டாடை தரித்தும், மாலையைத்
தரித்தும்,

கேயூரம்

என்ற

அணிகலனை

அணிந்தும்,

பத்மினியுடன் இலங்குகின்றவரான விஷ்ணுவை
ஆவாஹனம் செய்கிறேன்.

வணங்கி

7. aed MFYASM CIEL, TATA, HS TATATE: DIA,
UPYTGMI- SUS, MTA, SATII, எள (ி
காளா) ௫௭௯, * எ ஏனோஏ
எ: ௭80 சாளனாரீர் |
7. தத்பூர்வே

சங்கயுத

-

தக்ஷோச்சகராய,

பத்மயுத

வாமோச்சகராய,

கதாயுதவாமாத:கராய, சக்ரயுததக்ரஷாத:கராய, சோணவர்ணாய,

கமலாச்ரயாய, பத்மாலயா (சித்ரே கமலாலயா)யுதாய, *
மதுசூதனாய நம:, மதுசூதனம் ஆவாஹயாமி.
(பொ..) 7. மதுசூதனன்
தழ்த்திசையில் அமைக்கப்பெற்ற ஐந்து கலசங்களில்
கழ்த்திசைக் கலசத்தில் சங்கு தாமரைகளை

வலது,

இடது

மேற்கரங்களில் பெற்றும், கதை சக்ரங்களைத் தன் இடது
வலது &ழ்க்கரங்களில் கொண்டும், சிவந்த நிறத்தினைப்
பெற்றும்,
கமலாலயாவுடன்
இலங்குகின்றவருமான
மதுசூதனனை வணங்கி ஆவாஹனம் செய்கின்றேன்.

6. எள TAYACH ABM, THYTATAN CIA, MFYTAAT-DAL,
USRIASSTE HI, Waly,
* See First vo].

BP 1௦. :1

SE

|

8. தக்ஷிணே கதாயுதக்ஷோச்சகராய, சக்ரயுதவாமோச்சகராய, சங்க்கயுத-

வாமாத:கராய,

பத்மயுததக்ஷாத:கராய,

ரக்தவர்ணாய,

கிரீடஹாரகேயூரகுண்டலவிராஜிதாய,

ரமாஸஹிதாய

தீரிவிக்ரமாய நம:

த்ரிவிக்ரமம் ஆவாஹயாமி.

(பொ..) 8. இரிவிக்ரமன்
கீழ்த்திசையில் அமைக்கப்பெற்ற ஐந்து கலசங்களில்
தென்திசைக் கலசத்தில் கதை சக்கரங்களைத் தன் வலது இடது

மேற்கரங்களில் பெற்றும், சங்கம் பத்மங்களைத் தன் இடது
வலது &ழ்க்கரங்களில் பெற்றும், ரக்தவர்ணங்கொண்டு
கிரீடஹார

கேயூரகுண்டலங்களை

அணிந்தும்,

ரமையுடன்

இலங்குகின்றவருமான
திரிவிக்கிரமனை
ஆவாஹனம் செய்கின்றேன்.

வணங்கு

9, என்ர ஜானி,

|
எளி

னக௫௪,FATA

BA,

MFYAEME SUA, Prgauty, yosttorac anna,
FUTBOL,
THT எ: ரொளாளனார?் |
9. பஸ்சிமே சக்ரயுததக்ஷோச்சகராய,

கதாயுதவாமோச்சகராய,

பத்மயுதவாமாத: கராய, சங்க்கயுத தகஷாத: கராய,
குந்தவர்ணாய, புண்டரீகாயதேக்ஷ்ணாய, வ்ருஷாகபா

ஸஹிதாய, வாமனாய நம: வாமனம் ஆவாஹயாமி.
(பொ..) 9. வாமனன்
கீழ்த்திசையில் அமைக்கப்பெற்ற ஐநீது கலசங்களில்
மேற்றிசைக் கலசத்தில் சக்ரம் கதைகளை மேலிரு கரங்களில்
பெற்றும், தாமரை சங்கங்களை இடது

வலது க&ழ்க்கரங்களில்

கொண்டும் மல்லிகை நிறத்தினையும், அரவிந்தம் போன்று
நீண்டகண்களைப் பெற்றும், விருஷாகபையுடன் வாமனனை
வணங்கி வாமனனை ஆவாஹனம் செய்கின்றேன்.
சதுர் - 2

10
10. Say தரள,

AQAA

PU,

AHYAATATE- DIT,

TAYAGML HUA, PRABAMA, THRASSTAAL, FISH

18910௪, சண
10. உத்தரே

sternal a: steearareent|

-

சக்ரயுததக்ஷோச்சகராய, கதாயுதவாமோச்சகராய, சங்கீகயுத
வாமாத: கராய, பத்மயுத தக்ஷாதஃகராய, புண்டரீகவர்ணாய,

ரக்தாரவிந்தநயனாய, முக்தாதாமவிபூஷிதாய,
ஸஹிதாய ஸ்ரீதராய நம: ஸ்ரீதரமாவாஹயாமி.

தன்யா

(பொ..) 170. ஸ்ரீதரன்
கீழ்த்திசையில் அமைக்கப்பெற்ற

ஐந்து கலசங்களில்

வடதிசைக் கலசத்தில் சக்கரம் கதைகளை மேலிரு கரங்களில்

பெற்றும், சங்கம் பத்மங்களை இடது வலது &ழிரு கரங்களில்
கொண்டும்,

தாமரை

வர்ணத்தினையும்,

செந்தாமரைக்

கண்களையும்,
முத்துவடம்
அணிந்து
தன்யையுடன்
இலங்குகின்றவரான ஸ்ரீதரனை வணங்கி ஆவாஹனம்
செய்கின்றேன்.

11. எக்
- ௭௧ -

UPYAGR ADU, TAY AAAI, MAF YTATATT- DIT,
எள ௪:௧௪, 18ம், ரத3ிகா௭௭க1௪,

ஏணி ச, விளை ண: வின?
17. த௲திணபஞ்சகே - மத்டே
சக்ரயுததக்ஷோச்சகராய,
சங்க்கயுதவாமாத:

கராய,

|

பத்மயுதவாமோச்சகராய,
கதாயுததக்ஷாத:

கராய,

வித்யுத்வர்ணாய, புண்டரீகாவதம்ஸகாய, புத்திஸஹிதாய,
ஹ்ருஷ்கேசாய நம;:, ஹ்ருஷீகேசம் ஆவாஹயாமி.
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(பொ.)

11. இருடீகேசன்

தென்திசையில் அமைக்கப்பெற்ற ஐந்து கலசங்களில்
நடுக்கலசத்தில் சக்ரம் பத்மங்களை வலது இடது மேலிரு
கரங்களில் பெற்றும், சங்கம் கதைகளைக் &ழிரு கரங்களில்
கொண்டும், மின்னலைப் போன்ற நிறத்தினைப் பெற்றும்,
தாமரை மலருடன் புத்தியோடும் விளங்குகின்றவரான
இருடீகேசனை வணங்கி ஆவாஹனம்

செய்கின்றேன்.

12. 98 ரானே, எகரி ௪, எனன 8:௧௭௭,
ஏனோ 8:௧௭, சளி,
Claraezwe,

எசான் ௪, அள
ளனர் |

அிரஎளாான

என:

72. பூர்வே பத்மயுததக்ஷோச்சகராய,
சக்ரயுதவாமோச்சகராய,
HHT SOMOS: SITU,
சங்க்கயுததக்ஷாதஃகராய,
இந்த்ரநீலநிபாய, பீதாம்பரதராய,
சித்ரமால்யானுலேபநாய,

யக்ஞாஸஹிதாய

ஸ்ரீபத்மநாபாய

நம:

பத்மநாபம் ஆவாஹயாமி.
(பொ.) 18. பத்மநாபன்
தென்திசையில் அமைக்கப்பெற்ற ஐந்து கலசங்களில்
தழ்த்திசைக் கலசத்தில் பத்மம், சக்ரங்களைத் தன் வலது இடது

மேற்கரங்களில் பெற்றும், கதை
வலது

கழ்கரங்களில்

சங்கங்களைத் தன் இடது

கொண்டும்,

ஒளிர்பவரும், மஞ்சள் பட்டாடைத்
மாலைகள்,
விசேஷ
கந்தங்கள்
யக்ஞையுடன்

செய்கின்றேன்

பத்மநாபனை

இந்தரநீலம்

போல்

தரித்தும், விசித்திர
பூசப்பெற்றவரும்,

வணங்கி

ஆவாஹனம்
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13. afar}UPIAGMAAAY, TYAN,

TPYTATAL:IY,

TAGISH, Marae, Vicars, faarerane,

ளாளான (84/8௪,
எளிணனர |
13. த௲திணே

sfeeuafeaa eters

aA:

-

சங்க்கயுததக்ஷோச்சகராய, கதாயுதவாமோச்சகராய, சக்ரயுத

வாமாத: கராய, பத்மயு தக்ஷாத: கராய, சாத்வலவர்ணாய,
பீதாம்பரதராய, விசாலாக்ஷ£ய, நாநாரத்னவிபூஷிதாய,
இந்திராஸஹிதாய
தாமோதராய
நம: தாமோதரம்
ஆவாஹயாமி.

(பொ.) 18. தாமோதரன்
தென்திசையில் அமைக்கப்பெற்ற ஐந்து கலசங்களில்
தென்திசைக் கலசத்தில் சங்கு, கதைகளைத் தன் மேலிரு
கரங்களில் பெற்றும், சக்ரம் பத்மங்களைத் தன் £ழிரு
கைகளில் கொண்டும் சேறு வண்ணத்துடன் மஞ்சள்
பட்டாடை, அகன்றகண்கள், பல்வகை ரத்தினஅணிகலன்கள்

ஆகியவற்றைப் பெற்றும் இந்திரையுடன் தாமோதரனை
வணங்கி ஆவாஹனம் செய்கின்றேன்.

14. 159 -

2-ம்9௪, ரளி ௮௪, தாள
அனு
அம

8:௧௭,

8:௧௮௪, 89-20, ணேளே ௪ சிஎண்ச ளா:
ளன? |

74, பஸ்சுிமே

-

சங்க்கயுததக்ஷோச்சகராய, பத்மயுதவாமோச்சகராய, சக்ரயுத
வாமாத: கராய, கதாயுத தக்ஷாத: கராய, ஸிதவர்ணாய,
ஹிரண்யாஸஹிதாய

ஆவாஹயாமி.

ஸ்ரீஸங்கர்ஷணாய நம: ஸங்கர்ஷணம்
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(பொ.)

14. ஸங்கர்ஷணன்

தென்திசையில் அமைக்கப்பெற்ற ஐந்து கலசங்களில்
மேற்றிசைக் கலசத்தில் சங்கபத்மங்களைத் தன் வலது இடது
மேற்கரங்களில் பெற்றும் சக்ரகதைகளைத் தன் இடது வலது
கீழ்க்கரங்களில் கொண்டும், வெண்மை வண்ணம் பெற்று,
ஹிரண்யையுடன்

இலங்குபவரான

ஸங்கர்ஷணனை

வணங்கி ஆவாஹனம் செய்கின்றேன்.

15. 3a -

UFYAGHARA, THYTAMALSAA, TATA

BIRT,

Teyana, Madore, sRotkaear, aya எ:
எணோ ள் |
75. உத்தரே

-

சங்க்கயுததக்ஷோச்சகராய, சக்ரயுதவாமோச்சகராய, பத்மயுத
வாமத:கராய, கதாயுததகஷாத:;கராய, ஸிதவர்ணாய,
ஹரிணீஸஹிதாய, வாஸாுதேவாய நம:, வாஸுதேவம்
ஆவாஹயாமி.
(பொ.)

175. வாசுதேவன்

தென்திசையில் அமைக்கப்பெற்ற ஐந்து கலசங்களில்
வடதிசைக்

இடது

கலசத்தில்

சங்கம்,

சக்கரங்களைத்தன்,

மேற்கரங்களில் பெற்றும்,

வலது,

பத்மம் கதைகளைத்

தன்

இடது,
வலது &ழ்க்கரங்களில் பெற்றும் வெண்மை
நிறங்கொண்டும்,
ஹரிணியுடன்
இலங்குபவரான
வாசுதேவனை வணங்கி ஆவாஹனம் செய்கிறேன்.

16. சரண்
- ௭83 -

ஏனின௪௪, எனி னக2௭, ௪௭8: க௭,
எரா
ளோ ௭:௧௪, SABI, ACM MSA, HFFA ச:
எஏரஸாளனார்் |
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76. பஸ்சிமபஞ்சகே-மத்யேசங்க்கயுத தக்ஷோச்சகராய, கதாயுதவாமோச்சகராய,
பத்மயுதவாமாதஃகராய, சக்ரயுததக்ஷாத:கராய, கனக

வர்ணாய,
ஸத்யாஸஹிதாய
பிரத்யும்னம் ஆவாஹயாமி.
(பொ.)

பிரத்யும்னாய

நம:

16. பிரத்யும்னன்

மேற்றிசையில்
நடுக்கலசத்தில்

அமைக்கப்பெற்ற ஐந்து கலசங்களில்,

சங்ககதைகளைத்

தன்

வலது

இடது

மேற்கரங்களில் பெற்றும், பத்மம் சக்ரங்களைத் தன் இடது
வலது

கீழ்க்கரங்களில் தாங்கியும்,

ஸத்யையுடன்

இலங்குபவரான

பொன்னிறங்கொண்டும்,

பிரத்யும்னனை

வணங்கி

ஆவாஹனம் செய்கிறேன்.

17. 98TAYASAMCABLA, AFYTAA GALL, TAAL HAT

98:௭௪, ளின், எனா ௪, aA:
SeDATA

|

77. பூர்வே கதாயுத

தக்ஷோச்சகராய,

சங்க்கயுதவாமோச்சகராய,

பத்மயுதவாமாத:கராய, சக்ரயுததக்ஷாத:கராய, நீலவர்ணாய,

நித்யாஸஹிதாய

அநிருத்தாய

நம:

அநிருத்தம்

ஆவாஹயாமி.

(பொ.)

77. அநிருத்தன்

மேற்றிசையில் அமைக்கப்பெற்ற ஐந்து கலசங்களில்
8ழ்த்திசைக் கலசத்தில் கதைசங்கங்களைத் தன் வலது இடது

மேற்கரங்களில் பெற்றும், தாமரை, சக்கரங்களைத்தன் இடது
வலது கீழ்க்கரங்களில் தாங்கியவரும், நீலவர்ணம் கொண்டு
நித்யையுடன் இலங்குபவரான அநிருத்தரை வணங்

ஆவாஹனம் செய்கின்றேன்.
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18. எளி -

௭௮௭௭௪,

எஜுாளசினக2௭, என3௭94418:௧௮௮,

எஜஎளேோ 8:௭௪,

ஏச

சானி

எள

SOSA
as: Gouas saree
78. த௲திணே

-

பத்மயுததக்ஷோச்சகராய, சங்கயுதவாமோச்சகராய, கதாயுத
வாமாதஃகராய,

சக்ரயுததக்ஷாத: கராய,

ஆனந்தினீஸஹிதாய
புருஷோத்தமம்

தவளவர்ணாய,

புருஷோத்தமாய

நம:

ஆவாஹயாமி.

(பொ. ) 18. புருஷோத்தமன்
மேற்றிசையில் அமைக்கப்பெற்ற ஐந்து கலசங்களில்
தென்திசைக் கலசத்தில் பத்மம் சங்கங்களைத் தன் வலது
இடது மேற்கரங்களில் பெற்றும், கதை சக்கரங்களைத் தன்
இடது வலது கீழ்க்கரங்களில் தாங்கியவரும், வெண்மை
வர்ணங்கொண்டும்
ஆனதந்தினீயுடன் இலங்குபவரான
புருஷோத்தமரை வணங்கி ஆவாஹனம் செய்கின்றேன்.

19, ஏன் TSRAGHABSIT, FY
ளை 8:௧௪, எண
HN STATS |

AR,CYA
அள சி

RI,
ச:

179. பஸ்சிமே கதாயுததக்ஷோச்சகராய, சங்க்கயுதவாமோச்சகராய,
சக்ரயுதவாமாத:கராய,
பத்மயுததக்ஷாத:கராய,
நீலவர்ணாய, ஆக்ஞாஸஹிதாய அதோக்ஷஜாய நம:
அதோக்ஷஜம் ஆவாஹயாமி.
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(பொ.)

19. அதோக்ஷ்ஜன்

மேற்றிசையில் அமைக்கப்பெற்ற ஐந்து கலசங்களில்
மேற்றிசைக் கலசத்தில் கதை சங்கங்களைத் தன் வலது இடது
மேற்கரங்களில் பெற்றும், சக்ரம் பத்மங்களைத் தன் இடது
வலது &ழ்க்கரங்களில் கொண்டும், நீலவர்ணம் பெற்று
ஆக்ஞையுடன் இலங்குபவரான அதோக்ஷஜஷரை வணங்கி
ஆவாஹனம் செய்கின்றேன்.

20. 3a -

UAGAGR IAA, ASYTATAIAS, எனு

UHYAGME HAY, 98௭௦1௪, சள
ளாக ரான |
20. உத்தரே

8:௧௪,

ள்ள எ:

-

பத்மயுததக்ஷோச்சகராய,
கதாயுதவாமோச்சகராய,
சங்க்கயுத
வாமாத:
கராய,
சக்ரயுததக்ஷாத:கராய,

ச்வேதவர்ணாய,

சுகாஸஹிதாய

நாரஸிம்ஹாய

நம:

நாரஸிம்ஹம் ஆவாஹயாமி.

(பொ.) 20. நாரசிம்மன்
மேற்றிசையில் அமைக்கப்பெற்ற ஐந்து கலசங்களில்
வடதிசைக் கலசத்தில் பத்மம் கதைகளைத் தன் மேலிரு
கரங்களில் பெற்றும், சங்கம் சக்கரங்களைத் தன் இடது வலது

கழ்க்கரங்களில்
சுகையுடன்

தாங்கியும், வெண்மை
இலங்குபவரான

நிறம் கொண்டும்,

நரசிம்மரை

வணங்கி

ஆவாஹனம் செய்கின்றேன்.

21. எச] ௭௧ ளின், ஜானி னக௪, எர எசகு,
எனன 8:௭௪, SASATY, Beers எனன
aH: அவனி

2 |

மரீ
21. உத்தரபஞ்சகே
பத்மயுத

மத்யே

-

தக்ஷோச்சகராய,

சங்க்கயுத

சக்ரயுத

வாமாத;கராய,

கனகவர்ணாய,

சுகந்தா

வாமோரச்சகராய,

கதாயுத _தக்ஷா£த;:
ஸஹிதாய

கராய,

அச்யுதாய

நம:

அச்யுதம் ஆவாஹயாமி.
(பொ.

21. அச்யுதன்
வடதிசையில் அமைக்கப்பெற்ற

ஐந்து கலசங்களில்

நடுக் கலசத்தில் பத்மம் சக்ரங்களைத் தன் மேலிரு கரங்களில்

பெற்றும், சங்கம்
கதைகளைத்
தன் இடது
வலது
உழ்க்கரங்களில் தாங்கியும், பொன் நிறம் கொண்டும்,
சுகந்தையுடன்

இலங்குபவரான

அச்யுதனை

வணங்கி

ஆவாஹனம் செய்கின்றேன்.

22. 99ஜாளினக௪ எுளரினக௪, STAT STATE:
CAFTA: DU, WHAM, Yo Meal ToGo

எ:

22. பூர்வே சக்ரயுதக்ஷோச்சகராய, சங்க்கயுதவாமோச்சகராய, கதாயுத
வாமாத.கராய,
சுந்தரீஸஹிதாய

பத்மயுத தக்ஷாத: கராய,
ஜனார்தனாய

நம:

ரக்தவர்ணாய,
ஜனார்தனம்

ஆவாஹயாமி.
(பொ.)-22. ஜனார்தனன்
வடதிசையில் அமைக்கப்பெற்ற ஐந்து கலசங்களில்
கழ்த்திசைக் கலசத்தில் சகரம், சங்கங்களைத் தன் மேலிரு
கரங்களில் பெற்றும், கதை, பத்மங்களைத் தன் இடத! வலது

ED

கரங்களில் தாங்கியும், ரக்தவண்ணங்கொண்டும்,

KES Huy Lor

ஆவாஹனம்
igs

இலங்குபவரான

கெய்கின்றேன்.
a 2h

ஓனார்கனனை

வணங்கி

18
23. சள? -

TEAS ASIA, CATANIA, THTATATE: A,
MAASAI BAA, aeraorer, கொள

சிலி

aH:

அணாளனா?் |
33. த௲ிணே கதாயுதக்ஷோச்சகராய, சகீரயுதவாமோச்சகராய, பத்மயுத
வாமத;:கராய,

சங்க்கயுத தகஷா£த:;கராய,

வித்யாஸஹிதாய,
ஆவாஹயாமி.

ஸ்ரீஉபேந்தராய

நம:

நீலவர்ணாய,

உபேந்த்ரம்

(பொ...) 88. உபேந்திரன்
வடதிசையில் அமைக்கப்பெற்ற ஐந்து கலசங்களில்
தென்திசைக் கலசத்தில் கதை சக்கரங்களைத் தன் மேலிரு
கரங்களில் பெற்றும், பத்ம சங்கங்களைத் தன் இடது வலது
தீழிரு
கரங்களில்
தாங்கியும்
நீலநிறங்ககொண்டும்,
வித்யையுடன் இலங்குபவரான உபேந்திரனை வணங்கி

ஆவாஹனம் செய்கின்றேன்.

24, 39 தாளி, ௭ எளினக, என௭ராச:க௭௪,
அனே 8:௧௮௪, கசகண Ystion Beal Fel aA:

ள்ளன? |
24. பஸ்சிமே சகீரயுததக்ஷோச்சகராய, பத்மயுதவாமோச்சகராய, கதாயுத
வாமாத:கராய, சங்க்கயுததக்ஷ£த: கராய, கனகவர்ணாய,

ஸுசிலா ஸஹிதாய

ஹரயே நம: ஹரிம் ஆவாஹயாமி.

(பொ...) 24. ஹரி
வடதிசையில் அமைக்கப்பெற்ற ஐந்து கலசங்களில்
மேற்றிசைக் கலசத்தில் சக்கரம் பத்மங்களைத் தன் வலது இடது
மேற்கரங்களில் பெற்றும், கதை சங்கங்களைத்் தன் இடது வலது
தழிரு கரங்களில்தாங்கியும், கனகநிறங்கொண்டும், சுசலையுடன்
இலங்குபவரானஹரியை வணங்கி ஆவாஹனம் செய்கின்றேன்.

19
25. 33 -

எளளேக,

ஈணாளளிக௭௪, எதுள

எணுளேோ 8:௧௪, ஊர், சொ

8:௮௭,

கிதா ண:

ஜிதா னார் |
25. உத்தரே கதாயுததக்ஷோச்சகராய, பத்மயுதவாமோச்சகராய, சகீரயுத
வாமாத:கராய,

சங்கீகயுததக்ஷாத:கராய,

வர்ணாய, தக்ஷிணா ஸஹிதாய,
ஸ்ரீக்ருஷ்ணமாவாஹயாமி.

க்ருஷ்ண-

ஸ்ரீக்ருஷ்ணாய நம:,

(பொ. 25. இருஷ்ணன்
வடதிசையில் அமைக்கப்பெற்ற ஐந்து கலசங்களில் வட
திசைக் கலசத்தில் கதை பத்மங்களைத் தன் வலது இடது
மேலிரு கரங்களில் பெற்றும், பத்மம் சக்ரங்களைத்் தன் இடது
வலது &ழ்க்கரங்களில் தாங்கியும், கறுமை நிறங்கொண்டும்,
த௲ிணையுடன் கிருஷ்ணனை வணங்கி ஆவாஹனம்

செய்கின்றேன்.

sftaerarfe aqfeerfenneatsay*
SAR BIH: ரன டள எள |
எண்தஎனப௭83 CAS Rarerstet: ॥
ARI: SETAE:
AST ABFA. HY: |
௭௭௭௭83 ஒளிக்க: ॥
எளி ஏன

1
2

என களா ஜா: |

TFUDUSTTSIERT CAS At: Hey: ॥

3

1. Stotramala (R. 1452(a) G-O.M.L. Madras) Sarasvaati Mahal Library,
Thanjavur. Book No. S. 3967, P.No. 428 & 429.

20

௮186: ஏஎ ௭௮ Ba: Hy: |
TSAR AFUE ees Ractstet: ॥
Ufawopsi aorta} (afetresoen ya: 9: |

TMF
AST LAT: Tar fay: I
என: 31040 இனா ஏ BACT |
அஜதஏலி இளி:

கசி௪

அள

॥

ஜான

|

TSTADAFIAER விளிக்க: ॥

ஏ: ௩8௭௯
ன டள ஜா: |
எதன்84 aes Ractstet: I

SHE BRT TAREE Yr: |
UBIGIAFIAER CAS Ractstet: |

wide: yao: gerreaftern ye: |
APU AFAGTE CAMS RAC: WI: |
ள்ளி எளி PHT எள் ஏன: |
௭௦௪௭௭௭983 இளி |

10

11

எனி னா: னள ஜா: |
எண0௭82 ளி: ॥

12

அஜ: ரளி EAE AV: Hy: |
QGFUSTAD AGI CAT: அள எனி: |

13

எனை எினளி எளணடுளya: |
PUSS
AST CASI:HH: ॥

14

21

Weare VALS
எனன AYA: HY: |
MPUGUTABER CAS React: Wy: |
aifermealsRaavion
seen asa: ஈது: |

15

TelAGUTApEeR Aas ௭௪ ॥
னிவ களி எனனஆ: |

16

ரணை ஸக83 கிளி ணள்: ஈத: ॥

17

HNAT: LAAT: ALARMYa: |
௮௪0௭83

AAs Rac: ற: ||

18

196: சின்ஸா:
சள அனே: Fy: |
TSAI

eats Ractstet: |

HEY: 340 ஏளச AH Ya: |
USAAF CASAC: HY:

19
20

THNGA: PEGI: Youur Alec: WY: |

APAFIGMAE CAS HA: HY: I
3: ௮9௭01௯

சென

ya: |

TSP UAAFER CAASRact: ஈழ: ॥

810௪௪: ஏ

21
22

ஏளன |

20௭௭௭9௭983 CAS RAct: ௭௪ ॥

23

PONSA
AAO
ஜா: |
எளணக௪83 ளிகள்: ॥

24

௮14 வி] ஏ!

ஏற்பன 2௭

22

ஸ்ரீகேசவாதி சதுர்விம்சதிநாம ஸ்தோத்ரம்
கேசவஸ்து சுவர்ணாப: ஸம்யுதஸ்ச ச்ரியா ஸதா |
சங்க்க சக்ரகதாபத்மதரோ த்யேயோகிலைர்ஜனை:

॥

நாராயண: ச்யாமவர்ண: ஸதாலக்ஷ்ம்யாயுத:ப்ரபு:

1

|

பத்மகதாசங்க்கசக்ரதரோ த்யேயோகிலைர்ஜனை:

॥

2

மாதவோ ஹ்யுத்பலாபஸ்ச ஸதா கமலயா யுத: |
சங்க்கசக்ரபத்மகதாதரோ த்யேயோகிலைர்ஜனை:

॥

3

கோவிந்த: சசிவர்ணஸ்ச பத்மயா ௪ யுத: பிரபு: |
கதாபத்மசங்க்க சக்ரதரோ த்யேயோகிலைர்ஜனை:

॥

4

ஸவிஷ்ணுர்கெளரவர்ணாபோ(ஹ்யப்திகன்யா)யுத:ப்ரபு:
பத்மசங்க்கசக்ரகதாதரோ த்யேய: ஸதா விபு: ॥|
5

மதுசூதன: சோணவர்ண: ப்ரியா து கமலாலயா |
சங்க்கபத்மகதாசக்ரயுக்தோ த்யேயோகிலைர்ஜனை: ॥ 6
த்ரிவிக்ரமோக்னிஸங்காச: ரமயா ச யுத: ஸதா |
கதாசக்ரசங்க்கபத்மதரோ த்யேயோகிலைர்ஜனை:

॥

7

வாமன: ஸ்படிகாபஸ்ச வ்ருஷயா ப்ரியயா யுத: |
சக்ரகதாபத்மசங்க்கதரோ த்யேயோகிலைர்ஜனை:

॥

8

॥-

9

ச்ரீதரஸ்து ஹரித்ராபோ தன்யாக்யப்ரியயா யுத: !
சக்ரகதாசங்க்கபத்மதரோ த்யேயோகிலைர்ஜனை:

ஹ்ருஷீகேசோ ஸூர்யவர்ண: புத்யாக்ய ப்ரியயா யுத: |
சக்ரபத்மசங்க்ககதாதரோ த்யேயோகிலைர்ப்ரபு:

(|

10

பத்மநாபோ கனச்யாமோ ப்ரியயா யக்ஞயா யுத: |

பத்மசக்ரகதாசங்க்ககரோ த்யேயோகிலை: ஸதா

i

11

!!

12

தாமோதரோ ஹேமவர்ண இந்திராப்ரியயா யுத: |
சங்க்ககதாசக்ரபத்மதரோ த்யேயோகிலை:

ப்ரபு:

ஸங்கர்ஷண: ஸுமுக்தாபோ ஹிரண்யா ஸஹித: ப்ரபு: !
சங்க்கபத்மசக்ரகதாதரோ த்யேயோகிலை: ப்ரபு: !
13

23
வாசுதேவோ நீரதாபோ ஹரிண்யாக்ய ப்ரியாயுத:

சங்க்கபத்மசக்ரகதாதரோ த்யேயோகிலை;:ப்ரபு:

;

॥

14

ப்ரத்யும்னோ ரக்தவர்ணஸ்ச ஸத்யயா ஸம்யுத: ப்ரட்: |

சங்க்ககதாபத்மசக்ரதரோ த்யேயோகிலை: ப்ரபு: ॥

15

அநிருத்தோக்னிவர்ணச்ச நீலயா ஸஹித: ப்ரபு: |
கதாசங்க்கபத்மசக்ரதரோ த்யேயோகிலைஸ்ஸதா

|)

16

புருஷோத்தமஸ்து ரக்தாபோ நித்யயானந்தயா யுத:
பத்மசங்க்க்தகதாசக்ரதரோ த்யேயோகிலை:ப்ரபு: ॥

17

அதோக்ஷஜ:

ச்யாமவர்ண: த்ரய்யாக்ய ப்ரியயா யுத: |

கதாசங்க்க சக்ரபத்மதரோ த்யேயோகிலை:ப்ரபு:

॥

18

ந்ருஸிம்ஹ: மணிவர்ணாப: சுகயா ஸஹித: ப்ரபு: |
கதாபத்மசங்க்கசக்ரதரோ த்யேயோகிலைர்ஜனை:

॥

அச்யுத: சூர்யவர்ணஸ்ச சுகந்த்யாக்ய ப்ரியாயுத:

19

|

பத்மசக்ரசங்க்ககதாதரோ த்யேயோகிலை;:ப்ரபு:

॥

ஜனார்தன: குந்தவர்ண: ஸுந்தர்யா.ஸஹித: ப்ரபு: !
சக்ரசங்க்க கதாபத்மதரோ த்யேயோகிலை: ப்ரபு: ॥

20
21

உபேந்த்ர: சசிவர்ணஸ்ச வித்யாக்ய ப்ரியயா யுத: ।
கதாசக்ரபத்மசங்க்கதரோ த்யேயோகிலை:ப்ரபு:
ஹரிர் வைடூர்யஸங்காச: ஸஹிதஸ்ச சுசீலயா

॥

22

|

சக்ரபத்மகதாசங்ககரோ த்யேயோகிலைஸ்ஸதா

॥

23

க்ருஷ்ணோ பின்னாஞ்சனப்ரக்யோ லக்ஷணாக்யப்ரியா யுத:।
கதாபத்மசக்ரசங்க்கதரோ த்யேயோகிலைர்ஜனை: !) 24

இதி.ஸ்ரீகேசவாதி சதுர்விசதிகாம ஸ்தோத்ரம் ஸ_ம்பூர்ணம்
மல்லல் சத் மலம

24

ஸ்ரீகேசவாதி சதுர்விம்சதிநாம ஸ்தோத்ரம்
பொருள் : - ஸ்ரீகேசவாதி சதுர்விம்சதி நாமஸ்தோத்ரம்
என்பது நமது நூலகத்திலுள்ள ஸ்தோத்ரார்ணவம் நாவலிலிருந்து
சேகரிக்கப்பெற்றது. சரசுவதிமகால் நூலகத்தில் $. எண்3067ல்
பதிவாகியுள்ள இந்நூலில் காணப்பெறும் மேற்கூறிய

தோத்திரம் அரசினர் 8ழ்த்திசை நூலகத்தின் %. 1452 (8) என்ற
எண்ணிலிருந்து பதிப்பித்து வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
இத்தோத்திரம் பொதுமக்களாலும் அரசர்களாலும்
எப்போதும் நினைத்து, போற்றுதலுக்குப் பயன்படுத்தக்
கோரியிருப்பதற்கு தோத்திர வாக்கியங்களே பிரமாணம்

ஆகும். சதுர்விம்சதி மூர்த்திகளுக்கான தேவியின் குறிப்புகள்
MSS 7305 உடன் ஒப்பிடும்போது விஷ்ணு, அநிருத்தன்,
கிருஷ்ணன் ஆகிய மூவரின் தேவிப்பெயர்களில் சிறிது
மாறுபாடு
தென்படுகிறது.
மற்றய
தேவிப்பெயர்கள்
சமம்.இந்நாரல்

சங்கு,

சக்ரம்,

கதை,

பத்மம்

ஆகிய

ஆயுதங்களை
வைத்துப்
பார்த்தோமானால்
நிஜஹ்ப
மாறுதல்களுடன் தோத்திர வழிப்பாட்டிற்கு மட்டுமே
உகந்ததாக உள்ளது. மேலும் சதுர்விம்சதி மூர்த்திகளின் நிறக்
குறிப்புப் பெரும்பாலும் மாறுதலோடுள்ளது. அவற்றை ஒப்பு
தோக்குவோம்.
சுவடி எண் 7305 (௦௦11.)
பெயர்

புத்தக எண் $ 3067
நிறம்

நிறம்

1. கோவிந்தன்

தப்தகாஞ்ஜனம் | சசி

2. விஷ்ணு

ச்வேதம்

கெளரம்

3. திரிவிக்கிரமன்

ரத்தம்

அக்னி

2. வாமனன்
5. ஸ்ரீதரன்
6. இருடீகேோன்

குந்தம்
புண்டரீகம்
வித்யுத்

ஸ்படிகம்
ஹரித்ரா
சூர்யார்

சுவடி எண் 7305 (coll.)
பெயர்
7. பத்மநாபன்

புத்தக எண் 5 3067
நிறம்

நிறம்

இந்த்ரநீலம்

கனச்யாமம்

4. தாமோதரன்

சாத்வலம்

ஹேமம்

9. ஸங்கர்ஷணன்

ஸிதம்

முத்து

ஸிதம்

நீரதம்

11. பிரத்யும்னன்

கனகம்

ரத்தம்

72. அநிருத்தன்

நீலம்

அக்னி

73. புருஷோத்தமன்

தவளம்

ரத்தம்

72. அதோக்ஷஜன்

நீலம்

ச்யாமம்

75. நீருஸிம்மன்

ச்வேதம்

மணி

76. அச்யுதன்

கனகம்

சூர்யம்

17. ஜனார்தனன்

ரத்தம்

குந்தம்

70. வாசுதேவன்

78. உபேந்தரன்

நீலம்

சசி

19. ans

கனகம்

வைடுூர்யம்

20. கிருஷ்ணன்

கிருஷ்ணம்

பின்னாஞ்சனம்

௫27
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கிளி
வேதை ௪ வேள
னதி ரணி செணி எளனகிளிகி: |
னள
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Age AGM Tait AUT சள: |
356 8வது

ன எ8 எள

என AFA

னி

ளா

|
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சதுர்விம்சதிமூர்த்திபேத ஸ்தோத்ரம்
அதரம் தக்ஷிணம் ஹஸ்தம் ஆரப்யைவ பிரதக்ஷிணம் |
food

மூர்த்தி பேதான்ஹரேர்வக்ஷ்யே பவபந்தவிமுக்தயே ॥
ஸ்ரீமத்பங்கஜசங்க்கசக்ரகதயா ஸம்பூஷிதே கேசவேசங்க்காம்போஜகதா சுதர்ஸனதரே நாராயணேஸர்வதா

।

பக்திர்மேஸ்து கதாரிசங்க்க ஜலஜைர்யுக்தே த்ருடாமாதவே

கோவிந்தே வரசக்ரதாரிணி கதாபுல்லாப்ஜ சங்க்காங்கிதே

॥

2

கெளமோதக்யரவிந்த சங்க்கவிததச்சக்ரம் ந விஷ்ணுர்முதா
சக்ராங்கோ மதுசூதனோ தததஸெள சங்க்காப்ஜகெளமோதகீ: |
நித்யம் பத்மகதாரிசங்க்க ஸஹிதஸ்சித்தே ம த்ரிக்ரமோயுக்தஸ்திஷ்ட்டது சங்க்க சக்ர கதயா பத்மீ ஸதா வாமன: !
3
வந்தே ஸ்ரீதரமப்ஜசக்ரகதயா சங்க்கேன சாலங்க்ருதம்
நித்யம் பாஹி கதாரிபங்கஜதரான் :9ப்ரத்ருஷீகேச மாம்
சங்க்காப்ஜுரி கத-தராத்ப குரு மே ீ_தமநாப- பயம்
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யாத் ஸேஃகரம கதாத:மிகமல: ஸ்ரீவாசதேவே-ஸ்தமே ,
per
ரத௩்ககமஃடகதயா முக்தோட்ஜபாணிர்முதே
சூ௫கத் ஸசங்க்க க.௦லோ தேவே ஈகன்.ருத்தோஸ்த மே 15
iste
_௫ஷோத்தமோிக.௦ல: சங்க்கீ கதீ சித்வபு:-

ப.ப்ரத்டத்ம கதோரு சங்க்கமரிணா ஸாகம் ஸதாதோக்ஷ£ஜ: ,
சங்க்காம்போஜகதாதராங்கிதசதுர்பாஹுர் ந்ருஸிம்ஹ: சுகஃ
தத்யாதத்.ப மமாச்யுத: ப்ருதுகதாடத்மாரி சங்க்கீ பரம் ॥

§
ஸாப்ஜாரி: ஸ ஜனார்தனோஸ்து ஸதய: சங்க்கீ கதீ மே ஸதா
மூர்த்னோபேந்த்ரமஹம் நதோஸ்மி ஸதரம் புக்தம் கதார்யம்புஜை: !

வந்தே சங்க்க ஸுதர்சனாம்புஜகதாடானீம் ஹரிம் முக்தயே
கருஷ்ணம் சங்க்க கதாப்ஜ சக்ரிணமலம் டக்த்யா தமட்யர்ச்சயே ॥7
வாதிராஜயதிப்ரோக்தம் கேசவாதிஸ்துதிம் நர: 1
படன் ஸர்வேஷ்டமாப்னோதி ஸர்வாரிஷ்ட நிவ்ருத்திமான் 1! 8
இதிஸ்ரீவாகிறாலபூல்யசரணவிரசித.ம்

சதுர்விம்சதிமுர்த்தியேதஸ்தோக்ரம் ஸம்பூர்ணம்

பொருள் :- இத்தோத்திரம் தோத்திர மணிமாலை
என்னும் நூலில் காணக்கிடைக்கிறது. இத்தோத்திரத்தின்
ஆசிரியர் ஸ்ரீமத் வாதிராஜர். தாமரை, ஆழி, சங்கு, தண்டு
ஆகியவற்றைக்கொண்டு
உழ்வலக்கைத்
தொடங்கி
நாற்கரங்களில்
அமைக்கப்பெற்ற ஆயுதங்களின் வழி
சதுர்விம்சதி என்கிற

இருபத்துநான்கு

வகை மூர்த்திகளின்

உருவஅமைதியினை வெளிப்படுத்துகின்றார்.
சதுர்விம்சதிமூர்த்தபேதஸ்தோத்துரம்
இயானம்
புரிபவருக்கும் சிற்பக்கலைஞர்களுக்குப் பயன்படுவதுடன்
உலக வாழ்க்கையிலிருந்து விடுதலைபெறவும் உதவுகின்றது.
இந்நாலை 11116 14899 என்ற சுவடி நூலுடன் ஒப்பிடும்போது
ஸ்ரீந்ருஸிம்மனின் உருவ அமைதியில் சிறிது மாறுபாடு
தென்படுகிறது.
சதுர்விம்சதிமார்த்திலக்ஷணம்
என்ற
வரைபடத்திலுள்ள நாயகிகளின்குறிப்பு* இதில் இடையாது.
*See

Ist Vol. P. No. 6-29,
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agsiggarnaatyea:|
| அபிலஷிதார்த்தசிந்தாமணியில்

சதுர்விம்சதிமூர்த்திலக்ஷணம்
பிராதக்ஷிண்யேன போத்தவ்யா: சதுர்விம்சதி மூர்த்தய: |
அதோஹஸ்த க்ரமேணாதெள யதைவாக்ஷரஸம்ஞயா

॥

அவசிஷ்டமதோபஹோச்சதுர்த்தம் நாமவாசகம் |
தான்யம் உடஞ்ஜனேஷ்வேவ

தீர்கடனுஸ்வாரவோர்பஹி:

சந்தல: பூரணார்த்தாய கீவசிதாத்டம் ட்ரலப்பதே
*S. 386 P.No. 258. Saresvati Mahal Library, Thaniavur.
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சதுர்பாஹு:புதா: ஸர்வாமூர்த்தய: !

ஷ்
அபிலஷிதார்த்தசிந்தாமணியில்
சதுர்விம்சதிமூர்த்திலக்ஷணம்
பொருள் :- இப்பகுதி மானஸோல்லாஸம்
(௪)
அபில்ஷிதார்த்த சிந்தாமணி $.1.1.. 5.130. 386/0010.258 யிலிருந்து
எடுக்கப்பட்டது. இந்த நூற்செய்தியும் வாதிராஜர் இயற்றிய
சதுர்விம்சதிமூர்த்திபேத செய்தியும் ஒப்பாக அமைந்துள்ளது.
ஒவ்வொரு மூர்த்திகளின் ஆயுதங்களில் மூன்றை மட்டுமே
குறித்து மற்ற ஒன்றை நாமே பூர்த்தி செய்துகொள்ள
வேண்டுமதாய் அமைந்துள்ளது. அனுஷ்டுப் சந்தஸ்ஸில்
அமைக்க
வேண்டி
அதன் பூரணார்த்தமாக
(அதனை
நிரப்புகைக்காக) 4, 8, 16 ஆகிய கணக்கில் குறிப்பிடும்

மூர்த்திகளின் முதலெழுத்தானவதன்
முன்புள்ள எழுத்துக்கள்
மறைந்துள்ளமை
களில்

உணரத்தக்கது.

காணப்பெறும்

மேலும்

அனுஸ்வார

இச்சுலோகங்
தீர்கங்களைப்

பொருட்படுத்தாமல்
மெய்யெழுத்துக்களை மட்டுமே
கருத்தில்கொண்டு சதுர்விம்சதிமூர்த்திகளையும், அவரவர்
களின்
நாற்கரங்களினுடைய
கண்டறியலாம்.

ஆயுத

வகைகளையும்

ah

பட்டய

பபாது

எசே: எனப என: |
சச: கர் காக 88 என் எள
|
ஏம: காஸ௪ளக821898 |
MEAG

Gl ab Uy Tele TET ர

ருவிஎா₹ப
எல் Val ay Tat SEI |
ஏஎ:
AFI

92 ௭௭ VHF Yaatory |
எனகக
எரி
|

TMaeel MAG UH Tal Us

BEAT | |

183: கிரிக்
9௪ ஏ
99 |
AEG

Us My AAAS Ta

॥

௭3௪௪௭0௭௪91: எள: |

Sogl aed Ay Heat Tas PAA |
ரச எள்ளTHO: |
ஏதொ

௪௪ எல

19278 ச: |

எண்ணான:
|...
சொன் எல் org கிளிஷி னி |
20

சிஏ

480௮0140௦௦:

எ

|

ap stat og eerie a |.

Hormel CASSIE

SeaTS |
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ள் எ ராச |

எள: ஏன் 9௪ எஜ் எனு ॥

எளி Ue Tat et Yaotery |.

வின
weg Ub Ue Ta ௭௭

|

Pur: ot: ஏன்
௭௭ oH Yaateny |
VAT: BAAS:
SA SOM: BLATT I

சதுர்விம்சதிமூர்த்திலக்ஷணம்
வாசுதேவ: கதாசங்க்க சக்ரபத்மதரோ மத: |
கேசவ: கமலம் கம்பு தத்தே சக்ரம் கதாமபி I
நாராயண: கம்பு பத்ம கதா சக்ர தரோபவேத்

|

மாதவஸ்து கதாசக்ரம் சங்க்கம் வஹதி பங்கஜம் ॥
புருஷோத்தமஸ்து சக்ரம் பத்மம் சங்க்கம் சுதர்சனம் |
அதோக்ஷஜ: ஸரஸிஜம் கதாம் சங்க்கம் சுதர்சனம் ॥

ஸங்கர்ஷ்ணோ கதாகம்பு ஸரஸீருஹ சக்ரப்ருத்|
-கோவிந்தோ தரதே சக்ரம் கதாம் பத்மம் ச கம்புனா ॥!

விஷ்ணு: கெளமோதகீம் பத்மம் பாஞ்சஜன்யம் அதன
மதுசூதனஸ்து சக்ரம் சங்க்கம் ஸரஸிஜம் கதாம் :
அச்யுதஸ்து கதா பத்ம சக்ர சங்க்கை: ஸமன்வித: '
உபேந்த்ரோ வஷகே சர்க்கம் எதாம் சக்ரம் குசோயம்

|
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ப்ரத்யும்னஸ்ச சக்ரசங்க்க கதாம்போஜானி பாணிபி: |
த்ரிவிக்ரமஸ்த்ரிஷு கதாசக்ரசங்கான் பிபர்த்தி ய: ॥

நரசிம்மஸ்துசக்ராப்ஜ கதா கம்பு விராஜித: |

ஜனார்தனோம்புஜம் சக்ரம் கம்பும் கெளமோதகீம் ததெள ॥
வாமனஸ்து சங்க்கசக்ரகதாபத்மலஸத்கர: |

ச்ரீதரோ வாரிஜம் சக்ரம் கதாம் சங்க்கம் ததாதி ச !
அநிருத்தோ லஸச்சக்ர கதாசங்க்காரவிந்தவான் i
ஹ்ருஷிகேசோ கதாம் சக்ரம் பத்மசங்க்கம் ச தாரயன் |
பத்மநாப: பாஞ்சஜன்யம் பத்மம் சக்ரம் கதாமபி ॥

தாமோதரோம்புஜம் சங்க்கம் கதாம் தத்தே சுதர்சனம்

।

ஹரிர் தாரயதே கம்பும் சக்ரம் பத்மம் ததா கதாம் ॥

க்ருஷ்ண: கரை: பாஞ்சஜன்யம் கதாம் பத்மம் சுதர்சனம்।
ஏதா: ஸுமூர்த்தய: ஜ்ஜேயா தக்ஷிணாத: கரக்ரமாத் ॥

$ஒ$டஒட
ரூபமண்டனத்தில்
சதுர்விம்சதிமூர்த்திலக்ஷணம்
பொருள் :- சதுர்விம்சதி மூர்த்திகளில் சங்க்கம், சக்ரம்,
கதை, பத்மம், ஆகிய ஆயுதங்களை வலது &ழ்க்கரம் தொடங்கி

நாற்கரங்களிலும், சுலோகங்களில் கூறிய முறைப்படி
அமைக்க
வேண்டும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ரூபமண்டனத்தில் கூறப்படும் சதுர்விம்சதி மூர்த்திகளின்
உருவஅமைதி வாதிராஜர் இயற்றிய சதுர்விம்சதிமூர்த்தபேத

ஸ்தோத்திரத்திற்கு ஒப்பாக விளங்குகிறது. சதுர்விம்சதிமூர்த்தி

களின்

வரிசை மாறுபாடு அமைந்தாலும் மற்றவை

சமமாயுள்ளன.

சதுர்- ௧

யாவும்

௮1

- ஏஏ ரளி

எற!

ி9ளள9௭534 BWI: ௭: ரள 98: |
ஏர: 9௪2௭ல் ௭௭ |
எனி எளி
எளி ஸாரி எப
ஜைலிசிஸிஎதி
ளெ அள: |
௭௦: அிஎஸ்ளிஎளி கேன ஜக |
அஜான்
(சே ALYSSA? I
ஏகா
தொ: 9௭ஜி
எண் |
MPAA
AAT
AT AT I
Sa sez: எளி ஜி எ என(0 |
விளி எடி எதி பளி எதி ஏராள: ॥

AAG: UMA

ARTS

௭௭82 |

ணி: ர௭ணளதி
னா ர ॥
௭௪ எடி அணி எனி 58௭1 |

எஜுரி ௭௮ அஜி எனி எதி எ ரர எ: ॥
எட் எதி ஏன் 8: ௭89: |
அள் ஐ: ௭௪6 எளி எனி ஏரார எ: |
1.

3190808--

S. 527, Sarasvati Mahal Library, Thanjavur
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ள் ஈனச் |
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அரிசன:

st set FESTA:

|

௮8௪௮:
௭௭௦ எணலி ATG a: |
ள் என்னனு எளி எனச் ௭ |
ஜா: சிஎன்ஜிஎஜி எரு எ: ॥
எதி எண் விஷனைஜா
னர் |
எசான்:
லி எச் எச: ॥
அளி எனி a abt

க: கிளிஸிச:

|

தண: gt Tat Us எதி9 ஏக்க: ॥
சாசன
ஏ அ எமிரி 58௭௭ |
USM ea HEF: ஏராள: |
கோச ல்க: TAGE BAT |

MEMS
Tats ரள

|

எ: OCHOA foratct: ASAT,
ஏ/சி ஏ வ
னா? வரர: |

Wo
OS

அக்னிபுராணே

சதுர்விம்சதிமூர்த்திலக்ஷணம்*
ஸ்ரீபகவானுவாச ஓம் ரூப: கேசவ: பத்மசங்க்க சக்ர கதாதர: ।
நாராயண:

சங்க்கபத்மகதாசக்ரீ பிரதக்ஷிணம்

॥

ததோ கதீ மாதவோ£5ரி சங்க்கபத்மீ நமாமி தம்।
சக்ர கெளமோதகீ பத்மசங்கீ கோவிந்த ஊர்ஜித: ॥
மோக்ஷத: சரீ கதீ பத்மீ சங்கீ விஷ்ணுஸ்ச சக்ரத்ருக் |
சங்க்க சக்ராப்ஜகதினம் மதுசூதனமானமே

॥

பக்த்யா த்ரிவிக்ரம: பத்ம கதீசக்ரீ ச சங்க்யபி |
சங்க்க சக்ரகதாபத்மீ வாமன:

பாது மாம் ஸதா

॥

கதா ச்ரீதர: பத்மீ சக்ரசார்ங்கீ ச சங்க்யபி |

ஹ்ருஷீகேசோ கதீ சக்ரீ பத்மீ சங்கீ ச பாது ந: ॥
வரத: பத்மநாபஸ்து சங்க்காப்ஜாரி கதாதர: |

தாமோதர: பத்மசங்க்ககதாசக்ரீ நமாமி தம் ॥
தேனே கத் சங்க்க சக்ரீ வாசுதேவோப்ஜபிருஜ்ஜகத் |
ஸங்கர்ஷணோ கதீ சங்க்கீ பத்மீ சக்ரீ ச பாது வ: ॥
கதீ சக்ரீ சங்க்க கதீ பிரத்யும்ன: பத்மப்ருத் பிரபு: |

அநிருத்த: சக்ரகதீ சங்க்கீ பத்மீ ச பாது ந: ॥
ஸுரேசோர்யப்ஜ சங்க்காட்ய: ச்ரீகதீ புருஷோத்தம: |
அதோக்ஷஜ: பத்மகதீ சங்க்கசக்ரீ ௪ பாது வ: ॥
தேவோ ந்ருஸிம்மஸ்சக்ராப்ஜகதீ சங்க்கீ நமாமி தம் |
அச்யுத: ச்ரீகதீ பத்மீ சக்ரீசங்க்கீ ச பாது வ: ॥
பலரூபீ சங்க்ககதீ உபேந்த்ரஸ்சக்ரபத்ம்யபி

।

ஜனார்தன: பத்ம சக்ரீ சங்க்கதார் கதாதர: ॥

சங்க்கீ பத்மீ ச சக்ரீ ச ஹரி: கெளமோதகீ தர: !
க்ருஷ்ண: சங்க்கீ கதீ பத்மீ சக்ரீ மே புக்தி முக்தித: ॥
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ஆதிமூர்த்திர்வாசுதேவஸ்தஸ்மாத் ஸங்கர்ஷணோபவத் |
ஸங்கர்ஷணாச்ச

பிரத்யும்ன: ப்ரத்யும்னாதானிருத்தக:

il

கேசவாதி பிரபேதேன ஏகைக:ஸ்யாத் த்ரிதா க்ரமாத் |
துவாதசாக்ஷரகம் ஸ்தோத்ரம் சதுர்விம்சதிமூர்த்திமத் ॥

ய: படேச்ச்ருணுயாத்வாபி நிர்மல: ஸர்வமாப்னுயாத் ॥
இத்யாதி மகாபுராணே ஆக்னேயே

சதுர்விம்சதிமூர்த்தி ஸதோத்ரகதனம் தாம
அஷ்டாசத்வாரிம்சோத்
யாய:

Be
அக்னி புராணம் கூறும்

சதுர்விம்சதிமூர்த்தி ஸ்தோத்ரம்
பொருள்: - சதுர்விம்சதிழூர்த்தி ஸ்தோத்ரம் எனப்படும்
இ.ப்பகுதியை சரசுவதி மகால் நூலக வடமொழித் துறையில்
இடம்பெற்றுள்ள1111.2 148990. 15325 என்ற எண்ணிலமைநீத
சதுர்விம்சதிமூர்த்தி லக்ஷணம் என்கிற சுவடியோடு ஒப்பு
நோக்கும்போது

மதுசூதனன்,

ஸ்ரீதரன், பிரத்யும்னன்,

ஹரி

ஆகிய நான்கு மூர்த்திகளின் ஆயுத அமைப்புகளில் சிறிதே
மாறுபாடு காணப்படுகிறது. மற்றவை சமமாக உள்ளன. இந்த

தோத்திரத்திற்கு துவாதசாக்ஷரக தோத்திரம் என்பது மற்றொரு
பெயர். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய என்கிற மந்திரமே
துவாதசாக்ஷர மந்திரமாகும். இப்பதிப்பில் சதுர்விம்சதி
தோத்திரத்தின் பாலமைந்த
12 எழுத்துக்களான மந்திர
அக்ஷரங்கள் தெளிவாகத் -தெரிய அவை மட்டும் பெரிய
எழுத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
இத்தோத்திரத்தில்
ஆதிதேவனான வாசுதேவனிடமிருந்து ஸங்கர்ஷண பிரத்யும்ன
அநிருத்தாதிகளின்

தோற்றமும்,

அவர்கள் ஒவ்வெருவரிட

மிருந்து முறையே மும்மூன்று மூர்த்திகளாகப் பன்னிருவர்
முதலானோர்தோற்றமும் அறியப்படுகிறது. பொதுவாக மதிய
உணவுஉண்ட

பின்

செய்யவேண்டுமென்று

துவாதசாக்ஷர

மந்திரத்தை

தெரிவிக்கிறது தர்ம சாஸ்திரம்.

ஜபம்
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துவாதசம்
என்றால்
பன்னிரண்டு
எனும்
எண்ணிக்கையைக் குறிக்கும். பன்னிரண்டு எழுத்துகளைப்
பெற்ற மேற்கூறிய மந்திரம் துவாதசாக்ஷர மந்திரமாகும்.

நல்லதொரு

குருவினிடமிருந்து

ரிஷி,

முதலானவற்றுடன் உபதேசம் பெற்று முறைப்படி
துவாதசாக்ஷர மந்திரத்தை ஐபிக்க வேண்டும்.

சந்தஸ்
இந்த

இந்த மநீதிரத்தினை ஜபித்தால் ஏழு நாட்களுக்குள்
வானத்தில் உலாவி
வரும் சித்தர்கள் கண்களுக்குப்
புலப்படுவார்கள் என்று ஸ்ரீமத்பாகவதம் நான்காம் ஸ்கந்தம்
தெரிவிக்கின்றது.
பலருக்கும்
பல்வேறு
விதமான
அலுவல்கள்
ஆகையால்
பலரும் மந்திரம், ஜபம் முதலியவற்றை
மேற்கொள்வது கடினமாய் இருக்கும். இச்சூழ்நிலையில்
பல்லோருக்கும் பற்றுகோலாய் பயன்படுத்த உதவுவது
அக்னிபுராணம் கூறும் சதுர்விம்சதிமூர்த்தி ஸ்தோத்திரம். இந்த
தோத்திரத்தினைப் பலமுறை படித்தால் மந்திர ஜபப் பயன்
கிட்டும் என்பதில் ஐயமில்லை.
தூய்மையோடு
யாரொருவன் இத்தோத்திரத்தை
படிக்கிறானோ,
கேட்கிறானோ
அவன்: விரும்பிய
அனைத்தையும் கிட்டப்பெறுவான் என தோத்திரத்தின்
நிறைவுப் பகுதியில் பயனும் விளம்பப்பெற்றுள்ளது.
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குறிப்பு
இந்த துவாதசாக்ஷரீ மந்த்ரம் ஸ்ரீமத் பாகவதம் நான்காவது
ஸ்கந்தத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டது. இதன் நியாஸ முறை
எட்டாம் ஸ்கந்தத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. பாகவத ரஸாம்ருதம்
* Srimadbhagaveiam - Skt. Book No. 4472, 8*Skanda,
7
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(ப. ண்: 64) நூலின் துணையால் சேகரிக்கப்பெற்ற இந்த
மந்திரத்தை உரிய முறையில் ஜபம் செய்தால் ஏழு
நாட்களுக்குள் வானத்தில் உலா வருகின்ற சித்தர்கள்
கண்களுக்குப் புலப்படுவார்கள். சதுர்விம்சதி மூர்த்தி
ஸ்தோத்திரம் துவாதசாக்ஷரகஸ்தோத்திரம் என்று சிறப்பினைப்

பெற்றுத் திகழ்வதால் அந்த துவாதசாக்ஷர மந்திரத்தின்
உணர்த்தும்
பெருமையை
இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

இஃது

வகையில்

இங்கே

18 *
எ ளா
ஏணசிஎகுளி எஏர்ர்ள்ற
sadly Sara9௭௭௭ AAA

ASN ARASH |
—_

WRAATAP AAT SAT GSA TI
அஜ சிவன் எரிசப்களார |
osctan a feenenter faataigateearet &: I

2

Ekta Sareaஏர
| ௭௮௪ Waals என்:
ஸி

எள்

வணக

|
॥

3

எனசரி எனி ளகக கெரி எனா |
॥
ஏதி 82னி எளி பி ணாள

4

tigate a Bash sircreal a YEA |
எச:

எண்ன: ஏ: ॥.

5

ளோ எள, 89
* 52121, 215௦. 1179 ஊசிகளை
அளி

| (7th Adhyaya)

சதுர்
- 6

42
|

at sional aT ware
எனன்னண்

gd a za)are ளே; 9௩௭௭ 18(௯)௪ன 49: ॥ 6

Gre aaa tar sap fee
॥
sftefderst
dat sft:
ஏ 09 ர என! எணுரி எலி5/௭ |

அன
889 ணர் ஏனை (ளா: ॥

sada என50: ளி 985 08௧ |
அஸ்க! ௭9990௭

|

ஸ்ர 8பஏக காவு 0894 ௭௭8 |
HAI Yala: VATA ARAMச: |
ணாள ௦: 90: |
எர செ: எிரி எஏன்ணைன: ॥
ளிஊ0
கி எளிஎள: கோ: |
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ளி எனி எரி எளி: ஈது: |
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சச

ள் 41900

௭ரி ௭98 ॥

௮.௮௮

விருத்தஹாரீதஸ்ம்ருதெள
சதுர்விம்சதிமூர்த்திலக்ஷணம்
அம்பரீஷ

உவாச

-

பகவன் பவதா ப்ரோக்தா

விஷ்ணோராராதனக்ரியா

|

பிராயச்சித்த மகிருத்யானாம் அஸதாம் தண்டமேவ ச ॥
ஹாரீத உவாச ச்ருணு ராஜன் ப்ரவக்ஷ்யாமி ஸர்வம் நிரவசேஷத: |
இஷ்டீனாம் ச விதானம் ச ஹரேருத்ஸவகர்மணாம் ॥

நாராயணீ வாசுதேவீ காருடீ வைஷ்ணவீ ததா !
வைய்யூஹீ வைபவீ பாத்மீ பவித்ரீ பாவமானிகா ॥
ஸெளதர்சனீச ஸேனேசீ ஆனந்தீ ச சுபாஹ்வயா |
மகாபாகவதீத்யேதா: ஸர்வபாபஹரா: சுபா: ॥
பிராயச்சித்தார்த்தமபி வா போகார்த்தம் வா ஸமாசரேத் |
பூர்வம் விகனஸே விஷ்ணு: ப்ரோக்தவான் விகனஸா ப்ருகோ: ॥
ப்ரோக்தம் மமேரிதம் தேன ப்ருகுணா திவ்யமுத்தமம் |

இஷ்டிவிதானே வையூஹீ இஷ்டி:
சுக்லபக்ஷே து துவாதச்யாம் ஸங்க்ராந்தெள க்ரஹணேபி வா ।
உபோஷ்ய விதிவத் விஷ்ணும் பூஜயித்வா விதானத: ॥
அப்யர்ச்சயேத் கந்தபுஷ்பைர் கேசவாதீன் ப்ருதக் ப்ருதக் |

ஸங்கர்ஷணாதீனபி ௪ பூஜயேத் ப்ரயதாத்மவான் ॥
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தத்தன்மூர்த்தி ப்ருதக் த்யாத்வா ப்ருதகேவ ஸமர்ச்சயேத் |
கேசவஸ்து சுவர்ணாப: ச்பயாமோ நாராயணோவ்யய: ॥
மாதவஸ்யாதுத்பலாபோ கோவிந்த: சசிஸந்நிப: |
கெளரவர்ணஸ்ததா விஷ்ணு: சோணோ மதுஜிதவ்யய: ॥
த்ரிவிக்ரமோக்னிஸங்காசோ வாமன:ஸ்படிகப்ரபு;

|

ச்ரீதரஸ்து ஹரித்ராப: ஹ்ருஷீகேசோம்சுமான் யதா ॥
பத்மநாபோ கனச்யாமோ ஹேமோ தாமோதர: பிரபு: |
ஸங்கர்ஷண: முக்திகாபோ வாசுதேவோ கனத்யுதி: ॥
ப்ரத்யும்னோக்தவர்ண: ஸ்யாதனிருத்தோ யதோத்பலம் |
அதோக்ஷஜ: சாத்வலாப: ரக்தாங்க: புருஷோத்தம: ॥
ந்ருஸிம்மோ மணிவர்ண: ஸ்யாத் அச்யுதோர்க்கஸமப்ரப: |
ஜனார்தன: குந்தவர்ண: உபேந்த்ரோ வித்ருமத்யுதி: ॥
ஆயுதானி ப்ருவே சைஷாம் தக்ஷிணாத: கராதித: |
பத்மம் சங்க்கம் ததா சக்ரம் கதாம் ததாதி கேசவ: ॥
சங்க்கம் பத்மம் கதா சக்ரம் தத்தே நாராயணோவ்யய: |

மாதவஸ்து கதாம் சக்ரம் சங்க்கம் பத்மம் பிபர்த்தி ௪ ॥
சக்ரம் கதாம் ததா பத்மம் சங்க்கம் கோவிந்த மேவ ச Il
கதாம் பத்மம் ததா சங்க்கம் சக்ரம் விஷ்ணுர் பிபர்த்தி ஹி
சக்ரம் சங்க்கம் ததா பத்மம் கதாம் ச மதுசூதன: ॥
பத்மம் கதாம் ததா சக்ரம் சங்க்கம் சைவ த்ரிவிக்ரம: |
சங்க்க சக்ரம் கதா பத்மம் வாமனோ பிப்ருயாத் ததா ॥

பத்மம் சக்ரம் கதா சங்க்கம் ச்ரீதரோ ச்ரீபதிம் ததத் |
கதாம் சக்ரம் ஹ்ருஷீகேச: பத்மம் சங்க்கம் பிபர்த்தி ஹி ॥
பத்மநாப: ததா சங்க்கம் பத்மம் சக்ரம் கதாம் தரேத் |
பத்மம் சங்க்கம் கதாம் சக்ரம் தத்தே தாமோதரஸ்ததா ॥
ஸங்கர்ஷணோ கதாம் சங்க்கம் பத்மம் சக்ரம் ததாதி ச |
வாசுதேவோ கதாம் சங்க்கம் சக்ரம் பத்மம் பிபர்த்தி ஹி ॥
சக்ரம் சங்க்கம் காம் பத்மம் cs anil
அநி ட்க்துஸ்ததா

பிப்ருயாத் ததா

சகரம் கதாம் ஈங்க்கம் ௪ பங்கஜம்
டது

யம

1

।
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சக்ரம் பத்மம் ததா சங்க்கம் கதாம் ச புருஷோத்தம: !
பத்மம் கதா ததா சங்க்கம் சக்ரம் சாதோக்ஷஜோ ஹரி: ॥
சக்ர பத்மம் கதாம் சங்க்கம் நரசிம்மோ பிபர்த்தி ஹி ।

அச்யுதஸ்ச கதாம் பத்மம் சக்ரம் சங்க்கம் பிபர்த்தி ஹி ॥

ஜனார்தன: குந்தவர்ண: உபேந்த்ரோ வித்ருமத்யுதி: |
உபேந்த்ரஸ்து ததா சங்க்கம் கதாம் சக்ரம் ச பங்கஜம் ॥
ஹரிஸ்து சங்க்கம் சக்ரம் ச பத்மம் சைவ கதா தரேத் |
சங்க்கம் கதாம் பங்கஜம் ச சக்ரம் க்ருஷ்ணோ பிபர்த்தி ஹி ॥

ஏவம் சதுர்விம்சதிஸ்து மூர்த்தீம் த்யாத்வா ஸமர்ச்சயேத் |
தத்தத்பிம்பேஷு வா ராஜன் சாளக்ராமசிலாஸு வா ॥
கந்தபுஷ்பைச்ச தாம்பூலை: தூபதீபைர் நிவேதனை: |
பலைஸ்ச பக்ஷ்பபோஜ்யைஸ்ச பானீயை: சர்க்கரான்விதை: ॥

நாமபிஸ்தச்சதுர்த்யந்தை: மூலமந்த்ரேண வா யஜேத் |
தேவானாம் வரணீயாம்ஸ்ச பூஜயேத் ப்ரேரித: க்ரமாத் ॥

யம் ஹேத்வாஹே(பஹ்வீவேனே)தி ஸூக்தேன

குர்யாந்நீராஜநம் சுபம் ॥
புரதோக்னிம் பிரதிஷ்ட்டாப்ய ஸ்வக்ருஹ்யோக்த விதானத: |
மண்டலேன சதுர்தேன ப்ரத்ய்ருசம் ஜுஹுயாத் சரும் ॥
புஷ்பை: ஸம்பூஜயேத் பக்த்யா குர்யாதவப்ருதம் நர: |
இமாம் வையூஹிகீம் இஷ்டி ஸம்யக்ப்ராஹுர்மஹர்ஷய: ॥!
பிராயஸ்சித்தம் இதம் ப்ரோக்தம் சாந்த்யர்த்தம் வா ஸமாசரேத் |
அனப்ஸ்வபி ச பிம்பானாம் சாந்த்யர்த்தம் வா ஸமாசரேத் ॥
பிராயஸ்சித்தே விதேயம் ஸ்யாத் தேயம் ப்ரத்ய்ருசகர்மஸு |

அநதீத: கதம் குர்யாத் வையூஹீம் வைஷ்ணவீம் த்விஜ: ॥
பிரத்யேகம் சதமஷ்டெள ச மந்த்ரைஸ்தேஷாம் யஜேத்புத: !
ஸர்வத்ராவப்ருதேஷ்டிம் ச புஷ்பயாகம் ச வைஷ்ணவ:

॥

த்வயேன மூலமந்த்ரேண குர்வீத ஸுஸமாஹித: ॥
வைஷ்ணவான் போஜயேத் பக்த்யா கர்மாந்தே ஸத்வஸித்தயே |
சதுர்விம்சதி ஸங்க்யான்வை மகாபாகவதான் த்விஜான் ॥
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ஏகம் வா போஜயேத் விப்ரம் மகாபாகவதோத்தமம் |
ஸர்வம் ஸம்பூர்ணதாமேதி தஸ்மின் ஸம்பூஜிதே த்விஜே ॥

ய: கரோதி சுபாமிஷ்டிம் வையூஹீம் வைஷ்ணவோத்தம: ।
அனந்தஸ்யாச்யுதானாம் ச விசிஷ்டோன்ய தமோ பவேத்॥

வையூஹிக

வேள்வியில்

சதுர்விம்சதிமூர்த்திலக்ஷணம்
(விருத்தஹாரித ஸ்ம்ருதி)
பொருள் :- அம்பரீஷர் ஹாரீதரைப் பார்த்து தேவரீர்
விஷ்ணுவினுடைய பூஜாகீரமங்களுள் சிறந்ததும் சாச்வதமு
மான
உற்சவங்களையும்
வேள்விகளையும்
குறித்து
எடுத்துரைத்தீர்கள். அவற்றுள் உற்சவ கர்மங்களுக்கான
இஷ்டிகளை
(வேள்விகளை)
முழுமையாகக்
கேட்க
தமக்குள்ள ஆவலை
அம்பரீஷர் ஹாரீத முனிவரிடம்
தெரிவிக்கின்றார்.

ஹாரீத முனிவர் கூறுகிறார் : நாராயணீ, வாசுதேவீ,
காருடீ, வைஷ்ணவீ, வையூஹீ, வைபவீ, பாத்மீ, பவித்ரீ,
பாவமானீ,

ஸெளதர்சனீ,

சேனேச,

ஆனந்தீ,

சுபா,

மகாபாகவதீ ஆகியவை உற்சவகர்மங்களுக்குத் தேவையான
வேள்விகள் ஆகும். அவை தீவினையகற்றி நலம். பல
நல்குபவை. அவற்றைப் பொதுவாகவும் பிராயச்சித்தமாகவும்
மேற்கொள்ளலாம். அவ்வேள்விகளும் முறைகளும் குறித்து
பிருகு முனிவர் எனக்கு உபதேசித்தார். முன்னர் அது
வழிவழியாக ப்ருகு முனி. ருக்கு விகனஸமாலும்,
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விகனஸருக்கு விஷ்ணுவாலும் உபதேசம் செய்யப்பட்டது.
அவ்வாறு வழிவழியாய் வந்த வைஷ்ணவேஷ்டிகளில்
(வைணவ வேள்விகளில்) வையூஹிக இஷ்டியும் ஒன்று.

வையூஹிக இஷ்டி (வேள்வி) குறித்து இனி நாம் சிறிது
பார்ப்போம்.

வையூஹிக இஷ்டி
வையூஹிக
பற்றியதாகலாம்.

இஷ்டி

என்பது

வாசுதேவ

வியூஹ

ஸங்கர்ஷண

மூர்த்திகளைப்
பிரத்யும்னா

நிருத்தாதிகள் வ்யூஹ மூர்த்திகள்
ஆதி மூர்த்தி வாசுதேவனிடம்

இருந்து மற்ற 23 மூர்த்திகளும் தோற்றம் கூறப்பெறுவதால்
அவர்களைக் குறித்து செய்யப்படும் வேள்வி வையூஹிக
வேள்வி
அல்லது
வையூஹிக
இஷ்டி
ஆகும்.
இவ்வேள்விதனை
சுக்கில
பகை
துவாதசியிலும்,
மாதப்பிறப்பு, கிரஹணம் போன்ற புண்ய காலங்களிலும்
மேற்கொள்ளவேண்டும். விரதமிருந்து முறைப்படி கேசவாதி
சதுர்விம்சதி மூர்த்திகளை கந்த புஷ்பாதிகளால் தனித்தனியே
வர்ணாயுதங்களுடன்* உபசரித்து அர்ச்சிக்க வேண்டும். இந்த
வையூஹிக வேள்வியில் கூறப்பட்டுள்ள சதுர்விம்சதி மூர்த்தி
லக்ஷ்ணங்களுடன் (௦01 11௦. 3067) கேசவாதி சதுர்விம்சதி
நாமஸ்தோத்திரத்தினையும்
ஒப்பு
நோக்கும்போது

அநிருத்தன்- உத்பல நிறம், அதோக்ஷஜன்- சாத்வல நிறம்,
உபேந்த்ரன் - பவழ நிறம் உடைத்தவர்களாய் வண்ணத்தில்
சற்று மாறுபட்டு விளங்குகின்றனர். மற்ற மூர்த்திகளில்
நிறத்தில் வேறுபாடு இல்லை.
ஞூ
1

வர்ணம், ஆயுதம், நாயகி போன்ற அனைத்துக் குறிப்புகளுடன் அடங்கி
விளங்குவதும் சதுர்விம்சதி ஐர்த்தகளின்
உருவ அமைப்பை
வெளியிடுவதுமே சதுர்விம்சதி மூர்த்தி லக்ஷ்ணமாகும். சதுர்விம்சதி
மூர்த்திகளின் ஆயுதங்களையிட்டு உருவ அமைதிக்கு இலக்கணம்
வகுக்குமாறு காணப்படும். இச்செய்தி (9. 14899 - Ist Volumeayairar
எண்ணில்) சதுர்விம்சதி ஊற்த்தி லகஷணத்திற்கு சமமாக இலங்குஇண்றது.

சதுர்- 7
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கேசவாதி சதுர்விம்சதி மூர்த்திகளை பிம்பத்திலோ
அல்லது ஸாளக்கிராம
கசிலைகளிலலோ தியானித்து
வணங்கலாம்.

நிவேதனமாக

உபசாரமாக

கந்த புஷ்பதூபதபாதிகளையும்,

பழங்களையும்,

சர்க்கரை

கலந்த

பக்யபோஜ்யபாநீயங்களையும்

எம்பெருமானுக்குச்
சமர்ப்பிக்க வேண்டும். பிரணவத்துடன் கேசவாதி சதுர்விம்சதி

மூர்த்திகளின் நாமங்களை நான்காம் வேற்றுமை உருபோடு
(ஓம் கேசவாய
ஸ்வாஹா) உச்சரித்து ஆஹுஇ செய்ய
வேண்டும். முறைப்படி ஆவரண

தேவதைகளையும் பூசிக்க

வேண்டும். பிறகு. “யம் ஹேத்வாஹே” எனத்தொடங்கும்
மநீதிரத்தால் அல்லது “பஹ்வீத்வேனேதி” எனஆரம்பிக்கும்
சூக்தத்தால் கருப்பூர நீராஜனம் செய்யவேணும்.
கலச ஸ்தாபனம் செய்த இடத்திற்கு முன்பாக ஸாதகன்
தன்னுடைய க்ருஹ்ய சூத்திர முறைப்படி அக்னி ஸ்தாபனம்

செய்து ஒவ்வொரு ருக்கினையும் சருவால் 52 ஆகுதி கொடுக்க
வேண்டும். பக்தியுடன் புஷ்பங்களால் பூசித்து வணங்கி
அவபிருதஸ்நானத்தையும்
மேற்கொள்ள
வேண்டும்.
வையூஹிக வேள்வியான இதனை
மாபாத்க நிவருத்திக்
காகவும்,

நீரின்றி

வாடும்

தன்மையிலும்,

பிம்ப

சாந்திக்காகவும்
செய்யவேண்டுமென்று
மகர்ஷிகள்
விளம்பியுள்ளனர். இவ்வேள்வி பிராயச்சித்த ரூபமான
போதிலும்
பிரதியொரு
வேள்விகளிலும்
இதனை
அனுஷ்டிக்கலாம். வையூஹிகம் எனும் விஷ்ணு வேள்வியை
வேதாத்யயனம் மேற்கொள்ளாத நபராகில் சதுர்விம்சதி

மூர்த்திகளின் மந்திரத்தை 108 முறை ஆஹுஇி கொடுத்தல்

போதுமானது. எப்படியேயாயினும் அவபிருதஸ்நானம்,
புஷ்பயாகம் போன்றவற்றை மூலமந்திரதுவய மந்திரங்களால்
செய்ய வேண்டும். ஸத்வஸித்திக்காக கர்மாவின் முடிவில்
வைஷ்ணவர்களை விருந்தோம்பல் புரியவேண்டும். மகா
பாகவதர்கள்

ஒருவரையும்

இருபத்துநால்வரையும் மகாபாகவதோத்தமர்

உணவருந்தச்

செய்யவேண்டும்.

த்விஜர்

24
மேற்கூறியவாறு

உபசரிக்கப்பட்டார்களாகில் அனைத்தும்
நிறைவுடைத்ததாய்
அமையும்.
நலம்
பயப்பதும்
வைஷ்ணவவோத்தமுமான அவ்வையூஹ வேள்வியை யார்

மேற்கொள்கிறாரோ அனந்தன், அச்சுதன் முதலானோரில்
ஒருவராகவே ஆவார் என்பது திண்ணம்.

வல
¥%

Chaturvimsati Pillars
According to Bhagavata Purana, Vishnu has 24 aspects. They
are as follows:1. Kesava, 2. Narayana, 3. Madhava, 4. Govinda,

Vishnu,

6. Madhusudana, 7. Thrivikrama,

5.

8. Vamana, 9.

Sridhara, 10. Hrishikesa, 11. Padmanabha, 12. Dhamodara, 13.

Sankarshana, 14. Vasudeva, 15. Pradyumna, 16. Anirudha, 17.
Purushothama, 18. Adhokshaja, 19. Narasimha, 20. Achutha,
21. Janardhana, 22. Upendra, 23. Hari, 24. Krishna.

All these forms of Vishnu are Carved on the walls of the
temple at Nuggihalli, as also in two pillars called Chaturvimsati
pillars at Srirangapatnam with names and forms engrved and on
a beam in the temple at Belure, the ancient Kuntala desa also,
ate

x

x

” T. 7038 - Sarasvati Mahal Library, Thanjavur.
Thirmalinmictainels ,otalspuranaP

va. 18!
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are those 24 Murtis or forms of Vishnu found engraved. The
date of these Sculptures is 1249 A.D. Belure is one of Sri
Ramanuja’s Pancha Narayana Prathishta Stalas.
(Belure, /tal.Kad, Melakote, Tonnur and Gadag)

Chaturvimsati murtis “(Plate 42)
The Chaturvimsatimurtis were not greatly favoured by the
Viayanagara Sculpters. Only two sets of the entire group are to
be found and there are few extant examples of Individual icons.
There is aclear evidence of only one temple dedicated to one
of the Chaturvimshati murtis the Madhavashrine (Now called
the Ranga temple) complex. (south Indan Inscriptions, [V No.
248) In the city the entire group of Chaturvimshatimurtis is
sculpted twice. The first series is in the rock-shelter near Kotitirtha, with carvings on the north, east and south boulders of this

west facing rock-cut shelter. On the north is a long narrow panel
deiciting the Incaranations of Vishnu, on the east a very long
frieze of chaturnimshati murties, and on the South Vithoba,
Venkateshvara on Narasimha.
"Sculpture at Vijayanagara Iconography and style -T.M.S.S.M. Library,
Thanjavur. U G. 5507, P.No. 44-45.

23
Each of the twenty four forms stands in Samabhanga and
is labelled with an Inscription in Kanaada on the top, an incised
kneeling Garuda is shown below.

At the beginning of the series, anather Garuda turns towards
the panel. (For details see, Vijayanagara, progress of Research.
1983-84 PP, 138-9 and Plates LXXXVII-LXXXIX)
The second series occurs on the four highly polished granite
pillars in the Rangamandapa of the Ramachandra temple. Here
each of the twenty four figures appears seated in lalitasana,
carrying the four attributes and flanked by the seated consort
goddesses, Shri and Bhu, under an eleborate makara-torana.
The only difference between one panel and another is the manner
in which the ayudhas are distributed.
These reliefs are partly damaged which makes the
Indentification of some Icons difficult. The figures are generally
carved on the top and middle blocks of the columns. Thisn group
of the Chaturvimshatimurtis is Iconographicaly unusual as the
figures of the god are seated together with the consort Goddesses.
As

already

noted,

statues

of the

Individual

Chaturvimshatimurties are extremly rare at the site. In the
rangamandapa of the Mukti Narasimha temple at Anegondi there
are some sculptures including one of Keshava, with the Shankha

and Chakra in the upper right and left hands and the Padma and
gada in the lower right and left hands respectively. This is possibly
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the only Vijayanagara peried example here of a Vyuha. In the
Gulagunji Madhavaswami shine in the Virupaksha temple complex
is a pre vijayandgara icon that could also be of one of the twentyfour forms. There are also a few speradic pillar reliefs (Note
worthy Reliefs of Individual Chaturvimsatimurthies, Mudal alwar
temple (Nc w/2 ) two reliefs on a pillar in the mandapa on the
brindavana of Raghunadaswami (NG W1) on the north face,
Vaisnava temple (Nat /1) relief ona pillar in the mandapa first
fram the east, second fram the north westface, lower block,
Vithala temple (NH a/1) Rangamandapa, three reliefs on one
pillar, first fram the south, second fram the east, on the middle

and the top block of the south face, Hanuman temple (NJ s/2) a
relief on a pillar in the mandapa; in the

temple complex

of

Anantasayana in the south east conner pavilion, there are six

pillar reliefs of the standing Chaturvimsati murthis and one seated
in Lalitasana but no large carvings of the Chaturvimsatimurties.

Vishnu(Chaturvimsatimurtis) ’

ஸ்ரீ ராமசந்திரஸ்வாமி கோயில் - ரங்கமண்டபம்
கர்நாடகா

எளி

எஏரற12 எள?

143: கிரிகிர௭எனைக8::
BATE |
vate எஸ: கள எனன: ॥ (எச்)
1. Sculpture at Vijayanagara Iconography and style (U.G. 5507 T.M.S.S.M.
Library, Thanjavur. P. No. 306
2. Murtidhyanam. 173/P. No. 209.
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விஷ்ணு மூர்த்தி
கர்நாடக மாநிலத்தின் பாலமைந்த ஸ்ரீராமசந்திர ஸ்வாமி
கோயிலின் ரங்கமண்டபத்தில் சதுர்விம்சதி (24) மூர்த்திகளுள்
விஷ்ணுவை படத்தில் காட்டியவாறே திருமகள் மண்மகள்
புடை சூழ அமர்ந்த நிலையில் நிறுவியுள்ளனர். இந்த

விஷ்ணு

மூர்த்தியின்

உருவலக்ஷ்ணம்

விருத்தஹாரீத

ஸ்மிருதியில் விளம்பப்பெற்றுள்ளது.
விளக்கம் இந்நூல்
பகுதியில்
விஷ்ணுவை
பற்றிய
இடங்களில்
கண்டு
கொள்ளலாம். திருமகள் மண்மகள் ஆகியோரின் நிறம்
போன்ற செய்திகளுக்கு சதுர்விம்சதி மூர்த்தி லக்ஷணத்தின்
முதல் பகுதியில் காணப்பெறும்
ஸ்ரீதேவி பூதேவி
தியானங்கள் துணை நிற்கும். சதுர்விம்சதி (22) மூர்த்திகளுள்

ஒன்றான

இந்த

விஷ்ணு

மூர்த்தியே

நவ

(ஒன்பது)

கிரஹங்களுள் (கோள்களுள்) வரும் புத கிரஹத்தின்
அதிதேவதையாகப்
போற்றும் முறையினை
மூர்த்தி
தியானம்: (173,/ ப. எண். 209) எனும் நூல் எடுத்துரைக்கின்றது.

——- த் பெய
கோடிலிங்கத்தில் சதுர்விம்சது மூர்த்திகள்*
ஹம்பியில் கோதண்டராமஸ்வாமி கோயிலின் வடக்கே
“கோடி லிங்கம்' பாறைச் சிற்பமாகச் செதுக்கப்பட்டுள்ளது.
துங்கபத்திரை நதி வடக்கு நோக்கிச்செல்லுங்கால் அதன்
கரையில்

ஹம்பி

நகரம் அமைநீதிருக்கின்றது.

அங்குள்ள

கோடிலிங்கத்திற்கு 'கோடி சங்கர லிங்கம்' என்ற மற்றொரு
பெயர்உண்டு. கருங்கல் சுவர்ச் சிற்பங்களாக சைவ வைண௨
சிற்பங்கள்ஆங்கே நிரம்ப உள்ளன. சைவ சிற்பங்களுள் சந்திர
சேகரர், பார்வதி சிற்பங்களும், வைணவ இிற்பங்களுள்
தசாவதார, சதுர்விம்சதி, விட்டோபா, அபய வரத நரசிம்ம,
லக்ஷ்மீநரசிம்ம,

யோகலக்ஷ் மீ நரசிம்ம,

ராமபட்டாபிஷேக,

* UG. (T.M.S.S.M. Library, Thanjavur.) 922, Vijayanagara, By M.S.
Nagsrajarao, Mysore, 3955, PN. 1388 129, Plate No. 87-89.

சீ
அனந்தபத்மநாப மூர்த்திகளும் அடங்கும். ராயஸ்த ராமசந்திர

தீக்ஷிதரின் குடும்ப
அரசர்கள்,

சிற்பங்கள் பெயர் பொறிப்புடனும்

பக்தர்கள் ஆகியோரின்

சிற்பங்களும் ஆங்கே

காணக்கிடைக்கின்றன.

சதுர்விம்சதி மூர்த்திகள்
விஜயநகரம் என்ற நூலின் வழி சதுர்விம்சதி மூர்த்திகள்
(3x 8 = 24) கருகல் பாறைச் சிற்பங்களாக தேவியர் இன்றியே
நின்ற கோலத்தில் நிறுவப்பெற்றுள்ளனர். சிற்பங்களுக்கு
மேலே உள்ள பட்டியில் கேசவாதி சதுர்விம்சதி மூர்த்திகளின்
பெயர்கள்
கன்னட
எழுத்தில்
எழுதப்பெற்றுள்ளன.
ஆழிசங்கம்தாமரைகதைகளில்

கேசவமூர்த்தி

மட்டுமே

தொங்கவிடப்பட்டுள்ள கதையை வைத்துள்ளார். நரசிம்ம
மூர்த்திக்கு மட்டும் நரங்கலந்த சிங்க முகம் அமைக்கப்
பெற்றுள்ளது.

சதுர்விம்சதிமூர்த்திலக்ஷணம் - ஒர் ஒப்பாய்வு
இந்து பெளத்த சமண மதத்தின் சிற்பங்கள்* என்னும்
நூல் தஞ்சாவூர் சரசுவதி மகால் நூலகத்தில் பதிவாகியுள்ளது.
அந்நூலுடன் சரசுவதி மகால் சதுர்விம்சதிமூர்த்திலக்ஷணம்
ஒப்புநோக்கப்பட்டது. அவ்வகையில் அக்னி புராணத்தில்
மதுசூதனன், பிரத்யும்னம், ஹரி, பதுமபுராணத்தில் சிரீதரன்,
இருடீகேசன்,

பற்பநாபன்,

சதுர்வர்கசிந்தாமணியில்

வாசுதேவன்,
நாராயணன்,

பிரத்யும்னன்,
திரிவிக்கிரமன்,

தாமோதரன், நரசிம்மன், உபேந்திரன், ஹரி, தர்மசிந்துவில்
திரிவிக்கிரமன், வாமனன் வாசுதேவன், ஹரி, விருத்தஹாரீத

ஸ்ம்ருதி
மற்றும்
அபிலஷிதார்த்த
சிந்தாமணிகளில்
திரிவிக்கிரமன்,
ஹரி
ஆகியோர்களது
ஆயுதங்களின்
அமைவிடம் மாறுதலைப் பெற்றுள்ளது. மாறுதல்களை
மட்டும் அடுத்தார்ப்போல் விளக்கப்படுகிறது.
*UG

47 4.5.5.14. 1௧௫, Thanjavur.
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குறிப்பு:-வைகானஸ மந்த்ர பிரச்னத்தில் ஸர்வாங்க நியாஸத்தில்
.
கேசவன் தொடங்கி கிருஷ்ணன் முடிய 24 மூர்த்திகளின்
ஆவாஹனம் உரைக்கப்படுகிறது. சதுர்விம்சதி மூர்த்தி
லக்ஷணத்தின் அங்கமாக
பட்டுள்ளது.
செங்கல்பட்டு

இப்பகுதி இங்கே இணைக்கப்
மாவட்டம்

பழையசீவரம்

சிற்பங்களில் சதுர்வியூஹமூர்த்திகள் எனப்பெறும்
சதுர்விம்சதிமூர்த்திகளுள்
பன்னிருவரும்
காணக்
கிடைப்பவராய் அவர்களில் இருடீகேசன், மதுசூதனன்,

விஷ்ணு,
கேசவன்,
அச்சுதன்
ஆகியோரின்
கதாஹஸ்தங்கள்
மட்டும்
தொங்கவிடப்பட்டும்
உள்ளன.
நரசிம்மமூர்த்தியின்
மூக
அமைப்பில்
தரங்கலந்த சிங்கமுகம் காட்டப்படவில்லை. நரங்கலந்த
சிங்க முகத்திற்கும்
வேறுபாட்டுடன் விளங்கும்
€

Sh

Srivaikhanasa mantra prasna - Sarvanganyasa

- P. No. 297.
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கிருஷ்ணனின் உருவ அமைப்பிற்கும் சதுர்விம்சதி மூர்த்தி
லக்ஷணம்

முதற்பகுதியில்

(தஞ்சாவூர் சரசுவதி

மகால்

வெளியீட்டில்) கொடுக்கப்பட்ட ஓவியங்கள் பெறிதும்

துணை புரியும்.
புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் நார்த்தமலை
குகைக்கோயிலில் சதுர்விம்சதிழர்த்திகளில் பன்னிருவர்
காணக்கிடைக்கின்றனர். 7அல்லது 8ஆம் நூற்றாண்டைச்
சார்ந்த அந்த மூர்த்திகளின் சதுர்புஜங்களில் முறையே
வலது இடது கரங்களில் அபய கடி ஹஸ்தங்கள்
அமைக்கப்பெற்றுள்ளன.
அவர்களின் புகைப்படங்
களோடு
கூடிய
விரிவான
விளக்கம்
திருமதி
1. சம்பகலக்ஷ்மி அவர்களியற்றிய Vaishnava lconography
in the Tamil Country (E. 11255. T. M. S. S. M. L. Tanjore)

என்ற ஆங்கில நூலில் (Figs 99-100 &101, 102) 203-204 &
320-381 ஆகிய பக்கங்களில் காணக்கிடைக்கின்றது.
சாளக்கிராம
மூர்த்தி லக்ஷணம் கூறும் நூலிலும்
சதுர்விம்சதிமூர்த்தகள்
குறிக்கப்பெற்றுள்ளனர்.*
மேலும் ஸ்ரீபாஞ்சராத்திர ஆகமங்கள் 108னுள் ஒன்றான
கருட
ஸம்ஹிதை
கூறும்
சதுர்விம்சதி
மூர்த்தி
லக்ஷணத்தின்

பட்டியல்

தஞ்சாவூர்

சரசுவதி

மகால்

நூலகம் வெளியிட்டுள்ள இந்நூலின் முதற்பாகத்தில்
கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
அப்பட்டியல்
ஆங்கே
தேவநாகரி எழுத்தில் இலங்குவதாலும் திருவரங்கத்தி
லுள்ள சதுர்விம்சதிமூர்த்தகளைப்
பற்றி இங்கே
சுருங்கக்கூறுவதால் அதன் பயன்பாட்டிற் கெனவும்
சிற்பக்கலைஞர்களை
மனதிற்கொண்டும்
தமிழ்
வரிவடிவத்தோடு அப்பட்டியல் இங்கே கொடுக்கப்
படுகிறது.
*

Salagramamurthilakshanam
Pablication, Thanjavur,

P. No. 25-37. T.M.S.S.M.

Library

ஸ்ரீ பாஞ்சராத்திர

ஆகமம்-கருட ஸம்ஹிதை
சதுர்வ
(24) ிம்
மூர்த்திசதி
லக்ஷணம்*

சங்கு

சக்கரம்

1. கேசவன்
தாமரை
கதை

கதை
தாமரை।

4. கோவிந்தன்
சக்கரம்
கதை

சங்கு
சக்கரம்

தாமரை

கதை

சக்கரம்

சங்கு

2. நாராயணன்
சங்கு
சக்கரம்|

கதை

தாமரை

தாமரை

சங்கு

தாமரை

சங்கு

5. விஷ்ணு
கதை

3. மாதவன்

6. மதுசூதனன்

சக்கரம் | சக்கரம்

சக்கரம்

கதை

சக்கரம்

கதை
கதை

7.. திரிவிக்கிரமன்
தாமரை சங்கு

8. வாமனன்
சங்கு
தாமரை

9. ஸ்ரீதரன்
தாமரை
சங்கு

சக்கரம்

தாமரை

சங்கு

தாமரை

சக்கரம்

கதை

10.இருடீகேசன்

11.பத்மநாபன்

12. தாமோதரன்

கதை

சங்கு

தாமரை

சங்கு

கதை

சக்கரம்

சங்கு
தாமரை
13. ஸங்கர்ஷணன் |

சங்கு
சக்கரம்|
14. வாசுதேவன்

சங்கு
கதை
15. பிரத்யும்னன்

கதை

சக்கரம்

கதை

தாமரை

சக்கரம்

கதை

சங்கு

தாமரை

சங்கு

கதை

16. அநிருத்தன்
சக்கரம்

தாமரை

தாமரை

கதை

19. நரசிம்மன்

சக்கரம்
கதை

சங்கு)
சக்கரம்

17. புருஷோத்தமன்|
சக்கரம்
தாமரை

தாமரை

சக்கரம்

சங்கு

18. அதோக்ஷஜன்
தாமரை
சக்கரம்

சக்கரம்
சங்கு

20. அச்யுதன்

21. ஜனார்தனன்

கதை

தாமரை

சங்கு

சக்கரம்

22. உபேந்திரன்
சங்கு

கதை

தாமரை

தாமரை

23. ஹரி;
சங்கு

கதை

கதை

கதை
தாமரை

24. கிருஷ்ணன்
சங்கு

சக்கரம்

* Chaturvimsathi murthi lakshanam, Ist Volume, P. No. 5, T.M.S.S.M.

Library, Thanjavur.
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திருவரங்கத்தில் சதுர்விம்சதிமூர்த்திகள்
இருவரங்கம் என்பது 108 வைணவத் இவ்யதேசங்களுள்
(ழதன்மையாகத் திகழ்வது ஆகும். இருச்சிராப்பள்ளி யிலிருந்து 8
கி.மீ. தொலைவில் இத்திவ்யதேசம் அமைந்திருக் இன்றது.
ஆழ்வார்களுக்கும் ஆசார்யர்களுக்கும் பெரிதும் உகந்த இருத்தலம்
இது. இந்த திருவரங்கத்தில் முதலாவதாகத் தென்படுவது அழகிய
மிக உயர்நத இராஜகோபுரம் அதற்கு அடுத்தபடியாக விளங்குவது
உத்தமோத்தமம் என்ற வகையில் அமையப்பெற்றதும் ஏழு

இருச்சுற்றுகளையும்

அடைய

வளைந்திருக்கும்

வளைந்தான் இருச்சுற்று. அதனுள்ளே,

அடைய

7. மாடமாளிகை சூழ் திருவீதியும்,

6. மன்னுசேர் இருவிக்கிரமன் திருவீதியும்,
5. ஆடல் மாறன் அகளங்கன் இருவிஇியும்,
4. ஆலிநாடன் அமர்ந்துறையும் வீதியும்,
3. கூடல்வாழ் குலசேகரன் வீதியும்,"

2. குலவு ராசமகேந்திரன் திருவீதியும்,
1. தேடரிய தர்மவர்மாவின் வீதியும்
ஆக ஏழு திருச்சுற்றுகள் ஒவ்வொன்றும் முறையே
பூர்புவஸ்ஸுவர்மகர் ஜனஸ்தபஸ் ஸத்யலோகங்களுக்கு

@LiLimseytb 7) 3072/2521, 6) 2108/1846, 5) 1653/1270, 4) 1235/
849, 3) 767/503, 2) 426/295, 1) 240/187 அடிகளிலும்
அமைக்கப்பெற்றுள்ளன.” அவற்றுள் 5ஆம்
திருச்சுற்று
கோபுரத்திலும், நான்காம் திருச்சுற்றிலும் சதுர்விம்சதி
மூர்த்திகள் அருள்புரிகின்றனர். சதுர்விம்சதி என்னும் 24
எழுத்துக்களுக்கு ஒப்பான 24 தூண்களுடன் அமைந்த

மண்டபம்

முதலாவது

தர்மவர்மாவின்

காயத்ரீ

இருச்சுற்றில்

1. SUL Vol. 24P. No. 538, 540.
2. 108 Vaishnavaite. Divya Desams, By Miss. Dr. M.S. Ramesh I. A. S.,
P. No. 25 (TTD Publication, Tirupati, 2000.
3. இக்ஷ்வாகு குலதனம் ப. எண். 27 & 22, SriRanganathaswami By Jeanine

' Auboyer, Paris, Year. 1969 (T.M.S.S.M. Library, Thanjavur E. 11992)
P.Ne. 49.
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ஸந்நிதியில்
நுழையும்
அணுக்கன்
திருவாசலுக்கும்
குலசேகரன்படி
என்கிற
கருவறை
வாசலுக்கும்
இடைப்பட்ட பகுதியில் காணக்கிடைக்கின்றது. “படியாய்க்
இடந்து
உன்
பவளவாய்
காண்பேனே”
என்று
இருவரங்கத்தம்மனை
மங்களாசாஸனம்
செய்த
குலசேகராழ்வாரின் குலசேகரன்படியைக் கடந்து அரவனைத்

துயிலும் அரங்கனைக் காணலாம். அரங்கனின் கோயிலான
இருவரங்கத்தில் மொத்தம் உள்ள 27 கோபுரங்களுள் 200அடி
உயரமான
வெள்ளை கோரபுரம், 236 அடி உயரமுள்ள
ராஜகோபுரம் குறிப்பிடத்தக்கவை.
அவற்றுள் ஒன்றான
நான்முகன் கோபுரதீதே அமைந்த சதுர்விம்சதி மூர்த்திகளைக்

குறித்துச் சிறிது சிந்திப்போம்.
இருவரங்கத்திலுள்ள ரங்கா ! ரங்கா !/ கோபுரத்திற்கு
நான்முகன்

கோபுரம்,

நான்முகன்

கோட்டை

வாசல்,

அகளங்கன் வாசல், ரங்க வாசல்” போன்ற பெயர்களுண்டு.
இரிவிக்கிரம
சோழன்
திருவீதியான,
ஆறாம்
திருச்சுற்றினையும், அகளங்க சோழன். திருவீதியான' ஐந்தாம்
திருச்சுற்றினையும் இணைக்கின்ற தெற்கு வாசல் கோபுரமே
நான்முகன் கோபுரமாகும். இந்த நான்முகன் கோபுரத்தில்
முதல்நிலை

(&£ழிருந்து மேல்) இரண்டாம்

வரிசை

வலது

(நாம் கோயிலுக்குள் செல்லுங்கால் இடது) கோடியில் நின்ற
கோலத்தில் தென்திசை
நோக்கியவாறு.
சதுர்விம்சதி
மூர்த்திகளுள் பன்னிரண்டு மூர்த்திகளை அமைத்துள்ளனர்.
நான்முகன்
கோபுரத்தில் காணப்பெறும்
பன்னிரு
ஹர்த்திகளின் திருவுருவங்களையும் அதன் விளக்கங்களையும்
இனிச் சிறிது காண்போம்.
1. 108 Vaishnavaite Divya Desams, TTD Publication, Tirupati, 2000.
2. SriRanganathaswami By Jeanine Auboyer, Paris, Year. 1969 (T.M.S.S._M.

Library, Thanjavur E. 11992) P.No. 22.
3. இக்ஷ்வாகு

குலதனம் (அ. 6-9)
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Gopura

சிற்பங்களமைப்பு |,2,3.,4.5.6,7,8,9,10,11,12_
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நான்முகன் கோபுரத்திலமைந்த (24களில்) 12 மூர்த்திகளின்
விளக்கம்

நான்முகன் கோபுரத்தில் சதுர்விம்சதி மூர்த்திகளுள் 12
மூர்த்திகளைக் காணலாம். அவற்றின் விளக்கம் €ழ்வருமாறு1. பொதுவாகச் சதுர்விம்சதி (24) மூர்த்திகளுக்கு
நாற்கரங்களில் ஆழி, சங்கு, தண்டு, தாமரை, ஆகியவற்றைப்
பொருத்தி அமைத்தனர்:

ஆனால் இருவரங்கம் நான்முகன்

கோபுரச் சதுர்விம்சதி மூர்த்திகளில் கதைக்கு பதில் கத்தி
பொருத்தப்பட்டுள்ளது

குறிப்பிடத்தக்க ஒன்று.

அவ்வாறு

கதைக்குப் பதில் கத்தியுடன் விளங்கும் இம்மூர்த்தியின் வலது
கீழ்க்கரத்தில் சங்கம் இருக்குமாயின் வாமன மூர்த்தியாவார்.

2.
இம்மூர்த்திக்கும்
கதைக்குப்
பதில்
காணப்படுகிறது. இவரது பெயர் இருடீகேசன்.

கத்தி

3. இம்மூர்த்திசதுர்விம்சதி மூர்த்திலக்ஷணம் கூறும்
இருடீகேசன் ஆவார். கதை இருக்க வேண்டிய இடத்தில் கத்தி
உள்ளது.
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4. இம்மூர்த்தி சதுர்விம்சதி மூர்த்திகளுள் ஒருவரான
ஜனார்தனன் ஆவார்.

5.

இவர்

சதுர்விம்சதி

மூர்த்திகளுள்

ஒருவரான

ஹறிஷூர்த்தி.
6. கதைக்குப் பதில் கத்தி பொருத்தப்பட்டுள்ளது.
அதோக்ஷஜன் என்றழைக்கப்படும் இவரே பிறிதோரிடத்தில்

அநிருத்தராகிறார்.
7. சதுர்விம்சதி லக்ஷணம் கூறும் பிரத்யும்ன மூர்த்தி
இவர்.

8. இவர்சதுர்விம்சதி மூர்த்திகளில் வரும் அச்சுதர்.

9. சதுர்விம்சதி

மூர்த்திகளுள் இவர் அநிருத்தர்.

அநிருத்தரின் மற்றொரு வடிவிற்கு இப்பகுதியின் ஆறாவது
மூர்த்தி லக்ஷணத்தைக் காண்க.
10. சதுர்விம்சதி மூர்த்தி லக்ஷணம் கூறும் இருடீகேசர்
இவர்.

11.

இம்மூர்த்தயின்

அடைந்துள்ளது.

அக்கரம்

இடது

இ&ழ்க்கரம்

சிதிலம்

கதைகொண்டமையுமாகில்

பத்மநாபமூர்த்தியாகும்.
72. கதைக்குப் பதிலாக இம்மூர்த்தியின் கரத்தில் கத்தி
தென்படுகிறது. இடது &ழ்க்கரம் சேதமுற்றுள்ளது. இடது
தழ்க்கரத்தில் சங்கம் கொண்டமைவதாகில் ஸ்ரீதர மூர்த்தி
எனப்படுவர்.

சந்திரபுஷ்கரிணிக் கரையில் சதுர்விம்சதி மூர்த்திகள்
நான்முகன் கோபுரத்தின் பாலமைந்த

சதுர்விம்சதி

மூர்த்திகளுள் 78 மூர்த்திகளைக் குறித்து அறிந்த நாம்
ஆலிநாடன்

எனப்பெறுகன்ற

பெயரில் அமைந்த

திருமங்கையாழ்வாரின்

நான்காம் திருச்சுற்றின் வடபகுஇ.பில்

a
*பரமபத

வாசலுக்குச் செல்வோம்.

பரமபத

வாசலுக்கு

வடகிழக்கில் சந்திரபுஷ்கரிணீ காணக்கிடைக்கின்றது.
புஷ்கரிணியின் மேற்கு வாயிலுக்கு அருகே அமைந்த மேற்புற
மதிளில் மேற்றிசை பார்த்தவாறே தீர்த்தக்கரை வாசுதேவர்
சந்நிதியை நோக்கும் வண்ணம் நின்ற திருக்கோலத்தில்
சதுர்விம்சதி மூர்த்திகளில் 19 மூர்த்திகள் வடக்கிலிருந்து
தெற்காகவும், அவற்றை
ஒட்டினார்ப்போல் மற்ற 5
மூர்த்திகளை இராமலக்ஷ்மண சீதாஞ்ஜநேய ஸ்வாமிகளுடன்
நின்ற நிலையில் தென்திசை நோக்கியவாறு மேற்கிலிருந்து
கஇிழக்காகவும் அமைத்திருக்கின்றனர். சந்திர புஷ்கரிணிக்கரை

24 மூர்த்திகளிலும் நான்முகன் கோபுர 12 மூர்த்திகளிலும்
நாயகிகளின்
உருவங்கள்
காட்டப்படவில்லை.
**
புஷ்கரிணியின் மேற்புறச்சுவற்றின் முடிவான தென்திசைக்
கோணத்திலும்,
தென்புறச்சுவற்றின்
தொடக்கமான
மேற்றிசைக் கோணத்திலும் உள்ள மூர்த்திகளுக்கு மட்டும்
கோஷ்டம் அமைக்கப்பெற்றுள்ளது.
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** நாயகிகளின் உருவக்குறிப்புகள் இத்நூலிலும், உருவங்கள் இந்நூலின்
முதல் பாகத்திலும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
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சந்திர புஷ்கரிணி மதிள் சுவற்றில் சதுர்விம்சதி மூர்த்திகள்
. சதுர்விம்சதி மூர்த்திகளுள் ஒருவரான சிரீதரன்.
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(மேற்புறச்சுவற்றில் அமைந்தவை]
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5

உபேந்திரன்

இம்மூர்த்தியின் கழ்வலக்கை வெறுங்கையாகக் காணப்
படுகிறது. அதுவே பத்மம் கொண்டமையுமாகில் இவர்

3.

தாமோதரன் எனப்படுவார்.

. இம்மூர்த்தியின் இடது 8ழ்க்கைக் காணப்படவில்லை.
இடது க&ழ்க்கையில் கதையிருந்தால் புருஷோத்தமன்.
வலது
கீழ்க்கையில்
தாமரையினைப்
பெற்ற
இம்மூர்த்தியின் கையில் கதை இருக்குமாயி.4 வாசுதேவர்
எனப்படுவார்.

வலது மேற்கரம் தாமரை

கொண்டமைவதாகில் நரசிம்மர்

ஆவார்.

இவர் தன்னுடைய

சங்கத்தையும்

மேலிரு கரங்களில் தாமரையையும்,

பெற்றுள்ளார்.

8ழிரண்டு

காணப்பட

வில்லை.
, இம்மூர்த்தியின் இடது

£ழ்க்கரம் அபயஹஸ்தமாகும்.

அக்கரம் சக்கரம் கொண்டமைவதாகில் நாராயணமூர்த்தி
ஆவார்.

"இவர் சதுர்விம்சதி மூர்த்தி லக்ஷணம்
ஆவார்.

அவரது

இடது

£ழ்க்கரம்

கூறும் கேசவன்

தொங்கவிடப்பட்ட

கதையைப் பெற்றிருப்பது சிறப்பு.
10.

நாற்கரங்களில் வலது &ழ்க்கரம் அபயஹஸ்த.மாகறது.
வலது க&ீழ்க்கரம் சக்கரத்தைப் பெற்றிருப்பின் அநிருத்தர்
ஆகலாம்.

11.

இம்மூர்த்தியின்

வலது

மேற்கரத்தில்

அமைந்த

சக்கரத்திற்குப் பதில் சங்கமாகில் பிரத்யும்னன்.
18. இவர்சதுர்விம்தி மூர்த்திலக்ஷணம் கூறும் திரிவிக்கரமன்
ஆவார்.
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13. சதுர்விம்சதி மூர்த்திகளில் இவர் மதுசூதனன்.
74. இம்மூர்த்தியின் வலது &ழ்க்கை அபய ஹஸ்தம். இதில்
கதை அமையுமானால் இருடீகேசன் ஆவார்.
75-76. இவ்விரு மூர்த்திகளும் முறையே சதுர்விம்சதி மூர்த்தி
தியானம் கூறும் கோவிந்த பிரத்யும்னர்கள்.
77. இடது &ழ்க்கரம் சேதமுற்றுள்ளது. அதில் கதை இருந்தால்
ஜனார்தனன்.

78. சதுர்விம்சதி மூர்த்திலக்ஷணம் கூறும் ஜனார்தனனே இவர்.
79. மேற்புறச் சுவற்றில் மேற்புறம் நோக்கிய கோஷ்டத்தில்
இலங்குபவர். இவரது &ழிரு கைகளில் தாமரை மலர்கள்

காணப்படுகின்றன. இடது &ழ்க்கை சக்கரம் கொண்டு
அமையுமானால் அதோக்ஷஜர்ஆவார்.

மேற்புறத்தின் தென்பகுதிச்(புஷ்கரிணிக்குத் தென்மேற்குச்)
சுவற்றில் அமைந்தவை

20. கோஷ்டத்தினுள் அமைக்கப்பெற்றதான தென்புறம்
பார்த்த இம்மூர்த்தியின் மேல் வலது, &ீழிரு கைகளில்
தாமரையும், இடது மேற்கரத்தினில் மட்டும் சங்கமும்
தென்படுகிறது.
21. இம்மூர்த்தியின் வலது கீழ்க்கரத்தில் செந்தாமரையும்,
இடது
ஷ&ழ்க்கரத்தல்
வெண்டாமரையும்,
மேல்
வலக்கையில் சக்கரமும், மேல் இடக்கையில் கதையும்
உள்ளன.

25. சதுர்விம்சதி

மூர்த்திகளில்

இவர்

இருடீகேசன்

என

அழைக்கப்படுகிறார்.

23. இருபத்து நான்கு மூர்த்திகளில் இவர் ஸ்ரீதரன் ஆவார்.
28. இருபத்துநான்காம் மூர்த்தியான இவர் தாமோதரனின்
வடிவங்கொண்டுள்ளார்.
மீதியுள்ள

இடங்களைப்

மூர்த்த்களை அதிகமாக

பூர்த்திசெய்ய

மேலும்

அமைத்துள்ளனர்.

மூர்த்திகளின் பெயர் கீழ்வருமாறு.

அந்த

நான்கு
நான்கு

85
இலக்குமணன்
ராமன்
சீதை

ஆஞ்ஜநேயன்

இந்த சதுர்விம்சதி மூர்த்திகளின் (24 மூர்த்திகளின்)
நாற்கரங்களில்
அமைகின்ற
சங்கம்,
சக்ரம்,
கதை,
பத்மங்களுக்கு முன்னால் அளிக்கப்பட்ட கருட சம்ஹிதை
கூறும்
சதுர்விம்சதி
மூர்த்திகளின்
பட்டியலைப்
பயன்படுத்துக.
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॥
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5௭ ௭௭ல் |
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எச

எளி எசான் ॥

1 ஏகி சோளா: |
9 ஏரினெ: எனி ஈர: ॥
ஏ? Ga ௭ ௪௪ UBEISTR |
VESMATHATH!
SHS எனி எனன: |
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அனுவை
90 சி: |

எள? 9௭:98 எண: கான: |
்ஷிசி 1: வாளின்
ன 5 |
18௯௧௭௭ ளி எஸ்: ॥

HUY ABTA AIS EMAAR
சோஎஸரள் ளா ஈகிஸணொளி ன:
w------ 4 oo

தசாவதாரலக்ஷணம்*
ஸ்ரீபகவானுவாச தசாவதாரம் மத்ஸ்யாதி லக்ஷணம் பிரவதாமி தே |
மத்ஸ்யாகாரஸ்து மத்ஸ்ய:ஸ்யாத் கூர்ம: கூர்மாக்ருதிர்பவேத் ॥
நராங்கோ வாத கர்த்தவ்யோ பூவராஹோ கதாரிப்ருத் ।
தக்ஷிணே வாமகே சங்க்கம் லக்ஷ்மீர் வா பத்மமேவ வா ॥

ச்ர்ர்வாமகூர்ப்பரஸ்த்தா து க்ஷ்மாநந்தெள சரணானுகெள ।
வராஹஸ்தாபனாத் ராஜ்யம் பவாப்திதரணம் பவேத் ॥
நரசிம்ஹோ விவ்ருதாஸ்யோ வாமோருர்த்ருததானவ: |
தத்வக்ஷோ தாரயன் மாலீ ஸ்புரச்சக்ரகதாதர: ॥
சத்ரீ தண்டீ வாமன: ஸ்யாததவா ஸ்யாச்சதுர்புஜ: |

ராமச்சாபேஷு ஹஸ்த:ஸ்யாத் கட்கீ பரசுனான்வித: ॥
ராமச்சாபீ சரீ கட்கீ சங்க்கீ வா த்விபுஜ: ஸ்ம்ருத: |
கதாலாங்கலதார் சராமோ

வாத சதுர்புஜ:

!

வாமோர்த்வே லாங்கலம் தத்யாதத: சங்க்கம் ஸுசோபனம்
முஸலம் தக்ஷிணோர்த்வே து சக்ரம் சாத: ஸுசோபனம்
* அக்னி புராணம் S. 527 P. No. 69

॥

|
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சாந்தாத்மா லம்பகர்ணஸ்ச கெளராங்கஸ்சாம்பராவ்ருத:
ஊர்த்வம் பத்மஸ்த்திதோ புத்த: வரதாபயதாயக:

|

॥

தனுஸ்தூணான்வித: கல்கீ ம்லேச்சோத்ஸாதகரோ த்விஜ: ।

அதவாச்வஸ்தித: கல்கீ மலேச்சோத்ஸாதகரோ த்விஜ: ॥
அதவாச்வஸ்தித: கட்கீ சங்க்க சக்ர கதான்வித: |
வாசுதேவாதி நவக லக்ஷணம்
லக்ஷணம் வாசுதேவாதி நவகஸ்ய வதாமி தே ॥
தக்டிணோர்த்வே கதா வா மே வாமோர்த்வே சக்ரமுத்தமம் |
பிரம்மசெள பார்ச்வகெள நித்யம் வாசுதேவோஸ்தி

பூர்வவத்

॥

சங்க்கீ ச வரதோ வாத த்விபுஜோ வா சதுர்புஜ: |
லாங்கலீ முஸலீ ராமோ கதா பத்மதர: ஸ்ம்ருத: ॥

பிரத்யும்னோ தக்ஷிணே சக்ரம் சங்க்கம் வாமே தனு: கரே |
கதா தன்வாவ்ருத: ப்ரீத்யா பிரத்யும்னே வா தனு: சரீ ॥ '
சதுர்புஜோ5நிருத்த: ஸ்யாத்ததா நாராயணோ விபு: |
சதுர்முகஸ்சதுர்பாஹு: ப்ருஹஜ்ஜடர மண்டல:

॥

லம்பகூர்ச்சோ ஜடாயுக்தோ பிரம்மா ஹம்ஸாக்ரவாகன:

|

தக்ஷிணே சாக்ஷசூத்ரம் ச ஸ்ருசோ வாமே து குண்டிகா ॥

ஆஜ்யஸ்தாலீ ஸரஸ்வதீ ஸாவித்ரீ வாமதக்ஷிணே |
விஷ்ணு ரஷ்டபுஜஸ்தார்க்ஷ்யே கரே கட்கஸ்து தக்ஷிணே
கதாதரஸ்ச வரதோ வாமே கார்முக கேடகே

॥

।

சக்ரசங்க்கெள சதுர்பாஹு நரஸிம்ஹஸ்சதுர்புஜ:

॥

சங்க்க சக்ரதரோ வாபி விதாரித மஹாஸுர: |
சதுர்பாஹ5ு வராஹஸ்து சேஷ: பாணிதலே த்ருத: ॥
தாரயன் பாஹுனா

ப்ருத்வீ வாமன: கமலாதர:

|

பாதலக்னா தரா கார்யா யதா லக்ஷ்மீர்வ்யவஸ்த்திதா

1

த்ரைலோக்ய மோஹனஸ்தார்க்ஷ்டே ஹ்யஷ்டடாஹுஸ்து தக்ஷிணே:
சக்ரம் சங்க்கம் ச முஸலம் அங்குசம் வாமகே கரே சதுர் - 12
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சங்க்க சார்ங்க கதாபாகான் பத்மவீணா ஸமன்விதே

லக்ஷ்மீ: ஸரஸ்வதீ கார்யே விச்வரூடோத தக்ஷிணே .
சக்ரம் கட்கம் ச முஸலம் அங்குசம் பட்டிசம் க்ரமாத் ;
முத்கரம் ச ததா பாசம் சக்திசூலம் சரம் கரே ॥
வாமே சங்க்கம் ச கதா பாசம் ச தோமரம் ।
லாங்கலம் பரசும் தண்டம் சுரிகாம் சர்மசோத்தமம்

॥

விம்சத்பாஹு: சதுர்வக்த்ரோ தக்ஷிணஸ்தோத வாமகே
த்ரிணேத்ரோ வாமபார்ச்வேபி சயிதோ ஜலசாய்யபி ॥
ச்ரியா த்ருதைக சரணோ

விமலாத்ய £பிரீடித:

|

|

நாபி பத்மே சதுர்வக்த்ரோ ஹரே: சங்கரகோ ஹரி:

॥

சூலர்ஷிதார் தக்ஷே ௪ கதா சக்ரதரோபரே |

ருத்ரகேசவலக்ஷ்மாங்கோ கெளரீ லக்ஷ்மீ ஸமன்வித:

॥

சங்க்க சக்ரகதாவேதபாணிஸ்சாச்வசிரோ ஹரி: ।
வாமபாதோ த்ருத: சேஷே தக்ஷிண: கூர்மப்ருஷ்ட்டக:

॥

தத்தாத்ரேயோ த்விபாஹு: ஸ்யாத்வாமோத்ஸங்கே ச்ரியா ஸஹ
விஷ்வக்ஸேனஸ்சக்ரகத் ஹலசங்க்கீ ஹரேர்கண: |
இத்யாக்னேயே மகாபுராணே மத்ஸ்யாதி தசாவதார
ப/ரதிமாலக்ஷண்வர்ணனம் நாம
ஏகோனபஞ்சாசத்தமோத்யாய:

இலை
4
265 “

“

॥

।
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அக்னிபுராணத்தில்

தசாவதாரலக்ஷணம்

ஸ்ரீபகவான் கூறுகிறார்
மத்ஸ்யாவதாரம் முதலான தசாவதாரத்தின் லக்ஷ்ணத்தை

உனக்கு
நான்
உபதேசிக்கிறேன்.
மீனுருவாகவே
மத்ஸ்யவதாரத்தினையும், ஆமையாகவே கூர்மாவதாரத்
தினையும்

அமைக்கலாம்.

பூவராகனை

தன்வலது

க&ழ்க்கையினில்

கதையையும்,
மேல் வலது கையினில்
சக்கரத்தையும் அமைத்து இடது மேற் கையில் சங்கம், இடது

கீழ்க்கையில் லக்ஷ்மியையோ தாமரையையோ பொருத்தி
மனித உருவினராகவும் நிறுவலாம். லக்ஷ்மியை இடது
முழங்கைப்
பகுதியில்
அமர்த்தியவராய்
க்ஷ்மை
(பூமிதேவி)யையும், அனந்தனை (பாம்பை)யும் திருவடிகளை
அணுகப்பெற்றவர்களாய் வராகமூர்த்தியை நிறுவலாம்.
வராகமூர்த்தியை நிறுவுவதால் உலக வாழ்வான கடலைக்
கடந்து உன்னத
உண்டாகும்.

இடது

பதவியைப் பெறலாம். உலகுக்கும் நன்மை
நரஸிம்மரை பிளந்தவாயராகவும், அவரது

தொடையில்

அரக்கரைப்

பெற்று,

அரக்கரின்

வடத்தினை

மாலையாய்

வக்ஷ்ஸ்தலத்தைப்

பிளந்து அக்கு

அணிந்து
ஆழி
அமைக்கலாம்.

சங்கம் படைக்கல
மேந்தியவராய்
குடையும்
கோலுங்கொண்டகோல

வாமனனை

இரு

கையினனாகவும்,

நாற்கையின

னாகவும்

நிறுவலாம். அம்பு, வில், கத்தி, கோடரி ஆகிய ஆயுதங்கள்
பெற்ற நாற்கையினராகவும், அம்பு வில்களைக்கொண்டோ
கத்தி சங்கத்தைப் பெற்றோ இருகையினராகவும் ராமனை
அமைக்கலாம்.
கதை
கோடரியையும்
சேர்த்து
சதுர்புஜராமனாகவும் பிரதிஷ்டை செய்யலாம். மேல்
இடக்கையில் கோடறியினையும், இடது கீழ்க்கையில்
அழகிய
சங்கத்தையும்
மேல்
வலக்கையில்
உலக்கையினையும், 8ழ் வலது கரத்தினில் சக்கரத்தினையும்
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(சதுர்புஜ இராமனுக்கு) அமைக்கலாம்.

சாந்த உருவினராய்,

தொங்கவிடப்பட்ட
காதணைகளைக்
கொண்டவராய்
வெண்மையான மேனியுடன் பட்டாடை போர்த்தியவாறே
பத்மாஸனத்தில் அமர்ந்த வண்ணம் வரதம், அபயம், ஆகிய
முத்திரைகளோடு

புத்தபிம்பத்தை

அமைக்க

வேண்டும்.

மிலேச்சரை அழிக்கும் முகமாக வேதியர் வேடத்தில் அம்பு
அம்பராத்தூணியுடனும் அல்லது குதிரைமேலமர்ந்து கத்தி,
சங்கம்,

சக்கரம்,

கதை

ஆகிய

படைக்கலன்களுடன்

கூடியவராயும் கல்கியவதாரத்தை நிறுவலாம்.
இனி
வாசுதேவர் தொடங்கி
9 மூர்த்திகளின் லக்ஷணங்கள்
உரைக்கப்படுகின்றன. வாசுதேவரின் மேல் வலக்கையில்
கதையும், இடது மேற்கையில் சக்கரமும், பிரம்மேசானர்களை

அருகில் இருப்பவராயும் அம்மூர்த்தயை அமைக்கலாம்.
அப்படியே வாசுதேவரின் அமைப்பில் மேல் கையில் சக்ர
சங்கங்களையும்,
தீழ்க்கைகளில்
வரதமுத்திரை,
கதைகளையும் பொருத்தி அமைக்கலாம். பிரதீயும்னரை
வலது கையினில் சக்கரமும், இடது கையினில் வில்லும்
பெற்றவராய்
அமைக்க
வேண்டும். கதை
வில்லும்
கொண்டவராயும்,
வில் அம்புகளைப் பெற்றவராயும்
பிரத்யும்னரை நிறுவலாம். அநிருத்தரும், நாராயணரும்
நாற்கரங்களைப் பெற்றவராவர். நான்முகம், நாற்கரம்,
பெருவயிற்றுப்பகுதி,

வலக்கையில்

நீளமான

அக்ஷமாலை

வேள்விக்கரண்டிகள்,

வட்டில் இடது

இடக்கையில்

கூர்ச்சம்,

ஸ்ருக்

ஜடை,

என்னும்

கமண்டலம்,

வலது பார்சுவங்களில் முறையே

சாவித்ரி தேவியர்கள் ஆகியோர் அமைய

நெய்

சரசுவதி,

பிரம்மதேவரை

அன்னப்பறவை உஊர்தியில் அமர்ந்தவராய் நிறுவவேண்டும்.
விஷ்ணுவை எண்டோளனாக வலது கைகளில் கத்தி, கதை
யபோன்ற ஆயுதங்களுடன் வரத ae
ம் ae து
secre

கார்யம்,

கேடகம்

போன்ற

சே

Rap
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நிறுவலாம். நரசிம்ம மூர்த்தியை சதுர்புலங்களோடு வலது
கையிணைகளில்

சக்கரங்களையும்,

அமைத்தும் அல்லது

பொன்பெயரோன்
அவுணன்
உடல்
பிளக்குமாறும்
பிரதிஷ்டிக்கலாம். வராகமூர்த்தியை
நாற்கரங்களோடு
ஆதிசேஷன் பணாமண்டலத்தில் தாங்கப்பெற்றவராய்
நிறுவலாம்.
வாமன
மூர்த்தியை அவரது
கைகளில்
பூமியையும், கமலத்தையும் தரித்தவராயும், அடிவருடுமாறு
பூமிதேவியையும்,

ஸரீதேவியையும்

நிறுவலாம்.

திரைலோக்கிய மோகன மூர்த்தியை எட்டு கைகளோடு சக்ரம்
சக்ரம், சங்கு, முஸலம், அங்குசம் ஆகியவற்றை இடது
கைகளிலும், சங்கம், சார்ங்கம், கதை,

பாசம், பதீமம், வீணை

ஆகியவற்றை வலது கைகளிலும் பெற்றவராய் நிறுவலாம்.
விச்வரூபமூர்தீதிக்கு இருமருங்கிலும் லக்ஷ்மீ, சரசுவதியை
நிறுவி வலது கைகளில் சக்ரம், கத்தி, முஸலம், அங்குசம்,
பட்டிசம், முத்கரம், பாசம், சக்தி, சூலம், சரம் ஆகியவற்றினை
அமைத்தும், இடதுகைளில் சங்கம், கதை, பாசம், தோமரம்,
லாங்கலம்,
கைகள்,

பரசு, தண்டம்,
4

முகங்கள்

கத்தி, சர்மம்

இவைகளுடன்

கூடினவராய்

20

அமைக்கலாம்.

ஹரிமூர்த்தியை பாற்கடலில் பள்ளிகொண்டவாறே இடது
பார்ச்வத்தில் முக்கண் மூர்த்தியான சிவபெருமானையும்,
லக்ஷ்மிதேவியால் அடிவருடப்பெற்றவராயும் விமலாதி
களால் வணங்கப்பெற்றவராயும் அமைக்கலாம். ரத்ரகேசவர்
எனும் சிவவிஷ்ணு ரூபத்தை வலது பகுதியில் சூலம், அம்பு
போன்ற
ஆயுதங்களையும்,
கெளரியினையும்,
இடது
பகுதியில்
கதை
சக்ரம்
போன்ற
ஆயுதங்களையும்,
லக்ஷ்மியினையும் அமைத்து நிறுவலாம். பரிமுகத்தோனான
ஹயக்ரீவமூர்த்தியை வலது மேற்கையில் சக்ரம், இடது
மேற்கையில்

சங்க்கம் இடது

வலது க&ீழ்க்கையில் கதை
பாதத்தை சேஷாசனத்தில்
சதுர் - 12

&ழ்க்கையில்

வேதபுத்தகம்,

ஆகியன பொருத்தி, இடது
வைத்தும், வலது பாதத்தை
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ஆமையின் முதுகத்திடை. வைத்தவாறும் அமைக்கலாம்.
தத்தாத்ரேயரை இரு கைகளுடன் இடது தொடையில்
லக்ஷ்மியுடனும் விஷ்வக்ஸேனரை வலது மேற்கையில்
சக்கரம், &ழில் கதையுடனும்,

இடது

சழில்
ஹலத்தையும்
அமைத்து
ஒருவராகவும் நிறுவலாம்.

மேற்கையில் சங்க்கம்,

விஷ்ணுகணங்களில்

இத்துடன் ஆக்னேய மகாபுராணத்தி ல்
மத்ஸ்யாதிதசாவதார
பிரதிமாலக்ஷ்ண

வர்ணனம்

எனும்

49ம் அத்யாயம் முற்றுபெற்றது.
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தசாவதாரலக்ஷணம்*
நரஸிம்மஸ்ய வித்யேயம் ஹரிரூபா ஸுஸித்திதா |
த்ரைலோக்ய மோஹனைர் மந்த்ரை: ஸ்தாப்ய
த்ரைலோக்யமோஹனம் ॥
கதீ தக்ஷ சாந்திகரோ த்விபுஜோ வா சதுர்புஜ: |
வாமோர்த்வே காரயேத் சக்ரம் பாஞ்சஜன்யமதோஹ்யத: |i

ச்ர்புஷ்டிஸம்யுதம் குர்யாத் பலேன ஸஹ பத்ரயா !
ப்ராஸாதே ஸ்தாபயேத் விஷ்ணும் க்ருஹே வா மண்டபேபி aur!
வாணம் சைவ வைகுண்டம் ஹயாஸ்யமநிருத்தகம்!

ஸ்தாபயேஜ்ஜலசய்யாஸ்த்தம் மத்ஸ்யாதீம்ஸ்சாவதாரகான் i

ஸங்கர்ஷணம் விச்வரூபம் லிங்கம் வை ருத்ரமூர்த்திகம் |
அர்தநாரீச்வரம் தத்ர ஹரிசங்கர மாத்ரூகா: !

பைரவம் ச ததா சூர்யம் க்ருஹாம் ஸ்தத்வத் விநாயகம் '
கெளரீமிந்த்ராதி9: லேவ்பாம் சிதாஜாம் ௪ பலாபலாம் *

96
பொருள் : நரசிம்மருக்கு வித்பயாதேவி ஹரிரூபையாக
நாயகி

ஸ்தானத்தில்

அமைந்து

மக்களனைவருக்கும்

நற்கித்திகளை
அளிப்பவராகின்றார்.
இரைலோக்ய
மோஹனரை
த்ரைலோக்ய
மோகன
மந்திரங்களால்
நிறுவவேண்டும்.
இருகைகளோ
நாற்கைகளோ
கொண்டமைகின்ற விஷ்ணுவின் வலது பக்கம் கதையினை
அமைப்பது சாந்தியைக் கொடுக்கும். விஷ்ணுமூர்த்தியின்
இடதுபக்க மேற்கரத்தில் சக்கரத்தையும், &ழ்க்கரத்தில்
சங்கத்தையும் ஸ்ரீபுஷ்டி, பத்ரை ஆகிய தேவிகளையும்
அமைத்து கீருஹம், மண்டபம், பிராசாதங்களில் நிறுவலாம்.
அவ்வாறே

பிராசாதத்தில்

ஹயாஸ்யன்,

வேண்டும்.
முறைப்படி

அநிருத்தன்

வாமனன்,

போன்றோரை

மத்ஸ்யாதி அவதாரங்களை
ஸங்கர்ஷணன்,

வைகுண்டன்,
ஸ்தாபிக்க

ஜலசாயியாகவும்

விச்வரூபன்,

லிங்கமூர்த்தி,

ருத்ரமூர்த்தி, அர்தநாரீசுவரர், ஹரிசங்கரர், பைரவர், சூரியன்,
நவகிரஹங்கள், விநாயகர் போன்றோரையும், கெளரி
தேவியை பலாபலாதி அஸ்திரங்களுடன் ஆச்சர்யத்தைத்
தோற்றுவிப்பவளாகவும், இந்திராதிகளால் பணிவிடை
செய்யப்படுபவளாகவும் பிரதிஷ்டை செய்யவேண்டும்.
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பஞ்சாயுதஸ்தோத்ரம்
சங்க்கதியானம்

குந்தேந்துநீகாசமசேஷபாபரக்ஷோவிஷக்னம் வரதீரநாதம் |
ஆஸ்யாநிலாபூரிதமச்யுதஸ்ய சங்க்கம் ஸதா சரணமஹம்
பிரபத்யே॥
கட்கதியானம்

1

ப்ரபாஸயந்தம் புவனம் மஹாந்தம் ஸபுஷ்கரம் புஷ்கராக்ஷோ

வித்யாமயம் நந்தகநாமதேயம்

த்ருதம் ச!

கட்கம் ஸதாஹம் சரணம்
பிரபத்யே॥

2
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சக்ரதியானம்
ஸஹஸ்ரசூர்யபிரதிமாம்சுஜாலஸ்புரத்வமத்வஹ்னிசிகாவ்ருதம் ச ।
ப்ரமத்கராக்ரே யதரிஷ்டநேமே: சக்ரம் ஸதா சரணமஹம்

பிரபத்யே ॥

3

சார்ங்க தியானம்
யேனாகிலம் விச்வமிதம் ஸு குப்தம் ஹத்வாரிஸங்கான்
பரமேச்வரேண
ஸமஸ்த

|

தேவாஸுர துர்நிர்க்ஷ்யம் சார்ங்கம் ஸதா சரணமஹம்

பிரபத்யே॥

கெளமோதக

4

தியானம்

ஸ விஸ்ப்புலிங்கான்வமதீம் ஸமந்தாத் அக்னீன்
அசேஷாஸாுரதைத்யஜஹந்த்ர்ம

!

கெளமோதகீம் வாமகரே நிஷண்ணாம் அமூம் ஸதா
சரணமஹம் பிரபத்யே ॥

பொருள்: சங்க்க தியானம்
முல்லை,

:

திங்கள் போன்று

முழுதுமாய் அகற்றுவதும்

5

ஒளிர்வதும், தீவினைகள்

விஷமாகிற

ரக்ஷோரோகணங்களை

மாய்ப்பதும், ஒய்யார்க்குரல் கொடுப்பதும், அச்சுதனுடைய
முகத்திலிருந்து வெளியான காற்றால் நிரம்பப்பெற்றதும் ஆன
சங்கத்தை நான் சரணமடைகிறேன். 7
கட்க தியானம்

:

பெரியதான இவ்வுலகைப் பிரகாசிக்கச் செய்வதும்,
புஷ்கராக்ஷ்னால் தறி௫க்கப்பெற்று சுபுஷ்கரமாய் விளங்கு
வதும்,

கல்வி

புகட்டவல்லதும்

கொண்டதுமான
Het

ar
Ae
FEDS
ற ew.

2

கத்தியை

நந்தகம்

எப்பொழுதும்

எனப்பெயர்

நான் சாணம்
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சக்ர தியானம் :

ஆயிரம்
சூரியர்களின் ஒளியால்
மின்னுவதும்,
உமிழ்கின்ற
தீச்சுவாலைகளால்
சூழப்பெற்றதும்
நாராயணனின் வலக்கரத்தில் சுற்றிக்கொண்டிருப்பதும்,
அறிஷ்டநேமியைக்
கொண்டதுமாகிய
சக்கரத்தை
எப்பொழுதும்
நான் சரசணமடைகஇறேன்.
3
சார்ங்க தியானம் :
எதனால் இந்த உலகம் முழுவதும் மறைக்கப்பட்டதோ
எதைக்கொண்டு

பரமேச்வரனால்

எதிறநிகளின்

கூட்டம்

ஒழிக்கப்பெற்றதோ
தேவாசுரரனைவர்க்கும்
எது
கொடுமையாய்ப் பார்க்கப்படுகின்றதோ அப்பேர்ப்பட்ட
அந்த சார்ங்கத்தை எப்போதும் சரணமடைகிறேன். 4

கெளமோதக் தியானம் :
அக்னி கணங்களை உமிழ்வதும், அக்கணத்தால்
ராக்ஷ்ஸகணங்களை மீதமின்றி ஒழிப்பதும் நாராயணனின்
இடது

கரத்தில்:

எப்போதும் சரணமடை

விளங்குவதுமாகிய
கின்றேன்.

கதையை

நான்

AN

APPEAL

Manuscripts on Palmleaf or Paper of the ancient works
of the wise men of the past, are the great treasures, solely inherited
by the Nation and it is the moral obligation of persons who possess
them to preserve them safely for the future generations of mankind.
Probably you have some of these in your possession or
you know friends or neighbours who possess them. You can make
a great contribution to the cause of the preservation not only of our
National Culture but also to the Culture of Humanity as a whole by
arranging to present such manuscripts to the famous T. M. S. S. M.
Library, Thanjavur.

The Manuscripts so presented will be accepted and
acknowledged with pleasure and gratitude by the authorities of the
Library, preserved with meticulous care and made available to
successive generations of readers and scholars for study and

research. The hitherto unpublished works found among them, will
be printed:and publighed in due course, as facilities occur, with the
expression of the Library’s gratitude for your gift.
Thé great Scholar King of Tanjore, Rajah Serfoji, has
attained immortal ‘ame by dedicating enormous time and wealth to

the expansion and firm estabtisnment of this world famous “Sarasvati
Mahal Library Jt is open te you to share the honour of Serfoji, in
your ownmeasute oy contributing your manuscripts to the great
insfifution built by-him.
This gicat Honour is beckoning to you to accept it. Will
you hasten to take it up? The Library waits for your answer.

DISTRICT COLLECTOR AND DIRECTOE
Sarasvati Mahal

இகல்
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